
ቑፅሪ      

ዕሇት      

ጨረታ ሉዝ ቑፅሪ 36 
 

ኣብ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፇት ግሌጋልት ከተማ መቐሇ ናይ 

ከተማ ቦታ ብሉዝ ንምሓዝ ተማሓይሹ ብዝወፀ ሉዝ ዯንቢ ቑፅሪ 62/2002 መሰረት 

ንንግዱ፣ ንመንበሪ፣ ንኣሙዝመንት ፓርክ፣ ንከተማ ሕርሻ፣ ንመኽዘን፣ ንኣፀዯ 

ህፃናት፣ ንቤት ትምህርቲን ካሌኦት ግሌጋልትን ዝውዕሌ 251 ቦታታት ኣብ 

ከባብያዊ ግሌጋልት ዓዱ ሓቂ፣  ሓወሌቲ፣ ዓይዯር፣ ሓድነት፣ ሰሜንን ኩሓን ኣዲሌዩ 

ብሉዝ ጨረታ ኣወዲዱሩ ክሸይጥ ይድሉ፡፡ 

መተሓሳሰቢ 

1. ንጨረታ ዝቐረቡ ቦታታት ዝርዝር መግሇፂ ዝምሌከት ኣብ ኩሇን ከባብያዊ ግሌጋልት፣ 

ኣዋሽ ባርን ሬስቶራንትን፣ ኣብ ቤት ፅሕፇት ግሌጋልት ከተማ መቐሇ፣ ንሉዝ ግሌጋልት 

ጥራሕ ኣብ ዝተዲሇዉ መሇጠፉ ምሌክታ፣ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርኔት 

WWW.mekellecity.com ምርኣይ ይከኣሌ፣  

2. ተጫረቲ ናይ ጨረታ ሰነድ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፇት ግሌጋልት ከተማ መቐሇ እቶት 

ክፍሉ ብምቕራብ ካብ ሕዲር 12/2004 ዓ/ም ክሳብ ሕዲር 20/2003 ዓ/ም ኣብ ስራሕ 

ሰዓታት ዘይምሇስ ብር 150.00 /ሓዯ ሚኢቲን ሓምሳን ብር/ እናኸፇሌኩም/ክን ሰነድ 

ምግዛእ ትኽእለ/ሊ ምዃንኩም/ክን እናገሇፅና እቲ ጨረታ ረቡዕ 20 ሕዲር 2004 ሰዓት 

11:00 ተዓፅዩ ሓሙስ  21 ሕዲር 2004 ዓ/ም ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ ወከሌቶም ኣብ 

ዝተረኸብለ ንጉሆ ሰዓት 3:00 ኣብ ኣዯራሽ ቤት ፅሕፇት ዋና ግሌጋልት ከተማ መቐሇ 

ይኽፇት፣ 

3. ተጫረቲ መኽበሪ ጨረታ እንተነኣሰ ናይ ዘቕረብዎ ጠቕሊሊ ዋጋ 1% ብሲፕኦ ጥራሕ 

ክቕርቡ ኣሇዎም፣ 

4. ተጫረቲ ጨረታ ሰነድ ዝገዝእለ ኦርጅናሌ ዯረሰኝ/ፃዕዲ/፣ ዘትሓዝዎ ናይ ጨረታ መኽበሪ 

ሲፕኦን ናይ ጨረታ ሰነድን ኣተሓሒዞም ብሽምዒ ብዝተዓሸገ ኢንቨልፕ ኣብቲ ንሉዝ 

ጨረታ ዝተዲሇወ ሳንደቕ ከእትውዎ ኣሇዎም፣  



5. ተጫረቲ ካብቲ ናይ ቦታ መርኣይ ሳይት ፕሊን ኣብ ዝዯሌይዎ ብምምራፅ ናይ 

ዝመረፅዎ ቦታ ቁፅሪ /ኮድ/፣ ስፍሓት ብሜ2፣ ንሓዯ ብሜ2 ን ጠቕሊሊ ዋጋ ክኸፍሌዎ 

ዝወሰንዎ መጠን ገንዘብ፣ ክኽፍሌዎ ዝወሰንዎ ቅድመ ኽፍሉት (ብሚኢታዊን /%/ 

ብመጠን ገንዘብን)፣ ዝተረፇ ክፍሉት ዘጠናቕቕለ ዘመን (ዓመት)፣ ዝፍፅምዎ ዓመታዊ 

ኽፍሉቶምን ብምግሊፅ ኣብ ውሽጢ እቲ ዶክመንት ባዕልም ክመሌኡ ይግባእ፣  

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

መሪፆም ዝወዲዯርለ ቦታ ኮድን ክፅሓፍ ኣሇዎም፣  

7. እቲ ቤት ማዘጋጃ ዝሓሸ መማረፂ እንትረኺቡ ነቲ ጨረታ ብሙለእ ይኹን ብኽፊሌ 

ናይ ምስራዝ መሰለ ሕሌው እዩ፣  

8. ኩለ ዓመታዊ ኽፍሉት ሉዝ ምስ ወሇደ ዝኽፇሌ‘ዩ፡፡  

9. ዘመን ግሌጋልት ብዓይነት  

 ንንግዱ /ድርጅት/ ንኣሙዝመንት ፓርክን መኽዘንን ግሌጋልት ዘመኖም 70 ዓመት 

እንትኸውን መኽፇሉ እዋን ድማ 50 ዓመትን ትሕቲኡን’ዩ ፣  

 ንመንበሪ ዝተዲሇዉ ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 99 ዓመት መኽፇሉ እዋን 

ድማ 90 ዓመትን ትሕቲኡን‘ዩ፣ 

 ንከተማ ሕርሻ ዝተዲሇዉ ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 15 ዓመት መኽፇሉ 

እዋን ድማ 15 ዓመትን ትሕቲኡን‘ዩ፣  

 ንቤት ትምህርቲን ኣፀዯ ህፃናትን ዝተዲሇዉ ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 99 

ዓመት መኽፇሉ እዋን ድማ 50ን ትሕቲኡን ‘ዩ፡፡ 
 

ንተወሳኺ ሓበሬታ ብስሌኪ ቑፅሪ 0344-41-07-65 ዯዊሌኩም 

ርኸቡና  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ኣገዲሲ ሓበሬታ ስርዓት ውድድር ጨረታ ሉዝ 
1. ንፇሇማ ግዜ ዝወፀ ጨረታ ትሕቲ 3 ተወዲዯርቲ እንተቐሪቦም እቲ ጨረታ ይስረዝ ንካሌኣይ ግዜ 

እንትወፅእ ግን ግቡኡ ዘማሌአ ሓዯ ተጫራታይ ክስዕር ይኽእሌ’ዩ፡፡ 

2. ተጫረቲ ነዚ ጨረታ እንትወዲዯሩ ብኣግባቡ ዝተመሌአ ናይ ጨረታ ሰነድ፣ ናይ ቀበላ መሇሇዪ 

ካርድ ፎቶ ኮፒ፣ ናይ ቦታ ሓበሬታ ሳይት ፕሊን ፣ ንመኽበሪ ጨረታ ዘትሓዝዎ ብባንኪ ዝተረጋገፀ 

CPO፣ ብሓባር ብሽምዒ ብዝተዓሸገ ኢንቨልፕ (ፖስታ) ዓሺጎም ካብ ዕሇት 12/03/2004ዓ/ም ክሳብ 

ዕሇት 20/03/2004 ዓ/ም ጥራሕ ኣብ ዝተዲሇወ ናይ ጨረታ ሳንደቕ ከእትዉ ይግባእ፡፡  

3. ንውድድር ኣብ ዘቕረብዎ ዝተዓሸገ ፖስታ ኣብ ሌዕሉኡ ሙለእ ሽሞም፣ ናይ ዝወዲዯሩለ ሳይት 

ፕሊን ቁፅሪ (ኮድ) ከምኡውን ዝወዲዯሩለ ከባብያዊ ግሌጋልት ክፅሕፈ ይግባእ፡፡ 

4. ኣብዚ ጨረታ ተዓወትቲ ንምውሳን እዞም ዝስዕቡ መመዘኒ ነጥብታት ይነፃፀሩ፡- 

ሀ. መበገሲ ዝተቐመጠለ ኮይኑ ዝሇዓሇ ናይ ሓዯ ሜ2 ነፀሊ ዋጋ ዝኸፍሌ፣ 

ሇ. መበገሲ 20% ኮይኑ ዝሇዓሇ ቅድመ ክፍሉት ዝኸፍሌ፣ 

ሐ. ዝነውሐ መኽፇሉ እዋን ኣብ ዝሽየጥ ሰነድ ዝተቐሰ ኮይኑ ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ዝዛዘመ 

እዮም፡፡  

 
 ኣብ ሊዕሉ ዝተቐመጡ ሓፇሻዊ መወዲዯሪ ረቑሓታት መሰረት ነፀሊ ዋጋ ሓዯ ሜ2 80%፣ ቅድመ 

ክፍሉት 10% ከምኡው’ን ዝተረፇ ክፍሉት መዛዘሚ ዓመት 10% ብምምዛን ሰዓራይ ይፍሇ፡፡ 
 

 

 ኣብነት 

ንንግዱ ግሌጋልት ኣብ ዝቐረበ ቦታ ሰሇስተ 

ሰባት ተወዲዱሮም ኣሇዉ፡፡ ናይዚ ቦታ 

መበገሲ ዋጋ ብር 1248.00፣ ዝነውሐ ናይ 

ሉዝ መኽፇሉ ዘመን 50 ዓመት፣ ዝነኣሰ 

ቅድመ ክፍሉት ድማ 20% እዩ፡፡ ሰሇስቲኦም 

ሰባት ዘቕረብዎ ዋጋ፣ መኽፇሉ እዋንን 

ቅድመ ክፍሉትን ከምዝስዕብ ይመስሌ፡፡ 

 

ተጫራቲ መበገሲ 

ዋጋ  

ቅድመ 

 ፍሉት 

መኽፇሉ 

ዘመን 

 ገብረ 1300 50% 40 

ናስር 1500 40% 20 

ሃይ 

ኩባንያ 

1400 30% 10 

 

 
2. ዝሇዓሇ ቅድመ ክፍሉት 

ገብረ         (50 ÷50) X 10 = 10 

ናስር         (40 ÷50) X 10 = 8 

ሃይ ኩባንያ  (30 ÷50) X 10 = 6 

 

3. ዝሓፀረ መኽፇሉ ዘመን 

ገብረ         (10 ÷40) X 10 = 2.5 

ናስር         (10 ÷20) X 10 = 5 

ሃይ ኩባንያ  (10 ÷10) X 10 = 10 

 
ስሇዚ ኣብ ሰሇስቲኡ ዝተረኸበ ውፅኢት 

ብምድማር ጥቕለሌ ሰዓራይ ይንፀር፡- 

 

ተጫራቲ 

መበገሲ 

ዋጋ 

(80%) 

ቅድመ 

 ፍሉት 

(10%) 

መኽፇሉ 

ዘመን 

(10%) 

ጠቕሊሊ 

ውፅኢት 

(100%) 

 ገብረ 69.3 10 2.5 81.8 


