
 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇስሌጣን መመሪያ ማሻሻያ ቁጥር 539/2013 

 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን መመሪያ ቁጥር 537/2013ን ማሻሻሌ በማስፈሇጉ 

 

የ መመሪያ ማሻሻያውን የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርድ በአዋጅ ቁጥር 551/1999 አንቀጽ34 (2) እና 

1ዏ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ያፀዯቀው በመሆኑ፣  

 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን መመሪያ ማሻሻያ ቁጥር 539/2013 እንዯሚከተሇው ወጥቷሌ፡ ፡  

1. ማሻሻያ 

 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን መመሪያ ቁጥር ዏ1/2ዏዏዏ እንዯሚከተሇው ተሻሽሎሌ፣  

1. በባሇሥሌጣኑ መመሪያ ክፍሌ 11 አንቀጽ 2(1)ስር ያሇው “ ሆን ብል የ ባሇሥሌጣኑን አዋጅ 

ድንጋጌዎች በሚጥስ ማንኛውም ሰው ሊይ” የ ሚሇው ድንጋጌ ተሰርዞ “ሆን ብል የ ባሇሥሌጣኑን አዋጅ 

ወይም በአዋጁ መሰረት የ ወጡትን መመሪያዎች በሚጥስ ማንኛውም ሰው ሊይ ” በሚሌ ድንጋጌ ተተክቷሌ፤  

 

2. በመመሪያው ክፍሌ 11 ከአንቀጽ 4 ቀጥል የሚከተሇው አዲስ አንቀጽ ገ ብቶ ቀጥል ያለ አንቀጽ ቁጥሮች 

ተሸጋሽገ ው 6፣ 7፣ 8፣ 9፣  እና 1ዏ ሆነ ዋሌ፡ ፡  

 

“5 ማንኛውም የ ግብይት ፈፃ ሚ ወይም የ ግብይት ፈፃ ሚ 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 ሉወስድ ይችሊሌ፤  

 

ሀ/ ማንኛውንም ፈፃሚ በተመሇከተ ከጥሰቱ ክብዯትና መጠን ጋር የ ተመጣጠነ  ሆኖ በማንኛውም ሁኔታ 

ቢሆን ከብር 5ዏ,ዏዏዏ/ሀምሣ ሽ/ ብር የ ማይበሌጥ ቅጣት፣  

 

 

ሇ/ የ ግብይት ፈፃሚውን ወኪሌ ወይም ሠራተኛ በተመሇከተ ከጥሰቱ ክብዯትና መጠን ጋር የ ተመጣጠነ  ሆኖ 

በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን ከብር 1ዏ,ዏዏዏ/ አስር ሽ/ የ ማይበሌጥ ቅጣት፡ ፡ ” 

3. በመመሪያው ክፍሌ ስድስት ከአንቀጽ 6(4) ቀጥል የ ሚከተሇው አዲስ ንኡስ አንቀጽ ተጨምሯሌ፡ ፡  

            ”5 ብሔራዊ የ ግብይት ፈፃ ሚዎች ማህበር አባሌነ ት 

          የ አባሌነ ት ዕውቅና የሚፈሌግ ማንኛውም ሰው በባሇሥሌጣኑ አዋጅ መሠረት በሚቋቋመው  



          ብሔራዊ የ ግብይት ፈፃሚዎች ማህበር አባሌ መሆን ይኖርበታሌ፡ ፡ ” 

2. ማሻሻያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ ማሻሻያ በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርድ ከፀዯቀበት ዕሇት ጀምሮ የ ፀ ና ይሆናሌ፡ ፡  

 

                                               አዲስ አበባ 

                                           ሏምላ 2 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 

                                    የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርድ  


