
 

 

ስንታዬሁ ግርማ 07-27-17 

ከአዲሱ አዋጅ ማሻሻያዎች በጥቂቱ  

የኢፌዴሪ መንግስት በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ ኢትዮጵያን በቡና ኤክስፖርት ከአለም 

ሁለተኛ ለማድረግ አቅዶ እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ በ2017 ዓ.ም በዘመናዊ የቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ልማትና ያደገ 

ኢኮኖሚ ከድህነት የተላቀቀ ህብረተሰብ ተፈጥሮ ማየትን ራዕዩ አድርጎ የሰነቀው የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ልማትና 

ግብይት ባለስልጣን በደንብ ቁጥር 364/2008 ተቋቁሞ ወደስራ ገብቷል፡፡ 

ባለስልጣን መ/ቤቱ በ2009 በጀት ዓመት በርካታ ተግባራትን አከናውኗል፡፡ የቡና ግብይት ጥራትና ቁጥጥር አዋጅ 

ረቂቅ በማዘጋጀት ማሻሻያ ከተደረገበት በኃላ በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ፀድቋል፡፡  

መንግስት ለቡና ምርትና ምርታማነት ማደግ እና የግብይት ስርዓት መቀላጠፍ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ 

ምክንያቱም ደግሞ 20 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ህይወታቸው የተመሰረተው በቡና ላይ ነው፡፡ ከኤክስፖርት 

ውስጥም 26 በመቶ ይሸፍናል፡፡ ቡናችንም ‹‹ጥቁር ወርቅ›› የሚል አለም አቀፍ እውቅና አግኝቷል፡፡ 

ምንም እንኳን ኤክስፖርት በመጠንም በገቢም በየጊዜው በአብዛኛው እያደገ ቢመጣም ያለን እምቅ አቅምና 

የምናገኘው ጥቅም አይመጣጠንም፡፡ የማእከላዊ ስታትስቲክስ የ2007 ዓ.ም መረጃ እንደሚያመለክተው የአገራችን 

የቡና ምርታማነት 7.48 ኩንታል በሄክታር ሲሆን ይህ ምርታማነት ከሌሎች ከፍተኛ ቡና አምራች አገሮች ጋር 

ሲነፃፀር ዝቅተኛ ነው፡፡ የብራዚል ከእኛ በእጥፍ ያህል በልጦ 15.6 ሲደርስ የኮሎምቢያ 12 ኩንታል በሄክታር 

እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ 

በግብይት ዘርፉም የሚታዩ ማነቆዎች ቀላል የሚባሉ አይደሉም፡፡ የቡና የውጪ ንግድ አዝማሚያ ከባለድርሻ አካላት 

የተለያዩ ምክክሮችና ግምገማዎች ከተካሄዱ በኃላ የሚከተሉት ችግሮች ተለይተዋል፡- 

 የቡና ግብይት እሴት በማይጨምር ሰንሰለት መራዘሙ 

 የቡና ዋጋ የተረጋጋና ተገማች መሆን አለመቻል፣ 

 ወደውጪ በሚላከው ቡና ተመጣጣኝ ገቢ አለማግኘት፣ 

 የአምራች ላኪዎች የኤክስፖርት ድርሻ ዘገምተኛ መሆኑ፣ 

 የግብይትና የሎጂስቲክ ችግሮች ከፍተኛ መሆናቸው፣ 

 የቡና ጥራት ችግር እየተባባሰ መምጣት፣ 

 አለም አቀፍ ተወዳዳኒነት የሚያረጋግጥ አደረጃጀት አለመኖሩ ይገኙበታል፡፡ 

እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል አሰራር እና አደረጃጀት በአዋጁ ውስጥ ተካቷል፡፡ እሴትእሴት  የማይጨምርየማይጨምር  ረዥምረዥም  

የቡናየቡና  ግብይትግብይት  ሰንሰለትንሰንሰለትን  ለመቀነስለመቀነስ  የቡናየቡና  ግብይትግብይት  በማጠቢያናበማጠቢያና  በመቀሸሪያበመቀሸሪያ  ኢንዱስትሪዎችኢንዱስትሪዎች  እንዲካሄድእንዲካሄድ  በመፍቀድ፣በመፍቀድ፣  



ማጠቢያናማጠቢያና  መቀሸሪያመቀሸሪያ  ኢንዱስትሪዎችኢንዱስትሪዎች  በሌሉበትበሌሉበት  ወይምወይም  በርቀትበርቀት  ባሉበትባሉበት  ወይምወይም  በከተማበከተማ  ውስጥውስጥ  በሚሆኑበትበሚሆኑበት  ጊዜጊዜ  

አማካይአማካይ  የሆነየሆነ  ቦታቦታ  ተወስኖተወስኖ  ግብይቱግብይቱ  እንዲካሄድእንዲካሄድ  በማድረግ፣በማድረግ፣  ከወረዳከወረዳ  ጀምሮጀምሮ  የነበረውንየነበረውን  አላስፈላጊአላስፈላጊ  ቁጥጥር፣ቁጥጥር፣  

ከሚፈለገውከሚፈለገው  በላይበላይ  ናሙናናሙና  የመውሰድናየመውሰድና  ሌሎችሌሎች  ጊዜናጊዜና  ወጪወጪ  አባካኝአባካኝ  ሂደቶችንሂደቶችን  በማሳጠር፣በማሳጠር፣  ለአርሶለአርሶ  አደሩአደሩ  በየምርትበየምርት  

ዘመኑዘመኑ  በየአካባቢውበየአካባቢው  በመንግስትናበመንግስትና  በግልበግል  ዘርፍዘርፍ  በጋራበጋራ  እየተጠናእየተጠና  የዝቅተኛየዝቅተኛ  መነሻመነሻ  የመሸጫየመሸጫ  ዋጋዋጋ  ዋስትናዋስትና  በመስጠት፣በመስጠት፣  

የቡናየቡና  የጥራትየጥራት  ደረጃደረጃ  ከወጣከወጣ  በኃላበኃላ  በበ33  ቀናትቀናት  ጊዜጊዜ  ውስጥውስጥ  በመኪናበመኪና  ላይላይ  እያለእያለ  እንዲሸጥእንዲሸጥ  በማድረግ፣በማድረግ፣  የአገናኝየአገናኝ  አባልአባል  

አገልግሎትአገልግሎት  ግዴታግዴታ  ሳይሆንሳይሆን  አማራጭአማራጭ  በማድረግበማድረግ  ለተጠቀሰውለተጠቀሰው  የተንዛዛየተንዛዛ  የግብይትየግብይት  ሰንሰለትሰንሰለት  አዲሱአዲሱ  አዋጅአዋጅ  መፍትሄመፍትሄ  

ይሰጣል፡፡ይሰጣል፡፡ 

አዋጁአዋጁ  የቡናየቡና  ጥራትንጥራትን  ለማሻሻልለማሻሻል  የልማትናየልማትና  የግብይትየግብይት  አማራጭአማራጭ  ስርአቶችንስርአቶችን  በመፍጠርበመፍጠር  ገበያውገበያው  ለጥራትለጥራት  ልዩነትልዩነት  ያለውናያለውና  

አበረታችአበረታች  የሆነየሆነ  ዋጋዋጋ  እንዲሰጥእንዲሰጥ  የየሚያበረታቱሚያበረታቱ  የመፍትሄየመፍትሄ  አሰራሮችናአሰራሮችና  አደረጃጀቶችንአደረጃጀቶችን  ይቀይሳል፡፡ይቀይሳል፡፡  የልዩየልዩ  ቡናቡና  ሰርተፊኬሽንሰርተፊኬሽን  

አሰራርአሰራር  በመፍጠር፣በመፍጠር፣  የአቅርቦትምየአቅርቦትም  ሆነሆነ  የኤክስፖርትየኤክስፖርት  ቡናቡና  ለሚያዘጋጁ፣ለሚያዘጋጁ፣  ለሚያቀርቡናለሚያቀርቡና  ለሚልኩለሚልኩ  አካላትአካላት  አስፈላጊውንአስፈላጊውን  

ኃላፊነትኃላፊነት  ከተጠያቂነትከተጠያቂነት  ጋርጋር  በመስጠትበመስጠት  እናእና  የሀገሪቱንየሀገሪቱን  የቡናየቡና  ጥራትጥራት  ደረጃደረጃ  አክብረውአክብረው  እንዲሰሩእንዲሰሩ  በማድረግበማድረግ  አዋጁአዋጁ  ከቡናከቡና  

ጥራትጥራት  ጋርጋር  ለተያያዙለተያያዙ  ማነቆዎችማነቆዎች  መሰረታዊመሰረታዊ  መፍትሄመፍትሄ  ይሰጣል፡፡ይሰጣል፡፡  

የቡናየቡና  ዋጋዋጋ  ተገማችናተገማችና  የተረጋጋየተረጋጋ  አለመሆንንአለመሆንን  በተመለከተበተመለከተ  የቡናየቡና  ግብይትግብይት  የሚጠይቀውንየሚጠይቀውን  ብቃትናብቃትና  ስነስነ--ምግባርምግባር  አክብረውአክብረው  

የሚሰሩየሚሰሩ  አቅራቢዎችንናአቅራቢዎችንና  ላኪዎችንላኪዎችን  በመስፈርትበመስፈርት  በመለየት፣በመለየት፣  በመደገፍናበመደገፍና  ግዴታቸውንግዴታቸውን  በማመልከት፣በማመልከት፣  ከብሄራዊከብሄራዊ  ባንክባንክ  ጋርጋር  

ቅንጅታዊቅንጅታዊ  አሰራርአሰራር  በመፍጠር፣በመፍጠር፣  አቅምአቅም  ያላቸውንያላቸውን  አቅራቢዎችአቅራቢዎች  ወደወደ  ላኪነትላኪነት  እንዲሸጋገሩእንዲሸጋገሩ  እድልእድል  ይሰጣል፡፡ይሰጣል፡፡  ከዚህምከዚህም  

በተጨማሪበተጨማሪ  አቅራቢዎችአቅራቢዎች  ከላኪዎችከላኪዎች  ጋርጋር  በትስስርበትስስር  እንዲሰሩእንዲሰሩ  በመፍቀድናበመፍቀድና  አልሚአልሚ  ባለሃብቶችባለሃብቶች  ከአርሶከአርሶ  አደሮችአደሮች  ጋርጋር  

በትስስርበትስስር  እንዲሰሩእንዲሰሩ  በማድረግበማድረግ    መሰረታዊመሰረታዊ  የመፍትሄየመፍትሄ  አቅጣጫዎችንአቅጣጫዎችን  አስቀምጧል፡፡አስቀምጧል፡፡  

 

በላክነውበላክነው  ቡናቡና  መጠንመጠን  ተመጣጣኝተመጣጣኝ  ገቢገቢ  አለማግኘታችንንአለማግኘታችንን  እናእና  የግብይትየግብይት  ሥርዓታችንሥርዓታችን  የተሻለየተሻለ  ዋጋዋጋ  የሚከፍሉየሚከፍሉ  ገበያዎችንገበያዎችን  

ፍላጎትፍላጎት  ማሟላትማሟላት  አለመቻሉንአለመቻሉን  በተመለከተበተመለከተ  አምራቾችአምራቾች  ከግብይትከግብይት  ተዋንያንተዋንያን  ጋርጋር  ተሳስረውተሳስረው  ዱካውዱካው  የታወቀ፣የታወቀ፣  ጥራትጥራት  

ያለያለውናውና  ቀጣይነቱቀጣይነቱ  የተረጋገጠየተረጋገጠ  ልዩልዩ  ቡናቡና  እንዲያመርቱናእንዲያመርቱና  እንዲያዘጋጁእንዲያዘጋጁ  በማድረግ፣በማድረግ፣  በሴቶችበሴቶች  አምራችነት፣አምራችነት፣  አቅራቢነትናአቅራቢነትና  

ላኪነትላኪነት  ወይምወይም  እሴትእሴት  ጭመራጭመራ  በትስስርበትስስር  የተመረተየተመረተ  ቡናቡና  የተሻለየተሻለ  ዋጋዋጋ  ከፍለውከፍለው  መግዛትመግዛት  ለሚፈልጉለሚፈልጉ  ገበያዎችገበያዎች  ማቅረብማቅረብ  

እንዲቻልእንዲቻል  በማድረግበማድረግ  እንዲሁምእንዲሁም  የተሻለየተሻለ  ዋጋዋጋ  የሚከፍሉየሚከፍሉ  ገበያዎችንገበያዎችን  ፍላጎትፍላጎት  ግምትግምት  ውስጥውስጥ  ያስገባያስገባ  የሰርተፍኬሽንናየሰርተፍኬሽንና  

የፕሮሞሽንየፕሮሞሽን  ስራዎችንስራዎችን  ለመስራትለመስራት  የሚያስችልየሚያስችል  አሰራርናአሰራርና  አደረጃጀቶችንአደረጃጀቶችን  አዋጁአዋጁ  በማካተቱበማካተቱ  ሃገሪቱሃገሪቱ  ከቡናከቡና  የምታገኘውንየምታገኘውን  

የውጪየውጪ  ምንዛሬምንዛሬ  ከፍከፍ  ማድረግማድረግ  ያስችላል፡፡ያስችላል፡፡  

የተንዛዛየተንዛዛ  የቁጥጥርየቁጥጥር  ስርዓትንስርዓትን  በማስቀረትበማስቀረት  የአልሚየአልሚ  ላኪዎችላኪዎች  ቡናቡና  በየቦታውበየቦታው  ሳይቆምሳይቆም  ከወረዳከወረዳ  ቀጥታቀጥታ  ኤክስፖርትኤክስፖርት  ማዘጋጃማዘጋጃ  

እንዲደርስናእንዲደርስና  አንድአንድ  ጊዜጊዜ  ብቻብቻ  የጥራትየጥራት  ምርመራናምርመራና  ቁጥጥርቁጥጥር  እንዲደረግበትእንዲደረግበት  በመደንገግ፣በመደንገግ፣  አልሚአልሚ  ባለሀብቶችባለሀብቶች  በዙሪያቸውበዙሪያቸው  

ካሉካሉ  አርሶአርሶ  አደሮችአደሮች  ጋርጋር  የልማትናየልማትና  ግብይትግብይት  ትስሰርትስሰር  ((OOuutt  GGrroowweerr  SScchheemmee))  እንዲፈጥሩእንዲፈጥሩ  የሚያስችልየሚያስችል  የህግየህግ  

ድንጋጌዎችንድንጋጌዎችን  በማበማካተት፣ካተት፣  አስቀድሞአስቀድሞ  የተጠቀሱትየተጠቀሱት  ሁለቱሁለቱ  አካላትአካላት  ምርታማነታቸውንምርታማነታቸውን  በማሳደግበማሳደግ  ከፍተኛከፍተኛ  መጠንናመጠንና  ጥራትጥራት  

ያለውያለው  ቡናቡና  በቀጥታበቀጥታ  ወደወደ  ውጪውጪ  በመላክበመላክ  የጋራየጋራ  ተጠቃሚተጠቃሚ  እንዲሆኑእንዲሆኑ  በማስቻልበማስቻል  የቡናየቡና  አልሚአልሚ  ላኪዎችንላኪዎችን  የኤክስፖርትየኤክስፖርት  

ድርሻድርሻ  ማሳደግማሳደግ  ያስችላልያስችላል--  አዋጁአዋጁ፡፡፡፡      

አዲሱአዲሱ  አዋጅአዋጅ    እሴትእሴት  ጭመራንጭመራን  ከማበረታታትከማበረታታት  አንፃርአንፃር  ማሻሻያዎችንማሻሻያዎችን  አካቷል፡፡አካቷል፡፡  በቡናበቡና  ላይላይ  እሴትእሴት  ጨምረውጨምረው  ወደወደ  ውጭውጭ  

ለሚልኩለሚልኩ  ኢንዱስትሪዎችኢንዱስትሪዎች  የኤክስፖርትየኤክስፖርት  ደረጃደረጃ  ያለውያለው  ቡናቡና  ከምርትከምርት  ገበያው፣ገበያው፣  ከህብረትከህብረት  ስራስራ  ማህበራት፣ማህበራት፣  ከአልሚከአልሚ  

ባለሀብቶችባለሀብቶች  ወይምወይም  አርሶአርሶ  አደሮችአደሮች  በትስስርበትስስር  መንገድመንገድ  እንዲገዙእንዲገዙ  በበአዋጁአዋጁ  ፍቃድፍቃድ  ተሰጥቷልተሰጥቷል፡፡፡፡  በዚህምበዚህም  በቡናበቡና  እሴትእሴት  



ጭመራጭመራ  ላይላይ  የተሰማሩየተሰማሩ  አካላትአካላት  ተወዳዳሪነታቸውተወዳዳሪነታቸው  ከፍከፍ  እንዲልናእንዲልና  የተሻለየተሻለ  የውጪየውጪ  ምንዛሬምንዛሬ  እንዲገኝእንዲገኝ  የመፍትሄየመፍትሄ  

ድንጋጌዎችንድንጋጌዎችን  አካቷል፡፡አካቷል፡፡  በሃገርበሃገር  ውስጥውስጥ  የኤክስፖርትየኤክስፖርት  ደረጃደረጃ  ያለውያለው  እሴትእሴት  የተጨመረበትየተጨመረበት  ቡናቡና  በውጪበውጪ  ምንዛሪምንዛሪ  

የሚሸጡባቸውንየሚሸጡባቸውን  የገበያየገበያ  አሰራሮችንአሰራሮችን  በመፍጠርበመፍጠር  የቡናችንንየቡናችንን  ጥራትናጥራትና  ተፈጥሮአዊተፈጥሮአዊ  ጣዕምጣዕም  ማስተዋወቂያማስተዋወቂያ  አዲስአዲስ  መንገድመንገድ  

አመቻችቷል፡፡አመቻችቷል፡፡  

በቡናውበቡናው  ዘርፍዘርፍ  ያሉያሉ  የግብዓትናየግብዓትና  የሎጂስቲክየሎጂስቲክ  ችግሮችችግሮች  በአዲሱበአዲሱ  አዋጅአዋጅ  እልባትእልባት  እንዲሰጣቸውእንዲሰጣቸው  ተደርጓል፡፡ተደርጓል፡፡  በዚህምበዚህም  መሰረትመሰረት  

ቡናቡና  የሚጭኑየሚጭኑ  ተሽከርካሪዎችተሽከርካሪዎች  የብቃትየብቃት  ማረጋገጫማረጋገጫ  መስፈርትመስፈርት  ማሟላትማሟላት  የሚኖርባቸውየሚኖርባቸው  ሲሆንሲሆን  የብቃትየብቃት  መስፈርቱንመስፈርቱን  

የሚያሟሉትየሚያሟሉት  ብቻብቻ  አገልግሎትአገልግሎት  እእንዲሰጡንዲሰጡ  አዋጁአዋጁ  ደንግጓል፡፡ደንግጓል፡፡  የቡናየቡና  የጭነትየጭነት  ዋጋዋጋ  ህጉንህጉን  ለማስፈጸምለማስፈጸም  በሚወጡበሚወጡ  ሌሎችሌሎች  

መመሪያዎችመመሪያዎች  በቁርጥበቁርጥ  ዋጋዋጋ  ስሌትስሌት  የሚመራበትየሚመራበት  አሰራርአሰራር  እንደሚወሰን፣እንደሚወሰን፣  የመኪናየመኪና  ዱካዱካ  ሥርዓትሥርዓት  ተግባራዊተግባራዊ  እንደሚደረግእንደሚደረግ  

አዋጁአዋጁ  ይደነግጋል፡፡ይደነግጋል፡፡  የደላላየደላላ  ጣልቃጣልቃ  ገብነትገብነት  አማራጭአማራጭ  እንጂእንጂ  አስገዳጅአስገዳጅ  አለመሆኑአለመሆኑምም  በአዋጁበአዋጁ  የተደነገገየተደነገገ  ሌላውሌላው  ማሻሻያማሻሻያ  

ነው፡፡ነው፡፡  

በቀደመውበቀደመው  ህግህግ  ውስጥውስጥ  የተጠቀሱትየተጠቀሱት  ከጨረታከጨረታ  ማዕከላትማዕከላት  ጋርጋር  የተያያዙየተያያዙ  ድንጋጌዎችድንጋጌዎች  በአዲሱበአዲሱ  አዋጅአዋጅ  

አደረጃጀቶችአደረጃጀቶች  እእንዲተኩንዲተኩ  ተደርገውተደርገው  ተሻሽለዋል፡፡ተሻሽለዋል፡፡  በሌላበሌላ  በኩልበኩል  ከሚኒስትርከሚኒስትር  መስሪያመስሪያ  ቤትቤት  ጋርጋር  የተያያዙየተያያዙ  

ስልጣናትናስልጣናትና  ሃላፊነቶችሃላፊነቶች  በዚህበዚህ  ህግህግ  ወደወደ  የኢትዮጵያየኢትዮጵያ  ቡናናቡናና  ሻይሻይ  ልማትናልማትና  ግብይትግብይት  ባለስልጣንባለስልጣን  እንዲዘዋወሩእንዲዘዋወሩ  

ተደርገዋል፡፡ተደርገዋል፡፡  

በዚህበዚህ  አዋጅአዋጅ  ያልያልተካተቱተካተቱ  ከተለዩትከተለዩት  ችግሮችችግሮች  ጋርጋር  የሚያያዙየሚያያዙ  ሌሎችሌሎች  የመፍትሄየመፍትሄ  ሃሳቦችናሃሳቦችና  አሰራሮችአሰራሮች  በተጓዳበተጓዳኝነትኝነት  

በተያዙትበተያዙት  በኢትዮጵያበኢትዮጵያ  ቡናናቡናና  ሻይሻይ  ልማትናልማትና  ግብይትግብይት  ባለስልጣንባለስልጣን  ማቋቋሚያማቋቋሚያ  ማሻሻያማሻሻያ  ደንብ፣ደንብ፣  ከኢትዮጵያከኢትዮጵያ  

ምርትምርት  ገበገበያያ  ማሻሻያዎችናማሻሻያዎችና  ሌሎችሌሎች  የዘርፉየዘርፉ  አስፈጻሚአስፈጻሚ  አካላትአካላት  በሚፈጽሟቸውበሚፈጽሟቸው  የተለያዩየተለያዩ  የመፍትሄየመፍትሄ  እርምጃዎችእርምጃዎች  

ላይላይ  ይካተታሉይካተታሉ  ፡፡፡፡  

ከላይከላይ  ከተጠቃቀሱትከተጠቃቀሱት  ነጥቦችነጥቦች  አንፃርአንፃር  ሲታይሲታይ  አዲሱአዲሱ  የቡናየቡና  ግብይት፣ግብይት፣  ጥራትናጥራትና  ቁጥጥርቁጥጥር  አዋጅአዋጅ  የቡናውንየቡናውን  ዘርፍዘርፍ  

ለማዘመንለማዘመን  የሚካሄደውንየሚካሄደውን  ትግልትግል  በድልበድል  ለማጠናቀቅለማጠናቀቅ  እንደሚያግዝእንደሚያግዝ  እምነትእምነት  ተጥሎበታል፡፡ተጥሎበታል፡፡  ከዚሁከዚሁ  ጎንጎን  ለጎንለጎን  

አርሶአርሶ  አደሩ፣አደሩ፣  አቅራቢው፣አቅራቢው፣  ላኪው፣ላኪው፣  እሴትእሴት  ጭመራውጭመራው  ላይላይ  የተሰማራውየተሰማራው  ባለሃብት፣ባለሃብት፣  አስፈፃሚውአስፈፃሚው  አካልናአካልና  

ሌሎሌሎችምችም  በቡናውበቡናው  ዘርፍዘርፍ  የተሰማሩየተሰማሩ  አካላትአካላት  ተሳትፎተሳትፎ  ወሳኝወሳኝ  እንደሆነእንደሆነ  ሳይታለምሳይታለም  የተፈታየተፈታ  ነው፡፡ነው፡፡    

አዲሱአዲሱ  አዋጅአዋጅ  በክልልበክልል  ደረጃደረጃ  ስልጣንስልጣን  የተሰጠውየተሰጠው  የቡናየቡና  ጥራትጥራት  ተቆጣጣሪተቆጣጣሪ  በመጀመሪያበመጀመሪያ  ደረጃደረጃ  ወይምወይም  በሌሎችበሌሎች  የግብይትየግብይት  አማራጮችአማራጮች  

የሚካሄደውንየሚካሄደውን  የእሸትናየእሸትና  የጀንፈልየጀንፈል  ቡናቡና  ግብይትግብይት  በጥራትበጥራት  ላይላይ  ተመስርቶተመስርቶ  መፈጸሙንመፈጸሙን  ቁጥጥርናቁጥጥርና  ክትትልክትትል  እንዲያደርግእንዲያደርግ  ስልጣንናስልጣንና  

ሃላፊነትሃላፊነት  ይሰጣል፡፡ይሰጣል፡፡  በተጨማሪምበተጨማሪም  ተቆጣጣሪተቆጣጣሪ  አካሉአካሉ  የቡናየቡና  ማዘጋጃማዘጋጃ  ኢንዱስትሪውኢንዱስትሪው  አስፈላጊውንአስፈላጊውን  ዝግጅትዝግጅት  ማድረጉን፣ማድረጉን፣  በተፈቀደበተፈቀደ  

የቴክኒክየቴክኒክ  አሰራርአሰራር  ቡናቡና  ስለማዘጋጀቱ፣ስለማዘጋጀቱ፣  እንዲሁምእንዲሁም  ስለቡናስለቡና  አያያዝናአያያዝና  አከመቻቸትአከመቻቸት  ክትትልናክትትልና  ቁጥጥርቁጥጥር  ያደርጋል፡፡ያደርጋል፡፡  

  

አምራቾችናአምራቾችና  በሌሎችበሌሎች  የግብይትየግብይት  አማራጮችአማራጮች  ህጋዊህጋዊ  ትስስርትስስር  የፈጠሩየፈጠሩ  ተዋንያንተዋንያን  ቡናቸውንቡናቸውን  በቀጥታበቀጥታ  ወደወደ  ኤክስፖርትኤክስፖርት  ማዘጋጃማዘጋጃ  ማዕከላትማዕከላት  

እንዲያጓጉዙእንዲያጓጉዙ  አዲሱአዲሱ  አዋጅአዋጅ  ይፈቅዳል፡፡ይፈቅዳል፡፡  ይህምይህም  ከወረዳከወረዳ  ጀምሮጀምሮ  የነበረውንየነበረውን  አላስፈላጊአላስፈላጊ  ቁጥጥር፣ቁጥጥር፣  ከሚፈለገውከሚፈለገው  በላይበላይ  ናሙናናሙና  

የመውሰድናየመውሰድና  ሌሎችሌሎች  ጊዜናጊዜና  ወጪወጪ  አባካኝአባካኝ  ሂደቶችንሂደቶችን  በማስቀረትበማስቀረት  የዘርፉንየዘርፉን  ተዋንያንተዋንያን  ተወዳዳሪነትንተወዳዳሪነትን  ያሳድጋል፡፡ያሳድጋል፡፡    

  



የቡናየቡና  ጥራትጥራት  ምርመራናምርመራና  ሰርተፊኬሽንሰርተፊኬሽን  ማዕከልማዕከል  የደረሰውንየደረሰውን  ቡናቡና  ደረጃደረጃ  አውጥቶናአውጥቶና  ገበያውገበያው  የሚፈልገውንየሚፈልገውን  መሰረታዊመሰረታዊ  መረጃመረጃ  

ለግብይትለግብይት  አስፈጻሚአስፈጻሚ  ወይምወይም  በተለየበተለየ  የግብይትየግብይት  አማራጭአማራጭ  የተፈጸመየተፈጸመ  ከሆነምከሆነም  ለገዥናለገዥና  ሻጭሻጭ  የሚልክየሚልክ  ይሆናል፡፡ይሆናል፡፡  የኢትዮጵያየኢትዮጵያ  ቡናናቡናና  ሻይሻይ  

ባለስልጣንባለስልጣን  ለሃገርለሃገር  ውስጥናውስጥና  ለውጪለውጪ  ሃገርሃገር  በተሰጡበተሰጡ  የቡናየቡና  ደረጃዎችደረጃዎች  ላይላይ  የሚነሱየሚነሱ  ቅሬታዎችንቅሬታዎችን  እንደሶስተኛእንደሶስተኛ  ወወገንገን  ሆኖሆኖ  የመዳኘትየመዳኘት  

ስልጣንስልጣን  ተሰጥቶታል፡፡ተሰጥቶታል፡፡  በዚህምበዚህም  ቅሬታቅሬታ  አቅራቢዎችአቅራቢዎች  ከደረጃከደረጃ  አመዳደብአመዳደብ  ጋርጋር  በተያያዘበተያያዘ  ለሚያነሷቸውለሚያነሷቸው  ቅሬታዎችቅሬታዎች  የተሻለየተሻለ  መፍትሄመፍትሄ  

እንዲያገኙእንዲያገኙ  ያስችላል፡፡ያስችላል፡፡  በሌላምበሌላም  በኩልበኩል  የቡናየቡና  ጥራትጥራት  ምርመራምርመራ  አገልግሎትአገልግሎት  እንዳስፈላጊነቱእንዳስፈላጊነቱ  እየታየእየታየ  ከምርትከምርት  ገበያገበያ  በተጨማሪበተጨማሪ    

ሌሎችሌሎች  አካላትአካላት  እንዲሰጡእንዲሰጡ  ባለስልጣንባለስልጣን  መመ//ቤቱቤቱ  መፍቀድመፍቀድ  የሚችልበትንየሚችልበትን  የህግየህግ  ማእቀፍማእቀፍ  አዲሱአዲሱ  አዋጅአዋጅ  አካቷል፡፡አካቷል፡፡  

  

አነስተኛአነስተኛ  ይዞታይዞታ  ያላቸውያላቸው  አምራቾችአምራቾች  ከአቅራቢናከአቅራቢና  ላኪላኪ  በተጨማሪበተጨማሪ  ከኤክስፖርትከኤክስፖርት  ቡናቡና  ቆዪናቆዪና  ከአልሚከአልሚ  ባለሃብቶችባለሃብቶች  ጋርጋር  የቡናየቡና  

ሽያጮችንሽያጮችን  እንዲያከናውኑእንዲያከናውኑ  ተፈቅዷል፡፡ተፈቅዷል፡፡  ይህምይህም  ቡናቡና  አምራችአምራች  አርሶአርሶ  አደሮችአደሮች  ከአልሚከአልሚ  ባለሃብቶችባለሃብቶች  ጋርጋር  የገበያየገበያ  ትስስርትስስር  በመፍጠርናበመፍጠርና  

በሌሎችበሌሎች  የግብይትየግብይት  አማራጮችአማራጮች  ለኤክስፖርትለኤክስፖርት  ቡናቡና  ቆይቆይ  በመሸጥበመሸጥ  ለቡናቸውለቡናቸው  የተሻለየተሻለ  ዋጋዋጋ  እንዲያገኙእንዲያገኙ  ያስችላል፡፡ያስችላል፡፡  ከዚህምከዚህም  

በተጨማሪምበተጨማሪም  ቡናቡና  ቆልተውናቆልተውና  ፈጭተውፈጭተው  ለውጪለውጪ  ንግድንግድ  የሚያቀርቡየሚያቀርቡ  ላኪዎችላኪዎች  ዱካዉዱካዉ  የታወቀየታወቀ  እናእና  ጥራቱንጥራቱን  የጠበቀየጠበቀ    ቡናቡና  በተበተሻለሻለ  

ዋጋዋጋ  እንዲገዙእንዲገዙ  በማስቻልበማስቻል  በቡናበቡና  እሴትእሴት  ጭመራጭመራ  ሂደትሂደት  ላይላይ  ሲነሳሲነሳ  የነበረውንየነበረውን  የተሻለየተሻለ  ቡናቡና  የማግኘትየማግኘት  ችግርችግር  ያስቀራል፡፡ያስቀራል፡፡  

የየቡናቡና  ግብይትንግብይትን  በበሌሎችሌሎች  የግብይትየግብይት  አማራጮችአማራጮች  መፈጸምመፈጸም  እንደሚቻልእንደሚቻል  በምርትበምርት  ገብያውገብያው  የአገናኝየአገናኝ  አባላትአባላት  አገልግሎትአገልግሎት  አስገዳጅነትንአስገዳጅነትን  

በማስቀረትናበማስቀረትና  አሉታዊአሉታዊ  ተጽዕኖውንተጽዕኖውን  በመቀነስበመቀነስ  አቅምአቅም  ያላቸውያላቸው  ነባርናነባርና  አዲስአዲስ  ላኪዎችናላኪዎችና  አቅራቢዎችአቅራቢዎች  በራሳቸውበራሳቸው  እንዲገበያዩናእንዲገበያዩና  

እንዲተሳሰሩእንዲተሳሰሩ  እድልእድል  ፈጥሮላቸዋል፡፡ፈጥሮላቸዋል፡፡  በሌላበሌላ  በኩልበኩል  የአቅርቦትየአቅርቦት  ቡናቡና  ሳይራገፍሳይራገፍ  መኪናመኪና  ላይላይ  ሆኖሆኖ  እንዲሸጥእንዲሸጥ  የሚፈቅድየሚፈቅድ  ቀልጣፋ፣ቀልጣፋ፣  

ወጪናወጪና  ጊዜጊዜ  ቆጣቢቆጣቢ  አሰራርአሰራር  በማካተትበማካተት  በመጋዘንበመጋዘን  አገልግሎትአገልግሎት  የተፈጠረውንየተፈጠረውን  አሉታዊአሉታዊ  ተጽዕኖተጽዕኖ  መቀነስመቀነስ  ያስችላል፡፡ያስችላል፡፡  ከዚህምከዚህም  

በተጨማሪበተጨማሪ  ባለቤትነትንባለቤትነትን  ገላጭገላጭ  በሆነበሆነ  አግባብአግባብ  ብቻብቻ  ቡናንቡናን  ማቆየትማቆየት  እንዳለባቸውእንዳለባቸው  ግዴታግዴታ  በማስቀመጥበማስቀመጥ  የቡናውንየቡናውን  ዱካዱካ  ማወቅማወቅ  

እንዲቻልእንዲቻል  ያደርጋል፡፡ያደርጋል፡፡  

አዲሱአዲሱ  አዋጅአዋጅ  ቡናቡና  አልሚአልሚ  ባለሃብቶችባለሃብቶች  አነስተኛአነስተኛ  ይዞታይዞታ  ካላቸውካላቸው  ቡናቡና  አምራችአምራች  አርሶአርሶ  አደሮችአደሮች  ጋርጋር  የልማትናየልማትና  ግብይትግብይት  ትስስርትስስር  

በመፍጠርበመፍጠር  የእሸትየእሸት  ወይምወይም  የጀንፈልየጀንፈል  ቡናቡና  ግብይትግብይት  ማካሄድማካሄድ  እንዲችሉ፣እንዲችሉ፣  በመጠንበመጠን  ከፍተኛናከፍተኛና  ጥራትጥራት  ያለውያለው  ቡናቡና  በትስስርበትስስር  አምርተውአምርተው  

በቀጥታበቀጥታ  ወደወደ  ውጪውጪ  በመላክበመላክ  የጋራየጋራ  ተጠቃሚነታቸውንተጠቃሚነታቸውን  ማሳደግማሳደግ  ያስችላል፡፡ያስችላል፡፡  

የኤክስፖርትየኤክስፖርት  ደረጃደረጃ  ያለውያለው  እሴትእሴት  የተጨመረበትየተጨመረበት  ቡናቡና  ተፈጥሯዊተፈጥሯዊ  ባህሪናባህሪና  ጣዕምጣዕም  ለማስተዋወቅለማስተዋወቅ  ሲባልሲባል  በህግበህግ  በሚፈቀደውበሚፈቀደው  መሰረትመሰረት  

በሀገርበሀገር  ውስጥውስጥ  በውጭበውጭ  ምንዛሪምንዛሪ  ብቻብቻ  ግብይትግብይት  እንዲካሄድእንዲካሄድ  በመፍቀድበመፍቀድ  ገቢገቢ  እንዲገኝእንዲገኝ  ማድረግማድረግ  ከመቻሉምከመቻሉም    በላይበላይ  የቡናችንንየቡናችንን  

ተፈጥሯዊተፈጥሯዊ  ባህሪናባህሪና  ልዩልዩ  ጣዕምጣዕም  ማስተዋወቂያማስተዋወቂያ  አዲስአዲስ  አማራጭአማራጭ  ዘርግቷል፡፡ዘርግቷል፡፡  

ማንኛዉምማንኛዉም  ቡናቡና  አምራችአምራች  ወይምወይም  አዘጋጅአዘጋጅ  ወይምወይም  ከህጋዊከህጋዊ  አካልአካል  የገዛየገዛ  ባለስልጣንባለስልጣን  መመ//ቤቱቤቱ  ወይምወይም  አግባብአግባብ  ያለውያለው  የክልልየክልል  አካልአካል  

በሚሰጠውበሚሰጠው  የብቃትየብቃት  ማረጋገጫማረጋገጫ  መሰረትመሰረት  በዝግጅትበዝግጅት  ሂደትሂደት  የሚወጣውንየሚወጣውን  የቡናየቡና  ገለባገለባ  አዘጋጅቶአዘጋጅቶ  ለሀገርለሀገር  ውስጥውስጥ  እናእና  ለወጪለወጪ  ገበያገበያ  

እንዲያቀርብእንዲያቀርብ  በአዋጁበአዋጁ  የግብይትየግብይት  መብትመብት  ተሰጥቶታል፡፡ተሰጥቶታል፡፡  

አስአስገዳጅገዳጅ  ሁኔታዎችንሁኔታዎችን  በተመለከተበተመለከተ  

የእሸትናየእሸትና  ጀንፈልጀንፈል  ቡናቡና  ግብይትግብይት  በማዘጋጃናበማዘጋጃና  ማበጠሪያማበጠሪያ  ኢንዱስትሪዎችኢንዱስትሪዎች  እንዲከናወንናእንዲከናወንና  ኢንዱስትሪዎቹኢንዱስትሪዎቹ  በሌሉበትበሌሉበት  ወይምወይም  ከአርሶከአርሶ  

አደሩአደሩ  በርቀትበርቀት  በሚሆኑበትበሚሆኑበት  ጊዜጊዜ  ደግሞደግሞ  በክልልበክልል  አካላትአካላት  በሚወሰኑበሚወሰኑ  አማካኝአማካኝ  ቦታዎችቦታዎች  ግብይታቸውንግብይታቸውን  እንዲያከናውኑእንዲያከናውኑ  በግብይትበግብይት  

ተሳታፊዎቹተሳታፊዎቹ  ላይላይ  ግዴታግዴታ  ተጥሏል፡፡ተጥሏል፡፡  ይህይህ  ድንጋጌድንጋጌ  አርሶአርሶ  አደሮችናአደሮችና  አቅራቢዎችአቅራቢዎች  ገበያውገበያው  እንደሚርቃቸውእንደሚርቃቸው  ባወቁባወቁ  ህገህገ--ወጥወጥ  ደላሎችደላሎች  

ቡናቸውቡናቸው  እንዳይሰበሰብእንዳይሰበሰብ  ከማድከማድረጉምረጉም  በላይበላይ  በፍጥነትበፍጥነት  ወደወደ  ማዘጋጃዎችማዘጋጃዎች  እንዲደርስእንዲደርስ  ያደርጋል፡፡ያደርጋል፡፡      

በአምራቹበአምራቹ  የተመረተ፣የተመረተ፣  በልማትናበልማትና  በግብይትበግብይት  ትስስርትስስር  የተገዛየተገዛ  እናእና  በህብረትበህብረት  ሥራሥራ  ማህበራትማህበራት  የተሰበሰበየተሰበሰበ  ቡናቡና  በቀጥታበቀጥታ  ወደወደ  ኤክስፖርትኤክስፖርት  

ማዘጋጃዎችማዘጋጃዎች  መላክመላክ  እንዳለበትናእንዳለበትና  ቡናውቡናው  ከመዘጋጀቱከመዘጋጀቱ  በፊትበፊት  ደረጃደረጃ  እንዳይሰጥእንዳይሰጥ  ያደርጋል፡፡ያደርጋል፡፡  ይህምይህም  ከወረዳከወረዳ  ጀምሮጀምሮ  የነበረውንየነበረውን  

አላስፈላጊአላስፈላጊ  ቁጥጥር፣ቁጥጥር፣  ከሚፈለገውከሚፈለገው  በላይበላይ  ናሙናናሙና  የመውሰድናየመውሰድና  ሌሎችሌሎች  ጊዜናጊዜና  ወጪወጪ  አባካኝአባካኝ  ሂደቶችንሂደቶችን  በማስቀረትበማስቀረት  የአምራቾችንየአምራቾችን  

ተወዳዳሪነትተወዳዳሪነት  ያሳድጋል፡፡ያሳድጋል፡፡  



በቡናበቡና  አልሚአልሚ  ባለሃብትናባለሃብትና  አነስተኛአነስተኛ  ይዞታይዞታ  ባላቸውባላቸው  አርሶአርሶ  አደሮችአደሮች  መካከልመካከል  የገበያየገበያ  ብቻብቻ  ሳይሆንሳይሆን  የልማትምየልማትም  ትስስርትስስር  መፈጠሩንመፈጠሩን  

በማመልከትበማመልከት  አልሚአልሚ  ባለሃብቱባለሃብቱ  የኤክስቴንሽንየኤክስቴንሽን  ድጋፍድጋፍ  ለአርሶለአርሶ  አደሮቹአደሮቹ  ማድረግማድረግ  እንዳለበትእንዳለበት  ደንግጓል፡፡ደንግጓል፡፡  ከዚህምከዚህም  ሌላሌላ  በገበያበገበያ  ትስስሩትስስሩ  

የጋራየጋራ  ተጠቃሚነትንተጠቃሚነትን  ለማሳደግለማሳደግ  የተፈጠረየተፈጠረ  ስለሆነናስለሆነና  ለአባላቱለአባላቱ  የተሻለየተሻለ  ክፍያክፍያ  ማስገኘትማስገኘት  አለበትአለበት  ተብሎተብሎ  ስለሚታመንስለሚታመን  አልሚአልሚ  ባለሃብቱባለሃብቱ  

ከወቅከወቅቱቱ  የገበያየገበያ  ዋጋዋጋ  በላይበላይ  ለአርሶለአርሶ  አደሮቹአደሮቹ  የመክፈልየመክፈል  ወይምወይም  በውልበውል  ስምምነታቸውስምምነታቸው  መሠረትመሠረት  ከሽያጭከሽያጭ  በኋላበኋላ  ትርፍትርፍ  ለአርሶለአርሶ  አደሮቹአደሮቹ  

የማከፋፈልየማከፋፈል  ግዴታግዴታ  ተጥሎበታል፡፡ተጥሎበታል፡፡  እነዚህእነዚህ  ግዴታዎችግዴታዎች  በአልሚበአልሚ  ባለሃብቱባለሃብቱ  ላይላይ  ሲጣሉሲጣሉ  ከአርሶከአርሶ  አደሮችአደሮች  ጋርጋር  የተሳሰረውየተሳሰረው  አልሚአልሚ  

ባለሃብትባለሃብት  የተሻለየተሻለ  የገበያናየገበያና  የብድርናየብድርና  እድሎችእድሎች  እንዲሁምእንዲሁም  ከግብርከግብር  ጋርጋር  የተያያዙየተያያዙ  ማበረታቻዎችማበረታቻዎች  ማግኘቱማግኘቱ  ግምትግምት  ውስጥውስጥ  ገብቷል፡፡ገብቷል፡፡  

ከዚህከዚህ  በተጨማሪበተጨማሪ  አዲሱአዲሱ  ህግህግ  ቡናቡና  አምራችአምራች  ያመረተውንያመረተውን  ወይምወይም  በልማትናበልማትና  ግብይትግብይት  ትስስርትስስር  የገዛውንየገዛውን  ወይምወይም  የሰበሰበውንየሰበሰበውን  ቡናቡና  

በኢትዮጵያበኢትዮጵያ  ምርትምርት  ገበያገበያ  ወይምወይም  በሌላበሌላ  ህጋዊህጋዊ  የግብይትየግብይት  አማራጭአማራጭ    የምርትየምርት  ዘመኑዘመኑ  ሳያልፍሳያልፍ  የመሸጥየመሸጥ  ወይምወይም  ወደወደ  ውጭውጭ  የመላክየመላክ  

ግዴታግዴታ  ያስቀምጣል፡፡ያስቀምጣል፡፡  የቡናየቡና  ጥራትጥራት  ጥበቃጥበቃ  ሂደትሂደት  አምራቹአምራቹ  ያመረተውንያመረተውን  ምርትምርት  በምርትበምርት  ዘመኑዘመኑ  ውስጥውስጥ  በመሸጥናበመሸጥና  ባለመሸጡምባለመሸጡም  ላይላይ  

እንደሚወሰንእንደሚወሰን  ህጉህጉ  ታሳቢታሳቢ  ያደርጋል፡፡ያደርጋል፡፡    

አስቀድሞአስቀድሞ  ይሰራበትይሰራበት  የነበረውየነበረው  ቀይቀይ  እሸትእሸት  ቡናንቡናን  በበ2244  ሰአትሰአት  ውስጥውስጥ  ወደወደ  ቡናቡና  ማዘጋጃማዘጋጃ  የማስገባትየማስገባት  ግዴታግዴታ  ወደወደ  88  ሰአትሰአት  ዝቅዝቅ  

እንዲልእንዲል  ተደርጓል፡፡ተደርጓል፡፡  ይህይህ  አሰራርአሰራር  ቀይቀይ  እሸትእሸት  ቡናቡና  በፍጥነትበፍጥነት  ወደወደ  ማዘጋጃዎችማዘጋጃዎች  እንዲደርስእንዲደርስ  በማድረግበማድረግ  የቡናየቡና  ጥራትጥራት  በተሻለበተሻለ  ሁኔታሁኔታ  

እንዲጠበቅእንዲጠበቅ  ያስችላል፡፡ያስችላል፡፡  አቅራቢዎችአቅራቢዎች  ያዘጋጁትንያዘጋጁትን  ቡናቡና  በራሳቸዉበራሳቸዉ  የሚልኩበትየሚልኩበት  አማራጭአማራጭ  ተፈጥሯል፡፡ተፈጥሯል፡፡  ሆኖምሆኖም  የምርትየምርት  ዘመኑዘመኑ  ሳያልፍሳያልፍ  

የመሸጥየመሸጥ  ወይምወይም  ወደወደ  ውጭውጭ  የሚልኩየሚልኩ  ከሆነምከሆነም  አዘጋጅቶአዘጋጅቶ  የመላክየመላክ  ግዴታዎችንግዴታዎችን  ያስቀምጣል፡፡ያስቀምጣል፡፡  ይህምይህም  አቅምአቅም  ያላቸውያላቸው  አቅራቢዎችንአቅራቢዎችን  

ወደወደ  ላኪነትላኪነት  በማሳደግበማሳደግ  የተሻለየተሻለ  የውጪየውጪ  ምንዛሬምንዛሬ  ያስገኛል፡፡ያስገኛል፡፡  አዲስአዲስ  በሚፈቀዱበሚፈቀዱ  የግብይትየግብይት  አማራጮችአማራጮች  የሚሸጥየሚሸጥ  ቡናቡና  የእርጥበትየእርጥበት  ይዘትይዘት  

ቁጥጥርቁጥጥር  አቅራቢዉንአቅራቢዉን  የሚመለከትየሚመለከት  መሆኑንመሆኑን  ደንግጓል፡፡ደንግጓል፡፡    

ከዚህምከዚህም  በተጨማሪበተጨማሪ  አቅራቢውአቅራቢው  የዘመኑንየዘመኑን  የቡናየቡና  ግብይትግብይት  ከመጀመሩከመጀመሩ  በፊትበፊት  አስፈላጊውንአስፈላጊውን  ቅድመቅድመ  ዝግጅትዝግጅት  ስለማጠናቀቁስለማጠናቀቁ  በክልልበክልል  

ሥልጣንሥልጣን  ከተሰጠውከተሰጠው  አካልአካል  የብቃትየብቃት  ማረጋገጫማረጋገጫ  ማግኘትማግኘት  ወይምወይም  ማሳደስማሳደስ  እንዳለበትእንዳለበት  በአዋጁበአዋጁ  በማስቀመጥበማስቀመጥ  ህገህገ--ወጥወጥ  ግግብይትንብይትን  

ለመቀነስለመቀነስ  ተሞክሯል፡፡ተሞክሯል፡፡  ቡናቡና  ላኪዎችላኪዎች  የሽያጭየሽያጭ  ዉልዉል  ለባለስልጣኑለባለስልጣኑ  ያሳውቁበትያሳውቁበት  የነበረውየነበረው  1155  ቀንቀን  ወደወደ  33  ቀንቀን  በመቀነሱበመቀነሱ  ባለስልጣኑባለስልጣኑ  

የተሻለየተሻለ  የቁጥጥርየቁጥጥር  ስራዎችንስራዎችን  ለመስራትናለመስራትና  መረጃንመረጃን  በተሻለበተሻለ  ጊዜጊዜ  እንዲያገኝእንዲያገኝ  ያስችላል፡፡ያስችላል፡፡  

የሀገርየሀገር  ውስጥውስጥ  ቡናቡና  ችርቻሮችርቻሮ  ነጋዴዎችነጋዴዎች  ከሚመለከታቸውከሚመለከታቸው  የመንግስትየመንግስት  አካላትአካላት  የብቃትየብቃት  ማረጋገጫማረጋገጫ  ማግኘትማግኘት  እንዳለባቸው፣እንዳለባቸው፣  የሀገርየሀገር  

ውስጥውስጥ  ፍጆታፍጆታ  ቡናቡና  ከሀገርከሀገር  ውስጥውስጥ  ፍጆታፍጆታ  ጅምላጅምላ  ነጋዴነጋዴ  ብቻብቻ  የመግዛት፣የመግዛት፣  የወጪየወጪ  ቡናቡና  አለመግዛትአለመግዛት  ወይምወይም  አለማጓጓዝ፣አለማጓጓዝ፣  በችርቻሮበችርቻሮ  

ለመሸጥለመሸጥ  ንግድንግድ  ፈቃድፈቃድ  በወሰደበትበወሰደበት  መቸርቸሪያመቸርቸሪያ  ሱቅሱቅ  ወይምወይም  ቦታቦታ  ብቻብቻ  የመሸጥናየመሸጥና  የቡናየቡና  ግዢናግዢና  ሽያጭሽያጭ  መረጃመረጃ  መያዝናመያዝና  ሲጠየቅሲጠየቅ  

ማሳየትንማሳየትን  የሚመለከቱየሚመለከቱ  ግዴታዎችግዴታዎች  ተካተዋል፡፡ተካተዋል፡፡  

ቡናቡና  ቆልቶቆልቶ  ወይምወይም  ፈጭቶፈጭቶ  ከመሸጥከመሸጥ  ጋርጋር  የሚያያዙየሚያያዙ  ተቆልቶተቆልቶ  ወይምወይም  ተፈጭቶተፈጭቶ  ወደወደ  ውጭውጭ  የሚላከውየሚላከው  ቡናቡና  እሽግእሽግ  ላይላይ  የተመረተበትየተመረተበት  

ሀገር፣ሀገር፣  የጥራትየጥራት  ይዘት፣ይዘት፣  የተመረተበትናየተመረተበትና  የመጠቀሚያየመጠቀሚያ  ጊዜ፣ጊዜ፣  የቡናውየቡናው  ዓይነትዓይነት  እናእና  የንግድየንግድ  ስያሜስያሜንን  የመግለፅየመግለፅ  ግዴታግዴታ  በአዋጁበአዋጁ  

ተካቷል፡፡ተካቷል፡፡  በተጨማሪምበተጨማሪም  አዋጁአዋጁ  ወደወደ  ውጭውጭ  የሚላከውየሚላከው  የተቆላየተቆላ  ወይምወይም  ተቆልቶተቆልቶ  የተፈጨየተፈጨ  ቡናቡና  እናእና  ማሸጊያውማሸጊያው  በሀገሪቱበሀገሪቱ  የጥራትየጥራት  ደረጃደረጃ  

መስፈርትመስፈርት  እናእና  በቡናበቡና  ገዥገዥ  ኩባንያኩባንያ  ፍላጎትፍላጎት  መሠረትመሠረት  የማዘጋጀትየማዘጋጀት  ግዴታዎችንግዴታዎችን  ያስቀምጣል፡፡ያስቀምጣል፡፡  በዚህምበዚህም  የሃገራችንየሃገራችን  ቡናቡና  ዱካውዱካው  

በሚታወቅበት፣በሚታወቅበት፣  የጥራትየጥራት  ደረጃውደረጃው  የሚለይበትየሚለይበት  እንዲሁምእንዲሁም  ቀጣይነትቀጣይነት  ባለውባለው  መልኩመልኩ  ለአለምለአለም  አቀፍአቀፍ  ገበያገበያ  በማቅረብበማቅረብ  ሃገሪቱሃገሪቱ  ከዘርፉከዘርፉ  

የሚጠበቀውንየሚጠበቀውን  የውጪየውጪ  ምንዛምንዛሬሬ  እንድታገኝእንድታገኝ  ያስችላል፡፡ያስችላል፡፡  

ቡናንቡናን  በምግብነትበምግብነት  ወይምወይም  በመጠጥነትበመጠጥነት  አዘጋጅቶአዘጋጅቶ  የመሸጥየመሸጥ  አግልግሎትአግልግሎት  የሚሰጡየሚሰጡ  ነጋዴዎችነጋዴዎች  ከህገከህገ--ወጥወጥ  ቡናቡና  ዝውውርናዝውውርና  ግብይትግብይት  

ራሳቸውንራሳቸውን  እንዲጠብቁናእንዲጠብቁና  ከሚመለከታቸውከሚመለከታቸው  የመንግስትየመንግስት  አካላትአካላት  ተገቢውንተገቢውን  የብቃትየብቃት  ማረጋገጫማረጋገጫ  ማግኘትማግኘት  እንዳለባቸውእንዳለባቸው  የሚያሳስቡየሚያሳስቡ  

ግዴታዎችግዴታዎች  በአዋጁበአዋጁ  ተካተዋል፡፡ተካተዋል፡፡  በተጨማሪምበተጨማሪም  የሀገርየሀገር  ውስጥውስጥ  ፍጆታፍጆታ  ቡናቡና  ከሀገርከሀገር  ውስጥውስጥ  ፍጆታፍጆታ  ጅምላጅምላ  ነጋዴነጋዴ  ብቻብቻ  የመግዛት፣የመግዛት፣  

የወጪየወጪ  ቡናቡና  አለመግዛትአለመግዛት  ወይምወይም  አለማጓአለማጓጓዝናጓዝና  የቡናየቡና  ግዢናግዢና  ሽያጭሽያጭ  መረጃመረጃ  የመያዝናየመያዝና  ሲጠየቅሲጠየቅ  ማሳየትንማሳየትን  የሚመለከቱየሚመለከቱ  ግዴታዎችግዴታዎች  

እንዳለባቸውእንዳለባቸው  ተደንግጓል፡፡ተደንግጓል፡፡  በዚህምበዚህም  ቡናቡና  በምግብነትበምግብነት  ወይምወይም  በመጠጥነትበመጠጥነት  አዘጋጅቶአዘጋጅቶ  የመሸጥየመሸጥ  አገልግሎትአገልግሎት  ሰጪዎችሰጪዎች  በህገበህገ--ወጥወጥ  የቡናየቡና  

ዝውውርናዝውውርና  ግብይትግብይት  መሰማራትመሰማራት  አለመሰማራታቸውንአለመሰማራታቸውን  መቆጣጠርመቆጣጠር  ይቻላል፡፡ይቻላል፡፡  



በዚህበዚህ  ህግህግ  የኢትዮጵያየኢትዮጵያ  ቡናናቡናና  ሻይሻይ  ልማትናልማትና  ግብይትግብይት  ባለስልጣንባለስልጣን  በደንብበደንብ  ቁጥርቁጥር  336644//22000088  መቋቋሙንመቋቋሙን  ግምትግምት  ውስጥውስጥ  

በማስገባትበማስገባት  ይህንይህን  የቡናየቡና  ግብይግብይት፣ት፣  ጥራትናጥራትና  ቁጥጥርንቁጥጥርን  ህግህግ  የማስፈጸምየማስፈጸም  ሃላፊነትንሃላፊነትን  ለባለስልጣኑለባለስልጣኑ  መስጠትመስጠት  በማስፈለጉበማስፈለጉ  ይህይህ  ድንጋጌድንጋጌ  

የባለስልጣኑየባለስልጣኑ  ስልጣንስልጣን  በሚልበሚል  ተሻሽሏል፡፡ተሻሽሏል፡፡  ለባለስልጣኑለባለስልጣኑ  የተሰጠውየተሰጠው  ሌላውሌላው  አዲስአዲስ  ስልጣንስልጣን  ለናሙናለናሙና  ወይምወይም  ለንግድለንግድ  ትርኢትትርኢት  ጉዳዮችጉዳዮች  

ቡናቡና  ወደወደ  ውጭውጭ  ሀገርሀገር  እንዲላክእንዲላክ  የሚፈቅድየሚፈቅድ  ሲሆንሲሆን  ባለስልጣንባለስልጣን  መመ//ቤቱቤቱ  ቁጥጥርቁጥጥር  እንዲያደረግናእንዲያደረግና  የነበረውንንየነበረውንን  ክፍተትክፍተት  እንዲሞላእንዲሞላ  

ስልጣንንስልጣንን  የሚሰጥየሚሰጥ  ነው፡፡ነው፡፡  

ባለስልጣኑባለስልጣኑ  ወይምወይም  አግባብአግባብ  ያለውያለው  የክልልየክልል  አካልአካል  ህገህገ--ወጥወጥ  ቡናቡና  ሊገኝበትሊገኝበት  ይችላልይችላል  ተብሎተብሎ  በበቂበበቂ  ሁኔታሁኔታ  የተጠረጠረየተጠረጠረ  መጋዘን፣መጋዘን፣  

መኖሪያመኖሪያ  ቤት፣ቤት፣  የመንግስትየመንግስት  ድርጅት፣ድርጅት፣  ማጓጓዣማጓጓዣ  ወይምወይም  ማንኛውንምማንኛውንም  ሌላሌላ  ቦታቦታ  በፍርድበፍርድ  ቤትቤት  ትእዛዝትእዛዝ  መፈተሸመፈተሸ  ይችላል፡፡ይችላል፡፡  በተጨማሪምበተጨማሪም  

በህጉበህጉ  መሰረትመሰረት  አስቸኳይአስቸኳይ  ሲሆንሲሆን  ያለፍርድያለፍርድ  ቤትቤት  ትዕዛዝትዕዛዝ  የመፈተሽ፣የመፈተሽ፣  የማሸግ፣የማሸግ፣  የማገድ፣የማገድ፣  የመያዝየመያዝ  ስልጣኑንስልጣኑን  በሚፈጽምበትበሚፈጽምበት  ጊዜጊዜ  

ከፍትህናከፍትህና  ከጸጥታከጸጥታ  አካላትአካላት  ጋርጋር  በመተባበርበመተባበር  መሆንመሆን  እንዳለበትእንዳለበት  በህጉበህጉ  ተደንግጓል፡፡ተደንግጓል፡፡  ከዚህከዚህ  ጋርጋር  በተያያዘምበተያያዘም  የተያዘየተያዘ  ቡናንቡናን  ህጋዊነትንህጋዊነትን  

በተመለከተበተመለከተ  የመወሰንየመወሰን  ስልጣንስልጣን  የባለስልጣኑናየባለስልጣኑና  አግባብአግባብ  ያለውያለው  የክልልየክልል  አካልአካል  ብቻብቻ  መሆኑንመሆኑን  አዋጁአዋጁ  በግልፅበግልፅ  አስቀምጧል፡፡አስቀምጧል፡፡    

አዲሱአዲሱ  አዋጅአዋጅ  በቀደመውበቀደመው  ህግህግ  ላይላይ  ያልተጠቀሰውንያልተጠቀሰውን  በህገበህገ--ወጥወጥ  ቡናቡና  ዝውውርናዝውውርና  ግብይትግብይት  ላይላይ  የተባባሪዎችየተባባሪዎች  ሚናሚና  ላይላይ  ትኩረትትኩረት  

በመስጠትበመስጠት  ህገህገ--ወጥወጥ  ቡናቡና  መሸጥ፣መሸጥ፣  መግዛት፣መግዛት፣  ማከማቸትናማከማቸትና  ማዘጋጀት፣ማዘጋጀት፣  መቁላትናመቁላትና  መፍጨት፣መፍጨት፣  ማጓጓዝ፣ማጓጓዝ፣  ቡናውቡናው  እንዲሠወርእንዲሠወር  ወይምወይም  

እንዲበላሽእንዲበላሽ  መተባበርመተባበር  ክልክልክልክል  መሆኑንመሆኑን  ደንግጓል፡፡ደንግጓል፡፡    የታጠበየታጠበ  ቡናቡና  ማዘጋጃማዘጋጃ  ኢንዱስትሪዎችኢንዱስትሪዎች  ባሉባቸዉባሉባቸዉ  አካባቢዎችአካባቢዎች  በባለስልጣንበባለስልጣን  

መመ//ቤቱቤቱ  ወይምወይም  አግባብአግባብ  ባለዉባለዉ  የክልልየክልል  አካልአካል  ካልተፈቀደካልተፈቀደ  በስተቀርበስተቀር  ቀይቀይ  እሸትእሸት  ቡናንቡናን  ለጀንፈልለጀንፈል  ቡናቡና  ዝግጅትዝግጅት  መግዛትመግዛት  በአዋጁበአዋጁ  

መሰረትመሰረት  ክልክልክልክል  ነው፡፡ነው፡፡  ይህይህ  ድንጋጌድንጋጌ  ቀይቀይ  እሸትእሸት  ቡናቡና  ጥራቱንጥራቱን  ጠብቆጠብቆ  መዘጋጀቱንመዘጋጀቱን  በማረጋገጥበማረጋገጥ  የሃገሪቱንየሃገሪቱን  ከልዩከልዩ  ቡናቡና  የተሻለየተሻለ  ገቢገቢ  

የማግኘትየማግኘት  እድልእድል  ያሰፋል፡፡ያሰፋል፡፡  

  

በቡናበቡና  ንግድንግድ  ላይላይ  የተሰማራየተሰማራ  ሰውሰው  ስራውንስራውን  ለማከናወንለማከናወን  የማያስችልየማያስችል  ከአቅምከአቅም  በላይበላይ  የሆነየሆነ  ችግርችግር  የገጠመውየገጠመው  ስለመሆኑስለመሆኑ  አሳማኝአሳማኝ  

ማስረጃማስረጃ  ካላቀረበካላቀረበ  በስተቀርበስተቀር  በዉክልናበዉክልና  ማሰራትማሰራት  አይችልም፡፡አይችልም፡፡  በተመሳሳይበተመሳሳይ  ሁኔታሁኔታ  በቡናበቡና  ንግድንግድ  ላይላይ  በዉክልናበዉክልና  ለመሰማራትለመሰማራት  የሚፈልግየሚፈልግ  

ሰውሰው  አግባብነትአግባብነት  ካለውካለው  አካልአካል  ፍቃድፍቃድ    ሳይኖረዉሳይኖረዉ  ተወክሎተወክሎ  መሰማራትመሰማራት  አይችልም፡፡አይችልም፡፡    ይህይህ  ክልከላክልከላ  ባለመደንገጉናባለመደንገጉና  የህግየህግ  ክፍተትክፍተት  

በመፈጠሩበመፈጠሩ  ህገህገ--ወጥወጥ  ደላሎችናደላሎችና  የመንደርየመንደር  ሰብሳቢዎችሰብሳቢዎች  ቡናቡና  በየመንደሩበየመንደሩ  እየዞሩእየዞሩ  እንዲገዙእንዲገዙ  እድልእድል  ፈጠሮፈጠሮ  ነበርነበር፡፡፡፡  በሌላምበሌላም  በኩልበኩል  

በውጪበውጪ  ንግዱንግዱ  ላይላይ  አሉታዊአሉታዊ  ተጽዕኖተጽዕኖ  መፍጠርመፍጠር  የቻሉየቻሉ  የውክልናየውክልና  አሰራሮችአሰራሮች  ተፈጥረውተፈጥረው  ነበር፡፡ነበር፡፡  በመሆኑምበመሆኑም  ህጉህጉ  እሴትእሴት  የማይጨምሩየማይጨምሩ  

ተዋንያንንተዋንያንን  ከግብይትከግብይት  ስርዐቱስርዐቱ  ከማስወገዱምከማስወገዱም  በላይበላይ  የቡናየቡና  ንግድንግድ  ብቃትብቃት  ማረጋገጫማረጋገጫ  የማስፈለጉየማስፈለጉ  ጉዳይጉዳይ  ተወካዮችንምተወካዮችንም  እንደሚመለከትእንደሚመለከት  

ታሳቢታሳቢ  ያደርጋል፡፡ያደርጋል፡፡  

  

ህጉህጉ  ቡናንቡናን  በማጓጓዝበማጓጓዝ  ሂደትሂደት  ላይላይ  ከፕሎምፕከፕሎምፕ  መበጠስ፣መበጠስ፣  ከሸራከሸራ  መቀደድ፣መቀደድ፣  ጥራትናጥራትና  አይነትአይነት  መቀየር፣መቀየር፣  መጠንመጠን  መጨመርናመጨመርና  መቀነስመቀነስ  

ጋርጋር  እንዲሁምእንዲሁም  ቡናንቡናን  ከሌላከሌላ  ነገርነገር  ጋርጋር  አዳብሎአዳብሎ  መያዝመያዝ  ጋርጋር  የሚያተኩሩየሚያተኩሩ  አዳዲስአዳዲስ  ክልከላዎችንክልከላዎችን    አካቷል፡፡አካቷል፡፡    

  

በተጨማሪምበተጨማሪም  ህጉህጉ  የኢትዮጵያየኢትዮጵያ  ቡናናቡናና  ሻይሻይ  ልማትናልማትና  ግብይትግብይት  ባለስልጣንባለስልጣን  ሃላፊዎችናሃላፊዎችና  ሰራተኞችሰራተኞች  በውስጥበውስጥ  አዋቂአዋቂ  ንግድናንግድና  በአድሎአዊበአድሎአዊ  

ድርጊቶችድርጊቶች  ላይላይ  ተሰማርተውተሰማርተው  የቡናየቡና  ገበያንገበያን  እዳያዛቡእዳያዛቡ  ክልከላዎችንክልከላዎችን  ያስቀምጣል፡፡ያስቀምጣል፡፡  አዲሱአዲሱ  ህግህግ  በነባሩበነባሩ  ህግህግ  ላይላይ  የነበሩትንየነበሩትን  የገንዘብየገንዘብ  

ቅጣቶችቅጣቶች  በእጥፍበእጥፍ  በማሳደግበማሳደግ  የቅጣቶቹንየቅጣቶቹን  አስተማሪነትናአስተማሪነትና  ፍትሃዊነትፍትሃዊነት  አሳድጓልአሳድጓል፡፡፡፡  ለገንዘብለገንዘብ  ቅጣቱቅጣቱ  ማደግማደግ  ህገህገ--ወጥወጥ  የቡናየቡና  ዝውውርናዝውውርና  

ግብይትግብይት  በሀገሪቱበሀገሪቱ  ኢኮኖሚኢኮኖሚ  ላይላይ  አሉታዊአሉታዊ  ተጽዕኖተጽዕኖ  እየጨመረእየጨመረ  መምጣቱናመምጣቱና  የህገየህገ--ወጥወጥ  ቡናቡና  ግብይትንግብይትን  ማዳከምማዳከም  ማስፈለጉ፣ማስፈለጉ፣  

የተፈጠረውንየተፈጠረውን  የዋጋየዋጋ  ግሽበት፣ግሽበት፣  የግብይትየግብይት  ተሳታፊዎችተሳታፊዎች  ኢኮኖሚያዊኢኮኖሚያዊ  አቅምናአቅምና  ሌሎችሌሎች  ምክንያቶችምክንያቶች  ግምትግምት  ውስጥውስጥ  አስገብቷል፡፡አስገብቷል፡፡      

ከዚህምከዚህም  ባለፈባለፈ  ጥፋቶቹንጥፋቶቹን  ድርጅቶችድርጅቶች  ፈጽመውፈጽመው  የተገኙየተገኙ  ሲሆንሲሆን  የእስርየእስር  ቅጣቱቅጣቱ  ወደወደ  ገንዘብገንዘብ  በወንጀልበወንጀል  ህጉህጉ  መሰረትመሰረት  ተቀይሮተቀይሮ  

የድርጅትየድርጅት  ወንጀልወንጀል  ተሳታፊዎችተሳታፊዎች  ከፈጸሙትከፈጸሙት  ወንጀልወንጀል  ጋርጋር  የሚመጣጠንየሚመጣጠን  ቅጣትቅጣት  እንዲያገኙእንዲያገኙ  ያደርጋል፡፡ያደርጋል፡፡  

  

በቅንጅትበቅንጅት  በመስራትበመስራት  የቡናችንንየቡናችንን  ህዳሴህዳሴ  እናረጋግጣለንእናረጋግጣለን!!  



  

 


