
የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

i 

 

ማውጫ 

ክፌሌ 17 ................................................................................................................................. 1 

ንግዴና ኢንደስትሪ ................................................................................................................. 1 

ሀ/ የንግዴ ምዛገባና ፌቃዴ ..................................................................................................... 1 

አዋጅ ቁጥር 980/2008 ዒ.ም ................................................................................................ 1 

የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ............................................................................................. 1 

ዯንብ ቁጥር 392/2009 ....................................................................................................... 34 

ስሇንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ....................................... 34 

ዯንብ ቁጥር 246/2003 ....................................................................................................... 66 

የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ እና ተያያዥ አገሌግልቶች ክፌያዎች ተመኖች የሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ዯንብ .......................................................................................................................... 66 

ሇ/ ስሇፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀት እና አቀራረብ ................................................................. 70 

አዋጅ ቁጥር 847/2006 ...................................................................................................... 70 

የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ................................................................ 70 

ዯንብ ቁጥር 332/2007 ..................................................................................................... 107 

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዛና ኦዱት ቦርዴን ሇማቋቋምና አሠራሩን ሇመወሰን የወጣ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ........................................................................................ 107 

ሏ/ ስሇ ሌዩ ሌዩ የንግዴ ህጎች ............................................................................................. 124 

የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 246/1954 ዒ.ም ............................................................... 124 

ከኢትዮጵያ ወዯውጭ አገር ስሇሚሊክ ዛባዴ የወጣ ዯንብ .................................................. 124 

አዋጅ ቁጥር 181/1992 .................................................................................................... 129 

ብሔራዊ የትምባሆ ዴርጅትን የሞኖፕሉ መብት ሇብሔራዊ ትምባሆ ዴርጅት (ኢትዮጵያ) 

አክሲዮን ማኅበር ሇማስተሊሇፌ የወጣ አዋጅ ...................................................................... 129 

አዋጅ ቁጥር 103/1990 .................................................................................................... 130 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

ii 

 

የካፑታሌ እቃ ኪራይ ንግዴ ስራ አዋጅ ............................................................................ 131 

ዯንብ ቁጥር 309/2006 ዒ.ም ............................................................................................ 142 

ስሇካፑታሌ እቃዎችና ስሇካፑታሌ እቃ ኪራይ ስምምነቶች ምዛገባና ቁጥጥር የወጣ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ........................................................................................ 142 

አዋጅ ቁጥር 261/1994 ዒ.ም ............................................................................................ 148 

በአፌሪካ የእዴገትና የተጠቃሚነት ሕግ መሠረት የጨርቃ ጨርቅ እና አሌባሳት ምርቶችን 

ወዯ አሜሪካ ሀገር ስሇመሊክ የወጣ አዋጅ .......................................................................... 148 

አዋጅ ቁጥር 372/1996 ዒ.ም ............................................................................................ 156 

የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ ሥርዒትን ሇመወሰን የወጣ አዋጅ .................................................. 156 

ዯንብ ቁጥር 126/1998 ..................................................................................................... 179 

የወጪ ንግዴ ሽሌማት አሰጣጥ ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ .............. 179 

አዋጅ ቁጥር 759/2004 .................................................................................................... 183 

ስሇ ማስታወቂያ  የወጣ  አዋጅ ........................................................................................ 183 

አዋጅ ቁጥር 813/2006 ዒ.ም ............................................................................................ 204 

ስሇ ንግዴ ውዴዴር እና የሸማቾች ጥበቃ የወጣ አዋጅ...................................................... 204 

አዋጅ ቁጥር 1147/2011 .................................................................................................. 231 

በተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ የሚመሰረት የዋስትና መብት አዋጅ ......................................... 231 

አዋጅ ቁጥር 1205/2012 .................................................................................................. 274 

የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽንን ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ ...................................................... 274 

መ/ ኢንደስትሪ ሌማት ........................................................................................................ 300 

አዋጅ ቁጥር 886/2007 .................................................................................................... 300 

የኢንደስትሪ ፒርኮች አዋጅ ............................................................................................. 300 

ዯንብ ቁጥር 417/2009 ..................................................................................................... 321 

ስሇኢንደስትሪ ፒርኮች የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ......................................... 321 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

iii 

 

ሠ/ ስሇምርት ገበያ .............................................................................................................. 345 

አዋጅ ቁጥር 550/1999 .................................................................................................... 345 

የኢትዮጵያ ምርት ገበያን ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ ............................................................ 345 

አዋጅ ቁጥር 551/1999 .................................................................................................... 362 

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባሇሥሌጣን ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ ........................................... 362 

ዯንብ ቁጥር 178/2002 ..................................................................................................... 379 

የሰሉጥና የነጭ ቦልቄ ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ........................................ 379 

ዯንብ ቁጥር 377/2008 ..................................................................................................... 396 

የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ............................................. 396 

ክፌሌ ሃያ ............................................................................................................................ 409 

ኢንቨስትመንት፣ አምሮአዊ ንብረት እና ጥራትና ዯረጃዎች ................................................. 409 

ሀ/ ኢንቨስትመንት ............................................................................................................... 409 

አዋጅ ቁጥር 1180/2012 .................................................................................................. 409 

የኢንቨስትመንት አዋጅ .................................................................................................... 409 

ዯንብ ቁጥር 473/2012 ዒ.ም ............................................................................................ 439 

የስትራቴጂያዊ ጉዲዮች ኢንስቲትዩትን ሇማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ........... 439 

ዯንብ ቁጥር 270/2005 ..................................................................................................... 443 

ስሇኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ስሇተከሇለ የሥራ መስኮች 

የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ .............................................................................. 443 

ዯንብ ቁጥር 162/2001 ..................................................................................................... 468 

ስሇመስኖ ሌማት ኢንቨስትመንት ማበረታቻ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ .......... 468 

ሇ/ አምሮአዊ ንብረት ........................................................................................................... 471 

አዋጅ ቁጥር 123/1987 .................................................................................................... 471 

የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ፣ ............................................. 471 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

iv 

 

ዯንብ ቁጥር 12/1989 ....................................................................................................... 489 

የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራ እና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የሚኒስትሮች  ምክር ቤት ዯንብ . 489 

አዋጅ ቁጥር 410/1996 .................................................................................................... 518 

የቅጅና ተዙማጅ መብቶች ጥበቃ ሇማዴረግ የወጣ አዋጅ .................................................. 518 

ዯንብ ቁጥር 305/2006 ..................................................................................................... 547 

የቅጅና ተዙማጅ መብቶች የሚያስገኙ ሥራዎች ሇመመዛገብ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ ................................................................................................................................ 547 

አዋጅ ቁጥር 501/1998 .................................................................................................... 553 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ አዋጅ ............................................................................ 553 

ዯንብ ቁጥር 273/2005 ..................................................................................................... 574 

ስሇንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ .................................. 574 

ሏ/ ጥራትና ዯረጃዎች .......................................................................................................... 602 

የመንግሥት ማስታወቂያ ቁጥር 6/1934 ዒ.ም ................................................................... 602 

አዱሱን ዯንበኛ ሰዒት በኢትዮጵያ ስሇመከተሌ የወጣ ማስታወቂያ .................................... 602 

የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 431/1965 ዒ.ም ............................................................... 603 

የሚዙንና የመሥፇሪያ ዯንብ ............................................................................................. 603 

የዯንብ ቁጥር 13/1982 ..................................................................................................... 613 

የዯረጃዎች ማኅተም እና የአገሌግልት ዋጋ ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ

 ........................................................................................................................................ 613 

ዯንብ ቁጥር 476/13 ......................................................................................................... 628 

የአክሬዱቴሽን አገሌግልት ክፌያ ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ ................. 628 

ክፌሌ ሃያ አንዴ .................................................................................................................. 632 

የባንክ እና መዴህን ስራ ...................................................................................................... 632 

ሀ/ የባንክ ስራ ...................................................................................................................... 632 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

v 

 

አዋጅ ቁጥር 97/1990 ዒ.ም .............................................................................................. 632 

በባንክ በመያዡ ስሇተያዖ ንብረት የወጣ አዋጅ ................................................................. 632 

አዋጅ ቁጥር 592/2000 .................................................................................................... 635 

ስሇባንክ ሥራ የወጣ አዋጅ ............................................................................................... 635 

አዋጅ ቁጥር 626/2001 .................................................................................................... 675 

አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ አዋጅ ....................................................................................... 675 

አዋጅ ቁጥር 718/2003 .................................................................................................... 698 

የብሔራዊ የክፌያ ሥርዒት አዋጅ ..................................................................................... 698 

ሇ/ የመዴህን ስራ ................................................................................................................. 723 

አዋጅ ቁጥር 746/2004 ..................................................................................................... 723 

የመዴን ሥራን  አዋጅ ................................................................................................... 723 

አዋጅ ቁጥር 799/2005 .................................................................................................... 765 

ስሇተሽከርካሪ አዯጋ የሶስተኛ ወገን መዴን የወጣ አዋጅ ................................................... 765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

1 

 

ክፌሌ 17 

ንግዴና ኢንደስትሪ 

ሀ/ የንግዴ ምዛገባና ፌቃዴ 

አዋጅ ቁጥር 980/2008 ዒ.ም 

የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ 

የንግዴ ምዛገባ እና የንግዴ ሥራ ፇቃዴ አገሌግልት አሰጣጥ ሥርዒትን ፌትሀዊ፣ ዖመናዊ፣ 

ቀሌጣፊ እና ተዯራሽ በማዴረግ የንግደን ማህበረሰብ እና ህብረተሰቡ ከንግደ ሥርዒት 

የሚጠብቀውን አገሌግልት እንዱያገኝ የሕግና የአሠራር ክፌተቶችን በመዴፇንና እርካታን 

በማሳዯግ በአገሪቱ ሁሇንተናዊ ኢኮኖሚ ውስጥ የበኩለን ሚና እንዱጫወት ማዴረግ 

በማስፇሇጉ፤  

የንግዴ ምዛገባ እና የንግዴ ፇቃዴ አሰጣጥን በዖመናዊ ቴክኖልጂ እንዱዯገፌ በማዴረግ የንግዴ 

ሥርዒቱ ሇመረጃ አያያዛ አመቺ እንዱሆን፣ ሕገወጥ እንቅስቃሴ ሇመግታት የሚያስችሌ፣ 

ሇመንግስት፣ ሇህብረተሰብ እና የሚመሇከታቸው አካሊት ተገቢውን መረጃ እንዱያገኙ ማዴረግ 

በማስፇሇጉ፤ 

የንግዴ ሥርዒቱ ግሌፅነት፣ ተጠያቂነት እና መሌካም አስተዲዯር የሰፇነበት በማዴረግ የአገሪቱን 

ራዔይ ሇማሳካት እንዱቻሌ አገሪቱ ዖመናዊ የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ ሕግ እንዱኖራት ማዴረግ 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት አንቀፅ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ  

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የንግዴ ምዛገባና ፌቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ:: 

2. ትርጓሜ 

በዘህ አዋጅ ውስጥ የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፦ 

1. “የንግዴ ሕግ” ማሇት የኢትዮጵያ የንግዴ ሕግ ነው፤ 
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2. ‘‘ነጋዳ’’ ማሇት ንግዴን የሙያ ሥራው አዴርጎ ተገቢውን ጥቅም ሇማግኘት በንግዴ 

ሕጉና በኢትዮጵያ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ መስጫ መዯብ መመሪያ ውስጥ 

የተዖረዖሩትን ማንኛውንም ሥራዎች የሚሰራ ሰው ነው፤1 

3. “የንግዴ ሥራ” ማሇት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተተረጎመው መሠረት ነጋዳ 

የሚሰራው ማንኛውንም ሥራ ነው፤ 

4. “አገሌግልት” ማሇት ዯመወዛ ወይም የቀን ሙያተኛ ክፌያ ያሌሆነ ገቢ የሚያስገኝ 

ማንኛውም አገሌግልት የመስጠት ንግዴ ሥራ ነው፤ 

5. “የአገር ውስጥ ንግዴ” ማሇት እንዯአግባቡ በኢትዮጵያ ውስጥ የንግዴ ዔቃ በጅምሊ 

ወይም በችርቻሮ መሸጥን ወይም አገሌግልት መስጠትን ወይም ቁም እንስሳትን 

ከአምራች ገዛተው ወይም አዯሌበው ሇገበያ የሚያቀርቡትን የሚያካትት ነው፤ 

6. “የውጭ ንግዴ” ማሇት ሇሽያጭ የሚሆኑትን የንግዴ ዔቃዎች እና አገሌግልቶችን 

ከኢትዮጵያ ወዯ ውጭ መሊክ ወይም ከውጭ አገር ወዯ ሀገር ውስጥ የማስመጣት 

ንግዴ ሥራ ነው፤ 

7. “የንግዴ ወኪሌ” ማሇት ከነጋዳው ጋር እንዱሠራ በውሌ የተቀጠረ ሳይሆን ነጋዳ ሆኖ 

ራሱን የቻሇ ሥራ ሉሠራ በተወሰነ ሥፌራ በነጋዳው ስምና ምትክ ውሌ እንዱዋዋሌ 

ውክሌና የተሰጠው ሰው ነው፤ 

8. “የንግዴ ዔቃዎች” ማሇት ገንዖብና ገንዖብነት ካሊቸው ሰነድች በስተቀር ማናቸውም 

የሚገ ወይም የሚሸጡ ወይም የሚከራዩ ወይም በላሊ ሁኔታ በሰዎች መካከሌ 

የንግዴ ሥራ የሚከናወንባቸው የሚንቀሳቀሱ ዔቃዎች ናቸው፤ 

9. “የንግዴ እንዯራሴ” ማሇት መኖሪያው የወካዩ የንግዴ ማህበር ወይም ነጋዳ ጽሕፇት 

ቤት ባሇበት አገር ያሌሆነና ከንግዴ ማህበሩ ወይም ከነጋዳው ጋር በተዋዋሇው 

የሥራ ውሌ መሠረት በንግዴ ማህበሩ ወይም በነጋዳው ስምና ምትክ ሆኖ ነጋዳ 

ሳይሆን የንግዴ ማስፊፊት ተግባር የሚያከናውን ሰው ነው፤ 

10.  “የንግዴ ስም” ማሇት አንዴ ነጋዳ ሇንግዴ ሥራው የሚጠቀምበት እና በህብረተሰቡ 

ዖንዴ በግሌጽ የሚታወቅበት ስም ነው፤ 

11. “የንግዴ ዴርጅት ስም” ማሇት አንዴ የንግዴ ዴርጅት ሇንግዴ ምዛገባ 

የሚጠቀምበት፣ በመዛጋቢው መሥሪያ ቤት እና በሦስተኛ ወገኖች የሕግ ሰውነት 

ያሇው መሆኑ የሚታወቅበት ስም ነው፤ 

                                                           
1 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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12. “የፀና የንግዴ ሥራ ፌቃዴ" ማሇት በዘህ አዋጅ መሰረት በበጀት ዒመቱ የተሰጠ 

ወይም የታዯሰ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት ያሇቅጣት የሚታዯስበት ጊዚው 

ያሊሇፇበት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ነው፤ 

13. “ኢንደስትሪ” ማሇት ማንኛውም የንግዴ ተግባር ሆኖ በሞተር ኃይሌ የሚንቀሳቀሱ 

ወይም በላልች መሣሪያዎች የንግዴ ዔቃዎችን ወይም የንግዴ ዔቃዎችን ሇማምረት 

የሚያገሇግለ ግብአቶችን የማምረት ሥራን፣ የኢንጂነሪንግ አገሌግልትን፣ ላሊ 

ማንኛውም የአገሌግልት መስጠት ሥራን እና የምርምር ሥርጸት ሥራን 

ያጠቃሌሊሌ፤ 

14. “የማምረት ሥራ" ማሇት በኢንደስትሪ የሚከናወን የመቀመም፣ የመሇወጥ፣ 

የመገጣጠም ወይም የማሰናዲት ሥራን ወይም የግብርና ሌማት ወይም የማዔዴን 

ፌሇጋና ሌማት ወይም የማምረት ሥራን ያካትታሌ፤ 

15.  “የኢንጂነሪንግ አገሌግልት” ማሇት ሇኢንደስትሪ የሚያገሇግለ መሣሪያዎች ወይም 

የኤላክትሪክ ወይም የኤላክትሮኒክስ መሣሪያዎችን ወይም ላልች ተመሳሳይ 

መሳሪያዎችን መጠገን፣ ማዯስ ወይም የግንባታ ማማከር፣ የግንባታ አስተዲዯር፣ 

የመሣሪያ ተከሊና ማማከር አገሌግልት፣ የኢንጂነሪንግ ማማከር የቅዴመ ዱዙይን 

አገሌግልት፣ የኢንጂነሪንግ ዱዙይን አገሌግልት፣ የቁጥጥር አገሌግልትን ወይም 

የመሳሰለትን ያካትታሌ፤ 

16.  “የአገር ውስጥ ባሇሀብት” ማሇት ካፑታለን በንግዴ ሥራ ሊይ ያዋሇ ኢትዮጵያዊ 

ወይም እንዯ ሀገር ውስጥ ባሇሀብት እንዱቆጠር አግባብ ባሇው አካሌ የተፇቀዯሇት 

የውጭ ሀገር ዚጋ ነው፤ 

17. “የውጭ ባሇሀብት” ማሇት ካፑታለን ወዯ ኢትዮጵያ በማስገባት በኢንቨስትመንት 

አዋጁ መሠረት በተፇቀዯሇት የንግዴ ሥራ ዖርፌ ሊይ ኢንቨስት ያዯረገ የውጭ ሀገር 

ዚጋ ወይም ሙለ በሙለ በውጭ ሀገር ዚጋ ባሇቤትነት የተያዖ ዴርጅት ወይም 

ከሀገር ውስጥ ባሇሀብት ጋር በቅንጅት ኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋመ ዴርጅት 

ኢንቨስት ያዯረገ የውጭ ሀገር ዚጋ ወይም ዴርጅት ነው፤ 

18.  “ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ሥራ” ማሇት ማንኛውንም ንግዴን የሚመሇከት የሕግ 

ዴንጋጌዎችን የሚጥስ ዴርጊት ነው፤ 

19. “የግብርና ሌማት” ማሇት ማንኛዉንም የዔፅዋት ሌማት ወይም የእንስሳትና ዒሣ 

ሌማት ወይም እንስሳት ተዋፅኦ የማሌማት ንግዴ ሥራ ነዉ፤ 
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20. “የንግዴ ምዛገባ” ማሇት በንግዴ ሕጉ እና በዘህ አዋጅ መሠረት የሚዯረግ ምዛገባ 

ነው፤ 

21. “መዛጋቢ መሥሪያ ቤት” ማሇት የንግዴ ምዛገባ እና የንግዴ ስም ምዛገባን 

የሚያከናውን አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን ነዉ፤ 

22. “አስመጪ” ማሇት የንግዴ ዔቃዎችን እና አገሌግልቶችን ከውጭ ሀገር ወዯ ኢትዮጵያ 

የሚያስመጣ ሰው ነው፤ 

23. “ሊኪ” ማሇት የንግዴ ዔቃዎችን እና አገሌግልቶችን ከኢትዮጵያ ወዯ ውጭ ሀገር 

የሚሌክ ሰው ነው፤ 

24. “ሌዩ የምዛገባ መሇያ ቁጥር” ማሇት ሇግሇሰብ ነጋዳ፣ ሇንግዴ ማኅበር ወይም 

ሇእንዯራሴ በሚመሇከተው አካሌ የሚሰጥ የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ነው፤ 

25.  “ጅምሊ ነጋዳ” ማሇት የንግዴ ዔቃዎችን ከአምራች ወይም ከአስመጭ ገዛቶ 

ሇቸርቻሪ ወይም ሇመንግስታዊ እና መንግስታዊ ሊሌሆኑ ተቋማት ወይም ሇህብረት 

ሥራ ማህበራት በጅምሊ የሚሸጥ ማንኛዉም ሰዉ ነዉ፤ 

26. “ችርቻሮ ነጋዳ” ማሇት የንግዴ ዔቃዎችን ከአምራች፣ ከአስመጭ ወይም ከጅምሊ 

ሻጭ ገዛቶ ሇሸማች ወይም ሇተጠቃሚ የሚሸጥ ማንኛዉም ሰው ነዉ፤ 

27. “የፋዯራሌ መንግስት የሌማት ዴርጅት” ማሇት በመንግሥት የሌማት ዴርጅትነት 

አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት የተቋቋመ ዴርጅት ወይም ሁለም አክሲዮኖቹ 

በፋዳራሌ መንግስት የተያዖ የንግዴ ዴርጅት ነው፤ 

28. “የክሌሌ መንግስት የሌማት ዴርጅት” ማሇት በክሌሌ መንግስታት ሕግ መሠረት 

የተቋቋመ ዴርጅት ወይም ሁለም አክሲዮኖቹ በክሌሌ መንግሥታት የተያዖ የንግዴ 

ዴርጅት ነው፤ 

29. “መሠረታዊ የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት” ማሇት በገበያ ሊይ እጥረት በመፇጠሩ 

ምክንያት ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ሥራ ውዴዴር ሉያስከትሌ የሚችሌ ከሸማቾች 

የየዔሇት ፌሊጎት ጋር የተገናኘ የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ሆኖ፣ በሚመሇከተው 

አካሌ መሠረታዊ የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ተብል በሕዛብ ማስታወቂያ 

የሚገሇጽ የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ነው፤ 
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30. “የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት” ማሇት ሚኒስቴሩ በሚያወጣዉ መመሪያ 

መሠረት ሇተወሰኑ አግባብነት ሊሊቸዉ የንግዴ ሥራዎች በዘህ አዋጅና አግባብነት 

ባሊቸው ላልች ሕጎች መሠረት ተገቢው ብቃት መሟሊቱን በማረጋገጥ ከሚመሇከተዉ 

የሴክተር መሥሪያ ቤት የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ነው፤ 

31. “የንግዴ እና ዖርፌ ማህበራት ምክር ቤት” ማሇት ነጋዳዎች የጋራ ጥቅማቸውን 

ሇማስጠበቅ በየዯረጃው በሀገሪቱ ሕግ መሰረት የሚያቋቁሙት ምክር ቤት ነው፤ 

32. “የዖርፌ ማህበራት” ማሇት በአምራችነት ወይም በአገሌግልት ሰጪነት በአንዴ 

ዒይነት የንግዴ ዖርፌ ሊይ የተሰማሩ ነጋዳዎችን ወይም ፆታን መሠረት በማዴረግ 

ወይም በማንኛውም ሁኔታ ንግዴን ሇመዯገፌ የተዯራጁ ማህበራት ናቸው፤ 

33. “የፌራንቻይዛ ስምምነት” ማሇት ዔዉቅና ባገኘዉ ምርት ወይም አገሌግልት ንግዴ 

ስም ተጠቅሞ፣ ዔዉቅና ባገኘዉ ምርትና አገሌግልት ባሇቤት መሪነት የሥራዉን 

ባህሪና ሌምዴ ሇመካፇሌ በፌረንቻይዖርና በፌረንቻይዘ መካከሌ ሇጥቅም ተብል 

የሚዯረግ ስምምነት ነዉ፤ 

34. “የኢትዮጵያ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ መስጫ መዯብ መመሪያ” ማሇት በኢትዮጵያ 

ውስጥ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የሚሰጥባቸው የንግዴ ሥራዎችን ዒይነትና ዛርዛር 

መግሇጫ የያዖ ሀገር አቀፌ ተፇፃሚነት ያሇው በሚኒስቴሩ የሚወጣ መመሪያ ነው፤2 

35. “ንብረት" ማሇት የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ሆኖ የአዔምሯዊ ፇጠራ 

ንብረት መብትን ይጨምራሌ፤ 

36. “አስተዲዯራዊ እርምጃ” ማሇት አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን የሚወሰዴ የጽሁፌ 

ማስጠንቀቂያ፣ እሸጋ ፣ እገዲ፣ ስረዙ ወይም መሰሌ እርምጃዎችን ያካትታሌ፤ 

37. “በተመሳሳይ ዯረጃ የሚዯረግ ግብይት” ማሇት የጅምሊ ነጋዳ ከጅምሊ ነጋዳ ወይም 

የችርቻሮ ነጋዳ ከችርቻሮ ነጋዳ ጋር የሚያዯርገው የግብይት ዒይነት ነው፤ 

38. “አግባብ ያሇው የሴክተር መሥሪያ ቤት” ማሇት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

የሚሰጥ ወይም ተመሳሳይ ተግባራትን የሚያከናውን አስፇጻሚ መሥሪያ ቤት ነው፤ 

39. “ኩባንያ” ማሇት ኃሊፉነቱ የተወሰነ የንግዴ ማህበር ነው፤ 

40. “ሆሌዱንግ ኩባንያ” ማሇት ሁሇትና ከዘያ በሊይ የሆኑ ኃሊፉነታቸዉ የተወሰነ የንግዴ 

ማህበራትን ያቀፇ፣ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት የተሰጠው እና በሆሌዯሩ የሚመራ 

ኩባንያ ነዉ፤   

                                                           
2
 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(2) ተሻሻሇ፡፡ 
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41. “የጠረፌ ንግዴ” ማሇት ከኢትዮጵያ ዴንበር አዋሳኝ በሆኑ ሀገሮች በሁሇትዮሽ 

ስምምነት ወይም በተናጠሌ ውሳኔ በዴንበር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ወይም ነጋዳዎች 

ሚኒስቴሩ በጠረፌ ንግዴ መመሪያ በሚወስነው መሠረት ከሀገሪቱ ዴንበር ባሻገር 

ጭምር በሌዩ ሁኔታ የሚነግደበት የንግዴ ሥራ ዒይነት ነው፤ 

42.  “የበጀት ዒመት” ማሇት በኢትዮጵያ የዖመን አቆጣጠር ከሏምላ 1 ቀን እስከ ሰኔ 30 

ቀን ያሇው ጊዚ ወይም ነጋዳው በሚያቀርበዉ የፀዯቀ የመመስረቻ ጽሁፌና 

መተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ ወይም በላሊ ሁኔታ የወሰነውን ጊዚ መሠረት ያዯረገ ዒመት 

ነዉ፤ 

43. “ተቆጣጣሪ” ማሇት የንግዴ ሥራዎች ሕግን ተከትሇው ስሇመተግበራቸው 

እንዱቆጣጠር አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን የሚመዯብ ሰው ነው፤ 

44. ’’አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን‘’ ማሇት የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ወይም በክሌሌ 

ንግዴን ሇማስተዲዯር በሕግ ሥሌጣን የተሰጣቸው አካሊት ናቸው፤‘’3 

45. ‘‘ሚኒስቴር’’ ወይም “ሚኒስትር” ማሇት የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ወይም 

ሚኒስትር ነው፤4 

46. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገመንግስት አንቀጽ 

47(1) የተመሇከተ ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባና የዴሬዲዋ ከተማ 

አስተዲዯርን ይጨምራሌ፤ 

47. “ሰው” ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው 

አካሌ ነው፤ 

48. በወንዴ ፆታ የተገሇፀው አነጋገር የሴት ፆታንም ያካትታሌ፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ በአንቀጽ 21(4) ከተመሇከቱት የንግዴ ሥራዎች በስተቀር በነጋዳዎች፣ 

በዖርፌ ማህበራት፣ በንግዴ እንዯራሴዎች እና በማንኛውም ንግዴ ሥራ ሊይ ተሰማርቶ 

በሚገኝ ሰው ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን ተግባር እና ኃሊፉነቶች  

1. ሚኒስቴሩ ሀገር አቀፌ ተፇፃሚነት ያሇው ማዔከሊዊ የንግዴ መዛገብ እና የንግዴ ስም 

መዛገብ በዘህ አዋጅ መሠረት ያቋቁማሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ ሇህዛብ ክፌት እንዱሆንም 

ያዯርጋሌ፡፡ 
                                                           
3
 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(3) ተሻሻሇ፡፡ 

4
 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(4) ተሻሻሇ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

7 

 

2. ሚኒስቴሩ የንግዴ ምዛገባ እና የንግዴ ስም ምዛገባ ያከናውናሌ፡፡ 

3. ንግዴን የሚያስተዲዴሩ የክሌሌ አካሊት እና ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ከሚኒስቴሩ 

በሚሰጥ ውክሌና መሠረት የንግዴ ምዛገባ እና የንግዴ ስም ምዛገባ ሉያከናውኑ 

ይችሊለ፡፡ 

4. ሚኒስቴሩ የመዖገበውን የንግዴ ምዛገባ እና የንግዴ ስም ምዛገባ ማዔከሊዊ የመረጃ 

ቋት ውስጥ ያስገባሌ፤ ንግዴን የሚያስተዲዴሩ የክሌሌ አካሊት እና ኢንቨስትመንት 

ኮሚሽን በውክሌና የመዖገቡትን መረጃ ወዯ ማዔከሊዊ የመረጃ ቋት ያስተሊሌፊለ፡፡ 

5. ሚኒስቴሩ በተሇየ ሁኔታ ሕጋዊ ሰውነት መብት ሇሚሰጣቸው እና ሌዩ የምስክር 

ወረቀት ሇሚሰጣቸው አካሊት ይህንኑ የሚያረጋግጡ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

6. ሚኒስቴሩ በፋዯራሌ ዯረጃ የሚቋቋሙ የዖርፌ ማህበራትን መዛግቦ የሕጋዊ ሰውነት 

ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፤ ንግዴን የሚያስተዲዴሩ የክሌሌ አካሊት በክሌሌ 

ዯረጃ የሚቋቋሙ የዖርፌ ማህበራትን መዛግበው የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት ይሰጣለ፡፡ 

7. ሚኒስቴሩ በፋዯራሌ ዯረጃ ፇቃዴ ሇሚሰጥባቸው የንግዴ ሥራ መዯቦች የንግዴ ሥራ 

ፇቃዴ ይሰጣሌ፤ ንግዴን የሚያስተዲዴሩ የክሌሌ አካሊት በክሌሌ ዯረጃ ፇቃዴ 

ሇሚሰጥባቸው የንግዴ ሥራ መዯቦች የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ይሰጣለ፡፡ 

8. አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ሇሚመሇከታቸው አካሊት እና ጥያቄ ሇሚያቀርቡ ሇላልች 

ሰዎች እንዯአስፇሊጊነቱ ንግዴ ነክ መረጃዎችን ይሰጣሌ፡፡ 

9. ሚኒስቴሩ የኢትዮጵያ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ መስጫ መዯብ መመሪያ ያዖጋጃሌ፤ 

ተግባራዊ ያዯርጋሌ ወይም እንዱተገበሩ ያዯርጋሌ፡፡ 

10. ሚኒስቴሩ የብቃት ማረጋገጫ የሚያስፇሌጋቸውን የንግዴ ሥራ መዯቦች 

ከሚመሇከታቸው የሴክተር መሥሪያ ቤቶች ጋር በመሆን ይሇያሌ፤ መስፇርቶች  

እንዱዖጋጅሊቸዉ እና  የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እንዱሰጥም 

ያስተባብራሌ፤ በራሱ ሥሌጣን ሥር ሇሚውለ የንግዴ ሥራ መዯቦች የብቃት 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

11. አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን አዋጁን፣ ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚወጡ ዯንብና 

መመሪያዎችን ተሊሌፇው በሚገኙ ሰዎች ወይም ነጋዳዎች ሊይ አስተዲዯራዊ 

እርምጃዎችን ይወስዲሌ፤ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝም ሕጋዊ እርምጃዎች በላልች አካሊት 

እንዱወሰደ ያዯርጋሌ፡፡ 
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12. አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ነጋዳዎች በሰጣቸው የምስክር ወረቀቶች ሊይ የተገሇፁ 

ተግባራትን በትክክሌ ተግባራዊ እያዯረጉ ስሇመሆናቸው ቅዴመና ዴህረ ፇቃዴ 

ክትትሌና ቁጥጥር ያዯርጋሌ፡፡ 

13. አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ሇንግደ ማህበረሰብ እና ሇሚመሇከታቸው አካሊት የአቅም 

ግንባታ እና ላልች ዴጋፍችን ይሰጣሌ፡፡ 

14. አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ይህ አዋጅ፣ በአዋጁ መሠረት የወጡ ዯንብና መመሪያዎች 

ተግባራዊ እየተዯረጉ መሆናቸውን የሚከታተለ ተቆጣጣሪዎችን ይመዴባሌ፡፡ 

15. ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዘህ አዋጅ መሠረት የሰጣቸው ውክሌናዎች አፇፃፀም  

ክትትሌና ቁጥጥር ያዯርጋሌ፡፡ 

16. አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን በሥሌጣኑ ሥር የሚውለ የዘህ አዋጅ፣ የዯንቡና 

የመመሪያውን ዴንጋጌዎች ተግባራዊ ያዯርጋሌ ወይም ያስተገብራሌ፤ ላልች 

ተመሳሳይ ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ 

17. የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አገሌግልቶችን የኢንፍርሜሽን 

መገናኛ ቴክኖልጂ አውታሮችን በመጠቀም ተገሌጋዮች ወዯ አገሌግልት ሰጪው 

በአካሌ ሳይቀርቡ አገሌግልቶችን እንዱያገኙ የሚያስችለ አሰራሮችን እና 

ሥርዒቶችን በሀገር አቀፌ ዯረጃ ይዖረጋሌ፤ ተፇፃሚ እንዱሆንም ያዯርጋሌ፤5 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇንግዴ መዛገብ  

5. በንግዴ መዛገብ ስሇመመዛገብ  

1. ማንኛውም ሰው በንግዴ መዛገብ ሊይ ሳይመዖገብ ማንኛውንም ዒይነት የንግዴ ሥራ 

ፇቃዴ ማግኘት አይችሌም፡፡ 

2. ማንኛውም ሰው በንግዴ መዛገብ የሚመዖገበው ዋና መስሪያ ቤቱ ባሇበት ሥፌራ 

ይሆናሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ሰው በተሇያዩ ክሌልች የተሇያዩ የንግዴ ሥራዎችን ቢሠራም በንግዴ 

መዛገብ የሚመዖገበው አንዴ ጊዚ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

 

 

                                                           
5
 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(5) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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4. በተሇያዩ ሥፌራዎች ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት የሚከፌት ማንኛውም ሰው ሥራ 

ከመጀመሩ በፉት የመጀመሪያ ምዛገባ በተመዖገበበት ቦታ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቱን 

ማስመዛገብና ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት በሚገኝበት ሥፌራ ሊሇው መዛጋቢ መሥሪያ 

ቤት ወዱያዉኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

5. በንግዴ ሕግ መሠረት ማንኛውም ሰው በንግዴ መዛገብ ሲመዖገብ የዴርጅት ስሙ 

ከላሊ ነጋዳ ጥቅም ጋር የማይጋጭ መሆኑን በማረጋገጥ በንግዴ መዛገብ ውስጥ 

መግባት አሇበት፡፡ 

6. በንግዴ ማህበራት መመስረቻ ጽሐፍችና መተዲዯርያ ዯንቦች እንዱሁም ማሻሻያዎች 

እና ሇውጦቻቸው የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አገሌግልት ሰጪ አካሊት ውስጥ 

በሚቋቋሙ የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት ሰነድችን ሇማረጋገጥ በሕግ ሥሌጣን 

የተሰጠው አካሌ ሙያተኛ በመመዯብ እንዱረጋገጥ ያዯርጋሌ፤6 

7. የንግዴ ማህበር መስራቾች ወይም አባሊት የመመስረቻ ጽሁፍቻቸውን ወይም 

መተዲዯሪያ ዯንቦቻቸውን ከመፇራረማቸው በፉት የንግዴ ማህበሩ ስም በላሊ ነጋዳ 

ያሌተያዖ መሆኑን በቅዴሚያ ሇመዛጋቢው መስሪያ ቤት በማመሌከት ማረጋገጥ 

አሇባቸው፡፡ 

8. በንግዴ ሥራ ተሰማርቶ የነበረ ግሇሰብ ነጋዳ ወራሾች እና የትዲር ጓዯኛ በንግዴ 

ሥራው ሇመቀጠሌ የንግዴ ማህበር ሇማቋቋም ያሌፇሇጉ ከሆነ ከወራሾቹ አንደ 

ወይም የትዲር ጓዯኛው ከላልቹ ወራሾች እና/ወይም የትዲር ጓዯኛ በሚሰጠው 

ውክሌና መሠረት በንግዴ መዛገብ መመዛገብ ይችሊሌ፡፡ 

9. በንግዴ ማህበር ውስጥ በዒይነት የሚዯረግ መዋጮን ግምት የንግዴ ማህበሩ 

መስራቾች ወይም አባሊት ባዯረጉት ስምምነት የተወሰነ መሆኑ በመመስረቻ ጽሁፈ 

ወይም በመመሥረቻ ጽሁፈ ማሻሻያ ውስጥ መጠቀስ አሇበት፡፡ 

10. በንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አገሌግልት ሰጪ አካሊት ውስጥ በሚቋቋሙ የአንዴ ማዔከሌ 

አገሌግልቶች የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥርን ሇመስጠት በሕግ ሥሌጣን የተሰጠው 

አካሌ ሙያተኛ በመመዯብ ሥራው እንዱሰራ ያዯርጋሌ፤7 

6. የንግዴ ምዛገባ ስሇማከናወን  

1. ሇንግዴ ምዛገባ የሚቀርብ ማመሌከቻ ሇዘሁ ዒሊማ የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊትና 

አዋጁን ሇማስፇጸም በሚወጡ ዯንብና መመሪያዎች መሠረት የሚጠየቁትን ሰነድች 
                                                           
6
 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 

7
 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(5 መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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በማያያዛ የንግዴ ሥራው ይጀምራሌ ተብል ከሚታሰብበት ቀን አስቀዴሞ መቅረብ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2. ማናቸውም ሇመዛጋቢው አካሌ በንግዴ መዛገብ ሇመመዛገብ የቀረበ ማመሌከቻ 

ተቀባይነት ያሇው ሆኖ ከተገኘ መዛጋቢው መሥሪያ ቤት የአገሌግልት ክፌያ 

በማስከፇሌ ምዛገባ በማከናወን የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት ወዱያውኑ 

ሇአመሌካቹ ይሰጠዋሌ፤ ሆኖም የምዛገባ ጥያቄው ተቀባይነት የላሇው ከሆነ ውዴቅ 

በማዴረግ ምክንያቱን ገሌፆ ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

3. በማዔዴን ዖርፌ የሚሰማሩ የውጭ ነጋዳዎች፣ የፋዯራሌ መንግስት ሌማት 

ዴርጅቶች፣ የንግዴ እንዯራሴዎች፤ የውጭ አገር ነጋዳዎች፣ በዒሇም አቀፌ ጨረታ 

አሸናፉ ሆነው የሚገቡ የውጭ አገር ነጋዳዎች፣ ተቋቁሞ የሚገኝ የንግዴ ዴርጅቶችን 

ገዛቶ ባሇበት ሁኔታ ንግዴ ሇማካሄዴ የሚፇሌግ የውጭ አገር ነጋዳ፣ በላልች ሕጎች 

የንግዴ ሥራ እንዱሠሩ የተፇቀዯሊቸው ማህበራት፣ በፋዯራሌ ዯረጃ የሚቋቋሙ 

የዖርፌ ማህበራት እንዱሁም በሚኒስትሩ ታምኖበት የተፇቀዯሊቸው የውጭ አገር 

ንግዴ ምክር ቤቶች ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶች በሚኒስቴሩ ይመዖገባለ፡፡ 

4. በክሌሌ መንግስታት የሚቋቋሙ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች እና በተዋረዴ 

በክሌሌ የሚቋቋሙ የዖርፌ ማህበራት ንግዴን በሚያስተዲዴሩ የክሌሌ አካሊት 

ይመዖገባለ፡፡ 

5. ሚኒስቴሩ ፇቃዴ በሚሰጥባቸው የንግዴ ሥራ መስክ መሰማራት የሚፇሌግ 

ማንኛውም ሰው በንግዴ መዛገብ ሇመመዛገብ በቀጥታ ሇሚኒስቴሩ ማመሌከት 

ይችሊሌ፡፡ 

6. ግሇሰብ ነጋዳ ወይም የንግዴ ማህበር በንግዴ መዛገብ እንዲይመዖገብ በሕግ 

መሠረት የሚቀርብ መቃወሚያ በንግዴ መዛገብ ከመመዛገብ ያግዯዋሌ፡፡ 

7. የንግዴ ምዛገባ ስሇሚፀናበት እና የንግዴ ማህበራት ሕጋዊ ሰውነት  

1. የንግዴ ማህበራት የሕግ ሰውነት የሚያገኙት በምዛገባ ይሆናሌ፡፡ 

2. የግሇሰብ ነጋዳ ወይም የንግዴ ማህበራት ሲመሰረቱ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት 

የምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇሚሰጣቸው ሰዎች አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን ተዯራሽ 

የሆኑ የኢንፍርሜሽን መገናኛ ቴክኖልጂ አውታሮችን በመጠቀም የምዛገባና ፇቃዴ 

መረጃዎቻቸውን ይፊ ያዯርጋሌ፤8 

                                                           
8
 25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(7) ተሻሻሇ፡፡ 
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3. የንግዴ ማህበራት መዛገብ ሇሕዛብ ክፌት መሆን ይኖርበታሌ፤ ሦስተኛ ወገኖችም 

መዛገቡን መመሌከት ይችሊለ፡፡  

4. ማንኛውም የንግዴ ምዛገባ የሚፀናው በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት አመሌካቹ 

በንግዴ መዛገብ ከተመዖገበበት ዔሇት ጀምሮ ነው፡፡  

8. የምዛገባ መረጃዎችና ሰነድችን ስሇማስተሊሇፌ  

1. ንግዴን የሚያስተዲዴሩ የክሌሌ አካሊት ወይም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን 

በዘህ አዋጅ መሠረት የንግዴ ምዛገባ እንዲከናወኑ የምዛገባ መረጃዎችን ሚኒስቴሩ 

ሇዘሁ ዒሊማ በሚያዖጋጀው የመረጃ ቋት አማካይነት ወዱያዉኑ ማስተሊሇፌ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሊሇፇሇትን እና ራሱ 

የመዖገባቸውን መረጃዎች ወዱያዉኑ በማዔከሊዊ የንግዴ መዛገብ ማስገባት 

ይኖርበታሌ፡፡ 

9. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር  

1. መዛጋቢው መሥሪያ ቤት ሇምዛገባ የቀረበው የንግዴ ማህበር እና የንግዴ 

እንዯራሴ በንግዴ መዛገብ ከመግባቱ በፉት የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር 

እንዱሰጠው ግብር አስከፊዩን አካሌ በዯብዲቤ ይጠይቃሌ፡፡ 

2. ግብር አስከፊዩ አካሌ በምስረታ ሊይ ሊሇው የንግዴ ማህበር ወይም የንግዴ 

እንዯራሴ የሰጠውን የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር ሇመዛጋቢው ያሳውቃሌ፡፡ 

3. መዛጋቢው መሥሪያ ቤት ከግብር አስከፊዩ አካሌ የሚሰጠውን የግብር ከፊይ 

መሇያ ቁጥር የምዛገባ ማመሌከቻ ሊቀረበው ነጋዳ ወይም የንግዴ እንዯራሴ በሌዩ 

የምዛገባ መሇያ ቁጥርነት በመዛገብ ያስገባሌ፡፡ 

10. የንግዴ ምዛገባ ሇውጥ ወይም ማሻሻያ  

1. ማንኛውም የንግዴ ምዛገባ ሇውጥ ወይም ማሻሻያ በንግዴ ሕጉ መሠረት መዖጋጀቱን 

በማረጋገጥ መዛጋቢው አካሌ መመዛገብ አሇበት፤9  

2. የንግዴ ምዛገባ ሇውጥ ወይም ማሻሻያ ሇማስመዛገብ የቀረበው ማመሌከቻ ተቀባይነት 

ካገኘ መዛጋቢው አካሌ ተቀባይነት ያገኘበትን ቀንና በንግዴ መዛገብ ስሇገባው 

ሇውጥ ወይም ማሻሻያ በዛርዛር በመግሇፅ ሇአመሌካቹና ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

                                                           
9
 25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(9) ተሻሻሇ፡፡ 
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በጽሁፌ ማረጋገጫ መስጠት አሇበት፤ ይህ የጽሁፌ ማረጋገጫ ካሌተሰጠ በስተቀር 

የቀረበው የምዛገባ ሇውጥ ወይም ማሻሻያ በንግዴ መዛገብ እንዯገባ አይቆጠርም፡፡ 

3. መዛጋቢው አካሌ ያሇአግባብ ተሇውጧሌ ወይም ተሻሽሎሌ ብል የሚያምንበትን 

የንግዴ ምዛገባ ሇውጥ ወይም ማሻሻያ መሰረዛና ይህንኑ አመሌካቹ እንዱያውቀው 

በዛርዛር በጽሁፌ መግሇፅ ይችሊሌ፡፡ 

4. በዘህ አዋጅ ሇንግዴ ምዛገባ የተቀመጡ መስፇርቶች እንዲስፇሊጊነቱ በንግዴ ምዛገባ 

ሇውጥ ወይም ማሻሻያ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

5. 10 

11. የንግዴ ምዛገባን ስሇመሰረዛ 11 

1. በንግዴ ሕጉ ምዛገባን ስሇመሰረዛ የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ሆነው፦ 

ሀ) ነጋዳው የንግዴ ሥራውን በማናቸውም ምክንያት የተወ እንዯሆነ፣ 

ሇ) ነጋዳው ንግደን መነገዴ እንዯማይችሌ አስተዲዯራዊ እርምጃ ሲወሰዴበት 

ወይም በፌርዴ ቤት ሲወሰን፣ 

ሏ) ነጋዳው ሀሰተኛ መረጃ ወይም ሰነዴ አቅርቦ የተመዖገበ እንዯሆነ፣ 

መ) ነጋዳው ይህንን አዋጅ ወይም አዋጁን ሇማስፇፀም የሚወጡ ዯንቦችንና 

መመሪያዎችን የጣሰ እንዯሆነ፣ 

መዛጋቢው መሥሪያ ቤት የንግዴ ምዛገባውን ሉሰርዛ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሀ) መሠረት የንግዴ ምዛገባው የተሰረዖበት ነጋዳ 

በማንኛውም ጊዚ ያንኑ የንግዴ ምዛገባ መሌሶ ማስመዛገብ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሇ) መሠረት የንግዴ ምዛገባ ስረዙ ከመዯረጉ በፉት 

መዛጋቢው መስሪያ ቤት ነጋዳው መቃወሚያ ሏሳብ ካሇው እንዱያቀርብ 

በተመዖገበው አዴራሻው በዯብዲቤ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

4. ነጋዳው ዯብዲቤው በዯረሰው በ 30 ቀናት ውስጥ መቃወሚያ ሀሳብ ካሊቀረበ ወይም 

ነጋዳው ያቀረበው መቃወሚያ ሀሳብ የሕግ መሠረት የላሇው ከሆነ ወይም 

በተመዖገበው አዴራሻ ሉገኝ ካሌቻሇ የንግዴ ምዛገባው ይሰረዙሌ፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሇ)፣ (ሏ) ወይም (መ) ምክንያት የንግዴ 

ምዛገባ የተሰረዖበት ነጋዳ እንዯገና እንዲይመዖገብ የሚከሇከሌ አስተዲዯራዊ ቅጣት 
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 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(8) መሰረት ተሰረዖ፡፡ 
11

 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(10) መሰረት አንቀጽ 11 (1) (ሠ)፣ (2) እና (8) ተሰርዖው ከንዐስ አንቀጽ (3) 
እስከ (7) ያለት እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከንዐስ አንቀጽ 2 እስከ 6 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፤ 
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ወይም የፌርዴ ቤት ውሳኔ ከላሇ በስተቀር የተሰረዖውን የንግዴ ምዛገባ እንዯገና 

ሉመዖገብ የሚችሇው ከተሰረዖበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ ከአንዴ ዒመት በኋሊ 

ይሆናሌ፡ 

6. ማንኛውም ኃሊፉነቱ የተወሰነ የንግዴ ማህበር ምዛገባ ስረዙ የሚፀናው አግባብ ያሇው 

ባሇስሌጣን ስረዙውን ተዯራሽ በሆነ የኢንፍርሜሽን መገናኛ ቴክኖልጂ አውታርን 

ተጠቅሞ ካሳወቀበት ከአንዴ ወር በኋሊ ነው፡፡ የግሇሰብ ነጋዳ በሆነ ጊዚ ስረዙው 

ከተከናወነበት ቀን ጀምሮ እንዯተሰረዖ ይቆጠራሌ፤12 

12. ምትክ የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት ስሇመስጠት 

የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት የጠፊበት ወይም የተበሊሸበት ማንኛውም ነጋዳ ይህንን 

አዋጅ ሇማስፇፀም በወጣው ዯንብ በተመሇከተው መስፇርት መሠረት ምትክ የንግዴ 

ምዛገባ የምስክር ወረቀት ማግኘት ይችሊሌ፡፡  

13. የመረጃ ቅጅ ስሇመስጠት 

1. በንግዴ መዛገብ ውስጥ የሰፇረው ዛርዛር ቅጅ፣ ከመዛገቡ የሚውጣጣ ማስረጃ፣ 

ተፇሊጊው ማስረጃ ዛርዛር መዛገቡ ሊይ አሇመኖሩን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ወይም 

የንግዴ ምዛገባው የተሰረዖ ስሇመሆኑ ማስረጃ እንዱሰጠው የሚጠይቅ ሰው ጥያቄውን 

ሇመዛጋቢው አካሌ በጽሁፌ ማመሌከት አሇበት፡፡  

2. መዛጋቢው አካሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇቀረበ ማመሌከቻ 

አግባብ ያሇውን ክፌያ በማስከፇሌ መሰጠት ያሇበትን መረጃ ወዱያውኑ መስጠት 

አሇበት፡፡  

ክፌሌ ሦስት 

ስሇዴርጅትና ንግዴ ስሞች13 

14. ስሇዯርጅት ስም ምዛገባ14 

1. የግሇሰብ ነጋዳ የሕግ ስም የግሇሰቡን ስም የአባቱን እና የአያቱን ስም የሚያካትት 

ይሆናሌ፤ ስሙ ቀዯም ብል በላሊ ተመሳሳይ ስም ባሇው ግሇሰብ የተመዖገበ ሲሆን፣ 

የቅዴመ አያትን ስም በመጨመር፣ እስከ ቅዴመ አያት ስም ዴረስ በላሊ ተመሳሳይ 

ስም ባሇው ግሇሰብ የተያዖ ሲሆን፣ የእናት ስም ተጨምሮ ይመዖገባሌ፤ የእናት ስም 
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 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(12) ተሻሻሇ፡፡ 
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 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(13) ተሻሻሇ፡፡ 
14

 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(13) ተሻሻሇ፡፡ 
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በላሊ ተመሳሳይ ስም ባሇው ግሇሰብ የተያዖ ከሆነ ላሊ መሇያ እንዱጨምር    

ይዯረጋሌ፡፡ 

2. የህብረት የሽርክና ማህበር ስም የንግዴ ሥራ ዖርፈን በማመሌከት በንግዴ ሕጉ 

መሠረት ይሰየማሌ፡፡ 

3. ሁሇት ዒይነት ኃሊፉነት ያሇበት ሽርክና ማህበር ስም የንግዴ ሥራ ዖርፈን 

በማመሌከት በንግዴ ሕጉ መሠረት ይሰየማሌ፡፡ 

4. የአክሲዮን ማህበር ስም የንግዴ ሥራ ዖርፈን በማመሌከት በንግዴ ሕጉ መሠረት 

በአባሊቱ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

5. የኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ስም የንግዴ ሥራ ዖርፈን በማመሌከት በንግዴ 

ሕጉ መሠረት በአባሊቱ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡  

15. ስሇንግዴ ስም ምዛገባ15  

1. ማንኛውም ነጋዳ የንግዴ ምዛገባ በሚያዯርግበት ቦታ የንግዴ ስሙን ማስመዛገብ 

አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም ነጋዳ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ በሚያወጣበት ቦታ የንግዴ ስሙን 

ማስመዛገብ አሇበት፡፡ 

3. የንግዴ ዴርጅት ስም በዘህ አዋጅ ሇንግዴ ስም የተዯነገጉትን መስፇርቶች እስካሟሊ 

ዴረስ በንግዴ ስምነት ሉመዖገብ ይችሊሌ፡፡ 

4. አመሌካቹ የውጭ አገር የንግዴ ማህበር ከሆነ በተመዖገበበት አገር የተረጋገጠ የንግዴ 

ምዛገባ እና የንግዴ ስም ምዛገባ የምስክር ወረቀት ወይም ይህንኑ የሚያረጋግጥ ላሊ 

ሕጋዊ ማስረጃ ከማመሌከቻው ጋር ሇመዛጋቢው መሥሪያ ቤት ማቅረብ አሇበት፡፡ 

5. የንግዴ ዴርጅት ስም በንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት ሊይ የሚመዖገብ ሲሆን 

የንግዴ ስም የራሱ የምስክር ወረቀት ያሇው ሆኖ በንግዴ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት 

ሊይ የሚመዖገብ ነው፡፡ 

6. የንግዴ ስም ምዛገባ ማመሌከቻ ሇዘሁ የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት እና በዯንቡ 

የተገሇፁትን ሰነድች በማካተት መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 
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 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(13) ተሻሻሇ፡፡ 
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16. የንግዴ ስም  እንዲይመዖገብ  የሚያዯርጉ ምክንያቶች 

1. መዛጋቢው አካሌ በሚከተለት ምክንያቶች የንግዴ ስም እንዲይመዖገብ ያዯርጋሌ፦16  

ሀ) እንዱመዖገብ የተጠየቀው የንግዴ ስም ቀዯም ብል ከተመዖገበ፣ ላሊ የንግዴ ስም 

 ወይም የንግዴ ዴርጅት ስም ጋር አንዴ ዒይነት ወይም በሚያሳስት ዯረጃ 

 ተመሳሳይ ከሆነ፤ 

ሇ) እንዱመዖገብ የተጠየቀው የንግዴ ስም ከመንግሥት ተቋማት፣ ከሃይማኖት 

 ተቋማት፤ ከፕሇቲካ ፒርቲ፣ ከብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዛቦች፣ ነገድች እና 

 ጎሳዎች መጠሪያ፣ ከላሊ ማንኛውም ዒይነት ማህበር፣ ከመንግሥታት ህብረት 

 ዴርጅቶች ተቋማት ወይም ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማህበራት ስሞች ጋር 

 አንዴ ዒይነት ወይም በሚያሳስት ሁኔታ ተመሳሳይ ከሆነ፤ 

ሏ) እንዱመዖገብ የተጠየቀው የንግዴ ስም የንግደን ዖርፌ ዒይነት የማያመሇክት 

 ከሆነ፤ 

መ) እንዱመዖገብ የተጠየቀው የንግዴ ስም ኢትዮጵያ ውስጥ ቀዯም ብል 

ያሌተመዖገበ  ቢሆንም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ወይም ዒሇም አቀፌ 

እውቅና ያሇው  ሆኖ ስሙን ሇመጠቀም የተሰጠ ፇቃዴ የላሇ ከሆነ፤ 

ሠ) እንዱመዖገብ የተጠየቀው የንግዴ ስም ከመሌካም ፀባይ ወይም ሥነ- ምግባር ጋር 

 ተቃራኒ መሆኑ ሲረጋገጥ፡፡ 

2. ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት ነጋዳው በንግዴ ስምነት ሇረዥም ጊዚ ሲታወቅበት 

የኖረ ሆኖ በዘህ አዋጅ ዴንጋጌ መሠረት የንግዴ ስሙ እንዲይመዖገብ የተከሇከሇ እና 

ያሌተመዖገበ ከሆነ አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን በሚወስነው መሠረት ሉመዖገብ 

ይችሊሌ፤ 

3. ሇዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች ዛርዛር አፇፃፀም ሚኒስቴሩ መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ስሇንግዴ ስም የተገሇፁት ሇዴርጅት ስምም ያገሇግሊለ፤17 

17. የንግዴ ስም በንግዴ ስም መዛገብ የመግባት ውጤት  

1. የንግዴ ስም በመዛገብ መግባት የንግዴ ስሙን ሇመጠቀም መብት የሚሰጥ ተቀዲሚ 

ማስረጃ ነው፡፡ 

                                                           
16

 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(14) መሰረት የአዋጁ አንቀጽ 16 (1) (ሏ) ተሰርዜ፤ ከፉዯሌ ተራ (መ) እስከ 
(ረ) ያለት እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከፉዯሌ ተራ (ሏ) እስከ (ሠ) ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፤ 
17

 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(15) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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2. አንዴ የንግዴ ዴርጅት ስም ወይም የንግዴ ስም ቀዴሞ የተመዖገበ መሆኑ ብቻ 

በንግዴ ሥራ ጠባዩ ፇፅሞ ሇማይመሳሰሌ የንግዴ ሥራ እንዲይመዖገብ ሉከሇከሌ 

አይችሌም፡፡ 

 

18. የንግዴ ስም ምዛገባ ስረዙ  

1. መዛጋቢው መሥሪያ ቤት የንግዴ ስም ምዛገባን በሚከተለት ምክንያቶች ሉሰረዛ 

ይችሊሌ፦ 

ሀ) የንግዴ ስሙን ያስመዖገበው ነጋዳ እንዱሰረዛ ሲጠይቅ፤ 

ሇ) የንግዴ ስሙ በማታሇሌ ወይም በስህተት የተመዖገበ መሆኑ ሲረጋገጥ፤ 

ሏ) የነጋዳው የንግዴ ምዛገባ እና የንግዴ ሥራ ፇቃዴ በዘህ አዋጅ መሠረት 

ሲሰረዛ፤ 

መ) የንግዴ ስም ምዛገባው በፌርዴ ቤት ውዴቅ መሆኑ ሲወሰን፣ 

ሠ) በዘህ አዋጅ መሠረት በንግዴ ስሙ ሊይ ሇውጥ ሲዯረግበት፤ 

ረ) የንግዴ ማህበሩ ሕጋዊ ሰውነቱን ሲያጣ ወይም ሲፇርስ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሇ) መሠረት የንግዴ ስም ስረዙ ከመዯረጉ በፉት 

መዛጋቢው መስሪያ ቤት ነጋዳው መቃወሚያ ሏሳብ ካሇው እንዱያቀርብ 

በተመዖገበው አዴራሻው በዯብዲቤ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

3. ነጋዳው ዯብዲቤው በዯረሰው በ 30 ቀናት ውስጥ መቃወሚያ ሀሳብ ካሊቀረበ ወይም 

ነጋዳው ያቀረበው መቃወሚያ ሀሳብ የሕግ መሠረት የላሇው ከሆነ ወይም 

በተመዖገበው አዴራሻ ሉገኝ ካሌቻሇ የንግዴ ስሙ ከመዛገብ ይሰረዙሌ፡፡ 

4. የንግዴ ስም መዛገቡ በሚሰረዛበት ጊዚ የቀዴሞው የንግዴ ስም ተጠቃሚ የስረዙ 

ማስረጃ እንዱሰጠው ካመሇከተ መዛጋቢው መስሪያ ቤት ተገቢውን የአገሌግልት 

ክፌያ በማስከፇሌ ይሰጠዋሌ፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሀ) መሰረት የንግዴ ስም ምዛገባው የተሰረዖበት 

ነጋዳ በማንኛውም ጊዚ ያንኑ የንግዴ ስም መሌሶ ማስመዛገብ ይችሊሌ፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሇ) ወይም (ሏ) መሠረት የንግዴ ስም 

ምዛገባ የተሰረዖበት ነጋዳ እንዯገና እንዲይመዖገብ የሚከሇከሌ አስተዲዯራዊ ቅጣት 

ወይም የፌርዴ ቤት ውሳኔ ከላሇ በስተቀር የተሰረዖውን የንግዴ ስም ምዛገባ እንዯገና 
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ሉመዖገብ የሚችሇው ከተሰረዖበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ ከአንዴ ዒመት በኋሊ  

ይሆናሌ፡፡ 

19. የንግዴ ስም ሇውጥ ወይም ማሻሻያ ስሇማዴረግ 

ቀዯም ብል ያስመዖገበውን የንግዴ ስም ሇመሇወጥ ወይም ሇማሻሻሌ ማመሌከቻ 

ሇሚያቀርብ ማንኛውም ሰው የዘህ አዋጅ አንቀጽ 15 ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

20. ምትክ የንግዴ ስም ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

ምትክ የንግዴ ስም ምስክር ወረቀት ሇማግኘት ማመሌከቻ ሇሚያቀርብ ማንኛውም ነጋዳ 

በዘህ አዋጅ መሠረት በወጣው ዯንብ ስሇምትክ የንግዴ ምዛገባ የተመሇከተው ዴንጋጌ 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስሇንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

21. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የመስጠት ሥሌጣን  

1. በላልች አግባብነት ባሊቸው ሕጎችና በዘህ አዋጅ በተሇየ ሁኔታ ከተዯነገገው በስተቀር 

አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ይሰጣሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ አግባብ ያሇው 

ባሇሥሌጣን የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የሚሰጠው ሚኒስቴሩ በመመሪያ በሚዖረዛረው 

የኢትዮጵያ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ መስጫ መዯቦች መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

3. አግባብ ያሇዉ ባሇሥሌጣን እና ላልች ፇቃዴ ሇመስጠት ሥሌጣን የተሰጣቸዉ 

አካሊት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ሲሰጡ በፇቃደ ሊይ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ መስጫ 

መዯቡን ስያሜና መሇያ ቁጥር በግሌጽ መጥቀስ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም አግባብነት ያሊቸው 

የመንግሥት አካሊት በዘህ አዋጅ እና በላልች አግባብ ባሊቸው ሕጎች መሠረት 

ሇሚከተለት የንግዴ ሥራዎች የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ይሰጣለ፦ 

ሀ) የማዔዴን ፌሇጋ እና ሌማት ሥራዎች፤ 

ሇ) የውሃ ነክ ሥራዎች ግንባታ አገሌግልትን ሳይጨምር በሌዩ ሌዩ ውሃ ነክ 

 አገሌግልት ሥራዎች፤ 

ሏ) የባንክ፣ የመዴን እና የማይክሮ ፊይናንስ ንግዴ ሥራዎች፤ 

መ)  የአየር ትራንስፕርት አገሌግልቶች ሥራ እና ላልች የበረራ ሥራዎች፤ 
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ሠ) የሬዴዮ አክቲቭ ቁሶችና የጨረር አመንጪ መሣሪያዎችን የመጠቀም የንግዴ 

 ሥራ፤ 

ረ)  የቴላኮምዩኒኬሽን አገሌግልት፤ 

ሰ) የኤላክትሪክ ማመንጨት፣ ማስተሊሇፌ ወይም መሸጥ የንግዴ ሥራ፤ 

ሸ) የጦርና ተኩስ መሣሪያዎች ጥገና፣ ዔዴሳትና የፇንጂዎች ሽያጭ ሥራ፤ 

ቀ) የባህርና የሀገር ውስጥ የውሃ ትራንስፕርት የንግዴ ሥራ፤ 

በ) የመሌቲ ሞዲሌ ትራንስፕርት ንግዴ ሥራ፤ 

ተ) የብሮዴካስቲንግ  አገሌግልት ሥራ፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የመስጠት ሥሌጣን 

ያሊቸው የመንግሥት አካሊት፣ የንግዴ ፇቃዴ ሲሰጡ እና ሲያዴሱ በዘህ አዋጅ እና 

አዋጁን ሇማስፇጸም በወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች የተቀመጡት መስፇርቶች 

መሟሊታቸውን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡  

6. በአዋጁ ወይም በላልች ሕጎች ወይም በውክሌና ስሌጣን የንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

ተግባራትን የሚያከናውኑ አካሊት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ መረጃዎችን ሚኒስቴሩ ሇዘህ 

ዒሊማ ሊዖጋጀው የመረጃ ቋት የንግዴ ሥራ ፇቃደ እንዯተከናወነ ማስተሊሇፌ 

አሇባቸው፤18 

22. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ስሇማውጣት  

1. ማንኛውም ሰው የፀና የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ሳይኖረው የንግዴ ሥራ መሥራት 

አይችሌም፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ መሠረት የንግዴ ሥራ ሇመስራት የፀና የንግዴ ሥራ ፌቃዴ ያወጣ ሰው 

ሇተመሳሳይ የንግዴ ሥራ ሇሚከፌተው ቅርንጫፌ ተጨማሪ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

እንዱያወጣ አይገዯዴም፡፡ 

3. የማምረት የንግዴ ሥራ ፌቃዴ ያሇው ነጋዳ ያመረታቸውን ምርቶች ብቻ 

በሚያመርትበት አዴራሻ ወይም በላሊ ባስመዖገበበት አዴራሻ በጅምሊ ሇመሸጥ 

ተጨማሪ የንግዴ ፇቃዴ እንዱያወጣ አይገዯዴም፡፡ 

4. የማምረት የንግዴ ሥራ ፌቃዴ ያሇው ነጋዳ ያመረታቸውን ምርቶች በችርቻሮ 

መነገዴ አይችሌም፤ ሆኖም በሌዩ ሁኔታ በችርቻሮ የሚነግዴባቸውን ምርቶች ዒይነት 

በተመሇከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

                                                           
18

 በ25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(16) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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5. ማንኛውም የአስመጪነት የንግዴ ፇቃዴ ያሇው ነጋዳ ያስመጣቸውን ምርቶች 

ሇአስመጪነት የንግዴ ፇቃደን ሲያወጣ ባስመዖገበበት አዴራሻ በጅምሊ ሇመሸጥ 

ተጨማሪ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ እንዱያወጣ አይገዯዴም፡፡ 

6. ማንኛውም የአስመጪነት ንግዴ ሥራ ፇቃዴ ያሇው ነጋዳ ያስመጣቸውን ምርቶች 

በችርቻሮ መነገዴ አይችሌም፤ ሆኖም ከንግደ ባሕሪይ እና ከአገር ጥቅም አንጻር 

በሌዩ ሁኔታ በችርቻሮ የሚነግዴባቸውን ምርቶች በተመሇከተ የሚኒስትሮች ምክር 

ቤት በሚያወጣው ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

23. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ሇማውጣት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

በንግዴ ሥራ መሰማራት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው ሇዘሁ ዒሊማ የተዖጋጀውን 

የማመሌከቻ ቅጽ በመሙሊትና የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ 

የተመሇከቱትን አስፇሊጊ ሰነድች በማያያዛ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ እንዱሰጠው አግባብ 

ሊሇው ባሇሥሌጣን ማመሌከት ይኖርበታሌ፡፡  

24. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ስሇመስጠት  

1. አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን በዘህ አዋጅ እና በዘህ አዋጅ መሠረት በወጡት ዯንብ 

እና መመሪያዎች መሠረት ማመሌከቻ ሲቀርብሇት ሉሟለ የሚገባቸው መሥፇርቶች 

መሟሊታቸውንና ሉሰራ ያቀዯው የንግዴ ሥራ በሕግ ያሌተከሇከሇ መሆኑን ካረጋገጠ 

በኋሊ ተገቢውን ክፌያ በማስከፇሌ ሇአመሌካቹ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ 

2. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ማመሌከቻው በዘህ አዋጅ እና በዯንቡ ወይም በመመሪያዎች 

መሠረት ተሟሌቶ ባሇመቅረቡ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን አግባብ ያሇው 

ባሇስሌጣን ሲያረጋግጥ ያሌተቀበሇበትን ምክንያት ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ማሳወቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

3. በንግዴ ስራ ተሰማርቶ የነበረ ግሇሰብ ነጋዳ ወራሾች እና/ወይም የትዲር ጓዯኛ 

በንግዴ ሥራው ሇመቀጠሌ የንግዴ ማህበር ሇማቋቋም ያሌፇሇጉ ከሆነ ከወራሾቹ 

አንደ ወይም የትዲር ጓዯኛው በላልቹ ወራሾቹ እና/ወይም የትዲር ጓዯኛው 

በሚሰጠው ውክሌና በዘህ አዋጅ ስሇ ንግዴ ምዛገባ በተዯነገገው መሠረት በንግዴ 

መዛገብ ከተመዖገበ በኋሊ በወኪለ ስም የንግዴ ስራ ፇቃዴ ይሰጣሌ፡፡ 

25. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ነጋዳ መብት 

ማንኛውም የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ነጋዳ የሚከተለት መብቶች ይኖሩታሌ፦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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1. ይህን አዋጅ፣ አዋጁን ሇማስፇጸም የወጡ ዯንብና መመሪያ እንዱሁም በላልች ሕጎች 

የተቀመጡ ንግዴ ነክ ዴንጋጌዎችን በማክበር በተሰጠው የንግዴ ፇቃዴ መስክ ወሰን 

የንግዴ ሥራዎች የማካሄዴ፤ 

2. ሇተመሳሳይ የንግዴ ሥራ ሇሚከፌተው ቅርንጫፌ ተጨማሪ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

እንዱያወጣ ያሇመገዯዴ፤ 

3. ስሇ ንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አገሌግልት መረጃ የማግኘት፤ 

4. በዘህ አዋጅ መሠረት የንግዴ ምዛገባን፣ የንግዴ ስምን እና የንግዴ ፇቃዴን 

የመሇወጥና የማሻሻሌ፤ 

5. በአዋጁ፣ አዋጁን ሇማስፇጸም በወጡ ዯንብ እና በመመሪያው የተፇቀደ ላልች 

ተመሳሳይ ተግባራትን ማከናወን፡፡ 

26. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ነጋዳ ግዳታዎች 

የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ነጋዳ የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩታሌ፦ 

1. የንግዴ ፇቃዴ የተሰጠባቸውን የተሇያዩ የንግዴ ሥራዎችን በአንዴ ሥፌራ ወይም 

ግቢ ውስጥ አጣምሮ መሥራት በተጠቃሚው ሕዛብ ጤንነትና ዯህንነት ወይም 

ንብረት ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ ከሆነ እነዘህን ሥራዎች በተሇያዩ ሥፌራዎች ወይም 

ግቢዎች በተናጠሌ የማካሄዴ፤ 

2. የንግዴ ዔቃዎቹንና የአገሌግልቶቹን የዋጋ ዛርዛር በንግዴ ቤቱ በግሌጽ ሥፌራ 

በሚታይ ቦታ የማመሌከት ወይም በንግዴ ዔቃዎች ሊይ የመሇጠፌ፤ 

3. የንግዴ ሥራው ጠባይ የሚጠይቃቸውን ግዳታዎች የማክበር፣ ዯረጃዎችን የማሟሊት 

እና የመሥራት፤ 

4. የንግዴ ሥራ ፌቃደን በንግዴ ቤቱ ውስጥ በግሌጽ በሚታይ ቦታ የማስቀመጥ፣ 

ወይም የንግዴ ቤቱ ቅርንጫፌ ከሆነ የመዛጋቢው አካሌ ማህተም የተዯረገበት የንግዴ 

ሥራ ፌቃዴ ፍቶ ኮፑ በንግዴ ቤቱ ውስጥ በግሌጽ በሚታይ ቦታ ማስቀመጥ፤ 

5. የንግዴ ፇቃደን ሇላሊ ሇማንኛውም ሰው እንዱገሇገሌበት ወይም በመያዡነት 

እንዱይዖው ወይም እንዱያከራየው አሳሌፍ ያሇመስጠት፤ 

6. በአስተዲዯራዊ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ የንግዴ ዴርጅቱ እንዱፇርስ ወይም 

የግሇሰብ ነጋዳ ንግደን እንዲያካሂዴ ሲወሰንበት የተሰጠውን የንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

በሥራ ሊይ ያሇማዋሌ፤  
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7. የአዴራሻ ሇውጥ ሲያዯርግ ሇውጡን በአንዴ ወር ጊዚ ውሰጥ ሇመዛጋቢው መሥሪያ 

ቤት የማሳወቅ፤ 

8. አክስዮን ማህበር እና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ከሆነ በየበጀት ዒመቱ 

በኦዱተር ሂሳቡን የማስመርመር እና ሪፕርት የማቅረብ፤ 

9. ስሇንግደ በሚመሇከታቸው አካሊት የሚጠየቀውን ማንኛውንም መረጃ   የመስጠት፤  

10. በተመሳሳይ ዯረጃ ግብይት ያሇመፇፀም፤ እና 

11. አግባብ ባሇው ባሇስሌጣን የተወሰደ አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን እና በሕግ የተዯነገጉ 

ላልች ግዳታዎችን የማክበር፡፡ 

27. የንግዴ ሥራ ፇቃዴን ስሇማሳዯስ 19 

1. የንግዴ ሥራ ፌቃዴ በየበጀት ዒመቱ ከሏምላ 1 ቀን እስከ ታህሳስ 30 ቀን ወይም 

ካስመዖገበው የበጀት ዒመት መጨረሻ ጀምሮ ባለት 6 ወራት ዉስጥ መታዯስ  

አሇበት፡፡ 

2. ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የንግዴ ማህበራት ካስመዖገቡት ካፑታሌ ሦስት አራተኛውን 

እና ከዘያም በሊይ የከሰሩ ከሆነ ካፑታሊቸው ከአንዴ አራተኛ በሊይ እንዱሆን 

በማዴረግ ፌቃዲቸውን ማሳዯስ ይችሊለ፤ 

3. የንግዴ ሥራ ፇቃዴን ሇማሳዯስ የሚፇሌግ ነጋዳ ሇዔዴሳት የተዖጋጀውን ማመሌከቻ 

ቅጽ በመሙሊት አዋጁን ሇማስፇጸም በወጣው ዯንብ ከተመሇከቱት ሰነድች ጋር 

አያይዜ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተጠቀሰው የፌቃዴ ማሳዯሻ ጊዚ ውስጥ ነጋዳው 

የንግዴ ፇቃደን ካሊሳዯሰ ከጥር 1 ቀን እስከ ሰኔ 30 ቀን ሊሇው ጊዚ ከፌቃዴ 

ማሳዯሻው በተጨማሪ ፇቃዴ ማሳዯሱ ሇዖገየበት ሇጥር ወር ብር 2,500 (ሁሇት ሺህ 

አምስት መቶ ብር) እና ሇሚቀጥሇው እያንዲንደ ወር ብር 1,500 (አንዴ ሺህ 

አምስት መቶ ብር) ቅጣት በመክፇሌ ፇቃደን ያሳዴሳሌ፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) በተዯነገገው መሠረት በቅጣት የማሳዯሻ ጊዚ ውስጥ 

ያሌታዯሰ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ አግባብ ባሇው ባሇስሌጣን ይሰረዙሌ፡፡ 

6. በቅጣት የማዯሻ ጊዚ ውስጥ ያሊዯሰ ማንኛውም ነጋዳ በቅጣት የማዯሻው ጊዚ 

ከተጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ ባሇው አንዴ ዒመት ጊዚ ውስጥ ብር 20,000 በመክፇሌ 

ማዯስ ይችሊሌ፤ 

                                                           
19

 25/77(2011) አ. 1150 አንቀፅ 2(17) መሰረት ንዐስ አንቀፅ 2፣ 6 እና 7 ተሻሻለ፡፡ 
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7. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (6) መሠረት ያሌታዯሰ ንግዴ ፇቃዴ እንዯተሰረዖ 

ይቆጠራሌ፡፡ ሆኖም ያንኑ ፇቃዴ መሌሶ ማውጣት የሚቻሇው በቅጣት የማሳዯሻ 

ጊዚው ከተጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ ከአንዴ ዒመት በኋሊ ያሇምንም ተጨማሪ ቅጣት 

እንዯአዱስ መውሰዴ ይችሊሌ፤ 

28. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚ  

1. በዘህ አዋጅ መሠረት የተሰጠ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ወቅቱን ጠብቆ በዘህ አዋጅ 

መሠረት ከታዯሰ እና እስካሌተሰረዖ ዴረስ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ በአንቀጽ 27(6) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የንግዴ ሥራ ፇቃደ 

የተሰጠበት ወይም የታዯሰበት የበጀት ዒመት ካበቃ በኋሊ ባለት ስዴስት ወራት ጊዚ 

ውስጥ ተገቢው ክፌያ ተፇጽሞ ያሌታዯሰ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የፀና አይሆንም፡፡ 

29. የንግዴ ሥራ ፇቃዴን ስሇማገዴ 

1. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ነጋዳ፦ 

ሀ) የንግዴ ሥራውን የጤናና የጽዲት አጠባበቅ፣ የአካባቢ እንክብካቤ፣ የአዯጋ 

 መከሊከያና የንግዴ ዔቃውን ወይም የአገሌግልቱን የጥራት ዯረጃ ካጓዯሇ፣  

ሇ) በዘህ አዋጅ የነጋዳ ግዳታዎች በሚሌ የተቀመጡትን የጣሰ ከሆነ፣ 

ሏ) በዘህ አዋጅ መሠረት አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን የሚጠይቃቸውን መረጃዎች 

 በትክክሌና በወቅቱ ያሊቀረበ ከሆነ፣ 

መ)  የተሰጠው ወይም የታዯሰው የንግዴ ሥራ ፇቃዴ በሀሰተኛ ሰነዴ ወይም ማስረጃ 

 ተዯግፍ መሆኑ ከተረጋገጠ፣ ወይም 

ሠ) ፇቃደን ከተሰጠበት ዒሊማ ዉጭ ሲገሇገሌበት ከተገኘ፣ ወይም  

ረ) ባስመዖገበዉ የንግዴ ፇቃዴ አዴራሻ ያሌተገኘ ከሆነ፣ 

ሰ) የንግዴ ሕጉን፣ የአዋጁን፣ አዋጁን ሇማስፇጸም የወጡ የዯንብና የመመሪያ 

 ዴንጋጌዎችን የጣሰ ከሆነ፣ 

አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን የንግዴ ሥራ ፇቃደን ሉያግዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. የንግዴ ሕጉን፣ የአዋጁን፣ በአዋጁ መሠረት የወጡ ዯንብና የመመሪያዎችን ዴንጋጌ 

በመጣስ የንግዴ ፇቃደ የታገዯ ከሆነ ወይም በማናቸውም ምክንያት አግባብ ያሇው 

አካሌ የንግዴ ሕግ ዴንጋጌዎች መጣሳቸውን ሲያረጋግጥ ወይም በፌርዴ ቤት ትዔዙዛ 

የንግዴ ፇቃዴ ሲታገዴ የንግዴ ዴርጅቱ ወዱያውኑ አግባብ ባሇው አካሌ     

ይታሸጋሌ፡፡ 
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3. በዘህ አዋጅ፣ በአዋጁ መሠረት በወጡ ዯንብና መመሪያዎች መሠረት ሲታገዴ 

አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን ፇቃደ የታገዯበትን ምክንያት እና አሳማኝ በሆነ ጊዚ 

ውስጥ ጉዴሇቶቹን እንዱያስተካክሌ ሉወስዴ ስሇሚገባው እርምጃ ሇባሇፇቃደ በጽሁፌ 

ያሳውቀዋሌ፡፡ 

4. ነጋዳው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት በተሰጠው የጊዚ ገዯብ ውስጥ 

ጉዴሇቶቹን ካስተካከሇ አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን በንግዴ ሥራ ፌቃደ ሊይ 

የተጣሇው ዔግዴ ተነስቶ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

5. የብቃት አረጋጋጭ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫዎችን ሲያግደና ሲያሳውቁ ያሇምንም 

ተጨማሪ ቅዴመ ሁኔታ የንግዴ ሥራ ፇቃደ ይታገዲሌ፡፡  

30. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ስሇመሰረዛ 

1. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ነጋዳ፦ 

ሀ) የንግዴ ሥራውን በራሱ ፌቃዴ የተወ እንዯሆነ፣  

ሇ) የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ወይም የታዯሰው ፇቃዴ በሀሰተኛ ሰነዴ ወይም 

 ማስረጃ መሆኑ ሲረጋገጥ፣  

ሏ) የንግዴ ሥራ ፇቃደን ፇቃደ ከተሰጠበት ዒሊማ ዉጭ ሲገሇገሌበት ከተገኘ፣   

መ)  በዘህ አዋጅ መሠረት በተሰጠው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ሇንግዴ ፇቃደ ዔገዲ 

 ምክንያት የሆኑትን ጉዴሇቶች ያሊስተካከሇ ከሆነ፣  

ሠ) የኪሳራ ውሳኔ የተወሰነበት ከሆነ፣   

ረ) በዘህ አዋጅ መሠረት የንግዴ ሥራ ፇቃደን ያሊሳዯሰ ከሆነ፣ ወይም  

ሰ) የንግዴ ምዛገባው በዘህ አዋጅ መሠረት የተሰረዖበት ከሆነ  

 አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን የንግዴ ስራ ፇቃደን ይሰርዙሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሀ) መሠረት በራሱ ፌቃዴ የንግዴ ሥራውን የተወ 

እና ፇቃደን በማሳዯሻ ጊዚ ውስጥ የመሇሰ ነጋዳ ያንኑ ፇቃዴ በማንኛውም ጊዚ 

መሌሶ መውሰዴ ይችሊሌ፤ ሆኖም የንግዴ ሥራ ፌቃደን በንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

ያሇቅጣት ማሳዯሻ ጊዚ ውስጥ ያሌመሇሰ ከሆነ ያንኑ የንግዴ ሥራ ፌቃዴ መሌሶ 

መውሰዴ የሚችሇው የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ያሇቅጣት የማዯሻ ጊዚ ከሚያበቃበት ቀን 

ጀምሮ ከአንዴ ዒመት በኋሊ ይሆናሌ፡፡ 

3. አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሇ) ፣ (ሏ) 

እና (መ)  በተገሇፁት ምክንያቶች ፇቃደ እንዱሰረዛ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት እንዯ 
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አስፇሊጊነቱ ነጋዳው ባስመዖገበው አዴራሻ በዯብዲቤ ተጠርቶ መቃወሚያ ሀሳብ 

ካሇው በጽሁፌ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፤ ነጋዳው ያቀረበው መቃወሚያ ሀሳብ በቂ ሆኖ 

ካሌተገኘ ወይም ዯብዲቤው ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ መቃወሚያ 

ሀሳቡን በጽሁፌ ካሌሰጠ ፇቃደ ይሰረዙሌ፤ በዘህ ሁኔታ ፌቃደ የተሰረዖበት ነጋዳ 

ያንኑ የንግዴ ፌቃዴ መሌሶ ማውጣት የሚችሇው ከሁሇት ዒመት በኋሊ ይሆናሌ፡፡  

4. የንግዴ ሥራውን በፇቃደ የተወ ነጋዳ ያሇቅጣት የፇቃዴ ማዲሻ ጊዚ ውስጥ ፇቃደን 

ካሌመሇሰ፣ ባሰረዖው የንግዴ ሥራ ፌቃዴ መስጫ ውስጥ በተዖረዖሩት የንግዴ ሥራ 

ዒይነቶች ፌቃዴ ማውጣት የሚችሇው ያሇቅጣት የፇቃዴ ማሳዯሻ ጊዚ ከሚያበቃበት 

ቀን ጀምሮ ከአንዴ ዒመት በኋሊ ነው፤ 

5. የንግዴ ፇቃደን ተመሊሽ የሚያዯርግ ወይም የተሰረዖበት ነጋዳ ያንኑ የንግዴ ሥራ 

ፇቃዴ እንዯ አዱስ ሇማውጣት ሲመጣ ተመሊሽ በተዯረገው ወይም በተሰረዖው 

የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ሇሰራበት ጊዚ የግብር ክፌያ ስሇመፇጸሙ ማረጋገጫ ዯብዲቤ 

ማቅረብ አሇበት፤ 

6. የብቃት አረጋጋጭ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫዎችን ሲሰርና ሲያሳውቁ ያሇምንም 

ተጨማሪ ቅዴመ ሁኔታ የንግዴ ሥራ ፇቃደ ይሰረዙሌ፡፡  

31. ምትክ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ስሇማግኘት  

1. የንግዴ ሥራ ፌቃዴ የምስክር ወረቀት የጠፊበት ወይም የተበሊሸበት ማንኛውም 

ነጋዳ በአዋጁ መሠረት በወጣ ዯንብ ሊይ የተመሇከቱትን መስፇርቶች በማሟሊት 

ማመሌከቻ ሲያቀርብ ምትክ የንግዴ ሥራ ፌቃዴ ምስክር ወረቀት ማግኘት 

ይችሊሌ፡፡  

2. ፇቃደ የተበሊሸበት ነጋዳ ምትክ እንዱሰጠው ሲያመሇከት የተበሊሸውን የንግዴ 

ፇቃዴ ይመሌሳሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ማመሌከቻ የቀረበሇት አግባብ ያሇው 

ባሇሥሌጣን አመሌካቹ የንግዴ ሥራ ፌቃደ ስሇመጥፊቱ ማረጋገጫ ከሚመሇከተው 

አካሌ ወይም ፕሉስ እንዱያቀርብ አዴርጎ በዯንቡ የተመሇከተውን ክፌያ በማስፇጸም 

ምትክ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ 
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32. የንግዴ መዯብር ሲተሊሇፌ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ስሇሚሰጥበት ሁኔታ  

1. የንግዴ መዯብር ሇላሊ ሰው በሽያጭ፣ በስጦታ፣ በውርስ ወይም በመሰሌ ማንኛውም 

ሁኔታ ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የንግዴ መዯብር ማስተሊሇፌ የሚችሇው 

በነጋዳው ወጪ አገር አቀፌ ሽፊን ባሇው ጋዚጣ ታትሞ ወጥቶ ተቃዋሚ ካሌቀረበ 

ወይም የዔግዴ ትዔዙዛ ካሌወጣበት ከአንዴ ወር በኋሊ ይሆናሌ፡፡ 

3. የንግዴ መዯብሩ ከመተሊሇፈ በፉት የቀዴሞዉ ባሇፇቃዴ በንግዴ ሥራ ፇቃደ 

ሇሰራበት ጊዚ የግብር ክሉራንስ ማስረጃ መቅረብ አሇበት፡፡ 

4. አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን አስፇሊጊ መረጃዎችን በማጣራት እና የቀዴሞውን የንግዴ 

ሥራ ፌቃዴ ተመሊሽ በማዴረግ የንግዴ መዯብር ሇተሊሇፇሇት ሰው ተመሳሳይ 

የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ 

5. አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን በዘህ አንቀጽ በተገሇፀው መሠረት የቀረበሇትን ጥያቄ 

ውዴቅ ካዯረገው ምክንያቱን ገሌፆ ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ያሳውቃሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች  

33. ስሇንግዴ እንዯራሴነት  

1. የንግዴ እንዯራሴ ሆኖ ሇመሰራት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው ሥራውን ከመጀመሩ 

በፉት በሚኒስቴሩ በንግዴ መዛገብ ተመዛግቦ የንግዴ እንዯራሴነት ሌዩ የምስክር 

ወረቀት ማግኘት አሇበት፡፡ 

2. የንግዴ እንዯራሴነት ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው 

በአዋጁ መሠረት በወጣ ዯንብ ሊይ የተመሇከቱትን መስፇርቶች በማሟሊት 

ከማመሌከቻው ጋር በማያያዛ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

3. የንግዴ እንዯራሴነት ሌዩ የምስክር ወረቀት የተሰጠው ማንኛውም ሰው፣  

ሀ/ የወካዩን ምርቶችና አገሌግልቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የማስተዋወቅ፣ 

ሇ/ ወዯፉት ዴርጅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ማዴረግ እንዱችሌ የሚረደ የገበያ 

 ጥናትና የንግዴ የማስፊፊት ሥራ የማካሄዴ፤ እና 

ሏ/ የኢትዮጵያን የውጭ ንግዴ ምርቶችን ወካይ ዴርጅቱ በሚገኝበት አገር 

 የማስተዋወቅ ተግባራት የማከናወን መብት ይኖረዋሌ፡፡ 
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4. የንግዴ እንዯራሴ በወካዩ ስም ሇዯንበኞቹ የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ማቅረብ 

ወይም ከዯንበኞቹ ጋር ውሌ መዋዋሌ አይችሌም፡፡ 

5. የንግዴ እንዯራሴ ከወከሇው ነጋዳ ውጭ ሇላልች ነጋዳዎች በማንኛውም መሌኩ 

መሥራት አይችሌም፡፡ 

6. ማንኛውም የንግዴ እንዯራሴነት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው በአዋጁ መሠረት 

በወጣ ዯንብ ሊይ የተመሇከቱትን መስፇርቶች በማሟሊት የንግዴ እንዯራሴነት ሌዩ 

ምስክር ወረቀቱን ማሳዯስ አሇበት፡፡ 

7. በዘህ አዋጅ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ምትክ ስሇማግኘት፣ ስሇማገዴ እና ስሇመሰረዛ 

የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች ሇንግዴ እንዯራሴነትም እንዯአግባቡ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

34. ስሇ ሆሌዱንግ ኩባንያ   

1. በንግዴ ሕጉ መሠረት ሆሌዱንግ ኩባንያ መመስረት የሚፇሌጉ ኃሊፉነታቸዉ 

የተወሰነ የንግዴ ማህበራት የንግዴ ዉዴዴርን በማያዙባ ሁኔታ መቧዯንና በሚኒስቴሩ 

ዖንዴ ቀርበው መመዛገብ ይኖርባቸሌ፡፡ 

2. ሆሌዯር ኩባንያው ከሶስተኛ ወገኖች ሇሚመነጩ ማናቸውም ኃሊፉነቶች በአንዴነት 

እና በተናጠሌ ከቡዴኑ ኩባንያ አባሊት ጋር ኃሊፉ ነዉ፡፡ 

3. ሆሌዯሩ ኩባንያ የቡዴን አባሊትን ጨምሮ የተጠቃሇሇ ዒመታዊ ሂሳብ እና ላልች 

መረጃዎችን መያዛ አሇበት፤ አግባብ ያሇዉ ባሇስሌጣን ሲጠይቅም ማቅረብ     

አሇበት፡፡ 

4. የሆሌዱንግ ኩባንያው አባሊት ከቡዴኑ ሲወጡ ወይም ወዯ ቡዴኑ ሲቀሊቀለ 

ሇመዛጋቢዉ አካሌ በማሳወቅ አስቀዴሞ የተሰጠዉ ሌዩ የምዛገባ ምስክር ወረቀት 

መሇወጥ አሇበት፡፡ 

5. ሆሌዯር የሆነዉ ኩባንያ የራሱንና የቡዴን አባሌ ማህበራትን ዛርዛር መረጃዎች ይዜ 

በመቅረብ በአዋጁ መሠረት በወጣ ዯንብ የሚወሰኑትን መስፇርቶች በማሟሊት 

የመመዛገብ እና የሆሌዱንግ ኩባንያ ምዛገባ ሌዩ የምስክር ወረቀት የማዉጣት 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

6. የሆሌዱንግ ኩባንያዎች የምዛገባ መስፇርት በአዋጁ መሠረት በሚወጣ ዯንብ 

ይወሰናሌ፡፡ 
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35. ስሇ ጠረፌ ንግዴ  

1. የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ሥራ ፌቃዴ በሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴሩ ውክሌና 

በሚሰጣቸው አካሊት ይሰጣሌ፡፡ 

2. የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ሥራ ፌቃዴ በሚኒስቴሩ ወይም በጠረፌ ንግዴ 

ስምምነቶች ወይም በተናጠሌ ውሳኔ በተወሰኑ ምርቶች ሊይ ብቻ የሚሰጥ ይሆናሌ፡፡ 

3. የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ፌቃዴ አሰጣጥ መስፇርት በአዋጁ መሠረት በሚወጣ 

ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

36. ስሇ ውጭ ንግዴ ትርዑት 

የውጭ የንግዴ ትርዑት ይሁንታ ስሇሚሰጥበት ሁኔታ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

37. ስሇ ፌራንቻይዛ ምዛገባ 

1. የፌራንቻይዛ ምዛገባ መስፇርት በአዋጁ መሠረት በሚወጣ ዯንብ በተወሰነው 

መሠረት ይፇፀማሌ፡፡ 

2. ፌራንቻይዘው በፌራንቻይዖሩ ዯረጃ መሠረት መስራት አሇበት፡፡ 

3. ተገሌጋዮች ከፌራንቻይዖሩ የሚያገኙትን ዒይነት ምርት ወይም አገሌግልት 

ከፌራንቻይዘው ማግኘት አሇባቸው፡፡ 

38. .ስሇ ብቸኛ አስመጭና አከፊፊይ  

1. ብቸኛ አስመጭ ወይም አከፊፊይ ሆኖ መስራት የተከሇከሇ ነዉ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ከሥራው ባሕሪ እና አገራዊ 

ጥቅም አንጻር ብቸኛ አስመጭ ወይም አከፊፊይ ሆኖ መሥራት የሚቻሌባቸው 

የንግዴ ሥራ መስኮችን በተመሇከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

39. የንግዴ ወኪሌ ተግባራት  

የንግዴ ወኪሌ የሚከተለት ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. የወካዩን ምርት ሇገበያ የማስተወወቅ፤ 

2. የሀገራችንን ምርቶች ሇዉጭ ሀገር ገበያ የማስተዋወቅ፤ 

3. ዒሇም አቀፌ ጨረታ ሊይ በሕግ ተወክል በወካይ ምትክ ሆኖ በጨረታ ሊይ 

የመሳተፌና አፇጻጸሙን የመከታተሌ፤ 

4. በወካይ ነጋዳ ስም ውሌ የመዋዋሌ፡፡ 
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40. ስሇዉጭ ሀገር የንግዴ ምክር ቤቶች ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶች  

1. የዉጭ ሀገር ንግዴ ምክር ቤቶች የቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶችን ሉከፌቱ የሚችለት 

በተመሰረቱበት አገር የተሰጣቸውን የሕጋዊ ሰውነት ማስረጃ፣ መተዲዯሪያ ዯንብና 

የመመስረቻ ጽሁፌ እንዱሁም የሚያከናውኗቸውን ተግባራት ዛርዛር መግሇጫ 

በማቅረብ በሚኒስቴሩ ተፇቅድ ሲመዖገቡ ይሆናሌ፡፡ሆኖም ከውጭ ሃገር በኢንቨስት 

መንት የገቡ የራሳቸውን ማህበር ሲያቋቁሙ በሃገር አቀፌ ዯረጃ ኢንቨስትመንትን 

ሇማስተዲዯር በሕግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ እንዱመዖገቡ ይዯረጋሌ፡፡ 

2. የዉጭ ሀገር ንግዴ ምክር ቤቶች ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶች በሀገር ዉስጥ ያለ 

የንግዴና ዖርፌ ምክር ቤቶች ከሚያከናዉኗቸዉ ተግባራት ጋር ተመሳሳይ ተግባራትን 

ብቻ ማከናወን ይችሊለ፡፡ 

3. የዉጭ ሀገር ንግዴ ምክር ቤቶች ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶች በሀገር ዉስጥ ከተቋቋሙ 

የንግዴ እና ዖርፌ ማህበራት ምክር ቤቶች ጋር በትብብርና በጋራ መዯጋገፌ   

ይሰራለ፡፡ 

41. ስሇ ንግዴ ማህበር ሥራ አስኪያጅ 

የንግዴ ማህበር ሥራ አስኪያጅ የሆነ ማንኛውም ሰው በተመሳሳይ ወቅት ከአንዴ በሊይ 

የንግዴ ማህበር ሥራ አስኪያጅ መሆን አይችሌም፡፡ 

42. ስሇ ብቃት ማረጋገጫ  

1. ይህን አዋጅ ተከትል በወጣው ዯንብ መሠረት የብቃት ማረጋገጫ ሇሚያስፇሌጋቸው 

የንግዴ ሥራዎች ሉሟለ የሚገባቸውን የብቃት ማረጋገጫ መስፇርቶች አግባብነት 

ያሊቸው የሴክተር መስሪያ ቤቶች በመመሪያ ይወስናለ፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች፣ አዋጁን ተከትል በሚወጣው ዯንብ እና መመሪያ እንዱሁም 

በላልች ሕጎች መሠረት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሇመስጠት ሥሌጣን 

የተሰጣቸዉ የመንግሥት አካሊት የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፉኬት ይሰጣለ፡፡ 

3. የብቃት ማረጋገጫ የተሰጠበት አዴራሻ ወይም መስፇርት ሇዉጥ የተዯረገ ከሆነ 

በአዱሱ አዴራሻ ወይም መስፇርት መሠረት ተዯርጎ አዱስ የብቃት ማረጋገጫ 

ምስክር ወረቀት ማቅረብ አሇበት፡፡  

4. የብቃት ማረጋገጫ እንዯሚያስፇሌጋቸው በመመሪያ ሇተወሰኑ የንግዴ ሥራዎች 

ማንኛውም ሰው የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ሇማውጣት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት ማግኘት አሇበት፡፡ 
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5. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሚኒስቴሩ 

ከሚመሇከታቸው የሴክተር መሥሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር የብቃት ማረጋገጫ 

ምስክር ወረቀት ሇንግዴ ሥራ ፇቃዴ በቅዴመ ሁኔታነት የማይጠየቅባቸውን የንግዴ 

ሥራ መዯቦች ይወስናሌ፡፡ 

6. ሴክተር መሥሪያ ቤቶች የብቃት ማረጋገጫ መስፇርቶችን ሲያዖጋጁ በዖርፈ 

የተሰማሩ የነጋዳዎች አዯረጃጀቶችን ማማከር አሇባቸው፡፡ 

43. ወጪና ገቢ ዔቃዎችን ስሇመወሰን  

1. ሚኒስቴሩ ሇብሔራዊ ጥቅም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የሚኒስትሮች ምክር ቤትን 

በማስፇቀዴ አንዲንዴ የንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶች ወዯ ሀገር ውስጥ እንዲይገቡ 

ወይም ከሀገር እንዲይወጡ ክሌከሊ ሇመጣሌ ይችሊሌ፡፡ 

2. የአስመጪነት ወይም የሊኪነት ንግዴ ፇቃዴ የላሊቸው ሰዎች ከውጭ ሀገር ዔቃ 

እንዱያስገቡ ወይም ወዯ ውጭ ሀገር ዔቃ እንዱሌኩ በአዋጁ መሠረት በሚወጣ ዯንብ 

በሚወሰነው መሠረት ሚኒስቴሩ ፇቃዴ ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

44. አገሌግልቶችና መሇዋወጫዎች አቅርቦትና ቁጥጥር  

1. የእርሻ፣ የኢንደስትሪና የኮንስትራክሽን መሣሪያዎችን በመኪና ኃይሌ የሚሰሩ 

ዔቃዎችንና ተሽከርካሪዎችን ከውጭ አገር አስመጥቶ የሚሸጥ ነጋዳ ወይም ወኪሌ 

የእነዘሁ መሣሪያዎች፣ ዔቃዎችና ተሽከርካሪዎች አገሌግልት እስከሚያቆምበት ጊዚ 

ዴረስ፦ 

ሀ) መሥራታቸው ካሊቆመ ወይም ከላሊ ምንጭ በበቂ ሁኔታ የሚገኙ ካሌሆነ 

በስተቀር በማንኛውም ጊዚ ሚኒስቴሩ አግባብ ካሊቸው የመንግሥት መስሪያ 

ቤቶች ጋር በመመካከር ከሚወስነው አነስተኛ የክምችት መጠን ባሊነሰ ሁኔታ 

መሇዋወጫዎችን በመዯብሩ ውስጥ ይይዙሌ፣ ሇሽያጭም ያቀርባሌ፤ 

ሇ) በማናቸውም ጊዚ ተገቢ በሆነ ዋጋ የተሟሊ የማዯስ አገሌግልት ሇገዥዎች 

ይሰጣሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተዯነገገው መሠረት ባሌፇፀመ ነጋዳ ሊይ በዘህ 

አዋጅ መሠረት አስተዲዯራዊ እርምጃ ይወሰዴበታሌ፣ በወንጀሌም ይቀጣሌ፡፡  

45. ስሇ ተቆጣጣሪ  

1. አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን የሚመዴባቸው ተቆጣጣሪዎች ወዯ ንግዴ ዴርጅቶች 

ሇቁጥጥር ተግባር ሲሄደ ማንነታቸውን የሚገሌጽ መታወቂያ እና ቁጥጥር ሇማዴረግ 
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አግባብ ካሇው ባሇስሌጣን የተሰጠ የተቆጣጣሪነት ሌዩ መታወቂያ ማሳየት    

አሇባቸው፡፡ 

2. ተቆጣጣሪዎች ወዯ ንግዴ መዯብሮች ሇቁጥጥር ተግባር መሄዴ ያሇባቸው በመንግስት 

የሥራ ሰዒት ብቻ ነው፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከመንግስት የሥራ 

ሰዒት ውጪ ወዯ ንግዴ ዴርጅቶች ሇቁጥጥር ሥራ የሚሄደ ከሆነ አግባብ ካሇው 

ባሇስሌጣን ይህንኑ የሚያስረዲ ዯብዲቤ መያዛ አሇባቸው፡፡  

46. አስተዲዯራዊ እርምጃዎች 

ይህን አዋጅ፣ አዋጁን ተከትሇው የሚወጡ ዯንብና መመሪያዎችን ተሊሌፍ በሚገኝ 

ማንኛውም ሰው ሊይ አግባብ ያሇው አካሌ በዘህ አዋጅ እና አዋጁን ሇማስፇፀም በሚወጣ 

ዯንብ በተመሇከተው መሠረት አስተዲዲራዊ እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ 

47. በአስተዲዯራዊ እርምጃዎች ሊይ ቅሬታ ስሇማቅረብ  

1. በዘህ አዋጅ እና አዋጁን ተከትሇው የወጡ ዯንብና መመሪያ በሚሸፇን በማናቸውም 

ጉዲይ ሊይ አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን በሚወስናቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው 

ማንኛውም ሰው ቅሬታውን አግባብ ሊሇው ባሇሥሌጣን የበሊይ ኃሊፉ በ 10 ቀናት 

ውስጥ አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን የበሊይ ኃሊፉ የቀረበውን አቤቱታ ሰምቶ በ5 ቀናት ውስጥ 

ውሳኔውን ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ማሳወቅ አሇበት፤ ሆኖም ግን በተጠቀሱት ቀናት 

ውስጥ የበሊይ ኃሊፉው ውሳኔውን ያሊሳወቀው እንዯሆነ ቅሬታ አቅራቢው ሥሌጣን 

ሊሇው ፌርዴ ቤት አቤቱታውን ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

3. አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት በሰጠው ውሳኔ 

ቅር የተሰኘ ወይም ምሊሽ ያሌተሰጠው ማንኛውም ሰው ውሳኔ በተሰጠ በሁሇት ወር 

ጊዚ ውስጥ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት በሕግ ጉዲይ ሊይ ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

48. የመተባበር ግዳታ 

የንግዴ ሕጉን፣ አዋጁን እና አዋጁን ሇማስፇፀም የሚወጡ ዯንብና መመሪያዎችን 

በማስፇፀም ሂዯት ማንኛውም ሰው አግባብ ካሇው ባሇሥሌጣን ጋር የመተባበር ግዳታ 

አሇበት፡፡ 
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49. ስሇቅጣት 

1. ሀሰተኛ የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ወይም የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ወይም 

የእንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት ያዖጋጀ ወይም ሲጠቀም የተገኘ ማንኛውም ሰው 

የንግዴ ሥራ ሲያካሂዴባቸው የነበሩ የንግዴ ዔቃዎች፣ የአገሌግልት መስጫ ወይም 

የማምረቻ መሣሪያዎች መወረሳቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከብር 150,000 (መቶ ሃምሳ 

ሺ) እስከ ብር 300,000 (ሦስት መቶ ሺ) በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ እና ከ7 (ሰባት) 

ዒመት እስከ 15 (አሥራ አምስት) ዒመት በሚዯርስ ፅኑ እስራት ይቀጣሌ፤ 

2. የፀና የንግዴ ሥራ ፌቃዴ ሳይኖረው በንግዴ ሥራ ተሰማርቶ የተገኘ ማንኛውም ሰው 

ወይም በንግዴ ሥራ ፌቃደ እንዱሰራ ከተፇቀዯሇት የንግዴ ሥራ ውጭ ሲሰራ 

የተገኘ ማንኛውም ነጋዳ የንግዴ ሥራ ሲካሄዴባቸው የነበሩ የንግዴ ዔቃዎች እና 

የአገሌግልት መስጫ እና የማምረቻ መሣሪያዎች መወረሳቸው እንዯተጠበቁ ሆነው 

ከብር 150,000 (መቶ ሃምሳ ሺህ) እስከ ብር 300,000 (ሦስት መቶ ሺህ) በሚዯርስ 

የገንዖብ መቀጮ እና ከ7 (ሰባት) ዒመት እስከ 15 (አሥራ አምስት) ዒመት በሚዯርስ 

ፅኑ እስራት ይቀጣሌ፤ 

3. ሏሰተኛ መረጃ በማቅረብ በንግዴ መዛገብ የተመዖገበ ወይም የንግዴ ስሙን 

ያስመዖገበ ወይም የንግዴ ሥራ ፌቃዴ ወይም የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር 

ወረቀት ያወጣ ወይም የንግዴ ሥራ ፌቃደን ወይም የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር 

ወረቀቱን በሏሰተኛ መረጃ ያሳዯሰ ወይም ሇማውጣት ወይም ሇማሳዯስ ሙከራ ያዯረገ 

ማንኛውም ሰው ወይም ነጋዳ ያሇአግባብ ያገኘው ጥቅም መወረሱ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ 

ከብር 60,000 (ስሌሳ ሺህ) እስከ ብር 120,000 (መቶ ሃያ ሺህ) በሚዯርስ የገንዖብ 

መቀጮ እና ከ7 (ሰባት) ዒመት እስከ 12 (አሥራ ሁሇት) ዒመት በሚዯርስ ፅኑ 

እስራት ይቀጣሌ፤ 

4. የንግዴ ሥራ ፌቃደን እንዱጠቀምበት በሽያጭ፣ በኪራይ፣ በስጦታ ወይም 

በተመሳሳይ ሁኔታ ሇሦስተኛ ወገን አሳሌፍ የሰጠ ማንኛውም ነጋዳ ከብር 50,000 

(ሃምሳ ሺ) እስከ ብር 100,000 (አንዴ መቶ ሺ) የገንዖብ መቀጮ እና ከ5 (አምስት) 

ዒመት እስከ 10 (አሥር) ዒመት በሚዯርስ ፅኑ እስራት የሚቀጣ ሲሆን አሳሌፍ 

የሰጠው ሇውጭ አገር ዚጋ በሆነ ጊዚ ከብር 200,000 (ሁሇት መቶ ሺ)  እስከ ብር 

300,000 (ሦስት መቶ ሺ) በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ እና ከ7 (ሰባት) ዒመት እስከ 

15 (አሥራ አምስት) ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፤ 
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5. የንግዴ ሥራ አዴራሻ ሇውጥ በአዋጁ መሠረት በወጣው ዯንብ በተመሇከተዉ የጊዚ 

ወሰን ውስጥ ሇመዛጋቢው መስሪያ ቤት ያሊስታወቀ ማንኛውም ነጋዳ ከብር 5,000 

(አምስት ሺህ) እስከ ብር 10,000 (አስር ሺህ) በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ እና እስከ 

ሦስት ወር በሚዯርስ ቀሊሌ እስራት ይቀጣሌ፤ 

6. በንግዴ መዛገቡ ሊይ ማሻሻያ ሉያስከትሌ የሚችሌ ሇውጥ አዴርጎ በዘህ አዋጅ 

ዴንጋጌ መሰረት በ 30 ቀናት ውስጥ ሇመዛጋቢው መሥሪያ ቤት ያሊስታወቀ 

ማንኛውም ነጋዳ ከብር 5,000 (አምስት ሺህ) እስከ ብር 10,000 (አስር ሺህ) 

በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ እና ከሦስት ወር በማያንስ ቀሊሌ እስራት ይቀጣሌ፤ 

7. ይህንን አዋጅ ወይም አዋጁን ሇማስፇፀም የወጡ ዯንብና መመሪያዎችን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ ሇሚካሄዴ የቁጥጥር ሥራ አግባብ ያሇው አካሌ የሚሌካቸው ሠራተኞች 

ወይም ተቆጣጣሪዎች የሚጠይቁትን መረጃ ሇመስጠት ፇቃዯኛ የማይሆን ወይም 

በማናቸውም ዒይነት ሁኔታ ተግባራቸውን የሚያስተጓጉሌ ማንኛውም ነጋዳ ከብር 

5,000 (አምስት ሺህ) እስከ ብር 10,000 (አስር ሺህ) በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ እና 

ከሦስት ወር በማያንስ ቀሊሌ እስራት ይቀጣሌ:: 

8. የዘህን አዋጅ ላልች ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው ከብር 10,000 (አስር ሺ) 

እስከ ብር 30,000 (ሠሊሳ ሺ) በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ እና ከአንዴ ዒመት እስከ 

ሦስት ዒመት የሚዯርስ ቀሊሌ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

50. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ  

የዘህ አዋጅ አንቀጽ 51(1) ዴንጋጌ ቢኖርም ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፉት የተጀመሩ 

አስተዲዯራዊ ጉዲዮች በንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 686/2002 (እንዯተሻሻሇ) 

መሠረት ፌፃሜ ያገኛለ፡፡  

51. ተፇፃሚነት የማይኖራቸው ሕጎች 

1. የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 686/2002 (እንዯተሻሻሇ) በዘህ አዋጅ 

ተሽሯሌ፡ 

2. በዘህ አዋጅ ከተዯነገጉ ጉዲዮች ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ሌማዴ ወይም 

አሰራር ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡  

52. ዯንብና መመሪያ ስሇማውጣት   

1. ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 
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2. ይህንን አዋጅ እና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) መሠረት የወጡ ዯንቦችን 

ሇማስፇጸም ሚኒስቴሩ መመሪያዎች ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

53. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ሏምላ 29 ቀን 2008 ዒ.ም. 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ፔሬዛዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 392/2009 

ስሇንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ20 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 5 እና በንግዴ ምዛገባና 

ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008 አንቀጽ 52(1) መሠረት ይህን ዯንብ አዉጥቷሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 392/2009” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዘህ ዯንብ ውስጥ፡- 

1. “አዋጅ” ማሇት የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 980/2008 ነዉ። 

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 የተሰጡት ትርጓሜዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የንግዴ ዴርጅት ስምና የንግዴ ስም በንግዴ 

መዛገብ ስሇመመዛገብ፤ ስሇማሻሻሌ፤ ስሇምትክ ምዛገባና ስሇስረዙ መስፇርቶች 

3. የግሇሰብ ነጋዳ የንግዴ ዴርጅት ስም ስሇማስመዛገብ  

የግሇሰብ ነጋዳ የንግዴ ዴርጅት ስም ሇማውጣት የሚቀርብ ማመሌከቻ በአዋጁ አንቀጽ 

14(1) የተመሇከቱ መረጃዎች በማመሌከቻ ቅጽ ተሞሌቶ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

4. የንግዴ ማህበራት የንግዴ ዴርጅት ስም ስሇማስመዛገብ 

1. የንግዴ ማህበራት የንግዴ ዴርጅት ስም ሇማስመዛገብ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

ሀ) የንግዴ ዴርጅት ስሙን እንዱያፀዴቅ የተመረጠው የአንዴ አባሌ የታዯሰ መታወቂያ 

  ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናውን እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

ሇ) ያሌፀዯቀ የመመስረቻ ጽሁፌ እና የመተዲዯሪያ ዯንብ፤ 
                                                           
20

 በበ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(2) መሰረት በዯንቡ በየትኛውም ቦታ ሊይ “ አመሌካቹ የዋና ሥራ አዴራሻና 
የቅርንጫፌ የሥራ አዴራሻ ያሇው ከሆነም ይህንኑ የሚያረጋግጥ የአዴራሻ ማረጋገጫ “የሚሇው ተሰርዜ “ አግባብ 
ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ 
ሥራ አዴራሻ’’ በሚሌ ተተክቷሌ፡፡ 
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ሏ) ሇዴርጅታቸው መጠሪያ የመረጡት ሶስት አማራጭ ስሞች፡፡ 

2. መዛጋቢው አካሌ ባዯረገው ማጣራት አመሌካች ያቀረባቸው ሶስቱ አማራጭ ስሞች በላሊ 

ዴርጅት የተያ ከሆነ ላልች አማራጭ ስሞችን እንዱያቀርብ ይዯረጋሌ፡፡ 

5. የንግዴ ስም ምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇማውጣት 

የንግዴ ስም ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

1. የአመሌካቹ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

2. የአመሌካቹን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ ባሇፈት ስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው 

ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

3. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ ሁለም መስራቾች ተስማምተው የሰጡት የውክሌና 

ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፤ የወኪለ እና የወካዩ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም 

የፀና ፒስፕርት ዋናው እና ፍቶ ኮፑ፤ 

4. የንግዴ ምዛገባ እና የፀና የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ፍቶ ኮፑ፤ 

5. የንግዴ ስሙን ሇረጅም ጊዚ ሲጠቀምበት የቆየ ከሆነ ከአካባቢው አስተዲዯር ሲገሇገሌበት 

የነበረ ስሇመሆኑ የሚያስረዲ ማረጋገጫ ዯብዲቤ።  

6. ስሇምትክ የንግዴ ስም ምስክር ወረቀት 

ምትክ የንግዴ ስም ምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት 

መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የአመሌካቹ የፀና መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤  

2. የአመሌካቹን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

3. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ የወኪለ 

እና የወካዩ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም የፀና ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

4. የተበሊሸው የንግዴ ስም የምስክር ወረቀት፤ 

5. የንግዴ ስም የምስክር ወረቀት የጠፊበት ከሆነ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ከሚመሇከተው 

አካሌ የተሰጠ ማስረጃ፡፡ 
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7. የንግዴ ስም የምስክር ወረቀት ስሇማሻሻሌ 

የንግዴ ስም የምስክር ወረቀት ሇማሻሻሌ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት 

መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የአመሌካቹን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

2. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣ 

የወካዩ እና የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

3. የፀና የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ዋናዉንና ፍቶ ኮፑ፤ 

4. በንግዴ ማኅበር የንግዴ ስም እንዱሻሻሌ ሲጠየቅ በሕግ ሥሌጣን በተሰጠው  አካሌ 

የተረጋገጠ ቃሇ ጉባኤ ስሇመሻሻለ ሇዘህ በተዖጋጀ የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ 

አውታርን በመጠቀም ያሳውቃሌ፡፡21 

8. የንግዴ ስም የምስክር ወረቀት ስሇማሰረዛ 

የንግዴ ስም የምስክር ወረቀት ሇማሰረዛ በሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት 

መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

1. የአመሌካቹን ማንነት በግሌጽ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

2. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ 

የወካዩ እና የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

3. የንግዴ ስም ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

4.  የፀና የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ዋናዉንና ፍቶ ኮፑ፤ 

9. ስሇግሇሰብ ነጋዳ የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት 

1. የግሇሰብ ነጋዳ የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ 

ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፦ 

ሀ) አመሌካቹ ዋና የአመሌካቹን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ  

   የተነሳው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

ሇ) የአመሌካቹ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች  

                                                           
21

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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   ፍቶ ኮፑ፤ 

ሏ) አመሌካቹ ዋና የስራ አዴራሻ እና የቅርንጫፌ የስራ አዴራሻ ያሇው ከሆነም ይህንን  

   የሚያረጋግጥ የአዴራሻ ማረጋገጫ፤ 

1) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤ 

ወይም 

2) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት በሰነዴ 

አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት ከሆነ 

በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

3) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች 

አንደን ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ በአካባቢዉ የመስተዲዴር አካሌ 

የተሰጠ የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

መ) ሇንግዴ ስራዉ የመዯበዉ ካፑታሌ መጠን መግሇጫ፤ 

ሠ) የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፤ 

ረ) አመሌካቹ የውጭ አገር ዚጋ ከሆነ በዘህ አንቀጽ ከተጠቀሱት በተጨማሪ 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ እንዱሁም ቅርንጫፌ የሚከፌት ከሆነ አግባብ ያሇው 

ባሇሥሌጣን በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና በፉርማው 

የሚረጋገጥ የንግዴ ሥራ አዴራሻ የአመሌካቹ የንግዴ ሥራ አዴራሻው ነው ተብል 

ይወሰዲሌ፤22 

2. ግሇሰብ ነጋዳ በውክሌና የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀትን ሇማውጣት ሲፇሌግ ወኪለ 

በሕግ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ የተሰጠ የውክሌና ማስረጃ ሠነዴ ማቅረብ አሇበት፤23 

10. የሽርክና ማህበራት እና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

የሽርክና ማህበራት እና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

ሇማውጣት በሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ 

አሇባቸው። 

1. የሥራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ፤  

2. የንግዴ ማህበሩን የስራ አስኪያጅ ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ 

የተነሳው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 
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3. በመመስረት ሊይ ያሇ ከሆነ በሁለም መስራች አባሊት ተፇርሞ የተሰጠ የውክሌና  

ማረጋገጫ ዋና እና ከዋናው ጋር የተመሳከረ ቅጂ፤ 

4. ሰነዴን ሇማረጋገጥ በሕግ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ የማህበሩ የመመስረቻ 

ጽሁፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ ዋና ቅጅዎች፤ 

5. አመሌካቹ የዉጪ ሀገር ዚጋ ከሆነ ከሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ የተሰጠ 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ እና የግሇሰቡ የታዯስ ፒስፕርት ዋናውና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

6. በሽርክና ማህበራት እና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ውስጥ አባሌ የሆነ የውጪ ሀገር 

የሕግ ሰውነት ያሇው አካሌ ከሆነ፡- 

ሀ) ከተቋቋመበት አገር ሕጋዊ ሰውነት ያገኘበትን ማረጋገጫ ሰነዴ፤ 

ሇ) አዱስ በሚቋቋመው ማህበር ውስጥ ሇመግባት መወሰኑን የሚያሳይ በአገሩ ሕግ 

መሠረት የተረጋገጠ ቃሇ ጉባዓ ወይም ዯብዲቤ ወይም ተመሳሳይ ሰነዴ፤ 

ሏ) የኢንቨስትመንት ፇቃዴ፡ 

መ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ እና በንዐስ አንቀጽ (5) መሰረት የሚቋቋም የንግዴ ማህበር  

    ቅርንጫፌ የሚከፌት ከሆነ የቅርንጫፌ አዴራሻ ማረጋገጫ፤ 

7. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፤ 

ሀ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤  ወይም  

ሇ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየዉ ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት በሰነዴ  

  አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ የመንግስት ቤት ከሆነ በሚመሇከተው  

   የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን 

ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ በአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ 

የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

8. የዒይነት መዋጮ በሚኖርበት ጊዚ የመዋጮው ባሇቤትነት የንግዴ ምዛገባው 

ከተጠናቀቀበት ጊዚ ጀምሮ በአንዴ የበጀት ዒመት ጊዚ ውስጥ ወዯ የሽርክና ማህበሩ 

ወይም ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበሩ እንዯሚተሊሇፌ የሚያረጋግጥ በአመሌካቹ 

የተፇረመ ማረጋገጫ፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

39 

 

9. የአዔምሯዊ ፇጠራ ንብረት መዋጮ በሚኖርበት ጊዚ በሰነድች አረጋጋጭ የተረጋገጠ ቃሇ 

ጉባኤ ወይም ተመሳሳይ ሰነዴ፤ 

10. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፡፡ 

11. የአክሲዮን ማኅበር የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

የአክሲዮን ማኅበር መሥራቾች የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት በሚቀርብ 

ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የአክሲዮን ማህበሩ ስራ አስኪያጅ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው 

እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

2. የአክሲዮን ማህበሩን ስራ አስኪያጅ ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ 

ውስጥ የተነሳው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸዉ ፍቶግራፍች፤ 

3. ማመሌከቻ በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋናው እና ፍቶ ኮፑ የተወካዩ እና 

የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናዉ እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

4. የአክሲዮን ማህበሩ በመመስረት ሊይ ያሇ ከሆነ በሁለም መስራች አባሊት ተፇርሞ 

የተሰጠ የውክሌና ማረጋገጫ ዋና እና ከዋናው ጋር የተመሳከረ ቅጂ፤ 

5. በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የማህበሩ የመመስረቻ ጽሁፌ እና መተዲዯሪያ ዯንብ ዋናና 

ቅጅዎች፤ 

6. በአከሲዮን ማህበር ውስጥ የዉጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ግሇሰብ አባሌ የሚገኝ ከሆነ 

ከሚመሇከተዉ መስሪያ ቤት የተሰጠ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ እና የፒስፕርቱ ዋና እና 

አስፇሊጊ ገጾች ፍቶ ኮፑ፤ 

7. በአክሲዮን ማህበሩ ውስጥ አባሌ የሆነ የውጭ ሀገር የሕግ ሰውነት ያሇው ዴርጅት 

የሚገኝ ከሆነ፡- 

ሀ) ከተቋቋመበት አገር ሕጋዊ ሰዉነት ያገኘበትን ማረጋገጫ ሰነዴ፤ 

ሇ) አዱስ በሚቋቋመው አክሲዮን ማህበር ውስጥ ሇመግባት መወሰኑን የሚያሳይ በአገሩ  

   ሕግ እና በኢትዮጵያ የሰነድች አረጋጋጭ የተረጋገጠ ቃሇ-ጉባዓ ወይም ተመሳሳይ  

   ሰነዴ፤ 

ሏ) የኢንቨስትመንት ፇቃዴ፤ 

መ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ እና በንዐስ አንቀጽ (6) መሠረት የሚቋቋም የንግዴ ማህበር  

   ቅርንጫፌ የሚከፌት ከሆነ የቅርንጫፌ አዴራሻ ማረጋገጫ፤ 
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8. አመሌካቹ በዋና የስራ አዴራሻና የቅርንጫፌ የስራ አዴራሻ ያሇዉ ከሆነም ይህንን 

የሚያረጋግጥ የአዴራሻ ማረጋገጫ፤ 

ሀ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤ ወይም  

ሇ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት በሰነዴ  

   አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት ከሆነ በሚመሇከተው  

   የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን  

   ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ 

የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

9. ከተፇረመ የአከሲዮን ሽያጭ ቢያንስ አንዴ አራተኛ ገንዖብ ተከፌል በዛግ ሂሳብ 

ሇመቀመጡ የባንከ ማስረጃ፤ 

10. የአዔምሯዊ ፇጠራ ንብረት መዋጮ በሚኖርበት ጊዚ በሰነድች አረጋጋጭ የተረጋገጠ ቃሇ 

ጏባኤ ወይም ተመሳሳይ ሰነዴ፤ 

11. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፡፡ 

12. የመንግስት የሌማት ዴርጅት የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ መንግስታት የሌማት ዴርጅቶች የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. ዴርጅቱ የተቋቋመበት ሕግ፤ 

2. የስራ አስኪያጁ የምዯባ ዯብዲቤ፤ 

3. የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

4. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና እና ፍቶ ኮፑ፣ የወኪለ እና 

የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

5. የስራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

6. የሌማት ዴርጅቱ የዋና የስራ አዴራሻ እና የቅርንጫፌ የስራ አዴራሻ ያሇው ከሆነም 

ይህንን የሚያረጋግጥ የአዴራሻ ማረጋገጫ፤ 

ሀ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ወይም 
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ሇ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት በሰነዴ  

   አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት ከሆነ በሚመሇከተው  

   የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን  

   ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ  

   የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

7. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፡፡ 

13. የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት 

1. የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸዉ፤ 

ሀ) የእንዯራሴው የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ 

   ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

ሇ) የእንዯራሴዉን ማንነት በግሌፅ የሚያሳዩ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት    

   የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

ሏ) ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣  

   የእንዯራሴውና የወካዩ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናውና አስፇሊጊ  

   ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

መ) ወካዩ ነጋዳ በተቋቋመበት አገር ወይም በሚሰራበት አገር የተመዖገበ ሕጋዊ ሰውነት  

   ያሇው መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ፤ 

ሠ) ሇበጀት ዒመቱ ሇዯመወዛ እና ሇሥራ ማስኪያጃ የሚሆን ቢያንስ 100ሺ (አንዴ መቶ 

ሺ) የአሜሪካን ድሊር ወዯ አገር ውስጥ በወካዩ ስም ወይም በእንዯራሴው ስም ሇማስገባቱ 

ከባንክ የተሰጠ ማረጋገጫ፤24 

ረ) እንዯራሴው በወካዩ ነጋዳ በእንዯራሴነት የተሾመበት በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ  

   ማስረጃ ዋና ቅጅ፤ 

ሰ) አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፤ 

1) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ 

ወይም፤ 

                                                           
24

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 
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2) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት በሰነዴ 

አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ የመንግስት ቤት ከሆነ በሚመሇከተው 

የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

3) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች 

አንደን ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ 

የተሰጠ የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

ሸ) ወካዩ የንግዴ ማህበር ከሆነ በዘህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ ሀ-ሰ  

ከተመሇከቱት በተጨማሪ የተረጋገጡ የመመስረቻ ጽሁፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ 

ወይም   ዴርጅቱ የተቋቋመበት ተመሳሳይ ሰነዴ በኢትዮጵያ ውስጥ በሕግ ስሌጣን 

በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ ማስረጃ፤ 

ቀ) የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፤ 

2. የንግዴ እንዯራሴ የምዛገባ የምስክር ወረቀት በውክሌና ማውጣት የተከሇከሇ ነው፡፡ 

14. በዒሇም አቀፌ ጨረታ አሸናፉ ሆነዉ የሚገቡ የውጭ አገር የንግዴ ዴርጅቶች የንግዴ 

ምዛገባ ምስክር ወረቀት 

በዒሇም አቀፌ ጨረታ አሸናፉ ሆነው የሚገቡ የውጭ አገር ንግዴ ዴርጅቶች የንግዴ ምዛገባ 

ምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች 

ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የስራ አስኪያጁ ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

2. የስራ አስኪያጁ ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ የተነሳው ሁሇት 

ፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

3. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣ የወኪለና 

የስራ አስኪያጁን ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

4. የማህበሩን ሕጋዊ ሰውነት የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት፤ 

5. ማህበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ቅርንጫፌ ሇመክፇት መወሰኑን እና ስራ አስኪያጅ 

ስሇመመዯቡ የተረጋገጠ ቃሇ ጉባኤ ወይም ተመሳሳይ ሰነዴ፤  

6. ጨረታውን ከሰጠው አካሌ የጨረታ ስምምነት ሰነዴና የይመዛገብሌኝ የዴጋፌ ዯብዲቤ፤ 

7. የስራ ቦታ አዴራሻ የሚያሳይ ሰነዴ፤ 

8. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፡፡ 
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15. በላልች ሕጏች እንዱነግደ የተፇቀዯሊቸዉ ማህበራት የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት 

በላልች ሕጎች አግባብ ባሊቸው የመንግሥት አካሊት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጣቸው 

ማህበራት የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

1. አግባብ ካሇው የሴክተር መስሪያ ቤት የተሰጠ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት፤ 

2. ስሇሚነግደበት የንግዴ ስራ ዒይነት፣ የካፑታሌ ምንጭ እና መጠን፣ ስሇትርፌ 

አጠቃቀም፣ የማህበሩ አስተዲዯር እና መሰሌ ጉዲዮችን ያካተተ አግባብ ካሇው የሴክተር 

መስሪያ ቤት የተሰጠ ዯብዲቤ፤ 

3. የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናዉ እና አስፇሊጊ ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

4. የስራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

5. ማመሌከቻዉ በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣ የስራ 

አስኪያጁ የፀና የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

6. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፤ 

ሀ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፣ ወይም 

ሇ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየዉ ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት በሰነዴ  

   አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት ከሆነ በሚመሇከተው  

   የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን  

   ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ 

የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

7. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፤ 

16. የዖርፌ ማህበራት የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት 

የዖርፌ ማህበራት የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ 

ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸዉ፡- 
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1. የሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው 

ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶ ግራፍች፤ 

2. የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

3. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ሲሆን የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅና ፍቶ ኮፑ የወኪለና 

የስራ አስኪያጁ የፀና የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናዉ እና አስፇሊጊ ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

4. በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገገጠ የመተዲዯሪያ ዯንብ ዋና ቅጅ፤ 

5. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፤ 

ሀ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤ ወይም 

ሇ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት በሰነዴ  

   አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት ከሆነ በሚመሇከተው  

   መንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን  

   ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ  

   የጽሁፌ ማረጋገቻ፤ 

6. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፡፡ 

17. በውጭ አገር የተቋቋሙ የንግዴ ምክር ቤቶች የቅርንጫፌ የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት 

በውጭ አገር የተቋቋሙ የንግዴ ምክር ቤቶች የቅርንጫፌ ምዛገባ ምስክር ወረቀት 

ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ 

አሇባቸው፡፡ 

1. ከአገራቸው ውጭ ጉዲይ መስሪያ ቤት ወይም ኤምባሲዎቻቸው ወይም ከንግዴ ምክር 

ቤቶቻቸው ወይም ከአገራቸው አግባብ ካሇው አካሌ ምዛገባዉ የተፇቀዯ ስሇመሆኑ 

የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

2. በተቋቋሙበት አገር የተሰጠ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ወይም 

ተመሳሳይ ሰነዴ፤ 

3. ቅርንጫፌ ሇመክፇት ያመሇከተው ንግዴ ምክር ቤት ሇሚቋቋመው ቅርንጫፌ ጽሕፇት 

ቤት የመዯበዉ ስራ አስኪያጅ ሕጋዊ ዯብዲቤ፤ 
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4. የንግዴ ምክር ቤቱን ስራ አስኪያጅ ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ 

ውስጥ የተነሳዉ ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸዉ ፍቶግራፍች፤ 

5. የአመሌካቹ የስራ አዴራሻ ማረጋገጫ የኪራይ ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት በሰነዴ አረጋጋጭ 

የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ 

6. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፤ 

18. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇማሻሻሌ  

የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማሻሻሌ በሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት 

መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

1. የስራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

2. የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

3. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ የወኪለና 

የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

4. ማሻሻያው የሚዯረገው በማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ እና የመተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ ከሆነ 

የማኅበሩ አባሊት ማሻሻያ ያዯረጉበትን ሠነዴ ሇማርጋገጥ በህግ ሥሌጣን በተሰጠው 

አካሌ የተረጋገጠ ቃሇ ጉባኤ ዋና ቅጅ፤ ማሻሻያው ከካፑታሌ ጋር የሚያያዛ ከሆነ ወይም 

የአዴራሻ ሇውጥ ከሆነ ሠነዴን ሇማርጋገጥ በሕግ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ 

የማኅበሩ ቃሇ ጉባኤ ዋና ቅጅ እና የአዴራሻ ማሻሻያ ቅፅ ሊይ በመሙሊት በፉርማው 

ያረጋገጠው በቅፁ የተመሇከተው አዴራሻ የንግዴ ሥራ አዴራሻው፤25 

5. ግሇሰብ የሆነ የውጭ ሀገር ዚጋ በነባር የንግዴ ማህበር ውስጥ እንዱገባ የሚያዯርግ ከሆነ 

የኢንቨስትመንት ይሁንታ፤ 

6. በነባር የንግዴ ማህበር ውስጥ አባሌ ሆኖ የሚገባው የንግዴ ማህበር ከሆነ የመመስረቻ 

ጽሁፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ ዋና ቅጂ፣ የሕጋዊ ሰውነት የምስክር ወረቀት ወይም 

ተመሳሳይ ሰነዴ እና አዱስ በሚቋቋመው ማህበር ውስጥ እንዱገባ ሥሌጣን ባሇው 

የማህበሩ አካሌ መወሰኑን የሚያሳይ አግባብነት ባሇው የኢትዮጵያ ሰነዴ አረጋጋጭ 

                                                           
25

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(6) ተሻሻሇ፡፡ 
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የተረጋገጠ ቃሇ ጉባዓ ወይም ዯብዲቤ እና እንዱሁም ማህበሩ የዉጭ አገር ማኅበር ከሆነ 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ወይም አባሌ ሆኖ አክሲዮን እንዱገዙ የተፇቀዯ ዯብዲቤ፤ 

7. ማሻሻያዉ ስሇግሇሰብ ነጋዳ የስራ አዴራሻ ከሆነ ይህንኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ፡፡ 

19. ምትክ የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት  

ምትክ የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማግኘት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የስራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

2. የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

3. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣ የወኪለና 

የስራ አስኪያጁ የታዯሰ የመታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

4. የተበሊሸውን የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

5. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት የጠፊበት ከሆነ ከሚመሇከተዉ አካሌ የተሰጠ     

ማስረጃ፡፡ 

20. ስሇ ምትክ የንግዴ እንዯራሴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

ምትክ የንግዴ እንዯራሴ የምዛገባ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ 

ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፤ 

1. የእንዯራሴውን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

2. የእንዯራሴው የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናዉ እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

3. ማመሌከቻዉ በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ፣ የወኪለና 

እንዯራሴው የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

4. የተበሊሸውን የንግዴ እንዯራሴ የምዛገባ ምስክር ወረቀት፤ 

5. የንግዴ እንዯራሴው የምዛገባ ምስክር ወረቀት የጠፊበት ከሆነ ከሚመሇከተው አካሌ 

የተሰጠ ማስረጃ፤ 
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21. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇማሰረዛ26 

1. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማሰረዛ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅፅ ጋር የሚከተለት 

መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው:- 

ሀ) የሥራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናውና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

ሇ) ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና እና ፍቶ ኮፑ፣ የወኪለና 

የሥራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገጾች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

ሏ) የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ማስረጃ፤ 

መ) የንግዴ ማኅበር ከሆነ የማኅበሩን ስረዙ ቃሇ ጉባኤ (ዋናውን) እና የኦዱት ሪፕርት፡፡ 

2. አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን የንግዴ ምዛገባ ምስክር ወረቀት መሰረን ሇዘህ ተግባር 

ያዖጋጀውን የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ አውታር በመጠቀም ያሳውቃሌ፡፡ 

22. የንግዴ እንዯራሴ ምዛገባ ሌዩ የምስክር ወረቀት ስሇማስረዛ 

የንግዴ እንዯራሴውን ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማስረዛ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናዉ እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

2. ማመሌከቻዉ በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፤ የወኪለና 

የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

3. የእንዯራሴው ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

4. ቀዯም ሲሌ የተሰጠው የንግዴ እንዯራሴው ሌዩ የምስክር ወረቀት ተመሊሽ ስሇመሆኑ 

የሚያረጋግጥ ማስረጃ፡፡ 
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ክፌሌ ሦስት 

የንግዴ ስራ ፇቃዴ ስሇመስጠት፣ ስሇማዯስ፣ ስሇማሻሻሌ፣ ስሇመተካት  

እና ስሇመሰረዛ 

23. ስሇግሇሰብ ነጋዳ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት 

1. የግሇሰብ ነጋዳ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ 

ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

ሀ)  የአመሌካቹ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ  

   ኮፑ፤ 

ሇ) የግሇሰቡን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት  

   የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

ሏ) የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

መ) አመሌካቹ የውጭ አገር ዚጋ ከሆነ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ፤ 

ሠ) አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፣ 

1) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤ 

ወይም 

2) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት 

በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት ከሆነ 

በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

3) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች 

አንደን ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር 

አካሌ የተሰጠ የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

ረ) የንግዴ ስራ ፇቃዴ የተጠየቀበት የስራ መዯብ የብቃት ማረጋገጫ የሚያስፇሌገው  

   ከሆነ ከሚመሇከተው የሴክተር መስሪያ ቤት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር  

   ወረቀት፤ 

2. ግሇሰብ ነጋዳ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀትን በውክሌና ሇማውጣት ተወካዩ 

በሕግ ሥሌጣን ከተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ የውክሌና ሥሌጣን ማስረጃ ማቅረብ 

አሇበት፡፡27 
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24. የሽርክና ማህበራት እና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር 

ወረቀት 

የሽርክና ማህበራት እና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር 

ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው 

መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

2. የስራ አስኪያጅ ወይም የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም የፀና ፒስፕርት ዋናው እና 

አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

3. የንግዴ ማህበሩ ስራ አስኪያጅ ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በ6 ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳዉ 

ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

4. ሰነዴን ሇማረጋገጥ በሕግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ የማህበሩ የመመስረቻ 

ጽሁፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ ፍቶ ኮፑ፤ 

5. አመሌካቹ የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ግሇሰብ ከሆነ ከሚመሇከተው የመንግስት አካሌ 

የተሰጠ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ማረጋገጫ እና የፀና ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ 

ገጾች ፍቶ ኮፑ፤ 

6. በሽርክና ማህበራትና ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ውስጥ አባሌ የሆነ የውጭ ሀገር 

የሕግ ሰውነት ያሇው ከሆነ፤ 

ሀ) ከተቋቋመበት አገር ሕጋዊ ሰውነት ያገኘበትን ማረጋገጫ ሰነዴ፤ 

ሇ) በንግዴ ማህበሩ ውስጥ ሇመግባት የተወሰነበት ሰነዴን ሇማረጋገጥ በሕግ ሥሌጣን  

  በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ ቃሇ ጉባዓ ወይም ተመሳሳይ ሰነዴ፤ 

ሏ) የኢንቨስትመንት ፇቃዴ፤ 

መ) የንግዴ ማኅበሩ ቅርንጫፌ የሚከፌት ከሆነ አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን 

በሚያዖጋጀው ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና በፉርማው የሚረጋገጥ የንግዴ ሥራ 

አዴራሻው፡፡ ይህ አመሌካቹ በቅፁ የተመሇክተው አዴራሻ ቅርንጫፌ የንግዴ ሥራ 

አዴራሻው ነው ተብል ይወሰዲሌ፤28 

7. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፣ 

ሀ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤ ወይም 

                                                           
28

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(9) ተሻሻሇ፡፡ 
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ሇ) ሇንግዴ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ያሊሇፇበት በሰነዴ   

አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀቀ የኪራይ የመንግስት ቤት ከሆነ በሚመሇከተው የመንግስት 

አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን  

   ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ  

   የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

8. የንግዴ ስራ ፇቃዴ የተጠየቀበት የስራ መዯብ የብቃት ማረጋገጫ የሚያስፇሌገው ከሆነ 

ከሚመሇከተው የሴክተር መስሪያ ቤት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት፡፡ 

25. የአክሲዮን ማኅበር የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት መሟሊት ያሇባቸዉ 

መስፇርቶች 

የአክሲዮን ማኅበር መሥራቾች የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ 

ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

2. የስራ አስኪያጅ ወይም የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና 

አስፇሊጊ ገጾች ፍቶ ኮፑ፤ 

3. የአክሲዮን ማህበሩን ስራ አስኪያጅ ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በ 6 ወራት ጊዚ ውስጥ 

የተነሳዉ ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

4. ማመሌከቻው የተፇረመው በወኪሌ ከሆነ በሁለም መስራች አባሊት የተሰጠ የውክሌና 

ማረጋገጫ ሰነዴ ዋናው እና የተረጋገጠ ቅጅ፤ 

5. የተረጋገጠ የማህበሩ የመመስረቻ ጽሁፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ ዋና ቅጂ፤ 

6. በአከሲዮን ማህበር ውስጥ የውጭ ሀገር ዚግነት ያሊቸው ግሇሰቦች በሚኖሩበት ጊዚ 

ከሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኢንቨስትመንት ይሁንታ ማረጋገጫ እና የፀና 

ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገጾች ፍቶ ኮፑ፤ 

7. በአክሲዮን ማህበር ውስጥ አባሌ የሆነ የውጭ ሀገር የሕግ ሰውነት ያሇው አካሌ ከሆነ፤ 

ሀ) ከተቋቋመበት አገር ህጋዊ ሰውነት ያገኘበትን ማረጋገጫ ሰነዴ፤ 

ሇ) በንግዴ ማህበሩ ውስጥ ሇመግባት የተወሰነበት ሰነዴን ሇማረጋገጥ በሕግ ስሌጣን  

   በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ ቃሇ ጉባዓ ወይም ተመሳሳይ ሰነዴ፣ 

ሏ) የኢንቨስትመንት ፇቃዴ፤ 

መ) የንግዴ ማህበሩ ቅርንጫፌ የሚከፌት ከሆነ የቅርንጫፌ አዴራሻ ማረጋገጫ፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

51 

 

8. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፣ 

ሀ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤  

   ወይም 

ሇ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት  

   በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፣ የመንግስት ቤት ከሆነ  

   በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን  

   ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ  

   የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

9. የንግዴ ስራ ፇቃዴ የተጠየቀበት የስራ መዯብ የብቃት ማረጋገጫ የሚያስፇሌገው ከሆነ 

ከሚመሇከተው የሴክተር መስሪያ ቤት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት፡፡  

10. የአክሲዮን ዴርሻ ሰርተፉኬት ናሙና እና የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ፡፡ 

26. የመንግስት የሌማት ዴርጅት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት 

የመንግስት የሌማት ዴርጅት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ 

ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

2. የተቋቋመበት ሕግ፣ 

3. የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ የምዯባ ዯብዲቤ፤ 

4. የስራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ ስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

5. የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

6. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ በዴርጅቱ የበሊይ ኃሊፉ የተወከሇበት ዯብዲቤ እና 

የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

7. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና በፉርማው 

የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፤ 

ሀ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤  

  ወይም 
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ሇ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት  

   በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፣  የመንግስት ቤት ከሆነ  

   በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን 

ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ በአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ 

የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

8. የንግዴ ስራ ፇቃዴ የተጠየቀበት የስራ መዯብ የብቃት ማረጋገጫ የሚያስፇሌገው ከሆነ 

ከሚመሇከተው የሴክተር መስሪያ ቤት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት፡፡ 

27. የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት 

የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

1. የእንዯራሴው የምዛገባ ምስክር ወረቀት፤ 

2. የእንዯራሴውን ማንነት በግሌጽ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው 

ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

3. የእንዯራሴው የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገጾች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

4. ማመሌከቻው  በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጂ እና ፍቶ ኮፑ፣ 

የወካዩ እና የእንዯራሴው የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናውና አስፇሊጊ 

ገጾች ፍቶ ኮፑ፤ 

5. ሇበጀት ዒመቱ ሇዯመወዛ እና ሇሥራ ማስኬጃ የሚሆን ቢያንስ 100,000 (አንዴ መቶ 

ሺህ) የአሜሪካን ድሊር በእንዯራሴው ስም በአገር ውስጥ ስሇማስቀመጡ ከባንክ 

የተሰጠ ማረጋገጫ፤ 

6. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፤ 

ሀ) ሇጽህፇት ቤት የሚጠቅምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት 

ማረጋገጫ፣ ወይም 

ሇ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚው 

ያሊሇፇበት በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ውሌ፤ የመንግስት ቤት 

ከሆነ በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ውሌ፤ 
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ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሌከቱት ማስረጃዎች 

አንደን ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢው የመስተዲዯር አካሌ 

የተሰጠ የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

7. የንግዴ እንዯራሴው የሚያከናውናቸው ተግባራት መግሇጫ፤ 

8. አመሌካቹ የውጭ አገር ዚጋ ከሆነ የንግዴ እንዯራሴነት ሌዩ የምስክር ወረቀት  

እንዯተሰጠው አግባብ ካሇው የመንግስት አካሌ የመኖሪያ እና የሥራ ፇቃዴ አውጥቶ 

ሇማቅረብ ግዳታ የገባበት ጽሁፌ ማረጋገጫ፡፡ 

28. በዒሇም አቀፌ ጨረታ አሸናፉ ሆነው የሚገቡ የውጭ አገር ዴርጅቶች የንግዴ ስራ ፇቃዴ 

የምስክር ወረቀት 

በዒሇም  አቀፌ ጨረታ አሸናፉ ሆነው የሚገቡ የውጭ አገር ዴርጅቶች የንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች 

ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

2. የሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው 

ሁሇት ፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

3. የሥራ አስኪያጁ ፒስፕርት ዋናው እና አሰፇሊጊ ገጾች ፍቶ ኮፑ፤ 

4. የሥራ ቦታ አዴራሻ መግሇጫ፤ 

5. ጨረታውን ከሰጠው አካሌ የጨረታ ስምምነት ሰነዴና የይመዛገብሌኝ የዴጋፌ 

ዯብዲቤ፤ 

29. በላልች ሕጎች እንዱነግደ የተፇቀዯሊቸው ማህበራት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ምስክር ወረቀት  

በላልች ሕጎች አግባብ ባሊቸው የመንግስት አካሊት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጣቸው 

ማህበራት ወይም የንግዴ ዴርጅቶች የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ምስክር ወረቀት ሇማውጣት 

ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት፣ 

2. የሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌጽ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው 

ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

3. የሥራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገጾች 

ፍቶ ኮፑ፣ 
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4. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣ 

የወኪለ እና የሥራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና 

አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፣ 

5. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፤ 

ሀ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋጫ 

ወይም 

ሇ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ 

ያሊሇፇበት በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት 

ከሆነ በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች 

አንደን ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ በአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ 

የተሰጠ የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

6. የንግዴ ስራ ፇቃዴ የተጠየቀበት የስራ መዯብ የብቃት ማረጋገጫ የሚያስፇሌገው 

ከሆነ ሇሚመሇከተው የሴክተር መስሪያ ቤት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት፡፡ 

30. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ስሇማዯስ 

የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማዯስ በሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት 

መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. ከሚመሇከተው አካሌ የተሰጠ የግብር ክሉራንስ፤ 

2. የንግዴ ማኅበር ከሆነ የኦዱት ሪፕርት፤29 

3. የስራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በ6 ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶ ግራፍች፤ 

4. ማመሌከቻው በወኪሌ የሚቀርብ ከሆነ የንግዴ ማህበር ሲሆን በሁለም መሥራች አባሊት 

ተፇርሞ የተሰጠ የውክሌና ማረጋገጫ ፍቶ ኮፑ እና የወኪለ እና የሥራ አስኪያጁ የታዯሰ 

መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

5. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና በፉርማው 

የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፣ 

                                                           
29

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(10) ተሻሻሇ፡፡ 
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ሀ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ፤   

  ወይም 

ሇ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት  

    በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት ከሆነ  

    በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን  

ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ በአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ 

የጽሁፌ ማረጋገጫ፡፡ 

31. የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት ስሇማዯስ 

የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማዯስ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተሱት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸ፡- 

1. ከሚመሇከተዉ አካሌ የተሰጠ የግብር ክሉራንስ፤ 

2. የእንዯራሴውን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ ባሇፈት 6 ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

3. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ እና የእንዯራሴው እና 

የተወካዩ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ማህበር ከሆነ በማህበሩ ተፇርሞ የተሰጠ የውክሌና ማረጋገጫ ፍቶ ኮፑ፤ 

4. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና በፉርማው 

የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፣ 

ሀ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋንጫ፤  

  ወይም 

ሇ) ሇጽሕፇት ቤት የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየዉ ከሆነ ጊዚው ያሊሇፇበት  

   በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ  የኪራይ ዉሌ፤ የመንግስት ቤት ከሆነ  

  በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች ማቅረብ  

   ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢዉ የመስተዲዯር አካሌ የተሰጠ የጽሁፌ  

   ማረጋገጫ፡፡ 

5. በሚታዯስበት በጀት ዒመት 100,000 (አንዴ መቶ ሺ) የአሜሪካ ድሊር በእንዯራሴዉ ስም 

ወዯ አገር ውስጥ ሇማስገባቱ ከባንክ የተሰጠ ማረጋገጫ፣ 
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6. የንግዴ እንዯራሴዉ የዉጭ አገር ዚጋ ከሆነ ሇዖመኑ የታዯሰ የስራ እና የመኖሪያ 

ፇቃዴ፡፡ 

32. የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ስሇማሻሻሌ 

የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማሻሻሌ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት 

መረጃዎች ተያይዖዉ መቅረብ አሇባቸው፡-  

1. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት፤ 

2. የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት፤ 

3. ማሻሻያው የሚዯረገው በማኅበሩ የመመስረቻ ጽሐፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ ከሆነ 

የማኅበሩ አባሊት ማሻሻያውን ያዯረጉበት ሠነዴን ሇማርጋገጥ በህግ ሥሌጣን በተሰጠው 

አካሌ የተረጋገጠ ቃሇ ጉባኤ ዋና ቅጅ፤ ማሻሻያው ከካፑታሌ ጋር የሚያያዛ ከሆነ 

ይህንኑ የሚያረጋግጥ ማረጋገጫ ወይም የአዴራሻ ሇውጥ ከሆነ አግባብ ያሇው 

ባሇሥሌጣን በሚያዖጋጀው ቅፅ ሊይ ማኅበሩ የንግዴ ሥራ አዴራሻዬ ነው ብል የሞሊው 

እና በፉርማው ያረጋገጠው የንግዴ ሥራ አዴራሻ የአመሌካቹ የንግዴ የሥራ አዴራሻ 

ነው ተብል ይወሰዲሌ፤30 

4. ግሇሰብ የውጭ ሀገር ዚጋ በነባር የንግዴ ማህበር ውስጥ እንዱገባ የሚያዯርግ ከሆነ 

የኢንቨስትመንት ፇቃደን፣ 

5. አዱሱ አባሌ የሕግ ሰውነት ያሇው አካሌ ከሆነ የዘሁ አዱስ አባሌ የመመስረቻ ጽሁፌና 

ዯንብ ዋና ቅጅ የመቋቋሚያ የምስክር ወረቀት ወይም ተመሳሳይ ሰነዴ እና አዱስ 

በሚቋቋመው ማህበር ውስጥ ሇመግባት ስሌጣን ባሇው የማህበሩ አካሌ መወሰኑን 

የሚያሳይ አግባብነት ባሇው የኢትዮጵያ ሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ቃሇ ጉባዓ ወይም 

ዯብዲቤ እና ማህበሩ የዉጭ ሀገር ከሆነ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ እና አክሲዮን እንዱገዙ 

በሚኒስቴሩ የተሰጠ ፇቃዴ፣ 

6. የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ማሻሻያ የተጠየቀበት የስራ መዯብ ቀዯም ብሇው በነበሩት ውስጥ 

ያሌተካተተ እና የብቃት ማረጋገጫ  የሚያስፇሌገው ከሆነ ከሚመሇከተዉ የሴክተር 

መስሪያ ቤት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ  የምስክር ወረቀት፣ 

7. ማመሌከቻዉ በወኪሌ የሚቀርብ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ 

ኮፑ፣  የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም የጸና የፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገጾች 

ፍቶ ኮፑ፣ 

                                                           
30

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(11) ተሻሻሇ፡፡ 
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8. የስራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በ 6 ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፡፡ 

33. ስሇምትክ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት  

ምትክ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት  ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያያዖው መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. የተበሊሸዉ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት፣ 

2. የመዯበኛ እዴሳት ጊዚው ያሇፇበት ምስክር ወረቀት ከሆነ ክሚመሇክተው አካሌ የግብር 

ክሉራንስ፣ 

3. የጠፊበት ከሆነ ከሚመሇከተው አካሌ የተሰጠ ማስረጃ፣ 

4. የስራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ ባሇፈት 6 ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፣ 

5. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ እና የስራ አስኪያጁን እና 

የተወካዩን የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፣ 

ማህበር ከሆነ በሁለም መሥራች አባሊት ተፇርሞ የተሰጠ የውክሌና ማረጋገጫ ፍቶ 

ኮፑ፡፡ 

34. ምትክ የንግዴ ሌዩ የምስክር ወረቀት 

ምትክ የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

1. የተበሊሸውን የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት፡ 

2. የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት የጠፊበት ከሆነ ከሚመሇከተው አካሌ የተሰጠ 

ማስረጃ፣ 

3. የእንዯራሴውን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ ባሇፈት 6 ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፣ 

4. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ እና የወካዩ እና የንግዴ 

እንዯራሴዉ  የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ማህበር 

ከሆነ በሁለም መስራች አባሊት ተፇርሞ የተሰጠ የውክሌና ማረጋገጫ ፍቶ ኮፑ፣ 

5. የመዯበኛ እዴሳት ጊዚው ያሇፇበት ምስክር ወረቀት ከሆነ ከሚመሇክተው አካሌ የግብር 

ክሉራንስ፣ 
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35. የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ስሇማሰረዛ  

የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማሰረዛ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት 

መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. ቀዯም ሲሌ የተሰጠ እና የሚሰረዛ የንግዴ ሰራ ፇቃዴ፤ 

2. የንግዴ ስራ ፇቃዴ መሰረዠያ የግብር ክሉራንስ፤ 

3. የስራ አስኪያጁ የታዯስ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

4. የስረዙው ጥያቄ የቀረበው በወኪሌ ከሆነ በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የውክሌና ማስረጃ፤ 

5. ሇንግዴ ስራ ፇቃደ የወሰዯው የንግዴ ስም ምዛገባ ሰርተፉኬት፡፡ 

36. የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት ስሇማሰረዛ 

የንግዴ እንዯራሴ ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማሰረዛ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የእንዯራሴው ሌዩ የምስክር ወረቀት፤ 

2. የንግዴ እንዯራሴው የገቢ ግብር ክሉራንስ፤ 

3. የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፤ 

4. የስረዙው ጥያቄ የቀረበው በወኪሌ ከሆነ በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የውክሌና      

ማስረጃ ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

37. የሆሌዱንግ ኩባንያው ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት 

የሆሌዱንግ ኩባንያው ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ 

ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

1. የሆሌዱንግ ኩባንያ ስሇመመስረቱ ሰነደን ሇማረጋገጥ በሕግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ 

የተሰጠ ማረጋገጫ፤ 

2. የሆሌዱንግ ኩባንያው የቡዴን አባሊት የፀና የንግዴ ስራ ፇቃዴ ዋናው እና ፍቶ ኮፑ፤ 

3. የሆሌዱንግ አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌጽ የሚያሳይ በስዴስት 

ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሣው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶ ግራፍች፤ 
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4. የሆሌዱንግ አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት 

ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፡፡ 

38. የሆሌዱንግ ኩባንያ ሌዩ የምዛገባ ምስክር ወረቀት እዴሳት 

የሆሌዱንግ ኩባንያው ሌዩ የምስክር ወረቀትን ሇማዯስ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖዉ መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. የሆሌዱንግ ኩባንያው የቡዴን አባሊት የፀና የንግዴ ስራ ፇቃዴ፤ 

2. የሆሌዱንግ አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት 

ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሣው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶ ግራፍች፤ 

3. የሆሌዱንን አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም 

ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

4. ማመሌክቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ 

የተወካዩ እና የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና 

አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፣ 

39. ስሇሆሌዱንግ ኩባንያ ምትክ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት 

የሆሌዱንግ ኩባንያ ምትክ ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የተበሊሸውን ሌዩ የምስክር ወረቀት፣ 

2. የሆሌዱንግ ኩባንያው ሌዩ የምስክር ወረቀት የጠፊበት ከሆነ ከሚመሇከተው አካሌ 

የተሰጠ ማስረጃ፣ 

3. የሆሌዱንግ አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት 

ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፣  

4.  የሆሌዱንግ አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት 

ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሣው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶ ግራፍች፡፡ 

40. የሆሌዱንግ ኩባንያ ሌዩ የምስክር ወረቀት ስሇማሻሻሌ 

የሆሌዱንግ ኩባንያ ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማሻሻሌ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖዉ መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. ከአባሊቱ መካከሌ በማናቸውም ምክንያት ከቡዴኑ ሲወጡ ወይም ላሊ አዱስ የቡዴን 

አባሌ ወዯ ቡዴኑ ሲገባ በሠነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ ቃሇ ጉባኤ፤ 

2. የሆሌዱንን ኩባንያው ሌዩ የምስክር ወረቀት፤ 
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3. የሆሌዱንግ አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጁ የፀና የነዋሪነት መታወቂያ ወይም 

ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፣ 

4. የሆሌዱንግ አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት 

ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሣው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶ ግራፍች፤ 

41. የሆሌዱንግ ኩባንያ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇማሰረዛ31 

1. የሆሌዱንግ ኩባንያ ሌዩ የምስክር ወረቀት ሇማሰረዛ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅፅ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

ሀ) የሆሌዱንግ ኩባንያ ሌዩ የምስክር ወረቀት፣ 

ሇ) የሆሉዱንግ ስምምነት ስሇመፌረሱ ሰነዴ ሇማረጋገጥ በህግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ 

የተረጋገጠ ቃሇ ጉባኤ፣ 

ሏ) የሆሌዱንግ አስተባባሪ ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት 

ዋናውና አስፇሊጊ ገጾች ፍቶኮፑ፡ 

2. የሆሌዱንግ ስምምነቱ ስሇመፌረሱ አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን ሇዘህ ዒሊማ ያዖጋጀውን 

የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ አውታር በመጠቀም ይፊ ያዯርጋሌ፡፡ 

42. ስሇጠረፌ ንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

የጠረፌ ንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የአመሌካቹን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

2. የአመሌካቹ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገዕች ፍቶ ኮፑ፤ 

3. አግባብ ያሇው አካሌ በሚያዖጋጀው የምዛገባ ቅፅ ሊይ በአመሌካቹ የሚሞሊ እና 

በፉርማው የሚረጋገጥ የአመሌካች የንግዴ ሥራ አዴራሻ፤ 

ሀ) ሇንግዴ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት የአመሌካቹ የራሱ ከሆነ የባሇቤትነት ማረጋገጫ  

    ወይም 

ሇ) ሇንግዴ ሥራ የሚጠቀምበት ቤት ከላሊ ሰው የተከራየው ከሆነ ጊዚዉ ያሊሇፇበት  

     በሰነዴ አረጋጋጭ የተረጋገጠ የፀዯቀ የኪራይ ዉሌ የመንግስት ቤት ከሆነ  

     በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የኪራይ ዉሌ፣ 
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ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) ወይም (ሇ) ከተመሇከቱት ማስረጃዎች አንደን  

     ማቅረብ ካሌቻሇ ስሇሚሰራበት አዴራሻ በአካባቢዉ የመስተዲዴር አካሌ የተሰጠ  

     የጽሁፌ ማረጋገጫ፣ 

4. ሇንግዴ ስራዉ የመዯበዉ ካፑታሌ መግሇጫ፤ 

5. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፡፡ 

43. የጠረፌ ንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇማሰረዛ 

የጠረፌ ንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማሰረዛ በሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የአመሌካቹ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

2. ማመሌከቻዉ በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የውክሌና ማስረጃ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ የወኪለና 

የስራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ካርዴ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊ ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፤ 

3. የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ማስረጃ፤ 

4. የንግዴ ማህበር ከሆነ የማህበሩን ስረዙ ውሳኔ ቃሇ ጉበዓ ዋና ቅጅ እና የኦዱት         

ሪፕርት፡፡ 

44. ስሇጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ ምስክር ወረቀት 

የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማውጣት በሚቀርብ ማመሌከቻ 

ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. የጠረፌ ንግደ በሚካሄዴበት የአካባቢ አስተዲዯር ኢትዮጵያዊ ዚግነት ያሇው እና ነዋሪ 

ስሇመሆኑ የሚገሌፅ ማረጋገጫ፤ 

2. የጠረፌ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ ሇማውጣት በሚመሇከተዉ አካሌ የጠረፌ ንግዴ እንዱነግዴ 

የተፇቀዯሇት ስሇመሆኑ የተሰጠ የጽሁፌ ማረጋገጫ፤ 

3. የግሇሰቡን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሣው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸዉ ፍቶግራፍች፤ 

4. የግሇሰቡ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

5. የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር የምስክር ወረቀት፤ 

6. ግሇሰቡ ስሇሚሰራበት አዴራሻ ከአካባቢው አስተዲዯር አካሌ የተሰጠ የጽሁፌ ማረጋገጫ፡፡ 
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45. የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ስሇማዯስ 

የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማዯስ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ 

ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. ከሚመሇከተው አካሌ የግብር ክሉራንስ፤ 

2. ከሚመሇከተው የአካባቢ አስተዲዯር የንግዴ ስራው እንዱቀጥሌ የተሰጠ የዴጋፌ ዯብዲቤ፤ 

3. የግሇሰቡን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ የተነሳው ሁሇት 

የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

4. የአመሌካቹ የታዯሰ መታወቂያ ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፡፡ 

46. ስሇምትክ የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት 

ምትክ የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማግኘት ከሚቀርብ 

ማመሌከቻ ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የተበሊሸውን የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት፤ 

2. ምስክር ወረቀቱ የጠፊበት ከሆነ ከሚመሇከተው አካሌ የተሰጠ ማስረጃ፤ 

3. የመዯበኛ ዔዴሳት ጊዚው ያሇፇበት የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ ምትክ 

የተጠየቀበት ከሆነ ከሚመሇከተው አካሌ የተሰጠ የግብር ክሉራንስ፡፡ 

47. የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ስሇማሰረዛ 

የጠረፌ ንግዴ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሇማሰረዛ ከሚቀርብ ማመሌከቻ 

ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. የተሰጠ የጠረፌ ንግዴ ሌዩ ስራ ፇቃዴ፤ 

2. ከሚመሇከተው ባሇስሌጣን የተሰጠ የግብር ክሉራንስ መረጃ፤ 

3. የአመሌካቹ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ 

ኮፑ፡፡ 

48. የፌሬንቻይዘንግ ሌዩ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 

የፌሬንቻይዘንግ ሌዩ ምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማግኘት ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. በሠነዴ አረጋጋጭ የፀዯቀ የፌሬንቻይዘንግ ውሌ ዋናውና የተረጋገጠ ፍቶ ኮፑ፤ 

2. የፌሬንቻይዖሩ (ውሌ ሰጪ) የተመዖገበበትን ምስክር ወረቀት ሰነዴን ሇማረጋገጥ በሕግ 

ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ፤ 

3. የፌሬንቻይዘ (ውሌ ተቀባይ) የፀና ንግዴ ስራ ፇቃዴ ፍቶ ኮፑ፤ 
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4. የፌሬንቻይዘ ሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ  

የተነሳው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

5. የፌሬንቻይዘ ሥራ አስኪያጅ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና 

አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፤ 

6. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣ 

የወካዩ እና የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፡፡ 

49. የፌሬንቻይዘ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇማዯስ 

የፌሬንቻይዘ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማዯስ በሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸዉ፡- 

1. የፌሬንቻይዘ ሌዩ የምዛገባ ምስክር ወረቀት፤ 

2. የፌሬንቻይዘ ሥራ አስኪያጁ የፀና ንግዴ ስራ ፇቃዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፤ 

3. የፌሬንቻይዘ ሥራ አስኪያጁን ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ግዚ ውስጥ 

የተነሳው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 

4. የፌሬንቻይዘ ሥራ አስኪያጁ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና 

አስፇሊጊው ገፆች ፍቶ ኮፑ፣ 

5. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣ 

የወካዩ እና የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፡፡ 

50. ምትክ የፌሬንቻይዘ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇማግኘት  

ምትክ የፌሬንቻይዘንግ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማግኘት ከሚቀርብ ማመሌከቻ 

ቅጽ ጋር የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. የተበሊሸውን የፌሬንቻይዘ ሌዩ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት፤ 

2. የንግዴ ስራ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት የጠፊበት ከሆነ ከሚመሇከተዉ አካሌ የተሰጠ 

ማስረጃ፤ 

3. የፌሬንቻይዘዉን ሥራ አስኪያጅ ማንነት በግሌፅ የሚያሳይ በስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ 

የተነሳው ሁሇት የፒስፕርት መጠን ያሊቸው ፍቶግራፍች፤ 
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4. ማመሌከቻው በወኪሌ የቀረበ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ ኮፑ፣ 

የወካዩ እና የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው ገፆች 

ፍቶ ኮፑ፡፡ 

51. የፌሬንቻይዘ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇማሰረዛ 

የፌሬንቻይዘ ሌዩ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ሇማሰረዛ ከሚቀርብ ማመሌከቻ ቅጽ ጋር 

የሚከተለት መረጃዎች ተያይዖው መቅረብ አሇባቸው፡- 

1. በሕግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የፀዯቀ የፌራንቻይዖሩና የፌራንቻይዘ ውሌ ማፌረሻ 

ስምምነት ሰነዴ፤32 

2. የፌሬንቻይዘ ሌዩ የምዛገባ ምስክር ወረቀት፤ 

3. ማመሌከቻዉ በወኪሌ የሚቀርብ ከሆነ የተረጋገጠ የውክሌና ሰነዴ ዋና ቅጅ እና ፍቶ 

ኮፑ፣  የወካዩ እና የወኪለ የታዯሰ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ዋናው እና አስፇሊጊው 

ገፆች ፍቶ ኮፑ፡፡ 

52. አምራቾች ወይም አስመጪዎች በችርቻሮ መሸጥ የሚችሎቸው የምርት ወይም 

የእቃ ዒይነቶች 

1. አምራቾች ወይም አስመጪዎች በችርቻሮ መሸጥ የሚችሎቸው የምርት ወይም የእቃ 

ዒይነቶች የሚከተለት ይሆናለ፡- 

ሀ) በሞተር ኃይሌ የሚሰሩ የማምረቻ ማሽኖች፤ 

ሇ) በሞተር ኃይሌ የሚሰሩ ተሸከርካሪዎች፤ 

ሏ) የቢሮ እና የቤት መገሌገያ ዔቃዎች፤ 

መ) የሙዘቃ መሳሪያዎች፤ 

ሠ) ሶፌትዌሮች፤ 

ረ) ብስክላቶች፤ 

ሰ) አሳንሰር እና የተንቀሳቃሽ ዯረጃዎች፤ 

ሸ) የህክምና መሣሪያዎች፤ 

ቀ) ሇምርምር የሚውለ ኬሚካልች፤ 

በ) ሬንጅ፡፡ 

2. አምራቾች ብቻ በችርቻሮ መሸጥ የሚችሎቸው የምርት ዒይነቶች የሚከተለት ይሆናለ፡- 

ሀ) ዲቦ እና ጣፊጭ ምግቦች፤ 

                                                           
32

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(13) ተሻሻሇ፡፡ 
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ሇ) የሲሚንቶ እና የሴራሚክ ዉጤቶች፡፡ 

3. አምራቾች ወይም አስመጪዎች ከምርት ባህሪያቸው የተነሳ ሇችርቻሮ ሽያጭ 

አስገዲጅነት ያሊቸው ምርቶች በችርቻሮ ሉሸጡ ይችሊለ፤33 

52. በዘህ ዯንብ ስሇመታወቂያ እና ፒስፕርት የተነገሩ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው የመንጃ 

ፇቃዴ እና ከመሥሪያ ቤቶች የሚሰጡ መታወቂያዎችን በማቅረብም አገሌግልት 

ይሰጣሌ፡፡34 

53. መመሪያ ስሇማዉጣት 

ሇዘህ ዯንብ አፇፃፀም ሚኒስቴሩ መመሪያዎችን ማዉጣት ይችሊሌ፡፡ 

54. ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸዉ ዯንቦችና አሰራሮች 

ከዘህ ዯንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ዯንብ ወይም የተሇምድ አሰራር በዘህ ዯንብ በተሸፇኑ 

ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

55. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ ከመስከረም 4 ቀን 2009 ዒ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ  

ጠቅሊይ ሚኒስትር 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(14) ተሻሻሇ፡፡ 
34

 በ26/11(2012) ዯ.461 አንቀፅ 2(15) አንቀጽ 52 በኋሊ አዱስ አንቀጽ 53 ተጨምሮ ከአንቀጽ 53 እስከ አንቀጽ 
55 ያለት እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከአንቀጽ 54 አስከ አንቀጽ 56 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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ዯንብ ቁጥር 246/2003 

የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ እና ተያያዥ አገሌግልቶች ክፌያዎች ተመኖች የሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇፃሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 አንቀጽ 5 እና በንግዴ ምዛገባና 

ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 62 መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ። 

1. አጭር ርዔስ  

ይህ ዯንብ “የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ እና ተያያዥ አገሌግልቶች ክፌያዎች ተመኖች 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 246/2003” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዘህ ዯንብ ውስጥ፡- 

1. “አዋጅ” ማሇት የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 686/2002 ነዉ፤35 

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 የተመሇከቱት ትርጓሜዎች ሇዘህ ዯንብም ተፇፃሚ ይሆናለ።36 

3. የተፇፃሚነት ወሰን  

በዘህ ዯንብ የተመሇከቱት የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ እና ተያያዥ አገሌግልቶች 

ክፌያዎች ተመኖች ተፇፃሚ የሚሆኑት በንግዴ ሚኒስቴር እና ሚኒስቴሩን በመወከሌ 

በክሌሌ ቢሮዎች ወይም በላልች የፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሇሚሰጡ 

የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ እና ተያያዥ አገሌግልቶች ነው።  

4. የአከፊፇሌ ሁኔታ  

1. በዘህ ዯንብ የተመሇከቱት የአገሌግልት ክፌያዎች በተናጠሌ እና አገሌግልቶቹ 

በተጠየቁ ጊዚ መከፇሌ አሇባቸው።  

2. ሇንግዴ ፇቃዴ ማውጣት ወይም እዴሳት የሚፇፀሙ ክፌያዎች ሇእያንዲንደ የንግዴ 

ፇቃዴ አይነት ሇየብቻ መክፇሌ አሇባቸው።  

5. የክፌያ መጠን 

በዘህ ዯንብ መሠረት የሚፇፀሙ የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ እና ተያያዥ አገሌግልቶች 

ክፌያዎች ከዘህ ቀጥል ባሇው ሰንጠረዥ በተቀመጡ ተመኖች መሠረት ይከፇሊለ፦ 

 

 
                                                           
35 በ22/101(2008) አ.980 ተሻሯሌ፡፡ 
36 ሇአቻ ትርጓሜ 22/101(2008) አ.980 አንቀፅ 2ን ተመሌከት፡፡ 
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የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ እና ተያያዥ አገሌግልቶች የክፌያ ተመኖች 

ተ.ቁ የአገሌግልት አይነት የከፌያ መጠን (በብር) 

1.  የአገሌግልት መጠየቂያ የማመሌከቻ ቅጽ 2 

2.  የንግዴ ምዛገባ 100 

3.  የንግዴ ምዛገባ ዔዴሣት 100 

4.  የንግዴ ምዛገባ ሇውጥ ወይም ማሻሻያ 80 

5.  የምትክ የንግዴ ምዛገባ የምስክር ወረቀት 50 

6.  የንግዴ ምዛገባ ስረዙ የምስክር ወረቀት  50 

7.  የንግዴ ምዛገባ በመዛገብ የሰፇረው ዛርዛር 

ቅጂ ወይም የተውጣጣ መረጃ ቅጂ ወይም  

በንግዴ መዛገብ ያሌተመዖገበ ሇመሆኑ ወይም 

የንግዴ ምዛገባው የተሰረዖ ሇመሆኑ ማረጋገጫ  

100 

8.  የንግዴ መዯብር ቅርንጫፌ አዴራሻን 

ሇመዛጋቢው መሥሪያ ቤት ሇማሳወቅ  

50 

9.  የንግዴ ስም ምዛገባ ማጣሪያ 25 

10.  የንግዴ ስም ምዛገባ  100 

11.  የንግዴ ስም ምዛገባ ሇውጥ ወይም ማሻሻያ 80 

12.  ምትክ የንግዴ ስም ምዛገባ የምስክር ወረቀት 50 

13.  የንግዴ ስም ምዛገባ ስረዙ የምስክር ወረቀት 50 

14.  የንግዴ ፇቃዴ ሇማውጣት 100 

15.  የንግዴ ፇቃዴ ዔዴሣት 100 

16.  በንግዴ ፇቃዴ ሊይ ስሇሚዯረግ ሇውጥ ወይም 80 
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ማሻሻያ 

17.  ምትክ የንግዴ ፇቃዴ 50 

18.  የንግዴ ፇቃዴ ስረዙ የምስክር ወረቀት 50 

19.  የማስፊፉያና የማሻሻያ ፇቃዴ 100 

20.  የንግዴ እንዯራሴ የምስክር ወረቀት 250 

21.  የንግዴ እንዯራሴ የምስክር ወረቀት ዔዴሣት 250 

22.  የንግዴ እንዯራሴ የምስክር ወረቀት ሇውጥ 

ወይም ማሻሻያ  

100 

23.  ምትክ የንግዴ እንዯራሴ የምስክር ወረቀት  100 

24.  የንግዴ እንዯራሴ የምስክር ወረቀት ስረዙ 

ማረጋገጫ  

100 

25.  ህዛቡ አክስዮን ሇመግዙት በመፇረም 

ሇሚቋቋም የአክሲዮን ማኀበር መስራቾች 

ሇሚሰጥ ፇቃዴ  

100 

26.  በውጭ ሀገር የኢትዮጵያን የንግዴ ትርኢት 

ሇማዖጋጀት ሇሚሰጥ ፇቃዴ ወይም የውጭ 

ሀገር መንግሥት ወይም ዴርጅት 

በሚያዯረገው የውጭ ሀገር የንግዴ ትርኢት 

ኢትዮጵያ ተካፊይ እንዴትሆን ተሳታፉዎችን 

ሇማስተባበር ሇሚሰጥ ፇቃዴ 

300 

27.  በውጭ ሀገር በሚዖጋጅ የንግዴ ትርኢት የግሌ 

ተሳትፍ ሇማዴረግ ሇሚሰጥ ፇቃዴ  

100 

28.  በውጭ ሀገር መንግሥት ወይም ዴርጅት 

በኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚዖጋጅ ውጭ ሀገር 

ምርት የንግዴ ትርኢት ፇቃዴ  

300 
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29.  በሀገር ውስጥ በሚዖጋጅ የንግዴ ትርዑት 

ውስጥ በውጭ ሀገር መንግሥት ወይም በውጭ 

ሀገር ነጋዳ የግሌ ተሳትፍ ሇማዴረግ ሇሚሰጥ 

ፇቃዴ  

100 

 

6. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ግንቦት 24 ቀን 2003 ዒ.ም 

መሇስ ዚናዊ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ሇ/ ስሇፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀት እና አቀራረብ 

አዋጅ ቁጥር 847/2006 

የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ 

በግሌ እና በመንግስት ዖርፌ ባለ ዴርጅቶች ሊይ ተፇጻሚ የሚሆን የተሟሊ፣ ግሌጽና በቀሊለ 

ሉረደት የሚችለት የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጅትና አቀራረብ ሥርዒት መዖርጋት አስፇሊጊ 

ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ወጥ የሆነ የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ ህግ መኖሩ ያሌተማከሇ የነበረውን 

የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ በማማከሌ ግሌጽነትንና ተጠያቂነትን የሚያጎሇብት 

በመሆኑ፤ 

የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ምሶሶዎች ሇመዯገፌ፣ የፊይናንስ ቀውስና የዴርጅቶችን ውዴቀት ስጋት 

እንዱሁም ተያያዥነት ያሊቸውን አለታዊ የኢኮኖሚ ውጤቶች ሇመቀነስ ከዴርጅቶች 

የሚገኘውን የፊይናንስ መረጃ አቅርቦት ዒሇም አቀፌ የፊይናንስ ሪፕርት ዯረጃዎችን የጠበቀ 

እንዱሆን ማዴረግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብን በኃሊፉነት የሚመራ እና የሚቆጣጠር አካሌ 

ማቋቋም አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርእስ 

ይህ አዋጅ “የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ቁጥር 847/2006” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1.  “የሂሳብ ዒመት” ማሇት የሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሀብትና ዔዲ መግሇጫ 

በሚወጣበት ቀን የሚያበቃው ዒመት ነው፤ ሆኖም የሪፕርት አቅራቢው አካሌ 

በተቋቋመበት ወይም በተመሠረተበት ጊዚ ምክንያት ወይም የሪፕርት አቅራቢው 

አካሌ የሀብትና ዔዲ መግሇጫ የሚዖጋጅበት ቀን በመሇወጡ ምክንያት በዘያ ቀን 
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የሚያበቃው ጊዚ ከዒመት የሚያጥር ወይም የሚረዛም ከሆነ ይኸው ረጅም ወይም 

አጭር ጊዚ የሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሂሣብ ዒመት ሆኖ ይቆጠራሌ፤ 

2. “የኦዱት ዴርጅት” ማሇት በቦርደ የኦዱት አገሌግልት ሇመስጠት ፇቃዴ የተሰጠው 

ዴርጅት ነው፤ 

3. “የሀብትና ዔዲ መግሇጫ የሚወጣበት ቀን” ማሇት ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሀብትና 

ዔዲ መግሇጫው የሚወጣበት ቀን እንዱሆን የሚመርጠው ማንኛውም ወርና ቀን ነው፤ 

4. “የተመሰከረሇት ኦዱተር” ማሇት የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ሆኖ በኢንስቲትዩቱ 

እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር የተመዖገበና የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀት የተሰጠው 

ሰው ነው፤ 

5. “የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ” ማሇት የሂሳብ ባሇሙያ ሆኖ በኢንስቲትዩቱ 

እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ የተመዖገበና የምዛገባ የምስክር ወረቀት 

የተሰጠው ሰው ነው፤ 

6. “ኩባንያ” ማሇት በኢትዮጵያ ንግዴ ሕግ መሠረት የተቋቋመና የሕግ ሰውነት 

የተሰጠው የንግዴ ማህበር ነው፤ 

7. “ዲይሬክተር” ማሇት በማንኛውም ስያሜ ቢጠራም ሇአንዴ ሪፕርት አቅራቢ አካሌ 

የበሊይ ኃሊፉ የሆነ ሰው ወይም የበሊይ ኃሊፉ ከሆኑት ሰዎች መካከሌ አንደ ነው፤ 

8. “የሂሳብ መግሇጫ” ማሇት ቦርደ በሚያወጣቸው ዯረጃዎች የሚወሰን ሆኖ በሂሳብ 

ዒመቱ መጨረሻም ሆነ ከዘያ በፉት የሚዖጋጅ የሀብትና ዔዲ፣ የትርፌና ኪሳራ፣ 

የሀብት ሇውጥ፣ የጥሬ ገንዖብ ፌሰት መግሇጫዎች እና በነዘህ ሊይ የቀረቡ የማብራሪያ 

ማስታወሻዎችን ይጨምራሌ፤ 

9. “ኢንስቲትዩት” ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ዯንብ የሚቋቋም 

የኢትዮጵያ የተመሰከረሊቸው የሂሳብ ባሇሙያዎች ኢንስቲትዩት ነው፤ 

10. “የተጠቃሇሇ የሂሳብ መግሇጫ” ማሇት በአንዴ የኩባንያዎች ቡዴን ስር ያለ ግንኙነት 

ያሊቸው ኩባንያዎችን የተናጠሌ የሂሳብ መግሇጫዎች በማጠቃሇሌ የተዖጋጀ የሂሳብ 

መግሇጫ ነው፤ 

11. “ፏብሉክ ኦዱተር” ማሇት የህዛብ ጥቅም ያሇባቸው አካሊት ኦዱተር ሆኖ እንዱሰራ 

በቦርደ ፇቃዴ የተሰጠው የተመሰከረሇት ኦዱተር ነው፤ 

12. “የውጭ ሀገር ኩባንያ” ማሇት በንግዴ ሕጉ መሠረት በኢትዮጵያ ውስጥ በንግዴ ሥራ 

ሊይ የተሰማራ ከኢትዮጵያ ውጭ የተቋቋመ ኩባንያ ነው፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

72 

 

13. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የገንዖብና ኢኮኖሚ 

ሌማት ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤37 

14. “የሂሳብ ሙያ ማህበር” ማሇት ዒሊማው የአባሊቱን የሙያ ብቃት መቆጣጠር እና 

የሂሳብ ሙያን ማሳዯግ የሆነ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 26 መሠረት ቦርደ እውቅና 

የሰጠው ወይም የተቀበሇው የሂሳብ ባሇሙያዎች ማህበር ነው፤ 

15. “የሽርክና ማህበር” ማሇት በንግዴ ሕጉ የተሰጠውን ትርጉም ይይዙሌ፤ 

16. “የመንግስት መሥሪያ ቤት” ማሇት አግባብ ባሇው ሕግ ሇመንግስት መሥሪያ ቤት 

በተሰጠው ትርጉም የሚካትት ወይም በተቋቋመበት ሕግ የመንግስት መሥሪያ ቤት 

ተብል የተሰየመ ማንኛውም አካሌ ነው፤ 

17. “የህዛብ ጥቅም ያሇበት አካሌ” ማሇት የሥራውን ዒይነት ወይም ባህሪ፣ የሀብቱን 

መጠን ወይም የሠራተኛውን ቁጥር ከግምት ውስጥ በማስገባት ቦርደ በየጊዚው 

ከህዛብ ጥቅም ጋር ከፌተኛ ትስስር አሇው ብል የሚወስነው ሪፕርት አቅራቢ አካሌ 

ሲሆን በተሇይም የሚያወጣውን የግዳታ ምስክር ወረቀት ቁጥጥር በሚዯረግበት 

የካፑታሌ ገበያ ሇግብይት ማዋሌ የሚችሌ ማንኛውንም ኩባንያን፣ ባንኮችን፣ 

የኢንሹራንስ ኩባንያዎችን እና ማንኛውንም ላልች የፊይናንስ ተቋማትን እንዱሁም 

የመንግስት የሌማት ዴርጅቶችን ይጨምራሌ፡፡ 

18. “ሪፕርት አቅራቢ አካሌ” ማሇት የመንግስት መሥሪያ ቤቶችንና ጥቃቅን ዴርጅቶችን 

ሳይጨምር ማንኛውም በሕግ የፊይናንስ ሪፕርት የማቅረብ ግዳታ ያሇበት አካሌ 

ነው፤ 

19. “ጥቃቅን ዴርጅቶች” ማሇት ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ በሚያስቀምጠው 

መሥፇርት መሠረት እንዯ ጥቃቅን ዴርጅቶች የሚቆጠሩ ዴርጅቶች ናቸው፤ 

20. “አነስተኛ ወይም መካከሇኛ ዴርጅት” ማሇት የሕዛብ ጥቅም ሊሇበት አካሌ በዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 17 በተሰጠው ትርጓሜ የማይሸፇን ሪፕርት አቅራቢ አካሌ 

የሆነ እና ከበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት ውጪ ያሇ ዴርጅት ነው፤ 

21. “ዯረጃዎች” ማሇት በዘህ አዋጅ የተመሇከቱት የሂሳብ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ 

እና የኦዱት ዯረጃዎች ማሇት ነው፤ 

22. “የኩባንያዎች ቡዴን” የሚሇው ሀረግ ቦርደ በሚያወጣቸው ዯረጃዎች የተሰጠውን 

ትርጉም ይይዙሌ፤ 

                                                           
37 በ25/8(2011) አ.1097 አንቀፅ 9(4) መሰረት የገንዖብ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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23. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

24. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው የሴትንም ያካትታሌ። 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የተቋቋሙ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ 

ማናቸውም ሪፕርት አቅራቢ አካሊት ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ቦርደን ስሇማቋቋም 

4. የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዛና ኦዱት ቦርዴ 

1. የኢትዮጵያ የሂሣብ አያያዛና ኦዱት ቦርዴ (ከዘህ በኋሊ “ቦርዴ” እየተባሇ የሚጠራ) 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ዯንብ ይቋቋማሌ፡፡ 

2. ቦርደ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባሮች ይኖሩታሌ፡- 

ሀ) የፊይናንስ ሪፕርት አቀራረብና አዖገጃጀትና የኦዱት ሥራዎችን በተመሇከተ 

 ዯረጃዎችን እና የአፇጻጸም መመሪያዎችን ያወጣሌ፣ መከበራቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ 

ሇ) የፊይናንስ ሪፕርትና የኦዱት ዯረጃዎችን ሇማስጠበቅ አስፇሊጊውን ምርመራ 

ወይም ማጣራት ያዯርጋሌ፤ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የህዛብ ጥቅም ባሇባቸው አካሊት እና 

በፏብሉክ አዱተሮች ሊይ በዘህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት አስተዲዯራዊ እርምጃ 

ይወስዲሌ፤ 

ሏ) ዒሊማውና ተግባሩ ከቦርደ ዒሊማና ተግባር ጋር ተመሳሳይነት ወይም ተያያዥነት 

 ካሇው ማንኛውም ዒሇም አቀፌ ተቋም ጋር አብሮ ይሰራሌ ወይም የተቋሙ አባሌ 

 ወይም ተባባሪ ይሆናሌ፤  

መ) ሪፕርት አቅራቢ አካሊትን የህዛብ ጥቅም ያሇባቸው አካሊት ወይም አነስተኛና 

 መካከሇኛ ዴርጅቶች ብል መሇየት የሚያስችሌ መስፇርት ያወጣሌ፣  

ይመዖግባሌ፤ 

ሠ) ፏብሉክ አዱተሮችን መዛግቦ ፇቃዴ ይሰጣሌ፤ 

ረ) ያወጣቸውን ዯረጃዎች ሇሚያሟለ የሀገር ውስጥ የሂሳብ ሙያ ማህበራት 

 አክሬዱቴሽን ይሰጣሌ፣ በሚያወጣው መስፇርት መሠረት በውጭ ሀገር ሇተቋቋሙ 

 የሂሳብ ሙያ ማህበራት እውቅና ይሰጣሌ፤ 

ሰ) የሪፕርት አቅራቢ አካሊትን የሂሳብ መግሇጫዎች ተቀብል ይመዖግባሌ፤ 
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ሸ) የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ ዯረጃዎችን ሇማስጠበቅ የሂሳብ 

 መግሇጫዎችን አጥጋቢነትና ትክክሇኛነት ይመረምራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ 

ቀ) የህዛብ ጥቅምን ሇማስጠበቅ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን በገሇሌተኝነት መመርመር 

 የሚያስችሌ የምርመራና የዱሲፏሉን ሥርዒት ያቋቁማሌ፤ 

በ) ከኢንስቲትዩቱ ጋር የሚኖረው የዱሲፔሉን ኃሊፉነቶች ማቀናጀት የሚያስችሌ 

 ስርዒት ይመሰርታሌ፤ 

ተ) የሂሳብ ሙያ ማህበራትን በበሊይነት ይቆጣጠራሌ፤ 

ቸ) ፏብሉክ ኦዱተሮች፣ የኦዱት ዴርጅቶች እና ከእነርሱ ጋር በቅርበት የሚሰሩ 

ሰዎች ሥራቸውን በሚመሇከት ተፇጻሚነት ባሊቸው ዯረጃዎች መሠረት 

ማከናወናቸውን  ሇማረጋገጥ የጥራት ማረጋገጫ ምርመራ ያከናውናሌ፤ 

ኀ) ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች በመንግሥት በሚወሰነው ተመን መሠረት ክፌያ 

 ያስከፌሊሌ፤ 

ነ) በዘህ አዋጅ፣ ይህንን አዋጅ መሰረት በማዴረግ በሚወጡ ዯንቦች እና 

በሚያወጣቸው መመሪያዎች መሠረት ቅጣት ይጥሊሌ ይሰበሰባሌ፤ 

ኘ) ከፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራሪብ፣ ከሂሳብ አያያዛና የኦዱት ሥራ እና 

 ከዴርጅቶች አመራር ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮችን በሚመሇከት 

 መንግሥትን ያማክራሌ፡፡ 

አ) የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፣ በስሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፤ 

ከ) ዒሊማውን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ላልች ተዙማጅ ተግባራትን ያከናውናሌ። 

ክፌሌ ሶስት 

የፊይናንስ ሪፕርት እና የኦዱት ዯረጃዎች 

ምእራፌ አንዴ 

የፊይናንስ ሪፕርት ዯረጃዎች 

5. ተፇጻሚነት የሚኖራቸው የፊይናንስ ሪፕርት ዯረጃዎች 

1. የሪፕርት አቅራቢ አካሌ የሂሳብ መግሇጫ በሚያዖጋጅበት ጊዚ ቦርደ ያጸዯቃቸው 

ወይም ማስተካከያ ወይም ማሻሻያ ያዯረገባቸው አሇም አቀፌ የሂሳብ አያያዛ 

ዯረጃዎች ቦርዴ ወይም እሱን የሚተካ አካሌ ያወጣቸው ወይም አሇም አቀፌ 

የፏብሉክ ሴክተር የሂሳብ አያያዛ ዯረጃዎች ቦርዴ ወይም እሱን የሚተካ አካሌ 

ያወጣቸው፡- 
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ሀ) አሇም አቀፌ የፊይናንስ ሪፕርት ዯረጃዎች፤ ወይም 

ሇ) የመካከሇኛና አነስተኛ ዴርጅቶች አሇም አቀፌ የፊይናንስ ሪፕርት ዯረጃዎች፤ 

ሏ) ሇበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማህበራት የሚያገሇግሌ አሇም አቀፌ የፏብሉክ 

 ሴክተር የሂሳብ አያያዛ ዯረጃዎች፤  

ተፇጻሚ ይሆናለ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሏ) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የህዛብ 

ጥቅም ያሇበት አካሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሀ) የተጠቀሰውን አሇም አቀፌ 

የፊይናንስ ሪፕርት ዯረጃዎች መከተሌ አሇበት፡፡ 

3. ቦርደ በሚያወጣው የሂሳብ ሪፕርት ዯረጃዎች ማንኛውም የህዛብ ጥቅም ያሇበት 

አካሌ ወይም አነስተኛ ወይም መካከሇኛ ዴርጅት ዒመታዊ የሂሳብ መግሇጫ፣ 

የኩባንያዎች ቡዴን የሂሳብ መግሇጫ ወይም ላሊ የሂሳብ ሪፕርት ሲያዖጋጅ 

በአነስተኛ መከተሌ የሚገባውን የሂሳብ አመዖጋገብ፣ የመሇኪያ፣ የአቀራረብ እና 

የማሳወቅ መስፇርቶች መዖርዖር አሇበት፡፡ 

6. በውጭ ሀገር የተቋቋመ ሪፕርት አቅራቢ አካሌ የሂሳብ መግሇጫዎች 

በውጭ ሀገር የተቋቋመ የማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ የሂሳብ መግሇጫ፡- 

1. ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የተቋቋመበት ሀገር ሕግ የሚጠይቃቸውን መስፇርቶች 

የጠበቀ መሆኑን፤ እና 

2. ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የተቋቋመበት ሀገር ሕግ የሚጠይቃቸው መስፇርቶች በዘህ 

አዋጅ ከተቀመጡት መስፇርቶች ጋር በአብዙኛው ተመሳሳይ መሆናቸውን፤  

ቦርደ ሲያረጋገጥ የሂሳብ መግሇጫው በዘህ አዋጅ መሠረት ተፇጻሚ የሚሆኑትን 

የፊይናንስ ሪፕርት ዯረጃዎች ጠብቆ የተዖጋጀ እንዯሆነ ይቆጠራሌ። 

7. በውጭ ሀገር የተቋቋመ የኩባንያዎች ቡዴን የሂሳብ መግሇጫዎች 

በውጭ ሀገር የተቋቋመ የኩባንያዎች ቡዴን የተጠቃሇሇ የሂሳብ መግሇጫ፡- 

1. የሪፕርት አቅራቢው አካሌ የተቋቋመበት ሀገር ሕግ የሚጠይቃቸውን መስፇርቶች 

የተከተሇ መሆኑን፤ እና  

2. የሪፕርት አቅራቢው አካሌ የተቋቋመበት ሀገር ሕግ የሚጠይቃቸው መስፇርቶች 

በዘህ አዋጅ ከተቀመጡት መስፇርቶች ጋር በአብዙኛው ተመሳሳይ መሆናቸውን፤ 

ቦርደ ሲያረጋገጥ የተጠቃሇሇው የሂሳብ መግሇጫ በዘህ አዋጅ መሠረት ተፇጻሚ 

የሚሆኑትን የፊይናንስ ሪፕርት ዯረጃዎች ጠብቆ የተዖጋጀ እንዯሆነ ይቆጠራሌ። 
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8. የሂሳብ ሪፕርት የማቅረብ ግዳታ 

1. ማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ ቦርደ በሚያወጣው የጊዚ ሰላዲ መሠረት የሂሳብ 

ሪፕርቱን ሇቦርደ ማቅረብ አሇበት። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ሪፕርት አቅራቢ አካሊት በላሊ ሕግ 

ሥሌጣን ሇተሰጣቸው የመንግስት መሥሪያ ቤቶች ያሇባቸውን የሂሳብ ሪፕርት 

የማቅረብ ግዳታ አያስቀርም፡፡ 

3. በላልች ሕጎች መሠረት ሥሌጣን ሇተሰጠው የመንግስት መሥሪያ ቤት የሚቀርብ 

የሂሳብ ሪፕርት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇቦርደ የቀረበው የሂሳብ 

ሪፕርት ኦሪጂናሌ ቅጂ መሆን አሇበት፡፡ 

9. የተናጠሌና የተጠቃሇለ የሂሳብ መግሇጫዎችን ኦዱት የማስዯረግ ግዳታ 

1. የማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ ዲይሬክተር የሪፕርት አቅራቢውን የሂሳብ 

መግሇጫ እንዱሁም ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የተጠቃሇሇ የሂሳብ መግሇጫ ማቅረብ 

የሚጠበቅበት ከሆነ የተጠቃሇሇው የሂሳብ መግሇጫ ኦዱት መዯረጉን ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡ 

2. የተናጠለም ሆነ የተጠቃሇሇው የሂሳብ መግሇጫ ኦዱት መዯረግ እና የአዱት ሪፕርቱ 

መዖጋጀት ያሇበት ቦርደ በሚያፀዴቀው አሇም አቀፌ የአዱት ዯረጃዎች ወይም 

በውጭ ሀገር ሇተቋቋሙ ሪፕርት አቅራቢ አካሊት በዘህ አዋጅ ከተቀመጡት 

መስፇርቶች ጋር በአብዙኛው ተመሳሳይ እስከሆነ ዴረስ በተቋቋሙበት ሀገር ተፇጻሚ 

በሆነው የኦዱት ዯረጃዎች መሠረት መሆን አሇበት፡፡ 

10.  የሪፕርት አቅራቢ አካሊትን የሂሳብ መግሇጫ ኦዱት ማዴረግ ስሇሚችለ ኦዱተሮች 

ማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ የሚያቀርበው ነጠሊም ሆነ የተጠቃሇሇ የሂሳብ 

መግሇጫ ኦዱት መዯረግ ያሇበት፡- 

1. ሪፕርት አቅራቢው አካሌ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የተቋቋመ ወይም 

የተመሠረተ ኩባንያ ከሆነ በንግዴ ሕጉ ወይም እንዯአግባብነቱ በላልች ሕጎች 

መሠረት በሚሰየም ኦዱተር፤ 

2. ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የተቋቋመበት ወይም የተመሰረበት ላሊ ማንኛውም ሕግ 

ስሇኦዱተር አሰያየም የሚዯነገግ ከሆነ በዘሁ ሕግ መሠረት በተሰየመ ኦዱተር፤ 
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3. ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የተቋቋመበት ወይም የተመሠረተበት ሕግ ስሇኦዱተር 

አሰያየም የተሇየ ዴንጋጌ የላሇው ከሆነ በንግዴ ሕጉ ወይም የተመሳሳይ ዴርጅቶችን 

የኦዱተር አሰያየም በሚዯነግጉ ላልች ሕጎች መሠረት በተሰየመ ኦዱተር ይሆናሌ፡፡ 

11.  የሂሳብ መግሇጫዎች ምዛገባ 

1. የማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ ዲይሬክተር እንዯ አግባብነቱ የሪፕርት 

አቅራቢውን የተናጠሌ ወይም የተጠቃሇሇ የሂሳብ መግሇጫ መፇረም ከሚገባው ጊዚ 

ጀምሮ በሚቆጠር 20 የሥራ ቀናት ውስጥ የሂሳብ መግሇጫው እና በሂሳብ 

መግሇጫው ሊይ የቀረበው የኦዱት ሪፕርት ቅጂዎች ሇምዛገባ ወዯ ቦርደ መሊካቸውን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2. በውጭ ሀገር የተቋቋሙ ወይም የተመሠረቱ ሪፕርት አቅራቢ አካሊት የሂሳብ 

መግሇጫዎቻቸውን በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ማስመዛገብ 

አሇባቸው። 

3. የሪፕርት አቅራቢ አካሊት መግሇጫቸውን ሇቦርደ በሚያስመዖግቡበት ጊዚ 

የሚጠየቀውን የምዛገባ ክፌያ መክፇሌ አሇባቸው። 

4. ማንኛውም መብት ወይም ጥቅም ያሇው ሰው መብት ወይም ጥቅም እንዲሇው 

ሲረጋገጥና የሚጠየቀውን ክፌያ ሲከፌሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) 

መሠረት ሇምዛገባ ሇቦርደ የተሊከውን የሪፕርት አቅራቢ አካሌ የሂሳብ መግሇጫና 

የኦዱት ሪፕርት ማየት ወይም ቅጅውን መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

ምዔራፌ ሁሇት 

የኦዱት ዯረጃዎች 

12. ተፇጻሚ የኦዱት ዯረጃዎች 

1. በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኦዱተሮች ቦርደ ያጸዯቃቸውን ወይም ማስተካከያ ወይም 

ማሻሻያ ያዯረገባቸውን አሇም አቀፌ የሂሳብ ባሇሙያዎች ፋዳሬሽን ወይም እሱን 

የሚተካ አካሌ ያወጣቸውን አሇም አቀፌ የኦዱት ዯረጃዎች መጠቀም አሇባቸው። 

2. ማንኛውም ፏብሉክ ኦዱተር የሙያ ስራውን ሲያከናውን፡- 

ሀ) የህዛብ ጥቅም ሊሇባቸው አካሊት የኦዱትና የማረጋገጫ አገሌግልት ሥራዎች 

 ተፇጻሚ እንዱሆኑ ቦርደ ያስቀመጣቸው በአነስተኛ መሟሊት ያሇባቸውን 

 መስፇርቶች ማሟሊት፤ እና 
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ሇ) በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችን፣ መመሪያዎችን እና የሙያ ሥነ ምግባር 

 ዯንቦችን ማክበር አሇበት፡፡ 

3. ማንኛውም የተመሰከረሇት ኦዱተር የሙያ ሥራውን ሲያከናውን ቦርደ 

ሇተመሰከረሊቸው ኦዱተሮች ባወጣቸው የተሇዩ የኦዱት ዯረጃዎች ያስቀመጣቸውን 

አነስተኛ መስፇርቶች ማክበር አሇበት፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ዯረጃዎችን የመቀበሌ፣ የማስማማት እና የማሻሻሌ ስነስርዒት 

13.  ምክክር 

1. ቦርደ የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ እና ኦዱት ዯረጃዎችን ከመቀበለ፣ 

ከማስማማቱ ወይም ከማሻሻለ በፉት ከቁሌፌ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ምክክር ማዴረግ 

አሇበት፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ቦርደ የፊይናንስ 

ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ እና የኦዱት ዯረጃዎችን ሲያወጣ አግባብነት ካሇው 

ማንኛውም ሰው ወይም ተቋም ጋር ሉመካከር ይችሊሌ፡፡ 

14. የህዛብ አስተያየት 

1. ቦርደ ማንኛውንም ዯረጃ ሲያወጣ ወይም ሲያሻሽሌ የምክክሩ አንዴ አካሌ አዴርጎ 

በመውሰዴ የህዛቡን አስተያየት መቀበሌ እንዱቻሌ በቦርደ ዴረገጽ እና ሀገር አቀፌ 

ሥርጭት ባሊቸው ከሁሇት ባሊነሱ ዔሇታዊ ጋዚጣዎች ሊይ ቢያንስ ሇሦስት ተከታታይ 

ቀናት ማስታወቂያ በማውጣት እንዱሁም እንዯአስፇሊጊነቱ ላልች የመገናኛ 

ዖዳዎችን በመጠቀም ህዛቡ በዯረጃዎቹ ሊይ አስተያየት እንዱሰጥ መጋበዛ አሇበት፡፡ 

2. አስተያየት መስጠት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት ቦርደ የሚያወጣው ማስታወቂያ ከሚቆይበት የመጨረሻ ቀን ጀምሮ 

በሚቆጠሩ 60 ቀናት ውስጥ አስተያየቱን በጽሐፌ ሇቦርደ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

3. ቦርደ ዯረጃዎችን ሇማውጣት ወይም ሇማሻሻሌ ሲወስን በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(2) መሠረት የተሰጡትን የህዛብ አስተያየቶች ከግምት ውስጥ ሉያስገባ ይችሊሌ፡፡ 

15. ዯረጃዎችን ይፊ ስሇማዴረግ 

1. ቦርደ በኢትዮጵያ ውስጥ ሥራ ሊይ እንዱውለ የሚያጸዴቃቸውን ዯረጃዎች 

“የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ እና የኦዱት ዯረጃዎች ይፊ ማስታወቂያ” 
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የሚሌ ስያሜ ያሇው ማስታወቂያ በዴረገፁ ሊይ በማውጣት ሁለም ባሇዴርሻ አካሊት 

እንዱያውቋቸው ማዴረግ አሇበት፡፡ 

2. ቦርደ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተመሇከተው በተጨማሪ ሀገር አቀፌ 

ስርጭት ባሊቸው ከሁሇት ባሊነሱ ዔሇታዊ ጋዚጣዎች ሊይ ቢያንስ ሇሦስት ተከታታይ 

ቀናት ማስታወቂያ በማውጣት እንዱሁም እንዯአስፇሊጊነቱ ላልች የመገናኛ 

ዖዳዎችን በመጠቀም ዯረጃዎቹን ህዛቡ እንዱያውቃቸው ማዴረግ አሇበት፡፡ 

16. የዯረጃዎች ማስታወቂያ ይዖት 

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 15 መሠረት የሚወጣው ማስታወቂያ የሚከተለትን በግሌጽ 

ማመሌከት ይኖርበታሌ፡-- 

1. የወጡትን አዲዱስ ዯረጃዎች ወይም በሥራ ሊይ ባለት ዯረጃዎች ሊይ የተዯረጉትን 

ማሻሻያዎች፤ 

2. ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዚ በሥራ ሊይ እንዲይውለ የተዯረጉትን ወይም 

የተሰረትን ዯረጃዎች፣ 

3. አዲዱስ ዯረጃዎች እና በዯረጃዎች ሊይ የተዯረጉ ማሻሻያዎች ሥራ ሊይ 

የሚውለበትን ቀን እና የሚመሇከታቸው ሪፕርት አቅራቢ አካሊት፡፡ 

17.  ቦርደ የሚያወጣቸው ዯረጃዎች ከዒሇም አቀፌ ዯረጃዎች ጋር ያሇመጣጣም 

ቦርደ በአሇም አቀፌ ዯረጃዎች ሊይ የተዯረጉ ሇውጦችን በመከተሌ ዯረጃዎችን 

ሳያሻሽሌ፣ ሇጊዚዉ ስራ ሊይ እንዲይውለ ሳያዯርግ ወይም ሳያነሳ በመቅረቱ ምክንያት 

ቦርደ ባወጣቸው ወይም ባሻሻሊቸው የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጆትና አቀራረብ እና 

የኦዱት ዯረጃዎች እና በአሇም አቀፈ የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ እና 

የኦዱት ዯረጃዎች መካከሌ ሌዩነት ከተፇጠረ ቦርደ የተፇጠረውን ሌዩነትና አሇም አቀፌ 

ዯረጃዎቹን ሊሇማሻሻሌ ሇጊዚው በሥራ ሊይ እንዲይውለ ሇማዴረግ ወይም ሊሇማንሳት 

የወሰነበትን ምክንያት ሇባሇዴረሻ አካሊት በዛርዛር መግሇጽ አሇበት፡፡ 
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ክፌሌ አምስት 

ፇቃዴና አክሬዱቴሽን ስሇመስጠት 

18. ሇፏብሉክ ኦዱተር ፇቃዴ ስሇመስጠት 

1. በንግዴ ሕጉ ወይም በላሊ ማንኛውም ሕግ የተዯነገገው ቢኖርም፣ ማንኛውም ሰው 

በዘህ አዋጅ መሠረት በቦርደ እንዯ ፏብሉክ ኦዱተር እንዱሰራ ፇቃዴ ካሌተሰጠው 

በስተቀር የህዛብ ጥቅም ሊሇባቸው አካሊት ኦዱተር ሆኖ መሾም ወይም ላሊ 

ማንኛውንም የኦዱት አገሌግልት መስጠት አይችሌም። 

2. ማንኛውም የኦዱት ሙያ ሥራ ምሥክር ወረቀት ያሇው ሰው ፏብሉክ ኦዱተር ሆኖ 

ሇመሥራት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ከተገቢው ክፌያ 

ዯረስኝ እና ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ከሚገሇጽ መረጃ ጋር ተያይዜ መቅረብ 

ይኖርበታሌ። 

4. ቦርደ የቀረበሇትን ማመሌከቻ ከመረመረ በኋሊ አመሌካቹ፡- 

ሀ) በኢንስቲትዩቱ የተሰጠ የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀት ያሇው መሆኑን፤ 

ሇ) የኦዱት ዴርጅት አባሌ ወይም ሠራተኛ ከሆነ እና ዴርጅቱ አግባብ ያሇው 

የጥራት ማረጋገጫ ሥርዒት እንዲሇው ማስረጃ ያቀረበ እንዯሆነ፤ 

ሏ) ቦርደ የሚያወጣው መመሪያ የሚያስቀምጣቸውን መሥፇርቶችን ያሟሊ መሆኑን፤ 

 እና 

መ) ቦርደ በሚወስነው የገንዖብ መጠን የሙያ መዴን ዋስትና ያቀረበ መሆኑን፤

 ካረጋገጠ በኋሊ የህዛብ ጥቅም ሊሇበት አካሌ ኦዱተር ሆኖ መሥራት የሚያስችሌ 

 ፇቃዴ ይሰጠዋሌ። 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት የተሰጠ ፇቃዴ የሚቆይበት ጊዚ በቦርደ 

ይወሰናሌ፡፡ 

6. ቦርደ የኦዱተሩን ስምና ላልች አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች በፏብሉክ ኦዱተሮች 

መዛገብ ሊይ ይመዖግባሌ። 

19. ፇቃዴን ስሇማሳዯስ 

1. ማንኛውም ፏብሉክ ኦዱተር የፇቃዴ አገሌግልት ጊዚው ከማብቃቱ ከአንዴ ወር 

በፉት ቦርደ በሚያወጣው ፍርም እና አኳኋን የጽሐፌ ማመሌከቻ በማስገባት 

ፇቃደን ማሳዯስ አሇበት፡፡ 
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2. አመሌካቹ የፇቃዴ አሰጣጥ መስፇርቶቹን ጠብቆ መገኘቱን ሲያረጋግጥ ቦርደ 

ፇቃደን ያዴስሇታሌ፡፡ 

3. ቦርደ የአንዴ ፇቃዴ አገሌግልት ጊዚ ከማብቃቱ በፉት የቀረበን የፇቃዴ ዔዴሣት 

ማመሌከቻ ሳያይ የፇቃደ የአገሌግልት ጊዚ ካሇፇ ማመሌከቻውን አይቶ እስኪወስን 

ዴረስ የፇቃደ እና ምዛገባው አገሌግልት የሚቀጥሌ ሆኖ ፌቃደን ሉያዴስ የፇቃደና 

ምዛገባ ጊዚ ካሇቀበት ቀን ጀምሮ እንዯታዯሰ ይቆጠራሌ። 

4. አመሌካቹ፡- 

ሀ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (4) የተዖረዖሩትን መሥፇርቶች የማያሟሊ 

 ከሆነ፣ ወይም 

ሇ) የተመሰከረሇት ኦዱተር ሆኖ እንዱሠራ የተሠጠው ፇቃዴ በየትኛውም ሀገር 

 ከተወሰዯ ከታገዯ ወይም ከተሠረዖ፤ 

   ቦርደ የፏብሉክ ኦዱተሩን ፇቃዴ እና ምዛገባ ማዯስ የሇበትም፡፡ 

20. ፇቃዴን ስሇመሰረዛ 

ፏብሉክ ኦዱተር ሆኖ እንዱሠራ ፇቃዴ የተሠጠው ሰው ፇቃደን እንዱያገኝ ያስቻለ 

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (4) የተዖረዖሩት ሁኔታዎች የተጓዯለ እንዯሆነ 

ቦርደ በማንኛውም ጊዚ ፇቃደን ሉሰርዛ ይችሊሌ፡፡ 

21. በፀዯቀ የኦዱት ዴርጅት ስም ስሇመሥራት 

1. ማንኛውም ፏብሉክ ኦዱተር በራሱም ሆነ ከላሊ ሰው ጋር በሽርክና ቦርደ ስሙን 

ባሊፀዯቀው የኦዱት ዴርጅት ስም እንዯ ኦዱተር ሆኖ መሥራት አይችሌም። 

2. በራሱ ስም ወይም ከላልች ጋር በሽርክና በኦዱት ዴርጅት ስም መሥራት የሚፇሌግ 

ማንኛውም ፏብሉክ ኦዱተር ቦርደ የሚያወጣውን ፍርምና ሥነ ሥርዒት በመከተሌ 

በጽሐፌ ማመሌከት ይኖርበታሌ። 

3. ከላልች ሰዎች ጋር በሽርክና በኦዱት ዴርጅት ስም የኦዱት አገሌግልት መስጠት 

የሚፇሌግ ፏብሉክ ኦዱተር የኦዱት ዴርጅቱን ስም ሇማስመዛገብ የሚያቀርበው 

ማመሌከቻ አንዴ አካሌ አዴርጎ ከሸሪኮቹ ውስጥ ፏብሉክ ኦዱተር የሆኑትን ካሌሆኑት 

ሇይቶ ሇቦርደ መግሇጽ አሇበት፡፡ 
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4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ከተገቢው የክፌያ 

ዯረሰኝ፣ ቦርደ በሚወስነው የገንዖብ መጠን ከተገባ የሙያ መዴን ዋስትና ማስረጃ 

እንዱሁም የኦዱት ዴርጅቱ በሥራ ሊይ ከሚያውሇው የጥራት ማረጋገጫ አሠራር እና 

በቦርደ መመሪያ መሠረት ከሚጠየቁ ላልች መረጃዎች ጋር መቅረብ አሇበት፡፡ 

5. ቦርደ በኦዱት ዴርጅቱ የቀረበው ስም ወይም የስም ሇውጥ፤- 

ሀ) ቦርደ ቀዴሞ ካፀዯቀው ላሊ የኦዱት ዴርጅት ስም ጋር አንዴ ከሆነ፤ 

ሇ) ከላሊ የኦዱት ዴርጅት ስም ጋር በጣም የተቀራረበ ከመሆኑ የተነሳ ሉያምታታ 

 የሚችሌ ከሆነ፤ 

ሏ) በቦርደ ዔይታ መሠረት የሚያሳስት ወይም የህዛብን ጥቅም የሚፃረር ከሆነ፤ 

 ወይም 

መ) የንግዴ ህጉን የሚቃረን ከሆነ፤ 

   እንዱፀዴቅ የቀረበውን የኦዱት ዴርጅት ስም ወይም የስም ሇውጥ አያፀዴቅም፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ መሠረት ስሙ የፀዯቀ የኦዱት ዴርጅት የነባር አባሌ መሌቀቅና አዱስ 

አባሌ መቀበሌን ጨምሮ ሸሪኮቹን በሚመሇከት የሚዯረግን ማንኛውም ሇውጥ ሇቦርደ 

ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

22. ያሌተፇቀዯሇ የኦዱት ስራ ስሇመስራት 

1. ማንኛውም ፏብሉክ ኦዱተር ወይም የኦዱት ዴርጅት ምዛገባው በቦርደ የታገዯ 

ወይም እንዯፏብሉክ ወይም እንዯተመሠከረሇት ኦዱተር ሆኖ እንዲይሠራ የታገዯን 

ሰው ከኦዱት ሥራ ጋር በተያያዖ መቅጠር አይችሌም። 

2. ማንኛውም ፏብሉክ ኦዱተር፡- 

ሀ) ሽርክናን በሚመሇከት የኦዱት ዴርጅቱን ሸሪኮች ስምና ማዔረግ፤ 

ሇ) የኦዱት ዴርጅቱ አርማ ያሇው ወረቀት የሚጠቀም ከሆነ የወረቀቱን ቅጅ፤ 

ሏ) የአዱት ዴርጅቱ ሥም ከክሌሊዊ ወይም አሇም አቀፊዊ የኦዱት ኔትወርክ ስም 

ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ወይም የኔትወርኩን ስም የሚያካትት ከሆነ ወይም የኦዱት 

ዴርጅቱ ባሇዒርማ ወረቀት ወይም ላሊ ማንኛውም ሰነዴ የክሌሌ ወይም የአሇም 

አቀፌ ኦዱት ኔትወርክ አካሌ መሆኑን የሚያመሇክት ከሆነ፣ ከክሌሊዊው ወይም 

አሇም አቀፊዊው ኔትወርክ ጋር ያሇውን ትስስርና ግንኙነት ዒይነት፤ ሇቦርደ   

አስቀዴሞ ካሊሳወቀ በስተቀር በኦዱት ዴርጅት ስም የኦዱት ሥራ መሥራት 

አይችሌም። 
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23. መረጃ የመስጠት ግዳታ 

1. በዘህ አዋጅ መሠረት እንዯፏብሉክ ኦዱተር የተመዖገበ ማንኛውም ሰው፡- 

ሀ) እርሱ ወይም የእርሱ ኦዱት ዴርጅት እንዯፏብሉክ ኦዱተር ሆኖ በሚሠራበት 

ስም፣ አዯረጃጀት ወይም አዴራሻ የሚኖርን ሇውጥ ሇቦርደ፣ ሇኢንስቲትዩቱ እና 

 እንዯፏብሉክ ኦዱተር በመሆን ሇሚሠራሇት ማንኛውም ሰው ሇውጡ በተዯረገ 

በ14 ቀናት ውስጥ ማሳወቅ አሇበት፤ 

ሇ) ፏብሉክ ኦዱተር ሆኖ ራሱ ወይም ዴርጅቱ የሚሠራሇት ወይም እንዱሠራሇት 

 ሇመሾም የፇሇገ ማንኛውም ሰው ሲጠይቀው ጥያቄው በዯረሰው በ14 ቀናት ውስጥ 

 የሚከተለትን መረጃዎች መስጠት አሇበት፡- 

1) የሚሠራበትን ማንኛውም የኦዱት ዴርጅት ስም ወይም የራሱ ማዔረግ፤ 

2) ሸሪክ ሆኖ የሚሠራበትን የማንኛውንም የሽርክና ማህበር የሥራ ቦታ፤ 

3) የሸሪኮቹን ሙለ ስም፤ 

4) ዚግነቱን፤ 

5) ዚግነቱ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ስሙን እንዱሁም የአባቱንና የአያቱን ስም፣ የውጭ 

ሀገር ዚጋ ከሆነ የመጀመሪያ ስሙን ወይም የስሙን የመጀመሪያ ፉዯሌ እና 

አሁን የያዖውንና የቀዴሞ የቤተሰብ ስሙን፤ እና 

6) መዯበኛ የሥራና የመኖሪያ አዴራሻውን፡፡ 

2. ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ የሆኑ ሰዎች በሽርክና የሚሠሩ ሲሆን በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው መረጃ በኦዱት ዴርጅቱ ስም ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፤ 

ይህም በሚሆንበት ጊዚ እያንዲንደ የሽርክና ማህበሩ አባሌ የዘህን አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዲሟሊ ተዯርጎ ይቆጠራሌ። 

3. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዒሊማ “የቀዴሞ የቤተሰብ ስም” የሚሇው ሏረግ 

የሚከተለትን አያካትትም፡- 

ሀ) ጉዱፇቻን በተመሇከተ ጉዱፉቻ ከመዯረጉ በፉት የነበረውን የቤተሰብ ስም፤ 

ሇ) ማንኛውንም ሰው በተመሇከተ ዔዴሜው 18 ዒመት ከመሆኑ በፉት ወይም ከ20 

 ዒመት በፉት ጀምሮ የተሇወጠ ወይም ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ የቤተሰብ ስም፤ ወይም 

ሏ) ያገባች፣ የፇታች ወይም ባሎ የሞተባትን ሴት በተመሇከተ ከማግባቷ በፉት 

 የነበራትን የቤተሰብ ስም። 
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24. የሂሳብ መግሇጫና ሪፕርትን ስሇመቆጣጠር 

1. ቦርደ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 8 መሠረት የቀረቡሇት የሂሣብ መግሇጫዎችና ሪፕርቶች 

ይህንን አዋጅ ጠብቀው የተዖጋጁ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ የሂሣብ መግሇጫዎችን 

እና ሪፕርቶቹን ሉመረምር ይችሊሌ፡፡ 

2. ቦርደ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሂሣብ መግሇጫና ሪፕርት 

ሲመረምር፡- 

ሀ) ከማንኛውም የሪፕርት አቅራቢው አካሌ የስራ ኃሊፉ ወይም ዲይሬክተር፤ 

ሇ) የሪፕርት አቅራቢውን አካሌ የሂሣብ መግሇጫና ሪፕርት ካዖጋጀ ሠራተኛ፤ 

ወይም 

ሏ) የሪፕርት አቅራቢውን አካሌ መግሇጫና ሪፕርት ኦዱት የማዴረግ ኃሊፉነት 

ካሇበት ፏብሉከ ኦዱተር፣ የተመሰከረሇት ኦዱተር ወይም የአዱት ዴርጅት፤ ተጨማሪ 

መረጃና ማብራሪያ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

25. የኦዱተሮችን ሥራ ጥራት ማረጋገጫ ምርመራ ስሇማከናወን 

1. ቦርደ ወይም ቦርደ በጽሐፌ የሚወክሇው የላሊ ሀገር የሂሣብ ሙያ ተቆጣጣሪ 

ዴርጅት፣ አህጉራዊ ወይም ከፌሇ አህጉራዊ የሂሣብ ሙያ ማህበር ወይም ላሊ አሇም 

አቀፌ የሂሣብ ሙያ ማህበር የኦዱተሮችን የሥራ ጥራት መመርመር ይችሊሌ፤ 

ሇዘህም ዒሊማ፡- 

ሀ) በኦዱተሩ፣ በሸሪኩ፣ በተቀጣሪው ወይም ከእርሱ ጋር የሥራ ግንኙነት ባሇው ሰው 

 ይዜታ ወይም ቁጥጥር ሥር ያሇን ማንኛውንም አግባብነት ያሇውን መዛገብ፣ 

 የአዱት ሥራ ወረቀትና ማህዯር፣ ሠነዴና መዛገብ ሇመመርመርና ፍቶ ኮፑውን 

 መውሰዴ፣ ወይም አጭር ማስታወሻ መያዛ ይችሊሌ፤ 

ሇ) ከኦዱተሩ ወይም ከሸሪኩ ወይም ከተቀጣሪው ወይም ከእርሱ ጋር የሥራ ግንኙነት 

 ካሇው ሰው ማንኛውንም መረጃ ወይም ማብራሪያ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዒሊማ ማንኛውም ፏብሉክ ኦዱተር ሸሪኩ፣ ተቀጣሪው 

ወይም ከእርሱ ጋር የሥራ ግንኙነት ያሇው ማንኛውም ሰው በቦርደ ወይም ቦርደ 

በጽሐፌ በወከሇው ሰው ሲጠየቅ በይዜታው ወይም በቁጥጥሩ ሥር ያሇን ማንኛውንም 

አግባብነት ያሇው መዛገብ፣ የኦዱት ሥራ ወረቀት፣ ማህዯር ወይም ሠነዴ ማቅረብ 

አሇበት፡፡ 
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26.  ሇሂሣብ ሙያ ማህበራት አክሬዱቴሽን እና ዔውቅና ስሇመስጠት 

1. ቦርደ እንዯ ሂሳብ ሙያ ማህበር አክሬዱቴሽን እንዱሠጠው ማመሌከቻ ሇሚያቀርብና 

በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዖረዖሩትን መሥፇርቶች ሇሚያሟሊ ማንኛውም 

ዴርጅት ዔውቅና ይሰጣሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ዴርጅት እንዯ ሂሣብ ሙያ ማህበር አክሬዱቴሽን ሇማግኘት ሇቦርደ 

አጥጋቢ በሆነ አኳኋን፡- 

ሀ) ቦርደ የሚያወጣውን የሂሳብ እና ኦዱት ሙያ ዔዴገት እና የአባሊቱን የሙያ  

ብቃት መሇኪያ መሥፇርት የሚያሟሊ፤ 

ሇ) በቦርደ ተቀባይነት ያሇው አባሊቱ ተከታታይነት ባሇው የሙያ ማጎሌበቻ ስሌጠና 

 መሳተፊቸውን የሚያረጋግጥበት ተገቢ ሥሌት ያሇው፤ 

ሏ) የአባሊቱን ዱሲፔሉን መከታተሌና መቆጣጠር የሚችሌበት ዖዳ ያሇው፣ 

መ) ቦርደ በሚያወጣው ፍርም መሠረት አባሊቱን መዛግቦ የሚይዛ፤ እና 

ሠ) ቦርደ በየጊዚው የሚያወጣቸውን ላልች መስፇርቶች የሚያሟሊ፤  

  መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

3. ማንኛውም የሂሣብ ሙያ ማህበር የተሰጠውን አክሬዱቴሽን ይዜ መቀጠሌ እንዱችሌ 

ቦርደ በሚወስነው ጊዚ ቢያንስ በዒመት አንዳ ቦርደን በሚያረካ አኳኃን በዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዖረዖሩትን የአክሬዱቴሽን መስፇርቶች አሟሌቶ 

መገኘቱን ማሳየት አሇበት፡፡ 

4. ቦርደ የሚያወጣቸውን መስፇርቶች ሇሚያሟለ በውጭ ሀገር ሇተቋቋሙ የሂሳብ ሙያ 

ማህበራት ተቀባይነት ይሰጣሌ፡፡ 

27. የህዛብን ጥቅም ማስጠበቅ 

1. ቦርደ ማንኛውም የሂሣብ ሙያ ማህበር፡- 

ሀ) የህዛብ ጥቅምን የመጠበቅ ግዳታዎቹን መወጣቱን፤ 

ሇ) ከፌተኛ የሙያ እና የሥራ አፇጻጸም ዯረጃውን መጠበቁንና ማራመደን፤ እና 

ሏ) የሂሣብ ሙያን ማሳዯጉን እና በመመሥረቻ ዯንቡና በዘህ አዋጅ የተዯነገጉትን 

 ላልች የህዛብ ጥቅም ዒሊማዎችን ማሳካቱን፤ 

   ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 
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2. ማንኛውም የሂሣብ ሙያ ማህበር የሂሳብ ዒመቱ ባሇቀ በስዴስት ወር ጊዚ ውስጥ፦ 

ሀ) የህዛብ ጥቅም የማስጠበቅ ግዳታውን በመወጣት ረገዴ ያከናወናቸውን ተግባራት 

 የሚገሌጽ ዒመታዊ ሪፕርት፤ እና 

ሇ) ቦርደ ባወጣው መመሪያ ባስቀምጣቸው የክዋኔ መሇኪያዎች መሠረት 

ያከናወነውን ሥራ አፇጻጸም ምርመራና ግምገማ ሪፕርት፤ 

ሇቦርደ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

3. ማንኛውም የሂሣብ ሙያ ማህበር፡- 

ሀ) ከፌተኛ የሙያ ዯረጃ የመጠበቅ፤ 

ሇ) የሂሣብ ሙያን የማሣዯግ፤ ወይም 

ሏ) ላልች በዘህ አዋጅ ወይም በመተዲዯሪያ ዯንቡ የተመሇከቱትን የህዛብ ጥቅምን 

 የመጠበቅ ግዳታዎችን እየተወጣ ካሌሆነ ወይም ካሌተወጣ፤ 

የሂሣብ ሙያ ማህበሩ ኃሊፉነቱን በብቃት መወጣት የሚያስችሇውን አሠራር እና 

ስነስርዒት መዖርጋቱን እስኪያረጋግጥ ዴረስ ቦርደ የ30 ቀናት ማስጠንቀቂያ 

በመስጠት አክሬዱቴሽኑን ሉያግዴ ይችሊሌ፡፡ 

4. ሇዘሀ አንቀጽ ዒሊማ “የህዛብ ጥቅምን የመጠበቅ ግዳታ” ማሇት ማንኛውም የሂሣብ 

ሙያ ማህበርና አባሊቱ ቦርደ በየጊዚው በሚያወጣው መመሪያ በሚወስነው አኳኋን 

ሇዯንበኞቻቸው ብቻ ሳይሆን ሇህዛብ ጥቅም ሲባሌ የሚጠበቅባቸውን ተግባር 

በመወጣት ረገዴ ያሇባቸው ኃሊፉነት ነው፡፡ 

28.  አክሬዱቴሽንን ስሇመሰረዛ 

1. ማንኛውም የሂሳብ ሙያ ማህበር በዘህ አዋጅ አንቀጽ 27 ንዐስ አንቀጽ (3) 

በተዯነገገው መሠረት የዔገዲ ትዔዙዛ በተሊሇፇሇት በ30 ቀናት ውስጥ ሇዔገዲው 

ምክንያት የሆኑ ጉዴሇቶችን ካሊረመ ቦርደ አክሬዱቴሽኑን ሉሰርዛ ይችሊሌ፡፡ 

2. ቦርደ የሂሣብ ሙያ ማህበርን አክሬዱቴሽን ሇመሰረዛ ሲወስን፡- 

ሀ) የሙያ ማህበሩ አክሬዱቴሽን የሚሠረዛበትን ምክንያት በመግሇጽ ዔውቅናው 

 ሉሠረዛ እንዯሆነ የጽሐፌ ማስጠንቀቂያ ሇሚመሇከተው የሂሳብ ሙያ ማህበር 

 ይሰጣሌ፤ 

ሇ) ማህበሩ አክሬዱቴሽን ሉሠረዛብኝ አይገባም የሚሌባቸውን የመቃወሚያ 

 ምክንያቶች እንዱያቀርብ ከ21 ቀናት ያሊነሰና ከ30 ቀናት ያሌበሇጠ ጊዚ 

 ይሰጠዋሌ። 
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3. ቦርደ የሂሳብ ሙያ ማህበሩ አክሬዱቴሽን መሠረዛ የህዛብ ጥቅምን፣ የሂሣብ 

አያያዛና ኦዱት ሙያን ወይም የማህበሩን አባሊት ጥቅም በከፌተኛ ሁኔታ ይጎዲሌ 

ብል ካመነ ተገቢ ነው ብል የሚያምንበትን ቅዴመ ሁኔታ በማስቀመጥ አክሬዱቴሽን 

ሳይሰረዛ እንዱቆይ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

4. የማንኛውም የሂሣብ ሙያ ማህበር አክሬዱቴሽን፡- 

ሀ) ማህበሩ ህሌውናውን ሲያጣ፤ ወይም 

ሇ) ተገቢውን ክፌያ በቦርደ በተወሰነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ በሙለ ወይም በከፉሌ 

 ሳይከፌሌ ሲቀር፤ 

   ወዱያውኑ ያበቃሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

የኦዱተሮች አሰራር ዯረጃዎች 

29.  የኦዱተሮች ሪፕርትና አስተያየት 

1. ሇማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ እንዯፏብሉክ ኦዱተር ወይም እንዯተመሰከረሇት 

ኦዱተር በመሆን የሚሠራ ማንኛውም ሰው፡- 

ሀ) የኦዱት ሥራውን ከማናቸውም ዒይነት ተጽእኖ ነጻ ሆኖ ካሊከናወነ፤ 

ሇ) የሪፕርት አቅራቢውን የሥራ እንቅስቃሴ እና የሂሳብ አመዖጋገብ እንዱሁም 

ሃብት እና ዔዲ በትክክሌና በተሟሊ ሁኔታ የሚያሳይ ተገቢ የሆነ የሂሳብ መዛገብ 

ከላሇ፤ 

ሏ) ሥራውን በአግባቡ እንዱያከናውን ያስፇሌጋሌ ብል የሚያምንበት ማንኛውንም 

 መረጃ፣ ዯረሰኞች እና ላልች ሰነድች ካሊገኘ፤ 

መ) ኦዱትን በሚመሇከት ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሚተዲዯርበት ሕግ የሚያዖውን 

 በሙለ ካሌጠበቀ፤ 

ሠ) እንዯ ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሥራ ባህሪ ተገቢውን ዖዳ በመጠቀም 

በሪፕርት  አቅራቢው አካሌ የሂሳብ መግሇጫ እና አባሪዎች ሊይ የሚታየው ፊይዲ 

ያሇው ንብረትና ዔዲ በእርግጥም ስሇመኖሩ ካሊረጋገጠ፤ 

ረ) እንዯ ሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሥራ ባህሪ የሚቻሇውን ያህሌ የኦዱት ሥራ 

 አከናውኖ የሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሂሳብ መግሇጫና አባሪዎች እውነተኛና 

 ትክክሇኛ መሆናቸውን ካሊረጋገጠ፤ እና 
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ሰ) ባረጋገጠበት፣ ሪፕርቱን ባቀረበበት ወይም አስተያየቱን በሰጠበት ዔሇት በዘህ 

አዋጅ አንቀጽ 31 የተመሇከተው ጉሌህ ጥፊት ተገቢ ነው ብል በሚያምንበት መሌኩ 

መስተካከለን ካሊረጋገጠ፤  

በስተቀር ከሪፕርት አቅራቢው አካሌ ጋር የሚገናኝ ማንኛውም የሂሳብ መግሇጫና 

አባሪ ሁኔታው እንዯሚጠይቀው የሪፕርት አቅራቢውን አካሌ የሥራ እንቅስቃሴ፣ 

የሥራውን ውጤትና በዘህ የሂሳብ መግሇጫና አባሪ የተመሇከቱትን ጉዲዮች 

ትክክሇኛነት፣ ያሳያሌ፣ አጥጋቢ ነው ወይም በትክክሌ ያመሊክታሌ ብል ማረጋገጫ 

መስጠት ወይም ሪፕርት ማዴረግ ወይም አስተያየት መስጠት የሇበትም፡፡ 

2. የማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ ኦዱተር የሪፕርት አቅራቢው አካሌ 

በሚያቀርበው ዒመታዊ ሪፕርት እራሱን ወይም ኃሊፉዎቹንና ዲይሬክተሩን 

በሚመሇከት በሕግ መሠረት እንዱገሌጽ ከሚጠበቅበት ማንኛውም መረጃ ጋር 

በተያያዖ በሪፕርቱ የገሇጸው ከሕጉ ጋር የተጣጣመ መሆኑን በማረጋገጥ ሪፕርት 

ማዴረግ አሇበት፡፡ 

30. አስተያየት ስሇሚሰጥበት ጊዚ 

1. ማንኛውም የተመሰከረሇት ኦዱተር ወይም ፏብሉክ ኦዱተር በኦዱተርነቱ ያከናወነውን 

ማንኛውንም ሥራ በሚመሇከት የሚሰጠው ማረጋገጫ፣ የሚያቀርበው ሪፕርት ወይም 

የሚገሌጸው አስተያየት ሥራውን ካጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር አራት ወር ጊዚ 

ውስጥ መቅረብ አሇበት፡፡ 

2. ኦዱተሩ ያከናወነውን ሥራ በሚመሇከት ጉዴሇት የላሇበት ማረጋገጫ፣ ሪፕርት 

ወይም አስተያየት መስጠት፣ ማቅረብ ወይም መግሇጽ ካሌቻሇ ጉዴሇት ያሇበትን 

ማረጋገጫ፣ ሪፕርት ወይም አስተያየት ከነምክንያቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

በተገሇጸው ጊዚ ውስጥ መስጠት፣ ማቅረብ ወይም መግሇጽ ያሇበት ሆኖ አስፇሊጊ ነው 

ብል ካመነ ጉዴሇት የላሇበት ማረጋገጫ ሪፕርት ወይም አስተያየት መስጠት፣ 

ማቅረብ ወይም መግሇጽ ያሌቻሇበትን ማናቸውንም ምክንያት በዘሁ ማረጋገጫ 

ሪፕርት ወይም አስተያየት ውስጥ ማካተት ይችሊሌ፡፡ 

31. ጉሌህ ጥፊት 

1. ሇማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ የተመሰከረሇት ኦዱተር ወይም ፏብሉክ ኦዱተር 

በመሆን የሚሰራ ሰው በሥራው ሂዯት ጉሌህ ጥፊት መፇጸሙን ሲያረጋግጥ ወይም 

መፇጸሙን እንዱያምን የሚያዯርግ ምክንያት ሲኖረው በአፊጣኝ፡- 
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ሀ) የተፇጸመውን ጉሌህ ጥፊት በዛርዛር በመግሇጽ ሇሪፕርት አቅራቢው አካሌ 

 ኃሊፉዎችና ሇሁለም የቦርደ አባሊት በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፤ 

ሇ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) የተመሇከቱትን ሰዎች በጋራም ሆነ በተናጠሌ 

 ማሰታወቂያው እንዯዯረሳቸው በጽሐፌ እንዱያረጋግጡና አስፇሊጊ መስል 

 የታየውን እርምጃ እንዱወስደ መጠየቅ አሇበት፡፡ 

2. ሇዘህ አንቀጽ ዒሊማ “ጉሌህ ጥፊት” ማሇት ማንኛውንም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ 

በማስተዲዯር ወይም በመቆጣጠር ሂዯት ሕግን በመተሊሇፌ በማዴረግ ወይም 

ባሇማዴረግ በማንኛውም ሰው የተፇጸመ የማጭበርበር ወይም የስርቆት ተግባር፣ 

ወይም በሪፕርት አቅራቢው አካሌ፣ በሸሪኩ፣ ባሇአክስዮን ወይም አበዲሪ ወይም 

በሪፕርት አቅራቢው አካሌ ሊይ የገንዖብ ጥቅም ባሇው ላሊ ማንኛውም ሰው የተጣሇን 

እምነት የማጉዯሌ ተግባር፣ ወይም የሪፕርት አቅራቢውን አካሌ፣ የሥራውን አካሄዴ 

ወይም አመራር በሚመሇከት በማንኛውም ሕግ እንዯ እምነት ማጉዯሌ የሚቆጠር 

በሪፕርት አቅራቢው አካሌ ወይም በባሇአክሲዮኖቹ ወይም በሸሪኮች ወይም 

አበዲሪዎች ወይም በሪፕርት አቅራቢው አካሌ ሊይ የገንዖብ ጥቅም ባሇው ላሊ 

ማንኛውም ሰው ሊይ ጉሌህ የገንዖብ ኪሳራ ያስከተሇ ወይም ሉያስከትሌ የሚችሌ 

ተግባር ነው፡፡ 

3. የተመሰከረሇት አዱተር ወይም ፏብሉክ ኦዱተር ባገኘው መረጃ መሠረት ጉሌህ 

ጥፊት አሇመፇጸሙን ወይም በመፇጸም ሊይ አሇመሆኑን ወይም የሪፕርት አቅራቢው 

አካሌ የስራ ኃሊፉዎች ወይም የቦርደ አባሊት ጉሌህ ጥፊቱን ሇማረም አስፇሊጊውን 

የማስተካከያ እርምጃ መውሰዲቸውን ካሊረጋገጠ በስተቀር በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

1(ሀ) መሠረት የሰጠው ማስታወቂያ በተሊከ በ30 ቀናት ውስጥ ስሇተፇጸመው ጉሌህ 

ጥፊት አስፇሊጊ ነው ብል ከሚያምንበት ተጨማሪ መረጃ ጋር ሇቦርደ ማሳወቅ    

አሇበት፡፡ 

4. ቦርደ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት የቀረበሇትን ማንኛውንም መረጃ 

ሇፌትህ ሚኒስቴር38 ወይም አግባብነት ሊሇው ማንኛውም የመንግሥት ባሇሥሌጣን፣ 

ሇሪፕርት አቅራቢው አካሌ ሸሪኮች፣ ባሇአከሲዮኖች፣ አበዲሪዎች ወይም በሪፕርት 

አቅራቢው አካሌ ሊይ የገንዖብ ጥቅም ሊሇው ላሊ ማንኛውም ሰው ሉገሌጽ ይችሊሌ፡፡ 

                                                           
38 በ25/8 (2011) አ. 1097 መሰረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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5. ማንኛውም ኦዱተር ጉሌህ ጥፊት መፇጸሙን ወይም እየተፇጸመ መሆኑን ሇማረጋገጥ 

አስፇሊጊ መስል የታየውን ምርመራ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

32.  ከመክሠር በፉት የተገኘ ጉሌህ ጥፊት 

አንዴ የሪፕርት አቅራቢ አካሌ የመሸጋገሪያ ወይም የመጨረሻ የመክሰር ወይም የሂሳብ 

ማጣራት ሂዯት ውስጥ ከመግባቱ በፉት የዘህ ሪፕርት አቅራቢ አካሌ ኦዱተር በመሆን 

የሚሠራ የተመሠከረሇት ኦዱተር ወይም ፏብሉክ ኦዱተር፦ 

1. የሪፕርት አቅራቢው አካሌ ከስሯሌ በተባሇበት ወይም በተዖጋበት ዔሇት ወይም ከዘያ 

በፉት በሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሥራ ሂዯት ጉሌህ ጥፊት መፇጸሙን ወይም 

በመፇጸም ሊይ መሆኑን፤ ወይም 

2. ተፇጽሟሌ ወይም እየተፇጸመ ነው ብል ማመን የሚያስችሌ ምክንያት ሲኖረውና 

ይህ ጉሌህ ጥፊት በሪፕርት አቅራቢው አካሌ ወይም በሸሪኮቹ፣ በባሇአክሲዮኖች፣ 

በአበዲሪዎች ወይም በሪፕርት አቅራቢው አካሌ ሊይ የገንዖብ ጥቅም ባሇው ላሊ 

ማንኛውም ሰው ሊይ ከፌተኛ የገንዖብ ኪሣራ ያስከተሇ ወይም ሉያስከትሌ የሚችሌ 

መሆኑን፤ ወይም 

3. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 31 ንዐስ አንቀጽ (1)(ሇ) በተዯነገገው መሰረት ሪፕርት 

አቅራቢው አካሌ ከሥሯሌ በተባሇበት ወይም ከተዖጋበት ዔሇት በፉት ስሇ ጥፊቱ 

ሪፕርት ያሊቀረበ መሆኑን፤  

ካረጋገጠ ስሇ ጥፊቱ በዛርዛር በመግሇጽ ወዱያውኑ እንዯ ጊዚያዊ ባሇአዯራ ወይም 

እንዯ ባሇአዯራ ወይም እንዯ ጊዚያዊ ሂሣብ አጣሪ ወይም የሂሣብ አጣሪ በመሆን 

ሇተሾመው ሰው ሪፕርት ማቅረብ እና የዘህን ሪፕርት ቅጅ ሇሪፕርት አቅራቢ አካሌ 

ኃሊፉ እና ሇቦርደ መሊክ አሇበት፡፡ 

33. ስሇ ኦዱተር ነጻነት 

1. ማንኛውም የተመሠከረሇት ኦዱተር ወይም ፏብሉክ ኦዱተር ሥራውን ሲያከናውን፡- 

ሀ) ቦርደ ወይም ኢንስቲትዩቱ የሚያወጣውን የስነ ምግባር ዯንብ የሚፃረር  

   ማንኛውንም ተግባር መፇጸም፤ ወይም 

ሇ) እንዯ ኦዱተር በእይታም ሆነ በአዔምሮ ነፃነቱን በሚጎዲ ማንኛውም ተግባር ሊይ  

  መሳተፌ፤ 

 የሇበትም፡፡ 
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9. ማንኛውም የተመሠከረሇት ኦዱተር፣ ፏብሉክ ኦዱተር ወይም ሸሪኩ ወይም እሱ 

የቀጠረው ማንኛውም ሰው ወይም በእርሱ ቅርብ ክትትሌ ወይም ቁጥጥር ሥር 

የሚሠራ ማንኛውም ሰው ሇአንዴ ሪፕርት አቅራቢ አካሌ የሂሣብ አመዖጋገብና 

አያያዛ ኃሊፉ ከሆነ፣ ከተመዖገበው ሂሣብ በመነሣት የሂሣብ መዛጊያ ምዛገባ 

ከማከናወን፣ በሂሣብ ማስተካከያ ምዛገባ ከመርዲት ወይም የሃብትና ዔዲ 

መግሇጫዎች፣ የላልች ሂሣቦች መግሇጫዎች ወይም ላልች የሂሣብ ሰነድች 

ከማዖጋጀት በስተቀር ከሪፕርት አቅራቢው አካሌ ሥራና የገንዖብ እንቅስቃሴ ጋር 

በተገናኘ ማረጋገጫ ሲሰጥ ወይም ሪፕርት ሲያቀርብ የሪፕርት አቅራቢው አካሌ 

የሂሳብ መዛገብና የሂሳብ አያያዛ በራሱ ወይም በሸሪኩ ቅርብ ክትትሌና ቁጥጥር 

ሥር በሚሠራ ሰው ሃሊፉነት መከናወኑን ማመሌከት አሇበት፡፡ 

10. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ማንኛውም ሰው በአንዴ ጊዚ ሇአንዴ 

ሪፕርት አቅራቢ አካሌ እንዯ ሂሣብ ባሇሙያና እንዯ ኦዱተር ሆኖ መሥራት 

የሚፇቀዴሇት ተዯርጎ መተርጎም የሇበትም፡፡ 

11. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን የሚተሊሇፌ ማንኛውም ፏብሉክ 

ኦዱተር በቦርደ የዱሲፏሉን ችልት ክስ ቀርቦበት በዘህ አዋጅ ክፌሌ ሰባት 

ዴንጋጌዎች መሠረት የዱሲፔሉን እርምጃ ይወሰዴበታሌ። 

12. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን የሚተሊሇፌ ማንኛውም የተመሰከረሇት 

ኦዱተር በኢንስቲትዩቱ የዱሲፔሉን ችልት ክስ ቀርቦበት በዘህ አዋጅ መሠረት 

በሚወጣው የኢንስቲትዩቱ ማቋቋሚያ ዯንብ አግባብነት ባሊቸው ዴንጋጌዎች መሰረት 

የዱሲፔሉን እርምጃ ይወስዴበታሌ። 

13. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዒሊማ፡- 

ሀ) “የአእምሮ ነጸነት” ማሇት አንዴ ኦዱተር ታማኝ፣ ገሇሌተኛና ጥንቁቅ ሆኖ 

መሥራት የሚያስችሇውን ሙያዊ አቋም ከሚሸረሽር ተጽእኖ ነጻ ሆኖ አስተያየት 

መስጠት የሚያስችሇው የአእምሮ ሁኔታ ነው፤ 

ሇ) “የእይታ ነጻነት” ማሇት አንዴ እውቀቱ ያሇውና ምክንያታዊ የሆነ ታዙቢ የአንዴ  

   ኦዱት ዴርጅት ወይም የኦዱት ቡዴን አባሌ ታማኝነት፣ ገሇሌተኝነትና ጥንቃቄ  

   ተሸርሽሯሌ ብል እንዱያምን ምክንያት የሚሆን ማንኛውንም ጥርጣሬ የሚጋብዛ  

    ሁኔታ ወይም ዴርጊት ማስወገዴ ነው። 
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14. ኦዱተርን ስሇሚያጋጥም የጥቅም ግጭት 

ማንኛውም ኦዱተር ወይም የኦዱት ዴርጅት በኦዱተርነት ከሚያገሇግሇው ሪፕርት 

አቅራቢ አካሌ ጋር የጥቅም ግጭት ሉኖረኝ ይችሊሌ ወይም የሙያ ነጻነቴን የሚያሳጣ 

ሁኔታ አሇ ብል ሲያምን የሪፕርት አቅራቢ አካለን ሂሣብ ከመመርመር ራሱን ማግሇሌ 

አሇበት፡፡ 

15.  በኦዱተሮች ስሇሚፇፀም የሙያ ጥፊት 

1. በዘህ አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው ዯንብ መሰረት ፏብሉክ ኦዱተር 

ወይም የተመሰከረሇት ኦዱተር በመሆን የተመዖገበ ማንኛውም ሰው፦ 

ሀ) እንዯ ፏብሉክ ኦዱተር ወይም እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር ሇአንዴ ሪፕርት 

አቅራቢ አካሌ ያሇበትን ግዳታ በሚጠበቅበት ጥንቃቄና የሙያ ብቃት መወጣት 

ሳይችሌ ቢቀር፤ ወይም 

ሇ) በዘህ አዋጅ መሠረት ሇቦርደ በቀረበ መነሻ የሚሆን ማስረጃ ሊይ በመመስረት  

   በሥራው ቸሌተኛ ሆኗሌ ብል ማመን የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ሲኖር፤ 

ሙያውን በሚገባ ጥንቃቄና ብቃት መወጣት ባሌቻሇበት ወይም ቸሌተኛ በሆነበት 

ጉዲይ በወንጀሌ ተጠያቂ ወይም የተከሰሰ ወይም ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ቢሆንም 

ባይሆንም ቦርደ በዘህ አዋጅ በክፌሌ ሰባት መሠረት ጉዲዩን ሉመረምር፣ ወይም 

በዘህ አዋጅ መሠረት በሚወጣው ዯንብ መሰረት እንዱመረመር ሇኢንስቲትዩቱ 

ሉመራ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ቦርደ በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የቀረበሇት ማስረጃ አጥጋቢ ሆኖ ካገኘው በዘህ ሰው ሊይ 

በዘህ አዋጅ ክፌሌ ሰባት የተመሇከተውን ስነ ሥርዒት በመከተሌ በዘህ አዋጅ 

መሠረት ተፇጻሚ የሚሆነውን ተገቢውን ቅጣት ሉወስንበት ይችሊሌ፡፡ 

3. አስተያየቱን የገሇጸው ወይም ማረጋገጫውን የሰጠው ወይም ሪፕርቱን ወይም 

መግሇጫውን ያዖጋጀው ወይም መግሇጫውን፣ ሂሣቡን ወይም ሰነደን ያረጋገጠው 

ከቅን ሌቦና ተቃራኒ በሆነ ሃሳብ፣ በቸሌተኝነት ወይም ሇማጭበርበር በማሰብ መሆኑ 

ካሌተረጋገጠ በስተቀር፣ በዘህ አዋጅ መሠረት ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት 

በሚወጣው ዯንብ መሰረት ፏብሉክ ኦዱተር ወይም የተመሰከረሇት ኦዱተር በመሆን 

የተመዖገበ ማንኛውም ሰው መዯበኛ ሥራውን ሲያከናውን በገሇጸው አስተያየት 
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ወይም በሰጠው ማረጋገጫ ወይም ባዖጋጀው ሪፕርት ወይም መግሇጫ፣ ወይም 

ባረጋገጠው መግሇጫ፣ ሂሣብ ወይም ሰነዴ ምክንያት ሉከሰስ አይችሌም፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

ሕግ ማስከበር 

16. የመመርመር ሥሌጣን 

1. ቦርደ ተገቢው የሙያ ብቃት ያሊቸው ሰዎች እርሱን በመወከሌ የሚከተለትን 

ጉዲዮች በሚመሇከት የምርመራ ሥራ እንዱያከናውኑ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፦ 

ሀ) በፏብሉክ ኦዱተር ሊይ የሚቀርብን ማንኛውንም የእምነት ማጉዯሌ ተግባር፣  

  የቸሌተኝነት፣ የሙያ ስነምግባር ጥፊት ወይም የማንኛውንም ተነቃፉ 

  ተግባር ቅሬታን፤ 

ሇ) በፏብሉክ ኦዱተር የሚፇጸምን የሙያ ስነምግባር መተሊሇፌን፤ 

ሏ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 31 መሠረት ቦርደ እንዱያውቀው የተዯረገ ማንኛውንም  

   ጉሌህ ጥሰትን፤ 

መ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 25 መሠረት ማቅረብ የሚገባውን ማንኛውንም ሪፕርት  

   ወይም ሰነዴ አሇማቅረብን፤ 

ሠ) ፏብሉክ ኦዱተር ሆኖ እንዱቀጥሌ የሚያስችሇውን ብቃት ይዜ መቆየት  

   አሇመቻሌን፣ 

ረ) ማንኛውንም ይህን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችን ወይም  

   መመሪያዎችን የመተሊሇፌ ተግባርን፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዖረዖሩትን ጉዲዮች በሚመሇክት ቦርደ እራሱ 

ምርመራ የሚያካሂዴ ከሆነ የቦርደ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም እርሱ የሚወክሇው 

ሰው መርማሪውን ይሾማሌ። 

3. የቦርደ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ሇተመርማሪው ኦዱተር ወይም የህዛብ ጥቅም ያሇበት 

አካሌ ስሇቀረበበት ቅሬታ ይዖት ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

4. መርማሪ ሹሙ ማንኛውንም ይህን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ 

ዯንቦች ወይም መመሪዎች ተጥሰዋሌ በሚሌ የሚቀርብን ቅሬታ፣ ያሌተገባ ተግባር 

ክስ ወይም ላሊ ማንኛውም ክስ ሇመመርመር የሚከተለትን ሉያዯርግ ይችሊሌ፦ 
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ሀ) ክሱ ወይም ቅሬታው በቀረበበት የህዛብ ጥቅም ያሇበት አካሌ ወይም በቀዴሞው  

   ወይም በአሁኑ ፏብሉክ ኦዱተር ወይም የህዛብ ጥቅም ባሇበት አካሌ ኃሊፉዎች  

   ወይም በኦዱተሩ ሸሪክ፣ ሠራተኛ ወይም ከኦዱተሩ ጋር የሥራ ግንኙነት ባሊቸው  

   ሰዎች እጅ ወይም ቁጥጥር ስር የሚገኝን መዛገብ፣ ሰነዴ ወይም መረጃ  

መመርመር ወይም እንዱቀርብሇት መጠየቅ፤ 

ሇ) የዘህ ዒይነቱን መዛገብ፣ ሰነዴ ወይም መረጃ ይዜ ማቆየት ወይም ቅጂውን 

ማስቀረት እና በቀረበው ቅሬታ ወይም ክስ ሊይ ሇሚከናወን ምርመራ ወይም ስሚ 

በማስረጃነት መጠቀም፣ 

ሏ) ሇቀረበው ክስ ወይም ቅሬታ መሠረት ስሇሆነው ዴርጊት መረጃ ያሇውን  

   ማንኛውንም ሰው መጠየቅ፤ እና 

መ) ሇማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት የቀረበን የሂሳብ መግሇጫና ሪፕርት  

   ማየት፡፡ 

5. ማንኛውም ሰው የተጠየቀውን ጥያቄ መመሇስ ወይም ማስረጃ መስጠት ሉያስወነጅሇኝ 

ይችሊሌ ብል የሚያምን ከሆነ ጥያቄውን ያሇመመሇስ ወይም የተጠየቀውን ማስረጃ 

አሇመስጠት ይችሊሌ፡፡ 

6. ሕጉ መረጃ ይፊ እንዱሆን በሚያዖው መሠረት ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አንቀጽ 

የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ፏብሉክ ኦዱተሩ ወይም ሸሪኩ ወይም ሠራተኛው ወይም 

ከኦዱተሩ ጋር የሥራ ግንኙነት ያሇው ሰው፣ የህዛብ ጥቅም ያሇበት አካሌ ወይም 

የእርሱ ኃሊፉዎች የሚከተለትን መረጃዎች የያዖ መዛገብ፣ ሰነዴ ወይም ላሊ 

ማንኛውንም መረጃ እንዱያቀርቡ የሚያስገዴዴ ተዯርጎ መወሰዴ የሇበትም፡- 

ሀ) በንግዴ ሕጉ ወይም በሥራ ሊይ ባሇ ላሊ ሕግ ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ 

ማንኛውንም  መረጃ፤ እና 

ሇ) አንዴ ሰው እንዯ ሕግ ባሇሙያነቱ የተቀበሇው ወይም የተሰጠው ጥበቃ  

   የሚዯረግሇት መረጃ፡፡ 
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17. የሕግ መተሊሇፌን በተመሇከተ ሇቦርደ ስሇሚቀርብ ሪፕርት 

በላሊ ሕግ የተመሇከተ ዴንጋጌ ቢኖርም የማንኛውም የህዛብ ጥቅም ያሇበት አካሌ 

ተቆጣጣሪ የሆነ የመንግስት መሥሪያ ቤት ኃሊፉ ይህንን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ 

መሠረት የወጣን ዯንብ ወይም መመሪያ የሚጥስ ተግባር በቀዴሞው ወይም በሥራ ሊይ 

ባሇው ፏብሉክ ኦዱተር ተፇጽሟሌ ብል እንዱያምን የሚያስችሌ ግሌጽ ማስረጃ ሲኖር 

ዴርጊቱ እንዱመረመር ይህንኑ ሇቦርደ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

18. ክስ ስሇመመስረት 

1. መርማሪ ሹሙ ይህንን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣን ዯንብ ወይም 

መመሪያ የሚጥስ ተግባር ተፇጽሟሌ ብል ሲያምን ጥሰቱን በፇጸመው ፏብሉክ 

ኦዱተር፣ የህዛብ ጥቅም ያሇበት አካሌ ወይም ላሊ ማንኛውም ሰው ሊይ ክስ 

እንዱመሰረት ሇቦርደ ዋና ሥራ አስፇጻሚ የውሳኔ ሃሳብ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

2. የቦርደ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በራሱ ተነሳሽነት ወይም ከመርማሪ ሹሙ በሚቀርብሇት 

የውሳኔ ሃሳብ መሠረት ክስ ሉመሰርት ይችሊሌ፡፡ 

3. የቦርደ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ክስ 

ሇመመስረት ከወሰነ በምርመራ ሂዯት ውስጥ ተሳታፉ ያሌነበሩ ከመካከሊቸው አንደ 

የሕግ ባሇሙያ የሆነ ሶስት የቦርደን ሠራተኞች በክስ ሰሚነት ይሰይማሌ። 

4. ክሱ የቀረበበት የህዛብ ጥቅም ያሇበት አካሌ ወይም ላሊ ማንኛውም ሰው በክሱ ሂዯት 

በጠበቃ አማካኝነት መከራከር ይችሊሌ፡፡ 

19.  የዱሲፔሉን ክስ ስነስርዒት   

1. የክስ ሰሚዎች ከተከራካሪ ወገኖች በአንዲቸው ጠያቂነት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 38 

ሇተመሇከተው የክስ ስሚ፤- 

ሀ) በመሰማት ሊይ ካሇው ክስ ጋር የተያያዖ ጠቃሚ መረጃ ሉሰጥ ይችሊሌ ብል  

   የሚያምንበትን ሰው ወይም ሇክሱ አግባብነት ያሇው ማንኛውንም መዛገብ፣ 

መረጃ፣ ሰነዴ ወይም ላሊ ነገር ይዝሌ ወይም በቁጥጥሩ ሥር አሇ ብል 

ሇሚገምተው ሰው  መጥሪያ በመስጠት በመጥሪያው ሊይ በተመሇከተው ቦታ እና 

ጊዚ እንዱቀርብ በማዴረግ ሉመረምሩ ወይም የተጠቀሱትን ሰነድች ወይም 

ላልች ማስረጃዎች እንዱያቀርብ ሉያዯርጉ ወይም የቀረቡትን ሰነድች ወይም 

ላልች ማስረጃዎች ሇምርመራ ሉይ ይችሊለ፡፡ 
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ሇ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) መሠረት መጥሪያ የዯረሰው ሰው ቃሇ መሃሊ  

   እንዱፇጽም ያዯርጋለ ወይም የማረጋገጫ ቃለን ይቀበሊለ፤ የሚቀርብሇትን 

ጥያቄ እንዱመሌስ እና በእጁ ወይም በቁጥጥሩ ሥር ያሇን ማንኛውንም መዛገብ፣ 

ሰነዴ ወይም ላሊ ማስረጃ እንዱያቀርብ ያዯርጋለ፡፡ 

2. የዱሲፔሉን ክስ የቀረበበት ሰው ስሇቀረበበት ክስ ይዖት የማወቅ እና በራሱ ወይም 

በጠበቃው አማካኝነት ቀርቦ ማስረጃውን የማቅረብ፣ ምስክሮቹን በመጥራት ቀጥተኛ 

ጥያቄ መጠየቅና እና ሇከሳሽ ምስክሮች መስቀሇኛ ጥያቄ የማቅረብ መብት 

ይኖረዋሌ። 

3. ማንኛውም ሰው በክስ ሰሚዎች ፉት እንዱቀርብ ወይም ማንኛውንም መዛገብ፣ ሰነዴ 

ወይም ላሊ ማስረጃ እንዱያቀርቡ የሚሰጠው መጥሪያ ቦርደ በሚወስነው ፍርም 

መሠረት የሚዖጋጅ እና ከክስ ሰሚዎች በአንደ መፇረም ያሇበት ሆኖ የመጥሪያ 

አሰጣጥ ስርዒቱ በመዯበኛ የፌትሏ ብሔር ጉዲይ መጥሪያ በሚዯርስበት ሥርዒት 

መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

4. በአግባቡ ቃሇ መሃሊ ፇጽሞ ወይም የማረጋገጫ ቃለን ሰጥቶ በሕግ አግባብ 

ሇቀረበሇት ጥያቄ ሀሰተኛ መሌስ የሰጠ ወይም እውነት አሇመሆኑን እያወቀ 

በማናቸውም ጉዲይ ሊይ ሀሰተኛ መግሇጫ የሰጠ ምስክር በወንጀሌ ሕጉ መሠረት 

በሀሰት በመመስከር ወንጀሌ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

5. ማንኛውም ሰው በማስረጃነት የቀረበን የአንዴ ሰነዴ ቅጂ የሰነደ ትክክሇኛ ቅጂ 

አሇመሆኑን የማስረዲት መብቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ በማንኛውም የዱሲፏሉን ምርመራ 

ወይም ክስ አንዴ ሰነዴ በትክክሌ የተፇጸመ መሆኑን ወይም የሰነደን ይዖት ወይም 

ቃሌ ወይም ትክክሇኝነት ሇማስረዲት የሚቀርብ የዋናው ሰነዴ ቅጂ እንዯ ዋናው 

ሰነዴ በማስረጃነት ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

20. ያሇመቅረብ 

1. የዘህ አዋጅ አንቀጽ 36 ንዐስ አንቀጽ (5) እና (6) ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው 

ማንኛውም ሰው በአግባቡ መጥሪያ ዯርሶት ያሇበቂ ምክንያት በመጥሪያው ሊይ 

በተመሇከተው ቦታ እና ሰዒት ባይገኝ ወይም ክስ ሰሚዎች ሳይፇቅደሇት ወይም 

ሳያሰናብቱት በክሱ ምርመራ ወይም ስሚ መገኘቱን ቢያቋርጥ ወይም በምስክርነት 

ቃሇ መሃሊ ሇመፇጸም ወይም የማረጋገጫ ቃሌ ሇመስጠት ፇቃዯኛ ባይሆን ወይም 

ያሇበቂ ምክንያት በምርመራ ወይም በመሰማት ሊይ ያሇውን ክስ በሚመሇከት በሕግ 
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አግባብ የቀረበሇትን ማንኛውም ጥያቄ የእውቀቱን ወይም ያመነበትን ያህሌ 

ሇመመሇስ ፌቃዯኛ ሳይሆን ቢቀር ወይም እንዱያቀርብ የተጠየቀውን በእጁ ወይም 

በቁጥጥሩ ሥር ያሇን ማንኛውንም መዛገብ፣ ሰነዴ ወይም ላሊ ማስረጃ ሳያቀርብ 

ቢቀር አግባብነት ባሇው የወንጀሌ ሕግ ዴንጋጌ መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

2. በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሇምስክርነት ወይም ማንኛውንም መዛገብ፣ ሰነዴ ወይም ላሊ 

ማስረጃ እንዱያቀርብ መጥሪያ ሇዯረሰው ሰው በሕግ የተሰጡ መብቶች በዘህ አዋጅ 

መሠረት ሇምስክርነት ወይም ማንኛውንም መዛገብ፣ ሰነዴ ወይም ላሊ ማስረጃ 

እንዱያቀርብ መጥሪያ ሇዯረሰውም ሰው ተፇጻሚ ይሆናለ። 

21. የቅጣት አወሳሰን 

1. ክስ ሰሚዎች በክሱ ስሚ ሂዯት የቀረበውን ክርክርና ማስረጃ ከመረመሩ በኋሊ ተከሳሽ 

ይህን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣን ዯንብ ወይም መመሪያ መተሊሇፌ 

ወይም አሇመተሊሇፈን ይወስናለ። 

2. ክስ ሰሚዎች ተከሳሹ ይህን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣን ዯንብ 

ወይም መመሪያ ተሊሌፎሌ ብሇው ካመኑ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 42 እና 43 መሠረት 

የቅጣት ውሳኔ ይሰጣለ። 

3. ተከሳሹ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 47 መሠረት ይግባኝ ካሊቀረበ በስተቀር በክስ ሰሚዎች 

የተሰጠ ውሳኔ የቦርደ የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡ 

22. በፏብሉክ ኦዱተር እና የኦዱት ዴርጅት ሊይ ስሇሚወሰዴ እርምጃ 

ክስ ሰሚዎች ክስ የቀረበበት ፏብሉክ ኦዱተር ወይም የኦዱት ዴርጅት ይህንን አዋጅ 

ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣን ዯንብ ወይም መመሪያ ተሊሌፎሌ ብሇው ከወሰኑ 

እንዲስፇሊጊነቱ ከሚከተለት አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ እርምጃዎች ሉወስደ 

ይችሊለ፡- 

1. ሇፏብሉክ ኦዱተሩ ወይም ኦዱት ዴርጅቱ ማስጠንቀቂያ መስጠት፤ 

2. ፏብሉክ ኦዱተሩ ወይም የኦዱት ዴርጅቱ ማሟሊት የሚጠበቅበትን መስፇርት 

እንዱያሟሊ ማዖዛ፣ 

3. ፏብሉክ ኦዱተሩ ወይም የኦዱት ዴርጅቱ ሸሪኮች ወይም ተቀጣሪዎች ጥራት ያሇው 

የኦዱት አገሌግልት መስጠት የሚያስችሊቸውን አቅም እንዱገነቡ የሚያስፇሌጋቸውን 

ስሌጠና እንዱወሰደ ማዖዛ፤ 

4. የፏብሉክ ኦዱተሩን ወይም የኦዱት ዴርጅቱን ፇቃዴ ማገዴ፤ 
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5. የፏብሉክ ኦዱተሩን ወይም የኦዱት ዴርጅቱን ፇቃዴ መሠረዛ፤ 

6. በፏብሉክ ኦዱተሩ ወይም በአዱት ዴርጅቱ ሊይ ከብር 25 ሺ ያሌበሇጠ አስተዲዯራዊ 

የገንዖብ ቅጣት መጣሌ፡፡ 

23.  በሪፕርት አቅራቢ አካሊትና በእነርሱ ዲይሬክተሮች ሊይ ስሇሚወስዴ እርምጃ 

1. ክስ ሰሚዎች ማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ በዘህ አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ 

መሠረት የወጡትን ማናቸውንም የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ እና 

የኦዱት ዯረጃዎች ወይም መመሪያዎች የሚጠይቁትን አሊሟሊም የሚሌ ውሳኔ ሊይ 

ሲዯርሱ ማስጠንቀቂያ ሉሰጡ ወይም የሂሳብ መግሇጫውን ወይም ሪፕርቱን ወይም 

ሁሇቱንም በቶል እንዱያስተካክሌ ትዔዙዛ ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ትዔዙዛ የተሰጠው ማንኛውም ሪፕርት 

አቅራቢ አካሌ ትዔዙ በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ የሂሳብ መግሇጫውን ወይም 

ሪፕርቱን አስተካክል ሇቦርደ እና ሇሚመሇከተው የመንግስት መሥሪያ ቤት ማቅረብ 

አሇበት፡፡ 

3. ማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ መሠረት 

ባይፇጽም ክስ ሰሚዎቹ ከብር 10,000 ያሌበሇጠ አስተዲዯራዊ የገንዖብ ቅጣት 

ሉጥለበት ወይም አስፇሊጊውን እርምጃ እንዱወስዴ ጉዲዩን ሇሚመሇከተው 

የመንግስት አካሌ ሉመሩት ይችሊለ፡፡ 

4. ክስ ሰሚዎች የማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ ዲይሬክተር ሆን ብል ሪፕርት 

አቅራቢው አካሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) በተዯነገገው መሠረት 

እንዲይፇጽም ማዴረጉን ወይም የሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሂሳብ መግሇጫ ወይም 

ሪፕርት በከፌተኛ ሁኔታ እንዱዙባ ያዯረገ መሆኑን ሲዯርሱበት፡-   

ሀ) በዲይሬክተሩ ሊይ ከብር 10,000 ያሌበሇጠ አስተዲዯራዊ የገንዖብ ቅጣት  

ሉጥለበት  ይችሊለ፤ 

ሇ) ዲይሬክተሩ የሪፕርት አቅራቢው ወይም የላሊ ማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ  

   ዲይሬክተር ሆኖ እንዲይሰራ ከአንዴ ዒመት ሊሊነሰ እና ከአምስት ዒመት ሊሌበሇጠ  

   ጊዚ ሉያግደት ወይም በዲይሬክተርነት ሇመስራት ብቁ አይዯሇም ብሇው 

   ሉወስኑበት ይችሊለ፣ ሆኖም በዘህ ንዐስ አንቀጽ መሠረት ቦርደ የሚወስዴበት  

   አስተዲዯራዊ እርምጃ ዲይሬክተሩን በፌትሏ ብሔርም ሆነ በወንጀሌ ሕግ ተጠያቂ  

   ከመሆን አያዴነውም፤ 
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ሏ) አስፇሊጊውን እርምጃ እንዱወስዴ ጉዲዩን ሇሚመሇከተው ላሊ የመንግስት አካሌ  

   ሉመሩ ይችሊለ፡፡ 

5. ክስ ሰሚዎች የማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

ወይም (2) በተዯነገገው መሠረት እንዲይፇጽም ወይም የሪፕርት አቅራቢው አካሌ 

የሂሳብ መግሇጫ ወይም ሪፕርት በከፌተኛ ሁኔታ እንዱዙባ ሆን ብል ያዯረገው 

ዲይሬክተር ፏብሉክ ኦዱተር መሆኑን ሲዯርሱበት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) 

ፉዯሌ ተራ (ሇ) እና (ሏ) ከተቀመጡት አስተዲዯራዊ እርምጃዎች በተጨማሪ በዘህ 

አዋጅ አንቀጽ 42 መሠረት ቅጣት ይጥለበታሌ፤ ዲይሬክተሩ የተመሰከረሇት ኦዱተር 

ከሆነ ዯግሞ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) ፉዯሌ ተራ (ሇ) እና (ሏ) ከተቀመጡት 

እርምጃዎች በተጨማሪ አስፇሊጊውን የዱሲፔሉን እርምጃ እንዱወስዴ ጉዲዩን 

ሇኢንስቲትዩቱ ወይም ሇሚመሇከተው የሂሳብ ባሇሙያዎች ማህበር ይመራለ፡፡ 

24. የወንጀሌ ጥፊቶች 

1. ማንኛውም ሰው፡- 

ሀ) በዘህ አዋጅ መሠረት በሚያዛ መዛገብ ወይም ማንኛውም የዘሁ መዛገብ ቅጂ  

   ውስጥ ሇማጭበርበር በማሰብ የሀሰት ወይም የተሳሳተ መረጃ ያስገባ፣ እንዱገባ  

   ያዯረገ ወይም የፇቀዯ እንዯሆነ፤ 

ሇ) ራሱ ወይም ላሊ ማንኛውንም ሰው በማጭበርበር እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር፣ 

እንዯ ተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም እንዯ ፏብሉክ ኦዱተር እንዱመዖገብ 

ያዯረገ ወይም እንዱመዖገብ ሇማዴረግ የሞከረ እንዯሆነ፤ 

ሏ) ሇራሱ ወይም ሇላሊ ማንኛውም ሰው በዘህ አዋጅ መሠረት ማንኛውንም ጥቅም፣  

   የተሇየ አስተያየት ወይም ሌዩ መብት ሇማግኘት ወይም ሇማስገኘት በማሰብ  

   እያወቀ እና ሆን ብል መሠረታዊ ይዖቱ ሀሰተኛ የሆነ መግሇጫ የሰጠ ወይም  

   ያቀረበ እንዯሆነ፤ 

መ) በዘህ አዋጅ መሠረት የተሰጠውን ኃሊፉነት በመወጣት ሊይ ያሇን ክስ ሰሚ፣ ዋና  

   ሥራ አስፇጻሚ ወይም ላሊ ማንኛውንም የቦርደ ኃሊፉ ወይም የቦርደን ሥራ ሆን  

   ብል ያሰናከሇ እንዯሆነ፤ 

በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከብር 20,000 በማይበሌጥ መቀጮ ወይም ከሦስት ዒመት 

ባሌበሇጠ ቀሊሌ እስራት ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ። 
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2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 51 ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው 

በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከብር 10,000 በማይበሌጥ መቀጮ ወይም ከሦስት ዒመት 

በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራት ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ፡፡ 

3. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው 

በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የሚወሰንበት ጠቅሊሊ የገንዖብ ቅጣት ከብር 50,000 ሳይበሌጥ 

ጥፊቱ ሇሚቆይበት ሇእያንዲንደ ቀን ብር 1,000 መቀጮ ወይም ከሦስት ዒመት 

በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራት ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ፡፡ 

4. የዘህ አዋጅ አንቀጽ 36 ንዐስ አንቀጽ (5) እና (6) ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው 

የተጠየቀውን መረጃ የዯበቀ ወይም መረጃ ወይም ተጨማሪ ማብራሪያ ሇመስጠት 

ፇቃዯኛ ያሌሆነ የማንኛውም የህዛብ ጥቅም ያሇበት አካሌ ዲይሬክተር፣ ኃሊፉ ወይም 

ሠራተኛ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከብር 20,000 በማይበሌጥ መቀጮ ወይም ከሁሇት 

ዒመት በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራት ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ፡፡ 

5. የዘህ አዋጅ አንቀጽ 36 ንዐስ አንቀጽ (5) እና (6) ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው 

ሇጥራት ማረጋገጫ ዒሊማ ቦርደ ወይም ኢንስቲትዩቱ ሲጠይቀው መረጃ የዯበቀ 

ወይም በይዜታው ወይም በቁጥጥሩ ሥር ያሇን ማንኛውንም መዛገብ፣ ሰነዴ ወይም 

ላሊ ማስረጃ የማያቀርብ ወይም ሇማቅረብ ፇቃዯኛ ያሌሆነ ማንኛውም ፏብሉክ 

ኦዱተር ወይም የተመሰከረሇት ኦዱተር፣ ሸሪኩ፣ ሠራተኛው ወይም ከተፇቀዯሇት 

ወይም ከተመሰከረሇት ኦዱተር ጋር የሥራ ግንኙነት ያሇው ማንኛውም ሰው 

በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከብር 10,000 በማይበሌጥ መቀጮ ወይም ከሁሇት ዒመት 

በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራት ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ፡፡ 

6. አንዴን ሪፕርት አቅራቢ አካሌ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 33 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 

በተዯነገገው መሠረት እንዲይፇጽም ወይም የሪፕርት አቅራቢው አካሌ የሂሳብ 

መግሇጫ ወይም ሪፕርት በከፌተኛ ሁኔታ እንዱዙባ ሆን ብል ያዯረገ፣ ወይም ሆን 

ብል ትክክሌ ያሌሆነ ወይም በከፌተኛ ሁኔታ የሚያሳስት የሂሳብ መግሇጫ ወይም 

የሂሳብ ሪፕርት እንዱያዖጋጅ ወይም እንዱያቀርብ ላሊውን ሰው የሚረዲ፣ የሚገፊፊ፣ 

የሚያዯፊፌር፣ የሚያግባባ ወይም የሚያነሳሳ ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ 

ከብር 20,000 በማይበሌጥ መቀጮ ወይም ከሁሇት ዒመት በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራት 

ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ፡፡ 
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7. ሕጋዊ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ወይም የሙያ ሥራ ምስክር ወረቀት ሳይኖረው 

በሂሳብ ሙያ የሰራ ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከብር 25,000 

በማይበሌጥ መቀጮ ወይም ከሦስት ዒመት በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራት ወይም 

በሁሇቱም   ይቀጣሌ፡፡ 

8. በማዴረግ ወይም ባሇማዴረግ ይህንን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣን 

ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የሙያ ስነምግባር ዯንብን በመጣስ የሚፇጸም ማንኛውንም 

ላሊ ጥፊት ከብር 20,000 በማይበሌጥ መቀጮ ወይም ከሁሇት ዒመት በማይበሌጥ 

ቀሊሌ እስራት ወይም በሁሇቱም ያስቀጣሌ፡፡ 

25. መሌሶ ስሇመመዛገብ 

1. ኢንስቲትዩቱ ወዯ አባሌነት መመሇሱን በጽሐፌ ሲያስታውቀው ቦርደ 

ከኢንስቲትዩቱ ተሰርዜ የነበረውን ሰው መሌሶ በመዛገቡ ውስጥ ያሰፌራሌ፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 42 መሠረት ፌቃደ የተሰረዖበት ማንኛውም ሰው በዴጋሚ 

ሇመመዛገብ ሇቦርደ ማመሌከቻ ማስገባት ይችሊሌ፡፡ ሇዘህ ዒሊማ የአንቀጽ 18 እና 

21 ዴንጋጌዎችም በተመሳሳይ መሌኩ ሇምዛገባ እንዯሚያመሇክት ሰው ተፇጻሚ 

ይሆናለ። 

26. በቦርደ የሚጣሌን ቅጣት እና የአገሌግልት ክፌያ ስሇማስፇጸም 

1. በዘህ አዋጅ መሠረት ሇቦርደ ሉከፇሌ የሚገባ ማንኛውም ክፌያ እንዯ ዔዲ ተቆጥሮ 

ቦርደ እንዱከፇሇው ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ መሠረት በቦርደ የተጣሇ አስተዲዯራዊ የገንዖብ ቅጣት ሥሌጣን ባሇው 

ፌርዴ ቤት እንዯተወሰነ የገንዖብ ቅጣት ተቆጥሮ ሇቦርደ እንዱከፇሌ ሉታዖዛ  

ይችሊሌ፡፡ ሇዘህም ዒሊማ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ወይም የቦርደ ዋና ሥራ 

አስፇጻሚ የሚሰጠው የቃሇ መሃሊ ማረጋገጫ ቅጣቱ በሕግ አግባብ የተጣሇ ስሇመሆኑ 

እንዯበቂ ማረጋገጫ ተወስድ ፌርዴ ቤቱ ቅጣቱ በተጣሇበት አንቀጽ መሠረት ገንዖቡ 

እንዱከፇሌ ትዔዙዛ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም በጉዲዩ ሊይ የቀረበው ይግባኝ ከመታየቱ 

ወይም ይግባኝ ሇማቅረብ የተፇቀዯው ጊዚ ከማሇፈ በፉት ፌርዴ ቤቱ እንዱህ 

ዒይነቱን ትዔዙዛ አይሰጥም። 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

102 

 

27. ይግባኝ 

ክስ ሰሚዎች በሰጡት ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን በውሳኔው ቅር የተሰኘበትን ምክንያት 

ከሚዯግፌ የፌሬ ነገር፣ የሕግ፣ የሂሳብ አያያዛ እና የኦዱት ዯረጃዎች ትንተና ጋር 

ውሳኔው በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 48 መሠረት ሇሚሰየመው 

የይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

28. ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 

1. ሚኒስትሩ በክስ ሰሚዎች በተሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ሰው የሚያቀርበውን ይግባኝ 

መርምሮ ውሳኔ የሚስጥ ሦስት አባሊት ያለት የይግባኝ ሰሚ ጉባዓ ይሰይማሌ። 

2. የይግባኝ ሰሚው ጉባኤ የይግባኙ ማመሌከቻ በዯረሰው በ60 ቀናት ውስጥ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡ 

3. የይግባኝ ሰሚው ጉባኤ ይግባኝ የሚሰማበትን ስነሥርዒት ይወስናሌ። 

4. የይግባኝ ሰሚ ጉባኤው በዘህ አዋጅ አንቀጽ 47 መሠረት የቀረበን ይግባኝ መርምሮ 

የክስ ሰሚዎች የሰጡትን ውሳኔ ካፀና ይግባኙን ሇማየት የተዯረገውን ወጪ በሙለ 

ወይም በከፉሌ ይግባኝ ባይ እንዱከፌሌ ሉያዛ ይችሊሌ፡፡ 

5. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዘህ 

አንቀጽ መሠረት በይግባኝ ሰሚ ጉባዓ በፌሬ ነገር ጉዲይ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ 

የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡ 

29. በይግባኝ ሰሚ ጉባዓ ውሳኔ ሊይ ስሇሚቀርብ ይግባኝ 

1. ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው በሕግ ትርጉም ረገዴ በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማንኛውም 

ሰው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት በይግባኙ ሊይ ውሳኔ እስኪሰጥ ዴረስ የይግባኝ ሰሚ 

ጉባኤው ውሳኔ እንዲይፇጸም ካሊዖዖ በስተቀር ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

3. የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በሕግ ትርጉም ረገዴ የይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጠውን 

ውሳኔ ውዴቅ የሚያዯርግ ከሆነ ፌርዴ ቤቱ በሰጠው የህግ ትርጉም መሠረት ጉዲዩ 

እንዯገና እንዱታይ ሇይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ይመሌሳሌ። የይግባኝ ሰሚ ጉባኤውም 

በፌርዴ ቤቱ የተሰጠውን የሕግ ትርጉም መሠረት በማዴረግ የመጨረሻ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡ 
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ክፌሌ ስምንት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

30.  የጥቅም ግጭት 

1. በቦርደ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት እንዱያገሇግሌ የታጨ ማንኛውም ሰው ቦርደ 

መወሰን በሚችሌባቸው ማናቸውም ጉዲዮች ሊይ ቀጥተኛም ሆነ ተዖዋዋሪ ጥቅም 

ማግኘት የሚችሌ ከሆነ የጥቅሙን ዒይነትና መጠን በአባሌነት ሇሚያጨው አካሌ 

በግሌጽ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም የቦርደ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ዴምጽ በሚሰጥበት ማናቸውም ጉዲይ 

ሊይ ቀጥተኛም ሆነ ተዖዋዋሪ ጥቅም የሚያገኝ ከሆነ የጥቅሙን ዒይነትና መጠን 

ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ በግሌጽ በማሳወቅ በጉዲዩ ሊይ ዴምጽ ከመስጠት እራሱን 

ማግሇሌ አሇበት፡፡ 

3. ማንኛውም የቦርደ ሠራተኛም ሆነ አማካሪ ቦርደ በሚያያቸው ማናቸውም ጉዲዮች 

ሊይ የግሌ፣ ሙያዊ  ወይም የስሌጣን ጥቅም ያሇው ከሆነ ወይም የእሱ የቅርብ 

ቤተሰብ አባሊት ቀጥተኛም ሆነ ተዖዋዋሪ ጥቅም ያሊቸው ከሆነ ይህንኑ ሇቦርደ 

ማሳወቅ አሇበት። 

4. የቦርደ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት 

የሚቀርቡትን የጥቅም ግጭት ማሳወቂያዎች ተቀብል በመመርመር በእያንዲንደ 

ጉዲይ ሊይ ተገቢ ነው የሚሇውን ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ የውሳኔውን ሪፕርት 

ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት ያቀርባሌ። 

5. በቦርደ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት የተሰየመ ማንኛውም ሰው በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገውን ካሊሟሊ በስተቀር በስሙም ሆነ በላልች ሰዎች ስም 

ምንም ዒይነት የኦዱት ወይም የማረጋገጥ አገሌግልት መስጠት የሇበትም፡፡ 

6. ማንኛውም የቦርደ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ የስራውን ባህሪ እና ስፊት 

ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ በግሌጽ ሳያሳውቅ ከቦርዴ አባሌነት ሥራው ውጪ በላሊ 

ማንኛውም ትርፌ በሚያስገኝ ሥራ ሊይ መሰማራትም ሆነ መቀጠሌ የሇበትም፡፡ 

7. ማንኛውም የቦርደ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ወይም የቦርደ ሰራተኛ በኃሊፉነቱ 

ሊይ አለታዊ ተጽእኖ በሚኖረው ወይም በሚፇጥር ማንኛውም ሥራ ሊይ መሳተፌ 

ወይም መቀጠሌ የሇበትም፡፡ 
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8. ሇዘህ አንቀጽ ዒሊማ “የቅርብ ቤተሰብ” ማሇት ጉዲዩ የሚመሇከተው ሰው ባሌ፣ ሚስት፣ 

ሌጅ፣ እናት፣ አባት፣ ወንዴም ወይም እህት ነው፡፡ 

31.  ምስጢር ስሇመጠበቅ 

1. ማንኛውም የቦርደ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ፣ በቦርደ የሚቋቋመው የአማካሪዎች 

ኮሚቴ አባሌ፣ የቦርደ ሰራተኛ ወይም ቦርደን የሚያገሇገሌ አማካሪ ሥራውን ወይም 

ኃሊፉነቱን ሲጀምር ቦርደ ያፀዯቀውን ምስጢር የመጠበቅ ቃሇ መሃሊ መፇፀም  

አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም ሰው የቦርደን ወይም ቦርደ የሚወክሇውን ሰው ፇቃዴ በጽሁፌ ሳያገኝ 

ከሥራው ጋር በተገናኘ እና በሥራው አጋጣሚ ያወቀውን የማንኛውንም ሰነዴ፣ 

ግንኙነት ወይም ላሊ መረጃ ይዖት ይፊ ማዴረግ ወይም ሊሌተፇቀዯሇት ማንኛውም 

ሰው መግሇጽ አይችሌም። 

32. መረጃን በመገናኛ ዖዳዎች ይፊ ስሇማዴረግ 

1. ቦርደ አስፇሊጊ ነው ብል የሚያምንበትን መረጃ የሚይዛ መጽሔት በተወሰነ ጊዚ 

ሌዩነት ያሳትማሌ። 

2. ቦርደ አስፇሊጊ ነው ብል የሚያምንበትን መረጃ ሇህዛብ የሚገሌጽበት ዴረ ገጽ እና 

የኤላክትሮኒክስ መጽሔት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

3. ቦርደ የሚያዖጋጅውን ወቅታዊ መጽሔት፣ ዴረ ገጹን፣ የኤላክትሮኒክስ መጽሔቱን 

ወይም ዔሇታዊ ጋዚጣን በመጠቀም በዘህ አዋጁ አንቀጽ 48 መሠረት የይግባኝ ሰሚ 

ጉባኤው የሚሰጣቸውን ውሳኔዎች ይፊ እንዱሆኑ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

33. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ በሚገባ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. ቦርደ ይህን አዋጅና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የወጡ ዯንቦችን 

በሚገባ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

34.  የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

1. የዘህ አዋጅ አንቀጽ 56 ዴንጋጌ ቢኖርም አቅማቸውንና ዛግጁነታቸውን ከግምት 

ውስጥ በማስገባት ሪፕርት አቅራቢ አካሊት በዘህ አዋጅ መሠረት መፇጸም 

የሚጠበቅባቸውን ጊዚ የመወስን ሥሌጣን በዘህ አዋጅ ሇቦርደ ተሰጥቶታሌ። ሆኖም 
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ይህ ጊዚ በማናቸውም ሁኔታ ይህ አዋጅ ከፀናበት ቀን ጀምሮ ከሚቆጠር አምስት 

አመት መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 18 የተዯነገገው ቢኖርም፣ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት፡- 

ሀ) ሇማንኛውም የህዛብ ጥቅም ያሇበት አካሌ የኦዱት እና የማረጋገጥ አገሌግልት  

ሲሰጥ የቆየ ሰው አዋጁ ከጸናበት ዔሇት ጀምሮ ባለት ስዴስት ወራት ውስጥ 

የምዛገባ ማመሌከቻ ካቀረበ በዘህ አዋጅ መሠረት ፏብሉክ ኦዱተር ሆኖ 

ሇመሥራት የሚፇሇገውን መስፇርት ባያሟሊም ማመሌከቻውን ሇማቅረብ 

የተፇቀዯው ጊዚ  ከሚያበቃበት ቀን ጀምሮ ሇሚቆጠር የስዴስት ዒመት ጊዚ 

ሳይመዖገብ አገሌግልቱን መስጠት ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡ 

ሇ) በራሱም ሆነ ከላሊ ሰው ጋር በሽርክና በኦዱት ዴርጅት ስም ሇማንኛውም የህዛብ  

   ጥቅም ያሇበት አካሌ የኦዱት እና የማረጋገጥ አገሌግልት ሲሰጥ የቆየ ሰው አዋጁ  

   ከጸናበት ዔሇት ጀምሮ ባለት ስዴስት ወራት ውስጥ የዴርጅቱ ስም እንዱጸዴቅሇት  

   ማመሌከቻ ካቀረበ በዘህ አዋጅ መሠረት በኦዱት ዴርጅት ስም ሇመሥራት  

   የሚፇሇገውን መስፇርት ባያሟሊም ማመሌከቻውን ሇማቅረብ የተፇቀዯው ጊዚ  

   ከሚያበቃበት ቀን ጀምሮ ሇሚቆጠር የስዴስት ዒመት ጊዚ ሳይመዖገብ  

   አገሌግልቱን መስጠት ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ መሠረት ሳይመዖገብ አገሌግልቱን እንዱሰጥ የተፇቀዯሇት ሰው ወይም 

ዴርጅት ሇማመሌከቻ ማቅረቢያ ከተፇቀዯው የመጨረሻ ቀን ጀምሮ በሚቆጠር 

በአምስት ዒመት ጊዚ ውስጥ በዘህ አዋጅ የተቀመጠውን የምዛገባ መሥፇርት ካሊሟሊ 

ከስዴስት ዒመት በኋሊ ማመሌከቻው ውዴቅ ይሆናሌ፡፡ 

35.  የተሻሩ እና ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

1. የሚከተለት በዘህ አዋጅ ተሽረዋሌ፡- 

ሀ) የፋዳራሌ ዋናው ኦዱተር ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 669/2002 አንቀጽ 5 ንዐስ  

   አንቀጽ (16) እና (17)፤ እና 

ሇ) በግሌ የሚሠሩ ኦዱተሮች እና የሂሳብ አዋቂዎች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ 

የምስክር  ወረቀት አሠጣጥ ዯንብ ቁጥር 4/2002፡፡ 

2. የሚከተለት በዘህ አዋጅ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖራቸውም፡- 

ሀ) በ1952 ዒ.ም የወጣው የኢትዮጵያ ንግዴ ሕግ ውስጥ የፊይናንስ ሪፕርት  

   አዖገጃጀትና አቀራረብን የሚወስኑ ዴንጋጌዎች፤ 
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ሇ) የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች አዋጅ ቁጥር 25/1984 አንቀጽ 27፣ አንቀጽ 32  

   ንዐስ አንቀጽ (2) እና አንቀጽ 34፤ 

ሏ) የምርት ገበያ ባሇሥሌጣን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 551/1999 አንቀጽ 6 ንዐስ  

   አንቀጽ (8)፤ 

መ) የኤክሳይዛ ታክስ አዋጅ ቁጥር 307/1995 አንቀጽ 8(ሀ)፤ 

ሠ) የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 (በአዋጅ ቁጥር 693/2003 እንዯተሻሻሇ)  

   አንቀጽ 18፣ አንቀጽ 22 ንዐስ አንቀጽ (2) እና አንቀጽ 59፤ 

ረ) የባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀጽ 23 ንዐስ አንቀጽ (1)፣ አንቀጽ 24  

   ንዐስ አንቀጽ (3)፣ አንቀጽ 26 ንዐስ አንቀጽ (1)፤ 

ሰ) የመዴን ሥራ አዋጅ ቁጥር 746/2004 አንቀጽ 26 ንዐስ አንቀጽ (1) እና አንቀጽ  

   40 ንዐስ አንቀጽ (1)፤ እና 

ሸ) የክፌያ ሥርዒት አዋጅ ቁጥር 718/2003 አንቀጽ 27 ንዐስ አንቀጽ (1) እና 

አንቀጽ 29 ንዐስ አንቀጽ (3) ፡፡ 

3. ይህን አዋጅ የሚቃረን ላሊ ማንኛውም ሕግ በዘህ አዋጅ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ 

ተፇጻሚ አይሆንም። 

36. አዋጁ የሚጸናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አዱሰ አበባ ህዲር 26 ቀን 2007 ዒ.ም 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዛዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 332/2007 

የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዛና ኦዱት ቦርዴን ሇማቋቋምና አሠራሩን ሇመወሰን የወጣ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 (በአዋጅ ቁጥር 

803/2005 እንዯተሻሻሇ/ አንቀጽ 5 እና 35 እና በፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ 

አዋጅ ቁጥር 847/2006 አንቀጽ 4(1) መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የኢትዮጵያ የሂሣብ አያያዛና ኦዱት ቦርዴ ማቋቋሚያና አሠራሩን መወሰኛ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 332/2007” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፦ 

1. “አዋጅ” ማሇት የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ቁጥር 847/2006 

ነው፤ 

2. “ዴርጅት” ማሇት የሂሣብ ሙያ አገሌግልት ወይም የኦዱት አገሌግልት የሚስጥ 

በቦርደ የተመዖገበ ዴርጅት ነው፤ 

3. “ባሇሙያ” ማሇት በዘህ ዯንብ መሠረት እንዯተመሠከረሇት የሂሣብ ባሇሙያ ወይም 

እንዯተመሠከረሇት ኦዱተር በቦርደ የተመዖገበ እና እንዯ አግባብነቱ የምዛገባ 

የምስክር ወረቀት ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው ነው፤ 

4. በአዋጁ አንቀጽ 2 ሥር የተመሇከቱት ትርጓሜዎች ሇዘህ ዯንብም ተፇፃሚ ይሆናለ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢትዮጵያ የሂሣብ አያያዛና ኦዱት ቦርዴ 

3. መቋቋም 

1. የኢትዮጵያ የሂሣብ አያያዛና ኦዱት ቦርዴ (ከዘህ በኋሊ “ቦርዴ” ተብል የሚጠራ) በሕግ 

የሰውነት መብት ያሇው ራሱን የቻሇ የመንግስት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዘህ ዯንብ 

ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. ቦርደ ተጠሪነቱ ሇሚኒስቴሩ ይሆናሌ። 
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4. ዋና መስሪያ ቤት 

የቦርደ ዋና መሥሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯ አስፇሊጊነቱ በማናቸውም ሥፌራ 

ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

5. የቦርደ ዒሊማዎች 

ቦርደ የሚከተለት ዒሊማዎች ይኖሩታሌ፦ 

1. በሪፕርት አቅራቢ አካሊት የሚቀርቡ የፊይናንስ እና ተያያዥነት ያሊቸውን 

ሪፕርቶች አዖገጃጀት እና አቀራረብ ጥራት ማስጠበቅ፤ 

2. የኦዱተሮች እና የሂሳብ ባሇሙያዎችን የሙያ ዯረጃ ማስጠበቅ፤ 

3. የሂሳብ አያያዛና የኦዱት አገሌግልትን ጥራት ማስጠበቅ፤ 

4. የሂሣብ ሙያ የህዛብ ጥቅምን ማስጠበቁን ማረጋገጥ፤ 

5. የሂሳብ እና ኦዱት ባሇሙያዎችን የሙያ ነፃነት ማስከበር፤ 

6. የቦርደ ስሌጣንና ተግባር 

ሇቦርደ በአዋጁ አንቀጽ 4 የተሰጡት ሥሌጣንና ተግባራት እንዯተጠበቁ ሆነው የሚከተለት 

ተጨማሪ ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. ዒሇም አቀፌ የሂሣብ ባሇሙያዎች ፋዯሬሽን ወይም እርሱን የሚተካው አካሌ 

ከሚያወጣው የሙያ ሥነ ምግባር ዯንብ ጋር የተጣጣመ የተመሰከረሊቸው የሂሣብ 

ባሇሙያዎችና የተመሰከረሊቸው ኦዱተሮች የሚመሩበት የሙያ ሥነ ምግባር ዯንብ 

ያወጣሌ፤ ይፊ ያዯርጋሌ እንዱሁም በየጊዚው ይገመግማሌ፤ 

2. የባሇሙያዎችን ማመሌከቻ ስሇመቀበሌ ወይም ውዴቅ ስሇማዴረግ፣ ባሇሙያዎችን 

ስሇማገዴ ወይም ከባሇሙያዎች ዛርዛር ስሇመሠረዛ፤ ፇቃዴ ስሇማዯስ እና ላልች 

ባሇሙያዎችን የሚመሇከቱ መመሪያዎች ያወጣሌ፤ 

3. የራሱን የፇተና እና የብቃት መሥፇርት መመሪያዎች ያወጣሌ፤ 

4. የሂሣብ ሙያን እና የባሇሙያዎችን አቅም ሇማጎሌበት ከአገር ውስጥና ውጭ ሀገር ካለ 

አግባብነት ካሊቸው ባሇሥሌጣኖች፣ ማህበራት፣ የህብረተሰብ ተቋሞች ወይም አካሊት 

ጋር ይነጋገራሌ፣ ይመካከራሌ፣ ግንኙነት ያዯርጋሌ ወይም ይተባበራሌ፤ 

5. ዒሊማውና ተግባሩ ተመሳሳይ ከሆነ ማናቸውም አሇም አቀፌ አካሌ ጋር ይተባበራሌ 

ወይም የዘህ አይነቱ አካሌ አባሌ ወይም ተባባሪ አባሌ ይሆናሌ፤ 

6. በባሇሙያዎች እና በዯንበኞቻቸው መካከሌ የሚፇጠሩ አሇመግባባቶች በግሌግሌ ወይም 

በዔርቅ መፌትሄ የሚያገኙበትን መንገዴ ያመቻቻሌ፣ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

109 

 

7. በሂሣብ ሙያ ሊይ ተጽዔኖ ባሊቸው በሥራ ሊይ ባለ ወይም ረቂቅ ህጎች ሊይ የማሻሻያ 

ሃሣብ ያቀርባሌ፤ 

8. የተመሰከረሊቸው የሂሣብ ባሇሙያዎችን ሇመመዛገብ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ፇተና 

ይሰጣሌ፤ ወይም የሚሰጥበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፤ 

9. በኢትዮጵያ ውስጥ የሂሳብ እና ኦዱት ሥራ ሙያን ይወክሊሌ፤ 

10. እንዯተመሰከረሇት የሂሣብ ባሇሙያ ወይም እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር በመሆን በቦርደ 

ሇመመዛገብ የሚያስፇሌጉ የብቃት መሥፇርቶችን በማውጣት በእነዘሁ መሥፇርቶች 

መሠረት ባሇሙያዎችን መዛግቦ ይይዙሌ፤ 

11. ሇባሇሙያዎች ሇሚሰጡ ተከታታይ የሙያ ማሻሻያ ሥሌጠና ፔሮግራሞች መሥፇርት 

ያወጣሌ፣ ሥሌጠና ይሰጣሌ ወይም ሥሌጠና የሚሰጥባቸውን ሁኔታዎች ያመቻቻሌ፤ 

12. በራሱ አነሳሽነት ወይም ከላሊ ሰው በሚቀርብ ጥያቄ ወይም ቅሬታ መሠረት 

በተመሰከረሊቸው የሂሣብ ባሇሙያዎች ወይም በተመሰከረሳቸው ኦዱተሮች የሚፇጸም 

የሥነምግባር ዯንብ ወይም የዘህን ዯንብ ወይም በአዋጁ መሠረት የወጣን ዯንብ 

ወይም መመሪያ ዴንጋጌዎች መተሊሇፌን አስመሌክቶ የቀረበን ክስ ይመረምራሌ፤ 

ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው የዱሲፔሉን እርምጃ ይወስዲሌ፤ 

13. የሊቀ የኦዱት ሥራ ጥራት መኖሩን ሇማረጋገጥ ብቃት ያሇው የጥራት ማረጋገጫ 

ስርዒት በሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

14. ሇመካከሇኛ እና አነስተኛ ዴርጅቶች የሚሠሩ ኦዱተሮችን የሥራ ጥራት ይመረምራሌ 

ወይም እንዱመረመር ያዯርጋሌ፤ 

15. የሂሣብና የኦዱት ሙያን የሚመሇከቱ አሇም አቀፌና የሀገር ውስጥ መረጃዎችን 

በየጊዚው በመከታተሌ ሇባሇሙያዎች እና ሇላልች ሰዎች ያሰራጫሌ፣ 

16. ዒሊማውን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ላልች ተዙማጅ ተግባራትን ያከናውናሌ። 

7. የቦርደ አቋም 

1. ቦርደ፦ 

  ሀ) የዲይሬክተሮች ቦርዴ  

  ሇ) በመንግሥት የሚሾሙ አንዴ ዋና ዲይሬክተርና እንዲስፇሊጊነቱ ምክትሌ ዋና  

ዲይሬክተሮች፣ እና 

  ሏ) አስፇሊጊው ሠራተኞች፤ ይኖሩታሌ፡፡ 
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2. ቦርደ ኃሊፉነቱን በአግባቡ እንዱወጣ የሚያግትን የተሇያዩ የአማካሪ ኮሚቴዎች 

ሉያቋቁም ይችሊሌ። 

8. የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት 

1. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢውን ጨምሮ በመንግሥት የሚሰየሙ አግባብነት ካሊቸው 

የመንግስት አካሊት፣ ከከፌተኛ ትምህርት ተቋማት፣ ከግለ ዖርፌና ሙያውን ከሚወክለ 

የሙያ ማህበራት የተውጣጡ 12 አባሊት ይኖሩታሌ።  

2. ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት የሚመረጡት አብዙኞቹ ሰዎች በሂሳብ ሙያ እና 

ሇሙያው ቀረቤታ ካሊቸው የትምህርት መስኮች ይሆናለ፡፡ 

9. የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት የሥራ ዖመን 

1. የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት የሥራ ዖመን ሦስት ዒመት ይሆናሌ። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ማንኛውም የዲይሬክተሮች ቦርዴ 

አባሌ ሇላሊ ሦስት ዒመት በአባሌነት በዴጋሚ ሉመረጥ ይችሊሌ። 

3. ሇሁሇት ተከታታይ የሥራ ዖመናት ያገሇገሇ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ከኃሊፉነት 

ከተነሳ ከሦስት ዒመታት ቆይታ በኋሊ በዴጋሚ ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት 

ሉመረጥ ይችሊሌ። 

10. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ስሌጣንና ተግባር 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. የቦርደን ሥራዎች በበሊይነት ይመራሌ፤  

2. ሇመንግሥት የሚቀርበውን የቦርደን በጀትና የሥራ ፔሮግራም እና ሪፕርት 

ይመረምራሌ፤ 

3. ቦርደ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የሚጠየቁ የክፌያ ተመኖች ሇመንግሥት 

ከመቅረባቸው በፉት ይመረምራሌ። 

11. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ስብሰባ 

1. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ቢያንስ በወር አንዴ ጊዚ መዯበኛ ስብሰባ ያዯርጋሌ፤ ሆኖም 

በሰብሳቢው ጥሪ ወይም ከአባሊቱ መካከሌ ቢያንስ ሁሇት ሶስተኛ የሚሆኑት ሲጠይቁ 

በማንኛውም ጊዚ አስቸኳይ ስብሰባ ሉዯረግ ይችሊሌ። 

2. በማንኛውም የዲይሬክተሮች ቦርዴ ስብሰባ ከአባሊቱ ሁሇት ሦስተኛ የሚሆኑት ከተገኙ 

ምሌዒተ ጉባኤ ይሆናሌ፡፡ 
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3. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ውሳኔ የሚያሳሌፇው በዴምጽ ብሌጫ ይሆናሌ፣ ሆኖም የአባሊቱ 

ዴምጽ እኩሌ በኩሌ የተከፇሇ ከሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ዴምፅ ይኖረዋሌ። 

4. የቦርደ ዋና ዲይሬክተር በስብሰባ ሊይ እንዲይገኝ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ካሌወሰነ 

በስተቀር ዴምጽ የመስጠት መብት ሳይኖረው በማናቸውም የዲይሬክተሮች ቦርዴ 

ስብሰባዎች ሊይ ይገኛሌ። 

5. የዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ቦርደ የራሱን የስብሰባ ስኑሥርዒት 

ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

12. ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት አባሌነት ብቁ አሇመሆንና ከአባሌነት ስሇመሰናበት 

1. ማንኛውም ሰው፦ 

  ሀ) በማንኛውም ጊዚ በሙስና፣ በስርቆት፣ በማጭበርበር፣ አስመስል በመስራት፣  

በሀሰት በመመስከር፣ ወይም በማናቸውም የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ 

ከተገኘ፤ 

  ሇ) ባሇፈት አምስት ዒመታት ውስጥ በማንኛውም ሕግ መሰረት የገንዖብ ቅጣት 

አማራጭ በላሇው ከስዴስት ወር ባሊነሰ የእስራት ቅጣት በሚያስቀጣ ወንጀሌ 

ተግባር የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሊሇፇበት ከሆነ፣ 

  ሏ) በአባሌነት ቢሾም የጥቅም ግጭት የሚያስክትሌበት ከሆነ፣ 

  መ) በላሊ ማናቸውም ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዯ ባሇአዯራ ሇማገሇገሌ  በሕግ 

ብቁ ካሌሆነ፣ ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት ብቁ ሉሆን አይችሌም። 

2. ማንኛውም የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ በሚከተለት ምክንያቶች ከአባሌነት 

ይሰናበታሌ፦ 

ሀ) በራሱ ፇቃዴ ከአባሌነት ሇመሰናበት ሇሚኒስትሩ የጽሐፌ ማመሌከቻ ሲያቀርብ፤ 

ሇ) የዲይሬክተሮች ቦርዴ ያወጣውን የአባሊቱን የሙያና  የሥነምግባር ዯንብ ጥሶ 

ሲገኝ፤ 

ሏ) በዲይሬከተሮች ቦርዴ አባሊት አብሊጫ ዴምጽ የሚጠበቅበትን ኃሊፉነት  

አሌተወጣም ተብል ሲወሰን፤ ወይም  

መ) በአስራ ሁሇት ተከታታይ ወራት ውስጥ ከተዯረጉ ስብሰባዎች ቢያንስ በግማሹ 

ሊይ ካሌተገኘ፡፡ 
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13. የዋና ዲይሬክተሩ ስሌጣንና ተግባር 

1. ዋና ዲይሬክተሩ የቦርደ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ሆኖ ከዲይሬክተሮች ቦርዴ በሚሰጠው 

አጠቃሊይ መመሪያ መሰረት የቦርደን ሥራዎች ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፡፡  

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ጠቅሊሊ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ ዋና ዲይሬክተሩ 

የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

ሀ) በዘህ ዯንብ አንቀጽ 6 የተመሇከቱትን የቦርደን ሥሌጣንና ተግባራት በሥራ  ሊይ 

ያውሊሌ፤ 

ሇ) የቦርደን ዴጋፌ ሰጪ ሠራተኞች በፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕጎች መሠረት 

እንዱሁም የቦርደን ዒሊማ በማስፇፀም ሥራ ሊይ የሚስማሩ ባሇሙያዎችን የፋዯራሌ 

ሲቪሌ ሰርቪስ ሕጎችን መሠረታዊ መርሆዎች ተከትል በመንግስት በሚፀዴቅ 

መመሪያ መሠረት ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ 

ሏ) የቦርደን የሥራ ፔሮግራምና በጀት አዖጋጅቶ በዲይሬክተሮች ቦርዴ ከታዬ በኋሊ 

ሇሚኒስቴሩ ያቀርባሌ፤ ሲጸዴቅም፤ ተግባራዊ ያዯርጋሌ 

መ) ሇቦርደ በተፇቀዯው በጀትና የሥራ ፔሮግራም መሰረት ክፌያዎችን ይፇጽማሌ፤  

ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ቦርደን ይወክሊሌ፣  

ረ) የቦርደን የሥራ አፇጻጸምና የሂሳብ ሪፕርቶች አዖጋጅቶ በዲይሬከተሮች ቦርዴ ከታየ 

በኋሊ ሇሚኒስቴሩ ያቀርባሌ። 

3. ዋና ዲይሬክተሩ ሇቦርደ የሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን ሥሌጣንና ተግባሩን 

በከፉሌ ሇቦርደ ላልች ኃሊፉዎችና ሠራተኞች በውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

14. የበጀት ምንጭ 

የቦርደ የበጀት ምንጭ፦  

1. መንግሥት ከሚመዴብሇት ዒመታዊ በጀት፤ እና 

2. ከላልች ምንጮች ይሆናሌ። 

15. ስሇሂሳብ መዙግብት 

1. ቦርደ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሣብ መዙግብት ይይዙሌ፡፡ 

2. የቦርደ የሂሣብ መዙግብትና ገንዖብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር ወይም ዋናው 

ኦዱተር በሚሰይመው ኦዱተር በየዒመቱ ይመረመራለ፡፡ 
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ክፌሌ ሶስት 

ባሇሙያዎችን ስሇመመዛገብ፣ የምስክር ወረቀት ስሇመስጠት እና  

ስሇመቆጣጠር  

16. ስሇመመዛገብ 

ቦርደ የባሇሙያዎችን ስምና ላልች ዛርዛር መረጃዎች እንዱሁም አስፇሊጊ ነው ብል 

የሚያምንበትን ማንኛውንም ጉዲይ የሚመሇከቱ መረጃዎች የያዖ መዛገብ ይይዙሌ፣ 

ይጠብቃሌ፣ ወቅታዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

17. የተመሰከረሊቸው የሂሳብ ባሇሙያዎች ስሇመመዛገብ 

1. በሂሣብ ሙያ አግባብነት ያሊቸው የብቃት መስፇርቶችን የሚያሟሊና ቢያንስ የሦስት 

ዒመት የሥራ ሌምዴ ያሇው ማንኛውም ሰው እንዯተመሰከረሇት የሂሣብ ባሇሙያ 

ሇመመዛገብ ቦርደ በሚያወጣው ፍርምና ሥርዒት መሠረት ማመሌከት ይችሊሌ። 

2. ቦርደ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ከተገቢው 

ክፌያና በሚያወጣው መመሪያ ከሚወሰኑ መረጃዎች ጋር እንዱቀርብ ሉጠይቅ 

ይችሊሌ። 

3. ቦርደ፦ 

ሀ) የኢትዮጵያ ዚግነት ያሇውን ወይም ኢትዮጵያዊ ካሌሆነ የሥራ ፇቃዴ ያሇውን 

ወይም የሥራ ፇቃዴ ከማቅረብ ግዳታ በሕግ ነፃ የተዯረገን፤ 

ሇ) በኢትዮጵያ ውስጥ ቋሚ ነዋሪ የሆነን፤ 

ሏ) መሌካም ሥነ ምግባር ያሇውና እምነት በማጉዯሌ ወይም በማጭበርበር  ወንጀሌ 

በማንኛውም ሀገር ጥፊተኛ ሆኖ ያሌተገኘን፤ 

መ) በቂ የሂሣብ ሙያ እውቀትና ክህልት ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚሰጠውን 

ፇተና ወይም ምዖና ያሇፇን፤ እና 

ሠ) ተገቢውን ክፌያ የከፇሇን፤  

አመሌካች ስምና አግባብነት አሊቸው የሚሊቸውን ላልች መረጃዎች በተመሰከረሊቸው 

የሂሣብ ባሇሙያዎች መዛገብ ሊይ በማስፇር እንዯተመሰከረሇት የሂሣብ ባሇሙያ 

ይመዖግብዋሌ፡፡ 

4. ቦርደ አንዴ ሰው እንዯተመሰከረሇት የሂሣብ ባሇሙያ መሥራት እንዱቀጥሌ 

ሇመፌቀዴ በሚያወጣው መመሪያ በሚወስነው መሠረት ተከታታይ የሙያ ማጎሌበቻ 

ትምህርት የመውሰዴ ግዳታን እንዱያሟሊ ሉጠይቀው ይችሊሌ፡፡ 
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18. የተመሰከረሊቸውን ኦዱተሮች ስሇመመዛገብ 

1. ኦዱተር በመሆን ሇመስራት የሚፇሌግ  ማንኛውም የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ 

እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር እንዱመዖገብ ቦርደ በሚያወጣው ፍርም እና ሥርዒት 

መሠረት ሇቦርደ በጽሐፌ ማመሌከት ይችሊሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ከተገቢው ክፌያ እና 

ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ከሚወሰኑ መረጃዎች ጋር መቅረብ አሇበት፡፡ 

3. ቦርደ አመሌካቹ፦ 

ሀ) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ መሆኑን፣  

ሇ) ቦርደ ባወጣው መመሪያ የተመሇከቱትን መስፇርቶች የሚያሟሊ መሆኑን፣  

ሏ) ቦርደ ባወጣው መመሪያ መሠረት ተከታታይ የሙያ ማጎሌበቻ ትምህርት 

ሇመውሰዴ ዛግጅት ማዴረጉን፣  

መ) እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር ሆኖ ሇመስራት የሚያስችሌ ብቃት ያሇውና ቦርደ 

ባወጣው መመሪያ የሚጠየቀውን ተከታታይ የሙያ ማጎሌበቻ ትምህርት 

በፇጸመበት እና በዘህ አንቀጽ መሠረት ማመሌከቻውን ባቀረበበት ጊዚ መካከሌ 

አንዴ ዒመት ያሇፇ መሆኑን፣ እና  

ሠ) ቦርደ በሚወስነው ጊዚና አኳኋን መሠረት ሇጥራት ማረጋገጫ ምርመራ እራሱን 

ያዖጋጀ መሆኑን፣  

    ሲያረጋግጥ የአመሌካቹን ስምና ላልች መረጃዎች በተመሰከረሊቸው ኦዱተሮች 

መዛገብ ሊይ በማስፇር እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር ይመዖግበዋሌ፡፡  

4. ቦርደ አንዴ ሰው እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር መስራት እንዱቀጥሌ ሇመፌቀዴ 

በሚያወጣው መመሪያ በሚወስነው መሠረት ተከታታይ የሙያ ማጎሌበቻ ትምህርትና 

ስሌጠና የመውሰዴ ግዳታን እንዱያሟሊ ሉጠይቀው ይችሊሌ፡፡  

19. የተመሰከረሊቸው የሂሳብ ባሇሙያዎች እና የተመሰከረሊቸው ኦዱተሮችን ስሊሇመመዛገብ፣ 

1. ቦርደ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 17 ወይመ 18 መሠረት ማመሌከቻ ሲቀርብሇት፣ 

ሀ) እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ሇመመዛገብ የቀረበው አመሌካች፡-  

1) በዘህ ዯንብ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (3) የተመሇከቱትን መሥፇርቶች 

ካሊሟሊ፣  

2) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ሆኖ እንዱሠራ የተሰጠው ፇቃዴ በየትኛውም 

ሀገር ከታገዯ፣ ከተሠረዖ ወይም ከተወሰዯ ወይም፣  
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3) በላሊ ማንኛውም ምክንያት እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ሇመመዛገብ 

ብቁ ካሌሆነ፣  

 አመሌካቹን እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ አይመዖግበውም፡፡ 

   ሇ) እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር ሇመመዛገብ የቀረበው አመሌካች፡-  

1) በዘህ ዯንብ አንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (3) የተመሇከቱትን መሥፇርቶች 

ካሊሟሊ፣  

2) የተመሰከረሇት ኦዱተር ሆኖ እንዱሠራ የተሰጠው ፇቃዴ በየትኛውም ሀገር 

ከታገዯ፣ ከተሠረዖ ወይም ከተወሰዯ፣ ወይም  

3) በላሊ ማንኛውም ምክንያት እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር ሇመመዛገብ ብቁ 

ካሌሆነ፣  

 አመሌካቹን እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር አይመዖግበውም፡፡  

2. ቦርደ በዘህ አንቀጽ መሠረት የምዛገባ ማመሌከቻ ያቀረበን ሰው ሊሇመመዛገብ 

ሲወስን ምክንያቱን በአምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ሇአመሌካቹ በጽሐፌ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ 

3. ቦርደ እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር 

ስሊሌመዖገበው ቅር የተሰኘ ማንኛውም ሰው ውሳኔው በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ 

ውሳኔውን ሉያስቀይር በሚችሌ የሕግና የፌሬ ነገር ትንታኔ በማስዯገፌ ውሳኔው 

እንዯገና እንዱታይሇት ቅሬታውን በጽሐፌ ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ ሉያቀርብ   

ይችሊሌ፡፡  

4. የዲይሬክተሮች ቦርዴ በጉዲዩ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ የቦርደ የመጨረሻ ውሳኔ    

ይሆናሌ፡፡  

20. ዴርጅቶችን ስሇመመዛገብ 

1. ማንኛውም የሂሳብ ሙያ አገሌግልት ወይም የኦዱት አገሌግልት ሇመስጠት 

የሚፇሌግ ዴርጅት ቦርደ እንዱመዖግበው ማመሌከቻ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ቦርደ በሚያዖጋጀው 

ፍርም እና ሥርዒት መሠረት በጽሐፌ መቅረብ አሇበት፡፡  

3. ቦርደ፡- 

ሀ) ሁለም የዴርጅቱ ሸሪኮች በቦርደ የተመዖገቡ መሆኑን፣ 
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ሇ) ዴርጅቱ እና እያንዲንደ ሸሪክ አባሌ በተናጠሌ ቦርደ የሚያወጣውን የሙያ    

   ስነምግባር ዯንብ ሇማክበር በጽሐፌ ግዳታ የገቡ መሆኑን፣  

ሏ) ዴርጅቱ ቦርደ በሚወስነው የገንዖብ መጠን የሙያ መዴን የገባ ወይም ላሊ   

   ዒይነት የገንዖብ ዋስትና የሚያቀርብ መሆኑን፣  

ሲያረጋግጥ የአመሌካቹን ዴርጅት ስም እና ላልች መረጃዎች በዴርጅቶች መዛገብ 

ሊይ በማስፇር እንዯ ዴርጅት ይመዖግበዋሌ፡፡  

4. የዴርጅት ምዛገባን በሚመሇከት ሇሚቀርብ ማንኛውም ቅሬታ የዘህ ዯንብ አንቀጽ 

19 ንዐስ አንቀጽ (2)፣ (3) እና (4) ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡  

21. የምዛገባ እና የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀት፣  

1. ቦርደ አንዴን ግሇሰብ እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም አንዴን ዴርጅት 

እንዯ ዴርጅት ሲመዖግብ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡  

2. ቦርደ አንዴን ሰው እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር ሲመዖግበው የሙያ ሥራ የምስክር 

ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡  

3. የምዛገባ ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀት አመሌካቹ ተገቢውን ክፌያ ሲፇጽም 

ቦርደ በሚያዖጋጀው ፍርም መሠረት ይሰጣሌ፡፡  

4. በዘህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች መሠረት፣  

ሀ) እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ የተመዖገበ ሰው ራሱን የተመሰከረሇት የሂሳብ 

ባሇሙያ ብል መጥራት እና “ሲ.ፑ.ኤ.” የሚሇውን ምህጻረ ቅሌ መጠቀም ይችሊሌ፣ 

ሇ) እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር የተመዖገበ ሰው ራሱን የተመሰከረሇት ኦዱተር  ብል 

መጥራት እና “ሲ.ኤዩ.” የሚሇውን ምህጻረ ቃሌ መጠቀም ይችሊሌ፡፡ 

5. የምዛገባ ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀት ሕጋዊ ሆኖ የሚቆየው የምስክር 

ወረቀቱን የያዖው ሰው ምዛገባ እስከፀና ዴረስ ብቻ ይሆናሌ፡፡ ምዛገባው የተሰረዖ 

ወይም የታገዯ ማንኛውም ሰው የምዛገባ ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀቱን 

ሇቦርደ ወዱያውኑ መመሇስ አሇበት፡፡  

22. ምዛገባን ስሇማገዴ ወይም ስሇመሰረዛ 

1. ቦርደ በሚከተለት ምክንያቶች አንዴን የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ፣ የተመሰከረሇት 

ኦዱተር ወይም ዴርጅት ምዛገባ ሉሰርዛ ወይም ሉያግዴ እና ከመዛገብ እንዱወጣ 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

ሀ) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያው፣ የተመሰከረሇት ኦዱተር ወይም ዴርጅቱ     
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   የተመዖገበው በማጭበርበር ወይም በማስመሰሌ መሆኑን ሲዯርስበት፣  

ሇ) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያው፣ የተመሰከረሇት ኦዱተሩ ወይም ዴርጅቱ  

   ማንኛውንም የቦርደን መመሪያ የማያከብር ሲሆን ወይም የሚጥስ ተግባር  

   መፇፀሙ ሲረጋገጥ፣  

ሏ) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያው ወይም የተመሰከረሇት ኦዱተሩ አባሌ  

    ከሆነበት ላሊ የሂሳብ ሙያ ማህበር የታገዯ ወይም የተሰረዖ ሲሆን፣  

መ) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያው፣ የተመሰከረሇት ኦዱተሩ ወይም ዴርጅቱ   

    አዋጁን ወይም ይህንን ዯንብ ተሊሌፍ ከተገኘ፣  

ሠ) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያው ወይም የተመሰከረሇት ኦዱተሩ ከእምነት  

    ማጉዯሌ ጋር በተያያዖ ወንጀሌ በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ ጥፊተኛ  

    ሆኖ የገንዖብ ቅጣት አማራጭ በላሇው እስር ከተቀጣ ወይም ዴርጅቱ የገንዖብ  

    ቅጣት ከተጣሇበት፣ 

ረ) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያው ወይም የተመሰከረሇት ኦዱተሩ በሕግ ችልታ  

    ያጣ መሆኑ ሲረጋገጥ፣  

ሰ) የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያው፣ የተመሰከረሇት ኦዱተሩ ወይም ዴርጅቱ  

   ሇግብር አስገቢው ባሇሥሌጣን ትክክሇኛ ያሌሆነ መረጃ መስጠቱ ሲረጋገጥ፣  

2. ቦርደ የምዛገባን ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀትን ሲሰርዛ የምስክር ወረቀቱን 

የያዖውንም ሰው ከባሇሙያዎች መዛገብ ይሠርዖዋሌ፡፡  

3. ቦርደ የምዛገባን ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀትን ሲያግዴ የምስክር ወረቀቱ 

ሇታገዯበት ጊዚ የምስክር ወረቀቱን የያዖውንም ሰው ከባሇሙያነት ያግዯዋሌ፡፡  

4. ቦርደ የምዛገባን ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀትን ሲያግዴ ወይም ሲሰርዛ 

ይህንኑ ከሁሇት በማያንሱ ሀገር አቀፌ ስርጭት ባሊቸው ዔሇታዊ ጋዚጣዎች ሇሶስት 

ተከታታይ ቀናት በማውጣት ህዛብ እንዱያውቀው ማዴረግ አሇበት፡፡  

23. የምዛገባ የቆይታ ጊዚ እና እዴሳት 

1. ቦርደ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 21 ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሠረት የሚሰጠው 

የምዛገባ ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀት ሕጋዊ ሆኖ የሚቆይበትን ጊዚ 

ይወስናሌ፡፡  
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2. ማንኛውም የተመሰከረሇት ኦዱተር የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀቱ የሚያገሇግሌበት 

ጊዚ ከማብቃቱ ከአንዴ ወር በፉት ቦርደ በሚያዖጋጀው ፍርም እና ስርዒት መሠረት 

የጽሐፌ ማመሌከቻ በማስገባት የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀቱን ማሳዯስ ይችሊሌ፡፡  

3. ማንኛውም የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም ዴርጅት የምዛገባ የምስክር 

ወረቀቱ የሚያገሇግሌበት ጊዚ ከማብቃቱ ከአንዴ ወር በፉት ቦርደ በሚያዖጋጀው 

ፍርም እና ስርዒት መሠረት የጽሐፌ ማመሌከቻ በማስገባት የምዛገባ የምስክር 

ወረቀቱን ማሳዯስ ይችሊሌ፡፡  

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ወይም (3) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ 

ከተገቢው ክፌያ እና ቦርደ በመመሪያ ከሚወስነው መረጃ ጋር መቅረብ አሇበት፡፡  

5. ቦርደ፡- 

ሀ) አመሌካቹ የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም ዴርጅት እንዯአግባብነቱ  

  በዘህ ዯንብ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (3) ወይም አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ (3) 

  የተመሇከቱትን መሥፇርቶች የሚያሟሊ ከሆነ የምዛገባ የምስክር ወረቀቱን  

 ያዴስሇታሌ፣ 

ሇ) አመሌካቹ የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም ዴርጅት፡-  

1) እንዯአግባብነቱ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ (3) ወይም አንቀጽ 20 

ንዐስ አንቀጽ (3) የተመሇከቱትን መሥፇርቶች የማያሟሊ ከሆነ፣ ወይም  

2) በላሊ ማናቸውም ምክንያት እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም 

ዴርጅት ሇመመዛገብ ብቁ ካሌሆነ፣  

         የምዛገባ የምስክር ወረቀቱን አያዴስሇትም፡፡  

         ሏ) አመሌካቹ የተመሰከረሇት ኦዱተር በዘህ ዯንብ አንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (3) 

             እና (4) የተመሇከቱትን መሥፇርቶች የሚያሟሊ ከሆነ የሙያ ሥራ የምስክር  

             ወረቀቱን ያዴስሇታሌ፣  

    መ) አመሌካቹ የተመሰከረሇት ኦዱተር፡-  

1) በዘህ ዯንብ አንቀጽ 18 ንዐስ አንቀጽ (3) እና (4) የተመሇከቱትን 

መሥፇርቶች የማያሟሊ ከሆነ፣ ወይም  

2) የተመሰከረሇት ኦዱተር ሆኖ እንዱሰራ የተሰጠው ፇቃዴ በየትኛውም ሀገር 

ከታገዯ፣ ከተሠረዖ ወይም ከተወሰዯ፣ወይም  
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3) በላሊ ማናቸውም ምክንያት እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር ሇመመዛገብ ብቁ 

ካሌሆነ፣  

የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀቱን አያዴስሇትም፡፡  

6. ቦርደ በዘህ አንቀጽ መሠረት የአንዴን አመሌካች የምስክር ወረቀት ሊሇማዯስ 

ሲወስን የምስክር ወረቀቱን የማያዴስበትን ምክንያት በአምስት የሥራ ቀናት ውስጥ 

ሇአመሌካቹ በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡  

24. ያሇምስክር ወረቀት መሥራትን ስሇመከሌከሌ 

ማንኛውም ሰው ቦርደ የሚሰጠው ሕጋዊ የምዛገባ ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀት 

ሳይኖረው ወይም የምስክር ወረቀቱ በሚፇቅዯው አኳኋን ካሌሆነ በስተቀር በቀጥታም ሆነ 

በተዖዋዋሪ በእራሱም ሆነ ከላሊ ማንኛውም ሰው ጋር በሽርክና ወይም በማኅበር 

እንዯተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም እንዯተመሰከረሇት ኦዱተር መሥራት ወይም 

እራሱን ማቅረብ አይችሌም፡፡  

25. የስም ወይም የላሊ መረጃ ሇውጥ 

ማንኛውም የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ፣ የተመሰከረሇት ኦዱተር ወይም ዴርጅት 

በተመዖገበው ስሙ ወይም ላሊ መረጃ ሊይ ሇውጥ ሲኖር ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት ሇውጡ በተዯረገ በ14 ቀናት ውስጥ ሇውጡን ሇቦርደ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

26. የተመሰከረሊቸው ኦዱተሮችን ሥራ ጥራት ማረጋገጫ ምርመራ ስሇማከናወን፣  

1. የአዋጁ አንቀጽ 25 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ቦርደ ወይም ቦርደ በጽሐፌ 

የሚፇቅዴሇት የላሊ ሀገር የሂሣብ ሙያ ተቆጣጣሪ ዴርጅት፣ አህጉራዊ ወይም ክፌሇ 

አህጉራዊ የሂሣብ ሙያ ማህበር የተመሰከረሊቸው ኦዱተሮችን ሥራ ጥራት መመርመር 

ይችሊሌ፡፡ ሇዘህ ዒሊማ፡-  

ሀ) በኦዱተሩ፣ በሸሪኩ፣ በተቀጣሪው ወይም ከእርሱ ጋር የሥራ ግንኙነት ባሇው   

   ሰው ይዜታ ወይም ቁጥጥር ሥር ያሇን ማንኛውንም አግባብነት ያሇውን   

   መዛገብ፣ የኦዱት ሥራ ወረቀትና ማህዯር፣ ሰነዴና መዛገብ መመርመርና   

   ፍቶ ኮፑ መውሰዴ፣ ወይም አጭር ማስታወሻ መያዛ ይችሊሌ፣  

ሇ) ከኦዱተሩ፣ ከሸሪኩ ወይም ከተቀጣሪው ወይም ከኦዱተሩ ጋር የሥራ ግንኙነት   

   ካሇው ሰው ማንኛውንም መረጃ ወይም ማብራሪያ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡  

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዒሊማ ማንኛውም የተመሰከረሇት ኦዱተር፣ ሸሪኩ፣ 

ተቀጣሪው ወይም ከሱ ጋር የሥራ ግንኙነት ያሇው ማንኛውም ሰው በቦርደ ወይም 
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ቦርደ በጽሐፌ በወከሇው ሰው ሲጠየቅ በይዜታው ወይም በቁጥጥሩ ሥር ያሇን 

ማንኛውንም አግባብነት ያሇው መዛገብ፣ የኦዱት ሥራ ወረቀት፣ ማህዯር ወይም ሰነዴ 

ማቅረብ አሇበት፡፡  

27. መረጃን ይፊ ስሇማዴረግ፣ 

1. ቦርደ፡-  

ሀ) የሂሳብ ዒመቱ ባሇቀ ከሦስት ወር ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ ከሁሇት በማያንሱ ሀገር 

አቀፌ ስርጭት ባሊቸው ዔሇታዊ ጋዚጣዎች ሇሦስት ተከታታይ ቀናት ዒመታዊ 

የባሇሙያዎችን ስም ዛርዛር በማውጣት ይፊ ማዴረግ አሇበት፣  

ሇ) ሇህዛብ ይፊ በሆነ መዛገቡ እና በዴረ-ገጹ ወቅታዊውን የባሇሙያዎች ስም ዛርዛር 

መያዛ አሇበት፡፡  

2. የባሇሙያዎችን መዛገብ ተገቢውን ክፌያ ከፌል ማየት ሇሚፇሌግ ማንኛውም ሰው 

አመቺ በሆነ ማንኛውም ጊዚ ክፌት ይሆናሌ፡፡  

3. ቦርደ አስፇሊጊ ናቸው ብል የሚያምንባቸውን መረጃዎች የያዖ ሪፕርት በየጊዚው 

ያወጣሌ፡፡  

4. ቦርደ አስፇሊጊ ነው ብል የሚያምንበትን መረጃ የያዖ ኤላክትሮኒክ መጽሔት 

የሚያወጣበት ዴረ-ገጽ ይኖረዋሌ፡፡  

5. ቦርደ ከባሇሙያዎች እና ከሚያከናውናቸው ሥራዎች ጋር በተያያዖ የሚያሳሌፊቸውን 

ውሳኔዎች በሪፕርቱ ወይም በዴረገጹ፣ በኤላክትሮኒክ መጽሔቱ ወይም በዔሇታዊ ጋዚጣ 

ይፊ እንዱሆን ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

ክፌሌ አራት 

ትምህርት እና ፇተናዎች 

28. የሙያ ብቃት መስፇርቶች እና የትምህረት ፔሮግራም ይዖቶች፣ 

ቦርደ የአሇም አቀፌ የሂሳብ ባሇሙያዎች ፋዳሬሽን ወይም እሱን የሚተካ አካሌ  

ዯረጃዎችን መሰረት በማዴረግ የመንግስት እና የግሌ ዖርፌ ፌሊጎቶችን ማሟሊት 

በሚያስችሌ አኳኋን የሙያ ብቃት መስፇርቶችን እና የትምህርት ፔሮግራም ይዖቶችን 

ያዖጋጃሌ፡፡  

29. የፇተና አስተዲዯር እና የጥራት ማረጋገጫ፣ 

የቦርደ የሙያ ብቃት መስፇርቶች ከፌተኛ ጥራትና በአሇም አቀፌ ዯረጃ ተቀባይነት 

ያሊቸው መሆናቸውን ሇማረጋገጥና ከሌምዴ ሌውውጥ ተጠቃሚ ሇመሆን እንዱቻሌ ቦርደ 
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በፇተና እቅዴ ረገዴ የአሇም አቀፌ የሂሳብ ባሇሙያዎች ፋዳሬሽን ወይም እሱን የሚተካ 

አካሌ እውቅና ካሊቸው የሂሳብ ሙያ ማህበራት ጋር ጥምረት በመፌጠር በትብብር 

ይሰራሌ፡፡  

ክፌሌ አምስት 

የዱሲፔሉን ክስ 

30. በቦርደ ስሇሚታይ የዱሲፔሉን ክስ  

1. በአዋጁ ከአንቀጽ 36 እስከ 42 የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው የቦርደ 

ዋና ሥራ አስፇጻሚ ከመርማሪ ሹሙ በሚቀርብሇት የውሳኔ ሃሣብ ወይም ቦርደ በራሱ 

ተነሳሽነት ባገኘው መረጃ መነሻ አዋጁ ወይም ይህ ዯንብ ወይም በዘህ ዯንብ መሠረት 

የሚወጣ መመሪያ ወይም የሙያ ስነምግባር ዯንብ በተመሠከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ፣ 

በተመሠከረሇት ኦዱተር ወይም በዴርጅት ተጥሷሌ ብል እንዱያምን የሚያስችሌ 

ምክንያት ሲኖር ጥሰት በፇጸመው ሰው ሊይ ክስ በመመሥረት ጉዲዩን በአዋጁ አንቀጽ 

38(3) መሠረት ሇሚሰየሙ የክስ ሰሚዎች ይመራሌ፡፡  

2. የክስ ሰሚዎች የቀረበውን ማስረጃ ከሰሙ በኋሊ ክሱ ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ 

ተረጋግጧሌ ብሇው ካመኑ፣ በተከሳሹ ሊይ እንዯጥፊቱ ክብዯት ከሚከተለት አንደን 

ወይም ከዘያ በሊይ የቅጣት ውሳኔ ያስተሊሌፊለ፣-  

ሀ) ተከሳሹ ተግሳጽ ወይም ማስጠንቀቂያ እንዱሰጠው፣  

ሇ) የተከሳሹ የሙያ ሥራ ወይም የምዛገባ ምሥክር ወረቀት እንዱወሰዴ፣  

ሏ) ተከሳሹ ሇተወሰነ ጊዚ ከሙያው እንዱታገዴ፣  

መ) የተከሳሹ ስም ከመዛገብ ሊይ እንዱሠረዛ፣  

ሠ) ተከሳሹ ከብር 25ሺ ያሌበሇጠ የገንዖብ መቀጮ እንዱከፌሌ፡፡  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የሙያ ሥራ ወረቀቱ የታገዯ ወይም ስሙ 

ከመዛገቡ የተሠረዖ ግሇሰብ ወይም ዴርጅት እራሱን እንዯተመሰከረሇት የሂሣብ 

ባሇሙያ፣ የተመሰከረሇት ኦዱተር ወይም ዴርጅት ማቅረብ አይችሌም፣ የምዛገባ 

የምስክር ወረቀቱም እገዲው ሇሚፀናበት ጊዚ ወይም በሚያቀርበው ማመሌከቻ መሠረት 

ስሙ ተመሌሶ መዛገብ ሊይ እስኪሰፌር ዴረስ እንዯተሠረዖ ይቆጠራሌ፡፡  

4. የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት ተከሳሽ ይግባኝ የጠየቀ ቢሆንም፣ የክስ ሰሚዎች የይግባኙ 

ውጤት እስኪታወቅ ዴረስ ውሳኔው እንዲይፇጸም ካሌወሰኑ በስተቀር ተከሳሹ እንዱታገዴ 

ወይም ስሙ ከመዛገብ እንዱሠረዛ እና የምዛገባ ወይም የሙያ ሥራ የምስክር ወረቀቱ 
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እንዱወሰዴ ወይም እንዱታገዴ የክስ ሰሚዎች የሰጡት ውሳኔ ወዱያውኑ ተፇጻሚ   

ይሆናሌ፡፡  

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

31. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች  

1. በዘህ ዯንብ የተዯነገገው ቢኖርም፣ ይህ ዯንብ ከመጽናቱ በፉት-  

ሀ) ሇማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ አካሌ የሂሳብ ሥራም ሆነ የኦዱት አገሌግልት ሲሰጥ   

   የቆየ ሰው ይህ ዯንብ ከጸናበት ዔሇት ጀምሮ ባለት ስዴስት ወራት ውስጥ የምዛገባ   

   ማመሌከቻ ካቀረበ በዘህ ዯንብ መሠረት የተመሰከረሇት የሂሳብ ባሇሙያ ወይም  

   የተመሰከረሇት ኦዱተር ሆኖ ሇመሥራት የሚፇሇገውን መስፇርት ባያሟሊም    

   ማመሌከቻውን ሇማቅረብ የተፇቀዯው ጊዚ ከሚያበቃበት ቀን ጀምሮ ሇሚቆጠር  

   ከአምስት ዒመታት ያሌበሇጠ ጊዚ ሳይመዖገብ አገሌግልቱን መስጠት ሉቀጥሌ  

   ይችሊሌ፣  

ሇ) በራሱም ሆነ ከላሊ ሰው ጋር በሽርክና በዴርጅት ስም ሇማንኛውም ሪፕርት አቅራቢ  

   አካሌ የሂሣብ ወይም የኦዱት ሥራ አገሌግልት ሲሰጥ የቆየ ሰው ዯንቡ ከፀናበት      

ዔሇት ጀምሮ ባለት ስዴስት ወራት ውስጥ ዴርጅቱ እንዱመዖገብሇት ማመሌከቻ 

ካቀረበ በዘህ ዯንብ መሠረት ዴርጅቱ ሇመመዛገብ ማሟሊት የሚፇሇግበትን 

መስፇርት ባያሟሊም ማመሌከቻውን ሇማቅረብ የተፇቀዯው ጊዚ ከሚያበቃበት ቀን 

ጀምሮ ሇሚቆጠር ከአምስት ዒመታት ያሌበሇጠ ጊዚ ሳይመዖገብ አገሌግልቱን 

መስጠት ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ መሠረት ሳይመዖገብ አገሌግልቱን እንዱሰጥ የተፇቀዯሇት ሰው ወይም 

ዴርጅት በአምስት ዒመት ጊዚ ውስጥ በዘህ ዯንብ እና ይህንን ዯንብ መሠረት በማዴረግ 

ቦርደ የሚያወጣውን መሥፇርት ካሊሟሊ ከአምስት ዒመት በኋሊ ማመሌከቻው ውዴቅ 

ይሆናሌ፡፡  

32. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ቦርደ ይህን ዯንብ በሚገባ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡ 

33. የተሻሩ እና ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች 

    ሀ) የሲቪሌ ሰርቪስ ኮላጅን በዴጋሚ ሇማቋቋም የወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

ቁጥር 121/1998 አንቀጽ 5 ንዐስ አንቀጽ (3) በዘህ ዯንብ ተሽሯሌ፡፡  
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    ሇ) ይህን ዯንብ የሚቃረን ማንኛውም ዯንብ ወይም መመሪያ በዘህ ዯንብ  በተመሇከቱት 

ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡  

34. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ ጥር 6 ቀን 2007 ዒ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ሏ/ ስሇ ሌዩ ሌዩ የንግዴ ህጎች 

የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 246/1954 ዒ.ም 

ከኢትዮጵያ ወዯውጭ አገር ስሇሚሊክ ዛባዴ የወጣ ዯንብ 

የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ 

ከአገር ውስጥ ወዯ ውጭ አገር የሚወጡትን ዔቃዎች ሇመቆጣጠር በ1934 ዒ.ም በወጣው አዋጅ 

መሠረት የወጣ ዯንብ  

1. ይህን ዯንብ የንግዴና የኢንደስትሪ ሚኒስትር39 ያወጣው ከአገር ውስጥ ወዯ ውጭ አገር 

የሚወጡትን ዔቃዎች ሇመቆጣጠር በቁጥር 15/1934 ዒ.ም በወጣው (በኋሊ በተሻሻሇው) 

አዋጅ በ2ኛው አንቀጽ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ነው፡፡ 

2. ይህ ዯንብ “ከኢትዮጵያ ወዯ ውጭ አገር ስሇሚሊክ ዛባዴ የወጣ የ1954 ዒ.ም ዯንብ” 

ተብል ሉጠቀስ ይቻሊሌ፡፡  

3. በቁጥር 53/1936 ዒ.ም የወጣው የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ፣ በቁጥር 101/1939 ዒ.ም 

የወጣው የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ፣ በቁጥር 113/1940 የወጣው የሕግ ክፌሌ 

ማስታወቂያ፣ በቁጥር 133/1942 ዒ.ም የወጣው የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያና እንዱሁም 

በቁጥር 135/1942 ዒ.ም የወጣው የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ በዘህ ተሽረዋሌ፡፡  

4. በዘህ የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ፤ 

ሀ) “ሥሌጣን የተሰጠው ሊቦራቶሪ” ማሇት ከኢትዮጵያ ወዯ ውጭ አገር የሚወጣውን 

ዛባዴ ሇመመርመርና በዘህ ዯንብ ውስጥ የተጠቀሰውን የምስክር ወረቀት ሇመስጠት 

ከንግዴና እንደስትሪ ሚኒስትር ሥሌጣን የተሰጠው ሊቦራቶሪ ማሇት ነው፡፡  

ሇ) “ዛባዴ” ማሇት መሌኩ ከብጫነት ወዯ ጠይምነት የሚሄዴ ከጥርኝ የሚወጣ ወፌራም 

ቅባት ነው፡፡  

ሏ) “ሲቪቶን” ማሇት በዛባዴ ውስጥ የሚገኝ የሳይክልሄፔታዳሴየስ ክፌሌ የሆነ ኦርጋኒክ 

ኮምፒውንዴ ነው፡፡ እርሱም የዛባዴ ዋናው ክፌሌ ነው፡፡  

መ) “ሊኪ ነጋዳ” ማሇት የንግዴና የእንደስትሪ ሥራዎችን ስሇማስመዛገብ በ1954 ዒ.ም 

በቁጥር 184 በወጣው አዋጅ መሠረት በንግዴና እንደስትሪ ሚኒስቴር ተመዛግቦ 

የውጭ ንግዴ ሥራ እንዱሠራ ከንግዴና እንደስትሪ ሚኒስቴር ፇቃዴ የተሰጠው 

ማናቸውም ሰው ማሇት ነው፡፡  
                                                           
39 በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 9(4) መሰረት የንግዴ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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5. ሀ) ማናቸውም ዛባዴ በዘህ ዯንብ ውስጥ በተወሰነው አኳኋን ካሌተመረመረ፣  

 ካሌተጠቀሇሇና ካሌታሸገ፤ 

ሇ) ተመርምሮ በዛባደ ውስጥ የሚገኘው ሲቪቶን ቢያንስ በመቶ አርባ (40) ሆኖ 

ካሌተገኘና፤  

ሏ) ሠንጠረዥ “ሇ” ተብል ከዘህ ጋር ተያይዜ በሚገኘው ፍርም የሆነ የምስክር ወረቀት 

ሊኪው ነጋዳ ከሚያቀርበው የጉምሩክ ዳክሊራሲዮን (መግሇጫ) ጋር ተያይዜ ካሌተገኘ 

በቀር ከኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ግዙት ወዯ ውጭ አገር ሉወጣ 

አይችሌም፡  

6. ከዘህ በሊይ በ5ኛው አንቀጽ የተጻፇው ግዳታ ያሌተፇጸመበት ዛባዴ ከንጉሠ ነገሥቱ 

መንግሥት ግዙት እንዲይወጣ የገንዖብ ሚኒስቴር40 የጉምሩክ መሥሪያ ቤት መከሌከሌ 

አሇበት፡፡  

7. ሀ) ዛባዴ ከኢትዮጵያ ወዯ ውጭ አገር ሇማውጣት የሚፇሌግ ማናቸውም ሊኪ ነጋዳ  

  ሇማውጣት ያሰበውን መሊውን ዛባዴ ሥሌጣን ሇተሰጠው ሊቦራቶሪ ሇምርመራ ማቅረብ  

  አሇበት፡፡ ሥሌጣን የተሰጠው ሊቦራቶሪም ከቀረበሇት ከመሊው ዛባዴ ውስጥ ሇዒይነት  

  ያህሌ በሚወስዯው ዛባዴ ሊይ ከዘህ ጋር ተያይዜ በሚገኘው ሠንጠረዥ “ሀ” 

የተወሰኑትን ምርመራዎች ከፇጸመ በኋሊ በዛባደ ውስጥ በሚገኘው ሲቪቶን መጠን 

መሠረት ዛባደን  በዯረጃ ይመዴበዋሌ፡፡  

ሇ) በውስጡ ከመቶ ሃምሳ (50) በሊይ ሲቪቶን የሚገኝበት ዛባዴ አንዯኛ ዯረጃ ተብል 

ይመዯባሌ፡፡ በውስጡ ከመቶ አርባ (40) እስከ መቶ ሃምሳ (50) የሚሆን ሲቪቶን 

የሚገኝበት ዛባዴ ሁሇተኛ ዯረጃ ተብል ይመዯባሌ፡፡ በውስጡ ከመቶ አርባ (40) 

ያነሰ ሲቪቶን የሚገኝበት ዛባዴ ከኢትዮጵያ ወዯ ውጭ አገር እንዱወጣ 

ስሇማይፇቀዴ ሇባሇቤቱ ይመሇስሇታሌ፡፡  

ሏ) ከኢትዮጵያ ወዯ ውጭ አገር እንዱወጣ ከሊቦራቶሪው የተመሰከረሇት ዛባዴ በሌዩ 

መያዡ ይጠቀሇሌና እዘያው ከሊቦራቶሪው ውስጥ እንዲሇ በናይልን ከረጢት 

ከተከተተ በኋሊ በከረጢቱ ሊይ መሇያ ምሌክት ይዯረግበታሌ፡፡ ቀጥልም ሊቦራቶሪው 

ከረጢቱን ያሽግና በጉምሩክ መጋዖን ውስጥ በዯረሰኝ ያስቀምጠዋሌ፡፡  

 

                                                           
40 በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 9(4) መሰረት የገንዖብ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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መ) ምርመራውን የፇጸመው ሊቦራቶሪ መርምሮ ሇተስማማበት ሇያንዲንደ ክፌሌ ዛባዴ 

በአምስት ቅጅ የሆነ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ ከአምስቱ ቅጅ ውስጥ ሊቦራቶሪው 

አንደን እራሱ ያስቀርና ዋናውን እና ሶስቱን ቅጅዎች ሇሊኪው ነጋዳ ይሰጠዋሌ፡፡ 

ሊኪው ነጋዳም አንደን ቅጅ ሇራሱ አስቀርቶ ዋናውን ከሚያስፇሌጉት ላልች ሰነድች 

ጋር አያይዜ ዛባደን ሇሚቀበሇው (ሇሚገዙው) ወይም ሇባንኩ ይሌክሇታሌ፡፡ የቀሩት 

ሁሇቱ ቅጂዎች ግን ሊኪው ነጋዳ ከሚያቀርበው የጉምሩክ ዳክሊራሲዮን ጋር 

ሇጉምሩክ መሥሪያ ቤት ይቀርባለ፡፡ 

8. ሀ) ሥሌጣን የተሰጠው ሊቦራቶሪ ሇመረመረው ዛባዴ የሚከተሇውን ዋጋ እንዱያስከፌሌ  

   ተፇቅድሇታሌ፡፡  

1) እስከ 20 ኪልግራም ሇሚሆን ……………………………… የኢት/ብር 30.00 

2) ከ20 ኪልግራም በሊይ እስከ 30 ኪልግራም ሇሚሆን ……… የኢት/ብር 40.00 

3) ከ30 ኪልግራም ሇሚበሌጥ …………………………………. የኢት/ብር 45.00 

ሇ/ በዘህ የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ በ7ኛው አንቀጽ የተጠቀሰውን መያዡና ከረጢት  

  የሚያቀርብ ሊቦራቶሪው ነው፡፡ ዋጋውን ግን የሚከፌሇው ሊኪው ነጋዳ ነው፡፡  

9. እያንዲንደ ሊኪ ነጋዳ ሇመርማሪው ሊቦራቶሪ የሚያቀርበው ዛባዴ በሚመረመርበት ጊዚ 

ራሱ ወይም በዯንብ ሥሌጣን የተሰጠው ወኪለ ሇመገኘት መብት አሇው፡፡  

10.  ይህ ዯንብ በነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  

 

አዱስ አበባ ጥቅምት 30 ቀን 1954 ዒ.ም 

እንዲሌካቸው መኯንን 

የንግዴና እንደስትሪ ሚኒስትር 
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ሠንጠረዥ (ሀ) 

ቀን ----------------------- 

የዛባደ ጥቅሌ ተራ ቁጥር -------------------------------------------------------- 

አቅራቢው -------------------------------------------------------------------------- 

1. ጠቅሊሊ መሌክና ሽታ --------------------------------------------------------------- 

2. የማይክሮስኮፔ ምርመራ ---------------------------------------------------------- 

3. ዛባደ ከመቀዛቀ በፉት የተዯረገ ምርመራ፤ 

ሀ/ የሳፕኒፉኬሽን ቁጥር ------------------------------------------------------- 

ሇ/ የኮምጣጣነት ቁጥር --------------------------------------------------------- 

ሏ/ የኤስተር ቁጥር ------------------------------------------------------------ 

መ/ የአሴቶን ቁጥር ------------------------------------------------------------ 

4. ዛባደ ከቀዖቀዖ በኋሊ የተዯረገ ምርመራ፤  

ሀ/ የሳፕኒፉኬሽን ቁጥር --------------------------------------------------------- 

ሇ/ የኮምጣጥነት ቁጥር ---------------------------------------------------------- 

ሏ/ የኤስተር ቁጥር ------------------------------------------------------------- 

መ/ የአሴቶን ቁጥር ------------------------------------------------------------ 

5. የሲቪቶን መጠን ---------------------------------------------------------------- 

6. ዯረጃ፤ ---------------------------------------------------------------------------- 

ሠንጠረዥ (ሇ) 

ዛባደ ወዯ ውጭ አገር ሉወጣ ተገቢ መሆኑን የሚያረጋግጥ 

የምስክር ወረቀት 

እኔ -----------------------   ----------------------------------------- 

         (ስም)      (የተፇቀዯሇት ሊቦራቶሪ ስም) 

(ማዔረግ) ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ከዘህ በታች የተዖረዖረው ዛባዴ በእኔ ወይም በእኔ ተቆጣጣሪነት ተመርምሮ በዯረጃ የተመዯበ 

መሆኑን፤ ዛባደም ከኢትዮጵያ ወዯ ውጭ አገር ሉወጣ ተገቢ መሆኑንና ዯረጃው ከዘህ 

እንዯሚከተሇው መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡  

የሲቪቶኑ መጠን፤ --------------------------------------------------------------------------------- 

ዯረጃው፤ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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የዛባደ ሁኔታ፤  

(ክብዯት፣ የከረጢት ቁጥር፣ የመሇያ ምሌክቶችና የተረፇው) 

-----------------------------  ----------------------------------- 

(ቀን)     (ስም) 
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አዋጅ ቁጥር 181/1992 

ብሔራዊ የትምባሆ ዴርጅትን የሞኖፕሉ መብት ሇብሔራዊ ትምባሆ ዴርጅት (ኢትዮጵያ) 

አክሲዮን ማኅበር ሇማስተሊሇፌ የወጣ አዋጅ 

ብሔራዊ የትምባሆ ዴርጅት በከፉሌ ወዯ ግሌ ይዜታ የተዙወረና ወዯ አክሲዮን ማኅበርነት 

የተሇወጠ በመሆኑ፤ 

ሇብሔራዊ ትምባሆ ዴርጅት በማቋቋሚያ አዋጁ ተሰጥቶት የነበረውን የሞኖፕሉ መብት 

ሇብሔራዊ ትምባሆ ዴርጅት (ኢትዮጵያ) አክሲዮን ማኅበር ማስተሊሇፌ አስፇሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

1. አጭር ርዔስ  

ይህ አዋጅ "ብሔራዊ የትምባሆ ዴርጅትን የሞኖፕሉ መብት ሇብሔራዊ ትምባሆ 

ዴርጅት (ኢትዮጵያ) አክሲዮን ማኅበር ሇማስተሊሇፌ የወጣ አዋጅ ቁጥር 181/1992 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. የሞኖፕሉ መብት መተሊሇፌ  

1. ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶችን ሇመግዙት፤ ሇመቀመም፤ በፊብሪካ ሠርቶ 

ሇማውጣት፤ ሇመሸጥ ወዯ አገር ውስጥ ሇማስገባትም ሆነ ወዯውጭ ሇመሊክ ሇብሔራዊ 

የትምባሆ ዴርጅት በማቋቋሚያው አዋጅ ቁጥር 37/198541 በአንቀጽ 2 እና 9 

ዴንጋጌዎች መሠረት ተሰጥቶት የነበረው የሞኖፕሉ መብት በዘህ አዋጅ ሇብሔራዊ 

ትምባሆ ዴርጅት (ኢትዮጵያ) አክሲዮን ማኅበር ተሊሌፎሌ፡፡  

                                                           
41 ይህ አዋጅ ብሔራዊ ትንባሆ ዯርጅትን ማቋቋሚያ ሲሆን በተጠቃሇለ ህጎች ውስጥ አሌተካተተም፡፡ ሆኖም 
አንቀፅ 2 እና 9 ተፇፃሚነታቸው እንዱቀጥሌ ተዯረገ በመሆኑ እንዯማጣቀሻ ያገሇግለ ዖንዴ ከአዋጁ ውስጥ 
ተወስዯው እንዯሚከተሇው ተቀምጠዋሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ  
የቃለ አግባብ የተሇየ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፣  
1. “ትምባሆ” ማሇት ቅጠልቻቸው ሇመጤስ፣ ሇመታኘክና ሱረት ሇመሆን የሚጠቅሙ “ኒኮቲኒያ” ተብሇው 

የሚታወቁት ሌዩ ሌዩ ተክልች ናቸው፡፡  
2. “የትምባሆ ውጤቶች” ማሇት ሲጃራ፣ሲጋራ፣ ሲጋሪልስ፣ ሱረት፣ የሚታኘክና የፑፒ ትምባሆ እንዱሁም 

የትምባሆ ተረፇ ምርቶች ሁለ ማሇት ነው፡፡ 
9. ሌዩ ሥሌጣን  

ዴርጅቱ ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶችን ሇመግዙት፣ ሇመቀመም፣ በፊብሪካ ሠርቶ ሇማውጣት፣ ሇመሸጥ፣ 
ወዯ አገር ውስጥ ሇማስገባትም ሆነ ወዯ ውጭ ሇመሊክ ብቸኛ ሥሌጣን አሇው፡፡  

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

130 

 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇብሔራዊ ትምባሆ ዴርጅት (ኢትዮጵያ) 

አክሲዮን ማኅበር የተሊሇፇውን የሞኖፕሉ መብት ሇማስከበር አግባብ ያሊቸው የአዋጅ 

ቁጥር 37/1985 አንቀጽ 10-13 ዴንጋጌዎች42 ተፇጻሚነት ይቀጥሊሌ፡፡ 

3. አዋጁ የሚጸናበት ጊዚ  

ይህ አዋጅ ብሔራዊ የትምባሆ ዴርጅት (ኢትዮጵያ) አክሲዮን ማኅበር በንግዴ መዛገብ 

ከተመዖገበበት ቀን ጀምሮ ቢያንስ ሇአሥር ዒመታት ጸንቶ ይቆያሌ።  

 

አዱስ አበባ ህዲር 8 ቀን 1992 ዒ.ም 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጲያ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዛዲንት 

 

 

አዋጅ ቁጥር 103/1990 
                                                           
42 ይህ አዋጅ ብሏራዊ ትንባሆ ዯርጅትን ማቋቋሚያ ሲሆን በተጠቃሇለ ህጎች ውስጥ አሌተካተተም፡፡ ሆኖም 
አንቀፅ 10 እስከ 13 ተፇፃሚነታቸው እንዱቀጥሌ ተዯረገ በመሆኑ ከአዋጅ ውስጥ ተወስዯው እንዯሚከተሇው 
ተቀምጠዋሌ፡፡ 

10. ፇቃዴ የመስጠት ሥሌጣን 
ዴርጅቱ በሚያቀርበው አስተያየት መሠረት ተቆጣጣሪው ባሇሥሌጣን ላልች ባሇሥሌጣኖች ከውክሌና 
ፇቃዴ እንዱሰጡ ሥሌጣን ካሌሰጣቸው በስተቀር፣ ዴርጅቱ ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች ከውጭ 
ሇማስመጣት ወዯ ውጭ ሇመሊክ ሇመሸጥ፣ ሇማዖጋጀትና በፊብሪካ ሠርቶ ሇማውጣት ፇቃዴ የመስጠት 
ሥሌጣን አሇው፡፡  

11. ክሌከሊ  
ማንም ሰው በዴርጅቱ ወይም በተቆጣጣሪው ባሇሥሌጣን በተመዯቡ ባሇሥሌጣኖች ፇቃዴ ሳይሰጠው፣ 
ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች ከውጭ ሇማስመጣት ወዯ ውጭ ሇመሊክ፣ ሇማዖጋጀት፣ በፊብሪካ ሠርቶ 
ሇማውጣት ወይም ሇመሸጥ አይችሌም፡፡  

12.  የመያዛ ሥሌጣን 
በተቆጣጣሪው ባሇሥሌጣን የተመዯቡ ወይም ሥሌጣን የተሰጣቸው ተቆጣጣሪዎች ወይም ሠራተኞች  
1. በዘህ አዋጅ መሠረት ፇቃዴ ባሌተሰጠው ማንኛውም ሰው እጅ ትምባሆ ወይም የትምባሆ ውጤቶች 

ካገኙ፣ እነዘህኑ ዔቃዎች መያዛ ይችሊለ፡፡  
2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የተያትን ዔቃወች በሚመሇከት አግባብ ያሇው ፌ/ቤት ውሳኔ 

እስኪሰጥ ዴረስ ዔቃዎቹን ይዖው ይቆያለ፡፡  
13.  ቅጣት  

ይህን አዋጅ የሚጥስ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት በተሰጠው ፇቃዴ የተመሇከቱትን ግዳታዎች 
የማይፇጽም፣ ማንኛውም ሰው በወንጀሇኛ መቅጫ ሕግ መሠረት ይቀጣሌ፡፡  
ጉዲዩን የማያየው ፌርዴ ቤት ከማንኛውም ላሊ ቅጣት በተጨማሪ ከሕግ ውጭ ተይዖው የተገኙትን 
ትምባሆና የትምባሆ ውጤቶች ሇመንግሥት እንዱወረሱ ሉያዛ ይችሊሌ፡፡  
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የካፑታሌ እቃ ኪራይ ንግዴ ስራ አዋጅ 

በሌዩ ሌዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ሇመሳተፌ ፌሊጏት፡ ዔውቀትና ሙያ ኖሯቸው በካፑታሌ 

እጥረት ምክንያት መንቀሳቀስ ሊሌቻለ ባሇሀብቶች አማራጭ የገንዖብ አቅርቦት ምንጮች 

ማቋቋም የሚያስችሌ ሁኔታ መፌጠር አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

አሁን ባለት የገንዖብ ተቋማት መፌትሔ ሉገኝሇት ያሌቻሇውን ክፌተት የካፑታሌ ዔቃ 

አከራዮች ሉሸፌኑት ይችሊለ ተብሇው በመታመኑ፤ 

የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ንግዴ ሥራን በሚመሇከት በሥራ ሊይ ያለት ሕጏች የተሟለ ሆነው 

ባሇመገኘታቸው፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት ከዘህ 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ አዋጅ ቁጥር 103/1990” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ43 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. “ማከራየት” ማሇት አከራይ አንዴን የካፑታሌ ዔቃ በፊይናንስ ኪራይ ወይም በአጭር 

ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ወይም በደቤ ግዥ ስምምነት መሠረት ያሇምንም መያዡ 

በየተወሰነ ክፌሇ ጊዚ የሚፇጸም ክፌያ እየተቀበሇ ተከራዩ ሇተወሰነ ጊዚ ሇምርትና 

ሇአገሌግልት መስጠት ዒሊማ እንዱጠቀምበት የሚፇቀዴበት በዒይነት የሚዯረግ 

የፊይናንስ አቅርቦት ነው፤ 

2. “የኪራይ ስምምነት ወይም ስምምነት” ማሇት በዘህ አዋጅ ውስጥ እንዯተተረጏመው 

የፊይናንስ ኪራይ፣ የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ወይም የደቤ ግዠ ማሇት ነው፤ 

3. “የፊይናንስ ኪራይ” ማሇት አከራዩ፤ 

ሀ) ቀዯም ሲሌ ይዜት የሚገኘውን የካፑታሌ ዔቃ ወይም 

 

                                                           
43 የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 8, 10 እና 13 በ19/60(2005) አ.807 አንቀጽ 2(1) እና 2(2)  የተሻሻለ ሲሆን 
ንዐስ አንቀጽ 14, 15 እና 16 አዱስ  ተጨምረዋሌ፡፡ 
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ሇ) በተከራዩ መራጭነት አቅራቢ ተብል ከሚጠራው ሦስተኛ ወገን የሚገዙውን  

  የካፑታሌ ፅቃ፣ ተከራዩ በተወሰነ ጊዚ ውስጥ ተከፌል የሚያሌቅ በሁሇቱ ወገኖች 

ስምምነት የተወሰነ ክፌያ በየተወሰነ ጊዚ በመፇጸም እንዱጠቀምበት የሚያከራይበት፣ 

የኪራይ ስምምነቱ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዚ ውስጥ አከራይ በካፑታሌ ዔቃው ሊይ ሙለ 

የባሇቤትነት መብት ይዜ የሚቆይበትና የኪራይ ዖመኑ ሲያበቃ ሁሇቱም ወገኖች 

ከተስማሙ ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን ሉገዙ  የሚችሌበት የኪራይ ዒይነት ነው፤ 

4. “የደቤ ግዠ” ማሇት አከራይና ተከራይ ባዯረጉት ስምምነት መሠረት አከራይ 

በተወሰነ ጊዚ የሚዯረግ ክፌያ እየተከፇሇው አንዴ የተወሰነ የካፑታሌ ዔቃን ተከራዩ 

እንዱጠቀምበት የሚፇቀዴበት፣ እያንዲንደ የኪራይ ክፌያ በተዯረገ ቁጥር ሇክፌያው 

ተመጣጣኝ በሆነ መቶኛ ሌክ ሇተከራዩ የባሇቤትነት መብት የሚተሊሇፌበትና ተከራዩ 

የመጨረሻውን ክፌያ እንዯፇጸመም በካፑታሌ ዔቃው ሊይ ሙለ የባሇቤትነት መብት 

ወዱያውኑ የሚያገኝበት የኪራይ ዒይነት ነው፤ 

5. “የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ” ማሇት በአከራዩ እጅ የሚገኝ አንዴ የተወሰነ 

የካፑታሌ ዔቃን ተከራዩ በሁሇት ወገኖች ስምምነት የተወሰነ ኪራይ በመክፇሌ 

ከሁሇት ዒመት ሊሌበሇጠ ጊዚ እንዱጠቀምበት የሚከራይበት የኪራይ ዒይነት ነው 

6. “ተከራይ” ማሇት በኪራይ ስምምነት መሠረት ሇተወሰነ ጊዚ አንዴን የካፑታሌ ዔቃ 

ኪራይ እየከፇሇ ሇመጠቀም ከአንዴ አከራይ ሊይ የሚከራይ ሰው ነው፤ 

7. “አከራይ” ማሇት በኪራይ ስምምነት መሠረት ሇተወሰነ ጊዚ አንዴን የካፑታሌ ዔቃ 

ኪራይ እየተከፇሇው አንዴ ተከራይ እንዱገሇገሌበት የሚያከራይ ሰው ነው፤ 

8. “የካፑታሌ ዔቃ” ማሇት ምርት ሇማምረት ወይም አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ 

ማንኛውም መሳሪያ ወይም ማሽን ሲሆን አክሰሰሪዎችን ይጨምራሌ፤ 

9. “አቅራቢ” ማሇት ከአከራይ ወይም ተከራይ ላሊ ሆኖ የካፑታሌ ዔቃዎችን በመሸጥ 

ንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማራ ሰው ነው፤ 

10. “የኢንቨስትመንት ሕግ” ማሇት የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 769/2004 ወይም 

ስሇኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ስሇተከሇለ የሥራ 

መስኮች የወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 270/2005 ወይም ሁሇቱም 

ነው፣ 

11. “ሉሰረዛ የማይችሌ ስምምነት” ማሇት በሕግ አፇጻጸም ወይም በስምምነት ብቻ 

ካሌሆነ በስተቀር ሉሠረዛ የማይችሌ የኪራይ ስምምነት ነው፡ 
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12. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤  

13. “ሚኒስቴር” ማሇት የንግዴ ሚኒስቴር ነው44፤ 

14. “የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ” ማሇት የፊይናንስ ኪራይ እና የደቤ ግዠን ያጠቃሌሊሌ፡  

15. “ዋና ስራ አስፇጻሚ” ማሇት በማናቸውም የማዔረግ ስም የሚጠራ ቢሆንም የአንዴን 

አከራይ የእሇት ተእሇት ስራዎች በዋና ኃሊፉነት ስሌጣን የተሰጠው ሰው ነው፤ 

16. “ዲይሬክተር” ማሇት በማናቸውም የማዔረግ ስም የሚጠራ ቢሆንም የአንዴ አከራይ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ነው።። 

ክፌሌ ሁሇት 

የፇቃዴ አሰጣጥ፣ የኪራይ ስምምነት ባህሪያትና የተዋዋይ ወገኖች መብትና  

ግዳታዎች  

3. የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ንግዴ ስራ ፇቃዴ45 

1. የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ንግዴ ሥራ የሚካሄዯው ከሚኒስቴሩ ፇቃዴ 

በተሰጠው አከራይ ይሆናሌ፡፡ 

2. የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ሰው የካፑታሌ ዔቃ 

ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ሉሰራ አይችሌም። 

3. ሚኒስቴሩ የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ ሇማግኘት መሟሊት 

ስሊሇባቸው መስፇርቶች መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

4. የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

1. የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ንግዴ ሥራ የሚካሄዯው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ 

በተሰጠው አከራይ ይሆናሌ፡፡  

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ 

የተሰጠው አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ተጨማሪ ፇቃዴ ሳያስፇሌገው በካፑታሌ ዔቃ 

ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ሊይ ሉሰማራ ይችሊሌ፡፡ 

3. የካፑታሌ ፅቃ ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ሰው የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ 

ኪራይ ንግዴ ሥራ ሉሰራ አይችሌም። 

4. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ፡- 

ሀ) የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ ሇማግኘት መሟሊት ያሇባቸው  

                                                           
44

 በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 9(4) መሰረት የንግዴ እና ኢንዯስትሪ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
45 ቀዴሞ አንቀጽ 3 የነበረው በ19/60(2005) አ.807 አንቀጽ 2(3) ተሰርዜ በአዱስ አንቀጽ 3 እና 4 የተተካ ሲሆን 
ከአንቀጽ 4 እስከ 19 የነበሩት እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከአንቀጽ 5 እስከ 20 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡  
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   መስፇርቶች፤ 

ሇ) በካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማራ ኩባንያ ዲይሬክተሮች እና   

   ዋና ሥራ አስፇጻሚ ማሟሊት ስሊሇባቸው የብቃትና ችልታ መስፇርቶች፤ 

ሏ) በካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ንግዴ ሥራ የተሰማራ ኩባንያ ሉይዛ ስሇሚገባው   

   የካፑታሌ መጠንና መጠባበቂያ፤እና 

መ) ሇአጠራጣሪ ሂሣቦች ስሇሚያዖው መጠባበቂያና ሇቋሚ ንብረቶች ስሇሚዯረግ    

    የእርጅና ቅናሽ፤መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

5. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የካፑታሌ ዔቃ 

ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ የተሰጠው ኩባንያ አሰራሩ ሇአዯጋ ያሌተጋሇጠ፣ 

አስተማማኝና ጤናማ መሆኑን ሇማረጋገጥ፡- 

ሀ) ሪፕርቶች በኩባንያው በየጊዚው እንዱቀርብሇት ማዖዛ፤ 

ሇ) በኩባንያው ሊይ በማናቸውም ጊዚ ያሇቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በቦታው ተገኝቶ   

   ቁጥጥር ማካሄዴ ወይም እንዱካሄዴ ማዴረግ፤ 

ሏ) የኩባንያውን ዲይሬክተር ወይም ዲይሬክተሮች ወይም ዋና ስራ አስፇጻሚ   

    ከሥራ ማገዴ ወይም ማሰናበት፤ እና 

መ) ማናቸውንም ላሊ አግባብነት ያሇውን የማስተካከያ እርምጃ መውስዴ፤ 

          ይችሊሌ፡፡ 

6. ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት ስሌጣን ባሇው መንግስታዊ አካሌ ፇቃዴ ተሰጥቶት 

በካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ንግዴ ስራ ሊይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው ይህ አዋጅ 

ከፀናበት ቀን ጀምሮ  12 ወራት ውስጥ በዘህ አዋጅ መሠረት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ 

ባንክ የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ። 

5. የኪራይ ስምምነቶች አጠቃሊይ ባህሪያት 

ማንኛውም የኪራይ ስምምነት ቢያንስ የሚከተለትን ይይዙሌ፡ 

1. የኪራይ ዒይነቱን፤ 

2. የካፑታሌ ዔቃውን ሇመሇየት የሚያስችሌ በቂ መግሇጫ፣ የካፑታሌ ዔቃውን ሙለ 

ዋጋ እና በኪራይ ስምምነቱ መሠረት የሚከፇሇውን ጠቅሊሊ ኪራይ፣ 

3. የእያንዲንደ ኪራይ መጠን፣ ጠቅሊሊው ኪራይ የሚከፇሌበት ጊዚና እያንዲንደ 

የኪራይ ክፌያ የሚዯረግበት ቀን ወይም ቀኑ የሚወሰንበት ዖዳ፤ ተከራዩ በውለ 

መሠረት በተወሰነው ቀን ኪራዩን የሚከፌሌ መሆኑን፤ 
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4. ስምምነቱ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዚ ውስጥ ሦስተኛ ወገኖች በካፑታሌ ዔቃው ሊይ 

ጉዲት ቢያዯርሱበት ተከራዩ የማሠራት ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የሚያሳይ 

ዴንጋጌ፤ 

5. ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃው በተሊሇፇሇት ጊዚ አገሌግልቱን የሚቀንስ ጉዴሇት ያሇበት 

ሆኖ ካገኘው ስምምነቱን አቋርጦ የካፑታሌ ዔቃውን የመመሇስ መብት ያሇው 

ስሇመሆኑ የሚያሳይ ዴንጋጌ፤ 

6. በአከራዩና በካፑታሌ ዔቃ አቅራቢው መካከሌ ከተዯረገ የሽያጭ ውሌ የሚመነጩ 

መብቶችንና ጥቅሞችን ሇተከራዩ ሇማስተሊሇፌ አከራዩ የገባው ቃሌ፤ 

7. ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነቱ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዚ ሁለ በስምምነቱ 

በተገሇጸው ሁኔታ በተከራየው የካፑታሌ ዔቃ ሊይ ሁከት የማይዯረግበት 

የባሇይዜታነት መብት ያሇው መሆኑን የሚያሳይ ቃሌ፤ 

8. ተከራዩ በካፑታሌ ዔቃው ሲጠቀም በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርስ ሞት፡ የአካሌ 

ጉዲት ወይም የንብረት ጉዲት አከራዩ እንዯአከራይነቱ ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን 

የሚያሳይ ቃሌ። 

6. የኪራይ ስምምነቶች ሌዩ ባህሪያት 

1. የፊይናንስ ኪራይ ስምምነትን በሚመሇከት፤ 

ሀ) ተከራዩ የኪራይ ስምምነቱ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዚ ሁለ የካፑታሌ ዔቃውን 

ሇአከራዩ እንዯባሇአዯራ ብቻ ሆኖ ይይዙሌ፤ በካፑታሌ ዔቃው ሊይም ምንም ዒይነት   

ባሇቤትነት መብት አይኖረውም፤ 

ሇ) ስምምነቱ ውሌ የተገባበት ሙለ ዋጋ በኪራይ ተከፌል የሚሸፇንበትና ሉሠረዛ  

  የማይችሌበት ስምምነት ይሆናሌ፤ 

ሏ) የስምምነቱ ጊዚ ሲያበቃ ሁሇቱ ወገኖች ከተስማሙ ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን  

  የመግዙት ምርጫ ሉኖረው ይችሊሌ፤ ካሌተስማሙ ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን  

  ሇአከራዩ ይመሌሳሌ፤ 

መ) ተከራዩ ሇካፑታሌ ዔቃው መዴን የመግባትና ተገቢውን እዴሳት የማዴረግ  

  ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑ መገሇጽ ይኖርበታሌ። 

2. የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ስምምነትን በሚመሇከት፤ 

ሀ) ተከራዩ የተከራየው የካፑታሌ ዔቃ የአከራዩ ንብረት ሆኖ የሚቆይና የስምምነቱ  

  ጊዚ ሲያበቃ ሁሇቱ ወገኖች በሚስማሙበት መሠረት ስምምነቱ እንዯገና  
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  እንዱራዖም ወይም ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን እንዱገዙ ካሌተስማሙ በስተቀር  

  ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን ሇአከራዩ የሚመሌሰው ይሆናሌ፤ 

ሇ) ስምምነቱ አሇጊዚው በመቋረጡ ምክንያት በላሊው ወገን ሊይ ጉዲት ያዯረሰው  

  ወገን ሇዯረሰው ጉዲት ካሳ የሚከፌሌ ሆኖ፣ ተከራይም ሆነ አከራይ ስምምነቱን  

  የመሰረዛ መብት ይኖራቸዋሌ፤ 

ሏ) አከራይ ሇካፑታሌ ዔቃው መዴን የመግባትና ተገቢውን እዯሳ የማዴረግ ኃሊፉነት  

  ያሇበት መሆኑ መገሇጽ ይኖርበታሌ። 

3. የደቤ ስምምነትን በሚመሇከት፤ 

ሀ) እያንዲንደ የኪራይ ክፌያ በተፇጸመ ቁጥር ሇከፌያው ተመጣጣኝ በሆነ መቶኛ  

  ሌክ የባሇቤትነት መብት እንዱሁም የመጨረሻው የኪራይ ክፌያ እንዯተፇጸመ  

  ወዱያውኑ የካፑታሌ ዔቃው ሙለ የባሇቤትነት መብት ሇተከራዩ የሚተሊሇፌሇት  

  ይሆናሌ፡  

ሇ) ስምምነቱ በማናቸውም ወገን አሇጊዚው በሚቋረጥበት ጊዚ ከስምምነቱ የሚመነጭ  

  የባሇቤትነት መብቶችና ጥያቄዎች እሌባት የሚያገኙበትን ሁኔታ ሁሇቱ ወገኖች  

  በስምምነቱ ያካትታለ፤ 

ሏ) ተከራዩ ሇካፑታሌ ዔቃው መዴን የመግባትና ተገቢውን እዯሳ የማዴረግ ኃሊፉነት  

   ያሇበት መሆኑ መገሇጽ ይኖርበታሌ። 

7. ኪራይን ስሊሇመከፇሌና ላልች ጥፊቶች 

1. ተከራዩ ኪራዩን በወቅቱ ባይከፌሌ ወይም ስምምነቱን የሚጥስ ላሊ ጥፊት ቢፇጽም 

ተከራዩ የፇጸመው ጥፊት ሉወገዴ የሚችሌ ከሆነ በስምምነቱ መሠረት እንዱፇጽም 

አከራዩ የ30 ቀን ጊዚ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ 

2. ተከራዩ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተወሰነው ጊዚ ውስጥ ጥፊቱን ባያስወግዴ 

አከራዩ ስምምነቱን መሠረዛ፣ የካፑታሌ ዔቃውን ወዯ ይዜታው መመሇስና ሇዯረሰበት 

ጉዲት ካሣ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

3. ተከራዩ ኪራዩን በወቅቱ ያሌከፇሇ እንዯሆነ ጥፊቱ የተወገዯ ወይም ያሌተወገዯ 

ቢሆንም እንኳ አከራይ ውዛፈን ኪራይ ከወሇዴና ካሣ ጋር ማስከፇሌ ይችሊሌ። 

8. በተከራየው የካፑታሌ ዔቃ ሊይ ስሊለ ጉዴሇቶች 

1. ስምምነቱ በተዯረገበት ወቅት በተከራዩ ሇታወቀ የካፑታሌ ዔቃ ጉዴሇት አከራዩ 

ኃሊፉነት የሇበትም፡፡ 
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2. አከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን ሇተከራዩ ባስረከበበት ወቅት ያወቀውን ወይም ሉያውቀው 

የሚገባውን ጉዴሇት ሇተከራዩ ሳያሳውቀው ቀርቶ በካፑታሌ ዔቃው ጉዴሇት 

ምክንያት በተከራዩ ሊይ ሇሚዯርስ ማናቸውም ጉዲት ካሣ የመክፇሌ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

3. በኪራይ ስምምነቱ በላሊ አኳኋን ካሌተወሰነ በስተቀር፤ ተከራዩ በሰጠው ዛርዛር 

የመምረጫ መስፇርት መሠረት አከራይ የካፑታሌ ዔቃውን እስከገዙ ዴረስ ዔቃው 

ሇተፇሇገው ዒሊማ አገሌግልት ሇመስጠት ጉዴሇት ያሇበት ወይም የማይስማማ ሆኖ 

ቢገኝ በኃሊፉነት አይጠየቅም። 

4. ተከራዩ የተከራየውን የካፑታሌ ዔቃ በኪራይ ስምምነቱ መሠረት ወይም ተቀባይነት 

ያሇውን ሥርዒት ወይም አጠቃቀም በመከተሌ የማይገሇገሌበት ከሆነና የተከራዩ 

አጠቃቀም በካፑታሌ ዔቃው ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ ከሆነ አከራዩ ሇተከራዩ ቅዴሚያ 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት ስምምነቱን ሇመሠረዛና የአከራየውን የካፑታሌ ዔቃ ወዯ 

ይዜታው ሇመመሇስ መብት አሇው። 

9. ስሇመክሰር 

1. በኪራይ ስምምነቱ መሠረት ተከራዩ ግዳታውን እስከተወጣ ዴረስ አከራዩ እንዯከሰረ 

በፌርዴ ቤት ቢወሰን እንኳን የከሰረውን አካሌ በሕግ የሚተካ አካሌ በስምምምነቱ 

ግዳታዎችና ሁኔታዎች መሠረት ይቀጣሌ። 

2. የተከራዩ መክሰር በፌርዴ ቤት ቢወሰንም በተከራየው የካፑታሌ ዔቃ ሊይ አከራዩ 

ያሇውን የባሇቤትነት መብት አያሳጣውም፤ የተጠበቀ ይሆናሌ፡፡ 

10. ስሇጉዲት ካሣ 

1. ስምምነቱ በተከራዩ በሚሠረዛበት ጊዚ ተከራዩ የተከራየውን የካፑታሌ ዔቃ ሇአከራዩ 

እንዱመሌስ ተገቢው ማሳሰቢያ ተሰጥቶት ካሊስረከበ አከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን 

ወዱያውኑ ወዯ ይዜታው የመመሇስና ሇዯረሰበት ጉዲት ካሣ የመጠየቅ መብት 

አሇው፡፡ 

2. የሚከራየው የካፑታሌ ዔቃ ከአከራይ ወዯ ተከራይ ከመተሊሇፈ በፉት በተከራይ 

ጥፊት ምክንያት በአከራይ ሊይ ማናቸውም ጉዲት ቢዯርስበት፣ አከራይ በቅን ሌቦና 

እስከፇጸመና በተከራይ ጥያቄ የካፑታሌ ዔቃውን ሇመግዙት ወጪ የዯረሰበት እስከሆነ 

ዴረስ ተከራይ በአከራይ ሊይ ሇዯረስው ጉዲት ካሣ መክፇሌ አሇበት። 
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3. የፊይናንስ ኪራይን እና የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይን በሚመሇከት ተከራዩ 

የተከራየውን የካፑታሌ ዔቃ የስምምነቱ ጊዚ ሲያሌቅ ሳይመሌስ የቀረ እንዯሆነ 

በስምምነቱ ውስጥ በላሊ አኳኋን ካሌተወሰነ በስተቀር አከራዩ የተከራየውን የካፑታሌ 

ዔቃ ወዯይዜታው የመመሇስና ሇዯረሰበት ጉዲት ካሣ የመጠየቅ መብት አሇው። 

11. መብትን ስሇማስተሊሇፌ 

ተከራዩ በስምምነቱ መሠረት በካፑታሌ ዔቃው በሰሊም ሇመጠቀም ያሇውን መብት 

እስካሌተጋፊ ዴረስ አከራዩ በኪራይ ስምምነቱ መሠረት ያገኘውን መብት ሇሦስተኛ 

ወገን የማስተሊሇፌ የተናጠሌ መብት አሇው፡፡ 

12. በሦስተኛ ወገኖች የሚቀርብ ጥያቄ 

1. በካፑታሌ ዔቃው ሊይ መብት አሇኝ በማሇት በሦስተኛ ወገን የሚቀርብ 

ማንኛውም ክስ በአከራዩ ሊይ መቅረብ አሇበት። 

2. የተከራዩን አበዲሪዎች ጨምሮ ላልች ሦስተኛ ወገኖች 

በካፑታሌ ዔቃው ሊይ ከሚያቀርበቸው ጥያቄዎች ይሌቅ አከራዩ ያሇው የባሇቤትነት 

መብት ምንጊዚም ቅዴሚያ ይሰጠዋሌ። 

3. ተከራዩ በካፑታሌ ዔቃው በሰሊም እንዲይጠቀም በሦስተኛ 

ወገኖች የሚዯርስበትን ችግር ወይም ሁከት ሇአከራዩ ማሳወቅ አሇበት። 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) በተገሇጸው መሠረት ተከራዩ 

አከራዩን ሳያሳውቅ የቀረ ወይም የዖገየ እንዯሆነ አከራዩ ሇሚያወጣው ወጪና 

ሇሚዯርስበት ጉዲት ኃሊፉ ይሆናሌ። 

5. ሦስተኛ ወገን በአከራዩ ሊይ በሚያቀርበው ክስ ምክንያት 

የካፑታሌ ዔቃው ዋጋ የቀነሰ እንዯሆነ ተከራይ በአዱሱ ዋጋ መሠረት ኪራይ 

እንዱቀንስሇት ወይም ስምምነቱ እንዱሰረዛ የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ 

13. የኪራይ ስምምነት መቋረጥ 

1. ማንኛውም የኪራይ ስምምነት በስምምነቱ በተገሇጸው ቀን 

ይቋረጣሌ። 

2. በኪራይ ስምምነቱ በላሊ አኳኋን ካሌተወሰነ በስተቀር በተከራዩ 

መሞት ወይም ችልታ ማጣት ምክንያት ስምምነቱ አይቋረጥም። 

3. የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ስምምነት ዖመን ሲያበቃ 

ተከራይ የተከራየውን የካፑታሌ ዔቃ እንዯያዖ ቢቀርና አከራይም እንዱመሇስሇት 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

139 

 

ባይጠይቅ ከተዋዋዮቹ ወገኖች አንዯኛው ስምምነቱ እንዱቋረጥ እስከሚጠይቅ ዴረስ 

በመጀመሪያ የተገባው የኪራይ ስምምነት እንዯተራዖመ ይቆጠራሌ። 

14. ተከራዩ በካፑታሌ ዔቃው ሊይ ግዳታ  መፌጠር የላሇበት 

ስሇመሆኑ 

1. ተከራዩ በተከራየው የካፑታሌ ዔቃ ሊይ ማናቸውንም የክፌያ 

ወይም ላሊ ግዳታ መግባት አይችሌም። 

2. የክፌያ ወይም ላሊ ማናቸውም ግዳታ በካፑታሌ ዔቃው ሊይ 

በተከራዩ የተገባ እንዯሆነ፣ ይኽው ግዳታ ዋጋ የላሇው ይሆናሌ። 

3. በካፑታሌ ዔቃው ሊይ በአከራዩ የተገባ ግዳታን ወይም 

የሚጠየቅ ግብርን የሚችሇው አከራዩ ነው። 

15. የካፑታሌ ዔቃውን ስሇመያዛና ስሇመጠበቅ 

1. ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃው በእጁ እስካሇ ዴረስ በጥንቃቄ 

ይይዙሌ፣ ይጠብቃሌ። 

2. ተከራዩ ያሇአከራዩ ፇቃዴ የካፑታሌ ዔቃውን አጠቃቀም ሁኔታ 

መቀየር አይችሌም። 

ክፌሌ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

16. ማበረታቻዎች46 

1. አከራይ ሇኪራይ ተግባር የሚውለ የካፑታሌ ዔቃዎችን ወዯ 

አገር ውስጥ በሚያስገባበት ጊዚ በኢንቨስትመንት ሕጉና በዘሁ ሕግ በተሰጠው 

ሥሌጣን የኢንቨስትመንት ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ከጉምሩክ ቀረጥ 

ነጻ የመሆን መብት አሇው። 

2. “የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ማናቸውም አቅራቢ አግባብ ባሊቸው ሕጎች መሠረት ከውጭ አገር ሇሚያስገባው 

የካፑታሌ ዔቃ ከጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ነፃ የመሆን መብት አሇው፡፡ 

3. በካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ሇተገዙ የካፑታሌ ዔቃ ክፌያ ሇአከራይ 

በሚፇፀምበት ጊዚ የተጨማሪ እሴት ታክስ አይከፇሌበትም። 

17. ስሇ እርጅና ቅናሽና በገቢ ሊይ ስሇሚጣሌ ግብር 

                                                           
46 19/60(2005) አ.807 አንቀጽ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 
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1. የፊይናንስ ኪራይን እና የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይን 

በሚመሇከት አከራይ የካፑታሌ ዔቃው ባሇቤት በመሆን የካፑታሌ ዔቃዎቹ የእርጅና 

ቅናሽ ከሚገኘው የኪራይ ገቢ ሊይ ተቀናሽ ይዯረግሇታሌ፡፡ ሆኖም የደቤ ግዥ 

ስምምነትን በሚመሇከት የእርጅና ቅናሽ የሚታሰበው ሇተከራዩ ይሆናሌ፡፡ 

2. በኪራይ ስምምነት መሠረት አከራይ የሚያገኘው ኪራይ 

እንዯገቢ ይቆጠራሌ። 

3. በተከራይ የሚከፇሌ ኪራይ እንዯመዯበኛ ወጪ ተቆጥሮ ሇግብር 

ዒሊማ ከተከራይ ገቢ ሊይ ተቀናሽ ይሆናሌ፡፡ 

18. የሚኒስትሮች ምክር ቤት፤ የሚኒስቴሩ እና የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ ሥሌጣንና ተግባር47 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት፡- 

ሀ) የካፑታሌ ዔቃ ምዛገባና ቁጥጥርን የሚመሇከት ዯንብ፤ እና 

ሇ) ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ላልች ዯንቦችን፤ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ የካፑታሌ ዔቃ ስምምነቶች፣ ማሻሻያዎች፣ ሇውጦች እና የተቋረጡ 

የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነቶችን ይመዖግባሌ። 

3. ሚኒስቴሩ ተከራዩ የተከራየውን የካፑታሌ ዔቃ የመመሇስ ግዳታ ቢኖርበትና 

ባይመሌስ የካፑታሌ ዔቃው ሇአከራዩ መመሇሱን ሇማረጋገጥ የሚያስችለ አግባብ 

ያሊቸውን እርምጃዎች ይወስዲሌ፤ ሇአፇጸጸም እንዱረዲው ፕሉስን ሉያዛ    

ይችሊሌ፡፡ 

4. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ መሠረት የካፑታሌ ዔቃዎች ፊይናንስ 

ሇመቆጣጠርና ሇመከታተሌ የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሚኒስቴሩ ይህንን 

አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ላልች መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

19. የላልች ሕጎች ተፇጻሚነት 

በዘህ አዋጅ በላሊ ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር አግባብነት ያሊቸው የፌትሏብሔር ሕግ 

እና የንግዴ ሕግ ዴንጋጌዎች በኪራይ ስምምነት ሊይ ተፇጻሚ ይሆናለ። 

 

 

                                                           
47 በ19/60(2005) አ.807 አንቀጽ 2(6) ተሻሻሇ፡፡ 
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20. አዋጁ የሚጸናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ ከየካቲት 26 ቀን 1990 ዒ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ የካቲት 26 ቀን 1990 ዒ.ም 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዛዯንት 
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ዯንብ ቁጥር 309/2006 ዒ.ም 

ስሇካፑታሌ እቃዎችና ስሇካፑታሌ እቃ ኪራይ ስምምነቶች ምዛገባና ቁጥጥር የወጣ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 ዒ.ም አንቀጽ 5 እና በካፑታሌ 

ዔቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ አዋጅ ቁጥር 103/1990 ዒ.ም (በአዋጅ ቁጥር 807/2005 እንዯተሻሻሇ) 

አንቀጽ 18 መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የካፑታሌ ዔቃዎችና የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነቶች ምዛገባና ቁጥጥር 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 309/2006” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፡ 

1. “አዋጅ” ማሇት የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ አዋጅ ቁጥር 103/1990 

(በአዋጅ ቁጥር 807/2005 እንዯተሻሻሇ) ነው፤  

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 ሥር የተመሇከቱት ትርጓሜዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፤ 

3. “የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነት” ማሇት የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ ወይም 

የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ስምምነት ነው፤ 

4. “መዛጋቢ አካሌ” ማሇት ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች ውስጥ አገሌግልት ሉሰጡ 

የሚችለ የካፑታሌ ዔቃዎችን በሚመሇከት ሚኒስቴሩ ሲሆን በአንዴ ክሌሌ ውስጥ 

ብቻ አገሌግልት ሉሰጡ የሚችለ የካፑታሌ ዔቃዎችን በሚመሇከት አግባብ ያሇው 

የክሌለ አካሌ ነው፤ 

5. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ-መንግስት 

አንቀጽ 47 (1) የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባና ፡ 

የዴሬዲዋ ከተሞች አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

6. “ጥቃቅን ኢንተርፔራይዛ” እና “አነስተኛ ኢንተርፔራይዛ” የሚለት በሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 201/2003 አንቀጽ 2 (1) እና (2) የተሰጣቸው ትርጉም 

ይኖራቸዋሌ፤ 
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7. "ታዲጊ መካከሇኛ ኢንተርፏራይዛ” ማሇት ሇአነስተኛ ኢንተርፔራይዛ 

የተቀመጠውን የሰው ኃይሌና ጠቅሊሊ ሃብት ዯረጃ በማሇፌ ወዯ መዯበኛ 

ኩባንያነት በመሸጋገር ሊይ ያሇ ኢንተርፏራይዛ ነው፤ 

8. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇፀው የሴትንም ያካትታሌ፡፡ 

3. ስሇካፑታሌ ዔቃዎች ምዛገባ 

1. በካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ የተሠማራ ማንኛውም ሰው ሇተከራዮች 

የሚያቀርባቸውን የካፑታሌ ዔቃዎች የማስመዛገብ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የካፑታሌ ዔቃን ሇማስመዛገብ የሚቀርብ 

ማመሌከቻ መዛጋቢ አካለ ባዖጋጀው ቅጽ ሊይ ተሞሌቶና ከሚከተለት ጋር ተያይዜ 

መቅረብ አሇበት፡- 

ሀ) አስመዛጋቢው በሚመሇከተው አካሌ የተሰጠውን የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ   

  ኪራይ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ ወይም የካፑታሌ ፊይናንስ ንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

  ወይም የአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ፇቃዴ፤ 

ሇ) የካፑታሌ ዔቃውን ሇመሇየት የሚያስችሌ መግሇጫ፤ 

ሏ) አመሌካቹ የካፑታሌ እቃው ባሇቤት መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ፤ 

መ) መዛጋቢው አካሌ የሚጠይቃቸው ላልች ሰነድች፡፡ 

3. መዛጋቢው አካሌ የቀረበውን ማመሌከቻ መርምሮ ትክክሇኛ ሆኖ ሲያገኘው 

የካፑታሌ ዔቃውን በዘህ ዯንብ አንቀጽ 9 (1) መሠረት ይመዖግበዋሌ፤ የምዛገባ 

ምስክር ወረቀትም ሇአመሌካቹ ይሰጣሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ መሠረት የተዯረገ የካፑታሌ ዔቃ ምዛገባ በየዒመቱ መታዯስ አሇበት፡፡ 

4. የካፑታሌ ዔቃ ምዛገባን ስሇማገዴና ስሇመስረዛ 

1. የካፑታሌ ዔቃዎችን በሚመሇከት ማንኛውም ህገወጥ ዴርጊት ተፇፅሟሌ ተብል 

ሲገመት ምዛገባው ሉታገዴ ይችሊሌ፡፡ የእገዲው የጊዚ ገዯብ ከ30 ተከታታይ ቀናት 

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

2. ማንኛውም የካፑታሌ ዔቃ ባሇቤት የምዛገባ የምስክር ወረቀት ያገኘው በህገወጥ 

ወይም በተጭበረበረ መንገዴ መሆኑን መዛጋቢው አካሌ ሲያረጋግጥ ምዛገባውን    

ይሰርዖዋሌ፡፡ 
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3. የምዛገባ የምስክር ወረቀት የተሰጠበት የካፑታሌ ዔቃ ሙለ በሙለ መውዯሙ 

ሲረጋገጥ ምዛገባው ይሰረዙሌ፡፡ ባሇቤቱም የካፑታሌ ዔቃው በወዯመ ከ15 ቀናት 

ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ ሇመዛጋቢው አካሌ በፅሁፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡  

5. ምትክ የምዛገባ ምስክር ወረቀት ስሇመስጠት  

የካፑታሌ ዔቃ ምዛገባ ምስክር ወረቀት የጠፊበት ወይም የተበሳሸበት ሰው ሇመዛጋቢው 

አካሌ ሲያመሇክትና መዛጋቢው አካሌ ሲያምንበት አስፇሊጊውን ፍርማሉቲ አሟሌቶ 

ምትክ የምዛገባ ምስክር ወረቀት ይሰጠዋሌ፡፡ 

6. ስሇካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነት ምዛገባ  

1. በካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ የተሠማራ ማንኛውም ሰው ከማንኛውም ተከራይ 

ጋር የገባውን የካፑታሌ እቃ ኪራይ ስምምነት እና የስምምነቱን  መሻሻሌ፣ መሇወጥ 

ወይም መቋረጥ የማስመዛገብ ኃሊፉነት አሇበት።  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነትን 

ሇማስመዛገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ መዛጋቢ አካለ ባዖጋጀው ቅጽ ሊይ ተሞሌቶና 

ክሚከተለት ጋር ተያይዜ መቅረብ አሇበት፡- 

ሀ) የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ውለ ቅጂ፤ 

ሇ) የካፑታሌ ዔቃው ምዛገባ ምስክር ወረቀት፤ እና 

ሏ) መዛጋቢው አካሌ የሚጠይቃቸው ላልች ሰነድች፡፡ 

3. መዛጋቢው አካሌ የስምምነቱ ይዖት አግባብ ካሊቸው የአዋጁና የፌትሏብሔር ሕግ 

ዴንጋጌዎች ጋር የሚጣጣም መሆኑን ሲያረጋግጥ ስምምነቱን ይመዖግባሌ። 

4. በዘህ አንቀጽ መሠረት የተመዖገበ የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነት ከተመዖገበበት 

ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ መሠረት ያሌተመዖገበ የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነት ወይም 

የስምምነቱ መሻሻሌ፣ መሇወጥ ወይም መቋረጥ የህግ ውጤት አይኖረውም፡፡ 

7. የምዛገባ አገሌግልት ክፌያ 

1. የካፑታሌ ዔቃ ወይም የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነት ሇማስመዛገብ ሇሚኒስቴሩ 

የሚከፇሌ የምዛገባ አገሌግልት ክፌያ ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ 

የተመሇከተው ይሆናሌ፡፡ 
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2. የካፑታሌ ዔቃ ወይም የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነት ሇማስመዛገብ ሇክሌሌ 

መዛጋቢ አካሌ የሚከፇሌ የምዛገባ አገሌግልት ክፌያ አግባብ ባሇው የክሌለ አካሌ 

የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

8. ቁጥጥርና የብቃት ምርመራ ስሇማዴረግ 

1. መዛጋቢው አካሌ በሚያወጣው የጊዚ ሰላዲ መሰረት ወይም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው 

በማንኛውም ጊዚ ሇጥቃቅን፣ አነስተኛና ታዲጊ መካከሇኛ ኢንተርፔራይዜች 

በተከራዩት የካፑታሌ ዔቃዎች ሊይ የአጠቃቀም ቁጥጥርና የብቃት ምርመራ 

እንዱዯረግ ያስተባብራሌ፡፡ 

2. የካፑታሌ ዔቃ አከራዮችና ተከራዮች በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በሚዯረገው 

የቁጥጥር ወይም የብቃት ምርመራ ውጤት መሰረት የሚሰጧቸውን ውሳኔዎች 

የመተግበር ግዳታ ይኖርባቸዋሌ። 

9. የመዛጋቢው አካሌ ሥሌጣንና ተግባር 

የዘህ ዯንብ ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ መዛጋቢው አካሌ የሚከተለት 

ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. ሇተከራዮች የሚቀርቡ የካፑታሌ ዔቃዎችን በዒይነት፣  በመጠን፣ በአምራች፣ 

በስሪት ዖመንና በመሳሰለት በመሇየትና በአምራች የተሰጧቸውን መሇያ ቁጥሮች 

በመጥቀስ ይመዖገባሌ፤ 

2. ስሇተመዖገቡት የካፑታሌ ዔቃዎችና የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነቶች የመረጃ 

ስርዒት ይገነባሌ፣ የተሟሊ፣ የተናበበና የተቀናጀ አገራዊ መረጃ ይይዙሌ፤ 

3. የተመዖገቡ የካፑታሌ ዔቃዎች መሇያ ቁጥሮች የተቀየሩ ወይም የተሠረ 

አሇመሆናቸውን ይቆጣጠራሌ፤ 

4. የካፑታሌ ዔቃዎች በዘህ ዯንብ አንቀጽ 8 (1) መሠረት ሇሚዯረግ ምርመራ 

የሚቀርቡበትን ቦታና ጊዚ ወይም ባለበት ቦታ እንዱመረመሩ ይወስናሌ፤ 

የምርመራ ሂዯቱን ያስተባብራሌ፤ 

5. የካፑታሌ ዔቃዎችና የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ስምምነቶች ምዛገባ ሇማከናወን 

የአንዴ መስኮት አገሌግልት ሇሚሰጥ አካሌ ወይም ላሊ አግባብ ሊሇው አካሌ 

እንዯአስፇሊጊነቱ ውክሌና ይሰጣሌ፤ 

6. የካፑታሌ ዔቃ ምዛገባ የሚታገዴበት ወይም የሚሰረዛበት ሁኔታ ሲያጋጥም 

በማስረጃ በማጣራትና በማረጋገጥ ምዛገባውን ያግዲሌ ወይም ይሰርዙሌ፤ እንዯ 
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አስፇሊጊነቱም በሚኒስቴሩ በሚወጣው መመሪያ መሠረት ላልች አስተዲዯራዊ 

እርምጃዎችን ይወስዲሌ፤ 

7. ከካፑታሌ ዔቃዎች ምዛገባ ጋር የተያያ መረጃዎችን ሇሕዛብ ተዯራሽ እንዱሆኑ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

10. መረጃ የመስጠት ግዳታ  

1. ሚኒስቴሩ በሚዖረጋው የመረጃ አሰባሰብ ሥርዒት መሠረት የክሌሌ መዛጋቢ አካሊት 

የተሟሊ የምዛገባ መረጃ ሇሚኒስቴሩ ያስተሊሌፊለ። 

2. ማንኛውም መዛጋቢ አካሌ ስሇካፑታሌ ዔቃ ምዛገባ መረጃ ሇሚጠይቅ ሰው ተገቢውን 

መረጃ የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 

3. ተከራዮች በእጃቸው የሚገኙትን የካፑታሌ ዔቃዎችን በተመሇከተ ሲጠየቁ ወይም 

በሚዖረጋው ሥርዒት መሰረት በየወቅቱ ሇመዛጋቢ አካለ መረጃ በመስጠት 

የመተባበር ግዳታ አሇባቸው። 

11. የተከሇከለ ተግባራት 

የሚከተለት የተከሇከለ ተግባራት ናቸው፡- 

1. በዘህ ዯንብ መሠረት የሚጠየቁ መረጃዎችን አሇመስጠት ወይም የተሳሳቱ 

መረጃዎችን መስጠት፤ 

2. የተመዖገበን የካፑታሌ ዔቃ ዴጋሚ እንዱመዖገብ ማዴረግ፤ 

3. የካፑታሌ ዔቃን መሇያ ቁጥር መቀየር ወይም መሠረዛ፤ 

4. አዋጁን፣ ይህንን ዯንብ ወይም በአዋጁ መሠረት የወጡ መመሪያዎችን የሚጥስ 

ዴርጊት መፇጸም፡፡ 

12. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ከዘህ ዯንብ መውጣት በፉት የተመዖገቡ የካፑታሌ ዔቃዎችና የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ 

ስምምነቶች በዘህ ዯንብ መሠረት እንዯተመዖገቡ ይቆጠራለ። 

13. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ ሰኔ 25 ቀን 2006 ዒ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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የምዛገባ አገሌገልት የክፌያዎች ሠንጠረዥ 

 

ተ.ቁ የአገሌግልቱ ዒይነት የክፌያ መጠን (በብር) 

1 ሇማመሌከቻ ቅፅ 2 

2 ሇካፑታሌ ዔቃዎች ምዛገባ 100 

3 ሇካፑታሌ ዔቃዎች ምዛገባ  ዔዴሳት 100 

4 ሇምትክ የምዛገባ ምስክር  ወረቀት 50 

5 ሇካፑታሌ ዔቃዎች ምዛገባ ስረዙ 80 

6 ሇካፑታሌ ዔቃዎች ኪራይ ውሌ 

ምዛገባ 

100 

7 ሇካፑታሌ ዔቃዎች ኪራይ ውሌ 

ማሻሻያ ምዛገባ 

80 

8 ሇካፑታሌ ዔቃዎች ኪራይ 

ውሌ መቋረጥ ምዛገባ 

100 
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አዋጅ ቁጥር 261/1994 ዒ.ም 

በአፌሪካ የእዴገትና የተጠቃሚነት ሕግ መሠረት የጨርቃ ጨርቅ እና አሌባሳት ምርቶችን ወዯ 

አሜሪካ ሀገር ስሇመሊክ የወጣ አዋጅ 

የአሜሪካ መንግሥት አ.ኤ.አ ሜይ 18 ቀን 2000 ዒ.ም የአፌሪካ የዔዴገትና የተጠቃሚነት ሕግ 

ያወጣ በመሆኑ፣ 

ይህ የሕግ ሰነዴ የተመረጡ ከሠሃራ በታች የሚገኙ የአፌሪካ አገሮች ወዯ አሜሪካ አገር 

የሚሌኳቸውን ምርቶች ከቀረጥ እና ከኮታ ነፃ ሇማስገባት የሚያስችሊቸው ስሇሆነና ኢትዮጵያም 

የዘሁ ሕግ ተጠቃሚ እንዱሆኑ ከተመረጡት ከሠሀራ በታች ከሆኑ አገሮች ውስጥ አንዶ 

በመሆኗ፤ 

በዘሁ ሕግ መሠረት የጨርቃ ጨርቅና አሌባሳት ምርቶችን ያሇ ቀረጥና ኮታ ወዯ አሜሪካ 

ሇመሊክ የኢትዮጵያ መንግሥት የተስማማ በመሆኑና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አምራቾችና 

ሊኪዎችም በዘሁ ስምምነት መሠረት እንዱሠሩ ሇማዴረግ ሕግ ማውጣት በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55 (1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “በአፌሪካ የዔዴገትና የተጠቃሚነት ሕግ መሠረት የጨርቃጨርቅ አና 

አሌባሳት ምርቶችን ወዯ አሜሪካ ሀገር ስሇመሊክ የወጣ አዋጅ ቁጥር 261/2000” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. “በአፌሪካ የዔዴገትና የተጠቃሚነት ሕግ” ማሇት  (ከዘህ በኋሊ “አዔተሕ”) እ.ኤ.አ 

ሜይ 18 ቀን 2000 በአሜሪካ መንግሥት የተዯነገገው “አፌሪካን ግሮውዛ ኤንዴ 

ኦፕርቹኒቲ አክት” ነው፤ 

2. “ሥሌጣን የተሰጠው ሹም” ማሇት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 3 እና በአንቀጽ 11 ንዐስ 

አንቀጽ (1) እና (2) ሊይ የተዯነገጉትን አንዱያስፇጽም በኢትዮጵያ የጉምሩክ 

ባሇሥሌጣን48 የተወከሇ ሠራተኛ ነው፤ 

3. “በአዔተሕ የሚሸፇኑ ጨርቃ ጨርቅ እና አሌባሳት” ማሇት ከዘህ በታች ከምዴብ 1 

እስከ ምዴብ 9 የተዖረዖሩት ናቸው፤ 

                                                           
48 በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 21(ሀ) መሰረት የጉምሩክ ኮሚሽን በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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ምዴብ 1.በአሜሪካ አገር ከተመረቱ ዴርና ማግ በዘያው አገር ተመርቶና ሇስፋት 

በሚያመች መሌክ ተቆራርጦ የተዖጋጀ ጨርቅን በመጠቀም በአንዴ ወይም 

ከአንዴ በሊይ በሆኑ ከሠሃራ በታች በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ አገሮች የተሰፈ 

አሌባሳት፡፡ 

ምዴብ 2. ዴርና ማጉ በአሜሪካ ሀገር የተሠራ፣ ጨርቁም በአሜሪካ አገር የተሠራና 

እዘያው አሜሪካ አገር ተቆራርጦ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ከሠሃራ 

በታች በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ ሀገሮች የተሰፈ አሌባሳት ሆነው፣ አሌባሳቱ 

የአሜሪካንን አንዴ ወጥ የታሪፌ ሥርዒት ንዐስ ርዔስ 9802.00.80 ሉያሟለ 

የሚችለ፣ ነገር ግን የመጥሇፌ ፤ የስቶን ወይም የኢንዙይም ወይም የአሲዴ 

እጥበት ፣ የቋሚ ተኩስ፣ የመቀቀሌ ፣ የማንጣት ፣ የማቅሇም፣ በስክሪን የማተም 

እና ላልች ይህን የመሳሰለ ሥራዎች የተከናወኑባቸው አሌባሳት፤ 

ምዴብ 3. አሜሪካ አገር ከተመረተ ዴርና ማግ በአሜሪካ የተሠራ ጨርቅን በመጠቀም 

በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ከሠሀራ በታች በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ 

ሀገሮች ተቆራርጦ በተጠቃሚው አገር ውስጥ፤ በአሜሪካ በተሠራ ክር የተሰፈ 

አሌባሳት፡ 

ምዴብ 4. በአሜሪካ ወይም በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ከሠሀራ በታች ከሚገኙ 

ተጠቃሚ የአፌሪካ ሀገሮች በተመረተ ዴርና ማግ በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ 

በሆኑ ከሠሀራ በታች በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ ሀገሮች ሙለ በሙለ 

የተሠራ ጨርቅን በመጠቀም በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ከሠሃራ 

በታች በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ ሀገሮች ሙለ በሙለ የተሰፈ አሌባሳት፡፡ 

ምዴብ 5. ከየትኛውም አገር በተገኘ ጨርቅ በዔዴገታቸው ዛቅተኛ በሆኑ በአንዴ ወይም 

ከአንዴ በሊይ በሆኑ ከሠሃራ በታች በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ ሀገሮች ሙለ 

በሙለ የተሰፈ አሌባሳት፡፡ 

ምዴብ 6. በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ከሠሃራ በታች በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ 

አገሮች ውስጥ በአብዙኛው ከካሽሚር ሱፌ የተሠሩ እና በአሜሪካ አንዴ ወጥ 

የታሪፌ ሥርዒት በንዐስ ርዔስ 6610.10 ሥር የሚመዯቡ በሌብስነት 

የተመረቱ ሹራቦች፤ 
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ምዴብ 7. 50 በመቶ ወይም ከዘያ በሊይ ሱፌ ከሆነና 18.5 ማይክሮን ውፌረት ወይም 

ከዘያ በሊይ የቀጠነ በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ከሠሃራ በታች 

በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ አገሮች ውስጥ በሌብስነት የተመረተ ሹራብ፡፡ 

ምዴብ 8. ከሠሃራ በታች በሚገኙ ተጠቃሚ የአፌሪካ አገሮች ሙለ በሙለ የተሰሩት 

አሌባሳት ጨርቅ ወይም ጨርቁ የተሠራበት ዴርና የተሰፈበት ማግ 

በአሜሪካን አገር ወይም ከሠሃራ በታች በሚገኝ ተጠቃሚ የአፌሪካ አገር 

ያሌተሠራ ቢሆንም፣ ከእነዘህ ጨርቆች ወይም ዴርና ማግ የተሰፈት አሌባሳት 

በሰሜን አሜሪካ ነጻ ንግዴ ቀጠና ስምምነት አባሪ 401 መሠረት 

የተጠቃሚነት መብት ያሇው፣ ወይም አሜሪካ ውስጥ ሇንግዴ በበቂ መጠን 

አሇመኖሩ የተረጋገጠ፡፡ 

ምዴብ 9. ከአሜሪካ መንግሥት ጋር በሚዯረጉ ውይይቶች የሚወሰኑ በእጅ የተሠሩ፣ 

የተፇተለ፣ ወይም ባሕሊዊ የሆኑ አሌባሳት፡፡ 

4. “ባስሥሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ነው፤49 

5. ተጠቃሚ” ማሇት ማንኛውም በዘህ አዋጅ አንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ (1) (ሀ) መሠረት 

ሌዩ ምዛገባ ያዯረገ አምራች ወይም ሊኪ ማሇት ነው፤ 

6. “ሰርቲፉኬት” ማሇት በአዔተሕ መሠረት የሚሰጥ የጨርቃ ጨርቅ እና አሌባሳት 

ምርት የአምራች ሀገር ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ነው፤ 

7. “መስፇርቶችን ስሊሇማሟሊት” ማሇት የጨርቃ ጨርቅና አሌባሳት ምርቶችን ወዯ 

አሜሪካ አገር ሇመሊክ የዘህ አዋጅ እና የአዔተሕን ዴንጋጌዎችና መስፇርቶች 

በተሇያዩ ዖዳዎች መጣስ ወይም መተሊሇፌ ነው፤ 

8. “የዋጋ መግሇጫ ሰነዴ” ማሇት ከሻጩ ሇገዥ የሚሰጥ ዋጋን የሚገሌጽ ሰነዴ ነው፤ 

9. “ሚኒስቴር” ማሇት የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ነው፤50 

10.  “ሰው” ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ወይም ሕጋዊ ሰውነት የተሰጠው ሰው ነው፤ 

11.  “አቅጣጫ ማስቀየር” ማሇት የአዔተሕ ተጠቃሚ ሇመሆን ከኢትዮጵያ ወዯ አሜሪካ 

ሀገር የሚሊከን የጪርቃ ጨርቅና አሌባሳት ምርት አሜሪካ ከመዴረሱ በፉት በላሊ 

ሦስተኛ ሀገር ክሌሌ ውስጥ የንግዴ ተግባር እንዱፇጸምበት ማዴረግ ነው፤ 

12.  “ሏሰተኛ መረጃን መጠቀም” ማሇት የጨርቃ ጨርቅና አሌባሳት ምርትን ወይም 

ከምርቱ ማናቸውም አካሌ (ክፌሌ) ጋር በተገናኘ የአምራች ሀገር አመሌካችነትን፣ 
                                                           
49  በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 21(ሀ) መሰረት የጉምሩክ ኮሚሽን በሚሌ ይነበብ፡፡ 
50  በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 9(4) መሰረት የንግዴና ኢንዯስትሪ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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አፇበራረክ፣ የአመራረት ሂዯትን ወይም መገጣጠምን በተመሇከተ ሏሰተኛ መረጃ 

መጠቀም ነው፡፡ 

13. “የይሇፌ ማስረጃ” ማሇት ሥሌጣን በተሰጠው ሹም አማካኝነት በዋናው የዋጋ 

መግሇጫ ሰነዴ ሊይ የሚዯረግ ሕጋዊ ማኅተም ነው። 

3. አስፇጻሚ አካሌ 

ይህንን አዋጅ የማስፇጸም ኃሊፉነት ሇባሇሥሌጣኑ የተሰጠ ሲሆን፤ በተሇይም 

ባሇሥሌጣኑ፣ 

1. የይሇፌ ማስረጃ የመስጠት፤ 

2. የአምራች ሀገር የምስክር ወረቀት የማረጋገጥ፤ እና 

3.  በአዔተሕ መሠረት መረጃ የመያዛና ሲጠየቅ መስጠት፤ 

ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

4. የተጠቃሚ መብት 

በዘህ አዋጅ የተቀመጡትን መስፇርቶች ያሟሊ ማንኛውም ተጠቃሚ በአዔተሕ መሠረት 

ጨርቃ ጨርቅንና አሌባሳትን ከቀረጥና ከታክስ ነጻ ወዯ አሜሪካ የመሊክ መብት 

አሇው፡፡ 

5. የይሇፌ ማስረጃ ስሰማስፇሇጉ 

ማንኛውም ሰው ከባሇሥሌጣኑ በተገቢ ሁኔታ የተሰጠ የይሇፌ ማስረጃ ሳይኖረው 

ማንኛውንም የጨርቃ ጨርቅ እና አሌባሳት ምርቶችን በአዔተሕ መሠረት ወዯ አሜሪካ 

ሀገር መሊከ አይችሌም። 

6. ሇይሇፌ ማስረጃ ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

1. ማንኛውም በአዔተሕ መሠረት ሇጨርቃ ጨርቅ አና አሌባሳት ምርቶች የሚቀርብ 

የይሇፌ ማስረጃ ጥያቄ የሚከተለትን በማሟሊት ሇባሇሥሌጣኑ መቅረብ አሇበት፤ 

ሀ/ የዋጋ መግሇጫውን ዋና ቅጅ እና ሁሇት ፍቶ ኮፑዎች፣ እና 

ሇ) የሰርቲፉኬቱን ሦስት ቅጂዎች፡፡ 

2. ባሇሥሌጣኑ በዘህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ማመሌከቻ ከተቀበሇ በኋሊ፤ 

ሀ) አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው አመሌካቹ ላልች ተጨማሪ መረጃዎችን እንዱያቀርብ 

ሉጠይቅ ይችሊሌ፤ 
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ሇ) በዘህ አዋጅ በአንቀጽ 8 የተዯነገገው አንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ማመሌከቻው 

(የአ.ዔ.ህ.ተን) እና የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች አሟሌቶ ሲገኝ በአምስት የሥራ 

ቀናት ውስጥ የይሇፌ ማስረጃ ይሰጣሌ፡፡ 

3. ባሇሥሌጣኑ ጥያቄውን ካሌተቀበሇው በአምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ያሌተቀበሇበትን 

ምክንያት በጽሐፌ ሇአመሌካቹ ያሳውቃሌ። 

7. ስሇ ምዛገባና መግሇጫ 

1.  ማንኛውም ተጠቃሚ፤ 

ሀ) በሚኒስቴሩ ሌዩ ምዛገባ ማዴረግ፤ 

ሇ) ሇእያንዲንደ የጨርቃ ጨርቅና አሌባሳት ጭነት የኤክስፕርት መግሇጫ ፍርም 

ሞሌቶ ሇባሇሥሌጣኑ ማቅረብ፤ እና 

ሏ) የማምረት ተግባሩን ባቋረጠ ወይም ማምረቻውን ጊዚ ሌዩ ምዛገባው አንዱሰረዛ 

ማዴረግ፣ አሇበት። 

2. ከባሇሥሌጣኑ በስተቀር ማንኛውም ሰው ወዯ አሜሪካ አገር ከቀረጥና ኮታ ነፃ ሇመሊክ 

የሚያስችሌ ሠርቲፋኬትና ኤክስፕርት መግሇጫ ፍርምን ማተም ወይም ማሳተም 

አይችሌም። 

8. የይሇፌ ማስረጃ ስሰመከሌከሌ 

ባሇሥሌጣኑ፤ 

1. የሚሊኩት የጨርቃ ጨርቅ እና አሌባሳት ምርቶች የዘህን አዋጅ እና 

(የአዔተህን) ዴንጋጌዎች የሚያሟለ ሆነው ካሌተገኙ፤ 

2. የተጠቃሚው የመዙግብት አያያዛ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 9 የሰፇረውን 

የሚያሟሊ ሆኖ ካሌተገኘ፤የይሇፌ ማስረጃ አይሰጥም። 

9. ሰነዴና መዙግብት ስሇመያዛ 

1. ማንኛውም ተጠቃሚ የሚከተለትን የተሟለ ሰነድችና መዙግብት 

በአንግሉዛኛ እና በአማርኛ ቋንቋ አዖጋጅቶ መያዛና ቢያንስ ሇ10 ዒመታት መጠበቅ 

አሇበት፤ 

ሀ) የምርት መዙግብት፣ 

ሇ) ምርት ሇማምረት የተጠቀመባቸውን ግብአቶች ዒይነት፣ መጠንና ምንጭ፣ 

ሏ) ሇማምረት የተጠቀመባቸውን የማምረቻ መሣሪያዎች ዒይንት፣ መሇያ እና ብዙት፣ 

መ) በምርት ሥራ የተሰማሩ ሠራተኞች ብዙት፣ 
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ሠ) በአ.ዔ.ተ.ሕ መሠረት የተሊከውን የምርት መጠን፣ እና 

ረ) ላልች በባሇሥሌጣኑ የሚጠየቁ አስፇሊጊ መረጃዎችን፤ 

2. በዘህ አዋጅ መሠረት የሚገኘው ማናቸውም ሰነዴና መረጃ በሚስጥር መያዛ 

አሇበት። 

10. የተከሇከሇ ተግባር 

መስፇርቶችን ያሇማሟሊት፣ የምርትን አቅጣጫ ማስቀየር እና ሀሰተኛ መረጃ መጠቀም 

ሇማንኛውም ተጠቃሚ በጥብቅ የተከሇከለ ተግባራት ናቸው። 

11. ስሇመፇተሽ  

1. ሥሌጣን የተሰጠው ሹም ወይም የእርሱ ተወካይ በማንኛውም ተገቢ በሆነ ሰዒት 

መታወቂያውን በማሳየት በተጠቃሚው መሥሪያ ቤት በመግባት፤ 

ሀ) ከሀሰተኛ መረጃ መጠቀም ጋር የተያያ ጥቆማዎችን ሇማጣራት፤ 

ሇ) የአዔተሕ እና የዘህን አዋጅ ተፇጻሚነት ሇማረጋገጥ፣ 

ፌተሻ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሥሌጣን የተሰጠው ሹም ወይም ተወካዩ በዘህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) 

የተመሇከተውን ፌተሻ ከአሜሪካ መንግሥት የጉምሩክ አገሌግልት ተወካይ ጋር 

በመሆን ሉያካሂዴ ይችሊሌ። 

3. ማንኛውም ተጠቃሚ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የሰፇሩትን 

ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት መከሌከሌ አይችሌም። 

12. ስሇፇቃዴ መሠረዛ 

1. ሚኒስቴሩ በዘህ አዋጅ የሠፇሩትን ዴንጋጌዎች ያሊከበረ ተጠቃሚን የንግዴ 

ፇቃዴ ይሰርዙሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የንግዴ ፇቃደ የተሠረዖበት 

ተጠቃሚ የንግዴ ፇቃደ ከተሰረዖበት ቀን ጀምሮ ሇአምስት ዒመታት ተጠቃሚ 

አይሆንም። 

3. ሚኒስቴሩ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት የንግደ ፇቃደ 

ሇተሠረዖበት ማንኛውም ተጠቃሚ ወይም የንግዴ ዴርጅቱን ሇወረሰ ወራሽ ወይም 

በዘሁ ተጠቃሚ ባሇቤትነት ሇተያዖ ላሊ ዴርጅት ፇቃደ ከተሰረዖበት ቀን ጀምሮ 

በሚኖሩት አምስት ዒመታት ጊዚ ውስጥ ማንኛውም የንግዴ ፇቃዴ አይሰጠውም፡፡ 

13. ቅጣት 
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ማኛውም፡- 

1. መስፇርቶችን ያሊሟሊ፣ ህሰተኛ ማስረጃ የተጠቀመ ወይም የምርቱን 

አቅጣጫ ያስቀየረ፤ 

2. የይሇፌ ማስረጃ ሇማግኘት ካቀረበው ማመሌከቻ ጋር በተያያዖ በተጨባጭ 

ሁኔታ ሀሰተኛ የሆነ፣ የተሳሳተ፣ ያሌተሟሊ ወይም አሳሳችነት ያሇው ወይም 

ከትክክሇኛው ምንጭ ያሌተገኘ ሰነዴ ወይም መረጃ ያቀረበ፣ 

3. በሀሰተኛ መረጃ የይሇፌ ማስረጃ መገኘቱን ወይም የይሇፌ ማስረጃ እንዱሰጥ 

የቀረበው መረጃ ሀሰተኛ መሆኑን እያወቀ ይህንኑ ሇሚመሇከተው ባሇሥሌጣን 

ያሊሳወቀ፤ 

4. የይሇፌ ማስረጃን ወዯ ሀሰተኛነት የቀየረ፣ የሇወጠ ወይም እንዱህ ያሇውን 

ተግባር ተመሳጥሮ የሠራ፣ ወይም እንዱቀየር፣ እንዱሇወጥ ወይም እንዱሠራ ያዯረገ፤ 

5. በአዔተሕ መሠረት የጨርቃ ጨርቅ እና አሌባሳት ምርቶችን በሚያመርቱ 

ወይም በሚሌኩ ተቋማት ሊይ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 11 ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት 

የሚዯረግ ፌተሻን የከሇከሇ፤ 

6. በዘህ አዋጅ በአንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት አግባብ ያሊቸውን 

መዙግብትና መረጃ ያሌያዖ ወይም ሇመያዛ ቸሌተኝነት ያሳየ፤ 

7. የዘህን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የሚወጡ  ዯንቦችን ወይም 

ሚኒስቴሩ ወይም ባሇሥሌጣኑ ያወጣቸውን የሕዛብ ማስታወቂያዎች ወይም 

መመሪያዎች የተሊሇፇ፤  

ሰው ወንጀለ የተፇፀመበትን ንብረት ዋጋ ሶስት እጥፌ የንዖብ ቅጣት ይቀጣሌ፡፡ 

14. ዯንብ ስሇማውጣት 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

15. የሕዛብ ማስታወቂያ ወይም መመሪያዎች ስሇማውጣት 

እንዯአስፇሊጊነቱ ሚኒስቴሩ ወይም ባሇሥሌጣኑ ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሕዛብ 

ማስታወቂያ ወይም መመሪያ ሉያወጡ ይችሊለ። 
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16. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ ከታህሣሥ 11 ቀን 1994 ዒ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ታህሳስ 11 ቀን 1994 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዛዯንት 
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አዋጅ ቁጥር 372/1996 ዒ.ም 

የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ ሥርዒትን ሇመወሰን የወጣ አዋጅ 

በሀገሪቱ የግብርና ምርት ውጤቶች አቅርቦት ከፌሊጎት በጣም ሲሌቅ ገበሬው ምርቱን በርካሽ 

ዋጋ ከሚሸጥ ምርቱን ሇዔቃ አስቀማጮች በዯረሰኝ የሚያስረከብበት እና መሌሶ የሚረከብበት 

ሥርዒት መዖርጋት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ ሥርዒቱ በዔቃ አስቀማጩ እና በአዯራ ሰጪው መካከሌ 

በሕግ ፉት የፀና ውሌ ሇመዯረጉ ማረጋገጫ ስሇሚሆን፣ አስቀማጩ በማከማቻ ባስቀመጠው 

ምርት ሊይ ያሇውን መብት ሇገዥዎች ማስተሊሇፌ ከፇሇገ ዯረስኙን በማስረከብ ብቻ ሽያጭ 

የሚፇፀምበትን ሥርዒት መመሥረት ሇአምራቹ ጠቀሜታ ስሊሇው፣ በተሇይም ይህ ዒይነቱ 

ሥርዒት ዔቃውን ወይም የግብርና ምርት ውጤቱን በማከማቻ ቤት በማስቀመጥ የተቀበሇውን 

ዯረሰኝ መያዡ በማዴረግ ከባንክ ወይም ከመሰሌ አበዲሪ ተቋማት ሇመበዯር ስሇሚያስችሌ፣ 

ሥርዒቱ የግብርና ምርቶችን የዋጋ ውጣ ውረዴ አዯጋዎችን ሇመከሊከሌ፣ በዯረጃ ሊይ 

የተመሠረተ የተቀሊጠፇ የግብርና ምርቶች ግብይት ሇማስፇንና የንግዴና ፊይናንስ 

እንቅስቃሴዎችን እንዱስፊፈ ስሇሚረዲ፣ በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ 

መንግሥት አንቀጽ 55 (1) መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ ሥርዒት አዋጅ ቁጥር 372/1996” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የማሚያሰጠው ካሌሆነ በቀር በዘህ አዋጅ ፦ 

1. “የግብርና ምርት” ማሇት ማኒስትሩ ወይም ሚኒስቴሩ የሚሰይመው አካሌ በተሇያዩ 

ጊዚያት የግብርና ምርት ነው ሲሌ የሚወስነው ምርት ማሇት ነው ፡፡ 

2. “ዔቃ አስቀማጭ” ማሇት በዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ወይም በላሊ ተመሳሳይ ሠነዴ 

የግብርና ምርት ውጤቶችን ጨምሮ ዔቃዎችን ተቀብል የሚያስቀምጥና ሇአዯራ 

ሰጭው ወይም በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት ከአዯራ ሰጭው መብት 

ሇተሊሇፇሇት ሰው ዔቃዎቹን መሌሶ ሇማስረከብ ግዳታ የሚገባ ሰው ማሇት ነው፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

157 

 

3. “አዯራ ሰጭ” ማሇት ዔቃ በላሊ ጊዚ ሇመውሰዴ ፤ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ 

ሇአበዲሪ ተቋም ወይም ሇላልች ሰዎች በመያዡነት ሇመስጠት በማሰብ በራሱ ወይም 

በሕጋዊ ወኪለ አማካኝነት ዔቃውን በዔቃ ማከማቻ ቤት የሚያስቀምጥ ሰው ማሇት 

ነው፤ 

4. “የዔቃ ማከማቻ ውሌ” ማሇት ዔቃ እየተቀበሇ በማከማቻ ቤት ሇማስቀመጥ አግባብ 

ካሇው ባሇሥሌጣን ፇቃዴ የተሰጠው ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ሇአዯራ ሰጭው ወይም 

ከእርሱ ዔቃውን ሇገዙው ወይም ዔቃውን በመያዡነት ሇተቀበሇው ሰው ጥቅም ሲሌ 

ዔቃውን ተቀብል ሇማስቀመጥ ግዳታ የሚገባበት ውሌ ማሇት ነው፤ 

5. “ማስረከብ” ማሇት አዯራ ሰጭው የዔቃዎቹን ባሇይዜታነት በራሱ ፇቃዴ ሇባሇዔቃ 

ማከማቻ ቤቱ የሚያስተሊሌፌበት፣ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱም ዔቃዎቹን ሇአዯራ ሰጭው፣ 

ከእርሱ መብት ሇተሊሇፇሊቸው ወይም የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙን በመያዡነት ሇተቀበለ 

ሰዎች መሌሶ የሚያስረክብበት ሂዯት ማሇት ነው፤ 

6. “ሰነዴ” ማሇት አንዴን ፌሬነገር በመረጃነት ሇማስቀረት ሲባሌ በፉዯሌ፣ በአኃዛ፣ 

በምሌክት ወይም ከእነዘህ ከአንደ በሊይ በሆነ መንገዴ ፌሬነገሩ የሚገሇጽበት ወይም 

የሚብራራበት ማስረጃ ማሇት ነው፤ 

7. “የሸቀጥ ባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰነዴ” ማሇት በዖወትር የንግዴና የፊይናንስ አሠራርና 

ሌማዴ ሰነደን የያዖው ሰው ሰነደንና በሰነዴ የተመሇከቱትን ዔቃዎች ሇመቀበሌ፣ ይዜ 

ሇማቆየት ወይም ሇላሊ ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ መብት የሚያገኝበት በጽሐፌ 

የተመዖገበ ማስታወቂያ፣ መሇያ ወይም መግሇጫ ማሇት ነው፤ 

8. “የኤላክትሮኒክ ሰነዴ” ማሇት በኤላክትሮኒክ፣ በማሳያ፣ ወይም በመሰሌ ዖዳዎች 

የወጣ፣ የተሊከ፤ የዯረሰ ወይም የተቀመጠ ሰነዴ ማሇት ሲሆን በኤላክትሮኒክ የመረጃ 

ሌውውጥ፤ በኤላክትሮኒክ መሌዔክት፣ በቴላግራም፣ በቴላክስና በቴላኮፑ የወጣ 

መረጃን ይጨምራሌ፤ 

9. “ተተካኪ ዔቃዎች” ማሇት በተፇጥሮ ባህሪያቸው ወይም በሌማዲዊ የንግዴ አሠራር 

ዔርስ በእርሳቸው ሉሇዋወጡና ሉተካኩ የሚችለ ዔቃዎች ማሇት ነው፤ 

10. “ዔቃዎች” ማሇት በዘህ አዋጅ መሠረት የዔቃ ማከማቸት ውሌ ሉዯረግባቸው የሚችለ 

ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ማሇት ነው፤ 
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11. “አምጭ (ያዥ)” ማሇት በስሙ ወይም ሊዖዖሇት ተብል የተሰጠውን፤ ስሙ ተጽፍ 

ወይም ሳይጻፌ በጀርባ ፉርማ የተሊሇፇሇትን፤ ወይም በእጁ በማዴረግ ብቻ መብት 

የሚያገኝበትን የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ የያዖ ሰው ማሇት ነው፡፡ 

12. “የቅን ሌቦና ያዥ” ማሇት በሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ፣ በዯረሰኙ ወይም 

በዯረሰኙ በተመሇከቱት ዔቃዎች ሊይ አስቀዴሞ ስሇነበረ የይገባኛሌ ጥያቄ 

የሚያውቀው ነገር ሳይኖር አንዴን የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ ዋጋ ሰጥቶ የተቀበሇ 

አምጭ ማሇት ነው፤ 

13. “የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ” ማሇት በጀርባ ተፇርሞበት ወይም ሳይፇረምበት 

በመስጠት ከአንደ ወዯ ላሊው ሉተሊሇፌ የሚችሌ የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ ማሇት ነው፤ 

14. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯአገባቡ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ማሇት 

ነው፤51 

15. “ሰው” ማሇት ማናቸውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው 

አካሌ ማሇት ነው፤ 

16. “የዋስትና ጥቅም” ማሇት አዯራ ሰጭው ሇባሇዔቃ ማከማቻው ወይም ሇላሊ ሦስተኛ 

ወገን አንዴ የታወቀ ግዳታ ሇመወጣት ሲሌ ከገባው የዋስትና ግዳታ የሚመነጭና 

የዋስትናው ተጠቃሚዎች በአዯራ ሰጭው ስም በዔቃ ማከማቻ ቤቱ በተቀመጡት 

ዔቃዎች ሊይ የሚኖራቸው መብት ማሇት ነው፡ 

17. “ሲስተም ፔሮቫይዯር” ማሇት በየትኛውም የዒሇም ክፌሌ የሚገኝ ሆኖ በሥራ 

አመራር፣ በኤላክትሮኒክ መረጃ አቅርቦትና አያያዛ፣ እንዱሁም በኮምፑዩተር አሠራር 

በሚዯገፈ የኤላክትሮኒክ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች አማካኝነት የሚዯረጉ ግንኙነቶች 

ስሇሚካሄደበት መንገዴ ሇባሇዔቃ ማከማቻዎች አገሌግልት የሚሰጥ ሰው ማሇት ነው፤ 

18. “የዔቃ ማከማቻ ቤት” ማሇት በባሇዔቃ ማከማቻው ሕጋዊ ይዜታና ቁጥጥር ሥር ሆኖ 

በዘህ አዋጅ መሠረት ዔቃ የሚከማችበት ሕንጻ ወይም ተሇይቶ የተከሇሇ ሥፌራ 

ማሇት ነው፤ 

19. “ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት” ማሇት የሙያ ሥራው በማዴረግና ጥቅም ሇማግኘት ሲሌ 

የላልች ሰዎችን ዔቃዎች እየተቀበሇ በማስቀመጥ ንግዴ ሥራ የተሠማራ ሰው ማሇት 

ነው፤ 

                                                           
51 በ25/82011) አ.1097 አንቀፅ 9(6) መሰረት የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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20. “የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ” ማሇት ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ የላሊ ሰው ዔቃ መረከቡ 

የተረጋገጠበት በዘህ አዋጅ መሠረት የተዖጋጀ የጽሐፌ ማስረጃ ማሇት ሲሆን 

የኤላከትሮኒክ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝንም ይጨምራሌ። 

21. “የማገቻ መብት” ማሇት ያሌተከፇለ ወይም ቀሪ የማከማቻ ቤት ሂሣቦችን ጨምሮ 

ዔቃውን ሇማስቀመጥ፣ ሇማዖጋጀትና ሇመጠቅሇሌ ሇማጓጓዛ፣ መዴን ሇመግባት፣ 

ሇጉሌበትና ሙያ ሥራ እና ሇላልች ዔቃውን በአግባቡ ሇመያዛ ወይም ሇመሸጥ 

በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት የተዯረጉ ወጪዎችን ክፌያ አስመሌክቶ አንዴ 

ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ተመሌክቶ በማከማቻ ቤት በተቀመጠ 

ዔቃ ወይም ከዘህ ዔቃ ሽያጭ በተገኘው ሂሣብ ሊይ እራሱን የማከማቻ ሰነደን 

በመያዡነት የተቀበለ ባሇገንዖቦችን ጨምሮ ከማንኛውም የአዯራ ሰጪ ወይም 

ከእርሱ መብት የተሊሇፇሇት ባሇገንዖብ ያሇው የተሻሇ የቅዴሚያ መብት ነው፡፡ 

3. ዒሊማ 

የዘህ አዋጅ ዒሊማ፡ 

1. ማንኛውም ሰው ዔቃውን በተሇይም ዯረጃ የወጣሇትን የግብርና ምርት በዔቃ ማከማቻ 

ቤቶች በማስቀመጥ የያዖውን ዯረሰኝ በመያዡነት በመስጠት ገንዖብ ሇመበዯር 

እንዱችሌ ሇማዴረግ፡  

2. በዔቃ አስቀማጮችና በአዯራ ሰጪዎች መካከሌ በሕግ ፉት የፀና ውሌ 

ሇመመሥረትና ሥርዒቱንም በአግባቡ ሇመምራትና ሇማስተዲዯር ሇማስቻሌ፣ እና 

3. የተዯራጀና የተሳሇጠ የግብርና ምርቶች የግብይት ሥርዒት ሇመፌጠር ነው፡፡ 

4. የተፇጸሚነት ወሰን 

1. በሌዩ ሕጎች የተመሇከተ ግሌጽ የሆነ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር ይህ አዋጅ 

ከዔቃ ማከማቻ ውልች በሚመነጩና ከእነርሱም ጋር ተያያዥነት ባሊቸው ግንኙነቶች 

ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. አግባብነት ያሊቸው የ1952 ዒ.ም የፌትሏብሔርና የንግዴ ሕግ ዴንጋጌዎች በዘህ 

አዋጅ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ በማሟያነት ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 
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ክፌሌ ሁሇት 

የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችን ስሇማውጣት 

5. የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችን ሇማውጣት ስሇሚችለ አካሊት 

1. በመንግሥት በኩሌ ተገቢው ማበረታቻ እየተዯረገሊቸው በዘህ አዋጅ መሠረት የዔቃ 

ማከማቸት ንግዴ ሥራ ሇመሥራት የንግዴ ፇቃዴ ያወጡና ምዛገባ ያዯረጉ 

የኅብረት ሥራ ማኅበራት የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ሇማውጣት ይችሊለ፤ 

2. በዘህ አዋጅ መሠረት የዔቃ ማከማቻ ንግዴ ሥራ ሇመሥራት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

ያወጣና ሇዘህም ምዛገባ ያዯረገ ማናቸውም ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር ወይም 

አክሲዮን ማኅበር ወይም የመንግሥት የሌማት ዴርጅት የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ 

ሇማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

6. የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ፍርም 

1. ዔቃዎችን ሇማስቀመጥ የተቀበሇ አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት አዯራ ሰጭው ሲጠይቅ 

በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተገሇጸው ፍርም መሠረት የተዖጋጀ አንዴ ወይም 

እንዯ አስፇሊጊነቱ ከአንዴ በሊይ የሆኑ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች አውጥቶ ይሰጠዋሌ፤ 

2. አንዴ የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ የሚከተለትን ዛርዛር ፌሬ ነገሮች መያዛ አሇበት፣ 

ሀ) የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ የወጣው በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት መሆኑን 

የሚያመሇክት መግሇጫ፣ 

ሇ) የባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱን ስም፣ አዴራሻና የምዛገባ ቁጥር፣ 

ሏ) የዔቃ ማከማቻ ቤቱን ወይም ዔቃዎቹ የተቀመጡበትን ላሊ መገኛ ቦታ 

የሚያመሇክት መግሇጫ፣ 

መ) የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ የወጣበትን ቀን፣ 

ሠ) የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙን የቅዯም ተከተሌ ተራ ቁጥር፣ 

ረ) የዔቃ አስቀማጩን ወይም በስሙ ዔቃ የተቀመጠሇትን ሰው ስምና አዴራሻ ፣ 

ሰ) የዔቃ ማስቀመጫ ክፌያውን ተመን፣ 

ሸ) በዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ የተመሇከቱትን ዔቃዎች ዒይነት ፤ የጥራት ፣ ዯረጃና 

መጠን፣ 

ቀ) በዔቃ ማከማቻ መጋዖን ዔቃው ገቢ በሚሆንበት ዔሇት የዔቃው የዋጋ ግምት፣ 

በ) ዔቃዎቹ በማከማቻ ቤቱ የሚቆዩበትን የጊዚ ገዯብ፣ 
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ተ) በቅዴሚያ የተከፇሇውን የአገሌግልት ሂሣብ እና ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ በዔቃዎቹ 

ሊይ ሉኖረው የሚችሇውን የማገቻ ወይም የዋስትና ጥቅም ወሰን የሚያሳይ 

መግሇጫ፣ 

ቸ) ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ እንዯተጠየቀ ዔቃዎቹን ሇማስረከብ ግዳታ እንዯገባ 

የሚያመሇክት ማረጋገጫ እና 

ኀ) የባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱን ፉርማ፤ 

3. ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ ዔቃዎቹን በማስረከብና በጥንቃቄ ይዜ በማቆየት ረገዴ ያሇበትን 

ግዳታ አስመሌክቶ በዘህ አዋጅ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው በዔቃ 

ማከማቻ ዯረሰኝ ሊይ በዯረሰኙ ተጠቃሚ የሚሆኑ ወገኖችን ግንኙነት በተሻሻሇ ሁኔታ 

የሚገሌጽ ተጨማሪ ፌሬ ነገር ማስገባት ይቻሊሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዖረዖሩትን ፌሬ ነገሮች በዯረሰኙ ያሌገሇጸ ባሇዔቃ 

ማከማቻ ቤት ይህን ባሇማዴረጉ ምክንያት ሇሚዯርሰው ጉዲት ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

ይሁንና በዘህ ጉዴሇት ብቻ ዯረሰኙ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ አይዯሇም ተብል ግምት 

አይወሰዴበትም ። 

5. አንዴ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ በዘህ አዋጅ እንዯተዯነገገው ከአንደ ወዯላሊው 

እንዱተሊሇፌ የሚዯረግበትን አሠራር ሉያመሇከት የሚችሌ መግሇጫ የሚሰጥበት በቂ 

ክፌት ቦታ ሉኖረው ይገባሌ ፣ 

6. አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት በዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ አምጭ በተጠየቀበት ጊዚ 

ተገቢውን የአገሌግልት ክፌያ በመጠየቅ አንዴን ዯረሰኝ ጠቅሊሊ ዋጋቸው፣ 

የአገሌግልት ክፌያቸውና የመቆያ ጊዚያቸው ከፉተኛው ዯረሰኝ ጋር እኩሌ በሆነ 

በርካታ አነስተኛ ዯረሰኞች ሇመተካት፣ ወይም አነስተኛ ዯረሰኞችን አንዴ ሊይ 

በማጠቃሇሌ በከፌተኛ ዯረሰኝ ሇመቀየር ይችሊሌ፡፡ 

7. የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ሕጋዊ አቋም 

1. በሕግ አግባብ ተዖጋጅቶ ሇአዯራ ሰጭው የተሰጠ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ በባሇዔቃ 

ማከማቻ ቤቱና በአዯራ ሰጭው መሀሌ በሕግ ፉት የሚፀና ውሌ ሇመዯረጉ 

ማረጋገጫ ነው፤ 

2. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በ1952 ዒ.ም በወጣው የፌትሏብሔር ሕግ ስሇውልች 

በጠቅሊሊውና በተሇይም ስሇአዯራ ውልች የተመሇከቱት አግባብ ያሊቸው 
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ዴንጋጌዎች የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ተዋዋይ በሚሆኑ ወገኖች መሀሌ ያሇውን 

ግንኙነት በተመሇከተ ይህን አዋጅ በማሟሊት ተፉፃሚ ይሆናለ ፡፡ 

8. ተዯራራቢ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችን ስሇማውጣት 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 6 ንዐስ አንቀጽ (6) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የጠፈ፣ 

የተሰረቁ ወይም የተበሊሹ ዯረሰኞችን ሇመተካት ካሌሆነ በስተቀር አስቀዴሞ የዔቃ 

ማከማቻ ዯረስኝ ሇወጣሊቸው ዔቃዎች ላሊ ዯረሰኝ ማውጣት አይቻሌም። 

2. የመጀመሪያው የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ አምጭ ወይም ከእርሱ መብት 

የተሊሇፇሊቸው ሰዎች በዔቃዎቹ ሊይ የነበረውን መብት እንዯያ ይቆያለ፤  

3. ተዯራራቢ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችን አውጥቶ የሰጠ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ይህን 

በማዴረጉ ምክንያት በተከታታዮቹ የዯረሰኙ አምጭዎች ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት 

ኃሊፉ ይሆናሌ፤ 

4. ተዯራራቢ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች በተሰጡበት ተመሳሳይ ዔቃ ሊይ 

የመጀመሪያውን አምጭ መሇየት ካሌተቻሇ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ ሇሁለም 

አምጭዎች በግሌ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፤ 

9. የተሇወጡ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች 

1. በሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ሊይ ያሇ ክፌት ቦታ የተሞሊው ይህን 

ሇማዴረግ ሥሌጣን በላሇው ሰው ቢሆንም እንኳ የዯረሰኙ የቅን ሌቦና ያዥ 

በዯረሰኙ የተመሇከቱትን ዔቃዎች በተመሇከተ ሙለ መብት ይኖረዋሌ፤ 

2. ሥሌጣን በላሇው ሰው በዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ሊይ የተዯረገ ላሊ ማናቸውም 

ሇውጥ ዯረሰኙ በመጀመሪያው ግዳታ መሠረት በባሇዔቃ ማከማቻ ሊይ ተፇጸሚ 

እንዱሆን የማዴረግ ውጤት ብቻ ይኖረዋሌ። 

10. የጠፈ የተሰረቁና የተበሊሹ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች 

1. አንዴ የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ሲጠፊ፣ ሲሰረቅ፣ ወይም ተበሊሽቶ ጉዲት 

ሲዯርስበት አምጭው ይህንኑ እንዲወቀ በ24 ሰዒት ውስጥ ሁኔታውን በጽሐፌ 

ሇባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ መግሇጽ አሇበት፤ 

2. የጠፊ የተሰረቀ ወይም የተበሊሸ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ አምጭ ነበርኩ የሚሌ ሰው 

በዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ የተገሇጹት ዔቃዎች እንዱሰጡት ወይም ምትክ የዔቃ 

ማከማቻ ዯረሰኝ እንዱሰጠው እንዱታዖዛሇት ያሇመዖግየት ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ 

ቤት ማመሌከት አሇበት፡፡ ፌርዴ ቤቱም በትዔዙ ምክንያት ጉዲት ሉዯርስበት 
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ሇሚችሌ ሰው ካሣ የሚሆን በቂ ዋስትና እንዱያስይዛ በማዴረግ በአቤቱታው 

መሠረት ትዔዙዛ ሉሰጥሇት ይችሊሌ፡፡ የፌርዴ ቤቱ ትዔዙዛ በተሰጠ በሁሇት 

ዒመት ጊዚ ውስጥ ከዋስትናው መብት አገኛሇሁ የሚሌ ወገን ካሌመጣ ዋስትናው 

በራሱ ቀሪ ይሆናሌ፣ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ማስታወቂያ የዯረሰው ባሇዔቃ 

ማከማቻ ቤት ያሇፌርዴ ቤት ትዔዙዛ በጠፊው የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ መነሻነት 

ሇሚጠይቅ ሰው ዔቃውን ያስረከበ እንዯሆነ በዘህ አዴራጎቱ ጉዲት ሇሚዯርስበት 

ሰው ኋሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

11. በፌርዴ አፇጻጸም ስሇሚሰጥ ማስከበር ትዔዙዛ 

የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ በባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ ስም ሳይሆን በላሊ ሰው ስም 

ወጥቶባቸው በዔቃ ማከማቻ ቤት እንዱቀመጡ የተዯረጉ ዔቃዎች በባሇዔቃ ማከማቻ 

ቤቱ ዔዲ ወይም በእርሱ ሊይ በሚሰጥ የመክሰር ውሳኔ መነሻነት በፌርዴ አፇጻጸም 

እንዱከበሩ አይዯረግም። 

12. ተጻራሪ የሆኑ የይገባኛሌ ጥያቄዎች 

በዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ መብት አሇን ወይም በዯረሰኙ የተመሇከቱት ዔቃዎች 

ይገቡናሌ በማሇት የተሇያዩ ሰዎች ጥያቄ ሲያቀርቡና ከእነዘህ ሰዎች ሇየትኛው 

ግዳታውን መወጣት እንዲሇበት ሇማወቅ ሇባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ አጠራጣሪ 

በሚሆንበት ጊዚ በቂ ጊዚ ወስድ ትክክሇኛውን ባሇመብት እስኪያረጋግጥ ወይም 

ይኸው እንዱረጋገጥ የኃሊፉነት ይውረዴሌኝ አቤቱታ ሇፌርዴ ቤት እስከሚያቀርብበት 

ጊዚ ዴረስ ዔቃውን የማስረከብ ግዳታውን እንዱወጣ አይገዯዴም። 

ክፌሌ ሦስት 

የባሇዔቃ ማከማቻ ቤት መብትና ግዳታዎች 

13. የማስረከብ ግዳታ 

1. አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ አውጥቶሊቸው ተቀብል 

ያስቀመጣቸውን ዔቃዎች በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) በተዯነገገው 

መሠረት የማስረከብ ግዳታ አሇበት፤ 

2. የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ የሚተሊሇፌ ሲሆን አዯራ ሰጭው ዔቃውን የሚረከበው፡- 

ሀ) ሇባሇዔቃ ማከማቻው መወጣት ያሇበትን ዔቃውን ከዔግት ነፃ የማዴረግ ግዳታ 

ሲወጣ፣ 
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ሇ) የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙን ሇባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ በመስጠት፣ 

ሏ) ዔቃውን መረከቡን በጽሐፌ ሲያረጋግጥ፤ ነው። 

3. የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ የማይተሊሇፌ ሲሆን አዯራ ሰጭው ዔቃውን የሚረከበው፤ 

ሀ) ሇባሇዔቃ ማከማቻው ቤት መወጣት ያሇበትን ዔቃውን ከዔግት ነፃ የማዴረግ 

ግዳታውን ሲወጣና 

ሇ) ዔቃውን መረከቡን በጽሐፌ ሲያረጋግጥ ነው። 

4. አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት በዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች መሠረት ዔቃውን 

ሇማስረከብ ያሌፇቀዯ ወይም ያሌቻሇ እንዯሆነ ያሌፇቀዯበት ወይም ያሌቻሇበት 

በቂ ሕጋዊ ምክንያት ያሇው መሆኑን የማስረዲት ግዳታ አሇበት፡፡ ይህም 

ምክንያት ከሚከተለት ውስጥ አንደ መሆን አሇበት፡፡ 

ሀ) ዔቃውን ትክክሇኛ መብት ሊሇው ጠያቂ ያስረከበ መሆኑን፣ 

ሇ) ዔቃውን የማገት ሕጋዊ መብቱን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሲሌ ወይም ዔቃውን 

የማስቀመጥ ግዳታውን በሕግ መሠረት ካቋረጠ በኋሊ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ 

ዔቃዎቹን የሸጠ ወይም በማናቸውም መንገዴ ያስወገዯ ሲሆን፣ ወይም 

ሏ) ፌርዴ ቤት ወይም በአግባቡ የተቋቋመ የግሌግሌ  ሸንጎ ሕጋዊ ነው ብል 

በሚወስነው ላሊ ማናቸውም ምክንያት፤ 

5. በቅንሌቦና እና በመስኩ የተሇመዯውን አሠራር በትክክሌ በመከተሌ በዘህ አዋጅ 

መሠረት ዔቃ የተቀበሇ፣ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ የሰጠና ዔቃዎችን መሌሶ ያስረከበ 

ወይም በላሊ መንገዴ ያስወገዯ አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ዔቃውን እንዱከማች 

የሰጠው ሰው ዔቃውን ሇመስጠት፣ ዔቃውን የተረከበውም ሰው ሇመረከብ 

የሚያስችሌ ሥሌጣን ባይኖረውም እንኳ ይህንን በማዴረጉ በኃሊፉነት 

አይጠየቅም። 

14. ጥንቃቄና ትጋት 

1. አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት በዔቃ ማከማቻ ቤቱ ውስጥ ሇማከማቸት 

የሚረከባቸውን ዔቃዎች በአግባቡ የመያዛና የመጠበቅ ኃሊፉነት አሇበት፤ 

2. የሥራው ባህርይ የሚጠይቀውንና ማንም ሰው በእርሱ ቦታ ቢሆን ሉያዯርግ  

የሚገባውን ጥንቃቄ ባሇማዴረጉ ምክንያት የተከማቹት ዔቃዎች ቢጠፈ ወይም 

ቢበሊሹ ሇሚዯርሰው ጉዲት ባሇማከማቻ ቤቱ ኃሊፉ ነው፤ 
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3.  የባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱን የውሌ ግዳታ መጠን በማከማቻ ቤቱ ካስቀመጣቸው 

ዔቃዎች ትክክሇኛ ዋጋ አሳንሶ የሚወስን የውሌ ቃሌ በዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ ሊይ 

መጻፌ ውጤት አይኖረውም፤ 

4. ተቀብል ባስቀመጣቸው ዔቃዎች ሊይ የመሇወጥ ነገር በመታየቱ ሳቢያ ተጨማሪ 

ጥንቃቄ ማዴረግ አስፇሊጊ ሲሆን ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ ይህንኑ በጽሐፌ ሇአዯራ 

ሰጭው ማስታወቅ አሇበት፡፡ 

15. ባሇመረከብና አሳስቶ በመግሇጽ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት 

አንዴ የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ ሥሌጣን በተሰጠው ወይም ከነገሩ አካባቢ 

ሁኔታ ሲታይ ሥሌጣን የተሰጠው በሚመስሌ የባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ ወኪሌ ወይም 

ሠራተኛ መፇረሙ ከተረጋገጠ ዔቃዎቹ በሙለ ወይም በከፉሌ በማከማቻ ቤቱ 

የተቀመጡ ወይም ዒይነታቸው ወይም መጠናቸው በዯረሰኙ ከተሰጠው መግሇጫ 

የተሇየ ቢሆንም እንኳ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ የዯረሰኙ የቅን ሌቦና ባሇይዜታ ሇሆነው 

ሰው ሙለ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

16. ስሇማዯባሇቅ 

1. አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ከአዯራ ሰጭው ግሌጽ ፇቃዴ ሳያገኝ የተቀበሇውን 

ማናቸውንም ዔቃ በማከማቻ ቤቱ ካሰቀመጣቸውና በዒይነትና በጥራት ተመሳሳይ 

ከሆኑ ላልች ዔቃዎች ጋር መዯባሇቅ የሇበትም፤ 

2. ዔቃዎቹን በቀሊለ ሇመሇየትና ጥያቄ በቀረበ ጊዚም ያሇችግር ሇማስረከብ ይረዲ 

ዖንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ በእያንዲንደ ዯረሰኝ የተመሇከቱትን ዔቃዎች ሇየብቻ 

ማስቀመጥ አሇበት፤ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተገሇጸው ቢኖርም አንዴ ባሇዔቃ 

ማከማቻ ቤት ተተካኪ ዔቃዎች በዒይነት፣ በጥራትና በዯረጃ ተመሳሳይ ከሆኑ 

ከላልች ተተካኪ ዔቃዎች ጋር ማዯባሇቅ ይችሊሌ፡፡ እንዱህም በሆነ ጊዚ 

እንዱዯባሇቁ የተዯረጉትን ዔቃዎች የሚያሳዩ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች አምጭዎች 

የዔቃዎቹ የጋራ ባሇንብረት እንዯሆኑ ይቆጠራለ፤ በያት የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ 

የተመሇከተውን ዔቃም የመጠየቅ መብት አሊቸው። 

17. የዔቃ ማከማቻ ስምምነት የቆይታ ጊዚ 

1. በዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ ሊይ የተመሇከተው ጊዚ ሲያበቃ፣ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ 

ዔቃው በስሙ ሇተቀመጠሇት ሰው፣ ሇሕጋዊ ወኪለ ወይም በዔቃው ሊይ ሕጋዊ 
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መብት እንዲሇው ሇማወቅ ሇማናቸውም ሰው ተገቢውን ማስታወቂያ በመስጠት 

ያሇበትን አገሌግልት ሂሣብ ከፌል ዔቃውን እንዱረከብ ሉጠይቀው ይችሊሌ፡፡ 

2. ዔቃው የሚቀመጥበት ጊዚ ያሌተገሇጸ ሲሆን ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ ዔቃዎቹን 

ከተቀበሇ ከአንዴ ዒመት በኋሊ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

በተመሇከተው መብቱ ሉሰራበት ይችሊሌ፤ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው ቢኖርም ተቃራኒ የሆነ 

ዯንብ ከላሇ ወይም በውለ በላሊ አኳኋን ካሌተገሇጸ በቀር ዔቃው ሉበሊሽ ወይም 

የዔቃው ዋጋ እርሱ በዔቃው ሊይ ካሇው የማገቻ መብት በታች ሉወርዴ 

እንዯሚችሌ ባሇዔቃው ማከማቻ ቤቱ ማስረዲት ከቻሇ ተገቢውን ማስጠንቀቂያ 

ሰጥቶ ዔቃውን የመሸጥ መብት አሇው፡፡ እንዱህም በሆነ ጊዚ በ1952 ዒ.ም 

በወጣው የፌትሏብሔር ሕግ ስሇማካካሻ ሽያጭ የተዯነገጉት ዯንቦች ተፇጻሚ 

ይሆናለ፣ 

4. ዔቃውን ሲረከብ ባሊወቀው እና ከዔቃው ዒይነት ወይም ባህርይ በሚነሱ ችግሮች 

የተነሳ በሰው ወይም በንብረት ሊይ አዯገኛ ሁኔታ ሉፇጠር እንዯሚችሌ የተረዲ 

ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ተገቢውን ማስጠንቀቂያ በዔቃ ሊይ መብት አሇን ሇሚለ 

ሁለ በመስጠት ዔቃውን በግሌጽ ጨረታ ወይም በግሌ ሉሸጠው ይችሊሌ፡፡ 

ተገቢውን ጥረት አዴርጎ ዔቃው አሌሸጥ ካሇው ዔቃውን በላሊ አመችና ሕጋዊ 

መንገዴ እንዱወገዴ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ ይህን በማዴረጉም ኃሊፉነት 

አይኖርበትም፤ 

5. በዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች መሠረት ዔቃ የሸጠ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የራሱን 

የማከማቻና ላልች መሰሌ ክፌያዎች ከሽያጩ ዋጋ ሊይ ቀንሶ የተረፇውን ሇባሇ 

መብቱ ተቀማጭ አዴርጎ ማቆየት አሇበት፡፡  

18. የባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የማገቻ መብት 

1. ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የማገቻ መብቱን በዘህ አዋጅ መሠረት ሉጠቀም ይችሊሌ፤ 

2. ዔቃውን በገዙ ፇቃደ ሇአዯራ ሰጭው ያስረከበ ወይም አጥጋቢ ምክንያት 

ሳይኖረው ዔቃውን ያሊስረከበ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት በዘህ አዋጅ መሠረት ሉያገኝ 

የሚችሇውን የማገት መብት ያጣሌ። 

19. የባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱን የማገቻ መብት ተግባራዊ ስሇማዴረግ 
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1. ሉከፇሇው የሚገባው ማናቸውም ሕጋዊ ክፌያ እስኪዯረግሇት ዴረስ አንዴ ባሇዔቃ 

ማከማቻ ቤት ባስቀመጠው ዔቃ ሊይ የይገባኛሌ ጥያቄ የማንሳትና ዔቃውንም 

አግቶ የማቆየት መብት አሇው፤ 

2. ይህንን መብቱን ተግባራዊ ሇማዴረግም በማከማቻ ቤቱ ከተቀመጡት ዔቃዎች 

መሀሌ ሇሚጠየቀው ክፌያ የሚመጥኑትን ያህሌ በአካባቢው የንግዴ አሠራር 

ተቀባይነት ባሇው መንገዴ በጨረታ ወይም በግሌ ሉሸጣቸው ይችሊሌ፤ 

3. ይሁንና ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) 

በተመሇከቱት መብቶች ሇመሥራት ከዘህ በታች ያለትን ቅዴመ ሁኔታዎች 

ማሟሊት አሇበት፡- 

ሀ) ሇመብቱ መሠረት የሆኑት የዔቃ ማከማቻ ቤት የአገሌግልት ክፌያና ላልችም 

ሂሣቦች የመክፇያ ጊዚ የዯረሰ እንዱሆን ያስፇሌጋሌ፤ 

ሇ) በዔቃው ሊይ መብት አሇን ሇሚለ ሰዎች ሁለ ተገቢው ማስታወቂያ 

እንዱሰጣቸው ያስፇሌጋሌ፤ 

ሏ) የሚሊከው ማስታወቂያ የተጠየቀውን ክፌያ መጠን፣ ታግተው ያለትን ዔቃዎች 

የሚያሳይ መግሇጫ፣ ክፌያ የሚዯረግበትን የተቆረጠ የጊዚ ገዯብ እንዱሁም 

በተባሇው ጊዚ ክፌያ ካሌተፇጸመ ዔቃዎቹ በጨረታ ወይም በግሌ የሚሸጡ 

መሆናቸውን የሚያመሇክት ማስገንዖቢያ የሚያካትት መሆን ይኖርበታሌ፤ 

መ) መብቱ ተፇጻሚ የሚሆነው በዔቃ አከማቹ ዖንዴ ከተቀመጡና በይዜታውም 

ሥር ካለ ዔቃዎች ሇሚጠየቁ ክፌያዎች ብቻ ነው፤ 

ሠ) የማገት መብቱ ተፇጻሚ የሚሆነው ሇይገባኛሌ ጥያቄው ምክንያት በሆነው 

በአንዴ የተሇየ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ በተመሇከቱት ዔቃዎች ሊይ ወይም 

ከእነዘህ ዔቃዎች ሽያጭ በተገኘ ገንዖብ ሊይ ብቻ ነው። መብቱ በባሇዔቃ 

ማከማቻው ይዜታ ሥር በሚገኙ በላልች የአዯራ ሰጭው ዔቃዎች ተፇጻሚ 

አይሆንም፤ 

4. በሚሸጠው ዔቃ ሊይ መብት አሇኝ የሚሌ ሰው የባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱን 

የአገሌግልት ሂሣብና ላልች ተገቢ ወጭዎችን የሚሸፌን ክፌያ በማዴረግ 

ሽያጩን ማስቆም ይችሊሌ፡፡ እንዱህም ሲሆን ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ በዔቃ 

ማከማቻ ዯረሰኙ ሊይ የተመሇከቱትን የውሌ ቃሊትና የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች 

መሠረት አዴርጎ ዔቃውን ይዜ ይቆያሌ፤ 
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5. የማገቻ መብቱን ተግባራዊ የሚያዯርግ ማንኛውም ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት በዘህ 

አንቀጽ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ተሊሌፍ በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት ያዯረሰ 

እንዯሆነ ሇጉዲቱ ኃሊፉ ይሆናሌ፤ 

6. አግባብነት ያሊቸው የግዳታዎች ሕግ ዴንጋጌዎች የዘህን አንቀጽ ዴንጋጌዎች 

ሇማሟሊት ተፇጻሚ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችን ስሇማስተሊሇፌ 

20. ስሇማስተሊሇፌ 

1. አንዴ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ የሚተሊሇፌ ወይም የማይተሊሇፌ ሉሆን ይችሊሌ፤ 

2. ማናቸውም የማይተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ በሊዩ ሊይ “የማይተሊሇፌ” የሚሌ 

ቃሌ የያዖ መሆን አሇበት። ይህ አነጋገር ካሌተመሇከተበት ዯረሰኙ የሚተሊሇፌ 

የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ይሆናሌ፤ 

3. ከማይተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ የሚመነጩ መብትና ግዳታዎች ሇሦስተኛ 

ወገን የሚተሊሇፈት ሽያጭን ወይም መዯበኛ የመብት ማስተሊሇፌን በሚመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች መሠረት ብቻ ነው፤ 

4. የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ በጀርባ ፉርማ እና በቀጥታ በመስጠት 

ሇሦስተኛ ወገኖች ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ በሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ሊይ 

የተጻፇና የዯረሰኙን ትሌሌፌ የሚገዴብ ቃሌ ውጤት አይኖረውም፤ 

5. ሇዘህ አዋጅ አፇጻጸም ዯረሰኙ ሊይ ፉርማን ብቻ በማኖር፣ ሊምጪው የሚሌ ቃሌ 

ጽፍ በመፇረም፤ ወይም የተቀባዩን ስም ጽፍ በመፇረም የተቀመጠ የጀርባ ፉርማ 

ውጤት ይኖረዋሌ። ዯረሰኙ ስም ተጽፍበት በጀርባ ፉርማ በሚተሊሇፌበት ጊዚ 

እንዯገና ፉርማን ብቻ በማኖር፣ ሊምጪው የሚሌ ቃሌ ጽፍ በመፇረም ወይም 

የተቀባዩን ስም ጽፍ በመፇረም በጀርባ ፉርማ ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ ቀጣይ 

ትሌሌፍችም በተመሳሳይ መንገዴ ሉዯረጉ ይችሊለ፤ 

6. ትክክሇኛውን የማስተሊሇፌ አሠራር ተከትል በተሠራ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ 

መብት የተሊሇፇሇት ሰው በዯረሰኙ ሊይ በተመሇከተው ዔቃ ሊይ ሙለ መብት 

ይኖረዋሌ። ዯረሰኙን በቅን ሌቦና የያዖ ሰውም በዯረሰኙ ሊይ ያሇው መብት 

ቀዯም ሲሌ ከነበሩ ከማናቸውም መብቶችና መቃወሚያዎች ነፃ ይሆናሌ፡፡ 

21. ላልች ከዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ ማስተሊሇፌ የሚመነጩ መብቶች 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

169 

 

1. የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችን ጀርባ ፉርማ ሇላሊ ያስተሊሇፇ ሰው ከእርሱ በፉት 

ዯረሰኙን በጀርባ ፉርማ ያስተሊሇፈ ሰዎች ወይም ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ 

ሇፇጸመው ጥፊት (ጉዴሇት) ኃሊፉነት የሇበትም፤ 

2. የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ የተሊሊፇሇት ሰው በስህተት ወይም በላሊ 

ምክንያት በዯረስኝ ሉገሇጽ ይገባው የነበረ ፌሬ ነገር አሇመገሇጹን ካወቀ ይኸው 

እንዱገሇጽሇት በጀርባው ፉርማ ዯረሰኙን ያስተሊሇፇሇትን ሰው በማናቸውም ጊዚ 

ሲጠይቀው ይችሊሌ፡፡ 

22. ዋቢ ስሇማሇፌ 

የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ ዋጋ ተቀብል ያስተሊሇፇ ሰው፣ 

1. የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኙ እውነተኛ ስሇመሆኑ፣  

2. የዯረሰኙን ሕጋዊነትና ያሇውንም ዋጋ የሚያሰናከሌ ምንም ዒይነት ሁኔታ 

ሇመኖሩ የማያውቅ ስሇመሆኑ፣ እንዱሁም 

3. ያዯረገው ማስተሊሇፌ ዯረሰኙን እና በሊዩ የተመሇከቱትን ዔቃዎች በተመሇከተ 

ትክክሇኛና ተፇፃሚ ስሇመሆኑ ዋቢ ነው፡፡ 

23. ቀሪ ስሇሚሆኑ መብቶች 

1. ከባሇዔቃ ማከማቻ ቤትነት ሥራው በተዯራቢ ተተካኪ ዔቃዎችን ሇመሸጥ ፇቃዴ 

ካሇው ሰው በተሇመዯው የንግዴ ሥራ አካሄዴና በቅን ሌቦና እነዘህን ዔቃዎችን 

ገዛቶ የተረከበ ሰው በዔቃ ሊይ ከዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ የመነጨ መብት ካሇውና 

ዯረሰኙ በአግባቡ ከተሊሇፇሇት ሰው ጥያቄ ነፃ ነው፤ 

2. እንዯዘህ ዒይነቱን የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ዋጋ ሰጥቶ የተሊሇፇሇት 

ሰው የሚኖረው መብት ዯረሰኙን ያስተሊሇፇሇት ሰው በሚኖረው መብት ሊይ ብቻ 

የተወሰነ ይሆናሌ፡፡ 

24. የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችን በመያዡ ስሇመስጠት 

1. አንዴ የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረስኝ አምጭ የሆነ ሰው ዯረሰኙን መያዡ 

በመስጠት ከባንክ ወይም ከተፇቀዯሇት መሰሌ አበዲሪ ተቋም ገንዖብ ሇመበዯር 

ይችሊሌ፤ 

2. ተበዲሪው ብዴሩን የመክፇሌ ግዳታውን ካሌተወጣ በስተቀር በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) መሠረት የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ የያዖ ባንክ ወይም አበዲሪ ተቋም 

መያዡውን ሇሦስተኛ ወገኖች ማስተሊሇፌ አይችሌም፣ 
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3. በመክፇያው ጊዚ ተበዲሪው ብዴሩን ያሌከፇሇ ከሆነ ባንኩ ወይም አበዲሪ ተቋሙ 

ሇተበዲሪው ተገቢውን ማስጠንቀቂያ በመስጠት በማስጠንቀቂያው የተመሇከተው 

የክፌያ ጊዚ ካሇፇ ከአሥራ አምስት ቀን በኋሊ በዯረሰኙ የተመሇከተው ዔቃ 

እንዱሸጥ ሇማዴረግ ይችሊሌ፤ 

4. የባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ የማገቻ መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ በዘህ አንቀጽ 

ዴንጋጌዎች መሠረት ዔቃው እንዱሸጥ ያዯረገ ባንክ ወይም አበዲሪ ተቋም 

በዯረሰኙ መያዡነት ከተበዲሪው የሚፇሇገውን ያሌተከፇሇ ዔዲና በሽያጩ 

ምክንያት ያወጣውን ወጭ ተቀናሽ አዴርጎ ተራፉውን ሇተበዲሪው ይሰጣሌ፤ 

5. በዘህ አንቀጽ የተዯነገጉትን አስፇሊጊ ሁኔታዎች ያሌፇጸመ ባንክ ወይም አበዲሪ 

ተቋም ይህን በማዴረጉ ምክንያት በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት ከዯረሰ ኃሊፉ ይሆናሌ፤ 

6. የማይተሊሇፈ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች በመያዡ የሚሰጡበት አሠራርና ውጤት 

ስሇመያዡ ውልች በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

25. ዔቃው ሳይኖር ዯረሰኝን ስሇማስተሊሇፌ 

የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝ ወጥቶሇት በዔቃ ማከማቻ ቤት የሚገኝን አንዴ 

ዔቃ ከሸጠ ወይም መያዡ ከሰጠ በኋሊ፣ ወይም ራሱን የሚተሊሇፌ የዔቃ ማከማቻ 

ዯረሰኙን ከሸጠ ወይም መያዡ ከሰጠ በኋሊ፣ ያንኑ ዯረሰኝ በይዜታው ሥር አዴርጎ 

ያቆየ ሰው መሌሶ አስቀዴሞ ስሇተዯረገው ሽያጭ ወይም መያዡ ምንም ዔውቀት 

ሇላሇው ሦስተኛ ወገን ዯረሰኙን ዋጋ ተቀብል ያስተሊሇፇ እንዯሆነ ዯረሰኙ በቅን 

ሌቦና የተሊሇፇሇት ሰው መብት የፀና ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

በዔቃ ማከማቻ ቤቶች ሊይ ስሇሚዯረግ ቁጥጥር 

26. ሇምዛገባ ስሇማመሌከት52 

1. በዘህ አዋጅና በንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 67/89 እና በፋዳራሌ 

መንግሥት የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

13/89 ሊይ የተቀመጡ መመዖኛዎችን የሚያሟሊ ማናቸውም የአክስዮን ማኅበር፣ 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር ፣ ወይም የመንግሥት የሌማት ዴርጅት 

ሇሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴሩ ሇዘሁ ተግባር ሇሚወክሇው ላሊ ተቆጣጣሪ አካሌ 

                                                           
52 በአንቀፅ 26፣ 27፣ 35፣ እና 37 ሊይ የተጠቀሱት አዋጅ ቁጥር 67/1989 እና ዯንብ ቁጥር 13/1989 ተሽረዋሌ፡፡ 
(22/101(2008) አ.980 እና ዯንብ ቁጥር 392/2009ን ተመሌከት)፡፡ 
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የዔቃ ማከማቻ ቤት ሥራ ሇመሥራት በንግዴ መዛገብ እንዱመዖገብ ማመሌከት 

ይችሊሌ። 

2. ከዘህ በሊይ በንዐስ አንቀጽ (1) በተዯነገገው አጠቃሊይ አነጋገር ሳይወሰን አቤቱታ 

አቅራቢው ከላልች ጉዲዮች በተሇይ የሚከተለትን መሇኪያዎች ማሟሊት አሇበት፤ 

ሀ) እጅግ ቢያንስ ብር አንዴ ሚሉዮን የሚዯርስ የተጣራ ወረት ያሇውና 

በአስተማማኝ የገንዖብ አቅም ሊይ የሚገኝ መሆኑን ማሳየት፣ 

ሇ) የሚረከባቸውን ዔቃዎች በአግባቡ ሇመመዖን፣ ሇመቀበሌ፣ ዯረጃ ሇመስጠት፣ 

ሇማስቀመጥ፣ ንጽሕናቸውን ሇመጠበቅና ሲፇሇጉም መሌሶ ሇማስረከብ 

የሚያስችሌ አስፇሊጊ በሆኑ ቁሳቁሶች የተዯገፇ ቋሚ የዔቃ ማከማቻ ቤት 

እንዲሇው ወይም እንዯተከራየ የኪራዩም ዖመን ቢያንስ ሇአሥራ ሁሇት ወራት 

ፀንቶ የሚቆይና ከዘህም በኋሊ ሇላሊ አሥራ ሁሇት ወር እንዯሚታዯስ 

ማረጋገጫ ማቅረብ እና 

ሏ) በሚሰጠው ፇቃዴ መሠረት የሚረከባቸውን ዔቃዎች በአግባቡ ሇመያዛ፣ ዯረጃ 

ሇማውጣትና ሇመጠበቅ የሚችለና ተገቢው የሙያ ሥሌጠናና የሥራ ሌምዴ 

ያሊቸው ሠራተኞች እንዯቀጠረ ማሳየት። 

3. የኅብረት ሥራ ማኅበራት የዔቃ ማከማቻ ቤት ንግዴ ሥራ ሇመሥራትና 

ሇመመዛገብ ሉያሟለ የሚገባቸውን መስፇርቶች ሚኒስቴሩ በመመሪያ ይወስናሌ፤ 

27. ፇቃዴ ስሇመስጠት 

ሚኒስቴሩ ወይም ሇዘሁ ተግባር በሚኒስቴሩ የሚወከሌ አካሌ፣ 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 26 ሇተገሇጹት በሕግ የሰውነት መብት ሇተሰጣቸው አካሊት 

የዔቃ ማከማቻ ቤቶችን ሥራ ሇማካሄዴ የሚያስችሌ የንግዴ ሥራ ፇቃዴ በንግዴ 

ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 67/89 እና በፋዳራሌ መንግሥት የንግዴ ምዛገባና 

ፇቃዴ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 13/89 እና በዘህ አዋጅ መሠረት 

ይሰጣሌ፣ 

2. ከሥራው ስፊት ወይም ፇቃዴ ከተሰጠበት ሥራ ሌዩ ባህርይ በመነሳት ሇዔቃ 

ማከማቻ ቤቶች ዯረጃና መዯብ ይሰጣሌ፣ 

3. አስፇሊጊ የሙያ ብቃት ማስረጃ ሇሚያቀርቡ ግሇሰቦች በዔቃ ማከማቻ ቤቶች 

የሚቀመጡ የግብርና ምርት ውጤቶችን ሇመቆጣጠር፣ ሇመሇየት፣ ዯረጃ 
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ሇመስጠት፣ ሇመመዖን ወይም ናሙና ሇማውጣት የሚያስችሌ የሥራ ፇቃዴ 

ይሰጣሌ፤ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዘህ አዋጅ 

መሠረት የግብርና ምርት ውጤቶችን ዯረጃ የመስጠት ሥራ የሚያካሂዴ ሰው 

የግብርና ምርት ውጤቶችን ዯረጃ ሇማውጣት በቅዴሚያ የኢትዮጵያ ዯረጃዎችና 

ጥራት ባሇሥሌጣንን ውክሌና ማግኘት አሇበት፡፡ 

28. ምዛገባን ይፊ ስሇማዴረግ 

1. በዘህ አዋጅ መሠረት የተመዖገበ አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የማከማቻ ቤቱን 

ዋና መሥሪያ ቤት፣ በዴርጅቱ ሥር ያለ የዔቃ ማከማቻ ቤቶች የሚገኙባቸውን 

ሥፌራዎች፣ እንዱሁም በተሰጠው ፇቃዴ መሠረት የሚያስቀምጣቸውን ዔቃዎች 

ዒይነት የፊይናንሰ አቋሙንና ላልችም አስፇሊጊ መረጃዎችን በሀገር አቀፌ ዯረጃ 

በሚሰራጭ ጋዚጣ ሊይ እንዱታተም ያዯርጋሌ፡፡ መግሇጫውም ባሇዔቃ ማከማቻ 

ቤቱ በተመዖገበ በ30 ቀን ውስጥ በጋዚጣ መውጣት አሇበት፡፡ 

2. ማናቸውም የተመዖገበ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ሥራውን በሚያካሂዴባቸው ቅጥር 

ግቢዎች ሁለ ግሌጽ በሆነ ሥፌራ ሊይ በዘህ አዋጅ መሠረት መመዛገቡን 

የሚያረጋግጥ የጽሐፌ መግሇጫ የማስቀመጥ ግዳታ አሇበት፡፡ 

29. ሰነድችንና መዙግብትን ስሇመያዛ 

1. በዘህ አዋጅ መሠረት የተመዖገበ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ያስቀመጣቸውንና ወጭ 

የተዯረጉትን ዔቃዎች ዛርዛር የሚያመሇክቱ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ ሰነድችንና 

መዛገቦችን በእሳት ሉቃጠሌ በማይችሌ የተቆሇፇ ሰንደቅ ውስጥ መያዛና 

ማስቀመጥ ይኖርበታሌ፤ 

2. በተሇይም የሚከተለትን ሰነድችና መረጃዎች በአግባቡ የመያዛ ግዳታ አሇበት፤ 

ሀ) ወጭ ያዯረጋቸውን የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችና ቅጂዎቻቸውን፣ እንዯዘሁም 

ዯረሰኞቹ ወጭ የተዯረጉሊችውን ሰዎች ስምና አዴራሻ የሚያሳይ መዛገብ፤ 

ሇ) የተመሇሱሇትንና እንዱሰረ ያዯረጋቸውን የዔቃ ማከማቻ የሚመሇከት 

መዛገብ፤ 

ሏ) የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞችን በመመሇስ በማከማቻ ቤቱ የተቀመጡትን ዔቃዎች 

የተረከቡ ሰዎችን ስምና አዴራሻ የሚያመሇክት መዛገብ፤ 
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መ) መያዡ መስጠትን ጨምሮ ወጭ በተዯረጉ ዔቃ ማከማቻ ሰነድች ሊይ 

ስሇተዯረጉ የትሌሌፌ ስምምነቶች የዯረሱትን ማስታወቂያዎችና የትሌሌፈ 

ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎችን ስምና አዴራሻ የሚያሳይ መዛገብ እና 

ሠ) በዔቃ ማከማቻ ቤቱ የሚገኙትን በየቀኑ ወዯ ዔቃ ማከማቻ ቤቱ የሚገቡትንና 

ከዘያም የሚወጡትን ዔቃዎች የሚያሳይ ዔሇታዊ መግሇጫ፡ 

3. አዯራ ሰጭው ከእርሱ መብት የተሊሇፇሇት ሰው፣ መያዡ ተቀባዩ ወይም ላሊ 

ማንኛውም ሕጋዊ መብት ያሇው ሰው ዔቃውን ሲረከብ ተመሊሽ የሚያዯርጋቸው 

የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች ወዱያውኑ መሠረዛ አሇባቸው። 

4. በዘህ አዋጅ መሠረት የሚመዖገቡ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቶች ሁለ አግባብ ባሊቸው 

ሕግጋት በተዯነገገው መሠረት ተገቢ የሂሣብ መዛገቦችን የመያዛና በእያንዲንደ 

የኢትዮጵያ የበጀት ዒመት መጨረሻ ሊይም የሂሣብ መዛገቦቻቸውን 

የማስመርመር ግዳታ አሇባቸው። 

30. የአገሌግልት ታሪፌን ይፊ ስሇማዴረግ 

1. ማንኛውም ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት እያንዲንደ የኢትዮጵያ የበጀት ዒመት በጀመረ 

በሰሊሣ ቀናት ውስጥ በዔቃ ማከማቻ ቤቱ ሇሚቀበሊቸው ዔቃዎች የሚያስከፌሇውን 

ታሪፌ በሀገር አቀፌ ዯረጃ ሥርጭት ባሇው ጋዚጣ እንዱታተም ማዴረግ አሇበት። 

በዘህ መሌክ በጋዚጣ እንዱታተም የተዯረገው ታሪፌ በሁለም የዔቃ ማከማቻ 

ቤቶች ግሌጽ በሆነ ሥፌራ በቋሚነት መሇጠፌ ያሇበት ሲሆን በታሪፈ ከሚገሇጹት 

ፌሬነገሮች መሏሌ ዔቃዎችን ሇመቀበሌ፣ ሇማስቀመጥ፣ ወጭ ሇማዴረግና ሇዔቃ 

ማከማቻ ዯረሰኝ ዛግጅት የሚከፇሌ ሂሣቦች ሉኖሩበት ይገባሌ፤ 

2. ማንኛውም ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት በጋዚጣ ሊይ እንዱታተም ካዯረገው ታሪፌ 

የበሇጠ ታሪፌ ሇማስከፇሌ አይችሌም፤ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው ቢኖርም ሁኔታዎች 

በሚያስገዴደበት ጊዚ አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ተጨማሪ የክፌያ ታሪፍች 

እንዱታተሙ ማዴረግ ይችሊሌ። ቀዯም ሲሌ ወጭ ተዯርገው ያሌተመሇሱ የዔቃ 

ማከማቻ ዯረሰኞች ወጭ ሲዯረጉ በነበረው ታሪፌ ብቻ የአገሌግልት ክፌያ 

ይጠየቅባቸዋሌ። 

31. ዋስትናና መዴን 
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1. ማንኛውም ፇቃዴ እንዱሰጠው ወይም ፇቃደ እንዱታዯስሇት የሚፇሌግ ባሇዔቃ 

ማከማቻ ቤት ሇዯንበኞቹ፡ የሚገባቸውን ግዳታዎች በብቃት ሇመወጣት 

የሚያስችሇውን ዋስትና ወይም ላሊ ማረጋገጫ ሇሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴሩ 

ሇዘሁ ተግባር ሲባሌ ሇሚወክሇው ተቆጣጠሪ አካሌ አቅርቦ ማስመዛገብ አሇበት፡፡ 

የዋስትናው ወይም የማረጋገጫው ዒይነትና የግዳታው መጠን ሚኒስቴሩ ወይም 

እርሱ የሚወክሇው አካሌ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፤ 

2. ማንኛውም ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት በዘህ አዋጅ መሠረት ሇሚያወጣቸው የዔቃ 

ማከማቻ ዯረሰኞች አስፇሊጊውን የመዴን ሽፊን መግዙት አሇበት፡፡ 

32. አዴሌኦ ስሊሇማዴረግ 

1. የሚቀርቡሇት ዔቃዎች በዔቃ ማከማቻ ቤቱ የሚቀበሊቸው ዔቃዎች ዒይነት 

እስከሆኑና ሲቀርቡም በአግባቡ የተያ መሆናቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ 

ማንኛውም በቂ ሥፌራ ያሇው ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ዔቃዎቹን ተቀብል 

የማስቀመጥ ግዳታ አሇበት፤ 

2. በዘህ አዋጅ መሠረት የተመዖገበ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የአገሌግልቱ ተጠቃሚ 

በሆኑ ወይም አገሌግልቱን በሚጠይቁ ሰዎች መሀከሌ በአገሌግልቱ አሰጣጥም ሆነ 

በአገሌግልት ክፌያ ረገዴ ሌዩነት ማዴረግ የሇበትም፡፡ 

33. ዯረጃ ስሇማውጣት 

1. አግባብ ባሊቸው ሕጎች ስሇብሔራዊ ዯረጃ አሰጣጥና ቁጥጥር የተመሇከቱትን 

ዴንጋጌዎች ከግምት ውስጥ በማስገባትና ከሚመሇከታቸው የመንግሥት 

የአስተዲዯር መሥሪያ ቤቶች ጋር በመነጋገር ሚኒስቴሩ በተመዖገቡ የዔቃ 

ማከማቻ ቤቶች ሇሚቀመጡ የግብርና ምርት ውጤቶች ዯረጃ ሇመስጠት ወይም 

እንዱሰጥ ሇማዴረግ ይችሊሌ፤ 

2. በተመሳሳይ መንገዴም በዔቃ ማከማቻ ቤቶች የሚቀመጡ የግብርና ምርት 

ሇሚቆጣጠሩ፣ ሇሚመዴቡ፣ ዯረጃ ሇሚሰጡ፣ ሇሚመዛኑና ናሙና ሇሚያወጡ 

ባሇሙያዎች የሙያ ብቃት መመዖኛ ሇማውጣትና የምስክር ወረቀት ሇመስጠት 

ወይም እንዱሰጥ ሇማዴረግ ይችሊሌ። 

34. በዔቃ ማከማቻ ቤቶች ሊይ ስሇሚዯረግ ቁጥጥር 

1. ሚኒስትሩ ወይም ሚኒስቴሩ የሚወክሇው አካሌ በዘህ አዋጅ መሠረት ፇቃዴ 

የተሰጠውን ማናቸውንም የዔቃ ማከማቻ ቤት ሇመቆጣጠር ወይም ቁጥጥር 
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እንዱረግበት ሇማዴረግ ሥሌጣን አሇው፡፡ በተሇይም ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ 

የሚቀበሊቸውን የግብርና ምርት ውጤቶች የሚረከብበትን፣ የሚያከማችበትን፣ 

የሚይዛበትን፤ በየዯረጃቸው ወይም በላሊ አኳኋን እየሇየ የሚመዴብበትን፤ 

የሚመዛንበትንና ዯረጃ የሚሰጥበትን አሠራር ይመረምራሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ የማንኛውንም ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የሂሣብ መዛገቦችን፣ ላልች 

መዛገቦችንና ሰነድችን ሇመመርመር ወይም ምርመራ እንዱዯረባግቸው ሇማዖዛ 

ይችሊሌ። 

3. ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ የግብርና ምርት ውጤቶች ሇመቆጣጠር፣ 

ሇመመዯብ፣ ዯረጃ ሇመስጠት፣ ሇመመዖን ወይም ናሙና ሇማውጣት ፇቃዴ 

የተሰጣቸው ሰዎች ሥራቸውን የሚያካሂደበትን መንገዴ ሇመመርመር ወይም 

እንዱመረመር ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

35. የፇቃዴ የቁጥጥርና የአገሌግልት ክፌያዎች 

1. ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ ሇባሇዔቃ ማከማቻ ቤቶች የግብርና ምርት 

ውጤቶችን ሇመቆጣጠር፣ ሇመመርመር፣ ዯረጃ ሇመስጠት፤ ሇመመዖን ፣ ወይም 

ናሙና ሇማውጣት ፇቃዴ ሲሰጥ፤ የፇቃደ ዯረጃ ከፌ ሲዯረግ፣ ወይም ፇቃደ 

ሲታዯስ በፋዳራሌ መንግሥት የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ ቁጥር 13/89 መሠረት የአገሌግልት ክፌያ እንዱከፇሌ ያዯርጋሌ፤  

2. እንዯዘሁም ሚኒስቴሩ አንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት ዴርጅቱ እንዱመረመርሇት 

ጥያቄ በሚያቀርብበት ጊዚ ሉከፇሌ የሚገባውን የአገሌግልት ሂሣብ ሇመተመንና 

ሇመሰብሰብ ይችሊሌ፡፡ 

36. በተተካኪ ዔቃዎች ሊይ ስሇሚዯረግ ቁጥጥርና ስሇሚሰጣቸው ዯረጃ 

ዒይነታቸው አንዴ ሆኖ እርስ በርስ ሉተካኩ የሚችለ ዔቃዎችን ተቀብል 

የሚያስቀምጥ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የሚረከባቸውን ዔቃዎች ከላልች ተተካኪ 

ዔቃዎች ጋር ከመዯባሇቁ በፉት ዔቃዎቹ ፇቃዴ ባሇው ዯረጃ ሰጪ ታይተው 

ትክክሇኛ መሆናቸውን እንዱረጋገጥ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

37. ፇቃዴ ስሇማዯስ 

በዘህ አዋጅ፣ በንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 67/89 እና በፋዳራሌ 

መንግሥት የንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 13/89 

መሰረት ሚኒስቴሩ ወይም ተወካዩ ሇባሇእቃ ማከማቻ ቤቶች፣ የግብርና ምርት 
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ውጤቶችን ሇሚቆጣጠሩ፣ ሇሚመዴቡ፣ ዯረጃ ሇሚሰጡ ሇሚመዛኑና ናሙና 

ሇሚያወጡ ባሇሙያዎች የሚሰጥ የሥራ ፇቃዴ እንዱታዯስ ያዯርጋሌ። 

38. ፇቃዴ ስሇማገዴና ስሇመሠረዛ 

1. ከዘህ በታች የተመሇከቱት ሁኔታዎች መኖራቸው ሲረጋገጥ ሚኒስቴሩ ወይም 

ሇዘህ ተግባር በሚኒስቴሩ የተወከሇ ተቆጣጣሪ አካሌ የአንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት 

የሥራ ፇቃዴ እንዱታገዴ ወይም እንዱሠረዛ ማዴረግ ይችሊሌ። 

ሀ) ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ በዘህ አዋጅ የተመሇከተውን የካፑታሌ መጠን መጠበቅ 

አሇመቻለ ሲረጋጋጥ፣ 

ሇ) ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ ባለት የዔቃ ማከማቻ ቤቶች ወይም ከእነዘህ ውስጥ 

በከፉልቹ ሊይ ያሇውን ቁጥጥር በሙለ ወይም በከፉሌ መሌቀቁ ሲረጋገጥ፣ 

ሏ) የዔቃ ማከማቻ ቤቱ ዴርጅት እየፇረሰና ንብረቱም እየተጣራ መሆኑ ወይም 

ወዯ መፌረስና ንብረት ማጣራት ሉያዯርሱ የሚችለ አሳማኝ ሁኔታዎች 

መኖራቸው ሲረጋገጥ፣ ወይም  

መ) ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ ሥራውን ሇማካሄዴ የሚያስፇሌገው ችልታና አቅም 

የላሇው መሆኑ በበቂ ሁኔታ ሲረጋገጥ፣ ወይም 

ሠ) ባሇዔቃ ማከማቻ ቤቱ በዘህ አዋጅ ወይም ይህንን አዋጅ መሰረት በማዴረግ 

በሚወጡ ዯንቦች የተቀመጡትን ክሌከሊዎች የጣሰ መሆኑ ወይም 

በማናቸውም መንገዴ ቢሆን እነዘህን ሁኔታዎች አሇማክበሩ ሲረጋገጥ፣ 

2.  የአዯራ ሰጭዎችን፣ ከእነርሱ መብት የተሊሇፇሊቸውን ሰዎች፣ የዔቃ ማከማቻ 

ዯረሰኞችን  መያዡነት የያ  ባሇገንዖቦችን ወይም ላልች ሕጋዊ ጥያቄ 

ማንሳት የሚችለ ሰዎችን መብት ሇመጠበቅ ሲባሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(1) መሠረት ፇቃደ የታገዯበት ወይም የተሠረዖበት ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የዔቃ 

ማከማቻ ቤቱንና በውስጡ የተቀመጡትን ዔቃዎች ያሇመዖግየት ሇሚኒስቴሩ 

ወይም ሚኒስቴሩ ሇዘህ ተግባር ሲባሌ ሇሚወክሇው አካሌ የማስረከብ ግዳታ 

አሇበት፡፡ በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ዴረስም ተረካቢው አካሌ 

አስተዲዯራዊ ስራዎችን ብቻ እያከናወነ ይቆያሌ፡፡ 

3. አንዴ የግብርና ምርት ውጤቶችን ሇመቆጣጠር ሇመመዯብ፤ ዯረጃ ሇመስጠት፤ 

ሇመመዖን ወይም ናሙና ሇማውጣት የሙያ ፇቃዴ የተሰጠው ሰው ይህን ሥራ 

መሥራት ማቆሙ፣ የሙያው ሥነምግባር የሚጠይቃቸውን ዯንቦች የጣሰ መሆኑ፣ 
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እርሱ በማይጠበቅ ተግባር ውስጥ መሳተፈ፣ በማናቸውም ምክንያት ሥራውን 

ሇማካሄዴ የሚያስፇሌገው ችልታና ብቃት የላሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ሚኒስቴሩ 

ወይም ሇዘህ ተግባር ሲባሌ በሚኒስቴሩ የሚወከሌ ተቆጣጣሪ አካሌ ፇቃደ እንዱ 

ታገዴ ወይም እንዱሠረዛ ሉወስንበት ይችሊሌ፤ 

4. ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ የአንዴ ባሇዔቃ ማከማቻ ቤት የግብርና ምርት 

ውጤቶች ተቆጣጣሪ መዲቢ፣ ዯረጃ ሰጪ፣ መዙኝ፣ ወይም ናሙና አውጭ የሥራ 

ፇቃዴ ሇዖሇቄታው እንዱሠረዛ ከመወሰኑ በፉት አጥፌቷሌ የተባሇው ጥፊት 

በጽሐፌ እንዱገሇጽሇትና በቂ ጊዚ ተሰጥቶት በጉዲዩ ሊይ የራሱን ምሊሽ 

እንዱሰጥበት ወይም መቃወሚያ እንዱያቀርብበት ዔዴሌ ሉሰጠው ይገባሌ፤ 

5. ፇቃዴ ሇመሠረዛ የሚሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ በሚሆንበት ጊዚ ሚኒስቴሩ ወይም 

የሚኒስቴሩ ተወካይ ውሳኔውና ሇውሳኔው መሠረት የሆኑት ምክንያቶች በመገናኛ 

ብኃን ሇሕዛብ እንዱገሇጹ ማዴረግ አሇበት፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

39. የታከስና ላልች የኢንቨስትመንት ዴጋፍች 

በላልች ሕጎች የተቀመጡ ተቃራኒ ዴንጋጌዎች ቢኖሩም በተሇይ የግብርና ምርት 

ውጤቶችን በዘህ አዋጅ መሠረት ተቀብሇው ሇማከማቸት በሚያስችለ የዔቃ ማከማቻ 

የንግዴ ሥራ ዖርፍች የሚሰማሩ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር ባሇሃብቶች አግባብ 

ባሊቸው ኢንቨስትመንት አዋጅ ዴንጋጌዎች ሌዩ ትኩረት በሚሰጣቸው 

የኢንቨስትመንት ሥራ መስኮች ሇተሰማሩ ኢንቨስተሮች በሚሰጠው ዴጋፌ ተጠቃሚ 

መሆን ይችሊለ፡፡ 

40. የኤላክትሮኒክ የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች 

ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ ተወካይ በሚያወጣው ሥርዒት መሠረት በሚኒስቴሩ 

በሚሰየም አካሌ (ሲስተም ፔሮቫይዯር) የሚዖጋጅ የኤላክትሮኒክ የዔቃ ማከማቻ 

ዯረሰኝ በባሇዔቃ ማከማቻ ቤቶች ወጭ እየተዯረገ ሇአዯራ ሰጭዎች ወይም ከእነሱ 

መብት ሇሚተሊሇፌሊቸው ሰዎች ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

41. ናሙና የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች 
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በዘህ አዋጅ አንቀጽ 6 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሚኒስቴሩ ወይም የእርሱ 

ተወካይ በባሇዔቃው ማከማቻ ቤቶች ተግባራዊ ሉሆኑ የሚችለ የናሙና የዔቃ 

ማከማቻ ዯረሰኞች ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

42. ግሌግሌ 

ከዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች ወይም ከዔቃ ማከማቻ ዯረሰኞች ትሌሌፌ የሚነሱ 

ማናቸውም ክርክሮች በአንዴ ወይም በሦስት የግሌግሌ ዲኞች ታይተው የመጨረሻ 

ውሳኔ እንዱሰጥባቸው ተዋዋዮች ሉስማሙ ይችሊለ፡፡ 

43. ቅጣት 

ሚኒስቴሩ የሚወስዯው አስተዲዯራዊ እርምጃ እንዯተጠበቀ ሆኖ የዘህን አዋጅ 

ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ በላልች ሕጎች በተዯነገገው መሠረት ይቀጣሌ፡፡ 

44. ሥሌጣንን በውክሌና ስሇመስጠት 

ሚኒስቴሩ በዘህ አዋጅ የተመሇከቱትን ተግባርና ኃሊፉነቶቹን ሇላሊ የመንግሥት 

አካሌ ወይም የዘህን አዋጅ አፇጻጸም ሇማረጋገጥ ታስቦ ጉዲዩ በሚመሇከታቸው 

ላልች አካሊት ሇሚቋቋሙ የምዛገባና የቁጥጥር አካሊት በሙለ ወይም በከፉሌ 

በውክሌና ሇመስጠት ይችሊሌ፡፡ 

45. ዯንብ የማውጣት ሥሌጣን 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇዘህ አዋጅ አፇጻጸም የሚያስፇሌገውን ዯንብ ሇማውጣት 

ይችሊሌ፡፡ 

46. የተሻሩ ሕጎች 

1. በ1952 ዒ.ም በወጣው የፌትሏብሔር ሕግ ከቁጥር 2806 እስከ ቁጥር 2824 

ጭምር ያለት ዯንጋጌዎች የተተኩ ስሇሆነ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ማናቸውም ሕግ ዯንብና የሥራ መመሪያ ከዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ጋር 

የማይጣጣም እስከሆነ ዴረስ በዘህ አዋጅ በተመሇከቱት ጉዲዮች ተፇጻሚነት 

አይኖረውም፡፡ 

47. አዋጁ የሚፀናበት ቀን 

ይህ አዋጅ ከጥቅምት 3 1996 ዒም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ጥቅምት 3 ቀን 1996 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዛዯንት 
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ዯንብ ቁጥር 126/1998 

የወጪ ንግዴ ሽሌማት አሰጣጥ ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን ባወጣው አዋጅ ቁጥር 471/1998 አንቀጽ 5 እና 

በንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 67/1989 አንቀጽ 47 መሠረት ይህን ዯንብ 

አውጥቷሌ፡፡ 
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1. አጭር ርዔስ  

“ይህ ዯንብ የወጪ ንግዴ ሽሌማት አሰጣጥ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

126/1998” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፤ 

1. "የወጪ ንግዴ ቀን" ማሇት በወጪ ንግዴ አፇጻጸም የተሻሇ ውጤት ሇሚያስመዖግቡ 

ሰዎች ሽሌማት እንዱሰጥበት በየዒመቱ በሚኒስቴሩ የሚወሰን ቀን ነው፤ 

2. "ሊኪ" ማሇት የኢትዮጵያ የወጪ ምርቶችን ሇውጭ ገበያ የሚያቀርብ ሰው  ማሇት 

ነው፤ 

3. "ዒሇም አቀፌ ስታንዲርዴ" ማሇት በዒሇም አቀፌ ገበያ የሚፇሇጉ የወጪ ምርቶች 

ማሟሊት ያሇባቸው የጥራትና ከዘሁ ጋር ተያያዥነት ያሇው ስታንዲርዴ ነው፤ 

4. "የወጪ ምርት ግብዒት" ማሇት ሌዩ ትኩረት ሇተሰጣቸው የወጪ ምርቶች 

በግብዒትነት የሚያገሇግሌና በሀገር ውስጥ የሚመረት ምርት፣ ማሸጊያ ፣ ኬሚካሌ 

ወይም አክሰሰሪ ነው፤ 

5. "ሰው" ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

6. "ሚኒስቴር" ማሇት የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ነው፡፡53  

3. የወጪ ንግዴ ሽሌማት የመስጠት ዒሊማ 

የወጪ ንግዴ ሽሌማት የመስጠት ዒሊማ በወጪ ንግደ ዖርፌ የተሰማሩ ሰዎች 

ሇሚዯርጉት ጥረትና ሇሚያስመዖግቡት ውጤት ዔውቅና በመስጠት ሇማበረታታትና 

በውጤት ሊይ ያተኮረ የውዴዴር መንፇስ በመፌጠር የወጪ ንግደን እንቅስቃሴ 

ቀጣይነት ይበሌጥ ማጠናከር ይሆናሌ፡፡ 

4. የወጪ ንግዴ ሽሌማት መቋቋም 

1. የሚከተለት የወጪ ንግዴ ሽሌማቶች በዘህ ዯንብ ተቋቁመዋሌ፡- 

        ሀ) የሊቀ የወጪ ንግዴ አፇጻጸም ሽሌማት፤ 

        ሇ) አዱስ የወጭ ምርት ሽሌማት፤  

        ሏ) የወጪ ምርት ገዠ ሽሌማት፤ 

       መ) የወጪ ምርት ግብዒት አቅራቢ ሽሌማት፤ 

       ሠ) የወጪ ንግዴ ዴጋፌ ሰጪ ሽሌማት፡፡ 

                                                           
53 በ25/08(2011) አ.1097 አንቀጽ 9(7) መሰረት የንግዴ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡  
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከቱት ሽሌማቶች ዒይነትና ይዖት ሚኒስቴሩ 

በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ ፡፡ 

5. ሇወጪ ንግዴ ሽሌማት ብቁ ስሇመሆን 

1. የሊቀ የወጪ ንግዴ አፇጻጸም ሽሌማት በማንኛውም የወጪ ንግዴ ዖርፌ የተሻሇ 

የውጪ ምንዙሪ ገቢ ሇሚያስመዖግቡ ሊኪዎች ይሰጣሌ ፡፡  

2. አዱስ የወጪ ምርት ሽሌማት የኤክስፕርት ስብጥርን ከማስፊት አኳያ ቀዴሞ ውጪ 

ገበያ ያሌገቡ ምርቶችን ሇውጪ ገበያ በማቅረብ የተሻሇ አፇጻጸም ሇሚያስመዖግቡ 

ሊኪዎች ይሰጣሌ ። 

3. የወጪ ምርት ገዠ ሽሌማት ኢትዮጵያ ወዯ ውጪ የምትሌካቸውን ምርቶች 

በመግዙት የተሻሇ አፇጻጸም ሇሚያስመዖግቡ ገዠዎች ወይም ሇወኪልቻቸው 

ይሰጣሌ፡፡ 

4. የወጪ ምርት ግብዒት አቅራቢ ሽሌማት የተሻሇ አፇጻጸም ሇሚያስመዖግቡ የወጪ 

ምርት ግብዒት አቅራቢዎች ይሰጣሌ፡፡  

5. የወጪ ንግዴ ዴጋፌ ሰጪ ሽሌማት በወጪ ንግደ ዖርፌ ሇተሰማራው የንግደ 

ኅብረተሰብ ዴጋፌ በመስጠት የተሻሇ አፇጻጸም ሇሚያስመዖግቡ የመንግሥትና የግሌ 

ተቋማት ይሰጣሌ፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ መሠረት ሽሌማት የሚገባቸውን ተወዲዲሪዎች ሇመምረጥ የሚያስችለ 

ዛርዛር መስፇርቶች ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናለ፡፡ 

6. መራጭ ኮሚቴ ስሇማቋቋም 

የወጪ ንግዴ ሽሌማት ተወዲዲሪዎችን የሚመርጥ ኮሚቴ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው 

መመሪያ መሠረት አግባብነት ካሊቸው የመንግስትና የግለ ዖርፌ አካሊት ተውጣጥተው 

የሚሰየሙ አባሊት የሚገኙበት ኮሚቴ ይቋቋማሌ፡፡ 

7. የወጪ ንግዴ ሽሌማት ስሇመስጠት 

የወጪ ንግዴ ሽሌማት የወጪ ንግዴ ቀን በየዒመቱ በሚከበርበት ጊዚ ይሰጣሌ፡፡ 

8. የወጪ ንግዴ ሽሌማት ተሸሊሚዎች ጥቅሞች 

የወጪ ንግዴ ሽሌማት ተሸሊሚዎች ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ በሚወሰነው 

መሠረት የሚከተለት ጥቅሞች ይጠበቁሊቸዋሌ፡፡ 

1. በመሳሪያ ኪራይ ወይም በፊናንስ ኪራይ ሥርዒት የቅዴሚያ ተጠቃሚ የመሆን፤ 
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2. የዒሇም አቀፌ ስታንዲርድችን ሇማሟሊትና ማረጋገጫ ሇማግኘት በሚዯረጉ ጥረቶች 

በወጪ መጋራት ስርዒት ዴጋፌ የማግኘት፤  

3. በወጪ ንግዴ ብዴር ዋስትና ሥርዒት ሇማይሸፇኑ የግብርና ምርቶችም በሥርዒቱ 

ተጠቃሚ የመሆን፤  

4. በውጭ ሀገር በሚዖጋጁ የንግዴ ኤግዘቢሽኖች ሇመካፇሌ በወጪ መጋራት ሥርዒት 

ዴጋፌ የማግኘት፤ 

5. በሀገር ውስጥ በሚዖጋጁ ኤግዘቢሽኖች ምርቶችን ሇማቅረብ የቦታ ኪራይ ክፌያ 

ዴጋፌ የማግኘት፤ 

6. በሚኒስቴሩ በሚታተሙ መጽሔቶች፣ ብሮሸሮች፣ ኒውስላተሮችና ዌብሳይት 

ዴርጅቶቻቸውንና ምርቶቻቸውን የማስተዋወቅ፤ 

7. በመንግሥታዊ ተቋማት በሚስጡ ሥሌጠናዎች ቅዴሚያ የማግኘት፤ 

8. በጠቅሊይ ሚኒስትር ጽሕፇት ቤት በሚቋቋም የክብር መዛገብ የመመዛገብ፤ 

9. ያገኟቸው ሽሌማቶች በመገናኛ ብሀን እንዱገሇጹሊቸው የማዴረግ፤ 

10. ወዯ ሀገር ውስጥና ወዯ ውጭ ሀገር በሚዯረጉ የንግዴ ተሌእኮዎች ተሳትፍ ቅዴሚያ 

የማግኘት፤ 

11. የሕዛብ በዒሊት አከባበር ሥርዒቶችና በመንግሥት የሚዯረጉ ግብዡዎች 

በሚካሂደባቸው ሥፌራዎች ሌዩ ክብር ሇሚሰጣቸው እንግድች በሚዖጋጀው ቦታ 

የመቀመጥ፤ 

12. ወዯ ውጭ ሀገር ሲጓና ሲመሇሱ ሌዩ ክብር በሚሰጣቸው እንግድች ዯረጃ   

የመስተናገዴ ፡፡  

9. የወጪ ንግዴ ሽሌማት ማስፇጸሚ በጀት 

የወጪ ንግዴ ሽሌማት ማስፇጸሚያ ወጭ ከመንግሥት በሚመዯብ በጀትና 

ከስፕንሰርሽፔ በሚገኝ የፊይናንስ ምንጭ የሚሸፇን ይሆናሌ፡፡ 

10. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ሚኒስቴሩ ይህን ዯንብ በሚገባ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡ 

11. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ  

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ነሏሴ 12 ቀን 1998 
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መሇስ ዚናዊ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 759/2004 

ስሇ ማስታወቂያ  የወጣ  አዋጅ

ማስታወቂያ ሕብረተሰቡ በምርት ግብይት ወይም በአገሌግልት አሰጣጥ ረገዴ በሚያዯርጋቸው 

እንቅስቃሴዎች ሊይ ተጽእኖ በማሳዯር ሇአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና ፕሇቲካዊ  እዴገት 

ከፌተኛ ሚና የሚጫወት በመሆኑ፤ 

አገሪቱ በገበያ መር የኢኮኖሚ ሥርዒት የምትመራ ከመሆኑ አንጻር ገበያው ጤናማ በሆነ 

ውዴዴር እንዱመራ በማዴረግ ረገዴ ማስታወቂያ ከፌተኛ አስተዋፆ የሚያዯርግ በመሆኑ፤ 

ማስታወቂያ በሥርዒት ካሌተመራ የሕብረተሰቡን መብትና ጥቅም እንዱሁም የአገርን ገጽታ 

ሉጎዲ የሚችሌ በመሆኑ፤ 
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የማስታወቂያ ወኪልች፣ የማስታወቂያ አሰራጮች እና የማስታወቂያ አስነጋሪዎችን መብት 

እና ግዳታን በግሌጽ መወሰን በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 55(1) መሰረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የማስታወቂያ አዋጅ ቁጥር 759/2004’’ ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “ማስታወቂያ” ማሇት የምርት ወይም የአገሌግልት  ሽያጭ  እንዱስፊፊ  

ወይም ስም፣ አርማ፣ የንግዴ ምሌክት ወይም አሊማ እንዱተዋወቅ  በማስታወቂያ  

ማሰራጫ መንገዴ አማካኝነት የሚሰራጭ የንግዴ ማስታወቂያ ሲሆን የሕዛብ 

አገሌግልት ማስታወቂያንና የግሌ ማስታወቂያን ይጨምራሌ፤ 

2. “የማስታወቂያ ማሰራጫ መንገዴ” ማሇት መገናኛ ብሃንን፣ የውጭ 

ማስታወቂያን፣ የቴላኮምን፣ የፕስታ፣ የኢንተርኔት ዴረ ገፅ እና የፊክስ 

አገሌግልቶችን፣ ሲኒማን፣ ፉሌምን፣ ቪዱዮን እና መሰሌ የማስታወቂያ ማሰራጫ 

መንገዴን ይጨምራሌ፤ 

3. “የሕዛብ አገሌግልት ማስታወቂያ” ማሇት ሇሕዛብ ጥቅም ሲባሌ በመገናኛ 

ብሃን የሚሠራጭ መሌዔክት ነው፤ 

4. “የግሌ ማስታወቂያ” ማሇት በማስታወቂያ ማሰራጫ መንገዴ አማካኝነት 

የሚሰራጭ የአፊሌጉኝ  ማስታወቂያ፣ የሃዖን  መግሇጫ እና ላሊ መሰሌ 

ማስታወቂያን ያካትታሌ፤ 

5. “የማስታወቂያ ሥራ” ማሇት ማስታወቂያ ማዖጋጀትንና ማሰራጨትን፣ የፔሮሞሽን 

አገሌግልትን እና ከማስታወቂያ ጋር ተያያዥነት ያሇውን ላሊ ሥራ የሚያካትት 

ሥራ ነው፤ 

6. “የማስታወቂያ ወኪሌ” ማሇት በማስታወቂያ ሥራ ሊይ የተሰማራ ሰው ነው፤ 

7. “የማስታወቂያ አሰራጭ” ማሇት በማስታወቂያ ማሰራጫ መንገዴ አማካኝነት 

የአየር ጊዚ፣ የሕትመት ሽፊን ወይም መሰሌ አገሌግልት በመስጠት ማስታወቂያ 
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የሚያሰራጭ ሰው ነው፤ 

8. “የማስታወቂያ አስነጋሪ” ማሇት በማስታወቂያ ማሰራጫ መንገዴ አማካኝነት 

ማስታወቂያ የሚተዋወቅሇት ሰው ነው፤ 

9. “መገናኛ ብሃን” ማሇት የሕትመት መገናኛ ብሃን እና የብሮዴካስት 

አገሌግልትን ያካትታሌ፤ 

10. “የሕትመት መገናኛ ብሃን” ማሇት በጠቅሊሊው ኅብረተሰብ ወይም በአንዴ 

በተወሰነ የኅብረተሰብ ክፌሌ እንዱነበብ ታስቦ የሚሰራጭ ማንኛውም ሕትመት 

ሲሆን ጋዚጣን፣ መጽሔትን፣ የማስታወቂያ መፅሀፌ ወይም የልው ፓጅን፣ የስሌክ 

ቁጥር ማውጫ ወይም ግሪን ፓጅን ያካትታሌ፤ 

11.  “የብሮዴካስት አገሌግልት” ማሇት የሬዱዮ ወይም የቴላቪዥን ሥርጭት 

አገሌግልት ነው፤ 

12. “የውጭ ማስታወቂያ” ማሇት፡- 

ሀ)  በቢሌቦርዴ፣ በኤላክትሮኒክ ስክሪን ወይም በተንቀሳቃሽ ምስሌ 

የሚሰራጭ፤ 

ሇ) በሕንጻ ወይም በማናቸውም ስትራክቸር ወይም በትራንስፕርት 

ተሽከርካሪ ሊይ የሚፃፌ ወይም የሚሇጠፌ፤ 

ሏ)  በተንጠሌጣይ ነገር፣ በፕስተር፣ በስቲከር፣ በብሮሸር፣ ሉፌላት ወይም 

በራሪ ወረቀት የሚሰራጭ፤ 

መ)  በዴምጽ ካሴት፣ በዴምፅ ማጉያ መሳሪያ የሚሰራጭ፤ ወይም 

ሠ)  በላሊ መሰሌ ማሰራጫ መንገዴ አማካኝነት የሚሰራጭ፤ 

ማስታወቂያ ነው፡፡ 

13.  “በስፕንሰር የሚቀርብ ፔሮግራም” ማሇት ፔሮግራሙን ሇማሰራጨት ገንዖብ 

በቀጥታ ወይም በተዖዋዋሪ  የተከፇሇበት  ወይም የክፌያ ቃሌ የተገባበት 

ፔሮግራም ነው፤ 

14.  “ስፕንሰር” ማሇት ፔሮግራምን ወይም የማስታወቂያ ማሰራጫ መንገዴን 

ስፕንሰር የሚያዯርግ ሰው ነው፤ 

15.  “በፔሮግራም መሌክ የሚሠራጭ ማስታወቂያ” ማሇት   ከሁሇት   ዯቂቃ   

የበሇጠ ጊዚ የሚወስዴና ሇብሮዴካስተሩ ክፌያ የፇፀመ ሰውን ምርት፣ አገሌግልት 

ወይም መሰሌ መሌእክት በፔሮግራም መሌክ ተዖጋጅቶ በብሮዴካስት አገሌግልት 
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የሚሰራጭ ማስታወቂያ ነው፤ 

16. “ተካታች ማስታወቂያ” ማሇት ብሮዴካስተሩ ገንዖብ የተቀበሇበትን ወይም 

ጥቅም ያገኘበትን የማንኛውንም ሰው ምርት፣ አገሌግልት ወይም መሰሌ 

መሌእክት በተዖዋዋሪ ሇማስተዋወቅ በፅሁፌ፣ በዴምጽ ወይም በምስሌ  ከአንዴ  

ፔሮግራም  ጋር የተካተተ ማስታወቂያ ነው፤ 

17. “ተጓዲኝ ማስታወቂያ” ማሇት በቴላቪዥን መስኮት ወይም ስክሪን 

ከሚሰራጨው ፔሮግራም ጋር አሌፍ አሌፍ በተጓዲኝ መስኮት የሚታይ 

ማስታወቂያ ነው፤ 

18.  “የአፀፊ ማስታወቂያ” ማሇት የዘህን አዋጅ ዴንጋጌ በሚጥስ ማስታወቂያ 

የተነሳ በህዛብ ዖንዴ የተፇጠረውን የተሳሳተ አመሇካከት ሇማቃናት  ወይም  

ሇጉዲት  የተጋሇጠውን ወገን መብት   ሇማስጠበቅ   የሚሰራጭ ማስታወቂያ 

ነው፤ 

19.  “ፔሮግራም” ማሇት በዴምፅ ወይም በምስሌ ወይም በሁሇቱ ተቀነባብሮ   

ሇማሳወቅ፣ ሇማስተማር ወይም ሇማዛናናት ወይም ሁለንም አካቶ በብሮዴካስት 

አገሌግልት የሚቀርብ ስርጭት ነው፤ 

20.  “የዚና እና የወቅታዊ ጉዲዮች ዖገባ” ማሇት አካባቢያዊ፣ ክሌሊዊ፣ አገራዊ 

ወይም አሇም አቀፊዊ ይዖት ያሊቸው እና ወቅታዊ የሆኑ ፕሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ 

ወይም ማኅበራዊ ጉዲዮችን በሚመሇከት በብሮዴካስት አገሌግልት  የሚቀርብ  

ዚና፣  ዖገባ፣ ማብራሪያ፣ ትርጓሜ፣ አስተያየት፣ ሏተታ ወይም ትንታኔ ነው፤ 

21.  “እሇታዊ የስርጭት ጊዚ” ማሇት ከንጋቱ 12 ሰዒት ጀምሮ ባለት 24 ሰዒታት 

የሚተሊሇፌ የብሮዴካስት አገሌግልት ስርጭት ነው፤ 

22. “ልተሪ” ማሇት የሽሌማት አሸናፉው በእዴሌ፣ በእጣ አወጣጥ ወይም በማናቸውም 

ላሊ ዖዳ የሚታወቅበት ጨዋታ ወይም ዴርጊት ሲሆን አግባብ ባሇው ሕግ 

የተመሇከቱትን ጨዋታዎችና ዴርጊቶች ያካትታሌ፤ 

23. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት 

አንቀፅ  47(1)  የተመሇከተው  ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባ እና 

የዴሬዲዋ ከተሞች አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

24. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ ብሮዴካስት ባሇሥሌጣን ነው፤ 

25. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 
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ነው፤ 

26. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው የሴትንም ይጨምራሌ፡፡ 

3. የተፇጻሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ በሚከተለት ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡- 

1. በኢትዮጵያ ውስጥ በሚሠራ የማስታወቂያ ወኪሌ፣ የማስታወቂያ አሰራጭ እና 

የማስታወቂያ አስነጋሪ፤ 

2. በኢትዮጵያ ውስጥ በሚዖጋጅና በሚሰራጭ ማስታወቂያ፤ 

3. በኢትዮጵያ  ውስጥ  በተቋቋመ  ዴርጅት ወይም በኢትዮጵያ  ውስጥ  

በሚኖር  ሰው አማካኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በውጭ አገር በተቋቋመ 

የኢንተርኔት ዴረ ገፅ ሊይ በሚሰራጭ ማስታወቂያ፤ 

4. አገር ውስጥ  ሇማሰራጨት  ሲባሌ  ወዯ ኢትዮጵያ በሚገባ እና ዋነኛ 

አትኩሮቱ በአገር ውስጥ ጉዲዮች ሊይ በሆነ ማናቸውም የውጭ አገር ጋዚጣ 

ወይም መፅሄት አማካኝነት በሚሰራጭ ማስታወቂያ፤ እና 

5. በአገር ውስጥ ተዖጋጅቶ በውጭ አገር የብሮዴካስት አገሌግልት ወዯ አገር 

ውስጥ በሚሰራጭ ማስታወቂያ። 

ክፌሌ ሁሇት 

በማስታወቂያ ሥራ ስሇመሰማራት 

4. በማስታወቂያ ሥራ የመሰማራት መብት 

1. ማንኛውም ዚግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ ግሇሰብ ወይም በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት 

የተቋቋመና በካፑታለ ውስጥ የውጭ አገር ዚጋ ዴርሻ የላሇበት የንግዴ  

ማኅበር በማስታወቂያ ሥራ የመሰማራት መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም  በትውሌዴ  

ኢትዮጵያዊ  የሆነ የውጭ አገር ዚጋ በማስታወቂያ ሥራ የመሰማራት መብት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

5. የማስታወቂያ ሥራ ፇቃዴ ስሇማውጣት 

1. በማስታወቂያ ወኪሌነት ሥራ ሇመሰማራት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው አግባብ 

ካሇው የመንግስት አካሌ የማስታወቂያ ሥራ ፇቃዴ ማውጣት አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም ማስታወቂያ አሠራጭ ማስታወቂያ በማዖጋጀት ሥራ ሊይ 

ሇመሰማራት አግባብ ካሇው የመንግስት አካሌ የማስታወቂያ ሥራ ፇቃዴ 
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ማውጣት አሇበት፡፡ 

3. ማስታወቂያ በማዖጋጀት ሥራ ሊይ የሚሰማራ ማንኛውም የመገናኛ ብሃን 

የማስታወቂያ ሥራውን ከመገናኛ ብሃን ሥራው በተሇየ አዯረጃጀት ማከናወን 

አሇበት። 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው ቢኖርም ምርቱ፣ 

አገሌግልቱ ወይም ላሊ መሌዔክት እንዱተዋወቅሇት የሚፇሌግ  ማንኛውም  ሰው  

የማስታወቂያ ሥራ ፇቃዴ ማውጣት ሳያስፇሌገው የራሱን ማስታወቂያ አዖጋጅቶ 

ማሰራጨት ወይም ማስታወቂያውን አዖጋጅቶ በማስታወቂያ አሰራጭ አማካኝነት  

እንዱሰራጭሇት ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ በማስታወቂያው ሊይም ማንነቱን እና 

አዴራሻውን በግሌፅ ማካተት አሇበት፡፡ 

5. ማንኛውም በውጭ አገር ተዖጋጅቶ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገባ ማስታወቂያ 

እንዱሰራጭ ሉዯረግ የሚችሇው በማስታወቂያ ወኪሌ አማካኝነት ነው፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሰረት ፇቃዴ የሚሰጥ አግባብ ያሇው 

የመንግስት አካሌ ባሇፇቃድቹን የሚመሇከቱ መረጃዎችን ሇዘሁ ጉዲይ የተዖጋጀን 

ቅፅ በመሙሊት ሇባሇሥሌጣኑ ማስተሊሇፌ አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇማስታወቂያ በጠቅሊሊው 

6. ስሇማስታወቂያ ይዖትና አቀራረብ 

1. ማንኛውም ማስታወቂያ፡- 

ሀ) ማንኛውንም ሕግ ወይም መሌካም ሥነ ምግባር የማይጻረር፤ 

ሇ) አሳሳች ወይም ተገቢ ካሌሆነ አገሊሇጽ ነፃ የሆነ፤ 

ሏ) የሕብረተሰቡን   ማህበራዊና   ባህሊዊ እሴት የሚያከብርና የሸማቹን ሕጋዊ 

ጥቅም የማይጎዲ፤ 

መ) የሚተዋወቀውን ምርት ወይም አገሌግልት እውነተኛ ባህሪ፣ ጥቅም፣ ጥራትና 

ላሊ መሰሌ መረጃዎችን የሚገሌጽ፤ 

ሠ) የላልችን  ሰዎች  ምርት  ወይም አገሌግልት የማያንቋሽሽ፤ 

ረ) የአገርን ክብርና ጥቅም የሚጠብቅ፤ እና 

ሰ) የሙያ ሥነ ምግባርን የሚያከብር፤ 

 ይዖትና አቀራረብ ያሇው መሆን አሇበት፡፡ 
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2. ማንኛውም በመገናኛ ብሃን አማካኝነት የሚሰራጭ ማስታወቂያ ከላልች 

ፔሮግራሞች የተሇየ መሆኑ በግሌጽ እንዱታወቅ ሆኖ መቅረብ ያሇበት ሲሆን 

በፔሮግራሞቹ ይዖት ሊይም ተፅእኖ ማዴረግ የሇበትም፡፡ 

3. ማስታወቂያ በዚና መሌክ መዖጋጀትና መሰራጨት የሇበትም። 

4. የማስታወቂያ ወኪሌ የአንዴን ሰው ምርት፣ አገሌግልት ወይም ላሊ 

መሌእክት የሚያስተዋውቅ የንግዴ ማስታወቂያ አዖጋጅቶ ባሰራጨ በሦስት ወራት 

ውስጥ የላሊ ሰውን ተመሳሳይ ምርት፣ አገሌግልት ወይም ላሊ መሌእክት 

በተመሳሳይ የማስታወቂያ ተዋናይ ምስሌ ወይም ዴምፅ አዖጋጅቶ ማሰራጨት 

የሇበትም። 

5. ሇቅጅና ተዙማጅ መብቶች እንዱሁም ሇፇጠራ፣  የአነስተኛ ፇጠራና 

የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ውጤቶች መብት ጥበቃ የወጡ ሕግጋት በማስታወቂያ 

ሥራ ሊይ እንዯ አግባብነቱ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

7. ሕግን ወይም መሌካም ሥነ ምግባርን ስሇሚፃረር ማስታወቂያ  

የሚከተለት ማስታወቂያዎች ሕግን ወይም መሌካም ሥነ ምግባርን የሚጻረር ይዖት 

ወይም አቀራረብ እንዲሊቸው ሆነው ይቆጠራለ፡- 

1. ቋንቋን፣ ፆታን፣ ዖርን፣ ብሔርን፣ ብሔረሰብን፣ ሙያን፣ ሏይማኖትን፣ እምነትን፣ 

ፕሇቲካዊ ወይም ማኅበራዊ አቋምን አስመሌክቶ የሰው ሌጅን ስብዔና፣ ነጻነት 

ወይም እኩሌነት የሚጻረር   ምስሌን፣   አነጋገርን   ወይም ንጽጽርን የያዖ 

ማስታወቂያ፤ 

2. የግሇሰብን፣ የብሔርን፣ የብሔረሰብን ወይም የሕዛብን መሌካም ሥነ ምግባር 

ወይም ሰብዒዊ  ክብርን  እንዱሁም  የዴርጅትን መሌካም ስምና ዛና 

የሚያጎዴፌ ማስታወቂያ፤ 

3. ብሔራዊ ወይም የክሌሌ ሰንዯቅ ዒሊማን፣ አርማን፣   ብሔራዊ   መዛሙርን   

ወይም ገንዖብን የሚያንቋሽሽ ወይም የሚያዋርዴ ማስታወቂያ፤ 

4. የአካሌ ጉዲተኛን፣  የኤች  አይ  ቪ/ኤዴስ ቫይረስ በዯሙ ውስጥ ያሇበትን 

ወይም በላሊ ህመም የተያዖ ሰውን ክብርና ሥነ ሌቦና የሚነካ ማስታወቂያ፤ 

5. በሕብረተሰቡ  መካከሌ   አመጽ፣   የሀይሌ ተግባር፣ ሽብር፣ ግጭት ወይም 

የፌርሀት ስሜት እንዱፇጠር የሚያነሳሳ ማስታወቂያ፤ 

6. የሕብረተሰቡን አካሊዊና አእምሯዊ ጤንነት ወይም ዯህንነት ሇጉዲት 
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የሚያጋሌጥ ዴርጊት እንዱፇጸም የሚያነሳሳ ማስታወቂያ፤ 

7. አግባብ ያሇው የመንግስት አካሌ የሚወስነውን የዴምፅ መጠን በመተሊሇፌ 

በማናቸውም አይነት የዴምፅ ማጉያ መሳሪያ አማካኝነት አካባቢን በከፌተኛ 

ዴምፅ በመበከሌ የሚሰራጭ ማስታወቂያ፤ 

8. ሇመሌካም ፀባይ ተቃራኒ የሆነ የጽሐፌ መሌእክት፣ ምስሌ፣ ስዔሊዊ መግሇጫ፣ 

ፉሌም ወይም መሰሌ አቀራረብን የያዖ ማስታወቂያ፤ 

9. የግሇሰብን ስም፣ ምስሌ ወይም ፍቶግራፌ ግሇሰቡ ሳይፇቅዴ የሚጠቀም ወይም 

በሕግ ጥበቃ የሚዯረግሇትን የኪነጥበብ ወይም የፇጠራ ሥራ የሚመሇከተው ሰው 

ሳይፇቅዴ የሚጠቀም ማስታወቂያ፤ 

10. ሇትራፉክ ዯህንነት ወይም ሇአካባቢ ጥበቃ ተጻራሪ የሆነ ማስታወቂያ፤ 

11. የመከሊከያ ሰራዊት ወይም የፕሉስ የዯንብ ሌብስን፣ ምሌክትን ወይም 

ሽሌማትን በመሌበስ ወይም በማዴረግ የሚቀርብ የንግዴ ማስታወቂያ፤ 

12. በላሊ ሕግ የተከሇከሇ ይዖት ወይም አቀራረብ የያዖ ወይም ማንኛውም ሕግ 

እንዱጣስ የሚያነሳሳ ማስታወቂያ፡፡ 

8. ስሇአሳሳች ወይም ተገቢ ያሌሆነ ማስታወቂያ  

የሚከተለት ማስታወቂያዎች አሳሳች ወይም ተገቢ ያሌሆነ ይዖት ወይም አቀራረብ 

እንዲሊቸው ሆነው ይቆጠራለ፡- 

1. የሚተዋወቀውን ምርት የተመረተበት አገር ወይም ቦታ፣ ቀን፣ የምርቱን ባህሪ፣ 

በውስጡ የያዖውን ንጥረ ነገር፣ ክብዯት፣ መጠን፣ ያሇውን   ጠቀሜታ   ወይም   

ተቀባይነት በሏሰት የሚያስተዋውቅ ማስታወቂያ፤ 

2. ታክስና ላሊ ሕጋዊ ክፌያን ጨምሮ ምርቱ ወይም አገሌግልቱ የሚሸጥበትን 

ዋጋ በሚመሇከት ወይም ሇምርቱ ወይም ሇአገሌግልቱ የቅጅ ወይም የፒተንት 

መብት፣ የጥራትና የዯረጃ መሥፇርት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ወይም 

እውቅና ካሇው አካሌ ሽሌማት መገኘቱን ወይም ላሊ መሰሌ መረጃን   

በሚመሇከት በሏሰት የሚያስተዋውቅ ማስታወቂያ፤ 

3. አንዴ ምርት ወይም አገሌግልት የላሇውን ጥቅም፣ ጥራት፣ መአዙ፣ ጣእም፣ 

ንጥረ ነገር፣ ጥንካሬ፣ እዴሜ ወይም ብርካቴ እንዲሇው አስመስል የሚያቀርብ 

ማስታወቂያ፤ 
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4. የአገሌግልት ጊዚው ሇማሇፌ የዯረሰን ወይም ያሇፇበትን ምርት የሚያስተዋውቅ 

ማስታወቂያ፤ 

5. የደቄት ወተትን ወይም መሰሌ ምግብን ከስዴስት ወር እዴሜ በታች ሇሆኑ 

ሕጻናት ከእናት ጡት ወተት የሚመረጥ ወይም የማይተናነስ እንዯሆነ አዴርጎ 

የሚያስተዋውቅ ማስታወቂያ፤54 

6. የላሊ ሰውን ምርት ወይም አገሌግልት እንዯራስ አዴርጎ የሚያስተዋውቅ 

ማስታወቂያ፤ 

7. ተገቢ የሆነ የንግዴ ውዴዴር መርህን በመተሊሇፌ የሚተዋወቀውን ምርት ወይም 

አገሌግልት የማይጠቀም ሰውን የሚያንቋሽሽ ማስታወቂያ፤ 

8. አንዴን ምርት ወይም አገሌግልት ከላሊ ምርት ወይም አገሌግልት ጋር 

በማወዲዯር ሇንጽጽር የቀረበውን ምርት ወይም አገሌግልት ወይም 

የተወዲዲሪውን ብቃት ወይም ዛና  የሚያንቋሽሽ  ወይም  የውጭ አገር ምርት 

ተመራጭ እንዱሆን ሇማዴረግ ሲባሌ አገራዊ ምርትን ወይም አገሌግልትን 

የሚያንቋሽሽ ማስታወቂያ፤ 

9. ከውጭ   ቋንቋ   የተወሰዯው ቃሌ ማስታወቂያው በተሰራጨበት የአገሪቱ ቋንቋ 

ፌቺ ከላሇው በቀር የአገሪቱን ቋንቋ ከውጭ አገር ቋንቋ ጋር በማቀሊቀሌ 

የሚያስተዋውቅ ማስታወቂያ፤ 

10. በገበያ ውስጥ የላሇ ምርት ወይም አገሌግልት እንዲሇ አስመስል የሚያቀርብ 

ማስታወቂያ፤ 

11. አንዴን ምርት፣ አገሌግልት ወይም ዴርጅት ከላሊ ምርት፣ አገሌግልት ወይም 

ዴርጅት ጋር ሉያሳስት የሚችሌ አሻሚ የሆነ ማስታወቂያ፤  

12. በትክክሇኛ ዋጋው እየተሸጠ ያሇን ምርት ወይም አገሌግልት በነጻ እየተሰጠ 

ወይም በቅናሽ  እየተሸጠ  እንዯሆነ  አዴርጎ የሚያቀርብ ማስታወቂያ፤ 

13. ሇሽያጭ በቀረቡ አክሲዮኖቸች ያስገኛለ የሚባሇውን እርግጠኛ ያሌሆነ የትርፌ 

ዴርሻ የሚያስተዋውቅ ማስታወቂያ፤ 

14. ምርት ወይም አገሌግልት ሇሚገዙ ዯንበኛ ሽሌማት  ወይም  የዋስትና  መብት 

እንዯሚሰጥ ተገሌጾ ሽሌማቱ የማይሰጥበት ወይም ዋስትናው የማይከበርበት 

ማስታወቂያ፤ 

                                                           
54

 በ25/39(2011) አ.1112 በአንቀፅ 70(2) ተሻረ፡፡ 
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15. የምርምር ውጤትን ወይም ከሳይንሳዊ፣ ከቴክኒካዊ ወይም ከላሊ ሕትመት 

የተወሰዯ መግሇጫን ወይም ጥቅስን ከሚተዋወቀው ምርት ወይም አገሌግልት 

ጋር ግንኙነት ሳይኖረው ግንኙነት እንዲሇው አስመስል የሚያቀርብ ማስታወቂያ፤ 

16. ሏሰተኛ ምስክርነትን የሚጠቀም ማስታወቂያ፤ 

17. በማስረጃ ሉረጋገጥ የማይችሌን “የመጀመሪያው”፣ “ብቸኛው”፣ “ሇመጀመሪያ ጊዚ”፣ 

“ከዘህ ቀዯም ያሌነበረ”፣ “ወዯር የላሇው” የሚሌ ወይም መሰሌ የሆነ ማወዲዯሪያን 

የያዖ ማስታወቂያ፤ 

18. መሰሌ አሳሳች ወይም ተገቢ ያሌሆነ ይዖት ወይም አቀራረብ ያሇው  ማንኛውም  

ላሊ ማስታወቂያ፡፡ 

9. የተሇየ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ስሇሚያስፇሌገው ማስታወቂያ  

1. አስገዲጅ የዯረጃ መስፇርቶችን ማሟሊት የሚገባውን ማንኛውንም ምርት ወይም 

አገሌግልት ሇማስተዋወቅ በቅዴሚያ አግባብ ካሇው አካሌ የተሰጠ የጥራት ወይም 

መሰሌ ማረጋገጫ  የምስክር  ወረቀት  መኖር አሇበት፡፡ 

2. የማስታወቂያ   አስነጋሪው   ሇሚያቀርበው ምርት   ወይም   ሇሚሰጠው   

አገሌግልት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ወይም የንግዴ  ሥራ  ፇቃዴ  

ማግኘት  የሚገባው ከሆነ   አግባብ   ካሇው   አካሌ   የምስክር ወረቀቱን 

ወይም ፇቃደን ሳያገኝ ምርቱን ወይም አገሌግልቱን ማስተዋወቅ አይችሌም፡፡ 

10. አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጅን ስሇሚመሇከት ማስታወቂያ  

የሚከተለትን ማስታወቂያዎች ማሰራጨት የተከሇከሇ ነው፡- 

1. አካሇመጠን  ያሌዯረሰ  ሌጅን  አመሇካከት፣ ስሜት ወይም አስተሳሰብ ሉጎዲ 

የሚችሌ ማስታወቂያ፤ 

2. አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ በቤተሰቡ፣ በአሳዲሪው፣ በሞግዘቱ፣ በመምህሩ፣ 

በሕብረተሰቡ ወይም በአገሩ ሊይ ፌቅር ወይም እምነት እንዱያጣ የሚያዯርግ 

ማስታወቂያ፤ 

3. አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጅ በማስታወቂያ የተነገረ ምርትን ወይም አገሌግልትን 

ቤተሰቡን፣  አሳዲሪውን፣  ሞግዘቱን  ወይም ላሊ ሰውን እንዱያስገዙ በግሌጽ 

የሚገፊፊ ማስታወቂያ፤ 

4. በማስታወቂያ የተነገረን ምርት ወይም አገሌግልት ትክክሇኛ ያሌሆነ ዋጋ 

በቀጥታ ወይም በተዖዋዋሪ በመግሇጽ ምርቱ ወይም አገሌግልቱ በማናቸውም 
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ቤተሰብ ሉገዙ ይችሊሌ የሚሌ እምነት በአካሇመጠን ባሌዯረሰ ሌጅ አእምሮ  

እንዱቀረጽ የሚያዯርግ ማስታወቂያ፤ 

5. በማስታወቂያ የተነገረን ምርት ወይም አገሌግልት የገዙ አካሇመጠን ያሌዯረሰ 

ሌጅ ምርቱን ወይም አገሌግልቱን ካሌገዙ አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጅ የተሻሇ 

እንዯሆነ በማስመሰሌ ምርቱን ወይም አገሌግልቱን ያሌገዙው የዛቅተኝነት ስሜት 

እንዱሰማው የሚያዯርግ ማስታወቂያ፤ 

6. በማስታወቂያ ውስጥ የተሇያየ ዴምፅን፣ ፅሁፌንና ምስሌን በማቀሊቀሌ አካሇመጠን 

ያሌዯረሰ ሌጅ ሕገ ወጥ ወይም ሇመሌካም ሥነ ምግባር ተፃራሪ የሆነ ተግባር 

እያከናወነ ወይም በአዯገኛ ሁኔታ ወይም ቦታ ውስጥ ሆኖ የሚያሳይ 

ማስታወቂያ፤ 

7. አካሇመጠን ያሌዯረሰ ሌጅን ያሇ አሳዲሪውና ሞግዘቱ ፇቃዴ የማስታወቂያ  

አቅራቢ ወይም ተዋናይ አዴርጎ የሚጠቀም ማስታወቂያ፤ ወይም 

8. መሰሌ ይዖት ወይም አቀራረብ ያሇው ማናቸውንም ላሊ ማስታወቂያ፡፡ 

11. ስሇፀረ አረም ወይም ፀረ ተባይ ማስታወቂያ  

የፀረ አረም ወይም የፀረ ተባይ ማስታወቂያ፡- 

1. አጠቃቀሙን የተመሇከተና  በአጠቃቀሙ ጊዚ መዯረግ ያሇበትን ጥንቃቄ 

የሚገሌፅ ግሌጽና ትክክሇኛ መረጃ መስጠት አሇበት፤ 

2. ሙለ  በሙለ  መርዙማ  እንዲሌሆነ  እና ሇጤና ጎጂ እንዲሌሆነ ተዯርጏ 

መሠራጨትየሇበትም።

12. ልተሪን ስሇሚመሇከት ማስታወቂያ 

1. ማንኛውም ሰው ልተሪን የሚመሇከት ማስታወቂያ ሇማስተዋወቅ የሚችሇው 

በሕግ ወይም አግባብ  ባሇው  የመንግስት  አካሌ የልተሪን ሥራ ሇማካሄዴ 

የተሰጠ ፇቃዴ ሲኖረው ነው፡፡ 

2. ማንኛውም የልተሪ ማስታወቂያ፡- 

ሀ) እጣውን ያዖጋጀው ሰው ስምና ሕጋዊ ፇቃዴ ያሇው መሆኑን፤ 

ሇ) እጣው የሚያስገኘውን የገንዖብ መጠን ወይም የሽሌማት አይነት፤ እና 

ሏ) እጣው የሚወጣበትን ቀን፣ ሰዒትና ቦታ፤  

መግሇጽ አሇበት፡፡ 

13. ስሇሕዛብ አገሌግልት ማስታወቂያ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

194 

 

1. የሕዛብ አገሌግልት ማስታወቂያ የማንኛውንም ሰው የንግዴ  ሥራ እንቅስቃሴ፣ 

ምርት፣ አገሌግልት ወይም መሰሌ መሌእክት የሚያስተዋውቅ መሆን የሇበትም፡፡ 

2. በማስታወቂያ አሰራጭ ሇሕዛብ አገሌግልት ማስታወቂያ የሚጠየቀው ክፌያ 

ሇንግዴ ማስታወቂያ ከሚጠየቀው ክፌያ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

3. ማንኛውም የማስታወቂያ አሠራጭ የሕዛብ አገሌግልት ማስታወቂያን ከንግዴ 

ማስታወቂያ ቅዴሚያ በመስጠት በማስታወቂያ አስነጋሪው ምርጫ መሰረት 

ማሠራጨት አሇበት፡፡ 

4. የማስታወቂያ አሰራጩ ሇሕዛብ አገሌግልት ማስታወቂያ ቅዴሚያ በመስጠቱ 

ከማስታወቂያ ወኪሌ ወይም ከማስታወቂያ አስነጋሪ ጋር በገባው ውሌ መሰረት 

መሰራጨት የነበረበት ላሊ ማስታወቂያ ሳይሰራጭ ቢቀር ይህንኑ ሇማስታወቂያ 

ወኪለ ወይም ሇማስታወቂያ አስነጋሪው አስቀዴሞ ማሳወቅ አሇበት፡፡

14. የአፀፊ ማስታወቂያ 

1. የማስታወቂያ አስነጋሪው፣ የማስታወቂያ ወኪለ እና የማስታወቂያ አሰራጩ 

የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች  በሚጥስ  ማስታወቂያ  የተነሳ መብቱ 

የተነካበትንና ሇጉዲት የተጋሇጠውን ወገን ሕጋዊ  ጥቅም  ሇማስጠበቅ  የአፀፊ 

ማስታወቂያ ማውጣት አሇባቸው፡፡ 

2. የማስታወቂያ አስነጋሪው፣ የማስታወቂያ ወኪለ እና የማስታወቂያ አሰራጩ 

ተቃራኒ ማስረጃ እስካሊቀረቡ ዴረስ የአፀፊ ማስታወቂያውን ሇማውጣት 

የሚያስፇሌገውን ወጪ በማይከፊፇሌ ኃሊፉነት ይሸፌናለ፡፡ 

3. የአፀፊው ማስታወቂያ ቀዯምሲሌ የተሰራጨው ማስታወቂያ በተዖጋጀበትና 

በተሰራጨበት መንገዴ፣ በቆየበት ጊዚ እና በተሰራጨበት አካባቢ በተመሳሳይ 

ሁኔታ መሠራጨት አሇበት፡፡ 

4. ባሇሥሌጣኑ ወይም አግባብ ያሇው ላሊ አካሌ አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው የአፀፊ 

ማስታወቂያው የተሰራጨበት ዖዳ፣ የቆየበት ጊዚ እና የተሰራጨበት አካባቢን 

በተመሇከተ ሇውጥ እንዱዯረግ ትእዙዛ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስፕንሰርሽፔ 

15. በስፕንሰር ስሇሚቀርብ ፔሮግራም 

1. በስፕንሰር  የሚቀርብ  ፔሮግራም  ይዖት ወይም የጊዚ ሰላዲ በስፕንሰሩ ተፅእኖ 
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ስር መውዯቅ የሇበትም፡፡ በተሇይም በፔሮግራሙ ይዖት ውስጥ የስፕንሰሩ ምርት 

ወይም አገሌግልት እንዱሸጥ ወይም እንዱከራይ መቀስቀስ የሇበትም፡፡ 

2. በስፕንሰር በሚቀርብ ፔሮግራም የስፕንሰር አዴራጊው ስም፣ አሊማ፣ አገሌግልት፣ 

ምርት እና መሠሌ ሁኔታዎች ወይም ሇስፕንሰሩ የሚቀርብ ምስጋና በፔሮግራሙ 

መጀመሪያ፣ አካፊይ ወይም መጨረሻ ሊይ ሉተዋወቅ ወይም ሉገሇፅ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም 

በዘህ አዋጅ አንቀፅ 17(1) እና አንቀፅ 19 የተዯነገገው ቢኖርም ተጓዲኝ፣ 

በፔሮግራም መሌክ የሚሰራጭ ማስታወቂያን፣ የስፕንሰር አዴራጊውን ስም፣ አሊማ፣ 

አገሌግልት፣ የምርት እና መሰሌ መሌእክቶችን እንዱሁም የምስጋና  መግሇጫን  

ጨምሮ ሇማንኛውም ማስታወቂያ የሚመዯበው ጊዚ ስፕንሰር ከተዯረገው ፔሮግራም 

የስርጭት ጊዚ ውስጥ ከ10 በመቶ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 
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3. በስፕንሰሩና በብሮዴካስተሩ መካከሌ ስምምነት ካሌተዯረገ በስተቀር ስፕንሰር በተዯረገ 

ፔሮግራም ጣሌቃ ላሊ የንግዴ ማስታወቂያ መሰራጨት የሇበትም፡፡ ስፕንሰር 

አዴራጊዎች ከአንዴ በሊይ ሲሆኑ ሁለም መፌቀዴ አሇባቸው። 

4. በዘህ  አዋጅ  አንቀፅ  25 እና  አንቀፅ  26 መሰረት ማስታወቂያ እንዲይነገርሇት 

የተከሇከሇ ወይም ገዯብ የተዯረገበት ምርትን የሚያመርት ወይም የሚሸጥ ወይም 

አገሌግልት የሚሰጥ ሰው ማስታወቂያው እንዲይሰራጭ ሇተከሇከሇበት የማስታወቂያ  

ማሰራጫ  መንገዴ  ስፕንሰር ሉሆን አይችሌም፡፡ 

5. የፕሇቲካ ዴርጅቶች እና የሃይማኖት ተቋማት ስፕንሰር ሉሆኑ አይችለም፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነታቸው በማናቸውም 

የማስታወቂያ ማሰራጫ መንገዴ ስፕንሰር ተዯርጎ በሚሰራጭ ማስታወቂያ ሊይ ተፇጻሚ 

ይሆናለ፡፡ 

16. ስፕንሰር የማይዯረግ ፔሮግራም 

1. የሕዛብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይቶችን የሚያሠራጩ ፔሮግራሞች፣ የዚና 

ፔሮግራሞች እና የወቅታዊ ጉዲይ ዖገባ ፔሮግራሞች ስፕንሰር መዯረግ የሇባቸውም። 

2. የሕጻናት ፔሮግራም በንግዴ ዴርጅት አማካኝነት ስፕንሰር መዯረግ የሇበትም። 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም የስፕርት ዚና፣ የአየር ሁኔታ 

ትንበያ እና የቢዛነስ ዖገባዎች ከላልች ዚናዎች ተሇይተው የሚቀርቡ ከሆነ 

ስፕንሰር ሉዯረጉ ይችሊለ። 

ክፌሌ አምስት 

በተሇያዩ የማሰራጫ መንገድች ስሇሚሰራጭ ማስታወቂያ 

17.  በብሮዴካስት አገሌግልት ስሇሚሰራጭ  ማስታወቂያ  

1. ማስታወቂያ    ሇማሰራጨት    የተቋቋመ የብሮዴካስት አገሌግልት ካሌሆነ 

በስተቀር በብሮዴካስት አገሌግልት ተጓዲኝ፣ በፔሮግራም መሌክ የሚሠራጭ 

ማስታወቂያን፣ የስፕንሰር አዴራጊውን ስም፣ አሊማ፣ አገሌግልት፣ ምርት እና መሰሌ 

መሌእክቶችን እንዱሁም የምስጋና መግሇጫን ጨምሮ ሇማናቸውም ማስታወቂያ 

የሚመዯበው ጊዚ፡- 

ሀ) ከእሇቱ ፔሮግራም ወይም ከአንዴ የተሇየ ፔሮግራም የስርጭት ጊዚ 

ውስጥ ከ20 በመቶ 
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   ሇ) ከአንዴ ሰዒት በታች የቆይታ ጊዚ ካሇው ከአንዴ የተሇየ ፔሮግራም 

የስርጭት ጊዚ ውስጥ ከ15 በመቶ፤ ወይም 

ሏ) በአንዴ ሰዒት የስርጭት ጊዚ ከ12 ዯቂቃ፤ 

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

2. ማንኛውም ተጓዲኝ ማስታወቂያ፡- 

ሀ) በምስሌ ወይም በፍቶግራፌ የሚሰራጭ ሲሆን የማስታወቂያው የስፌራ 

ሽፊን የቴላቪዥኑ መስኮት ወይም የስክሪኑ ፌሬም ከሚሸፌነው ጠቅሊሊ 

ስፌራ ከ15 በመቶ፤ ወይም 

ሇ) ተንቀሳቃሽ ተነባቢ መስመር ሆኖ የሚሰራጭ ሲሆን የማስታወቂያው 

ስፌራ ሽፊን የቴላቪዥኑ መስኮት ወይም የስክሪኑ ፌሬም ከሚሸፌነው 

ጠቅሊሊ ስፌራ ከ7 በመቶ፤ 

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

3. የሚከተለት ፔሮግራሞች በማስታወቂያ መቋረጥ የሇባቸውም፡- 

ሀ) የሕዛብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት፤ 

ሇ) የሕፃናት ፔሮግራም፤ 

ሏ) የዚና ወይም የወቅታዊ ጉዲይ ዖገባ፤ 

መ) የቅጅ መብት ባሇቤቱ ካሌፇቀዯ በስተቀር ሙዘቃ፣ ዴራማ ወይም  

   ድክሜንተሪ ፉሌም፤ 

ሠ) የስርጭት ጊዚው ከ20 ዯቂቃ የማይበሌጥ ማንኛውም ፔሮግራም፡፡ 

4. በአንዴ ሰዒት የስርጭት ጊዚ ውስጥ የአንዴን ምርት  ወይም  አገሌግልት 

ተመሳሳይ የንግዴ ማስታወቂያ ከሁሇት ጊዚ በሊይ ማሰራጨት አይቻሌም፡፡ 

5. በሕዛብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት፣ በሕጻናት፣ በዚና ወይም 

በወቅታዊ ጉዲይ ዖገባ ፔሮግራም ውስጥ ተካታች ማስታወቂያ እንዱኖር 

ማዴረግ አይቻሌም፡፡ 

18. በፔሮግራም መሌክ የሚሰራጭ ማስታወቂያ 

1. ማንኛውም የብሮዴካስት አገሌግልት በፔሮግራም መሌክ የሚሠራጭ ማስታወቂያን 

ማሰራጨት ይችሊሌ፡፡ 

2. ማስታወቂያ ሇማሰራጨት የተቋቋመ የብሮዴካስት አገሌግልት ካሌሆነ በስተቀር በፔሮግራም 

መሌክ የሚሠራጭ ማስታወቂያ ከላልች ፔሮግራሞች የተሇየ መሆኑ በግሌፅ እንዱታወቅ 
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ሇማዴረግ የሚያስችሌ ርዔስ ይዜ መቅረብ አሇበት፡፡ 

19. በማኅበረሰብ ብሮዴካስት አገሌግልት ስሇሚሠራጭ ማስታወቂያ  

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 17(1) የተዯነገገው ቢኖርም በማንኛውም የማኅበረሰብ ብሮዴካስት 

አገሌግልት ተጓዲኝ፣ በፔሮግራም መሌክ የሚሰራጭ ማስታወቂያን፣ የስፕንሰር 

አዴራጊውን ስም፣ አሊማ፣ አገሌግልት፣ ምርት እና መሰሌ መሌእክቶችን እንዱሁም 

የምስጋና መግሇጫን ጨምሮ ሇማንኛውም ማስታወቂያ የሚመዯበው ጊዚ፡- 

1. ከእሇቱ ፔሮግራም ወይም ከአንዴ የተሇየ ፔሮግራም የስርጭት  ጊዚ  ውስጥ ከ15 

በመቶ፤ ወይም 

2. በአንዴ ሰዒት የስርጭት ጊዚ ከ9 ዯቂቃ፤  

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

20. በጋዚጣና መጽሔት ስሇሚሰራጭ ማስታወቂያ 

ማስታወቂያ ሇማሰራጨት ብቻ የተቋቋመ ካሌሆነ በስተቀር በማንኛውም ጋዚጣ 

ወይም መጽሔት ሊይ የሚሰራጩ ማስታወቂያዎች፡- 

1. ከእያንዲንደ እትም ጠቅሊሊ የሕትመት ሽፊን ከ60% በመቶ የሚበሌጠውን  መያዛ 

የሇባቸውም፤ 

2. ከላልች የሕትመቱ ውጤቶች የተሇዩ መሆናቸውበግሌፅ  እንዱታወቅ “ማስታወቂያ” 

በሚሌ ርዔስ ሥር መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

21. ስሇውጭ ማስታወቂያ 

1. ማንኛውም ሰው አግባብ ካሇው የመንግስት አካሌ ፇቃዴ ሳያገኝና እንዯ አግባብነቱ 

ባሇቤቱ ወይም ባሇይዜታው ሳይስማማ፡- 

ሀ) በማንኛውም ሕንጻ፣  ግዴግዲ፣ አጥር፣ የአውቶብስ ፋርማታ፣ ምሰሶ፣ የቴላኮም 

አገሌግልት መስጫ መሣሪያ ወይም ላልች መሰሌ ነገሮች ሊይ፤ 

ሇ) በማንኛውም   መንገዴ፣   አውራጎዲና፣ የባቡር ሀዱዴ ወይም የሕዛብ መጓጓዡ 

ሊይ፤ ወይም 

ሏ) በማንኛውም የሕዛብ አገሌግልት በሚሰጥ ሥፌራ ሊይ፤ 

የውጭ ማስታወቂያ መሇጠፌ፣ መስቀሌ፣ መትከሌ ወይም በላሊ መንገዴ ማስቀመጥ 

አይችሌም፡፡ 

2. ማንኛውም የውጭ ማስታወቂያ ከመንገዴ ምሌክት ወይም አቅጣጫ ጠቋሚ ምሌክት 

ጋር በሚመሳሰሌ፣ እይታን በሚጋርዴ፣ የትራፉክ እንቅስቃሴን በሚገታ ወይም 
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ዯህንነቱን በሚቀንስ ወይም የአካባቢን ገጽታና ውበት በሚያበሊሽ መሌኩ መቀመጥ 

የሇበትም፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ መሠረት የሚቀመጥ የውጭ ማስታወቂያ  በአገር  ውስጥ  ቋንቋ  

ወይም ፉዯሌ የተጻፇ መሆን ወይም በውጭ ቋንቋ ወይም ፉዯሌ ጭምር የተጻፇ 

ሲሆን የአገር ውስጥ ቋንቋው  ወይም  ፉዯለ  ከውጭው ቋንቋ ወይም ፉዯሌ 

አስቀዴሞ ወይም ከሊይ ሆኖ የተጻፇ መሆን አሇበት፡፡ 

22. በስሌክ አገሌግልት ስሇሚሰራጭ ማስታወቂያ 

1. በስሌክ አገሌግልት አማካኝነት ማስታወቂያ ሇማሰራጨት የሚቻሇው የቴላኮም 

አገሌግልትን ከሚሰጠው  አካሌ  የተሰጠ  ፇቃዴ  ሲኖር ነው፡፡ 

2. የሕዛብ ማስታወቂያ ወይም የቴላኮም አገሌግልት ሰጪውን የሚመሇከት 

ማስታወቂያ ካሌሆነ በስተቀር የስሌክ አገሌግልት ተጠቃሚው ሳይፇቅዴ 

ማንኛውም የንግዴ ማስታወቂያ በስሌክ አገሌግልት ተጠቃሚው የስሌክ 

አገሌግልት መስጫ መሳሪያ ማሰራጨት የተከሇከሇ ነው። 

3. የማስታወቂያ ወኪለ፣ የማስታወቂያ አሰራጩ እና አስነጋሪው ሇስሌክ አገሌግልት 

ተጠቃሚው የሚያሰራጩት ማስታወቂያ ክፌያ የሚከፇሌበት ከሆነ ሇተጠቃሚው 

በግሌፅ ማሳወቅ አሇባቸው። 

23. በፕስታ አገሌግልት ስሇሚሰራጭ ማስታወቂያ 

1. በፕስታ አገሌግልት አማካኝነት ማስታወቂያ ሇማሰራጨት የሚቻሇው የፕስታ 

አገሌግልትን ከሚሰጠው አካሌ የተሰጠ ፇቃዴ ሲኖር ነው፡፡ 

2. የፕስታ አገሌግልት ሰጪው የሕዛብ ማስታወቂያን ወይም የፕስታ አገሌግልት 

ሰጪውን የሚመሇከት ማስታወቂያን በፕስታ አገሌግልት ተጠቃሚ የፕስታ ሳጥን 

ማሰራጨት ይችሊሌ፤ ሆኖም በፕስታ አገሌግልት ተጠቃሚ የፕስታ  ሳጥን  የንግዴ  

ማስታወቂያን ሇማሰራጨት የፕስታ አገሌግልት ተጠቃሚውን ፌሊጏት ከግምት 

ውስጥ ማስገባትና አሰራር መዖርጋት ይኖርበታሌ፡፡ 

24. በሲኒማ ወይም በፉሌም ስሇሚሰራጭ ማስታወቂያ  

የሲኒማ ወይም የፉሌም ትእይንትን በየእረፌት ሰዒቱ ወይም በየትእይንቱ ምዔራፌ  

ጣሌቃ ካሌሆነ በስተቀር በማስታወቂያ ማቋረጥ ክሌክሌ ነው፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

የተከሇከለና ገዯብ የተዯረገባቸው  ማስታወቂያዎች 
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25. የተከሇከሇ ማስታወቂያ 

1. የሚከተለትን ማስታወቂያዎች በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ በማንኛውም 

የማስታወቂያ ማሰራጫ መንገዴ አማካኝነት ማሰራጨት የተከሇከሇ ነው፡- 

ሀ) አግባብ ባሇው የመንግስት አካሌ በአዯንዙዥ እፅነት የተመዯበን ማንኛውንም    

እፅ የሚመሇከት ማስታወቂያ፤ 

ሇ) ያሇሏኪም ትእዙዛ   የማይሰጥ ወይም በጥቅም ሊይ የማይውሌ መዴሀኒትን 

ወይም የሕክምና መገሌገያን ተጠቃሚው በቀጥታ እንዱጠቀም የሚገፊፊ 

ማስታወቂያ፤ 

ሏ) ናርኮቲክ መዴሏኒትን ወይም ሳይኮቴራፑክ ንጥረ ነገርን የሚመሇከት 

ማስታወቂያ፤ 

መ) የጦር መሳሪያ ማስታወቂያ፤  

ሠ) የቁማር ማስታወቂያ፤ 

ረ) የሕገ ወጥ ምርት ወይም አገሌግልት ማስታወቂያ፤ 

ሰ) የአራጣ አበዲሪ ማስታወቂያ፤ 

ሸ) የጥንቆሊ ማስታወቂያ፤ 

ቀ) የሲጋራ  ወይም  የላልች  የትምባሆ ውጤቶች ማስታወቂያ፤ 

በ) የፕሇቲካ ግብ ያሇው ማስታወቂያ፤ እና 

ተ) ላልች በሕግ የተከሇከለ ማስታወቂያዎች፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ   አንቀጽ (1) (በ) የተዯነገገው አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት 

ተመዛግቦ የሚንቀሳቀስ የፕሇቲካ ዴርጅት ወይም የምርጫ እጩ ተወዲዲሪ 

በምርጫ ወቅት የሚያሰራጨውን የምርጫ ውዴዴር ማስታወቂያ እንዱሁም 

የፕሇቲካ ዴርጅቱ የሚያሰራጨውን የአዴራሻ ሇውጥ፣ የስብሰባ ጥሪ እና መሰሌ 

ማስታወቂያዎችን የሚከሇክሌ አይዯሇም። 

26. ገዯብ የተዯረገበት ማስታወቂያ 

1. የአሌኮሌ መጠኑ ከ12 በመቶ በሊይ የሆነ ማንኛውንም መጠጥ የሚመሇከት 

ማስታወቂያ ከውጭ ማስታወቂያ እና እሇታዊና ሳምንታዊ ካሌሆነ ጋዚጣ እና  

መጽሔት በስተቀር በላልች የማስታወቂያ ማሰራጫ መንገድች አማካኝነት 

በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ ማሰራጨት የተከሇከሇ ነው፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም የአሌኮሌ መጠኑ ከ12 በመቶ 
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በሊይ የሆነ የማንኛውም መጠጥ ማስታወቂያ በኤላክትሮኒክ ስክሪን፣ በዴምፅ   

ማጉያ፣ በዴምፅ ካሴት ወይም በላሊ በምስሌና በዴምፅ በሚሰራጭ የውጭ  

ማስታወቂያ  ሉሰራጭ አይችሌም፡፡ 

3. ማንኛውም የአሌኮሌ መጠጥ ማስታወቂያ፡- 

ሀ) የአሌኮሌ መጠጡን መውሰዴ ሇጤና ተስማሚ እንዯሆነ፣ ግሊዊ ወይም 

ማኅበራዊ ስኬትን እንዯሚያስከትሌ፣ የተሻሇ ሥነ ሌቦናዊ ወይም አካሊዊ 

ብቃት እንዯሚያስገኝ ወይም ፇዋሽ እንዯሆነ የሚገሌጽ  ወይም  በተዯጋጋሚ  

ወይም ከሌክ በሊይ እንዱጠጣ የሚገፊፊ፤ 

ሇ) ከአሌኮሌ ሱስ  መጠበቅን የሚያጣጥሌ ወይም የሚቃወም፤ 

ሏ) አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ሊይ ትኩረት የሚያዯርግ ወይም አካሇ መጠን 

ያሌዯረሰ ሌጅን የማስታወቂያው ተዋናይ አዴርጎ የሚጠቀም፤ ወይም 

መ) ላሊ መሰሌ መሌእክት የሚያስተሊሌፌ፤ መሆን የሇበትም፡፡ 

4. የማንኛውም የአሌኮሌ መጠጥ የውጭ ማስታወቂያ ከሌጆች መዋያ ማዔከሌ፣ 

ከትምህርት ቤት፣ ከህክምና ወይም ታሪካዊ ተቋም፣ ከሲኒማ ቤት፣ ከቲያትር 

ቤት ወይም ከስታዱየም በመቶ ሜትር ራዱየስ ውስጥ እንዱቀመጥ መዯረግ  

የሇበትም፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

የማስታወቂያ አስነጋሪ፣ የማስታወቂያ ወኪሌ  እና የማስታወቂያ አሰራጭ 

ግዳታዎች 

27. መረጃን ስሇማረጋገጥ 

1. ማንኛውም የማስታወቂያ ወኪሌ ወይም አሰራጭ፡- 

ሀ) በማስታወቂያ እንዱሰራጭ በማስታወቂያ አስነጋሪ የቀረበሇትን መረጃ ትክክሇኛነት 

የማረጋገጥ፤ እና 

ሇ) ማስታወቂያው በቀረበው መሌኩ ቢሠራጭ ሕግን የመተሊሇፌ ውጤት 

የሚያስከትሌ ከሆነ ይህንኑ እንዱያስተካክሌ ሇማስታወቂያ አስነጋሪው የማሳወቅ፤ 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም የማስታወቂያ አስነጋሪ በማስታወቂያው ውስጥ ያካተተውን መረጃ 

ትክክሇኛነት  ሇማረጋገጥ  በማስታወቂያ ወኪለ ወይም አሰራጩ እንዱያቀርብ 

የሚጠየቀውን ማስረጃ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡ 
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3. ማስታወቂያ አስነጋሪው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሇ) ወይም (2) 

መሠረት የተጠየቀውን ሇማሟሊት ፇቃዯኛ ካሌሆነ ወይም ካሌቻሇ የማስታወቂያ 

ወኪለ ወይም አሰራጩ ከማስታወቂያ አስነጋሪው ጋር የገባውን ውሌ በመሰረዛ 

ሇዯረሰበት ኪሳራ ካሳ እንዱከፇሇው መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

28. ሪኮርዴ ስሇመያዛና መረጃ ስሇመስጠት 

1. ማናኛውም የማስታወቂያ አስነጋሪ፣ የማስታወቂያ ወኪሌ ወይም የማስታወቂያ 

አሰራጭ የአንዴን የተሰራጨ ማስታወቂያ ቅጅ ሪኮርዴ ቢያንስ ሇስዴስት ወራት 

ይዜ ማቆየት አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም የማስታወቂያ አስነጋሪ፣ የማስታወቂያ ወኪሌ ወይም የማስታወቂያ 

አሰራጭ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተያዖውን የማስታወቂያ 

ሪኮርዴ ቅጅ በባሇሥሌጣኑ ወይም አግባብ ባሇው የመንግሥት አካሌ ከዘህ አዋጅ 

አፇጻጸም ጋር በተያያዖ ምክንያት እንዱያቀርብ ሲጠየቅ በራሱ ወጪ የማቅረብ 

ግዳታ   አሇበት፡፡ 

29. ማስታወቂያን በፌትሃዊነት ስሇማሰራጨት 

ማንኛውም ማስታወቂያ የሚያሰራጭ የመገናኛ ብሃን ከማስታወቂያ አስነጋሪዎች 

እና ከማስታወቂያ ወኪልች የሚቀርቡሇትን ማስታወቂያዎች ያሇአዴሌዎና 

በፌትሃዊነት ማሰራጨት አሇበት። 

30. የማስታወቂያ አስነጋሪ፣ የማስታወቂያ ወኪሌ እና የማስታወቂያ አሰራጭ  ሃሊፉነት 

ተቃራኒ ማስረጃ ካሌቀረበ በስተቀር የዘህ አዋጅ ዴንጋጌን በመተሊሇፌ የተሰራጨ 

ማስታወቂያ በማስታወቂያ አስነጋሪው፣ በማስታወቂያ ወኪለ እና በማስታወቂያ 

አሰራጩ ፇቃዴ እንዯተሰራጨ ተቆጥሮ እንዯሃሊፉነታቸው መጠን በአንዴነት ወይም 

በነጠሊ ተጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

31. የባሇሥሌጣኑ ሥሌጣንና ተግባር 

ባሇሥሌጣኑ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. ማስታወቂያ ሇአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና ፕሇቲካዊ   እዴገት   አስተዋፆ   

ሉያበረክት በሚችሌ መሌኩ መካሄደን ያረጋግጣሌ፤ 

2. ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመመካከር የማስታወቂያ ሥራ የብቃት ማረጋገጫ 
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መስፇርት እና የሥነ ምግባር መመሪያ ያወጣሌ፤ 

3. የውጭ ማስታወቂያን ሳይጨምር የዘህን አዋጅ ዴንጋጌ በመተሊሇፌ የተሰራጨን 

ማንኛውንም ማስታወቂያ ይመረምራሌ፣ ያግዲሌ፤ የአፀፊ ማስታወቂያ እንዱወጣ 

ያዙሌ፤ 

4. የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በተሰራጨ ማስታወቂያ ጥፊት በፇጸመ 

ሰው ሊይ የወንጀሌ ክስ ሇመመስረት የሚረዲን መረጃ አግባብ ሊሇው የመንግስት 

አካሌ ያስተሊሌፊሌ፤ 

5. የውጭ ማስታወቂያዎችን በሚመሇከት የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መከበራቸውን 

በማረጋገጥ ረገዴ ሇሚመሇከታቸው የክሌሌ አካሊት የቴክኒክ ዴጋፌ ይሰጣሌ፤ 

6. የማስታወቂያ ሙያ የሚያዴግበትን ስሌትና ዖርፈ ራሱን በራሱ 

የሚቆጣጠርበትን ሁኔታ ይቀይሳሌ፤ አስፇሊጊውን ዴጋፌ ያዯርጋሌ። 

32. የሸማቾች ማኅበር 

አግባብ  ባሇው ሕግ መሠረት የተቋቋመ ማንኛውም የሸማቾች ማኅበር፡- 

1. ይህን አዋጅ በማስፇጸም ረገዴ ከባሇሥሌጣኑና ከሚመሇከታቸው የመንግሥት 

አካሊት ጋር ይተባበራሌ፤ 

2. የዘህን አዋጅ ዴንጋጌ በመተሊሇፌ በተሰራጨ ማስታወቂያ ምክንያት ጉዲት 

የዯረሰባቸውን አባሊቱን በመወከሌ የፌትሏብሔር ክስ የመመስረት መብት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

33. ሇባሇሥሌጣኑ ስሇሚቀርብ አቤቱታ 

1. ከውጭ ማስታወቂያ በስተቀር የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች  በመተሊሇፌ  

በተሰራጨ ማንኛውም ማስታወቂያ መብቱ የተጣሰ ሰው የማስታወቂያው ስርጭት 

እንዱታገዴሇት ወይም የአፀፊ ማስታወቂያ እንዱወጣሇት ማስታወቂያው  

ከተሰራጨበት  ቀን  ጀምሮ ባሇው የስዴስት ወር ጊዚ ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ 

አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ሥሌጣን ሊሇው የዲኝነት አካሌ ክስ 

ማቅረብን የሚከሇክሌ አይሆንም፡፡ 

34. ቅጣት 

1. በላሊ ሕግ የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በስተቀር፡- 

ሀ) የዘህን አዋጅ አንቀጽ 5(1) እና (2) በመተሊሇፌ ጥፊት የፇጸመ ማንኛውም 
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ሰው በንግዴ ምዛገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 686/2002 አንቀጽ 60(1) መሠረት 

ይቀጣሌ፤ 

ሇ) የዘህን አዋጅ አንቀጽ 5(3)፣ አንቀጽ 5(5)፣  አንቀጽ  6(2)፣  አንቀጽ  6(3)፣ 

አንቀጽ 6(4)፣ አንቀጽ 1 0 ፣ አንቀጽ 11፣ አንቀጽ  12(2)፣  አንቀጽ  13፣  

አንቀጽ 15(1)፣ አንቀጽ 15(2)፣ አንቀጽ 15(3)፣ አንቀጽ 16፣ አንቀጽ 17፣ 

አንቀጽ 18፣ አንቀጽ 19፣ አንቀጽ 2 0 ፣ አንቀጽ 2 1 ፣ አንቀጽ 22፣ 

አንቀጽ 23፣ አንቀጽ 24 ፣ አንቀጽ 26(3)፣ አንቀጽ 27፣ አንቀጽ 28 ወይም 

አንቀጽ 29 በመተሊሇፌ ጥፊት የፇጸመ ማንኛውም ሰው ከብር 10,000 

በማያንስና ከብር 100,000 በማይበሌጥ የገንዖብ መቀጮ ይቀጣሌ፤ 

ሏ) የዘህን አዋጅ አንቀጽ 6(1)፣ አንቀጽ 7፣ አንቀጽ 8፣ አንቀጽ 9፣ አንቀጽ 

 12(1)፣ አንቀጽ  14፣  አንቀጽ  15(4)፣  አንቀጽ 15(5)፣  አንቀጽ 26(1)፣ 

 አንቀጽ 26(2) ወይም አንቀጽ 26(4) በመተሊሇፌ ጥፊት የፇጸመ  ማንኛውም  

 ሰው  ከብር  20,000 በማያንስና ከብር 150,000 በማይበሌጥ የገንዖብ 

መቀጮ  ይቀጣሌ፤ 

መ) የዘህን አዋጅ አንቀጽ 25(1) በመተሊሇፌ ጥፊት የፇጸመ ማንኛውም ሰው 

ከብር  30,000 በማያንስና ከብር 250,000 በማይበሌጥ የገንዖብ መቀጮ 

ይቀጣሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተመሇከተው የገንዖብ መቀጮ በተጨማሪ 

ጥፊተኛ የሆነው ሰው ከሕገ ወጥ ማስታወቂያ ሥራው ያገኘው ገቢ ይወረሳሌ፡፡ 

35. ተፇፃሚነት  ስሇማይኖረው  ሕግ  

የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የአሰራር ሌማዴ በዘህ 

አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

36. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን  

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ። 

2. ባሇሥሌጣኑ ይህን አዋጅና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

3. ክሌልች የውጭ ማስታወቂያን በሚመሇከት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም 

የሚያስፇሌጉ ዯንቦችንና መመሪያዎችን ሉያወጡ ይችሊለ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

204 

 

37. አዋጁ የሚጸናበት ጊዚ  

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ነሏሴ 21 ቀን 2004 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዛዯንት 

 

 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 813/2006 ዒ.ም 

ስሇ ንግዴ ውዴዴር እና የሸማቾች ጥበቃ የወጣ አዋጅ 

የንግዴ ሥራ አገሪቱ በምትክተሇው የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ፕሉሲ መሠረት ተገቢውን አሠራር 

ተከትል መካሄዴ ያሇበት በመሆኑ፤ 

የንግደን ህብረተሰብ ከፀረ-ውዴዴር አና ተገቢ ካሌሆኑ የገበያ ተግባራት፣ እንዱሁም ሸማቹን 

ከሚያሳስቱ የገበያ ሁኔታዎች የሚከሊክሌና ሇነፃ ገበያ ውዴዴር አመቺነት ያሇው ሥርዒት 

ማስፇን አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

የንግዴ እንቅስቃሴዎች ማዯግን ተከትል የሸማቾችን ጤንነትና ዯህንነት አዯጋ ሊይ የሚጥለ 

የንግዴ ዔቃዎችንና አገሌግልቶችን መስፊፊት ሇመግታት እንዱቻሌና ዯህንነታቸውንና 

ሇጤና ተስማሚ መሆናቸውን በዖሊቂነት ሇማረጋገጥ እንዱሁም ተጠቃሚዎች ሊወጡት ዋጋ 

ተመጣጣኝ የሆኑ የንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶች ማግኘት የሚችለበትን ሁኔታ ማመቻቸት 

በማስፇሇጉ፤ 
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የንግዴ ውዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ ስርዒት ተፇፃሚነትን ሇማረጋገጥ የአስፇፃሚነት 

በተሇይም የመመርመር፣ የመክስስ እና የዲኝነት ተግባራትን የሚያከናውኑ አካሊትን 

ስሌጣንና ተግባር መወሰን አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታዉጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የንግዴ ውዴዴር እና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 813/2006” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “የንግዴ ዔቃዎች” ማሇት ከማናቸውም ዒይነት ገንዖብና ገንዖብነት ካሊቸው ሰነድች 

በስተቀር ማናቸውም የሚገ ወይም የሚሸጡ ወይም የሚክራዩ ወይም በላሊ ሁኔታ 

በሰዎች መካከሌ የንግዴ ሥራ የሚከናወንባቸው የሚንቀሳቀሱ ዔቃዎች ናቸው፤ 

2. “አገሌግልት” ማሇት ዯመወዛ ወይም የቀን ሙያተኛ ክፌያ ያሌሆነ ገቢ የሚያስገኝ 

ማንኛውም አገሌግልት የመስጠት ንግዴ ሥራ ነው፤ 

3. “መሠረታዊ የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት” ማሇት በገበያ ሊይ እጥረት በመፇጠሩ 

ምክንያት ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ሥራ ሉያስከትሌ የሚችሌ ከሸማቾች የየዔሇት 

ፌሊጏት ጋር የተገናኘ የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ነው፤ 

4. “ሸማች” ማሇት ሇማምረት ሥራ ወይም መሌሶ ሇመሸጥ ሳይሆን ዋጋዉን ራሱ ወይም 

ላሊ ሰዉ የሚከፌሌሇት ሆኖ ሇራሱ ወይም ሇቤተሰቡ ፌጆታ የሚሆን የንግዴ ዔቃ 

ወይም አገሌግልት የሚገዙ የተፇጥሮ ሰው ነው፤ 

5. “ነጋዳ” ማሇት የሙያ ሥራው አዴርጎ ጥቅም ሇማግኘት ሲሌ በንግዴ ሕጉ አንቀጽ 

5 የተዖረዖሩትን ሥራዎች የሚሠራ ወይም አገሌግልት የሚሰጥ ወይም የንግዴ 

ሥራ ነው ተብል በህግ የሚወሰነውን ሥራ የሚሰራ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

6. “የንግዴ ሥራ” ማሇት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) በተተረጎመው መሠረት ነጋዳ 

የሚሠራው ሥራ ነው፤ 
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7. “የማምረት ሥራ” ማሇት በኢንደስትሪ የሚከናወን የመቀመም፣ የመሇወጥ፣ 

የመገጣጠምና የማሰናዲት ሥራን ይጨምራሌ፤ 

8. “ተፇሊጊ ግብዒት” ማሇት ዔቃዎችንና አገሌግልቶችን ሇዯንበኞቻቸው በማቅረብ ረገዴ 

ሇተወዲዲሪዎች በጣም አስፇሊጊ የሆነና በቀሊለ ወይም እንዯሌብ ሉገኝ የማይችሌ 

መሠረተ ሌማት ወይም ሀብት ነው፤ 

9. “ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ሥራ” ማሇት ንግዴን የሚመሇከቱ ህግ ዴንጋጌዎችን የሚጥስ 

ማንኛዉም ዴርጊት ነው፤ 

10. “የጅምሊ ሻጭ” ማሇት የንግዴ ዔቃዎችን ከአምራች ወይም ከአስመጪ ገዛቶ 

ሇቸርቻሪ የሚሸጥ ማንኛውም ሰው ሲሆን አምራች ወይም አስመጪ የንግዴ 

ዔቃዎችን ሇቸርቻሪ ወይም ሇጅምሊ ሻጭ ሲሸጥ በጅምሊ ንግዴ ውስጥ እንዯተሳተፇ 

ይቆጠራሌ፤ 

11. “የችርቻሮ ሻጭ” ማሇት የንግዴ ዔቃዎችን በጅምሊ ሻጭ ወይም ከአምራች ወይም 

ከአስመጪ ገዛቶ ሇሸማች ወይም ሇተጠቃሚ የሚሸጥ ማንኛውም ሰው ሲሆን ጅምሊ 

ሻጭ ወይም አምራች ወይም አስመጪ የንግዴ ዔቃዎችን ሇሸማች ወይም 

ሇተጠቃሚ ሲሸጥ የችርቻሮ ንግዴ ውስጥ እንዯተሳተፇ ይቆጠራሌ፤ 

12. “ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የንግዴ ሚኒስቴር ወይም 

ሚኒስትር ነው፤ 

13. “ዒመታዊ የሽያጭ ገቢ” ማሇት ከማንኛውም የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ሽያጭ 

የተገኘ ዉሳኔ ከሚሰጥበት ዒመት በፉት የነበረ የመጨረሻ አመት አጠቃሊይ 

የሽያጭ ገቢ ሲሆን፤ የንግዴ ዴርጅቱ አዱስ ከሆነ እና የስራ ዖመኑ ከአንዴ የበጀት 

አመት በታች ከሆነ በሰራባቸው ጊዚያት የተገኘው አጠቃሊይ ገቢ ነው፤ 

14. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግሥት 

አንቀጽ 47(1) የተመሇክተው ማንኛውም ክሌሌ ነው፤ 

15. “ቢሮ” ማሇት የክሌሌ ወይም የአዱስ አበባ ወይም የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር 

የንግዴና ኢንደስትሪ ቢሮ ወይም ላሊ የሚመሇከተው አካሌ ነው፤ 

16. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

17. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇፀዉ  የሴትንም ያካትታሌ፡፡ 

3. ዒሊማዎች 

ይህ አዋጅ የሚከተለት ዒሊማዎች ይኖሩታሌ 
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1. የንግደን ህብረተሰብ ከፀረ-ውዴዴርና ተገቢ ካሌሆኑ የገበያ ተግባራት እንዱሁም 

ሸማቹን ከሚያሳስቱ የገበያ ሁኔታዎች የሚከሊክሌና ሇነፃ ገበያ ዉዴዴር አመቺነት 

ያሇው ስርዒት የማስፇን፤ 

2.  ሸማቾች ሇዯህንነታቸውና ሇጤናቸው ተስማሚ የሆኑና ሊወጡት ዋጋ ተመጣጣኝ 

የሆኑ የንግዴ እቃዎችና አገሌግልቶች ማግኘት የሚችለበት ሁኔታ መመቻቸቱን 

ማረጋገጥ፤ እና 

3. የኢኮኖሚ ሌማትን ማፊጠን፡፡ 

4. የተፇፃሚነት ወሰን 

1. ይህ አዋጅ በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ውስጥ በሚካሄዴ ወይም 

ውጤቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ተፅኖ ባሇው ማንኛውም የንግዴ ሥራ ወይም የንግዴ 

ዔቃዎች ወይም አገሌግልት ግብይት ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም የሚኒስትሮች ምክር ቤት የዘህ 

አዋጅ ክፌሌ ሁሇት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ የማይሆኑባቸውን ሌማትን ሇማሳዯግ 

ይጠቅማለ የሚባለ የንግዴ ስራዎችን በዯንብ ሇመወሰን ይችሊሌ፡፡ 

3. የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች በላልች ህጎች መሠረት የሚካሄደ የቁጥጥር ሥራዎችን እና 

የሚወስደ አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን አያስቀሩም፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ፀረ-ውዴዴር የሆኑ የንግዴ አሰራሮችን 

ስሇመከሊከሌና ውህዯትን ስሇመቆጣጠር 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ፀረ-ውዴዴር የሆኑ የንግዴ አሰራሮችን ስሇመከሊከሌ 

5. በበሊይነት የተያዖ ገበያን አሇአግባብ ስሇመጠቀም 

1. ማንኛውም ነጋዳ በግለ ወይም ከላልች ጋር በመሆን በበሊይነት የያዖውን ገበያ 

በግሌፅም ሆነ በስውር አሇአግባብ በመጠቀም የንግዴ ሥራ ማካሄዴ አይችሌም። 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አፇጻጸም የሚከተለት በበሊይነት የተያዖን ገበያ 

አሇአግባብ የመጠቀም ዴርጊት ተዯርገው ይቆጠራለ፡- 
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ሀ) ምርትን መገዯብ፣ የንግዴ ዔቃዎችን ማከማቸት ወይም የንግዴ ዔቃዎች 

በመዯበኛው የንግዴ መሥመር እንዲይሸጡ ሇማዴረግ መዯበቅ፣ ማገዴ ወይም 

መያዛ፤ 

ሇ) ከማምረቻ ዋጋ በታች በመሸጥ፣ የተወዲዲሪን ወጪ በማሳዯግ ወይም ግብዒቶችን 

ወይም የስርጭት መስመሮችን ቀዴሞ በመቆጣጠር ተወዲዲሪ ሊይ ያነጣጠረ ጎጂ 

ዴርጊት በቀጥታ ወይም በተዖዋዋሪ መንገዴ መፇፀም፤ 

ሏ) በቀጥታ ወይም በተዖዋዋሪ መንገዴ ፌትሏዊ ያሌሆነ የመሸጫ ዋጋ ወይም 

የመግዡ ዋጋ መወሰን፤ 

መ) ግሌፅና ወቅታዊ የሆነ የገበያ አሠራርን በሚቃረን መሌኩ ገበያን በበሊይነት 

የያዖው ነጋዳ በሌማዴ የሚያዯርገውን ወይም ሉያዯርገው የሚችሇውን 

እንዯማይችሇው ሆኖ ሇመዯራዯር ፇቃዯኛ አሇመሆን፤ 

ሠ) አሳማኝ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ሳይኖር፣ ገበያን በበሊይነት በያዖ ነጋዳ ቁጥጥር 

ሥር ያሇን ተፇሊጊ ግብዒት ተወዲዲሪ ሇሆነ ወይም ሉሆን ሇሚችሌ ነጋዳ 

መከሌከሌ፤ 

ረ) አሳማኝ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ሳይኖር፣ በዔቃዎችና አገሌግልቶች አቅርቦትና 

ግዥ ሊይ በዯንበኞች መካከሌ በዋጋና በላልች ሁኔታዎች ሌዩነት መፌጠር፤ 

ሰ) አሳማኝ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ሳይኖር የአንዴን የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት 

አቅርቦት፣ ላሊ ተወዲዲሪ የሆነን ወይም ያሌሆነን የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት 

ከመቀበሌ ጋር እንዱገናኝ ማዴረግ ወይም ላሊ ተወዲዲሪ የሆነውን የንግዴ ዔቃ 

ወይም አገሌግልት በማከፊፇሌ ወይም በማምረት ሊይ ገዯብ መጣሌ፣ ወይም 

በገዥው ከሚፇሇገው የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ጋር ግንኙነት ከላሇው 

የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ግዠ ጋር እንዱገናኝ ማዴረግ፤ 

ሸ) አሳማኝ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ሳይኖር የንግዴ ዔቃዎችንና አገሌግልቶችን 

አቅርቦት በተመሇከተ የት ወይም ሇማን ወይም በምን ሁኔታ ወይም መጠን 

ወይም በምን ያህሌ ዋጋ እንዯገና መሸጥ ወይም ወዯ ውጭ መሊክ እንዲሇበት 

ገዯቦችን መጣሌ፤ 

ቀ) ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በሚወጣ ዯንብ የሚዖረዖሩ ላልች ተመሳሳይ 

ዴርጊቶችን መፇጸም፡፡ 
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3. የሚከተለትን ሇማሳካት የሚፇጸሙ ሇዘሀ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ፉዯሌ ተራ (ሠ) 

(ረ) (ሰ) እና (ሸ) ዴንጋጌዎች አፇጻጸም ሲባሌ አሳማኝ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት 

ተዯርገው ይወሰዲለ፡- 

ሀ) የንግዴ እቃዎችንና አገሌግልቶችን ጥራትና ዯህንነት መጠበቅ 

ሇ) ላሊዉ ተወዲዲሪ ከሰጠዉ ዋጋ ወይም ጥቅም ጋር መስተካከሌ 

ሏ) ብቁና ተወዲዲሪ ሆኖ መገኘት 

መ) ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በሚወጣ ዯንብ የሚዖረዖሩ ላልች ተመሳሳይ 

ዴርጊቶች፡፡ 

6. የበሊይነትን ስሇማረጋገጥ 

1. ማንኛዉም ነጋዳ በግለ ወይም ከላልች ጋር በመሆን በአንዴ የገበያ ክሌሌ ዉስጥ 

ዋጋን ወይም ላልች የንግዴ ዴርዴር ሁኔታዎችን መቆጣጠር ወይም ዉዴዴርን 

የማጥፊት ወይም በግሌጽ የመገዯብ የተረጋገጠ አቅም ያሇዉ ሆኖ ከተገኘ ገበያዉን 

በበሊይነት ይዝሌ ይባሊሌ፡፡ 

2. አንዴ ገበያ በበሊይነት መያን ሇማረጋገጥ ነጋዳው በገበያው ውስጥ ያሇው ዴርሻ 

ወይም ላልች ወዯ ገበያው እንዲይገቡ ሇመከሌከሌ ያሇው አቅም ወይም አግባብነት 

ያሊቸው ላልች መመዖኛዎች ወይም የመመዖኛዎቹ ጥምረት ግምት ውስጥ የሚገቡ 

ጉዲዮች ናቸው። 

3. በአንዴ ገበያ ውስጥ የበሊይነት አሇ ሇማሇት የሚቻሇው የተባሇው ገበያ ተወዲዲሪ 

ሉሆኑ የሚችለ ወይም የሚተካኩ የንግዴ ዔቃዎችንና አገሌግልቶችን የያዖ ሲሆን 

ነው።  

4. የዘሁ ገበያ መሌክዒ ምዴራዊ ክሌሌ የውዴዴር ሁኔታዎች በበቂ ሁኔታ አንዴ 

ዒይነት የሆኑበት እና በአጏራባች ገበያዎች ከሚታዩት የውዴዴር ሁኔታዎች 

የሚሇዩበት ነው።  

5. የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአኃዛ የሚገሇጽ የገበያ የበሊይነትን መጠን በዯንብ 

ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

7. ፀረ-ዉዴዴር ስምምነቶች፣ በህብረት የሚያ አቋሞችና ውሳኔዎች 

1. ወዯጏን ግንኙነት ባሊቸው ነጋዳዎች መካከሌ የተዯረገ ስምምነት፣ በህብረት የተያዖ 

አቋም ወይም የተሊሇፇ ውሳኔ፡- 
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ሀ) የንግዴ ውዴዴርን የሚያግዴ ወይም በጉሌህ ዯረጃ የሚቀንስ ከሆነና ስምምነቱ፣ 

የተያዖው አቋም ወይም የተሊሇፇው ውሳኔ የሚያስገኘው የቴክኖልጂ፣ የአሠራር 

ቅሌጥፌና ወይም ላሊ ውዴዴርን የሚያጠናክር ጠቀሜታ ከሚያስክትሇው ጎጂ 

ተፅኖ የሚያመዛን መሆኑን ማንኛውም ተሳታፉ ወገን ሉያስረዲ ካሌቻሇ፤ ወይም 

ሇ) በቀጥታ ወይም በተዖዋዋሪ መንገዴ የመግዡ ወይም የመሸጫ ዋጋ ወይም 

ማንኛውንም ላሊ የንግዴ ገዯብ መወሰን፣ ተመሳጥሮ መጫረትን ወይም 

ዯንበኞችን፣ አቅራቢዎችን፣ ክሌሌን ወይም የምርትና የአገሌግልት ዒይነቶችን 

በኮታ በመመዯብ የገበያ ዴርሻ መከፊፇሌን የሚመሇከት ከሆነ፤  

የተከሇከሇ ነው፡፡ 

2. ግንኙነታቸው ከሊይ ወዯታች በሆነ ነጋዳዎች መካከሌ የተዯረገ ስምምነት፡-  

ሀ) የንግዴ ውዴዴርን የሚያግዴ ወይም በጉሌህ ዯረጃ የሚቀንስ ከሆነና ስምምነቱ 

የሚያስገኘው የቴክኖልጂ፣ የአሠራር ቅሌጥፌና ወይም ላሊ ውዴዴርን የሚያጠና 

ክር ጠቀሜታ ከሚያስከትሇው ጎጂ ተፅኖ የሚያመዛን መሆኑን ማንኛውም ተሳታፉ 

ወገን ሉያስረዲ ካሌቻሇ፤ ወይም  

ሇ) ዛቅተኛ የመሌሶ መሸጫ ዋጋን የሚወስን ከሆነ፤ 

የተከሇከሇ ነው። 

3. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) አፇጻጸም ሲባሌ፡- 

ሀ) ስምምነት የሚሇው ቃሌ በሕግ ተፇፃሚነት ቢኖረውም ባይኖረውም መግባባትን፣ 

በጽሐፌ ወይም በቃሌ የተፇፀመ ውሌን እና የአሰራር ሥርዒትን ይጨምራሌ፤ 

ሇ) በህብረት የተያዖ አቋም ማሇት ስምምነት በማይመስሌ ሁኔታ በነጋዳዎች 

መካከሌ በቀጥታ ወይም በተዖዋዋሪ መንገዴ በየግሌ የሚፇፀምን ተግባር 

ሇመተካት የሚፇጸም የትብብር ዴርጊት ነው፤ 

ሏ) የጏንዮሽ ግንኙነት የሚባሇው በአንዴ ገበያ ውስጥ ባለ ተወዲዲሪ ነጋዳዎች 

መካከሌ የሚኖር ግንኙነት ሲሆን፣ ከሊይ ወዯታች የሆነ ግንኙነት የሚባሇው 

ዯግሞ ነጋዳዎች ከዯንበኞች ወይም ከአቅራቢዎች ወይም ከሁሇቱም የሚኖራቸው 

ግንኙነት ነው። 

8. ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር  
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1. ማንኛውም ነጋዳ በንግዴ ሥራ ሂዯት ውስጥ ማንኛውም ሀቀኛ ያሌሆነ፣ አሳሳች 

ወይም አታሊይነት ያሇበት እና የተወዲዲሪን የንግዴ ጥቅም የሚጎዲ ወይም ሉጎዲ 

የሚችሌ ዴርጊት መፇፀም አይችሌም። 

2. የሚከተለት ዴርጊቶች ተገቢ ያሌሆኑ የንግዴ ውዴዴር ተግባራት ሆነው 

ይቆጠራለ፡- 

ሀ) በላሊው ነጋዳ ወይም በነጋዳው ተግባራት በተሇይም ነጋዳው ከሚያቀርበው 

የንግዴ   ዔቃ ወይም አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሁኔታ ማዯናገርን ያስከተሇ 

ወይም ሉያስከትሌ የሚችሌ ማናቸውም ዴርጊት፤ 

ሇ) የመረጃው ባሇቤት ከሆነው ነጋዳ ፇቃዴ ውጪ ከሀቀኛ የንግዴ አሰራር ተፃራሪ 

በሆነ ሁኔታ የላሊውን መረጃ የማውጣት፣ የመያዛ ወይም የመጠቀም ማናቸውም 

ዴርጊት፤ 

ሏ) የላሊውን ነጋዳ ወይም የነጋዳውን ተግባራት በተሇይም ነጋዳው ከሚያቀርበው 

የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሁኔታ ታማኝነትን የሚያሳጣ ወይም 

ሉያሳጣ የሚችሌ ማናቸውም ሀሰት የሆነ ወይም ማረጋገጫ የላሇው አገሊሇጽ፤ 

መ) በንግዴ ማስተዋወቅ ሥራ ሂዯት የንግዴ ዔቃዎችን ወይም አገሌግልቶችን 

በሀሰት ወይም በተዙባ ሁኔታ ማነፃፀር፤ 

ሠ) ከንግዴ ዔቃዎች ወይም ከአገሌግልቶች ዋጋ ወይም ባህሪ ወይም አመራረት 

ወይም ከማምረቻ ቦታ ወይም ይዖት ወይም ከአጠቃቀም ምቹነት ወይም ጥራት 

ጋር በተገናኘ ምንጩ ያሌታወቀውን ጨምሮ ሇሸማቾች ወይም ሇተጠቃሚዎች 

ሀሰተኛ ወይም የተዙባ መረጃ ማሰራጨት፤ 

ረ) ሚስጥራዊ የሆኑ የላሊ ነጋዳ የንግዴ መረጃዎችን በቀዴሞ ወይም በሥራ ሊይ 

ባለ ሠራተኞቹ አማካኝነት ማግኘት ወይም ሇማግኘት መሞከር ወይም 

መረጃዎቹን በማግኘት የነጋዳውን ዯንበኞች ሇማስኮብሇሌ ወይም ላሊ 

ተወዲዲሪነቱን ሇሚቀንስ ዒሊማ መጠቀም፤  

ሰ) ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በሚወጣ ዯንብ የሚዖረዖሩ ላልች ተመሳሳይ 

ዴርጊቶችን መፇጸም፡፡ 
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ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ውህዯትን ስሇመቆጣጠር 

9. ክሌከሊ  

1. ማንኛውም ነጋዳ በንግዴ ውዴዴር ሊይ ጉሌህ የሆነ አለታዊ ተፅዔኖ የሚያስከትሌ 

ወይም ሉያስከትሌ የሚችሌ ስምምነት ወይም ቅንብር ውስጥ መሳተፌ አይችሌም፡፡ 

2. ማንኛውም የዉህዯት ስምምነት ወይም ቅንብር በዘህ አዋጅ አንቀጽ 11 መሠረት 

በባሇሥሌጣኑ የተሰጠ ፇቃዴ ሳይኖር ተፇጻሚነት ሉኖረው አይችሌም። 

3. ሇዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች አፇጻጸም፡- 

ሀ) ግሊዊ ተቋምነታቸውን ይዖው ይኖሩ የነበሩ ሁሇት ወይም ከዘያ በሊይ የሆኑ 

የንግዴ ማህበራት ሲቀሊቀለ ወይም አንዴ ዒሊማ ያሇው የንግዴ ሥራ ሇማከናወን 

ሁለንም ወይም ከፉለን ሀብታቸውን ሲያቀሊቅለ፤ ወይም 

ሇ) በአንዴ ሰው ወይም በብ ሰዎች በግዠ ወይም በላሊ በማንኛውም መንገዴ 

በቀጥታ ወይም በተዖዋዋሪ ሁኔታ የንግዴ ማህበር አክስዮኖች፣ ሴኩሪቲዎች 

ወይም ንብረቶች የራስ ሲዯረጉ ወይም የላሊ ሰው የንግዴ መዯብርን አመራር 

መቆጣጠር ሲቻሌ፤ የውህዯት ዴርጊት እንዯተፇጸመ ይቆጠራሌ። 

10. የውህዯት ማስታወቂያ 

1. ማንኛውም ነጋዳ በውህዯት ስምምነት ወይም ቅንብር ሇመሳተፌ ሲያቅዴ 

የታቀዯውን ውህዯት በዛርዛር በመግሇጽ ሇባሇሥሌጣኑ የውህዯት ማስታወቂያ 

ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2. ባሇሥሌጣኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የውህዯት ማስታወቂያ 

ሲቀርብሇት የታቀዯው ውህዯት በንግዴ ውዴዴር ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇው 

አለታዊ ተፅኖ ስሇመኖሩ ያጣራሌ፡፡ 

3. ባሇሥሌጣኑ የታቀዯው ውህዯት ሉያስክትሌ የሚችሇውን ውጤት በማጣራት ሂዯት 

ሀ) እንዯአስፇሊጊነቱ የውህዯቱ ተሳታፉ ወገኖች ተጨማሪ መረጃ ወይም ሰነዴ 

በተወሰነ የጊዚ ገዯብ ውስጥ እንዱያቀርቡ መጠየቀ፤ እና 

ሇ) ውህዯቱ ተፅኖ ሉያስክትሌበት የሚችሌ ማንኛውም ነጋዳ ተቃውሞ ካሇው 

ይህንኑ ተቃውሞ ማስታወቂያው በታተመ በ15 ቀናት ውስጥ በጽሐፌ 

እንዱያቀርብ ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዚጣ ሊይ በሚታተም ማስታወቂያ ሉጋብዛ፤ 

ይችሊሌ፡፡  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

213 

 

11. ውህዯትን ስሇመፌቀዴ 

1. ባሇሥሌጣኑ የታቀዯውን ውህዯት ካጣራ በሗሊ፡- 

ሀ)  ውህዯቱ በንግዴ ውዴዴር ሊይ የጎሊ አለታዊ ተፅዔኖ እንዯማይኖረው ካመነበት 

ውህዯቱን ይፇቅዲሌ፤ 

ሇ)  ውህዯቱ በንግዴ ውዴዴር ሊይ የጎሊ አለታዊ ተፅዔኖ እንዯሚኖረው ካመነበት 

ውህዯቱን ይከሇክሊሌ፤ ወይም 

ሏ) ውህዯቱ በንግዴ ውዴዴር ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇው የጎሊ አለታዊ ተፅኖ 

የተወሰኑ ተያያዥ ግዳታዎችን አክብሮ በመፇጸም ሉወገዴ እንዯሚችሌ 

ካመነበት ሉፇጸሙ የሚገባቸውን ተያያዥ ግዳታዎች በማከሌ ውህዯቱን 

ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሇ) ዴንጋጌ ቢኖርም ውህዯቱ በንግዴ 

ውዴዴር ሊይ ከሚያስከትሇው የጎሊ አለታዊ ተፅኖ ይሌቅ ከቴክኖልጂ፣ ከአሰራር 

ቅሌጥፌና ወይም ከላሊ ተወዲዲሪነትን ከሚያጠናክር ጠቀሜታ አንፃር የሚያስገኘው 

ጥቅም የሚያመዛንና ይህም ጠቀሜታ ውህዯቱ ከተከሇከሇ በላሊ መንገዴ ሉገኝ 

የማይችሌ ሲሆን ባሇሥሌጣኑ ውህዯቱን ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

12. ውህዯትን ስሇመመዛገብ 

የሚመሇከተው የመንግሥት መሥሪያ ቤት አንዴን ውህዯት በንግዴ መዛገብ 

ከመመዛገቡ በፉት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 11 መሠረት በባሇሥሌጣኑ የተሰጠ ፇቃዴ 

እንዱቀርብሇት መጠየቅ አሇበት፡፡ 

13.  የውሀዯት ፇቃዴን ስሇመሰረዛ 

1. ባሇሥሌጣኑ የውህዯት ፇቃዴን በሚከተለት ምክንያቶች ሉሰርዛ ይችሊሌ፡- 

ሀ) የውህዯት ፇቃደ የተገኘው በቀረበ የተሳሳተ ወይም የተጭበረበረ ማስረጃ ሊይ 

ተመስርቶ ሲሆን፤ ወይም 

ሇ) ውህዯቱ የተፇቀዯው በቅዴመ ሁኔታዎች ሊይ ተመስርቶ ሲሆንና ቅዴመ 

ሁኔታዎቹ ሳይከበሩ ሲቀሩ፡፡ 

2. ባሇሥሌጣኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የውህዯት ፇቃዴን ሲሰርዛ 

የውህዯቱ የንግዴ ምዛገባም እንዱሰረዛ ሇሚመሇከተው መንግሥታዊ መሥሪያ ቤት 

ያሳውቀዋሌ። 
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ክፌሌ ሦስት 

ስሇሸማቾች ጥበቃ እና ስሇንግዴ ዔቃዎችና 

አገሌግልቶች ስርጭት 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

የሸማቾች ጥበቃ 

14. የሸማች መብቶች 

ማንኛውም ሸማች የሚክተለት መብቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. ስሇሚገዙው ዔቃ ወይም አገሌግልት ጥራትና አይነት በቂና ትክክሇኛ መረጃ ወይም 

መግሇጫ የማግኘት፤ 

2. ዔቃዎችንና አገሌግልቶችን አማርጦ የመግዙት፤ 

3. የዔቃዎችን ወይም አገሌግልቶችን ጥራት ወይም አማራጮችን በማየቱ ወይም የዋጋ 

ዴርዴር በማዴረጉ ምክንያት እንዱገዙ ያሇመገዯዴ፤ 

4. በማንኛውም ነጋዳ በትህትናና በአክብሮት የመስተናገዴ እንዱሁም በነጋዳዉ 

ከሚዯርስበት የስዴብ፤ የዙቻ፤ የማስፇራራት እና የስም ማጥፊት ተግባር የመጠበቅ፤ 

እና 

5. የንግዴ ዔቃዎችን ወይም አገሌግልቶችን በመግዙቱ ወይም በመጠቀሙ ምክንያት 

ሇዯረሰበት ጉዲት የንግዴ ዔቃዎቹን ወይም አገሌግልቶቹን ከማቅረብ ጋር ተያይዜ 

በአምራችነት፣ በአስመጪነት፣ በጅምሊ ፣በችርቻሮ ሻጭነት ወይም በላሊ ማንኛውም 

ሁኔታ በአቅርቦቱ የተሳተፈ ሰዎች በተናጠሌ ወይም በአንዴነት ካሣ እንዱከፌለት 

ወይም ከዘህ ጋር ተያያዥ መብቶችን የመጠየቅ::  

15. የንግዴ ዔቃዎችንና አገሌግልቶችን ዋጋ ስሇማመሌከት  

1. ማንኛውም ነጋዳ የንግዴ ዔቃዎቹንና የአገሌግልቶቹን የዋጋ ዛርዛር በንግዴ ቤቱ 

በግሌጽ በሚታይ ቦታ ማመሌከት ወይም በንግዴ ዔቃዎቹ ሊይ መሇጠፌ አሇበት፡፡ 

2. የዔቃዉ ወይም የአገሌግልቱ ዋጋ የታክስና ላልች ሕጋዊ ክፌያዎችን ያካተተ መሆን 

አሇበት፡፡ 

16.  ስሇንግዴ ዔቃዎች መግሇጫ 

1. ማንኛውም ነጋዳ በሚሸጣቸው የንግዴ ዔቃዎች ሊይ መግሇጫ መሇጠፌ ወይም 

በተሇየ ወረቀት ሊይ ጽፍ ሇሸማቹ መስጠት አሇበት፡፡ 
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2. በንግዴ ዔቃዎች ሊይ የሚሇጠፌ መግሇጫ እንዯአግባቡ የሚከተለትን ዛርዛሮች 

የሚያመሇክት መሆን አሇበት፡- 

ሀ) የንግዴ ዔቃውን ስም፤ 

ሇ) የንግዴ ዔቃው የተሰራበትን ወይም የመጣበትን አገር፤ 

ሏ) የንግዴ ዔቃውን ጠቅሊሊና የተጣራ ክብዯት፤ ብዙት፤ 

መ) የንግዴ ዔቃውን ጥራት፤ 

ሠ) የንግዴ ዔቃው ከምን እንዯተመረተ የሚያሳይ ዛርዛር፤ 

ረ) የንግዴ ዔቃውን የቴክኒክ ዛርዛሮች፣ የአሠራር ወይም የአጠቃቀም ዖዳ፤ 

ሰ)  በንግዴ ዔቃው አጠቃቀም ወቅት ሉወሰደ የሚገባቸውን የጥንቃቄ እርምጃዎች፤ 

ሸ) ነጋዳው  ስሇንግዴ ዔቃው አገሌግልት ሇገዠው የሚሰጠውን ዋስትና፤ 

ቀ) የአምራቹን፣ የአሻጊውን እና የአስመጪውን ስምና አዴራሻ፤ 

በ) የንግዴ ዔቃው አገሌግልት መስጠት የሚያበቃበትን ጊዚ፤ 

ተ) የንግዴ ዔቃው የተመረተበትን ቀን፤ 

ቸ) በኢትዮጵያ ዯረጃዎች የተመሇከቱትን መስፇርቶች ያሟሊ መሆኑን፤ እና 

ኀ) የህብረተሰቡን ጥቅም ሇመጠበቅ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሚኒስቴሩ በሕዛብ 

ማስታወቂያ የሚያወጣቸውን ላልች ዛርዛሮች፡፡ 

3. በንግዴ ዔቃዎች ሊይ የሚሇጠፌ መግሇጫ በቀሊለ የማይሊቀቅ ሆኖ በራሱ በዔቃው 

ሊይ ወይም በመያዡው ሊይ መሇጠፌ ወይም መታተም የሚገባው ሲሆን ቢያንስ 

በአማርኛ ወይም በእንግሉዛኛ ቋንቋ መፃፌ አሇበት፡፡ 

17. ዯረሰኞችን ስሇመስጠትና ቀሪዎችን ስሇመያዛ 

1. ማንኛውም ነጋዳ ሇሸጠው ዔቃ ወይም አገሌግልት ሇሸማቹ ወዱያውኑ ዯረሰኝ 

የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ነጋዳው ሇሸጣቸው ዔቃዎች ወይም 

አገሌግልቶች የሰጣቸውን የዯረሰኝ ቀሪዎች ወይም መሌሶ ሇመሸጥ ሇገዙቸው የንግዴ 

ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች የተቀበሊቸውን ዯረሰኞች ሇ10 ዒመታት ይዜ ማቆየት 

አሇበት፡፡ 

18. ራስን ስሇመግሇጽ 

1. ማንኛዉም ነጋዳ የንግዴ ስሙን በግሌጽ በሚታይ ቦታ መሇጠፌ  አሇበት፡፡ 
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2. ማንኛውም ነጋዳ ከሚሸጠው የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ጋር በተያያዖ ሸማቹ 

በሚያቀርብሇት ጥያቄ መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ ራሱን መግሇፅና ሸማቹ 

የሚፇሌገውን መረጃ እንዱወስዴ መፌቀዴ አሇበት፡፡ 

19. ስሇንግዴ ማስታወቂያ 

በማንኛውም መንገዴ የሚገሌጹ ስሇንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶች የሚወጡ የንግዴ 

ማስታወቂያዎች በማንኛውም ሁኔታ በተሇይም የሚከተለትን በተመሇከተ ሃሰተኛ ወይም 

አሳሳች መሆን የሇባቸውም፡- 

1. የዔቃውን ባሀሪ፣ ውሁዴ እና ብዙት፤  

2. የዔቃውን ምንጭ፣ ክብዯት፣ መጠን፣ የአመራረት ዖዳ፣ የማምረቻ ቀን፣ 

አገሌግልት የሚያበቃበት ቀን እና ስሇአጠቃቀሙ፤ 

3. የዔቃውን አምራች ወይም የአገሌግልቱን አቅራቢ፤ 

4. አገሌግልቱ የሚሰጥበትን ቦታ፣ መሠረታዊ ባህሪ፣ የአገሌግልቱን ጥቅም እና 

ስሇአገሌግልቱ አጠቃቀም፤ 

5. የዔቃው ወይም የአገሌግልቱ የግዠ ሁኔታ፣ ከግዠ በኋሊ ስሇሚሰጥ አገሌግልት፣ 

ዋስትና ዋጋና የክፌያ ሁኔታ፤ 

6. የጥራት ምሌክቶችን፤ 

7. የንግዴ ምሌክትን እና አርማን፤ እና 

8. ዔቃውን ወይም አገሌግልቱን በመጠቀም የሚጠበቅ ውጤትን፡፡ 

20. በንግዴ እቃዎችና አገሌግልቶች ሊይ ስሇሚገኙ ጉዴሇቶች 

1. ማንኛውም ሸማች በገዙው የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ሊይ ያገኛቸውን 

ጉዴሇቶችና ጉዴሇቶቹ ሉያስከትለ ስሇሚችለት ጉዲት ሇሚኒስቴሩ ወይም 

ሇሚመሇከተው ቢሮ ማሳወቅ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሇሸማቹ የበሇጠ የሚጠቅሙ ዋስትናዎች ወይም የህግ ወይም የውሌ ዴንጋጌዎች 

እንዯተጠበቁ ሆኖ ሸማቹ፡- 

ሀ) ጉዴሇት ያሇበት የንግዴ ዔቃን የሚመሇከት ሲሆን የንግዴ ዔቃው እንዱሇወጥሇት 

ወይም ዋጋው እንዱመሇስሇት፤ ወይም 

ሇ) ጉዴሇት ያሇበት አገሌግልት ሲሆን አገሌግልቱ በዴጋሜ ያሇክፌያ እንዱሰጠው 

ወይም የአገሌግልት ክፌያው እንዱመሇስሇት፣ ግዥው በተፇጸመ በ15 ቀናት 

ውስጥ ሻጩን መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 
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3. ሸማቹ ጉዴሇት ያሇበትን ዔቃ ወይም አገሌግልት በመጠቀሙ ወይም በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (2) መሰረት ማንኛውም ጉዲት አግባብ ባሇው ህግ መሠረት ካሣ 

እንዱከፇሇው የመጠየቅ መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

21. መብትን የሚያስቀሩ የውሌ ግዳታዎች  

ሸማቹ በዘህ አዋጅ የተሰጡትን መብቶች የሚያስቀሩ በሸማችና በነጋዳ መካከሌ 

የሚዯረጉ የውሌ ግዳታዎች ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

22. የተከሇከለ ዴርጊቶች 

ሇማንኛውም ነጋዳ የሚከተለትን ዴርጊቶች መፇጸም የተከሇከሇ ነው፦ 

1. የንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶች ስሊሊቸው ጥራት፣ መጠን፣ ብዙት፣ ተቀባይነት፣ 

ምንጭ፣ ባሀሪ፣ ውሁዴ ወይም ጥቅም የተሳሳተ መረጃ መስጠት፤ 

2. የንግዴ ዔቃዎችን ሞዳሌ፣ አዱስ የተሠሩ፣ የተሇወጡ፣ እንዯገና እንዯ አዱስ የተሠሩ 

ወይም ያገሇገለ ስሇመሆናቸው ወይም በአምራቹ እንዱሰበሰቡ የተባለ ስሇመሆናቸው 

በትክክሌ አሇመግሇጽ፤  

3. የላሊውን ነጋዳ የንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶች በአሳሳች ሁኔታ መግሇጽ፤ 

4. የንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶችን በማስታወቂያ እንዯተነገረሊቸው አሇመሸጥ ወይም 

ማስታወቂያው የመጠን ውሱንነት መኖሩን ካሌገሇፀ በስተቀር ሸማቾች በሚፇሌጉት 

መጠን ሌክ አሇመሸጥ፤  

5. ስሇዋጋ ቅናሽ ሃሰተኛ ወይም አሳሳች መረጃ ማስተሊሇፌ፤ 

6. አንዴ ሸማች አንዴን የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት በመግዙቱ ወይም የገንዖብ 

መዋጮ በማዴረጉ እና በሸማቹ አሻሻጭነት ከእሱ ቀጥል ላልች ሸማቾች የንግዴ 

ዔቃውን ወይም አገሌግልቱን የሚገ ወይም የገንዖብ መዋጮ የሚያዯርጉ ከሆነ 

ወይም በሽያጭ ስሌቱ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ በሸማቾቹ ቁጥር ሌክ የገንዖብ ወይም 

የአይነት ጥቅም እንዯሚያገኝ የሚገሌጽ ፑራሚዲዊ የሽያጭ ስሌት ተግባራዊ ማዴረግ 

ወይም ተግባራዊ ሇማዴረግ መሞክር፤ 

7. ከንግዴ ዔቃ ወይም ከአገሌግልት ሽያጭ ጋር በተያያዖ የተገባ የዋስትና ግዳታን 

አሇመወጣት፤ 

8. የንግዴ ዔቃ የሚያስፇሌገው ጥገና ወይም የሚተኩ ክፌልቹ እንዯማያስፇሌጉት 

አዴርጎ ማቅረብ፤  
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9. ማንኛውም አገሌግልት የመስጠት ሥራን በንግዴ ሥራው ከሚታወቀው ዯረጃ በታች 

ወይም ባሌተሟሊ ሁኔታ መስጠት፤ 

10. ሇሰው ጤናና ዯህንነት አዯገኛ የሆነ፣ ምንጩ ያሌታወቀ፣ የጥራት ዯረጃው የወረዯ፣ 

የተመረዖ፣ የአገሌግልት ጊዚው ያሇፇ ወይም ከባዔዴ ነገሮች ጋር የተዯባሇቀ የንግዴ 

ዔቃን ሇሽያጭ ማቅረብ ወይም መሸጥ፤ 

11. በንግዴ ዔቃ ወይም የአገሌግልት ግብይት ማንኛውንም የማጭበርበር ወይም 

የማዯናገር ተግባር መፇፀም፤ 

12. የሸማቹን መብት ሇመጠበቅ ሲባሌ ካሌሆነ በስተቀር የንግዴ ዔቃን ወይም 

አገሌግልትን አሌሸጥም ማሇት፤ 

13. የዯረጃዎች ማህተም መጠቀም የሚያስፇሌጋቸው የንግዴ ዔቃዎችን ወይም 

አገሌግልቶችን ያሇዯረጃ ማህተም ሇሽያጭ ማቅረብ መሸጥ፤ 

14. የንግዴ ዔቃን ወይም አገሌግልትን በንግዴ ዔቃው ሊይ ወይም በንግዴ መዯብሩ 

ውስጥ ከተሇጠፇው ዋጋ አስበሌጦ መሸጥ፤  

15. የንግዴ ዔቃዎች የተሰሩበትን አገር አሳስቶ መግሇጽ፤ 

16. በሸማቾች መካከሌ ተገቢ ያሌሆነ አዴሌዎ መፇጸም፤ 

17. አንዴን የንግዴ ዔቃ ወይም አገሌግልት ሇመሸጥ ሸማቹ ያሌፇሇገውን ላሊ የንግዴ ዔቃ 

ወይም አገሌግልት አብሮ እንዱገዙ ማስገዯዴ፤ 

18. ህገ ወጥ በሆነ ማንኛውም የመሇኪያ መሳሪያ መጠቀም፤ 

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ስሇንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶች ስርጭት 

23. የንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶችን ስርጭት ስሇመቆጣጠር 

1. ሚኒስቴሩ እና ቢሮዎች የጤናና የዯህንነት ዯረጃዎችን ያሊሟለ የንግዴ ዔቃዎችና 

አገሌግልቶች ሽያጭንና ስርጭትን አግባብ ካሊቸዉ አካሊት ጋር በመሆን ያግዲለ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ በአገር ውስጥ በሚመረቱ ወይም ከውጭ በሚመጡ የንግዴ ዔቃዎች ሊይ 

አግባብ ካሊቸዉ አካሊት ጋር በመሆን የጥራት ፌተሻ እንዱካሄዴ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

3. ሚኒስቴሩ እና ቢሮዎች በነጋዳዎች የሚፇጸም የንግዴ ዔቃዎች ክምችት ወይም 

የመዯበቅ ተግባር ሊይ ቁጥጥር ያዯርጋለ፡፡ 

4. ሚኒስቴሩ ወይም ቢሮዎች የተበሊሹና ሇሰው ጤናና ዯህንነት አዯገኛ የሆኑ የንግዴ 

ዔቃዎችን አግባብ ካሊቸዉ አካሊት ጋር በመመካከር እንዱወገደ ያዯርጋለ፡፡ 
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5. ሚኒስቴሩና ቢሮዎች በባሇሥሌጣኑ የሥሌጣን ክሌሌ ሥር ከሚወዴቁት በስተቀር 

የዘህን ክፌሌ ዴንጋጌዎች የማስፇፀም ሥሌጣን ይኖራቸዋሌ። 

24. የንግዴ ዔቃዎችን ስሇማከማቸት እና ስሇመዯበቅ 

1. በገበያ ሊይ እጥረት ያሇበት መሆኑ በሚኒስቴሩ በወጣ የሕዛብ ማስታወቂያ የተገሇጸ 

የንግዴ ዔቃን፡- 

ሀ) ሇማንኛውም ነጋዳ ከመዯበኛ የግብይት አሠራር ዉጪ፤ ወይም 

ሇ) ነጋዳ ሊሌሆነ ሰው ሇግሌ ወይም ሇቤተሰብ ፌጆታ ከሚውሌ መጠን በሊይ 

ማከማቸት ወይም መዯበቅ ክሌክሌ ነው፡፡ 

2. ማንኛውም የንግዴ ዔቃ ከመዯበኛ የግብይት አሰራር ውጪ ተከማችቷሌ ወይም 

ተዯብቋሌ የሚባሇው ግምቱ ከነጋዳው ካፑታሌ ሃያ አምስት በመቶ የማያንስ ሲሆንና 

የሚከተለት ተሟሌተው ሲገኙ ነው፡- 

ሀ) ከውጭ አገር የመጣ የንግዴ ዔቃ ሲሆን አስመጪው ራሱ ሇቀጣይ የምርት ሂዯት 

በጥሬ ዔቃነት ወይም በግብዒትነት የሚጠቀምበት ካሌሆነ በስተቀር የጉምሩክ 

ፍርማሉቲ ከተጠናቀቀሇት በኋሊ በሦስት ወራት ውስጥ ሇሽያጭ ካሌቀረበ፤ 

ሇ) በአገር ውስጥ የተመረተ የንግዴ ዔቃ ሲሆን አምራቹ ራሱ ሇቀጣይ የምርት ሂዯት 

በጥሬ ዔቃነት ወይም በግብዒትነት የሚጠቀምበት ካሌሆነ በስተቀር ከተመረተበት 

ቀን ጀምሮ በሁሇት ወራት ውስጥ ሇሽያጭ ካሌቀረበ፤ ወይም 

ሏ) በጅምሊ ሻጭ ወይም በችርቻሮ ሻጭ የተገዙ የንግዴ ዔቃ ሲሆን የጅምሊ ሻጩ 

ወይም የችርቻሮ ሻጩ የንግዴ ዔቃውን ከገዙበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ወር ውስጥ 

ሇሽያጭ ካሌቀረበ ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (የተመሇከቱት መስፇርቶች ባይሟለም በማናቸውም 

ማጓጓዡ ከተፇቀዯው የስርጭት መስመር ውጪ ሲጓጓዛ የተገኘ የንግዴ እቃ እንዯ 

ተከማቸ ወይም እንዯ ተዯበቀ ይቆጠራሌ። 

4. ሇማንኛውም ነጋዳ ሊሌሆነ ሰው በገበያ ሊይ እጥረት ያሇበት መሆኑ በሚኒስቴሩ በወጣ 

የሕዛብ ማስታወቂያ የተገሇጸ የንግዴ ዔቃን ሇግሌ ወይም ሇቤተስብ ፌጆታ ከሚውሌ 

በሊይ በሆነ መጠን ከተፇቀዯው የስርጭት መስመር ውጪ ማጓጓዛ ወይም እንዱጓጓዛ 

ማዴረግ ክሌክሌ ነው፡፡ 
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5. ሇዘህ አንቀጽ አፇጻጸም የአንዴ የንግዴ ዔቃ ተቀባይነት የሚኖረው የግሌ ወይም 

የቤተሰብ ፌጆታ መጠን እና የተፇቀዯ የቆይታ ጊዚ በሚኒስቴሩ በሚወጣ የሕዛብ 

ማስታወቂያ ይወሰናሌ፡፡ 

6. የዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች በአርሶ አዯር የሚያዛ የግብርና ምርት ክምችትን 

በሚመሇከት ተፇፃሚ አይሆኑም፡፡ 

25. መሠረታዊ የንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶችን ስሇመወሰን 

1. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሚኒስቴሩ የዋጋ ቁጥጥር ሉዯረግባቸው የሚገቡ መሠረታዊ 

የንግዴ ዔቃዎችና አገሌግልቶች ሊይ ያዯረገውን ጥናት ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት 

አቅርቦ በማስፇቀዴ ዛርዛራቸውንና ዋጋዎቻቸውን በሕዛብ ማስታወቂያ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ዋጋው በመንግሥት ተወስኖ በሕዛብ ማስታወቂያ የተገሇጸን መሠረታዊ የንግዴ ዔቃ 

ወይም አገሌግልት ከተወሰነው ዋጋ በሊይ መሸጥ ወይም ሇመሸጥ መሞከር የተከሇከሇ 

ነው፡፡ 

26. ስሇመሠረታዊ የንግዴ ዔቃዎች ስርጭት  

ሚኒስቴሩ ከሚመሇከታቸው ላልች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር 

ዛርዛራቸውና ዋጋዎቻቸው በሕዛብ ማስታወቂያ የተገሇጹት መሠረታዊ የንግዴ ዔቃዎች 

እና አገሌግልቶች ስሇሚሰራጩበት፣ ስሇሚሸጡበትና ከቦታ ወዯ ቦታ ስሇሚዖዋወሩበት 

ሁኔታ ሇመወሰንና እንዯ አስፇሊጊነቱም ዔቃዎቹ ባሇቁ ጊዚ እንዱተኩ ነጋዳውን ሇማዖዛ 

ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስሇንግዴ ዉዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ ባሇሥሌጣን፣ 

ስሇፋዯራሌ የንግዴ ውዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዶራዊ  

ፌርዴ ቤት እና ስሇክሌልች የሸማቾች ጥበቃ ዲኝነት አካሊትና ይግባኝ ሰሚ  

አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤቶች 

27. የባሇሥሌጣኑ መቋቋም 

1. የንግዴ ውዴዴር እና ጥበቃ ባሇሥሌጣን (ከዘህ በኋሊ ባሇሥሌጣን እየተባሇ የሚጠራ) 

ራሱን የቻሇ የህግ ሰውነት ያሇው የፋዯራሌ መንግስት መስሪያ ቤት ሆኖ በዘህ አዋጅ 

ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. ባሇሥሌጣኑ ተጠሪነቱ ሇሚኒስቴሩ ይሆናሌ፤ 
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3. ባሇሥሌጣኑ በዘህ አዋጅ መሰረት ይተዲዯራሌ፡፡ 

28. የባሇሥሌጣኑ አዯረጃጀት 

ባሇሥሌጣኑ፡- 

1. በሚኒስትሩ አቅራቢነት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሾሙ አንዴ ዋና ዲይሬክተር እና 

እንዲስፇሊጊነቱ በሚኒስትሩ አቅራቢነት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሾሙ ምክትሌ ዋና 

ዲይሬክተሮች፤ 

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 35(1) መሠረት የሚሾሙ የዲኝነት ችልት ዲኞች፣ እና  

3. በዘህ አዋጅ መሠረት ምርመራ የሚያካሂደና ክስ የሚመሠርቱ መርማሪዎች እና 

ዏቃቤ ሕጎች፤55 

4. አስፇሊጊ ሠራተኞች ይኖሩታሌ።  

29. ዋና መሥሪያ ቤት 

የባሇሥሌጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ በማናቸውም 

ሥፌራ ቅርንጫፌ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

30. የባሇሥሌጣኑ ሥሌጣንና ተግባር  

የዘህ አዋጅ ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ፣ ባሇሥሌጣኑ የሚከተለት 

ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. የገበያን ግሌፅነት ሇማሳዯግ ተገቢነት ያሊቸውን እርምጃዎች ይወስዲሌ፤ 

2. የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎችና አፇፃፀም በሕዛብ ዖንዴ በሚገባ እንዱታወቁ ተገቢነት 

ያሊቸውን እርምጃዎች ይወስዲሌ፤ 

3. በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት የዉህዯት ዴርጊት ማስታወቂያዎችን ይቀበሊሌ 

ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

4. ከንግዴ ውዴዴርና ከሸማቾች ጥበቃ ጋር በተገናኘ ጥናትና ምርምር ያካሂዲሌ 

የፕሉሲ ሃሳቦችን ያመነጫሌ፤ 

5. በመንግሥት ወይም በዒሇም አቀፌ ዯረጃ የተከሇከለ የንግዴ ዔቃዎችን እየተከታተሇ 

ሇፌጆታና ሇሽያጭ እንዲይውለ በየጊዚው ሇሸማቾች ያሳውቃሌ፤ 

6. የሸማቾችን ግንዙቤ ሇማዲበር የተሇያዩ የትምህርትና የሥሌጠና መዴረኮችን 

ያዯራጃሌ፣ ትምህርትና ሥሌጠናም ይሰጣሌ፤ 

                                                           
55 በ22/62(2008) አ.943 አንቀፅ 22(6) የአቃቤ ህግነት ሰሌጣን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የተሊሇፇ 
በመሆኑ በግሌፅ ሳይነገር ተሻረ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

222 

 

7. ከጤናና ዯህንነት መስፇርቶች ወይም ከዘህ አዋጅ ጋር የማይጣጣሙ የንግዴ 

ዔቃዎችንና አገሌግልቶችን ማስታወቂያዎችን ራሱ ሲዯርስባቸው ወይም ከማንኛውም 

ሰው ጥቆማ ሲዯርሰው ያግዲሌ፤ ሇእንዯነዘህ ዒይነቶቹ ማስታወቂያዎች 

ማስታወቂያዎቹ እንዱወጡሇት ባዯረገው ሰው ወጪ መጀመሪያ በተገሇጹበት ዖዳ 

ማረሚያዎች እንዱወጡ ያስዯርጋሌ፤ 

8. ነጋዳዎች በሸማቾች ሊይ አግባብነት የጎዯሇው ተግባር እንዲይፇጽሙ ይከሊከሊሌ፤ 

9. የንግዴ ውዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ ጉዲዮችን በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት 

የሚዲኙ የዲኝነት ችልቶችን ያዯራጃሌ፤ 

10.  ነጋዳዎች ከነጋዳዎች ጋር እንዱሁም በሸማቾች እና ነጋዳዎች መካከሌ የሚነሱትን 

ቅራኔዎች በእርቅ እና ዴርዴር እንዱፇቱ የሚያስችሌ የአሰራር ስርዒት ይዖረጋሌ፤ 

11. የተሇያዩ የኢንደስትሪ ዖርፍች ራሳቸውን በራሳቸው ከፀረ-ውዴዴር እና ተገቢ 

ካሌሆኑ የንግዴ ተግባራት እንዱቆጣጠሩ የሚያስችሊቸውን አካሄዴ እንዱከተለ ዴጋፌ 

ያዯርጋሌ፤ 

12. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 33 መሠረት ሇተቋቋመው ሇፋዯራሌ ንግዴ ውዴዴርና 

የሸማቾች ጥበቃ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት የጽሕፇትና ላልች የዴጋፌ 

አገሌግልቶችን ይሰጣሌ፤ 

13. የሸማቾች ጥበቃን በሚመሇከት አግባብ ሊሊቸው የክሌሌ አካሊት አስፇሊጊውን ምክርና 

ዴጋፌ ይሰጣሌ፤ 

14. ተመሳሳይ ዒሊማ ካሊቸው የአገር ውስጥና የውጭ ተቋማት ጋር ግንኙነትና ትብብር 

ይመሠርታሌ፤ 

15. የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፣ በስሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፤ 

16. ዒሊማውን ከግብ ሇማዴረስ የሚረደ ላልች ተዙማጅ ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ 

31. የዋና ዲይሬክተሩ ስሌጣንና ተግባር 

1. ዋና ዲይሬክተሩ የባሇሥሌጣኑ ዋና ሥራ አስፇፃሚ በመሆን የባሇሥሌጣኑን ሥራዎች 

በበሊይነት ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ።  

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዋና 

ዲይሬክተሩ፦ 

ሀ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 30 እና አንቀፅ 32 የተዯነገጉትን የባሇሥ ሌጣኑ ሥሌጣንና 

ተግባራት በሥራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 
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ሇ) የባሇሥሌጣኑን ሠራተኞች በፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕግ መርሆዎች መሠረት 

ይቀጥራሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤ 

ሏ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ባሇሥሌጣኑን ይወክሊሌ። 

3. ዋና ዲይሬክተሩ ሇባሇሥሌጣኑ ሥራዎች ቅሌጥፌና ባስፇሇገ መጠን ከሥሌጣንና 

ተግባሩ በከፉሌ ሇባሇሥሌጣኑ ላልች ሃሊፉዎችና ሠራተኞች በውክሌና ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡ 

32. የባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልቶች ስሌጣንና ተግባር 

1.  የባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልቶች፡- 

ሀ) በዘህ አዋጅ ክፌሌ ሁሇት ዴንጋጌዎች የተከሇከለ ተግባራትን በፇጸሙ ነጋዳዎች 

ወይም ነጋዳ ባሌሆኑ ሰዎች ሊይ አስተዲዯራዊ እርምጃዎችና በዘህ አዋጅ አንቀጽ 

42 መሠረት አስተዲዯራዊ ቅጣት ሇመወሰን፤ 

ሇ) ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴርን በሚመሇከት በዘህ አዋጅ ክፌሌ ሁሇት 

የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች ተጥሰዉ በተፇጸመ ዴርጊት የተነሳ ጉዲት የዯረሰባቸዉ 

ነጋዳዎች ሇዯረሰባቸው ጉዲት አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት እንዱካሱ ሇማዴረግ፣ 

እና 

ሏ) የሸማቾች ጥበቃን በሚመሇከት በዘህ አዋጅ ክፌሌ ሦስት የተመሇከቱ 

ዴንጋጌዎች ተጥሰው በአዱስ አበባ ወይም በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ውስጥ 

በተፇጸመ ግብይት የተነሳ ጉዲት የዯረሰባቸው ሸማቾች ሇዯረሰባቸዉ ጉዲት 

አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት እንዱካሱ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የዲኝነት ሥሌጣን 

ይኖራቸዋሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሀ) መሠረት የሚወሰዴ አስተዲዯራዊ እርምጃ 

የሚከተለትን ሉያካትት ይችሊሌ፦ 

ሀ)  ተገቢ አይዯሇም የተባሇው ዴርጊት እንዱቆም ማዴረግ፤ 

ሇ) የተጎጂውን የመወዲዯር አቅም ወዯነበረበት ቦታ ሇመመሇስ የሚያስችሌ ተገቢ 

እርምጃ መውሰዴ፤ ወይም 

ሏ/ የአጥፉው የንግዴ ፇቃዴ እንዱታገዴ ወይም እንዱሰረዛ ማዴረግ፡፡ 
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33. ስሇፋዯራሌ የንግዴ ውዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት 

1. የፋዯራሌ የንግዴ ውዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት 

(ከዘህ በኋሊ “የፋዯራሌ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት” በመባሌ የሚጠራ) 

በዘህ አዋጅ ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. የፋዯራሌ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት፡- 

ሀ) ባሇሥሌጣኑ የውህዯት ፇቃድችን ሇመከሌከሌና ሇመሠረዛ እንዱሁም የንግዴ 

ማስታወቂያዎችን ሇማገዴ በሚሰጣቸው ውሳኔዎች፤ እና 

ሇ) የባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልቶች በሚሰጧቸው ውሳኔዎች፤ 

 ሊይ የሚቀርቡሇትን ይግባኞች የማየትና የመወሰን ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ ይግባኝ ሰሚው አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) 

መሠረት የቀረበሇትን ይግባኝ መርምሮ ውሳኔውን ማጽናት፣ ማሻሻሌ ወይም መሻር 

ወይም እንዯ አግባቡ ባሇሥሌጣኑ ወይም የባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልት ጉዲዩን 

እንዯገና መርምሮ እንዱወሰን ከአስፇሊጊው መመሪያ ጋር ሉመሌስሇት ይችሊሌ፡፡ 

34. የክሌሌ የሸማቾች ጥበቃ ዲኝነት አካሊት 

እያንዲንደ ክሌሌ እንዯአስፇሊጊነቱ የሸማቾች ጥበቃ ዲኝነት አካሌ እና ይግባኝ ሰሚ 

አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት ሉያቋቋም ይችሊሌ፡፡ 

35. የዲኞች አሿሿም እና ነፃነት 

1. እያንዲንደ የባሇስሌጣኑ የዲኝነት ችልት እንዱሁም የፋዳራሌ ይግባኝ ሰሚ 

አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት ችልት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሰየሙ አንዴ ሰብሳቢ እና 

ሁሇት ላልች ዲኞች ይኖሩታሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሾሙ ዲኞች ሇሥራቸው ተፇሊጊ የሆነ 

የሙያ ብቃት፣ የትምሀርት ዛግጅት እና የሥራ ሌምዴ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰየሙ ዲኞች በዲኝነት ከሚያዩዋቸው 

ጉዲዮች ጋር በተገናኘ ከማንኛውም ሰው ጣሌቃ ገብነት ወይም አመራር ነፃ 

ይሆናለ። 

ክፌሌ አምስት 

ምርመራ ስሇማከናወንን፤ ክስ ስሇማቅረብ እና 

ዲኝነት ስሇማየት 
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36. ምርመራ ስሇማከናወን56 

1. ባሇሥሌጣኑ በራሱ መረጃ ወይም ማንኛውም ሰው በሰጠው መረጃ ሊይ ተመሥርቶ 

ሀ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 32 እና አንቀፅ 42 መሠረት አስተዲዯራዊ እርምጃዎችና 

አስተዲዯራዊ ቅጣት ወይም በአንቀጽ 43(1) ወይም 

(7) መሠረት የወንጀሌ ቅጣት የሚያስከትሌ ጥፊት በማናቸውም ቦታ 

ተፇጽሟሌ፤ ወይም 

ሇ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 43 (2)፤ (3)፤ (4)፤ (5) ወይም (6) መሠረት የወንጀሌ 

ቅጣት የሚያስከትሌ ጥፊት በአዱስ አበባ ወይም በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር 

ውስጥ ተፇጽሟሌ፤  

ብል ሇመጠርጠር በቂ ምክንያት ሲኖረው ምርመራ ያካሂዲሌ። 

2. ባሇሥሌጣኑ የምርመራ ተግባሩን በሚያከናውንበት ጊዚ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው 

በፋዳራሌ ፕሉስ ኮሚሽን ወይም በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፕሉስ ኮሚሽን 

ወይም በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ፕሉስ ኮሚሽን ስር ያለ ሃይልችን ማዖዛ 

ይችሊሌ፤ 

3. በባሇሥሌጣኑ የምርመራ ኦፉሰር የሚጠየቅ የፌተሻ ወይም የመያዡ ትዔዙዛ አግባብ 

ባሊቸው የወንጀሌ ሥነ ሥርዒት ሕግ ዴንጋጌዎች መሠረት በባስሥሌጣኑ የዲኝነት 

ችልት የሚሰጥ ይሆናሌ፡፡ 

4. የባሇሥሌጣኑ የምርመራ ኦፉሰር ምርመራ ሲያከናውን፡- 

ሀ) ወዯ ተጠርጣሪው የንግዴ ተቋም ወይም የንግዴ ዔቃዎች ወዯ ተከማቹበት 

ማንኛውም ሥፌራ በመግባት ወይም የንግዴ ዔቃዎች የተጫኑበትን ተሽከርካሪ 

በማስቆም ፌተሻ ማዴረግ፤ 

ሇ) ሇምርመራው የሚያስፇሌጉ የንግዴ ዔቃዎችን ናሙና መውሰዴ፤ 

ሏ) በማንኛውም መንገዴ የተያ መዛገቦችንና ሰነድችን መመርመርና 

ቅጂዎቻቸውን መውሰዴ፤ 

መ) በሕገወጥ መንገዴ የተከማቹ ወይም በመጓጓዛ ሊይ ያለ የንግዴ ዔቃዎችን 

መያዛ ወይም የዔቃዎቹን ማከማቻ ወይም መያዡ ማሸግ፤  

ይችሊሌ፡፡ 

                                                           
56 በ22/62(2008) አንቀፅ 22(7)  መሰረት ሇባሇስሌጣኑ የተሰጠው የመመርመር  ስሌጣን ሇፋዳራሌ ፕሉስ 
ተሊሌፎሌ፡ 
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5. ማንኛውም የባሇሥሌጣኑ የምርመራ ኦፉሰር የተሰጠውን የምርመራ ሥሌጣን 

ማረጋገጫ ምርመራ ሇሚካሄዴበት የንግዴ ተቋም፣ ማከማቻ ወይም ተሽከርካሪ 

ባሇቤት ወይም ሇወኪለ ማሳየት አሇበት፡፡ 

6. የንግዴ ተቋማት ባሇቤቶች፣ ሃሊፉዎችና ሠራተኞች በዘህ አንቀጽ መሠረት ሇሚዯረግ 

ምርመራ የመተባበር ግዳታ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

37. ክስ ስሇማቅረብ57 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 36 መሠረት በተከናወነ የምርመራ ውጤት ሊይ ተመሥርቶ፡- 

ሀ) በባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልት አስተዲዯራዊ እርምጃ እንዱወሰዴና አስተዲዯራዊ 

ቅጣት እንዱጣሌ፤ ወይም 

ሇ) ሥሌጣን ባሇው የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ቅጣት እንዱጣሌ፣ ክስ ሉቀርብ 

የሚችሇው በባሇሥሌጣኑ ዒቃቤ ሕግ ይሆናሌ፡፡ 

2. ተገቢ ባሌሆነ የንግዴ ውዴዴር የተነሳ ጉዲት የዯረሰበት ማንኛውም ነጋዳ ካሳ 

እንዱከፇሇው ሇባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልት ክስ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 14 መሠረት ካሳ እንዱከፇሇው የሚጠይቅ ማንኛውም ሸማች 

ግብይቱ የተካሄዯው በአዱስ አበባ ወይም በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ውስጥ ሲሆን 

ሇባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልት ወይም ግብይቱ የተካሄዯው በክሌሌ ውስጥ ሲሆን 

ሇክሌለ የሸማቾች ጥበቃ ዲኝነት አካሌ ክስ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

4. በወንጀሌ ሕግ ክስን እና ቅጣትን ስሇማቋረጥና ማስቀረት የተዯነገጉት በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (1) (ሀ) መሠረት በሚቀርብ ክስ ሊይም ተፇጻሚ ይሆናለ። 

38. ዲኝነት ስሇማየት 

1. የባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልቶች፣ የፋዯራሌ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት፣ 

የክሌሌ የሸማቾች ጥበቃ ዲኝነት አካሊት እና የክሌሌ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ 

ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት ሲያዩ፡- 

ሀ) አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች እና ሰነድችን ማንኛውም ሰው እንዱያቀርብሊቸው 

የማዖዛ፤ 

ሇ) ምስክሮች ቀርበው ቃሊቸውን እንዱሰጡ የማዖዛ፤ 

ሏ) ያስተሊሇፎቸውን ትዔዙዜች የማስፇጸም፤ 

መ) ፕሉስን ወይም አግባብ ያሇውን ላሊ አካሌ የማዖዛ፤ እና  
                                                           
57 በ22/12(2008) አ.943 የአቃቤ ህግነት ስሌጣን አንቀፅ 22(6) መሰረት  ጠቅሊይ አቃቤ ህግ ተሊሌፎሌ፡፡ 
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ሠ) የንግዴ ዔቃዎች እንዱታገደ፣ እንዱያና እንዱሸጡ የማዴረግ፤ ሥሌጣን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2. የባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልት የአስተዲዯር ቅጣት ወይም አስተዲዯራዊ አርምጃ 

በሚወስንበት ጊዚ የሚከተለትን ሁኔታዎች ግምት ውስጥ ማስገባት አሇበት፤ 

ሀ) የተፇፀመውን ጥፊት፣ ባህሪ፣ የቆይታውን ጊዚ፣ ክብዯትና መጠን፤ 

ሇ) በተፇፀመው ጥፊት ምክንያት የዯረሰውን የጉዲት መጠን፤ 

ሏ) ጥፊቱ የተፇፀመበትን የገበያ ሁኔታ፤ 

መ) ከተፇፀመው ጥፊት አጥፉው ያገኘውን ጥቅም፤ 

ሠ) የአጥፉውን የኢኮኖሚ ዯረጃ፤ 

ረ) በምርመራው ወቅት አጥፉው ከባሇሥሌጣኑ ጋር ያዯረገውን ትብብር፤ እና 

ሰ) የአጥፉውን የቀዴሞ ባህሪና የጥፊት ሪከርድች፡፡ 

39. ይግባኝ 

1. ባሇሥሌጣኑ ውህዯትን ሇመከሌከሌ ወይም የውህዯት ፇቃዴን ሇመሰረዛ ወይም 

የንግዴ ማስታወቂያን ሇማገዴ በሰጠው ውሳኔ ወይም በማንኛውም የባሇሥሌጣኑ 

የዲኝነት ችልት ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ባለት 30 

ቀናት ውስጥ ሇፋዯራለ ይግባኝ ስሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. የፋዳራለ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት በሚቀርብሇት ይግባኝ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፤ ሆኖም 

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 33(3) መሠረት የተሰጠን ውሳኔ በሚመሇከት የህግ ስህተት 

ተፇጽሟሌ የሚሌ ወገን ውሳኔው በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

40. የዲኝነት አገሌግልት ክፌያ 

1. ማንኛውም መንግሥታዊ አካሌ ያሌሆነ ሰው ሇባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልት ክስ 

ሲያቀርብ ወይም ሇፋዯራሌ ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሲያቀርብ የዲኝነት አገሌግልት ክፌያ መክፇሌ አሇበት፡፡ 

2. የዲኝነት አገሌግልት ክፌያ ታሪፌ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ይወሰናሌ፡፡ 

41. የሥነ-ሥርዒት ሕጏች ተፇጻሚነት 
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በዘህ አዋጅ መሠረት የሚካሄዴ ዲኝነትን በተመሇከተ እንዯ አግባቡ የፌትሏ ብሔር 

ወይም የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ሕግ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ። 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

42. አስተዲዯራዊ ቅጣቶች 

1. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 5 ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ማንኛውም ነጋዳ የዒመታዊ ሽያጭ 

ገቢውን ከ5 እስከ 10 በመቶ የገንዖብ ቅጣት ይቀጣሌ፡፡ 

2. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) የተሊሇፇ ማንኛውም ነጋዳ 

የዒመታዊ ሽያጭ ገቢውን 10 በመቶ የገንዖብ ቅጣት ይቀጣሌ፡፡ 

3. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ማንኛውም ነጋዳ የዒመታዊ ሽያጭ 

ገቢውን ከ5 አስከ 10 በመቶ የገንዖብ ቅጣት ይቀጣሌ፡፡ 

4.  የዘህን አዋጅ ከአንቀፅ 9 እስከ አንቀፅ 13 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መተሊሇፌ 

በውህዯት ዴርጊት የተሳተፇ ማንኛውም ነጋዳ የዒመታዊ ሽያጭ ገቢውን ከ5 አስከ 

10 በመቶ የገንዖብ ቅጣት ይቀጣሌ፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ (4) በተዖረዖሩት ጥፊቶች ውስጥ በቀጥታም 

ሆነ በተዖዋዋሪ መንገዴ የማንኛውም ነጋዳ ያሌሆነ ሰው ተሳትፍ መኖር ከተረጋገጠ 

ከብር 10,000 እስከ ብር 100,000 በሚዯርስ የገንዖብ መቀጫ ይቀጣሌ፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተን ጥፊት በመፇጸም ተግባር የተሳተፇና 

ስሇተፇጸመው ጥፊትና ስሇተባባሪዎቹ ሚና በቂና በላሊ አኳኋን ሉገኝ የማይችሌ 

መረጃ የሰጠን ሰው ባሇሥሌጣኑ በዘህ አዋጅ መሠረት ክስ እንዲይመሠረትበት 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

43. የወንጀሌ ቅጣቶች 

1. ማንኛውም ነጋዳ የሆነ ወይም ነጋዳ ያሌሆነ ሰው እንዯ ቀዯም ተከተለ 

የባሇሥሌጣኑ የዲኝነት ችልት ወይም ይግባኝ ሰሚ አስተዲዯራዊ ፌርዴ ቤት በዘህ 

አዋጅ አንቀጽ 32(1) (ሀ) ወይም በአንቀጽ 33 (1) ያስተሊሇፇበትን አስተዲዯራዊ  

እርምጃ ወይም የቅጣት ውሳኔ እንዱሁም የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዘህ አዋጅ 

አንቀጽ 39 (2) መሰረት በይግባኝ የማየት ስሌጣኑ ያስተሊሇፇውን ውሳኔ ወይም 

ትዔዙዛ ሳያከብር የቀረ እንዯሆነ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከ1 ዒመት እስከ 5 ዒመት 

በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 
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2. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 22 (6) ወይም (10) የተሊሇፇ  ማንኛውም ነጋዳ የዒመታዊ 

ሽያጭ ገቢውን ከ7 እስከ 10 በመቶ በሚዯርስ የገንዖብ ቅጣት እና ከ3 ዒመት እስከ 

7 ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

3. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 22 (6) እና (10) ሳይጨምር ከአንቀጹ ላልች ዴንጋጌዎች 

ውስጥ አንደን የተሊሇፇ ማንኛውም ነጋዳ የዒመታዊ ሽያጭ ገቢውን ከ5 እስከ 10 

በመቶ የገንዖብ ቅጣት እና ከ1 ዒመት እስከ 5 ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት 

ይቀጣሌ፤ 

4. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 24 በመተሊሇፌ የንግዴ እቃዎችን አከማችቶ ወይም ዯብቆ 

ወይም በሕገወጥ መንገዴ ሲያጓጉዛ የተገኘ ማንኛውም ነጋዳ ተከማችቶ ወይም 

ተዯብቆ ወይም በሕገወጥ መንገዴ ሲጓጓዛ የተያዖው የንግዴ ዔቃ ተወርሶ የዒመታዊ 

ሽያጭ ገቢውን ከ5 እስከ 10 በመቶ የገንዖብ ቅጣት አና ከ1 አመት እስከ 5 ዒመት 

በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

5. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 24 በመተሊሇፌ የንግዴ ዔቃዎችን በማከማቸት ወይም 

በመዯበቀ ወይም በሕገ-ወጥ መንገዴ በማጓጓዛ የተሳተፇ አሽከርካሪ ከብር 10,000 

እስከ ብር 50,000 በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ ተሽከርካሪው የንግዴ 

ዔቃዎችን ሇመዯበቅ እንዱያስችሌ ሆኖ የተሠራ ወይም የተሇወጠ ወይም መዯበቂያ 

አካሌ የተገጠመሇት ከሆነ ወይም የተሽከርካሪው ባሇቤት የሕገ ወጥ ማጓጓዛ 

ዴርጊቱን እያወቀ እንዲይፇጸም ሇመከሊከሌ ወይም ሇማስቆም ተገቢውን እርምጃ 

ሳይወስዴ የቀረ እንዯሆነ ተሽከርካሪው ከንግዴ ዔቃዎቹ ጋር ይወረሳሌ፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ ንዐስ አንቀጽ (5) ከተጠቀሱት ውጪ 

ያለትን የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች ወይም ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የወጣን ዯንብ 

መመሪያ ወይም የሕዛብ ማስታወቂያ የተሊሇፇ ነጋዳ የሆነ ወይም ነጋዳ ያሌሆነ 

ሰው ከብር 5,000 እስከ ብር 50,000ሺ በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ እና በቀሊሌ 

እስራት ይቀጣሌ::  

7. የባሇሥሌጣኑን የምርመራ ሂዯት የተቃወመ፣ ያሰናከሇ ወይም በማንኛውም ሁኔታ 

ተፅኖ ያዯረሰ ጥፊተኛ ሆኖ በቀሊሌ እስራት ይቀጣሌ፤ 

8. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተውን ወንጀሌ በሚመሇከት ክስ የቀረበሇት 

የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት የባሇ ሥሌጣኑ የዲኝነት ችልት አስተዲዯራዊ እርምጃ ወይም 
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የቅጣት ውሳኔ መከበር አሇመከበሩን ከመመርመር በስተቀር የባሇሥሌጣኑን የዲኝነት 

ችልት ውሳኔ ትክክሇኛነት የመመርመር ሥሌጣን አይኖረዉም፡፡ 

9. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (8) መሠረት የሚጣሌ የወንጀሌ ቅጣት 

የባሇሥሌጣኑን የዲኝነት ችልት አስተዲዯራዊ እርምጃና የአስተዲዯራዊ ቅጣት ውሳኔ 

ተፇጻሚነት አያስቀርም፡፡ 

44. በጀት 

የባሇሥሌጣኑ በጀት በመንግሥት ይመዯባሌ፡፡ 

45. የሂሳብ መዙግብት 

1. ባሇሥሌጣኑ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዙግብት ይይዙሌ፡ 

2. የባሇሥሌጣኑ የሂሳብ መዙግብትና ገንዖብ ነክ ሰነድች በፋዯራሌ ዋና ኦዱተር ወይም 

በዋና ኦዱተሩ በሚሰየሙ ኦዱተሮች በየዒመቱ ይመረመራለ፡፡ 

46. ዯንብ እና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ ይህን አዋጅና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የወጡ ዯንቦችን 

ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችንና የሕዛብ ማስታወቂያዎችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

47. የተሻሩ ሕጏች 

1. የንግዴ አሰራርና የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 685/2002 በዘህ አዋጅ ተሽሯሌ፤ 

2. ማንኛውም ሕግ ወይም የተሇመዯ አሠራር ከዘህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ሆኖ ከተገኘ 

በዘህ አዋጅ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

48. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

1. በንግዴ አሰራር አዋጅ ቁጥር 329/1995 እና በንግዴ አሰራርና የሸማቾች ጥበቃ 

አዋጅ ቁጥር 685/2002 መሠረት የወጡ መመሪያዎችና የሕዛብ ማስታወቂያዎች 

በዘህ አዋጅ መሠረት በሚወጡ መመሪያዎችና የሕዛብ ማስታወቂያዎች እስከሚተኩ 

ዴረስ ተፇፃሚነታቸው ይቀጥሊሌ። 

2. በንግዴ አሰራር አዋጅ ቁጥር 329/1995 እና በንግዴ አሠራርና 

የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 685/2002 መሠረት በንግዴ አሠራርና የሸማቾች 
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ጥበቃ ባሇሥሌጣን በመታየት ሊይ የነበሩ ጉዲዮች በዘህ አዋጅ መሠረት 

በባሇሥሌጣኑ ይስተናገዲለ፡፡ 

49. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ቀን 2006 ዒ.ም 

ድፕር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 

 

  

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 1147/2011 

በተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ የሚመሰረት የዋስትና መብት አዋጅ 

ዋስትናው የተጠበቀ ዖመናዊ የብዴር ሥርዒት እንዱኖር እና ግሇሰቦችና ተቋማት 

ተንቀሳቃሽ ንብረታቸውን በማስያዛ ሥራ ሊይ የሚውሌ አዱስ ካፑታሌ ማግኘት እንዱችለ፣ 

በሂዯትም በየዯረጃው ኢንቨስትመንትን ሇማስፊፊት፣ ተጨማሪ የሥራ ዔዴልችን ሇመፌጠር፣ 

ምርትና ምርታማነትን ሇማሳዯግ፣ የፊይናንስ ተዯራሽነትንና ተጠቃሚነትን ሇማስፊፊት፣ 

በዋናነት በከተሞች ሊይ ብቻ ውስን ሆኖ የቆየውን የባንክ አገሌግልትና ተዯራሽነት ወዯ 

ገጠሩ ማህበረሰብ ሇማስፊፊትና ሇማሳዯግ ምቹ ሁኔታን ሇመፌጠር የሚያስችሌ በመሆኑ፤ 

ተንቀሳቃሽ ንብረትን በዋስትና አስይዜ ብዴር ማግኘት የሚቻሌበትን ሥርዒት መዖርጋትና 

የማስፇጸሚያ መንገደንም ቀሌጣፊና ውጤታማ ማዴረግ ተገቢ በመሆኑ፤ 

ሇዋስትና በተያዖ ተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ በተወዲዲሪ ባሇመብቶች የሚነሳ የቀዲሚነት 

መብትን ሇመወሰን የሚያስችሌ አንዴ ወጥና ሁለን አቀፌ የኤላክትሮኒክ ምዛገባ ሥርዒት 

መዖርጋት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ:- 
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “በተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ የሚመሰረት የዋስትና መብት አዋጅ ቁጥር 

1147/2011” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ:- 

1. “የማይንቀሳቀስ ንብረት ተጓዲኝ” ማሇት ከማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር የተያያዖ 

ቢሆንም እንዯተንቀሳቃሽ ንብረት የሚቆጠር ሀብት ነው፤ 

2.  “የተገኘ የዋስትና መብት” ማሇት በግዐዛ ሀብት ወይም አዔምሯዊ ንብረት ሊይ 

ያሌተከፇሇ ቀሪ ዋጋን ሇማስፇጸም ወይም መያዡ ሰጪው በንብረቱ ሊይ 

የባሇቤትነት መብት እንዱያገኝ ሇማዴረግ የተፇፀመ ብዴርን ሇማስከፇሌ 

እንዱቻሌ በዘያው መጠን በንብረቱ ሊይ የተገኘ የዋስትና መብት ነው፤ 

3. “የንግዴ ተቋም” ማሇት በንግዴ ሕግ የተመሇከተው የንግዴ መዯብር ነው፤ 

4. “በሰነዴ የተዯገፇ ሴኩሪቲ” ማሇት ሰነደን በያዖው ሰው ስም ወይም ሇአምጪው 

ተብል የታዖዖ አክሲዮን ወይም ቦንዴ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰነዴ ነው፤ 

5. “የመያዡ መዛገብ” ማሇት በተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ በስምምነት ወይም ከህግ 

ወይም ከፌርዴ የመነጨ የዋስትና መብት መረጃን መቀበያ፣ ማስቀመጫ እና 

ሇሕዛብ ተዯራሽ ማዴረጊያ የኤላክትሮኒክ ሥርዒት ነው፤ 

6.  “የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት” ማሇት የመያዡ ምዛገባ ሥርዒትን 

ሇማስተዲዯር የሚቋቋም ጽህፇት ቤት ነው፤ 

7.  “ተወዲዲሪ ባሇመብት” ማሇት ገንዖብ ጠያቂ ወይም በዋስትና በተያዖ ንብረት 

ሊይ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ጋር ተወዲዲሪ የመብት ጥያቄ ያሇው ላሊ ሰው 

ነው፤ 

8.  “የፌጆታ ዔቃዎች” ማሇት መያዡ ሰጪው በዋናነት ሇራሱ ወይም ሇቤተሰቡ 

የቤት ውስጥ ፌጆታ የሚጠቀምባቸው ወይም ሇመጠቀም ያዖጋጃቸው ዔቃዎች 

ናቸው፤ 

9.  “የቁጥጥር ስምምነት”ማሇት:- 
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ሀ) የኤላክትሮኒክ ሴኩሪቲዎች ዋስትናን በተመሇከተ በሰነዴ አውጪው፣ 

 በመያዡ ሰጪው እና ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ መካከሌ የተዯረገና 

 አውጪው የመያዡ ሰጪው ተጨማሪ ፇቃዴ ሳያስፇሌገው ዋስትና ያሇው 

 ገንዖብ ጠያቂ የሚሰጠውን ትዔዙዛ በቀጥታ የሚፇጽምበት የጽሐፌ ስምምነት 

 ነው፤ ወይም 

ሇ) ከተቀማጭ ሂሳብ ሊይ ክፌያ የማግኘት መብትን ሇማስፇጸም በፊይናንስ 

 ተቋሙ፣ በመያዡ ሰጪው እና ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ መካከሌ 

 የተዯረገና የፊይናንስ ተቋሙ የመያዡ ሰጪው ተጨማሪ ፇቃዴ 

 ሳያስፇሌገው በመያዡ ሰጪው ሂሳብ ውስጥ በተቀመጠ ገንዖብ ሊይ ዋስትና 

 ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የሚሰጠውን ትዔዙዛ በቀጥታ የሚፇጽምበት የጽሐፌ 

 ስምምነት ነው፤ 

10.  “ግዐዛ ሀብት” ማሇት ገንዖብ፣ የሚተሊሇፌ የገንዖብ ሰነዴ፣ የሚተሊሇፌ ሰነዴ እና 

በሰነዴ የተዯገፈ ሴኩሪቲዎችን ጨምሮ ማንኛውም ዒይነት ዔቃ ነው፤ 

11.  “ባሇዔዲ” ማሇት ዋስትና ሇተገባሇት ግዳታ ገንዖብ የመክፇሌ ወይም ግዳታውን 

የመፇጸም ኃሊፉነት ያሇበት ሰው ሲሆን ሇዘሁ ዋስ የሆነንም ይጨምራሌ፤ 

12.  “የተሰብሳቢ ሂሳብ ባሇዔዲ” ማሇት የተሰብሳቢ ሂሳብን የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት 

ሰው ሲሆን፣ ሇሂሳቡ ክፌያ ዋስ የሆነን ወይም በሁሇተኛ ዯረጃ ዋስ የሆነ ላሊ 

ሰውን ይጨምራሌ፤ 

13.  ‹‹ተቀማጭ ሂሳብ›› ማሇት ከሕዛብ ተቀማጭ ገንዖብ ሇመሰብሰብ ፇቃዴ 

በተሰጠው የፊይናንስ ተቋም ውስጥ ያሇ ሂሳብ ነው፤ 

14. “መሣሪያ” ማሇት ከንግዴና ከፌጆታ ዔቃዎች ውጭ የሆነና መያዡ ሰጪው 

በዋናነት ሇሥራው የሚጠቀምበት ወይም ሉጠቀምበት የያዖው ግዐዛነት ያሇው 

ሀብት ነው፤ 

15.  “ኤላክትሮኒክ ሴኩሪቲዎች” ማሇት ኤላክትሮኒካዊ በሆነ መንገዴ የተመዖገቡ፡ 

የሚተሊሇፈ እና በሰነዴ ያሌተዯገፈ አክሲዮኖችና ቦንድች ናቸው፤ 

16. “የግብርና ምርቶች” ማሇት የበቀለ ወይም በመብቀሌ ሊይ ያለ ወይም ወዯፉት 

የሚበቅለ ሰብልች፣ ዯንና የዯን ውጤቶች፣ የቤት እንሰሳት የሚወሇደትን ጨምሮ፣ 

የንብና የድሮ ዔርባታ፣ ሇግብርና ሥራ ጥቅም ሊይ የሚውለ ግብኣቶች ወይም 
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በግብርና ሥራ የተመረቱ፣ ወይም በምርት ሂዯት ያሌተቀየሩ የሰብሌ ወይም 

የእንስሳት ምርቶችንና ላልች የግብርና ውጤቶችን ያጠቃሌሊሌ፤ 

17.  “የፊይናንስ ኪራይ” ማሇት አከራዩ አንዴ የተወሰነ የካፑታሌ ዔቃን በተከራዩ 

በተወሰነ ጊዚ ውስጥ ተከፌል የሚያሌቅ በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት የተወሰነ 

ክፌያ በየተወሰነ ጊዚ በመፇጸም እንዱጠቀምበት የሚያከራይበት፣ የኪራይ 

ስምምነቱ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዚ አከራዩ በካፑታሌ ዔቃው ሊይ ሙለ 

የባሇቤትነት መብት ይዜ የሚቆይበትና የኪራይ ዖመኑ ሲያበቃ ሁሇቱም ወገኖች 

ከተስማሙ ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን ሉገዙ የሚችሌበት የኪራይ ዒይነት ነው፤ 

18.  “ታሳቢ ሀብት” ማሇት ገና ያሌተፇጠረ ወይም የዋስትና ስምምነቱ በሚፇጸምበት 

ጊዚ መያዡ ሰጪው ገና የባሇቤትነት መብት ያሊገኘበት ተንቀሳቃሽ ንብረት 

ነው፤ 

19.  “ታሳቢ ብዴር” ማሇት ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከተበዲሪው ጋር ቀዯም ሲሌ 

በመሰረተው የብዴር ስምምነት መሠረት ሇተበዲሪው ወዯፉት የሚሰጠው 

ተጨማሪ ብዴር ነው፡፡ 

20.  “መያዡ ሰጪ” ማሇት ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ግዳታ ማስፇፀሚያ ዋስትና 

ያስያዖ፣ በዋስትና ግዳታ የተያዖ ንብረትን ከነግዳታው የገዙ፣ የተሊሇፇሇት፣ 

የተከራየ ወይም የመጠቀም ፇቃዴ ያሇው፣ በደቤ ግዠ መሠረት የተከራየ ሰው 

ነው፤ 

21.  “የደቤ ግዠ” ማሇት አከራይና ተከራይ ባዯረጉት ስምምነት መሠረት አከራይ 

በተወሰነ ጊዚ የሚዯረግ ክፌያ እየተከፇሇው አንዴ የተወሰነ የካፑታሌ ዔቃን 

ተከራዩ እንዱጠቀምበት የሚፇቅዴበት፣ እያንዲንደ ክፌያ በተዯረገ ቁጥር 

ሇክፌያው ተመጣጣኝ በሆነ መቶኛ ሌክ ሇተከራይ የባሇቤትነት መብት 

የሚተሊሇፌበትና ተከራይ የመጨረሻው ክፌያ እንዱፇጸመም በካፑታሌ ዔቃው 

ሊይ ሙለ የባሇቤትነት መብት ወዱያውኑ የሚያገኝበት የኪራይ ዒይነት ነው፤ 

22.  “ግዐዛነት የላሇው ሀብት” ማሇት ተሰብሳቢ ሂሳብን፣ ተቀማጭ ሂሳብን፣ 

የአእምሯዊ ንብረት መብትንና ከግዐዛ ንብረት ውጭ ያለ ተመሳሳይ ተንቀሳቃሽ 

ንብረቶችን ያካትታሌ፤ 

23.  “አዔምሯዊ ንብረት” ማሇት በአገሪቱ አእምሯዊ ንብረት ህጎች የተሰጠው ትርጉም 

ይኖረዋሌ፡፡ 
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24.  “የንግዴ ዔቃ” ማሇት ጥሬ እና በከፉሌ የተቀነባበሩትን ጨምሮ መያዡ ሰጪው 

በመዯበኛ የንግዴ ሥራ ሑዯት ሇሽያጭ ወይም ሇኪራይ የያዖዉ ግኡዛ ሃብት 

ነዉ፤ 

25.  “ውህዴ ወይም ምርት” ማሇት አንዴን ምርት ከላሊ ምርት ጋር በማዋሀዴ 

ወይም በመቀሊቀሌ የሚፇጠር አዱስ ይዖት ያሇው ምርት ወይም ውህዴ ነው፤ 

26. “ገንዖብ” ማሇት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚታተሙ ሕጋዊ መገበያያ የገንዖብ 

ኖቶች እና የሚቀረጹ ሳንቲሞች፣ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚፇጸም ክፌያ 

ተቀባይነት ያሊቸውና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተገሇጹ የላሊ ሀገር ሕጋዊ 

የመገበያያ የገንዖብ ኖቶች እና ሳንቲሞች ናቸው፤ 

27. “ተንቀሳቃሽ ንብረት” ማሇት የንግዴ ዔቃዎችን፣ የግብርና ምርቶችን፣ ግዐዛነት 

የላሊቸው ሀብቶችን፣ ግዐዛ ሀብቶችን፣ በሕግ ካሌተከሇከሇ በስተቀር በመሬት ሊይ 

የመጠቀም መብትን፣ በደቤ ግዠ የሚገኝ መብት፣ በአዯራ የተቀመጠ ንብረት 

ሠነዴ፣ የአዯራ መያዡ ዯረሰኝ፣ የሸቀጦች ጭነት፣ ንግዴን ሇዋስትና ማስያዛ፣ 

ባሇቤትነትን በማስጠበቅ የሚዯረግ ሽያጭ፣ የተሸጠ ንብረትን መሌሶ ሇመግዙት 

መብት የሚሰጥ ሽያጭ፣ በምስክር ወረቀት የሚረጋገጡ ሴኩሪቲዎች ሊይ 

የሚመሠረት የዋስትና መብት፣ እና በመጋዖን ዯረሰኝ ሊይ ያሇ የዋስትና 

መብትን፣ የሞተር ተሽከርካሪን፣ ተሳቢን፣ የእርሻ መሣሪያን፣ የኮንስትራክሽን 

መሣሪያን፣ የኢንደስትሪ መሣሪያን ጨምሮ ላልች ከመሬት፣ ከቤት ወይም 

ከሕንጻ ውጭ ያለ ንብረቶችን ያካትታሌ፤ 

28. “የሚተሊሇፌ ሰነዴ” ማሇት በሰነደ ሊይ የተገሇጸውን ንብረት የመረከብ መብት 

የሚሰጥና ሉተሊሇፌ የሚችሌ እንዯ ማጓጓዡ ሰነዴ፣ ቫውቸር ወይም በመጋዖን 

የተቀመጠ ዔቃ መቀበያ ዯረሰኝ ነው፤ 

29.  “የሚተሊሇፌ የገንዖብ ሰነዴ” ማሇት የሏዋሊ ወረቀት፣ የተስፊ ሰነዴ እና ከቼክ 

በስተቀር ላሊ ሇአምጪው ወይም በስሙ ወይም ሇታዖዖሇት ተብል የተዖጋጀ 

ሰነዴን ያካትታሌ፤ 

30.  “በህግ ወይም በፌርዴ ገንዖብ ጠያቂ የሆነ” ማሇት በዋስትና መያዡ ሊይ በፌርዴ 

ቤት ትዔዙዛ ወይም በሕግ ገንዖብ የመጠየቅ መብት ያገኘ ሰው ነው፤ 
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31. “ማስታወቂያ” ማሇት በዘህ አዋጅ መሠረት ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ ወይም 

ፇቃዴ በተሰጠው ሰው በመያዡ መመዛገቢያ ሥርዒት ውስጥ የሚካተት 

የመጀመሪያ ምዛገባ፣ የማስተካከያ ምዛገባ ወይም የስረዙ ምዛገባ ነው፤ 

32. “የአጭር ጊዚ መጠቀሚያ ኪራይ” ማሇት በአከራዩ እጅ የሚገኝ አንዴ የተወሰነ 

የካፑታሌ ዔቃን ተከራዩ በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት የተወሰነ ኪራይ በመክፇሌ 

ከሁሇት ዒመት ሊሌበሇጠ ጊዚ እንዱጠቀምበት የሚከራይበት የኪራይ ዒይነት 

ነው፤ 

33.  “ቀዯምት ሕግ” ማሇት ይህ አዋጅ ሥራ ሊይ ከመዋለ በፉት በሥራ ሊይ የነበረ 

ሕግ ነው፤ 

34. “ቀዯምት የዋስትና መብት” ማሇት ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፉት በተፇጸመ 

የዋስትና ስምምነት የተሸፇነ መብት ነው፤ 

35. “ይዜታ” ማሇት አንዴ ሰው ወይም ተወካዩ አንዴን ግዐዛ ንብረት በራሱ ወይም 

በላሊ ሰው ኃሊፉነት ሥር እንዱሆን ማዴረግ ነው፤ 

36.  “ተያያዥ ገቢ” ማሇት ከዋስትና መያዡው የሚገኝ ማንኛውም ገቢ ሲሆን፣ 

በሽያጭ፣ በማስተሊሇፌ፣ በመሰብሰብ፣ በማከራየት ወይም በፇቃዴ የተገኘ ወይም 

የፌሬ ገቢ፣ የመዴን ገቢ፣ በዋስትና ከተያዖው ንብረት ብሌሽት፣ ጉዲት ወይም 

መጥፊት ጋር ተያይዜ የሚሰበሰብ ገቢንና በዘሁ ገቢ አማካይነት የተገኘ ተጨማሪ 

ገቢን ያካትታሌ፤ 

37. “ተሰብሳቢ ሂሳብ” ማሇት ተንቀሳቃሽ ንብረት ሲሆን ከሚተሊሇፌ የገንዖብ ሰነዴ፣ 

ከተቀማጭ ሂሳብ እና ከዋስትና የሚገኝ የክፌያ መብትን ሳይጨምር ገንዖብ 

የመከፇሌ መብት ነው፤ 

38. “የታወቀ ገበያ” ማሇት ዋጋ በይፊ የሚገሇጽበት እና/ወይም በንግዴ አሰራር ተገቢ 

ነው ተብል የሚታመንበት የተሇመዯና የታወቀ ገበያ ማሇት ነው፤ 

39. “መዛጋቢ” ማሇት ምዛገባው በሚጠይቀው መሥፇርት መሠረት መረጃዎችን 

በመያዡ መመዛገቢያ ሥርዒት ውስጥ የሚመዖግብ ወይም የሚያካትት ሰው 

ነው፤ 

40.  “ሬጅስትራር” ማሇት የመያዡ ምዛገባ ሥርዒቱን እንዱያስተዲዴር እና     

እንዱቆጣጠር በመንግሥት የሚሾም ሰው ነው፤   
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41.  “መረጃ” ማሇት በመያዡ መመዛገቢያ ሥርዒት ውስጥ የተቀመጠ፣ የተጠበቀ፣ 

የተዯራጀና ሇሕዛብ ክፌት የሆነ የተመዖገበ መረጃ ነው፤ 

42.  “ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ” ማሇት የዋስትና መብት ያሇው ወይም በህግ 

ወይም በፌርዴ የገንዖብ ጠያቂነት መብት የተሰጠው ሰው ነው፤ 

43.  “የዋስትና ስምምነት” ማሇት ተዋዋይ ወገኖች የዋስትና ስምምነት ብሇው 

ባይሰይሙትም በመያዡ ሰጪውና በመያዡተቀባዩ መካከሌ የተፇረመ የዋስትና 

መብት የሚፇጥር ስምምነት ነው፤ 

44.  “የዋስትና መብት” ማሇት ተዋዋይ ወገኖች የዋስትና መብት ብሇው 

ባይሰይሙትም በንብረቱ ዒይነት፣ በመያዡ ሰጪውና ተቀባዩ እና ዋስትና 

በተገባሇት ግዳታ ሊይ ሳይወሰን የክፌያ ወይም ላሊ ግዳታን ሇማስፇጸም 

በተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ የሚፇጠር መብት ነው፤ 

45. “መሇያ ቁጥር›› ማሇት በሻሲ ወይም በላሊ የፊብሪካ ምርት አካሌ ሊይ የሚገኝ 

መሇያ ቁጥር ነው፤ 

46.  “መሇያ ቁጥር ያሇው መያዡ” ማሇት በአምራቹ በቋሚነት የተጻፇ ወይም 

የተሇጠፇ መሇያ ቁጥር ያሇው ሞተር ተሽከርካሪ፣ ተሳቢ፣ የእርሻ መሣሪያ፣ 

የኮንስትራክሽን መሣሪያ፣ የኢንደስትሪ መሣሪያ እና ላሊ መሇያ ቁጥር ያሇው 

ዔቃ ነው፤ 

47.  “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

48. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇፀው የሴትንም ጾታ ያካትታሌ፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

1. ይህ አዋጅ ሇብዴር ክፌያ ወይም ሇላሊ ግዳታ አፇጻጸም በስምምነት በሚመሠረቱ 

በተንቀሳቃሽ ንብረት መብቶች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. ይህ አዋጅ:- 

ሀ) በገበያ በሚሸጡ ሴኩሪቲዎች ሊይ የሚመሠረት የዋስትና መብት ሊይ፤ 

ሇ) የባሕር ሕግ ተፇፃሚ የሆነበት መርከብና ሇአገሌግልቱ በሚውለ ተጓዲኞች 

 ሊይ የሚመሰረት የዋስትና መብት ሊይ፤ 

ሏ) በኢትዮጵያ ሲቪሌ አቪዬሽን ባሇሥሌጣን በተመዖገበ አውሮፔሊን ሊይ  የሚገኝ 

የተጠቃሚነት መብት ሊይ፤ 
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መ) በዘህ አዋጅ ካሌተገሇፀ በስተቀር ብዴር እስኪመሇስ ዴረስ ገንዖብ ጠያቂው 

 በሕግ እንዱይዖው በተፇቀዯ ንብረት ሊይ፤ እና 

ሠ) አንዴ ተያያዥ ገቢ ከዘህ አዋጅ የተፇፃሚነት ወሰን ውጭ ከሆነ፣ በገቢው 

 ሊይ ላልች ሕጎች ተፇጻሚነት ካሊቸውና የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎችን 

 የሚሸፌኑና የሚፇቅደ ከሆነ፤ ይህ አዋጅ በተያያዥ ገቢው የዋስትና መብት 

 ሊይ፤ 

ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

3. ይህ አዋጅ በማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ሕግ መሠረት በማይንቀሳቀስ ንብረት ተጓዲኝ 

ሊይ የሚፇጠር ዋስትናን አይከሇክሌም፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የዋስትና መብት አመሠራረት 

4. የዋስትና መብት በስምምነት የሚመሠረት ስሇመሆኑና ይዖቱ 

1. የዋስትና መብት የሚመሠረተው በስምምነት ሆኖ መያዡ ሰጪው ሇዋስትና 

ባቀረበው ንብረት ሊይ የባሇቤትነት ወይም የማስያዛ መብት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

2. በደቤ ግዠ ውሌ መሠረት በተገኘ የካፑታሌ ዔቃ ሊይ ተከራይ የዋስትና መብት 

መፌጠር ይችሊሌ፡፡ ሆኖም የመብቱ ከፌተኛ መጠን ከዔቃው ዋጋ ሊይ ሇአከራይ 

ሉከፇሌ የሚገባው ቀሪ ዔዲ ተቀንሶ በሚቀረው መጠን ሊይ ብቻ የተወሰነ ይሆናሌ፡፡ 

3. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም የዋስትና መብት ስምምነት በታሳቢ ሀብት 

ሊይ መመስረት ይቻሊሌ፡፡ 

4. የዋስትና መብት ተንቀሳቃሽ ወይም የማይንቀሳቀስ ንብረት ተጓዲኝን በመያዡነት 

ሉይዛ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ተጓዲኙ ከተንቀሳቃሹ ወይም ከማይንቀሳቀስው ንብረት ጋር 

በአካሌ መያያ መብቱን ቀሪ አያዯርግም፡፡ 

5. የዋስትና ስምምነት በጽሐፌ የተዯገፇና በመያዡ ሰጪው ፉርማ የተረጋገጠ ሆኖ:- 

ሀ) የመያዡ ሰጪውንና የዋስትና ተቀባዩን ማንነት፤ 

ሇ) ዋስትና የተገባሇትን ግዳታ፤ እና 

ሏ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 6 መሠረት መያዡውን፤ 

መግሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

5. ዋስትናቸው ሉጠበቅ የሚችሌ ግዳታዎች 
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አንዴ የዋስትና መብት የታወቀ ወይም ታሳቢ የሆነ፣ የተረጋገጠ ወይም ሉረጋገጥ 

የሚችሌ፣ በቅዴመ ሁኔታ ወይም ያሇ ቅዴመ ሁኔታ፣ የተቆረጠ ወይም ተሇዋዋጭ የሆነ 

አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ግዳታዎችን ሉሸፌን ይችሊሌ፡፡ 

6. የመያዡው እና የዋስትናው ግዳታ መግሇጫ 

1.  መያዡው እና የዋስትናው ግዳታ በዋስትና ስምምነቱ ውስጥ በበቂ ሁኔታና በግሌጽ 

ሉሇዩ በሚያስችሌ መሌኩ ሉገሇጹ ይገባሌ፡፡ 

2.  መግሇጫው የዋስትና መያዡውን በዛርዛር፣ በምዴብ፣ በዒይነት፣ ወይም በብዙት 

በመሇየት ማስቀመጥ አሇበት፡፡ 

3.  ዋስትናው የተጠበቀ ግዳታ አሁን የተገባ ወይም ወዯፉት የሚገባ ተብል፣ በአንዴ 

ጠቅሊሊ ምዴብ ወይም እያንዲንደ ተሇይቶ እና ዋስትና የተገባሇትን ግዳታ ከፌተኛ 

መጠን በማመሌከት መገሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

7. በተያያዥ ገቢ ሊይ ስሇሚኖር መብት 

1.  በአንዴ ሀብት ሊይ ያሇ የዋስትና መብት በሀብቱ ሊይ ተሇይተው ሉታወቁ የሚችለ 

ተያያዥ ገቢዎችን ያካትታሌ፡፡ 

2. ተያያዥ ገቢ በተቀማጭ ሂሳብ ውስጥ ገቢ ከተዯረገ ወይም ከላሊ ገንዖብ ጋር 

ከተቀሊቀሇ:- 

ሀ) የተቀሊቀሇው ገንዖብ ተሇይቶ መታወቁ ቢያከትምም የዋስትና መብቱ 

 የተቀሊቀሇውን ተያያዥ ገቢ ይከተሊሌ፤ 

ሇ) በውህዴ ንብረት ሊይ ያሇ የዋስትና መብት ንብረቶቹ ከመዋሀዲቸው በፉት  

 በነበረው ተያያዥ ገቢ መጠን ሊይ ይገዯባሌ፤ 

ሏ) ከውህዯት በኋሊ በማንኛውም ጊዚ የተዋሀዯው ገንዖብ ከውህዯቱ በፉት 

 ከተቀሊቀሇው ተያያዥ ገቢ ያነስ ከሆነ፣ በተዋሀዯው ገንዛብ ሊይ ያሇ የዋስትና 

 መብት ጥያቄው በቀረበበት ወቅት በሚኖረው መጠን ሊይ የተገዯበ ይሆናሌ፡፡ 

8. ውህዴ ወይም ምርት ውስጥ የተቀሊቀለ ግዐዛ ሃብቶች 

ግዐዛ ሀብት ከላሊ ተመሳሳይ ሀብት ወይም ምርት ጋር ቢዋሀዴ እንኳን በሃብቱ ሊይ 

የተመሠረተው የዋስትና መብት ወዯ ውህዴ ወይም ምርቱ ይተሊሇፊሌ፡፡ 

9. የዋስትና መብት እንዲይመሠረት የሚገዴቡ ስምምነቶች 

1. በተሰብሳቢ ሂሳብ ሊይ የዋስትና መብት መመሥረትን የሚገዴብ ስምምነት 

በባሇመብቱና በባሇዔዲው መካከሌ ቢኖርም ከዘህ በተቃራኒ በመያዡ ሰጪውና 
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ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ መካከሌ የተፇጠረ የዋስትና መብት ተፇፃሚነት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም መያዡ ሰጪው በንዐስ አንቀጹ 

የተመሇከተውን ውሌ በመጣሱ ምክንያት ካሇበት ግዳታና ኃሊፉነት ነጻ ሉሆን 

አይችሌም፡፡ ሆኖም ላሊኛው ተዋዋይ ወገን:- 

ሀ) ሇተሰብሳቢ ሂሳቡ ወይም ሇዋስትና ስምምነቱ መነሻ የሆነው ውሌ ተጥሷሌ በሚሌ 

 ምክንያት ብቻ ውለን መተው፣ ወይም 

ሇ) በውለ አሇመከበር ምክንያት በመያዡ ሰጪው ሊይ ሉኖረው የሚችሇውን 

 ማንኛውንም መብት ዋስትና ካሇው ገንዖብ ጠያቂ ሊይ ማንሳት፤ 

አይችሌም፡፡ 

3.  ይህ አንቀጽ ተፇፃሚ የሚሆነው:- 

ሀ) ከፊይናንስ አገሌግልት በስተቀር ከዔቃ ወይም ከአገሌግልት አቅርቦት ወይም 

 ከኪራይ ውሌ፤ 

ሇ) ከግንባታ ውሌ ወይም ከማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ወይም ከኪራይ ውሌ፤ እና 

ሏ) ከአዔምሯዊ ንብረት ሽያጭ፣ ኪራይ ወይም የመጠቀም ፇቃዴ ውሌ፣ 

 በሚመነጩ ተሰብሳቢ ሂሳቦች ሊይ ብቻ ነው፡፡ 

4. መያዡ ሰጪው በተቀማጭ ሂሣብ ሊይ የዋስትና መብት የመፌጠር መብቱን 

በማንኛውም ሁኔታ የሚገዴብ ውሌ ከፊይናንስ ዴርጅት ጋር ቢዋዋሌም እንኳን 

በተቀማጭ ሂሳቡ ውስጥ ገቢ ከተዯረገ ገንዖብ ሊይ ክፌያ የማግኘት የዋስትና መብት 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

10. ክፌያን ወይም ላሊ ግዳታን ሇማስፇጸም ዋስትና ወይም ዯጋፉ ስሇሚሆኑ ግሊዊ ወይም 

የንብረት መብቶች 

1.  ግዐዛነት በላሇው ሀብት ወይም በተሊሊፉ የገንዖብ ሰነድች ሊይ ዋስትና ያሇው 

ገንዖብ ጠያቂ ዋስትናውን በአዱስ ስምምነት ማስተሊሇፌ ሳያስፇሌግ ሇክፌያ ወይም 

ሇላሊ ግዳታ አፇጻጸም መጠቀም ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇጸው መብት ሉተሊሇፌ የሚችሇው በላሊ አዱስ 

ስምምነት ከሆነ መያዡ ሰጪው ይህን የተጠቃሚነት መብት ዋስትና ሊሇው ገንዖብ 

ጠያቂ የማስተሊሇፌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ 

11. በተሊሊፉ ሰነድች የተሸፇኑ ግዐዛ ሀብቶች 
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በተሊሊፉ ሰነዴ ሊይ የተመሠረተ የዋስትና መብት በሰነደ በተካተተ ግዐዛ ሀብት ሊይም 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

12. ከአዔምሯዊ ንብረት መብት ጋር ስሇተያያ ግዐዛ ሀብቶች 

በአዔምሯዊ ንብረት መነሻነት በተፇጠረ ግዐዛ ሀብት ሊይ የተመሠረተ የዋስትና መብት 

አዔምሯዊ ንብረቱን አያካትትም፤ በአዔምሯዊው ንብረት ሊይ የተመሠረተ የዋስትና 

መብትም ግዐዛ ሀብቱን አይሸፌንም፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገን ሊይ ስሊሇው ተፇፃሚነት 

13. የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገን ሊይ ተፇፃሚ የሚሆንባቸው መንገድች 

በተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ የተመሠረተ የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ 

የሚሆነው:- 

1. የዋስትና መብቱን አስመሌክቶ በዋስትና መዛገብ ውስጥ ማስታወቂያው ዋስትና 

ባሇው ገንዖብ ጠያቂ ከተመዖገበ፤ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ገንዖብ፣ ተሊሊፉ የገንዖብ ሰነድች፣ ተሊሊፉ ሰነድችና 

በሰነዴ የተዯገፈ ሴኩሪቲዎች በአንቀጽ 56 መሠረት በይዜታው ሥር ካዯረገ፤ ወይም 

3. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ወዯተቀማጭ ሂሳብ ገቢ የሚዯረግ ገንዖብ ወይም 

በኤላክትሮኒክ ሴኩሪቲዎች ዋስትና ሊይ የቁጥጥር ስምምነት ካሇው፣ 

ነው፡፡ 

14. የተያያዥ ገቢ፣ የውሁዴ ወይም የምርት የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገን ሊይ 

ስሇሚኖረው ተፇፃሚነት 

1. በአንዴ ንብረት ሊይ የተመሠረተ የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ 

ከሆነ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 7 መሠረት በንብረቱ ተያያዥ ገቢ ሊይም በመያዡ 

ሰጪውና በዋስትና ተቀባዩ መካከሌ ላሊ ተጨማሪ ስምምነት ሳያስፇሌግ ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡ ይህ የሚሆነው ተያያዥ ገቢው ገንዖብ፤ ተሰብሳቢ ሂሣብ፤ የሚተሊሇፌ 

የገንዖብ ሰነዴ ከሆነና ወዯ ተቀማጭ ሂሣብ ገቢ ከተዯረገ ገንዖብ ሊይ ክፌያ 

የማግኘት መብት ካሇ ነው፡፡ 

2. በአንዴ ሀብት ሊይ የተመሠረተ የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ 

ከሆነ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተገሇጹት ተያያዥ ገቢዎች በስተቀር 
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በላልች ገቢዎች ሊይ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 7 መሠረት የሚፇጠረው የዋስትና መብት 

በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇጻሚ የሚሆነው:- 

       ሀ) ገቢዎቹ ከተፇሩ በኋሊ ሇአሥር የሥራ ቀናት፣ እና 

       ሇ) በገቢዎቹ ሊይ ያሇ የዋስትና መብት አሥሩ የሥራ ቀናት ከማሇቃቸው በፉት   

         አግባብ በሆነው የዋስትና ዒይነት ሊይ ተፇፃሚ ከማዴረጊያ መንገድች በአንደ  

         አማካኝነት የዋስትና መብቱ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሆነ፣ 

     ነው፡፡ 

3. በግዐዛ ሀብቶች ሊይ የተመሠረተ የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ 

ከሆነ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 8 መሠረት በውህዴ ወይም በምርት ሊይ ያሇተጨማሪ 

ሁኔታ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

15. በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሆኑ የዋስትና መንገድች ሇውጥ 

የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሚሆንባቸው መንገድች ቢሇወጡም 

በሇውጡ ሂዯት የጊዚ ክፌተት እስከላሇ ዴረስ ተፇፃሚነቱ ይቀጥሊሌ፡፡ 

16. የዋስትና መብትን ስሇማስተሊሇፌ 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በዋስትናው ሊይ ያሇውን የዋስትና መብት በሙለ 

ወይም በከፉሌ ካስተሊሇፇ ይህንኑ የሚገሌጽ የማስተካከያ ማስታወቂያ ማስመዛገብ 

ይችሊሌ፡፡ 

2.  የተሊሇፇ የዋስትና መብት የማስተካከያ ማስታወቂያ በመዛገብ ሊይ ቢመዖገብም 

ባይመዖገብም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

17. ወዯ ተቀማጭ ሂሳብ ገቢ ከሚዯረግ ገንዖብ ሊይ ክፌያ የመጠየቅ መብት 

   ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ:- 

1.  የፊይናንስ ተቋሙን ተጠቃሚ የሚያዯርግ የዋስትና መብት በመመሥረት፤ 

2. የቁጥጥር ስምምነት በመፇረም፤ወይም 

3. የተቀማጭ ሂሳብን በይዜታ ሥር በማዴረግ፤ 

ወዯ ተቀማጭ ሂሳብ ገቢ ከሚዯረግ ገንዖብ ሊይ ክፌያ ሇማግኘት የሚያስችሌ 

የቁጥጥር መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

18. ተሊሊፉ ሰነዴና በሰነደ የሚሸፇኑ ግዐዛ ሀብቶች 

1.  በተሊሊፉ ሰነዴ ሊይ ያሇ የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሆነ 

መብቱ በሰነደ በተሸፇነው ንብረት ሊይም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 
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2.  የተሊሊፉ ሰነዴ ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ ይዜታ ሥር ከሆነ የዋስትና መብቱ 

በሰነደ በተሸፇኑ ንብረቶችና በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇጻሚ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

19. ኤላክትሮኒክ ሴኩሪቲዎች 

ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ኤላክትሮኒክ ሴኩሪቲዎችን መቆጣጠር የሚችሇው:- 

1. የሴኩሪቲዎቹን ይዜታ ሇመመዛገብ ሲባሌ በአውጪው ወይም በወኪለ በተዖጋጀ 

መዛገብ ሊይ የዋስትና መብቱን መግሇጫ በመፃፌ ወይም ዋስትና ያሇውን ገንዖብ 

ጠያቂ ስም በመመዛገብ፣ ወይም 

2. የቁጥጥር ስምምነት በመፇፀም፣ 

ነው፡፡ 

ክፌሌ አራት 

የመያዡ መዛገብ 

20. የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት መቋቋም 

የተንቀሳቃሽ ንብረት ዋስትና ምዛገባ ጽሕፇት ቤት በዯንብ ይቋቋማሌ፡፡ 

21. የመያዡ መዛገብ መቋቋም 

የዋስትና መብትን እና በህግ ወይም በፌርዴ የገንዖብ ጠያቂነት መብት የተሰጠውን 

በሚመሇከት መረጃ ሇመቀበሌ፣ ሇማስቀመጥና ሇሕዛብ ተዯራሽ የማዴረግ ዒሊማ ያሇው 

የተንቀሳቃሽ ንብረት የመያዡ መዛገብ ይቋቋማሌ፡፡ 

22. መያዡ ሰጪው ሇዋስትና ምዛገባ የሚሰጠው ፇቃዴ 

1. በመያዡ መዛገብ ውስጥ የማሳወቂያ ምዛገባ የሚከናወነው ዋስትና ባሇው ገንዖብ 

ጠያቂ ወይም በህጋዊ ወኪለ ነው፡፡ 

2. መያዡ ሰጪው በጽሐፌ ካሌፇቀዯ በስተቀር የመጀመሪያ የዋስትና መብት 

ማስታወቂያ ምዛገባ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

3. መያዡ ሰጪው በጽሐፌ ካሌፇቀዯ በስተቀር በዋስትና ስምምነት ያሌተሸፇነ 

መያዡን ሇመጨመር የሚዯረግ የማስታወቂያ ማሻሻያ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

4. ተጨማሪ መያዡ ሰጪ የሚሆነው ሰው በጽሐፌ ካሌፇቀዯ በስተቀር መያዡ ሰጪ 

ሇመጨመር የሚዯረግ የማስታወቂያ ማሻሻያ ተፇፃሚነት የሇውም፡፡ 

5. በጽሐፌ የተዯረገ የዋስትና ስምምነት መያዡ ሰጪው ማስታወቂያው እንዱመዖገብ 

እንዯፇቀዯ ይቆጠራሌ፡፡ 
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6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) መሠረት የዋስትና ስምምነት ከቀረበ የመያዡ 

መዛገቡ መያዡ ሰጪው ምዛገባ እንዱዯረግ ፇቃዴ ስሇመስጠቱ ማረጋገጫ 

አይጠይቅም፡፡ 

23. ከአንዴ በሊይ በሆኑ የዋስትና ስምምነቶች ሇተመሰረቱ የዋስትና መብቶች አንዴ 

ማስታወቂያ በቂ ስሇመሆኑ 

አንዴ መያዡ ሰጪ ከአንዴ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ጋር በተፇራረመው አንዴ 

ወይም ከአንዴ በሊይ የሆነ የዋስትና ስምምነት ሊይ የተመሰረቱ የዋስትና መብቶችን 

በአንዴ ማስታወቂያ መመዛገብ ይቻሊሌ፡፡ 

24. ሇሕዛብ ተዯራሽ ስሇማዴረግ 

1. ማንኛውም ሰው በመያዡ መዛገቡ ማስታወቂያ ማስገባት የሚችሇው በመያዡ 

መዛገቡ የተጠቃሚነት መሇያ ኮዴ ካሇው እና በመመሪያ በሚወሰነው መሠረት 

የአገሌግልት ክፌያ ከከፇሇ ነው፡፡ 

2. የማሻሻያ ወይም የስረዙ ማስታወቂያ የሚቀርበው በተጠቃሚ መሇያ ኮዴ አማካኝነት 

እና በዘህ ክፌሌ መሠረት ማስታወቂያውን ሇማቅረብ መብት ባሇው ሰው አማካኝነት 

ብቻ ነው፡፡ 

3. ማንኛውም ሰው የመረጃ ፌሇጋ ቅጽ በሚጠይቀው መሠረት ሇመያዡ መዛገቡ 

የፌሇጋ ጥያቄ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

4. የመያዡ መዛገቡ የተጠየቀውን መረጃ የማይሰጥ ከሆነ የተከሇከሇበትን ምክንያት 

ሇመዛጋቢው ወይም ሇመረጃ ፇሊጊው ወዱያውኑ መግሇጽ አሇበት፡፡ 

25.  የማስታወቂያ ምዛገባ ወይም የመረጃ ጥያቄን ውዴቅ ስሇማዴረግ 

1. የማስታወቂያ ምዛገባ ወይም የመረጃ ፌሇጋ መጠየቂያ ቅፅ በሚጠይቀው መሠረትና 

ቦታ ሊይ መሞሊት ያሇበት አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆነ መረጃ ካሌገባ የመያዡ 

መዛገቡ የማስታወቂያ ምዛገባውን ወይም ፌሇጋውን አይቀበሌም፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንዯተዯነገገው ካሌሆነ በስተቀር የመያዡ መዛገቡ 

የማስታወቂያ ምዛገባን ወይም የመረጃ ፌሇጋ ጥያቄን ውዴቅ ማዴረግ አይችሌም፡፡ 

3. የማስታወቂያ ምዛገባ ወይም የመረጃ ፌሇጋ ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገ እንዯሆነ 

የመያዡ መዛገቡ ምክንያቱን ሇአስመዛጋቢው ወይም ሇመረጃ ፇሊጊው ወዱያውኑ 

ያሳውቃሌ፡፡ 

26. የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት ምርመራ እንዲያዯርግ ስሇመከሌከለ 
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የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት የማስታወቂያ ምዛገባ ወይም የፌሇጋ ጥያቄ ወይም 

የማስታወቂያ ይዖትን መመርመር አይችሌም፡፡ 

27. ሇመጀመሪያ ማስታወቂያ የሚያስፇሌጉ መረጃዎች 

1. የመጀመሪያ ማስታወቂያ የሚከተለትን አግባብነት ባሊቸው ቦታዎች የተሞለ 

መረጃዎችን መያዛ ይኖርበታሌ:- 

ሀ) በአንቀጽ 28 መሠረት የመያዡ ሰጪውን መሇያ ቁጥር እና ሙለ ስም፤ 

ሇ) በአንቀጽ 29 መሠረት ዋስትና ያሇውን ገንዖብ ጠያቂ ወይም የተወካዩን መሇያ፤ 

ሏ) የመያዡ ሰጨውን እና ዋስትና ያሇውን ገንዖብ ጠያቂ አዴራሻ፤ 

መ) በአንቀጽ 30 መሠረት መያዡውን የሚያብራራ መግሇጫ፤ 

ሠ) ምዛገባው ፀንቶ የሚቆይበትን ጊዚ፤ እና 

ረ) ሇስታትስቲካዊ ዒሊማ ብቻ እንዱሰበሰብ በመመሪያ የሚወሰን ማንኛውም ላሊ 

መረጃ፡፡ 

2. ከአንዴ በሊይ መያዡ ሰጪ ወይም ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በሚኖርበት ጊዚ 

መረጃዎች ሇእያንዲንደ መያዡ ሰጪ ወይም ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በተናጠሌ 

መሞሊት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

28. የመያዡ ሰጪው መሇያ 

1. መያዡ ሰጪው የተፇጥሮ ሰው ከሆነ:- 

ሀ) መሇያው በመመሪያ የሚወሰን ሌዩ የመታወቂያ ቁጥር፤ እና 

ሇ) ስሙ የኢትዮጵያ ዚግነት ሊሇው ሰው የፀና ኦፉሴሊዊ መታወቂያ ሠነዴ ሊይ 

የሰፇረው ስም ሲሆን፣ ኢትዮጵያዊ ዚግነት የላሇው የተፇጥሮ ሰው በሚሆንበት ጊዚ 

ዯግሞ የፀና ፒስፕርት ሊይ የተገሇፀው ስም ይሆናሌ፡፡ 

2. መያዡ ሰጪው የሕግ ሰውነት ያሇው ከሆነ:- 

ሀ) መሇያው በመመሪያ የሚወሰን ሌዩ የመታወቂያ ቁጥር፣ እና 

ሇ) ስሙ በማቋቋሚያ ሰነዴ ወይም ሕግ ሊይ የሰፇረ ስያሜ ይሆናሌ፡፡ 

29.  ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መሇያ 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የተፇጥሮ ሰው በሚሆንበት ጊዚ መሇያው በመመሪያ 

የሚወሰን የገንዖብ ጠያቂው ወይም የተወካዩ ሙለ ስም ይሆናሌ፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የሕግ ሰውነት ያሇው በሚሆንበት ጊዚ መሇያው 

በመመሪያ የሚወሰን የገንዖብ ጠያቂው ወይም የተወካዩ ስም ይሆናሌ፡፡ 
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30. የዋስትና መግሇጫ 

1. ሇዋስትና የዋሇ ወይም የሚውሌ ንብረት ማስታወቂያ ሊይ በበቂ ሁኔታ እንዱሇይ 

በሚያስችሌ መሌኩ ተብራርቶ መገሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

2. መግሇጫው የመያዡ ሰጪውን ተንቀሳቃሽ ንብረት በሙለ፣ ወይም በአንዴ በተወሰነ 

ምዴብ ውስጥ ያሇ ሁለንም ተንቀሳቃሽ ንብረት የሚይዛ መሆኑን ከገሇጸ፣ ወይም 

በብዙት ወይም በስላት ቀመር ካስቀመጠ የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መስፇርትን ያሟሊ ይሆናሌ፤ 

3. በማስታወቂያው ሊይ ያሇው መግሇጫ በዋስትና ስምምነቱ ካሇው መግሇጫ ጋር አንዴ 

ዒይነት ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የማስታወቂያው መግሇጫ በዋስትና ስምምነቱ 

ከተገሇጸው የንብረት ዒይነት የሚበሌጥ ሆኖ ከተገኘ ማስታወቂያው በትርፌነት 

በገሇጻቸው ንብረቶች ሊይ የዋስትና መብቱ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

4. በተመዖገበ ማስታወቂያ ውስጥ አንዴን ንብረት መጥቀስ መያዡ ሰጪው በንብረቱ 

ሊይ የባሇቤትነት መብት እንዲሇው ወይም ወዯፉት እንዯሚኖረው አያመሊክትም፡፡ 

5. የንግዴ ዔቃ ካሌሆነ በስተቀር መሇያ ቁጥር ያሇው መያዡ መሇያ ቁጥር፣ በዒይነቱና 

በአምራቹ ስም መገሇጽ አሇበት፡፡ 

31.  የማስታወቂያ ምዛገባ ተፇፃሚ ስሇሚሆንበት ጊዚ 

1. የመያዡ መዛገቡ ሇመጀመሪያ ማስታወቂያ ሌዩ የምዛገባ ቁጥር በመስጠት እና 

ይህንን ቁጥር መሠረት በማዴረግ የተመዖገቡ የማሻሻያ ወይም የስረዙ 

ማስታወቂያዎችን መጀመሪያ ከተመዖገበው ማስታወቂያ ጋር ያያይዙሌ፡፡ 

2. የመጀመሪያ፣ የማሻሻያ እና የስረዙ ማስታወቂያ መረጃዎች ተዯራሽ እንዱሆኑ 

በመያዡ መዛገቡ ከተመዖገቡበት ቀን እና ሰዒት ጀምሮ ሇህዛብ ክፌት ይሆናለ፡፡ 

3. የመያዡ መዛገቡ በማስታወቂያው ውስጥ ያሇውን መረጃ ማስታወቂያው በቀረበበት 

ቅዯም ተከተሌ ወዱያውኑ ወዯመዛገቡ ያስገባሌ፡፡ 

4. የመያዡ መዛገቡ ሇመረጃ ፇሊጊዎች ተዯራሽ እንዱሆን በማስታወቂያው ውስጥ 

ያሇው መረጃ ወዯመዛገቡ የገባበትን ቀን እና ሰዒት ይመዖግባሌ፡፡ 

32.  የማስታወቂያ ምዛገባ የሚቆይበት ጊዚ 

1. የመጀመሪያ ማስታወቂያ ተፇፃሚ ሆኖ የሚቆይበት ጊዚ መዛጋቢው በማስታወቂያው 

ሊይ ይህንኑ ሇማመሌከት በተዖጋጀው ቦታ ሊይ የገሇጸው ሆኖ ከአሥር ዒመት 

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

247 

 

2. የመጀመሪያ ማስታወቂያ ምዛገባ የተፇፃሚነት ጊዚ ከማብቃቱ በፉት ባለት ስዴስት 

ወራት ጊዚ ውስጥ ብቻ ምዛገባው እንዱራዖም በሚጠይቅበት ቦታ ሊይ ከአሥር 

ዒመት የማይበሌጥ የተጨማሪ ጊዚ በመመዛገብ ሉራዖም ይችሊሌ፡፡ 

3. የመጀመሪያ ማስታወቂያ የተፇፃሚነት ጊዚ ከአንዴ ጊዚ በሊይ መራዖም ይችሊሌ፡፡ 

4. የጊዚ ማሻሻያ የዋስትናው መራዖም የሚጀምርበትን ቀን ካሊስቀመጠ ዋስትናው 

የተሻሻሇው ማስታወቂያ ከሚያበቃበት ቀን ጀምሮ በማስታወቂያው ሊይ 

ሇተመሇከተው ጊዚ ይራዖማሌ፡፡ 

33.  የተመዖገበ ማስታወቂያ ግሌባጭ የመሊክ ግዳታ 

1. አንዴ ማስታወቂያ እንዯተመዖገበ የመያዡ ምዛገባ ሥርዒቱ ወዱያውኑ ምዛገባው 

መፇፀሙን የሚገሌጽ ሰነዴ ሇመዛጋቢው የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. ምዛገባው መፇፀሙን የሚገሌጸው ሰነዴ ምዛገባው የተፇፀመበትን ቀን ፣ ሰዒት፣ እና 

የምዛገባውን ቁጥር የሚያሳዩ መረጃዎችን መያዛ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት መዛጋቢው የማስታወቂያውን ግሌባጭ 

በአሥር የሥራ ቀናት ውስጥ ማስታወቂያውን በመያዡ ሰጪነት ሇተመዖገበው ሰው 

መሊክ ይኖርበታሌ፡፡ 

34. የማሻሻያ ወይም የስረዙ ማስታወቂያ የመመዛገብ መብት 

1. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እንዯተጠበቀ ሆኖ በተመዖገበ የመጀመሪያ 

ማስታወቂያ ሊይ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ተብል የተጠቀሰው ሰው ምዛገባውን 

አስመሌክቶ የማሻሻያ ወይም የስረዙ ማስታወቂያ መመዛገብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ማንነት የሚቀይር የማሻሻያ ማስታወቂያ ከተመዖገበ 

በኋሊ የማሻሻያ ወይም የስረዙ ማስታወቂያ መመዛገብ የሚችሇው በማሻሻያ ምዛገባው 

ሊይ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ሆኖ የተጠቀሰው ሰው ብቻ ነው፡፡ 

3. በተመዖገበ የመጀመሪያ ወይም የማሻሻያ ማስታወቂያ ሊይ ዋስትና ያሇው ገንዖብ 

ጠያቂ ተብል የተጠቀሰው ሰው ሳይፇቅዴ የተመዖገበ የማሻሻያ ወይም የስረዙ 

ማስታወቂያ ተፇፃሚ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

35.  በማሻሻያ ወይም በስረዙ ማስታወቂያ ሊይ መካተት ያሇበት መረጃ 

1. አንዴ የማሻሻያ ማስታወቂያ ሇዘሁ ተብል በተሇየ ቦታ ሊይ፤ 

ሀ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 31(1) መሠረት በመያዡ መዛገቡ የተሰጠን ሌዩ የምዛገባ 

ቁጥር፤ እና 
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ሇ) የሚጨመረውን ወይም የሚሇወጠውን መረጃ፤ 

መያዛ አሇበት፡፡ 

2. የማሻሻያ ማስታወቂያው በተመዖገበ ማስታወቂያ ውስጥ ያሇ መረጃ አንደን ወይም 

ከአንዴ በሊይ የሆነውን ሉመሇከት ይችሊሌ፡፡ 

3. አንዴ የስረዙ ማስታወቂያ ሇመጀመሪያ ማስታወቂያው የተሰጠውን ሌዩ የምዛገባ 

ቁጥር ሇዘሁ በተሇየ ቦታ ሊይ ማሳየት ይኖርበታሌ፡፡ 

36. አስገዲጅ የማሻሻያ ወይም የስረዙ ማስታወቂያ ምዛገባ 

1.  ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ:- 

      ሀ) የማሻሻያ ማስታወቂያው መያዡ ሰጪው ከፇቀዯው በሊይ መረጃ የያዖ እንዯሆነ፤ 

         ወይም 

ሇ) የተመዖገበው ማስታወቂያ የተወሰነ የዋስትና መያዡን የሚያሰርዛ ሆኖ ከተሻሻሇ፣ 

የማሻሻያ ማስታወቂያ ማስመዛገብ አሇበት፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ:- 

ሀ) መያዡ ሰጪው የመጀመሪያ ማስታወቂያ እንዱመዖገብ ካሌፇቀዯ፣ 

ሇ) መያዡ ሰጪው የመጀመሪያው ምዛገባ እንዱፇጸም ፇቃደን ከሰጠ በኋሊ 

 የሰጠውን ፇቃዴ ካነሳ እና የዋስትና ስምምነት ካሌተፇረመ፣ ወይም 

ሏ) ማስታወቂያው የሚመሇከተው የዋስትና መብት ቀሪ እንዯሆነ እና ዋስትና ያሇው 

 ገንዖብ ጠያቂ ሇመያዡ ሰጪው ክፌያ የመፇፀም ተጨማሪ ግዳታ ከላሇበት፣ 

የስረዙ ማስታወቂያው መመዛገብ አሇበት፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1(ሀ) እና 2(ሀ) የተገሇጸው ሁኔታ ሲኖር ዋስትና ያሇው 

ገንዖብ ጠያቂ ግዳታውን ሇመወጣት ክፌያ መጠየቅ ወይም መቀበሌ አይችሌም፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) ከተዯነገጉት ሁኔታዎች አንደ ከተሟሊ 

መያዡ ሰጪው ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የማሻሻያ ወይም የስረዙ ማስታወቂያ 

እንዱያስመዖግብ በጽሐፌ መጠየቅ የሚችሌ ሲሆን፣ ገንዖብ ጠያቂው ይህንን 

ሇማዴረግ ምንም ዒይነት ክፌያ ወይም ወጪ መጠየቅ ወይም መቀበሌ አይችሌም፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከመያዡ 

ሰጪው በጽሏፌ በዯረሰው ጥያቄ መሠረት በአሥር የሥራ ቀናት ውስጥ ካሌፇፀመ 

መያዡ ሰጪው የማሻሻያ ወይም የስረዙ ማስታወቂያው በመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት 

ቤት በኩሌ እንዱመዖገብ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 
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6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) መሠረት የሚጠየቅን የማሻሻያ ወይም የስረዙ 

ማስታወቂያ የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት ወዱያውኑ መዛግቦ ዋስትና ሊሇው 

ገንዖብ ጠያቂ ግሌባጭ የሚዯረግ ተገቢ ትዔዙዛ መስጠት አሇበት፡፡ 

37. የመፇሇጊያ መስፇርት 

ሇሕዛብ ክፌት በሆነው የመያዡ መዛገብ ውስጥ ያሇን መረጃ:- 

1. የመያዡ ሰጪውን መሇያ፣ ወይም 

2. የመያዡን መሇያ ቁጥር፣  

በመጠቀም መፇሇግ ይችሊሌ፡፡ 

38. ስሇፌሇጋ ውጤት 

1.  በዘህ ክፌሌ የተገሇጹትን መስፇርቶች ያሟሊ የፌሇጋ ጥያቄ ሲቀርብ የመያዡ 

ምዛገባ ሥርዒቱ ወዱያውኑ:- 

      ሀ) ፌሇጋው የተከናወነበትን ቀን እና ሰዒት፣ 

      ሇ) እያንዲንደ ከፌሇጋው መሥፇርት ጋር ሙለ በሙለ የሚመሳሰሌ መረጃ፣ ወይም 

     ሏ) ከፌሇጋው መሥፇርት ጋር ሙለ በሙለ የሚመሳሰሌ መረጃ አሇመገኘቱን፣ 

የሚያሳይ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ 

2. ተቃራኒ ማስረጃ እስከላሇ ዴረስ በመያዡ መዛገቡ ሇፌሇጋ ጥያቄ የተሰጠ ማስረጃ 

ስሇ ፌሇጋው ይዖት ማረጋገጫ ይሆናሌ፡፡ 

39. ማስታወቂያ ውስጥ የገባ የአስፇሊጊ መረጃ ስህተት 

1. የመያዡ ሰጪው መሇያ ሊይ የተፇጠረ ስህተት የማስታወቂያ ምዛገባው ተፇፃሚ 

እንዲይሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

2. በአንዴ የመያዡ ሰጪ መሇያ ሊይ የተፇጠረ ስህተት በላልች በትክክሌ የተገሇጹ 

መያዡ ሰጪዎች ሊይ ምዛገባው ተፇፃሚ እንዲይሆን አያዯርግም፡፡ 

3. ከመያዡ ሰጪው መሇያ በስተቀር በላልች አስፇሊጊ መረጃዎች ሊይ የተፇጠረ 

ስህተት አንዴ ምክንያታዊ የሆነ መረጃ ፇሊጊን በከባደ የሚያሳስት እስካሌሆነ ዴረስ 

ምዛገባው ተፇፃሚ እንዲይሆን አያዯርግም፡፡ 

4. ሇስታቲስቲክስ ተብል በመመሪያ እንዱመዖገቡ በተጠየቁ መረጃዎች ሊይ የተፇጠረ 

ስህተት የምዛገባውን ተፇፃሚነት አያስቀርም፡፡ 

5. በአንዴ የዋስትና መግሇጫ ሊይ የተፇጠረ ስህተት ላሊ በበቂ ሁኔታ የተገሇፀ መያዡ 

የማስታወቂያ ምዛገባ ተፇፃሚነትን አያስቀርም፡፡ 
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6. የመሇያ ቁጥር ያሇው ዋስትናን መሇያ ቁጥር መሳሳት ምዛገባውን በንብረቱ ገዠ እና 

ተከራይ ረገዴ ተፇፃሚነት እንዲይኖረው ያዯርጋሌ፡፡ 

40. ከምዛገባ በኋሊ የመያዡ ሰጪው መሇያ መሇወጥ              

1. መያዡ ሰጪው መሇያውን ከመቀየሩ ቢያንስ ከአሥር ቀናት በፉት ስሇሇውጡ 

ዋስትና ሊሇው ገንዖብ ጠያቂ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

2. ከምዛገባ በኋሊ የመያዡ ሰጪው መሇያ ከተሇወጠ፡ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ 

ስሇሇውጡ ማስታወቂያ ከዯረሰው በኋሊ ባለት አሥር ቀናት ውስጥ እና የተመዖገበው 

ማስታወቂያ የተፇፃሚነት ጊዚ ከማብቃቱ በፉት የማሻሻያ ማስታወቂያውን 

ካስመዖገበ፣ ማስታወቂያው የሚመሇከተው የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ 

ያሇው ተፇፃሚነት ፀንቶ የሚቆይ ሲሆን ከሇውጡ በፉት ከተወዲዲሪ መብት 

ጠያቂዎች የነበረው ቀዯምትነትም የተጠበቀ ይሆናሌ፡፡ 

3. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተው ጊዚ 

ካበቃ በኋሊ የማሻሻያ ማስታወቂያ ካስመዖገበ:- 

      ሀ) ማስታወቂያ የተመዖገበበት ወይም የመያዡ ሰጪው መሇያ ከተሇወጠ በኋሊ ነገር    

        ግን ማሻሻያው ከመመዛገቡ በፉት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሆነ የዋስትና        

        መብት፣ የማሻሻያ ማስታወቂያው ከሚመሇከተው የዋስትና መብት ቀዯምትነት  

        ይኖረዋሌ፤ 

      ሇ) ከመያዡ ሰጪው መሇያ ሇውጥ በኋሊ ነገር ግን ከማሻሻያ ማስታወቂያው ምዛገባ   

        በፉት መያዡውን የገዙ፣ የተከራየ ወይም የመጠቀም ፇቃዴ የተሰጠው ሰው   

        የማሻሻያ ማስታወቂያ መብቱን ከሚመሇከተው የዋስትና መብት ነፃ ሆኖ     

       ያገኛሌ፡፡ 

41. ከምዛገባ በኋሊ ስሇሚተሊሇፌ መያዡ 

የተመዖገበና በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሆነ የዋስትና መያዡ መብት እንዯተጠበቀ 

ሆኖ መያዡው ሇላሊ ሰው ከተሰጠ ወይም ከተሊሇፇ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ያሇው 

የተፇፃሚነት መብት ፀንቶ የሚቆይ ሲሆን፣ ከተፍካካሪ መብት ጠያቂዎች ያሇው 

ቀዯምትነትም የተጠበቀ ነው፡፡ 

42. በመያዡ መዛገብ ውስጥ ስሇተመዖገበው መረጃ ተአማኒነት 
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1. የዘህ አዋጅ አንቀጽ 36(6) እንዯተጠበቀ ሆኖ የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት 

ማንኛውም የተመዖገበ ማስታወቂያ ውስጥ ያሇን መረጃ ማሻሻሌ ወይም መሰረዛ 

አይችሌም፡፡ 

2. የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት በመዛገቡ ውስጥ የሚገኝ መረጃን ጠብቆ የማቆየት 

እና መረጃው ሲጠፊ ወይም ሲጏዲ መሌሶ የማዯራጀት ግዳታ አሇበት፡፡ 

43. መረጃን ከመያዡ መዛገብ እና ከማህዯር ስሇማስወገዴ 

1. የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት ሇሕዛብ ክፌት በሆነው የምዛገባ ማስታወቂያ ውስጥ 

ያሇን መረጃ የማስታወቂያው ምዛገባ የተፇፃሚነት ጊዚ ሲያበቃ ማውጣት አሇበት፡፡ 

2. የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት ሇሕዛብ ክፌት ከሆነው መዛገብ የተወገዯ መረጃን 

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 37 መሠረት መሌሶ ሉገኝ በሚያስችሌ መሌኩ ሇአሥር ዒመት 

ማስቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

44. የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት የተጠያቂነት ወሰን 

የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት በላልች ሕጎች ተጠያቂነት የሚኖረው:- 

1. ሇመረጃ ፇሊጊው የተሰጠ ምሊሽ ወይም ሇመዛጋቢው ተሰጥቶ በተመዖገበ ማስታወቂያ 

ግሌባጭ ውስጥ ስህተት በመፇፀም ወይም መረጃ ባሇማካተት፤ 

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 36 (5) እና (6) መሠረት በዋስትና መዛገብ ውስጥ መረጃ 

ሲመዖገብ ስህተት በመፇፀም ወይም መረጃ ባሇማስገባት ወይም ከመዛገቡ ውስጥ 

በስህተት መረጃ በማውጣት፤ 

3. የመያዡ መዛገቡ ሇመዛጋቢው የተመዖገበ ማስታወቂያ ግሌባጭ ባሇመስጠቱ፤ 

ወይም 

4. ሇመዛጋቢው ወይም ሇመረጃ ፇሊጊው ሀሰተኛ ወይም አሳሳች መረጃ በመስጠት፣ 

ሇዯረሰ ኪሣራ ወይም ጉዲት ነው፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

የቀዲሚነት መብት 

45. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የቀዲሚነት መብት 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከላልች ገንዖብ ጠያቂዎች ይሌቅ የቀዲሚነት መብት 

አሇው፡፡ 

2. በኪሣራ ሕግ በተቃራኒው ካሌተዯነገገ በስተቀር የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

ተፇጻሚነት በኪሣራ ወይም በሂሳብ ማጣራት ጊዚም ይቀጥሊሌ፡፡ 
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46. በአንዴ የመያዡ ሰጪ ስሇተፇጠሩ ተወዲዲሪ የዋስትና መብቶች 

1. የዘህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው አንዴ መያዡ ሰጪ በተመሳሳይ 

ዋስትና ሊይ በፇጠራቸው የዋስትና መብቶች መካከሌ ያሇው የቀዲሚነት መብት 

የሚወሰነው ዋስትና የተመሰረተበት ጊዚ ቅዯም ተከተሌ ከግምት ሳይገባ 

በምዛገባቸው ቅዯም ተከተሌ ነው፡፡ 

2. የዋስትና ውሌ ከመፇፀሙ ወይም በታሳቢ ሀብት ሊይ መያዡ ሰጪው የማስያዛ 

መብት ወይም ስሌጣን ከማግኘቱ በፉት የተመዖገበ የዋስትና መብት ቀዲሚነት 

የሚወሰነው በምዛገባው ቅዯም ተከተሌ መሠረት ነው፡፡ 

47. በተሇያዩ መያዡ ሰጪዎች ስሇተፇጠሩ ተወዲዲሪ የዋስትና መብቶች 

አንዴ መያዡ ሰጪ መያዡውን ያገኘው በዘሁ መያዡ ሊይ ቀዯም ብል በላሊ ሰው 

የተመሰረተ የዋስትና መብት እንዯተጠበቀና በሦስተኛ ወገኖች ሊይም ተፇጻሚ ከሆነ፣ 

በመያዡው ሊይ የተመሰረተው መብት ቀዯም ብል በላሊው ሰው ከተመሰረተው የዋስትና 

መብት የበታች ነው፡፡ 

48. የዋስትና መብት መኖሩን ማወቅ ውጤት የላሇው ስሇመሆኑ 

ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የዋስትና መብት መኖሩን ማወቁ በዘህ አዋጅ መሠረት 

ያሇውን የቀዲሚነት መብት አያሳጣውም፡፡ 

49. በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇጻሚ የሆነ የዋሰትና መንገዴ በሚሇወጥበት ጊዚ ስሇሚኖሩ 

ተወዲዲሪ የዋስትና መብቶች 

በዘህ ክፌሌ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇጻሚ የነበረ 

የዋስትና መብት የተመሠረተበት መንገዴ ሲሇወጥ የጊዚ ክፌተት እስከላሇው ዴረስ 

የቀዲሚነት መብቱ የተጠበቀ ይሆናሌ፡፡ 

50. ታሳቢ ብዴር እና ታሳቢ መያዡ 

1. የዘህ አዋጅ አንቀጽ 55 እንዯተጠበቀ ሆኖ ቀዲሚ የዋስትና መብት በሦስተኛ 

ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሆነ በኋሊ የተገቡ ግዳታዎችን ጨምሮ ሁለንም ዋስትናቸው 

የተጠበቁ ግዳታዎችን ይሸፌናሌ፡፡ 

2. ከምዛገባው በፉት ወይም በኋሊ በመያዡ ሰጪው የተገኘ ወይም የተፇጠረ ቢሆንም 

ቀዲሚ የዋስትና መብት በመያዡ መዛገቡ በማስታወቂያ ተሇይተው የተመዖገቡ 

ዋስትናዎችን በሙለ ይሸፌናሌ፡፡ 

51. በተያያዥ ገቢ ሊይ ስሇሚኖር ቀዲሚ የዋስትና መብት 
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የዘህ አዋጅ አንቀጽ 58 እንዯተጠበቀ ሆኖ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 14 መሠረት በሦስተኛ 

ወገኖች ሊይ ተፇጻሚ የሆነ የተያያዥ ገቢ ዋስትና መብት ከተወዲዲሪ የዋስትና መብት 

ይሌቅ የገቢው ምንጭ በሆነው ዋስትና ሊይ በተመሠረተው የቀዲሚነት መብት መሠረት 

ተፉፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

52. በውህዴ ወይም በምርት ውስጥ የተቀሊቀለ ግዐዛ ሀብቶች ሊይ ሰሇሚኖር ቀዲሚ 

የዋስትና መብት 

1. የተቀሊቀለ ወይም የተዋሃደ ዔቃዎች ከአንዴ ሇሚበሌጥ የዋስትና መብት ከዋለ 

ዔቃዎቹ ከመቀሊቀሊቸው በፉት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሆነው የዋስትና 

መብት ዔቃዎቹ ከተቀሊቀለ በኋሊ ከሚመሰረት የዋስትና መብት በፉት የቀዲሚነት 

መብት አሇው፡፡ 

2. የተቀሊቀለ ወይም የተዋሃደ ዔቃዎች ከአንዴ ሇሚበሌጥ የዋስትና መብቶች ከዋለና 

በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሆኑ የመብቶቹ ቀዲሚነትና ዋጋ ዔቃዎቹ 

በተዋሃደበት ጊዚ ባሇው መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

53. በማይንቀሳቀስ ንብረት ተጓዲኝ ሊይ ስሇሚኖር ቀዲሚ የዋስትና መብት 

1. የዋስትና መብት የማይንቀሳቀስ ንብረት ተጓዲኝ በሆኑ ወይም ሉሆኑ በሚችለ ግዐዛ 

ሀብቶች ሊይ ሉመሠረት ወይም ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም መብቱ በመዯበኛ 

የግንባታ ዔቃዎች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ መሠረት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ተጓዲኝ የዋስትና መብት በላልች ህጎች ከተመሠረቱና ተፇፃሚ ከሆኑ ተወዲዲሪ 

መብቶች ይሌቅ የቀዲሚነት መብት አሇው፡፡ 

54. መያዡውን የገዙ፣ የተሊሇፇሇት፣ የተከራየ ወይም እንዱጠቀም ፇቃዴ የተሰጠው ሰው 

መብቶች 

1. የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ሆኖ እያሇ መያዡው በሽያጭ 

ወይም በላሊ ሁኔታ ከተሊሇፇ፣ ከተከራየ ወይም የመጠቀም ፇቃዴ ከተሰጠ ገዠው 

ወይም መብቱ የተሊሇፇሇት፣ የተከራየ ወይም የተፇቀዯሇት በዘህ አንቀጽ 

እንዯተዯነገገው ካሌሆነ በስተቀር የንብረቱ ባሇመብት የሚሆነው በሊዩ ሊይ ያሇው 

የዋስትና መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ ነው፡፡ 
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2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ንብረቱን ከዋስትና ነፃ ሆኖ እንዱተሊሇፌ የፇቀዯ 

እንዯሆነ መያዡው በግዠ ወይም በላሊ ሁኔታ የተሊሇፇሇት ሰው መብቱን 

ከዋስትናው ነፃ በሆነ ሁኔታ ያገኛሌ፡፡ 

3. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን ከዋስትናው ነፃ በሆነ ሁኔታ እንዱያከራይ 

ወይም የመጠቀም ፇቃዴ እንዱሰጥ ሇመያዡ ሰጪው የፇቀዯ እንዯሆነ ተከራዩ 

ወይም የመጠቀም ፇቃዴ የተሰጠው ሰው መብት በዋስትናው መብት አይታወክም፡፡ 

4. በሻጩ መዯበኛ የንግዴ ሥራ ውስጥ ገዠው የሽያጭ ውለን በተዋዋሇበት ወቅት 

ንብረቱ ሇመያዡ መዋለንና ሻጩ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂን መብት የጣሰ 

መሆኑን ካሊወቀ በግዠው የሚያገኛቸው መብቶች ከዋስትናው ነፃ ናቸው፡፡ 

5. በአከራዩ መዯበኛ የንግዴ ሥራ ውስጥ ተከራዩ የኪራይ ውለን በተዋዋሇበት ወቅት 

ንብረቱ ሇመያዡ መዋለንና ኪራዩ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂን መብት የጣሰ 

መሆኑን ካሊወቀ በኪራዩ የሚያገኛቸው መብቶች ከዋስትናው ነፃ ናቸው፡፡ 

6. በፇቃዴ ሰጪው መዯበኛ የንግዴ ሥራ ውስጥ ፇቃዴ ተቀባዩ አዔምሯዊ ንብረትን 

ሇመጠቀም የፇቃዴ ውለን በተዋዋሇበት ወቅት አዔምሯዊ ንብረቱ ሇዋስትና 

መዋለንና ፇቃደ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂን መብት የሚጥስ መሆኑን ካሊወቀ 

በፇቃደ የሚያገኛቸው መብቶች ከዋስትናው ነፃ ናቸው፡፡ 

7. አንዴን መያዡ የገዙ ወይም በላሊ መንገዴ የተሊሇፇሇት ሰው መብቶቹን ከዋስትናው 

ነፃ በሆነ ሁኔታ ካገኛቸው ቀጣዩ ገዠ ወይም መብቱ የሚተሊሇፌሇት ሰው መብቶቹን 

የሚያገኘው ከዋስትናው ነፃ በሆነ ሁኔታ ነው፡፡ 

8. አንዴ በዋስትና የተያዖ ግዐዛነት ያሇው ወይም የላሇውን ሀብት ከዋስትና ነፃ 

የተከራየ ወይም ፇቃዴ የተቀበሇ ከሆነ የቀጣዩ ተከራይም ሆነ ፇቃዴ ተቀባይ 

መብቶች በዋስትናው አይታወኩም፡፡ 

55. በህግ ወይም በፌርዴ የገንዖብ ጠያቂነት መብት የተሰጠው ሰው መብቶች 

1. በህግ ወይም በፌርዴ ገንዖብ ጠያቂነት መብት የተሰጠው ሰው የዋስትና መብቱ 

በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከመሆኑ አስቀዴሞ በመያዡ መዛገብ ውስጥ ይህንኑ 

ካስመዖገበ መብቱ ቀዲሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

2. በህግ ወይም በፌርዴ ገንዖብ ጠያቂነት መብት የተሰጠው ሰው ማስታወቂያ 

ከመመዛገቡ አስቀዴሞ የዋስትና መብቱ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሆነ 

ይኼው መብት ቀዲሚነት ይኖረዋሌ፡፡ ነገር ግን ይህ የቀዲሚነት መብት:- 
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ሀ) በህግ ወይም በፌርዴ ገንዖብ ጠያቂነት መብት የተሰጠው ሰው በመያዡ መዛገቡ 

ውስጥ ስሇመመዛገቡ ማስታወቂያ ከሰጠበት ጊዚ ጀምሮ በሰሊሳ የሥራ ቀናት ውስጥ፤ 

ወይም 

ሇ) መጠኑ አስቀዴሞ የተወሰነ ወይም ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ ተሇይቶ 

በተቀመጠ ቀመር መሠረት በተወሰነ ገንዖብ ወይም የማይሻር ግዳታ በተገባሇትና 

በህግ ወይም በፌርዴ ገንዖብ ጠያቂነት መብት የተሰጠው ሰው ሇመያዡ ሰጪው 

ማስታወቂያ ከመስጠቱ በፉት፤ 

    በተሰጠ ብዴር ሊይ ብቻ የተወሰነ ይሆናሌ፡፡ 

3. በመዯበኛ የንግዴ ሥራ ሂዯት ሇሚቀርቡ የአገሌግልት ወይም የአቅርቦት ክፌያን 

ወይም አፇጻጸምን ሇማረጋገጥ ዔቃዎችን ሇዋስትና በይዜታ ሥር ሇማቆየት 

የሚያስችሌ የዋስትና መብት እስካሇ ዴረስ ይህ የይዜታ መብት ቀዲሚነት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

56. ከተገኘ የዋስትና መብት ጋር የሚወዲዯር ላሊ የዋስትና መብት 

1. በፌጆታ ዔቃዎች፣ በመሣሪያዎች እና በአዔምሯዊ ንብረቶች ሊይ የተገኘ የዋስትና 

መብት መያዡ ሰጪው ከመሠረተው ላሊ ተወዲዲሪ የዋስትና መብት ቀዲሚነት 

የሚኖረው:- 

ሀ) የተገኘ የዋስትና መብት ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ንብረቱን በይዜታው ሥር ካዯረገ፤ 

ወይም 

ሇ) መያዡ ሰጪው ሀብቱን በይዜታው ሥር ባዯረገ ወይም አዔምሯዊው ንብረት ሊይ 

መብት ባገኘ በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ የተገኘ የዋስትና መብት ማስታወቂያ 

የተመዖገበ እንዯሆነ፤ 

 ነው፡፡ 

2. በንግዴ ዔቃ ሊይ የተገኘ የዋስትና መብት መያዡ ሰጪው ከመሠረተው ላሊ 

ተወዲዲሪ የዋስትና መብት ቀዲሚነት የሚኖረው:- 

    ሀ) የተገኘ የዋስትና መብት ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን በይዜታው ሥር  

     ካዯረገ፤ ወይም 

 ሇ) መያዡ ሰጪው ሀብቱን በይዜታው ሥር ከማዴረጉ ቀዯም ብል የተገኘ የዋስትና   

    መብት ማስታወቂያ የተመዖገበ ከሆነ፤ እና 
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 ሏ) የተገኘ የዋስትና መብት ያሇው ሰው በተመሳሳይ ዒይነት መያዡ ሊይ ማስታወቂያ   

 ሇመዖገበና ዋስትና ሊሇው ገንዖብ ጠያቂ በመያዡው የዋስትና መብት እንዲሇው 

 ወይም ሇማግኘት ማቀደን ካስታወቀው፤ነው፡፡ 

57. የተገኙ የዋስትና መብቶች ተወዲዲሪነት 

1. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ተወዲዲሪ በሆኑ 

የተገኙ የዋስትና መብቶች መካከሌ ቀዲሚነት የሚወሰነው በዘህ አዋጅ አንቀጽ 46 

መሠረት ነው፡፡ 

2. ከሻጭ፣ ከአከራይ ወይም ከፇቃዴ ሰጪ የተገኘ የዋስትና መብት ዋስትና ካሇው 

ተወዲዲሪ ገንዖብ ጠያቂ መብት ቀዲሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

58. በተያያዥ ገቢ ሊይ የተገኘ የዋስትና መብት 

1. በመሣሪያ ሊይ የተገኘ የዋስትና መብት ካሇ በሀብቱ ተያያዥ ገቢ ሊይ የሚኖር 

የቀዲሚነት መብት ከተገኘ የዋስትና መብት ጋር ተመሳሳይ ይሆናሌ፡፡ 

2. በአዔምሯዊ ንብረት ወይም በንግዴ ዔቃ ሊይ የተገኘ ቀዲሚ የዋስትና መብት ካሇ 

በንብረቱ ተያያዥ ገቢ ሊይም የቀዲሚነት መብቱ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ገቢው 

ተሰብሳቢ ሂሳብ፣ የሚተሊሇፌ የገንዖብ ሰነዴ፤ የንግዴ ወረቀት ወይም ወዯ ተቀማጭ 

ሂሳብ ከሚገባ ገንዖብ ሊይ ክፌያ የመጠየቅ መብት ከሆነ ቀዲሚነቱ አይሠራም፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ሊይ የተመሇከተው የቀዲሚነት መብት የሚፀናው 

የተገኘ የዋስትና መብት ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ተያያዥ ገቢው ከመገኘቱ በፉት 

በመያዡ መዛገብ ውስጥ ማስታወቂያ ስሇመመዛገቡ በህግ ወይም በፌርዴ ገንዖብ 

ጠያቂነት መብት ሇተሰጣቸው ገንዖብ ጠያቂዎች ያስታወቃቸው እዯሆነ ነዉ፡፡ 

59. ከውህዴ ወይም ከምርት ጋር በተቀሊቀለ ግዐዛ ሀብቶች ሊይ የተገኘ የዋስትና መብት 

ውህዴን ወይም ምርትን በሚሸፌንና በግዐዛ ሀብት ሊይ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ 

ሆኖ የተገኘ የዋስትና መብት በተመሳሳይ መያዡ ሰጪ ከተመሠረተ ላሊ የዋስትና 

መብት ይሌቅ ቀዲሚነት አሇው፡፡ 

60. የቀዲሚነት መብትን ስሇማሳሇፌ 

1. ማንኛውም ሰው በማናቸውም ጊዚ በዘህ አዋጅ የተሰጠውን የቀዲሚነት መብት 

ሇማንኛውም ተወዲዲሪ የዋስትና ባሇመብት ተጠቃሚውን ወገን ተዋዋይ ማዴረግ 

ሳያስፇሌግ የቅዴሚያ መብቱን አሳሌፍ መስጠት ይችሊሌ፡፡ 
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2. የቀዲሚነት መብትን ማሳሇፌ መብቱን ካሳሇፇው ሰው እና ከተጠቃሚው ውጭ 

የላልች ተወዲዲሪ ባሇመብቶችን አያውክም፡፡ 

61. የሚተሊሇፈ የገንዖብ ሰነድች 

1. በዋስትና ከተመዖገበና በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚነት ካሇው የሚተሊሇፌ የገንዖብ 

ሰነዴ የዋስትና መብት ይሌቅ ሰነደን በይዜታው ሥር ሇዋስትና ያዯረገ ባሇመብት 

ቀዲሚነት አሇው፡፡ 

2. በዋስትና የተያዖና መብቱ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ሆኖ የሚተሊሇፌ የገንዖብ 

ሰነዴን ገዥው ወይም በህግ የተሊሇፇሇት ሰው ከዋስትናው ነፃ በሆነ መንገዴ ሉያገኝ 

የሚችሇው:- 

ሀ) ሰነድቹን በንግዴ ሕጉ መሠረት እንዯያዖ የሚቆጠር ከሆነ፤ ወይም 

ሇ) ሰነድቹን በይዜታው ሥር ካዯረገ እና ሽያጩ ወይም ዛውውሩ ዋስትና ያሇው 

ገንዖብ ጠያቂ መብት እንዯሚጥስ ባሇማወቅ ዋጋ ከከፇሇ፤ነው፡፡ 

62. በተቀማጭ ሂሳብ ውስጥ ከሚገባ ገንዖብ ክፌያን የመጠየቅ መብት 

1. ወዯ ተቀማጭ ሂሳብ ከሚገባ ገንዖብ ሊይ ክፌያ የመጠየቅ የዋስትና መብት ያሇውና 

ሂሳቡ በይዜታው ሥር የሚገኝ ባሇመብት በላሊ ማንኛውም መንገዴ ከሚገኝና 

በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሚሆን የዋስትና መብት ይሌቅ ቀዲሚነት አሇው፡፡ 

2. ወዯ ተቀማጭ ሂሳብ ውስጥ ከሚገባ ገንዖብ ክፌያ የመጠየቅ የዋስትና መብት ያሇው 

የፊይናንስ ተቋም ከሆነ፣ የዋስትና መብት ያሇው ላሊ ክፌያ ጠያቂ የሂሳቡ ባሇይዜታ 

በመሆን በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ካዯረገው ተወዲዲሪ የዋስትና መብት ውጭ 

በላሊ ማንኛውም መንገዴ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሆነው ተወዲዲሪ የዋስትና 

መብት ይሌቅ ቀዲሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

3. በቁጥጥር ስምምነት አማካኝነት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ በሆነና ወዯ ተቀማጭ 

ሂሳብ ከሚገባ ገንዖብ ክፌያ የመጠየቅ መብት ሊይ ያሇ የዋስትና መብት:- 

ሀ) ከፊይናንስ ተቋሙ የዋስትና መብት፤ ወይም 

ሇ) የሂሳቡ ባሇይዜታ የሆነ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ 

ተፇፃሚ ካዯረገው የዋስትና መብት፤ 

በስተቀር ከላሊ ተወዲዲሪ የዋስትና መብት ቀዲሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

4. ወዯ ተቀማጭ ሂሳብ ከሚገባ ገንዖብ ክፌያ የመጠየቅ መብት ያሊቸውና በቁጥጥር 

ስምምነት አማካኝነት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሆኑ ተወዲዲሪ የዋስትና 
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መብቶች መካከሌ ቀዲሚነት የሚወሰነው የቁጥጥር ስምምነት የተዯረጉበትን ጊዚ 

መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ 

5. ወዯ ተቀማጭ ሂሳብ ከሚገባ ገንዖብ ክፌያ የመጠየቅ የዋስትና መብት ካሇው ሰው 

ይሌቅ አንዴ የፊይናንስ ተቋም የተበዲሪውን ዔዲ ሇማቻቻሌ ያሇው መብት ቀዲሚነት 

አሇው፤ ሆኖም ይህ የቀዲሚነት መብት የሂሳቡ ባሇይዜታ በመሆን የዋስትና መብቱን 

በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ያዯረገ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂን የዋስትና 

መብት አይጥስም፡፡ 

6. በመያዡ ሰጪው ፇቃዴ ወይም አማካኝነት ከአንዴ ተቀማጭ ሂሳብ ሊይ ገንዖብ 

የተሊሇፇሇት ሰው ይህ ዛውውር ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መብትን የሚጥስ 

መሆኑን ካሊወቀ ገንዖቡን ከዋስትና ነፃ በሆነ መንገዴ ያገኛሌ፡፡ 

63. ገንዖብ 

በዋስትና መብት ከተያዖ ገንዖብ ሊይ ዛውውር የተፇፀመሇት ሰው ገንዖቡን ከዋስትና ነፃ 

በሆነ መንገዴ ሉያገኝ የሚችሇው ዛውውሩ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መብትን 

የሚጥስ መሆኑን ካሊወቀ ብቻ ነው፡፡ 

64. ተሊሊፉ ሰነዴ እና በሰነደ የሚሸፇኑ ግዐዛ ሀብቶች 

1. የሚተሊሊፌ ሰነዴን በይዜታ ሥር በማዴረግ ሰነደ በሚሸፌነው ንብረት ሊይ ተፇፃሚ 

የሆነ የዋስትና መብት በላሊ ማንኛውም መንገዴ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ 

ከሆነው ተወዲዲሪ የዋስትና መብቱ ቀዲሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

2. በዋስትና የተያዖ ተሊሊፉ ሰነዴ የተሊሇፇሇት ሰው ሰነደን ተቀብል በይዜታው ሥር 

ካዯረገ፣ የንብረት ሽያጩ ወይም ዛውውሩ ላሊ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መብትን 

እንዯሚጎዲ ባሇማወቅ ዋጋ ከፌልበት ከሆነ፤ መብቱ በሰነደ ወይም በሰነደ በተሸፇኑ 

ግዐዛ ሀብቶች ሊይ ካሇ እና በዘህ አዋጅ መሠረት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ 

ከሆነው የዋስትና መብት ነፃ ሆኖ ያገኛሌ፡፡ 

65. ሴኩሪቲዎች 

1. በሰነዴ የተዯገፊ ሴኩሪቲዎችን በይዜታው ሥር በማዴረግ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ 

ተፇፃሚ ያዯረገ የዋስትና መያዡ መብት፣ መያዡ ሰጪው በሴኩሪቲዎች ሊይ 

ከፇጠረውና ማስታወቂያ ሇማስመዛገብ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ካዯረገው ላሊ 

ተፍካካሪ የዋስትና መብት ቀዯምትነት ይኖረዋሌ፡፡ 
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2. በአውጪው ወይም እርሱን በመወከሌ በኤላክትሮኒክ ሴኩሪቲዎች ሊይ ስሇዋስትና 

መያዡ መብት በተዖጋጀ መዛገብ ሊይ መግሇጫ በመጻፌ ወይም ዋስትና ያሇው 

ገንዖብ ጠያቂን ስም እንዯባሇመብት መመዛገብ በሴኩሪቲዎቹ ሊይ በላሊ ማንኛውም 

መንገዴ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሆነው የዋስትና መብት ይሌቅ በምዛገባው 

የተገኘው መብት ቀዲሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

3. የቁጥጥር ስምምነት በመፇራረም በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሆነ የኤላክትሮኒክ 

ሴኩሪቲዎች የዋስትና መብት በእነዘሁ ሴኩሪቲዎች ሊይ ማስታወቂያ በማስመዛገብ 

በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ ከሆነው የዋስትና መብት ይሌቅ ቀዲሚነት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

4. በቁጥጥር ስምምነቶች አማካኝነት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚ የሆኑ ተወዲዲሪ 

የኤላክትሮኒክ ሴኩሪቲዎች ሊይ የዋስትና መብቶች መካከሌ ቀዲሚነት የሚወሰነው 

ስምምነቶቹ የተዯረጉበትን ጊዚ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ 

5. በሰነዴ የተዯገፈ ሴኩሪቲዎችን በይዜታው ሥር ያዯረገ ወይም የኤላክትሮኒክ 

ሴኩሪቲዎች ሊይ መብት ያገኘና መብቱ የተሊሇፇሇት ሰው ሽያጩ ወይም ዛውውሩ 

በዋስትና ውለ መሠረት ዋስትና ያሇው ላሊ ገንዖብ ጠያቂን መብት እንዯሚጥስ 

ባሇማወቅ ዋጋ ከፌልበት ከሆነ መብቱን ከዋስትናው ነፃ ሆኖ ያገኛሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

የተዋዋይ ወገኖች እና ሦስተኛ ወገን ተገዲጆች መብትና ግዳታ 

66. መያዡውን በይዜታው ሥር ካዯረገ ሰው የሚጠበቅ ግዳታ 

አንዴ የመያዡ ሰጪ ወይም ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በይዜታው ሥር የሚገኝ 

መያዡን ተገቢውን ጥንቃቄ በማዴረግ መጠበቅ አሇበት፡፡ 

67. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ግዳታ 

የዋስትና መብት በሚቋረጥበት ጊዚ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ:- 

1.  በይዜታው ሥር ያሇውን ዋስትና ሇመያዡ ሰጪው ይመሌስሇታሌ፤ 

2. ያስመዖገበውን የዋስትና ማስታወቂያ በአንቀጽ 36 (2) (ሏ) መሠረት ይሰርዙሌ፤ 

3. በቁጥጥር ስምምነት መሠረት ስምምነቱን ያነሳሌ፡፡ 

68. መያዡውን የመጠቀም፣ ወጪው እንዱተካ የማዴረግ እና የመቆጣጠር መብት 

1. ዋስትናው በይዜታው ሥር የሆነ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ:- 
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ሀ) የመዴን፣ የግብር እና ላልች ክፌያዎችን ጨምሮ ሀብቱን ሇመጠበቅ ያወጣው 

 ተገቢ የሆነ ወጪ እንዱተካሇትና ወጪውም ዋስትናው በተጠበቀው ግዳታ 

 ሊይ እንዱታከሌ የማዴረግ መብት አሇው፣ 

ሇ) መያዡውን በአግባቡ በመጠቀም፣ ከመያዡውም ይገኛሌ ተብል ስምምነት 

 የተዯረገበትን ገቢ ዋስትና ሇተገባሇት ግዳታ ክፌያ ማዋሌ ይችሊሌ፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በመያዡ ሰጪው ወይም በላሊ ሰው ይዜታ ሥር ያሇን 

መያዡ የመቆጣጠር መብት አሇው፡፡ 

69. መረጃ የማግኘት መብት 

1. መያዡ ሰጪው ዋስትና የተገባሇትን ግዳታ ወይም መያዡውን በሚመሇከት መረጃ 

እንዱሰጠው ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂን መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መረጃ እንዱሰጥ ጥያቄ በቀረበሇት በአምስት የሥራ 

ቀናት ውስጥ ሇመያዡ ሰጪው ወይም መያዡ ሰጪው ሇወከሇው ሰው:- 

ሀ) ዋስትና ተገብቶሇት ነገር ግን ስሊሌተከፇሇ ግዳታ የሂሳብ መግሇጫ፤ 

ሇ) ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በየትኛው ዋስትና ሊይ የዋስትና መብት እንዲሇው 

የሚያመሇክት መግሇጫ፤ ወይም 

ሏ) ዋስትና ተገብቶሇት ነገር ግን ስሊሌተከፇሇ ግዳታ ሂሳብ የሚገሌጽና የዋስትና 

መያዡ መብቱ ተፇጻሚ የሚሆንበትን ዋስትና የሚያመሇክት መግሇጫ፣መስጠት 

አሇበት፡፡ 

70. የተሰብሳቢ ሂሳብ ባሇዔዲ ስሇሚዯረግሇት ጥበቃ 

በዘህ አዋጅ በተቃራኒው ካሌተዯነገገ በስተቀር በተሰብሳቢ ሂሳብ ሊይ የዋስትና መብት 

መመሥረት ሇሂሳቡ መነሻ በሆነው ዋናው ውሌ የተካተቱ የክፌያ ሁኔታዎችን ጨምሮ 

የባሇዔዲውን መብትና ግዳታ ከእርሱ ፇቃዴ ውጭ አያውክም፡፡ 

71. በተሰብሳቢ ሂሳብ ሊይ የዋስትና መብትንና ክፌያን ስሇማሳወቅ 

1. በተሰብሳቢ ሂሳብ ሊይ የዋስትና መብት ተፇፃሚነት የሚኖረው ባሇዔዲው በዋስትና 

የተያዖውን ተሰብሳቢ ሂሳብና ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂን በሚገባ የሇየ ማስታወቂያ 

ሲዯርሰው ነው፡፡ 

2. በተሰብሳቢ ሂሳብ ሊይ የተመሠረተ የዋስትና መብት ከማስታወቂያ በኋሊ የሚፇጠር 

ተሰብሳቢ ሂሳብንም ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ 
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3. የተሰበሳቢ ሂሳቡ ባሇዔዲ ስሇተመሰረተው የዋስትና መብት ማስታወቂያ እስከሚዯርሰው 

ዴረስ በዋናው ውሌ መሠረት የክፌያ ግዳታውን ይፇፅማሌ፡፡ ባሇዔዲው 

ማስታወቂያው ከዯረሰው በኋሊ ከግዳታው ነፃ የሚሆነው ዋስትና ሊሇው ገንዖብ ጠያቂ 

ክፌያን በመፇፀም ወይም በማስታወቂያው ወይም በገንዖብ ጠያቂው በጽሐፌ ተቃራኒ 

ማሳወቂያ ከተሰጠው ብቻ ነው፡፡ 

4. የተሰብሳቢ ሂሳቡ ባሇዔዲ በተሰብሳቢ ሂሳቡ ሊይ ስሇተመሰረተና ከአንዴ በሊይ የሆነ 

የዋስትና መብት ማስታወቂያ ከመያዡ ሰጪው ከዯረሰው መጀመሪያ በዯረሰው 

ማስታወቂያ መሠረት ክፌያ በመፇፀም ከግዳታው ነፃ ይሆናሌ፡፡ 

5. የተሰብሳቢ ሂሳቡ ባሇዔዲ ዋስትና ያሇውን ገንዖብ ጠያቂ በተሰብሳቢው ሂሳብ ሊይ 

የዋስትና መብት ሇመኖሩ ተገቢ በሆነ ጊዚ ውስጥ በቂ ማረጋገጫ እንዱያቀርብ 

ሉጠይቀው ይችሊሌ፡፡ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በዘህ መሠረት እስከሚፇፅም 

ዴረስ የተሰብሳቢ ሂሳቡ ባሇዔዲ ስሇዋስትና መብቱ ማስታወቂያ ቢዯርሰውም እንኳን 

ሇመያዡ ሰጪው ክፌያ በመፇፀም ግዳታውን መወጣት ይችሊሌ፡፡ 

72. የተሰብሳቢ ሂሳብ ባሇዔዲ መቃወሚያዎችና የማቻቻሌ መብት 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የተሰብሳቢ ሂሳብ ባሇዔዲን በዋስትና የተያዖውን 

ተሰብሳቢ ሂሳብ እንዱከፌሌ ጥያቄ ሲያቀርብ የተሰብሳቢ ሂሳቡ ባሇዔዲ በገንዖብ 

ጠያቂው ሊይ በመቃወሚያነት:- 

ሀ) ሇተሰብሳቢ ሂሳቡ መመስረት ምክንያት ከሆነው ውሌ የሚመነጩ 

 መቃወሚያዎችንና የማቻቻሌ መብትን ወይም የዘሁ አካሌ ላሊ ግብይትን 

 በመጥቀስ የዋስትና መብቱ እንዲሌተመሰረተ፣ 

  ሇ) ባሇዔዲው ስሇዋስትና መብቱ ማስታወቂያ በዯረሰው ጊዚ ሉጠቀምበት የሚችሇውን    

    የማቻቻያ መብት፣ማንሳት ይችሊሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም፣ የተሰብሳቢ ሂሳብ ባሇዔዲ የዘህ አዋጅ 

አንቀጽ 9 ስምምነት ተጥሷሌ የሚሌ የመከሊከያ ወይም መብት የማቻቻሌ ጥያቄ 

በማንሳት መያዡ ሰጪው በተሰብሳቢ ሂሳቡ ሊይ ያሇውን ዋስትና የመመስረት መብት 

በማንኛውም ሁኔታ ሉገዴብበት አይችሌም፡፡ 

3. የተሰብሳቢ ሂሳብ ባሇዔዲ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከቱ 

መቃወሚያዎችንና የማቻቻሌ መብትን ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ ሊይ ሊሇማንሳት 

ከመያዡ ሰጪው ጋር በጽሐፌ ሇመስማማት ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ዋስትና ከተሰጠው 
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ገንዖብ ጠያቂ የማጭበርበር ተግባር የሚመነጩ ወይም በራሱ ችልታ ማጣት ሊይ 

የተመሠረቱ መቃወሚያዎችን አያስቀርም፡፡ 

73. ተሰብሳቢ ሂሳብ የተመሠረተበትን ዋና ውሌ ስሇማሻሻሌ 

በተሰብሳቢ ሂሳብ ሊይ ስሇተመሠረተ የዋስትና መብት ማስታወቂያ ከመሰጠቱ በፉት 

በመያዡ ሰጪውና በባሇዔዲው መካከሌ የተፇረመ የዋናው ውሌ ማንኛውም ማሻሻያ 

ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መብትን የሚነካ ቢሆንም ተፇፃሚ ነው፤ ዋስትና ያሇው 

ገንዖብ ጠያቂም በተሻሻሇው ውሌ መሠረት የሚመሇከተውን መብት ያገኛሌ፡፡ 

74. የተሰብሳቢ ሂሳብ ባሇዔዲ የፇፀማቸውን ክፌያዎች ስሇማስመሇስ 

በመያዡ ሰጪው ወይም በውሌ የተሰብሳቢ ሂሳብን ሙለ በሙለ ያስተሊሊፇ ሰው 

የተሰብሳቢው ሂሳብ መነሻ የሆነውን ውሌ መፇፀም ባሇመቻለ ባሇዔዲው ሇመያዡ 

ሰጪው ወይም ዋስትና ሊሇው ገንዖብ ጠያቂ የከፇሇውን ገንዖብ የማስመሇስ መብት 

አይሰጠውም፡፡ 

75. ከሕዛብ ተቀማጭ ገንዖብ የመሰብሰብ ፇቃዴ ከተሰጣቸው የፊይናንስ ተቋማት ተጻራሪ 

የሆነ መብት 

1. በተቀማጭ ሂሳብ ውስጥ ገቢ ከሚዯረግ ገንዖብ ሊይ ክፌያ የማግኘት የዋስትና መብት 

ሲመሰረት፣ ከሕዛብ ተቀማጭ ገንዖብ የመሰብሰብ ፇቃዴ ያሇው የፊይናንስ ተቋም 

ሇዋስትና መብቱ መመሥረት ይሁንታውን ካሌሰጠ በስተቀር መብቱና ግዳታው 

የተጠበቀ ሲሆን ሇሦስተኛ ወገኖችም ስሇሂሳቡ ማንኛውንም መረጃ እንዱሰጥ 

አይገዯዴም፡፡ 

2. በፊይናንስ ተቋሙ ውስጥ ከተከፇተ የተቀማጭ ሂሳብ ሊይ ተቋሙ ያሇውን 

ማንኛውም የማቻቻሌ መብትና በተቀማጭ ሂሳቡ ገቢ ከሚዯረግ ገንዖብ ክፌያ 

የማግኘት የዋስትና መብቱን አያውክም፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

የዋስትና መብት ማስከበር 

76. ከግዳታ አሇመፇፀም በኋሊ ስሇሚኖሩ መብቶች 

1.  ከግዳታ አሇመፇጸም በኋሊ በመያዡው ሊይ ያሇ መብትን መጠቀም ዋስትና 

የተገባሇት ግዳታ የማስፇጸም መብት መጠቀምን አያስቀርም፤ ከግዳታ አሇመፇጸም 

በኋሊ ዋስትና የተገባሇት ግዳታ የማስፇጸም መብትን መጠቀም በመያዡው ሊይ ያሇ 

መብት መጠቀምን አይከሇክሌም፡፡ 
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2. መያዡ ሰጪው እና ዋስትና የተገባሇት ግዳታን የመክፇሌ ወይም የመፇጸም 

ሃሊፉነት ያሇበት ላሊ ማንኛውም ሰው በዘህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች ሥር ያለትን 

መብቶች በራሱ መተው ወይም በስምምነት ማሻሻሌ አይችሌም፡፡ 

3. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በዘህ ክፌሌ ሥር ያለትን መብቶች በቅን ሌቦና እና 

ተገቢ በሆነ የንግዴ አሠራር መሠረት መጠቀም አሇበት፡፡ 

77.  ባሌተከበረ ግዳታ ሊይ ዲኝነት ስሇመጠየቅ 

1. ማንኛውም የዘህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች ባሇመከበራቸው ምክንያት ዋስትና ያሇው ገንዖብ 

ጠያቂ መብቱ በላሊ ሰው የተነካበት ከሆነ ዲኝነት እንዱሰጠው ሇፌርዴ ቤት 

ማመሌከት የሚችሌ ሲሆን፣ ይህም በተፊጠነ ሥነ ሥርዒት መዲኘትን ይጨምራሌ፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በአንቀጽ 82/4/ ሊይ የተዯነገጉትን የፌትሏብሔር 

የጨረታ ሽያጭ አፇፃፀም ሥነ ሥርዒቶች በመተሊሇፌ በባሇዔዲው ሊይ ሇሚያዯርሰው 

ጉዲት ተጠያቂነት አሇበት፡፡ 

78. በማይንቀሳቀስ ንብረት ተጓዲኝ ሊይ መብትን ስሇማስከበር 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በማይንቀሳቀስ ንብረት ተጓዲኝ ሊይ ያገኘውን የዋስትና 

መብት በዘህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች መሠረት ማስከበር ይችሊሌ፡፡ 

2. የአንዴ ግዳታ አፇጻጸም በመያዡ ሰጪው ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ዋስትና ከተገባሇት ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በምርጫው:- 

ሀ) በተንቀሳቃሽ ንብረት የዋስትና መብት ማስከበር ዴንጋጌዎች መሠረት 

 በተንቀሳቃሽ ንብረቱ ሊይ ያሇውን የዋስትና መብት፤ 

ሇ) በማይንቀሳቀስ ንብረት ዋስትና መብት የማስከበር ዴንጋጌዎች መሠረት 

 በማይንቀሳቀስ ንብረቱ ሊይ ያሇውን የዋስትና መብት፤ ወይም 

ሏ) በማይንቀሳቀስ ንብረት ዋስትና መብት የማስከበር ዴንጋጌዎች መሠረት 

 በሁሇቱም ዒይነት ንብረቶች ሊይ ያገኘውን የዋስትና መብት፤ 

ማስከበር ይችሊሌ፡፡ 

79. መሌሶ ስሇመውሰዴ መብት 

1. በዘህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች የመብት ማስከበር ሂዯት መብቱ የተነካበት ማንኛውም ሰው 

ተገቢ የሆነ የማስከበር ወጪን ጨምሮ ዋስትና የተገባሇት ግዳታን በመክፇሌ ወይም 

በመፇጸም መያዡውን መሌሶ መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ 
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2. መያዡ ሰጪው ያሇው መያዡውን መሌሶ የመውሰዴ መብት ላሊ ማንኛውም ሰው 

መያዡውን ሇመውሰዴ ካሇው መብት ቀዲሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

3. መያዡውን መሌሶ የመውሰዴ መብትን መያዡው እስከሚሸጥ፣ ወይም እስከሚተሊሇፌ 

ወይም ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ እስከሚወስዯው ወይም ሇዘሁ ዒሊማ ውለ 

እስከሚፇጸም ዴረስ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

80. ቀዲሚ ዯረጃ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መብቱን ሇማስከበር ስሇሚኖረው የመሪነት 

መብት 

1. ላሊ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ወይም በህግ ወይም በፌርዴ የገንዖብ ጠያቂነት 

መብት የተሰጠው ሰው የዋስትና መብቱን ማስከበር ቢጀምርም ከነዘህ መብቶች 

የቀዲሚነት መብት ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ዋስትናው ከመሸጡ፣ ከመተሊሇፈ ወይም 

በላሊኛው ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከመወሰደ ወይም ይኸው ገንዖብ ጠያቂ 

ሇዘሁ ዒሊማ ውለን ከመፇጸሙ በፉት በማንኛውም ጊዚ የዋስትና መብት የማስከበር 

ሂዯትን በበሊይነት መምራት መጀመር ይችሊሌ፡፡ 

2. ቀዲሚ ዯረጃ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መብት የማስከበር ሂዯትን በበሊይነት 

የመምራት መብት አንዴ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በዘህ አዋጅ በተዯነገገ 

ማንኛውም መንገዴ መብቱን ሇማስከበር እንዱችሌ የተሰጠውን መብት ያካትታሌ፡፡ 

81. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን በይዜታው ሥር ሇማዴረግ ስሊሇው መብት 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ:- 

ሀ) ያሇፌርዴ ቤት ማመሌከቻ መያዡውን በይዜታው ሥር ማዴረግ እንዯሚችሌ 

 መያዡ ሰጪው በዋስትና ስምምነቱ ከፇቀዯ፤ 

ሇ) መያዡውን በይዜታው ሥር ሇማዴረግ በሚሞክርበት ጊዚ መያዡ ሰጪው ወይም 

 መያዡውን በይዜታው ሥር ያዯረገ ማንኛውም ላሊ ሰው ካሌተቃወመ፤ 

 መያዡውን በይዜታው ሥር ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

2.  መያዡ ሰጪው ወይም መያዡውን በይዜታው ሥር ያዯረገ ማንኛውም ላሊ ሰው 

መያዡውን ዋስትና ሊሇው ገንዖብ ጠያቂ ሇመስጠት ፇቃዯኛ ካሌሆነ የመያዡ 

ምዛገባ ጽሕፇት ቤት የፕሉስ ኃይሌ ርክክቡን እንዱያስፇጽም የማዖዛ ሥሌጣንና 

ኃሊፉነት አሇው፡፡ 
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3.  ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን ሳይወስዴ በመያዡ ሰጪው ቅጥር ግቢ 

ውስጥ እንዲሇ አገሌግልት መስጠት እንዲይችሌ ሇማዴረግ ወይም ሇማስተሊሇፌ 

ይችሊሌ፡፡ 

82. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን ሇማስተሊሇፌ ስሊሇው መብት 

1. ግዳታ አሇመፇጸምን ተከትል ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን ባሇበት 

ሁኔታ ወይም ከንግዴ አሠራር አንፃር ተገቢ የሆነ ዛግጅት ወይም ማሻሻያ በማዴረግ 

ሇመሸጥ፣ ሇማስተሊሇፌ፣ ሇማከራየት ወይም ሇመጠቀም የሚያስችሌ ፇቃዴ ሇመስጠት 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡው የሚሸጥበት፣ የሚተሊሇፌበት፣ የሚከራይበት 

ወይም ሇመጠቀም የሚያስችሌ ፇቃዴ የሚሰጥበትን መንገዴ፣ ሁኔታ፣ ጊዚ፣ ቦታና 

ላልች ሁኔታዎች ማመቻቸት ይችሊሌ፡፡ ይህም መያዡውን በተናጠሌ፣ በከፉሌ 

ወይም በጠቅሊሊ የመሸጥ፣ የማስተሊሇፌ፣ የማከራየት ወይም ሇመጠቀም የሚያስችሌ 

ፇቃዴ የመስጠት ምርጫን ይጨምራሌ፡፡ 

3. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የመያዡውን ባሇቤትነት በሏራጅ ሇገዙው ሰው 

ማስተሊሇፌ፣ ወይም በሁሇተኛው ሏራጅ ገዠ ካሌቀረበ በመጀመሪያው ሏራጅ 

በተወሰነው የመነሻ ዋጋ መያዡውን የመውሰዴና ባሇቤትነቱም እንዱተሊሇፌሇት 

ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

4.  ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ሏራጅን ከመረጠ የጨረታ ሂዯቱ በፌትሏብሔር ሥነ 

ሥርዒት ሕግ ከቁጥር 394-449 በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነታቸው 

መሠረት መፇጸም አሇበት፡፡ 

5. በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት የሚፇፀም መያዡን ማስተሊሇፌ መያዡ ሰጪውን 

በመወከሌ እንዯተፇፀመ ይቆጠራሌ፡፡ 

83. መያዡን ሇማስተሊሇፌ የሚሰጥ ማስታወቂያ 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን የማስተሊሇፌ ፌሊጎት ካሇው የአሥር የሥራ 

ቀናት ማስታወቂያ:- 

ሀ) ሇመያዡ ሰጪው እና ሇባሇዔዲው፤ 

ሇ) በመያዡው ሊይ መብት እንዲሇው በጽሐፌ ሊሳወቀው ማንኛውም ሰው፤ 

ሏ) የዋስትና መብት ማስታወቂያ ሊስመዖገበ ማንኛውም ዋስትና ያሇው ላሊ ገንዖብ 

 ጠያቂ፤ እና 
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መ) ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን በይዜታው ሥር በሚያዯርግበት ጊዚ 

 መያዡው ቀዯም  ሲሌ በይዜታው ሥር ሇነበረ ማንኛውም ዋስትና ያሇው ላሊ 

 ገንዖብ ጠያቂ፣ 

መስጠት አሇበት፡፡ 

2.  በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚሰጥ ማስታወቂያ:- 

ሀ) መያዡ ሰጪውን እና ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂን፣ 

ሇ) የመያዡውን መግሇጫ፣ 

ሏ) ወሇዴና ተገቢ የሆነ የማስከበሪያ ወጪ ግምትን ጨምሮ ዋስትናው የተጠበቀ 

 ግዳታን ሇመፇጸም  የሚያስፇሌገውን የገንዖብ መጠን፣ 

መ) የታቀዯው ማስተሊሇፌ ስሇሚፇጸምበት ሁኔታ፣ 

ሠ) ከመቼ ቀን በኋሊ መያዡው እንዯሚሸጥ፣ እንዯሚተሊሇፌ፣ እንዯሚከራይ ወይም 

 ሇመጠቀም የሚያስችሌ ፇቃዴ እንዯሚሰጥ ወይም በሏራጅ የሚሸጥበትን 

 ጊዚና ቦታ፤ 

መግሇፅና ማመሌከት አሇበት፡፡ 

3. ማስታወቂያው ይዖቱን በተገቢው ሁኔታ ይገሌጻሌ ተብል በሚጠበቅ ቋንቋ መሆን 

አሇበት፡፡ ሆኖም ሇመያዡ ሰጪው የሚሰጠው ማስታወቂያ የዋስትና ስምምነቱ 

በተጻፇበት ቋንቋ ከሆነ በቂ ነው፡፡ 

4. የማስታወቂያው ይዖት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተውን መረጃ 

ካካተተ በንዐስ አንቀጹ ከተመሇከተው ውጭ የሆነ መረጃ ቢይዛም ወይም ከባዴ 

ስህተት የማያስከትለ አነስተኛ ግዴፇቶች ቢኖሩትም በቂ ይሆናሌ፡፡ 

5. ማስታወቂያ መስጠት የማያስፇሌገው መያዡው:- 

ሀ) ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ ይዜታ ሥር ከሆነ በኋሊ ያለት አሥር የሥራ ቀናት 

 ከማሇቃቸው በፉት የሚበሊሽ ከሆነ፤ 

ሇ) ዋጋው በፌጥነት የሚወርዴ ከሆነ፤ 

ሏ) በታወቀ ገበያ ሊይ የሚሸጥ ዒይነት ከሆነ፤  

 ወይም 

መ) ሇእንክብካቤውና ሇጥበቃው የሚያስፇሌገው ወጪ ከዋጋው አንፃር እጅጉን 

የሚበሌጥ ከሆነ፤ 

ነው፡፡ 
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84. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከመያዡው መተሊሇፌ የሚገኝ ተያያዥ ገቢን ሇማከፊፇሌ 

ስሊሇው መብት 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 82 መሠረት በሚዯረግ የመያዡ 

ማስተሊሇፌ ሂዯት የሚገኝ ተያያዥ ገቢን፡- 

ሀ) መያዡውን መሌሶ ሇመውሰዴ፣ ሇመያዛ፣ ሇማስተሊሇፌ ዛግጁ ሇማዴረግ፣ 

ሇማሻሻሌ እና ሇማስተሊሇፌ ሇሚወጣ ተገቢ ወጪ፤ 

ሇ) መያዡውን ሇማስተሊሇፈ መነሻ በሆነው የዋስትና መብት ሊይ ያለ ግዳታዎችን 

ሇመወጣት፤እና 

ሏ) የገቢው ክፌፌሌ ከመጠናቀቁ በፉት የበታች የሆነ የዋስትና መብት ወይም ላሊ 

ዋስትና ያሇው ሰው ዴርሻው እንዱሰጠውና ዋስትና የተገባሊቸው ግዳታዎች 

እንዱፇጸሙ ጥያቄ ካቀረበ፤ 

በዘሁ ንዐስ አንቀጽ ቅዯም ተከተሌ መሠረት ክፌያውን ይፇጽማሌ፡፡ 

2. የበታች የሆነ የዋስትና መብት ወይም ላሊ ዋስትና ያሇው ሰው ስሇጥቅሙ ወይም 

ስሇዋስትና መብቱ ላሊ ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ ከተጠየቀ ተገቢውን ማረጋገጫ 

ተገቢ በሆነ ጊዚ ውስጥ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ካሌተፇፀመ ዋስትና ያሇው 

ገንዖብ ጠያቂ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሏ) መሠረት የበታች የሆነ የዋስትና 

ባሇመብቱ የሚያቀርብሇትን ጥያቄ ሇማክበር አይገዯዴም፡፡ 

3.  በተወዲዲሪ ባሇመብቶች መካከሌ የመብት ወይም የቀዲሚነት ክርክር ሲነሳ ዋስትና 

ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የፌርዴ ቤት ወይም ላሊ ሥሌጣን ያሇው አካሌ ትዔዙዛን የያዖ 

ባሇመብት እስከሚመጣ ዴረስ ተራፉውን ገንዖብ ወሇዴ በሚያስገኝ ዛግ ሂሳብ ውስጥ 

እስከ ስሌሳ ቀናት ሇማስቀመጥና ሂሳቡንም ይዜ ሇማቆየት ይችሊሌ፡፡ 

4. የዋስትና መብት በማስከበር የሚገኘው ገቢ ዋስትናው የተጠበቀ ግዳታን ሇመወጣት 

ከዋሇ በኋሊ ሊሌተከፇሇው ቀሪ ዔዲ ባሇዔዲው ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፡፡ 

5. መያዡ ሰጪው ሇተረፇው ገቢ ባሇመብት ይሆናሌ፡፡ 

85. ዋስትና ሇተገባሇት ግዳታ ሙለ ወይም ከፉሌ የአፇጻጸም መያዡውን ስሇመውሰዴ 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ዋስትና ሇተገባሇት ግዳታ ሙለ ወይም ከፉሌ 

አፇጻጸም ሲባሌ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የዋስትና መያዡዎችን ሇመውሰዴ 

የጽሐፌ ምክረ ሏሳብ መያዡዎቹ ከመተሊሇፊቸው በፉት ወይም በሚተሊሇፈበት ጊዚ 

ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 
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2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ምክረ ሏሳቡን:- 

ሀ) ሇመያዡ ሰጪው፤ 

ሇ) ዋስትና የተገባሇት ግዳታ ከፉሌ አፇጻጸምን በሚመሇከት ብቻ ከሆነ ሇባሇዔዲው፤ 

ሏ) ሇመያዡ ሰጪው ከመሊኩ ወይም መያዡ ሰጪው ምክረ ሏሳቡን ከመቀበለ 

 አሥር ቀናት አስቀዴሞ በመያዡው ሊይ ስሊሇው መብት በጽሐፌ ሊሳወቀው 

 ማንኛውም ሰው፤ 

መ) ሇመያዡ ሰጪው ከመሊኩ ወይም መያዡ ሰጪው ምክረ ሏሳቡን የመቀበሌ 

 መብቱን ከመተው ከአሥር ቀናት አስቀዴሞ መያዡውን አስመሌክቶ 

 ማስታወቂያ ሊስመዖገበ ላሊ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ፤ እና 

ሠ) መያዡውን በይዜታው ሥር ባዯረገ ጊዚ መያዡው ቀዯም ሲሌ በይዜታው ሥር 

 ሇነበረ ላሊ ማንኛውም ዋስትና ያሇዉ ገንዖብ ጠያቂ፤ 

መሊክ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የቀረበ ምክረ ሏሳብ:- 

ሀ) ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂንና የመያዡ ሰጪውን ማንነት፤ 

ሇ)ማስታወቂያው በተሊከበት ቀን ያሌተከፇሇውን ዔዲ ከነወሇደና ዋስትና ያሇው 

 ገንዖብ ጠያቂ መብቱን ሇማስከበር ያወጣውን ወጪ እንዱሁም መያዡውን 

 በመውሰዴ ግዳታውን ሇመወጣት የሚያስፇሌገውን መጠን፤ 

ሏ) ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ሇግዳታው አፇጻጸም መያዡውን የሚወስዯው 

 በሙለ ወይም በከፉሌ መሆኑን፤ 

መ) መያዡውን፤  

ሠ) ባሇዔዲው ወይም መያዡ ሰጪው በአንቀጽ 79 መሠረት መያዡውን መሌሶ 

 ሇመውሰዴ ያሇውን መብት፤ እና 

 ረ) ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን ከመቼ ቀን በኋሊ እንዯሚወሰዴ፤  

 ሇይቶና በዛርዛር መግሇፅ አሇበት፡፡ 

4. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን የሚወስዯው:- 

ሀ) ዋስትናው ሇተጠበቀ ግዳታ ሙለ አፇጻጸም ከሆነ ማስታወቂያውን የመቀበሌ 

 መብት ካሇው ማንኛውም ሰው ማስታወቂያው በተሊከሇት አሥራ አምስት  የሥራ 

 ቀናት ውስጥ የጽሐፌ ተቃውሞ ካሌቀረበሇት፣ እና 
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ሇ) ዋስትናው ሇተጠበቀ ግዳታ ከፉሌ አፇጻጸም ከሆነ እያንዲንደ ማስታወቂያው 

 የተሊከሇት ሰው ማስታወቂያው በተሊከ በአሥራ አምስት የሥራ ቀናት ውስጥ 

 ፇቃዯኛነቱን በጽሐፌ ካረጋገጠ ብቻ፤ 

 ነው፡፡ 

86.  በመያዡው ሊይ ስሇሚገኝ መብት 

1. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን ከሸጠ ወይም ካስተሊሇፇ፣ ገዠው ወይም 

የተሊሇፇሇት ሰው ከሺያጩ ወይም ከአስተሊሊፉው ላሊ ቀዲሚ የዋስትና መብት 

ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከላሇ በስተቀር መያዡውን የማስያዛ መብት የሚያገኘው 

መያዡውን ከሸጠውና የበታች የሆነ ተወዲዲሪ የዋስትና መብት ነጻ በሆነ መንገዴ 

ነው፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ መያዡውን ካከራየ ወይም የመጠቀም ፇቃዴ ከሰጠ፣ 

ተከራዩ ወይም ፇቃደ የተሰጠው ላሊ ቀዲሚ የዋስትና መብት ያሇው ገንዖብ ጠያቂ 

ከላሇ በስተቀር ኪራዩ ወይም ፇቃደ በሥራ ሊይ ባሇ ጊዚ የሚያስገኘውን ጥቅም 

ያገኛሌ፡፡ 

3. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከዘህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች ውጭ መያዡውን ከሸጠ 

ወይም ካስተሊሇፇ፣ ካከራየ ወይም የመጠቀም ፇቃዴ ከሰጠ ገዠው ወይም 

የተሊሇፇሇት ሰው፣ ተከራዩ ወይም ባሇፇቃደ በመያዡው ሊይ መብት ወይም 

ተጠቃሚነትን የሚያገኘው ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የዘህን ክፌሌ ዴንጋጌዎች 

በመጣስ መያዡ ሰጪውን ወይም የላሊን ሰው መብት ጉሌህ በሆነ አኳኋን መጉዲቱን 

ካሊወቀ ነው፡፡ 

87.  ከተሰብሳቢ ሂሳብ፣ ከተሊሊፉ የገንዖብ ሰነዴ፣ በተቀማጭ ሂሳብ ገቢ ከተዯረገ ገንዖብ 

ወይም ከሴኩሪቲ ክፌያ ስሇመሰብሰብ እና ስሇመጠየቅ መብት 

1. ከግዳታ አሇመወጣት በኋሊ በተሰብሳቢ ሂሳብ፣ በተሊሊፉ የገንዖብ ሰነዴ ወይም 

ሴኩሪቲ ሊይ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከተሰብሳቢው ሂሳብ ባሇዔዲ፣ ከተሊሊፉ 

የገንዖብ ሰነደ ተገዲጅ ወይም ከሴኩሪቲ አውጪው ክፌያ መሰብሰብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ ከግዳታ አሇመወጣት አስቀዴሞ የመያዡ ሰጪውን 

ፇቃዴ ካገኘ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ክፌያ የመሰብሰብ መብቱን 

መጠቀም ይችሊሌ፡፡ 
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3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሠረት ክፌያ የመሰብሰብ መብቱን 

የሚያስፇጽም ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ የክፌያ መያዡውን በሚዯግፌ ወይም 

በሚያረጋግጥ ማንኛውም ግሊዊ ወይም የንብረት መብት ሊይም መብቱን ማስከበር 

ይችሊሌ፡፡ 

4. በተሰብሳቢ ሂሳብ ሊይ ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በዘህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ 

(1)-(3) ባሇው መሠረት ክፌያ የመሰብሰብ መብቱን ከአንቀጽ 70 እስከ 74 

በተዯነገገው መሠረት ተፇጻሚ ያዯርጋሌ፡፡ 

5. ዋስትና ያሇው ገንዖብ ጠያቂ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ያሇውን መብት በአንቀጽ 17 

(2) መሠረት በቁጥጥር ስምምነት ተፇጻሚ ካዯረገ ብቻ ያሇ ፌርዴ ቤት ትዔዙዛ 

ተቀማጭ ገንዖብ የመቀበሌ መብት ካሊቸው የፊይናንስ ተቋማት ክፌያ መሰብሰብ 

ይችሊሌ፡፡ 

88. የተሰብሳቢ ሂሳብ መብት ሙለ በሙለ የተሊሇፇሇት ሰው ስሇሚሰበሰበው ክፌያ 

የተሰብሳቢ ሂሳብ መብት ሙለ በሙለ የተሊሇፇሇት ሰው ክፌያውን አስተሊሊፉው 

ግዳታውን ከመወጣቱ በፉት ወይም በኋሊ መሰብሰብ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

89.  ከቴምብር ቀረጥ ነፃ መሆን 

በዘህ አዋጅ መሠረት የዋስትና መብትን ሇመመሥረት የሚዯረግ ስምምነት ወይም 

ግብይት ከቴምብር ቀረጥ ክፌያ ነፃ ነው፡፡ 

90.  ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት በተጀመሩ ክርክሮች ሊይ ተፇፃሚ አሇመሆኑ 

1. ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፉት የተጀመረ የፌርዴ ቤት ወይም የሽምግሌና ጉባዓ ክርክር 

ሊይ የቀዯምት ሕግ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

2. ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፉት የተጀመረ ቀዯምት የዋስትና መብት አፇጻጸም 

በቀዯምት ሕግ መሠረት ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡ 

91.  መብትና ግዳታዎችን ስሇማስተሊሇፌ 

1. በላልች ሥራ ሊይ ባለ ሕጏችና ዴንጋጌዎች መሠረት:- 

ሀ) የትራንስፕርት ሚኒስቴር በተሽከርካሪዎች፤ 

ሇ) የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በኮንስትራክሽን መሣሪያዎች፤ እና 

ሏ) የንግዴ ሚኒስቴር በንግዴ ተቋማትና በደቤ ግዥ ውሌ፤ 
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በተንቀሳቃሽ ንብረት፣ የዋስትና መብት ምዛገባ ጋር በተገናኘ ያሎቸው መብቶችና 

ግዳታዎች በዘህ አዋጅ መሠረት ሇመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት ተሊሌፇዋሌ፡፡  

2. ማንኛውም ላሊ መንግሥታዊ ተቋም በላልች ሥራ ሊይ ባለ ሕጏች ዴንጋጌዎች 

መሠረት የላልች ግዐዛ እና ግዐዛነት የላሊቸው ተንቀሳቃሽ ሀብቶች የዋስትና 

መብት ምዛገባ ጉዲዮች ጋር በተገናኘ ያሇው መብትና ግዳታ በዘህ አዋጅ ሇመያዡ 

ምዛገባ ጽሕፇት ቤት ተሊሌፎሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ግዐዛ እና 

ግዐዛነት ሇላሇው ሀብት የባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የመስጠት 

ኃሊፉነት የተጣሇባቸው ተቋማት ባሇቤትነቱን ከማስተሊሇፊቸው በፉት መብቱ 

ከዋስትና ነፃ መሆኑን ከዋስትና መዛገብ ማጣራትና ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 

92.  ቀዯምት የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገን ሊይ ስሊሇው ተፇፃሚነት 

1. በቀዯምት ሕግ መሠረት በሦስተኛ ወገን ሊይ ተፇፃሚ የነበረ የዋስትና መብት ከዘህ 

በታች ከተገሇጹት አንዯኛው በቅዴሚያ እስከሚከሰት ዴረስ በሦስተኛ ወገን ሊይ 

ተፇፃሚ ሆኖ ይቀጥሊሌ:- 

ሀ) በቀዯምት ሕግ መሠረት በሦስተኛ ወገን ሊይ ያሇው ተፇፃሚነት ይህ አዋጅ 

 ተግባራዊ ከሆነ በኋሊ ባለት አሥራ ሁሇት ወራት ጊዚ ማብቃት፤ ወይም 

ሇ) ይህ አዋጅ ከፀና በኋሊ ባለት አሥራ ሁሇት ወራት ጊዚ ውስጥ የዋስትና መብቱን 

በመያዡ መዛገቡ የተመዖገበ እንዯሆነ ነው፡፡ 

2. ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት በመያዡ ሰጪው እና ዋስትና ባሇው ገንዖብ ጠያቂ 

መካከሌ ቀዯምት የዋስትና መብት ሇመመስረት በጽሐፌ የተዯረገ ስምምነት መያዡ 

ሰጪው ይህ አዋጅ ከፀና በኋሊ ማስታወቂያው እንዱመዖገብ ፇቃዯኛነት ያሇው 

መሆኑን ሇማሳወቅ በቂ ነው፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ቀዯምት የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገን 

ሊይ ያሇው ተፇፃሚነት ከማብቃቱ በፉት የዘህ አዋጅ በሦስተኛ ወገን ሊይ ያሇው 

ተፇፃሚነት ቅዴመ ሁኔታዎች ከተሟለ በዘህ አዋጅ መሠረት ቀዯምት የዋስትና 

መብቱ በቀዯምት ሕግ መሠረት በሦስተኛ ወገን ሊይ ተፇፃሚ ከሆነበት ጊዚ ጀምሮ 

ተፇፃሚ ሆኖ ይቀጥሊሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ቀዯምት የዋስትና መብት በሦስተኛ ወገን 

ሊይ ያሇው ተፇፃሚነት ከማብቃቱ በፉት የዘህ አዋጅ በሦስተኛ ወገን ተፇፃሚነት 
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ቅዴመ ሁኔታዎች ካሌተሟለ ቀዯምት የዋስትና መብቱ በሦስተኛ ወገን ሊይ ተፇጻሚ 

የሚሆነዉ በዘህ አዋጅ መሰረት በሦስተኛ ወገን ሊይ ተፇጻሚ ከተዯረገበት ጊዚ 

ጀምሮ ነዉ፡፡ 

93.  የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ሕጏች 

1. በባንክ መያዡ ስሇተያዖ ንብረት በወጣው አዋጅ ቁጥር 97/1990 ውስጥ በተንቀሳቃሽ 

ንብረት የመያዡ መብት ሊይ ተፇጻሚ የሚሆኑ ዴንጋጌዎች በሙለ በዘህ አዋጅ 

ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ስሇንግዴ ተቋም የዋስትና መያዡ የወጣ አዋጅ ቁጥር 98/1990 በዘህ አዋጅ 

ተሽሯሌ፡፡ 

3. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ህግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር 

በዘህ አዋጅ የተሸፇኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

94. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌግ ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት ይህን አዋጅና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ 

መሠረት የወጡ ዯንቦችን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

95. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ራሱን የቻሇ የመያዡ ምዛገባ ጽሕፇት ቤት በዯንብ እስኪቋቋም ዴረስ፣ የመያዡ ምዛገባ 

ጽሕፇት ቤትን ሇማዯራጀት፤ የመያዡ መዛገብ ሥርዒትን ሇመዖርጋት፤ ሥራ 

ሇማስጀመር፣ እና ሬጅስትራሩን ሇመሾም፤ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስሌጣን 

ተሰጥቶታሌ፡፡ 

96. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን የ12 ወራት ማሇቅ ወይም 

የመያዡ መዛገቡ ሥራ መጀመር ከሁሇቱ በቀዯመው በአንዯኛው ቀን የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ነሏሴ 1 ቀን 2011ዒ.ም 

ሣህሇወርቅ ዖውዳ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1205/2012 

የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽንን ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ 

ወረቀትን እና ኮምፑዩተርን ማዔከሌ ያዯረጉ ሰነድችንና ኢንፍርሜሽኖችን የሚጠቀሙ 

የህብረተሰብ ክፌልችን በእኩሌ ሉያስተናግዴ፣ እንዯዘሁም ዚጎች፣ የግሌ ዴርጅቶችና 

መንግሥታዊ ተቋሞች የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽን እንዱጠቀሙ የሚያስችሌና ይህን 

የሚያሳሌጥ አስተማማኝ የህግ ማዔቀፌ መፌጠር በማስፇሇጉ፤  

የኤላክትሮኒክ ንግዴን ጥቅም ሊይ ማዋሌ የገበያ አማራጮቻችንን ስሇሚያሰፊ፣ በዘህም 

ዚጎች በኢኮኖሚው ውስጥ እንዱካተቱ በማዴረግ ኢትዮጵያ የዱጂታሌ ዖመንን 

እንዴትቀሊቀሌ ስሇሚያስችሌ፤ 

የኤላክትሮኒክ የመንግስት አገሌግልትን ስራ ሊይ ማዋሌ በየዯረጃው ውጤታማ ተጠያቂና  

ሁለን ያቀፇ መንግስታዊ ተቋሟችን  በመገንባት መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን ጠቃሚ 

ስሇሆነ፤ 

በኢትዮጲያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገምግሰት አንቀጽ 55(1) መሰረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽን አዋጅ ቁጥር 1205/2012” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፡ 

1. "መሌዔክት ተቀባይ" ማሇት የመሏሌ አገናኞችን ሳይጨምር መሌዔክቱን እንዱቀበሌ 

በአመንጪው የተወሰነ ሰው ነው፤ 

2. “ድሜን” በአንዴ ምዴብ የሚካተት የኔትወርክ አካሌ አዴራሻ መሇያ ስም ነው፤ 

3. “የኮምፑዩተር ኮዴ” ማሇት አንዴ የኮምፑዩተር ሥርዒት ተግባሩን እንዱያከናውን 

ወይም የታሰበውን ውጤት እንዱያስገኝ የሚያስችሌ በቃሊት፤ በኮዴ ወይም በዖዳ 

የሚገሇፅ የመመሪያ ወይም የትዔዙዛ ስብስብ ነው፤ 
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4. “ሶርስ ኮዴ” ማሇት በጽሁፌ የተቀመጠ በሰው ሉነበብ የሚችሌ ወዯ ማሽን ተነባቢነት 

ያሌተቀየረ የኮምፑዩተር ኮዴ ወይም ፔሮግራም ማሇት ነው፤ 

5. “ኦብጀክት ኮዴ” ማሇት ምንጨ ኮዴን በግብዒትነት ሇመውሰዴ አቀናባሪ 

በመጠቀም ወዯ ማሽን ተነባቢነት የተቀየረ የኮምፑዩተር ኮዴ ማሇት ነው፤ 

6. “አሌጎሪዛም” ማሇት ስሌተ ቀመር ሲሆን ስሌተ ቀመር ማሇት አንዴን ችግር 

ሇመፌታት የምንከተሇው ቅዯም ተከተሌ ነው፤ 

7. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባሇሥሌጣን ነው፤ 

8. “ኮሙኒኬሽን" ማሇት የውሌ አቀራረብና አቀባበሌን ጨምሮ ሰዎች ከኤላክትሮኒክ 

ትራንዙክሸን ጋር በተያያዖ የሚወስኗቸው ወይም ሇውሳኔ የሚመርጧቸው ትዔዙዜች፣ 

ማስጠንቀቂያዎች፣ ጥያቄዎች፣ ወይም መሰሌ መሌዔክቶች ናቸው፤ 

9. “የኮሙኒኬሽን ኔትዎርክ አገሌግልቶች” ማሇት የኮሙኒኬሽን መስመሮችን ማቅረብ፣ 

ሇኮሙኒኬሽን ሥርዒት የሚውለ ግብዒቶችን ማንቀሳቀስ፣ የኮሙኒኬሽን ጭርዒቶችን 

ተዯራሽ ማዴረግ፣ ተገሌጋይ በሇያቸው የመዲረሻ ወይም የመተሊሇፉያ ነጥቦች 

መካከሌ ኢንፍርሜሽን ማስተሊሇፌ፣ ዲታ መተንተንና ማከማቸት ነው፤ 

10. “የዲታ መሌዔክት” ማሇት በኤላክትሮኒክ፣ በማግኔታዊ፣ በኦፔቲካሌ ወይም በላሊ 

ተመሳሳይ መንገዴ የመነጨ፣ የተሳሊከ፣ የዯረሰ ወይም የተከማቸ ኢንፍርሜሽን ነው፣ 

11. “ኤላክትሮኒክ" ማሇት ከቴክኖልጂ አንጻር የኤላክትሪክ፣ የማግኔታዊ፣ የኦፔቲካሌ 

ወይም ላሊ ተመሳሳይ አቅም ያሇው የመጠቀሚያ መንገዴ ነው፣ 

12. “የኤላክትሮኒክ ንግዴ” ማሇት ኢንተርኔትን ወይም ላልች የመረጃ መረብን 

በመጠቀም የሚዯረግ የሸቀጦችና የአገሌግልቶች ግብይት ወይም ሌውውጥ ነው 

13. "የኤላክትሮኒክ ንግዴ አንቀሳቃሽ" ማሇት በኢንተርኔት ወይም በላሊ የመረጃ መረብ 

አማካኝነት ሸቀጦችን በመሸጥ ወይምአገሌግለቶችን በማቅረብ  የንግዴ ስራ ሊይ 

የተሰማራ ሰው ነው፤ 

14. "የኤላክትሮኒክ ንግዴ ፔሊትፍርም አንቀሳቃሽ” ማሇት በኤላክትሮኒክ ንግዴ ሁሇትና 

ከዘያ በሊይ የሆኑ ሰዎች በራሳቸው የንግዴ ሥራ ሇማካሄዴ እንዱችለ ቀጥታ 

ተዯራሽ የሆኑ ዴረገጾችን የሚያቀርብ፣ የሚያቀራርብ፣ ኢንፍርሜሽን የሚሇቅና 

ላልች አገሌግልቶችን የሚሰጥ ዴርጅት ነው፤ 

15. "ኤላክትሮኒክ ሰነዴ" ማሇት በኤላክትሮኒክ ቅርጽ ያሇ ሰነዴ፣ መዛገብ፣ 

ኢንፍርሜሽን፣ ኮሙኒኬሽን ወይም ትራንዙክሽን ነው፤ 
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16. "ኤላክትሮኒክ መሌዔክት" ማሇት በኤላክትሮኒክ መንገዴ ወይም በላልች ተመሳሳይ 

ዖዳዎች አማካኝነት የመነጨ፣ የተሊከ፣ የዯረሰ ወይም የተከማቸ ኢንፍርሜሽን ነው፤ 

17. "ኤላክትሮኒክ መዛገብ" ማሇት በኤላክትሮኒክ መንገዴ የመነጨ፣ የተከማቸ፣ የዯረሰ 

ወይም የተሰራጨ የጽሐፌ ሰነዴ ወይም መዛገብ ነው፤ 

18. "ኤላክትሮኒክ ፉርማ" ማሇት ከኤላክትሮኒክስ መሌዔክት ጋር በተያያዖ ፇራሚውን 

ሇመሇየትና በኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ውስጥ የተካተተው ኢንፍርሜሽን በፇራሚው 

የጸዯቀ ወይም ተቀባይነት ያገኘ መሆኑን ሇማመሌከት ጥቅም ሊይ የሚውሌ 

በኤላክትሮኒክ መሌዔክት ውስጥ ያሇ፣ በኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ሊይ የተሇጠፇ 

ወይም ከኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ጋር ምክንያታዊ በሆነ አኳኋን የተቆራኘ 

በኤላክትሮኒክ መሌክ ያሇ ኢንፍርሜሽን ነው፤ 

19. "ኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽን" ማሇት ተንቀሳቃሽ ስሌክንና ላልች መሰሌ 

መሣሪያዎችን ጨምሮ በኮምፑውተር በታገዖ የኢንፍርሜሽን መረብ ሥራን 

ማከናወን ሲሆን፣ የኤላክትሮኒክ ንግዴንና የኤላክትሮኒክ የመንግሥት አገሌግልትን 

ይጨምራሌ፤ 

20.  "ድት ኢቲ ድሜይን ስም ቦታ" ማሇት በአይ ኤስ ኦ 3166-1 ዒሇምአቀፌ ዯረጃዎች 

በተዯረገው ምዯባ መሠረት የኢንተርኔት ሥርዒት ከፌተኛ ዯረጃ በሆነው የባሇሁሇት 

ፉዯሌ ኮድች መሠረት ሇኢትዮጵያ ተሇይቶ የተሰጠ የድት ኢቲ የአገር መሇያ 

ከፌተኛ ዯረጃ ድሜይን ነው፤  

21. “ኢንፍርሜሽን” ማሇት ጽሁፌን፣ መሌዔክትን፣ ዲታን፣ ዴምጽን፣ የዲታ ቋትን፣ 

ቪዱዮን፣ ምሌክቶችን፣ ሶፌትዌርን፣ የኮምፑዩተር ፔሮግራሞችን፣ ኦብጀክት ኮዴንና 

ሶርስ ኮዴን ይጨምራሌ፤ 

22. "የኢንፍርሜሽን ሥርዒት" ማሇት ኢንፍርሜሽን የሚያመነጭ፣ የሚሌክ፣የሚቀበሌ፣ 

የሚያከማች፣ ወይም በላሊ መንገዴ የሚተነትን ሥርዒት ነው፤ 

23. “የመሏሌ አገናኝ" ማሇት አንዴን ሰው በመወከሌ የኤላክትሮኒክ መሌዔክትን 

የሜሌክ፣ የሚቀበሌ፣ የሚያከማች፣ ወይም ከኤላክትሮኒክ መሌዔክት ጋር ተያያዥነት 

ያሊቸው ላልች አገሌግልቶችን የሚያቀርብ ሰው ነው፤ 

24. "መካከሇኛ ፔሊትፍርም አንቀሳቃሽ" ማሇት በኤላክትሮኒክ ንግዴ ፔሊትፍርም 

አማካኝነት ሸቀጦችን የሚሸጡ ወይም አገሌግልቶችን የሚያቀርቡ የኤላክትሮኒክ 

ንግዴ አንቀሳቃሾችን በተሇያየ ማዔቀፌ አዯራጅቶ የሚይዛ ዴርጅት ነው፤ 
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25. "ሚኒስቴር" ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ 

ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤ 

26. "አመንጪ" ማሇት በራሱ ወይም በወኪለ አማካኝነት የኤላክትሮኒክ መሌዔክት የሊከ 

ወይም እንዲግባቡ ከማከማቸቱ በፉት ያመነጨ ሲሆን፣ በኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ 

ሪያ ያለ የመሏሌ አገናኞችን አይጨምርም፤ 

27. "ምዛገባ" ማሇት የድሜይን ስም ምዛገባ አገሌግልት አቅራቢዎችንና የድሜይን 

ስሞችን የሚመሇከቱ ላልች ኢንፍርሜሽኖችን ሇማከማቸትና መሌሶ ሥራ ሊይ 

ሇማዋሌ የሚያስችሌ ሥርዒት ነው፤ 

28. "የዯህንነት ሥርዒት" ማሇት 

ሀ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ወይም የኤላክትሮኒክ ፉርማ የአንዴ የተወሰነ ሰው 

መሆኑን ማረጋገጥ፣ ወይም 

      ሇ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክቶች  ሲሰራጩ ይዖታቸው ወይም ክምችታቸው ሊይ 

የሚታዩ ግዴፇቶችና ሇውጦችን አሌጎሪዛም እና ኮድችን በመጠቀም፣ ቃሊቶችን 

ወይም ቁጥሮችን በመሇየት፣ የመመስጠሪያ ወይም ታወቁ ሂዯቶችንና መሰሌ 

መሳሪያዎችን በመጠቀም የመሌዔክቶችን ትክክሇኛነት የሚያረጋግጥ ሥርዒት 

ነው፡፡ 

29. "ፇራሚ" ማሇት የፉርማ መፌጠሪያ ዲታ የያዖ፣ እና በራሱ ወይም ላሊውን ሰው 

የሚሠራ ሰው ነው፤ 

30. "ሰው" ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፣  

31. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው ዴንጋጌ የሴትንም ይጨምራሌ። 

3. የአዋጁ የተፇጻሚነት ወሰን  

1. ይህ አዋጅ፥ 

ሀ) ሇሕዛብ አገሌግልት የመስጠት ሥሌጣንና ተግባር ባሊቸው የፋዯራሌ እና የክሌሌ 

መንግሥታት፣የአዱስ አበባ እና የዴሬዲዋ ከተሞች አስተዲዯር ተቋማት ሊይ እና፣ 

እንዯዘሁም 

ሇ) በኤላክትሮኒክ ንግዴ፣ በኤላክትሮኒክ የመንግሥት አገሌግልት፣ በኤላክትሮኒክ 

መሌዔክቶች፣ በድት ኢቲ የድሜይን ስም አስተዲዯር፣ እና በላልች ተዙማጅ 

ጉዲዮች ሊይ፤ተፇጻሚ ነው፡፡  
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ይህ አዋጅ፦ 

ሀ) ጋብቻና ፌቺን ጨምሮ ከግሊዊ ሁኔታ ጋር ከተዙመደ ጉዲዮች፤  

ሇ) ከኑዙዚ መስጠት፣ ከኑዙዚ ፍርሞች፣ ኑዙዚን ከመሻር፣ እና ከውርስ አፇጻጸም ጋር 

በተዙመደ ጉዲዮች፤  

ሏ) ከፌርዴ ቤት  ትዔዙዜች፣ መጥሪያዎች፣ የብርበራና የመያዡ ትዔዙዜች እና ላልች 

መሰሌ ውሳኔዎች፤ 

መ) የማይንቀሳቀስ ንብረትን  ከማስተሇሇፌ ጋር በተዙመደ ጉዲዮች፤ እና 

ሠ) ከህጋዊ የውክሌና ጉዲዮች፤  

ጋር በተያያዖ ጽሁፌን ወይም የእጅ ፉርማን እንዯ ግዳታ በሚወስደ ማናቸውም 

ሕጎች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡ 

4. የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽን አስገዲጅ አሇመሆኑ  

ማንኛውም ሰው ፇቃዯኝነቱን እስካሌሰጠ ዴረስ በማንኛውም የንግዴ እንቅስቃሴ ወይም 

ከመንግሥት ተቋማት ጋር ባሇው ግንኙነት የኤላክትሮኒክ መሌዔክትን እንዱጠቀም፣ 

እንዱያቀርብ ወይም እንዱቀበሌ አይገዯዴም። 

5. የተቆጣጣሪ ተቋሞች ኃሊፉነትና ተግባር 

1. ሚኒስቴሩ ይህን አዋጅ ይፇጽማሌ፤ያስፇጽማሌ፤ ሇአዋጁ ተፇጻሚነት ላልች 

መንግሥታዊ እና የግሌ ተቋሞችን ያስተባብራሌ፣ ይመራሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሥር የተዯነገጉ ተግባሮችን እና ኃሊፉነቶችን 

ሇመፇጸም ሚኒስቴሩ፡- 

ሀ) የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ የብቃት ዯረጃዎችን፣ 

ሇ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ኮሙኒኬሽንን፣  

ሏ) የመሏሌ አገናኞች የተጠያቂነት ገዯብን፤ 

መ) የሸማቾች መብት ጥበቃን 

ሠ) የኤላክትሮኒክ የመንግሥት አገሌግልቶች፤ 

ረ) የፋዳራሌ የኤላክትሮኒክ የሕጎች መዛገብን፤ 

ሰ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክት አመራር እና አጠባበቅ፤ 

ሸ) ዲታን ወዯ ኮምፑውተር የማስገባትና የኤላክትሮኒክ መሌዔክትን የማረጋገጫ 

ዖዳዎችን፣ እንዯዘሁም 
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ቀ) እንዲስፇሊጊነቱ በየጊዚው በሚወሰኑ ላልች ጉዲዮች ሪያ፣   

መመሪያዎችን ያወጣሌ፡፡ 

3. የኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ባሇሥሌጣን በዘህ አዋጅና በዘህ አዋጅ መሠረት በሚወጡ 

ዯንቦችና ላልች ሕጎች መሠረት የድት ኢቲ የድሜይን ስም ቦታን የመምራትና 

የማስተዲዯር ሥሌጣንና ተግባር ተሰጥቶታሌ። 

6. የብሔራዊ የዱጂታሌ ኢኮኖሚ ካውንስሌ መቋቋም 

1. በዘህ አዋጅ የብሔራዊ የዱጂታሌ ኢኮኖሚ ምክር ቤት ተቋቁሟሌ። 

2. የምክር ቤቱ አባሊት ሚኒስትሩን ጨምሮ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሰየማለ፤ 

ቁጥራቸውም እንዲስፇሊጊነቱ ይወሰናሌ። 

3. የምክር ቤቱ ሰብሳቢ በጠቅሊይ ሜኒስትሩ ይሰየማሌ፣ ሚኒስትሩ የምክር ቤቱን 

ጽህፇት ቤት በውስጡ ያዯራጃሌ፡፡  

4. ካውንስለ የኤላክትሮኒክ ግብይት እና የኤላክትሮኒክ የመንግሥት አገሌግልቶችን 

ጨምሮ በዱጂታሌ ኢኮኖሟ ሪያ መንግሥትን የማማከር ሚና አሇው። 

5. ካውንስለ አግባብነት ካሊቸው ከተሇያዩ የመንግሥት ተቋማት የተውጣጡ የሥራ 

ቡዴኖች ሉያቋቋም ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የኤላክትሮኒክ መሌዔክቶች 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ሕጋዊ መስፇርቶች 

7. ሕጋዊ ውጤት 

1. ኢንፍርሜሽን በኤላክትሮኒክ መሌዔክት ይዖት መቅረቡ ሕጋዊ ውጤት 

እንዲይኖረው አያዯርግም። 

2. ኢንፍርሜሽን በኤላክትሮኒክ መሌዔክት ውስጥ ተካቶ አሇመቅረቡና ሕጋዊ ውጤት 

እንዱኖረው ባዯረገው በዘህ መሌዔክት ውስጥ መጠቀሱ ኢንፍርሜሽኑ ሇተሊከሇት 

ሰው ተዯራሽ መሆን የሚችሌ ከሆነ ሕጋዊ ውጤት እንዲይኖረው አያዯርግም። 

8. ጽሁፌ 

ማንኛውም ኢንፍርሜሽን በጽሁፌ እንዱቀርብ በሕግ ግዳታ ከተጣሇ ይህ ኢንፍርሜሽን 

በኤላክትሮኒክ መሌክ ከቀረበ ወይም ከተቀመጠ፣ ተዯራሽ ከሆነ፣ እና በቀጣይ 
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ሇማመሳከሪያነት መዋሌ የሚችሌ ከሆነ የኢንፍርሜሽኑን አቀራረብ አስመሌክቶ 

የተጠየቀው ቅዴመ ሁኔታ እንዯተሟሊ ይቆጠራሌ። 

9. ፉርማ 

1. ማንኛውም ሰነዴ ፉርማ እንዱያርፌበት በሕግ ግዳታ ከተጣሇ እና የትኛው ፉርማ 

ተቀባይነት እንዲሇው ሕጉ  ካሌገሇጸ ፣ በኤላክትሮኒክስ የቀረበው ፉርማ በሕግ 

የተጠቀሰው ቅዴመ ሁኔታ እንዯተሟሊ የሚቆጠረው፦ 

ሀ) የግሇሰቡን ማንነት ሇመሇየት እና በኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ውስጥ የተካተተው   

   ኢንፍርሜሽን በግሇሰቡ የጸዯቀ መሆኑን የሚያመሊክት ዖዳ ጥቅም 

   ሊይ ከዋሇ፣ እና 

ሇ) ዖዳው ስምምነትን ጨምሮ ያለ ላልች ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት   

የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ሇመነጨበት ወይም ሇተሰራጨበት ዒሊማ 

አስተማማኝና ተስማሚ ሆኖ ከቀረበ ብቻ ነው፡፡ 

2. የኤላክትሮኒክ ፉርማ አስተማማኝ ነው የሚባሇው፦ 

ሀ) ጥቅም ሊይ በዋሇበት አግባብ፡፣ የኤላክትሮኒክ ፉርማ መፌጠሪያ ዖዳዎቹ 

ከላልች ሰዎች ጋር ሳይሆን ከፇራሚው ጋር የተቆራኘ ከሆነ፤ 

ሇ) ፉርማው በሚፇረምበት ወቅት፣ የኤላክትሮኒክ ፉርማ መፌጠሪያ ዖዳዎቹ 

በላሊ በማንኛውም ሰው ሥር ሳይሆን በራሱ በፇራሚው ቁጥጥር ሥር የነበሩ፣ 

እና ከግዲጅና ካሊስፇሊጊ ተጽዔኖ ነጻ ሆኖ የተፇረመ ከሆነ፤ እና 

ሏ) የኤላክትሮኒክ ፉርማው ከተፇረመ በኋሊ የተዯረገ ማንኛውም ሇውጥ ወይም 

ማሻሻያ በቀሊለ ሉዯረስበት የሚችሌ ከሆነ፤ ብቻ ነው። 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ቢኖርም የአንዴን ሰው የኤላክትሮኒክ 

ፉርማን ትክክሇኛነት ወይም ትክክሇኛ አሇመሆን በማንኛውም ሕጋዊ መንገዴ 

ማረጋገጥ ይቻሊሌ፣ 

4. በማንኛውም የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽን ፉርማን አስመሌክቶ በዘህ አዋጅ 

ባሌተሸፇኑ ጉዲዮች የኤላክትሮኒክ ፉርማ አዋጅ ተፇጻሚ ይሆናሌ። 

10. ማህተም 

ሕግ በሰነዴ ሊይ ማሕተም እንዱያርፌ ግዳታ ከጣሇ ሰነደ በኤላክትሮኒክ መሌዔክት 

ቅርጽ ከቀረበና በኤላክትሮኒክ ፉርማ መሠረት የዱጂታሌ ፉርማ ካረፇበት በሕግ 

የተቀመጠው ቅዴመ ሁኔታ እንዯተሟሊ ይቆጠራሌ። 
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11. እማኝ 

ሕግ በሰነዴ ሊይ የእማኞች ፉርማ እንዱያርፌ ግዳታ ከጣሇ፣ ሰነደ በኤላክትሮኒክ 

መሌዔክት ቅርጽ ከቀረበ እና በዘህ አዋጅ አንቀጽ 9 የተቀመጠው መሥፇርት የሚያሟሊ 

የምስክር የኤላክትሮኒክ ፉርማ ካረፇበት በሕግ የተቀመጠው ቅዴመ ሁኔታ እንዯተሟሊ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

12. ዋና ቅጅ 

1. ሕግ ኢንፍርሜሽን በዋና ቅጅ እንዱቀርብ ወይም እንዱቀመጥ ግዳታ ከጣሇ፦ 

ሀ) ኢንፍርሜሽኑ የመጨረሻውን ቅርጽ ይዜ በኤላክትሮኒክ መሌዔክት ወይም በላሊ 

መሌኩ ሇመጀመሪያ ጊዚ ከመነጨበት ጊዚ አንስቶ ያሇመቀየሩን የሚያሳይ 

አስተማማኝ ዋስትና ካሇ፤ እና 

 ሇ) ኢንፍርሜሽኑ በማንኛውም በተፇሇገ ጊዚ ጥቅም ሊይ ከማዋሌ አኳያ ተዯራሽና 

የሚነበብ ከሆነ፣ 

    የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ይህን ቅዴመ-ሁኔታ እንዲሟሊ ይቆጠራሌ። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሀ) ዴንጋጌ የኤላክትሮኒክ መሌዔክት 

ያሌተቀየረ መሆኑ የሚመዖነው፡- 

ሀ) ከኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን፣ ክምችትና ማሳየት ጋር በተያያዖ ከሚጨመሩ 

ወይም ከሚመነጩ ሇውጦች ውጪ ኢንፍርሜሽኑ ምለዔና ያሌተሇወጠ ሆኖ 

መቆየቱን በማገናዖብ፤ 

ሇ) ኢንፍርሜሽኑ የመነጨበት ዒሊማን በመመሌከት፤ እና 

ሏ) ላልች አግባብነት ያሊቸው ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ 

13. ተቀባይነት እና የማስረጃ ክብዯት 

1. የኤላክትሮኒክ መሌዔክቶች በማንኛውም የሕግ ሂዯቶች ተቀባይነት አሊቸው፤ እንዯ 

ማስረጃም ያገሇግሊለ፡፡ 

2. የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ የማስረጃ ክብዯት ሲመዖን፦ 

ሀ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ የመነጨበት፣ የተከማቸበት ወይም የተሰራጨበት    

    አግባብ አስተማማኝነት፤ 

ሇ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ይዖት ሳይቀየር የቆየበት መንገዴ አስተማማኝነት፣፤ 

ሏ) የመሌዔክቱ አመንጪ ተሇይቶ የታወቀበት መንገዴ፤ እና 
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መ) ፌርዴ ቤት አግባብነት አሊቸው ብል የሚያስቀምጣቸው ላልች እውነታዎች፤ 

ግምት ውስጥ ይገባለ፡፡ 

14. ማስቀመጥ 

1.  በሕግ ሰነድች፣ መሌዔክቶች እና ኢንፍርሜሽን እንዱቀመጡ ግዳታ ከጣሇ በሕግ 

የተቀመጠው ቅዴመ ሁኔታ እንዯተሟሊ የሚቆጠረው፦ 

ሀ) በኤላክትሮኒክ መሌዔክት ውስጥ የሚገኝ ኢንፍርሜሽን ተዯራሽ እና በቀጣይ 

    ሇማመሳከሪያነት መዋሌ የሚችሌ ከሆነ፤ 

ሇ) ኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ በተቀረጸበት፣ በተሊከበት፣ በዯረሰበት ጊዚ በመነሻ 

የነበረውን ይዖት ጠብቆ ከቆየ ወይም የመሌዔክቱ ይዖት ያሌተሇወጠ መሆኑን 

ማሳየት የሚቻሌ ከሆነ፤ እና 

ሏ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ሊኪና ተቀባይን፣ የተሊከበትን ወይም የዯረሰበትን ቀንና 

ሰዒትን ማወቅ የሚያስችሌ ከሆነ ነው፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) በተዯነገጉ ቅዴመ ሁኔታዎች ሪያ ሶስተኛ ወገኖች 

የሚሰጧቸው አገሌግልቶች እንዯ በቂ ይቆጠራለ፡፡ 

3. ሕግ ወረቀትን ማዔከሌ ያዯረጉ ሰነድችና መረጃዎች ሇተወሰኑ ዒመታቶች እንዱቆዩ 

የጣሇው ግዳታ በንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) በተጠቀሱ ሰነድች፣ መዛገቦችና 

ኢንፍርሜሽን ሊይ ተፇጻሚ ነው። 

4. በንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት ሰነድች፣ መሌዔክቶች ወይም ኢንፍርሜሽን 

እንዱቀመጡ የተጣሇው ግዳታ መሌዔክቶችን ሇመሊክ ወይም 

ሇመቀበሌ ሲባሌ ብቻ ጥቅም ሊይ በዋለ መሌዔክቶች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡ 

15.  ቅጅ እና አፃፃፌ 

1. በሕግ ሰነድች ከአንዴ በሊይ በሆኑ ቅጂዎች መቀመጥ፣ መቅረብ፣ መሊክ ወይም 

መስጠት አሇባቸው በማሇት ከዯነገገ፤ ሰነደ በኤላክትሮኒክ መሌዔክት ከተቀመጠ፣ 

ከቀረበ፣ ከተሊከ ወይም ከተሰጠ በሕግ የተቀመጠው ቅዴመ ሁኔታ እንዯተሟሊ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

2. በሕግ ሰነድች በታዖዖው አፃፃፌ እንዱቀርቡ ከዯነገገ፣ የኤላክትሮኒክ መሌዔክት 

የሆነ ሰነዴ በሕግ የተዯነገገውን ቅዴመ ሁኔታ አሟሌቷሌ የሚባሇው የኤላክትሮኒክ 

መሌዔክቱ፦ 
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ሀ) ከታዖዖው ቅርጽ ጋር ተመሳሳይ ወይም በአብዙኛው ተመሳሳይ በሆነ መሌኩ 

ፍርማት የተዯረገ ከሆነ፣፤ 

ሇ) በቀጣይ ሇማመሳከሪያነት መዋሌ እንዱችሌ ተዯራሽና ሉነበብ የሚችሌ፤ 

እና 

ሏ) ላሊ ሰው ጋር ሉቀመጥ የሚችሌ ከሆነ ነው። 

16. ክፌያ እና ዯረሰኝ 

1. ክፌያ እንዱፇፀም የሚጠይቅ ትራንዙክሽን ክፌያው በኤላክትሮኒክ መንገዴ 

ከተፇፀመና አግባብነት ያሇው የመንግሥት ተቋም ያስቀመጣቸው ላልች ቅዴመ 

ሁኔታዎች ከተሟለ በሕግ የተቀመጠው ቅዴመ ሁኔታ እንዯተሟሊ ይቆጠራሌ። 

አግባብነት ያሇው የመንግስት ተቋም የአፇፃፀም መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

2. ሕግ የክፌያ ዯረሰኝ እንዱሰጥ ግዳታ የሚጥሌ ከሆነ በሕግ የተቀመጠው ግዳታ 

እንዯተሟሊ የሚቆጠረው፦ 

 ሀ) ዯረሰኙ በኤላክትሮኒክ መሌዔክት ቅርጽ የተዖጋጀ፣          

ሇ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ የወረቀት ዯረሰኝ ይዖትን የሚያሟሊ፤ እንዯዘሁም  

ሏ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ በቀጣይ ሇማመሳከሪያነት መዋሌ እንዱችሌ   

   ተዯራሽና ሉነበብ የሚችሌ፤ ከሆነ ነው፡፡ 

17.  ስሇውሌ አመሠራረት 

ከውሌ አመሠራረት ጋር በተያያዖ ተዋዋይ ወገኖች ከዘህ በተቃራኒ ካሌተስማሙ 

በስተቀር፣ የውሌ አቀራረብ፣ የውሌ አቀባበሌ፣ የውሌ አቀራረብ ቀሪ መሆን፣ የውሌ 

አቀባበሌ ቀሪ መሆን፣ ወይም ላልች የመረጃ ሌውውጦች በሙለ ወይም በከፉሌ 

በኤላክትሮኒክ መንገዴ ሉገሇፁ ይችሊሌ። 

18. ሕጎችን በኤላክትሮኒክ መንገዴ ማተም 

ሕግ እንዱታተም ግዳታ ከተጣሇ ሕጉ በኤላክትሮኒክ መንገዴ ከታተመ በሕግ 

የተቀመጠው ቅዴመ ሁኔታ እንዯተሟሊ ይቆጠራሌ። 

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ኮሙኒኬሽን 

19. የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ምንጭ 

1. ኤላክትሮኒክ መሌዔክት፦ 

ሀ) በራሱ በአመንጪው፤ 
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ሇ)  አመንጪውን እንዱወክሌ ሥሌጣን በተሰጠው ሰው፤ ወይም 

      ሏ) አውቶማቲክ ሥርዒቱ ፔሮግራም በተዯረገው መሠረት አሇመሥራቱ ካሌተረጋገጠ 

በስተቀር፤ መሌዔክት በራሱ ጊዚ እንዱሌክ ተዯርጎ ፔሮግራም 

በተዯረገ የአውቶማቲክ ሥርዒት አማካይነት የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ በራሱ 

በአመንጪው ወይም በተወካዩ አማካይነት፤ 

የተሊከ ከሆነ የአመንጪው ነው ተብል ይወሰዲሌ፡፡ 

2. የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ተቀባዩ መሌእክቱ የተሊከው ከአመንጪው ነው ብል 

ግምት የሚወስዯው፦  

ሀ) መሌዔክቱ ከኢንፍርሜሽን አመንጪው የተሊከ መሆኑን ሇይቶ ሇማወቅ 

የሚያስችሌ ስምምነት የተዯረሰበት አሠራር ጥቅም ሊይ ከዋሇ፤ ወይም 

  ሇ) መሌዔክቱ ከአመንጪው ወይም ከወኪለ ጋር ያሇው ግንኙነት፣ አመንጪው 

የሚሌካቸው መሌዔክቶች የእርሱ እንዯሆኑ የሚያሳዩ ዖዳዎችን እንዱያገኝ 

የተመቻቸሇት ሰው ከፇጸማቸው ተግባሮች የመጣ ከሆነ ነው። 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተጠቀሰው ቢኖርም፤ ከላልች ምክንያቶች 

ባሻገር፡- 

ሀ) የመሌዔክቱ ተቀባይ መሌዔክቱ ከአመንጪው የተሊከ እንዲሌሆነ በጊዚ 

እንዱያውቅ መሌዔክት ተቀባዩ እርምጃ ሇመወሰዴ የሚያስችሌ በቂ ጊዚ 

የተሰጠው ከሆነ፣ ወይም  

ሇ) መሌዔክት ተቀባዩ ተገቢውን ጥንቃቄ በማዴረግ ወይም በአመንጪውና በእርሱ 

መካከሌ በተዯረገው ስምምነት መሠረት የማረጋገጫ ዖዳ በመከተሌ፤ 

መሌዔክቱ ከአመንጪው እንዲሌሆነ ካወቀ ወይም ሉያውቅ የሚችሌበት 

መንገዴ ካሇ፤ የኤላክትሮኒክ መሌእክቱ ህጋዊ ውጤት የሇውም፡፡ 

4. መሌዔክት ተቀባዩ መሌዔክቱ የመጀመሪያው መሌዔክት ቅጅ መሆኑን ካወቀ ወይም 

ሉያውቅ የሚችሌበት ሁኔታ ከላሇ በስተቀር፣ እያንዲንደን የኤላክትሮኒክ 

መሌዔክትን ራሱን የቻሇ አዱስ መሌዔክት አዴርጎ መቁጠርና ሇዘህም ተመጣጣኝ 

የሆነ እርምጃ መውሰዴ ይገባዋሌ፡፡ 
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20. መሌዔክት ስሇመዴረሱ የሚሰጥ ማረጋገጫ 

1. መሌዔክት አመንጪው የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱን ስሇመቀበለ ማረጋገጫ 

እንዱሰጠው ተቀባዩን ሉጠይቅ ይችሊሌ። የመሌዔክት አመንጪው ማረጋገጫ 

የሚሰጥበትን ፍርም ሇይቶ ካሌወሰነ መሌዔክት ተቀባዩ፥ 

ሀ) አውቶሜትዴ በሆነ ወይም በላሊ መንገዴ ምሊሽ በመስጠት፤ ወይም 

ሇ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱን ስሇመቀበለ አመንጪው እንዱረዲ የሚያዯርግ 

ማናቸውም ተግባርን በመፇጸም መሌዔክቱ ስሇመዴረሱ ሉያረጋግጥ ይችሊሌ። 

2. የመረጃ አመንጪው የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ሕጋዊ ውጤት የሚኖረው ከመሌዔክት 

ተቀባዩ ማረጋገጫ ሲሰጠው እንዯሆነ ገሌጾ ከሆነ፤ ተቀባይ መሌዔክቱ ስሇመዴረሱ 

የሊከው ማረጋገጫ ሇአመንጪው እስከሚዯርሰው ዴረስ መሌዔክቱ እንዲሌተሊከ 

ተዯርጎ ይቆጠራሌ፡፡  

3. ማረጋገጫው በተቀመጠው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ወይም በተዯረገው ስምምነት መሠረት 

ሇአመንጪው ካሌዯረሰ፣ ወይም የጊዚ ገዯብ ካሌተቀመጠ፣ ወይም ጊዚን አስመሌክቶ 

የተዯረሰ ስምምነት ከላሇ ተገቢ ነው ተብል በሚቆጠር ጊዚ ውስጥ ማረጋገጫው 

ካሌዯረሰ፣ አመንጪው፦ 

ሀ) ከተቀባይ መሌዔክቱን ስሇመቀበለ የሚያረጋግጥ መተማመኛ ያሌዯረሰው 

መሆኑን ሉያሳውቀው እና ይህን ማረጋገጫ በተወሰነ ቀነ ገዯብ ውስጥ 

እንዱዯርሰው ግዳታ ሉያስቀምጥ፤ እና 

ሇ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) በተገሇጸው የጊዚ ገዯብ ውስጥ አመንጪው 

ከመሌዔክት ተቀባዩ ማረጋገጫ ያሌዯረሰው ከሆነ ሇተቀባዩ ቀዴሞ የሊከሇት 

የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ፇጽሞ አሌተሊከም ብል እንዱቆጥር 

ማስታወቂያ ሉሰጠውና፣ ያለትን ላልች መብቶቹን ሉጠቀም ይችሊሌ፡፡ 

4. አመንጪው ከተቀባይ መሌዔክቱን ስሇመቀበለ የሚያረጋግጥ መተማመኛ ከተቀበሇ 

የመሌዔክቱ ተቀባይ የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱን እንዯተቀበሇ ተዯርጎ ግምት 

ይወሰዲሌ፡፡ 

5. ማረጋገጫው የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ሁሇቱ ወገኖች የተስማሙበትን ወይም 

ዯረጃውን በጠበቀ መመዖኛ ተሇይተው የተቀመጡ ቴክኒካዊ መስፇርቶችን 

የሚያሟለ መሆኑን ከገሇጸ እነዘህ የተቀመጡ መስፇርቶች እንዯተሟለ ይገመታሌ፡፡ 
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21. የኤላክትሮኒክ መሌዔክቶች የመሊኪያ እና የመቀበያ ጊዚና ቦታ 

1. በመሌዔክት አመንጪውና በተቀባዩ መካከሌ በላሊ መንገዴ ስምምነት ካሌተዯረገ 

በስተቀር የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ተሌኳሌ የሚባሇው መሌዔክቱ ከመረጃ 

አመንጪው ወይም ከወኪለ ውጪ በሆነ የመረጃ ሥርዒት ውስጥ ሲገባ 

ነው፡፡ 

2. በመሌዔክት አመንጪውና በተቀባዩ መካከሌ በላሊ መሌክ ስምምነት ካሌተዯረገ 

በስተቀር የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ከተቀባዩ ዖንዴ ስሇመዴረሱ በሚከተሇው አግባብ 

ይረጋገጣሌ፡- 

ሀ) የመሌዔክት ተቀባዩ የኤላክትሮኒክ መሌዔክትን ሇመቀበሌ ሲሌ የሇየው የመረጃ 

ሥርዒት ካሇ መረጃው ዯርሷሌ የሚባሇው የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ በዘህ 

የመረጃ ሥርዒት ውስጥ ሲገባ፣ ወይም ተቀባዩ መሌዔክቱን ሇመቀበሌ ባሌሇየው 

የመረጃ ሥርዒት በኩሌ የተቀበሇ ከሆነ፣ ወይም 

ሇ) ተቀባዩ መሌዔክት የሚቀበሌበትን የመረጃ ሥርዒት ሇይቶ ካሊስቀመጠ 

የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ዯርሶታሌ የሚባሇው የተቀባዩ ኤላክትሮኒክ ሥርዒት 

ውስጥ ሲገባ ነው፡፡ 

3. በመሌዔክት አመንጪውና በተቀባዩ መካከሌ በላሊ መሌክ ስምምነት ካሌተዯረገ 

በስተቀር የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ከአመንጭው የሥራ ቦታ ተሌኳሌ ተብል 

የሚወሰዯውና በተቀባይ የሥራ ቦታ ዯርሷሌ የሚባሇው፤ ከዘህ በታች ባሇው አኳኋን 

ሲቀርብ ነው፡- 

ሀ) የመሌዔክቱ አመንጪ ወይም ተቀባዩ ከአንዴ በሊይ የሥራ ቦታ ያሇው ከሆነ 

በሁሇቱ መካከሌ ከሚካሄዯው ትራንዙክሽን ጋር የቀረበ ግንኙነት ያሇው የሥራ 

ቦታ፤ ወይም ይህ ሇግንኙነቱ መሠረት የሆነው ትራንዙክሽን ከላሇ ዋናው የሥራ 

ቦታ እንዲግባብነቱ የመሌዔክቱ የመሊኪያ ወይም የመቀበያ ቦታ ተዯርጎ 

ይወሰዲሌ፤ወይም 

ሇ) የመሌዔክቱ አመንጪ ወይም ተቀባዩ የሥራ ቦታ የላሇው ከሆነ የመኖሪያ ቦታው 

እንዯ ሥራ ቦታ ያገሇግሊሌ። 

22. የሇውጥ ወይም የስህተት ውጤት 

1. የኤላክትሮኒክ መሌዔክት በሚተሊሇፌበት ወቅት ሇውጥ ወይም ስህተት ተፇጽሟሌ 

የሚባሇው የመሌዔክት አመንጪው እና ተቀባዩ አንዴን የዯህንነት ሥርዒትን ጥቅም 
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ሊይ ሇማዋሌ የተስማሙ ከሆነና አንዯኛው ወገን ይህን ሥርዒት ተከትል ካሌፇጸመ 

ነው፡፡ 

2. ሇውጥ ወይም ስህተት የፇጸመ አካሌ  ሇተቀየረው ወይም ሇተሳሳተው የኤላክትሮኒክ 

መሌዔክት ተጠያቂ ነው፡፡ 

3. የመሌዔክት አመንጪ ወይም ተቀባይ ተጠያቂ የማይሆነው ስህተቱ በወኪለ 

የተፇጸመ ከሆነና ወኪለ ስህተቱ እንዱታረም ዔዴሌ ያሊመቻቸ 

ከሆነ ነው፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተጠቀሰው መሠረት የተከሰተን ስህተት የተገነዖበ 

አካሌ፦ 

ሀ) ስህተቱን ወይም ሇውጡን ወዱያውኑ ላሊው ሰው እንዱያውቀው ማዴረግ 

እና ሇተቀበሇው መሌዔክት ተጠያዊ እንዯማይሆን ማሳወቅ አሇበት፤ 

እንዯዘሁም 

ሇ) ላሊው ወገን የሚሰጣቸውን ምክንያታዊ የሆኑ ትዔዙዜች ማክበርን ጨምሮ 

በተሳሳተው መሌዔክት መሠረት ያገኘውን ጥቅም የመመሇስ፣ የመዯምሰስና 

ላልች ምክንያታዊ የሆኑ እርምጃዎችን መውሰዴ ይገባዋሌ። 

ንዐስ ክፌሌ ሶስት 

የመሏሌ አገናኞች የተጠያቂነት ገዯብ  

23. አስተሊሊፉ 

1. የመሏሌ አገናኝ ኢንፍርሜሽን የማስተሊሇፌ አገሌግልቶች በሚሰጥበት ጊዚ ወይም 

ሇቀጥታ መስመር ይፊዊ ግንኙነት ተዯራሽነት በሜሰጥበት ጊዚ፦ 

ሀ) የቀጥታ መስመር ግንኙነቱን የማይቆጣጠር፤ 

ሇ) ስርጭቱን የማያመነጭ፤ 

ሏ) የስርጭቱን ተቀባይ የማይመርጥ፤ ወይም 

መ) በስርጭቱ ውስጥ ያለትን መረጃዎች የማይመርጥ ወይም የማይቀይር፣ ከሆነ 

ሇተሊሇፇው መረጃ ተጠያቂ አይሆንም፡፡ 

2. ኢንፍርሜሽን የማስተሊሇፌ፣ የመሊክ እና ተዯራሽ የማዴረግ ተግባር የአውቶማቲክን፣ 

የኮምፑውተር ሥርዒት የሂዯት ዯረጃዎችን እና ሇአጭር ጊዚ የሚቆይ ጊዚያዊ 

ክምችትን የሚያካትተው፦ 

ሀ) ስርጭቱን በመረጃ ሥርዒት ውስጥ ሇመሌቀቅ ብቻ ከሆነ፣ 
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ሇ) ስርጭቱ መሌዔክት ተቀባይ ነው ተብል ከሚገመተው ሰው ውጭ ሇላሊ ሰው 

ተዯራሽ እንዲይሆን ተዯርጎ ከተሇቀቀ፤ እና  

ሏ) ሇስርጭቱ ከሚያስፇሌገው በሊይ ሇማይቆይ ጊዚ የሚከማች ከሆነ፣ ነው፡፡ 

24. ይዜ ማቆየት 

የመሏሌ አገናኙ የኤላክትሮኒክ መዛገብ ይዜ የሚያቆየው የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱን 

ሇማግኘት ሇጠየቁ ተቀባዮች መሌዔክቱን ይበሌጥ ቀሌጣፊ በሆነ ሁኔታ ሇማስተሊሇፌ 

ከሆነ፤ እንዯዘሁም፦ 

1. የኤላክትሮኒክ መዛገቡን ካሌቀየረው፤ 

2. የኤላክትሮኒክ መዛገብ ተዯራሽነት ሁኔታዎችን ካከበረ፣ 

3. የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ወቅታዊ ማዴረግን በተመሇከተ በኢንደስትሪው ውስጥ 

በስፊት ዔውቅና ካገኙና ጥቅም ሊይ ከዋለ ዯንቦች ጋር የሚስማማ ከሆነ፤ 

4. በኤላክትሮኒክ መሌዔክት ሪያ መረጃ ከማግኘት ጋር በተያያዖ፣ በኢንደስትሪው 

በስፊት ተቀባይነት ካገኘና ጥቅም ሊይ ከዋሇ ሕጋዊ የቴክኖልጂ አጠቃቀም ጋር 

የማይጣረስ ከሆነ፤ እና 

5. የኤላክትሮኒክ መረጃውን እንዱያስወግዴ ወይም  ተዯራሽ እንዲይሆን ጥያቄ 

ሲቀርብሇት ይህንኑ የሚፇጽም ከሆነ፤  

የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱን በአውቶማቲክ ፣ በኮምፑውተር ሥርዒቱ የሂዯት ዯረጃዎች 

እና ሇአጭር ጊዚ በማከማቸቱ ተጠያቂ አይሆንም። 

25. ማስቀመጥ  

1. የኤላክትሮኒክ መሌዔክት ክምችትን የሚያካትት አገሌግልት የሚያቀርብ የመሏሌ 

አገናኝ ከኢንፍርሜሽን ክምችት ጋር ተያይዜ ሇሚነሳ ጉዲት፦ 

ሀ) ኢንፍርሜሽኑ ወይም ከኢንፍርሜሽኑ ጋር የተያያዖው ተግባር የሶስተኛ ወገን 

መብትን የሚጥስ መሆኑን ካሊወቀ፣  

 ሇ) የተከማቸውን ኢንፍርሜሽን ሕገ-ወጥ ባህርይ ካወቀ በኋሊ ወዱያውኑ 

ኢንፍርሜሽኑን የማውጣት ወይም እንዱህ ዒይነቱን ኢንፍርሜሽን ማግኘት 

እንዲይቻሌ የማዴረግ እርምጃ ከወሰዯ፣ ወይም 
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ሏ) በዘህ አዋጅ በተዯነገገው መሥረት ኢንፍርሜሽኑን እንዱያወርዴ ማስታወቂያ 

ሲዯርሰው ኢንፍርሜሽኑን ሇማስወገዴ ወይም ተዯራሽ እንዲይሆን ሇማዴረግ 

በፌጥነት እርምጃ ከወሰዯ፤  

   ተጠያቂ አይሆንም፡፡ 

2. ጥሰት የተፇጸመ መሆኑን በተመሇከተ የሚሰጡ ማስታወቂያዎችን እንዱቀበሌሇት 

ተወካይ ካሌሰየመ እና በሚሰጠው አገሌግልት በኩሌ በዴረ-ገጹ ሊይ ጭምር ሇህዛብ 

ተዯራሽ በሆኑ ስፌራዎች የተወካዩን ስም፣ አዴራሻ፣ የስሌክ ቁጥር እና የኢሜይሌ 

አዴራሻ ካሊሳወቀ በስተቀር፣ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገጉት 

የተጠያቂነት ገዯቦች በአገሌግልት ሰጪው ሊይ ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፡፡  

3. የአገሌግልቱ ተቀባይ ከአገሌግልት አቅራቢው ጋር ሆኖ የሚሰራ ከሆነ ንዐስ አንቀጽ 

(1) ተፇጻሚ አይሆንም፡፡ 

26. ኢንፍርሜሽን የማግኛ መሳሪያዎች 

የመሏሌ አገናኝ ተገሌጋዮችን የሶስተኛ ወገኖችን መብት ወዯሚጥሱ የኤላክትሮኒክ 

መሌዔክቶች ወይም የጥሰት ተግባራትን ወዯያ ዴረ-ገጾች የሚያመሊክት ወይም 

ከእነዘህ ዴረ ገጾች ጋር የሚያገናኝ ከሆነ፡- 

1. ኢንፍርሜሽኑ ወይም ከኢንፍርሜሽኑ ጋር የተያያዖው ተግባር የሶስተኛ ወገኖችን 

መብት የሚጥስ ስሇመሆኑ ግንዙቤ ከላሇው፤ 

2. የተግባሩ እውነታዎች ወይም ከባቢያዊ ሁኔታዎች ሊይ ግንዙቤ ከላሇው፤ 

3. የሶስተኛ ወገኖች መብትን አስመሌክቶ የኢንፍርሜሽኑ ባህርይ ግሌጽ  ካሌሆነ፣ 

4. ከተግባሩ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ያሇው የገንዖብ ጥቅም ካሊገኘ፤ ወይም 

5. የኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ የሶስተኛ ወገን መብቶችን የሚጥስ መሆኑ ከተገሇጸሇት 

በኋሊ ከኤላክትሮኒክ መሌዔክቱ ጋር የተያያ ኢንፍርሜሽኖችን አግባብነት ባሇው 

ጊዚ ውስጥ እንዱወገደ ወይም ተዯራሽ እንዲይሆኑ ካዯረገ፤ 

ሇዯረሰው ጉዲት ተጠያቂ አይሆንም፡፡ 

27. የይውረዴ ማስታወቂያ ስሇመስጠት 

1. ሇሶስተኛ ወገኖች ተዯራሽ ከተዯረገ ኢንፍርሜሽን ጋር በተያያዖ ቅሬታ ያሇው አካሌ 

ቅሬታውን ሇመሏሌ አገናኙ፣ ሇሚመሇከተው አገሌግልት ሰጪ፣ ወይም ሇሕጋዊ 

ወኪለ በጽሁፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 
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2. ቅሬታ ያሇው አካሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ(1) ኢንፍርሜሽኑ እንዱወርዴ 

ከመጠየቅ ባሻገር፡- 

ሀ) የአቤቱታ አቅራቢውን ሙለ ስም፣ አዴራሻ፣ ስሌክ ቁጥርና የኢሜሌ 

አዴራሻ፣ 

ሇ) የአቤቱታ አቅራቢውን የጽሁፌ ወይም የኤላክትሮኒክ ፉርማ፤  

ሏ) የተጣሱት መብቶች እና ዴርጊቱ ሕገወጥ ስሇመሆኑ ማብራሪያ፤  

መ) ክርክሩን ሇመፌታት መወሰዴ ያሇበትን የመፌትሔ እርምጃ፣ እና  

ሠ) ያቀረበው ቅሬታና ኢንፍርሜሽን ትክክሇኛ እና እውነተኛ መሆኑን   

    የሚያረጋግጥ መግሇጫን ማካተት አሇበት፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰጠ ማስታወቂያ ሃሰት መሆኑ 

እየታወቀ የቀረበ ከሆነ ማስታወቂያ አቅራቢው በፇጸመው ዴርጊት ምክንያት 

ሇዯረሰው ጉዲት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡  

4. በሏሰት በቀረበ ማስታወቂያ መሠረት መረጃ የማውረዴ ተግባር የፇጸመ የመሏሌ 

አገናኝ በኃሊፉነት አይጠየቅም፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አራት 

የሸማቾች መብት ጥበቃ 

28. የሚቀርቡ መረጃዎች  

1. ሸቀጦችን እና አገሌግልቶችን በኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽን አማካኝነት የሚያቀርብ 

አቅራቢ፦  

ሀ) ሙለ ስሙን፣ አዴራሻውን፡ የስሌክ ቁጥሩን፣ የዴረ ገጽና የኢሜይሌ 

አዴራሻውን፣ 

ሇ) የዖርፌ ማህበር አባሌ ከሆነ አባሌ የሆነበትን የዖርፌ ማህበርና የማህበሩን አዴራሻ፣ 

ሏ) አቅራቢው ተገዥ የሆነሇትን  የሥነ- ምግባር ዯንብና ሸማቹ የሥነ-ምግባር 

ዯንቡን በኤላክትሮኒክ መንገዴ ማግኘት የሚችሌበትን አግባብ፣  

መ) ሕጋዊ የንግዴ ተቋም ከሆነ የምዛገባ እና የፇቃዴ  ቁጥሮችን፣ የምዛገባ ቦታና 

የንግዴ ተቋሙን ኃሊፉዎች ስም፣  

ሠ) አቅራቢው ሕጋዊ ሰነድችን የሚቀበሌበትን አዴራሻ፤ 
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ረ) ሸማቹ ሇቀረበሇት የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽን በመረጃ ሊይ የተመሠረተ ውሳኔ 

እንዱወስን ሇማስቻሌ በአቅራቢው ስሇቀረቡ ሸቀጦችና አገሌግልቶች ዒበይት 

ባህሪያት የተሰጠ በቂ መግሇጫ፤ 

ሠ) የትራንስፕርት ወጪዎችን፣ ታክስ እና ላልች ክፌያዎችን ወይም ወጪዎችን 

ጨምሮ የሸቀጦቹን እና የአገሌግልቶቹን ሙለ ዋጋ፤  

ሸ) ግዥ ሇተፇጸመበት ሸቀጥና አገሌግልት ክፌያ የሚፇጸምበት የአገር ውስጥ የባንክ 

አካውንት ዛርዛርን ጨምሮ የክፌያ መፇጸሚያ መንገዴ፤ 

ቀ) ዋስትናዎችን ጨምሮ ማንኛቸውም ሇትራንዙክሽኑ ተፇጻሚ የሚሆኑ ስምምነቶችና 

እነዘህ ስምምነቶች ሸማቾች በኤላክትሮኒክ እንዳት ሉያገኙት፣ ሉያከማቹት እና 

ቅጅ ሉያዖጋጁሇት እንዯሚችለ የሚገሌጽ ማብራሪያ፤ 

በ) ሸቀጦቹ ሇሸማች የሚሊኩበት እና አገሌግልቶቹ ሇሸማች የሚዯርሱበት ጊዚን፤ 

ተ) ሸማቾች የግብይቱን ሙለ መረጃ ማግኘት የሚችለበት ጊዚ እና ሁኔታ፣ 

ቸ) የተሸጠ ዔቃን ስሇመመሇስ፣ ስሇመሇወጥ እና የተፇጸመን ክፌያ ተመሊሽ ማዴረግን 

በሚመሇከት አቅራቢው የሚከተሇው ፕሉሲ፤  

ኀ) አቅራቢው ተገዥ የሆነሇት አማራጭ የግጭት መፌቻ ዯንብ እና ሸማቹ የዘህን 

ዯንብ ዛርዛር ይዖት በኤላክትሮኒክ መንገዴ ማግኘት የሚችሌበት አግባብ፣  

ነ) ከክፌያና የሸማቹ ግሊዊ መረጃ ጋር በተያያዖ አቅራቢው የሚከተሇው የዯህንነት 

ሥርዒቶች እና የሚስጥራዊነት ፕሉሲ፤ እና  

ኘ) እንዯ አስፇሊጊነቱ የሸቀጦችና የአገሌግልቶች አቅርቦት ቀጣይነት ባሇው አኳኋን 

እንዱሆን ስምምነት ተዯርጎ ከሆነ ስምምነቱ ጸንቶ የሚቆይበት አነስተኛው ጊዚ፤ 

የሚገሌጽ ኢንፍርሜሽን ሇሸማቹ ሸቀጦቹና አገሌግልቶቹ በሚቀርብበት ዴረገጽ 

ሊይ ማስቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡  

2. አቅራቢው ሇሸማቾች፡- 

ሀ) ሙለ የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽኑን እንዱገመግሙ፤  

ሇ) ስህተቶችን እንዱያስተካክለ፤ እና  

ሏ) የግዥ ትዔዙዛ ከመስጠታቸው አስቀዴመው ትራንዙክሸኑን ትተው እንዱወጡ፤   

    ዔዴሌ መስጠት አሇበት፡፡ 
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3. አቅራቢው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2)የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች ካሊሟሊ 

ሸማቹ ሸቀጦቹን እና አገሌግልቶችን በተቀበሇ 14 ቀናት ውስጥ ትራንዙክሽኑን 

ሉሰርዖው ይችሊሌ።  

4. ትራንዙክሽኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ከተሰረዖ፦ 

ሀ) ሸማቹ ከአቅራቢው የመጣሇትን ምርት ይመሌሳሌ፤ ወይም እንዲግባብነቱ 

የቀረበሇትን አገሌግልት መጠቀም ያቆማሌ፣ 

ሇ) አቅራቢው የተፇጸመውን ሙለ ክፌያ ተመሊሽ ያዯርጋሌ፡፡  

5. አቅራቢው ትራንዙክሽሸኑ ሇተካሄዯበት ጊዚና ሇትራንዙክሸኑ የሚመጥን፣ ተቀባይነት 

ያሇውና ዯረጃውን የጠበቀ ቴክኖልጂ በመጠቀም ዯህንነቱ በሚገባ የተረጋገጠ የክፌያ 

ሥርዒት ይተገብራሌ፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) የተጣሇበትን ግዳታ ባሇመወጣቱ በሸማቹ ሊይ ጉዲት 

ቢዯርስ አቅራቢው ሇዯረሰው ጉዲት ተጠያቂ ነው፡፡  

29. ውሌ ማቋረጥ  

1. የሸቀጦቹን ባህርይ ታሳቢ በማዴረግ ሸማቹ ያሇ ምንም ምክንያት እና ቅጣት 

ዔቃውን ከተቀበሇበት ቀን ጀምሮ ባለ በሰባት (7) ቀናት ውስጥ ወይም 

አገሌግልቶቹን መቀበሌ ከጀመረበት በኋሊ ባለት ሰባት (7) ቀናት ውስጥ 

የኤላክትሮኒክ ትራንዙክሽኑን ሉሰርዖው ይችሊሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ተፇጻሚ ሲሆን በሸማቹ ሊይ ሉጣሌ 

የሚገባው ክፌያ ሸቀጡን ተመሊሽ ሇማዴረግ የሚወጣ ቀጥተኛ ወጪ ብቻ ነው። 

3. ሸማቹ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇጸውን መብት ተግባራዊ ከማዴረጉ 

በፉት ሇሸቀጦቹ ወይም ሇአገሌግልቶቹ ክፌያ ፇጽሞ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(2) የተጠቀሰው ወጪ ከሙለ ክፌያው ሊይ ተቀናሽ ተዯርጎ የማስመሇስ መብት 

አሇው፤ ክፌያው ተመሊሽ የሚዯረግሇት ውለ ከተሰረዖ በኋሊ ባለት 30 ቀናት ውስጥ 

ነው።  

30. ሸማች ሇግዥ ባሌጠየቃቸው ጉዲዮች ሪያ የሚዯረጉ ኮሙኒኬሽኖች 

1. ጥያቄ ባሌቀረበባቸው ጉዲዮች ሊይ የንግዴ ኮሙኒኬሽኖችን ሇሸማቾች የሚሌክ 

ማንኛውም ሰው ሸማቹ ስሙ ከዘህ ሰው የመሌዔክት ተቀባዮች ዛርዛር ውስጥ 

እንዱሰረዛ አማራጭ ሉያቀርብሇት ይገባሌ። 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

293 

 

2. ጥያቄ ባሌቀረበባቸው ጉዲዮች ሊይ የንግዴ ኮሙኒኬሽኖችን ሇሸማቾች የሚሌክ 

ማንኛውም ሰው ሲጠይቀው የሸማቹን ግሊዊ ኢንፍርሜሽን ያገኘበትን ምንጭ 

መስጠት አሇበት። 

3. ሸማቹ ጥያቄ  ባሊቀረበበት ጉዲይ ሊይ ሇቀረበሇት የንግዴ ኮሙኒኬሽኖች ምሊሽ 

ካሌሰጠ በሁሇቱ መካከሌ ስምምነት እንዯተፇፀመ ተዯርጎ አይወሰዴም። 

31. የውሌ አፇፃፀም  

1. ተዋዋይ ወገኖች ከዘህ በተቃራኒ ካሌተስማሙ በስተቀር አቅራቢው ትዔዙን 

ከተቀበሇበት ቀን አንስቶ ባለት በሰሊሳ (30) ቀናት ውስጥ ትዔዙን መፇፀም 

አሇበት። 

2. አቅራቢው ትዔዙን በ30 ቀናት ውስጥ ወይም በላሊ በተስማሙበት ጊዚ ውስጥ 

ካሌፇፀመ ሸማቹ እነዘህ የውሌ መፇፀሚያ ጊዚዎች እንዯተጠናቀቁ የሰባት ቀናት 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት ስምምነቱን ሉሰርዛ ይችሊሌ። 

3. አቅራቢው ሇማቅረብ የተስማማባቸው ሸቀጦች ወይም አገሌግልቶች የማይገኙ 

ከመሆናቸው የተነሳ የስምምነት ግዳታዎቹን መፇፀም ካሌቻሇ ይህንኑ እውነታ 

ሇሸማቹ ወዱያውኑ በማሳወቅ ሸማቹ የፇፀመውን ማንኛውንም ክፌያ በሰባት ቀናት 

ውስጥ ተመሊሽ ማዴረግ አሇበት።  

32. የውጭ አገራት ሕጎች ተፇፃሚነት  

ተዋዋዮች ስምምነታቸው የሚገዙበትን የሕግ ሥርዒት አስመሌክቶ የተስማሙባቸው 

ስምምነቶች የትኛውም ይሁኑ በዘህ አዋጅ ውስጥ የተመሇከተው የሸማቾች ጥበቃ 

ዴንጋጌዎች ገዥ ናቸው።  

33. ቀሪ የማይዯረጉ መብቶች 

1. በዘህ አዋጅ ውስጥ የተመሇከቱትን መብቶች አጠቃቀም የሚያስቀር ማንኛውም 

የስምምነት ውሌ ዋጋ አይኖረውም። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም በላሊ በማንኛውም ሕግ ውስጥ 

ሇሸማቾች የተሻሇ መብት የሚሰጡ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ። 

34. አቤቱታ ስሇማቅረብ 

ሸማቹ በአቅራቢው በኩሌ የተፇፀሙ እና የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚሜጻረሩ 

ዴርጊቶችን አስመሌክቶ ሇሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ቅሬታውን ሉያቀርብ ይችሊሌ። 
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ንዐስ ክፌሌ አምስት 

የኤላክትሮኒክ የመንግሥት አገሌግልቶች 

35. ሰነዴን በኤላክትሮኒክ መቀበሌና መስጠት 

1. በሕግ መሠረት ሰነድችን የሚቀበሌ፣ የሚያዖጋጅ፣ የሚያስቀምጥ፣ ፇቃዴ የሚሠጥ፣ 

የክፌያ ሥርዒት የዖረጋ ማንኛውም መንግሥታዊ ተቋም ሰነድችን፣ ፇቃድችን፣ 

ወይም የክፌያ ሥርዒቶችን በኤላክትሮኒክ ቅርጽ ወይም መንገዴ ሉቀበሌ፣ ሉያዖጋጅ 

እና ሉሰጥ ይችሊሌ። 

2. አንዴ የመንግስት ተቋም በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከቱትን ተግባራት 

ሲያከናውን፦ 

ሀ) የመዛገብ አያያዛ ሁኔታ፣ የሰነድች ቅርጽ እና መሌዔክቶች የሚሰራጩበትን 

አግባብ፤ 

ሇ) በኤላክትሮኒክ ሰነዴ ሊይ ፉርማ የሚያርፌበትን ቦታ እና ጥቅም ሊይ 

የሚውሇውን የፉርማ ዒይነት፣ 

ሏ) የኤላክትሮኒክ ፉርማ የሚያርፌበትን አግባብና ዖዳ እና በሰርተፉኬት ሰጪ 

ባሇሥሌጣን ከተቀመጠው ሁኔታ ጋር የማይቃረኑ ተፇሊጊ መስፇርቶች፤ 

መ) የኤላክትሮኒክ መሌዔክቶችን ትክክሇኛነትና ዋና ቅጅ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ 

እና በአስተማማኝ ሁኔታ ተጠብቀው የሚቆዩበትን ሁኔታ ሇመፇተሽ ጥቅም ሊይ 

የሚውሌ ሥርዒት፤ እና  

ሠ) ከሊይ ከተጠቀሱት ሰነድች ጋር የተገናኘ ሇኤላክትሮኒክ መሌዔክት እና የክፌያ 

ዖዳዎች ጠቃሚ ናቸው ተብሇው የሚታሰቡ ላልች አስፇሊጊ ክፌልችን፤ ሇይቶ 

በዛርዛር ሉወስን ይችሊሌ። 

3. የመንግስት ተቋማት ሇኤላክትሮኒክ መሌዔክቶች እና ሇኤላክትሮኒክ ፉርማዎች 

አጠቃቀም የሊቁ የዯህንነት መስፇርቶችን መጠቀም አሇባቸው። 

4. የመንግስት ተቋማት ይህ አዋጅ ሥራ ሊይ ከዋሇበት ጊዚ ጀምሮ ባሇው አንዴ ዒመት 

ውስጥ የኤላክትሮኒክ አገሌግልቶችን መስጠት መጀመር አሇባቸው። 

36. የፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ ነጋሪት ጋዚጣ መቋቋም 

1.  የፋዯራሌ የሕግ ጋዚጣ የሆነ በሕዛብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የሚወጣ 

የፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ ነጋሪት ጋዚጣ በዘህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 
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2. በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 2 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ፦ 

ሀ) ማንኛውም የፋዯራሌ መንግሥት ሕግ የሚወጣው በፋዯራለ የኤላክትሮኒክ 

ነጋሪት ጋዚጣ ነው፤ 

ሇ) ማንኛውም የፋዯራሌ እና የክሌሌ ሕግ አውጪ፣ አስፇጻሚ፣ እና ተርጓሚ 

እንዱሁም ማንኛውም ሰው በፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ ነጋሪት ጋዚጣ የሚወጣ 

ሕግን የመቀበሌ ግዳታ አሇበት፤ 

ሏ) የፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ ነጋሪት ጋዚጣ የሚታተመው በአማርኛ እና 

በእንግሉዖኛ ቋንቋዎች ነው፤ በሁሇቱ ቋንቋዎች መካከሌ የይዖት ሌዩነት 

በሚፇጠርበት ጊዚ የአማርኛው የበሊይነት ይኖረዋሌ፡፡  

3. ማንኛውም ህግ በፋዳራሌ የኤላክትሮኒክ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ይወጣሌ፡፡ 

37. የፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ የሕጎች መዛገብ መቋቋም  

1. የፋዯራሌ የሕግ ጋዚጣ የሆነ በህዛብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት  የሚወጣ 

የፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ የሕጎችተ መዛገብ በዘህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 2 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ፦ 

ሀ) ማንኛውም የፋዯራሌ አስፇጻሜ አካሊት የሚያወጧቸው መመሪያዎች የሚወጡት 

በፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ የሕጎች መዛገብ ነው፤ 

ሇ) ማንኛውም የፋዯራሌ እና የክሌሌ ሕግ አውጪ፣ አስፇጻሚ፣ እና ተርጓሚ 

እንዱሁም ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው 

አካሌ በፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ የሕጎች መዛገብ የሚወጣ ሕግን የመቀበሌ 

ግዳታ አሇበት፣  

ሏ) የፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ የሕጎች መዛገብ የሚታተመው በአማርኛ እና 

በእንግሉዖኛ ቋንቋዎች ነው፤ በሁሇቱ ቋንቋዎች መካከሌ የይዖት ሌዩነት 

በሚፇጠርበት ጊዚ የአማርኛው የበሊይነት ይኖረዋሌ።  

3. መመሪያዎች በፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ የሕጎች መዛገብ ታትሞ የወጡበት ቀን ሕጉ 

የታተመበት ቀን እንዯሆነ ይቆጠራሌ።  

4. የኢኖቬሽንና የቴክኖልጂ ሚኒስቴር የፋዯራሌ የኤላክትሮኒክ የሕጎች መዛገብን 

ቴክኒካዊ ጉዲዮች ያስተዲዴራሌ።  
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5. በንዐስ አንቀጽ (4) የተጣሇበትን ግዳታ መወጣት ይችሌ ዖንዴ፣ የፋዯራለ አስፇጻሚ 

አካሊት የሚያወጧቸውን መመሪያዎች፣ ተግባራዊ ከመዯረጋቸው በፉት የወረቀት እና 

የኤላክትሮኒክ ቅጅዎች ሇሚኒስቴሩ የማቅረብ ግዳታ አሇባቸው፤ እነዘህ ቅጅዎች 

በአማርኛ እና በእንግሉዖኛ ቋንቋ መቅረብ አሇባቸው። 

ክፌሌ ሶስት 

የድሜን ስም ማኔጅመንት 

38. የድሜን ስም ሬጂስትራር  

ባሇሥሌጣኑ የድሜን ስም ሬጅስትራር በመሆን ያገሇግሊሌ፣ የድሜን ስም ማኔጅመንት 

የሥራ ክፌሌ ይፇጥራሌ።  

39. የባሇሥሌጣኑ ሥሌጣንና ኃሊፉነት  

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 38 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇሥሌጣኑ የሚከተለትን 

ተግባራት ያከናውናሌ፦ 

ሀ) የኢቲ ድሜይን ስም ቦታን ያስተዲዴራሌ፣ ይመራሌ፤  

ሇ ሇመዛጋቢ ተቋሞች ፇቃዴ  ይሰጣሌ ፤ይቆጣጠራሌ፤ 

ሏ) ሇመዛጋቢ ወኪልች ፇቃዴ ይሰጣሌ ይቆጣጠራሌ፤ 

መ) የኢቲ ድሜይን ስም ቦታን በማስተዲዯር ረገዴ የተገኙ የተሻለ ዒሇማቀፊዊ 

ተሞክሮዎች እንዱስፊፈ ያዯርጋሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇሥሌጣኑ፥ 

ሀ) አጠቃሊይ የድት ኢቲ ድሜይን ስም ቦታ አስተዲዯር እና ማኔጅመንትን፤ 

ሇ) ሇድሜይን ስም ምዛገባ የሚያስፇሌጉ መስፇርቶች እና ሥነ-ሥርዒቶችን፤ እና 

ሏ) የምዛገባ ሰነደ አያያዛና ተጠቃሚዎች ከሰነደ መረጃ የሚያገኙበት አግባብ፤ 

በተመሇከተ መመሪያዎችን ያወጣሌ፡፡  

3. ባሇሥሌጣኑ የድሜይን ስም ምዛገባ በሚያስገኘው ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ሪያ 

የህብረተሰቡን ግንዙቤ የማሳዯግ ሥራ ይሠራሌ። 

4. ባሇሥሌጣኑ ከድሜይን ስም ቁጥጥር ጋር በተያያዖ፦ 

ሀ) አስፇሊጊ ናቸው ብል ባመናቸው ጉዲዮች ሊይ ምርመራዎችን ሉያካሂዴ ይችሊሌ፣ 

 ሇ) በአገር ውስጥና በላልች አካባቢዎች ከድሜይን ስም ሥርዒት ጋር በተያያዖ በታዩ 

ሇውጦች ሪያ ምርምሮችን ያካሂዲሌ፤  
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ሏ) የድት ኢቲ ድሜይን ስም የዚጎችን ፌሊጎት በምን ያህሌ ዯረጃ እንዲሟሊ   

   በቀጣይነት ያጠናሌ፣ ይገመግማሌ፤ እና 

መ) በኢትዮጵያ የሚካሄዴ የድሜይን ስም ምዛገባን የሚመሇከቱ መረጃዎችን 

   ሉያሰራጭ ይችሊሌ፡፡ 

5. ባሇሥሌጣኑ ይህ አዋጅ ፀዴቆ ሥራ ሊይ ከመዋለ በፉት የተፇጠሩ የድት ኢቲ 

ድሜይን ስም ቦታን የመምራትና የማስተዲዯር ሥራ ሊይ የተሰማራ ማንኛውንም 

ተቋም መብቶችና ጥቅሞችን ይጠብቃሌ፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) የተጠቀሱት እና በድት ኢቲ ድሜይን 

ማኔጅመንትና አስተዲዯር ሊይ የራሳቸው መብቶችና ጥቅሞች ያሎቸው ተቋሞች፥ 

ሀ) በውክሌና በያዝቸው ንዐስ ድሜይኖች ሊይ ሇስዴስት ወራት ያህሌ ጊዚ 

እንዱሠሩ፤ እና  

ሇ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) የተጠቀሰው የስዴስት ወር ጊዚ ካበቃ 

በኋሊ በመዛጋቢነት እንዱመዯቡ፣ ከላልች በተሇየ ቅዴሚያ ይሰጣቸዋሌ፡፡  

40. የድሜይን ስሞችን ያሇፇቃዴ ማስተዲዯር 

1. ፇቃዴ ሳይሰጠው ሁሇተኛ ዯረጃ የድሜይን ስምን ያስተዲዯረ፣ የመራ ወይም ሥራ 

ሊይ ያዋሇ ማንኛውም ሰው ከስዴስት ወር በማያንስ ቀሊሌ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇፀው ዴርጊት በመፇፀሙ ምክንያት በሶስተኛ 

ወገን ጥቅም ሊይ ጉዲት ዯርሶ ከሆነ ወይም ተከሳሹ ዴርጊቱን የተፇፀመው ሇራሱ 

ወይም ሇሶስተኛ ወገን ያሌተገባ ጥቅም ሇማስገኘት አስቦ ከሆነ ከአንዴ ዒመት እስከ 

አምስት ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተጠቀሰው ዴርጊት የተፇፀመው በህግ 

ሰውነት በተሰጠው ተቋም በሆነ ጊዚ እንዯ አግባብነቱ ከብር አንዴ መቶ ሺህ 

(100,000 )ብር በማያንስ የገንዖብ ቅጣት የሚሜያስቀጣ ይሆናሌ፡፡  

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

41. የአንቀሳቃሾች ግዳታዎች  

1. የኤላክትሮኒክ ንግዴ አንቀሳቃሾች፤ የኤላክትሮኒክ ንግዴ ፔሊትፍርም አንቀሳቃሾች፣ 

እና የኤላክትሮኒክ ንግዴ መካከሇኛ አንቀሳቃሾች እንዯ ንግዴ ተቋማት ዔውቅና 

ይሰጣቸዋሌ፤ የንግዴ ተቋማት የሚገባቸው ሕጎችም በእነሱ ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 
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2. የኤላክትሮኒክ ንግዴ ፔሊትፍርም አንቀሳቃሾች በእነርሱ ፔሊትፍርም ሊይ ሸቀጦች 

ወይም አገሌግልቶች ሉያቀርቡ ከሚፇሌጉ የኤላክትሮኒክ ንግዴ አንቀሳቃሾች 

ማንነታቸውን፣ አዴራሻና ተዙማጅ መረጃን፣ ፇቃዲቸውን እና ላልች መሠሌ 

መረጃዎች እንዱያቀርቡሊቸው መጠየቅ አሇባቸው፤ የእነዘህንም መረጃዎች 

ትክክሇኛነት ማጣራት፣ መመዛገብ፣ መረጃዎቹን በየጊዚው ማስተካከሌና ማረም 

አሇባቸው፡፡  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ውስጥ በኤላክትሮኒክ ንግዴ ፔሊትፍርም 

አንቀሳቃሾች ሊይ የተጣለ ግዳታዎች በኤላክትሮኒክ ንግዴ መካከሇኛ አንቀሳቃሾች 

ሊይ ተፇፃሚ ናቸው፡፡ 

4. አንቀሳቃሾች ሇገበያ ከሚያቀርቧቸው ምርት እና አገሌግልት ውስጥ 50% 

የሚያህሇው የአገር ውስጥ ምርት እና አገሌግልት መሆኑን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 

5. የፇጣን መሌዔክት አገሌግልት ሰጪዎች በኤላክትሮኒክ ግብይት ውስጥ ያሊቸው 

ሚና እውቅና ተሰጥቶታሌ፡፡ 

42. አሇመግባባቶችን የመፌቻ መንገድች  

1. የኤላክትሮኒክ ንግዴ ፔሊትፍርም አመቻቾች አሇመግባባቶችን የመፌቻ አማራጭ 

መንገድች መቀየስ አሇባቸው፡፡  

2. ባሇሥሌጣኑ የድሜይን ስም ማኔጅመንትና አስተዲዯርን አስመሌክቶ 

አሇመግባባቶችን የሚፇታበት አማራጭ መንገድችን መቀየስ አሇበት፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) ሥር በሚወዴቁ ጉዲዮች መፌትሔ 

ያሊገኙ በዘህ አዋጅ፣ እና ይህን አዋጅ መሠረት በማዴረግ በሚወጡ ዯንቦች ወይም 

መመሪያዎች በተመሠረተ የግሌግሌ የዲኝነት ሥርዒት ቀርቦ እሌባት ያገኛሌ፡፡  

43. ሚስጥር የመጠበቅ ግዳታ  

1. በዘህ አዋጅ ወይም አግባብነት ባሇው በላሊ ሕግ ከተፇቀዯሊቸው ሰዎች በስተቀር 

የኤላክትሮኒክስ መሌዔክቶችን፣ ላልች የጽሐፌ ሰነድችን ወይም ላልች 

የኤላክትሮኒክ መሳሪያዎችን ማግኘት የሚችሌ ማንኛውም ሰው በዘህ አግባብ 

ያገኘውን ሚስጥር የመጠበቅ ግዳታ አሇበት። 

2. በዘህ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው የተጣሰ እንዯሆነ ዴርጊቱ በወንጀሌ ሕጉ 

ዴንጋጌዎች መሠረት የሚያሰቀጣ ይሆናሌ፡፡ 
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44. ተፇፃሚ የማይሆኑ ሕጎች  

ከዘህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ በዘህ አዋጅ ውስጥ በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ 

ተፇፃሚነት የሇውም።  

45. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1.  የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ። 

2. ሚኒስቴሩ ይህንን አዋጅና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የሚወጣ ዯንብ 

ሇማስፇፀም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ።  

3. ባሇሥሌጣኑ ከሚኒስቴሩ ጋር በመመካከር በዘህ አዋጅና በዘህ አዋጅ መሠረት 

ከሚወጡ ዯንቦች በሚመነጩ ጉዲዮች ሊይ መመሪያ ማውጣት ይችሊሌ። 

46. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ  

ይህ አዋጅ በምክር ቤቱ ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዒ.ም 

ሣህሇወርቅ  ዖውዳ 

የኢትዮጽያ   ፋዯራሊዊ  ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ  ፔሬዘዲንት 
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መ/ ኢንደስትሪ ሌማት 

አዋጅ ቁጥር 886/2007 

የኢንደስትሪ ፒርኮች አዋጅ 

የአገሪቱን የኢኮኖሚ ትራንስፍርሜሽንና ሌማትን ሉያፊጥኑ የሚችለ የኢንደስትሪ 

ፒርኮችን በተመረጡ አካባቢዎች በማቋቋም ውጤታማ የአገር ውስጥ እና የውጭ ቀጥተኛ 

ኢንቨስትመንትን በመሳብ ኢንደስትሪዎችን ማሳዯግና ተዙማጅ የስራ እዴሌ መፌጠር 

በማስፇሇጉ፤  

የኤክስፕርት ሌማት ማሳዯግን፣ የአካባቢና የሰው ዯኅንነት መጠበቅን እና በቁጠባ መሬት 

መጠቀምን እንዱሁም የከተሞች ዔዴገት በዔቅዴና በስርዒት የመምራትን አስፇሊጊነት 

በመገንዖብ፤ 

የኢንደስትሪ ፒርኮችን ሇማቋቋም፣ የአሰራር፣ የሌማት፣ የአስተዲዯር እና የቁጥጥር ስርዒትን 

ማረጋገጥ የሚያስችለ የኢንደስትሪ ፒርኮች የሚመሇከት የሕግ ማዔቀፌ ማውጣት ያሇውን 

ከፌተኛ ጠቀሜታ በመረዲት፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራስያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግሥት አንቀፅ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡  

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የኢንደስትሪ ፒርኮች አዋጅ ቁጥር 886/2007”ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያስጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፦  

1. “ኢንደስትሪ ፒርክ” ማሇት የኢንደስትሪ እዴገትን፣ ብክሇት በአካባቢና በሰው 

ሊይ የሚያዯርሰውን ተፅዔኖ መቀነስንና የከተሞች ዔዴገት በዔቅዴና በስርዒት 

መምራት ዒበይት ዒሊማዎችን የያዖ ሆኖ ዔቅዴን መሰረት አዴርጎ እንዯ መንገዴ፣ 

የኤላክትሪክ ኃይሌ፣ ውሃ፣ የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት እና የመሳሰለ አስፇሊጊ 

መሰረተ ሌማቶች ተሟሌተውሇት እና ሌዩ የማበረታቻ ዔቅዴ ኖሮት፣ ሁለን-

አቀፌ፣ የተቀናጀ፣ ፇርጀ-ብ ወይም አንዴ አይነት ወይም ተመሳሳይነት ያሊቸው 

ኢንደስትሪዎች በተመጋጋቢነት ሇማሌማት የሚቋቋም፣ ዴንበር የተበጀሇት 
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በቦርዴ የተሰየመ የተወሰነ ቦታ ሲሆን ሌዩ የኢኮኖሚ ቀጠና፣ የቴክኖልጂ 

ፒርክን፣ የኤክስፕርት ማቀነባበሪያ ቀጠናን፣ የአግሮ-ፔሮሰሲንግ ቀጠናን፣ ነፃ 

የንግዴ ቀጠናን እና ላልች ተመሳሳይ በኢንቨስትመንት ቦርዴ የሚሰየሙትን 

ይጨምራሌ፤ 

2. “ሀብት” ማሇት ማንኛውም ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር በተያያዖ የመንግሥት፣ 

የመንግሥትና የግሌ ወይም የግሌ ንብረት መብትና ጥቅም ሆኖ የማይንቀሳቀስ፣ 

የሚንቀሳቀስ ወይም ግፌነት የላሇው ንብረት ነው፤ 

3. “መሬት” ማሇት ሇኢንደስትሪ ፒርክ ሌማት ዒሊማ የተሰየመ ማንኛውም መሬት 

ነው፤ 

4. “የሇማ መሬት” ማሇት እንዯ መንገዴ ፣ ውኃ ፣ ማብራት ፣ ስሌክ ፣ ዯረቅና ፇሳሽ 

ቆሻሻ ማስወገጃ ሥርዒት ፣ የአየር ብክሇት መቀነሻ ስርዒት እና የመሣሰለ 

አስፇሊጊ መሠረተ ሌማቶች የተሟለሇት መሬት ነው፤ 

5. “ሉዛ” ማሇት በጊዚ በተገዯበ ውሌ መሠረት የኢንደስትሪ ፒርክ መሬት 

የመጠቀም መብት የሚገኝበት የመሬት ይዜታ ስሪት ነው፤ 

6. “ማሌማት መጀመር” ማሇት እንዯአገባቡ፡- 

ሀ) የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ሲሆን እንዯ መንገዴ፣ ውኃ፣ ኤላክትሪክ ኃይሌ፣ 

 ስሌክ፣ ዯረቅና ፇሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ እና የመሣሰለ አስፇሊጊ መሠረት 

 ሌማቶች እንዱሁም ሕንፃዎችን ግንባታ የመሠረት ሥራ መጀመር ነው፤ 

ሇ) የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ሲሆን በኢንደስትሪ ፒርክ መሬት ሊይ 

ሇመስራት ከተፇቀዯው ግንባታ ወይም ሕንጻ ቢያንስ የመሠረት ሥራ 

መሥራትና የኮሇን ግንባታ ሇማከናወን የሚያስችለ የኮሇን ብረቶች የማቆም ስራ 

ማጠናቀቅ ነው፤ 

7. “ንዐስ ሉዛ” ማሇት የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ 

አስተዲዲሪው በምዯባ ወይም በሉዛ ወስድ ካሇማው የኢንደስትሪ ፒርክ መሬት 

ቆርሶ ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ማስተሊሇፌ ነው፤ 

8. “ኢንቨስትመንት” ማሇት የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ 

አስተዲዲሪ ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት በተሰጠው ፇቃዴ እና በገባው 

ስምምነት መሰረት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ እንዯአግባቡ አዱስ ወይም ነባር 

የኢንደስትሪ ፒርክ ሇማሌማት፣ የኢንደስትሪ ፒርክ ሇማስተዲዯር፣ የኢንደስትሪ 
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ፒርክ ዴርጅት ሇማቋቋም፣ ሇማስፊፊት ወይም ሇማሻሻሌ በገንዖብ ወይም 

በዒይነት ወይም በሁሇቱም የሚዯረግ የካፑታሌ ወጪ ነው፤ 

9. “ኮርፕሬሽን” ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 326/2007 

የተቋቋመው የኢንደስትሪ ፒርክ ሌማት ኮርፕሬሽን ነው፤ 

10. “ኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ” ማሇት በኢንቨስትመንት አዋጅ እና 

በኢንቨስትመንት ዯንብ፣ በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ፇቃዴ እና በኢንደስትሪ 

ፒርክ አሌሚ ስምምነት መሠረት የመንግሥት፣ የመንግሥትና የግሌ በቅንጅት 

ወይም የግሌ አሌሚን እንዱሁም ኮርፕሬሽኑን ጨምሮ የኢንደስትሪ ፒርክን 

ዱዙይን የሚያዯርግ፣ የሚገነባ እና የሚያሇማ ማንኛውም ሇትርፌ የተቋቋመ 

ዴርጅት ነው፤ 

11. “ኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ” ማሇት በኢንቨስትመንት አዋጅ እና 

በኢንቨስትመንት ዯንብ መሠረት በተሰጠው በኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ 

ፇቃዴ እና በኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ስምምነት መሰረት ኢንደስትሪ 

ፒርኩን የሚያስተዲዴር፣ የሚንከባከብና የሚያስተዋውቅ ሇትርፌ የተቋቋመ 

ዴርጅት ሲሆን ኮርፕሬሽኑን ይጨምራሌ፤ 

12. “ኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት” ማሇት በኢንቨስትመንት አዋጅ እና 

በኢንቨስትመንት ዯንብ እንዱሁም በኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ፇቃዴና 

በኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ስምምነት መሠረት በግሌ፣ በመንግስት ወይም 

በመንግሥትና በግሌ በቅንጅት የሚተዲዯር በኢትዮጵያውያን ወይም በውጭ 

ሀገር ባሇሀብቶች ወይም በቅንጅት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ የሇማ መሬትን 

በንዐስ ሉዛ ወስድ ገንብቶ ወይም የተገነባ የፊብሪካ ሕንፃን ተከራይቶ ወይም 

ገዛቶ ምርት የሚያመርት ወይም አገሌግልት የሚሰጥ ማንኛዉም ሇትርፌ 

የተቋቋመ ዴርጅት ነው፤ 

13. “ኢንቨስትመንት አዋጅ” እና “ኢንቨስትመንት ዯንብ” ማሇት የኢንቨስትመንት 

አዋጅ ቁጥር 769/2004 (እንዯተሻሻሇው) እና የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና 

ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች የተከሇለ የሥራ መስኮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ ቁጥር 270/2005 (እንዯተሻሻሇው) ነው፤ 

14. “ስምምነት” ማሇት እንዯአገባቡ፡- 
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ሀ) በኮሚሽኑ እና በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው መካከሌ የኢንደስትሪ ፒርክን 

 ዱዙይን ሇማዴረግ፣ ሇመገንባት፣ ሇማሌማት እና በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ 

 ላልች አገሌግልቶችን ሇመስጠት የሚዯረግ፣ 

ሇ) በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ እና በኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪው መካከሌ 

 የኢንደስትሪ ሇማስተዲዯር፣ ሇመንከባከብ፣ ሇማስተዋወቅ ወይም ላልች 

 ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውንና የተመረጡ የዴጋፌ 

 አገሌግልቶችን እንዱሰጥ የሚዯረግ፣ ወይም 

ሏ) የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪው 

 ከኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ጋር የሚያዯርገው፤ 

ስምምነት ነው፤ 

15. “የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ” ማሇት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ሆኖ ሇመኖሪያ 

በተፇቀዯ ቦታ እንዱኖር በኮሚሽኑ የኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር 

ወረቀት የተሰጠዉ የተፇጥሮ ሰው ነው፤ 

16. “መንግስት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግሥት 

ወይም የክሌሌ መንግስት ነው፤ 

17. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት 

አንቀፅ 47(1) ሊይ የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባ እና 

የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

18. “ቦርዴ” እና  “ኮሚሽን” ማሇት በዯንብ ቁጥር 313/2006 የተቋቋመዉ እንዯቅዯም 

ተከተለ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርዴ እና የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት 

ኮሚሽን ነው፤ 

19. “አግባብ ያሇው ባሇስሌጣን” ማሇት የኢንደስትሪ ፒርክን በሚመሇከት በተወሰኑ 

ጉዲዮች ወይም መሌክዒ-ምዴራዊ ቦታዎች ሊይ የቁጥጥር ሥሌጣንና ኃሊፉነት 

ያሇው የፋዯራሌ፣ የክሌሌ ወይም የከተማ አስተዲዯር መንግሥታዊ አካሌ ነው፤ 

20. “ፇቃዴ” ማሇት በኮሚሽኑ አማካይነት ሇኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ ሇኢንደስትሪ 

ፒርክ አስተዲዲሪ ወይም ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ከኢንደስትሪ ፒርኮች 

ጋር በተያያዖ በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ሇሚከናወኑ ተግባራት የሚሰጥ 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ነው፤ 
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21. “የጉምሩክ ክሌሌ” ማሇት ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር አግባብነት ያሊቸው በስራ ሊይ 

ያለ የሀገሪቱ የጉምሩክ ሕጎች ተግባራዊ የሚሆኑበት የኢትዮጵያ ግዙት ክሌሌ 

ነው፤ 

22. “የኢንደስትሪ ፒርክ የጉምሩክ ቁጥጥር ክሌሌ” ማሇት የኢንደስትሪ ፒርክ አካሌ 

የሆነ የጉምሩክ ቁጥጥር የሚዯረግበት ነገር ግን ከጉምሩክ ክሌሌ ውጪ እንዯሆነ 

የሚቆጠር ቦታ ነው፤  

23. “አግባብነት ያሇው ሕግ” ማሇት በዘህ አዋጅና በማስፇፀሚያ ዯንብ ትርጓሜ 

መሠረት በኢንደስትሪ ፒርኮች ውስጥ ተፇፃሚነት ያሊቸው ሁለም የሀገሪቱ 

አዋጆች፣ ዯንቦችና መመሪያዎች ናቸው፤ 

24. “ዯንብ” ማሇት ይህ አዋጅ ሇማስፇፀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣው 

ዯንብ ነው፤ 

25. “የሶስትዮሽ አሰራር” ማሇት የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር፣ 

እንዯሁኔታው የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ የአስተዯዲሪ 

ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት አሠሪዎች እና የሠራተኛ ተወካይ የሠራተኛ 

ጉዲዮችን በጋራ ሆነው በውይይትና ምክክር መፌትሄ የሚያስቀምጡት አግባብ 

ነው፤ 

26. “መሠረታዊ አገሌግልት” ማሇት ከኢንደስትሪ ፒርክ ሌማት ጋር በተያያዖ 

የውኃ፣ የኤላክትሪክ፣ የስሌክ፣ የጋዛ እና ላልች በዯንብ የሚወሰኑ አገሌግልቶች 

ናቸው፡ 

27. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

28. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም ፆታ ይጨምራሌ። 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ በኢትዮጵያ ግዙት ወሰን ውስጥ ወጥነት ባሇው መሌኩ በፋዳራሌ 

የኢንደስትሪ ፒርኮች ሊይ እና በውስጣቸው በሚከናወኑ ተግባራት እና ከዘህ 

ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ተግባራት በፋዳራሌ የኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ 

በሚያከናውኑ ሰዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

4. የአዋጁ ዒሊማዎች 

ይህ አዋጅ የሚከተለት ዒሊማዎች ይኖሩታሌ፡- 
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1. የኢንደስትሪ ፒርኮች አሰያየም፣ ሌማት እና አሰራር ስርዒት መዖርጋት፤ 

2. የሀገሪቱ የቴክኖልጂና የኢንደስትሪ መሠረተ ሌማት ዔዴገት ሊይ አስተዋፅኦ 

ማዴረግ፤ 

3. የግለን ኢንቨስትመንት ዖርፌ በአምራች ኢንደስትሪዎችና ተዙማጅ 

ኢንቨስትመንት ሊይ እንዱሳተፌ ማበረታታት፤ 

4. የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሌማት ተወዲዲሪነት ማጏሌበት፤ 

5. ሰፉ የሥራ ዔዴልች መፌጠርና ቀጣይ የኢኮኖሚ ሌማት ማስገኘት። 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚና የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ 

5. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ መብቶች 

ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ የሚከተለት መብቶች ይኖሩታሌ፦ 

1. የኢንደስትሪ ፒርክን ዱዙይን የማዴረግ፣ የማሌማት ፣ የመገንባት፣ የመጠቀምና 

አገሌግልት የማቅረብ፤ 

2. የሇማ ኢንደስትሪ ፒርክ መሬትን በንዐስ ሉዛ የማስተሊሇፌ፤ 

3. በዯንብ በሚወሰነው መጠን መሰረት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ሇማምረቻ 

ሇቢሮ፣ ሇመኖሪያና ሇመሣሰለት አግሌግልቶች ራሱ የገነባቸውን የማይንቀሳቀሱ 

ሀብቶችን፣ ሕንፃዎችን ወይም ክፌልችን ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

የማከራየት ወይም የመሸጥ፤ 

4. የኢንደስትሪ ፒርኩን መሬትን ሇማሌማት፣ ሇማስተዲዯርና ሇማስተዋወቅ ንዐስ-

ሉዛ ስምምነት የማዴረግ፤ 

5. ያሇማውን መሬት በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ስምምነት መሰረት ማስተዲዯር 

መንከባከብ እና ማስተዋወቅ፤ 

6. በዯንቡ መሠረት ኢትዮጵያዊያንና የውጭ ሀገር ዚጎች መቅጠር፤  

7. ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም በሚወጣው ዯንብ እና ላልች አግባብነት ባሊቸው 

ሕጎች ተሇይተው በሚቀመጥ አሰራር መሠረት የብዴር፣ የገንዖብ ዋስትናና ላልች 

የገንዖብ ምንጮችን ሇማግኘት በፊይናንስ ገበያ ሊይ የመሳተፌ፤ 
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8. ከመሠረታዊ አገሌግልት አቅራቢዎች ጋር በሚዯረስ የኮሚሽን ስምምነት 

መሠረት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ሇተሰማሩ የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶት 

መሠረታዊ አገሌግልቶቹን የማቅረብ፣ ክፌያዎችንም የመሰብሰብ፤ ዛርዛሩ 

በዯንብ ይወስናሌ፤ 

9. አግባብነት ባሊቸው ህጏች መሠረት ከጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ነፃ መሆንና ላልች 

ማበረታቻዎችን የማግኘት፡፡ 

6. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ግዳታዎች 

ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩበታሌ፡- 

1. በተሰጠው የኢንደስትሪ ፒርክ ሌማት ፇቃዴ እና በተገባው የኢንደስትሪ ፒርክ 

ስምምነት መሠረት በኢንደስትሪ ፒርኩ ውስጥ ቋሚ ንብረት የመገንባት፣ 

መሠረተ ሌማት የመዖርጋት፣ ሇአንዴ ማዔከሌ አገሌግልትና ሇጉምሩክና ገቢዎች 

ባሇሥሌጣን መጠቀሚያ የሚውሌ ቢሮዎችና ቁሳቁሶች የመሟሊት፤ 

2.  በኢንደስትሪ ፒርክ ሌማት ዱዙይን ሥራ ሊይ የአገር ውስጥ የሥሌጠና ተቋማት 

የሚሳተፈበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤ 

3. በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ስምምነት ሰነዴ ውስጥ በተቀመጠው የጊዚ ገዯብ 

ውስጥ ማሌማት የመጀመር፤ 

4. በስምምነቱ እና ፇቃደ ሊይ በሚቀመጠው መሰረት ተከፊፌል ሇሚሇማው 

ኢንደስትሪ ፒርክ እንዱሁም ማንኛውም የፊይናንስ ግዳታዎች የካፑታሌና 

የገንዖብ ብዴር የጊዚ ሰንጠረዥ የአሰራር ሁኔታዎችን የማክበር፤ 

5. አስተማማኝ የገንዖብ ምንጫቸው የሚመሇከት መረጃ የማቅረብ፤ 

6. ያሌሇማ የኢንደስትሪ ፒርክ መሬትን በማንኛውም መሌኩ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን 

ማስተሊሇፌ የሇበትም፤ 

7. በዘህ አዋጅ፣ ዯንብና አግባብነት ባሊቸው ሕጏች እና በተሰጠው የኢንደስትሪ 

ፒርክ ፇቃዴ ውስጥ የተዖረዖሩት ላልች ግዳታዎችን የማክበር፤ 

8. በዯንብ በሚወሰነው መሠረት ሇኢትዮጵያውያን ሠራተኞች አስፇሊጊውን ሥሌጠና 

እንዱሰጥ በማዴረግ በተወሰነ ጊዚ ውስጥ የውጭ ዚጎች ሠራተኞች ወይም 

ባሇሙያዎች በኢትዮጵያዊያን እንዱተኩ ማዴረግ።  
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7. የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ መብቶች 

ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ የሚከተለት መብቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. የኢንደስትሪ ፒርክን የሇማ መሬትና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን ኢንደስትሪ 

ፒርክ አሌሚውን ወክል በንዐስ ሉዛ ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ማስተሊሇፌ፤ 

መሠረታዊ አገሌግልቶችንና ላልች አገሌግልቶችን በክፌያ የማቅረብ፤ 

2. በኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ስምምነት መሠረት የኢንደስትሪ ፒርክን 

የማስተዲዯር፣ የመንከብክብ እና የማስተዋወቅ፤ 

3. በዯንቡ መሠረት ኢትዮጵያውያንና የውጭ አገር ዚጎችን የመቅጠር፤ 

4. በዘህ አዋጅ፣ በዯንቡ እና አግባብነት ባሊቸው ላልች ሕጎች የተቀመጡትን 

መብቶች የመጠቀም፡፡ 

8. የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ግዳታዎች 

ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩበታሌ፦ 

1. ይህን አዋጅ ፣ ዯንቡን እና የገባውን የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዯር ስምምነትና 

የተሰጠውን ፇቃዴ ሁኔታዎችን የማክበር፤ 

2. በተሰጠው የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ፇቃዴ መሰረት ኢንደስትሪ ፒርክን 

ማስተዲዯር፣ መንከባከብ፣ ማስተዋወቅ እና የኢንደስትሪ ፒርኩ መሠረታዊ 

አገሌግልቶችና ላልች ንብረቶች በማንኛውም ጊዚ ሇአገሌግልት ዛግጁ ሆነው 

የሚቆዩበትን ሁኔታ የመጠበቅ፤ 

3. ሇአንዴ ማዔከሌ አገሌግልትና ሇጉምሩክ ሥራዎች የሚሆን የቢሮ ቦታና ላልች 

አቅርቦቶችን ዛግጁ ሆኖ እንዱቆይ ማዴረግ፤ 

4. ያሌሇማ የኢንደስትሪ ፒርክ መሬትን በማንኛውም መሌኩ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን 

ማስተሊሇፌ የሇበትም፤ 

5. የአገር ውስጥ አምራች ዴርጅቶች በኢንደስትሪ ፒርኮች ውስጥ ከሚገኙ 

ዴርጅቶች ጋር በማስተሳሰር የቴክኖልጂ አቅም እንዱገነቡና ከዒሇም አቀፌ ገበያ 

ተጠቃሚ እንዱሆኑ የማዴረግ፤ 

6. በዘህ አዋጅና ዯንብ፣ አግባብነት ባሊቸው ህጎች ወይም በተሰጠው ፇቃዴ 

መሠረት ማሀበራዊና አካባቢያዊ ግዳታዎች እና ላሊ ማንኛውም ግዳታዎች 

የማክበር፤ 
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7. በዯንብ በሚወሰነው መሠረት ሇኢትዮጵያውያን ሠራተኞች አስፇሊጊውን ሥሌጠና 

እንዱሰጥ በማዴረግ በተወሰነ ጊዚ ውስጥ የውጭ ዚጎች ሠራተኞች ወይም 

ባሇሙያዎች በኢትዮጵያዊያን እንዱተኩ ማዴረግ፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 

የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት እና ኢንቨስትመንት 

9. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት መብቶች 

ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የሚከተለት መብቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ 

የኢንቨስትመንት ሥራ ሇመሥራት በቅዴሚያ የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

ፇቃዴ ማግኘት ይችሊሌ፤ ፇቃዴ ሇማግኘት ማመሌከቻ ስሇሚቀርብበት 

አሰራር እና መስፇርቶቹ እንዱሁም ውሳኔ ስሇሚሰጥበት አሰራር በዯንብ ሊይ 

ይወሰናሌ፤ 

2. በዘህ አንቀጽ ንኡስ አንቀፅ (1) በተገሇፀው መሰረት ፇቃዴ ካገኘ በኋሊ 

አግባብነት ባሇው ሕግ የተገሇፁትን የግብር፣ የጉምሩክ እና ላልች 

ማበረታቻዎችን ያገኛሌ፤ 

3. በዯንቡ በሚገሇፀው መሠረት የህዛብን ሠሊም፣ ሞራሌ፤ ዯህንነትና ጥበቃ 

እንዱሁም የሰውና የእንስሳት ጤንነትንና የዔፅዋትን ህይወት አዯጋ ሊይ በማይጥሌ 

መሌኩ በተሰጣቸው የኢንደስትሪ ፒርክ ፇቃዴ መሰረት የኢንቨስትመንት 

ሥራዎችን በነፃነት ይሠራሌ፤ 

4. የኢንደስትሪ ፒርክ መሬትን በንዐስ ሉዛ መሠረት የማግኘትና የመያዛ፣ የራሱን 

ሕንጻ የመሸጥ፣ ላልች የማይንቀሣቀሡ ሀብቶችን በኪራይ የመያዛ፤ በዘህ 

አዋጅና አግባብነት ባሊቸው ሕጉች ሊይ በተቀመጡት የጉምሩክ አሠራሮች 

መሠረት ዔቃዎች እና አገሌግልቶችን ወዯ ኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ የማስገባት፣ 

በኢንደስትሪ ፒርክ የጉምሩክ ቁጥጥር ክሌሌ ውስጥ የመሸጥ መብት ይኖረዋሌ። 

10. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ግዳታዎች 

ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩበታሌ፡- 

1.  በኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ፇቃዴ እና ስምምነት ሰነዴ ውስጥ በተቀመጠው 

የጊዚ ገዯብ ውስጥ ማሌማት የመጀመር፤ 
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2. በተሰጠው የኢንደስትሪ ፒርክ ፇቃዴ መሠረት ኢንቨስትመንት ስራዎችን 

የማካሄዴ፤ 

3. በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና፣ የትብብር ስሌጠና እንዱሁም የከፌተኛ 

ትምህርት ተቋማት የኢንተርንሺፔ ስሌጠና በኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቱ ውስጥ 

እንዱካሄዴ የመፌቀዴ፤ 

4. ይሀንን አዋጅ፣ ዯንብ፣ እና አግባብነት ያሊቸው ሕጏችን እንዱሁም በነዘህ ሕጎች 

በተጠቀሱት መሠረት አካባቢያዊ፣ ማኅበራዊና የአሰሪ ግዳታዎችን የማክበር፤ 

5. በዯንብ በሚወሰነው መሠረት ሇኢትዮጵያውያን ሠራተኞች አስፇሊጊውን ሥሌጠና 

እንዱሰጥ በማዴረግ በተወሰነ ጊዚ ውስጥ የውጭ ዚጎች ሠራተኞች ወይም 

ባሇሙያዎች በኢትዮጵያዊያን እንዱተኩ ማዴረግ። 

11. በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚና በኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ በሚፇፀሙ ጥሰቶች 

ሊይ ቦርደ ስሇሚወስዯው አስተዲዯራዊ እርምጃ 

1. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ከቦርደ 

እውቅና ውጭ ይህንን አዋጅ፣ ዯንቡንና ስምምነቱን በመተሊሇፌ የኢንደስትሪ 

ፒርክ መሬትን ሇሶስተኛ ወገኖች ያስተሊሇፇ እንዯሆነ ቦርደ በሚያወጣው 

መመሪያ መሠረት አስተዲዯራዊ እርምጃ ይሰዲሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም  

የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪው የሇማ መሬትን በንዐስ ሉዛ ሇኢንደስትሪ 

ፒርክ ዴርጅት ቆርሶ የሚያስተሊሌፇውን አይመሇከትም፡፡ 

3. ሇዘህ ዴንጋጌ አፇፃፀም ቦርደ የኢንደስትሪ ፒርክን የመሬት ሉዛ ዒመታዊ 

የገበያ ዋጋን በየጊዚው ይመዛገባሌ።  

12. የንግዴ ምዛገባና መስፇርቶች 

1. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ወይም የኢንደስትሪ 

ፒርክ ዴርጅት ሇመመስረት ወይም ሇማስመዛገብ የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው 

የሚከተለትን ሰነድች ሇኮሚሽኑ ማቅረብ አሇበት፤ 

ሀ/ በዴርጅቱ ኃሊፉ ወይም በወኪሌ በትክክሌ የተሞሊና የተፇረመ የማመሌከቻ 

ቅፅ፤ 

ሇ) አግባብ ባሇው ትክክሇኛነታቸው የተረጋገጠ የመመስረቻ ፅሁፌና የመተዲዯሪያ 

ዯንብ፤ 
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ሏ) ቅርንጫፌ ከሆነ ከመጣበት ሀገር እናት ዴርጅት መመዛገቡንና ሕጋዊ 

ሰውነት ማግኘቱን የሚያረጋግጡ ሰነድች፡፡ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት ምዛገባ ያካሄዯ የኢንደስትሪ ፒርክ 

አሌሚ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

ሕጋዊ ሰውነት ያገኛሌ።  

3. በዘህ አዋጅ የተጠቀሱት የኢንደስትሪ ፒርክ የንግዴ ምዛገባና ተያያዥነት 

ያሊቸው የአሰራር ማረጋገጫዎችና ፇቃድች፣ ሪፕርት የማዴረግ ግዳታዎች፣ 

ምርመራዎች፣ ኪሳራና ንብረት ማጣራትን የተመሇከቱ የአተገባበርና የአሠራር 

ዛርዛር ሁኔታዎች በዯንብ ይወስናለ።  

ክፌሌ አራት 

ስሇ ኢንደስትሪ ፒርክ የስራ ፇቃዴ እና ነዋሪነት የውጭ ዚጎችን ወዯ 

ኢንደስትሪ ፒርክ ስሇማስገባት 

13. ስሇ ኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪነት ፇቃዴ 

1. ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ወይም 

የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት በከፌተኛ ማኔጅመንት፣ በተቆጣጣሪነት፣ 

በአሠሌጣኝነት እና በላልች የቴክኒክ ሥራዎች ሊይ የሚሰማሩ የውጭ ሀገር 

ዚጏችን መቅጠር ይችሊሌ፡፡ 

2. የውጭ ሀገር ሠራተኞችንና በእነሱ ሥር የሚተዲዯሩ ሰዎች ወዯ አገር ውስጥ 

የሚገቡበትን ቪዙ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር ወረቀትና የሥራ 

ፇቃዲቸውን በተቀሊጠፇ ሁኔታ ሇመስጠት በዯንቡ በሚገሇፀው አሰራር መሠረት 

የኢምግሬሽንና የዚግነት ጉዲይ ዋና መምሪያና የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ 

ሚኒስቴር በመተባበር በጋራ ይሰራለ። 

14. የኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት ብቁ የሚያዯርጉ 

ሁኔታዎች 

1. ማንኛውም የኢትዮጵያ ወይም የውጭ ሀገር ዚጋ የተፇጥሮ ሰው ዯንቡ ሊይ 

የሚቀመጡትን መስፇርቶች ሲያሟሊ የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

2. የኢንደስትሪ ፒርክ የመኖሪያ ፇቃዴ እና የሥራ ፇቃዴ ተሇይተው የሚሰጡበት 

ሁኔታ በዯንብ ይወሰናሌ። 

15. የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ መብቶች 
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የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ የሚከተለት መብቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. በኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት ምስክር ወረቀት ሊይ ሇተጠቀሰው ጊዚ ሇመኖሪያ 

ተብል በተከሇሇው ቦታ የመኖር፤ 

2. ዛርዛሩ በዯንብ የሚወሰን ሆኖ በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ በሚቆዩበት ጊዚ የግሌ 

መገሌገያ ዔቃዎችን ከጉምሩክ ቀረጥና ክፌያዎች ነፃ የማስገባት፤ 

3. በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም በኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ አማካይነት 

የሚቀርቡ አቅርቦቶች በተመሇከተ የተሻሇ መግባባትና ግንዙቤ ሇመፌጠር 

የሚያበቁ የማኅበረሰብ ኮሚቴዎችን የማቋቋም፤ 

4. በዯንቡ ውስጥ በተዯነገገው መስፇርት መሠረት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ 

ሇሚኖሩ ላልች ነዋሪዎች የግሌ መገሌገያ ዔቃዎችን የማስተሊሇፌ፤ 

5. በዯንቡ ውስጥ በተዯነገገው መሠረት ላልቸ መብቶችን የመጠቀም፡፡ 

16. የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ ግዳታዎች 

የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩታሌ፡- 

1. በዘህ አዋጅ በላሊ አኳኋን ካሌተቀመጠ በስተቀር ሇሚያስገባቸው ማናቸውም 

ዔቃዎች አግባብነት ያሊቸው የጉምሩክ ቀረጥ፣ ታሪፌ፣ ግብር እና ላልች አግባብ 

ያሊቸውን ክፌያዎችን የመክፇሌ፤ 

2. አግባብነት ባሊቸው ሕጎች መሠረት የገቢ ግብርን እና ላልች ግብሮችን 

የመክፇሌ፤ 

3. በላልች አግባብ ባሊቸው ሕጎች የተቀመጡ ግዳታዎችን የማክበር፤ 

17. በኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ ስሇሚፇፀሙ ጥሰቶች እና በኮሚሽኑ ስሇሚወሰደ 

አስተዲዯራዊ እርምጃዎች 

ይህን አዋጅ ወይም በዯንቡ ውስጥ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመጣስ 

የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ በኢንደስትሪ ፒርኩ ውስጥ የያዙቸውን የማይንቀሳቀሱ 

ንብረቶች ሇሶስተኛ ወገን ያስተሊሇፇ እንዯሆነ ኮሚሽኑ የሚከተለትን አስተዲዯራዊ 

እርምጃዎች ሉወስዴ ይችሊሌ፦ 

1.  የኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር ወረቀትን የመሰረዛ፤ 

2.  በነዋሪነቱ ወቅት ከኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም ከኢንደስትሪ ፒርክ 

አስተዲዲሪ የወሰዲቸውን ወይም የተረከባቸውን ንብረቶች እንዱመሇስ የማዴረግ፤ 

እና 
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3. ሇላሊ የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ እስከሚከራይ ዴረስ ሇ 30 ቀናት ያህሌ 

ሇተባለት ሀብቶች ኪራይ ሇኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም ሇኢንደስትሪ 

ፒርክ አስተዲዲሪው እንዱከፌሌ የማዴረግ።  

18. የኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር ወረቀትን ስሇመሰረዛ 

1. ኮሚሽኑ ሇኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪው በቅዴሚያ የ90 ቀናት የጽሁፌ 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት እና በሕግ የተቀመጡ ሥነ-ሥርዒቶችን በተሇይም 

የመሰማት መብቱን ከጠበቀሇት በኋሊ በሚከተለት ምክንያቶች የኢንደስትሪ 

ፒርክ ነዋሪነት የምስክር ወረቀትን ሉሰርዛ ይችሊሌ፤ 

ሀ) የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪው በዘህ አዋጅ፣ በዯንቡ፣ በኢንደስትሪ ፒርክ 

የአሠራር ዯንቦችና ሥነ-ሥርአቶች፣ በኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር 

ወረቀት ወይም አግባብ ባሊቸው ላልች ሕጎች የተመሇከቱትን ግዳታዎች 

አጓዴል ሲገኝ፤ ወይም 

ሇ) የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪው የኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር 

ወረቀቱን ያገኘው በማሳሳት ወይም የሀሰት መረጃ ወይም መግሇጫ በማቅረብ 

እንዯሆነ። 

2. የኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪነት ምስክር ወረቀት የተሰረዖበት ነዋሪ በኢንደስትሪ 

ፒርክ ውስጥ ያገኛቸውን ማናቸውንም መብቶች ያጣሌ፤ ከኢንደስትሪ ፒርክ 

አሌሚ ወይም ከኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ እንዯሁኔታው የወሰዲቸውን 

የሚንቀሳቀሱ ወይም የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን እንዱመሌስ ያስገዴዯዋሌ። 

3. የኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር ወረቀት የተሰረዖበት ወይም የሚሇቅ ሰው 

የግሌ መገሌገያዎቹን አግባብ ያሇውን የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ከፌል መሸጥ 

ይችሊሌ፡፡ 

4. በዯንቡ በተመሇከተው መሠረት ኮሚሽኑ ተጨማሪ አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን 

ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ስሇሚሰጡ ዋስትናዎች፣ ጥበቃዎችና እንክብካቤዎች 

19. እኩሌ እንክብካቤ የማግኘት መብት 

በላልች አግባብ ባሊቸው የሀገሪቱ ሕጏች ውስጥ ስሇውጭ አገር ኢንቨስተሮች 

የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የውጭ አገር ኢንቨስተሮች በግሊቸው ወይም 
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ከኢትዮጵያዊያን ጋር በቅንጅት በመሆን በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚነት፤ 

በኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪነት ወይም በኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የሥራ 

መስክ መሳተፌ ይችሊለ፡፡ 

20. የግሌ ንብረት ጥበቃ 

1. ሇሕዛብ ጥቅም ሲባሌ ተገቢ ካሳ በቅዴሚያ ተከፌል ካሌሆነ በስተቀር 

የኢንደስትሪ ፒርክ ኢንቨስትመንትን ማስሇቀቅ አይችሌም። 

2. ባሇሀብቱ የውጭ ባሇሀብት ከሆነ የካሳ ክፌያውም በውጭ ምንዙሪ በሚቀየርና 

በዒሇም አቀፌ ገበያ በነፃ ሉተሊሇፌ በሚችሌ ገንዖብ መፇፀም አሇበት፡፡ 

3. በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ከህግ አግባብ ውጭ ንብረቱን እንዱሇቅ የተዯረገ 

ማንኛውም ሰው ንብረቱን እንዱሇቅ ከተዯረገበት ጊዚ ጀምሮ ንብረቱ 

እስከተመሇስሇት ጊዚ ዴረስ ምክንያታዊ በሆነ ምጣኔ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር 

የተወሰዯበት ሀብት ወይም ኢንቨስትመንት እንዱመሇስሇት ይዯረጋሌ፡፡ 

4.  ስሇ ንብረት ግምት፣ ስሇ ካሳ ክፌያ፣  ስሇ ንብረት ማስሇቀቅ እና ስሇ ንብረት 

አመሊሇስ ዛርዛር አግባብ ባሇው ሕግ የተዯነገገው ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

21. ስሇ የውጭ ምንዙሪ 

ማንኛውም የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ይዜ የሚመጣ የኢንደስትሪ ፒርክ 

አሌሚ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

በአገሪቱ ሕጎች መሰረት፡- 

1. ከውጭ ሀገር ባንኮች እና ከመረጧቸው የሀገር ውስጥ የገንዖብ ተቋማት ገንዖብ 

መበዯር፣ 

2. የቦንዴና ላልች ዋስትናዎችን በውጭ ሀገር የዋስትና ገበያ ሊይ ማቅረብ፣  

3. ከተፇቀዯሇት ኢንቨስትመንት ጋር በተያያዖ በኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 

769/2004 አንቀጽ 26 ከንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሀ) እስከ (ሰ) የተመሇከቱ 

ክፌያዎች በወቅቱ ባሇው የምንዙሪ ተመን መሰረት በውጭ ምንዙሬ ከኢትዮጵያ 

ውጭ ማዙወር፤ 

ይችሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ ስዴስት 

መሬት ስሇመያዛና የአካባቢ ጥበቃ 

22. የኢንደስትሪ ፒርክ መሬት፣ ተንቀሳቃሽ እና የማይንቀሳቀሱ ሀብቶች ስሇመያዛ 

1. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ በሉዛ ስሪት መሠረት የኢንደስትሪ ፒርክ መሬት 

መያዛና በንዐስ ሉዛ መሠረት የሇማ ኢንደስትሪ ፒርክ መሬት ማስተሊሇፌ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ከኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ጋር በሚያዯርገው 

ስምምነት መሠረት የተረከበው የሇማ ኢንደስትሪ ፒርክ መሬት በቦርደ ሲፀዴቅ 

ያስተዲዴራሌ። 

3. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ከኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም ከኢንደስትሪ 

ፒርክ አስተዲዲሪ በንዐስ ሉዛ የሚያገኘው መሬት በኮሚሽኑ ሲፀዴቅና 

የኢንቨስትመንት ፌቃዴ ሲሰጠው በኢንደስትሪ ፒርክ መሬት ውስጥ መያዛ 

ይችሊሌ። 

4. በገጠር ወይም በከተማ የመሬት ስርአትና አጠቃቀም እንዱሁም የጨረታ 

ስርአትን የሚመሇከቱ ገዯቦች በኢንደስትሪ ፒርክ መሬት ሊይ ተፇፃሚ 

አይሆኑም። 

5. ስሇኢንደስትሪ ፒርክ መሬት ቦታ ምዛገባ ስሇሉዛ፣ ስሇንዐስ ሉዛ፣ ስሇቦታው 

ሌማትና ግንባታ፣ ስሇሕንፃ ዯህንነትና መሠረታዊ አቅርቦቶች የተመሇከቱ ዛርዛር 

ዴንጋጌዎች በዯንብ የሚወሰኑ ይሆናሌ፡፡ 

6. ዛርዛሩ በዯንብ የሚወሰን ሆኖ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ ኢንደስትሪ ፒርክ 

አስተዲዲሪ እና የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ከገንዖብ ተቋማት መሬቱ ሊይ 

ባዋሇው ሀብት መጠን ብዴር ሇማግኘት የሇማ መሬት፣ ላልች የማይንቀሳቀሱ 

እና ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን ማስያዛ ይችሊሌ፡፡ 

7. ቦርደ በጽሐፌ ካሌፇቀዯ እና ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ካሌሆነ በቀር የሇማ 

ኢንደስትሪ ፒርክ መሬትን የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም የኢንደስትሪ 

ፒርክ አስተዲዲሪው ሇሶስተኛ ወገን ማስተሊሇፌ አይቻሌም። 
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23. ስሇሕንፃ አሰራር 

የኢንደስትሪ ፒርክ መሬት ሌማትን፣ መሰረተ ሌማትን፣ ሕንፃን፣ መዋቅርን፣ 

የአሰራር ዯንቦችንና ዯረጃዎችን በተመሇከተ በላልች አግባብ ባሊቸው ሕጎች 

የተዯነገገው እንዯጠበቀ ሆኖ አግባብነት ያሇው የፔሮጀክት ዱዙይን፣ ፔሊን፣ ግንባታ፣ 

የኢንደስትሪ ፒርክ ግንባታ አስተዲዯር፣ መሬት አስተዲዯር አና ተያያዥነት ያሇው 

የፔሮጀክት ክትትሌና ጥራት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ዛርዛር ዯንብ ይወጣሌ። 

24. ስሇአካባቢ ጥበቃ ዴንጋጌዎች 

1. የፋዳራሌ እና የክሌሌ መንግሥታት የአካባቢ ጥበቃ ሕጎች በኢንደስትሪ ፒርክ 

ውስጥ ተፇፃሚ ይሆናለ። 

2. የአካባቢና የዯን ሚኒስቴር የአካባቢ ጥበቃ ሥርዒቶችን፣ ዯረጃዎችን፣ የአካባቢ 

መንከባከቢያ መንገድችን እና በአካባቢ ሊይ የሚዯርሱ ጉዲት መቀነሻ ዔቅድችን 

በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ተግባራዊ ሇማዴረግ፣ ሇማስፇጸም፣ ሇመቆጣጠር፣ 

ሇመጠበቅ እና ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያግዛ ቢሮ በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ 

ያዯራጃሌ፡፡ 

3. ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር የተያያ የአካባቢ ጥበቃ ግዳታዎች ዛርዛር ሁኔታ 

በዯንቡ ይወሰናሌ፡፡ 

25. የኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየምና ማሻሻያ 

1. የኢንደስትሪ ፒርክ በቦርዴ ይሰየማሌ።  

2. ቦርደ የኢንደስትሪ ፒርክን ሲሰይም የሚከተለትን ግምት ውስጥ ያስገባሌ፦ 

ሀ/ የቀረበዉ ፔሮጀክት አይነት፤ 

ሇ) ሉሇማ የታሰበዉ የኢንደስትሪ ፒርክ ስፊትና መጠነ ሪያ፤  

ሏ) ከይገባኛሌ ጥያቄ ነጻ የተዯረገ መሆኑ፣ ሇግብአት እና ሇመሠረተ ሌማት 

ያሇው ቅርበት፣ የሕዛብ ማዔከሌ ሇመሆን ያሇው አመቺነት፣ የፔሮጀክቱን 

ባሕሪ እና የጤናና የመዛናኛ ማዔከሊት ያለት መሆኑን፤ እና 

መ) ከማስተር ፔሊን፣ ከመሬት አጠቃቀምና ከመሳሰለት ጋር የሚጣጣም 

መሆኑን። 

3. የኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየም ስርዒትና ዛርዛር መስፇርቶች በሚወጣ ዯንብ 

ይወሰናሌ። 

4. ማናቸውም የተሰየመ የኢንደስትሪ ፒርክ ማሻሻያና ስረዙ በቦርደ ይወሰናሌ፡፡ 
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26. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ አመራረጥ መስፇርት 

የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ አመራረጥ በዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

27. የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት 

1. በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ አግባብነት ባሊቸው አካሊት የሚሰጡት አገሌግልቶች 

በቅሌጥፌናና በተሳሇጠ ሁኔታ በአንዴ ማዔከሌ ይሰጣለ። 

2. ኮሚሽኑ በኢንደስትሪ ፒርኩ ውስጥ የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልቶችን ይሰጣሌ፤ 

ላልች አግባብ ያሊቸውን አካሊት ያቀናጃሌ፤የየዔሇት ተግባራቸውን ያስተባብራሌ። 

3. አግባብ ያሊቸው አካሊት የሚመሇከታቸውን የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት ሲሰጡ 

በሕግ የተዯነገገውን የሥሌጣንና ተግባር ወሰናቸውን ማክበር አሇባቸው። 

4. የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት አሰጣጥን የሚመሇከቱ ዛርዛር ጉዲዮች በዯንብ 

ይወስናለ። 

28. ሠራተኛን የሚመሇከቱ ጉዲዮች 

1. የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 (እንዯተሻሻሇ) በማንኛውም 

የኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የኢንደስትሪ ፒርክን 

ሌዩ ባህሪ ግምት ውስጥ በማስገባት በአሰሪና ሠራተኛ መካከሌ የሥራ ውሌ 

ዴርዴር ሉዯረግ ይችሊሌ። 

3. የሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር ከኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመመካከር 

የሶስትዮሽ ሥርዒትን መሠረት በማዴረግ የሠራተኛ ጉዲይን የሚመሇከቱ የሥራ 

ዯንቦችንና ሥርዒቶችን ያወጣሌ፤ ዛርዛሩም በዯንብ ይወሰናሌ። 

4. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ከሚመሇከታቸው መንግሥታዊ 

አካሊት፣ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም አስተዲዲሪ ጋር በመተባበር 

የቴክኒክና የሙያ ስሌጠና ያዖጋጃሌ። 

5. የኢንደስትሪ ሚኒስቴር የክሊስተር ሥርዒትን በመጠቀምና ላልች ምርጥ 

ተሞክሮዎችን በመቀመር የቴክኖልጂ ሽግግርንና የክህልት ሌማት በአጠቃሊይ፣ 

የሀገር ውስጥ አምራች ዖርፌ አቅም ግንባታ ሥራዎችን በተሇየ ሁኔታ 

ያመቻቻሌ። 

ክፌሌ ሰባት 

ተቆጣጣሪ አካሊት እና የቅሬታ አቀራረብ ስርአት 
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29. ተቆጣጣሪ አካሊት 

1. ቦርደ የኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየምን አጠቃሊይ የኢንደስትሪ ፒርክ 

አስተዲዯርንና ቁጥጥርን በበሊይነት ይመራሌ፡፡  

2. ቦርደ ኮሚሽኑ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ ማናቸውም የኢንደስትሪ ፒርክ 

አሌሚ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ እና የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

በሚያቀርበው አቤቱታ ሊይ ይወስናሌ።  

3. ቦርደ የመቆጣጠር ኃሊፉነቱን የሚወጣበት ዛርዛር የአሠራር ሥርዒት በዯንብ 

የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

4. የኢንደስትሪ ሚኒስቴር 58የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶች የኤክስቴንሽን 

አግሌግልት፣ ቴክኖልጂ፣ ግብአትና ግብይት እንዱሁም በአመራረት ረገዴ ዴጋፌ 

ማግኘታቸውን ያረጋግጣሌ፤ ይቆጣጠራሌ 

5. ኮሚሽኑ በኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 769/2004 (እንዯተሻሻሇ) ከተሰጠው 

ሥሌጣን በተጨማሪ ሇኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ ሇኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ 

እና ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ፇቃዴ ይሰጣሌ፤ ከኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ 

ወይም ከኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ጋር ስምምነት ይፇርማሌ።  

6. በዘህ አንቀፅ የተመሇከቱት የቦርደና የኮሚሽኑ ዛርዛር ተግባራት በዯንብ 

ይወሰናለ። 

30. ማስጠንቀቂያ ስሇመስጠት፣ ፇቃዴ ስሇማገዴ ወይም ስሇመሰረዛ 

1. ቦርደ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪው፤- 

ሀ) ፇቃደን ሇማግኘት የተቀመጡትን ቅዴመ ሁኔታዎች፣ ይህን አዋጅ 

ሇማስፇጸም የወጡ ዯንቦችን፣ መመሪያዎችን ወይም ላልች አግባብነት 

ያሊቸውን  ሕጎች የጣሰ እንዯሆነ የማስተካከያ እርምጃ እንዱወስዴ በዯንቡ 

በተመሇከተው የጊዚ ገዯብ መሠረት ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋሌ፤ 

ሇ) በዘህ አንቀፅ ፉዯሌ ተራ (ሀ) በተገሇፀው መሠረት የማስተካከያ እርምጃ 

ካሌወሰዯ የማስተካከያ እርምጃውን እስኪወስዴ ዴረስ በዯንቡ ሇተመሇተከው 

የጊዚ ገዯብ  ፇቃደ ይታገዲሌ፡፡ 

2. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪው በዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሇ) መሠረት በተመሇከተው የጊዚ ገዯብ 
                                                           
58

  በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 9(4) መሰረት የንግዴና ኢንዯስትሪ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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ውስጥ የማስተካከያ እርምጃ ካሌወሰዯ እና ከሚከተለት በአንደ ምክንያት ቦርደ 

ፇቃደን ሉሰረዛ ይችሊሌ፡- 

ሀ) መክሰሩ ከታወጀ፤ 

ሇ) ፇቃደን ሇማግኘት የሀሰት ወይም የተሳሳተ መረጃ ማቅረቡ ከተረጋገጠ፤ 

ሏ) በገባው ስምምነት መሰረት ያገኘውን መሬት ካሊሇማ ወይም የኢንደስትሪ 

ፒርክ ማስተዲዯር ስራን ካሌጀመረ፤ 

መ) በገዙ ፇቃደ ሥራውን ስሇማቋረጡ አግባብ ሊሇው አካሌ በጽሁፌ ካሳወቀ፤ 

3. ፇቃደ ከተሠረዖ በኋሊ በባሇፇቃደ የተያዖው መሬትን ሇአከራዩ ይመሇሳሌ፡፡ 

4. የፇቃደ መሠረዛ የተፇጸመውን የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚነት ወይም 

የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪነት ስምምነት እንዱቋረጥ ያዯርጋሌ። 

5. ኮሚሽኑ የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ባሇፇቃዴ፦  

ሀ) ፇቃደን ሇማግኘት የተቀመጡትን ቅዴመ-ሁኔታዎች፣ ይህን አዋጅ 

ሇማስፇጸም የወጡ ዯንቦችን ወይም መመሪያዎችን ወይም ላልች አግባብነት 

ያሊቸውን ሕጎች የጣሰ እንዯሆነ ማስተካከያ እርምጃ እንዱወስዴ በዯንቡ 

በተመሇከተው  የጊዚ ገዯብ መሠረት ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋሌ፤ 

ሇ) በዘህ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) በተገሇፀው መሠረት የማስተካከያ እርምጃ 

ካሌወሰዯ እርምጃውን እስኪወስዴ ዴረስ በዯንቡ ሇተመሇከተው የጊዚ ገዯብ 

ያግዯዋሌ። 

6. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት በዘህ ንዐስ አንቀፅ (5) ፉዯሌ ተራ (ሇ) መሠረት 

በተመሇከተው የጊዚ ገዯብ ውስጥ የማስተካከያ እርምጃ ካሌወሰዯ እና ከሚከተለት 

በአንደ ምክንያት ኮሚሽኑ ፇቃደን ሉሰርዛ ይችሊሌ፦ 

ሀ) መክሰሩ ከታወጀ፤ 

ሇ) ፇቃደን ሇማግኘት የሀሰት ወይም የተሳሳተ መረጃ ማቅረቡ ከተረጋገጠ፤ 

ሏ) በገባው ንዐስ ሉዛ መሠረት ያገኘውን መሬት ካሊሇማ፤ 

መ/ በገዙ ፇቃደ ሥራዉን እንዲቋረጠ አግባብ ሊሇው አካሌ በጽሁፌ ካሳወቀ፤ 

7. በዘህ አንቀጽ የተመሇከተው የፇቃዴ ስረዙ ባሇፇቃደ በዘህ ዒዋጅ መሰረት 

የተሰጡትን መብቶች እንዱያጣ ያዯርጋሌ፡፡ 
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31. ስሇቅሬታ ማስተናገጃ 

1. ማንኛውም ኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ ኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ፣ 

ኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ወይም ኢንደስትሪ ፒርክ ነዋሪ ሥሌጣን ባሇው 

አካሌ በተወሰዯበት እርምጃ ሊይ ቅሬታውን ሇኮሚሽኑ ማቅረብ መብት 

ይኖረዋሌ።  

2. ማንኛውም ጥያቄ ሇኮሚሽኑ የሚቀርበው እርምጃው ከተወሰዯበት ጊዚ ጀምሮ በ30 

ቀናት ውስጥ ይሆናሌ፡፡ 

3. ኮሚሽኑ በቀረበው ቅሬታ ሊይ አቤቱታው በቀረበ በ30 ቀናት ውስጥ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡ 

4. ኮሚሽኑ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ አካሌ ውሳኔ በተሰጠበት ቀን ጀምሮ 

በ30 ቀናት ውስጥ በሚያቀርበው አቤቱታ ሊይ ቦርደ በ30 ቀናት ውስጥ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡ 

5. ቦርደ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ ወገን ውሳኔዉ ከዯረሰው ጊዚ ጀምሮ በ30 

ቀናት ውስጥ ጉዲይ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይገባሌ፡፡ 

6. ስሇቅሬታ አቀራረብና የውሳኔ አሰጣጥ ዛርዛር ሁኔታ በዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

32. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇኢንደስትሪ ፒርኮች የሚሰጡ ማበረታቻዎችን 

የሚመሇከት እና ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ላልች ዯንቦችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ቦርደ ይህን አዋጅ እና በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የሚወጡ ዯንቦችን 

ሇማስፇጸም መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

33. የመሸጋሪያ ዴንጋጌዎች 

1. በዘህ አዋጅ ሊይ የተመሇከቱትን የአሰያየም መስፇርቶች እስካሟሊ ዴረስ 

ማናቸውም ነባር ከኢንደስትሪ ሌማት ቀጠና ወይም የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ 

ፒርክ አዋጁ በሥራ ሊይ ከዋሇበት ጊዚ ጀምሮ እንዯ ኢንደስትሪ ፒርክ 

ይቆጠራለ፤ በዘህ አዋጅ መሠረትም ይተዲዯራለ። 

2. ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት፡- 
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ሀ) መንግሥት ከኢንደስትሪ ሌማት ቀጠና፣ ከኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚና 

ከኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ጋር ያዯረጋቸው ስምምነቶች፣ 

ሇ) በመንግሥት ሇኢንደስትሪ ሌማት ቀጠና፣ ሇኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ 

ሇኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ወይም ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

የተሰጡ ማበረታቻዎች  

ፇፃሚነት ይቀጥሊሌ። 

3. የኢንደስትሪ ሌማት ቀጠናዎች ማሌማትን ወይም ማስተዲዯርን በተመሇከተ 

ማንኛውም በሂዯት ሊይ ያሇ ማመሌከቻ ይህ አዋጅ ከወጣ በኋሊ በዘህ አዋጅና 

ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በወጣው ዯንብ መሠረት ወዯ ኮሚሽኑ እንዯቀረበ 

ይቆጠራሌ። 

4. የኢንደስትሪ ፒርክ ሌማት ኮርፕሬሽን ይህንን አዋጅ ተከትል እንዯተቋቋመ 

ይቆጠራሌ። 

34. ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች 

ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ፣ወይም ሌማዲዊ 

አሰራር በዘህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም። 

35. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ሚያዘያ 1ቀን 2007 ዒ.ም 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 417/2009 

ስሇኢንደስትሪ ፒርኮች የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇፃሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 5 እና 

በኢንደስትሪ ፒርኮች አዋጅ ቁጥር 886/2007 አንቀጽ 32(1) መሠረት ይህን ዯንብ 

አውጥቷሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ  

ይህ ዯንብ “የኢንደስትሪ ፒርኮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 417/2009    

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፤ 

1. “አዋጅ” ማሇት የኢንደስትሪ ፒርኮች አዋጅ ቁጥር 886/2007 ነው፤ 

2. “ኢንቨስትመንት አዋጅ” ማሇት የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 769/2004 

(እንዯተሻሻሇ) ነው፤ 

3. “ቦርዴ” ማሇት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርዴ ነው፤ 

4. “ኮሚሽን” ማሇት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው፤ 

5. “ኮርፕሬሽን” ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 326/2007 የተቋቋመው 

የኢንደስትሪ ፒርኮች ሌማት ኮርፕሬሽን ነው፤ 

6. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን59 ነው፤  

7. “የስሪት አገር የምስክር ወረቀት” ማሇት አንዴ ዔቃ ስሇተመረተበት አገር 

ትክክሇኛነት በተመረተበት አገር ሥሌጣን ባሇው አካሌ የሚሰጥ የማረጋገጫ ሰነዴ 

ነው፤  

8. “የኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚ” ማሇት ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ 

አስተዲዲሪ፣ ዴርጅት፣ ሠራተኛ ወይም ነዋሪ ነው፤  

                                                           
59
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9. “የጉምሩክ ሥነ-ሥርዒት” ማሇት የጉምሩክ ሕግን ሇማክበርና ሇማስከበር 

በሚመሇከታቸው ሰዎችና በባሇሥሌጣኑ የሚከናወኑ የጉምሩክ ሂዯቶችን 

ያጠቃሌሊሌ፤  

10. “የጉምሩክ ቁጥጥር” ማሇት የጉምሩክ ሕግ መከበሩን ሇማረጋገጥ በባሇሥሌጣኑ 

የሚወሰዴ ማንኛውንም ሕጋዊ እርምጃ ነው፤  

11. “መሠረተ-ሌማት” ማሇት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ መብራት፣ ውሃ፣ የቴላኮም 

(የዴምጽ፣ የዲታ፣ የቪዱዮና ተዙማጅ አገሌግልቶች)፣ ዯረቅና ፇሳሽ ቆሻሻ 

ማስወገጃ እና የአየር ብክሇት መቀነሻ ሥርዒት ማሟሊት እንዱሁም በፒርክ 

ውስጥ የሚከናወኑ የመንገዴና ላልች አስፇሊጊ ግንባታዎችን ያካትታሌ፤  

12.  በዘህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ (6) የተሰጡት ትርጓሜዎች 

እንዯተጠበቁ ሆነው፣ በዘህ ዯንብ የተካተቱት ላልች ቃሊት ወይም አገሊሇጾች 

በአዋጁ የተሰጣቸውን ትርጓሜ ይይዙለ፤  

13. በማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸውዴንጋጌ የሴትንም ፆታ ይጨምራሌ፡፡  

3. የቦርደ ዋና ዋና ተግባራት  

ቦርደ አዋጁንና ይህንን ዯንብ ሇማስፇጸም የሚከተለት ዋና ዋና ተግባራት 

ይኖሩታሌ፦  

1. የኢንደስትሪ ፒርኮች ሌማት፣ አስተዲዯርና አመራር፣ ተቋማዊ ግንባታና 

ቁጥጥርን በበሊይነት የመምራት፤  

2. የኢንደስትሪ ፒርክ የመሰየም፣ የተሰየመ የኢንደስሪ ፒርክን የማሻሻሌ እና 

የመሰረዛ፤  

3. የኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚዎችን የሚመሇከቱ የፕሉሲ ጉዲዮችን የመወሰን፣ 

አፇጻጸማቸውን የመከታተሌ፤  

4. የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልትን በተመሇከተ በሚመሇከታቸው መንግሥታዊ 

ተቋማት የትብብርና የቅንጅት ዖሊቂ ሥርዒት መዖርጋቱን የማረጋገጥ፤ 

5. በፒርኮች ውስጥ የእውቀትና የክህልት ሽግግር መኖሩን ማረጋገጥ፤ እንዱሁም 

የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶች ወዯ ፒርኮች በመሳብ፣ በመመሌመሌና በመዯገፌ ዖርፇ-

ብና ቀጣይነት ያሊቸው የግብዒት ትስስሮች በኢንደስትሪ ፒርኮች ውስጥ 

እንዱፇጠሩ በዖርፈ አዱስ የምርት አቅም እንዱስፊፊ የሚረደ ስትራቴጂዎችና 

ጥናቶችን የማጽዯቅ፤  
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6. ከኢንደስትሪ ፒርኮች ጋር በተያያዖ የሚነሱ ቅሬታዎችን ሇማስተናገዴ ዯረጃውን 

የጠበቀ የቅሬታ ማስተናገጃ ሥርዒት መዖርጋቱን የማረጋገጥ፡፡  

4. የኮሚሽኑ ዋና ዋና ተግባራት  

ኮሚሽኑ አዋጁንና ይህንን ዯንብ ሇማስፇጸም የሚከተለት ዋና ዋና ተግባራት 

ይኖሩታሌ፦  

1. በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚነት ሉሰማሩ የሚችለ ብቃት ያሊቸው ባሇሀብቶችን 

የመመሌመሌ፤  

2. በኢንደስትሪ ፒርክ አምራችነት ሉሳተፈ የሚችለ ብቃት ያሊቸውን የአገር ውስጥ 

እና የውጭ አገር ባሇሀብቶችን በመመሌመሌና ስምምነቶችን በመፇጸም ፒርኮች 

ሙለ በሙለ በአምራች ዴርጅቶች መያዙቸውን የማረጋገጥ፤  

3. በኢንደስትሪ ፒርኮች ውስጥ የሚገኙ የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶች በተሳሇጠ 

ሁኔታ የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት እያገኙ መሆናቸውን የማረጋገጥ፤  

4. ከኢንደስትሪ ፒርኮች ጋር በተያያዖ የእውቀት እና የክህልት ሽግግር 

የሚያመጡ፣ የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶች ወዯ ፒርክ በመሳብና በመዯገፌ ዖርፇ- 

ብና ቀጣይነት ያሊቸው የግብዒት ትስስሮች በኢንደስትሪ ፒርኮች ውስጥ 

እንዱፇጠሩና በየዖርፈ አዱስ የምርት አቅም እንዱስፊፊ የሚረደ ስትራቴጂዎችና 

ጥናቶችን ከኢንደስትሪ ሚኒስቴር 60ጋር በመመካከር ነዴፍ በቦርደ በማጸዯቅ 

ተግባራዊ የማዴረግ፤  

5. ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶች የልጅስቲክስና የኤክስፕርት ዴጋፌ የመስጠት፤ 

6. ሇኢንደስትሪ ፒርኮች የሚሆን መሬት መዖጋጀቱንና መሰየሙን የማረጋገጥ፤ 

የሉዛ፣ የንዐስ-ሉዛና የግንባታ ፇቃድች በተዖረጋው ሥርዒት መሠረት 

መሰጠታቸውን የማረጋገጥ፤ መሠረተ-ሌማት በአግባቡ መቅረቡን፣ በዔቅደ 

መሠረት መሌማቱን እንዱሁም ሇምርት እና ተያያዥ አገሌግልቶች ሥራ ሊይ 

መዋለን የማረጋገጥ፤ 

7. የኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚዎች መብትና ግዳታ መከበራቸውን የማረጋገጥ፤ 

8. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶች፣ አሌሚዎች ወይም አስተዲዲሪዎች ሕጋዊ ሰውነት 

አግኝተው እንዯ አመቺነቱም በተዯራጀ መሌክ ከመንግሥት ጋር ቀጣይነት 

ያሇው ምክክር እንዱያዯርጉ ሁኔታዎችን የማመቻቸት 
                                                           
60
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9. የኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚዎችን የሚመሇከቱ የፕሉሲ ጉዲዮችን በጥናት 

በመሇየት በቦርደ የማስወሰንና የማስፇጸም፤  

10. ከኢንደስትሪ ፒርኮች ጋር በተያያዖ በሚመሇከታቸው አካሊት የሚያካሄዴ 

የሠራተኞች ምሌመሊና ሥሌጠና የማስተባበር፣ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶች 

የማህበረሰብ ሬዴዮ ስርጭትን ጨምሮ ላልች የተሇያዩ የተግባቦት ዖዳዎችን 

በመጠቀም በፊብሪካ ዯረጃ ሠራተኞች ሇሥራ ያሊቸው ተነሳሽነት እንዱጨምር 

የማገዛ፤  

11. ስሇኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚዎች የመሬት ሌማትና የግንባታ አፇጻጸም፣ 

የፊብሪካና ላልች ሕንጻዎች አጠቃቀም፣ የምርትና የወጪ ንግዴ አፇጻጸም፣ 

የአገር ውስጥና የውጭ አገር ሠራተኞች የቅጥር ሁኔታ፣ የአንዴ ማዔከሌ 

አገሌግልት አፇጻጸምና ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን አጠናቅሮ የያዖና የተተነተነ 

ወቅታዊ ሪፕርት ሇቦርደና ሇላልች አግባብነት ሊሊቸው አካሊት የማቅረብ፡፡  

ክፌሌ ሁሇት 

የኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየምና የኢንቨስትመንት ፇቃዴ 

5. ስሇኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየም  

1. ኮርፕሬሽኑ ወይም ላሊ የኢንደስትሪ ፒርክ ሇማሌማት የሚፇሌግ ማንኛውም 

ባሇሀብት አንዴን የሇማ ወይም ያሌሇማ ቦታ የኢንደስትሪ ፒርክ ተብል 

እንዱሰየምሇት ሇኮሚሽኑ ማመሌከቻ ማቅረብ አሇበት፡፡  

2. የኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየም ማመሌከቻ የአዋጁን አንቀጽ 25 (2) ዴንጋጌ 

ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አሇበት፡፡  

3. የኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየም ማመሌከቻው በአዋጁ እና በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (2) የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በዋናነት የሚከተለት መኖራቸውን 

ማሳየት ይኖርበታሌ፤  

ሀ) ሇዚጎች የሥራ ዔዴሌ፤  

ሇ) የዔውቀት፣ የክህልት እና የቴክኖልጂ ሽግግር፤  

ሏ) ኤክስፕርትን የማሳዯግ አቅም፤  

መ) የግብዒት አቅርቦትና ትስስር፤  

ሠ) አገራዊና ክሌሊዊ የመሠረተ-ሌማት እዴገት፤  

ረ) ሇኢንደስትሪ ፒርክ አስፇሊጊ የሆነ የሰው ኃይሌ አቅርቦት፡፡  
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4. በኢንደስትሪ ፒርክነት የሚሰየመው አነስተኛ የመሬት መጠን እንዯ ፔሮጀክቱ 

ሁኔታ እየታየ በቦርደ ይወሰናሌ፡፡ 

5. በኢንደስትሪ ፒርክ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሇፊብሪካ፣ ሇጋራ መጠቀሚያ፣ ሇመኖሪያ 

እና ተያያዥ ሕንጻዎች እንዱሁም ሇመሠረተ-ሌማት የሚውሇው መሬት ከጠቅሊሊ 

ይዜታው ከ50 በመቶ ማነስና ከ75 በመቶ መብሇጥ የሇበትም፤ ሆኖም ቦርደ 

ሇእርሻም ይሁን ሇግጦሽ ሉውሌ የማይችሌ መሬት ሇአካባቢ ጥበቃ በሚረዲ 

መሌኩ በኢንደስትሪ ፒርክነት እንዱሇማ ጥያቄ ከቀረበና ካመነበት ከዘህ በተሇየ 

ሁኔታ ሉወስን ይችሊሌ፡፡  

6. ኮሚሽኑ የአሰያየም ማመሌከቻውን መርምሮ የውሳኔ ሀሳቡን በሰሊሳ ቀናት ሇቦርደ 

ያቀርባሌ፡፡  

7. ቦርደ ከኮሚሽኑ በሚቀርብ የውሳኔ ሀሳብ መሠረት በኢንደስትሪ ፒርክነት 

የተሰየመን መሬት መጠንና የሚተሊሇፌበትን የሉዛ ዋጋ በመወሰን ሇተመረጠው 

አሌሚ እንዱተሊሇፌ ይወስናሌ፡፡  

8. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ግንባታ ከመጀመሩ በፉት ሇኮሚሽኑ የሚከተለትን 

ሰነድች ማቅረብ አሇበት፦  

ሀ) የኢኮኖሚ አዋጭነት ጥናት፣ የኢንደስትሪ ፒርክ ሌማት ፔሊንና  

   የሀይዴሮልጂ ጥናት ሰነዴ፤  

ሇ) የፊይናንስ አቅም የሚያሳይ ማስረጃ፤ እና  

ሏ) የአካባቢና የማሕበራዊ ተጽእኖ ግምገማ ሪፕርት ጋር በተያያዖ ፔሮጀክቱ 

ተግባራዊ እንዱሆን በሚመሇከተው መንግሥታዊ ተቋም ይሁንታ የተሰጠው 

መሆኑን የሚገሌጽ ዯብዲቤ፡፡  

9. ኮሚሽኑ የቦርደን ውሳኔ በተወሰነ በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ ሇአመሌካቹ 

በጽሁፌ ያሳውቃሌ፡፡ 

6. ሌዩ የኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየም  

1. ቦርደ እንዯ አስፇሊጊነቱ አንዴን የኢንደስትሪ ፒርክ የጨርቃ ጨርቅና 

አሌባሳት፣ የተቀናጀ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ፣ የቴክኖልጂ፣ 

የፊርማሲዩቲካሌ፣ የብረታ ብረት ወይም ላሊ የተሇየ ባህርይ ያሇው ሌዩ 

የኢንደስትሪ ፒርክ ብል ሉሰየም ይችሊሌ፡፡  
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2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ አንዴን ቦታ ከባሇሥሌጣኑ 

ጋር በመመካከር ዔቃዎች የሚራገፈበት፣ የሚስተናገደበት፣ የሚመረቱበት ወይም 

የሚገጣጠሙበት እና ወዯ ውጭ እንዯገና የሚሊኩበት ወይም ሇኢንደስትሪ ፒርክ 

በግብዒትነት እንዱቀርቡ የሚዯረግበት እንዯ ነፃ የንግዴ ፒርክና የኤክስፕርት 

ማቀነባበሪያ ዜን አዴርጎ ሉሰይም ይችሊሌ፡፡ 

3. የሌዩ ኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየም ማመሌከቻ በኮሚሽኑ ወይም በኮርፕሬሽኑ 

ወይም በላሊ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡  

4. የዘህ ዯንብ አንቀጽ 5 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣የሌዩ አሰያየም ማመሌከቻ 

የሚከተለትን መረጃዎች በግሌጽ ማሳየት ይኖርበታሌ፤  

ሀ) እንዯዘህ ያሇው ሌዩ ስያሜ የክሌለን ወይም የአካባቢውን የተሇየ የሌማት 

ዒሊማ ሇማሳካት የሚረዲ መሆኑን፤  

ሇ) በፒርኩ ውስጥ የሚገኙ ዴርጅቶች በእርስ በርስ ትስስር የተሻሇ ተወዲዲሪ 

እንዱሆኑ ያሇውን ጠቀሜታ፤ እና  

ሏ) የተመረጠው አካባቢ ሇግብዒት አቅርቦት ያሇውን ምቹነት፡፡  

5. ቦርደ በዘህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ (4) መሠረት ሌዩ ስያሜ ሇሰጠው 

የኢንደስትሪ ፒርክ የተሇየ ማበረታቻ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  

7. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ  

1. ማንኛውም የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባሇሀብት የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ 

ሇመሆን ሇኮሚሽኑ በማመሌከት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ 

2. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሇማግኘት የሚከተለትን 

መስፇርቶች ማሟሊት ይኖርበታሌ፦  

ሀ) በመንግሥት ቅዴሚያ በተሰጣቸው ሌዩ የኢንቨስመንት መስኮች ሇሚሰማሩ 

የኢንደስትሪ ፒርክ አምራች ዴርጅቶች የሚሆን የኢንደስትሪ ፒርክ 

ሇማሌማት የተስማማ፤  

ሇ) ሇፔሮጀክቱ ማስፇጸሚያ በቂ ካፑታሌ ያሇው፤ እና  

ሏ) ላልች በኢንቨስትመንት ሕጉ ስሇኢንቨስትመንት ፇቃዴ አሰጣጥ 

የተጠቀሱትን መስፇርቶች፡፡  
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3. ኮሚሽኑም አመሌካቹ ያቀረበውን ጥያቄ መርምሮ መስፇርቶቹን የሚያሟሊ ሆኖ 

ሲያገኝ ከአመሌካቹ ጋር የመግባቢያ ስምምነት በመፇራረም በሰባት የሥራ 

ቀናት ውስጥ ሇአሌሚው የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡  

4. ሇኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ የተሰጠው ኢንቨስትመንት ፇቃዴ ፒርኩ 

የሚያተኩርበትን የኢንቨስትመንት መሰክ መግሇጽ አሇበት፡፡  

8. የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ  

1. ማንኛውም የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባሇሀብት የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ 

ሇመሆን ሇኮሚሽኑ በማመሌከት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ፡ 

2. የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሇማግኘት የሚከተለትን 

መስፇርቶች ማሟሊት ይኖርበታሌ፦  

ሀ) ተመሳሳይ ወይም ተያያዥ አገሌግልቶች መስጠቱን የሚያሳይ የሙያ እና 

የሥራ ሌምዴ ሁኔታ የሚገሌጽ ዛርዛር መግሇጫ ማቅረብ፤  

ሇ) ሌምዴ ያሊቸው በቂ ባሇሙያዎችና የፊይናንስ አቅም ያካተተ የአስተዲዯር 

እና የፊይናንስ እቅዴ፤ እና  

ሏ) ላልች በኢንቨስትመንት ሕጉ ስሇኢንቨስትመንት ፇቃዴ አሰጣጥ 

የተጠቀሱትን መስፇርቶች፡፡  

3. ኮሚሽኑም አመሌካቹ ያቀረበውን ማመሌከቻ በመመርመር መስፇርቶቹን 

የሚያሟሊ ሆኖ ሲያገኘው በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ 

ይሰጠዋሌ፡፡  

4. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ያሇማውን ፒርክ ራሱ ሇማስተዲዯር ከፇሇገ በዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተጠቀሱት መስፇርቶች በሟሟሊት እና ማመሌከቻ 

በማቅረብ የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪነት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ማውጣት 

አሇበት፡፡  

9. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ  

1. ማንኛውም የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባሇሀብት የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

ሇመሆን ሇኮሚሽኑ በማመሌከት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ 

2. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሇማግኘት የሚከተለትን 

መስፇርቶች ማሟሊት ይኖርበታሌ፦  

ሀ) ዛርዛር የፔሮጀክት ሀሳብ፤  
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ሇ) እንዯ ፔሮጀክቱ ዒይነት የኤክስፕርት ወይም የገቢ ምርት የመተካት ዔቅዴ፤ 

ሏ) የፊይናንስ ሁኔታ መግሇጫ እና የአስር ዒመት ትንበያ፤  

መ) ፔሮጀክቱን በተመሇከተ የአካባቢ ተጽእኖ ግምገማ ሪፕርት፤ እና  

ሠ) ላልች በኢንቨስትመንት ሕጉ ስሇኢንቨስትመንት ፇቃዴ አሰጣጥ 

የተጠቀሱትን መስፇርቶች፡፡  

3. ኮሚሽኑም አመሌካቹ ያቀረበውን ማመሌከቻ በመመርመር መስፇርቱን የሚያሟሊ 

ሆኖ ሲያገኘው በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ይሰጣሌ፡ 

ክፌሌ ሦስት 

መሬት መስተሊሇፌ እና ግንባታ 

10. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ እና ዴርጅት የመሬት ሉዛ ይዜታ የምስክር ወረቀት  

1. ኮርፕሬሽኑ በተቋቋመበት ዯንብ ቁጥር 326/2007 አንቀጽ (5) (2) መሠረት ራሱ 

የሚያሇማውን ወይም ሇላልች አሌሚዎች የሚተሊሇፌን መሬት ከክሌልች 

በስምምነት እና በሳይት ፔሊን ተረክቦ በመሬት ባንክነት ይይዙሌ፤ ስምምነቱም 

ኮርፕሬሽኑ ሇራሱ ሇማሌማትም ሆነ ሇላሊ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ መሬት 

በሉዛ ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሇው መሆን አሇበት፡፡  

2. ኮርፕሬሽኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከተረከበው መሬት ውስጥ 

የራሱን የኢንደስትሪ ፒርክ ሇማሌማት ከፇሇገ የመሬት ሉዛ ይዜታ የምስክር 

ወረቀት አግባብ ባሇው የክሌሌ መንግሥት ተቋም ይሰጠዋሌ፡፡ 

3. ኮርፕሬሽኑ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚነት ኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሇተሰጠው 

ባሇሀብት ከመሬት ባንክ መሬት በሉዛ ውሌ ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፤ ይህንን 

ተከትል የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው የሉዛ ይዜታ የምስክር ወረቀት ከኮሚሽኑ 

ያገኛሌ፤ ሆኖም ኮርፕሬሽኑ መሬቱን በሉዛ የሚያስተሊሌፇው ኮሚሽኑ ይህንን 

መሬት ሇአሌሚው እንዱተሊሇፌ ቦርደን በቅዴሚያ አስፇቅድ ይህንኑ የቦርደን 

ውሳኔ ሇኮርፕሬሽኑ ሲያሳውቀው ብቻ ይሆናሌ፡፡  

4. በኮርፕሬሽኑ ወይም በላሊ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ መሬት የተሰጠው 

የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ከኮርፕሬሽኑ ወይም ከዘሁ የኢንደስትሪ ፒርክ 

አሌሚ ጋር የንዐስ-ሉዛ ውሌ ሲዋዋሌ፣ የንዐስ-ሉዛ ይዜታ የምስክር ወረቀት 

ከኮሚሽኑ ይሰጠዋሌ፡፡  
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11. በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም ዴርጅት የሚካሄዴ ግንባታ  

1. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ሇኪራይ ወይም ሇሽያጭ የፊብሪካ ሕንጻ ወይም 

በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ የተፇቀዯ ላሊ ግንባታ ማከናወን ሲፇሌግ የግንባታ 

ፇቃዴ ከኮሚሽኑ ማግኘት ይኖርበታሌ፤ ኮሚሽኑ ይህንን ተግባር ሲፇጽም 

አግባብ ካሇው ተቋም ሙያዊ እገዙ እንዯአስፇሊጊነቱ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡  

2. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ የግንባታ ፇቃዴ ሲጠይቅ የሚከተለትን መስፇርቶች 

በግሌጽ ማሳየት ይኖርበታሌ፤  

ሀ) ከተፇቀዯው ቦታ ውስጥ ሇፊብሪካና ተያያዥ ግንባታ የሚውሇው ቦታ በዘህ 

ዯንብ አንቀጽ 5 (5) ከተመሇከተው ጋር የተጣጣመ መሆኑን፤ 

ሇ) በቂና ሇአካሌ ጉዲተኛ ተዯራሽ የሆነ እንዯ መኖሪያ ቤት፣ የአንዴ ማዔከሌ 

አገሌግልት መስጫ ቦታ፣ ስፕርት ማዔከሌ፣ አረንጓዳ ቦታ፣ የሕክምና አገሌግልት 

መስጫ የመሳሰለ አገሌግልቶችን ያካተተ መሆኑን፤ እና  

ሏ) በቂና ዯረጃውን የጠበቀ የእሳት አዯጋ መከሊከያና መቆጣጠሪያ፣ እንዯ 

ሲ.ሲ.ቲ.ቪ. ያለ ሇዯሕንነት እና ሇጉምሩክ ቁጥጥር አስፇሊጊ የሆኑ ካሜራዎችና 

መፇተሻዎች፣ የዔቃ መጫኛና ማውረጃ ቦታ፣ የምዴር ሚዙን፣ መጋዖንና ቢሮ፣ 

የመኪና ማቆሚያ ቦታ፣ የመጸዲጃና የፊብሪካ ዛቃጭ ፌሳሽ የሚታከምበት ዖዳ 

ያሇው መሆኑን፡፡  

3. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ የፔሮጀክት ግንባታ አፇጻጸም በተመሇከተ ከኮሚሽኑ 

ጋር ስምምነት ይፇራረማሌ፡፡  

4. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የፊብሪካና ተያያዥ ግንባታ አፇጻጸም የተመሇከተ 

ስምምነት ከኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው 

ከሚወክሇው አስተዲዲሪ ጋር ይፇጽማሌ፡፡  

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) እና (4) የተመሇከቱትን ስምምነቶች ተከትል 

ኮሚሽኑ የግንባታ ፇቃዴ እና ከግንባታ ጋር ተያያዥ የሆኑ ፇቃድችን ይሰጣሌ፤ 

የግንባታ ወጪ ዛርዛር መርምሮ ያጸዴቃሌ፡፡  

6. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም ዴርጅት በስምምነቱ መሠረት ባከናወነው 

ግንባታ ሊይ ሇውጥ ማዴረግ ሲፇሌግ ስምምነቱን ከፇጸመው አካሌ እንዯ 

አግባብነቱ ኮሚሽኑን ወይም የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚውን ማስፇቀዴ 

ይኖርበታሌ፡፡  
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7. ኮሚሽኑ የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚው ፔሮጀክት ወይም የዴርጅቱ የፊብሪካና 

ተያያዥ ግንባታ አፇጻጸም አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት መፇጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ፤ ኮሚሽኑ ይህንን ተግባር በራሱ ባሇሙያዎች ወይም በኮርፕሬሽኑ 

ወይም በላሊ አማካሪ ዴርጅት አማካኝነት ሉያከናውን ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ አስተዲዲሪና ዴርጅት የኢንቨስትመንት ተግባራቸውን 

ስሇሚያከናውኑባቸው ሁኔታዎች 

12. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ፒርኩን የሚያሇማበት ሁኔታ  

የአዋጁ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፡ 

1. ግንባታ በሚያከናውንበት ወቅት የሠራተኞች ዯሕንነት መጠበቁን እንዱሁም 

ሇሠራተኞቹ አገሌግልት መስጫ፣ የመመገቢያና የመጸዲጃ ቤቶች፣ የመጀመሪያ 

የህክምና እርዲታ መስጫና ላልች ሇሠራተኞች አስፇሊጊ የሆኑ አገሌግልቶች 

መሟሊታቸውን የማረጋገጥ፤  

2. በዘህ ዯንብ፣ በአሌሚ ኢንቨስትመንት ፇቃዴና ስምምነት መሠረት የሕንጻዎችን 

ግንባታ፣ የመሠረተ- ሌማትና የአገሌግልት ዛርጋታ ዯረጃውን በጠበቀ ሁኔታ 

በወቅቱ የማጠናቀቅ፤  

3. ፒርኩ የሚያተኩርበትን የኢንቨስትመንት ዖርፌ ያማከሇ የምርት ጥራትና ላልች 

መመዖኛዎች መሟሊታቸው የሚያረጋግጡ የምስክር ወረቀቶች የሚሰጡባቸው 

የአገሌግልት መስጫ ሕንጻ የማዖጋጀት፤  

4. ስሇፒርክ ሌማት ያገኘውን ተሞክሮ ሇኢትዮጵያውያን የማስተሊሇፌ፤  

5. ስሇሥራ አፇጻጸሙ በተሇይ ስሇኢንደስትሪ ፒርኩ የመሬት ሌማትና የግንባታ 

አፇጻጸም፣ የፊብሪካና ላልች ሕንጻዎች አጠቃቀም፣ በየሩብ ዒመቱ ዛርዛር 

ሪፕርት ሇኮሚሽኑ የማቅረብኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

13. የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዲሪ ፒርኩን ስሇሚያስተዲዯርበት ሁኔታ  

የአዋጁ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ 

አስተዲዲሪ፡-  

1. በኢንደስትሪ ፒርክ የሚዯረጉ እንቅስቃሴዎች አግባብ ባሊቸው ሕጎችና 

ከአስተዲዲሪ ስምምነት ጋር በተጣጣመ መሌኩ የመፇጸም፣  
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2. የፒርክ አስተዲዯሩ ምክንያታዊ በሆነ የንግዴ አሰራር ሊይ መመስረቱን 

የማረጋገጥ፣  

3. በውሌ የተቀበሊቸውን የኢንደስትሪ ፒርክ አገሌግልቶች ያሇ አዴሌዎ የመስጠት፤ 

4. ከኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶች ማሕበር ጋር በመመካከር በተዖጋጀ ውስጠ ዯንብ 

መሠረት በተሇይ የሚከተለትን ተግባራት፡-  

ሀ) የግንባታ ማሻሻያዎች አግባብነት ካሊቸው ሕግጋት ጋር መጣጣማቸውን  

የማረጋገጥ፤  

ሇ) በፒርኩ ውስጥ፣ በመግቢያ እና በመውጫ በሮች የሰዎችና የተሸከርካሪዎች 

እንቅስቃሴ የማሳሇጥ፤  

ሏ) የጭነት ማራገፉያ ተርሚናሌ እና የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች በአግባቡ 

ጥቅም ሊይ እንዱውለ የማዴረግ፤  

መ) በፒርኩ ውስጥ እና ሪያ ተገቢውን ፀጥታና ዯህንነት የመጠበቅ፤  

ሠ) የእሳትና የዴንገተኛ አዯጋ መከሊከያና መቆጣጠሪያ ሥርዒት በአግባቡ 

የመዖርጋት እና ዖወትር በተጠንቀቅ ሊይ እንዱሆን የማዴረግ፤  

ረ) የፇሳሽና የዯረቅ ቆሻሻ አወጋገዴን ጨምሮ የጋራ ቦታዎች ጽዲት የመጠበቅ፤ 

ሰ) የአረንጓዳ እና የጋራ ቦታዎች እንክብካቤና ሌማት የማካሄዴ፤  

ሸ) የመሠረተ-ሌማት አውታሮች በአግባቡ መጠበቃቸውን፣ መጠገናቸውንና 

አገሌግልት እየሰጡ መሆናቸውን የማረጋገጥ፡፡  

5. የተወሰኑ አገሌግልቶች ከሦስተኛ ወገን በውሌ እንዱቀርቡ የማዴረግ፣  

6. ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥም የፀጥታና የሕግ ማስከበር አካሊትን በተሇይ 

የመንግሥት የፀጥታ ኃይሌ ትብብርን በመጠየቅ በፒርኩ ውስጥ ፀጥታ እና 

ዯህንነት የማስከበር፣  

7. በኢንደስትሪ ፒርኩ ሇተጠቃሚም ሆነ ሇጉምሩክ ሕግ አፇፃፀም ምቹ የሆነና 

በዖመናዊ ቴክኖልጂ የታገዖ አሰራር የመዖርጋት፣  

8. የኢንደስትሪ ፒርክ አስተዲዯር ዔውቀትና ክህልት ሇኢትዮጵያውያን 

የማስተሊሇፌ፣  

9. ስሇሥራ አፇጻጸሙ በተሇይ ስሇኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚና ዴርጅት የመሬት 

ሌማትና የግንባታ አፇጻጸም፣ የፊብሪካና ላልች ሕንጻዎች አጠቃቀም፣ በየሩብ 

ዒመቱ ዛርዛር ሪፕርት ሇኮሚሽኑ የማቅርብ ኃሊፉነት አሇበት፡፡  
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14. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ሥራውን ስሇሚያከናውንበት ሁኔታ  

የአዋጁ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

የሚከተለት ኃሊፉነቶች አለበት፤  

1. የሠራተኛ የሥራ ሁኔታና ምርታማነት ትስስር ሥርዒት የመዖርጋት፤ በተሇይም 

የጤና እንክብካቤ አገሌግልት ሽፊን፣ የሕጻናት ማቆያ፣ ካፉቴሪያዎችና እንዯ 

አስፇሊጊነቱ የመጓጓዡ አገሌግልቶች እንዱኖሩ የማዴረግ፤  

2. ዔውቀትና ክህልት ሇኢትዮጵያውያን እንዱተሊሇፌ የማዴረግና በዘህ ረገዴ 

ያከናወነውን ተግባር ሇሚመሇከታቸው መንግሥታዊ ተቋማት በየዒመቱ ሪፕርት 

የማቅረብ፤  

3. በሥራ ሊይ ያሰማራቸውን የአገር ውስጥ እና የውጭ አገር ሠራተኞች የተመሇከተ 

መረጃ በየሩብ ዒመቱ ሇኮሚሽኑ የመስጠት፤  

4. የሥራ አፇጻጸሙን በተሇይ የምርትና የወጪ ንግዴ አፇጻጸም ሪፕርት ሇኮሚሽኑ 

በየወሩ የማቅረብ፡፡  

ክፌሌ አምስት 

የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልትና ተያያዥ ጉዲዮች 

15. የኢንደስትሪ ፒርክ የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት  

1. ከኮሚሽኑ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ የወሰዯ አሌሚ፣ አስተዲዲሪ ወይም ዴርጅት 

የሚከተለትን የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልቶች በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ያገኛሌ፡-  

ሀ) የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ዔዴሳት፣ ማሻሻያ፣ ወይም ሇውጥ ወይም ምትክ፣ 

ወይም ነባር የኢንቨስትመንት ሥራን ሇማስፊፊት የሚሰጥ የኢንቨስትመንት 

ፇቃዴ፤  

ሇ) የንግዴ ምዛገባ ሇውጥ ወይም ማሻሻያ ወይም ምትክ የንግዴ የምስክር 

ወረቀት፤  

ሏ) የንግዴ ሥራ ፇቃዴ፣ ዔዴሳት ወይም ምትክ፤  

መ) የንግዴ ማሕበር ስም ማሻሻያ ወይም ሇውጥ፤  

ሠ) የንግዴ ስም ምዛገባ፣ ምትክ የንግዴ ስም፣ የንግዴ ስም የምስክር ወረቀት 

ማሻሻያ ወይም ስረዙ፤  

ረ) የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶች ማሕበር ምዛገባና እዴሳት፤  

ሰ) የውጭ ቀጥተኛ ካፑታሌ ምዛገባ፤  
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ሸ) ቪዙ የመስጠትና ዔዴሳት፣ የመኖሪያ ፇቃዴ የመስጠትና ዔዴሳት፣  

ቀ) የሥራ ፇቃዴ መስጠት፣ ማዯስ፣ መተካትና መሠረዛ፤  

በ) የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ማበረታቻ እና ያሇ ውጭ ምንዙሪ ፇቃዴ ወዯ አገር ውስጥ 

ዔቃ የማስገቢያ ፇቃዴ፤  

ተ) የገቢ ግብር ነጻ ማበረታቻ ፇቃዴ፤ 

ቸ) በአንዴ የኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ከአንዴ የቀረጥ ነፃ መብት ያሇው 

ዴርጅት ወዯ ላሊ የቀረጥ ነፃ መብት ያሇው ዴርጅት የግንባታ ዔቃዎች፣ 

የካፑታሌ ዔቃዎች፣ የመሇዋወጫ ዔቃዎች እና ተሽከርካሪዎች የማስተሊሇፌ 

ፇቃዴ፤  

ኀ) የመመስረቻ ጽሁፍች፣ የመተዲዯሪያ ዯንቦች ማሻሻያና ላልች ሰነድች 

ማረጋጫ፤  

ነ) ሇኢንደስትሪ ፒርክ ሠራተኞች የግብር ከፊይ መሇያ ቁጥር መስጠት፣ የውጭ 

አገር ዚግነት ያሊቸው ሠራተኞች የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ ውሳኔ፤  

ኘ) ሇኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዛገባ፣ የተጨማሪ 

እሴት ታክስ ማወራረዴ፣ የቫውቸር እንዱሁም ላልች ከወጪ ንግዴ 

ማበረታቻ ጋር ተያያዥ ፇቃድችና አገሌግልቶች፤  

አ) የግብር ማሳወቅ፣ የግብር ክፌያ፣ የግብር ተመሊሽ ማወራረዴ፣ የግብር ኦዱት 

እና ከግብር ጋር ተያያዥነት ያሊቸው አገሌግልቶች፤  

ከ) ከአሠሪና ሠራተኛ ግንኑኝነት ጋር የተያያ ምዛገባዎች፤  

ኸ) የስምሪት አገር ምስክር ወረቀት እና የተሇየ የገበያ ዔዴሌ ተጠቃሚ ሇመሆን 

የሚያስችሌ ዯጋፉ የምስክር ወረቀቶች፤  

ወ) የአካባቢ ተጽዔኖ ግምገማ ጥናት ማጽዯቅ እና የምስክር ወረቀት፤  

ዏ) አስፇሊጊ ሲሆን፣ የብቃት ማረጋገጫ እና ላልች በግብይት ሥርዒት የሚጠየቁ 

የምስክር ወረቀቶች፤  

ዖ) የባንክ፣ የመዴህን፣ የመርከብ ማጓጓዡ፣ የልጂስቲክስ እና ላልች ከፒርኩ ጋር 

አግባብነት ያሊቸው አገሌግልቶች፤  

ዞ) የኢንደስትሪ ፒርክ የነዋሪነት የምስክር ወረቀት፤  

የ) አሠሪና ሠራተኛ መዋጮዎችን ሇግሌ ጡረታ ፇንዴ የመሰብሰብ አገሌግልት፤  
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ዯ) ከሥራው ጋር በተያያዖ የሠራተኛውን ዯኅንነትና ጤንነት የተመሇከተ 

ክትትሌ እና ዴጋፌ፤  

ጀ) ቅሬታዎችን ማስተናገዴ እና ክርክሮችን መፌታት ወይም አግባብ ባሇው 

አካሌ በተሇይ አማራጭ የክርክር መፌቻ መንገድች በመጠቀም እንዱፇቱ 

ሁኔታዎችን ማመቻቸት፡፡ 

2. ሁለም አግባብነት ያሊቸው የመንግሥት ተቋማት ሇኢንደስትሪ ፒርክ 

ተጠቃሚዎች መስጠት የሚገባቸውን አገሌግልቶች ወዯ ኢንደስትሪ ፒርክ 

የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት ቅርንጫፌ ገብተው የመስጠት ወይም ኮሚሽኑን 

ወይም ላልች አግባብነት ያሊቸው ተቋማትን በመወከሌ አገሌግልት የመስጠት 

ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

3. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም አስተዲዲሪ በፒርኩ የአንዴ ማዔከሌ 

አገሌግልት ውስጥ በመታቀፌ የውሃ፣ የኤላክትሪክ፣ የቴላኮም (የዴምጽ፣ የዲታ፣ 

የቪዱዮና ተዙማጅ አገሌግልቶች)፣ የፇሳሽ እና የዯረቅ ቆሻሻ የማስወገዴ እና 

ላልች አስፇሊጊ አገሌግልቶችን በቀጥታ ራሱ ወይም በላሊ አቅራቢ እንዱሰጡ 

ያዯርጋሌ፡፡  

4. የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት የመስጠት ኃሊፉነት ያሇበት መንግሥታዊ ተቋም 

የኢንደስትሪ ፒርክን ባሕሪይ ከግምት ውስጥ ያስገባ ሌዩ መዋቅርና ዛርዛር 

የአሰራር ሥርዒት መዖርጋት አሇበት፡፡  

5. የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልትን የተቀናጀና ውጤታማ ሇማዴረግ የመንግስት 

አስፇጻሚ አካሊት በኮሚሽኑ አስተባባሪነት ስምምነት መፇራረም አሇባቸው፡፡ 

16. የቪዙ እና የመኖሪያ ፇቃዴ አገሌግልት ስሇመስጠት  

1. ኮሚሽኑ ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያዖ ወዯ አገር ውስጥ ሇሚገቡ የውጭ አገር 

ዚጎች እና በእነርሱ ሥር ሇሚተዲዯሩ ቤተሰቦቻቸው ተገቢውን ቪዙ እና 

የመኖሪያ ፇቃዴ እንዱያገኙ ሉጠይቅሊቸው ይችሊሌ፡፡  

2. ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያዖ የውጭ አገር ዚጋ ከሦስተኛ አገር ሆኖ የቪዙ 

ጥያቄ ያቀረበ እንዯሆነ ወዯ መኖሪያ አገሩ መመሇስ ሳያስፇሌገው ካሇበት አገር 

የቪዙ ጥያቄ ሉያቀርብና ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡  
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3. ሇኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም ዴርጅት ባሇቤት ወይም ባሇአክስዮን 

የ5(አምስት) ዒመት የብ ጊዚ መመሊሇሻ ቪዙ ወይም የመኖሪያ ፇቃዴ 

በኮሚሽኑ በሚቀርብ ማረጋገጫ መነሻነት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  

4. በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ የሚሰራ የውጭ አገር ዚግነት ያሇው አስተዲዲሪ፣ 

የኢንደስትሪ ፒርክ ምርት ገዠ፣ ሠራተኛ፣ የሥራ ኃሊፉ፣ የዋና መስሪያ ቤት 

ሥራ አስፇጻሚ፣ የቦርዴ አባሌ ወይም ከፌተኛ ባሇሙያ በኮሚሽኑ በሚቀርብ 

ማረጋገጫ መነሻነት የ3 (ሦስት) ዒመት የብ ጊዚ መመሊሇሻ ቪዙ ወይም 

የመኖሪያ ፇቃዴ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

17. የሥራ ፇቃዴ ስሇመስጠት  

1. ኮሚሽኑ ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር በተያያዖ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሇሰጠው 

አሌሚ፣ አስተዲዲሪ ወይም ዴርጅት ሇሚቀጥረው የውጭ አገር ዚጋ የሥራ ፇቃዴ 

ይሰጣሌ፡፡  

2. ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር በተያያዖ በውጭ አገር ሠራተኛነት ተቀጥሮ ወዯ 

ኢትዮጵያ የገባ ሠራተኛ የትዲር አጋር በአገሪቱ ውስጥ አብሮ የሚኖር ከሆነ 

የሥራ ፇቃዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡  

18. ስሇዔውቀት፣ ክህልትና ቴክኖልጂ ሽግግር  

1. የኢንደስትሪ ሚኒስቴር እና ላልች አግባብነት ያሊቸው አካሊት ከኢንደስትሪ 

ፒርኮች ጋር በተያያዖ የሠራተኞች ምሌመሊ፣ የክህልት ሌማትና ሽግግር፣ 

የቴክኖልጂ ሽግግርና ማሳዯግ እንዱሁም የግብዒት አቅርቦትና የገበያ ትስስር 

ተግባራዊ እንዱሆን ዴጋፌ ያዯርጋለ፡፡  

2. የኢንደስትሪ ሚኒስቴር የክህልትና እውቀት ሽግግር ወዯ ኢትዮጵያውያን 

ሠራተኞች እንዱዯረግ የሚያስችሌ የስሌጠና መርሀ-ግብር ያዖጋጃሌ፤ ስሌጠናውም 

በኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ አስተዲዲሪና ዴርጅት እንዱሰጥ ዴጋፌና ክትትሌ 

ያዯርጋሌ፡፡  

3. የኢንደስትሪ ሚኒስቴር አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር የቴክኖልጂ 

ሽግግሩ እንዱፊጠን የአሰራር ሥርዒት ይዖረጋሌ፣ ያስፇጽማሌ፤ በተሇይ 

በመንግሥትና በኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅቶች አጋርነት የቴክኖልጂ ሽግግር፣ 

ቴክኖልጂ ማሳዯግ፣ የኢንደስትሪ ምርታማነትና የምርት ጥራት የማሳዯግ 

እንዱሁም ጥናትና ምርምር እንዱካሄዴ የማዴረግ ኃሊፉነት አሇበት፡፡  
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4. በአዋጁና በዘህ ዯንብ መሠረት የኢንደስትሪ ሚኒስቴር የተሰጠውን ኃሊፉነት 

ሇመወጣት ኢንስቲትዩቶች እንዯአስፇሊጊነቱ ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶች 

በኢንደስትሪ ፒርኮች ውስጥ እንዱከፌቱ ያዯርጋሌ ወይም ባሇሙያዎች 

ይመዴባሌ፡፡  

ክፌሌ ስዴስት 

የኢንደስትሪ ፒርክን የተመሇከተ የጉምሩክ ሥነ-ሥርዒት 

19. የጉምሩክ ቁጥጥር  

1. ማንኛውም የጉምሩክ ሥነ-ሥርዒት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ይከናወናሌ፡፡  

2. የኢንደስትሪ ፒርክ ሙለ በሙለ ወይም ከፉሌ የኢንደስትሪ ፒርክ የጉምሩክ 

ቁጥጥር ክሌሌ ይኖረዋሌ፡፡ 

3. ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር በተያያዖ የጉምሩክ ቁጥጥር የሚካሄዯው በጉምሩክ 

ክሌሌ መግቢያና መውጫ በሮች እንዱሁም በኢንደስትሪ ፒርኮች በሮች ሊይ 

ይሆናሌ፡፡  

4. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም አስተዲዲሪ ወይም ዴርጅት ወዯ ኢንደስትሪ 

ፒርክ የጉምሩክ ቁጥጥር ክሌሌ የተሇያዩ ዔቃዎች ሲያስገባና ሲያስወጣ በተቃሇሇ 

የጉምሩክ ሥነ-ሥርዒት ይስተናገዲሌ፡፡  

5. ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ከጉምሩክ ክሌሌ መግቢያ በር ወዯ 

ኢንደስትሪ ፒርክ የሚያስተሊሌፇው ጭነት እስከ ኢንደስትሪ ፒርክ ዴረስ 

በሚጓጓዛበት ወቅት አይቆምም፤ አይፇተሽም፤ ነገር ግን ዔቃው በኮንቴነር የታሸገ 

እና የዔቃው ማጓጓዡ ሰነዴም መዴረሻ ጣቢያ የሆነው የኢንደስትሪ ፒርክ ስም 

መገሇጽ አሇበት፡፡  

6. በኢንደስትሪ ፒርክ የሚገኝ ምርቱን ሙለ ሇሙለ ወዯ ውጭ አገር የሚሌክ 

የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የምርት ግብዒቶችን ከውጭ አገር ወዯ ኢንደስትሪ 

ፒርክ ሲያስገባ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ አይከፌሌም፤ ሆኖም ዴርጅቱ ምርቱን 

በከፉሌ አገር ውስጥ የሚሸጥ ከሆነ በሌዩነቱ ተገቢውን ቀረጥና ታክስ ይከፌሊሌ።  

7. ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ምርቱን በኢንደስትሪ ፒርኩ ወይም 

በላሊ ኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ሇሚገኝና ምርቱን ወዯ ውጪ ሇሚሌክ ዴርጅት 

በግብዒትነት ሲያቀርብ ያሇቀረጥና ታክስ መሸጥ ይችሊሌ፡፡  
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8. በጉምሩክ ክሌሌ ውስጥ ያሇ ዴርጅት በአገር ውስጥ የተመረተ ግብዒትን ምርቱን 

ወዯ ውጭ አገር ሇሚሌክ የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ሲያቀርብ ያሇ ቀረጥና 

ታክስ መሸጥ ይችሊሌ፤ ይህ የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅትም ከጉምሩክ ክሌሌ 

የገዙውን የምርት ግብዒት ተጠቅሞ የሚያመርተው ምርት ወዯ ውጭ አገር 

የሚሌክ ከሆነ በዘህ የምርት ግብዒት ሊይ ታክስና ቀረጥ አይጠየቅም፡፡  

9. ምርቱን ሙለ በሙለ ወዯ ውጭ አገር ሇመሊክ የተስማማ የኢንደስትሪ ፒርክ 

ዴርጅት ከውጭ አገር ያሇቀረጥና ታክስ ያስገባውን ጥሬ ዔቃ እስከ አንዴ ዒመት 

ማቆየት ይችሊሌ፤ ሆኖም ዴርጅቱ ጥሬ ዔቃውን ከአንዴ ዒመት በሊይ ሇማቆየት 

አሳማኝ ምክንያት ካቀረበ ኮሚሽኑ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡  

10. ሙለ ምርቱን ወዯ ውጭ አገር ሇመሊክ የተስማማ የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት 

በማናቸውም ሁኔታ በጉምሩክ ክሌሌ ውስጥ መሸጥ አይፇቀዴሇትም፤ ሆኖም በሌዩ 

ሁኔታ በቦርደ የተፇቀዯሇት ከሆነ ተገቢውን የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ከፌል 

በጉምሩክ ክሌሌ መሸጥ ይችሊሌ፡፡ 

11. ሙለ ምርቱን ወዯ ውጭ አገር እንዱሌክ የሚጠበቅበት የኢንደስትሪ ፒርክ 

ዴርጅት ያመረተው ምርት የኤክስፕርት ዯረጃውን ያሌጠበቀ ወይም ምርቱ ወዯ 

ውጭ ከተሊከ በኋሊ ጉዴሇት ኖሮት የተመሇሰ ስሇመሆኑ ማስረጃ ካቀረበ፡-  

ሀ) በኮሚሽኑ ሲፇቀዴ በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ በተዖጋጀ ሌዩ ቦታ በዒመት 

ሁሇት ጊዚ ብቻ ከአንዴ ሳምንት ሇማይበሌጥ ተከታታይ ቀናት ሌዩ የሽያጭ 

መርሀ-ግብር ሊይ የተጨማሪ እሴት ታክስ ከፌልበት ሉሸጠው ወይም፣  

ሇ) በአገሪቱ ውስጥ በሕግ አግባብ ሇተቋቋመ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት በስጦታ   

ሉሰጠው ወይም፣  

ሏ) በላሊ መንገዴ ሉያስወግዯው ይችሊሌ፡፡  

12. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት ተረፇ ምርቱን የተጨማሪ እሴት ታክስ ብቻ 

ከፌል በጉምሩክ ክሌሌ ውስጥ መሸጥ ይችሊሌ፤ ዴርጅቱ የተጨማሪ እሴት 

ታክሱን የሚከፌሇው ግብይቱ በሚከናወንበት ጊዚ በሚኖረው ዋጋ ሊይ ይሆናሌ፡፡ 

13. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም ዴርጅት ከውጭ ያስመጣቸውን የተበሊሹ 

ወይም እክሌ ያሇባቸውን የካፑታሌ ዔቃዎች፣ መሇዋወጫዎች እና አክሰሰሪዎች 

ሇባሇሥሌጣኑ የዋስትና ዯብዲቤ በማቅረብ ወዯ ውጭ ሌኮ መተካት ወይም 
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ማስጠገን ይችሊሌ፤ ይህንን በተመሇከተ ከባሇሥሌጣኑ ምንም ክፌያ 

አይጠየቅም፡፡  

14. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም ዴርጅት የውጭ ምንዙሪ ፇቃዴ ሳይጠይቅ 

ወዯ አገር ውስጥ ያስገባውን ዔቃ ቀረጥና ታክስ የማይፇሇግበት ከሆነ ከአገር 

መሌሶ የሚወጣ ዔቃ ሊይ የተጣሇ ክፌያ ሳይፇጽም ባሇሥሌጣኑን በማስፇቀዴ 

ማስወጣት ይችሊሌ፡፡  

15. የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የመጠቀሚያ ጊዚ ያሇፇበት ወይም ጉዲት 

የዯረሰበት የምርት ግብዒት ከሚመሇከተው የመንግሥት ተቋም ማረጋገጫ 

ሇባሇሥሌጣኑ በማቅረብ እንዱወገዴ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡  

20. በጉምሩክ አሰራር ሊይ የሚፇጸም ጥሰት  

የጉምሩክንና ላልች ሕግጋትን የጣሰ የኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚ አግባብ ባሇው 

ሕግ መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

ቅሬታ እና ክርክር ስሇሚፇታበት ሥርዒት 

21. መርሆዎች  

1. በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ የሚነሳ የአስተዲዯር ቅሬታ፣ የፌትሏብሔር እና 

የንግዴ ክርክር ቀሌጣፊ፣ ሚዙናዊና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ይፇታሌ፡፡ 

2. በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የሚፇጠር ቅሬታና የወሌ 

ወይም የተናጠሌ የሥራ ክርክር ሇአማራጭ የክርክር መፌቻ ዖዳዎች ቅዴሚያ 

በመስጠት በሠራተኛና አሠሪ ሕግ መሠረት ይፇታሌ፡፡  

22. አስተዲዯራዊ እርምጃ  

1. ፇቃደን ሇማግኘት የተቀመጡትን ቅዴመ-ሁኔታዎች፣ ይህን ዯንብ፣ 

መመሪያዎችን ወይም ላልች አግባብነት ያሊቸውን ሕግጋት የጣሰው 

የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም አስተዲዲሪ ከሆነ ቦርደ፣ የኢንደስትሪ ፒርክ 

ዴርጅት ከሆነ ዯግሞ ኮሚሽኑ ከስሌሳ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ አስፇሊጊውን 

የማስተካከያ እርምጃ እንዱወስዴ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋሌ፡፡  

2. ማስጠንቀቂያ የተሰጠው አሌሚ፣ አስተዲዲሪ ወይም ዴርጀት በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) በተሰጠው ጊዚ ውስጥ አስፇሊጊውን የማስተካከያ እርምጃ ካሌወሰዯ 
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እንዯአግባብነቱ በቦርደ ወይም በኮሚሽኑ ከስሌሳ ቀናት ሊሌበሇጠ ጊዚ ፇቃደ 

ሉታገዴ ይችሊሌ፡፡  

3. ፇቃደ የታገዯበት የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ ወይም አስተዲዲሪ ወይም ዴርጅት 

በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተሰጠው ጊዚ ውስጥ አስፇሊጊውን ማስተካከያ 

አዴርጎ ወዯ ሥራ ካሌተመሇሰ ቦርደ የሦስተኛ ወገኖችን መብት ሇማስጠበቅ ሲሌ 

አግባብ ባሇው አካሌ ጊዚያዊ ባሇአዯራ እንዱሰየምና ቀጣይ እርምጃ እንዱወሰዴ 

ሉወስን ይችሊሌ፡፡  

23. በኮሚሽኑ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ስሇማቅረብ  

1. ማንኛውም የኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚ በኮሚሸኑ በሚወሰዴ አስተዲዯራዊ 

እርምጃ ሊይ ሇቦርደ ቅሬታ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

2. በኮሚሽኑ በተሰጠ ውሳኔ ወይም በተወሰዯ አስተዲዯራዊ እርምጃ ሊይ ቅር 

በመሰኘት ሇቦርደ የሚቀርብ ማንኛውም ቅሬታ በኮሚሽኑ ከተሰጠው ውሳኔ 

ወይም ከተወሰዯው አስተዲዯራዊ እርምጃ ግሌባጭ ጋር በጽሁፌ መቅረብ 

አሇበት፡፡  

3. ኮሚሽኑ የሰጠው ውሳኔ እና የወሰዯው አስተዲዯራዊ እርምጃ የሚመሇከተው ወገን 

በጽሐፌ እንዱሰጠው ከጠየቀ በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ 

24. በቦርደ ውሳኔ ሊይ ስሇሚቀርብ ይግባኝ  

1. በቦርደ ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን ጉዲዩን አግባብ ሊሇው ፌርዴ ቤት በይግባኝ 

መውሰዴ ይችሊሌ፡፡  

2. ቅሬታ አቅራቢው የቦርደ ውሳኔ ግሌባጭ በጽሐፌ እንዱሰጠው ከጠየቀ በሰባት 

የሥራ ቀናት ውስጥ በቦርደ ጽሕፇት ቤት ሉሰጠው ይገባሌ፡፡  

25. በላልች መንግሥታዊ አካሊት ሊይ ስሇሚቀርብ ቅሬታ  

1. የኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚ በላልች ማናቸውም መንግሥታዊ አካሊት 

ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር በተያያዖ በሚሰጥ ውሳኔ ወይም በሚወሰዴ አስተዲዯራዊ 

እርምጃ ሊይ ቅሬታውን ሇኮሚሽኑ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

2. ኮሚሽኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የቀረበን ቅሬታ በየኢንደስትሪ 

ፒርኩ የአንዴ ማዔከሌ አገሌግል ውስጥ መፌትሔ እንዱያገኝ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተጠቀሰው ቅሬታ ሇኮሚሽኑ የኢንደስትሪ 

ፒርክ የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት ቀርቦ ከታየ በኋሊ ኮሚሽኑ ከሚመሇከታቸው 
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ባሇጉዲዮች ጋር በመነጋገር በሰሊሳ ቀናት ውስጥ የመፌትሄ ሀሳብ በጽሁፌ ማቅረብ 

አሇበት፡፡  

26. ቅሬታን በእርቅ ስሇመፌታት  

1. በኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚዎች መካከሌ የሚነሱ ቅሬታዎችን ኮሚሽኑ በአንዴ 

ማዔከሌ አገሌግልት በእርቅ መፌትሔ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው አገሌግልት የሚሰጠው ቅሬታ 

ውስጥ የገቡት ወገኖች የአስታራቂነት ጥያቄያቸውን ተስማምተው በጽሐፌ 

ሇአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት ሲያቀርቡ ብቻ ነው፡፡  

3. የአስታራቂነት ጥያቄ ሇኮሚሽኑ በቀረበ ጊዚ የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት የቅሬታ 

አፇታት ባሇሙያ እንዯአስፇሊጊነቱ ከባሇጉዲዮቹ ጋር በመነጋገር እጅግ ቢዖገይ 

ቅሬታው በቀረበ ሰሊሳ ቀናት ውስጥ የመጨረሻ የመፌትሔ ሏሳብ በጽሁፌ 

ያቀርባሌ፡፡  

4. በኮሚሽኑ የቀረበውን የመፌትሔ ሀሳብ እንዯሚቀበለት ቅሬታ ውስጥ የገቡት 

ወገኖች በጽሁፌ ያረጋገጡ እንዯሆነ የቀረበው ሀሳብ አስገዲጅነት ይኖረዋሌ፡፡  

5. የእርቅ ሀሳቡ ይፊ ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ ሁለም 

ወገኖች የእርቅ ሀሳቡን እንዯተቀበለ በጽሐፌ ካሊረጋገጡ እንዲሌተቀበለት 

ይቆጠራሌ፡፡ 

6. በእርቅ ሂዯት የሚኖር ወጪ ተገሌጋዮቹ ይሸፌናለ፤ ይህንንም አስቀዴመው 

ሉስማሙ ይገባሌ፡፡  

27. በግሌግሌ ዲኛ ስሇመጨረስ  

1. የኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚዎች ቅሬታቸውን በግሌግሌ ዲኛ ሇመጨረስ 

መስማማት ይችሊለ፡፡   

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ስምምነት በጽሐፌ መዯረግ 

አሇበት፤ ዛርዛሩ በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 3325 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 

መሠረት ይወሰናሌ፡፡  

28. የግሌግሌ ዲኛ መሆን የሚችለ ባሇሙያዎች ዛርዛር  

1. ኮሚሽኑ ከኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚዎች የሚቀርበውን ጥቆማ መሠረት 

በማዴረግ በግሌግሌ ዲኝነት ሇመስራት ተአማኒነትና የሙያ ብቃት ያሊቸው 

ሰዎች ስም ዛርዛር ያዖጋጃሌ፡፡  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

341 

 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተውን ዛርዛር ኮሚሽኑ በየሁሇት 

ዒመቱ ወቅታዊ ያዯርጋሌ፡፡  

29. የግሌግሌ ዲኛ አመራረጥ  

1. ክርክራቸውን በግሌግሌ ዲኛ ሇመጨረስ የተሰማሙ ወገኖች በዘህ ዯንብ አንቀጽ 

28 ከተመሇከተው ዛርዛር ውስጥ ወይም ላሊ ማንኛውም ሰው በግሌግሌ ዲኝነት 

መምረጥ ይችሊለ፡፡  

2. የግሌግሌ ዲኞች ስንት እንዯሚሆኑ ወይም እንዳት እንዯሚመረጡ ስምምነቱ 

ያሊመሊከተ እንዯሆነ እያንዲንደ ወገን አንዴ የግሌግሇ ዲኛ ይመርጣሌ፡፡  

3. ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ከላሇ በቀር የግሌግሌ ዲኞች ብዙት በጥንዴ የሚቆጠሩ 

እንዯሆነ ዲኞቹ ወዯ ሥራው ከመግባታቸው በፉት አንዴ ላሊ የግሌግሌ ዲኛ 

ይመርጣለ፡፡ ይኸውም የተመረጠው የግሌግሌ ዲኛ ሇግሌግሌ ዲኝነቱ ሰብሳቢ 

ይሆናሌ፡፡ በግሌግሌ ዲኞቹ መካከሌ ስምምነት የላሇ እንዯሆነ ከተዋዋይ ወገኖች 

አንደ በሚያቀርበው ጥያቄ የአዱስ አበባ የንግዴና ዖርፌ ማህበር የግሌግሌ 

ኢንስቲትዩት በዘህ ዯንብ አንቀጽ 28 ከተመሇከተው ዛርዛር ውስጥ ይመርጣሌ፡፡  

4. ብዙታቸው በጥንዴ የማይቆጠሩ እንዯሆነ የግሌግሌ ዲኞቹ ከመካከሊቸው ሰብሳቢ 

የሚሆነውን ይመርጣለ፡፡ በግሌግሌ ዲኞቹ መካከሌ ስምምነት የላሇ እንዯሆነ 

ከተዋዋይ ወገኖች አንደ በሚያቀርበው ጥያቄ የአዱስ አበባ የንግዴና ዖርፌ 

ማህበር የግሌግሌ ኢንስቲትዩት ከግሌግሌ ዲኞቹ መካከሌ ሇግሌግሌ ዲኝነቱ 

ሰብሳቢ ይሾማሌ፡፡ 

30. ተፇጻሚነት የሚኖረው ሕግ  

ቅሬታቸውን በግሌግሌ ዲኝነት ሇመጨረስ የተስማሙ የኢንደስትሪ ፒርክ 

ተጠቃሚዎች ጉዲያቸው የሚፇታበትን መሠረታዊና የሥነ-ሥርዒት ሕግ መምረጥ 

ይችሊለ፡፡  

31. የግሌግሌ ዲኛ የአገሌግልት አበሌ  

ኮሚሽኑ አግባብ ካሇው አካሌ ጋር በመመካከር በኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚዎች 

መካከሌ በሚዯረግ የግሌግሌ ዲኝነት የግሌግሌ ዲኛ ሆነው የሚያገሇግለ ሰዎች 

የሚከፇሊቸውን አበሌ ሇመወሰን የሚረዲ የክፌያ ተመን ሰንጠረዥ ያዖጋጃሌ፤ 

የተመን ሰንጠረዟም በየሁሇት ዒመቱ ወቅታዊ ያዯረጋሌ፡፡  

32. ተዖዋዋሪ ችልት በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ ስሇሚያስችሌበት ሁኔታ  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

342 

 

ኮሚሽኑ ከፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ጋር በመመካከር አግባብነት ያሇው 

የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ተዖዋዋሪ ችልት በኢንደስትሪ ፒርኮች ውስጥ የሚያስችሌበት 

ሁኔታ ያመቻቻሌ፡፡  

ክፌሌ ስምንት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

33. የግሌ መገሌገያ ዔቃዎች  

1. በኢንደስትሪ ፒርክ የተሰማራ የውጭ ባሇሀብት ወይም ከውጭ አገር የተመሇሰ 

ኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ አገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ 

በኢንደስትሪ ፒርክ ውስጥ በሚሰራበት ጊዚ የግሌ መገሌገያ ዔቃዎች እንዯ 

የሳልን/የመኝታ ቤት፣ የወጥ ቤት፣ የባኞ ቤት እና የስፕርት ዔቃዎች፣ ሊፔ ቶፔ 

እና ዳስክ ቶፔ ኮምፑውተሮች፣ የሙዘቃ መሳሪያ፣ ካሜራ፣ ኤላክትሮኒክስ፣ ቲቪ፣ 

ሲዱ ማጫወቻ እና የመሳሰለ ላልች ሌዩ ሌዩ ዔቃዎች ያሇቀረጥና ታክስ ከውጭ 

አገር ማስገባት ይችሊሌ፤ ዛርዛሩ በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡  

2. በኢንደስትሪ ፒርክ የተሰማራ የውጭ ባሇሀብት ወይም ከውጭ አገር የተመሇሰ 

ኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ አገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ወዯ አገር ውስጥ ያስገባቸው የግሌ መገሌገያ 

ዔቃዎች፡-  

ሀ) ተመሳሳይ መብት ሊሇው ሰው ያሇቀረጥና ታክስ ማስተሊሇፌ ይችሊሌ፤  

ሇ) አስቀዴሞ ተገቢውን ቀረጥና ታክስ በመክፇሌ ሇራሱ ከፒርክ ውጪ 

ሉወስዯው ወይም ተመሳሳይ መብት ሇላሇው ሰው ማስተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት መብቱን ማስተሊሇፌ የሚፇሌግ ሰው 

ከማስተሊሇፈ በፉት ኮሚሽኑን ማስፇቀዴ አሇበት።  

34. ከዯመወዛ ገቢ ግብር ነፃ ስሇመሆን  

ምርቱን ወዯ ውጭ አገር ሇመሊክ የተስማማ የኢንደስትሪ ፒርክ ዴርጅት የንግዴ 

ሥራ ፇቃዴ ካወጣበት ጊዚ ጀምሮ ባለት የመጀመሪያ አምስት ተከታታይ ዒመታት 

ውስጥ የሚቀጥራቸው ባሇሙያ የውጭ አገር ዚጎች ከዯመወዛ ገቢ ግብር ነፃ 

ይሆናለ፡፡ 

 

  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

343 

 

35. የሦስትዮሽ አሰራር ኮሚቴ 

1. የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር፣ የኢንደስትሪ ሚኒስቴር፣ እንዯሁኔታው 

የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ አስተዲዲሪ ወይም ዴርጅት አሰሪዎች እና የሠራተኛ 

ተወካይ የሚገኙበት የሦስትዮሽ አሰራር ኮሚቴ ይቋቋማሌ።  

2. የሦስትዮሽ አሰራር ኮሚቴው፡-  

ሀ) ቀጣይነት ያሇው ምክክር በማዴረግ የሠራተኛ መብትና ግዳታ መከበሩን 

ማረጋገጥ፣ ግጭት እንዲይከሰት አመቺ ሁኔታ የመፌጠር፤  

ሇ) ከኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመመካከር የእውቀት፣ ክህልትና ቴክኖልጂ   

ሽግግር መዯረጉን በማረጋገጥ ምርታማነት እንዱጨምር የማዴረግ፤  

ሏ) ላልች የኢንደስትሪ ሰሊም ሇማስፇን የሚረደ ተግባራትን የማከናወን 

ኃሊፉነት አሇበት፡፡  

3. ኮሚሽኑም ከኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመመካከር ኮሚቴው በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ተግባሩን በአግባቡ ስሇማከናወኑ ክትትሌና ዴጋፌ 

ያዯርጋሌ፤ይቆጣጠራሌ፡፡  

36. ሕግ ስሇማስከበርና የመረጃ ሌውውጥ  

1. ኮሚሽኑ በኢንደስትሪ ፒርኮች ውስጥ አግባብነት ያሊቸው የፀጥታና የሕግ 

አስከባሪ አካሊት ከኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ አስተዲዲሪ ወይም ዴርጅት ጋር 

በትብብርና በቅንጅት እንዱሰሩ ያዯርጋሌ፡፡  

2. የኢንደስትሪ ፒርክ አሌሚ፣ አስተዲዲሪ፣ ዴርጅት ወይም የሥራ ኃሊፉ የፇቃዴ 

መስፇርት መጣሱን ያወቀ ወይም ላሊ ምርመራ የጀመረ አግባብ ያሇው አካሌ 

ጥሰቱን ወይም የጀመረውን ምርመራ በተመሇከተ ኮሚሽኑን ወዱያውኑ ማሳወቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

37. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች  

1. አግባብ ባሊቸው ላልች ሕጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ይህ ዯንብ ከጸናበት 

ቀን በፉት የተሰየመን የኢንደስትሪ ፒርክ በተመሇከተ ከኢንደስትሪ ፒርክ 

አሌሚዎች፤ አስተዲዲሪዎች እና ዴርጅቶች ጋር የተፇጸሙ የመግባቢያ 

ስምምነቶችና የተሰጡ ውሳኔዎች ተፇጻሚነታቸው ይቀጥሊሌ፡፡  
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2. በዘህ ዯንብ ሇኢንደስትሪ ፒርክ ተጠቃሚ የተሻሇ መብት የሚሰጡ ዴንጋጌዎች 

ከዘህ ዯንብ መውጣት በፉት በተሰየመ የኢንደስትሪ ፒርክ ሊይ ተፇጻሚ 

ይሆናለ፡፡  

38. መመሪያ ስሇማውጣት  

1. ኮሚሽኑ የኢንደስትሪ ፒርክ አሰያየም፣ ፇቃዴ፣ ግንባታ፣ አስተዲዯር፣ የአንዴ 

ማዔከሌ አገሌግልት፣ ቪዙና የመኖሪያ ፇቃዴ፣ ጉምሩክ፣ የወጪ ንግዴ፣ ቅሬታ 

አፇታት እና ላልች ከኢንደስትሪ ፒርክ ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮች ሊይ 

ከቅርብ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመመካከር ረቂቅ መመሪያዎችን አዖጋጅቶ 

በቦርደ ያጸዴቃሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ቦርደ የሚያወጣቸውን መመሪያዎች 

ሇመተግበር የሚያስችለ ዛርዛር የአፇጻጸም መመሪያዎች ኮሚሽኑ ወይም 

የሚመሇከተው መንግሥታዊ ተቋም ማውጣት አሇበት፤ ኮሚሽኑ በሚመሇከተው 

መንግሥታዊ ተቋም ዛርዛር የአፇጻጸም መመሪያ መውጣቱን ይከታተሊሌ፤ 

ያስተባብራሌ፡፡  

39. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች  

ከዘህ ዯንብ ጋር የሚቃረኑ ዯንቦች፣ መመርያዎች እና አሰራሮች በዘህ ዯንብ 

በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፡፡  

40. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዚ  

ይህ ዯንብ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ መስከረም 5 ቀን 2010 ዒ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ሠ/ ስሇምርት ገበያ  

አዋጅ ቁጥር 550/1999 

የኢትዮጵያ ምርት ገበያን ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ 

የሀገሪቱን ግብርና በገበያ ሊይ ወዯተመሠረተ የአመሠራረት ሥርዒት ማሸጋገር ዴህነት 

ሇመቀነስ ወሳኝ መሣሪያ መሆኑ በመንግሥት ዋና ዋና ፕሉሲዎች የተገሇጸ በመሆኑ፤ 

አነስተኛ የግብርና አምራቾች ወቅታዊ የገበያ መረጃ እንዱያገኙና ሇምርታቸው የተሻሇ ዋጋ 

መዯራዯር እንዱችለ በማዴረግ በገበያው ሊይ ያሊቸውን ተሳትፍ ማሳዯግ ተገቢ በመሆኑ፤ 

ሇዘህም ቀሌጣፊ፣ ሥርዒት ያሇውና ወጥነት ያሇው የግብርና ምርቶችን የገበያ ሥርዒት 

ማቋቋም አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥቱ 

አንቀጽ 55 (1) መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርፅስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ የምርት ገበያ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 550/1999” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በቀር፣ በዘህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. “የክፌያ መፇጸሚያ ተቋም” ማሇት የምርት ገበያው ወይም በባሇሥሌጣኑ እውቅና 

ያገኘ የአገር ውስጥ ባንክ ወይም ተመሳሳይ የፊይናንስ ተቋም ነው፤ 

2. “የክፌያና ርክክብ አፇጻጸም” ማሇት አንዴ ዴርጅት በአገናኝነት ወይም 

በአቀራራቢነት የሚሠራበት ሥነ ሥርዒት፣ ዴርጅቱ ሇግብይቱ አፇጻጸም የገዠና 

የሻጭን ሚና በመውሰዴ በተዋዋይ ወገኖች የሚሰጡትን ትዔዙዜች 

የሚያስታርቅበትና የገንዖብ ክፌያና ርክክብ የሚፇጸምበት አሠራር ነው፤ 

3. “ባሇስሌጣን” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 551/1999 የተቋቋመው የምርት ገበያ 

ባሇሥሌጣን ነው፤ 

4. “ምርት” ማሇት ከላሊ አንዴ ዒይነት ምርት ጋር መሇዋወጥ የሚችሌ ምርት ነው፤ 
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5. “የምርት ገበያ” ማሇት ወጥ ሆነው በተዖጋጁ ምርት ነክ ውልች ግብይት 

የሚፇጸምበት የምርት ገበያ ነው፤ 

6. “ውሌ” ማሇት ሇምርት ገበያ ግብይት ሲባሌ አንዴን ምርት ሇመግዙት ወይም 

ሇመሸጥ ወጥ ሆኖ የተዖጋጀና የምርቱን መጠን፣ ዋጋ፣ ዯረጃ፣ መነሻ ቦታ፣ ተፇጻሚ 

የሚሆንበትንና የምርቱ ርክክብ የሚፇጸምበትን ቀን በዛርዛር የሚያካትት 

ስምምነት ነው፤61 

7. “ዲታ” ማሇት የኤላክትሮኒክስ ዲታ ሌውውጥን፣ የኤላክትሮኒክስ መሌዔክትን፣ 

ቴላግራምን፣ ቴላክስንና ቴላኮፑን ጨምሮ በኤላክትሮኒክስ፣ በኦፔቲካሌ ወይም 

በተመሳሳይ ዖዳዎች የሚመነጭ፣ የሚሊክ፣ የሚዯርስ ወይም የሚከማች መረጃ 

ነው፤ 

8. “የኤላክትሮኒክ ፉርማ” ማሇት ከመረጃ መሌዔክቶች ጋር በተያያዖ ፇራሚን 

ሇመሇየትና በመሌዔክቱ የተካተተው መረጃ በፇራሚው የፀዯቀ ወይም ተቀባይነት 

ያገኘ መሆኑን ሇማመሌከት ጥቅም ሊይ የሚውሌ በመረጃ መሌእክት ሊይ 

የተሇጠፇ ወይም ከመሌዔክት ጋር የተያያዖ በኤላክትሮኒክስ ፍርም ያሇ መረጃ 

ነው፤ 

9. “የግብይት ፇጻሚ” ማሇት ሇላልች ወይም ሇራሱ ሲሌ የምርት ግብይት ውልችን 

በመግዙትና በመሸጥ ንግዴ ሥራ የተሰማራ በባሇ ሥሌጣኑ ዔውቅና ያገኘ 

ማንኛውም ሰው ነው፤ 

10. “ሇወዯፉት የሚፇጸም ውሌ” ማሇት በተቆረጠ የወዯፉት ቀን የምርቱ ርክክብ 

የሚፇጸምበት ምርትን ሇመሸጥ ወይም ሇመግዙት የሚዯረግ የምርት ግብይት 

ውሌ ነው፤ 

11. “የመያዠያ ገንዖብ” ማሇት ግዠ ፇጻሚዎች በገበያ ሊይ ሇሚፇጽሙት አንዴ 

ግብይት በመያዡነት ሉያስቀምጡት የሚገባ ገንዖብ ነው፤ 

12. “አባሌ” ማሇት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 8 (1) የተመሇከተውን የምርት ገበያ 

የአባሌነት መመዖኛ የሚያሟሊ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

13. ሚኒስቴር’ ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የንግዴ 

ሚኒስቴር ነው፤62 

                                                           
6123/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
62 በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 9(4) መሰረት የንግዴና ኢንዯስትሪ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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14. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

15. “ወዱያውኑ የሚፇጸም ውሌ” ማሇት ርክክብና ክፌያ ወዱያውኑ የሚፇጸምበት 

የምርት ግብይት ውሌ ነው፡፡ 

16. “ጥብቅ የማቆያ ሥፌራ” ማሇት በምርት ገበያው ግብይት የሚካሄዴበትን ምርት 

የያ የጭነት ተሽከርካሪዎች ጭነቱ ተሽከርካሪው ሊይ እንዲሇ ተሽጦ ወዯገዥ 

እስከሚተሊሇፌበት ወይም በምርት ማከማቻ መጋዖን እስከሚራገፌበት ዴረስ 

ባሇው ጊዚ የሚቆሙበት የተከሇሇና ዯህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ነው፡፡63 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ 

3. መቋቋም 

1. የኢትዮጵያ የምርት ገበያ /ከዘህ በኋሊ “የምርተ ገበያ” እየተባሇ የሚጠራ/ ሙለ 

ባሇቤትነቱ የመንግሥት የሆነና የሕግ ሰውነት ያሇው የገበያ ተቋም ሆኖ 

ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. የምርት ገበያው በዘህ አዋጅ አንቀጽ 8 የተመሇከቱትን የሚያሟለ መቀመጫዎች 

ያሎቸው አባሊት ይኖሩታሌ፤ 

3. የምርት ገበያው ባሇቤትነት፣ አባሌነትና የሥራ አመራሩ የተሇያዩ ይሆናሌ፤ 

4. የምርት ገበያው በዘህ አዋጅ፣ በምርት ገበያ ባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

551/1999 እና በላልች አግባብ ባሊቸው ሕጏች የሚተዲዯር ይሆናሌ፡፡ 

4. ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን64 

የንግዴ ሚኒስቴር የምርት ገበያው ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን ይሆናሌ፡፡ 

5. ዋና መሥሪ ቤት 

የምርት ገበያው ዋና መሥሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯአስፇሳጊነቱ ቅርንጫፌ 

መሥሪያ ቤቶችን በላልች ቦታዎች ማቋቋም ይችሊሌ፡፡ 

6. ዒሊማዎች 

የምርት ገበያው የተቋቋመበት ዒሊማዎች የሚከተለት ናቸው፤ 

                                                           
63 23/7/8 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(3) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
64 በ25/8 (2011) አ.1097 አንቀፅ 9(4) መሰረት የንግዴና ኢንዯስትሪ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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1. የገዠዎችን፣ የሻጮችንና የአገናኞችን ፌሊጏት በማርካትና የኢትዮጵያ አነስተኛ 

አምራቾች የገበያ ተሳትፍን በማሳዯግ ውጤታማ፣ ግሌጽ አሠራርን የተከተሇና 

በሥርዒት የሚመራ የግብይት ሥርዒት መፌጠር፤ 

2. የግዠ ጥያቄ አቅርቦትና የግዠ ጨረታ ውዴዴር ተቀናጅተው በግሌፅ ጨረታ 

መዴረክ በቃሌ በማስተጋባት ተጫራቾች ጨረታ በግሊጭ በሚያካሄደበት 

የመገበያያ መዴረክ ወይም የኤላክትሮኒክስ ትዔዙዛን በሚያቀነባብር ሥርዒት 

ወይም ሁሇቱም የሚካሄዴበት የንግዴ አሠራር ሥርዒቶችን መዖርጋት፤ 

3. የምርት ግብይትን የሚመሇከቱ መረጃዎችን ሇመያዛ፣ ሇመከታተሌ፣ ሇሕዛብ 

ሇማሠራጨት የሚያግዛ በዖመናዊ ቴክኖልጂ የተዯገፇ የቢሮ አሠራርን 

ተግባራዊ ማዴረግ፤ 

4. ዯረጃ ሇወጣሊቸው ምርቶች ግብይት መሠረት የሚሆኑ ወጥነት ያሊቸው ውልችን 

ማዖጋጀት፤ 

5. የምርት ዯረጃ የምስክር ወረቀትንና ዋስትና ያሇው የዔቃ ማከማቻ ዯረሰኝን 

መሠረት በማዴረግ ግብይት ማካሄዴ፤ 

6. ግዳታን ባሇመወጣት የሚያጋጥሙ አዯጋዎችን ሇመቀነስ በምርት ገበያው 

የሚከናወኑ ግብይቶችን ክፌያና ርክክብ መፇጸም፤ 

7. ክርክሮች በሽምግሌና ዲኝነት አማካይነት የሚታዩበትን ሥርዒት መዖርጋት፤ 

8. ወቅታዊ የገበያ መረጃዎችን ሇሕዛቡ ማቅረብ፤ 

9. የምርት ገበያውንና የአባሊቱን ህሌውናና ጤናማ አሠራር የተጠበቀ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ ገበያውን በቅርብ መከታተሌ፣  

10. የአዯጋ ቁጥጥር አስተዲዯርን ተግባራዊ በማዴረግ በአጠቃሊይ የገበያ ሥርዒቱ 

ሊይ አዯጋ እንዲይከሰት መከሊከሌ፡፡ 

11. ስትራተጂያዊ በሆኑ የአገሪቱ አካባቢዎች ዖመናዊና በቴክኖልጂ የተዯገፈ የምርት 

ማከማቻ መጋዖኖችን እና ጥብቅ የማቆያ ሥፌራዎችን መገንባትና ማስተዲዯር፤65 

12. በምርት ገበያው ግብይት የሚዯረግባቸው ምርቶች የሚጓጓበትን ሁኔታ 

በተመሇከተ እንዯአስፇሊጊነቱ አግባብነት ካሇው የመንግሥት አካሌ በሚሰጠው 

                                                           
65 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(5) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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ውክሌና መሠረት አስገዲጅ መስፇርት ማውጣት፤ ተፇጻሚነቱን የማረጋገጥ እና 

ተገቢውን እርምጃ የመውሰዴ፡፡66 

7. ካፑታሌ 67  

የምርት ገበያው የተፇቀዯ ካፑታሌ 1 ቢሉዮን 250 ሚሉዮን (አንዴ ቢሉዮን ሁሇት 

መቶ ሃምሣ ሚሉዮን) ብር ሲሆን ከዘህ ውስጥ ብር 725 ሚሉዮን (ሰባት መቶ ሃያ 

አምስት ሚሉዮን ብር) በዒይነትና በጥሬ ገንዖብ ተከፌሎሌ፡፡ 

8. ስሇ አባሌነት 

1.  አባሌ ሇመሆን የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው፣ 

ሀ) በባሇሥሌጣኑ መመሪያ መሠረት በግብይት ፇጻሚነት ዔውቅና ያገኘ፣ እና 

ሇ) ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ሲሌ በምርት ግብይት ሥራ የተሰማራ፣ 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

2. የምርት ገበያው በሚዯነግገው ሁኔታዎች መሠረት የምርት ገበያው በነጻ 

ሉተሊሇፈ የሚችለ ቋሚ መቀመጫዎች ያሎቸው አባሊት ይኖሩታሌ፡፡ 

3. በምርት ገበያው የተዖጋጁና በባሇሥሌጣኑ የፀዯቁ የምርት ገበያው የውስጥ ዯንቦች 

ሇአባሌነት ብቁ የሚያዯርጉ መመዖኛዎችን ይዯነግጋለ፤ 

4. በምርት ገበያው የውስጥ ዯንቦች ስር የተመሇከቱትን የአባሌነት መመዖኛዎች 

ማንኛውም ሰው የአባሌ መቀመጫ ሉገዙ ይችሊሌ፡፡ 

5. አባሌ መሆን በምርት ገበያው የውስጥ ዯንብ በተመሇከቱት መብቶችና ጥቅሞች 

የመጠቀም መብት ይሰጣሌ፡፡ 

6. አባሌነት ከላልች መብቶች በተጨማሪ በምርት ገበያው የመገበያየት መብት 

ይሰጣሌ፡፡ 

7. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና በዘህ አዋጅ አንቀጽ 20 (1) የተዯነገገው 

ቢኖርም በምርት ገበያው የአባሌነት መቀመጫ ሳይኖራቸው ያሇአገናኝ በምርት 

ገበያው በራሳቸው መገበያየት የሚችለ ምርት ሻጮች ወይም ገዥዎች 

የሚስተናገደበት ዛርዛር ሁኔታ በምርት ገበያው የውስጥ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡68 

9. የምርት ገበያው፣ የአባሊቱና የሦስተኛ ወገኖች ተጠያቂነት 

                                                           
66 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(5) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
67 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(6) ተሻሻሇ፡፡ 
68 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(7) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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1. የምርት ገበያው ሹማምንቶቹ፣ ዲይሬክተሮቹና ሠራተኞቹ ሇሚፇጽሙት ዴርጊት 

ወይም ግዴፇት ተጠያቂ ነው፡፡ 

2. የምርት ገበያው ከዘህ በታች ከተመሇከቱት ጋር በተያያዖ ሇሚያጋጥሙ 

ጉዴሇቶች ተጠያቂ ነው፣  

ሀ) ከምርት ገበያው የግብይት ሥርዒት፣ 

ሇ) ከምርት ገበያው የመረጃ ሥርጭት ሥርዒት፣ 

ሏ) በምርት ገበያው ከሚካሄደ የማከማቻ መጋዖኖች፣ የማከማቻ መጋዖኖች 

ዯረሰኞችና የማከማቻ መጋዖኖች ዯረሰኞች ማስቀመጫ፣ 

መ) በምርት ገበያው ከሚሰጡ የዯረጃና የምርት ማረጋገጫ ሰርቲፉኬት፣ 

ሠ)  በምርት ገበያው ከሚከናወኑ የክፌያና ርክክብ አፇጻጸም፣ 

3. የምርት ገበያው ከንብረቱ በሊይ በዔዲ አይጠየቅም፡፡ 

4. አባሊት የምርት ግብይት ውልችን ሳይፇጽሙ ሲቀሩ አግባብ ባሇው ሕግ 

መሠረት ተጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

5. አባሊት በስማቸው ተወክል የሚሠራ ሰው ሇሚፇጽመው ዴርጊት፣ ግዴፇት ወይም 

ጉዴሇት ተጠያቂ ይሆናለ፡፡  

6. በምርት ገበያው የተመሰከረሊቸው ወይም ከምርት ገበያው ጋር የሥራ ግንኙነት 

ኖሯቸው ማከማቻ መጋዖንን፣ የማከማቻ መጋዖኖች ዯረሰኞችንና የማከማቻ 

መጋዖኖች ዯረሰኞች የማስቀመጥ ሥራን የሚያካሂደ የዯረጃና የምስክርነት 

ማረጋገጫ የሚሰጡ፣ ክፌያን የሚያስፇጽሙ ወይም ላልች ሥራዎችን 

የሚያከናውኑ ሦስተኛ ወገኖች አግባብ ባሊቸው ህጎችና ሕጏች መሠረት ተጠያቂ 

ይሆናለ። 

10. የምርት ገበያው አቋም 

የምርት ገበያው፣ 

1. የዲሬክተሮች ቦርዴ፣ 

2. አንዴ ዋና ሥራ አስፇጻሚ፣ እና  

3. አስፇሊጊው ኃሊፉዎችና ሠራተኞች 

ይኖሩታሌ፡፡ 

11. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ጥንቅር  
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1. የዲይሬክተሮች ቦርዴ አስራ አንዴ አባሊት የሚኖሩት ሲሆን ሰብሳቢውን ጨምሮ 

ስዴስቱ በሚኒስቴሩ ይሰየማለ፤ አምስቱ በምርት ገበያው የውስጥ ዯንብ መሰረት 

ከአባሊት ወይም ከአባሌ ማህበራት ይመረጣለ፡፡69 

2. ዋናው ሥራ አስፇጻሚ ዴምፅ የማይሰጥ የቦርዴ አባሌ ይሆናሌ፡፡ 

3. የቦርዴ ዲይሬክተር የሹመት ወይም የምርጫ ዖመን ሦስት ዒመት ይሆናሌ፡፡ 

ሆኖም የቦርዴ ዲይሬክተሩ እንዯገና መሾም ወይም መመረጥ ይችሊሌ፡፡ 

4. የቦርዴ ዲይሬክተሮች ሥራቸውን ሳያቋረጡ እንዱያከናውኑ ሇማዴረግ ሇሁለም 

የዲይሬክተሮቹ የሥራ ዖመን በአንዴ ጊዚ እንዱያበቃ አይዯረግም፡፡ 

5. የቦርዴ ዲይሬክተር ቦታ ክፌት በሚሆንበት ጊዚ ሥራውን የሇቀቀው ዲይሬክተር 

በተሾመበት ወይም በተመረጠበት ሁኔታ ላሊ ሰው እንዱመረጥ የዲይሬክተሮች 

ቦርዴ ጉዲዩን ሚኒስቴሩ ወይም የምርት ገበያው አባሊት እንዱያውቁት ማዴረግ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

12. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሥሌጣንና ተግባር  

የዲይሬክተሮች ቦርዴ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡፡ 

1. የምርት ገበያውን ዋና ሥራ አስፇጻሚ ይሾማሌ፤ 

2. የምርት ገበያውን በበሊይነት ይቆጣጠራሌ፤  

3. ሇዋናው ሥራ አስፇጻሚ ተጠሪ የሆኑ ኃሊፉዎችን ቅጥር፣ ምዯባና ስንብት 

እንዱሁም ዯሞዛና አበሊቸውን ያፀዴቃሌ፤ 

4. የምርት ገበያውን ኮርፕሬት ፔሊንና ግብ፣ የምርት ግብይት አገሌግልት ክፌያ 

አዯረጃጀት እና የአዯጋ ቁጥጥር አስተዲዯር ስትራቴጅን ያጸዴቃሌ፤  

5. የተጣራ ትርፌ ሇተወሰኑ ስራዎች ወይም ሇኢንቨስትመንት እንዱውሌ መዯረጉን 

ያጸዴቃሌ፤ 

6. የምርት ገበያው ካፑታሌ እንዱጨምር ወይም እንዱቀንስ ሇሚኒስቴሩ ሃሳብ ’ 

ያቀርባሌ፤ 

7. ምርት ገበያው የሂሣብ መዛገብ በአግባቡ መያን ያረጋግጣሌ፤ 

8. ሇምርት ገበያው ኦዱተሮች የሂሣብ መግሇጫ ያቀርባሌ፤ 

9. በየወቅቱ የፊይናንስና የስራ እንቅስቃሴ ሪፕርቶች ሇሚኒስቴሩ ያቀርባሌ፤ 

                                                           
69 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(8) ተሻሻሇ፡፡ 
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10. በባሇሥሌጣኑ መጽዯቁ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ አባሌነትን፣ ንግዴን፣ የክፌያና ርክክብ 

አፇጻጸምን፣ የምርት ገበያውን የግብይት ውልችን የሚመሇከቱ የምርት ገበያውን 

ዯንቦችና መመዖኛዎች ያወጣሌ፣ ያሻሽሊሌ፤ 

11. በባሇሥሌጣኑ በፀዯቀው የምርት ገበያው የውስጥ ዯንብ በተዯነገገው መሠረት 

የምርት ገበያውን አዱስ አባሌ ይቀበሊሌ፤ ከአባሌነት ያግዲሌ ወይም 

ያሰናብታሌ፤ 

12. በምርት ገበያው የተዖረጋው የሽምግሌና ዲኝነት ሥርዒት በአግባቡ መሰራቱን 

ያረጋግጣሌ፤  

13. የቦርደን ጸሏፉ ከምርት ገበያው ሠራተኞች መካከሌ መርጦ ይመዴባሌ፤ 

14. የምርት ገበያውን በአግባቡ ሇመምራት የሚረደ የተሇያዩ ኮሚቴዎችን 

ያቋቁማሌ፡ 

13. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ኃሊፉነት 

1. የቦርደ ዲይሬክተሮች ሥራቸውን በተገቢው ጥንቃቄ ማከናወን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

2. የቦርዴ ዲይሬክተሮች ሥራቸውን በአግባቡ ባሇማከናወናቸው ምክንያት በምርት 

ገበያው ሊይ ሇሚያዯርሱት ጉዲት በነጠሊና በአንዴነት ተጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

3. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ቢኖርም፣ ጉዲት ያዯረሰው የዲይሬክተሮች ቦርዴ 

ውሣኔ ሲተሊሇፌ በዴምጽ የተሇየ የቦርዴ ዲይሬክተር በኃሊፉነት ተጠያቂ 

አይሆንም፡፡ 

14. የዲይሬክተሮች ቦርዴ የስብሰባ ሥነ ሥርዒት  

1. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ቢያንስ በወር አንዴ ጊዚ ይሰበሰባሌ፡፡ 

2. አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም ወይም ቢያንስ አራት የቦርዴ ዲይሬክተሮች ወይም 

ዋና ሥራ አስፇጻሚው ሲጠይቁ ሉቀመንበሩ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ስብሰባ 

ይጠራሌ፡፡ 

3. የዲይሬክተሮች ቦርዴ የስብሰባ አጀንዲ ሇቦርዴ ዲይሬክተሮች በቅዴሚያ መዴረስ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

4. አብዙኞዎቹ የቦርዴ አባሊት ከተገኙ ምሌዏተ ጉባዓ ይኖራሌ፡፡ 

5. የዲይሬክተሮች ቦርዴ ውሳኔ የሚያሳሌፇው በዴምፅ ብሌጫ ይሆናሌ፡፡ 

6. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) ዴንጋጌ ቢኖርም የሚከተለት ጉዲዮች 

የሚወሰኑት በሁሇት ሦስተኛ የቦርዴ ዲይሬክተሮች ዴምጽ ይሆናሌ፤ 
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ሀ) ክፌያዎች፣ 

ሇ) የተጣራ ትርፌን እንዯገና ኢንቨስት የማዴረግ፣ 

ሏ) የዋና ሥራ አስፇጻሚ ሹመት፣ 

መ) የምርት ግብይት ዯንቦችን ማፅዯቅና ማሻሻሌ፣ 

7. የዲይሬክተሮች ቦርዴ እያንዲንደን ስብሰባ በተመሇከተ በስብሰባ ሊይ በተገኙ 

የቦርዴ አባሊት የተፇረመ ቃሇ ጉባዓ ይይዙሌ፤ 

8. የዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ የዲይሬክትሮች ቦርዴ የራሱን 

የስብሰባ ሥነ ሥርዒት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

15. የሚኒስቴሩ ሥሌጣንና ተግባር 

ሚኒስቴሩ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፤ 

1. በመንግሥት የሚወከለ የቦርዴ ዲይሬክተሮችን ይሾማሌ፣ ያነሳሌ፤ 

2. ሇቦርዴ ዲይሬክትሮች የሚከፇሇውን አበሌ ይወስናሌ፤ 

3. የውጭ ኦዱተሮችን አወዲዴሮ አሸናፉውን ይመዴባሌ፤ 

4. የምርት ገበያውን የተፇቀዯ ካፑታሌ እንዱመዯብ ያዯርጋሌ፤ 

5. በኦዱተሮች የተመረመሩ የምርት ገበያውን የፊይናንስ ራፕርቶች ያፀዴቃሌ፤ 

6. ከምርት ገበያው የቀረበሇትን የካፑታሌ ጥያቄን፣ የተጣራ ትርፌን እና እንዯገና 

ኢንቨስት የማዴረጊያ ፔሊንን ያፀዴቃሌ፤ 

7. የምርት ገበያውን አጠቃሊይ ሥራ ይገመግማሌ፣ የግለ ዖርፌ በባሇቤትነት 

ስሇሚሳተፌበት ሁኔታ ጥናቶች ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፣ 

8. የምርት ገበያውን ዒመታዊና የረዥም ጊዚ የምርት ገበያውን የኮርፕሬት ግቦችን 

ከቦርደ ጋር በመመካከር ይወሰናሌ፣ አፇጸጸማቸውን ይከታተሊሌ፤ 

9. ሇቦርደ የተሰጠው ሥሌጣንና ተግባር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የመንግሥትን 

የባሇቤትነት መብቶች ሇማስከበር አስፇሊጊ የሆኑ ላልች ሥራዎችን 

ያከናውናሌ፡፡ 

10. የምርት ገበያውን አዯረጃጀትና መዋቅር ያጸዴቃሌ፡፡70 

16. የዋና ሥራ አስፇጻሚው ሥሌጣንና ተግባር 

1. ዋናው ሥራ አስፇጻሚ የምርት ገበያውን ያዯራጃሌ፣ ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፡፡ 

                                                           
70 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(9) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ ዋናው 

ሥራ አስፇጻሚ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፤ 

ሀ) በዲይሬክተሮች ቦርዴ መጽዯቁ እንዯተጠበቀ ሆኖ ኃሊፉዎችን ይቀጥራሌ፣ 

ይመዴባሌ፣ ያሰናብታሌ፤ 

ሇ) በምርት ገበያው የውስጥ ዯንቦችና አግባብ ባሊቸው ሕጏች መሠረት የምርት 

ገበያውን ሠራተኞች ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

ሏ) የምርት ገበያው ከሦስተኛ ሰዎች ጋር በሚያዯርጋቸው ግንኙነት ሁለ 

የምርት ገበያውን ይወክሊሌ፣ 

መ) የምርት ገበያውን የሂሣብ መዙግብት በአግባቡ ይይዙሌ፣ 

ሠ) የምርት ገበያውን የሥራ ፔሮግራምና በጀት አዖጋጅቶ ሇቦርዴ ያቀርባሌ፣ 

ሲፀዴቅም አፇጻጸሙን ይከታተሊሌ፤ 

ረ) እንዯአስፇሊጊነቱ የሥራ ማስኬጃ ገንዖቡን ሇማሳዯግ የአጭር ጊዚ የብዴር 

ውልች ይዋዋሊሌ፣ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረትን በዋስትና 

ያስይዙሌ፣ 

ሰ) እንዯአስፇሊጊነቱ በምርት ገበያው ህሌውና ሊይ ተፅዔኖ የሚያዯርጉ ቋሚ 

ንብረቶችን ቦርደን በማስፇቀዴ ይሸጣሌ፣ 

ሸ) ሇምርት ገበያው ሥራዎች ቅሌጥፌና አስፇሊጊ ሆኖ በተገኘው መጠን 

ሥሌጣንና ተግባሩን ሇምርት ገበያው ኃሊፉዎችና ላልች ሠራተኞች 

በውክሇና ይሰጣሌ፣ 

ቀ) በቦርደ በሚወሰነው መሠረት ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ ሪፕርት ያቀርባሌ፣ 

በ) የዲይሬክተሮች ቦርዴ ውሳኔን ይፇጽማሌ፣ እንዱፇጸም ያዯርጋሌ፣ 

ተ) በቦርደ የሚሰጡትን ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ 

17. የዋና ሥራ አስፇጻሚው ኃሊፉነት 

ዋና ሥራ አስፇጻሚው ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት በምርት ገበያው ሊይ 

ሇሚያዯርሰው ጉዲት በሕግ መሠረት ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፡፡ 

18. የሥራ አመራር 

1. የምርት ገበያው ገሇሌተኛ በሆነ ባሇሙያ የሚመራ የሥራ አመራር ይኖረዋሌ፡፡ 

2. በሚኒስቴሩ መፅዯቁ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የምርት ገበያው የራሱ የሆነ የዯሞዛ 

ስኬሌ ይኖረዋሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሦስት 

የምርት ገበያው አሠራር 

19. ስሇአባሊት የሥራ አመራር 

1. የምርት ገበያው እያንዲንደ አባሌ ተሇይቶ የሚታወቅበትን መዛገብና አቋሙን 

የሚገሌጽ ዲታ ቤዛ ይይዙሌ፡፡ 

2. አባሊት በምርት ገበያው የውስጥ ዯንቦች የተዯነገጉ የአባሌነት መመሪያዎችን 

እንዱያከብሩ ያዯርጋሌ፡፡ 

3. የምርት ገበያው በአባሊት ሊይ የሚቀርቡ ቅሬታዎች የሚስናገደበትን ሥርዒት 

ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ ባሇስሌጣኑ በጠየቀ ጊዚ የሚቀርብ የቅሬታዎች መዛገብ 

ያዯራጃሌ፡፡ 

20. ስሇግብይትና የግብይት ሥርዒት 

1. አባሌ ያሌሆነ ወይም በአባሌ ተወካይነቱ ዔውቅና ያሊገኘ ሰው በምርት ገበያው 

መገበያየት አይችሌም፡፡ 

2. ስሇምርቱ ጥራት ወይም ዯረጃ ከምርት ገበያው የምርት የምስክር ወረቀት ሳያገኝ 

እንዱሁም ስሇምርቱ መጠን፣ መነሻ ቦታ ሁኔታና የማከማቻ መጋዖኑ ወይም 

ጥብቅ ማቆያው የሚገኝበትን ቦታ የሚገሌጽ የመጋዖን ማከማቻ ዯረሰኝ ሳይኖረው 

ምርቱን በምርት ገበያው ሇግብይት ማቅረብ የተከሇከሇ ነው፡፡71 

3. የምርት ገበያው የግሌፅ ጨረታ መዴረክ በቃሌ በማስተጋባት ተጫራቾች በግሊጭ 

ጨረታ የሚያካሄደበት የመገበያያ መዴረክ ወይም በርቀት የሚካሄዴ በዖመናዊ 

ቴክኖልጂ የታገዖ የኤላክትሮኒክስ ንግዴን መሰረት ያዯረገ የንግዴ ሥርዒት 

ያካሂዲሌ፡፡ 

4. የምርት ገበያው ግብይትና የሚመሇከቱ ውልች የሚመዖገቡበትና ከአባሊት 

ግብይት ጋር የተያያ ጉዲዮችን የሚያቀሊጥፌ ዴጋፌ ሰጭ ቢሮ ይኖረዋሌ፡፡ 

21. የገበያ መረጃዎችን ስሇማሠራጨት 

1. የምርት ገበያው ሇሕዛብ በተሇያዩ የመገናኛ ዖዳዎች ስሇምርት ዋጋ ወቅታዊና 

የተሟሊ መረጃ ይሰጣሌ፡፡ 

2. የምርት ገበያው የዋጋ መረጃዎች እንዲይሰራጩ ወይም ዖግይተው እንዱሰራጩ 

ማዴረግ አይችሌም፡፡  
                                                           
71 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(10) ተሻሻሇ፡፡ 
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3. የምርት ገበያው የኤላክትሮኒክ የዋጋ መረጃ ማሠራጫ ሥርዒት ያዯራጃሌ፡፡ 

22. የምርት ግብይት ውልች 

1. የምርት ገበያው ከግብርና ምርቶች ጋር በተያያዖ ወዱያውኑ የሚፇጸም ወይም 

ርክብክባቸው ወዯፉት የሚፇጸም ወይም ወዯፉት በሚፇጸሙ ውልች ሊይ 

ተመስርቶ ይሰራሌ፡፡72 

2. የምርት ገበያው የምርቱን ዯረጃ፣ ምርቱ የሚቀርብበትን ቀንና ቦታ፣ እንዱሁም 

ላልች የውሌ ዴንጋጌዎች ያካተተ ውሌ ያዖጋጃሌ፡፡ 

3. በምርት ገበያው ግብይት የሚዯረግባቸው ርክክባቸው ወዯፉት የሚፇጸም እና ወዯ 

ፉት የሚፇጸሙ ውልችን በተመሇከተ ዛርዛሩባሇሥሌጣኑ በሚያወጣው 

መመሪያና በምርት ገበያው የውስጥ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡73 

4. በዘህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም በሚኒስቴሩ ወይም 

አግባብነት ባሇው የመንግሥት አካሌ መጽዯቁ እንዯተጠበቀ ሆኖ የምርት ገበያው 

ከግብርና ምርቶች ውጭ ያለ ውልችን በማጥናት ሉያገበያይ ይችሊሌ፡፡74 

23. ዯረጃ ስሇማውጣትና ስሇምስክርነት ማረጋገጫ 

1. የምርት ገበያው በገበያው ሇሚካሄዴ ግብይት ዒሊማ የፀዯቁ ወይም ተቀባይነት 

ያገኙ ዯረጃዎችን ያወጣሌ፣ ይጠብቃሌ፡፡ 

2. የምርት ገበያው ዯረጃ የማውጣትና የማረጋገጥ ሥራ ያከናውናሌ ወይም ላሊ 

ሦስተኛ ሰው ይህንኑ ሥራ እንዱሠራ ይፇቅዲሌ፣ ሇምርት ግብይት ዒሊማ የምርት 

የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

3. የኢትዮጵያ ዯረጃዎችን አጽዴቆ ሇማውጣት በህግ ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ምርት ገበያው በዘህ አንቀጽ የተሰጡትን ተግባራት 

ያከናውናሌ፡፡75 

4. የምርት ዯረጃን ሇማረጋገጥ በምርት ገበያው ተቀባይነት ያገኘ ማንኛውም ሦስተኛ 

ወገን ወይም ተወካይ በምርት ገበያው ውስጥና ከምርት ገበያው ውጭ በምርት 

ግብይት ሥራ መሳተፌ አይችሌም፡፡ 

24. ስሇዔቃ ማከማቻና ዯረሰኝ 
                                                           
72 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(11) ተሻሻሇ፡፡ 
73 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(12) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
74 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(12) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
75 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(13) ተሻሻሇ፡፡ 
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1. የዔቃ ማከማቻ መጋዖን ዯረሰኞች ሥርዏት አዋጅ ቁጥር 372/1995 አንቀጽ 26 

እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የምርት ገበያው የግብርና ምርቶች የክብዯት አሇካክንና 

የምርቶች ዛርዛር አስተዲዯርን ሥራ መሥራት፣ የዔቃዎች መጋዖንን ማካሄዴና 

ሇግብይቱ ዒሊማዎች የምርት ገበያውን የዔቃዎች ማከማቻ ዯረሰኞች መስጠት 

ይችሊሌ፡፡ 

2. በዔቃ ማከማቻ መጋዖን ዯረሰኞች ሥርዏት አዋጅ ቁጥር 372/1995  ሇሚኒስቴሩ 

የተሰጠው የዔቃዎች ማከማቻ መጋዖኖችን የመቆጣጠር ሥሌጣን እንዯተጠበቀ 

ሆኖ፣ የምርት ገበያው የግብርና ምርቶች የክብዯት አሇካከንና የምርቶች ዛርዛር 

አስተዲዯርን ሥራ ሇሚሠራ ሦስተኛ ሰው የምስክር ወረቀት መስጠት ወይም 

ሇግብይቱ ዒሊማዎች የምርት ገበያውን የዔቃዎች ማከማቻ ዯረሰኞች መስጠት 

ይችሊሌ፡፡ 

3. የምርት ገበያው በዖመናዊ ቴክኖልጂ የተዯገፇ የምርት ገበያ የዔቃ ማከማቻ 

ዯረሰኞች ማስቀመጫ ይኖረዋሌ ወይም ላሊ ሦስተኛ ሰው ይህንኑ ሥራ 

እንዱሠራ ይፇቅዲሌ። 

4. በምርት ገበያው ተቀባይነት ያገኘ የዔቃዎች መጋዖን የሚያካሂዴ ሦስተኛ 

ሰው በምርት ገበያውም ሆነ ከምርት ገበያው ውጭ በምርት ግብይት መሳተፌ 

አይችሌም፡፡ 

25. ክፌያና ግዳታ መፇጸሚያ 

1. የምርት ገበያው በባሇሥሌጣኑ መመሪያዎች መሠረት ግብይቶችን የሥራ 

ግንኙነት ካሇው ወይም ዔውቅና ካገኘ የክፌያ መፇጸሚያ ተቋም ወይም በሦስተኛ 

ወገን አማካይነት ክፌያንና ርክክብን ይፇጽማሌ፡፡ 

2. አባሊት በምርት ገበያው የውስጥ ዯንቦች መሠረት ከምርት ገበያው ጋር የሥራ 

ግንኙነትና ዔውቅና ካሇው የምርት ገበያው የክፇያ መፇጸሚያ ተቋማት የባንክ 

ሂሣብ ይከፌታለ፡፡ 

3. በምርት ገበያው የውስጥ ዯንቦች መሠረት ክፌያንና ግዳታን ሇማስፇጸም ዒሊማ፤ 

አባሊት የሥራ ግንኙነትና ዔውቅና ሊሇው የምርት ገበያው የክፌያ መፇጸሚያ 

ተቋማት የገቢና የወጪ ትዔዙዜችን እንዱሰጥ የውክሌና ሥሌጣን የጽሁፌ 

ማስታወቂያ ሇምርት ገበያው ይሰጣለ፡፡ 
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4. የምርት ገበያው የእያንዲንደን አባሌ የግብይት አቋም በየግብይት ቀኑ 

ያስታርቃሌ፡፡ 

5. የምርት ገበያው በየግብይት ቀኑ ሇእያንዲንደ አባሌ የመገበያያ አቋምና ሁኔታ 

መግሇጫ በጽሐፌና በኤላክትሮኒክ ያወጣሌ። 

6. የምርት ገበያው የአባሊትን የመገበያያ አቋምና ሁኔታ መግሇጫዎችን መሠረት 

በማዴረግ ግዳታቸውን እንዱወጡ የሥራ ግንኙነት ሊሊቸው የክፌያ መፇጸሚያ 

ተቋማት መመሪያ ይሰጣሌ፡፡ 

7. የምርት ገበያውና አባሊቱ የሥራ ግንኙነት ሊሊቸው የክፌያ መፇጸሚያ ተቋማት 

ገንዖብ ከአንዴ አባሌ ወዯ ላሊ አባሌ ወይም ከምርት ገበያው የባንክ ሂሳብ ወዯ 

ላሊ የባንክ ሂሣብ የኤላክትሮኒክስ ትዔዙዛ ማስተሊሇፉያን በመጠቀም ቋሚ 

መመሪያዎች እንዱያስተሊሌፈ ይፇቅዴሊቸዋሌ፡፡ 

8. ፉርማዎች ሕጋዊ ውጤት እንዱኖራቸው በእጅ መፇረም እንዲሇባቸው 

የሚያስገዴዴ ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ሌምዴ ቢኖርም፣ ሇዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (7) አፇጻጸም በኤላክትሮኒክስ ፉርማ ገንዖብ እንዱተሊሇፌ 

የተሰጠ ትዔዙዛ ተቀባይነት ይኖረዋሌ። 

9. ማናቸውም የክፌያ መፇጸሚያ ተቋም በምርት ገበያውም ሆነ ከምርት ገበያው 

ውጭ፡ በግብይት ሥራ መሰማራት አይችሌም፡፡ 

26. የገበያ ክትትሌ  

የምርት ገበያው በባሇሥሌጣኑ መመሪያ መሰረት የሚከተለትን የገበያ መከታተያ 

ዖዳዎች ይጠቀማሌ፡፡ 

1. የአባሊትን ዔዲ ሇመከታተሌ የሚያስችሌ የገበያ ዔዲ መቆጣጠሪያ ሥርዒት፣ 

2. በምርት ገበያው ከተወሰኑት ጣሪያ በሊይ ክፌት ቦታዎች እንዲይኖሩ ሇማዴረግ 

የሚያግዛ የክፌት ቦታዎች ጣሪያ ስርዒት፤ 

3. በውሌ መሠረት ሇሚዯረግ የዋጋ ሇውጥ ጣሪያ የሚወሰን የዋጋ ሥርጭት ጣሪያ፤ 

4. ባሇሥሌጣኑ የሚጠይቃቸው ላልች ተመሳሳይ ዖዳዎች፡፡ 

27. የአዯጋ ቁጥጥር አስተዲዯር 

የምርት ገበያው በባሇሥሌጣኑ መመሪያ መሠረት የሚከተለትን የአዯጋ መቆጣጠሪያ 

የአስተዲዯር ሥርዒቶችን ይጠቀማሌ፣ 
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1. የእያንዲንደን አባሌ አቋምና ሁኔታ የሚያሳይ የአባሊት የዋስትና ተቀማጭ 

ገንዖብ፣ 

2. የምርት ገበያውን ዔዲዎች ሇመሸፇን የሚያስችለ የክፌያ መፇጸሚያ ዋስትና 

ፇንዴ፤ 

3. ሇእያንዲንደ ግዠ በመያዡነት የሚያገሇግሌ ተቀማጭ የመያዡ ገንዖብ፣ 

4. ከተቀማጭ ገንዖብ አንፃር የአባለን አቋምና ሁኔታ የሚያሳይ የንግደን 

የተጋሊጭነት መጠን፣ 

5. በገበያ ቀናት በገበያው ውስጥ የሚፇጸሙ የቀን ተቀን የተጣሩ ግዳታዎች፣ 

6. በምርት አቅርቦት ረገዴ ዱሲፔሉንን ሇማስከበር የሚያግዛ ግዳታን ባሇመወጣት 

የሚጣሌ ቅጣት፤ 

7. ባሇሥሌጣኑ እንዱሟለ የሚጠይቃቸው ላልች ሥርዒቶች፡፡ 

28. ስሇክርክር አፇታት  

1. የምርት ገበያው ከምርት ግብይት ጋር የተያያ ክርክሮች በሸምግሌና ዲኝነት 

የሚፇቱበትን መመሪያና ሥርዒት በባሇሥሌጣኑ አጽዴቆ ያወጣሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በምርት ገበያው የሚወጣው 

የሽምግሌና ዲኝነት መመሪያና ሥርዒት በተሇይ የሚከተለትን ማካተት አሇበት፤ 

ሀ) የሽምግሌና ዲኞችን ተፇሊጊ ችልታና የአመራረጥ ሥርዒት፤ 

ሇ) የሽምግሌና ዲኝነቱ የሚመራበትን ሥርዒት፡ 

ሏ) ከሽምግሌና ዲኝነቱ ጋር የተያያ ወጭዎች ስሇሚሸፇኑበት ሁኔታ፡፡ 

3. የምርት ገበያው በዘህ አንቀጽ መሠረት ሇሚካሄዯው የሽምግሌና ዲኝነት 

የጽሕፇት ቤት አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ 

29. ስሇ ዋስትና 

የምርት ገበያው የግሌ፣ የፊይናንስ፣ የግብይትና ላልች ከምርት ገበያው ጋር 

የተያያ መረጃዎች የሚጠበቁበትን ሥርዒት ያቋቁማሌ፣ ይጠብቃሌ፡፡ 
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30. ባሇቤትነትን እና የምርት ደካን ባስጠበቀ ሁኔታ ስሇሚዯረግ ግብይት76 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 2 (4) ስሇምርት ተተካኪነት የተዯነገገው ቢኖርም የምርት 

ገበያው የምርቱን ባሇቤት ማንነት እና የምርቱን ደካ ያረጋገጠ የግብይት 

ሥርዒት ሉዖረጋ ይችሊሌ፡፡ 

2. ባሇቤትነትን እና የምርት ደካን ባስጠበቀሁኔታ በሚዯረግ ግብይት መካተት 

ያሇባቸው ምርቶች ዛርዛር ሚኒስቴሩ በየጊዚው እየከሇሰ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

3. በዘህ ሥርዒት ግብይት የሚፇጸምባቸው ምርቶች የመጋዖን ውስጥ የምርት 

አቀማመጥ፤ አስተዲዯርና ርክክብም የምርቱንና የባሇቤቱን ወይም አቅራቢውን 

ማንነት የሚያረጋግጡ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

4. በዘህ ሥርዒት ግብይት የሚዯረግበትን ምርት እንዯጫኑ በምርት ገበያው ጥብቅ 

ማቆያ ሥፌራ ግብይት የሚካሔዴባቸውን ተሽከርካሪዎችና ጭነቶች አቀባበሌ፤ 

ናሙና አወሳሰዴ፤ ዯረጃ አወሳሰን፤ የክብዯት ምዖና፤ ግብይት፤ ርክክብና የአዯጋ 

ቁጥጥር አሠራሮችን የተመሇከቱ ዛርዛር የአሠራር ሥርዒት በምርት ገበያው 

ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

31. የምርት ገበያውን አሠራሮች ስሇመሇወጥ 

ከሚከተለት ጉዲዮች ጋር የተያያ የምርት ገበያውን አሠራሮች ሇመሇወጥ 

በቅዴሚያ የባሇሥሌጣኑን ፇቃዴ ማግኘት ያስፇሌጋሌ፣ 

1. የምርት ገበያው መመሪያዎችና የውስጥ ዯንቦች፤ 

2. አባሌነት፣ 

3. የአገሌግልት ክፌያዎች፤ 

4. የግብይት ሥርዒት፤ 

5. ሇምርት ገበያው የተዖጋጁ ውልች፤ 

6. የገበያ መረጃዎች ሥርጭት፤ 

7. የክፌያና የርክክብ አፇጻጸም፤ 

8. የክርክር አፇታት፣ እና 

9. ዋስትና፡፡ 

 

                                                           
76 ይህ አንቀጽ 23/78 (2009) አ.1050 አንቀፅ 2(14) መሰረት የተጨመረ ሲሆን ነባሮቹ አንቀጾች ከ30 እስከ 
33 የሚገኙት እንዯቅዯም ተከተሊቸው አንቀጽ 31፣ 32፣ 33 እና 34 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

32. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን77 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ያወጣሌ፤ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአንዴን ምርት ግብይት በኢትዮጵያ የምርት ገበያ 

ብቻ እንዱፇጸም ሇማዴረግ የሚያስችለ ሁኔታዎችን ሇመወሰንና እነዘህኑ 

ሁኔታዎች በማያከብሩት ሊይ ስሇሚወሰደ እርምጃዎች ዯንብ ማውጣት ይችሊሌ። 

3. ባሇሥሌጣኑ ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ያወጣሌ። 

33. ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች 

የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚቃረን ማናቸውም ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም 

የአሠራር ሌምዴ በዘህ አዋጅ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት 

አይኖራቸውም፡፡ 

34. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ነሏሴ 29 ቀን 1999 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
77 የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በማሻሻያ አዋጅ 665/2002 አንቀጽ 2 መሰረት ንዐስ አንቀጽ 3 ሆኖ አዱስ 
ንዐስ አንቀጽ 2 ተጨምሯሌ፡፡ 
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አዋጅ ቁጥር 551/1999 

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባሇሥሌጣን ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ 

ቀሌጣፊና ዖመናዊ የግብርና ምርቶች ግብይት ሥርዒት እንዱፇጠር ማዴረግ አስፇሊጊ 

በመሆኑ፣ 

የምርት ግብይት ሥርዒቱ ፌትሏዊ፣ ግሌጽና የተቀሊጠፇ መሆኑን ሇማረጋገጥና በገበያው 

የሚሳተፈትንም ሆነ በአጠቃሊይ የኅብረተስቡን ጥቅም ማስጠበቅ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

ይህንንም ሇማዴረግ ያስችሌ ዖንዴ የምርት ግብይት ሥርዒቱን የሚቆጣጠር የመንግሥት 

አካሌ ማቋቋም አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

በኢትጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ህገመንግስት አንቀጽ 55 (1) መሠረት የሚከተሇው 

ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባሇስሌጣን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 551/1999” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በቀር፣ በዘህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. “የክፌያ መፇጸሚያ ተቋም” ማሇት በባሇሥሌጣኑ ዔውቅና ያገኘ የኢትዮጵያ 

የምርት ገበያ ወይም የአገር ውስጥ ባንክ ወይም ተመሳሳይ የፊይናንስ ተቋም 

ነው፣78 

2. “የክፌያና ርክክብ አፇጻጸም” ማሇት አንዴ ዴርጅት በአገናኝነት ወይም 

በአቀራራቢነት የሚሠራበት ሥነ ሥርዒት ሆነ፣ ዴርጅቱ ሇግብይቱ አፇጻጸም 

የገዠና የሻጭን ሚና በመውሰዴ በተዋዋይ ወገኖች የሚሰጡትን ትዔዙዜች 

የሚያስታርቅበትና የገንዖብ ክፌያና ርክክብ የሚፇጸምበት አሠራር ነው፤ 

3. “ምርት” ማሇት ከላሊ አንዴ ዒይነት ምርት ጋር መሇዋወጥ የሚችሌ ምርት ነው፤ 

4. “የምርት ገበያ” ማሇት ወጥ ሆነው በተዖጋጁ ምርት ነክ ውልች ግብይት 

የሚፇጸምበት የምርት ገበያ ነው፤ 
                                                           
78 በ14/17(2000) አ.566 አንቀጽ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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5. “ውሌ” ማሇት ሇምርት ገበያ ግብይት ሲባሌ አንዴን ምርት ሇመግዙት ወይም 

ሇመሸጥ ወጥ ሆኖ የተዖጋጀና የምርቱን መጠን፣ ዋጋ፣ ዯረጃ፣ ተፇጻሚ 

የሚሆንበትና የምርቱ ርክክብ የሚፇጸምበትን ቀን በዛርዛር የሚያካትት 

ስምምነት ነው፤ 

6. “አስቸኳይ ሁኔታ” ማሇት የተሇመደትን የገበያ ተግባራት የሚከሇክሌ ማናቸውም 

ከፌተኛ የሆነ የገበያ ቀውስ ነው፣ 

7. “የግብይት ፇጻሚ” ማሇት ሇላልች ወይም ሇራሱ ሲሌ የምርት ግብይት ውልችን 

በመግዙትና በመሸጥ ንግዴ ሥራ የተሠማራ በባሇሥሌጣኑ ዔውቅና ያገኘ 

ማንኛውም ሰው ነው፤ 

8. “የውስጥ አዋቂ ንግዴ” ማሇት የተጣሇበትን ከፌተኛ እምነት ወይም አዯራ ወይም 

በእምነት ወይም በአመኔታ ሊይ የተመሠረተን ላሊ ግንኙነት በማፌረስ ሇሕዛብ 

ያሌተገሇጸ መረጃን በመጠቀም የምርት ግብይት ውሌን መግዙት ወይም መሸጥ 

ነው፤ 

9. “አሳሳች ዴርጊት” ማሇት የምርትን ዋጋ ወይም መጠን በተመሇከተ የገበያ 

ተሳታፉዎችን ሉያሳስት ወይም ሉያታሌሌ የሚችሌ ማናቸውም ዴርጊት ነው፤ 

10. “የመያዠያ ገንዖብ” ማሇት ግዠ ፇጻሚዎች በገበያ ሊይ ሇሚፇጽሙት አንዴ 

ግብይት በመያዡነት ሉያስቀምጡት የሚገባ ገንዖብ ነው፤ 

11. “አባሌ” ማሇት ሇምርት ገበያ የሚጠይቀውን የአባሌነት መመዖኛ የሚያሟሊ 

ማንኛውም ሰው ነው፤ 

12. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

ክፌሌ ሁሇት 

የምርት ገበያ ባሇሥሌጣን 

3. መቋቋም 

1. የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባሇሥሌጣን (ከዘሀ በኋሊ “ባሇሥሌጣን” እየተባሇ 

የሚጠራ) ራሱን የቻሇ የፋዳራሌ መንግሥት ተቋም ሆኖ በዘህ አዋጅ  

ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. ባሇሥሌጣኑ ተጠሪነቱ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሆናሌ፡፡ 
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4. ዋና መሥሪያ ቤት 

የባሇ ሥሌጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት አዱስ አበባ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ በላልች 

ቦታዎች ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

5. ዒሊማዎች 

የባሇሥሌጣኑ አጠቃሊይ ዒሊማ ውጤታማ የሆነ ዖመናዊ የመገበያያ ሥርዒት 

መገንባቱን ማረጋገጥ፣ የምርት ገበያው አስተማማኝ፣ ግሌፅና የተረጋጋ አሠራር 

እንዱኖረው መቆጣጠር፣ እንዱሁም የሻጮችን፣ የገዠዎችን፣ የአገናኞችንና 

በአጠቃሊይ የሕብረተሰቡን መብትና ጥቅም ማስጠበቅ ሆኖ ዛርዛር ዒሊማዎቹ 

የሚከተለት ናቸው፣ 

1. በኃሊፉነት የሚከናወኑ የፇጠራ ሥራዎችን ማበረታታት፣ ሁለም የገበያ 

ተሳታፉዎች የገበያ መረጃ እንዱያገኙ ማዴረግ ወይም በገበያዎችና በገበያ 

ተሳታፉዎች መካከሌ የሚዯረጉ ተገቢ ውዴዴሮችን ማዲበር፤ 

2. ዋጋን በተመሇከተ አሳሳች ዴርጊትን ወይም ላሊ የገበያውን ህሌውና የሚያናጋ 

ዴርጊትን መግታትና መከሊከሌ፣ 

3. ይህን አዋጅ መሠረት በማዴረግ የግብይቶችን የፊይናንስ አቋም የመጠበቅና 

አጠቃሊይ የገበያ ሥርዒቱን የሚያናጉ አዯጋዎች እንዲይከሰቱ መከሊከሌ፤ 

4. የገበያ ተሳታፉዎችን ከመታሇሌና ተገቢ ካሌሆኑ ላልች ዴርጊቶች እንዱሁም 

የዯንበኞች ንብረት አሇአግባብ ጥቅም ሊይ እንዲይውሌ መጠበቅ፡፡ 

6. የባሇሥሌጣኑ ሥሌጣንና ተግባር 

ባሇሥሌጣኑ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባሮች ይኖሩታሌ፤ 

1. ሇክፌያ መፇጸሚያ ተቋማት ዔውቅና የመስጠት ወይም የመንሳት፤ 

2. ሇግብይት ፇጻሚዎች ዔውቅና የመስጠት ወይም የመንሳት፤ 

3. የምርት ገበያን፤ የክፌያ መፇጸሚያ ተቋማትንና የግብይት ፇጻሚዎችን ቁጥጥር 

በተመሇከተ መመሪያዎቸችን የማውጣት እንዱሁም ይህንኑ በተመሇከተ 

የምርመራ፣ የማፅዯቅና ትክክሇኛነቱን የማረጋገጥ ሥሌጣኑን ተግባራዊ 

የማዴረግ፤ 

4. ከምርት ገበያ ሥራ ጋር በተያያዖ የኢንቨስትመንት አማካሪዎችን፣ የአማካሪ 

ዴርጅቶችን፣ የሕግ ባሇሙያዎችን፣ የሂሣብ አዋቂ ባሇሙያዎችን አሠራር 

የመቆጣጠር፤ 
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5. የምርት ግብይት ውልችን ዛርዛር ይዖት፣ ሽያጭና ግዠ መርሆዎች 

በሚመሇከት መመሪያ የማውጣት፤ 

6. የምርት ግብይት ውልች ክፌያንና ርክክብ አፇጻጸምን የመቆጣጠር፤ 

7. ከምርት ግብይት ጋር በተያያዖ የውስጥ አዋቂ ንግዴን፣ ማታሇሌንና ተገቢ 

ያሌሆነ አሰራርን ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ተገቢ እርምጃዎችን የመውሰዴ፤ 

8. ከፋዳራሌ ዋና ኦዱተር ጋር በመተባበር የምርት ግብይትን በተመሇከት 

የገሇሌተኛ የኦዱት አሰራር መርሆዎችን የመወሰን፤79 

9. በዘህ አዋጅ መሠረት በእጁ የገቡትን ወይም የቀረቡሇትን የሂሣብ 

መግሇጫዎች፣ ሪፕርቶችና ላልች ሰነድች የመመርመር፣ ከምርት ገበያው፣ 

ከክፌያ መፇጸሚያ ተቋማት፣ ከግብይት ፇጻሚዎች፣ ከውስጥና ከውጭ ኦዱትሮች 

ሪፕርት እንዱቀርብሇት የመጠየቅ፤ 

10. ከምርት ገበያና ከገበያ ጋር ተያያዞነት ያሊቸውን ጉዲዮች በተመሇከተ 

የሚፇፀሙ የህግ መጣስ ዴርጊቶችን የመመርመርና እርምጃ የመውሰዴ፤ 

11. የምርት ገበያውን ሠራተኞች በሚመሇከት ስሇሚዯረግ ቁጥጥር እንዱሁም 

ከመብትና ግዳታቸው ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ዯንቦችንና መርሆዎችን 

በተመሇከተ መመሪያ የማውጣት፤ 

12. የምርት ገበያን የክርክር አፇታት መመሪያና ሥርዒት ያጸዴቃሌ፤ 

13. የምርት ገበያ ቁጥጥርን እንዱሁም የግብይት ፇጻሚዎችን፣ የክፌያ መፇጸሚያ 

ተቋማትን፣ የግብይት ፇጻሚዎች ማህበርን ዔውቅናንና ቁጥጥርን በተመሇከተ 

በባሇሥሌጣኑ መመሪያ በተዯነገገው መሠረት ክፌያዎች የማስከፇሌ፤ 

14. ከምርት ገበያ ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮችን በተመሇከተ ሇሕዛብ 

የሚሰጠውን ትምህርት የማሳዯግ፤ 

15. አግባብ ካሊቸው የመንግሥትና የግሌ አካሊት ጋር የሥራ ግንኙነት የመፌጠርና 

የመተባበር፤ 

7. የመዲኘት ሥሌጣንና ጉዲዮችን ስሇመምራት 

1. ባሇሥሌጣኑ በሥሌጣን ክሌለ ውስጥ የሚወዴቁ ጉዲዮችን በሚዲኝበት ጊዚ፤ 

ሀ) ማንኛውንም ሰው የመጥራትና በጥሪው መሠረት እንዱገኝ የማዴረግ፤ ቃሇ 

 መሏሊ በማስፇጸም ምርመራ የማካሄዴ፣ 
                                                           
79 ይህ ንዐስ አንቀፅ ሇ20/81(2006) አ.847 ዒሊማ ተፇፃማኒት አይኖረውም፡፡ 
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ሇ) ማናቸውም ሰነዴ እንዱፇሇግና እንዱቀርብ የመጠየቅ፣ 

ሏ) በቃሇ መሏሊ የተረጋገጠ ማስረጃ የመቀበሌ፣ 

መ) የሕዛብ ወይም የመንግሥት ሰነዴ ወይም ኮፑውን ከማናቸውም መሥሪያ 

 ቤት እንዱቀርብሇት የመጠየቅ፣ እና 

ሠ) አስተዲዯራዊ የቅጣት እርምጃ የመውሰዴ፣  

ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

2. ከምርት ገበያ ጋር በተያያዖ የተፇጸመ ወንጀሌ ሲያጋጥመው ጉዲዩን 

ሇሚመሇከተው የፌትሕ አካሌ ማስተሊሇፌ አሇበት፡፡ 

3. ምርመራ እንዱካሄዴ ካዯረገ በኋሊ ማናቸውም ሰው የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች 

ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ መመሪያዎችን ጥሶ ከተገኘ ወይም ሉጥስ 

የሚችሌ መሆኑ ከተረጋገጠ፣ የተባሇው ሰው ዴርጊቱን ከመፇጸም እንዱገታ 

ትዔዙዛ መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

8. ስሇባሇሥሌጣኑ አቋም 

ባሇስሌጣኑ፣ 

1. የምርት ገበያ ቦርዴ (ከዘህ በኋሊ “ቦርዴ” እየተባሇ የሚጠራ)፣ 

2. በመንግሥት የሚሾም ዋና ዲይሬክተር፣ እና 

3. አስፇሊጊ ሠራተኞች፤  

ይኖሩታሌ፡፡ 

9. የቦርዴ አባሊት 

1. ቦርደ የሚከተለትን ይይዙሌ፣ 

ሀ) አንዴ ሉቀመንበር፤ 

ሇ) ከግብርናና የገጠር ሌማት ሚኒስቴር80 የሚመዯብ አንዴ አባሌ፤ 

ሏ) ከገንዖብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር81 የሚመዯብ አንዴ አባሌ፣ 

መ) ከንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር82 የሚመዯብ አንዴ አባሌ፣ እና 

ሠ) ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ የሚመዯብ አንዴ አባሌ፡፡ 

2. የባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር በቦርደ ስብሰባዎች ሊይ በአባሌነት ይሳተፊሌ፡፡ 

                                                           
80 በ25/82011) አ.1097 አንቀፅ 9(6) መሰረት የግብርና ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
81 በ25/82011) አ.1097 አንቀፅ 9(6) መሰረት የገንዖብ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
82 በ25/82011) አ.1097 አንቀፅ 9(6) መሰረት የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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3. የቦርደ ሉቀመንበርና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሊይ የተመሇከቱት አባሊት 

በመንግሥት ይሾማለ፡፡ 

4. የባሇሥሌጣኑ መመሪያ እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇሥሌጣኑ ካሌፇቀዯ በቀር 

ማንኛውም የቦርዴ አባሌ ወይም ዋና ዲይሬክተሩ ሥራውን ከሇቀቀበት ቀን 

ጀምሮ ባለት ሦስት ዒመታት ውስጥ በግብይት ሥራ ሊይ ከተሰማራ ማንኛውም 

ሰው ወይም ዴርጅት የሥራ ቅጥር መቀበሌ ወይም ከሥራው ጋር በተያያዖ 

በማናቸውም ሥራ መሰማራት አይችሌም፡፡ 

10. የቦርደ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ቦርደ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 6 ሇባሇሥሌጣኑ የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር 

ሥራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

2. ቦርደ በዘህ አዋጅ ሇባሇሥሌጣኑ የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር በተመሇከተ 

ፕሉሲ የመቅረጽና የባሇሥሌጣኑን ሥራዎች በበሊይነት የመምራት ሥሌጣን 

ይኖረዋሌ፡፡ 

11. ስሇቦርደ የስብሰባ ሥነ ሥርዒት 

1. በዘህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት ከባሇሥሌጣኑ ሥሌጣንና ተግባር ጋር 

በተያያዖ ሇቦርደ የሚቀርብ ማናቸውም ጉዲይ ቦርደ በአብሊጫ ዴምፅ 

ይወስናሌ፣ ዴምጹ እኩሌ ሇእኩሌ የተከፇሇ እንዯሆነ የቦርደ ሰብሳቢ ወይም 

ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዚ ስብሰባውን የመራው የቦርዴ አባሌ ሁሇተኛ 

ወይም ወሳኝ ዴምፅ ይኖረዋሌ፡፡ 

2. በባሇሥሌጣኑ መመሪያዎች በተመሇከቱት መሠረት ቦርደ በሳምንት አንዴ 

ጊዚ ወይም ዋና ዲይሬክተሩ ሲጠይቅ ይሰበሰባሌ፤ የስብሰባ ምሌዏተ ጉባዓን 

ጨምሮ በቦርደ ስብሰባ ስሇሚከናወኑ ሥራዎች በሌምዴ ተቀባይነት ያገኙ 

የስብሰባ ሥነ ሥርዒት ዯንቦችን ያከብራለ፡፡ 

3. የቦርደ ሉቀመንበር በማናቸውም ምክንያት በቦርደ ስብሰባ መገኘት ያሌቻሇ 

እንዯሆነ፣ በሰብሳቢው የተወከሇ ላሊ ማንኛውም የቦርዴ አባሌ ስብሰባውን 

በሰብሳቢነት ይመራሌ፡፡ 

12. የዋና ዲይሬክተሩ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ዋና ዲይሬክተሩ የባሇሥሌጣኑ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ሆኖ የባሇሥሌጣኑ የዔሇት 

ተዔሇት ሥራዎችን ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ በተሇይም 
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ሀ) የግብይት ተሳታፉዎችና የክፌያ አፇጻጸም ክትትሌ፣ 

ሇ) የገበያ ክትትሌ፣ 

ሏ) የሕግ አፇጻጸም ክትትሌ፣ 

መ) የኢኮኖሚ ትንተና ፤ ሥራዎችን በበሊይነት የመከታተሌ ሥሌጣንና 

ተግባር ይኖረዋሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው አጠቃሊይ አነጋገር 

እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ዋና ዲይሬክተሩ፤ 

ሀ) የፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕግን መሠረታዊ መርሆዎችን መሠረት 

በማዴረግ  በመንግሥት በሚጸዴቀው መመሪያ መሠረት የባሇሥሌጣኑን 

ሠራተኞች ይቀጥራሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤83 

ሇ) የባሇሥሌጣኑን ዒመታዊ የሥራ ፔሮግራምና በጀት ያዖጋጃሌ፣ ሲፀዴቅም  

   ያስፇጽማሌ፤ 

ሏ) በጸዯቀው የባሇሥሌጣኑ በጀት መሠረት ገንዖብ ወጭ ያዯርጋሌ፤ 

መ) ባሇሥሌጣኑ ከሦስተኛ ሰዎች ጋር በሚያዯርገው ግንኙነት ሁለ 

ባሇሥሌጣኑን ይወክሊሌ፤ 

ሠ) የባሇሥሌጣኑን የሥራ እንቅስቃሴ በተመሇከተ ሪፕርት ያቀርባሌ፡፡ 

13. የባሇሥሌጣኑን ሥሌጣንና ተግባር በውክሌና ስሇመስጠት 

1. በአንቀጽ 6 ንዐስ አንቀጽ (1)፣ (3)፣ (5)፣ (11) እና (12) ከተመሇከቱት 

በስተቀር፣ ባሇሥሌጣኑ በዘህ አዋጅ የተሰጡትን ሥሌጣንና ተግባራት፣ 

ሀ) በባሇሥሌጣኑ ሇተቋቋመ ማናቸውም ኮሚቴ፣ ወይም 

ሇ) ሇምርት ገበያ፣ 

በውክሌና መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ መሠረት የተሰጠ ውክሌና የባሇሥሌጣኑን ሥሌጣንና ተግባራት 

ጏን ሇጏን ተግባራዊ ማዴረግን አይከሇክሌም፡፡ 

3. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ እና /2/ ቢኖርም፣ ባሇሥሌጣኑ በዘህ አዋጅ 

ስር የተሰጡትን ሥሌጣንና ተግባራት ሥራ ሊይ የማዋሌ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

14. በጀት 

የባሇሥሌጣኑ በጀት በመንግሥት ይመዯባሌ፡፡ 
                                                           
83 በ14/17(2000)  (566) አንቀጽ 2(2) ተሻሻሇ፡፡ 
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15. የሂሣብ መዙግብት 

1. ባሇሥሌጣኑ የተሟሊና ትክክሇኛ የሆነ የሂሣብ መዙግብት ይይዙሌ፡፡ 

2. የባሇሥሌጣኑ የሂሣብ መዙግብትና ገንዖብ ነክ ሰነድች በፋዳራሌ ዋና ኦዱተር 

ወይም እርሱ በሚወክሊቸው ኦዱተሮች ይመረመራለ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ሇግብይት ፇጻሚዎች ዔውቅና ስሇመስጠት 

16. እውቅና የማግኘት አስፇሊጊነት 

1. ማንኛውም ሰው በባሇሥሌጣኑ እውቅና ካሊገኘ በቀር፣ በምርት ገበያ ወይም 

በምርት ገበያ ሊይ ዯንቦች ተፇጻሚ የሚሆኑበትን ማናቸውንም የምርት ግብይት 

ውሌ በግብይት ፇጻሚነት ሇመግዙት ወይም ሇመሸጥ፣ ትዔዙዜችን ሇማፇሊሇግ 

ወይም ሇመቀበሌ አይችሌም። 

2. በግብይት ፇጻሚነት እውቅና ሇማግኘት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው 

ሇባሇሥሌጣኑ ማመሌከቻ ማስገባት ይኖርበታሌ፡፡ ማመሌከቻው በባሇሥሌጣኑ 

መመሪያ መሠረት በተዖጋጀው ቅጽና የአቀራረብ ሥርዒት መሠረት 

ባሇሥሌጣኑ አስፇሊጊ ናቸው የሚሊቸውን መረጃዎችና ፌሬ ነገሮች አካቶ 

መቅረብ ይኖርበታሌ። ባሇሥሌጣኑ ከጊዚ ወዯ ጊዚ ተገቢ የመሰሇውን 

የእውቅናና የእውቅና ዔዴሳት ክፌያዎች ይወስናሌ፣ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡ 

17. እውቅና ሇማግኘት መሟሊት ስሇሚገባቸው ሁኔታዎች 

ማንኛውም ሇእውቅና የሚያመሇክት ሰው፣ 

1. የተሰማራበትን የንግዴ ሥራ ሇማከናወን አግባብ ባሇው አካሌ የተሰጠ ፇቃዴ 

ያሇው፣ 

2. በባሇሥሌጣኑ መመሪያዎች የተወሰነውን አነስተኛውን የካፑታሌ መጠን 

የሚያሟሊ፣ 

3. በባሇሥሌጣኑ መመሪያዎች የተመሇከተውን አነስተኛውን የትምህርት ወይም 

የንግዴ ብቃት መመዖኛዎችን የሚያሟሊ፣ 

4. የሚሳተፌበትን የንግዴ ዖርፌ የሚመሇከቱ መረጃዎች ማቅረብ የሚችሌ፣ 

5. የቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶች ሥራ አስኪያጆች ስሞችንና አዴራሻዎቻቸውን 

እንዱሁም የሽርክና ዴርጅት ከሆነ የኃሊፉዎቹንና የሸሪኮቹን ስሞች፣ ኃሊፉነቱ 
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የተወሰነ የግሌ ማኅበር ወይም የአክሲዮን ማኅበር ከሆነ የኃሊፉዎቹን፣ 

የዲይሬክተሮቹንና የባሇአክስዮኖቹን ስሞች መግሇጽ፣ 

6. በሚገባ የተዯራጀ የንግዴና የአዯጋ ቁጥጥር አመራር ሥርዒት ያሇው፣ እና 

7. በባሇስሌጣኑ መመሪያዎች መሰረት የሚወሰኑ ላልች መመዖኛዎችን የሚያሟሊ 

መሆን አሇበት፡፡ 

18. ሪፕርት ስሇማቅረብና መረጃ ስሇመስጠት 

እውቅና የተሰጠው የግብይት ፇጻሚ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 17 የተመሇከቱትንና 

በባሇሥሌጣኑ የሚጠየቁ ላልች ከሥራው ጋር የተያያ መረጃዎችን በተመሇከተ 

በየጊዚው ሪፕርት ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

19. የግብይት ፇጻሚዎችን ዔውቅና ስሇማንሳት 

1. ባሇሥሌጣኑ የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎችና የባሇሥሌጣኑን መመሪያዎች 

በግብይት ፇጻሚው መጣሱን በማሳየት ከ180 ቀናት ሊሌበሇጠ ጊዚ ዔውቅናውን 

የማገዴ ወይም የመሰረዛ ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የእገዲ ወይም የሥረዙ ውሳኔ 

የሚሰጠው ሇግብይት ፇጻሚው ማስታወቂያ ዯርሶት እንዱሰማ ከተዯረገ በኋሊ 

ብቻ ነው፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የእገዲ ወይም የስረዙ ውሳኔ በተሰጠ 

በ30 ቀናት ውስጥ የተወሰነበት ሰው ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ካሊቀረበ ውሳኔው የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት በተሰጠ የእገዲ ወይም የስረዙ ውሳኔ 

ሊይ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከቀረበና ፌርዴ ቤቱ ውሳኔ ካሌሰጠ 

ወይም ባስሥሌጣኑ የእገዲ ወይም የስረዙ ውሳኔውን ካሊነሳ የግብይት ፇጻሚው 

በምርት ግብይት ሊይ መሳተፌ አይችሌም፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ሇግብይት ፇጻሚዎች ማህበር ዔውቅና ስሇመስጠት 

20. እውቅና 

የአባሊትን ታማኝነት፣ ሙያዊ ብቃትና የችልታ ዯረጃ ሇመጠበቅ ሲባሌ የግብይት 

ፇጻሚዎች ማህበር በባሇሥሌጣኑ ዖንዴ በመመዛገብ በግብይት ፇጻሚዎች ማህበርነት 

ዔውቅና ሉያገኝ ይችሊሌ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

371 

 

21. የምዛገባ መግሇጫ 

በባሇሥሌጣኑ ሇመመዛገብ የሚፇሌግ ማናቸውም የግብይት ፇጻሚዎች ማህበር 

በባሇሥሌጣኑ በተዖጋጀው ቅጽ መሠረት የምዛገባ መግሇጫው እንዱመረመርና 

እንዱፀዴቅ ከዘህ በታች ከተመሇከቱት መረጃዎችና ሰነድች ጋር ሇባሇሥሌጣኑ 

ማመሌከቻውን ማቅረብ ይኖርበታሌ፣ 

1. አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት የመተዲዯሪያ ዯንቡንና የመመሥረቻ ጽሐፈን 

ኮፑዎች ማሻሻያ ካሇ ከነማሻሻያው፣ ከውስጥ ዯንቦቹና ከነዘሁ ጋር ተያያዥነት 

ያሊቸው ሰነድች፤ 

2. ሇሕዛብ ጥቅም አስፇሊጊ ወይም ተገቢ ሆኖ ሲገኝ፣ ባሇሥሌጣኑ በመመሪያ 

የሚጠይቃቸው ስሇማኅበሩ፣ ስሇአባሊቱ፣ ስሇስብሰባ ሥነ ሥርዒት ዯንቡና 

ስሇላልች ተመሳሳይ ጉዲዮች መረጃ፤ 

3. የሥሌጠና ዯረጃዎችና የብቃት ችልታ ፇተና መመዖኛ፣ 

4. ከዘህ በታች የተመሇከቱትን ሇማስከበር የተዖረጉ የኦዱትና የማስፇጸሚያ 

ፔሮግራም፤ 

ሀ) አባሊቱ ሊይ ተፇጻሚ የሚሆኑ አነስተኛ ካፑታሌና የተሇያዩ ሂሣቦች 

አያያዛና  ፊይናንስን የሚመሇከቱ ላልች ጉዲዮች፣ አና 

ሇ) በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት በአባሊቱና ከነርሱ ጋር ግንኙነት 

ባሊቸው ላልች ሰዎች የንግዴ ሥራዎች አካሄዴ ሊይ ተፇጻሚ የሚሆኑ 

አነስተኛ ዯረጃዎች፡፡ 

22. ስሇሪፕርት 

በዘህ አዋጅ መሠረት የተመዖገቡ የግብይት ፇጻሚዎች በባሇሥሌጣኑ ሲጠየቁ በዘህ 

አዋጅ አንቀጽ 21 የተመሇከቱትንና ላልች መረጃዎች ሇባሇሥሌጣኑ በቀጣይነት 

ሪፕርት ማዴረግና ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

23. ዔውቅናን ስሇመከሌከሌ፣ ስሇማገዴና ስሇመንፇግ 

ባሇሥሌጣኑ በማስታወቂያ ጠርቶ የመስማት ዔዴሌ ከሰጠ በኋሊ፤ የግብይት 

ፇጻሚዎች ማኅበር ዯንቦች ከባሇሥሌጣኑ መመሪያዎች ጋር የማይጣጣሙ ሆነው 

ከተገኙ ማኅበሩን የዔውቅና ምዛገባ ሇመከሌከሌ፣ ሇማገዴ ወይም ሇማንሳት ይችሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ አምስት 

ሇክፌያ መፇጸሚያ ተቋማት ዔውቅና ስሇመስጠት 

24. ስሇ አሰራሩ 

1. በምርት ገበያ በየቀኑ ከሚካሄዴ የምርት ግብይት ውልች ግዠዎችና ሽያጮች 

መጠን ጋር የሚስማማ የክፌያና ርክክብ መፇጸሚያ አሰራር እንዱሁም ከምርት 

ግብይቱ ጋር በተያያዖ የገንዖቦች መተሊሇፉያ ዖዳዎች ይኖሩታሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ሰው ከባሇሥሌጣኑ ዔውቅና ሳያገኝ በግብይት ክፌያና ርክክብ 

ማስፇጸም ሥራ ሊይ መሠማራት አይችሌም፡፡ 

25. ዔውቅና ሇማግኘት መሟሊት ስሇሚገባቸው ሁኔታዎች 

በክፌያ መፇጸሚያ ተቋምነት ዔውቅና ሇማግኘት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው 

የሚያቀርበው ማመሌከቻ በባሇሥሌጣኑ መመሪያ የተመሇከቱትን መረጃዎች መያዛና 

በተሇይም አመሌካቹ፣ የሚከተለትን ማሳየት ይኖርበታሌ፤ 

1. የተሟሊ የፊይናንስ፣ የሥራ እንቅስቃሴና የሥራ አመራርና ሀብቶች ያለት 

መሆኑን፣ 

2. ኃሊፉነቱን በሚወጣበት ጊዚ የሚያጋጥሙትን ችግሮች አግባብነት ያሊቸውን 

ዖዳዎችንና ሥርዒቶችን በመጠቀም የመቋቋም ችልታ ያሇው መሆኑን፤ 

3. በተሇያዩ ሁኔታዎች ውስጥ በመሆን ክፌያን በተፇሇገው ጊዚ በተሟሊ ሁኔታ 

የማጠናቀቅ ችልታ ያሇው መሆኑን፣ 

4. የሚፇጽማቸውን ጉዲዮች በተመሇከተ ከእያንዲንደ ግብይት ጋር በተያያዖ 

ስሇገንዖብ ፌሰት የተሟሊ መረጃ የመያዛ ችልታ ያሇው መሆኑን፣ 

5. ከላልች የክፌያ መፇጸሚያ ተቋማት ጋር ባሇው ግንኙነት ስሇማናቸውም 

የተፇቀደ ማቻቻያዎች የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችና ሁኔታዎች የማክበር 

ችልታ ያሇው መሆኑን፣ 

6. የገንዖብን ወይም የፇንዴን ዯኅንነት ሇመጠበቅና ሇማረጋገጥ የሚያስችለ 

ዯረጃዎችና ሥርዒቶች ያለት መሆን፤ 

7. ግዳታ አሇመወጣትን በተመሇከተ ውጤታማ፣ ፌትሏዊና ጤናማ አስተዲዯር 

እንዱኖር የሚያግ ዯንቦችና ሥርዒቶች ያለት መሆኑን፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

373 

 

8. የምርት ገበያንና የክርክር አፇታት ዯንቦች ተግባራዊነትን ውጤታማ በሆነ 

መንገዴ ሇመከታተሌና ሇማስፇጸም የሚያግ የተሟለ የአሠራር ዖዳዎችና 

ሀብቶች ያለት መሆኑን፤ 

9. ዖመናዊ የቴክኖልጂ ግብአቶችና የአሠራር ሥርዒቶች በአግባቡ ሥራ ሊይ 

መዋሊቸውንና የተሟሊ አቅምና ዋስትና ያሊቸው መሆኑን ሇማረጋገጥ ቁጥጥር 

የሚዯረግበትና የሚያጋጥሙ አዯጋዎች የሚተነተኑበት ፔሮግራም ያሇው 

መሆኑን፣ እና  

10. በዖመናዊ ቴክኖልጂ ሊይ የተመሠረቱ አሠራሮች ሇአዯጋ ሲጋሇጡ ተመሌሰው 

የሚቋቋሙበት ቀሌጣፊና ፇጣን የአሠራር ሥርዒቶችና ፔሊኖች ያለት 

መሆኑን፤  ማሳየት አሇበት፡፡ 

26. የክፌያ መፇጸሚያ ተቋማትን ዔውቅና ስሇማገዴና ስሇማንሳት 

1. ባሇሥሌጣኑ አንዴን የክፌያ መፇጸሚያ ተቋም አሠራር ዯረጃዎችና ሥርዒቶች 

ከባሇሥሌጣኑ መመሪያ ጋር እንዯማይጣጣም በማሳየት ዔውቅናውን የመሰረዛ 

ወይም 180 ቀናት ሊሌበሇጠ ጊዚ የተሰጠውን ዔውቅና የማገዴ ሥሌጣን 

ተሰጥቶታሌ፡፡ 

2. የእገዲና የመሠረዛ እርምጃ የሚወሰዯው ሇተቋሙ ኃሊፉዎች በማስታወቂያ 

እንዱያውቁት ተዯርጏ ሇባሇጉዲዩ የመሰማት ዔዴሌ ከተሰጠው በኋሊ ይሆናሌ፡ 

3. የእገዲ ወይም የስረዙ ውሳኔ የተሳሇፇበት ሰው ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ 

ባለት 30 ቀናት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ካሊቀረበ ውሳኔው 

የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

ስሇተከሇከለ ግብይቶች እና ስሇቅጣት 

27. ሕገ ወጥ ግብይት 

1. ማንኛውም ሰው ከግብይት ውሌ ጋር በተያያዖ፣ 

ሀ) ካታሇሇ ወይም 

ሇ) ካጭበረበረ፣ 
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ዴርጅት ከሆነ ከብር 50,000 በማያንስና ከብር 1000,00084 በማይበሌጥ፣ ግሇሰብ 

ከሆነ ከብር 10,000 በማያንስና ከብር 200,000 ብር በማይበሌጥ የገንዖብ 

መቀጮ ወይም ከአምስት ዒመት በማይበሌጥ እሥራት ወይም በሁሇቱም 

ይቀጣሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ሰው፣  

ሀ) ከግብይት ውሌ ጋር በተያያዖ አሳሳች ዴርጊት ከፇጸመ፣ 

ሇ) የዔቃ ዋጋን እንዯተፇሇገ ሇመወሰን ይቻሌ ዖንዴ በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ 

 መንገዴ ምርትን ወይም የምርት ግብይት ውልችን ሇመያዛ ወይም 

 ሇማከማቸት ቢሞከር፣ 

ሏ) በመካሄዴ ሊይ ሊሇ ንግዴ የላሇውን ገፅታ በመስጠት በቀጥታም ሆነ 

 በተዖዋዋሪ መንገዴ ምርት ወይም የምርት ግብይት ውልች ከገዙ ወይም 

 ከሸጠ ወይም የገበያን ሁኔታ ወይም የማናቸውም የምርት ግብይት ውልችን 

 ዋጋ በተመሇከተ አሳሳች መረጃ ከሰጠ፣ 

መ) የግብይቱ አፇጻጸም በባሇቤትነት ሊይ ምንም ሇውጥ እንዯማያመጣ እየታወቀ 

 ወይም ይኽው ታውቆ ወዯ አፇጻጸም እንዱገባ ካዯረገ፣ የምርት ግብይት 

 ውልች እንዱገ ወይም እንዱሸጡ ትዔዙዛ ከሰጠ፣ 

ሠ) በምርት ገበያ ውስጥና ውጪ የሚከሰቱ የዋጋ ውጣ ውረድች ሇመጠቀም 

 በማሰብ ስሇገበያ ሁኔታ እውነት ያሌሆነ፣ አሳሳች መግሇጫ ወይም መረጃ 

 ካሰራጨ ወይም ላሊ ሰው እንዱያሰራጭ ካዯረገ፣ ወይም 

ረ) ሇላሊ ወገን አሳሳች መግሇጫ በመስጠትና ውለ አትራፉ እንዯሆነ አስመስል 

 በማቅረብ በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ መንገዴ የምርት ግብይት ውሌ 

 እንዱያዯርግ ከገፊፊ፣ ዴርጅት ከሆነ ከብር 50,000 በማያንስና ከብር አንዴ 

 ሚሉዮን በማይበሌጥ፣ ግሇሰብ ከሆነ ከብር 10,000 በማያንስና ከብር 

200,000 በማይበሌጥ የገንዖብ መቀጮ እና ከአምስት ዒመት በማይበሌጥ 

እሥራት  ይቀጣሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ መሠረት ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘ ማንኛውም ሰው ባሇሥሌጣኑ 

ሇሚወስነው ጊዚ ዔውቅናው ይታገዲሌ ወይም ዲግም ዔውቅና ይከሇከሊሌ። 

 
                                                           
84 በ14/17(2000) አ. 566 አንቀጽ 2(3) ተሻሻሇ፡፡ 
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28. ውስጥ አዋቂ ነጋዳ 

1. ማንኛውም የባሇሥሌጣኑ ቦርዴ አባሌ ወይም ሠራተኛ ወይም ተወካይ ይህ አዋጅ 

በሚመሇከተው የምርት ገበያ ውስጥም ሆነ ውጭ ወይም በማናቸውም ተመሳሳይ 

ንግዴ በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ መንገዴ ከተሳተፇ ከብር 20,000 በማያንስና 

ከብር 100,000 በማይበሌጥ የገንዖብ መቀጮ እና ከአምስት ዒመት በማይበሌጥ 

እሥራት ይቀጣሌ፡፡ 

2. በሠራተኛነቱ ወይም ባሇው የሥራ ቦታ በምርት ግብይት ውልች ሊይ ተፅዔኖ 

የሚያዯርግ ወይም ተፅዔኖ የማዴረግ አዛማሚያ ያሇው በሕዛብ ያሌታወቀ 

መረጃን ማግኘት የሚችሌ ማንኛውም የባሇሥሌጣኑ የቦርዴ አባሌ ወይም 

ሠራተኛ ወይም ተወካይ ሆነ ብል በምርት ገበያ ውስጥም ሆነ ውጭ በሚዯረግ 

ግብይት በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ መንገዴ እንዱሳተፌ ሇማስቻሌ ያገኘውን 

መረጃ ሇላሊ ሰው ካቀበሇ ከብር 20 ሺ በማያንስና ከብር 100 ሺ በማይበሌጥ 

የገንዖብ መቀጮ እና ከአምስት ዒመት በማይበሌጥ እሥራት ይቀጣሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ የተመሇከተውን መረጃ ከማንኛውም 

የባሇሥሌጣኑ የቦርዴ አባሌ ወይም ሠራተኛ ወይም ተወካይ የተቀበሇ ወይም 

የወሰዯና መረጃውን በምርት ገበያ ውስጥ ወይም ከምርት ገበያ ውጭ ሇሚካሄዴ 

ግብይት የተጠቀመ ማንኛውም ሰው ከብር 20ሺ በማያንስና ከብር 100ሺ 

በማይበሌጥ የገንዖብ መቀጮ እና ከአምስት ዒመት በማይበሌጥ እሥራት 

ይቀጣሌ፡፡ 

29. የባሇሥሌጣኑን መመሪያ ስሇመጣስ 

የማናቸውም የምርት ገበያ ወይም የክፌያ መፇጸሚያ ተቋም ወይም የግብይት 

ፇጻሚዎች ማኅበር ሰራተኛ፣ የአስተዲዯር ቦርዴ አባሌ ወይም አባሌ የሆነ ማንኛውም 

ሰው በባሇሥሌጣኑ የወጡትን መመሪያዎች በራሱ ፇቃዴ ሆነ ብል በመጣስ፤ 

1. ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ወይም በላሊ ሰው ስም በምርት ግብይት ውሌ 

ከተገበያየ፤ 

2. በሠራተኛነቱ ወይም በአባሌነቱ ከሥራው ጋር በተያያዖ ያገኘውን ሇሕዛብ 

ያሌተገሇጸ መረጃ ከሥራው አፇጻጸም ጋር በማይጣጣም ሁኔታ ሇማናቸውም 

ዒሊማ እንዱታወቅ ካዯረገ፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

376 

 

3. መረጃው የዘህን አንቀጽ 29 ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌን በመጣስ ከምርት 

ገበያ ወይም ከክፌያ ፇጻሚዎች ማኅበር ሠራተኛ፣ የአስተዲዯር ቦርዴ አባሌ 

ወይም አባሌ የተገኘ መሆኑን እያወቀ ይህንኑ መረጃ መሠረት በማዴረግ 

ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ወይም በላሊ ሰው ስም በምርት ግበይት ውሌ 

ከተገበያየ፣ ከብር 20,000 በማያንስና ከብር 100,000 በማይበሌጥ የገንዖብ 

መቀጮ እና ከአምስት ዒመት በማይበሌጥ እሥራት ይቀጣሌ፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

የክፌያና ርክክብ መፇጸሚያ ዋስትና ፇንዴ 

30. ስሇዋስትና መቋቋምና አጠቃቀም 

1. የምርት ገበያ የክፌያና ርክክብ መፇጸሚያ ዋስትና ፇንዴ ያቋቁማሌ፡፡ 

ፇንደም፤ 

ሀ) ሇክፌያና ርክክብ ማስፇጸሚያ ዋስትና ፇንዴ ወጪዎችና ጥበቃ ማቻቻያ 

 ወይም መዯጎሚያ፤ 

ሇ) በምርት ገበያ የውስጥ ዯንቦች መሠረት ከተከናወነ የክፌያና ርክክብ 

አፇጻጸም ሇሚያጋጥሙ ጉዴሇቶች በጊዚያዊ ማሟያነት ሇመጠቀሚያ፤ 

ሏ) እንዯ አስፇሊጊነቱ ሇምርት ገበያ የኢንሹራንስ አረቦን ክፌያ ሇመፇጸም፤ 

እና  

መ) በባሇሥሌጣኑ ሇሚወሰን ላልች የባሇሥሌጣኑ አግባብ ያሊቸው ተግባራትና 

 ኃሊፉነቶች ማስፇፀሚያ ሉውሌ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዒሊማ የምርት ገበያ የዲይሬከተሮች ቦርዴ 

የምርት ገበያን የክፌያና ርክክብ ዋስትና ፇንዴን የሚያስተዲዴር የሥራ 

አመራር ንዐስ ኮሚቴ ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ 

31. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ባሇሥሌጣኑ፤ 

1. ስሇክፌያና ርክክብ ፇንዴ መዋጮ መጠንና የአከፊፇሌ ሁኔታ፤ 

2. ስሇክፌያና ርክክብ ዋስትና ፇንዴ አስተዲዯር፤ 

3. ስሇገንዖብ አወጣጥና ስሇመሌሶ ክፌያ፤ 

4. ስሇ ሽፊንና ከሽፊን ውጭ ስሇመሆን፤ 

5. ስሇ አገሌግልት መጠቀሚያ ክፌያዎች፤ እና 
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6. ግዳታን ባሇመፇጸም ስሇሚጣለ ቅጣቶችና የዱሲፔሉን እርምጃዎች፤ 

       መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

የአስቸኳይ ሁኔታ ስሌጣን 

32. የባሇሥሌጣኑ ሥሌጣን 

ባሇሥሌጣኑ አስቸኳይ ሁኔታ ተከስቷሌ ብል ሲያምን የምርት ግብይት ሥርዒቱን 

ሇመጠበቅ ወይም ሇማስተካከሌ በተሇይ የሚከተለትን እርምጃዎች የምርት ገበያው 

እንዱወስዴ መመሪያ መስጠት ይችሊሌ፣ 

1. ማናቸውም የግብይት ውሌን የመሰረዛ፣ 

2. በማናቸውም የግብይት ውሌ ሊይ ጊዚያዊ እገዲ የመጣሌ፣ 

3. በማናቸውም የግብይት ውሌ ሊይ ጊዚያዊ የአስቸኳይ የመያዡ መጠን 

የመወሰን፣ እና 

4. የባሇሥሌጣኑ ውሳኔ ተግባራዊ ከመሆኑ በፉት በቅን ሌቦና በተገኘ የገበያ 

አቋም ሊይ የሚዯረገውን ገዯብ የመወሰን፡፡ 

33. አቤቱታ 

ባሇሥሌጣኑ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 32 መሠረት በሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን 

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ሇአቤት 

ባዩና ሇባሇሥሌጣኑ ማስታወቂያ እንዱዯርሳቸውና እንዱሰሙ ካዯረገ በኋሊ 

የባሇሥሌጣኑ ውሳኔ በዖፇቀዯ የተሰጠ፣ በማስረጃ ያሌተዯገፇ ወይም ሕግን 

ያሌተከተሇ ሆኖ ካሊገኘው በስተቀር የባሇሥሌጣኑን ውሳኔ ማገዴ አይችሌም፡፡ 

ክፌሌ ዖጠኝ 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

34. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን    

ያወጣሌ፡፡ 

2. ባሇሥሌጣኑ ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ያወጣሌ፡፡ 
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35. ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች 

የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚቃረን ማናቸውም ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም 

የአሠራር ሌምዴ በዘህ አዋጅ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት   

አይኖራቸውም፡፡ 

36. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ነሏሴ 29 ቀን 1999 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት  
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ዯንብ ቁጥር 178/2002 

የሰሉጥና የነጭ ቦልቄ ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ85 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇፃሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 471/199886 አንቀጽ 5 እና 

በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 550/1999 (እንዯተሻሻሇ) አንቀጽ 31(2) 

መሠረት ይህንን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የሰሉጥና ነጭ ቦልቄ ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

178/2002” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ87 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጓሜ የሚያሠጠው ካሌሆነ በቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፦ 

1. “የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሌ” ማሇት ሇሰሉጥ ወይም ሇነጭ ቦልቄ 

መገበያያነት እንዱሆን አግባብነት ባሇው የክሌሌ አካሌ የተከሇከሇ ሥፌራ ነው፤ 

2. “አገሌግልት ሰጪ” ማሇት በማንኛውም የሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ግብይት 

ያሌተሰማራ ሆኖ በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ ማዖጋጀት፣ ማከማቸት ወይም 

ማጓጓዛ አገሌግልት የተሠማራ ሰው ነው፤ 

3. “የአቅርቦት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ” ማሇት ከመጀመሪያ ዯረጃ የሰሉጥ ወይም 

ነጭ ቦልቄ ግብይት ማዔከሊት በአቅራቢ ተገዛቶ ወይም በአምራች ወይም 

በኅብረት ሥራ ማህበር በቀጥታ ሇኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚቀርብ 

ሇኤክስፕርት ያሌተዖጋጀ ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ነው፤ 

4. “አቅራቢ” ማሇት ማንኛውም ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት የገዙውን ሰሉጥ 

ወይም ነጭ ቦልቁ ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚያቀርብ ሰው ነው፤ 

                                                           
85በዯንቡ ውስጥ በማናቸውም ሥፌራ “ሚኒስቴር” ወይም “አግባብ ያሇው የክሌሌ አካሌ” በሚሌ የተገሇጸው 
በ20/32(2006) ዯ.307 አንቀፅ 2(7) መሰረት “አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት” በሚሌ ተተክቷሌ። 
86 እንግሉዖኛው “አዋጅ ቀጥር 178/1998” የሚሌ ሲሆን ትክክሇኛው የእንግሉዖኛው ትርጓሜ በመሆኑ በዘሁ 
መሰረት ተስተካክል ተፃፇ፡፡ 
87 የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 8 ፣ 9 እና 12 በ20/32 (2006) ዯ. 307 አንቀጽ 2(1) እና (2) ተሻሻለ፡፡  
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5. “ሊኪ” ማሇት ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገዙውን ወይም ከራሱ ማሳ ያመረተውን 

ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ሇውጭ ገበያ በሚመጥን ዯረጃ አዖጋጅቶ የሚሌክ ሰው 

ነው፤ 

6. “አምራች” ማሇት አነስተኛ አምራች ገበሬዎች፣ የገበሬዎች ኅብረት ሥራ 

ማህበራትን እና የእርሻ ዴርጅቶችን ጨምሮ ማንኛውንም ሰሉጥ ወይም ነጭ 

ቦልቄ የሚያመርት ሰው ነው፤ 

7. “አሳሳች ዴርጊት” ማሇት የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ዋጋን፣ መጠንን፣ ዯረጃን 

ወይም ዒይነትን በተመሇከተ የገበያ ተሳታፉዎችንና መንግሥትን ሉያሳስት 

ወይም ሉያታሌሌ የሚችሌ ማንኛውም ዴርጊት ነው፤ 

8. “ማዖጋጀት” ማሇት የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ምርትን አበጥሮና ከባዔዴ ነገር 

አፅዴቶ ሇገበያ ሇማቅረብ ማሰናዲት ነው፤ 

9. “አግባብ ያሇው የክሌሌ አካሌ” ማሇት ንግዴን ሇማስተዲዯር ሥሌጣን የተሰጠው 

የክሌሌ አካሌ ነው፡፡ 

10. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት 

አንቀጽ 47 የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባና የዴሬዴዋ 

ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፡፡ 

11. “የምርት ዖመን” ማሇት በኢትዮጵያ የዖመን አቆጣጠር ከዒመቱ ኅዲር 1 ቀን 

ጀምሮ እስከሚቀጥሇው ዒመት ጥቅምት 30 ቀን ዴረስ ያሇው ጊዚ ነው፤ 

12. “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የንግዴ ሚኒስቴር 

ወይም ሚኒስትር ነው፤ 

13. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

14. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ፡፡ 

15. “አቀናባሪ” ማሇት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄን ኢንደስትሪ ተጠቅሞ በመፇተግ፣ 

በመቁሊት ወይም ጣህና፣ ሏሇዋ ወይም የምግብ ዖይት በማምረት ወይም ላልች 

መሰሌ የኢንደስትሪ ምርት በማምረት ሇገበያ የሚያቀርብ ማንኛውም ሰው 

ነው፤88 

                                                           
88 ንዐስ አንቀጽ 15 እና 16 በ20/32 (2006) ዯ. 307 አንቀጽ 2(3) መሰረት አዱስ የገቡ ናቸው፡፡ 
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16. “አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት” ማሇት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ 

ሇማዖጋጀት፣ ሇማክማቸት፣ ሇማጓጓዛ ወይም ሇማቀናበር ወይም ሇመሰሌ 

ተግባራት የብቃት ማረጋገጫ ሇመስጠት በሕገ ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

ክፌሌ ሁሇት 

የሰሉጥና ነጭ ቦልቄ ግብይት 

3. የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት 

1. በመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሊት የአቅርቦት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ 

ግብይት በአምራቾችና በአቅራቢዎች ወይም በአምራቾችና በአቀናባሪዎች 

መካከሌ ብቻ የሚከናወን ይሆናሌ89፡፡ 

2. አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ በግብይት ጉዲይ በሕግ ሥሌጣን ከተሠጣቸው 

ላልች የክሌለ አካሊት ጋር በመመካከር በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ አምራች 

አካባቢ የሚከተለትን የመጀመሪያ ዯረጃ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ የግብይት 

ማዔከሊትን ብዙትና ሥርጭት ይወስናሌ፡፡  

3. አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ የመጀመሪያ ዯረጃ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ 

ግብይት ማዔከሊትን ብዙትና ስርጭት ሲወስን የሚከተለትን ከግምት ማስገባት 

ይኖርበታሌ፡- 

ሀ) ሇሰሉጥ ወይም ሇነጭ ቦልቄ አምራቾችና አቅራቢዎች ያሊቸውን ቀረቤታ፤ 

ሇ) ተሽከርካሪን ሇማስገባትና ሇማስወጣት ያሊቸው አመቺነት፤ 

ሏ) በባሕሪያቸው ተመሳሳይ ሇሆኑ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ምርቶችን 

 ሇመገበያየት  ያሊቸውን አመቺነት፤ 

መ) ሇሰሉጥ ወይም ሇነጭ ቦልቄ ግብይት አገሌግልት ሇመስጠት ያሊቸው 

 አመቺነት፣  እና 

ሠ) ከትምህርት ቤቶች እና ከጤና ፣ ከእምነትና ከላልች ማህበራዊ አገሌግልት 

 ሰጪ ተቋማት በበቂ ርቀት ሊይ መገኘታቸውን፡፡ 

4. የመጀመሪያ ዯረጃ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ግብይት ማዔከሌን ሇማስተዲዯር 

ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ ቦታው በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ ጥራት ሊይ ተፅዔኖ 
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ከሚያሳዴሩ የአካባቢው ሁኔታዎች ነጻ እንዱሆን ተገቢውን እርምጃ መውሰዴ   

አሇበት፡፡ 

5. የመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሊት አዯረጃጀትና አሠራር ክሌልች 

በሚያወጡት ህግ ይወስናሌ፡፡ 

4. በኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሰሉጥና ነጭ ቦልቄ ግብይት 

1. በኢትዮጵያ ምርት ገበያ የአቅርቦት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ግብይት 

በአምራቾች ወይም በአቅራቢዎች እና በሊኪዎች ወይም በአቀናባሪዎች መካከሌ 

ብቻ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ስርዒት መሠረት የሚከናወን ይሆናሌ90፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፡- 

ሀ) የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ከፌተኛ ጥራት ሊሇውና የተሻሇ ገቢ ሇሚያስገኝ 

 የአቅርቦት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ሌዩ የማስተናገጃ ሥርዒት ሉያመቻች 

 ይችሊሌ፡፡ 

ሇ) ህገ ወጥ ዴርጊት ተፇፅሞበት የተገኘና አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት 

 የተያዖ ወይም አንዴ ሊኪ ወዯ ውጭ ሲሌክ የተረፇና ከአንዴ ኮንቴኔር በታች 

 የሆነ  ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ በዴጋሚ ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ቀርቦ 

 ሉሸጥ ይችሊሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ አቅራቢ ወይም ሊኪ ሰሉጥ ወይም ነጭ 

ቦልቄ ግብይት መሳተፌ የሚችሇው በዘህ ዯንብ መሠረት የተሰጠ የብቃት 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እና ሥሌጣን ባሇው አካሌ የተሰጠ የሰሉጥ ወይም 

የነጭ ቦልቄ ንግዴ ፇቃዴ ያሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ 

 

 

 

 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

5. የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አስፇሊጊነት 
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ማንኛውም የሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ አቅራቢ፣ ሊኪ ወይም አገሌግልት ሰጪ 

ሇንግዴ ፇቃዴ ከማመሌከቱ በፉት በዘህ ዯንብ መሠረት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ 

ምስክር ወረቀት ማግኘት አሇበት፡፡  

6. የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ አቅራቢነት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት  

የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ አቅራቢነት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

የሚሰጠው አመሌካቹ፡- 

1. አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት ያወጣውን የቴክኒክ መስፇርት የሚያሟሊ 

በባሇቤትነት የያዖው ወይም በኪራይ ውሌ መሠረት ከሦስተኛ ወገን ያገኘው 

የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ማከማቻ መጋዖን፣ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ 

ከረጢት እና ላልች አስፇሊጊ መሣሪያዎች ያለት መሆኑ፤ 

2. በህግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዖው ወይም በውሌ 

መሠረት ከሦስተኛ ወገን ያገኘው ሚዙን ያለት መሆኑ፤91 

3. ባሕሪያቸው የተሇያዩ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ዒይነቶችን እንዯ ባህሪያቸው 

ሇማዖጋጀት የሚያስችሌ አሠራር የዖረጋ መሆኑ፤ 

4. አስፇሊጊውን አገሌግልት ሇመስጠት በሚያስችሌ መሌክ የተዯራጀ አገሌግልት 

መስጫ ቢሮ ያሇው መሆኑ፤ 

5. ከሰሉጥ ወይም ከነጭ ቦልቄ ጥራት ጋር በተያያዖ በቂ ዔውቀት ያሇው ባሇሙያ 

በቋሚነት ያሠማራ መሆኑ፤ እና 

6. ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሇማቅረብ የገዙውን፣ ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ 

ያቀረበውንና በመጋዖን የቀረውን የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ክምችት በዒይነትና 

በመጠን ሇይቶ ቢያንስ በየወሩ መጨረሻ ሊይ አግባብ ያሇው የሴክተር መስሪያ 

ቤት የሚያሳውቅበት የመረጃ ፌሰት ስርዒት የዖረጋ መሆኑ፤ 

ሲረጋገጥ ይሆናሌ፡፡ 

7. የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ የሊኪነት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ሊኪነት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የሚሰጠው 

አመሌካቹ፡- 

                                                           
91 በአንቀፅ 6(2)፣ 7(2) እና 8(4) “የኢትዮጵያ የጥራትና ዯረጃዎች ባሇሥሌጣን” ይሌ የነበረው በ20/32(2006) 
ዯ.307 አንቀፅ 2(6) “በሕግ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ” በሚሌ ተተክቷሌ። 
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1. የአቅርቦት ሰሉጥን ወይም ነጭ ቦልቄን ሇውጭ ገበያ አዖጋጅቶ ሇመሊክ 

የሚገሇገሌበት በባሇቤትነት የያዖው ወይም በኪራይ ውሌ መሠረት ከሦስተኛ 

ወገን ያገኘው አግባብ ያሇው ሴክተር መስሪያ ቤት ያወጣውን የቴክኒክ 

መስፇርት የሚያሟሊ የሰሉጥ ማከማቻ መጋዖን፣ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ 

ማዖጋጃ ወይም ላልች ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ መሣሪያዎች ያለት መሆኑ፤ 

2. በህግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዖው ወይም 

በኪራይ ውሌ መሠረት ከሦስተኛ ወገን ያገኘው ሚዙን ያሇው መሆኑ፤ 

3. ሰሉጥን ወይም ነጭ ቦልቄን በማዖጋጀት ሂዯት በተፇጥሮ አካባቢ፣ በአካባቢው 

በሚገኝ ማህበረሰብ ወይም በግሇሰብ ጤንነት ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ አኳኋን 

ቆሻሻን ሇማስወገዴ የሚያስችሌ አሠራር ያሇው መሆኑ በሕግ ሥሌጣን 

በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠሇት መሆኑ፣ 

4. ወዯ ውጭ ሀገር ሇመሊክ የገዙውን፣ ወዯ ውጭ የሊከውንና በመጋዖን የቀረውን 

የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ክምችት በዒይነትና በመጠን ሇይቶ ቢያንስ 

በየወሩ መጨረሻ ሊይ አግባብ ሊሇው ሴክተር መስሪያ ቤት የሚያሳውቅበት 

የመረጃ ፌሰት ስርዒት የዖረጋ መሆኑ፤ 

5. አስፇሊጊውን አገሌግልት ሇመሰጠት በሚያስችሌ መሌክ የተዯራጀ አገሌግልት 

መስጫ ቢሮ ያሇው መሆኑ፤ እና 

6. ከሰሉጥ ወይም ከነጭ ቦልቄ ጥራት ጋር በተያያዖ በቂ ዔውቀት ያሇው 

ባሇሙያ በቋሚነት ያሠማራ መሆኑ፤ ሲረጋገጥ ይሆናሌ፡፡ 

8. ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ የማዖጋጀት አገሌግልት ሰጪ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት 

ሇሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቁ የማዖጋጀት አገሌግልት ሰጪ የብቃት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት የሚሰጠው አመሌካቹ፡- 

1. አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት ያወጣውን የሚያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዖው ወይም ከሦስተኛ ወገን በኪራይ ያገኘው የማከማቻ መጋዖንና የሰሉጥ 

ወይም የነጭ ቦልቄ ማዖጋጃ ወይም ማበጠሪያና ላልች ሇሥራው አስፇሊጊ 

መሣሪያዎች ያሇው መሆኑ፤ 

2. አስፇሊጊውን አገሌግልት ሇመስጠት በሚያስችሌ መሌክ የተዯራጀ አገሌግልት 

መስጫ ቢሮ ያሇው መሆኑ፤ 
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3. ከሰሉጥ ወይም ከነጭ ቦልቄ ጥራት ጋር በተያያዖ በቂ ዔውቀት ያሇው 

ባሇሙያ በቋሚነት ያሠማራ መሆኑ፤ 

4. በህግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዖው ወይም 

በኪራይ ውሌ መሠረት ከሦስተኛ ወገን ያገኘው ሚዙን ያሇው መሆኑ 

5. ሰሉጥን ወይም ነጭ ቦልቄን በማዖጋጀት ሂዯት በተፇጥሮ አካባቢ፣ በአካባቢው 

በሚገኝ ማህበረሰብ ወይም በግሇሰብ ጤንነት ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ አኳኋን 

ቆሻሻን ሇማስወገዴ የሚያስችሌ አሠራር ያሇው መሆኑ በሕግ ሥሌጣን 

በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠሇት መሆኑ፣ እና 

6. የተሇያየ ባህሪ ወይም ዯረጃ ያሊቸውን የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ምርቶችን 

ሇመሇየት የሚያስችሇው አሠራር ያሇው መሆኑ፤ 

ሲረጋገጥ ይሆናሌ፡፡ 

9. የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ማከማቻ መጋዖን አገሌግልት ሰጪ የብቃት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት 

ሇሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ የማከማቻ መጋዖን አገሌግልት ሰጪ የብቃት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት የሚሰጠው አመሌካቹ፡- 

1. አግባብ ያሇው ሴክተር መስሪያ ቤት ያወጣውን የሚያሟሊ በባሇቤትነት የያዖው 

ወይም በኪራይ ውሌ መሠረት ከሦስተኛ ወገን ያገኘው የሰሉጥ ወይም የነጭ 

ቦልቄ ማከማቻ መጋዖን ያሇው መሆኑ፤ 

2. የተሇያዩ ባህሪ ወይም ዯረጃ ያሊቸውን የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ምርቶችን 

ሇመሇየት የሚያስችሇው አሠራር ያሇው መሆኑ፤ እና 

3. አስፇሊጊውን አገሌግልት ሇመስጠት በሚያስችሌ መሌክ የተዯራጀ አገሌግልት 

መስጫ ቢሮ ያሇው መሆኑ፤  

ሲረጋገጥ ይሆናሌ ፡፡ 

10. የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

1. በዘህ ዯንብ መሠረት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚፇሌግ 

ማንኛውም ሰው ማመሌከቻውን አግባብነት ሊሇው ሴክተር መስሪያ ቤት ወይም 

የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ሊኪነትን የሚመሇከት ሲሆን ሇአግባብነት ሊሇው 

ሴክተር መስሪያ ቤት ማቅረብ አሇበት፡፡ 
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2. ማመሌከቻው የተጠየቀውን የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሇማግኘት በዘህ 

ዯንብ የተዯነገጉት መስፇርቶች መሟሊታቸውን የሚያሳዩ ማስረጃዎችንና 

ሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ በሚያወጣው መመሪያ 

መሠረት የሚጠየቁ ላልች መረጃዎችን መያዛ አሇበት፡፡ 

3. አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት አመሌካቹ የብቃት ማረጋገጫው 

የማይገባው መሆኑን በወሰነ ጊዚ የክሌከሊውን ምክንያት በውሳኔው ሊይ በዛርዛር 

ማስቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

4. አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር የተሰኘ አመሌካች 

ውሣኔው በተሰጠው በ10 የሥራ ቀናት ውስጥ አግባብነት ሊሇው ሴክተር መስሪያ 

ቤት የበሊይ ኃሊፉ ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ የሕግ አተረጓጎምን በሚመሇከት 

በሚኒስትሩ ወይም በበሊይ ኃሊፉው ውሳኔ ቅር ከተሰኘም ውሣኔው በተሰጠው በ20 

የሥራ ቀናት ውስጥ እንዲአግባብነቱ ሇፋዳራሌ ወይም ሇክሌሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

11. የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀትን ስሇማገዴና መሠረዛ 

1. በዘህ ዯንብ መሠረት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰጠው ማንኛውም 

ሰው፡- 

ሀ) የምስክር ወረቀቱ የተሰጠባቸውን መስፇርቶች አጓዴል ሲገኝ፣ ወይም 

ሇ) የዘህን ዯንብ ዴንጋጌዎች ወይም ይህን ዯንብ ሇማስፇጸም የወጡ 

መመሪያዎችን  ተሊሌፍ ሲገኝ፤ 

አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት ጉዴሇቶቹን ተገቢ በሆነና ተሇይቶ በተገሇጸ 

የጊዚ ገዯብ ውስጥ እንዱያስተካክሌ በማስገንዖብ የምስክር ወረቀቱን አግድ 

ሉያቆየው ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ ዯንብ መሠረት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የያዖ ሰው፤ 

ሀ) የምስክር ወረቀቱን ያገኘው ሀሰተኛ ማስረጃ በማቅረብ ሆኖ ከተገኘ፤ 

   ወይም 

ሇ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇምስክር ወረቀቱ መታገዴ 

ምክንያት የሆነውን ጉዴሇት በተሰጠው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ማስተካከሌ ካሌቻሇ፤  

የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀቱ አግባብነት ባሇው ሴክተር መስሪያ ቤት 

ሉሠረዛ ይችሊሌ፡፡ 
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3. የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የታገዯበት ወይም የተሠረዖበት ሰው 

ውሣኔው ከዯረሰው ቀን ጀምሮ ባለት 20 ቀናት ውስጥ እንዲግባቡ አግባብነት 

ሊሇው ሴክተር መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

4. የሕግ አተረጓጎምን በሚመሇከት በሚኒስትሩ ወይም በበሊይ ኃሊፉው ውሳኔ 

ቅር ከተሰኘም ውሣኔው በተሰጠው በ60 ቀናት ውስጥ እንዯአግባብነቱ ሇፋዳራለ 

ወይም ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

12. የእግዴ ወይም የመሠረዛ ውጤት 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 11 መሠረት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

የታገዯበት ወይም የተሰረዖበት ሰው በዔገዲው ወይም በመሰረ ሊይ የቀረበው 

ይግባኝ በመታየት ሊይ እያሇ ቢሆንም በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ ግብይት ሥራ 

ሊይ ሉሠማራ አይችሌም፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

የታገዯበት ወይም የተሰረዖበት ሰው በዘህ ዯንብ የተቀመጠውን መስፇርት 

የሚያሟለ መገሌገያዎቹን፣ መሣሪያዎቹንና ዔቃዎቹን የፀና የብቃት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት ያሇው ላሊ ሰው እንዱጠቀምባቸው ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

በሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ግብይት ወይም አገሌግልት ሰጪነት ተግባር  

የተሠማራ ሰው ግዳታዎች 

13. የግብይት ተሳታፉዎች ግዳታዎች  

ማንኛውም በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ ግብይት ሥራ የተሠማራ ሰው፡- 

1. የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ግብይትን በዘህ ዯንብ አንቀጽ 3 እና 4 መሠረት 

በመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊትና በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሊይ ብቻ 

የማካሄዴ፣ 

2. አግባብ ያሇው አካሌ ሇሥራው አፇጻጸም የሚያወጣቸውን መመሪያዎች 

የማክበርና የመፇጸም፣ 

3. ሰሉጡን ወይም ነጭ ቦልቄውን ከማስጫኑ በፉት አሽከርካሪውን እና 

ተሽከርካሪውን በዘህ ዯንብና ዯንቡን ተከትሇው በሚወጡ መመሪያዎች 

መሠረት መሠማራታቸውን የማረጋገጥ፣ 
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4. የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ማዖጋጃና ማከማቻ ዴርጅቱና መሣሪያዎቹ 

ዯረጃቸውን የጠበቁ መሆናቸውን የማረጋገጥ፣ 

5. ሇግብይት ካዖጋጀው ሰሉጥ ወይም ሇነጭ ቦልቄ ሇጥራት ምርመራ አገሌግልት 

ናሙና እንዱሰጥ ሲጠየቅ ወካይ ናሙና የማቅረብ፣  

6. ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ከአምራች አካባቢ ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ 

ወይም ወዯ ወዯብ ሲያጓጉዛ በሚመሇከተው አስፇጻሚ አካሌ በፔልምፔ 

ማሳሸግና የተሰጠውን መሽኛ የመያዛ፣ 

7. የየእሇቱን የሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ግዥና ሽያጭ መጠን፣ ዯረጃና ዋጋ 

ዛርዛር መዛግቦ የመያዛና በሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ሲጠየቅ 

የማሳየት፣ እንዱሁም ዴርጅቱን በአካሌ በመገኘት ሇመጎብኘት ወይም 

ክምችቱን ሇማወቅ ሲፇሇግ የመተባበር፣ 

8. የአገሪቱን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ተቀባይነት የሚቀንስ ማናቸውንም 

ዴርጊት ከመፇጸም የመቆጠብ፣  

ግዳታዎች አለበት፡፡ 

14. የአቅራቢ ግዳታዎች 

ማንኛውም አቅራቢ፡-  

1. ሇመጀመሪያ ዯረጃ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ግብይት ማዔከሊት የተገዙውን 

ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ በወቅቱ ሇኢትዮጵያ ምርት ገበያ በማቅረብ 

የመሸጥ፣ 

2. ሇኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚያቀርበው አቅርቦት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ 

ጥራቱን የጠበቀ መሆኑን የማረጋገጥ፣ 

3. የአንዴን አካባቢ ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ከላሊ አካባቢ ሰሉጥ ጋር 

ሳያዯባሌቅ የመሸጥ፣  

ግዳታ አሇበት፡፡ 

15. የሊኪ ግዳታዎች92 

ማንኛውም ሊኪ፡- 

                                                           
92 በ20/32 (2006) ዯ. 307 አንቀጽ 2(9) የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (5) የነበረው ንዐስ አንቀጽ (7) ሆኖ 
ንዐስ አንቀጽ (5) እና (6) አዱስ ተጨምረዋሌ፡፡    
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1. ወዯ ውጭ አገር የሚሌከውን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ 

መሠረት ወይም በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ ያሌወጣሇት ከሆነ በገዥው መሥፇርት 

መሠረት የማዖጋጀት ወይም የማቀነባበር፣93 

2. የሚያዯርገውን የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ሽያጭ ስምምነትና ትክክሇኛ ዋጋ 

ውሌ ከፇፀመ 24 ሰዒት ባሌበሇጠ ጊዚ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የማስመዛገብ 

እንዱሁም ሇሚኒስቴሩና ሇላልች ሇሚመሇከታቸው አካልች በ15 ቀናት ውስጥ 

የማሳወቅ፣ 

3. ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የተገዙውን የአቅርቦት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ አንዴ 

የምርት ዖመን ባሇቀ ሁሇት ወር ውስጥ አጠናቆ ወዯ ውጭ የመሊክ፣ 

4. አሳማኝ ምክንያት በመኖሩ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተፇቅድ ካሌተራዖመ 

በስተቀር ከገዠ ጋር የገባውን ውሌ በውለ ጊዚ ውስጥ የመፇጸም፣ 

5. ሰሉጥን ወይም ነጭ ቦልቄን ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ የመግዙት፣ 

6. ተረፇ ምርትን ወይም ብጣሪን ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ አቅርቦ የመሸጥ፣ 

7. ወዯ ውጭ ሲሌክ የተረፇና ከአንዴ ኮንቴኔር በታች የሆነ ካሌሆነ በስተቀር 

ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገዙውን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ በዴጋሚ ወዯ 

ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያሇማቅረብ፣  

ግዳታዎች አለበት፡፡ 

16. የአቀናባሪ ግዳታዎች94 

ማንኛውም አቀናባሪ የሚከተለት ግዳታዎች አለበት፡- 

1. ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሊት የገዙውን ምርት ፇትጎ ወይም ቆሌቶ 

ወይም ጣህና፣ ሏሇዋ፣ የምግብ ዖይት ወይም መሰሌ ኢንደስትሪያዊ ምርት 

አቀናብሮ ሇገበያ የማቅረብ፤ 

2. ተረፇ ምርትን ወይም ብጣሪን ወዯ ኢትዮጵያ ምርት  ገበያ አቅርቦ የመሸጥ፤ 

3. ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሊት የገዙውን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ 

አዖጋጅቶ ብቻ ሇገበያ ያሇማቅረብ፤  

4. ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሌ ወይም ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገዙውን 

ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ዲግም ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያሇማቅረብ፤ 

                                                           
93 የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በ20/32 (2006) ዯ. 307 አንቀጽ 2(8) ተሻሻሇ፡፡  
94 በ20/32 (2006) ዯ. 307 አንቀጽ 2(10) ተሻሻሇ፡፡ 
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5. ስሇሚያቀናብረው ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ሲጠየቅ ማንኛውንም መረጃ 

የማቅረብና ናሙና የመስጠት፡፡ 

17. የአገሌግልት ሰጪዎች ግዳታዎች 

ማንኛውም የአገሌግልት ሰጪ፣ 

1. አግባብ ያሇው አካሌ ሇአገሌግልቱ አሰጣጥ የሚያወጣቸውን መመሪያዎች 

የማክበርና የመፇፀም፣ 

2. የአገሪቱን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ተቀባይነት የሚቀንስ ማናቸውንም ዴርጊት 

ከመፇፀም የመቆጠብ፣ 

3. ሇግብይት ካዖጋጀው ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ሇጥራት ምርመራ አገሌግልት 

ናሙና እንዱሰጥ ሲጠየቅ ወካይ ናሙና የማቅረብ፣ 

4. ወዯ ውጭ አገር የሚሊክን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ 

መሠረት ወይም በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ ያሌወጣሇት በሆነ ጊዚ በገዥው 

መሥፇርት መሰረት የማዖጋጀት፣95 

ግዳታዎች አለበት፡፡ 

18. የአምራች ግዳታዎች 

1. ማንኛውም አምራች ከራሱ ማሳ ያመረተውን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ 

በመጀመሪያ ዯረጃ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ግብይት ማዔከሊት ወይም 

በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ የመሸጥ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም አምራች ከራሱ 

ማሳ ያመረተውን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ በግለ ወይም አባሌ በሆነበት 

የኅብረት ሥራ ማህበር አማካኝነት በቀጥታ ወዯ ውጭ የመሊክ መብት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

የሰሉጥና ነጭ ቦልቄ ጥራትና ግብይት ቁጥጥር 

19. የሰሉጥና የነጭ ቦልቄ ጥራት ቁጥጥር 

1. በአቅራቢ ወይም በአምራች ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚጓጓዛ ሰሉጥ ወይም 

ነጭ ቦልቄ ሲጫን አግባብነት ባሇው የክሌሌ አካሌ በተመዯበ የግብይትና ጥራት 

                                                           
95 በ20/32 (2006) አ. 307 አንቀጽ 2(11) ተሻሻሇ፡፡ 
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ተቆጣጣሪ በጥራትና በዒይነቱ ሊይ የመጀመሪያ ዯረጃ ማጣሪያ ከተዯረገ በኋሊ 

ታሽጎ ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ይሸኛሌ፡፡ 

2. ሰሉጡ ወይም ነጭ ቦልቄው ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሲዯርስ በወካይ ናሙና 

መሠረት አስፇሊጊው ምርመራ ተዯርጎሇት በዯረጃ ይመዯባሌ፡፡ 

3. ሇኤክስፕርት የተዖጋጀ ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ተፇሊጊውን የጥራት ዯረጃ 

መሟሊቱ በሚኒስቴሩ ተረጋግጦ የምስክር ወረቀት እንዱያገኝ ከተዯረገ በኋሊ 

ታሽጎ ወዯ ወዯብ ይሸኛሌ፡፡ 

20. የግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪዎች ስሇመመዯብ 

1. እንዯ አግባቡ ሚኒስቴሩና አግባብነት ያሊቸው የክሌሌ አካሊት የሰሉጥና የነጭ 

ቦልቄ ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪዎችን ይመዴባለ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚመዯብ የሰሉጥ ተቆጣጣሪ ስሇሰሉጥ 

ወይም ስሇነጭ ቦልቄ ግብይትና ጥራት በቂ ዔውቀት ያሇውና በመሌካም ሥነ-

ምግባሩ የተመሠከረሇት መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

21. የግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ ሥሌጣንና ተግባር 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 20 መሠረት የተመዯበ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ 

ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ የዘህ ዯንብ ዴንጋጌዎችንና ዯንቡን ሇማስፇጸም 

የወጡ መመሪያዎች መከበራቸውን ሇማረጋገጥ፤ 

ሀ) በመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት የሚካሄዯውን የሰሉጥ ወይም የነጭ 

ቦልቄ ግብይት፣ 

ሇ) በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ አምራች ባሇሀብቶች የሚካሄዯውን የሰሉጥ ወይም 

 የነጭ ቦልቄ አመራረትና አዖገጃጀት፣ 

ሏ) በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ አቅራቢዎች፣ ሊኪዎችና አዖጋጆች የሚከናወነውን 

 የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ዛግጅት፣  

መ) በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ አቅራቢዎች፣ ሊኪዎች፣ አዖጋጆችና አጓጓዞች 

የሚዯረገውን የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ማጓጓዛ፣  

የመቆጣጠር ሥሌጣንና ተግባር ይኖረዋሌ፡፡ 

2. የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) የተመሇከተውን ኃሊፉነቱን ሇመወጣት፡- 
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ሀ) ወዯ ማንኛውም የሰሉጥ ወይ የነጭ ቦልቄ መጋዖን ወይም የአገሌግልት ሰጪ 

 መሥሪያ ቦታ በሥራ ሰዒት ሇመግባትና አግባብነት ያሊቸውን ሠነድች 

 ሇመመሌከትና ኮፑ ሇመውሰዴ እና የፍቶግራፌ መረጃና የሰሉጥ ወይም የነጭ 

 ቦልቄ ናሙና ሇመውሰዴ፣ 

ሇ) ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ የሚያጓጉዛ ተሽከርካሪን በማስቆም ሇመፇተሽና 

 አግባብነት ያሊቸውን ሠነድች እንዱቀርቡሇት ሇመጠየቅ፣ እና 

ሏ) በአቅራቢ ወይም በአምራች ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚጓጓዛ የሰሉጥ 

ወይም የነጭ ቦልቄ ምርት ሲጫን በጥራትና በዒይነቱ ሊይ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ማጣሪያ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

3. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የሰሉጥ ወይም የነጭ 

ቦልቄ ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ የዘህን ዯንብ ዴንጋጌዎች ወይም ይህን ዯንብ 

ሇማስፇጸም የወጡ መመሪያዎች መጣሳቸውን ሲያረጋግጥ የፌርዴ ቤት ትዔዙዛ 

በማውጣት ሕገ ወጥ ዴርጊት የተፇጸመበትን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ዯረሰኝ 

ሰጥቶ የመያዛ ወይም የሰሉጡን ወይም የነጭ ቦሇቄውን ናሙና ወስድ ሰሉጡ 

ወይም ነጭ ቦልቄው የተከማቸበትን መጋዖን የማሽግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

4. የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦሇቄ ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪው በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (3) መሠረት ስሇተወሰዯው እርምጃ ወዱያውኑ ሇሚኒስቴሩ ወይም 

አግባብነት ሊሇው የክሌሌ አካሌ ሪፕርት ማዴረግና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 23 

መሠረት መወሰዴ ስሊሇባቸው ተከታታይ እርምጃዎች ከሚኒስቴሩ ወይም 

አግባብነት ካሇው የክሌለ አካሌ የሚሰጠውን መመሪያ መፇጸም አሇበት፡፡ 

22. ሕገ ወጥ ዴርጊቶችን ስሇመጠቆም 

1. ማንኛውም ሰው በሰሉጥ ወይም በነጭ ቦልቄ አዖገጃጀት፣ ክምችት፣ ማጓጓዛ 

ወይም ግብይት ሂዯት የዘህን ዯንብ ዴንጋጌዎች ወይም ዯንቡን ሇማስፇጸም 

የወጡ መመሪያዎችን በመተሊሇፌ ሕገ ወጥ ዴርጊት መፇጸሙን ሲያውቅ 

በአካባቢው ሇሚገኝ የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ 

ወይም ሇሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ሊሇው የክሌሌ አካሌ በጽሐፌ መጠቆም 

ይችሊሌ፡፡ 
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ጥቆማ አቅርቦ ሕገ ወጥ ዴርጊት 

የተፇጸመበትን ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ያስያዖ ማንኛውም ሰው በዘህ ዯንብ 

አንቀጽ 23 ንዐስ አንቀጽ (4)(ሇ) መሠረት የጠቋሚ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

23. ስሇተያዖ ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 21 ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ 

የተያዖበት ወይም የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ መጋዖኑ የታሸገበት ማንኛውም 

ሰው በአምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ተቃውሞውን ሇሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት 

ሊሇው የክሌሌ አካሌ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ያሇው የክሌለ አካሌ ተቃውሞውን ከአንዴ ሣምንት 

ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ መርምሮ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ የሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት 

ያሇው የክሌሌ አካሌ ውሳኔ፡- 

ሀ) የተቆጣጣሪውን እርምጃ የሚሽር ከሆነ ወዱያውኑ የተያዖው ሰሉጥ ወይም ነጭ 

 ቦልቄ ሇአመሌካቹ እንዱመሇስ ወይም ሰሉጡ የተከማቸበት መጋዖን እሽግ 

 እንዱነሳ ይዯረጋሌ፣ ወይም 

ሇ) የተቆጣጣሪውን እርምጃ የሚያጸና ከሆነ የሰሉጡን ወይም የነጭ ቦልቄውን  

 ናሙና በማስቀረት የአቅርቦት ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ከሆነ  በመጀመሪያ 

 ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት ሇአቅራቢዎች ወይም በኢትዮጵያ ምርት ገበያ 

 ሇሊኪዎች ወይም ሇኤክስፕርት የተዖጋጀ ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ከሆነ 

 በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሊኪዎች እንዱሸጥ ተዯርጎ ገንዖቡ በሚኒስቴሩ 

 ወይም አግባብነት ባሇው የክሌሌ አካሌ በተከፇተ ዛግ የባንክ ሂሳብ ገቢ 

 ይዯረጋሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 (ሇ) የተመሇከተውን ውሳኔ የሚቃወም የሰሉጥ 

ወይም የነጭ ቦልቄ ባሇቤት ውሳኔው በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ ቅሬታውን 

እንዯአግባብነቱ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ወይም ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ሉያቀርብ   ይችሊሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት፡- 

ሀ) የሚኒስቴሩን ወይም አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ የሰጠውን ውሳኔ ከሻረው 

 ሰሉጡን ወይም ነጭ ቦልቄውን ሇመሸጥ የወጣውን ወጪ ተቀናሽ ተዯርጎ 

 የሽያጩ ገንዖብ ሇባሇቤቱ ተመሊሽ ይዯረጋሌ፤ ወይም 
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ሇ) ውሳኔውን ካጸናው ወይም ባሇሰሉጡ በተወሰነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ይግባኝ 

 ካሊቀረበ ሇጠቋሚ የሚከፇሌ አበሌ ካሇ በሚኒስቴሩ መመሪያ መሠረት 

 ተሰሌቶ ከተቀነሰ በኋሊ የሽያጩን ገንዖብ እንዯአግባቡ ሇፋዳራለ ወይም 

 ሇክሌለ መንግሥት ገቢ ይዯረጋሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

24. የተከሇከለ ተግባራት 

የሚከተለትን ዴርጊቶች መፇጸም የተከሇከሇ ነው፡- 

1. በሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ግብይት በተሰማራ ማንኛውም ሰው ሚኒስቴሩ ወይም 

አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ ካወጣው የቴክኒክ አሠራር ውጭ ሰሉጥ ወይም 

ነጭ ቦልቄ ማዖጋጀት፤ 

2. በሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ግብይት በተሰማራ ማንኛውም ሰው ወይም በሰሉጥ 

ወይም ነጭ ቦልቄ አምራች ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሌ ወይም 

ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ውጭ ሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ መሸጥም ሆነ መግዙት፤ 

3. ሰሉጥን ወይም ነጭ ቦልቄን በማንኛውም አቅራቢ ከአንዴ ምርት ዖመን በሊይ 

ወይም በማንኛውም ሊኪ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 15 ንዐስ አንቀጽ (3) ከተቀመጠው 

የጊዚ ገዯብ በሊይ ማከማቸት፤ 

4. በሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ግብይት በተሠማራ ማንኛውም ሰው የሰሉጥን ወይም 

ነጭ ቦልቄን እንዱያከማች ከተፇቀዯሇት መጋዖን ውጭ ማከማቸት፤ 

5. በሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ የማጓጓዛ ሥራ በተሠማራ ማንኛውም ሰው ሰሉጥን 

ወይም ነጭ ቦልቄን ንጽህና በጎዯሇው ሁኔታ ወይም ህጋዊ ፇቃዴ ሇላሇው ሰው 

ማጓጓዛ፤ 

6. በሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ግብይት በተሰማራ ወይም ከሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ 

ግብይት ጋር በቀጥታም ይሁን በተዖዋዋሪ መንገዴ ግንኙነት ባሇው ሥራ 

በተሰማራ ማንኛውም ሰው አሇአግባብ ጥቅም ሇማግኘት ሆነ ብል አሳሳች 

ዴርጊት  መፇጸም፡፡ 

25. የመተባበር ግዳታ 

1. ማንኛውም ሰው ይህን ዯንብ በማስፇጸም ረገዴ ከሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት 

ያሇው የክሌሌ አካሌ ጋር የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡  
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2. የሰሉጥ ወይም ነጭ ቦልቄ ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 21 

ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ሕገወጥ ዴርጊት የተፇጸመበትን ሰሉጥ ወይም ነጭ 

ቦልቄ ሇመያዛ በሚዯረገው እንቅስቃሴ ፕሉስ አስፇሊጊውን ዴጋፌ ማዴረግ 

አሇበት፡፡ 

26. ቅጣት 

በዘህ ዯንብ የተዯነገጉትን የሚጥስ ማንኛውም ሰው አግባብ ባሇው የወንጀሌ ሕግ 

መሠረት ይቀጣሌ፡፡ 

27. መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

ሚኒስቴሩ ይህንን ዯንብ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ      

ይችሊሌ ፡፡ 

28. የመሸጋገሪያ ዴንንጋጌዎች 

ማንኛውም የሰሉጥ ወይም የነጭ ቦልቄ አቅራቢ፣ ሊኪ ወይም አገሌግልት ሰጭ ይህ 

ዯንብ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ሁሇት ወራት ከአግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ 

ቤት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እስኪያገኝ ዴረስ ባሇው የጸና የንግዴ 

ፇቃዴ ሥራውን ማካሄዴ ይችሊሌ፡፡ 

29. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ዯንቦችና መመሪያዎች 

ይህንን ዯንብ የሚቃረን ማንኛውም ዯንብ ወይም መመሪያ በዘህ ዯንብ በተመሇከቱ 

ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

30. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዚ 

1. ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም የሰሉጥና የነጭ ቦልቄ ግብይት 

በዘህ ዯንብ ዴንጋጌዎች መሠረት መካሄዴ የሚጀምርበት ቀን በሚኒስቴሩ    

ይወሰናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ግንቦት 14 ቀን 2002 ዒ.ም 

መሇስ ዚናዊ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስቴር 
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ዯንብ ቁጥር 377/2008 

የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 5 እና 

በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 550/1999 (በአዋጅ ቁጥር 665/2002 

እንዯተሻሻሇ) አንቀጽ 31(2) መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

377/2008” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጉም 

በዘህ ዯንብ ዉስጥ፦ 

1. “የጥራጥሬ ምርቶች” ማሇት ከነጭ ቦልቄ ውጭ ያለ የተሇያዩ የቦልቄ ዛርያዎች፣ 

ማሾ፣ አኩሪ አተር፣ ምስር፣ ባቄሊ፣ ሽምብራ፣ አተር፣ ጓያ፣ ግብጦ እና የመሳሰለት 

ናቸው፤ 

2. “የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሌ” ማሇት ሇጥራጥሬ ምርቶች መገበያያነት 

እንዱሆን አግባብነት ባሇዉ የክሌሌ አካሌ የተከሇሇ ስፌራ ነው፤ 

3. “አገሌግልት ሰጪ” ማሇት የጥራጥሬ ምርትን በማዖጋጀት፣ በማከማቸት ወይም 

በማጓጓዛ አገሌግልት ሊይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

4. “የአቅርቦት ጥራጥሬ ምርት” ማሇት በአቅራቢ፣ በአምራች ወይም በህብረት ስራ 

ማህበር አማካኝነት ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት ተገዛቶ በቀጥታ 

ሇኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚቀርብ ሇኤክስፕርት ያሌተዖጋጀ የጥራጥሬ ምርት 

ነው፤ 

5. “አቅራቢ” ማሇት ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት የገዙውን የጥራጥሬ ምርት 

ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚያቀርብ ማንኛዉም ሰው ነው፤ 

6. “ሸማቾች” ማሇት የጥራጥሬ ምርቶችን በመግዙት ሇፌጆታ የሚጠቀሙ ሲሆኑ 

በከፌተኛ መጠን በመግዙት ሇፌጆታ የሚያውለ የግሌ ዴርጅቶችን፣ የሸማቾች 
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ህብረት ሥራ ማህበራትን፣ የመከሊከያ ተቋማትን፣ የትምህርት ተቋማትን እና 

ላልች ተመሳሳይ ተቋማትን ያካትታሌ፤ 

7. “ሊኪ” ማሇት ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገዙውን የጥራጥሬ ምርት ሇውጭ ገበያ 

በሚመጥን ዯረጃ አዖጋጅቶ የሚሌክ ሰው ወይም በራሱ ማሳ ያመረተውን 

የጥራጥሬ ምርት ሇዉጭ ገበያ በሚመጥን ዯረጃ አዖጋጅቶ የሚሌክ አነስተኛ 

አምራች፣ የገበሬዎች ህብረት ሥራ ማህበር ወይም የእርሻ ዴርጅት ነው፤ 

8. “ጅምሊ ነጋዳ” ማሇት በአምራች አካባቢዎች ከሚገኙ የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት 

ማዔከሊት የጥራጥሬ ምርቶችን በመግዙት አምራች ባሌሆኑ አካባቢዎች ሊለ 

የእህሌ ቸርቻሪ ነጋዳዎች የሚሸጥ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

9. “ቸርቻሪ ነጋዳ” ማሇት የጥራጥሬ ምርትን ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሌ 

ገዛቶ በቀጥታ ሇሸማቾች በመሸጥ ንግዴ የተሰማራ ሰው ነው፤ 

10.  “አምራች” ማሇት አነስተኛ አምራች ገበሬዎች፣ የገበሬዎች ህብረት ሥራ 

ማህበራትን፣ የእርሻ ዴርጅቶችን፣ በኮንትራት የሚያስመርቱትን ጨምሮ 

ማንኛውም የጥራጥሬ ሰብልችን የሚያመርት ሰው ነው፤ 

11.  “የግብይት ተዋናይ” ማሇት የጥራጥሬ ምርቶች ሸማች፣ ሸማቾች ህብረት ሥራ 

ማህበር፤ ቸርቻሪ ነጋዳ፣ ጅምሊ ነጋዳ፣ አቅራቢ፣ አቀናባሪ፣ ሊኪ እና 

አገሌግልት ሰጪ ዴርጅት ነው፤ 

12.  “አቀናባሪ” ማሇት የማቀናበሪያ ኢንደስትሪ ተጠቅሞ እሴት የተጨመረባቸውን 

የጥራጥሬ ምርቶች የኢንደስትሪ ምርት በማምረት ሇገበያ የሚያቀርብ ማንኛውም 

ሰው ነው፤ 

13.  “አሳሳች ዴርጊት” ማሇት የጥራጥሬ ምርቶች ዋጋን፣ መጠንን፣ ጥራትን ወይም 

ዒይነትና ዛርያን እንዱሁም የነዘህን ማንኛውንም መረጃ በተመሇከተ የግብይት 

ተዋንያንና የሚመሇከታቸው አካሊትን ሉያሳስት ወይም ሉያታሌሌ የሚችሌ 

ወይም የሃገሪቱን የጥራጥሬ ምርቶች ተቀባይነት የሚቀንስ ተግባር ነው፤ 

14.  “ማዖጋጀት” ማሇት የጥራጥሬ ምርቶችን አበጥሮና ከባዔዴ ነገር አፅዴቶ ሇገበያ 

ሇማቅረብ ማሰናዲት ነው፤ 

15.  “አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ” ማሇት ንግዴን ሇመምራት ሥሌጣን የተሰጠው 

የክሌሌ አካሌ ነው፡፡ 
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16.  “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት 

አንቀጽ 47 የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባና የዴሬዴዋ 

ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

17.  “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የንግዴ ሚኒስቴር96 

ወይም ሚኒስትር ነው፤ 

18.  “አግባብ ያሇው ሴክተር መሥሪያ ቤት” ማሇት የጥራጥሬ ምርቶችን ሇማዖጋጀት፣  

ሇማከማቸት፣ ሇማጓጓዛ ወይም ሇማቀናበር ወይም ሇመሰሌ ተግባራት የብቃት 

ማረጋገጫ ሇመስጠት በሕግ ሥሌጣን የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

19.  “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

20.  ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው ሴትንም ይጨምራሌ። 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ ዯንብ በጥራጥሬ ሰብልች አምራቾች እና የግብይት ተዋንያን ሊይ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት 

4. የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት 

1. በመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሊት የአቅርቦት ጥራጥሬ ምርት ግብይት ሻጭ 

በሆነ አምራች እና ገዠ በሆነ ሸማች ወይም ጅምሊ ነጋዳ ወይም አቀናባሪ ወይም 

ቸርቻሪ ነጋዳ ወይም አቅራቢ መካከሌ ብቻ የሚከናወን ይሆናሌ። 

2. አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ በጥራጥሬ ምርት ግብይት ጉዲይ በሕግ ሥሌጣን 

ከተሠጣቸው ከላልች አካሊት ጋር በመመካከር በጥራጥሬ ምርቶች አምራች 

አካባቢ የሚከሇለትን የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት ብዙትና ሥርጭት 

ይወስናሌ። 

3. አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ የመጀመሪያ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት 

ማዔከሊትን ብዙትና ስርጭት ሲወስን የሚከተለትን ከግምት ውስጥ ማስገባት 

ይኖርበታሌ፡- 

ሀ) ሇጥራጥሬ ምርቶች አምራቾችና አቅራቢዎች ያሊቸውን ቀረቤታ፤ 
                                                           
96

 በ25/82011) አ.1097 አንቀፅ 9(6) መሰረት የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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ሇ) ተሽከርካሪን ሇማስገባትና ሇማስወጣት ያሊቸውን አመቺነት፤ 

ሏ) የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት አገሌግልት ሇመስጠት ያሊቸውን አመቺነት፤ 

መ) በትምህርት ቤቶች፣ በጤና፣ በእምነት ተቋማት እና በላልች ማኅበራዊ 

 አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ሊይ ተፅዔኖ በማይፇጥር ርቀት ሊይ    

 መገኘታቸውን፡፡ 

4.  የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሌን ሇማስተዲዯር ስሌጣን የተሰጠው አካሌ 

የግብይት ቦታው በጥራጥሬ ምርቶች ጥራት ሊይ ተፅዔኖ ከሚያሳዴሩ የአካባቢው 

ሁኔታዎች ነፃ እንዱሆን ከላልች የሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመተባበር 

መስራት አሇበት፡፡  

5. የመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሊት አዯረጃጀት፣ አሠራር እና አስተዲዯር 

ክሌልች በሚያወጡት ህግ ይወሰናሌ፡፡ 

5. በኢትዮጵያ ምርት ገበያ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት 

1. በኢትዮጵያ ምርት ገበያ የአቅርቦት የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሻጭ በሆኑ 

አምራቾች ወይም አቅራቢዎች እና ገዥ በሆኑ ሊኪዎች፣ አቀናባሪዎች፣ ጅምሊ 

ነጋዳዎች፣ የሸማቾች ህብረት ሥራ ማህበራት መካከሌ በገበያው ሥርዒት 

መሠረት የሚከናወን ይሆናሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፦ 

ሀ) የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ከፌተኛ ጥራት ሊሇውና የተሻሇ ገቢ ሇሚያስገኝ 

 የአቅርቦት የጥራጥሬ ምርት ሌዩ የማስተናገጃ ሥርዒት ሉያመቻች ይችሊሌ፤ 

ሇ) ህገ ወጥ ዴርጊት ተፇፅሞበት በሚኒስቴሩ ወይም አግባብ ባሇው የክሌሌ አካሌ 

የተያዖ የጥራጥሬ ምርት ወይም አንዴ ሊኪ ወዯ ውጭ ሲሌክ የተረፇና ከአንዴ 

ባሇ 20 እግር ኮንቴይነር በታች የሆነ የጥራጥሬ ምርት በዴጋሚ ወዯ 

ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ቀርቦ ሉሸጥ ይችሊሌ፤ 

ክፌሌ ሶስት 

ስሇብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እና ስሇግብይት ተዋንያን ግዳታዎች 

6. ስሇብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 

የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት መያዛ ያሇባቸውን ግብይት ተዋንያን ዛርዛር 

እና የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አሰጣጥ አግባብ ያሇው ሴክተር መስሪያ 

ቤት በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡  
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7. በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የተሠማራ ሰው ግዳታዎች 

ማንኛውም በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሥራ ሊይ የተሠማራ ሰው፦ 

1. የጥራጥሬ ምርቶች ግብይትን በዘህ ዯንብ አንቀጽ 4 እና 5 መሠረት 

በመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት ወይም በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ 

የማካሄዴ፤ 

2. አግባብ ያሇው አካሌ ሇሥራው አፇጻጸም የሚያወጣቸውን መመሪያዎች 

የማክበርና የመፇፀም፤ 

3. ሇግብይት ካዖጋጃቸው የጥራጥሬ ምርቶች ሇጥራት ምርመራ አገሌግልት ናሙና 

እንዱሰጥ ሲጠየቅ ወካይ ናሙና በነፃ የማቅረብ፤ 

4. የየዔሇቱን የጥራጥሬ ምርቶች ግዥና ሽያጭ መጠን፣ ዯረጃና የዋጋ ዛርዛር እና 

ሇግብይት ሥርዒቱ ጠቃሚ የሆኑ ማንኛቸውንም መረጃዎች መዛግቦ የመያዛና 

በሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ሲጠየቅ የማሳየት፣ እንዱሁም ዴርጅቱን 

በአካሌ በመገኘት ሇመጎብኘት ወይም ክምችቱን ሇማወቅ ሲፇሇግ የመተባበር፤ 

5. አሳሳች የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት እና ሕገወጥ ዛውውር ከመፇፀም የመቆጠብ። 

8. የአቅራቢ ግዳታዎች 

ማንኛዉም አቅራቢ፦ 

1. ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት የገዙውን የጥራጥሬ ምርት በምርት ዖመኑ 

ሇኢትዮጵያ ምርት ገበያ በማቅረብ የመሸጥ፣ 

2. ሇኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚያቀርበው የአቅርቦት የጥራጥሬ ምርት ጥራቱን 

የጠበቀ መሆኑን የማረጋገጥ፣ 

3. የአንዴን አካባቢ የጥራጥሬ ምርቶች ከላሊ አካባቢ የጥራጥሬ ምርቶች ጋር 

ሳያዯባሇቅ የመሸጥ፣ 

4. ሇጥራጥሬ ምርቶች ማከማቻነት ብቻ በተፇቀዯ መጋዖን ውስጥ የማከማቸት፣ 

5. የጥራጥሬ ምርቶችን የጥራት ዯረጃውን በጠበቀ ከረጢት ውስጥ የማከማቸት እና 

ጥራቱን በማይቀንስ ወይም በማያበሊሽ ሁኔታ የማጓጓዛ፣ 

ግዳታዎች አለበት፡፡ 
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9. የሊኪ ግዳታዎች  

ማንኛውም ሊኪ ፦ 

1. ወዯ ውጭ አገር የሚሌካቸውን የጥራጥሬ ምርቶች በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ 

መሠረት ወይም በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ ያሌወጣሇት ከሆነ በገዥው የጥራት ዯረጃ 

መሠረት የማዖጋጀት፣ 

2. የሚያዯርገውን የጥራጥሬ ምርቶች ሽያጭ ስምምነትና ትክክሇኛ ዋጋ ውሌ 

ከፇፀመ 24 ሰዒት ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ በኢትየጵያ ብሔራዊ ባንክ የማስመዛገብ 

እንዱሁም ሇሚኒስቴሩና ሇላልች የሚመሇከታቸው አካሊት በ15 ቀናት ውስጥ 

የማሳወቅ፣ 

3. ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገዙውን የአቅርቦት የጥራጥሬ ምርት አንዴ የምርት 

ዖመን ባሇቀ ሁሇት ወር ጊዚ ውስጥ አጠናቆ ወዯ ውጭ የመሊክ፣ 

4. አሳማኝ ምክንያት በመኖሩ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተፇቅድ ካሌተራዖመ 

በስተቀር ከገዠ ጋር የገባውን ውሌ በውለ ጊዚ ውስጥ የመፇፀም፣ 

5. የጥራጥሬ ምርቶችን ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ የመግዙት፣ 

6. ወዯ ውጭ ሲሌክ የተረፇና ከአንዴ ባሇ 20 እግር ኮንቴይነር በታች የሆነ ካሌሆነ 

በስተቀር ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገዙውን የጥራጥሬ ምርት በዴጋሚ ወዯ 

ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያሇማቅረብ፣ 

ግዳታዎች አለበት፡፡ 

10. የጅምሊ ነጋዳ ግዳታዎች 

ማንኛውም ጅምሊ ነጋዳ፤- 

1. የጥራጥሬ ምርቶችን ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ የመግዙት፣ 

2. ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገዙዉን የጥራጥሬ ምርት በምርት ዖመኑ ሇቸርቻሪ 

ነጋዳዎች ወይም ሇሸማቾች ኅብረት ሥራ ማህበራት የመሸጥ፣ 

3. ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገዙዉን የጥራጥሬ ምርት ከላሊ አካባቢ የጥራጥሬ 

ምርት እና ባዔዴ ነገሮች ጋር ሳያዯባሌቅ የመሸጥ፣ 

4. ሇጥራጥሬ ምርቶች ማከማቻነት በተፇቀዯ መጋዖን ብቻ የጥራጥሬ ምርቶች 

የማከማቸት፣ 
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5. የጥራጥሬ ምርቶችን የጥራት ዯረጃውን በጠበቀ ከረጢት የማከማቸት እና ጥራቱን 

በማይቀንስ ወይም በማያበሊሽ ሁኔታ የማጓጓዛ፣  

ግዳታዎች አለበት።  

11.  የአገሌግልት ሰጪ ግዳታዎች 

ማንኛውም አገሌግልት ሰጪ፦ 

1. አግባብ ያሇው ሴክተር መስሪያ ቤት ሇአገሌግልቱ አሰጣጥ የሚያወጣቸውን 

መመሪያዎች የማክበርና የመፇፀም፣ 

2. የተከሇከለ ተግባራትንና አሳሳች የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት እና ዛውውርን 

ከመፇፀም የመቆጠብ፣ 

3. ከሚያዖጋጀውና ከሚያጓጉዖው የጥራጥሬ ምርት ሇጥራት ምርመራ አገሌግልት 

ናሙና እንዱሰጥ ሲጠየቅ ወካይ ናሙና በነፃ የማቅረብ፣ 

4. ወዯ ውጭ አገር የሚሊኩ የጥራጥሬ ምርቶችን በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ መሠረት 

ወይም በአገሪቱ የጥራት ዯረጃ ያሌወጣሊቸው ከሆነ በገዥው ጥራት ዯረጃ 

መሠረት የማዖጋጀት፣ 

5. የጥራጥሬ ምርቶችን ምርት ከአምራች አካባቢ ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ 

ወይም ወዯ ወዯብ ሲያጓጉዛ በሚመሇከተው አስፇጻሚ አካሌ በፔልምፔ 

የማሳሸግና የተሰጠውን መሸኛ የመያዛ፣ 

6. የጥራጥሬ ምርቶችን ከማስጫኑ በፉት አሽከርካሪው እና ተሽከርካሪውን በዘህ 

ዯንብና ዯንቡን ተከትሇው በሚወጡ መመሪያዎች መሰረት መሠማራታቸውን 

የማረጋገጥ፣ 

7. የጥራጥሬ ምርቶች ማዖጋጃና ማከማቻ ዴርጅቱ እና የመገሌገያ መሳርያዎቹ 

ዯረጃቸውን የጠበቁ መሆናቸውን በሚመሇከታቸው አካሊት የተሰጠ ማረጋገጫ 

የመያዛ፣ 

 ግዳታዎች አለበት፡፡ 

12.  የአምራች ግዳታዎች 

1. ማንኛውም አምራች ከራሱ ማሳ ያመረተውን የጥራጥሬ ምርት በመጀመሪያ ዯረጃ 

የጥራጥሬ ምርት ግብይት ማዔከሊት ወይም በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ የመሸጥ 

ግዳታ አሇበት፡፡  
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም አምራች ከራሱ 

ማሳ ያመረተውን የጥራጥሬ ምርት በግለ ወይም አባሌ በሆነበት የህብረት ሥራ 

ማኅበር በኩሌ በቀጥታ ወዯ ውጭ መሊክ ወይም በማቀነባበር ሇገበያ ማቅረብ 

ይችሊሌ። 

ክፌሌ አራት 

የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ቁጥጥር 

13. የጥራጥሬ ምርቶች ዯረጃ አሰጣጥና ስሇማጓጓዛ  

1. በአቅራቢ ወይም በአምራች ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚጓጓዛ የጥራጥሬ 

ምርት ሲጫን አግባብነት ባሇው የክሌሌ አካሌ በተመዯበ የግብይትና ጥራት 

ተቆጣጣሪ በጥራትና በዒይነቱ ሊይ የመጀመሪያ ዯረጃ ማጣሪያ ከተዯረገ በኋሊ 

ታሽጎ ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ መሸኘት አሇበት፡፡ 

2. የጥራጥሬ ምርት ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሲዯርስ በወካይ ናሙና መሠረት 

አስፇሊጊው ምርመራ ተዯርጎሇት በዯረጃ መመዯብ አሇበት፡፡ 

3. ሇኤከስፕርት የተዖጋጀ የጥራጥሬ ምርት ተፇሊጊውን የጥራት ዯረጃ ስሇማሟሊቱ 

በሚኒስቴሩ ተረጋግጦ የምስክር ወረቀት እንዱያገኝ ከተዯረገ በኋሊ ታሽጎ ወዯ 

ወዯብ መሸኘት አሇበት፡፡ 

14.  የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ተቆጣጣሪዎችን ስሇመመዯብ   

እንዯ አግባቡ ሚኒስቴሩና አግባብ ያሊቸው የክሌሌ አካሊት የጥራጥሬ ምርቶች 

ግብይት ተቆጣጣሪዎችን ይመዴባለ፡፡ 

15.  የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ተቆጣጣሪ ሥሌጣንና ተግባር 

በዘህ ዯንብ አንቀጽ 14 መሠረት የተመዯበ ተቆጣጣሪ የሚከተለት ሥሌጣንና 

ተግባራት ይኖሩታሌ:-  

1. የዘህ ዯንብ ዴንጋጌዎችና ዯንቡን ሇማስፇጸም የወጡ መመሪያዎች 

መከበራቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

2. በመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት የሚካሄዯው የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት፣ 

አከመቻቸት፣ አዖገጃጀት እና አጓጓዛ በዘህ ዯንብና በመመሪያ በተዯነገገው 

አሠራርና ዯረጃ መሠረት መሆኑን ይቆጣጠራሌ፤  

3. የዘህ ዯንብ ዴንጋጌዎች ወይም ይህንን ዯንብ ሇማስፇፀም የወጡ መመሪያዎች 

መጣሳቸውን ሲያረጋግጥ ሕገወጥ ዴርጊት የተፇፀመበትን የጥራጥሬ ምርት 
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ዯረሰኝ ሰጥቶ ይይዙሌ ወይም ናሙና በነፃ ወስድ የጥራጥሬ ምርቱ የተከማቸበትን 

መጋዖን ያሽጋሌ፤ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ስሇተወሰዯው እርምጃ ወዱያውኑ 

ሇሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ሊሇው የክሌሌ አካሌ ሪፕርት ያዯርጋሌ፤ 

5. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 17 መሠረት መወሰዴ ስሊሇባቸው ተከታታይ እርምጃዎች 

ከሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ካሇው የክሌሌ አካሌ የሚሰጠውን ትእዙዛ 

በመከታተሌ ይፇፅማሌ፡፡ 

16.  ህገ ወጥ ዴርጊቶችን ስሇመጠቆም 

1. ማንኛውም ሰው በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት፣ አዖገጃጀት፣ ክምችት ወይም 

ማጓጓዛ  ሂዯት ሊይ የዘህን ዯንብ ዴንጋጌዎች ወይም ዯንቡን ሇማስፇፀም የወጡ 

መመሪያዎችን በመተሊሇፌ ሕገ ወጥ ዴርጊት መፇፀሙን ሲያውቅ በአካባቢው 

ሇሚገኝ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ ወይም ሇሚኒስቴሩ 

ወይም አግባብነት ሊሇው የክሌሌ አካሌ መጠቆም ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ጥቆማ አቅርቦ ሕገ ወጥ ዴርጊት 

የተፇፀመበትን የጥራጥሬ ምርት ያስያዖ ማንኛውም ሰው በዘህ ዯንብ አንቀጽ 

17(4)(ሇ) መሠረት የጠቋሚ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

17.  ስሇተያ የጥራጥሬ ምርቶች እና ስሇታሸጉ ማከማቻ መጋዖኖች 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 15(3) መሠረት የጥራጥሬ ምርት የተያዖበት ወይም 

የጥራጥሬ ምርቶች ማከማቻ መጋዖኑ የታሸገበት ማንኛውም ሰው በአምስት የሥራ 

ቀናት ውስጥ ተቃውሞውን ሇሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ሊሇው የክሌሌ አካሌ 

በጽሁፌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ያሇው የክሌለ አካሌ ተቃውሞውን ከአንዴ ሣምንት 

ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ መርምሮ ውሳኔ በጽሁፌ ይሰጣሌ፡፡ የሚኒስቴሩ ወይም 

አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ ውሳኔ፡- 

ሀ/ የተቆጣጣሪውን እርምጃ የሚሽር ከሆነ ወዱያውኑ የተያዖው የጥራጥሬ ምርቱ 

 ሇአመሌካቹ እንዱመሇስ ወይም የተከማቸበት መጋዖን እሽግ እንዱነሳ 

 ይዯረጋሌ፤ ወይም 

ሇ/ የተቆጣጣሪውን እርምጃ የሚያፀና ከሆነ የጥራጥሬ ምርቱን ናሙና በማስቀረት 

 የአቅርቦት የጥራጥሬ ምርት ከሆነ በመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዔከሊት 
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 ሇአቅራቢዎች ወይም በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሇሊኪዎች ወይም ሇኤክስፕርት 

 የተዖጋጀ የጥራጥሬ ምርት ከሆነ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሇሊኪዎች እንዱሸጥ 

 ተዯርጎ ገንዖቡ በሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ባሇው የክሌሌ አካሌ በተከፇተ 

 ዛግ የባንክ ሂሳብ ገቢ ይዯረጋሌ። 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2)(ሇ) የተመሇከተውን ውሳኔ የሚቃወም የጥራጥሬ 

ምርቱ ባሇቤት ውሳኔው በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ አግባብ ሊሇው መጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት አቤቱታ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት 

ሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት ያሇው የክሌሌ አካሌ የሰጠውን ውሳኔ ፦ 

ሀ/ ከሻረው የጥራጥሬ ምርቱን ሇመሸጥ የወጣው ወጪ ተቀናሽ ተዯርጎ የሽያጩ 

 ገንዖብ ሇባሇቤቱ ተመሊሽ ይዯረጋሌ፣ ወይም 

ሇ/ ካፀናው እና የጥራጥሬ ምርቱ ባሇንብረት በፌትሏ ብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ 

 በተመሇከተው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ሇፌርዴ ቤት ይግባኝ ካሊቀረበ ከጥራጥሬ 

 ምርቱ ሽያጭ ገንዖብ ውስጥ አስተዲዯራዊ ወጪዎች ተቀንሰው 40 መቶኛ 

 ሇጠቋሚው ወይም ያሇጥቆማ የተያዖ ከሆነ ሇያዖው የመንግሥት ፀጥታ ተቋም 

 ይከፇሊሌ፤ ቀሪው 60 መቶኛ ሇመንግስት ገቢ ይዯረጋሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

18.  የተከሇከለ ዴርጊቶች 

የሚከተለትን ዴርጊቶች መፇፀም የተከሇከሇ ነው፦ 

1. የብቃት ማረጋገጫና የፀና የንግዴ ፌቃዴ ሳይኖረው የጥራጥሬ ምርቶችን 

መነገዴ፤ 

2. በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሊይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው አግባብ ያሇው 

ሴክተር መሥሪያ ቤት ካወጣው የቴክኒክ አሠራር ውጭ የጥራጥሬ ምርቶችን 

ማዖጋጀት፤  

3. በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሊይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው ከመጀመሪያ ዯረጃ 

የግብይት ማዔከሌ ወይም ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ውጭ የጥራጥሬ ምርቶችን 

መሸጥም ሆነ መግዙት፤ 
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4. የጥራጥሬ ምርቶችን በማንኛውም አቅራቢ ወይም ጅምሊ ነጋዳ ወይም ሊኪ 

ከአንዴ የምርት ዖመን በሊይ ወይም በማንኛውም ሊኪ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 9(3) 

ከተመሇከተው የጊዚ ገዯብ በሊይ ማከማቸት፤ 

5. በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሊይ የተሠማራ ማንኛውም ሰው የጥራጥሬ ምርቶችን 

እንዱያከማች ከተፇቀዯሇት መጋዖን ውጭ ማከማቸት፤ 

6. በጥራጥሬ ምርቶች የማጓጓዛ ስራ ሊይ የተሠማራ ማንኛውም ሰው የጥራጥሬ 

ምርቶችን ንፅህና በጎዯሇው ሁኔታ ወይም ሕጋዊ የማጓጓዡ ፇቃዴ በላሇው 

ተሽከርካሪ ማጓጓዛ፤ 

7. በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሊይ የተሰማራ ወይም ከጥራጥሬ ምርቶች ግብይት 

ጋር በቀጥታም ይሁን በተዖዋዋሪ መንገዴ ግንኙነት ባሇው ሥራ ሊይ የተሰማራ 

ማንኛውም ሰው ያሇአግባብ ጥቅም ሇማግኘት ሆነ ብል አሳሳች ዴርጊት 

መፇፀም፤ 

8. ይህንን ዯንብ እና ዯንቡን ተከትል የሚወጡ መመሪያዎችን ያሇማክበር፤ 

9. የሀገሪቱን የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የሚያጎዴፌ ማንኛውንም ዴርጊት 

መፇፀም፤ 

10.  በገባው ውሌ መሰረት የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ያሇመፇፀም፤ 

11.  በተቆጣጣሪ ወይም ጉዲዩ በሚመሇከታቸው አካሊት የሚጠየቀውን መረጃ 

ያሇመስጠት ወይም የተጭበረበረና የተዙባ መረጃ መስጠት፡፡ 

19.  አስተዲዯራዊ ቅጣት  

በዘህ የቅጣት ዴንጋጌ ውስጥ ያሌተካተቱ ጥፊቶች አግባብነት ባሊቸው ላልች ሕጎች 

የሚያስቀጡ መሆናቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡- 

1. የጥራጥሬ ምርቶች ግዠ ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዔከሊት ወይም 

ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ውጭ የፇፀመ ማንኛውንም አቅራቢ፣ ጅምሊ ነጋዳ፣ 

ቸርቻሪ ነጋዳ፣ ሊኪ ወይም አቀናባሪ የጥራጥሬ ምርቱን ከመውረስ በተጨማሪ 

ብር 10,000 መቀጮ ይቀጣሌ፤ 

2. የጥራጥሬ ምርቶችን ከተፇቀዯሊቸው የማከማቻ ቦታ ውጭ ያከማቸ ወይም 

ከተፇቀዯ የማዖጋጃ ኢንደስትሪ ውጭ ሲያዖጋጅ የተገኘ ማንኛውም ሰው 

የጥራጥሬ ምርቱን ከመውረስ በተጨማሪ ብር 7,000 መቀጮ ይቀጣሌ፤ 
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3. የጥራጥሬ ምርቶች ጅምሊ ንግዴ ፌቃዴ እና የማዖዋወሪያ ፌቃዴ ሳይኖረው 

የጥራጥሬ ምርቶችን ከአንዴ ወረዲ ወዯ ላሊ ወረዲ ሲያጓጉዛ የተገኘ ማንኛውም 

ሰው የጥራጥሬ ምርቱን ከመውረስ በተጨማሪ ብር 7,000 መቀጮ ይከፌሊሌ፤ 

4. የጥራጥሬ ምርቶችን ፇቃዴ የላሇው ሶስተኛ ወገን ወይም የውጭ ዚጋ ወዯ ውጭ 

አገር መሊክ እንዱችሌ በሊኪነት ፇቃደ ሽፊን የሰጠ ወይም ሁኔታዎችን ያመቻቸ 

ማንኛውም ሊኪ ከጥራጥሬ ምርቱ መወረስ በተጨማሪ የመሊኪያ ፌቃደ 

ተሰርዜ ብር 10,000  መቀጮ ይቀጣሌ፤ 

5. የመሊክ ፇቃዴ ሳይኖረው የጥራጥሬ ምርቶችን በመሊክ ሥራ ሊይ ተሰማርቶ 

የተገኘ ማንኛውም ሰው ከጥራጥሬ ምርቱ መወረስ በተጨማሪ ብር 5,000  

መቀጮ ይቀጣሌ፤ 

6. የጥራጥሬ ምርቶችን የጥራት ዯረጃ በሚጎዲና በሚያበሊሽ ሁኔታ ያከማቸ ወይም 

ያጓጓዖ ማንኛውም ሰው ብር 5,000  መቀጮ ይቀጣሌ፤ 

7. የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሊይ ማንኛውንም አሳሳች ዴርጊት የፇፀመ ሰው 

የጥራጥሬ ምርቱ ከመወረሱ በተጨማሪ ብር 5,000 መቀጮ ይቀጣሌ፤ 

8. የዘህን ዯንብ ላልች ዴንጋጌዎች ወይም ዯንቡን ሇማስፇፀም የሚወጣን መመሪያ 

የጣሰ ማንኛውም ሰው የጥራጥሬ ምርቱ ከመወረሱ በተጨማሪ ብር 5,000 

መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ 

20.  የመተባበር ግዳታ 

1. ማንኛውም ሰው ይህንን ዯንብ በማስፇፀም ረገዴ ከሚኒስቴሩ ወይም አግባብነት 

ካሇው የክሌሌ አካሌ ጋር የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. የጥራጥሬ ምርቶች ግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ ሕገ-ወጥ ዴርጊት የተፇፀመበትን 

የጥራጥሬ ምርት ሇመያዛ በሚያዯርገው እንቅስቃሴ ፕሉስ አስፇሊጊውን ዴጋፌ 

ማዴረግ አሇበት፡፡ 

21.  መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

ሚኒስቴሩ ይህንን ዯንብ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

22.  የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ማንኛውም የጥራጥሬ ምርቶች አቅራቢ፣ ጅምሊ ነጋዳ፣ ሊኪ ወይም አገሌግልት ሰጪ 

ይህ ዯንብ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ሁሇት ወራት ከሚኒስቴሩ ወይም 
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አግባብነት ካሇው የክሌሌ አካሌ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እስኪያገኝ 

ዴረስ ባሇው የፀና የንግዴ ፇቃዴ ሥራውን ማካሄዴ ይችሊሌ፡፡ 

23.  ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ዯንቦችና መመሪያዎች 

የሰሉጥና ነጭ ቦልቄ ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ይህንን ዯንብ የሚቃረን ማንኛውም ዯንብ ወይም መመሪያ ወይም የተሇምድ አሰራር 

በዘህ ዯንብ በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም። 

24.  ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ 

1. ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና     

ይሆናሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም እያንዲንደ የጥራጥሬ ምርት 

ግብይት በዘህ ዯንብ ዴንጋጌዎች መሠረት በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ግብይት 

መካሄዴ የሚጀምርበት ቀን በሚኒስቴሩ ይወሰናሌ። 

 

አዱስ አበባ የካቲት 25 ቀን 2008 ዒ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

409 

 

ክፌሌ ሃያ 

ኢንቨስትመንት፣ አምሮአዊ ንብረት እና ጥራትና ዯረጃዎች 

ሀ/ ኢንቨስትመንት  

አዋጅ ቁጥር 1180/2012 

የኢንቨስትመንት አዋጅ 

አምራች እና አስቻይ የኢንቨስትመንት መስኮችን ጨምሮ በሁለም የኢኮኖሚ ዖርፍች 

የግለን ዖርፌ ሚና በማሳዯግ በማበረታታት እና በማስፊፊት የአገሪቱን የኢኮኖሚ ሌማት 

ማፊጠን፣ የእዴገቱን ዖሊቂነት ማረጋገጥ፣ የአገር ውስጥ የማምረት አቅምን ማጠናከር እና 

የዚጎችን የኑሮ ዯረጃ ማሻሻሌ አስፇሊጊ መሆኑን በመገንዖብ፤ 

የአገራዊ ኢኮኖሚውን ዒሇምአቀፊዊ ተወዲዲሪነት የሚያፊጥን፣ የወጪ ንግዴን የሚያስፊፊ፣ 

ሰፉ እና ጥራት ያሇው የሥራ ዔዴሌ የሚፇጥር፣ እንዱሁም በተሇያዩ ዖርፍች መካከሌ ዖሊቂ 

እና ተመጋጋቢ ትስስርን የሚያሳሌጥ የኢኮኖሚ ሥርዒት መዖርጋት በማስፇሇጉ፤ 

ወዯ አገር ውስጥ የሚገባውን የውጭ ባሇሀብቶች ኢንቨስትመንት መጠን እና የተሳትፍ 

መስክ በማስፊት የዔውቀት፣ የክህልት፣ እና የቴክኖልጂ ሽግግር እና ስርጸትን ማፊጠን 

ተገቢ መሆኑን በመገንዖብ፤  

በውጭ እና የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንቶች መካከሌ ትስስርን ማስፊት፣ የኢንቨስትመንት 

ክሌሊዊ ስርጭትን ማሻሻሌ፣ እንዱሁም የውጭ ካፑታሌ በመጠቀም የአገር ውስጥ 

ባሇሀብቶችን ተወዲዲሪነት ማሳዯግ አስፇሊጊ መሆኑን በመገንዖብ፤  

ኢንቨስትመንቶች በአገራዊ የኢንቨስትመንት ዒሊማዎች የተመሇከቱ ግቦችን ማሳካታቸውን 

እንዱሁም በሕግ አግባብ መከናወናቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ የቁጥጥር እና የክትትሌ 

ሥርዒት መዖርጋት ተገቢ መሆኑን በመገንዖብ፤  

የኢንቨስትመንት ፌሰት፣ መስፊፊት፣ እና ቆይታን ማሳዯግ እንዱቻሌ ኢንቨስትመንት 

የሚመራበትን ሥርዒት ይበሌጥ ግሌጽ፣ ተገማች፣ እና ቀሌጣፊ እንዱሆን ማዴረግ 

በማስፇሇጉ፤  

እነዘህን ዒሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ በሥራ ሊይ ያሇውን የኢንቨስትመንት ሕግ ማሻሻሌ 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤  

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡  
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ  

ይህ አዋጅ “የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 1180/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ፦ 

1. “ኢንቨስትመንት” ማሇት አዱስ ዴርጅትን ሇማቋቋም፣ ወይም ነባር ዴርጅትን ሙለ 

ሇሙለ ወይም በከፉሌ ሇመግዙት፣ ሇማስፊፊት ወይም ሇማሻሻሌ በባሇሀብት 

በገንዖብ ወይም በዒይነት ወይም በሁሇቱም የሚዯረግ የካፑታሌ ወጪ ነው፤  

2.  “ዴርጅት” ማሇት ሇትርፌ የተቋቋመ ዴርጅት ነው፤  

3. “ካፑታሌ” ማሇት የአገር ውስጥ ወይም የውጭ ገንዖብ፣ የሚተሊሇፌ ሰነዴ፣ የማምረቻ 

ወይም የአገሌግልት መስጫ መሳሪያ፣ ህንጻ፣ የሥራ ማስኬጃ ካፑታሌ፣ የንብረት 

መብት፣ የአእምሯዊ ንብረት መብት ወይም ላሊ የሚዲሰስ ወይም የማይዲሰስ 

የንግዴ ሀብት ነው፤  

4. “ባሇሀብት” ማሇት ኢትዮጵያ ውስጥ ካፑታሌ ሥራ ሊይ ያዋሇ የአገር ውስጥ ወይም 

የውጭ ባሇሀብት ነው፤  

5. “የአገር ውስጥ ባሇሀብት” ማሇት ኢትዮጵያ ውስጥ ካፑታሌ ሥራ ሊይ ያዋሇ፤  

ሀ) ኢትዮጵያዊ ዚጋ፤  

ሇ) ሙለ በሙለ በኢትዮጵያዊ ዚጋ የተያዖ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋመ    

   ዴርጅት፤  

ሏ) መንግሥት፤  

መ) የመንግሥት የሌማት ዴርጅት፤  

ሠ) አግባብነት ባሇው ሕግ የተቋቋመ የህብረት ሥራ ማህበር፤  

ረ) አግባብነት ባሇው ሕግ ወይም ኢትዮጵያ ባጸዯቀችው ዒሇምአቀፌ  

 ስምምነት መሠረት እንዯ አገር ውስጥ ባሇሀብት የተቆጠረ የውጭ አገር  

 ዚጋ ወይም ዴርጅት፤  

       ሰ) በዘህ አንቀጽ ከንዐስ-አንቀጽ 5 ፉዯሌ ተራ (ሀ) እስከ (ረ) በተመሇከቱት  

          በማናቸውም መካከሌ በጋራ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋመ ዴርጅት፤  
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 ሸ) ይህ አዋጅ ሲወጣ በሥራ ሊይ የነበረ ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ ብቻ ሆኖ 

ከዘህ በፉት ታውጀው ከጊዚ በኋሊ በተሻሩ ሕጎች መሠረት የአገር ውስጥ 

ባሇሀብት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ የተሰጠው እና አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ 

በሥራ ሊይ ያሇ የውጭ አገር ዚጋ ወይም ዴርጅት፤ ወይም  

ቀ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (5) ፉዯሌ ተራ (ሸ) የተገሇጸ ኢንቨስትመንትን 

በተመሇከተ ብቻ ሆኖ በዘሁ ንዐስ-አንቀጽ የተመሇከተ የውጭ አገር ዚጋ 

ተወሊጅ ነው፤  

6. “የውጭ ባሇሀብት” ማሇት የውጭ ካፑታሌ ወዯ ኢትዮጵያ በማስገባት ሥራ ሊይ 

ያዋሇ፤  

ሀ) የውጭ አገር ዚጋ፤  

ሇ) የውጭ አገር ዚጋ በባሇቤትነት የተሳተፇበት ዴርጅት፤  

ሏ) በማንኛውም ባሇሀብት ውጭ አገር የተቋቋመ ዴርጅት፤  

መ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (6) ፉዯሌ ተራ (ሀ)፣ (ሇ) ወይም (ሏ)   

    በተመሇከቱት ማናቸውም ባሇሀብቶች መካከሌ በጋራ የተቋቋመ     

    ዴርጅት፤ ወይም፤  

ሠ) እንዯ ውጭ ባሇሀብት መቆጠር የፇሇገ መዯበኛ ነዋሪነቱ ውጭ አገር  

   የሆነ ኢትዮጵያዊ ነው፤  

7. “የመንግሥት የሌማት ዴርጅት” ማሇት ሙለ በሙለ በመንግሥት ባሇቤትነት  

የተያዖ ዴርጅት ነው፤  

8. “ማስፊፊት” ወይም “ማሻሻሌ” ማሇት ሉዯረስበት የሚችሌ የነባር ዴርጅትን 

የማምረት ወይም አገሌግልት የመስጠት አቅም ቢያንስ ሀምሳ በመቶ በመጠን 

በማሳዯግ ወይም የነባር ዴርጅትን አዱስ የማምረቻ ወይም አገሌግልት መስጫ 

መስመር በመጨመር ምርትን ወይም አገሌግልትን ቢያንስ መቶ በመቶ በዒይነት 

ማሳዯግ ወይም በሁሇቱም ማሳዯግን ያጠቃሌሊሌ፤ 

9. “የቴክኖልጂ ሽግግር” ማሇት ምርትን ሇማምረት ወይም የአመራረት ሂዯትን 

ተግባራዊ ሇማዴረግ ወይም ሇማሻሻሌ ወይም አገሌግልትን ሇመስጠት የሚረዲ 

ሥርዒት ያሇው ዔውቀት ማስተሊሇፌ ሲሆን የሥራ አመራር እና የቴክኒክ ዔውቀት 

እንዱሁም የግብይት ሁኔታ ቴክኖልጂንም ይጨምራሌ፤ ሆኖም ዔቃዎችን ብቻ 

ሇመሸጥ ወይም ሇማከራየት የሚዯረግን ግንኙነት አይሸፌንም፤  
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10. “ከውጭ ንግዴ ጋር በተያያዖ የውጭ ዴርጅት የካፑታሌ መዋጮ ሳይኖረው 

የሚያዯርገው ትብብር” ማሇት መቶ በመቶ ከወጪ ንግዴ ጋር በተያያዖ የውጭ 

ዴርጅት ከአገር ውስጥ ባሇሀብት ጋር የሚያዯርገው የውሌ ግንኙነት ሆኖ የውጭ 

ዴርጅቱ ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቱ በሙለ ወይም በከፉሌ የሚሰጠው የሚከተለት 

ትብብሮችን ይጨምራሌ፤  

ሀ) አስተማማኝ የውጭ ገበያ ግኝት፤  

ሇ) ሇውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን የማምረት ዖዳ፤  

ሏ) የውጪ ንግዴ ሥራ አመራር ዔውቀት፤  

መ) በውጭ ገበያ የመሸጥ ስሌት፤  

ሠ) ሇውጪ ምርት የሚያስፇሌጉ ጥሬ ዔቃዎች እና ግብዒቶች አቅርቦት  

   ስሌት፤  

11. “መንግሥት” ማሇት የፋዯራለ መንግሥት ወይም የክሌሌ መስተዲዴር ነው፤  

12. “ክሌሌ” ወይም “የክሌሌ መስተዲዴር” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ሕገ- መንግሥት አንቀጽ 47(1) የተመሇከተ ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርን እና የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯርን ይጨምራሌ፤  

13. “ቦርዴ” ማሇት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 30 መሠረት እንዯገና የተቋቋመው የኢትዮጵያ 

የኢንቨስትመንት ቦርዴ ነው፤  

14. “ኮሚሽን” ማሇት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 35 መሠረት እንዯገና የተቋቋመው 

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው፤ 

15. “ጉባዓ” ማሇት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 44 መሠረት የተቋቋመ የፋዯራሌ መንግሥት 

እና የክሌሌ መስተዲዯሮች የኢንቨስትመንት ጉባዓ ነው፤  

16. “አግባብ ያሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት” ማሇት ኮሚሽኑ፣ ከኮሚሽኑ በውክሌና 

ሥሌጣን የተሰጠው የፋዯራሌ መንግሥት አካሌ፣ ወይም የኢንቨስትመንት ፇቃዴ 

ሇመስጠት ወይም ኢንቨስትመንት ሇማስተዲዯር ሥሌጣን የተሰጠው የክሌሌ 

መስተዲዴር አካሌ ነው፤  

17. “የኢንደስትሪ ፒርክ” የሚሇው ሏረግ በኢንደስትሪ ፒርኮች አዋጅ ቁጥር 886/2007 

አንቀጽ 2/1/ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዙሌ ፤  

18. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው ዴንጋጌ የሴትንም ይጨምራሌ።  

2.  
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3. የተፇጻሚነት ወሰን  

ይህ አዋጅ በማዔዴን እና በነዲጅ ፌሇጋ፣ ምርመራ እና የማምረት ሥራዎች ሊይ 

ከሚዯረጉ ኢንቨስትመንቶች በስተቀር በሁለም ኢትዮጵያ ውስጥ በሚካሄደ 

ኢንቨስትመንቶች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ።  

4. የሥሌጣን ክሌሌ 

1. የሚከተለት ኢንቨስትመንቶች አስተዲዯር በኮሚሽኑ የሥሌጣን ክሌሌ ሥር 

ይወዴቃለ፦  

ሀ) ሙለ በሙለ በውጭ ባሇሀብት የተያዖ ኢንቨስትመንት፤  

ሇ)በአገር ውስጥ እና በውጭ ባሇሀብቶች በጋራ የተያዖ ኢንቨስትመንት፤  

ሏ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 2 ንዐስ-አንቀጽ (5) ከፉዯሌ ተራ (ረ) እስከ (ቀ) 

በተዯነገገው መሠረት እንዯ የአገር ውስጥ ባሇሀብት በተቆጠረ በትውሌዴ 

ኢትዮጵያዊ ባሌሆነ የውጭ አገር ዚጋ የሚካሄዴ ኢንቨስትመንት፤ እና  

መ) የኢንቨስትመንት ማበረታቻ በሚሰጥበት የኢንቨስትመንት መስክ አግባብ ካሇው 

የፋዯራሌ መንግሥት መስሪያ ቤት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ማውጣት ባሇበት የአገር 

ውስጥ ባሇሀብት የሚካሄዴ ኢንቨስትመንት።  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም በአየር ትራንስፕርት 

አገሌግልት፣ በኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጨት ወይም ማስተሊሇፌ ወይም ማሰራጨት 

አገሌግልት፣ እና በኮሙኒኬሽን አገሌግልት ሥራዎች ሊይ ሇሚሰማራ ባሇሀብት 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ የመስጠት፣ የማዯስ፣ የማሻሻሌ፣ የመሇወጥ፣ የመተካት፣ 

የመሰረዛ እና የኢንቨስትመንት ማስፊፉያ ወይም ማሻሻያ ፇቃዴ የመስጠት ሥራን 

እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የኢትዮጵያ ሲቪሌ አቪየሽን ባሇሥሌጣን፣ የኢትዮጵያ 

ኢነርጂ ባሇሥሌጣን እና የኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ባሇሥሌጣን ኮሚሽኑን 

በመወከሌ ያከናውናለ።  

3. የኢትዮጵያ ሲቪሌ አቪየሽን ባሇሥሌጣን፣ የኢትዮጵያ ኢነርጂ ባሇሥሌጣን እና 

የኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ባሇሥሌጣን፦ 

ሀ) በተሰጣቸው የውክሌና ሥሌጣን መሠረት የሰጧቸውን አገሌግልቶች 

የሚመሇከት ሪፕርት በየሦስት ወር ሇኮሚሽኑ ያቀርባለ፤  

ሇ) የየዖርፍቹን እምቅ አቅም ሇመሇየት የሚያስፇሌጉ ጥናቶችን የማካሄዴ፣ 

ዖርፌ-ተኮር የኢንቨስትመንት ሌማት ስትራቴጂዎችን የመቅረጽ እና 
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የኢንቨስትመንት እዴልችን የማስተዋወቅ ሥራዎችን ከኮሚሽኑ ጋር 

በመቀናጀት ያከናውናለ። 

4. የክሌልች አግባብ ያሊቸው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤቶች በዘህ አንቀጽ ንዐስ-

አንቀጽ (1) እና (2) ከተዖረዖሩት ውጭ ያለ ኢንቨስትመንቶችን የማስተዲዯር 

ሥሌጣን ይኖራቸዋሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢንቨስትመንት ዒሊማዎች 

5. የኢንቨስትመንት ዒሊማዎች  

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የኢንቨስትመንት ዒሊማ ፇጣን፣ 

አካታች እና ቀጣይነት ያሇው የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ሌማት እንዱኖር በማዴረግ 

የኢትዮጵያን ህዛቦች የኑሮ ዯረጃ ማሻሻሌ ሆኖ የሚከተለትን ዛርዛሮች 

ይጨምራሌ፦  

1. በሌዩ የአምራች እና አስቻይ የሌማት ዖርፍች ኢንቨስትመንትን በማሳዯግ ብሔራዊ 

የኢኮኖሚ ተወዲዲሪነትን ማጠናከር፤  

2. ሇኢትዮጵያውያን ሰፉ እና ጥራት ያሇው የሥራ ዔዴሌ መፌጠር እና ሇአገሪቱ 

ዔዴገት የሚያስፇሌገውን የዔውቀት፣ ክህልት እና ቴክኖልጂ ሽግግር ማሳሇጥ፤  

3. ውጭ ምርቶችን እና አገሌግልቶችን በመጠን፣ በዒይነት እና በጥራት እንዱጨምሩ 

በማበረታታት የውጭ ምንዙሪ ግኝትን ማሳዯግ፤  

4. ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዙሪን ማዲን፤  

5. በአገሪቱ የኢኮኖሚ ሌማት የግሌ ሴክተሩን ሚና ማሳዯግ፤  

6. የአገሪቱን የተፇጥሮ፣ የባህሌ እና ላልች ሀብቶች ጥቅም ሊይ ማዋሌ እና ማሌማት፤  

7. በተሇያዩ ዖርፍች እንዱሁም በውጭ እና የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንቶች መካከሌ 

ያሇውን ትስስር በማጠናከር የተቀናጀ ኢኮኖሚ መፌጠር፤  

8. የማህበራዊ እና የአካባቢ ጥበቃ እሴቶችን የሚከተለ እና አዎንታዊ አስተዋጽኦ 

ያሊቸው ኢንቨስትመንቶችን ማበረታታት።  
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ክፌሌ ሦስት 

የኢንቨስትመንት መስኮች፣ የዴርጅት ዒይነቶች እና የካፑታሌ መጠን 

6. የኢንቨስትመንት መስኮች  

1. በዘህ አንቀጽ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ባሇሀብት ሇሕግ፣ ሇሞራሌ፣ 

ሇማህበረሰብ ጤና ወይም ዯህንነት ተጻራሪ ካሌሆነ በስተቀር በማናቸውም 

የኢንቨስትመንት መስክ መሰማራት ይችሊሌ።  

2. ከመንግሥት ጋር በቅንጅት የሚከናወኑ፣ ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች የተከሇለ፣ እና 

ከአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ጋር በቅንጅት የሚከናወኑ የኢንቨስትመንት መስኮች 

ዛርዛር በዯንብ ይወሰናሌ።  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (2) መሠረት ከሚከሇለ በስተቀር ሁለም 

የኢንቨስትመንት መስኮች ሇውጭ ባሇሀብቶች ክፌት ይሆናለ።  

4. ቦርደ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) መሠረት 

የሚወሰኑ የኢንቨስትመንት መስኮችን ዛርዛር ሉያሻሽሌ ይችሊሌ። 

7. ከመንግሥት ጋር በቅንጅት የሚካሄዴ ኢንቨስትመንት  

እንዯ አግባብነቱ የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ይዜታ እና አስተዲዯር ኤጀንሲ ወይም 

በመንግሥት እና የግሌ ዖርፌ አጋርነት የሚቋቋሙ ፔሮጀክቶችን ሇማስፇጸም በሕግ 

ሥሌጣን የተሰጠው ተቋም፤ ማንኛውም የግሌ ባሇሀብት ከመንግሥት ጋር በቅንጅት 

በኢንቨስትመንት መስክ ሇመሰማራት የሚያቀርበውን የፔሮጀክት ሀሳብ ይቀበሊሌ፣ 

ተገቢነት ባሇው ሕግ የተመሇከቱ የአፇጻጸም ሂዯቶችን በመከተሌም አቅርቦ ያስወስናሌ፣ 

ሲፇቀዴም በቅንጅት ተሳታፉ የሚሆነው የሌማት ዴርጅት እንዱሰየም ወይም 

የፔሮጀክት ኩባንያ እንዱቋቋም ያዯርጋሌ።  

8. ኢንቨስትመንት የሚካሄዴባቸው ዴርጅቶች ዒይነት  

1. ኢንቨስትመንት ከሚከተለት ዴርጅቶች በአንዯኛው ሉካሄዴ ይችሊሌ፦  

ሀ) በግሇሰብ፤  

ሇ) ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ውጭ አገር በተቋቋመ ዴርጅት፤  

ሏ) አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት በተቋቋመ የመንግሥት የሌማት ዴርጅት፤  

መ) አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት በተቋቋመ የህብረት ሥራ ማህበር።  
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሊይ በተመሇከቱት የዴርጅት ዒይነቶች የሚካሄዴ 

ማንኛውም ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ የንግዴ ሕግ ወይም አግባብ ባሇው ላሊ 

ሕግ መሠረት መመዛገብ አሇበት።  

3. ማንኛውም ውጭ አገር ተቋቁሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመዖገበ ዴርጅት በኢትዮጵያ 

የንግዴ ሕግ እና ዴርጅቶችን በሚመሇከቱ ላልች ሕጎች ይገዙሌ።  

9. ከውጭ ባሇሀብት የሚጠየቅ ዛቅተኛ የካፑታሌ መጠን  

1. ማንኛውም የውጭ ባሇሀብት በዘህ አዋጅ መሠረት በኢንቨስትመንት መስክ 

ሇመሰማራት ሇአንዴ የኢንቨስትመንት ፔሮጀክት ከ 200,000 (ሁሇት መቶ ሺህ) 

የአሜሪካን ድሊር ያሊነሰ ካፑታሌ መመዯብ አሇበት።  

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ከአገር ውስጥ ባሇሀብት ጋር 

በቅንጅት በኢንቨስትመንት ሊይ የሚሰማራ የውጭ ባሇሀብት የሚጠየቀው ዛቅተኛ 

የካፑታሌ መጠን 150,000(አንዴ መቶ ሀምሳ ሺህ) የአሜሪካን ድሊር ይሆናሌ።  

3. የዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም በአርክቴክቸር ወይም 

በኢንጂነሪንግ ሥራዎች ወይም በተዙማጅ የቴክኒክ ማማከር አገሌግልት፣ በቴክኒክ 

ምርመራ እና ትንተና ወይም በአሳታሚነት ሥራ የሚሰማራ የውጭ ባሇሀብት 

የሚጠየቀው ዛቅተኛ የካፑታሌ መጠን፦  

ሀ) በተናጠሌ ሲሆን 100,000 (አንዴ መቶ ሺ) አሜሪካን ድሊር፣  

ሇ) ከአገር ውስጥ ባሇሀብት ጋር በቅንጅት ሲሆን 50ሺ (ሀምሳ ሺ) አሜሪካን 

ድሊር ይሆናሌ።  

4. በዘህ አንቀጽ የተመሇከተው ዛቅተኛ የመነሻ ካፑታሌ የመመዯብ ግዳታ 

በሚከተለት ባሇሀብቶች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፤  

ሀ) ከነባር ኢንቨስትመንቱ የሚያገኘውን ትርፌ ወይም የትርፌ ዴርሻ 

በማንኛውም ሇውጭ ባሇሀብት በተፇቀዯ መስክ መሌሶ ሥራ ሊይ የሚያውሌ 

የውጭ ባሇሀብት፤  

ሇ) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር ወዯ አክስዮን ማኅበር ሲሇወጥ ሇአክስዮን 

ማኅበሩ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት የሚመረጡ ግሇሰቦች፤ እና  

ሏ) የውጭ ባሇሀብት ሙለ ዴርጅትን ወይንም በዴርጅቱ ያሇውን አክሲዮን 

በሙለም ሆነ በከፉሌ የሚገዙ የውጭ ባሇሀብት።  
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5. ማንኛውም የውጭ ባሇሀብት ወዯ አገር ውስጥ ያስገባውን የኢንቨስትመንት ካፑታሌ 

በአንዴ ዒመት ጊዚ ውስጥ አግባብ ባሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት 

በማስመዛገብ የምስክር ወረቀት መያዛ ይኖርበታሌ። አግባብ ያሇው 

የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት ሇባሇሀብቱ የሚሰጠውን የምስክር ወረቀት ቅጂ 

ሇኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይሌካሌ።  

ክፌሌ አራት 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ 

10. የኢንቨስትመንት ፇቃዴ አስፇሊጊነት እና አሰጣጥ  

1. የሚከተለት ባሇሀብቶች የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ያስፇሌጋቸዋሌ፦  

ሀ) የውጭ ባሇሀብቶች፤  

ሇ)በቅንጅት በኢንቨስትመንት ሊይ የሚሰማሩ የአገር ውስጥ እና የውጭ ባሇሀብቶች፤  

ሏ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 2 ንዐስ-አንቀጽ (5) ፉዯሌ ተራ (ረ)፣ (ሰ)፣ (ሸ) እና (ቀ) 

የተመሇከቱ እንዯ አገር ውስጥ ባሇሀብት በመቆጠር በኢንቨስትመንት የሚሰማሩ 

ባሇሀብቶች፤  

መ) የኢንቨስትመንት ማበረታቻ በሚሰጥበት የኢንቨስትመንት መስክ የሚሰማሩ እና 

የማበረታቻው ተጠቃሚ መሆን የሚፇሌጉ የአገር ውስጥ ባሇሀብቶች፤ እና  

ሰ) የማስፊፉያ ወይም የማሻሻያ ኢንቨስትመንት ማካሄዴ የሚፇሌግ ባሇሀብት ሆኖ 

ኢንቨስትመንቱ ማበረታቻ በሚሰጥበት መስክ ውስጥ የሚወዴቅ ከሆነ እና ባሇሀብቱ 

በማበረታቻው ተጠቃሚ ሇመሆን ከመረጠ።  

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሏ) ዴንጋጌ ቢኖርም እንዯ የአገር 

ውስጥ ባሇሀብት የተቆጠረ በትውሌዴ ኢትዮጵያዊ የሆነ የውጭ ዚጋ 

የኢንቨስትመንት ማበረታቻ በማይሰጠው፣ ወይም ማበረታቻ የሚሰጠው ቢሆንም 

ማበረታቻ የማግኘት መብቱን በመተው ያሇኢንቨስትመንት ፇቃዴ ኢንቨስትመንት 

ሊይ ሉሰማራ ይችሊሌ።  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፤ ነባር ዴርጅት ገዛቶ ባሇበት 

ሁኔታ ሇማካሄዴ ወይም የነባር ዴርጅትን አክስዮን ሇመግዙት የሚፇሌግ የውጭ 

ባሇሀብት ጥያቄውን ሇኮሚሽኑ በማቅረብ በቅዴሚያ ፇቃዴ ማግኘት ይኖርበታሌ። 

ኮሚሽኑ የተጠየቀውን ፇቃዴ ያሇበቂ ምክያት ሉከሇክሌ ወይም ሉያዖገይ 

አይችሌም።  
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4. ማንኛውም ባሇሀብት በማናቸውም ጊዚ የአገር ውስጥ እና የውጭ ባሇሀብት 

የኢንቨስትመንት ፇቃድችን በአንዴ ሊይ ሉይዛ አይችሌም።  

11. የኢንቨስትመንት ፇቃዴ እዴሳት  

1. የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ባሇሀብቱ ምርቱን ወይም አገሌግልቱን ሇገበያ ማቅረብ 

እስከሚጀምርበት ጊዚ ዴረስ በየአመቱ መታዯስ አሇበት። የንግዴ ሥራ ፇቃዴ 

ከወጣ በኋሊ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ መታዯስ አይኖርበትም፡፡  

2. የኢንቨስትመንት ፇቃዴ እዴሳት ጥያቄ ፇቃደ የሚያገሇግሌበት የአንዴ አመት ጊዚ 

ባሇቀ በአንዴ ወር ጊዚ ውስጥ መቅረብ አሇበት።  

3. ማንኛውም ባሇሀብት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ከወሰዯበት ጊዚ ጀምሮ 

የኢንቨስትመንት ፔሮጀክቱን ትግበራ ሳይጀምር ሁሇት ዒመት ካሇፇው ወይም 

የኢንቨስትመንት ፔሮጀክት ትግበራውን ሇማጠናቀቅ አግባብ ካሇው 

የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት ጋር ከሚስማማበት ጊዚ በሁሇት ዒመት ከዖገየ 

የኢንቨስትመንት ፇቃደ ይሰረዙሌ።  

4. የዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (3) ዴንጋጌ ቢኖርም አግባብ ያሇው የኢንቨስትመንት 

መስሪያ ቤት ባሇሀብቱ የፔሮጀክት ትግበራውን ሉጀምር ወይም ሉያጠናቅቅ 

ያሌቻሇው በበቂ ምክንያት መሆኑን ካመነበት ፇቃደ ይታዯሳሌ።  

12. በትግበራ ሊይ የሚገኝ የኢንቨስትመንት ፔሮጀክት ማስተሊሇፌ  

የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ከማውጣቱ በፉት በትግበራ ሊይ የሚገኝ የኢንቨስትመንት 

ፔሮጀክቱን ሇላሊ ባሇሀብት ማስተሊሇፌ የሚፇሌግ ማንኛውም ባሇሀብት ጥያቄውን 

አግባብ ሊሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት በማቅረብ ማስፇቀዴ ይኖርበታሌ። አግባብ 

ያሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት የተጠየቀውን ፇቃዴ ያሇበቂ ምክንያት ሉከሇክሌ 

ወይም ሉያዖገይ አይችሌም። ሇዘህ ዴንጋጌ አፇፃፀም የሚስፇሌጉ ዛርዛር ሁኔታዎች 

ኮሚሽኑ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናለ።  

13. የኢንቨስትመንት ፇቃዴን ማገዴ ወይም መሰረዛ  

1. ማንኛውም ባሇሀብት፦  

ሀ) አግባብ ያሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት በዘህ አዋጅ መሠረት 

የሚጠይቀውን መረጃ ወይም የፔሮጀክት አፇጻጸም ሪፕርት በትክክሌ እና በወቅቱ 

ካሊቀረበ፣ ወይም ሆን ብል ወይም በቸሌተኝነት የተሳሳተ ሪፕርት ካቀረበ፤ 
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ሇ) የኢንቨስትመንት ፇቃደን ወይም የፇቃዴ እዴሳትን ያገኘው በማታሇሌ ወይም 

የሏሰት መረጃ ወይም መግሇጫ በማቅረብ ከሆነ፤  

ሏ) የኢንቨስትመንት ፇቃደን ከተሰጠበት ዒሊማ ውጭ ከተገሇገሇበት፤  

መ) ያሇበቂ ምክንያት በአዋጁ እና በአዋጁ መሠረት በወጡ ዯንቦች ሊይ 

በተመሇከተው መሠረት የኢንቨስትመንት ፇቃደን ካሊሳዯሰ፤  

ሠ) የፔሮጀክት ትግበራ ጀምሮ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 11 ንዐስ-አንቀጽ (3) 

በተዯነገገው የጊዚ ገዯብ ካሊጠናቀቀ እና ፔሮጀክቱን ሉያጠናቅቅ እንዯማይችሌም 

ከታመነ፤ ወይም  

ረ) ይህን አዋጅ፣ በአዋጁ መሠረት የወጡ ዯንቦች እና መመሪያዎች ዴንጋጌዎችን 

ወይም ላልች አግባብነት ያሊቸው ሕጎች ከተሊሇፇ፤ የኢንቨስትመንት ፇቃደ 

ይታገዲሌ። 

2. የኢንቨስትመንት ፇቃደ የታገዯበት ባሇሀብት ሇዔገዲው ምክንያት የሆነውን ጉዲይ 

እንዱያስተካክሌ የአንዴ ዒመት ጊዚ ይሰጠዋሌ። 

3. ማንኛውም ባሇሀብት፡-  

ሀ) የዘህ አዋጅ አንቀጽ 11 ንዐስ-አንቀጽ (4) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በአንቀጽ 

11 ንዐስ-አንቀጽ (3) በተዯነገገው የጊዚ ገዯብ ውስጥ የኢንቨስትመንት ትግበራ 

ካሌጀመረ፤  

ሇ) ሇኢንቨስትመንት ፇቃደ እገዲ ምክንያት የሆነውን ጉዲይ በተሰጠው ጊዚ ውስጥ 

ካሊስተካከሇ፤  

ሏ) የኢንቨስትመንት ሥራውን በፇቃደ ከተወ፤ ወይም  

መ) ተፇጻሚነት ባሇው ሕግ መሠረት የተሰጡትን ማበረታቻዎች ከታቀዯሊቸው 

ዒሊማ ውጭ ካዋሇ ወይም ከሕግ ውጭ ሇላሊ ሰው ካስተሊሇፇ የኢንቨስትመንት 

ፇቃደ ይሰረዙሌ። 

4. አግባብ ያሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት በዘህ አንቀጽ መሠረት የሚወስዯውን 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ የመሰረዛ እርምጃ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ሁለ 

ያሳውቃሌ። የኢንቨስትመንት ፇቃዴ የተሰረዖበት ባሇሀብት ፇቃደ ከተሰረዖበት ቀን 

ጀምሮ ሲያገኝ የነበረው ጥቅም ወዱያውኑ ይቋረጥበታሌ። 
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5. ፇቃደ የተሰረዖበት ባሇሀብት የወሰዲቸውን የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች በሙለ 

ፇቃደ ከተሰረዖበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ወር ጊዚ ውስጥ ሇኢትዮጵያ ገቢዎች 

ሚኒስቴር፣ ሇኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን፣ ሇገንዖብ ሚኒስቴር እና አግባብነት 

ሊሊቸው ላልች አካሊት ይመሌሳሌ። 

6. የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ፇቃደን ከሰጠው አግባብ ያሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ 

ቤት ውጭ በላሊ ማንኛውም አካሌ ሉታገዴ ወይም ሉሰረዛ አይችሌም። 

7. የኢንቨስትመንት ፇቃደ የተሰረዖበት የውጭ ባሇሀብት ፇቃደ ከተሰረዖበት ቀን 

ጨምሮ ከሚቆጠር የአንዴ ዒመት ጊዚ በፉት አዱስ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ 

ማውጣት አይችሌም። 

8. በዘህ አንቀጽ መሠረት የሚወሰኑ አስተዲዯራዊ ውሳኔዎች የወንጀሌ ተጠያቂነትን 

አያስቀሩም።  

14. ሪፕርት የማዴረግ እና የመተባበር ግዳታ  

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ያወጣ ማንኛውም ባሇሀብት፦ 

1. ስሇኢንቨስትመንቱ አፇጻጸም ሂዯት በየሦስት ወሩ አግባብ ሊሇው የኢንቨስትመንት 

መስሪያ ቤት ሪፕርት ማቅረብ አሇበት፤  

2. አግባብ ባሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት ሲጠየቅ ስሇሚያካሂዯው 

የኢንቨስትመንት ፔሮጀክት መረጃ የመስጠት ግዳታ አሇበት።  

ክፌሌ አምስት 

የቴክኖልጂ ሽግግር ስምምነት እና ከአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ጋር የሚዯረጉ የትብብር 

ስምምነቶች ምዛገባ 

15. የቴክኖልጂ ሽግግር ስምምነት  

1. ማንኛውም ባሇሀብት ከኢንቨስትመንቱ ጋር በተያያዖ የሚዋዋሇውን የቴክኖልጂ 

ሽግግር ስምምነት በኮሚሽኑ ማስመዛገብ አሇበት።  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) መሠረት ያሌተመዖገበ የቴክኖልጂ ሽግግር 

ስምምነት በኮሚሽኑ ዖንዴ ሕጋዊ እውቅና አይኖረውም።  

3. ኮሚሽኑ የመዖገበውን የቴክኖልጂ ሽግግር ስምምነት ሇሚመሇከታቸው የፋዯራሌ 

መንግሥት አስፇጻሚ አካሊት አስፇጻሚ አካሊት እና በግሌባጭ ሇኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ ያሳውቃሌ።  
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16. ከውጭ ንግዴ ጋር በተያያዖ የውጭ ዴርጅት የካፑታሌ መዋጮ ሳያዯርግ የሚያዯርገው 

የትብብር ስምምነት  

1. ማንኛውም የአገር ውስጥ ባሇሀብት ከወጪ ንግዴ ጋር በተያያዖ የካፑታሌ መዋጮ 

ከማያዯርግ የውጭ ዴርጅት ጋር የሚፇጽመውን የትብብር ስምምነት በኮሚሽኑ 

ማስመዛገብ አሇበት።  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) መሠረት ያሌተመዖገበ የትብብር ስምምነት 

በኮሚሽኑ ዖንዴ ሕጋዊ እውቅና አይኖረውም።  

3. ኮሚሽኑ የመዖገበውን የትብብር ስምምነት ሇሚመሇከታቸው አስፇጻሚ አካሊት እና 

በግሌባጭ ሇኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያሳውቃሌ።  

ክፌሌ ስዴስት 

የኢንቨስትመንት ማበረታቻ፣ ዋስትና እና ጥበቃ፣ እና ማሳሇጥ 

17. የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች  

የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ሇማግኘት ብቁ የሆኑ የኢንቨስትመንት መስኮች እንዱሁም 

የሚሰጡ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች ዒይነት እና መጠን የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣው ዯንብ ይወሰናለ።  

18. የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤት መሆን  

1. በፌትሏብሔር ሕግ ከአንቀጽ 390 እስከ አንቀጽ 393 የተዯነገገው ቢኖርም የውጭ 

ባሇሀብት ወይም እንዯ አገር ውስጥ ባሇሀብት የተቆጠረ የውጭ ዚጋ 

ሇኢንቨስትመንት ሥራው የሚያስፇሌግ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤት መሆን 

ይችሊሌ። ሇዘህ ዴንጋጌ ዒሊማ “የማይንቀሳቀስ ንብረት” መሬትን አይጨምርም።  

2. በፌትሏብሔር ሕግ ከአንቀጽ 390 እስከ አንቀጽ 393 የተዯነገገው ቢኖርም ከፌተኛ 

መጠን ያሇው ኢንቨስትመንት ባሇቤት የሆነ የውጭ ባሇሀብት ወይም እንዯ አገር 

ውስጥ ባሇሀብት የተቆጠረ የውጭ ዚጋ የአንዴ መኖሪያ ቤት ባሇቤት እንዱሆን 

ሉፇቀዴሇት ይችሊሌ። ሇዘህ ዴንጋጌ አፇጻጸም የሚያስፇሌጉ ዛርዛር ሁኔታዎች 

በዯንብ ይወሰናለ።  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው መብት ይህ አዋጅ ከመውጣቱ 

በፉት በኢንቨስትመንት ሥራ ሊይ የተሠማሩ ባሇሀብቶችንም ይጨምራሌ።  
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19. የኢንቨስትመንት ዋስትና እና ጥበቃ  

1. መንግሥት በዘህ አዋጅ መሠረት የሚካሄዴ ማንኛውንም ኢንቨስትመንት ሇሕዛብ 

ጥቅም፣ በሕግ አግባብ፣ እና ያሇመዴሌዎ ሉወስዴ ይችሊሌ።  

2. ማንኛውም ኢንቨስትመንት በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) መሠረት የሚወሰዴ 

ከሆነ በወቅቱ የገበያ ዋጋ ተመጣጣኝ ካሣ በቅዴሚያ መከፇሌ አሇበት።  

20. ገንዖብ ወዯ ውጭ አገር ማዙወር  

1. ማንኛውም የውጭ ባሇሀብት ከሚያካሂዯው ኢንቨስትመንት የሚያገኛቸውን 

የሚከተለትን ክፌያዎች እና ገቢዎች በወቅቱ ተመን አግባብነት ያሇው የአገሪቱ ህግ 

በሚፇቅዯው መሰረት መሠረት በውጭ ምንዙሪ ከኢትዮጵያ ውጭ ማዙወር ይችሊሌ፦  

ሀ) ከኢንቨስትመንቱ ያገኘውን ትርፌ እና የትርፌ ዴርሻ፤  

ሇ) ከውጭ አገር ሊገኘው ብዴር ዋና ገንዖብ እና ወሇዴ ክፌያ፤  

ሏ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 15 መሠረት ካስመዖገበው የቴክኖልጂ ሽግግር  

   ስምምነት ጋር የተያያዖ ክፌያ፤  

መ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 16 መሠረት ካስመዖገበው የትብብር ስምምነት  

    ጋር የተያያዖ ክፌያ፤  

ሠ) ሇላሊ ባሇሀብት አክሲዮን በማስተሊሇፌ ወይም ዴርጅቱን በከፉሌም  

    ሆነ በሙለ ሇማንኛውም ላሊ ባሇሀብት በማዙወር ያገኘው ገንዖብ፤  

ረ) ዴርጅት ሲሸጥ፣ ካፑታሌ ሲቀንስ ወይም ፇርሶ ሂሳቡ ሲጣራ የሚገኝ  

   ገቢ፤ እና  

ሰ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 19 ንዐስ-አንቀጽ (2) መሠረት የሚፇጸም የካሣ    

   ክፌያ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) የተመሇከተው ቢኖርም በቅንጅት የሚካሄዴ 

ኢንቨስትመንት ተሳታፉ የሆነ የአገር ውስጥ ባሇሀብት ከኢንቨስትመንቱ 

የሚያገኘውን ገንዖብ ወዯ ውጭ ማዙወር አይፇቀዴሇትም።  

3. በዘህ አዋጅ መሠረት ሇሚካሄደ ኢንቨስትመንቶች ተቀጥረው የሚሰሩ ቋሚ 

ነዋሪነታቸው ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ የውጭ አገር ዚጎች የሚያገኙትን ዯመወዛ 

አግባብነት ያሇው የአገሪቱ ሕግ በሚፇቅዯው መሠረት በወቅቱ ተመን በውጭ 

ምንዙሪ ወዯ ውጭ አገር መሊክ ይችሊለ። 
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21. የውጭ ብዴር እና የውጭ ምንዙሪ የባንክ ሂሳብ  

1. ማንኛውም ባሇሀብት ሇኢንቨስትመንቱ የሚያስፇሌገውን ብዴር ከውጭ አገር 

አበዲሪዎች ተፇጻሚነት ባሇው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሠረት 

ሉወስዴ ይችሊሌ።  

2. ማንኛውም የውጭ ባሇሀብት ሇኢንቨስትመንቱ ዒሊማ የሚውሌ የውጭ ምንዙሪ የባንክ 

ሂሳብ ተፇጻሚነት ባሇው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሠረት ኢትዮጵያ 

ውስጥ ባለ ባንኮች ከፌቶ ማንቀሳቀስ ይችሊሌ።  

22. የውጭ ዚጎች ቅጥር እና የሥራ ፇቃዴ 

1. ማንኛውም ባሇሀብት ሇኢንቨስትመንቱ አስፇሊጊ የሆኑ እና ተገቢ ሙያ ያሊቸውን 

በከፌተኛ ማኔጅመንት፣ በተቆጣጣሪነት፣ በአሰሌጣኝነት እና በላልች የቴክኒክ 

ሥራዎች ሊይ የሚሰማሩ የውጭ አገር ዚጎችን መቅጠር ይችሊሌ። ሆኖም የውጭ 

ዚጎችን መቅጠር የሚችሇው ዖርፈ በሚፇሌገው ዯረጃ ተመሳሳይ ሙያ ወይም 

ሌምዴ ያሊቸው ኢትዮጵያውያን ማግኘት አሇመቻለ ሲረጋገጥ ነው።  

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም፤ ማንኛውም ባሇሀብት ዋና ሥራ 

አስፇጻሚን፣ ዋና የኦፔሬሽን ኃሊፉን እና ዋና የፊይናንስ ኃሊፉን ጨምሮ 

ሇኢንቨስትመንቱ የሚያስፇሌጉ የውጭ ዚግነት ያሊቸው ከፌተኛ የማኔጅመንት 

አባሊትን እንዯ አስፇሊጊነቱ መቅጠር ይችሊሌ። የከፌተኛ ማኔጅመንት አባሊት 

የሥራ ፇቃዴ ላልች የውጭ ዚግነት ያሊቸው ሠራተኞችን የሚመሇከቱ በዘህ 

አንቀጽ የተመሇከቱ ቅዴመ-ሁኔታዎችን ማሟሊት ሳያስፇሌግ ይታዯሳሌ።  

3. የማንኛውም ባሇሀብት ወይም በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) መሠረት ተቀጥሮ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚሰራ የውጭ ዚጋ የትዲር አጋር የሥራ ፇቃዴ ሉሰጥ ይችሊሌ።  

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) መሠረት የውጭ ዚጎችን የሚቀጥር ባሇሀብት 

ሇኢትዮጵያውያን አስፇሊጊው ስሌጠና እንዱዖጋጅ እና እንዱሰጥ በማዴረግ በተወሰነ 

ጊዚ ውስጥ የውጭ አገር ዚጋ ሠራተኞችን እንዱተኩ የማዴረግ ግዳታ አሇበት።  

5. ሇውጭ ዚጎች የሥራ ፇቃዴ ሉሰጥ የሚችሇው በአንዴ የሥራ መዯብ ሇማገሌገሌ 

እስከ ሦስት አመት ሲሆን እንዯ አግባብነቱ ባሇሀብቱ በቅዴሚያ ተመሳሳይ ችልታ 

ያሊቸው ኢትዮጵያውያን ሠራተኞች የላለ መሆኑን ማረጋገጡን፣ እንዱሁም ተተኪ 

ኢትዮጵያውያንን በማሰሌጠን ረገዴ የወሰዯውን ተጨባጭ እርምጃ መሠረት 

በማዴረግ በየአመቱ ይታዯሳሌ።  
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6. የውጭ አገር ዚጋ ሇተቀጠረበት ሥራ አስፇሊጊ አሇመሆኑ ሲረጋገጥ ኮሚሽኑ የሥራ 

ፇቃደ እንዲይታዯስ ወይም እንዱሰረዛ ሉወስን ይችሊሌ። 

7.  ኮሚሽኑ ከንግዴ እና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር እና ከሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዲይ 

ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የሚከተለትን ጉዲዮች የሚመሇከት የአሠራር መመሪያ 

ያዖጋጃሌ፣ ተፇጻሚም ያዯርጋሌ፦  

   ሀ) የውጭ አገር ዚጋ ሇሚቀጠርበት የሥራ መዯብ የሚኖረውን አስፇሊጊነት እና 

ሙያዊ ተገቢነት፤  

ሇ) የፇቃዴ ዔዴሳት ሇማከናወን እንዱሟሊ የሚጠበቀው የኢትዮጵያውያን 

ተተኪዎች ስሌጠና አፇጻጸም፤  

ሏ) በአገር ውስጥ ገበያ ተፇሊጊ ችልታ ያሇው ተተኪ የሰው ሀይሌ መኖር 

አሇመኖሩ የሚረጋገጥበት አግባብ፤ እና  

መ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (7) ከፉዯሌ ተራ (ሀ) እስከ (ሏ)     

ከተዖረዖሩት ጉዲዮች ጋር ተያይዜ ወይም በላልች ተጨማሪ ምክንያቶች የሥራ 

ፇቃዴ የሚሰጥበት፣ ዔዴሳት የሚከሇከሌበት ወይም ፇቃደ የሚሰረዛበት 

ሥርዒት፡፡  

8. ኮሚሽኑ ከንግዴ እና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ባሇሀብቶች ሇተተኪ 

ኢትዮጵያውያን ሠራተኞች የስሌጠና መርሏግብር በማዖጋጀት የዔውቀት እና 

የክህልት ሽግግር እንዱኖር የማዴረግ ግዳታቸውን ሇመከታተሌ የሚያስችሌ 

የክትትሌ መመሪያ በማዖጋጀት ይተገብራሌ።  

23. የቪዙ አገሌግልት 

1. ኮሚሽኑ ወይም የውክሌና ሥሌጣን የተሰጠው የኢንቨስትመንት አካሌ 

ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያዖ ወዯ አገር ውስጥ ሇሚገቡ የውጭ አገር ዚጎች 

እንዱሁም ኢትዮጵያ ውስጥ በኢንቨስትመንት ሊይ ሇተሰማሩ ባሇሀብቶች ቤተሰቦች 

(የትዲር አጋር፣ ሌጆች እና ወሊጆች) ተገቢ ቪዙ እንዱያገኙ ሉያመቻች ይችሊሌ። 

2. ሇኢንቨስትመንት ጉዲዮች ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት ከትውሌዴ ወይም መኖሪያ 

አገሩ ውጭ የቪዙ ጥያቄ ሇሚያቀርብ የውጭ አገር ዚጋ ከኮሚሽኑ ሉሰጥ በሚችሌ 

የዴጋፌ ዯብዲቤ መሠረት ባሇበት ሦስተኛ አገር ውስጥ ቪዙ ሉሰጠው ይችሊሌ።  
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3. በዘህ አዋጅ መሠረት የሚካሄዴ ኢንቨስትመንት ባሇቤት ወይም ባሇዴርሻ የሆነ 

የውጭ አገር ዚጋ ኮሚሽኑ በሚሰጠው ማረጋገጫ መሠረት የአምስት ዒመት የብ 

ጊዚ መመሊሇሻ ቪዙ ሉሰጠው ይችሊሌ።  

4. በዘህ አዋጅ መሠረት የሚከናወን ኢንቨስትመንት የሚያካሂዴ ዴርጅት ውስጥ 

የሚሰራ ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ የቦርዴ አባሌ እና ከፌተኛ የሥራ ኃሊፉ፣ እንዱሁም 

የዴርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት ወይም ሆሌዱንግ ኩባንያ ከፌተኛ የሥራ ኃሊፉ 

ኮሚሽኑ በሚሰጠው ማረጋገጫ መሠረት የሦስት ዒመት የብ ጊዚ መመሊሇሻ ቪዙ 

ሉሰጠው ይችሊሌ።  

5. በዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች መሠረት በብ ጊዚ መመሊሇሻ ቪዙ ወዯ ኢትዮጵያ የገባ 

ማናቸውም የውጭ አገር ዚጋ በአንዴ ጊዚ የሚኖረው ከፌተኛ የቆይታ ጊዚ ከዖጠና 

(90) ቀናት ሉበሌጥ አይችሌም።  

6. ሇዘህ አንቀጽ ተገቢ አፇጻጸም ኮሚሽኑ ከኢሚግሬሽን፣ ዚግነት እና ወሳኝ ኩነት 

ኤጀንሲ እና ላሊ አግባብነት ካሇው የመንግሥት አካሌ ጋር በመተባበር ይሰራሌ።  

24. የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት  

1. ኮሚሽኑ በዘህ አዋጅ መሠረት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሇሰጣቸው ባሇሀብቶች 

የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት ይሰጣሌ፣ አግባብነት ያሊቸው ላልች አካሊትን 

ያስተባብራሌ፣ የየዔሇት ተግባራቸውን ያቀናጃሌ።  

2. የክሌሌ የኢንቨስትመንት አካሊት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሇሰጧቸው ባሇሀብቶች 

አግባብነት ባሊቸው የፋዯራሌ እና የክሌሌ ሕጎች መሠረት የአንዴ ማዔከሌ 

አገሌግልት ይሰጣለ፡፡ 

ክፌሌ ሰባት 

የአቤቱታ ሥርዒት እና የኢንቨስትመንት  አሇመግባባት አፇታት 

25. አቤቱታ የማቅረብ መብት  

1. ማንኛውም ባሇሀብት ከኢንቨስትመንቱ ጋር የተያያዖ ቅሬታ ካሇው አግባብ ሊሇው 

የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት አቤቱታ የማቅረብ መብት አሇው።  

2. ኢንቨስትመንትን አስመሌክቶ በተሰጠ የመጨረሻ የአስተዲዯር ውሳኔ ሊይ በባሇሀብት 

የሚቀርብ አቤቱታ ቀሌጣፊ፣ ሚዙናዊ እና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ይፇታሌ።  
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3. በዘህ የአዋጁ ክፌሌ የተዯነገገው የአቤቱታ ሥርዒት በኢንቨስትመንት ሊይ 

ሇመሰማራት የቀረበ ጥያቄ ሊይ አግባብ ባሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት 

የተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔን በመቃወም ሇሚቀርብ አቤቱታም ተፇጻሚ ይሆናሌ።  

26. የኮሚሽኑ ውሳኔ ሊይ የሚቀርብ አቤቱታ  

1. ማንኛውም ባሇሀብት በኮሚሽኑ የሚተሊሇፌ የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔን 

በመቃወም ሇቦርደ አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ።  

2. የኮሚሽኑ ውሳኔ የጽሐፌ ቅጂ ውሳኔው ከተሊሇፇበት ቀን ጀምሮ በሰባት (7) የሥራ 

ቀናት ውስጥ ሇባሇሀብቱ ይሰጠዋሌ።  

3. በኮሚሽኑ በተሰጠ የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇቦርደ የሚቀርብ 

ማንኛውም አቤቱታ ባሇሀብቱ ውሳኔው መሰጠቱን ካወቀበት ቀን ጀምሮ በሰሊሳ (30) 

የሥራ ቀናት ውስጥ መቅረብ አሇበት።  

4. ቦርደ በቀረበሇት አቤቱታ ሊይ አቤቱታው ከቀረበበት ቀን አንስቶ በዖጠና (90) 

የሥራ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ።  

5. የቦርደ ውሳኔ ጽሐፌ ቅጂ ውሳኔው ከተሊሇፇበት ቀን ጀምሮ በሰባት (7) የሥራ 

ቀናት ውስጥ በቦርደ ጽሕፇት ቤት አማካኝነት ሇባሇሀብቱ ይሰጠዋሌ።  

27. በፋዯራሌ መንግሥት አስፇጻሚ አካሊት የሚሰጥ ውሳኔ ሊይ የሚቀርብ አቤቱታ 

1. ማንኛውም ባሇሀብት በዘህ አዋጅ መሠረት የሚካሄዴ ኢንቨስትመንትን አስመሌክቶ 

በፋዯራሌ መንግሥት አስፇጻሚ አካሌ የተሊሇፇን በኢንቨስትመንቱ ሊይ ጉሌህ 

ተጽዔኖ የሚያዯርስ የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔን የተመሇከተ አቤቱታ ሇኮሚሽኑ 

የማቅረብ መብት አሇው።  

2. የማናቸውም የፋዯራሌ መንግሥት አስፇጻሚ አካሌ የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔ 

የጽሐፌ ቅጂ በሰባት (7) የሥራ ቀናት ውስጥ ሇባሇሀብቱ ይሰጠዋሌ።  

3. በፋዯራሌ መንግሥት አስፇጻሚ አካሌ በተሰጠ የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅር 

በመሰኘት ሇኮሚሽኑ የሚቀርብ ማንኛውም አቤቱታ ባሇሀብቱ ውሳኔው መሰጠቱን 

ካወቀበት ቀን ጀምሮ በሰሊሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ መቅረብ አሇበት።  

4. ኮሚሽኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (1) መሠረት የቀረበ አቤቱታ መፌትሔ 

እንዱያገኝ አቤቱታ ከቀረበበት የመንግሥት አካሌ ጋር በመነጋገር አቤቱታው 

ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በሰሊሳ (30) ቀናት ውስጥ የመፌትሔ ሀሳብ በጽሐፌ 

ያቀርባሌ።  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

427 

 

5. ኮሚሽኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (4) መሠረት ያቀረበው የመፌትሔ ሀሳብ 

የጽሐፌ ቅጂ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በሰባት (7) የሥራ ቀናት ውስጥ ሇባሇሀብቱ 

ይሰጠዋሌ።  

6. ኮሚሽኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (4) መሠረት ያቀረበውን የመፌትሔ ሀሳብ 

በመቃወም፣ ወይም የተሰጠው የመፌትሔ ሀሳብ አቤቱታ በቀረበበት የመንግሥት 

አካሌ ተቀባይነት ያሊገኘ እንዯሆነ ባሇሀብቱ ሇቦርደ አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ።  

7. በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (6) መሠረት ሇቦርደ የሚቀርብ ማንኛውም አቤቱታ 

በኮሚሽኑ የቀረበው የመፌትሔ ሀሳብ ሇባሇሀብቱ በተገሇጸ ወይም የመፌትሔ ሀሳቡ 

አቤቱታ በቀረበበት የመንግሥት አካሌ ተቀባይነት አሇማግኘቱን ባሇሀብቱ ባወቀ 

በሰሊሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ መቅረብ አሇበት።  

8. ቦርደ በቀረበሇት አቤቱታ ሊይ አቤቱታው ከቀረበበት ቀን አንስቶ በዖጠና (90) 

የሥራ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ።  

9. የቦርደ ውሳኔ የሚመሇከተው ማንኛውም የፋዯራሌ መንግሥት አካሌ ውሳኔውን 

የማክበር እና በውሳኔው መሠረት የመፇጸም ግዳታ አሇበት።  

28. የኢንቨስትመንት አሇመግባባት አፇታት  

1. በሕግ የዲኝነት ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፌትሕ የማግኘት መብትን ሳይቃረን፤ 

በዘህ አዋጅ መሠረት የሚካሄዴ ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ በባሇሀብት እና 

በመንግሥት መካከሌ የሚነሳ ማንኛውም አሇመግባባት በውይይት ወይም በዴርዴር 

ይፇታሌ። 

2. የፋዯራሌ መንግሥት የውጭ ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ የሚነሱ 

የኢንቨስትመንት አሇመግባባቶች በግሌግሌ ዲኝነት እንዱፇቱ ሉስማማ ይችሊሌ። 

3. የውጭ ባሇሀብት የኢንቨስትመንት አሇመግባባትን በሕግ የዲኝነት ሥሌጣን 

ሇተሰጠው አካሌ ወይም ሇግሌግሌ ዲኝነት ሇማቅረብ ከመረጠ ምርጫው የመጨረሻ 

እና ላሊኛውን ከመጠቀም የሚያግዴ ይሆናሌ።  

ክፌሌ ስምንት 

የኢንቨስትመንት አስተዲዯር አካሊት 

29. የኢንቨስትመንት አስተዲዯር አካሊት  

የኢንቨስትመንት አስተዲዯር አካሊት የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፦  

1. የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርዴ፤  
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2. የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፤  

3. የፋዯራሌ መንግሥት እና የክሌሌ መስተዲዴሮች የኢንቨስትመንት ጉባዓ፤ እና  

4. በክሌሌ ሕጎች የሚወሰኑ የክሌሌ ኢንቨስትመንት አስተዲዯር አካሊት። 

30. የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርዴ  

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርዴ በዘህ አዋጅ እንዯገና ተቋቁሟሌ።  

31. የቦርደ ሥሌጣን እና ተግባር  

1. ቦርደ፦  

 ሀ) በዘህ አዋጅ፣ አዋጁን መሠረት አዴርገው በሚወጡ ዯንቦች፣ እንዱሁም 

የኢንደስትሪ ፒርኮችን አሰያየም፣ አስተዲዯር እና ቁጥጥርን ሇመግዙት በወጡ 

ሕጎች የተሰጡትን ሥሌጣን እና ተግባሮች ይፇጽማሌ፤  

ሇ) የዘህን አዋጅ አፇጻጸም እና የኮሚሽኑን ሥራዎች በበሊይነት 

ይቆጣጠራሌ፣ይከታተሊሌ፤  

ሏ) በኢንቨስትመንት ጉዲዮች ሊይ የፕሉሲ ሀሳብ ያመነጫሌ፤  

መ) እንዯ አስፇሊጊነቱ ይህ አዋጅ እና አዋጁን ሇማስፇጸም የወጡ ዯንቦች 

እንዱሻሻለ ሀሳብ ያቀርባሌ ፣ 

ሠ) ይህን አዋጅ እና በዘህ አዋጅ መሠረት የሚወጡ ዯንቦችን ሇማስፇጸም 

የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ያወጣሌ፣ የመመሪያዎቹን ተፇጻሚነት 

ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤  

 ረ)  ኮሚሽኑ ወይም ላልች የፋዯራሌ መንግሥት አስፇጻሚ አካሊት በሚሰጡት 

የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅር የተሰኙ ባሇሀብቶች በዘህ አዋጅ 

በተመሇከተው የአቤቱታ አቀራረብ ሥርዒት መሠረት በሚያቀርቡት አቤቱታ 

ሊይ ይወስናሌ፤  

ሰ)  ሇባሇሀብቶች የሚሰጡ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን ዒይነት እና መጠን፣ 

እንዯዘሁም በማበረታቻ ተጠቃሚ መሆን የሚገባቸው የኢንቨስትመንት 

መስኮች የሚሇዩበትን መመዖኛ በተመሇከተ አግባብነት ሊሇው የመንግሥት 

አካሌ በጥናት ሊይ የተመረኮዖ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ፤  

ሸ)   ከሚመሇከታቸው የመንግሥት እና የግሌ ዖርፌ አካሊት ጋር ተገቢውን ምክክር 

በማዴረግ ከመንግሥት ጋር በቅንጅት የሚካሄደ፣ ወይም ሇአገር ውስጥ 

ባሇሀብት የተከሇለ፣ ወይም ሇአገር ውስጥ እና ሇውጭ ባሇሀብት የቅንጅት 
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ኢንቨስትመንት የተከሇለ የኢንቨስትመንት መስኮች ሇውጭ ባሇሀብት ክፌት 

እንዱሆኑ፤ እንዱሁም ክፌት የሆኑ የኢንቨስትመንት መስኮች ሇህዛብ ጥቅም 

ሲባሌ ከውጭ ባሇሀብት ተሳትፍ እንዱከሇለ ይወስናሌ።  

2. ቦርደ በዘህ አንቀጽ ንዐስ-አንቀጽ (8) ፉዯሌ ተራ (ሸ) መሠረት የሚያሳሌፊቸው 

ማናቸውም ውሳኔዎች ወዱያውኑ ተፇጻሚ ይሆናለ። ውሳኔዎቹ በአንዴ ወር ጊዚ 

ውስጥ በህትመት ወይም በላሊ መንገዴ ሇህዛብ ተዯራሽ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ።  

32. የቦርደ አባሊት  

1. ቦርደ የሚከተለት አስራ ሦስት አባሊት ይኖሩታሌ፦  

ሀ) ጠቅሊይ ሚኒስትሩ………………........ሰብሳቢ፤  

ሇ) በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሰየም የመንግሥት ኃሊፉ.……ምክትሌ ሰብሳቢ፤  

ሏ) ከንግዴ፣ ከኢንደስትሪ፣ ከአገሌግልት፣ ከፊይናንስ፣ ከገቢዎች፣ ከግብርና፣ 

ከኃይሌ፣ እና ከላልች አግባብነት ካሊቸው ዖርፍች አስተዲዯር ጋር በተያያዖ 

ቀጥተኛ ወይም ተዙማጅ የሥራ ኃሊፉነት ያሊቸው ስምንት የመንግሥት 

ኃሊፉዎች……… አባሊት፤  

መ) በግለ የኢንቨስትመንት ዖርፌ የሚሰየሙ ሁሇት ተወካዮች...............አባሌ፤ እና  

ሠ) የኮሚሽኑ ኮሚሽነር….................አባሌ እና ጸሀፉ፡፡ 

2. አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዚ ሰብሳቢው ላልች አግባብነት ያሊቸውን አካሊት ሇቦርደ 

ስብሰባ ሉጠራ ይችሊሌ። 

3. የግሌ ኢንቨስትመንት ዖርፌን በመወከሌ ሇቦርደ አባሌነት የሚሰየሙ አባሊት፦  

ሀ) በቦርደ ውሳኔዎች ዴምጽ አይሰጡም፤  

ሇ) ሇሁሇት አመት የሚያገሇግለ ሆኖ ሇተጨማሪ ሁሇት አመት ሉሰየሙ  

   ይችሊለ፤  

  ሏ) ኃሊፉነታቸውም ሆነ በቦርደ ውይይቶች የሚያዯርጉት ተሳትፍ በማናቸውም 

መሌኩ ከሚገሇጽ የግሌ ጥቅም ግጭት ነጻ በሆነ መሌኩ መወጣት 

ይኖርባቸዋሌ፤ የግሌ ጥቅምን የሚነካ ወይም ማናቸውም የጥቅም ግጭት 

የሚያስነሳ ጉዲይ ካሇ ራሳቸውን ከተሳትፍ ማቀብ ይኖርባቸዋሌ።  

4. ቦርደ አጠቃሊይ አሠራሩ የሚመራበት፣ ስብሰባዎቹ የሚካሄደበት፣ የሚያያቸው 

ጉዲዮች የሚቀርቡበት እና ውሳኔዎች የሚሰጡበትን ሥርዒት የሚወስን መመሪያ 

ያወጣሌ።  
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5. ኮሚሽኑ የቦርደ ጽህፇት ቤት ሆኖ ያገሇግሊሌ። የቦርደ ጽህፇት ቤት የራሱን የሰው 

ሀይሌ ያዯራጃሌ።  

33. የቦርደ ስብሰባዎች  

1. ቦርደ በየሦስት ወር አንዴ ጊዚ ይሰበሰባሌ፤ ሆኖም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው 

በማናቸውም ጊዚ ሉሰበሰብ ይችሊሌ።  

2. ከግማሽ በሊይ የሚሆኑ የቦርደ አባሊት በማንኛውም ስብሰባ ከተገኙ ምሌዒተ-ጉባዓ 

ይሆናሌ።  

3. የቦርደ ውሳኔዎች በዴምጽ ብሌጫ ያሌፊለ፤ ሆኖም የተሰጠ ዴምጽ ዔኩሌ የሆነ 

እንዯሆነ ሰብሳቢው የሚዯግፇው የውሳኔ ሀሳብ ያሌፊሌ።  

34. የኢንቨስትመንት አማካሪ ኮሚቴ  

ቦርደ እንዯ አስፇሊጊነቱ የኢንቨስትመንት አማካሪ ኮሚቴዎችን ያቋቁማሌ፣ 

ኃሊፉነታቸውን ይወስናሌ፣ አባሊቱን እና ሰብሳቢዎቻቸውን ይሰይማሌ።  

35. የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን  

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሕግ ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ የፋዯራሌ 

መንግሥት መስሪያ ቤት፤ ተጠሪነቱም ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሆኖ በዘህ አዋጅ እንዯገና 

ተቋቁሟሌ።  

36. ዋና መስሪያ ቤት  

   የኮሚሽኑ ዋና መስሪያ ቤት አዱስ አበባ ውስጥ ሆኖ እንዯ አስፇሊጊነቱ በማናቸውም ቦታ 

ቅርንጫፌ ወይም ተጠሪ ጽህፇት ቤት ሉኖረው ይችሊሌ።  

37. ዒሊማ  

የኮሚሽኑ ዒሊማ ሇኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ ከባቢያዊ ሁኔታ መፌጠር፣ 

ኢንቨስትመንትን መሳብ እና ማቆየት፣ እና ግሌጽ እና ቀሌጣፊ የኢንቨስትመንት 

አስተዲዯር ሥርዒትን ተግባራዊ ማዴረግ ነው።  

38. የኮሚሽኑ ሥሌጣን እና ተግባር  

ኮሚሽኑ፦ 

1. በዘህ አዋጅ፣ ይህን አዋጅ መሠረት አዴርገው በሚወጡ ዯንቦች እና መመሪያዎች 

እንዱሁም የኢንደስትሪ ፒርኮች አስተዲዯር እና ቁጥጥርን ሇመግዙት በወጡ ላልች 

ሕጎች የተሰጡትን ሥሌጣን እና ተግባሮች ሥራ ሊይ ያውሊሌ፤  
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2. የኢንቨስትመንት ጉዲዮችን በተመሇከተ በማዔከሌነት በማገሌገሌ የኢንቨስትመንት 

እንቅስቃሴዎችን ይመራሌ፣ ያበረታታሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ያስፊፊሌ፤  

3. ምቹ እና ተወዲዲሪ የኢንቨስትመንት ከባቢ ሁኔታ እንዱኖር ሇማዴረግ የሚወሰደ 

የፕሉሲ እና የአፇጻጸም ሀሳቦችን ያመነጫሌ፣ ሲፇቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

4. ኢንቨስትመንት የማስተዋወቅ ሥራዎችን ይመራሌ፣ በኢንቨስትመንት ተሳትፍ 

ሉያዯርጉ የሚችለ ተፇሊጊ ባሇሀብቶችን ዛርዛር ያዯራጃሌ፣ እንዱሁም የተመረጡ 

ባሇሀብቶችን ሇመሳብ የሚያስችለ ሥራዎችን ያከናውናሌ፤ 

5. አገሪቱ ተመራጭ የኢንቨስትመንት መዲረሻ መሆኗን የሚያሳዩ የአዱስ ገጽታ 

ማቋቋም እና ግንባታ ሥራዎችን ይሰራሌ፣ በየዖርፈ ተነጻጻሪ የውዴዴር አቅሞችን 

እና የንግዴ ሥራ ስኬትን የሚያመሊክቱ መረጃዎችን የያ የኢንቨስትመንት 

ዔዴልችን ሇይቶ ያዯራጃሌ፣ የዖርፌ ፔሮፊይልችን እና ላልች የማስተዋወቂያ 

ጽሐፍችን ያዖጋጃሌ፣ ያሰራጫሌ፣ ዒውዯ-ርዔዮችን፣ እና ሴሚናሮችን በአገር ውስጥ 

እና በውጭ አገር ያካሂዲሌ፣ በተዖጋጁ ተመሳሳይ ፔሮግራሞች ሊይ ይሳተፊሌ፣ 

ሥሌጠናዎችን ይሰጣሌ፤ 

6. ተጨባጭ የኢንቨስትመንት እዴሌ መግሇጫዎችን በማዖጋጀት ያስተዋውቃሌ፣ 

ሲጠየቅም በቅንጅት ሇሚዯረግ ኢንቨስትመንት ተሳታፉዎችን የማገናኘት 

አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

7. በአገራዊ የኢንቨስትመንት እዴልችን የማስተዋወቅ እንቅስቃሴ የኢንደስትሪ 

ፒርኮችን ማስተዋወቅ አንደ እና ወሳኙ ሥራው አዴርጎ ይንቀሳቀሳሌ፤  

8. በመንግሥት ኢንደስትሪ ፒርኮች የሚኖሩ ምቹ የኢንቨስትመንት ዔዴልችን 

ከማስተዋወቅ፣ ባሇሀብቶችን ከመሳብ እና ከመመሌመሌ ጋር በተያያዖ በማዔከሌነት 

የሀብት ብክነትን የሚቀንስ ሥርዒት በማዯራጀት የተቀናጀ፣ ተዯራሽ እና ትክክሇኛ 

መረጃ ሇባሇሀብቶች እና ሇሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ያቀርባሌ፤  

9. የውጭ ኢንቨስትመንቶች ሉመጡ ከሚችለባቸው አገሮች ጋር አገሪቱ 

የምታዯርጋቸውን የሁሇትዮሽ የኢንቨስትመንት ማስፊፉያ እና ጥበቃ ስምምነቶች 

ተፇጻሚነት ባሇው የዒሇምአቀፌ ስምምነቶች መዋዋያ እና ማጽዯቂያ ሕግ ሥርዒት 

መሠረት ይዯራዯራሌ፣ ይፇርማሌ፤  
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10. በኮሚሽኑ፣ በባሇሀብቶች እና  በላልች መንግሥታዊ አካሊት መካከሌ ወቅታዊ እና 

ትክክሇኛ የመረጃ ፌሰት እንዱኖር የሚያስችሌ የመረጃ መሇዋወጫ ሥርዒት 

እንዱፇጠር ያዯርጋሌ፤ 

11. ኢንቨስትመንትን ሇማስፊፊት በባሇሀብቶች፣ በመንግሥታዊ መስሪያ ቤቶች፣ በክሌሌ 

መስተዲዴሮች እና በላልች ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ አግባብነት ባሊቸው 

አካሊት መካከሌ ግንኙነት እንዱኖር ያዯርጋሌ፣ ያስተባብራሌ፤  

12. ማንኛቸውንም ኢንቨስትመንት-ነክ መረጃዎች ይሰበስባሌ፣ ያጠናቅራሌ፣ ወቅታዊ 

ያዯርጋሌ፣ ይተነትናሌ፣ ያሰራጫሌ፤  

13. በተሰጠው የሥሌጣን ክሌሌ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ይሰጣሌ፣ ያዴሳሌ፣ ይሰርዙሌ፤ 

እንዱሁም የውጭ ባሇሀብቶች ወዯ አገር ውስጥ ያስገቡትን ካፑታሌ ይመዖግባሌ፤ 

14. ከኢንቨስትመንት ጋር የተያያ የቴክኖልጂ ሽግግር ስምምነቶችን ይመዖግባሌ፤  

15. የውጭ ዴርጅት የካፑታሌ መዋጮ ሳያዯርግ ከውጭ ንግዴ ጋር በተያያዖ ከአገር 

ውስጥ ባሇሀብት ጋር የሚያዯርገውን የትብብር ስምምነት ይመዖግባሌ፤  

16. የኢንቨስትመንት ፇቃዴ የሰጣቸውን ባሇሀብቶች የኢንቨስትመንት ፔሮጀክቶች ዯረጃ 

እና አፇጻጸም ይከታተሊሌ፣ የኢንቨስትመንት ፇቃደ የያዙቸው ሁኔታዎች 

መከበራቸውን፣ ማበረታቻዎች ሇታሇመሊቸው ዒሊማ መዋሊቸውን እንዱሁም 

ብሔራዊ የኢንቨስትመንት ዒሊማዎች መሟሊታቸውን ይቆጣጠራሌ፤ 

17. የአንዴ ማዔከሌ አገሌግልት ይሰጣሌ፣ ያስተባብራሌ፤ 

18. የዴህረ-ኢንቨስትመንት የዴጋፌ እና ክትትሌ ሥራን ሇዘህ ዒሊማ ከተቋቋሙ አካሊት 

ጋር በቅንጅት ያከናውናሌ፤  

19. የክሌሌ አግባብ ያሊቸው ኢንቨስትመንት መስሪያ ቤቶችን ሇማጠናከር የሚረደ 

የምክር እና የቴክኒክ ዴጋፍችን ይሰጣሌ፣ የጋራ የምክክር መዴረኮችን ያዖጋጃሌ፤  

20. ባሇሀብቶች በዘህ አዋጅ እና አዋጁን ሇማስፇጸም በሚወጡ ዯንቦች እና መመሪያዎች 

ይዖት ሊይ የሚኖራቸው ግንዙቤ እንዱዲብር ያዯርጋሌ፤  

21. ከባሇሀብቶች እና ማህበሮቻቸው ጋር መዯበኛ እና በሥርዒት የተዋቀረ የመንግሥት 

እና የግሌ ዖርፌ ምክክሮችን ያካሂዲሌ፣ አግባብነት ካሊቸው የመንግሥት አካሊት ጋር 

በመተባበር የኢንቨስትመንት ማነቆዎች እንዱፇቱ ያዯርጋሌ፤  

22. የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርዴን መመሪያዎች እና ውሳኔዎች ይፇጽማሌ፤ 

በሚመሇከታቸው ላልች አካሊት መተግበራቸውንም ይከታተሊሌ፤  
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23. የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፣ በስሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፤  

24. ዒሊማውን ከግብ ሇማዴረስ የሚያስፇሌጉ ላልች ተዙማጅ ተግባራትን ያከናውናሌ፤ 

25. በዘህ አዋጅ የተሰጡትን ተግባራት ከሚመሇከታቸው የፋዯራሌ መንግሥት እና 

የክሌሌ መስተዲዴር አካሊት ጋር በቅንጅት ያከናውናሌ።  

39. የኮሚሽኑ አቋም  

ኮሚሽኑ፦  

1. በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሾሙ ኮሚሽነር እና እንዯ አስፇሊጊነቱ ምክትሌ 

ኮሚሽነሮች፤ እና  

2. ሇሥራው የሚያስፇሌጉ ሠራተኞች ይኖሩታሌ።  

40. የኮሚሽነር ሥሌጣን እና ተግባር  

ኮሚሽነሩ፦  

1. የኮሚሽኑ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በመሆን ከቦርደ በሚሰጠው አጠቃሊይ መመሪያ 

መሠረት የኮሚሽኑን ሥራዎች ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤  

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 38 የተመሇከቱትን የኮሚሽኑን ሥሌጣን እና ተግባራት በሥራ 

ሊይ ያውሊሌ፤  

3. የኮሚሽኑን ሠራተኞች በፋዯራሌ የሲቪሌ ሰርቪስ ሕግ መሠረት ይቀጥራሌ፣ 

ያስተዲዴራሌ፣ ያሰናብታሌ፤  

4. ከተሇያዩ የሌማት አጋራት እና ባሇዴርሻ አካሊት ጋር የሚፇጸሙ የተቋማዊ አቅም 

ግንባታ ትብብር ሁኔታዎችን ይወስናሌ፤  

5. በተሰጠው ሥሌጣን ማዔቀፌ ይህን አዋጅ እና አዋጁን መሠረት አዴርገው የሚወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ያወጣሌ፤  

6. የኮሚሽኑን የሥራ መርሏግብር እና በጀት አዖጋጅቶ ሇጠቅሊይ ሚኒስትር ጽህፇት 

ቤት ያቀርባሌ፣ ሲጸዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤  

7. ሇኮሚሽኑ በተፇቀዯው በጀት እና የሥራ መርሏግብር መሠረት ክፌያዎችን 

ይፇጽማሌ፤  

8. ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ኮሚሽኑን ይወክሊሌ፤  

9. የኮሚሽኑን የሥራ አፇጻጸም እና የሂሳብ ሪፕርቶች አዖጋጅቶ ሇጠቅሊይ ሚኒስትር 

ጽህፇት ቤት ያቀርባሌ፤  
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10. ሇኮሚሽኑ ሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን ሥሌጣን እና ተግባሩን በከፉሌ 

ሇኮሚሽኑ ላልች ኃሊፉዎች እና ሠራተኞች በውክሌና ይሰጣሌ።  

41. የምክትሌ ኮሚሽነር ሥሌጣን እና ተግባር  

1. ምክትሌ ኮሚሽነሩ፦  

ሀ) የኮሚሽኑን ተግባሮች በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ በመምራት እና  

   በማስተባበር ኮሚሽነሩን ይረዲሌ፤  

ሇ) በኮሚሽኑ መዋቅር መሠረት የሥራ ክፌፌሌ በማዴረግ ከኮሚሽኑ  

   ዖርፍች ከፉለን ይከታተሊሌ፤  

ሏ) ኮሚሽነሩ በማይኖርበት ጊዚ እሱን ተክቶ ይሰራሌ፤  

መ) ከኮሚሽነሩ ተሇይተው የሚሰጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ። 

2. ምክትሌ ኮሚሽነሩ ተጠሪነቱ ሇኮሚሽነሩ ይሆናሌ።  

42. በጀት  

የኮሚሽኑ በጀት በመንግሥት ይመዯባሌ።  

43. የሂሳብ መዙግብት  

1. ኮሚሽኑ የተሟለ እና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዙግብት ይይዙሌ።  

2. የኮሚሽኑ የሂሳብ መዙግብት እና ገንዖብ-ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር ወይም ዋናው 

ኦዱተር በሚሰይመው ኦዱተር በየአመቱ ይመረመራለ።  

44. የፋዯራሌ መንግሥት እና የክሌሌ መስተዲዴሮች የኢንቨስትመንት ጉባዓ መቋቋም  

የፋዯራሌ መንግሥት እና የክሌሌ መስተዲዴሮች የኢንቨስትመንት አስተዲዯርን 

በተመሇከተ በትብብር እና በቅንጅት የሚሰሩበት ጉባዓ በዘህ አዋጅ ተቋቁሟሌ።  

45. የጉባዓው ሥሌጣን እና ተግባር  

ጉባዓው፡-  

1. የተቃሇሇ እና የተቀናጀ የኢንቨስትመንት አሠራር ሇማስፇን በአገራዊ 

የኢንቨስትመንት አስተዲዯር ጉዲዮች በፋዯራሌ መንግሥት እና በክሌሌ 

መስተዲዴሮች መካከሌ የሚኖረውን ሁለን-አቀፌ የጎንዮሽ ግንኙነት እና ቅንጅት 

በበሊይነት ይመራሌ፤  

2. በኢንቨስትመንት አስተዲዯር የፋዯራሌ መንግሥት እና የክሌሌ መስተዲዴሮች 

በሚኖራቸው ሥሌጣን እና ኃሊፉነት ሪያ በሚነሱ ጉዲዮች ሊይ ይወስናሌ ወይም 
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የመፌትሔ ሀሳብ ይሰጣሌ፣ ውሳኔዎች ወይም የመፌትሔ ሀሳቦችም አግባብነት ሊሇው 

ተቋም እንዱተሊሇፈ በማዴረግ መፇጸማቸውን ያረጋግጣሌ፤  

3. የፋዯራሌ መንግሥት እና የክሌሌ መስተዲዴሮችን በሚያገናኙ የሥራ ሂዯቶች 

የኢንቨስትመንት አገሌግልት አፇጻጸምን ሇመገምገም የሚያስችሌ የክትትሌ 

ሥርዒት ይዖረጋሌ፣ የኢንቨስትመንት አገሌግልት አፇጻጸም እንቅፊት የሚሆኑ 

ጉዲዮችን መከሊከያ እና ማስተካከያ ሥርዒት ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤  

4. በዘህ አዋጅ መሠረት የሚካሄዴ ኢንቨስትመንትን መሠረት በማዴረግ ባሇሀብቶች 

የመሬት አቅርቦትን ጨምሮ ከክሌሌ የኢንቨስትመንት አስተዲዯር አካሊት 

የሚያገኙትን የቅዴመ-ኢንቨስትመንት እና ዴህረ-ኢንቨስትመንት አገሌግልት 

አሰጣጥን በማስመሌከት በሚነሱ መሠረታዊ ቅሬታዎች ወይም ጉሌህ 

አሇመግባባቶች ሊይ ውሳኔ ወይም የመፌትሔ ሀሳብ ይሰጣሌ።  

46. የጉባዓው አባሊት  

ጉባዓው የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፦  

1. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወይም ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በማይኖሩበት ጊዚ ምክትሌ ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ…...............................................ሰብሳቢ፤  

2. የሁለም ክሌልች ርዔሰ-መስተዲዴሮች እና የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር እና 

የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ከንቲባዎች…..........አባሌ፤  

3. ኮሚሽነሩ፣ የሁለም ክሌልች እና የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር እና የዴሬዲዋ 

ከተማ አስተዲዯር አግባብ ያሇው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት 

ኃሊፉዎች…............................................አባሌ፤ እና  

4. እንዯ አስፇሊጊነቱ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሰየሙ አባሊት።  

47. የጉባዓው ስብሰባዎች  

1. ጉባዓው በየስዴስት ወሩ አንዴ ጊዚ ይሰበሰባሌ፤ ሆኖም አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ወይም 

አስቸኳይ ጉዲይ ሲኖር በማናቸውም ጊዚ ሉሰበሰብ ይችሊሌ።  

2. ከግማሽ በሊይ የሚሆኑ የጉባዓው አባሊት በስብሰባ ከተገኙ ምሌዒተ-ጉባዓ ይሆናሌ።  

3. ጉባዓው በጉዲዮች ሊይ በመረጃ ሊይ የተመሠረተ ውይይት በማካሄዴ ውሳኔ ያሳሌፊሌ 

ወይም የመፌትሔ ሀሳቦችን ያጸዴቃሌ።  

4. ማናቸውም የፋዯራሌ መንግሥት ወይም የክሌሌ መስተዲዴር አካሌ የጉባዓውን 

ውሳኔዎች ወይም የመፌትሔ ሀሳቦች ይፇጽማሌ።  
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48. የጉባዓው ጽህፇት ቤት  

የጠቅሊይ ሚኒስትር ጽህፇት ቤት የጉባዓው ጽህፇት ቤት ሆኖ ያገሇግሊሌ።  

49. የጉባዓው ተቋማዊ አሠራር  

ጉባዓው አጠቃሊይ አሠራሩ የሚመራበት፣ ስብሰባዎቹ የሚካሄደበት፣ የሚያያቸው 

ጉዲዮች የሚቀርቡበት እና ውሳኔዎች ወይም የመፌትሔ ሀሳቦች የሚሰጡበትን 

ሥርዒት የሚወስን መመሪያ ያወጣሌ።  

50. ከክሌሌ የኢንቨስትመንት አስተዲዯር አካሊት ጋር የሚኖር ቅንጅት  

1. ወጥ የሆነ፣ የተቀናጀ እና የተቀሊጠፇ ብሔራዊ የኢንቨስትመንት አስተዲዯር 

ሥርዒትን ሇመመሥረት ኮሚሽኑ በክሌሌ ሕጎች ከሚመሠረቱ የኢንቨስትመንት 

አስተዲዯር እና ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በጥብቅ ትብብር ይሰራሌ።  

2. ሇዘህ ዒሊማ አፇጻጸም ኮሚሽኑ ከክሌልች ጋር የሚኖረውን ሁለን-አቀፌ የአሠራር 

ግንኙነት የሚመራ መመሪያ አግባብ ካሊቸው የክሌሌ የኢንቨስትመንት መስሪያ 

ቤቶች ጋር በጋራ ያዖጋጃሌ።  

3. ተጨባጭ የኢንቨስትመንት ዔዴልችን ሇማስተዋወቅ፣ የአስተዲዯር ሥራዎችን 

ሇማቀናጀት እና በሂዯቱም የክሌልችን ተሳትፍ ሇማጠናከር፣ እንዱሁም ከኮሚሽኑ 

የኢንቨስመንት ፇቃዴ ያገኙ ባሇሀብቶች በክሌሌ የሚያገኙትን የቅዴመ እና 

የዴህረ-ኢንቨስትመንት አገሌግልት የተሳሇጠ ሇማዴረግ እና የሚያጋጥሙ 

ማነቆዎችን ሇማቃሇሌ እንዱቻሌ በኮሚሽኑ ተቋማዊ መዋቅር ውስጥ ቋሚ የክሌሌ 

ኢንቨስትመንት አስተዲዯር ዳስኮች ይቋቋማለ።  

51. የኢንቨስትመንት መሬት አቅርቦትን በተመሇከተ የሚፇጸሙ አሠራሮች  

1. ክሌልች አግባብነት ባሊቸው የፋዯራሌ የመሬት አስተዲዯር ሕጎች የተሰጣቸውን 

ሥሌጣን መሠረት በማዴረግ ሇማምረቻ ዖርፌ፣ ሇእርሻ እና ላልች 

የኢንቨስትመንት መስኮች የሚውለ የመሬት አቅርቦት ጥያቄዎችን በተቀሊጠፇ 

ሁኔታ ያስተናግዲለ፣ ሇዘህ የሚሆን ግሌጽ እና ተገማች ሥርዒትም ሉዖረጉ 

ይችሊለ።  

2. ክሌልች ሇኢንቨስትመንት ሥራ የሚውሌ መሬትን አስቀዴሞ በመሇየት፣ በመመዯብ 

እና በአንዴ ተጠሪ ክሌሊዊ አካሌ ሥር በማዯራጀት መረጃዎቹን አግባብነት ሊሇው 

የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት ያስተሊሌፊለ።  
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3. በዘህ አዋጅ መሠረት ሇሚከናወን ኢንቨስትመንት የተሰጠ ፇቃዴን መሠረት 

በማዴረግ ሇክሌሌ አካሌ የሚቀርቡ የመሬት አቅርቦት ጥያቄዎች በተሳሇጠ ሁኔታ 

ተፇጻሚ እንዱሆኑ ኮሚሽኑ ከክሌሌ መስተዲዴሮች እና አግባብ ካሊቸው 

የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤቶች ጋር በመቀናጀት የማስተባበር እና የክትትሌ 

ሥራዎችን ያከናውናሌ።  

4. የኢንቨስትመንት ፇቃዴ በተሰጠው ባሇሀብት ሇኢንቨስትመንት ሥራ የሚውሌ 

መሬት አቅርቦት ጥያቄ የቀረበሇት የክሌሌ መስተዲዴር አካሌ ሇማምረቻ ዖርፌ 

የሚውሇውን መሬት በስሌሳ (60) ቀናት ውስጥ፤ ሇላልች ዖርፍች የሚውሌ መሬትን 

አስመሌክቶ በሚቀርብ ጥያቄ ሊይ ዯግሞ በዖጠና (90) ቀናት ውስጥ ምሊሽ እንዱሰጥ 

የሚያስችሌ ሌዩ አሠራር ክሌልች ሉዖረጉ ይችሊለ።  

52. የኢንቨስትመንት-ነክ መረጃዎችን ማቅረብ  

1. ኮሚሽኑ በዘህ አዋጅ የተሰጠውን ሥሌጣን እና ተግባር በአግባቡ መወጣት እንዱችሌ 

አግባብነት ያሊቸው የፋዯራሌ መንግሥት እና የክሌሌ መስተዲዴር አካሊት ሇተሇያዩ 

ኢንቨስትመንት ፔሮጀክቶች የሚውለ መሬቶችን፣ የመሬት አጠቃቀም ፔሮፊይሌ 

እና ላልች አስፇሊጊ፣ የተሟለ እና ወቅታዊ ኢንቨስትመንት-ነክ መረጃዎችን 

ሇኮሚሽኑ ማስተሊሇፌ አሇባቸው።  

2. እያንዲንደ አግባብ ያሇው የክሌሌ ኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት ስሇክሌለ የሀብት 

ክምችት እና የኢንቨስትመንት ዔዴሌ የተጠናቀረ መረጃ፣ እንዱሁም ስሇክሌለ 

ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የተዖጋጁ ወቅታዊ ሪፕርቶችን ሇኮሚሽኑ ያስተሊሌፊሌ።  

ክፌሌ ዖጠኝ 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

53. የኢንደስትሪ ፒርኮች  

በዘህ አዋጅ በላሊ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በስተቀር የኢንደስትሪ ፒርኮችን የተመሇከቱ 

ላልች አግባብነት ያሊቸው የኢንቨስትመንት ሕጎች ተፇጻሚነት ይቀጥሊሌ።  

54.  ላልች ሕጎችን የማክበር እና ዖሊቂ የማህበራዊ እና የአካባቢ ጉዲዮች ግዳታ  

1. ማንኛውም ባሇሀብት የኢንቨስትመንት ተግባሩን የአገሪቱን ሕጎች በማክበር 

ያከናውናሌ። 
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2. ማንኛውም ባሇሀብት የኢንቨስትመንት ፔሮጀክቱን ተግባራዊ ሲያዯርግ የአካባቢ 

ጥበቃ ዯረጃዎች እና የማህበራዊ አካታችነት ዒሊማዎችን ጨምሮ ሇዖሊቂ ማህበራዊ 

እና አካባቢያዊ እሴቶች ሌዩ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ አሇበት።  

55. ዯንብ እና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን  

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ያወጣሌ።  

2. ቦርደ፣ ኮሚሽኑ፣ የኢትዮጵያ ሲቪሌ አቪየሽን ባሇሥሌጣን፣ የኢትዮጵያ ኢነርጂ 

ባሇሥሌጣን፣ እና የኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ባሇሥሌጣን ይህን አዋጅ እና ይህን 

አዋጅ ሇማስፇጸም የሚወጣ ዯንብን ሇማስፇጸም መመሪያ ሉያወጡ ይችሊለ።  

56. የተሻሩ እና ተፇጻሚነት የላሊቸው ሕጎች  

1. የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 769/2004 (እንዯተሻሻሇ) እና የኢትዮጵያ 

ኢንቨስትመንት ቦርዴን እና የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽንን ሇማቋቋም 

የወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 313/2006 በዘህ አዋጅ ተሽረዋሌ። 

2. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 313/2006 ተቋቁሞ የነበረው የኢትዮጵያ 

ኢንቨስትመንት ኮሚሽን መብቶች እና ግዳታዎች በዘህ አዋጅ መሠረት እንዯገና 

ሇተቋቋመው ኮሚሽን ተሊሌፇዋሌ።  

3. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም አሠራር በዘህ አዋጅ በተሸፇኑ 

ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም።  

57. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ  

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 56 የተዯነገገው ቢኖርም ይህ አዋጅ በሥራ ሊይ ከመዋለ በፉት 

የተፇቀደ ኢንቨስትመንቶችን በተመሇከተ በአዋጅ ቁጥር 769/2004 (እንዯተሻሻሇ) እና 

አዋጁን ሇማስፇጸም በወጡ ዯንቦች እና መመሪያዎች መሠረት የተሰጡ መብቶች እና 

ጥቅሞች ተፇጻሚነት ይቀጥሊሌ።  

58. አዋጁ የሚጸናበት ጊዚ  

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ።  

አዱስ አበባ መጋቢት 24 ቀን 2012 ዒ.ም 

ሣህሇወርቅ ዖውዳ 

የኢትዮጽያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 473/2012 ዒ.ም 

የስትራቴጂያዊ ጉዲዮች ኢንስቲትዩትን ሇማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ስሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር1097/2011 አንቀጽ 5 እና 34 

መሰረት ይህንን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ "የስትራቴጂያዊ ጉዲዮች ኢንስቲትዩትን ሇማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ዯንብ ቁጥር 473/2012" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር ፤በዘህ ዯንብ ውስጥ፡- 

1. "ሚኒስቴር" ወይም ሚኒስትር ማሇት የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስተር ነው፤ 

2. "ኢንስቲትዩት" ማሇት የስትራቴጂያዊ ጉዲዮች ኢንስቲትዩት ነው፤ 

3. “ስትራቴጂያዊ ጉዲዮች ማሇትሀገራዊ፣ቀጠናዊና ዒሇምአቀፊዊ የሰሊም፣ የፀጥታና 

ዯህንነት፣ የውቅረ-መንግሥት፣ የሀገረ መንግሥት፣ የዱሞክራሲ ሥርዒት ግንባታ፣ ህገ 

መንግስታዊነት፣ ማህበራዊ፣ ታሪካዊ፣ ሀሳባዊ፤ ህጋዊና ተቋማዊ የፕሉሲና 

ስትራቴጂያዊ ጉዲዮችን ያካትታሌ፤ 

4. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው ሴትንም ያካትታሌ፡፡ 

3. መቋቋም 

1. የስትራቴጂያዊ ጉዲዮች ኢንስቲትዩት (ከዘህ በኋሊ "ኢንስቲትዩት" እየተባሇ የሚጠራ) 

የህግ ሰውነት ሆኖ በዘህ ዯንብ ተቋዉማሌ፡፡ 

2. ኢንስቲትዩቱ ተጠሪነቱ ሇሚኒስቴሩ ይሆናሌ፡፡ 

4. ዋና መሥሪያ ቤት 

የኢንስቲትዩቱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ በማናቸውም 

ስፌራ ቅርንጫፌ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

5. የኢንስቲትዩቱ ዒሊማ 

ኢንስቲትዩቱ የሚከተለት ዒሊማዎች ይኖሩታሌ፦ 

1. የሀገሪቱን የሰሊም የዯህንነትና የውጭ ግንኙነት ፕሉሲና ስትራቴጂ መሰረት 

በማዴረግ የምርምር ስራዎችን፣ ጥናቶችን፣ ትንተናዎችን፣ ሴሚናሮችን፣ 
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አውዯጥናቶችን፣ የውይይትና የገሇፃ መዴረኮችን በማከናወን አማራጭ የፕሉሲ 

አቅጣጫዎችን በማፇሊሇግ ምክረ ሀሳብ የማቅረብ፣ 

2. የሀገር ውስጥ፣ አካባቢያዊ፣  ቀጠናዊና ዒሇምአቀፊዊ የሰሊም፣ የፀጥታና የዯህንነት 

ኩነቶች፣ ክስተቶች፣ ስጋቶችና አዛማሚያዎች ሊይ የምርምርና የጥናት ተግባራትን 

በማከናወን የሌህቀት ማዔከሌ ሆኖ የማገሌገሌ፤ 

3. የውቅረ-መንግስት፣የሀገረ-መንግስት፣የዱሞክራሲ ሥርዒት ግንባታ እና ሕግ 

መንግስታዊነት, ማህበራዊ፣ ታሪካዊ፣ ሀሳባዊ፤ ህጋዊና ተቋማዊ መሰረት ጥናቶችን 

፣ትንተናዎችን፣ሴሚሜናሮችን ፣ዏውዯ ጥናቶችን፣ የውይይት እና የገሇፃ መዴረኮችን 

በማከናወን አማራጭ የፕሉሲ አቅጣጫዎችን በማፇሊሇግ ምክረ ሃሳብ 

የማቅረብ፤ 

4. ሰሊምና መረጋጋት ይበሌጥ እንዱጏሇብት የሚረደ የግንዙቤና የክህልት ማስፊፉያ 

ስሌጠናዎችን የማካሄዴ፡፡  

6. የኢንስቲትዩቱ ሥሌጣንና ተግባር 

ኢንስቲትዩቱ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. ዒበይት የሆኑ ሀገራዊ፣ ክፌሇ ዒሇማዊ እና ዒሇም አቀፊዊ ጉዲዮች ሊይ መረጃዎችን 

የመሰብሰብ፣ የመተንተንና የምርምር 

2. ሀገራዊ የሰሊም፣ ዯህንነትና የውጭ ግንኙነት ፕሉሲና ስትራቴጂ እንዱሁም አፇፃፀም 

ሊይ ጥናትና ምርምር በማዴረግ አማራጭ የአፇፃፀም ሥሌቶች ሊይ ምክረ ሃሳብ 

ያቀርባሌ፣ፀ፤ 

3. በሰሊምና ዯህንነት ፣ ሀገራዊ  መግባባት፣ በዱሞክራሲያዊ ሥርዒት ግንባታና የውጭ 

ግንኙነት ሪያ በጥናትና መረጃ የተዯገፇ የማማከር አገሌግልቶችን ይሰጣሌ፤ 

4. የሰሊምና ዯህንነት፣ የዱሞክራሲያዊ ሥርዒት ግንባታና የውጭ ግንኙነት በሚመሇከቱ 

ጉዲዮች አጫጭር ሥሌጠናዎችን እንዱሁም ሴሚሜናሮች፣ ዏውዯ ጥናቶች፣ 

ሲምፕዘየሞች፣ ጉባዓዎች እና ላልች የዔውቀት፣ የሌምዴ ሌውውጥና የክርክር 

መዴረኮችን ያዖጋጃሌ፤ 

5. ተመሳሳይ ዒሊማ ካሊቸው ላልች  ዒሇምአቀፌና ሀገር በቀሌ መንግሥታዊና 

መንግሥታዊ ካሌሆኑ  ዴርጅቶች ጋር የትብብር ግንኙነት ይመሰርታሌ፣ የጋራ 

መዴረኮችን ያዖጋጃሌ፣ 

6. የጥናት እና የምርምር ውጤቶችን ያሳትማሌ፣ያሰራጫሌ፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

441 

 

7. የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፣በስሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፤ 

8. ዒሊማዎቹን ከግብ ሇማዴረስ የሚረደ ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ 

7. አዯረጃጀት 

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሇው አዯረጃጀት ይኖረዋሌ 

1. በመንግሥት የሚሜሾም ዋና ዲይሬክተር እና እንዯአስፇሊጊነቱ ምክትሌ ዋና 

ዲይሬክተሮች፤ እና 

2. አስፇሊጊው ሠራተኞች፤ይኖሩታሌ፡፡ 

8. የዋና ዲይሬክተሩ ሥሌጣን እና ተግባር 

1.  ዋና ዲይሬክተሩ የኢንስቲትዩቱ ዋና ሥራ አስፇፃሚ በመሆን የኢንስቲትዩቱን 

ሥራዎች ይመራሌ፣ያስተዲዴራሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ዋና ዲይሬክተሩ፦ 

ሀ) በዘህ ዯንብ አንቀጽ 5 የተመሇከቱትን የኢንስቲትዩቱን ሥሌጣንና ተግባራት 

በሥራ ሊይ ያውሳሊሌ፣ 

ሇ) የኢንስቲትዩቱን ሠራተኞችና ተመራማሪዎች በፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕጏች 

መሰረት  ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

ሏ) የኢንስቲትዩቱን የሥራ መርሀ ግብሮች  አዖጋጅቶ ይፇጽማሌ፣ ያስፇጽማሌ፤ 

መ) የኢንስቲትዩቱን ዒመታዊ በጀት ያዖጋጃሌ፣ ሇመንግሥት ቀርቦ ሲፀዴቅ በሥራ   

ሊይ ያውሳሊሌ፤ 

ሠ) ሇኢንስቲትዩቱ በተፇቀዯሇት የሥራ መርሀ ግብርና በጀት መሰረት ገንዖብ ወጪ 

ያዯርጋሌ፤ 

ረ) ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በማዯረጉ ግንኙነቶች ኢንስቲትዩቱን ይወክሊሌ፣ 

ሰ) የኢንስቲትዩቱን የሥራ አፇፃፀምና  የሂሳብ ሪፕርቶች ያዖጋጃሌ፡፡ 

3. ዋና ዲይሬክተሩ ሇሥራ ቅሌጥፌና ባስፇሇገ መጠን ከሥሌጣን እና ተግባራቱ በከፉሌ 

በውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

9. የምክትሌ ዋና ዲይሬክተሮች ሥሌጣንና ተግባራት 

1. ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሮች፦ 

ሀ) የኢንስቲትዩቱን ሥሌጣን እና ተግባራትአፇፃፀም በሚመሇከት ዋና ዲይሬክተሩን 

ያግዙለ፣ 
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ሇ) በተመዯቡበት የሥራ መስኮች የሚከናወኑ ተግባራትንና ፔሮጀክቶችን ሥራ 

ይቆጣጠራለ፤ 

ሏ) በዋና ዲይሬክተሩ የሚሰጡ መመሪያዎችን እና ውሳኔዎችን አፇፃፀም 

ይከታተሊለ፣ ያስፇጽማለ፤ 

መ) በዋና ዲይሬክተሩ ተሇይተው የሚሰጡ ላልች ተግባራትን ያከናውናለ፡፡ 

2. ዋና ዲይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዚ ተሇይቶ ውክሌና የተሰጠው ምክትሌ ዋና 

ዲይሬክተር  የኢንስቲትዩቱን ሥራ ይመራሌ፣ያስተባብራሌ፡፡ 

10. በጀት 

የኢንስቲትዩቱ በጀት በመንግሥት የሚመዯብ ይሆናሌ፡፡ 

11. የሂሳብ መዙግብት 

1. ኢንስቲትዩቱ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዙግብት ይይዙሌ፡፡ 

2. የኢንስቲትዩቱ የሂሣብ መዙግብትና ገንዖብ ነክ ሰነድች በዋና ኦዱተር ወይም ዋናው 

ኦዱተር በሚሰይመው ኦዱተር በየዒመቱ ይመረመራሇለ፡፡ 

3. ኢንስቲትዩቱ የውስጥ ኦዱተር ይኖረዋሌ፡፡  

12. የተሻሩና ቲፇፃሚነት የላሊቸው ህጎች 

1. የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂያዊ በጥናት ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 347/2007 ዯንብ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ይህን ዯንብ የሚቃረኑ ላልች ዯንቦችና መመሪያዎች በዘህ ዯንብ የተሸፇኑ ጉዲዮችን 

በሚመሇከት ተፇፃሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

13. የመብትና ግዳታ መተሊሇፌ  

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 347/2007 ተቋቁሞ የነበረው የኢትዮጵያ የውጭ 

ግንኙነት ስትራቴጂያዊ ጥናት ኢንስቲትዩት መብቶችና ግዳታዎች በዘህ ዯንብ 

ሇኢንስቲትዩቱ ተሊሌፇዋሌ፡፡ 

14. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ነሏሴ 20 ቀን 2012 ዒ.ም 

አብይ አሕመዴ(ድ/ር) 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ዯንብ ቁጥር 270/200597 

ስሇኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ስሇተከሇለ የሥራ መስኮች 

የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 አንቀጽ 5 እና 

በኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 769/2004 አንቀጽ 39 መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች የተከሇለ 

የሥራ መስኮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 270/2005” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፡ 

1. “አዋጅ” ማሇት የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 769/2004 ነው፤ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 የተሰጡ ትርጓሜዎች ሇዘህ ዯንብም ተፇፃሚ ይሆናለ፤ 

3. “ኤጀንሲ” ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 269/2005 እንዯገና 

የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ነው፤98 

4. “ቦርዴ” ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 269/2005 አንቀጽ 6(1) 

የተመሇከተው የኢንቨስትመንት ቦርዴ ነው፤99 

5. “የካፑታሌ ዔቃ” ማሇት ምርት ሇማምረት ወይም አገሌግልት ሇመስጠት 

የሚያስችለ የማምረቻ ወይም አገሌግልት መስጫ መሣሪያዎች ወይም ዔቃዎች 

እና አክሰሰሪዎቻቸው ሲሆኑ፤ ሇእነዘሁ አገሌግልት የሚውለ የወርከ ሾፔ እና 

የሊብራቶሪ መሣሪያዎችንና ዔቃዎችን ይጨምራሌ፤ 

                                                           
97

 በ26/78(2012) ዯ.474 አንቀፅ 20(1) እና 21 መሰረት የዘህ ዯንብ የኢንቨስትመንት (የሥራ) መስኮችን 
የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች በዘህ ዯንብ የተሻሩ ሲሆን የኢንቨስትመንት ማበረታቻን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች 
በላሊ ሕግ እስኪሻሩ ዴረስ እንዯጸኑ ይቆያለ። 
98 በ20/63 (2006) ዯ. 313 መሠረት ይህ ዯንብ የተሻረ እና ኤጀንሲው ፇርሶ በ“የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት 
ኮሚሽን” የተተካ ሲሆን በዯንቡ ውስጥ “ኤጀንሲ” የሚሇው “ኮሚሽን” በሚሌ ተተክቶ ይነበብ፡፡ 
99 በ20/63 (2006) ዯ. 313 ቦርደ እንዯገና ተቋቁሟሌ፡፡ 
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6. “የግንባታ ዔቃ” ማሇት ሇኢንቨስትመንት ፔሮጀክት ግንባታ የሚያገሇግለ 

መሠረታዊ ግብዒቶችን ያጠቃሌሊሌ፤ 

7. “የጉምሩክ ቀረጥ” ማሇት በገቢ ዔቃዎች ሊይ የሚጣለ ቀጥተኛ ያሌሆኑ 

ታክሶችንም ይጨምራሌ፤ 

8. “የገቢ ግብር” ማሇት የፋዳራለ መንግሥት ወይም የክሌሌ መንግሥታት ወይም 

የሁሇቱ የጋራ ገቢ የሆነ በትርፌ ሊይ የሚጣሌ ታክስ ነዉ፡፡ 

9. “ነባር ዴርጅት” ማሇት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ወይም ላሊ አግባብነት ያሇው ፇቃዴ 

ኖሮት በማምረት ወይም አገሌግልት በመስጠት ሊይ ያሇ ዴርጅት ነው።100 

3. ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ስሇተከሇለ የሥራ መስኮች 

1. የሚከተለት የሥራ መስኮች ኢትዮጵያዊ ዚግነት ባሊቸው ባሇሀብቶች ብቻ 

የሚካሄደ ይሆናለ፤ 

ሀ) ባንክ፣ የኢንሹራንስ እና አነስተኛ የብዴርና የቁጠባ ተቋም ሥራዎች፤ 

ሇ) ዔቃዎችን የማሸግ፣ የማስተሊሇፌ እና የመርክብ ውክሌና አገሌግልቶች፤ 

ሏ) የብሮዴካስቲንግ አገሌግልት፤ 

መ) የመገናኛ ብኀን ሥራዎች፤ 

ሠ) የጥብቅና እና የሕግ ማማከር አገሌግልት፤ 

ረ) አገር በቀሌ ባህሊዊ መዴኃኒቶችን ማዖጋጀት፤ 

ሰ) የማስታወቂያ፣ የፔሮሞሽን እና የትርጉም ሥራዎች፤  

ሸ) እስከ 50 መንገዯኞች የመጫን አቅም ባሇው አውሮፔሊን የሚሰጥ የአገር 

ውስጥ የመንገዯኞች የአየር ትራንስፕርት አገሌግልት፡፡ 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አፇጻጸም አንዴ የንግዴ ማኅበር ኢትዮጵያዊ 

ዚግነት አሇው የሚባሇው የማኅበሩ ካፑታሌ ሙለ በሙለ በኢትዮጵያውያን 

ባሇቤትነት የተያዖ እንዯሆነ ነው፡፡ 

4. ሇውጭ ባሇሀብቶች ስሇተፇቀደ የሥራ መስኮች 

1. ከዘህ ዯንብ ጋር ተያይዜ በሚገኘው ሠንጠረዥ ተራ ቁጥር 1.3.3፣ 1.4.2፣ 1.7፣ 

1.11.3፣ 1.11.4፣ 5.3፣ 6.2፣ 8.2፣ 9.2፣ 9.3 እና 12 ከተመሇከቱት በስተቀር 

በሠንጠረዞ በተመሇከቱት ላልች የሥራ መስኮች የውጭ ባሇሀብት ኢንቨስት 

ማዴረግ ይፇቀዴሇታሌ፡፡ 
                                                           
100 በ20/62 (2006) ዯ. 312 አንቀፅ 2(1) መሠረት አዱስ የገባ ነዉ፡፡ 
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2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም በአዋጁ አንቀጽ 6(1) እና (2) 

እንዱሁም በዘህ ዯንብ አንቀጽ 3(1) ከተመሇከቱት በስተቀር የዉጭ ባሇሀብቶች 

በሠንጠረዟ ከተዖረዖሩት ውጭ በላልች የሥራ መስኮች እንዱሳተፈ ቦርደ 

ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሠረት በኢንቨስትመንት ሥራ 

የተሠማራ ማንኛውም የውጭ ባሇሀብት ሇሥራው የሚያስፇሌገው የግሌ የንግዴ 

የመንገዴ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ ባሇቤት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ 

5. ሇአዱስ ዴርጅት ስሇሚሰጥ የገቢ ግብር ማበረታቻ 

1. አዱስ ዴርጅት ሇማቋቋም ኢንቨስት የሚያዯርግ ባሇሀብት ከዘህ ዯንብ ጋር 

በተያያዖው ሠንጠረዥ በተመሇከተው መሠረት የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ 

ተጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. አዱስ ዴርጅት ሇማቋቋም፡- 

ሀ) በጋምቤሊ ሕዛቦች ክሌሌ፤ 

ሇ) በቤንሻንጉሌ/ጉሙዛ ክሌሌ፤ 

ሏ) በአፊር ክሌሌ (ከአዋሽ ወንዛ እስከ 15 ኪል ሜትር ግራና ቀኝ ካለ 

አካባቢዎች በስተቀር)፤ 

መ) በሱማላ ክሌሌ፤ 

ሠ) በኦሮሚያ ክሌሌ በጉጂና ቦረና ዜኖች፤ ወይም 

ረ) በዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዛቦች ክሌሌ በዯቡብ ኦሞ ዜን፣ በሰገን 

(ዯራሼ፣ አማሮ፣ ኮንሶና ቡርጂ) አካባቢ ሕዛቦች ዜን፣ በቤንች ማጂ ዜን፣ በሸካ 

ዜን፣ በዲውሮ ዜን፣ በከፊ ዜን ወይም በኮንታና በባስኬቶ ሌዩ ወረዲዎች፤ 

ኢንቨስት የሚያዯርግ ባሇሀብት በሠንጠረዟ በተመሇከተው መሠረት 

የሚያገኘው የገቢ ግብር ማበረታቻ ጊዚ ከተጠናቀቀ በኋሊ ሇሦስት ተከታታይ 

ዒመታት በየዒመቱ የ30 በመቶ የገቢ ግብር ቅናሽ ይዯረግሇታሌ፡፡ 
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6. ሇነባር ዴርጅት ማስፊፉያ ወይም ማሻሻያ ስሇሚሰጥ የገቢ ግብር ማበረታቻ 

በአዋጁ አንቀጽ 2(8) መሠረት ነባር ዴርጅቱን ያስፊፊ ወይም ያሻሻሇ ባሇሀብት 

ከማስፊፉያው ወይም ከማሻሻያው በሚያገኘው ተጨማሪ ገቢ ከዘህ ዯንብ ጋር 

በተያያዖው ሠንጠረዥ መሠረት ከገቢ ግብር ነፃ የመሆን መብት ያገኛሌ። 

7. ምርቱን ወይም አገሌግልቱን ወዯ ውጭ ሇሚሌክ ባሇሀብት ስሇሚሰጥ ተጨማሪ የገቢ 

ግብር ማበረታቻ 101 

1. ማንኛውም ባሇሀብት ቢያንስ 60 በመቶ የሚሆነውን ምርቱን ወይም አገሌግልቱን 

ወዯ ውጭ የሚሌክ ወይም ወዯ ውጭ ሇሚሌክ ባሇሀብት በምርት ወይም 

በአገሌግልት ግብዒት የሚያቀርብ ከሆነ በሠንጠረዟ ከተፇቀዯሇት በተጨማሪ 

ሇሁሇት ዒመት ከገቢ ግብር ነፃ ይሆናሌ፡፡ 

2. በኢንደስትሪ ሌማት ቀጠና ውስጥ ኢንቨስት ያዯረገ ባሇሀብት ካቋቋመው 

የማምረቻ ፊብሪካ 80 በመቶ ወይም ከዘያ በሊይ የሚሆነውን ምርት ወዯ ውጭ 

የሚሌክ ከሆነ ወይም ምርቱን ወዯ ውጭ ሇሚሌክ ባሇሃብት በምርት ግብዒትነት 

የሚያቀርብ ከሆነ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና ከዘህ ዯንብ ጋር ተያይዜ 

በሚገኘው ሠንጠረዥ በተመሇከተው መሠረት ከሚያገኘው ማበረታቻ በተጨማሪ 

ኢንቨስትመንቱ የተካሄዯው በአዱስ አበባ ወይም በአዱስ አበባ ሪያ የኦሮሚያ 

ሌዩ ዜን በሚገኝ የኢንደስትሪ ቀጠና ውስጥ ከሆነ ሇ2 ዒመት ወይም በላሊ 

አካባቢ በሚገኝ የኢንደስትሪ ቀጠና ውስጥ ከሆነ ሇ4 ዒመት የገቢ ግብር 

ማበረታቻ ያገኛሌ። 

3. አዋጁ ከመውጣቱ በፉት ከመንግስት ጋር ስምምነት በመዴረስ የተቋቋመ ወይም 

የሚቋቋም የግሌ ኢንደስትሪ ሌማት ቀጠና ውስጥ የተሠማራ ወይም የሚሠማራ 

ባሇሀብት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተውን ቅዴመ ሁኔታ ካሟሊ 

በዘሁ ንዐስ አንቀጽ የተመሇከተውን ማበረታቻ ያገኛሌ፡፡ 

 

 

 

 

                                                           
101 የዘህ አንቀጽ ነባሩ ዴንጋጌ በ20/62 (2006) ዯ. 312 አንቀጽ 2(3) መሰረት ንዐስ አንቀጽ (1) ሆኖ፣ ንዐስ 
አንቀጾች (2) እና (3) አዱስ የገቡ ናቸዉ፡፡ 
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8. መረጃ ስሇማቅረብ 102 

ማንኛውም ባሇሀብት በዘህ ዯንብ አንቀጽ 5፣ 6 እና 7 ሇተመሇከቱት የገቢ ግብር ነፃ 

ማበረታቻዎች ተጠቃሚ የሚሆነው አስፇሊጊውን መረጃ አግባብ ሊሇው የግብር 

ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት ሲያቀርብ ይሆናሌ፡፡ 

9. ከገቢ ግብር ነፃ የመሆኛ ዖመን መቆጠር ስሇሚጀምርበት ጊዚ 

1. ከገቢ ግብር ነፃ የመሆኛ ዖመን መቆጠር የሚጀምረው ባሇሀብቱ ማምረት ወይም 

አገሌግልት መስጠት ከጀመረበት ጊዚ አንስቶ ይሆናሌ፡፡ 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አፇጻጸም አግባብ ያሇው የኢንቨስትመንት አካሌ 

ባሇሀብቱ ማምረት ወይም አገሌግልት መስጠት የጀመረበትን ጊዚ ሇሚመሇከተው 

የግብር ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት ያሳውቃሌ። 

10. በገቢ ግብር ነፃ የመሆኛ ዖመን ገቢን ስሇማሳወቅ 

የገቢ ግብር ማበረታቻ ተጠቃሚ የሆነ ማንኛውም ባሇሀብት ከገቢ ግብር ነፃ በሆነበት 

ዖመን የሚያገኘውን ገቢ አግባብ ሊሇው የገቢ ግብር ሰብሳቢ መሥሪያ ቤት 

በየዒመቱ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

11. ኪሣራን ስሇማስተሳሇፌ 

1. ከገቢ ግብር ነፃ የመሆን ማበረታቻ በተሰጠበት ዖመን ውስጥ ኪሣራ ያጋጠመሙ 

ማንኛውም ባሇሀብት ከገቢ ግብር ነፃ የመሆኛ ዖመኑ ከተጠናቀቀ በኋሊ የዘሁ 

ዖመን ግማሽ ሇሚሆን ጊዚ ኪሣራው ይተሊሇፌሇታሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ኪሳራን የማስተሊሇፌ ዖመን 

ሲሰሊ ግማሽ ዒመት ያጋጠመ እንዯሆነ እንዯሙለ የገቢ ግብር ዖመን 

ይቀጠራሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው ቢኖርም በገቢ ግብር ነፃ 

የመሆኛ ዖመን ኪሣራ የዯረሰበት ማንኛውም ባሇሀብት የዯረሰበትን ኪሣራ 

ከአምስት የገቢ ግብር ዖመን በሊይ ማስተሊሇፌ አይችሌም። 

 

 

                                                           
102 ነባሩ አንቀፅ 8 በ20/62 (2006) ዯ. 312 አንቀፅ 2(4) ተሰርዜ ከአንቀጽ 9 እስከ 18 ያለት እንዯ ቅዯም 
ተከተሊቸው ከአንቀጽ 8 እስከ 17 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ማበረታቻ 

12. የካፑታሌና የግንባታ ዔቃዎች ከጉምሩክ ቀረጥ ስሇመሆን 

1. ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ ተራ ቁጥር 7፣ 11፣ 14 እና 15 

የተመሇከቱን ሳይጨምር በሠንጠረዟ ከተዖረዖሩት የሥራ መስኮች በአንደ 

የተሠማራ ማንኛም ባሇሀብት ሇሚያቋቁመው አዱስ ዴርጅት ወይም ነባር 

ዴርጅቱን ሇማስፊፊት ወይም ሇማሻሻሌ የሚያስፇሌጉ የካፑታሌና የግንባታ 

ዔቃዎች ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ማስገባት ይችሊሌ። 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አፇፃፀም ባሇሃብቱ ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻ እንዱገቡ 

የሚፇሌጋቸውን የካፑታሌና የግንባታ ዔቃዎች ዛርዛር ሇሚመሇከተው 

የኢንቨስትመንት አካሌ በቅዴሚያ በማቅረብ ማስፇቀዴ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ማበረታቻ ተጠቃሚ የሆነ ባሇሃብት ከአገር ውስጥ የማምረቻ 

ኢንደስትሪዎች የካፑታሌ ወይዎ የግንባታ ዔቃዎችን ሲገዙ ዔቃዎቹን ሇማምረት 

በግብዒትነት በዋለት ጥሬ ዔቃዎች ወይም አካልች ሊይ የተከፇሇው የጉምሩክ 

ቀረጥ ተመሊሽ ይዯረግሇታሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ መሠረት የጉምሩክ ቀረጥ ማበረታቻ የሚፇቀዴሇት ማንኛውም 

ባሇሀብት ዋጋቸው ከካፑታሌ ዔታዎች ጠቅሊሊ ዋጋ 15 በመቶ የማይበሌጡ 

መሇዋወጫዎችን ፔሮጀክቱ ማምረት ወይም አገሌግልት መስጠት ከጀመረበት 

ጊዚ ጀምሮ እስከ አምስት ዒመት ዴረስ ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ እንዱያስገባ 

ይፇቀዴሇታሌ፤ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡-103 

ሀ) በማምረቻ ኢንደስትሪ ወይም በግብርና የሥራ መስክ የተሠማራና ቢያንስ 

200,000 የአሜሪካን ድሊር ወይም በወቅቱ ምንዙሪ ተመጣጣኝ የኢትዮጵያ 

ብር ካፑታሌ ኢንቨስት ያዯረገና ቢያንስ ሇ50 ኢትዮጵያውያን ቋሚ የሥራ 

ዔዴሌ የፇጠረ ማንኛውም ባሇሀብት ሇነባር ዴርጅቱ የሚያስፇሌጉትን 

የካፑታሌ ዔቃዎች በማናቸውም ጊዚ ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ እንዱያስገባ 

ይፇቀዴሇታሌ፤ 

                                                           
103 ይህ ንዐስ አንቀፅ በ20/62 (2006) ዯ. 312 አንቀፅ 2(5) መሰረት አዱስ የገባ ነዉ፡፡ 
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ሇ) በላሊ የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ማበረታቻ በሚፇቀዴበት የሥራ መስክ የተሠማራና 

ቢያንስ 200,000 የአሜሪካን ድሊር ወይም በወቅቱ ምንዙሪ ተመጣጣኝ 

የኢትዮጵያ ብር ካፑታሌ ኢንቨስት ያዯረገና ቢያንስ ሇ50 ኢትዮጵያውያን 

ቋሚ የሥራ ዔዴሌ የፇጠረ ማንኛውም ባሇሀብት የንግዴ ሥራ ፇቃዴ ወይም 

ላሊ አግባብነት ያሇው ፇቃዴ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 5 ዒመት ባሇው 

ጊዚ ውስጥ ሇነባር ዴርጅቱ የሚያስፇሌጉትን የካፑታሌ ዔቃዎች ከጉምሩክ 

ቀረጥ ነፃ እንዱያስገባ ይፇቀዴሇታሌ፡፡ 

13. የተሽከርካሪዎች ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ መሆን 

ተሽከርካሪዎች ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ ቀረጥ ነፃ ሆነው የሚገቡበት ሁኔታ 

የኢንቨስትመንት ፔሮጀክቶችን ዒይነትና ባህሪ መሠረት በማዴረግ ቦርደ 

በሚያወጣው መመሪያ የሚወስን ይሆናሌ፡፡ 

14. ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ሆኖ የገባ ዔቃን ስሇማስተሊሇፌ 

1. ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ሆኖ የገባ ማናቸውም የካፑታሌ ወይም የግንባታ ዔቃ ወይም 

ተሽከርካሪ ተመሳሳይ የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ መብት ሊሇው ሰዉ ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገዉ ቢኖርም አስቀዴሞ ተገቢው 

የጉምሩክ ቀረጥ ተከፌል የካፑታሌ ወይም የግንባታ ዔቃው ወይም ተሽከርካሪው 

የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ መብት ሇላሇው ሰዉ ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ 

3. ባሇሀብቱ ከጉምሩከ ቀረጥ ነፃ ሆኖ ያስገባውን የካፑታሌ ወይም የግንባታ ዔቃ 

ወይም ተሽከርካሪ መሌሶ ከአገር እንዱወጣ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

4. የዘህን አንቀጽ ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ማንኛውም ባሇሀብት አግባብ ባሇው 

የጉምሩክ አዋጅ ዴንጋጌ መሠረት ይቀጣሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

15. ስሇተሻረና ተፇጻሚነት ስሇማይኖረው ሕግ 

1. ስሇኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ስሇተከሇለ የሥራ 

መስኮች የወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 84/1995 (እንዯተሻሻሇ) 

በዘህ ዯንብ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ከዘህ ዯንብ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ሌምዴ 

በዘህ ዯንብ የተሸፇኑ ጉዲዮችን በተመሇከተ ተፇፃሚነት አይኖረዉም፡፡ 
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16. የመሸጋገሪሪያ ዴንጋጌ 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 16 የተዯነገገው ቢኖርም ስሇኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና 

ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ስሇተከሇለ የሥራ መስኮች በወጣው የሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 84/1995 (እንዯተሻሻሇ) እና ዯንቡን ሇማስፇጸም በወጡ 

መመሪያዎች መሠረት የተፇቀደ ማበረታቻዎች ተፇፃሚነት ይቀጥሊሌ። 

2. ስሇኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና ሇአገር ውስጥ ባሇሀብቶች ስሇተከሇለ የሥራ 

መስኮች በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 84/1995  

(እንዯተሻሻሇ) እና ዯንቡን ሇማስፇጸም በወጡ መመሪያዎች መሠረት ሇተፇቀደ 

ማበረታቻዎች ብቁ ሆኖ በመብቱ ያሌተጠቀመ ባሇሀብት በዘህ ዯንብ መሠረት 

በሚፇቀደ ማበረታቻዎች ተጠቃሚ ሇመሆን ከመረጠ ይህንኑ አግባብ ሊሇው 

የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት በማስታወቅ የመብቱ ተጠቃሚ ሇመሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

17. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ህዲር 20 ቀን 2005 ዒ.ም 

     ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ሠንጠረዥ 

የኢንቨስመንት መስኮች እና የገቢ ግብር ማበረታቻዎች 

 

ተ.

ቁ 
የኢንቨስትመንት መስክ 

በአዱስ አበባና 

በአዱስ አበባ 

ሪያ የኦሮሚያ 

ሌዩ ዜን 

በላልች 

አካባቢዎች 

1 የማምረቻ ኢንደስትሪ   

 

1.1  የምግብ ኢንደስትሪ   

1.1.1  ሥጋና የሥጋ ውጤቶችን 

ማቀነባበር 

1.1.2  ዒሣና የዒሣ ውጤቶችን ማቀነባበር 

1.1.3  ፌራፌሬ እና/ወይም አትክሌት 

ማቀነባበር 

1.1.4  የምግብ ዖይት ማምረት 

1.1.5  ወተት ማቀነባበር እና/ወይም 

የወተት ውጤቶችን ማምረት 

1.1.6  ስታርች እና የስታርች ውጤቶችን 

ማምረት 

1.1.7  ደቄትን ማምረት ሳይጨምር 

ጥራጥሬ፣ የቅባት እህሌ ወይም ላሊ 

እህሌ ማቀነባበር 

1.1.8  ላልች ምግቦችን ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.1.9  ስኳር ማምረት 
ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 
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የመሆን የመሆን 

1.1.10 ቸኮላት፣ ከረሜሊ፣ብስኩት ወይም  

ላልች ጣፊጭ ምግቦችን 

(አይስክሬም እና ኬክን ሳይጨምር) 

ማምረት 

ሇ1 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ2ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.1.11 ማካሮኒ፣ ፒስታ እና/ወይም 

የመሳሰለ ምግቦችን ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.1.12 የሕጻናት ምግብና ወተት፣  

ተቆሌቶ  የተፇጨ ቡና፣  የሚሟሟ 

ቡና፣ ሻይ፣ እርሾ፣ 

ሆምጣጤ፣ማዮኔዛ፣ሰው ሰራሽ 

ማር፣አዮዱን የተጨመረበት ጨው፣ 

ወይም መሰሌ ምግቦችን ማምረት 

1.1.13 የእንሰሳት መኖ ማቀነባበር 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

1.2  የመጠጥ ኢንደስትሪ    

1.2.1  የአሌኮሌ መጠጥ ማምረት 

ሇ1 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.2.2  የወይን ጠጅ ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.2.3  ቢራ እና/ወይም የቢራ ብቅሌ 

ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.2.4  ሇስሊሳ መጠጥ፣ የማዔዴን ወይም ሇ1 ዒመት ከገቢ ሇ2 ዒመት ከገቢ 
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የታሸጉ ላልች ውኃዎችን ማምረት ግብር ነፃ 

የመሆን 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

 

1.3  የጨርቃጨርቅና የስፋት ውጤቶች 

ኢንደስትሪ 
  

1.3.1  የጥጥ፣ የሱፌ፣ የሏር እና የመሳሰለ 

የጨርቃጨርቅ ጭረቶችን 

ማዖጋጀትና መፌተሌ  

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.3.2  ጨርቃጨርቅ መሸመን፣ 

ማጠናቀቅና ማተም  

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.3.3  ጣቃ ጨርቅ፣ ክር፣ ዴርና ማግ፣ 

አሌባሳትና ላልች የጨርቃጨርቅ 

ውጤቶችን በማንጣት፣ በማቅሇም፣ 

በማኮማተር፣ በማፌካት፣ 

በማጠንከር፣ ወርዴንና ቁመትን 

በመጠበቅ ወይም በማስዋብ 

ማጠናቀቅ 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.3.4  ላልች የጨርቃጨርቅ ማጠናቀቅ 

ሥራዎች 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.3.5  ሹራብ  ወይም ፍጣ ማምረት 

1.3.6  ከአሌባሳት በስተቀር የተዖጋጁ 

ጨርቃጨርቆችን ማምረት 

1.3.7  ምንጣፌ ማምረት 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 
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1.3.8  የጨርቃ ጨርቅ አሌባሳትን 

(የስፕርት አሌባሳትን ጨምሮ) 

ማምረት 

1.3.9  የጨርቃጨርቅ ውጤቶች ተጓዲኝ 

አካሊትን (አክሰሰሪስ) ማምረት 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

1.4  የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ   

1.4.1  ባሇቀሇት ዯረጃ ቆዲና ላጦ 

ማሌፊት  

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.4.2  ካሇቀሇት ዯረጃ በታች ቆዲና ላጦ 

ማሌፊት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

1.4.3  የቆዲ ውጤቶችን 

(ሻንጣ፣ቦርሳ፣የቆዲ ኳስ እና 

የመሳሰለትን) ማምረት 

1.4.4  የቆዲ ጫማ ማምረት 

1.4.5  የቆዲ ውጤቶች ተጓዲኝ አካሊትን 

(አክሰሰሪስ) ማምረት 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 1.5  የእንጨት ውጤቶች ኢንደስትሪ 

የእንጨት ውጤቶችን (እንጨት 

መሰንጠቅን፣ጣውሊ ማምረትን እና 

ቀዴመው የተዖጋጁ  የእንጨት ውጤቶችን 

መገጣጠምን ሳይጨምር) ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ የመሆ 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 1.6  የወረቀት እና የወረቀት ውጤቶች 

ኢንደስትሪ 
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1.6.1  ፏሌኘ ማምረት 

1.6.2  ወረቀት ማምረት 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.6.3  የወረቀት ማሸጊያዎችን ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.6.4  ላልች የወረቀት ውጤቶችን 

ማምረት 

ሇ1 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 1.7  የማተሚያ ኢንደስትሪ 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

 

1.8  የኬሚካሌና የኬሚካሌ ውጤቶች 

ኢንደስትሪ 
  

1.8.1  መሠረታዊ ኬሚካልችን (ኢታኖሌን 

ጨምሮ) ማምረት 

1.8.2  ማዲበሪያ እና/ወይም የናይትሮጅን 

ውህድችን ማምረት 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.8.3  የኘሊስቲክ እና/ወይም የሰው ሠራሽ 

ጎማ  ጥሬ ዔቃዎችን ማምረት 

1.8.4  ፀረ-ተባይ፣ ፀረ-አረም ወይም ፀረ-

ሻጋታ ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 
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1.8.5  የግዴግዲ ቀሇም፣ ቫርኒሽ ወይም 

መሰሌ መሇሰኛዎችን፤ የማተሚያ፣ 

የመጻፉያ ወይም የሥዔሌ ቀሇም 

ወይም ማጣበቂያ ማምረት 

1.8.6  ሳሙናና ዱተርጀንት፣ ማፅጃና 

መወሌወያ፣ ሽቶ እና መሰሌ  

መዋቢያዎችን ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.8.7  ሰው ሠራሽ ጭረቶችን ማምረት 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.8.8  ላልች የኬሚካሌ ውጤቶችን 

(ባሩዴ፣  ፇንጂ፣ የፍቶግራፌ ፉሌም 

እና የመሳሰለትን) ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

1.9 የመሠረታዊ መዴኃኒት ምርት እና 

የመዴኃኒት ዛግጅት ኢንደስትሪ 
  

1.9.1  ሇመዴኃኒት ግብዒትነት የሚውለ 

መሠረታዊ የመዴኃኒት ውጤቶችን 

ማምረትና ማዖጋጀት 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.9.2  መዴኃኒት ማምረት ወይም 

ማዖጋጀት 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

1.10 የጎማና የፔሊስቲክ  ውጤቶች ኢንደስትሪ   

1.10.1 የጎማ ውጤቶችን ማምረት  

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.10.2 ሇሕንጻ ግንባታ፣ ሇተሽከሪካሪ ሇ4 ዒመት ከገቢ ሇ5 ዒመት ከገቢ 
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ወይም ሇላልች የኢንደስትሪ 

ምርቶች ግብዒት የሚሆኑ፣ ሇመስኖና 

ሇመጠጥ ውሃ ማስተሊሇፉያነት 

እንዱሁም ሇፌሳሽ ማስወገጃ 

የሚያገሇግለ የፔሊስቲክ ቧንቧዎችን 

ወይም ቱቦዎችን እና 

መገጣጠሚያዎችን ማምረት 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.10.3 ፋስታሌን ሳይጨምር ላልች 

የፔሊስቲክ ውጤቶችን ማምረት 

ሇ1 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

1.11 ብረት ያሌሆኑ የማዔዴን ውጤቶች 

ኢንደስትሪ 
  

1.11.1 መስተዋት እና/ ወይም የመስታወት 

ውጤቶችን ማምረት 

1.11.2 የሴራሚክ ውጤቶችን ማምረት 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.11.3 ሲሚንቶ ማምረት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.11.4 የሸክሊና የሲሚንቶ ውጤቶችን 

ማምረት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

1.11.5 ዔብነ በረዴ እና የኖራ ዴንጋይ 

መቁረጥ፣ ቅርፅ ማውጣት እና 

ማጠናቀቅ (ከካባ ዴንጋዮቹን 

ማውጣት ሳይጨምር) 

ሇ1 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.11.6 ኖራ፣ ጀሶ እና/ወይም የመሳሰለ የገቢ ግብር ሇ2 ዒመት ከገቢ 
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መሇሰኛዎችን ማምረት ማበረታቻ 

አያገኝም 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.11.7 የወፌጮ ዴንጋይ፣ የብርጭቆ 

ወረቀት ወይም የዴምጽ መገዯብያ 

ወይም የሙቀት መከሊከያ ምርቶችን 

ማምረት 

ሇ1 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ የመሆ 

 

1.12 የመሠረታዊ ብረታ ብረት ኢንደስትሪ 

(ማዔዴኑን ማውጣትን ሳይጨምር) 
  

1.12.1 መሠረታዊ ብረትና የአረብ ብረት 

ማምረት  

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.12.2 መሠረታዊ የከበሩና የብረት ይዖት 

የላሊቸው ብረታ ብረቶችን ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.12.3 ከብረት እና ከአረብ ብረት ፇሳሽ 

የተሇያዩ ቅርፆችን ማውጣት 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

1.13 የማምረቻ መሣሪያዎችንና ዔቃዎችን 

ማምረትን የማይጨምር የብረታብረት 

ዔቃዎች ኢንደስትሪ 

  

1.13.1 የማዋቀሪያ ብረት ውጤቶችን፣ 

የብረት በርሜልችን፣ ገንዲዎችን እና 

ኮንቴይነሮችን ወይም የእንፊልት 

ማመንጫዎችን ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.13.2 የቤት ክዲን ቆርቆሮንና ምስማርን 

ሳይጨምር ላልች የብረታ ብረት 

ሇ1 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 
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ውጤቶችን (የእጅ መሣሪያ፣ ቁሳቁስ 

እና የመሳሰለትን) ማምረት  

የመሆን የመሆን 

 

1.14 የኮምፑዩተር፣ የኤላክትሮኒክስ እና የዔይታ 

ዔቃዎች ኢንደስትሪ 
  

1.14.1 የኤላክትሮኒክስ አካልችንና 

ሰላዲዎችን ማምረት 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.14.2 ኮምፑዩተር እና ተጓዲኝ ዔቃዎችን 

ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.14.3 የመገናኛ መሣሪያዎችን ማምረት 

1.14.4 የፌጆታ ኤላክትሮኒክስ 

(ቴላቪዥን፣ዱ.ቪ.ዱ፣ ሬዴዮ እና 

የመሳሰለ) ዔቃዎችን ማምረት 

1.14.5 የመሇኪያ፣ የመፇተሻ፣ የመቃኛ፣ 

የመቆጣጠሪያ ዔቃዎችን ወይም 

ሰዒት ማምረት 

1.14.6 የሕክምና መሣሪያዎችን 

(ኢራዱዬሽን፣ ኤላክትሮ-ሜዱካሌ 

ወይም ኤላክትሮ-ቴራፓቲክ) 

ማምረት 

1.14.7 የዔይታ ወይም የፍቶ ማንሻ 

ዔቃዎችን ማምረት 

1.14.8 መግነጢሳዊ እና የዔይታ 

ሜዱያዎችን ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 1.15 የኤላክትሪክ ዔቃዎች ኢንደስትሪ   



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

460 

 

1.15.1 የኤላክትሪክ ሞተር፣ ጀነሬተር፣ 

ትራንስፍርመር ወይም የኤላክትሪክ 

ማከፊፇያ ወይም መቆጣጠሪያ 

ዔቃዎችን  ማምረት 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.15.2 የኤላክትሪክ ኃይሌ ማከማቻ ወይም 

ባትሪ ማምረት 

1.15.3 የኤላክትሪክ ኃይሌ ሽቦዎችን 

ወይም ገመድችን (የፊይበር 

ኦፔቲክስን ጨምሮ)  እና ተያያዥ 

ዔቃዎችን ማምረት 

1.15.4 የኤላክትሪክ ብርሃን መስጫ 

ዔቃዎችን ማምረት 

1.15.5 የቤት ውስጥ መገሌገያ የኤላክትሪክ 

ዔቃዎችን ማምረት፣ 

1.15.6 ላልች የኤላክትሪክ ዔቃዎችን 

ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

1.16 የማምረቻ/አገሌግልት መስጫ 

መሣሪያዎችና ዔቃዎች ኢንደስትሪ 
  

1.16.1 ሁሇገብ መሣሪያዎችን (ሞተር፣ ዔቃ 

ማንሻ፣ ፒምፔ እና የመሳሰለትን) 

ማምረት 

1.16.2 ሇተሇዩ ዒሊማዎች (ሇግብርና ሥራ፣ 

ሇምግብ ማቀነባበሪያ፣ ሇመጠጥ፣ 

ሇጨርቃ ጨርቅና ማዔዴን 

ሇማምረት የሚሆኑና ሇመሳሰለት 

ሥራዎች) የሚውለ መሣሪያዎችን  

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 
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ማምረት 

 

1.17 የመኪና፣ የተጎታች እና ከፉሌ ተጎታች 

ኢንደስትሪ 
  

1.17.1 መኪና ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.17.2 የመኪና አካሊትን፣ ተጎታችን 

እና/ወይም ከፉሌ ተጎታችን 

ማምረት፣ 

1.17.3 የመኪና መሇዋወጫዎችን እና 

ተጓዲኝ አካሊትን ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.17.4 የባቡር ሞተሮችን እና ጋሪዎችን 

ማምረት 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.17.5 ላልች የትራንስፕርት ዔቃዎችን 

ጀሌባ፣ ብስክላት፣ ሞተር ብስክላት 

እና የመሳሰለትን ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

1.18 የቢሮና የቤት ውስጥ መገሌገያ ዔቃዎችን 

(ከሴራሚክ የሚሠሩትን ሳይጨምር) 

ማምረት 

1.19 ላልች ዔቃዎችን (የጌጣጌጥና ተዙማጅ 

ዔቃዎች፣ የሙዘቃ መሣሪያዎች፣ የስፕርት 

ዔቃዎች፣ መጫወቻዎችና አሻንጉሉቶች  

ሇ1 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 
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እና የመሳሰለትን) ማምረት 

 
1.20 ከግብርና ጋር የተቀናጀ የማምረቻ 

ኢንደስትሪ 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ 5 ዒመት 

ከገቢ ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

1.21 የኢንደስትሪ ሌማት ቀጣና104  

(አዋጁ ከመውጣቱ በፉት ከመንግስት ጋር 

ስምምነት በመዴረስ የተቋቋመን የግሌ 

ኢንደስትሪ ቀጣናን ጨምሮ) 

ሇ10 ዒመት 

ከገቢ ግብር ነጻ 

የመሆን 

 

ሇ15 ዒመት 

ከገቢ ግብር ነጻ 

የመሆን  

 

2 ግብርና   

 

2.1  የእርሻ ሌማት   

2.1.1 የዒመታዊ ሰብልች ሌማት   

2.1.1.1 የብርዔ፣  የአገዲ፣ 

የጥራጥሬ እና/ወይም 

የቅባት እህልች  እና ሩዛ 

ማምረት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

2.1.1.2 አትክሌት እና/ወይም ዔፀ-

ጣዔም ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.1.1.3 የጭረት ሰብልችን 

ማምረት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.1.1.4 ላልች ዒመታዊ ሇ2 ዒመት ከገቢ ሇ3 ዒመት ከገቢ 

                                                           
104 በ20/62(2006) ዯ. 312 አንቀጽ 2(2) መሠረት አዱስ የተጨመረ፡፡ 
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ሰብልችን (ሇእንስሳት 

መኖነት፣ ሇመዴኃኒትነት፣ 

ሇሽቶ፣ ሇቅመምነት እና 

ሇመሳሰለት የሚሆኑ 

ምርቶችን) ማምረት 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.1.1.5 የተረጋገጠ ምርጥ ዖር 

ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.1.2 የመካከሇኛ ጊዚ ቋሚ ተክልች 

ሌማት 
  

2.1.2.1 የአበባ ሌማት 

2.1.2.2 የመካከሇኛ ጊዚ 

ፌራፌሬዎች  (ስትሮ ቤሪ፣ 

ብለ ቤሪ እና የመሳሰለት) 

ሌማት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.1.2.3 የመካከሇኛ ጊዚ የቅመማ 

ቅመም፣ የመዒዙ 

እና/ወይም የመዴኃኒት 

ተክሌ (ሄሌ፣ ኮረሪማ፣ 

ቊንድ በርበሬ እና 

የመሳሰለት) ሌማት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.1.3 የቋሚ ተክልች ሌማት   

2.1.3.1 የረጅም ጊዚ ፌራፌሬዎች 

(ማንጎ፣ አቮካድ፣ ሙዛ፣ 

ብርቱካን፣ ፒፒያ፣ወይን፣ 

ፒሽን ፌሩት እና 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

464 

 

የመሳሰለት) ሌማት 

2.1.3.2 የአንቂ ተክልች (ቡና፣ 

ሻይ እና የመሳሰለት) 

ሌማት 

2.1.3.3 የላልች ቋሚ ተክልች 

(የጎማ ዙፌ፣ጃትሮፊ፣ 

ፒሌም፣ እና የመሳሰለ 

ተክልች) ሌማት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

ሇ6 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

2.2  የእንስሳት ሀብት ሌማት   

2.2.1 የቤት እንስሳት እና ተዋጽኦ (ወተት፣ 

እንቁሊሌ፣ የሱፌ ፀጉር እና 

የመሳሰለት) ሌማት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.2.2 የደር እንስሳት እና ተዋጽኦ (ወተት፣ 

እንቁሊሌ እና የመሳሰለት) ሌማት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.2.3 ንብ ማነብ/ማር ማምረት 

ሇ2 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

2.2.4 ሏር ማምረት 

2.2.5 በሰው ሠራሽ ኩሬ ዒሣ ማምረት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 
2.3  የተጣመረ ግብርና (የእርሻ እና እንስሳት) 

ሌማት 

ሇ3 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 2.4  የዯን ሌማት 
ሇ8 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

ሇ9 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 
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የመሆን የመሆን 

3 

የመገናኛና ኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ ሚኒስቴር 

በሚያወጣው መመሪያ  የሚወሰኑ የመረጃና 

መገናኛ ቴክኖልጂ ሌማት (ICT) መስኮች   

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

4 
የኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጨት፣ ማስተሊሇፌና 

ማሠራጨት 

ሇ4 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

ሇ5 ዒመት ከገቢ 

ግብር ነፃ 

የመሆን 

 

5 

 

ሆቴሌና ቱሪዛም 
  

 5.1  የኮከብ ዯረጃ ያሇው ሆቴሌ (ሪዜርት 

ሆቴሌን ጨምሮ)፣ሞቴሌ፣ ልጅ እና 

ሬስቶራንት 

5.2  ዯረጃ 1 የማስጎብኘት አገሌግልት 

5.3  ከዯረጃ 1 በታች የሆነ የማስጎብኘት 

አገሌግልት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

6 የኮንስትራክሽን ሥራ ተቋራጭነት    

 

6.1  የዯረጃ 1 ኮንስትራክሽን ሥራ ተቋራጭነት 

(የውኃ ጉዴጓዴ ቁፊሮ እና ሇማዔዴን ፌሇጋ 

የሚዯረግ ቁፊሮን ጨምሮ) 

6.2  ከዯረጃ 1 በታች የሆነ የኮንስትራክሽን 

ሥራ ተቋራጭነት (የውኃ ጉዴጓዴ ቁፊሮ 

እና ሇማዔዴን ፌሇጋ የሚዯረግ ቁፊሮን 

ጨምሮ) 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

7 የሕንፃ ግንባታ (ሪሌ እስቴት) 
የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 
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አያገኝም አያገኝም 

8 ትምህርትና ሥሌጠና   

 

8.1  የራስን ሕንፃ በመገንባት የሚሰጥ የሁሇተኛ 

ዯረጃና የከፌተኛ ትምህርት   

8.2  የራስን ሕንፃ በመገንባት የሚሰጥ የዋዔሇ 

ሕጻናት፣ የአንዯኛ ዯረጃና የመሇስተኛ 

ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት  

8.3  የቴክኒክና የሙያ ሥሌጠና (ስፕርትን 

ጨምሮ) አገሌግልት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

9 የጤና አገሌግልት   

 

9.1  የራስን ሕንፃ በመገንባት የሚሰጥ 

የሆስፑታሌ አገሌግልት 

9.2  የራስን ሕንፃ በመገንባት የሚሰጥ 

የምርመራ ማዔከሌ አገሌግልት 

9.3  የራስን ሕንፃ በመገንባት የሚሰጥ የክሉኒክ 

አገሌግልት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

10 
የአርኪቴክቸር እና የኢንጂነሪንግ ሥራዎች፣ 

የቴክኒክ ምርመራና ትንተና 
  

 

10.1  የአርኪቴክቸርና የኢንጂነሪንግ ሥራዎች 

እና ተዙማጅ የቴክኒክ ማማከር አገሌግልት 

10.2  የቴክኒክ ምርመራና ትንተና   

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኙም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኙም 

11 የአሳታሚነት ሥራ  

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

12 ተሸከርካሪን የማይጨምር የካፑታሌ ዔቃዎች የገቢ ግብር የገቢ ግብር 
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ኪራይ ማበረታቻ 

አያገኝም 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

13 የገቢ ንግዴ   

ቡታ ጋዛ ወይም ቢትመን ማስመጣት 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

14 የወጪ ንግዴ 

ጥሬ ቡና፣ ጫት፣ የቅባት እህሌ፣ ጥራጥሬ፣ የከበሩ 

ማዔዴናት እና ቆዲና ላጦ ከገበያ በመግዙት፤ 

የተፇጥሮ ዯን ውጤቶች እና ኢንቨስተሩ ራሱ 

ካረባቸው በስተቀር በግ፣ ፌየሌ፣ ግመሌ፣ 

የቀንዴና የጋማ ከብት በቁም መሊክን 

ሳይጨምር 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

15 የጅምሊ ንግዴ 

ነዲጅና የነዲጅ ምርቶችን ማቅረብ እና የራስን 

ምርት በጅምሊ መሸጥ  

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 

የገቢ ግብር 

ማበረታቻ 

አያገኝም 
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ዯንብ ቁጥር 162/2001 

ስሇመስኖ ሌማት ኢንቨስትመንት ማበረታቻ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 471/1998 አንቀጽ 5 እና 

በኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 280/1994 አንቀጽ 9 መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርእስ 

ይህ ዯንብ “የመስኖ ሌማት ኢንቨስትመንት ማበረታቻ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ ቁጥር 162/2001” ተብል ሉጠቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠዉ ካሌሆነ በስተቀር በዘህ ዯንብ ዉስጥ፤ 

1. “አዋጅ” ማሇት የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 280/1994105 ነው፤ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 የተዯነገጉት ትርጓሜዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

3. “የመስኖ ሌማት”  ማሇት ከ50 ሄክታር በሊይ የሆነ የመስኖ ሌማት፤ 

4. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ። 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

የዘህ ዯንብ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ የሚሆኑት በመስኖ ሌማት ዖርፌ እና ከመስኖ 

ሌማት ጋር ተዯራራቢ በሆኑ ውሃ ነክ ሥራዎች ግንባታ በሚዯረግ ኢንቨስትመንት 

ሊይ ብቻ ነው፡፡ 

4. የመስኖ ሌማት ኢንቨስትመንት ማበረታቻ ዒሊማ 

በመስኖ ሌማት ዖርፌ ሇተሠማሩ ባሇሃብቶች በዘህ ዯንብ መሠረት የሚሰጥ 

ማበረታቻ ዒሊማ የሀገሪቱን ሰፉ ሇመስኖ ሌማት ሉውሌ የሚችሌ መሬትና ውሃን 

ጥቅም ሊይ በማዋሌ የአገሪቱን የኢኮኖሚ ሌማት ሇማፊጠን በሚዯረገው ጥረት 

የግለን ዖርፌ ሚና ማሳዯግ ነው፡፡ 

5. ስሇፇቃዴ አስፇሊጊነት 

በዘህ ዯንብ መሠረት ሇሚሰጥ የመስኖ ሌማት ማበረታቻ ብቁ ሇመሆን በአዋጁ 

መሠረት አግባብ ባሇው አካሌ የተሠጠ የኢንቨስትመንት ፇቃዴ እንዱሁም 

በኢትዮጵያ የውሃ ሀብት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 197/1992 እና በኢትዮጵያ የውሃ 

                                                           
105 በ18/63 (2004) አ. 769 ተተክቷሌ፡፡ 
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ሃብት አስተዲዯር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 115/1997 መሠረት የተሰጠ 

በውሃ የመጠቀም ፇቃዴ መኖር የግዴ ይሆናሌ፡፡ 

6. የመስኖ ሌማት ማበረታቻዎች 

ስሇኢንቨስትመንት ማበረታቻና ሇአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ስሇተከሇለ የሥራ መስኮች 

በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 84/1995106 መሠረት የሚሰጡ 

ላልች ማበረታቻዎች እንዯተጠበቁ ሆነው በዘህ ዯንብ መሠረት የሚሰጥ የመስኖ 

ሌማት ማበረታቻ፡- 

1. ከውሃ ዋጋ ክፌያ ነፃ ማዴረግን፤ 

2. ጥናትና ዱዙይናቸው የተጠናቀቀ ፔሮጀክቶችን ዛግጁ ማዴረግን፤ እና 

3. የግዴብ፣ የዋና ዋና ቦይና የመጋቢ መንገዴ ግንባታዎችን የመሳሰለ የመስኖ 

ሌማት ዋና ስትራክቸሮችን በመንግሥት ወጪ ሇቀጣይ ሌማት ዛግጁ ማዴረግን 

ያካትታሌ፡፡ 

7. ከውሃ ዋጋ ክፌያ ነፃ ስሇማዴረግ 

1. በመስኖ ሌማት ወይም ከመስኖ ሌማት ጋር ተዯራቢ በሆኑ ውሃ ነክ ሥራዎች 

ግንባታ ዖርፌ ኢንቨስት የሚያዯርግ ባሇሀብት ሇኢንቨስትመንት ያወጣው ወጪ 

በትክክሌ ተሰሌቶ ወጪው እስኪመሇስ ዴረስ ከውሃ ዋጋ ክፌያ ነፃ የመሆን 

መብት ይሰጠዋሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚሰጥ ማበረታቻ መቆጠር 

የሚጀምረው ባሇሀብቱ እንዯአግባቡ በውሃ ሀብት መጠቀም ከጀመረበት ቀን 

ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ 

8. ጥናትና ዱዙይን የተጠናቀቀሊቸውን ፔሮጀክቶች ዛግጁ ስሇማዴረግ 

በመስኖ ሌማት ዖርፌ የሚሠማራ ባሇሀብት በመንግሥት ወጪ ጥናትና ዱዙይን 

የተጠናቀቀሊቸውን ፔሮጀክቶች በነፃ ወስድ መጠቀም ይችሊሌ፡፡ 

9. የመስኖ ሌማት ዋና ስትራክቸሮችን ዛግጁ ስሇማዴረግ 

መንግሥት በመዯበኛ የሌማት ፔሮግራሙ ባሇማቸው የግዴብ፣ የዋና ዋና ቦይና 

የመጋቢ መንገዴ ግንባታዎችን የመሳሰለ የመስኖ ሌማት የሚገባ ባሇሀብት 

በመንግሥት ሇተጠቀሱት ስትራክቸሮች ግንባታ የወጣውን ወጪን መተካት 

አይጠበቅበትም፡፡ 
                                                           
106 በ19/4 (2005) ዯ. 270 ተተክቷሌ፡፡ 
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10. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

የውሃ ሀብት ሚኒስቴር107 ይህንን ዯንብ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

11. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ የካቲት 6 ቀን 2001 ዒ.ም 

መሇስ ዚናዊ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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 በ25/82011) አ.1097 አንቀፅ 33(3) መሰረት የሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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ሇ/ አምሮአዊ ንብረት 

አዋጅ ቁጥር 123/1987 

የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ 

የአገር ውስጥ የፇጠራና መሰሌ ስራዎችን በማበረታታት ብሄራዊ የቴክኖልጂ አቅምን 

ሇመገንባት አመቺ ሁኔታዎችን መፌጠር አስፇሊጊ መሆኑን በመገንዖብ፤ 

ብሄራዊ ዔዴገት ሇማስገኘት የሚዯረገውን ጥረት ሇማገዛ የውጭ ቴክኖልጂን ወዯ አገር 

ውስጥ ሇማስገባትና ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችሌ ተስማሚ ሁኔታን መፌጠር አስፇሊጊ 

ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ሇሕዛቡ ጥቅም ሲባሌ ሀገሪቱ የሰመረ ሳይንሳዊና ቴክኖልጂያዊ ግስጋሴ እንዴትቀዲጅ 

በሁለም አቅጣጫ የታቀዯውን ፌሊጎት የማሟሊት ተግባር የበሇጠ ሉሳካ የሚችሇው ተገቢው 

ህጋዊ መሠረት ሲኖር በመሆኑ፣ 

በህገ መንግሥት ጉባኤ የመሸጋገሪያ ውሳኔ መሰረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ምዔራፌ አንዴ 

አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዔስ፣ 

ይህ አዋጅ “የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ ቁጥር 

123/1987” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡   

2. ትርጓሜ፣ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጓሜ እንዱሰጠው ካሊስፇሇገ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፣ 

1. “ፌርዴ ቤት” ማሇት የማዔከሊዊ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 

2. “ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ” ማሇት የመስመሮች ወይም የቀሇሞች ቅንጅት ወይም 

ከመስመሮችና ከቀሇሞች ጋር የተያያዖ ወይም ያሌተያያዖ ባሇሶስት ገፅታ ቅርፅ 

ሲሆን ቅንጅቱ ወይም ቅርጹ ሇኢንደስትሪ ወይም ሇዔዯ ጥበብ ውጤት ሌዩ 

መሌክ የሚሰጥና በኢንደስትሪ ወይም በዔዯጥበብ ሇሚመረት ምርት እንዯንዴፌ 

የሚያገሇግሌ ነው፡፡  

3. “ፇጠራ” ማሇት በቴክኖልጂ መስክ ሇአንዴ የተወሰነ ችግር ተግባራዊ መፌትሄ 

ሇመስጠት የሚያስችሌ የአንዴ የፇጠራ ሠራተኛ ሀሳብ ነው፡፡  
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4. “ኮሚሽን” ማሇት የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖልጂ ኮሚሽን፡፡108  

5. “ፒተንት” ማሇት የፇጠራ ሥራን ሇማስጠበቅ የሚሰጥ መብት ሲሆን የፇጠራ 

ስራው ከአንዴ ምርት ወይም ከምርት ሂዯት ጋር የተያያዖ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

6. “ባሇ ፒተንት” ማሇት የፒተንት ወይም የአስገቢ ፒተንት ባሇቤት ነው፡፡  

7. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም ህጋዊ ሰውነት ያሇው ዴርጅት ነው፡፡  

8. “የግሌጋልት ሞዳሌ ሠርተፌኬት” ማሇት ሇተግባራዊ አገሌግልት ብቃት ሊሇው 

አነስተኛ ፇጠራ የሚሰጥ ሰርተፌኬት ነው፡፡  

9. “ፒተንት የተሰጠውን ፇጠራ በሥራ ሊይ ማዋሌ” ማሇት ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ 

የተሟሊ ተቋም ፒተንት የተሰጠውን ዔቃ በፊብሪካ ማምረት ወይም የአሠራር 

ሂዯቱን ተግባራዊ ማዴረግ ነው፡፡  

ምዔራፌ ሁሇት 

ፒተንት 

ክፌሌ አንዴ 

አጠቃሊይ 

3. ፒተንት የሚሰጣቸው የፇጠራ ስራዎች 

1. አንዴ የፇጠራ ስራ አዱስነት፣ ፇጠራዊ ብቃትና፣ ኢንደስትሪያዊ ተግባራዊነት 

ካሇው ፒተንት ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡  

2. አንዴ ፇጠራ አዱስ የሚሆነው በቀዯምት ጥበብ ያሌተሸፇነ ሲሆን ነው፡፡ ቀዯምት 

ጥበብ ፇጠራውን በሚመሇከት ማመሌከቻ ከገባበት ወይም እንዯአግባቡ ከቀዲሚ 

ቀን በፉት በየትኛውም የዒሇም ክፌሌ በተጨባጭ በሚታይ ሕትመት ወይም 

በቃሌ ወይም ጥቅም ሊይ በመዋሌ ወይም በላሊ ማናቸውም መንገዴ ሇሕዛብ 

የተገሇፀን ነገር ይይዙሌ፡፡  

3. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ ዴንጋጌ ቢኖርም ማመሌከቻው ከገባበት ወይም 

እንዯአግባቡ ከቀዲሚ ቀን በፉት ባለት አስራ ሁሇት ወራት ውስጥ በአመሌካቹ 

ወይም ከአመሌካቹ በፉት በነበረ ባሇመብት ዴርጊት ወይም ሶስተኛ ወገን 

በሚፇፀመው ጥፊት የፇጠራው ሇሕዛብ መገሇጽ የአዱስነት ባሕርዩን   

አያሳጣውም፡፡  

                                                           
108 በ9/40 (1995) አ. 320 አንቀፅ 17 (1) መሠረት ሇኮሚሽኑ የተሰጠዉ ስሌጣን አእምሮዊ ንብረት ጽሕፇት 
ቤት በመተሊሇፈ “ኮሚሽን” የሚሇዉ “ጽህፇት ቤት” በሚሌ ተተክቶ ይነበብ፡፡ 
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4. አንዴ ፇጠራ ፇጠራዊ ብቃት አሇው የሚባሇው ከዘህ በሊይ በንዐስ አንቀጽ /2/ 

ከተገሇጸውና ከማመሌከቻው ጋር አግባብነት ካሇው ቀዯምት ጥበብ ጋር ሲታይ 

በመስኩ ተራ እውቀት ሊሇው ሰው ግሌጽ ያሌሆነ እንዯሆነ ነው፡፡  

5. አንዴ ፇጠራ ኢንደስትሪያዊ ተግባራዊነት እንዲሇው የሚቆጠረው ፇጠራው 

በዔዯጥበብ፣ በግብርና በዒሣ ሀብት ሌማትና በማህበራዊ አገሌግልቶችና በላሊ 

ማናቸውም መስክ ሉሰራ ወይም ጥቅም ሊይ ሉውሌ የሚችሌ ሲሆን ነው፡፡  

4. የፒተንት ጥበቃ የማይዯረግሊቸው የፇጠራ ሥራዎች፣  

1. የሚከተለት በፒተንት ጥበቃ አይዯረግሊቸውም፤ 

ሀ) የሕዛብን ሰሊም ወይም ሥነ-ምግባር የሚፃረሩ ፇጠራዎች፣  

ሇ) የዔፅዋት ወይም የእንስሳት አይነቶች ወይም የዔፅዋት ወይም የእንስሳት 

ውጤቶችን ሇማስገኘት በስነ ህይወት ዖርፌ የሚከናወኑ ሥራዎች፣  

ሏ) ጨዋታዎችን ሇማካሄዴ ወይም የንግዴና የኢንደስትሪ ስራዎችን ሇማከናወን 

የተዖጋጁ ስሌቶች፣ ዯንቦችና ዖዳዎች እንዱሁም የኮምፑዩተር ፔሮግራሞች፣  

መ) ግኝቶች፣ ሳይንሳዊ ቲዮሪዎችና የቅመራ ዖዳዎች፣  

ሠ) ሰውን ወይንም እንስሳትን በቀድ ጥገና ወይም በቴራፑ ህክምና ዖዳዎች 

ሇማከም እንዱሁም የሰዎችን ወይም የእንስሳትን በሽታ ሇመመርመር 

የሚረደ ዖዳዎች፣  

ረ) በኮፑራይት ጥበቃ የማይዯረግሊቸው፡፡  

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ (ሠ) ዴንጋጌ ሰውን ወይም እንስሳትን በቀድ 

ጥገና ወይም በቴራፑ ህክምና ዖዳዎች ሇማከም እንዱሁም የሰዎችን ወይም 

የእንስሳትን በሽታ ሇመመርመር የሚረደ ዖዳዎችን በጥቅም ሊይ ሇማዋሌ 

በሚያገሇግለ ውጤቶች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡  

5. የውጭ ዚጎች መብቶች  

በእንካ ሇእንካ መርሆ ወይም እንዯ አግባቡ ኢትዮጵያ በምትገባው ማናቸውም 

ስምምነት ሊይ በመመሥረት የውጭ ዚጎች ኢትዮጵያውያን ያሎቸው መብቶችና 

ግዳታዎች ይኖራቸዋሌ፡፡ 
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6. የፒተንት ማመሌከቻዎችን ወይም ፒተንቶችን ማስተሊሇፌ  

ማንኛውም ፒተንት ወይም የፒተንት ማመሌከቻ በሕግ መሠረት በሽያጭ ወይም 

በውርስ ወይም በላሊ በማናቸውም መንገዴ ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ በዘህ አኳኋን 

የሚዯረገው መተሊሇፌ በዯንቡ የተገሇጸው ክፌያ ከተፇፀመ በኋሊ በኮሚሽኑ 

መመዛገብ ይኖርበታሌ፡፡  

ክፌሌ ሁሇት 

የፒተንት መብትና የፇጠራ ሠራተኛ ስያሜ 

7. የፒተንት መብት  

1. የፒተንት መብት የሚሰጠው ሇፇጠራ ሠራተኛ ነው፡፡  

2. ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ የሆኑ ሰዎች በጋራ አንዴ የፇጠራ ሥራ ካከናወኑ 

የጋራ የፒተንት መብት ይኖራቸዋሌ፡፡  

3. ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በቀር በአግሌግልት ወይም በቅጥር ውሌ አማካኝነት 

በተከናወነ የፇጠራ ስራ ሊይ የፒተንት መብቱ የሚሰጠው የፇጠራ ሥራው በውሌ 

አማካኝነት እንዱከናወንሇት ሊዯረገው ሰው ወይም ሇቀጣሪው ይሆናሌ፡፡  

4. ከቅጥር ወይም ከአገሌግልት ውሌ ጋር ግንኙነት በላሇው መንገዴና የቀጣሪውን 

ወይም የአሰሪውን ሀብት፣ መረጃ፣ ማምረቻ ወይም አገሌግልት መስጫ፣ ማቴሪያሌ 

ወይም መሳሪያ ሳይጠቀም ሇሚያከናውነው የፇጠራ ሥራ ባሇቤት ተቀጣሪው 

ወይም በውለ መሠረት ሥራውን የሠራው ሰው ይሆናሌ፡፡  

5. የፇጠራ ሠራተኛውን የግሌ አስተዋፅኦና የቀጣሪውን ሀብት፣ መረጃ የማምረቻ 

ወይም አገሌግልት መስጫ፣ ማቴሪያሌ ወይም መሳሪያ በማስተባበር በተቀጣሪው 

ወይም በውለ መሰረት ሥራውን በሚሰራው ሰው የተከናወኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ 3 ስር ሉካተቱ የማይችለ የፇጠራ ስራዎች ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ 

በቀር እኩሌ ዴርሻን መሰረት በማዴረግ የሁሇቱም የጋራ ንብረቶች ይሆናለ፡፡  

8. በፇጠራ ሠራተኛነት መሰየም  

የፇጠራ ሰራተኛው ሇኮሚሽኑ በሚያቀርበው ሌዩ መግሇጫ በፇጠራ ሰራተኛነት 

እንዲይሰየም በጽሁፌ ካሌጠየቀ በስተቀር በማመሌከቻው ወይም በፒተንቱ ሊይ ስሙ 

መስፇር አሇበት፡፡ እንዯዘሁ አይነቱን መግሇጫ ሇመስጠት በማቀዴ ሇማንኛውም 

ሰው በፇጠራ ሠራተኛው የተገባ ቃሌ ወይም የተዯረገ ስምምነት ሕጋዊ ውጤት 

አይኖረውም፡፡ 
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ክፌሌ ሶስት 

የፒተንት ማመሌከቻና የማመሌከቻ ምርመራ 

9. ማመሌከቻ 

1. በአንቀጽ 7 መሠረት ሇፇጠራው ፒተንት የማግኘት መብት ያሇው ሰው 

የተመዯበውን ክፌያ በመፇጸም ኮሚሽኑ ሇፇጠራው ፒተንት እንዱሰጠው መጠየቅ 

ይችሊሌ፡፡  

2. ማመሌከቻው አንዴን የፇጠራ ሥራ ብቻ የሚመሇከት ሆኖ በጽሁፌ መቅረብ 

ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም ግን ሁሇት ወይም ከዘያ በሊይ የሆኑ ፇጠራዎች በአንዴ 

አጠቃሊይ ፅንሰ ሀሳብ የተካተቱ ሆነው ሲገኙ በአንዴ ማመሌከቻ ሉቀርቡ   

ይችሊለ፡፡  

3. ማመሌከቻው የፒተንት ይሰጠኝ ጥያቄ እና የፇጠራውን መግሇጫ፣ አንዴ ወይም 

ከአንዴ በሊይ የሆነ የመብት ወሰን፣ የፇጠራውን አጭር ይዖት እንዱሁም አስፇሊጊ 

ሆኖ ሲገኝ ሥዔልችን መያዛ አሇበት፡፡  

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ መሰረት የሚቀርብ፤ 

ሀ) ጥያቄ ፒተንት እንዱሰጥ የሚቀርብ ማመሌከቻን፣ የአመሌካቹን፣ የፇጠራ 

ሠራተኛውና ወኪሌ ካሇው የወኪለን ስምና ላልች የሚፇሇጉ መረጃዎችን 

እንዱሁም የፇጠራውን አርዔስት መያዛ አሇበት፡፡ አመሌካቹ የፇጠራ 

ሠራተኛ ባሌሆነ ጊዚ ፒተንት ሇማግኘት ያሇውን መብት የሚያስረዲ 

መግሇጫ በማመሌከቻው ውስጥ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡  

ሇ) መግሇጫ በሙያው የሰሇጠነ ሰው በመግሇጫው መሠረት ፇጠራውን ስራ ሊይ 

ሇማዋሌ እንዱችሌ የሚያበቃውን ያህሌ ግሌፅና ሙለ መሆን አሇበት፡፡ 

መግሇጫው በተሇይም ፇጠራውን ስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችለትን 

በአመሌካቹ ከሚታወቁት ዖዳዎች ቢያንስ አንዯኛውን ማመሌከት 

ይኖርበታሌ፡፡ መግሇጫው የመብት ወሰኑን ሇመተርጎም ሉያገሇግሌ    

ይችሊሌ፡፡ 

ሏ) የመብት ወሰን ጥበቃ የሚፇሇግበትን ነገር ግሌፅና አጠር ባሇ ሁኔታ መወሰን 

አሇበት፡፡ የመብት ወሰኑ በመግሇጫው ሙለ በሙለ መዯገፌ ይኖርበታሌ፡፡  

መ) የፇጠራ አጭር መግሇጫ ሇቴክኒካዊ መረጃ ዒሊማ ብቻ እንጂ የጥበቃ ወሰኑን 

ሇመተርጎም አያገሇግሌም፡፡  
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5. ፇጠራውን ሇመረዲት አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሥዔልች እንዱቀርቡ ይጠየቃሌ፡፡ 

ሥዔልቹም የመብት ወሰንን ሇመተርጎም ሉያገሇግለ ይችሊለ፡፡  

6. ማንኛውም አመሌካች ፒተንት ከመሰጠቱ በፉት በማንኛውም ጊዚ 

ማመሌከቻውን መተው ይችሊሌ፡፡  

7. ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሌሆነ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ቋሚ ዴርጅት 

የላሇው አመሌካች ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ወኪሌ መሰየም ይኖርበታሌ፡፡  

8. ማመሌከቻው በወኪሌ አማካይነት በሚቀርብበት ጊዚ የውክሌናው ማስረጃ ተያይዜ 

መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

10. ተዙማጅ የውጭ ፒተንት ማመሌከቻን የሚመሇከት መረጃ 

1. ማመሌከቻ ከቀረበበት ፇጠራ ወይም ከዘያ ጋር ሇተዙመዯ አንዴ አይነት ወይም 

ተመሳሳይ ፇጠራ በውጪ አገር ማመሌከቻዎች የቀረቡ እንዯሆነ በኮሚሽኑ  

ጥያቄ መሰረት አመሌካቹ የውጪውን ማመሌከቻ ቀንና ቁጥር መስጠት 

አሇበት፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሰረት የቀረቡ የውጪ ማመሌከቻዎች ሲኖሩ 

ኮሚሽኑ በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት አመሌካቹ የሚከተለትን ሰነድች ማቅረብ 

ይኖርበታሌ፤ 

ሀ) አመሌካቹ የተቀበሇው የውጪ ማመሌከቻን የሚመሇከት ፌሇጋ እና ምርመራ 

ውጤት ቅጅ፣  

ሇ) በውጪው የፒተንት ማመሌከቻ መሠረት የተሰጠ ፒተንት ቅጅ፣  

ሏ) የውጪ ማመሌከቻውን ውዴቅ ሇማዴረግ ወይም ፒተንት ሊሇመስጠት 

የተዯረገ የማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ ቅጅ፣  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ በተመሇከተው የውጪ ማመሌከቻ መሰረት 

የተሰጠን ፒተንት የሰረዖ ማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ ቅጅ ኮሚሽኑ 

በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት አመሌካቹ ማቅረብ አሇበት፡፡  

11. የመጀመሪያ ተመዛጋቢነት መርህና የቀዲሚነት መብት  

1. አንዴ ዒይነት ፇጠራ ራሳቸውን ችሇው የሠሩ ሁሇት ወይም ከዘያ በሊይ የሆኑ 

ሰዎች ሇፇጠራው ፒተንት እንዱሰጣቸው ሲያመሇክቱ ፒተንት የማግኘት መብት 

የሚሰጠው ማመሌከቻውን በመጀመሪያ ሊገባው አመሌካች ይሆናሌ፡፡  
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2. በእንካ ሇእንካ መርሆ ወይም እንዲግባቡ ኢትዮጵያ በምትገባው ማናቸውም 

ስምምነት መሠረት አንዴ የውጭ አገር አመሌካች በውጭ አገር ፒተንት 

እንዱሰጠው ከጠየቀበት ቀን አንስቶ ባለት አስራ ሁሇት ወራት ውስጥ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ሇተመሳሳዩ የፇጠራ ስራ ማመሌከቻ ሲያቀርብና የቀዲሚነት 

መብት ሲጠይቅ የቀዲሚውን ማመሌከቻ ቅጂ ከተመዖገበበት ጽ/ቤት 

ትክክሇኛነቱን የሚገሌጽ ማረጋገጫ እና ላልች የሚጠየቁ ሰነድችንና መረጃዎችን 

በተወሰነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ካመጣ በውጭ ሀገር ማመሌከቻው የተመዖገበበት 

ቀን የምዛገባ ቀን ተብል ይወሰዲሌ፡፡   

12. የምዛገባ ቀን  

1. ኮሚሽኑ ማመሌከቻው፣  

ሀ) ፒተንት እንዱሰጥ መፇሇጉን የሚያሳይ ግሌፅ ወይም አንዴምታዊ ጥቆማ፣  

ሇ) የአመሌካቹን ማንነት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ጥቆማ፣  

ሏ) በጥቅለ ሲታይ የፇጠራ መግሇጫ የሚመስሌ ክፌሌ፣ የያዖ መሆኑን 

ሲያረጋግጥ ማመሌከቻውን የተቀበሇበትን ጊዚ የምዛገባ ቀን ብል ይሰጣሌ፡፡ 

2. ኮሚሽኑ ማመሌከቻውን በተቀበሇበት ጊዚ ከዘህ በሊይ በንዐስ አንቀጽ /1/ 

የተመሇከቱት ተሟሌተው ካሌተገኙ አመሌካቹ አስፇሊጊውን ማሻሻያ እንዱያዯርግ 

ይጠራዋሌ፡፡ ማሻሻያውን የተቀበሇበትን ቀን የምዛገባ ቀን ብል ይሰጠዋሌ፡፡ 

ሆኖም ግን ማሻሻያው ሳይዯረግ ቢቀር ማመሌከቻው ከመጀመሪያው እንዲሌቀረበ 

ይቆጠራሌ፡፡  

3. በማመሌከቻው መግሇጫ ያሌታቀፈ ሥዔልችን ማመሌከቻው የሚያመሇክት ሲሆን 

ኮሚሽኑ አመሌካቹ የጎዯለትን ሥዔልች እንዱያመጣ ይጠራዋሌ፡፡ አመሌካቹ 

በጥሪው መሠት የጎዯለትን ሥዔልች ሲያመጣ እነዘሁ ሥዔልች የቀረቡበትን ቀን 

ኮሚሽኑ የምዛገባ ቀን ብል ይሰጣሇ፡፡ የጎዯለት ሥዔልች ያሌቀረቡ እንዯሆነ 

ኮሚሽኑ የምዛገባ ቀን ብል የሚሰጠው ማመሌከቻ የቀረበበትን ቀን ሲሆን የጎዯለ 

ሥዔልችን በሚመሇከት የሚዯረገው ነገር ሀለ እንዯላሇ ይቆጠራሌ፡፡ 

13.  ስሇ ማመሌከቻ ምርመራ 

1. ኮሚሽኑ የማመሌከቻ ፍርማሉቲ ምርመራ ያከናውናሌ፡፡ 

2. የማመሌከቻው የፍርማሉቲ ምርመራ ሲዯረግ በዘህ አዋጅና በዯንቡ ውስጥ 

የተዖረዖሩትን መመዖኛዎች ካሊሟሊ ኮሚሽኑ አመሌካቹ ማመሌከቻውን 
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እንዱያሻሽሌ ይጠራዋሌ፡፡ አመሌካቹ እንዯተጠየቀው በሁሇት ወራት ጊዚ ውስጥ 

ሇማሻሻሌ ካሌቻሇ ማመሌከቻውን መሌሶ እንዯወሰዯ ይቆጠራሌ፡፡ 

3. ኮሚሽኑ ከፍርማሉቲ ምርመራ በኋሊ ማመሌከቻው ተቀባይነት አሇው ብል 

ሲወስን የፇጠራ ሥራውን ሥረ-ነገር ምርመራ ያከናውናሌ ወይንም እንዱከናወን   

ያዯርጋሌ፡፡  

ክፌሌ አራት 

ፒተንት ስሇመስጠት፣ የፒተንት ይዖት፣ ፒተንት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚና፣  

ስሇአመታዊ ክፌያ፣ 

14. ፒተንት ስሇመስጠት 

1. በዘህ አዋጅና በአዋጁ መሠረት በሚወጣው ዯንብ የሚጠየቁ መመዖኛዎችን 

ሇሚያሟሊ አመሌካች ፒተንት ይሰጣሌ፡፡  

2. ኮሚሽኑ ፒተንት በሰጠ ጊዚ፣ 

ሀ) ፒተንት ስሇመሰጠቱ በኦፉሴሊዊ ጋዚጣ ያሳውቃሌ፣  

ሇ) ፒተንት ስሇመሰጠቱ ሠርተፉኬት እና የፒተንቱን ቅጅ ሇአመሌካቹ ይሰጣሌ፣  

ሏ) ፒተንቱን ይመዖግባሌ እንዱሁም፣  

መ) የፒተንቱን ቅጅ የተወሰነውን ክፌያ ሇሚፇፅም ማንኛውም ሰው ይሰጣሌ፡፡  

3. አመሌካቹ በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት ኮሚሽኑ ፒተንት በተሰጠው 

የመጀመሪያ ማመሌከቻ ሊይ ከተገሇጠው ውጪ የሆነ ነገር ካሊስከተሇ የጥበቃ 

ወሰኑን ሇመገዯብ በፒተንት ሰነደ ወይም ስዔልች ሊይ ሇውጥ ሉያዯርግ 

ይችሊሌ፡፡  

15. የፒተንት ይዖት 

ፒተንቱ ባሇፒተንቱ በፇጠራው ሊይ ያሇውን ብቸኛ መብት የሚያረጋግጥ እና 

ላልች በዯንቡ ውስጥ የተዯነገጉ ዛርዛር ነጥቦችን የያዖ መሆን አሇበት፡፡  

16. የፒተንት መብት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚ 

የፒተንት መብት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚ ጥበቃ ሇማግኘት የቀረበው ማመሌከቻ 

ከተመዖገበበት ቀን አንስቶ ሇአሥራ አምስት ዒመታት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ፇጠራው 

በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ ሥራ ሊይ እየዋሇ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ ሲቀርብ 

የፒተንት መብቱ ሇተጨማሪ አምስት አመታት ሉራዖም ይችሊሌ፡፡ 
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17. አመታዊ ክፌያ 

1. ፒተንቱን ወይም የፒተንት ማመሌከቻውን ባሇበት አኳኋን ሇማቆየት እንዱቻሌ 

ፒተንት እንዱሰጥ የቀረበው ማመሌከቻ ከተመዖገበበት ቀን አንስቶ ከአንዴ 

ዒመት በኋሊ ሇያንዲንደ አመት ሇኮሚሽኑ አመታዊ ክፌያ በቅዴሚያ መከፇሌ 

አሇበት፡፡ ዒመታዊውን ክፌያ ከተወነው ጊዚ ዖግይቶ ከተጨማሪ ክፌያ ጋር 

ሇመክፇሌ የስዴስት ወር የችሮታ ጊዚ ይኖራሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ሊይ በተዯነገገው መሠረት አመታዊ ክፌያው 

ካሌተከፇሇ፣ አመሌካቹ ማመሌከቻውን መሌሶ እንዯወሰዯው ወይም የፒተንት 

መብቱን እንዯተወው ይቆጠራሌ፡፡  

ክፌሌ አምስት 

የአስገቢ ፒተንት 

18. የአስገቢ ፒተንት መሰጠት 

በውጭ አገር ፒተንት ሇተሰጠው እና የጥበቃ ጊዚው ሊሊሇፇበት እንዱሁም 

በኢትዮጵያ ፒተንት ሊሌተሰጠው የፇጠራ ስራ መግሇጫ ሇሰጠና ሙለ ኃሊፉነት 

ሇሚወስዴ ማንኛውም ሰው የአስገቢ ፒተንት ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡  

19. የአስገቢ ፒተንት መመዖኛዎችና ሁኔታዎች 

1. ሇአስገቢ ፒተንት የሚጠየቁ መመዖኛዎች፣ ሁኔታዎችና ፍርማሉቲዎች ሇፇጠራ 

ፒተንት ከሚጠየቁት ጋር ተመሳሳይ ናቸው፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም የአስገቢ ፒተንት 

አመሌካች የውጭውን ፒተንት ቁጥር ቀንና ምንጭ ወይም ዛርዛሩን የማያውቅ 

ሲሆን ተፇሊጊው መረጃ ሉገኝ የሚችሌበትን ምንጭ መጠቆም አሇበት፡፡  

20. የአስገቢ ፒተንት መሠረዛ 

1. በአንቀጽ 11/2/ የተመሇከተው የአንዴ ዒመት ጊዚ ከማሇቁ በፉት የውጪው 

ፒተንት ባሇቤት ማመሌከቻ ካቀረበ ወይም ያሰገቢ ፒተንት ባሇቤቱ በዘህ አዋጅ 

አንቀጽ 21 መሠረት ፇጠራው ስራ ሊይ መዋለን ማረጋገጥ ወይም አመታዊውን 

ክፌያ መፇፀም ካሌቻሇ የአስገቢ ፒተንቱ ዋጋ ቢስ ወይም ህጋዊ ውጤት የላሇው 

እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡  

2. የሚመሇከተው ወገን በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት የአስገቢ ፒተንቱ መሠረዛ 

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 36 መሠረት በፌ/ቤት ይወሰናሌ፡፡  
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21. የአስገቢ ፒተንት መብት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚ፣  

የአስገቢ ፒተንቱ ከተሰጠ ከሶስት አመት በኋሊ በየአመቱ ባሇቤቱ ፇጠራው ሥራ ሊይ 

መዋለን እና ተገቢው ዒመታዊ ክፌያ መከፇለን የማረጋገጥ ግዳታው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ፤ የአስገቢ ፒተንቱ ፀንቶ የሚቆየው እስከ አስር ዒመት ሉዯርስ ይችሊሌ፡፡  

ክፌሌ ስዴስት 

መብቶችና ግዳታዎች 

22. የባሇ ፒተንቱ መብቶች 

1. ባሇፒተንቱ ፒተንት የተሰጠውን ፇጠራ ሇመፇብረክ ወይም በሱ ሇመገሌገሌ 

ወይም በላሊ ማናቸውም መንገዴ ሇመጠቀም መብት ይኖረዋሌ፡፡ ሶስተኛ 

ወገኖች ከባሇፒተንቱ ፇቃዴ ካሊገኙ በቀር ፒተንት በተሰጠበት ፇጠራ 

ሇመጠቀም አይችለም፡፡  

2. ባሇፒተንቱ በኢትዮጵያ ፒተንት የተሰጠውን ፇጠራ ውጤት ወዯ አገር ውስጥ 

የማስገባት የሞኖፕሉ መብት አይኖረውም፡፡ 

23. መብቶችን ስሇማግኘት  

የባሇፒተንቱ መብት የሚገኘውና በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇጻሚነት የሚኖረው 

ፒተንት ሲሰጥ ይሆናሌ፡፡  

24. ባሇፒተንቱ መብቱ ሲነካበት የሚወስዯው እርምጃ 

በአንቀጽ 25፣ 26፣ 29 እስከ 33 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇፒተንቱ ሉኖሩት 

ከሚችለ ላልች መብቶች ወይም ሉወስዴ ከሚችሊቸው መፌትሄዎች ወይም 

እርምጃዎች በተጨማሪ በአንቀጽ 22/1/ ሊይ የተገሇጹትን ማናቸውም ዴርጊቶች 

ያሇእርሱ ፇቃዴ ፒተንቱን የሚጻረር ወይም መብቱን ሉነኩ የሚችለ ዴርጊቶችን 

በሚፇጽም ማናቸውም ሰው ሊይ በፌ/ቤት ክስ የመመሥረት መብት አሇው፡፡  

25. የባሇፒተንቱ መብት ገዯቦች  

1. የባሇፒተንቱ መብት በሚከተለት ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፤  

ሀ) ንግዴ ነክ ባሌሆኑ ተግባሮች፣  

ሇ) ፒተንት የተሰጠበት ፇጠራ ሇሳይንሳዊ ምርምርና ሙከራዎች ዒሊማ 

አገሇግልት ብቻ የሚውሌ ከሆነ፣  

ሏ) በባሇፒተንቱ ወይም በሱ ፇቃዴ ኢትዮጵያ ውስጥ በገበያ ሊይ ከዋለ ፒተንት 

ከተሰጣቸው ሸቀጦች ጋር በተያያዖ መሌክ የሚከናወኑ ዴርጊቶች ወይም፣  
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መ) ሇአጭር ጊዚ ወይም በዴንገት ወዯ ኢትዮጵያ የአየር፣ የምዴር ወይም 

የውሀዎች109 ክሌሌ በሚገቡ የላልች አገሮች የአየር የየብስና የባሕር 

መጓጓዡዎች ሊይ ፒተንት የተሰጣቸውን ዔቃዎች መገሌገሌ፡፡  

2. የሕዛብን ጥቅም በተሇይም የብሄራዊ ዯህነነት፣ የምግብና፣ የጤና ወይም የላልች 

ብሄራዊ ኢኮኖሚ ዋና ዖርፍችን የሌማት ፌሊጎት ሇመጠበቅ ኮሚሽኑ 

ያሇባሇፒተንቱ ፇቃዴ የመንግሥት ዴርጅት ወይም ኮሚሽኑ የሚሰይመው 

ሶስተኛ ወገን ሇባሇፒተንቱ ተገቢውን ክፌያ በመፇፀም ፇጠራውን እንዱጠቀም 

ሉወስን ይችሊሌ፡፡ ክፌያውን በሚመሇከት ኮሚሽኑ የሰጠው ውሳኔ ሇፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሉባሌበት ይችሊሌ፡፡  

26. ቀዯምት ተጠቃሚዎች  

1. ማመሌከቻ ከተመዖገበበት ወይም እንዯአግባቡ ከቀዲሚ ቀን በፉት ባሇው ጊዚ 

ጥበቃ እንዱዯረግ በሚጠይቀው ማመሌከቻ የተጠቀሰውንና ፒተንት የተሰጠበትን 

ፇጠራ በቅን ሌቦና ይገሇገሌበት የነበረ ማንም ሰው ፒተንት ቢኖርም በፇጠራው 

መጠቀሙን ሇመቀጠሌ ግሊዊ መብት ይኖረዋሌ፡፡  

2. ከዘህ በሊይ በንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው የቀዯምት ተጠቃሚዎች መብት 

ሉተሊሇፌ የሚችሇው አገሌግልቱ ከሚሰጥበት ወይም አገሌግልት ሊይ ሇማዋሌ 

ዛግጅት ከተዯረገበት ዴርጅት ወይም ንግዴ ወይም ከዴርጅቱ ወይም ከንግደ 

አካሌ ጋር ብቻ ነው፡፡   

27. የባሇፒተንቱ ግዳታዎች  

1. ባሇፒተንቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ፇጠራውን ስራ ሊይ የማዋሌ ወይም በርሱ ፇቃዴ 

ላልች ሰዎች ፇጠራውን ስራ ሊይ እንዱያውለ የማዴረግ ግዳታ አሇበት፡፡  

2. ባሇፒተንቱ ፇጠራውን ባሇው ሁኔታ በቂና ተገቢ ነው ተብል በሚታመን መጠን 

ሥራ ሊይ ማዋሌ አሇበት፡፡  

28. ተፇጻሚነት  

ከዘህ በሊይ የተዯነገጉት እንዯየአግባቡ በአስገቢ ፒተንቶች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡  

 

 

 
                                                           
109 አገሪቱ  የውሃዎች ክሌሌ ስሇላሊት በአሁኑ ጊዚ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 
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ክፌሌ ሰባት 

የግዳታ ፇቃዴ 

29. የግዳታ ፇቃዴ ማመሌከቻ  

1. ቀዯም ብል ፒተንት የተሰጠበትን ፇጠራ ካሌተጠቀመ በስተቀር የራሱን ፇጠራ 

በሚገባ ተግባራዊ ሉያዯርግ ያሌቻሇ ባሇፒተንት ቀዯም ባሇው ፇጠራ ሇመጠቀም 

የግዳታ ፇቃዴ እንዱሰጠው ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡  

2. በኋሇኛው ፇጠራ ካሌተጠቀመ በስተቀር የራሱን ፇጠራ በሚገባ ተግባራዊ 

ሇማዴረግ ያሌቻሇ ባሇፒተንት በኋሇኛው ፇጠራ ሇመጠቀም የግዳታ ፇቃዴ 

እንዱሰጠው ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡  

3. ባሇፒተንቱ ያሇበቂ ምክንያት ፇጠራውን በኢትዮጵያ ውስጥ በአጥጋቢ ሁኔታ 

ተግባራዊ ሳያዯርግ ፒተንቱ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ሶስት ዒመት ወይም 

የፒተንቱ ማመሌከቻ ከተመዖገበበት ቀን ጀምሮ አራት ዒመት ከሁሇቱ ዖግይቶ 

የሚፇፀመው ካሇፇ በኋሊ ፇጠራውን በሥራ ሊይ ሇማዋሌ ችልታ ያሇው 

ማንኛውም ሰው የግዳታ ፇቃዴ እንዱሰጠው ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡  

30.  የግዳታ ፇቃዴ ስሇመስጠት  

1. ኮሚሽኑ ጥያቄው ብቁ ሆኖ ሲያገኘው የግዳታ ፇቃዴ ይሰጣሌ፡፡  

2. የግዳታ ፇቃዴ መስጠት የፒተንት ባሇቤቱ በፇጠራው እንዲይጠቀም፣ የፇቃዴ 

ውሌ እንዲይገባ ወይም ላልች የግዳታ ፇቃድች እንዲይሰጡ አይከሇክሌም፣  

3. ኮሚሽኑ የግዳታ ፇቃዴ ሇመስጠት የሚያዯርገው ውሳኔ ተመዛግቦ በኦፉሴሊዊ 

ጋዚጣ ይገሇፃሌ፡፡  

31. ከአመሌካቹ የሚፇሇገው ማስረጃ 

ፒተንት በተሰጠበት ፇጠራ ሇመጠቀም የግዳታ ፇቃዴ እንዱሰጠው የሚጠይቅ ሰው 

ከባሇፒተንቱ ጋር ተገቢ ሁኔታዎችን የያዖ በፇጠራው ሇመጠቀም የፇቃዴ ውሌ 

ሇመግባት ያዲገተው ሇመሆኑ ማስረጃ ማቅረብ አሇበት፡፡  

32. የፇቃዴ ተቀባይ መብቶች ወሰን  

1. ፒተንት በተሰጠው ፇጠራ ሊይ የግዳታ ፇቃዴ የተሰጠው ማንኛውም ሰው 

በፇጠራው ሊይ ብቸኛ መብት የሇውም፣ ላሊ ሶስተኛ ወገን እንዱጠቀምበት 

ሇመፌቀዴም መብት አይኖረውም፡፡  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

483 

 

2. ፇቃዴ በተሰጠበት ውሳኔ ሊይ በተዖረዖሩት ሁኔታዎች መሠረት ፒተንት 

የተሰጠበትን ፇጠራ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሊይ ሇማዋሌ መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

ውሳኔው በሰጠው የጊዚ ገዯብ ውስጥም ፒተንት የተሰጠበትን ፇጠራ ተግባራዊ 

ማዴረግ መጀመር ይኖርበታሌ፡፡ 

33. የመጠቀሚያ ክፌያ  

1. የግዳታ ፇቃዴ የተሰጠው ሰው ሇባሇፒተንቱ ተገቢ የመጠቀሚያ ክፌያ መፇጸም 

አሇበት፡፡ የመጠቀሚያው ክፌያ መጠን በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት ይወሰናሌ፡፡  

2. ሁሇቱም ወገኖች በክፌያው መጠን ሳይስማሙ ሲቀር ኮሚሽኑ መጠኑን    

ይወስናሌ፡፡  

ክፌሌ ስምንት 

የፒተንት መቋረጥ፣ መተው እና መሠረዛ 

34. የፒተንት መቋረጥ  

አንዴ ፒተንት ቀጥል ከተዖረዖሩት አንደ ሁኔታ ሲኖር ይቋረጣሌ፣ 

1. ባሇፒተንቱ ፒተንቱን የተወ መሆኑን በፅሁፌ ሇኮሚሽኑ ሲያሳውቅ ወይም፣  

2. የመብት ማቆያ ክፌያው በተወሰነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ያሌተፇፀመ ሲሆን፣  

35. የፒተንት መተው  

1. የፒተንት መተው አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆነ የፒተንት መብት ጥያቄዎች 

ሊይ የተወሰነ ሉሆን ይችሊሌ፣  

2. የፒተንት መተው በኮሚሽኑ ወዱያውኑ ተመዛግቦ ታትሞ ይወጣሌ፣ 

3. ፒተንቱ በውሌ ተሊሌፍ ከሆነ የፒተንቱ መተው ውጤት የሚኖረው የተመዖገበው 

የውሌ ተቀባይ ፒተንቱን ስሇመተው የተስማማ መሆኑን ከገሇጸ ብቻ ይሆናሌ፡፡  

36. የፒተንት መሰረዛ  

1. የሚመሇከተው ወገን በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት ፌርዴ ቤቱ ከሚከተለት 

ሁኔታዎች አንደ ከተረጋገጠ በሙለ ወይም በከፉሌ ፒተንቱን ይሰርዙሌ፡፡  

ሀ) ፒተንት የተጠየቀበት ነገር በዘህ አዋጅ አንቀጽ 3 እና 4 መሠረት ፒተንት 

ሉሰጥበት የማይችሌ ሆኖ ሲገኝ፣  

ሇ) ፇጠራው በሚበቃ መጠን ግሌጽና ሙለ በሆነ መሌክ ባሇመገሇጹ በመስኩ 

ሇሰሇጠነ ሰው በተግባር ሇመተርጎም የማያስችሌ ሲሆን፣  
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2. በከፉሌ ወይም በሙለ የተሰረዖ ፒተንት ዋጋ ቢስ ሆኖ የሚቆጠረው ፒተንቱ 

ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ይሆናሌ፡፡  

37. ተፇጻሚነት  

ከአንቀጽ 34-36 የተጠቀሱት አንቀጾች ሇአስገቢ ፒተንቶች መቋረጥ፣ መተው ወይም 

መሰረዛ እንዯ የአግባብነታቸው ያገሇግሊለ፡፡  

ምዔራፌ ሶስት 

የግሌጋልት ሞዳልች ሰርተፌኬት 

38. የአነስተኛ ፇጠራ ጥበቃ  

1. አዱስነትና ኢንደስትሪያዊ ተግባራዊነት ያሇው አነስተኛ ፇጠራ ሇአመንጪው 

የጥበቃ መብት ያስገኛሌ፡፡  

2. የጥበቃ መብቱ ኮሚሽኑ በሚሰጠው የግሌጋልት ሞዳሌ ሰርተፉኬት ይረጋገጣሌ፡፡  

3. ሰርተፉኬት መሰጠቱ በአነስተኛ ፇጠራው ሇመጠቀም እና ሶስተኛ ወገኖች ያሇ 

ሠርተፉኬት ያዟ ፇቃዴ በአነስተኛ ፇጠራው እንዲይጠቀሙ ሇመከሊከሌ 

የሚያስችሌ ብቸኛ መብት ያጎናጽፊሌ፡፡  

39. የአዱስነት አሇመኖር  

1. አነስተኛ ፇጠራው ማመሌከቻው በተመዖገበበት ቀን በኢትዮጵያ ውስጥ በታተሙ 

ጽሁፍች ሊይ ቀዯም ሲሌ የተገሇጸ፣ ወይም ሇሕዛብ የቀረበ ወይም በይፊ ጥቅም 

ሊይ የዋሇ ከሆነ እንዯአዱስ አይቆጠርም፡፡  

2. በአመሌካቹ ሥራ ሊይ ተመስርቶ ማመሌከቻው ከመመዛገቡ ከስዴስት ወራት 

አስቀዴሞ መገሇጹና ጥቅም ሊይ መዋለ ግን አዱስነቱን አያስቀረውም፡፡  

40. በግሌጋልት ሞዳሌ ሰርተፌኬት ጥበቃ የማይዯረግሊቸው  

የሚከተለት በግሌጋልት ሞዳሌ ሰርተፌኬት ጥበቃ አይዯረግሊቸውም፣ 

1. ፒተንት የተሰጠበት ወይም የሕዛብ ንብረት የሆነን ነገር የቀዴሞ ይዖት፣ ጠባይ 

ወይም ተግባር ቀይሮ በአጠቃቀሙ ወይም በታሇሙሇት ተግባሮች ሊይ መሻሻሌን 

የሚያስከትሌ ካሌሆነ በስተቀር በቅርጽ፣ በመጠን ወይም በማቴሪያሌ መሌክ 

የሚዯረጉ ሇውጦች፣  

2. የታወቁ ንጥረ ነገሮችን ጥንቅር ተመሳሳይ ተግባር ባሊቸው ላልች የታወቁ ንጥረ 

ነገሮች የመተካትና ይህም በሚገኘው ጥቅም ወይም አሠራር ሊይ ምንም አይነት 

መሻሻሌ የማያስገኝ ሲሆን፣  
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3. ሇሕዛብ ሰሊምና ስነምግባር ተጻራሪ የሆኑ አነስተኛ ፇጠራዎች፡፡  

41. ምርመራ  

ኮሚሽኑ በማመሌከቻው ሊይ የፍርማሉቲ ምርመራ በማዴረግ የግሌጋልት ሞዳሌ 

ሰርተፌኬት እንዱሰጥ ወይም እንዲይሰጥ ይወስናሌ፡፡  

42. የግሌጋልት ሞዳሌ ሠርተፌኬትተ ስሇመስጠት 

ኮሚሽኑ የግሌጋልት ሞዳሌ ሰርተፌኬት ሇመስጠት ሲወስን ሇአመሌካቹ የግሌጋልት 

ሞዳሌ ሠርተፌኬት ይሰጣሌ፡፡  

43. የፒተንት ማመሌከቻ እና የግሌጋልት ሞዳሌ ማመሌከቻን ስሇማሇዋወጥ  

1. የፒተንት አመሌካቹ ፒተንት ሇመስጠት ወይም ሊሇመስጠት ከመወሰኑ በፉት 

ባሇው ማናቸውም ጊዚ የሚጠየቀውን ክፌያ በመፇጸም ማመሌከቻውን ወዯ 

ግሌጋልት ሞዳሌ ሠርተፌኬት ማመሌከቻ ሉቀይር ይችሊሌ፡፡ ማመሌከቻው 

የመጀመሪያው ማመሌከቻ የምዛገባ ቀን ይሰጠዋሌ፡፡  

2. የግሌጋልት ሞዳሌ ሠርተፌኬት አመሌካቹ የግሌጋልት ሞዳሌ ሠርተፌኬት 

ሇመስጠት ወይም ሊሇመስጠት ከመወሰኑ በፉት ባሇው ማናቸውም ጊዚ 

የሚጠየቀውን ክፌያ በመፇጸም ማመሌከቻውን ወዯ ፒተንት ማመሌከቻ ሉቀይር 

ይችሊሌ፡፡ ማመሌከቻው የመጀመሪያው ማመሌከቻ የምዛገባ ቀን ይሰጠዋሌ፡፡  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ እና /2/ የሚዯረገው የማመሌከቻ ሇውጥ ከአንዴ 

ጊዚ በሊይ አይሆንም፡፡  

44. የግሌጋልት ሞዳሌ ሰርተፌኬት መብት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚ 

1. የግሌጋልት ሞዳሌ ሰርተፌኬት የሚሰጠው ሇአምስት አመት ሲሆን አነስተኛ 

ፇጠራው በኢትዮጵያ ውስጥ ሥራ ሊይ እየዋሇ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ 

ሲቀርብ ሰርተፌኬቱ ሇተጨማሪ አምስት አመታት ሉታዯስ ይችሊሌ፡፡  

2. ሠርተፌኬቱን ሇማሳዯስ የሚቀርበው ማመሌከቻ አስፇሊጊውን ክፌያ በመፇጸም 

የጥበቃ ዖመኑ ከማብቃቱ ከዖጠና ቀናት በፉት ሇኮሚሽኑ ይቀርባሌ፡፡  

45. ተፇጻሚነት 

የዘህ አዋጅ የምዔራፌ ሁሇት ዴንጋጌዎች እንዯየአግባቡ በግሌጋልት ሞዳሌ 

ሰርተፌኬቶች ሊይ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡  
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ምዔራፌ አራት 

ኢንደስትሪያዊ ንዴፍች 

46. የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ጥበቃ 

1. አዱስነትና ተግባራዊ ተፇጻሚነት ያሇው ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ በዘህ አዋጅ 

መሠረት ጥበቃ ይዯረግሇታሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት አንዴ ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ፤ 

ሀ) አዱስ ነው የሚባሇው የንዴፈ ዋና ዋና ባሕሪያት በኢትዮጵያ ወይም በውጪ 

ከታወቁ ተመሳሳይ ንዴፍች የተሇየ እና ከምዛገባ ቀን ወይም እንዲግባቡ 

ከቀዲሚ ቀን በፉት ባሇው አንዴ ዒመት ጊዚ ውስጥ ያሌተገሇጸ ሲሆን ነው፡፡ 

በንዴፍቹ መካከሌ ያለ የተሇዩ ገጽታዎች ሌዩነት በጥቃቅን ዛርዛሮች ከሆነ 

ተመሳሳይ ናቸው ተብሇው ይወሰዲለ፡፡  

ሇ) ተግባራዊ ተፇጻሚነት አሇው የሚባሇው ኢንደስትሪያዊ ንዴፈ ምርቶችን 

በተዯጋጋሚ ሇማውጣት በሞዳሌነት ሇማገሌገሌ የሚችሌ ሲሆን ነው፡፡  

3. ሇሕዛብ ሰሊም ወይም ሥነምግባር ተጻራሪ የሆነ ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ 

አይመዖገብም፡፡  

4. ቴክኒካዊ ውጤቶችን ሇማግኘት ብቻ ሇሚውለ ማናቸውም ነገሮች በዘህ አዋጅ 

ሇኢንደስትሪያዊ ንዴፍች የሚሰጠው ጥበቃ አይሰጥም፡፡  

47. ማመሌከቻ  

1. አንዴን ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ሇማስመዛገብ ማመሌከቻ የሚቀርበው ኮሚሽኑ 

ይሆናሌ፡፡  

2. ማመሌከቻው የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ጥበቃ ይሰጠኝ ጥያቄ፤ የኢንደስትሪያዊ 

ንዴፈን ያቀፇ ምርት ናሙና ወይም የንዴፈን ስዔሊዊ አምሳያና ንዴፈ 

ሉያገሇግሌ የታቀዯውን የምርት ዒይነት መያዛ ይኖርበታሌ፡፡  

3. ማመሌከቻው በአንዴ ምርት ውስጥ የሚካተት አንዴን ንዴፌ ወይም 

ተመሳሳይነት ባሊቸው በአንዴነት በሚሸጡ ወይም በጥቅም ሊይ በሚውለ ምርቶች 

ሊይ የሚገቡ ሁሇትና ከዘያ በሊይ የሆኑ ንዴፍችን ይይዙሌ፡፡  

4. ከማመሌከቻው ጋር የተመዯበው ክፌያ ይከፌሊሌ፡፡  
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48. ምርመራና ምዛገባ  

1. ኮሚሽኑ ማመሌከቻው የዘህ አዋጅ አንቀጽ 2/2/ እና አንቀጽ 47 እንዱሁም በዘህ 

አዋጅ መሰረት በሚወጣው ዯንብ የሚዖረዖሩ መመዖኛዎችን ማሟሊቱን 

ይመረምራሌ፡፡  

2. ኮሚሽኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከቱት መመዖኛዎች 

መሟሊታቸውን ካረጋገጠ በኋሊ የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የምዛገባ የምስክር 

ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ የምዛገባ የምስክር ወረቀቱም፣ 

ሀ) የንዴፌ ሥራው ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ መሆኑን፣  

ሇ) የኢንደስትሪያዊ ንዴፈን ቀዲሚነት፣ 

ሏ) የኢንደስትሪያዊ ንዴፈን ሠራተኛ ማንነትና ባሇቤቱ በኢንደስትሪያዊ ንዴፈ 

ሊይ ያሇውን ብቸኛ መብት መያዛ አሇበት፡፡  

49. በምዛገባው የሚገኙ መብቶች  

የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ምዛገባ ሠርተፌኬተ ባሇቤት በንዴፈ ሇመሥራት፣ ወይም 

ሇመገሌገሌ ወይም በላሊ ማናቸውም አኳኋን ሇመጠቀም ብቸኛ መብት ይኖረዋሌ፡፡  

50. የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ መብት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚ  

1. ሇኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የሚሰጠው ጥበቃ ፀንቶ የሚቆየው የምዛገባ ማመሌከቻው 

ከተመዖገበበት ቀን አንስቶ ሇአምስት ዒመታት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ግን 

የኢንደስትሪያዊ ንዴፈ ኢትዮጵያ ውስጥ ሥራ ሊይ እየዋሇ መሆኑ ሲረጋገጥ 

የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ መብት ሇተጨማሪ ሁሇት አምስት አመታት ሉራዖም 

ይችሊሌ፡፡  

2. የጥበቃ ጊዚው እንዱራዖም የሚጠይቀው ማመሌከቻ አስፇሊጊው ክፌያ ተፇፅሞ 

ሇኮሚሽኑ የሚቀርበው የጥበቃ ዖመኑ ከማብቃቱ ከዖጠና ቀናት በፉት ይሆናሌ፡፡  

51. ተፇጻሚነት  

የዘህ አዋጅ ምዔራፌ ሁሇት ዴንጋጌዎች እንዯየአግባቡ ሇኢንደስትሪያዊ ንዴፍች 

ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡  
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ምዔራፌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

52. የጊዚ መራዖም  

ኮሚሽኑ በፅሁፌ ሲጠየቅና በሁኔታው ሲያምን በዘህ አዋጅና በዯንቡ መሠረት 

ሇሚፇጸሙ ማናቸውም ዴርጊቶች ወይም ሇሚወሰደ ርምጃዎች የተመሇከተው የጊዚ 

ገዯብ የሚመሇከታቸውን ሶስተኛ ወገኖች በማሳወቅና ተገቢውን መመሪያ በመስጠት 

እንዱራዖም ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ የጊዚ ማራዖሚያው ውሳኔም ተግባሩን ሇማከናወን 

ወይም ርምጃውን ሇመውሰዴ የሚጠየቀው የጊዚ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

53. ዯንብ ስሇማውጣት  

1. ይህን አዋጅ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚረደ ዯንቦችና መመሪያዎች ሉወጡ 

ይችሊለ፡፡  

2. ዯንቡ በተሇይም ፒተንትና የግሌጋልት ሞዳሌ ሠርተፌኬት እንዱሰጥ፣ 

ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ እንዱመዖገብ ከሚቀርቡ ማመሌከቻዎች እንዱሁም 

ከላልች ተዙማጅ ጉዲዮች ጋር የተያያ ክፌያዎችን ይወስናሌ፡፡  

54. በኮሚሽኑ ውሳኔ ሊይ ስሇሚቀርብ ይግባኝ  

1. በዘህ አዋጅ አግባብ ባሊቸው ዴንጋጌዎች የተመሇከቱት እንዯተጠበቁ ሆነው 

ኮሚሽኑ በሚሰጠው ማናቸውም ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን ይግባኝ ሇፌርዴ ቤት 

ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሰረት ኮሚሽኑ በሚሰጠው ማናቸውም ውሳኔ 

ይግባኝ የሚቀርበው ቅር የተሰኘው ወገን ውሳኔው ከዯረሰው ጊዚ አንስቶ ባለት 

60 ቀናት ውስጥ ይሆናሌ፡፡  

55. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ  

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

 

አዱስ አበባ ግንቦት 2 ቀን 1987 ዒ.ም 

መሇስ ዚናዊ 

የኢትዮጵያ ሽግግር መንግሥት ፔሬዘዲንት 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

489 

 

ዯንብ ቁጥር 12/1989 

የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራ እና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የሚኒስትሮች  ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 4/1987 አንቀጽ 5 እና 

የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ ቁጥር 123/1987 በአንቀጽ 

53(1) መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ። 

ምዔራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራ እና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 12/1989” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም እንዱሰጠው ካሊስፇሇገ በስተቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፤ 

1. “ኮሚሽን” ማሇት የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖልጂ ኮሚሽን ነው፤110 

2. “መርማሪ” ማሇት ሇፒተንት፣ ሇግሌጋልት ሞዳሌ ሰርተፉኬት ወይም 

ሇኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ምዛገባ ሰርተፉኬት የሚቀርብን ማመሌከቻ 

እንዱመረምር በኮሚሽኑ የተሰየመ ባሇሙያ ነው፤ 

3. “ባሇ ፒተንት” ማሇት የፒተንት ወይም የአስገቢ ፒተንት ባሇቤት ነው፤ 

4. “አዋጅ” ማሇት የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራ የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ ቁጥር 

123/1987 ነው። 

3. ክፌያዎች 

በአዋጁ አንቀጽ 53(2) መሰረት የሚፇጸሙ ክፌያዎች ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው 

ሠንጠረዥ በተዖረዖረው መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

4. ቅጾች 

1. በዘህ ዯንብ ውስጥ የተጠቀሱት ቅጾች ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሰንጠረዥ II 

ሊይ የተመሇከቱት ናቸው፡፡ 

                                                           
110 በ9/40(1995) አ. 320 አንቀፅ 17 (1) መሠረት ሇኮሚሽኑ ተሰጠዉ ስሌጣን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፇት ቤት  በመተሊሇፈ ከዘሀ በኃሊ “ኮሚሽን” ተብል የተገሇፀው  “ጽህፇት ቤት” በሚሌ ተተከቶ 
ይነበብ፡፡ 
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2. ኮሚሽኑ የታተሙ ቅጾችን ቅጅዎች ያሇ ክፌያ ያቀርባሌ፡፡ 

5. ሰነድች ስሇሚቀርቡበት ቋንቋና ትርጉም 

1. ማናቸውም ማመሌከቻ በአማርኛ ወይም በእንግሉዛኛ ቋንቋ መቅረብ አሇበት፡፡ 

2. በአዋጁ ወይም በዘህ ዯንብ መሠረት ሇኮሚሽኑ የሚቀርብ የማመሌከቻ አካሌ 

የሆነ ወይም ላሊ ሰነዴ በእንግሉዛኛ ወይም በአማርኛ ያሌተዖጋጀ ከሆነ በአማርኛ 

ወይም በእንግሉዛኛ ተተርጉሞ ከዋናው ሰነዴ ጋር መቅረብ አሇበት። 

6. ስሇስም፣ አዴራሻ፣ ዚግነትና የመኖሪያቦታ ጥቆማ 

1. ከኢትየጵያዊያን በስተቀር የአንዴ ተፇጥሮአዊ ሰው ስም የቤተሰብን ስም 

በማስቀዯም በቤተሰብና በመጀመሪያ ስም መገሇዔ ያሇበት ሲሆን ሕጋዊ ሰውነት 

ያሊቸው አካልች ዯግሞ ሙለ ሕጋዊ መጠሪያ ስማቸው መመሌከት     

ይኖርበታሌ፡፡ 

2. ማናቸውም አዴራሻ አመሌካቹ የሚገኝበትን የተሟሊ አዴራሻ በተሇይም የፕስታ 

ሳጥን የቴላግራፌ፣ የቴላክስ፣ የስሌክ ወይም የፊክስ ቁጥር ሉያመሇከት ይገባሌ፡፡ 

3. ዚግነት አንዴ ሰው ዚጋ በሆነበት አገር ስም መገሇጽ  አሇበት፡፡ የህግ ሰዉነት 

ያሇዉ ዴርጅት ከሆነ የተቋቋመበትን ሀገር ስም የሚገሌጽ ሆኖ ዋናው መሥሪያ 

ቤት የተመዖገበበትን ዛርዛር መግሇጫ የያዖ መሆን ይኖርበሌ። 

4. የመኖሪያ ቦታ አንዴ ሰው የሚኖርበትን ሀገር ስም ጭምር የሚገሌጽ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

7. በሸርካዎች፣ በኩባንያዎችና በማሕበራት ስሇሚዯረግ ፉርማ 

1. ማናቸውም ሰነዴ በሽርካው ወይም በኩባንያው ወይም በማሕበር ስም 

የሚፇረመው ሥሌጣን በተሰጣቸው ሰዎች ይሆናሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚፇረም ሰነዴ ሊይ የሽርካዉ፣ 

የኩባንያው ወይም የማሕበሩ ማሕተም ሉያርፌበት ይገባሌ፡፡ 

8. ስሇውክሌና 

የውክሌና ሠነዴ ከማመሌከቻው ጋር ወይም ከምዛገባው ቀን አንስቶ በሁሇት ወራት 

ጊዚ ውስጥ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ ውክሌናው በአዋጁ አንቀጽ 9(7) እንዱሁም በዘህ 

ዯንብ አንቀጽ 48 በተዯነገገው መሠረት ካሌተፇጸመ ማመሌከቻውን ከማስመዛገብ 

ውጭ በወኪለ በየዯረጃው የተከናወኑ ተግባራት እንዲሌተፇጸሙ ይቆጠራለ፡፡ 
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ምዔራፌ ሁሇት 

ፒተንት 

ክፌሌ አንዴ 

ስሇማመሌከቻ እና የፒተንት አሰጣጥ ስርዒት 

9. ስሇፒተንት ምዯባ 

ከፒተንት አሰጣጥና ሕትመት ጋር ሇተዙመደ ጉዲዮች እንዱሁም የፌሇጋ ፊይልችን 

ሇማኖር ኮሚሽኑ እ.ኤ.አ ማርች 24/1971 ዒ.ም በስትራስበርግ ስምምነት የፀዯቀውንና 

በተከታታይ ሕትመቶች የተሻሻሇውን ዒሇምአቀፌ የፒተንት ምዯባ ስርዒት  

ይጠቀማሌ፡፡ 

10. የፒተንት ይሰጠኝ ጥያቄ 

1. የፒተንት ይሰጠኝ ጥያቄ በቅፅ 1 ተሞሌቶ እና በእያንዲንደ አመሌካች ተፇርሞ 

መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2. ጥያቄው የእያንዲንደን አመሌካች ስም፣ አዴራሻ፣ ዚግነትና መኖሪያ ማመሌከት 

ይኖርበታሌ፡፡  

3. አመሌካቹ የፇጠራ ሠራተኛው ሲሆን ጥያቄው ይህንኑ የሚገሌጽ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም አመሌካቹ የፇጠራ ሰራተኛ ካሌሆነ ጥያቄው የእያንዲንደን 

የፇጠራ ሰራተኛ ስም እና አዴራሻ እንዱሁም አመሌካቹ በፒተንቱ ሊይ ያሇውን 

መብት የሚያስረዲ መግሇጫ መያዛ ይኖርበታሌ። 

4. አመሌካቹ በወኪሌ ከተወከሇ ጥያቄው ይህንኑ ማመሌከትና የወኪለን ስምና 

አዴራሻ መግሇፅ ይኖርበታሌ። 

5. የፇጠራው ርዔስ አጠር ያሇና ቢቻሌ ከሁሇት እስከ ሰባት ባሌበሇጡ ቃሊት ሉገሇጽ 

የሚችሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

11. ስሇ መግሇጫ 

1. መግሇጫው በቅዴሚያ በመጠይቁ ሊይ እንዯተመሇከተው የፇጠራውን ርዔስ 

የሚገሌጽ ሆኖ፤  

ሀ) ከፇጠራው ጋር ግንኙነት ያሇውን የቴክኒክ መስክ የሚያመሇክት፣ 

ሇ) በአመሌካቹ እስከታወቀ ዴረስ ፇጠራውን ሇመረዲት፣ ሇመፇሇግ፣ እና 

ሇመመርመር ጠቃሚ የሆኑ መነሻ ጥበቦችን በይበሌጥም እነኝህኑ ጥበቦች 

የሚያመሇክቱ ሰነድችን የሚጠቁም፤  
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ሏ) ፇጠራው ያሟሊሌ ተብል የታሇመውን ተግባር የሚገሌጽ፤ 

መ) በሙያው የሰሇጠነ ሰው ፇጠራውን ተግባራዊ ሉያዯርገው በሚችሌበት 

አኳኋን በበቂና በተሟሊ ሁኔታ የሚያብራራ እና ጠቃሚ ውጤት ካሇው 

ከመነሻ ጥበቡ ጋር በማነፃፀር የሚገሌጽ፣ 

ሠ) ከቀዯምት ጥበብ ጋር ሲወዲዯር ፇጠራው የሚኖረውን በጎ ጎን ወይም 

ውጤታማነት የሚገሌጽ፣ 

ረ) ሥዔልች ካለ በሥዔልቹ ውስጥ ያለ ቁጥሮችን በአጭሩ የሚዖረዛር፣ 

ሰ) ፇጠራውን በሥራ ሊይ ሇማዋሌ በአመሌካቹ ከተተሇሙ መንገድች ቢያንስ 

አንደን የሚገሌጽና እንዯ አስፇሊጊነቱ ምሳላዎችን በመጠቀም እና ስዔልች 

ካለ ከሥዔልች ጋር በማገናዖብ የሚያቀርብ፣ 

ሸ) ከፇጠራው መግሇጫ ወይም ባህርይ ግሌፅ ሉሆን ካሌቻሇ ፇጠራው 

በኢንደስትሪ ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌበትን እና ፇጠራው የሚሰራበትንና 

ግሌጋልት ሊይ የሚውሌበትን መንገዴ ወይም አገሌግልት መስጠት ብቻ 

ከሆነም አገሌግልት ሊይ የሚውሌበትን መንገዴ በግሌጽ የሚያመሇክት መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2. በፇጠራው ባህሪ ምክንያት ፇጠራውን በተሇየ መንገዴ ወይም ቅዯም ተከተሌ 

መግሇጹ በተሻሇ ሁኔታ ሇመረዲትና በአጭሩ ሇማቅረብ የሚያመች ሆኖ ካሌተገኘ 

በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሊይ በተመሇከተው መንገዴ እና ቅዯም ተከተሌ 

መግሇጫው መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. የፇጠራው መግሇጫ የኬሚካሌ ወይም የሂሳብ ፍርሙሊዎችን እንጅ የንግዴ 

ማስታወቂያዎችን ሉይዛ አይችሌም። 

4. መግሇጫው ፇጠራውን የበሇጠ ሇማብራራት የሚረደ ነገሮችን ብቻ መያዛ 

የሚችሌ ሆኖ በአጠቃሊይ ተቀባይነት ያሊገኘ አዱስ ቃሌ ወይም ሙያ ነክ ቃሌን 

የያዖ እንዯሆነ ቃለ መገሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

12. ስሇመብት ወሰን ጥያቄ 

1. የመብት ወሰን ጥያቄ ጥበቃ እንዱዯረግሇት የሚፇሇግን ጉዲይ በፇጠራው 

ቴክኒካዊ ገፅታዎች አማካኝነት ግሌጽ በሆነና አጠር ባሇ መንገዴ የሚገሌጽና 

አንዴን ምርት ወይም የምርት ሑዯት የሚመሇከት ይሆናሌ፡፡ 
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2. የመብት ወሰን ጥያቄዎች ብዙት የፇጠራውን ባህሪ ከግምት ውስጥ በማስገባት 

አግባብነት ያሇው ሉሆን ይገባሌ፡፡ ብ የመብት ወስን ጥያቄዎች በሚኖሩበት 

ጊዚ ተከታታይ የአረብኛ ቁጥር ይሰጣቸዋሌ፡፡ 

3. በመብት ወሰን ጥያቄ ሊይ የሚገሇጽ የቴክኒክ ቃሌ በመግሇጫው ከተገሇጸው ጋር 

ተመሳሳይ መሆን አሇበት፡፡ የመብት ወሰን ጥያቄዎች የኬሚካሌ ወይም የሂሳብ 

ፍርሙሊዎችን እንጂ ሥዔልችን አይም፡፡ 

4. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የመብት ወሰን ጥያቄ፣ 

ሀ) ፇጠራውን ሇመግሇጽ አስፇሊጊና በጣምራ የቀዯምት ጥበብ አካሌ የሆኑትን 

የፇጠራውን ቴክኒካዊ ባህርያት የሚያመሇክት መግሇጫ፣ 

ሇ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) (ሀ) ከተመሇከቱት ባህርያት ጋር በመጣመር 

ጥበቃ ሉዯረግሇት የተፇሇገውን ቴክኒካዊ ባህርይ በአጭሩ የሚገሌጽ 

“የሚገሇጸው” “የሚሇየው” “ማሻሻያው የሚያካትተው” በሚለ ሏረጏች 

የሚጀምር የመሇያ ባህርይ ክፌሌ ሉይዛ ይገባሌ፡፡ 

5. የግዴ አስፇሊጊ ሆኖ ካሌተገኘ በቀር የመብት ወሰን ጥያቄ የፇጠራውን ቴክኒካዊ 

ባህርያት አስመሌክቶ መግሇጫዎችን ወይም ስዔልችን መሠረት ያዯረጉ 

በተሇይም “በመግሇጫው………. ክፌሌ እንዯተገሇጸው”፣ ወይም “በስዔለ 

………ሊይ እንዯተመሇከተው” በሚለ ተጠቃሾች ሊይ አይወሰኑም። 

6. ማመሌከቻው ሥዔልችን ያካተተ እንዯሆነ በመብት ወሰን ጥያቄ ውስጥ 

የተገሇጹት ቴክኒካዊ ባህርያት ጠቋሚ ምሌክቶችን ቢያስከትለና ምሌክቶቹም 

በጥቅም ሊይ በዋለ ጊዚ በቅንፌ ውስጥ ቢቀመጡ ይመረጣሌ፡፡ ጠቋሚ ምሌክቶቹ 

የመብት ወሰን ጥያቄውን በፌጥነት ሇመገንዖብ የሚያገሇግለ ካሌሆኑ መካተት 

የሇባቸውም፡፡ 

7. ከማመሌከቻው የምዛገባ ቀን በኋሊ የቀረበ በቀዴሞ ማመሌከቻ ውስጥ ከሚገኙት 

የመብት ወሰን ጥያቄዎች ጋር ያሌተዙመዯ የመብት ወሰን ጥያቄ በአመሌካቹ 

ምርጫ እንዯተሻሻሇ ወይም እንዯ አዱስ ጥያቄ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

8. በቀዴሞ ማመሌከቻ ሊይ ሰፌሮ የነበረ ማናቸውም የመብት ወሰን ጥያቄ የተሰረዖ 

እንዯሆነ የቀዴሞውን የመብት ጥያቄ የመሇያ ቁጥሩን በመጥቀስ “ተሠርዝሌ” 

የሚሌ ቃሌ ይዯረግበታሌ፡፡ 
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13. ሥዔልች 

1. ሇፒተንት የቀረበ ማመሌከቻ አካሌ የሆኑ ሥዔልች የሚቀርቡበት ወረቀት ጥቅም 

ሊይ የሚውሇው ክፌሌ ስፊት ከ26.2 ሣ.ሜ በ17 ሣ.ሜ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

በእነኝህ ወረቀቶች በጥቅም ሊይ በሚውሇው ወይም በዋሇው ቦታ ሪያ ከፇፌ 

ሉኖር አይገባም፡፡ የአነስተኛ ህዲጎች መጠን፣ 

ከሊይ 2 ነጥብ 5 ሣ.ሜ 

ከግራ ጎን 2 ነጥብ 5 ሣ.ሜ 

ከቀኝ ጎን 1 ነጥብ 5 ሣ.ሜ 

ከታች 1 ነጥብ ዚሮ ሣ.ሜ ይሆናሌ። 

2. ሥዔልች፣ 

ሀ) አጥጋቢ የሆነ ቅጅ ሇማውጣት እንዱቻሌ ቀሇም አሌባ በሆኑ በበቂ መጠን 

ዯማቅና ጥቁር እንዱሁም ወጥ ስፊትና ግሌፅነት ባሊቸው መስመሮችና 

ጭረቶች ሉሰሩ ይገባሌ፤ 

ሇ) የአንዴ ሥዔሌ ክፌሌ እይታ የመሪ መስመሮችንና የአመሌካች ምሌክቶችን 

ተነባቢነት በማይከሇክሌ አኳኋን ተጋዲሚና ተዯጋጋሚ መስመሮችን 

በመጠቀም መታየት ይኖርበታሌ፤ 

ሏ) የሥዔልች ስኬሌና የግራፉከ አሰፊፇራቸው የግሌጽነት ዯረጃ ወዯ ሁሇት 

ሶስተኛ በተቀነሰ የፍቶ ግራፌ ቅጅአቸው ሁለንም ዛርዛር ያሇምንም ችግር 

በቀሊለ ሇመሇየት የሚረዲ መሆን አሇበት፤ በተሇየ ምክንያት ስኬለ በሥዔለ 

ሊይ ተሰጥቶ ከሆነ በግራፌ መሌክ መቀመጥ ይኖርበታሌ፤ 

መ) በሥዔለ ሊይ የሚታዩት ቁጥሮች፣ ፉዯሊት እና ጠቋሚ ምሌክቶች ቀሊሌና 

ግሌጽ መሆን ያሇባቸው ሲሆን ቅንፍች፣ ክቦች እና የጥቅስ  ምሌክቶች 

ከቁጥሮች እና ከፉዯሊት ጋር በተያያዖ መንገዴ አገሌግልት ሊይ መዋሌ 

አይኖርባቸውም፤ 

ሠ) ሇሥዔለ ጥራት ሲባሌ የመጠን ሌዩነት ማዴረግ አስፇሊጊ እስካሌሆነ ዴረስ 

የአንዴ ሥዔሌ አካልች መጠን እርስ በእርሳቸው ተመጣጣኝ መሆን 

አሇባቸው፤ 
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ረ) የቁጥሮችና የፉዯሊት ከፌታ ከዚሮ ነጥብ 32 ሣ.ሜ ማነስ የላሇበት ሲሆን 

ሥዔልችን ሇማመሌከት የሊቲን እና የተሇመዯም ሆኖ ሲገኝ የግሪክ ፉዯሊትን 

መጠቀም ይቻሊሌ፤ 

ሰ) አንዴ የሥዔሌ ወረቀት ብ ምስልችን ሉይዛ ይችሊሌ፡፡ ሁሇት ወይም ከዘያ 

በሊይ ወረቀቶች ሊይ የተሣለ ሥዔልች አንዴ ሙለ ሥዔሌን የሚመሠርቱ 

ከሆነ እነኝሁ ሥዔልች የስእለን ማናቸውም አካሌ ሳይዯብቁ ሉቀናጁ 

በሚችለበት መንገዴ መዖጋጀት አሇባቸው፡፡ የተሇያዩት ሥዔልች በግሌጽ 

አንደ ከላሊው የሚሇዩ ሆነው ቦታ ሳይባክን ሉቀናጁ የሚችለ መሆን 

አሇባቸው፤ ሇየገፁ ከተሰጠው ቁጥር ጋር ሳይገናዖቡ ሇተሇያዩ ሥዔልች 

ተከታታይነት ያሇው የአረብ ቁጥር መሰጠት ይኖርበታሌ፤ 

ሸ) በመግሇጫ ወይም በመብት ወሰን ጥያቄዎች ሊይ ያሌተገሇጹ ጠቋሚ 

ምሌክቶች በስዔልች ሊይ ወይም በሥዔልች ሊይ ያሌተገሇጹ ጠቋሚ ምሌክቶች 

በመግሇጫው ወይም በመብት ወስን ጥያቄዎች ሊይ መታየት የሇባቸውም፡፡ 

አንዴ ዒይነት ገጽታዎች በጠቋሚ ምሌክቶች ከተገሇጹ ይህ ሁኔታ 

በማመሌከቻው ውስጥ ያሇምንም ሇውጥ ስራ ሊይ መዋሌ ይኖርበታሌ፤ 

ቀ) ስዔልችን ሇመረዲት አስፇሊጊ ሆኖ ካሌተገኘ በስተቀር ማብራሪያ ጽሐፌ 

ተያይዜ መቅረብ የሇበትም፡፡ እንዯ “ዉሀ”  “እንፊልት” “ክፌት ነው” “ዛግ 

ነው” “በክፌሌ ሀሀ” ያሇ ቃሌ ወይም ቃሊት እንዱሁም በብልክ ስኬማቲክ 

ወይም በፌልውሺት ዱያግራም ውስጥ አጭርና ገሊጭ ቃሊት መካተት 

አይኖርባቸውም፤ 

በ) ስዔልች ያረፈባቸው ገጾች በዘህ ዯንብ አንቀጽ 16(7) በተዯነገገው መሠረት 

ቁጥር ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

3. የፌልው ሺት እና ዱያግራሞች ሥዔልች ተዯርገው ይወሰዲለ፡፡ 

14. የፇጠራ አጭር ይዖት 

1. የፇጠራው አጭር ይዖት በአንዴ የተወሰነ ጥበብ ዖርፌ ቀሌጣፊ ፌሇጋ ሇማዴረግ 

የሚያገሇግሌ መሳሪያ በመሆን መዖጋጀት ያሇበት ሆኖ ተጠቃሚው ሙለ 

ማመሌከቻውን ሇመመሌከት አስፇሊጊ መሆኑን እና አሇመሆኑን ሇመወሰን 

የሚያስችሇው ሆኖ መዖጋጀት አሇበት፡፡ 

2. የፇጠራው አጭር ይዖት የሚከተለትን መያዛ አሇበት፤ 
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ሀ) ከፇጠራው ጋር የሚዙመዯውን የቴክኒክ መስክ የሚጠቁም እና ቴክኒካዊ 

ችግሩን፣ ፇጠራው ሇችግሩ የሚሰጠውን ዋና መፌትሄ እና የፇጠራውን ዋና 

ጥቅም ወይም ጥቅሞች በግሌጽ ሇመረዲት እንዱያስችሌ ሆኖ የተዖጋጀ 

በመግሇጫው በመብት ወሰን ጥያቄውና በስዔልች የተካተቱ የፇጠራው 

ገሀዴነት ማጠቃሇያ፤ 

ሇ) እንዯአግባቡ በማመሌከቻው ውስጥ ከተካተቱ የኬሚካሌ ፍርሙሊዎች መካከሌ 

በተሻሇ ሁኔታ ፇጠራውን የሚገሌጽ የኬሚካሌ ፍርሙሊ። 

3. የፇጠራው ገሀዴነት በሚፇቅዯው መጠን የፇጠራው አጭር ይዖት አጠር ያሇ ሆኖ 

በፇጠራው ይገኛሌ ተብል ስሇሚጠበቅ በጎ ጎን ወይም ዋጋ ወይም ተግባራዊ 

ሉሆን ይችሊሌ ስሇሚባሌበት ሁኔታ መግሇጫ መያዛ የሇበትም። 

4. በፇጠራው አጭር ይዖት የተገሇፀና በማመሌከቻው ውስጥ ባለ ስዔልች 

የተመሇከተ እያንዲንደ አብይ ቴክኒካዊ ባህርይ በቅንፌ ውስጥ የተቀመጡ ጠቋሚ 

ምሌክቶችን ማስከተሌ አሇበት፡፡ 

5. የፇጠራው አጭር ይዖት በአመሌካቹ ከቀረቡት ሥዔልች መካከሌ በይበሌጥ ገሊጭ 

ከሆነው ሥዔሌ ጋር አብሮ መሆን አሇበት፡፡ 

15. መሇኪያዎች፣ ቃሊቶች እና ምሌክቶች 

1. የክብዯት እና የርዛመት መሇኪያዎች በሜትሪክ ሲስተም መገሇጽ አሇባቸው። 

2. የሙቀት መጠን በዱግሪ ሴንትግሬዴ መገሇጽ አሇበት። 

3. እፌጋት በሜትሪክ አሀዴ መገሇፅ ይኖርበታሌ። 

4. ሙቀት፣ ኃይሌ፣ ብርሀን፣ ዴምፅ እና መግነጢሳዊነት እንዱሁም የሂሳብ 

ፍርሙሊዎችን እና የኤላክትሪክ አሀድችን ሇማመሌከት በጥቅም ሊይ ያለ 

አጠቃሊይ ዯንቦችን መከተሌ ያስፇሌጋሌ። ሇኬሚካሌ ፍርሙሊዎች በአጠቃሊይ 

አገሌግልት ሊይ የዋለ ምሌክቶችን የአቶም ክብዯቶችን እና የሞልኪዊሌ 

ፍርሙሊዎችን መገሌገሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

5. በአንዴ የጥበብ መስክ በአጠቃሊይ ተቀባይነት ያገኙት የቴክኒክ ቃሊትና 

ምሌክቶች ብቻ በጥቅም ሊይ መዋሌ አሇባቸው፡፡ 

6. በማመሌከቻ ውስጥ የቃሊትና ምሌክቶች አጠቃቀም መዙባት የሇበትም፡፡ 
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16. የቅጅዎች ብዙትና የአቀራረብ መሌክ 

1. የዘህ ዯንብ አንቀጽ 20(7) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማመሌከቻዎችና 

ማናቸውም ተያይዖው የሚቀርቡ ማብራሪያዎች ወይም ሠነድች በሦስት ቅጅ 

መቅረብ አሇባቸው፡፡ ነገር ግን ኮሚሽኑ አመሌካቹን ተጨማሪ ቅጂዎች 

እንዱያቀርብ ሉጠይቀው ይችሊሌ፡፡ 

2. ሁለም የማመሌከቻው ክፌልች በፍቶግራፌ፣ በኤላክትሮ ስታቲክ ሂዯት፣ በፍቶ 

ኦፌ ሴትና በማይክሮ ፉሌም በቀጥታ ሉባ በሚችለበት መሌክ መቅረብ 

አሇባቸው፡፡ 

3. በማመሌከቻው ውስጥ ያሇ የእያንዲንደ ወረቀት አንደ ገጽ ብቻ ጥቅም ሊይ 

መዋሌ አሇበት፡፡ 

4. ሁለም የማመሌከቻው ክፌልች ተጣጣፉ፣ ጠንካራ፣ ነጭ፣ ሇስሊሣ፣ የማያንፀባርቅ 

እና ረጅም እዴሜ በሚቆይ ወረቀት ሊይ ሠፌረው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

5. የወረቀቶች መጠን ኤ4 (29 ነጥብ 7 ሣ.ሜ × 21 ሣ.ሜ) መሆን አሇበት። 

6. የዘህ ዯንብ አንቀጽ 13(1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የወረቀቶቹ አነስተኛ 

ህዲጎች እንዯሚከተሇው መሆን አሇባቸው፡፡ 

ሀ) ከመጀመሪያው ገፅ በስተቀር የላልቹ ገፆች በሙለ የሊይኛው ህዲግ 20 

ሚ.ሜ፤ 

ሇ) የመጀመሪያው ገፅ የሊይኛው ህዲግ 30 ሚ.ሜ፤ 

ሏ) ወረቀቱ በሚጠረዛበት በኩሌ ያሇው የጎን ህዲግ 25 ሚ.ሜ፤ 

መ) ላሊኛው የጎን ህዲግ 20 ሚ.ሜ፤ 

ሠ) የታችኛው ህዲግ 20 ሚ.ሜ፤ 

7. ሀ) የዒረባዊ ቁጥሮች በሁለም ወረቀቶች አናት መሀከለ ሊይ በተከታታይ መፃፌ 

 አሇባቸው፡፡ 

ሇ) ሇወረቀቶች ተከታታይ ቁጥር ሲስጥ የማመሌከቻው ክፌልች ጥያቄ፣ መግሇጫ፣ 

የመብት ወሰን፣ አጭር መግሇጫ እና ሥዔሌ በተራ ሉቀመጡ ይገባሌ፡፡ 

ሏ) ሇወረቀቶቹ ተከታታይነት ያሇው ቁጥር አሰጣጥ ሶስት የተሇያዩ የቁጥር 

አሰጣጥ ተራዎችን በመጠቀም ሆኖ የመጀመሪያው ተራ ሇጥያቄው ብቻ 

የሚያገሇግሌና ከጥያቄው የመጀመሪያው ገፅ የሚጀምር ነው፡፡ ሁሇተኛው ተራ 

ከመግሇጫው የመጀመሪያ ገፅ የሚጀምርና የጥበቃ ወሰንን አካትቶ እስከ 
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አጭር ይዖቱ የመጨረሻ ገፅ የሚቀጥሌ ነው። ሦስተኛው ተራ ሥዔልችን 

ሇያ ገፆች ብቻ የሚያገሇግሌና ከስዔልች የመጀመሪያ ገፅ የሚጀምር ነው፡፡ 

8. የማመሌከቻው ጽሐፌ መተየብ ያሇበት ሲሆን አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ግራፉክ 

ምሌክቶች የኬሚካሌ ወይም የሂሣብ ፍርሙሊዎች እና የተወሰኑ ካራክተሮች 

በእጅ ሉፃፈ ወይም ሉሣለ ይችሊለ፡፡ 

9. ሥዔልች ሲሣለ ያሇ ቀሇም ዖሊቂነት ባሇው ጥቁር በበቂ መጠን ወፇር እና ዯመቅ 

ባለ አንዴ ወጥ ስፊት እና በግሌጽ በተቀመጡ መስመሮችና ጭረቶች መሆን 

አሇበት፡፡ 

17. የፇጠራ አሀዲዊነት 

1. የአዋጁ አንቀጽ 9(2) ከሚከተለት ሦስት አማራጮች በተሇይ፣ 

ሀ) ሇአንዴ ምርት ከሚቀርብ ራሱን የቻሇ የመብት ወሰን ጥያቄ በተጨማሪ 

በተሇይ የተጠቀሰውን ምርት ሇማምረት የሚረዲ የምርት ሂዯት ራሱን የቻሇ 

የመብት ወሰን ጥያቄ እንዱሁም የተጠቀሰውን ምርት የመጠቀም ራሱን የቻሇ 

የመብት ወሰን ጥያቄ በአንዴ ማመሌከቻ ውስጥ ማካተትን፤ ወይም 

ሇ) ሇአንዴ የምርት ሂዯት ከሚቀርብ ራሱን የቻሇ የመብት ወሰን ጥያቄ 

በተጨማሪ ሂዯቱን ተግባራዊ ሇማዴረግ በተሇይ ሇተዖጋጀ መሣሪያ ወይም 

ዖዳ ራሱን የቻሇ የመብት ወሰን ጥያቄ በአንዴ ማመሌከቻ ውስጥ ማካተትን፤ 

ወይም 

ሏ) ሇአንዴ ምርት ከሚቀርብ ራሱን የቻሇ የመብት ወሰን ጥያቄ በተጨማሪ 

በተሇይ የተጠቀሰውን ምርት ሇማምረት የሚረዲ የምርት ሂዯት ራሱን የቻሇ 

የመብት ወሰን ጥያቄ እና ሂዯቱን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሇማከናወን በተሇይ 

ሇተዖጋጀ መሣሪያ ወይም ዖዳ ራሱን የቻሇ የመብት ወሰን ጥያቄ በአንዴ 

ማመሌከቻ ውስጥ ማካተትን የሚፇቅዴ ሆኖ ሉተረጏም ይገባሌ፡፡ 

2. የአዋጁ አንቀጽ 9(2) እንዯተጠበቀ ሆኖ በአንዴ ማመሌከቻ ውስጥ በአንዴ መዯብ 

የሚፇረጁ ሆኖም በቀጥታ በአንዴ አጠቃሊይ የመብት ወሰን የማይካተቱ ሁሇት 

ወይም ከዙ በሊይ ራሳቸውን የቻለ የመብት ወሰን ጥያቄዎችን ማቅረብ 

ይፇቀዲሌ፡፡ 

3. የአዋጁ አንቀጽ 9(2) እንዯተጠበቀ ሆኖ በአንዴ ማመሌከቻ ውስጥ ራሱን በቻሇ 

የመብት ወሰን ጥያቄ ስር የተመሇከቱት የተሇያዩ የፇጠራውን መስኮች 
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የሚመሇከቱ ተገቢ ቁጥር ያሊቸው ጥገኛ የመብት ወሰን ጥያቄዎች ማቅረብ 

ይቻሊሌ፡፡  

4. በአዋጁ አንቀጽ 9(2) መሠረት የፇጠራ አሀዲዊነት መመዖኛ ሇማያሟሊ 

ማመሌከቻ ፒተንት መስጠት ሇፒተንቱ መሰረዛ ምክንያት አይሆንም፡፡ 

18. ማመሌከቻን ስሇማሻሻሌና መከፊፇሌ 

1. ማሻሻያው በመጀመሪያው ማመሌከቻ ከተገሇፀው የሆነ ነገር የማያስከትሌ ከሆነ 

አመሌካቹ ፒተንት እስከሚሰጥበት ጊዚ ዴረስ ማመሌከቻውን ማሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

2. እያንዲንደ ክፊይ ማመሌከቻ በመጀመሪያው ማመሌከቻ ሊይ ከተገሇጸው ውጪ 

የሆነ ነገር የማያስከትሌ ከሆነ ፒተንት እስከሚሰጥበት ጊዚ ዴረስ አመሌካቹ 

ማመሌከቻውን ወዯ ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ ማመሌከቻዎች ሉከፊፌሌ 

ይችሊሌ። 

3. እያንዲንደ ክፊይ ማመሌከቻ የመጀመሪያው ማመሌከቻ የምዛገባ ቀንና 

እንዯአግባቡ የመጀመሪያው ማመሌከቻ የቀዲሚነት ቀን ይኖረዋሌ፡፡ 

4. አንዴ ክፊይ ማመሌከቻ የመጀመሪያውን ማመሌከቻ የሚጠቅስ ክፌሌ መያዛ 

አሇበት። 

5. አመሌካቹ ክፊይ ማመሌከቻው የመጀመሪያው ማመሌከቻ ማናቸውም የቀዲሚነት 

ጥያቄ ተጠቃሚ እንዱሆን ከፇሇገ ክፊይ ማመሌከቻው ይህንኑ የሚያመሇክት 

ጥያቄ መያዛ አሇበት፡፡ ይህ በሚሆንበት ጊዘ የመጀመሪያው ማመሌከቻ 

የቀዲሚነት መግሇጫ እና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 20 መሠረት የቀረቡ ሠነድች 

ሇክፊይ ማመሌከቻው የሚያገሇግለ ተዯርገው ይወሰዲለ፡፡ 

6. ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ የሆኑ ቀዴመው የገቡ ማመሌከቻዎች ቀዲሚነት 

ሇመጀመሪያው ማመሌከቻ የተጠየቀ እንዯሆነ ክፊይ ማመሌከቻው ተጠቃሚ 

ሉሆን የሚችሇው አግባብ ካሇው /ካሊቸው የቀዲሚነት ጥያቄ/ ጥያቄዎች ነው። 

19. አስቀዴሞ ሇህዛብ የተገሇፀ ፇጠራ እንዯቀዯምት ጥበብ ስሇማይቆጠርበት ሁኔታ 

በአዋጁ አንቀጽ 3(3) መሠረት ቀዯም ሲሌ የተከናወነ ፇጠራውን ገሀዴ የማዴረግ 

ተግባር እንዯቀዯምት ጥበብ እንዲይቆጠር ፌሊጎት ያሇው አመሌካች ይህንኑ 

በማመሌከቻው ሊይ መግሇጽ እና ከማመሌከቻው ጋር ወይም ማመሌከቻው በገባ 

በአንዴ ወር ጊዚ ውስጥ በጽሁፌ የገሀዴነቱን ሙለ መግሇጫ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

ሇገሀዴነት የበቃው በኢግዘቢሽን ሊይ ከሆነ አመሌካቹ ከሊይ በተገሇጸው ጊዚ ውስጥ 
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የኢግዘቢሽኑ ኃሊፉ በሆነው አካሌ የተዖጋጀና የተፇረመ የኢግዘቢሽኑን ሌዩ ባህርይ 

የሚገሌጽና በእርግጥም ፇጠራው በኢግዘቢሽኑ መቅረቡን የሚያረጋግጥ ሰርተፉኬት 

ማቅረብ አሇበት። 

20. ቀዲሚነትን ስሇማሳወቅና ስሇቀዲሚ ማመሌከቻ ትርጉም 

1. በአዋጁ አንቀጽ 11(2) የተገሇጸው መግሇጫ የሚከተለትን ማመሌከት አሇበት፤ 

ሀ) የቀዲሚውን ማመሌከቻ ቀን፤ 

ሇ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀዲሚውን 

ማመሌከቻ ቁጥር፤ 

ሏ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ቀዲሚ 

ማመሌከቻው የተመዯበበትን የዒሇም አቀፌ ፒተንት ምዯባ መሇያ፤ 

መ) ቀዲሚ ማመሌከቻው ቀርቦበት የነበረው ሀገር ወይም ቀዲሚ ማመሌከቻው 

አህጉራዊ ወይም ዒሇም አቀፊዊ ማመሌከቻ ከሆነ በማመሌከቻው 

የተመሇከቱትን ሀገሮች፤ 

ሠ) ቀዲሚ ማመሌከቻው አህጉራዊ ወይም ዒሇም አቀፊዊ ከሆነ ማመሌከቻው 

የቀረበበት ጽሕፇት ቤት፡፡ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 11(2) መሠረት የተገሇጸው መግሇጫ በሚቀርብበት ወቅት 

የቀዲሚ ማመሌከቻው ቁጥር የማይታወቅ ከሆነ መግሇጫውን የያዖው ማመሌከቻ 

ከገባበት ቀን ጀምሮ ባለ ሶስት ወራት ውስጥ ቁጥሩ መገሇጽ አሇበት፡፡ 

3. ቀዲሚ ማመሌከቻው የዒሇም አቀፌ የፒተንት ምዯባ መሇያ ያሌተሰጠው ወይም 

በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሊይ የተገሇጸው መግሇጫ በቀረበበት ጊዚም 

መሇያው ያሌተሰጠው ከሆነ አመሌካቹ በመግሇጫው ሊይ ይህንኑ መግሇጽና 

መሇያው እንዯተሰጠ ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

4. አመሌካቹ ፒተንት ከመስጠቱ አስቀዴሞ በማንኛውም ጊዚ በዘህ አንቀፅ ንኡስ 

አንቀፅ (1) የተገሇጸውን መግሇጫ ይዖት ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡ 

5. በአዋጁ አንቀጽ 11(2) የተገሇጸው የቀዲሚ ማመሌከቻ የተረጋገጠ ቅጅ ማቅረቢያ 

ጊዚ ኮሚሽኑ ጥያቄ ካቀረበበት ቀን ጀምሮ ሇሶስት ወራት ይሆናሌ፡፡ ቅጅው 

ሇላሊ ማመሌከቻ የተሰጠ ከሆነ አመሌካቹ ይህንኑ በማመሌከት ምሊሽ መስጠት   

ይችሊሌ፡፡ 
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6. ቀዲሚ ማመሌከቻው የቀረበው ከእንግሉዛኛ ወይም ከአማርኛ በተሇየ ቋንቋ ሲሆን 

አመሌካቹ የቀዲሚ ማመሌከቻውን የእንግሉዛኛ ወይም የአማርኛ ትርጉም በዘህ 

አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (5) የተገሇፀው ጥያቄ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ባለት 

ስዴስት ወራት ጊዚ ውስጥ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

7. ኮሚሽኑ የተሇየ ጥያቄ ካሊቀረበ በስተቀር የቀዲሚነት ማመሌከቻውና ማናቸውም 

የዘሁ ትርጉም በአንዴ ቅጅ ብቻ ይቀርባሌ፡፡ 

21. የዉጪ አገር አመሌካች 

1. በአዋጁ አንቀጽ 10(2) እና በዘህ አንቀጽ መሠረት የቀረቡ ሰነድች 

የሚያገሇግለት የፒተንት ማመሌከቻ የቀረበበትን ፇጠራ አዱስነት እና ፇጠራዊ 

ብቃት ግምገማ ሇማገዛ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

2. የውጭ አገር አመሌካች በዘህ አንቀጽ መሠረት ባቀረባቸው ሰነድች ሊይ የተሰጡ 

አስተያየቶችን ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

3. በኢትዮጵያ ውስጥ የመኖሪያ ቦታ ወይም የንግዴ ጽሕፇት ቤት በላሇው የውጭ 

ዚጋ፤ ኢንተርፔራይዛ ወይም ላሊ የውጪ ዴርጅት ሇፒተንት ማመሌከቻ 

ሲቀርብና ኮሚሽኑ ጥርጣሬ ሲያዴርበት አመሌካቹ የሚከተለትን ሰነድች 

እንዱያቀርብ ሉጠይቅ ይችሊሌ፣ 

ሀ) የአመሌካቹን ዚግነት የሚመሇከት ሰርተፉኬት፤ 

ሇ) የውጭ ኢንተርፔራይን ወይም ላሊ የውጭ ዴርጅቱን ዋና ጽሕፇት ቤት 

መቀመጫ የሚመሇከት ሠርተፉኬት፤ 

ሏ) የአንዴ የውጭ ዚጋ፣ የውጭ ኢንተርፔራይዛ ወይም የላሊ የውጭ ሀገር 

ዴርጅት ሇዚጎቿ ተፇጻሚ በሚሆንበት መሌክ የኢትዮጵያ ዚጎች ወይም 

ዴርጅቶች በሀገሪቱ ፒተንት የማግኘት መብት እንዲሊቸው እውቅና የምትሰጥ 

መሆኑን ማረጋገጫ፡፡ 

22. ተዙማጅ የዉጪ ማመሌከቻ፣ ፒተንት እና ላልች የጥበቃ አይነቶችን አስመሌክቶ 

መረጃ ስሇማቅረቢያ ጊዚ 

1. በአዋጁ አንቀጽ 10 መሠረት የተጠየቀ መረጃን የማቅረቢያ ጊዚ ገዯብ ጥያቄው 

ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሁሇት ወር ማነስ ወይም ከስዴስት ወር መብሇጥ 

የሇበትም፡፡ ሆኖም በአመሌካቹ አሳማኝ ጥያቄ ኮሚሽኑ የጊዚ ገዯቡን ሉያራዛም 

ይችሊሌ፡፡ 
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2. በአዋጁ አንቀጽ 10 መሠረት የተጠየቁትን ሰነድች አመሌካቹ ሉያገኛቸው 

እንዲሌቻሇ መሌስ ከሰጠ ኮሚሽኑ የማመሌከቻውን ምርመራ ሂዯት ሰነድቹ 

እስከሚቀርቡበት ጊዚ ዴረስ ሉያግዯው ይችሊሌ፡፡ 

23. ማመሌከቻን ስሇመተው 

1. አንዴ ማመሌከቻ አመሌካቹ በፇረመበትና ሇኮሚሽኑ በቀረበ የጽሁፌ መግሇጫ 

ይተዋሌ፡፡ 

2. ማመሌከቻው ቢተውም የማመሌከቻ ክፌያው ተመሊሽ አይሆንም ፡፡ 

24. ማመሌከቻ ሊይ ምሌክት ስሇማዴረግ 

1. ማመሌከቻው እንዯዯረሰ ኮሚሽኑ ማመሌከቻው በሚያቅፇው እያንዲንደ ሰነዴ 

ሊይ ማመሌከቻው የዯረሰበትን እርግጠኛ ቀንና ኢት የሚለ ፉዯልች እዛባር፣ ፒ 

የሚሌ ፉዯሌ እዛባር፣ የመጀመሪያው ወረቀት የዯረሰበት ዒመት የመጨረሻ 

ሁሇት ቁጥሮች እዛባርና ማመሌከቻዎች ሲዯርሱ የሚሰጡ ተከታታይነት ያሊቸው 

አምስት ቁጥሮች የያዖ የማመሌከቻ ቁጥር ማስፇር አሇበት፡፡ እርማቶቹ ወይም 

ዖግይተው የገቡ ሰነድች በላሊ ቀን ሲዯርሱ ኮሚሽኑ የዯረሰበትን እርግጠኛ ቀን 

አግባብ ባሇው ቦታ የፒተንት ጥያቄ በቀረበበት ሰነዴ (ቅጽ ቁጥር 01) ሊይ 

ያሰፌራሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇማመሌከቻ የተሰጠ ቁጥር 

ማመሌከቻውን አስመሌክቶ በሚዯረግ የዯብዲቤ ሌውውጥ ሊይ መጠቀስ አሇበት፡፡ 

25. የምዛገባ ቀን መስጠትና ማሳወቅ 

1. ኮሚሽኑ የምዛገባ ቀን ሇመሰጠት ማመሌከቻው የአዋጁን አንቀጽ 12(1) 

መመዖኛዎች የሚያሟሊ መሆኑን ይመረምራሌ፡፡  

2. በአዋጁ አንቀጽ 12(2) መሠረት የሚቀርብ ማናቸውም ማሻሻያ የማቅረብ ጥሪ 

በጽሁፌ መዯረግ ያሇበት ሲሆን ተፇሊጊውን ማሻሻያ መግሇጽና ማሻሻያው ጥሪው 

ከተዯረገበት ጊዚ ጀምሮ ባሇው የሁሇት ወር ጊዚ ውስጥ ከተመዯበው ክፌያ ጋር 

እንዱቀርብ መጠየቅ አሇበት፡፡ 

3. ኮሚሽኑ የምዛገባ ቀን ከሰጠ በኋሊ ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

ሆኖም በአዋጁ አንቀጽ 12(2) መሠረት ማመሌከቻው እንዲሌቀረበ የተቆጠረ 

እንዯሆነ ኮሚሽኑ ሇአመሌካቹ ምክንያቶችን በመዖርዖር በጽሁፌ ያሳውቃሌ፡፡ 

ክፌሌ 2 
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ስሇማመሌከቻ ምርመራ 

26. መርማሪ ከመሆን ስሇመገሇሌ 

አንዴ መርማሪ በራሱ ፌሊጎት፣ ወይም በአመሌካቹ ወይም በላሊ ማናቸውም ጉዲዩ 

በሚመሇከተው ወገን በሚቀርብ ጥያቄ ከምርመራ ሥራው የሚገሇሇው፣ 

1. ከአመሌካቹ ወይም ከፒተንት ወኪለ ጋር የቅርብ ዛምዴና ያሇው ሆኖ ሲገኝ፣ 

2. በፒተንት ማመሌከቻው ሊይ ጥቅም ያሇው ሲሆን፣ 

3. ከአመሌካቹ ወይም ከፒተንት ወኪለ ጋር ያሇው ማንኛውም ላሊ አይነት 

ግንኙነት አዴልአዊ ያሌሆነ የማመሌከቻ ምርመራ ሊይ ተፅእኖ ሉያሳዴር 

የሚችሌ ሆኖ ሲገኝ ይሆናሌ፡፡ 

27. የፍርማሉቲ ምርመራ 

1. በአዋጁ አንቀጽ 9(3) ና 4(ሀ) እና ይህንኑ በተመሇከተ በዯንቡ ከተገሇጹት 

መሟሊት ከሚገባቸው ሁኔታዎች በተጨማሪ የአዋጁ አንቀጽ 5፣ 8፣ 9(7) እና (8) 

እንዱሁም 10 ሇአዋጁ ዒሊማ ፍርማሉቲን አስመሌክቶ መሟሊት የሚገባቸው 

ሁኔታዎች ተዯርገው ይወሰዲለ፡፡ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 13(2) እና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

የተጠቀሱት ሁኔታዎች ተሟሌተው ያሌተገኙ እንዯሆነ ኮሚሽኑ አመሌካቹን 

በሁሇት ወራት ጊዚ ውስጥ አስፇሊጊውን ማሻሻያ ከተመዯበው ክፌያ ጋር 

እንዱያቀርብ በጽሁፌ ይጠራዋሌ፡፡ 

3. አመሌካቹ የተጓዯሇውን ሇማሟሊት በተዯረገው ጥሪ መሰረት ምሊሽ ያሊቀረበ 

ሲሆን ወይም አመሌካቹ ማሻሻያ ያቀረበ ቢሆንም በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(1) የተገሇጹት ሁኔታዎች ያሌተሟለ መሆናቸውን ኮሚሽኑ ሲያምን 

ማመሌከቻውን ውዴቅ በማዴረግ ሇአመሌካቹ ምክንያቱን ገሌጾ በጽሁፌ 

ያሳውቃሌ። 

4. የማመሌከቻው ውዴቅ መሆን የምዛገባውን ቀን ተቀባይነት አያሳጣውም፡፡ 

28. የስረ-ነገር ምርመራ 

1. በአዋጁ አንቀጽ 13(3) መሠረት ኮሚሽኑ በሚሰይማቸው ሌምዴ ባሊቸው 

የቴክኒክና የህግ ኤክስፏርቶች አማካኝነት የሥረ-ነገር ምርመራ ይከናወናሌ፡፡ 

2. የፌሇጋና የምርመራ ክፌያ ከተፇጸመ በኋሊ ኮሚሽኑ ማመሌከቻውን አግባብ 

ካሊቸው ሰነድች ጋር በማያያዛ በአዋጁ አንቀጽ 13(3) መሠረት የሚከናወነውን 
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የምርመራ ተግባር በተመሇከተ ከኮሚሽኑ ጋር ስምምነት ሊዯረገ የምርመራ 

ባሇሥሌጣን መሊክና የፌሇጋና የምርመራ ዖገባ እንዱሊክሇት መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

3. አንዴ ማመሌከቻ በአዋጁ አንቀጽ 3፣ 4፣ 7፣ 9(2)፣ (4)(ሇ) (ሏ) እና (5) እና 

አግባብነት ባሊቸው የዘህ ዯንብ ዴንጋጌዎች የተገሇጹትን ሁኔታዎች የሚያሟሊ 

መሆኑን ይመረመራሌ፡፡ 

4. ኮሚሽኑ የፌሇጋና ምርመራ ሪፕርት ውጤትን ግምት ውስጥ በማስገባት በአዋጁ 

እና በዘህ ዯንብ የተገፁት መመዖኛዎች ያሌተሟለ መሆናቸውን ሲያምን 

አመሌካቹን በመጥራት (አስፇሊጊ ከሆነ ጥሪው ተዯጋጋሚ ሉሆን ይችሊሌ) 

ማመሌከቻውን በተወሰነ የጊዚ ገዯብ ውስጥ አሻሽል ወይም ከፊፌል እንዱያቀርብ 

በጽሁፌ ይጠይቀዋሌ፡፡ የጊዚ ገዯቡ ሇአመሌካቹ ጥሪ ከሚዯረግበት ቀን ጀምሮ 

ከሁሇት ወር ያሊነሰ ወይም ከስዴስት ወር ያሌበሇጠ ይሆናሌ፡፡ ጥሪውም 

የሚከናወነው በቅጽ 2 መሠረት ነው፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) እና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 18 መሠረት የሚዯረግ 

ማናቸውም ማሻሻያ ከተወሰነሇት ክፌያ ጋር መከናወን አሇበት፡፡ 

6. አመሌካቹ በጥሪው መሠረት ተገቢውን ሳያዯርግ ሲቀር ወይም አመሌካቹ 

ያቀረበው ማንኛውም አስተያየት፣ ማሻሻያ ወይም ክፌፌሌ የምርመራና ፌሇጋ 

ሪፕርቱን ውጤት ከግምት ውስጥ በማስገባት ሲታይ በአዋጁና በዘህ ዯንብ 

የተዖረዖሩ ሁኔታዎችን የማያሟሊ መሆኑ ሲታመን ኮሚሽኑ ማመሌከቻውን ውዴቅ   

ያዯርጋሌ፡፡ ይህንኑም ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ያሳውቃሌ፡፡ 

ክፌሌ 3 

ፒተንት ስሇመስጠትና ስሇፒተንት ይዖት 

29. ፒተንት የመስጠት ወይም የመከሌከሌ ውሳኔ 

1. ተመሳሳይ የምዛገባ ቀን ወይም እንዯ አግባቡ ተመሳሳይ የቀዲሚነት ቀን ያሊቸው 

አንዴን ፇጠራ የሚመሇከቱ ሁሇት ወይም ከዘያ በሊይ የሆኑ ማመሌከቻዎች 

በአንዴ አመሌካች ሲቀርቡ ኮሚሽኑ በዘሁ ምክንያት ከአንዴ በሊይ ሇሆኑ 

ማመሌከቻዎች ፒተንት አሌሰጥም ብል መከሌከሌ ይችሊሌ፡፡ 

2. ኮሚሽኑ የፌሇጋና ምርመራ ሪፕርት ውጤትን ግምት ውስጥ በማስገባት በዘህ 

ዯንብ አንቀጽ 28 የተጠቀሰውን መሠረት በማዴረግ የአዋጁ አንቀጽ 13(3) 

ሁኔታዎች መሟሊታቸውን ሲያምን ፒተንት ይሰጣሌ፡፡ 
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3. ኮሚሽኑ ፒተንት ሇመስጠት ወይም ሇመከሌከሌ የሰጠውን ውሳኔ ሇውሳኔው 

መሠረት ከሆነው የፌሇጋና ምርመራ ሪፕርት ቅጅ ጋር በማያያዛ ሇአመሌካቹ 

በጽሁፌ ያሳውቃሌ፡፡ በተጨማሪም ውሳኔው የፒተንት መሰጠትን የሚከሇክሌ 

ሲሆን ዛርዛር ምክንያቶቹ መገሇጽ አሇባቸው፡፡ ውሳኔው ፒተንት ሇመስጠት 

ሲሆን አመሌካቹ ውሳኔውን ካወቀበት ቀን ጀምሮ ባለት ሶስት ወራት ውስጥ 

የፒተንትና የህትመት ክፌያ እንዱፇጽም ይጠይቃሌ፡፡ 

30. ፒተንት ስሇመስጠት 

1. የፒተንትና የህትመት ክፌያ ፒተንት ሇመስጠት መወሰኑ ከታወቀበት ቀን 

ጀምሮ ባለት ሶስት ወራት ውስጥ የተከፇሇ እንዯሆነ በአዋጁ አንቀጽ 14(1) እና 

በዘህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች መሰረት ኮሚሽኑ ፒተንት ይሰጣሌ፡፡ 

2. ኮሚሽኑ ሇእያንዲንደ ሇሚሰጠው ፒተንት እንዯ አሰጣጡ ቅዯም ተከተሌ 

የፒተንት የህትመት ቁጥር ይሰጣሌ፡፡ 

3. ፒተንቱ፣ 

ሀ) በቅጽ ቁጥር 3 መሠረት የሚሰጥና በዘህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (2) 

ከተገሇጸው መረጃ በተጨማሪ የፒተንቱን ህትመት ቀን፣ በቀዯምት ጥበብ 

የተመሇከቱ ሰነድች ዋቢዎች፣ የፇጠራው መግሇጫ፣ የመብት ወሰንና ካለም 

ስዔልችን ያካትታሌ፤ 

ሇ) እንዯተሰጠ የሚገመተው ኮሚሽኑ በአዋጁ አንቀጽ 14(2)(ሀ) ስሇፒተንቱ 

መሰጠት ጠቅሶ በህትመት ባወጣበት ቀን ነው፡፡ 

31. ፒተንት ስሇመሰጠቱ ጠቅሶ ስሇማተም 

ፒተንት ስሇመሰጠቱ ተጠቅሶ የሚወጣ ህትመት፤ 

1. የፒተንቱን ቁጥር፣ 

2. የፒተንት ባሇቤቱን ስምና አዴራሻ፣ 

3. በፒተንቱ ውስጥ ስሙ እንዲይጠቀስ ካሌጠየቀ በስተቀር የፇጠራ ሰራተኛውን 

ስምና አዴራሻ፤ 

4. በኖረ ጊዚ የወኪለን ስምና አዴራሻ፤ 

5. የማመሌከቻውን የምዛገባ ቀንና ቁጥር፤ 
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6. ቀዲሚነት ከተጠየቀና ጥያቄው ተቀባይነት ካገኘ ቀዲሚነቱን የሚመሇከት 

መግሇጫ፣ የቀዲሚነት ቀንና ቀዲሚው ማመሌከቻ የገባበትን ሀገር ወይም ሀገሮች 

ስም፣ 

7. ፒተንት የተሰጠበትን ትክክሇኛ ቀን፣ 

8. የፇጠራውን ርዔስ፣ 

9. የፇጠራውን አጭር ይዖት፣ 

10. በኖረ ጊዚ ከስዔልቹ መካከሌ በይበሌጥ ገሊጭ የሆነውን እንዱሁም፤ 

11. የዒሇም አቀፌ ፒተንት ምዯባ ምሌክትን ማካተት አሇበት፡፡ 

32. የፒተንት ሰርተፉኬት ስሇመስጠት 

የፒተንት መሰጠት ማረጋገጫ ሰርተፉኬት በቅጽ ቁጥር 5 ሊይ መዖጋጀት፣ በኮሚሽኑ 

መፇረምና 

1. የፒተንቱን ቁጥር፣ 

2. የፒተንት ባሇቤቱን ስምና አዴራሻ፣ 

3. የምዛገባውን ቀንና እንዯአግባቡ የማመሌከቻውን የቀዲሚነት ቀን፣ 

4. ፒተንት የተሰጠበትን ትክክሇኛ ቀን እና፤ 

5. የፇጠራውን ርዔስ ማካተት አሇበት፡፡ 

33. ስሇፒተንት መብት መራዖም 

በአዋጁ አንቀጽ 16 መሠረት የፒተንት መብት ጥበቃ ዖመን የማራዖም ጥያቄ 

በጽሁፌ ሇኮሚሽኑ መቅረብና ፇጠራው በኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሊይ የዋሇበትን 

ዛርዛር ሁኔታ ከሚገሌጽ በፒተንት ባሇቤቱ የተፇረመበት መግሇጫ ጋር ተያይዜ 

መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

ክፌሌ 4 

ፇቃዴ በተሰጠው ሰው በፒተንት የሚጠበቅን ፇጠራ ጥቅም ሊይ ስሇማዋሌ 

34. በፒተንት የሚጠበቅን ፇጠራ በመንግሥት ወይም በመንግሥት ሥሌጣን 

በተሰጣቸው ሦስተኛ ወገኖች ጥቅም ሊይ ስሇማዋሌ 

1. ኮሚሽኑ በአዋጁ አንቀጽ 25(2) መሠረት ውሳኔ ከመስጠቱ አስቀዴሞ 

ሇባሇፒተንቱ፣ ሇግዳታ ፇቃዴ ተጠቃሚዎች እና ሇማንኛውም ተሳትፍው ጠቃሚ 

ይሆናሌ ብል ሇሚገምተው ወገን ጉዲያቸው ከሚሰማበት ቀን በፉት ቢያንስ ሀያ 

አንዴ ቀን ቀዯም ብል የጽሐፌ ማስታወቂያ መስጠት አሇበት፡፡ ባሇፒተንቱ 
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ፒተንቱን በፇቃዴ ሇወስደ ወገኖች በሙለ የጉዲዩን መሰማት አስመሌክቶ 

የጽሐፌ ማስታወቂያ መስጠት ያሇበት ሲሆን እነሱም በጉዲዩ የመሳተፌ መብት 

አሊቸው፡፡ 

2. ኮሚሽኑ ጉዲዩን ካየ በኋሊ ሇውሳኔው መሠረት ያዯረጋቸውን ነጥቦች እና ፇጠራው 

በአዋጁ አንቀጽ 25(2) መሠረት አገሌግልት ሊይ እንዱውሌ ከወሰነ ጥቅም ሊይ 

የሚውሌበትን ሁኔታ በጽሐፌ መግሇጽ አሇበት፡፡ 

3. ኮሚሽኑ ውሳኔውን መመዛገብ፣ ማሳተም እንዱሁም ባሇፒተንቱ እና ላልች 

በጉዲዩ የገቡ ወገኖች በጽሐፌ እንዱያውቁት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

4. ኮሚሽኑ የመጠቀሚያ ክፌያን በተመሇከተ የሰጠው ውሳኔ ይግባኝ ከተጠየቀበት 

የፌርዴ ቤቱ ሬጅስትራር የፌርዴ ቤቱን የመጨረሻውን የይግባኝ ውሳኔ ሇኮሚሽኑ  

ማሳወቅ አሇበት፡፡ ኮሚሽኑም ውሳኔውን ይመዖግባሌ፣ በሕትመት ታትሞ 

እንዱወጣ ያዯርጋሌ፡፡ 

35. የግዳታ ፇቃዴ ጥያቄ 

በአዋጁ አንቀጽ 29 መሠረት ሇኮሚሽኑ የሚቀርብ የግዳታ ፇቃዴ ጥያቄ በቅፅ ቁጥር 

6 ተሞሌቶ ከተመዯበው ክፌያ ጋር እና 

1. ፇጠራው በላሊ ፒተንት በተሰጠው ፇጠራ ሊይ ጥገኛ መሆኑንና ይህንኑ ፒተንት 

የተሰጠውን ፇጠራ ካሌተጠቀመ ፇጠራውን ሇመጠቀም እንዯሚያስቸግር 

ከሚገሌጽ ማስረጃ፤  

2. ባሇፒተንቱ ከግዳታ ፇቃዴ ጠያቂው የፇቃዴ ውሌ ጥያቄ የዯረሰው መሆኑንና 

የግዳታ ፇቃዴ ጠያቂው ፇቃደን በተገቢው ሁኔታና ጊዚ ውስጥ ሉያገኝ ያሌቻሇ 

መሆኑን ከሚገሌጽ ማስረጃ፤ 

3. የግዳታ ፇቃዴ ጠያቂው ፒተንት የተሰጠውን ፇጠራ በስራ ሊይ ሇማዋሌ 

የተሇመውን የስራ እቅዴ ፇጠራውን በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ 

ብቃት እንዲሇው ከሚገሌጽ ማስረጃ ጋር ተያይዜ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

36. የግዳታ ፇቃዴ ጥያቄን ስሇመቀበሌ ወይም አሇመቀበሌ 

1. ኮሚሽኑ የግዳታ ፇቃዴ እንዱሰጥ ጥያቄ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ባለ ሦስት 

ወራት ውስጥ በአዋጁ አንቀጽ 29 እና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 35 የተገሇጹት 

ሁኔታዎች ጠቅሇሌ ባሇ አኳኋን መሟሊታቸውና አሇመሟሊታቸውን 

ይመረምራሌ፡፡ 
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2. ኮሚሽኑ በምርመራው ወቅት፤ 

ሀ) መሟሊት የሚገባቸው ሁኔታዎች ያሌተሟለ ሆኖ ሲያገኝ ጥያቄውን ውዴቅ 

በማዴረግ የግዳታ ፇቃዴ እንዱሰጠው ጥያቄ ሊቀረበው ግሇሰብ ውሳኔውን 

በጽሐፌ ያሳውቃሌ፤ 

ሇ) መሟሊት የሚገባቸው ሁኔታዎች ተሟሌተው ሲያገኝ ወዱያውኑ ሇባሇፒተንቱ፣ 

ሇግዳታ ፇቃዴ ተጠቃሚዎች እና በአዋጁ አንቀጽ 25(2) መሠረት ፒተንት 

የተሰጠበትን ፇጠራ ጥቅም ሊይ ሊዋለ ሰዎች የጥያቄውን ቅጅ መሊክና ጥሪው 

ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ ባለት ሦስት ወራት ጊዚ ውስጥ ያሊቸውን አስተያየት 

ሇኮሚሽኑ በጽሐፌ እንዱያቀርቡ መጋበዛ አሇበት፡፡ 

3. ባሇፒተንቱ ወዱያውኑ ሇሁለም ፇቃዴ ተቀባዮች ስሇጥያቄው በጽሐፌ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ ፇቃዴ ተቀባዮቹ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ጥሪ 

ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ ባለት ሦስት ወራት ውስጥ ያሊቸውን አስተያየት 

በጽሐፌ የማቅረብ መብት አሊቸው፡፡ 

4. ኮሚሽኑ ሇግዳታ ፇቃዴ ጠያቂው ወዱያውኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) 

እና (3) መሠረት የቀረቡትን አስተያየቶች ያሳውቃሌ፡፡ 

5. ኮሚሽኑ ጉዲዩ የሚሰማበትን ቀን በመወሰን የግዳታ ፇቃዴ የጠየቀውን ግሇሰብ፣ 

ባሇፒተንቱን እና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) መሠረት 

አስተያየታቸውን ያቀረቡ ግሇሰቦች ይጠራሌ ይህንኑም ጉዲዩ የሚሰማበት ቀን 

ከመዴረሱ ከአንዴ ወር በፉት በጽሐፌ ያሳውቃሌ ፡፡ 

37. የግዳታ ፇቃዴ የመስጠት ወይም የመከሌከሌ ውሣኔ 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 36(5) መሠረት ጉዲዩ ከተሰማ በኋሊ ኮሚሽኑ የግዳታ ፇቃዴ 

ሇመስጠት የሚያበቁት ሁኔታዎች መሟሊታቸውን ሲያረጋግጥ ፇቃደን ይሰጣሌ፣ 

ካሌሆነ ግን ይከሇክሊሌ፡፡ 

2. የግዳታ ፇቃዴ ሇመስጠት ወይም ሇመከሌከሌ የተሰጠው ውሳኔ በጽሐፌ ሆኖ 

ሇውሳኔው መሰረት የሆኑትን ምክንያቶች መያዛ ይኖርበታሌ ውሳኔው የግዳታ 

ፇቃዴ ሇመስጠት ሲሆን፣ 

ሀ) ፇቃዴ የተሰጠበትን ጊዘ ገዯብ፤ 

ሇ) ፇቃደ በአዋጁ አንቀጽ 22(1) ከተገሇጹት ተግባራት የትኞቹን እንዯሚሽፌን፤ 
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ሏ) የግዳታ ፇቃዴ ተጠቃሚው ፒተንት የተሰጠውን ፇጠራ ተግባራዊ ሇማዴረግ 

የሚጀመርበትን የጊዚ ገዯብ፣ እንዱሁም 

መ) የመጠቀሚያ ክፌያ አፇፃፀም ሁኔታዎችን መዖርዖር አሇበት፡፡ 

3. ኮሚሽኑ የግዳታ ፇቃዴ ሇመስጠት ወይም ሇመከሌከሌ የዯረሰበትን ውሳኔ 

በመመዛገብ ታትሞ እንዱወጣ ያዯርጋሌ፡፡ የውሳኔውን ቅጅ የግዳታ ፇቃዴ 

እንዱሰጠው ሇጠየቀው ሰው፤ ሇባሇፒተንቱ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 36(2) እና (3) 

መሠረት አስተያየታቸውን ሊቀረቡ ሰዎች ይሌካሌ፡፡ 

38. ስሇፒተንት መሰረዛ 

1. የአዋጁ አንቀጽ 36(1) ዴንጋጌ ተፇፃሚነት በተወሰኑ የጥበቃ ወሰን ጥያቄዎች 

ሊይ ብቻ ወይም በተወሰኑ የጥበቃ ወሰን ጥያቄ አካልች ሊይ ሲሆን እነኝህ 

የጥበቃ ወሰን ጥያቄዎች ወይም የጥበቃ ወሰን አካልች ይሰረዙለ፡፡ 

2. ባሇፒተንቱ የፒተንት መሰረዛን አስመሌክቶ በፌርዴ ቤት ስሇተጀመረ ጉዲይ 

ሇማንኛውም ፇቃዴ ተቀባይ በፅሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ የፒተንት ስረዙን ጥያቄ 

ያቀረበው ወገን በአዋጁ አንቀጽ 30 መሠረት ሇተሰጠ የግዳታ ፇቃዴ 

ተጠቃሚዎች በጽሐፌ ማሳወቅ ያሇበት ሲሆን ሇፒተንቱ መሰረዛ የቀረበው 

ምክንያት ባሇፒተንቱ ወይም የእርሱ ወራሽ የፇጠራው ሠራተኛ ወይም የሱ 

ሕጋዊ ወራሽ አይዯሇም በሚሌ ከሆነ በፒተንቱ ሊይ መብት አሇው ሇሚባሌ ወገን 

በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት። 

ምዔራፌ 3 

ስሇግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀት 

39. ከፒተንት ጋር ስሇተዙመደ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት 

1. የአዋጁ አንቀፅ 3(1)፣ (3) እና (4) በግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀት 

ማመሌከቻዎች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖራቸውም። 

2. የአዋጁ አንቀጽ 16 በግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀቶች ሊይ ተፇፃሚነት 

አይኖረውም፡፡ 

3. አንዴ ጉዲይ የአዋጁን አንቀፅ 45 ከአንቀፅ 36 ጋር በማጣመር በሚታይበት ጊዚ 

ፌርዴ ቤቱ በሚከተለት ምክንያቶች የግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀትን 

ይሰርዙሌ፤ 
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ሀ) የአዋጁ አንቀፅ 39 እና 45 ዴንጋጌዎች ከአንቀፅ 3(5) ጋር በመጣመር ሲታዩ 

ጥበቃ እንዱዯረግሇት የቀረበው ፇጠራ ሇግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀት 

ብቁ ሳይሆን፤ 

ሇ) የፇጠራው መግሇጫና የመብት ወሰን ጥያቄዎች አንቀፅ 45፣ አንቀጽ 9(4) (ሇ) 

እና (ሏ) እና ከዘሁ ጋር በሚዙመደ ዯንቦች የተዖረዖሩትን ሁኔታዎች 

የማያሟለ ሲሆን፤ 

ሏ) ፇጠራውን ሇመረዲት አስፇሊጊ የሆነ ማንኛውም ሥዔሌ ሳይቀርብ ሲቀር፤ 

መ) የግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀቱ ባሇቤት የፇጠራ ሠራተኛው ወይም የሱ 

ሕጋዊ ወራሽ ሳይሆን፤ 

ሠ) በአዋጁ አንቀፅ 40 መሠረት ጥበቃ እንዱዯረግሇት የቀረበው ፇጠራ ሇጥበቃ 

ብቁ ያሌነበረ ሲሆን፡፡ 

4. ከዘህ በታች የተመሇከቱት እንዯተጠበቁ ሆነው በዘህ ዯንብ ምዔራፌ ሁሇት 

በተዖረዖሩት አንቀጾች የተገሇፁት ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነታቸው በግሌጋልት 

ሞዳሌ ምስክር ወረቀት ሊይ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፤ 

ሀ) በዯንቡ አንቀፅ 24 ሊይ የተገሇጸው ፉዯሌ “ፒ” “ግሌሞ” ሆኖ እንዱነበብ፤ 

ሇ) የዘህ ዯንብ አንቀፅ 28 ተፇፃሚነት አይኖረውም፣ እንዱሁም 

ሏ) በዯንቡ አንቀጽ 38 የተጠቀሰው የአዋጁ አንቀጽ 36(1)፣ የአዋጁን አንቀጽ 45 

እና የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የሚጠቅስ ሆኖ ይነበባሌ ። 

5. በአዋጁ አንቀጽ 43 መሠረት የሚቀርብ የፒተንትና የግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር 

ወረቀት ማመሌከቻዎችን የማሇዋወጥ ጥያቄ በአመሌካቹ ተፇርሞ ከተመዯበው 

ክፌያ ጋር አብሮ መቅረብ አሇበት። ጥያቄው በቀረበ በሁሇት ወር ጊዚ ውስጥ 

ኮሚሽኑ ውሳኔውን በጽሐፌ ሇአመሌካቹ ማሳወቅ እና ጥያቄውን ካሌተቀበሇ 

ምክንያቱን መግሇጽ አሇበት፡፡ 

ምዔራፌ 4 

ስሇ ኢንደስትሪያዊ ንዴፍች 

40. ከፒተንት ጋር ስሇተዙመደ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት 

የዘህ ዯንብ አንቀጽ 20፣ 23 እና 24 እንዯአግባብነቱ በኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ሊይ 

ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፣ ሇዘሁ ሲባሌ በዘሁ ዯንብ አንቀጽ 24(1) የተገሇጸው ፉዯሌ 

“ፒ” “ኢን” ተብል ይነበባሌ። 
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41. ኢንደስትሪያዊ ንዴፌን ሇማስመዛገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ 

1. ኢንደስትሪያዊ ንዴፌን ሇማስመዛገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ በቅጽ ቁጥር 7 

ተሞሌቶ በእያንዲንደ አመሌካች መፇረም አሇበት። 

2. ማመሌከቻው የእያንዲንደን አመሌካች ስም፣ አዴራሻ፣ ዚግነትና መኖሪያ መያዛ 

ይኖርበታሌ። 

3. አመሌካቹ ኢንደስትሪያዊ ንዴፈን ያመነጨው ሰው ከሆነ ጥያቄው ይህንኑ 

የሚያመሇክት መግሇጫ መያዛ አሇበት። አመሌካቹ ላሊ ሰው ከሆነ ጥያቄው 

የእያንዲንደን የፇጠራ ሠራተኛ ስምና አዴራሻ ማመሌከትና አመሌካቹ 

ኢንደስትሪያዊ ንዴፈን በስሙ ሇማስመዛገብ ባሇመብት መሆኑን የሚገሌጽ 

ማረጋገጫ መያዛ ይኖርበታሌ፡፡ 

4. አመሌካቹ በወኪሌ የተወከሇ ከሆነ ጥያቄው ይህንኑ ማመሌከትና የወኪለን ስምና 

አዴራሻ መያዛ ይኖርበታሌ። 

42. ስሇመግሇጫዎችና ስሇናሙናዎች ብዙትና መጠን 

1. የሚከተለት ከማመሌከቻው ጋር መያያዛ አሇባቸው 

ሀ) ኢንደስትሪያዊ ንዴፈ ባሇ ሁሇት ገጽታ ከሆነ አራት ግራፉክ መግሇጫዎች 

ወይም አራት ሥዔልች፣ ወይም ንዴፍች፣ ወይም  

ሇ) ኢንደስትሪያዊ ንዴፈ ባሇሦስት ገጽታ ከሆነ የኢንደስትሪያዊ ንዴፈ 

እያንዲንደ የተሇያዩ ጎኖች አራት ግራፉክ መግሇጫዎች ወይም አራት 

ሥእልች ወይም ንዴፍች፣ እና 

ሏ) የሕትመት መጠኑ በኮሚሽኑ ተገቢ ነው ተብል የሚወሰን የማተሚያ ቅርጽ 

ወይም የማተሚያ ቅርጾች ፡፡ 

2. የናሙና መጠን ከ20 ሴ.ሜ × 20 ሴ.ሜ × 20 ሴ.ሜ መብሇጥ የሇበትም ፡፡ 

ማንኛውም የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የግራፇክ መግሇጫ፣ ሥዔሌ ወይም ንዴፌ 

ከ10 ሴ.ሜ × 20 ሴ.ሜ መብሇጥ የሇበትም፡፡ መግሇጫዎቹ፣ ሥእልቹ ወይም 

ንዴፍቹ የኤ4 መጠን ባሊቸው ጠንካራና ረጅም እዴሜ በሚቆዩ አራት ወረቀቶች 

ሊይ መሇጠፌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሥዔልችና ንዴፍች በጥቁር ቀሇም መሠራት 

አሇባቸው። 
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43. የምዛገባ ቀን ስሇመስጠት፣ ስሇማሳወቅ እና ምርመራ 

1. ኮሚሽኑ ማመሌከቻውን በተቀበሇበት ጊዚ ማመሌከቻው ያመሌካቹን ማንነት 

ሇማረጋገጥ የሚረዲ ጥቆማ እና ተፇሊጊውን ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ያካተተውን 

እቃ ግራፉከ መግሇጫ የያዖ ሲሆን ማመሌከቻውን የተቀበሇበትን ቀን የምዛገባ 

ቀን አዴርጎ ይወስዯዋሌ። የአዋጁ አንቀጽ 12(2) እንዯአግባቡ ተፇጻሚነት 

ይኖረዋሌ። 

2. በአዋጁ አንቀጽ 12(2) እና 51 እንዱሁም በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት የሚቀርብ ማናቸውም የማሻሻያ ጥሪ በጽሐፌ ሆኖ ጥያቄው 

የሚፇሇገውን ማሻሻያ ወይም ማሻሻያዎች ምንነት ይዜ ከተመዯበው ክፌያ ጋር 

በሁሇት ወር ውስጥ እንዱቀርብ የሚጠይቅ መሆን አሇበት። 

3. ኮሚሽኑ የምዛገባ ቀን ከሰጠ በኋሊ ይህንኑ ሇአመሌካቹ በጽሐፌ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ ማመሌከቻው በአዋጁ አንቀጽ 12(2) እና አንቀጽ 51 እንዱሁም በዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከመጀመሪያ እንዲሌቀረበ ከተቆጠረ ኮሚሽኑ 

ምክንያቶቹን በመዖርዖር ሇአመሌካቹ በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት። 

4. ኮሚሽኑ በአዋጁ አንቀጽ 48(1) እና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 41 እና 42 የተዖረዖሩት 

ሁኔታዎች አሇመሟሊታቸውን ሲያረጋግጥ አመሌካቹ ተፇሊጊውን ማሻሻያ 

ከተመዯበው ክፌያ ጋር ከጥሪው ቀን ጀምሮ ባለት ሁሇት ወራት ውስጥ 

እንዱያቀርብ በጽሐፌ ይጠራዋሌ። አመሌካቹ በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት 

ጉዴሇቱን ሳያርም ሲቀር ወይም እርማቱ ቢቀርብም ኮሚሽኑ የተጠየቁት 

ሁኔታዎች አሌተሟለም የሚሌ እምነት ሲኖረው ማመሌከቻውን ውዴቅ በማዴረግ 

ምክንያቶቹን በመዖርዖር በጽሐፌ ሇአመሌካቹ ያሳውቃሌ። 

5. የማመሌከቻው ውዴቅ መሆን የምዛገባውን ቀን ተቀባይነት አያሳጣውም፡፡ 

44. ማመሌከቻን ስሇመቀበሌ ወይም ስሊሇመቀበሌ ውሣኔ 

ኮሚሽኑ ማመሌከቻውን ሇመቀበሌ ወይም ሊሇመቀበሌ መወሰኑን ሇአመሌካቹ 

በጽሐፌ ማሳወቅ ይኖርበታሌ። ኮሚሽኑ ማመሌከቻውን ሇመቀበሌ ከወሰነ ውሳኔውን 

ካሳወቀበት ጊዚ አንስቶ በአንዴ ወር ውስጥ አመሌካቹ የምዖገባና የሕትመት ክፌያ 

እንዱፇጸም መጠየቅ ይኖርበታሌ ። 
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45. ስሇኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ምዛገባ፣ ሕትመትና ምስክርወረቀት መሰጠት 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 44 በተገሇጸው የጊዚ ገዯብ ውስጥ የምዛገባና ሕትመት 

ክፌያ ከተፇጸመ ኮሚሽኑ በአዋጁ አንቀጽ 48(2) እና በዘህ አንቀጽ መሠረት 

የኢንደስትሪያዊ ንዴፈን ይመዖግባሌ፡፡ 

2. ኮሚሽኑ ሇሚመዖግበው ሇእያንዲንደ ኢንደስትሪያዊ ንዴፌ በምዛገባ ቅዯም 

ተከተሌ መሠረት ቁጥር ይሰጣሌ፡፡ 

3. የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ምዛገባ የኢንደስትሪያዊ ንዴፈን መግሇጫ፤ እና 

ሀ) የኢንደስትሪያዊ ንዴፈን ቁጥር፣ 

ሇ) የተመዖገበውን ባሇቤት ስምና አዴራሻ፣ 

ሏ) ወኪሌ ካሇ የወኪለን ስምና አዴራሻ፣ 

መ) በምዛገባው ሊይ ስሙ እንዲይጠቀስ ካሌጠየቀ በስተቀር ኢንደስትሪያዊ 

ንዴፈን ያመነጨው ሰው ስምና አዴራሻ፣ 

ሠ) የቀዲሚነት ጥያቄ ከቀረበና ጥያቄውም ተቀባይነት ካገኘ የቀዲሚ ቀኑንና 

የመጀመሪያው ማመሌከቻ የተመዖገበበት ሀገር/ሀገሮች ወይም የመጀመሪያው 

ማመሌከቻ ምዛገባ እንዱሸፌን የተጠየቀ/ቁ ሀገር/ሀገሮች፣  

ረ) ኢንደስትሪያዊ ንዴፈ ጥቅም ሊይ የሚውሌባቸውን ዔቃዎች ዒይነት መያዛ 

ይኖርበታሌ። 

4. በአዋጁ አንቀጽ 14(2) (ሀ) እና አንቀጽ 51 የሚከናወን የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ 

ምዛገባ ሕትመት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተዖረዖሩትን መያዛ 

ይኖርበታሌ። 

5. የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ምዛገባ ምስክር ወረቀት በቅጽ ቁጥር 8 ተሞሌቶ   

ይሰጣሌ፡፡ 

46. ስሇምዛገባ እዴሳት 

1. በአዋጁ አንቀጽ 50(2) መሠረት የሚፇጸም የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ምዛገባ 

እዴሳት በተመዖገበው ባሇቤት ወይም በወኪለ አማካይነት በተጠቀሰው ጊዚ ውስጥ 

ሉከናወን ይችሊሌ፡፡ የዘህ ዯንብ አንቀጽ 33 እንዯ አግባቡ ተፇጻሚነት 

ይኖረዋሌ፡፡ 
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2. እዴሳቱ ተገቢውን የእዴሳቱን ክፌያ በመፇጸም በአዋጁ አንቀጽ 50(2) በተገሇጸው 

ጊዚ ውስጥ ወይም ከተጨማሪ ክፌያ ጋር በአዋጁ አንቀጽ 17(1) እና በአንቀጽ 

52 በተፇቀዯው የችሮታ ጊዚ ሉፇጸም ይችሊሌ፡፡ 

3. የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ ምዛገባ እዴሳት በመዛገቡ ሊይ መስፇርና መታተም 

አሇበት፣ 

4. ኮሚሽኑ ሇተመዖገበው ባሇቤት 

ሀ) የአንደስትሪያዊ ንዴፌ የምዛገባ ቁጥር ፣ 

ሇ) የእዴሳት ቀንና የጥበቃ ዖመኑ የሚያበቃበትን ቀን፣ 

ሏ) የተመዖገበውን ባሇቤት ስምና አዴራሻ፣ እና 

መ) ኢንደስትሪያዊ ንዴፈ ጥቅም ሊይ ሉውሌባቸው የተመዖገቡትን የምርት 

ዒይነቶች ጥቆማ የያዖ  የእዴሳት የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

ምዔራፌ 5 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

47. ስሇባሇቤትነት ሇውጥ 

1. ማንኛውም የፒተንት፣ የግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀት ወይም 

የእንደስትሪያዊ ንዴፌ ምዛገባ ምስክር ወረቀት ወይም ሇዘሁ የቀረበ ማመሌከቻ 

ባሇቤትነት ሇውጥ በጽሐፌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ በተጨማሪም ማንኛውም 

በጉዲዩ ሊይ ፌሊጎት ያሇው ወገን ሇኮሚሽኑ በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት ሇውጡ 

መመዛገብና ከማመሌከቻ ባሇቤትነት ሇውጥ በስተቀር በኮሚሽኑ መታተም 

አሇበት። የሚዯረገው ሇውጥ ከመመዛገቡ በፉት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ውጤት 

አይኖረውም፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ የመብት ባሇቤትነት ሇውጥ 

ወይም ሇዘሁ የቀረበ ማመሌከቻ ባሇቤትነት ሇውጥ ጥያቄ በቅጽ ቁጥር 9 

ተሞሌቶ የተመዯበው ክፌያ ከተፇፀመ በኋሊ ሇኮሚሽኑ መቅረብ አሇበት፣ 

3. የባሇቤትነት ሇውጥ ሕትመት፣ 

ሀ) አግባብነት ያሇውን የጥበቃ ዒይነት፣ 

ሇ) የምዛገባ ቀን፣ በኖረ ጊዚ ቀዲሚ ቀንና የምዛገባ ወይም መብት የተሰጠበትን 

ቀን፣ 

ሏ) ባሇቤቱንና አዱሱን ባሇቤት፣ እና 
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መ) የባሇቤትነት ሇውጥ፣ ባህሪን፣ መግሇፅ ይኖርበታሌ፡፡ 

48. ስሇወኪሌ መሰየምና የግንኙነት አዴራሻ 

የወኪሌ ስያሜ በአመሌካቹ ወይም ከአንዴ በሊይ አመሌካቾች ካለ በእያንዲንደ 

አመሌካች በተፇረመ ህጋዊ የውክሌና ሰነዴ መሆን አሇበት፡፡ ከአዋጁ ወይም ከዘህ 

ዯንብ ጋር በተያያ ጉዲዮች ወኪሌ ከሰየመው ሰው/ሰዎች ጋር የሚዯረግ ግንኙነት 

በወኪለ አዴራሻ ይሆናሌ። 

49. ስሇማይቆጠሩ ቀናት 

ማንኛውንም ተግባር ሇማከናወን ወይም ሁኔታዎችን ሇመፇጸም የተሰጠው የመጨረሻ 

ቀን የሚውሇው የኮሚሽኑ ጽህፇት ቤት ሇሥራ ሇሕዛብ ክፌት በማይሆንበት ቀን 

ከሆነ ተግባሩን ወይም ሁኔታውን የኮሚሽኑ ጽሕፇት ቤት ክፌት በሚሆንበት በቀጣዩ 

ቀን መፇጸም ሕጋዊነት ይኖረዋሌ። 

50. ስሇመዛገቦችና ኦፉሴሊዊ ጋዚጣ 

1. ኮሚሽኑ ሇፒተንት፣ ሇግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀትና ሇኢንደስትሪያዊ 

ንዴፌ ምዛገባ ምስክር ወረቀት የተሇያዩ መዛገቦች ይኖሩታሌ፡፡ በአዋጁና በዘህ 

ዯንብ ውስጥ የተመሇከቱት ምዛገባዎች በሙለ በነዘሁ መዛገቦች ሊይ 

ይፇጸማለ፡፡ 

2. በአዋጁና በዘህ ዯንብ መሠረት የተገሇጹ ሕትመቶችን ኮሚሽኑ በኦፉሴሊዊ ጋዚጣ 

ሊይ ያወጣሌ። 

51. መዛገቦችን ስሇማየት፣ ከመዛገቦቹ የተመረጡ ክፌልች እና የሰነድች ቅጂዎችን 

ስሇመጠየቅ 

1. ማንኛውም ሰው የተወሰነውን ክፌያ በመፇጸም መዛገቦችን ማየትና ከመዛገቦቹም 

ሊይ ቅጂዎችን መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. ከመዛገቦች ሊይ የሚወሰደ የተመረጡ ክፌልችን፣ የተረጋገጡ ቅጂዎች ወይም 

የሰነድችን ቅጂዎች የማግኘት ጥያቄ በጽሁፌ ሆኖ ሇኮሚሽኑ መቅረብ አሇበት፡፡ 

52. ስሇግዴፇቶች እርማት 

1. ኮሚሽኑ በቀረበሇት ማመሌከቻ ወይም ሰነዴ ወይም በአዋጁና በዘህ ዯንብ 

መሠረት በተፇጸሙ ምዛገባዎች ሊይ ያሇን ማንኛውንም የትርጉም ግዴፇት 

የአጻጻፌ ግዴፇት ወይም ስህተት ሉያርም ይችሊሌ፡፡ 
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2. ኮሚሽኑ በዘህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚያከናውነው የግዴፇቶች 

እርማት በጽሐፌ በሚቀርብሇት ጥያቄ መሰረት ወይም በራሱ አነሳሽነት ሉፇጸም 

ይችሊሌ፡፡ ኮሚሽኑ ከጉዲዩ ጋር አግባብ ሊሊቸው ሰዎች እርማቶችን በጽሐፌ 

ማሳወቅ እና አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ማተም አሇበት፡፡ 

53. ስሇጉዲይ ማሰማት 

1. ኮሚሽኑ በአዋጁ ወይም በዘህ ዯንብ የተሰጠውን ሥሌጣን የማንኛውንም ሰው 

ጥቅም በሚነካ ጉዲይ ሊይ ከመጠቀሙና ከመወሰኑ አስቀዴሞ ሇሚመሇከተው ሰው 

ጉዲዩን ሇማሰማት ዔዴሌ እንዲሇው በመግሇጽ ጉዲዩን የማሰማት ጥያቄ ማቅረብ 

የሚችሌበት ከአንዴ ወር ያሊነሰ የጊዚ ገዯብ ሰጥቶ በጽሐፌ ያሳውቃሌ። 

2. ጉዲይን የማሰማት ጥያቄ የሚቀርበው በጽሐፌ ይሆናሌ፡፡ 

3. ኮሚሽኑ ጥያቄው ሲዯርስው ጉዲዩ የሚሰማበትን ቀንና ስዒት ሇአመሌካቹና 

ላልች ከጉዲዩ ጋር አግባብ ሊሊቸው ሰዎች ቢያንስ ሁሇት ሳምንት አስቀዴሞ 

በጽሐፌ ያሳውቃሌ፡፡ 

54. በፕስታ መሌዔክት የሚዯረግ ግንኙነት 

1. ማንኛውም በፕስታ አማካኝነት ሇኮሚሽኑ የሚሊክ ማስታወቂያ፣ ማመሌከቻ 

ወይም ላሊ ስነዴ ሇኮሚሽኑ እንዯተሰጠ ወይም እንዯቀረበ የሚቆጠረው 

በተሇመዯው የፕስታ ሥርጭት ሂዯት መስረት ሇኮሚሽኑ ሲዯርስ ነው። 

መሌዔክቱ ሇመሊኩ ማረጋገጫ ማስታወቂያውን፣ ማመሌከቻውን ወይም ላሊ ሰነዴ 

የያዖውን ዯብዲቤ በትክክሇኛው አዴራሻና በአዯራ መሊኩን ማረጋገጥ ብቻ በቂ 

ነው፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የምዛገባ ቀን መስጠትን አስመሌክቶ ተፇጻሚነት 

አይኖረውም። 

55. ቅፆች 

ከዘህ ዯንብ ጋር በአባሪነት የተያያት ቅጾች ሇተዖጋጁባቸው የተሇያዩ ጉዲዮች 

መዋሌ ያሇባቸው ሆኖ ኮሚሽኑ በሚሰጠው መመሪያ ሇላልች ጉዲዮች እንዱውለ 

ሉሻሻለ ይችሊለ፡፡ 
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56. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ የካቲት 27 ቀን 1989 ዒ.ም 

መሇስ ዚናዊ 

 የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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አዋጅ ቁጥር 410/1996 

የቅጅና ተዙማጅ መብቶች ጥበቃ ሇማዴረግ የወጣ አዋጅ 

የሥነፅሁፌ፣ የኪነጥበብ እና ተመሳሳይ የፇጠራ ስራዎች የአንዴን ሀገር ባህሊዊ፣ ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ሳይንሳዊና ቴክኖልጂያዊ ሌማትን በማፊጠን ረገዴ ትሌቅ ሚና የሚጫወቱ 

በመሆናቸው የሚበረታቱበትን ምቹ ሁኔታ መፌጠሩ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

የሥነፅሁፌ፣ የኪነጥበብና ተመሳሳይ የፇጠራ ስራዎችን ውጤታማ ሇማዴረግ በሚከናወኑ 

ስራዎች ሊይ ተዙማጅ መብቶችን በሕግ እውቅና መስጠትና ጥበቃ ማዴረግ አስፇሊጊ 

በመሆኑ፣ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገመንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የቅጅና ተዙማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/1996” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ111 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፣ 

1. “የኦዱዮ ቪዥዋሌ ሥራ” ማሇት ሇዘሁ ተግባር በተሰራ መሳሪያ በመጠቀም 

በቀሊለ ሉታይ የሚችሌ፣ ተከታታይነትና ተዙማጅነት ያሇውን በዴምፅ የታጀበ 

ወይም ያሌታጀበ የእንቅስቃሴ ስሜትን የሚፇጥሩ ምስልችን የያዖ ማንኛውም 

ሥራ ሲሆን ሲኒማቶግራፉንና ላልች ፉሌሞችን ይጨምራሌ፡፡ 

2. “የሥራ አመንጪ” ማሇት የአንዴን የአእምሮ ውጤት የሆነን ሥራ የፇጠረ 

ማንኛውም ግሇሰብ ሲሆን የሚከተለትን ይጨምራሌ፣ 

ሀ) ሥራው የኮምፑውተር ፔሮግራም ከሆነ የኮምፑውተር ፔሮግራሙን የፇጠረው 

ግሇሰብ፣ 

ሇ) ሥራው ፍቶግራፌ ከሆነ ሇጥንቅሩ ኃሊፉ የሆነውን ግሇሰብ፣ 

3. “ብሮዴካስቲንግ” ማሇት ዴምፅን ወይም ምስሌንና ዴምፅን ሽቦ አሌባ በሆነ 

መንገዴ ሇሕዛብ ማሰራጨት ነው፤ 
                                                           
111 ከንዐስ አንቀፅ 31 እስከ 35 በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(2) መሰረት አዱስ የገቡ ናቸው፡፡ 
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4. “የብሮዴካስቲንግ ዴርጅት” ማሇት ሬዴዮ፣ ቴላቭዥን እና የኬብሌ ቴላቭዥን 

ጣቢያ ወይም ሳተሊይት ነው፣ 

5. “ስብስብ ሥራ” ማሇት በአንዴ የተፇጥሮ ሰው አነሳሽነትና መሪነት ከሁሇትና 

ከዘያ በሊይ በሆኑ ግሇሰቦች የተፇጠረ እና በሥራው ሊይ አስተዋፅኦ ያሊቸው 

ግሇሰቦች ሳይጠቀሱ በመሪው ስም ብቻ እንዯሚታወቅ ግንዙቤ ተወስድ የተሰራ 

ሥራ ነው፣ 

6. “ሇህዛብ ማሰራጨት” ማሇት የአንዴ ሥራ ክወና፣ የዴምፅ ሪከርዴ ወይም 

ብሮዴካስት ምስሌ፣ ዴምፅ ወይም ሁሇቱን በሽቦ ወይም ያሇሽቦ ማሰራጨት 

ሲሆን ምስለ ወይም ዴምፅ በመዯበኛው የቤተሰብ ሪያ እና የቤተሰቡ የቅርብ 

ወዲጆች ከሚገኙበት ቦታ ውጪ በሆነ ወይም ስርጭቱ ከሚተሊሇፌበት በጣም ራቅ 

ያሇ ቦታ ሊይ በሚገኝ ሰው ሉሰማ ወይም ሉታይ የሚችሌ ሆኖ ምስለ ወይም 

ዴምጹ በአንዴ አይነት ቦታና ጊዚ ወይም በተሇያዩ ቦታዎች እና ወይም ጊዚያት 

ሉሰማ ወይም ሉታይ መቻለ ግምት ውስጥ ሳይገባ ምስለ ወይም ዴምጹ ያሇ 

ስርጭቱ ሉሰማ ወይም ሉታይ የማይችሌ ሲሆን ነዉ፤ 

7. “የኮምፑዩተር ፔሮግራም” ማሇት በመሳሪያ ተነባቢ የሚሆን አንዴ ኮምፑዩተር 

ተግባሩን አንዱያከናውን ወይም የታሇመሇትን ውጤት እንዱያመጣ የሚያስችሌ 

የቃሊት፣ የኮድች፣ የዖዳዎች፣ ወይም በላሊ አኳኋን የሚገኝ የመመሪያዎች ስብስብ 

ነው፣ 

8. “የቅጅ መብት” ማሇት ከአንዴ ስራ የሚመነጭ የኤኮኖሚ መብት ሲሆን 

አግባብነት ባሇው ጊዚ የሞራሌ መብቶችን ይጨምራሌ፣ 

9. “ፌርዴ ቤት” ማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፤ 

10. “ዲታ ቤዛ” ማሇት በኮምፑዩተር አማካኝነት ሇመፇሇግ እንዱቻሌ ስርአት ባሇው 

አኳኋን የተዯራጀ የመረጃ፣ መጣጥፌ፣ ቁጥር ወይም ዱያግራም ስብስብ ነው፣ 

11. “መቅረፅ ወይም ግዛፇት እንዱያገኝ ማዴረግ” ማሇት አንዴ ሥራ፣ ምስሌ፣ ዴምፅ 

ወይም የአንዯኛቸው አምሳያ ምትክ ሇዘሁ ተብል በተዖጋጀ መሣሪያ አማካኝነት 

እንዱታይ፣ እንዱባዙ፣ ወይም እንዱሰራጭ ማዴረግ ነው። 

12. “በቅጥር የተከናወነ ሥራ” ማሇት በቅጥር ወይም በአገሌግልት ውሌ መሰረት 

ተከፊይ በሆነ የሥራ አመንጪ የተፇጠረ ሥራ ነው፣ 
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13. “የሙዘቃ ሥራ” ማሇት ሙዘቃ ሲሆን ከሙዘቃው ጋር ሉከወኑ፣ ሉነገሩ ወይም 

ሉዖመሩ የተዖጋጁ ማናቸውም ቃሊትን ወይም ዴርጊትን አይጨምርም፤ 

14. “ተዙማጅ መብት” ማሇት ከዋኝ፣ የዴምፅ ሪከርዱንግ ፔሮዱውሰር፣ 

የብሮዴካስቲንግ ዴርጅት በሥራው ሊይ ያሇው መብት ነው፤ 

15. “ፅህፇት ቤት” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 320/1995 ዒ.ም የተቋቋመው የኢትዮጵያ 

አእምሯዊ ንብረት ፅህፇት ቤት ነው፣ 

16. “የቅጅ መብት ባሇቤት” ማሇት ኢኮኖሚያዊ መብቱ ሇሥራ አመንጪው በሆነ 

ጊዚ የሥራ አመንጪው፣ ኢኮኖሚያዊ መብቱ ከመጀመሪያው ሥራ አመንጪው 

ውጪ ሊሇ ግሇስብ ወይም ህጋዊ ሰውነት የተሰጠው አካሌ ሲሰጥ ግሇሰቡ ወይም 

ህጋዊ ሰውነት የተሰጠው ዴርጅት ወይም የኢኮኖሚ የባሇቤትነት መብቱ ሇአንዴ 

ግሇሰብ ወይም ህጋዊ ሰውነት የተሰጠው አካሌ ተሊሌፍ ከሆነ መብቱ የተሊሇፇሇት 

ግሇሰብ ወይም ህጋዊ ሰውነት የተሰጠው አካሌ ነው፣ 

17. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም የህግ ሰውነት የተሰጠው አካሌ ነዉ፡፡ 

18. “የፍቶግራፌ ሥራ” ማሇት አንዴ ምስሌ ሇማውጣት ወይም ምስሌን በማናቸውም 

ዖዳ ሇማውጣት እንዱቻሌ ብርሃን እና ወይም ላሊ ጨረርን በማናቸውም 

የመቀበያ አካሌ ሊይ መቅረፅ ሲሆን ፉሌምን አይጨምርም። 

19. “ከዋኝ” ማሇት ተዋናይ፣ ዖፊኝ፣ ዖማሪ፣ ሙዘቀኛ ተወዙዋዥ እና ላሊ ማናቸውም 

የሚተውን፣ የሚያወጣ፣ የሚጫወት፣ የሚዖፌን፣ የሚያዛናና ወይም በላሊ 

ማናቸውም አኳኋን የስነ-ፅሁፌና የኪነጥበብ ሥራን የሚከውን ግሇሰብ ነው፤ 

20. “ፔሮዱውሰር” ማሇት የኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ ሇመስራት ሃሳብ ያመነጨና ሥራውን 

በኃሊፉነት የሚያሰራ ሰው ነው፤ 

21. “የዴምፅ ሪኮርዱንግ ፔሮዱውሰር” ማሇት የዴምፅ ሪኮርዱንግ ሥራ ሇመስራት 

ሃሳብ ያመነጨና ሥራውን በሀሊፉነት የሚያሰራ ሰው ነው፤ 

22. “የታተመ ሥራ” ማሇት የአንዴን ሥራ ወይም የዴምፅ ሪኮርዱንግ ተጨባጭነት 

ያሊቸው ቅጂዎች በሽያጭ፣ በኪራይ፣ ሇህዛብ ውሰት፣ እንዱሁም የቅጅዎችን 

ባሇቤትነት ወይም ይዜታ ሇማስተሊሇፌ እንዯሁኔታው በሥራው አመንጪ ወይም 

በቅጂ ባሇመብቱ ወይም በዴምፅ ራኮርዱንግ ፔሮዱውሰር ፇቃዴ በበቂ መጠን 

ሇህዛብ የቀረበ ሥራ ነው፤ 
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23. “ሇሕዛብ የሚዯረግ ውሰት” ማሇት በአንዴ ሥራ ወይም የዴምፅ ሪኮርዱንግ 

ኦሪጂናሌ ወይም ቅጂው ሊይ ያሇን የይዜታ መብት በጊዚያዊነት ያሇ ትርፌ 

ሕዛባዊ አገሌግልት በሚሰጡ ቤተመፃህፌት፣ ቤተመዙግብት፣ ወይም ተመሳሳይ 

ተቋማት ሇሕዛብ ማስተሊሇፌ ነው፤ 

24. “ሇሕዛብ የቀረበ ክወና” ማሇት 

ሀ) በግንባር ወይም በማናቸውንም የመገናኛ ዖዳዎች በመጠቀም በመነባነብ፣ 

በጭውውት፣ በውዛዋዚ፣ በትወና፣ አንዴን ሥራ ሇህዛብ መከወን፣ 

ሇ) የኦድዩቪዥዋሌ ሥራን በተመሇከተ ምስሌ  በተከታታይ እንዱታይ፣ 

ሏ) የዴምፅ ሪኮርዱንግን በተመሇከተ ዴምፅ ሇህዛብ እንዱሰማ ማዴረግ ነው፣ 

25. “ማባዙት” ማሇት አንዴን ሥራ ወይም የዴምፅ ሪኮርዱንግ በጊዚያዊነት ወይም 

በቋሚነት የኤላክትሮኒክ ማከማቻን ጨምሮ በማንኛውም አኳኋን ወይም መሌክ 

ሥራውን ወይም የዴምፅ ሪኮርደን በአንዴ ወይም ከዘያ በሊይ በሆኑ ቅጅዎች 

ማራባት ነው፤ 

26. “ትክክሇኛ ቅጅ” ማሇት ፍቶኮፑን በመሳሰለ ከማተም ውጪ ባለ መንገድች 

የአንዴን ሥራ ኦሪጅናሌ ወይም ቅጂ መጠኑ ይነስም ይዯግም በትክክሌ 

መገሌበጥ ነው፤ 

27. “ኪራይ” ማሇት ሇትርፌ ሲባሌ አንዴ የኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ ወይም የኮምፑዩተር 

ፔሮግራም ወይም የዴምፅ ሪኮርዱንግ ወይም ግዛፇት ያሇው ክወና ይዜታ 

በጊዚያዊነት ማስተሊሇፌ ነው፤ 

28. “የዴምፅ ሪኮርዱንግን” ማሇት የክወና ዴምፅ ወይም ላሊ ዴምፅ ወይም አምሳያ 

ምትክ ግዛፇት ያገኘበት ዖዳን ወይም ዴምፁ የተቀረፀበትን አካሌ ግምት ውስጥ 

ሳይገባ ክዋኔ ወይም ዴምፅ ወይም አምሳያው ግፌነት እንዱያገኝ ማዴረግ 

ሲሆን የኦዱዩቪዥዋሌ ሥራን፣ የዴምፅ ትራክን የመሳሰለ የዴምፅና ምስሌ 

ግዛፇትን አይጨምርም፣ 

29. “የጋራ የባሇቤትነት ሥራ” ማሇት ከሁሇት ወይም ከዘያ በሊይ የሆኑ የሥራ 

አመንጪዎች አስተዋፅኦ ያበረከቱበት የፇጠራ ሥራ ሲሆን በዘህ አንቀፅ ንዐስ 

አንቀፅ (5) መሰረት የስብስብ ሥራ ያሌሆነ ሥራ ነው፣ 

30. “ሥራ” ማሇት የሥነ ፅሁፌ፣ ኪነጥበብ እና ሳይንሳዊ መስኮች ውጤት ሆኖ በተሇይ 

የሚከተለትን ይጨምራሌ፤ 
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ሀ) መፅሏፌ፣ ቡክላት፣ በመፅሄት ወይም በጋዚጣ ሊይ የሚገኝ መጣጥፌ፣ 

የኮምፑውተር ፏሮግራም፤ 

ሇ) ንግግር፣ ላክቸር፣ ሇአንዴ ሇተወሰነ ክፌሌ የሚዯረግ መሌእክት አዖሌ ንግግር፣ 

የሃይማኖት ስብከት፣ እና በቃሌ የቀረበ ሥራ፤ 

ሏ) ዴራማ፣ ዴራማዊ የሙዘቃ ሥራ፣ በእንቅስቃሴ ብቻ የሚቀርብ ዴራማ 

(ፒንቶማይምስ) የመዴረክ ውዛዋዚ እና ላሊ ሇመዴረክ ተብል የሚሰራ 

ሥራ፤ 

መ) የሙዘቃ ሥራ፤ 

ሠ) የኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ፤ 

ረ) የኪነ ህንፃ ሥራ፤ 

ሰ) የስፅሌ፣ የቅብ፣ የሀውሌት፣ የቅርፃ ቅርፅ፣ የህትመት፣ የፉዯሌ ቅርፅ ጥሌፌ እና 

ላሊ የስነጥበብ ሥራ፤ 

ሸ) የፍቶግራፌ ስራ፤ 

ቀ) ስዔሊዊ መግሇጫ፣ ካርታ፣ ፔሊን፣ ንዴፌ እና ባሇ ሶስት ገፅታ ከጂኦግራፉ፣ 

ቶፕግራፉ፣ ኪነ ህንፃ ወይም ሳይንስ ጋር የተያያዖ ሥራ፤ 

በ) የዔዯ-ጥበብ ስራዎች112  

31. “ሮያሉቲ” ማሇት ከንግዴ ስራ ጋር በተያያዖ ጥቅም ሊይ ሇሚውሌ በዘህ አዋጅ 

መሠረት ጥበቃ ሇሚያገኝ ስራ በተጠቃሚው አማካኝነት ሇባሇመብቱ የሚከፇሌ 

የአገሌግልት ክፌያ ነው፤ 

32. “የጋራ አስተዲዯር ማህበር” ማሇት የቅጅና ተዙማጅ መብቶች ባሇቤቶች 

መብቶቻቸውን በጋራ ሇማስተዲዯር የሚያቋቁሙት ማህበር ነው፤ 

33. “የሮያሉቲ ክፌያ ቀመር” ማሇት ሮያሉቲ የሚከፇሌበትን ስራ እና 

የተጠቃሚዎችን ማንነት መሠረት በማዴረግ የሚሰበሰብን የሮያሉቲ መጠን 

ሇማስሊት ጥቅም ሊይ የሚውሌ ዖዳ ነው፡፡ 

34. “ባሇቤት የላሇው ስራ” ማሇት ባሇቤት የላሇው ስሇመሆኑ በፌርዴ ቤት ውሳኔ 

የተሰጠበት ስራ ነው፤ 

35. “ሇህዛብ ሇመቅረብ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ ስራዎች” ማሇት ከሽያጭ ወይም 

ከኪራይ ውጪ በቀጥታ ሇህዛብ በይፊ ሇመከወን ወይም ሇመታየት ወዯ አገር 
                                                           
112 በ21/20 (2007) አ.872 አንቀፅ 2(1) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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ውስጥ የሚገቡ እና የእንካ ሇእንካ ስምምነት ከላሇ በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ 

በተቋቋሙ የጋራ አስተዲዯር ማህበራት የማይተዲዯሩ ስራዎች ናቸው፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

1. በዘህ አዋጅ የሚዯረገው የህግ ጥበቃ፤ 

ሀ) ኢትዮጵያዊ ዚግነት ባሇው ወይም ቋሚ መኖሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ 

የሥራ አመንጪ ሥራ፣ 

ሇ) የስራ አመንጪው ዚግነት ወይም ቋሚ መኖሪያ ግምት ውስጥ ሳይገባ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ሇመጀመሪያ ጊዚ በታተመ ወይም በውጭ ሀገር 

ሇመጀመሪያ ጊዚ በታተመና በ30 ቀናት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በታተመ 

ሥራ፣ 

ሏ) የፔሮዱውሰሩ ዋና መሥሪያ ቤት ወይም ቋሚ መኖሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ 

የሆነ የኦዱዩቪዥዋሌ ስራ እና፤ 

መ) በኢትዮጵያ ውስጥ የተገነባ የኪነ ህንፃ ሥራ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ 

በቆመ ህንፃ ወይም ላሊ ስትራክቸር ውስጥ የተካተተ የኪነጥበብ ሥራ፣ 

   ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ኢትዮጵያ በፇረመቻቸው አሇም አቀፌ ስምምነቶች 

ወይም ኮንቬንሽኖች መሰረት ጥበቃ ባገኙ ስራዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፤ 

3. የከዋኞች ጥበቃን የሚመሇከቱ የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች፤ 

ሀ) ኢትዮጵያዊ ዚግነት ባሇው ከዋኝ፣ 

ሇ) በውጭ ዚጎች፣ 

i. በኢትዮጵያ ውስጥ የተከወነ፤ 

ii. በዘህ አዋጅ ጥበቃ ባገኘ የዴምፅ ሪኮርዱንግ ውስጥ የተካተተ ወይም፣ 

iii. በዴምፅ ሪኮርዱንግ ውስጥ ግፌነት የላሇው ቢሆንም በዘህ አዋጅ 

ጥበቃ   ባገኘ ብሮዴካስት ውስጥ የተካተተ ክውና፣  

ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. የዴምፅ ሪኮርዱንግ ጥበቃን በተመሇከተ የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች፣ 

ሀ) በኢትዮጵያውያን ፔሮዱውሰሮች የተዖጋጀ የዴምፅ ሪኮርዱንግ፣ 

ሇ) ሇመጀመሪያ ጊዚ በኢትዮጵያ ውስጥ ግዛፇት ባገኘ የዴምፅ ሪኮርዱንግ፣ 

ሏ) ሇመጀመሪያ ጊዚ በኢትዮጵያ ውስጥ በታተመ የዴምፅ ሪኮርዱንግ፣  
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ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ። 

5. የብሮዴካስት ጥበቃን በተመሇከተ የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች፣ 

ሀ) ዋና መሥሪያ ቤቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ የብሮዴካስቲንግ ዴርጅት 

ብሮዴካስት፣ 

ሇ) በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ አሰራጭ የሚያስተሊሌፇው ብሮዴካስት፣ ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናለ። 

6. የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ኢትዮጵያ ባፀዯቀቻቸው አሇም አቀፌ ኮንቬንሽኖችና 

ስምምነቶች መሰረት ጥበቃ ባገኙ ከዋኞች፣ የዴምፅ ሪኮርዴ ፔሮዱውሰሮች እና 

የብሮዴካስቲንግ ዴርጅቶች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፤ 

7. የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች በቅጅና ተዙማጅ መብቶች ሊይ ሥራው የታቀፇበትን 

ቁሳዊ ነገር የባሇቤትነት መብት አያጠቃሌሌም፡፡ 

4. የመጀመሪያ ስራን መሰረት ያዯረገ ስራ 

1. የሚከተለት አንዯ ሥራ ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ፣ 

ሀ) ትርጉም፣ የማመሳሰሌ ስራ፣ ቅንብር እና ላሊ የስራውን አይነት የሚቀይር 

ወይም የሚያሻሽሌ ሥራ፣ 

ሇ)  በይዖት፣ በቅንብር ወይም በአመራረጥ የተነሳ ኦሪጅናሌ የሆነና በሚነበብ 

መሳሪያ ወይም በላሊ መሌክ ያሇ ኢንሳይክልፑዱያ፣ የቅኔ ስብስብ ወይም 

ዲታቤዛን የመሳሰሇ የስብስብ ሥራ፣ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተው ጥበቃ የመጀመሪያ ስራን መሰረት 

ያዯረገ ሥራ ሇመስራት ጥቅም ሊይ ሇዋሇ ወይም በዘሁ ሥራ ውስጥ ሇተካተተ 

የቀዴሞ ሥራ ሊይ ያሇን ጥበቃ አያስቀረውም፤ 

5. ጥበቃ የማይዯረግሊቸዉ ስራዎች 

በዘህ አዋጅ በአንቀፅ 2፤ 3 እና 4 የተዯነገገው ቢኖርም የሚከተለት ጥበቃ 

አይዯረግሊቸውም፣ 

ሀ) ማንኛውም ሀሳብ፣ የአሰራር ሂዯት፣ ሲስተም፣ የአሰራር ዖዳ፣ ፅንሰ ሀሳብ፣ ቀመር፣ 

ሇአጠቃሊይ ሥራ የሚያገሇግሌ የቁጥር ሰንጠረዥና ቅፅ፣ መርህ፣ በአንዴ ሥራ 

ውስጥ የተብራራ፣ የተገሇፀ፣ የተተነተነ ወይም የተነገረ ሆነም አሌሆነ ግኝት 

ወይም ዲታ፣ 
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ሇ) የህግ ባህሪ ያሊቸው ማናቸውም ይፊ የሆኑ የህግ እና የአስተዲዯር ሰነድችና ይፊ 

የሆነ ትርጓሜያቸው፣ 

ክፌሌ ሁሇት 

ጥበቃ ሇማግኘት የሚያስፇሌጉ መመዖኛዎች፤ የብቸኝነት መብት አይነትና 

የተፇፃሚነት ወሰን 

6. ጥበቃ ሇማግኘት የሚያስፇሌጉ መመዖኛዎች113 

1. በዘህ አዋጅ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የሥራ አመንጪ የሥራው 

አሊማና የጥራት ዯረጃ ግምት ውስጥ ሳይገባ፣  

ሥራዉ፤ 

ሀ) ወጥ (ኦርጅናሌ) ከሆነ፣ 

ሇ) ከተቀረፀ ወይም ግፌነት ካገኘ፣ 

ሥራውን በማውጣት ምክንያት ብቻ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ጥበቃ ያገኛሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) ሇሥራ አመንጪ የተሰጠው ጥበቃ በዘህ አዋጅ 

የዴምፅ ሪኮርዱንግ ፔሮዱውሰር፣ ብሮዴካስተር ወይም ከዋኝ በሚያገኙት መብት 

ቀሪ አይሆንም። 

7. ኢኮኖሚያዊ መብቶች 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 9 እስከ 19 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የሥራ 

አመንጪ ወይም የአንዴ ሥራ ባሇቤት የሚከተለትን ሇመፇፀም ወይም ላሊ ሰው 

አንዱፇፅማቸው ሇመፌቀዴ ብቸኛ መብት ይኖረዋሌ፤ 

ሀ) ሥራን የማባዙት፣ 

ሇ) ሥራን የመተርጎም፣ 

ሏ) ሥራን የማመሳሰሌ፣ የማቀናበር ወይም ወዯ ላሊ አይነት የመቀየር፣ 

መ) በሽያጭ ወይም በኪራይ አርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን የማከፊፇሌ፣ 

ሠ) ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን ከውጭ ሀገር የማስገባት፤ 

ረ) ኦርጅናሌ ሥራን ወይም ቅጂውን ሇህዛብ የማሳየት፣ 

ሰ) ሥራን በይፊ የመከወን፣ 

ሸ) ሥራን ብሮዴካስት የማዴረግ፤ 

                                                           
113 የዘህ አንቀጽ ነባሩ ንዐስ አንቀጽ (2) በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(3) የተሰረዖ ሲሆን ንዐስ አንቀጽ 
(3) ንዐስ አንቀጽ (2) ሆኖ ተሸጋሽጓሌ፡፡ 
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ቀ) ሥራን በላሊ መንገዴ የማሰራጨት፤ 

2. የኮምፑውተር ፔሮግራሙ የኪራይ ወይም የህዛብ ውሰት መሰረታዊ አካሌ ካሌሆነ 

በቀር በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) (መ) ሊይ የተዯነገገው በኮምፑውተር 

ፔሮግራም ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፣ 

3. የአንዴ ወጥ የስነ ጥበብ ስራ ወይም የአንዴ ዯራሲ ወይም የዚማ ዯራሲ 

ኦርጅናሌ ፅሁፌ በሥራው አመንጪ ከተሊሇፇ በኋሊ ከሚዯረገው ዴጋሚ ሽያጭ 

ዋጋ ሊይ የሥራ አመንጪው ወይም ወራሹ የተወሰነ ዴርሻ የማግኘት መብት 

ይኖረዋሌ። የክፌያው መጠንና የተፇፃሚነት ሁኔታ በዘህ አዋጅ ስር በሚወጣው 

ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

8. የሞራሌ መብት 

1. የሥራ አመንጪው የኤኮኖሚ መብት ባሇቤት ቢሆንም ባይሆንም የሚከተለት 

የሞራሌ መብቶች አለት፡፡ 

ሀ) ወቅታዊ ሁኔታን በብሮዴካስት አማካኝነት ሇመዖገብ ባጋጣሚ ወይም 

በዴንገት ከተካተተ ሥራ ውጪ የሥራ አመንጪነቱ እንዱታወቅ የመጠየቅ፤ 

ሇ) ሳይታወቅ የመቆየት ወይም የብዔር ስም የመጠቀም፤እና 

ሏ) ክብሩንና መሌካም ስሙን የሚያጎዴፌ የሥራ መዙባት፣ መቆራረጥ ወይም 

በላሊ መሌክ መቀየርን የመቃወም፣ 

መ) ሥራን የማሳተም፤ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዖረዖሩት መብቶች በህግ መሠረት ሇወራሾች 

ወይም ሇስጦታ ተቀባዮች ካሌሆነ በቀር የሥራ አመንጪው በህይወት እያሇ ወዯ 

ሶስተኛ ሰው ሉተሊሇፈ አይችለም፤ 

3. ሥራ አመንጪው፣ ወራሽና ስጦታ ተቀባይ 

ሀ) ያነሳውን መብትና የመብት መነሳቱ ተፇፃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ በፅሁፌ 

በማመሌከት፣ 

ሇ) በሥራው ሊይ የሚዯረግ ማሻሻሌ የሚኖረውን ባህሪና የሇውጥ መጠን 

በመግሇፅ፣ 

በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዖረዖሩትን መብቶች ሉተው ይችሊሌ። 

4. የሞራሌ መብቶች የሥራ አመንጪው ከሞተ በኋሊ ኢኮኖሚያዊ መብቶች ፀንተው 

ሇሚቆዩበት ጊዚ ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ። 
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9. ሇግሌ አገሌግልት ሰራን ስሇማባዙት 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 7(1)(ሀ) የተዯነገገው ቢኖርም የቅጅ መብት ባሇቤቱ የታተመ 

ሥራን አንዴ ቅጅ ሇግሌ ጥቅም ፌጆታ ሇማዋሌ ማባዙትን አይከሇክሌም፤ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፤ 

ሀ) በህንፃ ወይም በኮንስትራክሽን መሌክ የሚገኝ የኪነ ህንፃ ሥራን፤ 

ሇ) በኖታ መሌክ የሚገኝ የሙዘቃ ስራን ወይም በአመንጪው የተፇረመ 

ኦሪጅናሌ ወይም ቅጅ የስነ ጥበብ ሥራን፤ 

ሏ) በሙለ ወይም በአመዙኙ በዱጂታሌ መሌክ የተቀመጠ ዲታ ቤዛን፣ 

መ) በዘህ አዋጅ አንቀፅ 14 ከተዯነገገው ውጪ የኮምፑዩተር ፔሮግራምን 

ወይም፤ 

ሠ) የሥራ አመንጪው ህጋዊ ጥቅም ወይም የተሇመዯ አጠቃቀም ተገቢ ባሌሆነ 

ሁኔታ የሚጎዲ ሥራን፤  

ማባዙት አይቻሌም። 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተቀመጠው ሌዩ ሁኔታ መሰረት አንዴ ቅጅ 

ሇግሌ ጥቅም ፌጆታ ሇማዋሌ ማባዙት የሚፇቀዯው የሚያባዙው ግሇሰብ በቅዴሚያ 

የስራው ኦርጅናሌ ቅጅ ባሇቤት ከሆነ ነው፡፡114 

10. ጥቅስ 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 7 (1) (ሀ) የተዯነገገው ቢኖርም ከአንዴ ከታተመ ሥራ ጥቅስ 

እንዲይጠቀስ የቅጅ መብት ባሇቤቱ ሉከሇከሌ አይችሌም፤ 

2. ጥቅሱ ከተገቢ አሰራርና አሊማው ከሚጠይቀው በሊይ መሆን የሇበትም፣ 

3. ጥቅሱ የተወሰዯው የሥራው አመንጪውን ስም ከያዖ ሥራ ሲሆን የጥቅሱን 

ምንጭና የሥራውን አመንጪ ስም መጥቀስ አሇበት፡፡ 

11. ሇማስተማር ስራ ስሇሚዯረግ ማባዙት 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 7 (1) (ሀ) የተዯነገገው ቢኖርም የቅጅ መብት ባሇቤቱ 

ከተገቢ አሰራርና አሊማው ከሚጠይቀው በሊይ እስካሌሆነ ሇማስተማሪያነት ወይም 

                                                           
114 በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(4) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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ሇማብራሪያ የሚውሌ የታተመ ሥራ ወይም የዴምፅ ሪኮርዱንግ እንዲይባዙ 

ሉከሇክሌ አይችሌም፣ 

2. በዘህ አንቀፅ መሰረት የተዯረገ ቅጂ እስከተቻሇ ዴረስ በማንኛውም ጊዚ 

የተባዙውን ሥራ ወይም የዴምፅ ሪኮርዱንግ ምንጭና የአመንጪው ስም መጥቀስ 

አሇበት፡፡ 

12. በቤተመፃህፌት፤ በቤተመዙግብት፤ ወይም መሰሌ ተቋማት ስሇሚዯረግ ማባዙት 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 7 (1) (ሀ) ቢኖርም የቅጅ መብት ባሇቤቱ ሇትርፌ ባሌቆመ 

ቤተመፃህፌት፣ ቤተመዙግብት ወይም መሰሌ ተቋማት የሚዯረግ የማባዙት 

ተግባርን ሉከሇክሌ አይችሌም፣ 

2. አንዴ ቤተመፃህፌት፣ ቤተመዙግብት ወይም መሰሌ ተቋም በግሇሰብ ጥያቄ 

የታተመን መጣጥፌ፣ አጭር ሥራ ወይም ከአንዴ ሥራ ሊይ የተወሰዯ ቅንጫቢ 

ሥራን ማባዙት የሚችሇው፣ 

ሀ) ቅጂው ሇትምህርት፣ ሇጥናት፣ ሇስኮሊርሺፔ ወይም ሇምርምር እንዯሚውሌ 

በቤተመፃህፌት፣ በቤተመዙግብት ወይም መሰሌ ተቋም ሲረጋገጥ፣ 

ሇ) ሥራው ሇአንዴ ጊዚ ብቻ የሚባዙ ከሆነ፣ የሚዯጋገም ከሆነም በተያዩና 

ተዙማጅነት በላሊቸው ሁኔታዎች የሚፇፀም ከሆነ፤ 

ሏ) ሥራው እንዱባዙ ፇቃዴ የሚሰጥ አስተዲዯራዊ አካሌ የላሇ ከሆነ ብቻ 

ይሆናሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ (1) የተመሇከተው የቅጅ ሥራ የሚከናወነው፤ 

ሀ) የአንዴ ሥራን ቅጅ ሇመጠበቅ ወይም ሇመተካት አስፇሊጊ ሲሆን ወይም በላሊ 

ተመሳሳይ ቤተመፃህፌት ወይም ቤተመዙግብት ቋሚ ስብስብ ውስጥ የነበረ፣ 

የጠፊ፣ የተበሊሸ ወይም አገሌግልት መስጠት የማይችሌ ሲሆን፣ 

ሇ) በዯህና ሁኔታ ያሇን ቅጅ ሇማግኘት የማይቻሌ ሲሆን፣  

ሏ) የማባዙቱ ተግባር አንዴ ጊዚ ብቻ የተፇፀመ ሲሆን፣ የሚዯጋገም በሆነ ጊዚም 

በተሇያዩና በማይዙመደ ሁኔታዎች ሲሆን፣ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

13. ሇህዛብ መረጃ አገሌግልት አሊማ ማባዙት፤ ብሮዴካስት ማዴረግና ማሰራጨት 

በዘህ አዋጅ አንቀፅ 7 (1) (ሀ) ፤ (ሸ) እና (ቀ) የተዯነገገው ቢኖርም እስከተቻሇ ዴረስ 

የሥራውን ምንጭና የሥራ አመንጪውን ስም መጥቀስ እንዯተጠበቀ ሆኖ የቅጅ 

መብት ባሇቤቱ፣ 
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1. የማባዙት፣ ብሮዴካስት የማዴረግ ወይም ሇህዛብ የማሰራጨት መብቱ የሥራው 

አመንጪ ወይም የቅጅ ባሇመብቱ መሆኑን በቅጅው ሊይ በግሌፅ የተጠቀሰ ነገር 

ከላሇ በወቅታዊ የኢኮኖሚ፣ የፕሇቲካ ወይም የሃይማኖት ጉዲዮች ሊይ በጋዚጣ፣ 

በመፅሄት የወጡ ወይም ተመሳሳይ ባህሪ ኖሯቸው ብሮዴካስት የተዯረጉ 

መጣጥፍችን በላሊ ጋዚጣ ወይም መፅሄት ማባዙትን፣ በብሮዴካስቲንግ ወይም 

በላሊ የመገናኛ ብሃን ሇህዛብ ማዴረስን፤ 

2. ወቅታዊ ሁኔታን ሇመዖገብ ሲባሌ በአንዴ በታየ ወይም በተሰማ ጉዲይ ሊይ 

የተዖጋጀ በአጭሩ የተወሰዯ ሥራን ማባዙት ወይም ብሮዴካስት ማዴረግን ወይም 

በላሊ የመገናኛ ብሃን ሇህዛብ ማዴረስን፣ 

3. የፕሇቲካ ንግግርን፣ ላክቸርን፣ ስብከትን ወይም ተመሳሳይ ባህርይ ያሇው ላሊ 

ሥራን ወይም በፌርዴ ሂዯት ሊይ የተዯረገ ንግግርን ወቅታዊ መረጃ ሇህዛብ 

ሇመስጠት በጋዚጣ ወይም በመፅሄት ማባዙት፣ ብሮዴካስት ማዴረግን ወይም 

በላሊ የመገናኛ ብሃን ሇህዛብ ማቅረብን፣ ሉከሇክሌ አይችሌም። 

14. የኮምፑዩተር ፔሮግራም ስሇማባዙትና ስሇማሻሻሌ 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 7 (1) (እና (ሏ) የተዯነገገው ቢኖርም የቅጅ መብቱ ባሇቤት 

የኮምፑዩተር ፔሮግራምን ነጠሊ ቅጅ ማዴረግን ወይም ማሻሻሌን ሉክሇክሌ 

አይችሌም፤ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተውን የኮምፑዩተር ፔሮግራም ማሻሻሌ 

ወይም ማባዙት የሚቻሇው፣ 

ሀ) የኮምፑዩተር ፔሮግራሙ ሇታሰበሇት አሊማና አገሌግልት እንዱውሌ 

በኮምፑዩተር ሇመጠቀም፣ 

ሇ) የወዯፉት አጠቃቀምን ማረጋገጥ አስፇሊጊ በመሆኑ በኮምፑዩተር ፔሮግራሙ 

የመጠቀም መብት ያሇው ሰው መጠባበቂያ ቅጅ ሲፇሌግ ወይም፤ 

ሏ) የኮምፑዩተር ፔሮግራም የተሰራበትን አሊማና ያሇውን አቅም መሠረት 

በማዴረግ ከኮምፑዩተር ጋር ተጣጥሞ እንዱሰራ የፔሮግራሙን አጠቃቀም 

ማሻሻሌ የግዴ ሲሆን፣ ነው። 
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15. ሇግሌ አገሌግልት አሊማ ወዯ አገር ውስጥ ማስገባት 

በዘህ አዋጅ በአንቀፅ 7 (1) (ሠ) የተዯነገገው ቢኖርም የቅጅ መብት ባሇቤቱ የአንዴ 

ሥራ ቅጅን ሇግሌ አገሌግልት ከውጪ አገር ወዯ አገር ውስጥ ማስገባትን መከሌከሌ 

አይችሌም። 

16. በግሌና ያሇ ዋጋ የሚዯረግ ክውና 

በዘህ አዋጅ አንቀፅ 7 (1) (ሰ) የተዯነገገው ቢኖርም የቅጅ መብት ባሇመብቱ 

በቤተሰብ ወይም በአንዴ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሇ ዋጋ የሚዯረግ ሥራን የመከወን 

ተግባር መከሌከሌ አይችሌም። 

17. የግዳታ ፇቃዴ ስሇመስጠት 

1. የቅጅ መብት ባሇቤቱ ወይም ወራሽ ወይም ስጦታ ተቀባይ ተቃውሞ ቢያቀርብም 

ፅህፇት ቤቱ ሇህዛቡ ጥቅም ሲሌ አንዴ የታተመ ሥራ እንዱባዙ፤ እንዱተረጎም 

ወይም ብሮዴካስት እንዱዯረግ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. ፇቃዴ የሚሰጥበት ሁኔታና ፍርም በተሇይም ሇቅጅ መብት ባሇቤቱ የሚሰጠው 

ተገቢ የሆነ ካሳ በዯንብ ይወሰናሌ፣ 

3. ፅህፇት ቤቱ በዘህ አንቀፅ በተመሇከተው ሥራ ሊይ ሇውጥ እንዱዯረግ ሉፇቅዴ 

አይችሌም፤፡ 

18. ስራን ሇህዛብ እይታ ስሇማቅረብ 

ያሇ ስራ አመንጪዉ ወይም የቅጂ መብት ባሇቤቱ ፇቃዴ የአንዴ ስራን ኦሪጂናሌ 

ወይም ቅጂ ሇህዛብ ማቅረብ የሚቻሇው እይታው ከፉሌም ስሊይዴ ከቴላቪዥን 

ምስሌ ወይም በላሊ ማናቸውም ስክሪን ወይም ከላሊ ማናቸውም መሳሪያ ወይም 

ሂዯት ውጪ በሆነ መንገዴ ሲቀርብ እና ስራው የታተመ ሲሆን ወይም የኦሪጂናሌ 

ሥራው ወይም ቅጂው በስራ አመንጪዉ ወይም በወራሹ የተሸጠ ወይም ሇሶስተኛ 

ሰው የተሰጠ ወይም በላሊ ማናቸውም አኳኋን የተሊሇፇ ሲሆን ነው። 

19. ቅጂን ስሇማሰራጨት 

አንዴ የታተመ ሥራ ቅጅ ሇህዛብ የተሸጠ ሲሆን ቅጅው ያሇፇቃዴ ወይም ክፌያ 

በሽያጭ መሌክ እንዯገና ሉሰራጭ ይችሊሌ፡፡  

20. የኢኮኖሚ መብቶች ፀንተዉ የሚቆዩበት ጊዚ 

1. የኢኮኖሚ መብቶች የስራ አመንጪው በህይወት በሚቆይበት ዖመንና ከሞተ 

በኋሊ ሇወራሾቹ እስከ 50 ዒመት ጸንተው የሚቆዩ ሲሆን የጥበቃ ጊዚው መቆጠር 
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የሚጀምረው የስራ አመንጪው ከሞተበት ቀን ቀጥል ካሇው እ.አ.አ ጥር 1 ቀን 

ጀምሮ ይሆናሌ፡፡115 

2. በጋራ የሥራ አመንጪዎች የተሠራ ሥራን በሚመሇከት ጉዲይ የ50 ዒመት ጊዚ 

መቆጠር የሚጀምረው የመጨረሻው የሥራ አመንጪው ከሞተበት ቀን ጀምሮ 

ይሆናሌ፣ 

3. የሥራው አመንጪው ከሞተ በኋሊ የታተመ ሥራ የ50 ዒመት የጥበቃ ጊዚ 

መቆጠር የሚጀምረው ሥራው ከታተመበት ጊዚ ጀምሮ ይሆናሌ፣ 

4. አንዴ ከኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ ውጪ የሆነ ስብስብ ሥራ ኢኮኖሚያዊ መብት 

ፀንቶ የሚቆየው ሥራው ከተሰራበት ወይም መጀመሪያ ሇህዛብ ከቀረበበት ወይም 

መጀመሪያ ከታተመበት ጊዚ የመጨረሻ ከሆነው አንደ ጀምሮ ሇሃምሳ ዒመት 

ይሆናሌ፣ 

5. ሥራው የአመንጪውን ስም ካሌያዖ ወይም በብዔር ስም የታተመ ከሆነ የሥራ 

አመንጪው ኢኮኖሚያዊ መብት ፀንቶ የሚቆየው ሥራው ከተሰራበት ወይም 

መጀመሪያ ሇህዛብ ከቀረበበት ወይም መጀመሪያ ከታተመበት ጊዚ የመጨረሻ 

ከሆነው አንደ ጀምሮ ሇ50 ዒመታት ይሆናሌ፣ 

6. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (5) ከተመሇከተው ጊዚ በፉት የሥራው አመንጪ 

ማንነት ከታወቀ ወይም የማያጠራጥር ከሆነ የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና 

(2) እንዯ ሁኔታው ተፇፃሚ ይሆናሌ፣ 

7. በፍቶግራፌ ስራ ሊይ ያለ ኢኮኖሚያዊ መብቶች ፀንተው የሚቆዩት ሥራው 

ከተሰራበት ጊዚ ጀምሮ ሇሃያ አምስት ዒመት ይሆናሌ፣ 

8. በኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ ሊይ ያሇ ኢኮኖሚያዊ መብት ፀንቶ የሚቆየው ሥራው 

ከተሰራበት ወይም ሇህዛብ ከተሰራጨበት ጊዚ የመጨረሻ ከሆነው አንደ ጀምሮ 

ሇሃምሳ ዒመት ይሆናሌ፣ 

ክፌሌ ሶስት 

የመብት ባሇቤትና የህግ ግምቶች 

21. ስሇመጀመሪያ ኢኮኖሚ መብት ባሇቤትነት 

1. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) እስከ (6) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የአንዴ 

ሥራ አመንጪ የኢኮኖሚያዊ መብቶች የመጀመሪያ ባሇቤት ይሆናሌ፣ 
                                                           
115 በ21/20 872/2007 አንቀፅ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 
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2. አንዴ ሥራ በበርካታ የሥራ አመንጪዎች የተሰራ ሲሆን የኢኮኖሚያዊ መብቶች 

የመጀመሪያ ባሇቤቶች የጋራ ሥራ አመንጪዎች ይሆናለ፤ 

3. አንዴ ሥራ የስብስብ ሥራ ሲሆን ሥራው እንዱሰራ ያመነጨውና የአመራር 

አቅጣጫ የሰጠው ሰው የኢኮኖሚያዊ መብቶች የመጀመሪያ ባሇቤት ይሆናሌ፤ 

4. አንዴ ሥራ በተቀጠረ ወይም የአገሌግልት ክፌያ በተከፇሇው ሰው የተሰራ ሲሆን 

ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በቀር የኢኮኖሚያዊ መብቶች የመጀመሪያ ባሇቤት 

ቀጣሪው ወይም ስራውን እንዱሰራ ያዯረገው ሰው ይሆናሌ፣ 

5. ሥራው የኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ ከሆነ፣ 

ሀ) ፔሮዱውሰሩ የኢኮኖሚያዊ መብቶቹ ባሇቤት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም እስክሪፔት 

ፀሀፉው፣ ዲይሬክተሩ፣ የካሜራ ባሇሙያው፣ የዚማ ዯራሲው፣ ላልች የሥራ 

አመንጪው በሥራው ሊይ የሥራ አመንጪነት መብትና ከፔሮዱውሰሩ ጋር 

በሚያዯርጉት ውሌ መሠረት ክፌያ የማግኘት መብት ይኖራቸዋሌ፣ 

ሇ) በኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ የተካተተና በነጠሊ ጥቅም ሊይ የሚውሌ የስክሪን ፅሁፌ፣ 

የሙዘቃ ሥራ እንዱሁም ላሊ ሥራ አመንጪ ራሱን ችል በቅጅ መብቱ 

የመገሌገሌ መብት ይኖረዋሌ። 

6. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (5) የተዯነገገው ቢኖርም የኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ ክፌሌ 

የሆኑትን ወይም ተሻሽሇው የተካተቱትን አስቀዴመው የነበሩ ሥራዎችን የሰሩ 

የሥራ አመንጪዎች ከአስተዋፅኦቸው ወይም አስቀዴሞ ከነበረው ሥራ 

የሚመነጩ ኢኮኖሚያዊ መብቶች ከኦዱዮቪዥዋሌ ሥራው ከሚመነጩ መብቶች 

ተሇይተው እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ባዯረጉት አስተዋፅኦ ወይም ቀዲሚ ሥራቸው 

ሊይ ኢኮኖሚያዊ መብታቸው የተጠበቀ ይሆናሌ፡፡ 

22. የስራ አመንጪነት ግምትና ዉክሌና 

1. ተቃራኒ ማስረጃ ካሌቀረበ በቀር ሥራው በስሙ የታተመ ሰው የሥራው አመንጪ 

ተዯርጎ ይቆጠራሌ፤ 

2. የሥራ አመንጪው የብዔር ስም የሚጠቀም ቢሆንም ስሇማንነቱ የሚያስጠረጥር 

ሁኔታ ከላሇ በቀር በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተው ግምት 

የሚያስገኘውን ጥቅም መጠየቅ ይችሊሌ፣ 

3. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ስሙ 

በሥራ ሊይ የተጠቀሰው አሳታሚ ተቃራኒ ማስረጃ ካሌቀረበ በቀር የሥራ 
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አመንጪውን እንዯወከሇ ተቆጥሮ የሥራ አመንጪውን የኢኮኖሚያዊ እና 

የሞራሌ መብቶች ተጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ ይህ ግምት የሥራ አመንጪው ማንነቱን 

ሲያሳውቅ ተፇፃሚነት አይኖረውም 

ክፌሌ አራት 

ኢኮኖሚያዊ መብት ስሇማስተሊሇፌና ፇቃዴ ስሇመስጠት 

23. መብት ስሇማስተሊሇፌና ፇቃዴ ስሇመስጠት 

1. የቅጅ መብት ባሇመብቱ ኢኮኖሚያዊ መብቱን ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ 

ማስተሊሇፌ ወይም በፇቃዴ መስጠት ይችሊሌ፣ 

2. ማንኛውም ኢኮኖሚያዊ መብት በሥራ አመንጪው ወይም በቅጅ መብት ባሇቤቱ 

የሚተሊሇፇው ወይም ፇቃዴ የሚሰጠው በፅሁፌ ይሆናሌ፣ 

3. ማንኛውንም ኢኮኖሚያዊ መብት ማስተሊሇፌ ወይም በፇቃዴ መስጠት በግሌፅ 

ያሌተመሇከተን መብት መተሊሇፌን ወይም መፌቀዴን እንዯጨመረ 

አይቆጠርም። 

24. መብት የማስተሊሇፌ ወይም የፇቃዴ ወሰን 

1. ኢኮኖሚያዊ መብትን የማስተሊሇፌ ወይም በፌቃዴ የመስጠት ወሰን በስምምነት 

የተመሇከተውን መብት በመገሌገሌ ወይም በመጠቀም የተገዯበ ይሆናሌ፣ 

2. የቅጅ መብት ባሇቤቱ ወይም ኢኮኖሚያዊ መብቱ የተሊሇፇሇት ወይም በፇቃዴ 

የተሰጠው ሰው መብት ሥራው የታቀፇበትን ቁሳዊ ነገር የባሇቤትነት መብትን 

አያጠቃሌሌም፣ 

3. በአንዴ በተወሰነ የኢኮኖሚ መብት መተሊሇፌ ወይም መፇቀዴ ሊይ የተዯረሰው 

ስምምነት የመብት መተሊሇፈ ወይም ፇቃደ ተፇፃሚ የሚሆንበት ጊዚ ሳይወስን 

ሲቀር የመብት መተሊሇፈ ወይም ፇቃደ እንዯቅዯም ተከተለ ከ10 ወይም ከ5 

ዒመት በኋሊ ይሆናሌ፤ 

4. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) የተመሇከተው ስምምነት መብቱ ሥራ ሊይ 

የሚውሌበት መንገዴ ወይም ዖዳ በግሌፅ ሳያመሇክት ከቀረ መብቱ የተሊሇፇሇት 

ወይም ፇቃዴ ተቀባዩ ተዋዋይ ወገኖች በጋራ ያሊቸውን ዒሊማ ሇማሳካት አስፇሊጊ 

የሆኑ ዖዳዎችና መንገድች በመጠቀም መብቱን ሥራ ሊይ ሉያውሌ ይችሊሌ፡፡ 

25. በኢኮኖሚያዊ መብቶች ስሊሇመጠቀም 
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1. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) እንዯተጠበቀ ሆኖ አንዴ የኢኮኖሚያዊ መብት 

የተሊሇፇሇት ወይም የብቸኝነት ፇቃዴ ያገኘ ሰው በመብቱ ሙለ በሙለ ወይም 

በበቂ ካሌተጠቀመበት እና በዘህም ምክንያት የሥራ አመንጪው ህጋዊ ጥቅም 

የተጎዲ ሲሆን የሥራ አመንጪው የመብቱን መተሊሇፌ ወይም ፇቃደን ሉሽር 

ይችሊሌ፣ 

2. የተሊሇፇው ወይም የተፇቀዯው መብት ሙለበሙለ ወይም በበቂ ሁኔታ ሥራ 

ሊይ ያሌዋሇው በዋነኛነት የሥራ አመንጪው መፌትሄ ሉሰጥ የሚችሌባቸው 

ሁኔታዎች ተከስተው ከሆነ በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተው 

ስምምነት የመሻር መብት ተፇፃሚ አይሆንም፣ 

3. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተው የስምምነት መሻር መብቱ 

ከተሊሇፇበት ወይም ፇቃዴ ከተሰጠበት ቀን ወይም ሥራው ከዘህ ቀን በኋሊ 

መብቱ  ሇተሊሇፇሇት ወይም ፇቃዴ ሇተሰጠው ሰው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ባለት 

3 ዒመታት ውስጥ ተፇፃሚ አይሆንም፣ 

4. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተጠቀሰው የመሻር መብት በቅዴሚያ ሉነሳ 

አይችሌም። 

ክፌሌ አምስት 

ስሇከዋኝ፣ ዴምጽ ሪኮርዱንግ ፔሮዱዉሰርና ብሮዴካስቲንግ ዴርጅት መብት 

ጥበቃ 

26. የከዋኝን ፇቃዴ የሚጠይቁ ዴርጊቶች 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 32 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አንዴ ከዋኝ የሚከተለትን 

ሇማዴረግ ወይም ላልች እንዱፇፅሙት ሇመፌቀዴ ብቸኛ መብት ይኖረዋሌ፣ 

ሀ) ብሮዴካስቲንጉ ወይም ላልች ሇህዛብ የሚሰራጩ ነገሮች፣ 

i. ከዋኙ እንዱሰራ በፇቀዯው መሠረት ግፌነት እንዱያገኝ ካሌተዯረገ 

ወይም፣ 

ii. ክዋኔውን በመጀመሪያ ብሮዴካስት ያዯረገው ዴርጅት በፇቀዯው መሠረት 

እንዯገና ብሮዴካስት ካሌተዯረገ በቀር ክዋኔውን ብሮዴካስት የማዴረግ 

ወይም በላሊ መገናኛ መሳሪያ ሇህዛብ የማሰራጨት፣ 

ሇ) ግፌነት የላሇውን ክዋኔ ግፌነት እንዱኖረው የማዴረግ፣ 
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ሏ) በማንኛውም መሌክ ወይም አኳኋን ግፌነት እንዱኖረው የተዯረገን ክዋኔ 

ማባዙት፣ 

መ) በቅዴሚያ ግፌነት ያገኘን ክዋኔ ወይም ቅጅውን በሽያጭ ወይም በላሊ 

የባሇቤትነት ማስተሊሇፉያ ዖዳ የማቅረብ፣ 

ሠ) ኦሪጅናሌ ክዋኔውን ወይም ቅጅውን ሇኪራይ ወይም ሇሕዛብ ውሰት 

የማቅረብ፣ 

ረ) ግፌነት ያገኘ ክዋኔን በሽቦ ወይም በሽቦ አሌባ መንገዴ የህብረተሰቡ አባሊት 

በተናጠሌ በመረጡት ቦታ ወይም በመረጡት ሰዒት እንዱዯርሳቸው 

የማዴረግ፣ 

2. ከዋኙ ክዋኔው በቪዥዋሌ ወይም ኦድዮቪዥዋሌ መሌክ እንዱካተት ከፇቀዯ የዘህ 

አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ተፇፃሚነት የሇውም፣ 

3. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም የአንዴ ትዔይነት ወይም ሥራ 

ወይም ኦድዮቪዥዋሌ ሰነዴ ዋነኛ ጉዲይ የሆነ ክስተት ዯጋፉ የሆነ ክዋኔን 

ማባዙትና ሇሕዛብ ማቅረብን ከዋኙ መከሌከሌ አይችሌም፣ 

4. ከዋኙ ከኤኮኖሚያዊ መብቱ ውጪ ወይም ይህንኑ መብት ካስተሊሇፇም በኋሊ 

የሚከተለት መብቶች ይኖሩታሌ፣ 

ሀ) የክዋኔው አጠቃቀም የከዋኙን ማንነት መጥቀስ የማያስችሌ ካሌሆነ በቀር 

ክዋኔው በቀጥታ ሲተሊሇፌ ወይም በዴምፅ ሪኮርዱንግ ሲቀረፅ ማንነቱ 

እንዱታወቅ የማዴረግ፣ 

ሇ) በሥራው ሊይ የሚዯረግ ማንኛውንም መዙባት፣ መቆራረጥ ወይም ላሊ ማሻሻያ 

ስሙንና ክብሩን የሚጎዲ ከሆነ የመቃወም፣ 

ሏ) የዘህ አዋጅ አንቀፅ 8 (2) እና (3) ዴንጋጌዎች እንዲግባቡ በዘህ አንቀፅ 

በተመሇከተው የከዋኝ መብት ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ። 

5. በዘህ ክፌሌ የተመሇከቱት መብቶች ክዋኔው በዴምፅ ሪከርዱንግ ግፌነት 

ካገኘበት ወይም ግፌነት በላሇ ጊዚ ክዋኔው ከተፇፀመበት ዒመት መጨረሻ 

ጀምሮ ሇ50 ዒመት ፀንቶ ይቆያሌ፡፡ 
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27. የዴምፅ ሪኮርዴ ፔሮዱዉሰር ብቸኛ መብቶች 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 28 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የዴምፅ 

ሪኮርዴ ፔሮዱውሰር የሚከተለትን ሇመፇፀም ወይም ሶስተኛ ወገን 

እንዱፇፅማቸው ሇመፌቀዴ ብቸኛ መብት ይኖረዋሌ፣ 

ሀ) በማንኛውም አኳኋን ወይም መሌክ የዴምፅ ሪኮርደን የማባዙት፣ 

ሇ) የዴምፅ ሪኮርደን ቅጅዎች ወዯ ሀገር ውስጥ የማስገባት፣ 

ሏ) በሽያጭና መሰሌ የባሇቤትነት ማስተሊሇፉያ መንገዴ በፔሮዱውሰሩ ፇቃዴ 

ሇስርጭት ያሌቀረበ የዴምፅ ሪኮርዱንግ ኦሪጅናሌ ወይም ቅጂውን ሇሕዛብ 

የማሰራጨት፣ 

መ) ሇኪራይ ወይም ሇውሰት የቀረበ ቅጂ ሊይ ያሇ ባሇቤትነት ከግምት ሳይገባ 

የዴምፅ ሪከርዴ ቅጅ ሇሕዛብ በኪራይ ወይም በውሰት የማቅረብ፣ 

ሠ) የዴምፅ ሪኮርዱንግን በሽቦ ወይም በሽቦ አሌባ መንገዴ የሕብረተሰቡ አባሊት 

በተናጠሌ በመረጡት ቦታ ወይም ሰዒት አንዱዯርሳቸው የማዴረግ፤ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው መብት የታተመ የዴምፅ ሪኮርዱንግ 

ሲሆን ከታተመበት ዒመት የመጨረሻ ቀን ወይም የዴምፅ ሪኮርዱንጉ ያሌታተመ 

ሲሆን ግፌነት ካገኘበት ዒመት የመጨረሻ ቀን ጀምሮ ሇ50 ዒመት ፀንቶ  

ይቆያሌ፡፡ 

28. የዴምፅ ፔሮዱውሰር ግዳታዎች 

1. ማናቸውም የዴምፅ ሪኮርዱንግ ወይም የኦዱዮቪዥዋሌ ሥራ ፔሮዱውሰር 

በሪከርዱንግ ላብለ ወይም በመያዡው ሊይ የሚከተለትን መጥቀስ አሇበት፣ 

ሀ) የሥራውን ወይም የሥራዎቹን ርዔስ፣ 

ሇ) የሥራ አመንጪውንና የዋነኛ ከዋኞቹን ስም፣ 

ሏ) የፔሮዱውሰሩ ስም ወይም መሇያ ምሌክት፣ እንዱሁም፣ 

መ) በዘህ አዋጅ መሠረት ፔሮዱውሰሩ ያገኘው መብት የተጠበቀ ስሇመሆኑ፣ 

2. ሇዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ዒሊማ አንዴ የሙዘቃ ቡዴን ወይም ኦርኬስትራ 

በስሙ እና መሪ በኖረ ጊዚ በመሪው ስም ይጠራሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው በሪከርዱንግ ላብለ ወይም 

በመያዡው ሊይ የተጻፇ ጽሁፌ የዴምጽ ሪከርዱንግ ወይም ኦዱዮ-ቪዥዋሌ ስራ 
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ፔሮዱውሰር መብት በተመሇከተ በዘህ አዋጅ መሰረት በሚቀርቡ ክርክሮች ሊይ 

ፌሬ ነገርን የሚያስረዲ መነሻ ማስረጃ ይሆናሌ፡፡116 

29. ስሇ መብት ጥበቃ ማስታወቂያ 

1. የኦዱዮቪዥዋሌ ወይም የዴምጽ ሪኮርዱንግ ቅጂ ሇንግዴ ዒሊማ እንዱውሌ 

ሲዖጋጅ ላብሌ ወይም መያዡው ፔሮዱውሰሩ የመብት ጥበቃ ያሇው መሆኑን 

በበቂ ሉያሳውቅ በሚችሌ አኳኋን የተቀመጠና፤ 

ሀ) የ (p) ን ምሌክት አና 

ሇ) ሪኮርደ ሇመጀመሪያ ጊዚ የታተመበትን ዒመት የያዖ ማስታወቂያ  

   ይታተምበታሌ፣ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተው ማስታወቂያ የፔሮዱውሰሩን መብት 

በተመሇከተ በዘህ አዋጅ መሠረት በሚቀርቡ ክርክሮች ሊይ ፌሬ ነገርን 

የሚያስረዲ መነሻ ማስረጃ ይሆናሌ፡፡ 

30. የብሮዴከስቲንግ ዴርጅትን ፇቃዴ የሚጠይቁ ዴርጊቶች 117 

1. ማንኛውም የብሮዴካስቲንግ ዴርጅት የሚከተለትን ሇመፇፀም ወይም 

እንዱፇፀሙ ሇመፌቀዴ ብቸኛ መብት ይኖረዋሌ፣ 

ሀ) ብሮዴካስቱን እንዯገና ብሮዴካስት የማዴረግ፣ 

ሇ) ብሮዴካስቱ ግፌነት እንዱያገኝ የማዴረግ፣ 

ሏ) ግፌነት ያገኘውን ብሮዴካስቱን የማባዙት 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው መብት ብሮዴካስት ከተዯረገበት ጊዚ 

ጀምሮ ሇሃያ ዒመት ፀንቶ ይቆያሌ፡፡ 

31.  የመብት ገዯቦች 

1. በዘህ አዋጅ ከአንቀፅ 26 እስከ 31 ያለት መብቶች ከሚከተለት ዴርጊቶች ጋር 

በተያያዖ ተፇፃሚነት የሊቸውም፤ 

ሀ) ወቅታዊ መረጃ ሇማቅረብ አስፇሊጊ እስከሆነ ዴረስ ከአንዴ ሥራ ሊይ በአጭሩ 

የተወሰደ መጣጥፌችን ሇወቅታዊ ሁኔታ ዖገባ የመጠቀም፣ 

ሇ) ሇሳይንሳዊ ምርምር ዒሊማ የማባዙት፣ 

                                                           
116 በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(6) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
117 የዘህ አዋጁ ነባሩ አንቀፅ 30 በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(7) ተሰርዜ ነባሮቹ አንቀጽ 31 እና 32 
እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው አንቀጽ 30 እና 31 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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ሏ) ሇማስተማሪያነት ወይም ማብራሪያ ሇመስጠት የታተሙ ክንዋኔዎች ወይም 

የዴምፅ ሪኮርዱንግን ሳይጨምር ፉት ሇፉት ሇማስተማር ዒሊማ የማባዙት 

ብቻ፣ 

መ) በክፌሌ ሁሇት በተጠቀሰው መሠረት አንዴን ሥራ ያሇ አመንጪው ወይም 

ላሊ የቅጅ መብት ባሇቤቱ ፇቃዴ መጠቀም በሚቻሌባቸው ሁኔታዎች፣ 

ክፌሌ ስዴስት118 

የጋራ አስተዲዯር ማህበር 

32. የጋራ አስተዲዯር ማህበር አመሰራረት 

1. በዘህ አዋጅ ጥበቃ የሚያገኙ ስራዎች ባሇመብቶች መብቶቻቸውን በጋራ 

ሇማስተዲዯር የሚያስችሊቸውን የጋራ መብት አስተዲዯር ማህበር ሉመሰርቱ 

ይችሊለ፡፡ 

2. የጋራ አስተዲዯር ማህበር በጽሕፇት ቤቱ በሚሰጥ እውቅና የሚመሠረት    

ይሆናሌ፡፡ 

3. የጋራ አስተዲዯር ማህበር የሚመሠረተው ትርፌ የማግኘት ሊሌሆነ ዒሊማ    

ይሆናሌ፡፡ 

4. የጋራ አስተዲዯር ማህበር አዯረጃጀት በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ የሚወሰን 

ይሆናሌ፡፡ 

33. የጋራ አስተዲዯር ማህበርን ሇመመስረት መሟሊት የሚገባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች  

1. ሇጽሕፇት ቤቱ የሚቀርብ የጋራ አስተዲዯር ማህበር ምስረታ ዔውቅና ማመሌከቻ 

ከሚከተለት ሰነድች ጋር ተያይዜ በጽሁፌ መቅረብ ይኖርበታሌ፦ 

ሀ) የአባሊት የፇጠራ ስራ ዒይነት መግሇጫ፤ 

ሇ) የውስጥ አሰራር ዯንብ፤ 

ሏ) የመመስረቻ ጽሁፌ፤ እና 

መ) በስሩ የተቋቋሙ የዖርፌ ማህበራት እና የማህበራቱ አባሊት ዛርዛር። 

2. የጋራ አስተዲዯር ማህበሩ በሥሩ የሚያቋቁማቸው የዖርፌ ማህበራት ቁጥር 

ከሶስት ማነስ የሇበትም፡፡ 

 

 
                                                           
118 በዘህ ክፌሌ (ከአንቀፅ 32 እስከ 39) በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(8) መሰረት አዱስ የገባ ነዉ፡፡ 
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34. የጋራ አስተዲዯር ማህበሩ ስሌጣንና ተግባር 

የጋራ አስተዲዯር ማህበሩ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. በዘህ አዋጅ ጥበቃ የሚዯረግሊቸው እንዱሁም የውጭ አገር ጥበቃ ያሊቸውን 

ስራዎች ከሚጠቀሙ ሰዎች ሮያሉቲ የመሰብሰብ እና መብት ሊሊቸው አባሊት 

የማከፊፇሌ፤ 

2. የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዖበ ረቂቅ የሮያሉቲ ክፌያ ቀመር በማዖጋጀት 

ሇጽህፇት ቤቱ የማቅረብ፤ ሲጸዴቅም ተግባራዊ የማዴረግ፤ 

3. የሮያሉቲ  አሰባሰብንና አከፊፇሌን አስመሌክቶ ዛርዛር የአሰራር መመሪያ 

በማዖጋጀት ሇጽሕፇት ቤቱ የማቅረብ፣ ሲጸዴቅም ተግባራዊ የማዴረግ፤ 

4. ሇአባሊት ከሚከፇሌ የሮያሉቲ ክፌያ በህግ መሠረት ግብር ተቀናሽ በማዴረግ 

አግባብ ሊሇው ገቢ ሰብሳቢ አካሌ ገቢ የማዴረግ፤ 

5. ሇህዛብ ሇመቅረብ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ ስራዎችን ሇማቅረብ ከላልች 

አገራት ሇሚገቡ የባንዴ ወይም የክወና ቡዴኖች እንዱሁም ሇስነ ጥበብ 

ስራዎች ዒውዯ ርዔይ አቅራቢዎች በተመጣጣኝ ክፌያ ፇቃዴ የመስጠት፤ 

6. ባሇቤት የላሊቸው ስራዎችን ሮያሉቲ በመሰብሰብ ሇጽሕፇት ቤቱ ገቢ 

የማዯረግ፤ 

7. የንብረት ባሇቤት የመሆን፣ ውሌ የመዋዋሌ በራሱ ስም የመክሰስና የመከሰስ፤ 

8. በማንኛውም ጊዚ በጽሕፇት ቤቱ ሲጠየቅ የሥራ ሪፕርት የማቅረብ፤ 

9. ሇተመሠረተበት ዒሊማ አስፇሊጊ የሆኑ በጽሕፇት ቤቱ ተሇይተው የሚሰጡትን 

ላልች ተግባራት የማከናወን፡፡ 

35. በጀት 

1. የጋራ አስተዲዯር ማህበር በጀት ከሚከተለት ምንጮች በሚገኝ ገቢ የሚሸፇን 

ይሆናሌ፦ 

ሀ) በዘህ አዋጅ መሰረት ከሚሰበሰብ የሮያሉቲ ክፌያ ከሚዯረግ ተቀናሽ፣ 

ሇ) ከአባሌነት መዋጮ፣ 

ሏ) ከላልች ተያያዥ አገሌግልቶች የሚሰበሰብ የአገሌግልት ክፌያ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሀ) መሠረት የሚዯረገው ዒመታዊ ተቀናሽ 

መጠን ከሚሰበሰበው አጠቃሊይ ሮያሉቲ ከሰሊሳ በመቶ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 
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3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተው የሮያሉቲ ተቀናሽ መጠን 

ተግባራዊ ከመዯረጉ በፉት በየዒመቱ ሇጽህፇት ቤቱ ቀርቦ መፅዯቅ አሇበት፡፡ 

36. የሂሳብ መዙግብት 

1. የጋራ አስተዲዯር ማህበሩ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዙግብትን መያዛ 

አሇበት፡፡ 

2. የጋራ አስተዲዯር ማህበሩ የሂሳብ መዙግብትና ገንዖብ ነክ ሰነድች በውጪ ኦዱተር 

በየዒመቱ ይመረመራለ፡፡ 

3. የጋራ አስተዲዯር ማህበር ኦዱት የተዯረገውን ያሇፇውን ዒመት የሂሳብ ሪፕርት 

እና የቀጣዩን ዒመት በጀት ሇጽሕፇት ቤቱ ያቀርባሌ። 

4. የጋራ አስተዲዯር ማህበር የበጀት ዒመት በኢትዮጵያ በጀት ዒመት መሰረት 

ይሆናሌ፡፡ 

5. ጽሕፇት ቤቱ በማናቸውም ጊዚ የጋራ አስተዲዯር ማህበሩ የፊይናንስ ሪፕርት 

እንዱያቀርብ ሉጠይቅ እንዱሁም የሂሳብ መዙግብቱን ሉመረምር ይችሊሌ፡፡ 

37. እውቅና ስሇመሰረዛ 

ጽሕፇት ቤቱ በሚከተለት ምክንያቶች የማንኛውንም የጋራ አስተዲዯር ማህበር 

እውቅናን ሉሰርዛ ይችሊሌ፦ 

1. በዘህ አዋጅ ከተሰጡት ተግባርና ኃሊፉነቶች ተጻራሪ የሆኑ ተግባራትን ፇጽሞ 

ሲገኝ፤ 

2. በአባሊት አብሊጫ ዴምጽ የጋራ አስተዲዯር ማህበሩ እንዱፇርስ የተወሰነ 

ሲሆን፤ ወይም 

3. ሥሌጣን ባሇው የዲኝነት አካሌ የጋራ አስተዲዯር ማህበሩ እውቅና እንዱሰረዛ 

ውሳኔ የተሊሇፇበት ሲሆን ነው። 

38. ሮያሉቲ የመክፇሌ ግዳታ 

1. በዘህ አዋጅ መሠረት ጥበቃ የሚያገኝ ማንኛውንም ስራ ሇንግዴ ዒሊማ ጥቅም 

ሊይ የሚያውሌ ማንኛውም ሰው የሮያሉቲ ክፌያን ሇሚመሇከተው የጋራ 

አስተዲዯር ማህበር የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ። 

2. የሮያሉቲ ክፌያ የሚፇጸምባቸው ስራዎች ምዴብ እና ክፌያ ሉፇጽሙ 

የሚገባቸው ተጠቃሚዎች ዛርዛር የጋራ አስተዲዯር ማህበራት በሚያቀርቡት 

የውሳኔ ሃሳብ ሊይ ተመሥርቶ በጽሕፇት ቤቱ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 
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39. ባሇቤት ከላሊቸው ሥራዎች የሚሰበሰብ ሮያሉቲ 

1. ጽሕፇት ቤቱ የሥራውን ዒይነት ግምት ውስጥ በማስገባት ባሇቤት ከላሊቸው 

ሥራዎች የሚሰበሰብ የሮያሉቲ ክፌያን ሉሰበስብ የሚገባውን የጋራ አስተዲዯር 

ማህበር በመሇየት ያሳውቃሌ፡፡ 

2. ባሇቤት ከላሇው ስራ የሚሰበሰብ የሮያሉቲ ክፌያ መጠን በተመሳሳይ ወቅት 

ሇተመሳሳይ ሥራ በጋራ አስተዲዯር ማህበሩ ከሚሰበሰብ የሮያሉቲ መጠን ጋር 

እኩሌ ይሆናሌ፡፡ 

3. ባሇቤት ከላሊቸው ሥራዎች የሚሰበሰብ ሮያሉቲ በጽሕፇት ቤቱ አማካኝነት 

በቅጅና ተዙማጅ መብቶች ጥበቃ ሌማት ዖርፌ ሇሚከናወኑ ተግባራት የሚውሌ 

ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሰባት119 

ስሇመብቶች ተፇፃሚነት 

40. በጊዚያዊነት ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

1. ፌርዴ ቤት፣ 

ሀ) በቅጂ ምክንያት የሚፇጠርን የመብት ገሰሳ መከሊከሌ በተሇይም የጉምሩክ 

ክሉራንስን ጨርሰው ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡትን ጨምሮ እቃዎች ወዯ 

ንግዴ ውስጥ እንዲይገቡ ሇማዴረግ፣ 

ሇ) ተፇፀመ የተባሇን የመብት ገሰሳ የሚያስረዲ አግባብነት ያሇውን ማስረጃ 

ሇመጠበቅ፤ ፇጣንና ውጤታማ የጊዚያዊ እርምጃ ትእዙዛ መስጠት አሇበት፡፡ 

2. ፌርዴ ቤቱ አግባብ ሆኖ ሲገኝ በተሇይም መዖግየቱ በባሇመብቱ ሊይ ሉተካ 

የማይችሌ ጉዲት ሉያዯርስ የሚችሌ ከሆነ ወይም ማስረጃ እንዯሚጠፊ በግሌፅ 

የሚታይ አዯጋ ካሇ ላሊው ወገን ሳይሰማ ጊዚያዊ እርምጃ የመውሰዴ ሥሌጣን 

አሇው፣ 

3. ተከሳሹ መብት ከመጣስ እንዱታቀብ በቀረበ ክስ ሊይ ውሳኔ እስከሚሰጥ ዴረስ 

ከሳሹ የመብት ገሰሳን ሇማስቆም ጊዚያዊ የእግዴ ትእዙዛ እንዱሰጥ ፌርዴ ቤቱን 

መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም፡- 
                                                           
119 ነባሩ ክፌሌ ስዴስት በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(9) መሰረት ክፌሌ ሰባት ሆኖ በዘሁ ክፌሌ 
ከአንቀጽ 33 እስከ 36 ያለት ነባር ዴንጋጌዎች እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ከአንቀጽ 40 እስከ 43 ሆነው 
ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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ሀ) በአግዴ ትእዙዛ ጥያቄው ሊይ ሇመወሰን አዯጋ ሊይ የወዯቀው ጥቅም በካሳ 

ሉሸፇን የማይችሌ መሆኑን፣ አዯጋው የማይቀር መሆኑን፣ የክሱን ጥንካሬና 

ውሳኔ መስጠት በእያንዲንደ ተከራካሪ ወገን ሊይ የሚያስከትሇውን ጉዲት 

መመርመር አሇበት፣ 

ሇ) የእግዴ ትእዙን ሉሰጥና አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው እግደ የሚቆይበትን ጊዚ፣ 

ተከሳሹ የሚያስፇሌገውን ገንዖብና ዋስትና ወይም ላልች ጉዲዮች 

ሉያመሇክት ይችሊሌ፣ 

ሏ) ከፌ ሲሌ በተመሇከተው መመዖኛ ተከራካሪዎች ሲመዖኑ በእኩሌ ዯረጃ በሆኑ 

ጊዚ ጊዚያዊ እግዴ ከመስጠቱ በፉት አንፃራዊ ጥንካሬያቸው ሊይ ጥሌቅ 

ምርመራ ማዴረግ ይችሊሌ፣ 

4. በዘህ አዋጅ ጥበቃ ያገኘን መብት የሚጥስ ተግባር በተፇፀመ ጊዚ ብርበራና ዔቃ 

መያዛን የሚመሇከቱ የፌትሏብሄር ሥነ ሥርዒት ሕግና የወንጀሌ ሥነ ሥርአት 

ሕግ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፣ 

5. ፌርዴ ቤቱ አመሌካች የመብት ባሇቤት መሆኑን እና መብቱ መጣሱን ወይም 

ሉቀር የማይችሌ የመብት መጣስ አዯጋ መኖሩን፣ በበቂ ዯረጃ ሉያሳምን የሚችሌ 

ማስረጃ እንዱያቀርብ እና ተከሳሹን ከጉዲት ሇመጠበቅ አመሌካቹ መያዡ ወይም 

ተመጣጣኝ ዋስትና እንዱያቀርብ የማዖዛ ሥሌጣን ይኖረዋሌ፤ 

6. ላሊው ወገን ሳይሰማ ጊዚያዊ እርማጃ በተወሰዯ ጊዚ በእርምጃው የተጎዲ ወገን 

እርምጃው ተፇፃሚ እንዯሆነ ወዱያውኑ እንዱያውቀው መዯረግ አሇበት፡፡ 

እርምጃው ከተገሇፀ በኋሊ ተከሳሹ ጥያቄ ባቀረበ ጊዚ የተወሰዯውን እርምጃ 

ሇማሻሻሌ፣ ሇመሻር ወይም ሇመሇወጥ የሚያስችሌ ውሳኔ ሇመስጠት የመስማት 

መብት ጨምሮ በቂ ጊዚ በመስጠት ጉዲዩ እንዯገና መታየት አሇበት፤ 

7. ጊዚያዊ እርምጃው የተሻረ ወይም አመሌካቹ በፇፀመው ወይም ሳይፇፅመው በቀረ 

ዴርጊት ምክንያት እርምጃው ሳይፇፅም የቀረ ከሆነ ወይም ውሳኔው ከተሰጠ በኋሊ 

የተጣሰ ወይም የመጣስ አዯጋ ያጋጠመው መብት የላሇ መሆኑ ከታወቀ በተከሳሹ 

ጠያቂነት ሇዯረሰበት ጉዲት በቂ ካሳ እንዱከፇሇው ፌርዴ ቤቱ ማዖዛ አሇበት፡፡ 

41. የፌትሏብሄር መፌትሔዎች 

1. በዘህ አዋጅ የሚነሱ የፌትሏብሄር ጉዲዮችን አስመሌክቶ የዲኝነት ሥሌጣን 

ያሇው ፌርዴ ቤት የመብቱ ባሇቤት ያወጣውን ወጪ ጨምሮ ሇዯረሰበት ቁሳዊ 
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ወይም ሞራሊዊ ጉዲት በቂ ካሳ እንዱከፇሇው የማዖዛ፣ ጊዘያዊ እግዴ መስጠት 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ከዘህ በታች የተመሇከተውን ጨምሮ ማንኛውንም ተገቢ 

ነው ብል ያመነበትን ትእዙዛ መስጠት አሇበት፣ 

ሀ) በዘህ አዋጅ ጥበቃ ያገኘ መብት እንዲይጣስ የመከሊከሌ ወይም የመብት 

መጣስ እንዱቆም ጊዚያዊ እግዴ የመስጠት፤ 

ሇ) ቅጅን የመስራት ወይም ወዯ አገር ውስጥ የማስገባት ዴርጊት የባሇቤቱ 

ፇቃዴ የሚያስፇሌገው ሲሆን ያሇ ባሇቤቱ ፇቃዴ የተሰራ ወይም ወዯ ሀገር 

ውስጥ የገባ ሥራን እንዱወረስ የማዖዛ፣ 

ሏ) ከቅጂዎች ጋር የተያያ ሰነድች፣ የሂሳብ መግሇጫዎች ወይም የንግዴ ሥራ 

ሇማከናወን የሚያስፇሌጉ ወረቀቶችን ሇመስራት የሚያገሇግለ መሳሪያዎችና 

እሽጎች እንዱያ ትእዙዛ የመስጠት፣ 

2. የቅጅ መብት ወይም የተዙማጅ መብት ባሇቤት በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) 

ከተመሇከተው ካሳ በምትክ ወይም በአማራጭ ከመብት መጣሱ አሊግባብ የተገኘ 

ብሌፅግና እንዱተካሇት ሲጠይቅ ይችሊሌ፣ መብት ጣሹ በባሇቤቱ ፇቃዴ ቢሰጠው 

ኖሮ ፇቃደን በመጠቀሙ ምክንያት ይከፌሇው የነበረውን ያህሌ አሊግባብ 

እንዯበሇፀገ ይቆጠራሌ፣ 

3. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) ቢኖርም የመብቱ ባሇቤት በመብት ጣሹ የተገኘ 

የተጣራ ትርፌ ብቻ እንዱከፇሇው ሉጠይቅ ይችሊሌ። በዘህ ጊዚ መብት ጣሹ 

ያገኘውን የተጣራ ትርፌ ሇመወሰን ሂሳብ የሚሰራ ሲሆን ትርፈ በላልች የገበያ 

ሁኔታዎች ምክንያት የተገኘ መሆኑን የማስረዲት ሀሊፉነት የመብት ጣሹ 

ይሆናሌ፣ 

4. በዘህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት ሇዯረሰ ቁሳዊ ጉዲት የሚከፇሌ ካሳ 

መጠን የመብት ባሇቤቱ የዯረሰበትን የገንዖብ ጉዲት እና በመብቱ መጣስ 

ምክንያት የተገኘ ትርፌን ግምት ውስጥ በማስገባት ይወሰናሌ፡፡ ሇሞራሌ ጉዲት 

የሚከፇሌ ካሳ ከብር 100,000 (አንዴ መቶሺ ብር) የማያንስ ሆኖ የዯረሰውን 

ጉዲት መሠረት በማዴረግ ይወሰናሌ፤ 

5. የመብት መጣስ ዴርጊት የፇፀመው ሰው ዴርጊቱን ያሊወቀ ከሆነ ወይም ሉያውቅ 

የሚያስችሇው በቂ ምክንያት የላው ከሆነ ፌርዴ ቤቱ ካሳው ከዴርጊቱ በተገኘ 

ትርፌ ሊይ ብቻ እንዱወሰን ሉያዯርግ ይችሊሌ፤ 
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6. መብት የጣሱ ቅጂዎችና ጥቅልች መኖራቸው የታወቀ ከሆነ ባሇቤቱ በተቃራኒው 

ካሌጠየቀ በቀር ፌርዴ ቤቱ ቅጂዎቹ በባሇቤቱ መብት ሊይ ጉዲት ሳያዯርሱ 

ከንግዴ እንቅስቃሴው ውጭ እንዱሆኑ ወይም እንዱወገደ ወይም በላሊ ተገቢ 

አኳኋን እንዱጣለ ሇማዖዛ ይችሊሌ። ይህ ዴንጋጌ ቅጂዎቹንና ጥቅለን በቅን 

ሌቦና በያዖ ሶስተኛ ወገን ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም። 

42. የዴንበር ሊይ እርምጃዎች 

1. የኢትዮጵያ የገቢዎችና የጉምሩክ ባሇስሌጣን የቅጅ ወይም ተዙማጅ መብት 

ባሇቤት በሚያቀርበው ማመሌከቻ መሰረት አመሌካቹ መብቱን የጣሱ ናቸው 

ተብል ያመነባቸውን ዔቃዎች ወይም በራሱ አነሳሽነት የመብት ጥሰት ያስከትሊለ 

ብል ያመነባቸውን ዔቃዎች በቁጥጥሩ ስር መያዛ ይኖርበታሌ፡፡120 

2. የጉምሩክ ባሇሥሌጣኑ ዔቃውን ሇመያዛ የወሰዯውን እርምጃ በተመሇከተ 

ሇአመሌካቹ ወይም ሇዔቃው ባሇቤት ወዱያውኑ ያሳውቃሌ፤ 

3. አመሌካቹ ዔቃው ስሇመያ ከተገሇፀበት ቀን ጀምሮ ባለት አስር ቀናት ውስጥ 

ተገቢውን ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ ካሌቻሇ ዔቃውን ሇመያዛ የተወሰዯው እርማጃ 

ይነሳሌ፣ 

4. ዔቃ እንዱያዛ የቀረበው ማመሌከቻ ህጋዊ መሠረት የላሇው መሆኑ ሲረጋገጥ 

ዔቃው በመያ ምክንያት ሇሚዯርሰው ጉዲት አመሌካቹ ተጠያቂ ይሆናሌ፣ 

5. በፌርዴ ቤት ትእዙዛ መሠረት የጉምሩክ ባሇሥሌጣን መብት የጣሰን ዔቃ 

መውረስ ይችሊሌ፤ 

43. የወንጀሌ ቅጣት121 

1. በወንጀሌ ሕግ የበሇጠ ቅጣት የሚያሰቀጣ ካሌሆነ በቀር በዘህ አዋጅ ጥበቃ ያገኙ 

መብቶችን ሆነ ብል የጣሰ ማንኛውም ሰው ከ5 ዒመት በማያንስ እና ከ10 ዒመት 

በማይበሌጥ ፅኑ እሥራት ይቀጣሌ፤ 

2. በወንጀሌ ሕግ የበሇጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካሌሆነ በቀር በዘህ አዋጅ ጥበቃ ያገኙ 

መብቶችን ከፌ ባሇ ቸሌተኝነት የጣሰ ማንኛውም ሰው ከ1 ዒመት በማያንስ እና 

ከ5 ዒመት በማይበሌጥ ፅኑ እሥራት ይቀጣሌ፤ 

                                                           
120በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(10) ተሻሻሇ፡፡ 
121 የዘህ አንቀፅ ነዐሰ አንቀፆች (4) እና (5) በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(11) መሰረት አዱስ የገቡ 
ናቸዉ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

545 

 

3. አግባብነት ባሇው ጊዚ ቅጣቱ ወንጀለን ሇመፇፀም ያገሇገለ እቃዎች ወይም 

መሳሪያዎች እና መብት የጣሱ ዔቃዎችን መያዛ፣ መውረስ እና ማውዯምን 

ይጨምራሌ። 

4. ጥበቃ ያገኙ መብቶችን ሆነ ብል የጣሰ ማንኛውም ሰው በዘህ አንቀጽ በንዐስ 

አንቀጽ (1) ከተዯነገገው የእስራት ቅጣት በተጨማሪ ከብር 25,000 በማያንስ እና 

ከብር 50,000 በማይበሌጥ መቀጫ ይቀጣሌ፡፡ 

5. ጥበቃ ያገኙ መብቶችን በከፌተኛ ቸሌተኝነት የጣሰ ማንኛውም ስው በዘህ 

አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (2) ከተዯነገገው የእስራት ቅጣት በተጨማሪ ከብር 5,000 

በማያንስ እና ከብር 25,000 በማይበሌጥ መቀጫ ይቀጣሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት122 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

44. የዲኝነት ስሌጣን  

1. ከዘህ አዋጅ ጋር በተያያዖ የሚነሱ ከውሌ ውጭ ስሇሚዯርስ ሃሊፉነትን 

የሚመሇከቱ ጉዲዮች በስተቀር የፌትሏ ብሔር ክርክሮችን የመዲኘት ስሌጣን 

የሚኖረው ጽሕፇት ቤቱ የሚያቋቁመው የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናሌ 

ይሆናሌ፡፡ 

2. የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናለ ውሳኔ የህግ ስህተት ተፇጽሞ ተዙብቷሌ በሚሌ 

ቅር የተሰኘ ወገን ውሳኔው በተሰጠ በ60 ቀናት ውስጥ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናሌ 

እስኪቋቋም ዴረስ ከዘህ አዋጅ ጋር በተያያዖ የሚነሱ የፌትሏብሔር ክርክሮች 

በመዯበኛ ፌርዴ ቤት የሚታዩ ይሆናሌ፡፡ 

45. በህግ የሰውነት መብት በተሰጠው አካሌ ሊይ ስሇሚፇጸም ቅጣት  

በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34 በተመሇከተው 

መሠረት በዘህ አዋጅ ጥበቃ ባገኙት ቅጅና ተዙማጅ መብቶች ጥሰት ወንጀሌ 

ተካፊይ በሚሆንበት ጊዚ በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 90 መሠረት ይቀጣሌ፡፡ 
                                                           
122 ነባሩ ክፌሌ ሰባት በ21/20 (2007) አ. 872 አንቀፅ 2(12) መሰረት  ክፌሌ ስምንት ሆኖ በዘሁ ክፌሌ 
አዱስ አንቀፅ 40፣ 45 እና 46 የገቡ ሲሆን፣ ነባሮቹ ከአንቀጽ 37 እስከ አንቀጽ 40 እንዯቅዯም ተከተሊቸው 
ከአንቀጽ 47 እስከ አንቀጽ 50 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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46. ውሳኔዎችን ሇሕዛብ ስሇማወቅ 

ጽሕፇት ቤቱ በቅጅና ተዙማጅ መብት ጥሰት የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ማንኛውንም 

ጉዲይ ሰፉ ሥርጭት ባሇው የብሃን መገናኛ ዖዳ እንዱሰራጭ ያዯርጋሌ፡፡ 

47. ተፇጻሚነት ባሊቸው ሕጎች ጥበቃ ስሊሊቸው ሥራዎች 

1. ይህ አዋጅ ተፇፃሚ ከመሆኑ በፉት በነበሩና የጥበቃ ጊዚያቸው ፀንተው በሚገኙ 

ሥራዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፤ 

2. ይህ አዋጅ ተፇፃሚ ከመሆኑ በፉት በተዯረጉ ሥራን የሚመሇከቱ ውልች ሊይ 

ተፇፃሚነት የሇውም። 

48. ተፇፃሚነት የላሊቸው ሕጎች 

ከዘህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውንም ሕግ በዘህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ 

ተፇፃሚነት የሇውም። 

49. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፣ 

2. በዘህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን ዯንብ ሇማስፇፀም ፅህፇት ቤቱ መመሪያ 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

50. አዋጁ የሚፀናበት ግዚ 

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ሰኔ 17 ቀን 1996 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 305/2006 

የቅጅና ተዙማጅ መብቶች የሚያስገኙ ሥራዎች ሇመመዛገብ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 አንቀጽ 5 እና 

በቅጅና ተዙማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/1996 አንቀጽ 39(1) መሠረት ይህን 

ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የቅጅና ተዙማጅ መብቶች የሚያስገኙ ሥራዎች ምዛገባ የሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 305/2006” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዘህ ዯንብ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፦ 

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

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 የተሰጡ ትርጓሜዎች ሇዘህ ዯንብም ተፇፃሚ ይሆናለ፤ 

3. “ጽሕፇት ቤት” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 320/1995 የተቋቋመው የኢትዮጵያ 

አዔምሯዊ ንብረት ጽሕፇት ቤት ነው፤ 

4. በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም ይጨምራሌ፡፡ 

3. ስሇምዛገባ 

1. የቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎች ባሇቤት ወይም መብቱ 

የተሊሇፇሇት ማንኛውም ሰው በዘህ ዯንብ መሠረት ሇጽሕፇት ቤቱ በማመሌከት 

መብቱን ማስመዛገብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ጽሕፇት ቤቱ የቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎችን በዘህ ዯንብ 

መሠረት የመመዛገብና የናሙና ስራዎችን ጠብቆ የማቆየት ኃሊፉነት ይኖረዋሌ። 

4. የቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎች ምዴብ 

የቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎች በሚከተለት ምዴብ መሠረት 

ሉመዖገቡ ይችሊለ፦ 

1. የፅሁፌ ወይም የቃሌ ሥራ፤ 

2.  የመዴረክ፣ የሙዘቃና የኦዱዮቪዥዋሌና የመሳሰለት የኪነ-ጥበብ ሥራዎች፤ 

3. የፍቶግራፌ፣ የሥዔሌ፣ የግራፉክስና የኪነ-ሕንፃን የመሳሰለ የሥነ-ጥበብ ሥራዎች፤ 
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4. የኮምፑውተር ፔሮግራሞች፤ 

5. የዴምፅ ሪከርዴ፤ 

6. ብሮዴካስት፡፡ 

5. የምዛገባ መመዖኛዎች 

ቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኝ ማንኛውም ሥራ ሉመዖገብ የሚችሇው በአዋጁ 

አንቀጽ 6 ሊይ የተመሇከቱትን መመዖኛዎች ሲያሟሊ ይሆናሌ፡፡ 

6. ስሇምዛገባ ማመሌከቻ ይዖት 

1. የቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ ሇማስመዛገብ ሇጽሕፇት ቤቱ 

የሚቀርብ ማንኛውም ማመሌከቻ የሚከተለትን መያዛ ይኖርበታሌ፡፡ 

ሀ) የአመሌካቹ ሙለ ስም፣ አዴራሻና ዚግነት፤ 

ሇ) አመሌካቹ በሥራው ሊይ ያሇው የጥቅም ዒይነት፤ 

ሏ) የሥራው ምዯባና መግሇጫ፤ 

መ) የሥራው ርዔስ 

ሠ) ስራዉ የተዖጋጀበት ቋንቋ፤ 

ረ) የሥራው አመንጪ ስም፣ አዴራሻና ዚግነት፤ 

ሰ) የሥራው አመንጪ በሕይወት የላሇ እንዯሆነ የሞተበት ቀን፤ 

ሸ) ሥራው የታተመ መሆን አሇመሆኑ፤ 

ቀ) ሥራው የታተመ ከሆነ መጀመሪያ የታተመበት ዒመት፣ የታተመበት አገር 

እና የአሳታሚው ስም፣ አዴራሻና ዚግነት፤ 

በ)  ሥራው በተከታታይ የታተመ ከሆነ የታተመባቸው ዒመታት፣ የታተመባቸው 

አገሮች እና  የአሳታሚዎቹ  ስም፣ አዴራሻና ዚግነት፤  

ተ)  ጽሕፇት ቤቱ በመመሪያ የሚወስናቸው ላልች መረጃዎች 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ከሥራው ናሙና 

እና ከሚከተለት ሰነድች ጋር ተያይዜ መቅረብ አሇበት፡- 

ሀ) የአመሌካቹ መታወቂያ ወይም ፒስፕርት ኮፑ፤ 

ሇ) አመሌካቹ በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ከሆነ ሕጋዊ ሰውነት 

ማግኘቱን የሚያሳይ ሰነዴ፤ 

ሏ) እንዯ አስፇሊጊነቱ የውክሌና ማስረጃ፤ 

መ) አመሌካቹ የሥራው አመንጪ ካሌሆነ ባሇመብትነት ያገኘበት ሰነዴ፤ 
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ሠ) በዘህ ዯንብ መሠረት የተፇጸመ የአገሌግልት ክፌያ ዯረሰኝ፤ 

ረ) ጽሕፇት ቤቱ በመመሪያ የሚወስናቸው ላልች ሰነድች 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ከማመሌከቻ ጋር ተያይዜ የሚቀርብ 

ማንኛውም ሰነዴ በአማርኛ ወይም በእንግሉዖኛ የተዖጋጀ ካሌሆነ የአማርኛ 

ወይም የእንግሉዖኛ ትርጉሙ አብሮ መቅረብ ይኖርበታሌ። 

7. የምዛገባ ማመሌከቻ አቀራረብ 

1. ማንኛውም የቅጅና ተዙማጅ መብት ሇማስመዛገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ 

በአማርኛ ወይም በእንግሉዖኛ ቋንቋ ተዖጋጅቶ መቅረብ ይኖርበታሌ። 

2. ማመሌከቻውና ተያያዥ ሰነድች በጽሕፇት ቤቱ የፕስታ ወይም የዴረ ገጽ 

አዴራሻ ሉሊኩ ይችሊለ፡፡ 

3. ማመሌከቻው በፕስታ ቤት በኩሌ የሚሊክ ሲሆን የጽሕፇት ቤቱን ትክክሇኛ 

ስምና አዴራሻ መግሇጽ ይኖርበታሌ። 

4. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ ቢኖርም ጽሕፇት ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ 

ሲያገኘው አመሌካቹ ወይም ወኪለ በግንባር እንዱቀርብ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

8. አንዴ ማመሌከቻ ሇአንዴ ስራ ብቻ ስሇመሆኑ 

1. ማንኛውም በዘህ ዯንብ መሠረት ሇጽሕፇት ቤቱ የሚቀርብ አንዴ ማመሌከቻ 

አንዴ ቅጅን ወይም ተዙማጅ መብትን የሚያስገኝ ሥራን ብቻ ሇማስመዛገብ 

መቅረብ ይኖርበታሌ። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም እንዯ ኢንሳይከልፑዱያ ያለ 

በተከታታይ ክፌልች የታተሙ ሥራዎች አንዴ ማመሌከቻ ብቻ በማቅረብ 

ሉመዖገቡ ይችሊለ፡፡ 

9. የፍርማሉቲ ምርመራ 

1. ጽሕፇት ቤቱ የቀረበሇትን ማመሌከቻ ተቀብል በአዋጁና በዘህ ዯንብ 

የተቀመጡት መመዖኛዎች መሟሊታቸውን ሇማረጋገጥ የፍርማሉቲ ምርመራ 

ያካሂዲሌ። 

2. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇፍርማሉቲ ምርመራ 

የቀረበሇት ማመሌከቻ ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ ካገኘው በአንዴ ወር ጊዚ ውስጥ 

እርማት እንዱዯረግ ሇአመሌካቹ ወይም ሇወኪለ በጽሁፌ ያሳውቃሌ። 
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3. አመሌካቹ ወይም ወኪለ በአንዴ ወር ጊዚ ውስጥ አስፇሊጊውን እርማት ወይም 

ማስተካከያ ካሊዯረገ ማመሌከቻው እንዯተተወ ይቆጠራሌ። 

10. የአመሌካች ቃሇ መሃሊ 

1. ጽሕፇት ቤቱ በሚቀርብሇት የቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ ምዛገባ 

ማመሌከቻ ሊይ የባሇቤትነት ማረጋገጫ የሥረ-ነገር ምርመራ አያዯርግም፤ ሆኖም 

አመሌካቹ ባሇቤት ስሇመሆኑ በቃሇ መሃሊ እንዱያረጋርገጥ ይዯረጋሌ፡፡ 

2. አመሌካቹ የሰጠው ቃሇ መሃሊ ትክክሇኛ ሆኖ ባይገኝ ሇፇጸመው የማጭበርበር 

ተግባር አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት በወንጀሌ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

11. የምዛገባ ምስክር ወረቀት ስሇመስጠት 

ማመሌከቻው የፍርማሉቲ መመዖኛዎችን የሚያሟሊ ሲሆን ጽሕፇት ቤቱ ቅጅና 

ተዙማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራውን በመመዛገብ የምዛገባ ምስክር ወረቀት 

ይሰጣሌ፡፡ 

12. የምዛገባ ምስክር ወረቀት ስሇመስጠት ይዖትና የህግ ዉጤት 

1. ጽሕፇት ቤቱ የሚሰጠው የቅጂ እና ተዙማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ ምዛገባ 

የምስክር ወረቀት፦ 

ሀ) የምዛገባ ቁጥር፤ 

ሇ) በዘህ ዯንብ አንቀጽ 6(1) ከፉዯሌ ተራ (ሀ) እስከ (መ) የተመሇከቱትን 

ዛርዛሮች፤ 

ሏ) የማመሌክቻውን ቀን፤ 

መ) የምዛገባውን ቀንና ጸንቶ የሚቆይበትን ጊዚ፤  

የሚይዛ ይሆናሌ፡፡ 

2. ጽሕፇት ቤቱ የሚሰጠው የቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ ምዛገባ 

የምስክር ወረቀት ቀዲሚ የባሇቤትነት ማስረጃ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ 

3. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌ ቢኖርም የቅጅና ተዙማጅ መብት 

የሚያስገኝ ሥራ በዘህ ዯንብ መሠረት አሇመመዛገቡ በአዋጁ መሠረት የሚዯረግ 

የቅጅና ተዙማጅ መብቶች ጥበቃን አያስቀርም፡፡ 

13. የምዛገባ ምዛገባ ምስክር ወረቀት ጸንቶ ስሇሚቆይበት ጊዚና ስሇእዴሳት 

1. የቅጂና ተዙማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ጸንቶ 

የሚቆየው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ሇአምስት ዒመታት ይሆናሌ፡፡ 
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2. ባሇመብቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው የምዛገባ የምስክር 

ወረቀት ጸንቶ የሚቆይበት ጊዚ እንዯተጠናቀቀ ቀጥል ባለት ስዴስት ወራት 

ውስጥ የምዛገባ የምስክር ወረቀቱን ሉያሳዴስ ይችሊሌ፡፡ 

3. ባሇመብቱ በአዋጁ የተዯነገገው የመብት ጥበቃ ጊዚ ጸንቶ የሚቆይበት ዒመት 

እስኪያበቃ ዴረስ በየአምስት ዒመቱ በተከታታይ የምዛገባ የምስክር ወረቀቱን 

ሉያሳዴስ ይችሊሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተመሇከተው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ባሇመብቱ 

አስፇሊጊውን ክፌያ በመፇጸም የዔዴሳት ጥያቄ ሇጽሕፇት ቤቱ ካሊመሇከተ 

የምዛገባ የምስክር ወረቀቱ ይሰረዙሌ፡፡ 

14. ስሇመብት መተሊሇፌ ምዛገባ 

1. የተመዖገበ የቅጅና ተዙማጅ መብት የሚያስገኝ ሥራ መብት ሇላሊ ሰው ሲተሊሇፌ 

መብቱ የተሊሇፇሇት ሰው መብቱ መተሊሇፈን የሚገሌጹ አግባብ ያሊቸው 

ማስረጃዎችን በማያያዛ ሇጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻ ማቅረብና ማስመዛገብ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. መብቱ የተሊሇፇሇት ሰው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከሚቀርብ 

ማመሌከቻ ጋር የአገሌግልት ክፌያ መፇጸሙን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አያይዜ 

ማቅረብ አሇበት፡፡ 

3. ጽሕፇት ቤቱ የመብቱን መተሊሇፌ መዛግቦ መብቱ በተሊሇፇሇት ሰው ስም 

የምዛገባ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

15. የተመዖገቡ ስራዎች መረጃ ስሇመመሌከት 

1. ፌርዴ ቤቶች፣ የፕሉስና የዏቃቢ ሕግ ተቋማት እና ላልች የመንግሥት ተቋማት 

ጽሕፇት ቤቱን በጽሁፌ በመጠየቅ የተመዖገቡ የቅጅና ተዙማጅ መብት 

ሥራዎችን በሚመሇከት በጽሕፇት ቤቱ የተያ መረጃዎችን ያሇክፌያ ሉመሇከቱ 

ይችሊለ፡፡ 

2. ማንኛውም ሰው ሇጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻ በማቅረብና አግባብ ያሇውን ክፌያ 

በመፇጸም የተመዖገቡ የቅጅና ተዙማጅ መብት ሥራዎችን በሚመሇከት 

በጽሕፇት ቤቱ የተያ መረጃዎችን ሉመሇከት ይችሊሌ፡፡ 
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16. የአገሌግልት ክፌያዎች 

ጽሕፇት ቤቱ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የሚፇጸመው ክፌያ ከዘህ ዯንብ ጋር 

በተያያዖው ሠንጠረዥ በተመሇከተው መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

17. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ መጋቢት 19 ቀን 2006 ዒ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

 

የአገሌግልት ክፌያ ሠንጠረዥ 

ተ.ቁ የአገሌግልቱ  

አይነት 

የክፌያዉ መጠን በብር 

 

ሇግሇሰብ ሇዴርጅት 

1 ሇምዛገባ ጥያቄ  

ማመሌከቻ 

250 315 

2 ሇምዛገባ ማመሌከቻ  

እርማት 

250 315 

3 የምዛገባ እዴሳት 250 315 

4 የመብት መተሊሇፌ 

ምዛገባ 

300 375 

5 የተመዖገቡ ስራዎችን 

መረጃ ሇመመሌከት 

100 125 
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አዋጅ ቁጥር 501/1998 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ አዋጅ 

ዔቃ በማምረት እና በማከፊፇሌ ወይም አገሌግልት በመስጠት የንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማሩ 

ሰዎችን መሌካም ስም እና ዛና ሇመጠበቅ፣ እንዱሁም በተመሳሳይ ዔቃዎችና አገሌግልቶች 

መካከሌ መሳከርን ሇማስወገዴ የንግዴ ምሌክት ጥበቃ ማዴረግ በማስፇሇጉ፤ 

የንግዴ ምሌክቶች በነፃ ገበያ ሥርዒት ውስጥ የሸማቾችን ምርጫ በመምራት እና 

ጥቅማቸውን በማስጠበቅ ረገዴ ከፌተኛ ዴርሻ እንዲሊቸው የታወቀ በመሆኑ፤ 

ሇንግዴ ምሌክቶች ጥበቃ ማዴረግ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚ መዲበር በተሇይም ሇንግዴ እና 

ኢንደስትሪ ሌማት አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዲሇው በመታመኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

ከዘህ የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም ሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. “የወሌ የንግዴ ምሌክት” ማሇት በባሇቤትነት የያዖውን ማህበር አባሊት ምርቶች 

ወይም አገሌግልቶች ከላልች ሰዎች ምርቶች ወይም አገሌግልቶች ሇመሇየት 

የሚያገሇግሌ የንግዴ ምሌክት ነው። 

2. “ፌርዴ ቤት” ማሇት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 49 የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ነው። 

3. “ቀዲሚ የንግዴ ምሌክት” ማሇት በንግዴ ምሌክት መዛገብ የተያዖ የንግዴ 

ምሌክት ወይም የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ጥያቄ ከቀረበበት ቀን በፉት የምዛገባ 

ማመሌከቻ ቀን ያሇው የንግዴ ምሌክት ነው። 

4. “የውጭ አገር ሰው” ማሇት በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ ያሌሆነ ወይም በኢትዮጵያ 

ውስጥ የተመዖገበ የንግዴ ሥራ የላሇው ሰው ነው። 
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5. “የጉምሩክ ወዯብ” እና “የጉምሩክ ጣቢያ” የጉምሩክ ባሇስሌጣንን እንዯገና 

ሇማቋቋምና አሠራሩን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 60/1989123 የተሰጣቸው 

ትርጉም ይኖራቸዋሌ፡፡ 

6. “ዒሇም ዒቀፌ ምዯባ” ማሇት በኒስ ዱፔልማቲክ ኮንፇረንስ እ.ኤ.አ ጁን 15 ቀን 

1957 በተመሠረተው እና በስቶክሆሌም እ.ኤ.አ በ1967፣ በጄኔቫ እ.ኤ.አ በ1977 

እንዱሁም 1979 በተሻሻሇው ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ እንዱያገሇግሌ በወጣው 

የኒስ የዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ምዯባ ስምምነት መሠረት የዔቃዎች ወይም 

አገሌግልቶች ምዯባ ነው። 

7. “የፇቃዴ ውሌ” ማሇት የንግዴ ምሌክት ባሇቤት ማንኛውም ላሊ ሰው የንግዴ 

ምሌክቱ ሇተመዖገበባቸው ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች በሙለ ወይም በከፉሌ 

በንግዴ ምሌክቱ እንዱጠቀምበት የሚፇቅዴበት በስምምነት ነው። 

8. “ጽሕት ቤት” ማሇት የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽህፇት ቤት ነው። 

9. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም የህግ ሰውነት የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

10. “የቀዲሚነት ቀን” ማሇት ሇቀዲሚ ባሇመብትነት መነሻ የሚሆነው ቀዲሚ የምዛገባ 

ማመሌከቻ የገባበት ቀን ነው። 

11. “ዯንብ” ማሇት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 47 መሠረት የሚወጣው የሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ዯንብ ነው። 

12. “የንግዴ ምሌክት” ማሇት የአንዴን ሰው ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ከላልች 

ሰዎች ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ሇመሇየት የሚያስችሌ የሚታይ ምስሌ ነው። 

ምሌክቱ ቃሊቶችን፣ ዱዙይኖችን፣ ፉዯልችን፣ ቁጥሮችን፣ ቀሇሞችን ወይም 

የዔቃዎችን ወይም የመያዡዎቻቸውን ቅርዔ ወይም የእነዘህኑ ቅንጅት ሉይዛ 

ይችሊሌ፡፡ 

13. “የቤተዖመዴ ስም” ማሇት የአንዴ ቤተሰብ አባሊት በተናጠሌ ከሚሰጣቸው ስም 

በተሇይ በወሌ የሚጠቀሙበት የመሇያ ስም ሲሆን የቤተሰብ ስም ወይም 

የመጨረሻ ስም በመባሌም ይታወቃሌ፡፡ 

 

 

 
                                                           
123 ይህ አዋጅ የተሻረ በመሆኑ ሇአቻ ትርጉም 20/82 (2006) አ.859ን ተመሌከት፡፡ 
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3. የተፇፃሚነት ወሰን 

በእንካ ሇእንካ መርሆ ወይም ኢትዮጵያ አባሌ በሆነችበት ዒሇም አቀፌ ውሌ ሊይ 

በመመስረት የውጭ አገር ሰዎች በዘህ አዋጅ መሠረት ኢትዮጵያውያን ያሎቸው 

መብቶችና ግዳታዎች ይኖራቸዋሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የንግዴ ምሌክት ሊይ ባሇመብትነት ስሇማግኘት እና ምዖገባ 

4. መብቶችን ስሇማግኘት 

የንግዴ ምሌክት ባሇቤትነት መብት የሚገኘውና በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇፃሚነት 

የሚኖረው የንግዴ ምሌክት የምዛገባ ምስክር ወረቀት ሲሰጥ ይሆናሌ። 

5. ሇምዛገባ ብቁ የሆኑ የንግዴ ምሌክቶች 

1. ማንኛውም የንግዴ ምሌክት የአንዴን ሰው ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ከላልች 

ሰዎች ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች በግሌፅ ሇመሇየት የሚያስችሌ ከሆነ 

ሉመዖገብ ይችሊሌ፡፡ 

2. የንግዴ ምሌክት በጥቁርና ነጭ ወይም በከሇር ቀሇም ሉመዖገብ ይችሊሌ። 

በጥቁርና ነጭ ቀሇም የተመዖገበ የንግዴ ምሌክት በማናቸውም የቀሇሞች ቅንጅት 

ጥበቃ የሚዯረግሇት ሲሆን የንግዴ ምሌክቱ የተመዖገበው በከሇር ቀሇም ከሆነ 

ጥበቃ የሚዯረግሇት በተመዖገበው የከሇር ቀሇም ቅንጅት ብቻ ይሆናሌ። 

3. አንዴ ሉመዖገብ የሚችሌ የንግዴ ምሌክት የምሌክቱን ሌዩ ባህርይ የሚቀንስ 

ወይም የላሊ ሰውን መብት የሚጥስ እስካሌሆነ ዴረስ ጥበቃ ሉዯረግሊቸው 

የማይችለ ክፌልችን ሉይዛ ይችሊሌ። 

6. ሇምዛገባ ብቁ ስሇማይሆኑ የንግዴ ምሌክቶች 

1. የሚከተለት በንግዴ ምሌክትነት አይመዖገቡም፤ 

ሀ) የዘህ አዋጅ አንቀጽ 5 ዴንጋጌዎችን የማያሟሊ የንግዴ ምሌክት፣ 

ሇ) ዴምፅ ወይም ሽታን የያዖ የንግዴ ምሌክት፣ 

ሏ) የአንዴን ሰው ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ከላልች ሰዎች ዔቃዎችና 

አገሌግልቶች ሇመሇየት የማያስችሌ የንግዴ ምሌክት፣ 

መ) የሕዛብን ሰሊም ወይም ሥነ ምግባር የሚፃረር የንግዴ ምሌክት፣ 

ሠ) የዔቃዎችን ወይም የአገሌግልቶችን ዒይነት፣ ጥራት፣ ብዙት፣ ጠቀሜታ፣ ዋጋ፣ 

ዔቃዎቹ ወይም አገሌግልቶቹ የመነጩበትን ቦታ፣ የተመረቱበትን ወይም 
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የሚቀርቡበትን ጊዚ ወይም ላልች የዔቃዎቹን ወይም የአገሌግልቶቹን ባህርይ 

ብቻ የሚያንፀባርቁ ምሌክቶችን ወይም መሇያዎችን ብቻ የያዖ የንግዴ 

ምሌክት፣ 

ሪ) ሇምዛገባ የቀረበው የንግዴ ምሌክት የሚመሇከታቸውን ዔቃዎች ወይም 

አገሌግልቶች በሚመሇከት ወይም በኢኮኖሚያዊ ወይም የንግዴ እንቅስቃሴዎች 

ውስጥ የተሇመደና በጋራ መግባቢያ ቋንቋነት የሚያገሇግለ ምሌክቶችን ወይም 

መሇያዎችን ብቻ የያዖ የንግዴ ምሌክት፣ 

ሰ) ከዔቃው ተፇጥሯዊ ሁኔታ የመነጨ ወይም የአንዴን ዔቃ ቴክኒካዊ ውጤት 

ሇማግኘት አስፇሊጊ የሆነን ወይም ዔቃው ሊይ ከፌተኛ ዋጋ የሚጨምርን ቅርፅ 

ብቻ የያዖ የንግዴ ምሌክት፣ 

ሸ) ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች የመነጩበትን ቦታ ወይም የዔቃዎችን ዒይነትና 

ባህርይ በተመሇከተ ሕዛቡን ወይም የንግደን ማሕበረሰብ ሉያሳስት የሚችሌ 

የንግዴ ምሌክት፣ 

ቀ) አግባብ ባሇው አካሌ የተሰጠ ፇቃዴ ሳይኖር ከማንኛውም ሀገር መንግሥት፣ 

ከበይነ መንግሥታዊ ዴርጅት ወይም በዒሇም አቀፌ ስምምነቶች መሠረት 

ከተቋቋመ ላሊ ዴርጅት ወታዯራዊ ምሌክት፣ ሰንዯቅ ዒሊማ ወይም ላሊ አርማ፣ 

ስም፣ የምህፃረ ቃሌ ወይም የስም አህፅሮት ወይም በእነዘሁ ከተዖጋጀ ኦፉሴሊዊ 

ምሌክት ወይም የክብር አርማ ጋር አንዴ አይነት የሆነ ወይም ተመሳሳይነት 

ያሇው የንግዴ ምሌክት፣ 

በ) የአመሌካቹን የቤተዖመዴ ስም ብቻ የያዖ የንግዴ ምሌክት፣ 

ተ) ያሇግሇሰቡ ፇቃዴ የአንዴን በህይወት ያሇ ግሇሰብ ሙለ ስም የያዖ የንግዴ 

ምሌክት፣ 

2. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻ በቀረበበት ቀን የንግዴ ምሌክቱ በጥቅም 

ሊይ በመዋለ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የሚታወቅ መሆኑ ከተረጋገጠ 

የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1(ሠ)፣ (ረ) እና (በ) ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ አይሆኑም፡፡ 

7. በሦስተኛ ወገን መብት ምክንያት መመዛገብ የማይችለ የንግዴ ምሌክቶች 

አንዴ የንግዴ ምሌክት በሚከተለት የሦስተኛ ወገኖች የቅዴሚያ መብቶች ምክንያት 

ሉመዖገብ አይችሌም። 
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1. ከአንዴ ዒይነት ወይም ተመሳሳይ ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ጋር የተያያዖ 

የላሊ ሰው ቀዲሚ የንግዴ ምሌክት ጋር አንዴ ዒይነት የሆነ ወይም መሳከርን 

ሉያስከትሌ የሚችሌ ተመሳሳይነት ያሇው፤ 

2. የንግዴ ምሌክቱ አንዴ ዒይነት ወይም ተመሳሳይ የሆኑ የላሊ ሰው ዔቃዎችን 

ወይም አገሌግልቶችን በሚመሇከት በሚገባ ከሚታወቅ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ 

ግሌጋልት ሊይ ከዋሇ የንግዴ ምሌክት ጋር አንዴ ዒይነት ወይም ሉያሳስት 

በሚችሌ ዯረጃ ተመሳሳይ ከሆነ ወይም ትርጉሙን ከያዖ፤ 

3. የንግዴ ምሌክቱ አንዴ ዒይነት ወይም ተመሳሳይ ያሌሆኑ የላሊ ሰው ዔቃዎችን 

ወይም አገሌግልቶችን በሚመሇከት በኢትዮጵያ ውስጥ ከተመዖገበ የንግዴ 

ምሌክት ጋር አንዴ ዒይነት ከሆነ ወይም ሉያሳስት በሚችሌ ዯረጃ ተመሳሳይ 

ከሆነ ወይም ትርጉሙን የያዖ ከሆነና አጠቃቀሙ በዔቃዎቹ ወይም 

በአገሌግልቶቹ መካከሌ ግንኙነት እንዲሇ በማስመሰሌ በተመዖገበው የንግዴ 

ምሌክት ባሇቤት ጥቅም ሊይ ጉዲት ሉያዯርስ የሚችሌ ከሆነ፤ 

4. በባሇቤቱ በፅሁፌ የተሰጠ ፇቃዴ ሳይኖር የንግዴ ምሌክት ጥበቃ የሚዯረግሇትን 

የላሊ ሰው የሥነ-ጽሐፌ ወይም ኪነ-ጥበባዊ መብት ወይም የላሊ ሰውን 

የፍቶግራፌ ወይም የዱዙይን መብት የያዖ ነው ተብል ሲታመን፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የንግዴ ምሌክት የምዛገባ ሥርዒት 

8. የምዛገባ ማመሌከቻ 

1. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻ ሇዘሁ አሊማ በተዖጋጀ የማመሌከቻ ቅፅ 

ተሞሌቶ በዯንብ ከተወሰነው ክፌያ ጋር ሇጽሕፇት ቤቱ ይቀርባሌ፤ 

2. አንዴ የምዛገባ ማመሌከቻ የሚይዖው አንዴ የንግዴ ምሌክት ብቻ ይሆናሌ፤ 

3. አመሌካቹ በዯንቡ የተወሰነውን የማመሌከቻ ቅፅ በመሙሊት የሚከተለትን 

ሰነድች አያይዜ ማቅረብ አሇበት፤ 

ሀ) የንግዴ ምሌክቱን ናሙና ሦስት ቅጅዎች፤ 

ሇ) የዒሇም አቀፌ ምዯባን መሠረት በማዴረግ የንግዴ ምሌክቱ 

የሚያገሇግሌባቸውን ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ዛርዛር እና የምዯባ 

ክፌሌ ቁጥራቸውን፤ 
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ሏ) የምዛገባ ማመሌከቻው በወኪሌ አማካይነት ሲቀርብ ይህንኑ የሚገሌጽ 

የውክሌና ሥሌጣን ማረጋገጫ፤ 

መ) በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከተውን ክፌያ ማረጋገጫ ሰነዴ 

ወይም ቅጅውን፤  

ሠ) በዯንቡ የተወሰኑ ላልች ዛርዛሮች፡፡ 

4. የውጭ አገር ሰው የሆነ አመሌካች ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ወኪሌ 

መሰየም ይኖርበታሌ። 

9. ማመሌከቻን ስሇመተው 

በምዛገባ ማመሌከቻው ሊይ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት በማንኛውም ወቅት አመሌካቹ 

ጥያቄውን መተው ይችሊሌ። 

10. የቀዲሚነት መብት 

1. ማንኛውም አመሌካች በውጪ አገር የንግዴ ምሌክቱ እንዱመዖገብ ካመሇከተበት 

ቀን አንስቶ ባለት 6 ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ የንግዴ ምሌክቱ ሇተመሳሳይ 

እቃዎች ወይም አገሌግልቶች እንዱውሌ ማመሌከቻ ሲያቀርብና የቀዲሚነት 

መብት ሲጠይቅ በተመዖገበበት ጽሕፇት ቤት ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ 

የቀዲሚውን ማመሌከቻ ቅጅ እና ላልች የሚጠየቁ ሰነድችንና መረጃ በተወሰነው 

የጊዚ ገዯብ ካቀረበ ማመሌከቻው በውጪ ሀገር የተመዖገበበት ቀን የምዛገባ ቀን 

ተብል ይወሰዲሌ፤ 

2. ሇጽህፇት ቤቱ የቀረበው መግሇጫ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና በዯንቡ 

የተወሰነውን መስፇርት የማያሟሊ ከሆነ የተባሇው መግሇጫ እንዲሌቀረበ 

ይቆጠራሌ። 

11. ስሇማመሌከቻ ምርመራ 

ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌቻ ሲቀርብሇት፣ 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 8 እና በዯንቡ መሠረት የፍርማሉቲ ምርመራ ያዯርጋሌ፤ 

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 6 እና 7 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የሚያሟሊ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ የሥረ-ነገር ምርመራ ያዯርጋሌ፤ 

3. ማመሌከቻው በዘህ አዋጅ እና በዯንቡ የተጠቀሱትን መስፇርቶች የማያሟሊ 

በመሆኑ ምክንያት ተቀባይነት የላሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ማመሌከቻውን ውዴቅ 
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በማዴረግ በዯንቡ በተገሇጸው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ማመሌከቻውን ያሌተቀበሇበትን 

ምክንያት በመግሇፅ በጽሐፌ ያሳውቃሌ፤ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻውን 

አሇመቀበለን ከመወሰኑ በፉት አመሌካቹ አስተያየቱን በጽሐፌ የሚሰጥበት 

ወይም ስህተቱን የሚያርምበት በቂ ጊዚ ይሰጣሌ። 

12. የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ ስሇማውጣት 

የንግዴ ምሌክት ማመሌከቻው ተቀባይነት ሲያገኝ ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክቱን 

ምዛገባ በተመሇከተ በአአምሯዊ ንብረት ጋዚጣ ወይም ሰፉ አገራዊ ስርጭት ባሇው 

ጋዚጣ እንዱሁም እንዯ አስፇሊጊነቱ በሬዴዮና በቴላቭዥን ተቃውሞ ካሇ እንዱቀርብ 

በአመሌካቹ ወጭ የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ ያወጣሌ። 

13. ስሇተቃውሞ 

1. ማንኛውም የንግዴ ምሌክት ምዛገባን የሚቃወም ሰው የሚቃወምበትን ምክንያት 

በዛርዛር በመጥቀስ በዯንቡ በተወሰነው የጊዚ ገዯብና የተቃውሞ አቀራረብ 

ሥርዒት መሠረት ማስረጃዎቹን በማያያዛና በዯንቡ የተወሰነውን ክፌያ 

በመፇፀም ሇጽህፇት ቤቱ በፅሁፌ ተቃውሞውን ማቅረብ ይችሊሌ፤ 

2. ጽህፇት ቤቱ የተቃውሞውን ማመሌከቻና ማስረጃዎች ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ 

አመሌካቹ በዯንቡ በተወሰነው ጊዚና ሥርዒት መሠረት እንዱዯርሰው ያዯርጋሌ፤ 

3. የንግዴ ምሌክቱ እንዱመዖገብሇት ጥያቄ ያቀረበው አመሌካችም በማመሌከቻው 

መሠረት ያዯረጋቸውን ሁኔታዎች በዛርዛር በመግሇጽና በዯንቡ በተወሰነው 

ጊዚና ሥርዒት መሠረት ሇተቃውሞው የመከሊከያ መሌስ ሇጽሕፇት ቤቱ ማቅረብ 

ይችሊሌ። መከሊከያ መሌስ ካሊቀረበ ማመሌከቻውን እንዯተወው ይቆጠራሌ፤ 

4. ጽሕፇት ቤቱ አመሌካቹ የሰጠውን መሌስ ሇተቃውሞ አቅራቢው በዯንቡ 

በተወሰነው ጊዚና ሥርዒት መሠረት እንዱዯርሰው በማዴረግ የጉዲዩን ፌሬ ነገር 

ከመረመረ በኋሊ ስሇንግዴ ምሌክቱ ምዛገባ ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

5. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) መሠረት የሰጠውን ውሳኔ ቅጅ 

በዯንቡ በተወሰነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ሇአመሌካቹና ሇተቃውሞ አቅራቢው 

መስጠት አሇበት፤ 
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14. በእንጥሌጥሌ ሊይ ስሊለ ማመሌከቻዎች 

1. ማመሌከቻው ከታተመበት ቀን ጀምሮ እስከ ምዛገባው እሇት ባሇው ጊዚ ውስጥ 

አመሌካቹ የንግዴ ምሌክቱ ተመዛግቦሇት ቢሆን ኖሮ ሉኖረው የሚችሇው 

መብትና ጥቅም ይኖረዋሌ። ሆኖም የምዛገባ ማመሌከቻው በጋዚጣ ታትሞ ከወጣ 

በኋሊ በተፇፀመ ዴርጊት ምክንያት በተመሰረተ ክስ ዴርጊቱ በተፇፀመበት ጊዚ 

የንግዴ ምሌክቱ ብቁ ሆኖ ሉመዖገብ አይችሌም ነበር በማሇት ተከሳሹ ካስረዲ 

እንዯበቂ መከሊከያ ይቆጠራሌ። 

2. የንግዴ ምሌክቱ ምዛገባ ከመፇፀሙ ቀን በፉት የመብት መጣሱን ጉዲይ 

የሚመሇከተው የክስ ሂዯት ሉጀመር አይችሌም። 

15. ስሇምዛገባና የምስክር ወረቀት ስሇመስጠት 

ጽሕፇት ቤቱ የቀረበሇት የምዛገባ ማመሌከቻ፣ 

1. በዘህ አዋጅና በዯንቡ የተጠቀሱት ሁኔታዎች የሚያሟሊ ከሆነ፤ እና 

2. በምዛገባ ማመሌከቻው ሊይ ተቃውሞ ያሌቀረበ ወይም ተቃውሞ ቀርቦ 

ተቃውሞው ውዴቅ የተዯረገ ከሆነ፤ 

የንግዴ ምሌክቱን መዛግቦ በዯንቡ የተወሰነውን ክፌያ በማስከፇሌ የምዛገባ የምስክር 

ወረቀት ሇአመሌካቹ ይሰጣሌ። 

16. ምዛገባን ስሇማሳወቅ 

ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክት ምዛገባ መፇፀሙን የሚገሌፅ ማስታወቂያ በአእምሯዊ 

ንብረት ጋዚጣ ወይም ሰፉ አገራዊ ስርጭት ባሇው ጋዚጣ ወይም በሬዴዮ ወይም 

በቴላቭዥን ወይም በዌብሳይት በአመሌካቹ ወጭ እንዱወጣ ያዯርጋሌ፡፡ 

17. ይግባኝ የማቅረብ መብት 

1. ጽሕፇት ቤቱ ስሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ 

ያሇው ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፣ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ቅሬታ ጽሕፇት ቤቱ ውሳኔውን 

ሇባሇጉዲዩ ካሳወቀበት ቀን ጀምሮ ባለት 60 ቀናት ውስጥ ሇፌርዴ ቤቱ መቅረብ 

አሇበት። 
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ክፌሌ አራት 

የወሌ የንግዴ ምሌክቶች እና ታዋቂ የሆኑ የንግዴ ምሌክቶች 

18. የወሌ የንግዴ ምሌክቶች ምዛገባ 

1. ሇወሌ የንግዴ ምሌክት ምዛገባ የሚቀርብ ማመሌከቻ የንግዴ ምሌክቱ የወሌ 

የንግዴ ምሌክት መሆኑን መግሇፅና የወሌ የንግዴ ምሌክቱን አጠቃቀም ከሚወሰን 

መተዲዯሪያ ዯንብ ቅጅ ጋር ተያይዜ መቅረብ ይኖርበታሌ፤ 

2. በዘህ አዋጅ ስሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ የሰፇሩት ዴንጋጌዎች ሇወሌ የንግዴ 

ምሌክት ምዛገባም ተፇፃሚ ይሆናለ፤ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው የመተዲዯሪያ ዯንብ፣ የማህበሩን 

ስም፣ ዋና መሥሪያ ቤት፣ አሊማዎቸንና ወኪልችን መጥቀስ ይኖርበታሌ። 

በተጨማሪ በንግዴ ምሌክቱ የመጠቀም መብት ያሊቸውን ሰዎች፣ የአጠቃቀሙን 

ሁኔታና የመብት መጣስ ሁኔታ ሲያጋጥም የሚመሇከታቸው ሰዎች የሚኖራቸውን 

መብትና ግዳታ መግሇፅ ይኖርበታሌ፤ 

4. የተመዖገበው የወሌ የንግዴ ምሌክት ባሇቤት በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት ባቀረበው መተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ የሚዯረግ ማናቸውንም ሇውጥ 

ሇጽሕፇት ቤቱ ማሳወቅ ይኖርበታሌ። 

19. የወሌ የንግዴ ምሌክትን ሇማስመዛገብ ስሇሚችለ ሰዎች 

የሠራተኛ ማህበራት፣ ወይም ፋዳሬሽኖች የአባሊቶቻቸውን መብት ሇማስጠበቅ የወሌ 

የንግዴ ምሌክቶችን ሉያስመዖግቡ ይችሊለ፡፡  

20. የወሌ የንግዴ ምሌክቶች ምዛገባን ስሇመሰረዛ 

1. የወሌ የንግዴ ምሌክት ምዛገባ በሚከተለት ምክንያቶች ይሰረዙሌ፣ 

ሀ) በባሇቤትነት የተመዖገበው በህግ ሰውነት የተሰጠው አካሌ ሲፇርስ፤ 

ሇ) ተመዛጋቢው ባሇቤት የዘህን አዋጅ መስፇርቶች ማሟሊት የማይችሌ ሆኖ 

ሲገኝ፤ 

ሏ) ተመዛጋቢው  ባሇቤት ራሱ ወይም እያወቀ ላልች ሰዎች መተዲዯሪያ ዯንቡ 

ከሚፇቅዯው ውጭ በንግዴ ምሌክቱ ሲጠቀሙ፤ 

መ) መተዲዯሪያ ዯንቡ ሇሕዛብ ሰሊም ወይም ሥነ ምግባር ተቃራኒ የሆኑ 

ዴንጋጌዎች ሲይዛ፤ 
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2. የወሌ የንግዴ ምሌክት ከተሰረዖ ሰባት አመት ከማሇፈ በፉት በአዱስ ምዛገባ 

አማካኝነት ሇተመሳሳይ እቃዎች ወይም አገሌግልቶች በባሇቤትነት ሉያዛ ወይም 

በላሊ መሌክ ጥቅም ሊይ ሉውሌ አይችሌም። 

21. መተዲዯሪያ ዯንብን ሇሕዛብ እይታ ክፌት ስሇማዴረግ 

የወሌ የንግዴ ምሌክት አጠቃቀምን የሚገዙው መተዲዯሪያ ዯንብ ሇሕዛብ እይታ 

ክፌት ይሆናሌ። 

22. መተዲዯሪያ ዯንብን ስሇማሻሻሌ 

1. የተመዖገበን የወሌ የንግዴ ምሌክት አጠቃቀም በሚገዙ መተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ 

የሚዯረግ ማሻሻያ ተፇፃሚ የሚሆነው ማሻሻያው ሇጽሕፇት ቤቱ ቀርቦ ሲመዖገብ 

ነው፤ 

2. ጽሕፇት ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የተሻሻሇውን የመተዲዯሪያ ዯንብ 

ከመመዛገቡ በፉት ተቃውሞንና አስተያየትን ሇመጋበዛ ታትሞ እንዱወጣ 

ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

23. ታዋቂ የንግዴ ምሌክቶች 

1. ኢትዮጵያ አባሌ በሆነችበት ዒሇም አቀፌ ስምምነት እንዯ ታዋቂ የንግዴ 

ምሌክት ጥበቃ የሚዯረግሇት የንግዴ ምሌክት በዘህ አዋጅ መሠረት ጥበቃ 

የሚዯረግሇት በኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ ሲሆንና የምሌክቱ ባሇቤት በኢትዮጵያ 

ውስጥ የንግዴ ስራ ወይም መሌካም ዛና ቢኖረውም ባይኖረውም፣ 

ሀ) የስምምነቱ አባሌ የሆነ አገር ዚጋ ሲሆን፣ ወይም 

ሇ) የስምምነቱ አባሌ በሆነ አገር ውስጥ ቋሚ መኖሪያ ወይም የንግዴ ተቋም 

ሲኖረው ነው። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት አንዴ የንግዴ ምሌክት በኢትዮጵያ 

ውስጥ ታዋቂ መሆኑንና አሇመሆኑን የሚወስነው አግባብነት ያሇው የህብረተሰብ 

ክፌሌ ስሇንግዴ ምሌክቱ ያሇውን ዔውቀት እንዱሁም የንግዴ ምሌክቱን 

የማስተዋወቅ ሥራ በመስራት ምክንያት የተገኘን ዔውቀት ጭምር ግምት ውስጥ 

በማስገባት ይሆናሌ። 
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ከፌሌ አምስት 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ፀንቶ ስሇሚቆይበት ዖመንና ስሇዔዴሳት 

24. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ፀንቶ የማቆይበት ዖመን 

በዘህ አዋጅ ከአንቀጽ 35 እስከ 37 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የንግዴ ምሌክት 

ምዛገባ ፀንቶ የሚቆየው የምዛገባው ማመሌከቻ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ሇሰባት 

ዒመታት ይሆናሌ። 

25. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ዔዴሳት 

1. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ በምሌክቱ ባሇቤት ጥያቄ በየሰባት ዒመቱ ሇላሊ ተከታይ 

ሰባት ዒመት ሉታዯስ ይችሊሌ። የንግዴ ምሌክቱ ባሇቤት ከማመሌከቻው ጋር 

በዯንቡ የተወሰነውን የዔዴሳት ክፌያ ስሇመፇፀሙ ማስረጃ አያይዜ ማቅረብ 

አሇበት፤ 

2. በዔዴሳት ወቅት በምሌክቱ ስር ከተዖረዖሩት ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች 

የተወሰኑትን ሇመቀነስ የሚቻሌ ከመሆኑ በስተቀር በንግዴ ምሌክቱ ሊይ ሇውጥ 

ማዴረግም ሆነ የተጨማሪ ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ዛርዛር ማካተት 

አይቻሌም፤ 

3. የንግዴ ምሌክት ምዛገባን ማሳዯስ የሚቻሇው ምዛገባው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚ 

ካበቃበት ቀን ጀምሮ ባለት ሦስት ወራት ጊዚ ውስጥ ነው። ሆኖም የሦስት 

ወራት ጊዚው ካሇፇ በኋሊ ባለት ስዴስት ወራት ውስጥ ከመዯበኛው የዔዴሳት 

ክፌያ በተጨማሪ በዯንቡ የተወሰነውን ቅጣት በመክፇሌ ምዛገባውን ማሳዯስ 

ይቻሊሌ፤ 

4. ጽህፇት ቤቱ እዴሳቱን በመዛገብ በማስፇር ይህንን የሚመሇከት ማስታወቂያ 

በአእምሯዊ ንብረት ጋዚጣ ወይም ሰፉ አገራዊ ሥርጭት ባሇው ጋዚጣ ወይም 

በሬዴዮ ወይም በቴላቭዥን ወይም በዌብሳይት በንግዴ ምሌክቱ ባሇቤት ወጪ 

እንዱወጣ ያዯርጋሌ፤ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) በተገሇጸው የጊዚ ገዯብ ያሌታዯሰ የንግዴ 

ምሌክት እንዯተተወ ወይም እንዯተሰረዖ ይቆጠራሌ፤ 

6. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ በዘህ አንቀፅ መሠረት ሳይታዯስ ሲቀር ጽሕፇት ቤቱ 

የንግዴ ምሌክቱን ከመዛገብ ይሰርዙሌ፤ 
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7. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (5) እና (6) ዴንጋጌዎች ማንኛውንም ሰው የቀዴሞ 

ባሇቤቱንም ጨምሮ የተተወን ወይም የተሰረዖን የንግዴ ምሌክት እንዱመዖገብ 

ከመጠየቅ አያግደትም። 

ክፌሌ ስዴስት 

መመዛገብ ስሇሚያስገኘው መብትና የፇቃዴ ውልች 

26. ምዛገባ ስሇሚያስገኘው መብት 

1. የንግዴ ምሌክት ባሇቤት የንግዴ ምሌክቱን ከተመዖገበበት ዔቃ ወይም 

አገሌግልት ጋር አያይዜ የመጠቀም ወይም ላሊ ሰው እንዱጠቀምበት የመፌቀዴ 

መብት ይኖረዋሌ፤ 

2. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ የንግዴ ምሌክቱ ባሇቤት ላልች ሰዎች፤ 

ሀ) የንግዴ ምሌክቱን ወይም ሕዛብን ሉያሳስት የሚችሌ ማንኛውንም የንግዴ 

ምሌክቱን የሚመስሌ መሇያ የንግዴ ምሌክቱ ከተመዖገበባቸው ዔቃዎች 

ወይም አገሌግልቶች ጋር በተያያዖ ወይም ሕዛብን ሉያሳስት በሚችሌ አኳኋን 

ከላልች ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ጋር በተያያዖ እንዲይጠቀሙ፤ 

ሇ) የንግዴ ምሌክቱን ወይም የንግዴ ምሌክቱን የሚመስሌ መሇያ ያሇበቂ 

ምክንያቶች ጥቅሙን ሲጎዲ በሚችሌ አኳኋን እንዲይጠቀሙ፤ እና 

ሏ) ላልች መሰሌ ዴርጊቶች እንዲይፇጽሙ፤ 

  ሇማገዴ የሚያስችሌ መብት ያስገኝሇታሌ። 

3. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ዴንጋጌዎች ዒሊማ አንዴ አይነት መሇያ ሇአንዴ 

ዒይነት ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ሲውሌ የመሳከር ሁኔታ እንዲሇ 

ይገመታሌ፤ 

4. ታዋቂ የንግዴ ምሌክትን በሕገ ወጥ መንገዴ ጥቅም ሊይ ማዋሌን አስመሌክቶ 

በታዋቂ የንግዴ ምሌክቱ ባሇቤት የሚቀርብ ማናቸውንም ክስ በተመሇከተ የዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (3) ዴንጋጌዎች እንዲግባቡ ተፇፃሚ ይሆናለ። 

27. በምዛገባ የተገኘ መብት ገዯቦች 

1. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ምሌክቱን ይዜ በህጋዊ መንገዴ በማናቸውም አገር 

ውስጥ የተሸጠ ዔቃን በሚመሇከት ምንም ዒይነት ሇውጥ እስካሌተዯረገበት ዴረስ 

ሦስተኛ ወገኖች ዔቃውን በሚሸጡበት ጊዚ በንግዴ ምሌክቱ እንዲይጠቀሙ 

የመከሌከሌ መብት ሇባሇቤቱ አያሰጠውም፤ 
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2. የንግዴ ምሌክቱ መመዛገብ ሇተመዖገበው የምሌክቱ ባሇቤት ሦስተኛ ወገኖች 

በቅን ሌቦና ስማቸውን፣ አዴራሻቸውን፣ የማስመሰያ ስሞችን፣ የአካባቢ ስምን 

ወይም የራሳቸውን ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ዒይነት፣ ጥራት፣ ብዙት፣ 

መዴረሻ ቦታ፣ ዋጋ፣ መነሻ ቦታ፣ የምርት ወይም አቅርቦት ጊዚ ሇማመሌከት 

ቢጠቀሙ አጠቃቀሙ የተጠቀሱትን ጉዲዮች ሇማሳወቅና ሇመረጃ ዒሊማ ብቻ 

የተወሰነና ሕዛቡን ስሇዔቃዎቹ ወይም ስሇአገሌግልቶቹ ምንጭ የማያሳስት 

እስከሆነ ዴረስ ምሌክቱን ከመጠቀም ሇማገዴ የሚያስችሌ መብት 

አያስገኝሇትም፡፡ 

28. መብት ስሇማስተሊሇፌ 

1. በተመዖገበ የንግዴ ምሌክት ወይም በንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻ ሊይ 

ያሇን መብት ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ ማስተሊሇፇ ወይም በፇቃዴ መስጠት 

ይቻሊሌ፤ 

2. በተመዖገበ የንግዴ ምሌክት ወይም ሇምዛገባ በቀረበ ማመሌከቻ ሊይ ያሇ 

መብትን ሇማስተሊሇፌ የሚቀርብ ጥያቄ ሇጽሕፇት ቤቱ በጽሁፌ መቅረብ 

አሇበት። ማመሌከቻው መብትን ሇማስተሊሇፌ ከተዯረገው ስምምነት ጋር ተያይዜ 

መቅረብ አሇበት፤ 

3. በጋራ ባሇቤትነት በተያዖ የንግዴ ምሌክት ሊይ ያሇ ዴርሻ ያሇ ባሇመብቶቹ የጋራ 

ፇቃዴ አይተሊሇፌም፤ 

4. በንግዴ ምሌክት ሊይ ያሇ መብት ጥቅም ሊይ ከሚውሌበት የንግዴ ሥራ ጋር 

አብሮ ወይም ተነጠል ሉተሊሇፌ ይችሊሌ። ሆኖም የንግዴ ሥራው በተሊሇፇ ጊዚ 

ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር የንግዴ ምሌክቱ መብት አብሮ ይተሊሇፊሌ፤ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክቱ ጥቅም 

ሊይ ከሚውሌበት የንግዴ ሥራ ተነጥል መተሊሇፈ ሕዛቡን ሉያሳስት ይችሊሌ 

ብል ሲገምት የንግዴ ምሌክቱን የማስተሊሇፌ ጥያቄን ውዴቅ ሉያዯርገው 

ይችሊሌ፤ 

6. ጽሕፇት ቤቱ መብትን የማስተሊሇፌ ጥያቄን ተቀባይነት ከመረመረና በዯንቡ 

የተወሰነው ክፌያ ከተፇፀመ በኋሊ የመብቱን መተሊሇፌ ይመዖግባሌ፤ የመብት 

መተሊሇፈ በጋዚጣ ታትሞ እንዱወጣ ይዯረጋሌ፡፡ 
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29. ፌቃዴ ውልች 

1. የተመዖገበ ወይም ሇምዛገባ የቀረበ የንግዴ ምሌክት ባሇቤት ማንኛውም ላሊ ሰው 

በፇቃዴ ውሌ መሠረት በምሌክቱ እንዱጠቀም ሉፇቅዴ ይችሊሌ፤ 

2. በተመዖገበ የንግዴ ምሌክት ወይም ሇምዛገባ በቀረበ ማመሌከቻ ሊይ የሚዯረግ 

ማናቸውም የፇቃዴ ውሌ እንዱሁም በፇቃዴ ውሌ ዴንጋጌዎች ሊይ የሚዯረግ 

ማሻሻያና የውሌ መቋረጥ ማስታወቂያ ሇጽሕፇት ቤቱ መቅረብ አሇበት፡፡ 

ጽህፇት ቤቱም ውለ በመዛገብ እንዱገባ በማዴረግና ዛርዛር ጉዲዮችን በምስጢር 

በመያዛ ይህንኑ የሚመሇከት ማስታወቂያ በአእምሯዊ ንብረት ጋዚጣ ወይም ሰፉ 

አገራዊ ሥርጭት ባሇው ጋዚጣ ታትሞ እንዱወጣ ያዯርጋሌ፡፡ የፇቃዴ ውሌ 

በመዛገብ ከመግባቱ በፉት በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ውጤት አይኖረውም፡፡ 

3. የተመዖገበ የወሌ የንግዴ ምሌክት ወይም ማመሌከቻ በፇቃዴ ውሌ አማካይነት 

አይተሊሇፌም፡፡ 

30. ፇራሽ የሆኑ የፇቃዴ ውልች 

በተመዖገበ የንግዴ ምሌክት ወይም ሇምዛገባ በቀረበ ማመሌከቻ ሊይ የሚዯረግ 

ማናቸውም የፇቃዴ ውሌ የንግዴ ምሌክቱ ጥቅም ሊይ የሚውሌባቸውን ዔቃዎች 

ወይም አገሌግልቶች ጥራት በሚመሇከት የንግዴ ምሌክቱ ባሇቤት ተገቢ የሆነ 

ቁጥጥር ያሇው ስሇመሆኑ የሚያመሇክት ዴንጋጌ ከላሇው ፇራሽ ይሆናሌ፡፡ 

31. ዋጋ የማይኖራቸው የፇቃዴ ውሌ ዴንጋጌዎች 

1. በምዛገባ ከተገኘው መብት ያሌመነጩ ወይም መብቱን ሇመጠበቅ አስፇሊጊ 

ያሌሆኑ ግዳታዎችን በፇቃዴ ተቀባዩ ሊይ የሚጥለ የፇቃዴ ውለ ዴንጋጌዎች 

ፇራሽ ይሆናለ፤ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ቀጥል የተዖረዖሩት እንዯ ገዯብ 

አይቆጠሩም፤ 

ሀ) የንግዴ ምሌክቱን ወሰን፣ የቦታ ክሌሌ፣ የመገሌገያ ዖመን ወይም ምሌክቱ 

ጥቅም ሊይ የሚውሌባቸውን ዔቃዎችና አገሌግልቶችን ጥራት የሚመሇከቱ 

ገዯቦች፤ 

ሇ) በዘህ አዋጅ መሠረት በንግዴ ምሌክቱ ባሇቤት የሚዯረግ ተገቢ ቁጥጥር፤ 

ሏ) የንግዴ ምሌክቱን ምዛገባ ዋጋ ሉያሳጣ ከሚችሌ ዴርጊት እንዱቆጠብ 

በፇቃዴ ተቀባዩ ሊይ የሚጣሌ ግዳታ፡፡ 
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32. ተጨማሪ ፇቃዴ የመስጠት መብት 

1. በፇቃዴ ውለ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር፣ ፇቃዴ መስጠቱ የተመዖገበው 

የንግዴ ምሌክት ባሇቤት ሇሦስተኛ ወገኖች ተጨማሪ ፇቃዴ ከመስጠት ወይም 

ራሱ በንግዴ ምሌክቱ ከመጠቀም አያግዯውም፤ 

2. ሇፌቃዴ ተቀባዩ የብቸኛ ተጠቃሚነት ፇቃዴ በተሰጠ ጊዚ፣ የንግዴ ምሌክቱ 

ባሇቤት ከላሇ ሦስተኛ ወገን ጋር ላሊ የፇቃዴ ውሌ ማዴረግ ወይም ተቃራኒ 

ዴንጋጌ በውለ ከላሇ በስተቀር በምሌክቱ መጠቀም አይችሌም። 

33. የፇቃዴ ተቀባዩ መብት 

በፇቃዴ ውሌ ሊይ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር፣ ፇቃዴ ተቀባዩ የንግዴ ምሌክቱ 

ምዛገባ ፀንቶ በሚቆይበት እና በሚታዯስበት ጊዚ የንግዴ ምሌክቱ ከተመዖገበባቸው 

ዔቃዎችና አገሌግልቶች ጋር በተያያዖ የንግዴ ምሌክቱን የመጠቀም መብት 

ይኖረዋሌ። 

ክፌሌ ሰባት 

በተመዖገበ ንግዴ ምሌክት ሊይ ያሇን መብት 

ስሇመተው፣ ስሇ መብት መሰረዛ እና ፇራሽ መሆን 

34. መብትን ስሇመተው 

1. አንዴ የተመዖገበ የንግዴ ምሌክት ባሇቤት የንግዴ ምሌክቱ ምዛገባ በሙለ 

ወይም የንግዴ ምሌክቱ የተመዖገበባቸውን የተወሰኑ ዔቃዎች ወይም 

አገሌግልቶች በሚመሇከት የባሇቤትነት መብቱን ሇመተው ከፇሇገ የንግዴ 

ምሌክት ምዛገባው እንዱሰረዛ ሇጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻ ሉያቀርብ ይችሊሌ፤ 

2. የተመዖገበ የንግዴ ምሌክት በፇቃዴ ውሌ የተሰጠ ሲሆን መብትን የመተው 

ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኘው ፇቃዴ ተቀባዩ በጉዲዩ የተስማማ ስሇመሆኑ 

መግሇጫ ሲቀርብ ብቻ ነው፤ 

3. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የቀረበውን ማመሌከቻ 

እንዯተቀበሇ ስሇመብቱ መተው በአአምሯዊ ንብረት ጋዚጣ ወይም ሰፉ አገራዊ 

ስርጭት ባሇው ጋዚጣ ያሳውቃሌ። የመብት መተው የሚፀናው ምዛገባውን 

የመሰረ ውሳኔ በመዛገብ ከሰፇረ በኋሊ ይሆናሌ። 
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35. ጥቅም ሊይ ያሌዋለ የንግዴ ምሌክቶችን ስሇመሰረዛ 

1. ጉዲዩ የሚመሇከተው ማንኛውም ሰው የንግዴ ምሌክቱ ጥቅም ሊይ አሌዋሇም 

ማሇት ምዛገባው እንዱሰረዛ ሇጽሕፇት ቤቱ በጽሁፌ ሉያመሇክት ይችሊሌ፤ 

2. አንዴ የንግዴ ምሌክት ጥቅም ሊይ አሌዋሇም የሚባሇው የሰረዙ ጥያቄው 

ከቀረበበት ቀን በፉት ቢያንስ ሇተከታታይ ሦስት ዒመታት የተመዖገበው 

የምሌክቱ ባሇቤት ወይም ፇቃዴ ተቀባዩ የንግዴ ምሌክቱን ሇተመዖገበባቸው 

ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ያሇበቂ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ አገሌግልት 

ሊይ ያሊዋሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፤ 

3. ጽሕፇት ቤቱ ምዛገባውን የሚሰርዖው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) 

የተጠቀሱት ሁኔታዎች የተሟለ መሆናቸውን ሲያረጋግጥ ነው። የንግዴ ምሌክቱ 

ባሇቤት ምሌክቱ አገሌግልት ሊይ ያሌዋሇው ከተመዖገቡት ዔቃዎች ወይም 

አገሌግልቶች መካከሌ በተወሰኑት ሊይ ብቻ መሆኑን ሲያረጋግጥ ጽህፇት ቤቱ 

የንግዴ ምሌክቱን በከፉሌ ይሰርዙሌ፤ 

4. ባሇቤቱ ወይም ፇቃዴ ተቀባዩ የንግዴ ምሌክቱን ያሌተጠቀመው ከአቅም በሊይ 

በሆነ ምክንያት መሆኑን ካስረዲ ምዛገባው አይሰረዛም፡፡ 

5. አንዴን የንግዴ ምሌክት የተመዖገበበትን የመሇየት ባህርይ በማይቀይር ሁኔታ 

በተሇየ መሌኩ መጠቀም የንግዴ ምሌክቱን ሇመሰረዛ ምክንያት አይሆንም። 

36. የንግዴ ምሌክት ምዛገባን ፇራሽ ስሇማዴረግ 

1. ማንኛውም የሚመሇከተው ሰው በጽሐፌ በሚያቀርበው ጥያቄ ወይም በጽሕፇት 

ቤቱ ተነሳሽነት የንግዴ ምሌክት ምዖገባ በዘህ አዋጅ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች 

ከመሠረቱ ያሊሟሊ መሆኑ ሲረጋገጥ ፇራሽ ሉዯረግ ይችሊሌ፤ 

2. ጽህፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክት ምዛገባን ፇራሽ ከማዴረጉ በፉት ፇራሽ እንዱሆን 

የሚያዯርጉትን ምክንያቶች ሇባሇቤቱ በጽሁፌ ማሳወቅ አሇበት፤ 

3. ምዛገባው ፇራሽ የተዯረገው የንግዴ ምሌክቱ ከተመዖገበባቸው ዔቃዎች ወይም 

አገሌግልቶች መካከሌ ከፉልቹን በሚመሇከት የሆነ እንዯሆነ የምዛገባው 

ፇራሽነት ተፇፃሚ የሚሆነው እነዘህኑ ዔቃዎችና አገሌግልቶች በሚመሇከት ብቻ 

ይሆናሌ። 
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37. የምዛገባ ፇራሽ መሆን ውጤት 

1. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ፇራሽ መሆኑን የሚገሌፀው ውሳኔ ተፇፃሚነት የሚኖረው 

ከምዛገባው ቀን ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ ጽሕፇት ቤቱ ምዛገባው ፇራሽ ስሇመሆኑ 

በአእምሯዊ ንብረት ጋዚጣ ወይም ሰፉ አገራዊ ስርጭት ባሇው ጋዚጣ በማውጣት 

ያሳውቃሌ፤ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም የንግዴ ምሌክቱ በፇቃዴ ውሌ የተሰጠ 

ሲሆንና ፇቃዴ ሰጪው ከፇቃዴ ውለ ጥቅም ያገኘበት ከሆነ የምዛገባው ፇራሽ 

መሆን ባሇፇቃደ የከፇሇው ገንዖብ እንዱመሇስሇት ሇመጠየቅ አያስችሇውም፤ 

38. የጊዚ መራዖም 

ጽሕፇት ቤቱ በጽሐፌ ሲጠየቅና በሁኔታው ሲያምን በዘህ አዋጅና በዯንቡ መሠረት 

ሇሚፇጸሙ ዴርጊቶች የተመሇከተው የጊዚ ገዯብ የሚመሇከታቸውን ወገኖች 

በማሳወቅና ተገቢውን መመሪያ በመስጠት በመስጠት እንዱራዖም ሉያዯርግ 

ይችሊሌ። የጊዚ ማራዖሚያው ውሳኔ ዴርጊቱ የሚፇፀምበት የጊዚ ገዯብ ካሇፇ በኋሊም 

ሉሰጥ ይችሊሌ። 

ክፌሌ ስምንት 

ስሇመብቶች ተፇፃሚነት 

39. በጊዚያዊነት ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

1. ስሌጣኑ የተሰጠው ፌርዴ ቤት 

ሀ) የመብት ገሰሳን ሇመከሊከሌ በተሇይም ገቢ ወይም ወጪ ዔቃዎች የጉምሩክ 

ስነ ስርዒት አጠናቀው ወዯ ንግደ እንዲይገቡ ሇማዴረግ፤ ወይም 

ሇ) ተፇፀመ የተባሇውን የመብት ገሰሳ የሚያስረዲ አግባብነት ያሇው ማስረጃ 

ሇመጠበቅ፤ 

ፇጣንና ውጤታማ የግዚያዊ እርምጃ ትዔዙዛ መስጠት አሇበት፡፡ 

2. ፌርዴ ቤቱ አግባብ ሆኖ ሲያገኘው በተሇይም የእርምጃው መዖግየት በከሳሹ ሊይ 

ሉካስ የማይችሌ ጉዲት ሉያዯርስ የሚችሌ ከሆነ ወይም ማስረጃ እንዯሚጠፊ 

በግሌፅ የሚታይ አዯጋ ካሇ ተከሳሹ ሳይጠራ ጊዚያዊ እርምጃ የመውሰዴ ስሌጣን 

ይኖረዋሌ፤ 
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3. ተከሳሹ መብት ከመጣስ እንዱታቀብ በቀረበ ክስ ሊይ ውሳኔ እስከሚሰጥ ዴረስ 

ከሳሹ የመብት ገሰሳን ሇማስቆም ጊዚያዊ የእግደ ትዔዙዛ እንዱሰጥ ፌርዴ ቤቱን 

መጠየቅ ይችሊሌ፤ 

4. ፌርዴ ቤቱ በዘህ አንቀፅ ንዏስ አንቀፅ (3) መሰረት በቀረበሇት የእግደ ትዔዙዛ 

ጥያቄ ሊይ ሲወስን፣ 

ሀ) አዯጋ ሊይ የወዯቀው ጥቅም ካሳ ሉሸፇን የማይችሌ መሆኑን፣ አዯጋው 

የማይቀር መሆኑን፣ የክሱን ጥንካሬና ውሳኔ መስጠት በእያንዲንደ ተከራካሪ 

ወገን ሊይ የሚያስከተሇውን ጉዲት መመርመር አሇበት፤ 

ሇ) እግደ የሚቀይበትን ጊዚ እና እንዯአስፇሊጊነተ ከሳሹ የሚያስይዖውን ገንዖብ 

ወይም የሚያቀርበውን ላሊ ዋስትና ሉያመሇከት ይችሊሌ፣ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀፅ ተራ ፉዯሌ (ሀ) በተመሇከተው መመዖኛ ተከራካሪዎች 

ሲመዖኑ በእኩሌ ዯረጃ በሆኑ ጊዚ ጊዚያዊ እግዴ ከመስጠቱ በፉት በአንፃራዊ 

ጥንካሬያቸው ሊይ ጥሌቅ ምርመራ ማዴረግ ይችሊሌ፣ 

5. በዘህ አዋጅ ጥበቃ ያገኘን መብት የሚጥስ ተግባር በተፇፀመ ጊዚ ፌተሻና ዔቃ 

መያዛን የሚመሇከቱ የፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒትና የወንጀሌ ሥነ-ሥርዒት ሕጎች 

ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፣ 

6. ተከሳሹ ሳይጠራ ጊዚያዊ እርምጃዎች በተወሰደ ጊዚ እርምጃዎቹ ተፇፃሚ 

እንዯሆኑ ወዱያውኑ እንዱያውቀው መዯረግ አሇበት፡፡ እርምጃው ከተገሇፀ በኋሊ 

ተከሳሹ ጥያቄ ባቀረበ ጊዚ የተወሰዯውን እርምጃ ሇማሻሻሌ፣ ሇመሻር ወይም 

ሇመሇወጥ የሚያስችሌ ውሳኔ ሇመስጠት የተከሳሹን የመዯመጥ መብት ጨምሮ 

በቂ ጊዚ በመስጠት ጉዲዩ እንዯገና መታየት አሇበት፣ 

7. ጊዚያዊ እርምጃው አመሌካቹ በፇፀመው ወይም ሳይፇፅመው በቀረ ዴርጊት 

ምክንያት ወይም ውሳኔው ከተሰጠ በኋሊ የተጣሰ ወይም የመጣስ አዯጋ 

ያጋጠመው መብት የላሇ መሆኑ በመታወቁ የተሻረ ከሆነ በተከሳሹ ጠያቂነት 

ሇዯረሰበት ጉዲት በቂ ካሳ በከሳሹ እንዱከፇሇው ያዙሌ። 

40. የፌትሏብሔር መፌትሄዎች 

1. የንግዴ ምሌክት መብት መጣስን በሚመሇከት ክስ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት፣ 

ሀ) ተከሳሹ የመብት መጣሱን ዴርጊት እንዱያቆም፣ እና 
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ሇ) በመብቱ መጣስ ምክንያት በከሳሹ ሊይ ዯረሰውን ጉዲት እንዱክስ፣  

ሉወስን ይችሊሌ። 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1)(ሇ) መሠረት ሉወሰን የሚችሇው ካሳ መጠን 

ተከሳሹ በንግዴ ምሌክቱ በመጠቀም ካገኘው የተጣራ ትርፌና በንግዴ ምሌክቱ 

እንዱጠቀም ተፇቅድሇት ቢሆን ኖሮ ሉጠየቅ ይችሌ ከነበረው የሮያሉቲ ክፌያ 

መካከሌ የሚበሌጠውን የሚያህሌ እና ከሳሹ ከክሱ ጋር ተያይዜ ያወጣውን ወጭ 

የሚሸፌን መሆን አሇበት፣ 

3. ተከሳሹ የንግዴ ምሌክቱን በመጠቀም ከሸጣቸው እቃዎች ወይም አገሌግልቶች 

ያገኘው ትርፌ በከፉሌ በላልች የገበያ ሁኔታዎች ምክንያት የተገኘ መሆኑን 

ሇማስረዲት ካሌቻሇ በስተቀር ትርፈ በሙለ በንግዴ ምሌክቱ ከመጠቀም የተገኘ 

እንዯሆነ ይቆጠራሌ። 

41. የወንጀሌ ቅጣት 

1. የወንጀሌ ሕግ የበሇጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካሌሆነ በቀር በዘህ አዋጅ ጥበቃ ያገኘ 

መብትን ሆነ ብል የጣሰ ማንኛውም ሰው ከ5 ዒመት በማያንስ እና ከ10 ዒመት 

በማይበሌጥ ፅኑ እሥራት ይቀጣሌ፣ 

2. የወንጀሌ ሕግ የበሇጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካሌሆነ በቀር በዘህ አዋጅ ጥበቃ ያገኘ 

መብትን በጎሊ ቸሌተኝነት የጣሰ ማንኛውም ሰው ከ1 ዒመት በማያንስ እና ከ5 

ዒመት በማይበሌጥ ፅኑ እሥራት ይቀጣሌ፣ 

3. አግባብነት ባሇው ጊዚ ቅጣቱ ወንጀለን ሇመፇፀም ያገሇገለ ቁሳቁሶች ወይም 

መሳሪያዎች እና መብት የተጣሰባቸው ፅቃዎችን መያዛ፣ መውረስ እና 

ማስወገዴን ይጨምራሌ። 

42. በጉምሩክ ወዯቦች እና ጣቢያዎች ሊይ ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

1. የጉምሩክ ባሇሥሌጣን የመብቱ ባሇቤት የንግዴ ምሌክት ምዛገባ የምስክር 

ወረቀትና ላልች አግባብነት ያሊቸው ማስረጃዎች አያይዜ በሚያቀርበው 

ማመሌከቻ መሠረት በቂ ዋስትና እንዱቀርብሇት በማዴረግ አመሌካቹ መብቴ 

የተጣሰባቸው ናቸው ብል ያመሇከታቸውን ዔቃዎች ይዜ በቁጥጥሩ ሥር ሉያቆይ 

ይችሊሌ፣ 

2. የጉምሩክ ባሇስሌጣን ዔቃውን ሇመያዛ የወሰዯውን እርምጃ በተመሇከተ 

ሇአመሌካቹ እና ሇዔቃው ባሇቤት ወዱያውኑ ያሳውቃሌ፣ 
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3. አመሌካቹ ዔቃው ከተያዖበት ቀን ጀምሮ በአሥር የስራ ቀናት ውስጥ የፌርዴ 

ቤት የዔግዴ ትዔዙዛ ካሊቀረበ የጉምሩክ ባሇሥሌጣን የያዖውን ዋስትና ገቢ 

በማዴረግ ዔቃውን ይሇቃሌ። 

ክፌሌ ዖጠኝ 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

43. የንግዴ ምሌክት መጽሔት 

በዘህ አዋጅ ሇሕዛብ መገሇጽ ያሇባቸውን ጉዲዮች ጽሕፇት ቤቱ በአእምሯዊ ንብረት 

ጋዚጣ ወይም ሰፉ አገራዊ ስርጭት ባሇው ጋዚጣ ማውጣቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የንግዴ ምሌክቶችን ሇማስተዋወቅ የሚረዲ የንግዴ ምሌክት መጽሔት ማውጣት 

ይችሊሌ፡፡ 

44. የንግዴ ምሌክት ወኪልች ምዛገባ 

1. የንግዴ ምሌክት ወኪልች በጽ/ቤቱ መመዛገብ አሇባቸው፣ 

2. የንግዴ ምሌክት ወኪልቹ የአመዖጋገብ ሁኔታ በዯንቡ ይወሰናሌ፣ 

45. መረጃ ስሇመጠየቅና ስሇማግኘት 

1. ማንኛውም ሰው በዯንቡ የተመሇከተውን ክፌያ በመፇፀም የንግዴ ምሌክት 

ፌሇጋና ማጣሪያ ተዯርጎ የንግዴ ምሌክት ሪፕርት እንዱሰጠው ሉጠይቅ ይችሊሌ፣ 

2. ጽህፇት ቤቱ በዯንቡ የተመሇከተውን ክፌያ የፇፀመ ማንኛውም ሰው መዙግብቱን 

እንዱመረምር መፌቀዴና የመረጃዎች ቅጅ እንዱሰጠው ማዴረግ አሇበት፡፡ 

46. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

1. ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት የተቀመጡ የንግዴ ምሌክቶች ይህ አዋጅ ከወጣበት 

ጊዚ ጀምሮ በ18 ወራት ጊዚ ውስጥ መመዛገብ ይኖርባቸዋሌ፣ 

2. ጽህፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክቶቹን በመመርመር በዘህ አዋጅ መሠረት 

እንዱመዖገቡ ይወሰናሌ፣ 

3. ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፉት በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች በክርክር ሊይ ያለ ጉዲዮች 

በዘህ አዋጅ አንቀፅ 49 ሥሌጣን በተሰጠው ፌርዴ ቤት ይታያለ። 

47. ዯንብ የማውጣት ሥሌጣን 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ። 
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48. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎችና አሠራሮች 

ከዘህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም ሌማዲዊ አሠራር በዘህ አዋጅ 

በተካተቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

49. ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት 

በዘህ አዋጅና በዯንቡ የተመሇከቱ ጉዲዮችን በሚመሇከት የሚነሱ ክርክሮችና 

ተዙማጅ ጉዲዮችን የማየት ሥሌጣን የሚኖራቸው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ይሆናለ። 

50. አዋጁ የማፀናበት ግዚ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 

አዱስ አበባ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 273/2005 

ስሇንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 አንቀጽ 5 እና 

በንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 47 መሠረት ይህን ዯንብ 

አውጥቷሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

273/2005” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፦ 

1. “አዋጅ” ማሇት የንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/1998 ነው፤ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 የተሰጡ ትርጓሜዎች ሇዘህ ዯንብም ተፇጸሚ ይሆናለ፤ 

3. “ጽሕፇት ቤት” ማሇት የኢትየጵያ አዔምሯዊ ንብረት ጽሕፇት ቤት ነው፤ 

4. “ወኪሌ” ማሇት በዘህ ዯንብ መሠረት በጽሕፇት ቤቱ የተመዖገበ የንግዴ ምሌክት 

ወኪሌ ነው፤ 

5. “የምዛገባ ባሇቤት” ማሇት የንግዴ ምሌክት በጽሕፇት ቤቱ ዖንዴ ያስመዖገበ ሰው 

ነው፤ 

6. “የንግዴ ምሌክትን በጥቅም ሊይ ማዋሌ” ማሇት የንግዴ ምሌክቱን በዔቃዎቹ 

ወይም በዔቃዎቹ በማሸጊያ ወይም መሇያ ምሌክት ሊይ መሇጠፌ፣ የንግዴ 

ምሌክቱ ከዔቃዎቹ ጋር በቅርበት ሆኖ እንዱታይ ማዴረግ፣ የንግዴ ምሌክቱን 

በዔቃዎቹ ወይም አገሌግልቶቹ  ማስታወቂያ ወይም የማስተዋወቂያ ማቴሪያልች  

ሊይ መጠቀም ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ በንግዴ ምሌክቱና በዔቃዎቹ 

ወይም በአገሌግልቶቹ መካከሌ ግንኙነት መፌጠር ነው፤ 

7. “ማሳተም” ማሇት በአዔምሯዊ ንብረት ጋዚጣ ወይም ሰፉ ሀገራዊ ስርጭት ባሇው 

ጋዚጣ ማሳተም ወይም በጽሕፇት ቤቱ ዴረገጽ ሊይ መጫን ነው፤ 
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8. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

9. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው አነጋገር የሴትንም ይጨምራሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

ከጽሕፇት ቤቱ ጋር ስሇሚዯረጉ ግንኙነቶች 

3. በጽሐፌ ስሇመገናኘት 

1. ከጽሕፇት ቤቱ ጋር የሚዯረግ ማንኛውም ግንኙነት በጽሐፌ መሆን አሇበት፡፡ 

2. በጽሕፇት ቤቱ የሚወሰዴ ማንኛውም እርምጃ በጽሐፌ በተያ የጽሕፇት ቤቱ 

መዛገቦች ሊይ ብቻ መመሥረት ይኖርበታሌ። በቃሌ የተዯረጉ መግባባቶች፣ 

መተማመኛዎችና ግንኙነቶች በጽሕፇት ቤቱ ሊይ አስገዲጅነት አይኖራቸውም፡፡ 

4. ሰነድች የሚቀርቡበት ቋንቋ 

1. ሇጽሕፇት ቤቱ የሚቀርብ የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ወይም ማንኛውንም 

በመታየት ሊይ ያሇን ጉዲይ የተመሇከተ ማመሌከቻ አካሌ የሆነ ማንኛውም ሰነዴ 

በአማርኛ ወይም በእንግሉዛኛ ቋንቋ የተዖጋጀ መሆን ይኖርበታሌ። 

2. ማንኛውም በአማርኛ ወይም በእንግሉዛኛ ያሌተዖጋጀ ሰነዴ በአማርኛ ወይም 

በእንግሉዛኛ ተተርጉምና ከዋናው ሰነዴ ጋር ተያይዜ መቅረብ ይኖርበታሌ። 

3. ጽሕፇት ቤቱ ትክክሇኛ ትርጉም መስል ያሌታየውን ማንኛውንም ትርጉም 

ሊሇመቀበሌና ተስተካክል እንዱቀርብ ሰነደን ሇአመሌካቹ ሉመሌስሇት ይችሊሌ፡፡ 

4. ጽሕፇት ቤቱ ከአማርኛ ወይም ከሊቲን በተሇየ ፉዯሌ የተጻፇ ቃሌ ያካተተ ሰነዴ 

ሲቀርብሇት የቃለ ገሊጭ ሃሳብ ወይም ትርጉም እንዱቀርብሇት ሉያዯርግ 

ይችሊሌ፡፡ ገሊጭ ሃሳቡ ወይም ትርጉሙ ቃለ ከምን ቋንቋ እንዯተገኘ መግሇጽና 

በአመሌካቹ ወይም በአመሌካቹ ወኪሌ መፇረም አሇበት፡፡ 

5. ግንኙነት የሚዯረግበት አዴራሻና ጉዲዩን ሇይቶ ስሇመገሇጽ 

1. ከጽሕፇት ቤቱ ጋር የሚዯረግ ማንኛውም የጽሐፌ ግንኙነት የጽሕፇት ቤቱን 

ትክክሇኛ ስምና አዴራሻ መግሇጽ ይኖርበታሌ። 

2. የጽሐፌ ግንኙነቱ እንዯአግባቡ የንግዴ ምሌክቱን፣ የአመሌካችን ስምና አዴራሻ፣ 

ማመሌከቻው ገቢ የሆነበትን ቀን፣ የማመሌከቻውን ወይም ጉዲዩ በሚታይበት 

ጊዚ የተሰጠውን ቁጥር፣ የምዛገባ ባሇቤቱን፣ የምዛገባውን ቁጥር እና የምዛገባውን 

ቀን የሚያመሇክት መሆን ይኖርበታሌ።  
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3. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገውን የማያሟሊ 

ሰነዴ ሇሊኪው ሉመሌስሇት ይችሊሌ፡፡ 

4. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 4(3) ወይም በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት 

ተመሊሽ የተዯረገ ሰነዴ፡- 

ሀ) ከተመሇሰበት ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ተስተካክል በዴጋሚ ከቀረበ 

መጀመሪያ በቀረበበት ቀን ሇጽሕፇት ቤቱ ገቢ እንዯሆነ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፤ 

ወይም 

ሇ) ከ30 ቀናት በሊይ ዖግይቶ ተስተካክል በዴጋሜ ከቀረበ በዴጋሜ በቀረበበት 

ቀን ሇጽሕፇት ቤቱ ገቢ እንዯሆነ ተዯርጎ ይወሰዲሌ። 

6. ሰነድችን ስሇመረከብና መሇያ ቁጥር ስሇመስጠት 

1. ጽሕፇት ቤቱ በተረከባቸው ሰነድች ሊይ ሰነድቹ ገቢ የሆኑበትን ቀንና ሰዒት የያዖ 

ማህተም ማዴረግና ሰነድቹን ስሇመቀበለ ማረጋገጫ መስጠት አሇበት፡፡ 

2. ጽሕፇት ቤቱ ሇዘሁ ጉዲይ ባወጣው መመሪያ መሠረት በኤላክትሮኒክ መገናኛ 

ዖዳ አማካኝነት ሰነዴ የተቀበሇ አንዯሆነ በኤላክትሮኒክ መሣሪያው ሊይ 

የተመዖገበው ቀንና ሰዒት ጽሕፇት ቤቱ ሰነደን የተቀበሇበት ቀንና ሰዒት ተዯርጎ 

ይወሰዲሌ። 

3. ጽሕፇት ቤቱ ሇተረከበው ማመሌከቻ የመሇያ ቁጥር መስጠትና የማመሌከቻው 

አካሌ በሆነው እያንዲንደ ሰነዴ ሊይ የመሇያ ቁጥሩን ማስፇር አሇበት፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ሇማመሌከቻ የተሰጠ መሇያ ቁጥር 

ማመሌከቻውን አስመሌክቶ በቀጣይ በሚዯረጉ የጽሐፌ ግንኙነቶች ሁለ 

የሚጠቀስ ይሆናሌ፡፡ 

7. በፕስታ ቤት ሰነድችን ስሇመሊክ 

1. በተወሰነ የጊዚ ገዯብ ውስጥ መቅረብ የሚገባው ሰነዴ ጊዚው ከማሇፈ ከአምስት 

ቀናት አስቀዴሞ በአስቸኳይና በተመዖገበ ፕስታ ሇጽሕፇት ቤቱ የተሊከ ከሆነ 

ሇጽሕፇት ቤቱ የጊዚ ገዯቡ ካሇፇ በኋሊ የዯረሰው ቢሆንም እንኳ በወቅቱ 

እንዯቀረበ ይቆጠራሌ። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ የንግዴ ምሌክትን ሇማስመዛገብና 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባን ሇማሳዯስ በሚቀርቡ ማመሌከቻዎች ሊይ ተፇጸሚ 

አይሆንም። 
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8. ተመሊሽ ስሇማይዯረጉ ሰነድች 

1. በአዋጁ፣ በዘህ ዯንብ ወይም ጽሕፇት ቤቱ ባወጣው መመሪያ በግሌጽ 

ካሌተመሇከተ በስተቀር ሇጽሕፇት ቤቱ ገቢ የተዯረገ ሰነዴ ተመሊሽ አይዯረግም፤ 

ሆኖም ጽሕፇት ቤቱ በጽሐፌ ጥያቄ ከቀረበሇት ተገቢውን ክፌያ በማስከፇሌ 

የሰነደን ኮፑ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

2. ዋናውን ሰነዴ ሇጽሕፇት ቤቱ ገቢ ያዯረገ ሰዉ ፍቶ ኮፑውን በማስቀረት ዋናውን 

ሰነዴ መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የንግዴ ምሌክት ሇማስመዛገብ ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

9. የማመሌከቻ አቀራረብ 

የንግዴ ምሌክት ሇማስመዛገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ በአዋጁ አንቀጽ 8 

ከተመሇከቱት በተጨማሪ ከሚከተለት ሰነድች ጋር ተያይዜ መቅረብ አሇበት፤ 

1. አመሌካቹ በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ከሆነ የምዛገባ የምስክር 

ወረቀት ቅጅ እና ፇራሚው ዴርጅቱን ወክል ሇመፇረም የሚያስችሌ ሥሌጣን 

ያሇው መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ፤  

2. ማመሌከቻው በወኪሌ አማካይነት የቀረበ ከሆነ የውኪለ የምዛገባ የምስክር 

ወረቀትና በአግባቡ የተረጋገጠ የውክሌና ሥሌጣን ማስረጃ፤ 

3. የንግዴ ምሌክቱ ስዔሊዊ ከሆነ ወይም ሥዔሊዊ ነገሮች ካለት የእነዘሁ አጠር ያሇ 

የጽሐፌ መግሇጫ፤ 

4. ምሌክቱ ከአማርኛ ወይም ከሊቲን ፉዯሌ ወይም ከአማርኛ፣ ከአረብኛ ወይም 

ከሊቲን ቁጥር የተሇየ የላሊ ቋንቋ ፉዯሌ ወይም ቁጥር የያዖ እንዯሆነ አቻ 

የአማርኛ ወይም የሊቲን ፉዯሌ እና አቻ የአረብኛ ቁጥር የያዖ መግሇጫ፤ 

5. አመሌካቹ የቀሇም ቅንጅትን እንዯ ንግዴ ምሌክት ወይም የንግዴ ምሌክቱ 

መሇያ ባህሪ አዴርጏ የሚወስዯዉ ከሆነ ባሇቀሇሙን የንግዴ ምሌክት ሦስት 

ኮፑዎች እና በምሌክቱ ውስጥ እያንዲንደ ቀሇም የሚገኝበትን ቦታ ጭምር 

የሚገሌጽና አመሌካቹ የንግዴ ምሌክቱ የቀሇም ቅንጅት ወይም መሇያ ባህሪው 

ነው የሚሌበትን ምክንያት የያዖ መግሇጫ፤ 
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10. የወሌ የንግዴ ምሌክት ሇማስመዛገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ፤ 

የወሌ የንግዴ ምሌክት ሇማስመዛገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ፤ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 9 

ከተዖረዖሩት በተጨማሪ ስሇንግዴ ምሌክቱ አጠቃቀም ከሚዯነግግ መተዲዯሪያ ዯንብ 

ሁሇት ቅጅዎች ጋር ተያይዜ መቅረብ አሇበት፡፡ 

11. የንግዴ ምሌክት ስዔሊዊ  መግሇጫ 

1. የንግዴ ምሌከት ስዔሊዊ መግሇጫ ከአመሌካቹ ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ጋር 

በተያያዖ ጥቅም ሊይ የዋሇውን ወይም ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ የታሰበዉን የንግዴ 

ምሌክት በትክክሌ የሚወክሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

2. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 13 መሠረት የቀዲሚነት መብት ሇመጠየቅ የሚቀርብ 

ማመሌከቻ የሆነ እንዯሆነ የንግዴ ምሌክቱ ስዔሊዊ መግሇጫ አመሌካቹ 

በሚገኝበት ሀገር በተገቢው ሁኔታ ተመዛግቦ በተሰጠው የምዛገባ የምስክር 

ወረቀት ሊይ የተቀመጠውን የንግዴ ምሌክት በትክክሌ የሚወክሌ መሆን 

ይኖርበታሌ። 

12. በማመሌከቻ ሊይ የሚዯረግ ማሻሻያ 

1. አመሌካች ጽሕፇት ቤቱ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 25(1) መሠረት ምዛገባውን 

ስሇመቀበለ ማስታወቂያ ከመሊኩ እና የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ ከማሳተሙ 

በፉት በማንኛውም ጊዚ ማመሌከቻውን ሇማሻሻሌ ጽሕፇት ቤቱን በጽሁፌ 

መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የቀረበ የማሻሻያ ጥያቄ፦ 

ሀ) ዋናው ማመሌከቻ ገቢ በተዯረገበት ጊዚ በነበረው በንግዴ ምሌክቱ ባህሪ 

ወይም በንግዴ ምሌክቱ ሥዔሊዊ መግሇጫ ሊይ መሠረታዊ ሇውጥ የሚያመጣ 

ከሆነ፤ ወይም 

ሇ) ዋናው ማመሌከቻ ገቢ በሆነበት ጊዚ  ከተካተቱት የዔቃዎችና የአገሌግልቶች 

ዛርዛር ውስጥ ላሊ ተጨማሪ ዔቃ ወይም አገሌግልት ሇማካተት ከሆነ፤ 

ተቀባይነት አይኖረውም፡፡  

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2)(ሀ) በተመሇከተው መሠረት ጽሕፇት ቤቱ 

በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ ወገን የማሻሻያ ጥያቄዉ ተቀባይነት 

እንዯላሇው ከተገሇጸሇት ቀን ጀምሮ በ60 ቀናት ውስጥ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

579 

 

13. የቀዲሚነትነት መብት 

በአዋጁ አንቀጽ 10 መሠረት የቀዲሚነት መብትን ሇመወሰን ቀዯም ሲሌ በውጭ 

ሀገር የቀረበ ማመሌከቻ ገቢ የተዯረገበት ቀን ሇጽሕፇት ቤቱ የቀረበ የንግዴ 

ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻ ገቢ እንዯተዯረገበት ቀን ተዯርጎ ሉወሰዴ የሚችሇው፡- 

1. የቀዴሞው ማመሌከቻ የኢንደስትሪያዊ ንብረት ጥበቃ የፒሪስ ኮንቬንሽን 

ተዋዋይ ወገን በሆነ ሀገር ወይም የፒሪስ ኮንቬንሽን ከሚሰጠው የቀዲሚነት 

መብት ጋር ተመሳሳይ ውጤት ያሇው መብት ሇአመሌካች በሚሰጥ ሀገር 

ማመሌከቻው በተገቢው ሁኔታ ገቢ የሆነ እንዯሆነ፤ እና 

2. አመሌካቹ  የንግዴ ምሌክት ምዛገባው ማመሌከቻ ሇጽሕፇት ቤቱ ገቢ ከሆነበት 

ቀን ጀምሮ ባለት 90 ቀናት ውስጥ የቀዴሞውን ማመሌከቻ የተረጋገጠ ኮፑ 

ወይም የቀዴሞው ማመሌከቻ ገቢ በሆነበት ሀገር የተሰጠ የቅዴሚያ መብት 

የምስክር ወረቀት ሇጽሕፇት ቤቱ ያቀረበ እንዯሆነ፤  

ነው፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ማመሌከቻን ስሇመመርመር 

14. ስሇፍርማሉቲ  ምርመራ 

1. ጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻ ሲቀርብሇት በአዋጁ አንቀጽ 8 እና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 

9 የተመሇከቱትን መስፇርቶች የሚያሟሊ መሆኑን ሇማረጋገጥ የፍርማሉቲ 

ምርመራ ያካሂዲሌ። 

2. ማመሌከቻው በአዋጁ አንቀጽ 8 እና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 9 የተመሇከቱትን 

መመዖኛዎች የማያሟሊ ከሆነ ጽሕፇት ቤቱ አመሌካቹ ሉያሟሊ የሚገባውን 

መመዖኛዎች አሟሌቶ ማስታወቂያው ከተሊከበት ቀን ጀምሮ ከ90 ቀናት 

ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ ሇጽሕፇት ቤቱ ገቢ እንዱያዯርግ በጽሐፌ ያስታዉቀዋሌ፡፡ 

3. አመሌካቹ በጽሕፇት ቤቱ እንዱያቀርብ የተጠየቀውን እርማቶች በተሰጠው የጊዚ 

ገዯብ ውስጥ ገቢ ካሊዯረገ፣ ጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻውን ውዴቅ ያዯርገዋሌ። 

አመሌካቹ የከፇሇው የገንዖብ ክፌያ ካሇም ተመሊሽ አይዯረግሇትም፡፡ 

4. ማመሌከቻው በአዋጁ አንቀጽ 8 እና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 9 የተመሇከቱትን 

መመዖኛዎች የሚያሟሊ ከሆነ ጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻውን ሇምርመራ 

ስሇመቀበለ ሇአመሌካቹ ያሳውቀዋሌ። 
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15. በመታየት ሊይ ያለ ማመሌከቻዎች ዛርዛር 

1. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 14 መሠረት የፍርማሉቲ ምርመራ አሟሌተው 

በመታየት ሊይ ያለ ማመሌከቻዎችን ዛርዛር አዖጋጅቶ ይይዙሌ፡፡ 

2. ዛርዛሩ የሚከተለትን ያካተተ መሆን ይኖርበታሌ፡- 

ሀ) የእያንዲንደን አመሌካች ስምና አዴራሻ፤  

ሇ) ማመሌከቻ የቀረበበት የእያንዲንደ የንግዴ ምሌክት መግሇጫ ወይም ቅጂ፤ 

ሏ) እያንዲንደ ማመሌከቻ የሚሸፌናቸውን ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶችና 

የምዯባ ቁጥራቸውን፤ 

መ) እያንዲንደ ማመሌከቻ ገቢ የሆነበትን ቀንና ሰዒት፤ እና 

ሠ) ጽሕፇት ቤቱ ሇእያንዲንደ ማመሌከቻ የሰጠውን ቁጥር፡፡ 

16. የሥረ- ነገር ምርመራ 

1. ጽሕፇት ቤቱ፦ 

ሀ) ማመሌከቻ የቀረበሇት የንግዴ ምሌክት በአዋጁ አንቀጽ 5 መሠረት ሇምዛገባ 

ብቁ መሆኑን፤ ወይም 

ሇ) ምዛገባው በአዋጁ አንቀጽ 6 ወይም አንቀጽ 7 መሠረት መከሌከሌ ያሇበት 

መሆኑን፤  

ሇመወሰን በቀረበሇት የንግዴ ምዛገባ ማመሌከቻ ሊይ የሥረ-ነገር ምርመራ 

ያከናውናሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በማመሌከቻ ሊይ የሥረ-ነገር ምርመራ 

የሚያከናውነው፡- 

ሀ) ሇዘሁ ተግባር በጽሕፇት ቤቱ የወጣውን መመሪያ በመከተሌ ማመሌከቻ 

የቀረበሇትን ምሌክት በመገምገም፤ እና 

ሇ) የተመዖገቡ ምሌክቶች እና በመታየት ሊይ ያለ ማመሌከቻዎችን በተመሇከተ 

በጽሕፇት ቤቱ መዙግብት የሠፇሩ መረጃዎችን በመፇተሽ፤  

ይሆናሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ሰው ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ የተመሇከተውን ክፌያ 

በመፇጸም የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻ ከማቅረቡ በፉት ቀዯም ሲሌ 

ተመሳሳይ የንግዴ ምሌክት አሇመመዛገቡን ሇማረጋገጥ ፌተሻ እንዱዯረግሇት 

መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 
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17. ተመሳሳይ የንግዴ ምሌክቶችን ሇማስመዛገብ ስሇሚቀርቡ ማመሌከቻዎች 

ሁሇት ወይም ከዘያ በሊይ በሆኑ ማመሌከቻዎች የሚመሳሰለ የንግዴ ምሌክቶችን 

ሇአንዴ ዒይነት ወይም ሇተመሳሳይ ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ሇማስመዛገብ 

በአንዴ ቀን ሇጽሕፇት ቤቱ ከቀረቡና የቀዯምትነት መብት ሇማንኛውም ተፇፃሚ 

የማይሆን ከሆነ፡- 

1. ጽሕፇት ቤቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ቀዴሞ ጥቅም ሊይ የዋሇውን የንግዴ ምሌክት 

ሇአዋጁ አንቀጽ 7 ዒሊማ እንዯቀዲሚ የንግዴ ምሌክት ሉቆጥረው ይችሊሌ፤ 

ወይም 

2. ከቀረቡት የንግዴ ምሌክቶች መካከሌ አንደም በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ 

ያሌዋሇ ከሆነ በጊዚ ቅዯም ተከተሌ መጀመሪያ ማመሌከቻ የቀረበሇት የንግዴ 

ምሌክት ሇአዋጁ አንቀጽ 7 ዒሊማ ቀዲሚ ምሌክት እንዯሆነ ይቆጠራሌ። 

18. በጽሕፇት ቤቱ ስሇሚወስዴ እርምጃ 

ጽሕፇት ቤቱ ባዯረገው የሥረ-ነገር ምርመራ፡- 

1. አመሌካቹ በአዋጁ አንቀጽ 5 መሠረት የተወሰኑ ተጨማሪ መሥፇርቶችን 

ማሟሊት የሚገባው ሆኖ ካገኘዉ፤ ወይም 

2. የንግዴ ምሌክቱ ምዛገባ በአዋጁ አንቀጽ 6 ወይም አንቀጽ 7 መሠረት ሉከሇከሌ 

የሚገባው ሆኖ ካገኘው፤  

ይህንኑ ከነምክንያቱ ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

19. ሇጽሕፇት ቤቱ እርምጃ መሌስ ስሇመስጠት 

1. አመሌካቹ በዘህ ዯንብ በአንቀጽ 18 መሠረት ሇተሰጠው ማስታወቂያ 

ማስታወቂያው ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በ90 ቀናት ውስጥ መሌሱን ሇጽሕፇት ቤቱ 

በጽሁፌ ማቅረብ ይኖርበታሌ። 

2. አመሌካቹ በሚሰጠዉ መሌስ፡- 

ሀ) የተጠየቀውን ተጨማሪ መሥፇርት ሇማሟሊት ወይም ሇምዛገባው እንቅፊት 

የሆኑትን ምክንያቶች ሇማስወገዴ ተገቢውን እርምጃ መውሰዴ፤ ወይም 

ሇ) በዘህ ዯንብ ማመሌከቻ ማሻሻሌን አስመሌክቶ የተቀመጠው ገዯብ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ በዘህ ንዐስ አንቀጽ ፉዯሌ ተራ (ሀ) የተጠቀሱትን 

እርምጃዎች ሇመውሰዴ በማመሌከቻው ሊይ ማሻሻያ ሇማዴረግ መጠየቅ፤  

ይችሊሌ፡፡ 
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3. ጽሕፇት ቤቱ የአመሌካቹ መሌስ እንዯዯረሰው ማመሌከቻዉን እንዯገና 

ይመረምራሌ። 

20. የመሌስ መስጫ ጊዚን ስሇማራዖም 

1. አመሌካቹ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 19 የተዯነገገው የጊዚ ገዯብ በበቂ ምክንያት 

እንዱራዖምሇት የጊዚ ገዯቡ ከማሇቁ በፉት በጽሐፌ ሲጠይቅ እና ከዘህ ዯንብ 

ጋር  በተያያዖዉ ሰንጠረዥ የተመሇከተዉን ክፌያ ሲፇጽም ሉራዖምሇት 

ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የጊዚ ገዯቡ ሉራዖም የሚችሇው 

የመሌስ መስጫ የጊዚ ገዯብ ከሚያበቃበት ጊዚ ጀምሮ ሇተከታታይ 90 ቀናት 

ይሆናሌ፤ ሆኖም ከሁሇት ጊዚ በሊይ ሉራዖም አይችሌም። 

3. ጽሕፇት ቤቱ የጊዚ ማራዖሚያ ጥያቄው የተፇቀዯ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን 

ሇአመሌካቹ በጽሁፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

21. ማመሌከቻን ውዴቅ ስሇማዴረግ 

1. አመሌካቹ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 19 መሠረት የሰጠው መሌስ እንዯቀረበ 

ማመሌከቻው እንዯገና ተመርምሮ በተገኘው ውጤት አመሌካቹ የተጠየቁትን 

ተጨማሪ መሥፇርቶች ሙለ በሙለ አሇማሟሊቱ ወይም ሇምዛገባዉ እንቅፊት 

የሆኑ ምክንያቶችን ሇማስወገዴ አሇመቻለ የተረጋገጠ እንዯሆነ ጽሕፇት ቤቱ 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻውን ውዴቅ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰጠ ውሳኔ ሇአመሌካቹ በጽሐፌ 

መዴረስና የምዛገባ ማመሌከቻዉ ዉዴቅ የተዯረገባቸዉን ምክንያቶች መግሇጽ 

አሇበት፡፡ 

3. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻው ውዴቅ የተዯረገበት አመሌካች የጽሕፇት 

ቤቱ ውሳኔ በዯረሰው 60 ቀናት ውስጥ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

22. ማመሌከቻ ውዴቅ ከተዯረገ በሃሊ በአመሌካቹ ስሇሚወስዴ እርምጃ 

አመሌካቹ የይግባኝ ጊዚው ከማሇፈ በፉት ሳይሟለ የቀሩ መስፇርቶችን ሇማሟሊት 

ወይም ሇምዛገባዉ እንቅፊት የሆኑ ምክንያቶችን ሇማስወገዴ የሚያስችለ 

እርምጃዎችን መውሰዴ ወይም እነዘህን እርምጃዎች ሇመዉሰዴ ማመሌከቻውን 

ማሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 
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23. የተተወ ማመሌከቻ 

1. ጽሕፇት ቤቱ በሚከተለት ምክንያቶች አንዴን ማመሌከቻ እንዯተተወ 

ይቆጥረዋሌ፤ 

ሀ) ማመሌከቻው እየታየ ባሇበት ወቅት በማንኛውም ጊዚ አመሌካቹ ሇጽሕፇት 

ቤቱ በጽሁፌ በማሳወቅ ማመሌከቻውን የተወ እንዯሆነ፤ 

ሇ) አመሌካቹ ሇጽሕፇት ቤቱ ውሳኔ መሌስ መስጠት የነበረበት ጊዚ ወይም 

የተራዖመዉ የመሌስ መስጫ ጊዚ ሳይበቃ መሌስ ያሌሰጠ እንዯሆነ ወይም 

ሳይሟለ የቀሩትን መስፇርቶች ሇማሟሊት ወይም ሇምዛገባው እንቅፊት 

የሆኑትን ምክንያቶች ሇማስወገዴ የሚያስችለ እርምጃዎችን ያሌወሰዯ ወይም 

እነዘሁኑ እርምጃዎች ሇመዉሰዴ ማመሌከቻዉን ያሊሻሻሇ እንዯሆነ፤ 

ሏ) በጽሕፇት ቤቱ ውሳኔ ሊይ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ 

የነበረበት ጊዚ ያሇፇበት እንዯሆነ፤ ወይም 

መ) ይግባኝ አቅርቦ ይግባኙ ውዴቅ የሆነበት እንዯሆነ።  

2. ማመሌከቻው የተተወ እንዯሆነ ጽሕፇት ቤቱ በመዛገቡ ሊይ “የተተወ” የሚሌ 

ምሌክት በማዴረግ በተተዉ መዛገቦች ፊይሌ ዉስጥ እንዱቀመጥ ያዯርጋሌ፡፡ 

24. መርማሪ ከመሆን ስሇመነሳት 

ማንኛውም ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ የቀረበ ማመሌከቻ እንዱመረምር በጽሕፇት 

ቤቱ የተመዯበ ሰዉ፡- 

1. ከአመሌካቹ ወይም ከወኪለ ጋር የቅርብ ዛምዴና ያሇው ሆኖ ሲገኝ፤ 

2. በንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻው ሊይ ጥቅም ያሇው ሲሆን፤ ወይም 

3. ከአመሌካቹ ወይም ከወኪለ ጋር ያሇው ማንኛውም ላሊ ዒይነት ግንኙነት 

ከአዴል ነጸ የሆነ ምርመራ እንዲያካሂዴ ተጽኖ ሉያሳዴር የሚችሌ ሆኖ ሲገኝ፤ 

በራሱ አነሳሽነት ወይም በአመሌካቹ ወይም በላሊ ጉዲዩ በሚመሇከተው ወገን 

በሚቀርብ ጥያቄ ከምርመራ ኃሊፉነቱ እንዱነሳ ይዯረጋሌ፡፡ 
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ክፌሌ አምስት 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባን ስሇመቃወም 

25. የንግዴ ምሌክት ሇምዛገባ ብቁ መሆንን ስሇማሳወቅ 

ጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻ የቀረበሇት የንግዴ ምሌክት፡- 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 17 ወይም አንቀጽ 19(3) መሠረት የተዯረገ ምርመራን 

ወይም ዴጋሚ ምርመራን፤ ወይም 

2. ሳይሟለ የቀሩ መስፇርቶችን ሙለ በሙለ ሇማሟሊት ወይም ሇምዛገባው 

እንቅፊት የሆኑ ምክንያቶችን ሇማስወገዴ አመሌካቹ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 22 

መሠረት የወሰዲቸውን እርምጃዎች፤  

ተከትል ሇምዛገባ ብቁ ሆኖ ካገኘው የንግዴ ምሌክቱን ሇተቃውሞ ጥሪ ሕትመት 

ማዖጋጀትና ማመሌከቻው ሇምዛገባና ሇተቃውሞ ጥሪ ተቀባይነት እንዲሇው 

ሇአመሌካቹ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

26. የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ ስሇማውጣት 

1.  ጽሕፇት ቤቱ፡- 

ሀ) የአመሌካቹን ስምና አዴራሻ፤ 

ሇ) የንግዴ ምሌክቱን ሥዔሊዊ መግሇጫ፤ 

ሏ) ማመሌከቻው የሚሸፌናቸውን ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች እና የምዯባ 

ቁጥራቸዉን፤  

መ) እንዯአግባቡ ማመሌከቻው ገቢ የሆነበትን ቀን ወይም የቀዲሚነት መብት 

ቀን  

ሠ) የማመሌከቻውን ቁጥር፤ 

ረ) የብቸኛ ተጠቃሚነት መብት ያሇመጠየቅ መግሇጫ ተሰጥቶ ከሆነ ይህንኑ፤ 

እና 

ሰ) አመሌካቹ ወኪሌ ካሇው ስምና አዴራሻውን፤  

በማካተት የንግዴ ምሌክቱን ምዛገባ የሚቃወም ቢኖር እንዱቀርብ በአዋጁ 

አንቀጽ 12 መሠረት በአመሌካቹ ወጪ የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ 

ያሳትማሌ። 
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2. አመሌካቹ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 25 የተመሇከተው ማስታወቂያ በዯረሰው በ60 

ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያውን ማሳተሚያ ካሌከፇሇ ማመሌከቻውን 

እንዯተወው  ተቆጥሮ የዘህ ዯንብ አንቀጽ 23(2) ዴንጋጌ ተፇጻሚ ይሆንበታሌ፡፡ 

27. የንግዴ ምሌከት ምዛገባን ስሇመቃወም 

1. ሇምዛገባ የቀረበውን የንግዴ ምሌክት ሇመቃወም የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው 

በጽሕፇት ቤቱ ሇዘሁ ዒሊማ የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት የተቃውሞ ማመሌከቻ 

ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. የተቃውሞ ማመሌከቻው ከሚከተለት ጋር ተያይዜ መቅረብ አሇበት፡- 

ሀ) ተቃውሞው የተመሠረተባቸውን ምክንያቶች የሚዯገፈ ማስረጃዎች፤ 

ሇ) በዘህ ዯንብ የተወሰነው ክፌያ መፇፀሙን የሚያረጋግጥ ማስረጃ፤ 

ሏ) ተቃውሞው የቀረበው በሕግ የሰውነት መብት በተሰጠው አካሌ ከሆነ የምዛገባ 

የምስክር ወረቀት ቅጅ እና ፇራሚው ሰው ዴርጅቱን  ወክል ሇመፇረም 

የሚያስችሌ ሥሌጣን ያሇው መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ፤ 

መ) ማመሌከቻው በወኪሌ አማካይነት የቀረበ ከሆነ የወኪለ የምዛገባ የምስክር 

ወረቀትና በአግባቡ የተረጋገጠ የውክሌና ሥሌጣን ማስረጃ፡፡ 

28. ተቃውሞ ማቅረቢያ ጊዚ 

1. የንግዴ ምሌክት እንዲይመዖገብ የሚቀርብ የተቃውሞ ማመሌከቻ የተቃውሞ ጥሪ 

ማስታወቂያ ከታተመበት ቀን ጀምሮ በ60 በቀናት ውስጥ መቅረብ አሇበት፡፡ 

2. ጽሕፇት ቤቱ ተቃዋሚው ወገን በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው 

ጊዚ ከማሇቁ በፉት ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ የተመሇከተውን 

ክፌያ በመፇፀም በጽሁፌ ከጠየቀ የተቃውሞ ማመሌከቻ ማቅረቢያ ጊዚውን 

ሇተጨማሪ 60 ቀናት ሉያራዛምሇት ይችሊሌ፡፡ 

3. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የተፇቀዯ የመቃወሚያ 

ጊዚ መራዖምን የንግዴ ምሌክት ምዛገባ አመሌካቹ እንዱያዉቀዉ ማዴረግ 

አሇበት፡፡ 

29. በተቃውሞ ማመሌከቻ ሊይ ዉሳኔ ስሇመስጠት 

1. ጽሕፇት ቤቱ የተቃዉሞ ማመሌከቻ በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ 

የማመሌከቻዉንና የተያያ ሰነድችን ቅጂ ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ አመሌካቹ 

እንዱዯርሰዉ ማዴረግ አሇበት፡፡ 
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2. ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክት ምዛገባ አመሌካቹ ሇቀረበው ተቃዉሞ በአዋጁ 

አንቀጽ 13(3) መሠረት መሌስ ሉሰጥ የሚችሌበትን የጊዚ ገዯብ ያሳውቀዋሌ። 

ይህም የግዚ ገዯብ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተቃውሞ 

ማመሌከቻው እንዱዯርሰው ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ ከ90 ቀናት ያነሰ ሉሆን 

አይችሌም። 

3. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ አመሌካቹ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተጠቀሰው 

የጊዚ ገዯብ ውስጥ መሌሱን ካሊቀረበ ማመሌከቻውን እንዯተወዉ ተቀጥሮ የዘህ 

ዯንብ አንቀጽ 23(2) ዴንጋጌ ተፇፃሚ ይሆንበታሌ፡፡ 

4. ጽሕፇት ቤቱ ሇመቃወሚያው የተሰጠው መሌስ በቀረበ በ90 ቀናት ውስጥ 

በአዋጁ አንቀጽ 13(4) መሠረት በመቃወሚያው ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

5. በጽሕፇት ቤቱ ውሳኔ ሊይ ከሁሇት ባንደ ወገን ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት 

የይግባኝ ጥያቄ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 30 መሠረት ያሌቀረበ እንዯሆነ ውሳኔው 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

30. ይግባኝ ስሇማቅረብ 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባን በመቃወም የቀረበ ማመሌከቻን በተመሇከተ በጽሕፇት 

ቤቱ ውሳኔ ሊይ ቅር የተሰኘ ወገን ውሳኔው በዯረሰው በ60 ቀናት ውስጥ በአዋጁ 

አንቀጽ 17(2) መሠረት ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

የምዛገባ ሥነ ሥርዒት 

31. የንግዴ ምሌክትን ስሇመመዛገብ 

1. ጽሕፇት ቤቱ በንግዴ ምሌከት ምዛገባው ሊይ የቀረበ ወይም ቀርቦ ተቀባይነት 

ያገኘ ተቃውሞ ከላሇ የንግዴ ምሌክቱ ሇምዛገባ ብቁ መሆኑን በመግሇጽ 

አመሌካቹ ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ የተመሇከተውን ክፌያ 

እንዱፇጽም ያሳውቀዋሌ። 

2. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇአመሌካቹ በሚሌከው  

ማስታወቂያ ውስጥ በአዋጁ አንቀጽ 5(3) ዴንጋጌ መሠረት ጥበቃ ሉዯረግሊቸው 

በማይችለ የንግዴ ምሌክቱ ይዖቶች ሊይ አመሌካቹ የብቸኛ ተጠቃሚነት መብት 

እንዲይጠይቅ ሇምዛገባው እንዯ ቅዴመ ሁኔታ ሉያስቀምጥ ይችሊሌ፡፡ 
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3. አመሌካቹ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ማስታወቂያ በዯረሰው 90 

ቀናት ውስጥ፦ 

ሀ) አግባብ ያሇውን ክፌያ፤ እና 

ሇ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የተቀመጠ ቅዯመ ሁኔታን የተቀበሇ 

መሆኑን ከገሇጸ፤ 

ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክቱን ይመዖግባሌ። 

4. አመሌካቹ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) በተመሇከተው የጊዚ ገዯብ ውስጥ 

አግባብ ያሇውን ክፌያ ካሌፇጸመ ወይም የተጣሇውን ቅዴመ ሁኔታ መቀበለን 

ካሌገሇጸ ማመሌከቻውን እንዯተወው ተቆጥሮ የዘህ ዯንብ አንቀጽ 23(2) ዴንጋጌ 

ተፇጻሚ ይሆንበታሌ፡፡ 

32. የምዛገባ የምስክር ወረቀት 

1. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 31 መሠረት የንግዴ ምሌክትን እንዯመዖገበ 

ሇአመሌካቹ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚስጥ የምዛገባ ምስክር ወረቀት 

የሚከተለትን ማካተት አሇበት፡- 

ሀ)  የንግዴ ምሌክቱን ቅጅ፤ 

ሇ) የምዛገባውን ቀንና ቁጥር፤ 

ሏ)  የባሇቤቱን ስም፣ አዴራሻና ዚግነት፤ 

መ) እንዯአግባቡ ማመሌከቻው ገቢ የሆነበትን ቀን ወይም የቀዲሚነት መብትን 

ቀን፤ 

ሠ) ምዛገባው የሚሸፌናቸዉን ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች እና የምዯባ 

ቁጥራቸውን፤ 

ረ) ምዛገባዉ ጸንቶ የሚቆይበትን ጊዚ፤ 

ሰ) አመሌካቹ ወኪሌ ካሇው ስምና አዴራሻውን፤ እና  

ሸ) የብቸኛ ተጠቃሚነት መብት ያሇመጠየቅ መግሇጫ ተሰጥቶ ከሆነ ይህንኑ፡፡ 

33. ምዛገባን ስሇማሳወቅ 

1. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 32 (2) መሠረት በምዛገባው የምስክር 

ወረቀት ከተዖረዖሩት መረጃዎች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ መረጃዎች የያዖና የንግዴ 
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ምሌክቱ  የተመዖገበ ስሇመሆኑ የሚገሌጽ የምዛገባ ማስታወቂያ በአዋጁ አንቀጽ 

16 መሠረት እንዱወጣ ያዯርጋሌ።  

2. በጽሕፇት ቤቱ የተመዖገበው የንግዴ ምሌክት ባሇቤት ይህን ® ምሌክት ከንግዴ 

ምሌክቱ ጋር በቅርበት ተያይዜ እንዱታይ በማዴረግ የንግዴ ምሌክቱን 

መመዛገብ ማስተዋዋቅ ይችሊሌ፡፡ 

34. ምትክ የምዛገባ የምስክር ወረቀት ስሇመስጠት 

1. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ የምሰክር ወረቀት የጠፊበት ወይም የተበሊሸበት የምዛገባ 

ባሇቤት ምትክ የምስክር ወረቀት እንዱሰጠው ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡ 

2. ጽህፇት ቤቱ ስሇጠፊው የምስክር ወረቀት በአመሌካቹ ወጪ ማስታወቂያ 

በማሳተም ወይም የተበሊሸው የምስክር ወረቀት እንዱመሇስ በማዴረግ እና ከዘህ 

ዯንብ ጋር በተያያዖው ሰንጠረዥ የተመሇከተውን ክፌያ በማስከፇሌ ምትክ 

የምዛገባ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

35. የንግዴ ምሌክቶች መዛገብ 

1. ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክቶች መዛገብ አዯራጅቶ ይይዙሌ፡፡ 

2. ጽሕፇት ቤቱ፡- 

ሀ) የሚመዖግባቸውን የንግዴ ምሌክቶች፤ 

ሇ) የሚያዴሳቸውን፣ የሚያሻሽሊቸውን፣ የሚሰርዙቸውንና ፇራሽ የሚያዯርጋቸውን 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባዎች፤ እና 

ሏ) የንግዴ ምሌክት ባሇቤትነት ማስተሊሇፌንና የፇቃዴ ውልችን፤   

   የሚመሇከቱ መረጃዎችን በንግዴ ምሌክቶች መዛገብ ውስጥ መመዛገብ  

አሇበት፡፡ 

3. ጽሕፇት ቤቱ በአዋጁና በዘህ ዯንብ መሠረት በንግዴ ምሌክቶች መዛገብ ውስጥ 

ከሚያሰፌራቸው ላልች ተጨማሪ መረጃዎች በስተቀር የተመዖገበ የንግዴ 

ምሌክትን በተመሇከተ በመዛገቡ ውስጥ የሚሠፌሩ መረጃዎች በምዛገባ የምስክር 

ወረቀቱ ሊይ ከሠፇሩት መረጃዎች ጋር ተመሳሳይ መሆን አሇባቸው። 

36. የንግዴ ምሌክቶች ምዯባ ሥርዒት 

ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክቶችን የሚመዖግበው ምሌክቶችን ሇመመዛገብ ዒሊማ 

ተፇጻሚነት የሚኖረውን ዒሇም አቀፌ የዔቃዎች እና አገሌግልቶች አመዲዯብ 

ሥርዒት በመከተሌ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሰባት 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባ እዴሳት እና ማሻሻሌ 

37. የእዴሳት ማመሌከቻ አቀራረብ 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ሇማሳዯስ የሚቀርብ ማመሌከቻ በጽሕፇት ቤቱ ሇዘሁ ዒሊማ 

የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊትና ተገቢው የማመሌከቻ ክፌያ መፇጸሙን ከሚያረጋገጥ 

ማስረጃ ጋር ተያይዜ በአዋጁ አንቀጽ 25(3) በተመሇከተዉ የጊዚ ገዯብ ውስጥ 

ሇጽሕፇት ቤቱ መቅረብ አሇበት፡፡ 

38. የእዴሳት ጥያቄን ስሇመቀበሌ ወይም ውዴቅ ስሇማዴረግ 

1. ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክት ምዛገባ እዴሳት ማመሌከቻን መርምሮ 

ተቀባይነት ያሇው ሆኖ ሲያገኘው ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ 

የተመሇከተውን ክፌያ አስከፌል ምዛገባውን በማዯስ ሇምዛገባ ባሇቤቱ የእዴሳት 

የምስክር ወረቀት ይሰጠዋሌ። 

2. ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ዔዴሳት ጥያቄው ያሌተሟሊ ወይም 

የተሳሳተ ሆኖ ሲያገኘው የእዴሳት ማመሌከቻውን ያሌተቀበሇው መሆኑንና 

ያሌተቀበሇበትን ምክንያት በመግሇጽ ውሳኔውን ሇአመሌካቹ ያሳውቀዋሌ። 

3. ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክቱን ምዛገባ ካዯሰ በኋሊ በምስክር ወረቀቱ ሊይ 

የተገሇጹትን መረጃዎች በማካተት የንግዴ ምሌክቱ የታዯሰ ስሇመሆኑ 

ማስታወቂያ ያሳትማሌ። 

39. ስሇምዛገባ ቀሪ መሆን 

1. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ባሇቤት፡-  

ሀ) በወቅቱ የእዴሳት ጥያቄ ማመሌከቻ ያሊቀረበ  ወይም ተገቢውን ክፌያ 

ያሌፇጸመ እንዯሆነ፤ ወይም 

ሇ) በዘህ ዯንብ በአንቀጽ 38(2) የተመሇከተው ማስታወቂያ በዯረሰው 90 ቀናት 

ውስጥ በማስታወቂያው የተገሇጹትን የእዴሳት ጥያቄውን ሇመቀበሌ መሟሊት 

ያሇባቸውን ሁኔታዎች ሙለ በሙለ ሳያሟሊ የቀረ እንዯሆነ፤ ወይም 

ሏ) በዘህ ዯንብ በአንቀጽ 38(2) የተመሇከተው ማስታወቂያ በዯረሰው 60 ቀናት 

ውስጥ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ የጽሕፇት ቤቱን ውሳኔ 

ያሊሻረ እንዯሆነ፤  

የንግዴ ምሌክት ምዛገባው ቀሪ እንዯሆነ ይቆጠራሌ።  
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2. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ባሇቤቱ፡- 

ሀ) በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1(ሇ) በተመሇከተው የጊዚ ገዯብ ውስጥ 

ተፇሊጊውን እርምጃ ሇመውሇዴ ያሌቻሇበትን አሳማኝ ምክንያት ጊዚው 

ከማሇፈ በፉት በማቅረብ ተጨማሪ ጊዚ እንዱሰጠው በጽሐፌ ካመሇከተ፤ እና 

ሇ) ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ የተወሰነውን ክፌያ ከፇጸመ፤ 

በዘህ ዯንብ አንቀጽ 38(2) የተገሇጹትን የእዴሳት ጥያቄውን ሇመቀበሌ መሟሊት 

ያሇባቸውን ሁኔታዎች ሙለ በሙለ ሇማሟሊት እንዱችሌ ጽሕፇት ቤቱ 

ተጨማሪ የ90 ቀናት ጊዚ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

40. ምዛገባን ስሇማሻሻሌ 

1. የንግዴ ምሌክት ምዛገባ በሚከተለት ምክንያቶች እንዱሻሻሌ ሉፇቀዴ ይችሊሌ። 

ሀ) በምዛገባው ሊይ የተፇጸመ ስህተትን ሇማረም፤ 

ሇ) ምዛገባው ከሚሸፌናቸው እቃዎች ወይም አገሌግልቶች ዛርዛር ውስጥ 

የተወሰኑትን እቃዎች ወይም አገሌግልቶች እና የምዯባ ቁጥራቸውን 

ሇመሠረዛ፤ 

ሏ) የብቸኛ ተጠቃሚነት መብት ያሇመጠየቅ መግሇጫን ሇመመዛገብ፤ ወይም 

መ) በምዛገባው ሊይ ላልች መሠረታዊ ያሌሆኑ ሇውጦችን ሇማዴረግ፡፡ 

2. የንግዴ ምሌክት ምዛገባን ሇማሻሻሌ የሚቀርብ ማመሌከቻ ሇዘሁ ዒሊማ 

በጽሕፇት ቤቱ የተዖጋጀውን ፍርም በመሙሊት፡- 

ሀ) በጽሕፇት ቤቱ ምክንያት የተፇጠረን ስህተት ሇማሳረም የቀረበ ካሌሆነ 

በስተቀር ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ የተመሇከተው ክፌያ 

መፇጸሙን ከሚያሳይ ማስረጃ፤ 

ሇ) የንግዴ ምሌክቱን ማሻሻሌ የሚመሇከት ሲሆን ከተሻሻሇው የንግዴ ምሌክት 

ስዔሊዊ መግሇጫ ሦስት ኮፑ፤ እና 

ሏ) ከምዛገባ የምስክር ወረቀቱ ዋና ቅጅ፤  

ጋር ተያይዜ ሇጽሕፇት ቤቱ መቅረብ አሇበት፡፡ 

3. ጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻውን መርምሮ የማሻሻያውን ተገቢነት ሲያረጋግጥ 

የተዯረጉትን ሇውጦች በንግዴ ምሌክቶች መዛገብ ውስጥ በማስፇር ሇምዛገባ 

ባሇቤቱ በማሻሻያው ሊይ የተመሠረተ አዱስ የምዛገባ የምስክር ወረቀት 

ይሰጠዋሌ፤ ሆኖም ማሻሻያው በምዛገባው ሊይ የተፇጸመ ስህተትን ሇማረም 
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የተዯረገ ከሆነ ምዛገባው መጀመሪያ በተፇጸመበት ጊዚ ተስተካክል እንዯተፇጸመ 

ምዛገባ ሕጋዊ ውጤት ይኖረዋሌ። 

4. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) በተመሇከተዉ የምዛገባ የምስክር 

ወረቀት ሊይ ከሠፇሩት መረጃዎች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ መረጃዎች የያዖና 

የንግዴ ምሌክት ምዛገባው የተሻሻሇ ስሇመሆኑ የሚገሌፅ ማስታወቂያ አሳትሞ 

ያወጣሌ። 

41. የወሌ የንግዴ ምሌክት አጠቃቀም የሚመራበትን መተዲዯሪያ ዯንብ ስሇማሻሻሌ 

1. ጽሕፇት ቤቱ በአዋጁ አንቀጽ 22(1) መሠረት ሇምዛገባ የቀረበ የወሌ የንግዴ 

ምሌክት አጠቃቀም የሚመራበት መተዲዯሪያ ዯንብ ማሻሻያን መመርመርና 

ሇሕዛብ ሰሊም ወይም ሥነ ምግባር ተቃራኒ የሆኑ ዴንጋጌዎችን ያሌያዖ መሆኑን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2. በማሻሻያዉ ሊይ ተቃዉሞና አሰተያየት ሇመጋበዛ በአዎጁ አንቀጽ 22(2) 

መሠረት የሚወጣው ሕትመት የሚከተለትን መያዛ አሇበት፡- 

ሀ) የወሌ የንግዴ ምሌክቱን ባሇቤት ስም፤ 

ሇ) የወሌ የንግዴ ምሌከቱን፤ 

ሏ) ምሌክቱ የሚሸፌናቸዉን ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች፤ 

መ) የምዛገባውን ቁጥርና ቀን፤ 

ሠ) የተሸሻሇዉን የመተዲዯሪያ ዯንብ ቅጂ፤ እና 

ረ) ተቃዉሞ ወይም አስተያየቱ መቅረብ የሚችሌበትን የጊዚ ገዯብ፤ ሆኖም የጊዚ 

ገዯቡ ከሕትመቱ ቀን ጀምሮ ከ60 ቀናት ያነሰ ሉሆን አይችሌም። 

3. ጽሕፇት ቤቱ፡- 

ሀ) ማሻሻያው ሇሕዛብ ሰሊም ወይም ሥነ ምግባር ተቃራኒ የሆነ ዴንጋጌ 

አሇመያን፤ እና 

ሇ) ምዛገባውን ሉያስከሇክሌ የሚችሌ ተቃውሞ ወይም አስተያየት ያሌቀረበ 

መሆኑን፤ 

ሲያረጋግጥ የተሻሻሇውን መተዲዯሪያ ዯንብ መዛግቦ የምዛገባ ማስታወቂያ 

እንዱታተም ያዯርጋሌ፤ 

4. ጽሕፇት ቤቱ የተሻሻሇውን መተዲዯሪያ ዯንብ የምዛገባ ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው 

እንዯሆነ ውሳኔውን ከነምክንያቶቹ ሇምዛገባው ባሇቤት ማሳወቅ አሇበት፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

592 

 

5. በጽሕፇት ቤቱ ውሳኔ ቅር የተሰኘ የምዛገባ ባሇቤት ውሳኔው በዯረሰው በ60 

ቀናት ውስጥ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

መብትን ስሇመተዉ እና ምዛገባን ስሇመሰረዛና ፇራሽ ስሇማዴረግ 

42. መብት ስሇመተው 

1. በተመዖገበ የንግዴ ምሌክት ሊይ ያሇ መብትን በመተው ምዛገባውን ሇማሠረዛ 

በአዋጁ አንቀጽ 34(1) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ሇዘሁ ተግባር በጽሕፇት 

ቤቱ በተዖጋጀው ቅጽ ሊይ ተሞሌቶ መቅረብ አሇበት፡፡ 

2. የንግዴ ምሌክቱ በፇቃዴ ውሌ ሇላሊ ሰው እንዱጠቀምበት ተሰጥቶ ከሆነና ይኽው 

በንግዴ ምሌክቶች መዛገብ ተመዛግቦ ከሆነ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት የሚቀርበው ማመሌከቻ በአዋጁ አንቀጽ 34(2) መሠረት ፇቃዴ 

የተሰጠው ሰው መስማማቱን በመግሇጽ ከሰጠው መግሇጫ ጋር ተያይዜ መቅረብ 

አሇበት፡፡ 

43. ምዛገባን ስሇመሰረዛ ወይም ፇራሽ ስሇማዴረግ 

1. የንግዴ ምሌክት ምዛገባን በአዋጁ አንቀጽ 35 ወይም አንቀጽ 36 መሠረት 

ሇማሰረዛ ወይም ፇራሽ ሇማስዯረግ በሚመሇከተው ሰው የሚቀርብ ማመሌከቻ 

ሇዘሁ ዒሊማ በጽሕፇት ቤቱ የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት ከዯጋፉ ማስረጃዎችና 

ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያያዖው ሠንጠረዥ የተወሰነው ክፌያ መፇጸሙን 

ከሚያረጋግጥ ማስረጃ ጋር ተያይዜ መቅረብ አሇበት፡፡ 

2. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የቀረበሇትን 

ማመሌከቻና ዯጋፉ ማስረጃዎች ሇምዛገባ ባሇቤቱ እንዱዯርሰው በማዴረግ 

በተወሰነ የጊዚ ገዯብ ውስጥ መሌስ እንዱሰጥበት ያሳውቀዋሌ፤ ሆኖም የሚሰጠዉ 

የጊዚ ገዯብ ማስታወቂያ ከዯረሰዉ ቀን ጀምሮ ከ60 ቀናት ማነስ የሇበትም፡፡ 

3. ጽሕፇት ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ፇራሽ ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ ምክንያት መኖሩን ሲረዲ የምዛገባ ባሇቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (2) በተመሇከተው የጊዚ ገዯብ  ዉስጥ ምሊሽ እንዱሰጥበት በፅሁፌ 

ያሳዉቃሌ፤ 

4. የምዛገባ ባሇቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ወይም (3) መሠረተ 

በተወሰነዉ የጊዚ ገዯብ ዉስጥ መሌሱን ካሊቀረበ ምዛገባዉን ሇመሠረዛ ወይም 
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ፇራሽ ሇማዴረግ ያስችሊለ ተብሇዉ የተጠቀሱትን ምክንያቶች እንዯተቀበሊቸዉ 

ተቆጥሮ ጽሕፇት ቤቱ ምዛገባዉን የመሠረዛ ወይም ፇራሽ የማዴረግ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡  

5. የምዛገባ ባሇቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ወይም (3) መሠረት 

በተወሰነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ መሌሱን ካቀረበ ጽሕፇት ቤቱ የተነሱትን የክርክር 

ጭብጦችና የቀረቡሇትን ማስረጃዎች በሚገባ መርምሮ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) ወይም (5) መሠረት በጽሕፇት ቤቱ የተሰጠ 

ውሳኔ ቅጅ ሇምዛገባ ባሇቤቱና እንዯ አግባቡ ምዛገባው እንዱሠረዛ ወይም ፇራሽ 

እንዱሆን ሊመሇከተው ሰው እንዱዯርሳቸዉ ይዯረጋሌ፡፡  

7. የምዛገባዉ ባሇቤት፡- 

ሀ) ጽሕፇት ቤቱ ምዛገባ እንዱሰረዛ ወይም ፇራሽ እንዱሆን የሰጠዉ ዉሳኔ 

በዯረሰዉ 60 ቀናት ውስጥ ሥሌጣን ሊሇዉ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ካሊቀረበ፤ 

ወይም  

ሇ) ይግባኝ ሰሚዉ ፌርዴ ቤት ዉሳኔዉን ካሌሻረሇት፤  

የምዛገባዉ መሰረዛ ወይም ፇራሽ መሆን በንግዴ ምሌክቶች መዛገብ 

እንዱሰፌርና በማስታወቂያ ታትሞ እንዱወጣ ይዯረጋሌ፤ 

ክፌሌ ዖጠኝ 

ስሇባሇቤትነት መተሊሇፌ እና ስሇፌቃዴ ውሌ 

44. የባሇቤትነት መተሊሇፌን እና የፌቃዴ ውሌን ስሇመመዛገብ 

1. የተመዖገበ የንግዴ ምሌክት ባሇቤትነት መተሊሇፌን ወይም የፌቃዴ ውሌን 

ሇማስመዛገብ የሚቀርብ ማመሌከቻ ሇዘሁ ዒሊማ በጽህፇት ቤቱ የተዖጋጀውን ቅፅ 

በመሙሊት ከባሇቤትነት ማስተሊሇፉያ ስምምነት ሰነደ ወይም ከፌቃደ ውለ 

ቅጅና ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሰንጠረዥ የተወሰነውን ክፌያ መፇፀሙን 

ከሚያረጋግጥ ማስረጃ ጋር ተያይዜ መቅረብ አሇበት፡፡    

2. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ማመሌከቻ ተሟሌቶ 

ሲቀርብሇት ቢያንስ የሚከተለትን መረጃዎች በንግዴ ምሌክቶች መዛገብ ሊይ 

ማስፇርና የምዛገባ ማስታወቂያ ማሳተም አሇበት፤- 
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ሀ) ባሇቤትነት የተሊሇፇሇትን ወይም የፇቃዴ ውሌ የተሰጠውን ሰው ሙለ ስም፣ 

አዴራሻና ዚግነት፤ 

ሇ) የባሇቤትነት መተሊሇፈ ወይም የፇቃዴ ውለ ተፇጻሚ የሚሆንባቸው ዔቃዎች 

ወይም አገሌግልቶች ዛርዛርና ምዯባቸውን፤ 

ሏ) ባሇቤትነት በተሊሇፇበት ስምምነት ወይም በፇቃዴ ውለ መሠረት የንግዴ 

ምሌክቱ ጥቅም ሊይ ሉውሌ የሚችሌበትን ጂኦግራፇያዊ ክሌሌ፤ እና 

መ) የባሇቤትነት መተሊሇፈ ወይም የፇቃዴ ውለ የተመዖገበበትን ቀን። 

3. የባሇቤትነት መተሊሇፈ ወይም የፇቃዴ ውለ የሚመሇከተው በንግዴ ምሌክቱ 

ምዛገባ ከተሸፇኑት እቃዎች ወይም አገሌግልቶች ውስጥ የተወሰኑትን ብቻ ከሆነ 

ጽሕፇት ቤቱ የነዘህኑ ዔቃዎች ወይም አገሌግልቶች ዛርዛር የያዖ አዱስ 

የምዛገባ የምስክር ወረቀት ባሇቤትነቱ ሇተሊሇፇሇት ሰው ወይም ይህንኑ 

የሚያሳይ ማስረጃ ሇባሇፇቃደ ይሰጣሌ፡፡ 

45. የፇቃዴ ውሌ መሰረዛን ስሇመመዛገብ 

1. የተመዖገበ የንግዴ ምሌክት የፇቃዴ ውሌ መሠረዛን ሇማስመዛገብ የሚቀርብ   

ማመሌከቻ ሇዘሁ ዒሊማ በጽሕፇት ቤቱ የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት የፇቃዴ 

ውለን ከሰረዖው ሰነዴ ቅጅና ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ የተወሰነው 

ክፌያ መፇጸሙን ከሚያረጋግጥ ማስረጃ ጋር ተያይዜ መቅረብ አሇበት፡፡ 

2. ጽሕፇት ቤቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ማመሌከቻ ተሟሌቶ 

ሲቀርብሇት የፇቃዴ ውለ ስሇመሰረ በንግዴ ምሌክቶች መዛገብ ሊይ ማስፇርና 

የምዛገባውን መሰረዛ የሚመሇከት ማስታወቂያ ማሳተም አሇበት፡፡ 

ክፌሌ አሥር 

ስሇመከፊፇሌ፣ ስሇማዋሃዴ እና ተከታታይነት ስሊሊቸው የንግዴ ምሌክቶች 

46. ማመሌከቻን ስሇመከፊፇሌ 

1. ማንኛውም አመሌካች የንግዴ ምሌክት ምዛገባው ከመከናወኑ በፉት በማናቸውም 

ጊዚ ማመሌከቻው በሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ በሆኑ የተሇያዩ ማመሌከቻዎች 

እንዱከፊፇሌ በጽሕፇት ቤቱ ሇዘሁ ዒሊማ የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት 

ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

2. አመሌካቹ እያንዲንደ የተከፊፇሇው ማመሌከቻ የሚሸፌናቸውን የዔቃዎች ወይም 

የአገሌግልቶች ዛርዛር መግሇጽ አሇበት፡፡ 
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3. የክፌፌለ ውጤት የሆነው እያንዲንደ ማመሌከቻ የመጀመሪያውን ማመሌከቻ ቀን 

እንዯያዖ ሆኖ እንዯተሇያየ ማመሌከቻ ይስተናገዲሌ፡፡ 

4. ማመሌከቻ ሇመከፊፇሌ ጥያቄ የቀረበው ማመሌከቻው ከታተመ በኋሊ ከሆነ 

በመጀመሪያው ማመሌከቻ ሊይ የቀረበው ተቃውሞ የክፌፌለ ውጤት በሆነው 

በእያንዲንደ ማመሌከቻ ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

47. የተሇያዩ ማመሌከቻዎችን ስሇማዋሃዴ 

1. የተሇያዩ ማመሌከቻዎችን ያቀረበ አመሌካች ጽሕፇት ቤቱ ማናቸውንም 

ማመሌከቻ የማሳተም ዛግጅቱን ከማጠናቀቁ በፉት በማንኛውም ጊዚ በጽሕፇት 

ቤቱ ሇዘሁ ዒሊማ የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት ማመሌከቻዎቹ እንዱዋሃደ 

ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የማዋሃዴ ጥያቄ የቀረበባቸው 

ማመሌከቻዎች፡- 

ሀ) አንዴ ዒይነት የንግዴ ምሌክትን የሚመሇከቱ ከሆነ፤ 

ሇ) አንዴ ዒይነት የማመሌከቻ ቀን ካሊቸው፤ እና 

ሏ) የውህዯት ጥያቄው በቀረበበት ወቅት በአንዴ ሰው ስም ተይዖው የሚገኙ 

ከሆነ፤  

ጽሕፇት ቤቱ ጥያቄውን ተቀብል ወዯ አንዴ ማመሌከቻነት ያዋህዲቸዋሌ፡፡ 

48. የተሇያዩ ምዛገባዎችን ስሇማዋሃዴ 

1. የሁሇት ወይም ከዘያ በሊይ የንግዴ ምሌክት ምዛገባዎች ባሇቤት የሆነ ሰው 

ምዛገባዎቹ ወዯ አንዴ ምዛገባ እንዱዋሃደ በጽሕፇት ቤቱ ሇዘህ ዒሊማ 

የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

2. ምዛገባዉ አንዴ አይነት የንግዴ ምሌክትን የሚመሇከት ከሆነ ጽሕፇት ቤቱ 

በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የቀረበውን ጥያቄ ተቀብል 

የተሇያዩትን ምዛገባዎች ወዯ አንዴ ምዛገባ ያዋህዲሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከሚዋሃደት ምዛገባዎች አንደ 

የብቸኝነት መብትን ያሇመጠየቅ መግሇጫ የያዖ ከሆነ ይኸው ገዯብ በተዋሃዯው 

ምዛገባም ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. የተዋሃደት ምዛገባዎች የተሇያየ የምዛገባ ቀናት ከኖራቸው ከምዛገባ ቀኖቹ 

ውስጥ የቅርብ ጊዚ የሆነው የተዋሃዯው ምዛገባ ቀን ይሆናሌ፡፡ 
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49. ተከታታይነት ስሊሊቸው የንግዴ ምሌክቶች ምዛገባ 

1. ተከታታይነት ያሊቸው የንግዴ ምሌክቶች ባሇቤት የሆነ ሰው የንግዴ ምሌክቶቹ 

በአንዴ ምዛገባ ውስጥ ተከታታይ ሆነው እንዱመዖገቡሇት በጽሕፇት ቤቱ ሇዘሁ 

ዒሊማ የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

2. ተከታታይ የተባሇው የእያንዲንደ የንግዴ ምሌክት ስዔሊዊ መግሇጫ በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከሚቀርበው ማመሌከቻ ጋር ተያይዜ መቅረብ 

አሇበት፡፡ 

3. ጽሕፇት ቤቱ የንግዴ ምሌክቶቹ ተከታታይነት ያሊቸው መሆናቸውን ሲያምን 

ማመሌከቻውን ተቀብል ተከታታይ አዴርጎ ይመዖግባቸዋሌ፡፡ 

50. ተከታታይነት ያሊቸው የንግዴ ምሌክቶች ማመሌከቻን ስሇመከፊፇሌ 

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 49 መሠረት ተከታታይነት ያሊቸው የንግዴ ምሌክቶችን 

ሇማስመዛገብ ማመሌከቻ ያቀረበ ሰው ጽሕፇት ቤቱ ማመሌከቻውን የማሳተም 

ዛግጅቱን ከማጠናቀቁ በፉት በማንኛውም ጊዚ በጽሕፇት ቤቱ ሇዘሁ ዒሊማ 

የተዖጋጀውን ቅጽ በመሙሊት ማመሌከቻው በሁሇት ወይም ከዘያ በሊይ በሆኑ 

የተሇያዩ ማመሌከቻዎች እንዱከፊፇሌ ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 46(2) የተዯነገገው ሁኔታ ከተሟሊ ጽሕፇት ቤቱ ጥያቄውን 

ተቀብል ማመሌከቻውን ይከፊፌሇዋሌ፡፡ 

ክፌሌ አሥራ አንዴ 

ስሇንግዴ ምሌክት ወኪልች 

51. ምዛገባ 

1. ከንግዴ ምሌክት ምዛገባና ጥበቃ ሂዯት ጋር በተያያዖ የንግዴ ምሌክት 

ባሇቤቶችን የመወከሌ አገሌግልት ሇመስጠት የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው በንግዴ 

ምሌክት ወኪሌነት መመዛገብ አሇበት፡፡ 

2. በንግዴ ምሌክት ወኪሌነት በጽሕፇት ቤቱ ሇመመዛገብ የሚፇሌግ አመሌካች፤- 

ሀ) መኖሪያ አዴራሻው በኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ፤ 

ሇ) ዔዴሜው ቢያንስ 21 ዒመት የሞሊው፤ 

ሏ) በኢትዮጵያ ውስጥ አገሌግልት ሇመስጠት ፇቃዴ ያሇው ጠበቃ ወይም 

አግባብ ባሇው ዖርፌ ቢያንስ መካከሇኛ የትምህርት ዯረጃ ያሇው፣ ከንግዴ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

597 

 

ምሌክት ጋር የተያያዖ ከሦስት ዒመት ያሊነሰ ሌምዴ ያሇውና በጽሕፇት ቤቱ 

የሚሰጠውን የብቃት መመዖኛ ያሇፇ ሰው፤ እና 

መ) ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ወይም በሚመሇከተው ተቆጣጣሪ አካሌ የተሰጠ 

የወንጀሌ ወይም የሙያ ሥነ-ምግባር ጉዴሇት ውሳኔ ሪከርዴ የላሇበት፤  

መሆን አሇበት፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ከፉዯሌ ተራ (ሀ) እስከ (መ) የተመሇከቱትን 

መስፇርቶች የሚያሟሊ ማንኛውም ሰው ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ 

የተመሇከተውን ክፌያ በመፇፀም ሇንግዴ ምሌክት ወኪልች የሚሰጠውን የብቃት 

መመዖኛ መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

4. ጽሕፇት ቤቱ ሇንግዴ ምሌክት ወኪልች የሚስጠውን የብቃት መመዖኛ 

በመመሪያ በሚወሰነው የጊዚ ሰላዲ መሠረት በዒመት ሁሇት ጊዚ ይሰጣሌ፡፡ 

52. የምዛገባ ምስክር ወረቀት 

1. ጽሕፇት ቤቱ የምዛገባ ማመሌከቻው በዘህ ዯንብ አንቀጽ 51 የተመሇከቱትን 

መስፇርቶች የሚያሟሊ ሆኖ ሲያገኘው ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ 

የተመሇከተውን ክፌያ በማስከፇሌ የአመሌካቹን ስም በንግዴ ምሌክት ወኪልች 

መዛገብ በማስፇር የምዛገባ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

2. የምዛገባ ምስክር ወረቀቱ፡- 

ሀ) የንግዴ ምሌክት ወኪለን ሙለ ስም፣ ዚግነት እና የመኖሪያና የሥራ 

አዴራሻ፤ 

ሇ) የምዛገባውን ቀን፤ እና 

ሏ) የምዛገባ የምስክር ወረቀት ሰጪውን ኃሊፉ ስምና ፉርማ፤  

የሚያካትት ይሆናሌ፡፡ 

3. የንግዴ ምሌክት ወኪሌ የምስክር ወረቀት ጸንቶ የሚቆየው ከተሰጠበት ቀን 

ጀምሮ ሇአንዴ ዒመት ይሆናሌ፡፡ 

53. የምዛገባ ዔዴሳት 

1. የንግዴ ምሌከት ወኪሌ ምዛገባን ሇማሳዯስ የሚቀርብ ማመሌከቻ በጽሕፇት ቤቱ 

ሇዘሁ ዒሊማ የተዖጋጀውን ፍርም በመሙሊት ምዛገባው ጸንቶ የሚቆይበት ጊዚ 

ካበቃ በኋሊ ባለት 30 ቀናት ውስጥ ሇጽሕፇት ቤቱ መቅረብ አሇበት፡፡ 
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2. ጽሕፇት ቤቱ የእዴሳት ማመሌከቻ ሲቀርብሇት በዘህ ዯንብ አንቀጽ 51(2) ተራ 

ፉዯሌ (ሀ) እና (መ) የተመሇከቱት መስፇርቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ ከዘህ ዯንብ 

ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ የተመሇከተውን ክፌያ በማስከፇሌ ምዛገባዉን አዴሶ 

የዔዴሳት የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡ 

3. የእዴሳት ማመሌከቻው በዘህ አንቀጽ ንዐስ  አንቀጽ (1) በተመሇከተዉ የጊዚ 

ገዯብ ውስጥ ካሌቀረበ  በሚቀጥለት 30 ቀናት ውስጥ ሉቀርብና  በዘህ ዯንብ 

አንቀጽ 56(3) መሠረት የሚወሰነው ተጨማሪ ክፌያ ተፇጽሞ ሉታዯስ ይችሊሌ፡፡  

54. የተመዖገቡ የንግዴ ምሌክት ወኪልችን ዛርዛር ስሇማሳተም 

ጽሕፇተ ቤቱ የተመዖገቡ የንግዴ ምሌክት ወኪልችን ዛርዛር በየዒመቱ ያሳተማሌ፡፡ 

ክፌሌ አሥራ ሁሇት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

55. መረጃ ስሇመጠየቅና ማግኘት 

ማንኛውም የሚመሇከተዉ ሰው ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖዉ ሠንጠረዥ መሠረት 

የተወሰነውን ክፌያ ሇመፇጸም፡- 

1. የንግዴ ምሌክት ፌሇጋ ተዯርጎ የፌሇጋ ሪፕርቱ እንዱሰጠው፤ ወይም 

2. የንግዴ ምሌክቶች መዛገብን ወይም በጽሕፇት ቤቱ ሇሕዛብ ክፌት የተዯረጉ 

ላልች ሪከርድችንና ሰነድችን ሇመመሌከትና ቅጂዎቻቸዉ እንዱሰጡት፤ 

በጽሐፌ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

56. የአገሌግልት ክፌያዎች 

1. በአዋጁና በዘህ ዯንብ መሠረት ጽሕፇት ቤቱ ሇሚሰጣቸዉ አገሌግልቶች 

የሚፇጸሙ ክፌያዎች ከዘህ ዯንብ ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ በተመሇከቱት 

ተመኖች መሠረት ይከፇሊለ። 

2. የሚሰጠዉ አገሌግልት ምዴባቸዉ ከአንዴ በሊይ የሆነ እቃዎችን ወይም 

አገሌግልቶችን የሚሸፌን የንግዴ ምሌክት የሚመሇከት ሲሆን ሇእያንዲንደ 

ተጨማሪ ምዴብ በሠንጠረዟ የተመሇከተዉ ክፌያ 50 በመቶ በተጨማሪነት 

ይከፇሊሌ፡፡ 

3. በአዋጁ ወይም በዘህ ዯንብ የተወሰነው መዯበኛው የማሳዯሻ ጊዚ ካሇፇ በኃሊ 

ዖግይቶ ሇሚፇፀም ማንኛውም የምዛገባ እዴሳት በሰንጠዟ የተመሇከተው አግባብ 

ያሇው ክፌያ 50 በመቶ በተጨማሪነት ይከፇሊሌ፡፡ 
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57. ስሇጊዚ ገዯቦች አቆጣጠር 

በአዋጁ ወይም በዘህ ዯንብ በተመሇከተ የጊዚ ገዯብ ያበቃበት ቀን በስራ ቀን ሊይ 

ያሌዋሇ እንዯሆነ ገዯቡ የሚያበቃዉ በሚቀጥሇዉ የስራ ቀን ይሆናሌ፤ 

58. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

1. ይህ ዯንብ ከጸናበት ቀን በፉት ቀርበዉ በመታየት ሊይ ያለ የንግዴ ምሌክት 

ምዛገባ ማመሌከቻዎች ሲሠራበት በቆየው ስርዒት መሠረት ፌጻሜ ያገኛለ፤ 

ሆኖም ገና ያሌተፇፀሙ የአገሌግልት ክፌያዎችን በሚመሇከት ከዘህ ዯንብ ጋር 

በተያያዖዉ ሠንጠረዥ የተወሰኑት ሰነድች ተፇፃሚ ይሆናለ። 

2. ይህ ዯንብ ከጸናበት ቀን በፉት የተመዖገቡ የንግዴ ምሌክት ወኪልች ጽሕፇት 

ቤቱ በመመሪያ በሚወስነዉ የጊዚ ገዯብ ውስጥ በዘህ ዯንብ የተዯነገጉትን 

መስፇርቶች አሟሌተዉ እንዯገና መመዛገብ አሇባቸው። 

59. መመሪያ የማዉጣት ስሌጣን 

ጽሕፇት ቤቱ አዋጁንና ይህን ዯንብ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

60. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዚ 

ይህ ዯንብ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

 

አዱስ አበባ ታህሳስ 15 ቀን 2005 ዒ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ሰንጠረዥ 

የአገሌግልት ክፌያዎች 

ተ.ቁ የአገሌግልቱ ዒይነት 
ክፌያ 

(ብር) 

1 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻ 1750.00 

2 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻ ማሻሻያ  350.00 

3 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ መቃወሚያ 1500.00 

4 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ 3000.00  

5 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ ዔዴሳት ማመሌከቻ  1300.00 

6 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ ዔዴሳት 2200.00 

7 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማሻሻያ ማመሌከቻ 350.00 

8 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማሻሻያ  360.00  

9 ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ ምትክ የምስክር ወረቀት 495.00 

10 
ሇንግዴ ምሌክት ምዛገባ የማሰረዛ ወይም ፇራሽ የማስዯረግ 

ማመሌከቻ  
2600.00  

11 ሇንግዴ ምሌክት ባሇቤትነት መተሊሇፌ ምዛገባ  1300.00  

12 ሇንግዴ ምሌክት የፌቃዴ ውሌ ምዛገባ 1300.00  

13 ሇንግዴ ምሌክት ፇቃዴ ውሌ መሠረዛ ምዛገባ 450.00  

14 የንግዴ ምሌክት ምዛገባ ማመሌከቻዎችን ሇመከፊፇሌ (የክፌፌለ 

ውጤት ሇሆነው ሇእያንዲንደ ማመሌከቻ) 

 

350.00  

15 የንግዴ ምሌክት ምዛገባዎችን ወይም የምዛገባ ማመሌከቻዎችን 

ሇማዋሀዴ  

(ሇእያንዲንደ ምዛገባ ወይም ማመሌከቻ) 

350.00  

16 ሇንግዴ ምሌክት ወኪሌ ምዛገባ ማመሌከቻ 315.00  

17 ሇንግዴ ምሌክት ወኪልች ብቃት መመዖኛ  270.00  

18 ሇንግዴ ምሌክት ወኪሌ ምዛገባ 1350.00  

19 ሇንግዴ ምሌክት ወኪሌ ምዛገባ ዔዴሳት  1125.00   

20 ሇጊዚ ገዯብ ማራዖሚያ ማመሌከቻ  500.00 
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ተ.ቁ የአገሌግልቱ ዒይነት 
ክፌያ 

(ብር) 

21 ሇተመዖገቡ የንግዴ ምሌክቶች የማጣራት ፌሇጋ 450.00   

22 የጽሕፇት ቤቱን ሪኮርድችና ሰነድች ሇመመሌከት  150.00 

23 ሇሪኮርድችና ሰነድች ቅጂ (በገጽ) 10.00 
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ሏ/ ጥራትና ዯረጃዎች 

የመንግሥት ማስታወቂያ ቁጥር 6/1934 ዒ.ም 

አዱሱን ዯንበኛ ሰዒት በኢትዮጵያ ስሇመከተሌ የወጣ ማስታወቂያ 

ሦስት ሰዒት ከሚቀዴመው ከዯንበኛ ከግሪኒቢች የሰዒት አቆጣጠር ጋር የተስማማ እንዱሆን 

ከነሏሴ 11 ቀን 1934 ዒ.ም ከእኩሇ ላሉት ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰዒቶች ሁለ 

ከቀዴሞው ሌክ ሩብ ሰዒት እንዱቀዴሙ መዯረጉን እናስታውቃሇን፡፡ 

አዱስ አበባ ነሏሴ 10 ቀን 1934 ዒ.ም 

ጸ.ት.ወ.ጊዮርጊስ 

የጽሕፇት ሚኒስትር 
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የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 431/1965 ዒ.ም 

የሚዙንና የመሥፇሪያ ዯንብ 

1. አውጭው ባሇሥሌጣን 

የንግዴ፤ እንደስትሪና ቱሪዛም ሚኒስትር በቁጥር 208/1955 ዒ.ም (እንዯተሻሻሇ) 

በወጣው የሚዙንና የመሥፇሪያ አዋጅ (ከዘህ ቀጥል አዋጅ እየተባሇ በሚጠራው) 

በአንቀጽ 13 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት በዯረጃዎች ምዯባ ቦርዴ አሳሳቢነት 

ይህንን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡  

2. አጭር አርእስት 

ይህ ዯንብ “የ1965 ዒ.ም የሚዙንና የመሥፇሪያ ዯንብ” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

3. የተሻረ ዯንብ 

በሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 333/1960 ዒ.ም የወጣው የሚዙንና የመሥፇሪያ 

ዯንብ ተሽሮ በዘህ ዯንብ ተተክቷሌ፡፡  

4. ትርጓሜ  

በዘህ ዯንብ ውስጥ፣  

1. “ዴርጅት” ማሇት የኢትዮጵያ ዯረጃዎች መዲቢ ዴርጅት ነው፡፡124 

2. “ኢንስፓክተር” ማሇት በአዋጁ አንቀጽ 11 በተመሇከተው መሠረት የእንስፓክተር 

ተግባር እንዱያከናውን በዴርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ሥሌጣን የተሰጠው 

ማናቸውም ሰው ነው፡፡125 

3. “የመሥፇሪያ መሣሪያ” ማሇት የክብዯት፣ የርዛመት፣ የይዜታ፣ የጉሌበት፣ የጊዚ፣ 

የሙቀት ሌክ ወይም የላልች ዴርጅቱ የሚወስናቸው መጠኖች መሥፇሪያ 

መሣሪያ ነው፡፡  

4. “ማመሳከሪያ መዯበኛ መሣሪያዎች” ማሇት ዴርጅቱ የሚኖሩትና የሚጠብቃቸው 

መዯበኛ መሥፇሪያዎች ወይም የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ናቸው፡፡  

                                                           
124 በ22/12 (2008) አ. 916 አንቀፅ 22/9/ መሰረት “የስነ ሌክ ስርዒት ይዖረጋሌ” ተብል ስሌጣኑ ሇንግዴ 
ሚኒስቴር የተሰጠው በመሆኑ “ዴርጅት” የሚሇዉ “ንግዴ ሚኒስቴር” በሚሌ ይነበብ፡፡ 
125 በ22/12 (2008) አ. 916 አንቀፅ 22/9/ መሰረት “የስነ ሌክ ስርዒት ይዖረጋሌ” ተብል ስሌጣኑ ሇንግዴ 
ሚኒስቴር የተሰጠው በመሆኑ “ሚኒስቴሩ ሇኢንስፓክቴሩ ስሌጣን ይሰጣሌ” በሚሌ ይነበብ፡፡ 
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5. “የመቆጣጠሪያ መዯበኛ መሣሪያዎች” ማሇት ሇመገበያያ የሚያገሇግለትን 

የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ትክክሇኛነት ሇመመርመርና ሇማረጋገጥ ዴርጅቱ 

የሚኖሩትና እንስፓክተሮች የሚጠቀሙባቸው መዯበኛ የመሥፇሪ መሣሪያዎች 

ናቸው፡፡  

6. “የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ሻጭ” ማሇት ሥራው አዴርጎ ትርፌ ሇማግኘት 

የመሥፇሪያ መሣሪያዎችን ሇተጠቃሚዎች የሚሸጥ ወይም በላሊ አኳኋን 

የሚያስተሊሌፌ ማናቸውም ሰው ነው፡፡  

7. “ተጠቃሚ” ማሇት በንግዴ ሥራ ሊይ በመሥፇሪያ መሣሪያ የሚጠቀም ወይም 

ሇዘሁ ጉዲይ የሚያገሇግሌ የመሥፇሪያ መሣሪያ በቁጥጥሩ ሥር ያሇው 

ማናቸውም ሰው ነው፡፡ ነገር ግን ሇግሌ ቤት አገሌግልት ጉዲይ በመሥፇሪያ 

መሣሪያ የሚጠቀመውን ሰው አይጨምርም፡፡  

8. “ምርመራ” ማሇት ማናቸውም የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ትክክሇኛነታቸውና 

ላልችም ግዳታዎች ሁለ ከተገቢዎቹ የኢትዮጵያ ዯረጃዎች ጋር 

ሇመስማማታቸው በእንስፓክተር የሚመረመርበት ሥርዒት ነው፡፡  

9. “ማረጋገጥ” ማሇት እንስፓክተር ማናቸውንም የመሥፇሪያ መሣሪያ መርምሮ 

ትክክሇኛና ከተገቢዎች የኢትዮጵያ ዯረጃዎች ጋር የሚስማማ ሆኖ ካገኘው በኋሊ 

በመሥፇሪያው መሣሪያ ሊይ የዯረጃዎች ማኅተምን የሚያትምበት ሥርዒት ነው፡፡  

5. የመጀመሪያ ምርመራና ማረጋገጫ  

የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ሠሪ፣ አስመጪ ወይም ሻጭ በዘህ ዯንብ በአንቀጽ 11 እና 

12 በተመሇከተው መሠረት ማናቸውም የመሥፇሪያ መሣሪያ በእንስፓክተር 

ተመርምሮ ካሌተረጋገጠ በስተቀር የተባሇውን የመሥፇሪያ መሣሪያ ሇማናቸውም 

ተጠቃሚ መሸጥ ወይም በማናቸውም አኳኋን ማስተሊሇፌ አይችሌም፡፡  

6. በመሥፇሪያ መሣሪያዎች የሚነግደ ሰዎች ግዳታ  

1. ማናቸውም የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ሠሪ፣ አስመጪ ወይም ሻጭ፣ የሸጣቸውን 

ወይም ሇላሊ ሰው ያስተሊሇፊቸውን የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ዛርዛር ሁለ 

መዛግቦ መያዛ አሇበት፡፡  

2. ማናቸውም የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ሠሪ፣ አስመጪ ወይም ሻጭ፣ መስከረም፣ 

ታኅሣሥ፣ ሚያዛያና ሰኔ በገባ በሰባት ቀን ውስጥ ባሇፈት ሦስት ወሮች በእጁ 
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የነበሩትን የሸጣቸውን ወይም ሇላሊ ሰው ያስተሊሇፊቸውን የመሥፇሪያ 

መሣሪያዎች ሁለ የሚያስረዲ መግሇጫ ሇዴርጅቱ ማቅረብ አሇበት፡፡  

7. የምርመራ ማስታወቂያ  

1. ዴርጅቱ አስፇሊጊ መስል እንዯታየው ተጠቃሚዎች የመሥፇሪያ 

መሣሪያዎቻቸውን የሚያስመረምሩበትንና ማረጋገጫ የሚያገኙበትን ቀበላ 

ወይም ቀበላዎች እንዱሁም የምርመራውንና የማረጋገጡን ሥራ ሇማከናወን 

እንስፓክተር የሚገኝባቸውን ቀኖችና ሥፌራዎች በመግሇጽ በብዙት በሚሰራጭ 

ጋዚጣ በአማርኛና በእንግሉዛኛ ማስታወቂያ ያወጣሌ፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በሚወጣው ማስታወቂያ ዴርጅቱ 

የሚያስታውቀው ጊዚ ከማሇፈ በፉት በተወሰነው ቀበላ ወይም ቀበላዎች የሚገኝ 

ተጠቃሚ ሁለ በእጁ የሚገኙትን የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ብዙትና ዒይነት 

በመግሇጽ የመሥፇሪያ መሣሪያዎቹ እንዱመረመሩሇትና እንዱረጋገጡሇት 

ሇእንስፓክተር ማመሌከት አሇበት፡፡  

8. የመሥፇሪያ መሣሪያዎችን ያሊስመረመሩ ተጠቃሚዎች  

1. በዘህ ዯንብ በአንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ዴርጅቱ የወሰነው ጊዚ ካሇፇ 

በኋሊ እንስፓክተር ማናቸውም ያሌተረጋገጠ የመሥፇሪያ መሣሪያ በተወሰነው 

ቀበላ ወይም ቀበላዎች ውስጥ ሇንግዴ ሥራ ሲያገሇግሌ ያገኘ እንዯሆነ በዘህ 

ዯንብ መሠረት እስኪረጋገጥ ዴረስ በመሥፇሪያ መሣሪያው እንዲይሠራበት 

ይከሇክሊሌ፡፡ እንስፓክተሩም ጉዲዩን ሇዴርጅቱ ያስታውቃሌ፣ ዴርጅቱም 

በተጠቃሚው ሊይ ክስ እንዱቀርብበት ማዖዛ ይችሊሌ፡፡ 

2. የንግዴ ሥራ በሚከናወንበት ማናቸውም ቀበላ በእንስፓክተር የተገኘ ማናቸውም 

የመሥፇሪያ መሣሪያ ሇተባሇው የንግዴ ሥራ አገሌግልት የሚውሌ ሆኖ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

9. የተጠቃሚዎች ግዳታ  

1. የመሥፇሪያ መሣሪያ ሇምርመራ የሚያቀርብ ማናቸውም ተጠቃሚ፤ 

ሀ) የመሥፇሪያ መሣሪያውን በንጹሕ ሁኔታ ማዖጋጀት፤ 

ሇ) እንስፓክተሩ የመሥፇሪያ መሣሪያውን ሌዩ ሌዩ ክፌልች መመርመር 

እንዱችሌ የመሥፇሪያ መሣሪያውን በሚገባ ማዖጋጀት፤ እና  
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ሏ) የመሥፇሪያ መሣሪያውን በመመርመር ረገዴ መዯረግ የሚገባውን 

ማናቸውንም ተግባር በፌጥነትና በሚገባ ሇማከናወን እንዱቻሌ በቂ ሠራተኛ 

ማቅረብ  አሇበት፡፡   

2. ማናቸውም የመሥፇሪያ መሣሪያ ከተመረመረና ከተረጋገጠ በኋሊ ትክክሇኛነቱን 

የሚያፊሌስ ጉዴሇት በማናቸውም ጊዚ የዯረሰበት እንዯሆነ የመሥፇሪያ 

መሣሪያው እንዱታዯስ፣ እንዱመረመርና እንዯገና እንዱረጋገጥ የተባሇው 

የመሥፇሪያ መሣሪያ ተጠቃሚ ሁኔታውን ሇእንስፓክተር ወዱያውኑ ማስታወቅ 

አሇበት፡፡ 

10. የመመርመሪያ መዯበኛ መሣሪያዎች 

1. እንስፓክተር የመሥፇሪያ መሣሪያዎችን በሚመረምርበት ጊዚ ሁለ 

በመቆጣጠሪያ መዯበኛ መሣሪያዎች መጠቀም አሇበት፡፡ 

2. ማናቸውም ተጠቃሚ በመቆጣጠሪያ መዯበኛ መሣሪያዎች ተጠራጥሮ ክርክር 

ቢያነሣ የማመሳከሪያ መዯበኛ መሣሪያዎች የመጨረሻ ማስረጃ ይሆናለ፡፡  

3. ዴርጅቱ የመቆጣጠሪያ መዯበኛ መሣሪያዎችን ሁለ ከማመሳከሪያ መዯበኛ 

መሣሪያዎች ጋር ቢያንስ በዒመት አንዴ ጊዚ በማነጻጸር እንዱረጋገጡ    

ያዯርጋሌ፡፡  

11. የምርመራ ውጤቶች 

1. የመሥፇሪያ መሣሪያ ተመርምሮ ትክክሇኛ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ እንስፓክተሩ 

በዘህ ዯንብ አንቀጽ 12 በተመሇከተው መሠረት ይፇጽማሌ፡፡  

2. የመሥፇሪያ መሣሪያ ተመርምሮ ትክክሇኛ ሳይሆን ቢገኝ የመሥፇሪያ 

መሣሪያውን ተጠቃሚ ጉዴሇቱን እንስፓክተሩ በሚወስነው ተገቢ ጊዚ ውስጥ 

እንዱያስተካክሌና እንዯ አስፇሊጊነቱ የመሥፇሪያ መሣሪያውን በማሸግ ወይም 

ትክክሇኛ አሇመሆኑን ሇመግሇጽ በመሥፇሪያ መሣሪያ ሊይ በማተም ወይም በሊዩ 

ሊይ የማይሠራበት የሚሌ ማስጠንቀቂያ በመሇጠፌ የተባሇው ትክክሇኛ ያሌሆነ 

የመሥፇሪያ መሣሪያ እንዲይሠራበት ያዯርጋሌ፡፡ ከተወሰነው ጊዚ በኋሊ ጉዴሇቱ 

ያሌተስተካከሇ እንዯሆነና እንስፓክተሩ ትክክሇኛ ያሌሆነው የመሥፇሪያ መሣሪያ 

የንግዴ ሥራ ሲሠራበት ያገኘ እንዯሆነ ትክክሇኛ ያሌሆነውን የመሥፇሪያ 

መሣሪያ ይይዛና ይህንኑ ሁኔታ ሇዴርጅቱ ያስታውቃሌ፡፡ 
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3. ትክክሇኛ ሆኖ ያሌተገኘና እንስፓክተሩ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት 

ምሌክት ያዯረገበት የመሥሪያ መሣሪያ ከተስተካከሇ በኋሊ በእንስፓክተሩ 

ተመርምሮ ትክክሇኛ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ እንስፓክተሩ በተባሇው የመሥፇሪያ 

መሣሪያ ሊይ የተዯረገውን እሽግ፣ ማኅተም ወይም ማስጠንቀቂያ ያነሳና በዘህ 

ዯንብ አንቀጽ 12 መሠረት የመሥፇሪያ መሣሪያውን ያረጋግጣሌ፡፡ 

12. የመሥፇሪያ መሣሪያዎች መረጋገጥ  

1. እንስፓክተሩ የመረመራቸውንና ያረጋገጣቸውን የመሥፇሪያ መሣሪያዎች 

ተጠቃሚዎች ስምና አዴራሻ፣ ምርመራና ማረጋገጫ የተከናወነበትን ቀንና 

እንዱሁም የተመረመሩትን የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ዒይነትና ብዙት 

የሚመዖግብበት የምርመራና የማረጋገጫ መዛገብ ይይዛና ስሇእያንዲንደ 

ተጠቃሚ የሚያሰፌረውን ማስረጃ ሁለ በፉርማው ያረጋግጣሌ፡፡  

2. እንስፓክተሩ፤ 

ሀ) የመሥፇሪያው መሣሪያ ተጠቃሚ በዘህ ዯንብ በሠንጠረዥ (1) የተወሰነውን 

ተገቢ ያገሌግልት ዋጋ የከፇሇ መሆኑን፤ እና  

ሇ) የመሥፇሪያው መሣሪያ ዴርጅቱ ካወጣቸው ከተገቢዎቹ የኢትዮጵያ 

ዯረጃዎች ጋር የሚስማማ መሆኑን ሲረዲ፤  

ዴርጅቱ ያወጣውን የዯረጃዎች ማኅተም በመሥፇሪያ መሣሪያው በተገቢ ሥፌራ 

ሊይ በማተም የተባሇውን የመሥፇሪያ መሣሪያ ያረጋግጣሌ፡፡  

3. በተጨማሪ በኢትዮጵያ ዖመን አቆጣጠር የዒመተ ምሕረቱን የመጨረሻ ሁሇት 

አኀዜች በክብ ውስጥ አዴርጎ በመሥፇሪያ መሣሪያው ሊይ በማመሌከት 

የመሥፇሪያ መሣሪያው የተረጋገጠበት ዒመተ ምሕረት መገሇጽ አሇበት፡፡ 

13. የመሥፇሪያ መሣሪያዎች እንዯገና መረጋገጥ  

1. ዴርጅቱ የተረጋገጡት የመሥፇሪያ መሣሪያዎች ሁለ እንዯ ዒይነታቸውና 

እንዯየአገሌግልታቸው መጠን ከዒመት ባሊነሰና ከሶስት ዒመት ባሌበሇጠ ጊዚ 

ውስጥ አንዴ ጊዚ እንዱመረመሩና እንዯገና እንዱረጋገጡ ያዯርጋሌ፡፡  

2. ዴርጅቱ የመሥፇሪያ መሣሪያዎች በንግዴ ሥራ ወዯሚያገሇግለበት ሥፌራ 

በማናቸውም ጊዚ በዴንገት እንስፓክተር ሇመሊክ ይችሊሌ፡፡  
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3. የመሥፇሪያ መሣሪያ እንዯገና በሚመረመርበት ጊዚ ትክክሇኛ ሆኖ የተገኘ 

እንዯሆነ እንስፓክተሩ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 12 በተመሇከተው መሠረት 

አስፇሊጊውን ከፇጸመ በኋሊ የመሥፇሪያ መሣሪያውን እንዯገና ያረጋግጣሌ፡፡  

4. የመሥፇሪያ መሣሪያ እንዯገና በሚመረመርበት ጊዚ ትክክሇኛ ሳይሆን የተገኘ 

እንዯሆነ እንስፓክተሩ ከዘህ ቀዯም የተዯረጉትን የማረጋገጫ ማኅተሞች ሁለ 

ከመሥፇሪያ መሣሪያው ሊይ ያነሳና በዘህ ዯንብ አንቀጽ 11 ንዐስ አነቀጽ (2) 

እና (3) መሠረት አስፇሊጊውን ይፇጽማሌ፡፡  

14. የማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

የመሥፇሪያ መሣሪያ ከተረጋገጠ በኋሊ የመሥፇሪያ መሣሪያው ተጠቃሚ ሲጠይቅ 

እንስፓክተሩ በዘህ ዯንብ በሠንጠረዥ 2 በተወሰነው ቅጽ ሇተጠቃሚው የማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት እንዱሰጠው ያዯርጋሌ፡፡   

15. የአገሇግልት ዋጋ 

1. ሀ) በዘህ ዯንብ አንቀጽ 5 መሠረት የመሥፇሪያ መሣሪያ መጀመሪያ  

 በሚረጋገጥበት ጊዚ የመሥፇሪያ መሣሪያውን ሠሪ፣ አስመጪ ወይም ሻጭ፤ 

 እና  

ሇ) ሇንግዴ አገሌግልት የሚውሌ የመሥፇሪያ መሣሪያ በሚመረመርበትና 

በሚረጋገጥበት ጊዚ ተጠቃሚው፤  

ሇእያንዲንደ የተረጋገጠ የመሥፇሪያ መሣሪያ በዘህ ዯንብ በሠንጠረዥ 1 

የተወሰነውን የአገሇግልት ዋጋ መክፇሌ አሇበት፡፡  

2. ስሇተከፇሇውም የአገሌግልት ዋጋ ዯንበኛ ዯረሰኝ መስጠት አሇበት፡፡  

16. ቅጣት 

የዘህን ዯንብ ውሳኔዎች የተሊሇፇ በአዋጁ አንቀጽ 12 መሠረት ይቀጣሌ፡፡  

17. ዯንቡ የሚጸናበትን ቀን 

ይህ ዯንብ በነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ የካቲት 30 ቀን 1965 ዒ.ም 

ከተማ ይፌሩ 

የንግዴ እንደስትሪና የቱሪዛም ሚንሰትር 
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ሠንጠረዥ 1 

የመሥፇሪያ መሣሪያዎችን ሇማስመርመርና ሇማረጋገጥ 

የሚከፇሇውን ሌክ የሚያሳይ ሠንጠረዥ 

1. የርዛመት መሥፇሪያዎች  

ሀ/ ተራ መሥፇሪያዎች         የኢት.$ 

    ሇእያንዲንደ መሥፇሪያ እስከ 2 ሜትር   0.25 

ከ2 ሜትር በሊይ እስከ 5 ሜትር    0.50 

ከ5 ሜትር በሊይ እስከ 10 ሜትር    1.00 

ከ1ዏ ሜትር በሊይ እስከ 50 ሜትር    3.00 

ከ5ዏ ሜትር በሊይ      5.00 

ሇ/ የአውቶማቲክ መሥፇሪያዎች፣  

ሇእያንዲንደ መሥፇሪያ መሣሪያ    50.00 

2. ክብዯት ማነጻጸሪያዎች  

ሀ/ ተራ የንግዴ ክብዯት ማነጻጸሪያዎች  

ሇእያንዲንደ ክብዯት ማነጻጸሪያ፡- 

ከ1 ግራም እስከ 1 ኪል ግራም     0.25 

ከ1 ኪል ግራም በሊይ እስከ 1ዏ ኪል ግራም   0.50 

ከ1ዏ ኪል ግራም በሊይ እስከ 5ዏ ኪል ግራም  2.00 

ከ5ዏ ኪል ግራም በሊይ      3.00 

ሇ/ ረቂቅና ሜትሪክ ካራት ክብዯት ማነጻጸሪያዎች  

ሇእያንዲንደ የክብዯት ማነጻጸሪያ    1.00 

3. ሚዙኖች፣  

ሀ/ ከአውቶማቲክ መመዖኛ መኪናዎችና ባሇማቋረጥ በመሥራት ከሚጀምሩ መመዖኛ 

መኪናዎች በስተቀር ላልች ሚዙኖች እንዱሁም በሙለ ወይም በከፉሌ 

በራሳቸው አማካይነት የሚያመሇክቱ ሚዙኖች፣          የኢት.$  

እስከ 1ዏ ኪል ግራም                6.00 

ከ1ዏ ኪል ግራም በሊይ እስከ 5ዏ ኪል ግራም    8.00 

ከ5ዏ ኪል ግራም በሊይ እስከ 1 ቶን      10.00  
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ሇ/ ሇከፌተኛ ንግዴና የእንደስትሪ ሥራ የሚያገሇግለ፣ 

ከ1 ቶን በሊይ እስከ 5 ቶን    20.00 

ከ5 ቶን በሊይ እስከ 1ዏ ቶን    50.00 

ከ10 ቶን በሊይ እስከ 50 ቶን    70.00 

ከ5ዏ ቶን በሊይ      100.00 

ሏ/ አውቶማቴክ ሚዙኖች፣  

   እስከ 5 ኪል ግራም       10.00 

ከ5 ኪል ግራም በሊይ እስከ 5ዏ ኪል ግራም   20.00 

ከ5ዏ ኪል ግራም በሊይ እስከ 1 ቶን     30.00 

ከ1 ቶን በሊይ እስከ 5 ቶን      50.00 

ከ5 ቶን በሊይ እስከ 1ዏ ቶን      70.00 

ከ1ዏ ቶን በሊይ            100.00 

መ/ ባሇማቋረጥ በመሥራት የሚዯምሩ መመዖኛ መኪናዎች፣  

   ማናቸውም ይዜታ ሊሇው ሇእያንዲንደ መመዖኛ መኪና      100.00 

ሠ/ ማናቸውም ሚዙን በተጨማሪ ዋጋን በገንዖብ አስሌቶ እንዱያመሇክት የተሠራ 

ከሆነ፣ ዋጋ አመሌካቹን ክፌሌ ሇመመርመርና ሇማረጋገጥ የኢት/$ 2.00 

የአገሌግልት ዋጋ መክፇሌ አሇበት፡፡  

4. የፇሳሾች መሥፇሪያ መሣሪያዎች  

ሀ/ የይዜታ መሥፇሪያዎች፣  

1. ተራ የንግዴ የይዜታ መሥፇሪያ  

ሇእያንዲንደ መሥፇሪያ፡-  

እስከ 20 ሉትር      3.00  

ከ2 ሉትር በሊይ እስከ 1ዏዏ ሉትር    5.00 

ከ100 ሉትር በሊይ እስከ 500 ሉትር        10.00 

ከ5ዏዏ ሉትር በሊይ እስከ 1000 ሺህ ሉትር       20.00 

ከ1000 ሉትር በሊይ ሇሆነ፤ ሇተጨማሪው  

በ1000 ሉትር የኢት. 5 ብር ሑሳብ መሠረት፡፡  

2. ረቂቅ የይዜታ መሥፇሪያዎች፣  
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ማናቸውም ይዜታ ያሇው፣ እያንዲንደ    5.00 

3. ተንቀሳቃሽ (ሞባይሌ) የፇሳሽ ማጓጓዡዎች  

ሇእያንዲንደ       100.00 

 ሇ/ የፇሳሽ ሜትሮች  

   ሇእያንዲንደ መሣሪያ፡-  

1. የነዲጅ ፕምፕች       25.00 

2. ሇንግዴ አገሌግልት የሚውለ ላልች ከፌተኛ  

የፇሳሽ ሜትሮች       50.00 

3. ሇእንደስትሪ አገሌግልት የሚውለ የፇሳሽ ሜትሮች  100.00 

ሠንጠረዥ 2 

የማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ቅጽ 

በኢትዮጵያ ዯረጃዎች መዲቢ ዴርጅት 

የሚዙንና መሥፇሪያ መቆጣጠሪያ ክፌሌ 

የማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

ስም፡ ---------------------------------------------------------------------------- 

አዴራሻ፡ ----------------------------------------------------------------------- 

የፕስታ ሳጥን ቁጥር፡ ---------------------- የቴላፍን ቁ/ --------------- 

ሕጋዊ አቋም፡ ---------------------------------------------------------------- 

የንግዴ ሥራ፡ ---------------------------------------------------------------- 

የአገር ውስጥ ወይም የውጪ አገር ንግዴ ፇቃዴ ቁጥር ወይም የንግዴ መዛገብ ቁጥር  

ቁጥሮች፡ --------------------------------------------------------------------- 

ሇንግዴ ሥራ የሚጠቀምባቸው ቀጥል የተዖረዖሩት የመሥፇሪያ መሣሪያዎች፡ ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

በቁጥር 208/1955 ዒ.ም በወጣው የሚዙንና መሥፇሪያ አዋጅና እንዱሁም በቁጥር 

431/1965 ዒ.ም በወጣው የሚዙንና መሥፇሪያ ዯንብ መሠረት ተመርምረው ትክክሇኛ 

መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡  
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ቀን -------------------------     ቀን ------------------------- 

ፉርማ ---------------------        ፉርማ ------------------------- 

(እንስፓክተር)      (ስሇ/ ዋና ሥራ አስኪያጅ)  

    (ኦፉሴሌ ማኅተም) 
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የዯንብ ቁጥር 13/1982 

የዯረጃዎች ማኅተም እና የአገሌግልት ዋጋ ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ 

“ኢትዮጵያ ትቅዯም” 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመስተዲዴሩን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ 

ቁጥር 8/1980 አንቀጽ 4(2) መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡  

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የዯረጃዎች ማኅተም እና የአገሌግልት ዋጋ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ ቁጥር 13/1982” ተብል ሉጠቀስ ይቻሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ 

በዘህ ዯንብ ውስጥ፣  

1. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ ዯረጃዎች መዲቢ ባሇሥሌጣን ነው፣126  

2. “ዯረጃ” ማሇት የዔቃዎችን፣ የአሠራሮችንና የአዖገጃጀቶችን ጥራት፣ ዯኅንነትና 

ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ እንዱሁም የዔቃዎችን የዒይነት ብዙትና የአመራረት ዖዳ 

ወይም አሠራሮችንና አዖገጃጀቶችን ሥርዒት ሇማስያዛ የሚያገሇግሌ መመዖኛ 

ነው፣127  

3. “የኢትዮጱያ ዯረጃዎች” ማሇት ማናቸውም ባሇሥሌጣኑ አጽዴቆ የሚያወጣቸው 

ዯረጃዎች ናቸው፣  

4. “ዔቃዎች” ምርቶችን፣ ሸቀጦችንና መሣሪያዎችን ይጨምራሌ፣  

5. “ነጋዳ” ማሇት አግባብ ካሇው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ፇቃዴ ተሰጥቶት 

ወይም በሕግ ተቋቁሞ በንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው ሲሆን 

የኅብረት ሥራ ማኅበራትንም ይጨምራሌ፣ 

6. “አምራች” ማሇት አግባብ ካሇው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ፇቃዴ ተሰጥቶት 

ወይም በሕግ ተቋቁሞ በማምረት ሥራ ሊይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው ሲሆን 

የኅብረት ሥራ ማኅበራትንም ይጨምራሌ፡፡  

                                                           
126 በ17/13 (2003) ዯ. 193 መሠረት ስራዉ የሚከናወነዉ በኢትዮጵያ የዯረጃዎች ኤጀንሲ በመሆኑ 
“ኢትዮጵያ የዯረጃዎች ኤጀንሲ” በሚሌ ይነበብ፡፡ 
127 በ17/13 (2003) ዯ. 193 አንቀፅ 2 (3) የተሰጠዉን ትርጓሜ ተመሌከት፡፡ 
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7. “ሰው” ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው 

አካሌ ነው፣  

8. “ማኅተም” ማሇት በዘህ ዯንብ አንቀጽ 3 የተመሇከተው የዯረጃዎች ማኅተም ነው፣  

9. “የማኅተሙ ተጠቃሚ” ማሇት በዘህ ዯንብ መሠረት በዯረጃዎች ማኅተም 

ሇመጠቀም ፇቃዴ የተሰጠው አምራች ወይም ነጋዳ ነው፣  

10.  “ምርመራ” ማሇት ዔቃዎች ከኢትዮጵያ ዯረጃዎች ጋር የሚስማሙ መሆናቸውን 

ሇማረጋገጥ ባሇሥሌጣኑ የሚያካሂዯው ምርመራና የሚያዯርገው ፌተሻ ነው፣  

11.  “የመሸጫ ዋጋ” ማሇት የማኅተሙ ተጠቃሚ ዔቃዎቹን የሚሸጥበት እንዯነገሩ 

ሁኔታ የጅምሊ ወይም የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ነው፣  

12.  “ፇቃዴ” ማሇት በዯረጃዎች ማኅተም ሇመጠቀም በዘህ ዯንብ መሠረት 

በባሇሥሌጣኑ የተሰጠ ፇቃዴ ነው፡፡  

3. የዯረጃዎች ማኅተም 

በባሇሥሌጣኑ ውሳኔ በማኅተሙ ሪያ ተገቢው ሏተታ ሉቀረጽበት የሚችሌ ይህ 

የዯረጃዎች ማኅተም  የባሇሥሌጣኑ የግሌ ንብረት ስሇሆነ በዘህ ዯንብ መሠረት                  

ከባሇሥሌጣኑ በቅዴሚያ ፇቃዴ ካሌተሰጠ በስተቀር በማናቸውም ዔቃ ረገዴ 

በማኅተሙ መጠቀም አይቻሌም፡፡  

4. በዯረጃዎች ማኅተም መጠቀም ግዳታ ስሇመሆኑ 

ባሇሥሌጣኑ ሌዩ ሁኔታ መኖሩን አረጋግጦ የኢትዮጵያ ዯረጃዎች ተፇጻሚነታቸው 

ሇጊዚው እንዱታሇፌ ካሌፇቀዯ በስተቀር፣ ማንኛውም አምራች ወይም ነጋዳ 

የኢትዮጵያ ዯረጃዎች በወጣሊቸው ዔቃዎች ሊይ በዘህ ዯንብ መሠረት በዯረጃዎች 

ማኅተም የመጠቀም ግዳታ አሇበት፡፡  

5. በዯረጃዎች ማኅተም ሇመጠቀም ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ  

1. በዘህ ዯንብ አንቀጽ 4 መሠረት በዯረጃዎች ማኅተም የመጠቀም ግዳታ ያሇበት 

ማንኛውም አምራች ወይም ነጋዳ ከዘህ ዯንብ ጋር ተያይዜ በሚገኘው ሠንጠረዥ 

1 የተመሇከቱትንና ባሇሥሌጣኑ እንዲስፇሊጊነቱ የሚወስናቸውን ተጨማሪ 

ዛርዛሮች የያዖ ማመሌከቻ ሇባሇሥሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፡፡  

2. ማመሌከቻው ሲቀርብ ብር 10 (አስር ብር) ሇባሇሥሌጣኑ መከፇሌ አሇበት፡፡  
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6. በዯረጃዎች ማኅተም ሇመጠቀም ስሇሚሰጥ ፇቃዴ  

1. የአመሌካቹ ዔቃ ከተገቢዎቹ የኢትዮጵያ ዯረጃዎች ጋር የሚስማማ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ ባሇሥሌጣኑ በዔቃው ሊይ ተቀዲሚ ምርመራ ያዯርጋሌ፡፡  

2. አመሌካቹ በዘህ ዯንብ መሠረት የሚፇሇጉትን ሁኔታዎች ማሟሊቱንና ዔቃው 

ከተገቢው የኢትዮጵያ ዯረጃዎች ጋር መስማማቱን ባሇሥሌጣኑ ሲያምንበት 

በዯረጃዎች ማኅተም እንዱጠቀም ይፇቅዴሇታሌ፡፡   

3. ባሇሥሌጣኑ የቀረበሇትን ማመሌከቻ ያሌተቀበሇው እንዯሆነ ያሌተቀበሇበትን 

ምክንያት ገሌጾ ከአንዴ ወር ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ አመሌካቹን በጽሐፌ 

ያሳውቀዋሌ፤ በዔቃው ሊይ የተዯረገው ተቀዲሚ ምርመራ ውጤትም ሇአመሌካቹ 

እንዱዯርሰው ይዯረጋሌ፡፡  

7. የዯረጃዎች ማኅተም አጠቃቀም  

1. የማኅተሙ ተጠቃሚ በፇቃደ ውስጥ በተወሰነው ዔቃ ሊይ በማኅተሙ መጠቀም 

አሇበት፡፡ እንዱሁም ስሇዔቃው በሚያወጣው የንግዴ ማስታወቂያ ሊይ በማኅተሙ 

መጠቀም ይችሊሌ፡፡  

2. የማኅተሙ ተጠቃሚ በዔቃው ሊይ ማኅተሙን የሚያዯርገው ባሇሥሌጣኑ በፇቃደ 

ውስጥ በወሰነው አኳኋን ይሆናሌ፡፡  

3. ባሇሥሌጣኑ በዔቃው ሊይ ከማኅተሙ ላሊ አስፇሊጊ መስሇው የታዩትን ተጨማሪ 

መግሇጫዎች እንዱያመሇክት የማኅተሙን ተጠቃሚ ሉያስገዴዯው ይችሊሌ፡፡  

8. የማኅተሙ ተጠቃሚ ግዳታዎች  

የማኅተሙ ተጠቃሚ የሚከተለት ግዳታዎች ይኖሩበታሌ፣  

1. ሇምርመራ የሚፇሇገውን ናሙና ሇባሇሥሌጣኑ የመስጠት፣  

2. የሚያመርታቸው ዔቃዎች ከተገቢዎቹ የኢትዮጵያ ዯረጃዎች ጋር 

መስማማታቸውን ሇማረጋገጥ በቂ ውስጣዊ የጥራት ቁጥጥር ሥርዒት የማቋቋም፣  

3. ዔቃው ከተገቢው የኢትዮጵያ ዯረጃ ጋር ያሇማቋረጥ መስማማቱን የማረጋገጥ፣  

4. ዔቃው ከተገቢው የኢትዮጵያ ዯረጃ ጋር መስማማቱን ያቋረጠ ወይም በዔቃው 

ሊይ ማናቸውም ሇውጥ የተዯረገ እንዯሆነ ይህንኑ ሇባሇሥሌጣኑ ወዱያውኑ 

የማሳወቅ፣  

5. በዘህ ዯንብ መሠረት የሚወስነውን የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ 

ሇባሇሥሌጣኑ የመክፇሌ፣  
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6. ዔቃው ከምርመራ በኋሊ ተገቢውን የኢትዮጵያ ዯረጀ ያሌጠበቀ ሆኖ ሲገኝ 

ባሇሥሌጣኑ ሇምርመራ ያወጣውን ወጭ የመክፇሌ፣  

7. የዘህን ዯንብ ዴንጋጌዎችና ባሇሥሌጣኑ በፇቃደ ውስጥ የወሰናቸውን ግዳታዎች 

የማክበር፣  

9. በየጊዚው ስሇሚዯረግ ምርመራ  

1. የማኅተሙ ተጠቃሚ ዔቃ ምንጊዚም ከተገቢው የኢትዮጵያ ዯረጃዎች ጋር 

የሚስማማ መሆኑን ሇማረጋገጥ ባሇሥሌጣኑ በየጊዚው ምርመራ ያዯርጋሌ፡፡  

2. ባሇሥሌጣኑ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የሚያዯርገው ምርመራ 

ከማኅተሙ ተጠቃሚ በተወሰዯ ወይም ከገበያ በተገዙ የዔቃው ናሙና ሊይ   

ይሆናሌ፡፡ 

3. ባሇሥሌጣኑ ከማኅተሙ ተጠቃሚ ዔቃ ሊይ ቢያንስ በየሩብ ዒመቱ አንዴ ጊዚ 

ምርመራ ካሊዯረገ በዘህ ዯንብ አንቀጽ 10/3/ መሠረት የሚከፇሇውን የምርመራና 

የእትማት አገሌግልት ዋጋ ሉጠይቅ አይችሌም፡፡  

10.  የምርመራና  

11. የእትማት አገሌግልት ዋጋ  

1. ሇማናቸውም ዔቃ የአንደ የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ ከዘህ ዯንብ 

ጋር በተያያዖው ሠንጠረዥ 3 የተመሇከተው ይሆናሌ፡፡ 

2. የማኅተሙ ተጠቃሚ ሇባሇሥሌጣኑ ሉከፌሌ የሚገባው የምርመራና የእትማት 

አገሌግልት ዋጋ የሚታሰበው በሠንጠረዥ 3 ውስጥ ሇአንደ የተወሰነውን 

የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ የማኅተሙ ተጠቃሚ በዔቃዎቹ ሊይ 

በተጠቀመው የእትማት መጠን በማባዙት ይሆናሌ፡፡  

3. የማኅተሙ ተጠቃሚ አምራች ሲሆን፣ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት 

የሚወሰነው የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ በየሩብ ዒመቱ ሇባሇሥሌጣኑ 

መከፇሌ አሇበት፡፡  

4. የማኅተሙ ተጠቃሚ ነጋዳ ሲሆን በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት 

የሚወሰነው የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ ነጋዳው በዔቃዎቹ ሊይ 

ማኅተሙን በተጠቀመበት ጊዚ ሇባሇሥሌጣኑ መከፇሌ አሇበት፡፡  

5. የማኅተሙ ተጠቃሚ የምርመራና የእትማት አገሌግልት ክፌያውን በዘህ አንቀጽ 

የተወሰነው ጊዚ ካሇፇ በአንዴ ወር ጊዚ ውሰጥ ካሌከፇሇ ሊዖገየበት ሇእያንዲንደ 
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ወር የምርመራና የእትማት አገሌግልት ክፌያውን አንዴ በመቶ (1%) የሚሆን 

መቀጫ ይከፌሊሌ፡፡  

12.  ስሇመዛገብ 

ባሇሥሌጣኑ ፇቃድችንና አስፇሊጊ መስሇው የታዩትን የፇቃደን ሁኔታዎች 

የሚመዖግብበት መዛገብ ያቋቁማሌ፣ መዛገቡም ሕዛብ እንዱመሇከተው ክፌት መሆን 

አሇበት፡፡   

13. ስሇ ፇቃዴ መሰረዛ 

1. የማኅተሙ ተጠቃሚ፣  

ሀ) የሚያመርተው ወይም የሚነግዯው ዔቃ ተገቢውን የኢትዮጵያ ዯረጃ ያሌጠበቀ 

መሆኑን ባሇሥሌጣኑ ከምርመራ በኋሊ የተረዲ አንዯሆነ፣  

ሇ) በዘህ ዯንብ ወይም በፇቃደ ውስጥ የተመሇከቱትን ግዳታዎች ያሌፇጸመ 

እንዯሆነ፣ ወይም  

ሏ) ሥራውን ያቆመ ወይም ሂሳቡን ያጣራ እንዯሆነ፣  

ባሇሥሌጣኑ በዯረጃዎች ማኅተም ሇመጠቀም የሰጠውን ፇቃዴ ይሰርዙሌ፡፡ 

2. ፇቃደ እንዯተሠረዖ የማኅተሙ ተጠቃሚ ሇባሇሠሌጣኑ ሉከፌሌ የሚገባውን 

ክፌያ ወዱያው መክፇሌና በሚመሇከተው ዔቃ ረገዴ በማኅተሙ መጠቀሙን 

ማቆም አሇበት፡፡  

3. ባሇሥሌጣኑ የሕዛቡን ጥቅም ሇመጠበቅ አስፇሊጊ መስል በሚታየው በማናቸውም 

አኳኋን የፇቃደን መሠረዛ ሇሕዛብ ያስታውቃሌ፡፡  

14. በዯረጃዎች ማኅተም ያሇመጠቀም ስሇሚያስከትሇው ውጤት  

1. በዘህ ዯንብ መሠረት በዯረጃዎች ማኅተም የመጠቀም ግዳታ ያሇበት አምራች 

ወይም ነጋዳ በማኅተሙ ሳይጠቀም ዔቃዎች ሲያመርት ወይም ሲነግዴ የተገኘ 

እንዯሆነ ወይም በማኅተሙ ሇመጠቀም የተሰጠው ፇቃዴ በአንቀጽ 12/1/ሀ/ 

መሠረት የተሠረዖ እንዯሆነ ባሇሥሌጣኑ የተባሇውን ዔቃ ማምረቱን ወይም 

መነገደን ወዱያውኑ እንዱያቆም ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡  

2. በዘህ ዯንብ መሠረት የዯረጃዎች ማኅተም ሉዯረግበት የሚገባ ዔቃ የዯረጃዎች 

ማኅተም ሳይኖረው ወዯ ኢትዮጵያ ግዙት እንዲይገባ ወይም ከኢትዮጵያ ግዙት 

እንዲይወጣ ሇመከሌከሌ የጉምሩክ ባሇሥሌጣኖች በዘህ ዯንብ ሥሌጣን 

ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ 
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3. በዘህ ዯንብ መሠረት በዯረጃዎች ማኅተም መጠቀም ግዳታ የሆነባቸውን ዔቃዎች 

ከውጭ ሀገር ሇማስመጣት የኢትዮጵያ ብሔራዋ ባንክ የውጭ ምንዙሪ ፇቃዴ 

ሲጠየቅ ፇቃደን ከመስጠቱ በፉት ዔቃዎቹ ተገቢውን የኢትዮጵያ ዯረጃ 

የሚያሟለ ሇመሆኑ ባሇሥሌጣኑ ማረጋገጡን የሚገሌጽ ሰነዴ እንዱቀርብሇት 

የመጠየቅ ሥሌጣን በዘህ ዯንብ ተሰጥቶታሌ፡፡  

15. የተሻረ ሕግ 

የዯረጃዎች ማኅተምና የአገሌግልት ዋጋ ዯንብ ቁጥር 434/1965 ተሽሮ በዘህ ዯንብ 

ተተክቷሌ፡፡  

16. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዚ  

ይህ ዯንብ ከጥቅምት 30 ቀን 1983 ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ነሏሴ 30 ቀን 1982 ዒ.ም 

ኃይለ ይመኑ 

የኢሕዱሪ ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ሠንጠረዥ 1 

በዯረጃዎች ማኅተም ሇመጠቀም የሚቀርብ ማመሌከቻ 

በዯረጃዎች ማኅተምና የአገሌግልት ዋጋ ዯንብ ቁጥር 13/1982 መሠረት በኢትዮጵያ 

ዯረጃዎች መዲቢ ባሇሥሌጣን የዯረጃዎች ማኅተም ሇመጠቀም ፇቃዴ እንዱሰጠኝ 

አመሇክታሇሁ፡፡  

1. የአመሌካቹ ስምና አዴራሻ ---------------------------------------------------------------------- 

2. ሕጋዊ አቋም --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. የንግዴ መዛገብ ቁጥር ---------------------------------------------------------------------------- 

4. የንግዴ ወይም የኢንደስትሪ ፇቃዴ ቁጥር --------------------------------------------------- 

5. ፊብሪካው ወይም የንግዴ ሥራው የሚገኝበት ሥፌራ -------------------------------------- 

6. የዯረጃዎች ማኅተም የሚዯረግበት ዔቃ ዒይነት መጠንና ጥራት -------------------------- 

7. አግባብ ያሇው የኢትዮጵያ ዯረጃ መሇያ ቁጥር------------------------------------------------ 

8. የተገመተው የዒመቱ ጠቅሊሊ የምርት ወይም የንግዴ እንቅስቃሴ ውጤት መጠን -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. የዔቃው የመሸጫ ዋጋ --------------------------------------------------------------------------- 

10. በዔቃው ሊይ የሚዯረገው የአምራቹ ሌዩ ስም ወይም ምሌክት -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ከዘህ በሊይ የተዖረዖሩት ማስረጃዎች በማምነውና በማውቀው መጠን እውነተኛና 

የተሟለ መሆናቸውን አረጋግጣሇሁ፡፡  

-----------------------------------      -------------------------- 

(ቀን)         (ፉርማ) 

ማኅተም         ማዔረግ  

ሠንጠረዥ 2 

በዯረጃዎች ማኅተም ሇመጠቀም የሚሰጥ ፇቃዴ 

የኢትዮጵያ ዯረጃዎች መዲቢ ባሇሥሌጣን ------- በዯረጃዎች ማኅተምና የአገሌግልት ዋጋ 

ዯንብ ቁጥር 13/1982 ዴንጋጌዎችና በሚከተለት ሁኔታዎች መሠረት በዯረጃዎች ማኅተም 

እንዱጠቀምበት ይህን ፇቃዴ ሰጥቶታሌ፡፡  

1. ፇቃደ የሚመሇከተው ዔቃ ዒይነት --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. የዔቃው መጠንና ጥራት ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ከዘህ በሊይ የተጠቀሰው ዔቃ ከሚከተሇው ወይም ከሚከተለት የኢትዮጵያ ዯረጃ 

ወይም ዯረጃዎች ጋር መስማማት አሇበት -----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

4. ማኅተሙ በሚከተሇው ሥፌራ ሊይ እና አኳኋን መዯረግ አሇበት -------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. የሚከተሇው የማኅተሙ ተጠቃሚ ሌዩ ስም ወይም የንግዴ ምሌክት ከማኅተሙ ጋር 

መዯረግ አሇበት ------------------------------------------------------------------------------- 

6. ከዘህ በሊይ በተጠቀሰው ዔቃ ሊይ የሚከተሇው ተጨማሪ መግሇጫ መዯረግ አሇበት --

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. በዘህ ፇቃዴ ባሇሥሌጣኑ ከሰጠው ሰው በስተቀር ላሊ ሰው ሉጠቀምበት አይችሌም፡፡  

8. የማኅተሙ ተጠቃሚ ሉከፌሌ የሚገባውን የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ 

ሇመተመን ባሇሥሌጣኑ የሚሌክሇትን የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ 

መተመኛ ሰነዴ እየሞሊ ሇባሇሥሌጣኑ መሊክ አሇበት፡፡  

 

-----------------------------------      -------------------------- 

(ቀን)         (ፉርማ) 

ማኅተም         ማዔረግ  

ሠንጠረዥ 3 

የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ 

 

   የኢትዮጵያ ዯረጃ                       በዯረጃዎች ማኅተም ሇመጠቀም  

አርዔስት የዯረጃ መሇያ የአንደ የምርመራና እትማት አገሌግልት ዋጋ  

 (የዔቃው የመሸጫ ዋጋ  ከመቶ) 

የዖይት ፌሬ ዛርዛር ሁኔታ  ኢዯ ሇ. ሇ 1.001 0.2 
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ጥራጥሬ የባቄሊ ወይም የአዯንጓሬ 

አመዲዯብ 

ኢዯ ሇ. ሇ 1.104 0.2 

ጥራጥሬ የምስር አመዲዯብ  ኢዯ ሇ. ሇ 1.105 0.2 

ጥራጥሬ የሽምብራ አመዲዯብ  ኢዯ ሇ. ሇ 1.106 0.2 

ጥራጥሬ የአተር አመዲዯብ ኢዯ ሇ. ሇ 1.107 0.2 

ያሌተሇፊ ቆዲና ላጦ ያሌተሇፊ 

የቀንዴ ከብት ቆዲና የጥጃ ላጦን 

በመሌክና በግዖፌና መመዯብ  

ኢዯ ሇ. ቸ 6.007 0.2 

ያሌተሇፊ ቆዲና ላጦ የበግና የፌየሌ 

ላጦ በመሌክ በግዖፌና በመጠን 

መመዯብ  

ኢዯ ሇ. ቸ 6.008 0.2 

የጏመን ዖር የመብሌ ዖይት ዛርዛር 

ሁኔታ  

ኢዯ ሇ. ነ 1.002 0.2 

የበቆል የመብሌ ዖይት ዛርዛር 

ሁኔታ  

ኢዯ ሇ. ነ 1.003 0.2 

የሰሉጥ የመብሌ ዖይት ዛርዛር 

ሁኔታ  

ኢዯ ሇ.ነ 1.004 0.2 

የሇውዛ የመብሌ ዖይት ዛርዛር 

ሁኔታ  

ኢዯ ሇ.ነ 1.005 0.2 

የፇረንጅ ሱፌ የመብሌ ዖይት 

ዛርዛር ሁኔታ  

ኢዯ ሇ.ነ 1.006 0.2 

የተሌባ የመብሌ ዖይት ዛርዛር 

ሁኔታ 

ኢዯ ሇ.ነ 1.007 0.2 

የጥጥ ፌሬ የመብሌ ዖይት ዛርዛር 

ሁኔታ  

ኢዯ ሇ.ነ 1.008 0.2 

የኑግ የመብሌ ዖይት ዛርዛር ሁኔታ  ኢዯ ሇ.ነ 1.009 0.2 

የዖይት ፊጉል ዛርዛር ሁኔታ  ኢዯ ሇ.ነ 3.001 0.2 

ጥሬ የቡና ፌሬ አመዲዯብ  ኢዯ. ሇ.ከ 1.002 0.05 
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አርዔስት የዯረጃ መሇያ የአንደ የምርመራና እትማት አገሌግልት ዋጋ  

 (የዔቃው የመሸጫ ዋጋ  ከመቶ) 

ኮረት መዯበኛ የቤቶን ኮረት  ኢዯ መ.ሠ 3.201 0.5 

የቤቶን ብልኬት፣ ውስጠ ክፌት 

የቤቶን ብልኬትና የወሇሌ መሙያ  

ኢዯ መ.ሠ 3.301 0.5 

የቤቶን አሸንዲ፣ የቤቶን የፌሳሽ 

አሸንዲ  

ኢዯ መ.ሠ 3.326 0.4 

የአስቤስቶስ ሲሚንቶ ሌሙጥ ለኮች ኢዯ መ.ሠ 3.501 0.4 

የአስቤስቶስ ሲሚንቶ የፌሳሽና የቦይ 

አሸንዲ  

ኢዯ መ.ሠ 3.551 0.4 

የሸክሊ ጡብ ዴፌን የሸክሊ ጡብ  ኢዯ መ.ሠ 4.001 0.5 

የሸክሊ ጡብ ውስጠ ክፌት የሸክሊ 

ጡብና የወሇሌ መሙያ  

ኢዯ መ.ሠ 4.026 0.5 

ፕርትሊንዴ ሲሚንቶ የጥራት 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች  

ኢዯ መ.ሠ 5.201 0.5 

አረብ ብረት ቆርቆሮ ዘንጏ ንክር 

ሌሙጥ አረብ ብረት ቆርቆሮ 

ኢዯ መ.ሠ 7.001 0.8* 

አረብ ብረት ቆርቆሮ ዘንጏ ንክር 

ሽንሽን አረብ ብረት ቆርቆሮ  

ኢዯ መ.ሠ 7.026 0.8 

ጥብቅ ክብሪት ባሇ ሣጥን ክብሪት  ኢዯ ሠ.ሠ 4.201 0.02 

የአረብ ብረት ሽቦ ሇምስማር 

መሥሪያ የሚሆን በቀዛቃዙነቱ 

የተዞመገገ ሌዛብ አረብ ብረት ሽቦ  

 ኢዯ ቀ.ሇ 4.031 0.5** 

ምስማር የአረብ ብረት ሽቦ ምስማር  ኢዯ ቀ. ሇ 4.120 0.5 

ባሇሾክ የአጥር ሽቦ ዘንጏ ንክር 

ሌዛብ አረብ ብረት  

ኢዯ ቀ. ሇ 4.060 0.5 

ወረቀት ያሌተቀፇፇ የወረቀት 

ክምችት  

ኢዯ ወ. ሇ2.021 0.8*** 
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ወረቀት የተቀፇፇ ወረቀት  ኢዯ ወ.ሇ 2.030 0.8 

ወረቀት የዯብዲቤ አምቦሌክና 

ማኅዯር መጠን፣  

 ኢዯ ወ.ሇ 2.040 0.8 

 

*ሇ “ዘንጏ ንክር ሽንሽን አረብ ብረት ቆርቆሮ” የአገሌግልት ዋጋ ከተከፇሇ የተመሇከተው 

የአንደ የምርመራና እትማት አገሌግልት ዋጋ አይጸናም፡፡  

**ሇ “አረብ ብረት ሽቦ ምስማር” የአገሌግልት ዋጋ ከተከፇሇ የተመሇከተው የአንደ 

የምርመራና እትማት አገሌግልት ዋጋ አይጸናም፡፡  

*** “የተቀፇፇ ወረቀት” የአገሌግልት ዋጋ ከተከፇሇ፣ የተመሇከተው የአንደ የምርመራና 

እትማት አገሌግልት ዋጋ አይጸናም፡፡  

አርዔስት የዯረጃ መሇያ የአንደ የምርመራና እትማት አገሌግልት ዋጋ  

 (የዔቃው የመሸጫ ዋጋ  ከመቶ) 

ፊይሌ ማዴረጊያ መሣሪያ የክሊሴርና 

የአቃፉ መጠን  

ኢዯ ወ. መ1.050 0.8 

ሙዛ ዛርዛር ሁኔታ  ኢዯ ሇ.ሇ 2.601 0.2 

ካሮት ዛርዛር ሁኔታ  ኢዯ ሇ.ሇ 6.002 0.2 

ዴንች ዛርዛር ሁኔታ  ኢዯ ሇ.ሇ 6.003 0.2 

ቲማቲም ዛርዛር ሁኔታ  ኢዯ ሇ.ሇ 6.200 0.2 

አዯንጓሬ እሸት (ጮርቃ) ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.300 0.2 

አተር እሸት (ጮርቃ) ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.301 0.2 

አናናስ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.602 0.2 

ወይን  ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.700 0.2 

ሰሊጣ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.100 0.2 

ጣሳ የታሸገ ፌራፌሬና ቅጠሊ ቅጠሌ፣ 

በሙቀት የተጠበቀ ዛርዛር ሁኔታ 

ኢዯ ሇ.በ 5.001 0.2 

ትኩስ አፔሌ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.001 0.2 

ትኩስ አፔሪኮት (የቻይና ፌሬ) ዛርዛር 

ሁኔታ 

ኢዯ ሇ.ሇ 2.100 0.2 
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ትኩስ ኮክ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.101 0.2 

ብርቱካን ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.200 0.2 

ፕራዱስ  ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.201 0.2 

መንዯሪን ታንጀሪን ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.202 0.2 

ልሚ (የፇረንጅ) ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.203 0.2 

ልሚ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.204 0.2 

እንጆሪ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 2.606 0.2 

ቀይ ሽንኩርት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.008 0.2 

አርዔስት የዯረጃ መሇያ የአንደ የምርመራና እትማት አገሌግልት ዋጋ  

 (የዔቃው የመሸጫ ዋጋ  ከመቶ) 

ባሮ ሽንኩርት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.009 0.2 

ነጭ ሽንኩርት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.010 0.2 

ስሪት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.101 0.2 

ካያር ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.202 0.2 

የፇረንጅ ቃሪያ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ሇ 6.203 0.2 

አሞንየም ሰሌፋት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.001 0.2 

አሞኒየም ሰሌፋት ናይትሬት ዛርዛር 

ሁኔታ 

ኢዯ ሠ.ሇ 1.002 0.2 

ዩሪያ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.003 0.2 

ሱፏር ፍስፋት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.004 0.2 

ትሪፔሌ ሱፏርፍስፋት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.005 0.2 

ፕታሲየም ክልራይዴ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.006 0.2 

ፕታሲየም ሰሌፋት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.007 0.2 

ዲይአሞኒየም ፍስፋት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.008 0.2 

አሞኒየም ፍስፋት ሰሌፋት ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.009 0.2 

ውሐዴ የመሬት ማዲበሪያዎች ዛርዛር 

ሁኔታ 

ኢዯ ሠ.ሇ 1.010 0.2 

የአጥንት መኖ፣ ጥሬ የሆነ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሠ.ሇ 1.011 0.2 
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ቢራ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.አ 3.001 0.2 

ወይን ጠጅ (ቪኖ) ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.አ 3.100 0.4 

ቬርሙጥ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.አ 3.102 0.4 

በካርቦን ዲይኦክሳይዴ የተጠበቀ ሇስሊሳ 

መጠጥ ዛርዛር ሁኔታ 

ኢዯ ሇ.አ 4.001 0.3 

የፌራፌሬ (ሀብሀብ፣ ልሚ፣ ትርንጏ፣ 

መንዯሪን፣ ብርቱካን) ጭማቂ ዛርዛር 

ሁኔታ 

ኢዯ ሇ.አ 4.002 0.3 

አርዔስት የዯረጃ መሇያ የአንደ የምርመራና እትማት አገሌግልት ዋጋ  

 (የዔቃው የመሸጫ ዋጋ  ከመቶ) 

የፌራፌሬ መጠጥ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.አ 4.003 0.3 

በሚገባ ተጠብቆ የተሰናዲ ያሌተበረዖ 

የብርቱካን ጥለሌ ዛርዛር ሁኔታ 

ኢዯ ሇ.አ 4.004 0.3 

ተፇጥሯዊ የፌራፌሬ ጥለሌ ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.አ 4.005 0.3 

የመብሌ ጨው ዛርዛር ሁኔታ ኢዯ ሇ.ዥ 2.001 0.2 

የጥጥ ጭረት ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች  ኢዯ ተ.ሇ 1.001 0.3**** 

የጥጥ ፇትሌ ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች ኢዯ ተ.ቀ 0.001 0.3 

የጥጥ መስፉያ ክር ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ነገሮች  ኢዯ ተ.በ 0.001 0.3 

ፕርት ሊንዴ ፕዖሊና ሲሚንቶ ጠቅሊሊ 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ መ.ሠ 5.202  0.5 

ዯረጃ የወጣሇት አሸዋ ጠቅሊሊ ተፇሊጊ 

ሁኔታዎች 

ኢዯ መ.ሠ 2.301  0.5 

የአስቤስቶስ ሲሚንቶ ሽንሽን ለክ ጠቅሊሊ 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ መ.ሠ 3.526  0.4 

አንኳር ኖራ ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች ኢዯ መ.ሠ 5.002  0.5 

ዯቃቅ ኖራ ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች ኢዯ መ.ሠ 5.003 0.5 

ሳሙና ማጠቢያ (የሌብስ) ሳሙናዎች 

ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ረ 1.001 0.2 
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ሳሙና መጸዲጃ (የገሊ) ሳሙናዎች ጠቅሊሊ 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ረ 1.010 0.2 

ሳሙና ካርቦሊዊ ሳሙና ጠቅሊሊ ተፇሊጊ 

ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ረ 1.016 0.2 

የደቄት ማጽጃ የቤት ዔቃ ማጽጃዎች 

ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ረ 1.051 0.2 

ፑቪሲ የአትክሌት ማጠጫ ጏማ ጠቅሊሊ 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.በ 6.061 0.5 

 

****ሇ “ጥጥ ፇትሌ” የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ ከተከፇሇ የተመሇከተው የአንደ 

የምርመራና የእትማት አገሌግልት ዋጋ አይጸናም፡፡  

አርዔስት የዯረጃ መሇያ የአንደ የምርመራና እትማት አገሌግልት ዋጋ  

 (የዔቃው የመሸጫ ዋጋ  ከመቶ) 

ባሇ ዛቅተኛ ዛፇት ፕሉኤትሉን ፉሌም 

ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች  

ኢዯ ሠ.በ 2.001 0.5 

የተሇፊ ቆዲ ርጥብ-ሰማያዊ ክሮም ያሇው 

የተሇፊ ቆዲ ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.በ 4.001 0.2 

የተሇፊ ቆዲ ሊዩ ክሮም የሆነ የተሇፊ ቆዲ 

ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ከ 4.002 0.2 

የተሇፊ ቆዲ ርጥብ-ሰማያዊ ሊዩ ክሮም 

የሆነ ፇር ያሇው የተሇፊ ቆዲ ጠቅሊሊ 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ከ 4.003 0.2 

የተሇፊ ቆዲ ሇጫማ የሚሆን የተሇፊ ቆዲ 

ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ከ 4.004 0.2 

የተሇፊ ቆዲ የጫማ ሶሌ የተሇፊ ቆዲ 

ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ከ 4.005 0.2 

የተሇፊ ቆዲ ሇገበር የሚሆን የተሇፊ ቆዲ 

ጠቅሊሊ ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ከ 4.007 0.2 
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የምግብና የመጠጥ ውጤቶች መያዡ 

ጠርሙሶች ካርቦንዲይኦክሳይዴ የታመቁ 

መጠጦች መያዡ ጠርሙሶች ጠቅሊሊ 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ዖ 0.004 0.2 

የምግብና የመጠጥ ውጤቶች መያዡ 

ጠርሙሶች የቢራ ጠርሙሶች ጠቅሊሊ 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ዖ 0.005 0.2 

የምግብና የመጠጥ ውጤቶች መያዡ 

ጠርሙሶች የወይንጠጅ ጠርሙሶች ጠቅሊሊ 

ተፇሊጊ ሁኔታዎች 

ኢዯ ሠ.ዖ 0.006 0.2 

ኢንደስትሪያዊ መዴኖች በዒይን ሊይ 

ጉዲት የሚያዯርሱ ነፀብራቆችን 

መከሊከያዎች  

ኢዯ ዯ.ቸ 2.002 0.5 

ኢንደስትሪያዊ መዴኖች የዒይን ዯኅንነት 

መጠበቂያ ቤዙዎች  

ኢዯ ዯ.ቸ 2.004 0.5 
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ዯንብ ቁጥር 476/13 

የአክሬዱቴሽን አገሌግልት ክፌያ ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ም/ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇፃሚ አካሊትን 

ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1097/2011 አንቀጽ 5 መሠረት ይህን 

ዯንብ አውጥቷሌ፡፡ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ ዯንብ “የአክሬዱቴሽን አገሌግልት ክፌያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

1097/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጓሜ የሚሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ ዯንብ ውስጥ፡ 

1. “አክሬዱቴሽን"፣ “የተስማሚነት ምዖና’’ “የተስማሚነት ምዖና አካሌ" “የክትትሌ 

አሰስመንት” እና “ባሇሙያ” በኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዱቴሽን ጽሕፇት ቤት 

ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ ቁጥር 421/2010 አንቀጽ 2 የተሰጣቸው 

ትርጎሜ ይኖራቸዋሌ፣  

2. “ሰነዴ ምርመራ” ማሇት ሇመስክ ግምገማ የሚሆኑ የተስማሚነት ምዖና አካሌ 

ሰነድችን ተስማሚነት፣ ብቁነትና ውጤታማነት ማረጋገጥ ነው፤ 

3. ቅዴመ ግምገማ” ማሇት ተስማሚነት ምዖና አካሌ ሇአክሬዱቴሽን መስፇርቶች 

ያሇውን ዛግጁነትና መቀራረብ ሇማረጋገጥ የሚዯረግ ግምገማ ነው፤ 

4. “መነሻ ግምገማ” ማሇት ሇመጀመሪያ ጊዚ የሚዯረግ ግምገማ ነው፤ 

5. “መስፇርት ምርመራ” ማሇት የተስማሚነት ምዖና አካሌ በተስማሚነት ምዖና 

ሥራ ሇመሰማራት የሚያበቁትን ዛቅተኛ መስፇርቶች ሇመጀመሪያ ጊዚ 

ማሟሊቱን ሇማረጋገጥ የሚዯረግ ምርመራ ነው፤ 

6. “መሪ ገምጋሚ” ማሇት የተወሰኑ የግምገማ ክንዋኔዎችን በበሊይነት የሚመራ 

ነው፤ 

7. የቴክኒክ ገምጋሚ” ማሇት በአንዴ አክሬዱቴሽን አካሌ ተመዴቦ ብቻውን ወይም 

የአንዴ ቡዴን አካሌ ሆኖ የተስማሚነት ምዖና አካሌን የሚገመግም ሰው ነው፣ 
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8. “ኤክስፏርት” ማሇት በአንዴ አክሬዱቴሽን አካሌ ተመዴቦ የሚገመገመውን 

የአክሬዱቴሽን ወሰን በሚመሇከት የተሇየ እውቀት ወይም ሙያ የሚያበረክት 

ሰው ነው፤ 

9. “ቡዴን መሪ” ማሇት የተወሰኑ የግምገማ ክንዋኔዎችን በበሊይነት የሚመራ ነው፤ 

10. “መስክ ግምገማ" ማሇት ቡዴን መሪው የሰነዴ ግምገማ ካጠናቀቀ በኋሊ ጽ/ቤቱና 

ተቋሙ በተስማሙበት ቀን በተቋሙ በመገኘት ሙለ የትግበራ ሥራው 

የሚፇተሸበት ሥራ ነው፤ 

11. “አሰሌጣኝ” ማሇት በመስኩ እውቀትና ክህልት ያሇው ሇሠሌጣኞች ሥሌጠና 

የሚሰጥ ሰው ነው፡፡ 

3. የአክሬዱቴሽን አገሌግልት ክፌያ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዱቴሽን ጽ/ቤት በሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ ቁጥር 

421/2010 መሠረት ሇሚሰጠው አገሌግልት የሚያስከፌሇው ክፌያ ከዘህ ዯንብ ጋር 

በተያያዖው ሰንጠረዥ በተመሇከተው መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

4. የተሻረ ዯንብ  

የአክሬዱቴሽን አገሌግልት ክፌያን ሇመወሰን የወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ቁጥር 275/2005 በዘህ ዯንብ ተሽሯሌ፡፡ 

5. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ  

ይህ ዯንብ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምኖ የፀና ይሆናሌ፡፡  

 

አዱስ አበባ መስከረም 27 ቀን 2010 ዒ.ም 

አብይ አህመዴ (ድ/ር) 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ሰንጠረዥ 

የአገሌግልት ክፌያዎች 

ተ.ቁ አገሌግልት ክፌያ(ብር) መግሇጫ 

1 ሰነዴ ግምገማ 6000  

2 ቅዴመ ግምገማ 3000 የሚሊከው አንዴ መሪ ገምጋሚ ሇአንዴ ቀን፡፡ 

ምርመራው ከዘህ በሊይ የሰው ኃይሌ ወይም 

ጊዚ የሚወስዴ ከሆነ ክፌያው በሚወስዯው 

ጊዚና የሰው ኃይሌ ተባዛቶ ይሆናሌ 

3 የመነሻ ግምገማ 7500 የሚሊከው የአንዴ መሪ ገምጋሚ፣ አንዴ 

የቴክኒክ ገምጋሚ እና እንዲስፇሊጊነቱ አንዴ 

የቴክኒክ ኤክስፏርት ሇአንዴ ቀን፡፡ ግምገማው 

ከዘህ በሊይ የሰው ኃይሌ ወይም ጊዚ 

የሚወስዴ ከሆነ ክፌያው በሚወስዯው ተጨማሪ 

ጊዚና የሰው ኃይሌ መጠን ከፌ ይዯረጋሌ፡፡ 

4 ዛቅተኛ መስፇርት 4000 የሚሊከው አንዴ መሪ ገምጋሚና አንዴ 

የቴክኒክ ገምጋሚ ሇአንዴ ቀን፡፡ ግምገማው 

ከዘህ በሊይ የሰው ኀይሌ ወይም ጊዚ 

የሚወስዴ ከሆነ ክፌያው በሚወስዯው ተጨማሪ 

ጊዚ እና የሰው ኃይሌ  መጠን ክፌ 

ይዯረጋሌ፡፡  

5 የክትትሌ ግምገማ 6000 የሚሊከው አንዴ መሪ ገምጋሚ፣ አንዴ 

የቴክኒክ ገምጋሚና እንዯአስፇሊጊነቱ አንዴ 

የቴክኒክ ኤክስፏርት ሇአንዴ ቀን፡፡ 

ግምገማው ከዘህ በሊይ የሰው ኃይሌ ወይም 

ጊዚ የሚወስዴ ከሆነ ክፌያው በሚወስዯው 

ተጨማሪ ጊዚና የሰው ኃይሌ መጠን ከፌ 

ይዯረጋሌ፡፡ 
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6 ተጨማሪ ዩኒት 

ሇሚፇሌጉ  ሰፊፉ 

ሊቦራቶሪዎች 

ገምጋሚ  

 

 

2500 የሚሊከው አንዴ መሪ ገምጋሚ፣ አንዴ 

የቴክኒክ ገምጋሚና  አንዴ የቴክኒክ ገምጋሚ 

አንዯአስፇሊጊነቱ አንዴ ኤክስፏርት ሇአንዴ 

ቀን፡፡  ግምገማው ከዘህ በሊይ የሰው ኃይሌ 

ወይም ጊዚ የሚወስዴ ከሆነ ክፌያው 

በሚወስዯው ጊዚና የሰው ኃይሌ ተባዛቶ 

ይሆናሌ፡፡ 

7 በግምገማ ወቅት 

መሰረታዊ ጉዴሇት 

ያሳየ መሌሶ 

መስተካከለን 

ማረጋገጥ 

2500 የሚሊከው አንዴ መሪ ገምጋሚ ወይም አንዴ 

የቴክኒክ ገምጋሚ ሇአንዴ ቀን፡፡ ግምገማው 

ከዘህ በሊይ የሰው ኃይሌ ወይም ጊዚ 

የሚወስዴ ከሆነ ክፌያው በሚወስዯው ጊዚና 

የሰው ኃይሌ  ተባዛቶ ይሆናሌ፡፡  

8 ዲግም ግምገማ 7500 የሚሊከው አንዴ መሪ ገምጋሚ፣፤ አንዴ 

የቴክኒክ ገምጋሚና እንዯአስፇጊነቱ አንዴ 

የቴክኒክ ኤክስፏርት ሇአንዴ ቀን፡፡ ግምገማው 

ከዘህ በሊይ የሰው ኃይሌ ወይም ጊዚ 

የሚወስዴ ከሆነ ክፌያው በሚወስዯው ተጨማሪ 

ጊዚና የሰው ኃይሌ መጠን ክፌያ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

 

9 

 

 

ስሌጠና 

 

2000 

 

 

የሚሊከው አንዴ አሰሌጣኝ ሇአንዴ ቀን፡፡ 

ሥሌጠናው ከዘህ ጊዚ በሊይ የሚወስዴ ከሆነ 

ክፌያው በሚወስዯው ተጨማሪ ጊዚ መጠን 

ከፌ ይዯረጋሌ፡-፡ የሥሌጠና ወጪዎችን 

ተቋሙ የሚሸፌን ከሆነ ክፌያው የአጠቃሊዩን 

ክፌያ 30% ብቻ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሃያ አንዴ 

የባንክ እና መዴህን ስራ 

ሀ/ የባንክ ስራ 

አዋጅ ቁጥር 97/1990 ዒ.ም 

በባንክ በመያዡ ስሇተያዖ ንብረት የወጣ አዋጅ 

በባንኮች በዋስትና የተያ የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች እንዱሸጡ ሇፌርዴ ቤት 

ክስ አቅርቦ ሇማስወሰንና ውሳኔውንም ሇማስፇጸም የሚወስዯው ጊዚ በጣም ረጅም በመሆኑ፤ 

 በቁጠባ ሂሣብ መሌክ ከሕዛብ የሰበሰቡትንና ከተሇያዩ ምንጮች ያገኙትን ገንዖብ 

በማበዯር በሚገኘው የወሇዴ ገቢ የሚተዲዯሩ ባንኮች ሥራ ሊይ ከፌተኛ ተጽእኖ በማሳዯሩ፤ 

 ሇኢኮኖሚ እንቅስቃሴው አመቺ ሁኔታ ሇመፌጠር ባንኮች ሇተሇያዩ የንግዴና የሌማት 

እንቅስቃሴ የሚሰጧቸው ብዴሮችን በተቀሊጠፇ መንገዴ ሇመሰብሰብ እንዱችለና ሇወዯፉቱ 

ጥሩ የንግዴ አሰራር ባህሌ እንዱዲብር ሇማዴረግ ሇባንክ ብዴር በመያዡ የተሰጡ 

የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን ሽያጭ በሚመሇከት በሥራ ሊይ ያለትን ሕጎች 

ማሻሻሌና አዱስ ሥርዒት መዖርጋት በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “በባንክ በመያዡ ስሇተያዖ ንብረት የወጣ አዋጅ ቁጥር 97/1990” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዘህ አዋጅ ውስጥ “ሬጅስትራር” ማሇት በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሇ መብትን 

በተመሇከተ የማይንቀሳቀስ ንብረት የመመዛገብ ኃሊፉነት ያሇው የክሌሌ ወይም የከተማ 

አካሌ ወይም በሚንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሇ መብትን በተመሇከተ የስምምነቱን መፇረም 

የሚያረጋግጠውና ስምምነቱን የሚያስቀምጠው የክሌሌ ወይም የከተማ አካሌ ነው፡፡ 

3. የማይንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀስ ንብረት መያዡ ስምምነት 

የ1952 የፌትሏብሔር ሕግ አንቀጽ 2851 እና አንቀጽ 3060 ዴንጋጌ ቢኖርም 

የማይንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀስ ንብረት በዋስትና የያዖ ባሇገንዖብ ባንክ የሚፇሌገው 
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እዲው እንዱከፇሌ በተወሰነው ጊዚ ሳይከፇሇው ቢቀር ከሠሊሳ ቀናት ያሊነሰ 

ማስጠንቀቂያ ሇባሇዔዲው በመስጠት በመያዡ የያዖውን የማይንቀሳቀስ ወይም 

የሚንቀሳቀስ ንብረት በሏራጅ ሇመሸጥና የባሇቤትነት መብቱንም ሇገዠው ሇማዙወር 

ወይም ሇሁሇተኛ ጊዚ በወጣ የሏራጅ ማስታወቂያ መሠረት ገዥ ካሌቀረበ ንብረቱን 

ሇመጀመሪያው የጨረታ መነሻ በተሰጠው የዋጋ ግምት መሠረት ሇመውሰዴና 

የባሇቤትነት መብቱ በስሙ እንዱዙወርሇት ሇማዴረግ ከባሇዔዲው ጋር የሚያዯርገው 

ስምምነት ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ።128 

4. በማይንቀሳቀስ ወይም በሚንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሇ የመያዡ መብት 

ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት የማይንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀስ ንብረት በመያዡ 

የያዖና ዔዲው እንዱከፇሌ በተወሰነው ጊዚ ያሌተከፇሇው ባሇገንዖብ ባንክ ሇባሇዔዲው 

ከሠሊሳ ቀናት ያሊነሰ ማስጠንቀቂያ በመስጠት በመያዡ የያዖውን የማይንቀሳቀስ ወይም 

የሚንቀሳቀስ ንብረት በሏራጅ ሇመሸጥና የባሇቤትነቱንም መብት ሇገዠው ሇማዙወር 

ወይም ሇሁሇተኛ ጊዚ የወጣ የሏራጅ ማስታወቂያ መሠረት ገዠ ካሌቀረበ ንብረቱን 

በብዴር ውለ ውስጥ በሰፇረው የዋጋ ግምት መሠረት ሇመውሰዴና የባሇቤትነት መብቱ 

በስሙ እንዱዙወርሇት ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

5. በባንክና በባሇዔዲው መካከሌ ስሇሚኖር ግንኙነት 

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 3 እና 4 መሠረት በባንክ የተዯረገ ሽያጭ ባሇዔዲውን በመወከሌ 

እንዯተፇጸመ ይቆጠራሌ። 

6. በሏራጅ ሽያጭ ሊይ የፌትሏብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ተፇጻሚነት 

ባንክ በመያዡ የያዖውን የማይንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀስ ንብረት በሏራጅ የመሸጥ 

ሥሌጣን በሥራ ሊይ በሚያውሌበት ጊዚ በፌትሏብሔር ሥነ ሥርዒት ሕግ ከቁጥር 394 

- 449 የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነታቸው ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ። 

7. ስሇባንክ ተጠያቂነት 

ባንክ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 6 የተጠቀሱትን አግባብ ያሊቸውን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ 

ሽያጩን በመፇጸሙ በባሇዔዲው ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት በኃሊፉነት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

8. የማይንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀስ ንብረት መያዡ መዛጋቢ ሥሌጣንና ኃሊፉነት  

1. ሬጅትራሩ ሇማይንቀሳቀስ ወይም ሇሚንቀሳቀስ ንብረት የሏራጅ ሽያጭ አፇጻጸም 

የሚረደ አስፇሊጊ እርምጃዎችን የመውሰዴ ሥሌጣንና ኃሊፉነት ይኖረዋሌ።  
                                                           
128 በ6/46 (1992) አ. 216 አንቀፅ 2 (1) ተሻሻሇ፡፡ 
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሬጅስትራሩ ሇሚወስዯው እርምጃ የፕሉስ 

ኃይሌ መጠቀም አስፇሊጊ ሆኖ ያገኘው እንዯሆነ ፕሉስን ማዖዛ ይችሊሌ።  

9. በፌርዴ ቤት በመታየት ሊይ ስሊለ ጉዲዮች  

የማይንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀስ ንብረት በዋስትና በያዖ ባሇገንዖብ ባንክ 

አመሌካችነት ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት በፌርዴ ቤት በመታየት ሊይ ያሇ ክስ ወይም 

አፇጻጸም ተቋርጦ  በዘህ አዋጅ መሠረት ባንክ ንብረቱን ሇመሸጥና የባሇቤትነቱንም 

መብት ሇገዠ ሇማስተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡  

10.  የተሻረ ሕግ 

የፌትሏብሔር ሕግ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር 65/1989 በዘህ አዋጅ ተሽሯሌ፡፡ 

11. መሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት የፌትሏብሔር ሕግ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር 65/1989 

መሠረት በአፇጻጸም ሊይ ያለ ጉዲዮች በዘህ አዋጅ መሠረት ይመራለ፡፡  

12. ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች  

ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ሕግ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡  

13. አዋጁ የሚፀናበት 

ይህ አዋጅ ከየካቲት 12 ቀን 1990 ዒ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

  

አዱስ አበባ የካቲት 12 ቀን 1990 ዒ.ም 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 592/2000129 

ስሇባንክ ሥራ የወጣ አዋጅ 

ባንኮች ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ሀገር ገንዖብ በማሰባሰብ በተሇያዩ የሌማት ዖርፍች 

እንዱውሌ በማዴረግ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሌማት ከፌተኛ ሚና የሚጫወቱ በመሆናቸው፤ 

ባንኮች በሀገሪቱ ኢኮኖሚ የክፌያና የክፌያ አፇጻጸም ሥርዒት ውስጥ ቁሌፌ ሚና ያሊቸው 

በመሆናቸው፤ 

የባንክ ሥራ በተገቢው ሥርዒት አሇመመራት በፊይናንስ ሥርዒቱና በአጠቃሊይ ኢኮኖሚው 

ሊይ ጎጂ የሆነ ያሇመረጋጋት ሁኔታን የማስከተሌ ባህሪያት ያለት በመሆኑ፤ 

በፊይናንስ ሥርዒቱና በአጠቃሊይ ኢኮኖሚው ሊይ የሚዯርሰው አሇመረጋጋት በሕዛብና 

በመንግሥት ሊይ የሚያስከትሇውም ጉዲት በቀሊለ የሚገመት ባሇመሆኑ፤ 

የባንክ ሥራ ፇቃዴ አሰጣጥና ቁጥጥርን በሚመሇከት ሁሇ አቀፌ ሕግ በማውጣት የባንክ 

ሥርዒቱ ሇአዯጋ ያሌተጋሇጠ፣ አስተማማኝና የተረጋጋ መሆኑን ማረጋገጥ አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55/1/ መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ  

ይህ አዋጅ “የባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 592/2000” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “‘ባንክ” ማሇት የባንክ ሥራ እንዱሠራ በብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ የተሰጠው ኩባንያ 

ወይም የመንግሥት ባንክ ነው፣ 

2. “የባንክ ሥራ” ማሇት የሚከተለትን ሥራዎች ያጠቃሌሊሌ፣ 

ሀ) ብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት አሇው ብል በፇቀዯው የገንዖብ መሰብሰቢያ ዖዳ     

ከሕዛብ ተቀማጭ ገንዖብ የመቀበሌ፤ 
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ሇ) የባንክ ሥራ በሚሠራው ሰው ሂሣብና ኃሊፉነት በዘህ ንዐስ አንቀጽ ተራ ፉዯሌ(ሀ) 

የተመሇከተውን ገንዖብ በሙለ ወይም በከፉሌ በብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት ባሇው 

ሁኔታ በብዴሮች ወይም በኢንቨስትመንቶች ሊይ የማዋሌ፤ 

ሏ) በገንዖብ መሌክ ያሌተቀረፀ ወርቅና ብር እንዱሁም የውጭ ምንዙሪ የመግዙትና 

የመሸጥ፤ 

መ) በባንኮቹ በራሳቸውም ሆነ በዯንበኞቻቸው ስም ሇላልች የሀገር ውስጥና የውጭ 

ሀገር ሰዎች ገንዖብ የማስተሊሇፌ፤ 

ሠ) በገንዖብ ማስከፇያ፣ በሏዋሊና በተስፊ ሰነድች እንዱሁም በላልች የዔዲ ማረጋገጫ 

ሰነድች አማካኝነት በቅናሽ የማበዯርና የማስተሊሇፌ፤ 

ረ) በዱጂታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ አገሌግልት የመስጠት፣130 

ሰ) የወኪሌ ባንኪንግ አገሌግልት የመስጠት፣ 

ሸ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ከፉዯሌ ተራ "ሀ" እስከ "ሰ" በተመሇከቱት ተግባራት የተሰማራ 

ባንክ እንዱሠራቸው በብሔራዊ ባንክ የሚፇቀዴሇት በተሇምድ እንዯባንክ ሥራ 

የሚታወቁ ላልች ተግባሮችን የማከናወን፣ 

3. “የካፑታሌ ወጪ” ማሇት በመቋቋም ሊይ ባሇ ባንክ የሚከፇሌ የቅዴሚያ ወጪ፣ 

የአክሲዮን ሽያጭ ኮሚሽን፣ የዴሇሊ አገሌግልት ክፌያና በቋሚ ንብረት መሌክ 

የማይታይ ላሊ ወጪ ነው፤ 

4. “ዋና የሥራ አስፇጻሚ” ማሇት በማናቸውም የማዔረግ ስም የሚጠራ ቢሆንም የአንዴን 

ባንክ የዔሇት ተዔሇት ሥራዎች በዋና ኃሊፉነት የመምራት ሥሌጣን የተሰጠው ሰው 

ነው፣ 

5. "ኩባንያ" ማሇት በኢትዮጵያ የንግዴ ሕግ የተሰጠውን ትርጉም የያዖ ሆኖ 

አክሲዮኖቹ፡-131 

ሀ) በሙለ በኢትዮጵያውያን ወይም የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸዉ ትውሌዯ 

ኢትዮጵያውያን ወይም በኢትዮጵያውያን እና የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸዉ 

ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በጋራ የተያዖ ወይም 

ሇ) ሙለ በሙለ በኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸዉ ትውሌዯ 

በኢትዮጵያዊያን ወይም በኢትዮጵያዊያን እና የዉጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸው 
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ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያን በጋራ ባሇቤትነት በተቋቋሙ ዴርጅቶች የተያዖ 

፤በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የተመዖገበና ዋና መሥሪያ ቤቱ በኢትዮጵያ የሆነ 

አክሲዮን ማኅበር ነው፤ 

6. “ዲይሬክተር” ማሇት በማናቸውም የማዔረግ ስም የሚጠራ ቢሆንም የባንክ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ነው፤ 

7. “ሠራተኛ” ማሇት የባንክ የዔሇት ተዔሇት ሥራዎችን እንዱያካሂዴ የተሾመ ወይም 

የተቀጠረ ዋና ሥራ አስፇጻሚ፣ ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ ወይም ማንኛውም ላሊ ሰው 

ነው፤ 

8. “የአዯራ ተግባር” ማሇት አብዙኛውን ጊዚ የአገሌግልት ክፌያ በማስከፇሌ በባንክ 

የሚከናወን ንብረትን ተቀብል በአዯራ የማስቀመጥ ወይም በላልች ሰዎች ስም 

ገንዖብ የማስተዲዯር ተግባር ነው፤ 

9. “የፊይናንስ ዴርጅት" ማሇት መዴን ሰጪ ኩባንያ፣ ባንክ፣ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም፣ 

የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ኩባንያ፣ የጠሇፊ መዴን ሰጪ፣ አነስተኛ መዴን ሰጪ፣ 

የፕስታ ቁጠባ ዴርጅት፣ የሏዋሊ ዴርጅት፣ በዱጂታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ አገሌግልት 

የሚሰጥ ዴርጅት፣ ወይም በብሔራዊ ባንክ የሚወሰን ላሊ ተመሳሳይ ዴርጅት ነው፤132 

10. “የሂሣብ ዒመት” ማሇት እንዯ አውሮፒውያን የዖመን አቆጣጠር ከጁሊይ 1 ቀን ጀምሮ 

በቀጣዩ ዒመት ጁን 30 ቀን የሚያበቃ የባንክ የሂሣብ ዒመት ነው፤ 

11. “ተዯማጭነት ያሇው ባሇአክሲዮን” ማሇት በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ ከማናቸውም ባንክ 

ጠቅሊሊ የተፇረመ ካፑታሌ ሁሇት በመቶ ወይም ከዘያ በሊይ የአክሲዮን ዴርሻ ያሇው 

ሰው ነው፣ 

12.  “ዔዲ መክፇሌ የማይቻሌበት ወሰን” ማሇት ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው መሠረት 

የማናቸውም ባንክ ጠቅሊሊ ዔዲ ከጠቅሊሊ ሀብቱ የበሇጠ የሚሆንበት ጊዚ ነው፤ 

13.  "ብዴር" ወይም "ቅዴሚያ ክፌያ" ማሇት በተወሰነ ቀን ወይም ቀኖች ወይም 

በተጠየቀ ጊዚ በተሇምድ ከወሇዴ ጋር ተመሌሶ እንዱከፇሌ ቅዴመ ሁኔታዎችን 

በማስቀመጥ ወይም ግዳታ በማስገባት በቀጥታ፣ ወይም እንዲሌታቀዯ ኦቨርዴራፌት፣ 

ከላሊ አበዲሪ ጋር በትብብር በሚሰጥ ብዴር እንዯመሳተፌና ከላሊ አበዲሪ ብዴር 

እንዯመግዙት በመሳሰለት በተዖዋዋሪ፣ ሇማንኛውም ሰው ገንዖብ ከመስጠት ወይም 

ገንዖብ ሇመስጠት ቃሌ ከመግባት የሚመነጭ ማንኛውም የአንዴ ባንክ የፊይናንስ 
                                                           
132

 በ25/88(2011) አ. 1159 አንቀፅ 2(2) ተሻሻሇ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

638 

 

ሀብት ሲሆን ማናቸውም ባንክ ሇማንኛውም ሰው በቀጥታ ወይም በስሙ ብዴር 

ሇመስጠት፣ ባንኩ አግባብነት ባሇው ሕግ መሠረት አከራይ በሆነበት የሉዛ ፊይናንስ 

ስምምነት ማስረጃነት የይገባኛሌ መብትን ሇማስተናገዴና በተበዲሪው ስም 

የኦቨርዴራፌት አገሌግልት ሇመስጠት በውሌ ሊይ ተመሥርቶ የተገባን ግዳታ 

ያጠቃሌሊሌ፤133 

14.  “ሰው” ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው 

አካሌ ነው፣ 

15.  “የችልታ መመዖኛ” ማሇት ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ተፇሊጊ 

የትምህርት ዯረጃ፣ የሥራ ሌምዴ፣ የብቃትና የሥነ-ምግባር መመዖኛ ነው፣ 

16.  “ሞግዘት” ማሇት ብሔራዊ ባንክ ወይም ችግር ያሇበትን ባንክ በመረከብ አሠራሩን 

እንዯገና በማዋቀር ጤናማ ሇማዴረግ ወይም ሕሌውናው እንዱያከትም ሇማዴረግ 

በብሔራዊ ባንክ የተሾመ ሰው ነው፣ 

17.  “በዋስትና የተጠበቀ የይገባኛሌ ጥያቄ” ማሇት በንብረት መያዡነት ወይም በውሌ 

መሠረት በላልች ንብረቶች ሊይ ተፇጻሚ በሚሆን ዋስትና የተዯገፇ የማናቸውም ባንክ 

የይገባኛሌ ጥያቄ ነው፣ 

18.  “ከፌተኛ የሥራ አስፇጻሚ” ማሇት የዋና ሥራ አስፇጻሚ ምክትሌ የሆነ ወይም 

ተጠሪነቱ በቀጥታ ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ የሆነ ማንኛውም የባንክ የሥራ ኃሊፉ ነው፣ 

19.  “ብሔራዊ ባንክ” ማሇት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው። 

20. "ዋስትና" ማሇት ግዳታ ያሇበት ሰው ግዳታውን በአጥጋቢ ሁኔታ ሳይወጣ ቢቀር 

የጉዴሇቱን ተመጣጣኝ ክፌያ ራሱ እንዯሚሸፌን ባንኩ ሇዯንበኛው በጽሐፌ የሚሰጠው 

ማረጋገጫና የተስፊ ሰነዴ ነው፤134 

21. "በዱጂታሌ ዖዳዎች የሚሰጥ የፊይናንስ አገሌግልት" ማሇት በዱጂታሌ ዖዳዎች 

የሚሠጡ የክፌያ፣ የሏዋሊ እና የመዴን አገሌግልቶችን ያጠቃሌሊሌ፤ 

22. "የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ" ማሇት የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ 

የውጭ ዚጎችን በትውሌዴ አገራቸው የተሇያዩ መብቶች ተጠቃሚ ሇማዴረግ በወጣው 

አዋጅ ቁጥር 270/1994 ሊይ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዙሌ፤ 
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23. "የገንዖብ አከሌ ንብረት እጥረት ሲያጋጥመው" ማሇት ባንኩ የአጭር ጊዚ ግዳታውን 

መወጣት ወዯማይችሌበት የፊይናንስ ቁመና ሲዯርስ ማሇት ነው፤ 

24. "በተዖዋዋሪ ከባንክ የአክሲዮን ዴርሻ ያሇው" ማሇት በቀጥታ በባንኩ የአክሲዮን ዴርሻ 

ባሇው ዴርጅት የአክሲዮን ዴርሻ መያዛ ማሇት ነው፤ 

25. "መዯበኛ የሥራ ሂዯት" ማሇት የባንኩን ፕሉሲና መመሪያ በመከተሌ ያሇአንዲች 

መዴሌኦ እንዱሁም ከላልች ዯንበኞች ባሌተሇየ አሠራርና ሁኔታ አገሌግልት 

ማግኘት ነው"፤ 

26. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተነገረው ዴንጋጌ ሴትንም ይጨምራሌ፤ 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇባንክ ሥራ ፇቃዴ 

3. ፇቃዴ የማውጣት አስፇሊጊነት  

1. ማንኛውም ሰው ከብሔራዊ ባንክ የባንክ ሥራ ፇቃዴ ወይም በዱጂታሌ ዖዳዎች 

የፊይናንስ አገሌግልት የመስጠት ፇቃዴ ወይም ይሁንታ ሳያገኝ በኢትዮጵያ ውስጥ 

የባንክ ሥራ ማካሄዴ ወይም በዱጂታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ አገሌግልት መስጠት 

አይችሌም፡፡135 

2. ማንኛውም ሰው ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሳያገኝ “ባንክ” የሚሇውን ወይም ተዙማጅ 

የሆነ ስያሜ የማናቸውም የፊይናንስ ተቋም ስም አካሌ አዴርጎ መጠቀም 

አይችሌም። 

3. ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ የጽሐፌ ፇቃዴ ካሊገኘ በቀር ማንኛውም ባንክ፣ 

ሀ) ብሔራዊ ባንክ ከፇቀዯው ቦታ ውጭ የባንክ ሥራ ማካሄዴ ወይም ነባር የሥራ 

ቦታን መዛጋት፣ 

ሇ) አዱስ የባንክ አገሌግልት መጀመር፤ 

ሏ) ከላሊ ባንክ ጋር መቀሊቀሌ ወይም የላሊ ባንክን ሥራ በባሇቤትነት መያዛ፣ 

መ) በመቀሊቀሌም ሆነ በላሊ መንገዴ የባንኩን መሸጥ ወይም የባሇሀብትነት 

መተሊሇፌ የሚያስከትለ ማናቸውንም ዒይነት ስምምነቶች ወይም ውልች ማዴረግ 

ወይም የተፇቀዯሇትን የባንክ ንግዴ ሥራ ዒይነት መቀየር፤ 
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ሠ) በመዯበኛ የሥራ ተግባሩ አፇጻጸም ሳቢያ ካሌሆነ በቀር የንብረት                          

ባሇቤትነቱን በሙለም ሆነ በከፉሌ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር      

ማስተሊሇፌ ወይም በላሊ መንገዴ ማዙወር፣ 

ረ) ባንኩ ራሱ ያወጣውን አክሲዮን መሌሶ መግዙት ወይም በመዯበኛ ተግባሩ 

በተከሰተ ኪሣራ ምክንያት ካሌሆነ በቀር ካፑታለን መቀነስ፣ 

ሰ) የተሻሻሇዉን የመመሥረቻ ጽሐፌ ወይም የመተዲዯሪያ ዯንብ ማስመዛገብ፤ 

ወይም136 

ሸ) የባንክ ሥራ እንዱያካሂዴ ፇቃዴ ያገኘበትን ስም መቀየር፤ አይችሌም። 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) ፉዯሌ ተራ (ሀ) የተዯነገገው ቢኖርም የአጭር ጊዚ 

ቁጠባን ሇማሰባሰብ የሚዯረግ ዖመቻ እና/ወይም ወዯ ዯንበኛው የሥራ ቦታ በመሄዴ 

ጥሬ ገንዖብ የማሰባሰብን አገሌግልት በተመሇከተ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ137 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ማንኛውም ሰው ተቀማጭ 

ገንዖብ ሇመቀበሌ በማስታወቂያ ወይም በማግባቢያ ዖዳ መጠቀሙን ወይም የባንክ 

ሥራ እያካሄዯ መሆኑን ብሔራዊ ባንክ ሇማመን ምክንያት ሲኖረው ይህንኑ ሁኔታ 

ሇማጣራት ባንኩ በዘሁ ሰው ይዜታ ሥር የሚገኙትን የንግዴ መዛገቦች፣ ቃሇ-

ጉባኤዎች፣ ሂሣቦች፣ ጥሬ ገንዖብ፣ የዋስትና ሰነድች፣ ማስታወሻዎች፣ የገንዖብ 

ማዖዡዎችና ላልች ሰነድች እንዱያቀርቡሇት ማዴረግና መመርመር ወይም 

ማስመርመር ይችሊሌ፡፡ 

6. ማንኛውም ሰው ያሇፇቃዴ የባንክ ሥራ በማካሄዴ በዘህ ዴርጊት አማካኝነት 

የተቀበሇው ገንዖብና ላሊ ንብረት በእጁ የሚገኝ ከሆነ ብሔራዊ ባንክ ይኽው 

ገንዖብና ንብረት ሇአስቀማጮቹ ወይም ሇባሇንብረቶቹ በአፊጣኝና በተቀሊጠፇ 

መንገዴ እንዱመሇስ አስፇሊጊው ትዔዙዛ እንዱሰጥበት ሇፋዳራሌ ክፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡ 

 

 

 

                                                           
136

 በ25/88(2011) አ. 1159 አንቀፅ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 
137

 በ25/88(2011) አ. 1159 አንቀፅ 2(6) መሰረት አንቀጽ 3 (3) ቀጥል የሚከተሇዉ አዱስ ንዐስ አንቀጽ (4) 
ተጨምሮ ነባሩ ንዐስ አንቀጽ (4) እና (5) ንዐስ አንቀጽ (5) እና (6) ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፤ (አርፌተ ነገሩ 
ያሊሇቀ ሲሆን እንግሉዖኛው issue ይሊሌ፡፡) 
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4. የፇቃዴ ቅዴመ ሁኔታዎች 

1. የባንክ ሥራ ፇቃዴ ሇማግኘት የሚከተለት ሁኔታዎች መሟሊት አሇባቸው፣ 

ሀ) በሚገባ የተሞሊ የፇቃዴ መጠየቂያ ቅጽና ብሔራዊ ባንክ የሚጠይቃቸው ላልች 

አባሪ ሰነድች መቅረብ አሇባቸው፣ 

ሇ) ማመሌከቻ በሚቀርብበት ጊዚ በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው የሰነዴ መመርመሪያ 

ክፌያ መከፇሌ አሇበት፣ 

ሏ) ማመሌከቻው ሇብሔራዊ ባንክ እንዯቀረበ ባንኩ በሚወስነው ቅጽ መሠረት 

መሥራቾቹ በባንክ ሥራ ሇመሰማራት መፇሇጋቸውን ሇአራት ተከታታይ 

ሳምንታት ቢያንስ በሳምንት አንዴ ጊዚ በስፊት በሚሠራጩ ጋዚጦች ሊይ  

አሳትመው ማውጣት አሇባቸው፣ 

መ) ባንኩ በኩባንያ መሌክ መቋቋምና የመመሥረቻ ጽሐፈና የመተዲዯሪያ ዯንቡ 

በሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ከመመዛገቡ በፉት በብሔራዊ ባንክ  መጽዯቅ 

አሇበት፣ 

ሠ) ያወጣቸው አክሲዮኖች በሙለ የተፇረሙ ሆነው ከእነዘሁም ውስጥ ቢያንስ ሩቡ 

በጥሬ ገንዖብ የተከፇሇ መሆን አሇበት፣ 

ረ) በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው ዛቅተኛ የተከፇሇ ካፑታሌ በጥሬ ገንዖብ መከፇሌና 

በምሥረታ ሊይ ባሇው ባንክ ስም በዛግ የባንክ ሂሳብ ውስጥ መቀመጥ አሇበት፣ 

ሰ) የባንኩ ዲይሬክተሮች፤ ዋናው ሥራ አስፇጻሚና ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚዎች 

ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን የችልታ መመዖኛ የሚያሟለ መሆን አሇባቸው፡፡ 

ሸ) ተዯማጭነት ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን የተገቢነትና ሥነ-

ምግባር መመዖኛ የሚያሟለ መሆን አሇባቸው፣  

ቀ) የባንኩ ሕንፃና ግቢ፣ የጥበቃ ሥርዒትና የገንዖብ ማስቀመጫ ቮሌት ብሔራዊ    

ባንክ ያወጣቸውን መስፇርቶች አሟሌተው መገኘት አሇባቸው፡፡ 

2. ሉቋቋም በታሰበው ባንክ ውስጥ የማንኛውንም መሥራች ባሇአክሲዮን መሆን 

የሚቃወም ማንኛውም ሰው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1/ሏ/ በተመሇከተው 

መሠረት የመጨረሻው ማስታወቂያ በጋዚጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በሰሊሳ ቀናት 

ውስጥ ተቃውሞውን ከማስረጃ ጋር በጽሐፌ ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

ብሔራዊ ባንክ ተቃውሞውን ሇመመርመር የሚያስችሌ እርምጃ ይወስዲሌ። 
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የምርመራው ውጤት በጋዚጣ ታትሞ እንዱወጣ ተዯርጎ ፇቃደን ሇመስጠት ወይም 

ሇመከሌከሌ ታሳቢ ይዯረጋሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዖረዖሩት እንዯተጠበቁ ሆነው፣ የባንክ ሥራ   

ፇቃዴ ተጨማሪ ግዳታዎችን ሇመዯንገግ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ሉያወጣ 

ይችሊሌ። 

5. ፇቃዴ ስሇመስጠት  

1. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 4 መሠረት መቅረብ ያሇባቸው መረጃዎች 

ተሟሌተው ከቀረቡበት ቀን ጀምሮ ባለ 90 ቀናት ውስጥ በባንክ ሥራ ፇቃዴ 

ማመሌከቻው ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ። 

2. ፇቃደ የሚሰጠው በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው የፇቃዴ ክፌያ ሲከፇሌ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዘህ አዋጅ መሠረት በብሔራዊ ባንክ የተሰጠ ፇቃዴ የባንክ ሥራን ሇማካሄዴ 

የሚያስችሌ የመጨረሻው ፇቃዴ ይሆናሌ፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ /3/ መሠረት የፇቃዴ 

ሁኔታዎችን ሲያሻሽሌ ማሻሻያው በሥራ ሊይ እንዱውሌ ከታሰበበት ጊዚ ሠሊሳ ቀን 

ቀዯም ብል የሚመሇከታቸው ባንኮች እንዱያውቁት ያዯርጋሌ። 

6. የባንክ ሥራ ስሇመጀመር፤ 

ፇቃዴ የተሰጠው ባንክ፣ 

1. ሥራ ከመጀመሩ በፉት በብሔራዊ ባንክ በሚወጣው መመሪያ መሠረት ብቃት ያሇው 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዒት፣ የመረጃ ፌሰት ሥርዒት፣ የሪስክ ማኔጅመንት ፕሉሲና 

ዯንቦች፣ እንዱሁም የሰው ኃይሌ አዯረጃጀትና የመሳሰለትን የባንክ ሥራ ሇማከናወን 

አስፇሊጊ የሆኑ ግዳታዎችን ማሟሊት፤ እና 

2. ፇቃደ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ባለት 12 ወራት ውስጥ ሥራ መጀመር፣ አሇበት። 

7. የፇቃዴ እዴሳት 

ብሔራዊ ባንክ የባንክ ሥራ ፇቃዴ የሚታዯስበትን ሁኔታ በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

8. ፇቃዴ የተሰጣቸውን ባንኮች ስሇማስታወቅ 

ብሔራዊ ባንክ በዒመታዊ ሪፕርቱ ውስጥ ፇቃዴ የተሰጣቸውን ባንኮች ዛርዛር አትሞ 

ያወጣሌ። እንዱሁም በዘሁ ዛርዛር ሊይ የተጨመሩትን ወይም ከዛርዛሩ የተሰረትን 

ባንኮች ሰፉ ስርጭት ባሊቸው ጋዚጦች ሊይ ወዱያውኑ አሳትሞ ያወጣሌ። 
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9. የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በባንክ ሥራ ስሇሚሳተፌበት ሁኔታ138 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 15 (1)(እንዯተሸጋሸገው) የተዯነገገዉ ቢኖርም የውጭ ሀገር 

ዚግነት ያሇዉ ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ወይም ሙለ በሙለ የውጭ ሀገር ዚግነት 

ባሊቸዉ ትውሌዯ ኢትዮጵያውን ባሇቤትነት ወይም የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያን የጋራ ባሇቤትነት የተቋቋመ ዴርጅት 

በኢትዮጵያ ዉስጥ በተቋቋመ ባንክ የአክሲዮን ባሇቤት መሆን ወይም ባንክ ማቋቋም 

ይችሊሌ፤ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተዯነገገው አግባብ የዉጭ ሀገር ዚግነት ያሇዉ 

ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በቀጥታ የአንዴ ባንክ ባሇአክሲዮን ሲሆን ወይም በተዖዋዋሪ 

መንገዴ የአክሲዮን ባሇቤት የሆነበት ላሊ ዴርጅት የአንዴ ባንክ ባሇአክሲዮን ሲሆን 

የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ወይም እርሱ ባሇአክሲዮን የሆነበት 

እና በባንኩ ባሇአክሲዮን የሆነ ዴርጅት በባንኩ የሚኖረዉ የአክሲዮን ዴርሻ ዋጋ 

በሙለ ተቀባይነት ባሇዉ የውጭ ምንዙሪ ብቻ የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ግዳታ ቢኖርም፡- 

ሀ) ከአክሲዮን ባሇቤትነት የሚያገኘውን የትርፌ ዴርሻ፤ 

ሇ) የአክሲዮን ዴርሻውን ሇላሊ ሰው ሲያዙውር፤ 

ሏ) ባሇአክሲዮን የሆነበት ባንክ ሲሸጥ ወይም ፇርሶ ሂሳቡ ሲጣራ፤ ወይም 

መ) ላልች ከአክሲዮን ባሇቤትነት ጋር በተያያዖ፤የውጭ ሀገር ዚግነት ሊሇው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ወይም እሱ ባሇአክሲዮን ሇሆነበት ዴርጅት እና በባንኩ ውስጥ 

አክሲዮን ሊሇው የሚከፇለ ማናቸውም ዒይነት ክፌያዎች በሙለ በብር የሚከፇለ 

ይሆናሌ፤ እንዱሁም በዘህ አግባብ የሚያገኘውን ሀብት ወይም ጥቅም ወዯ ውጭ 

ማዙወር አይፇቀዴሇትም፡፡ 

4. የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇዉ ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በባንክ ዖርፌ መዋዔሇ ንዋዩን 

በሥራ ሊይ ስሇሚያውሌበት ተጨማሪ ሁኔታዎች ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇአክሲዮኖችና የባሇአክሲዮኖች ጉባዓ 

10. ስሇአክሲዮኖችና የአክሲዮን መዛገብ 
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1. የባንክ አክሲዮኖች እኩሌ ዋጋ ያሊቸው፣ አንዴ ዒይነት የሆኑና የተመዖገቡ ተራ 

አክሲዮኖች ይሆናለ። 

2. ማናቸውም ባንክ ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው መሠረት የባሇአክሲዮኖችን ስም        

ዛርዛርና ዴምጽ የመስጠት መብታቸውን የሚያሳይ የአክሲዮን መዛገብ ይይዙሌ። 

3. ማንኛውንም ሰው ተዯማጭነት ያሇው ባሇአክሲዮን ሉያዯርግ የሚችሌ የአክሲዮን 

ዛውውር በአክሲዮን መዛገብ ከመመዛገቡ በፉት በብሔራዊ ባንክ መጽዯቅ አሇበት። 

4. በአክሲዮን መዛገብ ሊይ ያሌተመዖገበ ማናቸውም የአክሲዮን ዛውውር ዋጋ 

አይኖረውም። 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ የተመሇከተው የአክሲዮን መዛገብ በባንኩ መዯበኛ 

የሥራ ሰዒት ሕዛብ ያሇክፌያ ማየት በሚችሌበት ሁኔታ በባንኩ ዋና መሥሪያ ቤት 

ይቀመጣሌ። 

11. አክሲዮኖች የመያዛ ገዯብ 

1. ከኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት በስተቀር፣ ማንኛውም ሰው ብቻውንም ሆነ ከባሇቤቱ 

ወይም እዴሜያቸው ከ18 ዒመት በታች ከሆኑ በአንዯኛ ዯረጃ ከሚዙመዲቸው ሰዎች 

ጋር በመሆን የማናቸውም ባንክ የተፇረመ ካፑታሌ ከአምስት በመቶ በሊይ አክሲዮን 

ሉኖረው አይችሌም። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዯነገገው ቢኖርም ከአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም 

ወዯ ባንክ ባዯገ ኩባንያ ውስጥ ማናቸውም የክሌሌ መንግሥት ሉኖረው የሚችሇው 

የአክሲዮን መጠን ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. በማንኛውም ባንክ ውስጥ አክሲዮን ያሊቸው ሰዎች በከፉሌ ወይም በሙለ 

በባሇቤትነት የያት ኩባንያ በባንኩ ውስጥ ሉኖረው የሚችሇውን የአክሲዮን መጠን 

ብሔራዊ ባንክ ይወስናሌ። 

4. በአንዴ ባንክ ውስጥ ተዯማጭነት ያሇው ባሇአክሲዮን በላልች ባንኮች አክሲዮን 

መያዛ አይችሌም። 

5. ማንኛውም ሰው ከባንክ በተገኘ ብዴር የባንክ አክሲዮን ሉገዙ አይችሌም። 

6. 139 

12. የባሇአክሲዮኖች ጉባኤ 

1. ብሔራዊ ባንክ፣ 
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ሀ) በማንኛቸውም የባሇ አክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ በታዙቢነት የሚሳተፌ ሰው 

ሉመዴብ፣ እና       

ሇ) የገንዖብ አስቀማጮችን ወይም የባሇአክሲዮኖችን ጥቅም ሇማስከበር ወይም የባንክ 

ክፌሇ ኢኮኖሚውን መረጋጋትና ጤናማነት ሇማረጋገጥ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው 

የባሇ አክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ በመጥራት ባንኩን በሚመሇከቱ ማናቸውም 

ጉዲዮች ሊይ አወያይቶ ውሳኔ ማሰጠት፣ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1/ሇ/ በተመሇከተው መሠረት ብሔራዊ ባንክ የባሇ 

አክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ የጠራ እንዯሆነ፣  

ሀ) የስብሰባውን አጀንዲ ያዖጋጃሌ፣ 

ሇ) የብሔራዊ ባንክ ሠራተኛ ወይም በባንኩ የተሰየመ ላሊ ሰው ስብሰባውን 

   ይመራሌ፣ 

ሏ) የባሇአክሲዮኖችን ጠቅሊሊ ጉባኤ ምሌዏተ ጉባኤ እና በጉባኤው የሚተሊሇፈ   

ውሳኔዎችን በሚመሇከት በንግዴ ሕጉ ስሇአክሲዮን ማኅበራት የተዯነገጉት   

አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፣ 

መ) ከጉባኤው መካሄዴ ጋር የተያያ ወጪዎች ጉዲዩ በሚመሇከተው ባንክ 

ይሸፇናለ። 

13. ዴምጽ የመስጠት ገዯብ 

1. ብሔራዊ ባንክ በማናቸውም የባሇአክሲዮኖች ስብሰባ፣ 

ሀ) ማንኛውም ሰው ሇላሊ ባሇአክሲዮን እንዯራሴ ሆኖ የሚሰጠውን የዴምጽ መጠን፣ 

እና 

ሇ) ከባንኩ የተበዯረ ማንኛውም ባሇአክሲዮን የሚኖረውን ዴምጽ፣  

ሉገዯብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ ማንኛውም ተዯማጭነት ያሇው ባሇአክሲዮን ባንኩ በመመሪያ 

የሚወስናቸውን የሥነ-ምግባርና ተገቢነት መስፇርቶች ማሟሊት ያሌቻሇ እንዯሆነ 

ዴምጽ የመስጠት መብቱን ሉገዴብበት ይችሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ አራት 

ስሇባንክ ዲይሬክተሮችና ሠራተኞች 

14. ስሇዲይሬክተሮችና ሥራ አስፇጻሚዎች ሹመት 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 15/2/ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ማንኛውም ዲይሬክተር 

ብሔራዊ ባንክ በመመሪያ በሚወስናቸው የችልታ መመዖኛዎች መሠረት ታማኝ፣ 

ሀቀኛ፣ ጠንቃቃና መሌካም ዛና ያሇው መሆን አሇበት፡፡140 

2. የባንክ ሥራ ፇቃዴ በሚሰጥበት ጊዚም ሆነ በላሊ ማናቸውም ጊዚ የሚዯረግ 

የማናቸውም ባንክ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ 

ሹመት በብሔራዊ ባንክ በጽሐፌ ካሌጸዯቀ በስተቀር ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ አዱስ የተመረጡ የባንክ ዲይሬክተሮችን ሹመት በጽሐፌ  

እስኪያጸዴቅ ዴረስ የነባር ዲይሬክተሮች የሥራ ዖመን ሳይቋረጥ መቀጠሌ አሇበት፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ፣ 

ሀ) ዲይሬክተሮች ማሟሊት ስሇሚገባቸው የችልታ መመዖኛዎች፣ 

ሇ) የአንዴ ባንክ የቦርዴ አባልች ሆነው የሚሠሩትን ዲይሬክተሮች ዛቅተኛ ቁጥር፣ 

ሏ) የባንክ ዲይሬክተሮች ቦርዴን ተግባራት፣ ኃሊፉነት፣ ግዳታዎችንና መሌካም 

የኩባንያ ሥራ141 

መ) አንዴ ዲይሬክተር በማንኛቸውም ባንክ ሉያገሇግሌ የሚችሌበትን ከፌተኛ   

የሥራ ዖመንና እንዯገና ሇመመረጥ የሚያበቁትን ሁኔታዎች፣ 

ሠ) ሇዲይሬክተሮች የሚዯረገውን የክፌያ ጣሪያ፣ እና 

ረ) በማናቸውም ባንክ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት ተመርጠው ሉያገሇግለ  

የሚችለ የዘያው ባንክ ሠራተኞችን ቁጥር በሚመሇከት መመሪያ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡  

15. ክሌከሊ  

1. የውጭ ሀገር ዚጎች ወይም በከፉሌም ሆነ በሙለ በውጭ ሀገር ዚጎች ባሇቤትነት ሥር 

ያለ ዴርጅቶች ወይም የውጭ ባንክ በኢትዮጵያ ውስጥ የባንክ ሥራ ማካሄዴ ወይም 
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የባንክ ሥራ የሚያካሂዴ ቅርንጫፌ ሉያቋቁሙ አይችለም፤በኢትዮጵያ ውስጥ 

በተቋቋመ ባንክ የአክሲዮን ዴርሻም መያዛ አይችለም::142 

2. ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ እምነት በማጉዯሌ ወይም 

በማጭበርበር ወንጀሌ ተከስሶ በፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠበት ሰው 

የባንክ ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ መሆን አይችሌም።   

3. ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ የጽሐፌ ፇቃዴ ካሌተሰጠው በስተቀር በኢትዮጵያ 

ውስጥም ሆነ በውጭ አገር በሚገኝ በማናቸውም በፇረሰ ባንክ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ 

አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ የነበረ ወይም በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ 

በባንኩ ሥራ አመራር የተሳተፇ ሰው በባንክ ዲይሬክተርነት፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚነት 

ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚነት ወይም በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ በባንክ ሥራ 

አመራር መሳተፌ አይችሌም።  

4. የፊይናንስ ዴርጅት ዲይሬክተር በተመሳሳይ ጊዚ የባንክ ዲይሬክተር ሆኖ ሉያገሇግሌ 

አይችሌም፡፡ በተጨማሪም ዲይሬክተሩ ወይም ዋና ሥራ አስፇጻሚው አሥር 

በመቶና ከዘያ በሊይ የባሇቤትነት ዴርሻ የያዖበት የንግዴ ዴርጅት የባንክ 

ዲይሬክተር ሆኖ ሉያገሇግሌ አይችሌም፡፡143  

5. ማናቸውም የባንክ ሠራተኛ የዘያው ባንክ ቦርዴ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሉቀመንበር 

ወይም በማናቸውም ላሊ ባንክ ዲይሬክተር ሆኖ ሉመረጥ አይችሌም። 

16. ከባንክ ሥራ አመራር ራስን ስሇማግሇሌ 

ማንኛውም የባንክ ዲይሬክተር ወይም ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ 

አስፇጻሚ ወይም በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ በባንክ ሥራ መሪነት የሚሳተፌ ሰው፣ 

1. ራሱ ወይም ዲይሬክተር ወይም ሥራ አስፇፃሚ ሆኖ የሚሠራበት ኩባንያ ከስሬአሇሁ 

ብል ያመሇከተ ወይም በፌርዴ ቤት የኪሣራ ውሳኔ የተሰጠበት እንዯሆነ ወይም 

በኪሣራ ምክንያት በፌርዴ ቤት ትዔዙዛ ንብረቱ በቁጥጥር ሥር የዋሇበት ወይም 

ብዴር ባሇመክፇለ ምክንያት ንብረቱ በባንክ የተወረሰበት  እንዯሆነ፣ 

2. የባንክም ሆነ ላሊ ብዴር ወይም ታክስ ባሇመክፇለ ተከስሶ የተፇረዯበት እንዯሆነ፣ 
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3. ራሱ ወይም ዲይሬክተር ወይም ሥራ አስፇፃሚ ሆኖ የሚሠራበት ኩባንያ በብሔራዊ 

ባንክ መመሪያ መሠረት የመከፇያ ጊዚያቸው ሊሇፇባቸው ብዴሮች ሇማናቸውም 

ባንክ ባሇዔዲ የሆነ እንዯሆነ፣ ወይም 

4. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወሰናቸውን የችልታ መመዖኛዎች ያሊሟሊ እንዯሆነ፣ 

ራሱን ከባንክ ሥራ አመራር ማግሇሌ አሇበት፡፡ 

17. በብሔራዊ ባንክ ስሇሚወሰዴ የማገዴና የማሰናበት እርምጃ 

1. ብሔራዊ ባንክ በቂ ነው ብል በሚያምንበት ምክንያት ማንኛውንም የባንክ 

ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ ከሥራ ሇማገዴ 

ወይም ሇማሰናበት ይችሊሌ። 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ዒሊማ ሲባሌ “በቂ ምክንያት” የሚከተለትን 

ያካትታሌ፤ 

ሀ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 15 እና 16 የተዯነገጉትን አሇማክበር፣ 

ሇ) ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የባንክ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ 

አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ የፇመው የፊይናንስ ክፌሇ ኢኮኖሚውን 

መረጋጋት ጤናማነት፣ኢኮኖሚውን ወይም የሕዛብን ጥቅም አዯጋ የሚጥሌ 

ማንኛውም ዴርጊት፡፡144 

3. ብሔራዊ ባንክ የአንዴን ባንክ ዲይሬክተሮች ከሥራ በሚያሰናብትበት ጊዚ 

የዲይሬክተሮቹ ቁጥር በሕግ ከሚፇቀዯው በታች ከሆነ ወዱያውኑ የቦርደን  ኃሊፉነት 

ተረክቦ በ30 ቀናት ውስጥ የባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ስብስባ በመጥራት በተሰናበቱት 

ዲይሬክተሮች ምትክ ምርጫ እንዱካሄዴ ያዯርጋሌ፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ የአንዴን ባንክ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ 

ከሥራ ሲያሰናብት፣ የዘያ ባንክ የዲይሬክተሮች ቦርዴ በብሔራዊ ባንክ የወጡትን 

መስፇርቶች የሚያሟሊ ሰው ወዱያውኑ መተካት አሇበት፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

የፊይናንስ ግዳታዎችና ገዯቦች 

18. ተፇሊጊውን ካፑታሌ ስሇመያዛ 

1. ባንኮች መያዛ ያሇባቸው አነስተኛ የካፑታሌ መጠንና መጠባበቂያ እንዱሁም እነዘህ 

የሚሰለባቸው ቀመሮች ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ ይወስናሌ። 
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2. ብሔራዊ ባንክ ባንኮች ሇአዯጋ የተጋሇጡበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት 

የተሇያዩ የካፑታሌና የመጠባበቂያ ግዳታዎችን ሇተሇያዩ ባንኮች ሉያስቀምጥ 

ይችሊሌ፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ የማናቸውም ባንክ ካፑታሌ ከተወሰነው አነስተኛ መጠን በታች ነው 

ብል ሲያምን ባንኩ በተወሰነ ጊዚ ውስጥ ሁኔታውን ሇማስተካከሌ የሚያስችለ 

እርምጃዎችን እንዱወስዴ ትዔዙዛ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

4. ማናቸውም ባንክ በካፑታለ ሊይ የዯረሰው መሸርሸር መወገደ በብሔራዊ ባንክ 

ሳይረጋገጥ የትርፌ ክፌፌሌ ማዴረግ፣ በባሇ አክሲዮኖች ሂሣብ ውስጥ ማስገባት  

ወይም መክፇሌ አይችሌም። 

19. ሕጋዊ የመጠባበቂያ ሂሣብ ስሇመያዛ 

1. ማናቸውም ባንክ በሂሣብ ዒመቱ መጨረሻ ሊይ ካገኘው የተጣራ ትርፌ ቢያንስ 25 

በመቶ ወዯ ሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሣቡ ያዙውራሌ። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ዴንጋጌ ቢኖርም፣ መጠባበቂያ ሂሣቡ ከባንኩ 

ካፑታሌ ጋር እኩሌ ሲሆን ከተጣራ ትርፈ በየዒመቱ የሚያዖው የመጠባበቂያ ሂሣብ 

መጠን ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ ሕጋዊ የመጠባበቂያ ሂሣብ ዛቅ የሚዯረግባቸውን ሁኔታዎች 

በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ። 

20. በቂ ገንዖብ-አከሌ ንብረትና የመጠባበቂያ ሂሣብ ስሇመያዛ 

1. ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት እያንዲንደ ባንክ በቂ ገንዖብ-አከሌ 

ንብረቶችን መያዛ አሇበት። 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ አፇጻጸም “ገንዖብ-አከሌ ንብረት” ማሇት 

የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፤ 

ሀ) ጥሬ ገንዖብ፣ 

ሇ) በብሔራዊ ባንክና በብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት ባሊቸው ላልች የሀገር ውስጥና 

የውጭ ሀገር ባንኮች ያሇ ተቀማጭ ገንዖብ፣ 

ሏ) በብር ወይም በብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት ባሇው የውጭ ምንዙሪ የተገሇጹና 

በቀሊለ ወዯ ጥሬ ገንዖብ ተቀይረው ወዱያውኑ ተከፊይ ሉሆኑ የሚችለ ላልች 

ንብረቶች፤ 
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መ) በብሔራዊ ባንክ በየጊዚው ተቀባይነት አሊቸው ተብሇው የሚወሰኑ ላልች 

ገንዖብ-አከሌ ንብረቶች። 

3. እያንዲንደ ባንክ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በብሔራዊ ባንክ 

በተከፇተ ሂሣብ መጠባበቂያ በጥሬ ገንዖብ ማስቀመጥ አሇበት፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ መሠረት የገንዖብ-አከሌ ንብረትና የመጠባበቂያ ገንዖብ ሂሣብ 

ግዳታዎችን ያሊሟሊ ባንክ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት መቀጫ 

ይከፌሊሌ። 

21. ፔሮቪዥንና የእርጅና ቅናሽ የመያዛና ኪሣራ የመሸፇንና የማጣጣት ግዳታዎች 

1. ማንኛውም ባንክ ሇሚከተለት ጉዲዮች የፔሮቪዥን ሂሣብ መያዛ አሇበት፤ 

ሀ) ሇብዴሮች፣ ቅዴሚያ ከፌያዎችና ሇማይከፇለ ወይም አጠራጣሪ ሇሆኑ ተሰብሳቢ 

ሂሳቦች፣ 

ሇ) ባንኩ የካፑታሌና መጠባበቂያ ግዳታዎቹን ማሟሊቱን ሇማረጋገጥ ስላት ሲሠራ 

ከግምት ውስጥ ሊሌገቡ ዔዲዎችና ሉያጋጥም ሇሚችሌ የዔዲ ተጠያቂነት ጭምር 

በዋስትና ሇተሰጡና በዋስትናው መሠረት ባንኩ ከሕዛብ ሇሚፇሇግበት ዔዲ 

ሉያገሇግለ ሇማይችለ ንብረቶች ዋጋ፣ እና 

ሏ) ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ሇሚወስኑ ላልች ጉዲዮች። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የሚያዖው ፔሮቪዥን መጠንና የሚሰሊበት 

ዖዳ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. ማናቸውም ባንክ ሇቋሚ ንብረቶች የሚይዖውን የእርጅና ቅናሽ አግባብ ባሇው ሕግ 

መሠረት ማስሊት አሇበት፡፡ 

4. ማናቸውም ባንክ የካፑታሌ ወጪዎችን ቢበዙ በአምስት ዒመት ውስጥ ማጣጣት  

አሇበት፡፡ 

5. ማናቸውም ባንክ በሥራ ሂዯት የዯረሱና የተጠራቀሙ ኪሣራዎችን በየዒመቱ 

በሚያገኘው የተጣራ ትርፌ ሙለ በሙለ መሸፇን አሇበት፡፡ እንዱህ ዒይነት 

ኪሣራዎች ሙለ በሙለ እስከሚሸፇኑ ዴረስ ባሇአክሲዮኖች ትርፌ አይከፊፇለም፡፡ 

6. ብሔራዊ ባንክ ማናቸውም ባንክ የካፑታሌና የመጠባበቂያ ሂሣብ ግዳታዎቹን 

ማክበሩን ሇማረጋገጥ አስፇሊጊ የሆነውን ስላት በሚሠራበት ጊዚ በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ /1/፣ /3/ እና /4/ መሠረት የተያዖውን ፔሮቪዥንና የቋሚ ንብረቶች 
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የእርጅና ቅናሽ ሂሣብና የተዯረገውን የካፑታሌ ወጪዎች ማጣጣት በቂነት ታሳቢ 

በማዴረግ አስፇሊጊውን ማስተካከያ ያዯርጋሌ፡፡  

7. ማናቸውም ባንክ፣  

ሀ) የባንኩ ማናቸውም ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ በቸሌተኝነት ወይም እምነት 

በማጉዯሌ የሚያዯርሰውን እንዱሁም በማናቸውም ባሌተጠበቀ ሁኔታ 

የሚዯርሰውን ኪሣራ ሇመሸፇን የሚያስችሌና ሇዘሁ ጉዲይ ብቻ የተያዖ የመጠኑ 

በቂነት በብሔራዊ ባንክ የተረጋገጠ ሌዩ የመጠባበቂያ ሂሣብ ይይዙሌ፣ ወይም 

ሇ) የዘህ ዒይነቱን ኪሣራ ሇመሸፇን ብሔራዊ ባንክ የዋስትና መጠኑን በቂነት 

እንዱሁም የሁኔታውን አግባብነት በተቀበሇው ዒይነት የመዴን ውሌ ይገባሌ፡፡ 

22. በአንዲንዴ የባንክ አገሌግልቶች ሊይ ስሇሚጣለ ገዯቦች145 

1. ማንኛውም ባንክ በሚያዯርገው ኢንቨስትመንትና በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ 

ሇማንኛውም ሰው በሚሰጠው ብዴር፣ የቅዴሚያ ክፌያ ወይም ላሊ የብዴር 

አገሌግልት፣ ዋስትና ወይም ባንኩ በሚገባቸው ላልች ግዳታዎችና ውልች ሊይ 

ሇሚጣለ ገዯቦችና ሁኔታዎችን በሚመመሇከት ባንኩ መመሪያ ያወጣሌ፡፡" 

2. ብሔራዊ ባንክ ከወሇዴ ነፃ ተቀማጭ ገንዖብ አሰባሰብና አጠቃቀም ጋር የተያያ 

የባንክ ሥራዎችን ሇመቆጣጠር መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ:: 

3. ማናቸዉም ባንክ የራሱን አክሲዮን በመያዛ ብዴር መስጠት አይችሌም፡፡146 

ክፌሌ ስዴስት 

ስሇፊይናንስ መዛገቦችና ስሇውጭ ኦዱት ምርመራ 

23. ስሇፊይናንስ መዛገቦች147 

1. ማናቸውም ባንክ፣ 

ሀ) የባንኩን ሁኔታ በግሌጽና በትክክሌ በሚያሳይ፣ 

ሇ) የባንኩን ሥራና የገንዖብ አቋሙን በሚያስረዲ፣ እና 

ሏ) በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎችና ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በወጡ ዯንቦችና 

መመሪያዎች መሠረት ሥራውን እያካሄዯ ስሇመሆኑ ብሔራዊ ባንክ ማረጋገጥ 

በሚያስችሇው፣ ሁኔታ መዛገቦቹን መያዛ አሇበት፡፡ 
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 በ25/88(2011) አ. 1159 አንቀፅ 2(16) መሰረት አንቀጽ 23 (1) ተሰርዜ ነባሩ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) 
ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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2. ማናቸውም ባንክ እያንዲንደን የሥራ እንቅስቃሴ ዒይነት የሚመዖገብበት የተሇየ 

መዛገብና ሰነድች መያዛ አሇበት። የእነዘህን ሰነድች አቀራረብና በውስጣቸውም 

የሚመዖገቡትን ጉዲዮች ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ  ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

24. ኦዱተሮች ስሇመሾም148 

1. ማናቸውም ባንክ የውጭ ኦዱተሮች ይሾማሌ። የኦዱተሮቹ ሹመትም በብሔራዊ ባንክ 

መጽዯቅ አሇበት፡፡ 

2. የሚከተለት ሰዎች የማናቸውም ባንክ የውጭ ኦዱተር ሆነው መሾም አይችለም፤ 

ሀ) የባንኩ ባሇአክሲዮን፣ ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ፣ 

ሇ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ተራ ፉዯሌ /ሀ/ የሚሸፇን ሰው የትዲር ጓዯኛ ወይም በአንዯኛ 

ዯረጃ የሥጋ ወይም የጋብቻ ዖመዴ፣ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ተራ ፉዯሌ /ሀ/ ወይም /ሇ/ የሚሸፇን ሰው የሥራ ባሌዯረባ 

ወይም ሸሪክ የሆነበት የኦዱት ተቋም፡፡ 

3. ማናቸውም ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የውጭ ኦዱተር ያሌሾመ 

እንዯሆነ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ኦዱተር ይሾምሇታሌ፡፡  

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /4/ መሠረት ኦዱተር የተሾመሇት ማንኛውም ባንክ 

ሇተሾመው ኦዱተር የሚከፇሇውን የአገሌግልት ክፌያ ብሔራዊ ባንክ በሚሰጠው 

መመሪያ መሠረት መፇጸም አሇበት፡፡ 

25. የኦዱተሮች የሹመት ዖመን  

1. የባንኮችን የኦዱት ሥራ ሇማካሄዴ ስሇሚሾሙ የውጭ ኦዱተሮች የሹመት ዖመን 

ብሔራዊ ባንክ በየጊዚው መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 24/4/ መሠረት በብሔራዊ ባንክ የተሾመ የውጭ ኦዱተር 

የአገሌግልት ዖመን እስከ የሚቀጥሇው የባንኩ ዒመታዊ የባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ 

ጉባዓ ዴረስ ይሆናሌ፡፡ 

3. የማናቸውም ባንክ የውጭ ኦዱተር የተሾመበት የአገሌግልት ጊዚ ሳያበቃ በማናቸውም 

ምክንያት ሥራውን ያቋረጠ እንዯሆነ፣ ባንኩ ይኸንኑ ሁኔታ ሇብሔራዊ ባንክ 

ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 
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 በ25/88(2011) አ. 1159 አንቀፅ 2(17) መሰረት አንቀጽ 24 (3) ተሰርዜ ነባሮቹ ንዐስ አንቀጽ (4) እና (5) 
ንዐስ አንቀጽ (3) እና (4) ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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26. የኦዱተሮች ተግባር 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 24 መሠረት የተሾመ የውጭ ኦዱተር ተግባሮች፣ ላልች በሕግ 

የተጣለበት ግዳታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ዒሇም አቀፌ ተቀባይነት ባገኙ የኦዱት 

ዯረጃዎች መሠረት የባንኩን ሂሣብ መርምሮ ያገኛቸውን ውጤቶችና የዯረሰባቸውን 

ዴምዲሜዎች ሇባንኩ ባሇ አክሲዮኖችና ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ ይሆናሌ፡፡149 

2. ብሔራዊ ባንክ በውጭ ኦዱተሮች የሚሠራውን የኦዱት ሥራ ጥሌቀትና ሽፊንን 

በሚመሇከት ተጨማሪ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡  

3. በማናቸውም ባንክ የውጭ ኦዱተር ሆኖ የተሾመ ሰው፣ በመዯበኛ የሥራ ሂዯትና ሇላሊ 

ሇማንኛውም ሰው ከሚሰጠው አገሌግልት ባሌተሇየ ሁኔታ ካሌሆነ በስተቀር፣ በዘያው 

ባንክ ሂሣብ መያዛ ወይም ከባንኩ ማናቸውንም ዒይነት ብዴር፣ የቅዴሚያ ክፌያ 

ወይም ላሊ አገሌግልት ማግኘት አይችሌም፡፡  

27. የኦዱት ሪፕርት  

1. ብሔራዊ ባንክ የአንዴ ባንክ የሂሣብ ዒመት ከተጠናቀቀ በኋሊ በምን ያህሌ ጊዚ 

የኦዱት ሪፕርት መውጣት እንዲሇበት በመመሪያ ይወስናሌ፡፡  

2. የማንኛውም ባንክ ኦዱተር በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ በተወሰነው የጊዚ ገዯብ 

ውስጥ የተመረመሩትን የሂሳብ መግሇጫዎች እንዱሁም የኦዱት ግኝትና አስተያየት 

ያካተተ ሙለ የኦዱት ሪፕርት ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ አሇበት፡፡  

3. ብሔራዊ ባንክ የቀረበውን የኦዱት ሪፕርት ካሊመነበት ዴጋሚ የሂሣብ ምርመራ 

እንዱካሄዴ ማዖዛ ወይም ላሊ የውጭ ኦዱተር በመሾም ሂሣቡ እንዯገና 

እንዱመረመር ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ ባንኩ በብሔራዊ ባንክ በሚሰጠው መመሪያ 

መሠረት አዱስ የተሾመውን የውጭ ኦዱተር የአገሌግልት ክፌያ መሸፇን አሇበት፡፡  

4. የማንኛውም ባንክ የውጭ ኦዱተር የሂሣብ ምርመራ ተግባሩን በሚያካሂዴበት ጊዚ፣ 

ሀ) የዘህ አዋጅ፣ የላልች አግባብ ያሊቸው ሕጎች ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ 

ዯንቦች ወይም መመሪያዎች ዴንጋጌዎች በከፌተኛ ዯረጃ መጣሳቸውን ወይም 

ያሇመከበራቸውን፣ 

ሇ) በባንኩ ወይም በማናቸውም የባንኩ ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ የማጭበርበር 

ወይም ላሊ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ መፇጸሙን፣ 

                                                           
149 ሇ20/81 (2006) አ. 847 አሊማ ተፇፃሚነት አይኖረዉም፡፡ 
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ሏ) የባንኩን ካፑታሌ 25 በመቶ ወይም ከዘያ በሊይ በሆነ መጠን የሚቀንስ ኪሣራ 

የዯረሰ መሆኑን፣ 

መ) ባንኩ እንዯቀጣይ ዴርጅት ሥራውን ሇማካሄዴ ያሇውን አቅም የሚጎዲ ወይም 

የገንዖብ አስቀማጮችን ወይም የገንዖብ ጠያቂዎችን ጥቅም አዯጋ ሊይ የሚጥሌ 

ከባዴ የሆነ የአሠራር ጉዴሇት የተከሰተ መሆኑን፣ ወይም  

ሠ) ላልች ከባዴ የአሠራር ጉዴሇቶች ወይም ጥፊቶች ተከስተው መገኘታቸውን፣  

ሲዯርስበት ጉዲዩን ሇብሔራዊ ባንክና ሇላልች ሇሚመሇከታቸው አካሊት ወዱያውኑ 

ማሳወቅ አሇበት፡፡  

5. ብሔራዊ ባንክ ማንኛውንም የባንክ የውጭ ኦዱተር ኦዱት የሚያዯርገውን ባንክ 

የተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ በማንኛውም ጊዚ ጠርቶ ውይይት ሉያካሂዴ ይችሊሌ፡፡  

ክፌሌ ሰባት 

መረጃ ስሇመስጠትና በባንኮች ሊይ ስሇሚካሄዴ ቁጥጥር 

28. መረጃ ስሇመስጠት  

1. ማናቸውም ባንክ ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ በሚገባ የተፇረሙ 

የፊይናንስ መግሇጫዎችንና ላልች በብሔራዊ ባንክ የሚወስኑ ሪፕርቶችን 

ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ አሇበት። 

2. ማናቸውም ባንክ፣ 

ሀ) በኦዱተር የተመረመረና የሥራ እንቅስቃሴውን የሚያሳይ የሂሳብ ሚዙንና 

የትርፌና ኪሳራ መግሇጫዎችን በሁለም ባንኩ የሥራ ቦታዎች፣ ቅርንጫፍችና 

ንዐስ ቅርንጫፍች ግሌጽ በሆነ ቦታ ዒመቱን በሙለ እንዱታዩ ማዴረግ 

አሇበት፤150 

ሇ) የሂሣብ ሚዙን እንዱሁም የትርፌና ኪሣራ መግሇጫ ማብራሪያ ጽሐፍችን አባሪ 

በማዴረግ ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዚጣ ሊይ አሳትሞ ያወጣሌ፣ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ መሠረት የፊይናንስ መግሇጫዎችን ሇሕዛብ እይታ 

ዛግጁ የማዴረጉና በጋዚጣ አሳትሞ የማውጣቱ ተግባር የባሇ አክሲዮኖች ዒመታዊ 

ጉባኤ በተካሄዯ በሁሇት ሣምንታት ውስጥ መፇጸም አሇበት፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገው ቢኖርም የመንግሥት ባንክ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ የዒመቱን ሂሳብ በዖጋ በአራት ወራት ውስጥ የፊይናንስ 
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መግሇጫዎቹን ሇማጽዯቅ መሰብሰብ ያሇበት ሲሆን የፊይናንስ መግሇጫዎችን 

ሇሕዛብ እይታ ዛግጁ የማዴረጉና በጋዚጣ አሳትሞ የማውጣቱ ተግባር 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ የፊይናንስ መግሇጫዎችን ባጸዯቀ በሁሇት ሳምንታት ዉስጥ 

መፇጸም አሇበት፡፡151 

5. ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት አግባብነት ያሊቸውን መረጃዎች 

ከባንኮች መጠየቅና ማግኘት ይችሊሌ፤ ሆኖም፦152 

ሀ) የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች ሇማስፇጸም ሲባሌ፤ 

ሇ) የባንኮችን የፊይናንስ ጤናማነት ሇማረጋገጥ፤ 

ሏ) በሕግ ሇተፇቀዯሊቸው ሰዎች፤ 

መ) ብሔራዊ ባንክ ተጠሪ ሇሆነሇት አካሌ 

ሠ) በፌርዴ ቤት በታዖ፤ ወይም 

ረ) ኢትዮጵያ የገባችባቸውን ዒሇም አቀፌ ግዳታዎች ሇመወጣት ሲባሌ፤ ካሌሆነ 

በቀር እነዘህ መረጃዎች ሇማንኛውም ሰው ተሊሌፇው አይሰጡም፡፡ 

6. የማናቸውም ባንክ የዲይሬክተሮች ቦርዴ የሚከተለት ሁኔታዎች በባንኩ ሲከሠቱ 

ወይም ሉከሰቱ ይችሊለ ብል ሲገምት ሁኔታውን በጋራም ሆነ በተናጠሌ ወዱያውኑ 

ሇብሔራዊ ባንክ ማሳወቅ አሇበት፤ 

ሀ) ሇገንዖብ አሰቀማጮችና ሇላልች አበዲሪዎች ያሇበትን ግዳታ መወጣት 

የማይችሌ ሲሆን፣ ወይም 

ሇ) ሇገንዖብ አስቀማጮች ወይም ሇላልች አበዲሪዎች ክፌያዎችን በወቅቱ ሇመፇጸም 

ሉሳነው የሚችሌ ከሆነ። 

29. በባንኮች ሊይ ስሇሚካሄዴ ቁጥጥር፣ 

1. ብሔራዊ ባንክ በየጊዚው ወይም በማናቸውም ጊዚ ያሇቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ 

በማናቸውም ባንክ ሊይ በቦታው ተገኝቶ ቁጥጥር ማካሄዴ ወይም እንዱካሄዴ ማዴረግ 

ይችሊሌ። 

2.  ከጠቅሊሊው ገንዖብ አስቀማጮች በቁጥር አንዴ አምስተኛ ወይም በባንኩ ዖንዴ 

ካሇው ጠቅሊሊ ገንዖብ ውስጥ አንዴ ሦስተኛ አስቀማጭ የሆኑ አመሌካቾች በአንዴ 

ባንክ ሊይ ቁጥጥር ማካሄዴ አስፇሊጊ መሆኑን የሚያስረዲ መረጃ አያይዖው ጥያቄ 
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ካቀረቡ፣ ብሔራዊ ባንክ ማመሌክቻ የቀረበበት ባንክ በጤናማ ሁኔታ መገኘቱንና 

የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች እንዱሁም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችና 

መመሪያዎች የባንኩን የሥራ እንቅስቃሴ በመምራት ሂዯት ውስጥ መከበራቸውን 

ሇማረጋገጥ በሚስጥር ቁጥጥር ማካሄዴ ወይም እንዱካሄዴ ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

3. በባንኮች ሊይ የሚካሄዴ የቁጥጥር ሥራ በአንዴ ወይም ከዘያ በሊይ በሆኑ በብሔራዊ 

ባንክ ባሇሥሌጣኖች ወይም ሇዘህ ዒሊማ ሲባሌ ብሔራዊ ባንክ በሚቀጥራቸው ላልች 

እምነት በሚጣሌባቸውና ብቃት ባሊቸው ሰዎች ሉካሄዴ ይችሊሌ፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር እንዱያካሂደ የሚመዴባቸው ሰዎች ቁጥጥሩን በሚገባ 

ሇመፇጸም የሚያስችሎቸው የባንኩን መዛገቦችና አሠራሮች የሚመሇከቱ መረጃዎችና 

መግሇጫዎች የባንኩ ሠራተኞች እንዱሰጧቸው የመጠየቅ ሥሌጣን ይኖራቸዋሌ። 

5. በባንክ ቁጥጥር ሥራ ሂዯት የተሰበሰቡ መረጃዎች ቁጥጥሩን ባካሄደት ሰዎች 

በሚስጢር መጠበቅ አሇባቸው። 

30. የቁጥጥር ሪፕርት  

1. የቁጥጥሩ የመጨረሻው ሪፕርት ከመዖጋጀቱ በፉት ሇተመርማሪው ባንክ እንዱዯርሰው 

ተዯርጎ በሪፕርቱ ሊይ አስተያየቱን እንዱያቀርብ ዔዴሌ ይሰጠዋሌ። 

2. ሇብሔራዊ ባንክ የቀረበው የቁጥጥር ሪፕርት ይዖት፣ 

ሀ) ቁጥጥሩን ባካሄደት ሰዎች እንዱሁም ቁጥጥሩ በተዯረገበት ባንክ ዲይሬክተሮችና 

ሠራተኞች፣ እና 

ሇ) የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎችን ሇማስፇጸም ወይም የሕዛብን ጥቅም ሇማስከበር   

ሲባሌ ካሌሆነ በቀር በብሔራዊ ባንክ፣ በምስጢር መጠበቅ አሇበት፡፡ 

31. የማስተካከያ እርምጃዎች 

በተዯረገው ቁጥጥር ተመርማሪው ባንክ አግባብ ያሊቸው ሕጎችና መመሪያዎችን 

ያሌተከተሇ ወይም በተሰጠው የባንክ ሥራ ፇቃዴ የተመሇከቱትን ግዳታዎች ያሌፇጸመ 

መሆኑ፣ የገንዖብ አስቀማጮችን ጥቅም በሚጎዲ ማናቸውም ተግባር ሊይ ተሠማርቶ 

መግኘቱ ወይም በባንኩ ሥራ አመራር ሊይ ከባዴ ዴክመት የተከሰተ መሆኑ የተረጋገጠ 

እንዯሆነ ብሔራዊ ባንክ፣ 

1. ከቁጥጥሩ የሚነሱ ወይም የተያያ ማናቸውንም ጉዲዮች በሚመሇከት ሇመነጋገር 

የባሇአክሲዮኖች ወይም የዱሬክተሮች ቦርዴ ስብሰባ እንዱጠራ ወይም የዘህ 
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ባንክ የሥራ ኃሊፉዎች ምርመራውን በሚመሇከት የብሔራዊ ባንክ ኃሊፉዎችን 

እንዱያነጋግሩ ሇማዖዛ፣ 

2. አንዴ ወይም ከዘያ በሊይ ኃሊፉዎቹን በባንኩ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ወይም በቦርደ 

በተሰየመ ማናቸውም ኮሚቴ ወይም ላሊ አካሌ ስብሰባ ሊይ እንዱገኙ ሇመወከሌና 

አስተያየታቸው በስብሰባዎቹ ሊይ እንዱሰማ ሇማዴረግ፣ 

3. ባንኩ ሉወስዴ የሚገባውን የማስተካክያ እርምጃ እንዱወስዴ በጽሐፌ ሇማዖዛ፣ 

4.  የባንኩን አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ዲይሬክተሮች፣ ዋና የሥራ አስፇጻሚ 

ወይም ከፌተኛ የሥራ አስፇጻሚዎች ከሥራ ሇማገዴ ወይም ሇማሰናበት ወይም 

ሇዘሁ ሲባሌ ባወጣቸው መመሪያዎች መሠረት በነዘሁ ሊይ የገንዖብ መቀጫ 

ሇመወሰን፣ 

5. ባንኩ አዱስ ቅርንጫፍችን እና ንዐስ ቅርንጫፍችን እንዲይከፌት ሇመከሊከሌ፣153 

6. የባንኩን የአክሲዮን ትርፌ ዴርሻ ክፌፌሌ ሇመገዯብ፣ ሇማዖግየት ወይም ሇመከሌከሌ፣ 

7.  ባንኩ ሇተወሰነ ጊዚ በከፉሌም ሆነ በሙለ የባንክ ሥራ እንዲይሠራ ሇማዖዛ፣ ወይም  

8.  ባንኩ በሞግዘት አስተዲዯር ሥር እንዱሆን ሇማዴረግ፣ 

ይችሊሌ። 

ክፌሌ ስምንት 

ፇቃዴ ስሇመሠረዛ፣ ስሇሞግዘት አስተዲዯርና ስሇመፌረስ 

32. ፇቃዴ ስሇመሠረዛ 

1. ብሔራዊ ባንክ በሚከተለት ምክንያቶች የማናቸውንም ባንክ ፇቃዴ ወዱያውኑ 

ሉሰርዛ ይችሊሌ፣ 

ሀ) የባንኩ ፇቃዴ የተሰጠው በሀሰት ወይም በተሳሳተ መረጃ ሊይ ተመሥርቶ መሆኑ 

ሲረጋገጥ፣ ወይም 

ሇ) ባንኩ ፇቃደ በተሰጠው በ12 ወራት ውስጥ ሥራውን ያሌጀመረ እንዯሆነ፣ 

ሏ) ባንኩ የገንዖብ አከሌ ንብረት እጥረት ሲያጋጥመው፣154 

መ) ባንኩ ዔዲ መክፇሌ ወዯማይችሌበት ወሰን ሲዯርስ፤ ወይም 

ሠ) ባንኩ ሕግንና መመሪያን አክብሮ ሇመሥራት ፇቃዯኛ ሳይሆን ሲቀር፤ 
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2. ብሔራዊ ባንክ የማናቸውንም ባንክ ፇቃዴ እንዱሰረዛ ሲወስን ፇቃደ የተሰረዖበት 

ባንክ ዋና መሥሪያ ቤት በሚገኝበት አካባቢ በሰፉው በሚሠራጭ ጋዚጣ ውሳኔውን 

አሳትሞ ያወጣሌ። 

3. ፇቃዴ የመሰረዛ ውሳኔ በጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ወይም ብሔራዊ ባንክ 

ከሚወስነው ማናቸውም ላሊ ቀን ጀምሮ ተፇጻሚ ይሆናሌ።  

4. ፇቃደ የተሰረዖበት ባንክ የፇቃዴ ስረዙው ውሳኔ ተፇጻሚ ከሆነበት ቀን ጀምሮ 

ማናቸውንም ዒይነት የባንከ ሥራ መሥራት አይችሌም። 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ /1//ሇ/ መሠረት ብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሇመሰረዛ በሰጠው 

ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማንኛውም ሰው የፇቃዴ ስረዙው ውሳኔ ተፇጻሚ ከሆነበት ቀን 

ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉያመሇከት ይችሊሌ፡፡ 

33. ሞግዘት ስሇመሾም  

1. ብሔራዊ ባንክ ከሚከተለት አንደ ወይም  ከዘያ በሊይ የሆኑ ሁኔታዎች በአንዴ ባንክ 

መኖራቸውን ሲያምን ባንኩን ተረክቦ የሚቆጣጠር ሞግዘት ይሾማሌ፣  

ሀ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 32 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ መሠረት የባንኩ ፇቃዴ የተሰረዖ 

ከሆነ፣ 

ሇ) ባንኩ ዔዲ መክፇሌ የማይችሌበት ወሰን የዯረሰ ከሆነ፣ 

ሏ) ሕግን፣ መመሪያን በመተሊሇፌ ወይም ጥንቃቄ በጎዯሇው አሠራር ምክንያት 

በቀሊለ የማይገመት የሀብት ወይም የገቢ ብክነት የተከሠተ እንዯሆነ፤155 

መ) ባንኩ ሥራውን እያካሄዯ ያሇው የገንዖብ አስቀማጮችን ጥቅም አዯጋ ሊይ ሉጥሌ 

በሚችሌ ጤናማ ባሌሆነና ጥንቃቄ በጎዯሇው የአሰራር ሁኔታ ከሆነ፣ 

ሠ) በብሔራዊ ባንክ የተጣሇውን ማናቸውንም ገዯብ ባንኩ ሆነ ብል የጣሰ ከሆነ፣ 

ረ) ባንኩ የሂሳብ መዛገቦችን፣ ሰነድችን ወይም ሪኮርድችን ሥሌጣን ሇተሰጠው 

የብሔራዊ ባንክ ተቆጣጣሪ ወይም ወኪሌ ሇቁጥጥር ተግባር ሇማቅረብ እምቢተኛ 

የሆነ እንዯሆነ፣ 

ሰ) ባንኩ በመዯበኛ የሥራ ሂዯት ግዳታዎቹን ሇመወጣት ወይም የገንዖብ 

አስቀማጮችን ጥያቄ ሇማሟሊት አይችሌም የሚሌ ጠንካራ ግምት ሉኖር ከቻሇ፣ 

ሸ) ባንኩ ካፑታለን በሙለ ወይም የካፑታለን አብዙኛውን ክፌሌ የሚያመናምን 

ኪሳራ የዯረሰበት ወይም እንዯሚዯርስበት የሚገመት ከሆነ፣ 
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ቀ) ባንኩ በብሔራዊ ባንክ የተወሰነውን አነስተኛ የካፑታሌ መጠን የማያሟሊ ከሆነ፣ 

በ) ባንኩ በቂ ካፑታሌ የላሇውና ወዯፉትም ካፑታለን በሚያስፇሌገው መጠን 

ሇመጨመር አቅም እንዯማይኖረው የሚገመት ከሆነ፣ 

ተ) ባንኩ በብሔራዊ ባንክ ሲታዖዛ ካፑታለን በሚያስፇሌገው በቂ መጠን መጨመር 

ያሌቻሇ እንዯሆነ ወይም ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ 

ካፑታለን መሌሶ ሇመገንባት የሚያስችሌ ተቀባይነት ያሇው ዔቅዴ ያሊቀረበ 

እንዯሆነ፣ 

ቸ) ባንኩ ሇብሔራዊ ባንክ ቀርቦ ተቀባይነት ያገኘ ካፑታሌን መሌሶ የመገንባት 

ዔቅዴ ተግባራዊ ማዴረግ ያሌቻሇ እንዯሆነ፣ 

ነ) ባንኩ ተገቢ ያሌሆነ፣ ሕገወጥ ወይም ጥንቃቄ የጎዯሊቸው ተግባሮችን በማከናወን 

የሃገሪቱን ወይም የሕዛቡን አጠቃሊይ የኢኮኖሚ ጥቅም አዯጋ ሊይ የሚጥለ 

ፕሉሲዎች የተከተሇ ከሆነ፣ 

ኘ) ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ በጽሐፌ ፇቃዴ ሳያገኝ ከላሊ ባንክ ጋር የተቀሊቀሇ 

እንዯሆነ፣ 

አ) በብሔራዊ ባንክ የወጡትን መስፇርቶች የሚያሟለ ዲይሬክተሮችን፣ ዋና ሥራ 

አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚዎችን መሾም ያሌቻሇ እንዯሆነ፣ 

ከ) በባሇአክሲዮኖች ውሳኔ ባንኩ በሞግዘት አስተዲዯር ሥር እንዱሆን ከተጠየቀ 

ወይም ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ ፇቃዴ በማግኘት የባንኩ ባሇሀብቶች ባንኩን 

ሇማፌረስ የወሰኑ እንዯሆነ፣ ወይም 

ወ) ባንኩ እንዯ አንዴ ራሱን ችል የሚንቀሳቀስ ሕጋዊ ተቋም መቀጠሌ የተሳነው 

እንዯሆነ። 

2. ብሔራዊ ባንክ ሇአንዴ ባንክ ሞግዘት መሾሙን፣ ሇሹመቱ ምክንያት የሆነውን ጉዲይ፣ 

የሞግዘቱን ስም፣ ሹመቱ የሚፀናበትን ቀንና ማናቸውንም ላልች አግባብ ያሊቸውን 

መረጃዎች በመጥቀስ በሰፉው በሚሰራጭ ጋዚጣ ሊይ አሳትሞ ያወጣሌ። 

3. በዘህ አንቀጽ መሠረት የተሾመ ማንኛውም ሞግዘት ተጠሪነቱ ሇብሔራዊ ባንክ 

ይሆናሌ፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው እራሱ በሞግዘትነት ሉሰራ ይችሊሌ፡፡ 
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34. ሇሞግዘትነት የሚያበቁ መስፇርቶች  

1. በብሔራዊ ባንክ የሚሾም ማንኛውም ሞግዘት በብሔራዊ ባንክ አስተያየት ከፌተኛ 

የሙያ ብቃትና ታማኝነት ያሇው ሰው መሆን አሇበት።  

2. ሞግዘቱ የንግዴ ዴርጅት በሚሆንበት ጊዚ፤ 

ሀ) የሞግዘት አስተዲዯሩን በበሊይነት የሚመራው ኃሊፉ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

/1/ የተመሇከተውን መስፇርት ማሟሊት፣ እና 

ሇ) ዴርጅቱ የመሌካም ሥራ አፇጻጸም ዋስትና ከታወቀ የመዴን ኩባንያ ወይም 

ባንክ ማቅረብ፣ አሇበት፡፡ 

3.  የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ እና /2/ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ 

ማንኛውም በሞግዘትነት የሚሾም ሰው ብሔራዊ ባንክ የሚያወጣቸውን ላልች 

ተጨማሪ መስፇርቶች ማሟሊት አሇበት፡፡ 

35. የሞግዘት የአገሌግልት ክፌያዎች 

1. ሇሞግዘት የሚፇጸም የአገሌግልት ክፌያ መጠን በብሔራዊ ባንክ ይወሰናሌ፡፡ 

2. የሞግዘት የአገሌግልት ክፌያ በሞግዘት አስተዲዯር ሥር በሆነው ባንክ እጅ በሚገኝ 

ገንዖብ ወይም በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት የባንኩ ንብረት ተሽጦ በሚገኝ ገቢ 

ይሸፇናሌ፡፡   

36. የሞግዘትነት አስተዲዯር የሚቆይበት ጊዚ  

1. ብሔራዊ ባንክ የማንኛውም ባንክ የሞግዘትነት አስተዲዯር የሚቆይበትን ጊዚ 

ይወስናሌ፡፡  

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ዴንጋጌ ቢኖርም፣ ብሔራዊ ባንክ ማንኛውም የባንክ 

ሞግዘት የተጣሇበትን ኃሊፉነት አጥጋቢ በሆነ መንገዴ አሌተወጣም ብል ሲያምን 

በማናቸውም ጊዚ ከሥራ ሉያሰናብተው ይችሊሌ። 

3. ብሔራዊ ባንክ የሞግዘት አስተዲዯር የሥራ ጊዚ እንዯተጠናቀቀ ወይም ሞግዘቱ 

ከሥራ እንዯተሰናበተ ወዱያውኑ ይህንኑ በሰፉው በሚሰራጭ ጋዚጣ አሳትሞ 

ያወጣሌ። 

37. የሞግዘት አስተዲዯር ስር መዋሌ የሚያስከትሇው ውጤት 

ማንኛውም ባንክ ሞግዘት እንዯተሾመሇት ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 33/2/ 

መሠረት በጋዚጣ እንዲስታወቀ፣ 
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1. ከሞግዘት ቅዴሚያ ፇቃዴ ካሌተገኘ በስተቀር በሞግዘት አስተዲዯር ሥር በዋሇው 

ባንክ ስም ምንም ዒይነት እርምጃ ሉወሰዴ አይችሌም፣ 

2. የባሇአክሲዮኖች፣ የዲይሬክተሮችና የላልች የባንኩ የሥራ ኃሊፉዎች ሥሌጣን ታግድ 

ሇሞግዘቱ ይተሊሇፊሌ፣ 

3. የባንኩ መብትና ሥሌጣን እንዱሁም ማንኛውም ገንዖብ አስቀማጭ ወይም አበዲሪ 

በባንኩ ወይም በባንኩ ንብረቶች ሊይ ያሇው መብትና ሥሌጣን ወዱያውኑ ወዯ 

ሞግዘቱ ይተሊሇፊለ፣  

4. ሞግዘቱ የባንኩን ንብረቶችና መዙግብት በሙለ ተረክቦ ባሇአክሲዮኖች፣ 

ዲይሬክተሮችና ሥራ አስፇጻሚዎች በነበራቸው ሥሌጣን መሠረት ባንኩን 

ያስተዲዴራሌ፤ የባንኩንም ሥራ አጠቃሌል ይሠራሌ፤156 

5. የባንኩን የክፌያ ጥያቄ ወይም መብት በይርጋ ሉያሳግዴና ሉያስቀር የሚችሌ 

ማንኛውም በሕግ፣ በውሌ ወይም በላሊ ሁኔታ የተወሰነ የጊዚ ገዯብ ከሚያበቃበት 

ጊዚ ጀምሮ ሇስዴስት ወራት ይራዖማሌ፣ 

6. ማናቸውም በባንኩ ንብረትና ሀብት ሊይ የተጣሇ የፌርዴ ቤት እግዴ ወይም በባንኩ 

የተሰጠ ዋስትና ይሻራሌ፣ እንዱሁም ባንኩ በሞግዘት አስተዲዯሩ ሥር በሚቆይበት 

ጊዚ ሁለ በባንኩ ንብረት ሊይ አዱስ የፌርዴ ቤት እግዴ ሉተሊሇፌ ወይም ዋስትና 

ሉሰጥ አይችሌም፣ ሆኖም ይህ ዴንጋጌ፤ 

ሀ) ባንኩ በሞግዘት አስተዲዯር ሥር ከዋሇበት ቀን ከስዴስት ወራት በፉት፣ ወይም 

ሇባንኩ ባሇአክሲዮን፣ ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ ጥቅም ከሆነ ከ12 ወራት 

በፉት፣ በተሰጠ የፌርዴ ቤት የዔግዴ ትዔዙዛ ወይም ዋስትና፣ 

ሇ) በሞግዘት ጥያቄ በፌርዴ ቤት በተሰጠ የእግዴ ትዔዙዛ ወይም በሞግዘቱ በተሰጠ 

ዋስትና፣ እና 

ሏ) መጠኑ ብሔራዊ ባንክ ሇዘሁ ዒሊማ ሲባሌ ባወጣው መመሪያ ከተወሰነው        

ጣሪያ በሊይ እስካሌሆነ ዴረስ የሞግዘት አስተዲዯሩ ከፀናበት ቀን በፉት በፌርዴ 

ቤት ተወስኖ የአፇጻጸም ትዔዙዛ በተሰጠበት ጉዲይ፣ ሊይ ተፇጻሚ   አይሆንም። 

7. የሞግዘት አስተዲዯሩ ከጸናበት ቀን አስቀዴሞ ባለት ሦስት ወራት ውስጥ፣ ወይም 

ሇባንኩ ባሇአክሲዮን፣ ዲይሬክተር፣ ሰራተኛ ወይም ሸሪክ ከሆነ በ12 ወራት ውስጥ፣ 

የተፇጸመ ማናቸውም ክፌያ ወይም የንብረት ማስተሊሇፌ ከላልች የባንኩ አበዲሪዎች 
                                                           
156

 በ25/88(2011) አ. 1159 አንቀፅ 2(24) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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ወይም አስቀማጮች የተሇየ ጥቅም የሚያሰጥ ከሆነ ሉጸና አይችሌም፣ ሆኖም ይህ 

ዴንጋጌ፤ 

ሀ) መጠኑ በብሔራዊ ባንክ ሇዘሁ ዒሊማ ሲባሌ ባወጣው መመሪያ ከተወሰነው ጣሪያ 

በማይበሌጥ ሇእያንዲንደ አስቀማጭ በተከፇሇው የተቀማጭ ገንዖብ ክፌያ፣ 

ሇ) የንብረቱን የገበያ ዋጋ ግምት ውስጥ በማስገባት ተመጣጣኝ ጥቅም ሇባንኩ 

ሇማስገኘት በተዯረገ የንብረት ማስተሊሇፌ፣ እና 

ሏ) የቦነስንና ላልች ሌዩ ክፌያዎችን ሳይጨምር፣ ሇባንኩ ዲይሬክተሮችና 

ሠራተኞች በተፇጸመ መዯበኛ ክፌያና ጥቅማጥቅም፣  

   ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም። 

38. የሞግዘት መሾምን በመቃወም ስሇሚቀርብ አቤቱታ 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 33 /2/ መሠረት ሞግዘት ስሇመሾሙ ማስታወቂያ በጋዚጣ 

ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት 30 ቀናት ውስጥ ከባንኩ አክሲዮኖች ቢያንስ 25 በመቶ 

የመምረጥ መብት ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች የሞግዘቱን መሾም በመቃወም ሇፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ማቅረብ ይችሊለ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት አቤቱታ ከቀረበ፤ 

ሀ) ፌርዴ ቤቱ በአቤቱታው ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ዴረስ የሞግዘት 

አስተዲዯሩ ይቀጥሊሌ፣ 

ሇ) ፌርዴ ቤቱ አቤቱታው በቀረበ በ10 ቀናት ውስጥ ጉዲዩን ይሰማሌ፣ ምርመራውም 

በተጠናቀቀ በ20 ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ መሠረት አቤቱታ ሲቀርብ በፌርዴ ቤቱ መታየት የሚችሇው ጭብጥ 

ብሔራዊ ባንክ ሞግዘቱን የሾመው በዘህ አዋጅ አንቀጽ 33 ከተዯነገጉት መስፇርቶች 

አንጻር ሲታይ በዖፇቀዯና በግዳሇሽነት መሆን አሇመሆኑ ብቻ ነው። 

4.  ፌርዴ ቤቱ ብሔራዊ ባንክ ሞግዘቱን የሾመው፤ 

ሀ) በዖፇቀዯና በግዳሇሽነት ነው ብል ከወሰነ የሞግዘቱ ሹመት እንዱቋረጥ ትዔዙዛ 

ይሰጣሌ፣ ወይም 

ሇ) በዖፇቀዯና በግዳሇሽነት አይዯሇም ብል ከወሰነ አቤቱታው ውዴቅ ሆኖ የሞግዘት 

አስተዲዯሩ በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት ይቀጥሊሌ። 
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39. የሞግዘት ሥሌጣንና ተግባር 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 33 መሠረት የተሾመ ሞግዘት በሞግዘት አስተዲዯር ሥር 

የዋሇውን ባንክ የማስተዲዯርና የመቆጣጠር ሙለና ብቸኛ ሥሌጣንና ተግባር 

ይኖረዋሌ። 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የሞግዘቱ 

ሥሌጣን የሚከተለትን ይጨምራሌ፤ 

ሀ) ማናቸውንም የባንኩን ሥራ የመቀጠሌ ወይም የማቋረጥ፣ 

ሇ) የባንኩን ንብረቶች የመሸጥ፣ 

ሏ) ብሔራዊ ባንክ ስሇጉዲዩ በሚያወጣው መመሪያ የሚጥሊቸው ገዯቦች እንዯተጠበቁ 

ሆነው፣ የባንኩን ንብረት በማስያዛም ሆነ ሳያሲዛ ገንዖብ   የመበዯር፣ 

መ) ባንኩ ያሇበትን ማናቸውንም የክፌያ ግዳታዎች የማቋረጥ ወይም የመገዯብ፣ 

ሠ) በባንኩ ዔዲዎች ሊይ የሚከፇለ የወሇዴ ተመኖች እንዯገና የመወሰን ሆኖም 

ተመኖቹ በጊዚው አግባብ ባሇው ገበያ ሊይ ካለት የወሇዴ ተመኖች ያነሱ  ሉሆኑ 

አይችለም፡፡  

ረ) በማናቸውም የባንኩ ተቀማጭ ገንዖብና ላልች ዔዲዎች ሊይ ወሇዴ መታሰብ  

የሚቋረጥበትን ቀን የመወሰን፣  

ሰ) ማንኛውንም አስፇሊጊ የሆነ ባሇሙያ ወይም አማካሪ የመቅጠር፣ 

ሸ) ባንኩ ተዋዋይ ወገን የሆነባቸውን የሥራ ወይም የአገሌግልት ወይም የኪራይም 

ወይም ላልች ውልችን የማቋረጥ፣  

ቀ) ባንኩንና የሥራ እንቅስቃሴዎቹን በተመሇከተ ሇወትሮው በሚስጥር ሉያ ይችለ 

የነበሩ መረጃዎችን ይፊ የማዴረግ ሆኖም እንዱህ ዒይነቱ መረጃ ይፊ  ሉዯረግ 

የሚችሇው በዘህ አዋጅ አንቀጽ 40 ወይም 41 የተገሇጹትን  እርምጃዎች 

ሇመውሰዴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ብቻ ነው፣ 

በ) በባንኩ ስም ማናቸውንም ክፌያ መፇጸምና የክፌያ ሰነዴ ማውጣት፣   

ማናቸውንም ክስ መመስረት ወይም መከሊከሌና ማናቸውንም ላሊ ሕጋዊ እርምጃ 

መውሰዴ፣  

3. ብሔራዊ ባንክ ሞግዘት ሲሾም ሞግዘቱ በቅዴሚያ ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሳያገኝ 

ሉወስዲቸው የማይችሊቸውን እርምጃዎችና ሞግዘቱ እንዱህ ዒይነቱን ፇቃዴ ሲጠይቅ 

ባንኩ መሌስ የሚሰጥበትን የጊዚ ገዯብ ሉወስን ይችሊሌ። 
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40. የሞግዘት አስተዲዯርን ሇማጠናቀቅ ስሇሚወሰደ አማራጭ እርምጃዎች 

1. ማንኛውም የባንክ ሞግዘት፤ 

ሀ) የባንኩ ሥራ መቀጠሌ አዋጪ ሆኖ ካገኘው የሞግዘት አስተዲዯሩ ጊዚ     

እስኪያበቃ ዴረስ የባንኩ መዯበኛ ሥራ እንዱቀጥሌ በማዴረግ ብሔራዊ ባንክ  

በሚወስነው ሁኔታና ግዳታ መሠረት ባንኩን ሇቀዴሞ ባሇቤቶቹና ወይም  

ሇቀዴሞ ባሇቤቶቹና ሇሸሪኮቻቸው እንዱመሇስ ማዴረግ፣ ወይም 

ሇ) የባንኩ ሥራ መቀጠለ አዋጪ ሆኖ ካሊገኘው ባንኩን በመሸጥ፣ ከላሊ ባንክ ጋር 

በመቀሊቀሌ ወይም በማፌረስ የባንኩ ሥራ እንዱቋረጥ ማዴረግ፣ ይችሊሌ፡፡ 

2. በሞግዘቱ የተወሰዯው አማራጭ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1/ሇ/ የተመሇከተው 

ከሆነ፣ ብሔራዊ ባንክ የባንኩን የሥራ ፇቃዴ ወዱያውኑ ይሰርዙሌ፤ ሆኖም በዘህ 

አዋጅ አንቀጽ 46 መሠረት የሞግዘት አስተዲዯሩ እስከሚጠናቀቅ ዴረስ ባንኩ 

በስሙ በስተመጨረሻው ሊይ “በመፌረስ ሊይ ያሇ” የሚሌ ሏረግ ተጨምሮበት ሕጋዊ 

ሰውነቱን እንዯያዖ ይቆያሌ፡፡ 

41. የባንኩ ስራ መቀጠሌ አዋጪ ሳይሆን ሲቀር በሞግዘቱ ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

1. የባንኩ ስራ መቀጠሌ አዋጪ ሳይሆን ሲቀር ሞግዘቱ ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው 

ግዚ ውስጥ፤ 

ሀ) አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ላልች ባንኮች የባንኩን ንብረቶችና 

 ግዳታዎች በሙለ ወይም በከፉሌ እንዱወስደ ያዯርጋሌ፣ ወይም 

ሇ) በዘህ አዋጅ አንቀፅ 42 እስከ 45 በተዯነገገው መሰረት የባንኩን ንብረቶች 

 ሽጦ ያከፊፌሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 በተመሇከተው መሰረት ሞግዘቱ ከሁሇቱ 

አማራጮች አንደን እርምጃ ሇመውሰዴ በሚወስንበት ግዚ በእርሱ አስተያየት 

የባንኩ ሀብት ከፌተኛ ዋጋ ሉያወጣ የሚችሌበትንና የገንዖብ አስቀማጮችንና 

የላልች አበዲሪዎችን ጥቅም ሇማስከበር የተሻሇውን አማራጭ መውሰዴ አሇበት፡፡ 

3. ሞግዘቱ በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት የመረጠውን እርምጃ ከመውሰደ 

በፉቱ ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሇማግኘት በፅሁፌ ጥያቄ ያቀርባሌ፡፡ ብሔራዊ 

ባንክም ጥያቄው በቀረበ በአስር ቀናት ውስጥ የተመረጠውን እርምጃ መፌቀደን 

ወይም አሇመፌቀደን ማሳወቅ አሇበት፡፡ 
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4. ሞግዘቱ በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ መሰረት የባንኩን ንብረቶችና እዲዎች 

ሲያስተሊሇፌ፤ 

ሀ) በራሱ አስተያየት ማንኛውም የባንኩ ገንዖብ አስቀማጭ ወይም ላሊ አበዲሪ 

 የሚያገኘው የገንዖብ ዴርሻ በዘህ አዋጅ ከአንቀፅ 42 እስከ 45 በተዯነገገው 

 መሰረት የባንኩ ንብረት ተሽጦ ከሚዯርሰው ገንዖብ የማያንስ ሆኖ ከተገኘ 

 የባንኩን ዔዲዎች ዋጋ ሉቀንስ፣ እና 

ሇ) ማንኛውም ገንዖብ አስቀማጭ በባንኩ ያሇውን ተቀማጭ ገንዖብ ከባንኩ 

 ሇተበዯረውና ሊሌከፇሇው ገንዖብ ማቻቻያ ሉያዯርገው፣ ይችሊሌ፡፡ 

42. ባንክ ሲፇርስ በቅዴሚያ ስሇሚፇጸሙ ሥርዒቶች 

ማንኛውም ባንክ ሲፇርስ ሞግዘቱ በቅዴሚያ፤ 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 41/1/ መሠረት ወዯ ላሊ ባንክ የሚተሊሇፈትን ወይም 

በማጣሪያ የሚሸጡትን የባንኩን ሀብቶች የሚያሳይ ዛርዛር አዖጋጅቶ የዛርዛሩን 

ቅጂ ሇሕዛብ ዔይታ ክፌት ያዯርጋሌ፣ 

2. በአዯራ የተቀመጡ ሀብቶችን ሇባሇቤቶቻቸው ሇመመሇስና የባንኩን የአዯራ 

ሂሣቦች ሇመዛጋት አስፇሊጊውን እርምጃ ይወስዲሌ፣ 

3. በባንኩ መዙግብት መሠረት ማንኛውም ሰው ከባንኩ ስሇሚፇሌገው ዔዲ የሂሳብ 

መግሇጫ አዖጋጅቶ ይሰጣሌ፣ ከዘሁ ጋር በማያያዛ በሂሣብ መግሇጫው ሊይ 

ተቃውሞ ያሇው ማንኛውም ሰው ተቃውሞውን ተገቢ በሆነና ተሇይቶ በተገሇጸ 

ጊዚ ውስጥ ሇሞግዘቱ ማቅረብ እንዯሚችሌ ማሳሰቢያ ይሰጣሌ። 

43. በይገባኛሌ ጥያቄዎች ሊይ ስሇሚሰጥ ውሳኔ 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 42/3/ ከተመሇከተው የተቃውሞ ማቅረቢያ የመጨረሻ ቀን 

በኋሊ ባለት ሁሇት ወራት ጊዚ ውስጥ ሞግዘቱ፤ 

ሀ) በቀረበው የይገባኛሌ ጥያቄ አግባብነት ሊይ ጥርጣሬ ሲኖረው የይገባኛሌ      

   ጥያቄውን ውዴቅ ያዯርጋሌ፣ 

ሇ) የእያንዲንደ ገንዖብ አስቀማጭና ላሊ አበዲሪ ሉከፇሇው የሚገባውን የገንዖብ  

   ሌክና በዘህ አዋጅ አንቀጽ 45 ዴንጋጌ መሠረት የክፌያውን ቅዯም ተከተሌ   

   ይወሰናሌ፣ 

ሏ) የተፇቀደትን የይገባኛሌ ጥያቄዎች የሚያሳይ ፔሮግራም ያዖጋጃሌ። 
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2. ሞግዘቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1/ሏ/ የተጠቀሰው ፔሮግራም ሇዔይታ 

የሚቀርብበትን ቀንና ቦታ እንዱሁም በፔሮግራሙ ሊይ ተቃውሞ የሚቀርብበትን 

የጊዚ ገዯብ ማንኛውም የባንኩ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት ባሇበት አካባቢ በሰፉው 

በሚሰራጭ አንዴ ወይም ከዘያ በሊይ ጋዚጦች ሊይ በሣምንት አንዴ ጊዚ ሇሦስት 

ተከታታይ ሣምንታት አሳትሞ ያወጣሌ። 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ በተጠቀሰው ማስታወቂያ የሚገሇጸው ተቃውሞ 

የማቅረቢያ የጊዚ ገዯብ የመጨረሻው ማስታወቂያ በጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን 

ጀምሮ ከ20 ቀናት ያነሰ መሆን የሇበትም፡፡ 

4. የይገባኛሌ ጥያቄው ሙለ በሙለ ያሌተመሇሰሇት ማንኛውም ሰው በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ /2/ የተጠቀሰው መረጃ በቀጥታ እንዱዯርሰው ሞግዘቱ የተቻሇውን 

ጥረት ሁለ ያዯርጋሌ፡፡ 

44. ስሇተፇቀደ የይገባኛሌ ጥያቄዎች የመጨረሻ ፔሮግራምና ዴሌዴሌ 

1. ማንኛውም የባንኩ ገንዖብ አስቀማጭ ወይም አበዲሪ ወይም ባሇአክሲዮን የተፇቀደ 

የይገባኛሌ ጥያቄዎች ፔሮግራም ይዖትን በተመሇከተ የሚኖረውን ተቃውሞ በዘህ 

አዋጅ አንቀጽ 43/2/ መሠረት ይፊ ከተዯረገው ተቃውሞዎችን የማቅረቢያ 

የመጨረሻ ቀን በፉት በጽሐፌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

2. ሞግዘቱ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት ተቃውሞ በቀረበ በአንዴ ወር 

ጊዚ ውስጥ በተቃውሞው ሊይ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ 

3. ሞግዘቱ ተቀባይነት ያገኙ ተቃውሞዎችን መሠረት በማዴረግ የመጨረሻውን 

ፔሮግራም ያዖጋጃሌ። የመጨረሻውን ፔሮግራም ቅጅም ሇብሔራዊ ባንክ 

ያቀርባሌ። 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ መሠረት የመጨረሻው ፔሮግራም ዛግጅት 

እንዯተጠናቀቀ ሞግዘቱ በተቻሇ ፌጥነት በዘህ አዋጅ አንቀጽ 45 በተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች መሠረት የመጨረሻውን ዴሌዴሌ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

45. የይገባኛሌ ጥያቄዎች አከፊፇሌ ቅዯም ተከተሌ 

1. በማናቸውም የባንከ ንብረት የማጣራት ተግባር በዋስትና የተጠበቁ የይገባኛሌ 

ጥያቄዎች ካለ በተገባሊቸው ግዳታ መሠረት መከፇሌ አሇባቸው። ላልች በባንኩ 

ጠቅሊሊ ሀብት ሊይ የሚቀርቡ የይገባኛሌ ጥያቄዎች አከፊፇሌ በሚከተሇው ቅዯም 

ተከተሌ መሠረት ተፇጻሚ ይሆናሌ፤ 
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ሀ) ሇሞግዘቱ የሚከፇሇው የአገሌግልት ክፌያና ሞግዘቱ የዘህን አዋጅ 

ዴንጋጌዎች ሇማስፇጸም ያወጣቸው አስፇሊጊና አግባብ ያሊቸው ወጪዎች፣ ሆኖም 

ብሔራዊ  ባንክ ሞግዘት ሆኖ በሚሠራበት ጊዚ የሞግዘትነት ተግባሩን ሇመፇጸም 

ያወጣው ወጪ ብቻ ታስቦ ተመሊሽ ይሆንሇታሌ፣ 

ሇ) ሞግዘቱ ከተሾመ በኋሊ ሇባንኩ አዱስ ብዴር የሰጡ አበዲሪዎች፣ 

ሏ) የሞግዘቱ ሹመት ከፀናበት ቀን በፉት ባሇው የሦስት ወር ጊዚ ውስጥ 

 ያሌተከፇሇ የባንኩን የሥራ አስፇጻሚዎች ሳይጨምር የላልች ሠራተኞች 

 ዯመወዛና ላልች ጥቅማጥቅሞች፣ ሆኖም የዘህ ዒይነቱ ክፌያ፤ 

1) ጉርሻን ወይም ከሚጠበቀውና ከመዯበኛው በሊይ የሆኑ ክፌያዎችን፣ 

እና 

2) ባንኩ በሞግዘት አስተዲዯር ሥር ይሆናሌ በሚሌ ግምት አሊግባብ 

የተጨመሩ ከፌያዎችን፣ አያጠቃሌሌም፣ 

መ) ተቀማጭ ገንዖቦች፣ 

ሠ) ሇፋዳራሌና ሇክሌሌ መንግሥታት መከፇሌ ያሇበት ታክስ፣ 

ረ) በባንኩ ሊይ የሚቀርቡ ላልች የይገባኛሌ ጥያቄዎች፣ 

ሰ) ሞግዘቱ በሚወስነው ተመን መሠረት በዘህ ንዐስ አንቀጽ በተመሇከቱት 

   የይገባኛሌ ጥያቄዎች ሊይ የሚከፇሌ ወሇዴ። 

2. ባንኩ ያሇው የሀብት መጠን በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ሥር የተዖረዖሩትን 

የይገባኛሌ ጥያቄዎች በሙለ ሇመክፇሌ በቂ ሆኖ ሲገኝ፣ ቀሪው ሀብት በዘህ 

አዋጅ አንቀጽ 42/3/ መሠረት በጊዚው ማመሌከቻ ሊሌቀረበባቸውና ተቀባይነት 

ሊሊቸው የይገባኛሌ ጥያቄዎች ክፌያ ይውሊሌ። 

3. ያሇው ገንዖብ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ በተመሇከተው በማንኛውም 

የቅዯም ተከተሌ ዯረጃ ሥር ያለ የይገባኛሌ ጥያቄዎችን ሙለ በሙለ 

ሇማስተናገዴ በቂ በማይሆንበት ጊዚ በዘያ ዯረጃ ውስጥ ሊለት የይገባኛሌ 

ጥያቄዎች ተመጣጣኝ በሆነ ስላት መከፇሌ አሇበት፡፡ 

4. ሁለም ተቀባይነት ያገኙ የይገባኛሌ ጥያቄዎች ከተከፇለ በኋሊ ተራፉው የባንኩ 

ሀብት በባንኩ ውስጥ ባሊቸው የባሇቤትነት ዴርሻ መሠረት ሇባሇአከሲዮኖች 

ይከፊፇሊሌ። 
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46. ስሇሞግዘት አስተዲዯር መጠናቀቅ 

1. በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት የባንኩ ንብረቶች በሙለ ተሽጠው ከተከፊፇለ 

በኋሊ ሞግዘቱ በአስተዲዯሩ ወቅት ስሇተከናወኑት ሥራዎች ሪፕርት አዖጋጅቶ 

ሇብሔራዊ ባንክ አቅርቦ ማስጸዯቅ አሇበት። ብሔራዊ ባንክም የጸዯቀውን 

ሪፕርት ወዱያውኑ ሇሕዛብ ይፊ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው ሪፕርት ሇሕዛብ ይፊ እንዯተዯረገ 

የሞግዘት አስተዲዯሩ እንዯተጠናቀቀ ይቆጠራሌ፤ በመፌረስ ሊይ የሚገኘው 

ባንክም ከንግዴ መዛገብ እንዱሰረዛ ሞግዘቱ ማመሌከቻ ያቀርባሌ። 

3. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 47 መሠረት ክስ ካሌተመሰረተ በስተቀር በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው ሪፕርት ሇሕዛብ ይፊ በተዯረገ በ30 ቀናት 

ውስጥ ሞግዘቱና ብሔራዊ ባንከ ከሞግዘት አስተዲዯሩ ጋር ከተያያ ማናቸውም 

ግዳታዎች ነፃ ይሆናለ። 

4. ጥያቄ ቀርቦባቸውና ተፇቅዯው ያሌተከፇለ የይገባኛሌ ጥያቄዎችን የሚመሇከት 

ገንዖብ ካሇ በብሔራዊ ባንክ ዖንዴ ይቀመጣሌ። ሆኖም ብሔራዊ ባንክ የሞግዘት 

አስተዲዯሩ ካበቃበት ቀን ጀምሮ አምስት ዒመት ካሇፇ በኋሊ ከተቀመጠው ገንዖብ 

ጋር ከተያያዖ ማናቸውም የይገባኛሌ ጥያቄ ነፃ ይሆናሌ፡፡ 

47. በሞግዘት እርምጃዎች ሊይ ስሇሚቀርብ አቤቱታ 

1. ማንኛውም የባንክ ሞግዘት በወሰዯው እርምጃ ሊይ እርምጃው በተወሰዯ በ30 

ቀናት ውስጥ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቤቱታ ሉቀርብ ይችሊሌ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት አቤቱታ ማቅረብ የሚችለት 

የሚከተለት ሰዎች ብቻ ናቸው፤ 

ሀ) ከጠቅሊሊው ተቀማጭ ገንዖብ ቢያንስ 25 በመቶ ዴርሻ ያሊቸው ሰዎች፣ 

ሇ) ገንዖብ አስቀማጮችን ሳይጨምር ከጠቅሊሊው የይገባኛሌ ጥያቄ ካሊቸው   

   ሰዎች ቢያንስ 50 በመቶ ያህሌ ዴርሻ ያሊቸው አበዲሪዎች፤  ወይም፣  

ሏ) ከጠቅሊሊው የባንኩ የተፇረመ ካፑታሌ ቢያንስ 25 በመቶ ዴርሻ የያ  

   የባንኩ ባሇአክሲዮኖች።  

3. ፌርዴ ቤቱ የቀረበሇትን አቤቱታ ሲመረምር ሉያይ የሚችሇው ጭብጥ ሞግዘቱ 

በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት ተግባሩን ሲፇጽም በፌጹም ግዳሇሽነትና 

በዖፇቀዯ የሠራ መሆን አሇመሆኑን ብቻ ይሆናሌ፡፡   
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4. ሞግዘቱ ተግባሩን ያከናወነው በፌጹም ግዳሇሽነትና በዖፇቀዯ ነው ብል ፌርዴ 

ቤቱ ሲወስን ሞግዘቱ ካሣ እንዱከፌሌ ሉያዖው ይችሊሌ፣ ሆኖም ሇአቤቱታው 

ምክንያት የሆነው የሞግዘቱ ዴርጊት የሚሇወጥ አይሆንም፡፡  

5. ሞግዘቱ ተግባሩን ያከናወነው በፌጹም ግዳሇሽነትና በዖፇቀዯ አይዯሇም ብል 

ፌርዴ ቤቱ ከወሰነ ሞግዘቱ ክሱን ሇመከሊከሌ ያወጣቸውን ወጪዎች አቤቱታ 

አቅራቢዎቹ እንዱከፌለ ያዙሌ። 

48. ስሇላልች ሕጎች ተፇጻሚነት 

የንግዴ ሕግና አግባብ ያሊቸው ላልች ሕጎች ዴንጋጌዎች የዘህን ክፌሌ ዴንጋጌዎች 

እስካሌተቃረኑ ዴረስ በሞግዘት አስተዲዯርና የባንክ መፌረስ ሊይ ተፇጻሚ ይሆናለ። 

ክፌሌ ዖጠኝ 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

49. ዔዲ መክፇሌ በማይቻሌበት ወሰን ሊይ ስሇዯረሰ ባንክ 

ማናቸውም ዔዲ መክፇሌ በማይቻሌበት ወሰን ሊይ የዯረሰ ባንክ ተቀማጭ ገንዖብ 

መሰብሰብ አይችሌም። 

50. የባንክ ባሌሆኑ ሥራዎች ስሇመሠማራት 

ባንኮች የባንክ ባሌሆኑ ሥራዎች ሊይ ሉሠማሩ የሚችለበት ሁኔታ በብሔራዊ ባንክ 

በሚወጣ መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

51. ስሇቁጥጥር አገሌግልት ክፌያ 

ብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር የሚያካሂዴባቸው ባንኮች ቁጥጥሩን ሇማካሄዴ የወጣውን ወጪ 

እንዱሸፌኑ ሇዘህ ጉዲይ ሲባሌ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ሉያዛ ይችሊሌ፡፡ 

52. የይገባኛሌ ጥያቄ ስሊሌቀረበባቸው ተከፊይ ሂሳቦች157 

1. ሇ15 ተከታታይ ዒመታት የይገባኛሌ ጥያቄ ያሌቀረበበትን፣ በዋና ገንዖቡ ሊይ 

የመጨመር ወይም የመቀነስ እንቅስቃሴ ያሌታየበትን፣ የባንክ ዯብተር ወይም 

ላሊ የጽሐፌ መረጃ ያሌቀረበበትን ወይም የዯብዲቤ ሌውውጥ ያሌተዯረገበትን 

ተከፊይ ሂሣብ የያዖ ማንኛውም ባንክ በዘሁ ሂሣብ ውስጥ ያሇውን ገንዖብ 

ሇብሔራዊ ባንክ ማስተሊሇፌ አሇበት፡፡ 

                                                           
157

 በ25/88(2011) አ. 1159 አንቀፅ 2(25) መሰረት ከአዋጁ አንቀጽ 52 ቀጥል አዱስ አንቀጾች፣ 53፣ 54፣ 55፣ 
56፣ 57፣ 58 እና 59 ተጨምረው ከአንቀጽ 53 እስከ 61 ያለት እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ከአንቀጽ 59 እስከ 
67 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

670 

 

2. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት ሉተሊሇፌሇት 

የሚገባውን ዛቅተኛ የገንዖብ መጠንና ባንኮች የዘህ ዒይነቱን ገንዖብ ሲያስተሊሌፈ 

ሉከተለ የሚገባቸውን ሥርዒት በሚያወጣው መመሪያ ይወስናሌ፡፡ 

3. ማናቸውም ባንክ የይገባኛሌ ጥያቄ ያሌቀረበበትን ተከፊይ ሂሳብ በዘህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት ሇብሔራዊ ባንክ ካስተሊሇፇበት ቀን ጀምሮ በዔዲው 

ከመጠየቅ ሙለ በሙለ ነፃ ይሆናሌ፡፡ 

4. ማንኛውም ሕጋዊ ባሇመብት ጥያቄ ከአቀረበ ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ /1/ መሠረት የተሊሇፇውን ሙለውን ገንዖብ ሇባሇመብቱ መከፇሌ 

አሇበት፣ ሆኖም በእንዯዘህ ዒይነት የይገባኛሌ ጥያቄዎች ሊይ ብሔራዊ ባንክ 

ወሇዴ አይከፌሌም። 

5. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የተሊሇፈትንና በሕጋዊ 

ባሇመብቶቹ ጥያቄ ያሌቀረበባቸውን ሂሣቦች አጠቃቀም በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

53. የዯህንነት ዯረጃዎች 

ባንኮች ማሟሊት ስሇሚገባቸው የዯህንነት ዯረጃዎች ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

54. ማስታወቂያ ስሇማዉጣት 

ማናቸዉም ባንክ በማንኛውም ጊዚ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

ሏሰተኛ፣ አሳሳች፣ አዯናጋሪ ወይም የላሊውን ጥቅም የሚጎዲ የተከፇሇበትን የሬዱዮ 

ወይም የቴላቪዥን ማስታወቂያ፣ ፕስተር፣ ቢሌ ቦርዴ፣ በራሪ ወረቀት፣ ሠርኩሊር ወይም 

ላሊ ሰነዴ እና የተከፇሇበትን የጋዚጣና የመጽሔት ማስታወቂያ አውጥቶ ቢገኝ ባንኩ 

ማስታወቂያውን እንዱያቋርጥ፣ እንዱያሻሽሌ ወይም ከማስተዋወቅ እንዱቆጠብ ብሔራዊ 

ባንክ ሉያዖው ይችሊሌ፡፡ 

55. ዋናና ወሳኝ ሥራን በዉጭ አካሊት ስሇማሠራት 

ባንኮች ዋናና ወሳኝ ሥራቸውን በውጭ አካሊት ስሇሚያሠሩበት ሁኔታ ብሔራዊ ባንክ 

በሚያወጣው መመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ ሇዘህ አንቀጽ አፇጻጸም "ዋናና ወሳኝ ሥራ" 

ማሇት ተቀማጭ ማሰባሰብን፣ ብዴር መስጠትን፣ ሏዋሊን፣ ዒሇም አቀፌ የባንክ 

አገሌግልትን እና በብሔራዊ ባንክ የሚወሰኑትን ላልች ሥራዎች ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

56. የባንክ አገሌግልት ሇአካሌ ጉዲተኞች ምቹ ስሇማዴረግ 

1. ባንኮች የሚያቀርቡት አገሌግልት ሇአካሌ ጉዲተኞች ምቹ መሆን አሇበት፡፡ 
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2. ባንኮች የሚያቀርቡት አገሌግልት አካሌ ጉዲተኞችን ታሳቢ ያዯረገ ስሇሚሆንበት 

ሁኔታ ብሔራዊ ባንክ እንዯ አስፇሊጊነቱ በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

57. ስሇ ፊይናንስ አገሌግልት ተጠቃሚዎች መብት ጥበቃ 

የፊይናንስ አገሌግልት ተጠቃሚዎችን መብትና ጥቅም ሇማስከበር የሚያስችሌ መመሪያ 

ብሔራዊ ባንክ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

58. በዱጂታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ አገሌግልት መስጠት 

በዱጂታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ አገሌግልት ስሇሚሰጥበት ሁኔታ በብሔራዊ ባንክ 

መመሪያው ይወሰናሌ፡፡ 

59. ከወሇዴ ነጻ የባንክ ስራ 

1. በዘህ አዋጅ የባንክ ስራ ሇመስራት የሚያስፇሌጉ ቅዴመ ሁኔታዎች እንዯተጠበቁ 

ሆነው፣ ብሔራዊ ባንክ ከወሇዴ ነጻ ባንክ ሇማቋቋም፣ ፇቃዴ ስሇሚሰጥበትና ቁጥጥር 

ስሇሚካሄዴበት ሁኔታ ተጨማሪ ግዳታዎችን ሇመዯንገግ መመሪያ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ሇዘህ ንዐስ አንቀጽ "ወሇዴ ነጻ ባንክ" ማሇት ከወሇዴ ነጻ የባንክ ስራ ብቻ 

እንዱሰራ በብሄራዊ ባንክ ፇቃዴ የተሰጠው ኩባንያ ነው። 

2. በዘህ አንቀጽ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ብሔራዊ ባንክ ከመዯበኛው የባንክ ስራ 

ጋር ከወሇዴ ነጻ ተቀማጭ ገንዖብ አሰባሰብና አጠቃቀም ጋር የተያያዖ የባንክ 

ሥራዎችን ሇመቆጣጠር መመሪያ ያወጣሌ። 

60. የዯንበኞችን ማንነት ስሇማወቅ  

ባንኮች የዯንበኞቻቸውን ማንነት በትጋት ተከታትሇው የሚያውቁባቸውንና አጠራጣሪ 

የሂሣብ እንቅስቃሴዎችን ሪፕርት የሚያዯርጉባቸውን መስፇርቶች ብሔራዊ ባንክ 

በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

61. የባንኮችና የመዴን ኩባንያዎች ግንኙነት 

1. ብዴር መስጠትን፣ ተቀማጭ ገንዖብ መቀበሌንና የባንክና የመዴን አገሌግልቶችን 

ጨምሮ በባንኮችና በመዴን ኩባንያዎች መካከሌ የሚዯረጉ የሥራ ግንኙነቶች 

በማናቸውም ረገዴ ከላሊ ማንኛውም ሰው ጋር ከሚዯረጉት የሥራ ግንኙነቶች ጋር 

ተመሳሳይ በሆኑ ሁኔታዎች መዯረግ አሇባቸው። 

2. ብሔራዊ ባንክ በባንኮችና በመዴን ኩባንያዎች መካከሌ የሚኖረውን የሥራ ግንኙነት 

የሚመሇከቱ መመሪያዎችን በየጊዚው ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 
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62. መረጃዎችን እንዱታተሙ ስሇማዴረግ 

ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ መሠረት የቀረበን ወይም የተሰበሰበን ማናቸውንም መረጃ 

ወይም ስታትስቲካዊ አሏዜች በከፉሌም ሆነ በሙለ አግባብ ነው ብል በአመነበት 

አቀራረብና ጊዚ አሳትሞ ሉያወጣ ይችሊሌ፣ ሆኖም የጉዲዩ ይፊ መሆን የባንክ ሥርዒቱን 

ጤናማነት ሇማጠናከር ሲባሌ የሚያስፇሌግ ካሌሆነ በስተቀር፣ የማናቸውንም ባንክ ወይም 

ዯንበኛ ዛርዛር መረጃ ወይም ስታትስቲካዊ አሏዜች ይፊ ሉያዯርግ አይችሌም። 

63. የብሔራዊ ባንክ ኃሊፉዎችና ተጠሪዎች ከግሌ ተጠያቂነት ስሇመጠበቃቸው 

ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም ሲባሌ የብሔራዊ ባንክ ኃሊፉዎችና ተጠሪዎች በቅን ሌቦና 

ሇሚፇጽሙት ማናቸውም ዴርጊት በግሌ በዔዲ ሉጠየቁ፣ ሉከሰሱ ወይም ማናቸውም ላሊ 

ጥያቄ ሉቀርብባቸው አይችሌም። 

64. የብዴር መረጃ ሌውውጥ ሥርዒት 

ብሔራዊ ባንክ በባንኮች መካከሌ የሚዯረግ የብዴር መረጃ ሌውውጥ ሥርዒት 

ስሇሚዯራጅበት ሁኔታ፣ ስሇአሠራሩና የወጪ መጋራት መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

65. ቅጣት  

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 3/1/ የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው የጥፊት 

ዴርጊቱ ሇቀጠሇበት ሇእያንዲንደ ቀን በብር 20,000 መቀጫ እና ከ10 እስከ 15 

ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ። 

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 3/4/ የተዖረዖሩትን ሰነድች እንዱያቀርብ በብሔራዊ ባንክ 

ተጠይቆ ያሊቀረበ ወይም እምቢተኛ የሆነ ማንኛውም ሰው ከብር 20,000 እስከ 

ብር 100,000 በሚዯርስ መቀጫ እና ከ7 እስከ 10 ዒመት በሚዯርስ ጽኑ 

እሥራት ይቀጣሌ። 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ወይም /2/ የተመሇከተው ጥፊት የተፇጸመው 

በሕግ የሰውነት መብት በተሰጠው ዴርጅት ከሆነ የእሥራት ቅጣቱ ተፇጻሚ 

የሚሆነው ዴርጅቱን በኃሊፉነት በሚመራው ሰው ሊይ ይሆናሌ፡፡ 

4. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 15 ንዐስ አንቀጽ /1/ ወይም /2/ ወይም አንቀጽ 17 

ዴንጋጌዎችን የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው ከብር 50,000 እስከ ብር 100,000 

በሚዯርስ መቀጫ እና ከ10 እስከ 15  ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ። 
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5. የዘህን አዋጅ አንቀጽ 28/5/ ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ማናቸውም የባንክ ዲይሬክተር 

ከብር 50,000 እስከ ብር 100,000 በሚዯርስ መቀጫ እና ከ7 እስከ 10 ዒመት 

በሚዯርስ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ። 

6. ማንኛውም የባንክ ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ፣ 

ሀ) ማንኛውም ኦዱተር በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት የተጣለበትን 

ግዳታዎች   መፇጸም እንዲይችሌ ወይም በብሔራዊ ባንክ ሥሌጣን የተሰጠው 

ተቆጣጣሪ በባንኩ ሊይ ተገቢውን ቁጥጥር እንዲያካሂዴ እንቅፊት ከሆነ፣ 

    ወይም 

ሇ) ሇማታሇሌ በማሰብ የሏሰት ወይም አሳሳች መግሇጫ የሰጠ ወይም በባንኩ 

   መዛገብ፣ ሂሣብ፣ ሪፕርት ወይም መግሇጫ ውስጥ የመዖገበ እንዯሆነ ወይም   

   መመዛገብ የነበረበትን መግሇጫ ወይም መረጃ ሳይመዖግብ የቀረ እንዯሆነ፣ 

ሏ) ባንኩ ዔዲ መክፇሌ በማይቻሌበት ወሰን ሊይ መሆኑን እያወቀ ወይም ማወቅ 

   ሲገባው ተቀማጭ ገንዖብ የተቀበሇ ወይም ላሊ ሰው እንዱቀበሌ ያዖዖ ወይም    

   የፇቀዯ እንዯሆነ፣  ከብር 50,000 እስከ ብር 100,000 በሚዯርስ መቀጫ እና 

ከ10 እስከ 15 ዒመት በሚዯርስ ፅኑ እሥራት ይቀጣሌ። 

7. ማንኛውም ሰው የዘህን አዋጅ ላልች ዴንጋጌዎች ወይም ይህን አዋጅ 

ሇማስፇጸም የወጡ ዯንቦችን ወይም መመሪያዎችን የተሊሇፇ ወይም 

አፇፃጸማቸውን ያስናከሇ እንዯሆነ እስከ ብር 10,000 በሚዯርስ መቀጫና እስከ 

ሦስት ዒመት በሚዯርስ እስራት ይቀጣሌ። 

66.  ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ። 

2. ብሔራዊ ባንክ ይህን አዋጅና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሇማውጣት ይችሊሌ። 

67. የተሻሩና ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች 

1. የባንክ ሥራ ስሇመፌቀዴና ስሇመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 84/1986 በዘህ 

አዋጅ ተሽሯሌ። 

2. ከዘህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር 

ሌምዴ በዘህ አዋጅ በተዯነገጉ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም። 
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3. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በንግዴ ሕግ፣ 

በመንግሥት የሌማት ዴርጅት አዋጅ ወይም በላልች ሕጎች መሠረት ሉፇጸሙ 

ከሚገባቸው ግዳታዎች ይህ አዋጅ ባንኮችን ነፃ አያዯርጋቸውም። 

68. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ፣  

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ነሏሴ 19 ቀን 2000 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 626/2001 

አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ አዋጅ158 

አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት በገጠር በግብርና እና በላልች መሰሌ ሥራዎች እንዱሁም 

በገጠርና በከተማ በጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ መስኮች ሇተሰማሩ ሰዎች የፊይናንስ 

አገሌግልት በመስጠት ረገዴ ከፌተኛ ሚና ስሇሚጫወቱ፤  

የአነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ዔዴገትና ጤናማነት ይበሌጥ እንዱጎሇብት ተስማሚ የሆነ ሕጋዊ 

ማዔቀፌ እንዱኖር ማዴረግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55/1/ መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ አዋጅ ቁጥር 626/2001” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. “ፇቃዴ የተሰጠው ተቋም” ማሇት በብሔራዊ ባንክ አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ 

እንዱሰራ ፇቃዴ የተሰጠው ማናቸውም የፊይናንስ ተቋም ነው፣ 

2. “ዋና ሥራ አስፇፃሚ” ማሇት በማናቸውም የማዔረግ ስም የሚጠራም ቢሆን 

የአንዴን አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የዔሇት ተዔሇት ሥራዎች በዋና ኃሊፉነት 

የመምራት ሥሌጣን የተሰጠው ሰው ነው፣  

3. ‹‹ኩባንያ›› ማሇት በንግዴ ሕግ የተሰጠውን ትርጉም የያዖ ሆኖ አክሲዮኖቹ:-159 

ሀ) በሙለ በኢትዮጵያውያን ወይም የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸው ትውሌዯ 

ኢትዮጵያውያን ወይም በኢትዮጵያውያን እና የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በጋራ የተያዖ፣ ወይም 

                                                           
158

 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(10) መሰረት በአዋጁ በተሇያዩ ቦታዎች ‹‹ተቆጣጣሪ›› ወይም ‹‹የቁጥጥር 
ሥራ›› የሚሇው እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ‹‹መርማሪ›› ወይም ‹‹የምርመራ ሥራ›› በሚሌ ተተክቷሌ፡፡ 
159 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(1) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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ሇ) ሙለ በሙለ በኢትዮጵያውያን ወይም የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸው ትውሌዯ 

ኢትዮጵያውያን ወይም በኢትዮጵያውያን እና የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በጋራ ባሇቤትነት በተቋቋሙ ዴርጅቶች የተያዖ፤ 

በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የተመዖገበና ዋና መሥሪያ ቤቱ በኢትዮጵያ የሆነ 

አክሲዮን ማኅበር ነው፣ 

4. ‹‹የግዳታ ቁጠባ›› ማሇት ገንዖቡን የሚቆጥቡት ግሇሰቦችም ሆኑ ቡዴኖች ወይም 

የንግዴ ዴርጅቶች ፇቃዴ ከተሰጠው ተቋም ብዴር ሇመውሰዴ ብቁ ሇመሆንና 

ሇሚያገኙት ብዴር በመያዡነት እንዱያገሇግሌ በግዳታ የሚያስቀምጡት የቁጠባ 

ገንዖብ ነው፤160 

5. “ዲይሬክተር” ማሇት በማናቸውም የማዔረግ ስም የሚጠራ ቢሆንም አነስተኛ 

የፊይናንስ ተቋም የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ነው፣  

6. ‹‹የፊይናንስ ተቋም›› ማሇት መዴን ሰጪ ኩባንያ፣ ባንክ፣ አነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋም፣ የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ኩባንያ፣ የጠሇፊ መዴን ሰጪ፣ አነስተኛ መዴን 

ሰጪ፣ የፕስታ ቁጠባ ዴርጅት፣ የሏዋሊ ዴርጅት፣ በዱጅታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ 

አገሌግልት የሚሰጥ ዴርጅት ወይም በብሔራዊ ባንክ የሚወሰን ላሊ ተመሳሳይ 

ዴርጅት ነው፣161  

7. “የፊይናንስ ኪራይ” ማሇት አክራዩ 

ሀ) ቀዯም ሲሌ ይዜት የሚገኘውን የካፑታሌ ዔቃ፣ ወይም   

ሇ) በተከራዩ መራጭነት አቅራቢ ተብል ከሚጠራው ሦስተኛ ወገን የሚገዙውን 

   የካፑታሌ ዔቃ፣ 

ተከራዩ በተወሰነ ጊዚ ውስጥ ተከፌል የሚያሌቅ በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት 

የተወሰነ ክፌያ በተወሰነ ጊዚ በመፇጸም እንዱጠቀምበት የሚያከራይበት፣ የኪራይ 

ስምምነቱ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዚ ውስጥ አከራዩ በካፑታሌ ዔቃው ሊይ ሙለ 

የባሇቤትነት መብት ይዜ የሚቆይበትና የኪራይ ዖመኑ ሲያበቃ ሁሇቱም ወገኖች 

ከተስማሙ ተከራዩ የካፑታሌ ዔቃውን ሉገዙ የሚችሌበት የኪራይ ዒይነት ነው፣ 

                                                           
160በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(1) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
161

 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(1) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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8. “የሂሳብ ዒመት” ማሇት እንዯ አውሮፒውያን ዖመን አቆጣጠር ከጁሊይ 1 ቀን 

ጀምሮ በቀጣዩ ዒመት ጁን 30 ቀን የሚያበቃ የአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም 

የሂሣብ ዒመት ነው፣  

9. “የቡዴን ዋስትና” ማሇት የቡዴን ተበዲሪዎች ከመካከሊቸው አንዲቸው ፇቃዴ 

ከተሰጠው ተቋም የተበዯረውን ያሌከፇሇ እንዯሆነ ብዴሩን መሌሶ ሇመክፇሌ 

በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉ የሚሆኑበት የዋስትና አሰራር ነው፣ 

10.  “አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ” ማሇት ፇቃዴ በተሰጠው ተቋም አማካይነት በዘህ 

አዋጅ አንቀጽ 3/2/ ሊይ የተዖረዖሩትን ሥራዎችና ላልች ተዙማጅነት ያሊቸውን 

ተግባራትን የሚያጠቃሌሌ የንግዴ ሥራ ነው፡፡ 

11.  “አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም” ማሇት በገጠርም ሆነ በከተማ በአነስተኛ የፊይናንስ 

ሥራና በዘህ አዋጅ አንቀጽ 3/2/ በተጠቀሱት ላልች ሥራዎች ሇመሰማራት 

በዘህ አዋጅ መሠረት ፇቃዴ የተሰጠው ኩባንያ ነው፤ 

12.  “ብሔራዊ ባንክ” ማሇት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው፤ 

13.  “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

14.  “የችልታ መመዖኛ” ማሇት ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን 

ተፇሊጊ የትምህርት ዯረጃ፣ የሥራ ሌምዴ፣ የብቃትና የሥነ-ምግባር መመዖኛ 

ነው፤ 

15.  “ሞግዘት” ማሇት ብሔራዊ ባንክ ወይም በብሔራዊ ባንክ የተሾመ ሰው ሲሆን 

ተግባሩም ችግር ያሇበትን አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም በመረከብ አሰራሩን 

እንዯገና በማዋቀር ተቋሙን ጤናማ ማዴረግ ወይም ማፌረስ ነው፤ 

16.  “የውዳታ ቁጠባ” ማሇት በባሇሂሣቡ በማናቸውም ጊዚ በሙለ ወይም በከፉሌ 

ሉወጣ የሚችሌ ፇቃዴ በተሰጠው ተቋም ውስጥ ተቀማጭ የሆነ ገንዖብ ነው፤ 

17.  “ከፌተኛ የሥራ ኃሊፉ” ማሇት የዋና ሥራ አስፇፃሚ ምክትሌ የሆነ ወይም 

ተጠሪነቱ በቀጥታ ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ የሆነ ማንኛውም የአነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋም የሥራ ኃሊፉ ነው፣ 
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18. “በዱጅታሌ ዖዳዎች የሚሰጥ የፊይናንስ አገሌግልት” ማሇት በዱጅታሌ ዖዳዎች 

የሚሰጡ የክፌያ፣ የሏዋሊ እና የመዴን አገሌግልቶችን ያጠቃሌሊሌ፡፡162 

19. ‹‹የውጭ ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ›› ማሇት የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ 

የውጭ ዚጎችን በትውሌዴ ሀገራቸው የተሇያዩ መብቶች ተጠቃሚ ሇማዴረግ 

የወጣው አዋጅ ቁጥር 270/1994 ሊይ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዙሌ፡፡ 

20. ‹‹ገንዖብ አከሌ ንብረት›› ማሇት የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፣ 

          ሀ) ጥሬ ገንዖብ፣ 

          ሇ) በሀገር ውስጥ ባንኮች እና በአነስተኛ ፊይናንስ ተቋማት ያሇ ተቀማጭ  

  ገንዖብ፣ 

          ሏ) በቀሊለ ወዯ ጥሬ ገንዖብ ተቀይረው ወዱያውኑ ተከፊይ ሉሆኑ የሚችለ  

  ንብረቶች፤ እና 

    መ) በብሔራዊ ባንክ በየጊዚው ተቀባይነት አሊቸው ተብሇው የሚወሰኑ ላልች  

       ገንዖብ አከሌ ንብረቶች፡፡ 

21.  ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተነገረው አገሊሇጽ ሴትንም ይጨምራሌ። 

3. የአነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ዒሊማና ተግባር 

1. የአነስተኛ ፊይናንስ ተቋም ዋና ዒሊማ ገንዖብ መሰብሰብና በገጠርና በከተማ 

በግብርና፣ በጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ መስኮች እንዱሁም በላልች መሰሌ 

ሥራዎች ሇተሰማሩ ሰዎች ጣሪያው በብሄራዊ ባንክ የሚወሰን ብዴር መስጠት 

ይሆናሌ፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ የተዯነገጉት ሁኔታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ማናቸውም አነስተኛ 

የፊይናንስ ተቋም የሚከተለትን በሙለ ወይም በከፉሌ ሉያከናውን ይችሊሌ፦163 

ሀ) የውዳታም ሆነ የግዳታ ቁጠባ፣ በተጠየቀ ጊዚ የሚከፇሌ እንዱሁም የጊዚ 

   ገዯብ ተቀማጭ መቀበሌ፣ 

ሇ) በገጠር እና በከተማ በግብር እና በላልች ሥራዎች እንዱሁም በገጠርና 

በከተማ በጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ መስኮች ሇተሰማሩ ሰዎች ብዴር መስጠት፤ 
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 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(2) መሰረት ከአዋጁ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ (17) ቀጥል አዱስ 
ንዐስ አንቀጾች (18)፣ (19) እና (20) ተጨምረው ንዐስ አንቀጽ (18) ንዐስ አንቀጽ (21) ሆኖ 
ተሸጋሽጓሌ፡፡ 
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 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(3) መሰረት የአዋጁ አንቀጽ 3 ንዐስ አንቀጽ (2) ፉዯሌ ተራ (ሰ)፣ (ቀ) 
እና (ተ) ተሻሽሇዋሌ፡፡ 
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ሏ) በኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፇለ የሃዋሊ ሰነድችን ማውጣትና መቀበሌ፤ 

መ) ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት አነስተኛ የመዴን ሥራ 

    መሥራት፤ 

ሠ) ዒሊማቸው ገቢ ማስገኘት የሆነ እንዯ ግምጃ ቤት ሰነድችን እና ላልች 

የአጭር ጊዚ የንግዴ ወረቀቶችን ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው መሠረት መግዙት፤   

ረ) ሥራውን የሚያከናውንባቸውን ሕንፃዎች ጨምሮ ማናቸውንም የሚንቀሳቀስና    

  የማይንቀሳቀስ ንብረት በባሇቤትነት መያዛ መንከባከብና ሇላልች 

ማስተሊሇፌ፤ 

ሰ) በከተማና በገጠር በጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ መስኮች ወይንም በላልች 

 ምርታማ ተግባራት ሊይ የተሰማሩ ሰዎች የሚያካሂዶቸውን ገቢ የሚያስገኙ 

 ፔሮጀክቶች ማገዛ፤ 

ሸ) ሇዯንበኞች የአመራር፣ የገበያ፣ የቴክኒክና አስተዲዯራዊ ምክር መስጠትና     

   በእነዘህም መስኮች አገሌግልቶች ሇማግኘት እንዱችለ ማገዛ፤ 

ቀ) ሇጥቃቅንና ሇአነስተኛ የንግዴ ሥራዎች ወይም መሰሌ ምርታማ ተግባራት 

ዒሊማ የሚውሌ ገንዖብ ማስተዲዯር፤ 

በ) የሀገር ውስጥ ሏዋሊ አገሌግልት መስጠት፤ 

ተ) የፊይናንስ ኪራይ አገሌግልት በካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ አዋጅ 

ቁጥር 103/1990 እና የካፑታሌ ዔቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር 

807/2005 መሠረት ሇተከራዮች መስጠት፤ እና 

ቸ) "በዱጅታሌ ዖዳዎች የዱጅታሌ ፊይናንስ አገሌግልት፣164 

ኀ) የወኪሌ ባንኪንግ አገሌግልት መስጠት፤ እና 

ነ) ከወሇዴ ነፃ አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ አገሌግልት መስጠት፣ 

ኘ) ብሔራዊ ባንክ በየጊዚው በሚያወጣቸው መመሪያዎች በሚወሰኑ ላልች    

   ሥራዎች መሰማራት። 
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 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(4) መሰረት ከአዋጁ አንቀጽ 3 ንዐስ አንቀጽ (2) ፉዯሌ ተራ (ተ) ቀጥል 
አዱስ ፉዯሌ ተራ (ቸ)፣ (ኀ) እና (ነ) ተጨምረው ነባሩ ፉዯሌ ተራ (ቸ) ፉዯሌ ተራ (ኘ) ሆኖ ተሸጋሽጓሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሁሇት 

ስሇአነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ፇቃዴ 

4. ፇቃዴ የማውጣት አስፇሊጊነት  

1. ማንኛውም ሰው ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ካሊገኘ በስተቀር፣ በአነስተኛ የፊይናንስ 

ሥራ ሊይ መሰማራት አይችሌም፤ ሆኖም አግባብ ባሇው ሕግ ፇቃዴ የተሰጣቸው 

ባንኮች የተሇየ የሥራ ፇቃዴ ሳያስፇሌጋቸው በአነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ሊይ 

ሉሰማሩ ይችሊለ። 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ማናቸውም ሰው 

ተቀማጭ ገንዖብ ሇመቀበሌ በማስታወቂያ ወይም በማግባቢያ ዖዳ መጠቀሙን 

ወይም አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ እያካሄዯ መሆኑን ብሔራዊ ባንክ ሇማመን 

ምክንያት ሲኖረው ይህንኑ ሁኔታ ሇማጣራት ባንኩ በዘሁ ሰው ይዜታ ሥር 

የሚገኙትን የሂሳብ መዛገቦች፣ ቃሇ ጉባኤ፣ ጥሬ ገንዖብ፣ የዋስትና ሰነድች፣ 

የገንዖብ ማዖዡዎች እና ላልች ሰነድች እንዱቀርቡሇት ሇማዴረግና ሇመመርመር 

ወይም ሇማስመርመር ይችሊሌ፡፡ 

5. የፇቃዴ ቅዴመ ሁኔታዎች 

1. አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ፇቃዴ ሇማግኘት የሚከተለት ቅዴመ ሁኔታዎች 

መሟሊት አሇባቸው፡ 

ሀ) በሚገባ የተሞሊ የፇቃዴ መጠየቂያ ቅጽና ብሔራዊ ባንክ የሚጠይቃቸው   

   ላልች አባሪ ሰነድች መቅረብ አሇባቸው፤ 

ሇ) ማመሌከቻ በሚቀርብበት ጊዚ በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው የሰነዴ   

   መመርመሪያ ክፌያ መከፇሌ አሇበት፤ 

ሏ) ተቋሙ በኩባንያ መሌክ መቋቋምና የመመሥረቻ ጽሐፈና የመተዲዯሪያ   

    ዯንቡ በሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ከመመዛገቡ በፉት በብሔራዊ  

    ባንክ መጽዯቅ አሇበት፤ 

መ) ተቋሙ ያወጣቸው አክሲዮኖች በሙለ የተፇረሙ ሆነው ከእነዘሁም ውስጥ   

    ቢያንስ ሩቡ በጥሬ ገንዖብ የተከፇሇ መሆን አሇበት፤  

ሠ) በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው ዛቅተኛ የተከፇሇ ካፑታሌ በጥሬ ገንዖብ 

መከፇሌና በምሥረታ ሊይ ባሇው አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ስም በዛግ የባንክ 
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ሂሳብ  ውስጥ መቀመጥ አሇበት፤ 

ረ) የተቋሙ ዲይሬክተሮችና ዋናው ሥራ አስፇጻሚ ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን  

   የችልታ መመዖኛ የሚያሟለና ሹመታቸው በብሔራዊ ባንክ የፀዯቀ መሆን   

   አሇበት፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተዖረዖሩት እንዯተጠበቁ ሆነው፣ የአነስተኛ 

የፊይናንስ ሥራ ፇቃዴ ተጨማሪ ግዳታዎችን ሇመዯንገግ ብሔራዊ ባንክ 

መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

6. ፇቃዴ ስሇመስጠት  

1. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 5 መሠረት መቅረብ ያሇባቸው መረጃዎች 

ተሟሌተው ከቀረቡበት ቀን ጀምሮ ባለት 60 ቀናት ውስጥ በአነስተኛ የፊይናንስ 

ሥራ ፇቃዴ ማመሌከቻው ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡  

2. ፇቃደ የሚሰጠው በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው የፇቃዴ ክፌያ ሲከፇሌ ይሆናሌ።  

3. በዘህ አዋጅ መሠረት በብሔራዊ ባንክ የተሰጠ  ፇቃዴ አነስተኛ የፊይናንስ 

ሥራን ሇማካሄዴ የሚያስችሌ የመጨረሻው ፇቃዴ ይሆናሌ።  

4. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 5 ንዐስ አንቀጽ /2/ መሠረት የፇቃዴ 

ሁኔታዎችን ሲያሻሽሌ ማሻሻያው በሥራ ሊይ እንዱውሌ ከታሰበበት ጊዚ ሰሊሳ 

ቀን ቀዯም ብል የሚመሇከታቸው አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ተቋሞች 

እንዱያውቁት ይዯረጋሌ።  

5. ብሄራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት 

ቅርንጫፍችን መክፇት ይችሊለ።  

7. የፇቃዴ ዔዴሳት 

ብሔራዊ ባንክ አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ፇቃዴ የሚታዯስበትን ሁኔታ በመመሪያ 

ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

8. ፇቃዴ ስሇመሰረዛ  

1. ብሔራዊ ባንክ የማንኛውንም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የሥራ ፇቃዴ 

በሚከተለት ምክንያቶች ሇመሰረዛ ይችሊሌ፦  

ሀ) ሇተቋሙ ፇቃዴ የተሰጠው በተሳሳተ ወይም በሀሰት መረጃ ሊይ ተመስርቶ 

 መሆኑ ሲረጋገጥ፣ ወይም  

   ሇ) ተቋሙ ፇቃዴ በተሰጠው በ12 ወራት ውስጥ ሥራ ሳይጀምር የቀረ እንዯሆነ። 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

682 

 

 ሏ) ተቋሙ የገንዖብ አከሌ ንብረት እጥረት ሲያጋጥመው፣165 

 መ) ተቋሙ ዔዲ መክፇሌ ወዯማይችሌበት ወሰን ሲዯርስ፣ ወይም 

 ሠ) ተቋሙ ህግንና መመሪያን ተቀብል ሇመስራት ፇቃዯኛ ሳይሆን ሲቀር፤  

2. ብሔራዊ ባንክ የማናቸውንም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ፇቃዴ እንዱሰረዛ 

ሲወስን የተቋሙ ዋና መሥሪያ ቤት በሚገኝበት አካባቢ በሰፉው በሚሰራጭ 

ጋዚጣ ውሳኔውን አሳትሞ ያወጣሌ። 

3. ፇቃዴ የመሰረዛ ውሳኔ በጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ወይም ብሔራዊ ባንክ 

ከሚወስነው ማናቸውም ላሊ ቀን ጀምሮ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. ፇቃደ የተሰረዖበት አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የፇቃዴ ስረዙው ውሳኔ ተፇጻሚ 

ከሆነበት ቀን ጀምሮ ማናቸውንም ዒይነት አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ መሥራት 

አይችሌም።  

5. ብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሇመሰረዛ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሰረት 

በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማንኛውም ሰው የፇቃዴ ስረዙው ውሳኔ ተፇጻሚ 

ከሆነበት ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ሉያመሇክት ይችሊሌ። 

ክፌሌ ሶስት  

የአሠራርና የፊይናንስ ግዳታዎችና ገዯቦች 

9. አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ስሇመጀመር  

ፇቃዴ የተሰጠው አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም፣ 

1. ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ መሠረት ሥራ ከመጀመሩ በፉት ማሟሊት 

የሚገባውን ሁኔታዎች ማሟሊት፣ እና 

2. ፇቃደ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ባለት 12 ወራት ውስጥ ሥራ መጀመር፣ 

አሇበት፡፡ 

10.  አክስሲዮኖች የመያዛ ገዯብና የአክሲዮን መዛገብ ስሇመያዛ 

1. አንዴ ባሇአክሲዮን በማንኛውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ስሇሚኖረው 

የአክሲዮን መጠን ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

                                                           
165

 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(5) መሰረት ከአዋጁ አንቀጽ 8 ንዐስ አንቀጽ (1) ፉዯሌ ተራ (ሇ) ቀጥል 
አዱስ ፉዯሌ ተራ (ሏ)፣ (መ) እና (ሠ) ተጨምረዋሌ፡፡ 
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2. ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው መሠረት 

የባሇአክሲዮኖችን ስም ዛርዛርና ዴምፅ የመስጠት መብታቸውን የሚያሳይ 

የአክሲዮን መዛገብ ይይዙሌ፡፡ በዘህም መዛገብ የተመዖገበ ማንኛውም የአክሲዮን 

ዛውውር የህግ ውጤት ይኖረዋሌ። 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ የተመሇከተው መዛገብ በአነስኛ የፊይናንስ 

ተቋሙ መዯበኛ የሥራ ሰዒት ሕዛብ ያሇ ክፌያ ማየት በሚችሌበት ሁኔታ 

በተቋሙ ዋና መሥሪያ ቤት ይቀመጣሌ። 

11.  አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም አመራር ቦታ ስሇሚይ ሰዎች፣ 

1. የማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊትና ዋና 

ሥራ አስፇፃሚ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ የተወሰኑትን የችልታ መመዖኛ 

መስፇርቶች ያሟለ መሆኑና ሹመታቸውም በብሔራዊ ባንክ የፀዯቀ መሆን 

አሇበት፡፡ 

2. አንዴ ሰው በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ውስጥ በቦርዴ አባሌነት ቢበዙ ሇስንት 

ዒመታት ማገሌገሌ እንዯሚችሌና እንዯገና የሚመረጥበትን ሁኔታ ብሔራዊ ባንክ 

በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

3. የላሊ የማናቸውም ሕግ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ የማናቸውም አነስተኛ 

የፊይናንስ ተቋም ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇፃሚ፣ ከፌተኛ የሥራ ኃሊፉ ወይም 

በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ በኢትዮጵያ ውስጥ በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሥራ 

መሪነት የሚሳተፌ ሰው፤ 

ሀ/ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር የመክሰር ውሳኔ የተሰጠበት ከሆነ፣   

   ወይም 

ሇ) በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ እምነት በማጉዯሌ ወይም 

 በማጭበርበር ወንጀሌ የተፇረዯበት ከሆነ፤ ራሱን ከአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም 

 አመራር ማግሇሌ አሇበት፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ የአነስተኛ ፊይናንስ ተቋም ዲይሬክተሮች ቦርዴን ተግባራት፣ 

ኃሊፉነት፣ ግዳታዎችንና መሌካም የኩባንያ ሥራ አመራርን በሚመሇከት 

መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 
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12.  የውጭ ኦዱተር ስሇመሾም 

1. ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም በብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት ያሇው 

የውጭ ኦዱተር መሾም አሇበት፡፡ የውጭ ኦዱተር የላሇው ከሆነም ይህንኑ 

ወዱያውኑ ሇብሔራዊ ባንክ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

2. ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት 

የውጭ አዱተር ያሌሾመ እንዯሆነ እስከሚቀጥሇው የተቋሙ ዒመታዊ 

የባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ስብሰባ ዴረስ የሚያገሇግሌ የውጭ ኦዱተር ብሔራዊ 

ባንክ ይሾምሇታሌ፡፡ ሇተሾመው ኦዱተር የሚዯረገው የአገሌግልት ክፌያም 

በተቋሙ ይሸፇናሌ። 

3. በማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ኦዱት ሥራ ሇማካሄዴ የሚሾሙ 

የውጭ ኦዱተሮች፣ 

ሀ) 166 

ሇ) የምርመራ ይዖትና ጥሌቀት፣ እና 

ሏ) የኦዱተሮች የሹመት ዖመን፣  

በተመሇከተ ብሔራዊ ባንክ በየጊዚው መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

4. የሚከተለት ሰዎች የማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የውጭ ኦዱተር 

ሆነው መሾም አይችለም፤ 

ሀ) የአነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ ባሇአክሲዮን፣ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇፃሚ 

  ወይም ሠራተኛ፤ 

ሇ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ተራ ፉዯሌ /ሀ/ የተመሇከተ ሰው የትዲር ጓዯኛ ወይም   

   አንዯኛ ዯረጃ የሥጋ ወይም የጋብቻ ዖመዴ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ተራ ፉዯሌ /ሀ/ ወይም /ሇ/ የተመሇከተ ሰው ሠራተኛ 

   ወይም ሸሪክ የሆነበት የኦዱት ተቋም፡፡ 

13.  የውጭ ኦዱተር ተግባሮችና ሪፕርቶች 

1. የአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የውጭ ኦዱተር የኦዱት ግኝቶችን፣ ዴምዲሜዎችን 

እና አስተያየቶችን ያካተተ የተሟሊ የኦዱት ሪፕርት እና የውጭ ኦዱተር ዛርዛር 

ግኝቶችን በብሔራዊ ባንክ መመሪያ በሚወሰን የጊዚ ገዯብ ውስጥ ሇብሔራዊ 

ባንክ ማቅረብ አሇበት፡፡ በተጨማሪም የአነስተኛ ፊይናንስ ተቋም የውጭ ኦዱተር 
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የተቋሙን ሂሳብ መርምሮ ያገኛቸውን ውጤቶች እና የዯረሰባቸውን ዴምዲሜዎች 

ሇተቋሙ ባሇአክሲዮኖች ሪፕርት ማቅረብ አሇበት፡፡167 

2. ብሔራዊ ባንክ የቀረበውን የኦዱት ሪፕርት ካሊመነበት ዴጋሚ የሂሣብ ምርመራ 

እንዱካሄዴ ማዖዛ ወይም ላሊ የውጭ ኦዱተር በመሾም ሂሣቡ እንዯገና 

እንዱመረመር ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ በብሔራዊ ባንክ አዱስ ሇተሾመው የውጭ 

ኦዱተር የሚዯረገው ክፌያ በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ የሚሸፇን ይሆናሌ፡፡ 

3. የማንኛውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የውጭ ኦዱተር የሂሣብ ምርመራ 

ተግባሩን በሚያካሂዴበት ጊዚ፤ 

ሀ) የዘህ አዋጅ ወይም የላልች አግባብ ያሊቸው ሕጎች ዴንጋጌዎች ወይም በዘህ 

 አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦች ወይም መመሪያዎች በከፌተኛ ዯረጃ 

 መጣሳቸውን ወይም ያሇመከበራቸውን፣ 

ሇ) በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ወይም በማናቸውም የተቋሙ ዲይሬክተር ወይም 

 ሠራተኛ የማጭበርበር ወይም ላሊ የእምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ መፇጸሙን፣ 

ሏ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ ካፑታሌ 25 በመቶ ወይም ከዘያ በሊይ በሆነ 

 መጠን የሚቀንስ ኪሣራ የዯረሰ መሆኑን፣ 

መ) የአስቀማጮችን ወይም የገንዖብ ጠያቂዎችን ጥቅም አዯጋ ሊይ የሚጥሌ 

 ከመዯበኛው ወይም ከተሇመዯው አሠራር ውጭ ከባዴ የሆነ የአሠራር ችግር   

 መከሰቱን፣ ወይም 

ሠ) የገንዖብ አስቀማጮችን ወይም የገንዖብ ጠያቂዎችን የገንዖብ ጥያቄዎች   

 በተቋሙ ንብረቶች ሉሸፇኑ መቻሊቸውን ማረጋገጥ አሇመቻለን፣  

ሲዯርስበት ጉዲዩን ሇብሔራዊ ባንክና ሇሚመሇከታቸው ላልች አካሊት   

ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

4. በማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የውጭ ኦዱተር ሆኖ የተሾመ ሰው 

በመዯበኛ የሥራ ሂዯትና ሇላሊ ሇማንኛውም ሰው ከሚሰጠው አገሌግልት 

ባሌተሇየ ሁኔታ ካሌሆነ በስተቀር፣ በዘያው ተቋም ሂሣብ መያዛ ወይም ከተቋሙ 

ማንኛውንም ዒይነት አገሌግልት ማግኘት አይችሌም። 

                                                           
167

 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(6) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ (ማስታወሻ የማሻሻያ አዋጁ ቁጥር 1146/2012 
ምንም እንኳን በአንቀፅ 2(6) ይህን ዴንጋጌ በማሻሻሌ አዱስ ያስገባ ቢሆንም በዘሁ አዋጅ አንቀፅ 2(9) ሊይ 
የተሰረዖ መሆኑን ያስቀምጣሌ፡፡ ሆኖም ዴንጋጌው ሳይሰረዛ በተሻሻሇው መሰረት እንዱቀመጥ ተዯርጓሌ፡፡) 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

686 

 

5. ብሔራዊ ባንክ የማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የሂሣብ ዒመት 

ከተጠናቀቀ በኋሊ በምን ያህሌ ጊዚ የኦዱት ሪፕርት መውጣት እንዲሇበት 

በመመሪያ  ይወሰናሌ፡፡ 

14.  የፊይናንስ ግዳታዎች 

1. አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሉኖረው የሚገባው ዛቅተኛ የተከፇሇ ካፑታሌ መጠን 

ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ የሚከተለትን በሚመሇከት መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፣ 

ሀ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሇማንኛውም ግሇሰብ ወይም ቡዴን ሉሰጥ     

   ስሇሚችሇው ከፌተኛ የብዴር መጠንና ችግር ሊሇባቸው ብዴሮች ስሇሚይዖው 

   የመጠባበቂያ ሂሣብ፤ 

ሇ) በሥራ ሊይ ያሇ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሉኖረው ስሇሚገባው የካፑታሌ 

  መጠንና ገንዖብ-አከሌ ሀብቶች፤ 

ሏ) 168  

መ) ስሇአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የፊይናንስ አፇጻፀም ዯረጃ፤ እና 

ሠ) ስሇአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሂሣብ አያያዛ፣ የሥራ አመራር መረጃ ፌሰት፣ 

 የውስጥ ቁጥጥርና በየጊዚው መቅረብ ስሊሇባቸው ሪፕርቶች። 

3. ብሔራዊ ባንክ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ሇአዯጋ የተጋሇጡበትን ሁኔታ 

ግምት ውስጥ በማስገባት የተሇያዩ የካፑታሌና ገንዖብ-አከሌ ንብረቶች 

ግዳታዎችን ሇተሇያዩ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ሉያስቀምጥ ይችሊሌ፡፡ 

15.  ስሇፊይናንስ መዛገቦችና መረጃዎች ስሇመስጠት 

1. ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም፡- 

ሀ) የሂሣብ መግሇጫዎቹን ተቀባይነት ባሊቸው የፊይናንስ ሪፕርት አዖገጃጀት   

 ዯረጃዎች መሠረት ማዖጋጀት፤ 

ሇ) የተቋሙን ሁኔታ በግሌጽና በትክክሌ የሚያሳይ፣ የተቋሙን ሥራና የገንዖብ    

 አቋሙን የሚያስረዲ እና ተቋሙ በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች እንዱሁም   

 ብሔራዊ ባንክ ባወጣቸው መመሪያዎች መሠረት ሥራውን እያካሄዯ ሇመሆኑ  

 ብሔራዊ ባንክ ማረጋገጥ በሚችሌበት ሁኔታ መዛገቦቹን መያዛ፤ እና 
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ሏ) ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ እያንዲንደን የሥራ እንቅስቃሴ  

ዒይነት  የሚመዖግብበት የተሇየ መዛገብና ሰነድች መያዛ፤ 

አሇበት፡፡ 

2. ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም፣- 

ሀ) ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ በሚገባ የተፇረሙ የፊይናንስ     

 መግሇጫዎችንና ላልች በብሔራዊ ባንክ የሚወሰኑ ሪፕርቶችን ሇባንኩ       

 ማቅረብ፣ እና 

ሇ) በውጭ ኦዱተር የተመረመረ የሂሣብ ሚዙንና የትርፌና ኪሣራ መግሇጫዎችን  

 በሁለም የተቋሙ ቅርንጫፍች ግሌፅ በሆነ ቦታ ዒመቱን ሙለ እንዱታዩ    

 ማዴረግ፣ 

 አሇበት፡፡ 

3. ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም፣- 

ሀ) ሇገንዖብ አስቀማጮቹና ሇላልች አበዲሪዎች ያሇበትን ግዳታ ማሟሊት 

 እንዯማይችሌ፣ ወይም 

ሇ) ሇገንዖብ አስቀማጮችና ሇላልች አበዲሪዎች ክፌያዎችን በወቅቱ ሇመፇፀም 

 እንዯሚሳነው፣ 

ሲገመት ሙለውንና ትክክሇኛውን ሁኔታ ሇብሔራዊ ባንክ ማሳወቅ አሇበት፤ 

በተጨማሪም ብሔራዊ ባንክ የሚጠይቃቸውን ላልች ሰነድች ማቅረብ አሇበት፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ አግባብ አሊቸው ብል የሚያምንባቸውን መረጃዎች ከአነስተኛ 

የፊይናንስ ተቋም መጠየቅና ማግኘት ይችሊሌ፣ ሆኖም፣ 

ሀ) የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎችን ሇማስፇጸም ሲባሌ፣ 

ሇ) የተቋሙን የፊይናንስ ጤናማነት ሇማረጋገጥ፣ 

ሏ) በሕግ ሇተፇቀዯሊቸው ሰዎች፣ 

መ) ብሔራዊ ባንኩ ተጠሪ ሇሆነሇት አካሌ፣ 

ሠ) በፌርዴ ቤት በመታዖ፣ ወይም 

ረ) ኢትዮጵያ የገባችባቸውን ዒሇም አቀፌ ግዳታዎች ሇመወጣት ሲባሌ፣  

ካሌሆነ በቀር እነዘህ መረጃዎች ሇማንኛውም ሰው ተሊሌፇው አይሰጡም። 

16.  የብዴር አገሌግልት አሰጣጥ 
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ፇቃዴ የተሰጠው ተቋም ሇቡዴኖችም ሆነ ሇግሇሰቦች ብዴር መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

ተቋሙ እንዯ አግባብነቱ በራሱ ውሳኔ ያሇመያዡ፣ በመያዡ፣ በንብረት ወይም 

በቡዴን ወይም በግሇሰብ ዋስትና ብዴር መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

17.  ክሌከሊ 

ከብሔራዊ ባንክ የጽሁፌ ፇቃዴ ካሊገኘ በስተቀር ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋም የሚከተለትን መፇጸም አይችሌም፤ 

1. የተቋሙን ሥራ ወይም ተቋሙን ከላሊ ሇማቀሊቀሌ ወይም ሇመሸጥ ማንኛውንም 

ውሌ መዋዋሌ፣ 

2. በመዯበኛ የሥራ አፇፃፀም ተግባሩ ካሌሆነ በቀር ንብረቱን በሙለም ሆነ በከፉሌ 

ሇላሊ ሰው ማስተሊሇፌ ወይም በላሊ መንገዴ ማዙወር፣ 

3. በኪሣራ ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር የተቋሙን ካፑታሌ መቀነስ፣ 

4. የተሻሻሇውን የመመሥረቻ ጽሁፌ ወይም መተዲዯሪያ ዯንብ ማስመዛገብ ወይም 

ፇቃዴ ያገኘበትን ስም መሇወጥ፤169 

5. ከተፇቀዯሇት አካባቢ ውጭ መሥራት። 

18.  በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሊይ ስሇሚዯረግ ቁጥጥርና የማስተካከያ እርምጃዎች 

1. ብሔራዊ ባንክ በየጊዚው ወይም በማናቸውም ጊዚ ያሇቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ 

በማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሊይ በቦታው ተገኝቶ ቁጥጥር ማካሄዴ 

ወይም እንዱካሄዴ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

2. ከጠቅሊሊው ገንዖብ አስቀማጮች በቁጥር አንዴ አስረኛ ወይም በአነስተኛ 

የፊይናንስ ተቋሙ ዖንዴ ካሇው ጠቅሊሊ ገንዖብ ውስጥ አንዴ ስዴስተኛ አስቀማጭ 

የሆኑ አመሌካቾች በተቋሙ ሊይ ምርመራ ማካሄዴ አስፇሊጊ መሆኑን የሚያስረዲ 

መረጃ አያይዖው ጥያቄ ካቀረቡ፣ ብሔራዊ ባንክ ማመሌከቻ የቀረበበት ተቋም 

በጤናማ ሁኔታ መገኘቱንና የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች እንዱሁም በዘህ አዋጅ 

መሠረት የወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች የተቋሙን የሥራ እንቅስቃሴ በመምራት 

ሂዯት ውስጥ መከበራቸውን ሇማረጋገጥ በሚስጥር ምርመራ ማካሄዴ ወይም 

እንዱካሄዴ ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

3. አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማትን የመቆጣጠሩ ተግባር በብሔራዊ ባንክ አንዴ 

ባሇሙያ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ባሇሙያዎች ወይም በላልች እምነት 
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በሚጣሌባቸውና ሇዘህ ጉዲይ በብሔራዊ ባንክ በተቀጠሩ ባሇሙያዎች ወይም 

ዴርጅቶች ሉካሄዴ ይችሊሌ፡፡ 

4. አነስተኛ የፊይናንስ ተቋምን እንዱቆጣጠሩ በብሔራዊ ባንክ ሥሌጣን 

የተሰጣቸው ሰዎች ወይም ዴርጅቶች ቁጥጥር ከሚዯረግበት አነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋም ሠራተኞች የቁጥጥሩን ተግባር ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇማካሄዴ 

አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችንና ስሇተቋሙ ሁኔታ የሚገሌፁ መዙግብትና የሥራ 

እንቅስቃሴ ማብራሪያዎች ሇመጠየቅ ሥሌጣን አሊቸው፡፡ 

5. የቁጥጥር ሪፕርት ሇሚመሇከተው ተመርማሪ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም 

እንዱዯርሰው ይዯረጋሌ፡፡ በቀረበው ሪፕርት ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ ከመሰጠቱ 

በፉት ተመርማሪው ተቋም በሪፕርቱ ሊይ አስተያየቱን እንዱያቀርብ ዔዴሌ 

ይሰጠዋሌ። 

6. ሇብሔራዊ ባንክ የቀረበው የቁጥጥር ሪፕርት ይዖት፡- 

ሀ) ቁጥጥሩን ባካሄደት ሰዎች እንዱሁም ቁጥጥሩ በተዯረገበት አነስተኛ 

የፊይናንስ ተቋም ዲይሬክተሮችና ሠራተኞች፣ እና 

ሇ) የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎችን ሇማስፇጸም ወይም የሕዛብን ጥቅም ሇማስከበር 

 ሲባሌ ካሌሆነ በቀር በብሔራዊ ባንክ፣ በምስጢር መጠበቅ አሇበት፡፡ 

7. በተዯረገው ቁጥጥር ተመርማሪው አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም በኢትዮጵያ ፀንተው 

የሚገኙትን ሕጎች፣ ዯንቦች ወይም መመሪያዎች ያሌተከተሇ መሆኑ ወይም 

አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ እንዱሠራ በተሰጠው የሥራ ፇቃዴ የተመሇከቱትን 

ግዳታዎች ያሌፇፀመ መሆኑ የተረጋገጠ እንዯሆነ ወይም በማናቸውም አኳኋን 

የገንዖብ አስቀማጮችን ወይም የሕዛብን ጥቅም በሚጎዲ በማናቸውም ተግባር ሊይ 

የተሰማራ እንዯሆነ ወይም በሥራ አመራሩ ሊይ ከባዴ ዴክመት የተከሰተ 

እንዯሆነ ብሔራዊ ባንክ፡- 

ሀ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙን ማናቸውም ተግባር በተመሇከተ ሇመነጋገር 

 የባሇአክሲዮኖች ወይም የዱሬክተሮች ቦርዴ ስብሰባ እንዱጠራ ወይም የዘህ 

 ተቋም ኃሊፉዎች ምርመራውን በተመሇከተ የብሔራዊ ባንክ ኃሊፉዎችን 

 እንዱያነጋግሩ ሇማዖዛ፣ 

ሇ) አንዴ ወይም ከዘያ በሊይ ኃሊፉዎቹን በተመርማሪው አነስተኛ የፊይናንስ   

 ተቋም የዱሬክተሮች ቦርዴ ወይም በእርሱ በተሰየመ በማናቸውም ኮሚቴ 
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 ወይም ላሊ አካሌ ስብሰባ ሊይ እንዱገኙ ሇመወከሌና የተወካዮቹ አስተያየትም 

 በተጠቀሱት ስብሰባዎች ሊይ እንዱሰማ ሇማዖዛ፣ 

ሏ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ ሉወሰዴ የሚገባውን የማስተካከያ እርምጃ 

 እንዱወስዴ በጽሐፌ ሇማዖዛ፣ 

መ) በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ አንዴ ወይም 

 ከዘያ በሊይ በሆኑ ዲይሬክተሮች፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ እና ላልች ከፌተኛ 

 የሥራ ኃሊፉዎች ሊይ የገንዖብ መቀጫ ሇመወሰን ወይም ከሥራ እንዱታገደ 

 ወይም እንዱሰናበቱ ሇማዖዛ፣ 

ሠ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ አዱስ ቅርንጫፍችን እንዲይከፌት ሇመከሌከሌ፣ 

ረ) የተቋሙን የአክሲዮን ትርፌ ዴርሻ ክፌፌሌ ሇመገዯብ፣ ሇማዖግየት ወይም 

 ሇመከሌከሌ፣ 

ሰ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙን ሇተወሰነ ጊዚ በከፉሌም ሆነ በሙለ አነስተኛ    

 የፊይናንስ ሥራ እንዲይሰራ ሇማዖዛ፣ ወይም 

ሸ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙን ፇቃዴ ሇመሰረዛና ተቋሙን የማፌረስ ሂዯት 

 እንዱጀመር ሇማዴረግ፣  

ይችሊሌ፡፡ 

19.  ስሇሞግዘት አስተዲዯርና መፌረስ 

1. ብሔራዊ ባንክ ከሚከተለት አንደ ወይም ከዘያ በሊይ የሆኑ ሁኔታዎች በአንዴ 

አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም መኖራቸውን ሲያምን ተቋሙን ተረክቦ የሚቆጣጠር 

ሞግዘት ሉሾም ወይም ራሱ እንዯሞግዘት ሆኖ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፣ 

ሀ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 8 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ መሠረት የባንኩ ፌቃዴ የተሰረዖ 

 ከሆነ፤ 

ሇ) የአነስተኛ ፊይናንስ ተቋሙ ሀብት ሇአስቀማጮችና ሇላልች ገንዖብ   

 ጠያቂዎች ከገባቸው ግዳታዎች ያነሰ ከሆነ፤ 

ሏ) ሕግን ወይም መመሪያን በመተሊሇፌ ወይም ጥንቃቄ በጎዯሇው አሰራር 

 ምክንያት በቀሊለ የማይገመት የሀብትና የገቢ ብክነት የተከሰተ ከሆነ፤ 

መ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ ሥራውን የሚያካሂዯው ጤናማ ባሌሆነ እና    

ጥንቃቄ በጎዯሇው ሁኔታ ከሆነ፤ 
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ሠ) በብሔራዊ ባንክ የተጣሇ ማንኛውም ገዯብ ሆን ተብል የተጣሰ ከሆነ፤ 

ረ) ተቋሙ የሂሣብ መዛገቦችን፣ ሰነድችን፣ ሬኮርድችን ወይም ንብረቶችን የዯበቀ 

 ወይም ሇቁጥጥር ተግባር ሥሌጣን ሇተሰጠው የብሔራዊ ባንክ ሠራተኛ     

 ወይም ወኪሌ ያሊቀረበ ከሆነ፤ 

   ሰ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ በመዯበኛ የሥራ ሂዯት ግዳታዎቹን ወይም 

 የገንዖብ አሰቀማጮቹን ጥያቄ ማሟሊት አይችሌም የሚሌ ጠንካራ ግምት   

 ከኖረ፣ 

   ሸ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ ካፑታለን በሙለ ወይም የካፑታለን    

አብዙኛውን ክፌሌ የሚያመናምን ኪሳራ የዯረሰበት ወይም እንዯሚዯርስበት 

የሚገመት ከሆነ፤ 

   ቀ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ውጪ ከተሰማራ፣ 

   በ) ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ በጽሐፌ ፇቃዴ ሳያገኝ ከማናቸውም ላሊ  

አነስተኛ  የፊይናንስ ተቋም ወይም ባንክ ጋር የተቀሊቀሇ ከሆነ፤ 

ተ) አነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ፤ 

1) በብሔራዊ ባንክ የሚጠየቀውን አነስተኛ የካፑታሌ መጠን የማያሟሊና 

ወዯፉትም ካፑታለን በሚያስፇሌገው መጠን ሇመጨመር አቅም 

እንዯማይኖረው የሚገመት፣ 

2) በብሔራዊ ባንክ ሲታዖዛ ካፑታለን በሚያስፇሌገው በቂ መጠን መጨመር 

ያሌቻሇ ወይም ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ካፑታለን 

መሌሶ ሇመገንባት የሚያስችሌ ተቀባይነት ያሇው ዔቅዴ ያሊቀረበ፣ ወይም 

3) ሇብሔራዊ ባንክ ቀርቦ ተቀባይነት ያገኘ ካፑታሌን መሌሶ የመገንባት 

ዔቅዴ ተግባራዊ ማዴረግ ያሌቻሇ፣ ከሆነ፤ 

ቸ) ባሇአክሲዮኖች ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ ፇቃዴ በማግኘት ተቋሙን 

ሇማፌረስ  የወሰኑ እንዯሆነ ወይም ተቋሙ እንዯ አንዴ ራሱን ችል 

የሚንቀሳቀስ  ሕጋዊ ሰው ሆኖ መቀጠሌ የተሳነው ከሆነ፤ 

ኀ) በባሇአክሲዮኖች በተሊሇፇ ውሳኔ ተቋሙ በሞግዘት አስተዲዯር ስር     

እንዱውሌ የተጠየቀና በብሔራዊ ባንክ የጸዯቀ ከሆነ። 

2. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት ሇተሾመ ሞግዘት 

የሚከፇሇውን ክፌያ ይወስናሌ፡፡ 
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3. አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የሞግዘት አስተዲዯርና የማፌረስ ሂዯት አግባብ 

ባሊቸው የባንክ ሥራ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት ይከናወናለ፣ 

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

20.  ፇቃዴ የተሰጣቸውን አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ስሇማስታወቅ 

ብሔራዊ ባንክ በዒመታዊ ሪፕርቱ ውስጥ ፇቃዴ የተሰጣቸውን አነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋማት ዛርዛር አትሞ ያወጣሌ። እንዱሁም በዘሁ ዛርዛር ሊይ የተጨመሩትን 

ወይም ከዛርዛሩ የተሰረትን አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ሰፉ ስርጭት ባሊቸው 

ጋዚጦች ሊይ ወዱያውኑ አሳትሞ ያወጣሌ። 

21.  አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ወዯ ባንክ ወይም ወዯ ላሊ የፊይናንስ ተቋምነት 

ስሇሚሸጋገርበት ሁኔታ 

1. ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ብሔራዊ ባንክ ያወጣቸውን መስፇርቶች 

አሟሌቶ ጥያቄ ያቀረበ እንዯሆነ፣ ባንክ ወይም ላሊ የፊይናንስ ተቋም ሆኖ 

አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት እንዱሰራ ብሔራዊ ባንክ እንዯገና ፇቃዴ ሉሰጠው 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ማናቸውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት 

እንዯገና ፇቃዴ ከተሰጠው፣ ብሔራዊ ባንክ ተቋሙ አነስተኛ የፊይናንስ ሥራን 

እንዯ አንዴ የሥራ ዖርፌ አዴርጏ እንዱቀጥሌ ሉያዖው ይችሊሌ፡፡ 

22. ዴጋፌ ስሇማግኘት 

አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ሇማበዯር ወይም ካፑታሊቸውን ሇመገንባት ከሀገር 

ውስጥ ወይም ከውጭ ምንጮች ዔርዲታ ሉያገኙ ይችሊለ፡፡ 

23. ከትርፌ ገቢ ግብር ነፃ ስሇመሆን 

ማንኛውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ከሥራው ያገኘውን ትርፌ፤ 

1. ሇባሇአክስዮኖቹ ከአከፊፇሇ እንዯማንኛውም የንግዴ ተቋም የትርፌ ገቢ ግብር 

ይከፌሊሌ፣ 

2. በሙለ ሇተቋሙ ሥራ ካዋሇው ከትርፌ ገቢ ግብር ነጻ ይሆናሌ። 
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24. የዯንበኞች ማንነት ስሇማወቅ 

አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት የዯንበኞቻቸውን ማንነት በትጋት ተከታትሇው 

የሚያውቁባቸውንና አጠራጣሪ የሂሳብ እንቅስቃሴዎችን ሪፕርት የሚያዯርጉባቸውን 

መስፇርቶች ብሄራዊ ባንክ በመመሪያ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

25. ክሌከሊ 

ማንኛውም የውጭ ሀገር ዚጋ ወይም ሙለ በሙለም ሆነ በከፉሌ በውጭ ሀገር ዚጎች 

ባሇቤትነት የተያዖ ዴርጅት አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሇማቋቋም ወይም 

ቅርንጫፌ ሇመክፇት ወይም የውጭ ሀገር አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ተቀጽሊ 

በመሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ሥራ ሇመሥራት ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋመ 

አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የአክሲዮን ባሇቤት ሇመሆን አይፇቀዴሇትም፡፡ 

26. የፊይናንስ አገሌግልት ተጠቃሚዎች መብት ጥበቃ170 

የፊይናንስ አገሌግልት ተጠቃሚዎችን መብት እና ጥቅም ሇማስከበር የሚያስችሌ 

መመሪያ ብሔራዊ ባንክ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

27. የብዴር መረጃ ሌውውጥ ሥርዒት 

ብሔራዊ ባንክ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማትን ጨምሮ በፊይናንስ ተቋማት መካከሌ 

የሚዯረግ የብዴር መረጃ ሌውውጥ ሥርዒት ስሇሚዯራጅበት፣ ስሇአሰራሩና የወጪ 

መጋራትን በተመሇከተ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

28. የማስታወቂያ ይዖትን ስሇመቆጣጠር 

ማንኛውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም በማንኛውም ጊዚ በብሔራዊ ባንክ እምነት 

ሀሰተኛ፣ አሳሳች፣ አዯናጋሪ ወይም የላሊውን ጥቅም የሚጎዲ የተከፇሇበት የሬዴዮ 

ወይም የቴላቪዥን ማስታወቂያ፣ ፕስተር፣ ቢሌቦርዴ፣ በራሪ ወረቀት ወይም ላሊ 

ሰነዴ እና የተከፇሇበት የጋዚጣና የመጽሄት ማስታወቂያ አውጥቶ ቢገኝ ተቋሙ 

ማስታወቂያውን እንዱያቋርጥ፣ እንዱያሻሽሌ ወይም ከማስተዋወቅ እንዱቆጠብ 

ብሔራዊ ባንክ ሉያዖው ይችሊሌ፡፡" 

 

                                                           
170

 በ26/7(2012) አ.1164 አንቀፅ 2(8) መሰረት ከአዋጁ አንቀጽ 25 ቀጥል አዱስ አንቀጾች 
26፣27፣28፣29፣30፣31 እና 32 ተጨምረው ከአንቀጽ 26 እስከ 30 ያለት አንቀጾች እንዯቅዯም ተከተሊቸው 
ከአንቀጽ 33 እስከ 37 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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29. ዋናና ወሳኝ ሥራን በውጭ አካሊት ስሇማሰራት 

አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት ወሳኝ ሥራቸውን በውጭ አካሊት ስሇሚያሰሩበት ሁኔታ 

ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ሇዘህ አንቀጽ አፇጻጸም 

‹‹ዋናና ወሳኝ ሥራ›› ማሇት ቁጠባ መሰብሰብን፣ ብዴር መስጠትን፣ የሀገር ውስጥ 

ሀዋሊን፣ የአነስተኛ የመዴን ሥራ እና ብሔራዊ ባንክ የሚወስነውን ላልች 

ሥራዎችን ያጠቃሌሊሌ፡፡" 

30.  በዱጅታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ አገሌግልት መስጠት 

በዱጅታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ አገሌግልት ስሇሚሰጥበት ሁኔታ ብሔራዊ ባንክ 

በመመሪያ ይወስናሌ፡፡" 

31. ከወሇዴ ነፃ አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ አገሌግልት ስሇመስጠት 

1. በአዋጁ የተጠቀሱ አነስተኛ የፊይናንስ ሥራዎችን ሇመሥራት የሚያስፇሌጉ 

ቅዴመ ሁኔታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ብሔራዊ ባንክ ከወሇዴ ነፃ አነስተኛ 

የፊይናንስ አገሌግልት ሇመስጠት ሇሚቋቋሙ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋማት 

ፇቃዴ ስሇሚሰጥበትና ቁጥጥር ስሇሚያካሄዴበት ሁኔታ ተጨማሪ ግዳታዎች 

ሇመዯንገግ መመሪያ ያወጣሌ፡፡ ሇዘህ ንዐስ አንቀጽ "ከወሇዴ ነፃ አነስተኛ 

የፊይናንስ ሥራ የሚሠራ ተቋም" ማሇት ከወሇዴ ነፃ አነስተኛ የፊይናንስ ሥራ 

ብቻ እንዱሠራ በብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ የተሰጠው ተቋም ነው፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ብሔራዊ ባንክ 

ከመዯበኛው የአነስተኛ የፊይናንስ ሥራ ጋር የወሇዴ ነፃ ተቀማጭ ገንዖብ 

አሰባሰብና አጠቃቀም ጋር የተያያ የአነስተኛ ፊይናንስ ሥራዎችን ሇመቆጣጠር 

መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

32. የውጭ ሀገር ዚግነት ያሊቸው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በአነስተኛ የፊይናንስ ዖርፌ 

ስሇሚሳተፈበት ሁኔታ 

1. በአዋጁ አንቀጽ 25 የተዯነገገው ክሌከሊ እንዯተጠበቀ ሆኖ የውጭ ሀገር ዚግነት 

ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ወይም ሙለ በሙለ የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ባሇቤትነት ወይም የውጭ ሀገር ዚግነት ባሊቸው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያን የጋራ ባሇቤትነት የተቋቋሙ 
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ዴርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋመ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም የአክስዮን 

ባሇቤት መሆን ወይም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ማቋቋም ይችሊለ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተዯነገገው አግባብ የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ቀጥታ የአንዴ የአነስተኛ ፊይናንስ ተቋም ባሇአክስዮን 

ሲሆን ወይም በተዖዋዋሪ መንገዴ የአክስዮን ባሇቤት የሆነበት ላሊ ዴርጅት 

የአንዴ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ባሇአክስዮን ሲሆን የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ወይም እሱ ባሇአክስዮን የሆነበት እና በአነስተኛ ፊይናንስ 

ተቋሙ ባሇአክሲዮን የሆነ ዴርጅት በአነስተኛ ፊይናንስ ተቋሙ የሚኖረው 

የአክስዮን ዴርሻ ዋጋ በሙለ ተቀባይነት ባሇው የውጭ ምንዙሪ ብቻ የሚከፇሌ 

ይሆናሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ግዳታ ቢኖርም:- 

ሀ) ከአክስዮን ባሇቤትነት የሚያገኘው የትርፌ ዴርሻ፣ 

ሇ) የአክስዮን ዴርሻውን ሇላሊ ሰው ሲያዙውር፣ 

ሏ) ባሇአክስዮን የሆነበት አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ሲሸጥ ወይም ፇርሶ ሂሳቡ 

ሲሰራ፣ ወይም 

መ) ላልች ከአክሲዮን ባሇቤትነት ጋር በተያያዖ፤ 

የውጭ ሀገር ዚግነት ሊሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ወይም እሱ ባሇአክሲዮን 

ሇሆነበት ዴርጅት እና በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ውስጥ አክሲዮን ሊሇው 

የሚከፇለ ማናቸውም ዒይነት ክፌያዎች በሙለ በብር የሚከፇሇው ይሆናሌ፣ 

እንዱሁም በዘህ አግባብ የሚያገኘውን ሀብት ወይም ጥቅም ወዯ ውጭ ሀገር 

ማዙወር አይፇቀዴሇትም፡፡ 

4. የውጭ ሀገር ዚግነት ያሊቸው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያን በአነስተኛ የፊይናንስ ዖርፌ 

መዋዔሇ ንዋያቸውን በሥራ ሊይ ስሇሚያውለበት ተጨማሪ ሁኔታዎች ብሔራዊ ባንክ 

መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡" 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

696 

 

33. ቅጣት 

1. ማንኛውም አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም ዲይሬክተር፣ የሥራ ኃሊፉ ወይም 

ሠራተኛ፣ 

ሀ) ማንኛውም ኦዱተር በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት የተጣለበትን 

ግዳታዎች  መፇጸም እንዲይችሌ ወይም በብሔራዊ ባንክ ሥሌጣን 

የተሰጠው ተቆጣጣሪ  በአነስተኛ የፊይናንስ ተቋሙ ሊይ ተገቢውን ቁጥጥር 

እንዲያካሂዴ እንቅፊት  ከሆነ፣ ወይም 

ሇ) ሇማታሇሌ በማሰብ የሏሰት ወይም አሳሳች መግሇጫ የሰጠ ወይም በአነስተኛ   

 የፊይናንስ ተቋሙ መዛገብ፣ ሂሣብ፣ ሪፕርት ወይም መግሇጫ ውስጥ የመዖገበ 

 እንዯሆነ ወይም መመዛገብ የነበረበትን መግሇጫ ወይም መረጃ ሳይመዖግብ 

 የቀረ እንዯሆነ፣ 

ከብር 50,000 እስከ ብር 100,000 በሚዯርስ መቀጫ እና ከ10 እስከ 15 ዒመት 

በሚዯርስ ጽኑ እሥራት ይቀጣሌ፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰው 

የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች ወይም ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የወጡ ዯንቦችን 

ወይም መመሪያዎችን የተሊሇፇ ወይም አፇጻጸማቸውን ያሰናከሇ እንዯሆነ እስከ 

ብር 10,000 በሚዯርስ መቀጫና እስከ ሦስት ዒመት በሚዯርስ እሥራት 

ይቀጣሌ። 

34.  ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ ይህን አዋጅና በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት የወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሇማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

35.  ተፇጻሚነት ስሇሚኖራቸው ላልች ሕጎች 

1. የባንክ ሥራ ሕጎች በዘህ አዋጅ ያሌተሸፇኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት በአነስተኛ 

የፊይናንስ ሥራ ሊይ እንዯአግባቡ ተፇጻሚ ይሆናለ። 

2. በባንክ በመያዡ ስሇተያዖ ንብረት የወጣው አዋጅ ቁጥር 97/1990 እና ስሇንግዴ 

ተቋም የዋስትና መያዡ የወጣው አዋጅ ቁጥር 98/1990 በአነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋም በመያዡ የተያዖ ንብረት ሊይ እንዯአግባቡ ተፇፃሚ ይሆናለ። 
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36.  የተሻሩና ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች  

1. ሰሇአነስተኛ ብዴር አቅራቢ የገንዖብ ዴርጅቶች ፇቃዴ ስሇመስጠትና ሥራቸውን 

ስሇመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 40/1988 በዘህ አዋጅ ተሽሯሌ። 

2. ከዘህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም  ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር 

ሌምዴ በዘህ አዋጅ በተዯነገጉ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም። 

37. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ  

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 

አዱስ አበባ ግንቦት 4 ቀን 2001 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 718/2003 

የብሔራዊ የክፌያ ሥርዒት አዋጅ 

ብሔራዊ የክፌያ ሥርዒት የሀገሪቱ ፊይናንስ መሠረተ ሌማት ዋነኛ አካሌ በመሆኑ 

የሥርዒቱ ዯህንነት፣ አስተማማኝነትና ቅሌጥፌና የፊይናንስ ሥርዒት መረጋጋትን የኢኮኖሚ 

ዔዴገትንና የፊይናንስ ተዯራሽነትን ሇማረጋገጥ ወሳኝ በመሆኑ፤ 

የብሔራዊ የክፌያ ሥርዒቱን ዯህንነት፣ አስተማማኝነትና ቅሌጥፌና ሇማረጋገጥ ሥርዒቱ 

ስሇሚቋቋምበት፣ ስሇሚተዲዯርበት፣ አሰራሩ ስሇሚመራበት እንዱሁም ቁጥጥርና ክትትለ 

ስሇሚካሄዴበት ሁኔታ ህግ ማውጣት አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የብሔራዊ የክፌያ ሥርዒት አዋጅ ቁጥር 718/2003” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “መዛገብ፣ ሪከርዴ፣ ሂሳብ፣ ሰነዴ ወይም መረጃ” ማሇት በወረቀት ወይም 

በኢላክትሮኒክ፣ በኦፔቲካሌ፣ በማግኔቲክ ወይም በማናቸውም መሌክ የተቀረፀን 

ወይም የተከማቸን መዛገብ፣ ሪከርዴ፣ ሂሣብ፣ ሰነዴ ወይም መረጃ ነው፤ 

2. “ካርዴ” ማሇት በየጊዚው ከሂሳብ ውስጥ ገንዖብ ሇማግኘት ወይም ክፌያ 

ሇመፇፀም የሚያገሇግሌ ማንኛውም ካርዴ ወይም ሂሣብ ሇማንቀሳቀስ የሚያስችሌ 

ኮዴ ወይም ላሊ ዖዳ ወይም መሳሪያ ሲሆን የዳቢት፣ የክሬዱት እና የተከማቸ 

እሴት ካርዴን ይጨምራሌ፤ 

3. “የግብይት ማዔከሌ” ማሇት በሂሣብ ማወራረዴ ሥርዒት ውስጥ ከእያንዲንደ ሻጭ 

ገዠ እና ሇእያንዲንደ ገዠ ሻጭ የሆነ አካሌ ነው፤ 

4. “ማዔከሊዊ የዋስትና ሰነድች ግምጃ ቤት” ማሇት የዋስትና ሰነዴ ወይም ላሊ 

የፊይናንስ መሳሪያን አካሊዊ እንቅስቃሴ በመግታት በመዛገቡ መዛግቦ የሚይዛና 
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ሰነደ ከአንደ ወዯ ላሊው ሰው በዘሁ መዛገብ ሊይ በሚዯረግ የስመ ባሇቤትነት 

ዛውውር ማስተካከያ ብቻ እንዱተሊሇፌ የሚያዯርግ አካሌ ነው፤ 

5. “ሂሳብ ማጣራት” ማሇት ሂሣብ ከማወራረዴ አስቀዴሞ የሚሰራውን የገንዖብ 

ወይም የዋስትና ሰነድችን የማስተሊሇፌ ትእዙዜች የመሊክ፣ የማስታረቅ እና 

የማረጋገጥ ሂዯት ሆኖ ሂሣብ ሇማወራረዴ እንዱያስችሌ የክፌያ ትዔዙዜችን 

ማቻቻሌና የተጣራ የመጨረሻ ተከፊይ ሂሳብ ማሳወቅን ያካትታሌ፤ 

6. “የሂሳብ ማጣሪያ ተቋም” ማሇት ብሔራዊ ባንክ ወይም ማናቸውም በብሄራዊ 

ባንክ የሂሳብ ማጣራት አገሌግልት እንዱሰጥ የተፇቀዯሇት አካሌ ሲሆን በላሊ ህግ 

እውቅና የተሰጠውን የሂሳብ ማጣሪያ ተቋም አይጨምርም፤ 

7. “የሂሣብ ማጣሪያ ሥርዒት” ማሇት ተሳታፉዎች ከገንዖብ፣ ከዋስትና ሰነድች ወይም 

ላልች የፊይናንስ መሳሪያዎች ጋር በተያያዖ በተማከሇ ሁኔታ ወይም በአንዴ 

በተወስነ ሥፌራ እርስ በርሳቸው መረጃ የሚያቀርቡበት እና የሚሇዋወጡበት 

ስርዒት ሲሆን ተሳታፉዎች ግዳታቸውን የማወራረዴ ሂዯት ሇማመቻቸት 

በሁሇትዮሽ ወይም በብዮሽ ሆነው በሂሣብ መጠናቸው ሊይ ሇመዴረስ 

የሚጠቀሙበትን የስላት አሰራር ይጨምራሌ፤ 

8. “ኤላክትሮኒክ” ማሇት ከብሔራዊ የክፌያ ስርዒት ጋር በተያያዖ አገሌግልት ሊይ 

የሚውሌ ኤላክትሪካሌ፣ ዱጂታሌ፣ ማግኔቲክ፣ ኦፔቲካሌ፣ ባዮሜትሪክ፣ ኤላክትሮ 

ኬሚካሌ፣ ሽቦ አሌባ፣ ኤላክትሮ ማግኔቲክ ቴክኖልጂ ወይም ላሊ ማንኛውም 

ቴክኖልጂ ነው፤ 

9. “ኤላክትሮኒክ ኮሙኒኬሽን” ማሇት ወጥ በሆነ ፍርማት፡- 

ሀ) በማየት ወይም በማዲመጥ በግሌጽና በቀሊለ ሇመረዲት፤ እና  

ሇ) በመሌዔክቱ ውስጥ  ያሇውን መረጃ በማተም፣ በመቅዲት ወይም በላሊ 

 ማናቸውም መንገዴ ሇማግኘትና በቀጣይ ሇመጠቀም በሚያስችሌ መሌኩ፤ 

መሌዔክት በኤላክትሮኒክ መሇዋወጥ ነው፤ 

10. “ኤላክትሮኒክ መሳሪያ” ማሇት የኤላክትሮኒክ ተርሚናሌ ሲሆን ኮምፑውተር፣ 

የሽያጭ ነቁጥ፣ ራስ ሠር የክፌያ ማሽን፣ ስሌክ እና ላልች ተመሳሳይ 

መገሌገያዎችን ይጨምራሌ፤ 

11. “የኤላክትሮኒክ ፉርማ” ማሇት መሌዔክቱ ከያዖው መረጃ ጋር በተያያዖ፣ 

የፇራሚውን ትክክሇኛነት እና ማንነት ሇመሇየትና በመሌዔክቱ የተካተተው መረጃ 
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በፇራሚው የፀዯቀ ወይም ተቀባይነት ያገኘ መሆኑን ሇማረጋገጥ ጥቅም ሊይ 

የሚውሌ ከመረጃ መሌዔክት ጋር የተቆራኘ ወይም ከመሌዔክቱ ጋር ምክንያታዊ 

በሆነ አኳኋን የተያያዖ በኤላክትሮኒክ መሌክ ያሇ መረጃ ነው፤ 

12. “የፊይናንስ ተቋም” ማሇት ባንክ፣ አነስተኛ የፊይናንስ ተቋም፣ የፕስታ ቁጠባ፣ 

የሏዋሊ ዴርጅት፣ መዴን ሰጪ ኩባንያ ወይም በብሔራዊ ባንክ የሚወሰን ላሊ 

ተመሳሳይ ተቋም ነው፤ 

13. “ገንዖብ ማስተሊሇፌ” ማሇት በማናቸውም ሰው አነሳሽነት በፊይናንስ ተቋም 

ከተቀመጠ ሂሳብ ሊይ ገንዖብ ወጪ ወይም ገቢ እንዱዯረግ ሇተቋሙ በሚሰጥ 

ትዔዙዛ ወይም ሥሌጣን ወይም በቀረበ ጥያቄ መሠረት በክፌያ ወይም በሀዋሊ 

የሚዯረግ ማናቸውም የገንዖብ ማስተሊሇፌ ሆኖ በሽያጭ ነቁጥ ወይም በራስ ሠር 

የክፌያ ማሽን የሚፇፀም ክፌያን፣ በተቋሙ በቀጥታ የሚከናወን ገቢ ወይም 

ወጪን፣ በስሌክ፣ በኢንተርኔት፣ በካርዴ ወይም በላልች መገሌገያዎች አማካኝነት 

የሚዯረግ ማስተሊሇፌን ያጠቃሌሊሌ፤ 

14. “ከፌተኛ ዋጋ ያሇው ገንዖብ የማስተሊሇፌ ሥርዒት” ማሇት የገንዖብ መጠኑ 

በብሔራዊ ባንክ የሚወሰን ሆኖ ከፌተኛ ዋጋ ያሇውን ገንዖብ በኤላክትሮኒክ 

መንገዴ ማስተሊሇፌ ሲሆን ይህም የሚከተለትን ያካትታሌ፦ 

ሀ) ባንክ ሇባንክ የሚዯረግ የገንዖብ ማስተሊሇፌ ስርዒትን፤ 

ሇ) ከፌተኛ ቅዴሚያ የሚሰጠውንና አጣዲፉ የሆነን የመንግሥት ገንዖብ 

 ማስተሊሇፌን፤  

ሏ) የዋስትና ሰነድችን ማጣራት እና ማወራረዴን፤ ወይም  

መ) ብሔራዊ ባንክ ከፌተኛ ዋጋ ያሇው ብል የሚወስነው ማናቸውም የገንዖብ 

 ማስተሊሇፌ ስርዒትን።  

15. “ብሔራዊ ባንክ” ማሇት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው፤  

16. “ብሔራዊ የክፌያ ሥርዒት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ውስጥ ቀጥል የተመሇከቱትን ያካትታሌ፦ 

ሀ) የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ገንዖብ ወይም የክፌያ ትዔዙዜችን መሊክ፣ 

መቀበሌ፤  ክፌያ ማካሔዴ ወይም ማስተሊስፌን፤  

ሇ) የክፌያ መፇፀሚያ ሰነድችን ማውጣትና ማስተዲዯርን፤  

ሏ) የክፌያ፣ የሂሣብ የማጣራትና የማወራረዴ ስርዒቶችን፤  
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መ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ በተራ ፉዯሌ (ሏ) ስር ከተመሇከቱት ስርዒቶች ጋር 

 የተያያ ስምምነቶች እና የአሰራር መመሪያዎችን፤ እና 

ሠ) የክፌያ አገሌግልት የሚሰጡ፣ ኦፔሬተሮች፣ ተሳታፉዎች፣ የክፌያ መፇፀሚያ 

 ሰነዴ አውጪዎች እና በእነዘህ ስም በውክሌና ወይም አገሌግልትን በሶስተኛ 

 ወገን ሇማሰራት በሚዯረግ ስምምነት በሙለ ወይም በከፉሌ በሃገር ውስጥ 

 የሚሰሩ ማናቸውም ሶስተኛ ወገኖችን፤  

17. “ማቻቻሌ” ማሇት ግዳታን ሇማወራረዴ በአንዴ የክፌያ ስርዒት ስር ባለ ሁሇት 

ወይም ከዘያ በሊይ በሆኑ የስርዒቱ ተሳታፉዎች መካከሌ ያለትን የክፌያ 

ግዳታዎች በማጣጣት ወይም በማስተካከሌ የተጣራ የክፌያ ግዳታ ወይም 

የተጣራ የሂሣብ መዛጊያ ዋጋ መወሰን ነው፤ 

18. “ኦፔሬተር” ማሇት ብሔራዊ ባንክ፣ የገንዖብ ተቋም ወይም በብሔራዊ ባንክ 

ኦፔሬተር እንዱሆን ፇቃዴ የተሰጠው ላሊ ማናቸውም አካሌ ነው፤ 

19. “ተሳታፉ” ማሇት በክፌያ፣ በሂሣብ ማጣራት ወይም በማወራረዴ ሥርዒት ውስጥ 

የሚሳተፌ አካሌ ሲሆን ይህም በብሔራዊ ባንክ ወይም በላሊ ማናቸውም ሂሳብ 

የማወራረዴ ስራ በሚሰራ አካሌ ዖንዴ የማወራረጃ ሂሳብ የሚከፌትና የሚይዛ 

ቀጥተኛ ተሳታፉ ወይም በቀጥተኛ ተሳታፉ የማወራረጃ ሂሣብ በኩሌ ብቻ 

ግዳታውን ሇማወራረዴ የሚችሌ ቀጥተኛ ያሌሆነ ተሳታፉ ሉሆን ይችሊሌ፤ 

20. “የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ” ማሇት አንዴ ሰው ገንዖብ፣ ዔቃ ወይም አገሌግልት 

እንዱያገኝ ወይም ክፌያ እንዱፇፅም ወይም ገንዖብ እንዱያስተሊሌፌ 

የሚያስችሇው ግፌነት ያሇውም ሆነ የላሇው ማናቸውም ሰነዴ ሲሆን ቼክን፣ 

ዴራፌትንና ካርዴን ይጨምራሌ፤ 

21. “ሰው” ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው 

አካሌ ነው፤ 

22. “አነስተኛ ገንዖብ የማስተሊሇፌ ሥርዒት” ማሇት በብሔራዊ ባንክ የሚከናወነውንና 

የሚተዲዯረውን የቼክ ማጣራት እና በብሔራዊ ባንክ የተፇቀዯ ማናቸውም 

ዒይነት አነስተኛ ገንዖብ ማስተሊሇፌ ስርዒት የሚይዛ የገንዖብ ማስተሊሇፌ 

ሥርዒት ነው፤ 
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23. “ሂሣብ ማወራረዴ” ማሇት ገንዖብ፣ የዋስትና ሰነዴ ወይም የፊይናንስ ሰነዴን 

በማስተሊሇፌ በሁሇት ወይም ከዘህ በሊይ በሆኑ ወገኖች መካከሌ ያሇን ግዳታ 

የመወጣት ዴርጊት ነው፤ 

24. “የሂሣብ ማወራረዴ ዯንብ” ማሇት የክፌያ ግዳታዎች የሚሰለበት፣ የሚቻቻለበት 

ወይም የሚወራረደበትን ሁኔታ የሚዯነግግ ዯንብ ነው፤ 

25. “ሂሣብ ማወራረዴ ሥርዒት” ማሇት የክፌያ እና የሂሣብ ማወራረዴ ግዳታዎችን 

ሇመወጣት እንዱያስችሌ በብሔራዊ ባንክ የተቋቋመና የሚከናወን ወይም 

በብሔራዊ ባንክ የተፇቀዯሇት ማናቸውም ሂሳብ ሇማወራረዴ የተቋቋመ ሥርዒት 

ነው፤ 

26. “የተከማቸ እሴት” ማሇት ሇክፌያ እንዱጠቅም ሆኖ በገንዖብ የተመዯበ ወይም 

ያሌተመዯበ ዋጋ የሚወክሌ በኮምፑውተር ቺፔ ወይም በላሊ ማናቸውም 

መገሌገያ መጠኑ የተመዖገበ የእሴት ክምችት የሚያካትት ነው፤ 

27. “የተከማቸ እሴት ካርዴ” ማሇት የገንዖብ መጠኑ ከፌ ወይም ዛቅ ሉዯረግ 

የሚችሌ የቅዴሚያ ክፌያ ካርዴ ነው፤  

28. “ሥርዒት” ማሇት የክፌያ፣ የሂሣብ ማጣራት እና የሂሳብ ማወራረዴ ሥርዒትን 

ያጠቃሌሊሌ፤ 

29. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴት ጾታንም ይጨምራሌ። 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ የብሔራዊ ክፌያ ሥርዒትን በሚመሇክቱ ማናቸውም ጉዲዮች ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇብሔራዊ ባንክ ሥሌጣንና ተግባር እና ፇቃዴ ስሇመስጠት 

4. ሥሌጣንና ተግባር 

1. ብሔራዊ ባንክ፦ 

ሀ) ከፌተኛ ዋጋ ያሇው ገንዖብ እና አነስተኛ ገንዖብ የማስተሊሇፌ ስርዒቶችን 

 የያዖ የተቀናጀ የክፌያ ሥርዒት፤ እና 

ሇ) ማዔከሊዊ የገንዖብ ሰነድች ግምጃ ቤትን፤ 

ያቋቁማሌ፣ በባሇቤትነት ይይዙሌ፣ ስራውን ያከናውናሌ፣ በስርዒቱ ይሳተፊሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ፣ ይከታተሊሌ። 
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2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ ብሔራዊ 

ባንክ በአዋጅ ቁጥር 592/2000 አንቀጽ 5(15) ከተሰጠው ስሌጣን በተጨማሪ 

የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

ሀ) ሰዎች፦ 

1) ስርዒትን እንዱያቋቁሙና እንዱያከናውኑ፤ እና 

2) የክፌያ መፇፀሚያ መሳሪያዎችን እንዱያወጡ፤ 

ፇቃዴ የመስጠት። 

ሇ) በሥራ ሊይ ሉውለ የሚችለ የክፌያ መፇፀሚያ ሰነድችን የመሰየም እና   

እነዘህን  በሚመሇክት ገዯቦችን፣ ሁኔታዎችን እና ዯረጃዎችን የመወሰን፤ 

  ሏ) ሇስርዒቶች አስተዲዯር፣ አሰራርና አመራር ገዯቦችን፣ ዯንቦችን፣ የአስራር 

 መመሪያዎችንና ዯረጃዎችን የማውጣትና መከበራቸውን በየጊዚው    

የማረጋገጥ፤ 

መ) ተሳታፉዎችና ኦፔሬተሮች፦ 

1) የሥርዒት መሠረተ ሌማቶችን ሇመገንባትና እርስ በርሳቸውም ተናባቢ 

እንዱሆኑ ሇማዴረግ የሚያስፇሌጋቸውን ኢንቨስትመንት፤ 

2) ወጪ ስሇሚጋሩበት ሁኔታ፤ 

3) ሇሚሰጡት አገሌግልት የሚያስከፌለትን ክፌያ፤ እና 

4) በአንዴ ጊዚ በጥሬ ገንዖብ መክፇሌ የሚችለትን ከፌተኛ የገንዖብ 

መጠን፤ 

የመወሰን። 

ሠ) ኦፔሬተሮች፣ የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪዎች ዲይሬክተሮችና ዋና ስራ 

 አስፇፃሚዎች ማሟሊት የሚገባቸውን መሠረታዊ መስፇርቶች የማውጣት፤ 

ረ) ሇተሳታፉዎች ወይም ሇግብይት ማዔከሌ የአጭር ጊዚ ብዴር የመስጠት፤ 

ሰ) ሇፋዳራሌ መንግሥት የዋስትና ስነድች የግብይት ማዔከሌ የመሆን፤ 

ሸ) ሇተሳታፉዎች የባሇአዯራነትና የሂሣብ የማወራረዴ አገሌግልት የመሥጠት፤ 

ቀ) ብሔራዊ የክፌያ ስርዒት የተሳሇጠ እንዱሆን ሇማስቻሌ በዋስትና የሚያ 

 ንብረቶችን ባህሪ፣ ፍርም፣ ተፇፃሚነት እና ሸጦ ዔዲን የመሰብሰብ ዖዳን 

 በተመሇከተ የመወሰን፤ 

በ) ኦፔሬተር፣ ተሳታፉ ወይም ሂሣብ ማጣሪያ ተቋም፦ 
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1) ሥጋትን ስሇመጋራትና የመቆጣጠሪያ ስሌቶች፤ 

2) የሂሣብ ማጣሪያ ተቋማት አሰራር ስርዒትና የፊይናንስ አቋም 

አስተማማኝነት፤ እና 

3) ሇፊይናንስ ሥርዒቱ ሥጋት ሉሆኑ ይችሊለ ብል ስሇሚገምታቸው ላልች 

ጉዲዮች፤ 

 ትዔዙዛ የመስጠት ወይም ከእነዘሁ ጋር ማናቸውም ዒይነት ስምምነት 

 የመፇፀም። 

ተ) ብሔራዊ ክፌያ ስርዒትን በተመሇከተ የፕሉሲና የጋራ ጉዲዮች የምክክር 

 መዴረክ የመሆን፤ 

ቸ) የክፌያ ስርዒትን በተመሇከተ የቁጥጥርና የክትትሌ ሥሌጣን ካሊቸው ከላልች 

 ሃገራት የገንዖብና አሇም አቀፌ ዴርጅቶች ጋር የመተባበር፤ እና 

ኅ) ከብሔራዊ ክፌያ ስርዒት ጋር የተያያ ማናቸውንም ላልች ተግባራት 

 የማከናወን። 

5. ፇቃዴ ስሇመስጠት እና ስሇክሌከሊ 

1. ከብሔራዊ ባንክ በስተቀር ላሊ ማንኛውም ሰው ከባንኩ ፇቃዴ ሳያገኝ የአንዴ 

ሥርዒት ኦፔሬተር መሆን አይችሌም። 

2. የኢትዮጵያ ፕስታ አገሌግልት ዴርጅት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

165/2002 ሇሚያከናውነው የፊይናንስ አገሌግልት ተግባር በዘህ አዋጅ መሠረት 

ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ የማግኘትና ባንኩ በዘህ ረገዴ ሇሚያካሂዲቸው 

አስፇሊጊ የቁጥጥርና ክትትሌ ሥራዎችም ተገዠ መሆን አሇበት፡ 

3. ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ የጽሁፌ ፇቃዴ ካሊገኘ በስተቀር ማናቸውም 

ኦፔሬተር፦ 

ሀ) አዱስ ስርዒት በስራ ሊይ ማዋሌ፤ 

ሇ) ከላሊ ኦፔሬተር ጋር መዋሃዴ ወይም የላሊ ሰው ሥርዒት ባሇቤትነት  

መረከብ፤ 

   ሏ) በመቀሊቀሌም ሆነ በላሊ መንገዴ የኦፔሬተሩን ሥራ መሸጥ ወይም 

ባሇቤትነትን የሚያስቀሩ ማናቸውንም ዒይነት ስምምነቶች ወይም ውልች 

መፇፀም ወይም በሥራ ዖርፈ ሊይ ዒይነተኛ ሇውጥ ማዴረግ፤ 
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መ) አክሲዮኑን መሌሶ መግዙት ወይም በመዯበኛ ተግባሩ በተከሰተ ኪሣራ 

 ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር ካፑታለን መቀነስ፤ 

ሠ) የመመስረቻ እና መተዲዯሪያ ዯንቡን ማሻሻሌ፤ ወይም 

ረ) ስርዒቱን የሚያካሂዴበትን የንግዴ ስም መቀየር፤  

   አይችሌም። 

4. ብሔራዊ ባንክ በፅሁፌ በተሰጠ ማስታወቂያ፦ 

ሀ) አንዴ ስርዒት ሇብሔራዊ የክፌያ ስርዒቱ አስተማማኝነት፣ ዯህንነት፣ 

የተቀሊጠፇ መሆን እና መሣሇጥ ጎጂ ከሆነ፤ ወይም 

ሇ) ክሌከሊው የሕዛብን ጥቅም ሇማስጠበቅ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ፤ 

የማናቸውም ኦፔሬተር ሥርዒት እንዲይሰራ መከሌከሌ ይችሊሌ። 

6. ፇቃዴ ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 

1. ሥርዒትን ሇማቋቋምና ሇማካሄዴ ፇቃዴ ሇማግኘት ሇብሔራዊ ባንክ ማመሌከቻ 

መቅረብ አሇበት። 

2. ፇቃዴ ሇማግኘት የሚያመሇክት ሰው በብሔራዊ ባንክ የሚወሰነውን የፇቃዴ 

ማውጫ ክፌያ መክፇሌ አሇበት። 

3. ብሔራዊ ባንክ ማመሌከቻው እንዯዯረሰው በጥያቄው ሊይ መወሰን እንዱያስችሇው 

አመሌካቹ ስሊቀረበው ዛርዛር መረጃ ትክክሇኛነት፣ ሥርዒቱን ሇማከናወን ስሊሇው 

ብቃት፣ የሥርዒቱ ተሳታፉዎች ስሊቀረቧቸው የብቃት ማረጋገጫዎች፣ እንዱሁም 

ስሇላሊ ማናቸውም ከማመሌከቻው ጋር ስሇተያያዖ ጉዲይ አስፇሊጊ የመሰሇውን 

ማጣራት ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

4. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (3) የተመሇከተውን ማጣራት ካዯረገ 

በኋሊ የቀረበው ማመሌከቻ የተሟሊና የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎችና በባንኩ በወጡ 

መመሪያዎችን የተከተሇ መሆኑን ሲያምንበት ከዘህ ቀጥል የተዖረዖሩትን 

ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ሇሥርዒቱ ፇቃዴ ሉሰጥ ይችሊሌ፦ 

ሀ) ኦፔሬተሩ ሇማቋቋም ያቀዯው ሥርዒት ወይም ሇመስጠት ያቀዯው አገሌግልት 

 ተፇሊጊነት፤ 

ሇ) የታቀዯው ሥርዒት የቴክኒክ ዯረጃና የአሠራር ንዴፌ፤ 

ሏ) የዯህንነት መመሪያዎችን ጨምሮ የታቀዯው ሥርዒት የሚመራባቸው ዛርዛር 

 ሁኔታዎች፤ 
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መ) የሂሣብ ማጣራትና ማቻቻሌ ዛርዛር ሁኔታዎችን ጨምሮ በሥርዒቱ ገንዖብ 

 የሚተሊሇፌበትን ሁኔታ፤ 

ሠ) የአመሌካቹ የፊይናንስ አቋም፣ የማስተዲዯር ሌምዴ እና ታማኝነት፤ 

ረ) የተገሌጋዮች ጥቅም የሚከበርበትና አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ከኦፔሬተሩ ጋር 

ያሊቸው ግንኙነት የሚገዙበት ዛርዛር ሁኔታ፤ 

ሰ) በገንዖብና ብዴር ፕሉሲ ሊይ ስሇሚኖረው ፊይዲ፤ እና 

ሸ) ከብሔራዊ የክፌያ ሥርዒት ጋር በተያያዖ አግባብነት አሊቸው ብል 

 የሚያምንባቸውን ላልች ሁኔታዎች። 

5. ብሔራዊ ባንክ ከአመሌካቹ የሚፇሇጉ መረጃዎች ተሟሌተው ከቀረቡበት ቀን 

ጀምሮ ባለት 60 ቀናት ውስጥ በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት በቀረበ 

ማመሌከቻ ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

6. ብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሇማግኘት ከአመሌካች ስሇሚያስፇሌጉ መረጃዎችና ላልች 

ተጨማሪ ሁኔታዎች መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

7. ፇቃዴን ስሇማገዴ 

1. ማናቸውም ኦፔሬተር፦ 

ሀ) የዘህን አዋጅ ዴንጋጌ፣ በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችን ወይም 

 መመሪያዎችን ከተሊሇፇ፤ 

ሇ) በዘህ አዋጅ መሠረት አግባብ ያሇው ባሇሥሌጣን የሚጠይቃቸውን መረጃዎች 

 በትክክሌና በወቅቱ ካሊቀረበ፤ 

ሏ) ከብሔራዊ ባንክ የተሊሇፇሇትን ትዔዙዛ ካሊከበረ፤ ወይም 

መ) ብሔራዊ ባንክ በአንቀጽ 9(1) መሠረት ፇቃደ እንዱሰረዛ ውሳኔ እስኪሰጥ 

 ዴረስ የኦፏሬተሩ በሥራ መቆየት በሀገሪቱ የክፌያ ሥርዒት ዯህንነት 

 አስተማማኝነትና ቅሌጥፌና ወይም የፊይናንስ መረጋጋት ሊይ አዯጋ ያዯርሳሌ 

 ብል ካመነ፤ 

ብሔራዊ ባንክ ጉዴሇቶቹ እስኪስተካክለ ወይም የማጣራቱ ሂዯት እስኪጠናቀቅ 

ዴረስ ፇቃደን አግድ ማቆየት ይችሊሌ፡፡ 

2. ፇቃዴ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት ሲታገዴ ብሔራዊ ባንክ ፇቃደ 

የታገዯበትን ምክንያት እና በተወሰነ ጊዚ ውስጥ ጉዴሇቶቹን ሇማስተካከሌ 

ሉወሰዴ ስሇሚገባው እርምጃ ሇኦፔሬተሩ በጽሁፌ ያስታውቃሌ። 
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3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የጽሁፌ ማስታወቂያ የዯረሰው 

ኦፔሬተር በማስታወቂያው በተወሰነው ጊዚ ውስጥ ጉዴሇቱን የማስተካከሌ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ (3) ያለት ዴንጋጌዎች ቢኖሩም በዘህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ስር የተዖረዖሩት ጥፊቶች መከሰታቸው በሀገሪቱ 

የክፌያ ሥርዒት ዯህንነት አስተማማኝነትና ቅሌጥፌና ወይም የፊይናንስ 

መረጋጋት ሊይ አዯጋ ያዯርሳሌ ብል ካመነ ብሔራዊ ባንክ የኦፏሬተሩን ፇቃዴ 

ሉሰርዖው ይችሊሌ፡፡ 

8. የፇቃዴ ማገዴ ውጤት 

ፇቃደ የታገዯበት ማንኛውም ኦፔሬተር በዘህ አዋጅ መሠረት እንዱያከናውን 

የተፇቀዯሇትን ማንኛውንም ሥራ መፇጸም አይችሌም። 

9. ፇቃዴን ስሇመሰረዛ 

1. ማናቸውም ኦፏሬተር፦ 

ሀ) ፇቃደ የተሰጠው ሏሰተኛ ወይም የተሳሳተ መረጃ ሊይ ተመስርቶ መሆኑ 

 ከተረጋገጠ፤ 

ሇ) ፇቃደ ከተሰጠባቸው ዒሊማ ወይም ሁኔታዎች ተጻራሪ በሆነ አኳኋን 

 ሥርዒቱን ካካሄዯ፤ 

ሏ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 7 መሠረት የእርምት እርምጃ የተወሰዯበትን ጉዴሇት 

 ዯግሞ ከፇፀመ፤ 

መ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት በተሰጠው ጊዚ ውስጥ 

 ጉዴሇቱን ካሊስተካከሇ፤ 

ሠ) ፇቃዴ በተሰጠው በ12 ወራት ውስጥ ሥራ ካሌጀመረ፤ 

ረ) ከከሰረ፣ ከፇረሰ ወይም ሥራውን ካቆመ፤ ወይም  

ሰ) የንግዴ ፇቃደ ከተሰረዖ፤   

ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የሰጠውን ፇቃዴ ሉሰርዛ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተገሇፁት ምክንያቶች ፇቃደ እንዱሰረዛ ውሳኔ 

ከመሰጠቱ በፉት ብሔራዊ ባንክ እንዯ አስፇሊጊነቱ ኦፔሬተሩ በፅሁፌ 

አስተያየቱን እንዱያቀርብ ሉጠይቅ ይችሊሌ። ሆኖም ኦፔሬተሩ ጥያቄው 
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ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በሠሊሳ ቀናት ውስጥ አስተያየቱን በጽሁፌ ያሊቀረበ ወይም 

ያቀረበው አስተያየት በቂ ሆኖ ያሌተገኘ እንዯሆነ ብሔራዊ ባንክ ፇቃደን 

ይሰርዙሌ። 

10. በወኪሌ ስሇመስራት 

1. ከክፌያ መፇፀሚያ ሰነድች ጋር የተያያ አገሌግልቶችን በተወካይ አማካይነት 

የሚሰጥ ሰው፦ 

ሀ) የተወካዩን ስምና አዴራሻ፤ 

ሇ) በወንጀሌ ዴርጊት የተገኘን ገንዖብ ሕጋዊ አስመስል ከማቅረብ ወይም 

 ሽብርተኝነትን በገንዖብ የመርዲት ዴርጊትን ከመቆጣጠር ጋር በተያያዖ 

 የተቀመጡትን ግዳታዎች ሇመፇፀም እንዱያስችሇው ተወካዩ የዖረጋው 

የውስጥ ቁጥጥር ስሌት ዛርዛር መግሇጫ፤ እና 

ሏ) አገሌግልቱን በመስጠት ሂዯት የተወካዩን ስራ ሇመምራት ኃሊፉነት 

የተሰጣቸው ሰዎች ማንነት፣ እንዱሁም ባንኩ ባወጣው መመሪያ መሠረት ሰዎቹ 

ብቁና ተገቢ መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ፤ 

ሇብሔራዊ ባንክ ወዱያውኑ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከቱት መረጃዎች 

በዯረሱት ጊዚ ሇሕዛብ ክፌት በሆነ መዛገብ ሊይ የተወካዩን ስም ማስፇር 

አሇበት። 

3. ብሔራዊ ባንክ አስፇሊጊ ነው ብል ሲያምን ተወካዩን በመዛገቡ ሊይ ከማስፇሩ 

በፉት የቀረበውን መረጃ ትክክሇኛነት ማጣራት ይችሊሌ፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ ወኪለ ብቁና ተገቢ ሆኖ ካሊገኘው በመዛገቡ ውስጥ ሊሇመመዛገብ 

ይችሊሌ፡፡ ባንኩ ወኪለን ሊሇመመዛገብ ከወሰነ ወካዩ ከተወካዩ ጋር ያሇውን 

የውክሌና ውሌ አቋርጦ ሇዯንበኞቹ ማስታወቅ ይኖርበታሌ። 

5. ብሔራዊ ባንክ ሇኦፔሬተርና ሇክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ ወኪሌ ሇመሆን 

መሟሊት ስሇሚገባቸው መስፇርቶች መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

11. ተፇጻሚነትን የማረጋገጥ ግዳታ 

ኦፔሬተሮች ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ስነዴ አውጪዎች ሥራዎቻቸውን ሇማከናወን 

ሶስተኛ ወገኖችን ወይም ወኪልችን በሚጠቀሙበት ጊዚ፣ እነዘህ አካሊት የዘህን 
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አዋጅና በአዋጁ መሠረት የወጡ ዯንቦችንና መመሪያዎችን ማክበራቸውን ሇማረጋገጥ 

ተገቢውን እርምጃ መውሰዴ አሇባቸው። 

ክፌሌ ሶስት 

ሂሳብ ማወራረዴ፣ ማቻቻሌ እና ፌፃሜ ክፌያ 

12. የማወራረጃ ሂሳብና ቀጥተኛ ያሌሆነ ተሳትፍ 

1. እያንዲንደ ቀጥተኛ የሥርዒት ተሳታፉ ዛቅተኛ ተቀማጭ ገንዖብን ጨምሮ 

በብሔራዊ ባንክ ወይም በተፇቀዯሇት የሂሳብ ማወራረዴ ስርዒት ኦፔሬተር 

በሚወሰኑ ውልችና ሁኔታዎች መስረት በባንኩ ወይም በኦፔሬተሩ ዖንዴ ሂሳብ 

መክፇትና መያዛ አሇበት። 

2. እያንዲንደ ቀጥተኛ ያሌሆነ የሥርዒት ተሳታፉ የበሰለ ግዳታዎቹን እንዯወኪሌ 

ሆኖ የሚያወራርዴሇት ቀጥተኛ የሥርዒት ተሳታፉ መሰየም አሇበት፡፡ 

3. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) መሠረት ቀጥተኛ ያሌሆነ ተሳታፉ ቀጥተኛ 

ተሳታፉን እንዯወኪሌ በሚሰይምበት ጊዚ ተወካዩ ከወካዩ የተሰጠውን የፅሁፌ 

ማረጋገጫ አባሪ በማዴረግ ሇኦፔሬተሩ በፅሁፌ ማስታወቅ አሇበት፡፡ 

4. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) የተሰጠውን ውክሌና ሇማቋረጥ የፇሇገ ተወካይ 

ውክሌናው ከሚያበቃበት ቢያንስ 15 ቀን አስቀዴሞ ሇኦፔሬተሩ በፅሁፌ 

ማስታወቅ አሇበት። 

13. ክፌያዎችን ስሇማወራረዴ 

1. በሥርዒት ተሳታፉዎች መካከሌ የሂሣብ ማወራረዴ ግዳታ መወጣት የሚቻሇው 

በዘህ አዋጅ አንቀፅ 12 ንዐስ አንቀፅ (2) መሠረት በተከፇተ የማወራረጃ ሂሳብ 

ውስጥ ብሔራዊ ባንክ ወይም የተፇቀዯሇት የሂሣብ ማወራረዴ ሥርዒት 

በሚፇፅመው ገቢ ወይም ወጪ ምዛገባ ነው፡፡ 

2. የብሔራዊ ባንክ ወይም የተፇቀዯሇት የሂሣብ ማወራረዴ ሥርዒት ዯንቦች 

እንዯአግባቡ በኦፔሬተር፣ በሂሣብ ማጣሪያ ተቋም፣ በተሳታፉ፣ በግብይት ማዔከሌ፣ 

በብሔራዊ ባንክ በራሱ እና በሥርዒቱ በሚሳተፌ ላሊ ማናቸውም አካሌ ሊይ 

ተፇፃሚና አስገዲጅ ይሆናለ። 

14. ስሇፌፃሜ ክፌያ 
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1. ማናቸውም ስርዒት በአሠራሩ ፌፃሜ ክፌያ ሊይ ስሇሚዯርስበት ሁኔታ ዯንብ 

ማውጣት አሇበት። ይህም የክፌያ ትዔዙዜች አንዳ በሥርዒቱ የሂሳብ መዛገብ 

ውስጥ ከስፇሩ በኋሊ ሉሻሩ እንዯማይችለ የሚወስኑትን ዯንቦች ማካተት አሇበት፡ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) በወጣው ዯንብ መሠረት በሂሣብ መዛገብ የገባ 

ወይም የተፇፀመ ክፌያ የመጨረሻ ሲሆን ዔዲን ሇመክፇሌ ባሇመቻሌ ወይም 

በመክሰር ወይም ተመሳሳይ ዒሊማና ውጤት ባሇው ማናቸውም ሕግ ወይም 

ሌማዴ ምክንያት ሉሻር፣ ሉቀሇበስ፣ ወይም ሉሰረዛ ወይም በማናቸውም ሕግ 

ወይም የአስተዲዯር ትዔዙዛ መሠረት የተሰጠ የአስተዲዯር ወይም የፌርዴ ዔግዴ 

ሉጣሌበት አይችሌም። 

3. ብሔራዊ ባንክ ስሇፌፃሜ ክፌያ፣ ሂሳብ ስሇማወራረዴ፣ ስሇማቻቻሌ እንዱሁም 

ኪሳራ ስሇመጋራትና ስሇመከፊፇሌ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

15. ስሇማስታወቅ 

1. ማንኛውም በብሔራዊ ክፌያ ስርዒት ውስጥ ያሇ ኦፔሬተር፣ ተሳታፉ ወይም 

የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ ከከሰረ፣ በመጠበቂያ ስምምነት ሥር እንዱውሌ 

ከተዯረገ ወይም ከፇረሰ ጉዲዩን በሚመሇከት የተወሰነውን ውሳኔ ወይም ትዔዙዛ 

ቅጂ ወዱያውኑ ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ አሇበት። 

2. የመክሰር፣ የመፌረስ ወይም በመጠበቂያ ስምምነት ሥር እንዱውሌ የተሰጠን 

ትእዙዛ ወይም ውሳኔ በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት ያቀረበ 

ማናቸውም ኦፔሬተር፣ ተሳታፉ ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ 

በማናቸውም ስርዒት ሉሰራ ወይም ሉሳተፌ አይችሌም። 

16. የተሳታፉ መፌረስ ወይም በመጠበቂያ ስምምነት ሥር መሆን 

ዔዲን መክፇሌ ስሊሇመቻሌ ወይም መክሰርን አስመሌክቶ በወጡ ማናቸውም ሕጎች 

ሊይ በተቃራኒው የተመሇከተ ዴንጋጌ ቢኖርም የተሳታፉ መፌረስ ወይም በመጠበቂያ 

ስምምነት ሥር መዋሌ ስሇጉዲዩ ትዔዙዛ ሇብሔራዊ ባንክ ከመዴረሱ በፉት ፌፃሜ 

ክፌያ አግኝተው የመጨረሻ እና የማይሻሩ ሆነው በዘህ አዋጅ አንቀፅ 14 ንዐስ 

አንቀፅ (2) መሠረት በተመዖገቡ ክፌያዎች ሊይ ውጤት አይኖረውም። 

17. በሑሳብ አጣሪዎች ሊይ አስገዲጅነት ያሊቸው ስምምነቶችና ዯንቦች 

ዔዲን መክፇሌ ስሊሇመቻሌ ወይም መክሰርን አስመሌክቶ በወጡ ላልች ህጎች 

በተቃራኒ የተመሇከተ ማናቸውም ዴንጋጌ ቢኖርም ማንኛውም ተሳታፉ ከፇረሰ 
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ወይም በመጠበቂያ ስምምነት ሥር እንዱውሌ ከተዯረገ ወይም በፌርዴ ቤት 

የመክሰር ውሳኔ ከተሰጠ ተሳታፉው ብሔራዊ የክፌያ ሥርዒትን በሚመሇከት ተዋዋይ 

የሆነባቸው ስምምነቶች፣ የማቻቻሌ ዯንቦች ወይም የስርዒቱ ሌምድች በሑሳብ 

አጣሪው ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ። 

18. ሇክፌያና ሇሂሣብ ማወራረዴ ግዳታዎች ስሇሚሰጥ መያዡ 

ክፌያን ሇመፇጸም ወይም ግዳታን ሇመወጣት ሲባሌ ከተሰጠ መያዡ ጋር በተያያዖ 

የሚኖሩ የኦፏሬተር፣ የተሳታፉ፣ የሂሳብ ማጣሪያ ተቋም እና የግብይት ማዔከሌ 

መብቶች እና ማካካሻዎች ዔዲን ሇመክፇሌ ባሇመቻሌ ወይም በመፌረስ ሥነ-

ሥርዒቶች ወይም ተመሳሳይ ዒሊማና ውጤት ባሇው ማናቸውም ላሊ ሕግ ሉጣበቡ 

አይችለም። በተሇይም እነዘህ ወገኖች በመያዡው ሊይ ያሊቸውን መብቶችና 

ማካካሻዎች ሇማስፇፀም የሚኖራቸውን ችልታ የሚያጣብብ ማናቸውም ዔግዴ ሉሰጥ 

አይችሌም። 

ክፌሌ አራት 

በኤላክትሮኒክ ገንዖብ ስሇማስተሊሇፌ 

19. የውሌ ግዳዎች 

1. ማናቸውም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ ከኤላክትሮኒክ ገንዖብ ማስተሊሇፌና 

ከተከማቸ እሴት አገሌግልት ጋር በተያያዖ ሇሁለም ተገሌጋዮች በተመሳሳይ 

ሁኔታ ተፇፃሚ የሚሆን ግሌጽና ወጥ የሆነ ናሙና የውሌ ግዳታዎች ተገሌጋዮቹ 

መርምረው መስማማት እንዱችለ አዖጋጅቶ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከቱት ወጥ ሆነው የተዖጋጁ ናሙና የውሌ 

ግዳታዎች እንዱሁም በየጊዚው የሚዯረጉባቸው ማሻሻያዎች በብሔራዊ ባንክ 

በቅዴሚያ መጽዯቅ አሇባቸው። 

3. ብሔራዊ ባንክ በኤላክትሮኒክ የሚተሊሇፌ ገንዖብንና የተከማቸ እሴት 

አገሌግልትን በሚመሇከት በተዋዋይ ወገኖች ሊይ ተፇጻሚ የሚሆኑ መሠረታዊ 

የውሌ ግዳታዎችን በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ። 

20. የቅሬታ አፇታት 

1. ኦፔሬተሮች፣ ተሳታፉዎችና የክፌያ መፇጸሚያ ሰነዴ አውጪዎች በኤላክትሮኒክ 

ገንዖብ ከማስተሊሇፌና ከተከማቸ እሴት አገሌግልት ጋር በተያያዖ 
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የተጠቃሚዎችን ቅሬታ የሚያስተናግደበት የውስጥ አሰራር መዖርጋትና ቅሬታው 

የሚቀርብበትን ስርዒት ሇተጠቃሚዎች ማሳወቅ አሇባቸው። 

2. ብሔራዊ ባንክ ከኤላክትሮኒክ ገንዖብ ማስተሊሇፌና ከተከማቸ እሴት አገሌግልት 

ጋር በተያያዖ የሚቀርቡ አቤቱታዎች ስሇሚመረመሩበትና ስሇሚስተናገደበት 

ሥርዒት መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

21. የኤላክትሮኒክ ኮሙኒኬሽን 

1. ማናቸውም መረጃ ወይም ጉዲይ በጽሐፌ እንዱሆን የሚያስገዴዴ ሕግ ወይም 

ስምምነት ሲኖር ይህ መረጃ ወይም ጉዲይ በኤላክትሮኒክ መሌክ ከቀረበ ወይም 

ከተቀመጠ እና በቀጣይ ሇማመሳከሪያነት መዋሌ የሚችሌ ከሆነ የመረጃውን 

አቀራረብ አስመሌክቶ የተጠየቀው ሁኔታ እንዯተሟሊ ይቆጠራሌ። 

2. ማናቸውም ተቃራኒ የሆነ ሕግ ወይም የተሇመዯ አሰራር ቢኖርም በሕግ ወይም 

በውሌ በኦፔሬተር ወይም ተሳታፉ በፅሁፌ ወይም በላሊ መንገዴ እንዱሆን 

የተዯነገገ መረጃ በሚከተሇው አኳኋን እንዱሰጥ ተጠቃሚው ከተስማማ፦ 

ሀ) በተጠቃሚው የኤላክትሮኒክ መሣሪያ ወይም ተጠቃሚው በመረጠው 

 የኤሉክትሮኒክ አዴራሻ፤ ወይም 

ሇ) ኦፔሬተሩ ወይም ተሳታፉው፦ 

1) ተጠቃሚውን በተፊጠነ ሁኔታ በኤላክትሮኒክ ኮሙኒኬሽን እስካስታወቀ፤ 

እና 

2) ተጠቃሚው መረጃውን በኤላክትሮኒክ ኮሙኒኬሽን ማግኘት እንዱችሌ 

አዴርጎ እስካዖጋጀው ዴረስ፤ 

   በኦፔሬተሩ ወይም በተሳታፉው የኤላክትሮኒክ አዴራሻ ሉያሳውቅ ይችሊሌ፡፡ 

22. የጋራ ሥርዒት አጠቃቀም 

1. ሇዘህ አንቀጽ አፇፃፀም ሲባሌ የጋራ ስርዒት አባሊት ማሇት በአንዴ ሥርዒት 

ውስጥ ታቅፇው በኤላክትሮኒክ ኮሙኒኬሽን ገንዖብ የማስተሊሇፌ አገሌግልት 

ሇዯንበኞች የሚሰጡትን ኦፔሬተሮች፣ ተሳታፉዎች፣ ቸርቻሪዎች፣ ላልች 

ነጋዳዎች፣ የመገናኛና አገሌግልት ሰጪዎች እና ላልች በኤላክትሮኒክ ገንዖብ 

የማስተሊሇፌ አገሌግልት የሚሰጡ ዴርጅቶችን ይጨምራሌ። 

2. የጋራ ስርዒት አባሊት መብትና ኃሊፉነት አባሊቱ እርስ በርስ በሚያዯርጉት 

የሁሇትዮሽ ወይም የብዮሽ ስምምነት ይወስናሌ፤ ሆኖም ብሔራዊ ባንክ 
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ስምምነቶቹ ማካተት የሚገባቸውን መሠረታዊ መብቶችና ኃሊፉነቶች በመመሪያ 

ሉወስን ይችሊሌ። 

3. ኦፔሬተሮች፣ ተሳታፉዎች ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪዎች የጋራ 

ስርዒት አባሌ መሆናቸውንና ግዳታቸውን ያሌተወጡት በላሊ አባሌ ጥፊት ነው 

የሚሌ ምክንያት በመስጠት ሇተጠቃሚው ካሇባቸው ግዳታ ሉያመሌጡ 

አይችለም። 

4. ማናቸውም ኦፔሬተር፣ ተሳታፉ ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ 

ከኤላክትሮኒክ ገንዖብ ማስተሊሇፌ ስርዒት ወይም ከተከማቸ እሴት አገሌግልት 

ጋር በተያያዖ ከተገሌጋዮቹ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ወይም የሚነሱ 

አሇመግባባቶችን በተፊጠነ ሁኔታ በውስጡ በመሠረተው ሥርዒት መፌታት 

አሇበት። በተጨማሪም እነዘህ ሰዎች ተገሌጋዮች ጉዲያቸውን ሇላሊ የጋራ 

ሥርዒት አባሌ እንዱያቀርቡ ወይም ቅሬታቸውን ወይም አሇመግባባቶቹን በላሊ 

አካሌ እንዱያስመረምሩ ሉጠይቁ አይችለም። 

23. የኤላክትሮኒክ መረጃ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ  

1. በላሊ ሕግ ወይም ሌማዲዊ አሠራር በላሊ አኳኋን የተዯነገገ ቢኖርም 

በማናቸውም ሥርዒት የተሊሇፇን ክፌያ በሚመሇክት በሰነዴ፣ በኮምፑውተር 

እትም፣ በወረቀት ቅጂ፣ በማይክሮ ፉሌም፣ በፌልፑ ወይም ሀርዴ ዱስክ ወይም 

በማናቸውም የኤላክትሮኒክ ዖዳ ወይም መሌክ የሚገኝ መረጃ ሇማንኛውም 

ፌርዴ ቤት ከቀረበ ከጉዲዩ ጋር በተያያዖ በማስረጃነት ተቀባይነት ይኖረዋሌ። 

2. በፉሌም፣ በማይክሮ ፉሌም፣ በማይክሮፉሽ ወይም በኮምፑውተር የተያ የቼክ፣ 

የዋስትና ሰነድች፣ የተቀማጭ ገንዖብ ምስክር ወረቀቶች፣ የሂሳብ መዛገቦች፣ 

የመንግሥት የዋስትና ሰነድች ወይም የላልች የክፌያ መፇፀሚያ ሰነድች 

የፍቶግራፌ ምስልች በኦርጅናሌ ሰነድቹ ሊይ የተመሇከቱትን ጉዲዮች ወይም 

የሂሣብ እንቅስቃሴዎች ትክክሇኛነት ሇማስረዲት ተቀባይነት ይኖራቸዋሌ። 

3. የኤላክትሮኒክ ፉርማን ጨምሮ በኤላክትሮኒክ ዖዳ የመነጨ፣ የተካሄዯ ወይም 

የተፇፀመ የክፌያ ትዔዙዛ፣ መሌዔክት ወይም ገንዖብ ማስተሊሇፌ የተከናወነውን 

ጉዲይ ወይም የሂሣብ እንቅስቃሴ ትክክሇኛነት ሇማስረዲት ተቀባይነት 

ይኖረዋሌ። 
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4. ብሔራዊ ባንክ የኤላክትሮኒክ መረጃ ስሇሚተሊሇፌበት መንገዴ እና 

የኤላክትሮኒክ ፉርማን ጨምሮ ስሇ ኤላክትሮኒክ ሰነድች አያያዛ ዯረጃዎች፣ 

ፍርማቶችና ሁኔታዎች መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

24. ምስሌን ሇክፌያ ስሇማቅረብ 

1. ቼክን ወይም ላሊ በወረቀት ሊይ የሰፇረ የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴን ምስለንና 

ተዙማጅ መረጃውን ወዯ ኤላክትሮኒክ መረጃ በመሇወጥና በማከማቸት ኦርጅናለን 

የክፌያ ሰነዴ እንዱተካ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

2. በአንዴ ሥርዒት አማካኝነት የተሊሇፇ የቼክ ወይም በወረቀት መሌክ የተዖጋጀ 

ማናቸውም የክፌያ መፇጸሚያ ስነዴ ምስሌ የወከሇውን ሰነዴ ያህሌ ተቀባይነት 

ይኖረዋሌ። 

3. ምስለን በመጠቀም ክፌያ አንዴ ጊዚ ከተፇፀመ በኋሊ ዋናው ወረቀት ሇዴርዴር 

የማይቀርብና ሉወገዴ የሚችሌ ነው። 

4. በምስለ አማካይነት በማናቸውም ምክንያት ክፌያ ካሌተፇፀመ ዋናው ወረቀት 

ሇክፌያ ሉቀርብ ይችሊሌ። 

5. ብሔራዊ ባንክ የወረቀት የክፌያ መፇጸሚያ ሰነድች ወዯ ምስሌ ስሇሚሇወጡበት 

ሁኔታና አሰራሩ በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ስሇቁጥጥር እና ክትትሌ 

25. የተፇቀዯሇት ሥርዒት ዯንቦች 

1. እያንዲንደ ኦፔሬተር የሚያካሂዯውን ሥርዒት በተመሇከተ የአስተዲዯር፣ 

የአመራርና አሠራር ዯንቦችን በፅሁፌ ማዖጋጀትና በሥራ ሊይ ማዋሌ አሇበት። 

2. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ስር የተመሇከቱት ዯንቦች በብሔራዊ ባንክ 

መጽዯቅ አሇባቸው። 

3. ብሔራዊ ባንክ፦ 

ሀ) መሻሻለ ወይም መሻሩ ሇሕዛብ የሚሰጠውን ጥቅም፤ 

ሇ) የሥርዒቱ ተሳታፉ የሆኑትን ጥቅም፤ 

ሏ) ወዯፉት የሥርዒቱ ተሳታፉ ሇመሆን ሇሚያስቡ ሰዎች ያሇውን ፊይዲ፤ እና 

መ) ላልች ሇሥርዒቱ መሳሇጥ፣ አስተማማኝነት እና ዯህንነት አስፇሊጊ ናቸው 

 ብል ያመነባቸውን ጉዲዮች፤ 
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ከግንዙቤ ውስጥ በማስገባት በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የወጣውን 

ማናቸውንም የኦፔሬተሩን ዯንብ ሇማሻሻሌ ወይም ሇመሻር ይችሊሌ፡፡ 

4. በተፇቀዯሇት ሥርዒት ተዖጋጅተው በሥራ ሊይ የዋለ ዯንቦች፦ 

ሀ) በዯንቡ ሊይ ተመሌክቶ እንዯሆነ ዯንቡ የሚፀናበት ጊዚ ሲያበቃ፤ 

ሇ) ዯንቡ በብሔራዊ ባንክ ሲሻር፤ 

ሏ) ኦፔሬተሩ በፇቃደ ስራውን ሲያቆም፤ ወይም 

መ) የኦፔሬተሩ ፇቃዴ ሲታገዴ ወይም ሲስረዛ፤ 

 ተፇፃሚነታቸው ቀሪ ይሆናሌ። 

26. በስርዒት ሊይ ስሇሚዯረግ ሇውጥ 

ማንኛውም ኦፔሬተር፦ 

1. ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሳያገኝ፤ እና 

2. ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ካገኘ በኋሊ ከ30 ቀናት ሇማያንስ ጊዚ ሇሥርዒቱ 

ተሳታፉዎች ሳያሳውቅ፤ 

የሥርዒቱን መዋቅር፣ አሰራር ወይም አስተዲዯር መሇወጥ አይችሌም። 

27. ስሇፊይናንስ መዛገቦች 

1. ብሔራዊ ባንክ የተፇቀዯሊቸው ኦፔሬተሮች፣ ተሳታፉዎች፣ የክፌያ መፇፀሚያ 

ሰነዴ አውጪዎች እና የግብይት ማዔከልች የሂሳብ መግሇጫቸውን በዒሇም አቀፌ 

የሂሣብ ሪፕርት አዖገጃጀት ዯረጃዎች ተከትሇው እንዱያዖጋጁ መመሪያ ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) የተጠቀሰ ማናቸውም ተቋም፦ 

ሀ) ያሇበትን ሁኔታ በግሌፅና በትክክሌ በሚያሳይ፤ 

ሇ) የሥራ እንቅስቃሴውንና የፊይናንስ አቋሙን በሚገሌፅ፤ እና 

ሏ) ሥራውን በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎችና አዋጁን ሇማስፇፀም በወጡ ዯንቦችና 

መመሪያዎች መሠረት እያካሄዯ ስሇመሆኑ፤ 

ብሔራዊ ባንክ ማረጋገጥ በሚያስችሇው ሁኔታ መዛገቦቹን መያዛ አሇበት፡፡ 

3. ኦፔሬተሮች፣ ተሳታፉዎችና የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪዎች 

የሚያከናውኑትን እያንዲንደን የሥራ እንቅስቃሴ ዒይነት መዛግበው ማስቀመጥ 

ይኖርባቸዋሌ። የእነዘህን ሰነድች ፍርምና በውስጣቸውም የሚመዖገቡትን ጉዲዮች 

ብሔራዊ ባንክ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 
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4. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ መዙግብትና ቤተ መፃሕፌት አዋጅ ቁጥር 179/1991 

ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቀ ሆኖ አፔሬተሮች፣ ተሳታፉዎች፣ የግብይት ማዔከልች 

እና የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪዎች በሚያከናውኑት ተግባር እና 

የአስተዲዯር እንቅስቃሴ የያትን ስነዴና መረጃ በሙለ ሰነደ ወይም መረጃው 

ከተያዖበት ቀን ጀምሮ ሇ10 ዒመት ጠብቀው ማቆየት አሇባቸው። 

5. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) ሊይ የተመሇከተው መረጃ በኤላክትሮኒክ ዖዳ 

ሉያዛ ይችሊሌ። 

28. ኦዱትና ምርመራ 

1. ብሔራዊ ባንክ የማናቸውንም ኦፔሬተር፣ ተሳታፉ፣ የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ 

አውጪ ወይም የግብይት ማዔከሌ ሂሳብ፣ መዛገብ፣ ሰነድችና ላልች ማናቸውንም 

ረኮርድች ሇመመርመር ወይም በገሇሌተኛ ኦዱተሮች ሇማስመርመር ይችሊሌ፡፡ 

ሇዘህም ሲባሌ ተመርማሪ ወገኖች ብሔራዊ ባንክ ወይም ኦዱተሮቹ ስራቸውን 

በአግባቡ እንዱያከናውኑ አስፇሊጊውን እገዙ ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ የተሰጠውን ተግባር ሇማከናወን አስፇሊጊ ሆኖ ባገኘው 

ጊዚ በቅዴሚያ አሳውቆ ወይም ሳያሳውቅ የኦፔሬተርን፣ የተሳታፉን፣ የክፌያ 

መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪን ወይም የግብይት ማዔክሌን የሥራ ቦታዎች፣ የሥራ 

መገሌገያዎች፣ የሥራ መሳሪያዎች፣ ኮምፑውተሮች፣ ማሽነሪዎች፣ መዛገቦች 

ወይም ላልች ሰነድች፣ ሂሳቦች ወይም የሂሳብ እንቅስቃሴ መዛገቦች መመርመር   

ይችሊሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ኦፔሬተር፣ ተሳታፉ፣ የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ ወይም 

የግብይት ማዔከሌ በብሔራዊ ባንክ በተጠየቀ ጊዚ መዛገቦችን፣ ቃሇ ጉባኤዎችን፣ 

የሂሳብ መዛገቦችን፣ የፊይናንስ ሰነድችን፣ የዋስትና ሰነድችን፣ የክፌያ ዯረሰኞችን፣ 

ሪፕርቶችን ወይም ላልች ማናቸውም ከራሱ ወይም ከሥራ ሸሪኩ ጋር 

ተያያዥነት ያሊቸውን ሰነድች በብሔራዊ ባንክ ሇተመረጠ ማንኛውም መርማሪ 

ወይም ኦዱተር ባንኩ፣ መርማሪው ወይም ኦዱተሩ በሚወስነው ጊዚ እና ሁኔታ 

ማቅረብ አሇበት፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (3) መሠረት ያገኘውን መረጃ፦ 

ሀ) የዘህን አዋጅ ዴንጋጌዎች ሇማስፇፀም፤ 

ሇ) የክፌያ ስርዒቱን አስተማማኝነት፣ ውጤታማነትና ዯሕንነት ሇማረጋገጥ፤ 
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ሏ) በህግ ሥሌጣን ሇተሰጣቸው አካሊት፤ 

መ) በፌርዴ ቤት ሲታዖዛ፤ 

ሠ) ባንኩ ተጠሪ ሇሆነሇት አካሌ፤ ወይም 

ረ) ኢትዮጵያ የተቀበሇቻቸውን የዒሇም ዒቀፌ ስምምነቶች ግዳታዎች 

ሇመወጣት፤ 

ካሌሆነ በስተቀር በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ መንገዴ ሇላሊ ማንኛውም ሰው 

መግሇጽ የሇበትም። 

29. የውጭ ኦዱተሮች ሹመትና ግዳታ 

1. ማንኛውም ኦፔሬተር፣ ተሳታፉ ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ የውጭ 

አዱተር ይሾማሌ። የኦዱተሩም ሹመት በብሔራዊ ባንክ መጽዯቅ አሇበት፡፡ 

2. ኦፔሬተሩ፣ ተሳታፉው ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪው በብሔራዊ 

ባንክ ተቀባይነት ያሇው የውጭ ኦዱተር ሇመሾም ያሌቻሇ እንዯሆነ ብሔራዊ 

ባንክ ኦዱተሩን ይሾምሇታሌ። በዘህ ሁኔታ የተሾመው ኦዱተር ክፌያም 

በብሔራዊ ባንክ ተወስኖ ኦዱተሩ በተሾመሇት ሰው የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ የውጭ ኦዱተሮች ሇመሾም ብቁ የሚያዯርጓቸውን መሠረታዊ 

መስፇርቶችና የአገሌግልት ዖመን ይወስናሌ። 

4. የውጭ ኦዱተሩ ተግባሩን በሚያከናውንበት ጊዚ፦ 

ሀ) የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣ ዯንብ፣ 

መመሪያ፣ ማስታወቂያ ወይም ትዔዙዛ መጣሱን ወይም ያሇመክበሩን፤ ወይም 

ሇ) የማጭበርበር ወይም ላሊ የዔምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ 

የሚያረጋግጥ ማስረጃ መኖሩን፤ 

ሲዯርስበት ጉዲዩን ወዱያውኑ ኦዱት ሇሚዯረገው ሰው፣ ሇብሔራዊ ባንክ እና 

ሇላልች ሇሚመሇከታቸው የህግ አስፇፃሚ አካሊት ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

5. ብሔራዊ ባንክ በውስጥም ሆነ በውጭ ኦዱተሮች በኦዱት ተዯራጊው ሊይ 

የቀረበውን ማናቸውንም ሪፕርት ቅጂ ማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

6. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) ወይም (2) ወይም በዘህ አዋጅ አንቀፅ 28 ንዐስ 

አንቀፅ (1) መሠረት የተሾመ ኦዱተር በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) ወይም (5) 

የተዯነገገውን ወይም በብሔራዊ ባንክ የቀረበውን የመረጃ ጥያቄ በማክበሩ 

ምክንያት አይጠየቅም። 
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ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

30. ስሇአገሌግልት ክፌያ 

ብሔራዊ ባንክ ከኦፔሬተሮች፣ ከተሳታፉዎች እና ክክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ 

አውጪዎች የአገሌግልት ዋጋ ሉሰበስብ ይችሊሌ፡፡ 

31. አሇመግባባትን ስሇመፌታት 

1. በዘህ አዋጅ የተሸፇነ የብሔራዊ የክፌያ ስርዒት ጉዲይን አስመሌክቶ በሥርዒቱ 

ተዋናዮች መካከሌ የሚነሳ ማናቸውም የፌትሏብሔር አሇመግባባት በእርቅ 

ይፇታሌ፡፡ 

2. አሇመግባባቱን በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) እንዯተዯነገገው በእርቅ 

ሇመፌታት ያሌተቻሇ እንዯሆነ ጉዲዩ በሽምግሌና ዲኝነት ይፇታሌ። 

3. ስሇይግባኝ በፌትሏብሔር ሥነ ሥርዒት ሕጉ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) መሠረት በሽምግሌና ዲኝነት የተሰጠው ውሳኔ 

የመጨረሻና በተከራካሪ ወገኖች ሊይ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ። 

4. ብሔራዊ ባንክ ከብሔራዊ የክፌያ ስርዒት ጋር በተያያዖ የሚነሱ አሇመግባባቶች 

በዘህ አንቀፅ ዴንጋጌዎች መሠረት ስሇሚፇቱበት ሁኔታ መመሪያ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡ 

32. ብሔራዊ የክፌያ ሥርዒት ምክር ቤት 

መንግሥት ብሔራዊ የክፌያ ስርዒትን በሚመሇከት ብሔራዊ ባንክን የማማከር ሚና 

የሚኖረው ብሔራዊ የክፌያ ሥርዒት ምክር ቤት ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ 

33. በቅን ሌቦና ሇተፇፀመ ዴርጊት የተሰጠ ጥበቃ 

ይህን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣ ዯንብ፣ መመሪያ፣ ትዔዙዛ ወይም 

የአሠራር ሥርዒትን ሇማስፇፀም ሲባሌ ብሔራዊ ባንክ ወይም ማንኛውም የብሔራዊ 

ባንክ ኃሊፉ፣ ሠራተኛ ወይም ወኪሌ በቅን ሌቦና ሇሚፇፅመው ማናቸውም ዴርጊት 

ሉከሰስ አይችሌም። 
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34. ሕግን ስሇመጣስ እና ስሇአስተዲዯራዊ እርምጃ 

ብሔራዊ ባንክ ኦፔሬተር፣ ተሳታፉ ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ የዘህን 

አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣን ዯንብ፣ መመሪያ፣ ትዔዙዛ ወይም 

የአሠራር ሥርዒት መጣሱን ካረጋገጠ እንዯአግባቡ ከዘህ ቀጥል ከተመሇከቱት አንዴ 

ወይም ከዘያ በሊይ አስተዲዯራዊ ዔርምጃዎችን መውሰዴ ይችሊሌ፦ 

1. ሇጥፊተኛው የፅሁፌ ማስጠንቀቂያ መስጠት፣ 

2. በጥፊተኛው ሊይ ገዯብ መጣሌ ወይም ጥሰቱ ሇቀጠሇበት ሇእያንዲንደ ቀን እስከ 

ብር 20,000 የሚዯርስ ገንዖብ መቅጣት፤ 

3. የጥፊተኛውን ዲይሬክተሮች፣ ዋና ሥራ አስፇፃሚ፣ ላልች የሥራ ኃሊፉዎች 

ወይም ሠራተኞች ከስራቸው ማገዴ ወይም ማሰናበት፤ ወይም 

4. የጥፊተኛውን የሥራ ፇቃዴ ማገዴ ወይም መሰረዛ። 

35. ስሇ ጥፊትና ቅጣት 

1. በላሊ ህግ የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በስተቀር የዘህን አዋጅ አንቀፅ 5 ንዐስ 

አንቀፅ (1) ወይም አንቀፅ 8 ንዐስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ የጣሰ ማንኛውም ሰው 

ከ1ዏ እስከ 15 ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት እና የጥሰት ዴርጊቱ ሇቀጠሇበት 

ሇእያንዲንደ ቀን ብር 20,000 መቀጫ ይቀጣሌ። 

2. የኦፔሬተር፣ የተሳታፉ ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ ዲይሬክተር፣ ስራ 

አስኪያጅ ወይም ስራተኛ፦ 

ሀ) ኦዱተር ወይም በብሔራዊ ባንክ በአግባቡ የተወከሇ ኢንስፓክተር በዘህ አዋጅ 

መሠረት ስራውን በተገቢው ሁኔታ እንዲያከናውን መሰናክሌ ከሆነ፤ 

ሇ) የኦፔሬተሩ፣ የተሳታፉው ወይም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪ ሂሳብ፣ 

መዛገብ ወይም ሪከርዴ ሊይ ጉዲት ያዯረሰ፣ ያወዯመ፣ የቀየረ ወይም ወዯ 

ሃሰተኛ ሰነዴነት ወይም መረጃ የሇወጠ ከሆነ፤ ወይም 

ሏ) በተፇቀዯ ስርዒት ሂሳብ መዛገብ ውስጥ ሃሰተኛ ሪከርድች ያሰፇረ ወይም 

መሠረታዊ መረጃዎችን ሳያሰፌር የቀረ ከሆነ፤ ወይም 

መ) በዘህ አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት በወጣ ዯንብ ወይም መመሪያ 

መሠረት መስጠት ያሇበትን መረጃ ሳይሰጥ ከቀረ ወይም ሃሰተኛ ወይም 

ትክክሇኛ ያሌሆነ መረጃ ከሰጠ፤ ወይም 
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ሠ) ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት፣ ህግ ወይም መረጃውን ሇመቀበሌ ህጋዊ ስሌጣን 

ያሇው ሰው ወይም ብሔራዊ ባንክ ካሌጠየቀ ወይም ካሊዖዖ በስተቀር በሚስጥር 

ጠብቆ ሉይዛ የሚገባውን የማንኛውንም ሰው መረጃ አሳሌፍ ከሰጠ፤ 

ከ1ዏ እስከ 15 ዒመት በሚዯርስ ጹኑ እስራት እና ከብር 50,000 እስከ ብር 

100,000 በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ። 

3. ማናቸውንም የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ ያሇህጋዊ ፇቃዴ የሰራ ወይም አስመስል 

የሰራ ወይም የሇወጠ ማንኛውም ሰው ከ1ዏ እስከ 15 ዒመት በሚዯርስ ፅኑ 

እስራት እና ከብር 50,000 እስከ ብር 100,000 በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ። 

4. ማናቸውንም በማስመሰሌ የተሰራ፣ የላሇ፣ የተሇወጠ፣ የጠፊ፣ የተሰረቀ፣ 

የመጠቀሚያ ጊዚው ያሇፇበት፣ የተሰረዖ ወይም በተጨበረበረ መንገዴ የተገኘ 

የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ መሆኑን እያወቀ የተጠቀመ ወይም ሇመጠቀም የሞከረ፣ 

ወዯ ሀገር ውስጥ ያስገባ፣ ወዯ ውጪ ሀገር የሊከ፣ የገዙ፣ የያዖ፣ በባሇአዯራነት 

የተቀበሇ፣ የሸጠ ወይም ሇሽያጭ ያቀረበ ወይም በስጦታ የሇገሰ ማንኛውም ሰው 

ከ 5 እስከ 15 ዒመት በሚዯርስ ፅኑ እስራት እና ከብር 50,000 እስከ ብር  

100,000 በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ። 

5. ሀሰተኛ የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ ሇመስራት በማሰብ ማንኛውም መሣሪያ፣ ቅርፅ 

ማውጫ፣ ወረቀት፣ ብረታ ብረት ወይም ማናቸውም ላሊ ቁስ ይዜ የተገኘ፣ ወዯ 

አገር ውስጥ ያስገባ፣ ወዯ ውጭ ሀገር የሊከ ወይም ሇላሊ ሰው ያስተሊሇፇ 

ማንኛውም ሰው ከ7 እስከ 10 ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እሥራት እና ከብር 50,000 

እስከ ብር 100,000 በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ። 

6. ማንኛውም ሰው፦ 

ሀ) የቀረበሇት የክፌያ መፇጸሚያ ሰነዴ በማስመሰሌ የተሰራ፣ የላሇ፣ የተሇወጠ፣ 

የጠፊ፣ የተሰረቀ፣ የመጠቀሚያ ጊዚው ያሇፇበት፣ የተሰረዖ ወይም በተጭበረበረ 

መንገዴ የተገኘ መሆኑን እያወቀ ሸቀጥ፣ አገሌግልት ወይም ማናቸውንም ዋጋ 

ያሇው ጥቅም ሇክፌያ መፇጸሚያ ሰነዴ አምጪው የሰጠ ከሆነ፤ ወይም 

ሇ) በማስመሰሌ የተሰራን፣ የላሇን፣ የተሇወጠን፣ የጠፊን፣ የተሰረቀን፣ የመጠቀሚያ 

ጊዚው ያሇፇበትን፣ የተሰረዖን ወይም በተጭበረበረ መንገዴ የተገኘን የክፌያ 

መፇፀሚያ  ሰነዴ በመጠቀም የተገኘ ገንዖብ፣ ንብረት ወይም አገሌግልት 
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መሆኑን እያወቀ የተቀበሇ፣ የዯበቀ፣ የተጠቀመ፣ ያስተሊሇፇ ወይም ያጓጓዖ 

ከሆነ፤ 

ከ 2 እስከ 5 ዒመት በሚዯርስ እስራት እና በገንዖብ መቀጮ ይቀጣሌ። 

7. ማንኛውም ሰው፦ 

ሀ) የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አዉጪ ወይም ወኪለ ሳይሆን የክፌያ መፇፀሚያ 

ሰነዴ የሸጠ እንዯሆነ፤ ወይም 

ሇ) ከክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ አውጪው ወይም ከወኪለ ሊይ ካሌሆነ በስተቀር 

ከላሊ ሰው የክፌያ መፇፀሚያ ሰነዴ የገዙ እንዯሆነ፤  

እስከ 3 ዒመት በሚዯርስ እስራት እና እስከ ብር 5 ሺ በሚዯርስ መቀጮ 

ይቀጣሌ።  

8. በዘህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ (1) እስከ ንዐስ አንቀፅ (7) የተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች እንዯ ተጠበቁ ሆነው የዘህን አዋጅ ላልች ዴንጋጌዎች ወይም በዘህ 

አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችን ወይም መመሪያዎችን የጣሰ ወይም 

አፇፃፀማቸውን ያሰናከሇ ማንኛውም ሰው እስከ 3 ዒመት በሚዯርስ እስራት እና 

እስከ ብር 10,000 በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ።  

9. የሦስተኛ ወገኖች መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ በዘህ አንቀጽ የተመሇከተን የወንጀሌ 

ዴርጊት በመፇጸም የተገኘ ማንኛውም ሀብት በመንግሥት ይወረሳሌ። 

36. የመሸጋገሪ ዴንጋጌ  

የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች አዋጁ በመጽናቱ ጊዚ በሥራ ሊይ ባለ ኦፔሬተሮች፣ 

ተሳታፉዎች፣ የክፌያ መፇፀሚያ ስነዴ አውጪዎች እና የእነዘሁ ወኪልች ሊይ 

ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ ተፇፃሚ ይሆናለ። 

37. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ ይህን አዋጅና በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችንና ትዔዙዜችን ማውጣት   

ይችሊሌ፡፡ 
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38. ተፇፃሚነት የላሊቸው ሕጎች 

ከዘህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ትዔዙዛ ወይም የአሠራር ሌምዴ በዘህ 

አዋጅ በተዯነገጉ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም። 

39. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 

አዱስ አበባ ሏምላ 11 ቀን 2003 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯ ጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 
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ሇ/ የመዴህን ስራ 

አዋጅ ቁጥር 746/2004 

የመዴን ሥራን  አዋጅ 

የመዴን ዖርፌ ባሌታሰበ አዯጋ ሇሚዯርሱ ጉዲቶች ሽፊን በመስጠት፣ ሇገንዖብ  ቁጠባ አንዴ 

አማራጭ  በመሆንና ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር ገንዖብ በማሰባሰብ ሇኢኮኖሚ 

ሌማት ጉሌህ ሚና የሚጫወት በመሆኑ፤ 

የመዴን ዖርፌ አስተማማኝና የተረጋጋ መሆኑን ሇማረጋገጥ የተሟሊ የሕግ ማዔቀፌ መኖር 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር  ርዔስ  

ይህ አዋጅ “የመዴን ሥራ አዋጅ ቁጥር 746/2004” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዘህ አዋጅ ውስጥ:- 

1. "አስሉ" ማሇት በመዴን በተሇይም ከሕይወት መዴንና ከጡረታ ዋስትና ጋር 

በተያያ የፊይናንስ ጥያቄዎችና ታሳቢ ግምቶች ሊይ ምክር የሚሰጥ ሰው ነው፤ 

2. “ተቀባይነት ያሇው ሀብት” ማሇት እዲ የመክፇሌ ህዲግን ሇማስሊት የሚወሰዴ 

የሀብት መጠን ነው፤  

3. “ተቀባይነት ያሇው ዔዲ” ማሇት እዲ የመክፇሌ ህዲግን ሇማስሊት የሚወሰዴ የዔዲ 

መጠን ነው 

4. “ባንክ" ማሇት የባንክ ሥራ እንዱሠራ በብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ የተሰጠው 

ኩባንያ ወይም የመንግስት ባንክ ነው፡፡ 

5. "የካፑታሌ ወጪ ማሇት" በመቋቋም ሊይ በሚገኝ መዴን ሰጪ የሚዯረግ 

የቅዴሚያ ወጪ፣ የአክስዮን ሽያጭ ኮሚሽን ክፌያ፣ የዴሇሊ አገሌግልት ክፌያና 

እንዯ ግፌ ንብረት ሉቆጠር የማይችሌ ላሊ ወጪ ነው፤ 

6. "ዋና ሥራ አስፇጻሚ" ማሇት በማንኛውም የማዔረግ ስም የሚጠራ ቢሆንም 

የአንዴን መዴን ሰጪ የዔሇት ተዔሇት ሥራዎች በዋና ኃሊፉነት የሚመራ 
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ሰው ነው፤ 

7. "የመዴን ሥራ ዒይነት" ማሇት አንዴ መዴን ሰጪ እንዯ አንዴ የመዴን ሥራ 

ዒይነት ሇማካሄዴ ፇቃዴ ያገኘበት የመዴን ሥራ ዒይነት ነው፤ 

8. “ኩባንያ” ማሇት በንግዴ ሕግ የተሰጠውን ትርጉም የያዖ ሆኖ አክሲዮኖቹ በሙለ 

በኢትዮጵያውያን ወይም የኢትዮጵያ ተወሊጅ በሆኑ የውጭ ዚጎች ወይም 

በኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ተወሊጅ በሆኑ የውጭ ዚጎች በጋራ የተያዖ 

ወይም  ሙለ በሙለ በኢትዮጵያውያን ወይም የኢትዮጵያ ተወሊጅ በሆኑ 

የውጭ ዚጎች የተያዖ ወይም በኢትየጵያውያን እና የኢትዮጵያ ተወሊጅ በሆኑ 

የውጭ ዚጎች በጋራ ባሇቤትነት በተቋቋሙ ዴርጅቶች የተያዖ፣ በኢትዮጵያ ሕግ 

መሠረት የተመዖገበና ዋና መሥሪያ ቤቱ በኢትዮጵያ የሆነ አክሲዮን ማኅበር 

ነው፣171 

9. "መመሪያ" ማሇት በብሔራዊ ባንክ የወጣ መመሪያ ነው፤ 

10. "ዲይሬክተር"  ማሇት  በማንኛውም  የማዔረግ  ስም የሚጠራ ቢሆንም የመዴን 

ሰጪው የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ የሆነ ሰው ነው፤ 

11. "ሠራተኛ" ማሇት የመዴን ሰጪውን የዔሇት ተዔሇት ሥራዎች እንዱያካሂዴ 

የተሾመ ወይም የተቀጠረ ዋና ሥራ አስፇፃሚ፣ ከፌተኛ ሥራ አስፇፃሚ ወይም 

ማንኛውም ላሊ ሠራተኛ ነው፤ 

12. ‘‘የፊይናንስ ዴርጅት” ማሇት መዴን ሰጪ ኩባንያ፣ ባንክ፣ አነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋም፣ የካፑታሌ ዔቃ ፊይናንስ ኩባንያ፣ የጠሇፊ መዴን ሰጪ፣ አነስተኛ መዴን 

ሰጪ፣ የፕስታ ቁጠባ ዴርጅት፣ የሏዋሊ ዴርጅት፣ በዱጅታሌ ዖዳዎች የፊይናንስ 

አገሌግልት የሚሰጥ ዴርጅት ወይም ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው መሠረት በዘህ 

ዖርፌ ሥር የሚመዯብ ላሊ ዴርጅት ነው፤172 

13. "የሂሳብ ዒመት" ማሇት እንዯ አውሮፒውያን ዖመን አቆጣጠር ከጁሊይ አንዴ 

ቀን ጀምሮ በቀጣዩ ዒመት ጁን ሰሊሳ ቀን የሚያበቃ የማንኛውም መዴን ሰጪ 

የሂሳብ ዒመት ነው፤ 

14. "ጠቅሊሊ መዴን ሥራ" ማሇት በረጅም ጊዚ መዴን ሥራ ውስጥ ሉካተት የማይችሌ 

ማንኛውም ዒይነት የመዴን ሥራ ነው፤ 

                                                           
171

 በ26/6(2012) አ.1163 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
172 በ26/6(2012) አ.1163 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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15. "ተዯማጭነት ያሇው ባሇአክስዮን" ማሇት በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ ከማናቸውም 

መዴን ሰጪ ጠቅሊሊ የተፇረመ ካፑታሌ ሁሇት በመቶ ወይም ከዘያ በሊይ 

የአክስዮን ዴርሻ ያሇው ሰው ነው፤ 

16. "መዴን" ማሇት አንዴ መዴን ሰጪ ከመዴን ገቢው አረቦን በመቀበሌ በመዴን 

ውሌ ውስጥ በግሌፅ በተቀመጡና መዴን ገቢው ተጋሊጭ የሆነበት የአዯጋ 

ሥጋቶች  ሇሚያዯርሱት  ጉዲት፣  ጥፊት፣ ኪሳራ ወይም ሕጋዊ ኃሊፉነትን 

ተከትል የካሣ ክፌያ ሇመፇፀም  የሚገባው  ግዳታ  ወይም  በውሇታው በግሌፅ 

የተቀመጡ ሁኔታዎች የተከሠቱ እንዯሆነ የተወሰነውን ገንዖብ ወይም ዋጋ ያሇው 

ላሊ የካሣ ክፌያ ሇመክፇሌ የሚያዯርገው ስምምነት ነው፤ 

17. "የመዴን ወኪሌ" ማሇት ኮሚሽን በማስከፇሌ፡- 

ሀ) በመዴን ሰጪው ስም በቀጥታ ከሕዛብ ጋር በመገናኘት የመዴን ገበያን 

የሚያፇሊሌግ፣ እና 

ሇ) የመዴን ውሌ ሇመዋዋሌ የሚያስችለ ቅዴመ ዛግጅቶችን የሚያመቻችና 

የመዴን ውሌ ቀጣይ አስተዲዯርና ዔዴሣትን በሚመሇከት እገዙ የሚያዯርግ፤ 

   ሰው ነው፡፡ 

18. "የመዴን ረዲት" ማሇት የመዴን ወኪሌ፣ የመዴን ዯሊሊ፣ የጉዲት ገማች 

ወይም የመዴን መርማሪ ነው፤ 

19. "የመዴን ዯሊሊ" ማሇት ኮሚሽን በማስከፇሌ:- 

ሀ) በመዴን ገቢው ሰው ስም የመዴን ውሌ ሇማዋዋሌ የሚያስችለ ቅዴመ 

ዛግጅቶችን የሚያመቻች፤ 

ሇ) የመዴን ውሌ ሇመዋዋሌ የሚያስችለ ቅዴመ ዛግጅቶችን የሚያመቻችና 

የመዴን ውሌ ቀጣይ አስተዲዯርና ዔዴሣትን በሚመሇከት ዔገዙ የሚያዯርግ፤ 

እና 

ሏ) በመዴን ውሇታና በካሣ ክፌያ ጥያቄ ሊይ ሇመዴን ገቢው የማማከር  

አገሌግልት የሚሰጥ፤  

   ሰው ነው፡፡  

20. "የመዴን ፕሉሲ" ማሇት ማንኛውም መዴን ሰጪ አረቦን በመቀበሌ በመዴን 

ውሌ ውስጥ የተጠቀሰው ሁኔታ የተሟሊ እንዯሆነ ወይም አዯጋ ተከስቶ ጉዲት 

ወይም ጥፊት ያስከተሇ  እንዯሆነ ሇመዴን ገቢው በውሌ የተወሰነውን ጥቅም 
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ወይም ካሳ ሇመክፇሌ የገባውን ግዳታ የሚያረጋግጥ ሰነዴ  ሲሆን የመዴን ውሌ 

የምስክር ወረቀት፣ ክፌያ የተፇፀመበት ጊዚያዊ ሠነዴ፣ የመዴን ሽፊን ዔዴሣት 

ዯረሰኝና  የመዴን ውለን የሚያረጋግጥ ላሊ ሠነዴን ይጨምራሌ፤ 

21. "የመዴን መርማሪ" ማሇት የአዯጋ ስጋት ተጋሊጭነትን በማጥናት የአረቦን 

ምጣኔንና በጠቅሊሊ መዴን ውሌ ውስጥ የተቀመጡ ግዳታዎችንና ሁኔታዎችን 

በተመሇከተ የማማከር አገሌግልት የሚሰጥና የአዯጋ ስጋት ተጋሊጭነትን 

ሇመቀነስ መወሠዴ የሚገባውን ቅዴመ አዯጋ ጥንቃቄን በተመሇከተ ሃሳብ 

የሚያቀርብ ሰው ነው፤ 

22. "መዴን  ሰጪ" ማሇት  የመዴን  ፕሉሲ  የሚሰጥ ወይም የመዴን ፕሉሲ 

ሇመስጠት እና የመዴን ፕሉሲው የሚያስከትሊቸውን ግዳታዎች ሇመፇፀም 

ስምምነት የሚያዯርግ ሰው ነው፤ 

23. "የሕይወት መዴን" ማሇት መዴን ሰጪው አረቦን በመቀበሌ የመዴን ገቢው 

በሕይወት የመኖር ወይም ሞት ሊይ ተመስርቶ በተፇፀመ ውሌ ሇመዴን ገቢው 

ወይም ሇላሊ ተጠቃሚ አስቀዴሞ የተወሰነ ገንዖብ ሇመክፇሌ የሚገባው የመዴን 

ውሌ ዒይነት ነው፤ 

24. "የረጅም ጊዚ የመዴን ሥራ" ማሇት፡- 

ሀ) የሕይወት መዴን፤ 

ሇ) የተወሰነ  ገንዖብ በተወሰነ ግዚ የመክፇሌ ግዳታ፤ 

ሏ) የጡረታ ዋስትና፤  

መ) ዖሊቂ የጤና መዴን፤ 

ሠ) በዘህ ንዐስ አንቀፅ ከተራ ፇዯሌ (ሀ) እስከ (መ) ከተመሇከቱት የመዴን    

   ሥራዎች ጋር በማጣመር በመዴን ሰጪው የሚሰጥ የአካሌ ጉዲት ወይም   

   የህመም መዴን ሽፊን፤ ወይም 

ረ) በመመሪያ የሚወሰን ላሊ የመዴን ስራ ዒይነት ነው፤ 

25. "ጉዲት አስተካካይ" ማሇት የካሣ ጥያቄ የቀረበባቸውን ጉዲቶች በመመርመር 

አግባብ ባሊቸው ሕጎችና በመዴን ፕሉሲው  መሠረት  ዴርዴር  በማዴረግ 

የካሣ ጥያቄዎቹ እንዱስተካከለና እሌባት እንዱያገኙ የማዴረግ ተግባር 

የሚያከናውን ሰው ነው፤ 

26. "ጉዲት ገማች" ማሇት በጠቅሊሊ መዴን ፕሉሲዎች ሊይ የቀረቡ የካሣ ጥያቄዎችን 
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በመዴን ሰጪው ወይም በመዴን ገቢው ስም የዯረሰውን ጉዲት መንስኤ 

የሚመረምርና የጉዲቱን ሌክ የሚገምት ሰው ነው፤ 

27. "አብይ  የመዴን  ሥራ  ዒይነት"  ማሇት እንዯነገሩ ሁኔታ የረጅም ጊዚ 

የመዴን ሥራ ወይም ጠቅሊሊ የመዴን ሥራ ነው፤ 

28. "ዔዲን መክፇሌ የሚያስችሌ ህዲግ" ማሇት በእያንዲንደ አብይ የመዴን ሥራ 

ዒይነት ተቀባይነት ያሇው ሀብት ተቀባይነት ካሇው ዔዲ ሉበሌጥበት የሚገባው 

ህዲግ ነው፤ 

29. "የመዴን  ፕሉሲ  ባሇይዜታ"  ማሇት  የመዴን  ፕሉሲ ባሇቤት ወይም  የመዴን 

ፕሉሲው የሚያስገኘውን ጥቅም የመጠየቅ ሕጋዊ መብት ያሇው ሰው ነው፤ 

30. "የብቃት  መመዖኛ"  ማሇት  በመመሪያ  የሚወሰን ተፇሊጊ  የትምህርት፣  

የሥራ  ሌምዴና  የስነ ምግባር ዯረጃ ነው፤ 

31. "ሞግዘት"  ማሇት  ብሔራዊ  ባንክ  ወይም  ችግር ያሇበትን መዴን ሰጪ 

በመረከብ አሠራሩን እንዯገና በማዋቀር ጤናማ እንዱሆን ወይም ሕሌውናው 

እንዱያከትም  ሇማዴረግ  በብሔራዊ ባንክ የተሾመ ሰው ነው፤ 

32. "የጠሇፊ መዴን" ማሇት አንዴ ሰው አንዴ መዴን ሰጪ ሇሚቀበሇው የአዯጋ 

ተጋሊጭነት በውሌ የሚሰጠው የመዴን ዋስትና ስምምነት ነው፤ 

33. "የጠሇፊ መዴን ሰጪ" ማሇት የጠሇፊ መዴን ውሌ በመሸጥ የጠሇፊ መዴን 

ሽፊን የሚሰጥ ሰው ነው፤ 

34. "የጠሇፊ መዴን ዯሊሊ" ማሇት የጠሇፊ መዴን ሇመዴን ሰጪ የሚያመቻች ሰው 

ነው፡፡ 

35. "ከፌተኛ  ሥራ  አስፇጻሚ"  ማሇት  በማንኛውም ስም ቢጠራም የዋና ሥራ 

አስፇፃሚ ምክትሌ የሆነ ወይም ተጠሪነቱ በቀጥታ ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ የሆነ 

ማንኛውም የመዴን ሰጪው የሥራ ኃሊፉ ነው፤ 

36. "ቴክኒካዊ መጠባበቂያ" ማሇት ከውሇታ ሇሚመነጩ ግዳታዎች ማስፇፀሚያ 

የሚያዛ መጠባበቂያ ሲሆን የሚከተለትን ይይዙሌ፡- 

ሀ) በአስሉ የተወሰኑ የረጅም ጊዚ መዴን ሥራ መጠባበቂያ ሂሳቦች፤ 

ሇ) ጥያቄ ሇቀረበባቸውና ሊሌተከፇለ የካሣ ጥያቄዎችና ሇካሣ ክፌያ ማስተካከያ    

   ወጪዎች የሚያዛ መጠባበቂያ ሂሳብ፤ 
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 ሏ) የውሇታ  ጊዚያቸው  ሊሊሇቀ  የጠቅሊሊ  መዴን ሽፊኖች የተከፇሇ አረቦን   

      መጠባበቂያ ሂሳብ፤ 

መ/ አስቀዴመው ሇዯረሱና ሇመዴን ሰጪው ሪፕርት ሊሌተዯረጉ የካሣ ክፌያ   

    ጥያቄዎች መጠባበቂያ ሂሳብ፤ እና 

ሠ) ላልች በመመሪያ በሚወሰነው መሠረት በመዴን ሰጪው መያዛ ያሇባቸው   

    ሂሳቦች፡፡ 

37. "የኢንቨስትመንት-መዴን ቁርኝት" ማሇት በመዴን ሰጪው ሊይ የሚያስከትሇው 

የግዳታ መጠን መዴን ገቢው የሚከፌሇውን አረቦን በተመረጡ የኢንቨስትመንት 

መስኮች በማዋሌ በሚገኘው ውጤት ሊይ የሚመሠረት ሆኖ በውሇታው 

የተወሰነው ጊዚ ሲያሌቅ ወይም መዴን የገባው ሰው በሞተ ጊዚ ቢያንስ 

አስቀዴሞ የተወሰነውን   ዛቅተኛ የዋስትና መጠን የሚያስገኝ በረጅም ጊዚ 

የመዴን ሥራ ሊይ የተሠማራ የመዴን ሰጪ የሚሰጠው የመዴን ፕሉሲ ነው፤ 

38. “በዱጅታሌ ዖዳዎች የሚሰጥ የፊይናንስ አገሌግልት” ማሇት በዱጅታሌ ዖዳዎች 

የሚሰጡ የክፌያ፣ የሏዋሊ እና የመዴን አገሌግልቶችን ያጠቃሌሊሌ፤173  

39. “ታካፈሌ” ማሇት ሰዎች የተወሰነ የገንዖብ መዋጮ ከማህበራቸው አባልች 

በመሰብሰብ በአባልቻቸው ሊይ ሇሚዯርስ ጥፊት (loss) ወይም ጉዲት(damage) 

ቀዯም ብል በተወሰነ የገንዖብ ሌክ ሇመርዲት የሚያቋቁሙት ኅብረት ነው፤   

40. “የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ” ማሇት የኢትዮጵያ ተወሊጅ 

የሆኑ የውጭ ዚጎችን በትውሌዴ አገራቸው የተሇያዩ መብቶች ተጠቃሚ 

ሇማዴረግ በወጣው አዋጅ ቁጥር 270/1994 ሊይ የተሰጠውን ትርጓሜ ይይዙሌ፣ 

41. “መዴን ሰጪ ኩባንያ” ማሇት የመዴን ሥራ እንዱሰራ በብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ 

የተሰጠው ኩባንያ ወይም በመንግሥት ባሇቤትነት የተያዖ መዴን ሰጪ ነው፤ 

 

 

                                                           
173

 በ26/6(2012) አ.1163 አንቀፅ 2(2) መሰረት አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ (37) ቀጥል አዱስ ንዐስ አንቀጾች 
(38፣ 39፣ 40፣ 41፣ 42፣ 43፣ 44፣ 45፣ እና 46) ተጨምረው ከንዐስ አንቀጽ 38 እስከ 40 ያለት እንዯቅዯም 
ተከተሊቸው ከ47 እስከ 49 ሆነው ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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42. “አነስተኛ መዴን” ማሇት መሰረታዊ የመዴን መርሆዎችን የሚከተሌ፣ በአረቦን 

ክፌያ ሊይ የተመሰረተ፣ ዛቅተኛ ገቢ ያሊቸው ሰዎች ሉጠቀሙበት  የሚያስችሌ፣  

እነዘህን  የኅብረተሰብ ክፌልች ከማንኛውም ስጋት ሇመከሊከሌ እንዱያስችሌ 

የተቀረጸ እና በተሇያዩ አነስተኛ መዴን ሰጪዎች የሚቀርብ የመዴን ሽፊን 

ነው፤ 

43. “አነስተኛ መዴን ወኪሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ የተሰጠው 

እና አንዴ ወይም ከዘያ በሊይ በሆኑ አነስተኛ መዴን ሰጪዎች ስም የሚሰራ 

እና አነስተኛ መዴን ገቢዎችን እና አነስተኛ መዴን ሰጪዎችን የማገናኘት ስራ 

የሚሰራ ሰው ነው፤ 

44. “አነስተኛ መዴን ሰጪዎች” ማሇት የአነስተኛ መዴን ሥራን ሇመስራት ብቻ 

የተቋቋሙትን ጨምሮ መዴን ሰጪ ኩባንያዎች እና አነስተኛ የፊይናንስ 

ተቋማት ናቸው፤ 

45. የኢንሹራንስ መግቢያ ዋጋ (ፔሪሚየም)” ማሇት በመዴን ፕሉሲ ውስጥ 

የተገሇጸውን ሽፊን ሇመስጠት መዴን ሰጪ የሚያስከፌሇው ገንዖብ  ነው፤ 

46. "ዔዲን መክፇሌ የሚያስችሌ ወሰን" ማሇት በእያንዲንደ አብይ የመዴን ሥራ 

ዒይነት  ተቀባይነት ያሇው ሀብት ተቀባይነት ካሇው ዔዲ ሉበሌጥበት የሚገባው 

ወሰን ነው፤ 

47.  "ብሔራዊ ባንክ" ማሇት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው፤ 

48. "ሰው" ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት 

የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

49. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀ የሴትንም ይጨምራሌ፡፡ 

ክፌሌ  ሁሇት 

የመዴን ሥራ ፇቃዴ 

3. ፇቃዴ የማውጣት አስፇሊጊነት 

1. ማንኛውም ሰው ከብሔራዊ ባንክ ፌቃዴ ሳያገኝ በኢትዮጵያ ውስጥ የመዴን ሥራ 

መሥራት አይችሌም፡፡ 
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2. ማንኛውም ሰው ከብሔራዊ  ባንክ  ፇቃዴ  ሳያገኝ ‹‹መዴን›› ወይም ‹‹መዴን 

ሰጪ›› የሚሇውን ወይም ከዘህ ጋር ተዙማጅ የሆነ ስያሜ የማናቸውም የፊይናንስ 

ንግዴ ሥራ ስም አካሌ አዴርጎ መጠቀም አይችሌም፡፡ 

3. ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ የጽሐፌ ፇቃዴ ሳያገኝ ማንኛውም መዴን ሰጪ፡- 

ሀ) ብሔራዊ ባንክ ከፇቀዯው ቦታ ውጪ የመዴን ሥራ ማካሄዴ ወይም ነባር 

የሥራ ቦታን መዛጋት፤ 

ሇ)  አዱስ ዒይነት የመዴን ሽፊን  አገሌግልት መስጠት፤ 

ሏ) ከላሊ መዴን ሰጪ ጋር መቀሊቀሌ ወይም የላሊ መዴን ሰጪ ሥራ በባሇቤትነት 

መያዛ፤ 

መ) ሁለንም ሆነ ከፌተኛ መጠን ያሇውን የመዴን ፕሉሲውን ማስተሊሇፌ፣ 

ከላሊ ኩባንያ ጋር በመዋሃዴ ወይም በላሊ መንገዴ ሥራውን ሇመሸጥ ወይም  

ሇማስተሊሇፌ መስማማት ወይም በሥራ ዖርፈ ሊይ ከፌተኛ ሇውጥ ማዴረግ፤ 

ሠ) በመዯበኛ የሥራ አፇፃፀም ሂዯት ካሌሆነ በቀር የንብረት ባሇቤትነቱን 

በሙለም ሆነ በከፉሌ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ማስተሊሇፌ 

ወይም በላሊ መንገዴ ማዙወር፤ 

ረ) የራሱን አክስዮን  መሌሶ  መግዙት  ወይም በመዯበኛ የሥራ ሂዯት  

በተከሠተ ኪሣራ ምክንያት ካሌሆነ በቀር ካፑታለን መቀነስ፤ 

ሰ) የመመስረቻ ጽሐፈን ወይም መተዲዯሪያ ዯንቡን ማሻሻሌ፤ ወይም 

ሸ) የመዴን ሥራ ሇማካሄዴ ፇቃዴ ያገኘበትን ስም መቀየር፤  

   አይችሌም፡፡ 

4. በዘህ  አንቀጽ  ንዐስ  አንቀጽ  (1)  የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ማንኛውም ሰው 

የመዴን ሥራ ሇማካሄዴ ማስታወቂያ ያወጣ ወይም የመዴን ሥራ እያካሄዯ 

መሆኑን ብሔራዊ ባንክ ሇማመን ምክንያት ሲኖረው ይኽንኑ ሁኔታ ሇማጣራት 

በዘሁ ሰው ይዜታ ሥር የሚገኙትን የንግዴ መዛገቦች፣ ቃሇጉባኤዎች፣ ሂሳቦች፣ 

የዋስትና ሠነድች፣ ማስታወሻዎች፣ የገንዖብ ማዖዡዎችና ላልች ሠነድች  

እንዱቀርቡሇት ማዴረግና መመርመር ወይም ማስመርመር ይችሊሌ፡፡ 

5. ማንኛውም ሰው ፇቃዴ ሳያገኝ የመዴን ሥራ በማካሄዴ በዘህ ዴርጊት 

አማካኝነት አረቦን የተቀበሇ ወይም የመዴን ሽፊን በመስጠት በውሌ ግዳታ 

ውስጥ ገብቶ እንዯሆነ ብሔራዊ ባንክ ይኸው አረቦን በአፊጣኝና በተቀሊጠፇ 
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መንገዴ እንዱመሇስ ወይም ግዳታው እንዱፇፀም አስፇሊጊው ትዔዙዛ 

እንዱሰጥበት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡ 

4. የፇቃዴ  ቅዴመ  ሁኔታዎች  

1. የመዴን ሥራ ሇመሥራት የሚያስችሌ ፇቃዴ ሇማግኘት፡- 

ሀ) በሚገባ የተሞሊ የፇቃዴ መጠየቂያ ቅጽና በመመሪያ በሚወሰነው መሠረት 

መቅረብ የሚገባቸው ላልች አባሪ ሠነድች መቅረብ አሇባቸው፤ 

ሇ) ማመሌከቻ በሚቀርብበት ጊዚ በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው የሠነዴ መመርመሪያ 

ክፌያ መከፇሌ አሇበት፤ 

ሏ) ማመሌከቻው ሇብሔራዊ ባንክ እንዯቀረበ ባንኩ በሚወስነው ቅጽ መሠረት 

መሥራቾቹ በመዴን ሥራ ሇመሠማራት መፇሇጋቸውን ሇአራት ተከታታይ 

ሣምንታት ቢያንስ በሣምንት አንዴ ጊዚ በስፊት በሚሠራጩ ጋዚጦች ሊይ 

አሳትመው ማውጣት አሇባቸው፤ 

መ) መዴን  ሰጪውን በኩባንያ መሌክ ማቋቋምና የኩባንያውን  የመመሥረቻ  

ጽሐፌና  መተዲዯሪያ ዯንብ በሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ከመመዛገባቸው 

በፉት በብሔራዊ ባንክ ዖንዴ አቅርቦ ማስፀዯቅ ያስፇሌጋሌ፤ 

ሠ) በኩባንያው የወጡት አክስዮኖች በሙለ የተፇረሙ ሆነው ከዘሁ ውስጥ ቢያንስ 

ሩብ ያህለ በጥሬ ገንዖብ የተከፇሇ መሆን አሇበት፤ 

ረ) በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው ዛቅተኛ የተከፇሇ ካፑታሌ በጥሬ ገንዖብ መከፇሌና 

በምሥረታ ሊይ ባሇው መዴን ሰጪ ስም በዛግ የባንክ ሂሳብ መቀመጥ አሇበት፤ 

ሰ) የመዴን ሰጪው ዲይሬክተሮች፣ ዋናው ሥራ አስፇፃሚና ከፌተኛ ሥራ 

አስፇፃሚዎች በመመሪያ የተወሰነውን የብቃት መመዖኛ ማሟሊት አሇባቸው፤ 

ሸ) ተዯማጭነት  ያሊቸው  ባሇአክስዮኖች  ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን የሥነ-ምግባር 

መመዖኛ የሚያሟለ መሆን አሇባቸው፤ 

ቀ) መዴን ሰጪው የጠሇፊ መዴንን ጨምሮ የአዯጋ ስጋት ተጋሊጭነት መጠን 

የሚቆጣጠርበት ሥርዒት፣ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዒትና ዖመናዊ የመረጃ አያያዛ 

ሥርዒት እንዱሁም የመዴን ሰጪውን ሥራ  ስፊትና  ጥሌቀት  መሠረት 

ያዯረገ ፕሉሲ እና የሥራ መመሪያ የሚያመሇክት የተሟሊ ቅዴመ ጥናት 

መቅረብ አሇበት፤ 
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በ) በቂና ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌ የመዴን ሰጪውን የወዯፉት ሥራ አካሄዴና 

አዯረጃጀት የሚያመሇክት ዔቅዴ ተዖጋጅቶ መቅረብ አሇበት፤ 

ተ) የመዴን ሰጪው ስም ፇቃዴ ከተሰጣቸውና በሥራ ሊይ ካለ ላልች መዴን 

ሰጪዎች ስም ጋር ተመሣሣይ ያሌሆነ ወይም ሉያዯናግር በሚችሌ ሁኔታ 

ከፌተኛ ተመሣሣይነት የላሇው መሆን አሇበት፤ 

ቸ) መዴን ሰጪው ሥራውን የሚያካሂዴበት ሕንፃና የቢሮ ሁኔታ ብሔራዊ ባንክ 

ያወጣቸውን መስፇርቶች ያሟለ መሆን አሇባቸው፡፡ 

2. ሉቋቋም በታሰበው መዴን ሰጪ ውስጥ የማንኛውንም መሥራች ባሇአክስዮን መሆን 

የሚቃወም ማንኛውም ሰው በዘህ  አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) (ሏ) በተመሇከተው 

መሠረት የመጨረሻው ማስታወቂያ በጋዚጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በሠሊሣ ቀናት 

ውስጥ ተቃውሞውን  ከማስረጃ  ጋር  በጽሐፌ  ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የቀረበውን ተቃውሞ 

ሇመመርመር የሚያስችሌ ተገቢ እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ በምርመራው የተገኘውን 

ውጤትም በጋዚጣ ታትሞ እንዱወጣ በማዴረግ ፇቃደን ሇመስጠት ወይም 

ሇመከሌከሌ በሚሰጠው ውሣኔ ታሣቢ ይዯረጋሌ፡፡ 

4. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዖረዖሩት እንዯተጠበቁ ሆኖ የመዴን ሥራ 

ፇቃዴ ሇመስጠት መሟሊት የሚገባቸው ተጨማሪ ግዳታዎችን ሇመዯንገግ 

ብሔራዊ ባንክ  መመሪያ  ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

5. ፇቃዴ ስሇመስጠት  

1. ብሔራዊ ባንክ ተገቢ የሆኑ መረጃዎችን ከመረመረና ፇቃዴ ሇማግኘት መሟሊት 

የሚገባቸው ሁኔታዎች ሁለ ተሟሌተዋሌ ብል ሲያምን ፇቃደን ካሇምንም 

ቅዴመ ሁኔታ ወይም ገዯብ፣ ወይም በቅዴመ ሁኔታ ወይም በገዯብ ሉሰጥ 

ይችሊሌ:: 

2. በመዴን ሥራ ፇቃዴ ሊይ የሚጣለ ቅዴመ ሁኔታዎች ወይም ገዯቦች ከላልች 

መካከሌ የሚከተለትን ሉያካትቱ ይችሊለ፡- 

ሀ) በሚሰጠው የመዴን ሥራ ዒይነት ሊይ የሚጣሌ ገዯብ፤ 

ሇ) ፇቃደ ፀንቶ ሉቆይ የሚችሌበት ጊዚ ገዯብ፤ 
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ሏ) መዴን ሰጪው በተወሰነ  ጊዚ  ውስጥ  ወይም በማንኛውም የመዴን ሥራ 

አይነት ሊይ ሉሰበስብ በሚችሇው የአረቦን ገቢ መጠን ሊይ የሚጣሌ ገዯብ፤ እና 

መ) መዴን ሰጪው ላልች ዴርጅቶችን በባሇቤትነት መያዛን ወይም ሌዩ 

ኩባንያን ማቋቋምን መከሌከሌ ጨምሮ በኢንቨስትመንት ሊይ የሚጣሌ ገዯብ፤  

እና 

ሠ) የአዯጋ ሥጋቶችን ሇጠሇፊ መዴን ሰጪዎች ማስተሊሇፌ ስሇሚገባበት ሁኔታ፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት መቅረብ   

ያሇባቸው መረጃዎች ተሟሌተው ከቀረቡበት ቀን ጀምሮ ባለት 90 ቀናት ውስጥ 

የመዴን ሥራ ፇቃዴ ሇማግኘት በቀረበው ማመሌከቻ ሊይ ውሣኔ ይሠጣሌ፡፡ 

4. በዘህ አዋጅ መሠረት የተሰጠ ፇቃዴ ባሇፇቃደ ሉሠማራ የሚችሌበትን  የመዴን 

ሥራ ዒይነቶች መግሇፅ አሇበት:: 

5. ፇቃደ የሚሰጠው በብሔራዊ ባንክ የተወሰነው የፇቃዴ ክፌያ ሲከፇሌ ነው፡፡ 

6. በዘህ አዋጅ መሠረት በብሔራዊ ባንክ የተሰጠ ፇቃዴ የመዴን ሥራ ሇመሥራት 

የሚያስችሌ የመጨረሻው ፇቃዴ ይሆናሌ፡፡ 

7. ብሔራዊ ባንክ በማንኛውም ጊዚ ሇመዴን ሰጪ በተሰጠ ፌቃዴ ሊይ ግዳታዎችን 

በመጨመር ወይም ገዯብ በመጣሌ ፇቃደን ማሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

8. ብሔራዊ ባንክ ሇጠሇፊ መዴን ሰጪ ፇቃዴ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ስሇፇቃዴ 

አሰጣጡም ሁኔታ በመመሪያ ሲወሰን ይችሊሌ፡፡ 

9. የጠሇፊ መዴን ዯሊሊ ፇቃዴ ስሇሚሰጥበት ሁኔታ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

10. ብሔራዊ ባንክ ሇአነስተኛ መዴን ሰጪና ሇአነስተኛ መዴን ወኪሌ ስሇሚሰጥበትና 

ቁጥጥር ስሇሚካሄዴበት ሁኔታ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡174 

6. የንግዴ ዒሊማዎች  

1. በፇቃደ ሊይ የተጣሇው ቅዴመ ሁኔታ ወይም ገዯብ እንዯተጠበቀ ሆኖ መዴን 

ሰጪው በፇቃደ ሊይ በተዖረዖሩት የመዴን ሥራ ዒይነቶች መሠማራት ይችሊሌ፡ 

በተጨማሪም በብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ በሚሰጥ ፇቃዴ መዴን ሰጪው ላልች 

ከመዴን ሥራ ጋር ቁርኝት ያሊቸው ተቀጥሊ ሥራዎችን ማካሄዴ ይችሊሌ፡ 

2. የረጅም ጊዚ መዴን ሥራ ሇመሥራት  ፇቃዴ ሇተሰጠው መዴን ሰጪ ተቀጥሊ 
                                                           
174

 በ26/6(2012) አ.1163 አንቀፅ 2(3) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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ሥራዎች የሚከተለትንና የመሳሰለትን ያካትታሌ፡- 

ሀ) በኢንቨስትመንት የማማከርና ሀብት የማስተዲዯር አገሌግልቶችን መስጠት፤ 

ሇ)  በሪሌ እስቴት የዴሇሊ አገሌግልት መስጠት፤ 

ሏ) በኢትዮጵያ  ውስጥ  ሇሚገኙና  መዴን  ሰጪው ከፌተኛ የባሇቤትነት 

ዴርሻ ሇያዖባቸው ዴርጅቶች መረጃ የማጠናቀር አገሌግልት የመስጠት፤ 

መ) መዴን ሰጪው ከሚያራምዯው የመዴን ሥራ አይነት ጋር በተያያዖ 

ሇመዴን ወኪልችና ሇመዴን ዯሊልች ዔገዙ ማዴረግ፤ 

ሠ) ንብረት በአዯራ የማስቀመጥ ተግባር ማከናወን፤ እና 

ረ) የኢንቨስትመንት-መዴን ቁርኝት አገሌግልት መስጠት፡፡ 

3. የጠቅሊሊ መዴን ሥራ ሇመሥራት ፇቃዴ ሇተሰጠው መዴን ሰጪ ተቀጥሊ 

ሥራዎች የሚከተለትንና የመሳሰለትን ያካትታሌ፡- 

ሀ) መዴን ሰጪው ከሚያካሂዲቸው የመዴን ሥራዎች ጋር በተያያዖ የአዯጋ 

ሥጋት አስተዲዯርና ጉዲት የማስተካከሌ ምክር አገሌግልቶች መስጠት፤ 

ሇ) መዴን ሰጪው ከሚያካሂዯው የመዴን ሥራ ጋር በተያያዖ ሇመዴን 

ወኪልችና ሇመዴን ዯሊሊዎች መረጃዎችን የማጠናቀር አገሌግልት 

የመስጠት፤ 

ሏ) መዴን ሰጪው ከሚያካሂዯው የመዴን ሥራ ዒይነት ጋር በተያያዖ ሇመዴን 

ወኪልችና ሇመዴን ዯሊልች እገዙ የማዴረግ፤ እና 

መ) መዴን ሰጪው ከሚያካሂዯው የመዴን ሥራ ጋር በተያያዖ  የባሇሞተር  

ተሽከርካሪ ጥገናና ጉዲት ግምት አገሌግልት የሚሰጥበት ጋራጅ ማቋቋምና 

ማካሄዴ፡፡ 

4. የረጅም ጊዚ የመዴን ሥራ ሇመሥራት በዘህ አዋጅ ፇቃዴ የተሰጠው  

ማንኛውም መዴን ሰጪ በቅዴሚያ ከብሔራዊ ባንክ በተሰጠ የጽሐፌ ፇቃዴ 

የኢንቨስትመንት-መዴን ቁርኝት ሥራ ተግባራትን ሉያካሂዴ ይችሊሌ፡፡ 

5. ኢንቨስትመንት-መዴን ቁርኝት ሽፊን አሠጣጥ እና ከዘሁ ጋር የተያያ  

ሀብቶች ከላልች ሀብቶች ተሇይተው ስሇሚቀመጡበት አኳኋን በመመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 
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7. የመዴን  ሥራ  ስሇመጀመር  

ፇቃዴ የተሰጠው መዴን ሰጪ፡- 

1. ሥራ ከመጀመሩ በፉት በመመሪያ በተወሰነው መሠረት ተገቢው የመረጃ 

ፌሰት ስርዒት፣ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዒት፣ የአዯጋ ሥጋት አስተዲዲር ፕሉሲና 

ዯንቦች፣ እንዱሁም የሰው ኃይሌ አዯረጃጀትና የመሳሰለትን ጨምሮ የመዴን 

ሥራ ሇማከናወን አስፇሊጊ የሆኑ ግዳታዎችን ማሟሊት፤ እና 

2. ፇቃደ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ባለት 12  ወራት ውስጥ ሥራ መጀመር፤ 

   አሇበት፡፡ 

8. የፇቃዴ  ዔዴሳት  

የመዴን ሥራ ፇቃዴ የሚታዯስበት ሁኔታ በመመሪያ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

9. ፇቃዴ  የተሰጣቸውን  መዴን  ሰጪዎች  ስሇማስታወቅ   

ብሔራዊ ባንክ በዒመታዊ ሪፕርቱ ውስጥ ፇቃዴ የተሰጣቸውን መዴን ሰጪዎች 

ዛርዛር አትሞ ያወጣሌ፡፡ እንዱሁም በዘሁ ዛርዛር ሊይ የተጨመሩትን ወይም ከዛርዛሩ 

የተሠረትን መዴን ሰጪዎች ሰፉ ስርጭት ባሊቸው ጋዚጦች ሊይ ወዱያውኑ አሳትሞ 

ያወጣሌ፡፡ 

10. ክሌከሊ175  

የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በመዴን ሥራ ስሇሚሳተፌበት 

ሁኔታ በአንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ 5 ሊይ የተጣሇው ክሌከሊ እንዯ ተጠበቀ ሆኖ፡-  

1. የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ወይም ሙለ በሙለ የውጭ 

ሀገር ዚግነት ባሊቸው ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ባሇቤትነት ወይም የውጭ ሀገር 

ዚግነት ባሊቸው ትውሌዯ ኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያን የጋራ ባሇቤትነት 

የተቋቋመ ዴርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋመ መዴን ሰጪ ኩባንያ የአክሰዮን 

ባሇቤት ወይም መዴን ሰጪ ኩባንያ ማቋቋም ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተዯነገገው አግባብ የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው 

ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በቀጥታ በመዴን ሰጪ ኩባንያ የአክስዮን ባሇቤት ሲሆን 

ወይም በተዖዋዋሪ መንገዴ የአክስዮን ባሇቤት የሆነበት ላሊ ዴርጅት የመዴን 

ሰጪ ኩባንያ ባሇአክስዮን ሲሆን የውጭ ሀገር ዚግነት ያሇው ትውሌዯ 
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ኢትዮጵያዊ በዴርጅቱ የሚኖረው የአክስዮን ዴርሻ ዋጋ በሙለ ተቀባይነት 

ባሇው የውጭ ምንዙሪ ብቻ የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ( 2) የተዯነገገው ግዳታ ቢኖርም:-  

ሀ) ከአክስዮን ባሇቤትነት የሚገኝ የትርፌ ዴርሻ፤   

ሇ) የአክስዮን ዴርሻውን ሇላሊ ሰው ሲያዙውር፤  

ሏ) ባሇአክስዮን የሆነበት መዴን ሰጪ ኩባንያ ሲሸጥ ወይም ፇርሶ ሲጣራ፤    

ወይም  

መ) ላልች ከአክስዮን ባሇቤትነት ጋር በተያያዖ፤  

የውጭ ሀገር ዚግነት ሊሇው ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ የሚከፇለ ማናቸውም ዒይነት 

ክፌያዎች በሙለ በብር የሚከፇሇው ይሆናሌ፤ እንዱሁም በዘህ አግባብ የሚያገኘውን 

ሀብት ወይም ጥቅም ወዯ ውጭ ማዙወር አይፇቀዴሇትም፡፡  

4. የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆኑ የውጭ ዚጎች በመዴን ሰጪ ኩባንያ ውስጥ መዋዔሇ 

ንዋያቸውን በሥራ ሊይ ስሇሚያውለበት ተጨማሪ ሁኔታዎች ብሔራዊ ባንክ 

መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇአክስዮኖችና  የባሇ አክስዮኖች  ጉባኤ 

11. ስሇአክስዮኖችና የአክስዮን መዛገብ  

1. የመዴን ሰጪ አክስዮኖች እኩሌ ዋጋ ያሊቸው አንዴ ዒይነት የሆኑና 

የተመዖገቡ ተራ አክስዮኖች ይሆናለ፡፡ 

2. ማንኛውም መዴን ሰጪ ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው መሠረት 

የባሇአክስዮኖችን ስም ዛርዛርና ዴምፅ የመስጠት መብታቸውን የሚያሳይ 

የአክስዮን መዛገብ ይይዙሌ፡፡ በዘህ መዛገብ ውስጥ የሠፇረ ማንኛውም 

የአክስዮን ዛውውር አክስዮኖችን ባስተሊሇፇውና በተሊሇፇሇት ሰው መካከሌ 

አክስዮኖችን የማስተሊሇፌ ሕጋዊ ስምምነት ስሇመኖሩ እንዱሁም 

የአክስዮኖቹ ስመ-ባሇቤትነት ስሇመዖዋወሩ የመጨረሻ ማረጋገጫ ተዯርጎ 

ይወሰዲሌ፡፡ 

3. በአክስዮን መዛገብ  ሊይ ያሌተመዖገበ  ማንኛውም የአክስዮን ዛውውር ዋጋ 

አይኖረውም፡፡ 
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4. ማንኛውንም ሰው ተዯማጭነት ያሇው ባሇአክስዮን ሉያዯርግ የሚችሌ የአክስዮን 

ዛውውር በአክስዮን መዛገብ ከመመዛገቡ በፉት በብሔራዊ ባንክ መጽዯቅ 

አሇበት፡፡ 

5. በዘህ  አንቀጽ  ንዐስ  አንቀጽ  (2)  የተመሇከተው የአክስዮን መዛገብ 

በመዴን ሰጪው መዯበኛ የሥራ ሰዒት ሕዛብ ያሇ ክፌያ ማየት በሚችሌበት 

ሁኔታ በመዴን ሰጪው ዋና መሥሪያ ቤት ይቀመጣሌ፡፡ 

12. አክስዮኖችን  የመያዛ  ገዯብ  

1. ከኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት በስተቀር ማንኛውም ሰው ብቻውንም ሆነ 

ከባሇቤቱ ወይም ዔዴሜያቸው ከ18 ዒመት በታች ከሆኑ በአንዯኛ ዯረጃ 

ከሚዙመዲቸው ሰዎች ጋር በመሆን ከማናቸውም መዴን ሰጪ የተፇረመ 

ካፑታሌ ከአምስት በመቶ በሊይ አክስዮን ሉይዛ አይችሌም፡፡ 

2. በማንኛውም መዴን ሰጪ ውስጥ አክስዮን ያሊቸው ሰዎች በከፉሌ  ወይም  

ሙለ በሙለ በባሇቤትነት የያት ዴርጅት በመዴን ሰጪው ውስጥ ሉኖረው 

የሚችሇው የአክስዮን መጠን በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. በአንዴ መዴን ሰጪ ውስጥ ተዯማጭነት ያሇው ባሇአክስዮን በላልች መዴን 

ሰጪዎች አክስዮን መያዛ አይችሌም፡፡ 

4. ማንኛውም ሰው ከባንክ በተገኘ ብዴር የመዴን ሰጪ አክስዮን ሉገዙ    

አይችሌም፡፡ 

5. 176 

13. የባሇ አክስዮኖች  ጉባኤ  

1. ብሔራዊ ባንክ፡- 

ሀ) በማንኛውም  የባሇአክስዮኖች  ጠቅሊሊ  ጉባኤ በታዙቢነት የሚሳተፌ ሰው 

ሉመዴብ፤ እና 

ሇ) የመዴን ገቢዎችን ወይም የባሇአክስዮኖችን ጥቅም ሇማስከበር ወይም ሇመዴን  

ክፌሇ ኢኮኖሚው መረጋጋትና ጤናማነት አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው 

የባሇአክስዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ በመጥራት መዴን ሰጪውን በሚመሇከቱ 

ማናቸውም ጉዲዮች ሊይ አወያይቶ ውሣኔ ማሰጠት፤  

   ይችሊሌ፡ 
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)(ሇ) በተመሇከተው መሠረት ብሔራዊ ባንክ 

የባሇአክስዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ የጠራ እንዯሆነ፡- 

ሀ) የስብሰባውን አጀንዲ ያዖጋጃሌ፤ 

ሇ) ስብሰባውን እንዱመራ የባንኩን ሠራተኛ ወይም ላሊ ባሇሙያ ሉሰይም    

ይችሊሌ፤ 

ሏ) የባሇአክስዮኖችን ጠቅሊሊ ጉባኤ ምሌዒተ ጉባኤና በጉባኤው የሚተሊሇፈ  

ውሣኔዎችን በሚመሇከት በንግዴ ሕጉ ስሇ አክስዮን ማህበራት 

የተዯነገጉት አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፤ 

መ) ከጉባኤው ጋር የተያያ ወጪዎች ጉዲዩ በሚመሇከተው መዴን ሰጪ 

ይሸፇናለ፡፡ 

14. ዴምፅ የመስጠት  ገዯብ  

1. ብሔራዊ ባንክ በማንኛውም የባሇአክስዮኖች ስብሰባ ማንኛውም ሰው 

የባሇአክስዮን እንዯራሴ ሆኖ መስጠት የሚችሇውን ዴምፅ ሉገዴብ ይችሊሌ:: 

2. ብሔራዊ ባንክ ማንኛውም ተዯማጭነት ያሇው ባሇአክስዮን በመመሪያ 

የተወሰነውን የሥነ-ምግባር መስፇርት ማሟሊት ያሌቻሇ እንዯሆነ ዴምፅ 

የመስጠት መብቱን ሉገዴብበት ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስሇመዴን ሰጪ ዲይሬክተሮችና ሠራተኞች 

15. ስሇዲይሬክተሮችና ሥራ አስፇፃሚዎች ሹመት 

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ማንኛውም ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ 

በብሔራዊ ባንክ እምነት ታማኝ፣ ሀቀኛ፣ ጠንቃቃና መሌካም ዛና ያሇው መሆን 

አሇበት፡፡ 

2. መዴን ሥራ ፇቃዴ በሚሰጥበት ጊዚም ሆነ በላሊ በማንኛውም ጊዚ የሚዯረግ 

የማንኛውም መዴን ሰጪ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ 

ሥራ አስፇጻሚ ሹመት በብሔራዊ ባንክ በጽሐፌ ካሌጸዯቀ በስተቀር 

ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ 
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3. ብሔራዊ ባንክ አዱስ የተመረጡ የመዴን ሰጪ ዲይሬክተሮችን ሹመት 

በጽሐፌ እስካሊፀዯቀ ዴረስ የነባር ዲይሬክተሮች የሥራ ዖመን ሳይቋረጥ 

ይቀጥሊሌ።  

4. ብሔራዊ ባንክ፦ 

ሀ) የመዴን ሰጪ ዲይሬክተሮች፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ እና ከፌተኛ ሥራ 

አስፇጻሚዎች ማሟሊት ስሇሚገባቸው የብቃት መመዖኛዎችን፤ 

ሇ) የአንዴ መዴን ሰጪ የቦርዴ አባሊት ሆነው የሚሠሩ ዲይሬክተሮች ዛቅተኛ 

ቁጥርን፤ 

ሏ) የመዴን ሰጪ ዲይሬክተሮች ቦርዴ ኃሊፉነትና ግዳታዎችን እና የመዴን 

ሰጪ ኩባንያን መሌካም የኩባንያ ሥራ አመራርን፤177 

መ) አንዴ ዲይሬክተር በማናቸውም መዴን ሰጪ ሉያገሇግሌ የሚችሌበትን 

ከፌተኛ ሥራ ዖመንና እንዯገና ሇመመረጥ የሚያበቁትን ሁኔታዎች፤ 

ሠ) ሇዲይሬክተሮች የሚዯረገውን የክፌያ ጣሪያ፤ እና 

ረ) በማናቸውም መዴን ሰጪ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት ተመርጠው   

ሉያገሇግለ የሚችለ የዘያው መዴን ሰጪ ሠራተኞችን ቁጥር፤ 

   በሚመሇከት መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

16. ክሌከሊ 

1. ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ እምነት በማጉዯሌ 

ወይም በማጭበርበር ወንጀሌ ተከሶ በፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠበት 

ሰው የመዴን ሰጪ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ 

አስፇጻሚ መሆን አይችሌም። 

2. ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ የጽሐፌ ፇቃዴ ካሌተሰጠው በስተቀር በኢትዮጵያ 

ውስጥም ሆነ በውጭ አገር በሚገኝ በማናቸውም በፇረሰ መዴን ሰጪ ዲይሬክተር፣ 

ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ የነበረ ወይም በቀጥታም ሆነ 

በተዖዋዋሪ በመዴን ሰጪው ሥራ አመራር የተሳተፇ ሰው በመዴን ሰጪ 

ዲይሬክተርነት፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚነት ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚነት 

ወይም በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ በመዴን ሰጪ ሥራ አመራር መሳተፌ 

አይችሌም። 
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3. ማናቸውም መዴን ሰጪ ዲይሬክተር በተመሳሳይ ጊዚ የላሊ ፊይናንስ ተቋም 

ዲይሬክተር ሆኖ ሉያገሇግሌ አይችሌም፡፡ በተጨማሪም ዲይሬክተሩ አሥር  

በመቶና ከዘያ በሊይ የባሇቤትነት ዴርሻ የያዖበት የንግዴ  ዴርጅት የመዴን  

ሰጪ ዲይሬክተር  ሆኖ ሉያገሇግሌ አይችሌም፡፡178 

4. ማንኛውም መዴን ሰጪ ሠራተኛ የዘያው መዴን ሰጪ የዲይሬክተሮች ቦርዴ 

ሉቀመንበር ወይም የማንኛውም ላሊ መዴን ሰጪ ዲይሬክተር ሆኖ ሉመረጥ 

አይችሌም። 

5. የውጭ ሀገር ዚጎች ወይም በከፉሌም ሆነ በሙለ በውጭ ሀገር ዚጎች ባሇቤትነት 

የተያ ዴርጅቶች ወይም የውጭ መዴን ሰጪ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ውስጥ 

የመዴን ሥራ ማካሄዴ ወይም የመዴን ሥራ የሚያካሂደ ቅርንጫፍች ማቋቋም 

እንዱሁም በኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋሙ መዴን ሰጪዎች የአክስዮን ባሇቤት 

መሆን አይችለም፡፡179 

17. ከመዴን ሰጪ ስራ አመራር ራስን ስሇማግሇሌ  

የማንኛውም መዴን ሰጪ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ 

አስፇጻሚ ወይም በቀጥታም ሆነ በተዖዋዋሪ በመዴን ሰጪ ሥራ አመራር የሚሳተፌ 

ሰው፣ 

1. ራሱ ወይም ዲይሬክተር ወይም ሥራ አስፇፃሚ ሆኖ የሚሠራበት ኩባንያ 

ከስሬአሇሁ ብል ያመሇከተ ወይም በፌርዴ ቤት የኪሣራ ውሳኔ የተሰጠበት 

እንዯሆነ ወይም በኪሣራ ምክንያት በፌርዴ ቤት ትዔዙዛ ንብረቱ በንብረት 

ጠባቂ ቁጥጥር ሥር የዋሇበት ወይም ብዴር ባሇመክፇለ ምክንያት የራሱ 

ወይም የኩባንያው ንብረት በባንክ የተወረሰበት እንዯሆነ፤  

2. ማንኛውንም ብዴር ወይም ታክስ ባሇመክፇለ ተከሶ የተፇረዯበት እንዯሆነ፤ 

ወይም 

3. ብሔራዊ ባንክ የወሰናቸውን የብቃት መመዖኛዎች ያሊሟሊ እንዯሆነ፤  

   ራሱን ከመዴን ሰጪ ሥራ አመራር ማግሇሌ አሇበት፡፡ 
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18. በብሔራዊ ባንክ ስሇሚወሰዴ የማገዴና የማሰናበት ርምጃ 

1. ብሔራዊ ባንክ የማንኛውንም መዴን ሰጪ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ 

ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ በበቂ ምክንያት ከሥራ ሇማገዴ ወይም 

ሇማሰናበት ይችሊሌ፡፡ 

2. ሇዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዒሊማ በቂ ምክንያት የሚከተለትን ያካትታሌ፣ 

ሀ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 16 ወይም አንቀጽ 17 የተዯነገጉትን አሇማክበር፣ 

ሇ) በብሔራዊ ባንክ እምነት በመዴን ሰጪ ዲይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፇጻሚ 

 ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚ የፇጸመው የፊይናንስ ክፌሇ ኢኮኖሚውን 

 መረጋጋት ወይም ጤናማነት፣ ኢኮኖሚውን ወይም የሕዛብን ጥቅም ወይም 

 መዴን ሰጪውን የሚጎዲ ማናቸውም ዴርጊት፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ የአንዴን መዴን ሰጪ ዲይሬክተሮች ከሥራ በሚያሰናብትበት 

ጊዚ የዲይሬክተሮቹ ቁጥር በሕግ ከሚፇቀዯው በታች ከሆነ ወዱያውኑ የቦርደን 

ኃሊፉነት ተረክቦ በ30 ቀናት ውስጥ የባሇአክስዮኖች ጠቅሊሊ ስብሰባ በመጥራት 

በተሰናበቱት ዲይሬክተሮች ምትክ ምርጫ እንዱካሄዴ ያዯርጋሌ፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ የአንዴን መዴን ሰጪ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ 

ሥራ አስፇጻሚ ከሥራ ያሰናበተ እንዯሆነ መዴን ሰጪው የዲይሬክተሮች ቦርዴ 

በመመሪያ የተወሰኑትን የብቃት መመዖኛዎች የሚያሟሊ ሰው ወዱያውኑ 

መተካት አሇበት፡፡ 

ክፌሌ  አምስት 

የፊይናንስ ግዳታዎችና  ገዯቦች 

19.  ተፇሊጊውን  ካፑታሌ  ስሇመያዛ  

1. መዴን ሰጪዎች መያዛ የሚገባቸው ዛቅተኛ የካፑታሌ መጠን በመመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ የመዴን ሰጪዎች አጠቃሊይ የአዯጋ ሥጋት ተጋሊጭነት 

መጠንን ግምት ውስጥ ያስገባ የተሇያየ የካፑታሌና መጠባበቂያ ህዲግ የመያዛ 

ግዳታዎች ሇተሇያዩ መዴን ሰጪዎች ሉያስቀምጥ ይችሊሌ:: 
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3. ብሔራዊ ባንክ የማናቸውም መዴን ሰጪ ካፑታሌና መጠባበቂያ ህዲግ 

ከተወሰነው ዛቅተኛ መጠን በታች ነው ብል ሲያምን መዴን ሰጪው በተወሰነ 

ጊዚ ውስጥ ሁኔታውን ሇማስተካከሌ የሚያስችሌ እርምጃዎች እንዱወስዴ ትዔዙዛ 

ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

20. ሕጋዊ ተቀማጭ ገንዖብ  

1. ማንኛውም መዴን ሰጪ ሇሚያካሂዯው ሇእያንዲንደ አብይ የመዴን ሥራ 

ዒይነት መጠኑ በመመሪያ የሚወሰን ህጋዊ ተቀማጭ ገንዖብ በጥሬ ገንዖብ 

ወይም በመንግሥት የግዳታ ሰነዴ በብሔራዊ ባንክ ማስቀመጥ አሇበት፡፡ 

2. በዘህ  አንቀጽ  ንዐስ  አንቀጽ  (1)  የተወሰነው ተቀማጭ ገንዖብ በመዴን 

ሰጪው ስም የሚያዛ ሆኖ የመዴን ሰጪው ሃብት እንዯሆነ ይቆጠራሌ፤ ሆኖም 

ተቀማጩ ገንዖብ በሙለም ሆነ በከፉሌ ብሔራዊ  ባንክ  በፅሐፌ  ካሌፇቀዯ  

በቀር  ወጪ ሉዯረግ ወይም ሇማንኛውም ብዴር መያዡ ወይም ዋስትና ሉሆን 

አይችሌም፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ተቀማጭ ከሆነው ገንዖብ ውስጥ 

ማንኛውም ክፌሌ የመዴን ሰጪውን  ግዳታ ሇመፇፀም የዋሇ እንዯሆነ 

ጉዴሇቱን ሇማሟሊት የሚያስፇሌገውን ተጨማሪ ገንዖብ መዴን ሰጪው 

ተቀማጭ ገንዖቡ ወይም ከተቀማጭ ገንዖቡ ውስጥ ማንኛውም ክፌሌ ግዳታውን 

ሇመፇፀም ከዋሇበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ወር ጊዚ ውስጥ በጥሬ ገንዖብ ወይም 

በመንግሥት የግዳታ ሰነዴ ማስቀመጥ አሇበት፡፡ 

4. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 21 ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተጠቀሱትን ግዳታዎች 

ሇመፇፀም ካሌሆነ በቀር ተቀማጩ ገንዖብ ወይም ከተቀማጩ ገንዖብ 

ማናቸውንም ክፌሌ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) በተመሇከተው አኳኋን 

እንዱውሌ አይፇቀዴም፡፡ 

21.  ሕጋዊ ተቀማጭ ገንዖብ  አጠቃቀም ሊይ የተጣለ ገዯቦች  

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 20 በተመሇከተው መሠረት ተቀማጭ የሆነ ገንዖብ 

በመዴን ውልች መዴን ሰጪው ከገባቸው የገንዖብ ግዳታዎች ውስጥ ሳይፇጸሙ 

የቀሩትን ሇመፇፀም ካሌሆነ በቀር የመዴን ሰጪውን ማንኛውንም ላሊ ግዳታ 

ሇማስፇፀሚያ ሉመዯብ ወይም ወጪ ሉሆን አይችሌም፡፡ እንዱሁም መዴን ገቢው 

በመዴኑ ውሌ መሠረት ከመዴን ሰጪው ሉከፇሇው ስሇሚገባ ዔዲ የተሰጠን ውሣኔ 
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ሇማስፇፀም ካሌሆነ በቀር ማንኛውንም ላሊ የፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇማስፇፀም 

ሉውሌ  አይችሌም፡፡ 

2. ሇእያንዲንደ አብይ የመዴን ሥራ ዒይነት ተቀማጭ የሆነ ገንዖብ በዘያው  

አብይ የመዴን ሥራ በተፇፀሙ የመዴን ውልች ምክንያት ሇሚመጣ ግዳታ 

ካሌሆነ በቀር ላሊ ማንኛውንም ግዳታ ሇመፇፀም ሉውሌ አይችሌም፡፡ 

22. ሕጋዊ  የመጠባበቂያ ሂሳብ  ስሇመያዛ  

1. ማንኛውም መዴን ሰጪ በሂሳብ ዒመቱ መጨረሻ ካገኘው የተጣራ ትርፌ  ከአሥር 

በመቶ የማያንሰውን ወዯ ሕጋዊ መጠባበቂያ ሂሳቡ ገቢ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም መጠባበቂያ ሂሳቡ ከመዴን 

ሰጪው የተከፇሇ ካፑታሌ ጋር እኩሌ ሲሆን በየዒመቱ ወዯ መጠባበቂያው ሂሳብ 

ገቢ የሚዯረገው የተጣራ ትርፌ መጠን በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. ሕጋዊ የመጠባበቂያ  ሂሳብ  ሉቀንስ  የሚችሌበት ሁኔታ በመመሪያ ይወሰናሌ፡ 

23. ዔዲ መክፇሌ የሚቻሌበት ህዲግ 

1. ማንኛውም መዴን ሰጪ በማንኛውም ጊዚና በመመሪያ በሚወሰነው መሰረት፡- 

ሀ) በቂ ካፑታሌ፣ መጠባበቂያ እና ግዳታውን ሇመክፇሌ የሚያስችሇው ህዲግ፤ 

ሇ) በቂ ጥሬ ገንዖብና ከጥሬ ገንዖብ ጋር የተቀራረበ ላሊ ሀብት፤  

   መያዛ ይኖርበታሌ፡፡ 

2. በመመሪያ በተወሰነው መሠረት ዔዲ መክፇሌ የሚቻሌበት ህዲግ የሚጠይቀውን 

ሀብት መያዛ ያሌቻሇ ማናቸውም መዴን ሰጪ ችግሩ መወገደ በብሔራዊ ባንክ 

እስከሚረጋገጥ ዴረስ የትርፌ ክፌፌሌ ማሳወቅ፣ በባሇአክስዮኖች ሂሳብ ውስጥ 

ማስገባት ወይም መክፇሌ አይችሌም፡፡ 

3. ዔዲ መክፇሌ የሚቻሌበት ህዲግ የሚሠሊበት ቀመርና ሇዘሁ ዒሊማ የመዴን 

ሰጪው ተቀባይነት ያሊቸው ሃብቶችና ዔዲዎች የሚገመቱበት አኳኋን በመመሪያ   

ይወሰናሌ፡፡ 

24. ቴክኒካዊ መጠባበቂያዎች፣ የእርጅና ቅናሽና የካፑታሌ ወጪዎችን ስሇማጣጣት 

1. ማንኛውም መዴን ሰጪ ቴክኒካዊ መጠባበቂያዎች መያዛ አሇበት፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት መያዛ የሚገባቸው መጠባበቂያዎች 

መጠንና የሚሠለበት አኳኋን በመመሪያ ይወሠናሌ፡፡ 
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3. መዴን ሰጪው የረጅም ጊዚ መዴን ሥራ ሇማካሄዴ ፇቃዴ የተሰጠው ከሆነ 

በዒመታዊ የሂሳብ መግሇጫው የሚታየው ዔዲ በአስሉ የተገመተውን የረጅም ጊዚ 

መዴን ግዳታን ሇመሸፇኛ የተቀመጠን ቴክኒካዊ መጠባበቂያዎች እንዱሁም 

ሇመዴን ፕሉሲ ግዳታዎችና ሇላልች ተያያዥ ጉዲዮች የተያዖውን መጠባበቂያ 

ያካተተ መሆን አሇበት፡፡ 

4. የረጅም ጊዚ መዴን ቴክኒካዊ መጠባበቂያዎች የረጅም ጊዚ መዴን ፕሉሲ 

ግዳታዎችን ሇመፇፀም ከሚያስፇሌገው ገንዖብ መጠን ማነስ የሇበትም፡፡ 

5. ማንኛውም መዴን ሰጪ፡- 

ሀ) አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የሚይዖውን የእርጅና ቅናሽ ማስሊትና የካፑታሌ 

ወጪዎችን ማጣጣት አሇበት፤ 

ሇ) በሥራ ሂዯት የዯረሱና የተጠራቀሙ ኪሣራዎችን በየዒመቱ የሚያገኘውን 

የተጣራ ትርፌ በመጠቀም ሙለ በሙለ መሸፇን አሇበት፡፡ እንዱህ ዒይነት 

ኪሣራዎች ሙለ በሙለ እስከሚሸፇኑ ዴረስ ሇባሇአክስዮኖች የትርፌ ክፌፌሌ 

ማዴረግ የሇበትም፡፡ 

6. ብሔራዊ ባንክ ማናቸውም መዴን ሰጪ የካፑታሌና ዔዲ መክፇሌ የሚቻሌበት 

ህዲግ ግዳታዎቹን ማክበሩን ሇማረጋገጥ አስፇሊጊ የሆነውን ስላት በሚሠራበት 

ጊዚ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)፣ (3) እና (5)(ሀ) መሠረት የተያትን 

መጠባበቂያዎች፣ የቋሚ ንብረቶች የእርጅና ቅናሽ ሂሳብና የተዯረገውን የካፑታሌ 

ወጪ ማጣጣት ተገቢነት ታሳቢ በማዴረግ አስፇሊጊውን ማስተካከያ ያዯርጋሌ፡፡ 

7. ማንኛውም መዴን ሰጪ በብሔራዊ ባንክ ዔምነት በቂ የሆነና በተሇይ፡- 

ሀ) የመዴን ሰጪው ማንኛውም ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ በቸሌተኝነት ወይም 

ዔምነት በማጉዯሌ የሚያዯርሰውን ኪሣራ፤ እና 

ሇ) ባሌተጠበቁ ወይም አስከፉ በሆኑ አዯጋዎች ምክንያት የሚዯርሱ ጉዲቶችን፤  

ሇመሸፇን ሌዩ የመጠባበቂያ ሂሳብ ይይዙሌ ወይም የመዴን ወይም የጠሇፊ መዴን 

ፕሉሲ ይገዙሌ፡፡ 

25. አጠቃሊይ የኢንቨስትመንት ፕሉሲ  

1. ብሔራዊ ባንክ የመዴን ሰጪዎችን ኢንቨስትመንት በመመሪያ ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡ 
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2. ማንኛውም መዴን ሰጪ፡- 

ሀ) በኢንቨስትመንት መስክ የተሠማራ ሰው ተገቢ ያሌሆነ ኪሣራን ሇማስወገዴና 

ኢንቨስትመንቱ ተመጣጣኝ ገቢ ሉያስገኝ መቻለን በማረጋገጥ ረገዴ 

የሚያዯርጋቸውን ጥንቃቄዎች ሁለ ያካተተ፤ 

ሇ) የግዳታዎቹን ይዖት የሚያንፀባርቅ፤ እና  

ሏ) በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ መመሪያዎችን የተከተሇ የኢንቨስትመንት 

ፕሉሲ መቅረፅና መተግበር አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

የሂሳብ ሪፕርት፣ የውጪ ኦዱትና በአስሉ ስሇሚዯረግ  ምርመራ 

26. የሂሳብ ሪፕርት 

1. 180 

2. ማናቸውም መዴን ሰጪ፡- 

ሀ) ሁኔታውን በግሌጽና በትክክሌ በሚያሳይ፤ 

ሇ) ሥራውን፣ የገንዖብ አቋሙንና ሁኔታውን በሚስረዲ፤ እና 

ሏ) በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎችና ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በወጡ ዯንቦችና 

መመሪያዎች መሠረት ሥራውን እያካሄዯ ስሇመሆኑ ብሔራዊ ባንክ ማረጋገጥ 

በሚያስችሇው፤  

  አግባብ መዛገቦቹን መያዛ አሇበት፡፡ 

3. ማንኛውም መዴን ሰጪ እያንዲንደን የሥራ እንቅስቃሴ ዒይነት የሚመዖግብበት 

የተሇየ መዛገብና ሠነድች መያዛ አሇበት፡፡ የእነዘህን ሠነድች ዒይነት፣ 

በውስጣቸው ስሇሚመዖገቡ ዛርዛር ጉዲዮች እና ፍርማቸው በመመሪያ ሉወሰን 

ይችሊሌ፡፡ 

27. ሂሳቦችን  ስሇመሇየት 

1. መዴን ሰጪው የረጅም ጊዚና ጠቅሊሊ መዴን ሥራዎች የሚያካሂዴ ከሆነ፡- 

ሀ) የእያንዲንደን አብይ የመዴን ሥራ ወጪና ገቢ የሚያሳይ የተሇያየ የሂሳብ  

መዛገብ መያዛ አሇበት፤ 

ሇ) ሇእያንዲንደ አብይ የመዴን ሥራ በየራሱ ስም ሂሳብ ከፌቶ የተሇያየ 

ቴክኒካዊ መጠባበቂያዎች ማስቀመጥ አሇበት፤ 
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ሏ) ሇረጅም ጊዚ የመዴን ሥራ የተቀመጠ ቴክኒካዊ መጠባበቂያ፡- 

1) መዴን ሰጪው ከዘህ የመዴን ሥራ ዒይነት ውጪ ላሊ የመዴን ሥራ 

እንዯማያከናውን ተቆጥሮ ይህን ዒይነቱን መዴን ሇገቡ ሰዎች ብቻ ዋስትና 

ይሆናሌ፤ 

2) መዴን ሰጪው በላሊ ውሌ መሠረት የሚመጣበት ግዳታን ሇማስፇፀም 

ሉያውሇው አይችሌም፤ 

3) መዴን ገቢው  በረጅም  ጊዚ  መዴን  ውሌ መሠረት ከመዴን ሰጪው 

ሉከፇሇው ስሇሚገባ ዔዲ የተሰጠን ውሣኔ ሇማስፇፀም ካሌሆነ በስተቀር 

ማናቸውንም ላሊ የፌርዴ ቤት ውሳኔ ወይም ትዔዙዛ ሇማስፇፀም ሉውሌ 

አይችሌም፡፡ 

መ) የረጅም ጊዚ መዴን ሥራ ሃብቶችና ቴክኒካዊ የመጠባበቂያ ሂሳቦች 

ከመዴን  ሰጪው ላልች ሃብቶች ተሇይተው ሇብቻ መያዛ አሇባቸው፡፡ 

2. በረጅም ጊዚ መዴን ወይም በጠቅሊሊ መዴን ሥር የሚመዯቡ የተሇዩ የመዴን 

ሥራ ዒይነቶችን የሚመሇከቱ ሂሳቦችና ቴክኒካዊ መጠባበቂያዎች ተሇይተው 

የሚያበት ሁኔታ በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ የረጅም ጊዚ መዴንና የጠቅሊሊ መዴን ሥራዎች የየራሳቸው  

የሕግ ሰውነት ባሊቸው የተሇያዩ ኩባንያዎች እንዱካሄደ በመመሪያ ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡ 

28. ኦዱተሮች ስሇመሾም 

1. ማንኛውም መዴን ሰጪ የውጭ ኦዱተሮችን መሾም አሇበት፤ ሆኖም ሹመቱ 

በብሔራዊ ባንክ መጽዯቅ አሇበት፡፡ 

2. የሚከተለት ሰዎች የማንኛውም መዴን ሰጪ የውጪ ኦዱተር ሆነው መሾም 

አይችለም፦ 

ሀ) መዴን ሰጪው ባሇአክስዮን፣ ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ፤ 

ሇ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ተራ ፉዯሌ (ሀ) የሚሸፇን ሰው የትዲር ጓዯኛ ወይም 

በአንዯኛ ዯረጃ የሥጋ ወይም የጋብቻ ዖመዴ፤ 

ሏ) በዘህ ንዐስ አንቀጽ ተራ ፉዯሌ (ሀ) ወይም (ሇ) የሚሸፇን ሰው የሥራ 

ባሌዯረባ ወይም ሸሪክ የሆነበት የኦዱት ተቋም፡፡ 
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3. የመዴን ሰጪዎችን የኦዱት ሥራ ሇማካሄዴ የሚሾሙ የውጭ ኦዱተሮች ዯረጃ 

በመመሪያ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

4. ማንኛውም መዴን ሰጪ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የውጭ 

አዱተር ያሌሾመ እንዯሆነ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ኦዱተር ይሾምሇታሌ፡፡ 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት ኦዱተር የተሾመሇት ማንኛውም መዴን 

ሰጪ ሇተሾመው ኦዱተር የሚከፇሇውን የኦዱት አገሌግልት ክፌያ ብሔራዊ ባንክ 

በሚሰጠው ትዔዙዛ መሠረት ይፇፅማሌ፡፡ 

29. የኦዱተሮች የሹመት ዖመን 

1. መዴን ሰጪዎችን የኦዱት ሥራ ሇማካሄዴ ስሇሚሾሙ የውጭ ኦዱተሮች 

የሹመት ዖመን ብሔራዊ ባንክ በየጊዚው በሚያውጣው መመሪያ ሉወሰን 

ይችሊሌ፡፡ 

2. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 28 ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት በብሔራዊ ባንክ የተሾመ 

የውጭ ኦዱተር የአገሌግልት ዖመን እስከሚቀጥሇው የመዴን ሰጪው ዒመታዊ 

ባሇአክስዮኖች ጠቅሊሊ ጉባዓ ዴረስ ይሆናሌ፡፡ 

3. የማንኛውም መዴን ሰጪ የውጭ ኦዱተር የተሾመበት የአገሌግልት ጊዚ ሳያበቃ 

በማንኛውም ምክንያት ሥራውን ያቋረጠ እንዯሆነ መዴን ሰጪው ይህንኑ 

በፌጥነት ሇብሔራዊ ባንክ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

30. የኦዱተሮች ተግባር 

1. 181 

2. በውጭ ኦዱተሮች የሚሠራውን የኦዱት ሥራ ጥሌቀትና ሽፊንን በተመሇከተ 

መመሪያ ሉወጣ ይችሊሌ፡፡ 

3. በማንኛውም መዴን ሰጪ የውጭ ኦዱተር ሆኖ የተሾመ ሰው በመዯበኛ የሥራ 

ሂዯትና ሇላሊ ሇማንኛውም ሰው ከሚሰጠው አገሌግልት ባሌተሇየ ሁኔታ ካሌሆነ 

በስተቀር የመዴን ሽፊን፣ ማንኛውንም ዒይነት ብዴር፣ የቅዴሚያ ክፌያ ወይም 

ላሊ አገሌግልት ከዘያው መዴን ሰጪ ሉያገኝ አይችሌም። 
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31. የኦዱት ሪፕርት 

1. የአንዴ መዴን ሰጪ የሂሣብ ዒመት ከተጠናቀቀ በኋሊ በምን ያህሌ ጊዚ የኦዱት 

ሪፕርት መውጣት እንዲሇበት በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡182 

2. የማንኛውም መዴን ሰጪ ኦዱተር በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተወሰነው 

የጊዚ ገዯብ ውስጥ የተመረመሩትን የሂሣብ መግሇጫዎች እንዱሁም የኦዱት 

ግኝትና አስተያየት ያካተተ ሙለ የኦዱት ሪፕርት ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ 

አሇበት፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ የመዴን ሰጪው ኦዱተር የመዴን ሰጪውን ዒመታዊ የሂሳብ 

መዙግብት ሇመመርመር ስሇሚከተሇው ስሌትና የኦዱት ሥራው ሽፊንና ጥሌቀት 

በተመሇከተ ኦዱተሩ ሪፕርት እንዱያቀርብሇት ማዴረግና ኦዱተሩ የምርመራውን 

ሽፊንና ጥሌቀት እንዱያሰፊ በፅሁፌ ሉያዛ ይችሊሌ። 

4. ብሔራዊ ባንክ የቀረበውን የውጭ ኦዱት ሪፕርት አጥጋቢ ሆኖ ያሊገኘው እንዯሆነ 

በዴጋሚ የሂሣብ ምርመራ እንዱካሄዴ ማዖዛ ወይም የተሇየ ነፃ የኦዱት ሪፕርት 

እንዱያቀርብሇት ላሊ የውጭ ኦዱተር ወዱያው በመሾም ሂሣቡ እንዯገና 

እንዱመረመር ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ መዴን ሰጪው በብሔራዊ ባንክ በሚሰጠው 

መመሪያ መሠረት አዱስ የተሾመውን የውጭ ኦዱተር የአገሌግልት ክፌያ 

መሸፇን አሇበት፡፡ 

5. ማንኛውም መዴን ሰጪ የውጭ ኦዱተር ሂሣብ ምርመራ ተግባሩን በሚያካሂዴበት 

ጊዚ፦ 

ሀ) የዘህ አዋጅ፣ ላልች አግባብ ያሊቸው ሕጎች ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት 

የወጡ ዯንቦች ወይም መመሪያዎች ዴንጋጌዎች በከፌተኛ ዯረጃ መጣሳቸውን 

ወይም ያሇመከበራቸውን፤ 

ሇ) በመዴን ሰጪው ወይም በማንኛውም መዴን ሰጪው ዲይሬክተር ወይም 

ሠራተኛ የማጭበርበር ወይም ላሊ እምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ መፇጸሙን፤ 

ሏ) ከወትሮው የተሇየ ወይም ሉዯርስ ይችሊሌ ተብል ባሌተጠበቀ ጉዲት 

ምክንያት የመዴን ሰጪው ካፑታሌ በከፌተኛ መጠን ቀንሶ መዴን ሰጪው 

ዔዲ መክፇሌ የማይችሌበት ወሰን ሊይ የዯረሰ መሆኑን፤  

                                                           
182 ሇ20/81 (2006) አ. 847 አሊማ ተፇፃሚነት አይኖረዉም፡፡ 
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መ) መዴን ሰጪው እንዯ አንዴ ቀጣይ ዴርጅት ሥራውን ሇማካሄዴ ያሇውን 

አቅም የሚጎዲ ወይም ሇመዴን ገቢዎች ወይም ሇላሊ ገንዖብ ጠያቂዎች የተገባ 

ግዳታን መፇፀም የሚያስችሌ በቂ የፊይናንስ አቅም ሉኖረው እንዯማይችሌ 

ከፌተኛ ግምት ሊይ የተዯረሰ እንዯሆነ፤ ወይም 

ሠ) ላልች ከፌተኛ የአሠራር ጉዴሇቶች ወይም ጥፊቶች ተከስተው    

መገኘታቸውን፤ 

 ሲዯርስበት ጉዲዩን ሇብሔራዊ ባንክና ሇሚመሇከታቸው ላልች አካሊት 

 ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

6. ብሔራዊ ባንክ የማንኛውንም መዴን ሰጪ የውጪ ኦዱተር በማንኛውም ግዚ 

በመጥራት መዴን ሰጪውን በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ውይይት ሉያካሂዴ   

ይችሊሌ፡፡ 

32. የአስሉ ምርመራ 

1. የረጅም ጊዚ መዴን ሥራ የሚያካሂዴ ማንኛውም መዴን ሰጪ በመመሪያ 

በሚወሰነው መሠረት በቂ ሌምዴ ያሇው አስሉ መሾም አሇበት፡፡ 

2. የአስሉ ምርመራ ስሇሚዯረግበት ጊዚና ዴግግሞሽ እንዱሁም ሪፕርቱ ሇብሔራዊ 

ባንክ ስሇሚቀርብበት ሁኔታ በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. አስሉው የመዴን ሰጪውን ሥራ በዒሇም አቀፌ ዯረጃ ተቀባይነት ባገኙ የስላት 

መርሆዎችና ይህንኑ በተመሇከተ በሚወጡ መመሪያዎች መሠረት ይገመግማሌ፡፡ 

4. አስሉው የምርመራ ሥራውን በሚያካሂዴበት ጊዚ የመዴን ሰጪውን የፊይናንስ 

አቋም በከፌተኛ ዯረጃ ሉያናጋ የሚችሌ የአሠራር ጉዴሇት ወይም ሁኔታ 

መከሰቱን ሇማመን የሚያስችሇው ምክንያት ሲኖር ይህ ሁኔታ በመዴን ሰጪው 

ዒመታዊ የሂሳብ ሪፕርት ውስጥ ቢካተትም ባይካተትም ሇብሔራዊ ባንክ 

ወዱያውኑ በጽሐፌ ሪፕርት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

5. ብሔራዊ ባንክ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የረጅም ጊዚ መዴን ሥራ የሚያካሂዴ 

መዴን ሰጪ ከሾመው ላሊ አስሉ የመዴን ሰጪውን ሥራ እንዱገመግም ሉሾም 

ይችሊሌ።  

6. አስሉ ማሟሊት ስሇሚገባው የብቃት መመዖኛዎች እንዱሁም የስላት ሥራ 

የሚሠራበት አኳኋን በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሰባት 

መረጃ ስሇመስጠትና በመዴን ሰጪዎች ሊይ ስሇሚካሄዴ ምርመራ  

33. መረጃ ስሇመስጠት 

1. ማንኛውም መዴን ሰጪ በመመሪያ በሚወሰነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ፡- 

ሀ) በሚገባ የተፇረሙ የፊይናንስ መግሇጫዎችንና ላልች ሪፕርቶችን 

ሇዘሁ ዒሊማ በተዖጋጁ ቅጾች፤  

ሇ) ስሇ ሥራ ጉዲዩ ሇባሇአክስዮኖች የሚያቀርበውን ሪፕርት ትክክሇኛ 

ቅጂ፤ እና 

ሏ) የእያንዲንደን ጠቅሊሊ የባሇ አክስዮኖች ስብሰባ ቃሇ-ጉባኤ ትክክሇኛ 

ቅጂ፤ ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም መዴህን ሰጪ፦ 

ሀ) በኦዱተር የተመረመረ እና የስራ እንቅስቃሴውን የሚያሳይ የሂሳብ 

ሚዙንና የትርፌና ኪሳራ መግሇጫዎችን በሁለም የስራ ቦታዎችና 

ቅርንጫፍች ግሌፅ በሆነ ቦታ ዒመቱን ሙለ እንዱታዩ ማዴረግ፤ እና 

ሇ) የሂሳብ ሚዙን፣ የትርፌና ኪሳራ መግሇጫ እና የኦዱተሩን መግሇጫ 

አባሪ በማዴረግ ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዚጣ ሊይ ማሳተም፤ 

  አሇበት፡፡ 

3. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) መሰረት የፊይናንስ መግሇጫዎች ሇህዛብ 

እይታ ዛግጁ የማዴረጉና በጋዚጣ አሳትሞ የማውጣቱ ተግባር 

የባሇአክስዮኖች ዒመታዊ ጉባኤ በተካሄዯበት በሁሇት ሳምንታት ውስጥ 

መፇጸም አሇበት፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ አግባብ አሊቸው ብል የሚያምንባቸው መረጃዎች 

ከመዴን ሰጪዎች መጠየቅና ማግኘት ይችሊሌ፤ ሆኖም  

ሀ) የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎችን ሇማስፇፀም፤ 

ሇ) የመዴን ሰጪዎችን የፊይናንስ ጤናማነት ሇማረጋገጥ፤ 

ሏ) በሕግ ሇተፇቀዯሊቸው ሰዎች፤ 

መ) ብሔራዊ ባንክ ተጠሪ ሇሆነሇት አካሌ፤ 

ሠ) በፌርዴ ቤት ሲታዖዛ፤ ወይም 
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ረ) ኢትዮጵያ የገባችባቸውን ዒሇም አቀፌ ግዳታዎች ሇመወጣት ሲባሌ፤ 

ካሌሆነ በቀር እነዘህ መረጃዎች ሇማንኛውም ሰው ተሊሌፇው 

አይሰጡም፤ 

5. በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት ሇብሔራዊ ባንክ የቀረበው መግሇጫ  

በማናቸውም ሁኔታ ትክክሌ ያሌሆነ ወይም በማናቸውም አኳኋን ጉዴሇት ያሇበት 

መስል ከታየው ብሔራዊ ባንክ፡- 

ሀ) የመግሇጫውን ጉዴሇት ሇማረም ወይም ሇማሟሊት እንዯ አስፇሊጊነቱ 

በኦዱተር ወይም በአስሉ የተረጋገጠ ላሊ ተጨማሪ መረጃ መዴን ሰጪው 

እንዱያቀርብ ሇመጠየቅ፤ ወይም 

ሇ) መዴን ሰጪው ማናቸውንም የሂሳብ መዛገብ፣ ወይም በማዖዡ 

ማስታወቂያው ሊይ የተመሇከተ ላሊ ሠነዴ አቅርቦ እንዱያስመረምር ሉያዛ፤  

  ይችሊሌ፡፡ 

6. የማንኛውም መዴን ሰጪ ዲይሬክተሮች መዴን ሰጪው ሇመዴን ገቢዎችና 

ሇላልች አበዲሪዎች፦ 

ሀ) ያሇበትን ግዳታ መወጣት እንዯማይችሌ፤ ወይም 

ሇ) ክፌያዎችን በወቅቱ መፇፀም ሉሳነው እንዯሚችሌ፤ 

   ሲገምት ሁኔታውን በጋራም ሆነ በተናጠሌ ወዱያውን ሇብሔራዊ ባንክ 

ማሳወቅ አሇባቸው፡፡ 

34. በመዴን ሰጪዎችሊይ ስሇሚዯረግ ምርመራ  

1. ብሔራዊ ባንክ በየጊዚው ወይም በማናቸውም ግዚ ያሇቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ 

በማንኛውም መዴን ሰጪ ሊይ በመዴን ሰጪው ሥራ ቦታ በመገኘት ወይም 

በውጭ ሆኖ ምርመራ ማካሄዴ ወይም እንዱካሄዴ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ሰው በአንዴ መዴን ሰጪ ሊይ ምርመራ ማካሄዴ አስፇሊጊ መሆኑን 

የሚያሳይ በቂ መረጃ አያይዜ ቅሬታ ካቀረበ ብሔራዊ ባንክ ቅሬታ የቀረበበት 

የመዴን ሰጪ በጤናማ ሁኔታ ሊይ መገኘቱንና የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች 

እንዱሁም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችና መመሪያዎች የመዴን ሰጪውን 

የሥራ እንቅስቃሴ በመምራት ሂዯት ውስጥ መከበራቸውን ሇማረጋገጥ በሚስጥር 

ምርመራ ማካሄዴ ወይም እንዱካሄዴ ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

752 

 

3. በመዴን ሰጪዎች ሊይ የሚካሔዴ የምርመራ ሥራ በአንዴ ወይም ከዘያ በሊይ 

በሆኑ በብሔራዊ ባንክ ሰራተኞች ወይም ሇዘህ ዒሊማ ሲባሌ ብሔራዊ ባንክ 

በሚቀጥራቸው ላልች እምነት በሚጣሌባቸውና ብቃት ባሊቸው ሰዎች ሉካሄዴ 

ይችሊሌ፡፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ ምርመራ እንዱያካሄደ የሚመዴባቸው ሰራተኞች ወይም ላልች 

ሰዎች ምርመራውን በሚገባ ሇማካሄዴ ያስፇሌጋለ ብሇው በማመን ሲጠይቁ 

የመዴን ሰጪው የቀዴሞም ሆነ የወቅቱ ዲይሬክተሮች፣ ዋና ስራ አስፇፃሚ፣ 

ከፌተኛ ስራ አስፇፃሚዎች፣ ሰራተኞች ወይም ላልች ወኪልች የመዴን ሰጪው 

ሪከርድች፣ ሃብቶችና የዋስትና ሰነድች እንዱታዩ መፌቀዴና የመዴን ሰጪውን 

ስራ የሚመሇከቱ መረጃዎችን መስጠት አሇባቸው፡፡ 

5. በመዴን ሰጪ ምርመራ ስራ ጊዚ የተሰበሰቡ መረጃዎች ቁጥጥሩን ባካሄደት 

ሰዎች በሚስጥር መጠበቅ አሇባቸው፡፡ 

35. የምርመራ ሪፕርት 

1. የምርመራ የመጨረሻ ሪፕርት ከመዖጋጀቱ በፉት ሇተመርማሪ መዴን ሰጪ 

እንዱዯርሰው ተዯርጎ በሪፕርቱ ሊይ አስተያየቱን እንዱያቀርብ ዔዴሌ 

ይሰጠዋሌ፡፡  

2. ሇብሔራዊ ባንክ የቀረበው የምርመራ ሪፕርት ይዖት፦ 

ሀ) ምርመራውን ባካሄደት ሰዎችና ምርመራው በተዯረገበት መዴን ሰጪ 

ዲይሬክተሮችና ሰራተኞች፤ እና 

ሇ) የዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎችን ሇማስፇፀም ወይም የሕዛብ ጥቅምን ሇማስከበር 

ሲባሌ ካሌሆነ በቀር በብሔራዊ ባንክ፤  

  በሚስጥር መጠበቅ አሇበት፡፡ 

36. የማስተካከያ እርምጃዎች 

በተዯረገው ምርመራ ተመርማሪው መዴን ሰጪ በብሔራዊ ባንክ እምነት አግባብ 

ያሊቸው ሕጎችና መመሪያዎችን ያሌተከተሇ ወይም በተሰጠው የመዴን ስራ ፌቃዴ 

የተመሇከቱትን ግዳታዎች ያሌፇፀመ እንዯሆነ ወይም የመዴን ገቢዎችን ጥቅም 

በሚጎዲ ማናቸውም ተግባር ሊይ ተሰማርቶ ከተገኘ ወይም በመዴን ሰጪው ስራ 

አመራር ሊይ ከባዴ ዴክመት የተከሰተ እንዯሆነ ባንኩ፦ 
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1. ከምርመራው የሚነሱ ወይም የተያያ ማናቸውንም ጉዲዮች በሚመሇከት 

ሇመነጋገር መዴን ሰጪው የባሇአክሲዮኖች ወይም የዲይሬክተሮች ቦርዴ ስብሰባ 

እንዱጠራ ማዖዛ፤ 

2. ስሇሚመረምረው ጉዲይ ማንኛውም የመዴን ሰጪ ዲይሬክተር ወይም ሰራተኛ 

የፅሁፌ መተማመኛ እንዱሰጥ መጠየቅ፤ 

3. አንዴ ወይም ከዘያ በሊይ ኃሊፉዎቹን በመዴን ሰጪው ባሇአክሲዮኖች፣ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ ወይም በቦርደ በተሰየመ ማናቸውም ኮሚቴ ወይም ላሊ 

አካሌ ስብሰባ ሊይ እንዱገኙ ሇመወከሌና አስተያየታቸው በስብሰባዎቹ ሊይ 

እንዱሰማ ዔዴሌ እንዱሰጣቸው ማዖዛ፤ 

4. ተገቢ ሆነው የተገኙ የማስተካከያ እርምጃዎች እንዱወሰደ መዴን ሰጪውን 

በጽሁፌ ማዖዛ፤ 

5. የመዴን ሰጪውን አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ዲይሬክተሮች፣ ዋና ስራ 

አስፇፃሚ ወይም ከፌተኛ ስራ አስፇፃሚዎች ከስራ ማገዴ ወይም ማሰናበት 

ወይም ሇዘሁ ዒሊማ በወጡ መመሪያዎች መሰረት የገንዖብ መቀጫ መወሰን፤ 

6. መዴን ሰጪው አዱስ የመዴን ውልች እንዲይዋዋሌ ማገዴ ወይም ሉያካሂዴ 

በሚችሇው የመዴን ሥራ ዒይነቶች ሊይ ገዯብ መጣሌ፤ 

7. መዴን ሰጪው በተወሰነ ጊዚ ውስጥ ሉሰበስብ በሚችሇው የአረቦን ገቢ መጠን 

ወይም በጠሇፊ መዴን አማካይነት ሇጠሇፊ መዴን ሰጪዎች ሉያስተሊሌፌ በሚችሇው 

የአዯጋ ስጋት ተጋሊጭነት መጠን ሊይ ገዯብ መጣሌ፤ 

8. መዴን ሰጪው ላሊ ተቋም በባሇቤትነት እንዲይዛ መከሌከሌን ጨምሮ ሃብቱን 

በሥራ ሊይ የሚያውሌበትን ሁኔታ መገዯብ፤ 

9. የመዴን ሰጪውን የአክሲዮን ትርፌ ዴርሻ ክፌፌሌ መገዯብ፣ ማዖግየት ወይም 

መከሌከሌ፤ ወይም 

10. መዴን ሰጪው በሞግዘት አስተዲዯር ስር እዱሆን ማዴረግ፤  

  ይችሊሌ፡፡ 
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ክፌሌ ስምንት 

ስሇፇቃዴ ማገዴ ወይም መሠረዛና ስሇሞግዘት አስተዲዯርና መፌረስ 

37. ፇቃዴ የማገዴ ወይም የመሰረዛና በሞግዘት አስተዲዯር ስር የማዋሌ እርምጃ 

የሚያስወስደ ምክንያቶች 

1. ብሔራዊ ባንክ ከሚመሇከቱት ምክንያቶች አንደ ከተከሰተ የማንኛውንም መዴን 

ሰጪ ፇቃዴ በመሰረዛ መዴን ሰጪው በሞግዘት አስተዲዯር ሥር እንዱውሌ 

ያዯርጋሌ፡-  

ሀ) ሇመዴን ሰጪው ፇቃዴ የተሰጠው በከፌተኛ ዯረጃ  የተዙባ መረጃ  ሊይ 

ተመሥርቶ  የሆነ እንዯሆነ፤ 

ሇ) መዴን ሰጪው ፇቃዴ ከተሰጠው ቀን ጀምሮ በአንዴ ዒመት ጊዚ ውስጥ 

ሥራ ያሌጀመረ ወይም ሥራውን ሇአንዴ ዒመት ያቋረጠ እንዯሆነ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ ከሚከተለት ምክንያቶች አንደ ወይም ከዘያ በሊይ በአንዴ 

መዴን ሰጪ መኖራቸውን ሲያምን የመዴን ሰጪውን ፇቃዴ በማገዴ በሞግዘት 

አስተዲዯር ስር እንዱውሌ ማዴረግ ይችሊሌ፡- 

ሀ) መዴን  ሰጪው  ዔዲ  መክፇሌ  የማይችሌበት ወሰን የዯረሰ እንዯሆነ 

ወይም በብሔራዊ ባንክ እምነት መዴን ሰጪው ያሇው ሀብት ሇመዴን 

ገቢዎችና ሇላልች ገንዖብ ጠያቂዎች በቂ ከሇሊ መስጠት የማይችሌ ከሆነ፤ 

ሇ) ህግን በመተሊሇፌ ወይም ጥንቃቄ በጎዯሇው አሠራር ምክንያት ከፌተኛ 

የሀብት ወይም የገቢ መመናመን የተከሠተ እንዯሆነ፤ 

ሏ) መዴን  ሰጪው  ሥራውን  እያካሄዯ  ያሇው በመዴን ገቢዎች ጥቅም ሊይ 

ከፌ ያሇ አዯጋ ሉያስከትሌ በሚችሌ ጤናማ ባሌሆነና ጥንቃቄ በጎዯሇው 

የአሠራር ሁኔታ ከሆነ፤ 

መ) መዴን  ሰጪው  ሆነ  ብል  በብሔራዊ  ባንክ የተጣሇን ማንኛውንም ገዯብ 

የጣሰ እንዯሆነ፤ 

ሠ) መዴን ሰጪው የሂሳብ መዛገቦችን፣ ሠነድችን ወይም ሪኮርድችን ሥሌጣን 

ሇተሰጠው የብሔራዊ ባንክ ተቆጣጣሪ ወይም ወኪሌ ሇቁጥጥር ተግባር 

ሇማቅረብ እምቢተኛ የሆነ እንዯሆነ፤ 
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ረ) መዴን ሰጪው የክፌያ ጊዚያቸው ዯርሶ መከፇሌ የሚገባቸው ግዳታዎችን 

መፇፀም የተሳነው እንዯሆነ ወይም እንዯነዘህ ዒይነት ዔዲዎችን መክፇሌ  

እንዯማይችሌ  በብሔራዊ  ባንክ ሲገመት፤ 

ሰ) መዴን ሰጪው፡- 

1) በብሔራዊ  ባንክ የተወሰነውን  አነስተኛ የካፑታሌ መጠን የማያሟሊ 

ከሆነ፤ 

2) በቂ ካፑታሌ የላሇውና ወዯፉትም ካፑታለን በሚያስፇሌገው መጠን 

ሇመጨመር አቅም እንዯማይኖረው የሚገመት ከሆነ፤ 

3) በብሔራዊ ባንክ ሲታዖዛ ካፑታለን በሚያስፇሌገው በቂ መጠን መጨመር 

ያሌቻሇ እንዯሆነ ወይም ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው የጊዚ ገዯብ ውስጥ 

ካፑታለን መሌሶ ሇመገንባት የሚያስችሌ ተቀባይነት ያሇው ዔቅዴ ያሊቀረበ 

እንዯሆነ፤ ወይም 

4) ሇብሔራዊ ባንክ ቀርቦ ተቀባይነት ያገኘ ካፑታሌን መሌሶ የመገንባት 

ዔቅዴ ተግባራዊ ማዴረግ ያሌቻሇ እንዯሆነ:: 

ሸ) መዴን ሰጪው ተገቢ ያሌሆኑ፣ ሕገወጥ የሆኑ ወይም ጥንቃቄ የጎዯሊቸው 

ተግባራትን በማከናወን የአገሪቱን ወይም የሕዛቡን አጠቃሊይ የኢኮኖሚ 

ጥቅም አዯጋ ሊይ የሚጥለ ፕሉሲዎች የተከተሇ እንዯሆነ፤ 

ቀ) ከብሔራዊ  ባንክ  በቅዴሚያ  የጽሐፌ  ፇቃዴ ሳያገኝ ከላሊ መዴን ሰጪ 

ጋር የተቀሊቀሇ እንዯሆነ፤ 

በ) በብሔራዊ ባንክ የወጡ መስፇርቶችን የሚያሟለ ዲይሬክተሮችን፣ ዋና 

ሥራ አስፇጻሚ ወይም ከፌተኛ ሥራ አስፇጻሚዎችን መሾም ያሌቻሇ 

እንዯሆነ፤ 

ተ) በባሇአክስዮኖች ውሣኔ መዴን ሰጪው በሞግዘት አስተዲዯር ሥር እንዱሆን 

ከተጠየቀ ወይም ከብሔራዊ ባንክ በቅዴሚያ ፇቃዴ በማግኘት ባሇአክስዮኖቹ 

መዴን ሰጪውን ሇማፌረስ የወሰኑ እንዯሆነ፤ 

ቸ) መዴን ሰጪው እንዯ አንዴ ራሱን ችል የሚንቀሳቀስ ሕጋዊ ወይም ነፃ 

ተቋም መቀጠሌ የተሳነው እንዯሆነ፤ 

ነ) መዴን ሰጪው ገንዖቡን ወይም ሃብቱን ወይም ከእነዘህ ማንኛውንም ክፌሌ 

በሕግ የተከሇከሇ ሥራ ሊይ ያዋሇ እንዯሆነ፤ 
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ኘ) መዴን ሰጪው ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሳያገኝ ከመዴን ሥራ ውጭ በላሊ 

ማንኛውም ሥራ ሊይ  የተሠማራ እንዯሆነ ወይም ፇቃዴ ከተሰጠው የመዴን 

ሥራ ዒይነት ላሊ የመዴን ሥራ ሲሠራ ከተገኘ፡፡ 

3. ብሔራዊ ባንክ በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት በማንኛውም 

መዴን ሰጪ ሊይ እርምጃ ሲወስዴ እርምጃውን ከነምክንያቱ ወዱያውኑ ሇመዴን 

ሰጪው በፅሐፌ ማስታወቅ አሇበት፡ 

4. ብሔራዊ ባንክ የማንኛውንም መዴን ሰጪ ፇቃዴ እንዱሰረዛ ሲወስን ፇቃደ 

የተሰረዖበት መዴን ሰጪ ዋና መስሪያ ቤት በሚገኝበት አካባቢ በሰፉው 

በሚሰራጭ ጋዚጣ ውሳኔውን አሳትሞ ያወጣሌ፡፡ 

5. ፇቃዴ የመሰረዛ ውሳኔው በጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ወይም ብሔራዊ ባንክ 

ከሚወስነው ማንኛውም ላሊ ቀን ጀምሮ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

6. ፇቃደ የተሰረዖበት መዴን ሰጪ የፇቃዴ ስረዙው ውሳኔ ተፇፃሚ ከሆነበት ቀን 

ጀምሮ ማንኛውም ዒይነት የመዴን ሥራ መስራት አይችሌም፡፡ 

38. ተፇጻሚነት  የሚኖረው ሕግ 

የባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 592/2000 ከአንቀፅ 34 እስከ 48 የተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች ስሇመዴን ሰጪ በሞግዘት አስተዲዯር ሥር መዋሌና መፌረስም 

ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

ክፌሌ  ዖጠኝ 

በመዴን ረዲቶች፣ በጉዲት አስተካካዮች እና  በአስሉዎች  ሊይ 

ስሇሚዯረግ  ቁጥጥር 

39. የፇቃዴ  አስፇሊጊነት  

1. ማንኛውም ሰው ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ካሌተሰጠው በቀር የመዴን ረዲት ሆኖ 

መሥራት አይችሌም:: 

2. የመዴን ረዲት ሆኖ ሇመሥራት የሚያስችሌ ፇቃዴ ሇማግኘት የሚያስፇሌጉ 

ዛቅተኛ የብቃት መመዖኛ መስፇርቶች በመመሪያ ይወሰናለ:: 

3. የመዴን ረዲት ሆኖ ሇመሥራት የሚቀርብ የፇቃዴ ማመሌከቻ በመመሪያ 

በተወሰነው ቅጽ መሠረት ይቀርባሌ:: 
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4. የመዴን ረዲት ሆኖ ሇመሥራት የፇቃዴ ማመሌከቻ የሚያቀርብ ማንኛውም ሰው 

በብሔራዊ ባንክ የተወሰነውን የሠነዴ ምርመራና የፇቃዴ ክፌያ መክፇሌ 

አሇበት:: 

5. ማንኛውም መዴን ሰጪ ፇቃዴ ያሌተሰጠውን ወይም የተሰጠው ፇቃዴ  

ያሌታዯሰሇትን ወይም የተሰረዖበትን ሰው የመዴን ረዲት ሆኖ እንዱሠራ የፇቀዯ 

ወይም አበሌ እንዱከፇሇው ያዯረገ እንዯሆነ ሕገወጥ ዴርጊት እንዯፇፀመ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

40. የመዴን  ረዲቶች  ፇቃዴ  ዔዴሣት 

የመዴን ረዲቶች ፇቃዴ ስሇሚታዯስበት ሁኔታ በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

41. ፇቃዴ ስሇ ማገዴና  ስሇመሠረዛ 

የመዴን ረዲቶች ሥራቸውን የሚያካሂደበት አኳኋን እንዱሁም ፇቃዲቸውን ሇማገዴ 

ወይም ሇመሠረዛ የሚያበቁ ሁኔታዎች በመመሪያ ይወሠናለ፡፡ 

42. ክሌከሊ  

ማንኛውም የመዴን ወኪሌ ከአንዴ በሊይ ሇሆኑና ተመሣሣይ አብይ የመዴን ሥራ 

ዒይነት ሇሚያካሂደ መዴን ሰጪዎች በወኪሌነት ሉሠራ ወይም ወኪሌ እንዯሆነ 

በማስመሰሌ መቅረብ ወይም በላሊ መንገዴ ሥራውን ሇሕዛብ ማስተዋወቅ 

አይችሌም፡፡ 

43. ጉዲት አስተካካዮች እና አስሉዎች  

1. ማንኛውም ሰው ከብሔራዊ ባንክ ፇቃዴ ሳያገኝ በጉዲት አስተካካይነት ወይም 

በአስሉ ሙያ አገሌግልት ሉሰጥ አይችሌም፡፡ 

2. ሇጉዲት አስተካካዮች እና አስሉዎች ፇቃዴ የሚሰጥበት ሁኔታና የብቃት መመዖኛ 

በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ  አሥር 

ሌዩ ሌዩ  ዴንጋጌዎች 

44. የንግዴ  ሥነ-ምግባር  

መዴን ሰጪዎች የመዴን ሥራ የሚያካሂደበት አኳኋን፣ ሇመዴን ገቢዎችና ሇመዴን 

ረዲቶች የሚኖርባቸው ኃሊፉነቶች፣ የዯንበኞችን ቅሬታ ሇመስማትና መፌትሔ 

ሇመስጠት መዖርጋት የሚገባቸው ሥርዒቶችና ላልች ተመሣሣይ ጉዲዮች በመመሪያ 

ይወሰናለ፡፡ 
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45. ከውጭ አገር መዴን ሰጪዎች ጋር መዋዋሌ የተከሇከሇ ስሇመሆኑ  

1. ብሔራዊ ባንክ በጽሐፌ ካሌፇቀዯ በቀር ውለ የሚፃፌበት ወይም የሚፇረምበት 

ሥፌራ የትም ቢሆን ስሇአዯጋ ወይም ስሇሰው ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ 

ስሇሚገኝ ንብረት ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ሉፇፀም  ሇተገባ ግዳታ ወይም ወዯ 

ኢትዮጵያ ሇሚገቡ ዔቃዎች የሚሰጥ  ማንኛውም  ዒይነት የመዴን ወይም 

የጉዲት ካሣ ውሌ በዘህ አዋጅ መሠረት ፇቃዴ ካሌተሰጠው መዴን ሰጪ ጋር 

መዋዋሌ   አይፇቀዴም፡፡ 

2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ተፇፃሚ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች 

በመመሪያ ሉወሰኑ ይችሊለ፡፡ 

46. መዴን ሰጪው  በሚሰጠው  ብዴርና  የገንዖብ  ዋስትና  ሊይ  ስሇሚጣሌ ገዯብ  

1. በዘህ አዋጅ መሠረት በሚወጡ ዯንቦች ወይም መመሪያዎች በላሊ አኳኋን 

ካሌተዯነገገ በስተቀር መዴን ሰጪው ሇማንኛውም ዲይሬክተር፣ ባሇአክስዮን፣ ዋና 

ሥራ አስፇፃሚ፣ ኦዱተር፣ አስሉ ወይም ሇማንኛውም የመዴን ረዲት ወይም ከነዘህ 

ሰዎች ጋር ግንኙነት ሊሇው ማንኛውም ሰው ሇመዴን ሰጪው ኩባንያ ሰራተኞች 

ሁለ ከተፇቀዯ የሰራተኞች ጥቅማጥቅም በስተቀር ማናቸውንም ዒይነት ብዴር 

ወይም የገንዖብ ዋስትና ሉሰጥ አይችሌም፡፡ ሆኖም ይህ ገዯብ መዴን ሰጪው 

የገባውን የሕይወት መዴን ውሌ ዋጋ መጠን ሳያሌፌ ሇሕይወት  መዴን ገቢዎች  

የሚሰጠውን  ብዴር አይጨምርም፡፡183 

2. ማንኛውም መዴን ሰጪ የራሱን አክስዮን በዋስትና በመያዛ ማናቸውንም 

ዒይነት ብዴር ወይም የገንዖብ ዋስትና ሉሠጥ አይችሌም፡፡ 

47. ከፇቃዴ ማመሌከቻ ጋር  በቀረቡ ዛርዛር  ጉዲዮች ሊይ ስሇሚያጋጥም  ሇውጥ  

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት መዴን ሰጪው ፇቃዴ ሇማግኘት 

ካቀረበው ማመሌከቻ ጋር አባሪ በሆኑት ዛርዛር ጉዲዮች ሊይ ሇውጥ ካጋጠመ 

መዴን ሰጪው ያጋጠመውን ሇውጥ ሙለ ዛርዛር ሇብሔራዊ ባንክ ማቅረብ 

አሇበት፡፡ 

 

 

 
                                                           
183

 በ26/6(2012) አ.1163 አንቀፅ 2(10) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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2. የተዯረገው ሇውጥ የአረቦን ምጣኔን፣ የመዴን ገቢውን ጥቅሞች ወይም መዴን 

ገቢው እንዱያዯርግ የሚጠየቀውን ስምምነት ወይም እንዱገባ የሚጠየቀውን 

ግዳታ የሚነካ ሲሆን በአስሉ ወይም ላሊ አግባብ ባሇው ባሇሙያ የተሰጠ 

የምስክር ወረቀት አብሮ መቅረብ አሇበት፡፡ 

48. የመዴን ሽፊን በደቤ  መስጠት ስሇ መከሌከለ 

1. በከፉሌ ወይም በሙለ በደቤ የተሸጠ የመዴን ፕሉሲ ዋጋ አይኖረውም፡፡ 

2. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ በፋዯራሌ ወይም በክሌሌ መንግስት 

አካሊት ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

3. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ ተፇፃሚ የማይሆንባቸው ተጨማሪ 

ሁኔታዎች በመመሪያ ሉወሰኑ ይችሊለ፡፡ 

49. የዯንበኞችን ማንነት ስሇማወቅ  

መዴን ሰጪዎች የዯንበኞቻቸውን ማንነት በትጋት ተከታትሇው የሚያውቁበትንና 

አጠራጣሪ የሂሳብ እንቅስቃሴዎችን ሪፕርት የሚያዯርጉበትን ሥርዒት ብሔራዊ 

ባንክ በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

50. የመዴን  ሰጪዎችና  የባንኮች ግንኙነት 

1. የመዴን ሽፊን መስጠትን፣ ብዴር መስጠትን፣ ተቀማጭ ገንዖብ መቀበሌንና 

ላልች የመዴንና የባንክ አገሌግልቶች መስጠትን ጨምሮ በመዴን ሰጭዎችና 

በባንኮች መካከሌ የሚዯረጉ የስራ ግንኙነቶች በማናቸውም ረገዴ ከላሊ 

ማንኛውም ሰው ጋር ከሚዯረጉት የስራ ግንኙነቶች ጋር ተመሳሳይ በሆኑ 

ሁኔታዎች መዯረግ    አሇባቸው፡፡ 

2. በመዴን ሰጪዎችና በባንኮች መካከሌ የሚኖረውን የስራ ግንኙነት የሚገ 

ተጨማሪ ሁኔታዎች በመመሪያ ሉወሰኑ ይችሊለ፡፡ 

51. መረጃዎችን እንዱታተሙ ስሇማዴረግ 

ብሔራዊ ባንክ በዘህ አዋጅ መሰረት የቀረበን ወይም የተሰበሰበን ማናቸውንም መረጃ 

ወይም ስታትስቲካዊ አሏዜች በከፉሌም ሆነ በሙለ አግባብ ነው ብል ባመነበት 

አቀራረብና ጊዚ አሳትሞ ሉያወጣ ይችሊሌ፤ ሆኖም የጉዲዩ ይፊ መሆን የፊይናንስ 

ዖርፈን ጤናማነት ሇማጠናከር የሚያስፇሌግ ካሌሆነ በስተቀር የማናቸውም መዴን 

ሰጪ ወይም ዯንበኛ ዛርዛር መረጃ ወይም ስታትስቲካዊ አሃዜች ይፊ ሉያዯርግ     

አይችሌም፡፡ 
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52. የብሔራዊ ባንክ ሰራተኞችና ወኪልች ከግሌ ተጠያቂነት ስሇመጠበቃቸው 

1. ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም ሲባሌ የብሔራዊ ባንክ ሠራተኞችና ወኪልች በቅን 

ሌቦና ሇሚፇፀሙት ማናቸውም ዴርጊት በግሌ ሉጠየቁ አይችለም፡፡ 

2. ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም ሲባሌ ማንኛውም የብሔራዊ ባንክ ሠራተኛ ወይም 

በብሔራዊ ባንክ ሥሌጣን የተሰጠው ላሊ ሰው በቅን ሌቦና በፇፀመው ዴርጊት 

ምክንያት በፌርዴ ቤት የቀረበ ክስ ሇመከሊከሌ የሚያስፇሌገውን ወጪ ጨምሮ 

በላልች ማናቸውም ዔዲዎች ተጠያቂ ቢሆን ብሔራዊ ባንክ ወጪውን ወይም 

ዔዲውን ይሸፌናሌ፡፡ 

53. ስሇ ቁጥጥር አገሌግልት ክፌያ  

1. በብሔራዊ ባንክ ትዔዙዛ በማንኛውም መዴን ሰጪ ሊይ የአስሉ ምዖና፣ ሌዩ 

ምርመራ፣ ሙያዊ ዲሰሳ ወይም ኦዱት ከተካሄዯ ወይም እንዱካሄዴ ከተዯረገ 

ሇሥራው የወጣውን ወጪ ጉዲዩ የሚመሇከተው መዴን ሰጪ እንዱሸፌን ባንኩ 

ሉያዛ ይችሊሌ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ ምርመራ ሇማካሄዴ ያወጣውን ወጪ ሇዘህ ዒሊማ ባወጣው 

መመሪያ መሠረት ምርመራው የተካሄዯበት መዴን ሰጪ እንዱሸፌን ባንኩ ሉያዛ     

ይችሊሌ፡፡ 

54. የጠሇፊ  መዴን  

የጠሇፊ መዴን የሚካሄዴበት ሁኔታና መስፇርት በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

55. የጠሇፊ መዴን ሰጪን ስሇመቆጣጠር 184 

1. ብሔራዊ ባንክ የጠሇፊ መዴን ሰጪን ይቆጣጠራሌ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ የጠሇፊ መዴን ሰጪን ሇመቆጣጠር አስፇሊጊ የሆነ መመሪያ  

ያወጣሌ፡፡ 

3. ከአንቀጽ 6(2-5)፣ 27(3)፣ 34(2)፣39-45፣ 48-50፣ 58 እና 59 (እንዯተሸጋሸገው) 

በስተቀር ሁለም የአዋጁ ዴንጋጌዎች በጠሇፊ መዴን ሰጪ ሊይ ተፇጻሚ 

ይሆናለ፡፡ 

 

  
                                                           
184

 በ26/6(2012) አ.1163 አንቀፅ 2(11) መሰረት ከአዋጁ አንቀጽ 54 ቀጥል አዱስ አንቀጽ 55፣ 56፣ 57፣ 58፣ 
59፣ 60 ተጨምረው ከአንቀጽ 55 እስከ 60 ያለት እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከአንቀጽ 61 እስከ 66 ሆነው 
ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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56. በዱጅታሌ ዖዳዎች የመዴን አገሌግልት ስሇመስጠት 

በዱጅታሌ ዖዳዎች የመዴን አገሌግልት ስሇሚሰጥበት ሁኔታ ብሔራዊ ባንክ 

በመመሪያ ይወስናሌ፡፡ 

57. የማስታወቂያ ይዖትን ስሇመቆጣጠር  

ማናቸውም መዴን ሰጪ በማናቸውም ጊዚ በብሔራዊ ባንክ እምነት ሏሰተኛ፣ 

አሳሳች፣ አዯናገሪ ወይም የላሊውን ጥቅም የሚጎዲ የተከፇሇበትን የሬዱዮ ወይም 

የቴላቪዥን  ማስታወቂያ፣ ፕስተር፣ ቢሌቦርዴ፣ በራሪ ወረቀት፣ ሰርኩሊር ወይም ላሊ 

ሰነዴ እና የተከፇሇበትን የጋዚጣ እና የመጽሄት ማስታወቂያ አውጥቶ ቢገኝ መዴን 

ሰጪው ማስታወቂያውን እንዱያቋርጥ፣ እንዱያሻሽሌ ወይም ከማስተዋወቅ 

እንዱቆጠብ ብሔራዊ  ባንክ ሉያዖው ይችሊሌ፡፡  

58. የኢንሹራንስ መግቢያ ዋጋ  (ፔሪሚየም) ስሇመወሰን 

ብሔራዊ ባንከ ዛቅተኛ የኢንሹራንስ መግቢያ ዋጋ ሇመወሰን ይችሊሌ፡፡ ዛቅተኛ 

የኢንሹራንስ መግቢያ ዋጋ ስሇሚወሰንበት ሁኔታ በመመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

59. የመዴን አገሌግልት ተጠቃሚዎች መብት ጥበቃ  

የመዴን አገሌግልት ተጠቃሚዎችን መብት እና ጥቅም ሇማስከበር የሚያስችሌ 

መመሪያ ብሔራዊ ባንክ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

60. ስሇታካፈሌ መዴን ሰጪ ኩባንያ ፇቃዴ ስሇመስጠት እና ሰሇመቆጣጠር  

1. በአዋጁ የመዴን ሥራን ሇመሥራት እና ሇመቆጣጠር የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች እና 

መመሪያዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ብሔራዊ ባንክ የታካፈሌ መዴን ሥራ 

ሇሚሰራ መዴን ሰጪ ፇቃዴ ስሇሚሰጥበት እና ቁጥጥር ስሇሚያካሄዴበት ሁኔታ 

ተጨማሪ ግዳታዎችን ሇመዯንገግ መመሪያዎችን ያወጣሌ፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ብሔራዊ ባንክ 

ከመዯበኛው የመዴን ሥራ ጋር የታካፈሌ አገሌግልት የሚሰጥበትን ሁኔታ 

ሇመቆጣጠር መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

61. የመረጃ  መጋራት ስርዒት  

ብሔራዊ ባንክ መዴን ሰጪዎች መረጃ የሚሇዋወጡበት ሥርዒት አዯረጃጀትን፣ 

አሠራሩንና ወጪ የሚጋሩበትን ሁኔታ በተመሇከተ በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 
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62. መዴን  ሰጪዎች ስሇሚይዝቸው  መዛገቦች  

በመዴን ሰጪዎች መያዛ የሚገባቸው የመዛገብ ዒይነቶችና በመዛገቦቹ ውስጥ 

መመዛገብ የሚገባቸው መረጃዎች በመመሪያ ይወሰናለ፡፡ 

63. ቅጣት  

በወንጀሌ ህጉ የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በስተቀር፡- 

1. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገውን የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው 

ከአስር እስከ አስራ አምስት ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራትና የጥፊት ዴርጊቱ 

ሇቀጠሇበት ሇእያንዲንደ ቀን በብር 20,000 መቀጫ ይቀጣሌ፤ 

2. በዘህ አዋጅ አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ (4) የተዖረዖሩትን ሠነድች እንዱያቀርብ 

በብሔራዊ ባንክ ተጠይቆ ያሊቀረበ ወይም እምቢተኛ የሆነ ማንኛውም ሰው 

ከሰባት እስከ አስር ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራትና ከብር 50,000 እስከ ብር 

100,000 በሚዯርስ መቀጮ ይቀጣሌ፤ 

3. በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ወይም (2) የተመሇከተው ጥፊት የተፇፀመው 

በሕግ የሰውነት መብት በተሰጠው ዴርጅት ከሆነ የእስራት ቅጣቱ ተፇፃሚ 

የሚሆነው ዴርጅቱን በኃሊፉነት በሚመራው ሰው ሊይ ይሆናሌ፡፡ 

4. የዘህን አዋጅ አንቀፅ 16 ንዐስ አንቀፅ (1) ወይም (2) ወይም አንቀፅ 17 

ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ማንኛውም ሰው ከአስር እስከ አስራ አምስት ዒመት 

በሚዯርስ ጽኑ እስራትና ከብር 50,000 እስከ ብር 100,000 በሚዯርስ መቀጫ 

ይቀጣሌ፡፡ 

5. የዘህን አዋጅ አንቀፅ 33 ንዐስ አንቀፅ (6) ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ማንኛውም 

የመዴን ሰጪ ዲይሬክተር ከሰባት እስከ አስር ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራትና 

ከብር 50,000 እስከ ብር 100,000 በሚዯርስ መቀጫ ይቀጣሌ፡፡  

6. ማንኛውም የመዴን ሰጪ ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ፦ 

ሀ) ማንኛውም ኦዱተር በዘህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት የተጣለበትን 

ግዳታዎች መፇፀም እንዲይችሌ ወይም በብሔራዊ ባንክ ሥሌጣን የተሰጠው 

ተቆጣጣሪ በመዴን ሰጪው ሊይ ተገቢውን ቁጥጥር እንዲያካሑዴ እንቅፊት 

ከሆነ፤ 
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ሇ) ሇማታሇሌ በማሰብ የሏሰት ወይም አሳሳች መግሇጫ የሰጠ ወይም በመዴን 

ሰጪው መዛገብ፣ ሂሳብ፣ ሪፕርት ወይም መግሇጫ ውስጥ የመዖገበ እንዯሆነ 

ወይም መመዛገብ የነበረበትን መግሇጫ ወይም መረጃ ሳይመዖግብ የቀረ 

እንዯሆነ፤ ወይም 

ሏ) መዴን ሰጪው ዔዲ መክፇሌ በማይቻሌበት ወሰን ሊይ መሆኑን እያወቀ 

ወይም ማወቅ ሲገባው የመዴን ውሇታ የተዋዋሇ ወይም ላሊ ሰው እንዱዋዋሌ 

ያዖዖ ወይም የፇቀዯ እንዯሆነ፤ 

 ከአስር እስከ አስራ አምስት ዒመት በሚዯርስ ጽኑ እስራትና ከብር 50,000 እስከ 

 100,000 በሚዯርስ መቀጫ ይቀጣሌ፡፡ 

7. ማንኛውም ሰው የዘህን አዋጅ ላልች ዴንጋጌዎች ወይም ይህን አዋጅ 

ሇማስፇፀም የወጡ ዯንቦችን ወይም መመሪያዎችን የተሊሇፇ ወይም 

አፇፃፀማቸውን ያሰናከሇ እንዯሆነ እስከ ሶስት ዒመት በሚዯርስ እስራትና እስከ 

ብር 10,000 በሚዯርስ መቀጫ ይቀጣሌ፡፡ 

64. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. ብሔራዊ ባንክ ይህን አዋጅና በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት የወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

65. የተሻሩና ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች 

1. የመዴን ስራ ስሇመፌቀዴና ስሇመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 86/1996 በዘህ 

አዋጅ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ከዘህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የአሰራር ሌምዴ በዘህ 

አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡ 

3. የዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በንግዴ ህግ፣ 

በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች አዋጅ ወይም አግባብ ባሊቸው ላልች ህጎች 

መሰረት ሉፇፀሙ የሚገባቸው ግዳታዎች ይህ አዋጅ መዴን ሰጪዎችን ነፃ 

አያዯርጋቸውም፡፡ 
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66. አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡ 

 

አዱስ አበባ ነሏሴ 16 ቀን 2004 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯ ጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዛዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 799/2005 

ስሇተሽከርካሪ አዯጋ የሶስተኛ ወገን መዴን የወጣ አዋጅ 

በተሽከርካሪ ምክንያት እየዯረሰ ያሇው አዯጋ በየጊዚው እየጨመረ በመምጣት ሊይ በመሆኑ፤ 

በተሽከርካሪ አዯጋ ምክንያት የሚዯርሰው የሰው ሞት፣ የአካሌ ጉዲትና የንብረት ኪሣራ 

ማህበራዊ ችግር የሚያስከትሌ በመሆኑ፤ 

የተሽከርካሪ አዯጋ ተጎጂዎች አስቸኳይ የህክምና አገሌግልት የሚያገኙበትን ስርዒት 

ማመቻቸትና የተሽከርካሪ ባሇንብረቶች የተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን ሽፊን 

እንዱኖራቸው ማዴረግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በነባሩ የተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን አዋጅ አፇፃፀም የተሇዩ ችግሮችና 

ያሌተካተቱ ጉዲዮች በመኖራቸው እነዘህን እና ላልች ተያያዥ ዴንጋጌዎችን ያካተተ ህግ 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዔስ 

ይህ አዋጅ “የተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን አዋጅ ቁጥር 799/2005” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ 

በዘህ አዋጅ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፡- 

1. “የመዴን ምስክር ወረቀት” ማሇት የተሽከርካሪ ባሇንብረት ወይም ህጋዊ ግዳታ 

ያሇበት ላሊ ሰው ተሽከርካሪው በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርሰው አዯጋ በዘህ 

አዋጅ መሠረት መዴን የገባሇት መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነዴ ነው፤ 

2. “የመዴን ኩባንያ” ማሇት አግባብ ባሇው ሕግ በተዯነገገው መሠረት ጠቅሊሊ 

የመዴን ሥራ ሇማካሄዴ ፇቃዴ የተሰጠው ኩባንያ ነው፤ 

3. “መዴን ገቢ” ማሇት ተሽከርካሪ በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርሰው አዯጋ በዘህ 

አዋጅ መሠረት መዴን የተሰጠው ማንኛውም ሰው ነው፤ 
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4. “መዴን ሰጭ” ማሇት ተሽከርካሪ በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርስው አዯጋ በዘህ 

አዋጅ መሰረት ተገቢውን የመዴን ሽፊን የሰጠ የመዴን ኩባንያ ነው፤ 

5. “ተሽከርካሪ” ማሇት ከአካሌ ጉዲተኛ ተሽከርካሪ ሠረገሊና ከብስክላት በስተቀር 

በመንገዴ ሊይ በመንኮራኩር የሚሄዴ ማንኛውም ዒይነት የባሇሞተር 

ተሽከርካሪ፣ ግማሽ ተሳቢ ወይም ተሳቢ ነው፤ 

6. “ባሇሞተር ተሽከርካሪ” ማሇት በመካኒካሌ ወይም በኤላክትሪክ ኃይሌ በመንገዴ 

ሊይ እየተንቀሳቀሰ የሚሄዴ ተሽከርካሪ ነው፤ 

7. “ተሳቢ” ወይም “ግማሽ ተሳቢ” ማሇት ሇራሱ የተሇየ የሞተር ኃይሌ የላሇው 

ጎታች በሆነ በላሊ ባሇሞተር ተሽከርካሪ ሊይ ሉቀጠሌና ሉጎተት የሚችሌ 

ተሽከርካሪ ነው፤ 

8. “የመዴን ፕሉሲ” ማሇት የመዴን ገቢው ተሽከርካሪ በሦስተኛ ወገን ሊይ 

ሇሚያዯርሰው የሞት አዯጋ፣ የአካሌ ጉዲት ወይም የንብረት ኪሣራ ካሣ 

ሇመክፇሌ እና የአስቸኳይ የህክምና አገሌግልት ክፌያን ሇመፇጸም መዴን 

ሰጪው ውሇታ የሚገባበት ሰነዴ ነው፤ 

9. “መንገዴ” ማሇት ማናቸውም አውራ ጎዲና፣ የከተማ ወይም የገጠር መንገዴ፣ 

የተሽከርካሪዎች ማቆሚያ ወይም ማራገፉያና መጫኛ፣ ዴሌዴይ ወይም 

ተሽከርካሪ የሚጠቀምበት ማናቸውም ላሊ መተሊሇፉያ ነው፤ 

10.  “ሦስተኛ ወገን” ማሇት በመዴን ፕሉሲ መሠረት ኃሊፉነት ያስከተሇ 

የተሽከርካሪ አዯጋ በዯረሰ ጊዚ ከመዴን ገቢው፣ ከመዴን ገቢው ቤተሰብ፣ 

ከአሽከርካሪው ወይም ከመዴን ገቢው ተቀጣሪ ሰራተኛ በስተቀር የመዴን 

ፕሉሲው ተፇፃሚነት የሚመሇከተው ማንኛውም ላሊ ሰው ነው፤ 

11.  “ቢጫ ካርዴ” ማሇት የተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴንን በሚመሇከት 

በምስራቅና ዯቡባዊ አፌሪካ የጋራ ገበያ አባሌ አገሮች በተፇረመው ፔሮቶኮሌ 

መሠረት የሚሰጥ ካሣ ሇመክፇሌ የሚያስችሌ የምስክር ወረቀት ነው፤ 

12.  “ሚኒስቴር” ማሇት የትራንስፕርት ሚኒስቴር ነው፤ 

13.  “ቤተስብ” ማሇት የመዴን ገቢው የትዲር ጓዯኛ፣ ሌጅ፣ አባት፣ እናት ወይም 

መዴን ገቢው የሚያስተዲዴረው ማንኛውም ሰው ነው፤ 
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14.  “የአረቦን ተመን” ማሇት በመንግስት የሚወሰንና በዘህ አዋጅ የተዯነገገውን 

የመዴን ፕሉሲ ሇመግዙት በመዴን ገቢው ሇመዴን ሰጪው የሚፇፀም ክፌያ 

ነው፤ 

15.  “የፇንዴ ተመን” ማሇት በመንግሥት ተወስኖ ከሚሰበሰበው አረቦን ተመን ሊይ 

ተጨማሪ በመቶኛ ወይም በላሊ አግባብ በማስሊት ሇመዴን ፇንደ ገቢ የሚሆን 

የገንዖብ መጠን ነው፤ 

16.  “አስቸኳይ የህክምና አገሌግልት” ማሇት በመንገዴ ሊይ በዯረሰ የተሽከርካሪ 

አዯጋ ምክንያት የተጏዲ በአዯጋው ቦታ፣ ወዯ ሕክምና ተቋም በሚጓጓዛበት 

ወቅት እና በሕክምና ተቋሙ ዴንገተኛ ክፌሌ ውስጥ የሚሰጥ የሕክምና 

አገሌግልት ነው፤ 

17.  “ካሣ” ማሇት እንዯ አግባብነቱ በመዴን ሰጪው ኩባንያ ወይም በኤጀንሲው 

ሇተሽከርካሪ አዯጋ ተጎጂው የሚከፇሌ ክፌያ ነው፤ 

18.  “የአካሌ ጉዲት” ማሇት በተሽከርካሪ አዯጋ የዯረሰበት ግሇሰብ በአካለ ወይም 

በአካለ ማንኛውም ክፌሌ ተፇጥሯዊ እንቅስቃሴ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ሲሆን 

ጊዚያዊ፣ ከፉሌ ቋሚ ወይም ሙለ ቋሚ የአካሌ ጉዲትን ያካትታሌ፣ 

19.  “ኤጀንሲ” ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ የሚቋቋመው የመዴን ፇንዴ 

አስተዲዯር ኤጀንሲ ነው፤ 

20.  “ቦርዴ” ማሇት የኤጀንሲው ቦርዴ ነው፤ 

21.  “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

22.  ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው የሴትንም ያካትታሌ፡፡ 

3. የሦስተኛ ወገን መዴን ሽፊን አስፇሊጊነት 

1. ማንኛውም ሰው ተሽከርካሪው በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርሰው አዯጋ የጸና 

የመዴን ሽፊን ሳይኖረው ተሽከርካሪውን በመንገዴ ሊይ መንዲት፣ መጠቀም 

ወይም ላሊ ሰው እንዱነዲ ወይም እንዱጠቀም ማዴረግ ወይም መፌቀዴ 

አይችሌም። 
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2. የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም ሚኒስቴሩ የመዴን ሽፊን 

ሳይኖራቸው በመንገዴ ሊይ ሉነደ ወይም ጥቅም ሊይ ሉውለ የሚችለ 

ተሽከርካሪዎችን ሉወስን ይችሊሌ፣ ተጎጂዎች የጉዲት ካሣ የሚያገኙበትን 

የአፇጻጸም መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የመዴን ፕሉሲ 

4. የሶስተኛ ወገን መዴን ፕሉሲ ስሇመስጠት  

1. የተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን ፕሉሲ ሉሰጥ የሚችሇው በመዴን 

ኩባንያዎች ነው፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰጠ የመዴን ፕሉሲ መዴን 

የተገባሇት ተሽከርካሪ ሇሚያዯርሰው የሰው ሞት፣ የአካሌ ጉዲትና የንብረት 

ኪሳራ መከፇሌ የሚገባውን ካሣና የአስቸኳይ የህክምና አገሌግልት ወጪን 

የሚሸፌን መሆን አሇበት፡፡ 

3. ጠቅሊሊ የመዴን ሽፊን የሚሰጥ የመዴን ኩባንያ በዘህ አዋጅ የተዯነገገውን 

የተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን ፕሉሲ የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡  

4. ሇተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን የመዴን ፕሉሲ የሚከፇሇው የአረቦን ተመን 

ኤጀንሲው በሚያቀርበው ጥናት ሊይ ተመስርቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ይወሰናሌ፡፡ 

5.  የዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) ዴንጋጌ ቢኖርም ተዯጋጋሚ የተሽከርካሪ 

አዯጋ የሚያዯርሱ መዴን ገቢዎችን እና አሽከርካሪዎችን በተመሇከተ መወሰዴ 

ስሊሇበት እርምጃ ኤጀንሲው በሚያዯርገው ጥናት ሊይ ተመስርቶ ሚኒስቴሩ 

መመሪያ ያወጣሌ። 

5. በመዴን ፕሉሲ ተፇጻሚነት ሊይ ስሇሚዯረጉ ገዯቦች  

በዘህ አዋጅ መሠረት የሚሰጥ የመዴን ምስክር ወረቀት ቀጥል የተመሇከቱትን 

ምክንያት በማዴረግ ጉዲት ሇዯረሰበት ሰው መዴን ሰጭው ካሣ እንዲይከፌሌ 

ሇመገዯብ አያስችለትም፡- 

1. ተሽከርካሪውን የሚያንቀሳቅሰውን ሰው ዔዴሜ ወይም የአካሌ ወይም የአእምሮ 

ሁኔታ፤ 

2. የተሽከርካሪውን ሁኔታ፣ የፇረስ ጉሌበት፣ የሲሉንዯር ችልታ ወይም ዋጋ፤ 
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3. ተሽከርካሪው የሚይዖውን ሰው ብዙት፣ የሚጫነውን ዔቃ ክብዯት ወይም አካሊዊ 

ባህሪ ወይም ሌዩ መሣሪያ፤ ወይም 

4. ተሽከርካሪው በአገሌግልት ሊይ የሚውሌበትን ጊዚ ወይም አካባቢ፡፡  

6. የመዴን ፕሉሲ የውሌ ሁኔታዎች 

1. በመዴን ፕሉሲው ውስጥ፡-  

ሀ) ፕሉሲው ተጠያቂነትን አያስከትሌም የሚሌ፤ ወይም 

ሇ) በፕሉሲው መሠረት ሇካሣ ክፌያ ጥያቄ መነሻ የሚሆነው ክስተት ከዯረሰ   

በኋሊ የተወሰነ ዴርጊት ከተፇጸመ ወይም ሳይፇጸም ከቀረ ኃሊፉነቱ ቀሪ 

ይሆናሌ የሚሌ፤  

የውሌ ሁኔታ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው በመዴን ፕሉሲው መሠረት መዴን 

ሰጭው ሇሦስተኛ ወገን እንዱከፌሌ የሚዯረገው ካሣ መዴን ገቢው መሌሶ 

ሇመዴን ሰጭው እንዱከፌሌ ሇማዴረግ የሚዯነግገውን የውሌ ሁኔታ የሚሽር 

አይሆንም። 

7. በመዴን ፕሉሲ ስሇማይሸፇኑ ሁኔታዎች  

የተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን ፕሉሲ የሚከተለትን በሚመሇከት ተፇጻሚ 

ሉሆን አይችሌም፡- 

1. በመዴን ገቢው ወይም ቤተሰቡ ሊይ የሚዯርሰውን የሞት አዯጋ ወይም የአካሌ 

ጉዲት ወይም የንብረት ጉዲት፤ 

2. በመዴን ገቢው ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው በሥራው ሊይ የሚዯርስ የግጭት አዯጋ 

ወይም የሞት አዯጋ ወይም የአካሌ ጉዲት ወይም የንብረት ጉዲት፤ 

3. መዴን በተገባሇት ተሽከርካሪ ሊይ የሚዯርሰውን ጉዲት፤ 

4. መዴን በተገባሇት ተሽከርካሪ ሊይ በኪራይ ወይም በክፌያ በሚጓጓዛ ንብረት ሊይ 

የሚዯርስ ጉዲት የሚያስከትሇውን ሃሊፉነት፤ 

5. ማንኛውም በመዴን ፕሉሲ ሽፊን የተሰጠው የመዴን ገቢ የግሌ ንብረት ወይም 

በርሱ ቁጥጥር ወይም ሃሊፉነት ወይም በአዯራ የሚገኝ ንብረት ሊይ የሚዯርስ 

ጉዲት፤ 

6. ከኢትዮጵያ ግዙት ክሌሌ ውጪ የዯረሰ የተሽከርካሪ አዯጋ ተከትል የመጣ 

ሃሊፉነት፡፡ 
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8. ክሌከሊ 

ማንኛውም ሰው የተሽከርካሪ መዴን ፕሉሲ ሇማግኘት ሲሌ የፕሉሲውን ተፇጻሚነት 

ሉያስቀር የሚችሌ ሀሰተኛ መግሇጫ መስጠት ወይም በፕሉሲው ሊይ ያሇውን 

መብት ሉያስቀር የሚችሌ ማናቸውንም ዴርጊት መፇጸም አይችሌም። 

ክፌሌ ሶስት 

ስሇመዴን ምስክር ወረቀት 

9. የመዴን ምስክር ወረቀት ስሇመስጠት 

1. የመዴን ኩባንያ ሇመዴን ገቢው የመዴን ፕሉሲ በሚሰጥበት ጊዚ የመዴን 

ምስክር ወረቀትም አብሮ መስጠት አሇበት፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚሰጥ የመዴን ምስክር ወረቀት፡- 

ሀ) የመዴን ገቢውን ስምና አዴራሻ፤ 

ሇ) የተሽከርካሪውን የሠላዲ፣ የሞተርና የሻሲ ቁጥሮች፤ 

ሏ) የመዴን ፕሉሲው የሚጀምርበትና የሚያበቃበት ጊዚ፤ 

መ) የመዴን ፕሉሲው የተሰጠባቸውን ሁኔታዎች፤ 

ሠ) በመዴን ፕሉሲው ተጠቃሚ የሚሆኑትን ሰዎች ወይም ወገኖች፤ እና 

ረ) የመዴን ሰጭውን ስምና አዴራሻ፤  

   መያዛ አሇበት፡፡ 

3. በመዴን ምስክር ወረቀቱ ሊይ መዴን ሰጭውን የምስክር ወረቀቱ የተሰጠበት 

የመዴን ፕሉሲ በዘህ አዋጅ የተዯነገጉትን መስፇርቶች የሚያሟሊ መሆኑን 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

4. የመዴን ሽፊን ውሌ ሲቋረጥ ወይም የውሌ ዖመኑ ሲያሌቅ መዴን ገቢው 

የመዴን ምስክር ወረቀቱንና የመዴን ተሇጣፉውን ወዱያውኑ ሇመዴን ሰጭው 

መመሇስ አሇበት፡፡ 

10. የመዴን ምስክር ወረቀት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዚ  

1. በዘህ አዋጅ አንቀጽ 9 መሠረት የተሰጠ የመዴን ምስክር ወረቀት ከተሰጠበት 

ቀን ጀምሮ ከአንዴ ዒመት ሊሊነሰ ጊዚ የሚፀና መሆን አሇበት፡፡  
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም በበቂ ምክንያት ከአንዴ 

ዒመት ሊነሰ ጊዚ ሇሚሰጥ የመዴን ፕሉሲ የውሌ ዖመኑን መሰረት ያዯረገ 

የመዴን ምስክር ወረቀት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ አፇጻጸሙን እንዯአስፇሊጊነቱ 

ኤጀንሲው በሚያቀርበው የውሳኔ ሃሳብ ሊይ ተመስርቶ ሚኒስቴሩ በመመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

11. መረጃ ስሇመስጠት  

1. መዴን ገቢው የጉዲት ካሣ እንዱከፇሇው መብት ባሇው ሰው ወይም በእርሱ ስም 

ጥያቄ ሲቀርብሇት፡-  

ሀ) ተሽከርካሪው መዴን ያሇው መሆኑን ወይም አሇመሆኑን፤ እና 

ሇ) በዘህ አዋጅ አንቀጽ 9 መሠረት በተሰጠው የመዴን ምስክር ወረቀት ሊይ 

የተመሇከቱትን ሁኔታዎች፤ 

በመግሇጽ መረጃ መስጠት አሇበት፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ መዴን ሰጭው 

ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት አስፇሊጊውን መረጃ ሇኤጀንሲው 

የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡   

3. በማንኛውም የህግ አስከባሪ አካሌ ወይም  የህክምና ተቋም የመዴን ሰጭው 

በሰጠው የመዴን ምስክር ወረቀት ሊይ ሇሚያቀርብሇት ጥያቄ ተገቢውን መረጃ 

ከ24 ሰዒት ባሌበሇጠ ጊዚ የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡   

12. ስሇመዴን ተሇጣፉ ምሌክት  

1. ማንኛውም መዴን ሰጪ የመዴን ተሇጣፉ ምሌክት ተናባቢ ከሆነው ምስክር 

ወረቀት ጋር ሇመዴን ገቢው መስጠት አሇበት፡፡  

2. ከፉት ሇፉት የንፊስ መከሊከያ መስታወት ሊሇው ተሽከርካሪ የተሰጠው የመዴን 

ተሇጣፉ ምሌክት ሙለ ሇሙለ በግሌፅ እንዯሚታይ ሆኖ በዘሁ መስታወት ሊይ 

መሇጠፌ አሇበት፡፡  

3. ሇተሳቢ ወይም የንፊስ መከሊከያ መስታወት ሇላሇው ተሽከርካሪ የተሰጠ የመዴን 

ተሇጣፉ ምሌክት ሁሌጊዚም ተሽከርካሪዉን በሚነዲው ሰው እጅ መቀመጥ 

አሇበት፡፡ 
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13. የመዴን ተሇጣፉ ምሌክት አሇመያዛ ወይም አሇመኖር  

1. የመዴን ተሇጣፉ ምሌክት አሇመያዛ ተሽከርካሪው የመዴን ሽፊን እንዯላሇው 

ስሇሚያስቆጥረው የመዴን ምስክር ወረቀት እስኪመጣ ዴረስ ፕሉስ እንዱህ 

ያሇውን ተሽከርካሪ ይዜ የማቆየት ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

2. ወቅታዊ የሆነ የመዴን ተሇጣፉ ምሌክት አሇመኖር ተሽከርካሪው በመንገዴ ሊይ 

ሲነዲ ወይም ጥቅም ሊይ ሲውሌ የፀና የመዴን ፕሉሲ የላሇው መሆኑን 

ስሇሚጠቁም ተገቢው የመዴን ምስክር ወረቀት እስካሌቀረበ ዴረስ እንዯሁኔታው 

የተሽከርካሪው ባሇቤት ወይም በህግ ሃሊፉነት ያሇበት ወገን ወይም ተሽከርካሪው 

በመንገዴ ሊይ እንዱነዲ ወይም ጥቅም ሊይ እንዱውሌ ያዯረገ ወይም የፇቀዯ 

ወይም ተሽከርካሪውን ሲነዲ ወይም ሲጠቀም የነበረ ሰው የዘህን አዋጅ 

ዴንጋጌዎች እንዯተሊሇፇ ይቆጠራሌ። 

14.  ምትክ ስሇመስጠት  

የመዴን ምስክር ወረቀት ወይም የመዴን ተሇጣፉ ምሌክት ቢጠፊ ወይም ቢበሊሽ 

መዴን ገቢው ይህንኑ ገሌጾ ሲጠይቅ መዴን ሰጭው ምትክ መስጠት አሇበት፡፡ 

ክፌሌ አራት 

በመዴን የመሸፇን ሃሊፉነት 

15.  የመዴን ገቢው ግዳታዎች 

መዴን ገቢው ከሚከተለት ምክንያቶች የሚመነጩ ሀሊፉነቶች በሚገባው መዴን 

እንዱሸፇኑ የማዴረግ ግዳታ ይኖርበታሌ፡- 

1. መዴን የተገባሇት ተሽከርካሪ የሚያዯርሰው ግጭት፣ የእሳት ቃጠል ወይም 

ፌንዲታ፤ 

2. የተሽከርካሪው ጭነት፣ አካሌ ወይም የሚገሇገሌበት መሣሪያ ወዴቆ 

የሚያዯርሰው ጉዲት፤ እና 

3. ከተሽከርካሪው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዜ የሚዯርስ ማንኛውም ጉዲት፡፡ 

16.  የሃሊፉነት መጠን  

1. በሦስተኛ ወገን የተሽከርካሪ አዯጋ መዴን ፕሉሲ የሚሸፇነው የካሣ መጠን፡- 

ሀ) በአንዴ ሰው ሊይ ሇሚዯርስ የሞት አዯጋ ከብር 5,000 ያሳነሰና ከብር 

40,000 ያሌበሇጠ፣ 

ሇ) በአንዴ ሰው ሊይ ሇሚዯርስ የአካሌ ጉዲት ከብር 40,000 ያሌበሇጠ፡፡ 
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ሏ) በንብረት ሊይ ሇሚዯርስ ኪሳራ ከብር 100,000 ያሌበሇጠ መሆን አሇበት፡፡ 

2. ሇህክምና እና ላልች ከጉዲቱ ጋር ተያያዥነት ኖሯቸው አግባብ ባሇው ህግ 

መሠረት ሇሚከፇሌ ካሣ የተፇፀመ ወጪ ተጎጂው ቋሚ የአካሌ ጉዲት ወይም 

ሞት ሲዯርስበት ከሚከፇሇው የካሣ መጠን ሊይ የሚታሰብ ይሆናሌ፡፡ 

3. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተወሰነው መጠን በሊይ ካሣ ሉከፇሇኝ ይገባሌ 

የሚሌ ሰው ይህንኑ ተጨማሪ ክፌያ መዴን ገቢው ወይም በህግ ሃሊፉነት 

የተጣሇበት አካሌ እንዱከፌሇው አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የመጠየቅ መብቱ 

የተጠበቀ ነው፡፡ 

4. በማንኛውም ተሽከርካሪ የዯረሰ ቋሚ የአካሌ ጉዲት መጠን በህክምና ቦርዴ 

መረጋገጥ ይችሊሌ። 

5. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን የሃሊፉነት መጠን የሚኒስትሮች 

ምክር ቤት የማሻሻሌ ሥሌጣን በዘህ አዋጅ ተሰጥቶታሌ። 

17.  አዯጋን ስሇማስታወቅና ስሇካሳ ክፌያ ጥያቄ 

1. ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ካሌኖረ በስተቀር መዴን ገቢው መዴን የተገባሇት 

ተሽከርካሪ አዯጋ ማዴረሱን ወዱያውኑ ወይም ቢዖገይ በ10 ቀን ውስጥ ሇመዴን 

ሰጭው ማስታወቅ አሇበት፡፡ 

2. ካሣ የመጠየቅ መብት ያሇው ማንኛውም ሦስተኛ ወገን ካለት ማስረጃዎች ጋር 

የካሣ ጥያቄውን ሇመዴን ሰጭው በቀጥታ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

18.  የፌርዴ ቤት ውሳኔን ስሇመፇጸም 

1. በመዴን ፕሉሲ የተሸፇነ ኃሊፉነትን በሚመሇከት በመዴን ገቢው ሊይ የተሰጠ 

የፌርዴ ቤት ውሳኔ ሲኖር መዴን ሰጭው በፕሉሲው ሊይ ያሇበትን ተጠያቂነት 

ሇማስቀረት ወይም ሇመሰረዛ መብት ቢኖረውም ወይም ፕሉሲውን አስቀርቶት 

ወይም ሰርዜት ቢሆንም እንኳ ሇፌርዴ ባሇመብቶቹ በውሳኔው የተመሇከተውን 

ገንዖብ ወጪና ወሇዴን ጨምሮ መክፇሌ አሇበት፡፡  

2. ውሳኔውን የሰጠው ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ የአፇጻጸም ትዔዙዛ መስጠት 

አሇበት፡፡  
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ክፌሌ አምስት 

የመዴን ፇንዴ 

19. መቋቋም 

የመዴን ፇንዴ (ከዘህ በኋሊ “ፇንዴ” እየተባሇ የሚጠራ) ቋሚ የፊይናንስ ምንጭ ሆኖ 

በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚከፇት ሌዩ የባንክ ሂሳብ ውስጥ ተቀማጭ እንዱሆን 

በዘህ አዋጅ ተቋቁሟሌ፡፡ 

20. የፇንደ ዒሊማ 

1. የፇንደ ዒሊማ መዴን ባሌተገባሇት ወይም ባሌታወቀ ተሽከርካሪ አዯጋ    

ምክንያት፡- 

ሀ) ጉዲት የዯረሰበት ሰው አስቸኳይ የህክምና አገሌግልት እንዱያገኝ ማዴረግ፣ 

ሇ) የአካሌ ጉዲት ሇዯረሰበት ሰው ካሣ እንዱከፇሇው ማዴረግ፣ እና 

ሏ) ሇሞተ ሰው ቤተሰብ አባሊት ካሣ እንዱከፇሌ ማዴረግ፣ 

  ይሆናሌ፡፡ 

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት ከፇንደ የሚከፇሇው የገንዖብ መጠን 

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 16 መሠረት በተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን 

ፕሉሲ በሚሸፇነው የሃሊፉነት መጠን ዴረስ ይሆናሌ፡፡ 

3. ኤጀንሲው በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት ያወጣውን ወጪ 

ሇጉዲቱ በሃሊፉነት ተጠያቂ ከሆነው ሰው ሊይ የማስመሇስ መብት ይኖረዋሌ። 

21.  የፇንደ አስተዲዯር 

ፇንደ በኤጀንሲው ይተዲዯራሌ፡፡ 

22.  የሚኒስቴሩ ስሌጣንና ተግባር  

ሚኒስቴሩ፡- 

1. የዘህ አዋጅ ዒሊማ እንዱሳካ ሇማዴረግ ኤጀንሲውን በበሊይነት ይከታተሊሌ፣ 

እንዯአስፇሊጊነቱም መመሪያ ያወጣሌ፤  

2. የኤጀንሲውን ተግባር በየወቅቱ ይገመግማሌ፡፡ 

23.  የፇንደ የገንዖብ ምንጭ 

1. የፇንደ የገንዖብ ምንጭ ከፇንደ ተመን የሚሰበሰብ እና በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚወሰን ላሊ ተጨማሪ ገቢ ይሆናሌ፡፡ 
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2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚሰበሰበው የፇንዴ ተመን 

በኤጀንሲው ጥናት ሊይ ተመሥርቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚወሰን 

ይሆናሌ፡፡ 

24.  ስሇፇንደ ክፌያዎች  

በዘህ አዋጅ አንቀጽ 20 ሇተመሇከቱት ዒሊማዎች ከፇንደ ሂሳብ ገንዖብ ወጪ ሆኖ 

የሚከፇሇው ቦርደ በሚያወጣው የአፇጸጸም መመሪያ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

25.  ስሇኦዱት 

የፇንደ ሂሳብ ቦርደ በሚሰይመው የውጭ ኦዱተር በየዒመቱ ይመረመራሌ፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

26. በውጭ አገር ስሇተመዖገበ ተሽከርካሪ  

1. በውጭ አገር የተመዖገበና በኢትዮጵያ መንገድች ሊይ ሇመንቀሳቀስ ፇቃዴ 

የተሰጠውን ተሽከርካሪ የሚያሽከረክር ሰው የፀና የመዴን ምስክር ወረቀትና 

የመዴን ተሇጣፉ ምሌክት መያዛ ወይም የመዴን ፕሉሲው በአገር ውስጥ 

የመዴን ኩባንያ የተሰጠ ካሌሆነ ቢጫ ካርዴ ወይም ተመሳሳይነት ያሇው የመዴን 

ማረጋገጫ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2. በውጭ አገር የተመዖገበ ተሽከርካሪ በኢትዮጵያ መንገድች ሊይ ሇሚያዯርሰው 

አዯጋ የሚኖረው የሦስተኛ ወገን መዴን ሽፊን በዘህ አዋጅ አንቀጽ 16 

ከተዯነገገው የሃሊፉነት መጠን ማነስ የሇበትም፡፡ 

27. ስሇአስቸኳይ የህክምና አገሌግልት  

1. የተሽከርካሪ አዯጋ የዯረሰበት ማንኛውም ሰው በዘህ አዋጅ ሇሦስተኛ ወገን 

በተሰጠው ትርጉም የሚሸፇን ሆነም አሌሆነም ወጪው እስከ ብር 2,000 

የሚዯርስ አስቸኳይ የህክምና አገሌግልት የማግኘት መብት ይኖረዋሌ። 

2. ማናቸውም የህክምና ተቋም የተሽከርካሪ አዯጋ ዯርሶበት ወዯ ህክምና ተቋሙ 

ሇመጣ ማንኛውም ተጎጂ አስቸኳይ የህክምና አገሌግልት የመስጠት ግዳታ 

አሇበት፡፡ 
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3. ማንኛውም ተሽከርካሪ በሚያዯርሰው ጉዲት የህክምና ተቋሙ ሇአስቸኳይ 

የህክምና አገሌግልት ያወጣውን ወጪ በኤጀንሲው አቅራቢነት ሚኒስቴሩ 

በሚያወጣው የክፌያ አፇጻጸም መመሪያ መሠረት እንዱከፇሇው ሉጠይቅ 

ይችሊሌ። 

4. መዴን ያሌተገባሇት ወይም ያሌታወቀ ተሽከርካሪ ሇሚያዯርሰው ጉዲት የህክምና 

ተቋሙ ሇህክምና አገሌግልት ያወጣውን ወጪ በዘህ አዋጅ አንቀጽ 24 

መሠረት በቀጥታ ከፇንደ እንዱከፇሇው ሇመጠየቅ ይችሊሌ። 

28. ተፇጻሚነት ስሇሚኖራቸው ሕጎች  

መዴንን የሚመሇከቱ የንግዴ ሕግና የላልች ሕጎች ዴንጋጌዎች ከዘህ አዋጅ ጋር 

እስካሌተቃረኑ ዴረስ በተሽከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን ሊይ ተፇጻሚ 

ይሆናለ። 

29. ዯንብ እና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሚኒሰቴሩ ይህን አዋጅና በዘህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የወጡ 

ዯንቦችን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

30. ቅጣት  

ማንኛውም ሰው የዘህን አዋጅ ወይም በዘህ አዋጅ መሠረት የወጣ ዯንብን ዴንጋጌ 

ተሊሌፍ የተገኘ እንዯሆነ ከብር 3,000 እስከ ብር 5,000 በሚዯርስ የገንዖብ መቀጮ 

ወይም ከአንዴ ዒመት እስከ ሁሇት ዒመት በሚዯርስ እሥራት ይቀጣሌ፡፡ 

31. የተሻረ ሕግ  

የተሽከርካሪ አዯጋ ሦስተኛ ወገን መዴን ዋስትና አዋጅ ቁጥር 559/2000 በዘህ 

አዋጅ ተሽሯሌ፡፡ 

32. መብትና ግዳታ መተሊሇፌ 

በአዋጅ ቁጥር 559/2000 የተቋቀመው የመዴን ፇንዴ ጽሕፇት ቤት መብትና 

ግዳታዎች በዘህ አዋጅ ሇኤጀንሲው ተሊሌፇዋሌ፡፡ 
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33.  አዋጁ የሚፀናበት ጊዚ  

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዚጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

 

አዱስ አበባ ሏምላ 16 ቀን 2005 ዒ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔሬዘዲንት 

 


