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የፌዴራሌ መከሊከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ  
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የፌዴራሌ መከሊከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ  
 

KGገር መከሊከያ ሚኒስቴር በተመዯበ በጀት የሚፈፀሙ ወታዯራዊና ተዛማጅ የሆኑ ንብረቶች ግዥ 
ወጪ ቆጣቢ፣ ውጤታማና ግልፅነትን ባሰፈነ መልኩና ሕግን የተከተሇ አፈፃፀም እንዱኖረው 
በማስፈሇጉ፣ 
 
የተቋሙን ግዲጅና ተልዕኮ ሇማስፈፀም የሚረደ ወታዯራዊ ግዥዎች ሁለ በዕቅዴ ሊይ ተመስርቶ 
ያሇምንም የግዥ አፈፃፀም ማነቆ በወቅቱ ገዝቶ ሇግዲጅ ዝግጁነት እንዱቀርቡ አስፈሊጊ በመሆኑ፣ 
 
ሇተቋሙ ወታዯራዊና ተዛማጅ የሆኑ ንብረቶች የሚያስፈልግ መሇዋወጫና ትጥቅ ከውጭ ሀገር 
የሚቀርብ በመሆኑ የውጭ ሀገር ግዥው በተመረጡ የግዥ ዘዳዎች ሊይ ብቻ ተመስርቶ እንዱፈፀም 
በሕግ የተዯገፈ አቅጣጫ መኖር በማስፈሇጉ፣ 
 
ygNzBÂ x!÷ñ¸ L¥T ¸n!ST„ bx!T×ùÃ ØÁ‰§êE mNGST yG™Â NBrT xStÄdR 

xêJ q$_R 6)$9¼¼¼¼¼¼¼¼¼////2¹ሺ1 አንቀፅ 3¼¼/2¼/¼/hሀ ¼/ እና &8¼/2¼/ እንዲሁም የኢትዮጵያ ፌዴራሊዊ መንግስት 
አስፈፃሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 6(1/2¹ሺ3  አንቀፅ !8¼¼/8¼/ 
bts-W |LÈN m\rT YHNN mm¶Ã xW_aLÝÝ  
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1. x+R R:S 

 

YH mm¶Ã “የፌዴራሌ መከሊከያ ግዥ አፈፃፀም መመሪያ” tBlÖ l!-qS YC§LÝÝ 

 

2. TRÙ» 

 
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም ካሊሰጠው በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-  
 

፩ በኢትዮጵያ ፌዴራሊዊ መንግሥት የግዥና ንብረት አስተዳዯር አዋጅ ቁጥር 6)$9/2ሺ1 አንቀፅ 2 
እና በፌዴራሌ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ አንቀፅ 2 የተሰጡ ትርጓሜዎች ተፈፃሚ 
ይሆናለ፣ 

፪ “ሚኒስቴር” ማሇት የፌዳራል ሀገር መከሊከያ ሚኒስቴር ነው፡፡ 

3”” “”“””“ከዯህንነትና ከሀገር መከሊከያ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ትስስር ያሊቸው ወታዯራዊ ዕቃዎችና 
አገልግሎቶች” ማሇት ወታዯራዊ የዯንብ ልብሶች፣ የጦር መሣሪያዎችና መሇዋወጫዎቻቸው፣ 
ጥይቶች፣ ተተኳሾች ፈንጅዎችና የመሳሰለት፣ ወታዯራዊ ተሽከርካሪዎችና 
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መሇዋዎጫዎቻቸው፣ የጦር እና የመጓጓዣ አውሮፕሊኖች፣ ሄሉኮፕተሮችና 
መሇዋዎጫዎቻቸው፣ የተሇያዩ የበረራ ትጥቆች ግዥ፣ የአየር መከሊከያ ሲስተሞች፣ 
መሣሪያዎችና መሇዋዎጫዎቻቸው፣ ወታዯራዊ የመገናኛ ሬዴዮኖች ቁሳቁሶች፣ አባሪዎችና 
መሇዋዎጫዎቻቸው፣ የአውሮፕሊንና የሄሉኮፕተሮች ሞተር እና ጊር ቦክስ ጥገና፣ ኦቨር ሆል 
ማዴረግና አቅም ማሳዯግ (upgrading) እንዱሁም የተሇያዩ የካሉብሬሽን ሥራዎች፣ የተሇያዩ 
የአቪየሽን ዴጋፍ ሰጪ መሣሪያዎችና መሇዋዎጫዎቻቸው እንዱሁም የረጅም እና የአጭር ጊዜ 
ወታዯራዊ ፕሮጀክት ማሇት ነው፡፡ 

3. ymm¶ÃW tfÚ¸nT wsN 

ይህ መመሪያ በሚኒስቴሩ በሚፈፀሙ ወታዯራዊና ተዛማጅ በሆኑ ንብረት ግዥዎች ተብሇው 
በተመሇከቱት ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 
 

4. ymm¶ÃW ›§¥ 
የፌዳራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ እንዯተጠበቀ ሆኖ የመከሊከያን ግዲጅንና ተልዕኮን 
ሇማስፈፀም የሚረደትን ማንኛውም ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ሀገር ሇሚፈፀም ግዥ ስርዓት ማነቆ 
የሆኑትን ሇይቶ መፍትሔ በማስቀመጥ ግዥዎች ሁለ ዯንብ እና ስርዓት ጠብቀው እንዱፈፀሙ 
ሇማስቻልና የግዥ ሥርዓቱም ቀልጣፋ፣ ወጪ ቆጣቢና ግልፅ የአፈፃፀም ሥርዓት እና ሕጋዊ ፍቃዴ 
እንዱኖረው ሇማስቻል ነው፡፡ 

 
ክፍሌ ሁሇት  

የዓሇም አቀፍና ሀገር ውስጥ ግዥዎች 
5. አጠቃሊይ ዴንጋጌ 

በዚህ ክፍል የተቀመጡት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው የዓሇም አቀፍና የሀገር ውስጥ ግዥዎች 
የሚከናወኑት በኢፌዴሪ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ እና በፌዳራል መንግስት 
የግዥ አፈፃፀም መመሪያ መሠረት ይሆናል:: 

6. የዓሇም አቀፍ ግዥዎች  

ከዯህንነትና ከሀገር መከሊከያ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ትስስር ያሊቸው ወታዯራዊ ዕቃዎችና 
አገልግሎቶች ግዥዎች በሚኒስቴሩ የበሊይ ኃሊፊ ወይም እርሱ በሚወክሇው ሠራተኛ በሚሠጥ 
ውሳኔ መሠረት ያሇገንዘብ ጣሪያ እንዯየሁኔታው በውስን ጨረታ ወይም ከአንዴ አቅራቢ በቀጥታ 
የሚከናወኑ ይሆናለ፡፡  

 

 

7.  የሀገር ውስጥ ግዥዎች 
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1 የጦር መሣሪያዎች፣ ተተኳሾች፣ ጥይቶች፣ ብረት ሇበስና ሌዩ ሌዩ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም 
የዕድሳትና የኦቨር ኦሌ ሥራ የሚከናወንባቸውን ወታዯራዊ ተሽከርካሪዎች፣ ከባድ የጦር 
መሣሪያዎችና ሌዩ ሌዩ ተሽከርካሪዎች ግዥ ከብረታ ብረት ኢንጀነሪንግ ኮርፖሬሽን 
በቀጥታ መፈፀም ይቻሊሌ፡፡ 

2 በመከሊከያ ወታዯራዊ መዯብሮች እና ክበቦች ድርጅት በኩሌ ሉቀርቡ የሚችለ የተሇያዩ 
የቀሇብ ዓይነቶች፣ ወታዯራዊ ዩኒፎርሞች እና የመሳሰለት በቀጥታ ከመከሊከያ ወታዯራዊ 
መዯብሮችና ክበቦች ድርጅት መግዛት ይቻሊሌ፡፡ 

3 በዚህ ድንጋጌ ንዑስ ቁጥር 1 እና 2 መሠረት ግዥዎችን መፈፀም የማይቻሌ ሆኖ ከተገኘ 
በሚኒስቴሩ የበሊይ ኃሊፊ ወይም እርሱ በሚወክሇው ሠራተኛ በሚሠጥ ውሳኔ መሠረት 
ግዥው ያሇገንዘብ ጣሪያ እንዯየሁኔታው በውስን ጨረታ ወይም ከአንዴ አቅራቢ በቀጥታ 
የሚከናወኑ ይሆናለ፡፡  
 

8 ከፍተኛ እና ሚስጥራዊ የሆኑ ሌዩ ግዥዎች 

k1 ከሀገር መከሊከሌና ዯህንነት ጋር የተያያዙ ከፍተኛ ወታዯራዊ የጦር መሣሪያዎችና የውጊያ 
አውሮፕሊኖችን ሚስጥርነታቸውን ጠበቆ መግዛት አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ በሚኒስቴሩ የበሊይ 
ኃሊፊ ወይም እርሱ በሚወክሇው ሠራተኛ በሚሠጥ ውሳኔ መሠረት ግዥው በሚስጥር 
ይከናወናሌ፡፡ 

2 የዚህ ዓይነት ግዥዎች በሚፈፀሙበት ጊዜ ስምምነቶቹና ውልቹ የኢትዮጵያ ጥቅም 
በሚያስጠብቅና የዓሇም አቀፍ ውልችን ዯረጃ በጠበቀ ሁኔታ ተፈፃሚ መሆን አሇባቸው፡፡ 

ክፍሌ ሦስት  
ሌዩ ሌዩ ድንጋጌዎች 

 

9 ¾}h\Â tfÚ¸ y¥Yçn# SS]Á‹ 

u²=I SS]Á eK}SKŸ~ƒ Ñ<ÇÄ‹ Ÿ²=I SS]Á Ò` ¾T>n[’< SS]Á‹ t>rW በዚህ 
mm¶Ã ttKtêLÝÝ 
 

! . mm¶ÃW y¸iÂbT g!z@  
ÃI SS]Á k-------- qN 2ሺ4 ¯.U. ËUa ¾ç“ ÃJ“M:: 
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