የድጋፍደብዳቤ
የድጋፍ ደብዳቤ የንግዱ ኅብረተሰብ ወደ ተለያዩ
አገራት ለንግድ በሚሄዱበት ጊዜ ለተለያዩ ኤምባሲዎች
ትብብር እንዲያደርጉላቸው የሚጻፍ ደብዳቤ ነው
መሟላት የሚገባቸው

Þ ጉዳዩን የሚያስፈጽሙት የድርጅቱ ባለቤት ካልሆኑ
የፍርድ ቤት ውክልና ዋናውንና ኮፒውን ማቅረብ፣
Þ አባል የሆኑበት ንግድ ምክር ቤት ለአባልነት የዓመቱን
የከፈሉበትን ደረሰኝ ዋናና አንድ ኮፒ ማቅረብ፣
Þ የዓመቱን የታደሰ ንግድ ፈቃድ ዋናና አንድ ኮፒ
ማቅረብ፣
Þ የአገልግሎት ክፍያ ለአንድ አገር በሰው የሚከፈል አባል
ለሆኑ ብር 100.00 / ብር መቶ ብር /፣ አባል ካልሆኑ
ብር 300.00 /ሦስት መቶ ብር /፣
Þ የሚሄደው ሰው ብዛት በጨመረና የሚሄዱበት አገር
ከአንድ በላይ ከሆነ ተጨማሪ ብር ያስከፍላል፡፡
Þ ፓስፖርት ዋናውን፣
Þ የሚሄዱት የድርጅቱ ሠራተኛ ከሆኑ የድርጅቱ ባለዓርማ
ወረቀት የተጻፈ የመሥሪያ ቤት ድጋፍ ደብዳቤ፣
የድርጅቱ መታወቂያ ዋናና ኮፒ፣ በየወሩ ታክስ ከፔሮል
ላይ ተቀንሶ በስማቸው የተከፈለበት ደረሰኝ፣
Þ ለአንድ ኤምባሲ አንድ ጊዜ የድጋፍ ደብዳቤ ከተጻፈ
በኋላ በድጋሚ ማጻፍ ካስፈለገ ተጨማሪ ክፍያ
ያስከፍላል፣
Þ ክፍያውን በመክፈል ደረሰኝ ከተቆረጠ አይመለስም፡፡
ደረሰኙ በተቆረጠ በአምስት ተከታታይ ቀናት ጊዜ ውስጥ
ከፋዩ የድጋፍ ደብዳቤውን ካላጻፉ ደረሰኙ ዋጋ
አይኖረውም፣

የድጋፍ ደብዳቤው ለተለያዩ ኤምባሲዎች ለማጻፍ ከላይ
የተዘረዘሩትን መሟላት ተገቢ ነው፡፡

የኢትዮዽያ የንግድና ዘርፍ
ማኅበራት ምክር ቤት
Ethiopian Chamber of Commerce and
Sectoral Associations

መደበኛ እና የኮሜሳ የአምራች አገር
የምሥክር ወረቀት ለማስፈረም ፣ ሰነድ
ለማረጋገጥ፣ የንግድ ስምምነት እውቅና
ለማግኘት፣ ድጋፍ ደብዳቤ ለማጻፍ
ለሚፈልጉ ተገልዮች የተዘጋጀ መረጃ

ይህንንም መጨረስ የሚችሉት የኢትዮጵያ የንግድና
የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ቢሮ ቁጥር 22 ነው፡፡
ለመረጃ
የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት
ቢሮ ቁጥር 005 ወይም አንደኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 18
(

የኢትዮጵያ

የንግድና

ዘርፍ

0115518240/ 0115522083 / 0115548096
517 አዲስ አበባ
E-mail etchamb@ethionet.et

ማኅበራት ምክር

ቤት

የንግድ

ኅብረተሰቡን

ለማገልገል

ሁሌም ዝግጁ

ነው!!!

መደበኛ እና የኮሜሳ
የአምራች አገር የምሥክር ወረቀት

Þ
Þ

የመደበኛ እና የኮሜሳ የአምራች አገር
የምሥክር ወረቀት ማለት የኢትዮጵያ ን
ምርቶች ወደ ተለያዩ ዓለም አገራት ለመላክ
የኢትዮጵያ ምርት መሆኑን በማረጋገጥ
ለላኪው የሚሰጥ ሠርተፊኬት ማለት ነው፡፡
የኮሜ ሳ የአም ራች አገር ማረጋ ገጫ
(Certificate) በተመሳሳይ የምስራቅና ደ
ቡ ብ አ ፍ ሪ ካ የጋ ራ ገ በ ያ አ ገ ራ ት
ያስቀምጡትን ስምምነት መሠረት በማድረግ
ምርቱ በአባል አገራት የተመረተ መሆኑን
ለመግለጽና ግብይቱን የተሸለ እና የተፋጠነ
ለማድረግ የተዘጋጀ ነው፡፡
ሁለቱም የምስክር ወረቀቶች ምርቱ በተላከ
ቁ ጥ ር የሚሰጥ ሲ ሆን የሚሰጠውም
በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር
ቤት ወይንም ምክር ቤቱ
በሚወክላቸው
የከተማ የንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር
ቤቶች ነው፡፡
እነዚህን የአምራች አገር የምስክር ወረቀት
ተጠቅሞ ምርትን ወደ ውጭ መላክ
የሚቻለው የአምራች አገር ወይም የኮሜሳ
ሰርተፊኬቱ ላይ የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ
ማኅበራት ምክር ቤት ተወካይ ፊርማውን
ሲያስቀምጥና የንግድ ምክር ቤቱ ማኅተም
ሲያርፍበት ብቻ ነው፡፡

Þ
Þ
Þ
Þ

መደበኛ እና የኮሜሳ
የአምራች አገር የምሥክር ወረቀት ለማግኘት
ሠርተፊኬት ከመሙላቱ በፊት ምርቱ የኢትዮጵያ መሆኑን
እርግጠኛ መሆን፣
የሚላከውን ዕቃ መጠን ትክክለኛውን ማረጋገጥና
መሙላት፣
የላኪውን ሙሉ አድራሻ መሞላቱን ማረጋገጥ
የተቀባይ ሙሉ አድራሻ መሞላቱን ማረጋገጥ
ዕቃው የሚወጣበትን ወደብና መድረሻው በትክክል
መሙላቱን ማረጋገጥ
በድርጅቱ የሚመለከተው ኃላፊ ፊርማና የድርጅቱ ማኅተም
መደረጉን ማረጋገጥ፡፡

ከአምራች አገር ማረጋገጫ በተጨማሪ ኢንቮይስ፣ ፓኪንግ ሊስት
ወይም ሌላ ተመሳሳይ ሰነድ እንዲረጋገጥ ሲፈለግ ዋናው ሰነድ
ይዘት እንደተጠበቀ ሆኖ ለፊርማ እንዲሚአመች በሆነ ቦታ
የሚከተለውን ጽፎ ማቅረብ፡፡
Ethiopian Chamber of Commerce
And Sectoral Association
Certificate of Origin NO
Secretary General

1.
2.
3.
4.

መደበኛ እና የኮሜሳ የአምራች አገር የምሥክር ወረቀት
የሚገዙበት ቦታና ጉዳዩን የሚከናወኑባቸው የቢሮ ቁጥሮች
ሰርተፊኬት ኦፍ ኦሪጅን የአምራች አገር ማረጋገጫ
በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት 1ኛ ፎቅ
የቢሮ ቁጥር 16 ይገዛሉ፡፡
በመቀጠል ሰነዱ ላይ የተጠየቀውን በመሙላት፣ ፊርማና
የድርጅቱን ማኅተም ማድረግ፣
በኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ህንጻ
ምድር ቤት ቁጥር 005 ይዘው በመቅረብ የተሞላው
የአምራች አገር የምስክር ወረቀት ላይ ማስፈረም
አንደኛ ፎቅ 14 ቁጥር መዝገብ ቤት በመሄድ መሃተም
ማስደረግ

5. የመጨረሻውን ሰርተፊኬት ማለትም ቀዩን ኮፒ 005 ቁጥር
ላሉ ባለሙያዎች ማስረከብ፡፡

የሰነድ፣ የባለድርጅቶች ፊርማ እና የንግድ
ስምምነት ማረጋገጥን በተመለከተ
ምርታቸውን የሚልኩና አንዳንድ ጊዜም የሚቀበሉ፣ ሁለት
ተዋዋይ ወገኖች የሚያደርጉትን የንግድ ስምምነት
በምክር
ቤቱ እንዲረጋገጥላቸው ሲፈለጉ፣ በኢትዮጵያ ወገን ያለን ድርጅት
በመወከል የሚፈርምን ሰው ስምና ፊርማ ተዋዋይ ወገን
በምክር ቤቱ እንዲረጋገጥለት ሲጠይቅ በኢትዮጵያ የንግድና
ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ይህ አገልግሎት ይሰጣል፡፡
አገልገሎቱን ለመስጠት
1. የንግድ ምክር ቤቱ አባል መሆናቸውን የሚያረጋግጥ
መታወቂያ ወይም ለንግድ ምክር ቤት የከፈሉበት ደረሰኝ
2. የሚፈረምላቸው ዶክመንት ኮፒ
3. የኤክስፖርት ወይም ኢምፖርት ፈቃድ
4. ምክር ቤቱ እንዲያረጋግጥ ከሌላ ወገን የተጠየቀበት
ደብዳቤ (ሰነድ)
5. የፊርማ ናሙና ከሆነ በሚመለከተው አካል ወይንም ድርጅት
ማኅተም በያዘ ደብዳቤ የተረጋገጠ ፊርማ
6. ለፋይል የሚያያዝ ፊት ለፊት ተገኝቶ መፈረም
7. ተቀባዩ አገር ፊርማውን ምክር ቤቱ እንዲያረጋግጥበት
የጠየቀበት ደብዳቤ
በመያዝ የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ቢሮ
ቁጥር 005 በመቅረብ
Þ የንግድ ምክር ቤት አባል ከሆኑ 250.00 ብር
Þ የንግድ ምክር ቤት አባል ካልሆኑ 400.00 ብር እንዲከፍሉ
የሚደረግ ሲሆን
መጀመሪያ
A ቢሮ ቁጥር 005 በመሄድ መረጃ ማግኘት
A ክፍያ የሚከፍሉት 005 ቁጥር ባሉ ሠራተኞች በሚሰጣቸው
መመሪና እንዲከፍሉ ምልክት ከተደረገ በኋላ ብቻ ነው፡፡
A በመቀጠል ወደ አንደኛ ፎቅ የቢሮ ቁጥር 16 በመቅረብ
በመመሪያው መሠረት ክፍያ መፈጸም
A ደረሰኝ በመያዝ ወደ ቢሮ ቁጥር 005 መመለስ
A ቢሮ ቁጥር 005 ባሉ ሠራተኞች ሰነዱ ላይ ማስፈረም
A ከዛም ወደ ቢሮ ቁጥር 14 በመሄድ የምክር ብቱን
ማኅተም በማስመታት የሥራ ሂደቱን ያጠናቅቃሉ፡፡

ዋጋውን በተመለከተ
Þ መደበኛ የአምራች አገር የምሥክር ወረቀት 80.00 ብር
Þ የኮሜሳ የአምራች አገር የምሥክር ወረቀት

የኢትዮጵያ

የንግድና

የዘርፍ

ማኅበራት

ምክር ቤት

የንግድ

60.00 ብር

ኅብረተሰቡን

ለማገልገል ሁሌም ዝግጁ

ነው!!!

