I.መግቢያ
በክልሊችን ልማትን መልካም አስተዲዯርን በማስፈን ግልጽና ተጠያቂነትን ሉያመጣ
የሚችል

የአሰራር

ሂዯትና

ሥርዓት

በመዘርጋት

ችግሮችን ሇመቅረፍ ጥረት እየተዯረገ ይገኛል፡፡

የክልለን

ኢኮኖሚያዊና

ማህበራዊ

በዚህም መሰረት የክልለን ልማታዊና

ኢኮኖሚያዊ ዕቅድችን የሚያስፈጽሙ ሴክተሮች ተቋቁመው የዕዴገትና ትራንፎርሜሽን
ዕቅዴ ሇማሳከትና ፈጣን ልማትን ሇማራጋገጥ በመረባረብ ሊይ ይገኛለ፡፡
በክልሊችን ከተቋቋሙት ቢሮዎች ውስጥ አንደ የንግዴ ኢንደስትሪና ከተማ ልማት
ሴክተር ሲሆን ከተልዕኮውም አንደ የንግደን ዘርፍ ማስፋፋትና ህጋዊነትን ማስፈን ነው፡፡
ሆኖም ግን በአሁኑ ወቅት ያሇው ነባራዊ ሁኔታ እንዯሚያመሇክተው የንግደ ዘርፍ እጅግ
ኋሊ ቀር የሆነ እና ውስብስብ ችግሮች የሚስተዋልበት ከመሆኑም በሊይ የተሇያዩ ሕገወጥ
ተግባራት የሚከናወንበትና ሇነጻ ውዴዴር ምቹ ያልሆነ ሆኖ ይገኛል።
ይህን ሁኔታ መሰረታዊ በሆነ መልኩ ሇመቀየር መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት
የንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ አዋጅ እንዱሁም የንግዴ አሰራርና የሸማቾቸ ጥበቃ አዋጅን
አውጥቶ ተግባራዊ በማዴረግ ሊይ እንገኛሇን። እነዚህ አዋጆቸ በመውጣታቸውና ተግባራዊ
መሆን በመጀመራቸው አበረታች ውጤቶች በመመዝገብ ሊይ ያለ ሲሆን

በንግዴ ስርዓቱ

ውስጥ የሚታየው ችግር ሇዘመናት የተከማቸና የተወሳሰበ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የህግ
ማዕቀፍ አውጥቶ በመተግበር ብቻ የሚቃሇል ሳይሆን መሰረታዊ በሆነ መልኩ የስርዓት
ሇውጥ ማምጣትን የሚጠይቅ ነው።
ይህን መሰረታዊ የሆነ ሁለ አቀፍ ሇውጥ ሇማምጣት የተሟሊ የሇውጥ ፕሮግራም መንዯፍ
በማስፍሇጉ የንግዴ ስርዓት
ፕግራሙንም

ሪፎርም ፕሮግራም ተቀርጾ በክልለ መንግስት ጸዴቋል።

ከክልለ ተጨባጭ ሁኔታ አጣጥሞ

ተግባራዊ የተዯረገው

ሇመተግበር በ2000 ዓ/ም ተጠንቶ

የስራ ሂዯት አዯረጃጀት ምቹ ሆኖ አልተገኘም፡፡ ከዚህም ባሻገር

ነባሩ የስራ ሂዯት በውስጡ በርካታ ተግባራትን አጠቃሎ የያዘ ስሇነበረ በሚፈሇገው ዯረጃ
የነበረዉንም ሥራ ውጤታማ ማዴረግ አልተቻሇም። በመሆኑም የጸዯቀዉን የንግዴ ሥርዓት
ሪፎርም ፕሮግራም በተሳሇጠ ሁኔታ በመተግበር

በንግደ ክፍሇ ኢኮኖሚ

መሰረታዊ ሇውጥ

ሇማምጣት እና ዘርፋ በሀገሪቱ ፈጣን የልማት ዕዴገት የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ማበርከት
እንዱችል ነባሩን የሥራ ሂዯት አዯረጃጀት በአዱስ መልክ መቅረጽ ግዴ ይላል፡፡
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ስሇሆነም የንግዴ ምዝገባ አፈፃፀምና የንግዴ ሥራ ፈቃዴ አሰጣጥ ስርዓት የነፃ ገበያ ኢኮኖሚን
ሇማራመዴና

ኢኮኖሚያዊ

ዕዴገትን

ሇማምጣት

በሚያስችል

መልኩ

እንዱሻሻል

ሇማዴረግ፣የሸማቾች ጥበቃና ዴጋፍ ሥራዎችን እና የንግዴ ኢንስፔክሽንና ሬጉሌሽን ሥራዎችን
በተገቢው መንገዴ ሇማከናወን በሚያስችል አዯረጃጀት በ 4 ዋና የስራ ሂዯት እንዱቀረጽ
ተዯርጓል ፡፡
የስራ ሂዯቶቹም፤
1. የንግዴ ምዝገባ፣ ፈቃዴና መረጃ አገልግሎት ዋና የሥራ ሂዯት
2. የንግዴ ኢንስፔክሽንና ሬጉሌሽን ዋና የሥራ ሂዯት
3.

የገበያ ልማትና

የግብይት አሰተዲዯር ዋና የሥራ ሂዯት

4. የሸማቾች ጥበቃና ዴጋፍ ዋና የሥራ ሂዯት
ናቸው፡፡
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2.የጥናቱ አስፈላጊነት እና ዓላማ
2.1 የጥናቱ አስፈላጊነት
በ2000 ዓ/ም መሰረታዊ የስራ ሂዯት ሇውጥ ተጠንቶ ተግባራዊ ከተዯረገበት
ዘመናዊ የንግዴ ሥርአትን በክልለ ሇመዘርጋት የተዯረገው ጥረት

ጊዜ አንስቶ

ይበል የሚሰኝ ቢሆንም

በነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ሥርዓት ሊይ በነበረው የተዛባ አመሇካከት በንግዴ ስርዓቱ ሊይ
የሚጠበቀው ውጤት ሉመጣ እንዲልቻሇ

የሚታወቅ ነው፡፡

ሇውጤቱ ያሇመምጣት

በዋናነት የንግደ ሥርዓት እንዯ ሀገር በበርካታ ችግሮች ተተብትቦ የኖረ መሆኑ ሲሆን
በክልሊችንም በተመሳሳይ ሁኔታ የንግዴ ሥርዓቱ ከፍተኛ ችግሮች ነበሩበት፡፡ ከበርካታ
ችግሮች መካከል የንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ አሰጣጥ ሁኔታዎች፣ የኢንስፔክሽንና የእርምጃ
አወሳሰዴ፣ የሸማቾች መብትና ጥቅም አሇመከበር እንዱሁም የመረጃ አያያዝና አዯረጃጀት
ዯካማ መሆን እና የመሳሰለት ስር የሰዯደ ችግሮች ናቸው፡፡እነዚህንም ችግሮች ሇመቅረፍ
የሚያስችል የንግዴ ሥርዓት

ሪፎርም የተቀረጸ ሲሆን ሇመተግበር

ነባሩ

የሥራ ሂዯት

አዯረጃጀት ምቹ ካሇመሆኑም በሊይ በውስጡ በርካታ ተግባራትን አጠቃሎ የያዘ ስሇነበረ
ይህንን የመሰረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ /BPR/

ጥናት መስራት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡

2.2 የጥናቱ ዓላማ
¾ጥናቱ ª“ ¯LT የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም ፕሮግራምን ሇመተግበር የሚያስችል ዘመናዊ
አዯረጃጀት በመፍጠር በንግደ ²`õ በከፍተኛ ዯረጃ እያዯገ የመጣውን የንግደንና ሸማቹን
ህብረተሰብ

ፍላጎት

ሇማርካት"

uT>Áe‹M SMŸ< የስራ ሂዯቱን

በአገልግሎት

አሰጣጥ

ረገዴ

ዘርፉን

}¨ÇÇ]

እንዱሆን

በአዱስ አዯረጃጃት በመቅረጽ የውሳኔ ሃሳብ ማቅረብ፡፡

3. ተልዕኮ
3.1የሴክተሩ ተልዕኮ
›=”}`ý`Ãµ‹” uTeóóƒ K²?Ô‹ ¾e^ °ÉM” uSõÖ` ¾›=”yeƒS”ƒ ›=”Æeƒ]
MTƒ” uTóÖ” IÒ© ¾”ÓÉ e`¯ƒ” uTeð” uýL” ¾T>S\ ¾Ÿ}V‹ MTƒ“
¾Ÿ}T S_ƒ ›p`xƒ” kM×ó u¡MK< MTƒ“ SM”U ›e}ÇÅ`” T[ÒÑØ ’¬::
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4.2 የተቋሙ ተልዕኮ
ህጋዊነቱ የተረጋገጠና ዘመናዊ የንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ አገልግሎት በማስፋፋት፣ፍትሃዊ
የንግዴ አሰራርና

ዘመናዊ የግብይት ስርዓት በመዘርጋት የሸማቹንና የንግደን ህብረተሰብ

ተጠቃሚ በማዴረግ በክልለ ልማትንና መልካም አስተዲዯርን ማረጋገጥ፡፡
4.ራዕይ
4.1የሴክተሩ ራዕይ
የክልለ ከተሞች ሇኑሮና ኢንቨስትመንት ምቹ ሆነው ሰፊ የስራ እዴል የሚፈጥሩ ተቋማት
ተስፋፍተው ህጋዊ ንግዴ ሰፍኖ በ2012 ዓ/ም ኢንደስትሪ የክልለ ኢኮኖሚ መሪ ሆኖ ማየት ፡፡
4.2 የተቋሙ ራዕይ
ዘመናዊ የንግዴና የግብይት አሰራር ተስፋፍቶ፤ህጋዊና ፍትሃዊ ንግዴ ሰፍኖ በ2012 ዓ/ም
የንግደ ዘርፍ ሇክልለ ኢኮኖሚ ዕዴገት ዋነኛ ምንጭ ሆኖ ማየት፡፡

5.ዓላማ
5.1 የሴክተሩ ዓላማ
በሴክተሩ ቀጣይነትና ዘሇቄታዊነት ያሇው ልማት ሇማረጋጥ የሚያስችል የአሰራር ሂዯቶችን
በመዘርጋት እንዱሁም
ስርዓቱን ቀልጣፋና

ተመጋጋቢ የሆኑ የስራ ሂዯቶችን በማጣመር የአገልግሎት አሰጣጥ

ተዯራሽ በማዴረግ የተገልጋዩን ህብረተስብ ፍላጎት ማርካት ነው፡፡

5.2 የተቋሙ ዓላማ
በተቋሙ ቀጣይነትና ዘላቂነት ያሇው ህጋዊና ፍትሃዊ ንግዴን ሇማስፈን የሚያስችለ

የአሰራር

ሂዯቶችን በመዘርጋት የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓቱን ቀልጣፋና ተዯራሽ በማዴረግ የተገልጋዩን
ህብረተስብና ባሇዴርሻ አካላትን ፍላጎት ማርካት ነው፡፡
6.በተቋሙ የሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎቶች
 በንግዴ ምዝገባ፣ ፈቃዴና መረጃ አገልግሎት ሥራዎች
የንግዴ ስም ምዝገባ
የንግዴ ምዝገባ ማዴረግና ፈቃዴ መስጠት
ንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ ዕዴሳት ማዴረግ
የንግዴ ተቋም ዋስትና መያዣ ምዝገባ
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የንግዴ ማህበራት የመመስረቻ ጽሁፍና መተዲዯርያ ዯንብ እና ቃሇ ጉባዔ
ማፅዯቅ
ከንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ ጋር ተያይዞ የሚቀርቡ ቅሬታና አቤቱታዎችን
መቀበልና ምላሽ መስጠት
በንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ

የአቅም ግንባታና ኮሚኒኬሽንና ስራዎች

ማከናወን

በንግዴ ምዝግባና ፈቃዴ አገልግሎት ጥናት ማካሄዴ
የንግዴ መረጃ አገልግሎት
የንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ ዲታ ቤዝ በማዘጋጀት መረጃ ማስገባትና ማዯራጀት
መተንትንና ማሰራጨት
የንግዴ ስም ፣ምዝገባና ፈቃዴ መረጃዎችንና የአገልግሎት አሰጣጥ ቅዴመ
ሁኔታዎችን በመረጃ መረብ መሰዯርና ሇተጠቃሚው ማቅረብ
የቅዴመ ምዝገባና ፈቃዴ የምክር አገልግሎት
 የንግዴ ኢንስፔክሽንና ሬጉላቶሪ ሥራዎች
የኢንስፔክሽን አገልግሎት

ውስጣዊ የኢንስፔክሽን አሰራር


የንግዴ ስም አገልግሎት አፈጻጸም ኢንስፔክሽን



የንግዴ ምዝገባና ዕዴሳት አገልግሎት አፈጻጸም ኢንስፔክሽን



የፈቃዴና ዕዴሳት አገልግሎት አፈጻጸም ኢንስፔክሽን



የንግዴ

ተቋም

ዋስትና

መያዣ

ምዝገባ

ስራዎች

አፈጻጸም

ኢንስፔክሽን


የንግዴ ማህበራት የመመስረቻ ጽሁፍና መተዲዯርያ ዯንብ እና ቃሇ
ጉባዔ



ከንግዴ

የማፅዯቅ ስራዎች አፈጻጸም ኢንሰፔክሽን
ምዝገባና

አቤቱታዎችን

ፈቃዴ

የመቀበልና

ጋር
ምላሽ

ተያይዞ

የሚቀርቡ

ቅሬታና

የመስጠት

ሥራዎች

አፈጻጸም

ኢንስፔክሽን


የንግዴ ስም ፣ምዝገባና ፈቃዴ መረጃዎችና የአገልግሎት አሰጣጥ
አፈጻጸም ኢንስፔክሽን
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ውጫዊ የኢንስፔክሽን አሠራር


የንግዴ

ምዝገባ ሳያዯርጉና ፈቃዴ ሳያወጡ የንግዴ ስራ ላይ በተሰማሩ

ግሇሰቦች፣ማህበራትና ተቋማት ላይ የሚዯረግ ኢንስፔክሽን


የተሰጠ የንግዴ ምዝገባ፣ፈቃዴና እዴሣት በአግባቡ ሥራ ላይ ስሇመዋለ
የሚዯረግ ኢንስፔክሸን



በፈቃዴ መስጫ መዯብ በተሰጠው የንግዴ ሥራ ፈቃዴ

መሠረት

በማይነግደት ላይ የሚዯረግ ኢንስፔክሽን


የንግዴ ፈቃዴ በግልጽ በሚታይ

ቦታ ስሇመሇጠፉና

የሚዯረግ

ኢንስፔክሽን


ምዝገባ ሲዯረግና ፈቃዴ ሲሰጥ በነጋዳው /በማህበሩ የተሰጡ
መረጃዎች ትክክሇኛነት በመስክ የማረጋገጥ ኢንስፔክሽን



የስነልክ መሳሪያዎች ተመርምረው ማራጋገጫ የተሠጠ ስሇመሆኑ
የሚዯረግ ኢንስፔክሽን



የንግዴ ኢንስፔክሽን ጥናታዊ ስራዎች



የስልጠናና የኮሚኒኬሽን ስራዎች

የሬጉላቶሪ ስራዎች
የህግ ማእቀፎች ማዘጋጀት ማስተባበርና አፈፃፀማቸውን መከታተል
የቴክኒክ ዯንቦች ማስተባበር/የፈቃዴ መስጫ መዯቦች መስፈርቶችን
የሚያወጡና የብቃት ማረጋገጫ የሚሰጡ አካላትን ማስተባበር /
የምርትና የአገልግሎት ጥራትና ዯረጃ ፍተሻ ማዴረግና ህጋዊ ማስተካከያና
እርምጃና መውሰዴ
የልኬት መሳሪያዎች ካልብሬሽንና

ፍተሻ ማዴረግ፤ ተገቢውን

ማስተካከያ

ማዴረግና እርምጃ መውሰዴ
የምርቶችና አገልግሎቶች አቅርቦት ችግሮች የመሇየትና ማስተካከያ እርምጃ
የመውሰዴ ስራዎች
የነዲጅ ማዯያዎች የምርት ጥራት፣ ስርጭትና አግልግሎት ህጋዊነት
ማረጋገጥ
የንግዴ ስራዎችና አገልግሎቶች ከአካባቢ ብክሇት የማያስከትለ መሆኑን
መከታተልና ተገቢውን ማስተካከያ እርምጃ መውሰዴ
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የንግዴ ሬጉላቶሪ ጥናታዊ ስራዎች
የስልጠናና የኮሚኒኬሽን ስራዎች
 የሸማቾች ጥበቃና ዴጋፍ ስራዎች

የትምህርት፣የስልጠናና የዴጋፍ ስራዎች
የሸማቾችን ግንዛቤ ሇማዲበርና መብቱን ሇማስከበር የሚያስችሇውን ትምህርትና
ሥልጠና መስጠት
ነጋዳዎች ሇሸማቹ በህግ የተሰጡ መብቶችን እንዱያከብሩ ና የራሳቸውን
ግዳታ መወጣት እንዱችለማሰልጠን
አዋጆችን ዯምቦችንና መመሪያዎችን ሇሸማቾች፤ሇነጋዳዎች እና ሇባሇዴረሻ
አካላት ማሰልጠን
ሇሸማቾች የህብረት ስራ ማህበራት በሸማቾች መብት ላይ ስልጠና መስጠት
የሸማቾችን ተሳትፎ የማሳዯግ ስራዎች
የሸማቹን ህብረተሰብ የመዯራዯርና ሇመብቱ የመቆም አቅም የማሳዯግ ስራዎች
የሸማቾች ህብረት ሥራ ማህበራትን አቅም የመገንባት፣ የመዯገፍና የገበያ
ትስስር የማስተሳሰር

ስራዎች

ሇሸማቾች መብት ጥበቃ ማህበር ዴጋፍ የመስጠት ስራዎች
የሸማቾች ጥበቃና ዴጋፍ ስራዎች ላይ የጥናት ስራዎችን መስራት
የኮሚኒኬሽን ስራዎች
የምክርና የህግ ዴጋፍ

ስራዎች

የሸማቹን ቅሬታዎች መቀበል የሚቻልበትን ግልጽ ስርኣት መዘርጋትና
ቅሬታውን በመቀበል ዴጋፍ ማዴረግ
ሸማቹ የዯረሰበትን በዯል ወዯ ዲኝነት አካል አቅርቦ አስተዲዯራዊና ፍትሃ
ብሄራዊ እርምጃዎች እንዱወሰዴ ምክርና ዴጋፍ መስጠት
ሸማቹ ህጋዊ መብቱን ሇማስከበር ሇፍርዴ ቤቶች አቤቱታ
ክስ ማቅረበ
ማቅረብ እንዱችል ተገቢውን የህግ ምክር ዴጋፍ ማዴረግ
ሸማቹ ሇዲኝነት አካልና ሇፍርዴ ቤቶች ያቀረባቸው አቤቱታዎችና ክስ
አፈጻጸም መከታተልና ሇሸማቹ ተገቢውን ዴጋፍ ማዴረግ

የሸማቾችን መብትና ጥቅም የማስጠበቅ ሥራዎች
ሸማቹ ስሇሚገዛው ዕቃ ወይም አገልግሎት ጥራትና አይነት በቂና ትክክሇኛ
መረጃ /መግሇጫ / ስሇማግኘቱ መከታተልና ማረጋገጥ
ሸማቹ ህብረተሰብ ከነጋዳው ሇገዛው ዕቃ የተሰጠውን ዋስትና ማግኘቱን
መከታተልና ማረጋገጥ፣
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ሸማቹ የዕቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ጥራት ወይም አማራቾጮችን
በማየት የዋጋ ዴርዯዴር በማዴረጉ ምክንያት እንዱገዛ አሇመገዯደን
መከታተልና ማረጋገጥ
በንግዴ ዕቃዎችና አገልግሎቶች ግብይት ምክንያት ሇሚዯርስበት ጉዲት
መካሱን ማረጋገጥና መከታተል
ማንኛውም ነጋዳ ስሇሚሸጣቸው
የንግዴ ዕቃዎችና ስሇሚሰጠው
አገልግሎት ዋጋ መግሇጫ ስሇመሇጠፉ መከታተልና ማረጋገጥ
በንግዴ ዕቃዎች ላይ የሚሇጠፉ መግሇጫዎች አስፈላጊውን መረጃ ያሟለና
ግልጽ መሆናቸውን መከታተልና መረጋገጥ
የምርትና የአገልግሎት ዋጋ ዝርዝር በግልጽ በሚታይ ቦታ ስሇመሇጠፉና
ስራ ላይ ስሇመዋላቸው መከታተልና ማረጋገጥ
ማንኛውም ነጋዳ ሇሸጠው ዕቃ ወይም አገልግሎት ሇሸማቹ ዯረሰኝ
የመስጠት ግዳታ መወጣቱን ቀሪ መያዙን መከታተልና ማረጋገጥ
ሸማቹ ህብረተሰብ ከንግዴ ዕቃና ከአገልግሎት ጋር በተያያዘ
የሚፈልገውን መረጃ ከነጋዳው መውሰዴ ስሇመቻለ ማረጋገጥ
ስሇንግዴ ዕቃዎችና አገልግሎቶች በማንኛውም መንገዴ የሚገሇጹና
የሚወጡ የንግዴ ማስታወቂያዎች ሀሰተኛ ወይም አሳሳች አሇመሆናቸውን
መከታተልና ማረጋገጥ
ስሇንግዴ ዕቃዎችና አገልግሎቶች በማንኛውም መንገዴ የሚገሇጹና
የሚወጡ የንግዴ ማስታወቂያዎች ሀሰተኛ ወይም አሳሳች አሇመሆናቸውን
መከታተልና ማረጋገጥ
በሸማችና በነጋዳዎች መካከል የሚዯረጉ የዉል ግዳታዎች ሸማቹ በህግ
ያለትን መብቶች እንዲይጠቀም የሚከሇክለት ወይም ነጋዳው በአዋጅ
የተጣሇበትን ግዳታ የሚያስቀሩ መሆናቸውን መከታተል
በማንኛውም ሰው ወይም ነጋዳ የሚፈጸሙ ተገቢ ያልሆኑና አሳሳች
ተግባራትን መከታተልና መከላከል
የመሰረታዊ ፍጆታ ዕቃዎች ስርጭትና የገበያ ዋጋ መረጃ ስራዎች
ሇሸማቹ ህብረተሰብ በመንግስት ዴጎማ የሚቀርቡ መሠረታዊ ሸቀጦች
ስርጭት ፍትሃዊነት መከታተልና ማረጋገጥ
በገበያ ውስጥ ያለ የመሠረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች ስርጭት ችግሮችን
መሇየትና የመፍትሔ አቅጣጫ ማስቀመጥ፣
የገበያ መረጃዎችን መሰብሰብ፣ ማጠናቀር

እና ማሰራጨት

 የገበያ ልማትና ዘመናዊ የግብይት አስተዲዯር ስራዎች
የገበያ ልማት ሥራዎች፤
የገበያ ፣የኤግዚቢሽንና ባዛር ማዕከሊት ዯረጃ መስፈርትና የአሰራር ስርዓትን
የመዘርጋት ሰራዎች
በክልለ በተመረጡ ከተሞች ዘመናዊ የገበያ ማዕከሊት የማቋቋም ስራዎች ፣
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የዘልማዴ ገበያዎችን በማጥናትና እንዯገና በማልማት የገበያ ተጠቃሚ
ጥመርታን ያገናዘቡ እና ተዯራሽ እንዱሆኑ የማዴረግ ስራዎች ፣
ነባር
መሰረት

የገበያ ማዕከሊት
የውስጣዊ

ቀጣይነታቸውን

ዝግጅትና

የመሰረተ

በማረጋገጥ
ልማት

በሚወጣሊቸው

ፍሊጎትን

ዯረጃ

እንዱያሟለና

ዯረጃቸው እንዱሻሻል የማዴረግ ስራዎች ፣
ሇገበያ የሚቀርቡ ምርቶችና አገልግሎቶችን ሇማስተዋወቅ እና የገበያ ዕዴል
ሇመፍጠር የሚያስችለ የኤግዚቢሽንና ባዛር ማዕከሊት የማቋቋም ስራዎች፣
የስልጠናና የኮሚኒኬሽን ስራዎች
ዘመናዊ የግብይት አስተዲዯር ሥራዎች
በየአስተዲዯር

እርከኑ

የነጋዳዎች ፎረም የማቋቋም

የንግዴና

ዘርፍ

ማህበራት

ምክር

ቤት

እና

ስራዎች

የዘርፍ ማህበራት፣የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት እና የንግዴና የዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት ምዝገባ ማዴረግና ህጋዊ ሰውነት የመስጠት ስራዎች
የኤግዚብሽንና የባዛር ፈቃዴ የመስጠትና አፈጻጸሙን የመከታተል ስራዎች
የንግዴና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት እና

የነጋዳዎች ፎረምን የማጠናከር

ስራዎች
በንግደ ዘርፍ የተሻሇና ህጋዊ እንቅስቃሴ ሇሚያዯርጉ ግሇሰቦች /ማህበራት
የማበረታቻ ሥርዓት መዘርጋትን የመፈጸም ስራዎች
በክልለ የሚገኙትን ከፍተኛ መካከሇኛ እና አነስተኛ ዴርጅቶች

የማምረት

አቅም እና የአቅርቦት መጠን አጠቃሊይ መረጃ መዝግቦ የመያዝ፣ የመተንተንና
የማሰራጨት ስራዎች
ፍትሃዊ የግብይት ሥርዓት እንዱሰፍን ዴጋፍ ሇሚሹ የንግዴ ተቋማት
የሚታገዙበት ሁኔታ የማመቻቸት ስራዎች
የተረጋጋ የግብይት ሥርዓት ፣ የምርት ሥርጭት እና ውዴዴር እንዱኖር
በመረጃ የተዯገፈ የገበያ ትስስር ስርዓት የመፍጠርና የማስተግበር ስራዎች
የገበያ ልማትና አስተዲዯር

ጥናታዊ ስራዎች

የስልጠናና የኮሚኒኬሽን ስራዎች
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7.የስራ ሂዯቱ ስያሜና ትርጉም
7.1 ስያሜ
7.1.1. የንግዴ ምዝገባ፣ ፈቃዴና መረጃ አገልግሎት ዋና የሥራ ሂዯት
7.1.2 የንግዴ ኢንስፔክሽንና ሬጉሌሽን ዋና የሥራ ሂዯት
7.1.3 የገበያ ልማትና

የግብይት አሰተዲዯር ዋና የሥራ ሂዯት

7.1.4 የሸማቾች ጥበቃና ዴጋፍ ዋና የሥራ ሂዯት
7.2 ትርጉም

7.2.1 “የንግዴ ምዝገባ፣ ፈቃዴና መረጃ አገልግሎት ዋና የሥራ ሂዯት” ማሇት የኢትዮጵያ
የንግዴ ፈቃዴ መስጫ መዯቦችን መሰረት በማዴረግ ተገልጋዩ ባቀረበው ጥያቄ መነሻ
በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ ፤ ግልጽ፤ተዯራሽ ፣ ፍትሃዊ እና ተወዲዲሪ የሆነ ህጋዊና
ተጠያቂነት ያሇው አገልግሎት መስጠት ነው፡፡
7.2.2

“የንግዴ

ኢንስፔክሽንና

ሬጉሌሽን

ዋና

የሥራ

ሂዯት

”

ማሇት

በንግዴ

ስርዓቱ

የሚከሰቱትን ህገ ወጥ የንግዴ እንቅስቃሴ የመግታት፣በነፃ ገበያ ሥርዓት መሠረት ግልፅ፣
ዘመናዊ፣ ቀልጣፋ እና ፍትሃዊ የማዴረግ፣ የሸማቹንና የንግደን ማህበረሰብ ሚዛናዊ ጥቅሞችን
የማስጠበቅ እና ሇሁለም የንግዴ ሥራ መስኮች ምቹ የሆነ የንግዴ
ተግባራትን መፈጸም ማሇት ነው

ስርዓት የማስፈን

፡፡

7.2.3 “የሸማቾች ጥበቃና ዴጋፍ ዋና የሥራ ሂዯት” ማሇት ሸማቹን ህብረተሰብ

በግብይት

ሂዯት በሚፈጠሩ የጸረ- ውዴዴርና ተገቢ ያልሆነ የገበያ ተግባራት ምክንያት ከሚዯርስበት
ዘርፈ ብዙ ችግሮች የመጠበቅ፣ የመዯራጀትና የመዯራዯር አቅሙን የማሳዯግ እና በነጻ
ገበያ ውዴዴር በሚመራው የንግዴ አሰራር ውስጥ
የማስከበር
7.2..4

በተዘረጋው የዲኝነት ስርአት መብቱን

ተግባራትን መፈጸም ማሇት ነው ፡፡
“የገበያ ልማትና የግብይት አሰተዲዯር ዋና የሥራ ሂዯት ” ማሇት የግብይት

ማዕከሊትና የግብይት ስርዓትን መሰረታዊ በሆነ መልኩ የመቀየርና የማልማት፣ ዘመናዊ
የንግዴ ማዕከሊትና ቀልጣፋ የአስተዲዯር ሁኔታን የመፍጠር፣ ሇግብይት የሚቀረበው
ምርትና አገሇግሎት ጥራትና ዯረጃውን የጠበቀ እንዱሆን የማብቃት እንዱሁም የንግደ
ማህበረሰብን አቅም በመገንባት በውዴዴር ሊይ የተመሰረተ የዲበረ የነጻ ስርዓት እንዱሰፍን
የሚያስችለ ተግባራትን የማከናወን ሂዯት ነው።
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8.የስራ ሂዯት መሇያ ሰንጠረዥ
ተ ተልእኮ/mission/
የሥራ
.
ሂዯቱ
ቁ
መጠሪያ/Pr
ocess
name/
ህጋዊነቱ የተረጋገጠና የንግዴ
ዘመናዊ

የንግዴ ምዝገባ፣ፈቃ

ምዝገባና

ፈቃዴ ዴና መረጃ

አገልግሎት
በማስፋፋት፣ፍትሃዊ
የንግዴ

አሰራርና

ዘመናዊ

የግብይት

ስርዓት

በመዘርጋት

የሸማቹንና

የንግደን

የሥራ
ሂዯቱ
አይነት/P
rocess
type/
ዋና
የሥራ
ሂዯት

የሥራ ሂዯቱ የሚሰጣቸው
አገልግሎቶች/Process/

የንግዴ ምዝገባ አገልግሎት
የንግዴ ስራ ፈቃዴ

አገልግሎት

አገልግሎት

ዋና የሥራ

የንግዴ ምዝገባና የንግዴ ስራ

ሂዯት

ፈቃዴ እዴሳት አገልግሎት
የንግዴ ስራ ፈቃዴ እገዲና
ስረዛ
የንግዴ ማህበራት የመመስረቻ
ጽሁፍ፣መተዲዯርያ ዯንብና

ህብረተሰብ ተጠቃሚ

ቃሇጉባዔ ማጽዯቅ

በማዴረግ

በክልለ

የንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ ዲታ

ልማትንና

መልካም

አስተዲዯርን
ማረጋገጥ፡፡

ቤዝ በማዘጋጀት መረጃ
ማስገባትና
ማዯራጀት፣መተንተንና
ማሰራጨት
የንግዴ ምዝገባና
ፈቃዴመረጃዎችን በመረጃ
መረብ መሰዯር
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ተገልጋይ
Customer

ግሇሰብ ነጋዳዎች
የንግዴ
ማህበራት፤
የንግዴና ዘርፍ
ማህበራት ምክር
ቤቶች፤
የሸማቾች ህብረት
ስራ ማህበራት፤
መንግስታዊና
መንግስታዊ
ያልሆኑ
ዴርጅቶች፤
አበዲሪ ተቋማት፤
ሸማች/ተጠቃሚ
ው ህብረተሰብ፤
ተማሪዎችና
ተመራማሪዎች

ግብዓት
Input

ውጤት
output

የግብ
ስኬት
outcome

የቀረበ
ምዝገባ፣
ፈቃዴ፣ዕዴሳ
ትና የመረጃ
አገልግሎት
ጥያቄ/ፍላጎ
ት

የተሰጡ
የንግዴ
ምዝገባና
ፈቃዴ
ሰርተፊኬቶች

ህጋዊነቱ
በተረጋገጠ
ና ዘመናዊ
በሆነ
የንግዴ
ምዝገባ፣ፍ
ቃዴ እና
መረጃ
አገልግሎት
የተገነባ
የንግዴ
ሥርዓት

የተሰጡ የንግዴ
ምዝገባ፣
ፈቃዴ ዕዴሳት
እና የተሰጠ
መረጃ

ተ
.
ቁ

ተልእኮ/mission/

የሥራ ሂዯቱ
መጠሪያ/Pro
cess name/

ህጋዊነቱ የተረጋገጠና የንግዴ
ዘመናዊ

የንግዴ ኢንስፔክሽን

ምዝገባና

ፈቃዴ ና ሬጉሌሽን

አገልግሎት

ዋና የሥራ

በማስፋፋት፣ፍትሃዊ

ሂዯት

የንግዴ

አሰራርና

ዘመናዊ

የግብይት

ስርዓት

በመዘርጋት

የሸማቹንና

የንግደን

ህብረተሰብ ተጠቃሚ
በማዴረግ

በክልለ

ልማትንና

መልካም

አስተዲዯርን
ማረጋገጥ፡፡

የሥራ
ሂዯቱ
አይነት/Pr
ocess
type/

የሥራ ሂዯቱ የሚሰጣቸው
አገልግሎቶች/Process/

ዋና ስራ
ሂዯት

የውስጥ ኢንስፔክሽን አሰራር
የንግዴምዝገባ፣ፍቃዴ

እና

ተገልጋይ
Customer

እዴሳት

በአግባቡ ስሇመፈጸሙ
ውጫዊ የኢንስፔክሽን አሠራር
የንግዴ

ምዝገባና

ፈቃዴ

ኣዴሳት

ሳያዯርጉበንግዴ ስራ ላ\ይ በተሰማሩ ላይ
የሚዯረግ ኢንስፔክሽን
የሬጉላቶሪ ስራዎች
የህግ ማእቀፎችማስተባበርና
አፈፃፀማቸውን መከታተል
የቴክኒክዯንቦችማስተባበር/የፈቃዴ
መስጫመዯቦችመስፈርቶችንየሚያወጡና
የብቃት

ማረጋገጫ የሚሰጡ አካላትን

ማስተባበር ፤
የንግዴ ፈቃዴ መስጫ መዯቦችን በዝረዘር
በማጥናት ሇሚመሇከተዉ አካል
ማቅረብና ማስተግበር፤
የምርትና የአገልግሎት ጥራት ፍተሸ
የስነልክ መሳሪያዎች ካልቢሬሽንና ፍተሸ

[12]

ግሇሰብ
ነጋዳዎች፤
የንግዴ
ማህበራት፤
የንግዴና ዘርፍ
ማህበራት ምክር
ቤቶች፤
የሸማቾች ህብረት
ስራ ማህበራት፤
መንግስታዊና
መንግስታዊ
ያልሆኑ
ዴርጅቶች፤
አበዲሪ ተቋማት፤
ሸማች/ተጠቃሚ
ው ህብረተሰብ፤
ተማሪዎችና
ተመራማሪዎች

ግብዓት
Input

የኢንስፔክሽ
ንና
ሬጉላቶሪ
አገልግሎት
ጥያቄ/ፍላጎ
ት

ውጤት
output

የግብ
ስኬት
outcome

በፍትሀዊ
የንግዴ አሰራር
የረካ ተገልጋይ

የሰፈነ
ህጋዊና
ፍትሀዊ
ንግዴ
ስርዓት ፤

ተ
.
ቁ

ተልእኮ/mission/

የሥራ ሂዯቱ
መጠሪያ/Pro
cess name/

ህጋዊነቱ የተረጋገጠና የገበያ
ዘመናዊ

የንግዴ ልማትና

ምዝገባና

ፈቃዴ የግብይት

የሥራ
ሂዯቱ
አይነት/Pr
ocess
type/
ዋና ስራ
ሂዯት

የሥራ ሂዯቱ የሚሰጣቸው
አገልግሎቶች/Process/

የገበያ ልማት ሥራዎች፤

በክልለ

በተመረጡ

ከተሞች

ዘመናዊ የገበያና የኤግዝቢሽን

አገልግሎት

አሰተዲዯር

ማዕከሊት ማቋቋም፣ ነባር የገበያ

በማስፋፋት፣ፍትሃዊ

የሥራ

ማዕከሊትን

ማሻሻል

እና

የንግዴ

አሰራርና ሂዯት

የዯረጃ

ዘመናዊ

የግብይት

የአሰራር ስርዓት መዘርጋት፤

ስርዓት

በመዘርጋት

የሸማቹንና

የንግደን

ህብረተሰብ ተጠቃሚ
በማዴረግ

በክልለ

ልማትንና

መልካም

መስፈርት

ማውጣትና

ዘመናዊ የግብይት አስተዲዯር ሥራዎች

በንግዴ አሠራር እና
በግብይት ሥርዓቱ ሊይ
የተሇያዩ የጥናትና የምርምር
ስራዎችን

ማካ ሄዴ ፣በንግደ

ማህበረሰብ የአዯረጃጀትና

አስተዲዯርን

የዴጋፍ ሥራዎች እና

ማረጋገጥ፡፡

የንግዴ ስራ አመራር ስልጠና
ሥራዎችን ማከናወን
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ተገልጋይ
Customer

ግብዓት
Input

ውጤት
output

ግሇሰብ
ነጋዳዎች፤
የንግዴ
ማህበራት፤
የንግዴና ዘርፍ
ማህበራት ምክር
ቤቶች፤
የሸማቾች ህብረት
ስራ ማህበራት፤
መንግስታዊና
መንግስታዊ
ያልሆኑ
ዴርጅቶች፤
አበዲሪ ተቋማት፤
ሸማች/ተጠቃሚ
ው ህብረተሰብ፤
ተማሪዎችና
ተመራማሪዎች

ዘመናዊ
የግብይት
ሥርዓት
የማስፈንና
የገበያ
ማዕከላት
ልማት ጥያቄ
/ፍላጎት /

ዘመናዊ
የግብይት
ስርአት
በመዘርጋቱ
የረካ ተገልጋይ

የግብ
ስኬት
outcome
የተገነባ
ምቹና
ዘመናዊ
የግብይት
ስርአት

ተ ተልእኮ/mission/
.
ቁ

የሥራ
ሂዯቱ
መጠሪያ/Pro
cess
name/

የሥራ
ሂዯቱ
አይነት/P
rocess
type/

ህጋዊነቱ

የሸማቾች

የተረጋገጠና

ጥበቃና

ዋና ስራ
ሂዯት

ዘመናዊ

የንግዴ ዴጋፍ

ምዝገባና

ፈቃዴ ዋና የሥራ

አገልግሎት
በማስፋፋት፣ፍትሃ
ዊ የንግዴ አሰራርና
ዘመናዊ

የግብይት

ሂዯት

የሥራ ሂዯቱ የሚሰጣቸው
አገልግሎቶች/Process/

የሸማቾች
ግንዛቤ

መብት

እና

ተገልጋይ
Customer

የማስጠበቅ፣

ተሳትፎ

የማሳዯግ

ስራዎች
የሸማቾች ጥበቃ ህግ በአግባቡ
መፈፀሙን መከታተልና ማረጋገጥ፤
ከሸማቾች የሚቀርቡ አቤቱታዎችን
መቀበልና ምላሽ እንዱያገኝ ማዴረግ
የሸማቾች የህብረት ስራ ማህበራትን

ስርዓት በመዘርጋት

የመዯገፍ

የሸማቹንና

የትምህርትና ስልጠና ስራዎች

ስረራዎች

የንግደን
ህብረተሰብ

የምክርና የህግ ዴጋፍ ስራዎች

ተጠቃሚ በማዴረግ

የገበያ ዋጋ መረጃ ስራዎች

በክልለ

ልማትንና

መልካም
አስተዲዯርን
ማረጋገጥ፡፡
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ግሇሰብ
ነጋዳዎች
የንግዴ
ማህበራት፤
የንግዴና ዘርፍ
ማህበራት ምክር
ቤቶች፤
የሸማቾች
ህብረት ስራ
ማህበራት፤
መንግስታዊና
መንግስታዊ
ያልሆኑ
ዴርጅቶች፤
አበዲሪ ተቋማት፤
ሸማች/ተጠቃሚ
ው ህብረተሰብ፤
ተማሪዎችና
ተመራማሪዎች፤

ግብዓት
Input

የሸማቹ
መብት
እንዱከበርና
ተገቢ
ጥያቄ/ፍላጎ
ት

ውጤት
output

መብቱ
የተጠበቀሇት
ተገልጋይ ና
መብቱን
ማጠበቅ የቻሇ
ሸማች

የግብ
ስኬት
outcome

የተገነባ
የሸማቾች
ጥበቃና
መብቱን
የሚያስጠ
ብቅ
ሸማች
ህብረተሰ
ብ

9.ዋና የሥራ ሂዯት ሇመምረጥ/ሇመወሰን/ጠቃሚ የሆኑ ጥያቄዎች

ተ.ቁ ጥያቄዎች
1
ተቋሙ ከሌሎች ተቋማት ምን ምን የተሇየ ስራ ይሰራል?

መልስ
የንግዴ ምዝገባ፣፣የንግዴ ተቋም ዋስትና ምዝገባ የነንግዴ
የዘርፍ ዘርፍ ማህበራት ምክርቤት የንግዴ ስራ ፈቃዴ፣
እዴሳት፣ ስረዛ ማዴረግ፣ፍትሃዊ የንግዴ አሰራር ማስፈን ፣
ዘመናዊ የግብይት ማዕከላት ማዯራጀትና ዯረጃ ማውጣት፣
የሸማቾችን መብትና ጥቅም ማስከበር

2

ተቋሙ ሇተገልጋዩ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ወይም ውጤቶች ውስጥ
ሇተገልጋይ ከፍተኛ ፋይዲ የሚሰጡ የትኞቹ ናቸው?

የተሰጡ የንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ ሰርተፊኬቶች ፣የተሰጡ የንግዴ
ምዝገባ፣ ፈቃዴ ዕዴሳት ፣የሰፈነ ህጋዊና ፍትሀዊ የንግዴ አሰራር
ምቹና ዘመናዊ የግብይት ስርአት፣መብቱ የተጠበቀሇት ተገልጋዩ
እና በተሰጠው የዲኝነት አገልግሎት የረኩ ዯንበኞች

3

ተቋሙ በብቸኝነት ወይም በተሸሇ ሁኔታ የሚያከናውናቸውበመሆናቸው
ሇሌሎች ስራዎች ተላልፈው የማይሰጡ ስራዎች ምንዴናቸው?

4

ከተቋሙ ተልእኮና ህልውና ጋር የተያያዙ ወሳኛ

የንግዴ ምዝገባ፣የንግዴ ተቋም ዋስትና ምዝገባ፣ የንግዴና
የዘርፍ
ማህበራት ምክር ቤት ፣የንግዴ ስራ ፈቃዴ፣
እዴሳት፣ ስረዛ ማዴረግ፣ የንግዴ ማህበራትን መመስረቻ ና
መተዲዯርያ ዯንብ ማጽዯቅ/ማሻሻል/ የማህበራት አክሲዮን
ሽያጭ ማጽዯቅ፣የንግዴ ማህበራት ቋሇ ጉባኤ ማጽዯቅ፣
የፍትሃዊ የንግዴ አሰራር ማስፈን ፣ ዘመናዊ የግብይት
ማዕከላት ማዯራጀትና ዯረጃ ማውጣት፣ የሸማቾችን መብትና
ጥቅም ማስከበር
የንግዴ ምዝገባ፣፣የንግዴ ተቋም ዋስትና ምዝገባ የነንግዴ
የዘርፍ ዘርፍ ማህበራት ምክርቤት የንግዴ ስራ ፈቃዴ፣
እዴሳት፣ ስረዛ ማዴረግ፣ፍትሃዊ የንግዴ አሰራር ማስፈን ፣
ዘመናዊ የግብይት ማዕከላት ማዯራጀትና ዯረጃ ማውጣት፣
የሸማቾችን መብትና ጥቅም ማስከበር

5

ከተገልጋይ መሰረታዊ ፍላጎት ወይም ጥያቄ በመነሳትና የተሇያዩ የስራ
ክፍሎች/ ተቋምን አልፎ ሇተገልጋይ መሰረታዊ ፍላጎት ውጤት የሚሰጥ
ሥራ?

ስራዎች ምንዴናቸው?
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የንግዴ ምዝገባና የንግዴ ስራ ፍቃዴ ሰርተፍኬት መስጠት
፣ማዯስና መሰረዝ የመረጃ አገልግሎት መስጠት ሇቀረበ አቤቱታ
ምላሽ መስጠትና ጥፋተኞች ላይ አስተዲዯራዊ እርምጃ መውሰዴ
ዘመናዊ የግብይት ማዕከላት

10.1 የንግዴ ምዝገባ፣ፈቃዴና መረጃ ዋና የሥራ ሂዯት ሥዕላዊ መግሇጫ
ምዝገባ፣
ሕጋዊየቀረበ
ሠውነት/የንግዴ
ፈቃዴ ፣
የአንዴ
ማዕከል አገልግሎትየመረጃ
ሇማግኘትና
ፈቃዴ፣ዕዴሳትና
ሇመዯራጀት
የቀረበ
ጥያቄ
አገልግሎት ጥያቄ/ፍላጎት

ÍYL

ተፈላጊ መስፈርቶች መሟላታቸውን ማረጋገጥ

ተሟልቷል

አልተሟላም

የ አ ገ ልግሎት ክ ፍያ ወች ማስ ከ ፈል
የ ን ግድ ስ ም ምዝገ ባ ና የ ን ግድ
ምዝገ ባ ና ዕ ድሳ ት ማድረ ግ

የሙያና የዴርጅት ብቃት ማረጋገጫ

ተሟልቷል

የ ን ግድ ፈቃድ መስ ጠት፣ ማደ ስ

የ ን ግድ መረ ጃ ማጠና ቀር
መተን ተን ና ማሰ ራጨት

ጥናትማዴረግ፣የስልጠናና የግንዛቤ ማስጨበጫ
ስራዎች

ክ ትትል፣ ድጋፍና ግብረ መልስ
የ ኮ ሚኒ ኬሽ ን ስ ራዎች
ህጋዊነቱ በተረጋገጠና ዘመናዊ
በሆነ የንግዴ ምዝገባ፣ፍቃዴ እና
መረጃ አገልግሎት የተገነባ
የንግዴ ሥርዓት
ሥርዓት
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አልተሟላም

10.2 የንግዴ ኢንስፔክሽንና ሬጉሌሽን

ዋና የሥራ ሂዯት ሥዕላዊ መግሇጫ

የቀረበሠውነት/የንግዴ
የኢንስፔክሽንና
ሕጋዊ
ፈቃዴ ፣
የአንዴ
ማዕከል አገልግሎት
ሇማግኘትና
ሬጉላቶሪ
አገልግሎት
ሇመዯራጀት የቀረበ ጥያቄ
ጥያቄ/ፍላጎት

ÍYL
የኢንስፔክሽንና ሬጉላቶሪ ስራዎቸ ጥያቄ
ማጣራት/የስራ ዕቅዴ

አዎን

አይዯሇም

የንግዴ ምዝገባ፣ፈቃዴና መረጃ ስራዎች
ውስጣዊ ኢንስፔክሽን

የ ን ግድ ስ ራዎች ውጫዊ
ኢኒ ስ ፔክ ሽ ን

የህግ ማእቀፎች ትግበራና ክትትል

የ ሬጉላ ቶሪ ሥራዎች

ጥናትማዴረግ፣የስልጠናና የግንዛቤ ማስጨበጫ
ስራዎች

የ ኢኒ ስ ፔክ ሽ ን ና ሬጉላ ቶሪ ሥራዎች
መረ ጃ መሰ ብሰ ብ ማጠና ቀሪ
መተን ተን ና ማሰ ራጨት
ክ ትትል፣ ድጋፍና ግብረ መልስ
የ ኮ ሚኒ ኬሽ ን ስ ራዎች
በፍትሀዊ የንግዴ አሰራር የረካ
ተገልጋይና
የተገነባ የንግዴ ፍትሃዊ
ሥርዓት
ሥርዓት
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10.3 ሸማቾች ጥበቃ ዋና የሥራ ሂዯት ሥዕላዊ መግሇጫ
ሕጋዊ መብት
ሠውነት/የንግዴ
ፈቃዴ ፣
የሸማቹ
እንዱከበርና
የአንዴ ማዕከል አገልግሎት ሇማግኘትና
ተገቢ የንግዴ
አሰራር እንዱሰፍን
ሇመዯራጀት የቀረበ ጥያቄ
የሚቀርብ ጥያቄ ጥያቄ/ፍላጎት

የሸማቹ ህበረተሰብ የግንዛቤ ክፍተት
መ ሇየት

ትምህርትና ስልጠና
የሸማቹን የማስጠበቅ ስራ

የሸማቹን ቅሬታ፣አቤቱታ መቀበል

ተሟልቷል

ማጣራትና
የህግ ምክር

ሸማቹ ሇዲኝነት አካል እንዱያቀርብ መዯገፍ
አፈጻጸሙን መከታተል
የጥናት ማዴረግ፣የስልጠናና የግንዛቤ
ማስጨበጫ ስራዎች

ሸ ማቾች ጥበ ቃና ድጋፍ ስ ራዎች
መረ ጃ ማጠና ቀር መተን ተን ና
ማሰ ራጨት
ክትትል፣ ዴጋፍና ግብረመልስ

የኮሚኒኬሽን ስራዎች
የተገነባ የሸማቾች ጥበቃና
መብቱን የሚያስጠብቅ
ሸማች ህብረተሰብ
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ፋይል

አልተሟላም

10.4 የገበያ ልማትና ግብይት አስተዲዯር ዋና የሥራ ሂዯት ሥዕላዊ መግሇጫ
ዘመናዊ
የግብይት ሥርዓት
ሕጋዊ
ሠውነት/የንግዴ
ፈቃዴ ፣
የማስፈንና
የገበያ
ማዕከላት
ልማት
የአንዴ
ማዕከል
አገልግሎት
ሇማግኘትና
ሇመዯራጀት
የቀረበ ጥያቄ
ጥያቄ /ፍላጎት
/
?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?

የገበያ ልማት ስራዎች
ዘመናዊ የግብይት አስተዲዯር ስራዎች

የ ን ግድና የ ዘ ርፍ ማህ በ ራት ምክ ር
ቤቶችና የ ነ ጋዴ ፎረ ም
የ ማደ ራጀ ት ጥያ ቄ/ ፍላ ጎ ት
መ
ቀበ ል /ማጣራት
አዎን
የ ን ግድና የ ዘ ርፍ ማህ በ ራት
ምክ ር ቤቶችና የ ነ ጋዴ ፎረ ም
ማደ ራጀ ት
መረ ጃ ማጠና ቀር መተን ተን ና
ማሰ ራጨት
ጥናትማዴረግ፣የስልጠናና የግንዛቤ ማስጨበጫ
ስራዎች

ክ ትትል፣ ድጋፍና ግብረ መልስ
የ ኮ ሚኒ ኬሽ ን ስ ራዎች
የተገናባ ዘመናዊ የግብይት
ስርአትና ስርዓቱ በመዘርጋቱ
የረካ ተገልጋይ
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10. የሥራ ሂዯት መምረጫ መስፈርት (Criteria )

የሥራ ሂዯት

የንግዴ ምዝገባ፣ፈቃዴና መረጃ
አገልግሎት
ዋና የሥራ ሂዯት

የንግዴ ኢንስፔክሽንና ሬጉሇሽን
ዋና የስራ ሂዯት

በከፍተኛ ችግር ውስጥ
ያሇ/Dysfunctional/
በወረዲና በክፍሇ ከተማ ምዝገባና
ፈቃዴ ፈጻሚ አካል የክትትልና
የቁጥጥር ስራም የሚፈጽም
በመሆኑ ቼክና ባላንስ ማዴረግ
አሇመቻለ
በ2000 ዓ/ም የተተገበረው BPR
ከአዱሱ የንግዴ ምዝገባና ፈቃዴ
አዋጅ ጋር ባሇመጣጣሙ
የአገልግሎት ስታንዲርዴ መጠበቅ
አሇመቻለ
ነባሩ የሥራ ሂዯት በክልለ
መንግስት የጸዯቀውን የንግዴ
ሥርዓት ሪፎርም ፕሮግራም
ሇማስፈጸም ምቹ አሇመሆኑ
ዘመናዊ የመረጃ አያያዝና
አሰረጫጨት ሥርዓት አሇመኖሩ
በወረዲና በክፍሇ ከተማ ምዝገባና
ፈቃዴ ፈጻሚ አካል የክትትልና
የቁጥጥር ስራም የሚፈጽም
በመሆኑ ቼክና ባላንስ ማዴረግ
አሇመቻለ
የህግ ማዕቀፎችንና የቴክንክ
ዯምቦችን አፈጻጸም ሇመከታተልና
ሇማስተባበር የሚያስችል የአሰራር
ሂዯት አሇመኖሩ

ሇተገልጋይ ያሇው ፋይዲና
ከተቋሙ ተልዕኮ ጋር ያሇው
ከፍተኛ ቁርኝት/Importance/
ህጋዊነቱ የተረጋገጠና ዘመናዊ የሆነ
የንግዴ ምዝገባ፣ፍቃዴ እና መረጃ
አገልግሎት መስጠት ስሇሚያስችል
ከተገልጋዩ ፍላጎት አንጻር ከፍተኛ
ፋይዲ ያሇው መሆኑ
የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም ፕሮግራምን
በተሟላ ሁኔታ ሇማስፈጸም
የሚያስችል በመሆኑ ህጋዊ ንግዴ
ሇማስፈንና የሴክተሩን ተልዕኮ
ሇማስፈጸም ከፍተኛ ፋይዲ አሇው

ፍትሀዊ የንግዴ አሰራርንና ዘመናዊ
የግብይት ስርአትን ሇመዘርጋት
ስሇሚያስችል ከተገልጋዩ ፍላጎት
አንጻር ከፍተኛ ፋይዲ አሇው
የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም ፕሮግራምን
በተሟላ ሁኔታ ሇማስፈጸም
የሚያስችል በመሆኑ ህጋዊ ንግዴ
ሇማስፈንና የሴክተሩን ተልዕኮ
ሇማስፈጸም ከፍተኛ ፋይዲ አሇው
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ተቻይነት/ Feasiblity/

በስራ ላይ ከነበረው ቢፒአር የተገኘ
ልምዴና ተሞክሮ መኖሩ
የሰሇጠነ በቂ የሰው ሃይል መኖሩ
የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም
የፕሮግራምና ምቹ የህግ ማዕቀፎች
መኖራቸው

በስራ ላይ ከነበረው ቢፒአር የተገኘ
ልምዴና ተሞክሮ መኖሩ
የሰሇጠነ በቂ የሰው ሃይል መኖሩ
የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም
የፕሮግራምና ምቹ የህግ ማዕቀፎች
መኖራቸው

10. የሥራ ሂዯት መምረጫ መስፈርት (Criteria )

የሥራ ሂዯት

የሸማቾች ጥበቃና ዴጋፍ ዋና
የሥራ ሂዯት

የገበያ ልማትና የግብይት
አስተዲዯር ዋና የስራ ሂዯት

በከፍተኛ ችግር ውስጥ
ያሇ/Dysfunctional/
የሸማቹን መብትና ጥቅም
የሚያስከብር የአሰራር ሂዯት
አሇመኖሩ
አዱሱን የንግዴ አሰራርና
የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ
የሚያስፈጽም የአሰራር ሂዯት
አሇመኖሩ

የገበያ ማዕከላት አዯረጃጀት
ኋላቀርነትና አሇመስፋፋት
ዘመናዊ የግብይት ሥርዓት
የሚዘረጋ የአሰራር ሂዯት
አሇመኖሩ
የንግደ ማህበረሰብ
የማዯራጀት፣የመዯገፍና
ተሳትፎአቸዉን የማሳዯግ ወጥ
የሆነ የአሰራር ሂዯት
አሇመኖሩ

ሇተገልጋይ ያሇው ፋይዲና
ከተቋሙ ተልዕኮ ጋር ያሇው
ከፍተኛ ቁርኝት/Importance/

ተቻይነት/ Feasiblity/

ህጋዊ የንግዴ አሰራርና
ሸማቾች መብቱና ጥቅም
ሇማረጋገጥ ስሇሚያስችል
ከተገልጋዩ ፍላጎት አንጻር
ከፍተኛ ፋይዲ አሇው
የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም
ፕሮግራምን በተሟላ ሁኔታ
ሇማስፈጸም የሚያስችል
በመሆኑ ህጋዊ ንግዴ
ሇማስፈንና የሴክተሩን ተልዕኮ
ሇማስፈጸም ከፍተኛ ፋይዲ
አሇው
ዘመናዊ የግብይት ስርአትን
ሇመዘርጋት የገበያ ትስስርን
ሇመፍጠር ስሇሚያስችል
ከተገልጋዩ ፍላጎት አንጻር
ከፍተኛ ፋይዲ አሇው

በስራ ላይ ከነበረው ቢፒአር የተገኘ
ልምዴና ተሞክሮ መኖሩ

የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም
ፕሮግራምን በተሟላ ሁኔታ
ሇማስፈጸም የሚያስችል በመሆኑ
ህጋዊ ንግዴ ሇማስፈንና
የሴክተሩን ተልዕኮ ሇማስፈጸም
ከፍተኛ ፋይዲ አሇው
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የሰሇጠነ በቂ የሰው ሃይል መኖሩ
የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም
የፕሮግራምና ምቹ የህግ
ማዕቀፎች መኖራቸው

በስራ ላይ ከነበረው ቢፒአር የተገኘ
ልምዴና ተሞክሮ መኖሩ
የሰሇጠነ በቂ የሰው ሃይል መኖሩ
የንግዴ ሥርዓት ሪፎርም
የፕሮግራምና ምቹ የህግ
ማዕቀፎች መኖራቸው

11. ማጠቃሇያ
በመስፈርቱ የተመረጡ ወሳኝ የስራ ሂዯቶች፤
11.1 የንግዴ ምዝገባ፣ ፈቃዴና መረጃ አገልግሎት ዋና የሥራ ሂዯት
11.2 የንግዴ ኢንስፔክሽንና ሬጉሌሽን ዋና የሥራ ሂዯት

11.3 የሸማቾች ጥበቃና ዴጋፍ

ዋና የሥራ ሂዯት

11.4 የገበያ ልማትና የግብይት አስተዲዯር ዋና የሥራ ሂዯት
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