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2007 ዓ.ም
አዱስ አበባ

በባህሌና ቱሪዝም ሚኒስቴር
የታዲኝ ደር እንስሳት ቆጠራና ኮታ
አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 26/2ዏዏ7
የደር እንስሳት ሃብት ባሌተቀናጀና አግባብነት በላሇው አጠቃቀም ምክንያት ከጊዜ ወዯ
ጊዜ እየተመናመነና ሇአዯጋ ተጋሊጭነቱ እየጨመረ በመምጣቱ፤
የደር እንስሳት አጠቃቀም የደር እንስሳቱን አዯጋ ሊይ የማይጥሌና ህጋዊ በሆነ መንገዴ
እንዱከናወን ማዴረጉ አስፇሊጊ በመሆኑ፤
የደር

እንስሳት

በፍጆታዊ

የአጠቃቀም

ስሌት

አማካይነት

ከደር

እንስሳት

ሃብት

የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በማጎሌበት ሇሀገሪቱ ሌማት የሚያበረክተውን አስተዋጽዖ
ማሳዯግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤
በታዲኝ ደር እንስሳት ቆጠራና የኮታ አሰጣጥ ሊይ የሚስተዋለ የአሠራር ክፍተቶችን
በማስወገዴ ወጥነት፣ ተጠያቂነት፣ ግሌጽነትና ፍትሃዊነት የሰፇነበት የአሠራር ሥርዓት
እንዱፇጠር ማዴረግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤
ቀዯም ሲሌ የወጡትን የደር እንስሳት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 541/1999 እና
የደር እንስሳት ሌማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር
163/2001 ማስፇጸሚያ መመሪያ ማውጣት በማስፇሇጉ፤
የባህሌና ቱሪዝም ሚኒስቴር የደር እንስሳት ሌማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር
541/1999 አንቀጽ 17 (2) በተዯነገገው መሰረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡
ክፍሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
1. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ "የታዲኝ ደር እንስሳት ቆጠራና ኮታ አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 26/2007"
ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡
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2. ትርጓሜ
1. "አዋጅ" ማሇት የደር እንስሳት ሌማት ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 541/199
ነው፤
2. "ዯንብ" ማሇት የደር እንስሳት ሌማት ጥበቃና አጠቃቀም ዯንብ ቁጥር 163/2001
ነው፤
3. በአዋጁ እና ዯንቡ አንቀጽ 2 የተሰጡ ትርጓሜዎች ሇዚህ መመሪያም ተፇፃሚ
ይሆናለ፤
4. "የደር እንስሳት ቆጠራ" ማሇት ደር እንስሳት ሥነምህዲራዊና ሥነ ህይወታዊ
ሁኔታ (ሥርዓተ ተዋሌድ፣ የፆታና ዝርያ ስብጥር፣ የመኖሪያ አካባቢ)

በሚመሇከት

ሳይንሳዊ የዲሰሳ ጥናት በማካሄዴ የታዲኝ የደር እንስሳትን ቁጥር ሇመገመት
በተወሰነ ጊዜ የሚከናወን ቆጠራ ነው፡፡
5. "የደር እንስሳት አዯን ኮታ" ማሇት የደር እንስሳት ቆጠራን መሠረት በማዴረግ
ከየደር እንስሳቱ ዝርያ ሇአንዴ ቁጥጥር አዯን ቀበላ ወይም ክፍት የማዯኛ ቦታ
በዓመት እንዱታዯን የተፇቀዯው የደር እንስሳት ብዛት ነው፡፡
6. "ስፖርታዊ

አዯን"

ማሇት

ሇመዝናኛና

ሇውጤታቸው

ሲባሌ

የተሇያዩ

የደር

እንስሳትን በሕጋዊ መንገዴ የማዯን ተግባር ነው፡፡
7. "ፍጆታዊ አጠቃቀም" ማሇት የደር እንስሳትን ከመኖሪያ ቦታው በመውሰዴ ወይም
በስፖርታዊ አዯን፣ በራንች ወይም ዕርባታ በማሳዯግ ሇውጤታቸው (ሥጋ፣ ቆዲ፣
ሊባ፣ቀንዴ፣ጥርስ) ሲባሌ በመግዯሌ የመጠቀም ስሌት ነው፡፡
8. "የደር እንስሳት ቁጥጥር አዯን ቀበላ" ማሇት ሇደር እንስሳት ጥበቃ የሚከሇሌና
ቁጥጥር እየተዯረገ ሕጋዊ አዯን የሚካሄበት ሥፍራ ነው፡፡
9. "ባሇሙያ" ማሇት የደር እንስሳት ቆጠራ የሚያከናውን የመስኩ ባሇሙያ ማሇት
ነው፡፡
10. "ቡዴን" ማሇት የደር እንስሳት ቆጠራን ሇማከናወን ከባሇሥሌጣኑ እና ከከሌልች
የሚመዯቡ የመስኩ ባሇሙያዎች ቡዴን ነው፡፡
11. "ሚኒስቴር" ማሇት የባህሌና ቱሪዝም ሚኒስቴር ነው፤
12. "ባሇስሌጣን"

ማሇት የደር እንስሳት ሌማትና ጥበቃ ባሇስሌጣን ነው፡፡
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13. "ክሌሌ" ማሇት በኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግሥት
አንቀጽ 47 የተመሇከተውን ማንኛውንም ክሌሌ እና አዱስ አበባንና የዴሬዲዋ
መስተዲዴርን ይጨምራሌ፡፡
14. "ሰው" ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው
አካሌ ነው፡፡
15. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው አነጋገር የሴትንም ይጨምራሌ፡፡
3. የመመሪያው ዓሊማ
1. የደር እንስሳት ሀብታችንን ሇቄታዊ በሆነ መንገዴ ሇመጠቀምና የደር እንስሳት
ሃብቱ ሇአገሪቱ አጠቃሊይ ኢኮኖሚያዊ እዴገት ጉሌህ አስተዋጽኦ እንዱኖረው
ማዴረግ፤
2. የፍጆታዊ የደር እንስሳት አጠቃቀምንና የደር እንስሳት ሃብቱን ይት በሚመሇከት
ተገቢውን ክትትሌ ሇማዴረግና ሳይንሳዊ የአጠቃቀም ሥርዓት መርጋት፤
3. የደር እንስሳት የአጠቃቀም ሥራን ሇማሳሇጥ፣ ቀሌጣፋ አገሌግልት ሇመስጠት፣
ተጠያቂነትና ወጥነት ያሇውን አሰራር ማስፇን፤
4. በአዯን ምክንያት በደር እንስሳት ሊይ የሚዯርሰውን ተጽዕኖ መቀነስ፡፡
4. የተፇጻሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ የደር እንስሳት አዯን በሚፇቀዴባቸው ቦታዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡
ክፍሌ ሁሇት
ስሇ ታዲኝ የደር እንስሳት ቆጠራ
5. ቆጠራ ስሇማካሄዴ
1. የታዲኝ ደር እንስሳት ሥነምህዲራዊና ሥነ ህይወታዊ

ሁኔታ (ሥርዓተ ተዋሌድ፣

የፆታና ዝርያ ስብጥር፣ የመኖሪያ አካባቢ) በሚመሇከት ሳይንሳዊ የዲሰሳ ጥናት
ይካሄዲሌ፡፡
2. የደር እንስሳቱን ነባራዊ ሁኔታ መሠረት በማዴረግ የተሇያዩ የታዲኝ ደር እንስሳት
ቆጠራ ዳዎች መጠቀም ይቻሊሌ፡፡
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3. በቆጠራው ወቅት በማዯኛ ሥፍራው ውስጥ ያሇው ሥነ-ምህዲራዊ መስተጋብር
መፋሇስ በደር እንስሣው ቀጣይ ሕሌውና ሊይ አዯጋ የሚያዯርስበት ሁኔታ መኖር
ያሇመኖሩን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡
4. ቆጠራው በነባር የማዯኛ ቦታ የሚከናወን ከሆነ ሇጥበቃ ቦታው ተገቢው ሥርዓተ
አያያዝ የተረጋሇት መሆኑን መረጋገጥ አሇበት፡፡
5. ቆጠራ በሚዯረግበት አካባቢ በሠውና በደር እንስሳት መካከሌ የተከሠተ ግጭት
መኖር ያሇመኖሩን መረጋገጥ አሇበት፡፡
6. የታዲኝ የደር እንስሳት ቆጠራ ቡዴን ስሇማቋቋም
1. ሇታዲኝ የደር እንስሳት ቆጠራ ሥራ ከባሇሥሌጣኑ ሁሇት፣ ቆጠራ ከሚከናወንበት
ክሌሌ ሁሇት በዴምሩ አራት አባሊቶች ያለት የባሇሙያዎች

ቡዴን ይቋቋማሌ፡፡

2. ባሇሥሌጣኑ የቆጠራ ቡዴን መሪውን ይሰይማሌ፡፡
3. ክሌለ ተወካዮቹን ቆጠራ በሚከናወንበት አካባቢ ከሚገኙ ባሇሙያዎች መካከሌ
ይሰይማሌ፡፡
7. የቆጠራ ቡዴኑ ተግባርና ኃሊፊነት
1. የቆጠራ ቡዴኑ የሥራ ዝርዝር ዕቅዴ ያወጣሌ፤ አስፇሊጊውን የልጅስቲክ አቅርቦትን
ያስተባብራሌ፡፡
2. የልጂስቲክ አቅርቦቱ እንዯ አስፇሊጊነቱ በባሇሥሌጣኑ ወይም በክሌለ ይሸፇናሌ፡፡
3. በዕቅደ መሠረት ቆጠራውን ያከናውናሌ፡፡
4. የቆጠራውን ውጤት ሪፖርት ሇባሇሥሌጣኑና ሇሚመሇከተው ክሌሌ ያቀርባሌ፡፡
8. የታዲኝ ደር እንስሳት ቆጠራ ስሇሚካሄዴባቸው ቦታዎች
1. ነባር የቁጥጥር አዯን ቀበላ ሆኖ ዲር ዴንበር ተከሌል ካርታ ያሌተሠራሇት ከሆነ
ካርታ እንዱሠራሇት ይዯረጋሌ፡፡
2. አዱስ ጥያቄ የሚቀርብባቸው የአዯን ቀበላዎች ሊይ፡ሀ/ የቆጠራ ቡዴኑ የመጀመሪያ ዲሠሳ ጥናት እንዱያከናውን ይዯረጋሌ፡፡
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ሇ/

ቡዴኑ
ቀበላ

በቦታው በሚያዯርገው የዲሠሳ ጥናት መሰረት የቁጥጥር አዯን
መስፇርትን

ማሟሊቱና

አሇመሟሊቱን

በማረጋገጥ

ሪፖርቱን

ሇባሇሥሌጣኑ ያቀርባሌ፡፡
ሐ/ የቡዴኑ ሪፖርት የተጠናውን ቦታ ዲር ዴንበር ከነካርታውና የደር
እንስሳትን ቆጠራ ሪፖርት ያጠቃሇሇ መሆን አሇበት፡፡
9. የታዲኝ የደር እንስሳት ቆጠራ ስሌት
1. የታዲኝ ደር እንስሳት ቆጠራ ቡዴን ሇቦታው አመቺ ይሆናሌ ብል ያመነበትንና
ሣይንሣዊ አግባብነት ያሇውን የቆጠራ ስሌት ቀይሶ ቆጠራውን ያከናውናሌ፡፡
2. ከታዲኝ የደር እንስሳት ቆጠራ ቡዴን አራት አባሊት መካከሌ ሦስቱ የሚስማሙበት
መረጃ

ይሰበስባሌ፤

በዚህ

የመረጃ

አሰባሰብ

ሂዯት

ቡደኑ

ስምምነት

ሊይ

የማይዯርስበት ሁኔታ ከተከሰተና በእኩሌ ዴምፅ ከተከፇሇ የቡደን መሪው ወሳኝ
ዴምጽ ይኖረዋሌ፡፡
3. የደር እንስሳውን ኮቴ፣ እዲሪ፣ ዴምፅ፣ ጉዴጓዴ እና የመሣሠለትን ተዋዋሪ
መረጃዎችን በመጠቀም የታዲኝ ደር እንስሳው መኖር ከተረጋገጠ የላሉት ቆጠራ
ይከናወናሌ፡፡
4. የታዲኝ የደር እንስሳው ቆጠራ ቡዴን ሇእያንዲንደ ዝርያ ተስማሚ የመኖሪያ
አካባቢ ሇይቶ ቆጠራ ማከናወን አሇበት፡፡
5. የታዲኝ የደር እንስሳው ቆጠራ ቡዴን በሥጋ በሌ የደር እንስሳት ቆጠራ ተስማሚ
መኖሪያን

ሲገምት

በአካባቢው

ከሚኖረው

የምግብ

አቅርቦት

አንፃር

መሆን

አሇበት፡፡
6. ቆጠራው የሚከናወነው ናሙና በመውሠዴ ከሆነ የእያንዲንደ እንስሳ የናሙና ስፋት
መጠን ከተስማሚው መኖሪያ አካባቢ መጠን 5% ያነሠ መሆን የሇበትም፡፡
7. ከአዯን ቀበላው ጋር በቅርብ ርቀት ብሔራዊ ፓርክ፣ ደር እንስሳት መጠሇያ ወይም
ጥብቅ ክሌሌ ካሇ በመሀሌ የ8 ኪ.ሜ. ርቀት እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡
10. የታዲኝ የደር እንስሳት ቆጠራ ወቅቶች
1. የታዲኝ የደር እንሣት ቆጠራ በየሦስት ዓመቱ ይከናወናሌ፡፡
2. የቆጠራውና የአዯን መርሀ ግብሮቹ በአንዴ ሊይ መከናወን የሇባቸውም፡፡
3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሠረት የተቀመጠውዊ የቆጠራ ኘሮግራም
እንዯተጠበቀ ሆኖ አስፇሊጊ ሆነ ከተገኘ ከሦስት ዓመት
ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡
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ባነሰ ጊዜ ውስጥ ቆጠራ

11. የታዲኝ ደር እንስሳት የኮታ አሠጣጥ ስላት
1. የታዲኝ ደር እንስሳት ኮታ አሠጣጥ በሀገሪቱ ያሇውን የደር እንስሣት ስብጥርና
ብዛት ግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አሇበት፡፡
2. የታዲኝ ደር እንስሳት ቤተሠቦች፣ የበይ ተበይ ግንኙነት፣ አኗናር፣ ሥርጭት፣
ሥርዓተ-ተዋሌድ፣ ሥነ-ምህዲራዊ ውክሌና አንፃራዊ ሥጋት ግምት ውስጥ ያስገባ
ሉሆን ይገባሌ፡
3. በዚህ

አንቀጽ

ንኡስ

አንቀጽ

1

እና

2

የተቀመጡትን

መሠረት

አዴርጏ

የተሰበሰበውን መረጃ በመተንተን ዓመታዊ ኮታ ይሠጣሌ፤ የኮታ ስላቱም ከዚህ
መመሪያ ጋር በአባሪ በተያያው ሠንጠረዥ ተርዝሯሌ፡፡
12. የታዲኝ ደር እንስሳት ኮታ ስላት ሪፖርት
የታዲኝ

የደር

እንስሳት

ቆጠራ

ቡዴን

የኮታውን

ስላት

አጋጅቶ

ሪፖርት

በሚያቀርብበት ወቅት የሚከተለትን ግምት ውስጥ ማስገባት አሇበት፡፡
ሀ/ ሇታዲኝ ደር እንስሳት በተቀመጠው የመቶኛ ስላት መሠረት ከተሠራ በኋሊ
ክፍሌፋዩ

ከዏ.5 በታች ከሆነ ወዯ ታችኛው ቁጥር ይጠጋጋሌ፤ ክፍሌፋዩ ከዏ.5

እና

በሊይ

ከዚያ

ከሆነ

ዯግሞ

ወዯ

ሊይኛው

ቁጥር

የተጠጋጋ

እንዱሆን

ይዯረጋሌ፡፡
ሇ/ አጠቃሊይ የኮታው ስላት ሲጠናቀቅ ሇባሇሥሌጣኑና ቆጠራው ሇተከናወነበት
ክሌሌ ሪፖርት መቅረብ አሇበት፡፡
ሐ/ ሪፖርቱ ሇባሇሥሌጣኑ መ/ቤት ባሇሙያዎች ቀርቦ ውይይት ከተዯረገበትና
ከፀዯቀ በኋሊ ሇሚመሇከተው የክሌሌ አካሌና ሇቁጥጥር አዯን ቀበላው ባሇይዞታ
እንዱያውቁት መሊክ አሇበት፡፡
13. የታዲኝ ደር እንስሳት ኮታ አጠቃቀም
1. የታዲኝ

ደር

እንስሳት

ኮታ

የሚሰጠውም

ሆነ

የሚወሰነው

በየሶስት

ዓመቱ

በሚከናወን የታዲኝ ደር እንስሳት ቆጠራ ውጤት መሠረት ብቻ ነው፤ ከዚህ ውጪ
የሚቀርብ ኮታን የመጨመር ወይም የመቀነስ ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም፡፡
2. ማንኛውም አሳዲኝ ዴርጅት የተሰጠውን ኮታ መጠቀም የሚችሇው በተፇቀዯሇት
የበጀት ዓመት ብቻ ነው፤ ከዚህ ውጪ የሚቀርብ ማንኛውም ኮታን የመጠቀም
ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም፡፡
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3. ማንኛውም አሳዲኝ ዴርጅት ባሌፀዯቀ የታዲኝ ደር እንስሳት ኮታ ሊይ ተመስርቶ
የቱሪስት አዯን ውሌ መፇጸምም ሆነ ቅዴሚያ ክፍያ መጠየቅ አይችሌም፡፡
ክፍሌ አራት
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
14. የመተባበር ግዳታ
ማንኛውም ሰው በዚህ መመሪያ ውስጥ የተጠቀሱትን የአሰራር ሥርዓቶች ሇማስፇፀም
የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡
15. ቅሬታዎችን ስሇማስተናገዴ
1. በደር እንስሳት ቆጠራና ኮታ አሠጣጥ ምክንያት ቅር የተሰኘ ማንኛውም ሰው
ቅሬታውን በ10 ቀናት ውስጥ ሇቡደኑ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
2. በቡዴኑ መሌስ ያሌተስማማ ቅሬታ አቅራቢ አቤቱታውን ሇባሇስሌጣኑ ማቅረብ
ይችሊሌ፡፡
3. በባሇሥሌጣኑ ውሳኔ ያሌተስማማ ቅሬታ አቅራቢ አቤቱታውን ሇሚኒስቴሩ ማቅረብ
ይችሊሌ፡፡
16. ቅጣት
የዚህን መመሪያ ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፍ ጥፋት የፇፀመ ወገን በአዋጁና
ዯንብ እንዱሁም አግባብነት ባሇው ህግ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡
17. ስሇተሻሩ ሕጏች
ከዚህ መመሪያ በፊት ወጥተው የነበሩ የደር እንስሣት ቁጥጥር አዯን ቀበላዎች
ይዞታና አጠቃቀም መመሪያዎች ተሽረው በዚህ መመሪያ ተተክተዋሌ፡፡
18. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ
ሚኒስቴሩ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ይህን መመሪያ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡
19. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ
ይህ መመሪያ ከሰኔ 1 ቀን 2ዏዏ7 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡
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አባሪ 1
የታዲኝ የደር እንስሳት የኮታ አሰጣጥ ሰንጠረዥ
ተ.
ቁ.

የደር እንስሳቱ ቤተሰብ /ዝርያ/
መጠሪያ

የታዲኝ
ደር
እንስሳት
ብዛት

ዓመታዊ
የአዯን ኮታ

1

ጦጣና ዝንጀሮ (Primates)

>30

2.5%

2

አንበሳ *

>20

5%

3

ላልች ሥጋ በሌ (Carnivores)

>30

5%

4

አዞ

>40

2%

5

ጉማሬ**

>40

1%

6

የዯጋ አጋን

>40

1.5%

7

የምኒሉክ ዴኩሊ

>40

2%

8

ሌዩ ትኩረት የሚሹ ዕፅዋት በሌ
የደር እንስሳት (የቆሊ አጋንና
የተራራ ብሆር)

>50

2%

9

ትሊሌቅ ሣር በሌ (ጎሽ፣ ሣሊ፣ ቆርኬ
መጋሊ)

>40

2%

10

ላልች ዕፅዋት በሌ የደር እንስሳት

>40

2.5%

11

ሰጎን

>50

2%

 የአንበሣ ቆጠራ የሚከናወነው የመኖሪያ አካባቢውን እምቅ ህይወታዊ ሀብት
ሁኔታ ግምት ውስጥ ባስገባ መሌኩ ሲሆን፤ ከዚህም በመነሳት ሥፍራው ምን
ያህሌ የአንበሳ ቡዴን (ኘራይዴ) ሉኖርበት እንዯሚችሌ በመገመትና የታዲኝ
አንበሣ ቁጥር በመሇየት ኮታው ይሰጣሌ፡፡
 የጉማሬ ቆጠራ የሚከናወነው የአጠቃሊይ ቆጠራ ስሌትን በመከተሌ ነው፡፡
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