ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ

ፀብፃብ መፅናዕቲ

መፅናዕቲ ዝተኻየዯሉ

ስርዓት ኣሰራርሓ

ቤት ዕዮ፦

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

መፅናዕቲ ዝተኻየዯሉ ተግባር፦
ኣፇፃፅማ ዕዯጋ ንብረትን ግልጋሎትን

መፅናዕቲ ዘካየዯ በዓል ሞያ፦
ኣይተ ተኽለማርያም ኣባይ

ሕዲር 2008 ዓ.ም
መቐለ

መእተዊ
ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ንግዕዝይናን ብልሽው አሰራርሓን
ዝተቓልዐ ወይ ክቃልዐ ዝኽእሉ አሰራርሓታት ብምፅናዕ ንክመሓየሹ ብመፅናዕቲ ኣዯጊፈ
ንመንግስታዊ ኣብያተዕዮን ትካላት ልምዓትን ከምዘማኽርን ንተግባራዊነቱ ከምዝከታተልን
ኣብ መጣየሺ ኣዋጅ ቁፅሪ 208/2003 ዓንቀፅ 9 ንኡስ ዓንቀፅ 3 ተቐሚጡ ይርከብ፡፡
በዚ መሰረት እዚ ኮሚሽን ብህዝብን መንግስትን ዝተውሃቦ ተግባርን ሓላፍነትን ብኣግባቡ
ንምፍፃም ምስ ናይ ሃገርናን ክልልናን ዝወፀ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብምጥዕዓም
ንግዕዝይናን ብልሽው

አሰራርሓን ንምክልኻል ስትራተጂያዊን ዓመታዊን ትልምታት

አውፂኡ ንተግባራዊነቱ ኣብ ምንቕስቓስ ይርከብ፡፡
እዞም ብትልሚ ዝተታሓዙ መዯባት ምክልኻል ግዕዝይና ንምትግባር ኣብ መንግስታዊ
ኣብያተ ዕዮን ትካላት ልምዓት መንግስትን ንግዕዝይናን ብልሽው አሰራርሓን ዝተቓልዐ
ወይ ክቃልዐ

ኣብ ዝኽእሉ ተግባራት ስራሕ ወይ ከይዱ ስራሕቲ ዲህሳስ ቅድመ መፅናዕቲ

ብምክያድ መፅናዕቲ ስርዓት ኣሰራርሓ ዝካየዯለን ኣብያተ ዕዮን ዝፅንዐ ከይዱ ስራሕቲን
ተግባራትን በቕድም ሰዓብ ብምንፃርን

ቀፃሊ ክትትል ብምክያድን ዝተረኸበ መረዲእታ

ውፅኢቱ ብምግምጋም ነዚ ከም መልዏሊ ብምጥቃም መፅናዕቲ ንምክያድ ዘኽእሎ ናይ
ቅድመ ምድላው ስራሕቲ ኣካይደ እዩ፡፡
በዚ መሰረት ናብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ብምእታው ኣብ ኣፇፃፅማ

ዕዯጋ ንብረትን ግልጋሎትን ዝጠመተ መፅናዕቲ ኣካይደ አሎ። ኣብቲ መፅናዕቲ ከም
መልዏሊን

ፍልፍል

ሓበሬታን

ኮይኖም

ዘገልግሉ

ኣዋጃት፣

ዯንብታት፣

መምርሒታት፣ትልምታትን ፀብፃባትን፣ ካልኦት ሰነዲትን ፊይላትን ብምጥቃም ከምኡ’ውን
ንዝተፇላለዩ ኣካላት ብምሕታት ዝተረኸቡ ንተቓላዓይነት ግዕዝይና ዘመላኽቱ ጉድለታት
ኣፇፃፅማ

ምስ መፍትሒ ሓሳባቶም ከምዝስዕብ ቀሪቦም ኣለዉ፡፡
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ዕላማ እዚ መፅናዕቲ፦


ኣብ ኣፇፃፅማ ዕዯጋ ንብረትን ግልጋሎትን
ንግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን
ዝተቓልዐ ወይ ክቃልዐ ዝኽእሉ ኣሰራርሓታት ብምፍታሽ ጉድለታት ክስተኻኸሉ
ብምግባር ግዕዝይና ምክልኻል፣



ካልኦት ሴክተራት ክምሃርሉ ዝኽእሉ ተሞክሮታት ንምግፊሕ እዩ፡፡

መፅናዕቲ ንምክያድ ዝተጠቐምናሎም እታዎታትን

ፍልፍሎምን

ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፇፃፅማ ዕዯጋ ንብረትን
ግልጋሎትን መፅናዕቲ ስርዓት አሰራርሓ እንትካየድ ዝተጠቐምናሎም እታዎታትን
ፍልፍሎምን ዝስዕቡ እዮም።

ሀ- ሰነዲት፦
1. ኣዋጅ፣ ዯንቢ፣ መምርሒታት ፦


ስርዓት ዕዯጋን ምምሕዲር ንብረትን ብ/ክ/መ/ትግራይ ንምውሳን ተመሓይሹ
ዝወፀ ኣዋጅ ቑፅሪ 174/2002 (ዝተስዓረ)



ስርዓት ዕዯጋን ምምሕዲር ንብረትን ብ/ክ/መ/ትግራይ ንምውሳን ተመሓይሹ
ዝወፀ ኣዋጅ ቑፅሪ 255/2007(ሓደሽ)



መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ትግራይ ቑፅሪ 125/2003 (ዝተስዓረ)



መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ትግራይ ቑፅሪ 04/2007(ሓደሽ)

2. ትልምታትን ፀብፃባትን፦
 ዓመታዊ ትልምን ፀብፃብን እቲ በዓል መዚ (2006-2007 )
 ዓመታዊ ትልሚ ዕዯጋ (2006-2007)
 ናይ ውሽጥን ናይ ዯገን ኦዱት ፀብፃባት(2006-2007)
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3. ፊይላትን ሰነዲትን፦
ሰነዲት ዕዯጋ፣ ጨረታ፣ ሒሳብ (2006-2007)



ለ. ቃለ መሕትት፦


ምስ ዕዯጋ ተታሓሒዙ በብብርኩ ምስ ዘለዉ ሓለፍትን ሰብ ሞያን



ምስ ኣባላት ጨረታ ኮሚቴ



ምስ መኮነን ሰነምግባር በዓል መዚ
ቃለ መሕትት ተኻይደ እዩ፡፡
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ዝተርኣዩ ጉዯለታት ኣፇፃፅማ
1. ብጨረታ/ፕሮፎርማ ክካየድ ዝግብኦ ዕዯጋ ካብ ኣሰራርሓ ወፃእ ቐጥታ ዕዯጋ
ምክያድ
ዕዯጋ ፇፃሚ ኣካል ኣቐዱሙ ክትለም ንዝኽእል ዕዯጋ (ልዕሊ ብር 60,000 ዝኾነ) ብሜላ
ግልፂ ጨረታ ብምጥቃም ዕዯጋ ክፍፅም ከምዝግባእ፣ ብትልሚ ዘይተትሓዘን ብህፁፅ ኣብ
ጥቕሚ ዝውዕልን ወይ ብጅምላ ክግዛእ ዘይኽእልን ዋግኡ ካብ ብር 60,000 ዘይበልፅን
እንተኾይኑ ድማ ፕሮፎርማ በዝሒ ካብ ዘለዎም ተወዲዯርቲ ብምሕታትን ብምልጣፍን ዕዯጋ
ክካየድ ከምዘለዎ ኣብ መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 125/2003 ዓንቀፅ 29.1፣ 29.9
ብግልፂ ተቐሚጡ ይርከብ፡፡
ይኹንምበር ኣብ ተግባር መፂኻ እዚ ኣሰራርሓ እንትጥሓስ ይርአ፡፡ ብኣብነት ኣዯጊፍካ
ንምርኣይ፡

በዓልመዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዮናስን ክብሮምን ትካል ሕትመትን
ምልላይን ምስ ዝተብሃለ ሕ/ሽ/ማ ብዝፇጠሮ ርክብን ምርድዲእን እቲ ሕ/ሽ/ማ
ንተኸታታሊ 6 ወርሒ ብ 102.2 ኤፍ ኤም ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝመሓላለፍ ሬድዮ
ድራማ ከዲሉ እቲ በዓል መዚ ድማ ጠቕላላ ዋጋ ብር 167,200.00 ክኸፍል ብዘይ
ጨረታን ውድድርን ብዕለት 02/01/2007 ዓ.ም ውዕሊ ተኣሲሩ እዩ፡፡ በዙይ
መሰረት’ውን ብዕለት 01/03/2007 ዓ.ም ብBPV ቑፀሪ 175339 ብር 83,600.00
ከምኡ’ውን ብዕለት 30/08/2007 ዓ.ም ብBPV ቑፅሪ 282723 እቲ ዝተረፇ ብር
83,600.00 ክፍሊት ተፇፂሙ እዩ፡፡ በዙይ ጥራሕ’ውን ዘብቀዏ ኣይኮነን እቲ ውዕሊ
ንቐፃሊ 3 ወርሒ ክናዋሕ ብምግባር ብር 129,740.00 ብBPV ቑፅሪ 282852 ተወሳኺ
ክፍሊት ክፍፀም ተጌሩ እዩ፡፡ ብሓፇሻ ምስ ውዕሊ ተቐባሊ ካብ ጨረታ ወፃእ ናይ
ብር 296,940.00 ዕዯጋ ተኻይደ እዩ፡፡
እዙይ ንምንታይ ክኾን ከምዝኽኣለ ዝምልከቶም ሰብሞያ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ
መብርሂ እቲ ሓዯን ቀንድን ምኽንያት ተመሳሳሊ ዝኾነ ምድላዋት ብኻሊእ ኣካል
ዝቀረበ ስለዘይነበረ

እቲ ካልኣይ ምኽንያት ከዓ ንቶም ሕቶ ዘቕረቡ መናእሰይ

ንምትብባዕ ብምሕሳብ ከምዝኾነ ገሊፆም እዮም፡፡
ይኹንምበር ከምዙይ ዓይነት ዕዯጋ ቀረብ ግልጋሎት ካብ መፇለምትኡ ብዝምልከቶ
ኣካል ሕቶ ዕዯጋ ቀሪቡሉ ናይ ባዕሉ TOR’ውን ተዲልዩሉ ክመሓላለፍ ዝተዯለየ
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ዝርዝር ትሕዝቶ እንታይ ከምዝኾነ፣ መዓዝን ብኸመይ ኣግባብን ከምዝመሓላለፍ፣
ኣብቲ ድራማ ዝዋስኡ ሰብ ሞያ ዘለዎም ዯረጃ ትምህርትን ተሞክሮን ከምኡ’ውን
ኣግባብ ክትትልን ገምጋምን ብዝርዝር ተነፂሩን ዝግባእ ቅድመ ምድላው ተጌሩሉን
ክካየድ ዝግብኦ እናሃለወ ብኻሊእ መቕረቢ ኣካል ዝቐረበ ሕቶ ስለዘይነበረ

ኢልካ

ብግልፂ ጨረታ ክካየድ ዝግብኦ ዕዯጋ ካብ ሓዯ መቕረቢ ብቐጥታ ዕዯጋ ምክያድ
ክንዱዝድለ ረብሓ ይሃልዎ ተቐባልነት ዘይብሉን ግልፂ ዝኾነ ጥሕሰት ሕግን
ከምዝኾነ ምግንዛብ ይክኣል፡፡


በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ “ዓዚዝ ሓጏስ ሁለ ገብ ዘመናዊ ባንድ” ምስ
ዝተብሃለ ትካል ብዝፇጠሮ ርክብ እቲ ባንድ “ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ” ዝብሃል ሙዚቃን
ክሊፕን ሰሪሑ ከቕርብ እቲ በዓል መዚ ድማ ጠቕላላ ዋጋ ብር 50,000.00 ክኸፍል
ብዕለት 22/04/2007 ዓ.ም ውዕሊ ተኣሲሩ እዩ፡፡ ብመሰረት እቲ ውዕሊ’ውን ናይ
መጀመሪያ ክፍሊት

ብር 20,000.00 ብBPV ቑፅሪ 282507 እቲ ዝተረፇ ክፍሊት

ብር 30,000.00 ድማ ብBPV ቑፅሪ 282820 ተኸፉሉ እዩ፡፡
እዚ ከይዱ ዕዯጋ’ውን ብተመሳሳሊ ብፕሮፎርማ ክዕዯግ ዝግብኦ ግልጋሎት ብቐጥታ
ዝተዓዯገ ብምዃኑ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለን ግልፅነት ዝጏዯሎን ኣካይዲ ምዃኑ
ምግንዛብ ይክኣል፡፡

ሳዕቤን፡

ዝተፇላለዩ መቕረብቲ ኣወዲዱርካ ዝሓሸ ፅሬትን ዝተሓተ ዋጋን ዘለዎ
ግልጋሎት ናይ ምርካብ ዕድል ብምፅባብ ዕዯጋታት ቀይዱ በተኽ ብዝኾነ
ኣካይዲ ክፍፀሙን ግዕዝይና ክስፊሕፊሕን በሪ ይኸፍት፡፡



ውዕሊ ውሃቢ ቤት ዕዮ ካብ መፇለምትኡ ተበግሶ ወሲደ ፣ TOR ኣዲለዩ፣
ኣግባብ

ኣፇፃፅሙኡ

ብዝምልከት

ዝርዝር

መበገሲ

ኣቕሪቡ

ኣመራርሓ

ክዓርፇሉ ጌሩ ብናሃቱ ተበግሶን መረጋገፃይነትን ትሕዝቶ ውዕሊ ክዲሎን
ክእሰርን ብዘይምግባሩ እቲ ዝተረኸበ ግልጋሎት ነቲ ዝተኸፇለ ገንዘብ ዝምጥን
ንምዃኑ መረጋገፂ የብሉን፡፡

መፍትሒ፡

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዝዕድጎም ከም ሬድዮ ድራማ፣
ሙዚቃን

ክሊፕን

ዝመሳሰሉ

ሙያዊ

ተንከፍ

ዝኾኑ

ግልጋሎታት

ካብ

መፇለምትኡ ዝርዝር መበገሲ ሓሳብን (PROPOSAL) መፇፀሚ መርሃ ግብሪን
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ተዲልዩሎም መምርሒ ዕዯጋ ብዝእዝዞ

መሰረት ዝተፇላለዩ መቕረብቲ

ኣወዲዱርካ ዝሓሸ ፅሬትን ዝተሓተ ዋጋን ዘለዎ ግልጋሎት ንምርካብ ዝግባእ
ኣመራርሓ እናዓረፇሉ ክፍፀም ምግባር ይግባእ፡፡


ብጨረታ/ፕሮፎርማ ክካየድ ዝግብኦ ዕዯጋ ብዘይ ውድድር ብቐጥታ ዕዯጋ
ክካየድ ምግባር ሕጊ ዘይተኸተለ ኣፇፃፅማ ዕዯጋ ብምዃኑ ንቐፃሊ ከይድገም
በብዯረጅኡ ዘለዉ ሓለፍቲ ፣ ሰብ ሞያ ርክብ ህዝቢ ፣ ሰብ ሞያ ዕዯጋን
ፊይናንስን ብዘለዉዎ ተገምጊሙ ትምህርቲ ክውሰዯሉ ንመክር፡፡

2. ካብ ኣሰራርሓ ወፃእ ቅድመ ክፍሊት ምፍፃም
ኣብ ኣፇፃፅማ መንግስታዊ ዕዯጋ ከም ኣድላይነቱ ካብቲ ውዕሊ ጠቕላላ ዋጋ ክሳብ 30%
ዝበፅሕ ቅድመ ክፍሊት ክውሃብ ዝኽእል ኮይኑ ዝውሃብ ቅድመ ክፍሊት መቕረባይ ምስ
ዝውሃቦ ቅድመ ክፍሊት ዝመጣጠን ውሕስና ካብ ዝተፇለጠ ባንኪ ዝውሃብ ዝተረጋገፀ ቼክ
ወይ ኣብ ኩነታት ዘይተመስረተ ውሕስና ባንኪ እንተቕርብ ጥራሕ ከምዝኾነ ኣብ
መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 125/2003 ዓንቀፅ 21.26 ተቐሚጡ ይርከብ፡፡
ይኹንምበር ኣብ ተግባር መፂኻ በዚ ኣሰራርሓ ዘይተኸዯሉ ኩነታት ተራእዩ እዩ፡፡
ከም ኣብነት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ተኸታታሊ ሬድዮ ድራማ ብ
102.2 ኤፍ ኤም ድምፂ ወያነ ትግራይ ምስ ምምሕልላፍ ተታሓሒዙ ዮናስን ክብሮምን
ትካል ሕትመትን ምልላይን ምስ ዝተብሃለ ሕ/ሽ/ማ ኣብ 2007 ዓ.ም ዝገበሮ ውዕሊ
ሰምምዕነት ከምቲ ልዕል ክብል ዝተጠቐሰ መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ት ብዝእዝዞ መሰረት
መስርሕ ግልፂ ጨረታ ተኸቲሉ ዘይተፇፀመ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንውዕሊ ተቐባሊ እቲ
ስራሕ እንትጅምር ከም ቅድመ ክፍሊት ናይቲ ጠቕላላ ዋጋ 50% ማለት’ውን ብር
83,600.00

ክኽፇሎ

ውዕሊ

ተኣሲሩ

ብኡ

መሰረት’ውን

ተመጣጣኒ

ውሕስና

እንተይቀረበሉ ክፍሊት ተፇፂሙ እዩ፡፡እዙይ ከዓ ግልፂ ዝኾነ ጥሕሰት ኣሰራርሓ እዩ፡፡
ሳዕቤን፡ተመጣጣኒ ዝኾነ ውሕስና እንተይሓዝካ ካብ ኣሰራርሓ ወፃእ 50% ቅድመ ክፍሊት
ምፍፃም እቲ መቕረቢ ኣካል ግቡኡ ከይተዋፅአ ኣብ ዝተርፇሉ እዋን መገዯዱ ውዕሊ
ብዘይብሉ ገንዘብ መንግስቲ ብዝወፆ ክተርፍ በሪ ዝኸፍት እዩ፡፡
መፍትሒ፡

ተመጣጣኒ ውሕስና ባንኪ ብምሓዝን መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ት ብዝእዝዞን
መሰረት ጥራሕ ቅድመ ክፍሊት ክፍፀም ይግባእ፡፡
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 ከምዙይ ዓይነት ጉድለት ኣፇፃፅማ ከይድገም ዝምልከቶም ሰራሕተኛታት ዕዯጋን
ፊይናንስን ብዘለዉዎ ተገምጊሙ ት/ቲ ክውሰዯሉ ይግባእ፡፡

3. ሓላፍነትን ግቡእን ውዕሊ ተቐባሊ ብግልፂ ዘየመላኽት ውዕሊ ስምምዕነት ምእሳር
ብመሰረት መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 125/2003 ዓንቀፅ 21.27.3/ሀ፣ሸ ኣብ መንጎ
መቕረባይን ዕዯጋ ፇፃሚ ኣካልን ዝግበር ውዕሊ ናይ ክልቲኦም ወገናት ሓላፍነትን
ግቡእን ብግልፂ ከመላኽት ዘለዎ ኾይኑ ብተወሳኺ ብመሰረት ውዕሊ ዝቐርብ ኣቕሓ ፣
ግልጋሎት ምኽርን ካልኦት ግልጋሎታትን ፣ ፅሬት፣ በዝሒ፣ ዝቐርበሉ ኩነታት ፣ ርኽክብ
ዝግበረሉ ጊዜ፣ መጠን ዝኽፇሎ ጠቕላላን ነፀላ ዋጋን፣ ኩነታት ኣከፊፍላ፣ ክፍሊት
ዝፍፀመሉ ጊዜ ከምኡ’ውን መቕረባይ ኣብ ውዕሊ ኣብ ዝተመልከተ ጊዜ ውሽጢ እቲ
ኣቕሓ ወይ ምኽሪ ግልጋሎት ኣጠቓሊሉ እንተዘይኣረኪቡ ንዝዯንጎዮ ወይ ዘባኸኖ ጊዜ
ዝህልዎ ቅፅዓት ዘካተተ ክኸውን ከምዝግባእ ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ፡፡
ይኹንምበር ኣብ ተግባር መፂኻ በዚ ኣግባብ ዘይተፇፀመሉ ኩነታት ከምዘሎ ንምርኣይ
ተኻኢሉ እዩ፡፡ ብኣብነት ኣዯጊፍካ ንምርኣይ በዓል መዚ ልምዓት አቶት ክልል ትግራይ
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተራ ቑፅሪ 1፣2 እናተቐመጠ ዝመፀ ዮናስን ክብሮምን ትካል
ሕትመትን ምልላይን ምስ ዝተብሃለ ሕ/ሽ/ማ ብዝፇጠሮ ርክብን ምርድዲእን ሬድዮ
ድራማ ብ 102.2 ኤፍ ኤም ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ዕለት 02/01/2007 ዓ.ም ጀሚሩ
ንተኸታታሊ 6 ወርሒ ንምምሕልላፍ ዝኣሰሮ ውዕሊ እንትርአ ጠቕላላ ዋጋ ብር
167,200.00 ከምዝኾነ፣

ኣከፊፍላ ብዝምልከት

ድማ

ኣብ ቀዲማይ ወርሒ

ብር

83,600.00 ፣ኣብ መወዲእታ እቲ ድራማ ምሰተዛዘመ ድማ እቲ ዘተረፇ ብር 83,600.00
ክፍሊት ከምዝፍፀም ጥራሕ ዝዛረብ ኮይኑ እቲ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ሓላፍነትን
ግቡእን ውዕሊ ተቐባሊ ፣ ኩነታት ፅሬት ዝቐርብ ግልጋሎት፣ መቕረባይ ኣብ ውዕሊ ኣብ
ዝተመልከተ ጊዜ ውሽጢ ሬድዮ ድራማ ከቕርብ እንተዘይክኢሉ ዝህልዎ ተሓታትነት
ዝምልከት ዝተብሃለ ነገር የለን፡፡ እዙይ ከዓ ሕጊ ዘይተኸተለን ጥቕሚ መንግስቲ
ዝጏድእን ኣካይዲ እዩ፡፡

ሳዕቤን ፡ብዝተቐመጠ ሕጊ መሰረት ሓላፍነትን ግቡእን ውዕሊ ተቐባሊ ብንፁር ዘየመላኽት
ከመኡ’ውን ውዕሊ ተቐባሊ ከቕርቦ ዝድለ ኣቕሓ/ ግልጋሎት በቲ ዝድለ ዯረጃ ፅሬትን
ጊዜን ኣብ ዘየቕርበሉን እዋን ክውሰድ ዝግብኦ ቅፅዓት ዘየካተተ ውዕሊ ምእሳር ገንዘብ
መንግስቲ ብዝወፆ ክተርፍ ዝገብር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ክቐርብ ዝተዯለየ ኣቕሓ ወይ
7

ግልጋሎት ብእዋኑ ብዘይምቕራቡ ስራሕ መንግስቲ ክተኣጓጏልን ልምዓት ክተዓናቐፍን
ይገብር፡፡

መፍትሒ፡ምስ ዝኾነ መቕረባይ ውዕሊ እንትፍፀም ናይ ውዕሊ ውሃብን ውዕሊ ተቐባልን ሓላፍነትን
ግቡእን ብዘርኢ ሓደሽ ዘወፀ መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 04/2007 ዓንቀፅ 51
ብዝእዝዞ መሰረት ክኾን ዝግባእ ኾይኑ ብፍላይ ድማ ፡

ክቐርብ ዝተዯለየ ኣቕሓ/ግልጋሎት ዯረጃ ፅሬትን ክቐርበሉ ዝድለ ግዘን ብንፁር
ዝተቐመጠ ንምዃኑ፣



ንዝኽፇል ቅድመ ክፍሊት ተመጣጣኒ መትሓጃ/ውሕስና ዝቐረበ ምዃኑ፣



መቕረባይ ብዝኣተዎ ውዕሊ መሰረት እንተዘይፇፂሙ ዘውሰዶ ቅፅዓት፣

ዘካተተ ምዃኑ ምርግጋፅ የድሊ፡፡

4. ንብረት ርኽክብ ዝግበረሉ እዋን ኣብ ምልክታ ጨረታ ዘይምቕማጥ
ብመሰረት መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 125/2003 ዓንቀፅ 21.1.2(ኘ) ኣካል ስሩዕ
ሰነድ ጨረታ ኾይኑ ዝዲሎ መምርሒ ተጫረቲ ኣማሊኡ ክሕዞም ካብ ዝግባእ ነጥብታት

“ዋጋ ፀኒዐ ዝፀንሐሉ እዋን ከምኡውን ርኽክብ ዝግበረሉ እዋንን ቦታን” እቲ ሓዯ
ከምዝኾነ ብግልፂ ምግንዛብ ይክኣል ፡፡
ይኹንምበር ኣብ ተግባር መፂእኻ በዚ ኣግባብ ዘይተኸዯሉ ኩነታት ከምዘሎ ምርኣይ
ይክኣል፡፡ እዚ ጉዲይ ብኣብነት ኣዯጊፍካ ንምርኣይ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል
ትግራይ ንቤትዕዩኡ ግልጋሎት ዝውዕል ፅሕፇት መሳርሒ፣ መለዋወጢ ኣቑሑት፣ጏማ
መኪና፣መፅሄት ምሕታም፣ ግልጋሎት ፎቶ ኮፒ፣ ወዘተ ንምዕዲግ ብዕለት 24/12/06 ዓ.ም
ናይ ዘውፅኦ ግልፂ ጨረታ ሓዯ ኣካለ ዘኾነ መምርሒ ተጫረቲ እንትንርኢ ተጫረቲ
ዘቕረብዎ ዋጋ ጨረታ ኣናሊስስ ተሰሪሑ ሰዓርቲ ክሳብ ዝፍለጡሉ 10 መዓልቲ ፀኒዐ
ዝፀንሕ ከምዝኾነ ከምኡ’ውን ኣቑሑት ዝቐርበሉ ቦታ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፇት በዓል መዚ
ከምዝኾነ ኣብቲ መምርሒ ተራ ቑፅሪ 5፣ 13 ብግልፂ ክቕመጥ እንትግበር ንብረት
ርኽክብ ዝግበረሉ እዋን ብዝምልከት ግና ዝተብሃለ ነገር የለን፡፡ እዙይ ብምዃኑ ጨረታ
ዝስዓሩ መቕረብቲ ዝስዓርዎ ንብረት ኣብ ዝተፇላለየ እዋን ኣታዊ ክገብሩ ዕድል ፇጢሩ
እዩ፡፡ ጭቡጥ መርኣያ ወሲድካ ንምርኣይ ኣብቲ ጨረታ ፅ/መሳርሒ፣ ጏማ መኪና
ከቕርቡ ጨረታ ካብ ዝስዓሩ መቕረብቲ ውሽጢ ናይ 5 መቕረብቲ ሽም፣ ሕድሕድ
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መቕረቢ ዝስዓሮ ንብረት ኣታዊ ንምግባር ዝኣሰሮ ውዕሊ፣ ኣታዊ ዝገበረሉ ዕለት
ከምኡ’ውን ኩሎም ጨረታ ሰዓርቲ ቀሪቦም ውዕሊ ክኣስሩ ዯብዲቤ ዝተፅሓፇሎም ዕለት
ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፣፣
ተ.

ሽም መቕረቢ

ፅ/መሳርሒ

ውዕሊ ክኣስሩ
ዯብዲቤ
ዝተፅሓፇሉ
ዕለት
29/01/07

11/02/07- 24/02/07

ፅ/መሳርሒ

29/01/07

20

10/02/07- 30/02/07

ፅ/መሳርሒ

29/01/07

ኣማዘ ሃይላይ

8

29/01/07- 06/02/07

ፇለማ ምህረቱ

11

01/02/07- 11/02/07

ቑ.

ንብረት ኣታዊ ንምግባር ውዕሊ
ዝተኣሰሮ
በዝሒ
ዕለት
መዓልቲ
9
29/01/07- 07/02/07

1

ዱዋይ ጂ ፅ/መሳርሒ

2

ዕግበት ጀነራል ትሬዱንግ

14

3

ኤምቢ እና ኤኤንሓ/ዝ/ው/ማ

4
5

ዘቕርቦ ዓይነት
ንብረት

መለዋወጢ ኣቑ
ጏማ መኪና

29/01/07
29/01/07

ካብቲ ሰዯቓ ምርኣይ ከምዝክኣል እዞም ተጠቒሶም ዘለዉ መቕረብቲ ኣብ ሓዯ ጨረታ
ብማዕረ ተሳቲፎም ስዓረቲ ክኾኑ ዝኽኣሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ማዕረ እዋን ማለት’ውን
ብዕለት 29/01/07 ዓ.ም ስዓርቲ ምዃኖም ተገሊፁሎም እናሃለወ እቲ ንብረት ኣታዊ
ክገብሩ ዝተፇቐዯሎም በዝሒ መዓልቲ ግና ክፇላለ ኪኢሉ እዩ፡፡ ንኣብነት ዱዋይ ጂ ኣብ
ውሽጢ 9 መዓልቲ ኣታዊ ክገብር ውዕሊ ክኣስር እንትግበር ኤምቢ እና ኤኤን ሐ/ዝ/ው/ማ
ድማ ንውሕ ዝበለ እዋን ተዋሂብዎ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልቲ ኣታዊ ክገብር ዕድል
ተዋሂብዎ እዩ፡፡
እዙይ ከዓ ከምቲ ልዕል ክብል ዘተጠቐሰ መምርሒ ዕዯጋ ብዝእዝዞ መሰረት ንብረት
ርኽክብ ዝግበረሉ እዋን ኣብቲ ዝወፀ መምርሒ ተጫረቲ ትኹረት ተዋሂብዎ ብግልፂ
ክቕመጥ ብዘይምግባሩ እዩ፡፡

ሳዕቤን፡ሓዯ ቤት ዕዮ

ንብረት ንምዕዲግ ጨረታ እንተውፅእ እቲ ንብረት መዓዝ ኣታዊ ኾይኑ

መዓዝ ክጥቀመሉ ከምዝኾነ ተሻሳቢ ብዝገበረ ኣግባብ ክኾን ከምዝኽእል ምግንዛብ
ኣየፀግምን፡፡ እቲ መበገሲ ሓሳብ እዙይ ኮይኑ እናሃለወ ሰዓርቲ ጨረታ ንብረት ኣታዊ
ዝገብሩሉ እዋን ኣብ መምርሒ ተጫረቲ ኣነፂርካ ዘይምቕማጥ ግልፂ ዝኾነ ጥሕሰት ሕጊ
ኣብ ልዕሊ ምዃኑ እቲ ንብረት ብቑልጡፍ ከቕርቡ ዓቕምን ድልውነትን ዘይብሎም
ተወዲዯርቲ ክቐርቡ ዕድል ዝህብ፣ ስራሕቲ መንግስቲ ክዲናጏ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ’ውን
ኣብ እዋን ውዕሊ ምእሳር ንግበረለይ ክገብረልካን ንድርድርን በሪ ዝኸፍት እዩ፡፡
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መፍትሒ፡

ብመምርሒ ዕዯጋ ቑፅሪ 125/2003 ዓንቀፅ 21.1.2(ኘ) መሰረት ከምኡ’ወን ኣብዚ
ሓደሽ መምርሒ ዕዯጋ ቑፅሪ 04/2007 ዓንቀፅ 25/3(ኘ) ተቐሚጡ ብዘሎ መሰረት
ንብረት ርኽክብ ዝግበረሉ እዋን ኣብ መምርሒ ተጫረቲ ብግልፂ ኣካቲትካ
ምውፃእ የድሊ፡፡



ዓቕምን ድልውነትን ዘለዎም ተወዲዯርቲ ጨረታ ኣቐዱምካ ንምፍላይ ካብ
ዘኽእሉ መመዘኒ ረቑሓታት ሓዯ ዝኾነ “ርኽክብ ዝግበረሉ እዋን” ኣብ መምርሒ
ተጫረቲ ከይተኻተተ ዝፀንሐሉ ምኽንያት ዝምልከቶም ናይ ዕዯጋ ሰራሕተኛታት
ብዘለዉዎ ተገምጊሙ ንቐፃሊ ከይድገም ት/ቲ ክውሰዯሉ ንመክር፡፡

5. ውዕሊ ስምምዕነት ከይተኣሰረ ቐጥታ ዕዯጋ ፅገና ተሽከርከርቲ ምክያድ
ብመሰረት ኣዋጅ ስርዓት ዕዯጋን ምምሕዲር ንብረትን ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 174/2002
(ዝተስዓረ) ዓንቀፅ 43/1 ከምኡ’ውን ብመሰረት ሓደሽ ዝወፀ ኣዋጅ ስርዓት ዕዯጋን
ምምሕዲር ንብረትን ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 255/2007 ዓንቀፅ 40/1-3 ፇፀምቲ ኣካላት ካብ
ሓዯ መቕረባይ ዕዯጋ ክፍፅሙ እንትዯልዩ ዕዯጋ ንምፍፃም ዘድልየሉ ምኽንያትን ዝግዛእ
ኣቕሓ ወይ ግልጋሎት ፅሬት፣ በዝሒ፣ ኩነታትን መቕረቢ ግዘን ዘብራህርህ መግለፂ
ምድላውን ዋጋ ሓዊሱ ምስ መቕረባይ ብግልፂ ክዯራዯሩ ከምዝግባእ ኢሉ’ውን ድርድር
ድሕሪ ምክያድ ዕዯጋ ንምፍፃም ዝግበር ስምምዕነት ብክልቲኦም ወገናት ብዝፍፀም ውዕሊ
ክረጋገፅ ከምዘለዎ ብግልፂ ተዯንጊጉ ይርከብ፡፡
ብተመሳሳሊ ካብ ሓዯ መቕረቢ ብዛዕባ ዝፍፀም ዕዯጋ ኣመልኪቱ ኣብ መምርሒ ዕዯጋ
ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 125/2003 (ዝተስዓረ) ኣብ ዓንቀፅ 30.6 – 30.9 ከምኡ’ውን ኣብቲ
ሓደሽ መምርሒ ዕዯጋ ቑፅሪ 04/2007 ኣብ ዓንቀፅ 65/6-9 ተቐሚጡ ከምዘሎ ዕዯጋ
ፇፃሚ ኣካል ካብ ሓዯ ብሕታዊ መቕረባይ ዕዯጋ ዝፍፅም ክዕዯግ ዝተሓሰበ ዓይነት
ኣቕሓ/ግልጋሎት፣ መጠን፣ ዝድለየሉ ግዘ፣ ኩነታት ምጉዕዓዝ፣ ኣድላዪ እንተኾይኑ
ኩነታት ተኸላ፣ ምፅዓንን ምርጋፍን ብምግላፅ መቕረባይ ሓሳቡ ንክህብ ብዯብዲቤ
ክሕተት ይግባእ፡፡ ብኸምዚ ዓይነት ዝልኣኽ ዯብዲቤ ከም ኣድላይነቱ ዝርዝር ቴክኒክ
ድሌት መግለፅን መቕረባይ ዝተማልአ ሓሳቡን ዋግኡን ክህብ ዘኽእል መረዲእታ ዝሓወሰ
ክኸውን ከምዝግባእ፣ ዕዯጋ ፇፃሚ ኣካል ካብ መቕረባይ ብፅሑፍ ዝቐረበሉ ተቐቢሉ
ድሕሪ

ምምርማር

ዝቐረበ

ፅሬትን

ዋጋን
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ካልኦት

ጠቐምቲ

ጉዲያትን

መርሚሩ

ብምርግጋፅ ምስ መቕረባይ ዋጋ ሓዊሱ ድርድር ክግበረሎም ዝግባእ ነጥብታት ብምውፃእ
ድርድር ዘካይድ ኮሚቴ ብምስያም ውሳነ ሓሳብ ክቐርብን ኣብ መወዲእታ ድማ ዕልባት
ረኺቡ ውዕሊ ስምምዕነት ክእሰር ክግበርን ከምዘለዎ ብግልፂ ተቐሚጡ ይርከብ፡፡
ይኹንምበር ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምስ ፅገና ተሽከርከርቲ
ተታሓሒዙ በዚ ኣግባብ ዘይተኸዯሉ ኩነታት ኣሎ እዩ፡፡ ዝርዝሩ ከምዝስዕብ ቀሪቡ
ኣሎ፡፡
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሓፇሻ 5 ተሽከርከርቲ
ዘለወኦ ኾይኑ እተን 3 (ታርጋ ቑፅሪ 4-01074፣ 4-01224፣ 4-01438) ነባራት እንትኾና
እተን 2 ማለት’ውን ሓንቲ

(ታርጋ ቑፅሪ 4-01402) ካብ መስፍን ኢንደስትሪያል

ኢንጅነሪን እታ ሓንቲ ድማ (ታርጋ ቑፅሪ 4-01696) ካብ ቢሾፍቱ ኣወቶሞቲቭ
ኢንደስትሪ ዝተዓዯጋ ሓዯሽቲ ተሸከርከርቲ እዬን፡፡
ፅገና እዘን ተሽከርከርቲ ኣመልኪቱ ኣብቲ ቤት ዕዮ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣሰራርሓ እንትርአ
ከም ሓፇሻዊ ኣካይዲ ንዝኾነ ዓይነት ፅገና ተሽከረከርቲ ጀነራል ሜካኒክስ ሓ/ዝ/ው/ማ
ምስ ዝተብሃለ ውልቀ ጋራጅ ውዕሊ ስምምዕነት ዝተገበረ ኾይኑ በዓል መዚ ልምዓት
እቶት ንፅገና ዘድሊ መለዋወጢ ኣቑሑት ባዕሉ ዓዱጉ ከቕርብ እቲ ጋራጅ ድማ ንዘካየዶ
ፅገና ናይ ኢድ ዋጋ ክኽፇሎ ዝተኣሰረ ውዕሊ ስምምዕነት እዩ፡፡
እዙይ ከምዙይ እናሃለወ ግና እተን ካብ መስፍን ኢንደስተሪያል ኢንጅነሪንግን ካብ
ቢሾፍቱ ኣውቶሞቲቭ ኢነደስትሪን ዝተዓዯጋ ክልተ ተሽከርከርቲ በቲ ተዘርጊሑ ዘሎ
ናይ ፅገና መስርሕ ኣብ ጀነራል ሜካኒክስ ጋራጅ ግልጋሎት ዝረኽባ እንተይኮናስ ከካብ
ዝተዓዯግኦ ትካል ማለት’ውን እታ ካብ መስፍን ዝተዓዯገት ዘድልያ መለዋወጢ ኣቑሑት
ሓዊሱ ኣብ መስፍን ኣትያ ፅገና ከምዝግበረላ እታ ካብ ቢሾፍቱ ዝተዓዯገት’ውን ናይቲ
ትካል ብሕታዊ ወኪል ኣብ ዝኾነ ጋራጅ(ቅደስ ገብሪኤል ጋራጅ) ኣትያ ዘድልያ
መለዋወጢ ኣቑሑት ሓዊሱ ፅገና ዝግበረላ ከምዝኾነ ሰነዲት ሒሳብ የረድኡ፡፡
ኣግባብ ኣፇፃፅምኡ እንትርአ ድማ እዘን ተሽከርከርቲ ብልሽት እንተጋጥመን ወይ
ሰርቪስ ክግበራ እንትድለ ፅገና/ሰርቪስ ክግበረለን ብዯብዲቤ ብምሕታት ቐጥታ ነናብ
ትካሉ ክኣትዋ ይግበር፡፡ እቶም ትካላት ዝቕየር ኣቕሓ ቐይሮም ዘድሊ ፅገና ምስ ገበሩ
ሕቶ ክፍሊት የቕርቡ ብሕቶኦም መሰረት ድማ ክፍሊት ይፍፀም፡፡ ኣቐዱምካ ዝግበር
ናይ ዋጋ፣ ጊዜ፣ ወዘተ ድርድርን ስምምዕነትን የለን፡፡
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እዙይ ንምንታይ ክኾን ከምዝኽኣለ ዝምልከቶም ሰብ ሞያ ዕዯጋ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ
መብርሂ መለዋወጢ ኣቑሑት እተን ተሽከርከርቲ ብጀካ ኣብ ባዕሎም ኣብቶም ሸየጥቲ
ትካላት ኣብ ዯገ ዘይርከብ ብምዃኑ ኣብ ባዕሎም ክነፅግን ተገዱድና ኢና ክብሉ
ገሊፆም፡፡
ይኹንምበር ዋላ’ውን ከምቲ ዝተብሃለ ኣብ ባዕሎም ኣብቶም ዝተጠቐሱ መቕረብቲ
ትካላት ጥራሕ ፅገና ክካየድ ዘገድድ ኩነታት እንተሃለወ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ
ኣዋጅን መምርሒን ኣፇፃፅማ ዕዯጋ ክልልና ብዝእዝዞ መሰረት ናይ ኢድ ዋጋ
ብዝምልከት፣ ግዘ ፅገና ብዝምልከት፣ ዘተቐየሩ ኣቑሑት ርኽክብ ብዝምልከት፣ ዝተኻየዯ
ፅገና ትኽክል ምዃኑ ብዛዕባ ዝረጋገፀሉ ኣግባብ፣ ወዘተ ብዝምልከት ተዯራዱርካን ውዕሊ
ኣሲርካን ተግባራዊ ዘይምግባር ጥሕሰት ሕጊ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ጥቕሚ መንግስቲ
ዝጏድእ ኣካይዲ እዩ፡፡

ሳዕቤን፡ሕቶ ፅገና እንትቐርብ ኣቐዱምካ ኣብ መፀገኒ ዋጋ፣ ዋጋ መለዋወጢ ኣቑሑት፣ መፀገኒ
ጊዜ፣ ኩነታት ርኽክብ፣ ወዘተ ኣብ ዝብሉ ጉዲያት ድርድር ተኻይደ ዝተበፅሐሉ
ምርድዲእን ዝተገበረ ውዕሊ ስምምዕነትን ስለዘየለ ዝተሓተተ ክፍሊት ኩሉ ንምፍፃም
ይዕድም፡፡ እዙይ ከዓ መቆፃፀሪ ሜላ ብዘይብሉ ገንዘብ መንግስቲ ወፃኢ ክኸውንን
ንብኽነት ክቃላዕን በሪ ይኸፍት፡፡

መፍትሒ፣

ብመሰረት ኣዋጅ ዕዯጋን ምምሕዲር ንብረትን ብ/ክ/መ/ት ቑፅሪ 174/2002 ዓንቀፅ
43/1 ከምኡ’ውን ኣብ ነበር መምርሒ ዕዯጋ ቑፅሪ 125/2003 ኣብ ዓንቀፅ 30.630.9 ተቐሚጡ ከምዘሎ ብተመሳሳሊ ተማሓይሹ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓደሽ ኣዋጅ
ዕዯጋን

ምምሕዲር

ንብረትን

ከምኡ’ውን ንዕኡ መተግበሪ

ብ/ክ/መ/ት

ቑፅሪ

255/2007

ዓንቀፅ

40/1-3

ኣብዝወፀ ሓደሽ መምርሒ ዕዯጋ ቑፅሪ 04/2007

ዓንቀፅ 65/6-9 ተጠቒሱ ከምዘሎ ብሕታዊ መቕረብቲ ኣብ ዝኾኑ ኣብ መስፍን
ኢንደስትሪያል ኢንጅነሪንግ ኣብ ቢሾፍቱ ኣውቶሞቲቭ ኢንደስትሪን ዝካየድ
ስራሕቲ ፅገና ኣመልኪቱ ኣብ ናይ ኢድ ዋጋ ፣ ዋጋ መለዋወጢ ኣቑሑት ፣ ጊዜ
ፅገና፣ ኩነታት ርኽክብ(መኪና፣ ዝተቐየሩ መለዋወጢ ኣቑሑት)፣ ወዘተ ድርድር
ዘካይድ ኮሚቴ ብምጥያሽ ድርድር ተኻይደ ኣብ ምርድዲእ ክብፃሕን ውዕሊ
ስምምዕነት ክእሰርን ክግበር ይግባእ፡፡
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ከምዙይ ዝበለ ሕጊ ዘይተኸተለን ገንዘብ መንግስቲ መቆፃፀሪ ሜላ ብዘይብሉ
ክባኽን በሪ ዝኸፇት ኣካይዲ ንምንታይ ክፍፀም ከምዝኽኣለ ዝምልከቶም ናይ
ዕዯጋን ፊይናንስን ሰራሕተኛታት ብዘለዉዎ ተገምጊሙ ንቐፃሊ ከይድገም ት/ቲ
ክውሰዯሉ ንመክር፡፡

መጠቓለሊ
በብኣካሉ ዝግበሩ መንግስታዊ ዕዯጋታት ንብረትን ግልጋሎትን ስርዓት ብዘለዎ፣ ፍትሓዊ
ብዝኾነን ብኽነት ብዝቕንስን መንገዱ ንክፍፀም መንግስቲ ዓርሱ ዝኽኣለ ኣዋጅን ዝርዝር
ኣሰራርሓን ኣውፂኡሉ ትኹረት ተዋሂብዎ ዝርከብ ሓዯ ዓውዯ ትኹረት መንግስቲ እዩ፡፡
በዙይ መሰረት ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዘሎ ከይዱ ኣፇፃፅማ ዕዯጋ
ብኣንፃር ሕግን መምርሒን ዕዯጋ እንትርአ ብኣብዘሓ ፅቡቕ ክብሃል ዝክኣል ኮይኑ ከምቲ
ኣብዚ መፅናዕቲ ብዝርዝር እናተቐመጠ ዝመፀ እቶም ጉድለታት ኣፇፃፅማ ተባሂሎም
ተነፂሮም ዘለዉ ፀገማት ሱር እንተይሰዯደን ኣብ ናይ መንግስቲ ሃፍቲ ካሊእ ጉድኣት
እንተይበፅሐ ምክልኻል ስለዘድሊ ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎም በቲ ዝተሓበረ መፍትሒ
ሓሳብ መሰረት ወዓል ሕዯር እንተይተብሃለ ተግባራዊ ምግባር ዝግባእ እዩ፡፡
ብፍላይ ከዓ እቲ በዓል መዚ ዝዕድጎም ሙያዊ ተንከፍ ግልጋሎታት (ሬድዮ ድራማ፣
ሙዚቃ፣

ክሊፕ፣

ወዘተ)

ካብ

መፇለምትኡ

ዝርዝር

መበገሲ

ሓሳብ

(proposal)

እናተዲለወሎም መምርሒ ዕዯጋ ብ/ክ/መ/ት ብዝፇቕዶ መሰረት ዝሓሸ ፅሬትን ዝተሓተ
ዋጋን ዘለዎም ብምሕራይ ድሌት መንግስትን ህዝብን ንምርዋይ ጥቡቕ ክትትልን ቁፅፅርን
እናተገበረሉ ክፍፀም ጠመተ ሂብካ ምንቅስቓስ ዝግባእ እዩ፡፡
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