
የ ንብቡኒ 
ሀ)  ተጫረቲ ክፈልጥዎም ዝግብኡ ጉዳያት 

1. ናይ ተጫረቲ ሙሉእ ሽም ፊርማኦም ናይ መንበሪ ኣድራሻን ቴሌፎንን ኣብ ዝተዳለው ሰነ ዳት ኣብ 

ኹሎም ገ ፃ ት ክፅሓፉ ኣለዎም፡ ፡  

2. ተጫረቲ ዝተደንገ ጉ ሕግታት ዝኸበሩ ምዃኖምን ሕጊ ተሓላሊፎም እንተተረኺቦም ድማ ተሓታቲ ምዃኖም 

ክፈልጡ ኣለዎም፡ ፡  

3. ተጫረቲ ንጨረታ ዘቅረብዎ ዋጋ ብኣሃዝን ብፊደልን ክፅሓፉ ከምዝግባእ ብፊደልን ብኣሃዝን ዝተፅሓፉ 

ኣፈላላይ እንተፈጢሮም ብፊደል ዝተፅሓፈ ቅቡል ይኸውን፡ ፡  

4. ኣብ መጠን ግዝኢት ሰነ ድ ጨረታ ብዝኾነ  መልክዑ ገ ደብ ኣይህሉን፡ ፡   ኮይኑ ግና ሓደ ተጫራታይ 

ንሓደ ቦታ ካብ ሓደ ሰነ ድ ጨረታ ንላዕሊ ምዕዳግ ኣይክእልን፡ ፡   

5. ተጫረቲ ናይ ጨረታ ዋጋ ሰነ ድ መሊኦም ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ ድሕሪ ምእታዎም ሰነ ድ ብምስራዝ ኣብ 

ክንድኡ ካሊእ ናይ ጨረታ ሰነ ድ ከእትው ኣይክእሉን፡ ፡  

6. ውሕስና ጨረታ ክትሓዝ ዘለዎ ኣግባብ ኣቀራርባ CPO ድማ ጠቕላላ ስፍሓት ናይ ቦታ ምስ ብመ/ቤት 

ዝቀረበ መበገ ሲ ዋጋ ተራቢሑ ዝተረከበ ውፅኢት ኮይኑ ካብ 5% ዝንእስ ክከውን የ ብሉን፡ ፡   

 ኣብነ ት፡ - ብመስሪያቤት ዝቀርበ መበገ ሲ ዋጋ፡ - 1500.00/ሓደ ሽሕን ሓሙሽተ ሚኢቲን/ብር 

ንሜትር ካሬ እንተኮይኑ  

- ተጫራታይ ንውድድር ዝሓረዩ ቦታ ስፍሓት ድማ 140 ሜትር ካሬ እንተኮይኑ 

 1500.00 X 140 ሜትር ካሬ = 210,000.00 (ክልተ ሚኢቲን ዓሰርተ 

ሽሕ ብር እንተኮይኑ) 

          = 210,000 X 5/100 = ብር 10500.00 (ዓሰርተ ሽሕን ሓሙሽተ  

            ሚኢቲን) ብ CPO ተሰሪሑ ዝተሓዝ ገ ንዘብ ይኸውን ማለት እዩ፡ ፡  

7. ኣብ ውፅኢት እቲ ጨረታ ካልኣይን ሳልሳይን ዝወፁ ተጫረቲ ሰዓራይ ቀሪቡ ውዕሊ ምውዓሉ ክሳብ 

ዝረጋገ ፅ ሰዓራይ እንተዘይቀሪቡ ወይ ውፅኢቱ እንተዘይፀዲቑሉ ቀዳማይ ሰዓሪ ብዘቐመጦ ዋጋ ነ ቲ 

ቦታ ንምቅባል ድሌት እንተሃልይዎም ብማመልከቻ ንጉጅለ ፈፃ ሚ ጨረታ እንድሕር ገ ሊፆም ዘትሓዝዋ 

ሲፒኦ እንተይተመለስ ተመዝጊቡ ክፀ ንሕ ይክእል፡ ፡   እንተዘይ ኮይኑ ሲፒኦ ይምለሰሎም  

8. ንሰዓራይ ውፅኢቱ ካብ ዝተገ ለፀሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ስራሕ ቀሪቡ ቅድመ ክፍሊት 

ብምፍፃ ምን ተደላይ ቅድመ ኩነ ት ብምምላእ ውዕሊ ክኣስር ኣለዎ፡ ፡   

9. ቀዳማይ ሰዓራይ ኣብ 10 መዓልቲ ውሽጢ ውዕል እንተዘይፈፂሙ ኣብ ውሽጢ ተወሰክቲ ሰለስተ (3) 

መዓልቲ ስራሕ ቀሪቡ ቅድመ ኩነ ት ኣማሊኡ ውዕሊ ንክፍርም ብምልክታ መጠንቀቅታ ይወሃቦ፡ ፡  



10. ኣብ ተራ ቑፅ ሪ 9ተ ከምዝተጠቀሰ ተወሳኪ መዓልትታት ስራሕ ተፈቂድሉ ቀሪቡ ቅድመ ክፍሊት 

እንተዘይፈፂሙ እቲ ቦታ ከምዘይደልዩ ተቆፂሩ ኣብ ስፒኦ ዘትሓዞ መክበሪ ጨረታ ገ ንዘብ ነ ቲ ከተማ 

ኣታዊ ይግበር፡ ፡   

11. ካልኣይ ንዝወፀ ተጫራታይ  እቲ ቀዳማይ ተጫራቲ ብዘቀመጦ ዋጋ ተመሳሳሊ ፡ መፀዋዕታ 3ተ መዓልቲ 

ብምግባር ቅድመ ኩነ ት ከማልእን ውዕሊ ክፍፅምን ይግበር፡ ፡  

12. ካልኣይ ንዝወፀ ተጫራታይ ኣብ ዝተውሃቦ ጊዜ ገ ደብ ውሽጢ እንተዘይቀሪቡ ዘትሓዞ CPO ናብ 

መንግስቲ ኣታዊ ይግበር፡ ፡  ሳልሳይ ንዝወፀ ተጫራቲ ተመሳሳሊ ዕድል ይውሃቦ እዚ እንተዘይተሳኪዑ 

እቲ ጨረታ ይሰረዝ እቲ CPOድማ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ይግበር፡ ፡   

13. ብምልክታን ብፅሑፍን መፀዋዕታ ካብ ዝቐረበሉን ዝተገ ለፀሉን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 ናይ ስራሕ 

መዓልቲ ቀሪቡ ኣገ ባብ ምስ ዘለዎ ኣካል ውዕሊ ሊዝ ክውዓዓል ኣለዎ፡ ፡  ውዕሊ ሊዝ ቦታ ከተማ 

ፀዲቁ ክሳብ ዝፍረም በዓል መሰል ምዃኑ ኣይረጋገ ፅ ን ፡ ፡   

ለ/  ተጫረቲ ካብ ጨረታ ወፃ እን ተጠያቕን ዝኮነ ሉ ኣገ ባብ 

  1.  ኣብ ሰነ ድ ጨረታ ዝተዘርዘሩ ረቛሒታት እንተየ ማልኣ እንተተሪፉ  

  2. ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሰዓራይነ ቱ 2 ጊዜ ተገ ሊፁ እንተብቅዕ ቀሪቡ ብዘይ ምውዕዓሉ ጨረትኡ 

ዝተሰረዘ ፡ ፡  

  3.  ቅድም ኢሉ ኣብ ዝወሰዶ ቦታ ህንፀት ብዘይምፍፃሙ መሬት ዝተሓደገ  እንተኾይኑ 

  4.  ባዶ መሬት ትሕቲ ፍርቂ ህንፀት 3ተ ጊዜ ናብ 3ይ ወገ ን እንተሕሊፉ (እንተሸይጡ) 

  5.  ንመክበሪ ጨረታ ካብ ዝተጠየ ቐ መጠን ገ ንዘብ ንታሕቲ እንተቅሪቡ  

 

 

 

 

  6.  ዝተጭበርበረ ክፍሊት መኣዘዚ ዘቕረበ 

  7.  ዝተጭበርበረ ናይ ውክልና መረዳእታ ዘቕረበ   

  8.  ንሓደ ቦታ ክልተ ናይ ጨረታ ሰነ ድ ዘቅረበ  

  9.   ሓደ መክበሪ ሰነ ድ ጨረታ ካብ ሓደ ንላዕሊ ናይ ጨረታ ቦታ ዘቕረበ 

 10.  ኣብ ልዕሊ ጨረታ ሰነ ድ ዝኾነ  ናይ ምጭብርባር ተግባር ዝፈፀመ 

 11.  ዝተፈላለየ  ሓላፍ ንምርካብ ወይ ጨረታ ንምስዓር ንዝኾነ  በዓል ስልጣን ወይ ሰራሕተኛ መደለሊ 

ብላዕ ምሃቡ ወይ ንምሃብ ሓሳብ ምቕራብ ብዘእምን ኩነ ታት ዝተረጋገ ፀ ፡ ፡  

 12.  ዝኾኑ ተጫረቲ ኣብ ኸይዲ እቲ ጨረታ ቅሬታ እንተሃልይዎ ቅሬትኡ ናብ ኣካቢ ፈፃ ሚ ጨረታ 

ከቕርብ ይክእል፡ ፡   (ኣብ ሓደ መዓልቲ መልሲ ይህብ) እንተዘይ ኮይኑ ቀፂላ ኣብ ዘላ ናይ 

ስራሕ መዓልቲ ናብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ይቀርብ ናይ መወዳእታ ውሳነ  ይኸውን፡ ፡   



 

                                                            ምስ 
ሰላምታ 


