የድጋፍ ደብዳቤ ለመጠየቅ መሟላት
ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች

የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት
ምክር ቤት

xND dNb¾ (nUÁ) yDUF dBÄb@ s!YQ ¥à§T ÃlbT QDm h#n@¬
 g#Ä†N











y¸ÃSf{ÑT
yDRJt$
Ælb@T µLçn# በውልና ማስረጃ የተረጋገጠ
WKLÂ êÂÂ ÷pEWN ¥QrB½
xÆL yçn#bT NGD MKR b@T
y›mt$N ykfl#bTN drs" êÂÂ
xND ÷pE½
ከሚጓዙበት አገር ያላቸውን የንግድ ትስስር የሚያሳይ
ሰነድ፣ የግብዣ ደብዳቤ ወይም የቪዛ ፈቃድ፣
(በእንግሊዘኛ
ካልሆነ
በአማርኛ
መተርጎም
ይኖርበታል)
የሚሄዱት የድርጅቱ ባለቤት ወይንም የድርጅቱ
የመምሪያ ኃላፊ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ፣
y›mt$N y¬ds NGD f”D êÂÂ
xND ÷pE½
yxgLGlÖT KFÃ lxND xgR bsW
y¸kfL BR 287.50 ¼h#lT መቶ
s¥NÃ sÆT BR k¦Mú úNtEM ¼ ½
±S±RT êÂWN½
y¸ÿÇT yDRJt$ \‰t¾ kçn#
yDRJt$ Æl›R¥ wrqT ytÚfÂ
¥~tM ÃlW ¥mLkÒ½ yDRJቱ
መታወቂያ ዋናና ኮፒ፣ በየወሩ ታክስእና ጡረታ
ከፔሮል ላይ መቀነሱን የሚያረጋግጥ የስድስት ወር
ፔሮልና ከገቢዎች መከፈሉን የሚያረጋግጥ ደረሰኝ፣

 ለአንድ ኤምባሲ x@MÆs!

xND g!z@ yDUF
dBÄb@ ktÚf b“§ bDU¸ mÚF
µSflg
t=¥¶
KFÃ
ÃSkF§LÝÝ
KFÃWN
bmKfL
drs"
ktörxYmlSM drsß# btör- bሶST qN
g!z@ WS_ kÍ† µ§SÚû drsß# êU
xYñrWM½
 yDUF dBÄb@W ltlÃ† x@MÆs!ãC
y¸ÚfW k§Y ytzrz„TNÂ mà§T
y¸gÆcW ktàl# BÒ nWÝÝ

የንግድ ድጋፍ የሰነድ አገልግሎቶችን ለማግኘት
መሟላት የሚገባቸው
ቅድመ ሁኔታዎች

አድራሻ ፡ቢሮ ቁጥር 05 መግቢያ በር ላይ በሚገኘው
የአስተያት መስጪያ ሳጥን ወይንም አስተያየት
መስጫ መዝገብ አስተያትዎን ስለአገልግሎቱ
ጥራት ይስጡን!
አገልግሎቱን ለማሻሻል ጠንክረን እንሰራለን!!!!!

ሜክሲኮ አደባባይ ቢሮ ቁጥር 05
ስ.ቁ. ፡-

+251115522083

ፋክስ ፡-

+251115517699

ኢ.ሜይል፡-

documentservicechamber@gmail.com

 ለአንድ አይነት ምርት አንድ ራሱን የቻለ የምስክር ወረቀት

የአምራች አገር ማረጋገጫ
የምስክር ወረቀት አሞላል

መሞላት የሚኖርበት ሲሆን በአንድ የምስክር ወረቀት
የተለያየ ምርት ሞልቶ ማቅረብ አይቻልም፡፡

አንድ ላኪ የአምራች አገር ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሲጠይቅ፤

yx!T×ùÃ yNGDÂ zRF
¥~b‰T MKR b@T
y¸sÈcW êÂ êÂ yNGD DUF y\nD
xgLGlÖèC knêUcW
1.
2.
3.

የአምራች አገር የምስክር ወረቀት
የአገልግሎት ዋጋ 115.00
የኮሜሳ የምስክር ወረቀት የአገልግሎት ዋጋ 92.00
የድጋፍ ደብዳቤ የአገልግሎት ዋጋ የአገልግሎት ዋጋ
አባል ያልሆነ 460.00

4.

Performa Invoice የአገልግሎት ዋጋ 115.00

5.

Container list

6.

Halal Certificate

7.
8.

Commercial Invoice የአገልግሎት ዋጋ 115.00

አባል ለሆኑ 287.50

የአገልግሎት ዋጋ 115.00
የአገልግሎት ዋጋ 115.00

የሠነድ ማረጋገጥ የአገልግሎት ዋጋ አባል ለሆኑ 287.50 አባል ያልሆነ
460.00
8.1.

Health Certificate

8.2.

Authentication

8.3.

Halal Certificate

8.4.

Commercial Invoice

8.5.

Agreement

8.6.
8.7.

Re- Export
Free sale Certificate

8.8.
8.9.

Legal Registration
የፊርማ ናሙና ማረጋገጫ

8.10.

ICO ሰርተፍኬት

8.11.

ኦዲት ሪፖርት

8.12.

ፓስፖርት ለማደስ ድጋፍ ደብዳቤ ምክር ቤቱ
የውጭ ጉዞ ላይ የሚሳተፍ ከሆነ ብቻ እንሰጣለን

 በመጀመሪያ የምስክር ወረቀቱን ከገንዘብ ያዥ መግዛት

የኮሜሳ የምስክር ወረቀት

አለበት /በአንድ ጊዜ ብዙ ሠርተፍኬት ሊገዛ ይችላል/፡፡

የኮሜሳ የምስክር ወረቀት አገልግሎቶችን ለማግኘት
 በምስክር ወረቀት ላይ እንዲሞላ የሚጠበቀውን የላኪውን

መመሟላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ከአምራች አገር

ድርጅት ስምና አድራሻ፣ የሚላክበትን ድርጅት ስምና አድራሻ፣

የምስክር ወረቀት ጋር ተመሳሳይ ናቸው

የሚላክበትን የትራንስፖርት አይነት፣ የምርቱን ማሸግያ እና

በምስክረ ወረቀት ላይ እንዲሞላ የሚጠበቀውን የላኪውን

መጠን፣የምርቱን ጠቅላላ ክብደት በኪሎግራም፣ የምርቱን

ድርጅት ስምና አድራሻ፣ የሚላክበትን ድርጅት ስምና አድራሻ፣

ነጠላ ክብደት በኪሎግራም፣ የምርቱን ዓይነትና የጥራት ሁኔታ

የሚላክበትን የትራንስፖርት አይነት፣ የምርቱን ማሸግያ እና

በሚገባ ገልጾ፣ በታይኘ ራይተር ወይም በኮምፒዩተር ጽፎ /

መጠን፣የምርቱን ጠቅላላ ክብደት በኪሎግራም፣ የምርቱን ነጠላ

አጽፎ/፣ በተፈቀደለት ቦታ ፈርሞና የድርጅቱን ማህተም

ክብደት በኪሎግራም፣ የምርቱን ዓይነትና የጥራት ሁኔታ፣

በማድረግ

በንግድና

ምርቱ ሙሉ በሙሉ የአገር ውስጥ መሆኑን፣ 40/100 ብቻ

ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ዳይሬክቶሬት በኩል ይፈረምለታል፣

የአገር ውስጥ ምርት መሆኑን፣ በአጠቃላይ በኮሜሳ የምስክር

በ4

ኮፒ

አዘጋጅቶ

ሲያቀርብ

ወረቀት ጀርባ በሚገኘው መመሪያ መሠረት፣ በሚገባ ገልጾ፣
 ቅፁን በቅድሚያ በሶፍት ኮፒ ለማግኘት ከተፈለገ የአገልግሎት

በታይኘ

ራይተር

ወይም

በኮምፒዩተር

ጽፎ

/አጽፎ/፣

ሰጪዎችን በኢ-ሜይል መጠየቅ ወይም ከም/ቤቱ ድረ-ገፅ ላይ

በተፈቀደለት ቦታ ፈርሞና የድርጅቱን ማህተም በማድረግ በ3

ማውረድ ይቻላል፡፡

ኮፒ አዘጋጅቶ ሲያቀርብ በንግድና ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ
ዳይሬክቶሬት በኩል ይፈረምለታል፡፡

በሚያዘጋጀው

 የመጨረሻውን

ኮፒ

ለዳይሬክቶሬቱ

ለፋይል

አስረክቦ

ይሔዳል፡፡“Original” የሚለው ለገዢው፤“Duplicate”

የፊርማ ናሙና ማረጋገጫ

የሚለው ለጉምሩክ ወይም ለባንክ፤“Triplicate” ለላኪው

አንድ ደንበኛ (ነጋዴ) የፊርማ ናሙና ማረጋገጫ ሲጠይቅ ማሟላት
ያለበት ቅድመ ሁኔታዎች፡-

ወይም ለሻጪው እና ‘’Quadruplicate’’ የሚለው ለም/

 የንግድ ፈቃድ አንድ ፎቶ ኮፒ፣

ቤቱ የሚሰጥ ይሆናል፡፡

 የንግድ ምክር ቤቱ የአባልነት መታወቂያ ፎቶ ኮፒ፣

ከድጋፍ ደብዳቤ በስተቀር ሁሉም
አገልግሎቶች በአንድ መስኮት አገልግሎት
ቢሮ ቁጥር 05 የሚጠናቀቅ ይሆናል፡፡

 አገልግሎት ከተሰጠ በኋላ የምስክር ወረቀቱ ላይ ማስተካከያ

ኖሮት ደንበኛው ተመልሶ ለማስተካከል ከመጣ የአገልግሎት
ክፍያ

25

ፐርሰንት(ብር

25)

ከፍሎ

ማስተካከያ

ይደረግለታል፡፡ ከሁለት ስርዝ ድልዝ በላይ ካለው ግን አዲስ
መግዛት ይኖርበታል፡፡

 ፓስፖርትና የቀበሌ መታወቂያ ፎቶ ኮፒ፣


ፊርማው እንዲረጋገጥለት የፊርማውን ናሙና በያዘ ህጋዊ
ደብዳቤ መጠየቅ፣



የፊርማ ናሙናውን በምክርቤቱ ለዚሁ አገልግሎት በተዘጋጀ
የፊርማ ናሙና መቀበያ ቅጽ መሠረት ሶስት የፊርማ ናሙናዎች
በአካል ቀርቦ መፈረም ይኖርበታል፣

