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መመሪያ ቁጥር 220/2013 
 

በጅቡቲ ወዯብ ሊይ የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ወዯ ኢትዮጵያ የ ተሊኩ 
 ዕቃዎች ወዯ ሀገ ር  ውስጥ ገ ብተው በአስመጪዎቻቸው ጥቅም ሊይ የ ሚውለበትን  ወይም 

የ ሚወገ ደበትን  አኳኋን ሇመወሰን 
 የ ወጣ መመሪያ  

 

እ.ኤ.አ. በኤፕሪሌ 2002 በኢትዮጵያ እና በጅቡቲ መንግስታት መካከሌ የ ተዯረገ ውን የ ወዯብ አጠቃቀም 

ስምምነ ት መሠረት በማዴረግ በጅቡቲ ወዯብ ሊይ የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ወዯ ኢትዮጵያ የ ተሊኩ ዕቃዎች 

በጅቡቲ ወዯብ ባሇስሌጣን መወረሳቸው ቀርቶ ወዯ ሀገ ር ውስጥ ገ ብተው ጥቅም ሊይ እንዱውለ እ.ኤ.አ. 

ኤፕሪሌ 21 ቀን 2010 በኢትዮጵያ የ ማሪታይም ጉዲይ ባሇስሌጣን እና በጅቡቲ ወዯብ ባሇስሌጣን መካከሌ 

ስምምነ ት የ ተዯረሰ በመሆኑ፣  

በዚህም መሠረት በውርስ ዕቃነ ት ተመዝግበው ወዯ ሀገ ር ውስጥ የ ገ ቡና በዯረቅ ወዯብ ተከማችተው የ ሚገ ኙ 

ዕቃዎች ሇአስመጪዎቹ ስሇሚተሊሇፉበት ወይም በሽያጭ ስሇሚወገ ደበት ሁኔታ የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ሚኒስቴር ጥር 2 ቀን 2003 ዓ.ም በቁጥር ክሂመ27/7/10 በተጻፈ ዯብዲቤ ያስተሊሇፈው መመሪያ 

በጅቡቲ ወዯብ ሊይ የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ወዯ ኢትዮጵያ የ ተሊኩ ዕቃዎች ወዯ ሀገ ር ውስጥ ገ ብተው 

በአስመጪዎቻቸው ጥቅም ሊይ እንዯውለ ወይም እንዱወገ ደ በማዴረግ ሂዯት የ ሚመሇከታቸውን የ መንግስት 

አካሊት ኃሊፊነ ት በዝርዝር የ ሚወስን ባሇመሆኑ ይህንን የ ሚወስን የ ተሟሊ መመሪያ ማውጣት አስፈሊጊ 

ስሇሆነ ፣  ይህ መመሪያ ወጥቷሌ፡ ፡  

1.  አጭር ርዕስ 
 

 ይህ መመሪያ "በጅቡቲ ወዯብ ሊይ የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ወዯ ኢትዮጵያ የ ተሊኩ ዕቃዎች ወዯ 

ሀገ ር ውስጥ ገ ብተው በአስመጪዎቻቸው ጥቅም ሊይ የ ሚውለበትን ወይም የ ሚወገ ደበትን አኳኋን 

ሇመወሰን የ ወጣ መመሪያ" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  
 

2.  ትርጓሜ 
  

የ ቃለ አገ ባብ ላሊ ትርጉም የ ሚያሰጠው ካሌሆነ  በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ ያለ ቃሊትና 

ሃረጎ ች በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 የ ተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ፣  
  

 

2.1  "የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎች" ማሇት ማናቸውም መዴረሻቸው ኢትዮጵያ የ ሆነ  ዕቃዎች 

ሆነ ው መዯበኛ ጭነ ት ከሆነ  ሇአንዴ መቶ ሰማንያ ቀናት እንዱሁም ሇሚበሊሹ ዕቃዎች ሲሆን 

ሇሠሊሳ ቀናት በጅቡቲ ወዯብ የ ቆዩ ዕቃዎች ናቸው፡ ፡  

 
 

2.2 "ማስወገ ዴ" ማሇት በዚህ መመሪያ በተፈቀዯው የ ጊዜ ገ ዯብ ውስጥ አስመጪዎቻቸው 

ያሌተረከቧቸውን የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎች በሽያጭ ወይም የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ሚኒስቴር በሚፈቅዯው ላሊ ዘዳ ከእጅ ማውጣት ነ ው፡ ፡  
 

3.  የ ቆይታ ጊዜያቸው ስሊሇፈ ዕቃዎች መረጃ መሰብሰብ 
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3.1  የ ኢትዮጵያ የ ባሕር ትራንስፖርት እና ልጂስቲክስ አገ ሌግልት ዴርጅት የ ጅቡቲ ቅርንጫፍ 

የ ኢትዮጵያ የ ማሪታይም ጉዲይ ባሇስሌጣንን በመወከሌ የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎችን 

መረጃ ከጅቡቲ ወዯብ ባሇስሌጣን ይሰበስባሌ፡ ፡  
 

3.2  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የ ሚሰበስበው መረጃ የ ኢትዮጵያ ገ ቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን በበኩለ ከሚይዘው በወዯብ ሊይ የ ሚገ ኙና የ ገ ቢ ዕቃዎች መረጃ ጋር 

ይመሳከራሌ፡ ፡  
 

4.  የ ኢትዮጵያ የ ባሕር ትራንስፖርት እና ልጂስቲክስ አገ ሌግልት ዴርጅት ተግባርና 

ኃሊፊነ ት 

 
 

4.1  በየ ወቅቱ በጅቡቲ የ ተከማቹ ገ ቢ ዕቃዎችን መጠንና የ ቆይታ ጊዜ መረጃ ያጠናቅራሌ፡ ፡  

 

4.2  በዴርጅቱ የ ጅቡቲ ቅርንጫፍ አማካይነ ት በጅቡቲ ወዯብ መሟሊት ያሇባቸውን የ ጉምሩክና 

የ ወዯብ ፎርማሉቲዎች ካሟሊ በኋሊ ተገ ቢውን ወጪ ከፍል የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎችን 

ከጅቡቲ ወዯብ ባሇስሌጣን ይረከባሌ፡ ፡  

 

4.3  የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎችን የ ሚመሇከት የ ማኒፊስት መረጃ የ የ ዘ ዝርዝር በማዘጋጀት 

ከትራንዚት ዱክሇራሲዮን ጋር ሇጅቡቲ ጉምሩክ በማቅረብ የ ትራንዚት ፈቃዴ ይጠይቃሌ፡ ፡  

 

4.4  የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎችን የ ወዯብ አገ ሌግልት ክፍያ በመፈጸም እና ላልች 

ፎርማሉቲዎች በማሟሊት ከጅቡቲ ወዯብ ተጓጉዘው ወዯ ሀገ ር ውስጥ እንዱገ ቡ ያዯርጋሌ፡ ፡  

 

4.5  አስገ ዲጅ ምክንያት ከላሇ በስተቀር የ ኮንቴነ ር ዕቃዎች በኮንቴነ ር እንዯተጫኑ በጉምሩክ 

ሲሌ ታሽገ ው ወዯ ሀገ ር ውስጥ እንዱጓጓዙ ያዯርጋሌ፡ ፡  

 

 

 

4.6  የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎች በዚህ መመሪያ መሠረት ሇአስመጪዎቹ እስከሚተሊሇፉ ወይም 

እስከሚወገ ደበት ጊዜ ዴረስ በዯረቅ ወዯቦች ወይም በላሊ አመቺ የ ማከማቻ ሥፍራዎች በራሱ 

ኃሊፊነ ትና ወጪ ያቆያሌ፡ ፡  
 
 

4.7  የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎች ከጅቡቲ ወዯብ ተጓጉዘው በኢትዮጵያ የ ጉምሩክ 

 ክሌሌ ወዯሚገ ኙ ዯረቅ ወዯቦች ወይም ላልች አመቺ የ ማከማቻ ሥፍራዎች ከዯረሱበት ቀን 

ጀምሮ በሚቆጠር የ አንዴ ወር ጊዜ ውስጥ አስመጪዎች በዕቃዎቹ ሊይ ሉከፈሌ የ ሚገ ባውን 

ቀረጥና ታክስ፣  የ ወዯብ አገ ሌግልት ክፍያ እንዱሁም ዕቃውን ከጅቡቲ ወዯብ ሇማጓጓዝ እና 

በዯረቅ ወዯቦች ወይም በላልች አመቺ የ ማከማቻ ሥፍራዎች እንዱቆዩ ሇማዴረግ የ ወጣውን 

ማንኛውንም ወጪ ከፍሇው ዕቃዎቹን እንዱረከቡ ያዯርጋሌ፡ ፡  
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4.8  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 በተመሇከተው የ ጊዜ ገ ዯብ ውስጥ አስመጪዎቻቸው 

ሉረከቧቸው ያሌቻለ በዯረቅ ወዯቦች ወይም በላልች አመቺ ሥፍራዎች ተከማችተው የ ሚገ ኙ 

ዕቃዎች እንዯተተወ ዕቃዎች ተቆጥረው በሐራጅ በመሸጥ ሇወዯብ አገ ሌግልት፣  ሇማጓጓዣ እና 

በሀገ ር ውስጥ የ ዯረቅ ወዯቦች ወይም ላልች ሥፍራዎች ሇማከማቸት ያወጣውን ወጪ በመቀነ ስ 

ቀሪውን ገ ንዘብ ሇመንግስት ግምጃ ቤት ገ ቢ ያዯርጋሌ፡ ፡  
 
 

4.9  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 8 የ ተመሇከተው የ ሽያጭ ዘዳ ቢኖርም በዕቃው ባህሪ የ ተነ ሳ 

ወይም በላልች ምክንያቶች ዕቃውን ከሐራጅ በተሇየ  ዘዳ በሽያጭ ወይም በላሊ ሁኔታ 

ማስወገ ዴ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ የ ውሳኔ ሃሳብ ሇገ ንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር 

በማቅረብ ሲፈቀዴ በውሳኔው መሠረት ያስፈጽማሌ፡ ፡  
 
 

4.10  ያገ ሌግልት ጊዜያቸው ያሇፈ ወይም የ ተበሊሹ ዕቃዎች በመሆናቸው ወይም በላሊ 

አስገ ዲጅ ምክንያት ወዯ ሀገ ር መግባት የ ላሇባቸው ዕቃዎች ወዯ ሀገ ር ሳይገ ቡ ጅቡቲ 

ወዯብ ሊይ ስሇሚወገ ደበት ሁኔታ የ ማሪታይም ጉዲይ ባሇስሌጣን ከጅቡቲ ወዯብ ባሇስሌጣን 

ጋር በሚያዯርገ ው ስምምነ ት መሠረት እንዱወገ ደ ያዯርጋሌ፡ ፡  

4.11 በዚህ መመሪያ መሠረት የ ዕቃዎችን አወጋገ ዴ ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇገ ንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት 

ሚኒስቴር እና ሇማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን  በየ ሦስት ወሩ እና የ ተጠቃሇሇ ዓመታዊ 

ሪፖርት ያቀርባሌ፡ ፡  

 

 

 

 

 

 

4.12 በዚህ መመሪያ አፈፃ ፀም ሂዯት ሇሚያጋጥሙ ችግሮች የ መፍትሔ ሃሣብ ሇገ ንዘብና ኢኮኖሚ 

ሌማት ሚኒስቴር እና ሇማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን ያቀርባሌ፡ ፡   

 

5. የ ገ ቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ተግባርና ኃሊፊነ ት 
 

5.1 በወዯብ ሊይ ስሇሚገ ኙ ዕቃዎች እና ወዯ ሀገ ር ውስጥ ስሇገ ቡ ዕቃዎች የ ማኒፌስት መረጃ 

በየ ወሩ ሇኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርት እና ልጀስቲክስ አገ ሇግልት ዴርጅት ይሰጣሌ፡ ፡ ፡ ፡  
 

5.2. የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ ሳይከፈሌባቸው ከጅቡቲ ወዯብ ወዯ ሀገ ር 

ውስጥ እንዱገ ቡ የ ትራንዚት ፈቃዴ ይሰጣሌ፡ ፡   
 

5.3. የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇ ዕቃዎች በሽያጭ እንዱወገ ደ የ ሚዯረግ ከሆነ  የ ሽያጩን አፈፃ ፀም 

የ ሚከታተሌ ተወካይ ይሰይማሌ፡ ፡  
 

6. የ ማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን ተግባርና ኃሊፊነ ት 
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6.1 የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎችን በተመሇከተ ከጅቡቲ ወዯብ ባሇስሌጣን ጋር የ ሚዯረጉ 

ዴርዴሮችን እና ስምምነ ቶችን ይመራሌ፣  የ ተዯረጉ ማሻሻያዎች ሲኖሩ ሇገ ንዘብና ኢኮኖሚ 

ሌማት ሚኒስቴር እና ሇላልች የ ሚመሇከታቸው አካሊት ያሳውቃሌ፡ ፡  

 

6.2 ከኢትዮጵያ የ ባሕር ትራንስፖርት እና ልጂስቲክስ አገ ሌግልት ዴርጅት በሚቀርብሇት ሪፖርት 

መሠረት የ ዚህን መመሪያ አፈፃ ፀም ይከታተሊሌ፣  ውሳኔ በሚያስፈሌጋቸው ጉዲዮች ሊይ 

ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር ይመካከራሌ፡ ፡  
 

7. የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ተግባርና ኃሊፊነ ት 

 

7.1 አስፈሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ የ ቆይታ ጊዜያቸው ያሇፈ ዕቃዎች ከሐራጅ ሽያጭ በተሇየ  ዘዳ 

እንዱወገ ደ ከኢትዮጵያ የ ባሕር ትራንስፖርት እና ልጂስቲክስ አገ ሌግልት ዴርጅት 

በሚቀርብሇት ሃሣብ ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፡ ፡   

 

7.2 ከዚህ መመሪያ አፈፃ ፀም ጋር በተያያዘ ውሳኔ በሚፈሌጉ ጉዲዮች ሊይ ከማሪታይም ጉዲይ 

ባሇሥሌጣን እና ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ላልች አካሊት ጋር በመመካከር ውሳኔ ይሰጣሌ፡ ፡  

 

9. mm¶ÃW y¸iÂbT g!z@ 
 

YH mm¶Ã k      qN 2004 ›.M jMé yiÂ YçÂLÝÝ 
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