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ሮቸየዘርፍ፣ የሙያ ማኅበራት እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት 
አዯረጃጀት፣ ድጋፍ አሰጣጥና ክትትሌ  

 መመሪያ ቁጥር 2/2007 
 

 

የዘርፍና የሙያ ማኅበራትን በየዘርፈ ሇራሳቸውና ሇሃገራቸው የኢኮኖሚ እድገት ሉያስገኙ 
የሚችለበትን ሁኔታ የበሇጠ ሇማጎሌበት፣ ሇማስፊፊትና ሇማጠናከር በማስፇሇጉ፣  

የዘርፍ፣ የሙያ ማኀበራቱ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶቹ የአምራች ኢንደስትሪዎችን ድምፅ 
በተሇያዩ መድረኮች ሊይ በአጥጋቢ ሁኔታ ማቅረብ እንዱችለ ማመቻቸት በማስፇሇጉ፣ 

ሇዘርፍ፣ ሇሙያ ማኀበራቱ እና ሇዘርፍ ማኀበራት ምክር ቤቶቹ ድጋፍ የሚሰጥ የሚከታተሌና 
የሚኒስቴሩ እና በተዋረድ የክሌሌና የወረዲ የሥራ ኃሊፉነት መሇየትና ማመሌከት በማስፇሇጉ፣ 

በሥራ ሊይ ያሇውን የዘርፍና የሙያ ማኅበራትን አዯረጃጀት፣ ክትሌሌና ድጋፍ አሰጣጥ መመሪያ 
ማሻሻሌ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  

የኢንደስትሪ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ፌዳራላዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ አስፈፃሚ አካላትን 
ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 አንቀጽ 20/1/ሰ እና የንግዴና 
የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 341/1995 አንቀጽ 35 መሠረት ይህን 
መመሪያ አውጥቷል፡፡ 

ክፍሌ አንድ 
ጠቅሊሊ 

 
 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የዘርፍ፣ የሙያ ማኅበራት እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት አዯረጃጀት፣ ድጋፍ 

አሰጣጥና ክትትሌ መመሪያ ቁጥር 2/2007 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

  

2. ትርጓሜ 

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

1. “ሚኒስቴር” ማሇት የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ነው፡፡ 

2. “የሙያ ማህበር” ማሇት ትርፍ ሇማግኘት ወይም ሇመከፊፇሌ ሳይሆን በአምራች ዘርፍ 

በፇቃዯኝነት ሊይ በመመሥረት አንድን ሙያ ሇማስፊፊት፣ በሙያው የተሠማሩ ግሇሰቦችን 

ፍሊጎት እንዱሁም የኀብረተሰቡን ፍሊጎት ሇመወከሌ በሙያ ዘርፈ ሙያተኞች የተዯራጀ 

ማኀበር ነው፡፡ 

548/2013

548/2013
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3. “በኢንደስትሪ ዘርፍ ያለ ጥቃቅን የሥራ ድርጅቶች” (መፇብረክ፣ ግንባታ፣ ማዕድንና 

የግብርና ምርት ማምረት) ማሇት ባሇቤቱን ጨምሮ በ5 ሰዎች የሚንቀሳቀስ እና ጠቅሊሊ 

ድምሩ ከብር100‚000 ያሌበሇጠ ንብረት የያዘ የሥራ ድርጅት ነው፡፡ 
 

4. “በኢንደስትሪ ዘርፍ ያሇ አነስተኛ የሥራ ድርጅት” (መፇብረክ፣ ግንባታ፣ ማዕድንና 

የግብርና ምርት ማምረት) ማሇት ከ6 – 30 በሚሆኑ ሰዎች የሚንቀሳቀስና ጠቅሊሊ 

የተከፇሇ ካፒታሌ ከብር100‚000 በሊይና ከ1.5 ሚሉዮን ብር የማይበሌጥ ንብረት ያሇው 

የሥራ ድርጅት ነው፡፡ 
 

 

5. “መካከሇኛ የማኑፊክቸርንግ ድርጅት” ማሇት ከ31- 100 በሊይ የሆኑ ሰዎችን የቀጠረና 

ካፒታለ ከብር20 ሚሉዮን ንብረት የማይበሌጥ ንብረት ያሇው እና በኃይሌ ምንጭ 

በሚንቀሳቀስ ማሽን የሚጠቀም የሥራ ድርጅት ነው፡፡ 
 

6. “ከፍተኛ የማኑፊክቸሪንግ ድርጅት” ማሇት ከ101 እና ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎችን የቀጠረና 

ካፒታሌ ከብር20 ሚሉዮንና ከዚያ በሊይ ንብረት ያሇውና በኃይሌ ምንጭ በሚንቀሳቀስ 

ማሽን የሚጠቀም የሥራ ድርጅት ነው፡፡ 

 
 

7. “ባሇ ብዙ ማህበር” ማሇት በተሇያዩ ዘርፎች እና/ወይም ሙያዎች የሚገኙ ሆነው ተቀራራቢ 

ወይም ተመጋጋቢ የምርት እና/ወይም የሙያ ግንኙነት ያሊቸው አምራች ድርጅቶች 

እና/ወይም ባሇሙያዎች የያዘ ማህበር ነው፡፡  
 

8.  “ማቀነባበር” ማሇት በፊብሪካ ወይም በሃይሌ ምንጭ በሚንቀሳቀስ ማሽን ምርትን እሴት   

    ጨምሮ ማምረት ነው፡፡ 
 

9. “ማዘጋጀት” ማሇት በግብርና፣ በማዕድን ወይም በግንባታ ሥራ ምርትን እሴት ጨምሮ 

ማዘጋጀት ነው፡፡ 
 

10.  በንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 341/1995 ትርጓሜ 

የተሰጣቸው ቃሊትና ሀረጎች በዚህ መመሪያ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 
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3. የተፇፃሚነት ወሰን 
  

ይህ መመሪያ "የንግዴና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 341/1995 እና 

የኢትዮጵያ ፌዳራላዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን 

የወጣ አዋጅ ቁጥር 691/2003 በማምረት ዘርፍና በሙያ በተዯራጁና በሚዯራጁ የዘርፍ 

ማኅበራት፣ የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች እና የሙያ ማኅበራት ሊይ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

 
ክፍሌ ሁሇት 

የዘርፍ ማኅበራት እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ዓሊማ፣ አመሠራረት፣ 
ድጋፍ አሰጣጥና ክትትሌ 

 
4.  የዘርፍ ማኅበራትና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች አሊማ  

በየዯረጃቸው የሚቋቋሙ የዘርፍ ማኅበራትና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች የሚከተለት 

ዓሊማዎች ይኖራቸዋሌ፡፡ 

1. አምራቾች በየስራ ዘርፊቸው የሚዯራጁበትንና የሚጠናከሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት| 

2. በገጠርና በከተማ ዕዯ ጥበባት አምራቾችን ማበረታታት| 

3. የአገሪቱ ምርቶች የጥራት ዯረጃ ከፍ እንዱሌ አስፇሊጊውን ድጋፍ መስጠት| 

4. የምርት መረጃዎችን መጠናቀርና ማሠራጨት| 

5. አባሊት ዕውቀታቸውን| ሀብታቸውንና ጉሌበታቸውን በማስተባበር በኢኮኖሚያዊ 

እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዱሳተፈ ማበረታታት| 

6. አባሊት ጥቅማቸውን በጋራ ሇማስጠበቅ እንዱችለ ሁኔታዎችን ማመቻቸት| 

7. አባሊት በየዘርፊቸው ያካበቱትን ዕውቀትና ሌምድ አስመሌክቶ መረጃዎችን 

የሚሇዋወጡበትን መድረክ መፍጠር| 

8. የዘርፍ ማኅበራት በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ከመንግስት ጋር የጋራ ውይይት የሚያዯርጉበትን 

ሁኔታ ማመቻቸት| 

9. ላልች ተመሳሳይ ዓሊማዎችን ያከናውናለ፡፡ 
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5. የዘርፍ ማኅበራት አመሠራረት 

 1. የዘርፍ ማኅበራት በየዘርፈ በግብርና ምርት ማምረትና ማቀነባበር፣ በፊብሪካ ምርት 

አምራችነት፣ የማዕድን ምርትና የግንባታ ሥራ እና በማንኛውም የማምረት ተግባር ሊይ 

በተሠማሩ ድርጅቶች ባሇቤቶች በወረዲ ወይም በክሌሌ ወይም በአገር አቀፍ ዯረጃ 

ሉመሠረቱ ወይም ሉቋቋሙ ይችሊለ፡፡ 
 

 2. አምራች ድርጅቶች የተሠማሩበትን የማምረት ተግባር ዓይነትና የዘርፍ ማኅበራቱ 

እንዱኖራቸው ከሚፇሌጉት አባሊት ብዛት አንፃር በማገናዘብ፣ በዚህ መመሪያ ከተዘረዘሩት 

በተጨማሪ የሚቋቋሙ የዘርፍ ማኅበራትን እንዯአስፇሊጊነቱ ሚኒስቴሩ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

 

 3. ባሇ ብዙ ማኅበራት የመዯራጀት ጥያቄ በሚያቀርቡበት ጊዜ የተሠማሩበትን ማምረት ተግባር 

ዓይነትና የዘርፍ ማኅበራቱ እንዱኖራቸው ከሚፇሌጉት አባሊት ብዛት አንፃር በማገናዘብ፣ 

ከሀገር አቀፍ የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ሥሌጣንና ተግባር እና ከዚህ መመሪያ ጋር 

የማይቃረን ወይም የማይጋጭ መሆኑን በማጣራት እንዯአስፇሊጊነቱ ሚኒስቴሩ ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡  

    

6.  በወረዲ ዯረጃ የሚዯራጁ የዘርፍ ማኅበራት 

 በወረዲ ዯረጃ የሚዯራጁ የዘርፍ ማኅበራት የሚከተለት ይሆናለ 
 

 

1. የቤት እንስሳት አርቢዎችና የእንስሳት ውጤት አምራቾች ማኅበር 

2. የንብ አናቢዎች እና የማር አምራቾች ማኅበር 

3. የቡና አጣቢዎችና አበጣሪዎች ማኅበር 

4.  የእህሌ ወፍጮ ባሇቤቶች ማኅበር (አነስተኛ ወፍጮዎች) 

5. የእንጨትና እንጨት ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

6. የሌብስና የሸራ ሰፉዎች ማኅበር (በአነስተኛና ጥቃቅን የሚገኙ አምራቾች) 

7. የባሌትናና ባህሊዊ ምግብ ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

8. የማስታወቂያና ህትመት አምራቾች ማኅበር 
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9. የአነስተኛ የግንባታ ዕቃዎች አምራቾች ማኅበር 

10. የሽመና ውጤቶች፣ ሹራብና ምንጣፍ አምራቾች ማኅበር 

11.  የብረታ ብረት ውጤቶች አምራቾች ማኅበር (በአነስተኛና ጥቃቅን የሚገኙ ድርጅቶች) 

12.  የጌጣጌጥና ባህሊዊ ጥበባት አምራቾች ማኅበር 

13.  የሸክሊ ሥራዎች አምራቾች ማኅበር 

14.  የቆዲ ውጤቶች አምራቾች ማኅበር (በአነስተኛና ጥቃቅን የሚገኙ ድርጅቶች) 

15.  የእንጉዲይ ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

16. የጥራጥሬ ቅባት እህልች እና ቅመማቅመም አምራቾች ማኅበር 

7.  በክሌሌ ዯረጃ የሚዯራጁ የዘርፍ ማኅበራት 
 

  በክሌሌ ዯረጃ የሚዯራጁ የዘርፍ ማኅበራት የሚከተለት ይሆናለ  
 

1. ኮሜርሻሌ የቡና አምራቾችና የቡና አቀነባባሪዎች ማኅበር   

2. የዓሣ አምራቾች ማኅበር 

3. ኮሜርሻሌ ማርና ሰም አምራቾች ማኅበር 

4. ኮሜርሻሌ የወተትና የወተት ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

5. ኮሜርሻሌ ቅባትና ጥራጥሬ ሰብሌ እህልች አምራቾች ማኅበር 

6. ኮሜርሻሌ የምግብ እህሌ አምራቾች ማኅበር 

7. ኮሜርሻሌ የቅመማ ቅመም፣ ዕጾችና መዓዛማ ዘይቶች አብቃዮች ማኅበር 

8. የዯን ሌማት አምራቾች ማኅበር 

9. የእንጨትና እንጨት ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

10. የምግብ ዘይት ውጤቶች አቀነባባሪዎች ማኀበር 

11. የባሌትና ውጤት አምራቾች ማኅበር 
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8.  በአገር አቀፍ ዯረጃ የሚዯራጁ የዘርፍ ማኅበራት    

     በአገር አቀፍ ዯረጃ የሚዯራጁ የዘርፍ ማኅበራት የሚከተለት ይሆናለ 
   

1. የኢትዮጵያ የአትክሌትና ፍራፍሬ አምራቾች ማኅበር 

2. የኢትዮጵያ አበባ አምራቾችና ሊኪዎች ማኅበር  

3. የኢትዮጵያ የቡና አምራቾች አዘጋጅቶ ሊኪዎች ማኅበር 

4. የኢትዮጵያ የምርጥ ዘር አምራቾች ማኅበር 

5. የኢትዮጵያ የደቄትና የደቄት ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

6. የኢትዮጵያ አሌሚ ምግብ አምራቾች ማኅበር  

7. የኢትዮጵያ የቢራ አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

8. የኢትዮጵያ የአሌኮሌ መጠጦች አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

9. የኢትዮጵያ የሇስሊሳና የታሸጉ ማዕድን ውኃ አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

10. የኢትዮጵያ የአትክሌትና ፍራፍሬ ማቀነባበሪያ አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

11. የኢትዮጵያ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

12. የኢትዮጵያ ቆዲ ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

13. የኢትዮጵያ የጨርቃ ጨርቅና አሌባሳት አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

14. የኢትዮጵያ የስኳርና ጣፊጭ አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

15. የኢትዮጵያ አታሚዎች ማኅበር  

16. የኢትዮጵያ የመድኃኒትና የሕክምና መገሌገያዎች አምራቾች ማኅበር 

17. የኢትዮጵያ የኬሚካሌ ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

18. የኢትዮጵያ ኤላክትሮ መካኒካሌ፣ ኤላክትሪካሌ እና ኤላክትሮኒክስ ዕቃዎች   

    አምራቾች ማኅበር 
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19. የኢትዮጵያ መሠረታዊ ብረታ ብረቶችና ኢንጂነሪንግ አምራቾች ማኅበር 

20. የኢትዮጵያ ማሽነሪ እና የማሽነሪ ዕቃዎች አምራቾች ማኅበር  

21. የኢትዮጵያ ጤናና ውበት መጠበቂያ አምራቾች ማኅበር  

22. የኢትዮጵያ የጎማና ፕሊስቲክ ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

23. የኢትዮጵያ ፕሊስቲክ፣ጎማና ዘይቶች እንዯገና ሠሪዎች ማኅበር 

24.  የኢትዮጵያ ብርጭቆ፣ ጠርሙሶች፣መስታወትና የመስታወት ውጤቶች  አምራቾች     

ማኅበር 

25. የኢትዮጵያ ሴራሚክና የህንፃ ጡቦች አምራቾች ማኅበር 

26. የኢትዮጵያ ሲሚንቶ አምራቾች ማኅበር 

27. የኢትዮጵያ የእምነበረድና ቴራዞ አምራቾች ማኅበር  

28. የኢትዮጵያ ሽክሊ፣ ኖራና ላልች መሇሰኛዎች አምራቾች ማኅበር 

29. የኢትዮጵያ ብረታ ብረት ያሌሆኑ የማዕድን ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

30. የኢትዮጵያ የከበሩ ማዕድናት አምራቾች ማኅበር 

31. የኢትዮጵያ የወረቀትና ወረቀት ውጤቶች አምራቾች ማኅበር 

32. የኢትዮጵያ የማሽጊያ ምርት አምራቾች ማኅበር 

33. የኢትዮጵያ አውቶሞቲቭ ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

34. የኢትዮጵያ ሥጋ አምራቾችና ሊኪዎች ማኅበር 

35. የኢትዮጵያ የዶሮ ሥጋ አምራቾችና አቀናባሪዎች ማኅበር 

36. የኢትዮጵያ የቁም እንስሳት አቅራቢዎችና ሊኪዎች ማኅበር 

37. የኢትዮጵያ ማርና ሠም አቀነባባሪዎችና ሊኪዎች ማኅበር 

38. የኢትዮጵያ የወተት ተዋፅኦ አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

39. የኢትዮጵያ የቅባትና ጥራጥሬ እህልች አዘጋጆችና ሊኪዎች ማኅበር 
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40. የኢትዮጵያ የቅመማ ቅመም፣መዓዛማና ሐመሌማሊማ ዘይቶች አቀነባባሪዎችና  

 ሊኪዎች ማኅበር 

41. የኢትዮጵያ የቡና ቆይዎችና ፇጭቶ አሻጊዎች ማኅበር 

42. የኢትዮጵያ የሰሉጥ አቀነባባሪዎችና ሊኪዎች ማኅበር 

43. የኢትዮጵያ የምግብ ዘይት አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር 

44. የኢትዮጵያ የእንስሳት መኖ ኢንደስትሪ ማኅበር 

45. የኢትዮጵያ የእንጉዲይ ውጤቶች አምራቾችና አቀነባባሪዎች ማኅበር 

46. የኢትዮጵያ ታክሲ ዯርሚ አምራች ማኅበር 

47. የኢትዮጵያ ጥጥ አምራቾችና መዲመጫ ባሇቤቶችና ሊኪዎች ማኅበር 

48. የኢትዮጵያ የጥሌቅ ውኃ ጉድጓድ ቆፊሪዎች ማኅበር 

49. የኢትዮጵያ የውኃ ነክ ስራዎች ግንባታ ተቋራጮች ማኅበር 

50. የኢትዮጵያ የጨው ምርት አምራቾች ማኅበር 

51. የኢትዮጵያ የታሸጉ የምንጭ ውኃ አምራቾች ማኅበር 

52. የኢትዮጵያ ማዕድናትና ተዛማጅ ውጤቶች አምራቾች ማኅበር (የይዘት ሇውጥ ሳያስከትለ 

የማዕድን ውጤቶች፤ ማሇትም እንዯ አሸዋ፣ ብልኬትና የመሣሰለትን የሚያመርቱ)፡፡  

 

9.  የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች አመሠራረትና ውክሌና 
 

1. በወረዲ ዯረጃ የተቋቋሙ የዘርፍ ማኅበራት የየወረዲውን የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች 

ያዯራጃለ፤ 

2. በየወረዲዎች የተቋቋሙ የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶችና በክሌሌ ዯረጃ የተዯራጁ የዘርፍ 

ማኅበራት የየክሌለን የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች ያዯራጃለ፣ 

3. በየክሌለ የተቋቋሙ የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶችና በአገር አቀፍ ዯረጃ የተዯራጁ የዘርፍ 

ማኅበራት አንድ አገር አቀፍ የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ያዯራጃለ፡፡ 
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10. የዘርፍ ማኅበራትና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች ምዝገባና የሕጋዊ    
   ሰውነት ማረጋገጫ አሰጣጥ 
 

1. በአገር አቀፍ ዯረጃ የተዯራጁ የዘርፍ ማኅበራትና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች 

አስፇሊጊውን ሁኔታ ሲያሟለና የመመዝገቢያ ክፍያ ሲፇጽሙ በሚኒስቴሩ ይመዘገባለ፣ 

ሇዚሁም የህጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምሥክር ወረቀት ያገኛለ፣ 
 

2. በክሌሌ እና በወረዲ የተዯራጁ የዘርፍ ማኅበራትና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች 

አስፇሊጊውን ሁኔታ ሲያሟለና የመመዝገቢያ ክፍያ ሲፇጽሙ በሚመሇከተው የክሌሌ 

ወይም የወረዲ ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮዎች/ጽ/ቤቶች ይመዘገባለ፣ ሇዚሁም የህጋዊ ሰውነት 

ማረጋገጫ የምሥክር ወረቀት ያገኛለ፣ 

3. ሚኒስቴሩ ወይም በተዋረድ ያለ የክሌሌ ወይም የወረዲ ቢሮዎች/ጽ/ቤቶች ማመሌከቻ እና 

አስፇሊጊው መረጃ ተሟሌቶ ሲቀርብሊቸው በ30 ቀን ውስጥ አመሌካቾቹን በዘርፍ 

ማኅበርነት ወይም በዘርፍ ማኅበር ምክር ቤትነት በመመዝገብ የህጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት ይሰጣለ፡፡ 
    

11. የዘርፍ ማኅበራትና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች አባሌ ሇመሆን መሟሊት ያሇባቸው 
መመዘኛዎች ወይም ሁኔታዎች 
 

1. ማንኛውም የዋና ምዝገባ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀትና የንግድ ሥራ ፇቃድ የሚያቀርብ 
አምራች ተቋም የዘርፍ ማኅበር አባሌ መሆን ይችሊሌ፣ 
 

2. ማንኛውም የምዝገባና የዕውቅና ምስክር ወረቀት የሚያቀርብ ዘርፍ ማኅበር በወረዲ ወይም 
በክሌሌ ወይም በአገር አቀፍ ዯረጃ የሚቋቋሙ ምክር ቤቶች አባሌ መሆን ይችሊሌ፣ 
 

 

3. አምራች ድርጅቶች በግሌ ዯረጃ የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች አባሌ ሉሆኑ አይችለም፡፡  
 

12. የዘርፍ ማኅበራትና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች ድጋፍና ክትትሌ 

1. የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶች የንግዴና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ 

ቁጥር 341/1995 ላይ የተሰጣቸውን ሥልጣንና ተግባር እና የዘርፍ ማህበራት በመተዲዯሪያ 

ዯንባቸው ላይ ባስቀመጡት የማኅበሩን ዓሊማ እንዱወጡ በሚኒስቴሩ ወይም በተዋረድ ባለ 

በክሌሌ ወይም በወረዲ ቢሮዎች ወይም ጽ/ቤቶች ድጋፍና ክትትሌ ይዯረጋሌ፣ 
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2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በተገሇጸው መሠረት ዓሊማቸውን መወጣታቸውን የሚገሌጽ 

ሪፖርትና እውቅና ባሇው የሂሳብ ባሇሙያ የተረጋገጠ የኦዱት ሪፖርት የበጀት ዓመቱ 

በተጠናቀቀ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ሇሚኒስቴሩ ወይም በተዋረድ ባለ የክሌሌ ወይም የወረዲ 

ቢሮዎች/ጽ/ቤቶች ማቅረብ አሇበት፣ 

 

13. ስሇፇቃድ እድሳት 

የማኅበሩ ዓመታዊ አፇጻጸምና እውቅና ባሇው የሂሳብ ባሇሙያ የተረጋገጠ የኦዱት ሪፖርት 
የተሟለ መሆናቸውና የእድሳት ክፍያ መፇጸሙ ሲረጋገጥ የእያንዲንደ የዘርፍ ማኅበር እና 
የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ፇቃድ በየሁሇት ዓመቱ መታዯስ ይኖርበታሌ፣ 

 
14.  ስሇ ፇቃድ ዕገዲና ስረዛ  

  ማናቸውም የዘርፍ ማኅበር እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት፣ 

1. በአንቀጽ 13 መሠረት ዓመታዊ የሥራ ክንውን እና የኦዱት ሪፖርቶችን በጀት ዓመቱ 
በተጠናቀቀ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ካሊቀረበ ወይም ፇቃደን ካሊሳዯሰ ፇቃደ ይታገዲሌ፤ 

 

2. የተመዘገበው በማታሇሌ ወይም በማጭበርበር ከሆነ ወይም የተቋቋመበትን አሊማ ወይም 
የሚፇሇግበትን አገሌግልት የማይሰጥ ሆኖ ከተገኘ ፇቃደ ይሠረዛሌ፡፡  

 
ክፍሌ ሦስት 

 የሙያ ማኅበራት ዓሊማ ፣ አመሠራረት፣ ድጋፍ አስጣጥና  
ክትትሌ 

 
15.  የሙያ ማኅበራት ዓሊማ 

     የሙያ ማኅበራት የሚከተለት አሊማዎች ይኖራቸዋሌ፡፡ 

1. የአገሪቱ ምርቶች የጥራት ዯረጃ ከፍ እንዱሌ አስፇሊጊውን ድጋፍ መስጠት| 

2. አዲዱስ የአመራረት ቴክኖልጂ  መረጃዎችን ማጠናቀርና ማሠራጨት| 

3. አባሊት ዕውቀታቸውን| ሀብታቸውንና ጉሌበታቸውን በማስተባበር በኢኮኖሚያዊ  

እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዱሳተፈ ማበረታታት| 

4. ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጪ ጠቃሚ የሆኑ ሌምዶችና መረጃዎችን በማሰባሰብ   

መንግስት ሇሚተገብራቸው ፖሉሲዎችና እስትራቴጂዎች ጠቃሚ መረጃዎችን    

መስጠት 
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5. አባሊት በየዘርፊቸው ያካበቱትን ዕውቀትና ሌምድ አስመሌክቶ መረጃዎችን  

የሚሇዋወጡበትን መድረክ መፍጠር| 

6. የሙያ ማኅበራት በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ከመንግስት ጋር የጋራ ውይይት የሚያዯርጉበትን 

ሁኔታ ማመቻቸት| 

7. ላልች ተመሳሳይ ዓሊማዎችን ያከናውናለ፡፡ 

 

16. የሙያ ማኅበራት አመሠራረት 
 

1. የሙያ ማኅበራት በሕግ በተፇቀዯው አኳኋን ሉመሠረቱ ይችሊለ፤ 

2. ከተመሳሳይ ሙያ የተውጣጡ ሰዎች ወይም ባሇሙያዎች የሙያ ማኅበር   
      ሉመሠርቱ ይችሊለ፤ 

 

3. ሚኒስቴሩ አምራች ድርጅቶች የተሠማሩበትን የሙያ ዓይነትና የሙያ ማኅበራቱ 

እንዱኖራቸው ከሚፇሌጉት አባሊት ብዛት አንፃር በማገናዘብ በዚህ መመሪያ ከተዘረዘሩት 

በተጨማሪ የሚቋቋሙ የሙያ ማኅበራትን እንዯአስፇሊጊነቱ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 
 

4. በሚኒስቴሩ የሚመሠረቱ የሙያ ማኅበራት የሚከተለት ይሆናለ፣ 
 

 

    ሀ.የኢትዮጵያ የኬሚስትሪ ባሇሙያዎች ማኅበር 

   ሇ.የኢትዮጵያ የኬሚካሌ ኢንጅነሮች ማኅበር 

ሐ.የኢትዮጵያ የኢንደስትሪዎች ዱዛይንና ኮሚሽን ባሇሙያዎች ማኅበር 

መ.የኢትዮጵያ የምግብ አማካሪ ባሇሙያዎች ማኅበር 

ሠ.የኢትዮጵያ የእንስሳት ሐኪሞች ማኅበር 

ረ.የኢትዮጵያ የሰብሌ ሳይንስ ባሇሙያዎች ማኅበር 

 ሰ.የኢትዮጵያ የእንስሳት ሀብት ሌማት ባሇሙያዎች ማኅበር 

 ሸ.የኢትዮጵያ የግብርና ባሇሙያዎች ማኅበር 

 ቀ.የኢትዮጵያ የግብርና ኢኮኖሚክስ ማኅበር 

 በ.የኢትዮጵያ የቅመማ ቅመም፣ዕፆችና መዓዛማ ዘይቶች ባሇሙያዎች ማኅበር 
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 ተ.የኢትዮጵያ ሲቪሌ መሐንዱሶች ማኅበር 

 ቸ.የኢትዮጵያ መካኒካሌ መሐንዱሶች ማኅበር 

 ኀ.የኢትዮጵያ ቀያሽ ባሇሙያዎች ማኅበር 

 ነ.የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማኅበር 

 ኘ.የኢትዮጵያ ኤላክትሪካሌ መሐንዱሶች ማኅበር 

 አ.የኢትዮጵያ ምድር ባቡር መሐንዱሶች ማኅበር  

 ከ.የኢትዮጵያ የጨርቃ ጨርቅ መሐንዱሶች ማኅበር 

 ኸ.የኢትዮጵያ የሆርቲካሌቸራሌ ባሇሙያዎች ማኅበር  

  ወ.የኢትዮጵያ ስነ ሕይወት ባሇሙያዎች ማኅበር 

  ዏ.የኢትዮጵያ ኢንደስትሪያሌ መሐንዱሶች ማኅበር 

  ዘ.የኢትዮጵያ የንብ አናቢ ባሇሙያዎች ማኅበር 

 
 

17. የሙያ ማኅበራት ምዝገባ፣ ህጋዊ ሰውነት አሠጣጥ፣ ድጋፍና ክትትሌ  
  

1. የሙያ ማኀበራቱ በአንቀጽ 20 በተገሇጸው መሠረት አስፇሊጊውን ሁኔታዎች ሲያሟለና 

የመመዝገቢያ ክፍያ ሲፇጽሙ በሚኒስቴሩ ይመዘገባለ፣ ሇዚሁም ህጋዊ የሰውነት 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ያገኛለ፣ 
 

2. ሚኒስቴሩ ማመሌከቻ እና መረጃ ተሟሌቶ ሲቀርብሇት በ3ዏ ቀናት ውስጥ አመሌካቾቹን 

በሙያ ማኅበርነት በመመዝገብ የህጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፣ 
 

3. ሚኒስቴሩ የሙያ ማኅበራትን የሥራ ክንዋኔ ክትትሌ በማድረግ ድጋፍ ያዯርጋሌ፣  

 

4. እያንዲንደ የሙያ ማኀበር ዓመታዊ የሥራ ክንዋኔ ሪፖርት እና በሂሳብ ባሇሙያ 

የተረጋገጠ የኦዱት ሪፖርት በማዘጋጀት በጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በ3 ወር ጊዜ 

ሇሚኒስቴሩ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 
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18. ስሇፇቃድ እድሳት፣  

የማኅበሩ ዓመታዊ ክንውንና እውቅና ባሇው የሂሳብ ባሇሙያ የተረጋገጠ የኦዱት ሪፖርት 

የተሟለ መሆናቸውና የእድሳት ክፍያ መፇጸሙ ሲረጋገጥ የእያንዲንደ የሙያ ማኀበራቱ 

ፇቃድ በየሁሇት ዓመቱ መታዯስ ይኖርበታሌ፣ 

 

19. ስሇፇቃድ ዕገዲና ስረዛ 
 

  ማንኛውም የሙያ ማኅበር፣  
 

1. በአንቀጽ 18 መሠረት ዓመታዊ የሥራ ክንውን እና የኦዱት ሪፖርቶችን በጀት ዓመቱ 

በተጠናቀቀ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ ካሊቀረበ ወይም ፇቃደን ካሊሳዯሰ ፇቃደ ይታገዲሌ፣ 
 

2. የተመዘገበው በማታሇሌ ወይም በማጭበርበር ከሆነ ወይም የተቋቋመበትን አሊማ ወይም 

የሚፇሇግበትን አገሌግልት የማይሰጥ ሆኖ ከተገኘ ፇቃደ ይሠረዛሌ፡፡  

 

ክፍሌ አራት 

ማኅበራቱ እና የማኅበራት ምክር ቤቱ ምዝገባና ፇቃድ ሇማድረግ መሟሊት 
ስሇሚገባቸው መስፇርቶች፣ የአገሌግልት ዘመንና የክፍያ መጠን 

 
                                        

20. የዘርፍ ፣የሙያ ማኅበራቱ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶቹ ምዝገባና ፇቃድ 
ሇማግኘት መሟሊት ስሇሚገባቸው መስፇርቶች  

 
 

1. በሕግ በተፇቀዯው አኳኋን የተዯራጁ መሆኑን በሚኒስቴሩ ወይም በተዋረድ ባለ   

     የክሌሌ ወይም የወረዲ ቢሮዎች/ጽ/ቤቶች ሲረጋገጥ፣ 
 

2. ሁለም የማኅበሩ አባሊት በየገጽ የፇረሙበት ሦስት ኦርጂናሌ ቅጂ የማኅበሩን የመመስረቻ 

ፅሁፍ፣ መተዲዯሪያ ዯንብና የሥራ አስፇጻሚ አካሊት ምርጫ ቃሇ ጉባዔ እና 

3. በሚኒስቴሩ በተዘጋጀው ቅጽ ሞሌተው ከማመሌከቻ ጋር ሲያቀርቡ በሚኒስቴሩ ወይም 

በተዋረድ ባለ የክሌሌ ወይም የወረዲ ቢሮዎች ወይም ጽ/ቤቶች የሚመዘገቡና የህጋዊ 

ሰውነትም ፇቃድ የሚያገኙ ይሆናሌ፡፡  
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21. የዘርፍ ፣ የሙያ ማኅበራቱ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶቹ ሕጋዊ ሰውነት 

ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አገሌግልት ዘመንና ክፍያ 

  

1. በዘርፍ ፣ በሙያ ማኅበርነት ወይም በዘርፍ ማኅበር ምክር ቤትነት ሕጋዊ የምስክር ወረቀት 

ሇማውጣት ሇአዱስ ወይም ሇእድሳት ብር 100 (አንድ መቶ)  የአገሌግልት ክፍያ 

ሇሚኒስቴሩ ወይም በተዋረድ ባለ የክሌሌ ወይም የወረዲ ቢሮዎች ወይም ጽ/ቤቶች መክፇሌ 

ይኖርበታሌ፣ 

 

2. ሕጋዊ የምስክር ወረቀት ከተሰጠበት ወይም ከታዯሰበት ጊዜ ጀምሮ ሇሁሇት ዓመት ብቻ 

ያገሇግሊሌ፡፡ 

 
 

ክፍሌ አምስት 
ሌዩ ሌዩ ድንጋጌዎች 

 

22. መመሪያውን የማሻሻሌ ወይም የመሻር ሥሌጣን 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሚኒስቴሩ  ይህን መመሪያ በማንኛውም ጊዜ ማሻሻሌ ወይም መሻር 
ይችሊሌ፡፡ 

 
23. የተሻሩ መመሪያዎች 

 

በቀድሞ የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር የንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶችን ሇማቋቋም 

የወጣውን አዋጅ ቁጥር 341/1995 ሇማስፇጸም የወጣው መመሪያ ኢንደስትሪን በሚመሇከት 

በዚህ መመሪያ ተሽሯሌ፡፡ 

 
24. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች  

 

1. ከዚህ መመሪያ ጋር የሚጋጭ ሁኔታ ካሌተነሳ በስተቀር ቀዯም ሲሌ የተመዘገቡ የዘርፍ፣ 

የሙያ ማኅበራቱ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶቹ የህጋዊ ሰውነት ማረጋገጫቸውን 

በማዯስ ተግባራቸውን ሉቀጥለ ይችሊለ፡፡ 
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2. ከሊይ በንዐስ አንቀጽ 1 በተገሇጸው መሰረት  ቀዯም ሲሌ የተመዘገቡ የዘርፍ፣ የሙያ 

ማኅበራቱ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤቶቹ ይህ መመሪያ ሥራ ሊይ ከዋሇበት ቀን 

ጀምሮ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ቀርበው ፇቃዲቸውን ማሳዯስ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህንኑ 

የሚመሇከታቸው ቢሮዎች/ጽ/ቤቶች ሇማኅበራቱ እና ሇምክር ቤቶቹ ያሳውቃለ፡፡ 
 
 

 

25. ስሇ ቅሬታ አቀራረብና አፇታት ሥርዓት 
 

1. ማንኛውም የዘርፍ ማኅበር ወይም የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ወይም የሙያ ማኅበር 

እገዲንና ስረዛን በተመሇከተ ቅሬታ ካሇው እገዲው ወይም ስረዛው ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ 

ባሇው 3 ወር ጊዜ ውስጥ በተዋረድ ባሇው ሇሚመሇከተው አካሌ በማመሌከቻ ማቅረብ 

ይኖርበታሌ፣ 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ሚኒስቴሩ ወይም በተዋረድ ያለ የክሌሌ ወይም 

የወረዲ ቢሮዎች/ጽ/ቤቶች ቅሬታው ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ባሇው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ 

ውሳኔውን በጽሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡     

 

26. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

 ይህ መመሪያ ከሚያዚያ 15 ቀን 2007 ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

 

 

        አዱስ አበባ ሚያዚያ 15 ቀን 2007 ዓ.ም 

 

 

                               አህመድ አብተው 

                               የኢንደስትሪ  ሚኒስትር 


