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መግቢያ 

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ገንዘብ በህጋዊ መንገድ 

ወደ ትውልድ አገራቸው ለመላክ እንዲችሉ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ዕርምጃዎች 

ተወስደዋል፡፡

መንግስት ከወሰዳቸው የማበረታቻ ዕርምጃች መካከል በአገር ውስጥ ባንኮች በውጭ 

ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ እንዲከፍቱ እና ገንዘብ በሃዋላ መልክ እንዲልኩ የተፈቀደበት 

አንዱና ዋነኛው ነው፡፡

በዚሁ መሠረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና 

ትውልድ ኢትዮጵያውያን ገንዘባቸውን በህጋዊ መንገድ በማስተላፍ የቁጠባ 

ባህላቸውን እንዲያሳድጉ፣ የአገሪቱን የውጭ ምንዛሪ ክምችት ለማሳደግና እንዲሁም 

ኢንቨስትመንትን ለማረታታት በአገር ውስጥ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ሂሳቦች እንዲከፈቱ 

የሚያስችል መመሪያ እ.ኤ.አ. በ2004 አውጥቷል፡፡ ይህ መመሪያ ከሁለት ዓመታት 

በኋላ እ.ኤ.አ. በ2006 በአፈጻጸም ሂደት የታዩ ችግሮችን ለመፍታት በሚያስችል መልኩ 

ተሻሽሎ እየተሰራበት ይገኛል፡፡

በዚሁ መሰረት የዳያስፖራ የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ አከፋፈት አስመልክቶ 

ዳያስፖራውን እና ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት ግንዛቤ ለማስጨበጥ በአሰራሩ 

መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች ከነመልሶቻቸው እንደሚከተለው 

ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡
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በዳያስፖራ የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ አከፋፈት ዙሪያ በዳያስፖራው እና ጉዳዩ 

በሚመለከታቸው አካላት ዘንድ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተዘጋጀ ጽሁፍ

1. የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ ማለት ምን ማለት ነው? ሂሳቡን መክፈት የሚፈቀድላቸው 

እነማን ናቸው? የሚጠየቁት ቅድመ ሁኔታ ምንድነው? አገልግሎቱን የት 

ማግኘት ይቻላል? ለመክፈት የሚፈቀዱ የባንክ ሂሳብ ዓይነቶች የትኞቹ ናቸው? 

እያንዳንዳቸው የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳቦች የሚንቀሳቀሱት እንዴት ነው? ወይም 

ዝርዝር አፈጻጸማቸው ምን ይመስላል?

የውጭ ምንዛሬ /ዳያስፖራ/ ሂሣብ ማለት በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና 

ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ባንክ በውጭ ምንዛሬ የሚከፍቱት የሂሣብ 

ዓይነት ሲሆን፣ ሂሣቡን መክፈት የሚቻለው በአሜሪካን ዶላር፣ በእንግሊዝ ፓውንድ 

እና ዩሮ ነው፡፡ ሆኖም ወደዚህ ሂሣብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚገበያይባቸውን 

የውጭ አገር ገንዘቦች ገቢ ማድረግ የሚቻል ሲሆን፣ ከሦስቱ የውጭ ምንዛሬ ገንዘቦች 

ወደ አንዱ ተመንዝሮ ተቀማጭ ይሆናል::

1.1. ሂሣቡን መክፈት የሚፈቀድላቸው 

ü	በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣

ü	በውጭ አገር የሚኖሩ በትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች፣

ü	ከላይ በተጠቀሱት ዜጐች በባለቤትነት የተያዙ በውጭ የተመሠረቱ ድርጅቶች እህት 

ኩባንያ በኢትዮጵያ ሲከፍቱ በድርጅቱ ስም የዳያስፖራ ሒሣብ መክፈት ይቻላል፡፡

ü	በሥራ ምክንያት በውጭ አገር ለአንድ አመት እና ከዚያ በላይ የሚቆዩ ኢትዮጵያዊያን፣

1.2. ቅደመ ሁኔታዎች

ü	ሂሣቡን በሚከፍተው ግለሰብ የተፈረመ የማመልከቻ ቅጽ፣

ü	ኢትዮጵያዊ ለሆኑ የኢትዮጵያዊነት ፓስፖርት እና የሚኖሩበት አገር የመኖሪያ 

ፈቃድ፣

ü	በትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆነው የውጭ አገር ዜግነት ላላቸው ዜግነት የወሰዱበት 
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አገር ፓስፖርት እና በትውልድ የኢትዮጵያዊነት ማረጋገጫ መታወቂያ፣ 

ü	ለድርጅት አመልካቾች የባለቤትነት ማስረጃ እና የድርጅቱ የመመሥረቻ ሰነድ፣

ü	በስራ ምክንያት አንድ አመት እና ከዚያ በላይ በውጭ ሃገር የሚሰሩ ከሆነ ይኼንኑ 

የሚያረጋግጥ የስራ ኮንትራትና የስራ ፈቃድ፣

1.3. አገልግሎቱን የት ማግኘት ይቻላል?

ü	በውጭ አገር የሚኖሩና መስፈርቱን የሚያሟሉ ግለሰቦች ኢትዮጵያ በመጡበት 

አጋጣሚ በኢትዮጵያዊነት ንግድ ባንካ በአካል ቀርበው ሂሣቡን መክፈት ይችላሉ።

ü	በአካል መቅረብ ለማይችሉ አመልካቾች በሚኖሩበት አገር አቅራቢያ በሚገኙ 

የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ወይም ቆንስላ ፅ/ቤቶች በኩል መክፈት ይችላሉ፡፡

1.4. የሂሣብ ዓይነቶች

   የውጭ ምንዛሬ ባንክ ሂሣቦች ሦስት ዓይነት ሲሆኑ፣ እነርሱም፡-

1ኛ. የጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሣብ /Fixed Time Deposit/ 

2ኛ. ተንቀሳቃሽ ሂሣብ /Current Account/

3ኛ. ወደ ብር ተቀይሮ የሚቀመጥ የብር ሒሣብ /Non-Repatriable Birr Ac-

count/ ናቸው፡፡

1.4.1. የጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሣብ

የጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሣብ የሚባለው ደንበኛው ከ3 ወር ጀምሮ ለሚፈልገው ጊዜ 

ያህል እንዲቀመጥለት በጠየቀው መሠረት የሚቀመጥ የሂሣብ ዓይነት ሲሆን፣ ሂሣቡን 

ለመክፈት የሚያስችለው የመነሻ ተቀማጭ ገንዘብ 5000.00 ዶላር ወይም ተመጣጣኝ 

የሆኑ ባንኩ የሚገበያይባቸው ሌሎች የውጭ አገር ገንዘቦች ይሆናል፡፡ ይህ ሂሣብ 

ወለድ የሚከፈልበት ሲሆን፣ ወለዱ በሚቀመጠው የገንዘብ መጠንና በሚቆይበት የጊዜ 

ገደብ ላይ ተመስርቶ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይለያያል፡፡ በሂሣቡ በውጭ ምንዛሬ ገቢ ተደርጐ 

በውጭ ምንዛሬ ወጪ የሚደረግ ሲሆን፣ እንደ ደንበኛው ፍላጐት በብር ተቀይሮ ወጪ 
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ማድረግም ይቻላል::

ü	ይኼ ሒሣብ ተከፍቶ ገንዘቡ ገቢ ከተደረገ በኋላ ለደንበኛው የተቀማጭ ገንዘቡን 

መጠን፣ የሚከፈለውን  የወለድ መጠንና ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቀመጥ መረጃ 

የያዘ የማረጋገጫ ሰርተፊኬት ለደንበኛው ይሰጠዋል፡፡

ü	ከዚህ ሒሣብ ላይ ወጭ ሲደረግ ኦሪጅናል ሠርተፊኬቱ ለባንኩ ተመላሽ መሆን 

አለበት፡፡

ü	ከተጠቀሰው ጊዜ በፊት ገንዘብ ወጪ ከተደረገ ወለድ አይከፈልበትም፡፡ እንዲሁም 

የተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ካለቀ በኋላ ገንዘብ በሂሣቡ ውስጥ ቢቆይም ወለድ 

አይከፈልበትም፡፡

ü	ይህ ሂሣብ በሚከፈትበት ጊዜ የጊዜ ገደቡ ሲያበቃ ባንኩ ባስቀመጠው መስፈርት 

ደንበኛው እንዲታደስ ቋሚ ትዕዛዝ በመስጠት የኮንትራት ጊዜውን ማደስ ይቻላል።

1.4.2. ተንቀሳቃሽ ሂሣብ

ü	ተንቀሣቃሽ ሂሣብ የሚባለው በቼክ የሚንቀሳቀስ ሂሣብ ሆኖ በውጭ ምንዛሬ ገቢ 

ተደርጐ በውጭ ምንዛሬ ወጪ የሚደረግ ሲሆን፣ እንደ ደንበኛው ፍላጐት በብር 

ተቀይሮ ወጪ ማድረግም ይቻላል፡፡ በዚህ ሂሣብ ውስጥ ማስቀመጥ የሚቻለው 

ከፍተኛው የገንዘብ መጠን 50000.00 የአሜሪካን ዶላር ነው፡፡ 

ü	ይህ ሂሣብ ተንቀሳቃሽ እንደመሆኑ መጠን ወለድ አይከፈልበትም፡፡ 

ü	ደንበኛው ከ50000.00 ዶላር በላይ ማስቀመጥ ቢፈልግ ሂሣቡን ወደ ጊዜ ገደብ 

በመቀየር ያለገደብ ሊያስቀምጥ ይችላል፡፡

1.4.3.  ወደ ብር ተቀይሮ የሚቀመጥ የብር  ሂሣብ 

ü	ይህ ሂሣብ በውጭ ምንዛሬ ገቢ ከተደረገ በኋላ በእለቱ የምንዛሬ ተመን መሰረት 

ወደ ብር ተቀይሮ የሚቀመጥና የአገር ውስጥ ክፍያዎችን ለመፈፀም የሚያገለግል 

የሂሣብ ዓይነት ነው፡፡ በዚህ ሂሣብ ላይ ለግለሰቡ የሚከፈለው የወለድ መጠን 

ከመደበኛው የተቀማጭ ሂሣብ የወለድ መጠኑ እጥፍ /10%/ ነው::

ü	በአሁኑ ጊዜም ሂሣቡ የሚንቀሳቀሰው በቼክ ሲሆን፣ ደንበኛው ቼክ በመፃፍ 
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ገንዘቡን ወጪ ማድረግ ይችላል:: ይህ ሂሣብ የሚያዘው በብር እንደመሆኑ መጠን 

አገር ውስጥ ለሚጠቀሙባቸው ክፍያዎች ብቻ የሚያገልግል ይሆናል::

ü	ከዚህ ሂሣብ ውስጥ በውጭ ምንዛሬ ገንዘብ ማውጣት አይቻልም::

2. የውጭ ምንዛሪ ባንክ አካውንት ባለቤት የሆኑ የዳያስፖራ አባላት አገር ውስጥ 

በንግድ፣ ኢንቨስትመንት፣ ወዘተ… ቢሳተፉ ወይም ቢሰማሩ ሂሳባቸው የሚገኘውን 

የውጭ ምንዛሪ ከውጭ ለስራቸው የሚያግዙ ዕቃዎችን ለማስገባት ሊጠቀሙበት 

ይችላሉ? እንዴት?

አዎን ይችላሉ፡፡ ነገር ግን የሚከፈተው ድርጅት በደንበኛው ስም መሰየም 

ይኖርበታል፡፡ ለምሣሌ አለሙ አበራ በሚባል የዲያስፖራ ሒሣብ ቢኖረው 

የሚከፈተው ድርጅትም አለሙ አበራ በሚል መሰየም ይኖርበታል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም ሕጋዊ የሥራ ፈቃድና ከውጭ ዕቃ ለማስገባት የሚያስችሏቸውን 

ሰነዶች ማሟላት ይገባቸዋል፡፡

3. የውጭ ምንዛሪ ባንክ አካውንት ባለቤት የሆኑ የዳያስፖራ አባላት አካውንታቸውን 

በማስያዣነት በመጠቀም ከባንኩ በመደር ይችላሉ? እንዴት? 

አዎን ይችላሉ:: የውጭ ምንዛሬ ባንክ አካውንት ባለቤት የሆኑ የዳያስፖራ አባላት 

አካውንታቸውን በማስያዣነት በመጠቀም መበደር ይችላሉ:: ይህም ሲሆን 

ባንኮች ለሚሰጡት የብድር አገልግሎት ራሱን የቻለ የብድር ፖሊሲ እና ኘሮሲጀር 

እንዳላቸው መታወቅ ይኖርበታል:: ስለዚህ አንድ ብድር ከመሰጠቱ በፊት የብድሩ 

አዋጭነት በባንኩ ተጠንቶ ከተወሰነ በኋላ ብድሩን ለማግኘት የሚጠይቀውን 

ዋስትና በመወሰን ደንበኛው ዋስትናውን እንዲያቀርብ ይጠይቃል:: በዚህ ጊዜ 

ደንበኛው የዳያስፖራ ሂሣቡ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ተፈላጊው የብድር ቅደመ 

ሁኔታ ተጠንቶ ብድሩን ለመስጠት በባንኮች ሲወሰን ብቻ እንደዋስትና ሊያዝ 

ይችላል እንጂ የዳያስፖራ አካውንት መኖሩ ብቻውን ብድር ለማግኘት እንደ 

ቅድመ-ሁኔታ አያገለግልም /አይወሰድም/::
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4. የዳያስፖራ አባላት online የውጭ ምንዛሪ ባንክ አካውንት መክፈት ይችላሉ ወይ? 

የሚቻል ከሆነ እንዴት?

አይችሉም፡፡ ሆኖም የውጭ ምንዛሬ ባንክ አካውንትን በሚከተሉት መንገዶች 

መክፈት ይችላሉ፡፡

ü	ሂሣቡን ለመክፈት የሚያስችላቸውን ሰነዶች በመያዝና በግንባር በመቅረብ የውጭ 

ምንዛሬ ባንክ ሂሣብ መክፈት ይችላሉ፡፡

ü	አመልካቾች በሚኖሩባቸው አገራት ባሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ወይም ቆንስላ 

ጽ/ቤቶች በኩል ሂሣቡን መክፈት ይችላሉ፡፡

5. የውጭ ምንዛሪ ባንክ አካውንት መክፈት ለዳያስፖራ አባላቱ የሚያስገኛቸው 

ጥቅሞችም ሆነ ለአገር ልማት ዕድገት የሚኖረው አስተዋጽኦ እንዴት ይገለጻል?

የውጭ ምንዛሬ ባንክ ሂሣብ ለዳያስፖራ አባላትና እንዲሁም ለሃገር ልማትና 

እድገት የሚኖረው አስተዋጽኦ እንደሚከተለው ይገለጻል፡፡

ü	አገሪቷ የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ፍሰት እንዲኖራት በማስቻል የአገሪቱን የክፍያ 

ሚዛን ለማረጋጋት ይጠቅማል፡፡

ü	በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በአገራቸው የውጭ 

ምንዛሬ ሂሣብ በመክፈት ገንዘባቸውን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስቀመጥ እንዲችሉ 

ይረዳቸዋል፡፡

ü	ከኢትዮጵያ ወደ ውጪ አገር ሲጓዙ እና አስፈላጊውን የጉዞ ሰነድ ሲያሟሉ እስከ 

10000 ዶላር በጥሬ ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ፡፡

ü	በራሳቸው ስም ከፍተው ለሚያንቀሣቅሷቸው ድርጅቶች የሚያስፈልጋቸውን 

የውጭ ምንዛሬ በቀላሉ ከሂሣባቸው መጠቀም እንዲችሉ ያስችላቸዋል፡፡

ü	ከውጭ ምንዛሬ ወደ ብር ተቀይሮ በሚቀመጠው ሂሣብ (Non-Repatriable Birr 

Account) አማካኝነት ከመደበኛው ወለድ በእጥፍ የሚልቅ ወለድ ይከፈላቸዋል:፡

ü	ከውጭ አገር በቀጥታ ወደ ሂሣባቸው ገንዘብ ተቀማጭ ገቢ ማድረግ ይችላሉ፡፡

ü	በቀላሉ ገንዘባቸውን ወደ ውጭ ማስተላለፍ ይችላሉ::
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ü	አስቀድሞ በሚወሰን የጊዜ ገደብ ተቀማጭ የወለድ ገቢ ከግብር ነጻ ነው፡፡

6. የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ ባለቤት የሆኑ የዳያስፖራ አባላት ከከፈቱት ሂሳብ ላይ 

ገንዘብ ወደ ውጭ አገር ማስተላለፍ ቢፈልጉ ጉዳዩ እንዴት ይስተናገዳል? በእጃቸው 

ይዘው መውጣት የሚችሉበት አሰራርስ አለ ወይ? ወደ ውጭ ይዞ ለመሄድም ሆነ 

ለአገር ውስጥ ፍጆታ ለማዋል/ለመጠቀም በአንድ ጊዜ ማውጣት የሚፈቀድላቸው 

ምን ያህል ገንዘብ ነው? 

የውጭ ምንዛሬ ባንክ ሂሣብ ባለቤት የዳያስፖራ አባላት ከከፈቱት ሂሣብ ላይ 

ገንዘብ ወደ ውጭ አገር ማስተላለፍ ቢፈልጉ በውጭ ሃዋላና ዓለም አቀፍ የባንኮች 

ግንኙነት ክፍል በግንባር በመገኘት ገንዘቡን ወደ ውጭ ማስተላለፍ ይችላሉ ወይም 

በሚኖሩበት አገር ኤምባሲ ወይም ቆንስላ ጽ/ቤት በኩል ጥያቄውን ሲያቀርቡ 

ገንዘቡ ሊተላለፍላቸው ይችላል::

ü	የውጭ ምንዛሬ ባንክ ሂሣብ ባለቤት የዳያስፖራ አባላት ከከፈቱት ሂሣብ ላይ 

በአንድ ጊዜ በጥሬ ገንዘብ ወደ ውጭ አገር ይዘው መሄድ የሚችሉት በመጀመሪያ 

ተገቢውን የጉዞ ሰነድ አሟልተው ሲቀርቡ ብቻ ሲሆን፣ ከሂሣባቸው ላይ እስከ 

10000.00 ዶላር መውሰድ የሚችሉ ሲሆን፣ በሌላ የውጭ ምንዛሬ ዓይነት /ዩሮ፣ 

ፓውንድ … የመሳሰሉት/ የሚፈልግ ደንበኛ  የ10000.oo ዶላር እኩሌታውን በሌላ 

የውጭ ምንዛሬ ዓይነት መውሰድ ይችላሉ::

ü	ሆኖም የሂሣቡ ባለቤት ያለምንም የገንዘብ መጠን ገደብ ገንዘቡን ወደ ውጭ አገር 

ማስተላለፍ እና ለአገር ውስጥ ፍጆታ መጠቀም ይችላል፡፡

ü	ከዚህም በተጨማሪ ለዳያስፖራው የተመቻቸ አገልግሎት ለመስጠት 

የሚያስችለውን ONLINE BANKING በመጠቀም ደንበኛው በማንኛውም 

ቦታና በማንኛውም ሰዓት የተለያዩ የባንክ አገልግሎቶችን መፈፀም እንዲችል 

ባንኩ አዳዲስ አሠራሮችን እያስተዋወቀ ይገኛል፡፡ ከነዚህ አገልግሎቶች ውስጥም 

ገንዘብ ወደ ውጭ አገር ማስተላለፍ አንዱ ሲሆን፣ ደንበኞች ONLINE ገንዘብ 

እንዲያስተላልፉ የሚቻልበትን መንገድ ለመጠቀም ባንካች የተለያዩ ዝግጅቶችን 

በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡
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7. አንድ የዳያስፖራ አባል የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ ከተከፈተለት በኃላ ቢያንስ 

በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ገንዘብ ወደ ሂሳቡ ማስገባት መጀመር ይጠበቅበታል? 

ካልሆንስ ባንኩ ምን ዓይነት ዕርምጃ ሊወስድ ይችላል?

የዲያስፖራ አካውንት ለመክፈት አንድ የዳያስፖራ አባል ቢያንስ 100 የአሜሪካን ዶላር 

ወይም የዚህ ተመጣጣኝ የሆነ ዩሮ እና የእንግሊዝ ፓውንድ ማስቀመጥ አለባቸው:: 

ሂሣቡ ከተከፈተ ጊዜ ጀምሮ እስከ አንድ ወር ድረስ ካለምንም ገንዘብ ሊቆይ ይችላል፡፡ 

ሆኖም ግን ሂሣቡ በኤምባሲዎች በኩል መከፈት ስለሚችል ገንዘቡን ቀጥታ ማስቀመጥ 

ስለማይችሉ ከኤምባሲዎች ጋር በመነጋገር ያለምንም ገንዘብ ላልተወሰነ ጊዜ ሊቀመጥ 

ይችላል፡፡

8. አንድ የዳያስፖራ አባል በአንድ ጊዜ በተለያዩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች 

እና/ወይም ከአንድ በላይ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ባንክ አካውንት መክፈትና 

ማንቀሳቀስ ይችላል?

አይችልም፡፡ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ይህን አይፈቅድም። 

በመመሪያው ቁጥር FXD/31/2006 አንቀጽ 3 ላይ እንደተገለጸው አንድ የዳያስፖራ 

አባል በአገር ውስጥ ካሉ ባንኮች ውስጥ በውጭ ምንዛሬ ተንቀሣቃሽ አካውንት (Cur-

rent Account) መክፈት የሚችለው በአንዱ ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን የጊዜ ገደብ አካውንት 

(Fixed Time Deposit Account) እና ወደ ብር ተቀይሮ የሚቀመጥ የብር ሂሣብ 

(Non-Repatriable Birr Account) ከአንድ በላይ ባንክ ላይ ሊኖረው /መክፈት/ 

ይችላል::

9. አንድ የዳያስፖራ አባል የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ ከተከፈተለት በኃላ ውክልና 

በመስጠት በተወካይ አማካይነት ሂሳቡ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ ይችላል?

አዎ ይችላል፡፡ አንድ የዳያስፖራ አባል የውጭ ምንዛሬ ባንክ ሂሣብ ከከፈተ በኋላ 

ውክልና በመስጠት በወኪሉ አማካይነት ሂሣቡ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ ይችላል፡፡ ይህም 

የሚፈቀደው ደንበኛው ለወኪሉ አስፈላጊውን የውክልና ሂደት ተከትሎ ውክልናውን 

በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት የፈፀመ ሲሆንና የውክልና ወረቀቱንም ኦሪጅናል 



-9-

ይዞ ሲገኝ ነው፡፡ ሆኖም ሂሣቡን መዝጋት እና መክፈት በተወካይ ሊፈፀም የሚችል 

ተግባር አይሆንም::

10. የውጭ ምንዛሪ ባንክ አካውንት ባለቤት የሆኑ የዳያስፖራ አባላት Online Access 

አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ አለ? ካለስ እንዴት?

የውጭ ምንዛሬ ሂሣብ ባለቤት የሆኑ የዳያስፖራ አባላት ONLINE ACCESS አገልግሎት 

ማግኘት ይችላሉ፡፡ ሂሣብ ባለቤቶች ሂሣባቸው ባለበት ቅርንጫፍ ላይ በመሄድ 

የኢንተርኔት ባንኪንግ ማመልከቻ ቅጽ በመሙላት ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ፡፡ በዚህ 

የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎት ተጠቃሚ ሲሆኑ ሊያገኟቸው የሚችሉ አገልግሎቶች 

በሂሣባቸው ውስጥ ያለውን ቀሪ ሂሣብ ለማወቅ እንዲችሉ ያስችላቸዋል፡፡ ከአንዱ 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሣባቸው ወደ ሌላው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሣባቸው 

ገንዘብ ማስተላለፍ፣ በሐዋላ ገንዘብ ማስተላለፍ ይችላሉ፡፡ እንዲሁም የቼክ ደብተር 

ማዘዝ እንዲችሉ ይረዳቸዋል፡፡ ይህም የሚሆነው ያለምንም ክፍያ ነው:: ከዚህም 

በተጨማሪ ደንበኞች ባሉበት ሆነው Online Banking እንዲጠቀሙ የሚያስችል Soft 

Token ለማቅረብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተለያዩ ዝግጅቶችን በማድረግ ላይ ይገኛል።

11. ከሚኖሩበት አገር ሆነው ገንዘብ በባንክ/በገንዘብ አስተላላፊ ድርጅት በኩል ለመላክ 

የሚቸገሩ የዳያስፖራ አባላት በስማቸው የውጭ ምንዛሬ የባንክ ሂሳብ ከተከፈተ 

በኋላ ወደ ኢትዮጵያ በሚጓዙ ቤተሰቦች/ዘመዶች/ወዳጆች የባንክ ሂሳብ ባለቤቱን 

ገንዘብ ይዘው ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ እንደደረሱ ዴክለር አስደርገው የባንክ 

ሂሳቡን በከፈተውና ገንዘቡን በላከው ሰው ስም በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ውስጥ 

የሚያስገቡበት ሁኔታ ይፈቀዳል? የሚፈቀድ ከሆነ ዝርዝር አካሄዱ እንዴት ነው?

ይህ አሠራር ይፈቀዳል፡፡ በተጠቀሰው አግባብ የባንክ ሂሣቡ ከተከፈተ በኋላ ዲክለር 

ሳይደረግ እስከ 3000.00 የአሜሪካን ዶላር እንዲሁም ከ3,000.00 የአሜሪካን 

ዶላር በላይ ከሆነ ግን በደንበኛው ስም ዲክለር ተደርጎ ከማስረጃ ጋር በማቅረብ 

ሂሣቡ ወደተከፈተለት ደንበኛ ሂሣብ ገቢ ማድረግ ይቻላል:: ስለሆነም ገንዘብ በባንክ 

ለማስተላለፍ ችግር የሚገጥማቸው የዳያስፖራ አባላት በባንኩ የተፈቀደውን ይህን 
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አሰራር እንደ አንድ የመፍትሔ አቅጣጫ ሊጠቀሙበት ይችላሉ::

12. የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸውና ነገር ግን በውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ መክፈት 

ለሚፈልጉ ዜጎች በሚኖሩባቸው አገራት በሚገኙ የኢትዮጵያ ሚሲዮኖች የተረጋገጠ 

ኮሚኒቲ ማህበራት በሚሰጣቸው መታወቂያ ካርድ አገልግሎቱን እንዲያገኙ 

አሰራሩ ይፈቅዳል?

በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሠረት ሒሣቡን ለመክፈት ህጋዊ የሆነ ፖስፖርት እና 

የመኖሪያ ፈቃድ ማቅረብ ግዴታ ነው፡፡ ነገር ግን እንደመካከለኛው ምሥራቅ ባሉ ሀገሮች 

ዜጐች ፓስፖርታቸውን ለማግኘት የሚገጥማቸውን ችግር ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት 

ሂሣብን በኮሚኒቲ መታወቂያ መክፈት እንዲችሉ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በልዩ 

ሁኔታ ተፈቅዶ አገልግሎት ላይ ውሏል፡፡ ከዚህ በተመሣሣይ የሚነሱ ጥያቄዎች ቢኖሩ 

ለብሔራዊ ባንክ በማቅረብ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችል ይሁንታን ማግኘት 

ይጠይቃል፡፡

13. የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ ባለቤቶች ሂሳባቸውን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 

ቅርንጫፍ ቢሮዎች ማንቀሳቀስ ይችላሉ?

የውጭ ምንዛሬ ባንክ ሂሣብ ባለቤቶች በኮምፒዩተር መረብ በተገናኙ በሁሉም 

ቅርንጫፎች ሂሣባቸውን ማንቀሳቀስ የሚችሉ ሲሆን፣ ይህንኑ ለመፈፀም ደንበኞች 

ሂሣባቸው በተከፈተበት ቅርንጫፍ ቼክ ማሰራትና በዚህ ቼክ አማካይነት ሂሣባቸውን 

ማንቀሳቀስ ይችላሉ::

14. የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ ባለቤቶች የሂሳባቸውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ባንክ 

ስቴትመንት በቀጥታ (በኢ-ይል፣ ፖስታ፣ ወዘተ)፣ በሚሲዮኖች ወይም ተወካዮች 

አማካኝነት ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ አለ? ካለ እንዴት ማግኘት ይችላሉ? 

በየስንት ጊዜ?

የውጭ ምንዛሬ ባንክ ሂሣብ ባለቤቶች ተወካዮች የሂሣብ ቁጥሩን ይዘው በአካል 

በመቅረብ የባንክ ስቴትመንት መውሰድ ይችላሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ሂሣቡን 
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አድራሻቸውን ለባንኩ በማሣወቅ በየወሩ ማስላክ ይችላሉ፡፡

15. ዳያስፖራው በአገር ውስጥ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ሂሳቦች በመክፈት ገንዘቡን 

በህጋዊ መንገድ ከማስተላለፍና የቁጠባ ባህሉን ከማሳደግ አንጻር የተፈጠረውን 

ዕድል እየተጠቀመበት ያለበት ደረጃ እንዴት ይገለጻል?

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ገንዘብ በሕጋዊ መንገድ ወደ 

ትውልድ አገራቸው ለማስተላለፍ እንዲችሉ መንግስት የተለያዩ የማበረታቻ ዕርምጃዎችን 

መውሰዱ የሚታወቅ ሲሆን፣ ከእነዚህም መካከል በአገር ውስጥ ባንኮች በውጭ 

ምንዛሬ ሒሣብ እንዲከፍቱ የተፈቀደበት አንዱና ዋነኛው ነው፡፡ በዚህም ዳያስፖራው 

በአገር ውስጥ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ሂሣቦች በመክፈት ገንዘቡን በሕጋዊ መንገድ 

እንዲያስተላልፍና የቁጠባ ባህሉን እንዲያሳድግ ለማበረታታት የሚያስችሉ መመሪያዎች 

ወጥተው እየተሰራበት ይገኛል፡፡ በዚህም መሠረት ዳያስፖራው የተሰጠውን ዕድል 

በመጠቀም ላይ ይገኛል፡፡ ሆኖም በውጭ ይኖራል ተብሎ ከሚገመተው የዳያስፖራ 

ቁጥር አንጻር ሲታይ ዳያስፖራው አገልግሎቱን በስፋት እየተጠቀመ ነው ብሎ ለማለት 

አያስደፍርም፡፡ ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥሩ መሻሻሎች እየታዩ ነው፡፡

16. የዳያስፖራውን ተሳትፎ በማጎልበት ረገድ ሚና ያላቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ 

ሚሲዮኖች፣ ባለድርሻ አካላት፣ ወዘተ… የዳያስፖራው አባላት በውጭ ምንዛሪ 

የባንክ ሂሳብ እንዲከፍቱ እና ገንዘባቸውን በህጋዊ መንገድ እንዲልኩ ከማድረግ 

አንጻር ምን ይጠበቅባቸዋል?

የውጭ ጉዳይ ሚኔስቴር፣ ሚሲዮኖች እና ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅባቸው ዋነኛ ሚና 

የውጭ ምንዛሬ ሂሣብ ጥቅሞችን እና የአከፋፈቱን ሂደቶች በተመለከተ ከኢትዮጵያ 

ንግድ ባንክ ጋር አብሮ በቅንጅት በመሥራት ለግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎቻችን የተለየ 

ትኩረት ሰጥተው የዳያስፖራውን ተሳትፎ ማጎልበት ነው::





ቁጠባ ለጋራ ተጠቃሚነት


