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uÅu<w wN?a‹' wN?[cx‹“ Q´x‹ ¡ML© S”Óeƒየቱሪዝም  ገቢ 

Aሰባሰብና Aጠቃቀም Eንደገና ለመወሰን የወጣ ደንብ 

                      lØ` 106/2005 

 

መግቢያ  
 

ክልሉ የተለያዩ ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መኖሪያና የተፈጥሮAዊ ሀብቶች መገኛ 

ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የብዙ  ባህላዊ፣ታሪካዊና ተፈጥሮAዊ የቱሪስት መስህቦችና መዳረሻዎች  

ባለቤት በመሆኑ፣ 

 

በክልሉ በስፋት  የሚገኙ  የቱሪስት መስህቦች  ለክልሉ ብሎም  ለሀገሪቱ ዘላቂ ማህበራዊና 

Iኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎችን ለማስገኘት   ለድህነት  ቅነሳው  ተገቢውን  ድርሻ  ማበርከት  

Eንዲችሉና የAካባቢው  ህብረተሰብን ቀጥተኛ  ተጠቃሚነት  ማሳደግ በማስፈለጉ፣ 

 

በቱሪስት መስህቦች  Aካባቢ  ቀጣይነት ያለውየመሰረተ ልማት Aውታሮችን  በመገንባትና 

በማስፋፋት የመስህቦቹ የAገልግሎት ክፍያ በከፍተኛ ፍጥነት Eያደገ ካለው የቱሪስት 

Eንቅስቃሴና  ከሀገሪቱ የውጪ ምንዛሪ ዋጋ ጋር Aጣጥሞ  ገቢውን  በማሳደግ መስህቦቹ  ቀስ 

በቀስ ራሳቸውን  ማስተዳደር Eንዲችሉ ማድረግ Aስፈላጊ  በመሆኑ፣ 

 

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች  ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ምክር ቤት በክልሉ 

የAስፈጻሚ Aካላት ለመወሰን  በወጣው Aዋጅ ቁጥር 133/2003 Aንቀጽ 45/3ሀ መሰረት 

ይህንን  ደንብ Aውጥቷል፡፡ 
 

 

K F L   x N D 

- Q § § 

1. x u R   R : S 

ይህ ደንብ <<የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥትየቱሪዝም ገቢ 

Aሰባሰብና Aጠቃቀም Å”w ቁጥር 106/2005>> tBlÖ l!-qS YC§LÝÝ 

 

 

 

 



2 
 

2. T R Ù » 

የnK< ትርጓሜ K?L ƒ`Ñ<U ¾ሚያcÖ¨< "MJ’ ue}k` u²=I Å”w ¨<eØ:- 

1. #ሰው; ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው Aካል ነው፤ 
 

2. #ክልል;ማለት የደቡብ ብሄሮች፣ብሔረሰቦች Eና ህዝቦች ክልል ነው፤ 

 
 

3. #b!é; ¥lT  yክልሉ መንግስት  yባህልና ቱሪዝም b!é nW ÝÝ 

 

4. #መምሪያ; ¥lT yøN ባህል፣ ቱሪዝምና መንግሥት ኮሚኒኬሸን ጉዳዮች መምሪያ ነው፤ 
 

 

5. #ጽ/ቤት; ማለት የልዩ ወረዳና የወረዳ ባህል፣ ቱሪዝምና መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ነው፤ 

 

6. #wN?^ዊ ፓርክ; TKት ለዱር ሕይወት፣ ለሥነ ምህዳር ጥበቃ፣ ለመዝናኛነት፣ ለሣይንሣዊ 

ጥናትና ምርምር የሚያግዙ ቦታዎችን ለመጠበቅና ለመንከባከብ የተከለለ መሬት ወይም በውሃ 

የተሸፈነ ምንም ዓይነት 

የAደን፣የEርሻ፣ከብቶችንየማስጋጥ፣ዛፎችንየመቁረጥ፣Eፅዋትንየማቃጠል፣ጎጆዎችንቀልሶለመኖርየተከለ

ከለበት በክልሉ መንግስት ባለቤትነት የተያዘ ሥፍራነው፡፡ 
 

 

7. #ቁጥጥር Aደን ቀበሌ ;TKት የዱር ሕይወታዊ ሀብት ጥበቃ የሚካሄድበት ቦታ ሆኖ ነገር ግን 

በክልሉ መንግስት የሚተዳደር ወይም በኪራይ ለAሳዳኝ ድርጅት የሚሰጥ በሳይንሳዊ መንገድ 

የዱር Eንስሳት ሰፖርታዊ Aደን የሚካሄድበት ቦታ ነው፡፡ 

 

8. #በህብረተሰብ የሚተዳደሩ የቱሪስትመስህቦች;TKት በቢሮው ወይም በተዋረድ በሚገኙ 

EርከኖችAደራጅነት የሚቋቋም Eና በEነዚሁ Aካላት ድጋፍ በዋነኝነት ከህብረተሰቡ በተወከሉ 

Aመራሮች የሚተዳደር ተፈጥራዊ፣ ባህላዊ ወይም ታሪካዊ የቱሪስት መስህብ  ማለት ነው፡፡ 

 
 

9. #የዱር Eንስሳት የጥበቃ ክልሎች; TKƒ KÆ` E”edƒ Øun“ MTƒ Y^ 

የተከለሉሥፍራዎችሲሆኑ wN?^© û`¡”' ¾lØØ` ›Å” kuK?”' Øwp ¾Æ` E”edƒ 

¡MM”E”Ç=G<U K¨Åòƒ u¡MK< S”Óeƒ ¾Æ` E”edƒ ¾Øun ¡MM }wK¨< ¾T>ŸKK<ƒ” 

ሥፍራዎች ßU` Á"ƒታM:: 

 

10. #û`Ÿ=”Ó;TKƒ uSeIx‹ SÇ[h LÃ vKV}` ¨ÃU V}` ›Mv }gŸ`"]ዎ‹  E”Ç=G<U  

uE”edƒ ለT>Ô}~ }gŸ`"]ዎ‹ TqT>Á’ƒ ›ÑMÓKAƒ KSeÖƒ }KÃ„ ¾}²ÒË xታ 

ነው<:: 
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11. #e"¨<ƒ´ TKƒ uwN?^© û`¡' ulØØ` ›Å” kuK?' uØwp ¾Æ` E”edƒ ¡MKA‹ 

E”Ç=G<U ›μ ^”‹ ¨<eØ ¾Æ` E”ed~”“  ¾S•]Á ›"vቢÁ†¨<” ÅI”’ƒ KSÖup' 

¾Æ` E”ed~” vI`Ã“ E”penc? up`w   KSŸታ}M ¾}SÅu W^}— ’¨<::  

12. #Aከባቢ Aስጎብኚ´ TKƒ በቢሮው ወይም በተዋረድ ባሉ መዋቅሮች በመደራጀት Eና  ስልጠና 

በመውሰድ   በተወሰነ ቦታ የማስጎብኘት ሥራ የሚያከናውኑ ማህበራት ወይም ሰዎች ናቸው፡፡ 

 

13. #ስፖርታዊ  ዓሣ ማሰገር´ TKƒ KS´““ƒ ¨ÃU ለEርስ በEርስ ውድድር በመንጠቆ የሚደረግ 

የዓሳ ማስገር ሥራ ሲሆን ዓሳውን ለምግብነት ለመጠቀም ወይም ወደ ተፈጥሮ  መኖሪያው 

በመመለስ የሚከናወን ነው፡፡  
 

 

14. #¾~]eƒ SeIw; TKƒ ¾Ôw–>” ትኩረት  ¾T>eu< ¨ÃU ¾T>T`Ÿ<  }ፈØa›©' vQL©“ 

ታ]"© p`f‹ ¨ÃU ¡”ª’@−‹ TKƒ ’¨<:: 

 

15. #IƒÄåÁ©;TKƒ uƒ¨<MÆ ¨Ã”U uQÓ ¾›=ƒÄåÁ©’ƒ ²?Ó’ƒ ¾}cÖ¨<Aካል ’¨<:: 

 

16. #¾›Å” xታ ¾SÖkT>Á Ów`;TKƒ ¾lØØ` ›Å” kuK?” u¯Sƒ K}ÑÅu Ñ>²? u¢”c?i” 

Ÿ¡MK< S”Óeƒ }[¡x  ¾}ÖkS ÁK  É`Ïƒ ¨ÃU c¨< KT>ÁÑ–¨< ØpU Kxታ¨< uIÓ 

}¨e• ¾T>ŸõK¨< ¯Sታ© ¡õÁ’¨<::  

 

17. #Ñቢ;TKƒ ŸÑ<w˜ƒ Ò` u}Ñ“– ¾T>cucu< ¾}KÁ¿ ¡ፍÁዎ‹' Ÿ›Å”' Ÿ›μ  qÇ iÁß፣ 

ከAዞ ጫጩት ሽያጭ፣ ከትሮፊ ሽያጭ፣ Ÿ›Å” xታ SÖkT>Á Ów` ¨ÃU ŸòMU k[é 

¾T>cucw Ñ”²w ’¨<:: 

 
18. #በትምህርት ቤቶች  የተቋቋሙ ክበባት;ማለት በሀገሪቱ ውስጥ ባሉት ት/ቤቶች Aካባቢ ለማወቅ 

ለማድነቅና ለመጎብኘት በፈቃደኝነት የተቋቋሙ ክበባት ናቸው፡፡ 
 

19. #¾GÑ`I” °¨p ¡uvƒ# TKƒ uHÑ]~ ¨<eØ vK< መንግስታዊ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ወይም 

የግል ድርጅቶች የሚሰሩ ሠራተኞች፣ሲቪክ ማህበራት ወይም ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች Aካባቢን 

ለማወቅ፣ለማድነቅና ለመጎብኘት በፈቃደኝነት የመሰረቱት ¡uvƒ ናቸው፡፡ 

 
 

3. የተፈፃሚነት ወሰን  

ይህ ደንብ በክልሉ በሚገኙ በክልሉ መንግስት ባለቤትነት ስር በሚገኙ የቱሪስት መስህቦች 

ሁሉ ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡ 
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ክF L   h# l T 

 

ገቢ የሚሰበሰብባቸው Aገልግሎቶችና የ¡õÁ መጠን 

4. ገቢ የሚሰበሰብባቸው  Aገልግሎቶች  

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በቱሪስት መስህቦች ገቢ የሚሰበሰብባቸው Aገልግሎቶች ናቸው፡፡ 

1. የመግቢያ  

2. የAጃቢ Eስካውቶች Aገልግሎት  

3. የ›¨<aýL” ማረፊያና መቆሚያ Aገልግሎት 

4. በ}gŸ`"] ¾T>Å[Ó Ôw˜ƒ ፣ 

5. በV}` we¡K?ƒ የሚደረግ ጉዞ፣ 

6. uËMv የT>Å[Ó ጉብኝት ' 

7. የ›eÔw–> É`Ï„‹ የማስጎብኘት ›ÑMÓKAƒ' 

8. የT[òÁ Yõ^“ É”ኳን Aገልግሎት ፣ 

9. K”ÓÉ Y^ የሚከናወኑ የፎቶ ግራፍና ፊልም k[é Y^ዎ‹' 

10. የ›"vu= ›eÔw–>wዎ‹ ›ÑMÓKAƒ' 

11. የስፖርት Aደን ገቢ፣ 

12. የሀገር ውስጥ ነዋሪ Aደን ፈቃድ መዋጮ፣ 

13. የዱር Eንስሳት ጠመዳ ባለሙያ ፈቃድ ፣ 

14. የውጪ ተመራማሪዎች ሳይንሳዊ ጥናት ፣ 

15. የዱር Eንስሳት ውጤቶች ንግድ ፈቃድ  

16. የታክሲ ደርሚ ስራ ፈቃድ  

17. የዱር Eንስሳት Eርባታ ፈቃድ  

18. የAዞ፣ ጥርኝ፣ ሰጎን ነፍስ ወከፍ ዋጋ ተመን 

19. ስፖርታዊ ዓሳ ማጥመድ 

 

5. የAገልግሎት  የክፍያ መጠን 

5.1 የAገልግሎት ክፍያ መጠን  ከዚህ ደንብ ጋር  በተያያዘው Aባሪ ሠንጠረዥ  መሰረት ይሆናል፡፡ 

5.2 በየመስህቡ Aካባቢ የሚደራጁ Aስጎብኚ  ማህበራት Eንደሚሰጡት የAገልግሎት  ዓይነት 

ክፍያቸው በመመሪያ የሚወሰን ይሆናል፡፡ 

5.3 የዱር Eንስሳት Aደን ዋጋ ተመን በፌደራል የዱር Eንስሳት ልማት፣ ጥበቃና Aጠቃቀም ደንብ 

ቁጥር 163 /2001 የተገለጸው ይሆናል፡፡  
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ክፍል ሶስት 

 

በስምምነት ክፍያ የሚፈፀምባቸው Eና ክፍያ የማይፈፀምባቸው Aገልግሎቶች 

6. ueUU’ƒ ¡õÁ ¾T>ðçUv†¨<  ›ÑMÓKA„‹ 

 

1. የጋማ ከብቶቹ ኪራይ የሚከፈል ክፍያ በጋማ ከብት ባለቤት Eና በጎብኚዎች መካከል በሚደረግ 

ስምምነት የሚፈጸም ይሆናል፡፡ 

 

7. ክፍያ  የማይፈጸምባቸው   ሁኔታዎች 

 

ከዚህ በታች የተመለከቱት ክፍያ የማይፈፀምባቸው ናቸው፤ 

 

1. ማንኛውም Eድሜው ከ12 ዓመት በታች የሆነ ሕፃን ወይም ልጅ፤ 

2. ከየትኛውም Aካባቢ ጎብኝዎችን ይዞ የሚመጣ ሾፌር  

3. በዚህ Aንቀጽ  2 የተደነገገው ቢኖርም  በAንድ ተሸከርካሪ  የሚሰሩት Aሸከርካሪዎች   

ከAንድ በላይ ከሆኑ  ለመክፈል የማይገደደው Aንዱ Aሽከርካሪ  ብቻ ነው፡፡ 

4. ማንኛውም ቱሪስቶችን ይዞ የሚመጣ የጉብኝት መሪ ክፍያ Aይፈጽምም 

5. በዚህ Aንቀጽ በንUስ Aንቀፅ 7.4 የተደነገገ ቢሆንም ለመጀመሪያ ጊዜ የሚመጣ የጉብኝት 

መሪ ወይም በAንድ የጉብኝት ቡድን ውስጥ ያለ ተጨማሪ የጉብኝት መሪ Eንደ ማንኛውም 

ጎብኚ ክፍያ Eንዲፈጽም ይደረጋል፡፡   

 
8. የክፍያ ስርዓት  

 
በውጭ ዜጎች የሚከፈል ክፍያ በሙሉ በAሜሪካን ዶላር ሆኖ በውጭ ገንዘብ ለመቀበል 

የሚያስችል Aደረጃጀት በተፈጠረባቸውና ከሚመለከተው Aካል ፈቃድ ባገኘንባቸው  

ቦታዎች ክፍያ በቀጥታ በዶላር የሚፈጸም ይሆናል፡፡ ሆኖም ይህ ሁኔታ 

ባልተመቻቸባቸው ቦታዎች በEለቱ የውጭ ምንዛሪ ዋጋ  መሰረት ክፍያው በብር 

የሚፈጸም ይሆናል፡፡  
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K F L  Aራት 

 

ገቢ ›cvcw' ¡õõM“ ›ÖnkU 

 

9.  yገቢ xsÆsB  

 

1. u¡MM ŸT>}ÇÅ\ wN?^© û`¢‹' ›μ ^”‹' lØØ` ›Å” kuK?−‹' K?KA‹ 

SeIx‹  ”Ç=G<U K¨Åòƒ u¡MK< ŸT>ŸKK< SeIx‹ ¾T>cucu¨< Ñu=  

u¡MሉፋይናንስናIኮኖሚልማትቢሮፈቃድለገቢ Tcvcu=Á  u}ssS ¾v”¡ ›"¨<”ƒ 

E”Ç=Ñv ÃÅ[ÒM:: 

 
2. u¡MM  ባህልና ቱሪዝም ቢሮ  uTÃ}ÇÅ\ ¾~]eƒ  SeIx‹  ¾T>•[¨< ¾¡ፍÁ 

›cvcw mSHïc$ b¸gß#bT  SF‰ y¸gß# yøN ½ yL† ywrÄ ወይም የወረዳ ባህል 

ቱሪዝምና የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ወይም ጽ/ቤቶች በኩል ሆኖ 

በመንግስት ፋይናንስ ደንብ መሠረት SðçU Ã•`uታM:: 

 

3. u²=I ›”kê ”®<e ›”kê 2 ¾}Ökc¨< ”Å}Öuk J•የተሰበሰበውገቢ K²=G< ¯LT 

}wKA u}Ÿð} ¾v”¡ሂሳብ E”Ç=Ñv ÃÅ[ÒM:: 

 

 

10. ¡õõM“ ›ÖnkU 

 

10.1 ŸwN?^© û`¢‹' lØØ` ›Å” kuሌዎ‹' ›μ ^”‹' uQw[}cw ¾T>}ÇÅ\ ¾Øun 

¡MKA‹“ K?KA‹ SeIx‹  ”Ç=G<U K¨Åòƒ u¡MK< ŸT>ŸKK< ¾Øun ¡MKA‹“ SeIx‹  

ŸT>Ñ˜“ Ÿሚሰበሰበው ገቢ የክፍፍል ሥርዓት በሚከተለው ሁኔታ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

1. ከብሄራዊ ፓርክ  

   ሀ. ለብሄራዊ ፖርኩ ልማት        60% 

   ለ. ለAካባቢ ህብረተሰብ         30% 

   ሐ. ለክልል          10%   

2.  ŸlØØ` ›Å” kuK? 

ሀ.. K›"vu=¨< Qw[}cw        20% 

ለ. ለጥበቃ ቦታዎች ልማት       70% 

ሐ. ለክልል         10% 
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3.  Ÿ^”Œ‹ 

G. K^”‡ MTƒ         70% 

K. K›"vu=¨< Qw[}cw         20% 

ሐ. K¡MM                10% 

 

4. Iw[}cu< ŸT>Áe}ÇÉ^†¨< Øun xታዎ‹ ¨ÃU K?KA‹ የቱሪስት SeIx‹ 

 

G. KSeIw xታ¨< MTƒ        40% 

ለ. K›ካvu= Iw[}cw        40% 

ሐ. KመeIu< SÑ— ¨[Ç         20% 

 

10.2   uG<Kƒ  μ•‹  ¨ÃU  u›”É  μ”“  M¿ ¨[Ç ¨ÃU uG<Kƒ ¨[Ç−‹ u›ÖnLÃ ŸG<Kƒ 

uLÃ በሆኑ የ›e}ÇÅርEርከኖችSካŸM ¾T>Ñ–< ¾Æ` E”edƒ ¾Øun ¡Mሎች ወይም 

መስህቦች የሚገኝየQw[}cብ Ñu= É`h ¾Øun ¡MK<” ¨ÃU SeIu<” uT>Áªe’<ƒ  

kuK?−‹ lØ` ብዛት የሚወሰን ይሆናል:: 
 

 

10.3. የገቢ Aጠቃቀሙ ሥርዓት በቀጥታም ሆነበተዘዋዋሪ የመስህቡን ጥበቃና ልማት ለማይጻረር 

ተግባር መዋልይኖርበታል፡፡ 

 

10.4. የAጠቃቀም ሥርዓቱየክMK<”መንግስትየፋይናንስህግናደንብየተከተለመሆንAለበት፡፡ 

 
 

10.5¾›Å” ቦታ መጠቀሚያ ግብር የAደን ክልሉ ላለበት ወረዳ/ዎች/ በቀጥታ የሚከፈል Eና በገቢ 

ክፍፍሉ የማይካተት ይሆናል፡፡  

 

11.¡ƒƒM“lØØ` eKTÉ[Ó 

¾¡MK<የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ”Ç=G<U u}ª[É ÁK<የዞንና የልዩ ወረዳ Eና ወረዳዎች ባህል፣ 

ቱሪዝምና መንግሥት ኮሚንኬሽን ጉዳይ መምሪያ ፅ/ቤት ወይም Eነዚህን መስሪያ ቤቶች 

የሚወኩሏቸው መ/ቤቶች የክትትልና የቁጥጥሩን ሥራ ያከናውናል፡፡ 
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ክፍል Aምስት 
 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

 

12.  SS]Áስለማውጣት  

 

ቢሮው Å”u<” KTeðçU ¾T>[Æ ዝርዝር SS]Á‹” E”Å›eðLÑ>’~ K=Á¨× Ã‹LM:: 

 

13.}ðéT>’ƒ ¾K?L†¨< IÔ‹ 

1. ደንብ ቁጥር 65/2000 በዚህ በደንብ ተሽራል፡፡ 

2. Ÿ²=I Å”w Ò` ¾T>n[’< T“†¨<U Å”x‹' SS]Áዎ‹“ MTÇ© ›c^a‹ u²=I Å”w 

u}gð’< Ñ<ÇÄ‹ LÃ }ðéT>’ƒ ›Ã•^†¨<U:: 

 

14. Å”u< eKT>hhMuƒ G<’@  

 

EንደAስፈላጊነቱ የክልሉ Se}ÇÉ` U¡` u?ƒ ይህንን ደንብ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡ 

 

15.Å”u< y¸]ÂbT g!z@ 

 

YH Å”wu¡MK< S”Óeƒ ŸçÅkuƒ Ÿ    k”  2005  ¯.U jMé ¾ç“ÃJ“MÝÝ 

 
 

ሽፈራው ሽጉጤ  
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ርEሰ መስተዳድር 

ሀ ዋሳ 
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Eዝል 

የAገልግሎት Aይነቶችና የክፍያ መጠንየሚያሳይ ሰንጠረዥ 
 

ተ/ቁ የAገልግሎት Aይነት 
የክፍያ መጠን

ብር ሣ

 ሀ. የመግቢያ ክፍያ  

1 የብሄራዊ ፓርክ  ጉብኝት (ለ24 ሰዓት)  

1.1 የውጭ Aገር ዜጋ  A.በዶላር 10 00

1.2 Iትዮጵያዊ 20 00

1.3 KHÑ`I” °¨p ¡uvƒ Aባላት 10 00

1.4 }T]−‹ 5 00

1.5 uƒ/u?ƒ K}ssS< ¡uvƒ Aባላት  3 00

2 ለAዞ ራንች ጉብኝት (ለ24 ሰዓት

2.1 የውጭ Aገር ዜጋ  A.ዶላር 10 00

2.2 Iትዮጵያዊ 20 00

2.3 KHÑ`I” °¨p ¡uvƒ Aባላት 10 00

2.4 }T]−‹ 5 00

2.5 uƒ/u?ƒ K}ssS< ¡uvƒ/}T]ዎ‹ 3 00

3 ህብረተሰብለሚተዳደሩየቱሪስት SeIx‹ Ñ<w˜ƒ /K24 c¯ƒ/

3.1 የዱር Eንስሳት ጥበቃ ቦታዎች  

3.2 የውጭሃገርዜጋ A.ዶላር 10 00

3.3 ›=ƒÄåÁ© 10 00

3.4 ¾HÑ`I” °¨p ¡uvƒ Aባላት 5 00

3.5 }T]ዎ‹ 5 00

3.6 uƒ/u?ƒ K}ssS< ¡uvƒ 3 00

4 ለሌሎች ተፈጥሮAዊ፣ባህላዊና ታሪካዊ መስህቦች 

4.1 የውጭሃገርዜጋ A.ዶላር 6 00

4.2 ›=ƒÄåÁ© 10 00

4.3 ¾HÑ`I” °¨p ¡uvƒ Aባላት 5 00

4.4 }T]ዎ‹ 2 00

4.5 

 
uƒ/u?ƒ K}ssS< ¡uvƒ 

2 00

 ለ. ሌሎች Aቅርቦቶችና Aገልግሎቶች ክፍያ  

5 K›Íu= Eስካውት ክፍያ  

5.1 ለውጪ ዜጋ   

5.1.1 u›”É Ñ<μ Ÿ12 ሰዓት ላልበለጠ Aገልግሎት A.ዶላር 6 00

5.1.2 u›”É Ñ<μ Ÿ24 ሰዓት ላልበለጠ Aገልግሎት  A.ዶላር 10 00

5.2 KGÑ` ¨<eØ Ôw–> 

5.2.1 u›”É Ñ<μ Ÿ12 ሰዓት ላልበለጠ Aገልግሎት  70 00
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ተ/ቁ የAገልግሎት Aይነት 
የክፍያ መጠን

ብር ሣ

5.2.2 
u›”É Ñ<μ Ÿ24 ሰዓት ላልበለጠ Aገልግሎት 100 00 

6 ›ውaፕL” ማረፊያ Aገልግሎት 

6.1 vK›”É V}` 

6.1.1 K›”É Ñ>²? ›`ö KS’dƒ w‰  300 00

6.1.2 K24 c¯ƒ ›`ö KSq¾ƒ w‰ 200 00

6.2 vKG<Kƒ V}` 

6.2.1 K›”É Ñ>²? ›`ö KS’dƒ w‰  600 00

6.2.2 K24 c¯ƒ ›`ö KSq¾ƒ w‰ 300 00

7 የተሸከርካሪ ክፍያ /ለAንድ ጊዜ የAንድ ተሸከርካሪ 

7.1 የመኪና ክፍያ   

7.1.1 የውጭሃገርዜጋ  

7.1.1.1 ŸAስራ ሁለት c¨< uLÃ Kሚጭን A.ዶላር 4 00

7.1.1.2 ከሰባት Eስከ 12 ለሚጭን A.ዶላር 3 00

7.1.1.3 ስድስት c¨<“ uታ‹ለሚጭን A.ዶላር 2 00

7.1.2 ለIትዩጵያዊ  

7.1.2.1 ŸAስራ ሁለት c¨< uLÃ Kሚጭን 60 00

7.1.2.2 ከሰባት Eስከ 12 ለሚጭን 40 00

7.1.2.3 ስድስት c¨<“ uታ‹ለሚጭን 30 00

7.2 ¾V}` we¡K?ƒ ¡õÁ  

7.2.1 የውጭHÑ` ²?Ò  A.ዶላር 2 00

7.2.2 K›=ƒÄåÁ© 10 00

7.3 ¾ËMv ¡õÁ  

7.3.1 የውጭHÑ` ²?Ò  A.ዶላር 8 00

7.3.2 K›=ƒÄåÁ© 50 00

8 ¾ËMv ¡^Ã K›”É Ñ<μ ŸG<Kƒ c¯ƒ LMuKÖ Ñ>²?  

8.1 ¾¨<ß HÑ` ²?Ò A.ዶላር 30 00

8.2 K›=ƒÄåÁ© 300 00

9 በAስጎብኚ ድርጅቶች የሚከፈል ክፍያ /ለAንድ ጉዞ በተሸከርካሪ/

9.1 wN?^© ›eÔw–> É`Ïƒ  80 00

9.2 ¾¡MK< ›eÔw–> É`Ïƒ  50 00

10 KT[òÁ eõ^ /በድንኳን መጠን ለAንድ ቀን/ 

10.1 ከAራትሰውበላይለሚይዝ 

10.1.1 የውጭሀገርዜጋ A.ዶላር4 00

 Iትዮጵያዊ 30 00

10.2 Aራት c¨<“ uታ‹ KT>Ã´  

10.2.1 ¾¨<ß GÑ` ²?Ò A.ዶላር3 00

10.2.2 ›=ƒÄåÁ© 20 00
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ተ/ቁ የAገልግሎት Aይነት 
የክፍያ መጠን

ብር ሣ

11 ለድንኳን ኪራይ /በድንኳን መጠን ለAንድ ቀን/ 

11.1 የውጭሃገርዜጋ 

11.1.1 Aራትና ከዚያ በላይ ሰው ለሚይዝ  A.ዶላር12 00

11.1.2 ከAራት ሰው በታች ለሚይዝ  A.ዶላር10 00

11.2 Iትዮጵያዊ  

11.2.1 ከAራት ሰው በላይ ለሚይዝ  100 00

11.2.2 ከAራት ሰው በታች ለሚይዝ  60 00

12 K”ÓÉ Y^ KT>Å[Ó k[é /u›”É Ñ>²? K›”É xታ ብቻ/

12.1  የፊልም ቀረጻ / ተፈጥሮዊና ታሪካዊ ቅርሶች/ 

12.1.1 በመኪና  

12.1.1.1 ›=ƒÄåÁ©/É`Ïƒ 5000 00

12.1.1.2 
¾¨<ß HÑ` ²?Ò/É`Ïƒ   

A.ዶ 3000 00
 
 

12.1.2 u›ውaýL”  

 ›=ƒÄåÁ©/É`Ïƒ 8000 00

 ¾¨<ß HÑ` ²?Ò/É`Ïƒ  A.ዶላር 5000 00

12.1.3 u}gŸ`"]“ u›ውaýL” 

12.1.3.1 ›=ƒÄåÁ©/É`Ïƒ 13000 00

 ¾¨<ß HÑ` ²?Ò/É`Ïƒ A.ዶላር 8000 00

12.1.2 ባህላዊ ሀብቶች  

12.1.2.1 በመኪና  

 ›=ƒÄåÁ©/É`Ïƒ 6000 00

 ¾¨<ß HÑ` ²?Ò/É`Ïƒ   A.ዶላር 4500 00

12.1.2.2 u›ውaýL” 

 ›=ƒÄåÁ©/É`Ïƒ 10000 00

 ¾¨<ß HÑ` ²?Ò/É`Ïƒ  A.ዶላር 7500 00

12.1.2.3 u}gŸ`"]“ u›ውaýL” 

 ›=ƒÄåÁ©/É`Ïƒ 16000 00

 ¾¨<ß HÑ` ²?Ò/É`Ïƒ  A.ዶላር12000 00

12.2 ¾ö„ Ó^õ k[é 

 ›=ƒÄåÁ©/É`Ïƒ 200 00

 ¾¨<ß HÑ` ²?Ò/É`Ïƒ  A.ዶላር 12 00

13 ክልላዊ ልዩ ልዩ የዱር Eንስሳት Aጠቃቀም ክፍያ 
13.1 የሀገር ውስጥ ነዋሪ Aደን ፈቃድ ማውጫ 2000 00

13.2 የዱር Eንስሳት ጠመዳ ባለሙያ ፈቃድ 1000 00

13.3 የውጪ ተመራማሪዎች ሳይንሳዊ ጥናት A.ዶላር 1000 00

13.4 የዱር Eንስሳት ውጤቶች ንግድ ፈቃድ  2500 00
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ተ/ቁ የAገልግሎት Aይነት 
የክፍያ መጠን

ብር ሣ

13.5 የታክሲ ደርሚ ስራ ፈቃድ  2000 00

13.6 የዱር Eንስሳት Eርባታ ፈቃድ   

13.6.1 ሰጎን 400 00

13.6.2 Aዞ 400 00

13.6.3 ጥርኝ 200 00

13.7 የAዞ፣ የጥርኝ፣ የሰጎን ነፍስ ወከፍ ዋጋ ተመን  

13.7.1 ጥርኝ (ወንድ)  

 ለውጪ ዜጋ Iንቨስተር  A.ዶላር 15 00

ለIትዮጺያዊ Iንቨስተር          20 00

ለAርሶ Aደር /AርብቶAደር 

1. ከ11-50 ጥርኝየሚያረባ ከሆነ 2 00

2. ከ51-100ጥርኝ የሚያረባ ከሆነ 5 00

13.7.2 
የAዞ ጫጩት  

 
ለውጪ ዜጋ Iነቨስተር 
ለIትዮዽያዊ Iንቨስተር     
ለAርሶ/Aርብቶ Aደር ከሆነናከ100 በላይ  ጫጩት  ከሆነ                      

A.ዶላር 15 

       50 

       30 

00

00 
 
00 

13.7.3 የAዞ Eንቁላል መሸጫ ዋጋ A.ዶላር 5 00

13.7.4 የሰጎን ጫጩት

 1 ለውጪ ዜጋ Iንቨስተር  
2 ለIትዮጽያዊ Iነቨስተር  
3 ለAርሶ/Aርብቶ Aደር  
     ከ100በላይ ከሆነ  
     ከ100በታች ከሆነ                                          

A.ዶላር 15

50 

10 

15 

00

00 
 
00 
00 

13.7.5 የሰጎን Eንቁላል  

 1 ለውጪ ዜጋ Iንቨስተር  
2 ለIትዮÉያዊ Iነቨስተር   
3 ለAርሶ/Aርብቶ Aደር  
     ከ100 በላይከሆነ 
     ከ100 በታች ከሆነ 

A.ዶላር 10

30 

15 

20 

00

00 
 
00 
00 

13.8 ስፖርታዊ Aሳ ማጥመድ /በዝርያና በንፍስ ወከፍ/

13.8.1 ነጭ ዓሳ  

 1 ለውጪ ዜጋ ጎብኚ / 
2 ለIትዮጽያዊ ጎብኚ                            

A.ዶላር 20

200 

00

00 

13.8.2 ቆሮሶ    

 1 ለውጭ ዜጋ ጎብኚ A.ዶላር 15 00

2. ለIትዬÉያዊ  ጎብኚ ብር  

13.8.3 Aምባዛ  
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ተ/ቁ የAገልግሎት Aይነት 
የክፍያ መጠን

ብር ሣ

 1 ለውጪ ዜጋ ጎብኚ ብር  
2 ለIትዮጽያዊ ጎብኚብር  

A.ዶላር 10 
    50 

00 
00 

13.8.4 ሌሎች የዓሳ ዝርያዎች   

14. ዓመታዊ የAደን ቦታ /ኮንሶሽን/ ክፍያ      100000 00

 


