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የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን መመሪያ 

የ ምርት ግብይት ስርዓቱን ሇመቆጣጠር የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን በሕግ የ ተቋቋመ ስሇሆነ ፤   

ባሇስሌጣኑ ውጤታማ የ ሆነ  ዘመናዊ የ መገ በያያ ስርዓት መገ ንባቱን የ ማረጋገ ጥ፣  የ ምርት ገ በያው አስተማማኝ፣  ግሌጽና የ ተረጋጋ አሰራር 

እንዱኖረው የ መቆጣጠር፣  እንዱሁም በገ በያው የ ሚሳተፉትንም ሆነ  በአጠቃሊይ የ ህብረተሰቡን ጥቅም የ ማስጠበቅ ኃሊፊነ ት ያሇበት 

ስሇሆነ ፤  

ይህንንም ሇማዴረግ ይቻሌ ዘንዴ ዝርዝር መመሪያ ማውጣት አስፈሊጊ ሆኖ በመገ ኘቱ፤   

በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 551/1999 አንቀጽ 34/2/ መሠረት የሚከተሇው መመሪያ ወጥቷሌ፡ ፡   

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕ ስ 

ይህ መመሪያ "የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን መመሪያ ቁጥር 537/2013" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡   

2. ዓሊማ  

የ ዚህ መመሪያ ዓሊማ በምርት ገ በያው ስሇሚፈፀሙ ግብይቶች መሰረታዊያን ፣  ስሇ ምርት ግብይት ውልች መርሆዎችና ስሇገ በያ 

አባሌነ ት ቅዴመ ሆኔታዎችን መወሰን፣  እንዱሁም የ ምርት ግብይት ውልች ሽያጭና ግዥ በአስተማማኝ ዯህን ነ ትና በተረጋጋ ሁኔታ 

በነ ፃ  ውዴዴር መርህ የ ሚፈጸሙ መሆናቸውን ማረጋገ ጥ ነ ው፡ ፡    

3. ትርጉም  

3.1. "የ ባሇሥሌጣኑ አዋጅ" ማሇት የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን አዋጅ ቁጥር 551/1999 እንዯተሻሻሇ ነ ው፡ ፡   

3.2. "ሥሌጣን የ ተሰጠው ተወካይ" ማሇት አባሌን ስሇንግዴ ሥራው የ ሚወከሌ ሆኖ እንዯ ግብይት ፈፃሚ ባሇሥሌጣኑ እውቅና 

ያገ ኘ ሰው ነ ው፡ ፡  

3.3. "ተባባሪ አባሌ" ማሇት በአገ ናኝ አባሌ ሥር ሆኖ ሇዯንበኛው ጥቅም የ ሚነ ግዴ አባሌ ነ ው፡ ፡  

3.4. "ቦርዴ" ማሇት በአዋጅ ቁጥር 550/1999 የ ተቋቋመው የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ የ ዲይሬክተሮች ቦርዴ ነ ው፡ ፡   

3.5. "ማዕከሊዊ ማከማቻ" ማሇት በመጋዘን እቃ ሊስቀመጡ ሰዎች ኤላክትሮኒክ መጋዘን ዯረሰኞችን በአዯራ የ መያዝና 

በምርት ገ በያው ሊይ ግብይት ሲፈጸም ዯረሰኝን በማስተሊሇፍ ርክክብ የ ማስፈጸም አገ ሌግልት የሚሰጥ የ ምርት ገ በያው 

ክፍሌ ነ ው፡ ፡   

3.6. "የ ምርት ገ በያው ክፍያ አስፈፃሚ ተቋም" ማሇት የ ግብይቶችን ክፍያና ርክክብ የ ማስፈጸም አገ ሌግልት የሚሰጥና 

ስሇምርት ገ በያው ሆኖ ሇአባሊት የ ሚፈጸምን ክፍያ አስተማማኝ የ ሚያዯርግ የ ምርት ገ በያው ክፍሌ ወይም እንዯ ክፍያ 

መፈጸሚያ ተቋም እውቅና የ ተሰጠው ሶስተኛ ወገ ን ነ ው፡ ፡   

3.7. "የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋም" ማሇት በባሇስሌጣኑ እውቅና የ ተሰጠው ሆኖ የ ምርት ገ በያው፣  የ ምርት ገ በያው ክፍያ 

አስፈፃ ሚ ክፍሌ፣  የ አገ ር ውስጥ ባንክ፣  ክፍያ ሇማስፈጸም በምርት ገ በያው የ ተሰየ መ ባንክ ወይም ተመሳሳይ 

የ ፋይናንስ ተቋም ነ ው፡ ፡  

3.8. "ዯንበኛ" ማሇት አባሌ ግብይት የሚፈፅምሇት ሰው ወይም አባለ ሇመነ ገ ዴ የ ግብይት ትዕ ዛዝ የ ሚቀበሇው ሰው ነ ው፡ ፡   

3.9. "ምርት" ማሇት ከላሊ ተመሳሳይ ምርት ጋር መሇዋወጥ የ ሚችሌ ምርት ነ ው፡ ፡   

3.10. "የ ምርት ገ በያ ንግዴ" ማሇት ሇራስ ወይም ሇላልች ጥቅም ሲባሌ በገ በያው ንግዴ የሚካሄዴባቸውን ውልች የ ግዥ 

ወይም የ ሽያጭ ትዕዛ ዞችን ማፈሊሇግ ወይም መቀበሌ ነ ው፡ ፡  

3.11. "ውሌ" ማሇት ሇምርት ገ በያ ግብይት ሲባሌ አንዴን ምርት ሇመግዛት ወይም ሇመሸጥ ወጥ ሆኖ የ ተዘጋጀና የ ምርቱን 

መጠን፣  ዋጋ፣  ዯረጃ፣  ውለ ተፈጻሚ የሚሆንበትንና ርክክብ የሚፈጸምበትን ቀን በዝርዝር የ ሚያካትት ስምምነ ት 

ነ ው፡ ፡  

3.12. "በምርት ገ በያው የ ተሰየ መ መጋዘን" ማሇት በምርት ገ በያው የ ብቃት ማረጋገጫ የ ተሰጠውና በሶስተኛ ወገ ን 

ባሇቤትነ ት ይዞታ ሥር ያሇ ወይም የ ሚሠራ ሕንፃ ና አዋሳኝ ቦታ ወይም ግቢ ሆኖ በመጋዘኑ አስተዲዲሪ ብቸኛ ቁጥጥር 

እየ ተዯረገ በት በምርት ገ በያው ዯንቦች መሠረት ምርቶች የሚከማቹበት ነ ው፡ ፡   



3.13. "ኤላክትሮኒክ የ መጋዘን ዯረሰኝ" ማሇት በትዕዛዝ ሉተሊሇፍ የ ሚችሌ በምርት ገ በያው በተሰየ መ መጋዘን ማከማቻ 

ተቀባይነ ት ሊገ ኙት ምርቶች ሕጋዊ የ ባሇቤትነ ት መብት የ ሚሰጥ በምርት ገ በያው ማዕከሊዊ ማከማቻ የሚታተም/የሚሰጥ 

የ መጋዘን ዯረሰኝ ነ ው፡ ፡   

3.14. "ገ በያ" ማሇት በአዋጅ ቁጥር 550/1999 የ ተቋቋመው የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ነ ው፡ ፡   

3.15. "የ ግብይት ፈጻሚ" ማሇት ሇላልች ወይም ሇራሱ ሲሌ የ ምርት ግብይት ውልችን በመግዛትና በመሸጥ ንግዴ ሥራ 

የ ተሰማራ በባሇሥሌጣኑ እውቅና ያገ ኘ ማንኛውም ሰው ነ ው፡ ፡   

3.16. "በምርት ገ በያው የ ተሰየ መ የ ክፍያ ባንክ" ማሇት በምርት ገ በያው ይሁንታ የ ተሰጠውና በባሇሥሌጣኑ እንዯ ክፍያ 

መፈጸሚያ ተቋም የ ታወቀ በግብይቱ ሊይ የ ተፈጸሙ የ አባሌ ግብይቶችን ክፍያ የ ሚፈፅም ባንክ ነ ው፡ ፡  

3.17. "የ ምርት ገ በያ አዋጅ" ማሇት የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ አዋጅ ቁጥር 550/1999 እንዯተሻሻሇ ነ ው፡ ፡  

3.18. "አባሌ" ማሇት ሇምርት ገ በያ የሚጠየ ቀውን የ አባሌነ ት መመዘኛ የ ሚያሟሊና በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና የ ተሰጠው ማንኛውም 

ሰው ነ ው፡ ፡  

3.19. "ሰው" ማሇት የ ተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የ ሰውነ ት መብት የ ተሰጠው አካሌ ነ ው፡ ፡  

3.20. "የ መጋዘን አገ ሌግልት ሰጪ" ማሇት የ ምርት ገ በያው ወይም በሚኒስቴሩ ወይም በሚኒስቴሩ ሇዚሁ ዓሊማ በተወከሇ 

ተቆጣጣሪ አካሌ የ ተመዘ ገ በ ሶስተኛ ወገ ን ነ ው፡ ፡  

ክፍሌ ሁሇት 

ስሇምርት ገ በያው ሥራ መጀመር 

1. ባሇሥሌጣኑ ከምርት ገ በያው በሚቀርብሇት ማመሌከቻ መሠረት የ ምርት ገ በያው በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የ ተዘረዘሩትን 

መሥፈርቶች ማሟሊቱን ካረጋገ ጠ የ ገ በያውን ሥራ መጀመር በጽሁፍ ሉፈቅዴ ይችሊሌ፡ ፡  

2. በአንቀጽ 1 መሠረት የሚቀርበው ማመሌከቻ እንዯ ሁኔታው ወዯፊት የ ሚወጡ መሥፈርቶች እና ወዱያውኑ እና ወዯፊት የ ሚፈጸሙ 

የ ምርት ገ በያው ውልችን ሇመምራትና ሇመቆጣጠር የ ወጡ የ ምርት ገ በያው ዯንቦችን እና በአጠቃሊይ የ ምርት ገ በያውን ማቋቋሚያ 

ዯንቦችን በተሇይም፡ - 

1) የ ምርት ገ በያውን ቦርዴ፣  አወቃቀሩን እና የ ሥራ አመራሩን ሥሌጣን እና ሥራውን የሚያከናውንበት ሥነ  ሥርዓት 

የ ሚገ ሌጽ፣   

2) የ ምርት ገ በያውን ሥራ አመራር ሥሌጣንና ተግባራት፣   

3) በተሇያዩ ዯረጃ የሚመዯቡ አባሊት ሇምርት ገ በያው አባሌነ ት የ ሚመዘገ ቡበትን ፣  ከአባሌነ ት የሚገ ሇለበትን ፣  ሉመረጡ 

የ ማይችለበትን ፣  የሚሰናበቱበትን እና ወዯ አባሌነ ት ስሇሚመሇሱበት ሁኔታ፣   

4) በሕግ የ ሰውነ ት መብት የ ተሰጣቸው አካሊት የ ሚመዘገ ቡበትን ሁኔታ እና ሕጋዊ ወኪልቻቸውን ስሇሚመርጡበትና 

ስሇሚሾሙበት ሥነ  ሥርዓት የሚገ ሌጹ ዯንቦችን ቅጂዎች የ ያዘ መሆን አሇበት፡ ፡   

3. የ ምርት ገ በያው ስሇሥራው መጀመር ከባሇሥሌጣኑ ፈቃዴ ሇማግኘትና በተሰጠው ፈቃዴ መሠረት ሇመቀጠሌ፣   

1) የ ማናቸውም ግብይት የ ሚዯረግባቸው ውልች ዴንጋጌዎችና ሁኔታዎች እና ምርት ገ በያው ውስጥ ከመግባት የ ሚከሇክለ 

ገ ዯቦችን ጭምር ተፈፃሚነ ት ሇማረጋገ ጥ ቁጥጥር ማዴረግ፣   

2) ሇአሳሳች ዴርጊት ያሌተጋሇጡ የ ግብይት ውልችን ብቻ በምርት ገ በያው ሊይ መዘርዘር፣   

3) አሳሳች ዴርጊት፣  ዋጋ ማዛባት፣  እና የ ርክክብ ሂዯትን የ ሚያስተጓጉለ ዴርጊቶችን ሇመከሊከሌ የ ግብይት አሠራርን 

መከታተሌ፣   

4) አስፈሊጊ እና ተገ ቢ ሆኖ ሲገ ኝ ሉኖር የ ሚገ ባ የ ግብይት መጠን ገ ዯብ ወይም ሇሚዯረግ ግብይት የሚኖር 

ተጠያቂነ ትን ሇመወሰን የሚያስችሌ ዯንብ ማዘጋጀት፣  

5) ከባሇሥሌጣኑ ጋር በመመካከርና በመተባበር አስፈሊጊ ሲሆን እና እንዯሁኔታው የ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታን የሚመሇከት 

ስሌጣን የ ሚተገ በርበትን ሁኔታ የ ሚመሇከቱ ዯንቦች በሥራ ሊይ ማዋሌ፡ ፡  

 አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ እና እንዯሁኔታው ይህ ስሌጣን የ ሚከተለትን ያካትታሌ፡ - 

/ሀ/  በማንኛውም ውልች ሊይ ያሌተፈጸሙ ግዳታዎችን የ ማዛወር ወይም የ ማስቀረት፣   

/ሇ/  በማንኛውም የ ግብይት ውልች የ ተዯረጉ ግብይቶችን የ ማስቀረት ወይም የ ማገ ዴ፣    እና  

/ሏ/ በማንኛውም የ ግብይት ውልች ተሳታፊዎችን ሌዩ የ ዋስትና ተቀማጭ ግዳታ እንዱያሟለ 

    የ መጠየ ቅ፣   

6) ሇባሇስሌጣኑ፣  ሇግብይት ተሳታፊዎች እንዱሁም ሇሕዝቡ፡ - 

/ሀ/  የ ምርት ገ በያ ውልችን ይዘት፣   

/ሇ/  በምርት ገ በያው ወይም የ ምርት ገ በያው በሚጠቀምባቸው መዴረኮች ግብይት  



     የ ሚያካሂዴባቸውን ዘዳዎች፣  መረጃዎችን ማቅረብ፣    

7) በምርት ገ በያው ሊይ ግብይት የሚዯረግባቸውን ውልች የ የ ዕሇት ዋጋ እና መጠን ይፋ ማዴረግ፣  

8)  ተወዲዲሪ፣  ግሌጽ እና ቀሌጣፋ የ ግብይት መዴረክ እና የ ግብይት ዘዳዎችን ማመቻቸት /ማቅረብ/፣  

9) የ ምርት ገ በያው ዯንበኞችን ሇመርዲትና በገ በያው ምክንያት ሉዯርስባቸው ከሚችሌ ጉዲት ሇመከሊከሌ ሲሌና የ ምርት 

ገ በያው ዯንብ በመጣሱ ምክንያት ማስረጃ ሇማቅረብ እንዱያስችሇው ሲሌ የ ታወቁ የ ምርት መረጃዎችን የ መመዝገ ብ፣  

በአስተማማኝ ዯህንነ ታቸው እንዱጠበቅ የ አሠራር ዯንብና ሥነ  ሥርዓት እንዱከበር የ ማዴረግ፣   

10) የ ማከማቻ መጋዘን ሥራ ሊይ የ ተሰማሩ ሰዎችን አጣርቶ ሇመምረጥ የሚረደ ዯንቦችን ማዘጋጀት እና ተፈፃሚ ማዴረግ፣   

11) በምርት ገ በያው በተመረጡ የ ማከማቻ መጋዘኖች ምርቶችን ናሙና ሇመውሰዴ፣  ዯረጃ ሇማውጣት፣  ምርት ሇመረከብ፣  እና 

ሇማከማቸት የ ሚረደ ዯንቦችን ማውጣትና ማስፈጸም፣   

12) የ ኤላክትሮኒክስ የ ዕቃ ማከማቻ ዯረሰኝን የ ሚመሇከቱ ዯንቦችን ማዘጋጀትና ተፈፃሚ ማዴረግ፣  

13)  የ ማዕከሊዊ ማከማቻ መጋዘኖችን አሠራር ዯንብ ማውጣትና ማስፈጸም፣   

14) የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋማትን አሠራር ሇመወሰን የሚያስችሌ ዯንብ ማውጣትና ማስፈጸም፣   

15) የ አባሊትን ፣  የ አባሊት ሕጋዊ ወኪሌን የ ፋይናንስ አቋም ሇማረጋገ ጥ እንዱሁም የ ዯንበኞችን የ ዋስትና ተቀማጭ 

ሇመከሊከሌ የ ሚያስችሌ ዯንብ ማውጣትና ማስፈጸም፣   

16) የ ምርት ርክክብን የ ሚመሇከቱ ዯንቦችን ማውጣትና ማስፈጸም፣  

17)  የ ምርት ገ በያ አባሌ ሕጋዊ ወኪሌ ሆኖ በሚሰራ ማንኛውም ወገ ን በሚፈጸም የ ማይገ ባ አሠራር ምክንያት በግብይት 

ተሣታፊዎች ሊይ ጉዲት እንዱይዯርስ ሇመከሊከሌ የ ሚያስችሌ ዯንብ ማዘጋጀትና ማስፈጸም፣  

18)  ሇግብይት ተሳታፊዎች አማራጭ የ ክርክር መፍቻ ስሌቶችን ሇመጠቀም የሚያስችለ አመቺ የ ሆኑ ዯንቦችን ማውጣትና 

ማስፈጸም እንዱሁም መዴረኮችን ማመቻቸት /ማቅረብ/፣  

19)  ዲይሬክተሮችን፣  በአባሊት የሚመረጡ የ ግሌግሌ ዲኞችን ፣  የ ምርት ገ በያው አባሊትን እና ሕጋዊ ወኪልቻቸውን 

እንዱሁም ከምርት ገ በያው ጋር ቀጥታ ግንኙነ ት ያሇው ላሊ ሰው ሇመምረጥ የ ሚያስችሌ የ ብቃት ማረጋገ ጫ መስፈርት 

ማዘጋጀትና ማስፈጸም፣   

20) በምርት ገ በያው የ ውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት የ ጥቅም ግጭት የሚያስከትለ አሠራሮችን ሇመቀነ ስና የ ጥቅም ግጭት ሲከሰትም 

ሇመፍታት የሚያስችሌ ዯንብ ማዘጋጀት እና ማስፈጸም፣   

21) ከምርት ገ በያው አሠራር ጋር የሚገ ናኙ ሰነ ድችን በባሇሥሌጣኑ ተቀባይነ ት በሚኖረው ሁኔታ ሇ1ዏ አመታት ጠብቆ 

ማቆየ ት አሇበት፡ ፡   

4. ባሇሥሌጣኑ ገ በያው በዯንቡና ባስቀመጣቸው መሥፈርቶች መሠረት መሥራቱን ሇመመርመርና ሇማረጋገ ጥ ገ በያው ሥራውን 

ወዯሚያከናውንበት ሥፍራ ሇመግባት ይችሊሌ፡ ፡   

5. የ ምርት ገ በያውን ሥራ መጀመር ስሇመፍቀዴ  

1) ባሇሥሌጣኑ የ ምርት ገ በያው ሥራውን ሇመጀመር ማመሌከቻ ባቀረበ በ7 የ ሥራ ቀናት ውስጥ ፈቃዴ መስጠት፣  ወይም 

የ መከሌከሌ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡ ፡  ባሇሥሌጣኑ ሥራውን ሇመጀመር የ ምርት ገ በያው ያቀረበውን ጥያቄ ካሌተቀበሇ 

ጥያቄውን ያሌተቀበሇበትን ምክንያቶች መግሇጽ አሇበት፡ ፡  የ ምርት ገ በያው ሥራውን ሇመጀመር ያቀረበው ጥያቄ 

ተቀባይነ ት ካጣ ሇባሇሥሌጣኑ አቤቱታ የ ማቅረብ እና የ መሰማት፣  በባሇሥሌጣኑ የ ተሰጠው ውሳኔ የ ሚጏዲው ሆኖ ሲገ ኝም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ የ ማቅረብ መብት አሇው፡ ፡  

2) ባሇሥሌጣኑ ሳይፈቅዴ የ ምርት ገ በያው አዲዱስ ሕጏችን ማውጣት ወይም ነ ባር ሕጉችን ማሻሻሌ አይችሌም፡ ፡  

3) ባሇሥሌጣኑ ሳይፈቅዴ የ ምርት ገ በያው አዲዱስ የ ግብይት ውልችን ማዘጋጀት ወይም ነ ባር የ ግብይት ውልችን ማሻሻሌ 

አይችሌም፡ ፡   

4) የ ምርት ገ በያው ሥራ ሇመጀመር ያቀረበው ማመሌከቻ ስሇመፈቀደ፣  አዲዱስ ሕጏችን፣  የ ምርት ግብይት ውልችን 

ሇማውጣት፣  ነ ባር ሕጏችን እና ውልችን ሇማሻሻሌ የ ቀረቡ ጥያቄዎች ስሇመፈቀዲቸው የ ተሰጡ ውሳኔዎች በታወቁ ጋዜጦች 

መታተም አሇባቸው፡ ፡  እነ ዚህ ፈቃድች በጋዜጣ ከታተሙበት ጊዜ ጀምሮ ሕጋዊ ውጤት ይኖራቸዋሌ፡ ፡   

6. የ ምርት ገ በያው ዯንቦቹን፣  የ ሥራ ሁኔታዎችን ወይም የ ባሇሥሌጣኑን ማቋቋሚያ አዋጅ ዴንጋጌዎች፣  መመሪያዎች ወይም ትዕዛ ዞች 

ካሊከበረ አስፈሊጊውን እርምጃ ሇመውሰዴ ባሇሥሌጣኑ ስሊሇው ስሌጣን ፡ - 

1) የ ምርት ገ በያው፣  ማናቸውም የ ምርት ገ በያው ዲይሬክተር፣  የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ ወይም ተቀጣሪ ሥራውን የሚመሇከቱ 

ዯንቦችን ካሊከበረ ወይም ተፈፃ ሚ ካሊዯረገ  ወይም የ ምርት ገ በያው ወይም የ ምርት ገ በያው ማናቸውም ዲይሬክተር፣  

የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ ወይም ተቀጣሪ የ ባሇሥሌጣኑን ማቋቋሚያ አዋጅ ወይም በባሇሥሌጣኑ የ ወጡ መመሪያዎችን ወይም 

ትዕ ዛዞችን ከጣሰ ባሥሌጣኑ ከሚከተለት አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ እርምጃዎች ሉወስዴ ይችሊሌ፡ ፡  

/ሀ/   ባሇሥሌጣኑ የ ምርት ገ በያውን፣   

(i) በምርት ገ በያው መዴረኮች ሊይ የ ሚካሄደትን ግብይቶች እንዱያግዴ፣   



(ii) የ ተወሰኑ የ ግብይት ውልችን ወይም የ ተሇዩ የ ምርት አይነ ቶች ሊይ የሚካሄደ ግብይቶችን 

እንዱያግዴ፣   

(iii) በምርት ገ በያው የሚካሄዴ ግብይት ያሌተፈፀሙ ግዳታዎችን ማጠናቀቅ እንዱወሰን ፣   

(iv) በምርት ገ በያ የ ተፈጸሙ ማንኛውም የ ግብይት ውልች ወይም የ ተሇዩ አይነ ት የ ግብይት ውልች ወይም 

በተሇዩ የ ምርት አይነ ቶች ሊይ ስምምነ ት የ ተዯረሰባቸውን ምርቶች የ ማስረከቢያ ጊዜ እንዱያስተሊሌፍ ሉያዘው 

ይችሊሌ፡ ፡  

 

በዚህ ንዐስ አንቀጽ መሠረት እንዱፈፀሙ የ ሚተሊሇፉ ትዕዛ ዞች ከመፈፀማቸውና አቤቱታ ከመሰማቱ በፊት 

እርምጃው እንዱወሰዴ የ ተፈሇገ በት ምክንያት ከ7 ቀናት በፊት ሇምርት ገ በያው ቦርዴ ወይም ዋና ሥራ 

አስፈፃ ሚ በጽሁፍ መዴረስ አሇበት፡ ፡  

/ሇ/  ምርት ገ በያውን፣  የ ምርት ገ በያውን ዲይሬክተር፣  የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ፣  ሠራተኛ   የ ምርት ገ በየ ውን 

ዯንብ ወይም መመሪያ ወይም ባሇሥሌጣኑ ያስተሊሇፈውን ትዕ ዛዝ  እንዱያከብር ወይም እንዱያስፈጽም 

መጠየ ቅ፣  

/ሏ/ የ ምርት ገ በያውን ወይም የ ሚመሇከተውን ግሇሰብ መገ ሰፅ ፣   

/መ/ የ ምርት ገ በያውን፣  የ ምርት ገ በያውን ዲይሬክተር፣  የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ፣  ሠራተኛ፣  ባሇሥሌጣኑ በሚያዘው 

መሠረት የ ዯረሰውን የ ሕግ መጣስ ሇመቀነ ስ ወይም ሇማስተካከሌ የ ሚያስችለ እርምጃዎች እንዱወሰዴ መጠየ ቅ፣   

 

2) ባሇሥሌጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 /ሇ/ /ሏ/ እና /መ/ የ ተጠቀሱትን እርምጃዎች ሇመውሰዴ ማሰቡን 

ከ15 የ ሥራ ቀናት በፊት ሇምርት ገ በያው፣  ሇምርት ገ በያው ዲይሬክተር፣  ሇሥራ ኃሊፊ፣  ሇወኪለ ወይም ሇሠራተኛው 

እርምጃ ሉወሰዴ የሚገ ባበትን ምክንያት ከሚገ ሌጽ ማስታወቂያ ጋር መስጠት አሇበት፡ ፡  

7. ባሇሥሌጣኑ እና የ ምርት ገ በያው የ ዱስፒሉን እርምጃ ሇመውሰዴ ስሊሊቸው ሥሌጣን 

1) የ ምርት ገ በያው በምርት ገ በያው ዯንብ በተወሰነ ው የ ጊዜ ገ ዯብ ወይም በዯንቡ የ ጊዜ ገ ዯብ ሊሌተወሰነ ሊቸው ጉዲዮች 

በህሉና ግምት በቂ በሚባሌ ጊዜ ውስጥ የ ዱስፕሉን እርምጃ ያሌወሰዯ እንዯሆነ  ባሇስሌጣኑ የ ምርት ገ በያው ጉዲዩን 

መርምሮ እርምጃ በመውሰዴ ወይም የ ተፈፀመ የ ህግ ጥሰት አሇማግኘቱን በማረጋገ ጥ እንዱያሳውቀው በጽሁፍ ትዕ ዛዝ 

ሉሰጥ ወይም የ ራሱን ምርመራ አካሂድ ማንኛውንም የ ምርት ገ በያ አባሌ ሉያግዴ፣  ከአባሌነ ት ሉያስወግዴ ወይም 

አግባብነ ት ያሇው ላሊ የ ዱስፒሉን እርምጃ ሉወሰዴ ወይም ማንኛውም ሰው በምርት ገ በያው እንዲይሳተፍ ሉከሇክሌ 

ይችሊሌ፡ ፡   

ከዚህ በሊይ የ ተመሇከተው እርምጃ የ ሚወሰዯው በምርት ገ በያው ዯንቦች መሠረት ብቻ ይሆናሌ፡ ፡   

2) በምርት ገ በያው ዯንቦች የ ተካተተው ማናቸውም የ ዕ ገ ዲ፣  ከአባሌነ ት የ ማስወገ ዴ፣  የ ዱስፒሉን እርምጃ ወይም በምርት 

ገ በያው ከመገ ሌገ ሌ የ መከሌከሌ ሥነ  ሥርዓት የ እርምጃው ምክንያት ጭምር የ ተገ ሇፀ በት የ ጽሐፍ ማስታወቂያ 

ሇባሇሥሌጣኑ እና ሇታገ ዯው፣  ሇተወገ ዯው፣  ላሊ የ ዱስፒሉን እርምጃ ሇተወሰዯበት ወይም በምርት ገ በያው 

እንዲይገ ሇገ ሌ ሇተከሇከሇው ሰው በሠሊሣ የ ሥራ ቀናት ውስጥ የ ሚሰጥበትን ሁኔታ መያዝ አሇበት፡ ፡  የ ምርት ገ በያው 

የ ዯረሰበትን መዯምዯሚያ እና የ ወሰዲቸውን እርምጃዎች ወይም የ ተጣለ ቅጣቶችን ጨምሮ ሇወሰዲቸው እርምጃዎች 

ምክንያት የ ሆኑ ነ ገ ሮችን ሇህዝብ ይፋ ማዴረግ አሇበት፡ ፡  ሆኖም ሇውሳኔው መሠረት የ ሆኑ ማስረጃዎች የ ዕ ገ ዲ፣  

የ ስንብት ወይም ላሊ የ ዱስፒሉን እርምጃ ሇተወሰዯበት ሰው ወይም በምርት ገ በያው እንዲይገ ሇገ ሌ ሇተከሇከሇው ሰው 

ወይም ሇባሇሥሌጣኑ ካሌሆነ  በስተቀር ሇላሊ ሰው ይፋ ሉዯረግ አይችሌም፡ ፡  

 

8. በምርት ገ በያው የ ተወሰደ የ ዱስፒሉን እርምጃዎችን ሇመመርመር ባሇስሌጣኑ ስሊሇው ሥሌጣን  

1) የ ምርት ገ በያው አንዴ ሰው እንዱታገ ዴ፣  እንዱወገ ዴ፣  ላሊ የ ዱስፒሉን እርምጃ እንዱወሰዴበት ወይም በምርት ገ በያው 

እንዲይገ ሇገ ሌ ያዯረገ በትን ውሳኔ ባሇሥሌጣኑ እንዯሁኔታው ተገ ቢ ነ ው ባሇው መመዘኛና ሥነ  ሥርዓት ወይም ሇዚሁ 

በተቀመጠ መመዘኛና ሥነ  ሥርዓት መሠረት በዴጋሚ ሇማየ ት ይችሊሌ፡ ፡  በተጨማሪም በምርት ገ በያው ውሳኔ መብቴ ተነ ካ 

በሚሌ ሰው በሚቀርብሇት አቤቱታ መነ ሻነ ት ወይም በራሱ አነ ሳሽነ ት ባሇሥሌጣኑ የ ተጠቀሰውን ውሳኔ በዴጋሚ ሉያይ 

ይችሊሌ፡ ፡  

2) የ ምርት ገ በያውን ውሳኔ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት በዴጋሚ የ ሚያየው ባሇሥሌጣን የ ተሰጠው ውሳኔ 

በምርት ገ በያው መርሆዎች /ሕጏች እና በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅና መመሪያዎች መሠረት ስሇመፈፀሙ ከመረመረ 

በኋሊ ሉያፀናው፣  ሉያሻሽሇው፣  ውዴቅ ሉያዯርገ ው ወይም በዴጋሚ እንዱታይ ሉመሌሰው ይችሊሌ፡ ፡  በፌዳራሌ ከፍተኛ 



ፍ/ቤት በዴጋሚ ሉታይ መቻለ እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇሥሌጣኑ በዚህ ንዐስ አንቀጽ ስር የሚሰጠው ማንኛውም ትዕ ዛዝ 

በምርት ገ በያው በሚነ ሱ ተመሳሳይ ጉዲዮች ሊይ ተፈፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡  

3) ባሇሥሌጣኑ ተገ ቢ ከመሰሇው ጉዲዩ በዴጋሚ እስኪታይ ዴረስ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /1/ መሠረት የ ተወሰዯውን 

እርምጃ እንዲይፈፀም ሉያግዴ ይችሊሌ፡ ፡  

9. ባሇሥሌጣኑ መዯበኛ ሪፖርት እንዱቀርብሇት ሇመጠየ ቅ እና ቀጥተኛ ምርመራዎችን ሇማዴረግ ስሊሇው ስሌጣን 

1) ባሇሥሌጣኑ በሚወስነ ው መሠረት የ ምርት ገ በያው እና አባሊቱ ከሥራቸው ጋር የ ተያያዘ መዯበኛ ሪፖርት ሇባሇሥሌጣኑ 

ማቅረብ አሇባቸው፣   

2) ከምርት ገ በያው ወይም ከአባሊቱ ጉዲይ ጋር በተያያዘ ምርመራ በሚዯረግበት ወቅት፣   

/ሀ/ የ ምርት ገ በያው እያንዲንደ ዲይሬክተር፣  ሥራ አስኪያጅ፣  የ ሥራ ኃሊፊ ወይም ተቀጣሪ፣   

/ሇ/ የ ምርት ገ በያው እያንዲንደ አባሌ፣   

/ሏ/ የ ምርት ገ በያው አባሌ ዴርጅት ከሆነ  እያንዲንደ የ ዴርጅቱ ሸሪክ፣  ሥራ አስኪያጅ፣  የ ሥራ ኃሊፊ ወይም 

ሠራተኛ፣  እና  

/መ/ በ (ሀ)፣  (ሇ) እና (ሏ) ስር ከተጠቀሱት ሰዎች ጋር በንግዴ ሂዯት ግንኙነ ት የ ፈጠረ ማንኛውም ላሊ 

ሰው ወይም አካሌ፣   

ከሚጣራው ርዕ ሰ ጉዲይ ጋር የ ተያያዘ አግባብነ ት ያሊቸውን የ ሂሣብ መዛግብት፣  መፃ ፃ ፎችን እና ላልች በእጁ ወይም በስሩ 

የ ሚገ ኙ ሰነ ድችን ሇባሇሥሌጣኑ የ ማቅረብ፣  እንዱሁም ከጉዲዩ ጋር በተያያዘ በተወሰነ  ጊዜ ውስጥ ቃሌ ወይም መረጃ 

የ መስጠት ግዳታ አሇበት፡ ፡   

 

10. የ ምርት ገ በያው እና እያንዲንደ አባሌ የ ሂሣብ መዝገ ብና ባሇሥሌጣኑ የሚዘረዝራቸውን ላልች ሰነ ድችን መያዝ 

አሇባቸው፡ ፡  የ ሚያዙት የ ሂሣብ መዝገ ቦችና ላልች ሰነ ድች በምርት ገ በያው ከሆነ  ከአሥር ዓመት ሊሌበሇጠ ጊዜ፣  በአባሊቱ 

ዯግሞ ሇአምስት ዓመታት ተጠብቀው መቆየ ት እና አስፈሊጊ በሆነ  ጊዜ ውስጥ በባሇሥሌጣኑ ምርመራ ይዯረግባቸዋሌ፡ ፡  

11. የ ምርት ገ በያው የሚከተለትን መዯበኛ ሪፖርቶች ሇባሇሥሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፡ ፡   

1) ዕ ሇታዊ ሪፖርቶች  

የ ምርት ገ በያው ሇእያንዲንደ የ ሥራ ቀን እያንዲንደን የ ግብይት ውሌ ወይም የ ምርት ዓይነ ት በተመሇከተ የሚከተለትን 

መረጃዎች በተናጠሌ መዝግቦ ሪፖርት ማዴረግ አሇበት፡ ፡   

/ሀ/ አጠቃሊይ የ ግብይቱን መጠን፣   

/ሇ/ ሇእያንዲንደ ምርት ግብይት፣   

(i) በጨረታ የ ቀረበውን ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ዋጋ፣  ሇሽያጭ የ ቀረበበትን ከፍተኛ እና ዝቅተኛ 

ዋጋ እንዱሁም የ መክፈቻ፣  ከፍተኛ፣  ዝቅተኛ እና ግብይቱ የ ተዘጋበትን ዋጋ፣   

(ii) በመክፈቻና በመዝጊያ ጊዜ ምንም ግብይት ካሌተካሄዯ፣  የጨረታ ዋጋ ካሌቀረበ ወይም 

ሇሽያጭ የ ቀረበ ዋጋ ከላሇ የ ምርት ገ በያው እንዯሁኔታው በግብይቱ ሂዯት የ ተገ ኘውን የ መጀመሪያ 

ዋጋ /በመክፈቻው ዋጋ ምትክ/ ወይም የ መጨረሻ ዋጋ /በመዝጊያው ዋጋ ምትክ/ የ መጀመሪያና 

የ መጨረሻ ዋጋ መሆኑን በግሌጽ በማመሌከት ይመዘግባሌ፡ ፡   

 /ሏ/ የ ዕ ሇቱን የ መዝጊያ ዋጋ እና የ ቀዯመውን ቀን የ መዝጊያ ዋጋ ን ፅ ፅ ር፣  

 /መ/ ባሇሥሌጣኑ በላሊ ሁኔታ እንዱቀርብ ካሌወሰነ  በስተቀር የ ምርት ገ በያው በንዐስ አንቀፅ 1 ስር የ ተጠቀሰውን 

መረጃ በሚከተሇው መሌኩ ሇባሇሥሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

(i) የ መረጃውን የ ወረቀት ቅጂ /ሃርዴ ኮፒ/ በባሇሥሌጣኑ ሲጠየ ቅ ማቅረቡ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ባሇሥሌጣኑ በጽሐፍ ባፀዯቀው ፎርማትና የ ዲታ ማስተሊሇፊያ ሥርዓት በመጠቀም፣   

(ii) የ ተጠቀሱት የ ዲታ ዓይነ ቶች ሇመጀመሪያ ጊዜ የ ቀረቡ ሲሆን መረጃው ከሚመሇከተው ቀን 

ቀጥል ካሇው የ ስራ ቀን 2.ዏዏ ሰዓት በፊት፡ ፡  

 /ሠ/ የ ምርት ገ በያው ግብይት የ ተዯረገ ባቸውን ዋጋዎች እና የ ግብይቱን መጠን የ ሚመሇከት መረጃ በምርት ገ በያው 

የ መገ በያያ መዴረክ ወዱያውኑ ሇተሳታፊዎች ማቅረብ አሇበት፡ ፡   

 /ረ/  የ ምርት ገ በያው ከሚቀጥሇው የ ንግዴ ቀን 2.00 ሰዓት በፊት ስሇእያንዲንደ ምርት ግብይት መጠን እና 

የ መክፈቻ፣  ከፍተኛ፣  ዝቅተኛ እና የ ተነ ገ ዯበት የ መዝጊያ ዋጋን የሚመሇከት የ የ ዕሇት መረጃ በቀሊለ ሇመረዲት 

እና ሉገ ኝ በሚችሌ ፎርም ያሇክፍያ ሇዜና መገ ናኛ እና ሇሕዝብ ማቅረብ አሇበት፡ ፡    



2) ወርሃዊ፣  የ ሩብ ዓመትና ዓመታዊ ሪፖርቶች  

/ሀ/ የ ምርት ገ በያው ግብይት የ ተዯረገ ባቸውን ውልች መጠን፣  ዋጋቸውን፣  የ ግብይቱን መጠን ከቀዯመው ወር፣  ሩብ 

ዓመት ወይም ዓመት ጋር በማነ ፃ ፀ ር፣  በተሇያዩ ዓይነ ት የ ግብይት ውልች መካከሌ የ ንግደን እንቅስቃሴ 

ስርጭት፣  ከምርት ገ በያው ጋር በተያያዘ ወሳኝ የ ሆኑ በወሩ፣  በሩብ ዓመቱ እና በዓመቱ ውስጥ የ ዯረሱ 

ክስተቶች እና በገ በያው ሊይ ስሊሳዯሩት ተፅ ዕኖ እንዱሁም የ ምርት ገ በያው ቦርዴ የ ተጠቀሱት ክስተቶች 

ሉያስከትለ የ ሚችለትን አለታዊ ተፅዕኖ ሇመከሊከሌ ያቀረበውን የ ምፍትሔ ሃሣብ ያካተተ ሇእያንዲንደ የ ግብይት 

ውሌ እና የ ምርት ዓይነ ት በተናጠሌ መረጃ የ ያዘ ወርሃዊ፣  የ ሩብ ዓመት እና ዓመታዊ ሪፖርቶች 

ያዯርጋሌ/ያቀርባሌ፡ ፡    

/ሇ/ የ ምርት ገ በያው ዓመታዊ ሪፖርት የ ሂሣብ ማመዛዘኛ፣  ያሇውን ሀብትና ያሇበት ዕ ዲ መዝገ ብ እና ዓመታዊ 

የ ሂሣብ መግሇጫውን የ ያዘና በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና ባገ ኘ ኦዱተር የ ተመረመረ እንዱሁም በምርት ገ በያው 

ስሇሚዯረገ ው ግብይት ምጣኔ ሃብታዊ ትንተና የ ያዘ መሆን አሇበት፡ ፡  የ ተጠቀሰው ሪፖርት የ በጀት ዓመቱ 

በተጠናቀቀ አንዴ ወር ጊዜ ውስጥ መቅረብ አሇበት፡ ፡   

12. ዯንብ እንዱወጣ ወይም እንዱሻሻሌ ትዕዛዝ ሇመስጠት ባሇሥሌጣኑ ስሊሇው ስሌጣን 

1) ባሇሥሌጣኑ አስፈሊጊ ሆኖ ካገ ኘው በሚያስቀምጥሇት የ ጊዜ ገ ዯብ ውስጥ የ ምርት ገ በያው ዯንብ እንዱያወጣ ወይም 

የ ወጣውን ዯንብ እንዱያሻሽሌ በጽሐፍ ትዕዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  

2) በንዐስ አንቀፅ 1 ስር የ ተጠቀሰው ቢኖርም የ ምርት ገ በያው ቦርዴ በዚህ ክፍሌ ውስጥ የ ቀረበውን ዯንብ የ ማውጣት 

ወይም ያሇውን ዯንብ የ ማሻሻሌ ትዕ ዛዝ ከተቃወመ ትዕ ዛዙ በተሰጠ ሠሊሳ የ ሥራ ቀናት ውስጥ ባሇሥሌጣኑ ጉዲዩን 

በዴጋሚ እንዱያጤነ ው ሉያመሇክት ይችሊሌ፡ ፡  

 

13. የ ምርት ገ በያው ዯንብ የ ማውጣት ስሌጣን  

1) ከባሇሥሌጣኑ በቅዴሚያ ይሁንታ ማግኘቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ምርት ገ በያው የ ሚያዯርገ ውን ግብይት ሇመቆጣጠር የሚረዲ 

ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡ ፡  

2) በንዐስ አንቀፅ 1 ስር የ ተቀመጠው ጥቅሌ ስሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ሚወጣው መመሪያ በተሇይም፡ - 

/ሀ/ አባሌነ ትን ፣   

/ሇ/ ግብይትን፣   

/ሏ/ የ ምርት ገ በያውን መከፈት፣  መዘጋትና የ ግብይቱን ሰዓት ስሇመቆጣጠር፣   

/መ/ ክፍያ ሉፈፀምባቸው የሚገ ባ ወይም ያሌተከፈሇ ቀሪ ገ ንዘብ በክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በኩሌ ሉከፈሌባቸው 

የ ሚችሌ የ ግብይት ውልች ቁጥርና ዓይነ ት፣  

/ሠ/ ከግብይት ውልች ጋር የ ተያያዙ ርክክቦችና በሌዩነ ት የሚታዩ ክፍያዎችን በየ ጊዜው ሇመፈጸም ስሇሚረደ የ ክፍያ 

መፈጸሚያ ተቋምና በምርት ገ በያው ስሇተሰየሙ የ ርክክብ ባንኮች፣  ምርቶችን ስሇማስረከብና የ ክፍያ አፈጻጸም፣  

ስሇማስረከቢያ ትዕ ዛዞች እንዱሁም የ ተጠቀሱት የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋም እና በምርት ገ በያው የ ተሰየሙ 

የ ርክክብ ባንኮች ሊይ ቁጥጥር ስሇሚዯረግበት ሁኔታ፣   

/ረ/ የ ክፍያውን ቀን ስሇመወሰን ፣  ስሇመቀየ ር ወይም ስሇማስተሊሇፍ፣   

/ሰ/ የ ምርቶቹን የ መክፈቻ፣  የ መዝጊያ፣  ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ዋጋ ጨምሮ የ ገ በያ ዋጋ መወሰን እና ይፋ ማዴረግ፣   

/ሸ/ እንዲስፈሊጊነ ቱ የ ተወሰነ  ገ ን ዘብ በቅዴሚያ ተቀማጭ ሇማዴረግ የ ሚያስፈሌጉ መሥፈርቶች ካለ እና ከዚህ ጋር 

የ ሚያያዙ ላልች ሁኔታዎች እና በጽሐፍ መሆን የ ሚገ ባቸውን የ ግብይት ውልች ፎርማት ያካተተ የ ግብይት ውልች 

ይዘት፣   

/ቀ/ አባሊትና ዯንበኞቻቸው በመካከሊቸው የ ሚያዯርጓቸውን ስምምነ ቶች እንዱሁም ግዳታን አሇመወጣት ወይም፣  የ ሻጭ 

ወይም የ ገ ዢ ወይም የ አባሌ መክሰር የሚያስከትሊቸውን ውጤቶች ስሇመቆጣጠር፣   

/በ/ የ ተወሰነ  ዯረጃ ያሊቸው ወይም የ ተወሰኑ ዓይነ ት ምርቶች ወይም የ ምርት ገ በያው አባሊት በምርቶች ሊይ 

የ ሚከናውኗቸው ስምምነ ቶች ተቀባይነ ት ሉያገ ኙ ስሇሚችለበት ወይም ስሇሚከሇከለበት ሁኔታ፣   

/ተ/ የ ግሌግሌ ዲኝነ ትን ጨምሮ አሇመግባባት ወይም ሙግቶች የ ሚፈቱባቸውን መንገ ድችና ሥነ  ሥርዓት፣   

/ቸ/ የ አገ ሌግልት ክፍያ፣  ወጪ እና መቀጮ የ ሚወሰንበት እና የሚተካበትን ፣   

/ነ / በማንኛውም ችልታ ውሌ ውስጥ ስሇሚገ ቡ ወገ ኖች የ ግብይት ሂዯት ቁጥጥር፣   

/ኘ/ የ ዋጋና የ ክፍያ መጠን መዋዠቅን ስሇመቆጣጠር፣  

/ኀ/ ከፍተኛና ዝቅተኛ ዋጋን የ መወሰን ሥሌጣንን ጨምሮ ሉከሰት ስሇሚችሌ የ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ እና በዚህ ጊዜ 

ሉሰራበት ስሇሚችሌ ስሌጣን፣  

/አ/ አባሊት በራሳቸው ስም ስሇሚያዯርጉት ግብይት ቁጥጥር፣  

/ከ/ እያንዲንደ አባሌ የ ሚያካሂዯውን ግብይት መጠን በተመሇከተ ስሇተቀመጡ ገ ዯቦች፣  እና 



/ኸ/  የ ምርት ገ በያው ቦርዴ በሚያቀርበው ጥያቄ አባሊት ያካሄደትን ግብይት በተመሇከተ መረጃ፣  ማብራሪያ እና 

የ ሂሣብ መዝገ ብ ሇማቅረብ ስሊሇባቸው ግዳታ፣  ያካተተ ሉሆን ይችሊሌ፡ ፡    

3) በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚወጣው ዯንብ፣  

/ሀ/ ባሇመከበራቸው ምክንያት የ ተገ ባባቸውን የ ግብይት ውልች ዋጋ የ ሚያሳጡ መመሪያዎች ወይም ዯንቦችን መግሇፅ ፣  

/ሇ/ ባሇመከበራቸው ምክንያት የ ተገ ባባቸውን የ ግብይት ውልች ሕገ ወጥ የሚያዯርጉ መመሪያዎችና ዯንቦችን መግሇጽ፣  

/ሏ/ ማንኛውንም ዯንብ መተሊሇፍ 

(i) የ ሚመሇከተውን አባሌ የ ገ ን ዘብ መቀጮ የ መክፈሌ ኃሊፊነ ት፣  ወይም 

(ii) የ ሚመሇከተው አባሌ ከምርት ገ በያው አባሌነ ት እንዱወገ ዴ ወይም እንዱታገ ዴ ሉያስዯርግ 

ወይም ከገ ንዘብ መቀጮ ውጪ ያለ ተመሳሳይ ቅጣቶችን ሉያስከትሌበት እንዯሚችሌ፣  የ ሚያመሇክት ሉሆን 

ይችሊሌ፡ ፡  

4) በዚህ አንቀፅ ስር የ ሚወጣ ማንኛውም ዯንብ በባሇሥሌጣኑ ከጸዯቀ በኋሊ ታትሞ መውጣት አሇበት፡ ፡  ባሇሥሌጣኑ 

ሇግብይቱ ወይም ሇሕዝብ ጥቅም አስፈሊጊ ሆኖ ካገ ኘው በጽሐፍ በሚሰጥ ትዕ ዛዝ የ ዯንቡን ታትሞ መውጣት ሉያስቀር 

ይችሊሌ፡ ፡  

ክፍሌ ሦስት 

ስሇክፍያ መፈፀሚያ ተቋማት ተግባራትና ዕውቅና 

1. የ ምርት ገ በያው በክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ወይም በምርት ገ በያው በተሰየሙ የ ርክክብ ባንኮች ወይም በላሊ በባሇሥሌጣኑ 

ዕውቅና በተሰጠው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም አማካኝነ ት የ ሁለንም ግብይቶች ክፍያና ርክክብ ይፈፅማሌ፡ ፡  

2. የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ተግባራት 

የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ተግባር የ ግብይቱን ክፍያና ርክክብ እና የ ተሇያዩ ወገ ኖችን የ አዯጋ ቁጥጥር 

አስተዲዯር /ሪስክ ማኔጅመንት/ ሂዯት ማዯራጀትና ማስተዲዯርን የሚያጠቃሌሌ ሆኖ በተሇይም፣   

1) የ ምርት ገ በያው አባሌ ከግብይቱ የ ሚመነ ጩ ግዳታዎችን በወቅቱ የ መወጣት ችልታውን በተመሇከተ የ ገ ን ዘብ አቋሙን 

የ መመርመር፣  

2) ተዛማጅ ግብይቶችን ማስታረቅ እና አባሊት ሊሇባቸው የ ተጣራ ዕ ዲ እንዯተቃራኒ ወገ ን ሆኖ መፈፀም፣  

3) የ ተዛማጅ ግብይቶችን ርክክብ በምርት ገ በያው በተሰየሙ የ ርክክብ ባንኮች በኩሌ ሇማካሄዴ መስማማትን ያካትታሌ፡ ፡  

4) የ አገ ናኝና የ ውስን አገ ናኝ አባሊት ዯንበኞች ሽያጭ የ ተጣራ ክፍያ በምርት ገ በያው ሇተሰየሙ ባንኮች 

በሚያስተሊሌፈው የ ክፍያ ትዕ ዛዝ መሠረት ሇእያንዲንደ ዯንበኛ መዴረሱን ያረጋግጣሌ፡ ፡  በተጨማሪም ዯንበኞች ግዥ 

ሇመፈፀም የ ሚያስገ ቡት ገ ንዘብ ሇራሳቸው ግብይት መፈፀሚያ ብቻ መዋለን፣  ግዢ ሳይፈፀም ቀርቶ ገ ን ዘቡን መሌሶ 

ሇማውጣት ሲያስፈሌግ ዯግሞ አገ ናኝ ወይም ውስን አገ ናኝ አባለ በሚያቀርበው ጥያቄ መነ ሻነ ት በቀጥታ ሇዯንበኛው 

መዴረሱን ያረጋገ ጣሌ፡ ፡  ዝርዝሩ በገ በያው የ ውስጥ ዯንብ ይወሰናሌ፡ ፡   

 

3. በምርት ገ በያው የ ተሰየሙ የ ርክክብ ባንኮች ተግባራት  

በምርት ገ በያው የ ተሰየሙ የ ርክክብ ባንኮች ተግባር በምርት ገ በያው የ ተከናወኑ ግብይቶችን ርክክብ ማመቻቸትን 

የ ሚያጠቃሌሌ እና በተሇይም፣   

1) አባሊት በመካከሊቸው ካዯረጓቸው ግብይቶች ጋር በተያያዘ በአባሊት የ ባንክ ሂሣብ ውስጥ ገ ንዘብ 

የ ሚሰበስብበትን ሁኔታ የ ማመቻቸት፣  

2) ከምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በሚሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በርክክብ ወቅት ገ ን ዘብ ማዛወር፣   

3) የ አባሊት የ ባንክ ሂሣብ ስሊሇበት ዯረጃ ከምርት ገ በያው ጋር መረጃ መቀያየ ርን /መጋራትን/ ያካትታሌ፡ ፡   

4. ስሇምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም የ ዕውቅና ማመሌከቻ 

የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ዕውቅና ሇማግኘት ሇባሇሥሌጣኑ ማመሌከቻ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  የሚቀርበው 

ማመሌከቻ በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 25 ስር የ ተቀመጡትን ዕውቅና ሇማግኘት መሟሊት ያሇባቸውን ሁኔታዎች 

እንዯሚያከብርና በማክበሩ እንዯሚቀጥሌ የሚገ ሌጽ መሆን አሇበት፡ ፡  

 

5. የ ማመሌከቻ አቀራረብ ሥነ  ሥርዓት  

1) የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ዕውቅና ሇማግኘት ሇባሇሥሌጣኑ ማመሌከቻ ማቅረብ አሇበት፡ ፡   

2) የ ሚቀርበው ማመሌከቻ የ ሚከተለትን ማካተት አሇበት፡ ፡   



/ሀ/ በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 2/1/ ስሇ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በተሰጠው ትርጉም መሠረት 

እንዯሚሰራ የ ሚገ ሌጽ ቃሌ፣    

/ሇ/ የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ዯንቦች ቅጂ፣   

/ሏ/ የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 25 የ ተቀመጡትን 

እያንዲንደን መስፈርት እንዳት ሉያሟለ እንዯሚችለ የ ሚያሳይ ማብራሪያ፣   

/መ/ የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 25 ስር የ ተሰጠቀሱትን 

መስፈርቶች ሇማሟሊት እንዱችሌ በምርት ገ በያው ከተሰየሙ የ ርክክብ ባንኮች ጋር ያዯረጋቸውን ወይም 

የ ሚያዯርጋቸውን ስምምነ ቶች መግሇጽ፣  ስምምነ ቶቹ የ ሚሰጠውን አገ ሌግልት ሇይተው ማስቀመጥ 

ይገ ባቸዋሌ፡ ፡  ስምምነ ቱ የ መጨረሻ ካሌሆነ ና ገ ና ያሌተተገ በረ ከሆነ  ሇሥራው አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ 

አገ ሌግልቱ እንዯሚሰጥ የሚያሳይ ማረጋገ ጫ፣  

/ሠ/ አመሌካች በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 25 ስር የ ተገ ሇፁትን መስፈርቶች ማሟሊት የሚያስችሇው 

የ አሰራር ሥርዓቱ የ ሚፈትሽበት ሥነ  ሥርዓት፣  የ ተከናወኑ ፍተሻዎች ወይም የ ፍተሻ ውጤቶች ማብራሪያ፣   

/ረ/ አመሌካቹ በበቂ ዝርዝር በማመሌከቻው ውስጥ ያካተተው መረጃ ሚስጥር እንዯሆነ  በመግሇፅ በሚስጥር 

እንዱያዝሇት ከጠየ ቀ ጥያቄውን ያቀረበበት ፅሁፍና የ ሚዯግፈውን ማስረጃ፡ ፡   

6. ማመሌከቻው የ ሚታይበት ጊዜ  

1) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 የ ተቀመጠው ሌዩ ሁኔታ እንዯተጠበቀ ሆኖ እንዯምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈጸሚያ 

ተቋም እውቅና ሇማግኘት የ ቀረበውን አቤቱታ ማመሌከቻው በቀረበ በሰባት የ ሥራ ቀናት ውስጥ ባሇሥሌጣኑ 

መመርመር አሇበት፡ ፡  ባሇስሌጣኑ ማመሌከቻውን ተቀብል ዕውቅና ሉሰጥ ወይም ውዴቅ ሉያዯርግ እንዱሁም አስፈሊጊ 

ሆኖ ካገ ኘው የ ተወሰኑ ሁኔታዎችን መሟሊት በቅዴመ ሁኔታነ ት አስቀምጦ ሇምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም 

ዕውቅና ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  ባሇስሌጣኑ የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ማመሌከቻ ያሌተሟሊ መሆኑን እና 

የ ሚታይበትን ጉዴሇት ከገ ሇፀ ማመሌከቻው የ ሚታይበት ጊዜ ማመሌከቻው ተሟሌቶ እስኪቀርብ ከመቆጠር ታግድ 

ይቆያሌ፡ ፡   

2) ሇምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ባሇሥሌጣኑ በተፋጠነ  ሁኔታ ጊዜያዊ ዕውቅና ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  በዚህ 

ንዐስ አንቀጽ የ ሚሰጠው ጊዜያዊ ዕውቅና የ ተወሰኑ ቅዴመ ሁኔታዎችና ባሇስሌጣኑ የ ሚያስቀምጠው የ ማብቂያ የ ጊዜ 

ገ ዯብ ሉኖረው ይችሊሌ፡ ፡   

3) የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋም ዕውቅና ሇማግኘት የሚስችለት ሁኔታዎች ሲሟለ የ ተሰጠው ጊዜያዊ 

ዕውቅና ጊዜ ከማብቃቱ በፊት ቋሚ ዕውቅና ሇማግኘት ማመሌከት አሇበት፡ ፡  

7. በምርት ገ በያው የ ተሰየ መ የ ርክክብ ባንክ ዕውቅና ሇማግኘት ስሇሚያመሇክትበት ሁኔታ 

በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው የ ርክክብ ባንክ በክፍያ ተቋምነ ት ዕውቅና ሇማግኘት ማመሌከቻ ማቅረብ እና በማመሌከቻውም 

በገ በያው ስሇተሰየሙ የ ክፍያ ተቋማት የ ተቀመጡትን መሥፈርቶችና ሁኔታዎች እንዯሚያከብርና ማክበሩን እንዯሚቀጥሌ መግሇጽ 

አሇበት፡ ፡   

8. በምርት ገ በያው እንዯተሰየ መ የ ርክክብ ባንክ ዕውቅና ሇማግኘት የሚቀርበው ማመሌከቻ አቀራረብ ሥነ  ሥርዓት 

1) በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው የ ርክክብ ባንክ ከባሇሥሌጣኑ ዕውቅና ሇማግኘት ማመሌከቻ ማቅረብ አሇበት፡ ፡   

2) የ ሚቀርበው ማመሌከቻ የ ሚከተለትን ማካተት አሇበት፣   

/ሀ/ አመሌካች ከምርት ገ በያው ጋር ቁርኝት በመፍጠር እንዳት መስራት እንዲሰበ የ ሚያሳይ ዝርዝር ሀሳብ፣   

/ሇ/ በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው ባንክ በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 2/1/ ስሇክፍያ መፈጸሚያ 

ተቋም በተሰጠው ትርጓሜ መሠረት ሥራውን የ ሚያከናውን መሆኑን የ ሚገ ሌጽ ቃሌ፣   

/ሏ/ በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው የ ርክክብ ባንክ ከምርት ግብይት ርክክብ ጋር በተያያዘ ያለትን ዯንቦች 

ቅጂ፣   

/መ/ በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው የ ርክክብ ባንክ በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 25 የ ተቀመጡትን 

እያንዲንደን መስፈርት እንዳት ማሟሊት እንዯሚችሌ የ ሚያመሇክት ማብራሪያ፣   

/ሠ/ በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው የ ርክክብ ባንክ በባሇሥሌጣኑ አዋጅ አንቀፅ 25 የ ተጠቀሱትን መስፈርቶች 

ሇማሟሊት እንዱችሌ ከምርት ገ በያው ጋር ያዯረጋቸውን ወይም የሚያዯርጋቸውን ስምምነ ቶች መግሇፅ 

አሇበት፡ ፡  ስምምነ ቶቹ የሚሰጠውን አገ ሌግልት ሇይተው ማስቀመጥ ይገ ባቸዋሌ፡ ፡  ስምምነ ቱ የ መጨረሻ 



ካሌሆነ ና ገ ና ያሇተተገ በረ ከሆነ  ሇሥራ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ አገ ሌግልቱ እንዯሚሰጥ የ ሚያሳይ 

ማረጋገ ጫ፣   

/ረ/ አመሌካቹ በባሇስሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 25 ስር የ ተሇገ ጹትን መስፈርቶች ማሟሊት የሚያስችሇው 

የ አሰራር ስርዓቱን የሚፈትሽበት ስነ  ስርዓት፣  የ ተከናወኑ ፍተሻዎችና የ ፍተሻ ውጤቶቹ ማብራሪያ፣   

/ሰ/ አመሌካቹ በበቂ ዝርዝር በማመሌከቻው ውስጥ ያካተተው መረጃ ሚስጥር እንዯሆነ  በመግሇፅ በሚስጥር 

እንዱጠበቅሇት ከጠየ ቀ የሚዯግፈውን ማስረጃ፡ ፡   

 

9. ማመሌከቻው የ ሚታይበት ጊዜ  

1) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 የ ቀመጠው ሌዩ ሁኔታ እንዯተጠበቀ ሆኖ በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው የ ርክክብ 

ባንክ ዕውቅና ሇማግኘት ያቀረበውን አቤቱታ ማመሌከቻው በቀረበ በሰባት የ ሥራ ቀናት ውስጥ ባሇሥሌጣኑ 

መመርመር አሇበት፡ ፡  ባሇሥሌጣኑ ማመሌከቻውን ተቀብል ዕውቅና ሉሰጥ ወይም ውዴቅ ሉያዯርግ እንዱሁም አስፈሊጊ 

ሆኖ ካገ ኘው የ ተወሰኑ ሁኔታዎችን መሟሊት በቅዴመ ሁኔታነ ት አስቀምጦ በምርት ገ በያው በተሰየ መው የ ርክክብ 

ባንክ ዕውቅና ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው የ ርክክብ ባንክ ማመሌከቻ ያሌተሟሊ መሆኑን እና 

የ ሚታይበትን ጉዴሇት ባሇሥሌጣኑ ከገ ሇፀ ማመሌከቻው የሚታይበት ጊዜ ማመሌከቻው ተሟሌቶ በዴጋሚ እስኪቀርብ 

ከመቆጠር ታግድ ይቆያሌ፡ ፡  

2) በምርት ገ በያው ሇተሰየ መው የ ርክክብ ባንክ ባሇሥሌጣኑ በተፋጠነ  ሁኔታ ጊዜያዊ ዕውቅና ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  

በዚህ ንዐስ አንቀጽ መሠረት ባሇስሌጣኑ ሇሚሰጠው ጊዜያዊ ዕውቅና ቅዴመ ሁኔታዎችና የ ጊዜ ገ ዯብ ሉያስቀምጥ 

ይችሊሌ፡ ፡   

3) በምርት ገ በያው የ ተሰየ መው ባንክ እንዱያሟሊ የ ተቀመጡሇትን ሁኔታዎች ሲያሟሊ የ ጊዜ ገ ዯቡ ከማብቃቱ በፊት 
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10. የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ያቀረበውን የ ዕውቅና ጥያቄ ስሇመንፈግ  

ባሇስሌጣኑ የ ቀረቡሇትን የ ዕውቅና ጥያቄ ካሌተቀበሇ ያሌተቀበሇበትን ምክንያት መግሇጽ አሇበት፡ ፡  ጥያቄው 

ተቀባይነ ት ካሊገ ኘ ዕውቅና ሇማግኘት ማመሌከቻ ያቀረበ ማንኛውም ሰው በባሇስሌጣኑ ፊት አቤቱታ የ ማቅረብና 

የ መሰማት ዕዴሌ ሉሰጠው እና በዚህ ዯረጃ በሚሰጠው ውሳኔ የ ማይስማማ ከሆነ  ሇፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት አቤቱታ 

ሉያቀርብ የሚችሌበትን ሁኔታ ያካተተ ይሆናሌ፡ ፡   

11. የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ዕውቅና መታገ ዴ ወይም መነ ሳት  

ባሇሥሌጣኑ የ ሚከተለት ሁኔታዎች መከሰታቸውን ካረጋገ ጠ ሇክፍያ መፈፀሚያ ተቋም የ ሰጠውን ዕውቅና ከሠሊሳ ቀናት 

ሊሌበሇጠ ጊዜ ሇማገ ዴ ወይም ሇማንሳት ስሌጣን ተሰጥቶታሌ፡ ፡  

1) የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ዕውቅና ሇማግኘት በቅዴመ ሁኔታነ ት በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 25 ስር 

የ ተቀመጡትን መስፈርቶች ተግባራዊ ካሊዯረገ  ወይም የ ራሱን አሰራሮች፣  መስፈርቶች እና ሥነ  ሥርዓቶች ተፈፃ ሚ 

ካሊዯረገ ፣  ወይም  

2) የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ወይም የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋም ማንኛውም ዲይሬክተር፣  የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ ወይም 

ተቀጣሪ የ ባሇሥሌጣኑን ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 25 ማንኛውንም ዴንጋጌ ወይም የ ባሇሥሌጣኑን ማንኛውንም 

መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ከተሊሇፈ ወይም እየ ተሊሇፈ ከሆነ ፡ ፡   

12. የ መሰማት እና የ ይግባኝ መብት  

1) በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 26 መሠረት እውቅና ሲነ ፈግ፣  የ ተሰጠው ዕውቅና ሲታገ ዴ ወይም ሲሻር 

ዕውቅናውን ሇማግኘት ያመሇከተውና ዕውቅና የ ተነ ፈገ ው፣  የ ታገ ዯበት ወይም የ ተሻረበት ሰው ቅሬታው በባሇሥሌጣኑ 

ዘ ንዴ እንዱታይሇትና እንዱሰማሇት፣  ይህንኑ ተክትል የ ተሰጠውም ውሳኔ የሚጏዲው ከሆነ  ሇፌዯራሌ ከፍተኛ 

ፍ/ቤት ይግባኝ የ ማቅረብ መብት ይኖረዋሌ፡ ፡   

2) በባሇሥሌጣኑ ፊት የ ሚሰጠው ቃሌ ወይም የ ሚቀርበው ማስረጃ በመመሪያዎቹ መሠረት በአግባቡ ተመዝግቦ 

ይቀመጣሌ፡ ፡  በዚህ መሌክ የ ተያዘው መዝገ ብ የ ፌዯራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ጉዲዩን በሚያይበት ጊዜ በማስረጃነ ት 

ይታያሌ፡ ፡   

3) የ ፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ባሇሥሌጣኑ የ ሰጠውን ትእዛዝ ሉያፀ ና ወይም ሉሽር ወይም ትዕዛዙን እንዱያሻሽሌ 

መመሪያ ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  ባሇሥሌጣኑ የ ሰጠው ትዕ ዛዝ በማስረጃ ያሌተዯገ ፈ ወይም አግባብነ ት ያሇው ማስታወቂያ 

ሳይሰጥ ወይም ተገ ቢ የ ሆነ  የ መሰማት ዕዴሌ ሳይሰጥ የ ተሰጠ መሆኑን የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ካሊሳየ  በስተቀር 

የ ፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ባሇሥሌጣኑ የ ሰጠውን ትዕዛዝ ሉያሻሽሌ ወይም ውዴቅ ሉያዯርግ አይችሌም፡ ፡   

 

13. ዕውቅና ሇማግኘት የ ቀረበ አቤቱታን ስሇመተው  



ዕውቅና ሇማግኘት የ ቀረበ አቤቱታ ሇባሇሥሌጣኑ በማመሌከት ሉቀር ይችሊሌ፡ ፡  ከአመሌካቹ ዴርጊት፣  እንቅስቃሴዎች 

ወይም የ ዕውቅና አቤቱታው በባሇሥሌጣኑ ጋር እየ ታየ  ባሇበት ወቅት ከተከሰቱ ነ ገ ሮች ጋር በተያያዘ በባሇሥሌጣኑ 

የ ተወሰዯ ወይም ሉወሰዴ የ ሚችሌ እርምጃን የ ቀረበው የ ምዝገ ባ ጥያቄን የ ማንሳት አቤቱታ አያስቀረውም፡ ፡   

14. የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋምን መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም የ ግብይት ዯንቦችን ማሻሻያ ሇማፅ ዯቅ ባሇሥሌጣኑ ስሊሇው ሥሌጣን  

1) የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ፣  

/ሀ/ እንዯ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በሚያከናውነ ው ሥራ ሊይ ተፅ ዕኖ ሉኖረው የሚችሌ የ መተዲዯሪያ ዯንብ 

ማናቸውም ማሻሻያ ሇማዴረግ፣   

/ሇ/  እንዯ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በሚያከናውነ ው ሥራ ሊይ ተፅ ዕኖ ሉኖረው የሚችሌ የ ማንኛውም የ ንግዴ 

ዯንብ ሇማውጣት፣   

/ሏ/  እንዯ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በሚያከናውነ ው ሥራ ሊይ ተፅ ዕኖ ሉኖረው የሚችሌ የ ማንኛውም በሥራ ሊይ 

ያሇ የ ንግዴ ዯንብ ማሻሻያ ሇማዴረግ ሃሣብ ካሇው በሚቻሇው ጊዜ ውስጥ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 

2 መሠረት ሇባሇሥሌጣኑ የ ጽሐፍ ማስታወቂያ መስጠት አሇበት፡ ፡     

2) የ ጽሐፍ ማስታወቂያው፡ - 

/ሀ/ የ ታሰበውን ማሻሻያ ወይም የ ንግዴ ዯንብ ሰነ ዴ፣   

/ሇ/ የ ቀረበው ማሻሻያ ወይም ዯንቡ በሥራ ሊይ እንዱውሌ የ ታሰበበትን ቀን የሚገ ሌጽ፣  እና  

/ሏ/ የ ቀረበውን ማሻሻያ ወይም ዯንብ ዓሊማ ማብራሪያ ያካተተ መሆን አሇበት፡ ፡   

  

3) ባሇሥሌጣኑ በሠሊሳ ቀናት ውስጥ ወይም ከክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ጋር በተሰማሙበት ጊዜ ውስጥ በዚህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት በቀረበሇት የ ማሻሻያ ሃሳብ ወይም ረቂቅ ዯንብ ሊይ የ ሚሰጠውን ውሳኔ ሇክፍያ 

መፈጸሚያ ተቋሙ በጽሁፍ ማሳወቅ አሇበት፡ ፡  

4) የ ቀረበውን የ ማሻሻያ ሃሣብ ወይም ዯንብ ባሇሥሌጣኑ ካሊፀዯቀው/ ካሌተቀበሇው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 6 

ስር በሚሰጠው ማስታወቂያ ይህንን ሁኔታ ሇይቶ ማስቀመጥ ወይም ማመሌከት አሇበት፡ ፡   

5) ባሇሥሌጣኑ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 3 ስር ከተሰጠው ስሌጣን በተጨማሪ ሇክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ የ ጽሐፍ 

ማስታወቂያ በመስጠት የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙን መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም ላልች ዯንቦችን ሇማሻሻሌ ይችሊሌ፡ ፡   

6) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 5 ስር ባሇሥሇጣኑ ሇክፍያ መፈፀሚያ ተቋም የሚሰጠው ማስታወቂያ፡ - 

/ሀ/ በባሇሥሌጣኑ የ ተዯረገ ው ማሻሻያ ተግባራዊ ሉዯረግ የ ሚችሌበትን መንገ ዴ የ ሚመሇከት ዴንጋጌን፣   

/ሇ/ ማሸሻያው ተግባራዊ የሚዯረግበትን ቀን ማካተት አሇበት፡ ፡  

7) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 5 ስር የ ተሰጠውን ማስታወቂያ የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ የ ማክበር ግዳታ 

አሇበት፡ ፡  

 

15.   ባሇሥሌጣኑ የ ራሱን ዯንቦች፣  ዕውቅና ሇማግኘት እንዯቅዴመ ሁኔታ በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ ዴንጋጌዎች 

የ ተቀመጡትን መስፈርቶች፣  የ ባሇሥሌጣኑን መመሪያዎች ወይም ትዕዛ ዞች ባሇከበረ የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ሊይ እርምጃ 

ሇመውሰዴ ስሊሇው ስሌጣን   

1) የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ፣  ማንኛውም የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ዲይሬክተር፣  የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ ወይም ሠራተኛ 

ስራውን የሚመሇከቱ ዯንቦች፣  ወይም ዕውቅና ሇማግኘት በቅዴመ ሁኔታነ ት የ ተቀመጡ መስፈርቶችን ካሊከበረ ወይም 

ተፈፃሚ ካሊዯረገ  ወይም የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ወይም ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ማናቸውም ዲይሬክተር፣  የ ሥራ 

ኃሊፊ፣  ወኪሌ ወይም ተቀጣሪ የ ባሇሥሌጣኑን ማቋቋሚያ አዋጅ ወይም በባሇሥሌጣኑ የ ወጡ መመሪያዎችን ወይም 

ትዕ ዛዞችን ከጣሰ/ከተሊሇፈ ባሇስሌጣኑ ከሚከተለት አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ የ ሆኑትን እርምጃዎች ሉወስዴ 

ይችሊሌ፡ ፡   

  /ሀ/ የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ከምርት ገ በያው ጋር በተያያዘ የሚያዯርጋቸውን የ ሥራ/ የ ንግዴ 

እንቅስቃሴዎች እንዱያግዴ መመሪያ መስጠት፣  በዚህ ንዐስ አንቀፅ መሠረት መመሪያ የሚሰጠው 

የ እርምጃውን ምክንያት የ ሚገ ሌፅ የ ጽሐፍ ማስታወቂያ ሇክፍያ መፈፀሚያው ተቋም ቦርዴ ወይም ዋና ሥራ 

አስፈፃ ሚ ከታሰበው እርምጃ ቢያንስ ሰባት የ ሥራ ቀናት በፊት ከተሰጠና ከተሰማ በኋሊ ብቻ መሆን 

አሇበት፡ ፡  

 /ሇ/ የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ፣  የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ ማናቸውም ዲይሬክተር፣  የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ ወይም 

ሠራተኛ እንዯ ጉዲዩ ሁኔታ የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙን ዯንቦች ወይም የ ባሇሥሌጣኑን መመሪያዎች ወይም 

ትዕ ዛዞች ባከበረ ሁኔታ ወይም ሇማስፈፀም በሚያስችሌ መሌኩ እንዱንቀሳቀሱ መጠየ ቅ፣   

 /ሏ/ የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙን ወይም የሚመሇከተውን ግሇሰብ መገ ሰጽ፣   



 /መ/  የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ፣  የ ሚመሇከተው ዲይሬክተር፣  የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ ወይም ሠራተኛ የ መተሊሇፉን 

ውጤት ሇማስተካከሌ ወይም ሇማቅሇሌ በባሇሥሌጣኑ ትዕ ዛዝ የ ተሰጠባቸው እርምጃዎች እንዱወስደ 

መጠየ ቅ፣  

2) ባሇሥሌጣኑ በንዐስ አንቀፅ 1 /ሇ/፣  /ሏ/ እና /መ/ ስር የ ተጠቀሱትን እርምጃዎች በመውሰዴ ማሰቡን ቢያንስ 

እርምጃዎቹን ከመውሰደ አሥራ አምስት የ ሥራ ቀናት በፊት የ እርምጃዎቹን ምክንያት ጭምር በሚገ ሌፅ ማስታወቂያ 

ሇክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ፣  ሇሚመሇከተው ዲይሬክተር፣  የ ሥራ ኃሊፊ፣  ወኪሌ ወይም ሠራተኛ ማሳወቅ አሇበት፡ ፡   

16. ዕውቅናው እንዱቋረጥ ስሇመጠየ ቅ 

ዕውቅና የ ተሰጠው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም የ ተሰጠው ዕውቅና በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 24 መሠረት 

እንዱቋረጥ/ እንዱያበቃ ሇባሇሥሌጣኑ ማመሌከት ይችሊሌ፡ ፡  የ ዕውቅናው መቋረጥ ማመሌከቻው በቀረበበት ጊዜ የ ተከሰቱ 

ማናቸውም ዴርጊቶች፣  እንቅስቃሴዎች ወይም ሁኔታዎች ባሇሥሌጣኑ የሚወስዯውን እርምጃ ወይም ወዯፊት እርምጃ እንዲይወስዴ 

የ ማገ ዴ ውጤት የ ሊቸውም፡ ፡    

17. የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ መዝገ ቦችን መያዝና ሇባሇሥሌጣኑ በሚከተሇው ሁኔታ መዯበኛ ሪፖርቶች ማቅረብ አሇበት፣   

1) የ ምርት ገ በያው የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም በርሱ በኩሌ የ ተካሄደ ግብይቶችን የ ማስታረቅ ሥራዎችን እና ርክክብ 

የ ፀ ዯቀሊቸውን ግብይቶች የ ሚያመሇክት ወርሃዊ ሪፖርት፣  እና  

2) የ ራሳቸው ወይም የ ዯንበኞቻቸው የ ሆነ ውን የ አባሊት ገ ን ዘብ የ ተረከበ በምርት ገ በያው የ ተሰየ መ እያንዲንደ 

የ ርክክብ ባንክ ገ ን ዘብ የ ተረከበባቸውን ቀናት፣  የ አስቀማጩን ማንነ ት፣  ገ ን ዘቡ በዕዲ የ ተመዘ ገ በበትን፣  

የ ወጣበትን ወይም በላሊ መንገ ዴ የ ተወገ ዯበትን ቀናት፣  እንዱሁም ገ ን ዘቡ በእዲ ስሇተመዘገ በበት፣  ስሇወጣበት 

ወይም ክፍያ ስሇተፈጸመበት ሁኔታ እና የ ተጠቀሱትን ተግባራት ሇመፈጸም ስሇተሰጠ ውክሌና/ስሌጣን ያካተተ 

ስሇእያንዲንደ አባሌ በተናጠሌ የ ሚያሳይ ወርሃዊ ሪፖርት ሇባሇሥሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፡ ፡   

ክፍሌ አራት  

የ ማዕከሊዊ ማከማቻ ሥራዎችን ስሇመጀመር  

1. ባሇሥሌጣኑ የ ምርት ገ በያው ማመሌከቻ ሲያቀርብሇት ማዕከሊዊ ማከማቻው የ ኤላክትሮኒክ መጋዘን ዯረሰኞችን ሇማውጣት፣  

ሇማስተሊሇፍ እንዱሁም ግብይቶችና እና መዝገ ቦች ሬኯርድች ሊይ አሳሳች ዴርጊት እንዲይፈጸም ሇመከሊከሌ በቂ ሥርዓቶችና 

የ ጥበቃ ዘዳዎች ዘርግቷሌ ብል ካመነ ና ካረጋገ ጠ በዚህ ክፍሌ አንቀጽ 2 መሠረት የ ተመሇከቱትን መስፈርቶች ካሟሊ፣  ሥራውን 

እንዱጀምር በጽሐፍ ይፈቅዴሇታሌ፡ ፡  

2. ባሇሥሌጣኑ በዚህ ክፍሌ አንቀጽ /1/ መሠረት የ ቀረበሇትን ማመሌከቻ ሲመረምር የ ማዕከሊዊ ማከማቻው ሥራውን ውጤታማና 

ሥርዓት ባሇው መንገ ዴ ያከናውን ዘ ንዴ የ ሚያስፈሌጉ አግባብ ያሊቸውን ሁለንም ጉዲዮች ከግምት ማስገ ባት አሇበት፡ ፡  በተሇይም 

የ ሚከተለትን ማረጋገ ጥ አሇበት፡ - 

1) የ ምርት ገ በያው የ ዲይሬክተሮች ቦርዴ የ ማዕከሊዊ ክምችቱን ዯንቦች ማጽዯቁን፣   

2) በእያንዲንደ አስቀማጭ ስም ማዕከሊዊ ማከማቻው የ ባንክ ሂሣብ ሇመክፈትና ሇመያዝ ሥርዓት የ ዘ ረጋ ስሇመሆኑ፣   

3) በአስቀማጩ የ ባንክ ሂሣብ የ ሚዯረጉ ሇውጦች በክፍያ መፈጸሚያ ተቋም እና የ ምርት ገ በያው በሰየ ማቸው መጋዘኖች 

በሚሰጡ የ ኤላክትሮኒ ክ ትዕ ዛዞች ወይም ላልች የ ትዕዛዝ መንገ ድች የ ተዯገ ፉ መሆናቸውን፣   

4) ማዕከሊዊ ማከማቻው ውስጣዊ የ ሂሣብ ቁጥጥርና ሥርዓቶቹን ሇመገ ምገ ም፣  ሇመከታተሌ እና ሇመቆጣጠር በቂ ዘዳዎች 

ያለት ስሇመሆኑ፣   

5) ማዕከሊዊ ማከማቻው በየ ዕሇቱ የ እያንዲንደን አስቀማጭ የ የ ዕ ሇቱን መዝገ ቦች የ ማስታረቅ ዘዳ ያሇው እንዯሆነ ፣   

6) የ ማዕከሊዊ ማከማቻው አውቶማቲክ የ መረጃ አያያዝና ማቀነ ባበሪያ ሥርዓቶቹ ህገ ወጥ በሆነ  መንገ ዴ ማንም ሉያገ ኛቸው፣  

ሉሇውጣቸው፣  ሉያጠፋቸው፣  ሉገ ሌፃ ቸው ወይም መዝገ ቦችንና መረጃዎችን ሉያባዛ ና ሉያሰራጫቸው በማይችሌበት መሌኩ በቂ 

ጥበቃ ያሊቸው ስሇመሆኑ፣  

7) በማዕከሊዊ ማከማቻው፣  በክፍያ መፈጸሚያ ተቋሙ እና በምርት ገ በያው በተሰየሙት መጋዘኖች መካከሌ የ ሚዯረጉ 

የ ኤላክትሮኒክ ግንኙነ ቶች መረብ ህጋዊ ባሌሆነ  መንገ ዴ እንዲይገ ኝ ወይም እንዲይዯረስ አስተማማኝ ስሇመሆኑ፣   

8) ማዕከሊዊ ማከማቻው በማዕከሊዊ ማከማቻው፣  በክፍያ መፈጸሚያ ተቋሙ፣  በምርት ገ በያው በተሰየሙት መጋዘኖች መካከሌ 

ሇሚዯረጉ የ ኤላክትሮኒክስ ግንኙነ ቶች ዯረጃቸውን የ ጠበቁ የ አሰረጫጨትና የ ኯዴ አሰጣጥ ፎርማቶች ያዋቀረ ስሇመሆኑ፣   

9) ማዕከሊዊ ማከማቻው መዝገ ቦቹ ከመጥፋት ወይም ከመውዯም ይጠበቁ ዘ ንዴ በቂ ሥርዓቶችንና ዘዳዎችን ማስቀመጡንና 

ማዕከሊዊ ማከማቻው ከሚገ ኝበት ላሊ ቦታ የ ሪኯርዴ መጠባበቂያ ዘዳዎች ተዘጋጅተው እንዯሆነ ፣   

10) መረጃ ሇመጠባበቂያነ ት የ ሚቀመጥባቸውን ቦታዎች ጨምሮ በአካሌ ወይም በኤላክትሮኒ ክ መንገ ዴ ወዯ ቢሮዎች፣  

ቅጥር ግቢዎች፣  መገ ሌገ ያዎች፣  መሣሪያዎች፣  አውቶማቲክ የ መረጃ ማቀነ ባበሪያ ሥርዓቶች፣  የ መረጃ ማስቀመጫ ቦታዎች 

እና ማዕከሊዊ ማከማቻውን፣  የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋሙን፣  በምርት ገ በያው የ ተሰየሙ መጋዘኖችን የ ሚያገ ናኙ 



የ ኤላክትሮኒክ መረጃ መገ ናኛ መረብ፣  በአካሌም ሆነ  በኤላክትሮኒክ መንገ ዴ የሚዯረጉ ግንኙነ ቶች ቁጥጥር፣  ክትትሌና 

ምዝገ ባ የ ሚዯረግባቸው ስሇመሆኑ፣   

11) ማዕከሊዊ ማከማቻው በማዕከሊዊ ማከማቻው፣  በክፍያ መፈጸሚያ ተቋሙ፣  በተሰየሙ የ ምርት ገ በያው መጋዘኖች 

መካከሌ ያሇውን የ መረጃ ሌውውጥ ዘዳና ግንኙነ ት ጨምሮ ስሇ ሥራዎቹ የ ሚያብራራ የ አሠራር መመሪያ /ማንዋሌ/ ያሇው 

ስሇመሆኑ፣   

12) ማዕከሊዊ ማከማቻው፣  በምርት ገ በያው ወይም በላሊ ዘዳ አማካኝነ ት በማዕከሊዊ ማከማቻው ወይም በማዕከሊዊ 

ማከማቻው ሰራተኛ ጥፋተኛ የ ሚያዯርግ ዴርጊት፣  ቸሌተኝነ ት ወይም ግዳታ አሇመወጣት ሳቢያ በአስቀማጩ ሊይ 

ሇሚዯረሰው ጉዲት መዴህን ይሆን ዘንዴ ኢንሹራንስ መግባትን ጨምሮ ላልች በቂ ዘዳዎች ያለት መሆኑን፣   

13) የ ማዕከሊዊ ማከማቻው የ አስቀማጮችን ጥቅም በበቂ ሁኔታ መጠበቁን ሇማረጋገ ጥና የ ማዕከሊዊ መጋዘን ትዕዛዝን 

ተቀብል የ ኤላክትሮኒክ ዯረሰኞችን የ ሚያስተሊሌፈው ሊስቀማጩ ተገ ቢ ክፍያ የ ተዯረገ  መሆኑን ሇማረጋገ ጥ የሚረዲ 

የ ምዝገ ባ ስርዓት መቀየ ሱን ፣   

14) ማዕከሊዊ ማከማቻው የ ቁጥጥር ዘዳዎቹን ፣  ሥርዓቱን፣  የ ሥነ  ሥርዓት ዯንቦቹን እና የ ጥበቃ ዘዳዎችን 

ሇመገ ምገ ም ሇመከታተሌና ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ በቂ ሥርዓት ወይም ዘዳዎች ያለት ስሇመሆኑ፣  

15) ማዕከሊዊ ማከማቻው የ አውቶማቲክ የ መረጃ ማቀነ ባበሪያ ሥርዓቶቹ ዯህንነ ት ምንጊዜም ቢሆን የ ተረጋገ ጠ 

መሆኑን እና መዝገ ቦች ወይም ሪኯርድች እንዲይጠፉ፣  እንዲይወዴሙ ወይም በላልች ሰዎች እንዲይነ ካኩና እንዲይሇወጡ 

አስፈሊጊ ቅዴመ ጥንቃቄዎች ያለት ስሇመሆኑ፣  እንዱሁም ጠፍተው ወይም ወዴመው ከተገ ኙ በማንኛውም ጊዜ ቢሆን በላሊ 

ቦታ ሊይ በቂ የ መጠባበቂያ ሪኯርድች ስሇመኖራቸው፡ ፡   

3. በማዕከሊዊ ማከማቻው ስሇሚያዙ መዝገ ቦች/ሪኯርድች  

1) ማዕከሊዊ ማከማቻው የሚከተለትን ሪኯርድች/መዝገ ቦች እና ሰነ ድች 

/ሀ/ የ ተቀበሊቸውን ዕቃዎች የ ኤላክትሮኒክ ማስታወሻዎች ያወጣቸውን የ ኤላክትሮኒ ክ ማከማቻ ዯረሰኞች፣  የ ተከፈቱና 

የ ተሰረዙ የ ኤላክትሮኒክ የ ማስረከቢያ ማስታወቂያዎች፣   

/ሇ/ የ አስተሊሊፊዎችና የ ተሊሇፈሊቸው ሰዎች ስም እና የ ኤላክትሮኒክ የ መጋዘን ዯረሰኞች የ ተሊሇፉበት ቀን ፣   

/ሏ/ የ ተሰየ መው የ ምርት ገ በያ መጋዘንና የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋሙ ያቀረቧቸው ጥያቄዎችና የ ተሊኩሊቸው ጥያቄዎች 

መዝገ ብ፣  

/መ/ የ አስቀማጮቹን ዝርዝር መረጃ መያዝ አሇበት፡ ፡   

2) ማዕከሊዊ ማከማቻው ሪኯርድቹና ሰነ ድቹ የ ት እንዯተቀመጡ ሇባሇሥሌጣኑ ያሳውቃሌ፣   

3) ማዕከሊዊ ማከማቻው መዝገ ቦችንና/ሪኯርድችንና ሰነ ድቹን ቢያንስ ሇአሥር አመታት ይዞ ይቆያሌ፡ ፡  

4. የ ሥርዓቶች እና የ ቁጥጥር ዘዳዎች ውጫዊ ክትትሌ፣  ግምገ ማና ቁጥጥር እና ሇባሇሥሌጣኑ ስሇሚቀርቡ ሪፖርቶች  

ማዕከሊዊ ማከማቻው በየ ዓመቱ የ ዘረጋቸው የ ቁጥጥር ዘዳዎች፣  ሥርዓቶቹ፣  የ ሥነ  ሥርዓት ዯንቦቹ እና የ ጥበቃ ዘዳዎቹ 

እንዱፈተሹ እንዱመረመሩ ያዯረጋሌ፡ ፡  የ ሪፖርት ቅጂውንም ሇባሇሥሌጣኑ ይሌካሌ፡ ፡   

5. ምርመራ  

1) ባሇሥሌጣኑ ከዚህ ቀጥል ሇተመሇከቱት አሊማዎች የ ማዕከሊዊ ማከማቻው፣  የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋሙ፣  የ ተሰየሙት የ ምርት 

ገ በያው መጋዘኖች የ ሂሣብ መዝገ ቦችን ፣  ሪኯርድች፣  ሰነ ድች እና የ መሠረተ ሌማት አውታሮች፣  ሥርዓቶችና የ ሥነ  ሥርዓት 

ዯንቦች ወይም የ ተያያዙ ጉዲዮችን መመርመር ይችሊሌ፡ ፡  

/ሀ/  በነ ዚህ ዯንቦች በተቀመጡት ዴንጋጌዎች መሠረት በማዕከሊዊ ማከማቻው የ ሂሳብ መዝገ ቦች እየ ተያዙ ስሇመሆናቸው 

ሇማረጋገ ጥ፣  

 /ሇ/  ከአስቀማጮች የሚቀርቡ አቤቱታዎችን/ቅሬታዎችን ሇማየ ት፣  

/ሏ/  የ ማዕከሊዊ ማከማቻው፣  የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋሙ እና የ ተሰየሙት የ ምርት ገ በያው መጋዘኖች ወይም ወኪልቻቸው 

እየ ተከተሎቸው ያለት ሥርዓቶች፣  ሥነ  ሥርዓቶች እና የ ጥበቃ ዘዳዎች ማዕከሊዊ ማከማቻው ሥራውን በበቂ ሁኔታ 

ሇመስራት የሚያስችለት መሆናቸውን ሇማረጋገ ጥ፣  

/መ/  የ ማዕከሊዊ ማከማቻው ጉዲዮች የ አስቀማጩንና የ ሕዝብ ጥቅምን በሚያስከብር መሌኩ እየ ተከናወኑ መሆናቸውን 

ሇማረጋገ ጥ፡ ፡  



2/ ባሇስሌጣኑ እንዯነ ገ ሩ ሁኔታ ሇማዕከሊዊ ማከማቻው፣  ሇክፍያ መፈጸሚያ ተቋሙ እና ሇተሰየሙት የ ክፍያ መጋዘኖች ምርመራውን ወይም 

ማጣራቱን ከማዘዙ ወይም ከማዴረጉ በፊት ከአስር ቀናት የ ማያንስ ማስታወቂያ ይሰጣቸዋሌ፡ ፡  

3/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የ ተመሇከተው ቢኖርም፣  ባሇሥሌጣኑ ሇአስቀማጮች ጥቅም ሲባሌ የ ተጠቀሰውን ማስታወቂያ መስጠት 

አያስፈሌግም ብል ሲያምን በጽሐፍ በሚሰጠው ትዕዛዝ ምርመራው ያሇማስታወቂያ እንዱካሄዴ ሉያዝ ይችሊሌ፡ ፡  

ክፍሌ አምስት 

የ ምርት ገ በያው የ ግሌግሌ ዲኝነ ት 

1. የ ምርት ገ በያው እንዯ አግባብነ ቱ አባሊትንና ዯንበኞችን የ ሚመሇከቱ የ ግሌግሌ ዯንቦችን ማውጣትና ማስፈፀም፤  እንዯዚሁም 

የ ግሌግሌ ዲኝነ ት ማቋቋምና ሇግሌግሌ ዲኝነ ት የሚያስፈሌጉ አገ ሌግልቶችን ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

2. የ ምርት ገ በያው ፍትሏዊና ተመጣጣኝ የ ግሌግሌ ዲኝነ ት አገ ሌግልቶችን በቀጥታ ወይም በላሊ ዴርጅት አማካኝነ ት ሇአባሊት ዝግጁ 

ማዴረግ አሇበት፡ ፡  

3. የ ምርት ገ በያ የ ግሌግሌ ዲኝነ ት አገ ሌግልት፡ - 

1/  አቤቱታ በገ ሇሌተኛና ሀቀኛ ውሳኔ ሰጭ እንዱወሰን ሇተከራካሪ ወገ ን ዕዴሌ የ ሚሰጥ፣  

2/  እያንዲንደ ተከራካሪ ወገ ን በራሱ ወጪ በጠበቃ እንዱወከሌ መብት የ ሚሰጥ፣  

3/  እያንዲንደ ተከራካሪ ወገ ን የ ቀረበበት አቤቱታ/ክስ በበቂ ሁኔታ እንዱዯርሰው፣  በሁለም ክሶች ሊይ የ መሰማት እና 

የ መከሊከሌ ዕዴሌ የ ሚሰጥ እና የ ተከሳሽ ከሳሽነ ት ክስ እንዱቀርብ የ ሚፈቅዴ እንዯዚሁም ሇፈጣን ውሳኔ አጋጣሚን 

የ ሚያመቻች፣  

4/  በምርት ገ በያው ውስጥ ይግባኝ የ ማይባሌበት ፈጣንና የ መጨረሻ በፅሐፍ የሚሰጥ ውሳኔ ን ተፈፃሚነ ት የ ሚፈቅዴ፣  እና  

5/  የ ተከራካሪ ወገ ኖች ክፍያዎችንና ወጪን የሚያሳይ መሆን ይኖርበታሌ፡ ፡  

4. ዯንበኞች የ ግሌግሌ ዲኝነ ት አገ ሌግልቱን የ ሚጠቀሙት በፍቃዯኝነ ት ይሆናሌ፡ ፡  

5. ዯንበኛን የ ማይመሇከትና አባሌ ከአባሌ የሚያዯርገ ውን ክርክር ሇመፍታት የሚያገ ሇግሇው የ ምርት ገ በያው የ ግሌግሌ ዲኝነ ት ሥራ 

ከዯንበኞች ቅሬታ ወይም አቤቱታ አፈታት ተሇይቶ ራሱን ችል የ ሚካሄዴ መሆን አሇበት፣  

6. የ ምርት ገ በያው ገ ሇሌተኛ የ ሆኑ የ ግሌግሌ ዲኞች ዝርዝርን መያዝ ይኖርበታሌ፣  

7. በምርት ገ በያው የ ግሌግሌ ዲኝነ ት ሥራ ሊይ ሇማገ ሌገ ሌ የሚበቁ የ ግሌግሌ ዲኞች በምርት ገ በያው የ ሚሰጥ ወይም የ ተጠየ ቀን 

ሥሌጠና ማጠናቀቅ እና፡ - 

1/  በሕግ የ መጀመሪያ ዱግሪ እና በግሌግሌ ዲኝነ ት የ 5 (አምስት) ዓመት አገ ሌግልት፣  ወይም 

2/  ሇምርት ገ በያው ንግዴ አግባብነ ት ባሇው መስክ የ ማስተርስ ዱግሪ እና በግሌግሌ ዲኝነ ት የ 5 (አምስት) ዓመት 

ሌምዴ ወይም ተመጣጣኙን ሉኖራቸው ይገ ባሌ፡ ፡  

8. የ ምርት ገ በያው የ ዯንበኛን የ ክርክር መፍቻ ዘዳዎችን ሇማመቻቸት ሊሇበት ኃሊፊነ ት በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና ሇተሰጣቸው የ ብሔራዊ 

የ ምርት ገ በያ ግብይት ፈፃሚዎች ማህበርን ወይም ላሊ ዴርጅትን ሉወክሌ ይችሊሌ፤  ሆኖም የ ምርት ገ በያው ይህን ኃሊፊነ ቱን 

በውክሌና ከሰጠ በብሔራዊ የ ምርት ገ በያ ፈፃሚዎች ማህበር ወይም ላሊ መሰሌ ዴርጅቶች በአጥፊው አባሌ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ 

በተገ ቢው ሁኔታ እንዱፈፀም ትዕዛዝ መስጠትን ጨምሮ ማንኛውም ውሳኔ የ ራሱ የ ምርት ገ በያው ውሳኔ እንዯሆነ  ይቆጠራሌ፡ ፡  

ክፍሌ ስዴስት 

የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚዎችን ዕውቅና ስሇመስጠት 



1. በባሇሥሌጣኑ የ ምርት ግብይት ፈፃሚነ ት ዕውቅና ካሌተሰጠ በስተቀር በምርት ገ በያ ዯንብ መሠረት የ ምርት ገ በያ ውልችን መግዛት 

ወይም መሸጥ፣  የ ግዥ ወይም የ ሽያጭ ጥያቄ ማቅረብ፣  የ ግብይት ትዕዛ ዞችን መቀበሌ የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  

2. ማንኛውም በምርት ግብይት ፈፃሚነ ት ዕውቅና ሇማግኘት የሚፈሌግ ሰው የሚፈሌገ ውን የ ዕውቅና ዓይነ ት እና በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ 

አዋጅ በአንቀጽ 17 የ ተቀመጡትን መሥፈርቶች የ ሚያከብርና ወዯፊትም ማክበሩን የሚቀጥሌ መሆኑን ገ ሌጾ በቅጽ 1 ወይም 2 መሠረት 

ሇባሇስሌጣኑ ማመሌከቻ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

3. ዕውቅና ስሇሚሰጣቸው የ ምርት ገ በያ ተሳታፊዎች ዓይነ ት 

1. አባሌ፡ - ሇእያንዲንደ የ አባሌ ዓይነ ት የ ተሰጠው ትርጉም በገ በያው የ ውስጥ ዯንብ የ ተገ ሇፀው ሆኖ ተገ በያይ አባሌ፣  አገ ናኝ 

አባሌ፣  ውስን ተገ በያይ አባሌ፣  ውስን አገ ናኝ አባሌ፣  ወይም በገ በያው ዯንብ የ ሚገ ሇፅ ላሊ ዓይነ ት አባሌ፣  

2. ተባባሪ አባሌ፣  

3. በአባለ ሥሌጣን የ ተሰጠው ተወካይ፡ ፡  

4. የ አባሌ ዕውቅና  

1. ማንኛውም ሰው እንዯ አባሌ ዕውቅና ካሊገ ኘ በቀር፡ - 

/ሀ/ በምርት ገ በያው የ ንግዴ ውልች በራሱ ወይም በላልች ሑሳብ መነ ገ ዴ፣  ወይም 

/ሇ/ ራሱን የ ምርት ገ በያ ንግዴ እንዯሚያከናውን ሰው አስመስል ማቅረብ አይችሌም፡ ፡  

2. ማንኛውም ሕጋዊ ሰውነ ት ያገ ኘ አካሌ /ዴርጅት/ እያንዲንደ ዲይሬክተር ወይም ሠራተኛ በዲይሬክተርነ ቱ ወይም በሠራተኛነ ቱ 

በምርት ገ በያው የ ንግዴ ውልች /ግብዓቶች/ ሇሚከናወን ንግዴ ዓሊማ ሇዴርጅቱ እንዱሠራ ወይም በዴርጅቱ ስም እንዱንቀሳቀስ 

በዴርጅቱ ተገ ቢው ውክሌና ካሌተሰጠው በቀር የ ምርት ገ በያውን ንግዴ ሉያከናውን አይችሌም፡ ፡  

5. ስሇአባሌ ተወካይነ ት ዕውቅና 

1. ማንኛውም የ አባሌ ተወካይ በባሇስሌጣኑ የ አባሌ ተወካይነ ት እውቅና ካሌተሰጠው በቀር በአባለ ስም በምርት ገ በያው ውስጥ 

ሉነ ግዴ አይችሌም፡ ፡  

2. ማንኛውም ሰው፡ - 

/ሀ/ እንዯ የ አንዴ አባሌ ሠራተኛ ወይም ወኪሌ በአባለ ስም ወይም ስሇ አባለ ወይም ስሇ አባለ ጥቅም የ ተንቀሳቀሰ ከሆነ ፣  

 /ሇ/ ከአባለ የ ምርት ገ በያ ንግዴ ጋር በተያያዘ የ ተንቀሳቀሰ ከሆነ ፣  

 /ሏ/ የ አባሌ ሌዩ ተወካይ ሆኖ ከሰራ፣  

/መ/ አንዴ ሑሳብ ባሇሙያ ወይም ፀሏፊ ወይም ገ ንዘብ ያዥ በመዯበኛነ ት ከሚሠራው ሥራ ውጪ ሇአባለ የ ሚሰራ ከሆነ ፣  ሥሌጣን 

እንዲሇው ወኪሌ እንዯተንቀሳቀሰ ይቆጠራሌ፡ ፡  

3. ከዚህ በሊይ የ ተገ ሇፀው አነ ጋገ ር እንዯተጠበቀ ሆኖ በሌዩ ሁኔታ ካሌተፈቀዯሇት በቀር ማንኛውም አባሌ ከ4 የ መዴረክ 

ተወካዮች በሊይ ሉኖሩት አይችሌም፡ ፡  

4. የ ምርት ገ በያው በሌዩ ሁኔታ ካሌፈቀዯሇት በስተቀር ማንኛውም አባሌ በአንዴ የ ግብይት ክፍሇ ጊዜ (Trading 

Session) በግብይት መዴረኩ ውስጥ ከ2 በሊይ ተወካዮችን ሉያሠማራ አይችሌም፡ ፡  



6. ሇአባሊት ዕውቅና ሇመስጠት የሚያስፈሌግ መሥፈርት 

1. የ ምርት ገ በያው ይሁንታ 

 በባሇሥሌጣኑ የሚሰጥ ዕውቅና እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰው የ ምርት ገ በያው አባሌ ሇመሆን ያቀረበው ማመሌከቻ በምርት 

ገ በያው ይሁንታ ስሇማግኘቱ /መፅዯቁ/ ማስረጃ ካሌቀረበ የ አባሌ ዕውቅና አያገ ኝም /እንዯ አባሌ አይታወቅም/፡ ፡  የ ምርት 

ገ በያው ይሁንታ በአባለ ሥሌጣን የ ተሰጠው ወኪሌ ይሁንታን ይጠቀሌሊሌ፡ ፡  

2. የ አባሊት ፋይናንስ መመዘኛዎች 

ማንኛውም ሰው የ ምርት ገ በያውን የ ፋይናንስ መመዘኛዎች እንዯሚያሟሊ ባሇስሌጣኑን በሚያሳምን ሁኔታ ካሊረጋገ ጠ /ካሊሳየ / 

በቀር እንዯ አባሌ ዕውቅና አያገ ኝም/አይታወቅም/፡ ፡  በአባሌ ሇመታወቅ /የ አባሌነ ት ዕውቅና/ የ ሚፈሌግ ማንኛውም ሰው ሁላም 

የ ዚህን ክፍሌ መመዘኛዎች /ዴንጋጌዎች/ ማክበር ያሇበት ሲሆን መመዘኛዎቹን ማሟሊቱን /ዴንጋጌዎቹን ማክበሩን/ ባሇሥሌጣኑን 

በሚያሳምን ሁኔታ ማረጋገ ጥ አሇበት፡ ፡  

/ሀ/ ማንኛውም አባሌ ተገ በያይ አባሌ ከሆነ  የ ተጣራ ሀብት ብር 500,000 (አምስስ መቶ ሺህ)፣  አገ ናኝ አባሌ ከሆነ  

ብር 1,000,000 (አንዴ ሚሉዮን)፣  ያሇው መሆኑን ማረጋገ ጥና በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 551/1999 

አንቀጽ 17 የ ተገ ሇፀውን ማሟሊት አሇበት፡ ፡  

/ሇ/ በዚህ ንዐስ አንቀጽ የ ተመሇከተውን ያሊሟሊ ወይም መመዘኛዎቹን ስሇማሟሊቱ ማረጋገ ጥ ያሌቻሇ አባሌ በምርት ገ በያው 

ዯንብ መሠረት የ ዯንበኛን ሂሳብ ማዛወር፣  እንዯዚሁም መመዘኛዎቹን ማሟሊቱን እስከሚያስረዲ ዴረስ እንዯ አባሌ የ ንግዴ 

እንቅስቃሴ ማዴረግን ወዱያውኑ ማቆም እና ይህንኑ ሇባሇስሌጣኑ በጽሁፍ ማሳወቅ አሇበት፡ ፡  በመፍረስ ሊይ ያሇ ዴርጅት 

ቀሪ ሥራን ሇማጠናቀቅ ሲባሌ በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት ሇተወሰነ  ጊዜ ብቻ እንዱሰራ በባሇስሌጣኑ በሌዩ ሁኔታ 

ካሌተፈቀዯሇት በስተቀር በምርት ገ በያው የ ንግዯ ሥራ መስራት አይችሌም፡ ፡  በተጨማሪ አባለ መመዘኛዎቹን ሉያሟሊ 

የ ሚያስችሇው ችልታ እንዲሇው ባሇስሌጣኑን በሚያሳምን ሁኔታ ያረጋገ ጠ ከሆነ  በባሇስሌጣኑ አባለ የ ዯንበኛን ሂሳብ 

ሳያዛውር እንዱሁም ከሊይ በተቀመጠው መሠረት የ ንግዴ ሥራውን መሥራት ሳያቆም ሇ30 የ ሥራ ቀናት እንዱቆይ ማዴረግ 

ይችሊሌ፡ ፡  የ ዚህ አንቀጽ  ዴንጋጌዎች ባሇስሌጣኑ በዚህ አንቀጽ የ ተመሇከቱትን መመዘኛዎች ባሊሟሊ አባሌ ሊይ ሉወሰዴ 

የ ሚችሇውን እርምጃ እንዯሚከሇክሌ ተዯርጎ ሉተረጎ ም አይችሌም፡ ፡  

3. የ ብቃት ማረጋገጫ መመዘኛዎች 

 በአባሌነ ት ዕውቅና ማግኘት የሚፈሌግ ማንኛውም የ ተፈጥሮ ሰው ወይም ሕጋዊ ሰውነ ት ያሇው አካሌ ሀሊፊና ዲይሬክተር በምርት 

ገ በያው የሚተዲዯር አግባብነ ት ያሇው የ አባሊት የ ብቃት ማረጋገጫ ፈተናን ማሇፍ ይኖርበታሌ፡ ፡  በተጨማሪ በምርት ገ በያው 

የ ሚሰጥ ማንኛውንም ሥሌጠና ወይም ሇተወሰነ  ጊዜ በተከታታይ የሚሰጥ ትምህርትን መከታተሌ ያሇበት ሲሆን በአዋጁ፣  በዚህ 

መመሪያ ወይም በምረት ገ በያው የ ውስጥ ዯንቦች መሠረት ሇባሇሥሌጣኑ፣  ሇምርት ገ በያው ወይም ሇሕዝቡ ያሇበትን ኃሊፊነ ት 

መረዲቱን /መገ ንዘቡን/ ሇማረጋገ ጥ የ ተዘጋጀ የ ምርት ገ በያውን ተከታታይ የ ብቃት መመዘኛ ፈተናዎችን ማሟሊት ይኖርበታሌ፡ ፡  

4. የ ኋሊ ታሪክ ማረጋገ ጫ መሥፈርት 

የ አባሌነ ት ዕውቅና የ ሚፈሌግ ማንኛውም የ ተፈጥሮ ሰው ወይም ሕጋዊ ሰውነ ት ያገ ኘ ከሆነ  የ ዚሁ አካሌ ሀሊፊዎችና ዲይሬክተሮች 

በኢኮኖሚ እና የ ገ ንዘብ ጥቅሞች ወንጀልች ወይም የ ሙያ ታማኝነ ትን በሚቀንሱ ማናቸውም ወንጀልች ጥፋተኛ አሇመሆናቸውን በበቂ 

ሁኔታ ሇባሇስሌጣኑ ማረጋገ ጥ ይኖርባቸዋሌ፡ ፡  



5. ብሔራዊ የ ግብይት ፈፃሚዎች ማህበር አባሌነ ት 

የ አባሌነ ት ዕውቅና የ ሚፈሌግ ማንኛውም ሰው በባሇሥሌጣኑ አዋጅ መሠረት በሚቋቋመው ብሔራዊ የ ግብይት ፈፃ ሚዎች ማህበር አባሌ 

መሆን ይኖርበታሌ፡ ፡  

6. የ ንግዴ ፈቃዴና የ ብቃት ማረጋገጫ 

/ሀ/ ማንኛውም አባሌ ዕውቅና ሇማግኘት የ ተሰማራበትን የ ንግዴ ሥራ በተመሇከተ የ ንግዴ ፈቃዴ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  ዕውቅና 

ጠያቂው ያቀረበው የ ንግዴ ፈቃዴ በላሊ ሕግ የ ብቃት ማረጋገጫ የሚጠየ ቅበት ምርትን የ ሚመሇከት ከሆነ  ይህንኑ የ ብቃት 

ማረጋገ ጫ የ ምስክር ወረቀት አያይዞ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

/ሇ/ ማንኛውም ዕውቅና ያሇው አባሌ አግባብ ያሇው የ ብቃት ማረጋገ ጫ ምስክር ወረቀት ካሊቀረበ በስተቀር የ ብቃት ማረጋገ ጫ 

የ ሚጠየ ቅበትን ምርት ሇራሱ መገ በያየ ት አይችሌም፡ ፡  

/ሏ/ ከዚህ በሊይ ያሇው ዴንጋጌ ማንኛውም ዕውቅና ያሇው አገ ናኝ ወይም ውስን አገ ናኝ አባሌ የ ብቃት ማረጋገ ጫ ምስክር 

ወረቀት በተሰጠው ዯንበኛው ስም የ ብቃት ማረጋገጫ የ ሚጠየ ቅበትን ምርት ከማካሄዴ አያግዯውም፡ ፡  

7. የ አባሌ ተወካይ ዕውቅና ስሇሚያገ ኝበት ሁኔታ 

1. የ ምርት ገ በያው ይሁንታ 

 በባሇሥሌጣኑ የ ሚሰጠው ዕውቅና እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰው የ አባሌ ተወካይነ ት ዕውቅና ሇማግኘት ያቀረበው ማመሌከቻ 

በምርት ገ በያው ይሁንታ ስሇማግኘቱ /ስሇ መፅዯቁ/ ማስረጃ ካሊቀረበ በቀር ሥሌጣን እንዲሇው የ አባሌ ተወካይ ዕውቅና 

አያገ ኝም፡ ፡  

 የ ምርት ገ በያው ይሁንታ ሇወካዩ ሰው የ ሚዯረግ የ አባሌነ ት ይሁንታን ይጨምራሌ፡ ፡  

2. የ ብቃት ማረጋገጫ መመዘኛ 

 በአባሌ ተወካይነ ት ዕውቅና ሇማግኘት የሚፈሌግ ማንኛውም ሰው በምርት ገ በያው የ ሚዘጋጅ እና ችልታውን ሇማረጋገ ጥ የ ሚያስችሌ 

የ ብቃት ማረጋገ ጫ ፈተና ማሇፍ ይኖርበታሌ፡ ፡  በተጨማሪም ይኸው የ አባሌ ተወካይ በምርት ገ በያው የ ሚሰጥ ማንኛውንም ስሌጠና 

እንዯዚሁም ሇተወሰነ  ጊዜ በተከታታይ የ ሚሰጥ ትምህርትን መከታተሌ ያሇበት ሲሆን በአዋጁ፣  በዚህ መመሪያ ወይም በምርት 

ገ በያው የ ውስጥ ዯንብ መሠረት ሇባሇሥሌጣኑ፣  ሇምርት ገ በያው ወይም ሇሕዝብ ያሇበትን ኃሊፊነ ት /ግዳታ/ መገ ንዘቡን 

ሇማረጋገ ጥ የ ተነ ዯፈ የ ምርት ገ በያውን ተከታታይ የ ብቃት መመዘኛ ፈተናዎችን ማሟሊት ይኖርበታሌ፡ ፡  

3. የ ኋሊ ታሪክ ማረጋገ ጫ መሥፈርት 

 በአባሌ ተወካይነ ት የ ውክሌና ዕውቅና እንዱሰጠው የሚፈሌግ ሰው በኢኮኖሚ እና የ ገ ንዘብ ነ ክ ወይም የ ዕውቅና ጠያቂውን 

ግሇሰብ ስብዕ ና በሚቀንሱ ወንጀልች ጥፋተኛ አሇመሆኑን ሇባሇሥሌጣኑ በአጥጋቢ ሁኔታ ማረጋገ ጥ ይኖርበታሌ፡ ፡  

8. በግብይት ፈጻሚነ ት ዕውቅና ሇማግኘት ማመሌከቻ የ ሚቀርብበት ሥነ  ሥርዓት 

1. በምርት ግብይት ፈጻሚነ ት ዕውቅና ማግኘት የ ሚፈሌግ ማንኛውም ሰው የ ዕውቅና መጠየ ቂያ ማመሌከቻውን አግባብነ ት ካሊቸው 

አባሪዎችና ከምርት ገ በያው ቅዴመ ይሁንታ ዯብዲቤዎች ጋር በማያያዝ ሇባሇሥሌጣኑ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡ ፡  

2. ማመሌከቻው የ ሚከተለትን ማካተት ይኖርበታሌ፣  



  /ሀ/ እንዯጉዲዩ አግባብነ ት የ ተሞሊ ቅፅ 1 ወይም 2፣  

/ሇ/ የ ተሟሊ የ ምርት ገ በያ የ አባሌነ ት ማመሌከቻ አባሪዎችን እንዯያዘ እንዯዚሁም አግባብነ ት ካሊቸው አባሪዎችና 

ከምርት ገ በያ ቅዴመ ይሁንታ ዯብዲቤዎች ጋር፣  

/ሏ/ አመሌካቹ በአዋጁ ክፍሌ ሶስት እንዯዚሁም በዚህ ዯንብ ዴንጋጌ መሠረት እንዯሚሰራ የ ተሰጠ ማረጋገጫ፣  

 /መ/ አመሌካቹ በኢኮኖሚና በገ ንዘብ ነ ክ ወይም የሙያ ታማኝነ ቱን ዝቅ በሚያዯርጉ ወንጀልች ጥፋተኛ አሇመሆኑን 

የ ሚያሳይ ማረጋገ ጫ፣  

/ሠ/ አመሌካቹ በበቂ ዝርዝር የ ሇያቸው በሚስጥር የ ሚጠበቁ ተዯርገ ው የሚቆጠሩ በማመሌከቻው ሊይ ያለ መረጃዎች 

ሲኖሩ መረጃዎች በሚስጥር እንዱያዙ በማስረጃ ተዯግፎ የ ቀረበ ጥያቄ፡ ፡  

9. ማመሌከቻው ስሇሚመረመርበት ጊዜ 

1. በዚህ አንቀፅ ኑዐስ አንቀፅ 2 በተዯነ ገ ገ ው ሁኔታ ካሌሆነ  በቀር ባሇስሌጣኑ የ ምርት ገ በያ ፈፃሚ ዕውቅና ሇማግኘት 

የ ቀረበውን ማመሌከቻ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠር 7/ሰባት/ የ ሥራ ቀናት ውስጥ ይመረምረዋሌ፡ ፡  ባሇሥሌጣኑ 

አግባብ ሆኖ ካገ ኘው ማመሌከቻውን ሉያፀዴቀው ወይም ውዴቅ ሉያዯርገ ው ወይም አስፈሊጊ ሆኖ ካገ ኘው ቅዴመ ሁኔታ 

በማስቀመጥ የ ምርት ገ በያ ተሳታፊውን ዕውቅና ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  ባሇሥሌጣኑ በማመሌከቻው ሊይ የሚታየ ውን ጉዴሇት ሇይቶ 

በማውጣት ማመሌከቻው ያሌተሟሊ መሆኑን ሇአመሌካቹ ያሳወቀው እንዯሆነ  ጉዲዩ የሚመረመርበት ዕሇት ማመሌከቻው ተሟሌቶ 

እስከሚቀርብበት ቀን ዴረስ ይቆያሌ፡ ፡  

2. ባሇሥሌጣኑ ጊዜያዊ የ ምርት ግብይት ፈፃሚነ ት ዕውቅና በአፋጣኝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  በዚህ ንዐስ አንቀፅ መሠረት የ ሚሰጥ 

ዕውቅና ባሇሥሌጣኑ ባስቀመጠው ቅዴመ ሁኔታና የ ጊዜ ገ ዯብ መሠረት ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡  

3. የ ምርት ግብይት ፈፃሚው የ ዕውቅና ቅዴመ ሁኔታዎቹ በተሟለ ጊዜ የ ጊዜያዊ ዕውቅና የ ማብቂያ ጊዜ ከማብቃቱ በፊት ቋሚ 

ዕውቅና እንዱያገ ኝ ማመሌከት አሇበት፡ ፡      

 

10.  የ ዕውቅና ማመሌከቻን ስሇአሇመቀበሌ 

1. ባሇሥሌጣኑ የ ሚከተለት ሲከሰቱ ሇምርት ግብይት ፈፃሚነ ት ዕውቅና የ ቀረበውን ማመሌከቻ ሊይቀበሇው ይችሊሌ፡ ፡  

/ሀ/  ማመሌከቻው በአዋጁ ክፍሌ 3 እና በዚህ መመሪያ አንቀፅ 6 እና 7 መሠረት ያሌተዘጋጀ ሲሆን፣  

/ሇ/   አመሌካቹ የ አዋጁንና የ ዚህ ዯንብ መመዘኛዎችን ሳያሟሊ ሲቀር፣  

  /ሏ/  አመሌካቹ ንግደን ሇማካሄዴ አሊማ ሲሌ ከእርሱ ወይም ከቀጠረው ወይም ከተባበረው ሰው ጋር የ ተያያዘ ወይም 

በንግደ ሊይ ተጽዕኖ ሉያሳዴሩ ከሚችለ ሁኔታዎች ጋር የ ተያያዘ በባሇስሌጣኑ የ ተጠየ ቁ መረጃዎችን ሇመስጠት 

ሳይችሌ ሲቀር፣  

 /መ/  አመሌካቹ የ ከሰረ ሲሆን ወይም ዴርጅትም በሆነ  ጊዜ ከስሮ በመፍረስ ሊይ ያሇ ሲሆን፣  

 /ሠ/  ባሇስሌጣኑ አመሌካቹ፣  የ አመሌካቹ ዲይሬክተሮች፣  ኃሊፊዎች ወይም ወኪልች ብቃት ከምርት      ግብይት 

ፈጻሚነ ት የ ሥራ ባህርይ አንፃ ር ሲታይ በቂ ስሇመሆኑ አሳማኝ ሆኖ ሳያገ ኘው ሲቀር፣  



 /ረ/  አመሌካቹ ወይም ዲይሬክተሮቹ ወይም ሀሊፊዎቹ ወይም ወኪልቹ ወይም ሠራተኞቹ በኢኮኖሚ እና የ ገ ን ዘብ ነ ክ ወይም 

ሙያዊ ብቃትን በሚያሳንስ ወንጀሌ ጥፋተኛ ሆነ ው ሲገ ኙ ወይም አመሌካቹ መሌካም ሥነ  ምግባር የ ላሇው ስሇመሆኑ 

ሲታመንበት፣  

 /ሰ/  አመሌካቹ በምርት ገ በያው የ ተቀመጠ/የ ተወሰነ ን የ ፋይናንስ መመዘኛ ሳያሟሊ ሲቀር፣  

 /ሸ/  የ አመሌካቹ ዕውቅና መሰጠት ሇሕዝብ ጥቅም ተፃ ራሪ ሲሆን፣  

2. ማንኛውም ዕውቅና ሇማግኘት ያመሇከተ ሰው በግብይት ፈጻሚነ ት ዕውቅና በሚከሇከሌበት ጊዜ ዕውቅና በተከሇከሇበት ውሳኔ 

ሊይ ሇባሇሥሌጣኑ አቤቱታ አቅርቦ የ ማሰማትና፣  በባሇሥሌጣኑ የ ሚሰጠውን ውሳኔ የሚቃወመው ሆኖ ሲገ ኝ ሇፌዳራሌ ከፍተኛ 

ፍ/ቤት ይግባኝ የ ማቅረብ መብት አሇው፡ ፡  

11.  ዕውቅና ስሇማሳዯስ 

1. ዕውቅናው እንዱታዯስሇት የሚፈሌግ ማንኛውም ግብይት ፈፃ ሚ በየ ሶስት ዓመቱ ፀ ንቶ የ ሚገ ኘው የ ዕውቅና ጊዜ 

ከተጠናቀቀበት ቀን ቀጥል ባለት አራት ወራት ውስጥ አስፈሊጊውን መመዘኛ በማሟሊት እና የ ተዘጋጀውን ቅጽ በመሙሊት 

የ እውቅና እዴሳት ማመሌከቻ ሇባሇስሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በተወሰነ ው ጊዜ ውስጥ የ ዕውቅና እዴሳት ማመሌከቻ ያሊቀረበ ግብይት ፈፃሚ 

በባሇስሌጣኑ በሌዩ ሁኔታ ካሌተፈቀዯሇት በስተቀር በምርት ገ በያው የ ሚያዯርገ ውን የ ግብይት ስራ ወዱያውኑ በማቆም 

ሇዘ ገ የ በት ሇእያንዲንደ ወር እና ከአንዴ ወር ሊነ ሰ ጊዜ ብር 2,000 /ሁሇት ሺህ/ ቅጣት በመክፈሌና አስፈሊጊውን 

መመዘኛ በማሟሊት በቀጣዮቹ ሁሇት ወራት ውስጥ የ ዕዴሳት ማመሌከቻ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡ ፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 የ ተወሰነ ው ጊዜ ካሇፈ በኋሊ የ ዕውቅና ዕዴሳት ማመሌከቻ የ ሚያቀርብ ማንኛውም 

ግብይት ፈፃሚ የ ዘ ገ የ ው ከቁጥጥሩ ውጭ በሆኑ ምክንያቶች መሆኑን አስረዴቶ በባሇስሌጣኑ በሌዩ ሁኔታ ካሌተፈቀዯ 

በስተቀር ማመሌከቻው ተቀባይነ ት አይኖረውም፡ ፡  

4. አመሌካቹ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1፣  2 እና 3 መሠረት ዕውቅናው ካሌታዯሰ ወይም ዕውቅናውን ሇማሳዯሰ 

ካሌፈሇገ  በምርት ገ በያው ያሇውን የ አባሌነ ት መቀመጫ ሇላሊ ሰው የ ማስተሊሇፍ መብት ይኖረዋሌ፡ ፡  የ አባሌነ ት መቀመጫ 

የ ሚተሊሇፍበት ዝርዝር ሥነ  ሥርዓት አግባብነ ት ያሊቸውን የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ዯንቦች የ ተከተሇ ይሆናሌ፡ ፡  

12.  ዕውቅና ስሇሚታገ ዴበት ወይም ስሇሚሰረዝበት ሁኔታ 

ባሇሥሌጣኑ የሚከተሇው ሲከሰት የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚ ዕውቅና 180 /መቶ ሰማንያ/ ቀናት ሊሌበሇጠ ጊዜ ሇማገ ዴ ወይም 

እውቅናውን ሇማንሳት ይችሊሌ፡ ፡  

1. የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚው የ ዕውቅና ቅዴመ ሁኔታዎችን ካሌፈጸመ ወይም እየ ፈፀመ ካሌሆነ ፣  

2. የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚው፣  ዲይሬክተሮቹ፣  ሀሊፊው፣  ወኪለ ወይም ሠራተኛው አዋጁንና የ ዚህን መመሪያ ዴንጋጌዎች 

እንዱዚሁም የ ባሇስሌጣኑን ትዕ ዛዞች የ ጣሰ ወይም በመጣስ ሊይ ከሆነ ፡ ፡  

13.  የ መስማት ዕዴሌና የ ይግባኝ መብት 

1. በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀፅ 19 መሠረት ዕውቅናው በሚታገ ደበት ወይም በሚሰረዝበት ጊዜ ሇዕውቅና ያመሇከተ 

ማንኛውም ሰው ወይም ዕውቅናው የ ታገ ዯበት ወይም የ ተሠረዘበት የ ምርት ግብይት ፈፃሚ በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታውን 

የ ማሰማት ዕዴሌ አሇው፡ ፡  የ ቅሬታ ማሰማት ሂዯቱ በባሇስሌጣኑ ተመዝግቦ ይቀመጣሌ፡ ፡  



2. የ ዕውቅና ጥያቄው ውዴቅ በሆነ  ወይም ዕውቅናው በታገ ዯ ወይም ቀሪ በሆነ  በ30 /ሰሊሳ/ ቀናት ውስጥ የ ምርት ግብይት 

ፈፃ ሚው ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት ይግባኝ ካሊቀረበ በቀር ጥያቄውን ውዴቅ ያዯረገ ው ወይም ዕውቅናውን ያገ ዯው 

ወይም የ ሰረዘው ውሳኔ የ መጨረሻ ይሆናሌ፡ ፡  

3. በባሇሥሌጣኑ ፊት የ ተሰጠ ምስክርነ ት ወይም የ ተወሰዯ ወይም የ ቀረበ እና በአግባቡ የ መዝገ ብ አካሌ የ ተዯረገ  ማስረጃ 

በፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የ ቀረበ ማስረጃ ተዯርጎ ይቆጠራሌ፡ ፡  

14.  ማመሌከቻን ማንሳት 

ዕውቅና ሇማግኘት የ ቀረበ ማመሌከቻ ሇባሇሥሌጣኑ የ ቀረበውን ጥያቄ እንዱነ ሳ ማመሌከቻ በማቅረብ ሉነ ሳ ይችሊሌ፡ ፡  

ሇዕውቅና የ ቀረበን ማመሌከቻ /ጥያቄ/ ማንሳት ማመሌከቻው በባሇሥሌጣኑ እየ ተመረመረ እያሇ የ ተከሰቱ ዴርጊቶችን ወይም 

ሁኔታዎችን መሠረት በማዴረግ በባሇሥሌጣኑ የ ተወሰዯ ወይም የሚወሰዴ እርምጃን አይሇውጠውም፡ ፡  

15.  ዕውቅናው እንዱሰረዝ ስሇመጠየ ቅ 

ዕውቅና ያገ ኘው የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚ ሇባሇሥሌጣኑ ጥያቄ በማቅረብ በአዋጁ አንቀጽ 16 መሠረት      ዕውቅናው 

እንዱሰረዝ ማዴረግ ይቻሊሌ፡ ፡  የ ዕውቅናው መሰረዝ ዕውቅናው በባሇሥሌጣኑ እየ ተመረመረ  እያሇ የ ሚከሰቱ ዴርጊቶችን ፣  

እንቅስቃሴዎች ወይም ሁኔታዎችን መሠረት በማዴረግ በባሇሥሌጣኑ  የ ተወሰዯ ወይም ሉወሰዴ የሚችሌ እርምጃን አይሇውጥም፡ ፡  

16.  የ ግብይት ፈፃሚዎችን ዝርዝር በህትመት ስሇማውጣት 

በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና ያገ ኙ፣  ዕውቅናቸው የ ተሻረ፣  የ ታገ ዯ የ ምርት ግብይት ፈፃሚዎችን ዝርዝር  በመዝገ ብ በማስገ ባት በየ ወሩ 

በብሔራዊ የ ምርት ግብይት ፈፃሚዎች ማህበር ወይም በታወቁ ዜና ማሰራጫ ሕትመቶች ወይም ባሇሥሌጣኑ አስፈሊጊ ነ ው ብል 

ባመነ በት የ ማሠራጫ ዘዳ እንዱታተም ያዯርጋሌ፡ ፡  

ክፍሌ ሰባት 

ስሇግብይት ፈፃሚዎች ንግዴ አሰራር 

1. እያንዲንደ የ ምርት ገ በያ ተሳታፊ የ ሚከተለትን አጠቃሊይ የ ሙያ የ ሥነ -ምግባርና ግብረ-ገ ብ መስፈርቶችን መከተሌ አሇበት፡ ፡  

1. ሙያዊ ስነ ምግባርን ማክበር 

እያንዲንደ አባሌ ንግደን የ ሊቀ ሙያዊ ባህሪን በሚያሳይ አኳኋን ማከናወን ያሇበት ሲሆን ሙያውን፣  ኢንደስትሪውንና የ ምርት 

ገ በያውን ማስከበር ይኖርበታሌ፡ ፡  አባለ ዕውነ ትን መናገ ር እንዯዚሁም ተቀባይነ ት ያሊቸው የ ታማኝነ ት እና የ ቅን ነ ት 

መርኾዎችን በመከተሌ ሥራውን ማከናወን አሇበት፡ ፡  

2. የ ዯንበኞች ኃሊፊነ ት 

ማንኛውም አገ ናኝ አባሌ፣  

/ሀ/ በዯንበኛው ስም ግብይት ከመፈፀሙ አስቀዴሞ በገ በያው ዯንብ የ ተገ ሇፀውን መሠረታዊ ሀሳብ የ ያዘ ውሌ ከዯንበኛው ጋር 

ማዴረግ አሇበት፡ ፡  

/ሇ/ የ ዯንበኛውን ሕጋዊ ዓሊማ በትጋትና በታማኝነ ት መፈፀም ይኖርበታሌ፡ ፡  ሥራን ሇዯንበኛው ሲያከናውንም የ ራሱን ጥቅምና 

ፍሊጎ ት ከዯንበኛው ጥቅም ማስበሇጥ አይገ ባውም፡ ፡  



/ሏ/ የ ዯንበኛው የ ሽያጭ ገ ንዘብ በገ በያው ዯንብ በሚወሰን የ ጊዜ ገ ዯብ ውስጥ ሇዯንበኛው መዴረሱን የ ማረጋገ ጥ ኃሊፊነ ት 

አሇበት፡ ፡  

/መ/ ዯንበኛው ግዥ እንዱፈፀምሇት ወዯባንክ ያስገ ባው ገ ን ዘብ በዯንበኛው ትዕ ዛዝ መሠረት ግዥ ሇመፈፀም ብቻ የ ዋሇ 

መሆኑን፣  እንዱሁም ከግብይት የ ተረፈ ገ ንዘብ ሇዯንበኛው በወቅቱ መመሇሱን የ ማረጋገ ጥ ኃሊፊነ ት አሇበት፡ ፡  

/ሠ/ ሇእያንዲንደ ዯንበኛ ያከናወነ ውን የ ግብይት እንቅስቃሴ የ ሚያሳይ የ ሂሳብ ሪፖርት በየ ወሩ በጽሐፍ ሇዯንበኛው መሰጠት 

አሇበት፡ ፡  

/ረ/ የ ምርት ገ በያውን ንግዴ በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ሁሌጊዜ ወይም ሁሇቱ ወገ ኖች በተስማሙበት ጊዜ በምርት ገ በያው 

የ ንግዴ አሠራር ሊይ ሇዯንበኛው ምክር መስጠት አሇበት፡ ፡  

3. የ ጥቅም ግጭት 

 ማንኛውም አገ ናኝ አባሌ በዯንበኛውና በርሱ መካከሌ ያሇን የ ሚታወቅ የ ጥቅም ግጭት ሇዯንበኛው መግሇጽ አሇበት፡ ፡  

እያንዲንደ አገ ናኝ አባሌ ግጭቱን ሇመፍታት /በቂ/ ሚዛናዊ መንገ ድችን መጠቀም አሇበት፡ ፡  

 ማንኛውም አገ ናኝ አባሌ የ ጥቅም ግጭቱ ሳይገ ሇጽ እንዱቆይ ተገ ቢነ ት የ ላሇው አካሄዴን ሉከተሌ አይገ ባም፡ ፡  

4. ሚስጥራዊነ ት 

 ማንኛውም አባሌ በእምነ ት የ ተሰጠውን ሕጋዊ የ ንግዴ መረጃ በመረጃ ሰጪው መረጃውን ይፋ እንዱያዯርግ ካሌተፈቀዯሇት 

ወይም በሕግ የ ተወሰነ  የሚስጥር ማቆያ ጊዜ ካሊበቃ በሚስጥር መያዝ አሇበት፡ ፡  

5. ፍትሀዊ ንግዴ 

 ማንኛውም አገ ናኝ አባሌ ከዯንበኛው ጋር የ ሚኖረው ግንኙነ ት ፍትሀዊ እንዱሆን ተገ ቢውን ጥረት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡ ፡  

ማንኛውም አባሌ በማግባባት፣  በማታሇሌ፣  በመዯበቅ፣  በሥራ አጋጣሚ እጁ ውስጥ የ ገ ባን መረጃ ያሌሆነ ውን ነ ው ብል 

በማቅረብ አሊግባብ በመጠቀም፣  ፍሬ ነ ገ ርን በማዛባት ወይም ማናቸውንም የ ማይገ ባ የ ንግዴ ተግባር በመፈፀም አሊግባብ 

ሉጠቀም አይገ ባም፡ ፡  

6. ተከታታይ ትምህርት 

 ማንኛውም አባሌ የ ቅርብ ጊዜ የ ንግዴ ሇውጦችን ሇመከታተሌ የ ሚያበቁ እርምጃዎችን በመውሰዴና በምርት ገ በያው የሚሰጡ 

ሥሌጠናዎችን በመከታተሌ በምርት ገ በያው ንግዴ ሊይ ዕውቀት እንዱኖረው ጥረት ማዴረግ አሇበት፡ ፡  

7. ሕግን ማክበር 

 እያንዲንደ አባሌ እንዯአግባብነ ቱ የ ንብረት አስተዲዯርን ፣  የ ንብረት ባሇቤትነ ትን ማበረታታትን የ ሚመሇከቱ ሕጎ ችንና 

የ ፌዯራሌ፣  የ ክሌሌና የ ከተማ አስተዲዯር ህግጋትና ዯንቦችን፣  እንዱሁም ከንብረት አስተዲዯር ጋር የ ተያያዙ የ ሰብአዊ 

መብት ዴንጋጌዎችን ማክበር አሇበት፡ ፡  



2. ማንኛውም የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚ ሠራተኞቹን ወይም ወኪልቹን ወይም ስሇእርሱ ሆነ ው የ ራሳቸውን የ ምርት ገ በያ እንቅስቃሴ 

በሚያዯርጉ ሠራተኞች እና ወኪልች ሊይ ቁጥጥር ማዴረግ አሇበት፡ ፡  

3. ማንኛውም የ ግብይት ፈፃ ሚ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ብቻ ሳይወሰን የ ንግዴ ሥራውን በተገ ቢው ሁኔታ ሇማከናወን የ ሚያስችለትን 

የ ሂሳብ መዛግብት ሰነ ድች እንዱሁም፡ - 

  1. የ ዯንበኛውን ስም፣  አዴራሻውን፣  ሥራውን፣  እና የ ዯንበኛ ሑሳብ ተቆጣጣሪን፣  

2. በተሇየ  ሑሳብ ውስጥ ያሇ በየ ቀኑ የ ሚሰሊ የ ዯንበኛ ተቀማጭ ገ ን ዘብ ዴምር እና የ ምርት ገ በያው ተሳታፊ በዚህ የ ዯንበኛ 

ሑሳብ ሊይ ያሇው ቀሪ ጥቅም፣  

3. ተቀማጭ የ ሆነ ፣  ወጪ የ ተዯረገ ፣  የ ተሊሇፈ የ ዯንበኛ ሂሳብ እና በዝግ ግብይት ከኪሣራ ወጪ ወይም ገ ቢ እንዯዚሁም 

ሇምርት ገ በያ ፈፃ ሚ የ ተከፈሇ የ ኮሚሽን ክፍያን ጨምሮ ወዯ እያንዲንደ ዯንበኛ ሑሳብ የ ገ ባ ገ ቢን ወይም የ ወጣ ወጪን 

በተናጠሌ የሚያሳይ የ ሑሳብ ላጀር መዝገ ብን ፣  

4. የ ምርት ገ በያው ውልችን ከሚመሇከት ንግዴ ጋር የ ተያያዙ ግብይቶች የ ተሟሊ፣  በስርዓት የ ተዯራጀ መዝገ ቦችና አግባብነ ት 

ያሊቸው ዲታዎችና ማስታወሻዎች በመዛግብቶቹ በምርት ገ በያ ውሌ የሚመሇከቱ የ ንግዴ ሂዯቶች ሊይ የሚዘጋጁ ትዕ ዛዞችን 

(የ ተሞለ፣  ያሌተሞለ፣  የ ተሰረዙ)፣  የ ንግዴ ካርድችን ፣  የ ፊርማ ካርድችን ፣  መፅሔቶችን፣  ላጀሮችን፣  የ ተሰረዙ ቼኮችን ፣  

የ ማረጋገጨ ሰነ ዴ ግሌባጮችን፣  የ ግዥና ሽያጭ መግሇጫ ግሌባጮች፣  እና መዝገ ቦችን የ ሚያካትት ሲሆን፣  ከነ ዚሁ በተጨማሪ 

5. አነ ስተኛ የ ፋይናንስ መመዘኛ በሚጠይቅበት ጊዜ የ ምርት ገ በያው በተወሰነ ው ጊዜ ውስጥ በምርት ገ በያው እና በባሇስሌጣኑ 

ዘ ንዴ የሚቀመጥ በሂሳብ መዝገ ብ አያያዝ አሰራር መሠረት የ ፋይናንስ ሪፖርት ማዘጋጀት፣  

6. በዚህ መመሪያ መሠረት የ ሚያዙ የ ሂሣብ መዛግብትና ሰነ ድች በመዝገ ብነ ት ተቀማጭ ከሆነ በት ቀን ጀምሮ እስከ አምስት 

አመት ዴረስ ሉገ ኙ በሚችለበት ሁኔታ (ተዯራጅተው) መያዝ አሇባቸው፡ ፡  እነ ዚህ የ ሂሳብ መዛግብትና ሰነ ድች የ ባሇስሌጣኑ 

ወኪሌ ሇሚያዯርገ ው ምርመራ ክፍት መሆን አሇባቸው፡ ፡  

4. ሪፖርቶች 

ማንኛውም የ ምርት ግብይት ፈፃሚ በዚህ ክፍሌ በአንቀጽ 3 መሥፈርቶች መሠረት ከተያዙ መዝገ ቦች በመነ ሳት ባሇስሌጣኑ 

በመመሪያ ወይም በትዕዛዝ በሚወሰነ ው ጊዜ፣  ቦታና አይነ ት መሠረት ሪፖርት ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

5. በአዋጁ የ አንቀፅ 27 ዴንጋጌዎች ከተከሇከለት በተጨማሪ ማንኛውም የ ግብይት ፈፃ ሚ ቀጥል የ ተዘረዘሩትን የ ተከሇከለ 

ተግባራት መፈፀም የ ሇበትም፡ - 

1. የ ምርት ገ በያ ዯንበኛን ማታሇሌ፣  ማጭበርበር ወይም ማዘናጋት ወይም ሇማጭበርበር፣  ሇማታሇሌ፣  ወይም ሇማወናበዴ 

መሞከር፣  

2. ከምርት ገ በያ ውሌ ጋር በተያያዘ ሇዯንበኛ ሀሰተኛ ሪፖርት ማቅረብ ወይም እንዱቀርብ ማዴረግ፣  ወይም ሀሰተኛ 

መረጃ በመዝገ ብ ውስጥ ማስገ ባት ወይም እንዱገ ባ ማዴረግ፣  

3. ከግብይት ውሌ ጋር የ ተያያዘ የ ሸቀጥ ዋጋ የ ሚጎ ዲ፣  ወይም ሉጎ ዲ የ ሚችሌ፣  ሀሰተኛ፣  ወይም ሉያሳስት የ ሚችሌ ወይም 

ትክክሇኛ ያሌሆነ  መረጃ ሆነ  ብል ማሰራጨት ወይም እንዱሰራጭ ማዴረግ፣  



4. ከምርት ገ በያ ውሌ ጋር በተያያዘ ዯንበኛው የ ተረከባቸውን ወይም በዯንበኛው ስም ያፈራቸውን ንብረቶች ወይም 

ገ ን ዘብ እምነ ት ማጉዯሌ፣  መስረቅ፣  መሇወጥ፣  

5. በባሇሥሌጣኑ አዋጅ ወይም መመሪያ መሠረት ዕውቅና የ ሚያስፈሌግ ሆኖ ሳሇ ይሄው ሳይፈፀም በአዋጁ ዕውቅና የ ሚጠይቅ 

አቋምን መሠረት አዴርጎ  መንቀሳቀስ፣  

6. ይህ ዯንብ፣  ማንኛውንም የ ግብይት ፈጻሚ ዕውቅና ማግኘቱን ፣  በሀሰት እንዲይገ ሌጽ ከመከሌከሌ ውጪ፣  ዕውቅና 

ማግኘቱን የ ዕውቅናውን አሊማና ተግባራት ከመግሇጽ አይከሇክሇውም፡ ፡  ይሁን እንጂ በማናቸውም ሁኔታ የ ምርት ግብይት 

ፈጻሚው በባሇስሌጣኑ ሌዩ ዴጋፍ እንዲሇው፣  ወይም ተቀባይነ ት እንዲገ ኘ ወይም ችልታው ተመርምሮ እንዲሇፈ 

ማስመሰሌ፣  ወይም ማከናወን ፣  

7. የ ዯንበኛውን ገ ንዘብ ሇራሱ ወይም ሇላሊ ዯንበኛው መገ በያያ ወይም ከተቀማጭ ሂሳቡ አሊማ ውጪ እና ከተቀማጩ ሂሳብ 

ከፋይ የ ሆነ ው ዯንበኛ ከተቀማጩና ከክፍያ ጋር በተያያዘ ከሚያዯርጋቸው ግብይቶች ውጭ መጠቀም ወይም መክፈሌ፣  

8. ሆነ  ብል ሀሰተኛ ዘ ገ ባ ወይም መግሇጫ ሇባሇስሌጣኑ፣  ሇምርት ገ በያው ወይም ሇማንኛውም የ መንግስት አካሌ ማቅረብ 

ወይም እንዱቀርብ ማዴረግ፣  ሀሰተኛ ዘገ ባ በመዝገ ብ ውስጥ ማስገ ባት ወይም እንዱገ ባ ማዴረግ፣  

6. ማንኛውም የ ግብይት ፈፃ ሚ የ ባሇሥሌጣኑ መመዘኛዎች የ ተሟለ መሆናቸውን ሇማረጋገ ጥ ወይም የ ዱሲፕሉን ሥነ -ሥርዓትን 

አስመሌክቶ በባሇሥሌጣኑ ወይም በምርት ገ በያው ሇሚከናወኑ ምርመራዎች፣  ፍተሻዎች፣  የ ኦዱት ሥራዎች፣  ቁጥጥሮች ወይም 

ሙግቶች የ ተሟሊና ፈጣን ትብብር ማዴረግ አሇበት፡ ፡  እያንዲንደ የ ምርት ግብይት ፈፃሚ በባሇሥሌጣኑ የ ተሰጡ ትዕ ዛዞችን 

ማክበር ይኖርበታሌ፡ ፡  

7. ማንኛውም ግብይት ፈፃሚ በዯንበኛው የ ምርት ገ በያ የ ባንክ ሂሳብ ሊይ ከተቀማጭ ሂሳቡ አሊማ ውጭ የ ማዘዝ ስሌጣን 

የ ሇውም፡ ፡  ማንኛውም የ ግብይት ፈፃሚ የ ዯንበኛውን ሂሳቦች ሇይቶ መያዝ አሇበት፡ ፡  

8. ማንኛውም የ ምርት ግብይት ፈፃሚ ከዯንበኛው ውጪ ያለ ሶስተኛ ወገ ኖች በፅሐፍ ውክሌና/ፈቃዴ ካሌሰጡት በቀር ከነ ዚሁ 

ወገ ኖች የ ሚሰጥ ትዕ ዛዝን መቀበሌ የ ሇበትም፡ ፡  

9. ከሕዝብ ጋር ስሇሚዯረግ ግንኙነ ት 

1) ማንኛውም የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚ፣  

   /ሀ/ የ ማጭበርበር ወይም የ ማታሇሌ ውጤት ያሊቸው፣  

   /ሇ/ በአቀራረባቸው ከፍተኛ ተፅ ዕኖ የ ሚያሳዴሩ ወይም የ ተፅ ዕኖ አካሌ የ ሆኑ፣  

/ሏ/ በምርት ገ በያ ውልች ንግዴ ማካሄዴ ሇሁለም ሰው ተገ ቢ መሆናቸውን የሚያብራሩ    ንግግሮችን ሇሕዝብ 

ማዴረግ የ ሇበትም፡ ፡  

2) ማንኛውም የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚ፣  

   /ሀ/ ሕዝብን ሉያሳስት የ ሚችሌ፣  

/ሇ/ ትክክሇኛ ያሌሆነ  መግሇጫ የ ያዘ ወይም የ ግብይት ፈጻሚው ሆነ  ብል የ ዘሇሊቸው ገ በያን   ሇመሳብ የ ተዘጋጁ 

ቁሶችን አሳሳች የሚያዯርጉ፣  

 /ሏ/ የ መክሰር አጋጣሚ ስሇመኖሩ በአግባቡ መግሇጫ ሳይሰጥ የ ትርፍ ማግኘትን ብቻ  የ ሚያመሇክት፣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

/መ/ አስቀዴሞ የ ተገ ኘ ውጤት ሇወዯፊቱ ውጤት መገ ኘት አመሊካች አሇመሆኑን ሳይጠቅስ በቀዲሚ ጊዜ የ ተገ ኘ ትርፍን 

የ ሚያመሊክት፣  



/ሠ/ ገ በያን ሇመሣብ በተዘጋጁ ማቴሪያልች /ነ ገ ሮች/ በግሌጽ በቅስቀሳ ውስጥ የ ተካተተ በቂ የ ፍሬ ነ ገ ር መነ ሻ 

የ ላሇው እና ተሇይቶ በዯንብ ያሌተገ ሇጸ እና በቂ መረጀ የ ላሊቸው ፍሬ ነ ገ ሮችን የሚያካትት የ ቅስቀሳ ሥራ 

ማካሄዴ አይችሌም፡ ፡   

10. ማንኛውም የ ባሇሥሌጣኑን መመዘኛ ባሇከበረ ወይም በጣሰ የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚ ሊይ በዚህ መመሪያ መሠረት ተገ ቢው እርምጃ 

ይወስዲሌ፡ ፡   

ክፍሌ ስምንት 
ስሇብሔራዊ የ ግብይት ፈፃሚዎች ማህበር ዕውቅና 

1. ዕውቅና  

1. ባሇስሌጣኑ የ ምርት ግብይት ፈፅሚዎችን ስብዕ ና፣  ክህልት፣  የ ዕውቀት ዯረጃን ሇመጠበቅና ሇማሳዯግ ሲሌ ሇብሔራዊ የ ምርት 

ግብይት ፈፃ ሚዎች ማህበር /ከዚህ በኋሊ “ማህበር” ተብል የ ሚጠቀስ/ ዕውቅና ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡   እንዱህ አይነ ቱ 

ማህበር በአዋጁ አንቀፅ 2ዏ መሠረት ዕውቅና ካሊገ ኘ በቀር ሥራውን እንዱጀምር አይፈቀዴሇትም፡ ፡   

2. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የ ተዯነ ገ ገ ው አጠቃሇይ አነ ጋገ ር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣   

/ሀ/ የ ምርት ግብይት ፈፃሚዎች፣  የ ባሇሥሌጣኑን ወይም የ ምርት ገ በያውን ሕግ፣  ዯንብ፣  መመሪያ፣  መተዲዯሪያ ዯንብ 

ማክበራቸውን ማረጋገ ጥ፣   

/ሇ/ ሇግብይት ፈፃሚዎች ወዯፊት እና ወዱያውኑ የ ሚፈጸሙ ውልችን አስመሌክቶ ሇምርት ግብይት ፈፃ ሚዎች የ ገ በያውን 

አስተማማኝነ ት እና ሠራተኞቻቸው የ ምርት ገ በያ ሥራዎችን በሚያከናውኑበት ጊዜ ተገ ቢውን ቁጥጥር እንዱያዯርጉ 

ማገ ዝ፣   

/ሏ/ ሇምርት ግብይት ፈፃ ሚዎች የ ጥብቅና አገ ሌግልት መስጠት እንዯዚሁም በምርት ግብይት ፈፃ ሚዎች እና በባሇሥሌጣኑ 

መካከሌ እንዯ አገ ናኝ ዴሌዴይ ሆኖ ማገ ሌገ ሌ፣   

/መ/ ከዚህ በሊይ በአንቀፅ 2 በተመሇከተው መሠረት መረጀወችንና ዘገ ባወችን እንዯዚሁም እንዯ አግባቡ በባሇሥሇጣኑ 

ወይም በምርት ገ በያው የ ተጠየ ቁ የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚዎች ማህበርን የ ሚመሇከቱ ላልች መረጃወችን ሇባሇሥሌጣኑ 

መስጠት አሇበት፡ ፡   

2. የ ዕውቅና መመዘኛዎች  

1/ የ ምዝገ ባ መግሇጫ  

የ ባሇሥሌጣኑን ዕውቅና ማግኘት የሚፈሌግ ማህበር የ ምዝገ ባ መግሇጫውን በባሇሥሌጣኑ በሚዘጋጅ ቅፅ መሠረት ሞሌቶ እና 

ከዚህ በታች የ ተመሇከቱትን መረጃዎችና ሠነ ድችን አያይዞ እንዱፀዴቅ ሇባሇሠሌጣኑ ያቀርባሌ፡ ፡     

/ሀ/ በፍትሏብሔር ሕጉ መሠረት የ ተዘጋጁ የ ማህበሩ የ መመስረቻ ጽሐፍ እና የ መተዲዯሪያ ዯንብ ቅዯዎች፣  ማሻሻያዎችና 

ላልች ተዛማጅነ ት ያሊቸውን ዯንቦችና ሕጏች፣  

/ሇ/  አዯረጃጀትን፣  አባሌነ ትን፣  የ ሥነ -ሥርዓት ዯንቦችንና ላልች ሇሕዝብ ጥቅም ሲሌ ባሇሠሌጣኑ በመመሪያ 

አስፈሊጊ ወይም ተገ ቢ ናቸው ያሇቸውን መረጃዎች፣   

/ሏ/  የ ስሌጠና ዯረጀና የ ብቃት መመዘኛዎችን ፣   

/መ/  የ ሚከተለት የ አሠራር ስርዓቶች መከበራቸውን ሇማረጋገ ጥ የሚዯረግ የ ቁጥጥርና የ ኦዱት ፕሮግራምን፣  

(i) ዝቅተኛ /መነ ሻ/ ካፒታሌ፣  ተነ ጥሇው ሇየ ብቻቸው የሚያዙ ሂሳቦች ሌዩ ሑሳብ ወይም ላልች በምርት ገ በያ 

ተሳታፊዎች ሊይ ተፈፃሚ የ ሚሆኑ መመዘኛዎች፣   

(ii) በባሇሥሌጣኑ ዴንጋጌዎች የሚገ ዙ ግብይቶችን አስመሌክቶ የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚዎችንና ላልች ግንኙነ ት 

ያሊቸውን ሰዎች የ ንግዴ እንቅስቃሴ የሚመሩ ዝቅተኛ መመዘኛዎች፣   

2/ ባሇሥሌጣኑ፡ -  

/ሀ/ ማህበሩ ሇሕዝብ ጥቅም የ ቆመ እና የ ዚህን አንቀፅ ዴንጋጌዎች የ ሚያከብር ካሌሆነ ፣   



/ሇ/ በማህበሩ የ ተዘጋጀው ዯንብ፣  ማህበሩ ሇባሇሥሌጣኑ እና ሇገ በያው ሃሳብ እንዱሰጥ እና ማህበሩ ሇሕዝብ ጥቅም 

አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገ ኘው ባሇሥሌጣኑና ገ በያው ግብይት ፈፃሚው ሊይ እርምጃ እንዱወስደ ሃሳብ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

ማህበሩ እርምጃ ሇማስወሰዴ የ ውሳኔ ሃሳቡን እና ግኝቱን ሇባሇሥሌጣኑና ሇገ በያው ካሊቀረበ፣   

/ሏ/ የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚዎች የ ማህበሩ ሕግ ሲወጣ፣  ሲሻሻሌ ሀሊፊወችና ዲይሬክተሮች ሲሾሙ/ሲመረጡ/ እንዱሁም 

ላልች የ አስተዲዯር ጉዲዮች ሲከናወኑ በቂ ውክሌና ስሇማግኘታቸው የ ማህበሩ ዯንብ /ሕገ -ዯንብ/ የ ሚያረጋግጥ 

ካሌሆነ ፣  

/መ/ የ ማህበሩ ዯንብ ምክንያታዊ የ ሆኑ የ አስተዲዯር ወጪዎችን ሇመሸፈን በምርት ግብይት ፈፃሚዎች መካከሌ ሚዛናዊ 

የ ሆነ  የ ወጪ ዴሌዴሌ ስሇመኖሩ የ ማህበሩ ዯንብ የ ሚዯነ ግግ ካሌሆነ ፣   

/ሠ/ የ ማህበሩ ሕገ  ዯንብ በምርት ግብይት ፈፃሚዎች ሊይ በምርት ገ በያው ወይም በባሇስሌጣኑ ስሇሚወሰዴ የ ዱስፕሉን 

ቅጣት አስመሌክቶ የ ሚቀርብ የ ውሳኔ ሀሳብ ሚዛናዊ ሥነ -ሥርአት እንዯሚከተሌ የ ማህበሩ ዯንብ የሚዯነ ግግ 

(ካሌሆነ )፣  የ ምርት ገ በያ ፈፃ ሚው የ ዱስፕሉን እርምጃ እንዱወሰዯበት ወይም እንዲይወሰዴበት የሚቀርብ የ ውሣኔ 

ሀሳብን ሇመወሰን፣  በማንኛውም ሥኀ-ሥርዓት ሊይ በማህበሩ የሚቀርብ የ ውሣኔ ሀሳብ ግሌፅ የ ሆነ  ክስ 

እንዱቀርብ፣  የ ቀረበበትን ክስ የ መከሊከሌ ዕዴሌ እንዱያገ ኝ፣  ምርት ግብይት ፈፃሚው ወይም የሚመሇከተው ሰው 

ክሱን እንዱያውቅ፣  ሂዯቱ በመዝገ ብ እንዱሠፍር፣  የ ማህበሩ ዯንብ የ ሚዯነ ግግ ካሌሆነ  በተሇይም ውሣኔው፣   

(i) የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚው ያከናወነ ውን ወይም ሳያከናውን የ ተወውን ዴርጊት የሚያብራራ ፍሬ ነ ገ ር፣   

(ii) የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚው አንዴን ተግባር በማከናወን ወይም ሳያከናውን በመቅረቱ እንዯጣሳቸው 

የ ሚቆጠሩ ዯንቦች መግሇጫን፣  

(iii) እንዱፈፀሙ ግዳታ የ ሆኑ ወይም እንዲይፈፀሙ የ ተከሇከለ ተግባራትን ተሊሌፎ መገ ኘት የ ንግዴን 

ርትዕና ፍትሕ መርሆርችን የሚፃ ረር ተግባር ተዯርጏ እንዯሚቆጠር የ ተቀመጠ መግሇጫን፣   

(iv) የ ቅጣት የ ውሳኔ ሃሳብን የሚያሳይ መግሇጫን፣  በዚህ ዯንብ ወይም ዯንቦች የ ተከሇከለ ዴርጊቶች 

ወይም ተግባራት ወይም እንዱፈጽሙ የሚፈሇጉ ተግባራትን አሇመፈጽም ፍትሏዊ እና ትክክሇኛ የ ሆኑ የ ንግዴ 

መርሆዎችን እንዯመጣስ የሚገ ሌጽ ፍሬ ነ ገ ር ካሊመሇከተ በቀር ሇማህበሩ እውቅና አይሰጠውም፡ ፡   

3. የ መሰማት መብት  

ማህበሩ የ ምርት ግብይት ፈፃሚው እንዱቀጣ፣  እንዱታገ ዴ፣  እንዱሠናበት ሇባሇስሌጣኑ ወይም ሇምርት ገ በያው 

ሪፖርት ወይም የ ውሳኔ ሀሳብ እንዱያቀርብ ወይም እንዲያቀርብ፣  ውሳኔ በሚሰጥበት ሥነ -ሥርአት ግሇሠቡ ጉዲዩን 

እንዱያወቅ፣  የ መሰማት ዕዴሌ እንዱሰጠው፣  ሥነ -ሥርዓቱ በመዝገ ብ እንዱሰፍር (መዝገ ብ እንዱዯራጅ)፣  ውሳኔው 

ሇዱስፕሉን እርምጀዎች መሠረት የ ሚሆኑ ምክንያቶችን እንዱያመሊክት የ ማህበሩ ዯንብ መዯንገ ግ ይኖርበታሌ፡ ፡   

4. ፍትሏዊ ውክሌና  

1/ በማህበሩ ቦርዴ ውስጥ የ ተሇያየ  ፍሊጏት ያሊቸው ግብይት ፈፃሚዎች  እንዱሳተፉ፣  በቂና ትርጉም ያሇው 

ውክሌና እንዱያገ ኙ ዕዴሌ መስጠት አሇበት፡ ፡   

2/ የ ዱስፕሉን ጉዲይን አስመሌክቶ በሚዯረግ ምርመራ፣  ወይም ቅጣት ምዘና ሊይ ሇማንኛውም ሰው የሚዯረግ 

አግባብ ያሌሆነ  መስተንግድን ወይም አዴሌኦን ሇመከሊከሌ እና ፍትሀዊነ ትን ሇማረጋገ ጥ ማህበሩ በዋና ዋና 

የ ዱስፕሉን ኮሚቴዎች ሊይ የ ተሇያዩ የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚዎች እንዱሳተፉ መወሰን አሇበት፡ ፡   

5. ዕውቅናን ስሇመንፈግ  

በባሇስሌጣኑ ዕውቅና ሇማግኘት በአዋጁ አንቀፅ 23 መሠረት ማመሌከቻ ሲቀርብሇት የ ዚህ ክፍሌ መመዘኛዎች 

መሟሊታቸውን በማረጋገ ጥ ዕውቅናውን ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  መመዘኛዎቹ ያሌተሟለ ስሇመሆኑ አመሌካቹ እንዱያወቅና በቂ 

የ መሠማት ዕዴሌ እንዱያገ ኝ ከተዯረገ  በኋሊ ባሇስሌጣኑ በዚህ ክፍሌ የ ተመሇከቱት መመዘኛዎች ያሌተሟለ 

መሆናቸውን ከተረዲ ዕውቅናውን ሉከሊከሌ ይችሊሌ፡ ፡   



6. ዕውቅናን ስሇማገ ዴ  

ባሇስሌጣኑ የ አመሌካች ማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ የ ባሇስሌጣኑን መመዘኛ ያሊሟሊ መሆኑን እንዱያውቅና የ መሰማት 

ዕዴሌ ከተሰጠው በኋሊ መመዘኛዎች ያሌተሟለ መሆናቸውን ሲያረጋግጥ ዕውቅናውን ማገ ዴ ይችሊሌ፡ ፡  ዕ ገ ዲው 

የ ማህበሩ ዯንቦች በባሇሥሌጣኑ መስፈርቶች መሠረት መሟሊታቸው እስኪረጋገ ጥ ዴረስ የ ፀና ይሆናሌ፡ ፡   

7. ዕውቅናን ስሇማንሳት እና ሇማንሳት ማስታወቂያ ስሇመስጠት  

ማህበሩ ባሇስሌጣኑ ሇሕዝብ ጥቅም አስፈሊጊ ሆኖ ያገ ኘውን በቂ ማስታወቂያ በመስጠት እና ባሇስሌጣኑ በመመሪያው 

በወሰነ ው ቅፅ መሠረት የ ተዘጋጀ የ ዕውቅና መተው የ ፅሐፍ ማስታወቂያ ሇባሇስሌጣኑ በማቅረብ ዕውቅናውን መተው 

ይችሊሌ፡ ፡   

8. ማህበሩ የ ዱስፕሉን እርምጃ ሇመውሰዴ የ ውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብበትን ሥነ -ሥርዓት ሇመመርመር ባሇሥሇጣኑ ስሊሇው 

ሥሌጣን  

ባሇስሇጣኑ የ ማህበሩን ዯንቦችና ሥነ -ሥርዓቶች በተሟሊ፣  ሚዛናዊ፣  ገ ሇሌተኛ አና ወጥ በሆነ  አኳኋን እንዯዚሁም 

ከአዋጁ ወይም በባሇስሌጣኑ ወይም በምርት ገ በያው በተዯነ ገ ኑ መመሪያዎችና ከተሰጡ ትዕ ዛችና ዯንቦች ዓሊማ ጋር 

የ ሚጣጣም መሆኑን ሇመወሰን ሥነ -ሥርዓቶቹንና አፈፃ ፀማቸውን ይመረመራሌ፡ ፡   

 

 

9. የ ማህበሩ ዯንብ ተጨማሪዎች  

1/ ባሇስሌጣኑ ሇሕዝብ ጥቅም ሲሌ ማንኛውም ጉዲይን የሚመሇከቱ ዯንቦችን እንዱያሻሽሌ ወይም ተጨማሪ ዯንቦችን 

እንዱያወጣ ማህበሩ በፅሐፍ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡ ፡   

2/ ማህበሩ በበቂ ጊዜ ውስጥ ማሻሻያውን ካሊዯረገ  ወይም ተጨማሪ ዯንቦችን ሳያወጣ በቀረ ጊዜ ዯንቡን ማሻሻለ 

ወይም ተጨማሪ ዯንብ ማውጣቱ ሇሕዝብ ጥቅም ሲባሌ አስፈሊጊና ተገ ቢ ሆኖ ከተገ ኘ፣  እንዯዚሁም ሇማህበሩ 

ተገ ቢው ማስታወቂያ እንዱሰጠው እና የ መሰማት ዕዴሌ እንዱያገ ኝ ከተዯረገ  በኋሊ ባሇስሌጣኑ በጠየ ቀው ጥያቄ 

መሠረት የ ማህበሩን ዯንብ በትዕዛዝ ሇመሇወጥ ወይም ተጨማሪ ዯንብ ሇማውጣት ሥሌጣን አሇው፡ ፡   

ክፍሌ ዘጠኝ 

በባሇሥሌጣኑ ስሇሚዯረጉ ምርመራዎች 

1. ወሰንና ተፈፃ ሚነ ት  

ይህ ክፍሌ በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ አንቀጽ 6(1ዏ) እና 7(3) መሠረት ከምርት ግብይቱ ወይም 

ከተያያዙ ሥራዎች ቁጥጥር አን ፃ ር የ ሕግ ጥሰቶች መኖራቸውን ሇማረጋገ ጥ በባሇሥሌጣኑ ወይም በሠራተኞቹ 

የ ሚዯረጉ ምርመራዎች ሊይ ተፈፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡  እዚህ ውስጥ በተሇየ  ሁኔታ ከተገ ሇፁት በስተቀር ዴንጋጌዎቹ 

ወይም ዯንቦቹ በምርመራ ሥራዎች ሊይ ተፈፃ ሚዎች ይሆናለ፡ ፡   

2. ምርመራውን የ ሚያዯርገ ው ባሇሥሇጣን  

1/ የ ሕግ አስከባሪው ዱፓርትመንት (“ዱፓርትመንቱ”) ዲይሬክተር እና በእርሱ ሥሌጣን የ ተሰጣቸውና በእርሱ 

የ ሚመሩ የ ባሇሥሌጣኑ ሠራተኞች ማንኛው ሰው በምርት ገ በያው እና በባሇሥሌጣኑ አዋጆች ውስጥ 

የ ተካተቱትን ዴንጋጌዎችና እነ ዚህን አዋጆች መሠረት አዴርገ ው በወጡ መመሪያዎችና ዯንቦች የ ተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች መጣሳቸውን፣  እየ ተጣሱ መሆናቸውን፣  ሉጣሱ መሆናቸውን ሇማረጋገ ጥ ተገ ቢ ነ ው ተብል ሲወሰን 

ምርመራዎች ሉያካሂደ ይችሊለ፡ ፡  ሇዚህ የ ምርመራ ዓሊማም ዲይሬክተሩ በባሇሥሌጣኑ በሕግ ዕውቅና 

እንዱሰጣቸው ከሚያስፈሌጋቸው ሰዎች ሊይ ባሇው የ መመርመር ሥሌጣን በመጠቀም ወይም በባሇሥሌጣኑ ትዕዛዝ 

ሲፈቀዴሇት መጥሪያዎችን በማውጣት፣  በፈቃዯኝነ ት ከተሰጡት ቃልች እና መግሇጫች ወይም ማስረጃ 

ሉያሰባስብ ይችሊሌ፡ ፡   



2/ ዲይሬክተሩ የ ምርመራውን ውጤትና ሇባሇሥሌጣኑ የ ሚያቀርበውን ተገ ቢ ነ ው ብል የሚገ ምተውን የ ሕግ 

ማስከበር እርምጃ የ ውሳኔ ሀሳብ ሇዋና ዲይሬክተሩ ሪፖርት ያቀርባሌ፡ ፡  በሌዩ ሁኔታዎች የ ክፍያና 

የ አገ ናኝ ቁጥጥር ዱፓርትመንቱ ዲይሬክተር፣  ዋና የ ኢኯኖሚ ትንተና ኃሊፊው፣  የ ገ በያ ቁጥጥሩ 

ዱፖርትመንት ዲይሬክተር እና በተሰጣቸው የ ኃሊፊነ ት ወሰን የ ሚንቀሳቀሱ ባሌዯረቦቻቸው በነ ዚህ ዯንቦች 

መሠረት ምርመራ ሇማዴረግ እንዱሁም ሇባሇሥሌጣኑ ስሇ ምርመራው ውጤት ሪፖርት ሇማዴረግና የ ውሳኔ ሃሰብ 

ሇማቅረብ ይችሊለ፡ ፡   

3/ በሚከተለት ሁኔታዎች ብቻ ካሌሆነ  በቀር በምርመራ መጥሪያ መሠረት የ ተገ ኙ ቢሆኑም ባይሆኑም በምርመራ 

ሂዯቱ የ ተገ ኙ ማናቸውም መረጃዎችና ሰነ ድች እንዱሁም ሁለም የ ምርመራ ሂዯቶች በባሇሥሌጣኑ ሠራተኞቹ 

ሇሕዝብ ይፋ አይዯረጉም፡ ፡   

   /ሀ/ ምርመራው ሇሕዝብ እንዱገ ሇጽ ባሇስሌጣኑ ሲያዝዝ ወይም ሲፈቅዴ፣   

   /ሇ/ በዲኝነ ት ሂዯቱ ምክንያት መረጃዎቹ ወይም ሰነ ድቹ ሇሕዝብ ክፍት በሆኑ መዝገ ቦች ሲቀመጡ፡ ፡   

3. መጥሪያ  

1/ በባሇሥሌጣኑ፣  የ ባሇሥሌጣኑ ባሌዯረባ ወይም በአንዴ የ ምርመራ ሂዯት ሊይ መጥሪያ እንዱያወጣ 

በባሇሥሌጣኑ ትዕ ዛዝ ሥሌጣን የ ተሰጠው የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ አባሌ፣  በመጥሪያው ሊይ ስሙ የ ተጠቀሰው 

ግሇሰብ ከምርመራው ጋር በተያያዘ አንዴ ስሙ በተጠቀሰ ሰው ፊት ተሇይቶ በተገ ሇፀ ሰዓት እና ቦታ 

ቀርቦ ምርመራ እየ ተዯረገ በት ያሇን ጉዲይ በተመሇከተ እንዱመሰክር ወይም የ ሰነ ዴ ማስረጃ እንዱያቀርብ 

ወይም ሁሇቱንም እንዱፈፅም መጥሪያ ሉያወጡ ይችሊለ፡ ፡   

2/ በአንዴ የ ምርመራ ሂዯት መጥሪያ እንዱያወጣ ሇአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ሇሆኑት ሠራተኞች ወይም 

የ ባሇሥሌጣኑ የ ቦርዴ አባሊት የሚፈቅዴ የ ባሇሥሌጣኑ ትዕ ዛዝ የ ሚከተለትን ማካተት አሇበት፡ ፡   

/ሀ/ ስሇ ምርመራው ስፋት ወይም ወሰን አጠቃሊይ መግሇጫ፣   

/ሇ/ ምርመራውን ሇማከናወን መነ ሻ የ ሆነ ውን ሥሌጣን፣  እና  

/ሏ/ መጥሪያዎቹን ሇማውጣት በባሇሥሌጣኑ ሥሌጣን የ ተሰጠው የ ባሇሥሌጣኑ ባሌዯረባ ማንነ ት፡ ፡   

3/ ሇምርመራው ተግባር የ ወጡ መጥሪያዎች የሚሰጡት በሚከተለት ሁኔታዎች ይሆናሌ፡ ፡   

/ሀ/ መጥሪያዎች ሇተፈጥሮ ሰዎች በሚከተለት ሁኔታዎች ሉሰጡ ይችሊለ፡ -  

(i) ሇግሇሰቡ በእጅ በመስጠት፣   

(ii) በቢሮው ወይም በመኖሪያ ቤቱ ሊሇው ኃሊፊ ሰው በማስፈረመና በመስጠት፣   

(iii) መጨረሻ በታወቀው አዴራሻው መሠረት የ ተመዘገ በ ወይም የ ተረጋገ ጠ ዯብዲቤ 

በመሊክ፣   

(iv) መጥሪያው በትክክሌ ሉዯርሰው በሚችሌበት በላሊ ዘዳ፡ ፡   

/ሇ/ መጥሪያው የ ወጣው ሕጋዊ ሰውነ ት ሊሇው አካሌ /ተቋም/ ዴርጅት ከሆነ  በሚከተለት መንገ ድች ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡ ፡   

(i) በዚህ የ ሕግ ሰውነ ት ባሇው አካሌ የሚሠራ ሠራተኛን፣  ዲይሬክተርን ወይም ወኪሌን በማስፈረምና 

በመስጠት፣   

(ii) ከዚህ በሊይ በተዘረዘሩት ወኪልች የ መጨረሻ አዴራሻ አማካኝነ ት የ ተመዘ ገ በ ወይም 

የ ተረጋገ ጠ ዯብዲቤ በመሊክ፣   

(iii) ሇእነ ኚህ ወኪልች መጥሪያው በትክክሌ ሉዯርሳቸው በሚችሌበት በማናቸውም ላልች ዘዳዎች፡ ፡   

4/ ባሇሥሌጣኑ በሚወስነ ው መጠን መሠረት በመጥሪያ ሇሚቀርቡ ምስክሮች  ክፍያ ይሰጣቸዋሌ፡ ፡   

4. የ ምክርነ ት ቃልችን በጽሐፍ ስሇማስፈር  



በምርመራ ሂዯቱ የ ምስክርነ ት ቃሌ በመዯበኛ ሪፖርተር ወይም በላሊ ሰው ወይም ምርመራውን በሚያካሂደ 

የ ባሇሥሌጣኑ ባሌዯረቦች ሠራተኞች፣  ወይም ባሇሥሌጣኑ በሚፈቅዯው ላሊ ዘዳ በጽሐፍ ይመዘገ ባሌ፡ ፡   

5. ቃሇ መሃሊ፣  የ ሏሰት ቃሌ፣  የ ወንጀሌ ዴርጊቶችን ስሇማሳወቅ 

1/ በባሇሥሌጣን መ/ቤቱ አባሌ ወይም ምርመራውን በሚያዯርገ ው ባሌዯረባ ፍቃዴ የ ምስክርነ ት ቃሌ በቃሇ 

መሃሊ ሉወሰዴ ይችሊሌ፡ ፡   

2/ በባሇሥሌጣኑ የ ምርመራ ሂዯት ውስጥ ሀሰተኛ ቃሌ በቃሇ መሃሊ የሚሰጥ ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ተጠያቂ 

ይሆናሌ፡ ፡  በቃሇ መሃሊም ሆነ  ወይም ያሇ ቃሇ መሃሊ እያወቀና ሆን ብል ሀሰተኛ ወይም የ ማታሇሌ ቃሌ 

የ ሚሰጥ ወይም አንዴ መሠረታዊና ወሳኝ የ ሆነ  ፍሬ ነ ገ ርን ወዯ ሀሰትነ ት የሚቀይር፣  የሚዯብቅ ወይም 

የ ሚሸፋፍን ወይም ሀሰተኛ፣  የ ፈጠራና የ ተጭበረበረ መረጃ መሆኑን እያወቀ ሀሰተኛ ጽሐፍ ወይም ሰነ ዴ 

የ ሚያቀርብ ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ተጠያቂ ይሆናሌ፡ ፡   

3/ በምርት ገ በያ ባሇሥሌጣኑ አዋጅ የ ተመሇከተ ማንኛውም የ ወንጀሌ ዴርጊት ወይም በምርመራ ሂዯቱ የ ተገ ኘ 

ላሊ የ ወንጀሌ ዯርጊት ሇሚመሇከታቸው የ ፍትሕ አካሊት ሪፖርት መዯረግ ይኖርበታሌ፡ ፡   

6. የ ምስክሮች መብቶች  

1/ በአንዴ ምርመራ የ ሰነ ዴ ማስረጃ እንዱያቀርብ ወይም የ ምስክርነ ት ቃሌ እንዱሰጥ መጥሪያ የ ዯረሰው 

ማንኛውም ሰው በራሱ ጥያቄ መሠረት ባሇሥሌጣኑ መጥሪያ በስሙ እንዱወጣ የ ወሰነ በትን ትዕዛዝ ሰነ ዴ 

ሇመመርመር ይፈቀዴሇታሌ፡ ፡  ሆኖም የ ትዕ ዛዙን ሰነ ዴ ይዞ ሉያቆይ አይችሌም፡ ፡  ነ ገ ር ግን የ ትዕዛዝ 

ሰነ ደን ቅጂ የ ዞ ሉያቆይ የ ሚችሇው ኃሊፊነ ት ሊሇው የ ባሇሥሌጣኑ ባሌዯረባ የ ሰነ ደን ቅጂ ይዞ 

በሚቆይበት ወቅት በምርመራው ሂዯት ውስጥ ያለ ሰዎችን የ ግሌ መብት ከመጠበቅ እና የ ምርመራው ሂዯት  

እንዲይስተጓጎ ሌ ከማዴረግ ዓሊማ አን ፃ ር የ ማይጋጭ መሆኑን በአጥጋቢ ሁኔታ ካረጋገ ጠ ብቻ ነ ው፡ ፡   

2/ በምርመራ ሂዯቱ መረጃ ወይም ማስረጃ እንዱያቀርብ የ ተጠየ ቀ ሰው የ ሰጠውን የ ምስክርነ ት ቃሌ መዝገ ብ 

ይዞ ሇማቆየ ት ወይም ሇሬኯርዴ አገ ሌግልቶች በወጡ የ ክፍያዎች ሰንጠረዥ የ ተመሇከቱትን ክፍያዎች ከከፈሇ 

ቃለ የ ተፃ ፈበትን መዝገ ብ ወይም ቅጂ ሇማግኘት ይችሊሌ፡ ፡  ሆኖም በቂ ምክንያት ሲኖር ምስክሩ 

ትክክሇኛውንና ሕጋዊ የ ሆነ ውን ጽሐፍ ብቻ በመመሌከት ብቻ እንዱወሰን ሉያዯርግ ይችሊሌ፡ ፡   

3/ በምርመራው ወቅት በባሇሥሌጣኑ ወይም በባሇሥሌጣኑ ባሌዯረባ ጥያቄ ወይም ፈቃዴ በአካሌ የሚቀርበው ሰው 

የ ሕግ አማካሪውን ይዞ መምጣት፣  ወይም በአማካሪው መወከሌ ወይም ከአማካሪው ምክር ማግኘት ይችሊሌ፡ ፡  

አማካሪውን ይዞ የ መምጣት፣  በአማካሪ የ መወከሌ እና ከአማካሪ ምክር የ ማግኘት መብት ማሇት በየ ትኛውም 

ከምርመራው ጋር በተያያዙ ጉዲዮች ሂዯት ቃለን የ ሚሰጠው ሰው ከጠበቃ ጋር የ መገ ኘት መብት፣  እንዱሁም 

ከምርመራው በፊት በምርመራ ሊይ እያሇ እንዱሁም ምርመራው ሲያሌቅ የ ዚህን ጠበቃ ምክር የ ማግኘት መብት 

ማሇት ነ ው፡ ፡   

4/ ሇምስክሮች መብቶች ሌዩ ትኩረት በመስጠት፣  ባሇሥሌጣኑ በቂ ምክንያት ሲኖር አንዴ ጠበቃ የ ምርመራ 

ሂዯቱን በማዯናቀፍ ተግባር ተሰማርቶ ካገ ኘው ከምርመራው ሂዯት ሉያግዯው ይችሊሌ፡ ፡  ምርመራውን 

የ ሚያካሂዯው ሰው አንዴ ጠበቃ የ ማዘግየ ት፣  የ ማስተጓጏሌ ወይም ያሇመታዘዝ ባህርይ በሚያሳይበት ጊዜ 

ሇባሇሥሌጣኑ ይህንኑ ሉያሳውቅ ይችሊሌ፡ ፡  ሇጠበቃው አስፈሊጊው ማስታወቂያ ከተሰጠው በኋሊ ባሇሥሌጣኑ 

በምርመራው ወቅት ስሇጠበቃው ባህርይ የ ሚያስረደ የ ጽሐፍ መዝገ ቦች ወይም ላሊ ተመሳሳይ ወይም 

ባሇሥሌጣኑ በሚፈቅዯው ወይም በሚያዘው መሠረት በሚቀርብ ተጨማሪ የ ጽሏፍ ወይም የ ቃሌ መግሇጫ ሊይ 

በመመስረት ሁኔታዎች በሚፈቅደት መሠረት እርምጃዎችን መውሰዴ ይችሊሌ፡ ፡   



5/ በምርመራ ወቅት ቃለን ወይም ላሊ መረጃ የሚሰጥ ምስክር በኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፖብሉክ 

ሕገ  መንግሥት መሠረት ባሇው ራስን ከመወንጀሌ የ መጠበቅ መብት የሚቀርቡሇትን ጥያቄዎች አሇመመሇስ 

ይችሊሌ፡ ፡   

7. የ ምስክሮች ተሇይቶ መቀመጥ  

1/ ምርመራውን በሚያካሂዯው ሰው ውሣኔ ካሌሆነ  በስተቀር ሁለም ምስክሮች እና ምስክሮች ሉሆኑ የ ሚችለ 

ሰዎች ላልች ምስክሮች በሚመረመሩበት ወቅት እንዱገ ኙ አይፈቀዴሊቸውም፡ ፡   

2/  በምርመራ ወቅት ጠበቃው ከአንዴ በሊይ በሆኑ ምስክሮች በመወከለ ምክንያት የ ምርመራ ሂዯቱን በቀጥታም 

ሆነ  በተዘዋዋሪ ሉያዛ ባ ወይም ሉያዯናቅፍ ይችሊሌ ብል ሇማመን በቂ ምክንያት ሲኖር መርመራውን 

የ ሚያካሂዯው የ ባሇሥሌጣኑ ባሌዯረባ ጠበቃው ሇመጀመሪያ ጠበቃ ከሆነ ሇት ምስክር ውጭ ላልች ምስክሮች 

ቃሊቸውን ሲሰጡ እንዲይገ ኝ ሉከሇክሇው ይችሊሌ፡ ፡  አስከሚቻሇው ዴረስ እና የ መርመራ ሂዯቱን በማያናጋ 

መሌኩ ጠበቃው ሇምን እንዯተከሇከሇ ሉገ ሇጽሇት ይችሊሌ፡ ፡   

8. የ ሕግ ማስከበር የ ውሳኔ ሃሳብ አቀራረብ ሥነ  ሥርዓት  

1/ ዱፖርትመንቱ በራሱ ውሣኔ በሕግ ማስከበር ሂዯት ክስ ውስጥ ስማቸው ሇተመሇከቱ ሰዎች አነ ሱን 

በተመሇከተ ስሇቀረቡ ክሶች ምንነ ት ሉነ ግራቸው ይችሊሌ፡ ፡  ዱፓርትመንቱ የ ተጠቀሱት ሰዎች ባሇሥሌጣኑ 

በባሌዯረባው የ ቀረበሇትን የ ክርክር ሂዯት መጀመር የ ውሣኔ ሃሳብ ከመመርመሩ በፊት የ ጽሐፍ መግሇጫ 

እንዱያቀርቡ ሉመክራቸው ይችሊሌ፡ ፡  በላሊ ሁኔታ በዱፖርትመንቱ ዲይሬክተር ካሌተወሰነ  በስተቀር የ ጽሐፍ 

መግሇጫው ዱፓርትመንቱ በገ ሇፀ ሊቸው በ14 ቀናት ውስጥ መቅረብ አሇበት፡ ፡   

2/ በዱፖርትመንቱ ዲይሬክተር በላሊ ሁኔታ ካሌተወሰነ  በስተቀር እነ ዚህ የ ጽሐፍ መግሇጫዎች ዱፓርትመንቱ 

እነ ሱን በሚመሇከት ስሇቀረቡ ክሶች ምንነ ት በነ ገ ራቸው በ14 ቀናት ውስጥ መቅረብ አሇባቸው፡ ፡  

የ ጽሐፍ መግሇጫዎቹ ከ2ዏ ገ ጽ የ ማይበሌጡ ሆነ ው በኤ4 ወረቀት በሁሇት መስመር ክፍተት መፃ ፍ 

አሇባቸው፡ ፡  መግሇጫው ከሕግ ማስከበር ሂዯቱ አጀማመር ጋር አግባብነ ት ያሊቸውን የ ፍሬ ነ ገ ር፣  

የ ሕግና የ ፖሉሲ ጉዲዮች አስተያየ ቶቻቸውን ማቅረብ አሇባቸው፡ ፡  በሚቀርበው መግሇጫ ሊይ የ ተመሇከቱትን 

ፍሬ ነ ገ ሮች በግሌ የሚያውቃቸው ሰው ፍሬ ነ ገ ሮቹን በተመሇከተ የ ተፃ ፉትን መግሇጫዋች በቃሇ መሃሊ 

ማረጋገ ጥ አሇበት፡ ፡  ሇዱፖርትመንቱ ዲይሬክተር የ ሚሰጡ መግሇጫዎች ምርመራውን ሇሚያዯርገ ው ሰራተኛ 

ኮፒ በማዴረግ ስሇ ምርመራው ዓይነ ት በግሌፅ ማመሌከት አሇባቸው፡ ፡  በተጨማሪ መግሇጫዎቹ ሇባሇሥሌጣኑ 

የ በሊይ ኃሊፊ እንዱዯርሱ የሚጠይቁ ሉሆኑ ይችሊለ፡ ፡    

3/  በተመሣሣይ ሁኔታ በምርመራው ሂዯት የሚሳተፉ በራሳቸው ተነ ሳሽነ ት የ ጽሐፍ መግሇጫ የ ሚያቀርቡ ሰዎች 

ከሊይ የ ተመሇከቱትን አግባብ ያሊቸውን የ ሥነ -ሥርዓት ዯንቦች መከተሌ ይኖርባቸዋሌ፡ ፡  ዱፓርትመንቱ 

የ ህግ ማስከበር ክስ ሂዯት በባሇሥሌጣኑ መጀመር አሇበት የ ሚሌ ሃሣብ ካሇው ባሇሥሌጣኑ ሲጠይቅ 

ማንኛውም የ ጽሐፍ መግሇጫ መሊክ ይኖርበታሌ፡ ፡  ባሇሥሌጣኑ ባሇው ሥሌጣን በባሌዯረቦቹ የ ተሰጡትን 

የ ህግ ማስከበር ክስ ሂዯት መጀመር የ ውሣኔ ሃሣብ ሲመረምር የ ቀረቡሇትን መግሇጫዎች በሙለ ወይም 

በከፊሌ ከግምት ሉያስገ ባው ወይም ከናካቴውም ሊይጠቀምበት ይችሊሌ፡ ፡   

9. የ ምርመራ ሪፖርት  

1/ የ ባሇሥሇጣኑ የ ሕግ ማስከበር ባሌዯረባ ጥሰት ሇመኖሩ በቂ ምክንያት አሇ ብል በሚያምንባቸው አጋጣሚዎች 

ሁለ ሇባሇሥሌጣኑ የ ሕግ ማስከበር ዲይሬክተር የ ጽሐፍ የ ምርመራ ሪፖርት ማቅረብ አሇበት፡ ፡  የ ምርመራ 

ሪፖርቱም ምርመራው የ ተጀመረበትን ምክንያት፣  ካሇም የ ክስ አቤቱታውን አጭር መግሇጫ፣  አግባብነ ት 

ያሊቸውን ፍሬ ነ ገ ሮች፣  የ ሕግ ማስከበር ባሌዯረባ ማጠቃሇያ እና የ ሕግ ማስከበር ዱፓርትመንት የ ጉዲዩ 

ሂዯት መቀጠሌ ይኖርበት እንዯሆነ  ያሇውን የ ውሣኔ ሃሣብ የ ያዘ መሆን ይኖርበታሌ፡ ፡   



2/ ከምርመራው በኋሊ የ ሕግ ማስከበር ባሌዯረባ ጥሰት ስሇመኖሩ በቂ ምክንያት የ ሇም ብል ሲወስን ምርመራው 

የ ተጀመረበትን ምክንያት፣  ካሇም የ ክስ አቤቱተውን አጭር መግሇጫ፣  አግባብነ ት ያሊቸውን ፍሬ ነ ገ ሮች፣  

እና የ ሕግ አስከባሪውን የ ዴምዲሜ ሃሣብ የ ያዘ የ ጽሁፍ ሪፖርት ማዘጋጀት አሇበት፡ ፡  ሪፖርቱ የ ምርመራ 

መዝገ ቡ አካሌ ከሆነ  በኋሊ ምርመራው ሉዘጋ ይችሊሌ፡ ፡   

3/ የ ባሇሥሇጣኑ ሕግ ማስከበር ባሌዯረባ ምርመራ ሇሚዯረግበት ሰው የ ማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ አንዱፃ ፍሇት 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡ ፡  ይህ ማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ አስተዲዯራዊ እርምጃ ወይም ጥሰት ስሇመኖሩ አመሊካች 

ተዯርጏ መወሰዴ የ ሇበትም፡ ፡  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) በተዯነ ገ ገ ው መሠረት 

በሚፈሇገ ው የ መርመራ ሪፖርት ውስጥ በሕግ ማስከበር ባሌዯረባ የ ወጣው ማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ ቅጂ መካተት 

አሇበት፡ ፡   

10. የ ምርመራ ሪፖርቱን ስሇመገ ምገ ም  

1/ የ ሕግ አስከባሪው ዲይሬክተር በአንቀጽ 9 መሠረት የ ሚቀርብሇትን እያንዲንደን የ ምርመራ ሪፖርት 

ወዱያውኑ ማየ ት አሇበት፡ ፡  ዲይሬክተሩ ተጨማሪ ምርመራ ወይም ማስረጃ ያስፈሌጋሌ ብል ካመነ  የ ሕግ 

አስከባሪው ባሌዯረባ ተጨማሪ ምርመራ እንዱያዯርግ ወዱያውኑ ትዕ ዛዝ ይሰጠዋሌ፡ ፡   

2/ የ ተሟሊ የ መርመራ ሪፖርት በዯረሰው ከ15 ቀናት በማይበሌጥ ተገ ቢ ጊዜ ውስጥ ዲይሬክተሩ ከሚከተለት 

ውስጥ አንደን እርምጃ ይወስዲሌ፣  

 ሀ/ ጥሰት ስሇመኖሩ በቂ ምክንያት ከላሇ ወይም ጉዲዩን ሇማየ ት አስተማማኝ መሠረት ከላሇ ላልች 

ቀጣይ እርምጃዎች እንዲይወሰደ ሉያዝ ይችሊሌ፡ ፡  የ ዚህ ዓይነ ቱ ውሣኔ በጽሐፍ ሆኖ ምክንያቶቹን 

የ ሚገ ሌፁ ዏረፍተ ነ ገ ሮች መያዝ አሇበት፡ ፡   

/ሇ/ የ ሕግ ጥሰት ስሇመኖሩ በቂ ምክንያት አሇ ብል ሲያምን የ ሕግ አስከባሪው ዲይሬክተር 

በዚሁ ክፍሌ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ሇባሇስሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር የ ውሳኔ ሃሳብ 

አቅርቦ ይሁንታ ሲያገ ኝ ጉዲዩ ሇአስተዲዯራዊ ችልት ቀርቦ ይታይ ዘ ንዴ ባሇስሌጣኑን በመወከሌ 

ክስ እንዱመሰረት ያዯርጋሌ፡ ፡  

3/ ባሇስሌጣኑ የ ሕግ ጥሰት የ ተፈፀመ መሆኑን ካወቀበት ቀን ጀምሮ በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ፣  ሆኖም በማናቸውም 

ሁኔታ ቢሆን የ ሕግ ጥሰቱ ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ በአሥር ዓመታት ውስጥ ሇአስተዲዯራዊ ችልቱ ክስ ካሊቀረበ 

ክስ የ ማቅረብ መብቱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡ ፡  

11. ጊዜያዊ የ እግዴ ትዕ ዛዝ 

1/ ምርመራው እንዱካሄዴ ካስዯረገ  በኋሊ ባሇሥሌጣኑ ማንኛውም ሰው የ ባሇሥሌጣኑን አዋጅ ወይም አዋጁን መሠረት 

አዴርገ ው የ ወጡ መመሪያዎችን ዴንጋጌዎች ጥሶ ከተገ ኘ ወይም ሉጥስ ከሆነ  የ ተጠቀሰው ሰው የ ተባሇውን ዴርጊት 

ከመፈፀም እንዱገ ታ ትዕ ዛዝ ሉሰጠው ይችሊሌ፡ ፡  

2/ የ ሕግ ሰውን የ ሚመሇከት ትዕ ዛዝ የ ግሌ ዴርጊታቸውን ሇመግታት በሚፈሇገ ው ህጋዊ ሰው ራሱና በሁለም አባሊቱ፣  

የ ስራ ኃሊፊዎች እና ዲይሬክተሮች ሊይ የ ጸና ይሆናሌ፡ ፡  

ክፍሌ አሥር 

በባሇሥሌጣኑ አስተዲዯራዊ ችልት የ ጉዲዮች አወሳሰን ሥነ  ሥርዓቶች 

 

1. አስተዲዯራዊ ችልት 

በባሇሥሌጣኑ የሚቋቋመው አስተዲዯራዊ ችልት ጥሰቶች መፈፀማቸውን ወይም አሇመፈፀማቸውን እንዱሁም ተገ ቢ የ ሆኑ አስተዲዯራዊ 

ቅጣቶችን ይወስናሌ፡ ፡  

 

2. የ አስተዲዯር ችልት ስሌጣንና ተግባራት 



1/ በባሇሥሌጣኑ አዋጅ አንቀጽ 6(10) እና 7 መሠረት የ ባሇሥሌጣኑ የ አስተዲዯር ችልት የ ምርት ግብይቱንና ከምርት 

ግብይቱ ጋር የ ተያያዙ ጉዲዮችን የሚገ ዙ ሕጏች መጣስን ተከትል የ ሚቀርቡሇትን ጉዲዮች በሚከተለት ሥነ  ሥርዓቶች መሠረት 

አይቶ የ መወሰን ስሌጣን ይኖረዋሌ፡ ፡  

 

2/ አስተዲዯራዊ ችልቱ ፍትሏዊና ሥርዓቱን የ ጠበቀ የ ክርክር ሂዯት ይረጋገ ጥ ዘ ንዴ ኃሊፊነ ት ሲኖርበት የ ሚከተለት ሥሌጣኖች 

ይኖሩታሌ፡ - 

 

/ሀ/ ቃሇመሃሊዎችንና ማረጋገ ጫዎችን ማስፈፀም፣  

/ሇ/ መጥሪያዎችን ማውጣት፣  

/ሏ/ በማስረጃ ተቀባይነ ት ሊይ መወሰን፣  

/መ/ ተገ ቢ ማስረጃን መቀበሌ፣  

/ሠ/ ምስክሮችን መመርመር፣  

/ረ/ የ ክስ መስማት ሂዯቱን መቆጣጠር፣  

/ሰ/ የሚነ ሱ ማናቸውንም ጉዲዮች መርምሮ ብይን መስጠት፣  

/ሸ/ ውሣኔ መስጠት፣  እና 

/ቀ/ በአስተዲዯራዊ ችልቱ የ ተሰጠውን ትዕ ዛዝ ያሊከበረ ወገ ን ወይም ወኪሌ ሊይ አግባብነ ት ያሇውን እርምጃ መውሰዴ፡ ፡  

 

3. የ ሥራ ክፍፍሌ 

1/ አስተዲዯራዊ ችልቱ የ ዲኝነ ት ሥራውን ወይም ኃሊፊነ ቱን ሲወጣ ሇባሇሥሌጣኑ ሠራተኞች፣  ተቀጣሪዎች ወይም ወኪልች ተጠሪ 

አይሆንም፡ ፡  በእነ ሱ ቁጥጥር ወይም አመራር ሥርም አይሆንም፡ ፡  

 

2/ በአንዴ ጉዲይ የ ምርመራ ወይም የ ክስ ሥራ ሊይ ያሇ ማንኛውም የ ሥራ ኃሊፊ፣  ሠራተኛ፣  ወይም የ ባሇሥሌጣኑ ወኪሌ በሂዯቱ 

ምስክር ወይም አማካሪ ከሚሆን በስተቀር ከክሱ ሂዯት ጋር በተያያዘ ወይም ከዚሁ የ ክስ ሂዯት ጋር በፍሬ ነ ገ ር ጉዲይ 

ተመሳሳይነ ት ባሇው የ ላሊ የ ክስ ሂዯት ተሳታፊ ከሆነ  መሌስ ሰጪዎች በጽሐፍ ካሌፈቀደ በስተቀር በአስተዲዯራዊ ችልቱ 

ወይም በባሇሥሌጣኑ የ ውሣኔ ሂዯት ሉሳተፍ ወይም ምክር ሉሰጥ አይችሌም፡ ፡  

 

4. ከዲኝነ ቱ ራስን ስሇ ማግሇሌ 

አንዴ የ አስተዲዯሩ ችልት ዲኛ አዴሌኦንና የ ጥቅም ግጭትን ሇማስወገ ዴ ወይም በተመሣሣይ ምክንያቶች በሂዯቱ በዲኝነ ት መቀጠሌ 

እንዯማይችሌ ከወሰነ  ራሱን ከዲኝነ ት ሇማግሇሌ ይችሊሌ፡ ፡  በዚህን ጊዜ ሇባሇሥሌጣኑና ሇእያንዲንደ ወገ ን ከዲኝነ ት ራሱን 

ማግሇለንና ምክንያቱን ወዱያውኑ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡ ፡  

 

5. አስቀዴመው የ ተወሰኑ አስተዲዯራዊ ቅጣቶች 

ባሇሥሌጣኑ እያንዲንደን የ ዯንብ መጣስ አስመሌክቶ የ ሚወሰደ ከፍተኛ አስተዲዯራዊ ቅጣቶችን ወሰን የሚዯነ ግግ ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡ ፡  የ ባሇሥሌጣኑ ዴንጋጌዎች ቀዴመው የ ተወሰኑ አስተዲዯራዊ ቅጣቶችን የ ያዙ ከሆነ  የ አስተዲዯራዋ ችልቱ በእያንዲንደ 

በቀረበሇት ጉዲይ ሊይ ተፈፃሚ ማዴረጉ የ ራሱ ምርጫ ይሆናሌ፡ ፡  እነ ዚህ አስቀዴመው የ ተዯነ ገ ጉ የ አስተዲዯር ቅጣቶችን ተፈፃ ሚ 

ሇማዴረግ በክሱ ሊይ መመሌከት አሇባቸው፡ ፡  በዚህን ጊዜ የ ቀረበውን ክስ የ ካዯው ተጠሪ በክሱ ሊይ የ ተመሇከተውን ጥሰት 

በክሱ መሰማት ሂዯት መፈፀሙ ከተረጋገ ጠ አስተዲዯራዊ ችልቱ አስቀዴመው የ ተወሰኑ አስተዲዯራዊ ቅጣቶች ወይም ላልች ተገ ቢ 

አነ ስተኛ አስተዲዯራዊ ቅጣቶችን ሉጥሌ ይችሊሌ፡ ፡  

 

6. ስሇ ክሶች 

ክሶች የሚከተለትን መያዝ አሇባቸው፣  

1/ የ ተጠረጠረው ሰው ፈፅሟቸዋሌ የ ተባለ ዴርጊቶች፣  ምግባሮች ወይም ተግባሮች፣  

2/ የ ተጣሰውን ዴንጋጌ ወይም ሉጣስ የ ተቃረበውን ዴንጋጌ፣  

3/ አስቀዴሞ የ ተቀመጠ አስተዲዯራዊ ቅጣት ካሇ፣  ይህንኑ፣  

4/ ክሱ እንዱሰማ የሚቀርቡ አቤቱታዎች መቼ እንዯሚቀርቡ፣  እና 

5/ ክስ ሇቀረበበት ሰው የሚሰጥ የ ሚከተሇውን ምክር፡  

ሀ/ ክርክሩ እንዱሰማ የ መጠየ ቅ መብት እንዲሇው፣  

ሇ/ ክሱ እንዱሰማ በተወሰነ ው ቀን ያሇበቂ ምክንያት ካሌተገ ኘ ክርክሩ እንዱሰማሇት ያሇውን መብት እንዯተወው 

እንዯሚቆጠር፣  



ሏ/ ሇቀረበበት ክስ በግሌጽ በማስተባበሌ መሌስ ካሌሰጠ የ ቀረበበበትን ክስ እንዲመነ  እንዯሚቆጠር፡ ፡  

7. የ መወከሌ መብት 

ተጠሪው የ ክሱ ወረቀት እንዯዯረሰው የ ተፈጥሮ ሰው ከሆነ  በአካሌ የ ሕግ ሰው ከሆነ  ዯግሞ ሥሌጣን በተሰጠው ወኪለ አማካኝነ ት 

መቅረብ ወይም በሁለም ቀጣይ የ ክርክሩ ሂዯቶች በሕግ ጠበቃ መወከሌ ይችሊሌ፡ ፡  

 

8. ሇክሱ የሚሰጡ መሌሶች 

1/ እንዯጉዲዩ ሁኔታና ውስብስብነ ት ተጠሪው ሇክሱ መሌስ የሚሰጥበት ተገ ቢ ጊዜ ይሰጠዋሌ፣  

2/ መሌሱ በጽሐፍ ሆኖ ተጠሪው የ ቀረበበትን ክስ አስመሌክቶ ስሇማመኑ፣  ስሇመካደ ወይም ሇማመን ወይም ሇመካዴ በቂ መረጃ 

የ ላሇው ስሇመሆኑ ወይም ማስረጃ ሇማግኘት ስሊሇመቻለ መግሇጽ አሇበት፡ ፡  በቂ መረጃ ስሊሇመኖሩ የ ቀረበው መግሇጫ ክሱን 

የ መካዴ ውጤት ይኖረዋሌ፡ ፡  

3/ ተከሳሹ ሇቀረበበት ክስ በተወሰነ ው የ ጊዜ ገ ዯብ ውስጥ መሌስ ካሌሰጠ የ አስተዲዯር ችልቱ የ ቀረበሇትን ክስና ማስረጃ 

ከህግ ጋር አገ ናዝቦ በመመርመር ውሳኔ ይሰጣሌ፡ ፡  

4/ የ ቀረበውን ክስ በግሌጽ ያሇመካዴ ክሱን እንዯማመን ይቆጠራሌ፡ ፡  

 

9. ክስን ስሇማመን ወይም ስሇመካዴ 

1/ ተጠሪው የ ቀረቡበትን ክሶች ካመነ  ወይም ሳይክዲቸው ከቀረ አስተዲዯራዊ ችልቱ በክሱ ሊይ የ ተመሇከቱትንና ተጣሱ 

የ ተባለትን ዴንጋጌዎች እንዯተጣሱ ሉቆጥራቸው ይችሊሌ፡ ፡  

2/ አስተዲዯራዊ ችልቱ ተፈፅሞ ሇተገ ኘው ጥሰት ተነ ፃ ፃ ሪ የ ሆነ  በክሱ ውስጥ የ ተገ ሇፀ አስቀዴሞ ተወስኖ የ ተዯነ ገ ገ  

አስተዲዯራዊ ቅጣት ካሇ የ ማይበሌጠውን አስተዲዯራዊ ቅጣት ይጥሊሌ፡ ፡  

3/ አስቀዴሞ የ ወጣ አስተዲዯራዊ ቅጣት ካሌተገ ሇፀ አስተዲዯራዊ ችልቱ ተፈፅሟሌ ሇተባሇው እያንዲንደ የ ሕግ መጣስ ተገ ቢ 

የ መሰሇውን አስተዲዯራዊ ቅጣት ሉወስን ይችሊሌ፡ ፡  

4/ አስተዲዯራዊ ችልቱ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1፣ 2 እና 3 መሠረት የሚወስዯውን አስተዲዯራዊ ቅጣት ሇተጠሪው 

ወዱያውኑ በጽሐፍ ያሳውቃሌ፡ ፡  ሆኖም በዚህ ጽሐፍ ውስጥ ተጠሪው ተገ ቢ በሆነ  ጊዜ ውስጥ በሚወሰዯው አስተዲዯራዊ ቅጣት 

ሊይ የ መሰማት ዕዴሌ እንዱሰጠው መጠየ ቅ እንዯሚችሌ ይገ ሇጽሇታሌ፡ ፡  ነ ገ ር ግን በቂ ምክንያት ከላሇ በስተቀር በዚህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት በሚወሰደ አስተዲዯራዊ ቅጣት ሊይ ጉዲዩ እንዱሰማሇት መጠየ ቅ አይፈቀዴሇትም፡ ፡  

5/ በባሇሥሌጣኑ ዯንብ ሊይ ተጠሪው በማስታወቂያ ጽሐፍ ሊይ በተገ ሇፀው ጊዜ ውስጥ ጉዲዩ እንዱሰማሇት ካሌጠየ ቀ 

አስተዲዯራዊ ቅጣቱን እንዯተቀበሇው ይቆጠራሌ በሚሌ ሉዯነ ገ ግ ይችሊሌ፡ ፡  

 

10. ክሱን ስሇመካዴና የ መሰማት መብት 

በማንኛውም ጊዜ መሌስ ሰጪው በተካዯ ክስ ሊይ ወይም በአንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት በአስተዲዯራዊ ችልቱ በተወሰነ  

አስተዲዯራዊ ቅጣት ሊይ የ መሰማት ጥያቄዎች በሚያቀርብበት ጊዜ በአንቀጽ 11 ዴንጋጌዎች መሠረት የ መሰማት ዕዴሌ 

ይሰጠዋሌ፡ ፡  ባሇሥሌጣኑ በሚያወጣቸው ዴንጋጌዎች በቂ ከሆኑ ምክንያቶች ውጪ መሰማቱ የ ተካደ ክሶችን ብቻ እና/ወይም 

በአንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት በአስተዲዯራዊ ችልቱ የ ተወሰኑትን አስተዲዯራዊ ውሣኔዎችን ብቻ የ ተመሇከተ መሆን 

ይገ ባዋሌ በማሇት ሉዯነ ግግ ይችሊሌ፡ ፡  

 

11. ችልት ስሇመቅረብና ስሇክሱ መሰማት 

1/ ተከራካሪ ወገ ኖቹ በአካሌ ሉቀርቡ ወይም በጠበቃ ሉወከለ ይችሊለ፡ ፡  

2/ የ ሚከተለት ዝቅተኛ መስፈርቶች በማንኛውም ክስ መሰማት ሊይ ተፈፃ ሚዎች ይሆናለ፡ ፡  

 

/ሀ/ የ ክሱ መሰማት ፍትሏዊ መሆንና በአስተዲዯራዊ ችልቱ አባሊት ፊትም መካሄዴ ይኖርበታሌ፡ ፡  የ ክሱ መሰማት ሁለም 

የ አስተዲዯር ችልቱ አባሊት ባለበት ወይም በከፊሌ በተሰየሙበት ፓናሌ ሉሰማ ይችሊሌ፡ ፡  ነ ገ ር ግን በሚታየው ጉዲይ 

ሊይ የ ገ ን ዘብ፣  የ ግሌ ወይም ላሊ ጥቅም ካሇው ሰው ወይም ዴርጅት ጋር ግንኙነ ት ያሇው የ አስተዲዯር ችልቱ አባሌ 

በችልቱም ሆነ  በፓናለ መሰየ ም አይችሌም፡ ፡  

/ሇ/ መሌስ ሰጪው የ ሕግ አስከባሪው ባሌዯረባ ክሱን ሲያቀርብ መሠረት ያዯረጋቸውንና በባሇስሌጣኑ እጅ ወይም ይዞታ 

የ ሚገ ኙትን ሁለንም መዛግብት፣  ሰነ ድች ወይም ላልች ተጨባጭነ ት ወይም ግዙፍነ ት ያሊቸውን ማስረጃዎች ከክሱ መሰማት 

በፊት ሇመመሌከት ይችሊሌ፡ ፡  

/ሏ/ ሇተጠሪው ተገ ቢው ማስታወቂያ ከተሰጠው በኋሊ የ ክሱ መሰማት ወዱያውኑ ይጀመራሌ፡ ፡  

/መ/ የ ክሱ መሰማት የ ሥነ  ሥርዓት ዯንቦች የ ክሱን ፍትሏዊነ ት በሚያሳጣ መሌኩ ኢ-መዯበኛ መሆን የ ሇባቸውም፡ ፡  



/ሠ/ የ ሕግ አስከባሪው ባሌዯረባ በክስ መሰማቱ ተከራካሪ ወገ ን ሲሆን የ መሰማቱ ጭብጥ በሆኑት ክሶችና አስተዲዯራዊ 

ቅጣቶች ሊይ ሃሳቡን ያቀርባሌ፣  ያስረዲሌ፡ ፡  

/ረ/ ተጠሪው በመሰማት ሂዯቱ በምስክርነ ት ሇሚቀርቡበት ማናቸውም ሰዎች የ መስቀሇኛ ጥያቄ የ ማቅረብ መብት አሇው፡ ፡  

/ሰ/ ተጠሪው ምስክሮችን የ መጥራትና ሇክሱ ይጠቅማሌ ያሇውን ማንኛውንም ማስረጃ የ ማቅረብ መብት አሇው፡ ፡  

/ሸ/ ባሇሥሌጣኑ በምስክርነ ት የ ተጠሩ ሰዎች በክስ መሰማቱ ጊዜ እንዱገ ኙና ማስረጃ እንዱያቀርቡ ያዯርጋሌ፡ ፡  

/ቀ/ ከሞሊ ጉዯሌ የ ክሱ መሰማት ሂዯት ቃሌ በቃሌ ተቀዴቶ እንዱቀመጥ ይዯረጋሌ፡ ፡  ይህም የ ክርክሩ ሂዯት መዝገ ብ 

አካሌ ይሆናሌ፡ ፡  ቅጂው በትክክሌ ወዯ ጽሐፍ ሉሇወጥ የ ሚችሌ መሆን አሇበት፡ ፡  ነ ገ ር ግን የ ባሇሥሌጣኑ ባሌዯረባ 

ወይም ተጠሪው ካሌጠየ ቀ በስተቀር ወዯ ጽሐፍ መሇወጥ አያስፈሌገ ውም፡ ፡  

3/ የ ክስ መሰማት ሂዯቱን ቅጅ ወዯ ጽሐፍ የ መሇጥ ሥራ ወጪ በጠያቂው ወገ ን ይሸፈናሌ፡ ፡  

4/ አስተዲዯራዊ ችልቱ ዴርጊቱ የ ክስ መሰማቱን ሂዯት ባስተጓጏሇ ማንኛውም ሰው ሊይ በያዘው መዝገ ብ ወዱያውኑ ቅጣት ሉጥሌ 

ይችሊሌ፡ ፡  

 

12. የ ክስ መስማት ሂዯቱ ሇህዝብ ግሌፅ ስሇመሆኑ 

ሁለም የ ክስ መስማት ሂዯቶች ሇሕዝብ ግሌጽ ይሆናለ፡ ፡  ነ ገ ር ግን በተጠሪው ወይም ይፋነ ቱ በሚጏዲው ምስክር ማመሌከቻ 

መነ ሻነ ት፣  የ ንግዴ ሚስጥሮቹ ወይም ጥንቃቄ የ ሚያስፈሌጋቸው የ ንግዴ፣  የ ገ ንዘብ መረጃዎች ወይም የ ግሌ ሕይወት ጉዲዮች ይፋ 

እንዲይሆኑ ሇመጠበቅ ሲባሌ እስተዲዯራዊ ችልቱ ዲኛ የ ተወሰኑ ሰነ ድች ወይም የ ምስክርነ ት ቃልች ይፋ ባሌሆነ  መንገ ዴ 

እንዱሰጡና እንዱያዙ ሉያዝ ይችሊሌ፡ ፡  

 

13. መጥሪያዎች 

1/ ተከራካሪ ወገ ን ማንኛውም ሰው ማስረጃ በሚሰማበት ቀን ቀርቦ ምስክርነ ት እንዱሰጥ መጥሪያ እንዱወጣሇት ሇአስተዲዯራዊ 

ችልቱ ማመሌከቻ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡ ፡  

መጥሪያዎች እንዱወጡ የ ሚቀርቡ ማመሌከቻዎች በሙለ በጽሐፍ ሆነ ው ቅጂዎች ያሎቸው መሆን ይኖርባቸዋሌ፡ ፡  

2/ አንዴ ሰው አንዴ ሰነ ዴ ወይም ተጨባጭ የ ሆነ  ማስረጃ በአንዴ በተወሰነ  ቦታና ጊዜ እንዱያቀርብ የ ሚፈሌግ ወገ ን ሇዚሁ 

ሰው መጥሪያ ይጻፍሇት ዘንዴ ሇአስተዲዯራዊ ችልቱ ማመሌከቻ ማቅረብ ይችሊሌ፡ ፡  

 

መጥሪያ እንዱወጣ የ ሚቀርቡ ማመሌከቻዎች በሙለ በጽሐፍ ሆነ ው ቅጂዎች ያሎቸው መሆን አሇባቸው፡ ፡  

 

3/ አስተዲዯራዊ ችልቱ የ ቀረበሇትን የ መጥሪያ ማመሌከቻ ሲመረምር ማመሌከቻው በዚህ ክፍሌ የ ተመሇከቱትን ጉዲዮች የሚያሟሊና 

ተገ ቢ ያሌሆነ  ጫና የ ማይፈጥር፣  ከሌክ ያሇፈ ያሌሆነ ና ምክንያታዊ የ ሆነ ፣  እንዱሁም አሊስፈሊጊ ጫና ወይም ሸክም 

የ ማይፈጥር እና አስቸጋሪ አሇመሆኑን ካረጋገ ጠ የ ተጠየ ቀውን መጥሪያ ያወጣሌ፡ ፡  

 

4/ አስተዲዯራዊ ችልቱ የ ቀረበው የ መጥሪያ ማመሌከቻ ወይም ይዘቱ ምክንያታዊ ያሌሆነ ፣  አስቸጋሪ፣  ከሌክ ያሇፈ ወይም ጫና 

ወይም ሸክም የ ሚያስከትሌ ነ ው ብል ሲያምን መጥሪያ ማውጣቱን ሉከሇክሌ ይችሊሌ፣  ወይም በሚዛናዊነ ት መርሆዎች በመመራት 

የ ተወሰነ  ቅዴመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ሉፈቅዴ ይችሊሌ፡ ፡  

 

14. ማስረጃዎችን ስሇመመዝገ ብ 

ማስረጃ ሇመቀበሌ የሚዯረገ ው የ መሰማት ሂዯት በአስተዯዯራዊ ችልቱ የ በሊይ ተቆጣጣሪነ ት በችልቱ ፀሏፊ ይመዘገ ባሌ፣  በጽሐፍም 

ይያዛሌ፣  

የ መጀመሪያው በጽሐፍ የ ተያዘው መዝገ ብ የ ሪኮርደ አካሌ በመሆን ብቸኛ ሕጋዊ መዝገ ብ ይሆናሌ፡ ፡  

 

15. ክስን ስሇመዝጋት 

አስተዲዯራዊ ችልቱ በተጠሪው ሊይ ሉቀርብ የሚችሌ ክስ የ ሇም ብል ሲወስን ጉዲዩን ይዘጋዋሌ፡ ፡  

 

16. ክስን ስሇማንሳት 

የ ሕግ አስከባሪው ዲይሬክተር ከባሇስሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ጋር ከተማከረ በኋሊ አስተዲዯራዊ ችልቱ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት 

በማንኛውም ጊዜ በርሱ ፈርማ የ ተረጋገ ጠ የ ጽሁፍ ማመሌከቻ በማቅረብ ወይም በህግ አስከባሪው ባሌዯረባ በኩሌ እንዱቀርብ 

በማዴረግ ክሱን ሉያነ ሳ ይችሊሌ፡ ፡  



 

17. የ አስተዲዯራዊ ችልቱ ውሣኔ 

በአንቀጽ 11 መሠረት የ ተዯረገ ውን የ ክስ መሰማት ሂዯት በመከተሌና በሂዯቱ በሪኮርዴነ ት የ ተመዘ ገ በውን የ ማስረጃ ክብዯት 

መሠረት በማዴረግ የ አስተዲዯር ችልቱ በጽሐፍ የ ተዘጋጀ ውሣኔ ይሰጣሌ፡ ፡  የ ዚህን ውሣኔ ቅጂም ሇተጠሪው ይሰጣሌ፡ ፡  ውሣኔውም 

የ ሚከተለትን ማካተት ይኖርበታሌ፡ ፡  

1/ ክሶችን ወይም ስሇ ክሶቹ አጭር መግሇጫ፣  

2/ ሇክሶች የ ተሰጠ መሌስ ወይም የ መሌሱ አጭር መግሇጫ፣  

3/ ክሱ ሲሰማ የ ቀረቡ ማስረጃዎች አጭር መግሇጫ ወይም አስፈሊጊ ሆኖ ከተገ ኘ በምርመራ ሪፖርቱ ሊይ የ ተመሇከተውን 

በማጣቀስ ማካተት፣  

4/ ተጠሪው የ ጣሰውን ዴንጋጌ ጨምሮ በእያንዲንደ ክስ ሊይ የ ተሰጡ ግኝቶችና ዴምዲሜዎችን የ ያዘ መግሇጫ፣  እና 

5/ የ ተጣሇው አስተዲዯራዊ ቅጣትና ቅጣቱ ተግባራዊ የሚሆንበትን ቀን የ ያዘ መግሇጫ፡ ፡  

 

18.  ስሇ ይግባኝ 

1/ ተጠሪው በተወሰነ በት በሁለም ወይም በተወሰኑ ጉዲዮች ሊይ ወዱያውኑ ይግባኝ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡ ፡  የሚቀርበው 

የ ይግባኝ ማስታወቂያ በጽሐፍ ሆኖ በጉዲዩ ሊይ የ ተሰጠውን ውሣኔ ግኝት፣  ዴምዲሜ እና/ወይም ተቃውሞ የ ቀረበበትን 

አስተዲዯራዊ ቅጣት መያዝ አሇበት፡ ፡  

2/ ይግባኙ የ መጀመሪያው ውሣኔ ወይም ላሊ ሂዯቱን የ ሚያቋርጥ ትዕዛዝ ከተሰጠበትና ውሣኔው በዯረሰው በ15 ቀናት 

ውስጥ ሇችልቱ ፀሏፊ በሚቀርበው የ ይግባኝ ማስታወቂያ ይጀመራሌ፡ ፡  የ መጀመሪያው ውሳኔ ወይም ላሊ ሂዯቱን 

የ ሚያቋርጠው ትዕዛዝ የ ዯረሰው በፖስታ ወይም በተሊሊኪ ዴርጅት አማካኝነ ት ከሆነ  ይግባኝ ባዩ ወገ ን የ ይግባኝ 

ማስታወቂያ ጊዜው በ3 ቀናት ሉራዘምሇት ይችሊሌ፡ ፡  

3/ የ ችልቱ ፀሏፊ የ ይግባኝ ማስታወቂያ መቅረቡን ሇላልች ተከራካሪ ወገ ኖች ያሳውቃሌ፡ ፡  

4/ ይግባኙ በአግባቡ ተዘጋጅቶ አጭር የ ይግባኝ ማመሌከቻ ሆኖ ይቀርባሌ፡ ፡  ይህ አጭር የ ይግባኝ ማመሌከቻ የ ይግባኝ 

ማስታወቂያ በቀረበ በ3ዏ ቀናት ውስጥ ተዘጋጅቶ መቅረብ ይኖርበታሌ፡ ፡  

5/ ይህ የ ተዘጋጀው የ ይግባኝ አጭር ማመሌከቻ የ ዯረሰው ላሊው ወገ ን በዯረሰው በ3ዏ ቀናት ውስጥ የ መሌስ መግሇጫ 

ሉያቀርብ ይችሊሌ፡ ፡  

6/ የ መሌሱ መግሇጫ በዯረሰው በ14 ቀናት ውስጥ የ መጀመሪያውን አጭር መግሇጫ ያቀረበው ወገ ን ሇመሌስ መግሇጫው 

የ ምሊሽ መግሇጫ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡ ፡  

7/ ባሇሥሌጣኑ በራሱ አነ ሳሽነ ት ትዕዛዝ ካሌሰጠ በስተቀር ተጨማሪ መግሇጫዎች ማቅረብ አይፈቀዴም፡ ፡  

8/ የ ይግባኙ አጭር መግሇጫ በተቀመጠው የ ጊዜ ወሰን ካሌቀረበ ተቃዋሚው ወገ ን ይግባኙ ውዴቅ እንዱዯረግ ሉጠይቅ 

ይችሊሌ፡ ፡  

9/ የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ይግባኙን ከሰማ በኋሊ በራሱ አነ ሳሽነ ት አስተዲዯራዊ ችልቱ በተገ ቢው አጭር ጊዜ ውስጥ 

ውሣኔውን እንዯገ ና እንዱያይ ትዕ ዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  

 

19. የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ውሣኔ 

1/  የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ውሣኔውን በጽሐፍ ይሰጣሌ፡ ፡  የ ውሣኔውን ግሌባጭ ሇተጠሪው ይሰጠዋሌ፡ ፡  ውሳኔውም በእያንዲንደ ክስ 

ወይም አስተዲዯራዊ ቅጣት ሊይ የ ተወሰደ ዴምዲሜዎች እና ግኝቶችን በተጨማሪም በአስተዲዯራዊ ችልቱ ተጠሪው ጥሷቸዋሌ 

የ ተባለ ዴንጋጌዎችን ወይም ዯንቦችን እና የ ተወሰዯውን አስተዲዯራዊ ቅጣትና አስተዲዯራዊ ቅጣቱ ተግባራዊ የ ሚሆንበትን 

ቀን መያዝ ይኖርበታሌ፡ ፡  

2/  የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ውሣኔ የ ባሇሥሌጣኑ የ መጨረሻ ውሣኔ ይሆናሌ፡ ፡  

 

20. የ ግብይት ተሳታፊዎች አቤቱታ ስሇሚሰማበት ሁኔታ 

1/ በባሇሥሌጣኑ ውሳኔ ሊይ አቤቱታ አቅርቦ የ መሠማት መብት በባሇሥሌጣኑ አዋጅና መመሪያ ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች የ ተሰጠው 

ሰው ውሳኔው በዯረሰው በ3ዏ ቀናት ውስጥ ሇአስተዲዯር ችልቱ በማቅረብ ማሰማት ይችሊሌ፡ ፡  

2/ የ አስተዲዯር ችልቱ የ ግራ ቀኙን ክርክር በዚህ ክፍሌ ዴንጋጌዎች መሠረት ከሰማ በኋሊ የ ባሇሥሌጣኑን ውሳኔ ሉያፀ ና፣  

ሉያሻሽሌ፣  ሉሽር ወይም ጉዲዮ እንዯገ ና እንዱታይ ወዯሚመሇከተው የ ሥራ ክፍሌ ሉመራው ይችሊሌ፡ ፡  

3/ ከዚህ በሊይ ባሇው ንዐስ አንቀጽ መሠት ችልቱ በሚሰጠው ውሳኔ የ ማይስማማ ተከራካሪ ወገ ን ሇባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ይግባኝ 

ማሇት ይችሊሌ፡ ፡  

4/ ሇባሇሥሌጣኑ አስተዲዯር ችልት የ ሚቀርብ የ መሰማት አቤቱታ በጽሐፍ ሆኖ በዚህ ክፍሌ በተወሰነ ው የ ጉዲዮች አወሳሰን ሥነ  

ሥርዓት ዴንጋጌዎች መሠረት የ ሚመራ ይሆናሌ፡ ፡  



 

ክፍሌ አሥራ አንዴ 

ስሇ ሕግ ጥሰቶችና ቅጣቶቻቸው 

 

1. ባሇሥሌጣኑ በዚህ ክፍሌ ዴንጋጌዎች መሠረት ጥፋተኛ ሆኖ የ ተገ ኘን ሰው ዕውቅና ሉያግዴ ወይም ሉሰርዝ ይችሊሌ፡ ፡  

 

2. ባሇስሌጣኑ በሚከተለት ሁኔታዎች ተከሳሹ ጥፋተኛ ሆኖ በተገ ኘበት በእያንዲንደ ክስ ከብር 5,000/አምስት ሺህ/ 

ያሊነ ሰ እና ከብር100,000/አንዴ መቶ ሺህ/ ያሌበሇጠ ሆኖም በዴምሩ ከብር 200,000/ሁሇት መቶ ሺህ/ ያሌበሇጠ 

ቅጣት ሉጥሌ ይችሊሌ፡ ፡  

 

 

1/ ሆን ብል የ ባሇሥሌጣኑን አዋጅ ወይም በአዋጁ መሰረት የ ወጡትን መመሪያዎች በሚጥስ ማንኛውም ሰው ሊይ፣  

 

2/ በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና የ ተሰጠው ወይም ዕውቅና ሉሰጠው የ ሚገ ባው ሰው በዯንበኛው ስም እንዱያስቀምጠው፣  ሇዋስትና 

እንዱያሲዘው ወይም ሇዯንበኛው የ ምርት ግብይት ሥራ ወይም ውሌ ማስተማመኛ እንዱሆን ወይም ከዚህ ግብይት ወይም 

ውሌ ሇዯንበኛው የ ተገ ኘውን ወይም ከምርት ግብይቱ ሥራ ጋር በተያያዘ ከዯንበኛው የ ተቀበሇው ዋጋው ከብር 

1ዏዏ/አንዴ መቶ/ የ ሚበሌጥ ማንኛውንም ገ ንዘብ ወይም ንብረት በመዘበረ፣  በሰረቀ ወይም ሇራሱ አገ ሌግልት ባዋሇ 

ሰው ሊይ፣  

 

በዚህ ንዐስ አንቀጽ "ዋጋ" የ ሚሇው ቃሌ የ ፊት ሇፊት፣  የ ገ በያን ወይም የ ወጭ ዋጋን ሲመሇከት በጅምሊ ወይም 

በነ ጠሊ ሆኖ የሚበሌጠው ዋጋ ማሇት ነ ው፡ ፡  

 

3/ እያወቀና ሆን ብል በባሇሥሌጣኑ አዋጅ፣  ወይም አዋጁን መሠረት አዴርገ ው በሚወጡ መመሪያዎች ወይም በባሇሥሌጣኑ 

ላሊ ትዕዛዝ የሚቀርቡ ማመሌከቻዎችን፣  ሪፖርቶችን ወይም ሰነ ድችን ወይም የ ምርት ገ በያ አባሌ ሇመሆን ወይም 

ከአንዴ አባሌ ጋር ሇመተባበር ወይም ሇመጣመር ከቀረበ ማመሌከቻ ጋር በተያያዘ የ ቀረቡትን ሰነ ድች ሀሰተኛ ባዯረገ  

ወይም ሀሰተኛ እንዱሆኑ ባዯረገ  ወይም ወሳኝ ፍሬ ነ ገ ሮችን ባሳሳተ ወይም መካተት የ ሚገ ባውን ወሳኝ ፍሬ ነ ገ ር 

ሳያካትት በቀረ ወይም መግሇጫዎች እንዲያሳስቱ መካተት ያሇባቸውን ነ ገ ሮች ባስቀረ፣  

 

4/ ወሳኝ ፍሬ ነ ገ ሮችን ወይም ዕውነ ታዎችን ሆን ብል ወዯ ሀሰተኛነ ት የሚሇውጥ፣  የሚዯብቅ፣  ሀሰተኛ፣  የ ፈጠራ ወይም 

የ ተጭበረበሩ መግሇጫዎችን የሚፈጥር፣  ወይም የሚሸፋፍን፣  ሇምርት ገ በያው ሀሰተኛ፣  የ ፈጠራ የ ተጭበረበሩ 

መግሇጫዎችን የ ያዙ መሆናቸውን እያወቀ ሀሰተኛ ጽሐፍ ወይም ሰነ ዴ ባዘጋጀ ወይም በተጠቀመ ሰው ሊይ፣  

 

3. የ ምርት ገ በያው፣  ማንኛውም ዲይሬክተር፣  ሠራተኛ፣  ወኪሌ ወይም የ ምርት ገ በያው ተቀጣሪ ሥራውን ሇማከናወን የ ተቀመጡትን 

ዯንቦች እና ሁኔታዎች ካሊከበረ፣  ባሊስፈፀመ ወይም የ ምርት ገ በያው ወይም ማንኛውም ዲይሬክተሩ፣  ሠራተኛ፣  ወኪሌ ወይም 

ተቀጣሪው የ ባሇሥሌጣኑን አዋጅ ወይም በአዋጁ መሠረት የ ወጡትን መመሪያዎች ወይም የ ባሇሥሌጣኑን ትዕ ዛዞች እየ ጣሰ ከሆነ  

ወይም ጥሰው ከተገ ኙ ባሇሥሌጣኑ የሚከተለትን እርምጃዎች ሉወስዴ ይችሊሌ፡ ፡  

/ሀ/ የ ምርት ገ በያውን በተመሇከተ ከጥሰቱ ክብዯት እና መጠን ጋር የ ተመጣጠነ  ሆኖ ጥፋተኛ ሆኖ በተገ ኘበት 

በእያንዲንደ ክስ ከብር 5,000/አምስት ሺህ/ ያሊነ ሰና ከብር 15ዏ,000/አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ/ ያሌበሇጠ 

ሆኖም በዴምሩ ከብር 750,000/ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ/ ያሌበሇጠ ቅጣት፣  

 

/ሇ/ ዲይሬክተሩን፣  ሠራተኛውን፣  ወኪለን ወይም የ ምርት ገ በያውን ተቀጣሪ የ ሚመሇከት ከሆነ  ከጥሰቱ ክብዯትና መጠን 

ጋር የ ተመጣጠነ  ሆኖም በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን ከብር 10,000/አሥር ሺህ/ የ ማይበሌጥ ቅጣት፣  

 

4. የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም፣  ዲይሬክተር፣  ሠራተኛ፣  ወኪሌ ወይም የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ተቀጣሪ የ ዕውቅናውን ዯንቦችና 

ሁኔታዎች ካሊከበረ፣  ካሊስፈፀመ፣  ወይም ተግባራዊ እንዱሆኑ አሇማዴረጉ ከተረጋገ ጠ ወይም የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋም ወይም 

ዲይሬክተር፣  ሠራተኛ፣  ወኪሌ ወይም ተቀጣሪው የ ባሇሥሌጣኑን አዋጅ ወይም አዋጁን ተከትሇው የ ወጡትን መመሪያዎች ወይም 

የ ባሇሥሌጣኑን ትዕዛ ዞች እየ ጣሱ ከሆነ  ወይም ጥሰው ከተገ ኙ ባሇሥሌጣኑ የ ሚከተለትን እርምጃዎች ሉወስዴ ይችሊሌ፡ ፡  

 



/ሀ/ የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋማትን በተመሇከተ ከጥሰቱ ክብዯት እና መጠን ጋር የ ተመጣጠነ  ሆኖ ጥፋተኛ ሆኖ በተገ ኘበት 

በእያንዲንደ ክስ ከብር 5,000/አምስት ሺህ/ ያሊነ ሰና ክብር 15ዏ,000/አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ/ ያሌበሇጠ 

ሆኖም በዴምሩ ከብር 750,000/ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ/ ያሌበሇጠ ቅጣት፣  

 

/ሇ/ ዲይሬክተሩን፣  ሠራተኛውን፣  ወኪለን ወይም የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙን ተቀጣሪ የ ሚመሇከት ከሆነ  ከጥሰቱ ክብዯትና 

መጠን ጋር የ ተመጣጠነ  ሆኖም በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን ከብር10,000/አሥር ሺህ/ የ ማይበሌጥ ቅጣት፡ ፡  

 

5. ማንኛውም የ ግብይት ፈጻሚ ወይም የ ግብይት ፈጻሚ ወኪሌ ወይም ሠራተኛ የ ባሇሥሌጣኑን አዋጅ ወይም አዋጁን ተከትሇው 

የ ወጡትን መመሪያዎች ወይም የ ባሇሥሌጣኑን ትዕ ዛዞች እየ ጣሰ ከሆነ  ወይም ጥሶ ከተገ ኘ ባሇሥሌጣኑ የሚከተለትን 

እርምጃዎች ሉወስዴ ይችሊሌ፣  

/ሀ/ የ ግብይት ፈፃ ሚን በተመሇከተ ከጥሰቱ ክብዯት እና መጠን ጋር የ ተመጣጠነ  ሆኖ ጥፋተኛ ሆኖ በተገ ኘበት 

በእያንዲንደ ክስ ከብር 5,000/አምስት ሺህ/ ያሊነ ሰና ከብር 100,000/አንዴ መቶ ሺህ/ ያሌበሇጠ ሆኖም 

በዴምሩ ከብር 500,000/አምስት መቶ ሺህ/ ያሌበሇጠ ቅጣት፣  

/ሇ/ የ ግብይት ፈፃ ሚውን ወኪሌ ወይም ሠራተኛ በተመሇከተ ከጥሰቱ ክብዯትና መጠን ጋር የ ተመጣጠነ  ሆኖም በማንኛውም 

ሁኔታ ቢሆን ከብር 10,000 /አሥር ሺህ/ የ ማይበሌጥ ቅጣት፡ ፡  

 

6. የ ምርት ገ በያው፣  የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሙ፣  የ ግብይት ፈፃ ሚው ወይም ላሊ ሰው በባሇሥሌጣኑ አዋጅ የ ተቀመጡትን 

ዴንጋጌዎች ወይም በአዋጁ መሠረት የ ወጡ መመሪያዎችን ወይም ትዕ ዛዞችን በመተሊሇፍ ተግባር ወይም አዴራጏት ተሰማርቶ 

የ ሚገ ኝ ወይም በማሰማራት ሊይ ወይም ሉሰማራ መሆኑን ባሇሥሌጣኑ ካመነ  ይህን ዴርጊት እንዱያቆም ወይም ከተግባሩ 

እንዱያታቀብ ወይም የ ባሇሥሌጣኑን አዋጆችና በዚህ መሠረት የ ወጡ መመሪያዎችን እንዱያከብር ትዕዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  

 

7. ከሊይ በተጠቀሱት አንቀጾች 2፣ 3፣ 4፣  እና 5 የ ተመሇከተውን የ ገ ንዘብ  መቀጮ ሇመወሰን ባሇሥሌጣኑ የ ቅጣቱን ተገ ቢነ ት 

ከጥፋቱ ክብዯት ጋር ማነ ፃ ፀር ይኖርበታሌ፡ ፡  

 

8. ከዚህ በሊይ በአንቀጽ 2፣ 3፣ 4 እና 5 መሠረት የ ገ ን ዘብ መቀጮው መከፈሌ ካሇበት የ መጨረሻ ቀን ወዱህ ባለት 15 

ቀናት ውስጥ በበቂ ሁኔታ በነ ዚህ መመሪያዎች መሠረት ይግባኝ መባለን ወይም የ ተባሇውን መቀጮ ሙለ ክፍያ መከፈሌ 

ያሇበት ክፍያ በ15ቱ ቀን የ ጊዜ ውሳኔ መጨረሻ ክፍያው ከነ ወሇደ መከፈለን ካሊስረዲ፣  ይህ ሰው በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና 

ያሇው ከሆነ  ይኸው ዕውቀናው ወዱያውኑ ይታገ ዲሌ፡ ፡  

 

9. ከዚህ በሊይ በአንቀጽ 2፣ 3፣ 4 እና 5 የ ገ ን ዘብ መቀጮው የ ተወሰነ በት ሰው ይግባኝ አቅርቦ ባሇሥሌጣኑ ባይቀበሇው 

ወይም ይግባኙ ውዴቅ ቢዯረግ፣  የ ይግባኙ ፍርዴ ከተሰጠ ከ3ዏኛው ቀን በኋሊ የሚፈሇግበትን መቀጮ ሙለ ክፍያ መክፈለን 

ሇባሇሥሌጣኑ ካሊስረዲና በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና ያሇው ከሆነ  ዕውቅናው ወዱያውኑ ይታገ ዲሌ፡ ፡  

 

10.  የ ገ ን ዘብ መቀጮ እንዱከፍሌ የ ተወሰነ በት ሰው ሇይግባኝ ማቅረቢያ የ ተፈቀዯው ጊዜ ካሇፈ በኋሊ ወይም ይግባኙ 

ከፀ ና በኋሊ መቀጮውን ባይከፍሌ ባሇሥሌጣኑ አግባብ ያሇው የ መንግሥት አካሌ የ ተባሇውን መቀጮ ማስከፈሌ ይችሌ ዘንዴ 

ሥሌጣን ባሇው የ ፍርዴ አካሌ ጉዲዩን እንዱያቀርብ ይመራሇታሌ፡ ፡  

 

 

ክፍሌ አሥራ ሁሇት 

የ ባሇሥሌጣኑ የ አስቸኳይ ጊዜ ስሌጣኖች 

 

1. በባሇሥሌጣኑ አዋጅ አንቀጽ 32 መሠረት ባሇሥሌጣኑ የ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ መኖሩን ካመነ  የ ምርት ግብይቱን 

ሇመጠበቅና ሇማረጋጋት አስፈሊጊ ናቸው የሚሊቸውን እርምጃዎች ሉወስዴ ይችሊሌ፡ ፡  

 

2. የ ባሇሥሌጣኑ የ አስቸኳይ ጊዜ ስሌጣኖች የሚከተለትን ሉያጠቃሌለ ይችሊለ፣  

1/ በውሌ ውስጥ ያሌተፈፀሙ ግዳታዎችን መሰረዝ ወይም ማስተሊሇፍ፣  

2/ ማንኛውም በውሌ ሊይ የ ሚዯረግ ግብይትን ማቋረጥ ወይም ማገ ዴ፣  ማናቸውም የ ገ በያው ተሳታፊዎች በማንኛውም 

በሚያዯርጉት ውሌ አፈፃ ፀም ዋስትና እንዱሆን የ ተሇየ  ተቀማጭ ገ ንዘብ እንዱያስቀምጡ ግዳታዎችን ማስቀመጥ፣  



3/ ማናቸውም የ ገ በያው ተሳታፊዎች በማንኛውም በሚያዯርጉት ውሌ አፈፃ ፀም ዋስትና እንዱሆን የ ተሇየ  ተቀማጭ 

ገ ን ዘብ እንዲያስቀምጡ ግዳታዎችን ማስቀመጥ፣  

4/ የ ምርት ገ በያው ከ5 የ ሥራ ቀናት ሊሌበሇጡ ጊዜያት እንዱዘጋ ማዘዝ፣  

5/ የ ምርት ገ ብያው የሚሠራባቸው የ ግብይት ቀናትና ሰዓታት ሇአንዴ ሙለ ቀን መዝጋትን ሳይጨምር እንዱሻሻለ 

ማዘዝ፣  እና 

6/ የ ምርት ገ በያው የ ምርት ገ በያ ዯንቦችን እንዱያሻሽሌ ወይም ተፈፃ ሚነ ታቸውን እንዱያግዴ ትዕ ዛዝ መስጠት፡ ፡  

 

3. ባሇሥሌጣኑ በዚህ ክፍሌ ንዐስ አንቀስ 2(4) መሠረት የ ሰጠውን የ ምርት ግብይቱን የ መዝጋት ውሳኔ ሉያራዝመው 

ይችሊሌ፡ ፡  እያንዲንደ የ ማራዘሚያ ጊዜ ከ5 ቀናት መብሇጥ የ ሇበትም፡ ፡  

 

4. ባሇሥሌጣኑ በአንቀጽ 2 መሠረት ሇሚሰጣቸው ትዕ ዛዞችና ወይም ሇሚወሰደ እርምጃዎች እንዱሁም በዚህ ክፍሌ አንቀጽ 

3 መሠረት ሇሚሰጡ የ መዝጋት የ ማራዘሚያ ውሣኔዎች ምክንያቶቹን መግሇፅ ይኖርበታሌ፡ ፡  

 

5. የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ አባሊትን ምሌዓተ ጉባኤ አሟሌቶ ስብሰባ መጥራት ተግባራዊ ሉዯረግ የ ማይችሌ ከሆነ  

የ ባሇሥሌጣኑን ቦርዴ ሉቀመንበር እንዱሁም እርሱ በላሇ ጊዜ የ ባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር የ ተሟሊው የ ባሇሥሌጣኑ 

ቦርዴ በዚህ አንቀጽ መሠረት የ ተወሰደትን እርምጃዎች የ መመርመር ሥሌጣኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣  በባሇሥሌጣኑ ስም እና 

በዚህ አንቀጽ በተመሇከቱ የ ሥነ  ሥርዓት ዯንቦች መሠረት የ አስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎችን ሉወስዴ ይችሊሌ፡ ፡  

 

6. ሉቀመንበሩ ወይም ዋና ዲይሬክተሩ የ አስቸኳይ ጊዜ ስሌጣኑን በሚከተለት ሁኔታዎች ካሌሆነ  መጠቀም አይችሌም፡ ፡  

1/ አዱስ አበባ በወቅቱ ከሚገ ኝ የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ አባሌ ጋር ከተመካከረ እና ላልች የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ አባሊት 

ጋር በስሌክ ሇመመካከር በቂ ሙከራ ካዯረገ  በኋሊ፣  እና 

2/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የ ተመሇከተው ሳይፈፀም በሉቀመንበሩ ወይም በዋና ዲይሬክተሩ እምነ ት 

(ሉቀመንበሩ በሆነ  ጊዜ ከዋናው ዲይሬክተር ጋር፣  ከዋና አማካሪው ወይም ምክትለ ወይም ተባባሪው እና 

ሉቀመንበሩ ወይም ዋና ዲይሬክተሩ አስፈሊጊ ነ ው ብል የ ሚያስበው ሰው ጋር በመመካከር) ሇሕዝብ ጥቅም ሲባሌ 

በፍጥነ ት እርምጃ መውሰዴ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ ነ ው፡ ፡  

 

7. ሉቀመንበሩ ወይም ዋናው ዲይሬክተር የ ባሇሥሌጣኑን የ አስቸኳይ ጊዜ ስሌጣን ተግባራዊ ካዯረገ  በኋሊ በአንዴ የ ሥራ 

ቀን ውስጥ የ ወሰዯውን እርምጃ ምሌዓተ ጉባኤው ሇተሟሊ የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ሪፖርት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡ ፡  

የ ባሇሥሌጣኑ ፀሏፊም የ ተወሰዯውን እርምጃ በባሇሥሌጣኑ መዝገ ብ ውስጥ መዝግቦ ማስቀመጥ አሇበት፡ ፡  

 

8. የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ቀጥሇው በተመሇከቱት ሁኔታዎች መነ ሻነ ት በሉቀመንበሩ ወይም በዋና ዲይሬክተሩ በዚህ ክፍሌ 

ዴንጋጌዎች መሠረት የ ተወሰደትን እርምጃዎች በመመርመር ውሣኔዎችን ሇማፅ ናት፣  ሇማሻሻሌ፣  ሇመሇወጥ ወይም ውዴቅ 

ሇመዴረግ ይችሊሌ፡ ፡  

1/ የ ባሇሥሌጣኑ ቦርዴ አባሌ የ ሆነ  ማንኛውም ሰው ጥያቄ ሲያቀርብ፣  ወይም  

2/ በላሊ በማንኛውም ሰው የ ቀረበ አቤቱታን የ ተቀበሇው ከሆነ ፡ ፡  

 

9. በዚህ ክፍሌ “አስቸኳይ ሁኔታ” ማሇት አንዴ ሁኔታ ወይም የ አንዴ ክስተት መፈጠርን ሲመሇከት የሚከተለትን 

ያጠቃሌሊሌ፡ ፡  

 

1/ ፍፁም ያሌተጠበቀ ሁኔታ፣  ጦርነ ት ወይም ሽብር፣  ከአቅም በሊይ የ ሆነ  አጋጣሚ፣  የ ሲቪሌ ሁከት፣  እሳት፣  ጏርፍ 

ወይም ፍንዲታ፣  የ ግብይት ሥራውን የ ሚያስተጓጉሌ የ ተፈጥሮ አዯጋ፣  

2/ የ ምርት ግብይቱ ሥራ ሊይ ተጽዕኖ የ ሚያሳዴር የ ኢኮኖሚ፣  የ ገ ን ዘብና የ ፖሇቲካ ቀውስ ወይም ላሊ በኢትዮጵያ 

ውስጥ የ ተፈጠረ ተመሳሳይ ሁኔታ፣  

3/ በምንም ዓይነ ት ምክንያት ይፈጠር ሇምርት ግብይት ውልች ሥራ ከፍያሇ የ ገ በያ ረብሻ በመከሰቱ ምክንያት 

ገ በያው የ አቅርቦትና የ ፍሊጏት ኃይልችን ማንፀባረቅ ሲሳነ ው ፣  እና 

4/ በባሇሥሌጣኑ አስተያየ ት የ ክፍያ ተቋሙን፣  የ ምርት ገ በያው የ ሰየ ማቸውን የ ክፍያ ባንኮች ወይም ላልች የ ክፍያ 

ተቋማት መዯበኛ ጤናማ አሠራር የሚያስተጓጉለ ላልች ተፈሊጊ ያሌሆኑ የ ገ በያ ሁኔታዎች ወይም አሠራሮች ሲኖሩ 

ወይም የ ምርት ግብይቱን ሥርዓት የ ጠበቀ የ ውልች ግብይት አሠራር ሊይ ተጽዕኖ ሉያሳዴሩ የሚችለ ወይም ሂዯቱ 

እንዱቋረጥ ምክንያት የ ሆኑ ሁኔታዎች ወይም ሁነ ቶች፡ ፡  



 

ክፍሌ አሥራ ሦስት 

ማስታወቂያዎችን ስሇማሳተም 

 

1. ባሇሥሌጣኑ ማስታወቂያዎች በመዯበኛና ሕጋዊ ጋዜጣ ወይም በላሊ መንገ ዴ ባሇሥሌጣኑ በሚወስነ ው መንገ ዴ 

እንዱታተሙ ያዯርጋሌ፡ ፡  

 

2. በዚህ ክፍሌ ከሊይ በአንቀጽ 1 የ ተገ ሇፀው ጠቅሊሊነ ት እንዯተጠበቀ ሆኖ፣  ባሇሥሌጣኑ የሚከተለት ማስታወቂያዎች 

እንዱታተሙ ያዯርጋሌ፣  

1/ በሕግ መሠረት የ ወጡ መመሪያዎች እና በባሇሥሌጣኑ የ ወጡ የ ፖሉሲ መግሇጫዎች ወይም በባሇስሌጣኑ የ ተቀረጹና 

የ ፀ ዯቁ አተረጓጏሞች ከነ ማሻሻያዎቻቸው፣  

2/ በየ ዯረጃቸው የ ተሇዩ የ ግብይት ፈፃ ሚዎች መዝገ ብ፣  እና 

3/ የ ክፍያዎችን ሰንጠረዥ፡ ፡  

 

ክፍሌ አሥራ አራት 

የ ክፍያዎች ሠንጠረዥ 

 

1. የ ክፍያ መፈፀሚያ ተቋሞች ዕውቅና………………………….  ብር 500 

2. ሇምርት ግብይት ፈፃ ሚዎች ዕውቅና………………………….. ብር 200 

3. ሇብሔራዊ የ ምርት ግብይት ፈፃ ሚዎች ማህበር ዕውቅና ……  ብር 100 

 

ክፍሌ አሥራ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 

1. ተፈፃሚነ ት የ ማይኖራቸው ህጏች 

የ ዚህን መመሪያ ዴንጋጌዎች የ ሚቃረን ማንኛውም መመሪያ፣  የ ውስጥ ዯንብ ወይም አሰራር በዚህ መመሪያ በተመሇከቱት 

ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚነ ት አይኖረውም፡ ፡  

 

2. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

 

ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇስሌጣን ቦርዴ ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ የ ፀና ይሆናሌ፡ ፡  

 

መጋቢት 1 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. 

አዱስ አበባ  

 የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርዴ 

 

 

 


