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ጨረታ ሉዝ ቑፅሪ 43 
 

ኣብ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፇት 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፣ ንመክዝን 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 ፅሕፇት ግሌጋልት ከተማ ነበር ኣብ ሓደሽ ህንፃ ኣግኣዚ 

ኦፕሬሽን ከምእውን ኣብ ንሉዝ ግሌጋልት ጥራሕ ኣብ ዝተዲሇወ መሇጠፉ 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 ፅሕፇት ግሌጋልት ከተማ መቐሇ እቶት ክፍሉ ብምቐራብ ካብ 

ሰነ10/10/2005 ዓ/ም ክሳብ ሰነ 20/10/2005 ዓ/ም ኣብ ስራሕ ሰዓታት ዘይምሇስ ብር 

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

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

ሰነ 20/2005 ዓ/ም ሰዓት 11፡00 ተዓፅዩ ሰነ 21/2005 ዓ/ም ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ 

ተወከሌቶም ኣብ ዝተረኸብለ ንጉሆ ሰዓት 3፡00 ኣብ ኣዲራሽ ቤት ፅሕፇት ዋና 

ግሌጋልት ከተማ መቐሇ ነባር ይኽፇት፡፡ 

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

መበገሲ ዋጋ ኮይኑ ዝተረክበ ውፅኢት ብስፒኦ ጥራሕ ከቅርቡ ኣሇዎም፡፡  
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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 ክፇሉቶምን ብምግሊፅ ኣብ ዝዓዯግዎ ሰነድ ባዕልም ክመሌኡ 

ይግባእ፡፡ 

 

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 ብፉዯሌን ብምፅሓፍ ኣብ ኹለ ዝዓዯግዎ ሰነድ ገፃት 

ሙለእ ሽሞም ፉርምኦም 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 10/10/2005 ዓ/ም 

ክሳብ 20/10/2005 ዓ/ም ኣብ ዘል እዋን ከእትውዎ ኣሇዎም፡፡  

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

ዝመረፅዎ ዝወዲዯርለ ቦታ ቑፅሪ /ኮድ/ ክፅሕፈ ኣሇዎም፡፡  

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

፡ 

8. ቤት ፅሕፇትና ዝሓሸ መማረፂ እንተረኺቡ ነቲ ጨረታ ብሙለእ ይኹን ብክፊሌ 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፡፡  
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 ንመንበሪ ዝተዲሇው ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 99 ዓመት ኮይኑ መክፇሉ እዋን 

ድማ 50 ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፡፡ 

 ንከተማ ሕርሻ ዝተዲሇው ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 15 ዓመት ኮይኑ መክፇሉ 

እዋን ድማ 7 ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፡፡  

 ንቤት ትምህርትን ኣፀዯ ህፃናትን ዝተዲሇው ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 99 ዓመት 

ኮይኑ መክፇሉ እዋን ድማ 50ን ትሕቲኡን እዩ፡፡ 

10. ኣገዲሲ ሓበሬታ ስርዓት ውድድር ጨረታ ሉዝ  

1. ንፇሇማን 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፡፡ 

    ሇ.  ሌኹለ ዓይነት ግሌጋልት ቅድመ ክፍሉት 20% ይምዘን፡፡ 

 ካብዚ ንሊዕሉ ዝተቀመጡ ሓፇሻዊ 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፡፡  

ተጫረቲ መበገሲ ዋጋ ቅድመ ክፍሉት 

ገብረ  1300 50% 

ናስር 1500 40% 
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ብመሰረት መምርሒ ሉዝ መበገሲ ዋጋ ብ80%  እንትምዘን ቅድመ ክፍሉት ድማ 

ብ20% ይምዘን፡፡ 

ሀ/  ስሇዚ ብመስርሕዝሇዓሇ 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 ርከቡና፡፡ 

 

 

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 
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ሀ)  ተጫረቲ ክፇሌጥዎም ዝግብኡ ጉዲያት 

1. ናይ ተጫረቲ ሙለእ ሽም ፉርማኦም ናይ መንበሪ ኣድራሻን ቴላፎንን ኣብ 

ዝተዲሇው ሰነዲት ኣብ ኹልም ገፃት ክፅሓፈ ኣሇዎም፡፡ 

2. ተጫረቲ ዝተዯንገጉ ሕግታት ዝኸበሩ ምዃኖምን ሕጊ ተሓሊሉፎም እንተተረኺቦም 

ድማ ተሓታቲ ምዃኖም ክፇሌጡ ኣሇዎም፡፡ 

3. ተጫረቲ ንጨረታ ዘቅረብዎ ዋጋ ብኣሃዝን ብፉዯሌን ክፅሓፈ ከምዝግባእ ብፉዯሌን 

ብኣሃዝን ዝተፅሓፈ ኣፇሊሊይ እንተፇጢሮም ብፉዯሌ ዝተፅሓፇ ቅቡሌ ይኸውን፡፡ 

4. ኣብ መጠን ግዝኢት ሰነድ ጨረታ ብዝኾነ መሌክዑ ገዯብ ኣይህለን፡፡  ኮይኑ ግና 

ሓዯ ተጫራታይ ንሓዯ ቦታ ካብ ሓዯ ሰነድ ጨረታ ንሊዕሉ ምዕዲግ ኣይክእሌን፡፡  

5. ተጫረቲ ናይ ጨረታ ዋጋ ሰነድ መሉኦም ኣብ ሳንደቕ ጨረታ ድሕሪ ምእታዎም 

ሰነድ ብምስራዝ ኣብ ክንድኡ ካሉእ ናይ ጨረታ ሰነድ ከእትው ኣይክእለን፡፡ 

6. ውሕስና ጨረታ ክትሓዝ ዘሇዎ ኣግባብ ኣቀራርባ CPO ድማ ጠቕሊሊ ስፍሓት ናይ 

ቦታ ምስ ብመ/ቤት ዝቀረበ መበገሲ ዋጋ ተራቢሑ ዝተረከበ ውፅኢት ኮይኑ ካብ 5% 

ዝንእስ ክከውን የብለን፡፡  

 ኣብነት፡- ናይ መስሪያ ቤት ዝቀርበ መበገሲ ዋጋ፡- 1500.00ብርንሜትር ካሬ 

እንተኮይኑ  

 ተጫራታይ ንውድድር ዝሓረዩ ቦታ ስፍሓት ድማ 140 ሜትር ካሬ እንተኮይኑ 

 1500.00 X 140 ሜትር ካሬ = 210,000.00 (ጠቕሊሊ ዋጋ) 

          = 210,000 X 5/100 = 10500.00 (ብር CPO ዝተሓዝ ገንዘብ) 

ይኸውን ማሇት እዩ፡፡ 

7. ኣብ ውፅኢት እቲ ጨረታ ካሌኣይን ሳሌሳይን ዝወፁ ተጫረቲ ሰዓራይ ቀሪቡ ውዕሉ 

ምውዓለ ክሳብ ዝረጋገፅ ሰዓራይ እንተዘይቀሪቡ ወይ ውፅኢቱ እንተዘይፀዱቑለ 

ቀዲማይ ሰዓሪ ብዘቐመጦ ዋጋ ነቲ ቦታ ንምቅባሌ ድላት እንተሃሌይዎም 
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ብማመሌከቻ ንጉጅሇ ፇፃሚ ጨረታ እንድሕር ገሉፆም ዘትሓዝዋ ሲፒኦ 

እንተይተመሇስ ተመዝጊቡ ክፀንሕ ይክእሌ፡፡  እንተዘይ ኮይኑ ሲፒኦ ይምሇሰልም  

8. ንሰዓራይ ውፅኢቱ ካብ ዝተገሇፀለ እዋን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓሌቲ ስራሕ 

ቀሪቡ ቅድመ ክፍሉት ብምፍፃምን ተዯሊይ ቅድመ ኩነት ብምምሊእ ውዕሉ ክኣስር 

ኣሇዎ፡፡  

9. ቀዲማይ ሰዓራይ ኣብ 10 መዓሌቲ ውሽጢ ውዕሌ እንተዘይፇፂሙ ኣብ ውሽጢ 

ተወሰክቲ ሰሇስተ (3) መዓሌቲ ስራሕ ቀሪቡ ቅድመ ኩነት ኣማሉኡ ውዕሉ ንክፍርም 

ብምሌክታ መጠንቀቅታ ይወሃቦ፡፡ 

10. ኣብ ተራ ቑፅሪ 9ተ ከምዝተጠቀሰ ተወሳኪ መዓሌትታት ስራሕ ተፇቂድለ ቀሪቡ 

ቅድመ ክፍሉት እንተዘይፇፂሙ እቲ ቦታ ከምዘይዯሌዩ ተቆፂሩ ኣብ ስፒኦ ዘትሓዞ 

መክበሪ ጨረታ ገንዘብ ነቲ ከተማ ኣታዊ ይግበር፡፡  

11. ካሌኣይ ንዝወፀ ተጫራታይ  እቲ ቀዲማይ ተጫራቲ ብዘቀመጦ ዋጋ ተመሳሳሉ ፡

መፀዋዕታ 3ተ መዓሌቲ ብምግባር ቅድመ ኩነት ከማሌእን ውዕሉ ክፍፅምን ይግበር፡

፡ 

12. ካሌኣይ ንዝወፀ ተጫራታይ ኣብ ዝተውሃቦ ጊዜ ገዯብ ውሽጢ እንተዘይቀሪቡ ዘትሓዞ 

CPO ናብ መንግስቲ ኣታዊ ይግበር፡፡ ሳሌሳይ ንዝወፀ ተጫራቲ ተመሳሳሉ ዕድሌ 

ይውሃቦ እዚ እንተዘይተሳኪዑ እቲ ጨረታ ይሰረዝ እቲ CPOድማ ናብ መንግስቲ 

ኣታዊ ይግበር፡፡  

13. ብምሌክታን ብፅሑፍን መፀዋዕታ ካብ ዝቐረበለን ዝተገሇፀለን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 

10 ናይ ስራሕ መዓሌቲ ቀሪቡ ኣገባብ ምስ ዘሇዎ ኣካሌ ውዕሉ ሉዝ ክውዓዓሌ 

ኣሇዎ፡፡ ውዕሉ ሉዝ ቦታ ከተማ ፀዱቁ ክሳብ ዝፍረም በዓሌ መሰሌ ምዃኑ 

ኣይረጋገፅን፡፡  

ሇ/  ተጫረቲ ካብ ጨረታ ወፃእን ተጠያቕን ዝኮነለ ኣገባብ 
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  1.  ኣብ ሰነድ ጨረታ ዝተዘርዘሩ ረቛሒታት እንተየማሌኣ እንተተሪፈ  

  2. ኣብ ውሽጢ ሓዯ ዓመት ሰዓራይነቱ 2 ጊዜ ተገሉፁ እንተብቅዕ ቀሪቡ ብዘይ 

ምውዕዓለ ጨረትኡ ዝተሰረዘ፡፡ 

  3.  ቅድም ኢለ ኣብ ዝወሰዶ ቦታ ህንፀት ብዘይምፍፃሙ መሬት ዝተሓዯገ እንተኾይኑ 

  4.  ባዶ መሬት ትሕቲ ፍርቂ ህንፀት 3ተ ጊዜ ናብ 3ይ ወገን እንተሕሉፈ (እንተሸይጡ) 

  5.  ንመክበሪ ጨረታ ካብ ዝተጠየቐ መጠን ገንዘብ ንታሕቲ እንተቅሪቡ  

  6.  ዝተጭበርበረ ክፍሉት መኣዘዚ ዘቕረበ 

  7.  ዝተጭበርበረ ናይ ውክሌና መረዲእታ ዘቕረበ   

  8.  ንሓዯ ቦታ ክሌተ ናይ ጨረታ ሰነድ ዘቅረበ  

9.   ሓዯ መክበሪ ሰነድ ጨረታ ካብ ሓዯ ንሊዕሉ ናይ ጨረታ ቦታ ዘቕረበ 

10.  ኣብ ሌዕሉ ጨረታ ሰነድ ዝኾነ ናይ ምጭብርባር ተግባር ዝፇፀመ 

11.  ዝተፇሊሇየ ሓሊፍ ንምርካብ ወይ ጨረታ ንምስዓር ንዝኾነ በዓሌ ስሌጣን ወይ 

ሰራሕተኛ መዯሇሉ ብሊዕ ምሃቡ ወይ ንምሃብ ሓሳብ ምቕራብ ብዘእምን ኩነታት 

ዝተረጋገፀ፡፡ 

12.  ዝኾኑ ተጫረቲ ኣብ ኸይዱ እቲ ጨረታ ቅሬታ እንተሃሌይዎ ቅሬትኡ ናብ ኣካቢ 

ፇፃሚ ጨረታ ከቕርብ ይክእሌ፡፡  (ኣብ ሓዯ መዓሌቲ መሌሲ ይህብ) እንተዘይ 

ኮይኑ ቀፂሊ ኣብ ዘሊ ናይ ስራሕ መዓሌቲ ናብ ሓሊፉ ቤት ፅሕፇት ይቀርብ ናይ 

መወዲእታ ውሳነ ይኸውን፡፡  

 

                                              ምስ ሰሊምታ  

 


