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የ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች የ ምግብ ግዥ አፈፃ ፀም መመሪያቁጥር 221/2013 

 

ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ሇተማሪዎች አገ ሌግልት የ ሚውለ የ ምግብ ሸቀጦች ግዢ የ ሚፈፅሙበት ሥርዓት የ ተሇያዩ  

ችግሮች የ ታዩበት በመሆኑ፣   
 

የ ግብይቱን ሰንሰሇት ማሳጠርና የ ምግብ ሸቀጦችን በጅምሊ መግዛት እነ ዚህን ችግሮች በማስወገ ዴ የ ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋሞች የ ምግብ አቅርቦት ግዥ አፈፃ ፀም ቀሌጣፋና ወጪ ቆጣቢ እንዱሆን በማዴረግ ረገ ዴ አብይ 

አስተዋፅ ኦ እንዯሚኖረው ስሇታመነ በት፣  
 

በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 78/2/ እንዱሁም የ ኢትዮጵያ 

ፌዳራሊዊ መንግስት አስፈፃ ሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 691/2003 

አንቀጽ 18 ንኡስ አንቀጽ 8 በተሰጠው ሥሌጣን መሰረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡ ፡  

 

 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

 

አንቀጽ 1 
 

1. አጭር ርዕ ስ 

  

 ይህ መመሪያ “የ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች” የ ምግብ ግዥ አፈፃ ፀም መመሪያ ቁጥር 221/2013 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

 

2. ትርጉም  

  

 የ ቃለ አገ ባብ ላሊ ትርጉም የ ሚያሰጠው ካሌሆነ  በስተቀር  
 

በዚህ መመሪያ ውስጥ፡ - 

 

1. “ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች” ማሇት በፌዳራሌ መንግስት በጀት የ ሚተዲዯሩ ከፍተኛ የ ትምህርት 

ተቋሞች ናቸው፡ ፡  
 

2. “ኤጀንሲ” ማሇት የ ግዢና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ ነ ው፡ ፡  
 

3. በዚህ መመሪያ ውስጥ ያለ ላልች ቃሊትና ሐረጐች በግዢና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

649/2001 የ ተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ፡ ፡  

 

3. የ መመሪያው የ ተፈፃሚነ ት ወሰን 
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 ይህ መመሪያ ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋሞች ሇተማሪዎቻቸው የ ምግብ አገ ሌግልት እንዱውለ በሚገ ዙአቸው 

የ ምግብ አቅርቦቶች ሊይ ተፈፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

 

ክፍሌ ሁሇት 
 

የ ምግብ አቅርቦቶች ግዥ አፈፃ ፀም 
 

 

4. የ ተፈቀደ ግዥዎች 

 

 የ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ከዚህ በታች ከአንቀጽ 5-8 በተገ ሇፀው መሰረት በዋጋ ማቅረቢያ፣  

በቀጥታ ግዥ እና በግሌፅ ጨረታ ዘዳዎች በመጠቀም ሇተማሪዎች አገ ሌግልት የ ሚውለ የ ምግብ 

አቅርቦቶችን መግዛት ይችሊለ፡ ፡  

 

5. የ ግዢ አፈፃ ፀም ሥርዓት 

 

1. የ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች በአገ ር ውስጥ ፋብሪካዎች የ ሚመረቱ እንዯ ስኳር፣  ፓስታ፣  

ዘይትና ሻይ ቅጠሌ የ መሳሰለትን የ ምግብ ሸቀጦች ሲገ ዙ፡ - 

  

ሀ. እነ ዚህ ሸቀጦች ከአንዴ በሊይ በሆኑ ፋብሪካዎች የ ሚመረቱ ከሆነ  የ ዋጋ ማቅረቢያ 

በመጠየ ቅና ዝቅተኛ ዋጋ ከሰጠው ዴርጅት ጋር እስከ 2 ዓመት የ ሚቆይ የ ማዕቀፍ 

ስምምነ ት ውሌ በመግባት ግዥ መፈፀም ይችሊለ፡ ፡  

  

ሇ. እነ ዚህ ሸቀጦች በአንዴ የ አገ ር ውስጥ አምራች ዴርጅት ብቻ የ ሚመረቱ ከሆነ  

በቀጥታ ከአምራቹ ዴርጅት መግዛት ይችሊለ፡ ፡  

  

 2. በሀገ ር ውስጥ አምራች ኩባንያዎች የ ማይመረቱና በተሇያዩ አስመጪና            

አከፋፋይ ዴርጅቶች ወዯ ሀገ ር ውስጥ የ ሚገ ቡ የ ምግብ ሸቀጣ ሸቀጦችን በሚመሇከት፡ - 

 

ሀ. የ አቅራቢዎች ብዛት ከሁሇት የ ማይበሌጥ ካሌሆነ  በስተቀር ቢያንስ ከሦስት ትሌሌቅ 

የ መንግስትና የ ግሌ አስመጪና አከፋፋይ ዴርጅቶችን የ ዋጋ ማቅረቢያ በመጠየ ቅና 

ዝቅተኛ ዋጋ ከሰጠው ዴርጅት ጋር እስከ 2 አመት የ ሚቆይ የ ማዕቀፍ ውሌ 

በመግባት ግዥውን መፈፀም ይችሊለ፡ ፡  

  

ሇ. አንዴ አስመጪና አከፋፋይ ብቻ አስመጥቶ የ ሚያከፋፍሊቸውን በቀጥታ ከአስመጪው 

ዴርጅት ጋር የ ዋጋ ዴርዴር በማዴረግ መግዛት ይችሊለ፡ ፡  

 

3. የ ተሇያዩ እህልችና ጥራጥሬዎችን በሚመሇከት የ እህሌ ንግዴ ዴርጅት ወይም ሁሇገ ብ የ ገ በያ 

ህብረት ሥራ ዩኒ የ ኖች የ ሚሸጡበትን ዋጋና አቅርቦት አስተማማኝነ ት ከላልች አቅራቢዎች 
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የ ተሻሇ መሆኑን በዲሰሳ ጥናት ሲያረጋግጡ የ ዋጋ ማቅረቢያ በመጠየ ቅ ዝቅተኛ ዋጋ 

ከሚያቀርበው ተቋም መግዛት ይችሊለ፡ ፡  

 

4. የ በሰለ ወይም የ ተዘጋጁ ምግቦችን ወይም የ ባሌትና ውጤቶችን በሚመሇከት የ ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋሞች እነ ዚህን የ ምግብ ሸቀጦች በራሳቸው ሠራተኞች እያዘጋጁ የ ሚያቀርቡበት 

አማራጭ እንዯተጠበቀ ሆኖ በአነ ስተኛና ጥቃቅን ዘርፍ የ ተዯራጁ አቅራቢዎችን ከላልች 

አቅራቢዎች ጋር በጨረታ ውዴዴር በማሳተፍ እና በጨረታ ግምገ ማ ሇአነ ስተኛና ጥቃቅን 

ዴርጅቶች ከተፈቀዯው ሌዩ አስተያየ ት ተጠቃሚ በማዴረግ ግዥ ሉፈፅሙ ይችሊለ፡ ፡  

 

5. በዚህ መመሪያ ሉፈቱ የ ማይችለ የ ግዥ ችግሮች ሲያጋጥሙ የ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች 

ከአሁን በፊት ሲሰራበት በቆየ ው መንገ ዴ እያንዲንደን ጉዲይ በአሳማኝ ምክንያት 

በማስዯገ ፍ ሇኤጀንሲው እያቀረቡ ግዥውን ማስፈቀዴ ይችሊለ፡ ፡  

 

6. መመሪያው የ ሚፀናበት ቀን 

 

ይህ መመሪያ ከመጋቢት 10 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ የ ፀ ና ይሆናሌ፡ ፡  

 

 

      አዱስ አበባ     ዓ.ም 

 

    ሶፍያን  አህመዴ 

የ ገ ንዘብና  ኢኮኖሚ ሌማት  

     ሚኒስትር  


