
ቑፅሪ        

ዕሇት      

 

ጨረታ ሉዝ ቑፅሪ 41 

ኣብ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ቤት ፅሕፇት ግሌጋልት ከተማ መቐሇ ብውሳነ ካቢኔ ከተማ 

መቐሇ መሰረት ናይ ከተማ ቦታ ብሉዝ ንምሓዝ ብዝወፀ ሉዝ ደንቢ ቑፅሪ 62/2002 መሰረት ንንግዲ፣ 

ንመንበሪ ፣ ንኣሙዝመንት ፓርክ፣ ንከተማ ሕርሻ፣ ንመኽዘን ፣ ንቤት ትምህርቲን ግሌጋልት ዝውዕሌ 

120 ቦታታት ኣብ ከባብያዊ ግሌጋልት ዓዲ ሓቂ፣ ሓወሌቲ ፣ ዓይደር ፣ ሓድነት ፣ ሰሜንን ኩሓን 

ኣዳሌዩ ብሉዝ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሉ። 

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 ዝተዳሇዉ 

መሇጠፊ ምሌክታ፣ ከምኡእውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ http://www.mekelecity.goc.et,           

http://www.mekelleadministration.gov.et  

              ምርኣይ ይከኣሌ፣ 

2. ተጫረቲ ናይ ጨረታ ሰነድ ኣብ ሓድሽ ህንፃ ምምሕዳር ከተማ መቐሇ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፇት 

ግሌግልት ከተማ መቐሇ እቶት ክፍሉ ብምቕራብ መጋቢት16/2005 ዓ/ም ክሳብ መጋቢት 24/7/2005 

ዓ/ም ኣብ ስራሕ ሰዓታት ዘይምሇስ ብር 150.00 /ሓደ ሚኢቲን ሓምሳን ብር/ እናኸፇሌኩም/ክን ሰነድ 

ምግዛእ ትኽእለ/ሊ ምዃንኩም/ክን እናገሇፅና እቲ ጨረታ ረቡዕ 25 መጋቢት 2005 ዓ/ም ሰዓት 11፡00 

ተዓፅዩ ሓሙስ 26 መጋቢት 2005 ዓ/ም ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ ወከሌቶም ኣብ ዝተረኸብለ ንጉሆ ሰዓት 

3፡00 ኣብ ኣደራሽ ቤት ፅሕፇት ዋና ግሌጋልት ከተማ መቐሇ ይኽፇት፣ 

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

ኣሇዎም፣ 

4. ተጫረቲ ካብቲ ናይ ቦታ መርኣይ ሳይት ፕሊን ኣብ ዘዳሌዎ ብምምራፅ ዝመረፅዎ ቦታ ቑፅሪ/ኮድ/ ፣ 

ስፍሓት ብሜ2 ፣ ንሓደ ሜ2ን ጠቕሊሊ ዋጋ ክኸፍሌዎ ዝወሰድዎ መጠን ገንዘብ፣ ክኸፍሌዎ ዝወሰድዎ 

ቅድመ ኽፍሉት (ብሚኢታዊን/%/ ብመጠን ገንዘብ)፣ ዝተረፇ ክፍሉት ዘጠናቕቕለ ዘመን ዓመት፣ 

ዝፍፅምዎ ዓመታዊ ክፍሉቶምን ብምግሊፅ ኣብ ዝዓደግዎ ሰነድ ባዕልም ክመሌኡ ይግባእ ፣ 

5. ተጫረቲ ናይ ቀበላ መሇሇዪ ካርዲ፣ ናይ ቦታ ሓበሬታ ሳይት ፕሊን ፣ ጨረታ ሰነድ ዝገዝእለ ኦርጅናሌ 

ደረሰኝ/ ፃዕዳ/ ፣ ዘትሓዝዎ ብባንኪ ዝተረጋገፀ ናይ ጨረታ መኽበሪ ሲፕኦን ብኣግባቡ ዝተመሌአ ናይ 



ጨረታ ሰነድን ኣተሓሒዞም ብሽምዒ ብዝተዓሸገ ኢንቨልፕ ኣብቲ ንሉዝ ጨረታ ዝተዳሇወ ሳንዱቕ 

ካብ  ዕሇት16/07/2005  ክሳብ  24/7/2005 ዓ/ም ኣብ ዘል እዋን ከእትውዎ ኣሇዎም፣ 

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

ዝወዳደርለ ቦታ ቑፅሪ /ኮድን ክፅሓፍ ኣሇዎም፣ 

7. ኩለ ዓመታዊ ክፍሉት ሉዝ ብሔራዊ ባንክ ብዘቐመጦ መጠን ወሇድ ሓዊሱ ዝኽፇሌ እዩ። 

8. ቤት ፅሕፇትና ዝሓሸ መማረፂ እንተረኺቡ ነቲ ጨረታ ብሙለእ ይኹን ብክፋሌ ናይ ምስራዝ መሰለ 

ሕሌው እዩ ። 

9. ዘመን ግሌጋልት ብዓይነት 

 ንንግዲ /ድርጅት/ ንኣሙዝመንት ፓርክን መኽዘንን ግሌጋልት ዘመኖም 70 ዓመት እንትኸውን 

መኽፇሉ እዋን ድማ 50 ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፣ 

 ንመንበሪ ዝተዳሇዉ ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 99 ዓመት መኽፇሉ እዋን ድማ 90 

ዓመትን ትሕቲኡን እዩ፣ 

 ንከተማ ሕርሻ ዝተዳሇዉ ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 15 ዓመት መኽፇሉ እዋን ድማ 15 

ዓመትን ትሕቲኡን እዩ። 

 ንቤት ትምህርቲን ኣፀደ ህፃናትን ዝተዳሇዉ ቦታታት ናይ ግሌጋልት ዘመኖም 99 ዓመት 

መኽፇሉ እዋን ድማ 50ን ትሕቲኡን እዩ  

10.  ኣገዳሲ ሓበሬታ ስርዓት ውድድር ጨረታ ሉዝ  

1. ንፇሇማ ጊዜ ዝወፀ ጨረታ ትሕቲ 3 ተወዳደርቲ እንተቐሪቦም እቲ ጨረታ ይስረዝ ፣ ንካሌኣይ 

ጊዜ እንትወፅእ ግን ግቡኡ ዘማሌአ ሓደ ተጫራታይ ክስዕር ይኽእሌ እዩ፣ 

2. ኣብዚ ጨረታ ተዓወትቲ ንምውሳን እዞም ዝስዕቡ መመዘኒ ነጥብታት ይምዘኑ  

ሀ/ ነንሕድሕዱ ቦታ መበገሲ ዋጋ ዝተቐመጠለ ኮይኑ ብተወዳደርቲ ዝቐረበ ናይ ሓደ ሜ2 ነፀሊ  

  ዋነ 80% ይምዘን፣  

ሇ/ ምኹለ ዓይነት ግሌጋልት ቅድመ ክፍሉት መበገሲ 20% ኮይኑ ብተወዳደርቲ ዝቐረበ  

   ቅድመ ክፍሉት 10% ይምዘን 

ሐ/ ድሕሪ ቅድመ ክፍሉት ዝተረፇ ክፍሉት ዝፍፀመለ ዓመት/እዋን ኣብ ዝሽየጥ ሰነድ 

ዝተጠቐሰ ኮየኑ ብተወዳደርቲ ዝቐረበ መኽፇሉ ዓመት እዋን 10% ይምዘን። 

 

 ኣብ ሊዕሉ ዝተቐመጡ ሓፇሻዊ መወዳደሪ ረቑሓታት መሰረት ነፀሊ ዋጋ ሓደ ሜ2 80% ፣ ቅድመ 

ክፍሉት 10% ከምኡውን ዝተረፇ ክፍሉት መዛዘሚ  ዓመት 10%ብምምዛን ሰዓራይ ይፍሇ። 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንተወሳኺ ሓበሬታ ብስሌኪ ቑፅሪ 0344- 41 07 65 ደዊሌኩም ርኸቡና 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብነት 

ንንግዲ ግሌጋልት ኣብ ዝቐረበ ቦታ ሰሇስተ ሰባት 

ተወዳዲሮም 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 እዋን 

ንቅድመ ክፍሉትን ከም ዝስዕብ ይመስሌ፡፡ 

 

ተጫራቲ መበገሲ 

ዋጋ 

ቅድመ 

ፍሉት 

መኽፇሉዘመን 

ገብረ 1300 50% 40 

ናስር 1500 40% 20 

ሃይኩባንያ 1400 30% 10 

 

ብመሰረት መምርሒ ሉዝ መበገሲ ዋጋ ብ 80% 

እንትምዘን ቅድመ ክፍሉት ንመኽፇሉ ዘመንን ድማ 

ሕድሕዶም ብ10% ይምዘኑ፡፡ ስሇዚብመስርሕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ዝሇዓሇቅድመክፍሉት 

ገብረ (50 ÷50) X 10 = 10 

ናስር (40 ÷50) X 10 = 8 

ሃይኩባንያ  (30 ÷50) X 10 = 6 

3. ዝሓፀረመኽፇሉዘመን 

ገብረ (10 ÷40) X 10 = 2.5 

ናስር(10 ÷20) X 10 = 5 

ሃይኩባንያ (10 ÷10) X 10 = 10 

ስሇዚኣብሰሇስቲኡዝተረኸበውፅኢትብምድማርጥቕለሌሰ

ዓራይይንፀር፡- 

ተጫራቲ መበገሲ 

ዋጋ 

(80%) 

ቅድመ 

ፍሉት 

(10%) 

መኽፇሉዘመን 

(10%) 

ጠቕሊሊውፅኢት 

(100%) 

ገብረ 69.3 10 2.5 81.8 

ናስር 80 8 5 93 

ሃይኩባንያ 74.7 6 10 90.7 

 

ንንግዲዝተዳሇወትቦታኣብዝተኻየደውድድርናስርቀዳማ

ይኮይኑዝሰዓረእንትኾንሃይኩባንያንገብረንብቕደምሰዓብ

ካሌኣይንሳሌሳይንኮይኖም፡፡ 


