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መጋቢት 2013 ዓ.ም  

አዱስ አበባ 



መግቢያ 

ትምባሆን መጠቀም እንዯካንሰር፣  የ መተንፈሻ አካሌ ህመም፣  የ ሌብ፣  በጭንቅሊት ውስጥ የ ዯም መፍሰስ እና 

ላልች ተሊሊፊ ሊሌሆኑ በሽታዎች አጋሊጭ ምክንያት እንዯሆነ ፣  እንዱሁም የ አካሌ ጉዲት እና ሞት 

እንዯሚያስከትሌ በሳይንስ የ ተረጋገ ጠ በመሆኑ፤  

በኢትዮጵያ የ ትምባሆ ተጠቃሚ እና የ ወጣቱ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ  የ ወጣቱን ተጋሊጭነ ት መጠበቅና 

በአግባቡ ቁጥጥር ካሌተዯረገ በት የ በሇጠ እየጨመረ የ ሚሔዴና የ ጤና መታወክ በማስከተሌ የ ዜጎ ች የ ህክምና 

ወጪ እንዱጨምርና አገ ሪቱ ሇመዯኃኒት ግዢ የ ምታወጣው ወጪና የ ውጭ ምንዛሬ ከፍተኛ በማዴረግ፤  

ምርታማነ ትን በመቀነ ስና መሰሌ ጉዲት በማዴረስ ከፍተኛ የ ኢኮኖሚ ጫና እየ ፈጠረ የ ሚገ ኝ በመሆኑ፤   

ትምባሆ ቀጥተኛ ተጠቃሚው ሊይ ከሚያዯርሰው ጉዲት ባሇፈ ሇጭሱ የ ተጋሇጡ ሰዎችን ጤና የ ሚጎ ዲ በመሆኑ፤  

ሇህዝብ ክፍት የ ሆኑ ቦታዎችና የ ሥራ ቦታዎች ከትምባሆ ጭስ ነ ጻ እንዱሆን ሇማዴረግ አፈጻጸሙን ማጠናከር 

አስፈሊጊ በመሆኑ፤   

የ ምግብ እና መዴኃኒት ባሇስሌጣን በምግብ እና መዴኃኒት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 

71 ንኡስ አንቀጽ (2) መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡ ፡  

 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የ ትምባሆ ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 771 /2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

2. ትርሜ 
በዚህ መመሪያ ውስጥ: - 

1) “አዋጅ” ማሇት የ ምግብ እና የ መዴኃኒት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 ነ ው፤   

2) “ሌዩ ፈቃዴ” ማሇት የ ትምባሆ ምርት ወይም ጥሬ ዕቃ የ ማምረት፣  ወዯ አገ ር ውስጥ የ ማስገ ባት፣  

ወዯ ውጭ አገ ር የ መሊክ ወይም በጅምሊ የ ማከፋፈሌ ስራ ሊይ ሇሚሰራ ሰው የ ቁጥጥር ስርዓትና 

መስፈርት መሰረት በማዴረግ በባሇስሌጣኑ የ ሚሰጥ ፈቃዴ ነ ው፤   

3) “ይዘት” ማሇት ትምባሆን ጨምሮ የ ትምባሆ ምርት ግብአት፣  ግብአቱን ሇማምረት የ ሚጠቅሙ ንጥረ-

ነ ገ ሮች፣  ጭማሪዎች፣  ሇዝግጅት የ ሚያግዙ ነ ገ ሮች፣  ትምባሆ ውስጥ የ ሚገ ኝ ቅሪት፣  እና ከማሸጊያው 

ወዯ ትምባሆ ምርቱ የ ሚገ ባ ንጥረ-ነ ገ ር ነ ው፤  

4) “ማጨስ” ማሇት የ ተሇኮሰ ሲጋራ መያዝ ወይም የ ሲጋራ ጭሱን በትንፋሽ ወዯ ውስጥ መሳብ ወይም 

ወዯ ውጭ መሌቀቅ ሁኔታ ወይም እነ ዚህ መፈጸም ነ ው፤ “ከበር መሌስ” ማሇት የ ተሰራበት ቁሳቁስ 

አይነ ት እና መዋቅሩ ቋሚ ወይም ጊዜያዊ መሆኑ ሳይወስነ ው ማንኛውም በጣሪያ የ ተሸፈነ  እና አንዴ 

ወይም ከአንዴ በሊይ በሆነ  ግዴግዲ የ ተከሇሇ ስፍራ ሲሆን በረንዲን ጨምራሌ፤   

5) “ባሇስሌጣን” ማሇት የ ኢትዮጵያ የ ምግብ፣  መዴኃኒትና ጤና ክብባኬ አስተዲዯርና ቁጥጥር 

ባሇስሌጣን ነ ው፤   

6) በአዋጁና በሚወጣው ዯንብ ትርጉም የ ተሰጣቸው ሆነ ው በዚህ መመሪያ ውስጥ ጥቅም ሊይ የ ዋለ 

ቃሊትና ሐረጋት በአዋጁ የ ተሰጣቸው ትርጉም ይኖራቸዋሌ፡ ፡  

3. የ ባሇስሌጣኑ ተግባር 

1) የ ባሇስሌጣኑ ተግባር:-  



ሀ) የ ትምባሆ ምርትና ጥሬ ዕቃ ማምረት፣  ማስመጣት፣  በጅምሊ ማከፋፈሌ እና መሊክ ስራ ሌዩ 

ፈቃዴ መስጠትና መቆጣጠር፤  

ሇ) በፌዳራሌ መንግስት ቁጥጥር በሚዯግባቸው ተቋማትና አገ ሌግልት ትምባሆ ማጨስ፣ መጠቀም፣ እና 

መሸጥ ክሌከሊን መቆጣጠር፤  

ሐ) በፊዯሌ ሀ እና ሇ በተመሇከቱ ተቋማትና አገ ሌግልት ሊይ ተፈጻሚ የ ሚሆኑ የ ትምባሆ ቁጥጥር 

ህጎ ችን ማስፈጸም፣   

መ) ህገ -ወጥ የ ትምባሆ ምርት ቁጥጥር ማዴረግ  

   ነ ው፡ ፡  

2) የ ዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇስሌጣኑ የ ክሌሌ ጤና ተቆጣጣሪ አካሊት 
በክሌለ የ ሚከናወኑ የ ትምባሆ ቁጥጥር ተግባራትን ሇማጠናከር አስፈሊጊውን ዴጋፍ ያዴርጋሌ፤  

እንዲስፈሊጊነ ቱም የ ትምባሆ ቁጥጥር ስራዎችን በትብብር ይሰራሌ፡ ፡  

ክፍሌ ሁሇት 

የ ትምባሆ ምርት ሌዩ ፈቃዴ አሰጣጥ 

4. ስሇሌዩ ፈቃዴ አሰጣጥ 

1) ባሇስሌጣኑ በዚህ መመሪያ መሰረት የ ትምባሆ ምርት ሌዩ ፈቃዴ ይሰጣሌ፡ ፡  

2) ማንኛውም ሰው በትምባሆ ምርት ወይም ጥሬ ዕቃ ማምረት፣  ወዯ አገ ር ውስጥ ማስገ ባት፣  መሊክ፣  

ወይም ጅምሊ ማከፋፈሌ ንግዴ  ስራ ሊይ ከመሰማራቱ በፊት ሌዩ ፈቃዴ ከባሇስሌጣኑ ማግኘት 

አሇበት፡ ፡   

3) ማንኛውም ሰው ሌዩ ፈቃዴ ከባሇስሌጣኑ ሇማግኘት በዚህ መመሪያ የ ተቀመጡ ሁኔታዎችን ማሟሊት 

ይኖርበታሌ፡ ፡    

4) ሌዩ ፈቃዴ በስራው ዓይነ ት ማምረት፣  ጅምሊ ሇማከፋፈሌ፣  መሊክ ወይም ወዯ አገ ር ውስጥ ማስገ ባት 

በሚሌ ሇእያንዲንደ ተነ ጣጥል የ ሚሰጥ ይሆናሌ፡ ፡  ይህ ሁኔታ የ ትምባሆ አምራች ያመረተውን ምርት 

ሇጅምሊ አከፋፋይ ማስረከብ በተመሇከተ ተፈጻሚ አይሆንም፡ ፡       

5) ማንኛውም ሰው ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የ ሆነ  የ ትምባሆ ምርት ንግዴ ስራ ሇመስራት የ ፈሇገ  

እንዯሆነ  በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (4) መሰረት ሌዩ ፈቃዴ ማግኘት አሇበት፡ ፡  ሆኖም ሌዩ 

ፈቃደ በአንዴ የ ሌዩ ፈቃዴ ማረጋገ ጫ ሰነ ዴ ተጣምሮ ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡   

5. ሌዩ ፈቃዴ ስሇመጠየ ቅና መሟሊት ስሇሚገ ባቸው ሁኔታዎች 

1) ማንኛውም ሰው ከባሇስሌጣኑ ሇትምባሆ ስራ ሌዩ ፈቃዴ ሇማግኘት ባሇስሌጣኑ ባስቀመጠው የ መጠየ ቂያ 

ስርዓት ጥያቄ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት ጥያቄ ያቀረበ ማንኛውም ሰው የ ሚከተለትን መረጃዎች 

ማሟሊት አሇበት፡ ፡   

ሀ) የ ሌዩ ፈቃዴ አመሌካቹ ሰው ስምና አዴራሻ፣   

ሇ) የ ዴርጅቱ ስራ አስኪያጅ ስምና አዴራሻ፣  

ሐ) ሌዩ ፈቃደ የ ሚጠየ ቅበት የ ትምባሆ ምርት ስራ ዓይነ ት ማሇትም ማምረት ወይም ማስመጣት ወይም 

በጅምሊ ማከፋፈሌ ወይም መሊክ፣  

መ) የ ተጠየ ቀበት ቀን፤  እና 

ሠ) በመጠየ ቂያ ስርዓቱ የ ተቀመጡ ላልች መረጃዎች፡ ፡    

3) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት የ ሚቀርብ ጥያቄ የ ሚከተለትን ሰነ ድች በአባሪነ ት መያዝ 

አሇበት፡ ፡  



ሀ) ግሇሰብ ነ ጋዳ ሲሆን የ ቀበላ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ቅጂ፤  ዴርጅት ሲሆን የ ተቋቋመበት 

ሰነ ዴ ቅጂ፣  

ሇ) ሥራው የ ሚከናወንበት ቦታ የ ሌዩ ፈቃዴ ጠያቂው ከሆነ  የ ይዞታ ማረጋገ ጫ ወይም በክራይ ከሆነ  

የ ጸና የ ክራይ ውሌ ቅጂ፤  

ሐ) የ አገ ሌግልት ከፍያ መክፈለን የ ሚያረጋግጥ ዯረሰኝ፣  እና 

መ) የ ትምባሆ ስራ በሞኖፖሉ ተይዞ ባሇበት ወቅት እንዯሆነ  የ ሞኖፖሌ መብት ያሇው ሰው የ ሰጠው 

ፈቃዴ ወይም የ ተስማማ ስሇመሆኑ የ ሚገ ሌጽ ሰነ ዴ ቅጂ፣   

ሠ) አመሌካቹ የ ሞኖፖሌ መብት ያሇው ሰው እንዯሆነ  የ ሞኖፖሌ መብት ስምምነ ት የ ተረጋገ ጠ ቅጂ እና  

ረ) በመጠየ ቂያ ስርዓቱ የ ሚጠየ ቁ ላልች ሰነ ድች፡ ፡  

4) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት ጥያቄ ያቀረበ ማንኛውም ሰው የ ሚከተለትን ማሟሊት 

አሇበት፡ ፡  

ሀ) በቂ ማከማቻ፣   

ሇ) በዚህ መመሪያ መሰረት ሇባሇስሌጣኑ በመዯበኛ መቅረብ ያሇባቸው ወይም ባሇስሌጣኑ ሲጠይቅ 

እንዱቀርቡ የ ሚፈሇጉ መረጃዎችን መያዝ የ ሚያስችሌ የ ሰነ ዴ አያያዝ ስርዓት፣  እና  

ሐ) የ ስራ ቦታው ወይም ማከማቻው አግባብነ ት ባሇው ህግ የ ሚጠየ ቁ የ አከባቢ ጥበቃ መስፈርቶችን 

የ ሚያሟሊ መሆን አሇበት፡ ፡    

6. ስሇሌዩ ፈቃዴ ማረጋገ ጫ 

1) ባሇስሌጣኑ ሇሌዩ ፈቃዴ የ ቀረበ ማመሌከቻን ተቀብል ከመረመረ በኋሊ ተገ ቢው ሁኔታ መሟሊቱን 

በማረጋገ ጥ የ ሌዩ ፈቃዴ ማረጋገ ጫ የ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡ ፡   

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት የ ሚሰጥ የ ምስክር ወረቀት የ ሚከተለትን መረጃዎች 

ይይዛሌ፡ ፡  

ሀ) ሌዩ ፈቃደ የ ተሰጠው ዴርጅት ስምና አዴራሻ፤  

ሇ) ሌዩ ፈቃደ የ ተሰጠበት የ ስራ ዓይነ ት፤  

ሐ) ሌዩ ፈቃደ የ ተሰጠበት ቀን፤   

መ) ሌዩ ፈቃደ የ ሚያበቃበት ቀን፤  እና 

ሠ) ፈቃደን ያጸዯቀው ኃሊፊ ስምና ፊርማ፡ ፡  

3) በባሇስሌጣኑ የ ተሰጠ ሌዩ ፈቃዴ ዴርጅቱ ስራውን በሚያከናውንበት ቦታ በግሌጽ መቀመጥ አሇበት፡ ፡   

7. ሌዩ ፈቃዴን ስሇማዯስ  

1) በዚህ መመሪያ አንቀፅ 6 መሰረት የ ተሰጠ ሌዩ ፈቃዴ በየ ዓመቱ መታዯስ አሇበት፡ ፡  

2) ሌዩ ፈቃዴ የ ሚታዯሰው ፈቃደ የ ተሰጠበት ጊዜ ሇመጠናቀቅ ሁሇት ወር ሲቀረው ጀምሮ ባሇው ጊዜ 

ይሆናሌ፡ ፡  

3) ሌዩ ፈቃዴ የ ሚታዯሰው፡ - 

ሀ) ባሇሌዩ ፈቃደ ጥያቄ ሲያቀርብ፣  

ሇ) በባሇስሌጣኑ የ ሚጠየ ቁ መረጃዎችን ሲያቀርብ፣   

ሐ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ንኡስ አንቀጽ (4) የ ተመሇከተው ሁኔታ ተሟሌቶ ያሇ እንዯሆነ ፤  

እና 

መ) አስፈሊጊውን ክፍያ የ ፈጸመ እንዯሆነ  ነ ው፡ ፡    

4) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (2) መሰረት ያሌታዯሰ ሌዩ ፈቃዴ በዯንብ በተወሰነ ው የ ገ ንዘብ 

መቀጮ የ ሌዩ ፈቃደ ጊዜ ካበቃበት እስከ ሁሇት ወራት ባሇው ጊዜ ውስጥ ሇማሳዯስ ይቻሊሌ፡ ፡  

5) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (4) በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ያሌታዯሰ ሌዩ ፈቃዴ እንዯተሰረዘ 

ይቆጠራሌ፡ ፡  



6) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (4) በተጠቀሰው በቅጣት የ ማሳዯሻ ጊዜ ውስጥ እያሇ ፈቃደ 

ሳይታዯስ ወይም በቅጣት የ ማሳዯሻ ጊዜው በማሇፉ የ ተሰረዘ እንዯሆነ  ሌዩ ፈቃደ የ ተሰጠበትን ስራ 

ማከናወን የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  

7) በንኡስ አንቀጽ (5) መሰረት ሌዩ ፈቃደ የ ተሰረዘበት ሰው በቅጣት ከማሳዯሻ የ መጨረሻው ጊዜ 

ጀምሮ ባሇው አንዴ ዓመት ውስጥ በማንኛውም የ ትምባሆ ንግዴ ስራ ሇመሰማራት አይችሌም፡ ፡     

8. የ ትምባሆ ምርት ይዘት እና ተያያዥ መረጃን ይፋ ማዴረግ 

1) ማንኛውም የ ትምባሆ ምርት አምራች ወይም አስመጪ በትምባሆ ምርት ውስጥ ያለትን ይዘቶች፣  

እያንዲንደን የ ትምባሆ ምርት አይነ ት እና ነ ጠሊ ምርቱን፣  በብራንዴ ግንዴ ውስጥ ስሊለ 

እያንዲንደን የ ብራንዴ ምርቶችን ሇማምረት ጥቅም ሊይ የ ዋለትን ይዘቶች በተመሇከተ በዚህ መመሪያ 

በተቀመጠው ቅጽ 1 መሰረት ሇባሇስሌጣኑ መረጃውን ይፋ ማዴረግ አሇበት፡ ፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) የ ተገ ሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇስሌጣኑ ስሇዴርጅቱ አጠቃሊይ 

መረጃ፣  ስሇትምባሆ ምርቱ ወይም ሌቀቱ፣  የ ሽያጭ መረጃ፣  እና የ ምርቱን ውህዴ፣  ኬሚካሌ፣  ጎ ጂ 

ባህሪያት እና የ ታወቁ ወይም የ ተሇዩ ቅንጣቶች የ ተመሇከቱ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዱያቀርብ ሉያዝ 

ይችሊሌ፡ ፡  

3) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) እና (2) መሰረት የ ሚቀርብ የ ትምባሆ ምርት ይዘት በተሇይም 

የ ምርቱ ውህዴ፣  ጎ ጂ ባህሪያት፣  የ ኒ ኮቲንና ኬሚካልች መጠን ተቀባይነ ት ባሇው በሶስተኛ ወገ ን 

ሊብራቶሪ የ ተረጋገ ጠ መሆን አሇበት፡ ፡  

9. ስሇይዘትና ሌቀት ገ ዯብ 

1) የ ትምባሆ ምርት ይዘት እና ሌቀት ባሇስሌጣኑ ከሚያስቀምጠው መጠን በሊይ መሆን የ ሇበትም፡ ፡  

2) ባሇስሇጣኑ የ ትምባሆ ምርት ይዘትና ሌቀት ገ ዯብ መጠንን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሇፈጻሚዎች በቂ 

የ መሸጋገ ሪያ ጊዜ መስጠት አሇበት፡ ፡   

10. ናሙና ስሇመሰብሰብ እና መፈተሽ 

1) ባሇስሌጣኑ ሇቁጥጥር ዓሊማ ወይም ሌዩ ፈቃዴ ሇመስጠት ዓሊማ አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገ ኘው የ ትኛውንም 

የ ትምባሆ ምርት ናሙና ከማምረቻ ቦታ፣  ከመግቢያ ኬሊ፣  ከመሸጫ ስፍራ፣  ተከማችቶ ካሇበት ቦታ 

ወይም ምርቱ በህጋዊም ሆነ  በህገ -ወጥ መንገ ዴ ከሚገ ኝበት ቦታ እና ሰው ሊይ ሇመውሰዴ 

ይችሊሌ፡ ፡   

2) ባሇስሌጣኑ በንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት የ ሰበሰበውን ናሙና ወይም ሇሌዩ ፈቃዴ የ ቀረበ ናሙና 

ሲኖር የ ትምባሆ ምርቱን በራሱ ወይም ዕውቅና ባሇው የ ሶስተኛ ወገ ን ሊብራቶሪ እንዱፈተሽና 

እንዱሇካ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡ ፡   

3) በምርመራ የ ትምባሆ ምርቱ ወይም ግብዓቱ ከተፈቀዯ ይዘት ውጭ ወይም መጠን በሊይ መሆኑ 

የ ተረጋገ ጠ እንዯሆነ  የ ምርቱ ባሇቤት የ ምርመራውን ወጪ እንዱሸፍን መዯረግ አሇበት፤  ከዚህ ውጭ 

ሊሇሁኔታ የ ሊብራቶሪ ፍተሻ ወጪውን ባሇስሌጣኑ የ ምርቱን ባሇቤት እንዲስፈሊጊነ ቱ ሉጠይቅ 

ይችሊሌ፡ ፡   

11. የ ትምባሆ ምርት ወዯ አገ ር ውስጥ ስሇማስገ ባት 

1)  የ ትምባሆ ምርት ወይም ጥሬ ዕቃን ወዯ አገ ር ውስጥ ማስገ ባት የ ሚችሇው በዚህ መመሪያ መሰረት 

ሌዩ ፈቃዴ ያሇው ሰው ብቻ ነ ው፡ ፡   

2) የ ትምባሆ ምርት ወይም ጥሬ ዕቃ ወዯ አገ ር ውስጥ እንዱገ ባ የ ሚፈቀዯው፡ -   

ሀ) አስመጪው ሌዩ ፈቃደን ሲያቀርብ፣  

ሇ) እንዲግባበነ ቱ በምርቱ ሊይ ተፈጻሚ የ የ ሚሆኑ የ ጤና ማስጠንቀቂያ፣  ገ ሊጭ ጽሑፍ፣  የ ይዘት 

መስፈርቶች እና ላልች በህግ የ ሚጠየ ቁ መስፈርቶችን ያሟሊ ሲሆን፣  

ሐ) የ ምርቱ ስሪት አገ ር፣  የ ምርት መጠን፣  እና ተያያዥ መረጃዎች ተሟሌተው ሲቀርቡ እና  



መ) ምርቱ በዚህ ንኡስ አንቀጽ በፊዯሌ (ሐ) መሰረት በቀረበው ሰነ ዴ መሰረት የ ሆነ  እንዯሆነ  

ነ ው፡ ፡   

3) የ ትምባሆ ምርትን ሇግሌ ፍጆታ ወዯ አገ ር ውስጥ ይዞ መግባት የ ሚፈቀዯው በግምሩክ ኮሚሽን 

በተወሰነ ው መጠን ብቻ ይሆናሌ፡ ፡   

4) ማንኛውም የ ኤላክትሮኒክ ኒ ኮቲን መስጫ መሳሪያ ወይም ላሊ ከሲጋራ ጋር ተመሳሳይ የ ሆነ  

የ ቴክኖልጂ ምርት ሇግሌ ፍጆታ ወዯ አገ ር ውስጥ ይዞ መግባት የ ሚቻሇው አንዴ ፍሬ ብቻ 

ይሆናሌ፡ ፡  ከአንዴ ፍሬ በሊይ የ ሆነ  እንዯሆነ  በአዋጁ አንቀጽ 46 (2) እንዯተዯነ ገ ገ ው 

ሇንግዴ ዓሊማ እንዯሆነ  ተቆጥሮ የ ሚወረስ ይሆናሌ፡ ፡  

5) በአዋጁ አንቀጽ 49 ንኡስ አንቀጽ (5) መሰረት የ ሺሻ ምርትን ሆነ  የ ሺሻ መጠቀሚያ ቁስን 

በማንኛውም መጠን ቢሆን ወዯ አገ ር ውስጥ ይዞ መግባት የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡     

6) የ ዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (3)፣  (4) እና (5) ን በሚቃረን ወዯ አገ ር ውስጥ የ ገ ባ 

ምርት ተወርሶ ይወገ ዲሌ፡ ፡  የ ጥሰቱ ፈጻሚ አግባብ ባሇው ህግ ይቀጣሌ፡ ፡    

12. ህገ -ወጥ የ ትምባሆ ምርትን ስሇመቆጣጠር 

1) ባሇስሌጣኑ በየ ወቅቱ ህጋዊ የ ትምባሆ ምርቶችን ስም ሇተቆጣጣሪ አካሊት ያሳውቃሌ፡ ፡  

2) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 እና 13 መሰረት ሇባሇስሌጣኑ መረጃ ያሌቀረበበትን እና ስሇምርቱ 

የ ንግዴ ስም፣  ብራንዴ፣  ወይም የ ንግዴ ምሌክት እንዱያውቀው ያሌተዯረገ  ምርት ማምረት፣  

ማስመጣት፣  ማከፋፈሌ፣  መሸጥ፣  ማከማቸት፣  ማጓጓዝ ወይም በማናቸውም ሁኔታ ይዞ መገ ኘት 

የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  

3) ባሇስሌጣኑ ህገ -ወጥ ምርቶችን በየ ወቅቱ ሇባሇዴርሻ አካሊት ያሳውቃሌ፤  አስፈሊጊውን አስተዲዯራዊ 

እርምጃ ይወስዲሌ፤  እንዲግባብነ ቱም የ ሚመሇከተው አካሌ የ አስተዲዯራዊ እርምጃ እንዱወስዴ እና 

በወንጀሌ ተጠያቂ እንዱያዯርግ ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡ ፡   

4) ባሇስሌጣኑ አግባብነ ት ካሇው አካሌ ጋር በመሆን ህጋዊ የ ትምባሆ ምርት ከህገ -ወጥ ምርት መሇየ ት 

የ ሚቻሌበትን በቴክኖልጂ የ ተዯገ ፈ ስርዓት ይዘረጋሌ፡ ፡   

13. ስሇትምባሆ ምርት ማሳወቅና ሇውጥ 

1) ማንኛውም የ ትምባሆ አምራች ወይም አስመጪ የ ሚያመርተውን ወይም የ ሚያስመጣውን ምርት ይዘት፣  

ስምና የ ንግዴ ምሌክት ሇባሇስሌጣኑ ማሳወቅ አሇበት፡ ፡  

2) ሌዩ ፈቃዴ ተሰጥቶት ያሇ ሰው ያሳወቀውን የ ትምባሆ ምርት የ ንግዴ ስም፣  የ ንግዴ ምሌክት፣  

ይዘት፣  ቅርጽ፣  ማሸጊያ ወይም ማንኛውም የ ተፈቀዯ መረጃ ሊይ ሇውጥ ከማዴረጉ በፊት ሇባሇስሌጣኑ 

ማሳወቅና ማስፈቀዴ አሇበት፡ ፡  

3) ሌዩ ፈቃዴ የ ተሰጠው ሰው በአዱስ መሇያ የ ትምባሆ ምርት ከማምረቱ ወይም ከማስመጣቱ በፊት 

ሇባሇስሌጣኑ ማሳወቅና ማስፈቀዴ አሇበት፡ ፡  

4) በዚህ አንቀጽ መሰረት ሇውጥ ሇማዴረግ የ ቀረበ ጥያቄን ባሇስሌጣኑ ሇውጡ በህግ የ ተቀመጡ 

መስፈርቶችን የ ማይጻረር መሆኑን በመመዝን የ ሚወስን ይሆናሌ፡ ፡    

ክፍሌ ሦስት 

ትምባሆን እና የ ትምባሆ ኢንደስትሪ ማስተዋወቅ፣  ፕሮሞሽን እና ስፖንሰር ማዴረግ 

14. ትምባሆን ማስተዋወቅና ፕሮሞት ማዴረግ 

1) በአዋጁ አንቀጽ 61 ትምባሆን በቀጥታም ሆነ  በተዘዋዋሪ መንገ ዴ ማስተዋወቅ ክሌከሊ የ ሚከተለትን 

ያካትታሌ፡ ፡   



ሀ) በዴምፅ ፣  በምስሌ ወይም በተንቀሳቃሽ ምስሌ የ ግንኙነ ት መንገ ድች፣  በህትመት፣  በስዕሌ ወይም 

መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ በሚችሌ ማንኛውም መንገ ዴ ትምባሆን፣  ስሇትምባሆ ወይም የ ትምባሆ 

ኢንደስትሪ ጽሑፍ ወይም ከትምባሆ ጋር ተያያዥ የ ሆነ  ጉዲይን ማሳየ ት፣  መግሇጽ ወይም 

መጠቆም፤  

ሇ) በቴላቪዥን፣  በሬዴዮ፣  በስሌክ፣  በማህበራዊ ትስስር ገ ጽ፣  በኢንተርኔ ት ወይም በመሰሌ 

የ ግንኙነ ት ዘዳ ትምባሆን፣  የ ትምባሆ ኢንደስትሪ ወይም ተያያዥ የ ሆነ  ጉዲይን ማሳየ ት፣  

መግሇጽ ወይም መጠቆም፤  

ሐ) የ ትምባሆ ምርትን ወይም የ ትምባሆ ምሌክትን ወይም ስዕሌን ወይም ፎቶ ወይም ማናኛውም 

የ ትምባሆ ምርት ወይም የ ትምባሆ ኢንደትሪ ገ ሊጭ ሁኔታ በችርቻሮ መሸጫ ቦታ፣  ሇህዝብ ክፍት 

በሆነ  ቦታ ወይም ስራ ቦታ ወይም በአገ ሌግልት መስጫ ማስቀመጥ ወይም ማሳየ ት፤   

መ) የ ዋጋ ቅናሽ እንዲሇ መግሇጽ፤  

ሠ) የ ትምባሆ ምርት የ ብራንዴ ስም፣  መሇያ፣  የ ንግዴ ምሌክት፣  የ ዴርጅት አርማ፣  የ ንግዴ መሇያ 

ወይም ላሊ ተመሳሳይ መሇያን የ ትምባሆ ምርት ካሌሆኑ ላልች ምርቶች ወይም አገ ሌግልቶች ጋር 

ማያያዝ ወይም ትምባሆ ነ ክ ያሌሆኑ ምርቶችን ወይም አገ ሌግልቶችን በተመሳሳይ መንገ ዴ 

ከትምባሆ ምርት ወይም የ ትምባሆ ኢንደስትሪ ጋር ቁርኝት ወይም ተያያነ ት እንዲሊቸው 
መግሇጽ ወይም ማሳየ ት፡ ፡  

2)  በአዋጁ አንቀጽ 61 ትምባሆን በቀጥታም ሆነ  በተዘዋዋሪ መንገ ዴ ፕሮሞት ማዴረግ ክሌከሊ 

የ ሚከተለትን ያካትታሌ፡ ፡    

ሀ) የ ትምባሆ ምርትን ወይም የ ትምባሆ ኢንደስትሪ ስም ወይም ትምባሆ የ ተመሇከተ መሌዕክት፣  

ፎቶ፣  ስዕሌ፣  መግሇጫ ወይም መሰሌ ጉዲይ የ ያዘ እንዯቁሌፍ መያ፣  ቲሸርት፣  ኮፍያ፣  
ዣንጥሊ፣  መሇኮሻ ወይም ላሊ ማንኛውም ቁስ ከትምባሆ ጋር ወይም ሇብቻው ሇሰው መስጠት፤  

ሇ) የ ዴርጅቱን አርማ ወይም የ ትምባሆ ምሌክት ያሇው ወይም የ ዴርጅቱ መሇያ ወይም የ ትምባሆ 

ምሌክት ቢኖረውም ባይኖረውም በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ከትምባሆ ጋር ግንኙነ ት ባሇው ሁኔታ 

ያሇን ቁስ ማቅረብ ወይም ማሰራጨት፤   

ሐ) የ ገ ንዘብ ወይም የ ቁስ ስጦታ መስጠት ወይም ማቅረብ፤  

መ) ናሙናን ጨምሮ የ ትምባሆ ምርትን በነ ጻ ማቅረብ፤  

ሠ) የ ትምባሆ ምርቶችን ሇገ ዛ ላልች እቃዎችን የ ሚገ ዛበትን ነ ፃ  ኩፖን መስጠትን ጨምሮ ላልች 

ተመሳሳይ የ ምርቃት አይነ ት ተግባሮችን መፈፀም፤  

ረ) የ ትምባሆ ምርት፣  ዴርጀት ወይም ምርቱን ሉያስተዋውቁ የ ሚችለ ቁሶች የ ተመሇከተ መረጃን 

ማስተሊሇፍን ጨምሮ ትምባሆን ወይም ዴርጅቱን በተመሇከተ ቀጥታ ግሇሰቦች ሊይ በማነ ጣጠር 

ወይም በአጠቃሊይ ሇማህበረሰቡ ወይም ሇተወሰኑ የ ማህበረሰብ አባሊት መሌዕክት ወይም ዯብዲቤ 

መሊክ፤   

ሰ) የ ትምባሆ ምርትን፣  ዴርጅትን ወይም ተጠቃሚነ ትን ፕሮሞት በሚያዯርግ መንገ ዴ የ ሸማቾች ቅኝት 

ወይም የ ገ በያ ጥናት ማካሄዴ  ወይም ተመሳሳይ አይነ ት ስሌት መጠቀም፡ ፡  

3) ህገ -ወጥ የ ትምባሆ ምርት መከሊከሌ ወይም ላሊ ህጋዊ ጉዲይን በማስታከክ የ ትምባሆ ምርትን ወይም 

የ ትምባሆ ኢንደትሪን ማስተዋወቅ ወይም ፕሮሞት ማዴረግ የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  

4) የ ተወሰነ  የ ትምባሆ መጠን ያሇውን ምርት ሇሸጠ ማንኛውም ሰው ሽሌማት መስጠትን ጨምሮ የ ሽያጭ 

ማበረታቻ ፕሮግራሞችን ሇማስፈጸም ሽያጭን በሚያበረታታ መንገ ዴ ሇቸርቻሪዎች የ ሚዯረግ ክፍያ 

ወይም ላሊ ዓይነ ት ዴጋፍ ማዴረግ የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡   



5) የ ትምባሆ ምርት ማስታወቂያ በማሰረጨት የ ተሳተፈ ሰው መረጃውን በሚቆጣጠርበት ሁኔታ ሊይ ካሇ 

የ ተከሇከሇውን ስርጭት የ ማስነ ሳት ወይም እንዯአግባቡ መረጃው ወይም ስርጭቱ ተዯራሽ እንዲይሆን 

ተገ ቢ የ ሆነ  እርምጃ መውሰዴ አሇበት፡ ፡  

15. ስሇተፈቀደ የ ንግዴ መረጃዎች 

1) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 14 የ ተመሇከተው ክሌከሊ ቢኖርም የ ሚከተለት መረጃዎች የ ተፈቀደ ናቸው፡ ፡  

ሀ) አግባብ ባሇው ህግ መስፈርት እና ወሰን መሰረት የ ትንባሆ ምርት የ ንግዴ ምሌክት፣  ብራንዴ 

ስም፣  ምርት ስም እና የ አምራች ስምን በትንባሆ ምርት ማሸጊያና ገ ሊጭ ጽሑፍ ሊይ ማሳየ ት፤  

ሇ) በትንባሆ አምራች፣  አስመጪ፣  አከፋፋይ፣  ሻጭ ወይም እነ ዚህን በሚወክሌ ላሊ ሰው የ ተዯረገ  

ምንም አይነ ት የ ገ ንዘብ ወይም የ አይነ ት ክፍያ ሳይኖር በመገ ናኛ ብዙሀን ሊይ የ ትምባሆ ምርትን 

ወይም ትምባሆን መጠቀም በተመሇከተ በአጋጣሚ፣  ወይም በታሪካዊ እውነ ታ ወይም ምክንያታዊ በሆነ  

የ ጋዜጠኝነ ት ወይም የ ስነ -ጥበብ ስራ ሊይ ወይም ትምህርታዊ ሇሆነ  አሊማ የ ሚዯረግ ገ ሇጻ፤  

ሐ) በትንባሆ አምራች፣  አስመጪ፣  ጅምሊ አከፋፋይ፣  ሻጭ ወይም እነ ዚህን በሚወክሌ ላሊ ሰው 

የ ተዯረገ  ምንም አይነ ት የ ገ ንዘብ ወይም የ አይነ ት ክፍያ ሳይኖር የ ትምባሆ ምርትን ወይም 

ትምባሆን መጠቀም በሚመሇከት እውነ ተኛ የ ፖሇቲካ፣  ማህበራዊ፣  ወይም ሳይናሳዊ አስተያየ ት፤  

መ) ሇንግዴ ስራ አስተዲዯር ወይም የ ኮርፖሬሽን ሪፖርት ማዴረግ የ ሚገ ባ እንዯ የ አካባቢ ጥበቃ፣  

የ አሰሪና ሰራተኛ ጉዲዮችን እና መሰሌ በህግ የ ሚጠበቁ ጉዲዮችን ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

በትንባሆ ኢንደስትሪ የ ሚሰራጭ መረጃ ወይም ሪፖርት፤  

ሠ) የ ንግዴ ውሳኔ ሇመወሰን ሇማስቻሌ ዓሊማ ሇትምባሆ ነ ጋዳ የ ሚሰጥ መረጃ፤  

ረ) በትምባሆ ኢንደስትሪው የ ሚዘጋጅና ተዯራሽነ ቱ ሇትምባሆ ኢንደስትሪው ሰራተኞች፣  

ኮንትራክተሮች፣  አቅራቢዎች እና ሇላልች የ ትምባሆ ንግዴ አጋሮቹ ብቻ የ ሆነ  የ ዜና መጽሔት፡ ፡  

በዚህ አግባብ የ ሚዘጋጅ የ ዜና መጽሔት ሇእነ ዚህ አካሊት ሇግሌ መጠቀሚያነ ት ከሚሆን መጠን 

በሊይ መስጠት፣  እንዱሁም ሇላልች ሰዎች ተዯራሽ እንዱሆን ማዴረግ የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡   

2) በንኡስ አንቀጽ (1) ፊዯሌ (ረ) መሰረት በትምባሆ ኢንደስትሪ  የ ሚዘጋጅ የ ዜና መጽሔት እና 

በገ ዢዎቻቸው፣  ንግዴ አጋሮች፣  በሰራተኞች ወይም ሸሪኮች መካከሌ የ ሚኖር የ ንግዴ ግንኙነ ት 

ስሇትምባሆ ምርቱ፣  ስሇባህሪው፣  ስሇመገ ኛ እና ዋጋው፣  ስሇምርቱ ምስሌ፣  ምርቱ ስሇተሰራበት 

አካሌ እና ስሇአስተሻሸጉ ትክክሇኛውን ወይም እውነ ተኛውን መረጃ ከመግሇጽ በስተቀር ማንኛውንም 

አይነ ት መረጃ መግሇፅ የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  

3) በንኡስ አንቀጽ (1) ፊዯሌ (ሐ) መሰረት ገ ሇጻ ሲዯረግ ወይም ሲተሊሇፍ ትምባሆ መጠቀም ጤናን 

እንዯሚጎ ዲ ወይም ላሊ ተመሳሳይ መሌእክት ከፕሮግራሙ በፊት መገ ሇጽ አሇበት፡ ፡  

 

ክፍሌ አራት 

ሇትምባሆ ጭስ ከመጋሇጥ ስሇመጠበቅ እና ስሇትምባሆ ምርት ሽያጭ 

16. ከትምባሆ ጭስ ነ ጻ ስሇማዴረግ 

1) ባሇስሌጣኑ በአዋጁ አንቀጽ 48 መሰረት ትምባሆ ማጨስ እና መጠቀም የ ተከሇከሇባቸውን ቦታዎችና 

አገ ሌግልቶች እንዲስፈሊጊነ ቱ ከክሌሌ ጤና ተቆጣጣሪ አካሊት ጋር ተፈጻሚ መሆኑን ይከታተሊሌ፤  

እንዲስፈሊጊነ ቱም ሇክሌልች ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡ ፡   

2) በአዋጁ መሰረት ከትምባሆ ጭስ ነ ጻ መሆን የ ሚገ ባው ተቋም ግዳታውን ያሌተወጣ እንዯሆነ ፤  

ባሇስሌጣኑ በራሱ የ ሚወስዲቸው እርምጃዎች ሲኖሩ መውሰደ እንዯተጠበቀ ሆኖ፤  ዴርጅቱን የ ሚቆጣጠረው 

አካሌ ተገ ቢውን እርምጃ እንዱወስዴበት አስፈሊጊውን መረጃ ይሰጣሌ፡ ፡   

3) ማንኛውም ሰው ትምባሆ ማጨስ ወይም መጠቀም በተከሇከሇባቸው ስፍራዎች፣  ተቋማትና አገ ሌግልት መስጫ 

ሇትምባሆ ማጨሻ ወይም መጠቀሚያ ቦታ ከሌል ማዘጋጀት የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  



17. ከትምባሆ ጭስ ነ ጻ የ ማዴረግ ኃሊፊነ ት እና የ ቁጥጥር ተግባር  

1) በአዋጁ አንቀጽ 50 ከትምባሆ ነ ጻ የ ማዴረግ ኃሊፊነ ት ያሇበት ሰው፡ -       
ሀ) በአዋጁ አንቀጽ 48 ንኡስ አንቀጽ (1) ትምባሆ ማጨስ ወይም መጠቀም በተከሇከሇበት ከበር 

መሌስ ባሇ ሇህዝብ ክፍት የ ሆነ  ቦታ እና ስራ ቦታ ወይም መጓጓዣ ማንኛውም ሰው እንዲይጠቀም 

ሇመከሌከሌ ትምባሆ ማጨስ ወይም መጠቀም የ ተከሇከሇ መሆኑን የ ሚገ ሌጽ በጉሌህ የ ሚታይ ማሳሰቢያ 

ከነ ባሇቀሇም ምሌክት በግሌጽ በሚታይ ቦታ መሇጠፍ እና ሰዎች ይህን ክሌከሊ በመተሊሇፍ ሉጠቀሙ 

ሲሞክሩ ማስቆም አሇበት፤  

ሇ) በአዋጁ አንቀጽ 48 ንኡስ አንቀጽ (2) ትምባሆ ማጨስ ወይም መጠቀም በተከሇከሇበት ሇህዝብ 

ክፍት በሆነ  ቦታ ወይም ስራ ቦታ አስር ሜትር ዙሪያ ውስጥ ባሇመግቢያ በር፣  መስኮት፣  ወይም 

አየ ር ወዯ ውስጥ ሉያስገ ባ በሚችሌ ላሊ ቦታ ትምባሆ ማጨስ ወይም መጠቀም የ ተከሇከሇ መሆኑን 

የ ሚገ ሌጽ በጉሌህ የ ሚታይ ማሳሰቢያ ከነ ባሇቀሇም ምሌክት በእነ ዚህ ቦታ በግሌጽ በሚታይ ሁኔታ 

መሇጠፍ እና ይህን በመተሊሇፍ ሇመጠቀም ሚሞክር ሰው ማስቆም አሇበት፤  

ሐ) በአዋጁ አንቀጽ 48 ንኡስ አንቀጽ (3) ትምባሆ ማጨስ ወይም መጠቀም በተከሇከሇባቸው ቦታዎች 

አስፈሊጊ በሆኑ ከበር መሌስ ቦታዎች፣  ቅጥር ግቢ ውስጥና ቅጥር ግቢ መግቢያ አከባቢ ትምባሆ 

ማጨስ ወይም መጠቀም የ ተከሇከሇ መሆኑን የ ሚገ ሌጽ በጉሌህ የ ሚታይ ማሳሰቢያ ከነ ባሇቀሇም 

ምሌክት በግሌጽ በሚታይ ቦታ መሇጠፍ እና ይህን በመተሊሇፍ ሇመጠቀም ሚሞክር ሰው ማስቆም 

አሇበት፤  

መ) ትምባሆ ማጨስ ወይም መጠቀም በተከሇከሇበት ቦታ የ እንግዲ ማረፊያ አገ ሌግልት የ ሚሰጥ እንዯሆነ  

በክፍለ ውስጥ ትምባሆ ማጨስ ወይም መጠቀም የ ተከሇከሇ መሆኑን የ ሚገ ሌጽ ጽሑፍ ተጠቃሚው 

ሉያየ ው በሚችሌ ቦታ መሇጠፍ እና ይህን በመተሊሇፍ ሇመጠቀም ሚሞክር ሰው ሲኖር ማስቆም 

አሇበት፡ ፡     

ሠ) ከፊዯሌ (ሀ) እስከ (መ) በተመሇከቱት ሁኔታ ሇማስቆም ሲሞክር ፈቃዯኛ ያሌሆነ  ሰው ቢኖር፣  

ኃሊፊነ ት ያሇበት ሰው ማጨስ በህግ የ ተከሇከሇና ተቋሙም ሆነ  ተጠቃሚው በህግ እንዯሚጠየ ቅ 

በመግሇጽ አገ ሌግልቱን ማቋረጥና ቦታውን ሇቆ እንዱወጣ ማዴረግ አሇበት፤  

ረ) የ ማስቆም ኃሊፊነ ት ያሇበት ሰው በፊዯሌ (መ) መሰረት አገ ሌግልቱን አቋርጦ እና ቦታውን ሇቆ 

እንዱሄዴ ጠይቆ ተጠቃሚው ፈቃዯኛ ያሌሆነ ሇት እንዯሆነ  ሇባሇስሌጣኑ፣  ሇማንኛውም ጤና ተቆጣጣሪ 

አካሌ ወይም ሇፖሉስ ማሳወቅ አሇበት፤  

ሰ) የ ሲጋራ መተርኮሻ፣  አሽትሬይ  ወይም ትምባሆ ሇመጠቀም ወይም ተያያዥ አገ ሌግልት የ ሚሰጥ ምንም 

ዓይነ ት ቁስ እንዲይኖር ማዴረግ አሇበት፤    

ሸ) በተቋሙ ወይም በአገ ሌግልቱ የ ትምባሆ ማስታወቂያ፣ ፕሮሞሽን ወይም ሽያጭ እንዲይከናወን 

መከሊከሌና እና ማስታወቂያ ወይም ፕሮሞሽን ሉሆኑ ሚችለ ማናቸውም ጉዲዮችን ማስወገ ዴ 

አሇበት፡ ፡  

2) የ ባሇስሌጣኑ ኢንስፔክተር ወይም ኃሊፊነ ት ያሇበት የ ጤና ተቆጣጣሪ በአዋጁ አንቀጽ 50 ኃሊፊነ ት 
ያሇበት ሰው ኃሊፊነ ቱን በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት እየ ተወጣ መሆኑን ማረጋገ ጥ 

አሇበት፡ ፡  በተሇይም በአዋጁ አንቀጽ 48 የ ተጠቀሱት ቦታዎችና አገ ሌግልቶች ማጨስ ክሌክሌ ነ ው 

ማሳሰቢያ ያሊቸው መሆኑን፣  የ ትምባሆ ሽያጭ የ ላሇ መሆኑን፣  ከትምባሆ ምርት ወይም ኢንደስትሪ 

ማስታወቂያ ወይም ፕሮሞሽን ነ ጻ መሆናቸውን፣  ከሲጋራ መሇኮሻ፣  አሽትሬ፣  ወይም መሰሌ ቁስ ነ ጻ 

መሆናቸውን፣  ከትምባሆ ሽታ ነ ጻ መሆናቸውን እና መሰሌ የ ትምባሆ ቁጥጥር ስራዎችን ያረጋግጣሌ፡ ፡  

3) ሇዚህ አንቀጽ አፈጻጸም “ከበር መሌስ” ማሇት የ ተሰራበት ቁሳቁስ ዓይነ ት እና መዋቅሩ ቋሚ ወይም 
ጊዜያዊ መሆኑ ሳይወስነ ው ማንኛውም በጣሪያ የ ተሸፈነ  እና አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆነ  

ግዴግዲ ወይም መከሇያ የ ተከሇሇ ስፍራ ሲሆን በረንዲን ጨምራሌ፤  



4) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) ፊዯሌ (ሇ) የ ተመሇከተው አስር ሜትር ዙሪያ የ ሚሇካው ከበር 
መሌስ ጠርዝ ጀምሮ ወዯ ከበር ውጭ ይሆናሌ፡ ፡   

18. ስሇትምባሆ ምርት ሽያጭ  

1) በአዋጁ አንቀጽ 49 (1) መሰረት ዕዴሜው 21 ዓመት ሊሌሞሊው ሰው መሸጥ ወይም እንዱሸጥ 

ማዴረግ ክሌከሊ ተግባራዊ የ ሚሆነ ው የ ገ ዢውን ወይም የ ሻጭን ዕዴሜ በአካሊዊ ሁኔታ ወይም 

በመታወቂያ በማረጋገ ጥ ይሆናሌ፡ ፡   

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት ዕዴሜን በአካሊዊ ሁኔታ መሇየ ት የ ሚቻሇው ማንኛውም 

መዯበኛ ሰው የ ትምባሆ ሻጩን ወይም ገ ዢውን አካሊዊ ሁኔታ በማየ ት በማያጠራጥር ሁኔታ ዕዴሜው 

21 ዓመት የ ሞሊው መሆኑን ሇመገ መት የ ሚቻሌ ሲሆን ነ ው፡ ፡  

3) በአካሊዊ ሁኔታ በማያጠራጥር ሁኔታ ዕዴሜውን ሇመሇየ ት አስቸጋሪ ከሆነ ፤  ዕዴሜው መታወቂያውን 

በማየ ት መረጋገ ጥ አሇበት፡ ፡   

19.  ስሇትምባሆ ምርት ማሸጊያ እና ምርት ቅርጽ ሇውጥ 

የ ትምባሆ ምርት ተቀዲሚ ማሸጊያ ባሇስሌጣኑ በየ ወቅቱ የ ሚወጣውን የ ጽሑፍና የ ምስሌ የ ጤና ማስጠንቀቂያ 

የ ያዘ ሆኖ፡ - 

1) በአንዴ የ መሇያ ስም ወይም ምሌክት (ብራንዴ) የ ተሇያዩ ቀሇሞች ወይም ስሞች ወይም ቅርጽ 

በመጠቀም የ ትምባሆ ምርት ማምረት፣  ማስመጣት፣  ማከፋፍሌ ወይም መሸጥ የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡   

2) የ ዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም በባሇስሌጣኑ ፈቃዴ በአንዴ መሇያ ወይም 

ብራንዴ የ ተሇያዩ ቀሇሞችን ሇመጠቀም ይቻሊሌ፡ ፡  የ ተሇያዩ ቀሇሞችን መጠቀሙ የ አዋጁን አንቀጽ 

57 ንኡስ አንቀጽ (1)፣  (2) እና አንቀጽ 61 ንኡስ አንቀጽ (1) ዓሊማ የ ሚጻረር ዓይነ ት 

እንዯሆነ  ባሇስሌጣኑ መፍቀዴ የ ሇበትም፡ ፡  በዚህ ንኡስ አንቀጽ መሰረት ፈቃዴ ተሰጥቶት ቀሇሞቹ 

ጥቅም ሊይ ውሇው በሂዯት እነ ዚህን የ አዋጁን ዴንጋጌዎች ዓሊማ የ ሚቃረን ሁኔታ የ ተፈጠረ 

እንዯሆነ  ባሇስሌጣኑ ፈቃደን የ ሚሰረዝና መጠቀም የ ሚከሇከሌ ይሆናሌ፡ ፡   

3) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (2) መሰረት ቀሇሞችን ሇመጠቀም የ ሚፈሌግ ሰው በቅዴሚያ 

ሇባሇስሌጣኑ የ ምርቱን ትክክሇኛ ናሙና ማቅረብና ማስፈቀዴ አሇበት፡ ፡   

4) ማንኛውም ሰው የ ትምባሆ ምርት የ ማሸጊያ ወይም የ ምርቱን አካሊዊ ቅርጽ ሇመቀየ ር በቅዴሚያ 

ሇባሇስሌጣኑ ትክክሇኛ ናሙና ማቅረብና ማስፈቀዴ አሇበት፡ ፡  ባሇስሌጣኑ ጥያቄውን ሲመዝን ሇውጡ 

የ ትምባሆ ምርቱን ሳቢ በማዴረግ እና ተጠቃሚነ ት በማበረታታ የ ሚኖረውን ተጽኖ ከግምት ውስጥ 

በማስገ ባት ይሆናሌ፡ ፡    

5) ባሇስሌጣኑ በዚህ አንቀጽ መሰረት ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች በተገ ቢው ጊዜ ውስጥ ምሊሽ መስጠት 

አሇበት፡ ፡  

20. የ ትምባሆ ኢንደስትሪ ጣሌቃ ገ ብነ ትን ስሇመከሊከሌ 

1) በመንግስት እና በትምባሆ ኢንደስትሪ መካከሌ የ ሚዯረግ ማንኛውም ግንኙነ ት በጽሑፍ ሆኖ በህግ 

የ ተቀመጡ ገ ዯቦችንና ክሌከሊዎችን ባከበረ ሁኔታ መሆን አሇበት፡ ፡   

2) በተፈቀዯ ሁኔታ ቢሆንም በመንግስት እና በትምባሆ ኢንደስትሪ መካከሌ የ ሚዯረግ ማንኛውም 

ግንኙነ ት በማንኛውም መንገ ዴ ትምባሆን ወይም የ ትምባሆ ኢንደስትሪን የ ሚያስተዋውቅ፣  ወይም 

ፕሮሞት የ ሚያዯርግ ወይም ተጠቃሚነ ት የ ሚያበረታታ መሆን የ ሇበትም፡ ፡     

3) በህግ እንዲይገ ሇጹ የ ተከሇከለ ጉዲዮች እንዯተጠበቁ ሆኖ በመንግስት እና በትምባሆ ኢንደስትሪ 

መካከሌ የ ሚዯረግ ማንኛውም ግንኙነ ት ሇማንኛውም ዜጋ ክፍት መሆን አሇበት፡ ፡  ባሇስሌጣኑ ወይም 

ማንኛውም ሰው የ እነ ዚህ ግንኙነ ቶች ቅጂ ሲጠይቅ መሰጠት አሇበት፡ ፡    

4) የ ብሔራዊ የ ትምባሆ ቁጥጥር ጥምረት አባሊት ተቋማቸው ከትምባሆ ኢንደስትሪ ጋር ስሇሚያዯርጉት 

ግንኙነ ት የ ሚያውቁትን መረጃ ሇባሇስሌጣኑ የ ማቅረብ ኃሊፊነ ት አሇባቸው፡ ፡  



5) ባሇስሌጣኑ የ ህግ ጥበቃ ያሊቸው የ ንግዴ መረጃዎች እንዯተጠበቁ ሆነ ው የ ትምባሆ ኢንደስትሪ 

እንቅስቃሴን እንዱሁም ጣሌቃ ገ ብነ ት በተመሇከተ አስፈሊጊ መረጃዎችን እንዯአግባቡ ሇህብረተሰቡ 

ይፋ ያዯርጋሌ፡ ፡   

6) በህግ ከሚጠየ ቁ ክፍያዎች በስተቀር በትምባሆ ኢንደስትሪ ሇመንግስት የ ሚዯረግ ማንኛውም የ ገ ንዘብ 

ወይም የ ዓይነ ት ስጦታ የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  

7) የ ትምባሆ ኢንደስትሪ በማንኛውም መንገ ዴ የ ማህበራዊ ኃሊፊነ ት ሇመወጣት የ ገ ንዘብ ወይም የ ዓይነ ት 

አስተዋጽዎ ማዴረግ፤  ሇኩነ ት፣  ስብሰባ፣  ስሌጠና፣  ወይም መሰሌ ዝግጅት እንዱካሄዴ የ ገ ንዘብ 

ወይም የ ዓይነ ት ዴጋፍ ማዴረግ ወይም ባሇሙያ መመዯብ በአዋጁ አንቀጽ 51 ንኡስ አንቀጽ (5) 

መሰረት የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  

21. የ ጥቅም ግጭትን ስሇመከሊከሌ 

1) የ መንግስት ሰራተኛ ሆኖ በትምባሆ የ ንግዴ ስራ ውስጥ በቀጥታም ሆነ  በተዘዋዋሪ የ ሚሳተፍ ማንኛውም 

ሰው በማንኛውም ዓይነ ት የ ትምባሆ ቁጥጥር ተግባር ውስጥ ሇመሳተፍ አይችሌም፡ ፡  

2) ማንኛውም የ መንግስት ሰራተኛ በቀጥታም ሆነ  በተዘዋዋሪ የ ትምባሆ ኢንደስትሪ የ ዯገ ፈው የ ጥናት ስራ 

ውስጥ ጥናቱን ሇማከናወን ወይም ሇመገ ምገ ም ሇመሳተፍ አይችሌም፡ ፡   

3) የ መንግስት ሠራተኛ በዚህ አንቀጽ የ ተመሇከቱ ዴንጋጌዎች ጥሰት የ ፈጸመ እንዯሆነ  የ ሚመሇከተው 

ተቋም እና የ ፍትህ ተቋም አግባብነ ት ያሇውን እርምጃ እንዱወስዴ ባሇስሌጣኑ እና የ ክሌሌ ጤና 

ተቆጣጣሪ አስፈሊጊውን ዴጋፍ ያዯርጋለ፡ ፡    

22. ሪፖርት ስሇማቅረብ 

1) ማንኛውም የ ትምባሆ ኢንደስትሪ በየ ዓመቱ ሇባሇስሌጣኑ የ ስራ እንቅስቃሴውን የ ተመሇከተ ሪፖርት 

ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት የ ሚቀርብ ሪፖርት ሌዩ ፈቃዴ የ ተሰጠበትን የ ስራ 

ዓይነ ት መሰረት በማዴረግ፡ - 

ሀ) በሪፖርት ዓመቱ የ ተመረተ ምርት መጠን በጥቅሌ፣  

ሇ) በሪፖርት ዓመቱ የ ተመረት ምርት መጠን በብራንዴና በዓይነ ት ሇይቶ፣  

ሐ) በሪፖርት ዓመቱ ከውጪ ወዯ አገ ር ውስጥ የ ገ ባ ምርት ጠቅሊሊ መጠኑን በብራንዴና በዓይነ ት 

ሇይቶ፣  

መ) በሪፖርት ዓመቱ ወዯ ውጭ አገ ር የ ተሊከ ጠቅሊሊ መጠን በብራንዴና በዓይነ ት ሇይቶ፣  

ሠ) በሪፖርት ዓመቱ ከውጭ ወዯ አገ ር ውስጥ የ ገ ባ፣  እና ከአገ ር ውስጥ የ ተገ ኘ ጥሬ ዕቃ፣ ጥቅም 

ሊይ የ ዋሇና ጥቅም ሊይ ያሌዋሇው የ ጥሬ ዕቃ ዓይነ ትና መጠን፣  

ረ) በሪፖርት ዓመቱ ከአምራች ወይም አስመጪ ዴርጅቱ ምርት ወይም ጥሬ ዕቃ በጅምሊ የ ተረከቡ 

አከፋፋዮችና እያንዲንደ አከፋፋይ ከዴርጅቱ የ ወሰዯው መጠን፣  

ሰ) ዴርጅቱ ሪፖርቱን በሚያቀርብበት ወቅት ያሇው የ ክምችት መጠን፣  

ሸ) አምራቹ ወይም አስመጪው ወይም ሊኪው ምርቱ ሲሸጥበት የ ነ በረው ዋጋ በምርት ዓይነ ት እና 

ብራንዴ እና 

ቀ) ጅምሊ አከፋፋይ ሲሆን ከአምራች እና አስመጪ የ ተረከበው መጠንና መሸጫ ዋጋ በምርት ዓይነ ት 

እና ብራንዴ፤   

የ ያዘ መሆን አሇበት፡ ፡  

3) በዚህ አንቀጽ መሰረት የ ሚዯረግ ሪፖርት በኢትዮጵያ በጀት ዓመት መዝጊያ ከሰኔ 15-30 ባሇው 

ጊዜ ውስጥ ሇባሇስሌጣኑ መቅረብ አሇበት፡ ፡   

ክፍሌ አምስት 

የ አስተዲዯራዊ እርምጃ ስርዓት  



23. ጠቅሊሊ  

1) በዚህ መመሪያ የ ተካተቱ ክሌከሊዎች በአዋጁ አንቀጽ 62 (7) የ ሚታዩና አስተዲዯራዊ እርምጃ 

አወሳሰደም በአዋጁ አንቀጽ 65፣  በዚህ መመሪያ እና አግባብነ ት ባሊቸው ላልች ህጎ ች መሰረት 

የ ሚፈጸም ይሆናሌ፡ ፡     

2) አስተዲዯራዊ እርምጃ የ ሚወሰዯው የ ጥፋቱን ክብዯት፣  የ አፈጻጸሙን ሁኔታ እና ያዯረሰውን ወይም 

ሉያዯርስ ይችሌ የ ነ በረውን የ ጉዲት መጠን በማገ ናዘብ ይሆናሌ፡ ፡   

24. ስሇአስተዲዯራዊ እርምጃ   

1) በአዋጁ፣  በዯንቡ ወይም በዚህ መመሪያ የ ተመሇከተ ክሌከሊ ወይም ግዳታ ሆኖ ዴርጊቱ በማንኛውም 

ህግ ወንጀሌ ሆኖ ያሌተዯነ ገ ገ  እንዯሆነ  ክሌከሊውን በተሊሇፈው ሰው ሊይ የ ሚወሰዴው አስተዲዯራዊ 

እርምጃ፡ - 

ሀ) ሇመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን የ ጽሑፍ ማስጠንቀቂያ፣  

ሇ) ሇሁሇተኛ ጊዜ ሲሆን የ ጽሑፍ ማስጠንቀቂያና በዯንብ የ ሚወሰን መቀጮ፣  

ሐ) ሇሶስተኛ ጊዜ ሲሆን ሌዩ ፈቃደን እስከ አንዴ ዓመት ሇሚሆን ጊዜ ማገ ዴ፤  

መ) ሇአራተኛ ጊዜ ሲሆን ሌዩ ፈቃደን መሰረዝ ይሆናሌ፡ ፡   

2) ጥሰቱ በአዋጁ፣  በዯንቡ ወይም በዚህ መመሪያ የ ተመሇከተ ክሌከሊ ወይም ግዳታ ሆኖ ዴርጊቱ 

በወንጀሌ የ ሚያስቀጣ እና ቅጣቱ ቀሊሌ እስራት እንዯሆነ  ሌዩ ፈቃደ እስከ አንዴ ዓመት ሇሚዯርስ 

ጊዜ ይታገ ዲሌ፡ ፡  

3) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (2) መሰረት ሌዩ ፈቃደ ታግድበት የ ነ በረ ሰው፤  በዚህ አንቀጽ 

ንኡስ አንቀጽ (1) የ ተመሇከተውን ዴርጊት የ ፈጸመ እንዯሆነ  ሌዩ ፈቃደ እስከ ሁሇት ዓመት 

ሇሚዯርስ ጊዜ የ ሚታገ ዴ እና በዯንቡ መሰረት መቀጮ የ ሚጣሌበት ይሆናሌ፡ ፡   

4) ጥሰቱ በአዋጁ፣  በዯንቡ ወይም በዚህ መመሪያ የ ተመሇከተ ክሌከሊ ወይም ግዳታን ሆኖ ዴርጊቱ 

በወንጀሌ የ ሚያስቀጣ እና ቅጣቱ ጽኑ እስራት እንዯሆነ  ወይም ሌዩ ፈቃደ ታግድ የ ነ በረ እንዯሆነ  

ሌዩ ፈቃደ ይሰረዛሌ፡ ፡    

5) በዚህ አንቀጽ ከንኡስ አንቀጽ (1) እስከ (4) ባለት ዴንጋጌዎች የ ሚወሰደት እርምጃዎች 

እንዯተጠበቁ ሆኖ በትምባሆ ምርቱ ሊይ እንዲግባብነ ቱ የ መያዝ፣  የ መውረስና የ ማስወገ ዴ እርምጃዎች 

ሉወሰዴ ይችሊሌ፡ ፡    

6) የ ዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (5) አጠቃሊይ አነ ጋገ ር እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ትምባሆ ምርቱ ወይም 

ጥሬ ዕቃው፡ -  

ሀ) እንዱሸጥ ያሌተፈቀዯ፤  

ሇ) ተፈጻሚ የ ጤና ማስጠንቀቂያ የ ላሇው፤  

ሐ) የ ተከሇከሇ ይዘት ያሇው፤  

መ) ሌዩ ፈቃዴ በላሇው ወይም ሌዩ ፈቃደ ባሌታዯሰ ሰው የ ተመረተ፣  የ ተከማቸ፣  የ ተጓጓዘ ፣  

ሇሽያጭ የ ቀረበ ወይም በማንኛውም ሁኔታ የ ቀረበ፤   

ሠ) ሌዩ ፈቃደ ታግድ ባሇበት ወቅት ከመታገ ደ ወይም መሰረዙ በፊት በእጁ ይገ ኝ የ ነ በረ ህግን 

የ ተከተሇ ምርት ካሌሆነ  በስተቀር ሌዩ ፈቃደ በታገ ዯበት ሰው እጅ የ ተገ ኘ፤  

ረ) በህገ -ወጥ መንገ ዴ የ ተመረተ፣  ወዯ አገ ር ውስጥ የ ገ ባ፣  የ ተከማቸ፣  የ ተጓጓዘ ወይም ገ በያ 

ሊይ የ ዋሇ የ ትምባሆ ምርት የ ሚወረስና የ ሚወገ ዴ ይሆናሌ፡ ፡    

7) ሌዩ ፈቃደ ከመታገ ደ ወይም ከመሰረዙ በፊት በህጋዊ መንገ ዴ የ ተገ ኘ ምርት በባሇስሌጣኑ ቁጥጥር 

እየ ተዯረገ በት በባሇቤት ሌዩ ፈቃዴ ሊሇው ሰው ሉተሊሇፍ ወይም ሉሸጥ ወይም ሉወገ ዴ ይችሊሌ፡ ፡     

25. የ ትምባሆ ምርትን ስሇመያዝ 



1) ማንኛውም የ ጤና ተቆጣጣሪ የ ትምባሆ ምርቱ ወይም ጥሬ ዕቃው በህገ -ወጥ መንገ ዴ የ ተመረተ፣  ወዯ 

አገ ር ውስጥ የ ገ ባ፣  ሇገ በያ የ ቀረበ፣  የ ተከማቸ፣  የ ተጓጓዘ ወይም በህግ የ ሚጠየ ቁ የ ጤና 

ማስጠንቀቂያ ወይም ላልች መስፈርቶችን ያሊሟሊ ወይም ሌዩ ፈቃዴ በላሇው ወይም የ ታገ ዴ ወይም 

የ ተሰረዝ ሌዩ ፈቃዴ ባሇው ሰው እጅ የ ተገ ኘ ስሇመሆኑ በበቂ ምክንያት የ ጠረጠረ እንዯሆነ  ምርቱን 

ሇመያዝ ይችሊሌ፡ ፡    

2) በንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት የ ተያዘ ምርት ተገ ቢው ውሳኔ እስኪሰጥ ተጠብቆ ይቆያሌ፡ ፡   

26.  ስሇመውረስ 

1) ባሇስሌጣኑ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 24 መሰረት አስተዲዯራዊ እርምጃ የ ተወሰዯበት ወይም በአንቀጽ 

25 መሰረት የ ተያዘ ምርት እንዲግባብነ ቱ እንዱወረስ ሉወስን ይችሊሌ፡ ፡   

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት ባሇስሌጣኑ ውሳኔ ከማሳሇፉ በፊት በምርቱ ሊይ መብት 

አሇኝ የ ሚሌ ሰው ሀሳቡንና ማስረጃ እንዱያቀርብ እዴሌ መስጠት አሇበት፡ ፡     

27. ስሇማስወገ ዴ  

1) በዚህ መመሪያ መሰረት የ ተወረሰ ምርት መወገ ዴ አሇበት፡ ፡   

2) ባሇስሌጣኑ የ ተወረሰው ምርት አከባቢን በማይጎ ዲበት እና ተመሌሶ ጥቅም ሊይ ሉውሌ በማይችሌበት 

ሁኔታ መወገ ደን ማረጋገ ጥ አሇበት፡ ፡    

28. በወንጀሌ ተጠያቂ ስሇማስዴረግ 

የ ዚህ መመሪያ ዴንጋጌን ጥሰት መፈጸም አግባብ ባሇው ህግ የ ወንጀሌ ዴርጊት ሆነ ው የ ተዯነ ገ ገ  

እንዯሆነ  ባሇስሌጣኑ አስተዲዯራዊ እርምጃ ከመውሰደ በተጨማሪ የ ወንጀሌ ዴርጊት የ መመርመር ወይም 

መክሰስ ስሌጣን ሇተሰጠው ተቋም ተገ ቢውን መረጃ ይሰጣሌ፡ ፡   

 

ክፍሌ ስዴስት 

የ ትምባሆ ቁጥጥር ብሄራዊ አስተባባሪ አካሌ 

29. መቋቋም 

1) በአዋጁ አንቀጽ 4 ንኡስ አንቀጽ (15) መሰረት የ ኢትዮጵያ የ ትምባሆ ቁጥጥር ብሄራዊ አስተባባሪ 

አካሌ (ከዚህ በኋሊ “ብሄራዊ ጥምረት” እየ ተባሇ የ ሚጠራ) በዚህ መመሪያ ተቋቁሟሌ፡ ፡  

2) የ ብሄራዊ ጥምረቱ ተጠሪነ ት ሇባሇስሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ይሆናሌ፡ ፡   

30. ዓሊማ 

የ ብሄራዊ ጥምረቱ ዓሊማ፡ -  

 

1) በትምባሆ ቁጥጥር ሊይ የ ወጣውን የ ዓሇም ጤና ዴርጅት የ ትምባሆ ቁጥጥር ማእቀፍ ኮንቬንሽን፣  

የ ኮንቬንሽኑን አተገ ባበር መመሪያ እና አገ ሪቱ ያወጣችውን የ ትምባሆ ቁጥጥር የ ህግ ማዕቀፍ 

በፌዯራሌ መንግስት ዯረጃ ያሇውን አፈጻጸም ማስተባበር፤  

2) በተሇያዩ የ ፌዯራሌ መንግስት ተቋማት ያሇውን የ ትምባሆ ቁጥጥርን ውጤታማነ ት መከታተሌ፤  እና  

3) በፌዯራሌ መንግስት አካሊት፣  አጋሮችና ባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ የ ትምባሆ ቁጥጥር የ ትብብር 

ተግባራትን እና ትስስርን ማጠናከር፤  

ነ ው፡ ፡   

31. የ ብሔራዊ ጥምረቱ አባሊት 

1) የ ብሔራዊ ጥምረቱ አባሊት፡ -  

1. የ ኢትዮጵያ የ ምግብ፣  መዴኃኒት እና ጤና ክብካቤ አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን፤   



2. የ ጠቅሊይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት  

3. የ ጤና ሚኒስቴር 

4. የ ባህሌና ቱሪዝም ሚኒስቴር 

5. የ ፌዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ 

6. የ ንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር 

7. የ ገ ንዘብ ሚኒስቴር 

8. የ ገ ቢዎች ሚኒስቴር 

9. የ ሴቶች፣  ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር  

10.  የ ግብርና ሚኒስቴር 

11.  የ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር 

12.  የ ትምህርት ሚኒስቴር 

13.  የ ትራንስፖርት ሚኒስቴር 

14.  የ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር 

15.  የ ግምሩክ ኮሚሽን 

16. የ ኢ.ፌ.ዱ. ሪ ሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን  

17.  የ ኢ.ፌ.ዱ.ሪ ፖሉስ ኮሚሽን  

18.  የ አዱስ አበባ ፖሉስ ኮሚሽን  

19.  የ ኢትዮጵያ የ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት  

20.  የ አከባቢ፣  ዯን እና የ አየ ር ንብረት ሇውጥ ኮሚሽን 

21.  የ ዓሇም ጤና ዴርጅት የ ኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት 

22.  የ ማቲዎስ ወንደ የ ካንሰር ሶሳይቲ  

23.  መቋሚያ የ ማህበረሰብ ሌማት ዴርጅት 

24.  የ ጸረ-ወባ እና ሌማት ማህበር እና  

25. ላልች በባሇስሌጣኑ የ ሚመረጡ ተቋማት ናቸው፡ ፡   

2) ባሇስሌጣኑ የ ጥምረቱ አባሊት ተገ ቢውን ተሳትፎ እንዱያዯርጉ አስፈሊጊውን ክትትሌና ዴጋፍ ማዴረግ 

አሇበት፡ ፡   

3) በንኡስ አንቀጽ (1) የ ተመሇከቱትን ተቋማት በመወከሌ በጥምረቱ የ ሚሳተፍ ማንኛውም ሰው 

በትምባሆ ስራ ሊይ በቀጥታም ሆነ  በተዘዋዋሪ ያሌተሰመራ፣  ምንም ዓይነ ት የ ጥቅም ግንኙነ ት 

የ ላሇው እና ትምባሆ የ ማያጨስ ወይም የ ማይጠቀም መሆን አሇበት፡ ፡    

32. ሥሌጣንና ተግባር 

የ ብሄራዊ ጥምረቱ የ ሚከተለት ተግባራት ይኖሩታሌ፡ -  

1) የ ትምባሆ ቁጥጥር የ ህግ ማዕቀፎች ተግባራዊ መዯረጋቸውን ይከታተሊሌ፣  ይገ መግማሌ፣  ሇገ ጠሙ 

ችግሮች የ መፍትሔ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፤  ሇባሇስሌጣኑ ምክረ ሀሳብ ያቀርባሌ፤   

2) የ ትምባሆ ቁጥጥር ተግባራት በጥምረቱ አባሌ ተቋማት መፈጸሙን ይከታተሊሌ፣ ይገ መግማሌ፣  የ ሌምዴ 

ሌውውጦች ያዯርጋሌ፤  

3) የ ትምባሆ ቁጥጥር የ ህግ ማዕቀፎች ስሇመፈጸማቸው ሇማረጋገ ጥ እንዲስፈሊጊነ ቱ የ መስክ ቅኝት 

ያዯርጋሌ፤  

4) ሇስራው አፈጻጸም የ ሚያግዙ የ ተሇያዩ ንኡስ ኮሚቴዎችን ያቋቁሟሌ፣  ያዯራጃሌ፣  ይቆጣጠራሌ፤  

5) ህብረተሰቡ ስሇትምባሆ ጎ ጂነ ት እና ክሌከሊዎች ጥሌቅ ግንዛቤ እንዱኖረውና በመከሊከለ ሊይ 

ተሳትፎ እንዱያዯርግ የ ህብረተሰብ ንቅናቄ እንዱዯረግ ያዯርጋሌ፤  

6) ሇክሌሌ የ ትምባሆ ቁጥጥር አስተባባሪ አካሌ ዴጋፍ ያዴርጋሌ፤  



7) በዋና ዲይሬክተሩ የ ሚሰጡ ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፡ ፡  

33. የ ብሄራዊ ጥምረቱ አዯረጃጀት 

የ ብሄራዊ ጥምረቱ፡ -   

1) በባሇስሌጣኑ የ ሚወከሌ አንዴ ሰብሳቢ፤    

2) ጸሐፊ፣   

3) አባሊት፣  እና  

4) እንዲስፈሊጊነ ቱ ንዐስ-ኮሚቴዎች ይኖሩታሌ፡ ፡   

34. የ ሰብሳቢ፣  ጸሐፊ እና አባሊት ሀሊፊነ ት 

1) የ ብሔራዊ ጥምረቱ ሰብሳቢ የ ጥምረቱን ሥራ በበሊይነ ት ይመራሌ፣  ስብሰባዎችን ይመራሌ፣  ዕቅዴ 

ያዘጋጃሌ፣  በጥምረቱ ይሁንታ አግኝቶ በባሇስሌጣኑ ሲጸዴቅ ተግባራዊ መዯረጉን ይከታተሊሌ፡ ፡   

2) የ ብሔራዊ ጥምረቱ ጸሐፊ የ ስብሰባዎችን አጀንዲ ያዘጋጃሌ፣  ውይይቶችን ይዘግባሌ፣  የ ሚወሰኑ 

አቅጣጫዎች ሇአባሊት ተዯራሽ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡ ፡  

3) የ ብሔራዊ ጥምረቱ አባሊት ጥምረቱ ዓሊማውን ሉያሳካ የ ሚችሌበትን ጥረት ሁለ ያዯረጋለ፤  ተቋማቱን 

የ ሚወክለ ባሇሙያዎች የ ትምባሆ ቁጥጥር ተግባራትን በተቋማቸው ያስተባብራለ፡ ፡   

4) በብሔራዊ ጥምረቱ የ ሚቋቋሙ ንኡሳን ኮሚቴዎች፤  የ ተቋቋሙበት ጉዲይን ያከናውናለ፤  ሇጥምረቱ 

ሪፖርት ያዯርጋለ፡ ፡   

5) የ ብሔራዊ ጥምረቱ የ ውስጥ አሰራሩን በተመሇከተ ሇራሱና በእርሱ ሇተቋቋሙ ንኡሳን ኮሚቴዎች 

የ አሰራር ስርዓት ሉያወጣ ይችሊሌ፡ ፡  

35. የ ብሄራዊ ጥምረቱ ስብሰባ 

1) ብሄራዊ ጥምረቱ በየ ሶስት ወሩ መዯበኛ ስብሰባ የ ሚኖረው ይሆናሌ፤  ሆኖም አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ 

ሰብሳቢው በማናቸውም ጊዜ ስብሰባ ሉጠራ ይችሊሌ፡ ፡   

2) ከብሄራዊ ጥምረቱ አባሊት ከግማሽ በሊይ ከተገ ኙ ምሌዓተ ጉባኤ ይሆናሌ፡ ፡  

3) የ ብሄራዊ ጥምረቱ ውሳኔ የ ሚተሊሇፈው በአብሇጫ ዴምጽ ሲዯገ ፍ ይሆናሌ፡ ፡  ሆኖም ዴምጹ እኩሌ 

ሇእኩሌ የ ተከፈሇ እንዯሆነ  ሰብሳቢው ወሳኝ ዴምጽ ይኖረዋሌ፡ ፡  

4) የ ዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ የ ብሄራዊ ጥምረቱ የ ራሱን የ ስብሰባ ሥነ -ሥርዓት 

ውስጠ ዯንብ ያወጣሌ፡ ፡    

5) ሁኔታው የ ሚጠይቅ ካሌሆነ  በስተቀር የ ብሄራዊ ጥምረቱ ስብሰባ በባሇስሌጣኑ ዋና መስሪያ ቤት 

የ ሚከናወን ይሆናሌ፡ ፡  

36. የ በጀት ምንጭ   

የ ብሄራዊ ጥምረቱ አስፈሇጊ ወጪዎች በባሇስሌጣኑ እና አጋር ዴርጅቶች የ ሚሸፈን ይሆናሌ፡ ፡   

 

ክፍሌ ሰባት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

37. ስሇንግዴ ሰንሰሇት  

1) በአገ ር ውስጥ የ ትምባሆ ምርት  ወይም ጥሬ ዕቃ መግዛት ወይም መሸጥ  የ ሚቻሇው ከባሇስሌጣኑ 

የ ተሰጠ የ ጸና ሌዩ ፈቃዴ ካሇው ወይም ሊሇው ሰው ብቻ ይሆናሌ፡ ፡   

2) ከውጭ አገ ር የ ሚዯረግ የ ትምባሆ ምርት ወይም ጥሬ ዕቃ ግዥ ከህጋዊ ምንጭ መሆን አሇበት፡ ፡   

38. የ አገ ሌግልት ክፍያ 

የ አገ ሌግልት ክፍያ የ ሚጠየ ቅበት አገ ሌግልት ሇማግኘት በቅዴሚያ ክፍያ መክፈሌና ሇባሇስሌጣኑ ዯረሰኝ 

መቅረብ አሇበት፡ ፡   

39.  ስሇተሸረ ህግና በከፊሌ ተፈጻሚ የ ማይሆንባቸው ጉዲዮች 



1) የ ትምባሆ ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 28/2007 በዚህ መመሪያ ተሸሯሌ፡ ፡   

2) ከቀረጥ ነ ጻ በሆነ  መንገ ዴ ሇዱፕልማቶችና መብት ሊሊቸው ሰዎች በጀኔ ቫ ኮንቬንሽን መሰረት በሌዩ 

መንገ ዴ የ ሚገ ቡ የ ትምባሆ ምርቶች በተፈቀዯሊቸው ቦታ እና ሇተፈቀዯሊቸው ሰዎች ብቻ የ ሚቀርቡ ሆኖ 

የ ትምባሆ ጤና ማስጠንቀቂያ እና ገ ሊጭ ጽሑፍ እንዱሁም ይዘትን በተመሇከተ ይህ መመሪያ እና 

መመሪያ ቁጥር 45/2012 ተፈጻሚ አይሆንም፡ ፡   

3) በንኡስ አንቀጽ (2) መሰረት ወዯ አገ ር ውስጥ የ ሚገ ቡ ምርቶች የ ስሪት አገ ር ያሊቸውን የ ጤና 

ማስጠንቀቂያ ይዘው እንዱገ ቡ ባሇስሌጣኑ ሉፈቅዴ ይችሊሌ፡ ፡     

40. መመሪያው የ ሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከሚያዚያ 05 ቀን 2013 ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡   

 

ሄራን ገ ርባ  

ዋና ዲይሬክተር 

የ ኢትዮጵያ የ ምግብ እና መዴኃኒት ባሇስሌጣን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

የ ትምባሆ ምርት ይዘትን ይፋ ማዴረጊያ ቅጽ 1 

የ ዴርጅቱ ስም፡  

የ ዴርጅቱ የ ሌዩ ፈቃዴ ቁጥር… 

ፈቃደ የ ተሰጠበት ቀን… 

የ ተሰማራበት የ ትምባሆ ንግዴ ስራ ዓይነ ________(ማምረት፣  ማስመጣት፣  በጅምሊ ማከፋፈሌ) 

 

 የ ምርት ዓይነ ት እና ይዘት ዝርዝር በሚከተሇው ሰንጠረዥ ውስጥ ይገ ሇጽ፤   

 

የ ምርት 

ዓይነ ት 

 

የ ብራንዴ ዓይነ ት 

 

በውስጡ ያሇው 

የ ንጠረ ነ ገ ር 

ዓይነ ቶችና 

መጠን 

 

በውስጡ 

የ ያዛቸው ጎ ጂ 

ንጥረ-ነ ገ ሮች 

 

የ ምርቱ ምንጭ 

(በአገ ር ውስጥ 

የ ሚመረት፣  

ከውጪ ) 

አስተያየ ት 

ሲጋራ      

     

     

ሲጋር      

     

     

ሲጋሪልስ      

     

     

      

     

     

ፒፓ 

(በትቦ 

የ ሚጨስ 

ትምባሆ) 

     

ሱረት      

ላሊ 

የ ትምባሆ 

ምርት 

     

 

 

መረጃውን ያዘጋጀው ሰው ወይም ክፍሌ ሥም___________________________              



ፊርማ____________________________________ 

ቀን______________________________________ 

ያጸዯቀው አካሌ ሥም_________________________ 

ፊርማ____________________________________ 

ቀን_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


