የዲሰሳ ጥናት

በኢትዮጵያ የጉምሩክ አሰራርና የልጅስቲክ
ጉዲዮች ዙሪያ የሚስተዋለ አንዲንዴ
ችግሮችና የመፌትሔ ሀሳቦች
አዘጋጅ ፡ የኢትዮጵያ የመንግስትና የግሌ ዘርፌ የምክክር መዴረክ ጽ/ቤት
አዱስ አበባ፡ 2004 ዓ.ም
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1. መግቢያ
የመንግስትና የግሌ ዘርፌ የምክክር መዴረክ ማቋቋሚያ ሠነዴ ከተፇረመ እነሆ ከአንዴ ዓመት በሊይ
አስቆጠረ። ይህ ሠነዴ ከተፇረመ በኋሊ የመጀመሪያው የመንግስትና የግሌ ዘርፌ የምክክር መዴረክ
በየካቲት ወር 2003 ዓ.ም ተዯርጓሌ።
በዚህ መዴረክም የተሇያዩ መግባባቶች ሊይ የተዯረሰ ሲሆን እነዚህንም

ሇማሰፇጸም የኢትዮጵያ

የመንግስትና የግሌ ዘርፌ የምክክር መዴረክ ጽ/ቤት ከሚመሇከታቸው የመንግስት ሃሊፉዎች ጋር በመሆን
አፇጻጸሙን ሲከታተሌ ቆይቷሌ።
በዚህም መሰረት ስምምነት የተዯረሰባቸው ጉዲዮች የአፇጻጸም ሁኔታ ምን ሊይ እንዯዯረሰ ያጣራ ሲሆን
ስምምነት ያሌተዯረሰባቸው ጉዲዮች ግን በበሇጠ ሁኔታ ተጠንተው እና አግባብ ያሊቸው የመፌትሄ ሃሳቦች
እንዱቀርቡ የቴክኒካሌ ቡዴን ሇማዋቀር ከሚመሇከታቸው ሃሊፉዎች ጋር አብሮ እየሰራ ይገኛሌ።
ከዚህ ባሻገር ሁሇተኛው የመንግስትና የግሌ ዘርፌ የምክክር መዴረክ በየካቲት ወር 2004 ዓ.ም ሇማዴረግ
የታሰበ ሲሆን ሇዚህም አሰፇሊጊውን ዝግጅት እየተዯረገ ይገኛሌ። በመሆኑም የጉምሩክና የአሰራር ሥርዓት
የተቀሊጠፇና አጭር ሇማዴረግ ሉረደ ይችሊለ ባሊቸው ጉዲዮች ሊይ ጽ/ቤቱ የዲሰሳ ጥናት አዴርጓሌ። ይህ
ጉዲይም በሁሇተኛው የፋዳራሌ የመንግስትና የግሌ ዘርፌ የምክክር መዴረክ አጀንዲ ሆኖ እንዱቀርብ
ታስቧሌ።ይህ የዲሰሳ ጥናት ሇምክክር መዴረኩ ሇማብቃት ሰነድችን በማገሊበጥና ባሇዴርሻ አካሊትን
በማነጋገር የተካሄዯ ነው። ሇታሇመሇት ግብና ሇውይይት በቂ መነሻ ነው ።
ይህ ጉዲይ የተመረጠበት ዋነኛ ምክንያት የጉምሩክና ላልች የልጅስቲክ አገሌግልቶች ሇውጭ ንግዲችንም
ሆነ ሇጠቅሊሊ የምጣኔ ሃብት ዕዴገታችን ከፌተኛ አስተዋፆ ስሊሊቸው ነው።
በርግጥም የጉምሩክ ሥራ በባህሪው በፌጥነት ተሇዋዋጭ በመሆኑም በመስኩ የተሰማሩ ሙያተኞች ንግዴን
ሇማቀሊጠፌ እና የመንግስትን ፖሉሲዎችን ሇማስፇፀም የሚያስችለ እርምጃዎች ሚዛናቸውን ጠብቀው
እንዱከናወኑ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በተጨማሪ የንግዴ ሥራዎች በወጪ እና ገቢ ዕቃዎች እንቅስቃሴ
ሊይ መስተጓጏሌ እንዲይዯርስባቸው እንዱሁም የመንግስት ህጋዊ የቁጥጥር ተግባራት እና ገቢዎች ሊይ
ተፅዕኖ እንዲይከተሌ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ዘሊቂነት ያሇውና በመተማመን ሊይ
የተመሰረተ ሽርክና በመፌጠር ሥራዎችን ማከናወን ያስፇሌጋሌ፡፡
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2. የተቀሊጠፇ የጉምሩክ አሰራር መርሆዎች
ሀ. ግሌፅነት
የጉምሩክ አሰራር የተቀሊጠፇ ይሆን ዘንዴ ከሚያስፇሌጉት ዋነኛ መርሆዎች መካከሌ ግሌፅነት የሰፇነበት
አሰራር እንዱኖር ማዴረግ አንደና ቁሌፈ ነው። በጉምሩክ አሰራር ግሌፅነት ማሇት ወዯ ውጭ ሇመሊክም
ሆነ ወዯ አገር ውስጥ ሇማስገባት የሚያስፇሇጉትን መረጃዎች፧ መስፇርቶች እንዱሁም ስነስርዓቶች ግሌፅ
በሆነና በማያሻማ መሌኩ ሇሚመሇከታቸው ሁለ እንዱዯርስ በሚችሌ መሌኩ ማሰቀመጥ ማሇት ነው።
ይህንንም ተግባራዊ ሇማዯረግ አገራት የተሇያዩ ዘዳዎችን የሚጠቀሙ ሲሆን በአሁኑ ግዜ በብዛት
እየተተገበረ ያሇው እነዚህን ጠቃሚ መረጃዎችና የህግ ሰነድች በዴረ-ገጽ ሊይ ማስፇር ነው።
ሇ.ቀሊሌ የሆኑ የህግ፧የሰነዴና አስተዲዯራዊ መስፇርቶችን ማሰቀመጥ
የጉምሩክ አሰራር የተቀሊጠፇና አጭር እንዱሆን ከሚረደ መርሆዎች መካከሌ የጉምሩክ አስተዲዯራዊና
የሰነዴ መሰፇርቶች በቀሊለ የሚሟለ እንዱሆኑ ማዴረግ ነው። ይህም ማሇት አንዴ ነጋዳ ወዯ አገር ውሰጥ
ሇማስገባትም ሆነ ሆነ ከአገር ውጭ ሇመሊክ የሚጠየቀው የሰነዴ ዓይነት በቁጥርም ሆነ በይዘት አግባብነት
ያሇውና አስፇሊጊነቱ የተረጋገጠ መሆን አሇበት።
ሏ. የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂን በአግባቡ መጠቀም
አሁን ባሇንበት ዓሇም አገራት ዕዴገታቸው ከሚሇካባቸው መስፇርቶች መካከሌ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂን
በምንያህሌ ዯረጃ መጠቀማቸው ነው። የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ የተቀሊጠፇና የተቀናጀ አገሌግልት
ሇመስጠትም ሆነ ሇስራው ጥራት ያሇው ሚና የጎሊ ነው። ስሇሆነም ሇጉምሩክ የተቀሊጠፇ አሰራር
የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂን በበቂ ሁኔታ መጠቀም አግባብነት ይኖረዋሌ።
3. የተቀሊጠፇ የጉምሩክ አሰራር ጥቅሞች
የተቀሊጠፇ የጉምሩክ አሰራር መዘርጋት አያላ ጠቀሜታዎችን ያስገኛሌ።
- ተወዲዲሪነትን ሇመጨመር
የአስመጭዎችም ሆነ የሊኪዎች ተወዲዲሪነት በሚያወጡት ወጭ እንዱሁም ስራቸውን ሇማከናወን
በሚወስዴባቸው ግዜ ይወሰናሌ። አንዴ አገር የተንዛዛ የጉምሩክ አሰራር የምትከትሌ ከሆነ በነጋዳዎች
ተወዲዲሪነት ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ያሳዴራሌ። በተቃራኒው የተቀሊጠፇ አሰራር የዘረጋች እንዯሆነ በዘርፈ
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ሇተሰማሩ ከአሊስፇሊጊ ወጭና የግዜ ብክነት መታዯግ ይቻሊሌ። ይህም በሚሆን ግዜ ተወዲዲሪነታቸው
ይጨምራሌ።
- የመንግስት ገቢን በአግባቡ ሇመሰብሰብ
የጉምሩክ አሰራር የተዯራጀና በኢንፍርማሽን ቴክኖልጂ የታገዝ እንዯሆነ መንግስት ከዘርፈ ሇያገኝ
የሚገባውን ገቢ በቀሊለ ሇመሰብሰብ ይችሊሌ።
- ሕገ-ወጥ ንግዴን ሇመከሊከሌ
የጉምሩክ አሰራር የተቀሊጠፇ መሆን ብዙዎችን በሕጋዊ መንገዴ ነግዯው ሇማትረፌ ከማነሳሳቱም በሊይ
በዚህ ምትክ ሉስፊፊ የሚችሇውን ሕገ-ወጥ የኮንትሮባንዴ ንግዴን በተሻሇ ሁኔታ ሇመቆጣጠር ብልም
ሇማጥፊት አጋዥ ሚና ይኖረዋሌ።
- የሕብረተሰቡን እንዱሁም የዕፅዋትንና የእንስሳትን ጤና ሇመጠበቅ
የተቀናጀ የጉምሩክ አሰራር፤ አስፇጻሚ የመንግስት ባሇዴርሻ አካሊት ሇሚያዯርጉት የቁጥጥር ስራ አጋዥ
ከመሆኑም በሊይ በሚፇጠር ክፌተት በህበረተሰቡ እንዱሁም በእንስሳትና ዕፅዋት ጤና ሊይ ሉዯርስ
የሚችሇውን አዯጋ ሇመቆጣጠር ይረዲሌ።
4. የጉምሩክ ሥነሥርዓት አፇጻጸም ሂዯት
በኢትዮጵያ የገቢዎችንና የጉምሩክ ባሇሥሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋም የተዯነገገዉ አዋጅ ቁጥር 60\97
አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ 19 መሠረት የጉምሩክን ሥነሥርዏትን እንዱህ ሲሌ ተርጉሞታሌ:“ወዯ አገር የሚገባ ወዯ ዉጭ የሚሊክ ወይም ተሊሊፉ ዕቃ የጉምሩክ አፇጻጸም ሂዯት በጉምሩክ ወዯብ
ከዯረሰበት ጊዜ ጀምሮ እንዯ አግባብነቱ አሰመጪዉ እሰኪረከበዉ ወይንም ከኢትዮጵያ እሰከሚወጣ
የሚከናወን ማናቸዉም የጉምሩክ አፇጻጸም ሂዯት”
በዚህም መሰረት ወዯ ኢትዮጵያ ሇሚገባ ዕቃ ከወዯብ ተነስቶ ኢትዮጵያ እስከሚገባ ዴረስ ሉያሌፌበት
የሚገባ ጉምሩክ ሥነሥርዓቶች አለ።
የሚከተለት ስዕሊዊ መግሇጫዎች እነዚህን ሥነሥርዓቶች በግሌጽ ያስረዲለ።

4

ዕቃዉ ከጅቡቲ ወጥቶ መጋዘን(ኢትዮጵያ) እሰኪገባ ዴረስ ያፇጻጸሙ ሂዯት እና የሚያሰፇሌጉ
ሰነድች

5

ዕቃዉ ከመጋዘን ወጥቶ አስመጪዉ እስኪረከበዉ ዴረስ ያፇጻጸሙ ሂዯት እና የሚያሰፇሌጉ ሰነድች

እነዚህ ሰነድች ፋስ ቬት ክፌሌ ይቀርባለ

ሰነድቹ የተሟለ ከሆነ ፋስ ቬቱ አፕሩቭ ይዯረግና መዝገቡ

ሰነድቹ ካሌተሟለ ፋስ ቬቱ ሪጀክት ይዯረጋሌ

ወዯ ተመዯበዉ ፇታሽ(አሴሰር) ያተሊሇፊሌ

በሪሰኩ መሰረት ፇታሹ ሰነደንና ዕቃዉን ፇተሾ (ቀይ ከሆነ) ወይም ሰነደን ብቻ ፇትሾ (ቢጫ ከሆነ) ወይም ሳይፇትሽ (አረንጓዳ
ከሆነ) ዕቃዉን ሇአስመጪዉ ያስረክባሌ:
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5. በጉምሩክ አሰራርና ልጂስቲክስ ዙሪያ የሚታዩ ችግሮች
ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት በአንዴ አገር የውጭ ንግዴም ሆነ የአገር ውስጥ ንግዴ ሊይ የጉምሩክ አሰራር
ከፌተኛ የሆነ ሚና ይጫወታሌ። ይህንንም በመገንዘብ አገራት የጉምሩክ አሰራራቸውን የተቀሊጠፇና አጭር
በማዴረግ ወዯ አገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ የሚሊኩ እቃዎችን በተፊጠነ አሰራር የሚስተናገደበትን
ሁኔታ ፇጥረዋሌ። አገራችን ኢትዮጵያም ባሇፈት ጥቂት አመታት የጉምሩክ አሰራርን በተወሰነ ዯረጃ
ሇማሻሻሌ ጥረት ስታዯርግ ቆይታሇች። በተሇይም የመሰረታዊ የስራ ሂዯት ሇውጥ ተግባራዊ ከሆነ ጀምሮ
የጉምሩክ አሰራር መሻሻሌ ማሳየቱን በዘርፈ የተሰማሩ የባሇዴርሻ አካሊት ያስረዲለ።
ይሁንና አሁንም ቢሆን የነጋዳውን ማህበረሰብ ፌሊጎት ሙለ በሙለ የሚያረካ አሰራር ተዘርግቷሌ
ሇማሇት አያስዯፌርም። ይሌቁንም ወዯ ውጭ ሇመሊክም ሆነ ወዯ አገር ውስጥ ሇማሰገባት መተግበር
ያሇባቸው የጉምሩክ ስነስርዓቶች በተቀሊጠፇ፡ አጭርና ወጭ ቆጣቢ በሆነ መሌኩ እየተፇጸሙ አይገኝም።
ሇዚህም የጉምሩክ ውስጣዊ አሰራርም ሆነ ላልች የመንግስትና የግሌዘርፌ የባሇዴርሻ አካሊት አሰተዋፆ
ያዯርጋለ። በርግጥም የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዴርጅት ከተሇያዪ የመንግስት አስፇጻሚ
አካሊት ጋር የሚሰራ ተቋም እንዯመሆኑ ላልች እህት ዴርጅቶች ስራቸውን በተፊጠነ ሁኔታ ያሇመፇጸም
በጠቅሊሊ አገሌግልቱ ሊይ አለታዊ ተጽኖ ይኖረዋሌ። በዚህና ላልች የውስጥ ችግሮች የተነሳም የጉምሩክ
ስነስርዓት አጭርና የተቀሊጠፇ እንዲይሆን ሲያዯርጉት ይታያለ።
ይህ የጉምሩክ አገሌገልት የተፊጠነና ቀሌጣፊ አሇመሆን ዯግሞ አገራችን እያከናወነችው ያሇውን ፇጣን
የዕዴገት ጉዞን በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን የመግታት አቅም አሇው። በእርግጥ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ
የንግዴ መጠን ከፌተኛ የሚባሌ አይዯሇም። እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ 2010 ኢትዮጵያ ወዯ
ውጭ የሊከችውን መጠን ብንመሇከት 1626.9 ሚሉዮን ቶን ሲሆን በአንጻሩ 7051.5 ሚሉዮን ቶን ዕቃ
ሇማስገባት ችሊሇች። ይህ መጠን ከላልች አገራት አንጻር ሲታይ ትንሽ ሉባሌ የሚችሌ ሆኖ ይህንንም
መጠን ያህሌም ቢሆን በፌጥነት የሚሰተናገዴበት ሁኔታ የሇም። በዚህም የተነሳ ዓሇም ባንክ በየአመቱ
በሚያወጣው የንግዴ አሰራር ዯረጃ ኢትዮጵያ ከግማሽ በታች ባሇው ተርታ ትገኛሇች። ይህም ከሆነባቸው
ምክንያቶች ውሰጥ በዋቢነት የሚጠቀሰው ከኢትዮጵያ ዕቃዎችን ወዯ ውጭ ሇመሊክ እንዱሁም ሇማስገባት
የሚፇጀው አማካይ ግዜ ከፌ ያሇ መሆን ነው።
በግሌ ዘርፌ ማበሌጸጊያ ማዕከሌ በጉምሩክ ስርዓት ዙሪያ በ2003 ዓ.ም ተጠቃል በተሰራጨው ዕትም
መሰረት ጭነት ወዯ ኢትዮጵያ ሇማስገባት የሚዯረገው የሰነዴ ዝግጅት፣ የአገር ውስጥ ትራንስፖርት
እንዱሁም የጉምሩክ ስነስርዓትን ሇማጠናቀቅ በአማካኝ 27 ቀናት ይፇጃሌ። የዓሇም ባንክ እኤአ በ 2011
ያወጣው ሪፖረት እንዯሚያትተው ከሆነ ዯግሞ በአማካይ እስከ 44 ቀናት ሲፇጅ የሰሃራ በታች አገራት
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አማካኝ ግዜ ግን 37 ቀናት እንዯሆነ ይህ ጥናት ይዯመዴማሌ። የዓሇም ባንክ ሪፖርት ከኢትዮጵያ ጭነት
ወዯ ውጭ ሇመሊክ በአማካይ 42 ቀናት የሚፇጅ መሆኑን አስቀምጦ፧ ይህ ግዜም ከሰሃራ በታች ያለ
አገሮች ከሚወስዴባቸው 32 ቀናት ትርጉም ባሇው ዯረጃ ከፌ ይሊሌ። ሁሇቱንም ስራዎች በዝርዝር
በምንቃኝበት ግዜ በግሌ ዘርፌ ማበሌጸጊያ ማዕከሌ የተሰራው ሇእውነታው ቀረቤታ ያሇው ይመስሊሌ።
በየትኛውም መሇኪያ ግን ከውጭ ዕቃዎችን ሇማስገባት የሚፇጀው ግዜ /27 ቀናት/ ከፌ ያሇ ነው።
በተጨማሪም በዚህ ጥናት መሰረት አገር ውስጥ የገባ ዕቃ የጉምሩክ ሥነሥርዓት ተፇፅሞበት ከጉምሩክ
ጣቢያ እስከሚወጣ ዴረስ በአማካይ እስከ 13.7 ቀናት ያህሌ እንዯሚፇጅበት ያትታሌ።
ከሊይ በተጠቀሰው በ 2003 ዓ.ም ተጠቃል በተሰራጨው የግሌ ዘርፌ ማበሌጸጊያ ማዕከሌ ዕትም መሰረት
ዕቃ ከጉምሩክ ሳይወጣ ሇአንዴ ቀን ያህሌ እንኳን ቢዘገይ የ 0.8% አዴቫልረም ቀረጥ ያህሌ ውጤት
ይኖረዋሌ። ይህ ወጪ ዯግሞ የግሌ ዘረፈን ተወዲዲሪነት ምንኛ ሉጎዲው እንዯሚችሌ መረዲት አያዲግትም።
ከዚህም በሊይ በዚህ በሚፇጠር ኪሳራና መጉሊሊት ምክንያት ብዙዎች የጭነት አስተሊሊፉዎች የዯንበኞችን
ዕርካታ ያጣለ።
በርግጥም ከሊይ የተጠቀሱትን የአማካይ ግዜያትን የሚያረዝሙና የሚያሳጥሩ የተሇያዮ ምክንያቶች
ይኖራለ። ሇአብነትም አንዴ አገር ከወዴብ ያሊት ቅርበት እንዱሁም የትራንስፖርት ዘርፈ ዕዴገት ጉሌህ
ሚና ሉጫወት ይችሊሌ። ኢትዮጵያ ከወዯብ ያሊት እርቀትም ሆነ ያሌዲበረው የትራንስፖርት ዘርፌ
አገሌግልት ሇሚወስዯው የአማካኝ ግዜ መጨመር እንዯ ምክንያት ሇጠቀሱ ይችሊለ።ይህንን ታሳቢ
ተዯርጎም ቢሆን የጉምሩክ አሰራር በተቀሊጠፇ ሁኔታ እየተፇጸመ አይገኝም ።
በተጨማሪ የተቀሊጠፇ የጉምሩክና የልጅስቲክ አገሌግልት እንዲይኖር በግሌ ዘርፈ የሚታዩ ቀሊሌ
የማይባለ ችግሮች የራሳቸው የሆነ ሚና ይጫወታለ። ሇአብነትም የአንዲንዴ አስመጪዎች፤ ጭነትና
ጉምሩክ አስተሊሊፉዎች በታማኝነት ዱክሊራሲዎን አሇመሙሊት፤ የተሟሊ ሰነዴ ይዞ በወቅቱ አሇመቅረብ፤
ሇመንግስት የሚገባን ክፌያ ሊሇመክፇሌ ተገቢ ያሌሆኑ ተግባራት ውስጥ መግባት የማጭበርበር ስራ
ማዴረግ እና የመሳሰለት ይገኙበታሌ። ይህን የግሌ ዘርፌ ችግር ከሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት ጋር
አብሮ በመስራት የሚፇታ ሲሆን በዚህ ሰነዴ ግን መንግስት ሉያስተካክሊቸው ይገባሌ ያሌናቸውን ጉዲዮች
ሇመጠቆም እንወዲሇን። በንግዴ ማህበረሰቡ በኩሌ ሉስተካከለ ይገባቸዋሌ የሚባለት የህግና አፇጻጸም
ጉዲዮች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ።
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ሀ/ የመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት አገሌገልት ሥርዓት ትግበራና አፇጻጻሙ በዘርፈ በግሌ ሇተሰማሩ የዕቃ
አስተሊሊፉዎችና የመርከብ ወኪልችን (freight forwarding and ship agency) የማያሳትፌ መሆኑ
መሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ማሇት ወጥ በሆነ የትራንስፖርት ውሌ መሰረት ቢያንስ በሁሇት የተሇያዩ
የማጓጓዣ ዓይነቶች በመጠቀም በክፌያ እቃን ከአንዴ የተወሰነ ቦታ ተረክቦ በማጓጓዝ ላሊ አገር ወስድ
ማስረከብ ማሇት ነው። ይህ አሰራር በብዙ አገራት የተሇመዯ ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን ተግባራዊ መሆን
የጀመረው ከሚያዝያ 1 ቀን 2001 ዓም ጀምሮ ነው። ይህም አገሌግልት ተግባራዊ የሆነው የአገራችንን ገቢና
ወጪ ንግዴ እንቅስቃሴ ኢኮኖሚያዊ አዋጭነቱ በተረጋገጠ፡ ቀሌጣፊ ፡ዘመናዊ እና ወጪ ቆጣቢ
የትራንዚት ትራንስፖርት አገሌገልት እንዱስተናገዴ ሇማዴረግ የሚቻሌበትን ሥርዓት ሇመዘርጋት ነው።
በዚህ ስርዓት የሚጠቀሙ ተገሌጋዮች በአንዴ ሰነዴ እቃው ከሚነሳበት አገር ኢትዮጵያ ውስጥ ባሇ የዯረቅ
ወዯብ እስከሚዯርስ ዴረስ ያሇውን አገሌገልት ባንዴ የመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ኦፕሬተር አማካኝነት
እንዱፇጽሙ ያስችሊቸዋሌ። ይህም ስርዓት በትራንዚት ትራንስፖርት ምክንያት የሚፇጠረውን አሊስፇሊጊ
ወጪና የጊዜ ፌጆታን በእጅጉ ይቀንሳሌ። ከዚህም በሊይ

ከዚህ ቀዯም በጂቡቲ ወዯብ እቃ ቶል

ባሇመነሳቱ ይከፇሌ የነበረውን የወዯብ ኪራይ ያስቀራሌ። በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት አሰራር የሆነ
እንዯሆነ እቃው ምንም ዓይነት የጉምሩክ ስነስርዓት ጂቡቲ ሊይ ሳይፇጸምበት በቀጥታ ወዯ ዯረቅ ወዯብ
እንዱመጣ ይዯረጋሌ። ይህም ወጪን ከመቆጠቡም በሊይ የውጭ ምንዛሬንም ያዴናሌ።
እነዚህ ከሊይ የተዘረዘሩትንና ላልች የሚያሰገኛቸውን ጥቅሞችን በመረዲት የፋዳራሌ የትራንስፖርት
ሚኒስቴር ከሊይ ከተጠቀሰው ቀን ጀምሮ ሇሙከራ ያህሌ የመንግስት ተቋማት የሚያስመጧቸው
የኮንቴይነርና ተሽከርካሪ እቃዎች በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት እንዱጓጓዙ ሲያዯርግ የቆየ ሲሆን በዚህ
የሙከራ ግዜም መሌቲሞዲሌ የታሰበውን ያህሌ ጥቅም ሉያስገኝ እንዯሚችሌ ተረጋግጧሌ ። ይህም
በመሆኑ የመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ወዯተሟሊ ትግበራ እንዱሸጋገር ሇማዴረግና አሰፇሊጊውን የአሰራር
ሥርዓት ተፇጻሚ እንዱሆን የትራንስፖርት ሚኒስቴር መመሪያ አውጥቷሌ።
በዚህ መመሪያ መሰረትም ከታህሳስ 22 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ የመንግስት ተቋማት የሚያስመጧቸው
ጄኔራሌ ካርጎ ገቢ ዕቃዎች በሙለ በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ተጓጉዘው መዴረሻ ጣቢያቸው በአገር
ውስጥ ዯረቅ ወዯቦችና የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ፇቃዴ በሰጠባቸው የማከማቻ
ሥፌራዎች እንዱስተናገደ አዝዟሌ። በተመሳሳይ መሌኩም ክብዯታቸው 3ቶንና ከዚያ በታች የሆኑ
ተሽከርካሪ ገቢ ዕቃዎች፧ የመንግስት ባንኮች የብዴር ተጠቃሚ የሆኑ የግሌ አስመጪዎች የሚያስመጧቸው
የኮንቴይነር እቃዎች በሙለ በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት እንዱጓጓዙ በመመሪያ ወስኗሌ ።
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የመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ተግባራዊ መሆን ሇአስመጪዎችም ሆነ ሇሊኪዎች የሚያስገኘው ጥቅም
እንዱሁም በአገሪቱ ኢኮኖሚ ሊይ የሚኖረው አዎንታዊ ሚና እጅግ ከፌተኛ ነው። ስሇሆነም የግለ ዘርፌ
የዚህን እርምጃ በጎ ጎኖችን ያዯንቃሌ። ይሁንና የዚህ መመሪያ ተፇጻሚ መሆን የኢትዮጵያ የባህር
ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅትን በዘርፈ ብቸኛ ተዋናይ የሚያዯርገው ሲሆን በተቃራኒው
በግሌ የዕቃ አስተሊሊፉነትና የመርከብ ውክሌና ተሰማርተው የሚገኙትን ከገበያ ውጭ ያዯርጋሌ።
በግሌ ዘርፈ በዕቃ አስተሊሊፉነትና የመርከብ ውክሌና ተሰማርተው የሚገኙት ዯግሞ ከፌተኛ የሆነ
አገሌግልት እየሰጡ የቆዪ መሆናቸው አይካዴም። በአገር ውስጥ ወይም በአሇምአቀፌ ዯረጃ ዕቃ ተቀባይን
ወይም ዕቃ ሊኪን በመወከሌ የጉምሩክ ስነስርዓት፡ የወዯብ ስነስርዓት እና ላልች ስነሥርዓቶችን አስፇጽሞ
የገቢ ወይም የወጪ ዕቃዎች በወዯብ እንዱገቡ ወይም እንዱወጡ በማዴረግና ዕቃን በማጓጓዝና
በማስረከብ ረገዴ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ሲያዯርጉ ቆይተዋሌ።
በተጨማሪ የመርከብ ባሇንብረትን፡ተከራይን ወይም ኦፕሬተርን በመወከሌ መርከቡ የሚያጓጉዘውን ዕቃ
ወይም መንገዯኛን የማግኘትንና የመመዝገብን፡ ዕቃ የመጫንና የማራገፌን እንዱሁም ዕቃን አጓጉዞ
የማከማቸትን ስራ ማስተባበርን እየሰሩ ይገኛሌ።
በአሁኑ ሰዓት ወዯ 78 የሚዯርሱ በዕቃ አስተሊሊፉነትና የመርከብ ውክሌና ተሰማርተው የሚገኙ ነጋዳዎች
ሲኖሩ እነዚህ በኢትዮጵያ የተሳሇጠና የተቀሊጠፇ የትራንዚትና የጉምሩክ አገሌገልት እንዱኖር ሇማስቻሌ
የሚዯረገውን እርብርብ በእጅጉ ያግዛለ።
መንግስት እቃ ወዯ አገር ውስጥ የማስገባትን ከፌተኛ ዴርሻ የያዝ መሆኑ የሚታወቅ ሆኖ የመንግስት
ጭነትን ማስተሊሇፌም ሆነ ማጓጓዝ በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት የሚሰራው የኢትዮጵያ የባህር
ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት ነው ። ከዚህም ባሻገር ከሊይ እንዯተጠቀሰው
ክብዯታቸው 3ቶንና ከዚያ በታች የሆኑ ተሽከርካሪ ገቢ ዕቃዎች፧ የመንግስት ባንኮች የብዴር ተጠቃሚ
የሆኑ የግሌ አስመጪዎች የሚያስመጧቸው የኮንቴይነር እቃዎች በሙለ በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት
እንዱጓጓዙ በመመሪያ ወጥቷሌ። በአሁኑ ግዜም ብቸኛው የመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ኦፕሬተር
የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት በመሆኑ በግሌ ዘርፌ በዕቃ
አስተሊሊፉነትና የመርከብ ውክሌና ተሰማርተው የሚገኙትን የገበያ ዯርሻ በእጅጉ ያጠበበ ከመሆኑም
ባሻገር መመሪያው የግሌ ዘርፈ በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት የሚሳተፌበትን ሁኔታ አያስቀምጥም። በዚህም
የተነሳ ብዙዎች ከገበያ ውጭ የመሆናቸው ስጋት አይሎሌ።
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የግለ ዘርፌ በዚህ ስርዓት መሳተፈ የፇጠረውን የስራ እዴሌ የሚያስጠብቅና ወዯፉትም ተጨማሪ ዕዴሌ
የሚያስከፌት ከመሆኑም ባሻገር የአገሌግልት አሰጣጡ ውዴዴር የተሞሊበትና በበቂ ሁኔታ እንዱከናወን
ያግዛሌ ። ስሇሆነም በግሌ ዘርፈ ውስጥ ሊለ ዕቃ አስተሊሊፉዎችና የመርከብ ወኪልች ምቹ የመሳተፉያ
ሜዲ ሉመቻችሊቸው ይገባሌ።
ሇ/ በገቢና በወጪ ንግዴ ሊይ የሚሳተፈ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በቅንጅት አሇመስራት
ከሊይ ሇመጥቀስ እንዯተሞከረው የጉምሩክ ስነስርዓትን የተቀሊጠፇ ማዴረግ ጉሌህ የሆነ አስተዋፆ
የሚኖረው ሲሆን ሇዚህም በዘርፈ የሚታዩ ችግሮችን አንዴ በአንዴ መቅረፌ ያሻሌ። ከጉምሩክ አገሌገልት
አሰጣጥ በተያያዘ ያሇውን ሁኔታ ስንመሇከት የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ከተሇያዩ የባሇ ዯርሻ
አካሊት ጋር የሚሰራ ተቋም ሲሆን ከነዚህ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ያሇው ቅንጅታዊ አሰራር ግን ጠንካራ
ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም። ምንም እንኳ የባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ በገቢና በወጪ ንግዴ የጉምሩክ
ስነስርዓት አፇጻጸም ሊይ የጎሊ ዴርሻ ቢኖረውም እንዯ ባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ሁለ ላልች የመንግሰት
መስሪያ ቤቶች የራሳቸውን ቀጥጥር የሚያዯርጉበት አካሄዴ አሇ። በዚህ ሁኔታ ከሚሳተፈ የመንግስት
መስሪያ ቤቶች መካከሌ የሚከተለት ይገኙበታሌ።
 የግበርና ሚኒስቴር
 የተስማሚነት ምዘና ኤጀንሲ
 የኢትዮጵያ የምግብ የመዴሃኒትና የጤና ክብካቤ አሰተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን
 የአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን
 የብሄራዊ ባንክ
 የንግዴ ሚኒስቴር
 የትራንስፖርት ሚኒስቴር
 የዯረቅ ወዯቦች አስተዲዯር
ከሊይ የተዘረዘሩት የአስፇጻሚ አካሊት በአንዴም በላሊም መሌኩ ወዯ አገር ውስጥ በሚገቡ እንዱሁም
በሚወጡ ምርቶች ሊይ የቁጥጥር ስራ ያከናውናለ። ይህ ቁጥጥርም በተቻሇ መጠን የማህበረሰቡን
ጤና ሇመጠበቅ፤ የአካባቢ ብክሇትንና በአገር ዯህንነት ሊይ አዯጋ ሉያስከትለ የሚችለ ዕቃዎችን
ሇመቆጣጠር፤ ብልም ላልች የህዝብን ጥቅም ሇማስከበር የታቀዯ ነው። የግሌ ዘርፈም መንግስት
እነዚህን ዓሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ የሚያዯርገውን ጥረት ይዯግፊሌ።
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ይሁንና የተሇያዩ የመንግስት አስፇጻሚ አካሊት ቁጥጥራቸውን የሚፇጽሙበት አካሄዴ ቅንጅት
የጎዯሇው ስሇሆነ አስመጭዎች እንዱሁም ሊኪዎች የተሇያዩ ሰነድችን በመያዝ በየመስሪያ ቤቱ ፌቃዴ
ጥየቃ እንዱዞሩ ያስገዴዲሌ።
የግብርና ሚኒስቴርን አሰራር እንዯ ምሳላ የወሰዴን እንዯሆነ የምግብን ዯህንነት እንዱሁም
የእንስሳትንና የእፅዋትን ጤንነት ሇማረጋገጥ ሲባሌ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የእንስሳትና የእፅዋት
ጤንነት ማረጋገጫ ሰርትፌኬት(SPS Certificate) ሇአስመጪዎቸ ይሰጣሌ። ስሇሆነም የቁም ከብት፡
የእንስሳት ተዋፅኦ ፡ ምሌምሌ ዘር ፡ ዕፅዋት ፡ የተባይ ማጥፉያና የመሳሰለትን ወዯ አገር ውስጥ
ሇማስገባት የሚፇሌግ ማንኛውም አስመጭ በቅዴሚያ የቅዴመ-ማስመጣት ፇቃዴ (pre-import
permit) ከግብርና ሚኒስቴር ሉያገኝ ይገባሌ። ይህ የቅዴመ-ማስመጣት ፇቃዴ የንግዴ ሚኒስቴር
ከሚጠይቀው የንግዴ ፇቃዴ በተጨማሪ የሚጠየቅ ፌቃዴ ነው።
አንዴ አስመጪ ሇምሳላ የተባይ ማጥፉያ እንዱያመጣ የቅዴመ-ማስመጣት ፇቃዴ ቢሰጠውና
ይህንንም እቃ ወዯ አገር ውስጥ ማስገባት ቢችሌ፧ የተጠቀሰው እቃ ጉምሩክ እንዯዯረሰ በግብርና
ሚኒስቴር ቀርቦ የማስሇቀቂያ ፌቃዴ (import authorization) እንዱሰጠው በማመሌከቻ
ይጠይቃሌ። ከማመሌከቻው ጋር ተያይዞ መቅረብ የሚገባቸው ሰነድች አለ። እነዚህም፡
- የቅዴመ-ማስመጣት ፇቃዴ (pre-import permit)
- የማጓጓዣ ሰነዴ እና
- የዋጋ ሰነዴ ናቸው።
እነዚህን ከሊይ የተዘረዘሩት ሰነድች በማያያዝ ሇግብርና ሚኒስቴር ፌተሻ (inspection) እንዱዯረግሇት
ጥያቄ ያቀርባሌ። ይህ ማመሌከቻም እንዯቀረበ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ባሇሙያ መዴቦ እቃው በሚገኝበት
የጉምሩክ ጣቢያ ተገኝቶ የፌተሻ ስራውን እንዱያካሂዴ ያዯርጋሌ። ይህ ፌተሻም ከጭነቱ የተወሰነውን ያህሌ
በማየት ይካሄዲሌ። የገባው እቃም በህግ የተቀመጡትን መስፇርቶች ማሟሊቱን ሲረጋገጥ ሇአስመጭው
የማስሇቀቂያ ፌቃዴ (import authorization) እንዱሰጠው ይዯረጋሌ። ይህን የማስሇቀቂያ ፌቃዴ
የተሰጠው አስመጪም ፌቃደን ሇጉምሩክ በማቅረብ እቃው እንዱሇቀቅ ያዯርጋሌ።
ከዚህ በሊይ የተዘረዘረውን ዓይነት የፌተሻና የቁጥጥር ስርዓት ላልች የአሰፇጻሚ አካሊትም ተመሳሳይ በሆነ
መሌኩ ይፇፅማለ። ስሇሆነም እንዯ ግብርና ሚኒስቴር ሁለ በተወሰኑ እቃዎች ሊይ የሚመሇከታቸው
መ/ቤቶች የቁጥጥር ስራ ያካሂዲለ። ስርዓቱም ከሞሊ ጎዯሌ ከሊይ በተዘረዘረው መሌኩ የሚፇጸም ነው።
በተመሳሳይ የንግዴ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ያወጣቻቸው አስገዲጅ ዯረጃዎች ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ
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እቃዎች

ማሟሊታቸውን ያረጋግጣሌ። ይህንንም ሇመወጣት የንግዴ ሚኒስቴር የራሱ የሆነ የፌተሻ

ሊብራቶሪ ስሇላሇው በቅንጅት ከ ኢትዮጵያ የተሰማሚነት ምዘና ዴርጅት (Confromity Assessment
Agency) ጋር አብሮ ይሰራሌ።
ምንም እንኳ ከሊይ የተገሇጸው የፌተሻ ስርዓት ብዙ ቀናት ይፇጃሌ የሚባሌ ባይሆንም አስመጪዎችም ሆኑ
ሊኪዎች ከጉምሩክ ጣቢያ ወዯሚመሇከታቸው የመንግስት መ/ቤቶች በመመሊሇስም ሆነ ሰነዴ በማባዛት
የሚጠፊው ግዜና ገንዘብ ጉዲዩ በተቀሊጠፇና በቀሊሌ ወጪ ብልም ወረቀት-አሌባ /paperless/
ሥነሥርዓት እንዲይፇጸም ያዯርጋሌ።
እዚህ ሊይ የላልች አገራትን ሌምዴ ማየት የሚበጅ ይሆናሌ።
እንዯ ኢትዮጵያ ሁለ አገራት የህዝብን ብልም የዕፅዋትን ጤንነት ሇመጠበቅ ሲለ ወዯ አገር ውስጥ
በሚገቡ እንዱሁም ከአገር ውጪ በሚወጡ እቃዎች ሊይ የተሇያዩ የመንግስት አስፇጻሚ አካሊት ፌተሻና
ቁጥጥር ያካሂዲለ። ይህንን የሚፇጽሙበት እጅግ የተቀናጀና በቀሊሌ ወጪ የሚካሄዴባት ሥነሥርዓትን
ዘርግተዋሌ። በርግጥ ይህንን የአንዴ መስኮት አገሌግልት ተግባራዊ ሇማዴረግ ብቁ የሆነ የመረጃ ቴክኖልጂ
መጠቀም ያሻሌ። በአገራችን አሁን ተግባራዊ እየሆነ ያሇው አሰራር ዯንበኞች የጉምሩክ ሥነሥርዓት
ሇመፇጸም ወዸሚመሇከታቸው መ/ቤቶች በአካሌ መገኘት ሲጠበቅባቸው ይህ ወዯ ተሇያዮ መ/ቤቶች
የመሄዴ ሁኔታም ጊዜም ሆነ ገንዝብ እንዯሚያባክን ከሊይ የተጠቀሰ ጉዲይ ነው። እንዱህ አይነት ሁኔታ
ሇማስቀረት የተሇያዮ አገራት ጉዲዮች በአንዴ መስኮት አገሌግልት እንዱያሌቁ የሚያዯርጉበት አሰራር
(single window processing) ዘርግተዋሌ። ይህም አሰራር ቀዯም ብል ተግባራዊ የሆነው በሲንጋፖር
ሲሆን በአሁኑ ግዜ በብዙ አገራት ተቀባይነት አግኝቶ በአህጉራችንም ተግባራዊ እየሆነ ይገኛሌ። ሇዚህም
በቅዴሚያ ከሚጠቀሱት አገራት መካከሌ ጋና ትገኝበታሇች።
በዚህ አሰራር ብዙ አገራት አመርቂ የሚባሌ ውጤት ያስመዘገቡ ሲሆን ዯንበኞች ከአንዴ ኤጄንሲ ወዯ
ላሊኛው ሰነድችን እየያዙ የሚሄደበትን አሰራር ያስቀራሌ። ይሌቁንም የሚመሇከታቸው መ/ቤቶች
በየጉምሩክ ጣቢያዎች የራሳቸውን ሰራተኛ መዴበው ከማሰራታቸውም በሊይ አሰፇሊጊ የሆኑ የሰነዴ
መጠይቆች ሇየሚመሇከታቸው መ/ቤቶች ቀዯም ብል ኤላከትሮኒካሌ በሆነ መንገዴ እንዱበተኑ ይዯረጋሌ።
እነዚህን ሰነድች በመመሌከት በየጉምሩክ ጣቢያ የሚገኙት የየመስሪያ ቤቶች ተወካዮች አስፇሊጊውን ፌተሻ
በመፇጸም ፌቃዴ የመስጠት አገሌግልት ይሰጣለ። የሰራተኞች በየጉምሩክ ጣቢያው መገኘት ዯንበኞች
በየመስሪያ ቤቱ እየሄደ ፌተሻ እንዱካሄዴሊቸው የመጠየቅን ስራ ያስቀራሌ።
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በኢትዮጵያ ያሇው አሰራር ግን ቅንጅት ከማጣቱም ባሻገር ከጉምሩክ ውስጣዊ አሰራር አሇመጠናከር ጋር
ተዯምሮ በአሁኑ ሰዓት የጉምሩክ ሥነሥርዓት የቴክኒክ ቁጥጥር ብቻ ሇመጨረስ በአማካይ 5 ቀናት ያህሌ
ከመፌጀቱም በሊይ ይህንን ስርዓት ሇመፇጸምም እስከ 5100 ብር ሉያስወጣ እንዯሚችሌ በግሌ ዘርፌ
ማበሌጸጊያ ማዕከሌ በጉምሩክ ስርዓት ዙሪያ የተዯረገው ጥናት ያመሇክታሌ። ይህ ቁጥርም ወዯ አገር
ውስጥ ሇማስገባት የሚፇጀውን ሲሆን በተመሳሳይ መሌኩ ወዯ ውጪ ሇመሊክም 4 ቀናት ያህሌ የሚፇጅ
ሆኖ በገንዘብ እስክ 2580 ብር ያህሌ ያስወጣሌ። ይህ አሰራር ከዚህ በተሻሇ ቢቀናጅ ይህንን አሊስፇሊጊ
ወጪ ከማስቀረቱም በሊይ እየወሰዯ ያሇውን ግዜ በግማሽ ሉቀንሰው ይችሊሌ።
ሏ/ ከጉምሩክ ቀረጥ አወሳሰን ጋር ተያይዞ የሚዯርሱ መዘግየቶች
በዚህ ነጥብ ስር ሇማንሳት የተፇሇገው ጉምሩክ የሚጠቀምበት የቀረጥ አተማመን ዘዳ ሳይሆን ከእርሱ ጋር
ተያይዞ የሚዯርሱ መዘግየቶች ናቸው። በእርግጥ አሁን በስራ ሊይ ያሇው የጉምሩክ ቀረጥ አተማመን
ከፌተኛ የሆነ አቤቱታ የሚቀርብበት ቢሆንም ይህንን ከግንዛቤ በማስገባት ባሇስሌጣኑ አስፇሊጊውን
እርምጃ ሇመውሰዴ በትጋት እየሰራ ያሇበት ሁኔታ ስሊሇ እርሱን በዚህ ጥናት ሇማካተት አሌተፇሇገም።
 ሇቀረጥ ምዯባ የሊብራቶሪ ፌተሻ በሚያስፇሌግበት ግዜ ይህን ፌተሻ በፌጥነት አሇመተግበር
በጉምሩክ የቀረጥ ምዯባ ዙሪያ (customs tariff classification) ከሚነሱት ችግሮች መካከሌ ይህንኑ
ምዯባ ሇመፇጸም አስፇሊጊውን የሊብራቶሪ ፌተሻ ከማካሄዴ ጋር ተያይዞ የሚነሳውን መዘግየት መዲሰስ
አስፇሊጊ ነው። ጉምሩክ አንዴ እቃ በየትኛው የቀረጥ መዯብ ውስጥ ይወዴቃሌ የሚሇውን ሇመወሰን
ከሚጠቀምቸው መስፇርቶች መካከሌ የእቃው የኬሚካሌ ይዘት አንደ ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ
በአሰመጪዎችና በባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት መካከሌ ብዙ ግዜ አሇመግባባት ይከሰታሌ። ይህ አሇመግባባት
ከሚከሰትባቸው እቃዎች መካከሌ የጁስ ምርቶች፡ አንዲንዴ ኬሚካልች እንዱሁም የጨርቅና የአሌባሳት
ምርቶች ይገኙበታሌ። ይህም ሌዩነት የሚፇጠረው አስመጪው የእቃው አይነት ሉያስመዴበው የሚገባው
ዝቅ ባሇው የቀረጥ መዯብ ነው ሲሌ፤ ባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ዯግሞ አይዯሇም የዚህ እቃ ምዴብ መሆን
ያሇበት ከፌ ባሇው የቀረጥ ምዴብ ነው በሚሌበት ግዜ ነው። የጁስ ምርቶችን እንዯ ምሳላ የወሰዴን
እንዯሆነ አንዴ ተፇጥሮአዊ የጁስ ምርት /ኦርጋኒክ / የሚጣሌበት የቀረጥ መጠን ዜሮ ሲሆን በሰው ሰራሽ
ሁኔታ ላሊ ጣዕም እንዱኖራቸው የተዯረጉት ዯግሞ እስከ 30 ፐርሰንት እንዱከፌለ ይዯረጋለ።
ይህ አይነት ሌዩነት በሚፇጠርበት ወቅት ጉምሩክ እቃው በመጋዘን እንዲሇ አስፇሊጊውን የተስማሚነት
ምዘና እንዱፇጸምበት ያዝዛሌ። ይህ አገሌግልት ግን በጉምሩክ ስሇማይሰጥ ምዘናው በዕቃው ሊይ
በኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ዴርጅት እስኪፇጸም ዴረስ ዯንበኞች እቃቸው ባሇመሇቀቁ ምክንያት
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ከመጉሊሊታቸውም በሊይ ሇተጨማሪ የመጋዘን ኪራይ ይዲረጋለ። አሁን እየተተገበረበት ያሇው አሰራር
እንዯሚያሳየው የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሇጣን ሇተስማሚነት ምዘና ኤጄንሲ ዯብዲቤ ይጽፊሌ ፡
በዯብዲቤውም የተጠቀሰው እቃ የተስማሚነት ፌተሻ ይዯረግበት ዘንዴ ይጠይቃሌ። ነገርግን ኤጄንሲው
ይህን የምዘና ተግባር በሚፇሇገው ፌጥነት አይፇጽምም። በዚህም ምክንያት አስመጪው ነጋዳ ሊሊስፇሊጊ
ወጪ ይዲረጋሌ። እንዯሚታወቀው እነዚህና መስሌ ወጪዎች በመጨረሻ ሇሸማቹ ማህበረሰብ በዚያው
ሌክ እዋጋ ሊይ በጭማሪ ይቀጠሊሌ። ይህም በአገሪቱ ውስጥ የሚታየውን የገበያ ግሽበት በማባባስ ረገዴ
የራሱ አለታዊ ተጽእኖ ይኖረዋሌ ።
 የቀረጥ ምዯባን በአግባቡ ስሇመፇጸሙ የሚያረጋግጡ ቴክኒካዊ ዕውቀት ያሊቸው ባሇሙያዎች
በበቂ ጥራትና ብዛት አሇመኖር
በዘረፈ የተሰማሩ የንግደ ማህበረሰብ አባሊት እንዯሚያስረደት ትራንዚተሮች በዱክሊራሲዮን ሊይ ያሰፇሩት
የቀረጥ ምዯባ በትክክሌ ስሇመቀመጡ ሇመወሰን የተራዘመ ግዜ የሚወስዴበት ምክንያት አንዴም በጉምሩክ
ይህንን ሇመተግበር የተሰማሩ ባሇሙያዎች ቁጥር አነስተኛ መሆን ሲሆን ፤ አሉያም አንዲንዴ ባሇሙያዎች
ዕቃዎች ሊይ ያሊቸው እውቀት ውስን መሆን ነው፡፡ በተሇይ የኬሚካሌ ውጤቶችን በመመዯብ ሂዯት
የሚያጋጥመው ችግር ቀሊሌ የሚባሌ አይዯሇም።
በግሌ ዘርፌ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ የተሰራው ጥናት እንዯሚጠቁመው ይህንን የቀረጥ ምዯባ ጉዲይ ሇመፇጸም
ብቻ እስከ 3 ቀናት የሚፇጅበት ግዜ አሇ። አንዴ የተከፇተ ኮንቴይነር አሰፇሊጊውን ፇተሻ አጠናቆ
እስኪወጣ ዴረስ ዯግሞ በአሰራር ላሊ ኮንቴይነር ፌተሻ መጀመር አይቻሌም። ስሇዚህ በአንዴ ጭነት ሊይ
የሚዯርስ መዘግየት በላልችም ተመሳሳይ ውጤት ሉኖረው እንዯሚችሌ መገንዘብ አያዲግትም።
 የጉምሩክ የዋጋ ዲታ ቤዝ ውስንነት
ላሊው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሉነሳ የሚገባው ጉዲይ ቢኖር በጉምሩክ በተያዘው የዋጋ ዲታ ቤዝ አንዴ ዕቃ
በግሌጽ ሰፌሮ በማይገኝበት ግዜ ይህንን ሇመወሰን እስከ ሳምንት ዴረስ የሚወስዴበት አጋጣሚ ቀሊሌ
የሚባሌ አይዯሇም። ይህም ችግር የሚከሰተው በዋነኛነት የጉምሩክ የዋጋ ዲታ ቤዝ በየጊዜውና
በተከታታይ ሰሇማይዯራጅ ነው። ይህ ሁኔታ በሚከሰትበት ወቅት አስፇሊጊውን የትርጉም ውሳኔና አመራር
ሇማግኘት ጉዲዩ ወዯ ሇሚመሇከተው ክፌሌ ይመራሌ። ውሳኔ በአፊጣኝ የማይሰጥ ስሇሆነም አስመጪዎች
ሊሊስፇሊጊ የመጋዘን ኪራይ እና ላልች ወጪዎች ይዲረጋለ።
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መ. የስጋት ስራ አመራር / risk management/ ትግበራ የተፇሇገውን ያህሌ ፌጥነት አሇማስገኘቱ
የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን የስጋት ስራ አመራር መርህን በመከተሌ ጭነቶችን እንዯ ስጋት መጠናቸው
ቀይ ፡ ቢጫና አረንጓዳ በሚሌ ቀሇማዊ ሥርዓት የሚመዴብ ሲሆን በቀይ መዯብ ውስጥ የሚወዴቁ የሰነዴ
እንዱሁም የእቃ ፌተሻ ሲዯረግባቸው ቢጫ መዯብ ውስጥ የሚወዴቁ ዯግሞ የሰነዴ ፌተሻ ብቻ
ተፇጽሞባቸው እንዱያሌፈ ይዯረጋሌ። አረንጓዳ መዯብ ውስጥ የሚወዴቁ ጭነቶችን የወሰዴን እንዯሆነ
የሰነዴም ሆነ የእቃ ፌተሻ ሳይፇጸምባቸው የጉምሩክ ስነስርዓት አጠናቀው የሚወጡበት አሰራርን ጉምሩክ
መተግበር ከጀመረ ውል አዴሯሌ። ይህንን ምዯባ ሇመፇጸም ጉምሩክ ወዯ ስምንት የሚዯርሱ
መስፇርቶችን ይጠቀማሌ። እነዚህም፡ የዕቃው ዋጋ፤ የዕቃው ቀረጥ መጠን፤ የአስመጪው የቀዯመ ታሪክ፤
የጉምሩክ አስተሊሊፉው የቀዯመ ታሪክ፤ ዕቃው የተሰራበት አገር፡ ዕቃው የተጫነበት አገር፤ የጉምሩክ
ሥነሥርዓት ኮዴ፤ ሌዩ መስፌርቶች ማሟሊት ያሇባቸው ናቸው። እነዚህ ግብዓቶችን በመጠቀም የዕቃዎች
ቀይ ፡ ቢጫ ወይም አረንጓዳ መሆን ይወሰናሌ። እነዚህ መስፇርቶች አብዛኛዎች ከአስመጪው ቁጥጥር
ውጭ ናቸው። በመሆኑም በታማኝነት የሚሰራ አስመጪ ዕቃው በቀይ ወይም በቢጫ መዯብ የማሇፌ
ዕዴሌ ከፌ ያሇ ነው። በዚህም የተነሳ ይህ አሰራር የተፇሇገውን ያህሌ እርቀት እየሄዯ አይገኝም ። መረጃዎች
እንዯሚያመሇክቱት ከሆነ ከ60-75 % የሚሆነው ወዯ አገር ውስጥ የሚገባ ጭነት በቀይ ምዴብ ውስጥ
የሚያሌፌ ሲሆን ይህም በተግባር ሊሇው የተንዛዛ የጉምሩክ አሰራር ከፇተኛ አሰተዋጾ አሇው። በአሁኑ ግዜ
በአረንጓዳ መዯብ ውስጥ የሚያሌፌው በአብዛኛው የመንግስት ጭነት ሲሆን ይህን አሰራር እንዯገና
በመቃኘት በሪከርዲቸው አስተማማኝ የሚባለ ኩባንያዎች የሚያስመጧቸው ዕቃዎች ወዯ ቢጫ አሌፍም
ወዯ አረንጓዳ የሚገቡበት አሰራርን ማዲበር ይገባሌ።
ከዚህ በሻገር በቀይ መዯብ ውስጥ የሚያሌፈ ዕቃዎች የሰነዴም ሆነ የዕቃ ዝርዝር ፌተሻ ይዯረግባቸዋሌ።
የዕቃ ፌተሻ ማሇት የዕቃውን የስሪት አገር፤የመጣበትን አገር ፤ ባህሪ፤ ሁኔታ፤ አይነት፤ ብዛት፤ዋጋ፤የታሪፌ
አመዲዯብ፤ በዕቃ ማሳወቂያ ዱክሊራሲዮን ቅጽ ውስጥ በቀረበው ዝርዝር መሰረት የተሟሊ መሆኑን
በጉምሩክ የሚፇጸም አካሊዊ ምርመራ ነው።የዚህ ፌተሻ ሰዓትም ስታንዲርዴ ባሇመቀመጡ የተንዛዛና የዘገየ
የፌተሻ ሥርዓት ይታያሌ።
ሠ. በግዜያዊነት ሇፕሮጀክት ስራ ገብተው ተመሌሰው ከሚወጡ የገቢ ዕቃዎች ጋር ተያይዞ የሚነሱ
ችግሮች
የኢትዮጵያ የጉምሩክ ሕግ በሚያዝዘው መሰረት ከግንባት ስራና ላልች ተመሳሳይ ጉዲዮችን ሇመፇጸም
የተሇያዩ የፕሮጀክት ዕቃዎች በግዜያዊነት ቀረጥና ታክስ ሳይከፇሌባቸው ሉገቡ ይችሊለ። እነዚህ ዕቃዎች
የመጡበት ምክንያት እንዯተጠናቀቀ በመጡበት አኳኋን ሉወጡ ይገባሌ ። ስሇሆነም እነዚህ ቀረጥ
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ሳይከፇሌባቸው በግዜያዊነት ወዯ አገር ውስጥ የገቡ ዕቃዎች ተመሌሰው መውጣታቸውን ሇማረጋገጥ
ብልም ሇመንግስት ሉከፇሌ የሚገባ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ክፌያ መከፇለን ሇማረጋገጥ ባሇስሌጣኑ
ዋስትና ሉጠይቅ ይችሊሌ። ሇምሳላ በግዚያዊነት ገብተው ተመሌሰው በሚወጡ ያገሇገለ ዕቃዎች እርጅና
ዋጋ ሊይ ዕቃዎች ሲወጡ ባሇው ታሪፌ መሰረት የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ይከፇሌባቸዋሌ። ከሇይ
የተጠቀሰው ዋስትና የጥሬ ገንዘብ ተቀማጭ ወይም የባንክ የዋስትና ሰነዴ ወይም የኢንሹራንስ ቦንዴ
ወይም በጽሐፌ የተዯረገ የግዳታ ስምምነት ሉሆን ይችሊሌ።
ይሁንና ከዚህ ጋር በተያያዘ የጭነት አስተሊሊፉዎችን ሇከፌተኛ ኪሳራ የሚዲርግ አሰራር አሇ፡፡ ምንም
እንኳ ከፕሮጀክት ስራዎች ጋር በተያያዘ በግዚያዊነት ከቀረጥና ታክስ ክፌያ ነጻ ሆነው ወዯ አገር ውስጥ
የገቡ ዕቃዎች አገሌግልት ሊይ የዋለበት ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ የመጨረሻ ክፌያ ከመፇጸሙ በፉት
የፕሮጀክቱ ባሇቤት ሇባሇስሌጣኑ በጽሐፌ ማሳወቅ ቢኖርበትም ይህን ሳይፇጽም ወይም በግዜያዊነት
የገባው ዕቃ ሲወጣ የተከፇሇው የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ በማናቸውም ምክንያት ሉከፇሌ ከሚገባው ያነሰ
መሆኑ በምርመራ የተዯረሰበት እንዯሆነ ባሇስሌጣኑ የዕቃውን ባሇቤት ማግኘት ሳይችሌ ሲቀር በወቅቱ
ዕቃውን ያስገባው የጭነት አስተሊሊፉ እንዯ ወኪሌ ተቆጥሮ በሌዩነት ያሌተከፇሇውን ቀረጥና ታክስ
ሳይከፇሌ ጎዴል ከቀረበት ቀን ጀምሮ በአስር ዓመት ግዜ ውስጥ ክፇለ የሚሌበት አሰራር አሇ። በዚህም
የተነሳ የጭነት አስተሊሊፉዎች የዕቃውን ባሇቤት መጠየቅ በማይችለበት ሁኔታ ሊሌተጠበቀ ኪሳራ
ይዲረጋለ።
ረ. የመጋዘን ጥበትና ተያያዥ ጉዲዮች
የጉምሩክ ስነስርዓት እስከሚጠናቀቅ ዴረስ ከወዯብ የመጣ ጭነት በጉምሩክ ጣቢያዎች እንዱቆይ
ይዯረጋሌ። በተሇይም በአዱስ አበባ ቃሉቲ ጉምሩክ በኩሌ እጅግ ብዙ ሉባሌ የሚችሌ እቃ ያሌፊሌ። በዚህ
የጉምሩክ ጣቢያ በሚቆይበት ግዜ እቃው መራገፌ አሇበት። ይህ በማይሆን ግዜ ግን አስመጪው
የመኪናም ሆነ የኮንቴይነር ክራይ ይቆጥርበታሌ። ይህንን ሇመከሊከሌ እንዲይሆን የጉምሩክ መ/ቤት
ከኮሜት የትራንስፖርት አክሲዮን ማሕበር ጋር አብሮ በመስራት ይህን መሰሌ ወጪ ሇማስቀረት ጥረት
ያዯርጋሌ። ማሕበሩ እንዯ የመንግስት የሌማት ዴርጅት የሚተዲዯር ሲሆን የመካዘን ኪራይ ፡ የመጫንና
የማውረዴ እንዱሁም ላልች አገሌግልቶችን ይሰጣሌ።
በአሁኑ ግዜ ኮሜት ግሌጽና ወዯ ስምንት የሚዯርሱ ዝግ መጋዘኖች ያለት ሲሆን ጭነቱ ከመኪና ሳይወርዴ
ፇተሻ ሉካሄዴበት የሚያስችሌ ሰፉ ቦታም አሇው። በተመሳሳይም የመጫንና የማውረዴ አገሌግልት
ሇመስጠት የሚያስችለ ፍርክ ሉፌቶች አለት። ይህንንም በመጠቀም የመካዘን ኪራይ እንዱሁም የመጫንና
የማውረዴ አገሌግልት ይሰጣሌ።
17

ሆኖም ከኮሜት አሰራር ጋርም በተያያዘ የነጋዳው ማህበረሰብ መጉሊሊት ይከሰትብናሌ ሲሌ ይዯመጣሌ ።
በርግጥም የኮሜት ሃሊፉዎችም ቢሆኑ አሌፍ አሌፍ መጉሊሊት እንዯሚከሰት የሚክደት ጉዲይ አይዯሇም።
ከኮሜት አሰራር ጋር ምን ዓይነት መጉሊሊት እየተከሰተ ነው? ሇሚሇው ጥያቄ በሚቀጥሇው መሌክ ዝርዝር
አቅርበናሌ።
 የመጋዘን ጥበት
ምንም እንኳ ኮሜት ሰፉ ሉባሌ የሚችሌ የመካዘን አገሌግልት እየሰጠ ቢገኝም፡ በየግዜው የሚያጋጥመው
የመጋዘን ጥበት ግን በተሇይ አሰመጪዎችን እጅጉን ሇኪሳራ የሚዲርግ እንዯሆነ በቀሊለ የሚስተዋሌ ችግር
ነው። ይህም የሚሆንበት ዋነኛ ምክንያት ኮንቴነር ጭኖ የመጣው መኪና ጭነት ባሇመራገፈ ምክንያት
በጉምሩክ ጣቢያ ውል በሚያዴርበት ግዜ አስመጭው ሇመኪናው ባሇቤት በቀን በአማካኝ እስከ 1500
ብር ዴረስ ሇማውጣት መገዯደ ነው። ይህ ወጪ የነጋዳውን ተወዲዲሪነት እጅጉን ከመጉዲቱም ባሻገር
ይህና መሰሌ ወጪዎች ወዯ ሸማቹ ማህበረሰብ እንዯሚተሊሇፈ ከሊይ የጠቀስነው ጉዲይ ነው። ከዚህም
አሌፍ በአገሪቱ ያሇውን የዯረቅ ጭነት ችግርም ያባብሰዋሌ።
በዚህ የመካዘን ጥበት ምክንያት መኪኖቻቸው በጉምሩክ ጣቢያ የሚቆምባቸው ባሇቤቶች በዚህ አሰራር
ሇኪሳራ እንዯሚዲረጉ ይገሌጻለ። ምንም እንኳ አስመጭው በቀን በአማካኝ እስከ 1500 ብር ዴረስ
ቢከፇሌም መኪኖች ተመሌሰው ሄዯው ላሊ ጭነት ቢያመጡ ሉያገኙ የሚችለትን ያህሌ ግን አይዯርስም።
ስሇሆነም የዚህ አሰራር የተቀሊጠፇ መሆን ሁለንም ወገን በእጅጉ የሚጠቅም ጉዲይ ነው።
 የፍርክ ሉፌቶች በበቂ ቁጥርና ጥራት አሇመኖር
የተሇያዩ ዕቃዎችን ከውጭ አገር የሚያስመጡ ኩባንያዎች ከሚማረሩባቸው ጉዲዮች መካከሌ በኮሜት
ትራንስፖርት አክስዮን ማህበር የሚሰጠው የመጫንና የማውረዴ አገሌግልት ተጠቃሽ ነው። ከሊይ ሇማየት
እንዯተሞከረው የኮሜት አክሲዮን ማህበር ከሚሰጣቸው አገሌገልቶች መካከሌ ፍርክሉፌቶችን እንዱሁም
የሰው የሃይሌ በመጠቀም ኮንቴይነሮችን እንዱሁም እቃዎችን የማውረዴና የመጫን አገሌግልት ነው።ይህ
አገሌገልት ግን በተሇያየ ግዜ የሚሰናከሌበት አጋጣሚዎች ከመኖሩም በሊይ አገሌገልቱ በአጠቃሊይ
አጥጋቢ አይዯሇም ሲለ ነጋዳዎች ያስረዲለ። ሇዚህም እንዯ ምክንያት የሚጠቅሱት የእቃ ማውረጃ ክሬን
ቁጥርም ሆነ ጥራት በቂ አሇመሆኑና፤ በተመሳሳይም በሰው ሃይሌ ሇሚሰራውም የማውረዴና የመጫን
አገሌግልት በቂ የሰው ሃይሌ ባሇመኖሩ የስራ መጓተት መከሰቱ ነው።
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በአሁኑ ግዜ ኮሜት ወዯ አምስት የሚዯርሱ ትሊሌቅ ኮንቴነሮችን የሚጭኑና የሚያወርደ ፍረክሉፌቶች
ሲኖሩት ወዯ አስር የሚዯርሱ ዯግሞ እቃዎችን ወዯ ኮንቴነር የሚጭኑና የሚያወርደ ክሬኖች አለት።
የሚመሇከታቸው የኮሜት ሃሊፉዎች ከዚህ አገሌግልት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን አሌፍ አሌፍ
የሚያጋጥም መሆኑን ሲያስረደ አክሇውም የችግሩንም ሁኔታ የተወሰኑ ወቅቶች ሊይ ብቻ የሚከሰት
እንዯሆነ ያስረዲለ። ይህም ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው በአመት በዓሊት አካባቢ ነጋዳው ብዙ እቃ
ስሇሚያስመጣ እንዯሆነ ይገሌጻለ። የክሬን ብሌሽት ሲዯርስም ዯንበኞች ክሬን እየተከራዮ እያመጡ
ስራውን እንዯሚያስኬደም ሳይገሌጹ አሊሇፈም ። አንዲንዳም አስመጪዎች ክሬን ከግሇሰብ ተከራይተው
ሇመስራት ተገዯዋሌ። ይህም ,በአንዴ ኮንቴይነር እስከ2700 ብር ያስወጣቸዋሌ።
እንዯ መስሪያ ቤቱ ገሇጻ የማሽነሪዎች ቁጥር አነስተኛ የሆነው አንዴ ፍርክሉፌት እስከ 15 ሚሉዮን ብር
ዴረስ የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ማሽነሪዎች ሲበሊሹ የጥገና እቃ አቅርቦት ባሇመኖሩ
የተነሳ ሇብዙ ግዜ ስራ ፇትተው ይቆያለ።
የነጋዳው ማህበረሰብ በበኩለ ይህ ጉዲይ እጅግ እንዲማረረው በተዯጋጋሚ ይገሌጻሌ። ከክሬን ቁጥር ማነስ
በተጨማሪ የክሬን ብሌሽት ሲያጋጥም ነጋዳዎችን ከፌተኛ ሇሆነ አሊግባብ ወጪ እንዯሚዲርጋቸው
መረዲት ተችሎሌ። ከዚህ ጎን ሇጎን ባሇስሌጣኑ ሉያዯርግ የሚገባውን ፌተሻ ባሇማካሄደ የተነሳ የንግዴ
እንቅስቃሰው ሲይስተጓጎሌ ይታያሌ። ሇማጠቃሇሌ አገር ውስጥ የገባ እቃ በአስፇሊጊው ግዜና ወቅት ሇገበያ
መቅረብ ሳይችሌ መቅረቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ ነጋዳዎች ሇተጨማሪ የመኪና እንዱሁም የመጋዘን ኪራይ
ይጋሇጣለ። ከዚህ በተጨማሪ እቃ ወዯ መጋዘን የሚያጉዝ የሰው ሃይሌ እጥረትም ይታያሌ ። ይህም ከሊይ
የተጠቀሰውን ችግር ያባብሰዋሌ ።
ሰ. ከ CIQ ሰርቲፉኬት ትግበራ ጋር የሚነሱ አቤቱታዎች
መንግስት ከቻይና የሚገቡ ምርቶች ጥራትና ዯረጃን ሇመቆጣጠር እንዱያስችሇው በማሰብ የቅዴመ
ምርመራ ተዯረጎባቸው ከቻይና CIQ ሰርትፉኬት እንዱያቀርቡ ይገዯዲለ። ይህ አሰራርም ተግባራዊ መሆን
የጀመረው በኢትዮጵያ የንግዴ ሚኒስቴርና በቻይና የፌተሻና የኳራንቲን ቢሮ /China Inspection and
Quarantine Bureau (CIQ) / መሃከሌ በተዯረሰ ስምምነት አማካኝነት ነው። ይህም እ.አ.አ. ከ ጃንዋሪ 1
2007 ጀምሮ ሲተገበር ቆይቷሌ።በዚህ ስምምነትም የቻይና የፌተሻና የኳራንቲን ቢሮ ከቻይና ወዯ
ኢትዮጵያ በሚገቡ ዕቃዎች ሊይ አሰፇሊጊውን ፌተሻ ካካሄዯ በኋሊ የጥራት ማረጋገጫ ይሰጣሌ።
ይህ አሰራር ተግባረዊ እንዱሆን የተዯረገው ከቻይና የሚመጡ ዕቃዎች ጥራት አስተማማኝ እንዱሆን
በማሰብ ነበር ። የ CIQ ሰርትፉኬት ሇማግኘት በጭነት እስከ 280 የአሜሪካ ድሊር የሚያስከፌሌ ሲሆን
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ይህ ክፌያም አስመጪው የሚከፌሇው ጠቅሊሊ ዋጋ ሊይ ይንጸባረቃሌ። እዚህ ሊይ ሉነሳ የሚገባው ጉዲይ
የዚህ ሰርትፉኬት አሰጣጥ ሥርዓት የታቀዯሇትን ግብ እየመታ ነው ወይ የሚሇው ነው።
ከንግደ ማህበረሰብና ከላልች የሚመሇከታቸው አካሊት መረዲት እንዯተቻሇው የዚህ አሰራር መዘርጋት
የታሰበሇትን ግብ እያስገኘ አይዯሇም። ይህም የሆነው ይህን ሰርትፉኬት እየሰጠ ያሇው የቻይና ዴርጅት
አግባብ ያሇውን ፌተሻ በተገቢው ሁኔታ የማይፇጽም ሲሆን አሰራሩም ሇሙስና የተጋሇጠ ነው። ስሇሆነም
በህግ ከሚጠበቀው 280 የአሜሪካ ድሊር በሊይ ፌተሻ ሇሚፇጽሙ ባሇሙያዎች ገንዘብ መክፇሌ የግዴ
ይሊሌ። ይህም አስመጪዎችን ሇተጨማሪ ወጪ ከመዲረጉም በሊይ በቅዴሚያ የታሰበሇትን አሊማም
እንዲይሳካ እያዯረገ ይገኛሌ። ከዚህም ባሻገር አንዲንዴ የታወቁ የቻይና ኩባንያዎች በዚህ ስርዓት ሊሇማሇፌ
ሇኢትዮጵያ አስመጪዎች እቃ አንሸጥም እስከ ማሇት ይዯርሳለ። ይህም ጥራት ያሇው ዕቃ ሇማስገባት
ሇሚፇሌጉ አስመጪዎች ዕንቅፊት ሆኗሌ።
ይህ አሰራር በቂ የጥራት ቁጥጥር ማዴረጊያ መሳሪያ እንዲሌሆነ የሚጠቅሱ የዘርፈ ተሳታፉዎች የቻይና
ምርት የሆነ ዕቃ ከደባይ በሚመጣበት ግዜ የCIQ ሰርትፉኬት አቅርቡ የማይባሌ መሆኑ ሇአሰራሩ ወጥነት
ማጣት በአብነት ይጠቅሳለ።
ሸ. ከሰነዴ መጠይቆች ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮች
የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋም እና አሰራሩን ሇመወሰን በወጣዉ አዋጅ መሠረት
አንዴ አስመጪ ዕቃ ወዯ ሃገሪቱ ሲያስገባ የሚከተለትን ሰነድች ማቅረብ ይኖርበታሌ:1. የማጓጓዣ ሰነዴ
2. የዋጋ ሰነዴ
3 .የባንክ ፌቃዴ
4. የዕቃ ዝርዝር
5 .የተመረተበት አገር ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እና ላልች ባሇሥሌጣኑ በመመሪያ የሚወስናቸዉ
አስፇሊጊ የሆኑ ሰነድች ናቸው።
ከሊይ በሕጉ ከተዘረዘሩት በተጨማሪ አንዴ አስመጪ የጉምሩክ ዱክሊራሲዮንና የፌሬ ነገር መግሇጫ
በሚቀርብበት ግዜ የሚከተለት ሰነድችን እንዱያቀርብ ይጠየቃሌ፧
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1 .የግብር መሇያ ቁጥር
2. የንግዴ ፇቃዴ ፍቶኮፒ
3 .የአስመጪ ፇቃዴ ፍቶኮፒ
ከዚህም በተጨማሪ ከቀረጥ ነጻ እቃ ወዯ አገር ዉስጥ በሚገባበት ጊዜ ተጨማሪ ዯብዲቤ ከሚመሇከተው
መስሪያ ቤት ያስፇሌጋሌ።
የግሌ ዘርፌ ማበሌጸጊያ ማዕከሌ ከሊይ በተጠቀሰው ጥናቱ እንዲሰፇረው ቀሊሌ ሉባለ የሚችለ የዕቃ
ማስገባት ሂዯቶች እነዚህንና ሇጉምሩክ ሥነሥርዓት የሚያስፇሌጉ ላልች ሰነድችን በትጋት አዘጋጅቶ
ሇማቅረብ በአማካይ እሰከ 8 ቀናት ይፇጃሌ። ይህም አመሌካቾች በእንቅስቃሴ የሚያባክኑትን ጊዜ
ሳይጨምር ነው። ከዚህ መረዲት የሚቻሇው የሰነዴ ማዘጋጀት በጉምሩክ ስነስርዓት አፇጻጸም መፌጠን
ወይም መጓተት ሊይ ከፌተኛ የሆነ ዴርሻ ያሇው መሆኑን ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ሰነዴ በማዘጋጀት
የሚጠፊው ግዜና ገንዘብ የግለን ዘርፌ አሇም-አቀፊዊ ተወዲዲሪነት በእጅጉ ሉጎዲው ይችሊሌ። ይህ ማሇት
ግን ሰነዯ-አሌባ የጉምሩክ ሥነሥርዓት አፇጻጸም በአፊጣኝ ይዘርጋ ማሇት አይዯሇም። ይሌቁንም
ባሇስሌጣን መስሪያቤቱ ከሚጠይቃቸው ሰነድች መካካሌ ሊያስፇሌጉ የሚችለ ካለ እነዚህን የሰነዴ
መጠይቆች ማስቀረት ይቻሊሌ የሚሇውን መከራከሪያ ሇማቅረብ ነው።
አንዴ አስመጪ ወይም ሊኪ እቃውን ወዯ ኢትዮጵያ ሇማስገባት ወይም ከኢትዮጵያ ሇማስወጣት ከስምንት
ያሊነሱ ሰነድችን እንዱያቀርብ ይገዯዲሌ። በርግጥም የአብዛኛዎቹ ሰነድች አስፇሊጊነት አጠያያቂ ባይሆንም
በአቀራረብ ዯረጃ ግን አሁን ካሇው አሰራር በተቀናጀና በተሳሇጠ መሌኩ ሉከናወን የሚቻሌበት ሁኔታ
ይታያሌ። ከነዚህም ሇአብነት የግብር መሇያ ቁጥርንና የንግዴ ፇቃዴ ፍቶኮፒን መውሰዴ ይቻሊሌ። አንዴ
የጉምሩክ ሥነሥርዓት ሇመፇፀም እነዚህ ሰነድች ተያይዘው መቅረብ አሇባቸው። በአንዴ ዓመት ግዜ
ወይም በወራት ዕዴሜ ከአንዴ ጊዜ በሊይ ዕቃ የሚያስገባ ነጋዳ ካሇ እነዚህን ሰነድች በዴጋሚ ሇጉምሩክ
እንዱያቀርብ ይገዯዲሌ።
እዚህ ሊይ ቆም ብሇን ያየን እንዯሆነ የግብር መሇያ ቁጥር የሚያዴሇው እራሱ የገቢዎችና የጉምሩክ
ባሇስሌጣን ሆኖ ሳሇ ይህን የሰነዴ መጠይቅ መቅረቡ አግባብነቱ ምኑ ሊይ ነው? በተመሳሳይ የንግዴ ፇቃዴ
የሚይሰጠው የንግዴ ሚኒስቴር ፌቃዴ የወሰደ የንግዴ ተቋማት ዝርዝር የያዘ ዲታ ቤዝ እያሇው መጠየቁ
ምን ፊይዲ አሇው? ይሌቁንም ይህን ዲታ ቤዝ ጉምሩክም ሉጠቀምበት የሚቻሌበት አሰራር መዘርጋት
አሇማችን እየዯረሰበት ወዯ አሇው የወረቀት-አሌባ ንግዴ ያቀርበናሌ። ብልም የንግዴ ማህበረሰቡ
ሇአሊስፇሊጊ ወጪ እንዲይዲረግ ያግዘዋሌ። የወረቀት-አሌባ አሰራር እንኳ ሇመተግበር ብዙ ዝግጅት
21

ይጠይቃሌ ብንሌ እነዚህ ሰነድች አንዳ በአስመጪው ከቀረቡ በኋሊ ዯጋግሞ እንዱቀርቡ መጠየቁ አስፇሊጊ
አይሆንም።
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6. የመፌትሄ ሏሳቦች
 በግሌ ሇተሰማሩ የዕቃ አስተሊሊፉዎችና የመርከብ ወኪልች (freight forwarding and ship
agency)በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት አገሌግልት የሚሳተፌበትን የህግ ማዕቀፌ ማበጀት
የመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ሇተቀሊጠፇና የተሳሇጠ የትራንዚት አገሌግልት ብልም ወጪ ቆጣቢ ሇሆነ
የንግዴ ስርዓት ሉኖረው የሚችሇው አሰተዋጽኦ አላ የሚባሌ አይዯሇም። ይህንንም በመገንዘብ የነጋዳው
ማህበረስብ መንግስት የጀመረውን ትግበራ ሇመዯገፌ ዝግጁ ነው። ይሁንና ይህ ትግበራ በኢትዮጵያ የባህር
ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት በሞኖፖሉ እንዱያዝ ተዯርጎ መዘርጋቱ በግሌ ሇተሰማሩ
የዕቃ አስተሊሊፉዎችና የመርከብ ወኪልች ከገበያ መውጣትን ሉያስከትሌ የሚችሌ መሆኑ የማይካዴ ሃቅ
ነው። ይህ ዯግሞ መንግስት ሇማስፇጸም ሊቀዯው የተቀሊጠፇ የትራንስፖርትና የትራንዚት አገሌግልት
የመስጥት ዓሊማ ሊይ የራሱ የሆነ አለታዊ ጎን ይኖረዋሌ። በርግጥም ያሇግለ ዘርፌ ተሳትፍ የኢትዮጵያ
የባህር ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት ብቻውን በበቂ ሁኔታ ይህን ስራ ሉፇጽም
እንዯማይችሌ መገመት አያዲግትም። ከዚህም ባሻገር የግሌ ዘርፈ ሉያስገኝ የሚችሇውን ከፌተኛ የስራ
ዕዴሌ፧ ሉፇጥር የሚችሇውን የብዛት ተፅእኖ (multiplier effect)፧ ሉያመነጭ የሚችሇውን ግብርና ቀረጥ
የማስቀረት አለታዊ አንዴምታ ይኖረዋሌ።
ስሇሆነም የግሌ ዘርፈን በተስተካከሇ የፈክክር ሜዲ ሊይ ሉያሳትፌ የሚችሌ የህግ ማዕቀፌ ሉወጣ ይገባሌ።
እንዯ ባህር ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት ሁለ በግሌ የተሰማሩ የዕቃ አስተሊሊፉዎችና
የመርከብ ወኪልች በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት አገሌግልት ሉያሳትፊቸው የሚችሌ ህግ ማውጣት ተገቢ
ነው። አንዴ መጠቀስ የሚገባው ጉዲይ ቢኖር አንዴ እቃ አስተሊሊፉ በመሌቲ ሞዲሌ ኦፕሬተርነት
ሇመሳተፌ በርግጥም በስሙ የተመዘገበ መርከብና የየብስ ትራንስፖርትን ማከናወን የሚያስችሇው የጭነት
መኪኖች ሉኖሩት የግዴ አይሌም። ይሌቁንም እነዚሀን የትራንስፖርት አገሌግልቶች ከላሊ ዯርጅት
ሉኮናተርና ሉያቀርብ ይችሊሌ። ስሇሆነም በኢትዮጵያ የመሌቲ ሞዲሌ ትራንስፖርት ሇግሌ ዘርፈ ክፌት
ቢሆን አገሌግልቱን ሇመስጠት የኢትዮጵያ የመርከብ አገሌግልት ዴርጅትን እንዱሁም ሇየብስ ጉዞ ዯግሞ
የጭነት መኪኖች ከላልች ዴርጅቶች ሰብ-ኮነትራክት በማዴረግ የግሌ ኩባንያዎች ሉሰሩ ይችሊለ።
 በገቢና በወጪ ንግዴ ሊይ የሚሳተፈ የመንግሰት መ/ቤቶች በቅንጅትና የአንዴ መስኮት
አገሌግልትን መርህ በተከተሇ መሌኩ የሚሰሩበትን መንገዴ መፌጠር
ከሊይ ሇማየት እንዯተሞከረው የተሇያዩ አገራት በገቢና በወጪ ንግዴ ሊይ የሚሳተፈ የመንግስት መ/ቤቶች
(border agencies ) በተቀናጀና የኢንፍርሜሽን ቴከኖልጂን በአግባቡ በመጠቀም የሚሰሩትን ስራ
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የተቀሊጠፇ ከማዴረግ ባሻገር አስመጪዎቸ እንዱሁም ሊኪዎች ዕቃቸውን ያሇምንም እንግሌት ከጉምሩክ
የሚረከቡበት ሁኔታ ዘርግተዋሌ። ይህንንም ማሳካት የቻለት የጋራ የሆነ ፖርታሌ በማዘጋጀት አስመጪው
ወይም ሊኪው የሚያስፇሌጉትን ሰነድች ወዯዚህ ፖርታሌ በመሊክ የሚመሇከታቸው መ/ቤቶች በሙለ
አሰተያየታቸውን እንዱሁም ፇቃዲቸውን የሚሰጡ መሆኑ ሲሆን በአካሌ ተገኝተው መፇተሽ
በሚያስፇሌግበትም ወቅት ይህንኑ ተግባር በጉምሩክ ተገኝተው የሚፇጽሙ መሆናቸው ነው። በአገራችን
ኢትዮጵያ እየተተገበረ ያሇው አሰራር ግን አስመጭው ወይም ሊኪው በተሇያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች
ተገኝቶ ተመሳሳይ የሆኑ ሰነድችን ሇነዚህ የተሇያዮ መ/ቤቶች አባዝቶ ማቅረብንና በነዚህ መስሪያ ቤቶች
በአካሌ መገኘትን ይጠይቃሌ። ይህ አሰራር ዯገሞ ሇአሊስፇሊጊ ወጪ ሉዲርግ እንዯሚችሌ መገንዘብ ቀሊሌ
ነው።
ስሇሆነም አግባብነት ያሇውንና አገራት እየተገበሩት የሚገኘውን የአንዴ መስኮት አገሌግልት ሇመስጠት
እንዱያስችሌ በጉምሩክ ሰር የሚተዲዯር፤ የተሇያዮ ሰነድች እንዱሁም የፌቃዴ ትዕዛዞች በኤላክትሮኒካሌ
መንገዴ የሚፇጸምበት ፖርታሌ ያስፇሌጋሌ። ይህንንም ሇማስፇጸም የሚያስችሌ የህግ ማዕቀፌ
የሚያስፇሌግ ሲሆን በውጭ ንግደ ሊይ በአንዴም በላሊም መሌኩ ሚና ያሊቸውን መስሪያ ቤቶች በዚህ
መሌኩ እንዱፇጽሙ መዯንገግን ይጠይቃሌ።
 ጉምሩክ የተስማሚነት ምዘና መፇጸም የሚያስችሇውን የሊብራቶሪ ፌተሻ በራሱ መፇጸም እንዱችሌ
የራሱ ማዕከሌን ማቋቋም
የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ዴርጅት ከውጭ የሚገቡ ምርቶች አገባብነት ያሊቸውን ብሔራዊ ወይም
ዓሇም አቀፌ ዯረጃዎችንና ሕጋዊ መሰፇርቶች ያሟለ መሆኑን በመመርመር የተስማሚነት ማረጋገጫ
ሰርትፌኬት የመስጠት ሃሊፉነት አሇበት። ስሇሆነም ቅዴሚያ ሰጥቶ የሚሰራ ይህን በመሆኑ የጉምሩክን
ጥያቄ በ አፇጣኝ ምሊሽ ያሇመሰጠት አዝማሚያ ይታያሌ። በመሆኑም ባሇስሌጣኑ የቀረጥ አተማመንን
በተቀሊጠፇ ሁኔታ ሇመፇፀም ያስችሇው ዘንዴ የራሱ የሆነ የሊብራቶሪ ፌተሻ አገሌግልት ማቋቋም
ይኖርበታሌ። ይህም በቀረጥ አተማመን ዙሪያ ተያይዞ የሚነሳውን የተስማሚነት ምዘናን በቀሊለና
በተቀሊጠፇ ሁኔታ ማካሄዴ እንዱችሌ ሇዯንበኞችም አመች ሁኔታን ሇመፌጠር ያስችሊሌ።
ላሊው ከቀረጥ ምዯባ ጋር ተያይዞ የተነሳውን የቴክኒክ ዕውቀት ማነስ እንዱሁም ይህን ስራ ሇመተግበር
ያሇውን የባሇሙያዎች እጥረት ሇመፌታት አስፇሊጊው ዕውቀት ያሊቸው ባሇሙያዎችን በቦታው መመዯብ
አቅማቸውን ሇማጎሌበት ዯግሞ ተከታታይ ስሌጠና መስጠት ይበጃሌ። በተመሳሳይም የጉምሩክ የዋጋ ዲታ
ቤዝ በተቻሇ መጠን ቀጣይነት ባሇው ሁኔታ የሚዯራጅበትና በዲታቤዝ ውስጥ የላሇ ዕቃ ከውጭ
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በሚገባበት ግዜ የዚህ ዕቃ ዋጋ በአፊጣኝ የሚወሰንበት ሥርዓት መዘርጋት ወሳኝነት የይኖረዋሌ።
በዲታቤዝ ውስጥ የላሇ ዕቃ በሚገባበት ግዜ ባሇስሌጣኑ አስመጪው በሚያቀርበው የቻምበራይዝዴ የዋጋ
ሰነዴ አማካኝነት የቀረጥ ትመና ሉያዯርግ ይገባሌ።
 የመጋዘን አገሌግልት የሚስፊፊበትን ምቹ ሁኔታ መፌጠር
ከመጋዘን አገሌግልት ጋር ተያይዞ የሚዯርሱ መጉሊሊትና ወጪዎችን በተገቢው ሁኔታ መቅረፌ
እንዱያሰችሌ ሉወሰደ ከሚገባቸው እርምጃዎች መካካሌ አንደ የግሌ ባሇሃብቱ የመጋዘን አገሌግልት
ሉሰጥ የሚችሌበትን ምቹ ሁኔታ መፌጠር ነው። በአሁኑ ግዜ ይህን አገሌግልት እየሰጡ የሚገኙት የኮሜት
ትረንስፖርት አክሲዮን ማህበር እና የኢትዮጵያ የዯረቅ ወዯቦች ዴርጅቶች ናቸው። በተሇይም
ከመሌቲሞዲሌ ትራንሰፖርት ተግባራዊ መሆን ጋር ተያይዞ ዕቃ ከወዯብ በቀጥታ ወዯ ዯረቅ ወዯቦችና
ላልች የጉምሩክ መጋዘን መግባት ስሊሇበት የመካዘን መጨናነቅ ሉፇጠር መቻለ አይቀሬ ነው። ስሇሆነም
ሇዚህ አገሌግልት መሳካት ጉሌህ ዴርሻ ስሇሚኖረው የግሌ ዘርፈ ጎን ሇጎን ሉሰራ የሚችሌበትን ሁኔታ
ማመቻቸት ወሳኝ ነው። ይህ አሰራር አግባብ የሆነውን የመንግስት ገቢ በአስተማማኝ ሁኔታ መሰብሰብ
እንዱያስችሌ የጉምሩክ ባሇስሌጣን በመጋዘኖች ሊይ እንዱሁም ወዯ መጋዘን በገቡ ዕቃዎች ሊይ ቁጥጥር
ያዯርጋሌ።
 የመጫንና የማውረዴ አገሌግልት በተቀሊጠፇ ሁኔታ መፇጸም
እዚህ ሊይ አፅንኦት ሉሰጠው የሚገባ ነገር ቢኖር ዕቃ ከመጫንና ከማውረዴ ጋር ተያይዞ የሚከሰተው
መስተጓጓሌ በቀሊለ መቅረፌ የሚቻሌ ጉዲይ ነው። ይህ ችግር በብዛት የሚከሰተው በቃሉቲ የጉምሩክ
ጣቢያ እንዯሆነ የነጋዳው ማህበረሰብ ያስረዲሌ። በርግጥም ይህ ጣቢያ እጅግ ብዙ የሚባሌ የጉምሩክ ዕቃ
የሚያሌፌበት ነው። ሆኖም ግን በፍርክሉፌት መበሊሸትና የሰው ሃይሌ እጥረት በመሰለ ቀሊሌ ምክንያቶች
ነጋዳው ሇኪሳራ ሉዲረግ አይገባም። ይህንንም ችግር በዘቄታው ሇመፌታት እንዱቻሌ የግሌ ዘርፈ
ከመንግስት ጋር በመቀናጀት (Public Private Partnership) በየጉምሩክ ጣቢያዎች ብልም በዯረቅ
ወዯቦች የመጋዘን አቅርቦትና የዕቃ ማስተናገዴ አገሌግልት መስጠት እንዱችሌ ቢዯረግ የሚሰጠውን
አገሌግልት እጅግ የተሳሇጠና የተቀሊጠፇ ያዯርገዋሌ። የግሌ ዘርፈ መሳተፌ ሇአገሌግልቱ ስፊት ሲሰጠው
የመንግስት አብሮ መስራት ዯግሞ ሇቁጥጥርና ላልች የማህበረሰቡን ጥቅም ሇማስከበር ያግዛሌ።
ከዚህ በተጨማሪ የመጫንና የማውረዴ አገሌግልት በአሁኑ ሰዓት እየሰጠ የሚገኘው የኮሜት ዴርጅት ስራ
በቂ ቁጥር ያሊቸው ፍርክ ሉፌቶችን

ሉያቀርብ ስሊሌቻሇ የግሌ ዘርፈ ይህንኑ ተግባር ሉፇጽም

የሚችሌበትን አሰራር መዘርጋት ይገባሌ።
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 የስጋት ስራ አመራር / risk management/ የተሻሇ ውጤት እንዱያመጣ መከሇስ
ከሊይ ሇማየት እንዯተሞከረው በስጋት ስራ አመራር መርህ መሰረት ጭነቶች በአረንጓዳ፡ ቢጫና ቀይ
ይመዯባለ። ይሁንና መንግስት የዚህን አሰራር ሉፇጥር የሚችሇውን ክፌተት በማሰብ ይመስሊሌ ከ6575% ያሇነሰ ጭነት አሁንም በቀይ መዯብ ውስጥ ያሌፊሌ። ይህም በመሆኑ ብዙዎች ዕቃቸው ሙለ ፌተሻ
እስከሚካሄዴባቸው ዴረስ ነጋዳዎች ሇከፌተኛ ወጪ ይዲረጋለ። ይህንንም ሇማሻሻሌ ይረዲ ዘንዴ ጉምሩክ
በቂ መረጃ በማሰባሰብና አሁን የሚጠቀምበትን መስፇርቶች በመከሇስ የስጋት ሁኔታቸው ዝቅ ብል
የተገኙትን የተወሰኑትን ወዯ ቢጫ አሌፍም አረንጓዳ መዯብ ውስጥ የሚወዴቁበትን አሰራር ቢዘረጋ ከዚህ
ጋር ተያይዞ የሚዯርሰውን መዘግየት በእጅጉ ሉቀንሰው ይችሊሌ። ይህ የረጅም ግዜ መፌትሄ ሉሆን ሲችሌ
በአጭር ግዜ ግን በቀይ መዯብ ውስጥ የሚያሌፌ ጭነት ሊይ የሚዯረግ ፌተሻ በምን ያህሌ ግዜ ውስጥ
ሉያሌቅ እንዯሚገባው ስታንዲርዴ ግዜ ቢመዯብሇት ስራዎች በፌጥነት ሉሰተናገደ ይችሊለ።
 በግዜያዊነት ሇፕሮጀክት ስራ ገብተው ተመሌሰው የሚወጡ የገቢ ዕቃዎች ታክስና ቀረጥ የመክፇሌ
ሃሊፉነት ወዯ ጭነት ወይም ጉምሩክ አስተሊሊፉዎች አሇማስተሊሇፌ
ከግንባት ስራና ላልች ተመሳሳይ ጉዲዮችን ሇመፇጸም የተሇያዩ የፕሮጀክት ዕቃዎች በግዜያዊነት ቀረጥና
ታክስ ሳይከፇሌባቸው በሚገቡበት ግዜ እነዚህ ዕቃዎች የመጡበት ምክንያት እንዯተጠናቀቀ በመጡበት
አኳኋን እንዱወጡ ሇማስቻሌ የኢትዮጵያ የጉምሩክ ሕግ በሚያዝዘው መሰረት የባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ
ከዕቃዎች ባሇቤት የጥሬ ገንዘብ ተቀማጭ ወይም የባንክ የዋስትና ሰነዴ ወይም የኢንሹራንስ ቦንዴ ወይም
በጽሐፌ የተዯረገ የግዳታ ስምምነት እንዯ ዋስትና ሉይዝ ይገባዋሌ። ከዚህ ባሻገር እነዚህ ዕቃዎች ታክስ
ወይም ቀረጥ ሳይከፇሌባቸው የወጡ መሆኑ ከተረጋገጠ ይህን ዋስትና የባሇቤቱን ግዳታ ሇመወጣት
ሉያገሇግሌ ይገባዋሌ። ከዚህ ባሇፇ የጭነት አስተሊሊፉዎች ይህን በተመሇከተ ሉጠየቁ አይገባም። ከሊይ
የተጠቀሰው ዋስትና እንዱያዝ ሕጉ የሚያዝዘውም ይህን መሰሌ ሁኔታ ሲፇጠር ሃሊፉነቱን በዋስትናው ሊይ
ሇመወጣት ነው።
 የ CIQ ሰርቲፉኬትን ማስቀረት
ከቻይና የሚመጡ ዕቃዎችን ጥራት ሇማረጋገጥ የ CIQ ሰርትፌኬት ማግኘት እንዯሚጠበቅባቸው ከሊይ
ያየነው ጉዲይ ነው። ይሁንና የታሇመሇትን ዓሊማ እያሳካ ስሊሌሆነ የዚህን ሰርትፌኬት የማቅረብ ግዳታ
ቢነሳ አስመጪዎች እየገጠማቸው ያሇውን ችግር ሇመቅረፌ ይስችሊሌ።
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 ሇሰነዴ መጠይቆች የተሳሇጠና የተቀናጀ ሥርዓት መዘርጋት
ከሰነዴ መጠይቆች ጋር ተያይዞ ከሚነሱት ችግሮች መካከሌ አሊስፇሊጊ የሰነዴ መጠይቆች መኖር አንደ
ነው። በተሇይም የግብር መሇያ ቁጥርን፧ የንግዴ ፇቃዴ ፍቶኮፒ፧ እንዱሁም የአስመጪ እና ሊኪ ፇቃዴ
ፍቶ ኮፒን በየግዜው የማቅረብ ግዳታ ፇጣንና ወጪ ቆጣቢ የጉምሩክ አሰራር ሇመዘርጋት እንቅፊት ሉሆን
እንዯሚችሌ አይካዴም። በተሇይም የባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ የግብር መሇያ ቁጥር የሚያዴሌ እራሱ ስሇሆነ
ይህንኑ ከዲታቤዙ ሇዚህ ተግባር ሉጠቀምበት ይችሊሌ። በተመሳሳይ መሌኩም የንግዴ ሚኒስቴር የንግዴ
ፇቃዴ ያወጡ ሰዎችን ዲታ ቤዝ የሚይዝ ስሇሆነ ይህንኑ ዲታቤዝ ከጉምሩክ ጋር የሚሇዋወጡበት ስርዓት
ቢዘረጋ የነጋዳው ማህበረሰብ በየግዜው እነዚህን ሰነድች ከማባዛት ይዴናሌ። ይህም ወጪ ከመቆጠቡም
በሊይ ሇጉምሩክ ሥርዓት የሚያስፇሌጉ ሰነድችን ቁጥር በእጅጉ ይቀንሳሌ። ይህ ዘሇቄታዊ መፌትሄ
ተግባራዊ ሆኖ መረጃ በኤላክትሮኒካሌ መንገዴ ሌውውጥ እስከሚጀመር ዴረስ አስመጪዎችና ሊኪዎች
እነዚህን ሰነድች አንዳ ሇባሇስሌጣኑ መ/ቤት ካቀረቡ ባሇስሌጣን መ/ቤቱ እነዚህኑ ሰነድች መሊሌሶ
መጠቀም ስሇሚችሌ በተዯጋጋሚ የመጠየቁን ስርዓት ማስቀረት ይችሊሌ።
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7. መዯምዯሚያ
ከሊይ በዝርዝር ሇመዲሰስ እንዯተሞከረው የጉምሩክ ስነስርዓት አፇጻጸም ሂዯት የተሳሇጠና የተቀሊጠፇ
መሆን በንግደ አሇም ሇተሰማሩት እጅጉን የመጥቀሙን ያህሌ ሇአገራችን የምጣኔ ሃብት እዴገትም የጎሊ
ሚና ይኖረዋሌ። በርግጥም የዚህ አሰራር በአጭር ግዜ መጠናቀቅ መቻሌ የግሌ ዘርፈን ተወዲዲሪነት
ሇመጨመርም ሆነ የገበያ ግሽበትን ሇመቀነስ የራሱ የሆነ አስተዋጾ ይኖረዋሌ። ስሇሆነም ከሊይ በዝርዝር
የተዲሰሱትን ጉዲዮች ጠቀሜታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚመሇከታቸው መስሪያ ቤቶች አሰፇሊጊውን
እርምጃ በመውሰዴ አገራችን የተያያዘችውን የእዴገት ጎዲና ከግብ ማዴረስ ሇነገ የሚባሌ ጉዲይ አይዯሇም።
የመፌትሄ ሏሳቦችንም ሇማስፇጸም የግሌ ዘርፈ የሚጠበቅበትን ሁለ ሇማዴረግ ዝግጁ ነው።
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