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የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት መመሪያ ቁጥር 010/2009 

የኢ.ፌ.ዱ.ሪ   ንግዴ ሚኒስቴር በአዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 5 በተሰጠው ስሌጣን መሰረት የጥራጥሬ 

ምርቶች ግብይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 377/2008 ሇማስፈጸም ይህ መመሪያ 

ውጥቷሌ፡፡ 

ክፍሌ አንዴ 

1 አጭር ርእስ  

ይህ መመሪያ’’የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ዯንብን ሇማስፈጸም የወጣ መመሪያ ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ:: 

2 ትርጓሜ 

በቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠዉ ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ ያለት ቃሊት ስሇ 

ጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የወጣውን ዯንብ ቁጥር 377/2008 የተሰጠዉ የቃሊት ትርጉም ሇዚህ 

መመሪያ ያገሇግሊሌ:: 

ክፍሌ ሁሇት 

           ስሇ ጥራጥሬ ምርቶች አገሌግልት አሰጣጥ 

3 የጥራጥሬ ምርቶች አዘገጃጀት 

3.1 የአቅርቦት የጥራጥሬ ምርቶች አዘገጃጀት 

3.1.1 የጥራጥሬ ምርቶች የጥራት ዯረጃውን ፣ የተፈጥሮ ቀሇሙን በጠበቀ እና የዘር 

መጠን በተስተካከሇ ሁኔታ መዘጋጀት አሇበት ፣ 
3.1.2 የጥራጥሬ ምርቶች በሚዘጋጁበት ወቅት የእርጥበት መጠናቸዉ ከ13 በመቶ 

መብሇጥ የሇበትም፣ 
3.1.3 የጥራጥሬ ምርቶች በሚዘጋጅበት ጊዜ ከምርቱ ባህሪ ጋር የማይስማሙ እና 

የምርቱን ይዘት ከሚቀይሩ ከማንኛዉም ባዕዴ ነገሮች የፀደ መሆን 
አሇባቸዉ፣ 

3.1.4 የጥራጥሬ  ምርቶች  በሚዘጋጅበት ጊዜ በጥራት ዯረጃቸዉ እና በባህሪያቸዉ 

የተሇያዩ፣ የአንደን አካባቢ ምርት ከላሊ አካባቢ ምርት፣ የአንደን ምርት 
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ዘመን ከላሊዉ ምርት ዘመን እንዱሁም በበሌግ የተመረተ በመኸር ከተመረተ 

ምርት ጋር ሳያቀሊቀሌ መዘጋጀት አሇባቸዉ፣ 
3.1.5 የጥራጥሬ ምርቶች ዝግጅት ሲጠናቀቅ ይህን ሇመቆጣጠር በህግ ስሌጣን 

ሇተሰጠው አካሌ የተዘጋጀዉ መጠንን፣ የተሇዩ ብጣሪ እና ባዕዴ ነገሮችን 
ሇይቶ ማስቀመጥ አሇበት፣ 

3.1.6 በመቆጣጠር  በህግ ስሌጣን የተሰጠዉ አካሌ አረጋግጦ የመሸኛ የምስክር 

ወረቀት ይሰጠዋሌ ፡፡ 
 

3.2  ሇውጭ ገበያ የሚውለ የጥራጥሬ ምርቶች አዘገጃጀት 

3.2.1 የጥራጥሬ ምርቶች በማሽን ወይም በእጅ ሇቀማ መዘጋጀት አሇባቸዉ፣ 
3.2.2  የጥራጥሬ  ምርቶች  በየዓይነታቸዉ  እና በጥራት ዯረጃቸዉ ተሇይተው  ሇውጪ 

 ገበያ መዘጋጀት አሇባቸዉ፣ 
3.2.3 የጥራጥሬ ምርቶቸ ሇውጭ ገበያ በሚዘጋጁበት ወቅት  ተመሣሣይ ባህሪና ዓይነት

 ካሊቸው የጥራጥሬ ምርቶች ውጭ የአንደን አካባቢ ምርት ከላሊ አካባቢ ምርት፣ 

 የበሌግ ምርት ከመኸር ምርት እንዱሁም የአንዴን  ምርት  ዘመን  ከላሊው ምር
ት ዘመን ሳይቀሊቅለ  ተለይተዉ  መዘጋጀት አሇባቸዉ ፣ 

3.2.4 የጥራጥሬ ምርቶች ሇውጭ ገበያ በማሽን የሚዘጋጀት ከሆነ አግባብ ባሇዉ 

ሴክተር መስሪያ ቤት በተረጋገጠ እና የብቃት ማረጋገጫ በተሰጠዉ የጥራጥሬ 

ማዘጋጃ ኢንደስትሪ መዘጋጀት አሇበት፣  
3.2.5 የተዘጋጁ የጥራጥሬ ምርቶቸ ወዯ ውጭ እስከሚሊኩ ዴረስ አግባብ ባሇዉ 

የሴክተር መ/ቤት ብቃቱ በተረጋገጠ የጥራጥሬ ማከማቻ መጋዘን መከማቸት 

አሇበት፣ 
3.2.6 ሇውጭ ገበያ የተዘጋጀ የጥራጥሬ ምርት አዘገጃጀት በተገቢዉ የጥራት ዯረጃ 

መዘጋጀቱን በተዘጋጀሇት ማዘጋጃ ኢንደስትሪ የተሰጠ የምስክር ወረቅት 

የሚያረጋግጥ መረጃ አያይዞ ማቅረብ አሇበት፣ 
3.2.7 ሇውጪ ገበያ የተዘጋጀ የጥራጥሬ ምርት ወዯ ውጭ ከመሊኩ በፊት 

የኢትዮጵያ የጥራጥሬ ምርት የጥራት ዯረጃን ያሟሊ ወይም የጥራት ዯረጃ 
ያሌወጣሇት ከሆነ የገዢውን ፍሊጎት መሰረት ያዯረገ የጥራት ዯረጃ 
ስሇማሟሊቱ በምርመራ መረጋገጥ አሇበት፣ 

3.2.8 ማንኛዉም ሇዉጪ ገበያ ተዘጋጀ ጥራጥሬ ምርት መያዣ ከረጢት ሊይ 

አስፈሊጊ መረጃዎችን መታተም /LABELING/ አሇበት፣ 
3.2.9 የሀገር ውስጥ የምርት እጥረት ሲፈጠር ወዯ ውጪ የሚሊከው ምርት 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዉሳኔ  ሇሀገር ውስጥ ፍጆታ እንዱዉሌ ይዯረጋሌ፤ 
 

3.3  ሇሀገር ዉስጥ  ፍጆታ የሚዉለ የጥራጥሬ ምርቶች አዘገጃጀት 
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3.3.1 ማንኛዉም ሇፍጆታ የሚሆን የጥራጥሬ ምርት ወዯ ገበያ ከመቅረቡ በፊት 

የጥራት ዯረጀዉን ሉያበሊሹ የሚችለ በተባይ የተጠቁ፣ የጠቆሩ፣ የተፈጥሮ 

ቀሇማቸዉን የቀየሩ እና በሻጋታ የበሇዙ የጥራጥሬ ምርቶች ሳይቀሊቀለበት 

መዘጋጀት አሇበት፣ 
3.3.2 ማንኛዉም ሇሀገር ዉስጥ ፍጆታ የሚዉሌ የጥራጥሬ ምርት ሲዘጋጅ በሸማች 

ጤና ሊይ ጉዲት ከሚያስከትለ እንዯመርዛማ ኬሚካልች፣ የዕፅዋት ዘር፣ 
ነዲጅ እንዱሁም ቆዲና ላጦ ከመሳሰለት ባዕዴ ነገሮች ነፃ በሆነ ሁኔታ 

መዘጋጀት አሇበት፣ 
3.3.3 ተመሳሳይ የባህሬ አይነትና ዝርያ ካሇቸዉ የጥራጥሬ ምርቶች ዉጪ ቀሊቅል 

ያሇማዘጋጀት፣ 

4 የጥራጥሬ ምርቶች ስሇማጓጓዝ 

4.1 የአቅርቦት ጥራጥሬ ምርቶች ስሇማጓጓዝ 

4.1.1 የጥራጥሬ ምርት የሚጫንበት ከረጢት ከኬሚካሌ የፀዲ እንዱሁም ሇዚሁ 

አገሌግልት ብቻ የተዘጋጀና ሇላልች አገሌግልቶች ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ መሆን 
አሇበት፡፡ 

4.1.2 የጥራጥሬ ምርት የሚጓጓዝበት ማጓጓዣ የምርቱን ጥራት በቀሊለ ሉያበሊሹ 

ከሚችለ ማናቸዉም እንዯ ነዲጅ፣ ኬሚካሌ፣ ቆዲና ላጦ እና ከመሳሰለት 

የፀዲና ከምርቱ ጋር የሚፃረር ባዕዴ ነገር በዯባሌነት ያሌጫነ መሆን አሇበት፣ 
4.1.3 የጥራጥሬ ምርት የሚጓጓዝበት ማጓጓዣ እርጥበት፣ ፀሃይ እና አቧራ 

በማያስገባ ሁኔታ ተሸፍኖ መጓጓዝ አሇበት ፣ 
4.1.4  በአቅራቢዎች ወዯ ኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች የመጋዘን አገሌግልት 

ዴርጅት መጋዘን የሚጓጓዘዉ ምርት አግባብነት ባሇዉ የክሌሌ አካሌ በተመዯበ 
ተቆጣጣሪ የተረጋግጦ ሸኚ ሰነዴ መረጃ በመያዝ ማጓጓዝ አሇበት፣ 

4.1.5  በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 4.1.4 መሰረት አግባብ ባሇዉ አካሌ በተመዯበዉ 

ተቆጣጣሪ የሚሰጠዉ ሸኚ ሰነዴ የሚከተለትን መረጃዎች ማሟሇት አሇበት 
ሀ/  የተሸከርካሪው ሠላዲ ቁጥር 

ሇ/ የአሽከርካሪው ሙለ ስም 

ሐ/ የሚያጓጓዘዉ የጥራጥሬ ምርት አይነትና መጠን 

መ/ ምርቱ የተሸኘበት ቀን 

ሠ/ የምርቱ መነሻ እና መዴረሻ ቦታ  

ረ/ የምርቱ ባሇቤት ሙለ ስም 

4.2 ሇዉጭ ገበያ የሚቀርብ ጥራጥሬ ምርት ስሇማጓጓዝ 
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4.2.1    የጥራጥሬ ምርት  በኮንቴነር  ሲሊክ  የሚጫንበት የኮንቴነር ወሇሌና  

ግዴግዲዉ ከባዕዴ ነገሮች  እና ከኬሚካሌ ቅሪት የፀዲ ሆኖ የአየር ማስገቢያ ቀዲዲ 
ያሇዉ መሆን ይኖርበታሌ፤ 

4.2.2 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 4.2.1 የሚሊኩ የጥራጥሬ ምርቶች ሇቁጥጥር 

በሚያመች ሁኔታ ምርቱ በተዘጋጀበት ቦታ መታሸግ አሇበት፤ 
4.2.3 የጥራጥሬ ምርት የሚጫንበት ከረጢት ከኬሚካሌ ንክኪ የፀዲ እንዱሁም 

ሇዚሁ አገሌግልት ብቻ የተዘጋጀና ሇላሊ አገሌግልት ያሌዋሇ መሆን አሇበት፣ 
4.2.4 የጥራጥሬ ምርት የሚጓጓዝበት ተሸከርካሪ የምርቱን ጥራት ሉያበሊሹ 

የሚችለ እንዯ ኬሚካሌ፣ ነዲጅ፣ ፈሳሸ፣ ቆዲ እና ላጦ የመሳሰለትን ያሌጫነ 
መሆን አሇበት፤ 

4.2.5 ከሊኪዎች መጋዘን ወዯ ወዯብ የሚጓጓዘዉ የወጪ ጥራጥሬ ምርት በህግ 

ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ተረጋግጦና ታሽጎ ማጓጓዝ አሇበት፡፡ 
4.2.6 ሊኪዎች ከኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች የመጋዘን አገሌግልት ዴርጅት 

መጋዘን ወዯ ሊኪዎች መጋዘን እና ማዘጋጃ ኢንደስትሪ የሚጓጓዘዉ ምርት 

አግባብነት ባሇዉ አካሌ በተመዯበ የጥራጥሬ ምርቶች ሸኝት ሰራተኛ ሸኚ ሰነዴ 

መረጃ በመያዝ ማጓጓዝ አሇበት፤  
4.2.7 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 4.2.6 መሰረት አግባብ ባሇዉ አካሌ የተመዯበዉ 

የጥራጥሬ ምርቶች ሸኝት ሰራተኛ ሸኚ ሰነዴበዚህ መመሪያ አንቀፅ 4.1.5 
የተዘረዘሩትን  ማሟሇት አሇበት፣ 

4.3  ሇሀገር ውስጥ ፍጆታ የሚዉሌ የጥራጥሬ ምርቶች ስሇማጓጓዝ 

4.3.1 የጥራጥሬ ምርት የሚጫንበት ከረጢት እንዯ ኬሚካሌ፣ ነዲጅ፣ ፈሳሸ፣ቆዲ እና 
ላጦ ከመሳሰለት ንክኪ የፀዲ መሆን አሇበት፤ 

4.3.2 የጥራጥሬ ምርት የሚጓጓዝበት ማጓጓዣ የምርቱን ጥራት በቀሊለ ሉያበሊሹ 

ከሚችለ እንዯ ኬሚካሌ፣ ነዲጅ፣ ፈሳሸ፣ ቆዲ እና ላጦ የመሳሰለትን ያሌጫነ 
መሆን አሇበት፣ 

4.3.3 የጥራጥሬ ምርት የሚጓጓዝበት ማጓጓዣ እርጥበት፣ፀሃይ እና አቧራ 

በማያስገባ  ሁኔታ ተሽፍኖ መጓጓዝ አሇበት፣ 
4.3.4 ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊትና ከሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን 

በጅምሊ ነጋዳዎች፣ በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት እና በተቋማት የተገዙ 

ምርቶች ሲጓጓዙ አግባብነት ባሇዉ የክሌሌ አካሌ በተመዯበ ተቆጣጣሪ 
ተረጋግጦ የተሰጠ ሸኚ ሰነዴ በመያዝ መጓጓዝ አሇበት፤    

5 የጥራጥሬ ምርት ስሇማከማቸት 

5.1 የጥራጥሬምርቶች ማከማቸት ያሇባቸዉ በአቅራቢዉ፣ በሊኪዉ፣ በጅምሊ ነጋዳዉ እና 
በህበረት ስራ ማህበራት በራሳቸዉ ይዞታ በሚገኘዉ መጋዘን ወይም ከሶስተኛ ወገን 
በኪራይ ዉሌ በአገኙት መጋዘን ብቻ መሆን አሇበት፣ 
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5.2  የጥራጥሬ ምርቶች የሚከማችበት መጋዘን ምርቱን በአግባቡ ሇመዯርዯር የሚያስችሌ 

የጣራ ከፍታ ያሇዉ እና በቂ አየር ማስተሊሇፍ የሚችሌ እንዱሁም የመጋዘኑ ወሇሌ 

ከእርጥበት እና ከባዕዴ ነግሮች የሚከሊከሌ መሆን አሇበት ፣ 

5.3 የአንዴ አካባቢ የጥራጥሬ ምርት አይነት ከላሊዉ አካባቢ ምርት እንዱሁም በባህሪያቸዉ 

የተሇያዩ የጥራጥሬ ምርት ጋር ሳይቀሊቀሌ መከማቸት አሇበት፣ 

5.4 የጥራጥሬ ምርቶች ሆነ ተብል እጥረት ሇመፍጠር ማከማቸት የሇባቸዉም፤ 

5.5 የጥራጥሬ ምርቶች የሚከማችበት መጋዘን ከምርቶቹ ጋር ተፃራሪ ከሆኑ እንዯ ነዲጅ፣ 
ያሌተፈቀደ ኬሚካልች፣ ቆዲና ላጦ እና ከመሳሰለት ንክኪ የፀዲ መሆን አሇበት ፣ 

5.6 የጥራጥሬ ምርቶቸ ሇፍጆታ ወይም ሇገበያ ጥቅም ሊይ እስከሚዉለ ዴረስ አግባብ ባሇዉ 

የሴክተር መ/ቤት ብቃቱ በተረጋገጠ ማከማቻ መጋዘን መከማቸት አሇበት ፡፡ 

 

ክፍሌ ሦስት 

ጥራጥሬ  ምርቶች ግብይት ማዕከሊት አከሊሇሌ፣ አሰራርእና አዯረጃጀት 

6 የመጀመሪያ  ዯረጃ  የጥራጥሬ  ምርቶች ግብይት  ማዕከሊት ስሇመከሇሌና የግብይት ቀናትን 
ስሇመወሰን 

6.1 የመጀመሪያ  ዯረጃ የጥራጥሬ  ምርቶች ግብይት  ማዕከሊት ከት/ቤት፣ ከጤና እና ከእምነት 

ተቋመት 100 ሜትር ርቀት በሊይ ሆኖ መከሇሌ አሇበት፣ 

6.2 የመጀመሪያ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት  ማዕከሊት የገበያ ቦታ ስፋት እንዯ 

አካባቢዉ ተጨባጭ ሁኔታ እና እንዯ ጥራጥሬ ምርቶች መጠን ሉወሰን ይችሊሌ፤ 

6.3 የመጀመሪያ ዯረጃ የጥራጥሬ  ምርቶች ግብይት  ማዕከሊት አከሊሇሌ የቀበላ አስተዲዯር 

ወሰንን ግምት ዉስጥ በማስገባት መካሇሌ አሇበት፣ የግብይት ማዕከሊቱ በሁሇት 

አጎራባች ወረዲዎች የሚያርፍ ሆኖ ሲገኝ በአጎራባች ወረዲዎች የሚገኙ አግባብነት 

ያሊቸዉ አካሊት አከሊሇለን በጋራ ይወስናለ 

6.4 በአካባቢዉ በሚገኝ ቁሳቁስ በመጠቀም የተገነባ መሆን አሇበት፣ 

6.5 የጥራጥሬ ምርቶች የገበያ ቦታ ከላልች የሰብሌ ምርቶች የተሇየ ከሆነ ወይም ከላልች 

ምርቶች ጋር በአንዴ የገበያ ማዕከሌ ከሆነ መገበያያ ቦታው ሇብቻዉ መከሇሌ ይችሊሌ፤ 

6.6 የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማእከሊት በጥራጥሬ ምርቶች ጥራት ሊይ ተፅዕኖ 

ከሚያሳዴሩ ሁኔታዎች ነፃ መሆን አሇባቸዉ፣ 
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6.7  የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የሚካሄዴበት ክሌሌ፤ ዞን ወይም ወረዲ የአካባቢውን የግብይ
ት ማዕከሊት ብዛትና ሥርጭት ሲወስን የሚከተለትን ሁኔታዎች ከግምት ዉስጥ 

ማስገባት ይኖርበታሌ፣ 

(ሀ)  ሇጥራጥሬ አምራቾች፣   ጅምሊ ነጋዳዎች፣  ሸማቾች ወይም  ህብረት ሥራ  ማኀበራት  እንዱሁም 

ሇአቅራቢዎች ያሊቸዉ ቅርበት እና አማካይነት፣ 

(ሇ)   ተሽከርካሪን ሇማስገባትና ሇ ማስወጣት ያሊቸው አመቺነት፣ 

 (ሐ) አግባብነት ባሇው  የወረዲ  አካሌ  የገበያ መረጃ  ሠላዲ፣ መጫኛና ማራገፊያ፣ መዯሊዴሌን፣ ዯረቅ 

ቆሻሻ ማቃጠያና መፀዲጃ ቤትን ያጠቃሇሇ የጋራ መገሌገያ መሣሪያዎች ሉያሟለ የሚችለ 

መሆኑ፣ 

 (መ) ሇእያንዲንደ አቅራቢ፣ አቀነባባሪ እና የኅብርት ሥራ ማህበር መጠሇያ ሉያሰራ የሚችሌ መሆን 

አሇበት፣ 

  ( ሠ) ሇእያንዲንደ አምራች እና ቸርቻሪ የመገበያያ ቦታ ሉያሟሊ የሚችሌ መሆን አሇበት፣ 

6.8 የመጀመሪያ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ማዕከሊትን የግብይት ቀን የክሌለ አግባብነት 

ያሇዉ አካሌ እንዯ አካባቢዉ ተጨባጭ ሁኔታ ሉወሰን ይችሊሌ፡ 

7  ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት እርከን አከሊሇሌ፣ አሰራርና አዯረጃጀት 

 

ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት እርከን የሚሰየመዉና የሚቋቋመዉ ግብይታቸዉ 

በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ሊሌሆኑ ወይም ሊሌገቡ የጥራጥሬ ምርቶችን ሇመገበያያነት የሚያገሇግሌ 

ብቻ ሆኖ የሚከተለትን መስፈርቶች ማሟሊት አሇበት፣ 

7.1 ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት እርከን ከት/ቤት፣ ከጤና እና ከሃይማኖት 

ተቋማት ከ100 ሜትር ባሊነሰ ርቀት መከሇሌ አሇበት፣ 

7.2 ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት እርከን ከላልች የሰብሌ ምርቶች እና 
ሸቀጣሸቀጦች ጋር በአንዴ ቦታ ሊይ የሚሆን ከሆነ ሇጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የሚዉሇዉ 

ቦታ ሇብቻዉ መከሇሌ አሇበት፣ 

7.3 ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት እርከን ሲመሰረት የቦታዉ ስፋት እንዯ 
አካባቢዉ ተጨባጭ ሁኔታ ይወሰናሌ፣ 

7.4 ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት እርከን የሚከሇሌበት ቦታ በጥራጥሬ ምርቶች 

ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ ከሚያሳዴሩ ማናቸዉም ሁኔታዎች ነፃ መሆን አሇበት፣ 
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7.5 ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ  ምርቶች የግብይት  እርከን አከሊሇሌ የቀበላ አስተዲዯር ወሰንን 
ግምት ዉስጥ በማስገባት መካሇሌ ይችሊሌ፤ የግብይት ቦታዉ በሁሇት አጎራባች ወረዲዎች 

መካከሌ የሚያርፍ ሆኖ ሲገኝ በአጎራባች ወረዲዎች የሚገኙ አግባብነት ያሊቸዉ አካሊት 

አከሊሇለን በጋራ ይወስናለ፣ 

7.6  ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት እርከኑን የሚያስተዲዴረዉ አግባብነት ያሇዉ 

የክሌሌ አካሌ የግብይት ቦታዉ በከተማ ክሌሌ የሚገኝ ከሆነ ካርታ እና ፕሊን ወይም በገጠር 

ቀበላ የሚገኝ  ከሆነ ዯግሞ የቦታ ይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር እንዱኖረዉ ያዯርጋሌ፣ 

7.7  አግባብነት ያሇዉ የክሌሌ አካሌ ሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግበይት እርከን ብዛት 

እና ስርጭትን ሲወስን የሚከተለትን ሁኔታዎች ከግምት ዉስጥ ማስገባት አሇበት፤ 

(ሀ)  ሇአምራቾች፣ ሇአቅራቢዎች፣ ሇጅምሊ ነጋዳዎች፣ ሇቸርቻሪዎች፣ ሇአቀነባባሪዎች፣ ሇኅ/ሥ/ 

ማህበራት እና ሇሊኪዎች ግብይት ያሇዉ አመቺነት፣ 

ሇ) ተሸከርካሪ ሇማስገባት እና ሇማስወጣት ያሇዉ አመቺነት፣  

(ሐ) የገበያ መረጃ ሰላዲ፣ መጫኛ እና ማራገፊያ መዯሊዴሌ፣ የዯረቅ ቆሻሻ ማቃጠያ እና የፈሳሽ 

ቆሻሻ ማስወገጃ ያሇዉ መሆን አሇበት፣ 

( መ) በአካባቢው በሚገኙ ቁሳቁሶች ወይም በግንብ ወይም በሽቦ በአስተማማኝ ሁኔታ የታጠረ 

መሆን አሇበት፡፡ 

   (ሠ) ሇጅምሊ ነጋዳዎች፣ ሇአቅራቢዎች፣ ሇኅ/ሥ/ማህበራት፣ ሇአቀነባባሪዎች ሼዴ ሉያሰራ 

የሚችሌ መሆን አሇበት፣ 

(ረ) ሇቸርቻሪ ነጋዳዎች መገበያያ ቦታ ሉያሟሊ የሚችሌ መሆን አሇበት፡፡ 

ክፍሌ አራት 

 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ስርዓት 

8  በመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት የሚፈጸም የግብይት ስርዓት 

8.1 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሻጭ በሆኑ አምራች አርሶ አዯሮች እና አሌሚ ባሇሃብቶች 

እና ገዢ በሆኑ ሸማቾች/ አምራች ህብረት ስራ ማህበራት እንዱሁም በዘመኑ የታዯሰ 
ንግዴ ፍቃዴ ያሇቸዉ አቅራቢዎች፣ አቀነባባሪዎች፣ ጅምሊ እና ቸርቻሪ ነጋዳዎች 

መካከሌ ብቻ ግብይቱ የሚከናወን ይሆናሌ ፣ 
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8.2 ግብይቱ በአቅራቢዎች፣ በሽማች ህብረት ስራ ማህበራት/ዩኒየኖች፣ በአቀነባባሪዎች እና 
በጅምሊ እና ቸርቻሪ ነጋዳዎች ባሇቤትነት በተያዘ በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ 

ትክክሇኛነቱ በተረጋገጠ ሚዛን ብቻ መከናወን አሇበት፣ 

8.3 በዚህ አንቀፅ ንዑስአንቀፅ 8.2 የተጠቀሰዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ገዢዎች በሆኑ 

አቅራቢዎች፣ ሽማች ተቋማት፣ ጅምሊ ነጋዳዎች እና አቀነባባሪዎች የግዥ ዯረሰኝ 
አዘጋጅተዉ ከሻጭ ጋር ሇሚያከናዉኑት ግብይት ዯረሰኝ ማዘጋጀት አሇባቸዉ፤ 

8.4 አግባብ ያሇዉ የክሌሌ፣ የዞን እና የወረዲ አካሌ የግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪ ባሇሙያ 
መመዯብ አሇበት፣ 

8.5 የጥራጥሬ ምርቶችን ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት የገዛ አቅራቢ፣ ሇሊኪ፣ ሇላሊ አቅ
ራቢ፣ ሇህብረት ስራ ማህበር፣ ሇአቀነባባሪ፣ ሇቸርቻሪ፣ ሇጅምሊ እና ሇሸማቾች ተቋማት 

መሌሶ መሸጥ የሇበትም፣ 

8.6  በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ዯንብ እና በዚህ መመሪያ መሠረት የተያዙ የጥራጥሬ 

ምርቶች በግብይት ማዕከለ በአቅራቢነት ወይም በቸርቻሪነት ወይም በሽማችነት 

ተቋማት ወይም በአቀነባባሪነት እንዱሠራ የብቃት ማረጋገጫ ሇተሰጣቸዉ በጨረታ 

ይሸጣሌ፡፡ 

9  በሁሇተኛ ዯረጃ ግብይት እርከን የሚፈጸም የግብይት ስርዓት 

 በሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት እርከን የሚፈጸመዉ ግብይታቸዉ ኢትዮጵያ 

ምርት ገበያ ሊሌገቡ የጥራጥሬ ምርቶች በክሌሌ በሚገኙ ዞኖች እና ወረዲዎች በሚቋቋሙ የጥራጥሬ 

ምርቶች ግብይት እርከን የሚፈጸም ሆኖ፡- 

9.1   በሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት በዴርዴር ሊይ 

ተመስርቶ ሲከናወን የዋጋ ስምምነት ሊይ ሚዯረሰዉ በገዢ እና ሻጭ መካከሌ የወቅቱን 
የገበያ ዋጋ መሰረት በማዴረግ ይሆናሌ፣ 

9.2 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሻጭ  በሆኑ  አምራቾች  ወይም  ህብረት ስራ ማህበራት/ የኒየኖ
 ወይምአቅራቢዎች  ወይም  ጅምሊ ነጋዳዎች እና ገዢ በሆኑ ሊኪዎች ወይም አቀነባባሪዎች
 ወይም  ሸማቾች ህብረት  ስራ  ማህበራት  ወይም  ተቋማት ወይም  ቸርቻሪዎች መካከሌ   

የሚከናወን ይሆናሌ፣ 

9.3  በህገ ወጥ መንገዴ ሲንቀሳቀስ አግባብ ባሇው የክሌሌ አካሌ የተያዘ የጥራጥሬ 

ምርት ሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን ሊይ ቀርቦ በጨረታ መሸጥ አሇበት፤ የሽያጭ 

ገንዘቡም በህግ ዉሳኔ እስከሚያገኝ ዴረስ በዝግ አካዉንት ይቀመጣሌ፣ 
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9.4 በሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን ሸማቾች የሆኑ ሆቴልች፣ ዩኒቨርስቲዎች፣ ማረሚያ 
ቤቶች፣ የፖሉስ ተቋማት፣ መከሊከያ ሰራዊት እና የመሳሰለት ተቋማት ማንነታቸዉን 
የሚገሌፅ ማስረጃ በማቅረብ መግዛት ይኖርባቸዋሌ፣ 

9.5 ወዯ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ የገቡ የጥራጥሬ ምርቶች በሁሇተኛ ዯረጃ ግብይት እርከን 
ሊይ ግብይት አይካሄዴባቸዉም፣ 

9.6 በሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን ሊይ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት በወካይ ናሙና 
መሰረት በሽያጭ ዉሌ ስምምነት ሉፈጸም ይችሊሌ፣ 

9.7 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 9.6 መሰረት ግብይቱ በሽያጭ ዉሌ ስምምነት የሚፈፀም 

ከሆነ፣- 

(ሀ) ገዢ በሆኑ ሊኪዎች እና ሻጭ በሆኑ አቅራቢዎች ወይም አምራቾች ወይም ህብረት ስራ ማበራት/ 

ዩኒየን መካከሌ የሚዯረገዉ የዋጋ ዉሌ ስምምነት የሚወሰነዉ በገዢ እና ሻጭ መካከሌ በሚዯረግ 

ዴርዴር ሆኖ የወቅቱን የገበያ ዋጋ መሰረት ያዯረገ ይሆናሌ፤ እንዱሁም የንብርቱ እርከክብ 

የሚፈፀመዉ በዉሌ ስምምነታቸዉ መሰረት በሻጭ መጋዘንወይም በገዢ መጋዘን ወይም ማዘጋጃ 

ኢንደስትሪ ሊይ ሉሆን ይችሊሌ፣ 

(ሇ) ገዢ በሆኑ ሸማች ተቋማት ወይም ሸማች ህብረት ስራማህበራት ወይም ዩኒየን  እና ሻጭ በሆኑ 

ጅምሊ ነጋዳዎች ወይም አምራቾች መካከሌ በሚካሄዯዉ የግብይት ዋጋ የሚወሰነዉ በገዢ እና ሻጭ 

መካከሌ በሚዯረግ ስምምነት እና በወቅቱ የገበያ ዋጋ መሰረት ይሆናሌ፤ እንዱሁም የንብርቱ ርክክብ 

የሚፈፀመዉ በዉሌ ስምምነታቸዉ መሰረት በሻጭ መጋዘንወይም በገዢ  መጋዘን ሉሆን ይችሊሌ፣ 

(ሐ) ገዢ በሆኑ አቀነባባሪዎች እና ሻጭ በሆኑ አቅራቢዎች ወይም አምራቾች መካከሌ በሚዯረገዉ 

የሽያጭ ዉሌ ስምምነት መሰረት ዋጋ የሚወሰነዉ በገዢ እና ሻጭ መካከሌ በሚዯረግ ዴርዴር እና 

በወቅቱ የገበያ ዋጋ መሰረት ይሆናሌ፤ እንዱሁም የንብርቱ ርክክብ የሚፈፀመዉ በዉሌ 

ስምምነታቸዉ መሰረት በሻጭ መጋዘን ወይም በአቀነባባሪዉ መጋዘን ወይም ማቀነባበሪያ 

ኢንደስትሪ ሉሆን ይችሊሌ፣ 

 (መ) የዉሌ  ስምምነት ሰነደ የጥራጥሬ ምርት አይነት፣ መጠን፣ ዯረጃ፣ ግብይት የተካሄዯበት ቀንና 

ቦታ፣ ምርቱ የሚቀርብበትና ክፍያ የሚፈፀምበት ቀንና ቦታ፣ የሁሇቱን ተዋዋዎች አዴራሻ እና 

ህጋዊ ማህተም ማካተት አሇበት፣ 

9.8 አግባብነት ያሇዉ የክሌሌ አካሌ የግብይት እና የጥራት ተቆጣጣሪ ባሇሙያዎችን 
መመዯብ አሇበት፣ 
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ክፍሌ አምስት 

       የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ተዋናዮች እና አገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች መስፈርት 

10  የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ተዋናዮች መስፈርት፣ 

10.1 የአቅራቢዎች መስፈርት 

10.1.1 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣዉን የቴክኒክ መስፈርት ያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ማከማቻ መጋዘን፣ 
ሚዛን እንዱሁም ዯረጃዉን የጠበቀ ከረጢት እና የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ 
ያሟሊ መሆን አሇበት፣ 

10.1.2  ወዯ  ኢትዮጵያ   የግብርና  ምርቶች የመጋዘን  አገሌግልት  ዴርጅት  

 ሇማቅረብ  የገዛውን'፣ ያቀረበውን እና በመጋዘን በክምችት ያሇዉን ምርት 

በአይነት እና በመጠን ሇይቶ በወሩ መጨረሻ አግባብ ሊሇው የክሌሌ አካሌ 

የሚያሳውቅበት የመረጃ ስርአት የዘረጋ መሆን አሇበት፣ 
10.1.3 የአቅራቢነት ብቃቱ የተረጋገጠ ህጋዊ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ንግዴ 

ፍቃዴ ያሇዉና ፍቃደን ባወጣበት በሚገኝ ወረዲ የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት 

ማዕከሊት ብቻ የሚገዛ፣ 
10.1.4 በአንዴ የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሌ አንዴ አቅራቢ ከአንዴ በሊይ 

ተወካይ መወከሌ የሇበትም፣ 

10.1.5 ያዘጋጀዉን የአቅርቦት ጥራጥሬ ምርቶች መቅረብ በሚገባዉ 

የጊዜ ገዯብ ብቻ ሇኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች የመጋዘን 
አገሌግልት ዴርጅት በማቅረብ  የመሸጥ፣ 

 

10.2  የጅምሊ ነጋዳዎች መስፈርት፣ 

10.2.1  አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣዉን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ 
በባሇቤትነት የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ማከማቻ 

መጋዘን፣ ሚዛን እንዱሁም ዯረጃዉን የጠበቀ ከረጢት እና የእርጥበት 

መሇኪያ መሳሪያ ያሇዉ መሆን አሇበት፣ 
10.2.2 ህጋዊ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ንግዴ ፍቃዴ ያሇዉና ፍቃደን ባወጣበት 

አካባቢ ሇሚገኙ  ሽማቾች እና ሸማች ተቋማት  ሇማቅረብ የተዘጋጀ፣ 
10.2.3 ከኢትዮጵያ  ምርት ገበያ ወይም በክሌልች በሚቋቋም ሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት 

እርከን የገዛውን'፣ የሸጠዉን እና በመጋዘን በክምችት ያሇዉን ምርት በአይነት 

እና በመጠን ሇይቶ በወሩ መጨረሻ አግባብ ሊሇው የክሌሌ አካሌ 

የሚያሳውቅበት የመረጃ  ስርአት የዘረጋ፤ 
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10.3 የቸርቻሪ ነጋዳዎች መስፈርት 

10.3.1 ህጋዊ የጥራጥሬ ምርቶች የችርቻሮ ንግዴ ፍቃዴ ያሇዉና ፈቃደን ባወጣበት 

አካባቢ ሇሚገኙ ሽማቾች ብቻ ሇማቅረብ የተዘጋጀ፣ 
10.3.2 ከመጀመሪያ ዯረጃ የገበያ ማዕከሌ የገዛውን፣ ሇሸማቾች የሸጠዉን እና 

የቀረውን ምርት በዓይነት እና በመጠን ሇይቶ አግባብነት ሊሇው አካሌ 

በመዯበው ሸኚ ሠራተኛ በተጠየቀ ጊዜ መረጃውን ሉያሳይ የሚችሌ፣ 
10.3.3 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣዉን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን ያሇዉ መሆን 
አሇበት፣ 

 

10.4 . የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት/ዩኒየኖች መስፈርት 

10.4.1 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣዉን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን እና መጋዘን 
ያሇዉ፣ 

10.4.2 በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የተመዘገበ ሆኖ የህጋዊ ሰዉነት የምስክር 

ወረቀት ያሇዉ፣ 
10.4.3 አስፈሊጊውን አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሇው ቋሚ አዴራሻ እና ቦታ 

ያሇው፤ 
10.4.4 ሰራተኛ በቋሚነት ያሰማራ መሆን አሇባቸዉ፡፡ 

 

10.5 የሸማች ተቋማት መስፈርት 

   ሸማች ዴርጅቶች  ወይም ተቋማት  የጥራጥሬ  ምርቶችን  ሇሆቴልች፣ ሇዩኒቨርስቲዎች፣ ሇማረሚያ 

ቤቶችና  ሇፖሉስ  ተቋማት፣  ሇመከሊከያ ሰራዊት ተቋማት የሚከተለትን  መስፈርቶች  ማሟሊት  አሇቸዉ፡፡ 

10.5.1 የተቋሙን ወይም የዴርጅቱን ማንነት የሚገሌዕ ማረጋገጫ ማስረጃ ያሇዉ 

መሆን አሇበት፣ 
10.5.2 ከተቋሙ ጋር ህጋዊ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ዉሌ የተዋዋሇና የራሱ 

የንግዴ ፍቃዴ ያሇዉ ሆኖ ምርቱን ሇተቋሙ የሚያቀርብ መሆኑን 
የሚመሰክር የውሌ ሰነዴ በመረጃነት ማቅረብ የሚችሌ መሆን አሇበት፡፡ 

 

10.6  የሊኪዎች መስፈርት 

10.6.1  አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣውን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ፣ 
የጥራጥሬ ምርቶችን ሇውጪ ገበያ አዘጋጅቶ ሇመሊክ የሚያገሇግሌ 

በባሇቤትነት የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ  ከሶስተኛ ወገን ያገኘው 
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የማከማቻ መጋዘን፣ ማዘጋጃ ኢንደስትሪ እና ማሸጊያ ከረጢት ያሇው መሆን 
አሇበት፣ 

10.6.2  በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዘው ወይንም 

በኪራይ ውሌ መሰረት ከሶስተኛ ወገን ያገኘው የምዴር እና መሇስተኛ ሚዛን 
እንዱሁም የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ ያሇው መሆን አሇበት፤ 

10.6.3  የጥራጥሬ ምርቶችን በማዘጋጀት ሂዯት በአካባቢው ማህበረሰብ እና 
በእንስሳት ጤንነት ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ ሁኔታ ቆሻሻን ሇማስወገዴ 

የሚያስችሌ አሰራር የዘረጋ መሆኑ በህግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ 

መሆን አሇበት፤ 
10.6.4  ወዯ  ውጪ ሀገር ሇመሊክ የገዛውን፣ ኮንትራት የገባዉንና በመጋዘን 

በክምችት ያሇዉን ምርት በአይነት እና በመጠን በመሇየት በወሩ መጨረሻ 
ሇሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚያሳውቅበት የመረጃ  ስርዓት የዘረጋ መሆን 
አሇበት፣ 

10.6.5  አስፈሊጊውን አገሌግልት ሇመስጠት በሚያስችሌ መሌክ የተዯራጀ ቋሚ 

አዴራሻ እና አገሌግልት መስጫ ቢሮ ያሇው መሆን አሇበት፣ 
10.6.6  ከጥራጥሬ ምርቶች ግብይት እና ጥራት ጋር በተያያዘ እውቀት ያሇው 

ባሇሙያ በቋሚነት ያሰማራ መሆን አሇበት፡፡ 

11  የአገሌገልት ሰጪዎች መስፈርት፣ 

11.1   የምርት አዘጋጆች  መስፈርት 

11.1.1 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣውን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ማከማቻ መጋዘን እና 
ማዘጋጃ ኢንደስትሪ ያሇዉ መሆን አሇበት፣ 

11.1.2 በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዘው ወይንም 

በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን እና የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ 
ያሇው መሆን አሇበት፤ 

11.1.3 የጥራጥሬ ምርቶች በማዘጋጀት ሂዯት በአካባቢው ማህበረሰብ፣ እንስሳት 

ጤንነት ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ አኳሃን ቆሻሻን ሇማስወገዴ የሚያስችሌ 

አሰራር የዘረጋ መሆኑ በህግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠሇት መሆን 
አሇበት፤ 

11.1.4 በባህሪያቸው የተሇያዩ  የጥራጥሬ ምርቶች አይነት እና ዝርያዎች  እንዯሚመረቱ
በት  አካባቢ ባህሪያ ሇማዘጋጀት የሚያስችሌ አሰራር የዘረጋ መሆን አሇበት፣ 

11.1.5 አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ  ቢሮ ያሇዉ መሆን አሇበት፣ 
11.1.6 ከጥራጥሬ ምርቶች ጥራት ጋር በተያያዘ እውቀት ያሇው ባሇሙያ በቋሚነት 

ያሰማራ መሆን አሇበት ፡፡ 

11.2 የምርት ማከማቻ መጋዘን አገሌግልት ሰጪ መስፈርት 
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11.2.1 በባሇቤትነት የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው 

የምርት  ማከማቻ መጋዘን ያሇው መሆን አሇበት፣ 
11.2.2  በባህሪያቸው  የተሇያዩ የጥራጥሬ  ምርቶች  አይነቶችን፣ 

ዝርያዎች እና  እንዯሚመረቱት አካባቢ ባህሪያ በመሇየት የመጋዘን አገሌገልት 

ሇመስጠት የሚያስችሌ አሰራር የዘረጋ መሆን አሇበት፣ 
11.2.3 በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዘው ወይንም 

በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን ያሇው መሆን አሇበት፤ 
 

 

12       የአቀነባባሪዎች መስፈርት 

12.1 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣውን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ በባሇቤትነት የያዘው 

ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው አግሮ ኢንደስትሪ ያሇዉ መሆን አሇበት፣ 

12.2 በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዘው ወይንም በኪራይ 

ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን እና የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ እንዱሁም 

የኢንቨስትመን ፈቃዴ ያሇዉ እና ወዯ ማምረት ሥራ የተሸጋገረ መሆን አሇበት፣ 

12.3 የጥራጥሬ ምርቶች በማዘጋጀት ሂዯት በአካባቢው ማህበረሰብ እና በእንስሳት ጤንነት 

ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ አኳሃን ቆሻሻን ሇማስወገዴ የሚያስችሌ አሰራር የዘረጋ መሆኑ 

በህግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ መሆን አሇበት፣ 

12.4 አስፈሊጊውን አገሌግልት ሇመስጠት በሚያስችሌ መሌክ የተዯራጀ ቋሚ አዴራሻ እና 
አገሌግልት መስጫ ያሇው መሆን አሇበት፣ 

12.5 ከጥራጥሬ ምርቶች ግብይት እና ጥራት ጋር በተያያዘ እውቀት ያሇው ባሇሙያ 
በቋሚነት ያሰማራ መሆን አሇበት፡ 

 

                          ክፍሌ ስዴስት 

  የጥራጥሬ ምርት አምራቾች፣ የግብይት ተዋናዮች እና የአገሌግልት ሰጪ ግዳታዎች 

13  አጠቃሊይ ዴንጋጌ 

13.1 የግብይት ተዋናዮች የቦልቄ፣የባቄሊ እና የማሾ ጥራጥሬ ምርቶችን ከታህሳስ አንዴ እሰከ 
መጪዉ አመት ህዲር 30 ዴረስ ሲሆን የሽምብራ፣ የአኩሪ አተር፣ የጓያ፣ የግብጦ እና 
የፒገን ቢን ምርቶች ከሆነ ከጥር አንዴ እሰከ መጪዉ አመት ታህሳስ 30 ዴረስ በህግ 

በተወሰነ የገበያ መዴረክ አቅርበዉ የመሸጥ፡፡  
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13.2 ማንኛዉም ግብይት ተዋናዮች ሇግብይት ዘጋጃቸው የጥራጥሬ ምርቶች ውስጥ ጥራት 

ምርመራ አገሌግልት ናሙና እንዱሰጥ ሲጠየቅ ወካይ ናሙና በነፃ የማቅረብ፤ 

13.3  የጥራጥሬ ምርቶችን ከአምራች አካባቢዎች ወዯ ኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች እና የመጋዘን
 አገሌግልት ዴርጅት፣ ማቀነባበሪያ ኢንደስትሪዎች ሸማቾች ወይም ተቋማት 

በሚገኙበት አካባቢ ሲያጓጉዝ በሕግ ስሌጣን በተሰጠው አስፈፃሚ አካሌ ኘልምኘ 
ማሳሸግ እና ሕጋዊ መሸኛ ሰነዴ የመያዝ፣   

13.4  የየዕሇቱን የጥራጥሬ ምርቶች ግዥና ሽያጭ አይነት እና መጠን፣ የዋጋ ዝርዝር 

እንዱሁም ሇግብይት ስርዓት ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን መዝግቦ የመያዝና 
በሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ሲጠየቅ የማሳወቅ እና የመተባበር፣ 

14      የአምራቾች  ግዳታ 

14.1  ማንኛውም አምራች ከራሱ ማሳ ያመረተውን የጥራጥሬ ምርት በመጀመሪያ ዯረጃ 
ግብይት ማዕከሊት ወይም በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ መሸጥ አሇበት፣ 

14.2 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 14.1 የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም አምራች ከራሱ ማሳ 
ያመረተውን የጥራጥሬ ምርት በግለ ወይም አባሌ በሆነበት የኅብረትሥራ ማኅበር 

በኩሌ በቀጥታ ወዯ ውጭ የመሊክ ወይም በማቀነባበር ሇገበያ ማቅረብ አሇበት፤ 

14.3 በክምችት ወይም በማጓጓዝ ወቅት ያሌተፈቀዯ ኬሚካሌ አሇመጠቀም ፤ 

14.4 በዚህ አንቀፅ ንዑስ በአንቀፅ 14.1፣14.2፣14.3  የተጠቀሰዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ አሌሚ 

ባሇሃብቱ የሚከተለት ተጨማሪ ግዳታዎች ይኖሩታሌ፡- 

ሀ/   ያመረተውን የጥራጥሬ ምርት ወዯ ግብይት ማዕከሊት ሇማቅረብም ይሁን ወዯ ዉጪ 

ቀጥታ ሇመሊክ ሲፈሌግ አሌሚ መሆኑን፣ ያሇማዉን የምርት አይነትና መጠን 

እንዱሁም ያሇማበትን ቦታ የሚገሌጽ በክሌሌ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሌማት ቢሮ 

በኩሌ የተሰጠ ማረጋገጫ መረጃ  መያዝ አሇበት፣ 

ሇ/ አሌሚ ባሇሀብቱ ከራሱ ማሳ ወይም በኮንትራት ዉሌ ካሇማዉ የጥራጥሬ ምርት 

ዉጪ መግዛት፣ ማከማቸት፣ ማጓጓዝ እና መሸጥ የሇበትም፤ 

ሐ/ የጥራጥሬ አሌሚ ሆኖ በአካባቢዉ ካለ አምራች አርሶ  አዯሮች ጋር  በኮንትራት ዉሌ 
የሚያሇማ ከሆነ የዉሌ ሰነደን እና የምርቱን ዓመታዊ  የምርት  ግምት አሰርቶ አግባብነት ሊ
ሇዉ የክሌሌ አካሌ  የማቅረብ  ግዳታ አሇበት፡፡ 

15  የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ተዋናዮች ግዳታ 

15.1   የአቅራቢዎች ግዳታ 
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15.1.1 እንዱሁም ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያሌገቡ የጥራጥሬ ምርቶችን በሁሇተኛ 

ዯረጃ የአቅራቢነት ብቃቱ ተረጋግጦ ህጋዊ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ንግዴ 

ፍቃዴ ያሇዉና ፈቃደን ባወጣበት ወረዲ የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት 

ብቻ  ከአምራች መግዛት አሇበት፣ 
15.1.2 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣዉን የቴክኒክ መስፈርት ያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ማከማቻ መጋዘን፣ 
ሚዛን እንዱሁም ዯረጃዉን የጠበቀ ከረጢት እና የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ 
ማሟሊት አሇበት፣ 

15.1.3 ያዘጋጀዉን ጥራጥሬ ምርቶች አቅርቦት መቅረብ በሚገባዉ የጊዜ ገዯብ ብቻ 

ሇኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች  የመጋዘን አገሌግልት ዴርጅት የማቅረብ እና 
ምርትን አሊግባብ በመጋዘን ያሇማከማቸት፣ 

15.1.4 ከመጀመሪያ ዯረጃ የገበያ ማዕከሊት የሚያጓጉዟቸውን የጥራጥሬ ምርቶች 

አግባብ ባሇው የክሌሌ አካሌ በተመዯቡ የቁጥጥር ባሇሙያዎች ሇምርመራ 

ሲጠየቁ ማስመርመር ይኖርበታሌ፣ 
15.1.5 ከመጀመሪያ ዯረጃ የገበያ ማዕከሊት የገዛዉን የጥራጥሬ ምርቶች ሇኢትዮጵያ 

የግብርና ምርቶች የመጋዝን አገሌግልት ዴርጅት ማቅረብ እና በኢትዮጵያ 
ምርት ገበያ የመሸጥ  የግብይት እርከን መሸጥ አሇበት፣ 

15.1.6 የጥራጥሬ ምርቶችን ሇላሊ አገሌግልት በዋሇ እና ንጹህ ባሌሆነ ከረጢት 

ያሇማጓጓዝና ያሇማከማቸ፣ 
15.1.7 አንዴ አቅራቢ በአካባቢዉ ፍትህ ፅ/ቤት የተረጋገጠ ዉክሌና በተሰጠዉ 

ተወካይ አማካኝነት በአካባቢዉ ከሚገኙት የመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት 

ማዕከሊት ሁለ ምርት መግዛት ይችሊሌ፤ ሆኖም በአንዴ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ግብይት ማዕከሌ ከአንዴ በሊይ ተወካይ መመዯብ ወይም ማሰማራት 

የሇበትም፤ 
15.1.8 የአንዴን አካባቢ የጥራጥሬ ምርቶች ከላሊ አካባቢ የጥራጥሬ ምርቶች 

እንዱሁም የአንዴን ምርት ዘመን የጥራጥሬ ምርቶች ከላሊ ምርት ዘመን 
የጥራጥሬ ምርቶች ጋር ሳያዯባሌቅ መከዘን እና መሸጥ አሇበት ፣ 

15.1.9 ሇጥራጥሬ ምርቶች ማከማቻነት በተዘጋጀና ከምርቱ ጋር ተፃራሪ ካሆኑ 

ከነዲጅ፣ ቆዲና ላጦ እና ካሇተፈቀደ ኬሚካልች ንኪኪ ነፃ በሆነ መጋዘን 
ውስጥ ብቻ ማከማቸት አሇበት፤ 

 

15.1.10 ምርቱን  በሚያጓጉዝበት  ወቅት  ያሌተፈቀደ  ኬሚካልችን  አሇመጠቀም፤ 
15.1.11 ከመጀመሪያ ዯረጃ የገበያ ማዕከሊት የገዛውን ወዯ ኢትዩጵያ የግብርና 

ምርቶች የመጋዘን አገሌግልት ዴርጅት ያቀረበውን እና በመጋዘን በክምችት 

የሚገኘዉን የጥራጥሬ ምርት ዓይነት እና መረጃ ሇይቶ በመያዝ አስፈሊጊ 
በሆነበት ጊዜ ሁለ አግባብነት ባሇው የክሌሌ አካሌ ሲጠየቅ ማሳወቅ አሇበት፤  



 16 

15.1.12 በክሌለ ጉዲዩ የሚመሇከተዉን አካሌ ሳያስፈቅዴ በአንዴ አካባቢ ዉስጥ 

በሚገኝ ላሊ ቦታ ሊይ ተጨማሪ የጥራጥሬ ምርት ንግዴ ስራ የሚካሄዴበት 

ዴርጅት ማቋቋም የሇበትም፣ 
15.1.13 የንግዴ ፍቃደን በማንኛዉም መሌኩ ሇሶስተኛ ወገን ማስተሊሇፍ የሇበትም፣ 
15.1.14 ማንኛውም አቅራቢ ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዕከሊት የገዛውን 

የጥራጥሬ ምርት ወዯ ኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች የመጋዘን አገሌግልት 

ዴርጅት እና ሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን ሲያጓጉዝ አግባብነት ባሇዉ 

የክሌሌ አካሌ በተመዯበ ተቆጣጣሪ የተረጋገጠ ሸኚ ሰነዴ በመያዝ ማጓጓዝ 

አሇበት፣ 
15.1.15 የጥራጥሬ ምርቶችን ሲዘጋጅ በአካባቢ ማህበረሰብ እና በእንስሳት ጤንነት 

ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ ሁኔታ ቆሻሻን ማስወገዴ የሚያስችሌ አሰራር 

መዘርጋት አሇበት፤ 
 

15.1.16 ማንኛውም አቅራቢ ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዕከሊት የገዛውን 
የጥራጥሬ ምርቶችን ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይም ከሁሇተኛ ዯረጃ 
የግብይት እርከን በማቅረብ ሇሊኪዎች ብቻ መሸጥ አሇበት፣ 

15.1.17 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይትን ሇማስፈፀም የወጣውን ዯንብና መመሪያ የማክበር 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

15.2 የሊኪዎች ግዳታዎች 

15.2.1 የጥራጥሬ ምርቶችን ከኢትዩጵያ ምርት ገበያ ወይም ከሁሇተኛ ዯረጃ 
የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት እርከን  ከአቅራቢዎች መግዛት አሇበት ፤ 

15.2.2 ከኢትዮጵያ  ምርት  ገበያ  ወይም  ከሁሇተኛ   ዯረጃ  የጥራጥሬ  ምርቶች  የግብይ
ት  እርከን የገዛውን  የጥራጥሬ  ምርት  በተፈቀዯሇት መጋዘን እና ኢንደስትሪ  ብ
ቻ ማከማቸት  እና ማዘጋጀት አሇበት፤  

15.2.3 አንዴ ሊኪ ዴርጅት ከገዢ ኩባንያ ጋር የኮንትራት ሽያጭ ውሌ ከተዋዋሇ 
በኋሊ በ24 ሰዓት ባሌበሇጠው ጊዜ ውስጥ ውለን ሇብሔራዊ ባንክ በማቅረብ፣ 
የማጸዯቅ እና ከአስራ አምስት ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ አግባብነት ሊሇው 

አካሌ የውሌ ሰነደን በማቅረብ ማስመዝገብ አሇበት፣ 
15.2.4 ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይም ከሁሇተኛ ዯረጃ የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት 

እርከን ገዝቶ ያዘጋጀውን የጥራጥሬ ምርት ወዯ ውጪ ከመሊኩ በፊት 

በሃገሪቱ የጥራት ዯረጃ መሠረት ወይም የጥራት ዯረጃ ያሌወጣሇት ከሆነ 
በገዥው የጥራትና ዯረጃ ፍሊጎት መሠረት መዘጋጀቱ በምርመራ መረጋገጥ 

አሇበት፤ 
15.2.5 ወዯ ውጪ በሚሊከው የጥራጥሬ ምርቶች መያዣ ከረጢት ሊይ የምርቱን 

ዓይነት፣መጠን፤የጥራት  ዯረጃ፤  
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 የሊኪ ዴርጅቱን  ስም፣  በኢትዩጵያ  የተመረተ  መሆኑን   እንዱሁም  የሚሄዴበ
ትን አገር እና የገዢ ኩባንያውን ስም የሚገሌጽ ጽሁፍ ማሳተም አሇበት፣ 

15.2.6 የጥራጥሬ ምርቶች መያዣ ከረጢቶችን ባዕዴ ከሆኑ እንዯ ነዲጅ፣ ቅባት፣ 
ኬሚካልች፣ ቆዲና ሇየጦ የመሳሰለ ጥራትን ከሚያጓዴለ ባዕዴ ነገሮች ጋር 

ማከማቸት ወይም ማጓጓዝ  የሇበትም፤ 

15.2.7 ከኢትዩጵያ  ምርት  ገበያ  ወይም  ከሁሇተኛ  ዯረጃ  ግብይት እርከን የገዛውን፣  ወ
ዯ  ውጪ የሊከውን  እና  በመጋዘን  በክምችት የሚገኘዉን  የምርት ዓይነት እና 
መጠን ሇይቶ በመያዝ አስፈሊጊ በሆነበት ጊዜ ሁለ አግባብነት ባሇው አካሌ 

ሲጠየቅ ማሳወቅ አሇበት፤ 

15.2.8 አግባብነት ያሇው አካሌ የመዯባቸው ተቆጣጣሪዎች አስፈሊጊ በሆነበት 

በማንኛውም ጊዜ  ሁለ ወዯ ሊኪው ዴርጅት ገብተው ቁጥጥር እንዱያካሄደ 

መተባበር አሇበት፡፡  

15.2.9 በማከማቻ እና በማዘጋጃ ኢንደስትሪው የሚገኘውን ምርት ሚኒስቴር መስሪያ 
ቤቱ ሇሚያካሂዯው የግብይትና የምርት ጥራት ቁጥጥር እንዱሁም የክምችት 

ቆጠራ ሥራ በሚያመች መንገዴ በየምርት ዓይነቱ ሇይቶ ማዘጋጀት አሇበት ፤ 

15.2.10 ከኢትዩጵያ  ምርት  ገበያ ወይም ከሁሇተኛ ዯረጃ እርከን የገዛውን የጥራጥሬ 

ምርቶች ከአንዴ የምርት ዘመን በሊይ  ማከማቸት የሇበትም፣ 

15.2.11 አግባብነት ሊሇው አካሌ  በቅዴሚያ አሳውቆ  እስካሌ  ተፈቀዯሇት ዴረስ  ከኢትዩ
ጵያ  ምርት  ገበያ ወይም ከሁሇተኛ  ዯረጃ እርከን የገዛውን የጥራጥሬ  ምርት ቀ
ዴሞ  ካስመዘገበው እና  ከተፈቀዯሇት የማዘጋጃ ኢንደስትሪ እና የማከማቻ መ
ጋዘን  ውጪ  ማዘጋጀት ወይም  ማከማቸት የሇበትም፣ 

15.2.12 ምርቱን በሚከማችበት እና በሚያጓጉዝበት ወቅት ያሌተፈቀደ ኬሚካልችን 
መጠቀም የሇበትም፤ 

15.2.13 ሊኪ ዴርጅት የገዛዉን የጥራጥሬ  ምርት በሚያዘጋጅበት ወቅት 

የሚያገኘዉንና ሇዉጪ ገበያ የማይዉሇዉን ተረፈ ምርት/ብጣሪ ህጋዊ 

የጥራጥሬ ምርት ጅምሊ ንግዴ ፍቃዴ ሊሊቸዉ ግሇሰቦችና ዴርጅቶች 

እንዱሁም ሇአቀነባበሪዎች ብቻ መሸጥ አሇበት፣ 

15.2.14 ወዯ ውጪ የሚሊከው የጥራጥሬ ምርት በሀገር ውሰጥ እጥረት መኖሩ 

በመንግስት ሲወሰን ሇታሇመሇት አሊማ ማቅረብ  አሇበት፤ 

15.2.15 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣውን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ የጥራጥሬ 

ምርቶችን ሇውጪ ገበያ አዘጋጅቶ ሇመሊክ የሚያገሇግሌ በባሇቤትነት የያዘው 
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ወይንም በኪራይ ውሌ  ከሶስተኛ ወገን ያገኘው የማከማቻ መጋዘን፣ ማዘጋጃ 
ኢንደስትሪ እና ከረጢት ማሟሊት አሇበት፣ 

15.2.16 በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዘው ወይንም 

በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው የምዴር እና መሇስተኛ ሚዛን እንዱሁም 

የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ ማሟሊት አሇበት፣ 

15.2.17 የጥራጥሬ ምርቶች በማዘጋጀት ሂዯት በአካባቢው ማህበረሰብ እና እንስሳት 

ጤንነት ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ አኳሃን ቆሻሻን ማስወገዴ አሇበት፤ 

15.2.18 ከኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች የመጋዘን አገሌግልት ዴርጅት መጋዘን ወዯ 

ሊኪዉ ማዘጋጃ ወይም መጋዘን ወይም ከሁሇተኛ ዯረጃ እርከን ገዝቶ 

የሚጓጓዘዉ ምርት በንግዴ ሚኒስቴር በሸኚ ባሇሙያ ወይም በክሌሌ ግብይት 

ተቆጣጣሪ ባሇሙያ የሸኚ ሰነዴ መረጃ በመያዝ ማጓጓዝ  አሇበት፡፡ 

15.2.19 የንግዴ ፍቃዴን በማንኛዉም መሌኩ ሇሶስተኛ ወገን ማስተሊሇፍ የሇበትም፣ 

15.3  የጅምሊ  ነጋዳዎች  ግዳታ 

15.3.1 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣዉን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ማከማቻ መጋዘን፣ 
ሚዛን እንዱሁም ዯረጃዉን የጠበቀ ከረጢት ማሟሊት አሇበት፣ 

15.3.2 ህጋዊ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ንግዴ ፍቃዴና ባወጣበት አካባቢ ሇማቅረብ 

የተዘጋጀ መሆን አሇበት፣ 

15.3.3 ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይም ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት 

የጥራጥሬ ምርቶች መግዛት አሇበት፤ 

15.3.4 ከምርት ገበያ ወይም ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት  የገዛውን 
የጥራጥሬ ምርት ከተመረተበት አካባቢ ውጪ በሚገኝና እንዱሰራበት 

በተፈቀዯሇት አካባቢ ሇሚገኙ ቸርቻሪዎች፣አገሌግልት ሰጪ ተቋማት እና 
የሸማቾች ኅብረት ስራ ማህበራት ብቻ መሸጥ አሇበት፣ 

15.3.5 ከምርት ገበያ እና ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት የገዛውን የጥራጥሬ 

ምርት እንዱሰራበት በተፈቀዯሇት አካባቢ ሇሚገኙ ተጠቃሚዎች ጥራትና 
ዯረጃው እንዯተጠበቀ በወቅቱ ማቅረብ አሇበት፤ 

15.3.6 የጥራጥሬ ምርቶች መያዣ ከረጢቶችን ባዕዴ ከሆኑ ነገሮች እንዯ ነዲጅ፣ 
ቅባት፣ ኬሚካልች፣ ቆዲና ላጦ  ጥራትን ከሚያጓዴለ ነገሮች ጋር 

ማከማቸት ወይም ማጓጓዝ የሇበትም፤ 
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15.3.7 ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይም ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት የገዛዉን 
የጥራጥሬ  ምርቶች እጥረትን ሉያስከትሌ በሚችሌ ዯረጃ ማከማቸት 

የሇበትም፤ 

15.3.8 ባከማቸበት  ወይም በሚያጓጉዝበት  ወቅት ያሌተፈቀደ ኬሚካልችን መጠቀም 

የሇበትም፤ 

15.3.9 ከምርት ገበያ ወይም ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት  የገዛውን፣ወዯ 

ተፈቀዯሇት አካባቢ ወስድ ያከፋፈሇውን እና በመጋዘን በክምችት የሚገኘዉን 
የጥራጥሬ ምርት ዓይነት እናመጠን ሇይቶ በመያዝ አስፈሊጊ በሆነበት ጊዜ 

ሁለ አግባብነት ሊሇው አካሌ ሲጠየቅ ማሳወቅ አሇበት ፤  

15.3.10 የንግዴ ፍቃዴን በማንኛዉም መሌኩ ሇሶስተኛ ወገን ማስተሊሇፍ የሇበትም 

15.3.11 የሀገሪቱ የጥራጥሬ ምርቶቸ ጥራትና ግብይት ከሚጎዴፉ ማናቸዉም 

ዴርጊቶች መቆጠብ አሇበት ፣ 

15.3.12 ጅምሊ ነጋዳዎች ሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን ሇመሸጥ በገቡት ዉሌ 

መሰረት ምርቱ ማስረከብ አሇበት፣ 

15.3.13  ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ግብይት ስርዓት የገቡ የጥራጥሬ ምርቶችን 
ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት መግዛት የሇበትም፤ 

15.3.14 የጥራጥሬ ምርቶችን ግብይት ሇማስፈፀም የወጡ ዯንብና መመሪያ የማክበር 

ግዳታዎች አሇበት፣ 

15.4  የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት/ዩኒኖች ግዳታ 

15.4.1 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣዉን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን እና መጋዘን 
ማሟሊት አሇበት ፣ 

15.4.2 የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበሩ አካባቢ ሇሚገኙ ሽማቾች ብቻ ማቅረብ አሇበት 

፣ 

15.4.3 ቋሚ አዴራሻ እና መሸጫ ቦታ ማሟሊት አሇበት፤ 

15.4.4  ባሇሙያ በቋሚነት ማሰማራት አሇበት፣ 

15.4.5 የጥራጥሬ ምርቶችን ከመጀመሪያ ዯረጃ የገበያ ማዕከሊት ወይም ከኢትዮጵያ 
ምርት ገበያ ወይም ከሁሇተኛ ዯረጃ እርከን የጥራጥሬ ምርቶች የግብይት  

ማዕከሊት ብቻ መግዛት አሇባት፣ 
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15.4.6 ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት ወይም ከምርት ገበያ ወይም ከሁሇተኛ 

ዯረጃ እርከን የገዛውን የጥራጥሬ ምርት ከተመረተበት አካባቢ ውጪ 

በሚገኝና እንዱሰራበት በተፈቀዯሇት አካባቢ ሇሚገኙ ሸማቾች ማቅረብና 
መሸጥ አሇበት፣  

15.4.7 የጥራጥሬ ምርቶች መያዣ ከረጢቶችን ባዕዴ ከሆኑ ነገሮች እንዯ 
ነዲጅ፣ቅባት፣ ኬሚካልች፣ቆዲና ላጦ የመሳሰለት ጥራትን ከሚያጓዴለ 

ነገሮች ጋር ማከማቸት ወይም ማጓጓዝ የሇበትም ፡፡ 

15.4.8 የጥራጥሬ ምርቶችን ግብይት ሇማስፈፀም የወጡ ዯንብና መመሪያ የማክበር 

ግዳታ አሇባቸዉ ፡፡ 

 

 

 

15.5 የሸማች ተቋማት ግዳታዎች 

      ሸማች ዴርጅት ወይም ተቋማት የጥራጥሬ ምርቶችን ሇሆቴሌ፣ ሇዩኒቨርስቲ፣ሇማረሚያ ቤቶችና  

ፖሉስ  ተቋማት፣ ሇመከሊከያ  ሰራዊት የሚገዙት ተቋማት የሚከተለትን ግዳታዎች ማሟሊት 

አሇባቸዉ፡፡ 

15.5.1  የጥራጥሬ ምርቶችን ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይም ከሁሇተኛ ዯረጃ 
የግብይት እርከን መግዛትና ማቅረብ አሇበት፣ 

15.5.2 የጥራጥሬ  ምርቶች  መያዣ ከረጢቶችን ባዕዴ ከሆኑ ነገሮች ነዲጅ፣ቅባት፣ 
ኬሚካልች፣ ቆዲና ላጦ ከመሳሰለት ጥራትን ከሚያጓዴለ ነገሮች ጋር 

ማከማቸት ወይም ማጓጓዝ የሇበትም ፤ 

15.5.3 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ዉሌ ሇመፈፀም ንግዴ ፍቃዴ ያሇዉ ሆኖ 

በተቋሙ የሚቀርብ የግብይት ዉሇ ሰነዴ መረጃ መያዝ አሇበት፣ 

15.5.4 የሀገሪቱ የጥራጥሬ ምርቶች ጥራትና ግብይት ከሚጎዴፉ ማናቸዉም 

ዴርጊቶች መቆጠብ አሇበት፣ 

15.5.5 ሸማች ተቋማት ከሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን  ሇመግዛት በገቡት ዉሌ 

መሰረት ምርቱ መቀበሌና ክፍያ መፈጸም አሇበት ፣ 

15.5.6 የጥራጥሬ ምርቶችን ግብይት ሇማስፈፀም የወጡ ዯንብና መመሪያ የማክበር 

ግዳታ አሇባቸዉ ፡፡  



 21 

 

15.6 የቸርቻሪ  ነጋዳዎች ግዳታ 

15.6.1 ህጋዊ የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ንግዴ ፍቃዴ ባወጣበት አካባቢ ብቻ 

የመሸጥ፣ 

15.6.2 የጥራጥሬ ምርቶችን ከመጀመሪያ ዯረጃ የገበያ ማዕከሊት ወይም ከጅምሊ 
ነጋዳዎች ብቻ የመግዛት፤ 

15.6.3 የጥራጥሬ ምርቶችን  ሇሸማቾች ብቻ  የመሸጥ፤ 

15.6.4 የጥራጥሬ ምርቶች መያዣ ከረጢቶች ባዕዴ ከሆኑ ነገሮች እንዯ ነዲጅ፣ቅባት፣ 
ኬሚካልች፣ቆዲና ላጦ ከመሳሰለት ጥራትን ከሚያጓዴለ ነገሮች ጋር 

ማከማቸትና ማጓጓዝ የሇበትም 

15.6.5 የጥራጥሬ ምርቶችን ግብይት ሇማስፈፀም የወጡ ዯንብና መመሪያ ማክበር 

አሇበት፣ 

15.6.6 የንግዴ ፍቃዴን በማንኛዉም መሌኩ ሇሶስተኛ ወገን ማስተሊሇፍ የሇበትም ፡፡ 

 

15.7 የአቀነባባሪዎች ግዳታ 

15.7.1 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣውን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው አግሮ ኢንደስትሪ 
ያሇዉ መሆን አሇበት፣ 

15.7.2 በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዘው ወይንም 

በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን እና የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ 
እና የኢንቨስትመን ፈቃዴ ያሇዉ ሆኖ ወዯ ማምረት ተግባር የተሸጋገረ መሆን 
አሇበት፣ 

15.7.3 የጥራጥሬ ምርቶችን ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዕከሊት ወይም 

ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይም ከሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን መግዛት 

አሇበት ፤ 

15.7.4 ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዕከሊት ወይም ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ወይም 

ከሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን የገዛዉን የጥራጥሬ ምርቶች በኢንደስትሪ 
በማቀነባበር ሇገበያ ማቅረብ አሇበት ፤  
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15.7.5 ከመጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዕከሊት እና ከምርት ገበያ ወይም ከሁሇተኛ 

ዯረጃ የግብይት እርከን የገዛውን፣ በማቀነባበር ሇገበያ ያቀረበውን እና 
በመጋዘን በክምችት የሚገኘዉን የጥራጥሬ ምርት ዓይነት እና መጠን ሇይቶ 

በመያዝ አስፈሊጊ በሆነበት ጊዜ ሁለ አግባብነት ባሇው አካሌ ሲጠየቅ ማሳወቅ 

አሇበት፤ 

15.7.6 የጥራጥሬ ምርቶችን በማቀነባበር ሂዯት የሚፈጠሩ ሇአገሌግልት የማይዉለ 

ተረፈ ምርቶችን በአካባቢው ማህበረሰብ እና እንስሳት ጤና ሊይ ጉዲት 

በማያስከትሌ ሁኔታ ማስወገዴ አሇበት ፣ 

15.7.7 የጥራጥሬ ምርቶችን ግብይት ሇማስፈፀም የወጡ ዯንብና መመሪያ ማክበር 

አሇበት፣ 

15.7.8 የንግዴ ፍቃዴን በማንኛዉም መሌኩ ሇሶስተኛ ወገን ማስተሊሇፍ የሇበትም ፡፡ 

15.7.9 የሀገሪቱ የጥራጥሬ ምርቶቸ ጥራትና ግብይት ከሚጎዴፉ ማናቸዉም 

ዴርጊቶች መቆጠብ አሇበት፣ 

15.7.10 አቀነባበሪዎች ከሁሇተኛ ዯረጃ እርከን ግብይት ማዕከሊትን ሇመግዛት በገቡት 

ዉሌ መሰረት ምርቱ መቀበሌና ክፍያ መፈጸም አሇባቸዉ፣ 

15.7.11 አቀነባባሪዎች ሇኢንደስትሪ ጥሬ ዕቃነት የሚያሰፈሌጋቸዉን ከሚያመርቱ 

አዉትግሮውሮች ሊይ የጥራጥሬ ምርቶችን በቀጥታ የሚቀርብበት የግብይት 

ሥርአት መጠቀም  አሇባቸዉ ፡፡ 

 

16 የአገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች ግዳታ 

16.1 የማዘጋጃ  ኢንደስትሪዎች  ግዳታ 

16.1.1 አግባብነት ያሇዉ አካሌ ያወጣውን የቴክኒክ መስፈርት የሚያሟሊ በባሇቤትነት 

የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ማከማቻ መጋዘን እና 
መዘጋጃ ኢንደስትሪ ያሇዉ መሆን አሇበት ፣ 

16.1.2 በህግ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ የተመሰከረሇት በባሇቤትነት የያዘው ወይንም 

በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን ያገኘው ሚዛን እና የእርጥበት መሇኪያ መሳሪያ 
ያሟሊ መሆን አሇበት፤ 

16.1.3 የጥራጥሬ ምርቶች በማዘጋጀት ሂዯት በአካባቢው ማህበረሰብ እና እንስሳት 

ጤንነት ሊይ ጉዲት በማያስከትሌ አኳሃን ቆሻሻን ሇማስወገዴ የሚያስችሌ 
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አሰራር የዘረጋ መሆኑ በህግ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ የተረጋገጠ መሆን 
አሇበት፤ 

16.1.4 በባህሪያቸው  የተሇያዩ  የጥራጥሬ  ምርቶች  አይነት እና ዝርያዎች  እንዯሚመረ
ቱበት  አካባቢ ባህሪያት ሇማዘጋጀት የሚያስችሌ አሰራር የዘረጋ መሆን አሇበት 

፣ 

16.1.5 የወጪ  ጥራጥሬ  ምርቶችን   የሚያዘጋጅ  ኢንደስትሪ   ምርት  ሇማዘጋጀት  የ
ሚያስፈጉ  መስፈርቶችን  ያሟሊና ጥራቱን   በጠበቀ መንገዴ   ማዘጋጀት  የሚያ
ስችሌ  ብቃት ያሇው   መሆኑን በህግ ሥሌጣን   በተሰጠዉ  አካሌ ማረጋገጥ 

አሇበት ፣    

16.1.6 ማዘጋጃ ኢንደስትሪ ከሊኪዎች የተረከባቸውን የጥራጥሬ ምርቶች ዓይነት፣ 
ዝርያ እና የጥራት ዯረጃ ጠብቆ ስሇመዘጋጀቱ ማረጋገጫ መስጠትና በገባው 

ውሌ ስምምነት መሠረት በወቅቱ ሇባሇቤቱ ማስረከብ አሇበት፤ 

16.1.7 ከሊኪዎች  የተረከበውን  የጥራጥሬ ምርት እስከሚዘጋጅ እና ያዘጋጀውን ምርት 

ሇባሇቤቱ እስከ ሚያስረክብ ዴረስ የሚያከማችበትን መጋዘን እና 
የሚገሇገሌባቸውን ከረጢቶ የምርት ጥራትን ከሚያጓዴለ ባዕዴ ነገሮች ንክኪ 

ነፃ ማዴረግ  አሇበት፣ 

16.1.8 ከሊኪዎች የተረከበውን፣ያዘጋጀውን እና ሇባሇቤቱ ያስረከበውን የጥራጥሬ 

ምርት ዓይነት እና መጠን ሇይቶ በመያዝ አስፈሊጊ በሆነበት ጊዜ ሁለ 

አግባብነት ባሇው አካሌ ሲጠየቅ ማሳወቅ አሇበት ፡፡ 

16.2 የማከማቻ መጋዘን አገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች ግዳታ 

16.2.1 በባሇቤትነት የያዘው ወይንም በኪራይ ውሌ ከሶስተኛ ወገን የተገኘ ዯረጃውን 
የጠበቀ በቂ ማከማቻ መጋዘን ያሇው መሆን አሇበት፤ 

16.2.2 ምርቱን ባከማቸበት መጋዝን ያሌተፈቀዯ  ኬሚካልችን መጠቀም የሇበትም ፣ 

16.2.3 የአንዴን አካባቢ የጥራጥሬ ምርቶች ከላሊ አካባቢ የጥራጥሬ ምርቶች 

እንዱሁም የአንዴን ምርት ዘመን የጥራጥሬ ምርቶች ከላሊ ምርት ዘመን 
የጥራጥሬ ምርቶች ጋር  ሳያዯባሌቅ መከዘን አሇበት፤ 

16.2.4 ተረክቦ ያከማቸውን የጥራጥሬ ምርት ዓይነት፣ መጠን እና የጥራት ዯረጃ 
ጠብቆ በገባው የውሌ ስምምነት መሠረት በወቅቱ ሇባሇቤቱ ማስረከብ  

አሇበት፣ 
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16.2.5 ሇማከማቸት የተረከበውን፣ ሇባሇቤቱ መሌሶ ያስረከበውን እና በመጋዘን 
በክምችት የሚገኘዉን የጥራጥሬ ምርት ዓይነት እና መጠን ሇይቶ በመያዝ 

አስፈሊጊ በሆነበት ጊዜ ሁለ አግባብነት ባሇው አካሌ ሲጠየቅ ማሳወቅ አሇበት 

፡፡ 

16.3 የአጓጓዦች ግዳታ 

16.3.1 የሚያጓጓዘዉን  የጥራጥሬ ምርቶች አይነትና መጠን አጓጓዡ አረጋግጦ 

መረከብ አሇበት ፣ 

16.3.2 ማንኛዉም የጥራጥሬ ምርትን አጓጓዥ ከአቧራ እና ከፀሀይ እንዱሁም ከዝናብ 

በማያስገባ ሁኔታ ማጓጓዝ አሇበት፣ 

16.3.3 የጥራጥሬ ምርትን ከመጓጓዙ በፊት በግብይትና ጥራት ተቆጣጣሪዎች 

የመሸኛ ሰነዴ መረጃ ይዞ ማጓጓዝ አሇበት፣ 

16.3.4 የጥራጥሬ  ምርትን ጥራት ከሚያጓዴለ እንዯ ኬሚካሌ፤ ፈሳሽ፣ ነዲጅ፣ 
እንሰሳት፣ ቆዲና ላጦ የመሳሰለትን ባዕዴ ነገሮችን ቀሊቅል ማጓጓዝ 

የሇበትም፣ 

16.3.5 የጥራጥሬ ምርትን እንዱያጓጉዝ ከተፈቀዯሇት መስመርና ቦታ ዉጪ ማጓጓዝ  

የሇበትም፣ 

16.3.6 የጥራጥሬ ምርትን እንዱያጓጉዝ በተፈቀዯሇት የጊዜ ገዯብ ማዴረስ አሇበት፣ 

16.3.7 የጥራጥሬ ምርቶችን ግበይት ሇማስፈፀም የወጡ ዯንቦች እና መመሪዎችን 
ማክበር አሇበት ፡ 

 

ክፍሌ ሰባት 

              የጥራጥሬ  ምርቶች ግብይትና ጥራት ቁጥጥር፣ 

   

የጥራጥሬ  ምርቶች  ግብይትና  ጥራት   ቁጥጥር  ሥራ  አግባብነት  ባሇው  የፌዯራሌ  ወይም የክሌሌ አካ

ሌ በሚመዯቡ የግብይትና ጥራት ቁጥጥር ባሇሙያዎች አማካኝነት የሚከናወን ሲሆን በተጨማሪም በክ

ሌሌ፣  በዞን፣  በወረዲ እና ቀበላ ሊይ በሚገኙ  አስፈሊጊነታቸው  በታመነባቸው  ቦታዎች ሊይ የጥራጥሬ ም

ርቶች ግብይትና ጥራት መቆጣጠሪያ ጣቢያዎን  ማቋቋም  እና  ተቆጣጣሪዎችን   መመዯብ  ይችሊለ፡፡ 
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17 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይትና ጥራት ቁጥጥር ባሇሙያዎችን ስሇመመዯብ  
 

      ሀ/ የግብይት ባሇሙያ 

1. ስሇ ጥራጥሬ ምርቶች ግብይት በቂ ዕውቀት ያሇውና በመሌካም ስነምግባሩ የተመሰከረሇት 

መሆን አሇበት፤ 

2. ቢያንስ  ዱፕልማ  ያሇውና  በአግሪቢዝነስ፣በአግሮ ኢኮኖሚክስ ወይም በማህበራዊ ሳይንስ 

የትምህርት መስኮች በማርኬቲንግ፣በቢዝነስ ማኔጅመንት እና በኢኪኖሚከስ የትምህርት ዘርፍ 

የሰሇጠነ መሆን አሇበት፡፡ 

3.  በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ሊይ 

ተጨማሪ ሥሌጠናዎችን ያገኘ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 

4. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ወይም አግባብነት ያሇው የክሌሌ፤የዞን እና የወረዲ አካሌ በሚመዴበው ቦታ 

ሇመስራት ፈቃዯኛ መሆን አሇበት፣ 

 

 

    ሇ/ የጥራት ቁጥጥር ባሇሙያ 

1. ስሇ ጥራጥሬ ምርቶች ግብይት በቂ ዕውቀት ያሇውና በመሌካም ስነምግባሩ የተመሰከረሇት 

መሆን አሇበት፤ 

2.  ቢያንስ  ዱፕልማ  ያሇውና በተፈጥሮ ሳይንስ የትምህርት መስኮች የሰሇጠነ  ሆኖ በዕፅዋት ሳይንስ፣  

 በጠቅሊሊ  እርሻ፣  በአግሮኖሚ፣ በአግሪቢዝነስ  እና በአግሮ ኢኮኖሚክስ ሆኖ በሙያዉ ተጨማሪ  

 የስራ ሌምዴ ያሇዉ መሆን አሇበት ፡፡ 

3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በጥራጥሬ ምርቶች ጥራት 

ቁጥጥር ሊይ ተጨማሪ ሥሌጠናዎችን ያገኘ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 

4. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ወይም አግባብነት ያሇው የክሌሌ፤የዞን እና የወረዲ አካሌ በሚመዴበው ቦታ 

ሇመስራት ፈቃዯኛ መሆን አሇበት፣ 

18  የጥራጥሬ ምርቶች ግብይትና  ጥራት ቁጥጥር ባሇሙያዎች ተግባርና ኃሊፊነት 

18.1 የፌዳራሌ የጥራጥሬ  ምርቶች  ግብይትና ጥራት ቁጥጥር ባሇሙያ ተግባርና ኃሊፊነት 
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ሀ/ አዱስ ፈቃዴ አውጥተው በጥራጥሬ ምርት ሊኪነት የሚሰማሩ ዴርጅቶችን ብቃት በየጊዜው 

በመገምገም የግብይትና የምርት ጥራት አጠባበቅ አቅማቸው እንዱጎሇብት ክትትሌና ዴጋፍ 

ያዯርጋሌ፤ 

ሇ/ ሊኪ ዴርጅቶች በጥራጥሬ ምርት ግብይት ዯንብ እና መመሪያ ሊይ በተፈቀደ አሰራሮች መሠረት 

እና ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ እና ከሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን ብቻ ምርት እንዱገዙ 

ያስገነዝባሌ፤ አፈፃጸሙንም ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ 

ሐ/ ሊኪ ዴርጅቶች ከኢትዩጵያ ምርት ገበያ እና ከሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን የገዟቸውን 

የጥራጥሬ ምርቶች በተፈቀዯሊቸው የማዘጋጃ ኢንደስትሪ እና የማከማቻ መጋዘን ብቻ 

ማዘጋጀታቸውንና ማከማቸታቸውን ይቆጣጠራሌ፣ ያረጋግጣሌ፣ 

መ/ ሊኪ ዴርጅቶች ወዯ ውጪ በሚሌኩት የጥራጥሬ ምርት ከረጢት ሊይ የምርቱን ዓይነት፣ 

መጠን፤ የጥራት ዯረጃ፤ የሊኪ ዴርጅቱን ስም፣ በኢትዮጵያ የተመረተ መሆኑን እንዱሁም 

የሚሄዴበትን አገር እና የገዢ ኩባንያውን ስም የሚገሌጽ ጽሁፍ የታተመበት መሆኑን 

ያረጋግጣሌ፣ 

ሠ/  የጥራጥሬ   ምርት   ሊኪዎች   እና   አገሌግልት   ሰጪ   ዴርጅቶች  በሚኒስቴሩ  የተመዘገበ  ዯረጃውን  

የጠበቀ  የምርት  ማከማቻ  መጋዘን፣  የምርት ማዘጋጃ ኢንደስትሪ፣  በህግ  ሥሌጣን   በተሰጠዉ አካ

ሌ  በዘመኑ  የተመሰከረሇት ሚዛን፣  የጥራትና  የእርጥበት  መሇኪያ መሳሪያ፣  ከኬሚካሌና  ከማንኛ

ውም  ባዕዴ  ነገር  የጸዲ  ሇጥራጥሬ  ምርት መያዣነት  ብቻ  የሚያገሇግሌ  ከረጢት ያሊቸው መሆኑን 

ይቆጣጠራሌ፣ ያረጋግጣሌ፤ 

ረ/   

ሊኪ  ዴርጅቶች  ከኢትዩጵያ  ምርት  ገበያ  እና  ከሁሇተኛ   ዯረጃ   እርከን   ግብይት ማዕከሊት የገዟቸ

ውን  የጥራጥሬ  ምርቶች  ከባዕዴ  ነገሮች እንዯ ነዲጅ፣  ቅባት፣  ኬሚካልች፣ ቆዲና ላጦ  ከመሳሰለት

 ጥራትን  ከሚያጓዴለ  ነገሮች ጋር ያሇማከማቸታቸውን  ወይም ያሇማጓጓዛቸውን  ይቆጣጠራሌ፣ 

ያረጋግጣሌ፤ 

     ሰ/  ሊኪ ዴርጅቶች ከኢትዩጵያ ምርት ገበያ እና ከሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን የገዙትን፣ ወዯ 

ውጭ የሊኩትን እና በመጋዝናቸው የቀራቸውን የጥራጥሬ ምርት ክምችት በየጊዜው 

ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ 
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   ሸ/ ከክሌሌ እና ከከተማ አስተዲዯር ባሇሙያዎች ጋር በቅንጅት በመሆን ጥራቱን የጠበቀ የጥራጥሬ 

ምርት እንዱቀርብ ይሰራሌ ፣ ያስተባብራሌ ፣ 

  18.2   የክሌሌ የጥራጥሬ  ምርቶች  ግብይትና ጥራት ቁጥጥር ባሇሙያ ተግባርና ኃሊፊነት 

     ሀ/ አምራቹ ወዯ መጀመሪያ ዯረጃ የግብይት ማዕከሊት እና ወዯ ሁሇተኛ ዯረጃ እርከን ግብይት 

ማዕከሊት የሚያቀርባቸውን እና አቅራቢ ነጋዳዎች፣ ኅ/ሥ/ማህበራት እና አሌሚ ባሇሃብቶች 

ወዯ ኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች የመጋዝን አገሌግልት ዴርጅት የሚሸኟቸውን የጥራጥሬ 

ምርቶች በዓይነት፣ በዝርያ እና በምርት ዘመን ይቀሊቀለ በአግባቡ መዘጋጀታቸውን እና 

ከተረፈ ምርት፣ከባዕዴ ነገሮች እና ከተባይ ነጻ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

   ሇ/ ወዯ መጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት እና ወዯ ሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት  እርከን 

የሚቀርቡ የጥራጥሬ ምርቶችን የእርጥበት መጠን ትክክሇኛነት  ያረጋግጣሌ፤  

  ሐ/ በመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት እና በሁሇኛ ዯረጃ  የግብይት እርከን ውስጥ ሥርዓቱን 

የተከተሇና የተስተካከሇ የግብይት ሂዯት መኖሩን ይቆጣጠራሌ፣ ያረጋግጣሌ፤ 

  መ/  ጥራጥሬ አምራች አካባቢዎች የሚገኙ የምርት ማዘጋጃ ኢንደስትሪዎች ጥራቱን የጠበቀ 

 ምርት ማዘጋጀታቸውን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ 

  ሠ/ በመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት እና በሁሇኛ ዯረጃ የግብይት እርከን የተስተካከሇ 

የግብይት ስርዓት መሰፈኑን ይከታተሊሌ፣ ያረጋግጣሌ፣ 

  ረ/ የጥራጥሬ ምርት ሲጓጓዝ አስፈሊጊ መረጃ ያሇስርዝ ዴሌዝ እና እዉነተኛ መረጃ በመሙሊት 

ዱስፓቹ ሊይ በየዯረጃዉ ባለ የክሌለ ንግዴ ሴክተር መ/ቤት ህጋዊ መህተም በማዴረግ 

መሸኘት፣ 

  ሰ/ የግብይት ተዋናዎች በጥራጥሬ ምርት ግብይት ዯንብ እና መመሪያ ሊይ በተፈቀደ አሰራሮች 

መሠረት ከመጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት እና ከሁሇተኛ ዯረጃ የግብይት እርከን ምርት 

እንዱገዙ ያስገነዝባሌ፤ አፈፃጸሙንም ይከታተሊሌ፣ 

  ሸ/ በጥራጥሬ ምርት ግብይት ሊይ የተሰማሩ አካሊትን ወይም ዴርጅቶችን ብቃት በየጊዜው 

በመገምገም የግብይትና የምርት ጥራት አጠባበቅ አቅማቸው እንዱጎሇብት ክትትሌና ዴጋፍ 

ያዯርጋሌ፣ 
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  ቀ/    የጥራጥሬ   ምርቶች   መያዣ   ከረጢቶችን   ባዕዴ   ከሆኑ   ነገሮች   እንዯ  ነዲጅ፣ ቅባት፣ 

ኬሚካልች፣ 

ቆዲ  እና ጥራትን   ከሚያጓዴለ ነገሮች ጋር ማከማቸት ወይም መጓጓዝ እንዯላሇበት ይከታተሊሌ፣ 

ይቆጣጠራሌ፤ 

  በ/ የጥራጥሬ ምርቶች ግዥና ሽያጭ አይነት እና መጠን፣የዋጋ ዝርዝር እንዱሁም ሇግብይት 

ስርዓት ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎች በመያዝ ፣በማዯራጀት እና በመተንተን ጥቅም ሊይ 

እንዱዉሌ ያዯርጋሌ፣ 

  ተ/ ጥራጥሬ ምርቶች መቅረብ በሚገባዉ የጊዜ ገዯብ ብቻ ሇኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች 

የመጋዘን አገሌግልት ዴርጅት የማቅረብ እና ምርትን አሊግባብ በመጋዘን እንዲይከማች 

የማስገንዘብ፣ የመከታተሌ ኃሊፊነት አሇባቸዉ፡፡ 

 

 

 

 

                                ክፍሌ ስምንት 

19. በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እና በክሌልች መካከሌ ስሇሚኖር ግንኙነት 

19.1 የክሌሌ ቢሮዎች በክሌለ ከሚገኙ የጥራጥሬ አምራች ዞኖችና ወረዲዎች ወዯ 

መጀመሪያ ዯረጃ ግብይት ማዕከሊት የቀረበውንና ወዯ ኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች 

የመጋዘን አገሌግልት ዴርጅት የተሸኘውን የጥራጥሬ ምርቶች ዓይነት፣ መጠን እና በማን 
እንዯተሸኘ የሚገሌፅ መረጃ በማዯራጀት በየወሩ እንዯሁም እንዯ አስፈሊጊነቱ በተጠየቀ 

ጊዜ ሇሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያስተሊሌፋለ፤ 

19.2 ሇጥራጥሬ ምርቶች አቅርቦትና ግብይት መሻሻሌ ይጠቅማሌ ተብል የሚታመንበትን 
ማንኛውንም ጥናት ሇማካሄዴ የሚረደ መረጃዎችን በማሰባሰብና አዯራጅቶ በማቅረብ 

እንዱሁም በጥናቱ ሊይ በመሳተፍ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ጋር በቅንጅት ይሰራለ፤ 

19.3  በጥራጥሬ ምርቶች አቅርቦትና ግብይት እንዱሁም በአገሌግልት አሰጣጥ ሊይ 

በሚያጋጥሙ ችግሮች ሊይ በመወያየት የጋራ የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ የሚያስችለ 
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የጋራ መዴረኮችን እና ላልች የአሰራር ሁኔታዎችን ሇማሻሻሌ የሚረደ አውዯ ጥናቶችን፣ 
ሥሌጠናዎችን እና የመሳሰለትን ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ጋር በጋራ ያዘጋጃለ፤ 

19.4 የግብይት ሥርዓቱን ውጤታማነት ሇማረጋገጥና የጥራጥሬ ምርቶች አቅርቦትና ግብይትን 
ሇማሻሻሌ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ወዯ ክሌሌ ከሚንቀሳቀስ የመስክ ክትትሌና ዴጋፍ ቡዴን ጋር 

በመሆን በዋና ዋና የክሌለ የጥራጥሬ አምራች አካባቢዎች የተቀናጀ የመስክ ክትትሌና 
ዴጋፍ ያዯርጋለ፤ 

20. የመመሪያው ተፈጻሚነት  

ይህ መመሪያ በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ አግባብነት ባሇው የክሌሌ አካሌ፣ በጥራጥሬ አምራች 

አርሶ አዯሮች፣ አሌሚ ባሇሃብቶች፣ አቅራቢ ነጋዳዎች፣ ኅ/ሥ/ማህበራት፣ ጅምሊ ነጋዳዎች፣ 
ቸርቻሪዎች፣ አቀነባባሪዎች፣ ሊኪዎች፣ ሸማቾች፣ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት እና በቀጥታም 

ይሁን በተዘዋዋሪ መንገዴ ከጥራጥሬ ምርቶች አቅርቦትና ግብይት ጋር ግንኙነት ባሊቸው 

አካሊት ሊይ ሁለ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

21.   መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

      ይህ መመሪያ ከጥቅምት 04/ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

ያዕቆብ ያሊ 

                              የኢ.ፌ.ዳ.ሪ የንግዴ ሚኒስትር 

 

 

                         

   በጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ተዋናዩች መካከሌ የሚፈፀም  የኮንትራክት ሽያጭ ውሌ 

 

1. የጥራጥሬ ሻጭ /ዴርጅት ስም----------------------------------------------------------------------------- 

       አዴራሻ ክሌሌ -----------------------------ዞን --------ወረዲ -----------ቀበላ-------የቤት ቁጥር----- 

              ስሌክ ቁጥር-------------------------- 

2. የምርት ገዥ ዴርጅት /ባሇቤት ስም----------------------------------------------------------------------- 

      አዴራሻ ክሌሌ ------------------------------ዞን -----------------------ወረዲ-----------------------ቀበላ-
- 
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   የቤት ቁጥር------------------ሰሌክ ቁጥር ------------------------------------- 

3. የጥራጥሬ ምርት አይነት----------------መጠን--------------------------------- የኩንታሌ  -----------
- 

4.  የጥራጥሬ ምርት  ዋጋ  በኩንታሌ--------------/-------------------- ብር  ጠቅሊሇ ዋጋ------------
----/------------ብር  

5. የኮንትራት ዉሌ ቁጥር-----------------የኮንትራት ዉሌ የሚፈጸምበት ቀን--------------ወር--------
----ዓ.ም---------- 

6. የጥራጥሬ ምርት ምርቱ የሚቀርብበት ጊዜ ቀን--------------------ወር-------------ዓ.ም--------------
--- 

7.  የጥራጥሬ ምርቱ የሚቀርብበት ቦታ-----------------------------------------------------------መጋዘን 
8. ክፍያ የሚፈጸምበት ጊዜቀን--------------ወር---------------------ዓ.ም------------------------------ 

  የምርቱ ዋጋ በምርቱ የጥራት ዯረጃ መሰረት በማዯረግ በስምምነት የሚወሰን ይሆናሌ 
ሇኮንትራት ዉሌ ህጋዊነት   የሁሇቱም ተዋዋይ  የሻጭና ግዢ ዯርጅቶች ማህተም በዉለ 
ሰነዴ ሊይ እንዱያርፍ ይዯረጋሌ፡፡ 

 

 

 


