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ሀምሌ 2013 

አዲስ  አበባ ፣  ኢትዮጵያ   



የመዴኃኒት ወቅታዊ የመሌካም አመራረት ስርዓት መስፈርትን ማሟሊቱን ማረጋገጥ 

ሇቅዴመ እና ዴህረ የገበያ ፈቃዴ አሰጣጥ ቅዴመ ሁኔታ በመሆኑ፤ 

መዴኃኒቱን ሇተፈሇገው አሊማ በሚሆን መሌኩ አስፈሊጊውን የጥራት ዯረጃዎች እና 

የምርቱ መሰፈርት በሚፈሌገው መሰረት ወጥነት ባሇው መሌኩ እንዱመረት ቁጥጥር 

ማዴረግ በማስፈሇጉ፤ 

በሀገር ወስጥ እና በውጭ ሀገር የሚዯረግ የመሌካም አመራርት ስርዓት ቁጥጥር ሊይ ብቁ 

እና በመዴኃኒት ጥራት ምዘና፣ የጥራት ማረጋገጫ እና ቁጥጥር ሊይ ከፍተኛ ሌምዴ 

ያሊቸው እና በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ስራቸው ማከናወን የሚችለ 

ባሇሙያዎችን ማሰማራት አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በውጭ ሀገር የሚዯረግ የመሌካም አመራርት ቁጥጥር ሰፊ ግብአት የሚፈሌግ በመሆኑ እና 

ሇአገር ውስጥ አምራቾች የመንግስትን ወቅታዊ ትኩረት ከግምት ውስጥ በማስገባት 

ሇቁጥጥር ፕሮግራሙ ስኬታማነት ውጤታማ እና ቀሌጣፋ የቁጥጥር ሽፋን ሇማምጣት 

ወጥነት እና ተመሳሳይነት ያሇው የቁጥጥር ተግባር ማከናወን በማስፈሇጉ፤ 

በጊዜ ሂዯት የውጭና የአገር ውስጥ የመዴኃኒቶች ቁጥጥር ሥራዎች ሌዩሌዩ ጉዲዮችን 

ሇመፍታት መዯበኛ የቁጥጥር መመሪያ አስፈሊጊ መሆኑ ከጊዜ ወዯ ጊዜ ግሌጽ እየሆነ 

በመምጣቱ እና ባሇስሌጣኑ የቁጥጥር ፕሮግራሙን ዓሊማ ሇማሳካት የቁጥጥር ቡዴኑን 

ማስፋት በመፈሇጉ፤ አጠቃሊይ የቁጥጥር ተግባር ወጥነት እና ተመሳሳይነት ያሊው 

ኢንዱሆን ማዴረግ በማስፈሇጉ፤ 

በውጭ እና በሀገር ውስጥ ተቋማት ሊይ ሇሚከናወን ቁጥጥር ማመሌከቻዎችን ሇመቀበሌና 

ሇማስተናገዴ፤ የልጂስቲክ ጉዲዮችን ሇመቅረፍ እና የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ሇማስተናገዴ 

የሚያስችሌ አቅጣጫ መወሰን አስፈሊጊ በመሆኑ፤ እና 

በምግብ እና መዴኃኒት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 71 (2) መሠረት 

ይህ መመሪያ ወጥቷሌ፡፡ 



ክፍሌ አንዴ 

አጠቃሊይ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የመዴኃኒት የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር አሰራር መመሪያ ቁጥር 

830/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ፦ 

1) “አመሌካች” ማሇት የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ኢንዱዯረግሇት 

ሇባሇስሌጣኑ ጥያቄ የሚያቀርብ እና በማመሌከቻው የሚቀርቡ መረጃዎችን 

በተመሇከተ ኃሊፊነት የሚወስዴ ሰው ነው፤ 

2) “አምራች” ማሇት በምግብ እና መዴኃኒት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 1112/2019 

አንቀፅ 2 (54) የተጠቀሰውን ተግባር የሚያከናውን ዴርጅት ነው፡፡ 

3) “የመሌካም አመራረት ስርዓት” ማሇት የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት አካሌ ሆኖ 

መዴኃኒት ሇታሇመሇት አሊማ በሚሆን መሌኩ አስፈሊጊውን የጥራት ዯረጃዎች 

እና የገበያ ፈቃዴ አሰጣጥና የምርት መስፈርት በሚፈሌገው መሰረት ወጥነት 

ባሇው መሌኩ እንዱመረት እና ቁጥጥር በማዴረግ የሚያረጋገጥበትስርዓት ነው፤ 

4) “የገበያ ፈቃዴ” ማሇት ዯህንነቱ፣ ፈዋሽነቱ እና ጥራቱ የተረጋገጠ መዴኃኒት 

ከተመዘገበ በኃሊ ሇመሸጥ ወይም ሇማሰራጨት የሚሰጥ ህጋዊ ሰነዴ ነው፤ 

5) “ጥብቅ የቁጥጥር ስርዓት ያሇው ባሇስሌጣን” ማሇት ጥብቅ የቁጥጥር ስርዓት 

ያሊቸው ናቸው ተብሇው በባሇስሌጣኑ ዕውቅና የተሰጣቸው እና ተዘርዝረው 

የተሇዩ የመዴኃኒት ተቆጣጣሪ አካሊት ናቸው፤ 



 
6) “የጥቅም ግጭት” ማሇት ማንኛውም በባሇሙያ የሚገሇፅ ፍሊጎት ሆኖ በውሳኔ 

አሰጣጥ ሊይ የባሇሙያው ተአማኒነት እና ነፃነት ሊይ ተጽዕኖ ሉያሳዴር 

የሚችሌ እና/ወይም የገንዘብ ወይም ዴርጅታዊ የሆነ ግንኙነት ካሇው ባሇሙያ፣ 

ወይም ሰው  ኢ-ፍትሐዊ ጥቅም የሚያስገኝ ማንኛውም ከስራው ጋር የሚቃረን 

ፍሊጎት ነው፤ 

7) “የመሌካም አመራረት ስርዓት ተቆጣጣሪ” ማሇት የመዴኃኒት የማምረቻ ቦታ 

የመሌካም አመራረት ስርዓት መስፈርት ማሟሊቱን ሇማረጋገጥ በባሇስሌጣኑ 

እንዯ ኦዱተር ወይም ተቆጣጣሪ የተሰየመ ሰው ነው፡፡ 

8) “ፈተና አዘጋጅ አካሌ” ማሇት የኢንስፔክተሮችን ብቃት ሇመመዘን የሚሰጥን 

ፈተና የሚያዘጋጅ አካሌ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች፤ ኤጀንሲዎች፤ 

የተግባቢነት ምዘና ዴርጅቶች እና የምግብና መዴሀኒት ባሇስሌጣን ሉሆኑ 

ይችሊለ፡፡ 

9) “የመሌካም አመራረት ስርዓት መሪ ተቆጣጣሪ” ማሇት በዚህ መመሪያ 

የመሌካም አመራረት ስርዓት የመሪ ተቆጣጣሪ መስፈርት የሚያሟሊ እና 

የመዴኃኒት ማምረቻ ቦታ ቁጥጥር የሚያከናውን የመሌካም አመራረት ስርዓት 

ቁጥጥር ቡዴንን የመምራት ኃሊፊነት የተሰጠው ሰው ነው፤ 

10) “ወሳኝ ምሌከታ” ማሇት ማንኛውም የመዴኃኒት ጥራት፣ ጥንካሬ እና ዯህንነት 

ሊይ ተጽዕኖ የሚያስዴር ጉዴሇት ሆኖ ሇተጠቃሚው ከፍተኛ የጤና ችግር 

የሚያስከትሌ ወይም ሇሕይወት አስጊ የሆነ ጉዴሇት ነው፤ 

11) “ከፍተኛ ምሌከታ” ማሇት ከተቀመጠው አሰራር፣ ሂዯት እና ስርዓት ያፈነገጠ ጉዴሇት 

ሆኖ ህመም ወይም ተገቢ ያሌሆነ ህክምናን ሉያስከትሌ የሚችሌ ወሳኝ ያሌሆነ 

ምሌከታ ነው፤ 

12) “ላሊ ምሌከታ” ማሇት በወሳኝ ወይም በከፍተኛ ምሌከታ ያሌተመዯበ ጉዴሇት ማሇት 

ነው፤ 

13)  “ባሇስሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ የምግብ እና መዴኃኒት ባሇስሌጣን ነው፤ 

14)  “አዋጅ” ማሇት የምግብ እና መዴኃኒት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 ነው፤  

15)  በአዋጁ አንቀፅ (2) ትርጉም የተሰጣቸው ቃሊቶችና ሐረጎች ሇዚህ መመሪያም 

ተፈጻሚነት ይኖራቸዋሌ፤ 



16)  በዚህ መመሪያ በወንዴ ጾታ የተገሇጸ አገሊሇጽ ሴትንም ይጨምራሌ። 

3. የተፈጻሚነት ወሰን 

1) ይህ መመሪያ በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር በሚገኙ የመዴኃኒት አምራች ተቋማት 

ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2) የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ ይህ መመሪያ በመዴኃኒት ጥሬ ዕቃ 

አምራች ተቋም የመሌካም አመራርት ስርዓት ቁጥጥር ሊይ ተፈፃሚ አይሆንም፡፡   

 

ክፍሌ ሁሇት 

የቁጥጥር ዓይነት እና ዴግግሞሽ 

4. አጠቃሊይ ሁኔታ 

1) ባሇስሌጣኑ የመዴኃኒት የማምረቻ ተቋም ቁጥጥር የሚያዯርገው አምራች 

ፋብሪካው በአምራች ሀገር ፈቃዴ ሰጪ ባሇስሌጣን መዴኃኒቶችን ሇማምረት 

ፈቃዴ የተሰጠው ከሆነና ምርቱ በሚያመርትበት ሀገር ውስጥ ከአንዴ ዓመት 

ሇማያንስ ጊዜ ምርት ማምረት የቀጠሇ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

2) ላልች መስፈርቶች እንዯተጠበቁ ሆነው የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር 

የመዴኃኒት አምራቾች በሌዩ ሁኔታ ካሌፈቀዯሊቸዉ በስተቀር ያመረቷቸው 

ምርቶች ሇህብረተሰቡ ሉሰራጩ የሚችለት አምራች ፋብሪካው ወቅታዊ 

የመሌካም አመራረት ስርዓት የተከተሇና ያሟሊ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

3) ሁለም የመዴኃኒት አምራች ፋብሪካዎች በሌዩ ሁኔታ ካሌተሊሇፉ በስተቀር 

የዲግም ምዝገባ የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ይዯረግባቸዋሌ ፡፡ 

4) የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር የሚከናወነው የምዝገባ ሰነዴ ግምገማ 

ከተጠናቀቀ በኋሊ ይሆናሌ ፡፡  

5) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (4) እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇሥሌጣኑ የምዝገባ ሰነዴ 

ግምገማ  ከመጠናቀቁ በፊት የቁጥጥር ስራ ሉያከናውን ይችሊሌ ፡፡ 

6) በጥብቅ ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣናት እና በአሇም ጤና ዴርጅት ቅዴመ ማረጋገጫ 

ፈቃዴ የተሰጠው ምርት የሚያመረት አምራች የመሌካም አመራረት ስርዓት 

ቁጥጥር የሚከናወነው ተዛማጅ የቁጥጥር ሰነድችን በመገምገም ይሆናሌ፡፡  

7) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (6) እንዯተጠበቀ ሆኖ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ 

ባሇስሌጣኑ በቦታው ሊይ  በመገኘት ቁጥጥር  ሉያካሄዴ ይችሊሌ ፡፡ 



8) ባሇስሌጣኑ በወረርሽኝ ወቅት እና በላልች ፈታኝ ወቅቶች የቁጥጥር 

ኢንስፔክሽኑን ወዯፊት እንዯሚያካሂዴ ታሳቢ በማዴረግ አስፈሊጊውን ክፍያ እና 

መስፈርቶችን ማሟሊታቸውን ከግንዛቤ በማስገባት ጊዜያዊ የመሌካም አመራረት 

ሰርተፊኬት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

9) ባሇስሌጣኑ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር 

ከተሇዩ እና ከተመረጡት የቁጥጥር ባሇሥሌጣናት፤ IGAD እና ላልች አካሊት  

ጋር በጋራ በመሆን ያከናዉናሌ ፤ ከእነዚህ ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣናት የመሌካም 

አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ሪፖርት ቀዴሞ በተስማሙት ቅዴመ ሁኔታዎች 

መሰረት ይቀበሊሌ፡፡ 

10) ባሇስሌጣኑ የመዴኃኒት አምራች ማምረቻ ተቋማት ቁጥጥር 

እንዱዯረግባቸው ሇቀረበው ማመሌከቻ ምሊሽ ሇመስጠት ከሶስት በማያንሱ አባሊት 

ያለት የቁጥጥር ቡዴን ይመዯባሌ ፡፡ 

11) የምርት መስመሮች እና ምርት ሇማምረት የሚያገሇግለ መገሌገያ ተቋማት 

ቡዴኑ አፈፃፀማቸውን እንዱገመግም ሇማስቻሌ በቁጥጥር ወቅት  የምርት ሂዯት  

እያከናወኑ መገኘት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

12) የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር በተቋሙ ሊይ የሚከናወነው 

የአገሌግልት ክፍያ ከተፈፀመ በኋሊ ይሆናሌ ፡፡  

13) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (11) እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇሥሌጣኑ ሇሌዩ ወይም 

ሇምርመራ ቁጥጥር ክፍያውን ሊይጠይቅ ይችሊሌ ፡፡ 

14) የመሌካም አመራራት ስርዓት ቁጥጥር የሚካሄዯው በኢትዮጵያ ብሔራዊ 

የመሌካም አመራራት ስርዓት መስፈረት እና/ወይም የዓሇም ጤና ዴርጅት 

የመሌካም አመራራት ስርዓት መስፈረትን በመጠቀም ነው ፡፡ 

15) የመሌካም አመራራት ስርዓት ቁጥጥር ክንውኖችን ጥራት ሇማረጋገጥ 

በመዴሀኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ስር  ከዲይርይክቶሬቱ እና 

እንዲስፈሊጊነቱ ከስራ ክፍለ ውጭ ባሇሙያዎች የጥራት ማረጋገጫ ቡዴን 

ይቋቋማሌ፡፡ ሇቡዴኑ ሪፖርት በሚቀርብ ጊዜ ቁጥጥር የሰሩ ባሇሙያዎች ቀርበው 

ማስረዲት አሇባቸው።የኢንስፔክሽን ሪፖርት በሚገመገምበት ወቅት 

እንዯአስፈሊጊነቱ የቡዴኑ አባሊት እንዱሳተፉ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 



5. መዯበኛ ቁጥጥር  

1) መዯበኛ ቁጥጥር በአምራቹ ተቋም ሊይ የመሌካም አመራራት ስርዓት ሁለንም 

ገጽታዎች እና ይዘቶች ሙለ ግምገማ ያካተተ መሆን አሇበት። 

2) መዯበኛ የመሌካም አመራራት ስርዓት  ቁጥጥር የሚከናወነው ዴርጅቱን በቅዴሚያ 
በማሳወቅ ሲሆን የሚከናወነው ሇአዱስ የተቋቋመ የማምረቻ ተቋም ከሆነ ፤ 
የመሌካም አመራራት ስርዓት የምስክር ወረቀቱ  5 ዓመት ከሞሊው ወይም 
የማምረት ማስፋፊያ ጥያቄ ማሇትም የማምረቻ  ቦታ ሇውጥ  ወይም ማሻሻያ 
ጨምሮ ሇሚዯረግ ቁጥጥር ነው፡፡ 

3) የጋራ ቁጥጥር በቡዴን፣ በማኅበረሰቦች፣ በኢጋዴ እና በላልች አዯረጃጀቶች 
ተስማሚነት ሉዯራጁ ይችሊለ 

4) ባሇስሌጣኑ መዯበኛ ቁጥጥር የሚያከናውነዉ በመዴኃኒት ተቋማት ቁጥጥር 

ዲይሬክቶሬት  አማካኝነት ከተሇያዩ ዲይሬክቶሬቶች በተዯራጀ የቁጥጥር ቡዴን ነው 

፡፡ 

6. ዉስን ቁጥጥር  

1) ባሇስሌጣኑ ቀዯም ሲሌ የመሌካም አመራራት ስርዓት ቁጥጥር የተከናወነባቸው 

ተቋማት ሊይ የአምራቹን አጠቃሊይ የመሌካም አመራራት ሁኔታ ሇማወቅ ጠቋሚ 

ሆነው በተመረጡ ውስን መስፈርቶችን በመሇየት ዉስን ቁጥጥር ያካሂዲሌ፡፡ 

2) ተቆጣጣሪዎች ከቀዴሞ ቁጥጥር በኋሊ በተቋሙ የተዯረጉ ማናቸውንም ጉሌህ 

ሇውጦች ሇይተው መገምገም አሇባቸው ፡፡ 

3) ዉስን ቁጥጥር የአምራቹን ዯረጃ የመሌካም አምረራት ስረዓትን ያሌተከተሇ 

መሆኑን የሚያረጋግጥ ከሆነ ቁጥጥሩ ከተጠናቀቀ በኋሊ ወዱያውኑ አጠቃሊይ 

ወይም ሙለ ቁጥጥር መዯረግ አሇበት ፡፡ 

4) ዉስን ቁጥጥር የሚከናወነው በመዴኃኒት ተቋማት ቁጥጥር ዲይሬክቶሬት 

ተቆጣጣሪዎች ሆኖ ዲይሬክቶሬቱ እንዯአስፈሊጊነቱ ባሇሙያዎችን ከላልች የስራ 

ክፍልች ሉጠቀም ይችሊሌ፡፡ 

 

7. የክትትሌ ቁጥጥር  

 

1) የክትትሌ ቁጥጥር  የሚካሄዯው በባሇስሌጣኑ ቀዯም ብል የተዯረገን ቁጥጥር 

ተከትል የአምራቹን የማረሚያ እርምጃ ውጤት ሇመከታተሌ ነው፡፡ 



2) የክትትሌ ቁጥጥር እንዯ ጉዴሇቶቹ ባህሪ፣ከጉዴሇቶቹ ማስተካከያ ያሇመፈፀም ጋር 

ተያይዘው የሚመጡ አዯጋዎች እና ከሥራዉ አስፈሊጊነት አኳያ ከቀዲሚው 

ቁጥጥር በኋሊ በተገቢው ጊዜ ውስጥ መከናወን አሇበት ፡፡ 

3) የክትትሌ ቁጥጥር በቀዴሞው ቁጥጥር ወቅት በተገሇጹት የመሌካም አመራራት 

ስርዓት ቁጥጥር ጉዴሇቶቹ ሊይ ብቻ የተገዯበ መሆን አሇበት፡፡  

4) የመዴኃኒት አምራች ዴርጅቱ ይፋዊ  የቁጥጥር ሪፖርቶችን ከተቀበሇ በኋሊ በ 6 

ወራቶች ውስጥ የእርምት እና የማስተካከያ እርምጃውን በማቅረብ የክትትሌ 

ቁጥጥር የሚከናወንሇት ሲሆን በተጠቀሰው የጊዜ ገዯብ ካሊቀረበ ሙለ ቁጥጥር 

መካሄዴ አሇበት፡፡ 

5) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (4) ዴንጋጌ ቢኖርም እንዯ ቀዴሞ ምሌከታዎች ባህሪ 

መሰረት አምራቹ ይፋዊ የቁጥጥር ሪፖርቶችን ከተቀበሇ 6 ወር ቢያሌፍም 

የእርምት እና የመከሊከያ እርምጃ እንዱያቀርብ ሉፈቀዴሇት ይችሊሌ ፡፡ 

6) ባሇስሌጣኑ ቢበዛ ሶስት የእርምት እና የመከሊከያ እርምጃ ዕቅድች የሚቀበሌ 

ሲሆን፤ ከሶስት ጊዜ በሊይ በአምራቹ የሚቀርብ የእርምት እና የመከሊከያ እቅዴ 

እንዯ አዱስ ማመሌከቻ ይቆጠራሌ፡፡ 

7) የክትትሌ ቁጥጥር የሚከናወነዉ በመዴኃኒት ተቋማት ቁጥጥር ዲይሬክቶሬት  

አማካኝነት ከተሇያዩ ዲይሬክቶሬቶች በተወጣጣ የቁጥጥር ቡዴን ነው ፡፡ 

 

8. ሌዩ ቁጥጥር 

 

1) ሌዩ ቁጥጥር በአንዴ ምርት ወይም በተዛማጅ ምርቶች ሊይ ወይም እንዯ ማምረት 

ሂዯትን ፣ የማምከን ሂዯትን ፣ ገሊጭ ፅሁፍ አሰጣጥ ሂዯትን እና የአከመቻቸት 

ስርዓትን በመሳሰለ ሌዩ ተግባራት ሊይ ሉያተኩር የሚችሌ “የቦታ ቁጥጥር” 

ሇማካሄዴ የሚዯረግ ቁጥጥር ነው፡፡ 

2) የአንዴ ምርት ጉዴሇትን የሚያመሇክት ቅሬታ ሲኖር ፣ የመሌካም አመራራት 

ስርዓት አሇማክበር ወይም የአዱስ ተቋማት የአሠራር ስፋት በፊት ከነበረው 

ያሌታወቀ ሲኖር ፣ በመዴኃኒቶች አለታዊ የጎንዮሽ ባህሪ እና በዴህረ ገበያ ቅኝት 

ምክንያት ምርቶች ከገበያ ሲሰበሰቡ ፣ የተወሰኑ መረጃዎችን ሇመሰብሰብ ፣ የተወሰኑ 



አሠራሮችን ሇመመርመር ወይም የከባዴ ክፍተቶች / ጉዴሇቶች  መረጃ 

በሚኖርበት ጊዜ ሌዩ  ቁጥጥር ይካሄዲሌ፡፡ 

3) የጋራ ቁጥጥር በቡዴን፣ በማኅበረሰቦች፣ በኢጋዴ እና በላልች አዯረጃጀቶች ሇሌዩ 

የቁጥጥር ሥራዎች ተስማሚነት ሉዯራጁ ይችሊለ፡፡ 

4) ሌዩ ቁጥጥር የሚከናወነው በመዴኃኒት ተቋማት ቁጥጥር ዲይሬክቶሬት   

ተቆጣጣሪዎች ሲሆን ዲይሬክቶሬቱ ተገቢ ባሇሙያዎችን ከላልች የስራ ክፍልች 

ሇቁጥጥር እንዯአስፈሊጊነቱ ሉመዴብ ይችሊሌ ፡፡ 

9. ጥብቅ የቁጥጥር ስርአት ባሇው ባሇሥሌጣን የተረረጋገጠ አምራች ሊይ የሚዯረግ 

ቁጥጥር 

1) ባሇሥሌጣኑ እውቅና በሰጣቸው ጥብቅ የቁጥጥር ስርአት ያሇው ባሇሥሌጣን 

ዝርዝር መሠረት ሇዳስክ ግምገማ አስፈሊጊ በሆኑት የመሌካም አመራራት ስርዓት 

ተዛማጅ ሰነድች ሊይ በመመርኮዝ በቦታው ሊይ በመገኘት ቁጥጥር ሳይስፈሌገው 

ያፀዴቃሌ ፡፡ 

2) የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ በተመረጡ በጥብቅ ጥብቅ 

የቁጥጥር ስርአት ባሊቸው ባሇሥሌጣናት የፀዯቁ አምራቾች ሊይ ሇዳስክ ግምገማ 

የቀረቡ ተዛማጅ ሰነድችን ሇማጣራት የማረጋገጫ ቁጥጥር ሉካሄዴ ይችሊሌ ፡፡ 

3) ጥብቅ የቁጥጥር ስርአት ባሊቸው ባሇሥሌጣናት  የተሰጠ ወቅታዊ የመሌካም 

አመራረት ስርዓት ሰርተፊኬት ወይም የአሇም ጤና ዴርጅት የቅዴመ-ብቃት 

ማረጋገጫ ,የአምራች ፋብሪካው ዋና ፋይሌ , የገቢያ ፈቃዴ  እና ላልች ሇዳስክ 

ግምገማው የሚያስፈሌጉ ሰነድች ሇባስሌጣኑ መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

4) ጥብቅ የቁጥጥር ስርአት ባሊቸው  ባሇሥሌጣናት የተረረጋገጠ አምራች ቁጥጥር 

የሚከናወነዉ በመዴኃኒት ተቋማት ቁጥጥር ዲይሬክቶሬት ከተሇያዩ የስራ ክፍልች 

በተመረጡ ባሇሙያዎች ነው ፡፡ 

10. የርቀት ቁጥጥር 

 

1) ባሇሥሌጣኑ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የተሇያዩ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት 

የርቀት ቁጥጥር ማዴረግ ይችሊሌ ፡፡ 

2) ባሇሥሌጣኑ ሇርቀት ቁጥጥር ሂዯት ዝርዝር የማስፈጸሚያ ሰነዴ ያዘጋጃሌ ፡፡ 



11. ስሇ ቁጥጥር ዴግግሞሽ 

 

1) በባሇስሌጣኑ ላሊ ማስታወቂያ ካሌተሰጠ በስተቀር የአምራች ፋብሪካ ቦታዎች 

ሇምርቶቻቸው ዲግም ምዝገባ ሲባሌ በዲግም ምዝገባ ወቅት የመሌካም 

አመራረት ቁጥጥር ይዯረግባቸዋሌ ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ በሚከናወነው የቁጥጥር 

ዓይነት መሰረትና እንዲስፈሊጊነቱ አምራች ፋብሪካው በአምስት ዓመት ጊዜ 

ውስጥ ከአንዴ ጊዜ በሊይ ቁጥጥር ሉካሄዴበት ይችሊሌ፡፡ 

3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ የመሌካም አመራረት 

ቁጥጥር አካሄዴ ስጋት ተኮር ስርዓትን ሉከተሌ ይችሊሌ፡፡ 

 

ክፍሌ ሶስት 

የመሌካም አመራራት ስርዓት ተቆጣጣሪ ሚና ፣ ኃሊፊነት ፣ ብቃት እና ምዯባ 

 

12. የተቆጣጣሪ ሚና እና ኃሊፊነት 

1) የመሌካም አመራራት ስርዓት አረጋጋጭ ተቆጣጣሪ የመሌካም አመራረት 

ስርዓት ቁጥጥር ከማዴረጉ በፊት ዝግጅት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

2) የመሌካም አመራራት ስርዓት አረጋጋጭ ተቆጣጣሪ አምራች ተቋሙን በሙያዊ 

እይታ መርህ እና በቡዴን ተኮር መቆጣጠር አሇበት፡፡ 

3) የመሌካም አመራራት ስርዓት አረጋጋጭ ተቆጣጣሪ በተስማሙበት ጊዜ የግሌ 

ግኝቶችን እና የውሳኔ ሃሳቦችን ሇተቆጣጣሪ ቡዴን መሪ ሪፖርት ማዴረግ 

አሇበት ፡፡ 

4) የመሌካም አመራራት ስርዓት አረጋጋጭ ተቆጣጣሪ የዕሇት ተዕሇት 

እንቅስቃሴውን በመገምገም ሇቀጣይ ቁጥጥር ዝግጅት ማዴረግ አሇበት ፡፡ 

5) ተቆጣጣሪው የተቆጣጣሪ ቡዴን መሪ አጠቃሊይ አፈፃፀም በመገምገም በቁጥጥር 

ወቅት ሇሚነሳ ማንኛውም ችግር መፍትሄ ማበጀት ይኖርበታሌ፡፡ 

6) ተቆጣጣሪው ተቋሙ የሚገኝበትን ሀገር የአኗኗር ሁኔታና ባህሌ ማክበር 

አሇበት፡፡ 

7) ተቋሙ የሚገኝበትን ሀገር የአኗኗር ሁኔታና ባህሌ ማክበር አሇበት 



13. የመሌካም አመራራት ስርዓት አረጋጋጭ ተቆጣጣሪ ቡዴን መሪ ሚና እና ኃሊፊነት   

1) የመሌካም አመራራት ስርዓት አረጋጋጭ ተቆጣጣሪ ቡዴን መሪ ከታች 

የተዘረዘሩትን ሚና እና ኃሊፊነት  መተግበር ይኖርበታሌ፡፡ 

ሀ) ቢያንስ አንዴ ሳምንት ቀዯም ብል ስሇ ቁጥጥር አጀንዲው ሇአምራቹ 

ያሳውቃሌ 

ሇ) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1፣ሀ) ቢኖርም ሇምርመራ ወይም ሇማጣራት 

የቁጥጥር የቡዴን መሪው ሇአምራቹ ከቁጥጥር አስቀዴሞ ሉያሳውቅ ወይም 

ሊያሳውቅ ይችሊሌ፡፡ 

ሐ) የቁጥጥረ ቡዴን አባሊትን በብቃት መምራት አሇበት፡፡ 

መ) ሇቁጥጥር የሚረደ አጠቃሊይ ዝግጅት ማዴረግ እና ማዯራጀት አሇበት ፡፡ 

ሠ) ከሚመሇከተዉ የተቋሙ አካሌ ጋር በመነጋገር ጉዞዎችን ከመጓዙ በፊት  

ሁለም ልጅስቲክስ መሟሊታቸውን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

ረ) የመዴኃኒት ተቋማት ቁጥጥር ዲይሬክቶሬት በሚሰጠዉ አቅጣጫ መሠረት 

ቁጥጥሩ እየተካሄዯ እንዯሆነ ማረጋገጥ አሇበት ፡፡ 

ሰ) በተጠቀሰው የጊዜ ገዯብ ውስጥ የተጠናቀሩ ግኝቶች እና የውሳኔ ሃሳቦችን 

ሇመዴኃኒት ተቋማት ቁጥጥር ዲይክቶሬት ሪፖርት ማዴረግ አሇበት ፡፡ 

ሸ)  የቡዴን አባሊትን አጠቃሊይ አፈፃፀም በመገምገም በቁጥጥር ወቅት ሇሚነሳ 

ማንኛውም ችግር መፍትሄ ይሰጣሌ ፡፡ 

ቀ)የተቆጣጣሪ ቡዴኑን የዕሇት ተዕሇት አፈፃፀም በመገምገም ሇቀጣይ ቁጥጥር 

የሚያስፈሌገውን ዝግጅት ያካሂዲሌ ፡፡ 

በ)  ተቋሙ የሚገኝበትን ሀገር የአኗኗር ሁኔታና ባህሌ ማክበር አሇበት፡፡ 

14. የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ጥራት የማረጋገጥ ስርዓት ቡዴን አዯረጃጀት 

ሚና እና ሃሊፊነት 

1) የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ጥራት የማረጋገጥ ስርዓት የቡዴን 

አባሊት በመዴሀኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት አቅራቢነት 

በመዴሀኒት ዘርፍ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ይቋቋማሌ፡፡ 

2) ሇስራ ቅሌጥፍናና ውጤታማነት ሲባሌ የጥራት ማረጋገጥ ቡዴኑ ተጠሪነቱ 

ሇመዴሀኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ይሆናሌ፡፡ 

3) የጥራት ማረጋገጥ የአባሌነት ጊዜ አምስት አመት ነው፡፡  



4) ቡዴኑ የሚተዲዯርበትን ተርም ኦፍ ሪፈርንስ (ToR) ያዘጋጃሌ፡፡ በመዴሀኒት 

ዘርፍ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ያጸዴቃሌ፡፡ 

5) የመሌካም አመራራት ስርዓት ጥራት ማረጋገጫ ቡዴን ሇአምራቹ 

ከመሰራጨቱ በፊት የመጨረሻውን የቁጥጥር ሪፖርት በመዴሀኒት ተቋማት 

ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ጥያቄ ሲቀርብሇት የመገምገም እና ሇመዴኃኒት 

ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ እንዯአስፈሊጊነቱ 

ምክረ ሃሳብ እና ዴጋፍ የመስጠት ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 

6) የመሌካም አመራራት ስርዓት ጥራት ማረጋገጫ ቡዴን የውስጥ አቅም 

ግንባታ ፕሮግራም፣የቁጥጥር ምዘና እና ከመሌካም አመራረት ስርዓት ጋር 

የተያያዙ የተሇያዩ ስሌቶችን ሉያቀርብ ይችሊሌ ፡፡ 

15. የመሌካም አመራረት ስርዓት ተቆጣጣሪ ሙያና ብቃት 

1) ሇመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር የተመዯቡ ሁለም ተቆጣጣሪዎች 

በፋርማሲ ቢያንስ የመጀመሪያ ዱግሪ ያሊቸዉ መሆን አሇባቸዉ፡፡ ሆኖም 

ላልች ባሇሙያዎች (ኬሚስት ፣ ማይክሮባዮልጂስት እና ባዮልጂስት) 

አስፈሊጊው የትምህርት ዝግጅታቸውን፣ የስራ ሌምዲቸውን እና የወሰደትን 

ከስራው ጋር ተያያዥ የሆነ የአጭር ወይም መካከሇኛ ጊዜ ስሌጠና ከግምት 

በማስገባት አስፈሊጊው ክህልትና ብቃት እንዲሊቸው ሲረጋገጥ 

እንዯአስፈሊጊነቱ በተቆጣጣሪነት ይመዯባለ፡፡ 

2) ሁለም ኢንስፔክተሮች በመሌካም አመራረት ቁጥጥር በተቆጣጣሪነት 

ሇመመዯብ ብቃታቸዉ የተረጋገጠ መሆን ያሇባቸዉ ሲሆን የተዯራጀ የሊቀ 

የመሌካም አመራረት ስርዓት ስሌጠና ያገኘ እና ሇመጀመርያ ጊዜ በፈተና 

አዘጋጅ አካሌ የተዘጋጀ የምዘና ፈተና መውሰዴ አሇባቸው፡፡ እያንዲንደ 

እጩ ተቆጣጣሪ ቢያንስ 60 የማሇፊያ ነጥብ ማምጣት ይጠበቅበታሌ፡፡ 

3)  ኢንስፔክተሮች በየአመቱ ተከታታይ የመሌካም አመራረት ቁጥጥርን ሙያ 

ማጎሌበቻ ስሌጠናዎችን መውሰዴ የሚገባው ሲሆን እያንዲንደ ኢንስፔክተር 

በአምስት ዓመት ውስጥ መውሰዴ ያሇበትን ክሬዱት አወር በመጨረስ 

የምዘና ፈተናውን መዉሰዴ አሇበት፡፡ በየአመቱ መወሰዴ ያሇበትን ክሬዱት 

አወርና ላልች ተያያዥ የአሰራር ፕሮቶኮሌና ጋይዲንስ ሰነዴ ከሰው ሀብት 

ስራ አመራር ጋር በመሆን ይዘጋጃሌ፡፡  



4) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) እንዯተጠበቀ ሆኖ የፈተና አሰጣጡ ሂዯት 

በመዴሀኒት ዘርፍ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር የሚመራ ሲሆን የመዴሀኒት 

ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት በባሇቤትነት እና ከባሇስሌጣኑ ውጭ 

ያለ ባሇሙያዎችና የመሌካም አመራረት ቁጥጥር ጥራት ማረጋገጥ አባሊት 

ተሳታፊ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

5) የመሌካም አመራረት ስርዓት አረጋጋጭ ቁጥጥር ቡዴን መሪ 

ሀ) በፋርማሲዉቲክስ ወይም በፋርማሲዉቲካሌስ አናሉይሲስ እና ኳሉቲይ 

አሹራንስ ወይም በኢንደስትሪያሌ ፋርማሲ ወይም ሪጉሊቶሪ አፌርስ ወይም 

በፋርማሲዉቲካሌስ  ወይም ማይክሮባዮልጂ ወይም ፋርማኮልጂ ያሊቸዉ 

እና  ቢያንስ ሁሇት ዙር የመሌካም አመራረት ቁጥጥር ሌምዴ ያሊቸው 

መሆን አሇባቸዉ፡፡  

ሇ) የመጀመሪያ ዱግሪ በፋርማሲ እና ሶስት ዓመት የቁጥጥር የስራ ሌምዴ 

ያሇው ባስፈሊጊ የቁጥርር የስራ ሄዯት የሰራ ወይም የመጀመሪያ ዱግሪ 

ያሇዉ እና ቢያንስ ሁሇት ዙር የመሌካም አመራረት ቁጥጥር ሌምዴ ያካበተ 

እና በመዴኃኒት ጥራት ቁጥጥር ሊብራቶሪ ፣በሰነዴ ግምገማ እና 

የመዴኃኒት ኢንስፔክሽን ዉስጥ የሚሰራ ባሇሙያ የቁጥጥር ቡዴን መሪ 

ሆኖ ሉመዯቡ ይችሊለ፡፡ 

6) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ፣ (2) ፣ (3) እና (4) እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በዉጭ ሃገራት አራት ወይም ከዚያ በሊይ ዙር የመሌካም አመራረት ስርዓት 

ቁጥጥር ያካሄዯ ወይም በአሇም ጤና ዴርጅት ማዕቀፍ ስር የሰነዴ ግምገማ 

ወይም የመሌካም አመራረት ቁጥጥር ኢንስፔክሽን ወይም የሊቦራቶሪ ጥራት 

ምርመራ ስራዎችን እያከናወነ ያሇና ቢያንስ ሁሇት ጊዜ በባሇስሌጣኑ 

የመሌካም አመራረት ቁጥጥር ኢንስፔክሽን ሊይ የተሳተፈ ማንኛውም 

ተቆጣጣሪ እና በዚህ መመሪያ አንቀጽ 16 ንኡስ-አንቀጽ (2,4) የተጠቀሱት 

ሁኔታዎች የሚያሟለ ባሇሙያዎች ከሚሰጠው የዲግም ምዘናና ተካታታይ 

የሙያ ማጎሌበቻ ፕሮግራሞች እና የመመዘኛ ፈተና ነፃ ይሆናለ፡፡ 

16. የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ምዯባ 

1) አስፈሊጊዉ ሙያ ዘርፍ፤ሥሌጠና፤ ብቃት ያሇዉ እና አግባብነት ባሇው 

የባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ክፍሌ ዉስጥ የቁጥጥር ሥራዎች ቢያንስ 



የሶስት ዓመት የሰራ ሌምዴ ያሇዉ ባሇሙያ እና ሙያዊ ስነምግባሩና 

የከዚህ በፊት አፈጻጸሙ ተገምግሞ በመሌካም አመራረት ስርዓት 

ተቆጣጣሪነት ይመዯባሌ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ እንዲስፈሊጊነቱ 

የመሌካም አመራረት ስርዓትን መከተለ የተረጋገጠ እና በአሇም ጤና 

ዴርጅት ቅዴመ ማረጋገጫ ባገኙ የመዴኃኒት አምራቾች በምርት ወይም 

በጥራት ማረጋገጫ ክፍሌ ዉስጥ የሰሩ አና ቢያንስ ስዴስት ዓመት የሥራ 

ሌምዴ ያሊቸው ባሇሙያዎች ሇተቆጣጣሪነት ሉመዯቡ ይችሊለ፡፡ 

3) አስፈሊጊዉ ሙያ ዘርፍ፣ ሥሌጠናና ብቃት ያሇዉ ሆኖ በመዴኃኒት 

ሰነዴ ግምገማ፣ በመዴኃኒት ጥራት ቁጥጥር ሊቦራቶሪ እና በመዴኃኒት 

ተቋማት  የቁጥጥር ስራ ቢያንስ የስዴስት ዓመት የስራ ሌምዴ ያሇው 

ባሇሙያ ሇመሌካም አመራረት ስርዓት ተቆጣጣሪ የቡዴን መሪ ሆኖ 

ሇመመዯብ ቅዴሚያ ይሰጠዋሌ፡፡ 

4) ከሊይ በተገሇጹት ዴንጋጌዎች መሠረት ከአሇም ጤና ዴርጀት & 

ከፋርማሲዩቲካሌስ ቁጥጥር የትብብር መርሃግብር & ከአውሮፓውያን 

መዴኃኒት ኤጀንሲ እና ከላልች ዴርጅቶች የአስፈሊጊዉ ሙያ ዘርፍ ፣ 

ስሌጠናና ብቃት ያሇዉ ዓሇም አቀፍ ባሇሙያዎች እንዲስፈሊጊነቱ 

ተቆጣጣሪ ሆነው ሉመዯቡ ይችሊለ፡፡ 

17. የተቆጣጣሪ ሥነ ምግባር ዯንብ 

1) የመሌካም አመራረት ስርዓት ተቆጣጣሪ በስነምግባር የታነጸ እና በቡዴን 

መሪ የተሰጠውን ተግባር ማከወን አሇበት፡፡ 

2) የመሌካም አመራረት ስርዓት ተቆጣጣሪ ተቋሙ የሚገኝበትን ሀገር የባህሌ 

እሴቶችን ማክበር አሇበት፡፡ 

3) ተቆጣጣሪዎች  ቁጥጥር በሚያከናዉንበት ጊዜ ከፍተኛ ስነምግባርን  

በመሊበስ ከፍ ያሇ የአፈፃፀም ዯረጃ ሇማሳካት በታማኝነት የሃገርን ክብር 

ሇማስጠበቅ ከፍተኛ ጥረት ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

4) ተቆጣጣሪ የመሌካም አመራረት ስርዓት ክብርን በመጠበቅ ከማንኛውም 

ግሌፅ ካሌሆኑ አጠያያቂ ባህሪ መቆጠብ እና ከዴርጅት ጋር ስራዉ 

ከሚፈሌገዉ ግንኙነት ዉጭ ላሊ ግንኙነት ሉኖረዉ አይገባም፡፡ 



5) ማንኛውም የተመዯበ ተቆጣጣሪ የተሰጠውን ሀሊፊነት ሇግሌ ጥቅም ማዋሌ 

እና ማንኛውንም አይነት ስጦታ መቀበሌ የሇበትም ፡፡ 

6) ተቆጣጣሪ ከተጽዕኖ እና አዴል ነፃ በመሆን ሚዛናዊ እና ገሇሌተኛ የሆነ 

ቁጥጥር ማካሄዴ ይኖርበታሌ፡፡ 

7) ተቆጣጣሪዎች የግሌ ንፅህናን የመጠበቅ እና ተቀባይነት ያሇው አሇባበስ 

መሌበስ አሇበት፡፡ 

8) ከሊይ የተጠቀሱት የዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው 

ተቆጣጣሪዎች በባሇስሌጣኑ የሥነ ምግባር ዯንብ የሚተዲዯሩ ይሆናለ ፡፡ 

ክፍሌ አራት 

ማመሌከቻ ጥያቂ ስሇማቅረብ እና የቁጥጥር ጊዜ አወሳሰንና አስተዲዯር 

18.  የቁጥጥር ማመሌከቻ ስሇማቅረብ 

1) ማንኛውም የአምራች ወኪሌ ወይም አምራች አመሌካች ሇባሇስሌጣኑ 

የመዴኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ጥያቄውን በጽሁፍ ወይም 

በበሊስሌጣኑ የኤላክትሮኒክ የቁጥጥር መረጃ ስርዓት 

(https://ilicense.efda.gov.et) ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ሇባሇስሌጣኑ የሚቀርብ ማንኛውም መረጃ በእንግሉዘኛ የተፃፈ መሆን አሇበት፡፡ 

ሆኖም መረጃዎቹ በእንግሉዘኛ ያሌተዘጋጁ ከሆነ ህጋዊ የሆነ የእንግሉዘኛ አቻ 

ትረጉም አብሮ መቅረብ አሇበት፡፡ 

19. የመዴኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ስሌጣንና ተግባር 

1) የውጭ እና የሀገር ውስጥ  የቁጥጥር የጊዜ አወሰሳን እና አስተዲዯር 

የሚመራው በባሇስሌጣኑ የመዴኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሪት 

ሲሆን ዲይሬክቶሬቱ የቁጥጥር የጊዜ ሰላዲ የማውጣትና ሇቁጥጥር ግብዓት 

የሚውለ ማስረጃዎችና ቁሳቁሦች የማዘጋጀት ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 

2) የባሇስሌጣኑ የመዴኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት 

ተቆጣጣሪዎችን ሇቁጥጥር ስራ ከማሰማራቱ በፊት የፍሊጎት ግጭት 

አሇመኖሩን ማረጋጋጥ አሇበት፡፡ 



3) ተቆጣጣሪዎችን እና የተቆጣጣሪዎች መሪዎችን የባሇስሌጣኑ የመዴኃኒት 

ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት መሌምል በዋና ዲይሬክተር ወይም 

በቀጥታ በሚመሇከተው ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር  እንዱመረጡ ያዯርጋሌ፡፡ 

4) የባሇስሌጣኑ የመዴኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት የሀገር ውስጥ 

ቁጥጥርን በተመሇከተ ተቆጣጣሪዎችን የመመሌመሌ እና የመመዯብ 

ሀሊፊነት አሇበት፡፡ 

5) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (4) እንዯተጠበቀ ሆኖ ዲሬክቶሬቱ አስፈሊጊ ሆኖ  

ሲያገኝ የተመረጡ ባሇሙያዎችን ከላልች የሥራ ክፍልች ሉመዴብ 

ይችሊሌ፡፡ 

6) በአንዴ የቁጥጥር ጉዞ ሊይ ቢበዛ አምስት አምራቾችን እና ከሶስት ሀገራት 

በሊይ  በቁጥጥሩ መካተት የሇባቸውም፡፡ 

7) የቁጥጥር የጊዜ ብዛት የሚወሰነው የአምራች ዴርጅቱ የአመራረት 

ውስብስብነት እና በሚያመርታቸው የመዴኃኒት ምርቶች ባህርያት የሚወሰን 

ሲሆን ሇቁጥጥር ስራው የሚመዯበው የጊዜ ብዛት ከዚህ መመርያ ጋር አባሪ 

በተዯረገው ስላት  መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

20. የሀገር ውስጥ አምራቾች ሌዩ አስተዲዯር 

1) ሁለም የሀገር ውስጥ አምራቾች የመሌካም አመራረት ስርአት  የቁጥጥር  

ስራዎች በባሇስሌጣኑ የመዴሀኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት 

ይከናወናለ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ ዲይሬክቶሬቱ 

እንዲስፈሊጊነቱ የተሇዩ ባሇሙያዎቸን ከላልች የስራ ክፍልች ሉያሳትፍ 

ይችሊሌ፡፡ 

3) ባሇስሌጣኑ ወይም አምራች ዴርጅቶች የቁጥጥር ስራ እንዱከናወን ጥያቄ 

ሉያቀርቡ ይችሊለ፡፡ 

4) የሀገር ውስጥ አምራች አዱስ ወይም የዲግም የመሌካም አመራረት ስርዓት 

ቁጥጥር የሚከናወነው አስፈሊጊው ክፍያ ከተከናወነ ብቻ ሲሆን ሇላልች 

የቁጥጥር ስራዎች ክፍያ ባሇሰሌጣኑ ሊይጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 



5) ሇሀገር ውስጥ አምራቾች የሚሰጥ የመሌካም አመመራረት ስርዓት ፈቃዴ 

ወይም ሰርተፊኬት ሇአምስት ዓመት የሚያገሇግሌ ሆኖ ባሇስሌጣኑ 

እንዲስፈሊጊነቱ የቁጥጥር ስራዎችን በዚሁ የአገሌግልት ጊዜ ውስጥ 

ሉያከናውን ይችሊሌ፡፡ 

6) የሀገር ውስጥ ኢንደስትሪውን ሇማበረታታት ታሳቢ በማዴረግ የመሌካም 

አመራረት ቁጥጥር መስፈርትን ያሊሟለ ነባር አምራቾች በተገዯበ የጊዜ 

ሂዯት (በመንግስት የሚወሰን) እንዱያሟለ እና ምርቱ በሊቦራቶሪ የጥራት 

ምርመራ ስራዎችን እንዱያከናውኑ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ማንኛውም አዱስ አምራቾች የሀገራዊ የመሌካም አመራረት መስፈርትን 

ማሟሊት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

7) የዚህ መመርያ አንቀፅ 4 (1) ዯንጋጌ ሇሀገር ውስጥ አምራቾች ተግባራዊ 

አይሆንም፡፡ 

21. ስሇ ቁጥጥር እቅዴ 

1) የቁጥጥር ጥያቄ ማመሌከቻ በቀዲሚነት ያቀረበ ዴርጅት በቁጥጥር እቅዴ 

አወሳሰን ወቅት ቅዴሚያ ይሰጠዋሌ፡፡ 

2) የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ ዴንገተኛ ሆኔታዎች 

ሲያጋጥሙ  ወይም ቁጥጥሩ የህበርተሰቡን ጤና  ሇመጠበቅ አስፈሊጊ ሆኖ 

ከተገኘ እንዱሁም ሇቁጥጥር ውሳኔ አሰጣጥ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ባሇስሌጣኑ 

በቁጥጥር እቅደ ሊይ ቅዴሚያ ሉሰጥ ይችሇሌ፡፡ 

22. ስሇ ቁጥጥር ግኝቶች አመዲዯብና ምክረ ሀሳብ አሰጣጥ 

1) የተጭበረበሩ ፤ በስህተት የቀረቡ ወይም ሆን ተብል በሀሰት የቀረቡ ማናቸውም 

የአምራች ዴርጅት መረጃዎች አምራች ዴርጅቱን ተቀባይነት እንዲይኖረው 

የሚያዯርጉ ይሆናሌ፡፡ 

2) በተቆጣጣሪዎች የተገኙ የመሌካም አመራረት ስርዓት ምሌከታዎች  ወሳኝ 

፡ከፍተኛና ላልች በመባሌ ይመዯባለ፡፡  

3) አንዴ ወሳኝ ምሌከታ ግኝት ያሇበት አምራች ዴርጀት ከባሇስሌጣኑ የመሌካም 

አመራራት ስርዓት ፈቃዴ እንዲያገኝ ይከሇከሊሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ  

አምራች ዴረጅቱ ስዴስት እና ከዛ በሊይ ከፍተኛ የምሌከታ ግኝቶች በአምስት  



ዋና ዋና የማምረቻ የስራ ክፍልች (ማሇትም ማከማቻ ፣ማምረቻ፣የጥራት ቁጥጥር 

፣በግብዓት ተቋማት ፡በመረጃ አያያዝ እና በማምራቻ ህንፃ) ከተገኙ የመሌካም 

አመራራት ስርዓት ፈቃዴ እንዲያገኝ ይከሇከሊሌ፡፡ 

4) የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 እንዯተጠበቀ ሆኖ አጠቃሇይ የተገኙት ከፍተኛ 

የምሌከታ ግኝቶች የማምረቻ የስራ ክፍልችን መሰረት ሳያዯረግ ከ15 ከበሇጡ 

የመሌካም አመራረት ስርዓት ፈቃዴ እንዲያገኝ ይከሇከሊሌ፡፡ 

5) የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (3 እና 4) እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇከፍተኛና ላልች 

ምሌከታዎች አምራቹ የቁጥጥር ሪፖርት ወይም ግኝቶች ከዯረሰው በኃሊ  

በአምራቹ የተወሰደ የእርምት ስራዎችና እና መከሊከያ  እቅድች በ90 ቀናት 

ውስጥ ሇባሇስሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፡፡ ባሇስሌጣኑም እንዲስፈሊጊነቱ በቦታው 

በመገኘት የተወሰደ ማስተካከያዎችን ሉያረጋገጥ ይችሊሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ወሳኝ ምሌከታ የተገኘበት ማንኛውም አምራች ዴርጅት በቦታው በመገኘት 

ማስተካከያዎችን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

6) ቁጥጥር የተካሄዯበት አምራች የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ፈቃዴ 

ካሌተሰጠው የዲግም ቁጥጥር ማመሌከቻ አምራቹ ከወሰዯው የእርምት እና 

የመከሊከያ አቅድች ጋር ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

23. የቁጥጥር ሪፖርት አፃፃፍ ፤ግምገማና የውሳኔ አሰጣጥ ስርዓት 

1) የቁጥጥር ግኝቶች የቀኑ የቁጥጥር ሂዯት ካበቃ በኃሊ በተቀመጠው የቁጥጥር 

ሪፖርት አፃፃፍ ግምገማ የአሰራር ሂዯት መሰረት መከናወን አሇበት፡፡ 

2) ተቆጣጣሪዎቸ የተዘጋጀውን የቁጥጥር ግኝት ሪፖርት ከቁጥጥር ከተመሇሱ 

በ15 ቀናት ውስጥ ሇመዯኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ማስገባት 

አሇባቸው፡፡ 

3) የመዯኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት የቁጥጥር ሪፖርቱን 

የመሌካም አመራራት ስርዓት የጥራት ተቆጣጣሪ ቡዴን እንዯአስፈሊጊነቱ 

ከሶስት የስራ ቀናት ባሌበሇጠ ውስጥ የቁጥጥር ግምገማ እንዱከናወን ማቅረብ 

አሇበት፡፡ ይህ አሰራር እንዯአስፈሊጊነቱ ሇሀገር ውስጥ የመዴሀኒት አምራቾች 

ሊይም ተግባራዊ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 



4) የመሌካም አመራራት ስርዓት የጥራት ተቆጣጣሪ ቡዴን ሪፖርቱን በመገምገም 

ከአምስት-አስር የስራ ቀናት ውስጥ የግምገማ ውጤቱን ሇዲይሬክቶሬቱ 

ማስገባት አሇበት፡፡ 

5) የመዯኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት የመሌካም አመራራት 

ስርዓት የቁጥጥር ሪፖርት ቁጥጥሩ ከተከናወነ በኃሊ በአርባ አምስት (45) የስራ 

ቀናት ውስጥ ሇአምራቹ መሊክ አሇበት፡፡ 

6) የቁጥጥር ሪፖርት ሇውሳኔ አሰጣጥ እና ገሇሌተኛ ግምገማ ማዴረግ 

እንዱያስችሌ በጥሌቀት መፃፍ አሇበት፡፡ 

7) የመሌካም አመራረት ስርዓት ምሌከታዎች የኢትዩጵያ ሀገር አቀፍ የመሌካም 

አመራረት ስርዓት መስፈርቶችን እና/ወይም የአሇም ጤና ዴርጅት 

መስፈርቶችን ያማከሇ ሆኖ ምሌከታዎቹ  በሪፖርቱ ሊይ በግሌፅ የተሟለና 

ያሌተሟለ ተብሇው መገሇፅ አሇባቸው፡፡ያሌተሟለ ምሌከታዎችን ወሳኝ፤ 

ከፍተኛና ላልች በማሇት ከፋፍል መፃፍ አሇበት፡፡ 

24. የበሊይ ሃሊፊዎች ሚናና የቁጥጥር ሂዯቱን ስሇማጎሌበት 

1) የባሇስሌጠኑን ከቁጥጥር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎችን ሇመፍታት ፡ 

የወዯፊት አቅጣጫ ሇማስቀመጥ እና የቁጥጥር ሂዯት ሇማጎሌበት የቁጥጥር 

ሄዯቱ በሚመሇከተው የመዴሀኒት ዘርፍ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ወይም 

እንዲስፈሊጊነቱ በዋና ዲይሬክተር ክትትሌ ይዯረግበታሌ፡፡  

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እንዯተጠበቀ ሆኖ የመዴሀኒት ዘርፍ ምክትሌ 

ዋና ዲይሬክተር ዋና ዲይሬክተር በአካሌ በቦታው በመገኘት የኢንስፔክተሮችን 

አሰራር እና ሙያዊ ብቃት የመገመገም፤ የቁጥጥሩን ሂዯት የመከታተሌና 

ኢንስፔክሽኑን ሉከናውኑ ይችሊለ፡፡ 

3) ተከታታይ የሆኑ የቁጥጥር ሪፖርቶችን ስታቲስቲካሌ ግምገማ በማካሄዴ  

የቁጥጥር ሂዯቱን በተመሇከተ መረጃ በማግኘት ሇቀጣይ የቁጥጥር ስራዎች 

ግብዓት ይሆናለ፡፡ 

 

 

 



ክፍሌ አምስት 

አስተዲዯራዊ እርምጃ እና የቅሬታ አቀራረብ ሥነ ሥርዓት 

ንዑስ ክፍሌ አንዴ 

አስተዲዯራዊ እርምጃ 

25. የእርምት ማስታወቂያ 

1) ተቆጣጣሪው የፈጸመው ጥፋት የእርምት ማስታወቂያ ሇመስጠት በቂ ሆኖ ሲገኝ 

እና ከጥፋት ይታረማሌ የሚሌ በቂ እምነት ሲኖር በመዴኃኒት ተቋማት 

ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር የእርምት ማስታወቂያ ይሰጠዋሌ፡፡ 

2) የእርምት ማስታወቂያ የሚሰጠው በመዴኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን 

ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ሲሆን ማስታወቂያው በጽሁፍ ሆኖ የቁጥጥር ስራው 

እንዲሇቀ ወዱያውኑ መሰጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

26. የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ ስሇመስጠት 

1) ከሚከተለት ጥፋቶች መካከሌ ዝቅተኛ ጥፋቶች ተፈጽመው ሲገኙ የመዴኃኒት 

ዘርፍ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ከመዴሀኒት ተቋማት በሚዯርሰው መረጃ መሰረት 

የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ ሇተቆጣጣሪው ይሰጣሌ፡ 

ሀ) ተቆጣጣሪው ወይም መሪ ተቆጣጣሪ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ የቁጥጥር 

ሪፖርት ሳያቀርቡ ከቀረ፤ 

ሇ) ተቆጣጣሪው ወይም መሪ ተቆጣጣሪ የቁጥጥር ሪፖርት አጻጻፍ ስርዓትን 

ያሌተከተሇ እንዯሆነ፤ 

ሐ) ተቆጣጣሪው ወይም መሪ ተቆጣጣሪ ሚና እና ኃሊፊነታቸውን ተከትሇው 

በአግባቡ ካሌሰሩ፤ 

መ) ተቆጣጣሪው ወይም መሪ ተቆጣጣሪ የስነ-ምግባር ዯንቡን ያሊከበሩ እንዯሆነ። 

2) የመዴኃኒት ዘርፍ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ከመዴሀኒት ተቋማት በሚዯርሰው 

መረጃ መሰረት ጥፋቱ እንዯተፈጸመ ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ ከአስር የስራ ቀናት 

በማይበሌጥ ጊዜ ውስጥ የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤውን መስጠት አሇበት፡፡ 



27.  ከባዴ የዱሲፕሉን እርምጃዎች 

1) ማንኛቸውም የተቆጣጣሪው ከባዴ ጥፋቶች እንዯ ከፍተኛ የዱሲፕሉን ቅጣት 

የሚያስከትለ ጥፋቶች የሚቆጠሩ ከሆነ በፌዯራሌ መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 

1064/2010 የሚታዩ እና ተቆጣጣሪው እንዯፈጸመው ጥፋት ተገቢ የሆነ የዱሲፕሉን 

እርምጃ የሚወሰዴበት ይሆናሌ፡፡ 

2) በንኡስ-አንቀጽ (1) መሰረት የሚቀርብ የዱሲፕሉን ክስ በፌዯራሌ መንግስት 

ሰራተኞች የዱሲፕሉን አፈጻጸምና የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት የሚኒስትሮች 

ም/ቤት ዯንብ ቁጥር 77/94 መሰረት ባሇስሌጣኑ ሊቋቋመው የዱሲፕሉን ኮሚቴ 

ተሟሌቶ መቅረብ አሇበት። 

28. በአምራች ሊይ የሚወሰደ አስተዲዯራዊ እርምጃ 

1) ማንኛውም አምራች ሇተቆጣጣሪዎች ሙስና ሇመስጠት ወይም ሇማታሇሌ ከሞከረ 

እና ይህንን ተግባር ስሇመፈጸሙ ባሇስሌጣን መስሪያቤቱ በቂ ማስረጃ ካሇው ቢያንስ 

ሇአምስት አመታት የቁጥጥር ስራ የማይከናወንሇት ይሆናሌ። 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ስር የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም 

አምራች ሀሰተኛ ማስረጃ በማቅርብ ወቅታዊ የመሌካም አመራረት ስርዓት  

መሟሊቱ መረጃ ከተገኘ ውዴቅ የሚዯርግ እና  እስከ ሶስት አመት በጥቁር መዝገብ  

የሚያዝ ይሆናሌ። 

3) የቁጥጥር ስራ በሚከናወንበት ወቅት ሆን ብል የሚጠፋ ማንኛውም አምራች 

ቁጥጥር እንዯተከናወነ ተቆጥሮ የቁጥጥር ይዯረግሌኝ ጥያቄ ውዴቅ ይዯረጋሌ፡፡ 

በቀጣይ የሚቀርብ ጥያቄ በአዱስ መሌክ ክፍያ ተፈጽሞበት የሚከወን ይሆናሌ፡፡ 

4) በዋናው የሳይት ዋና መዝገብ ሊይ ከተቀመጠው ውጪ ላሊ የማምረቻ ተቋም ያሳየ 

ወይም ሇማሳየት የሞከረ አምራች የቁጥጥር ይዯረግሌኝ ጥያቄው ተቀባይነት 

አይኖረውም፡፡ 

5) አምራች ዴርጅቱ በቁጥጥር ወቅት አንዴ አዯገኛ ግኝት ከተገኘበት የመሌካም 

አመራራት ስርዓት ፈቃዴ ወይም ሰርቲፊኬት እንዲያገኝ ይዯረጋሌ፡፡ 

6)  አምራች ዴርጅቱ ስዴሰትና ከዛ ባሊይ ከፍተኛ የቁጥጥር ምሌከታዎች በተሇያዩ 

የስራ ሄዯቶች ወይም ክፍልች ውስጥ ማሇትም በማከማቻ ፣ በምርት ክፍሌ፣ በጥራት 



ቁጥጥር ፣በመረጃ ስርዓት፣ በማምረቻ ቦታ እና በማምረቻ ግብዓቶች ከተገኘ  

የመሌካም አመራረት ስረዓት ፈቃዴ ወይም ሰርቲፊኬት እንዲያገኝ ይዯረጋሌ፡፡ 

7) የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (6) እንዯተጠበቀ ሆኖ አምራች ዴርጅቱ የተሇያዩ የስራ 

ሂዯቶች ወይም ክፍልችን መሰረት ሳያዯርግ ከ 15 በሊይ ከፍተኛ ግኝቶች 

ከተገኙበት የመሌካም አመራራት ስርዓት ፈቃዴ ወይም ሰርቲፊኬት እንዲያገኝ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

 
ንዑስ ክፍሌ-ሁሇት 

የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት 

29. ከተቆጣጣሪ ምዯባ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ ቅሬታ 

1) ማንኛውም እጩ ተቆጣጣሪ ሇመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ስራ 

የተቆጣጣሪዎቸ ምዯባ ሊይ ቅሬታ ካሇው የምርመራ ቡዴኑ ይፋ ከሆነ በኋሊ ባለት 

ሁሇት የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇዘርፉ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ማቅረብ 

አሇበት ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ቅሬታ በጽሑፍ ሆኖ ተጨማሪ 

ከጉዲዩ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ተገቢ የሰነዴ ማስረጃዎችን እና ላልች 

መረጃዎችን መያዝ ይኖርበታሌ ፡፡ 

3) አቤቱታ አቅራቢው ከዚህ በሊይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች ካሟሊ የዘርፉ ምክትሌ 

ዋና ዲይሬክተር አቤቱታው በዯረሰው በ2 ቀናት ውስጥ የመጨረሻውን ውሳኔ 

ሇቅሬታ አቅራቢው ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

4) በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ (3) መሠረት የተሊሇፈው ውሳኔ የቀረበው ቅሬታ 

ተቀባይነትን ያሊገኘው በምን ምክንያት እንዯሆነ መጥቀስ ይኖርበታሌ፡፡  

5) እጩ ተቆጣጣሪው የመዴኃኒት ተቋማት ቁጥጥር ዲይሬክቶሬትን ውሳኔ ካሌተቀበሇ 

እና በውሳኔው ቅር ከተሰኘ ቅሬታውን ወዯ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ መውሰዴ ይችሊሌ ፡፡ 

30. ከቁጥጥር ግኝት እና ውሳኔ ጋር የተያያዘ ቅሬታ 

1) ማንኛዉም ሰዉ ባሇሥሌጣኑ የሚወስዲቸዉ አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን በተመሇከተ 

ቅር ከተሰኘ ወይም አስተዲዯራዊ አገሌግልት ከተነገፈ አቤቱታውን እርምጃው 



ከተወሰዯበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ወር ጊዜ ዉስጥ ባሇስሌጣኑ ሊቋቋመዉ ቅሬታ ሰሚ 

አካሌ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርበው ቅሬታ ቢያንስ ባሇሥሌጣኑ 

እርምጃውን ሇመውሰደ የተጠቀሱ ምክንያቶች ፣ የባሇስሌጣኑ ውሳኔ ፣ የአቤቱታ 

አቅራቢው እርምጃው ምክንያታዊ ያሌሆነ ወይም ተገቢ ያሌሆነ ውሳኔ ነው ያሇበትን 

ምክንያት መጠቀስ እና በአቤቱታ አቅራቢው የተፈረመ እና ቀን የተጻፈበት መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ቅሬታ በጽሑፍ ሆኖ 

በተጨማሪ ከጉዲዩ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ተገቢ የሰነዴ ማስረጃዎችን እና 

ላልች ማስረጃዎችን መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

4) ቅሬታ ሰሚው አካሌ የቀረበሇትን ቅሬታ መርምሮ የውሳኔ ሃሳብ ሇባሇስሌጣኑ ዋና 
ዲይሬክተር ያቀርባሌ። 

5) ዋና ዱይሬክተሩ በቅሬታ ሰውሚ አካሌ የቀረበሇትን የውሳኔ ሀሳብ ተቀብሌ ካፀዯቀው 
የባሇስሌጣኑ የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡ 

6) ቅሬታ ሰሚው አካሌ ቅሬታውን ከተቀበሇ በ 60 ቀናት ውስጥ የመጨረሻውን ውሳኔ 
ሇቅሬታ አቅራቢው ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

7) በዚህ አንቀጽ መሠረት በቅሬታ ሰሚ አካሌ የሚሰጥ የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ አግባብ 
ወዲሇው ፍርዴ ቤት ይግባኝ ሉባሌበት ይችሊሌ፡፡ 

ክፍሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

31. ሚስጥር ስሇመጠበቅ እና የጥቅም ግጭት ስሇማሳወቅ 

1) ሇቁጥጥር የተመረጡ ተቆጣጣሪዎች ሚስጥር ስሇመጠበቅና የጥቀም ግጭት ስምምነት 

መፈረምና ይፋ ማዴረግ እንዱሁም የመዴኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲሬክቶሬት 

የአሰራር ሂዯቶችን፤ የዚህን መመሪያ ዴንጋጌዎች እና የተቋሙን ስነ-ምግባር ዯንብ 

መከተሌ አሇባቸው፡ 

2) ተቆጣጣሪዎች በአምራች ዴርጅቱ ይፋ እስካሌሆነ ዴረስ የአምራች ዴርጅቱን 

ማንኛውንም ሚስጥር መጠበቅ አሇባቸው፡፡ 



3) ተቆጣጣሪዎች በህግ አስፈፃሚ አካሊት መረጃዎች እስካሌተፈሇጉ ዴረስ ማንኛውንም 

የዴርጅቱን ሚስጥር የመጠበቅ ኃሊፊነት አሇባቸው፡፡ 

32. ስሇ መረጃ አያያዝ 

የመዴኃኒት ተቋማት ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ማንኛውንም የመሌካም አመራረት 

ስርዓት የቁጥጥር ስራ እንዱሁም የቁጥጥር ሪፖርት በተመሇከተ መረጃዎችን ዲግም ምዝገባ 

እስከሚከናወንበት ጊዜ ዴረስ መያዝ ያሇበት ሆኖ የዚህ አንቀጽ ዝርዝር ሁኔታ መረጃ 

አያያዝን በተመሇከተ በሚወጣ የሰነዴ አያያዝ መመሪያ ይወሰናሌ ፡፡ 

33. ስሇ አግሌግልት ክፍያ 

ማንኛዉም ሰው የባሇስሌጣኑን የቁጥጥር አገሌግልት ሇማግኘት በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ ቁጥር 370/2006 መሰረት የሚጠየቅን የአገሌግልት ክፍያ መክፈሌ አሇበት፡፡ 

34. የተሻሩና ተፈፃሚነት የላሊቸዉ ሕጎች 

1)  በዚህ መመሪያ የተዯነገጉ ጉዲዮችን በተመሇከተ ነባሩ ወይም በስራ ሊይ የነበረው 

የመዴሃኒት መሌካም አመራረት ስርአት ቁጥጥር መመሪያ በዚህ መመሪያ 

ተሽሯሌ።  

2) ይህንን መመሪያ የሚቃረን ማንኛዉም ሰርኩሊር ዯብዲቤ ወይም የአሠራር ሌምዴ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ የተመሇከቱ ጉዲዮችን በሚመሇከት ተፈጻሚነት 

አይኖረዉም፡፡ 

35.  መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከሀምላ  -----------ቀን 2013 ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

ሄራን ገርባ 

የአኢትዮጵያ ምግብና መዴሃኒት ባሇስሌጣን 

ዋና ዲይሬክተር 



አባሪ 1 

ሰንጠረዥ 1፡ የቁጥጥር የጊዜ ብዛት ስላት   

ተ.ቁ የአምራቹ አይነት ሇቁጥጥር የሚመዯብ ጊዜ 

(በቀን) 

1.  አምራቹ አራት እና ከዛ በታች የምርት መስመር 

በምርት ዝግጅት አይነት  ከሇው እና ሇዲግም 

ቁጥጥር  ሆኖ  ሇኢንግሉዘኛ ተናጋሪ እና ተናጋሪ 

ሊሌሆኑ ሀገሮች  

2  

2.  አምራቹ አምስት እና ከዛ በሊይ  የምርት መስመር 

በምርት ዝግጅት አይነት ካሇው እና ሇዲግም ቁጥጥር  

ሆኖ  ሇኢንግሉዘኛ ተናጋሪ እና ተናጋሪ ሊሌሆኑ  

ሀገሮች 

3  

3.  አምራቹ አስከ አራት የምርት መስመር በምርት 

ዝግጅት አይነት ከሇው እና  ሇአዱስ ፤ ሇዴንገተኛ  

፤ ሇሌዩ እና ሇማጣራት ሆኖ  ሇኢንግሉዘኛ ተናጋሪ 

ሇሆኑ  ሀገሮች 

3  

4.  አምራቹ ከአምስት እስከ ስዴስት የምርት መስመር 

በምርት ዝግጅት አይነት ካሇው እና  ሇአዱስ ፤ 

ሇዴንገተኛ  ፤ ሇሌዩ እና ሇማጣራት ሆኖ  

ሇኢንግሉዘኛ ተናጋሪና ተናጋሪ ሊሌሆኑ  ሀገሮች 

4  

5.  አምራቹ ሰባት እና ከሰባት የምርት መስመር በሊይ 

በምርት ዝግጅት አይነት ካሇው እና  ሇአዱስ ፤ 

ሇዴንገተኛ  ፤ ሇሌዩ እና ሇማጣራት ሆኖ  

ሇኢንግሉዘኛ ተናጋሪ እና ተናጋሪ ሊሌሆኑ  ሀገሮች  

5  

6.  ሪፖርት ሇመፃፍ 1 ቀን ሇእያንዲንደ  2.5  

አምራች ዴርጅቶች 

 



 

ዕዝልች 

ዕዝሌ 1:  የመሌካም አመራረት ስርዓት ሪፖርት ማዴረጊያ ቅፅ 

ዕዝሌ 2: የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር  ተቀባይነት ሊገኙና ሊሊገኙ ማሳወቂያ 

መዯበኛ ዯብዲቤ ፎርማት 

ዕዝሌ 3: የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር በከፊሌ ተቀባይነት ሊገኙ ማሳወቂያ 

መዯበኛ ዯብዲቤ ፎርማት 

ዕዝሌ 4: አምራች ዴርጅቶች የመሌካም አመራረት ስርዓት ቁጥጥር ጥያቄ ማመሌከቻ 

ቅፅ 

ዕዝሌ 5: የቁጥጥር አጀንዲ 

ዕዝሌ 6: የመቆጣጠርያ  መሇኪያ ዝርዝር 

ዕዝሌ 7: የጥቅም ግጭት አሇመሩን ማሳወቂያ ቅፅ 

ዕዝሌ 8: የመሌካም አመራረት ስርዓት ሰርትፊኬት ፎርም 

 

 


