
 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን 

የ ምርት ገ በያ የ መጋዘን ወኪልች የ አሠራርና የ ቁጥጥር መመሪያን ሇማሻሻሌ የ ወጣ መመሪያ 
ቁጥር 546/2013 

 
    የ ምርት ገ በያ የ መጋዘን ወኪልች የ አሠራርና የ ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 543/2013 ከወጣ ወዱህ 
የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ያዯረገ ውን የ አዯረጃጀት ሇውጥ ተከትል መመሪያውን ከአዱሱ አዯረጃጀት አኳያ 
ማሻሻሌ አስፈሊጊ ሆኖ በመገ ኘቱ፣   

 

     የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን  በባሇሥሌጣኑ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 551/1999  አንቀጽ   

34/2/ መሠረት ይህን  መመሪያ  አውጥቷሌ፡ ፡      

1. አጭር ርዕ ስ  

   ይህ መመሪያ “የ ምርት ገ በያ የ መጋዘን ወኪልች የ አሠራርና የ ቁጥጥር  /ማሻሻሌ/ መመሪያ  ቁጥር 
546/2013 ” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

 

2. ማሻሻያ 

 የ ምርት ገ በያ የ መጋዘን ወኪልች የ አሠራርና የ ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 543/2013 እንዯሚከተሇው 
ተሻሽሎሌ፡ ፡  

 

   1/ የ መመሪያው አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ /23/ እንዯሚከተሇው ተሻሽሎሌ፡ ፡  

“(23) “የ መጋዘን ሥራዎች ሱፐርቫይዘር” ማሇት የ ማከማቻ መጋዘን ሥራዎችን እንዱመራ 

በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ በመጋዘን ዯረጃ የ ተመዯበ ሰው ነ ው፤ ” 

   2/ ከመመሪያው አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ (23) ቀጥል አዱስ ንዐስ አንቀጽ (24) ተጨምሯሌ፡ ፡  

የ ቀድሞዎቹ የ አንቀፁ ንዐሳን ቁጥሮች (24)፣  (25) እና (26) እንዯቅዯም ተከተሊቸው ንዐስ ቁጥር 

(25)፣  (26) እና (27) ሆነ ዋሌ፡ ፡  

 

“(24) “የ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃሊፊ” ማሇት በየ ትኛውም ቦታ የ ሚገ ኝ የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ 

ቅርንጫፍ ጽ/ቤትን በኃሊፊነ ት እንዱመራ የ ተመዯበ ሰው ነ ው፡ ፡   
 

     3/ የ መመሪያው አንቀጽ 17 ሙለ በሙለ ተሰርዞ በሚከተሇው አዱስ አንቀጽ 17 ተተክቷሌ፡ ፡   

       “ አንቀጽ 17 የ ሥነ  ምግባርና ቁጥጥር ኮሚቴ ስሇማቋቋም 
        1/ በመጋዘን ወኪልች ሊይ የሚቀርበውን የ ዱሲፕሉን ክስ መርምሮ ውሳኔ የ ሚሰጥ አምስት አባሊት 

የ ሚኖሩት የ መጋዘን ወኪልች የ ሥነ  ምግባርና የ ቁጥጥር ኮሚቴ በእያንዲንደ የ ምርት ገ በያ መጋዘን 

ይቋቋማሌ፡ ፡   
 

         2/ ኮሚቴውም የ ሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡ ፡   



           (ሀ) የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃሊፊ ….ሰብሳቢ 
   

           (ሇ) የ መጋዘኑ የ አስተዲዯር ሠራተኛ …ም/ሰብሳቢ  
    

           (ሏ) በመጋዘኑ የ ሚሠሩ የ መጋዘን  ወኪልች  ተወካይ …………………………አባሌ 
          (መ) በመጋዘኑ የ ሚቋቋመው የ አቅራቢዎች ኮሚቴ ተወካይ ……..አባሌ 

 
          (ሠ) በቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃሊፊው የ ሚመዯብ ሠራተኛ……….. ……..……..አባሌና ፀሓፊ 

ይሆናሌ፡ ፡  
        3/ የ ሥነ  ምግባር ቁጥጥር ኮሚቴው ስብሰባ በሰብሳቢው ወይም እርሱ በማይገ ኝበት ጊዜ 

በምክትሌ ሰብሳቢው ሉጠራና ሉሰበሰብ ይችሊሌ፡ ፡  
      4/ በእያንዲንደ የ ዱሲፕሉን ክስ የ መጀመሪያ ስብሰባ ሰብሳቢውን እና የ መጋዘን ወኪልችን ተወካይ 

ወይም የ አቅራቢዎችን ኮሚቴ ተወካይ ጨምሮ ሶስት የ ኮሚቴው አባሊት ከተገ ኙ ምሌዏተ ጉባዔ ይሆናሌ፡ ፡  

ሆኖም በመጀመሪያው ስብሰባ ምሌዏተ ጉባዔው ካሌተሟሊ በቀጣዮቹ ስብሰባዎች ሰብሳቢውን ጨምሮ ሶስት 

የ ኮሚቴው አባሊት ከተገ ኙ ምሌዏተ ጉባዔ ይሆናሌ፡ ፡  

    5/ ኮሚቴው ውሳኔ የ ሚሰጠው በድምፅ ብሌጫ ሲሆን ድምፅ እኩሌ ሇእኩሌ በተከፈሇ ጊዜ ግን 
በሰብሳቢው ወይም ሰብሳቢው በላሇ ጊዜ በምክትሌ ሰብሳቢው ድጋፍ ያገ ኘው ሃሳብ ተቀባይነ ት 
ይኖረዋሌ፡ ፡  

        6/ የ መጋዘን ወኪልች ተወካይ በመጋዘኑ በሚሠሩ ወኪልች ጠቅሊሊ ስብሰባ በቀጥታ 
ይመረጣሌ፡ ፡  

    
        7/ የ ኮሚቴው አባሌ የ ዱሲፕሉን ጉዲዩ ከሚመሇከተው የ መጋዘን ወኪሌ ጋር የ ውክሌና፣  የ ንግድ 

ግንኙነ ት፣  ፀብ፣  የ ሥጋ ወይም የ ጋብቻ ዝምድና ያሇው እንዯሆነ  በራሱ ወይም በላልች ሰዎች 
ጥያቄ ሲቀርብ ጉዲዩን ማየ ት የ ሇበትም፡ ፡  እንዱሁም የ ኮሚቴ አባሌ የ ዱሲፕሉን ክስ 
ሲቀርብበት ወይም በማናቸውም ምክንያት ሥራውን ሲሇቅ አባለን የ ወከሇው አካሌ በምትኩ ላሊ 
ተወካይ መተካት አሇበት፡ ፡  

        8/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ (ሏ) እና (መ)የ ተመሇከቱት ተወካዮች የ አገ ሌግልት 
ዘመን ሁሇት ዓመት ነ ው፡ ፡ ሆኖም ሇቀጣይ የ አገ ሌግልት ዘመን በድጋሚ ሉወከለ ይችሊለ፡ ፡   

 
 

 

  5/ የ መመሪያው አንቀጽ 19  ሙለ በሙለ ተሰርዞ በሚከተሇው አዱስ አንቀጽ 19 ተተክቷሌ፡ ፡   

    “ አንቀጽ 19. የ ዱሲፕሉን ግድፈት መፈፀሙን ስሇ ማሳወቅና ክስ ስሇማቅረብ 

 

    1/ ማንኛውም የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ኃሊፊ ወይም ሠራተኛ፣  አቅራቢ፣  የ መጋዘን ወኪሌ ወይም ላሊ 

በመጋዘን ወኪሌ ሊይ ቅሬታ አሇኝ የ ሚሌ ማንኛውም ሰው በአንድ የ መጋዘን ወኪሌ ሊይ ይህን 

መመሪያ ተሊሌፏሌ በሚሌ በፅሁፍ አቤቱታ ባቀረበ ጊዜ የ አባሊትና የ ዯምበኞች ግንኙነ ት 

ሱፐርቫይዘር አቤቱታ አቅራቢው የ ክስ ቅፅ እንዱሞሊ ማድረግ አሇበት፡ ፡  

    2/ የ አባሊትና የ ዯምበኞች ግንኙነ ት ሱፐርቫይዘር ጉዲዩ በስነ  ምግባርና የ ቁጥጥር ኮሚቴው ታይቶ ውሳኔ 

እንዱያገ ኝ ወዱያውኑ ሇኮሚቴው ሰብሳቢ ወይም እርሱ በላሇበት ጊዜ ሇም/ሰብሳቢው ያቀርባሌ፡ ፡  



    3/ በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 10 የ ተመሇከቱት ጥፋቶች ስሇመፈፀማቸው የ ሚያውቅ ወይም በነ ዚህ 

ጥፋቶች ምክንያት በመጋዘን ወኪለ በዯሌ ዯርሶብኛሌ የ ሚሌ ማንኛውም ሰው ማንነ ቱን አሳውቆ ወይም 

ሳያሳውቅ ቅሬታውን በመጋዘኑ ሇሚገ ኘው የ አባሊትና የ ዯምበኞች ግንኙነ ት ሱፐርቫይዘር ሉያመሇክት 

ወይም ጥቆማ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡ ፡   

    4/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ መሠረት ጥቆማ የ ዯረሰው የ አባሊትና የ ዯምበኞች ግንኙነ ት 

ሱፐርቫይዘር ቅሬታውን ወይም ጥቆማውን በማጣራት በወኪለ ሊይ ክስ ሉቀርብበት የ ሚገ ባው መሆኑን 

ሲያምን የ ጥፋቱን ሁኔታና ማስረጃዎቹንም በመግሇፅ በወኪለ ሊይ ክስ እንዱመሠረት ጥቆማውን 

በተቀበሇ ከሁሇት የ ሥራ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ሇኮሚቴው ሰብሳቢ ወይም እርሱ በላሇበት ጊዜ 

ሇም/ሰብሳቢው ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

    5/ የ መጋዘኑ የ አባሊትና የ ዯንበኞች ግንኙነ ት ሱፐርቫይዘር ቅሬታዬን በአግባቡ አያስተናግድሌኝም 
ብል የ ሚያምን አመሌካች በመጋዘን ወኪለ የ ተፈፀመውን ጥፋት ከማስረጃ ጋር በቀጥታ ሇቅርንጫፍ 
ጽ/ቤቱ ኃሊፊ በማቅረብ ጉዲዩ እንዱታይሇት ማድረግ ይችሊሌ፡ ፡ ”  

 

                                                 

3. መመሪያው  የሚፀናበት ጊዜ   

      ይህ መመሪያ በባሇሥሌጣኑ ቦርድ ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ የ ፀና ይሆናሌ፡ ፡  

              ሏምላ 12 ቀን  2006 ዓ.ም  አዱስ አበባ  

 

 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርድ 

 


