
 

መመሪያ ቁጥር 900/2014 
 
 
የውጭ አገር መገናኛ ብዙሃን የዜና ወኪልች እና 

የውጭ አገር ዜጎች  
የፊሌም ቀረጻ ምዝገባና ፈቃዴ አሰጣጥ መመሪያ  

 
 
 
 
 
 
 
 

የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ግንቦት 2014 ዓ.ም 

አዱስ አበባ 



 - 2 - 

መመሪያ ቁጥር 900/2014 
የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃን ወኪልች እና የውጭ ሀገር ዜጎች የፊሌም 

ቀረጻ ምዝገባና ፈቃዴ አሰጣጥ መመሪያ  
 
የዓሇም አቀፉ ሚዱያና ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ታሪካዊ ቅርሶችና ባህሊዊ እሴቶች፣ 
እንዱሁም ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች በትክክሌ ተገንዝቦ ሇውጭው 
ዓሇም በማስተዋወቅ ረገዴ የውጭ ሀገር የመገናኛ ብዙሃን ወኪልችና የፊሌም ቀራጮች 
ጉሌህ ሚና የሚጫወቱ በመሆኑ፤ እንዱሁም  የአገሪቱን ጥቅምና ለአሊዊነት ያከበረ 
የዜና ዘገባና የፊሌም ቀረጻ ስራ መስፋፋቱ ሇአገሪቱ በጎ ገጽታ ያሇውን ጠቀሜታ 
በመገንዘብ፤ 
 
በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238/2013 አንቀጽ 6(14) መሰረት የውጭ ሀገር 
መገናኛ ብዙሃን እና የዜና ወኪልች በአገራችን ሇመንቀሳቀስ በቅዴሚያ መመዝገብ 
ያሇባቸው በመሆኑ፤ እንዱሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌም 
ሇማንሳት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 66/1992 አንቀጽ 5 መሰረት ፈቃዴ 
ማግኘት የሚያስፈሌግ በመሆኑ፤ ግሌጽ፣ ቀሌጣፋ እና ተጠያቂነት የሰፈነበት የምዝገባና 
ፈቃዴ አሰጣጥ ስርዓት ሇመዘርጋት፤  
 
የቀዴሞ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ጽ/ቤት መታጠፍን ተከትል ከጠቅሊይ 
ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት በቁጥር መ10-11/830/1 ጥቅምት 15 ቀን 2011ዓ.ም. 
በተሊሇፈው ሰርኩሊር የዘጋቢ ወይም ተራኪ ፊሌም የፈቃዴ አሰጣጥ ስራ ወዯ 
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባሇስሌጣን ተሊሌፎ እንዱሰራ በመወሰኑ በሚኒስትሮች 
ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 66/1992 አንቀጽ 13 እና በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 
1238/2013 አንቀጽ 90(2) መሰረት ይህ መመሪያ በባሇስሌጣኑ ቦርዴ ወጥቷሌ፡፡ 

 
ክፍሌ አንዴ 

                               ጠቅሊሊ 
 
1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙኃን ወኪልች እና የውጭ አገር ዜጎች የፊሌም 
ቀረጻ ምዝገባና ፈቃዴ አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 900/2014” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

 
2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 
 

1/ “ባሇሥሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባሇሥሌጣን ነው፡፡ 

     2/ “የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙኃን ወኪሌ” ማሇት ሇውጭ ሀገር የሚዱያ ተቋም 
ዘገባ ሇማሰባሰብና ዘጋቢ ፊሌም ሇመስራት ወዯ ኢትዮጵያ የሚመጣ ወይም 
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በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነ የዜና አገሌግልት፣ የሕትመት፣ የፎቶ-ግራፍ፣ የመገናኛ 
ብዙሃን እና የዴረ-ገጽ ባሇሙያ ማሇት ነው፡፡ 

     3/ “ጊዜያዊ የዜና ወኪሌ ምዝገባ” ማሇት የውጭ ሀገር የመገናኛ ብዙኃን ወኪሌ 
ወዯ ኢትዮጵያ በመምጣት ከሦስት ወር ሊሌበሇጠ የቆይታ ጊዜ ውስጥ 
ዘገባዎችን አሰባስቦ ወዯ መጣበት አገር ሇመመሇስ እንዱችሌ በዚህ መመሪያ 
መሰረት የሚዯረግ ምዝገባ ነው፡፡ 

     4/ ‘’ቋሚ የዜና ወኪሌ ምዝገባ‘’ ማሇት የውጭ ሀገር የሚዱያ ወኪሌ ወዯ 
ኢትዮጵያ በመምጣት ከሶስት ወር እስከ አንዴ አመት የቆይታ ጊዜ ውስጥ 
ዘገባዎቹን አሰባስቦ ወዯመጣበት አገር ሇመመሇስ እንዱችሌ በዚህ መመሪያ 
መሰረት የሚዯረግ ምዝገባ ነው፡፡  

     5/ “ጊዜያዊ የፊሌም ቀረጻ ፈቃዴ” ማሇት የውጭ ሀገር ዜጎች ወይም የፊሌም 
ባሇሙያዎች ወዯ ኢትዮጵያ በመምጣት ከሦስት ወር ባሌበሇጠ የቆይታ ጊዜ 
ውስጥ ፊሌሞችን ቀርጸው ወዯ መጡበት አገር ሇመመሇስ እንዱችለ በዚህ 
መመሪያ መሰረት የሚሰጥ ፈቃዴ ነው፡፡ 

     6/ “ዘጋቢ ወይም ድክመንተሪ ፊሌም‘’ ማሇት አንዴ የውጭ አገር ዜጋ ወይም 
የፊሌም ባሇሙያ ወዯ ኢትዮጵያ በመምጣት ተፈጥሮን፣ ታሪክን፣ ባህሌን፣ 
ክብረበዓሌን፣ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችንና 
የመሳሰለትን በፊሌም የመቅረጽ አሊማን ይዞ የሚቀረጽ ፊሌም ነው፡፡ 

     7/ ‘’ተራኪ ወይም ሌብ ወሇዴ ፊሌም‘’ ማሇት በሌቦሇዴ ዴርሰት ሊይ ተመስርቶ 
ተዋንያንን በማሳተፍ የሚቀረጽ ማንኛውም ፊሌም ነው። 

 8/ “አመሌካች” ማሇት ተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌም ሇመቅረጽ ፈቃዴ እንዱሰጠው 
ወይም የዜና ወኪሌነት ስራ ሊይ ሇመሰማራት የምዝገባና የዕውቅና ምስክር 
ወረቀት ወይም መታወቂያ ባጅ ወይም ፈቃዴ እንዱሰጠው በባሇሥሌጣኑ 
የተዘጋጀውን የማመሌከቻ ቅፅ ሞሌቶ ያመሇከተ ሰው ነው፡፡ 

9/ “የፈቃዴና ምዝገባ የሥራ ክፍሌ” ማሇት በዘገባ ስራ ሇመሰማራት ወይም 
ተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌም ሇመስራት ምዝገባ ወይም ፈቃዴ ሇማግኘት 
የሚቀርብ ማመሌከቻን ተቀብል መሟሊት ያሇባቸው መስፈርቶች 
መሟሊታቸውን በማጣራት የሚመዘግብ ወይም ፈቃዴ የሚሰጥ በባሇሥሌጣኑ 
ውስጥ የተቋቋመ የሥራ ክፍሌ ነው፡፡   

10/ “ቦርዴ” ማሇት የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን ቦርዴ ነው፡፡  
11/ “የባሇሥሌጣኑ የበሊይ ኃሊፊ” ማሇት የባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ወይም ዋና 

ዲይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ነው፡፡ 

12/ “አዋጅ” ማሇት የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238/2013 ነው፡፡ 
13/ “ዯንብ” ማሇት የውጭ ሀገር ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ ፊሌም ስሇሚቀርጹበት 

ሁኔታ የወጣ ዯንብ ቁጥር 66/1992 ነው፡፡ 
14/ “ሰው” ማሇት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፡፡ 
15/ ላልች በአዋጁ የተሰጡ ትርጉሞች ሇዚህ መመሪያም ያገሇግሊለ፡፡ 
16/ በወንዴ ጾታ የተገሇጸው አገሊሇጽ ሴትንም ያካትታሌ፡፡ 
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3. የተፈጻሚነት ወሰን 
   ይህ መመሪያ ሇውጭ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ሇማሰባሰብ በጊዜያዊ ወይም በቋሚ 

የዜና ወኪሌነት ወዯ ኢትዮጵያ በሚመጡ ወይም ተቀማጭነታቸው ኢትዮጵያ 
ውስጥ በሆነ የዜና ወኪልች እንዱሁም  ዘጋቢ ወይም ተራኪ ፊሌም ሇመስራት 
ከውጭ አገር በሚመጡ የውጭ ዜጎች ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ።  

 
ክፍሌ ሁሇት 

የውጭ አገር መገናኛ ብዙኃን የዜና ወኪሌ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ወይም ፈቃዴ  
አሠጣጥ ሥነ-ሥርዓት 

  

4. አጠቃሊይ 

      1/ ማንኛውም ሰው ከባሇስሌጣኑ የውጭ ሚዱያ የዜና ወኪሌነት የምዝገባ ምስክር 
ወረቀት ወይም ፈቃዴ ሳያገኝ የውጭ መገናኛ ብዙኃን የዜና ወኪሌ በመሆን 
ኢትዮጵያ ውስጥ መዘገብ አይችሌም፡፡  

 
2/ ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ ሇመዘገብ የሚፈሌግ የውጭ መገናኛ ብዙኃን 

የዜና ወኪሌ በአዋጁና በዚህ መመሪያ መሰረት የተዘረዘሩትን መረጃዎች 
በማሟሊት የምዝገባ የምስክር ወረቀት እንዱሰጠው ሇባሇስሌጣኑ ማመሌከት 
አሇበት፡፡  

   3/ ማንኛዉም በውጭ አገር ተቋቁሞ ወይም ፈቃዴ አግኝቶ የሚንቀሳቀስ መገናኛ 
ብዙሃን በኢትዮጵያ ውስጥ ቅርንጫፍ ወይም ስቱዱዮ ከፍቶ ሇመንቀሳቀስ ከፈሇገ 
ከባሇሥሌጣኑ የብሮዴካስት ፈቃዴ ማውጣት አሇበት፡፡  

 
5. ስሇማመሌከቻ ቅፅ 

ባሇሥሌጣኑ የሚከተለትን ጉዲዮች የያዘ የማመሌከቻ ቅፅ ያዘጋጃሌ፡፡ የማመሌከቻ 
ቅፁንም በዴረ-ገፁ ተዯራሽ በማዴረግ ተሞሌቶ እንዱቀርብ አማራጭ መንገዴ 
ይፈጥራሌ፡፡  
 1/ የመጣበት ወይም የወከሇውን የውጭ አገር መገናኛ ብዙኃን ስም፣ 
 2/ መገናኛ ብዙሃኑ የተቋቋመበት አገር፣ 
3/ ዘገባውን ሇመስራት ተቋሙ የሚያሰማራውን የዜና ወኪሌ ስም፣ የስራ መዯብ፣ 

ዜግነት፣ የፓስፖርት ቁጥር፣ ስሌክ ቁጥር እና የኢሜሌ አዴራሻ፤ 

 

6. የማመሌከቻ አቀራረብ 

   1/ የውጭ አገር መገናኛ ብዙኃን የዜና ወኪሌ ወዯ ሀገር ውስጥ ከመግባቱ በፊት 
አግባብነት ያሇው ኃሊፊ የፈረመበትንና የዴርጅቱ ማሕተም ያረፈበት 
ማመሌከቻን በአንቀጽ 7 ከተጠቀሱት ዝርዝር ሰነድች ጋር በማያያዝ ቢያንስ 
ከ15 ቀን በፊት በአቅራቢያው ሇሚገኝ የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም ቆንስሊ 
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ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት የፐብሉክ ዱፕልማሲ የሥራ ክፍሌ በአካሌ በመቅረብ 
ወይም በኢ-ሜሌ ወይም በፋክስ ወይም በላሊ አመቺ ዘዳ ማቅረብ ወይም መሊክ 
አሇበት፡፡  

   2/ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ዴርጅት የዜና ወኪሌ በማስመጣት ዘገባ 
ማሰራት ሲፈሌግ ከዚህ በታች በአንቀጽ 7 የተጠቀሱትን ማስረጃዎች አያይዞ 
ቢያንስ ከ15 ቀን በፊት የውጭ ሀገር የመገናኛ ብዙኃን የዜና ወኪለ 
ሇሚኖርበት የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት የፐብሉክ 
ዱፕልማሲ የሥራ ክፍሌ  በኢ-ሜሌ፣ በፋክስ ወይም በላሊ አመቺ ዘዳ መሊክ 
ይኖርበታሌ፡፡ 

   3/ የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት የፐብሉክ ዱፕልማሲ 
ሥራ ክፍሌ ማመሌከቻው የተሟሊ መሆኑን አረጋግጦ፣ የማስረጃዎቹን አግባብነት 
አጣርቶ፣ ስሇዘገባው ጠቀሜታና መገናኛ ብዙኃን ዜና ወኪለ ከዚህ ቀዯም 
ስሊወጣቸው የሚዱያ ውጤቶች አወንታዊነትና አለታዊነት አስመሌክቶ ያሇውን 
አስተያየትና ተያያዥ መረጃዎችን በማካተት በሸኚ ዯብዲቤ በ5 ቀናት ውስጥ 
በኢፌዱሪ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ ሇባሇሥሌጣን መስሪያ ቤቱ ይሌካሌ፡፡ 

   4/ የኢፌዱሪ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ማመሌከቻውን ከነአባሪ ሰነደ እንዯዯረሰው 
የተሟሊ መሆኑን በማረጋገጥ ቢበዛ በሁሇት የስራ ቀናት ውስጥ ሇባሇስሌጣኑ 
ይሌካሌ፡፡ 

   5/ ሇአስቸኳይ ስብሰባ፣ ሇሀገራት የሁሇትዮሽ ውይይት፣ ሇከፍተኛ ባሇስሌጣናት 
ይፋዊ ጉብኝት፣ ተቀማጭነታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆኑ ዓሇም አቀፍ 
ዴርጅቶች ባሇስሌጣናት ጋር ሇሚመጡ የውጭ ሀገር የመገናኛ ብዙኃን የዜና 
ወኪልች የጋዜጠኝነት ቪዛ ጥያቄ፣ ተቀማጭነታቸው አዱስ አበባ የሆነ የተሇያዩ 
ሀገራት ኤምባሲዎችና ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ የተሇያዩ አሇም አቀፍና 
አህጉራዊ ዴርጅቶች አማካይነት የሚቀርብ የዜና ወኪሌ ፈቃዴ ጥያቄ በኢፌዱሪ 
የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ ሇባሇስሌጣኑ ይቀርባሌ፡፡ 

   6/ በባሇስሌጣኑ ይሁንታን አግኝተው የጋዜጠኝነት ቪዛ እንዱሰጣቸው ከኢሚግሬሽን 
ዜግነት እና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ዯብዲቤ ሲጻፍ ሇክትትሌ እንዱረዲ 
የመገናኛ ብዙኃን ፈቃዴና ምዝገባ ክፍሌ ሇኢፌዱሪ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር 
በግሌባጭ ያሳውቃሌ፡፡ 

   7/ የቋሚ የዜና ወኪሌነት ጥያቄን በተመሇከተ የውጭ ሃገር የሚዱያ ተቋሙ 
ሇሚኖርበት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ማመሌከቻ ቀርቦ በኢፌዳሪ የውጭ ጉዲይ 
ሚኒስቴር ቃሇ-አቀባይ ጽሕፈት ቤት በኩሌ ሇባሇስሌጣኑ የበሊይ ኃሊፊ ቀርቦ 
ተቀባይነት ሲያገኝ የሚፈቀዴ ይሆናሌ። 
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 7. ከማመሌከቻው ጋር መያያዝ የሚገባቸው ዝርዝር ሰነድች 

 1/ ዘገባውን ሇመስራት የውጭ መገናኛ ብዙኃን የሚያሰማራውን የዜና ወኪሌ 
ስም፣ ዜግነት፣ የፓስፖርት ቁጥር እና ሲቪ የያዘ ዝርዝር እና የፓስፖርትና 
የሙያ መታወቂያ ኮፒ፤ 

 2/ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቆይባቸውን ቀናትና የሚዘዋወርባቸውን ሥፍራዎች 
የሚገሌጽ ሰነዴ፣  

 3/ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገባበት እና ከኢትዮጵያ የሚወጣበትን ቀን፣ ሰዓት እና 
በአየር ትራንስፖርት የሚመጣ ከሆነ የአውሮፕሊን በረራ ቁጥር የያዘ ማስረጃ፣ 

 4/ የሚዘግበውን ጉዲይ የሚያተኩርባቸው ጉዲዮች እና ዓሊማ በዝርዝር 
የሚያስረዲ ጽሁፍ፣ 

 5/ አመሌካቹ ሇዘገባው ሥራ የሚጠቀምባቸው የሚዱያ መገሌገያ መሣሪያዎች 
ዝርዝር 2 ቅጂ እና ስራውን ሲያጠናቅቅ በዝርዝሩ ሊይ የተመሇከቱትን የሙያ 
መገሌገያ መሣሪያዎችን ይዞ እንዯሚወጣ ግዳታ መግባቱን የሚገሌጽ በጽሁፍ 
የተዯገፈ ሰነዴ፣  

6/ የሙያ መሳሪያዎቹ ዝርዝር፤ የመሳሪያዎቹን ስሪት ወይም ሞዳሌ፣ ሌዩ መሇያ 
ቁጥር /Serial No/፣ ብዛት እና እያንዲንዲቸው የተገዙበትን ዋጋ በማካተት 
ማቅረብ አሇበት፡፡ 

 

8/ አመሌካቹ ፈቃዴ ወይም ምዝገባ ሇማግኘት ሇባሇስሌጣኑ ማቅረብ ያሇበት ሰነድች 

    1/ የዜና ወኪልች ኦሪጅናሌ ዯብዲቤውን፣ አንዴ ጉርዴ ፎቶ-ግራፍ (3x4 ሳ.ሜ) 
የራሱንና የቡዴኑን ፓስፖርትና የሙያ መታወቂያ ይዞ በባሇስሌጣን መስሪያ 
ቤቱ በግንባር በመቅረብ ከዚህ መመሪያ ጋር በአባሪነት የተያያዘውንና 
የተዘጋጀውን ሇጊዜያዊ ዘገባ ወይም ሇቋሚ ዜና ወኪሌነት የተዘጋጀውን ቅፅ -1- 
መሙሊት አሇበት፣ 

    2/ አመሌካቹ የማመሌከቻ ቅጹን ከመሙሊቱና የመመዝገቢያ ክፍያ ከመፈጸሙ 
በፊት የጸና ፓስፖርት፣ የጋዜጠኝነት ቪዛ ያሇው እንዱሁም በሕጋዊ መንገዴ 
ተመዝግቦ ወዯ ሀገር ውስጥ የገባ መሆኑ የሚያረጋግጥ ሰነዴ ማቅረብ አሇበት፣ 

 

9/ ሇመንግሥት የበሊይ ኃሊፊዎች ስሇሚቀርብ ቃሇ-መጠይቅ 

    በክፍሌ ሁሇት አንቀጽ 8 ሊይ የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ፦ 

1/ ሇክቡር ፕሬዝዲንት፤ ሇክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወይም ሇላልች ከፍተኛ 
የመንግስት ባሇሥሌጣናት የቃሇ-መጠይቅ የፈቃዴ ጥያቄ በመንግስት 
ኮሙዩኒኬሽን አገሌግልት ወይም በሚመሇከተው አካሌ ተቀባይነት ሲያገኝ 
የምዝገባ አገሌግልት ሇማግኘት ሇባሇስሌጣኑ በሸኚ ዯብዲቤ ይሊካሌ፡፡  
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    2 ሇክቡር ፕሬዝዲንት፤ ሇክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወይም ሇላልች ከፍተኛ 
የመንግስት ባሇሥሌጣናት ቃሇ-መጠይቅ ሇማዴረግ የሚቀርብ የዜና ወኪሌ 
ምዝገባ ወይም ፈቃዴ ማመሌከቻ በጣም አስቸኳይና በሌዩ ሁኔታ ሉታይ 
የሚገባው ካሌሆነ በስተቀር ጋዜጠኛው ከመምጣቱ ቢያንስ ከ10 ቀናት በፊት 
ሇባሇሥሌጣኑ መዴረስ ይኖርበታሌ፡፡ 

     3/  ማመሌከቻው የሚይዛቸው መረጃዎች፦ 
         (ሀ) የሚዱያ ተቋሙን የአዴማጭ፣ የተመሌካች ተዯራሽነትና ሽፋን ወይም 

የህትመት ውጤቱን የኮፒ ሥርጭት መጠን፣ 
         (ሇ) የሚዱያ ባሇሙያውን የትምህርት ዯረጃ፣ የሥራ ሌምዴና አሁን ያሇበትን 

የሙያ ዓይነትና ዯረጃ፣  
         (ሐ) የሚዱያ ባሇሙያው  ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ የዘገበው 

ጉዲይ ካሇ የዘገባውን ዓይነት፣ ቦታ እና ጊዜ፣ 
         (መ) ቃሇ-ምሌሌሱ የሚያተኩርባቸውን ርዕሰ ጉዲዮች፣ 

        (ሰ) የሚዱያው ዋና መሥሪያ ቤት አዴራሻ በሚገኝበት ሀገር ካሇው የኢፌዱሪ 
ኤምባሲ ወይም ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት የፐብሉክ ዱፕልማሲ 
ሥራ ከሚሰራው አካሌ እና ከኢፌዱሪ ውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ወይም 
ከመንግስት ኮሙዩኒኬሽን አገሌግልት የተሰጠ አስተያየት ወይም የዴጋፍ 
ዯብዲቤ፣ 

4/ ሇክቡር ፕሬዝዲንት፤ ሇክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወይም ሇላልች ከፍተኛ 
የመንግስት ባሇሥሌጣናት የቃሇ-መጠይቅ የፈቃዴ ወይም ምዝገባ ጥያቄ 
በባሇሥሌጣኑ ተቀባይነት ካገኘ ሇኮሙዩኒኬሽን አገሌግልት በሸኚ ዯብዲቤ 
ይሊካሌ፡፡  

 

10. የቪዛ ጥያቄን ስሇማስተናገዴ 

    ሇዘገባ ስራ ወዯ ኢትዮጵያ የሚመጣ የዜና ወኪሌ በሚከተለት አሰራር መሰረት 
የጋዜጠኝነት ቪዛ ወይም አግባብነት ያሇዉ ቪዛ ሉኖረው ይገባሌ፣ 

1/ ባሇሥሌጣኑ በዚህ መመሪያ አንቀዴ 7፣ 8 እና 9 መሰረት የቀረበሇትን 
ማመሌከቻ ከገመገመ በኋሊ ጥያቄው የተሟሊ ሆኖ ሲያገኘው አመሌካቹ 
የጋዜጠኝነት ቪዛ ወይም አግባብነት ያሇዉ ቪዛ እንዱሰጠው ከሶስት 
የስራ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ከኢሚግሬሽን ዜግነት እና ወሳኝ ኩነት 
ምዝገባ ኤጀንሲ በዯብዲቤ ያሳውቃሌ፣ 

2/ ባሇሥሌጣኑ የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት 
ከላሇባቸው ሀገራት የሚመጡ የዜና ወኪልች ቦላ አሇም አቀፍ 
አውሮፕሊን ጣቢያ ሲዯርሱ የመዲረሻ የጋዜጠኝነት ቪዛ እንዱሰጣቸው 
ከኢሚግሬሽን ዜግነት እና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ በዯብዲቤ 
ያሳውቃሌ፣  



 - 8 - 

3/ ኢሚግሬሽን እና ዜግነት ጉዲዮች ዋና መምሪያ የጋዜጠኝነት ቪዛ 
የተጠየቀሊቸው የሚዱያ ባሇሙያዎች ከባሇስሌጣኑ ዯብዲቤ ሲዯርሰው ቪዛ 
እንዱያገኙ ጥያቄውን ሊቀረበው በውጭ ሀገር የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም 
ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት ይሌካሌ፤ መሊኩንም ሇሚመሇከታቸው 
ባሇዴርሻ አካሊት ያሳውቃሌ፣ 

4/ ባሇስሌጣኑ የጋዜጠኝነት ቪዛ ጥያቄው ምሊሽ ማግኘቱን ይከታተሊሌ፣ 
የዯረሰበትን ሇሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ያሳውቃሌ፣ 

5/ ባሇፈቃደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመቆየት ቪዛው እንዱራዘምሇት ጥያቄ 
ሲያቀርብና ይህም በባሇስሌጣኑ ተቀባይነት ሲያገኝ ከኢሚግሬሽን ዜግነት 
እና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ቪዛው እንዱራዘምሇት በዯብዲቤ 
ይጠይቃሌ፣ 

6/ ባሇስሌጣኑ የጋዜጠኝነት ቪዛ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመቆየት የቪዛ 
ይራዘምሌኝ ጥያቄውን ያሌተቀበሇው እንዯሆነ ያሌተቀበሇበትን 
ምክንያትና ውሳኔውን በአንዴ የሥራ ቀን ውስጥ ሇአመሌካቹ ማሳወቅ 
ይኖርበታሌ፣ 

7/ ባሇስሌጣኑን ምንም አይነት ፈቃዴ ሳይጠይቅ ከጋዜጠኝነት ቪዛ ውጭ 
በሆነ ቪዛ ሀገር ውስጥ የገባ እና ሇባሇስሌጣኑ የዘገባ ምዝገባ የሚጠይቅ 
የውጭ ሀገር የሚዱያ ባሇሙያ ፈቃደ ሳይሰጠው ከኢሚግሬሽን ዜግነት 
እና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ በሚሰጠዉ አቅጣጫ መሰረት 
አስተዲዯራዊ ውሳኔ እንዱሰጠው ይዯረጋሌ፣ 

8/ ባሇስሌጣኑ የኬንያና የጂቡቲ ዜግነት ያሊቸው የሚዱያ ባሇሙያዎች በሀገር 
ውስጥ የዘገባ ስራ ሇመስራት ወዯ ሀገራችን መምጣት ሲፈሌጉ ኢትዮጵያ  
ከሁሇቱ ሀገራት ጋር ባሊት ስምምነት መሰረት ቪዛ አይጠየቁም፡፡ 

 
ክፍሌ ሶስት 

የተራኪ ወይም ሌብ ወሇዴ እንዱሁም ዘጋቢ ወይም ድክመንተሪ ፊሌም ሇመስራት 
የፈቃዴ አሠጣጥ ሥነ-ሥርዓት  

 

11/ አጠቃሊይ  
      1/ ማንኛውም የውጭ ዜጋ ከባሇስሌጣኑ ፈቃዴ ሳያገኝ ተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌም 

ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመስራት አይችሌም፡፡  
 

2/ ማንኛውም የተራኪ ወይም የዘጋቢ ፊሌም ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመስራት የሚፈሌግ 
የውጭ ዜጋ፡- 

   ሀ) በቅዴሚያ አግባብነት ካሇው የሚመሇከተው አካሌ የዴጋፍ ዯብዲቤ ማምጣት 
ይኖርበታሌ፤ 
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   ሇ) በዯንቡና በዚህ መመሪያ መሰረት የተዘረዘሩትን መረጃዎች በማሟሊት ፈቃዴ 
ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ 

    
12. ስሇማመሌከቻ ቅፅ 

ባሇሥሌጣኑ የሚከተለትን ጉዲዮች የያዘ ማመሌከቻ ቅፅ ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ 
የማመሌከቻ ቅፁንም በዴረ-ገፁ ተዯራሽ በማዴረግ ተሞሌቶ እንዱቀርብ አማራጭ 
መንገዴ ይፈጥራሌ፡፡  
 1/ የፊሌም አንሽው የመጣበት አገር፣ 
 2/ የፊሌም አንሽው የሚሰራበት ተቋም፣ 
3/ አመሌካቹ ተቋም ከሆነ ተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌም እንዱቀርጽ 

የሚያሰማራውን ባሇሙያ ስም፣  

4/ የስራ መዯብ፣ ዜግነት፣ የፓስፖርት ቁጥር፣ ስሌክ ቁጥር እና የኢሜሌ 
አዴራሻ፣ 

 

13. የማመሌከቻ አቀራረብ 

1/ በኢትዮጵያ ውስጥ ተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌም የሚሰራ የዉጭ አገር ዜጋ 
ወይም የሚዱያ ባሇሙያ ወዯ ሀገር ውስጥ ከመግባቱ በፊት አግባብነት ያሇው 
አካሌ የሚመሇከተው ኃሊፊ የፈረመበት፣ የዴርጅቱ ማሕተም ያረፈበት 
ማመሌከቻ ከዚህ በታች በአንቀጽ 14 ከተጠቀሱት ዝርዝር ሰነድች ጋር 
በማያያዝ ቢያንስ ከ15 ቀን በፊት በአቅራቢያው ሇሚገኝ የኢፌዱሪ ኤምባሲ 
ወይም ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት የፐብሉክ ዱፕልማሲ ሥራ ክፍሌ፤ 
በአካሌ ቀርቦ ወይም በኢ-ሜሌ ወይም በፋክስ ወይም በላሊ አመቺ ዘዳ 
ማቅረብ ወይም መሊክ አሇበት፡፡  

2/ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ዴርጅት ከውጭ ሀገር የፊሌም ባሇሙያ 
በማስመጣት ተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌም ማሰራት ሲፈሌግ ከዚህ በታች 
በአንቀጽ 14 የተጠቀሱትን ማስረጃዎች አያይዞ ቢያንስ ከ15 ቀን በፊት 
የውጭ ሀገር የሚዱያ ባሇሙያው ሇሚኖርበት የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም 
ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት የፐብሉክ ዱፕልማሲ ሥራ ሇሚሰራ አካሌ 
በኢ-ሜሌ ወይም በፋክስ ወይም በላሊ አመቺ ዘዳ መሊክ ይኖርበታሌ፡፡ 

3/ የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት የፐብሉክ ዱፕልማሲ 
ሥራ ክፍሌ ማመሌከቻው የተሟሊ መሆኑን አረጋግጦ፣ የማስረጃዎቹን 
አግባብነት አጣርቶ፣ ስሇተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌሙ ጠቀሜታና ፊሌም 
ቀራጩ ከዚህ ቀዯም ስሊወጣቸው የሚዱያ ውጤቶች አወንታዊነትና 
አለታዊነት አስመሌክቶ ያሇውን አስተያየትና ተያያዥ መረጃዎችን በማካተት 
በሸኚ ዯብዲቤ በ5 ቀናት ውስጥ በኢፌዳሪ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ 
ሇባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ይሌካሌ፡፡ 
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4/ የኢፌዱሪ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ማመሌከቻው ከነአባሪ ሰነደ እንዯዯረሰው 
የተሟሊ መሆኑን በማረጋገጥ ቢበዛ በሁሇት የስራ ቀናት ውስጥ ሇባሇስሌጣኑ 
ይሌካሌ፡፡ 

     
14. ከማመሌከቻው ጋር መያያዝ የሚገባቸው ዝርዝር ሰነድች 

1/ ተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌሙን ሇመስራት ያመሇከተው የፊሌም ባሇሙያ ስም፣ 
ዜግነት እና የፓስፖርት ቁጥር የያዘ ዝርዝር እና የፓስፖርትና የሙያ 
መታወቂያ ኮፒ፤ 

2/ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቆይባቸውን ቀናትና የሚዘዋወርባቸውን ሥፍራዎች፣  

3/ የተራኪ ወይም የዘጋቢ ፊሌሙ ቀረጻ አጠቃሊይ ወጪ፣ 

4/ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገባበት እና ከኢትዮጵያ የሚወጣበትን ቀን፣ ሰዓት እና 
በአየር ትራንስፖርት የሚመጣ ከሆነ የአውሮፕሊን በረራ ቁጥር፣ 

5. ተራኪ ወይም የዘጋቢ ፊሌሙን ዓሊማ በዝርዝር የሚያስረዲ ጽሁፍ፣ 

6. አመሌካቹ ሇተራኪ ወይም ሇዘጋቢ ፊሌም ቀረጻ የሚጠቀምባቸው የሙያ 
መገሌገያ መሣሪያዎች ዝርዝር 2 ቅጂ እና ስራውን ሲያጠናቅቅ በዝርዝሩ ሊይ 
የተመሇከቱትን የሙያ መገሌገያ መሣሪያዎችን ይዞ እንዯሚወጣ ግዳታ 
መግባቱን የሚገሌጽ በጽሁፍ የተዯገፈ ሰነዴ፣  

7. የሙያ መሳሪያዎቹ ዝርዝር፤ የመሳሪያዎቹን ስሪት ወይም ሞዳሌ፣ ሌዩ መሇያ 
ቁጥር /Serial No/፣ ብዛት እና እያንዲንዲቸው የተገዙበትን ዋጋ ማካተት 
አሇበት፡፡ 

 

15. አመሌካቹ ወዯ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋሊ ሇባሇስሌጣኑ ማቅረብ ያሇበት ማስረጃዎች 

    1/ የዜና ወኪሌ ኦሪጅናሌ ዯብዲቤውን፣ አንዴ ጉርዴ ፎቶ-ግራፍ (3x4 ሳ.ሜ) 
የራሱንና የቡዴኑን ፓስፖርትና የሙያ መታወቂያ ይዞ በባሇስሌጣን መስሪያ 
ቤቱ በግንባር በመቅረብ ከዚህ መመሪያ ጋር በአባሪነት የተያያዘውንና 
የተዘጋጀውን ሇፊሌም ቀረጻ የተዘጋጀውን ቅጽ -2- መሙሊት አሇበት፣ 

     2/ አመሌካቹ የማመሌከቻ ቅጹን ከመሙሊቱና የፈቃዴ ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት 
የጸና ፓስፖርት፣ የጋዜጠኝነት ቪዛ ያሇው እንዱሁም በሕጋዊ መንገዴ 
ተመዝግቦ ወዯ ሀገር ውስጥ የገባ መሆኑ መረጋገጥ አሇበት፣ 

 

16. ከአየር ሊይ ፊሌምና ፎቶግራፍ ሇማንሳት የበረራ ፈቃዴ ስሇማግኘት 

    1/ አመሌካቹ በአውሮፕሊን ወይም ዴሮን ከአየር ሊይ ፊሌም ወይም ፎቶ-ግራፍ 
ሇማንሳት ከፈሇገ ከኢትዮጵያ ሲቪሌ አቪዬሽን ባሇሥሌጣን ወይም ከመረጃ 
መረብ ዯህንነት ኤጀንሲ የበረራ ፈቃዴ ማግኘት አሇበት፣ 
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    2/ አመሌካቹ ከአየር ሊይ ፊሌም ወይም ፎቶ-ግራፍ የሚያነሳ ከሆነ ማመሌከቻው 
የሚዱያ ባሇሙያው ከመምጣቱ ቢያንስ ከ10 ቀናት በፊት ሇባሇስሌጣኑ 
መዴረስ አሇበት፣ 

    3/ አመሌካቹ የበረራ ፈቃዴ ማመሌከቻውን ሇባሇስሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

 

17. ከአየር ሊይ ፊሌምና ፎቶግራፍ ሇማንሳት ሇበረራ ፈቃዴ የሚቀርብ ማመሌከቻ 
የሚይዛቸው ዝርዝር ሰነድች 

     ከአየር ሊይ ፊሌምና ፎቶግራፍ ሇማንሳት ሇበረራ ፈቃዴ የሚቀርብ ማመሌከቻ 
የሚከተለትን ዝርዝር ሰነድች መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

1/ አውሮፕሊኑን ወይም ዴሮን በባሇቤትነት የሚያስተዲዴረው ዴርጅት እና 
አብራሪ ሙለ ስምና አዴራሻ፣ 

2/ የአውሮፕሊኑን ወይም ዴሮን ዓይነት እና የምዝገባ ምሌክት፣ 

3/ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገባበት ሌዩ ቦታ እና የሚዘዋወርባቸውን ሥፍራዎች፣ 

4/ ኢትዮዽያ ውስጥ ገብቶ የሚያርፍበትንና ከአገር የሚወጣበትን ቀንና ሰዓት፣ 

5/ ከኢትዮጵያ የሚወጣበትን የበረራ አቅጣጫና መዲረሻ አገር በግሌፅ ማመሊከት 
ይኖርበታሌ። 

 

18. ሇፊሌም ቀረጻ የቪዛ ጥያቄን ስሇማስተናገዴ 

    ሇተራኪና ዘጋቢ ፊሌም ስራ ወዯ ኢትዮጵያ የሚመጣ የውጭ ዜጋ በሚከተለት 
አሰራር መሰረት አግባብነት ያሇዉ ቪዛ ሉኖረው ይገባሌ፣ 

     1/ ባሇስሌጣኑ በዚህ መመሪያ አንቀዴ 14፣15 እና 16 መሰረት የቀረበሇትን 
ማመሌከቻ ከገመገመ በኋሊ ጥያቄው የተሟሊ ሆኖ ሲያገኘው አመሌካቹ 
አግባብነት ያሇዉ ቪዛ እንዱሰጠው ከሶስት የስራ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ 
ከኢሚግሬሽን ዜግነት እና  ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ በዯብዲቤ ያሳውቃሌ፣ 

     2/ ባሇስሌጣኑ የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት 
ከላሇባቸው ሀገራት የሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጎች ቦላ አሇም አቀፍ 
አውሮፕሊን ጣቢያ ሲዯርሱ የመዲረሻ አግባብነት ያሇው ቪዛ እንዱሰጣቸው 
ከኢሚግሬሽን ዜግነት እና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ በዯብዲቤ ያሳውቃሌ፣  

     3/ ኢሚግሬሽን እና ዜግነት ጉዲዮች ዋና መምሪያ የጋዜጠኝነት ቪዛ ወይም 
አግባብነት ያሇው ቪዛ የተጠየቀሊቸው የውጭ ሀገር ዜጎች ከባሇስሌጣኑ 
ዯብዲቤ ሲዯርሰው ቪዛ እንዱያገኙ ጥያቄውን ሊቀረበው በውጭ ሀገር 
የኢፌዱሪ ኤምባሲ ወይም ቆንስሊ ጄኔራሌ ጽሕፈት ቤት ይሌካሌ፤ መሊኩንም 
ሇሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ያሳውቃሌ፣ 
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     4/ ባሇስሌጣኑ የቪዛ ጥያቄው ምሊሽ ማግኘቱን ይከታተሊሌ፣ የዯረሰበትን 
ሇሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ያሳውቃሌ፣ 

      5/ ባሇፈቃደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመቆየት ቪዛው እንዱራዘምሇት ጥያቄ 
ሲያቀርብና ይህም በባሇስሌጣኑ ተቀባይነት ሲያገኝ ከኢሚግሬሽን ዜግነት 
እና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ቪዛው እንዱራዘምሇት በዯብዲቤ 
ይጠይቃሌ፣ 

      6/ ባሇስሌጣኑ የጋዜጠኝነት ቪዛ/አግባብነት ያሇው ቪዛ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ 
ሇመቆየት የቪዛ ይራዘምሌኝ ጥያቄውን ያሌተቀበሇው እንዯሆነ 
ያሌተቀበሇበትን ምክንያትና ውሳኔውን በአንዴ የሥራ ቀን ውስጥ 
ሇአመሌካቹ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፣ 

      7/ ባሇስሌጣኑን ምንም አይነት ፈቃዴ ሳይጠይቅ ከጋዜጠኝነት ቪዛ/አግባብነት 
ካሇው ቪዛ ውጭ በሆነ ቪዛ ሀገር ውስጥ የገባ እና ከባሇስሌጣኑ የተራኪ 
ወይም የዘጋቢ ፊሌም ስራ ፈቃዴ የሚጠይቅ የውጭ ሀገር ዜጋ ፈቃደ 
ሳይሰጠው ከኢሚግሬሽን ዜግነት እና ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ 
በሚሰጠዉ አቅጣጫ መሰረት አስተዲዯራዊ ውሳኔ እንዱሰጠው ይዯረጋሌ፣ 

      8/ ባሇስሌጣኑ የኬንያና የጂቡቲ ዜግነት ያሊቸው የውጭ ሀገር ዜጎች በሀገር 
ውስጥ የተራኪ ወይም የዘጋቢ ፊሌም ስራ ሇመስራት ወዯ ሀገራችን መምጣት 
ሲፈሌጉ ኢትዮጵያ ከሁሇቱ ሀገራት ጋር ባሊት ስምምነት መሰረት ቪዛ 
አይጠየቁም፡፡ 

 
ክፍሌ አራት 

ስሇምዝገባ፣ ፈቃዴ አሰጣጥ እና ስሇክፍያ ሁኔታ 
 

19. የምዝገባ የምስክር ወረቀት ወይም ፈቃዴ ስሇመስጠት 

     1/ ባሇስሌጣኑ ፈቃዴ ከመስጠቱ በፊት ቀዯም ሲሌ የዉጭ መገናኛ ብዙኃን የዜና 
ወኪለ ወይም የፊሌም ቀረጻ የሚሳተፈው የውጭ ዜጋ ሇተመሳሳይ ሥራ ወዯ 
ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረ ከሆነ በጊዜው ከሥራው ጋር በተያያዘ ምንም ዓይነት 
የሕግ መተሊሇፍ ሪከርዴ የላሇበት መሆኑ መረጋገጥ አሇበት፣ 

    2/ ባሇስሌጣኑ የዉጭ መገናኛ ብዙኃን ዜና ወኪለ ወይም የፊሌም ቀራጩ የውጭ 
ዜጋ የጋዜጠኝነት ወይም አግባብነት ያሇዉ ቪዛ ማግኘቱን ሲያረጋግጥ የዜና 
ወኪለ ወይም የተራኪ ወይም የዘጋቢ ፊሌም ባሇሙያው የምዝገባ ወይም 
የፈቃዴ ክፍያ በማስከፈሌ፣ ጥያቄው በቀረበሇት በአንዴ ቀን ጊዜ ውስጥ 
የምዝገባ የምስክር ወረቀት ወይም ፈቃዴ ይሰጣሌ፣ 

     3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት በተሰጠ የምዝገባ የምስክር ወረቀት 
ወይም ፈቃዴ ሊይ ከተገሇጹት ቦታዎች መካከሌ ዘገባ፣ ተራኪ ወይም ዘጋቢ 
ፊሌም ሇመሥራት ተጠይቀዉ ከሀገር ዯህንነት አንጻር የተከሇከለ ቦታዎች 
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ካለ ሥሌጣን ያሇው የመንግስት አካሌ የቀረጻ ፈቃዴ እንዲይሰጥ የመከሌከሌ 
መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ 

 
20. ስሇክፍያ 

     1/ አመሌካቹ የዜና ወኪሌ ምዝገባ ወይም ፈቃዴ ያመሇከተ ከሆነ በባሇስሌጣኑ 
የክፍያ መመሪያ ሊይ በተወሰነው የክፍያ ተመን መሰረት የምዝገባ ወይም 
የፈቃዴ ክፍያ ሇባሇስሌጣኑ ይከፍሊሌ፡፡ 

     2/ አመሌካቹ ፊሌም ሇመስራት የሚመጣ ከሆነ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 
ቁጥር 66/1992 አንቀጽ 12 ሊይ በተገሇጸው የአከፋፈሌ ስርዓት ወይም 
ወዯፊት ተሻሽል በሚወጣ የክፍያ ሕግ መሰረት የፈቃዴ ክፍያ ተመን 
መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ተራኪ እና ዘጋቢ ፊሌም ሇመስራት የሚፈሌግ 
የውጭ ሀገር ዜጋና የፊሌም ባሇሙያ የፈቃዴ ክፍያ ሇባሇስሌጣኑ ይከፍሊሌ፡፡ 

     3/ የፊሌም ማንሳት ሥራ የሚካሄዯው ፊሌም ሇማንሳት ክፍያ በሚያስከፍሌ ቦታ 
የሆነ እንዯሆነ ሇባሇሥሌጣኑ የሚከፈሇውን ክፍያ አያስቀረውም፡፡  

 

21. ከክፍያ ነፃ ስሇሚስተናገደ የውጭ መገናኛ ብዙኃን እና ላልች የውጭ አገር ዜጋ 
የሆኑ ዜና ወኪልች  

    ከዚህ በታች በተመሇከቱ ጉዲዮች ዜና ሇመዘገብ ወዯ ኢትዮጵያ የሚመጡ የሚዱያ 
ባሇሙያዎች ከክፍያ ነጻ ይስተናገዲለ፣ 

    1/ ከዉጭ አገር ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችና የሌዑካን ቡዴን ጋር አብረው 
የሚመጡ ጋዜጠኞች፣ 

    2/ የአፍሪካ ሕብረት፣ የኢጋዴ፣ የተባበሩት መንግሥታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ 
ኮሚሽን እና የመሳሰለ ጉባዔዎችን ሇመካፈሌ የሚመጡ ሌኡካን፣ ጋዜጠኛ 

    3/ ሀገራዊ፣ ከባቢያዊ፣ አህጉራዊና የላልች ዓሇም አቀፍ ጉባዔዎችን እና ሁነቶችን 
ሇመዘገብ የሚመጡ ጋዜጠኞች፣ 

    4/ በመንግስት ግብዣ ሇገፅታ ግንባታ፣ ሇፕሮሞሽን፣ ሇኢንቨስትመንት፣ ቃሇ-
መጠይቅ ሇመስራት የሚመጡ የሚዱያ ባሇሙያዎች፣  

 

22. የአመሌካቹ ግዳታዎች 

      የዜና ወኪሌና የፊሌም ቀረጻ አመሌካቹ የሚከተለትን ግዳታዎች ማክበር 
ይኖርበታሌ፡- 

     1/ በምዝገባ የምስክር ወረቀቱና በፈቃዴ ሊይ የተመሇከቱ ግዳታዎችን ማክበር 
ይኖርበታሌ፤  

     2/ የሀገሪቱን ሕግ፣ የሕዝቦቿን ባህሌና እሴቶች ማክበር ይኖርበታሌ፤ 
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     3/ የሃገርን ዯህንነት፣ የሕዝቦችን አንዴነት የሚሸረሽር፣ የጥሊቻ ንግግርና ሀሰተኛ 
መረጃን የሚያሰራጭ ዘገባ ማሠራጨት የተከሇከሇ ነው፤  

     4/ የጋዜጠኝነት ሙያዊ ሥነ-ምግባር የተሊበሰና በትክክሇኛ መረጃ ሊይ ተመስርቶ 
መንቀሳቀስ ይኖርበታሌ፣ 

     5/ በማመሌከቻ ጠይቆ ከተፈቀዯሇት ቦታ ውጪ ተገኝቶ መስራት አይፈቀዴም፣ 

     6/ ከባሇስሌጣኑ የተሰጠውን ምዝገባ የምስክር ወረቀት ወይም ፈቃዴ ሇላሊ 
ሶስተኛ ወገን አሳሌፎ መስጠት የተከሇከሇ ነዉ፣ 

     7/ ቀዯም ሲሌ ፈቃዴ ተሰጥቶት የሰራ ከሆነ የዘጋቢ ወይም የተራኪ ፊሌሙን 
ሁሇት ቅጂ ሇባሇስሌጣኑ መሊኩ መረጋገጥ ይኖርበታሌ። 

     8/ ላልች በአዋጁና በሀገሪቱ ህጎች የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን ማክበር 
ይኖርበታሌ፡፡ 

 

23. ፈቃዴ ስሇመሰረዝ 

    በዚህ መመሪያ አንቀጽ 22 በተመሇከተው መሰረት የምዝገባ ምስክር ወረቀት 
ወይም ፈቃዴ የተሰጠው ሰው የገባውን ግዳታ ያሊከበረ እንዯሆነ እንዱሁም 
አዋጁንና ላልች የሀገሪቱን ሕጎች ከተሊሇፈ የምዝገባ ምስክር ወረቀቱ ወይም 
ፈቃደ በአዋጁ መሠረት ይሰረዛሌ፡፡  

 
ክፍሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

24. ከቀረጥ ነፃ መብት 

     1/ አመሌካቹ ሇዘገባ እንዱሁም ሇተራኪ ወይም ዘጋቢ ፊሌም ቀረጻ 
የሚያስገባቸው የሙያ መገሌገያ መሣሪያዎችን ሥራው ሲጠናቀቅ ከሀገር 
መሌሶ እንዯሚያስወጣ ባቀረበው ማመሌከቻ ሊይ ግዳታ መግባቱ ሲረጋገጥ 
እነዚህ መሣሪያዎች የጉምሩክ ቀረጥ ሳይከፈሌባቸው እንዱገቡ ይዯረጋሌ፤ 

     2/ አመሌካቹ ከመምጣቱ በፊት ሇጉምሩክ የሚጻፍሇትን ዯብዲቤ ሇሚወክሇው ሰው 
እንዱሰጥሇት ከፈሇገ እና ሥራው ሲጠናቀቅ የሙያ መገሌገያ መሣሪያዎቹን 
እንዯሚመሌስ በፅሁፍ ቃሌ ከገባ ተወካዩ የፈቃዴ ክፍያውን ከፍል ዯብዲቤው 
እንዱሰጠው ይዯረጋሌ፤ 

     3/ ከባሇስሌጣኑ በተጻፈው ከቀረጥ ነጻ ክሉራንስ ዯብዲቤ ሊይ የሙያ መገሌገያ 
መሣሪያዎች ቀዯም ሲሌ በተመሇከተው ከሀገር መውጫ ቀን መሰረት ንብረቱ 
በሚወጣበት ቦታ የሚገኙ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን የጉምሩክ 
መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች መገሌገያ መሳሪያዎቹ በትክክሌ መውጣታቸውን 
የመከታተሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፣ 
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     4/ ከባሇስሌጣኑ በተጻፈው ዯብዲቤ ሊይ በተገሇጸው መሰረት ሇዘገባ ወይም ሇዘጋቢ 
ፊሌም ቀረጻ ስራ ወዯ ሀገር ውስጥ የገቡ የሙያ መገሌገያ መሳሪያዎች 
በተጠቀሰው ቀን ሳይወጡ መቅረታቸው ሲታወቅ ይህንኑ ያረጋገጠው 
የጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያ እጅግ ቢዘገይ በ15 ቀናት ውስጥ ሇባሇስሌጣኑ 
ማሳወቅ ይኖርበታሌ፣ 

     5/ ከቀረጥ ነጻ ወዯ ሀገር ውስጥ የገቡ የሙያ መገሌገያ መሳሪያዎች ከባሇስሌጣኑ 
እውቅና ውጭ ሀገር ውስጥ መቆየታቸው ከተረጋገጠ ፈቃደ የተሰጠው 
የሚዱያ ተቋም ወይም ወኪለ የጉምሩክን ህግ በመተሊሇፍ ወንጀሌ 
እንዱጠየቅ ይዯረጋሌ፣ 

     6/ ከቀረጥ ነጻ ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የሙያ መገሌገያ መሳሪያዎችን ዓይነት 
በማጣራት ፈቃዴ የመስጠት ሥራ የመረጃ መረብ ዯህንነት ኤጀንሲ ቁጥጥር 
ከሚያዯርግባቸውና ባሇስሌጣኑ ወዯ ሀገር ውስጥ እንዲይገቡ በሕግ 
ከከሇከሊቸው በስተቀር ክሌከሊ አይኖርም፡፡ 

 

25. ቅጂዎችን በነጻ ስሇመስጠት 

    የዜና ወኪለ ወይም ፊሌም ቀራጩ ሥራውን አጠናቆ በመገናኛ ብዙኃን ካሰራጨ 
ከአንዴ ወር ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ የሚዱያ ውጤት 2 ቅጂዎችን ከክፍያ ነጻ በኢ-
ሜሌ ወይም በፖስታ ወይም በላሊ አመቺ በሆነ ዘዳ ሇባሇስሌጣኑ መሊክ 
ይኖርበታሌ፡፡ 

 

26. ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በቅንጅት ሥሇመስራት 

ከባሇስሌጣኑ ፈቃዴ አግኝተው ሇሥራ የተሰማሩ ማናቸውም የውጭ አገር ዜጎች 
ወይም የሚዱያ ባሇሙያዎች የገቧቸውን ግዳታዎች አክብረው እየሰሩ 
መሆናቸውን በተሻሇ ሁኔታ ሇማረጋገጥ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው የፌዳራሌና 
የክሌሌ መንግሥት ተቋማት ጋር ተገቢውን መረጃ በመስጠት፣ ክትትሌና ቁጥጥር 
ሇማዴረግ በቅንጅትና በትብብር ይሰራሌ፡፡   

 

27. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

የባሇሥሌጣኑ ቦርዴ አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ይህን መመሪያ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ:: 

 

28. የተሻረ መመሪያ 
ይህን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ትእዛዝ ወይም የተሇመዯ አሰራር 
ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡ 
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29. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 
ይህ መመሪያ በባሇሥሌጣኑ የሥራ አመራር ቦርዴ ከጸዯቀበት ከግንቦት 9 ቀን 
2014 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 
  

 
 

የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባሇሥሌጣን ሥራ አመራር ቦርዴ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


