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የ ፌዴራሌ መንግሥት የ ግዥ አፈፃ ፀም መመሪያን 
እንደገ ና ሇማሻሻሌ የ ወጣ መመሪያ ቁጥር 258/2013 

 

 

የ ፌዴራሌ መንግሥት የ ግዥ አፈፃ ፀም መመሪያን ማሻሻሌ አስፈሊጊ ሆኖ በመገ ኘቱ፣  
 

መመሪያው ከዚህ እንደሚከተሇው ተሻሽሎሌ፡ ፡  
 

1. አጭር ርዕ ስ  
 

ይህ መመሪያ “የ ፌዴራሌ መንግስት የ ግዥ አፈፃ ፀም መመሪያን (እንደገ ና) ሇማሻሻሌ የ ወጣ መመሪያ 

ቁጥር 258/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

 
 

2. ማሻሻያ  
 

 የ ፌዴራሌ መንግስት የ ግዥ አፈፃ ፀም መመሪያ እንደሚከተሇው ተሻሽሎሌ፡ ፡  

 

1. የ መመሪያው አንቀጽ 6(5) ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ አንቀጽ 6(5) ተተክቷሌ፡ ፡  
 

“6(5) በአዋጁ አንቀጽ 35 የ ተገ ሇፀው እንደተጠበቀ ሆኖ በዓሇም ዏቀፍ ግሌፅ ጨረታ  

የ ሚፈፀመውን ግዥ ጨምሮ የ ግዥው የ ገ ንዘብ መጠን በዚህ ንዐስ አንቀጽ ከተገ ሇፀው እና 

ከዚያ በሊይ የ ሆነ ን ግዥ የጨረታ ማስታወቂያው በጋዜጣ በወጣበት ተመሳሳይ ጊዜ 

በኤጀንሲው የ መረጃ መረብ (ድረ ገ ፅ) ሊይ ሇሕዝብ ይፋ ያደርጋሌ፡ ፡  
 

ሀ) ሇግንባታ ሥራ  ብር   20,000,000 በሊይ 

ሇ) ሇዕቃ            ብር    6,000,000 በሊይ 

ሏ) ሇምክር አገ ሌግልት  ብር    4,000,000 በሊይ 

መ) ሇላልች አገ ሌግልቶች   ብር    2,000,000 በሊይ” 

 

2. ከመመሪያው አንቀጽ 16.8.6 ቀጥል የ ሚከተሇው አዲስ አንቀጽ 16.8.7 ተጨምሯሌ፡ ፡   

 

“16.8.7 የ ዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 16.8 እንደተጠበቀ ሆኖ በግንባታ ሥራ ግዥ 

ዘርፍ የ ሚጠየ ቀው የ ሥራ ሌምድና የ ብቃት መስፈርት ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዘው 

አባሪ “6” ከተመሇከቱት መስፈርቶች ጋር የ ተጣጣመ መሆን ይኖርበታሌ፡ ፡ ” 

 

 

 

3. ከመመሪያው አንቀጽ 16.26.9 ቀጥል የ ሚከተሇው አዲስ አንቀጽ 16.26.10 ተጨምሯሌ፡ ፡  
 

“16.26.10 በግንባታ ሥፍራ ሊይ ሇሚገ ኙ የ ግንባታ ዕቃዎች (ማቴሪያልች) ከዋጋቸው እስከ 

ሃምሳ በመቶ (50%) የ ሚደርስ ክፍያ መፈፀም ይቻሊሌ፡ ፡  ሆኖም ግዥ ፈፃ ሚ 



2 
Procur.Dir.Rev.W/GT/DC 

 

መ/ቤቶች የ ተጠቀሰውን የ 50% ክፍያ ከመፈፀማቸው በፊት የ ሚከተለትን የ ጥንቃቄ 

እርምጃዎች መወሰድ ይኖርባቸዋሌ፡ ፡  
 

ሀ) በግንባታ ሥፍራ ሊይ ሇሚገ ኙ ዕቃዎች ክፍያ እንዲከፈሇው የ ሚጠይቅ 

ማናቸውም ሥራ ተቋራጭ የ ሚያቀርባቸው ዕቃዎች የ ተገ ዙበትን ዋጋ 

የ ሚያመሇክት ደረሰኝ ትክክሇኛነ ት በግዥ ፈፃ ሚ መ/ቤቱ እና በአማካሪው 

መረጋገ ጥ ይኖርበታሌ፡ ፡  
 

ሇ) ክፍያ የ ተፈፀመበት በግንባታ ሥፍራ የ ሚገ ኝ የ ግንባታ ዕቃ ሥራ ሊይ 

እንዲውሌ ሲደረግ የ ተፈፀመው ክፍያ ከሚቀጥሇው ክፍያ መቀነ ስ 

አሇበት፡ ፡  
 

ሏ) በአንድ የ ግንባታ ሥፍራ የ ሚገ ኙ ዕቃዎችን ሇላሊ የ ግንባታ ፕሮጀክት 

በግብአትነ ት መጠቀምም ሆነ  ሇላሊ የ ተሇየ  ዓሊማ ማዋሌ አይቻሌም፡ ፡  
 

መ) ሥራ ተቋራጩ በግንባታ ሥፍራ ሊይ ሇሚገ ኙ ዕቃዎች ክፍያ እንዲከፈሇው 

ከሚያቀርበው ጥያቄ ጋር ዕቃዎቹ በክምችት ሊይ እያለ አደጋ 

ቢደርስባቸው፣  ቢሰረቁ፣  ወይም ሇረዥም ጊዜ ሥራ ሊይ ሳይውለ 

በመቅረታቸው ቢበሊሹ የ ጉዳቱን መጠን ሇማካካስ እንዲቻሌ በግንባታ ሥራ 

መደበኛ የጨረታ ሠነ ድ አጠቃሊይ የ ውሌ ሁኔታዎች አንቀጽ 40 ሊይ 

በተጠቀሰው አግባብ  ኢንሹራንስ በመግባት ዕቃዎቹ ኢንሹራንስ 

የ ተገ ባሊቸው መሆኑን የ ሚያመሇክት ማስረጃ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡ ፡ ” 

 

4. የ መመሪያው አንቀጽ 17.2 ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ አንቀጽ 17.2 ተተክቷሌ፡ ፡  
 

“17.2 በአዋጁ አንቀጽ 59 ንዐስ አንቀጽ 1 ሊይ የ ተመሇከቱት ላልች የ ግዥ ሁኔታዎች 

እንደተጠበቁ ሆነ ው በዓሇም ዏቀፍ ግሌፅ  ጨረታ ግዥ ሉፈፀም የ ሚችሇው የ ግዥው የ ገ ንዘብ 

መጠን ከሚከተሇው በሊይ ሲሆን ነ ው፡ ፡  
 

 

ሀ) ሇግንባታ ሥራ      ከብር   150,000,000 በሊይ 

ሇ) ሇዕቃ             ከብር    50,000,000 በሊይ 

ሏ) ሇምክር አገ ሌግልት       ከብር     7,500,000 በሊይ 

መ) ሇላልች አገ ሌግልቶች     ከብር    21,000,000 በሊይ” 
 

5. የ መመሪያው አንቀጽ 21.1 ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ አንቀጽ 21.1 ተተክቷሌ፡ ፡  
 

“21.1 የ መንግሥት መ/ቤት የ ምክር አገ ሌግልት ግዥን የ መወዳደሪያ ሀሳብ በመጠየ ቅ መፈፀም 

ያሇበት እና የ ግዥው ግምታዊ የ ገ ንዘብ መጠን ከብር 900,000 (ዘጠኝ መቶ ሺህ 

ብር) በሊይ ሲሆን፣  በዚህ መመሪያ አንቀጽ 22 መሠረት ግዥውን የ ፍሊጐት መጠየ ቂያ 

ጥሪ በማካሄድ መፈፀም አሇበት፡ ፡ ”  

 

6. የ መመሪያው አንቀጽ 22(1) መንደርደሪያ ተሠርዞ በሚከተሇው ተተክቷሌ፡ ፡  
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“22.1 የ መንግሥት መ/ቤት የ ምክር አገ ሌግልት ግዥው ግምታዊ ዋጋ ከብር 900,000 

(ዘጠኝ መቶ ሺህ ብር) የ ሚበሌጥ በሚሆንበት ጊዜ፣  በምክር አገ ሌግልቱ አቅርቦት 

ሇመሠማራት ፍሊጐት ያሊቸውን ዕጩ ተወዳዳሪዎች በመጋበዝ ጥሪ ማድረግ ይኖርበታሌ፡ ፡ ” 
 

7. የ መመሪያው አንቀጽ 23.3 ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ አንቀጽ 23.3 ተተክቷሌ፡ ፡  
 

“23.3 ከዚህ በሊይ በንዐስ አንቀጽ 23.2 የ ተመሇከቱት እንደተጠበቁ ሆነ ው በአዋጁ 

አንቀጽ 49.2 መሠረት በውስን ጨረታ የ ግዥ ዘዴ መጠቀም የ ሚቻሇው የ ሚገ ዛው የ ግንባታ 

ዘርፍ ሥራ፣  ዕቃ፣  የ ምክር አገ ሌግልት ወይም አገ ሌግልት ጠቅሊሊ ዋጋ ከሚከተሇው 

የ ማይበሌጥ ሲሆን፣  ብቻ ነ ው፡ ፡    

 

ሀ) ሇግንባታ ሥራ       ብር  6,000,000 በሊይ 

ሇ) ሇዕቃ               ብር  1,500,000 በሊይ 

ሏ) ሇምክር አገ ሌግልት   ብር    900,000 በሊይ 

መ) ሇላልች አገ ሌግልቶች ብር  1,200,000 በሊይ 
 

ሠ) የ ግንባታ ዕቃዎችን የ ማቅረብ ኃሊፊነ ት የ ግዥ ፈፃ ሚው መ/ቤት በሚሆንበት 

የ ግንባታ ሥራ ውሌ ሇግንባታ ዕቃዎች ግዥ ተግባራዊ የ ሚሆነ ው ሇግንባታ ሥራ ግዥ 

የ ተፈቀደው የ ገ ንዘብ ጣሪያ ይሆናሌ፡ ፡ ” 

 

 

 

 

 

8. የ መመሪያው አንቀጽ 24.4 ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ አንቀጽ 24.4 ተተክቷሌ፡ ፡  

 

“24.4 ከሚከተሇው የ ገ ንዘብ መጠን የ ማይበሌጥ እና ዋጋ በማቅሪቢያ የ ግዥ ዘዴ የ ሚፈፀም 

ግዥን አፅ ዳቂ ኮሚቴ ማቅረብ ሳያስፈሌግ በመ/ቤቱ የ በሊይ ኃሊፊ ወይም እርሱ 

በሚወክሇው ሰው እንዲፀድቅ በማድረግ ግዥ መፈፀም ይቻሊሌ፡ ፡  

 

ሀ) ሇግንባታ ሥራ  እስከ    ብር  500,000  

ሇ) ሇዕቃ          እስከ    ብር  200,000  

ሏ) ሇምክር አገ ሌግልት እስከ   ብር  120,000  

መ) ሇላልች አገ ሌግልቶች እስከ ብር  150,000  
 

ሠ) የ ግንባታ ዕቃዎችን የ ማቅረብ ኃሊፊነ ት የ ግዥ ፈፃ ሚው መ/ቤት በሚሆንበት ጊዜ 

ሇግንባታ ዕቃዎች ግዥ ተግባራዊ የ ሚሆነ ው ሇግንባታ ሥራ ግዥ የ ተፈቀደው 

የ ገ ንዘብ መጠን ይሆናሌ፡ ፡ ” 

 

9. የ መመሪያው አንቀጽ 25(7) (ሀ) ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ አንቀጽ 25(7) (ሀ) 

ተተክቷሌ፡ ፡  
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“25(7)(ሀ) የ መንግሥት መ/ቤት በግዥ ዕቅድ ውስጥ ያሌተካተቱ ዋጋቸው ከብር 5,000 

(አምስት ሺህ ብር) ያሌበሇጠ ዕቃዎችን ወይም አገ ሌግልቶችን ወይም በጉዞ ወቅት 

የ ሚያጋጥሙ ችግሮችን ከመፍታት ጋር የ ተያያዙ የ ቀጥታ ግዥዎችን ከማናቸውም ሻጭ 

ድርጅት መፈፀም ይችሊሌ፡ ፡  ሆኖም በዚህ ዓይነ ት የ ሚፈፀሙ ጥቃቅን ግዥዎች ድምር 

በአንድ የ በጀት ዓመት ውስጥ ከብር 75,000 (ሰባ አምስት ሺህ ብር) መብሇጥ 

አይኖርበትም፡ ፡ ” 

 

3.   ተፈፃ ሚ የ ሚሆንበት ቀን  

 

ይህ መመሪያ ከጥር 1 ቀን 2008 ዓ.ም. ጀምሮ ተፈፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

 

                                        አዲስ አበባ ጥር 12 ቀን 2008 ዓ.ም. 

 

 

 

             አብዱሌአዚዝ መሏመድ    
   የ ገ ንዘብና የ ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር 

አባሪ  

በግንባታ ሥራ ግዥ የ ብቃት መስፈርት አወሳሰን 

1. ትርጓሜ 

 

ሇዚህ መመሪያ አፈጻጸም፡ - 

 

ሀ)    “አነ ስተኛ ህንጻ (Low-Rise Building )” ማሇት ምንም ዓይነ ት አሳንሰር ወይም 

አሳንሰርን  የ ሚተካ ከምድር ወደ ፎቅ እንዲሁም ከፎቅ ወደ ምድር  የ ሚያመሊሌስ  መሣሪያ  የ ላሇው ሆኖ ከምድር

 በሊይ ከአምስት ያነ ሱ ፎቆች ያሇው ነ ው፤  
 

ሇ)    “መካከሇኛ ህንጻ (Mid-Rise Building)” ማሇት ከምድር በሊይ ቢያንስ አምስት ፎቆች 

ያሇው ሆኖ ከአሥራ አምስት ፎቆች በሊይ የ ላሇው ነ ው፤  
 

ሏ)   “ከፍተኛ ህንጻ  (High-Rise Building)” ማሇት ከምድር በሊይ ቢያንስ አሥራ አምስት 

ፎቆች ያሇው ሆኖ ከአርባ አምስት ፎቆች በሊይ የ ላሇው ነ ው፤  
 

መ)   “በጣም ከፍተኛ ህንጻ (Mega-High Rise Building)” ማሇት ከምድር በሊይ ቢያንስ 

አርባ አምስት እና ከዚያ በሊይ ፎቆች ያሇው ነ ው፤  
 

ሠ)   “አጭር ርዝመት ያሇው ድሌድይ (Short Span)” ማሇት ሇተሽከርካሪዎች ወይም ሇላልች 

የ መጓጓዣ ዘዴዎች የ ሚያገ ሇግሌ ሆኖ ርዝመቱ ከ25 (ሃያ አምስት) ሜትር ያነ ሰ ድሌድይ ነ ው፤  
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ረ)   “መካከሇኛ ርዝመት ያሇው ድሌድይ (Medium Span)” ማሇት ሇተሽከርካሪዎች ወይም 

ሇላልች የ መጓጓዣ ዘዴዎች የ ሚያገ ሇግሌ ሆኖ ርዝመቱ ከ25 (ሃያ አምስት) ሜትር የ ማያንስ 

እና ከ50 (ሃምሳ) ሜትር የ ማይበሌጥ ድሌድይ ነ ው፤  
 

ሰ)   “ረጅም ርዝመት ያሇው ድሌድይ (Long Span)” ማሇት ሇተሽከርካሪዎች ወይም ሇላልች 

የ መጓጓዣ ዘዴዎች የ ሚያገ ሇግሌ ሆኖ ርዝመቱ ቢያንስ 50(ሃምሳ) እና ከዚያ በሊይ የ ሆነ  

ድሌድይ ነ ው፤  
 

ሸ)  “በአጥጋቢ ሁኔታ የ ተጠናቀቀ” ማሇት የ ሥራው 70% (ሰባ በመቶ) እና ከዚያ በሊይ የ ተጠናቀቀ 

የ ግንባታ ሥራ ፕሮጀክት ነ ው፤  

 

ቀ)   “በአስተማማኝ ሁኔታ የ ተጠናቀቀ” ማሇት በሥራ ተቋራጩ የ ተሠራው 70%  (ሰባ በመቶ) እና 

ከዚያ በሊይ በተቀመጠሇት የ ጊዜ ሠላዳ እና በሚፈሇገ ው የ ጥራት ደረጃ ሇመሠራቱ ከአሠሪ 

መ/ቤቱ የ ተሰጠ የ ማረጋገ ጫ ሰርተፊኬት ወይም የ ሥራ ሌምድ ማስረጃ የ ቀረበበት የ ግንባታ ሥራ 

ፕሮጀክት ነ ው፡ ፡  

 

2. x-”§Y LMDN btmlkt 
 

h)  y÷NST‰K>N ¸n!St&R b¸s-W dr© m\rT kdr© 6 XSk 10 µl#T 

bStqR l@lÖC yhgR WS_ |‰ tÌ‰ôC b|‰ tÌ‰+½ bሽርክና ¥~በር 

(Joint venture) wYM bN;#S |‰ tÌ‰+ dr© bzRû b!ÃNS y2 

›mT y|‰ LMD l!ñ‰cW YgÆL:: 

l)  yWÀ hgR |‰ tÌ‰ôC b|‰ tÌ‰+½ በሽርክና ¥~bR wYM bN;#S 

|‰ tÌ‰+ dr© bzRû b!ÃNS y5 ›mT LMD l!ñ‰cW YgÆL:: 

3. t²¥J y|‰ LMDN btmlkt 

 

h)  yhgR WS_ |‰ tÌ‰ôC ÆlûT x|R ›m¬T WS_ l!\‰ k¬sbW 

yGNÆ¬ |‰ UR tmúúY bçn b!ÃNS xND yGNÆ¬ |‰ b|‰ 

tÌ‰+nT½ በሽርክና ¥~bR አባሌነ ት wYM bN;#S |‰ tÌ‰+nT y\„Â 

b!ÃNS y|‰WN 70%(ሰባ bmè) bxSt¥¥" XÂ x_Ub! h#n@¬ Ã-Âqq$ 

mçN xlÆcW፡፡ 



6 
Procur.Dir.Rev.W/GT/DC 

 

l)  yGNÆ¬ |‰W GMT kBR xND b!l!×N b¬C s!çNÂ½ |‰ tÌ‰ôC 

bðdL t‰ “h” §Y yt-yqWN yt²¥J |‰ LMD êU bxND PéjKT 

b\„T y|‰ LMD BÒ ¥à§T µLÒl# bx_Ub! XÂ bxSt¥¥" h#n@¬ 

yt-Âqq$Â l!\‰ ktflgW |‰ UR t²¥J yçn# h#lT PéjKèC êU 

DMR bLMDnT l!ÃZ§cW YC§LÝÝ çñM yh#lt$ PéjKèC ytÂ-L êU 

¥à§T k¸gÆcW y|‰ LMD êU kG¥> (1/2) b¬C mçN xYñRbTMÝÝ  

/)  yGNÆ¬ |‰W GMT kBR xND b!l!×N XÂ kz!Ã b§Y s!çNÂ½ |‰ 

tÌ‰ôC bðdL t‰ “h” §Y yt-yqWN yt²¥J |‰ LMD êU bxND 

PéjKT b\„T y|‰ LMD BÒ ¥à§T µLÒl# bx_Ub! XÂ bxSt¥¥" 

h#n@¬ yt-Âqq$ ƒST PéjKèC DMR bLMDnT l!ÃZ§cW YC§LÝÝ  

çñM yƒSt$$ PéjKèC ytÂ-L êU ¥à§T k¸gÆcW y|‰ LMD êU 

ks!î (1/3) b¬C mçN xYñRbTMÝÝ  

m) yWጭ hgR |‰ tÌ‰ôC ÆlûT x|R ›m¬T WS_ l!\‰ k¬sbW 

yGNÆ¬ |‰ UR tmúúY yçn# b!ÃNS h#lT yGNÆ¬ |‰ãCN b|‰ 

tÌ‰+nT½ በሽርክና ¥~bR አባሌነ ት wYM bN;#S |‰ tÌ‰+nT y\„Â 

b!ÃNS y|‰WN 80% (ሰማንያ bmè) bxSt¥¥" XÂ bx_Ub! h#n@¬ Ã-

Âqq$ mçN xlÆcW፡፡ 

\)  tÌ‰Œ ÃqrbW y|‰ LMD bN;#S |‰ tÌ‰+nT wYM በሽርክና ¥^bR 

አባሌነ ት ytgß s!çN½ bN;#S |‰ tÌ‰+nT y\‰W m-N BÒ wYM 

በሽርክና ማኅበሩ µlW DRš UR tmÈÈ" yçn LMD BÒ b|‰ LMDnT 

XNÄ!ÃZlT YdrUL፡፡ 

ረ)  l=r¬ GMg¥ ›§¥ y|‰ tÌ‰Œ b|‰ LMDnT XNÄ!ÃZlT 

b¸ÃqRbW yGNÆ¬ êU §Y ¥StµkÃ y¸drgW¿ =r¬ k¸qRBበT 

ym=rš qN 28 qÂT bðT ynbrW yMN²¶ መÈn@N Wl# btfrmbT g!z@ 

bnbrW yMN²¶ መÈn@ b¥µfL kts§ b“§ b¸gßW  W-@T b¥Æ²T nWÝÝ 

¥StµkÃW y¸s§W yx!T×ùÃ B/@‰êE ÆNK የ ሚሰጠውን የ ውጭ አገ ር ገ ንዘብ መሸጫ 

ዋጋ መረጃ m\rT b¥DrG YçÂL፡፡  
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ሰ)   y¸-yqW y|‰ LMD tmúúYnT y¸wsnW bz!H አባሪ btgliW ZRZR 

x\‰R m\rT çñ l?NÉ GNÆ¬ |‰ y?NÉWN q$mT¿ lmNgD GNÆ¬ 

|‰ ymNgÇN ›YnTÂ RZmT¿ lDLDY |‰ yDLD†N RZmT m\rT 

b¥DrG s!çN½ lhgR WS_ y|‰ tÌ‰ôC y¸-yqW y|‰ LMD 

bh#l#M yGNÆ¬ zRF l!\‰ k¬sbW |‰ xND dr© ZQ Ãl XÂ kz!Ã b§Y 

mçN xlbT፡፡ 

4. yÍYÂNS xÌMN btmlkt  

h) y|‰ tÌ‰ôC ÃlûT xMST ›m¬T yÍYÂNS xÌ¥cWNÂ 

TRÍ¥n¬cWN y¸ÃúY btmskrlT åÄ!tR የ ተረጋገ ጠ yÍYÂNS ¶±RT 

¥QrB YñRÆcêL፡፡  

l)  b|‰ tÌ‰ôc$ y¸qRbW yÍYÂNS ¶±RT k¸mlktW GBR sBúb! 

m¼b@T k¸g" ÊkRD UR tmúKé TKKl¾nt$ mrUg_ YñRb¬LÝÝ  

5. ›m¬êE ytRNåvR m-NN btmlkt 

h)  yhgR WS_ |‰ tÌ‰ôCN btmlkt l=r¬ GMg¥ ›§¥ y¸wsdW 

bGNÆ¬ §Y µlÂ kt-Âqq yGNÆ¬ |‰ §Y ytsbsb KFÃ ›m¬êE 

tRNåvR tÌ‰Œ ÆlûT xMST ›m¬T WS_ µSmzgbW yGNÆ¬ |‰ 

›m¬êE tRNåvR ytšlWN bmMr_ çñ½ |‰ tÌ‰ôC XNÄ!Ãàl#  

y¸-yq$T ytRNåvR m-N y¸s§W l!\‰ y¬sbWN yGNÆ¬ |‰ GM¬êE 

êU¿ ቀናትን ወደሚቀጥሇው ሙለ ወር በማጠጋጋት GNÆ¬W Y-Âq”L tBlÖ 

b¸gmTbT ወርሃዊ g!z@ b¥µfL XÂ W-@t$N b1 b¥Æ²T YçÂL፡፡ 

l)  የ ውጭ hgR |‰ tÌ‰ôCN btmlkt l=r¬ GMg¥ ›§¥ y¸wsdW 

bGNÆ¬ §Y µlÂ kt-Âqq yGNÆ¬ |‰ §Y ytsbsb KFÃ ›m¬êE 

tRNåvR፣ ytÌ‰Œ ÃlûT xMST ›m¬T ›m¬êE yGNÆ¬ tRNåvR 

x¥µY çñ½ y¸-yqW m-N y¸s§W l!\‰ y¬sbWN yGNÆ¬ |‰ 

GM¬êE êU¿ ቀናትን ወደሚቀጥሇው ሙለ ወር በማጠጋጋትGNÆ¬W Y-Âq”L tBlÖ 

b¸gmTbT ወርሃዊ g!z@ b¥µfL XÂ W-@t$N b2 b¥Æ²T YçÂL፡፡ 
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/)  በሽርክና ¥~bR dr© _MrT f_rW y¸wÄd„T |‰ tÌ‰ôC yhgR 

WS_ XÂ የ ውጭ hgR b¸çn#bT g!z@ l=r¬ GMg¥ ›§¥ y¸wsdW 

bGNÆ¬ §Y µlÂ  kt-Âqq  yGNÆ¬ |‰ §Y  ytsbsb  KFÃ ›m¬êE  

 

tRNåvR y|‰ tÌ‰ôc$ ÃlûT xMST ›m¬T ›m¬êE yGNÆ¬ 

tRNåvR DMR x¥µY çñ y¸-yqW m-N y¸s§W l!\‰ y¬sbWN 

yGNÆ¬ |‰ GM¬êE êU¿ ቀናትን ወደሚቀጥሇው ሙለ ወር በማጠጋጋትGNÆ¬W Y-

Âq”L tBlÖ b¸gmTbT ወርሃêE g!z@ b¥µfL XÂ W-@t$N b1.5 b¥Æ²T 

YçÂL፡፡ 

m) b=r¬ GMg¥ g!z@ l¸drG ማStµkÃ ›§¥ ltRNåvR Sl@T y¸wsdW 

|‰ tÌ‰Œ ÃqrbW ›m¬êE yGNÆ¬ |‰ tRNåvR m-N¿ =r¬ 

k¸qRBበT ym=rš qN 28 qN bðT ynbrWN yMN²¶ መÈn@N bXÃNÄNÇ 

bjT ›mT ym=rš qN §Y ÆlW yMN²¶ መÈn@ b¥µfL nWÝÝ 

¥StµkÃW y¸s§W yx!T×ùÃ B/@‰êE ÆNK የ ሚሰጠውን የ ውጭ አገ ር ገ ንዘብ መሸጫ 

ዋጋ መረጃ m\rT b¥DrG YçÂL፡፡ 

s) |‰ tÌ‰ôc$ በሽርክና ¥~bR dr© _MrT yf-„ kçn# XÃNÄNÄcW 

y>ÑR ¥~b„ xUR DRJèC ¥à§T y¸gÆcW ytRNåvR m-N kt-

yqW k25 bmè XÂ yêÂW |‰ tÌ‰+ dGä k40 bmè ¥nS ylbTM፡፡ 

¹)  yMህNDSÂ êU  GMT XÂ yGNÆ¬W |‰ y¸fjWN g!z@ ymwsN `§ðnT 

yts-W ¥N¾WM xµL  የ ምህንድስና ዋጋውን ወይም ሥራው የ ሚፈጀውን ጊዜ ከፍ ወይም 

ዝቅ በማድረግ ያዘጋጀ ስሊሇመሆኑ ማረጋገ ጫ መስጠትና½ ግምቱም bG™ x}ÄqE ÷¸t& 

mgMgMÂ bG™ fÉ¸W m¼b@T yb§Y `§ð m}dQ YñRb¬L፡፡ 

6. bGNÆ¬ |‰ §Y y¸s¥„ ÆlÑÃãC yTMHRT ZGJTÂ B”TN btmlkt  

y|‰ tÌ‰ôC y=r¬ \nÇ §Y b¸gliW m\rT XNd GNÆ¬ |‰W Æ?RY 

l|‰W y¸ÃSfLg# Bq$ ÆlÑÃãCN b¸flgW m-N XÂ SB_R XNd¸ÃqRb# 

¥úyTÂ ÆlÑÃãc$M l|‰W b¸ÃSfLg#bT g!z@ h#l# btmdb#bT ï¬ §Y 

lm|‰T GÁ¬ ygb# mçn#N y¸ÃmlKT xSt¥¥" ¥Sr© ¥QrB 
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YñRÆcêLÝÝ ባሇሙያዎቹም yGNÆ¬ |‰ tÌ‰Œ Ì¸ ወይም ጊዜያዊ \‰t®C ሉሆኑ 

ይችሊለ፡ ፡  

 

7. yGNÆ¬ mœ¶Ã ¥à§TN btmlkt 

y|‰ tÌ‰ôC y=r¬ \nÇ §Y b¸gliW m\rT XNd GNÆ¬ |‰W 

Æ?RY l|‰W y¸ÃSfLg# mœ¶ÃãCN ›YnT XÂ m-N b¸flg#bT g!z@ 

h#l# ¥QrB XNd¸Cl# y¸ÃúY ¥rUgÅ ¥QrB YñRÆcêLÝÝ y¸qRb#T 

መሣሪያዎችም  b|‰ tÌ‰Œ Ælb@TnT |R y¸gß# ወይም በኪራይ የ ተገ ኙ ሉሆኑ 

ይችሊለ፡ ፡   

8. kxND b§Y N;#úN የ ግንባታ ሥራዎች(lots) btµtt$bT G™ §Y yLMD xÃÃZN 

btmlkt    
 

h) bxND y=r¬ ¥S¬wqEÃ y¸w-#T N;#S የ ግንባታ ሥራዎች q$_R kxND b§Y 

b¸çNbT g!z@ ¥N¾WM tÅ‰C mútF y¸fLGÆcWN N;#S የ ግንባታ 

ሥራዎች ›m¬êE tRNåvR½ ygNzB xQMÂ t²¥J y|‰ LMD mSfRT 

bDMR ¥à§T xlbT ፡፡ 

l) xND tÅ‰C lXÃNÄNÇ N;#S የ ግንባታ ሥራ yt-yqWN mSfRT xàLè ngR 

GN ltútfÆcW N;#S የ ግንባታ ሥራዎች bDMR y¸-yqWN mSfRT 

b¥Ãà§bT g!z@ MNM XNµ*N btÂ-L s!¬Y lyN;#S የ ግንባታ ሥራዎቹ ytšl 

êU b!ÃqRBM½ WL l!f}M y¸ClW mSfRèc$N ¥à§T bÒlbT LK 

BÒ s!çN½ lG™ fÉ¸ m¼b@t$ ytšl -q»¬ k¥SgßT xNÉR  DRJt$ 

WL y¸gÆbTN N;#S የ ግንባታ ሥራ wYM የ ግን ባታ ሥራዎች ymwsN |LÈN yG™ 

fÉ¸ m¼b@t$ YçÂL፡፡  

9. ሇህንጻ ግንባታ ሥራ የ ሚጠየ ቅ ዝቅተኛ መሥፈርት 

ሀ)  ሇህንጻ ግንባታ ሥራ የ ሚወዳደረው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣  የ ሚጠየ ቀው ዝቅተኛ 

መሥፈርት ሉሠራ ከታሰበው የ ህንጻ ሥራ በአንድ ደረጃ  ዝቅ ያሇ መሆን አሇበት፡ ፡  ሇምሳላ 

በአነ ስተኛ ህንጻ ሥራ ሌምድ ያሇው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ ሇመካከሇኛ ህንጻ ግንባታ ሥራ 

ተቀባይነ ት ይኖረዋሌ፡ ፡  
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ሇ)   ሇህንጻ ግንባታ ሥራ የ ሚወዳደረው የ ውጭ አገ ር ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣  ሉሠራ ከታሰበው የ ህንጻ 

ደረጃ ጋር እኩሌ የ ሆነ  ወይም የ በሇጠ የ ህንጻ ሥራ ሌምድ ሉኖረው ይገ ባሌ፡ ፡  ሇምሳላ ከምድር 

በሊይ 70(ሰባ) ፎቆች ያለት ህንጻ ሇመሥራት የ ሚወዳደር የ ውጭ አገ ር ሥራ ተቋራጭ ያሇው 

ሌምድ በማናቸውም ሁኔታ ከምድር በሊይ 70(ሰባ) ፎቆች ያለትን ህንጻ ከመገ ንባት ያነ ሰ ሌምድ 

ሉሆን አይገ ባም፡ ፡  

 

10. ሇድሌድይ ግንባታ ሥራ የ ሚጠየ ቅ ዝቅተኛ መሥፈርት 

 
 ሀ)  ሇድሌድይ ግንባታ ሥራ የ ሚወዳደረው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣  

 

1/ በህንጻ ፕሮጀክቶች ሥራ ሌምድ ያሇው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ አጭር ርዝመት ያሇው 

ድሌድይ ግንባታ ሥራ ሊይ ሇመወዳደር ተቀባይነ ት ይኖረዋሌ፡ ፡  

 

2/  አጭር ርዝመት ባሇው ድሌድይ ግንባታ ሥራ  ሌምድ ያሇው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ 

መካከሇኛ ርዝመት ያሇው ድሌድይ ግንባታ ሥራ ሊይ ሇመወዳደር ተቀባይነ ት ይኖረዋሌ፡ ፡  

 

3/ መካከሇኛ ርዝመት ባሇው ድሌድይ ግንባታ ሥራ ሌምድ ያሇው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ 

ረጅም ርዝመት ያሇው ድሌድይ ግንባታ ሥራ ሊይ ሇመወዳደር ተቀባይነ ት ይኖረዋሌ፡ ፡  

 

ሇ) ሇድሌድይ ግንባታ ሥራ የ ሚወዳደረው የ ውጭ አገ ር ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣  
  

 

1/ የ ውጭ አገ ር ሥራ ተቋራጭ የ ሚጠየ ቀው የ ድሌድይ ግንባታ ሥራ  ሌምድ ሉሠራ ከታሰበው 

የ ድሌድይ ሥራ ያነ ሰ ሉሆን አይገ ባም፡ ፡  

 

 

2/ ግዥ ፈጻሚው መሥሪያቤት ሇውጭ አገ ር ሥራ ተቋራጭ ከሚጠየ ቀው ዝቅተኛ መሥፈርት በተጨማሪ 

በተወሰነ  የ ድሌድይ ዓይነ ት የ ድሌድይ ግንባታ ሥራ ሌምድ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡ ፡ ሇምሳላ 

የ ቀስት ቅርጽ ያሇው ድሌድይ (Arch Bridge) ሆኖ ርዝመቱ ቢያንስ 50 ሜትር እና 

ከዚያ በሊይ የ ሆነ  ድሌድይ የ መሥራት ሌምድ ያሇው በሚሌ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡ ፡  

 

11. የ መንገ ድ ፕሮጀክቶች አመዳደብ በንጣፍ ዓይነ ት 
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የ መንገ ድ ፕሮጀክቶች አመዳደብ የ ሚከተሇው ይሆናሌ፡ ፡  

 

1/ አስፋሌት ኮንክሪት ንጣፍ ወይም ደረቅ ንጣፍ ያሇው (Asphalt Concrete Pavement 

or Rigid Pavement)፤  

 

2/ ሁሇት ድርብርብ ቢትዩሚነ ስ (bituminous) ክፍሌ ያሇው ንጣፍ ወይም ሦስት ድርብርብ 

ያሇው ንጣፍ እና የ መሳሰለት (DBST Pavement, Triple surface treatment 

etc) 

 

3/ ጥምር ሌባስ ያሇው ወይም የ ጠጠር መንገ ድ(Aggregate surfacing/Gravel) 

 

12. ሇመንገ ድ ፕሮጀክቶች የ ግንባታ ሥራ የ ሚጠየ ቅ ዝቅተኛ መሥፈርት 

 

ሀ)  ሇመንገ ድ ፕሮጀክቶች የ ግንባታ ሥራ የ ሚወዳደረው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣  ሉሠራ 

ከታሰበው የ መንገ ድ ሥራ  በአንድ ደረጃ ዝቅ ያሇ ሌምድ ተቀባይነ ት ይኖረዋሌ፡ ፡  ሇምሳላ፡ - 

 

1/ በአዲስ የ ጠጠር መንገ ድ ግንባታ ሥራ ወይም በመንገ ድ ደረጃዎች ማሻሻያ ፕሮጀክቶች የ ተገ ኝ 

የ መንገ ድ ግንባታ ሥራ ሌምድ ከአስፋሌት ኮንክሪት (Asphalt Concrete) በስተቀር 

ሇአስፋሌት የ ማሌበስ ሥራ (for asphalt surfacing) ሇመወዳደር ተቀባይነ ት 

ይኖረዋሌ፡ ፡  

 

 

 

 

2/ ማንኛውም የ አስፋሌት ሥራ ወይም እንደ አየ ር መንገ ድ ያለ ላልች ተመሳሳይ የ መንገ ድ 

ግንባታ ሥራዎች ሊይ የ ተገ ኘ ሌምድ ሇአስፋሌት ኮንክሪት (Asphalt 

Concrete)ፕሮጀክቶች ተቀባይነ ት ይኖረዋሌ፡ ፡  

 

 

ሇ)  ሇመንገ ድ ፕሮጀክቶች የ ግንባታ ሥራ የ ሚወዳደረው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣ የ ውጭ አገ ር 

ሥራ ተቋራጭ ሉሠራ ከታሰበው የ መንገ ድ ፕሮጀክት ጋር ተመሳሳይ የ ሆነ  ወይም የ በሇጠ የ መንገ ድ 

ሥራ የ ግንባታ ሌምድ ሉኖረው ይገ ባሌ፡ ፡  የ ሚጠየ ቀው የ ገ ንዘብ መጠን በማናቸውም ሁኔታ ሉሠራ 

በታሰበው የ መንገ ድ ሥራ ከተገ መተው የ ገ ንዘብ መጠን ሉያንስ አይገ ባም፡ ፡  


