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ሥራን በማካተት የተዘጋጀ መሆኑ ነዉ፡፡
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ክፍሌ አንዴ
አጠቃሊይ
1. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “የእንስሳት መኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች፣አስመጪ፣ጅምሊ አከፋፋይ፣ሊኪ
እና ችርቻሮ ንግዴ ዴርጅቶች የምዝገባና የሥራ ፈቃዴ መስጫ አሠራር መመሪያ ቁጥር
16/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ::

2. ትርጓሜ
በአዋጁ ቁጥር 728/2004 አንቀፅ2 ሥር ሇተመሇከቱ ቃሊት የተሰጡ ትርጓሜዎች እንዯተጠበቁ
ሆኖ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠዉ ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ዉስጥ፡1. “መኖ” ማሇት በመኖ አምራች ዴርጅትበሀገር ዉስጥ የሚመረት፣ከዉጭ ወዯ ሀገር
የሚገባ፣በሀገር ዉስጥም ከአንዴ ክሌሌ ወዯ ላሊ ክሌሌ ሇንግዴ የሚዘዋወር ወይም
ወዯ ውጭ ሀገር ገበያ ሇሽያጭ የሚወጣ የእንስሳት ምግብ ነው፡፡ ይህ ትርጉም ወዯ
ንግዴ ቅብብልሽ የሚገባዉን የሣር ዴርቆሽ፣የአገዲና ብርዕ ሰብልች ተረፈ ምርትንና
የጤፍ ጭዴን የሚያካትት ሲሆን የንግዴ መኖ መዘርዝር በላሊ ሰነዴ የሚዘጋጅ
ይሆናሌ፣
2. “የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር” ማሇት ማንኛውም መዯበኛ የእንስሳት አመጋገብን
የንጥረ መኖ ፍሊጎት ሇማሟሊት በይዘቱ የምግብነት ወይም መኖነት ያሇዉ ወይም
የላሇዉ ሆኖ በመኖ ዝግጅት ወቅት ሇማጣፈጫ፣ሇቀሇም ማሳመሪያ ወይም ሇማጣበቂያ
(ቅርጽ ማስያዣ) ወዘተ በጥቂቱ የሚቀሊቀሌ ንጥረ ነገር ሆኖ በእንስሳት ወይም
በእንስሳት ምርት ተመጋቢ ክፍሌ ሊይ ምንም ዓይነት የጎንዮሽ ጉዲት እንዯማያስከትሌ
የተረጋገጠ መጠነኛ ንጥረ ነገር ነዉ፤
3. “የመኖ

ግብዓት

ወይም

የመኖ

ጥሬ

ዕቃ”ማሇት

ተፈሊጊውን

መሠረታዊ

መኖ

ሇማዘጋጀት የሚያገሇግሌ መዯባሇቂያ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ወይም ተጨማሪ ንጥረነገር ሲሆን የሸንኮራ አገዲና ስኳር ተረፈ ምርት (ቁርጥራጭ፣ ባጋስ፣ ሞሊሰስ) ፣
የምግብ

ዘይትና

ደቄት

ተረፈ

ምርት

(ፋጉል፣ፉሩሽካ፣ፉሩሽኬል፣ብጣሪ፣

እንቅጥቃጭ፣የካዛቫ ትርፍራፊ)፣የቢራና የአሌኮሆሌ ፋብሪካ ተረፈ ምርት (የቢራ
አተሊ፣የአረቄአተሊ፣የእርሾ አተሊ፣የብቅሌ አሰርና እንቅጥቃጭ)፣የሳር ዴርቆሽ (እርጥብ፣
ዴርቆሽ፣የተቀረጣጠፈ፣ፔላት ወዘተ)፣የዕርዴ እንስሳት ተረፈ ምርት (ዯም፣አጥንት፣
የስጋና ቆዲ ቅንጥብጣቢ፣ኦፋሌ፣ሽሆና፣የአሳ ተረፈ ምርት፣የድሮ ኩስ ወዘተ)፣የመኖ
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ተጨማሪ
የመኖ

ማዕዴናት

ማሻሻያ

(ኖራ፣ቦላ፣ዲያአቶምስ፣ጨው

ግብዓቶች

(ኢፌክቲቭ

ወዘተ)፣

ማይክሮ

ማይክሮ

ኦርጋኒዝም፣

ባይልጂካሌ

ኢንዛይምስ

፣

ፕሮባዮቲክስ፣ፕሪባቲክስ ወዘተ) ይጨምራሌ፤
4. “ዘረመለ የተሇወጠ ወይም ሌውጥ ሕያው የመኖ ግብዓት” ማሇት በዘመኑ የዕፅዋትና
እንስሳት ርቢ ምህንዴስና፣በሰው ሠራሽ ዘዳ ከላሊ ሕያው የተወሰዯ ወይም እንዯ
አዱስ

የተቀመመ

ባይተዋር

ዘረመሌ

ወይም

ላሊ

ንጥረ

ነገር

የተጨመረበት

የዘረመልች ይዘት፣ አቀማመጥና ባህርይ የተሇወጠበት ሕያው የእንስሳትና የዕፅዋት
ውጤት ነዉ፤
5. “ከአመንዣጊ እንስሳት ምርት የተገኘ የመኖ ግብዓት” ማሇት የሚያመሰኩ እንስሳት
(የዲሌጋ ከብት፣ጎሽ፣በግ፣ፍየሌ፣ግመሌ እና የመሳሰለት) የተፈጨ ሥጋ፣ የዯም፣
የአጥንት፣ የአንጎሌ፣ የአንጀት እና ላልች ምርት ዉጤት ነዉ፤
6. “የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት”ማሇት በመኖ ወይም በመኖ ጥሬ ዕቃ

ንግዴ

ሥራ ሊይ ሇሚሰማራ ማንኛዉም ዴርጅት ወይም ተቋም አስፈሊጊ ተቋማዊና የሰው
ኃይሌ

መስፈርቶችን

አሟሌቶ

ሲገኝ

የንግዴ

ሥራውን

ሇማካሄዴ

የሚያስችሌ

በባሇሥሌጣኑ የሚሰጥ የብቁነት ማረጋገጫ ወይም የሥራ ፈቃዴ ነዉ፤
7. “የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት” ማሇት ሇእንስሳት መኖ ባሇሙያ በመኖ
ወይም በመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ሥራ ሊይ መሰማራት የሚያስችሌ በባሇሥሌጣኑ
ተረጋግጦ የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ነዉ፤
8. “የእንስሳት መኖ ባሇሙያ” ማሇት ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ ወይም ተቋም በእንስሳት
ሳይንስ ወይም በእንስሳት መኖ እና ግጦሽ ሌማትና አስተዲዯር በዱፕልማ ወይም
በመጀመሪያ ዱግሪ እና በሊይ የተመረቀ/ች እንዱሁም በመኖና በእንስሳት ሥነ-ምግብ
ተጨማሪ ሥሌጠና የወሰዯ/ች ነዉ፤
9. “የመኖ ፈቃዴ ሰጪ አካሌ” ማሇት በባሇሥሌጣኑ የመኖ ጥራት ዯረጃዎች ምዝገባና
ፈቃዴ ዲይሬክቶሬት ወይም ዉክሌና የተሰጠዉና ሇተግባሩም አግባብነት ያሇዉ አካሌ
ነዉ፤
10. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ”ማሇት የእንስሳት በመኖ ወይም የመኖ ጥሬ
ዕቃን ሇንግዴ ተግባር ማምረት፣ማዘጋጀት፣ከዉጭ ሀገር ማስገባት፣ወዯ ዉጭ ሀገር
መሊክ፣ክሌሌ ተሻጋሪ የጅምሊ ማከፋፈሌ እና ችርቻሮ ንግዴ ሥራ ነዉ፤
11. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት” ማሇት ሇንግዴ ዓሊማ መኖን ወይም
የመኖ

ጥሬ

ዕቃን

የሚገዛ፣የሚያመርት፣ከዉጭ

የሚያስመጣ፣ወዯ

ዉጭ

ሀገር

የሚሌክ፣በሀገር ዉስጥ በጅምሊ በማከፋፈሌ ወይም በችርቻሮ ንግዴ ሥራ ሊይ
3

የተሰማራ ተቋም ነው፤
12. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ሊኪ”ማሇት በሀገር ዉስጥ የተመረቱትን የእንስሳት
መኖ ወይም የመኖ ግብዓቶችን በየብስ፣በባሕር ወይም በአየር ከኢትዮጵያ ወዯ ዉጭ
ሀገር የሚሌክ ሰው ወይም ዴርጅት ነዉ፤
13. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አስመጪ” ማሇት ከሀገር ዉጭ የተመረቱ የእንስሳት
መኖ ወይም የመኖ ግብዓቶችን በአየር፣በየብስ፣በባህር ወዯ ሀገር በማስገባት ሇመኖ
ወይም ሇመኖ ግብዓት ጅምሊ አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች የሚያከፋፍሌ ተቋም ወይም
ዴርጅት ነዉ፤
14. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጅምሊ አከፋፋይ” ማሇት ከሀገር ዉስጥ መኖ ወይም
የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች ወይም አስመጪ በጅምሊ በመግዛት ሇመኖ ቸርቻሪዎች
የሚያከፋፍሌ ተቋም ወይም ዴርጅት ነዉ፤
15. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ችርቻሮ ንግዴ” ማሇት መኖን ወይም የመኖ ግብዓትን
ከአምራች፣ከአስመጪ ወይም ከጅምሊ አከፋፋይ ገዝቶ ሇሸማች ወይም ሇተጠቃሚ
የሚሸጥ ማንኛውም ሰው ነው፤
16. “የእንስሳት መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መሸጫ” ማሇት የእንስሳት መኖ ወይም
የመኖ ግብዓቶችና የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮች የሚሸጡበት መዯብር ወይም
ዴርጅት ወይም ተቋም ነዉ፤
17. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ዯረጃዎች” ማሇት በሀገሪቱ የዯረጃዎች ኤጀንሲ
የፀዯቀና ኦፊሴሊዊ ተቀባይነት ያገኘ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጥራትና ዯህንነት
እንዱሁም ጤናማነቱ የተረጋገጠ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ነዉ፤
18. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማሸጊያ ወይም መያዣ” ማሇት የእንስሳት መኖ
እንዱሁም የመኖ ግብዓቶችን ሇመያዝ፣ሇማጓጓዝና ሇማከማቸት የሚጠቀሙበት መያዣ
ዕቃ ነዉ፤
19. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ገሊጭ ጽሑፍ” ማሇት በመኖ ወይም በመኖ ጥሬ ዕቃ
መያዣ ዕቃ ሊይ የሚጻፍ ወይም የሚሇጠፍ ወይም የሚታሰር ሆኖ ስሇ መኖዉ
ወይም

መኖ

ጥሬ

ዕቃው

ዓይነት፣የንጥረ

ነገር

ይዘት፣ሇምን

ዓይነት

እንስሳት

አመጋገብ እንዯሚዉሌ፣የተመረተበት ቀን፣የአጠቃቀም አገሌግልቱ የሚያበቃበት ቀን፣
የአያያዝና ክምችት ሁኔታ ወዘተ የሚገሌጽ ነዉ፤
20. “መኖን ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃን አስመስል ማቅረብ” ማሇት የመኖ ወይም የመኖ
ጥሬ ዕቃ ይዘታቸዉ ከተቀመጠዉ ዯረጃ በታች ወይም በይዘት ሳይሆን በዕይታ ብቻ
ተመሳሳይ ወይም በሚያስመስለ ባዕዴ ነገሮች አስመስል ማቅረብ ነዉ፤
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21. “መኖን ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃን መከሇስ” ማሇት ጥራትና ዯህንነቱ አስተማማኝ ከሆነ
ታዋቂ የመኖ ምርት ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት ጋር ዝቅተኛና ተፈሊጊውን ዯረጃ
በማያሟሊ ወይም ባዕዴ ነገር ጋር በመቀሊቀሌና በመከሇስ ሇገበያ ማቅረብ ነዉ፤
22. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጤና ምስክር ወረቀት” አንዴ የመኖ ወይም የመኖ
ጥሬ

ዕቃ

ምርት

ጤናማ

ስሇመሆኑና

መኖዉን

ወይም

የመኖ

ጥሬ

ዕቃውን

ሇሚመገበዉ እንስሳ ወይም የእንስሳዉን ምርት ዉጤት (ሥጋ፣ወተት፣ዕንቁሊሌ ወዘተ)
በሚመገበዉ አካሌ ሊይ የጎንዮሽ የጤና ጉዲት እንዯማያስከትሌ የሚያረጋግጥ ሕጋዊ
የምስክር ወረቀት ነዉ፤
23. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ሥራ ፈቃዴ ዕገዲ”ማሇት በመኖ ወይም በመኖ
ጥሬ

ዕቃ

ንግዴ

ያወጣቸውንና

ሥራ

ተሇይተው

ሊይ

የተሰማራ

የተቀመጡ

ዴርጅት

መስፈርቶችን

ወይም

ተቋም

ባሇማክበሩ

ባሇሥሌጣኑ

ምክንያት

በዚህ

መመሪያ መሠረት ሇተወሰነ ጊዜ ከመኖ ወይም ከመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ሥራ ታግድ
እንዱቆይ የሚያዯርግ አስተዲዯራዊ እርምጃ ነዉ፤
24. “የመኖ ንግዴ ሥራ ፈቃዴ መሰረዝ” ማሇት በመኖ ንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማራ
ዴርጅት ወይም ተቋም ባሇስሌጣኑ ያወጣቸዉንና ተሇይተው የተቀመጡ መስፈርቶችን
ባሇማክበሩ ምክንያት በመኖ ንግዴ ሥራ ሊይ እንዲይሰማራ ሇማዴረግ የብቃት
ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን በመሰረዝ የሚወሰዴ አስተዲዯራዊ እርምጃ ነው፤
25. “የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጥራት ምርመራ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት” ማሇት
እንዯቅዯም ተከተለ በሀገር ውስጥ ሇሚመረት፣ወዯ ሀገር ሇሚገባ ወይም ከአገር
ሇሚወጣ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ይዘትን የሚገሌጽና ዯህንነትን የሚያረጋግጥ
ሥሌጣን በተሰጠዉ ተቆጣጣሪ የውጪ ሀገር አካሌ ወይም በባሇሥሌጣኑ የሚሰጥ
ሰነዴ ነው፤
26. “ባሇሥሌጣን” ማሇት የእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አስተዲርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን
ነው፤
27. “አዋጅ” ማሇት የእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አስተዯዯርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር
728/2004 ነው፤
28. “ሰው”ማሇት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ዴርጅት
ወይም ተቋም ማሇት ነው፤
29. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው ሴትንም ይጨምራሌ፡፡
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3. የመመሪያዉ ዓሊማ
የዚህ መመሪያ ዓሊማ የመኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች፣አስመጪ፣ሊኪ፣ጅምሊ
አከፋፋይ እና ችርቻሮ ንግዴ ዴርጅቶች ተቋማዊ ብቃታቸዉን በማረጋገጥና አግባብነት
ያሇዉን የሥራ ፈቃዴ በመስጠት የእንስሳት መኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ ጥራትና ዯህንነትን
አስተማማኝነት በመጠበቅ ጤናማ የእንስሳት ምርት ዉጤት ሇህብረተሰቡ እንዱዯርስ
ሇማስቻሌ ነው፡፡

4. የተፈጻሚነትወሰን
ይህ መመሪያ በሀገሪቱ ውስጥ ክሌሌ እና ዴንበር ተሻጋሪ የሆነ መኖና የመኖ ጥሬ ዕቃ
በማምረት፣ማስመጣት፣ጅምሊ ማከፋፈሌ፣ወዯ ዉጭ መሊክ፣በችርቻሮ ንግዴ እንዱሁም
በመኖ እና መኖ ጥሬ ዕቃ ባሇሙያነት የንግዴ ሥራ ሊይ በተሰማሩና በሚሰማሩ ሁለ ሊይ
ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡

ክፍሌ ሁሇት
ስሇ መኖ ንግዴ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት
5. መኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ
1. ማንኛዉም ሰውከባሇሥሌጣኑ ወይም ባሇሥሌጣኑን ከሚወክሌ አካሌ የብቃት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀት ሳያገኝ በእንስሳት መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ሥራ ሊይ
መሰማራት አይችሌም፤
2. ማንኛዉም ሰዉ በመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ሥራ ሇመሰማራት የሚያስችሌ
አስፈሊጊ የብቃት ማረጋጋጫ ሇማግኘት በአንቀጽ 7 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ ንዑስ
አንቀጽ9 ዴረስ የተመሇከቱትን መሠረታዊ መስፈርቶች ማሟሊት አሇበት፤
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛዉም ሰዉ በአዋጅ
ቁጥር 980/2008 መሠረት የንግዴ ሚ/ር ወይም ሚንስቴሩን ከሚወክሌ አካሌ የንግዴ
ፈቃዴ ሳያገኝ በእንስሳት መኖ እና በመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ሥራ ሊይ መሰማራት
አይችሌም፡፡

6. የብቃትማረጋገጫምስክርወረቀት ስሇመስጠት
1.

ማንኛውም ሰዉ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ብቃት ማረጋገጫ ሇማግኘት
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በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 የተጠቀሱትን መስፈርቶች በማሟሊትና በዕዝሌ አንዴ ሥር
የተመሇከተዉን የማመሌከቻ ቅፅ በመሙሊት ሇባሇሥሌጣኑ ማቅረብ አሇበት፤
2.

የጠያቂዉ ዴርጅት ወይም ተቋም ቅዴመ ዝግጅትና ማመሌከቻ የተሟሊ ሲሆንናጠያቂዉ
አካሌ ተገቢዉን ክፍያ ሲያሟሊ ባሇሥሌጣኑ ከመኖ ጥራት ዯረጃዎች ምዝገባና ፈቃዴ
Äይሬክቶሬት

የተዉጣጣ

ከሁሇት

አባሊት

ያሊነሰ

የአጣሪ

ቡዴን

በመሊክ

ዴርጅቱ

እንዱታይሇት ይዯረጋሌ፤
3.

የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅቱ አስፈሊጊውን መስፈርት ስሇማሟሊቱ
በባሇሥሌጣኑ

ሠራተኞች

መሟሊታቸዉን

በዚህ

በመፈተሽና

መመሪያ

በማረጋገጥ

ሊይ

የብቃት

የተቀመጡትን
ማረጋገጫ

መስፈርቶች

ምስክር

ወረቀት

እንዱሰጠዉ ይዯረጋሌ፤
4.

ግሇሰቡ ወይም ዴርጅቱ አስፈሊጊውን መስፈርት ስሇማሟሊቱ በባሇሥሌጣኑ ከተረጋገጠ
እና ተገቢዉን የአገሌግልት ክፍያ ከከፈሇ በኋሊ ባሇሥሌጣኑ የብቃት ማረጋገጫዉን
በሦስት የሥራ ቀናት ዉስጥ አጠናቆ ይሰጣሌ፤

5.

በዚህ መመሪያ በአንቀጽ7 ንኡስ አንቀጽ 1 እስከ ንኡስ አንቀጽ 9 የተዘረዘሩትን
መሠረታዊ መስፈርቶች እንዯ አግባብነታቸዉ በበቂ ሁኔታ ሳይሟለ ሇጠያቂዉ ዴርጅት
የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አይሰጥም፣

6.

ከሊይ በንኡስ አንቀጽ 5 በተጠቀሰው መሠረት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት
የተከሇከሇ ዴርጅት ፈቃደ የማይሰጥበት ምክንያት በዝርዝር በጽሑፍ እንዱዯርሰዉ
ይዯረጋሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ዴርጅቱ እንዱያሟሊ በጽሑፍ የተሰጠዉን መስፈርት
አስተካክል

ስሇመገኘቱ

ሲረጋገጥ

ተገቢዉን

ክፍያ

በማስከፈሌ

እንዯገና

ታይቶና

ተረጋግጦ በተቀመጠው መስፈርት መሠረት የምስክር ወረቀቱ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡

7. የመኖ ንግዴ ሥራ መስኮችና የብቃት ማረጋገጫ መስፈርቶች
1. የእንስሳት መኖ መፈብረክ (30330)
በዚህ የንግዴ ሥራ መዯብ የሚካተቱት የተመጣጠነ መኖ እና የመኖ ተጨማሪ ንጥረ
ነገሮችን በማምረት ወይም በመፈብረክን ሥራዎች ሊይ የተሰማሩ ተቋማት ይሆናለ፡፡
1.

ማንኛዉም ሰው የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚከተለትን
መሠረታዊ መስፈርቶች በሙለ አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ፡ሀ.

ከነባር

የመኖ

ማምረቻ

ተቋማት

በስተቀር

ማንኛውምየመኖ

ማምረቻ

ዴርጅትከሕዝብ መኖሪያ፣ ከጤና እና ማህበራዊ አገሌግልት መስጫ ዴርጅት
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እንዱሁም ከእንስሳት ዕርባታ ጣቢያዎች ከ300 - 500 ሜትር ባሊነሰ ርቀት
ወይም ሇኢንደስተሪ ዞን በተከሇሇ አካባቢ መገኘት ይገበዋሌ፤
ሇ. የመኖ ጥሬ ዕቃ መፈተሻና መረከቢያ ክፍሌ፣ የጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን፣
የማምረቻ

ሰንሰሇት፣የምርት

ጥራት

ፍተሻና

ቁጥጥር

ክፍሌ፣የምርት

መጫኛና ማራገፊያ መዯሊዴሌ፣ያሇቀሇት ምርት ማከማቻ መጋዘን ሉኖረው
ይገባሌ፣
ሐ. የማከማቻ መጋዘን ከአዕዋፍ፣ አይጥና ላልች የእህሌ በሌ እንስሳትና ተባይ ነፃ
መሆን አሇበት፤
መ. የማከማቻ መጋዘን ሇክትትሌ እንዱያመች በቂ ብርሃን የሚያስገባና ሇመረማመዴ
ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን አሇበት፤
ሠ. የሙቀት እና የዕርጥበት መሇኪያ መሣሪያ በየመጋዘኑ መኖር ያሇበት ሲሆን
የመሣሪያው ትክክሇኛነት በሚመሇከተው አካሌ በየዓመቱ መፈተሸና መረጋገጥ
ይኖርበታሌ፤
ረ. የመኖ ጥሬ ዕቃና ያሇቀሇት ምርት በመኖ መዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም ፕሊስቲክ
ፓላት ሊይ ፈሳሽ ከሆነ በማይዝግና በማያፈስ በርሜሌ ወይም ፕሊስቲክ ማከማቻ
ውስጥ መከማቸት አሇበት፤
ሰ. በመኖ መሸጫ ክፍሌ ዉስጥ በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ የመኖ
መመዘኛ ዱጂታሌ ሚዛን መኖር አሇበት፤
ሸ. አዱስ ሇሚቋቋም የመኖ ማምረቻ ተቋም ወይም ዴርጅት ከማምረቻዉ የሚወጣ
ማንኛዉም ፍሳሽ፣ቆሻሻ ወይም ተረፈ-ምርት በአካባቢዉ የተፈጥሮ ሀብት እና
በአካባቢው ሕዝብ ሊይ የሚያዯርሰዉ አለታዊ ተፅዕኖ ስሇአሇመኖሩ የአካባቢ ተፅዕኖ
ጥናት (Environmental Impact Assessment) ከመነሻዉ ተዘጋጅቶ ሇባሇሥሌጠኑ
ፈቃዴ ሰጪ አካሌ ገቢ መዯረግ አሇበት፤
ቀ. ማንኛዉም የመኖ ማምረቻ ዴርጅት ቢያንስ የምርት ክፍሌ ዋና ኃሊፊ እና የጥራት
ቁጥጥር ክፍሌ ኃሊፊነት መስፈርት የሚያሟለ የመኖ ባሊሙያዎችን በመቅጠር
የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ጥያቄ ማመሌከቻዉ ጋር
አያይዞ ማቅረብ የገበዋሌ፤
በ. ማንኛዉም የመኖ ማምረቻ ዴርጅት ከፋበሪካዉ ዉጭ ተጨማሪ የመሸጫ ቅርንጫፍ
ሇመክፈት ሲፈሌግ እንዯማንኛዉም አከፋፋይ ወይም ቸርቻሪ ተቋም የዚህን መመሪያ
አሠራር በመከተሌ ሇሚከፍተዉ ተጨማሪ መሸጫ ቅርንጫፍ የብቃት ማረጋገጫ
መዉጣት

አሇበት፤ዕዉቅናም

ማግኘት
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ይጠበቅበታሌ፡፡

ይህን

መተሊሇፍ

በሕግ

የሚያስጠይቅ ይሆናሌ፡፡
2.

የመኖ አምራች ዴርጅት
(Commitment paper)

የግዳታ

ውሌ

የሚፈርምባቸው

መስፈርቶች

ሀ. አዱስ የሚቋቋም የመኖ ማምረቻ ተቋም ወይም ዴርጅት ከሆነ ከማምረቻዉ
የሚወጣ ማንኛዉም ፍሳሽ፣ቆሻሻ ወይም ተረፈ-ምርት በአካባቢዉ የተፈጥሮ
ሀብት እና ነዋሪ ሕዝብ ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ በማያዯርስ ሁኔታ የማካሄዴ
ግዳታ፤
ሇ. በተዘረዘሩት የሙያ ዘርፎች ብቃት ያሊቸውን ባሇሙያዎች በመቅጠር
ሇማሠራት

የተቀጣሪዎችን

የተሟሊ

ዝርዝር

መረጃና

የቅጥር

ዯብዲቤ

የማቅረብ፤
ሐ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣የአገሌግልቱን አሰጣጥ
ሂዯት የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው
ሕጋዊ አካሌ ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፤
መ. ሇመኖ ማምረቻ ወይም መፈብረኪያ ተቋሙ ሕጋዊ የመሬት ፈቃዴ፣
ካርታና የሳይት ፕሊን ማቅረብ፣ወይም
ሠ. ሇመኖ ማምረቻ ወይም መፈብረኪያ ተቋም የታሰበው መሬት የግሌ፣
የቡዴን፣የማህበር ወይም በኪራይ የተገኘ ስሇመሆኑ አግባብነት ካሇው መ/ቤት
ማረጋገጫ ማቅረብ፡፡
2. የእንስሳት መኖ ጥሬ ዕቃ መፈብረክ (30340)
በዚህ የንግዴ ሥራ መዯብ ሥር የተሟሊ ምጥን መኖ ሇማዘጋጀት የሚያገሇግለ
መዯባሇቂያዎችን ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎችን ማሇትም እንዯ ሸንኮራ አገዲና ስኳር
ተረፈ ምርቶች፣የምግብ ዘይትና ደቄት ተረፈ ምርቶች (ፋጉል፣ፉሩሽካ፣ ፉሩሽኬል፣
ብጣሪ፣እንቅጥቃጭ፣የካዛቫ ትርፍራፊ)፣የቢራና የአሌኮሆሌ ፋብሪካ ተረፈ ምርቶች፣
የሳር ዴርቆሽ፣የአሌፋሌፋ ምርት ዉጤቶች፣የመኖ ተጨማሪ ማዕዴናት (ኖራ፣ ቦላ፣
ዲይአቶምስ፣ጨው ወዘተ) መፈብረክን ያጠቃሌሊሌ፡፡
1.

ማንኛዉም ሰዉ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚከተለትን
መሠረታዊ መስፈርቶች አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ፡-

ሀ. ማንኛዉም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን፣የምርት መጫኛና ማራገፊያ
መዯሊዴሌ፣ ሉኖረው ይገባሌ፤
ሇ. የማከማቻ መጋዘን ከአዕዋፍ፣አይጥና ላልች የእህሌ በሌ እንስሳትና ተባይ ነፃ
9

መሆን አሇበት፣
ሐ.

የማከማቻ

መጋዘን

ሇክትትሌ

እንዱያመች

በቂ

ብርሃን

የሚያስገባና

ሇመረማመዴ ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን አሇበት፣
መ. የሙቀት እና የዕርጥበት መሇኪያ መሣሪያ በየመጋዘኑ መኖር ያሇበት ሲሆን
የመሣሪያው

ትክክሇኛነት

በሚመሇከተው

አካሌ

በየዓመቱ

መፈተሸና

መረጋገጥ አሇበት፣
ሠ. የመኖ ጥሬ ዕቃ በመኖ መዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም ፕሊስቲክ ፓላት ሊይ፤
ፈሳሽ ከሆነ በማይዝግና በማያፈስ በርሜሌ ወይም ፕሊስቲክ ማከማቻ ውስጥ
መከማቸት አሇበት፤
ረ. በመኖ ጥሬ ዕቃ መሸጫ ክፍሌ ዉስጥ በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ
የተረጋገጠ የመኖ ጥሬ ዕቃ መመዘኛ ሚዛን መኖር አሇበት፣
ሰ. ማንኛዉም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማምረቻ ዴርጅት ቢያንስ በአዱሱ የትምህርት
ፖሉሲ

10ኛ

ወይም

በዴሮው

12ኛ

ክፍሌ

ያጠናቀቀና

በተጨማሪም

መሰረታዊ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አያያዝና አጠቃቀም ስሌጠና
የወሰዯ የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርትና ጥራት ቁጥጥር ክፍሌ ኃሊፊ በመቅጠር
የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ጥያቄ ማመሌከቻዉ
ጋር አያይዞ ማቅረብ ይገባዋሌ፡፡
ሸ. ማንኛዉም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማምረቻ ዴርጅት የጥሬ ምርትን ጥራትና ዯህንነት
ሇመጠበቅ በዚህ መመሪያ የተቀመጠዉን መስፈርት ሇሚያሟለ ሕጋዊ
ብቃት ሊሊቸዉ አከፋፋይ ዴርጅቶች ብቻ መሸጥ አሇባቸዉ፡፡ ይህን መመሪያ
መተሊሇፍ በሕግ የሚያስጠይቅ ይሆናሌ፡፡
2.

የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች ዴርጅት የግዳታ ውሌ የሚፈረምባቸው መስፈርቶች
(Commitment paper)
ሀ. ከሊይ የተገሇጸውን የትምህርት ዝግጅትና ስሌጠና የወሰዯ ሰራተኛ በመቅጠር
ሇማሠራት

የተቀጣሪዎችን

የተሟሊ

ዝርዝር

መረጃና

የቅጥር

ዯብዲቤ

የማቅረብ፣
ሇ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣የአገሌግልቱን አሰጣጥ
ሂዯት የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው
ሕጋዊ አካሌ ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፣
ሐ. ሇመኖ ጥሬ ዕቃ ማምረቻ ወይም መፈብረኪያ ተቋሙ ሕጋዊ የመሬት
ፈቃዴ፣ ካርታና የሳይት ፕሊን ማቅረብ፣ወይም ሇመኖ ጥሬ ዕቃ ማምረቻ
ወይም መፈብረኪያ ተቋም የታሰበው መሬት የግሌ፣ የቡዴን፣ የማህበር
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ወይም በክራይ የተገኘ ስሇመሆኑ አግባብነት ካሇው መ/ቤት ማረጋገጫ
ማቅረብ፡፡
3. የእንስሳት መኖ ጅምሊ ንግዴ (61266)
የእንስሳትመኖጅምሊንግዴየተመጣጠነ መኖ በጅምሊ የመሸጥን ሥራን ብቻይመሇከታሌ፡፡
1. ማንኛዉም ሰዉ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚከተለትን
መሠረታዊ መስፈርቶች አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ፡ሀ. የመኖ ምርት መጫኛና ማራገፊያ መዯሊዴሌ እና ማከማቻ መጋዘን ሉኖረዉ
ይገባሌ፣
ሇ. የመኖ ማከማቻ መጋዘን ከአዕዋፍ፣አይጥና ላልች የእህሌ በሌ እንስሳትና ተባይ
ነፃ መሆን አሇበት፣
ሐ. የመኖ ማከማቻ መጋዘን ሇክትትሌ እንዱያመች በቂ ብርሃን የሚያስገባና
ሇመረማመዴ ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን

አሇበት፣

መ. የመኖ ምርት በመኖ መዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም ፕሊስቲክ ፓላት ሊይ፤ ፈሳሽ
ከሆነ

በማይዝግና

በማያፈስ

በርሜሌ

ወይም

ፕሊስቲክ

ማከማቻ

ውስጥ

መከማቸት አሇበት፤
ሠ. በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ የሙቀት እና የእርጥበት መሇኪያ
መሣሪያ እንዱሁም የመኖ መመዘኛ ሚዛን በማከማቻ መጋዘን መኖር አሇበት
ረ. የመኖ ጅምሊ አከፋፋይ ዴርጅት የመኖ ምርቱን ሲያከፈዲፍሌ፤ አምራች ተቋም
ካዘጋጀዉ ይዘት ዉጭ ማሸጊያዉን በመክፈት ክብዯት የመጨመር ወይም
የመቀነስ፤ ተጨማሪ ግብዓት የመክተት፣የመከሇስ ወይም የመቀየጥ፣ መያዣና
ገሊጭ ጽሑፍ የመሇወጥ ወይም የመቀየር ሥራ በፍጹም የተከሇከሇ ነዉ፡፡
በሕግም የሚያስጠይቅ ነዉ፡፡
ሰ. የመኖ ጅምሊ አከፋፋይ ዴርጅት ቢያንስ የመኖ ሽያጭ ክፍሌ ኃሊፊ ወይም
የመጋዘን ሠራተኛ በመቅጠር የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት ማረጋገጫ ምስክር
ወረቀት ጥያቄ ማመሌከቻዉ ጋር አያይዞ ማቅረብ ይገባዋሌ፡፡
2.

የመኖ ጅምሊ አከፋፋይ ዴርጅት የግዳታ ውሌ የሚፈረምባቸው መስፈርቶች
(Commitment paper)

ሀ. በተዘረዘሩት የሙያ ዘርፎች ብቃት ያሊቸውን ባሇሙያዎች በመቅጠር ሇማሠራት
የተቀጣሪዎችን የተሟሊ ዝርዝር መረጃና የቅጥር ዯብዲቤ የማቅረብ፣
ሇ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣የአገሌግልቱን አሰጣጥ
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ሂዯት የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው
ህጋዊ አካሌ ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፣
ሐ. የመኖ ማከማቻ መጋዘን፣የመሸጫና ማሰራጫ ቦታ መሬት የግሌ፣የቡዴን፣
የማህበር

ወይም

በኪራይ

የተገኘ

ስሇመሆኑ

አግባብነት

ካሇው

መ/ቤት

ማረጋገጫ ማቅረብ፡፡
4. የእንስሳት መኖ ጥሬ ዕቃ ጅምሊ ንግዴ (61258)
በዚህ የንግዴ ሥራ መዯብ የሚያካቱት የተሟሊ ምጥን መኖ ሇማዘጋጀት የሚያገሇግለ
መዯባሇቂያዎች ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ወይም የመኖ ተጨማሪ ንጥረ-ነገር ጅምሊ
ማከፋፈሌን ሇምሳላ የሸንኮራ አገዲና ስኳር ተረፈ ምርቶች፣የምግብ ዘይትና የደቄት
ተረፈ ምርቶች፣ የቢራና የአሌኮሆሌ ፋብሪካዎች ተረፈ ምርቶች፣ የሳር ዴርቆሽ፣
የአሌፋሌፋ፣የዕርዴ እንስሳት ተረፈ ምርቶች (ዯም፣አጥንት፣የስጋና ቆዲ ቅንጥብጣቢ፣
ኦፋሌ፣ሽሆና፣የአሳ ተረፈ ምርት፣የድሮ ኩስ ወዘተ)፣የመኖ ተጨማሪ ማዕዴናት (ኖራ፣
ቦላ፣ዲይአቶምስ፣ጨው

ወዘተ)፣

ማይክሮ

ባይልጂካሌ

የመኖ

ማሻሻያ

ግብዓቶች

(ኢፌክቲቭ ማይክሮ ኦርጋኒዝም፣ኢንዛይምስ፣ፕሮባዮቲክስ ወይም ፕሪባዮቲክስ ወዘተ)
ጅምሊ ማከፋፈሌን የሚያካት ይሆናሌ፡፡
1. ማንኛዉም ሰው የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚከተለትን
መሠረታዊ መስፈርቶች አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ፡ሀ. የመኖ ጥሬ ዕቃ መጫኛና ማራገፊያ መዯሊዴሌ እና ማከማቻ መጋዘን ሉኖረዉ
ይገባሌ፤
ሇ. የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘኑ ከአዕዋፍ፣ አይጥና ላልች የእህሌ በሌ
እንስሳትና ተባይ ነፃ መሆን አሇበት፤
ሐ.

የመኖ

ጥሬ

ዕቃ

ማከማቻ

መጋዘን

ሇክትትሌ

የሚያስገባና ሇመረማመዴ ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን

እንዱያመች

በቂ

ብርሃን

አሇበት፤

መ. የመኖ ጥሬ ዕቃዎች ምርት በመዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም ፕሊስቲክ ፓላት ሊይ፤
ፈሳሽ ከሆነ በማይዝግና በማያፈስ በርሜሌ ወይም ፕሊስቲክ ማከማቻ ውስጥ
መከማቸት አሇበት፤
ሠ. የመኖ ጥሬ ዕቃዉ ምርት በፈሳሽ መሌክ (የቢራና አረቄ ተረፈ ምርት፣ሞሊሰስ
እና የመሳሰለት ፈሳሽ ይዘት ያሊቸዉ) ከፋብሪካዎች በመረክብ የሚያከፋፍሌ
ዴርጅት ከምርቱ ሌዩ ባህርይ አንጻር የማከማቻና የማጓጓዣ ሁኔታዉ ከዯረቅ
ምርቶች በተሇየ መሌኩ፣ በፈሳሽ ምርቶች መያዣና ማጓጓዣ ዘዳ በጥንቃቄ
መጓጓዝ አሇበት፤
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ረ. ፈሳሽ የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት በፈሳሽ ምርቶች መያዣ በማጓጓዝ በመዲረሻዉ ቦታ
ጥሬ ዕቃዉ የሚራገፈዉ ሇፈሳሽ ምርት ማጠራቀሚያ በሚያመች ሀኔታ በተዘጋጀ
የክምችት ዳፖ መሆን ይገበዋሌ፤
ሰ. በመኖ ጥሬ ዕቃ መጋዘን ዉስጥ በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ
የሙቀት

እና

የዕርጥበት

መሇኪያ

መሣሪያ

እንዱሁም

የመመዘኛ

ሚዛን

በመጋዘኑ መኖር አሇበት፤
¹. ማንኛዉም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጅምሊ ንግዴ ዴርጅት ቢያንስ በአዱሱ የትምህርት
ፖሉሲ 10ኛ ወይም በዴሮው 12ኛ ክፍሌ ያጠናቀቀና በተጨማሪም መሰረታዊ
የመኖ ጥሬ ዕቃ አያያዝና አጠቃቀም ስሌጠና የወሰዯ የመኖ ጥሬ ዕቃ ሽያጭ
ክፍሌ ኃሊፊ ወይም የመጋዘን ሰራተኛ በመቅጠር የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት
ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ጥያቄ ማመሌከቻዉ ጋር አያይዞ ማቅረብ ይገባዋሌ፡፡
2. የመኖ ጥሬ ዕቃ ጅምሊ አከፋፋይ
መስፈርቶች (Commitment paper)

ዴርጅት

የግዳታ

ውሌ

የሚፈርምባቸው

ሀ. ከሊይ የተገሇጸውን የትምህርት ዝግጅትና ስሌጠና የወሰዯ ሰራተኛ በመቅጠር
ሇማሠራት

የተቀጣሪዎችን

የተሟሊ

ዝርዝር

መረጃና

የቅጥር

ዯብዲቤ

የማቅረብ፣
ሇ. ፈሳሽ የመኖ ጥሬ ዕቃ ተቀባይ (ተጠቃሚ ወይም ቸርቻሪ) ሇፈሳሽ ጥሬ ዕቃዉ
ተስማሚ የፈሳሽ ጥሬ ዕቃ መከማቻ ዳፖ በማዘጋጀት መስፈርቱን ሇሚያሟለ
ተጠቃሚዎች ወይም ቸርቻሪዎች ብቻ የማቅረብ ኃሊፊነት፤
ሐ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣ የአገሌግልቱን አሰጣጥ
ሂዯት የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው
ህጋዊ አካሌ ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፣
መ. የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን፣የመሸጫና ማሰራጫ ቦታ መሬት የግሌ፣
የቡዴን ወይም የማህበር ወይም በክራይ የተገኘ ስሇመሆኑ አግባብነት ካሇው
መ/ቤት ማረጋገጫ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡
5. የእንስሳት መኖ ችርቻሮ ንግዴ (62260)
የእንስሳትመኖችርቻሮንግዴየተመጣጠነ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች ምርት ወይም
የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን እንዱሁም ወዯ ንግዴ ቅብብልሽ የሚገባዉን የሣር
ዴርቆሽ፣የአሌፋሌፋ ምርት፣የዘይትና ደቄት ተረፈ ምርት፣ የአገዲና ብርዕ ሰብልች ተረፈ
ምርትንና የጤፍ ጭዴ በችርቻሮ መሸጥን የሚያካትት ይሆናሌ፡፡
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1. ማንኛዉም ሰዉ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚከተለትን
መሠረታዊ መስፈርቶች አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ፡ሀ. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት መጫኛና ማራገፊያ መዯሊዴሌ እና
የማከማቻ መጋዘን ሉኖረዉ ይገባሌ፣
ሇ. የመኖ ማከማቻ መጋዘን ከአዕዋፍ፣አይጥና ላልች የእህሌ በሌ እንስሳትና ተባይ
ነፃ መሆን አሇበት፣
ሐ. የመኖ እና/ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን ሇክትትሌ እንዱያመች
በቂ ብርሃን የሚያስገባና ሇመረማመዴ ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን

አሇበት፣

መ. የመኖና መኖ ጥሬ ዕቃዎች ምርት በመዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም ፕሊስቲክ
ፓላት ሊይ መዯርዯርና መከማቸት አሇበት፤
ሠ. ፈሳሽ የመኖ ጥሬ ዕቃዎች ምርት ከሆነ በማይዝግና በማያፈስ የፕሊሰቲክ
በርሜሌ ወይም ዳፖ ውስጥ መከማቸት አሇበት፤
ረ. በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ የሙቀት እና የእርጥበት መሇኪያ
መሣሪያ እንዱሁም የመኖ መመዘኛ ሚዛን በማከማቻ መጋዘን መኖር አሇበት፣
ሰ. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች ችርቻሮ ንግዴ ዴርጅት ቢያንስ የመጋዘን
ሠራተኛ በመቅጠር የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት
ጥያቄ ከማመሌከቻዉ ጋር አያይዞ ማቅረብ ይገባዋሌ፡፡
ሸ. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች ችርቻሮ ንግዴ ዴርጅት፤ መኖ ወይም
የመኖ ጥሬ ዕቃ ሲቸረችር አምራቹ ተቋም ካዘጋጀዉ ይዘት ዉጭ ማሸጊያዉን
በመክፈት

ክብዯት

የመጨመር

ወይም

የመቀነስ፤

ተጨማሪ

ግብዓት

የመክተት፣የመከሇስ ወይም የመቀየጥ፣ መያዣና ገሊጭ ጽሑፍ የመሇወጥ
ወይም የመቀየር ሥራ በፍጹም የተከሇከሇ ነዉ፡፡ በሕግም የሚያስጠይቅ ነዉ፡፡
2. የመኖ

ወይም

የመኖ

ጥሬ

ዕቃ

ችርቻሮ

ንግዴ

ዴርጅት

የግዳታ

ውሌ

የሚፈርምባቸው መስፈርቶች (Commitment paper)
ሀ. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አያያዝና አጠቃቀም ስሌጠና የወሰዯ የሽያጭ ሰራተኛ
በመቅጠር ሇማሠራት የተቀጣሪውን የተሟሊ ዝርዝር መረጃና የቅጥር ዯብዲቤ
የማቅረብ ወይም በባሇቤቱ ስራው የሚካሄዴ ከሆነ ባሇቤቱ በመኖ ወይም በመኖ ጥሬ
ዕቃ አያያዝና አጠቃቀም ስሌጠና የወሰዯ ስሇመሆኑ ማስረጃ የማቅረብ፣
ሇ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ የመያዝ፣የአገሌግልቱን አሰጣጥ ሂዯት
የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው ሕጋዊ አካሌ
ግሌጽ የማዴረግ፣
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ሐ. መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን፣የመሸጫና ማሰራጫ ቦታ መሬት
የግሌ ወይም የቡዴን ወይም የማህበር ወይም በክራይ የተገኘ ስሇመሆኑ አግባብነት
ካሇው መ/ቤት ማረጋገጫ የማቅረብ፡፡
6. የእንስሳት መኖ አስመጪ (65266)
የእንስሳት መኖ አስመጪ የንግዴ ሥራ መዯብ የተመጣጠነ መኖ ወይም የመኖ ተጨማሪ
ንጥረ ነገር ከውጭ ወዯ ሀገር የማስገባትን ሥራዎች የሚያካትት ይሆናሌ፡፡
1. ማንኛዉም ሰው የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚከተለትን
መሠረታዊ መስፈርቶች አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ፡፡
ሀ. የመኖ ወይም የመኖ ተጨማሪ ንጥር ነገር ምርት መጫኛና ማራገፊያ መዯሊዴሌ፣
ያሇቀሇት ምርት ማከማቻ መጋዘን፣የምርት ጥራትና ዯህንነት ፍተሻና ክትትሌ ክፍሌ
ሉኖረዉ ይገባሌ፣
ሇ. የማከማቻ መጋዘን ከአዕዋፍ፣አይጥና ላልች የእህሌ በሌ እንስሳትና ተባይ ነፃ መሆን
አሇበት፣
ሐ. የማከማቻ መጋዘን ሇክትትሌ እንዱያመች በቂ ብርሃን የሚያሰገባና ሇመረማመዴ
ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን አሇበት፣
መ. የመኖ ወይም የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር ምርት በመዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም
ፕሊስቲክ ፓላት ሊይ፤ ፈሳሽ ከሆነ በማይዝግና በማያፈስ በርሜሌ ወይም ፕሊስቲክ
ማከማቻ ውስጥ መከማቸት አሇበት፤
ሠ. መኖ ወይም በመኖ ንጥረ ነገር ምርት መጋዘን ዉስጥ በሚመሇከተው አካሌ
ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ የሙቀት እና የእርጥበት መሇኪያ መሣሪያ በየመጋዘኑ
መኖር አሇበት፣
ረ. መኖ ወይም መኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር መሸጫ ክፍሌ ዉስጥ አግባብነትባሇው
ተቆጣጣሪ አካሌ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ የመኖ መመዘኛ ሚዛን

መኖርአሇበት፣

ሰ. የመኖ አስመጪ ዴርጅት ቢያንስ የመኖ ሽያጭ ክፍሌ ኃሊፊ ወይም የመጋዘን
ሠራተኛ በመቅጠር የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ጥያቄ
ማመሌከቻዉ ጋር አያይዞ ማቅረብ ይገባዋሌ፣
ሸ. የመኖ ወይም የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር አስመጪ ዴርጅት ስሇሚያስመጣው መኖ
በሊኪው ሀገር የታወቀና የተመዘገበ አምራች ስሇመሆኑ እንዱሁም የመሌካም
አመራረት ምስክር ወረቀት በሀገሪቱ ተቆጣጣሪ መ/ቤት የተረጋገጠ ማስረጃ እና
ከሊኪው ዴርጅት ጋር የተዯረገ የንግዴ ስምምነት ማስረጃ ወረቀት በቅዴሚያ
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ማግኘትና ከብቃት መረጋገጫ ምስክር ወረቀት መጠየቂያ ማመሌከቻው ጋር ተያይዞ
መቅረብ አሇበት፡፡
2. የመኖ

ወይም

የመኖ

ተጨማሪ

ንጥረ

ነገር

አስመጪ

ዴርጅት

የግዳታ

ዉሌ

የሚፈረምባቸዉ መስፈርቶች (Commitment paper)
ሀ. ከሊይ በተገሇጸው የሙያ ዘርፍ ብቃት ያሇውን ባሇሙያ በመቅጠር ሇማሠራት
የተቀጣሪውን የተሟሊ ዝርዝር መረጃና የቅጥር ዯብዲቤ የማቅረብ፣
ሇ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣የአገሌግልቱን አሰጣጥ ሂዯት
የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው ሕጋዊ አካሌ
ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፣
ሐ. የመኖ ማከማቻ መጋዘን፣ የመሸጫና ማሰራጫ ቦታ መሬት የግሌ የቡዴን፣ ወይም
የማህበር ወይም በክራይ የተገኘ ስሇመሆኑ አግባብነት ካሇው መ/ቤት ማረጋገጫ
የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡
7. የእንስሳት መኖ ጥሬ ዕቃ አስመጪ (65271)
ይህ የንግዴ ሥራ መዯብ ምጥን መኖ ሇማዘጋጀት የሚያገሇግሌ መዯባሇቂያ ወይም የመኖ
ጥሬ ዕቃ ወይም የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር ከውጭ ወዯሀገር የማስገባት ሥራዎችን
ያጠቃሌሊሌ፡፡
1. ማንኛዉም

ሰው

የብቃት

ማረጋገጫ

ምስክር

ወረቀት

ሇማግኘት

የሚከተለትን

መሠረታዊ መስፈርቶች አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ፡ሀ. የመኖ ጥሬ ዕቃ መጫኛና ማራገፊያ መዯሊዴሌ፣የማከማቻ መጋዘን፣የጥሬ ዕቃ
ጥራትና ዯህንነት ፍተሻና ክትትሌ ክፍሌ ሉኖረዉ ይገባሌ፣
ሇ. የማከማቻ መጋዘን ከአዕዋፍ፣አይጥና ላልች የእህሌ በሌ እንስሳትና ተባይ ነፃ መሆን
አሇበት፣
ሐ. የማከማቻ መጋዘን ሇክትትሌ እንዱያመች በቂ ብርሃን የሚያሰገባና ሇመረማመዴ
ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን አሇበት፣
መ. የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት በመዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም ፕሊስቲክ ፓላት ሊይ፤ ፈሳሽ
ከሆነ በማይዝግና በማያፈስ በርሜሌ ወይም ፕሊስቲክ ማከማቻ ውስጥ መከማቸት
አሇበት፤
ሠ. በመኖ ጥሬ ዕቃ፣መጋዘን ዉስጥ በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ
የሙቀት እና የእርጥበት መሇኪያ መሣሪያ በየመጋዘኑ መኖር አሇበት፣
ረ.

በመኖ

ጥሬ

ዕቃ መሸጫ

ክፍሌ

ዉስጥ

አግባብነት

ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ መመዘኛ ሚዛን መኖር አሇበት፣
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ባሇው ተቆጣጣሪ

አካሌ

ሰ. የመኖ ጥሬ ዕቃ አስመጪ ዴርጅት ቢያንስ የመኖ ሽያጭ ክፍሌ ኃሊፊ ወይም
የመጋዘን ሠራተኛ በመቅጠር የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት ማረጋገጫ ምስክር
ወረቀት ጥያቄ ማመሌከቻዉ ጋር አያይዞ ማቅረብ ይገባዋሌ፣
ሸ. የመኖ ጥሬ ዕቃ አስመጪ ዴርጅት ስሇሚያስመጣው የመኖ ጥሬ ዕቃ በሊኪው ሀገር
የታወቀና የተመዘገበ አምራች ስሇመሆኑ እንዱሁም የመሌካም አመራረት ምስክር
ወረቀት በሀገሪቱ ተቆጣጣሪ መ/ቤት የተረጋገጠ ማስረጃ እና ከሊኪው ዴርጅት ጋር
የተዯረገ የንግዴ ስምምነት ማስረጃ ወረቀት በቅዴሚያ ማግኘትና ከብቃት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀት መጠየቂያ ማመሌከቻው ጋር ተያይዞ መቅረብ አሇበት፡፡
2. የእንስሳት

መኖ

ጥሬ

ዕቃ

አስመጪ

ዴርጅት

የግዳታ

ዉሌ

የሚፈረምባቸዉ

መስፈርቶች (Commitment paper)
ሀ. ከሊይ በተገሇጸዉ የሙያ ዘርፍ ብቃት ያሇውን ባሇሙያ በመቅጠር ሇማሠራት
የተቀጣሪውን የተሟሊ ዝርዝር መረጃና የቅጥር ዯብዲቤ የማቅረብ፣
ሇ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣ የአገሌግልቱን አሰጣጥ ሂዯት
የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው ህጋዊ አካሌ
ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፣
ሐ. የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን፣የመሸጫና ማሰራጫ ቦታ መሬት የግሌ፣ የቡዴን
ወይም የማህበር ወይም በክራይ የተገኘ ስሇመሆኑ አግባብነት ካሇው መ/ቤት
ማረጋገጫ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡
8. የእንስሳት መኖ ሊኪ (66158)
የእንስሳት መኖ ሊኪ የንግዴ ሥራ መዯብ በተሟሊ መሌክ የተዘጋጀ የተመጣጠነ መኖ ወዯ
ውጭ ሀገር የመሊክን ሥራ ይሆናሌ፡፡
1. ማንኛዉም

ሰዉ

የብቃት

ማረጋገጫ

ምስክር

ወረቀት

ሇማግኘት

የሚከተለትን

መሠረታዊ መስፈርቶች አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ:ሀ. የመኖ መፈተሻና መረከቢያ ክፍሌ፣የምርት ጥራት ፍተሻና ቁጥጥር ክፍሌ፣ የምርት
መጫኛና ማራገፊያ መዯሊዴሌ፣ያሇቀሇት ምርት ማከማቻ መጋዘን ሉኖረው ይገባሌ፤
ሇ. የማከማቻ መጋዘን ከአዕዋፍ፣ አይጥና ላልች የእህሌ በሌ እንስሳትና ተባይ ነፃ
መሆን አሇበት፤
ሐ. የማከማቻ መጋዘን ሇክትትሌ እንዱያመች በቂ ብርሃን የሚያስገባና ሇመረማመዴ
ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን አሇበት፤
መ. የሙቀት እና የእርጥበት መሇኪያ መሣሪያ በየመጋዘኑ መኖር ያሇበት ሲሆን
የመሣሪያው ትክክሇኛነት በሚመሇከተው አካሌ በየዓመቱ መፈተሸና መረጋገጥ፤
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ሠ. የመኖ ጥሬ ዕቃና ያሇቀሇት ምርት በመኖ መዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም ፕሊስቲክ
ፓላት ሊይ፤ ፈሳሽ ከሆነ በማይዝግና በማያፈስ በርሜሌ ወይም ፕሊስቲክ ማከማቻ
ውስጥ መከማቸት አሇበት፤
ረ. በመኖ መሸጫ ክፍሌ ዉስጥ በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ የመኖ
መመዘኛ ሚዛን መኖር አሇበት፤
ሰ. ማንኛዉም የመኖ ሊኪ ዴርጅት ቢያንስ የጥራት ቁጥጥር ክፍሌ ኃሊፊ መስፈርት
የሚያሟሊ የመኖ ባሇሙያ በመቅጠር የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀት ጥያቄ ማመሌከቻዉ ጋር አያይዞ ማቅረብ ይገበዋሌ፤
ሸ.

ማንኛዉም

የመኖ

ሊኪ

ዴርጅት

የምርቱ

ተቀባይ

አካሌ

ወይም

ሀገር

የሚያቀርባቸውን የጥራትና የዯህንነት መስፈርቶችን የሚያሟሊ ምርት በኃሊፊነት
በማሟሊት ማቅረብ ይገበዋሌ፤
2. የእንስሳት

መኖ

ሊኪ

ዴርጅት

የግዳታ

ውሌ

የሚፈርምባቸው

መስፈርቶች

(Commitment paper)፡ሀ. በተገሇጸው የሙያ ዘርፍ ብቃት ያሇው ባሇሙያ በመቅጠር ሇማሠራት የተቀጣሪውን
የተሟሊ ዝርዝር መረጃና የቅጥር ዯብዲቤ የማቅረብ፣
ሇ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣የአገሌግልቱን አሰጣጥ ሂዯት
የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው ሕጋዊ አካሌ
ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፣
ሐ. የመኖ ማከማቻ መጋዘን፣የመሸጫና ማሰራጫ ቦታ መሬት የግሌ፣የቡዴን፣ የማህበር
ወይም በክራይ የተገኘ ስሇመሆኑ አግባብነት ካሇው መ/ቤት ማረጋገጫ የማቅረብ፡፡
9. የእንስሳት መኖ ጥሬ ዕቃ ሊኪ (66172)
የንግዴ ሥራ መዯቡ ምጥን መኖ ሇማዘጋጀት የሚያገሇግሌ መዯባሇቂያ ወይም የመኖ ጥሬ
ዕቃ ወይም የመኖ ተጨማሪ ንጥረ ነገር እንዱሁም ወዯ ንግዴ ቅብብልሽ የሚገባዉን
የሣር ዴርቆሽ፣የአሌፋ አሌፋ ጥሬ ምርት፣የዘይትና ደቄት ተረፈ ምርት፣የአገዲና ብርዕ
ሰብልች ተረፈ ምርትንና የጤፍ ጭዴ ወዯ ውጭ መሊክን የሚያጠቃሌሌ ይሆናሌ፡፡
1. ማንኛዉም

ሰዉ

የብቃት

ማረጋገጫ

ምስክር

ወረቀት

ሇማግኘት

የሚከተለትን

መሠረታዊ መስፈርቶች አሟሌቶ መገኘት ይጠበቅበታሌ:ሀ. የመኖ ጥሬ ዕቃ መፈተሻና መረከቢያ ክፍሌ፣የምርት ጥራት ፍተሻና ቁጥጥር
ክፍሌ፣የምርት መጫኛና ማራገፊያ መዯሊዴሌ እና የማከማቻ መጋዘን ሉኖረው
ይገባሌ፣
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ሇ. የማከማቻ መጋዘን ከአዕዋፍ፣ አይጥና ላልች የእህሌ በሌ እንስሳትና ተባይ ነፃ
መሆን አሇበት፣
ሐ. የማከማቻ መጋዘን ሇክትትሌ እንዱያመች በቂ ብርሃን የሚያስገባና ሇመረማመዴ
ምቹ ሁኔታ ያሇዉ መሆን አሇበት፣
መ. የሙቀት እና የዕርጥበት መሇኪያ መሣሪያ በየመጋዘኑ መኖር ያሇበት ሲሆን
የመሣሪያው ትክክሇኛነት በሚመሇከተው አካሌ በየዓመቱ መፈተሸና መረጋገጥ
አሇበት፣
ሠ. የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት በመዯርዯሪያ ጣዉሊ ወይም ፕሊስቲክ ፓላት ሊይ፤ፈሳሽ
ከሆነ በማይዝግና በማያፈስ በርሜሌ ወይም ፕሊስቲክ ማከማቻ ውስጥ መከማቸት
አሇበት፤
ረ. በመኖ ጥሬ ዕቃ መሸጫ ክፍሌ ዉስጥ በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠ
የመኖ መመዘኛ ሚዛን መኖር አሇበት፣
ሰ.ማንኛዉም የመኖ ጥሬ ዕቃ ሊኪ ዴርጅት ቢያንስ የጥራት ቁጥጥር ክፍሌ ኃሊፊ
መስፈርት የሚያሟሊ የመኖ ባሊሙያ በመቅጠር የቅጥር ዯብዲቤዉን ከብቃት
ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ጥያቄ ማመሌከቻዉ ጋር አያይዞ ማቅረብ ይጠበቅበታሌ፤
ሸ. ማንኛዉም የመኖ ጥሬ ዕቃ ሊኪ ዴርጅት የምርቱ ተቀባይ አካሌ ወይም ሀገር
የሚያቀርባቸውን የጥራትና የዯህንነት መስፈርቶችን የሚያሟሊ ምርት በኃሊፊነት
በማሟሊት ማቅረብ ይገበዋሌ፤
2. የመኖ ጥሬ ዕቃ ሊኪ ዴርጅት የግዳታ ውሌ የሚፈረምባቸው መስፈርቶች
(Commitment paper)፡ሀ. በተገሇጸው የሙያ ዘርፍ ብቃት ያሇው ባሇሙያ በመቅጠር ሇማሠራት የተቀጣሪውን
የተሟሊ ዝርዝር መረጃና የቅጥር ዯብዲቤ የማቅረብ፣
ሇ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣የአገሌግልቱን አሰጣጥ ሂዯት
የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው ሕጋዊ አካሌ
ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፣
ሐ. የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን፣ የመሸጫና ማሰራጫ ቦታ መሬት የግሌ፣
የቡዴን፣ የማህበር ወይም በክራይ የተገኘ ስሇመሆኑ አግባብነት ካሇው መ/ቤት
ማረጋገጫ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡

8. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ስሇማይጠየቅባቸዉ ሌዩ ሌዩ ሁኔታዎች
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1. ከባሇሥሌጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ማዉጣት ሳያስፈሌግ የእንስሳት መኖን ወይም የመኖ
ጥሬ ዕቃን ወዯ ሀገር ሇማስገባት ወይም ወዯ ዉጭ ሀገር ሇመሊክ የሚቻሌበት ሌዩ
ሁኔታዎች የሚከተለት ናቸዉ፡ሀ. ሇሳይንሳዊ ምርምር ጠቀሜታ የሚዉለ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ናሙናዎች፣
ሇ. ሇዱፕልማቲክ ሚሲዮኖች የቤት እንስሳት ፍጆታ የሚዉሌ መኖ፣
ሐ. በዴርቅ፣ጎርፍ፣የመሬት ነዉጥና በአጠቃሊይ ሇችግር ጊዜ ዯራሽ ዕርዲታ የሚውሌ
መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ፣
2. የእንስሳትን ሕይወት ሇመታዯግ ዯራሽ መኖ የሚያቀርቡ ግሇሰቦች፣ተቋማት ወይም
ዴርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሳያስፈሌጋቸው፡ሀ. ከአካባቢው የግብርና ሌማት ጽ/ቤት ወይም አርብቶ አዯር ሌማት ጽ/ቤት ወይም የእንስሳት
ሀብት

ሌማት

ኤጀንሲ

ጽ/ቤት

ወይም

መስተዲዴር

አካሌ

በአካባቢው

ስሇተከሰተው አዯጋ የሚገሌጽ ዯብዲቤ በማቅረብ፣
ሇ. ሕጋዊ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ሥራ ፈቃዴ ካሇው ዴርጅት በመግዛት፣
ሐ. ስሇተከሰተው ችግር እውነተኛነት ሲረጋገጥ ከባሇሥሌጣኑ ወይም ውክሌና ከተሰጠው አካሌ
ሇመኖው ወይም ሇመኖ ጥሬ ዕቃው የይሇፍ ፈቃዴ ዯብዲቤ በማግኘት ወዯ
ተፈቀዯው አካባቢ ማስተሊሇፍና ጥቅም ሊይ ማዋሌ ይችሊለ፣
3. ከሊይ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በተፈጠረዉ አጋጣሚ ችግርና ሁኔታ በማሳበብ
የሚከናወን ሕገ-ወጥ ተግባር በማስረጃ ሲረጋገጥ በሕግ አግባብ አስፈሊጊው ሕጋዊ
እርምጃ የሚወሰዴ ይሆናሌ፡፡

9. የንግዴ አዴራሻ እና የባሇቤትነት ሇውጥ ስሇማዴረግ
1.

ማንኛዉም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ባሇስሌጣኑን ሳያስፈቅዴ
የዴርጅቱን የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ካገኘበት አዴራሻ ወዯ ላሊ አዴራሻ
ማዛወር እንዱሁም የባሇቤትነት ሇውጥ ማዴረግ አይችሌም፣

2.

ማንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ሇባሇሥሌጣን መ/ቤቱ
ሳያሳውቅ ላልች መጋቢ ወይምተጨማሪ መጋዘኖችን መክፈት አይችሌም፡፡

10.

ምትክ

የብቃት ማረጋገጫ ወረቀት ስሇ መስጠት
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ቀዯም ሲሌ የተሰጠዉ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተበሊሸበት ወይምየጠፋበት
ዴርጅት ምትክ ሉያገኝ የሚችሇዉ፡1.

ዴርጅቱ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተበሊሸበት ከሆነ ከነብሌሽቱ የምስክር
ወረቀቱን ሲመሌስና ምትክ እንዱሰጠዉ ሲጠይቅ፤

2.

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱ የጠፋበት ከሆነ ስሇመጥፋቱ የሚገሌፅ ማረጋገጫ
ከሚመሇከተው አካሌ ሲያቀርብና ምትክ እንዱሰጠዉ ሲጠይቅ እና

3.

11.

ሇምትክ አሰጣጡ አስፈሊጊውን የአገሌግልት ክፍያ ሲከፍሌ ብቻ ይሆናሌ፡፡

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ዕዴሳት
ማንኛዉም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር
ወረቀት ሉታዯስሇት የሚችሇዉ፡1.

በወቅቱ ይዞት የሚገኘዉ የምስክር ወረቀት ታግድ ወይም ተሰርዞ ካሌሆነ፣ወይም
ዴርጅቱ በራሱ ፈቃዴ ሥራዉን ካሊቋረጠ፣

2.

ባሇሥሌጣኑ ሇዚህ ሥራ ዘርፍ ያወጣቸዉ መመዘኛዎች የተጠበቁ ስሇ መሆናቸው
በባሇስሌጣኑ የምዝገባና ፈቃዴ ባሇሙያዎች በዓመታዊ የአሠራር ክትትሌ ሲረጋገጥ፣

3.

ዴርጅቱ ሇዕዴሳት አገሌግልት አሰጣጥ አስፈሊጊውን የአገሌግልት ክፍያ ሲከፍሌ፣
በየዓመቱ ሇዕዴሳት በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ (ከሐምላ 1 እስከ መስከረም 30 ባለት
ቀናት) ሇዕዴሳት ጥያቄ ያቀረበ እንዯሆነ፣

4. በዚህ አንቀጽንዑስ አንቀፅ3 በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ዉስጥ የምስክር ወረቀቱ በተሇያየ
ምክንያት ካሌታዯሰ በመጀመሪያው የጥቅምት ወር 25 በመቶኛበህዲር ወር 50 በመቶ
ታህሳስ ወር እና ተከታታይ የበጀት ዓመቱ ወራት 75 በመቶ ከመዯበኛው ክፍያ
በተጨማሪ የገንዘብ ቅጣት በመክፈሌ ማሳዯስ ይቻሊሌ፣
5. በዚህ አንቀጽንዑስ አንቀጽ3 እና 4 መሠረት ሳይታዯስ የቀረ እንዯሆነ የብቃት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀቱ እንዯተሰረዘ ይቆጠራሌ፤
6.

በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 5 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ዴርጅቱ በንግዴ ሥራው
መቀጠሌ ከፈሇገ የተቀመጡትን መመዘኛዎች ስሇማሟሊቱ በባሇሥሌጣኑ ባሇሙያዎች
ሲረጋገጥ አዱስ የብቃት ማረጋጋጫ ምስክር ወረቀት ማውጣት ይችሊሌ፡፡

12.

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አቀማመጥ
ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት የተሰጠውን የብቃት ማረጋገጫ
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ምስክር ወረቀት የዋናውን ቅጅ ሁሌጊዜ በንግዴ ቤቱ የሽያጭ ክፍሌ ዉስጥ በግሌፅ
በሚታይ ቦታ ሊይ ከንግዴ ፈቃደ ጎን ሇጎን መስቀሌ ወይም ማስቀመጥ አሇበት፡፡

ክፍሌ ሶስት
ስሇ መኖ ንግዴ ሥራ ባሇሙያ
13.

የመኖ ንግዴ ሥራ ባሇሙያ ማሟሊት የሚገባው መስፈርቶች

1. ማንኛዉም የመኖ አምራች ዴርጅት ቢያንስ የመኖ አመራረት ሂዯት ኃሊፊ እና የምርት
ጥራት ቁጥጥር ባሇሙያዎችን ቀጥሮ ማሠራት አሇበት፤
2. የመኖ ባሇሙያዎችም በእንስሳት ሳይንስ ወይም በእንስሳት ሳይንስና ግጦሽ መሬት
አስተዲዯር በመጀመሪያ ዱግሪ የተመረቁ ሆነዉ በመኖ ዝግጅት፣ ቅንብርና ማኔጅመንት
የተሇየ ሥሌጠና በመውሰዴ ሌዩ ሰርቲፊኬት ወይም ዱፕልማ ሉኖራቸዉ ይገባሌ፤
3. ማንኛዉም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አስመጪ፣ ሊኪ ወይም ጅምሊ አከፋፋይ ዴርጅት
ሇክምችትና ጅምሊ ማከፋፈሌ ሥራ የቴክኒካዊ አሠራርን በኃሊፊነት የሚመራ የመጋዘንና
የሽያጭ ሠራተኛ የመኖ ባሇሙያ ቀጥሮ ማሠራት አሇበት፡፡ የሠራተኞች የትምህርት
ዝግጅትና የብቃት መስፈርት የሚከተሇው ይሆናሌ፡ሀ. በዴሮው የትምህርት ፖሉሲ መሠረት ከ12ኛ ክፍሌ በኋሊ በኮላጅ ዯረጃ በሚሰጥ
ሥሌጠና በእንስሳት ሳይንስ በዱፕልማ የተመረቀና በመኖ አያያዝና አጠቃቀምየ ሌዩ
ሥሌጠና ሰርቲፊኬት ያሇው፤
ሇ. በአዱሱ የትምህርት ፖሉሲ መሠረት ከግብርና ሙያ ማሰሌጠኛ ኮላጅ (ATVET)
በዯረጃ ሁሇት (II) የተመረቀና በእንስሳት መኖ ዓይነትና ባህሪያት እንዱሁም
ክምችት፣

አያያዝ፣አጠባበቅና

አጠቃቀም

ሊይ

ያተኮረ

የሚያረጋግጥ ማስረጃ ምስክር ወረቀት ሉኖረዉ ይገባሌ፡፡
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ሥሌጠና

መዉሰደን

14.

በመኖ ንግዴ የማማከር ሥራ ባሇሙያ ማሟሊት የሚገባው መስፈርቶች
1.

በ
መኖ የንግዴ ሥራ ዘርፍ የማማከር አገሌግልት ሇመስጠት የሚፈሌግ ማንኛውም
ባሇሙያ በእንስሳት ሳይንስ ወይም በእንስሳት ሳይንስ እና ግጦሽ መሬት አስተዲዯር
የመጀመሪያ ዱግሪና የአምስት ዓመት የሥራ ሌምዴ ወይም ሁሇተኛ ዱግሪና የሁሇት
ዓመት የሥራ ሌምዴ ወይም የሦስተኛ ዱግሪና ዜሮ ዓመት የሥራ ሌምዴ ሕጋዊ
ማስረጃ ማቅረብ፣

2.

በ
መኖ የንግዴ ሥራ ዘርፍ የማማከር አገሌግልት ሇመስጠት የማስተማር፣ የጥናት፣
የምርምርና የማማከር ሥራ ቀዯም ሲሌ በዚሁ በተጠቀሰው ዘርፍ ስሇ መሥራታቸው
በቂ ማስረጃ ማቅረብ፣

3.

በ
መኖ ንግዴ ሥራ ዘርፍ የማስተማር፣ የጥናት፣ የምርምርና የማማከር ዘርፍ ሙያ
ሳይኖራቸው የማማከር አገሌግልት ሰጪ ዴርጅት ሇመክፈትና በሥራው ሇመሰማራት
የሚፈሌጉ አካሊት በዚህ አንቀጽ ከንኡስ አንቀጽ ሀ እስከ ንኡስ አንቀጽ ሇ ዴረስ
የተጠቀሱትን የሙያ ዘርፍና የሥራ ሌምዴ ያሊቸውን ባሇሙያዎች በመቅጠር ሇማሠራት
የተቀጣሪዎችን የተሟሊ መረጃ በዝርዝር ማቅረብ አሇባቸው፡፡

4.

በ
መኖ ንግዴ የማማከር ሥራ ባሇሙያ የግዳታ ውሌ የሚፈርምባቸው መስፈርቶች
(Commitment paper)፡ሀ. በተዘረዘሩት የሙያ ዘርፎች ብቃት ያሊቸውን ባሇሙያዎች በመቅጠር ሇማሠራት
የተቀጣሪዎችን የተሟሊ ዝርዝር መረጃና የቅጥር ዯብዲቤ የማቅረብ፣
ሇ. የተሟሊ የሥራ ሪከርዴና ሠነድችን አዯራጅቶ መያዝ፣ የአገሌግልቱን አሰጣጥ ሂዯት
የተሟሊ መረጃና ሇምርመራ አስፈሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ሇሚመሇከተው ሕጋዊ አካሌ
ግሌጽ የማዴረግ ግዳታ፡፡

15.

የመኖ ንግዴ ዴርጅት የቴክኒክ ሠራተኛ እና ባሇሙያዎች ተግባርና ኃሊፊነት
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1.

የ
መኖ ንግዴ ዴርጅት የቴክኒክ ሠራተኛ ወይም ባሇሙያ ዴርጅቱ በሚያመርተው፣
በሚያስመጣውና በሚያከፋፍሊቸው የእንስሳት መኖ እና የመኖ ንጥረ-ነገሮች ወይም
ግብዓቶች ሊይ ሇሚከሰቱ የጥራትና ዯህንነት ችግር ሁኔታ መከታተሌና ጉዲት ከመከሰቱ
በፊት ችግሩን ሇባሇ ዴርጅቱ በአፋጣኝ ማሳወቅ አሇበት፤

2.

በ
ዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የዴርጅቱ ባሇቤት
ሇተከሰተው ችግር በአፋጣኝ የማስተካከያ እርምጃ ካሌወሰዯ የቴክኒክ ሠራተኛው ወይም
ባሇሙያው ሇባሇስሌጣን መ/ቤቱ የማሳወቅ ግዳታ አሇበት፤

3.

ከ
መኖ ዯህንነትና ጥራት መጓዯሌ ጋር ተያይዞ ሇሚከሰት ማንኛውም ችግር ከዴርጅቱ
በተጨማሪ የቴክኒክ ሠራተኛው ወይም ባሇሙያው ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡

ክፍሌ አራት
ስሇ መኖ ንግዴ ዴርጅት አመሠራረትና ተዛማጅ መስፈርቶች
16.

የመኖ ንግዴ ዴርጅት ስሇሚቋቋምበት አካባቢ ሁኔታዎች

ማንኛውም የመኖ ንግዴ ዴርጅት የሚቋቋምበት አካባቢ የሚከተለትን ሁኔታዎች የሚያሟሊ
መሆን አሇበት፡፡ እነዚህም፡1. ሇመኖ ማምረቻ ወይም ማከማቻ አመቺ የመሠረተ ሌማት አዉታሮች (ዉኃ፣ መብራት፣
የማመሊሇሻ መንገዴ፣ ስሌክ ወ.ዘ.ተ) ተሟሌተዉ የተሠሩበት አካባቢ መሆን አሇበት፣
2. የመኖ ማምረቻ ወይም ማከማቻ መጋዘን ከነዲጅ ማዯያ፣ቄራ፣የእንስሳት ማራቢያ ጣቢያ፣
ማህበራዊ አገሌግልት መስጫ (ሆቴሌ፣የጤና ተቋም፣ትምህርት ቤት ወ.ዘ.ተ) ተቋማት
ቢያንስ ከ300 እስከ 500 ሜትር ርቆ ወይም ሇኢንደስትሪ ዞን በተከሇሇ አካባቢ ሆኖ መኖን
ሉበክለ ከሚችለ ከኬሚካሌ ማምረቻ ወይም መጋዘን፣ከሲሚንቶ ወይም ብናኝና ሽታ
ካሊቸዉ ፋብሪካዎች ርቆ እንዱሁም ከተጠቀሱ ተቋማት በስተምሥራቅ አቅጣጫ መገኘት
አሇበት፣
3. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ ንኡስ አንቀጽ 9 እና ከአንቀጽ 8 እስከ
14 የተመሇከቱት መስፈርቶች እንዯተጠበቁ ሆነዉ በተጨማሪም የመኖ ማምረቻ ወይም
ማከማቻ መጋዘንና አካባቢዉ መኖን ሉበክለ ከሚችለ መርዛማ ይዘት ካሊቸዉ ነገሮች
እንዱሁም በመኖዉ ተመጋቢ እንስሳት ብልም በእንስሳት ምርት ዉጤት ተመጋቢ
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ህብረተሰብ ጤና እና ዯህንነት ሊይ ቀጥተኛ ወይም የጎንዮሽ ጉዲት ሇሚያስከትለ ነገሮች
ተጋሊጭ ያሌሆነ አካባቢ መሆን ይገባዋሌ፡፡

17.

የመኖ ማምረቻ ወይም ማከማቻ ግንባታ አሠራር

1. የመኖ ማምረቻ ፋብሪካ የሚዯራጅበት ቦታ ከሽታና ብናኝ የፀዲ አካባቢ ሆኖ ከማምረቻዉ
የሚወጣ ቆሻሻ ማስወገጃ ሥርዓት ሉኖረዉ ይገባሌ፤
2. የመኖ ማምረቻ ፋብሪካ የጥሬ ዕቃ መፈተሻ፣ ማራገፊያ እና መጫኛ መዯሊዴሌ፣
መረከቢያና ማከማቻ መጋዘን ሉኖረዉ ይገባሌ፤
3. የመኖ ማምረቻ ፋብሪካ የማምረቻ ሂዯት (ማበጠሪያ፣መፍጫ፣መዯባሇቂያ፣ ማዴረቂያ፣
መመዘኛ፣ማሸጊያ፣የመግሇጫ

ጽሁፍ

ወ.ዘ.ተ)

ሥራዎች

የሚከናወኑበት

የአሠራር

መስመሮች በግሌጽ መቀመጥና መታየት አሇባቸዉ፤
4. የግንባታዉ አሠራር ሇዚህ ተግባር ሇሚዉለ ሕንፃዎች በሚወጣ ዯረጃና መስፈርት
መሠረት የማምረቻ ወይም የማከማቻ ተቋም ተሇይቶ አግባብ ባሇዉ የምህንዴስና ተቋም
የተረጋገጠ መሆን ይገባዋሌ፤
5. የመኖ ምርት ማከማቻ መጋዘን በምርቱ ጥራትና ጤናማነት ሊይ ተፅእኖ በማያሳዴር
መሌኩ የተገነባ መሆን አሇበት፤
6. የመኖ ምርት ማከማቻ መጋዘን ስፋት በምርቱ ብዛትና የክምችት ቆይታ ጊዜ ጋር
በተጣጣመ

ሁኔታ

በባሇሥሌጣኑ

ባሇሙያዎች

የሚወሰን

ሆኖ

የማከማቻ

መጋዘንና

የመሸጫ ክፍሌ ግን ተሇያይተዉ መሠራት ይገባቸዋሌ፤
7. የመኖ ምርት ማከማቻ መጋዘን ከፍሳሽ፣እርጥበትና ላልች የመኖን ምርት ሇብሌሽት
ሉያጋሌጡ ከሚችለ ነገሮች ሇመጠበቅ በምርት መዯርዯሪያ ዕቃ ወይም

ከጣዉሊ ወይም

ከፕሊስቲክ የተሠራ መዯርዯሪያ ፓላት ሊይ መዯርዯርና መጠበቅ ይኖርበታሌ፤
8. የመኖ ምርት ማከማቻ መጋዘን ወሇሌ ዉኃ የማያቁርና በሸካራ ሉሾ የተሰራ ሆኖ
ግዴግዲዉ ከሸክሊ ወይም ብልኬት ወይም ቆርቆሮ እና ከመሳሰለት የተሠራና በሩ እና
መስኮቱ እንዱሁም የአየር መዘዋወሪያ ቬንቶች በወንፊት ሽቦ የተሸፈኑና አይጥ፣ወፍ እና
ላልች እህሌ በሌ የሆኑ ነፍሳትን የማያስገባ መሆን አሇበት፤
9. የመኖ ምርት ማከማቻ መጋዘን በተሇያዩ ምክንያቶች ጥቅም ሊይ መዋሌ ከማይችለ መኖ
እና የመኖ ግብዓቶች የፀዲ መሆን ይገባዋሌ፡፡ ጥቅም ሊይ መዋሌ የማይገባቸዉ

መኖ

እና

የመኖ ግብዓቶች በአግባቡ ማስወገዴ እስከሚቻሌበት ወቅት ዴረስ የተሇየ የማከማቻ ክፍሌ
ወይም መጋዘን ዉስጥ በተሇየ ሁኔታ በጽሑፍ ተገሌጾ መጠበቅ ይገባሌ፤የመኖ ማምረቻ
ወይም ማከማቻ መጋዘን የዴርጅቱ ሠራተኞች መገሌገያ መጸዲጃ፣መታጠቢያና የሌብስ
መቀየሪያ ክፍልች እንዱሁም የእሳት አዯጋ መከሊከያ አነስተኛ መሣሪያ ሉኖሩት ይገባሌ፡፡
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18.

የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን ዉስጥ የሚያስፈሌጉ
መሣሪያዎችና ቁሳቁሶች
1. መኖ እና የመኖ ግብዓቶች በመጋዘን ዉስጥ ሇአጭር ወይም ሇረጅም ጊዜ በሚከማቹበት
ወቅት ከማንኛዉም ብሌሽት ሇመጠበቅ ከወሇሌ በሊይ ቢያንስ 10 ሳ.ሜ ከፍ ብሇው
በሚሠሩ መዯርዯሪያ ፓላቶች ሊይ፣ከግዴግዲ 50 ሳ.ሜ ርቀው፣በዴርዴሮች መሀሌ በቂ
መረማመጃ እንዱኖር ተዯርጎ እና ከጣራ በታች 50 ሳ.ሜ ዝቅ ብሇው ከነመያዣቻዉ
መከማቸት አሇባቸው፤
2. በመጋዘኑ ዉስጥ የሙቀትና የዕርጥበት መሇኪያዎች (ቴርሞ እና ሀይግሮ ሜትር)
በቅዯም ተከተሊቸዉ መኖርና በአግባቡ ማስቀመጥ ይገባሌ፡፡ የዉስጥ ሙቀት የመኖ
ምርት ሇብሌሽት የሚዲርግበት ዯረጃ የሚዯርስ ከሆነ እንዯየአካባቢዉ ሁኔታ የዉስጥ
ሙቀትን ማቀዝቀዝ የሚችሌ ከመጋዘኑ ስፋት ጋር ተመጣጣኝ ቬንትላተር ማስገባት
ይገባሌ፤
3. የመኖ እና የመኖ ግብዓቶች ሽያጭ ትክክሇኛ ክብዯት በሚያሳይ ሚዛን መሆን አሇበት፣
4. የሚዛኑ ትክክሇኛነትም በሚመሇከተው አካሌ በየዓመቱ በመፈተሽና በማረጋገጥ ሲሆን
የፍተሻዉ ማረጋጋጫ ወረቀት በሚዛኑ አጠገብ መቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡

19.

የመኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ መያዣ ወይም ማሸጊያ ዕቃዎች ሁኔታ
1. የመኖ እና መኖ ግብዓት መያዣ ዕቃዎች፣ማሸጊያዎች፣መዯርዯሪያዎች ሁለ ከዝገት
እንዱሁም መኖን ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃን ሉበክለ ከሚችለ ነገሮች የፀደ መሆን
አሇባቸው፤
2. የመኖ እና መኖ ጥሬ ዕቃ መያዣ ዕቃዎች፣ማሸጊያዎች፣ሇዚህ ተግባር እንዱዉለ በመኖ
ዯረጃዎች ዝግጅት በሚወሰነዉ መሠረት በዝርዝር የሚገሇጽ ቢሆንም ማንኛዉም
መያዣ ወይም ማሸጊያ ከቃጫ ወይም ከፕሊስቲክ ክር የተሠራና ምርቱን በማያፈስ
ሁኔታ መሰፋት አሇበት፤
3. ማንኛዉም የመኖ እና መኖ ጥሬ ዕቃ መያዣ ከፕሊስቲክ ወይም ከዝገት ነፃ ከሆነ ዕቃ
የተሠራ መሆን አሇበት፡፡ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መያዣ ከፀረ-ተባይና የአፈር
ማዲበሪያ፣የቁሳቁስ ማፅጃ ኬሚካልች፣ናፍታ፣ከነዲጅና ቅባት ነገሮች እንዱሁም ከበርበሬ
ወይም ከተሇያዩ ቅመማቅመም ጋር የተነካካ መሆን የሇበትም፤
4. ማንኛዉም የመኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ መያዣ ሇመኖ መያዣነት ብቻ ተሇይቶ በጥቅም
ሊይ መዋሌ አሇበት፡፡ በተዯጋጋሚ ሇመያዣ አገሌግልት የሚዉሇዉም ሇመኖ ብቻ ሆኖ
ሇላልች ዕቃዎች ወይም የንግዴ እህልች መያዣ አገሌግልት መዋሌ የሇበትም፤
5. ማንኛዉም ፈሳሽ የመኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ ከአቧራና ብናኝ ነገር ሇመከሊከሌ እንዱቻሌ
26

በፕሊስቲክ ወይም ከዝገት ነፃ በሆነ መያዣ ዉስጥ መያዝ አሇበት፡፡ መያዣዉም ከፀረተባይና የቁሳቁስ ማፅጃ ኬሚካልች፣ናፍታ፣ከነዲጅና ቅባት ነገሮች ጋር የተነካካ መሆን
የሇበትም፡፡

20.

በመኖ እና መኖ ጥሬ ዕቃ መያዣ ሊይ መኖር ስሇሚገባዉ ገሊጭ ጽሑፍ
1. ማንኛዉም ሇንግዴ አገሌግልት የሚዉሌ የእንስሳት መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ
በማሸጊያዉ

ሊይ

ገሊጭ

ጽሑፍ

ካሌተዯረገበት

በስተቀር

ሇገበያ

ሉቀርብ

ወይም

ሉዘዋወርና ሇሽያጭ ሉሰራጭ አይችሌም፣
2. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ገሊጭ ጽሑፍ በእንግሉዝኛ ወይም በአማርኛ ቋንቋ (ወዯ
ዉጪ የሚሊክ መኖ በተቀባይ ሀገር ጥያቄ መሠረት ይሆናሌ) በመኖ መያዣዉ ሊይ
ግሌጽ፣ጉሌህና በማይሇቅ ቀሇም መጻፍ አሇበት፡፡ የመኖና የመኖ ጥሬ ዕቃ ገሊጭ ጽሑፍ
ዝርዝር ይዘት የሚከተለትን የሚያካትት መሆን አሇበት፡ሀ. የመኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች ወይም አከፋፋይ ዴርጅት ስምና ሙለ
አዴራሻ የሚገሌጽ፤
ሇ. የመኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ የንግዴ ወይም የብራንዴ ስም የሚገሌጽ፤
ሐ. መኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው የተመረተበት ቀንና ዓመተ ምህረት፣
መ. የመኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው ምርት መሇያ ቁጥር (Batch number)፣
ሠ. መኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው መጠቀሚያ የሚያበቃበት ጊዜ (ወርና ዓ.ም)፣
ረ.

መኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው ንጥረ ነገሮች ዝርዝር ይዘት ከትሌቅ ወዯ ትንሽ
በቅዯም ተከተሊቸዉ፣

ሰ. የመኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው ምርት የተጣራ ክብዯት (በግራም፣ በኪ.ግ)፣
ሸ.መኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው ሇየትኛዉ የእንስሳት ዓይነት፣የዕዴሜ ክሌሌ፣
የምርት ዓይነትና ዯረጃ እንዯተዘጋጀ የሚገሌጽ (የወተት ዲሌጋ ከብት፣የዲሌጋ ከብት
ማዴሇቢያ፣የበግ

ወይም የፍየሌ ማዴሇቢያ፣ሇዕንቁሊሌ

ጣይ

ድሮ፣ሇሥጋ

ድሮ፣

ሇጫጩት፣ሇጥጃ ወዘተ) በማካተት የአጠቃቀምና አያያዝ ሁኔታ የሚገሌፅ መረጃ
በግሌጽ መስፈር አሇበት፤
ቀ. መኖዉ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው ስሇሚጓጓዝበትና ስሇሚከማችበት ሁኔታና
መዯረግ ስሇሚገባዉ ጥንቃቄ ወይም ማስገንዘቢያ ወይም ማስጠንቀቂያ በገሊጭ
ጽሑፍ ሊይ በማካተት በግሌጽ በሚነበብና በማይሇቅ ቀሇም መስፈር ይገባዋሌ፡፡
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ክፍሌ አምስት
መኖና የመኖ ጥሬ ዕቃዎችን ወዯ ሀገር ማስገባት፣ ማስወጣት፣
ማከፋፈሌና ማጓጓዝ
21.

መኖና የመኖ ጥሬ ዕቃዎችን ወዯ ሀገር ስሇማስገባት

1. ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች ንግዴ ዴርጅት ከባሇሥሌጣኑ ፈቃዴ ሳያገኝ
መኖ ወይም የመኖ ግብዓት ወዯ ሀገር ውስጥ ማስገባት አይችሌም፤
2. ማንኛውም ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገባ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ በዚህ የመኖ ጥራት
ዯረጃዎች ምዝገባና ፈቃዴ አሠራር መመሪያ መሠረት መመዝገብ አሇበት፤
3.

ማ
ንኛውም ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገባ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ በሊኪው ሀገር
የተመዘገበና ከሚመሇከተው የሊኪው ሀገር ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን የመሌካም አመራረት
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ባሇው ዴርጅት የተመረተ ስሇመሆኑ መረጋገጥ አሇበት፤

4.

ማ
ንኛውም መኖ ወይም የመኖ ግብዓት ወዯ ሀገር የሚገባው ሕጋዊ የመኖ ማስገቢያ ፈቃዴ
በተሰጠዉ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አስመጪ ዴርጅት ብቻ ነዉ፤

5.

በ
ዚህአንቀጽበንዑስ አንቀጽ4 የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇአስቸኳይ አዯጋና ሇእንስሳት
ሕይወት አዴን ተግባር ሲባሌ የዕርዲታ ሰጪ ዴርጅት ከውጪ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ
ዕቃ ሇመስገባት ጥያቄ ሲያቀርብ በአንቀጽ10 ንኡስአንቀጽ2 መሠረት የጥራትና ዯህንነት
መስፈርቶችን በማረጋገጥ የማስገቢያ ፈቃዴ ይሰጠዋሌ፤

6.

ማ
ንኛውም ወዯ ሀገር ሇሚገባ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ የማስገቢያ ፈቃዴ የሚሰጠዉ
ሀገሪቱ ባወጣችዉ ወይም የተቀበሇቻቸዉን ዓሇም አቀፍ የመኖ ጥራት ዯረጃዎችን አሟሌቶ
ሲገኝ ብቻ ነዉ፤

7.

ማ
ንኛውም ወዯ ሀገር የሚገባ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ የሚከተለትን የማረጋገጫ
ሰነድች የያዘ መሆን አሇበት፡፡
ሀ. የመኖውን ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃውን ጤናማነትና ዯህንነት የሚገሌጽ የጤና
ምስክር ወረቀት (Sanitary or phytosanitary Certificate) ፤
ሇ. የመኖዉን ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃውን ንጥረ ነገሮች ዝርዝር ይዘት ከትሌቅ ወዯ
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ትንሽ በቅዯም ተከተሊቸዉ፣
ሐ. የምርት ጥራት ምርመራ ሰርተፊኬት (Certificate of Batch Analysis)፤
መ.የመሌካም አመራረት ተሞክሮ ሰርተፍኬት (Good Manufucturing Practices
(GMP) Certificate) ፤
ሠ. ዘረመለ ከተሇወጠ ግብዓት ነፃ ስሇመሆኑ የማረጋገጫ ሰርተፍኬት (Genetically
Modified Organism (GMO) Free Certificate)፤
ረ.

ከአመንዣጊ

እንስሳት

ፕሮቲን

ምርት

ዉጤት

ነፃ

ስሇመሆኑ

የማረጋገጫ

ሰርቲፊኬት (Ruminant Origin Protein Free Certificate) ፡፡
8. በዚህ አንቀጽ፣ንዑስ አንቀጽ፣ ረ የተመሇከተው ከአመንዣጊ እንስሳት ፕሮቲን ምርት ነፃ
የመሆን መስፈርት ሇቤት እንስሳት ምግብ (Pet Animals Food) የሚውሇውን ምርት
አያካትትም፤
9. ከሌዉጥ ሕያዉ ወይም ዘረመለ ከተሇወጠ ግብዓት የተቀመመ ወይም የተቀነባበረ መኖ
ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ (Processed from GMO Products) ወዯ ሀገር ሇመስገባት
ፍሊጎት ያሇው ዴርጅት በአዋጅ ቁጥር 655/2001 አንቀጽ5 እና 20 መሠረት በዯንና
አካባቢ ጥበቃ ሚኒስቴር ፈቃዴና ቁጥጥር አሠራር ሥርዓት መሠረት የሚፈጸም ይሆናሌÝÝ
10. ማንኛውም ወዯ ሀገር የሚገባ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መያዣ ገሊጭ ጽሑፍ
በአንቀጽ19 ሥር የተዘረዘሩትን መስፈርቶች አሟሌቶ መቅረብ አሇበት፡፡

22.

በመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጤና ሰርተፊኬት ሊይ መካተት ያሇባቸው
መረጃዎች
ማንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጤና ሰርተፊኬት አግባብ ባሇው ተቆጣጣሪ
አካሌ የተሰጠና ከ3 ወር በሊይ ያሌቆየ ኦርጅናሌ ሰነዴ ሆኖ ቢያንስ የሚከተለትን
መረጃዎች ያካተተ መሆን አሇበት፡1. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጤና ሰርተፊኬት ሰጪ ዴርጅት ስምና ሙለ አዴራሻ፤
2. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጤና ሰርተፊኬቱ መሇያ ቁጥር፤
3. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጤና ምርመራ የተዯረገበት ቀንና ዓመተ ምህረት፤
4. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጤና ሰርተፍኬት ያረጋገጠዉ አካሌ ሙለ ስም፣
አዴራሻና ማህተም፣
5. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ሊኪውና የተቀባይ ዴርጅቱ ስምና ሙለ አዴራሻ፤
6. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ዓይነት ዝርዝርና መጠን በኪ.ግ ወይም በቶን፤
7. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ሊኪዉ ኢንቮይስ (ዯረሰኝ) ቁጥር፤
8. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጤና ሰርተፊኬቱን ያረጋገጠዉ አካሌ ሙለ ስምና
29

ኃሊፊነት፣አዴራሻና የጤና መርማሪ ዴርጅቱ ማህተም በግሌጽ መስፈር አሇበት፡፡

23.

በመኖ ወይም በመኖ ጥሬ ዕቃ ጥራት ምርመራ ሰርተፊኬት ሊይ መካተት
ያሇባቸው መረጃዎች
ማንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጥራት ምርመራ ሰርተፊኬት ዋናው ቅጂ ሆኖ
ቢያንስ የሚከተለትን መረጃዎችን ማካተት አሇበት፡1. ምርመራውን ያካሄዯው ዴርጅት ስምና ሙለ አዴራሻ፣
2. የመኖው ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው አምራች ዴርጅት ስምና ሙለ አዴራሻ፤
3. የመኖው

ወይም

የመኖ

ጥሬ

ዕቃው

መጠሪያ

ስም፣የተመረተበት

ቀንና

ዓ.ም

እንዱሁም የመጠቀሚያው ጊዜ ወርና ዓ.ም፣
4. የምርት ባች መሇያ ቁጥር (Batch number)፤
5. የተካሄዯው ዝርዝር የምርመራ ዓይነት፣የተገኘው ውጤትና የተጠቀሙበት የምርመራ
ዘዳ፣
6. ምርመራ የተዯረገበት ቀንና ዓ.ም፤
7. የምርመራዉን ውጤት ያረጋገጠዉ አካሌ ሙለ ስም፣አዴራሻና የመርማሪ ዴርጅቱ
ማህተም በግሌጽ መስፈር አሇበት፡፡
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24.

መኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ ከሀገር ስሇማስወጣት

1. ማንኛውም ሰው ከባሇስሌጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እና የሊኪነት wYM
ማዉጫ ፈቃዴ ሳያገኝ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ወዯ ውጭ ሀገር መሊክ አይችሌም፤
2. ማንኛዉም ወዯ ወጭ ሀገር የሚወጣ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ በባሇሥሌጣኑ
የተመዘገበና አምራች ዴርጅቱም የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰጠዉ ስሇመሆኑ
መረጋገጥ አሇበት፤
3. ማንኛዉም ወዯ ወጭ ሀገር የሚወጣ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ የጤና ሰርተፊኬት
ወይም የሳኒተሪ ወይም የፋይቶ ሳኒተሪ ሰርተፊኬት ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ çñM አንዴ
የጤና ሰርተፊኬት የሚያገሇግሇው ሇአንዴ ጊዜ ጭነት (Consignment) ብቻ ነው፤
4. ማንኛውም ወዯ ዉጭ ሀገር የሚወጣ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ፈቃዴ የሚሰጠዉ
ሀገሪቱ ባወጣችዉ ወይም በተቀበሇቻቸዉ ዓሇም አቀፍ የመኖ ጥራት ዯረጃዎች እና ተቀባይ
ሀገር የሚያቀርበዉን መስፈርት አሟሌቶ ሲገኝ ብቻ ነዉ፡፡

25.

የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አከመቻቸትና አያያዝ ሁኔታ

1.

ማ
ንኛውም የመኖ ንግዴ ዴርጅት የሚያከማቸውን መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ እንዯምርቶቹ
ሌዩ ባህሪይና ዓይነት ማከማቸት አሇበት፣

2.

የ
መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት መኖውን ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃውን ሉበክለ
ከሚችለ ፀረ-ተባይና ላልች ኬሚካልች ጋር አብሮ ማከማቸት የሇበትም፣

3.

የ
ተበሊሹ፣የተከሇሱ ወይም የመጠቀሚያ ጊዜ ያሇፈባቸውን መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች
እስኪወገደ ዴረስ በአግባቡ ተቆጥረውና ተመዝግበው ከላልች ተሇይተው ጥቅም ሊይ
እንዯማይውለ የሚገሌፅ ፅሁፍ በመሇጠፍ ሇብቻ መቀመጥ (መዯርዯር) አሇባቸው፣

4.

የ
መኖና የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት የመጠቀሚያ ጊዜያቸዉ ሉያበቃ አጭር ጊዜ
የቀራቸውን መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎችን በቅዴሚያ ጥቅም ሊይ እንዱዉለ ማዴረግ
አሇበት፣
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5.

የ
መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን ንፁህ፣ዯረቅ፣ከመዯበኛ የክፍሌ ሙቀት ብዙ
ያሌበሇጠ፣ከተባይና እህሌ በሌ ተባይ ወይም እንስሳት ነፃ መሆን አሇበት፤

6.

በ
የመጋዘኑ እና በተሇያዩ የመጋዘን ክፍልች የምርት ዓይነት፣ምርቱ ያሇበት ሁኔታ (status)
እና ላልች ስሇ መኖ ወይም መኖ ጥሬ ዕቃ ዝርዝር መግሇጫ መረጃዎች በየጊዜው በማዯስ
መሇጠፍ አሇባቸው፡፡

7.

ማ
ንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ መጋዘን እንዯምርቱ ዓይነትና ባህሪይ
በዚህ መመሪያ ከአንቀፅ16 እስከ አንቀፅ17 በተዘረዘሩት መሠረት የማከማቻ መጋዘን
መስፈርቶችን ያሟሊ መሆን ይገባዋሌ፡፡

26.

መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ስሇማከፋፈሌ

1.

ማ
ንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጅምሊ አከፋፋይ ዴርጅት መኖን መግዛት
የሚችሇው በባሇስሌጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ከተሰጠውና ከተመዘገበ የመኖ
ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አስመጭ ወይም ከአገር ውስጥ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ
አምራች ዴርጅት ብቻ መሆን አሇበት፣

2. ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች ንግዴ ዴርጅት በክምችትና በአጓጓዝ ሂዯት
ወይም በማንኛውም ምክንያት ብሌሽት ያሌዯረሰበትና ተገቢውን የጥራትና የዯህንነት ዯረጃ
የጠበቀ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ብቻ ማከፋፈሌ አሇበት፣
3. ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች ዴርጅት ሇገዢው የውስጥ ፍጆታ ካሌሆነ
በስተቀር ሇንግዴ የሚውሌ መኖን ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃን ሕጋዊ ፈቃዴ ሇላሇው ግሇሰብ
ወይም ዴርጅት መሸጥ አይችሌም፣
4. መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አከፋፋይ ዴርጅት ሇሚያከፋፍሊቸው መኖ ወይም የመኖ ጥሬ
ዕቃ የግዥና የሽያጭ ዯረሰኝ ሉኖረው ይገባሌ፣
5. ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አከፋፋይ ዴርጅት የሚያከፋፍሇው መኖ ወይም
የመኖ ጥሬ ዕቃ በአንቀፅ 20 ሊይ ስሇ ማሸጊያ ገሊጭ ፅሁፍ የተቀመጠውን መስፈርት
የሚያሟሊና መጀመሪያ ከነበረው መሌክና ሁኔታ ምንም ዓይነት ሇውጥ ወይም መቀነስ
ወይም መከሇስ ያሌተዯረገበትና ብሌሽት ያሌዯረሰበት መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መሆን
ይገበዋሌ፡፡
32

27.

መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃን ስሇማጓጓዝ

1.

ማ
ንኛውንም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ በአቧራ፣ኬሚካሌ፣ነዲጅና ቅባት፣በባዕዴ ነገሮች
ወ.ዘ.ተ ሇብክሇት በሚያጋሌጥ ሁኔታ ማጓጓዝ የተከሇከሇ ነው፣

2.

መ
ኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማጓጓዣ መሣሪያ ንፁህ፣ዯረቅና ምርቱን ከማናቸውም ብክሇት
የሚከሊከሌ ስሇመሆኑ በውስጥ የጥራትና ዯህንነት ባሇሙያ መረጋገጥ አሇበት፣

3.

መ
ኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች የሚጫኑትና የሚራገፉት ማንኛውም እርጥበት ምርቱን
በማይነካበት ሁኔታ መሆን አሇበት፣

4.

ከ
መኖ ወይም ከመኖ ጥሬ ዕቃዎች ጋር የሚቃረን ባህሪ ያሇው ወይም ምርቱን ሉበክሌ
ከሚችሌ ማንኛውም ዓይነት ዕቃ በተጫነበት ማጓጓዣ መጫንና ማጓጓዝ የተከሇከሇ ነው፣

5.

ተ
ገዝቶ ወይም ሇሽያጭ የሚጓጓዘው መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ወዯ ሚፈሇግበት
የማከማቻ መጋዘን በአጭር ቀንና ጊዜ ውስጥ በጥንቃቄ እንዱዯርስ መዯረግ አሇበት፤

6.

ፈ
ሳሽ

የመኖ

ጥሬ

ዕቃ

ወይም

ግብዓት

ከሚመረትበት

ወዯሚከማችበት

ወይም

ወዯሚከፋፈሌበት ቦታ ሲጓጓዝ፤ ሇፈሻሽ ምርቶች ማጓጓዣ በሚስማማዉ ዓይነት ከብሌሽት
ነፃ በመሆነ መያዣ (ቦቴ፣ፕሊስቲክ ሮቶ --- ወዘተ) መጓጓዝ አሇበት፡፡

28.

ክፍሌ ስዴስት
አስተዲዯራዊ እርምጃዎች
ማስጠንቀቂያ ስሇ መስጠት

1. ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ይህንን መመሪያና ላልች
ዴንጋጌዎችን የጣሰ እንዯሆነና ጥፋቱ በወንጀሌ የሚያስጠይቅ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ
የብቃት

ማረጋገጫ

ምስክር

ወረቀቱን

የሚያሳግዴ፣የሚያሰርዝ

ወይም

ላልች

ከባዴ

አስተዲዲራዊ እርምጃዎችን የሚያስወስዴ ካሌሆነ በስተቀር ባሇስሌጣኑ እንዯ አግባቡ የቃሌ
ወይም የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ ሉሰጥ ይችሊሌ፣
2. በተሰጠው ማስጠንቀቂያ መሠረት ዴርጅቱ አስፈሊጊውን ማስተካከያ ካሊዯረገ በዚህ መመሪያ
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ከአንቀጽ 29እና አንቀጽ30 በዝርዝር በተመሇከተው መሠረት ተገቢውን እርምጃ ሉወsዴበት
ይችሊሌ፡፡

29.

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ስሇማገዴ
ማንኛዉምመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ከሚከተለት ምክንያቶች በአንደ
ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ማስጠንቀቂያ መስጠት ሳያስፈሌግ ባሇስሌጣኑ ጉዴሇቶች ወይም ጥፋቶች
እስኪስተካከለ ዴረስ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን ሉያግዴበት ይችሊሌ፡፡

1.

ሕጋዊና ወቅታዊ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀትና የንግዴ ፈቃዴ ከላሇው ዴርጅት
መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ከገዛ ወይም በማንኛውም መንገዴ ከተቀበሇ ወይም የሥራና
የንግዴ ፈቃዴ ሇላው ዴርጅት ሸጦ ከተገኘ፣

2.

ሇባሇስሌጣኑ ሳያሳውቅ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅቱን የቦታና አዴራሻ
ሇዉጥ ካዯረገ፣

3.

በኢትዮጵያ የወጣውን ወይም ሀገሪቷ የተቀበሇችውን የጥራት ዯረጃዎች የማያሟሊ መኖ
ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ በመኖ ንግዴ ገበያ ሊይ አውል ከተገኘ፣

4. መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ሇማጓጓዝ የወጡትን መስፍርቶች በማይጠብቅ ሁኔታ
ካጓጓዘ፣ካከማቸ ወይም ሲሸጥ ከተገኘ፣
5.

ባሇሥሌጣኑ በዴርጅቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሇሚያዯርጋቸው ማንኛውም የቁጥጥር
ሥራዎች እንዲያከናውን እንቅፋት ከሆነ ወይም ችግር የፈጠረ እንዯሆነ፣

6.

በዚህ መመሪያ ከአንቀፅ7 ንዑስ አንቀጽ1 እስከ ንዑስ አንቀጽ3 ከተጠቀሱት መስፈርቶች
መካከሌ ጉዴሇትና ጥፋት ሲገኝበት፣

7.

በባሇሥሌጣኑ ከሁሇት ጊዜ በሊይ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ዴርጅቱ የማያስተካክሌ ከሆነ
ወይም የኅብረተሰቡንና የአካባቢውን ጤና በማይጎዲ ሁኔታ እንዱመረት መመሪያው
ባስቀመጠው መሰረት የምርት ሂዯቱን ካሌፈፀመ፣

30.

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ስሇመሰረዝ
ማንኛዉም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ከሚከተለት ምክንያቶች በአንደ
ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ባሇሥሌጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን ሉሰርዝበት ይችሊሌ፡
1. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱ ከመመሪያው አሠራር ውጭ በሆነ መንገዴ የተገኘ
መሆኑ ከተረጋገጠ፤
2. የብቃት ማረጋገጫ ወረቀቱን በማናቸውም መንገዴ ሇላሊ ወገን አስተሊሌፎ ከተገኘ፤
3. ማንኛውንምመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ከሚገባው ይዘት በሊይ ክብዯት ሇመጨመር
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ወይም በቀሇም ማስዋቢያ ወይም ላሊ ባዕዴ ነገር ጨምሮና ከሌሶ ወይም አስመስል
በማቅረብ ሥራ ሊይ ከተገኘ፤
4. ዴርጅቱ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ካወጣበት የምርት ዓይነት ውጪ ሲያመርት፣
ሲያስመጣ፣ወዯ ውጭ ሲሌክ ወይም ሲያከፋፍሌ ከተገኘ፤
5. መኖ

ወይም

የመኖ

ጥሬ

ዕቃዎችን

ማስመዝገብ

ሲገባው

ያሊስመዘገበ፣

የተበሊሸ፣

የአገሌግልት ጊዜ ያሇፈበትን፣ገበያ ሊይ እንዲይውሌ የታገዯ፣ስሇምርቱ ሁኔታ ገሊጭ ጽሑፍ
የላሇው ወይም አሳሳች ገሊጭ ጽሑፍ ያሇውን የያዘ፣የሸጠ ወይም ያከፋፈሇ፣የከሇሰ፣
አስመስል ያቀረበ፣በሕገወጥ መንገዴ ንግዴ ውስጥ የገባ፤
6. ከአምራቹ ዴርጅት የውሌ ስምምነት ሳይኖረው በቅዴሚያ የታሸገ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ
ዕቃ እንዯገና ከፋፍል በማሸግ ወይም ላሊ ገሊጭ ጽሑፍ በማዴረግ ከሸጠ፤
7. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅቱ በዚህ መመሪያ አንቀፅ13 መሠረት የብቃት
ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱን በወቅቱ ካሊሳዯሰ፤
8. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅቱ በባሇስሌጣኑ የተጣሇበትን ዕገዲ በመተሊሇፍ
ሥራውን ሲያከናውን ከተገኘ፤
9. ዴርጅቱ ስሇ ብቃት ማረጋገጫ ዕገዲ በአንቀፅ 31 ሊይ የተቀመጡትን መስፈርቶች
በመተሊሇፍ ተመሳሳይ ጥፋቶችን በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከሁሇት ጊዜ በሊይ ፈፅሞ
ከተገኘ፡፡

31.

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሇባሇሥሌጣኑ ስሇመመሇስ
1. ማንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት የብቃት ማረጋገጫ ምስክር
ወረቀት ከተሰጠበት ዓይነት እና የቦታ ሇውጥ ሲያዯርግና አዱስ የብቃት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀት ሇማግኘት ጠይቆ ተቀባይነት ሲያገኝ ነባሩን የሥራ ፈቃዴ ሇባሇሥሌጣኑ
መመሇስ አሇበት፤
2. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ከተሰረዘ፣ከታገዯ፣በተቀመጠው የዕዴሳት ጊዜ ገዯብ
ሳይታዯስ ከቀረ ወይም በራሱ ፈቃዴ የንግዴ ስራውን ካቋረጠ ዴርጅቱ ነባሩን ፈቃዴ
በአሥር የሥራ ቀናት ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ መመሇስ አሇበት፡፡

32.

የብቃት

ማረጋገጫ

ምስክር

ወረቀት

ዕገዲ

ስሇማንሳትና

የተሰረዘውን

ስሇመተካት
1. ማንኛውም የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የታገዯበት መኖ ወይም የመኖ ጥሬ
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ዕቃዎች ንግዴ ዴርጅት የተጣሇበት ዕገዲ ሉነሳሇት የሚችሇው በዚህ መመሪያ መሰረት
ቅሬታ አቅርቦ ቅሬታው ተቀባይነት ሲያገኝ ወይም ዴርጅቱ ሇዕገዲ ያበቃውን ጥፋት ካረመ
ወይም ካስተካከሇ ዕገዲው ሉነሳሇት ይችሊሌ፤
2. ማንኛውም የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት የተሰረዘበት የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ
ንግዴ ዴርጅት የተሰረዘ ፈቃዴ ሉተካሇት የሚችሇው በዚህ መመሪያ መሰረት ቅሬታ
አቅርቦ ቅሬታው ተቀባይነት ሲያገኝና ዴርጅቱ ሇስረዛ ያበቃውን ጥፋት ሙለ በሙለ
በማረምና አዱስ የብቃት ማረጋገጫ እንዱሰጠው ጥያቄ ሲያቀርብ የተዯረገው የተሟሊ
ማስተካከያ በባሇሙያዎች ተረጋግጦ በተሰረዘው የምስክር ወረቀት ፋንታ አዱስ የብቃት
ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሉሰጠው ይችሊሌ፤

33.

የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርቶችን ሇላሊ አካሌ ስሇማስተሊሇፍ
ማንኛውም ሥራውን በራሱ ፈቃዴ ያቋረጠ፣ዕገዲ ወይም ስረዛ የተጣሇበት ዴርጅት በእጁ
ጥቅም ሊይ መዋሌ የሚችሌ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ በባሇስሌጣኑ የብቃት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀት ሊሊቸው ላልች ዴርጅቶች ከተሟሊ መረጃዎች ጋር የባሇሥሌጣኑ የምዝገባና
ፈቃዴ ባሇሙያዎች በተገኙበት ማስተሊሇፍ ይገባዋሌ፡፡

34.

መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎችን ስሇመያዝ

1. ባሇስሌጣኑመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎችን ጥራትና ዯህንነት ሊይ ጉዴሇት መኖሩን
ጥርጣሬ ሲኖረው ወይም በእንስሳትና በህብረተሰቡ ጤና ሊይ አዯጋ ሉያዯርስ ይችሊሌ ብል
ካመነበት የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች ጥራትና ዯህንነት እስኪረጋገጥ ዴረስ ምርቱ
ተይዞና ሇብቻው ተገሌል እንዱቆይ ሉያዯርግ ይችሊሌ፤
2. በዚህ አንቀፅንዑስ አንቀፅ1 መሠረት ተገሌል እንዱቆይ የተዯረገ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ
ዕቃ አስፈሊጊው ፍተሻ ተዯርጎ በጥቅም ሊይ የማይውሌ መሆኑ ከተረጋገጠ

በኋሊ ምርቱ

ሉወገዴ ወይም ወዯ መጣበት ሀገር ሉመሇስ ይችሊሌ፤
3. በዚህ መመሪያ ከአንቀጽ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች በመተሊሇፍ የሚዯረግ የመኖ ሕገ-ወጥ
ንግዴና ዝውውር በተመሇከተ ከኅብረተሰቡ ጥቆማ ሲዯርሰው ባሇሥሌጣኑ ወይም ቅርንጫፍ
መ/ቤቶቹ የምርቱን ጤናማነትና ዯህንነት እንዱሁም ሕጋዊ አሠራሮችን ስሇመከተሊቸው
ሇማረጋገጥ ምርቱን መያዝ ይችሊሌ፡፡

35.

የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት ከገበያ ስሇመሰብሰብ(Feed Products
Recall)
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1. ማንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ያሰራጨው ምርት ጥራትና
ዯህንነት

ጥርጣሬ

ውስጥ

የሚያስገባ

ጠቋሚ

መረጃዎች

መኖራቸውን

ሲያረጋግጥ

ማንኛውም ዓይነት ሽያጭ እንዲይዯረግ የማስቆምና ሇባሇስሌጣኑ የማሳወቅ ግዳታ አሇበት፣
2. ማንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ያስመጣው ወይም ያሰራጨው
የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት ጥራትና ዯህንነት ጉዴሇት ካሇውና ሇእንስሳትና
ሇህብረተሰቡ ጤና ጎጂ መሆኑ ሲረጋገጥ በራሱ አሠራርና ወጪ ከገበያ የመሰብሰብ ግዳታ
አሇበት፣
3. በዯህንነትና የጥራት ጉዴሇት ምክንያት ከገበያ የተሰበሰበዉ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ
በሊቦራቶሪ ፍተሻ ሲረጋገጥ በአንቀጽ 36 መሠረት እንዱወገዴ መዯረግ አሇበት፣
4. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት ብሌሽት ምክንያቱ ተጣርቶ ችግሩ እንዱከሰት
ያዯረገው

ዴርጅት

አግባብ

ባሊቸው

ሕጎች

አስተዲዲራዊ

ወይም

ሕጋዊ

እርምጃ

እንዱወሰዴበት ይዯረጋሌ፡፡

36.

ጥቅም ሊይ የማይውለ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርቶችን ስሇማስወገዴ

1. ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት በተሇያዩ ምክንያቶች ጥቅም ሊይ
የማይውለ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርቶችን ሇይቶ የመያዝና ዝርዝራቸውን
ሇባሇስሌጣኑ ሪፖርት የማዴረግ ግዳታ አሇበት፣
2. በዚህ አንቀጽንዑስ አንቀጽ1 መሠረት ጥቅም ሊይ የማይውለ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ
ምርቶች በባሇሥሌጣኑ ውሳኔና የአሠራር መመሪያ መሠረት እንዱወገደ መዯረግ አሇበት፣
3. ማንኛዉም ጥቅም ሊይ የማይውሌ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃዎች የሚወገደት አካባቢን
በማይበክሌ ሁኔታ ሇዚህ ተግባር በባሇሥሌጣኑ በወጣዉ የአወጋገዴ መመሪያ መሠረት
የሚከናወን ይሆናሌ፣

37.

በባሇስሌጣኑ በሚወሰደ አስተዲዲራዊ እርምጃዎች ሊይ የቅሬታ አቀራረብ
ሂዯት

1. በባሇሥሌጣኑ በሚወሰደ አስተዲዲራዊ እርምጃዎች ሊይ ቅሬታ የሚቀርበው በባሇስሌጣኑ
የአስተዲዲራዊ እርምጃ አወሳሰዴና ቅሬታ አቀራረብ መመሪያ መሠረት ይሆናሌ፣
2. ማንኛዉምመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ስሇብቃት ማረጋገጫ ምስክር
ወረቀት

አሰጣጥ፣ዕዴሳት፣ዕገዲና

ስረዛ

ወይም

ላልች

ባሇሥሌጣኑ

በሚወስዲቸዉ

አስተዲዯራዊ እርምጃዎች ሊይ ቅሬታ የተሰማው አካሌ አቤቱታውን በአንዴ ወር ጊዜ
ዉስጥ በባሇስሌጣኑ ሇተቋቋመዉ ቅሬታ ሰሚ አካሌ ማቅረብ ይችሊሌ፣
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3. የባሇሥሌጣኑ ቅሬታ ሰሚ አካሌም የቀረበሇትን ቅሬታ በማጣራት በ30 ቀናት ውሰጥ
አግባብነት ያሇው ምሊሽ ሇአመሌካቹ መስጠት ይኖርበታሌ፣
4. ቅሬታ አቅራቢው በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ምሊሽ ባያገኝ ወይም የተሰጠው ምሊሽ አጥጋቢ
ሆኖ ሳያገኘው ቢቀር ቅሬታውን ወዯ መዯበኛ ፍርዴ ቤት መውሰዴ ይችሊሌ፡፡

ክፍሌ ሰባት
መረጃ የመያዝ ግዳታ፣ የንግዴ ማስታወቂያና የአገሌግልት ክፍያ
38.

መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መረጃ ስሇ መያዝ

1.

ማ
ንኛዉምመኖ

ወይም

የመኖ

ጥሬ

ዕቃ

ንግዴ

ዴርጅት

ስሇሚያመርታቸው፣

ስሇሚያስመጣቸውና ስሇሚያከፋፍሊቸው መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ዓይነቶች

ምንጭና

መነሻ ዝርዝር መረጃ (for traceability) ሇይቶ መያዝ አሇበት፣
2. ማንኛዉምመኖ

ወይም

የመኖ

ጥሬ

ዕቃ

ንግዴ

ዴርጅት

ስሇ

ስሇአስመጣው፣ስሇአከፋፈሇው፣ስሇሊከዉ፣ስሇተበሊሸው፣የመጠቀሚያ

አመረተው
ጊዜዉ

ወይም

ስሊሇፈበት

እና ላልች ከመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ሰነድች በአግባቡ
የመያዝና በባሇስሌጣኑ ሲጠየቅም የማሳየት ግዳታ አሇበት፣
3. መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ዝርዝር ዯረሰኞች፣የክምችት መቆጣጠሪያ
ስቶክ ካርድችንና ቢን ካርድችን እንዱሁም ላልች ተዛማጅ መረጃዎችን በአግባቡ መያዝ
ይኖርበታሌ፣
4.

ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ
ምርቶችን የገዛበትና የሸጠሊቸውን ዴርጅቶች ስምና ሙለ አዴራሻ በዝርዝር መያዝ
አሇበት፣
ማ

5.

ንኛዉምመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ከሊይ የተጠቀሱትን መረጃዎች
ወቅታዊነት ቢያንስ ሇ3 ዓመታት በአግባቡ የመያዝና ሇባሇሥሌጣኑና ላልች ተቆጣጣሪ
መ/ቤቶችም ጭምር ግሌፅ የማዴረግ ግዳታ አሇበት፡፡

39.

መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ የንግዴ ማስታወቂያ አሠራር
ማንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ የንግዴ ማስታወቂያ ሂዯትና ይዘት የሚከተለትን
ዋና ዋና መሠረት ሐሳቦችን የተከተሇ መሆን ይገባዋሌ፡-
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1.

ማ
ንኛውም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ የንግዴ ማስታወቂያ አቅራቢ ሰው ከባሇሥሌጣኑ
ፈቃዴ ሳያገኝ ማስታወቂያ ማውጣትና ማስነገር የሇበትም፣

2.

መ
ኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ የንግዴ ማስታወቂያ የመንግሥትን የማስታወቂያ ሥርዓትና
ሥነ-ምግባር አክብሮ መዘጋጀትና መቅረብ አሇበት፣

3.

ሇ
ማስታወቂያ የተዘጋጀዉ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርት ሇየትኛው የእንስሳት
ዓይነት፣የዕዴሜ ክሌሌና የምርት ክፍልች መጠቀም እንዯሚገባ በግሌጽ መጠቀስ አሇበት፡፡
ሇምሳላ፡-ሇታሊቢ የዲሌጋ ከብት፣ሇጥጃ፣ሇዲሌጋ ከብት ማዴሇቢያ፣ሇአጥቢ እናቲት በግ
ወይም

ፍየሌ፣ሇበግ

ወይም

ፍየሌማዴሇቢያ፣ሇሥጋ

ድሮ፣ሇዕንቁሊሌ

ጣይ

ድሮ፣

ሇጫጩት፣ሇአሳማ፣ ወ.ዘ.ተ በሚሌ ሁኔታ በግሌጽ ተዘርዝሮ መገሇጽ አሇበት፤
4.

መ
ኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ማስታወቂያ ከመውጣቱና አየር ሊይ ከመዋለ በፊት
የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ምርቱ ከምን ዓይነት ግብዓቶች እንዯተቀነባበረ፣የቅንብር
ሂዯትና

የንጥረ

ነገሮችን

ዝርዝር

መግሇጫ

የያዘ

የማስታወቂያው

ረቂቅ

ጽሑፍ

በማስታወቂያው አቅራቢ ዴርጅት በኩሌ ሇባሇስሌጣኑ ቀርቦ መፈቀዴ አሇበት፣
5.

ማ
ስታወቂያው የላሊውን መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች፣አስመጪ፣አከፋፋይ ወይም
የላሊውን ተወዲዲሪ ዴርጅት ምርት፣ጥራት ዯረጃ እና ዯህንነት እንዱሁም የንግዴ ምሌክት
ማጥሊሊት፣አሳንሶ ማቅረብ ከማስታወቂያ ሥነ-ምግባር ውጭ እንዲይሆን ባሇሥሌጣኑ
ሇዚህ

ጉዲይ

በሚመዴበው

ክፍሌና

ባሇሙያ

አማካኝነት

ታይቶ

መፈቀዴና

ማሇፍ

ይገባዋሌ፣
6.

በ
ምርት ገሊጭ ጽሁፍ ሊይ ከተመሇከተው የእንስሳት ዓይነት፣የዕዴሜና የምርት ክፍሌ
ውጪ መመገብ የተከሇከሇ ስሇመሆኑ መጠቀስና መገሇጽ አሇበት፣

7.

ማ
ስታወቂያው ሲወጣም ሆነ ሲነገር ከላሊ የእንስሳት መኖ፣የእንስሳት መዴኃኒት፣ሇሰው
ምግብ ሉውለ ከሚችለ ማስታወቂያዎች ጋር የሚጣረስ መሆን የሇበትም፣

8.

በ
መኖ ወይም በመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ማስታወቂያ ሊይ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ
39

አጠቃቀምን በተመሇከተ በከፍተኛ ጥንቃቄ እና በባሇሙያ መታገዝ እንዲሇበት አበክሮ
መገሇጽ አሇበት፣
9.

በ
ማስታወቂያው ሊይ ሇእንስሳት የሚቀርብ መኖ ወይም መኖ ጥሬ ዕቃ ንጽህናው በተጠበቀ
ዕቃና ሇእንስሳት ክብካቤ ኃሊፊነት በተሰጠው ሰው እንዱሁም በእንስሳት አመጋገብ ባህሪ
ሊይ ተመርኩዞ መሰጠት እንዲሇበት መገሇጽ ይገባዋሌ፣

10.

የ
መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ማስታወቂያ የእንስሳት ጤንነትንና ዯህንነት
መርሆዎችን በማያዛባና በማይጎዲ መሌኩ መዘጋጀትና መውጣት አሇበት፣

11.

የ
መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ማስታወቂያ የሀገሪቱን ህዝብ ባህሌ፣እምነትና
ተሇምድ በማይጻረር መሌኩ በጥንቃቄ መዘጋጀትና መቅረብ አሇበት፣

12.
በማስታወቂያ የሚነገረው መኖ ወይም መኖ ጥሬ ዕቃ የእንስሳት በሽታን ያዴናሌ ወይም
ይፈውሳሌ፣ጤና ያሻሽሊሌ ተብል መነገር የሇበትም፣
13.
እንዯ መኖው ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃው ዓይነት የእንስሳት ምርታማነትን የሚዯግፍ፣
የሚረዲ፣ጉሌበት የሚሰጥ ሇእንስሳት አካሊት ዕዴገት ጠቃሚ ነው ተብል ሉነገር ይችሊሌ፤
14.

በ
ቀጥታ

ሇእንስሳት

የማይሰጥ

የመኖ

ተጨማሪ

ንጥር

ነገር

ከምግብና

ከውሃ

ጋር

በማመጣጠን የሚሰጥ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ በባሇሙያና በፋብሪካው ገሊጭ ጽሑፍ
በሚያዘው

መሠረት

ብቻ

እንዯሚሰጥና

ጠቃሚነቱም

መኖን

ሇማዋሃዴ፣ሇመፍጨት

እንዱሁም የተሻሇ ምርት ሇመስጠት የሚያግዝ እንዱሁም ሇተጠቃሚው የጎንዮሽ ጉዲት
የማያስከትሌ ስሇመሆኑ በመግሇጽ መውጣት ይችሊሌ፤
15.
በኤላክትሮኒክስ ግብይት (e-marketing) የሚካሄዴ ግንኙነት የዴርጅቱን የንግዴ ስም፣
ሙለ አዴራሻ፣የምርት መሇያ ቁጥር (butch number)፣ሇየትኛው የእንስሳት ምርትና
ዕዴሜ ክፍሌ መዋሌ እንዲሇበት፣ምርቱ የታሸገበት ቁስ፣የተመረተበት ቀንና ዓ.ም፣
በመጋዘን የሚቆይበት ጊዜ ወይም መጠቀሚያ ጊዜ (storage life)፣ የተመረተበት ሀገር
በዝርዝር መጠቀስ አሇበት፡፡

40.

የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መረጃ ሇሕዝብ ይፋ ስሇማዴረግ
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1. ባሇሥሌጣኑ የወሰዯውን ማንኛውም አስተዲዲራዊ እርምጃ በተመሇከተ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝና
የቅሬታ አቀራረብ ጊዜ ገዯብ ሲጠናቀቅ ወይም ቅሬታ ሰሚ አካለ ጉዲዩን መርምሮ
የመጨረሻ ውሳኔ ሲሰጥ መረጃዎቹን ሇህብረተሰቡ ይፋ ሉያዯርግ ይችሊሌ፣
2. ባሇሥሌጣኑ በማንኛውም የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት ያገኛቸው
የአሠራር ግዴፈቶች፣የተረጋገጠ ተጨባጭ ጥቆማዎችና መረጃው ሇሕብረተሰቡ ባሇመነገሩ
በእንስሳትና

በህብረተሰቡ

ጤና

ሊይ

አዯጋ

ሉያስከትሌ

ይችሊሌ

ተብል

ሲታመን

መረጃዎቹን አመቺ ሆኖ ባገኘው የመገናኛ ዘዳ ይፋ ሉያዯርግ ይችሊሌ፣
3. ማንኛውምየመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት የዴርጅቱን ስምና አዴራሻ
የሚገሌፅ፣ሉነበብ በሚችሌ ጉሌህ ፊዯሌ ቢያንስ ዴርጅቱ በሚገኝበት የአካባቢ ቋንቋ ወይም
በአማርኛ ወይም በእንግሉዝኛ ፅፎ ዴርጅቱ በሚገኝበት ቦታ ሊይ የዴርጅቱን ማንነት
ሉያመሊክት በሚችሌ መሌኩ ማኖር አሇበት፣
4. ባሇሥሌጣኑ ማንኛውም ጠቃሚ የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መረጃዎችን እንዯ
አስፈሊጊነቱ ሇተጠቃሚዎችና ባሇሙያዎች ይፋ ሉያዯርግ ይችሊሌ፣
5. በባሇሥሌጣኑ ምስጢር ተብሇው ከተያዙ መረጃዎች በስተቀር ስሇ ማንኛውም መኖ ወይም
የመኖ ጥሬ ዕቃ ማንኛዉም ሰዉ የሚፈሌገውን መረጃ ማግኘት ይችሊሌ፡፡

41.

የአግሌግልት ክፍያ
ማንኛዉም መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅት በባሇስሌጣኑ ሇሚሰጠው አገሌግልት
አግባብ ባሇው አካሌ በሚወስነው የክፍያ ተመን መሠረት ክፍያዉን በቅዴሚያ መፈጸም
ይኖርበታሌ፡፡ የአገሌግልት ክፍያው መጠን ዝርዝር ሇዚሁ ጉዲይ በተዘጋጀ የሚኒስትሮች
ምክር ቤት ዯንብ መሠረት ይሆናሌ፡፡

ክፍሌ ስምንት
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
42.

ተፈፃሚነት የማይኖራቸው መመሪያዎች

ሀ. ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ፣ሰርኩሊር፣ዯብዲቤ፣የአሠራር ሌምዴ
በዚህ መመሪያ በተሸፈኑ ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚነት አይኖረውም፤
ሇ. ቀዯም ሲሌ ሥራ ሊይ ዉል የነበረዉ “የእንስሳት መኖ እና የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች፣
አስመጪ፣ጅምሊ አከፋፋይ፣ሊኪ ዴርጅቶች የምዝገባና የሥራ ፈቃዴ መስጫ አሠራር
መመሪያ ቁጥር 03” በዚህ መመሪያ ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡
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43.

መመሪያውን ስሇማሻሻሌ

የእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን አስፈሊጊ ሆኖ ባገኘበት ጊዜ ይህን
መመሪያ እንዯገና ማሻሻሌ ይችሊሌ፡፡

44.

መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከ…………………..ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡
ጠርዙ ዲያ ዯጋጋ (ድ/ር)

የእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን
ዋና ዲይሬክተር
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45.

ዕዝልች

የእንስሳትመዴኃኒትና መኖ አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇሌጣን
Veterinary Drug and Animal Feed Administration andControl Authority
ዕዝሌ 01

የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት መጠየቂያ ቅጽ
1.
2.
3.
4.

የአመሌካቹ ሙለ ስም ___________________________________________________________________
የአመሌካች ዴርጅት ስም __________________________ የንግዴ ስም__________________________
xmLµc$ bDRJt$ WS_ ÃlW `§ðnT____________________________________________________
የዴርጅቱ ባሇቤትሙለስም___________________________________________________________________
xD‰š Ý( ክልል __________________ ክ/ከተማ (ዞን) ወረዳ __________
ከተማ_________________________
ስሌክ ቁ.__________ ሞባይል _________________
ኢሜይል____________________________________________

5. የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ንግዴ ዴርጅቱ አዴራሻ
ክሌሌ__________________ (ዞን)
ክ/ከተማ__________ወረዲ________________ከተማ________________
ስሌክ ቁ_____________ሞባይሌ____________________ኢሜሌ__________________________
የቦታው ሌዩ መጠሪያ____________________________________________________________
6. የዴርጅቱ ዓይነት
ymñ xM‰C

y

mñ xSmÀ

ymñ _Ê :” xM‰C

ymñ xkÍÍY

ymñ _Ê :”xSmÀ

ymñ §k!

የመኖ ችርቻሮ

ymñ _Ê :”xkÍÍY

ymñ _Ê :” §k!

7. የዴርጅቱ$ የመኖ ቴክኒክ ሠራተኛ ወይም ባሇሙያ
7.1 ሙለ ስም ____________________________
7.2የትምህርትዯረጃ _______________________
7.3 የባሇሙያው የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ቅጅ (አብሮ ይያያዝ)
7.4 የሠራተኛው/ባሇሙያውየውሌስምምነትናየትምህርትማስረጃ ቅጅ (አብሮ ይያያዝ)
8. እኔ ______________________ የተባሌኩኝየመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች፣ አስመጪ ፣ ሊኪ፣
አከፋፋይ ወይም ችርቻሮ ንግዴ ዴርጅት የምዝገባና የሥራ ፈቃዴ መስጫ መመሪያሊይየተቀመጡትን
መስፈርቶች ያሟሊሁ ስሇሆነ ዴርጅቴ ታይቶየብቃትማረጋገጫምስክርወረቀትእንዱሰጠኝእጠይቃሇሁ፡፡
ፊርማ ___________________________
ቀን

________________________

9. ለቢሮሥራብቻየሚያገለግል
ማመሌከቻውን የተቀበሇው ባሇሙያ ስም _______________________________
ማመሇሌከቻውን የተቀበሇበት ቀን ______________________
መሌስ የሚሰጥበት ቀን (ቀጠሮ) _________________________
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የእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን
Veterinary Drug and Animal Feed Administration and Control Authority
ዕዝል 02
የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማምረቻ ዴርጅት የብቃት ማረጋገጫ መስፈርቶች መገምገሚያ ቅፅ
ዴርጅቱ ስም _________________________________________ የምርት ዓይነት _________________________
ዴርጅቱ የሚገኝበት አዴራሻ፡ ክሌሌ ___________ ዞን/ክፍሇ ከተማ ________________ወረዲ _________
ከተማ_____________
ቀበላ _____________ የቦታው ሌዩ መጠሪያ _____________ ስሌክ ቁጥር _________ ሞባይሌ ________________
የዴርጅቱ ባሇቤት ወይም ተወካይ _______________________________

ተ
ቁ

የመገምገሚያመስፈርት

የመመዘ
ኛነጥብ

1
2
3
4
5
6

ዴርጅቱየተቋቋመበትቦታሇመኖወይም ሇመኖ ጥሬ ዕቃ ብክሇትያሇውተጋሊጭነት
የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማመረቻዉ በአካባቢዉ ህብረተሰብ ሊይ የሚያስከትሇዉ አለታዊ ተጽዕኖ ቢኖር
የመኖ አመራረትን በኃሊፊነት የሚመራ ባሇሙያ ስሇመቀጠሩ የተረጋገጠ ማስረጃ ስሇመኖሩ
የመኖ ጥራትና ዯህንነት የዉስጥ ተቆጣጣሪ ባሇሙያ ስሇመቀጠሩ የተረጋገጠ ማስረጃ ስሇመኖሩ
ሇፍሳሽናዯረቅቆሻሻአያያዝ፣አወጋገዴ ሥርዓት የተመቻቸሁኔታያሇውአስፈሊጊግንባታናቁሳቁስ ስሇመኖሩ
የጥሬ ዕቃ ቅበሊ አሠረራር መመሪያ (SOP) በዴርጅተ ስሇመዘጋጀቱ የተረጋገጠ ማስረጃ ስሇመኖሩ

8
7
6
6
6
8

7
8
9
10
11
12
13

የመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መጠንን ያገናዘበ መጋዘን ስሇመኖሩ፣ከፍታና የአየር ዝዉዉር ተስማሚነት
በመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መጋዘን ዉስጥ የሙቀትና እርጥበት መሇኪያ መሣሪያ ስሇመኖሩና ስሇመረጋገጡ
በመኖ አመራረት ሂዯት ዉስጥ የተሇዩ የአዯጋ መንስኤ ክፍልች ተመዝግበዉ ስሇመያዛቸዉ ማስረጃ ስሇመኖሩ
በማመረቻና ማከማቻክፍልች ውስጥያሇውየብርሃንናየአየርዝውውርሁኔታበቂስሇመሆኑ
የመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ከምችት በቂመዯርዯሪያ/ፓላትስሇመኖሩናየማቴሪያለዓይነት
ሇተበሊሹ፣የመጠቀሚያጊዜያሇፈባቸውመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማቆያየተሇየማከማቻ ክፍሌ መኖሩ
የማምረቻ፣ማከማቻመጋዘንበሮች፣መስኮቶች፣የአየርማስገቢያ ሁኔታ፣ነፍሳትንናተባይንእንዱሁምመኖወይም የመኖ
ጥሬ ዕቃውንሉበክለከሚችለነገሮችየመከሊከሌአመችነት
የመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃመጠን መሇኪያ ሚዛንስሇመኖሩና ትክክሇኛነቱ ስሇመረጋገጡ
የዴንገተኛእሳትአዯጋማጥፊያመሳሪያስሇመኖሩ
የመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃመሸጫናስርጭትመረጃአያያዝ ስርዓትስሇመኖሩ
የሠራተኞችየሥራጤናማነትናዯህንነትመጠበቂያክፍልችናየመጀመሪያ ዕርዲታ መስጫ ማቴሪያልች ስሇመኖሩ
መፀዲጃናየእጅመታጠቢያክፍሌመኖሩ
ጠቅሊሊዴምር

5
5
6
5
5
5
5

14
15
16
17
18

5
5
5
4
4
100

ማሳሰቢያ፡
በሰንጠረዡሊይበተቀመጠው መስፈርት መሰረት 70% እና በሊይ ያገኘ የብቃትማረጋገጫምስክርወረቀትሇማግኘትብቁ ያዯርገዋሌ፡፡
የባሇሙያዎች ማጠቃሇያ አስተያየት ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
የባሇሙያዎች ስም
1._____________________
2._____________________
3._____________________

ፊርማ
______
_______
______

ቀን
__________________

የኃሊፊው አስተያየት ________________________________________________________
ስም ____________________ ፊርማ ____________________ቀን _______________
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የተሰጠነ
ጥብ

የእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን
Veterinary Drug and Animal Feed Administration and Control Authority
ዕዝል 03
የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ጅምሊና ችርቻሮ ንግዴ ዴርጅት የብቃት ማረጋገጫ መስፈርቶች መገምገሚያ
ቅፅ
ዴርጅቱ ስም _________________________________________ የምርት ዓይነት _________________________
ዴርጅቱ የሚገኝበት አዴራሻ፡ ክሌሌ ___________ ዞን/ክፍሇ ከተማ ________________ወረዲ _________
ከተማ_____________
ቀበላ _____________ የቦታው ሌዩ መጠሪያ _____________ ስሌክ ቁጥር _________ ሞባይሌ ________________
የዴርጅቱ ባሇቤት ወይም ተወካይ _______________________________

ተ
ቁ

የመገምገሚያመስፈርት

የመመዘኛ
ነጥብ

1

ዴርጅቱንበቴክኒክኃሊፊነትየሚመራየመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ሽያጭሠራተኛ /ባሇሙያየትምህርትዝግጅትሁኔታ

10

2
3
4

የማከማቻ መጋዘኑ የመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃንሉበክለከሚችለነገሮችየጸዲና የመከሊከሌሁኔታ
የመጋዘንከፍታና ስፋት ከሚከማቸውመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ መጠንናየአየርሁኔታጋርየሚኖረውተስማሚነት
የሙቀትእናየእርጥበትመሇኪያመሣሪያበመጋዘኑስሇመኖሩና ስሇመረጋገጡ

10
8
8

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ሇፍሳሽናዯረቅቆሻሻአያያዝሁኔታያሇውአስፈሊጊግንባታናቁሳቁስ ስሇመኖሩ
ጥቅም ሊይ የማይዉለ መኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማቆያየተሇየየክምችት ክፍሌ ስሇመኖሩ
የማከማቻክፍለጣሪያየተሰራበትማቴሪያሌሙቀትናከቀጥተኛየፀሀይብርሃንየመከሊከሌሁኔታዉ
የማከማቻመጋዘኑበር፣መስኮትእናየአየርማስገቢያዉ፣ነፍሳትንናተባይንየመከሊከሌ ሁኔታ
በማከማቻመጋዘኑውስጥያሇውየብርሃንናየአየርዝውውርሁኔታበቂስሇመሆኑ
መኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃውንሇማቆየትየሚያስችሌበቂመዯርዯሪያ/ፓላትመኖሩንናየማቴሪያለዓይነት
የዴንገተኛእሳትአዯጋማጥፊያመሳሪያስሇመኖሩ
የመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃመሸጫናስርጭትመረጃመያዣስርዓትስሇመኖሩ
የመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃመመዘኛሚዛንበመጋዘኑስሇመኖሩና ስሇመረጋገጡ
መፀዲጃናየእጅመታጠቢያክፍሌስሇመኖሩ
ጠቅሊሊዴምር

8
7
7
7
6
7
6
6
5
5
100

ማሳሰቢያ፡
በሰንጠረዡሊይበተቀመጠው መስፈርት መሰረት 70% እና በሊይ ያገኘ የብቃትማረጋገጫምስክርወረቀትሇማግኘትብቁ ያዯርገዋሌ፡፡
የባሇሙያዎች ማጠቃሇያ አስተያየት ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
የባሇሙያዎች ስም
ፊርማ
1._____________________
______
ቀን
2._____________________
_______
__________________
3._____________________
______
የኃሊፊው አስተያየት ________________________________________________________
ስም ____________________ ፊርማ ____________________ቀን _______________
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የተሰጠነጥ
ብ

የእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን
Veterinary Drug and Animal Feed Administration and Control Authority
ዕዝል 04
የፈሳሽ መኖ ወይም ፈሻሽ የመኖ ጥሬ ዕቃ ጅምሊና ችርቻሮ ንግዴ ዴርጅት የብቃት ማረጋገጫ መስፈርቶች
መገምገሚያ ቅፅ
ዴርጅቱ ስም _________________________________________ የምርት ዓይነት _________________________
ዴርጅቱ የሚገኝበት አዴራሻ፡ ክሌሌ ___________ ዞን/ክፍሇ ከተማ ________________ወረዲ _________
ከተማ_____________
ቀበላ _____________ የቦታው ሌዩ መጠሪያ _____________ ስሌክ ቁጥር _________ ሞባይሌ ________________
የዴርጅቱ ባሇቤት ወይም ተወካይ _______________________________

ተ
ቁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

የመገምገሚያመስፈርት

ዴርጅቱንበቴክኒክኃሊፊነትየሚመራየመኖወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ሽያጭሠራተኛ/ባሇሙያየቅጥርና
ትምህርትዝግጅትሁኔታ
የ ፈሳሽ መኖ ወይም የፈሳሽ መኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ ዱፖ/ሮቶ በአግባቡ ስሇመገንባቱ ወይም ስሇመተከለ
የ ፈሳሽ መኖ ወይም የፈሳሽ መኖ ጥሬ ዕቃ ማከማቻ ዱፖ/ሮቶ ጥሬ ዕቃዉንሉበክለከሚችለነገሮችየጸዲ አካባቢ
ሊይ ስሇ መገናባቱና የመከሊከሌሁኔታ
የፈሳሽ መኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ማመሊሇሻ ቦቴ ወይም ተስማሚ መያዣ ሮቶ ስሇመኖሩ
የዱፖዉ ወይም ሮቶዉ መጠን ከሚከማቸውጥሬ ዕቃ መጠንናየአየርሁኔታጋርየሚኖረውተስማሚነት
ፍሳሽናዯረቅቆሻሻወዯ ዱፖዉ ወይም ሮቶዉ እንዲይገባ የመከሊከሌ ሁኔታአስፈሊጊግንባታናቁሳቁስ ስሇመኖሩ
የማከማቻዱፖዉ ወይም ሮቶዉ የሙቀትናከቀጥተኛየፀሀይብርሃንየመከሊከሌሁኔታዉ
የማከማቻዱፖዉ ወይም ሮቶዉ ሇመቅዲትና ሇማከፋፈሌ የአሠራር አመቺነትና የብክሇት መከሊከሌ ሁኔታ
የፈሻሽ ጥሬ ዕቃመመዘኛሚዛንበመጋዘኑስሇመኖሩና ስሇመረጋገጡ
የዴንገተኛእሳትአዯጋማጥፊያመሳሪያስሇመኖሩ
የፈሳሽ ጥሬ ዕቃመሸጫናስርጭትመረጃመያዣስርዓትስሇመኖሩ
መፀዲጃናየእጅመታጠቢያክፍሌስሇመኖሩ
ጠቅሊሊዴምር

የመመዘኛ
ነጥብ
12
12
10
8
8
8
8
7
7
7
7
6
100

ማሳሰቢያ፡
በሰንጠረዡሊይበተቀመጠው መስፈርት መሰረት 70% እና በሊይ ያገኘ የብቃትማረጋገጫምስክርወረቀትሇማግኘትብቁ ያዯርገዋሌ፡፡
የባሇሙያዎች ማጠቃሇያ አስተያየት ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
የባሇሙያዎች ስም
ፊርማ
1._____________________
______
ቀን
2._____________________
_______
__________________
3._____________________
______
የኃሊፊው አስተያየት ________________________________________________________
ስም ____________________ ፊርማ ____________________ቀን _______________
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የተሰጠነጥ
ብ

የእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን
Veterinary Drug and Animal Feed Administration andControl Authority
ዕዝል 05

በተስማሚነት ፍተሻ ወቅት የተገኙ ክፍተቶችን ሇማሟሊት ከዴርጅቱ ጋር የሚገባ መተማመኛ ሰነዴ
የዴርጅቱስም _______________________________የምርትዓይነት __________________________
የዴርጅቱአዴራሻክሌሌ _____________ ዞን/ክ/ከተማ _______________ወረዲ __________
ከተማ _____________
ስሌክ ______________ ሞባይሌ ________________E-mail: ___________________
የዴርጅቱባሇቤት/ተወካይ _________________________________________
በዴርጅቱመወሰዴያሇባቸውየማስተካከያእርምጃዎች
ተ.ቁ በዴርጅቱውስጥየተገኙክፍተቶች
የጊዜወሰን
ምርመራ
1
2
3
4
5
6
7
የፈታሽባሇሙያዎችስምፊርማ
የዴርጅቱባሇቤት/ተወካይ
1.
2.
ስም
3.
ፊርማ
ቀን
ቀን
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የእንስሳትመዴኃኒትናመኖአስተዲዯርናቁጥጥርባሇሌጣን
Veterinary Drug and Animal Feed Administration and Control Authority
ቁጥር ________________
ቀን _________________

ዕዝል 06
የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ አምራች፣አስመጪ፣ጅምሊ አከፋፋይ፣ሊኪ እና ችርቻሮ ንግዴ ዯርጅት የብቃት
ማረጋጋጫ ምስክር ወረቀት

Certificate of Competence for Feed or Feed Imput Processors, Importers, Exporters, Wholesalers,Retailers
Organizations
የዴርጅቱ ስም ___________________
የንግዴ ስራ ዓይነት____________________________
Name of business organization
Buisness type
የሚይዘው የምርት ዓይነት____________________________________________________________
Product Type
የዴርጅቱ አዴራሻ
Address of the organization
ክሌሌ__________________ዞን/ክ/ከተማ _______________ወረዲ ___________ከተማ _____________
Region
Sub city/Zone
Woreda
City
ቀበላ_____________ የቤ/ቁጥር__________ስ/ቁጥር __________________ፋክስ______________
Kebele
House no
Telephone
Fax
የዴርጅቱ ባሇቤት ሙለ ስም ___________________________________
Owners Full Name
ባሇስሌጣኑ ያወጣቸውን መስፈርቶች፤ ዴርጅቱ ማሟሊቱ ስሇተረጋገጠ በእንስሳት መዴኃኒትና መኖ አሰተዲዯርናቁጥጥር
ባሇሥሌጣን አዋጅ ቁጥተር 728/2004 አንቀጽ 19 መሠረት ሇ______________________________ የሥራ ፈቃዴ
መስጫ መዯብ ቁጥር _________________ ይህ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ተሰጥቷሌ፡፡
This Certificate of Competence is issued for Business type _____________________________licencing
category ____________________, upon fulfillment of compliances set by the Authority in accordance with
Veterinary Drug and Animal Feed Administration and Control Authority, Proclamation No. 728/2011 Article
19.
_________________________
የኃሊፊ ፊርማ
Signature of Authorized Person

ታዴሷሌ 201___________
Renewed 201________
የዯረሰኝ ቁጥር _________
Rec/no________________
ፊርማ _____________
Sig _______________

____________________
የተሰጠበት ቀን
Date of Issue

ታዴሷሌ 201_______
Renewed 201_____
የዯረሰኝ ቁጥር _______
Rec/no _____________
ፊርማ ____________
Sig _____________
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ታዴሷሌ 201_______
Renewed 201 _______
የዯረሰኝ ቁጥር ________
Rec/no ____________
ፊርማ __________
Sig ____________

የእንስሳት መዴኃኒትና መኖአስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇሌጣን
Veterinary Drug and Animal Feed Administration andControl Authority
ዕዝል 07
የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ናሙና መውሰጃ ማሳወቂያ ቅጽ
እኛ ስማችን ከታች የተገሇፀው የባሇስሌጣኑ ባሇሙያዎችና ኢንስፔክተሮች የሆንን በእንስሳት መዴኃኒትና መኖ
አስተዲዯርና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 728/2004 አንቀፅ 21 ንዑስ አንቀፅ (ሐ) ና (መ) መሠረት የሚከተሇውን
የመኖ ወይም የመኖ ጥሬ ዕቃ ናሙና ሇምርመራ ዓሊማ ከዴርጅቱ የወሰዴን መሆናችንን እናረጋግጣሇን፡፡
1. የናሙናው ባሇቤት ዴርጅት ስም ____________________________________________________
2. የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ቁጥር________________________________________
3. አዴራሻ___________________________________________________________________
4. የናሙናው መጠሪያ ስም እና ዓይነት______________________________________________
5. መጠን____________________________________________________________________
6. የምርት መሇያ ቁጥር (batch No.) ______________________________________________
7. የተመረተበት ቀን ___________________________________________________________
8. የመጠቀሚያ ጊዜው የሚያበቃበት ቀን_____________________________________________
9. የአምራቹ ዴርጅት ስም_________________________________________________________
10. ናሙናው የተወሰዯበት ቦታ_______________________________________________________
11. ናሙናው የተወሰዯበት ምክንያት___________________________________________________
ናሙናውን የወሰደ ባሇሙያዎች ወይም ኢንስፔክተሮች ሙለ ስምየዴርጅቱ ባሇቤት/ተወካይ
1. _______________________ፊርማ _________________
ስም ____________
2. ________________________ፊርማ ________________
ፊርማ __________
3. ________________________ፊርማ _________________
ቀን _________
ናሙናው የተወሰዯበት ቀን __________________ ሰዓት _________________
የባሇሙያዎች ወይምኢንስፔክተሮች ኃሊፊ አስተያየት
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
የኃሊፊው ሙለ ስም_________________________________
ፊርማ
_________________________________
ቀን _________________________________
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