የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዳራሌ የታክስ አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር

/2009

በፌዳራሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ መሠረት የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዳራሌ
የታክስ አስተዲዯር ዯንብ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ አስፈጻሚ አካሊትን
ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 5 እና በፌዳራሌ
የታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 አንቀጽ 136 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ይህን
ዯንብ አውጥቷሌ፡፡
ክፍሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
1.

አጭር ርዕስ
ይህ ዯንብ “የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዳራሌ የታክስ አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር
/2009” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

2.

ትርጓሜ
1.

በዚህ ዯንብ ውስጥ፡ሀ/ “አዋጅ” ማሇት የፌዳራሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 ነው፤
ሇ/
“የተሻረው
አዋጅ”
ማሇት
የገቢ
ግብር
አዋጅ
ቁጥር
286/1994(እንዯተሻሻሇ)፣የማዕዴን ስራዎች
አዋጅ ቁጥር 53/1985
ከነማያሻሻያዎቹ እና የነዲጅ አዋጅ ቁጥር 296/78 ከነማያሻሻያዎቹ
ናቸው፡፡

2.

3.

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጥ ካሌሆነ በስተቀር በዚህ ዯንብ ጥቅም ሊይ
የዋለ ቃሊትና ሀረጎች በአዋጁ የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ፡፡

ክፍሌ ሁሇት
የታክስ ሕጎችን ስሇማስተዲዯር
ሚስጥራዊ መረጃ ስሇመስጠት
የአዋጁ አንቀጽ 8(2) እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇስሌጣኑ ሰነዴ ወይም መረጃ ሉሰጥ
የሚችሇው ሰነዴ ወይም መረጃ የሚጠይቅ ሰው ጥያቄውን በጽሑፍ ሇዋና ዲይሬክተሩ
ወይም እሱን ሇሚወክሇው ሰው ሲያቀርብ እና ዋና ዲይሬክተሩ ወይም እሱን
የሚወክሇው ሰው የተጠየቀው ሰነዴ ወይም መረጃ እንዱሰጥ ሲፈቅዴ ብቻ ነው፡፡
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ክፍሌ ሶስት
ምዝገባ
4.

የማንነት የሰነዴ ማስረጃ
1.

2.

ማንኛውም ግሇሰብ ከሚያቀርበው የምዝገባ ማመሌከቻ ጋር ከሚከተለት አንደን
የማንነት የሰነዴ ማስረጃዎች አብሮ ማቅረብ አሇበት፤
የአመሌካቹን የግሌ መረጃ የያዘ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ወይም የላሊ ሀገር
ፓስፖርት ገጽ የተረጋገጠ ቅጂ፣

ሇ/

የአመሌካቹን የግሌ መረጃ የያዘ ወቅታዊ የኢትዮጵያ የመንጃ ፈቃዴ ገጽ
የተረጋገጠ ቅጂ፣

ሐ/

የአመሌካቹን የግሌ መረጃ የያዘ ፎቶግራፍ የተሇጠፈበት ወቅታዊ የላሊ
ሀገር የመንጃ ፈቃዴ ገጽ የተረጋጠ ቅጂ፣

መ/

የአመሌካቹ የተረጋገጠ የሌዯት የምስክር ወረቀት ቅጂ፣ ወይም

የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ቢኖርም ባሇስሌጣኑ አስፈሊጊ መስል የሚታየውን
ላሊ ማንኛውም ማስረጃ እንዱያቀርብሇት አመሌካቹን ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡

3.

5.

ሀ/

በኩባንያ የሚቀርብ የምዝገባ ማመሌከቻ ኩባንያው የተቋቋመበትን
የተመዘገበበትን የምስክር ወረቀት ከማመሌከቻው ጋር ማቅረብ አሇበት፡፡

ወይም

4.

በሽርክና ማህበር የሚቀርብ የምዝገባ ማመሌከቻ ከሽርክና ማህበሩ የምዝገባ ሰነዴ
ጋር መቅረብ አሇበት፡፡

5.

በላሊ ማንኛውም ዴርጅት የሚቀርብ የምዝገባ ማመሌከቻ ከዴርጅቱ የምዝገባ
የምስክር ወረቀት ወይም ላሊ ማንኛውም የመመስረቻ ወይም ማቋቋሚያ ሰነዴ
ጋር መቅረብ አሇበት፡፡

የማንነት አካሊዊ መረጃ
1.

ሇግሇሰብ ምዝገባ ዓሊማ ባሇሥሌጣኑ፡ሀ/

የግሇሰቡን ትክክሇኛ ማንነት ሇማረጋገጥ፣ወይም

ሇ/

የማንነት ስርቆትን ወይም ማጭበርበርን ሇመከሊከሌ፣

አመሌካቹን ግሇሰብ የማንነት አካሊዊ መረጃ እንዱያቀርብ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡
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2.

ሇዚህ አንቀጽ ዓሊማ ከግሇሰብ ጋር በተገናኘ “የማንነት አካሊዊ መረጃ” ማሇት
የግሇሰቡን ማንነት ሇማረጋገጥ ጥቅም ሊይ የሚውሌ የግሇሰብ ማንነት መሇያ
አካሊዊ መረጃ ሲሆን የሚከተለትን ይጨምራሌ፤
ሀ/

የፊት ገጽታ መሇያ፣

ሇ/

የጣት አሻራ መሇያ፣

ሐ/
መ/

የዴምጽ መሇያ፣
የዓይን ክፍልች(ምጣኔ ብርሃን ወይም መቅረፀ ምስሌ) መሇያ፣
ክፍሌ አራት
የታክስ እንዯራሴዎች

6.

ነዋሪ ያሌሆነ ሰው የታክስ እንዯራሴ
1.

ሇአዋጁ ዓሊማ በኢትዮጵያ ነዋሪ ያሌሆነ ሰው በፌዳራሌ የገቢ ግብር አዋጅ
አንቀጽ 4(4) መሠረት በቋሚነት እንዯሚሰራ ዴርጅት በሚቆጠር ‘ወኪሌ’ ተብል
በሚጠራ ሰው አማካኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚያከናውነው የንግዴ ሥራ
ወኪለ ነዋሪ ያሌሆነው ሰው የታክስ እንዯራሴ ተዯርጎ ይቆጠራሌ፡፡

2.

በንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት እንዯታክስ እንዯራሴ የሚቆጠር ነዋሪ ያሌሆነ ሰው
ወኪሌ በአዋጁ አንቀጽ 2(40) መሠረት ነዋሪ ያሌሆነ ሰው የታክስ እንዯራሴ
ከሆነ ላሊ ማንኛውም ሰው ተጨማሪ የታክስ እንዯራሴ ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡
ክፍሌ አምስት
የከባዴ ችግር ሁኔታዎች

7.

የታክስ ምህረት ገዯብ
ሚኒስትሩ በአዋጁ አንቀጽ 51 መሠረት የሚሰጠው የታክስ እና የዘገየ ክፍያ ወሇዴ
ምህረት የገንዘብ ጣሪያ 10,000,000( አስር ሚሉዮን) ብር ነው፡፡
ክፍሌ ስዴስት
ቅጾችና ማስታወቂያዎች እና የታክስ ክፍያ

8.

የሰነድች አቀራረብ እና የታክስ አከፋፈሌ ሥርዓት
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በአዋጁ ወይም በዚህ ዯንብ በላሊ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር ማንኛውም ሰው ታክስ
ማስታወቂው ወይም ላሊ ሰነዴ በሚከተሇው አኳሃን ሇባሇሥሌጣኑ ማቅረብ እና
ታክስ መክፈሌ አሇበት፡፡
ሀ/

ሇ/

9.

የአዋጁ አንቀጽ 82(2) ተፈጻሚ በሚሆንበት ሁኔታ በኤላክትሮኒክ ዘዳ
በማስተሊሇፍ ወይም በአንቀጹ መሠረት ባሇሥሌጣኑ የሚሰጠውን መመሪያ
በመከተሌ ክፍያ መፈጸም፣ ወይም
በላሊ ማንኛውም ሁኔታ በአካሌ በማቅረብ ወይም በፖስታ ሇባሇሥሌጣኑ
በመሊክ.

የሰነድች ማቅረቢያ እና የታክስ መክፈያ ቦታ
1.
አንቀጽ 8(ሇ) በኢትዮጵያ ውስጥ ከአንዴ በሊይ የንግዴ ሥራ ሇሚያካሂዴ
ወይም ቅርንጫፍ ሊሇው በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነ ሰው ተፈጻሚ በሚሆንበት
ሁኔታ በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነው ሰው ዋና የሥራ ቦታው በሚገኝበት ክሌሌ
ሰነድችን ማቅረብ እና ታክስ መክፈሌ አሇበት፡፡
2.
አንቀጽ 8(ሇ) በኢትዮጵያ ውስጥ በቋሚነት በሚሰራ ዴርጅት የንግዴ ሥራ
የሚያካሂዴ በኢትዮጵያ ነዋሪ ያሌሆነ ሰው ተፈጻሚ በሚሆንበት ሁኔታ
በኢትዮጵያ ነዋሪ ያሌሆነው ሰው በቋሚነት በሚሠራ ዴርጅቱ ዋና ሥራውን
የሚያካሂዴበት ቦታ በሚገኝበት ክሌሌ ሰነድችን ማቅረብ እና ታክስ መክፈሌ
አለበት፡፡
3.

ለዚህ አንቀጽ አፈጻጸም “ክልል” የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን
ይጨምራል፡፡
ክፍሌ ሰባት
የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን
ምዕራፍ አንዴ
ኮሚሽኑ በስሚ ሂዯት ያሇው ሥሌጣን

10.

የኮሚሽኑ ሥሌጣን
1.
ኮሚሽኑ፣
ሀ/
ሇ/
ሐ/

ማስረጃ በቃሇ መሃሊ ወይም በማረጋገጫ መቀበሌ፣
አንቀጽ 11(2) እንዯተጠበቀ ሆኖ ስሇስሚ ሂዯቱ ማስታወቂያ በአግባቡ
ዯርሶት ያሌቀረበ ወገን በላሇበት የስሚ ሂዯቱን መቀጠሌ፣ ወይም
የስሚ ሂዯቱን በቀጠሮ ማስተሊሇፍ፣
4
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ይችሊሌ፡፡
2.
3.

የኮሚሽኑ ፕሬዚዯንት ማንኛውም ሰው በኮሚሽኑ የስሚ ሂዯት ቀርቦ ማስረጃ
እንዱሰጥ መጥሪያ ሉያስተሊሌፍ ይችሊሌ፡፡
በኮሚሽኑ የስሚ ሂዯት እንዯምስክር ቀርቦ ማስረጃ እንዱሰጥ መጥሪያ
የዯረሰው ሰው የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍርዴ ቤት የሚጠራቸው ምስክሮች
የሚከፈሊቸውን ያህሌ የውል አበሌ የመከፈሌ መብት ያሇው ሆኖ በኮሚሽኑ
መመሪያ መሠረት ክፍያው ይፈጸማሌ፡፡
ምዕራፍ ሁሇት
የኮሚሽኑ ውሳኔ

11.

12.

የይግባኝ ማመሌከቻ ስሇማቋረጥ፣ስሇመዝጋት ወይም እንዯገና ስሇማየት
1.

ማንኛውም ይግባኝ ባይ ሇኮሚሽኑ ያቀረበውን ይግባኝ በማናቸውም ጊዜ
ሇኮሚሽኑ ሬጅስትራር የጽሑፍ ማስታወቂያ በማቅረብ ማቋረጥ ወይም
መተው የሚችሌ ሲሆን፣ ኮሚሽኑም ይህ በሚሆንበት ጊዜ ይግባኙን ይዘጋሌ፡፡

2.

የይግባኝ ማመሌከቻ ያቀረበ ማንኛውም ሰው በኮሚሸኑ የስሚ ሂዯት በአካሌ
ወይም በወኪለ አማካኝነት ሳይቀረብ የቀረ እንዯሆነ ኮሚሽኑ ይግባኙን
መዝጋት ይችሊሌ፡፡

3.

የይግባኝ ማመሌከቻ ያቀረበ ማንኛውም ሰው
በኮሚሽኑ ፊት ቀርቦ
በተዯጋጋሚ
ይግባኙን ያሌተከታተሇ እንዯሆነ ወይም ከይግባኙ ጋር በተገናኘ
ኮሚሽኑ የሚሰጠው ትዕዛዝ ያሌፈጸመ እንዯሆነ፣ ፕሬዝዲንቱ ስሇኮሚሽኑ ሆኖ
ይግባኙን መዝጋት ይችሊሌ፡፡

4.

ኮሚሽኑ በንዑስ አንቀጽ (2) ወይም (3) መሠረት ይግባኝ የዘጋ
እንዯሆነ፣ይግባኝ ባዩ የይግባኙ መዘጋት ማስታወቂያ በዯረሰው በ30(ሰሊሳ)
ቀናት ውስጥ ይግባኙ እንዯገና እንዱታይሇት ሇኮሚሽኑ ማመሌከት ይችሊሌ፡፡

5.

በንዑስ አንቀጽ (4) መሠረት ማመሌከቻ የቀረበ እንዯሆነ፣ በፕሬዚዯንቱ
የሚሰጥ ማንኛውም ትዕዛዝ እንዯተጠበቀ ሆኖ ኮሚሽኑ ይግባኙን እንዯገና
ሉያይ ይችሊሌ፡፡

በተከራካሪ ወገኖች መካከሌ ስሇሚዯረግ ስምምነት
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1.

2.

3.

13.

ይህ አንቀጽ ተፈጻሚ የሚሆነው በይግባኙ ስሚ ማንኛውም ዯረጃ ከይግባኙ
ወይም ከይግባኙ ከፊሌ ጉዲይ ጋር በተገናኘ ኮሚሽኑ ስሇሚሰጠው ውሳኔ
ሁኔታዎች ተከራካሪ ወገኖች በጽሑፍ ሲስማሙ ነው፡፡
ንዑስ አንቀጽ (1) ተፈጻሚ ከሆነ እና ስምምነት የተዯረሰው ኮሚሽኑ ከሚሰጠው
ውሳኔ ሁኔታዎች ጋር በተገናኘ እንዯሆነ፣ ኮሚሽኑ በሁኔታዎቹ መሠረት
ውሳኔ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡
ንዑስ አንቀጽ (1) ተፈጻሚ ከሆነ እና ስምምነት የተዯረሰው በይግባኙ ከፊሌ
ጉዲዮች ሊይ እንዯሆነ፣ ኮሚሽኑ በይግባኙ ሊይ በሚሰጠው ውሳኔ የስምምነቱን
ሁኔታዎች ተፈጻሚ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡

ሇባሇስሌጣኑ ስሇሚመሇስ ውሳኔ
1.

ኮሚሽኑ በአዋጁ አንቀጽ 91 መሠረት ይግባኝ የተጠየቀበትን ውሳኔ/ይግባኝ
ሉቀርብበት የሚችሌ ውሳኔ እንዯገና እንዱመሇከተው ሇባሇሥሌጣኑ ሲመሌስ፣
ባሇሥሌጣኑ ኮሚሽኑ የሰጠውን ትዕዛዝ ከግምት በማስገባት፣
ሀ/

ይግባኝ የሚቀርብበትን ውሳኔ ማጽናት፣

ሇ/

ይግባኝ የሚቀርብበትን ውሳኔ ማሻሻሌ፣ ወይም

ሐ/

የአዋጁ አንቀጽ 91(6) ተፈጻሚ ሲሆን የታክስ ስላቱን ከፍ ማዴረግን
ጨምሮ ይግባኝ የሚባሌበትን ውሳኔ በመተው አዱስ ውሳኔ መስጠት፣

ይችሊሌ፡፡
2.

14.

ባሇሥሌጣኑ በንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ይግባኝ የሚቀርብበትን ውሳኔ
ሲያሻሽሌ ወይም ሲተው፣የተሻሻሇው ወይም የተሰጠው አዱስ ውሳኔ በኮሚሽኑ
በይግባኝ እየታየ እንዲሇ ይግባኝ የሚቀርብበት ውሳኔ የሚቆጠር ሲሆን፣ይግባኝ
ባዩ ባቀረበው ይግባኝ ሉቀጥሌ ወይም ይግባኙን ሉያነሳ ይችሊሌ፡፡

ውሳኔ ስሇማረም
1.

ኮሚሽኑ የሰጠው ውሳኔ ወይም ውሳኔው የተመሠረተበት የምክንያት መግሇጫ
ይዘት ስህተት እንዲሇበት የተረዲ እንዯሆነ፣ የውሳኔውን ወይም ውሳኔው
የተመሠረተበትን የምክንያት መግሇጫ ይዘት ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡

2.

በንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሻሻሇው ይዘት በኮሚሽኑ እንዯተሰጠ ውሳኔ
ይቆጠራሌ፡፡

3.

የውሳኔ ወይም ውሳኔ የተመሠረተበት የምክንያት መግሇጫ ይዘት ስህተት፣
ሀ/

የህትመት ወይም የአጻጻፍ ስህተትን፣ ወይም
6
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ሇ/

በውሳኔ እና ውሳኔው በተመሠረተበት የምክንያት መግሇጫ መካከሌ
የሚታይ ማንኛውንም አሇመጣጣም፣

ይጨምራሌ፡፡
ምዕራፍ ሦስት
የኮሚሽኑ አስተዲዯር
15.

ስሚ የሚካሄዴበት ቦታ
የኮሚሽኑ የክርክር ስሚዎች የኮሚሽኑ ፕሬዚዯንት በሚወስነው ቦታ ይካሄዲለ፡፡

16.

ወጪዎች
ወጪን በሚመሇከት ኮሚሽኑ ተገቢ እና ምክንያታዊ መስል የሚታየውን ትዕዛዝ
ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡

17.

ሰነድችን ሇኮሚሽኑ ስሇማቅረብ
ሇኮሚሽኑ ሉቀርብ የሚገባ ማንኛውም ሰነዴ በኮሚሽኑ ሬጅስትራር በኩሌ መቅረብ
አሇበት፡፡

18.

ሰነድች የሚሰጡበት አዴራሻ
ይግባኝ ባይ ከይግባኙ ጋር በተያያዘ ሇሚሰጠው ማንኛውም ሰነዴ አዴራሻውን
በጽሑፍ ማስታወቂያ ሇሬጅስትራሩ መስጠት አሇበት፡፡
ክፍሌ ስምንት
ሇታክስ ወኪልች ፈቃዴ ስሇመስጠት

19.

የታክስ ወኪሌነት አገሌግልት ሇመስጠት ብቁ እና ተስማሚ ስሇመሆን
1.

ንዑስ አንቀጽ (2) እና (3) እንዯተጠበቁ ሆነው ማንኛውም ግሇሰብ
የሚከተለትን መስፈርቶች ካሟሊ የታክስ ወኪሌነት አገሌግልት ሇመስጠት
ብቁ እና ተስማሚ እንዯሆነ ሰው ይቆጠራሌ፡፡
ሀ/

በታክስ፣በሂሣብ አያያዝ፣ በንግዴ ሥራ፣በሕግ፣በኢኮኖሚክስ፣
በማኔጅመንት ወይም በላሊ ተመሳሳይ የትምህርት ዓይነት
ከዩኒቨርሲቲ ወይም ተመሳሳይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የተሰጠ
የትምህርት ማስረጃ ያሇው እንዯሆነ፣ እና
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ሇ/

በኢትዮጵያ ውስጥ ባሇፉት አምስት ዓመታት፣
(1)
(2)

ፈቃዴ በተሰጠው የታክስ ወኪሌ ክትትሌ ሥር በመሆን
የታክስ ወኪሌነት አገሌግልት በመስጠት፣ ወይም
እንዯታክስ ሠራተኛ በማገሌገሌ፣

የሁሇት ዓመት የሙለ ጊዜ የሥራ ሌምዴ ያሇው እንዯሆነ፡፡
2.

3.

አንዴ ግሇሰብ በንዑስ አንቀጽ (1)(ሇ)(1) ከተመሇከተው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ
የሥራ ሌምዴ በላሊ ሀገር ያገኘ እንዯሆነ ባሇሥሌጣኑ ግሇሰቡ የንዑስ አንቀጽ
(1)(ሇ)(1) መስፈርትን እንዲሟሊ አዴርጎ ሉወስዯው ይችሊሌ፡፡
የሚከተለት ግሇሰቦች የታክስ ወኪሌነት አገሌግልት ሇመስጠት ብቁ እና
ተስማሚ እንዯሆኑ ተዯርገው አይቆጠሩም፡፡
ሀ/

ዕዲውን መክፈሌ ያሌቻሇ የከሰረ ግሌሰብ፣

ሇ/

በስነምግባር ጉዴሇት በሙያ ማህበር ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ግሇሰብ፣

ሐ/

ከእምነት ማጉዯሌ ጋር በተገናኘ ወንጀሌ ጥፋተኛ መሆኑ የተረጋገጠ
ግሇሰብ፣

መ/

በተሻረው አዋጅ ጭምር የታክስ ግዳታውን ያሇመወጣት ሪከርዴ
ያሇበት ግሇሰብ፣
ክፍሌ ዘጠኝ
መሸጋገሪያ

20.

የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች
1.

በተሻረው አዋጅ መሠረት ሇተቋቋመው
“የቀዴሞ ኮሚሽን” ተብል
ሇሚጠራው የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን የተሾሙ አባሊት አገሌግልት በአዋጁ
መሠረት “አዱሱ ኮሚሽን” ተብል የሚጠራው የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን
ተቋቁሞ ሥራውን ሲጀምር ይቋረጣሌ፡፡

2.

ንዑስ አንቀጽ (1) የሚመሇከተው ሰው በአዋጁ አንቀጽ 87 መሠረት ሇአዱሱ
ኮሚሽን አባሌነት ሇመታጨት ብቁ ይሆናሌ፡፡

3.

በአዋጁ አንቀጽ 87(3)(ሇ) “የታክስ ሕግ” በሚሌ የተጠቀሰው የተሻረውን
አዋጅ ይጨምራሌ፡፡
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4.

ሇቀዴሞው ኮሚሽን የቀረበ ይግባኝ ኮሚሽኑ ሥራውን ከማቆሙ በፊት ውሳኔ
ያሊገኘ እንዯሆነ፣ የአዱሱ ኮሚሽን ፕሬዚዯንት የሚሰጠው ማንኛውም ትዕዛዝ
እንዯተጠበቀ ሆኖ ይግባኙ በአዱሱ ኮሚሽን ውሳኔ ይሰጥበታሌ፡፡

ክፍሌ አስር
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
21.

መመሪያዎች
ሚኒስትሩ ሇዚህ ዯንብ አፈጻጸም አስፈሊጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡

22.

ዯንቡ የሚጸናበት ቀን
ይህ ዯንብ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡
አዱስ አበባ…………..ቀን 2009 ዓ.ም
ኃይሇማሪያም ዯሳሇኝ
የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ
ጠቅሊይ ሚኒስትር
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