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               ጨረታ ሉዝ ቑፅሪ 42 
 

ኣብ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ግሌጋልት ከተማ መቐሇ ብውሳነ ካቢኔ 
ከተማ መቐሇ መሰረት ናይ ከተማ ቦታ ብሉዝ ንምሓዝ ብዝወፀ ሉዝ ዯንቢ ቑፅሪ 76/2005 
ከምእውን መምርሒ ቑፅሪ 2/2005 መሰረት ንንግዱ፣ ንመንበሪ፣ ንኣሙዝመንት ፖርክ፣ 
ንከተማ ሕርሻ፣ ንቤት ትምህርቲን ግሌጋልት ዝውዕሌ 140 ቦታታት ኣብ ክፍሇ ከተማ ዓዱ 
ሓቂ፣ ሓወሌቲ፣ ዓይዯር፣ ሓድነት፣ ሰሜንን ኹሓን ኣዲሌዩ ብሉዝ ጨረታ ኣወዲዱሩ ክሸይጥ 
ይዯሉ፡፡  
መተሓሳሰቢ 

1. ንጨረታ ዝቐርቡ ቦታታት ዝርዝር መግሇፂ ዝምሌከት ኣብ ኩሇን ክፍሇ ከተማ፣ ኣዋሽ 

ባርን ሬስቶራንትን፣ ኣብ ቤት ፅሕፈት ግሌጋልት ከተማ ነበር ኣብ ሓደሽ ህንፃ ኣግኣዚ 

ኦፕሬሽን ከምእውን ኣብ ንሉዝ ግሌጋልት ጥራሕ ኣብ ዝተዲሇወ መሇጠፊ ምሌክታ 

ብተወሳኪ ኣብ መርበብ ሓበሬታ http://www.mekelle administration.gov.et ምርኣይ 

ይከኣሌ፡፡  

2. ተጫረቲ ናይ ጨረታ ሰነድ ኣብ ሓድሽ ህንፃ /ኣግኣዚ ኦፕሬሽን/ ምምሕዲር ከተማ መቐሇ 

ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ግሌጋልት ከተማ መቐሇ እቶት ክፍሉ ብምቐራብ ካብ 

ግንቦት 1/2005 ዓ/ም ክሳብ ግንቦት 14/2005 ዓ/ም ኣብ ስራሕ ሰዓታት ዘይምሇስ ብር 

150.00 /ሓዯ ሚኢትን ሓምሳን ብር/ እናኸፈሌኩም/ክን ቅድሚ ናይቲ ሳንደቕ ጨረታ 

መዕፀዊ ክሳብ ሰዓት 9፡00 ሰነድ ምግዛእ ትኽእለ/ሊ ምዃንኩም/ክን እናገሇፅና እቲ ጨረታ 

ግንቦት 14/2005 ዓ/ም ሰዓት 11፡00 ተዓፅዩ ግንቦት 15/2005 ዓ/ም ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ 

ተወከሌቶም ኣብ ዝተረኸብለ ንጉሆ ሰዓት 3፡00 ኣብ ኣዲራሽ ቤት ፅሕፈት ዋና ግሌጋልት 

ከተማ መቐሇ ነባር ይኽፈት፡፡ 

3. ተጫረቲ መክበሪ ጨረታ እንተነኣሰ 5% ናይ ዝመረፅዎ ስፍሓት ቦታ ክራባሕ ምስ መበገሲ 

ዋጋ ኮይኑ ዝተረክበ ውፅኢት ብስፒኦ ጥራሕ ከቅርቡ ኣሇዎም፡፡  

4. ተጫረቲ ካብቲ ናይ ቦታ መርኣይ ሳይት ፕሊን ዝተዲሇወ ብምምራፅ ቦታ ቑፅሪ/ኮድ/ 

ስፍሓት ብሜትር ካሬ፣ ንሓዯ ሜትር ካሬ ዝገዝእዋ ዋጋ ከምእ’ውን ጠቕሊሊ ዝከፍሌዎ/ኦ 

መጠን ገንዘብ ከምእውን ዝከፍሌዎ/ኦ ቅድሚያ ቅድመ ክፍሉት ብሚኢታዊ (%) መጠን 

ገንዘብ ዝፍፅምዎ ዓመታዊ ክፈሉቶምን ብምግሊፅ ኣብ ዝዓዯግዎ ሰነድ ባዕልም ክመሌኡ 

ይግባእ፡፡ 
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5. ተጫረቲ ወይ ከዓ ሕጋዊ ተወከሌቶም ናይ ቀበላ መሇሇይ ካርዱ፣ ኣብ ዝዓዯግዋ ናይ 

ጨረታ ሰነድ ዝተትሓዘ ሳይት ፕሊን ሓባሪ ሓበሬታ መሬት ከምዘል ኮይኑ ነቲ ቦታ 

ዝሓረይዎ ዘቅረብዎ ዋጋ ብኣሃዝን ብፊዯሌን ብምፅሓፍ ኣብ ኹለ ዝዓዯግዎ ሰነድ ገፃት 

ሙለእ ሽሞም ፊርምኦም ኣድራሽኦም ስሌኪ ቑፅሮም  ብምምሊእ ብተወሳኪ ናይ ጨረታ 

ሰነድ ዝዓዯግለ ኦርጅናሌ ዯረሰኝ /ፃዕዲ/ ከምእውን ዘትሕዝዎ ብባንኪ ዝተረጋገፀ ናይ 

ጨረታ መኽበሪ ሲፕኦ ንሉዝ ጨረታ ዝተዲሇወ ሳንደቅ ካብ ዕሇት 01/09/2005 ዓ/ም ክሳብ 

14/09/2005 ዓ/ም ኣብ ዘል እዋን ከእትውዎ ኣሇዎም፡፡  

6. ብተወሳኪ ተጫረቲ ኣብ ርእሲ እቲ ዝተዓሸገ ኢንቨልፕ /ፖስታ/ ሙለእ ሽሞምን ናይቲ 

ዝመረፅዎ ዝወዲዯርለ ቦታ ቑፅሪ /ኮድ/ ክፅሕፉ ኣሇዎም፡፡  

7. ኩለ ዓመታዊ ክፍሉት ሉዝ ብሔራዊ ባንክ ብዘቐመጦ መጠን ወሇድ ሓዊሱ ዝኽፈሌ እዮ፡፡ 

8. ቤት ፅሕፈትና ዝሓሸ መማረፂ እንተረኺቡ ነቲ ጨረታ ብሙለእ ይኹን ብክፋሌ ናይ 

ምስራዝ መሰለ ሕሌው እዩ፡፡  

9. ዘመን ግሌጋልት ዓይነት 

 ንንግዱ /ድርጅት/ ንኣመዝመንት ፖርክን መኽዘንን ግሌጋልት ዘመኖም 70 ዓመት 

እንትኸውን ክፍሉት መጠናቀቂ እዋን ድማ 30 ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፡፡  

 ንመንበሪ ዝተዲሇው ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 99 ዓመት ኮይኑ መክፈሉ እዋን 

ድማ 50 ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፡፡ 

 ንከተማ ሕርሻ ዝተዲሇው ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 15 ዓመት ኮይኑ መክፈሉ 

እዋን ድማ 7 ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፡፡  

 ንቤት ትምህርትን ኣፀዯ ህፃናትን ዝተዲሇው ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 99 ዓመት 

ኮይኑ መክፈሉ እዋን ድማ 50ን ትሕቲኡን እዩ፡፡ 

10.  ኣገዲሲ ሓበሬታ ስርዓት ውድድር ጨረታ ሉዝ  

1. ንፈሇማን ንካሌኣይን ጊዜ ዝወፀ ጨረታ ብውሑድ 3 ተወዲዯርቲ እንተዘይቀሪቦም 

እቲ ጨረታ ይስረዝ ንሳሌሳይ ጊዜ እንትወፅእ ግን ግቡኡ ዘማሌኣ ዋሊ ሓዯ 

ተጫራታይ ክስዕር ይኽእሌ እዩ፡፡  

2.  ኣብ’ዚ ጨረታ ተዓወቲ ንምውሳን እዞም ዝስዕቡ መመዘኒ ነጥብታት ይምዘኑ፡፡ 

    ሀ.  ነንሕድሕድ ቦታ መበገሲ ዋጋ ዝተቀመጠለ ኮይኑ ብተወዲዯርቲ ዝቀርብ ናይ 

ሓዯ ሜትር ካሬ (ሜ2) ዝሇዓሇ ነፀሊ ዋጋ 80% ይምዘን፡፡ 
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    ሇ.  ሌኹለ ዓይነት ግሌጋልት ቅድመ ክፍሉት 20% ይምዘን፡፡ 
 ካብዚ ንሊዕሉ ዝተቀመጡ ሓፈሻዊ መወዲዯሪ ረቑሓታት መሰረት 

  ነፀሊ ዋጋ ንሓዯ ሜትር ካሬ (ሜ2) - 80% ይምዘን 
 ቅድመ ክፍሉት ሜትር ካሬ (ሜ2) - 20% ይምዘን 

                  ጠቕሊሊ ድምር = 100% 
ኣብነት 

ንመንበሪ ግሌጋልት ኣብ ዝቀረበ ቦታ ሰሇስተ ሰባት ተወዲዱሮም ኣሇው፡፡ ናይቲ ቦታ 
መበገሲ ዋጋ ብር 1248.00 ዝነኣሰ ቅድመ ክፍሉት ድማ 20% እዮ፡፡  ሰሇስቲኦም 
ሰባት ዘቅረብዎ ዋጋን ቅድመ ክፍሉትን ከም ዝስዕብ ይመስሌ፡፡  

 
 

 

 

 

ብመሰረት መምርሒ ሉዝ መበገሲ ዋጋ ብ80%  እንትምዘን ቅድመ ክፍሉት ድማ ብ20% 

ይምዘን፡፡ 

ሀ/  ስሇዚ ብመስርሕ  ዝሇዓሇ መበገሲ ዋጋ 

    1.  ናስር = 80/80 
    2.  ሃይኩባንያ = 74.7/80 
    3.  ገብረ = 69.3/80 
 ሇ/ ዝሇዓሇ ቅድመ ክፍሉት ብቅዯም ሰዓብ 
    1.  ገብረ = 20/20 
    2.  ናስር = 16/20 
    3. ሃይኩባንያ = 12/20 
ስሇዚ ካብ ሰሇስቲኦም ተጫረቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ብምድማር ጥቕለሌ ሰዓራይ ይንፀር፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 በዚ መሰረት ቀዲማይ ናስር ካሌኣይ ገብረ ሳሌሳይ ድማ ሃይኩባንያ ሰዓርቲ ኮይኖም 

ኣሇው፡፡ 
 

ንተወሳኪ ሓበሬታ ብስሌኪ ቑፅሪ 0344-410765 ዯዊሌኩም ርከቡ 

ተጫረቲ መበገሲ ዋጋ ቅድመ ክፍሉት 

ገብረ  1300 50% 

ናስር 1500 40% 

ሃይኩባንያ 1400 30% 

ተጫረቲ መበገሲ ዋጋ 
80% 

ቅድመ ክፍሉት  
20% 

ጠቕሊሊ ውፅኢት  
100% 

ገብረ  69.3 20 89.3 
ናስር 80 16 96 
ሃይኩባንያ 74.7 12 86.7 


