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በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

 የአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን 

 

 

የዛፌ መቁረጥ፣ ማዘዋወርና የዯን ውጤቶች  

የይሇፌ ፇቃዴ አሰጣጥ መመሪያ  
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መግቢያ  

ዛፌ/ፍች ሇህብረተሰቡ የሚሰጡት ጥቅም ዘርፇ- ብዙ በመሆኑና ይህንን ጥቅም ቀጣይነት 

እንዱኖረው የዛፈ ባሇቤት መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇከተማው ህብረተሰብ ከሚሰጡት 

ዘርፇ ብዙ ጥቅም እና አገሌግልት  አኳያ ዛፌ ሇመቁረጥ ወይም ሇማዘዋወር ህጋዊ አሰራር 

መዘርጋት በማስፇሇጉ፣ 
 

ከዛፌ/ዛፍች/ የሚገኘውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሢያዊ እና ፖሇቲካዊ ጠቀሜታ ዘሊቂ ሇማዴረግ 

እና በዘፇቀዯ የመቁረጥ ባህሌን በማስቀረት በህጋዊ መንገዴ ተቆርጠው አገሌግልት 

እንዱሰጡ ሇማስቻሌ የአጠቃቀም ስርዓት መዘርጋት በማስፇሇጉ፣ 
 

ዛፌ/ዛፍች/ ከፌተኛ አገሌግልት ያሊቸው ቢሆንም በአግባቡና በወቅቱ ጥቅም ሊይ ካሌዋለ 

በከተማው በሚገኙት መሠረተ-ሌማቶችና የመኖሪያ አካባቢዎች እንዱሁም በሰው ህይወትና 

ንብረት ሊይ ከፌተኛ አዯጋ ሉያስከትለ ስሇሚችለ ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት 

የዛፌ/ዛፍችን/ ሇመጠቀም እንዱቻሌ ህጋዊ መሠረት እንዱኖረው ማዴረግ አስፇሊጊ 

በመሆኑ፤  

የዯን ሀብት ከሚሰጠው አካባብያዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በተጨማሪ እሴት 

ተጨምሮበት ጠቀሜታ የሚሰጠው የዯን ውጤቶች ከብክነትና ከህገወጥ አመራረት 

ሇመከሊከሌ እና አቅርቦት ሇማሻሻሌ ሇመከታተሌና ሇመቆጣጠር ወሳኝ ሚና ያሇው 

በመሆኑ፤ 

   

የፋዳራሌ መንግስት ባወጣው ዯን ሌማት፣ ጥበቃ እና አጠቃቀም አዋጅ 1065/210  

አንቀጽ 27 ክሌልች ራሳቸው መመርያ እንዯሚያወጡ ስሇሚዯነግግ እንዱሁም በአዱስ 

አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊትን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 74/2014 አንቀፅ 48 

ንዑስ አንቀጽ 13 ሇመስራቤቱ በተሰጠው ስሌጣንና ተግባራት መሰረት የሚከተሇው 

መመርያ ተዘጋጅቷሌ፡፡  
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

፩. አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ "በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን የዛፌ መቁረጥ፣ 

ማዘዋወርና የዯን ውጤቶች እንቅስቃሴ የይሇፌ ፇቃዴ አሰጣጥ መመሪያ"  ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡  

፪. ትርጓሜ  

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

ሀ. ‹‹ዯን›› ማሇት በዯን መሬት፣ በመንገድች ዲርቻ፣ ወንዝ ዲርቻ  በእርሻና ግጦሽ 

መሬቶች  ውስጥና በዙርያቸው እንዱሁም በመኖርያ አካባቢዎችና ፓርኮች 

ውስጥ በተፇጥሮ  የበቀለ ወይም ተተክሇው ወይም በላሊ ዘዳ የሇሙ ዛፍችና 

የዕጽዋቶች እንዱሁም ላልች የብዝሃ- ህይወቶች ክምችት ነው፡፡  

ሇ.‹‹ የዯን ብዝሃህይወት›› ማሇት በዯን ውስጥ ወይም በዯን መሬት ሊይ ያለ የዕጽዋት፣ 

እንስሳትና የዯቂቅ ህያውን ዝርያዎች ክምችትና ስብጥር በተዯጋጋፉነትና 

በአንዴነት የገኙበትን ሥርዓተ ንህዲን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡  

ሐ. ‹‹ዛፌ›› ማሇት በእዴሜና በመጠን ሳይሇይ፣ ማንኛውም የእንጨትነት ባህሪ ያሇው 

ተክሌ የሚያጠቃሌሌ ሲሆን ቀርቀሃ፣ ሽመሌ፣ ዘንባባና ሚኒስትሩ  

የሚሰይማቸውን ሉልች ተመሳሳይ ባህሪ ያሊቸውን ተክልች ይጨምራሌ፡፡  

መ. ‹‹የዯን መሬት›› ማሇት ሇዯን ሌማትነ  ጥበቃ ተብል የተከሇሇ ወይም የተሰየመ 

ማንኛውም መሬት ነው፡፡ 

ሠ. ‹‹የመንግስት ዯን›› ማሇት  በዯን መሬት ሊይ በመንግስት የሇማ፣ የተጠበቀና 

በጥቅም የሚውሌ እና የሚተዲዯር ዯን ነው፡፡ 

ረ. ‹‹የግሌ ዛፌ/ ዛፍች/ ዯን ››  ማሇት በግሌ ይዞታ የሚገኝ ዛፌ / ዛፍች ማሇት ነው፡፡  
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ሰ. ‹‹የተቋም ዛፌ/ ዛፍች/ ዯን›› ማሇት በመንግስት ተቋማት፣ ዴርጅቶች፣ የእምነት 

ተቋማት እና የመሳሰለት  ይዞታ የሚሇማ፣ የሚጠበቅ፣ ጥቅም ሊይ የሚውሌና  

የሚተዲዯር ዯን ነው፡፡ 

ሸ. ‹ዛፌ መቁረጥ›› ማሇት አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ዛፍችን  ከነበሩበት ቦታ 

ሊይ በመቁረጥ ማንሳት ማሇት ነው 

  ቀ. ‹‹ዛፌ ማዘዋወር››  ማሇት አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ዛፍችን በቋሚነት ያዴጉ 

ከነበረበት ቦታ ወዯላሊ ሉያዴጉ ወዯሚችለበት ቦታ ማዘዋወር ማሇት ነው 

በ. ‹‹የዯን ምርቶችን ማዘዋወር›› የተቆረጠ ዛፌና ከእንጨት ተሰሩ ውጤቶችን ማዘዋወር 

ማሇት ነው፤ 

ተ. ‹‹የዯን ውጤት›› ማሇት ማንኛውም ከዯን የሚገኝ የእንጨትነት ባህርይ ያሇውና 

የላሇው  ምርት ጨምሮ የዯን ስርዓተምህዲራዊ ግሌጋልት የሚያካትት ነው፡፡  

ቸ. ‹‹የዯን ውጤቶች  እንቅስቃሴ የይሇፌ ፌቃዴ ማሇት›› ማንኛውንም የዯን ውጤት  

ከከተማው ሇማስወጣት ወይም ሇማስገባት፣ ሇማጓጓዝ፡ ሇማከማቸት፣ ሇመሸጥና  እና 

ሇማምረት  የሚሰጥ የይሇፌ  ፌቃዴ ነው፡ 

ኀ. ‹‹የዯን  ውጤቶች  ተቆጣጣሪ›› ማሇት የዯን ውጤቶች እንቅስቃሴን ሇመቆጣጣር  

በማእከሌ በአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን ወይም በየክፌሇ ከተማው የአካባቢ ጥበቃ 

ጽ/ቤት የሚመዯብ ባሇሙያ  ነው፡፡  

ነ. ‹‹የዯን ኬሊ›› ማሇት የዯን ምርትና ከእንጨት የተሰሩ ውጤቶችን እንቅስቃሴ 

ሇመቆጣጠር  በየክ/ ከተማው  አካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት  የተቋቋመ  ጣቢያ ነው ፡፡ 

ኘ. ‹‹የፇቃዴ ሰጪው መ/ቤት›› ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አካባቢ ጥበቃ 

ባሇስሌጣን እና የክ/ከተማ አካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት ማሇት ነው፡፡  

አ. ‹‹ፇቃዴ›› ማሇት በዚህ መመሪያ መሰረት ዛፌ ሇማዛወር፣ ሇመቁረጥ እና ሇመጠቀም፣ 

እንዱሁም የዯን ውጤቶችን ሇማዘዋወር የተሰጠ  ፇቃዴ ማሇት ነው፡፡  

ከ. ‹‹የፇቃዴ ክሌሌ›› ማሇት ማናቸውም ፇቃዴ የተሰጠበት ስፌራና የዛፌ / ዯን 

ውጤቶች የሚዘዋወሩባቸው ወይም የሚያቋርጡት የከተማው ስፌራ ማሇት ነው፡፡  

ኸ. ‹‹ሮያሉቲ ክፌያ›› ማሇት በመንግስትም ሆነ በግሌ የሇሙ ዛፍችን ሇመቁረጥ ፇቃዴ 

የወሰዯ ባሇ ፇቃዴ ከሚቆረጡት ዛፌ/ዛፍች/ ሊይ ውጤቱ በመቶ እየተሰሊ  

የሚከፇሌ፣ እንዱሁም ከእንጨት የተሰሩ ውጤቶች ንግዴ ስራ ሊይ የተሰማራ ሰው  

ምርቱን ከቦታ ቦታ ሇማንቀሳቀስ ወዯ ከተማው ሲገቡም ሆነ አቋርጠው ሲያሌፈ 
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የይሇፌ ፇቃዴ ሇመስጠት የሚከፇሇውና  ቀጣይነት  ሊሇው የዯን ሌማት   

አገሌግልት የሚውሌ  ክፌያ ነው፡፡   

 

፫. የተፇፃሚነት ወሰን  

ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር  ስር በሚገኙ የአስተዲዯር እርከኖች 

ሁለ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡  

፬. የመመሪያው ዓሊማ 

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ውስጥ የሚገኙትን ዛፌ/ዛፍች/ና የዯን/ የእንጨት  

ምርቶችን፣ በግሌም ሆነ በተቋም እና በመንግስት ዛፌ/ዛፍችን/ ሇማዛወር፣  ሇመቁረጥ እና 

ሇማዘዋወር፣ እንዱሁም  ከአዱስ አበባ ወዯ ክሌልችና ከክሌልችም ወዯ አዱስ አበባ  

ሇመግባትና አቋርጦ ሇማሇፌ እንዱቻሌ የፇቃዴ አሰጣጥና ፇቃዴ ጠያቂዎች ግሌፅነትና 

ተጠያቂነት ያሇው አሰራር ሇመዘርጋት፤ በመሆኑም የመመሪያ መውጣት አስፇሊጊነት 

የሚከተለት ናቸው፡፡ 

ሀ. ሚዛኑ የተጠበቀ የስርዓተ ምህዲር አጠቃቀም  ስርዓትን በማስፇን  ከዘርፈ ኢኮኖሚያዊ 

ጥቅሞችን  ሇማመንጨት ማስቻሌ፤ 

ሇ.  የዛፍችን ማዘዋወር፣ መቁረጥ እና የእንጨት/ የዯን ውጤቶች   ሇማዘዋወርና ተያያዥ 

ጉዲዮችን ወጥ በሆነ መሌኩ ሇማስተዲዯር፤ 

ሐ. ዛፍች በእዴሜ መግፊት ወይም ባሌተጋባ አስተዲዯግ ወይም በአስገዲጅ የሌማት  

ፕሮጀክቶች ወይም በሰው ህይወት፤ በመሰረተ ሌማት፤ በንብረት ሊይ አዯጋ 

ያስከትሊለ ተብል በታመነ ጊዜ በጥንቃቄ ሇማስወገዴ ወይም ሇማዛወር የሚያስችሌ 

ወጥ አሰራር  በማስፇሇጉ፡፡ 

፭. ፆታ አገሊሇጽ  

በዚህ መመሪያ ውስጥ በሌዩ ሁኔታ ካሌተገሇፀ በስተቀር በወንዴ ፆታ የተገሇጹ አገሊሇጾች 

ሇሴት ጾታም ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

፮. የሕግ ማዕቀፍችና አስተዲዯራዊ መዋቅሮች 

በዚህ መመሪያ ውስጥ የተዘረዘሩትን አገሌግልቶች ሇመስጠትም ሆነ ክፌያዎችን 

ሇማስከፇሌ መነሻ የሆኑ የሕግ ማዕቀፍችና አስተዲዯራዊ መዋቅሮች የሚከተለት ናቸው፡፡  



6 
 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊትን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

74/2014  

 የዯን ሌማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም/አዋጅ ቁጥር 1065/2010 

 

ክፌሌ ሁሇት 

የዛፌ መቁረጥ፣ ማዘዋወርና የዯን ውጤቶች  የይሇፌ ፇቃዴ 

፯. የፇቃዴ አስፇሊጊነት 
ሀ. ማንኛውም ሰው ፇቃዴ ሳያገኝ ዛፌ ማዛወር፣ መቁረጥና የዯን ውጤቶችን 

ማንቀሳቀስ  እንዲይችሌ ሇማዴረግ ፡፡ 

ሇ. ማንኛውም ግሇሰብ፣ ተቋማት፣  መንግስት ምርት የዯረሰው ዯን ኢኮኖሚያዊ 

ጥቅም እንዱሰጥ በማስፇቀዴ መጠቀም ይችሊሌ ፡፡ 

ሐ. ህጋዊ በሆነ በግሌ ይዞታ፣ በተቋም እና በመንግስት  ያለት ዛፍች ዲግም 

ሇማሌማት የሚረዲ ክፌያ በመክፇሌ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ 

መ. ያሇውን የዯን ሀብት ዘሊቂነት ያሇው አሰራር በመዘርጋት የዜጎችን ፌትሀዊ 

የሀብት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ 

     ሠ. ማንኛውም ህጋዊ አካሌ የዘፊ/የዯን/ ምርቶች እና ውጤቶችን ሇማዘዋወር ወጥ 

የሆነ አሰራር በማስፇሇጉ፤ 

፰. ፇቃዴ የማይሰጥባቸው ቦታዎች 

ሀ. በመጥፊት ሊይ የሚገኙ በተፇጥሮ የበቀለ የሀገር በቀሌ ዛፍችን ከመንግስት ዯን 

ውስጥ ፇቃዴ አይሰጥም፤  

ሇ. ባሇይዞታው በባሇቤትነት ራሱ ተክል ያሇማቸውን በመጥፊት ሊይ የሚገኙ የዛፌ 

ዝርያዎች የተሇየ አዯጋ ሉያዯርሱ እንዯሚችለ በፌቃዴ ሰጪው አካሌ ተገምግሞ  

ካሌታመነ በቀር ፤ ፇቃዴ አይሰጥም፡፡ 

፱. ፇቃዴ ሇማግኘት ብቁ ስሇመሆን 

ማንኛውም ሰው/ ህጋዊነት ያሇው አካሌ/ በዚህ መመሪያ መሰረት ፇቃዴ ሇማግኘት በ 

መመሪያው ውስጥ የተቀመጡ ቅዴመ ሁኔታዎችን ካሟሊ ፇቃዴ ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 
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ሀ. አግባብ ባሇው ዯን/ ዛፌ/ ሀብት አጠቃቀም  ህግ መሰረት ከሚመሇከተው አካሌ 

የመጠቀም  መብት ማረጋገጫ ማቅረብ ከቻሇ፡፡ 

ሇ. ስሇቦታው/ስሇ ዯን ውጤቱ/ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ማቅረብ ከቻሇ፡፡ 

፲. ፇቃዴ ዓይነቶች  

ሀ. የዛፌ ማዛወር ፇቃዴ፡፡ 

ሇ. የዛፌ መቁረጥ ፇቃዴ፡፡ 

ሐ. የዯን ውጤቶች እንቅስቃሴ የይሇፌ ወረቀት ፇቃዴ፡፡  

 

፲፩. የዛፌ ማዛወር ፇቃዴ ሇማግኘት በአመሌካቹ መሟሊት የሚገባቸው 

ቅዴመ-ሁኔተዎች፡፡ 

ሀ. የሚዘዋወረው (በህይወት ያሇ) ዛፌ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ህጋዊ ማስረጃ መቅረብ 

አሇበት፡፡  

ሇ. የሚዘዋወረው ዛፌ የሚያዘዋውርበትን ምክንያት እና ሇዚሁ ተቀባይነት ያሇው 

ማስረጃ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

ሐ.በመጥፊት ያሇ /በተፇጥሮ የበቀለ ሀገር በቀሌ ዛፌ ከሆነ በሚዛወርበት ቦታ ጤናማ 

አስተዲዯግ እንዯሚኖረው በተቋሙ ባሇሞያ ተገምግሞ ከተረጋገጠ ፡፡  

መ.የዛፈ ዝርያ በአንዴ አካባቢ በርካታ ቁጥር ያሇው መሆኑ ሲረጋገጥና በመዛወሩ 

በስነ-ምሀዲሩ ሊይ ትርጉም ያሇው ተጽእኖ እንዯማያሳዴር ፌቃዴ በሚሰጠው አካሌ 

ባሇሞያ ከተረጋገጠ፡፡ 

ሠ.ዛፈ በሚዛወርበት ስርዓተ-ምህዲር የተሻሇ ፤የተሇየ ጠቀሜታ አንዲሇው ፌቃዴ 

በሚሰጠው አካሌ ባሇሞያ ከተረጋገጠ፡፡ 

፲፪. የማዛወር ፇቃዴ ሇመስጠት ሉሟለ የሚገባቸው ማስረጃዎች፤ 

ሀ. መ/ቤቱ ሇዚህ አገሌግልት በሚያዘጋጀው የማመሌከቻ ፍርም አማካይነት 

የሚቀርብ ማመሌከቻ፡፡ 

ሇ. አስፇሊጊ ክፌያዎች የተከፇሇበት ማስረጃ፡፡ 

ሐ. የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ፡፡ 

መ.የዛፈ ባሇቤነት ማስረጃ ማቅረብ አሇበት፡፡ 
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ሠ. ግሌጽ ዛፉ የሚዛወርበት ስሌትና ትራንስፖርት ዓይነት በማስረጃ መቅረብ ዓሇበት፡፡ 

ረ. ከራስ ይዞታ ውጪ ከሆነ አካባቢ የሚዛወር ዛፍ ከሆነ ከሇጋሹ አካሌ የቀረበ የጽሁፍ የፍቃዯኝነት ማስረጃ፡፡ 

፲፫. የዛፌ መቁረጥ ፇቃዴ  ዓይነቶች  

ሀ.. በግሌ ይዞታ ሊይ የሚሰጥ የዛፌ መቁረጥ ፇቃዴ፤ 

ሇ. በተቋማት ይዞታ ሊይ የሚሰጥ የዛፌ መቀረጥ ፇቃዴ፤ 

ሐ. በመንግስት የአረንጓዳ/ዯን/ ቦታዎች ሊይ ሚሰጥ የመቁረጥ ፌቃዴ፤  

መ. ሇመሰረተ ሌማት አሌሚዎች የሚሰጥ ፌቃዴ፤ 

ሠ. በአዯጋ አካባቢዎች የሚሰጥ አስገዲጅ የዛፌ መቁረጥ ፌቃዴ፤ 

፲፬. በሁለም ዓይነት የዛፌ መቁረጥ ፇቃድች መሟሊት ሚገባቸው ቅዴመ-

ሁኔታዎች 

ሀ. የሚቆረጠው ዛፌ ባሇቤትነት ማረጋገጫ መቅረብ አሇበት፤  

ሇ. የሚቆረጠው ዛፌ ምክንያት እና ማስረጃ ማቅረብ አሇበት፤ 

ሐ. መጥፊት ሊይ የሚገኙና ሇመጥፊት የተጋሇጡ የሀገር በቀሌ ዛፍች አሇመሆናቸው 

ፌቃዴ በሚሰጠው አካሌ ባሇሞያ ከተረጋገጠ 

መ. ዛፌ በንብረትና በሰው ህይወት ሊይ አዯጋ የሚያስከትሌ መሆኑ ፌቃዴ በሚሰጠው 

አካሌ ባሇሞያ ከተረጋገጠ፡፡ 

 ከመሬት በሊይና በታች ባለ የመንግሰት የመሰረተ ሌማት አውታሮች ሊይ  

 የህዝብና የግሌ መሰረተ ሌማት ተቋማቶች ሊይ አዯጋ አንዯሚያስከትሌ 

ሲረጋገጥ፤ 

 በእዴሜ መግፊት ወይም በበሽታ ምክንያት እዴገቱ ሲገታ ወይም መዴረቁ፤ 

በባሇስሌጣኑ ሲረጋገጥ፡፡ 

 በአለበት ስነ-ምህዲር ጤንንት ሊይ አለታዊ ተጽእኖ እንዲሊቸው ፌቃዴ 

በሚሰጠው አካሌ ባሇሞያ ከተረጋገጠ፡፡ 

ሠ.ሇመሰረተ ሌማት ግንባታ መቆረጡ አስፇሊጊ መሆኑ ፌቃዴ  በሚሰጠው አካሌ 

ባሇሞያ ከተረጋገጠ፡፡ 

  

5.  

ሰ. የዛፈ ሇምርት መዴረሱ  ፌቃዴ በሚሰጠው አካሌ ባሇሞያ ከተረጋገጠ፡፡ 
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ረ. ጥያቄው ተቀባይነት አግኝቶ በተቋሙ አመሊከች ካርታ እና ዘርረዘር ሪፖርት 

ሲሰጠው፡፡ 

፲፭. የትኛውም ዓይነት የዛፌ መቁረጥ ፇቃዴ ሇመስጠት ሉሟለ የሚገባቸው 

ቅዴመ ሁኔታዎች  

ሀ. የትኛውም አካሌ የዛፌ መቁረጥ ፇቃዴ ጥያቄውን በተቋሙ በተዘጋጀ የጽሑፌ 

መመሌከቻ ማቅረብ አሇበት፤ 

ሇ. ከሚቀርበው ማመሌከቻ ጋር ዘፈ የሚገኝበት ይዞታ ህጋዊ የይዞታ ባሇቤትነት ማስረጃ 

ማቅረብ አሇበት፤ 

ሐ. በሚቀርበው ማመሌከቻ ሊይ የዛፍቹን አይነትና ቁጥር መግሇጽ አሇበት፤ 

  መ. ከሚቀርበው ማመሌከቻ ጋር የሚቆርጥበትን ምክንያት እና ማስረጃ ማቅረብ 

አሇበት፤ 

  ሠ. ሇመቁረጥ የተጠየቀው ዛፌ በሁሇት ግሇሰቦች ወይም ዴርጅቶች አዋሳኝ ይዞታ ሊይ 

ከሆነ የጋራ ማመሌከቻ መቅረብ አሇበት፤ 

ረ.  የሁሇቱም ወገን ስምምነት ከላሇ በፌ/ቤት በማስወሰን  የፌ/ቤት ውሳኔ ኮፒ ተያይዞ 

መቅረብ አሇበት፡፡ 

ሰ. ፇቃዴ ጠያቂው መንግስታዊ ዴርጅት ከሆነ የመቁረጥ ፇቃዴ ጥያቄ ከመስሪያ ቤቱ 

የተፃፇ ዯብዲቤ እና ከሚመሇከተው አካሌ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ፇቃዴ ማቅረብ 

አሇበት፤  

  ሸ. ሇኃይማኖት ተቋማት፣ ብዙሀን ማህበራትና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችን 

በተመሇከተ የመቁረጥ ፌቃዴ ጥያቄ ዯብዲቤ እና ከሚመሇከተው አካሌ የተፃፇ 

የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብዲቤ መቅረብ አሇበት፣ 

     ቀ. ማንኛውም ዛፌ/ዛፍች/ የመቁረጥም ሆነ የማዘዋወር ፇቃዴ ጥያቄ  ከተፇቀዯ  በአንዴ 

ወር ጊዜ  ውስጥ ተግባራዊ መሆን አሇበት፤ 

በ.የትኛውም የዛፌ ቆረጣ ፌቃዴ ሉሰጥ የሚችሇው ቆራጭ አካሌ በሚቆርጠው ዛፌ ምትክ 

እዚያው ቦታ ሊይ ወይም መንግስት በሚሰጠው የተከሊ ቦታ ሊይ በቆረጠው 1 ዛፌ 10 
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ያህሌ ዛፍች በምትኩ ሇመትከሌ ተቋሙ በሚያዘጋጀው ሰነዴ አማካይነት ፇርሞ 

ሲያርብ፡፡  

ቸ. በዛፌ ቆረጣው ወይም ማዘዋወር ወቅት  በመሠረተ ሌማት ሊይ የሚዯርሰውን ጉዲት 

መሌሶ ሇማሌማት/ ሇማስተካከሌ/ ግዳታ በፉርማ የተረጋገጠ ዴባዯቤ/ፍርም/ሲቀርብ 

ነው፡፡ 

፲፮. የዯን ውጤቶች እንቅስቃሴ የይሇፌ ወረቀት ፇቃዴ  

ሀ. የትኛውም ህጋዊ ሰው የዯን ውጤቶች ከማምረቱና  የማንቀሳቀስ ፇቃዴ ከመጠየቁ 

ሇማዘዋወር ከተቋሙ ፌቃዴ ማግኘት አሇበት፤ ሇዚህም በጽሁፌ ማመሌከቻ መቴቅ 

አሇበት፡፡  

ሐ. ማንኛውም ሰው ከፇቃዴ ሰጪ አካሌ ፇቃዴ ሳያገኝ ከማንኛውም ዯን ውስጥ የዯን 

ውጤቶችን ማምረትና ማንቀሳቀስ አይችሌም 

መ. ማንኛውም የዯን ውጤቶች ከቦታ ቦታ ሊማዘዋወር የዯን ሀብቱ ከተመረተበት 

አስተዲዯር/ከሚመሇከተው ጉምሩክ አካሌ/ አስፇሊጊ መረጃዎች ከማመሌከቻው ጋር 

አያይዞ ማቅረብ አሇበት፡፡  

ሠ. በመጥፊት የሚገኙ ሀገር በቀሌ ዝርያዎች (የአበሻ ጽዴ፣ ወይራ፣ ኮሶ፣ ልሌ፣ ዝግባ፣ 

ቀረሮ፣ ጥቁር እንጨት ወዘተ) ማምረትም ማዛወርም አይቻሌም 

ረ.  ህግ በመተሊሇፌ የተያዘ የዯን ውጤት ከብሌሽት ሇማዲን በባሇስጣኑ፤ ከፖሉስ እና 

ከፊይናንስ ጽ/ቤቶች በተውጣጣ ኮሚቴ አማካይነት  በግሌጽ ጨረታ፤  በወቅቱ የገበያ 

ዋጋ መሰረት፤ ተሸጦ በተያዘበት የአስተዲዯር አርከን ፊይናንስ  ጽ/ቤት በአዯራ 

ይቀመጣሌ፡፡ 

ሰ. ከቦታ ቦታ ሇማዛወር ምርቱ ከተመረተበት አካባቢ ሇአንዴ ጊዜ ብቻ የሚያገሇግሌ 

የይሇፌ ፇቃዴ መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

ረ. የይሇፌ ፌቃደ በአይነት እና በመጠን ሇተሇየው ምርት ሇተጠቀሰው አንዴ ዝውውር 

፤ሇ7 ቀናት ብቻ የሚያገሇግሇ ይሆናሌ፡፡ 
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፲፯. የዯን ውጤቶች እንቅስቃሴ ይሇፌ ወረቀት  ፇቃዴ ሇመስጠት ሉሟለ 

የሚገባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች 

ሀ. የዯን ሀብት ውጤቱን ከቦታ ቦታ ሇማንቀሳቀስ የግሌ አሌሚ ከሆነ ዯአሌሚ ሰሇመሆኑ፤ 

ነጋዳ ከሆነ የታዯሰ የንግዴ ፊቃዴ፤ የዯን ውጤቶች ከሆነ ባሇቤት ሰሇመሆኑ እና 

ላልች የግብርና የንግዴ ስራ ግዳታዎች ሰሇመወጣቱ የሚያሳይ ማስረጃ ማቅረብ 

አሇበት፡፡  

ሇ. ማንኛውም የእንጨት ውጤቶች ይሇፌ ከመውሰደ በፉት አዘዋዋሪው ባሇስሇጣኑ ባሇው 

የአገሌግልት  ክፌያ ተመን መሰረት የአገሌግልት ክፌያ መክፇሌ  አሇበት፡፡ 

፲፰. የመንግስት ዯን ሽያጭ እና ዝውውር ስርዓት 

ሀ. የመንግስት ዯኖች አሻሻጥ የመንግስትን የሽያጭ ሰርዓትና ህጎችን የተከተሇ ይሆናሌ፡፡ 

ሇ. የመንግስት ዯኖች ዯኖች ሽያጭ አስቀድሞ በባሇስሌጣኑበተዘጋጀ የሽያጭ አቅድ  እና በተዋረድ  

የመሰተዳዯር እርከኖች ባለ የፋይናንስ ጽ/ቤቶች አማካይነት በጋራ የጸዯቀ መሆን አሇበት፡፡ 

ሐ. የመንግስት ዯኖች ሇሽያጭ  ከመቅረባቸው በፊት በተዘጋጀው እቅድ መሰረተ ዝርዝር የዯን ቆጠራ፤ ግመታ 

እና ሌየታ በጥንቃቄ ይሰራሌ፤ በጽሁፍ ሪፖርት ይቀርባሌ፡፡ 

መ.የመንግስት ዯን ሽያጭ ከሚገኘው ገቢ 70% ሇመንግስት ገቢ የሚዯረግ ሲሆን 30% 

ሇአካባቢው ማህበረሰብ ሇማህበራዊ አገሌግልት እንዱውሌ፤ከክፌሇከተማው ሇወረዲው 

በተጨማሪ በጀትነት  ሁለም የመንግስት ፊይናንስ አሰራር ተጠብቆ ገቢ ይዯረጋሌ፡፡  

ሠ.ከሚገኘው የመንግስት ዴርሻ 70% ገቢ ውስጥ 50% ገቢ በቀጥታ በክፌሇከተማው 

አማካይት ሇዯን መሌሶ ማሌማት መዋሌ ይገባሌ ፡፡  

ረ. የትኛውም የመንግስት ዯን ሽያጭ ከመከናወኑ በፊት ከይገባኛሌ ነጻ መሆኑ፤ ገዢ ምርቱን ከቦታው 

በተሰጠው የውሌ ጊዜ ውስጥ ሇማንሳት የሚያዯናቅፉ ጉዳዮች አሇመኖሩን ሻጩ አካሌ ማረጋገጥ አሇበት፤ 

ይህ ሳይሆን ቢቀር ሻጩ ሇሚዯርሰው ኪሳራ በጋራ እና በተናተሌ በአለት ህጎች ተጠያቂ ይዯረጋሌ፡ 

 

 

ክፌሌ ሶስት 

ስሌጣን፣ ተግባርና ኃሊፉነቶች 
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፲፱. የፇቃዴ ሰጪ አካሊት ተግባርና ኃሊፉነቶች 

፳. በማዕከሌ በአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን የሚተገበሩ ተግባራት  

በዯን ሌማት፣ ጥበቃ እና አጠቃቀም አዋጅ 1065/2010፣ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

እንዯገና ማቋቋሚያ አዋጅ 74/2014 የተሰጠው ሰሌጣንና ሃሊፉነት መሰረት፡-   

ሀ. የትኛውም አካሌ የሚያርበውን ፍቃድ ጠያቂዎች ማመሌከቻዎችን በመቀበሌ፤በመመሪየው መሰረት መርምሮ 

መቀበሌ  ወይም ውድቅ ማድረግ፡፡ 

ሇ. በከተማው የባሇስሇጣኑ እርከን ባለ ጽ/ቤቶችና ላልች አካሊት የተሰጡ ፈቃዶችን የመረምራሌ፡፡ 

ሐ. በከተማው የዯንና ዯን ውጤቶች  የአገሌጎትና የሮያሉቲ ክፍያ ጥናቶች ያከናውናሌ፤ በሚመሇከተው አካሌ 

ያጸድቃሌ፡፡  

መ. በመንግስት፣ በግሌ፣ በተቋማት የዯን አጠቃቀም ማኔጅመንት ፕሊን ያዘጋጃሌ፡፡  

ሠ. ከከተማ አስተዳዯሩ ወዯ ላልች ሀገሪቷ ክሌልች የሚዘዋወሩ ዋጋቸው ከ50000.00 ብር በሊይ ሇሆኑ የዯን 

ምርቶች የማዛዋወሪያ ፍቃድ ይሰጣሌ፡፡ 

ረ. ቁጥራቸው ከ 100 በሊይ ሇሀኑ ዛፎች ቆረጣ ማመሌከቻ ተቀብል፤ ዯኑ ከሚገኝበት  ከክፍሇከተማ የባሇስሇጣኑ 

ጽ/ቤት፤ ከውበትና አረንጓዴ ሌማት ጽ/ቤት ጋር በመቀናጀት  ቆጠራ እና ሌየታ ያከነውናሌ በዚሁ መሰረት ሪፖርቱን 

አያይዞ ፍቃድ ይሰጣሌ፤ሪፖርቱንም ሇክፍሇከተማው የባሇስሇጣኑ ጽ/ቤት  ይሌካሌ፡፡ 

ሸ. ቁጥራቸው ከ5 በሊይ ሇሆኑ የዛፎች ዝውውር ፍቃድ በማእክ የሰጣሌ፡፡ 

 

  ፳፩. በክፌሇ ከተማ  በአካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት የሚተገበሩ ተግባራት  

ሀ. የትኛውም አካሌ የሚያርበውን የፍቃድ  ይሰጠኝ ማመሌከቻዎችን በመቀበሌ፤በመመሪየው መሰረት መርምሮ 

መቀበሌ  ወይም ውድቅ ያዯርጋሌ፡፡ 

ሇ. በከተማው የባሇስሇጣኑ እርከን ባለ ጽ/ቤቶችና ላልች አካሊት የተሰጡ ፈቃዶችን አንዯአስፈሊጊነቱ እና 

በክፍሇከተማው ውስጥ የተሰጡ ፍቃዶች በአግባቡ ስሇመተግበራቸው ክትትሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

መ. በመንግስት፣ በግሌ፣ በተቋማት የዯን አጠቃቀም ማኔጅመንት ፕሊን ከማእከሌ ጋር በመቀናጀት እንዲዘጋጅ ያዯርጋሌ፡፡  

ሠ. ከከተማ አስተዳዯሩ ወዯ ላልች ሀገሪቷ ክሌልች የሚዘዋወሩ ዋጋቸው ከ50000.00 ብር በታች ሇሆኑ የዯን 

ምርቶች የማዛዋወሪያ ፍቃድ ይሰጣሌ፡፡ 

ረ. ቁጥራቸው ከ 100 በታች ሇሆኑ ዛፎች ቆረጣ ማመሌከቻ ተቀብል፤ ዯኑ ከሚገኝበት  ከውበትና አረንጓዴ ሌማት 

ጽ/ቤት ጋር በመቀናጀት  ቆጠራ እና ሌየታ ያከነውናሌ በዚሁ መሰረት ሪፖርቱን አያይዞ ፍቃድ ይሰጣሌ፤ሪፖርቱንም 

ሇክፍሇከተማው ሇባሇስሇጣኑ  ይሌካሌ፡፡ 

ሸ. ቁጥራቸው ከ5 በታች ሇሆኑ የዛፎች ዝውውር ፍቃድ በማእክ የሰጣሌ፡፡ 
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፳፪. በዯን ውጤቶች ተቆጣጣሪ የሚተገበሩ ስሌጣን እና ተግባራት   

 ሀ. ህገወጥ የዯን ውጤቶችን የጫነ ወይንም ሇመጫኑ የሚጠረጠረን ማንኛውም ማጓጓዣ 

በዯን ክሌሌ መግቢያና መውጫ እንዱሁም በኬሊ ሊይ አስቁሞ መፇተሸ  ይችሊሌ  

ሇ.  የዯን ውጤቶች ሲያጓጉዝ፣ ሲያዘጋጅ ወይም አከማችቶ የተገኘ ሰው የዯን ውጤቶችን 

መጠን፣ መነሻና መዴረሻ የሚያሳይ የምስክር ወረቀት  ወይም ማንኛውም ላሊ ህጋ 

ማስረጃ እንዱያቀርብ ይጠይቃሌ፡፡  

ሐ. ህግ በመተሊሇፌ ሲያጓጉዝ ወይም ተከማችተው የተገኙ የዯን ውጤቶችን ከፌትህ 

አካሊት ጋር በመቀናጀት እንዱያዝ ያዯርጋሌ፤ ወዯ ፌርዴ አንዱቀርቡ ክትትሌ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

መ. ስሇተያዙ የዯን ውጤቶች ዝርዝር ሁኔታ ወዱያውኑ ሇባሇስሌጣኑ ወይም ሇክፌሇ ከተማ 

አካባቢ ጽ/ቤት ሪፖርት የማዴረግ ሃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

ረ. የዯን ውጤቶች ዝውውር ተቆጣጣሪዎች በስራቸው ሊይ በሚሆኑበት ጊዜ የተቋሙ 

መታወቂያ ወረቀት የመያዝ፣ በተጠየቀም ጊዜ ማሳየት አሇባቸው፡፡ 

ሰ. የዯን ውጤት የጫነ ወይም ስሇመጫኑ የተጠረጠረ አካሌ  ሇተቋሙ ሰራተኛ የማሳየት 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

ሸ. የዯን ውጤቶች የሚመረቱበትና ወይም የሚከማቹበት ቦታ ህጋዊ ፇቃዴ ያሊቸው 

ስሇመሆኑ ጠይቆ ማረጋገጥ እና ህጋዊ ሆኖ ባሌተገኘ ጊዜ ከሚመሇከታቸው የፌትህ 

አካሊት ጋር በመቀናጀት ተገቢ አርምጃ አንዱወሰዴ ክትትሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

ቀ. ያሇ ይሇፌ ፇቃዴ ሲንቀሳቀስ የተገኘ የዯን ውጤት ከፌትህ አካሊት ጋር በመቀናጀት 

በአሇው ህግ አግባብ መሰረት ወዱያው ተገቢ አርምጃ አንዱወሰዴ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

ክስም እንዱመሰረትባቸው ያዯርጋሌ፣ የተወረሰው የዯን ውጤት እስኪሸጥ ክፌሇከተማው 

ባዘጋጀው መጋዘን እንዱቆይ ይዯረጋሌ፡፡   

፳፬. የአገሌግልትና የሮያሉቲ  ክፌያ አሰባሰብና አከፊፇሌ 

1. የሮያሉቲ ክፌያ አሰባሰብ 

ሀ. የሮያሉቲ ክፌያ ሶስት ዓሇማዎች አለት እነሱም፤  

1. ሇዛፌ/ ዛፍች ዯን ሇተቆረጠበት ቦታ ቀጣይ የዯን ሌማት አገሌግልት የሚውሌ፡፡ 

2. የዯን ውጤቶች ከቦታ ቦታ ሇማንቀሳቀስ ሇተሰጠ ፇቃዴ ሇስነ-ምህዲር 

አገሌግልት  የሚውሌ ክፌያ ነው፡፡  
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3. ዯኑ ሇተቆረጠበት አካባቢ ማህበራዊ አገሌግልት የሚውሌ ነው፡፡ 

ሇ. በመንግስት የሇማ ዯን ሽያጭ ሲፇጸም  ሮያሉቲ ክፌየው ከሽያጭ ዋጋ ጋር 

አንዯተካተተ ይታሰባሌ፤ በዚሁ መሰረት የተናጠሌ ሮያሉቲ ክፌያ አይኖርም፡፡ 

ሐ. በማእከሌ ዯረጃ ሇሚፇቀደ የዛፌ ቆረጣ እና በሂወት ያሇ ዛፌ ዝውውር ክፌያዎች  

በማእክሌ የሚፇጸም ይሆናሌ፡፡ 

 

 መ. የትኛውም ህጋዊ ሰው ሇሚቆርጠው እና በሂወት ባሇ ዛፌ ዝውውር  የሮያሇቲ ክፌያ 

የመክፌሌ ግዳታ አሇበት፡፡ 

መ. በዚህ መመሪያ ውስጥ የተካተቱ ሁለም ዓይነት ክፌያዎች  በየዓመቱ በማእከሌ 

አማካይነት ተጠንቶ ወቅታዊ የሚዯረግ ይሆናሌ፤ ይህንኑ በተዋረዴ የሚገኙ 

የባሇስሇጣኑ አካሊት በወጥነት ይፇጽማለ ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

2. የሮያሉቲ ክፌያ ተመን 

ሀ. የዛፌ መቁረጥ የሮያሉቲ ስላት  

የዛፌ ዝርያ 
የሮያሉቲ ክፌያ ስላት 
(ከወቅታዊ ዋጋ በሜ.ኪ) 

የውጪ የዛፌ ዝርያ (ባህር ዛፌ፣ ግራቪሉያ፣ ሳሉግና፣ 
ኦሜዴሊ፣ ሸውሸዌ… ወዘተ)  

ከመቶ ሀያ (20%) 

አገር በቀሌ የዛፌ ዝርያዎች (ኮሶ፣ ወይራ፣ የአበሻ ጥዴ፣ 
ብርብራ፣ ዝግባ፣ የአበሻ ግራር… ወዘተ)   

ከመቶ ሰሊሳ (30%) 

 

ሇ. በህይወት ያሇ የዛፌ ማዘዋወር ሮያሉቲ ክፌያ ሰላት 
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መነሻዎች ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ክሌሌ ውጭ ወዯላልች የሀገሪቱ ክሌልች 
በታማነባቸው ምክንያቶች የዛፌ ማዘዋወር ስራ በሚከናወንበት ጊዜ እንዱሁም ከህዝብ 
መገሌገያ ስፌራዎች ወዯ ማህበራት ወይም ዴርጅቶች ወይም በታመነባቸው የግሌ 
ፕሮጀክቶች ይዞታ በሚዘዋወሩበት ጊዜ 

ተ.ቁ       የዛፌ ዝርያ   የዛፈ መግሇጫ 
የሮያሉቲ ክፌያ 

ስላት 

 
1.  

የሀገር ውስጥ መሇስተኛ ታዲጊ  
ዛፍች 

 ከ3 ዓመት በታች 1000 

 
ከሶስት አስከ አምስት አመት 
ዕዴሜ 

2000ሺህ ብር 

 ከአምስት አመት በሊይ 3000ሺህ ብር 

2.  
 

የውጭ ሀገር መሇስተኛ ታዲጊ  
ዛፍች 

ከስዴስት ወር በታች  ዕዴሜ 
የሆናቸው 

1 ሺህ ብር 

ከስዴስት ወር - ሶስት ዓመት እዴሜ 
ያሇቸው 1500 ብር 

ከሶስት አመት በሊይ 2000 ብር 

 

ሐ. የዯንና ዯን ውጤቶችን ሇማዘዋወር የአገሌግልት ክፌያ ስላት 

ማንኛውም የዯንና የዯን ውጤቶች ወዯ አዱስ አበባ ከተማ ሲገቡም ሆነ ከከተማው ወዯ 

ላልች የሀገሪቱ ክፌልች ሲወጡ፣ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ወቅታዊ የዯን ሽያጭ 

መነሻ ዋጋ መሰረት ይከፌሊሌ፡፡ 

የዛፌ ዝርያ 
የአገሌግልት ክፌያ 

(በዓይነት ወቅታዊ ዋጋ ) 

የውጪ የዛፌ ዝርያ (ባህር ዛፌ፣ ግራቪሉያ፣ ሳሉግና፣ 
ኦሜዴሊ፣ ሸውሸዌ… ወዘተ ምርት ውጤቶች )  

ከመቶ 5 (5%) 

አገር በቀሌ የዛፌ ዝርያዎች (ኮሶ፣ ወይራ፣ የአበሻ ጥዴ፣ 
ብርብራ፣ ዝግባ፣ የአበሻ ግራር… ወዘተ ምርት 
ውጤቶች፡፡    

ከመቶ ሰባት (7%) 

ማሳሰቢያ፡ ምርቱ በወቅታዊ ዋጋው ተሰሌቶ የሚገኝ ውጤት አንዱከፌሌ ይዯረጋሌ፡፡ 
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ክፌሌ አራት 

ስሇ ተከሇከለ ተግባራት፣ ቅጣትና ተፇፃሚነት የላሊቸው ህጎች 

፳፮. የተከሇከለ ዴርጊቶች (ተግባራቶች) 

ሀ. ማንኛውም ህጋዊ ሰው፤ የመንግስተ ተቋም፤ግሌ አሌሚ ወይም ባሇይዞታን ጨምሮ 

በበባሇስሌጣን መ/ቤቱ ወይም በክ/ከተማ የአካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት ተጠንቶ እና ተረጋግጦ 

ከሚሰጠው ፇቃዴ ውጪ ዛፍች መቁረጥ አይችሌም፤ 

፳፯. ቅጣት 

በዯን ሌማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 1065/2010 ዓ.ም ሊይ በተዯነገገው መሰረት 

በዚህ መመሪያ ሊይ የተጠቀሱትንና የተከሇከለ ዴርጊቶችን ተሊሌፍ የተገኘ እንዯሆነ፤  

ሀ. ከመንግስት፣ ከተቋማት እና ከግሌ ይዞታዎች ያሇ ፇቃዴ ዛፍች የቆረጠ፣ ያመረተ፣ 

ያከማቸ ማንኛውም ሰው የዯን ውጤቱን ባሇው የህግ አግባብ መወረሱ እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ከአንዴ አመት በማያንስና ከአምስት አመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራት እና ከአስር 

ሺህ እስከ ሃያ ሺህ ብር በሚዯርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ 

ሇ. ያሌተፇቀዯ የዯን ወጤት ያጓጓዘ ማንኛውም ሰው ከስዴስት ወር በማያንስና ከአንዴ 

አመት የማይበሌጥ ቀሊሌ አስራትና ከብር 5 እስከ አስር ሺ በሚዯርስ የገንዘብ መቀጮ 

ይቀጣሌ 

ሐ. ዝርያቸው በመጥፊት የሚገኙ የዛፌ ዓይነቶች በህገወጥ መንገዴ ከመንግስት፣ ከተቋማት፣ 

ከግሌ ይዞታ ሊይ የቆረጠ፣ ያጓጓዘ፣ ያከማቸና ሇሽያጭ ያቀረበ ከአምስት አመት 

በማይበሌጥ ጽኑ አስራትና ከ15 ሺ ( አሰራ አምስት ሺ ብር) እስከ 20 ሺ (ሃያ ሺ ብር) 

በሚዯርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡፡ 

 

፳፰. ተፇጻሚነት የላሊቸው ህጎች 

ይህንን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ መመሪያ ሊይ የተዯነገጉትን 

ጉዲዮች በተመሇከተ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 
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ክፌሌ አምስት 

መመሪያውን ስሇማሻሻሌ እና መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

፳፱. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

    ይህ መመሪያ  እንዯ  አስፇሊጊነቱ  ከወቅቱ ሁኔታ ጋር በማገናዘብ ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡ 

፴. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ የአፇፃፀም መመሪያ በሌዩ ሁኔታ በባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ታይቶ ከፀዯቀበት 

ቀን---------/---------------------2014 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

 

አቶ ሲሳይ ጌታቸው 

የአዱስ አበባ ከተማ አካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን ዋና ሥራ አስኪያጅ 

 

 


