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መግቢያ  

የዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ክሌሊዊ መንግስት ፊይናንስ ቢሮ በክሌለ ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ 

ቁጥር 146/2004 አንቀጽ 77 ንዑስ አንቀጽ 2 ሊይ በተሰጠው ስሌጣን በተጨማሪ የክሌለ 

መንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት ማቋቋሚያ ዯንብ 162/2010 ሇክሌለ 

መንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት የተሰጠውን ኃሊፉነት ሥርዓት ባሇው 

መሌኩ በአግባቡ በመምራት እንዱቻሌ በዯንቡ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 2 ሊይ ሇቢሮው 

የተሰጠውን ስሌጣን መሠረት በማዴረግ በየመ/ቤቱ ያሇአገሌግልት ቆመውና ተከማችተው 

የሚገኙ ንብረቶችን ሉባክን የሚችሇውን ሀብት በማዲን የመንግስትን ጥቅም ማስጠበው 

አስፇሊጊ በመሆኑ ይህንን የንብረት ማስወገዴ አፇፃፀም መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  

ክፌሌ አንዴ 
 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 
1. አጭር ርዕስ  

 

ይህ መመሪያ ‹‹በክሌለ መንግስት የንብረት አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 14/2005 

በተጨማሪ በመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት ሇሚወገደ ንብረቶች የወጣ 

የአፇፃፀም መመሪያ ቁጥር 37 ተብል ሉቀስ ይችሊሌ››፡፡   

2. ትርጓሜ  

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-  

1. “የክልሉ መንግስት” ማለት የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ 

መንግስት ማለት ነውÝÝ 

2. "ቢሮ እና የቢሮ ኃሊፉ" ማሇት እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የዯቡብ ብሔሮች 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት ፊይናንስ ቢሮ እና የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት ፊይናንስ ቢሮ ኃሊፉ ማሇት ነው፡፡ 

3. ‹‹መረጃ›› ማሇት የሚወገደ ንብረቶችን ሇማስወገዴ የሚያስችሌ የንብረቶቹን ህጋዊ 

ባሇቤት፣ ያለበትን ሁኔታ፣ ዓይነት፣ መዯብ ወዘተ… የሚገሌፅ ቅጽ/ሰነዴ/፡፡ 

4. “የሚወገደ ንብረቶች”ማሇት በማንኛውም የዯቡብ ብ/ብ/ህ/ክሌሊዊ መንግስት የመንግስት 

መ/ቤቶች ይዞታ ሥር የሚገኝና በተሇያዩ ምክንያቶች በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ በሽያጭ 

እንዱወገደ ውሳኔ የተሰጠባቸው ቋሚና አሊቂ ንብረቶች ናቸው፡፡ 
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5. “መረጃ መሰብሰቢ ቅጽ/ሰነዴ/” ማሇት በአገሌግልቱ የተዘጋጀ ባሇንብረት መ/ቤቶች 

የሚሞሊ የሚወገደ ንብረቶችች ዝርዝር የያዘ ቅጽ/ሰነዴ/ ነው፡፡  

6. “የመንግስት መ/ቤት” ማሇት ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ በክሌለ መንግስት  

የሚተዲዯር የመንግስት መስሪያ ቤት ነው፣  

7. “ባሇንብረት መ/ቤት” ማሇት ንብረት እንዱወገዴሇት ጥያቄ ያቀረበ የመንግስት መ/ቤት 

ነው፡፡ 

8. “መረጃ መሰብሰብ” ማሇት እንዱወገዴ የቀረበ ንብረት ሇማስወገዴ የሚያስችሌ መረጃ 

ማሇትም የንብረቱ ህጋዊ ባሇቤት፣የሚወገዴበት ምክንያት፣ያሇበት ሁኔታና አዯረጃጀት፣ 

ወቅታዊ የመተኪያ ዋጋና ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን ማሰባሰብና ማጠናቀር የሚያስችሌ 

ተግባር ነው፡፡ 

9. “የጨረታ መነሻ ዋጋ” ማሇት የወቅቱን ገበያ መሰረት ያዯረገ፣ የንብረቱን የአገሌግልት 

ዘመንና ይዞታ ግምት ውስጥ ያስገባ የንብረቱ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው፡፡ 

10. “የወቅቱ የገበያ ዋጋ”ማሇት የሚወገደ ንብረቶች ተመጣጣኝ ዋጋ ሆኖ በሚሸጥበት 

ጊዜ ያሇው ግምታዊ የገበያ ዋጋ ነው፡፡ 

11. “የመተኪያ ዋጋ” ማሇት የሚወገዯው ንብረት ወቅታዊ የገበያ ዋጋ መረጃ ባሌተገኘበት 

ጊዜ የላሊ ተመሳሳይ (ተመጣጣኝ) ንብረት ወቅታዊ ዋጋ ነው፡፡ 

12. “ጨረታ“ማሇት የጨረታ ማስታወቂያ ይፊ ከሆነበት ወይም የጨረታ ጥሪ 

ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ የጨረታው አሸናፉ ተሇይቶ ሇአሸናፉው ተጫራች ንብረቱ 

እስኪተሊሇፌ ዴረስ ያሇውን ሂዯት የሚገሌጽ ነው ፡፡ 

13. “አገሌግልት” ማሇት በክሌለ መንግስት መ/ቤቶች በጋራ የሚፇሇጉ ዕቃዎችና 

አገሌግልቶች ግዥ እንዱፇጽምና የሚወገደ ንብረቶችን እንዱያስወግዴ በአገሌገልቱ 

ማቋቋሚ ዯንብ ቁጥር 162/2010 የተቋቋመ የዯቡብ ብ/ብ/ህ/ክሌሊዊ መንግስት የመንግስት 

የግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግሇት ነዉ፡፡ 

14. “ተገሌጋይ” ማሇት ማንኛውንም የንብረት ማስወገዴ አገሌግልትን ፇሌጎ ወዯ 

አገሌግልቱ የመጣ አካሌ ማሇት ነው፡፡ 
 

3. የመመሪያው ዓሊማ  
 

3.1  የመንግስት መ/ቤቶች በሽያጭ እንዱወገዴ ውሳኔ የሰጡባቸውን ንብረቶች ግሌጽ፣ 

ፇጣንና ተጠያቂነት የተሊበሰ ዝርዝር የሽያጭ አወጋገዴ ስርዓት በመዘርጋት 

ከሚወገደ ንብረቶች ተገቢ የሆነ ዋጋ እንዱገኝ ማስቻሌ ነው፡፡ 
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3.2  የመንግስት ንብረት በሽያጭ ሇማስወገዴ በክሌለ መንግስት ንብረት አስተዲዯር 

መመሪያ ቁጥር 14/2005 ከተዯነገጉ አሰራሮች በተጨማሪ አገሌግልቱ በሽያጭ 

በሚያስወግዲቸው ንብረቶች ሥራ ሊይ የሚውለ ዝርዝር የአሰራር ሥርዓቶችንና 

በአወጋገዴ ሥርዓቱ ሊይ የሚሳተፈ አካሊትን ተግባርና ኃሊፉነነት በግሌፅ  በመዯንገግ 

የአገሌግልቱን የንብረት ሽያጭ አፇፃፀም የተቀሊጠፇ እንዱሆን ማዴረግ ነው፡፡   

4. የመመሪያው ተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ የክሌለ መንግስት መ/ቤቶች በሽያጭ እንዱወገዴሊቸው ሇአገሌግልቱ 

ባቀረቧቸው ንብረቶች አፇፃፀም ሊይ ሁለ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
 

5. መርህዎች  

የንብረት ማስወገዴ አፇፃፀም የሚከተለትን መርህዎች ከግብ ማዴረስ ይኖርበታሌ፡- 

5.1  ከመነሻ ጀምሮ የሚኖረዉ አፇጻጻም መንግስት ከሚወገደ ንብረት ማግኘት    

የሚገባዉን ተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘቱን ማረጋጋጥ፣ 

5.2  በሽያጭ አወጋጋዴ አፇጻጻም ሊይ ውሳኔ የሚሰጥበት መስፇርት እና  እያንዲንደ 

ንብረት በሽያጭ ሇማስወገዴ የሚሰጠዉ ውሳኔ ጉዲዩ ሇሚመሇከተው አካሊት በሙለ 

ግሌጽ ማዴረግ፣ 

5.3  በሽያጭ የሚወገደ ንብረቶችን በጨረታ ሇመሸጥ በተዘጋጀው የሽያጭ ጨረታ ሰነዴ 

ሊይ ከተጠቀሱ መስፇርቶች ውጪ ተጫራቾችን አሇመገምገም፣ 

5.4  አጠቃሊይ አፇፃጸሙን ግሌጽ፤ቀሌጣፊና ከአዴል የጸዲ በማዴረግ ውጤታማነቱን 

ማሳዯግ፣ 

5.5   ሇስነ-ምግባር መርህዎች ተገዥ መሆን ናቸው ፡፡ 
 

                           ክፌሌ ሁሇት 

               

ተግባርና ኃሊፉነት 

6. የቢሮ ኃላፊ ተግባርና ኃላፊነት  
6.1  በቢሮ ከሚገኙ በኃላፊነት ወይም በከፍተኛ የባለሙያ መዯብ ላይ ተመዴበው 

ከሚሰሩ ሠራተኞች የተውጣጣ የሚወገደ ንብረቶች አጽዲቂ/አስወጋጅ/ ኮሚቴ 

ያቋቁማል፡፡የሚቋቋመው ኮሚቴ ከሦስት ያላነሰና ከአምስት ያልበለጠ አባላት 

የሚኖሩት ይሆናል፡፡ 
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6.2 አገሌግልቱ በሚያስወግዲቸው ንብረቶች አፇፃፀም ሂዯት ከዕጩ ተጫራቾች 

የሚቀርቡ አቤቱታዎችን መርምሮ ምሊሽ መስጠት፣ 

6.3 በክሌለ ሴክተር መ/ቤቶችና ተቋማት ባሇቤት የላሊቸው እና ሕጋዊ ግዳታ 

ማሟሊት ሳይችሌ የቀረውን ንብረት የያዘው መስሪያ ቤት ዕቃውን በቋሚ ንብረትነት 

የማይገሇገሌበት በመሆኑ በሽያጭ እንዴወገዴ ጥያቄ ሲያቀርብ አሰራር ተጠብቆ 

በሽያጭ እንዱወገዴ ይፇቅዲሌ፡፡ 

7.የአገሌግልቱ ዋና ዲይሬክተር ሥሌጣንና ተግባር 

በአገሌግልቱ ማቋቋሚያ ዯንብ ቁጥር 162/2010 አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 1 ሊይ 

የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ የአገሌግልቱ ዋና ዲይሬክተር የሚከተለት ዋና ዋና 

ተግባርና ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፡-  

7.1  የንብረት ማስወገዴና ዋጋ ግምት ዲይሬክቶሬት አፇጻፀምን ይከታተሊሌ:: 

7.2  ዲይሬክቶሬቱ ተዘጋጅቶ የቀረበሇትን የንብረት ማስወገዴ ዕቅዴ መርምሮ ያፀዴቃሌ  

7.3  ከሚወገዯው ንብረት ውስብስብነት አንጻር ከላልች ሴክተር መ/ቤቶች እና ተቋማት 

ሙያዊ ዴጋፌ መጠየቅ በሚፇሇግበት ጊዜ ሙያዊ ዴጋፌ ይጠይቃሌ፡፡ 

7.4 የንብረት ማስወገዴ ጨረታ ኮሚቴ እና የገበያ ዋጋ ጥናትና የሚወገደ ንብረቶች 

ዋጋ ግምት ኮሚቴ አባሊትን ከዲይሬክቶሬቱ ወይም እንዯ አስፇሊጊነቱ ከአገሌግልቱ 

ሰራተኞች ውስጥ ከሶስት የማያንሱና ከአምስት የማይበሌጡ አባሊትን በዯብዲቤ 

ይወክሊሌ፡፡ 
 

8  የንብረት ማስወገዴና ዋጋ ግምት ዲይሬክቶሬት ተግባርና ኃሊፉነት 
 

8.1  የሚወገደ ንብረቶች መረጃ የሚሰበሰብበት ቅጽ /ሰነዴ/ አዘጋጅቶ ሇክሌለ 

መንግስት መስሪያ ቤቶች ያሰራጫሌ፣ቅፁ በወቅቱ መዴረሱን ያረጋግጣሌ፣ 

8.2  የተሰራጨው ቅጽ በትክክሌ እንዱሞሊ ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣መረጃ በትክክሌ 

መሞሊቱን በማረጋገጥ በወቅቱ እንዱሰበሰብ ያዯርጋሌ፣ 

8.3  የተሰበሰበው መረጃ በየዓይነቱ በመሇየት ያዯራጃሌ፣ 

8.4  እንዱወገዴ ከየመስሪያ ቤቱ የተሰበሰበው መረጃ በክሌለ መንግስት የንብረት 

አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 14/2005 መሠረት መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡  

8.5  በእያንዲንደ መስሪያ ቤት በአካሌ በመገኘት የተሊከውን መረጃ ትክክሇኛነት 

ያረጋግጣሌ፣ 
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8.6  ንብረቶቹን ዋጋ ሇመገመት በሚያስችሌ መሌኩ በየዓይነታቸው እንዱመዯቡና 

እንዱያዯራጁ ሙያዊ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፡፡ በመ/ቤቱ በኩሌ የሚወገደ ንብረቶችንም 

በሚመሇከት በወቅቱ በማስወገዴ መንግስት፣ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም እንዱያገኝ 

የተጠናከረ ዴጋፊዊ ክትትሌ በማዴረግ መረጃዎቹም በተፇሇገው ሁኔታ መዯራጀቱን 

ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

8.7  የገበያ ዋጋ ያሌተገኘሊቸውን ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች የቋሚ ንብረት 

አስተዲዯር ማኑዋሌ ሊይ በተቀመጠው ቀመር መሰረት ዋጋ ይወሰናሌ፣ 

8.8 ንብረቶቹ በሚፇሇገው ሁኔታ ከተዯራጁ በኋሊ ከሚመሇከታቸው የመስሪያ ቤቱ 

ኃሊፉዎች ጋር በሊኩት ዝርዝር መሰረት መተማመኛ ይፇራረማሌ፣ 

8.9 የሚወገደ ንብረቶች ሽያጭ ጨረታ በቀረበው የመነሻ ዋጋ ግምት መሰረት 

የሚካሄዴ የጨረታ ውዴዴር መሆኑን ያረጋግጣሌ፣ 

8.10 የገበያ ዋጋ ጥናትና የዋጋ ግመታ ኮሚቴ የቀረበውን ዝርዝር መረጃ 

መሰረት በማዴረግ ዕቅዴ ያዘጋጃሌ፣ 

8.11  ወቅታዊ የገበያ ጥናት መሰረት በማዴረግ ሇሚወገደ ንብረቶች  የጨረታ 

መነሻ ዋጋ ያዘጋጃሌ፣  

8.12  የጨረታ መነሻ ዋጋ ሇተዘጋጀሊቸው ንብረቶች መሇያ /ኮዴ/ ቁጥር ይሰጣሌ፣ 

8.13  የጨረታ ሰነዴ እና የጨረታ ማስታወቂያ በማዘጋጀት አገራዊ ሽፊን ባሇው 

የህትመት ሚዱያ ቢያንስ አንዴ ጊዜ እንዱሁም እንዲስፇሊጊነቱ  በኤላክትሮኒክስ 

ሚዱያ እንዱነገር ያዯርጋሌ፣ 

8.14  ከኮሚቴ አባሊት ጋር በመሆን ጨረታ ይከፌታሌ፣ የጨረታ መክፇቻ ቃሇ-ጉባኤ 

ያዘጋጃሌ፣ 

8.15  የጨረታ ግምገማ ያዯርጋሌ፣የጨረታ ግምገማ የውሳኔ ሀሳብን የያዘ ቃሇ-

ጉባኤ በማዘጋጀት በአገሌግልቱ ዋና ዲይሬክተር በኩሌ ሇአጽዲቂ ኮሚቴ ያቀርባሌ፣ 

የውሳኔ ሀሳቡ በወቅቱ እንዱፀዴቅ ይከታተሊሌ፣ በአጽዲቂ ኮሚቴ ሲጸዴቅም 

ንብረቶቱን ሇማንሳት እንዱዋዋለና በተዋዋለበት ጊዜ ውስጥ እንዱረከቡ በዯብዲቤ 

እንዱያውቁት ያስዯርጋሌ፣  

8.16  አሸናፉ ተጫራቾች ያሸነፈት ንብረት በጨረታ ሰነደ ሊይ በተገሇፀው ቀን 

ሙለ በሙለ ክፌያውን እንዱፇፅሙ ሇክፌያና ሂሳብ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

ያሳውቃሌ፣  
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8.17  አሸናፉ ተጫራቾች ያሸነፈትን ንብረት ሙለ በሙለ ከፌሇው ነገር ግን 

በጨረታ ሰነደ ሊይ በተገሇጸው ቀን ንብረቱን ካሌተረከቡ የሚከተለትን እርምጃዎች 

ይወስዲሌ፡- 

ሀ. በጨረታ ያሸነፈትን ንብረት እንዱያነሱ የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ እንዱዯርሳቸው 

ያዯርጋሌ፣ 

ሇ. ጨረታውን ያሸነፇው ተጫራች ማሸነፈ ከተገሇፀ በኃሊ ክፌያ ካሌፇፀመ 

ያስያዘው ሲ.ፒ.ኦ (CPO) ይወረሳሌ፣  

ሐ. የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ንብረቱን ካሊነሳ በአሸነፈት ጠቅሊሊ ዋጋ 

0.1% በየቀኑ የመጋዘን ኪራይ እንዱከፌለ ያዯርጋሌ፣ 

መ. አሸናፉው ተጫራች ከሊይ የተጠቀሱትን አማራጮች ካሌተጠቀመ ንብረቱ 

እንዱወረስ ተዯርጎ ጨረታ በዴጋሚ በማውጣት ወይም አገሌግልቱ 

በመረጠው አግባብ ያስወግዲሌ፣የከፇሇው ገንዘብ በህግ ተቀባይነት ካሊቸው 

ምክንያች ውጭ ከሆነ ሇመንግስት ገቢ ይዯረጋሌ፡፡ 

8.18  በጨረታ አሸናፉ የሆነው ተጫራች ያስያዘው ሲ.ፒ.ኦ (CPO) የጨረታ 

      መግዣ ዋጋ 10% የማይሞሊ ሆኖ ሲገኝ ከጨረታው ይሰረዛሌ። 

8.20  ላልች ከአገሌግልቱ ዋና ዲይሬክተር የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 
 

9 ንብረት የሚወገዴሊቸው መስሪያ ቤቶች ተግባርና ኃሊፉነት 

9.1 አገሌግልት የማይሰጡና በየቦታው ተበታትነው የሚገኙ ንብረቶችን በሚመሇከተው 

የስራ ክፌሌ በመሇየትና በማስባሰብ እንዱወገደ ውሳኔ እንዱሰጥባቸው ሇመስሪያ 

ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ በማቅረብና በማስወሰን በአመት ሁሇት ጊዜ ታህሳስ 30 እና ሰኔ 

30 ሇአገሌግልቱ ያቀርባሌ፣ 

9.2 በሽያጭ እንዱወገደ የተወሰነባቸውን ንብረቶች ከአገሌግልቱ በተሊከው ቅጽ/ሰነዴ/ 

መሰረት በዓይነታቸው በመሇየት እና በመመዝገብ ሇአገሌግልቱ በወቅቱ 

ያሳውቃሌ፣ 

9.3 ከአገሌግልቱ ሇሚሊኩ ባሇሙያዎች ንብረቱ ያሇበትን ሁኔታ እንዱመሇከቱ 

ያዯርጋሌ፣ 

9.4 ንብረቱ የሚወገዴበት ቦታ በማዘጋጀትና ባሇሙያ በመመዯብ ከአገሌግልቱ 

በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት ሇዋጋው ግምት እና ሇተጫራቾች እይታ በሚያመች 

መሌኩ እንዱዯራጅ ያዯርጋሌ፣ 
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9.5 በንብረቱ ዋጋ ግምትና መሇያ ቁጥር አሰጣጥ ሊይ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ 

9.6 በጨረታ ሠነደ ከተገሇፀበት ቀንና ሰዓት ጀምሮ ንብረቱን ተጫራቾች እንዱመሇከቱ 

ያዯርጋሌ፣ 

9.7 ከአገሌግልቱ በሚሊከው ዯብዲቤ መሰረት ንብረቱን በጨረታው ሊሸነፇው ተጫራች 

ያስረክባሌ፣ 

9.8 ተሽከርካሪና ማሽነሪ የሚወገዴሇት መስሪያ ቤት ተሽከርካሪውን ሇሚገዙ 

ግሇሰቦች/ዴርጅቶች/ የስም ዝውውር እንዱዯረግ፣ የባሇቤትነት መታወቂያ 

እንዱያገኙና ላልች ሇዝውውር የሚጠቅሙ እገዛዎችን ያዯርጋሌ፣ 

9.9 የንብረቱን ዓይነትና ብዛት በተመሇከተ በተዘጋጀው የመተማመኛ ፍርም ሊይ 

ይፇርማሌ፣ 

9.10 ንብረቱ ሇአሸናፉው ተጫራች እስኪተሊሇፌ ዴረስ ይጠብቃሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

9.11 የተወገዯውን ንብረት በወጪ ሰነዴ ወይም በሞዳሌ 22 ተሞሌቶ በበሊይ ኃሊፉ 

እንዱጸዴቅ ተዯርጎ ሇአሸናፉ ተጫራቾች ከተሊሇፇ በኋሊ ዝርዝሩ ከመዝገብ 

እንዱሰረዝ ያዯረጋሌ፡፡ 

9.12 በመ/ቤቱ በኩሌ የተወገደ ንብረቶች መረጃ ሪፖርት ከአገሌግልቱ በሚሊከዉ 

ሰንጠራዥ/ፍርም/ መሰረት በዓመት አንዴ ጊዜ እስከ ሰኔ 30 ዴረስ ሇአገሌግልቱ 

ሪፖርት ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 
 

10. የሚወገደ ንብረቶች ጨረታ አጽዲቂ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነት 
 

በአገሌግልቱ በሽያጭ የሚወገደ ንብረቶች ጨረታ አጽዲቂ ኮሚቴ የዯቡብ ብ/ብ/ህ/ክሌሊዊ 

መንግሰት ፊይናንስ ቢሮ አስወጋጅ ኮሚቴ ሆኖ የሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነት 

ይኖረዋሌ፡- 

10.1  በንብረት ማስወገዴ ተዘጋጅቶ የቀረበሇት ንብረት ማስወገዴ ዕቅዴ በጥቅሌ 

ሇመፇፀም በሚያስችሌ መሌኩ መዘጋጀቱን፣እንዱሁም ከሚፇፀመው ንብረት ሌዩ 

ባህሪ አንፃር ሉሟለ የሚገባቸው ሁኔታዎች መሟሊታቸውን በማረጋገጥ 

አስተያየቱን ይሰጣሌ፣  

10.2  በንብረት ማስወገዴ ዲይሬክቶሬት የሚዘጋጀው የጨረታ ሠነዴ በክሌለ ንብረት 

አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 14/2005 እና በዚህ መመሪያ የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች 

ማሟሊቱን በማረጋገጥ አስተያየቱን ይሰጣሌ፣  
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10.3  ከጨረታ ገምጋሚ ኮሚቴ ተዘጋጅቶ የቀረበሇት የጨረታ ግምገማ የውሳኔ ሀሳቡ 

ሊይ ሇመዴረስ የተከናወኑት ተግባራት በጨረታ ሠነደ፣በክሌለ መንግስት ንብረት 

አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 14/2005 እና በዚህ መመሪያ የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች 

ተከትል የተከናወነ መሆኑን መርምሮ በማረጋገጥ የውሳኔ ሀሳቡን ያፀዴቃሌ፣ 

10.4  ያፀዯቀውን የንብረት ማስወገዴ ጨረታ አስመሌክቶ ከሚመሇከተው አካሌ ማብራሪያ 

እንዱሰጥ ሲጠየቅ ቀርቦ ይሰጣሌ፡፡ 

10.5  እንዱያፀዴቅ የቀረበሇትን የንብረት ማስወገዴ ጨረታ ግምገማ የውሳኔ ሀሳብ ከ7 

የሥራ ቀናት በሇይ በእጁ እንዲይቆይ አስፇሊጊውን ጥረት ያዯርጋሌ ፡፡ 
 

         ክፌሌ ሦስት 

         

ቋሚ ንብረት የሚወገዴበት ሁኔታ 

11. ቋሚ ንብረት የሚወገዯው ከዚህ በታች በተጠቀሱ ቢያንስ በአንደ 

    ምክንያት መሆን አሇበት፡- 
 

11.1  ንብረቱ ሉታዯስ ወይም ሉጠገን የማይችሌ ሲሆን አንዴ ንብረት የተሇመዯውን 

አገሌግልት እየሰጠ በእዴሜ ወይም በአዯጋ ምክንያት ሇጥገናው የሚወጣው 

ወጪ በከፌተኛ ዯረጃ እየጨመረ፣ የሚሰጠው አገሌግልት ግን እየቀነሰ ሲሄዴ 

ሇንብረቱ ጥገና በየጊዜው ብዙ ወጪ ከማውጣት ይሌቅ ማስወገዴ ተገቢ 

ሲሆን። 

11.2  ሲያረጅ፣ጊዜው ያሇፇበት ሲሆን እና በላልች ምክንያት ጠቀሜታው ሲቀንስ 

አንዴ ንብረት በቴክኖልጂ ሇውጥ ምክንያት ጠቀሜታውን ሲያጣና ከላልች 

ንብረቶች ጋር ሉጣጣምና አገሌግልት ሉሰጥ የማይችሌ ሲሆን ወይም 

የሚሰጠው አገሌግልት ወይም ምርት በተጠቃሚዎች ዘንዴ ተቀባይነት የላሇው 

ሲሆን እንዱሁም በንብረቱ መገሌገሌ ከወጪም ሆነ ከጊዜ አንፃር ጠቀሜታ 

የላሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ። 
 

11.3  ትርፌ በመሆኑ ምክንያት ንብረቱ በዯህና ሁኔታ ሊይ የሚገኝ ሆኖ መስሪያ 

ቤቱ የማይገሇገሌበት ሆኖ ሲገኝ ንብረቱ ግሌጋልት መስጠት ከማይችሌበት 

ዯረጃ ከመዴረሱ በፉት በሽያጭ እንዱወገዴ ይዯረጋሌ፡፡  
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11.4 የተጣሇና ባሇቤት የላሇው ሲሆን በጉምሩክ፣ በፖሉስ ወይም በላልች የህግ 

አካሊት እጅ ያሇ ወይም ባሇንብረቱ ያሌታወቀ ወይም የንብረቱ ባሇቤት ሇመሆን 

የሚፇሇገውን ሕጋዊ ግዳታ ማሟሊት ሳይችሌ የቀረውን ንብረት የያዘው መስሪያ 

ቤት ዕቃውን በቋሚ ንብረትነት የማይገሇገሌበት ሲሆን በክሌለ ፊይናንስ ቢሮ 

ተፇቅድ እንዱወገደ ይዯረጋሌ፡፡ 

          ክፌሌ አራት 

 

12. የሚወገዴ ንብረት መረጃ አሰባሰብ 

12.1 ማንኛውንም ንብረት እንዱወገዴሇት የጠየቀ መስሪያ ቤት የሚወገዴ ንብረትን ሙለ 

መረጃ ከዚህ መመሪያ ጋር ተያይዞ በቀረበው ቅጽ/ሰነዴ/ መሰረት በትክክሌ በመሙሊት 

በመስሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ በማጸዯቅ ሇአገሌግልቱ መሊክ ይኖርበታሌ። 

12.2. ከመስሪያ ቤት እንዱወገዴ የተሊከው የተሽከርካሪም ሆነ የላልች ቋሚ እና አሊቂ 

ንብረት መረጃ በትክክሌ ተሞሌቶ የቀረበ መሆኑን የአገሌግልቱ ባሇሙያ በመ/ቤቱ በአካሌ 

ተገኝቶ በማረጋገጥ ሰነደ እንዱዯራጅ ይዯረጋሌ ነገር ግን መረጃው በትክክሌ አሇመሞሊቱ 

ከተረጋገጠ በባሇንብረት መስሪያ ቤት እንዱስተካከሌ ይዯረጋሌ። 

12.3 የመረጃ አያያዝ በተመሇከተ በስራ ክፌለ ባሇሙያ የሚሰበሰበውን እና ከባሇንብረት 

መስሪያ ቤቱ የሚቀርበውን አጠቃሊይ መረጃ በጥንቃቄና የመረጃ አያያዝ ስርአትን 

በተከተሇ መሌኩ በሶፌትና በሀርዴ ኮፒ መያዝ አሇበት ሲፇሇግም በወቅቱ መቅረብ 

አሇበት፡፡ የማንኛውም የሚወገዴ ንብረት መረጃና የወቅቱን የመተኪያ ዋጋ ጥናት መረጃ 

በተገቢው ሁኔታ ተመዝግቦ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

12.4  የሚወገደ ንብረቶች መረጃ ማሰባሰብ፡፡  

ሀ. በዯ/ብ/ብ/ህ ክሌሊዊ መንግሰት ስር በሚገኙ የክሌሌ ሴክተር መ/ቤቶች የክሌሌ   

ተቋማት እና የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች በበሊይ ኃሊፉ ፀዴቆ እንዱወገዴ 

ሇአገሌግልቱ የሚቀርቡ ሌዩ ሌዩ ንብረቶች ከዚህ መመሪያ ጋር ተያይዞ በቀረቡት 

ቅፆች መሰረት በጥንቃቄ ተሞሌቶ መቅረብ ይኖርበታሌ። 

ሇ. የሚወገዴ ንብረት የገበያ ዋጋ ጥናትና የዋጋ ግመታ ሙለ መረጃ ተጠናቅሮ 

ሇንብረት ማስወገዴ የስራ ክፌሌ ይተሊሇፊሌ። 
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ሐ. የሚወገዯው ንብረት ሙለ መረጃ ሇመሰብሰብ የሚወስዯው ጊዜ ንብረቱ 

የሚያስገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት  በፌጥነት መከናወን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

 

12.5 በአገሌግልቱ የሚከናወኑ የመረጃ አሰባበሰብ ተግባራት 
 

  ሀ. ከእያንዲንደ መስሪያ ቤት የተሊከውን መረጃ መገምገምና ማዯራጀት፣ 

 ሇ. የተሊከው መረጃ ትክክሇኛነት በአካሌ በመስሪያ ቤቱ በመገኘት  በማረጋገጥና    

ሇዋጋ  ግምት በሚያመች መሌኩ በየዓይነቱ ማዯራጀት፣ 

  ሐ. ወቅታዊ የመተኪያ የገበያ ዋጋ ጥናት ማዴረግ፣ 

  መ. የተጠናቀረውን አጠቃሊይ መረጃ በፅሁፌ በማዘጋጀት ሇውሳኔ ማቅረብ፡፡ 
 

13. የሚወገዴ ንብረት መረጃ መሰብሰብና ንብረቱን በዓይነታቸው መሇየት 

የሚወገዯውን ንብረት መረጃ ሇመሰብሰብና ሇማዯራጀት በመጀመሪያ ዯረጃ የንብረቱን 

ዓይነትና ሁኔታ መሇየት ይኖርበታሌ። 

13.1. የተሽከርካሪና የማሽነሪ መረጃ 

በባሇንብረት የመንግስት መስሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ እንዱወገዴ  ተወስኖ ወዯ አገሌግልቱ 

የተሊከ ማንኛውም ዓይነት የሚወገዴ ተሽከርካሪና ማሽነሪ መረጃ ከአገሌግልቱ በተሊከው 

ቅጽ/ሰነዴ/ መሠረት መሞሊት አሇበት፡፡ ይኸውም፡- 

      ሀ. ትክክሇኛ ባሇቤት ስሇመሆኑ የሚገሌጽ መረጃ፣ 

      ሇ. የሚወገዴበትን ምክንያት፣ 

      ሐ. የሞዳሌ/ስሪት/፣ሻንሲ እና ሞተር ቁጥር መረጃ፣ 

      መ. ሉብሬ ያሇውና የላሇው መሆኑን ሚገሌጽ መረጃ፣ 

 ሠ. ወዯ ሀገር ውስጥ ሲገባ በህጉ መሰረት ግብር /ቀረጥ መክፇለን     
አሇመክፇለን/ዱክሊራሲዮን ያሇውና የላሇው መሆኑ የሚገሌጽ መረጃ፣ 

      ረ. የተሰራበት ሀገርና ዓመተ ምህረት፣  

      ሰ. የሚጠቀመው የነዲጅ ዓይነት ፣ 

       ሸ. ሞተሩ የተመታ /ያሌተመታ መሆኑን፣ 

       ቀ. ንብረቱ ያሇበት ሁኔታ፣  

       በ. መረጃው የሚገኝበት የትራንስፖርት ቅርንጫፌ ጽ/ቤት እና 
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 ተ. ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን ያካትታሌ፡፡ 

13.2 . የቢሮ፣ የኤላክትሮኒክስ፣ ማሽነሪ እና የመሳሰለት ዕቃዎች 

 ከመወገዲቸው በፉት የሚከተለት መረጃዎች መሟሊት አሇባቸው 

      ሀ. የንብረቱ/የዕቃው/ ዓይነት፣ 

ሇ. የንብረቱ/የዕቃው/ መሇኪያ፣ 

      ሐ. የንብረቱ/የዕቃው/ ብዛት፣ 

      መ. የንብረቱ ወቅታዊ ግምታዊ ዋጋ   

      ሠ. የንብረቱ/ዕቃው/ያሇበት ሁኔታ ፣ 

      ረ. የንብረቱ/ዕቃው/ ሴሪያሌ ቁጥር እና  

      ሰ. ላልች ጠቃሚ መረጃዎች በግሌጽ ተሇይቶ መቅረብ አሇበት፡፡ 

13.3 ቁርጥራጭ ብረታ ብረት 

ቁርጥራጭ ብረቶችን እንዯ አይነታቸው መሇየት፣  ሇእያንዲንደ አይነት የዋጋ 
ግምት መስራትና ስሇንብረቱ አይነት መረጃዎችን ማጠናከር፡፡ 

13.4 ላልች ሌዩ ሌዩ ዕቃዎች 

ሇላልች ከመዯበኛ ንብረት ሇየት ያሇ ባህሪይ ያሊቸው እና ሇመስህብነት ሉያገሇግለ 

የሚችለ እቃዎች እንዯ ዝሆን ጥርስ፣ ብር /silver/፣ ነሀስ፣አሌሙኒየም ወዘተ…. 

ሲያጋጥሙ እንዱሁም የቅርስነት ባህሪ ያሊቸው ንብረቶችን ሇማስወገዴ 

መረጃዎችን ማጠናከር፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

 

14. የሚወገዯው ንብረት አዯረጃጀት 

የሚወገዯው ንብረት ከመወገደ/ሇላሊ አካሌ ከመሸጡ/ በፉት ንብረቱ ሇዋጋ ግምት 

በሚመች መሌኩ በዓይነቱ መዯራጀት አሇበት። 

14.1 ንብረቱን በየዓይነቱ መሰብሰብ ፣ መሇየትና መመዯብ /ማዯራጀት/፣ 
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እንዱወገዴ ውሳኔ ተሰጥቶበት ወዯ አገሌግልቱ ሪፖርት የሚዯረግ ንብረት/ዕቃ/ ዋጋ 

ሇመገመትና የንብረቱን ሁኔታና ብዛት ሇማየት በሚያስችሌ መሌኩ በየዓይነቱ 

መመዯብ ወይም መዯራጀት ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ማሇት፡- 

ሀ. ጠረጴዛ 

ሇ. ወንበር 

ሐ. ፊይሌ ካቢኔት 

መ.የኤላትሪክ ዕቃዎችና ማሽነሪዎች 

ሠ. ተሽከርካሪ በየሞዳለ 

ረ. ጎማ በየአይነቱ 

ሰ. ቁርጥራጭ ብረታ ብረት በየዓይነቱ እና 

ሸ. ላልች ንብረቶች 

ክፌሌ ስዴስት 

 

15. ቴክኒካሌ ክዕልትና ዕውቀት የሚጠይቁ ንብረቶች መረጃ አሰባሰብ 

15.1 በባሇንብረት መሥሪያ ቤቱ የሚከናወኑ ተግባራት 

ሌዩና ቴክኒካዊ ክህልት የሚጠይቅ ንብረት ሲኖር በባሇንብረት መስሪያ ቤቱ የሚከተለት 

ተግባራት ይከናወናለ፡፡ 

ሀ. ንብረቱ እንዱወገዴ ከመወሰኑና ወዯ አገሌግልቱ ከመሊኩ በፉት የንብረቱን 

ዓይነትና ምንነት በዝርዝር ሇይቶ ማወቅ፣ 

ሇ. ንብረቱ ሇአገሌግልት ሲገዛ እንዳት ተመዝግቦ እንዯገባ ከንብረት የገቢ መዝገብ 

ማረጋገጥ፡፡ ከመዝገብ ካሌተገኘ መሰሌ ስራ ከሚሰራ መስሪያ ቤት ወይም 

ከቴክኒክና ሙያ እውቀቱ ያሇውን ባሇሙያ ዴጋፌ በመጠየቅና በማረጋገጥ 

በተረጋገጠው መሠረት ውሳኔ መስጠት፣ 

ሐ. የንብረቱን መረጃ ከኢንተርኔትና ላልች ምንጮች በማፇሊሇግ መረጃ መያዝ፣   

መ. የንብረቱን ዓይነትና ምንነት ማወቅ ካሌተቻሇ ንብረቱን በሌዩ ሁኔታ መዝግቦ 

መያዝና ሇአገሌግልቱ ከነማብራሪያው በማቅረብ ንብረቱን ባሇበት ሁኔታ 

የሚወገዴበትን መንገዴ ማመቻቸት፣ 
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15.2 በአገሌግልቱ የሚከናውኑ ተግባራት 

የሚወገደ ንብረቶች ሌዩና ቴክኒካዊ ክህልት የሚጠይቁ ሲሆን ፡፡ 

  ሀ. ባሇንብረት መስሪያ ቤቱ ስሇንብረቱ ምንነት ቴክኒካዊ ክህልት /እውቀት/ ያሇው 

ባሇሙያ እንዱመዯብ ያዯርጋሌ፣ 

   ሇ. ንብረቱን በሌዩ ሁኔታ መዝግቦ ይይዛሌ፣ 

  ሐ. እንዯአስፇሊጊነቱ መረጃውን ከኢንተርኔትና ላልች ምንጮች ከባሇንብረት መስሪያ 

ቤቱ ባሇሙያ ጋር ያፇሊሌጋሌ፣ 

መ. ሥራውን ሇማቀሊጠፌም ሆነ ከባሇሙያው አቅም በሊይ ሲሆን ከሚመሇከታቸው 

ሌዩ ሌዩ ዴርጅቶች ሙያዊ ዴጋፌ ሉጠይቅ ይችሊሌ፣ 

ሠ. ከሊይ በተገሇጹት አማራጮች የንብረቱን መረጃ ማግኘት ካሌተቻሇ ሇአገሌግልቱ ዋና 

ዲይሬክተር  ሇውሳኔ ያቀርባሌ፣ 

ረ. በአገሌግሇቱ ህጋዊ ጥያቄ መሰረት ከላልች መስሪያ ቤቶች የቴክኒካሌ 

ክህልት/እውቀት/ ዴጋፌ የሚያዯርጉ ባሇሙያዎች ትክክሇኛና በእውነት ሊይ 

የተመሠረተ መረጃ መስጠት ይጠበቅባቸዋሌ፣ ሆን ብሇው ሇሚፇጽሙት 

ክፌተትም በህግ ተጠያቂ ይሆናለ፡፡           

                 ክፌሌ ሰባት 

 

16. 1 ሇሚወገዴ ንብረት ወቅታዊ የገበያ ጥናት ማዴረግ 

ሇሚወገዴ ንብረት እንዱወገዴ የሚያስችሌ መረጃ ከተሰበሰበ በኋሊ ሇንብረቱ ወቅታዊ 

የገበያ የመተኪያ ዋጋ ጥናት መዯረግ አሇበት፣የገበያ ጥናት ዋጋ የንብረቱን የመነሻ 

ዋጋ ሇማስሊት እንዯመነሻ የሚያገሇግሌ ይሆናሌ፡፡ 

16.2 የንብረቱን ወቅታዊ የገበያ ዋጋ ስሇመትከሌ 

ትክክሇኛ የንብረቱን /ተመሳሳዩን/ ዋጋ ወይም ንብረቱን ተክቶ የቀረበ አዱስ ሞዳሌ ዋጋ 

የሚያካትት ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ፡- 
 

ሀ. ከአምራቾች፣  

ሇ.  ከአስመጪ ዴርጅቶች፣  

ሐ. የዕዴሳት አገሌግልት ከሚሰጡ ተቋማት ወይም  
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መ. ከላልች መሰሌ ዕቃዎች /ንብረቶች/ ሌውውጥ ከሚካሄዴባቸው ቦታዎች፣ 

ሠ. ከማእከሊዊ እስታትስቲክስ ኤጀንሲ  

ረ. ከፋዯራሌ እና ከክሌልች ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ እና 

 ሰ. ከላልች ከሚመሇከታቸው ተቋማት/ዴርጅቶች/ መረጃ በመውሰዴ 

   የንብረት የመተኪያ ዋጋ እንዱሰራ ይዯረጋሌ፡፡ 

16.3 በጥናቱ የተገኘ የመተኪያ የወቅቱ የገበያ ዋጋ የአገሌግልት ተፇፃሚነት 

የሚወገዯው ንብረት ወቅታዊ የመተኪያ የገበያ ዋጋ ጥናት የሚዯረገው በየጊዜው 

ቢሆንም እንዯአስፇሊጊነቱ አንዳ የተዯረገ የዋጋ ጥናት በተከታታይ ዙር ሇሚወገዴ 

ተመሳሳይ ንብረት ሽያጭ ሇ3 ወር እንዯ መተኪያ ዋጋ ሆኖ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡ 

ይህ የሚሆነው የገበያ ጥናቱ ብዙ ሇውጥ የላሇው መሆኑ ሲረጋገጥና ሇአገሌግልቱ 

ዋና ዲይሬክተር ቀርቦ ሲፇቀዴ ነው፡፡ 

17.  ላልች አማራጮችን ስሇመጠቀም 

17.1 የሚወገዯው ንብረት ወቅታዊ የመተኪያ የገበያ ዋጋ ጥናት በሚዯረግበት ወቅት 

በአንዴም ሆነ በላሊ ምክንያት የንብረቱን ወቅታዊ የመተኪያ ዋጋ ማግኘት 

በሚከተለት ምክንያቶች አስቸጋሪ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

17.1.1 ንብረቱ ከገበያ ሊይ ከጠፊ፣ 

17.1.2 ንብረቱን በሞዳሌም ሆነ በዓይነት የሚተካ ንብረት ከላሇ፣ 

17.1.3 ንብረቱን በወቅቱ የሚያመርተው/የሚያስመጣው/ ዴርጅት ከላሇ፣ 

18. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 17 ሊይ የተመሇከቱት ጉዲዮች ሲያጋጥሙ 

የሚከተለት አማራጮች እንዯ አስፇሊጊነቱ ተግባራዊ ሉዯረጉ ይችሊለ፡፡ 

18.1 ላልች በዚህ ዙሪያ ሙያዊ ዴጋፌ የሚሰጡ ዴርጅቶችን በማማከር የዋጋ 

ግምት መስጠት፣ 

18.2  ሇዋና ዲይሬክተሩ በማቅረብ ውሳኔ እንዱሰጥበት ማዴረግ፣ 
 

19  የተሰበሰበውን መረጃ ሪፖርት ማቅረብ 
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የሚወገደ ንብረቶች የገበያ ጥናት ዋጋ ግመታ ኮሚቴ የሚወገዯውን ንብረት  

አጠቃሊይ ሇማስወገዴ የሚያስችሇውን ሙለ መረጃ ካጠናቀረ በኋሊ 

ኮምፒውተራይዝዴ በማዴረግና በመፇራረም አጠናቅቆ ሇዋና ዲይሬክተሩ ቀርቦ 

በዝርዝር ታይቶ ሀሳብ ከተሰጠበት በኋሊ ሇንብረት ዋጋ ግምትና ማስወገዴ 

ዲይሬክቶሬት እንዱቀርብ ይዯረጋሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 
 

20 የሚወገዯው ንብረት የዋጋ ግመታ እና የጨረታ መነሻ ዋጋ ዝርዝር 
ተግባራት 

 

20.1  ከዯ/ብ/ብ/ህ ክሌሌ የተሇያዩ የመንግስት ሴክተር መ/ቤቶችና ተቋማት ንብረት 

እንዱወገዴሊቸው ጥያቄ ያቀረቡትን በመሇየትና ዝርዝር መረጃ በማሰባሰብ 

የንብረቱን ትክክሇኛነት በማረጋገጥና በተዘጋጀው ቅጽ በመሙሊት የሚወገዯው 

ንብረት ጨረታ ኮሚቴ ሇንብረት ዋጋ ግምትና ማስወገዴ ዲርክቶሬት በጽሁፌ 

ያቀርባሌ፡፡ 

20.2 የሚወገዯው ንብረት ዓይነትና ይዞታውን በሚገባ ማወቅ፣  

እንዱወገዴ የተሊከ ንብረት ዝርዝር መረጃ መሰረት በማዴረግ ሇሚወገዯው 

ንብረት የጨረታ መነሻ ዋጋ በመስጠት የማስወገደ ሥርዓት ከመጀመሩ በፉት 

የሚወገዯው ንብረት መረጃ የሚወገደ ንብረቶች ጨረታ ኮሚቴ በአካሌ 

በመስሪያ ቤቱ በመገኘት የንብረቱን ዓይነት፣ ይዘት፣ፊይዲና ባህሪውን ማወቅ 

ይኖርበታሌ፣ 

20.3 የሚወገዴ ተሽከርካሪን የጨረታ መነሻ ዋጋ ሇማዘጋጀት የሚከተሇውን ፍርሙሊ 

መጠቀም አሇበት፡፡ 

ሀ. የመረጃና ዋጋ ግመታ ኮሚቴ የተሽከርካሪዎችን የጨረታ መነሻ ዋጋ ስላት 

ሇማዘጋጀት የሚከተሇውን ፍርሙሊ መጠቀም አሇበት፣ 

Co = A*R*Y*Mk*Ct*MD*C 

 

C0 ማሇት" የተሽከርካሪና የማሽነሪ መነሻ ዋጋ” 
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R ማሇት" የተመሳሳይ ንብረት የመተኪያ ዋጋ- ይህ የንብረቱ ወቅታዊ ዋጋ ሲሆን 

ከአቅራቢዎች የሚገኝ ነው”  

A ማሇት" የዋጋ ማስተካከያ (በ 0.2 - 0.5 መካከሌ ያሇ የተሰጠ ተመን ነው" 

Y ማሇት" የዓመት ጉዲይ በተሇይ ከአገሌግልት ዘመን አንጻር" 

Mk ማሇት" የተሽከርካሪው ወይም የማሽነሪው ሥሪት ወይም ዓይነት እና በገበያ ሊይ 

ያሇው ተፇሊጊነት” 

Ct ማሇት" የተሠራበት ሀገር” 

MD ማሇት" የተሸከርካሪው ወይም የማሽነሪው ሞዳሌ" 

C ማሇት" ተሽከርካሪው ወይም የማሽነሪው ያሇበት ሁኔታ" 
 

ሇ. ንብረቱ ምንም ዓይነት የወቅቱ የመተኪያ ዋጋ የላሇው መሆኑ ከተረጋገጠ የንብረቱን 

ይዞታ፣ዓይነት የአገሌግልት ዘመን እና ተፇሊጊነትን ግምት ውስጥ በማስገባት 

ሇንብረቱ የጨረታ መነሻ ዋጋ ያዘጋጃሌ፣ ሇአገሌግልቱ አጽዲቂ ኮሚቴ ውሳኔ 

ይሰጥበታሌ፡፡ 

21 የሚወገዯው ንብረት ገበያ ጥናትና የዋጋ ግመታ ኮሚቴ እንዱወገደ የተዘጋጁትን 

ንብረቶች ብዛትና ያለበትን ቦታ ግምት ውስጥ በማስገባት ሇንብረቱ የጨረታ መነሻ ዋጋ 

ያዘጋጃሌ፣ 
 

22 የሚወገዯው ንብረት ገበያ ጥናትና የዋጋ ግመታ ኮሚቴ የሚወገዯውን ብረት 

ተዯራጅቶ በተዘጋጀው ቅጽ መሰረት ተሞሌቶ ሇንብረት ዋጋ ግምትና ማስወገዴ 

ዲይሬክቶሬት መሊኩን ያጣራሌ፡፡ 

           ክፌሌ ዘጠኝ 

 

21  የመሇያ ኮዴ አሰጣጥና የዕቅዴ ዝግጅት 

21.1 የመሇያ ኮዴ አሰጣጥ 

የዯብ/ብ/ህ ክሌሊዊ መንግስት የግዥና የንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 146/2004 ሊይ 

የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ እንዱወገዴ የተሊከ ንብረት ዝርዝር ከገበያ ጥናት እና ዋጋ 

ግመታ ኮሚቴ በተሊሇፇሇት መረጃ መሰረት ሇሚወገዯው ንብረት የንብረት ማስወገዴ 
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ጨረታ ኮሚቴ በአካሌ በመስሪያ ቤቱ በመገኘት የንብረቱን ዓይነት፣ ይዘት፣ ፊይዲና 

ባህሪውን ማወቅ ይኖርበታሌ፣ንብረቱን እንዯዓይነቱ ሇመሇየት እና የማስወገዴ ሥራን 

ሇማፊጠን እንዱያስችሌ በንብረቱ ብዛትና ባሇበት ቦታ ሊይ በመመሥረት ግሌፅና 

ማንኛውም ሰው ሉረዲው በሚችሌ መሌኩ የመሇያ ኮዴ ይሰጣሌ፣ 

21.2 የዕቅዴ ዝግጅት  

የንብረት ማስወገዴ ኮሚቴ ከሚወገዯው ንብረት የገበያ እና የዋጋ ግመታ ኮሚቴ 

የመጣውን ዝርዝር መረጃ በመቀበሌ ዕቅዴ ያዘጋጃሌ፡፡ 

      
ክፌሌ አስር 

 
22.  ንብረትን በሽያጭ የማስወገዴ ዘዳ 

 

 

በዯ/ብ/ብ/ህ ክሌሊዊ መንግሰት ሴክተር መስሪያ ቤቶች፤ክሌሊዊ ተቋማት እንዴሁም 

የሌማት ዴርጅቶች ይዞታ ሥር የሚገኙና እንዱወገደ ውሳኔ የተሰጠባቸው ንብረቶች ወዯ 

አገሌግልቱ ሲሊኩ የተሊኩትን ንብረቶች መረጃ በመያዝ  ከዚህ መረጃ በመነሳት የወቅቱን 

የገበያ ዋጋ መሠረት በማዴረግ የጨረታ መነሻ ዋጋ ካወጣ በኋሊ አገር አቀፌ (ብሔራዊ) 

ግሌጽ ጨረታ ዘዳን በመጠቀም ሽያጩን ያከናውናሌ፡፡  

23. ሀገር አቀፌ (ብሔራዊ) ግሌፅ ጨረታ ዘዳን መጠቀም አስፇሊጊነት  

አገሌግልቱ በሽያጭ የሚያስወግዲቸውን ንብረቶች በአገር አቀፌ ግሌጽ ጨረታ ዘዳ 

የሚያስወግዯው የሚከተለትን ዓሊማዎች ሇማሳካት ነው፡፡ 

ሀ. ሁለም በጨረታው ሇመሳተፌ ፌሊጎት ያሇው የተፇጥሮም ሆነ ህጋዊ ሰውነት ያሇው 

አካሌ  እኩሌ ዕዴሌ እንዱያገኝ ሇማዴረግ በጨረታው እንዱሳተፌ ሇማስቻሌ፣ 

ሇ. እንዱወገዴ የተሇየ የመንግሥት ንብረትን ግሌፅ፤ ፌትሐዊ እንዱሁም አዋጅና 

መመሪያን በተከተሇ መንገዴ እንዱከናወን ሇማዴረግ 

ሐ. በርካታ ንብረት በአንዴ ጊዜ በማስወገዴ የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ 

ሇማስገኘት እንዱቻሌ ነው፡፡ 

24.  የጨረታ ጥሪ ማስታወቂያ 

 የጨረታ ጥሪ ማስታወቂያ ቢያንስ የሚከተለትን ፌሬ ነገሮች ሉይዝ ይገባሌ፣ 

  ሀ. የአገሌግልቱ ስምና አዴራሻ መጠቀስ አሇበት፣ 
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  ሇ. እንዱወገዴ የቀረበው የንብረት ዓይነት እና ንብረቱ የሚገኝበት ቦታ፤ ዘወትር በስራ 

ሰአት በቦታው በመገኘት መመሌከት መቻለ እና የመጫረቻ ሰነዲቸውን በኢንቨልፕ 

በማሸግ በጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት እንዲሇባቸው፣ 

  ሐ. የጨረታው ሰነዴ የሚገኝበት ቦታና የሰነደ መግዣ ዋጋ ፣ 

  መ. የጨረታ መነሻ ዋጋ፣ 

  ሠ. ጨረታው የሚታሸግበትና የሚከፇትበት  ቀን፣ቦታና ሰዓት፣ 

 ረ. አገሌግልቱ  ጨረታውን በከፉሌ ወይም ሙለ በሙለ ሇመሠረዝ መብት ያሇው 

መሆኑ የጨረታ ማስከበርያ መጠን ሇተጫራቾች መገሇፅ ይኖርበታሌ፣ 

 ሰ. በየመዯቡ በማስቀመጥ የጨረታ ማስከበያ በብር ሇእያንዲንደ ልት መቀመጥ 

እንዲሇበት፣ 

 ሸ. አሸናፉው እንዯታወቀ ሇተሸናፉው የጨረታ ማስከበሪያ የሚመሇስ መሆኑ፣ 

 ቀ. አሸናፉው ያስያዘው የጨረታ ማስከበሪያ የመግዣ ዋጋ ሊይ የሚታሰብ መሆኑ፣ 

 በ. ተጫርቾች በጨረታው ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ መሳተፌ እንዯሚችለ፡፡ 
 

25.  የጨረታ ሠነዴ  

አገሌግልቱ የሚያዘጋጀው የጨረታ ሠነዴ የመንግሥትን ህግና ዯንብ የተከተሇ መሆኑ 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡ በዋናነት የተጫራቾች መመሪያን የያዘ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

26.  የተጫራቾች መመሪያ ማካተት ያሇበት ዋና ዋና ጉዲይ 

በዯ/ብ/ብ/ህ ክሌሊዊ መንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት የሚዘጋጀው 

የተጫራቾች መመሪያ የሚከተለትን ነጥቦች ማካተት ይኖርበታሌ፡- 

     ሀ. የሚወገዯው ንብረት አጠቃሊይ መግሇጫና የአገሌግልቱ ሙለ ስም፣ 

        አዴራሻና ንብረቱ የሚገኝበት ቦታ፣ 

ሇ. ተጫራቾች በተዘጋጀው የዋጋ ማቅረቢያ ቅጽ ሊይ ስም፣ የመኖሪያ አዴራሻ የስሌክ 

ቁጥር፣የሚገዙትን ንብረት ስም፣ መሇያ ቁጥር፣ ብዛት፣ የአንዴና ጠቅሊሊውን 

የሚገዙበት ዋጋ በትክክሌ ያሇ ስርዝ ዴሌዝ ጽፇው ከፇረሙ በኋሊ በኤንቬልፕ 

አሽገው በተገሇፀው ሰዓትና ቦታ ማስገባት እንዲሇባቸው፣ 

ሐ. የተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሌ ፉርማ የላሇበት የመጫረቻ ሰነዴ ተቀባይነት 

የላሇው መሆኑን፣ 
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መ. በጨረታ ሳጥን መዝጊያ ሊይ ከተጠቀሰው ሰዓት በኋሊ የሚዯርሱት የመጫረቻ 

ሰነድች ተቀባይነት እንዯማይኖራቸው፣ 

ሠ. በጨረታው አሸናፉ የሚሆነው በመሇያ ቁጥር ከፌተኛ ዋጋ የሚያቀርበው ሲሆን 

በሰጠው ነጠሊና ጥቅሌ ዋጋ ሌዩነት ቢኖረውም አገሌግልቱ የነጠሊውን ዋጋ 

በመውሰዴ ጨረታውን የሚያወዲዴር መሆኑን፣ 

ረ. አንዴ ተጫራች ላሊው በሰጠው ዋጋ ሊይ ተንተርሶ ዋጋ ማቅረብ እንዯማይችሌ፣ 

ሰ. ሁሇት ተጫራቾች ሇአንዴ ንብረት እኩሌ ዋጋ በመስጠት አሸናፉ ቢሆኑ ላሊ ዋጋ 

ማወዲዯሪያ ቅጽ ተዘጋጅቶ አሸናፉው ተጫራች የሚሇይ ሲሆን ሁሇቱም 

ተወዲዲሪዎች በዴጋሚ እኩሌ ዋጋ ቢሰጡ በእጣ የሚሇዩ ሆነው በሁሇተኛ ዙር 

የሰጡት ዋጋ መጀመሪያ ዙር ከሰጡት ዋጋ ማነስ  የሇበትም፣ 

 ሸ. ማንኛውም ተጫራች ጨረታው ከተከፇተ በኋሊ የሰጠውን ዋጋ መሇወጥ 

   የማይችሌ መሆኑን፣ 

ቀ. ተጫራቾች የሚጫረቱትን ንብረት የጨረታ መነሻ ዋጋ 10 በመቶ (10%) የጨረታ 

ማስከበሪያ በባንክ በተረጋገጠ ሲ.ፒ.ኦ (C.P.O) ከጨረታ ሰነደ ጋር አያይዘው 

ማቅረብ እንዲሇባቸው፡፡ ነገር ግን ተጫራቾቹ የሚወዲዯሩበት ጠቅሊሊ ዋጋ 10 በመቶ 

(10%) የጨረታ ማስከበሪያ ከ2000.00 (ሁሇት ሺህ )ብር በታች ከሆነ በጥሬ ገንዘብ 

ማስያዝ ይችሊለ፣ 

በ. ተጫራቾች አሸናፉ መሆናቸው ከተገሇፀበት ቀን ጀምሮ በጨረታው ያሸነፈትን 

ንብረት የሚረከቡበት ቀን ጨረታ መወዲዯሪያ ሰነዴ መመሪያ ሊይ እንዯተገሇጸው 

መሆኑን፣ 

ተ. ተጫራቾች የሙስናና የማጭበርበር ዴርጊት ሊሇመፇጸማቸው የተዘጋጀውን ቅጽ 

/ሰነዴ/ በመሙሊትና በመፇረም ከዋጋ ማቅረቢያ ቅጽ/ሰነዴ/ ጋር በማያያዝ 

በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ በታሸገ ኤንቨልፕ ማስገባት እንዲሇባቸው፣ 

ቸ. አገሌግልቱ ጨረታውን በሙለም ሆነ በከፉሌ የመሰረዝ መብት ያሇው 

   መሆኑን፣ 

ኀ. ጨረታውን ሊሊሸነፈ ተጫራቾች ያስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ሲ.ፒ.ኦ (C.P.O) 

ወዱያውኑ ይመሇስሊቸዋሌ፣ 

ነ. ተጫራቾች በጨረታው ሂዯት ሊይ ቅሬታ ካሊቸው ህጉ በሚፇቅዯው መሰረት ቅሬታ 

ማቅረብ የሚችለ ሲሆን የጨረታውን አካሄዴ የማወክ ተግባር ከፇፀሙ 
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ከጨረታው ውጪ ሆነው ያስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ይወረስባቸዋሌ 

በተጨማሪም አግባብነት ባሇው ህግ ይጠየቃለ፡፡ 
 

27.   የጨረታ አከፊፇት                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ጨረታው የሚከፇተው በጨረታው ጥሪ ወይም ማሻሻያ ተዯርጎ ከሆነ በማሻሻያ 

ሰነደ ሊይ በተገሇፀው ቀን፣ሰዓትና ቦታ ሆኖ፡- 

   ሀ. ጨረታው የሚከፇተው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪልቻቸው በተገኙበት ሲሆን 

ተጫራቾቹ በራሳቸው ምርጫ ጨረታው በሚከፇትበት ጊዜ ሳይገኝ በመቅረቱ 

የጨረታውን መከፇት አያስተጓጉሌም፣ 

   ሇ. በጨረታው አከፊፇት ሂዯት ሊይ መገኘት የሚፇሌግ ማንኛውም የመገናኛ ብዙሀንና 

ፌሊጎት ያሇው ማንኛውም ሰው ሁለ በታዛቢነት መገኘት ይችሊሌ፣ 

  ሐ. ንብረቱ የሚወገዴሇት መስሪያ ቤት ተወካይ በጨረታ አከፊፇት ሥነ ሥርዓት ሊይ 

መገኘት አሇባቸው፤ ሆኖም ንብረቱ የሚወገዴሇት መስሪያ ቤት ተወካይ ባይገኝ 

የጨረታ መክፇቻ ሂዯቱን አያስተጓጉሇውም፡፡ 

  መ. ጨረታውን የከፇቱ አካሊት የጨረታ አከፊፇት ስነ ሥርዓቱን የሚያሳይ ቃሇ ጉባኤ 

አዘጋጅተው መፇራረም ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

28.  ጨረታ መገምገምና ማወዲዯር  

ሀ. አገሌግልቱ ጨረታው የተሟሊ ነው ብል ሇግምገማ ሂዯት ሉያሳሌፇው 

የሚችሇው በጨረታ ሰነዴ ሊይ የተዘረዘሩትን ቅዴመ ሁኔታዎችንና ተፇሊጊ 

ነጥቦች የሚያሟሊ ሆኖ ሲገኝ ብቻ ነው፡፡ 

ሇ. ተጫራቾች የተጠየቀውን የጨረታ ማስከበሪያ ካሊስያዙ ወይም በአገሌግልቱ 

የተጠየቁትን አስፇሊጊ ማስረጃዎችን ካሊቀረቡ ከጨረታ ይሰረዛለ፡፡  

29.  ዝርዝር ግምገማ ማዴረግና አሸናፇውን መሇየት  

ሀ. አገሌግልቱ አሸናፉውን ተጫራች ሇመምረጥ በመጀመሪያ ዯረጃ ግምገማ 

የተቀበሊቸውን የመጫረቻ ሰነድች እና በጨረታ ሰነደ ሊይ የተገሇፁትን 

መስፇርቶች ተጠቅሞ ዝርዝር ግምገማ ማዴረግ አሇበት፣ 

ሇ. የንብረት ማስወገዴ  ባሇሙያ ባሇበት ተጫራቾችን ሇማወዲዯር በተዘጋጀው ቅጽ 

ሊይ ሇተጫራቾች መሇያ ኮዴ ይሰጣሌ፣ 
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ሐ. በተዘጋጀው ቅጽ ሊይ ተጨራቾች የተጫረቱበትን የንብረት መሇያ ኮዴ፣ 

ብዛት፣የአንደ ዋጋ፣ ጠቅሊሊ ዋጋ ማስፇር አሇባቸው፣  

መ. ከተሞሊው ቅጽ ሊይ የእያንዲንደን ንብረት ከፌተኛውን የነጠሊ የንብረት 

ማስወገዴ ኮሚቴ ካዘጋጀው የጨረታ መነሻ ዋጋ ጋር በማወዲዯር የቀረቡትን 

ተጫራጮች ከአንዯኛ እስከ ሶስተኛ የወጡትን ተጫራቾች ይሇያለ፣ 

ሠ. ከአንዴ እስከ ሶስት የቀረቡ ተጫራቾች ውስጥ ከፌተኛ ዋጋ ያቀረበውን 

ተጫራች አሸናፉ አዴርጎ ይመረጣሌ፤ ነገር ግን ሇጨረታ ሇቀረበው ንብረት 

አንዴ ተጫራች ቢቀርብ ከጨረታ መነሻ ዋጋ በሊይ መሆኑ ከተረጋገጠ አሸናፉ 

አዴርጎ ሉመረጥ ይችሊሌ፣ 

ረ. እኩሌ የወጡ ተጫራቾች አሸናፉውን ሇመሇየት እንዯገና ዋጋ እንዱሰጡ 

ይዯረጋሌ፤ተጫራቾቹ ወይም ህጋዊ ወኪልች በተገኙበት ተከፌቶ የሰጡት ዋጋ 

ይነበብሊቸዋሌ፣ 

ሰ. ተጫራቾች ባቀረቡት የመጨረሻ የመወዲዯሪያ ሀሳብ መሰረት በተዯረገው 

ግምገማ በዴጋሚ እኩሌ ዋጋ የሰጡ ከሆነ ተጫራቾቹ በተገኙበት አሸናፉው 

ተጫራች በዕጣ ይሇያሌ፣ 

ሸ. አንዴ ተሽከርካሪ ወይም ንብረት በሁሇተኛ ዙር መነሻ ዋጋ ሇመሸጥ ተሞክሮ 

በቂ ተወዲዲሪ /ገዢ/ ካሌተገኘ የግምት ዋጋውን በማሻሻሌ ሇሶስተኛ ጊዜ 

የጨረታ /ሐራጅ/ ሽያጭ ማስታወቂያ በማውጣት ሽያጩ ይፇፀማሌ፡፡  
 

30.  ቃሇ ጉባኤ ማዘጋጀት 
 

የሚወገዴ ንብረትን ያሸነፇው ተጫራች ከተሇየ በኋሊ የሚዘጋጀው ቃሇ ጉባኤ 

የሚከተለትን ሃሳቦች ይይዛሌ። 

     ሀ.  መግቢያ 

     ሇ. የጨረታው ቅዴመ ዝግጅትና ሂዯት ጨረታው ከመከፇቱና ከመገምገሙ በፉት 

ያለ ቅዴመ ሂዯቶች በዝርዝር ማስቀመጥ፣ 

     ሐ. የጨረታ ሠነዴ ዝግጅት፣ የጨረታ  ማስታወቂያ፣ የተጫራቾች መመሪያ፣ 

ሇጨረታ የቀረቡት የንብረት ዝርዝርና ብዛት፣ የተጫራች የዋጋ ማቅረቢያ 

ቅፅ፣ ተጫራቾች የማጭበርበር ዴርጊት እንዲይፇጽሙ ቃሌ የሚገቡበት ቅጽ፣ 
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 መ. የጨረታ አከፊፇት፣ ጨረታው የተከፇተበት ቦታ፣ ሰዓት እንዱሁም ጨረታው 

ሲከፇት የተገኙ የሥራ ኃሊፉዎችና ባሇሙያዎች፣ንብረቱ የሚወገዴሇት መ/ቤት 

ባሇሙያዎችና ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪልቻቸው የተገኙ መሆኑን እና 

ሠ.  በጨረታ ግምገማ የተገኘ ውጤት እና ማጠቃሇያ የያዘ ሆኖ መዘጋጀት አሇበት። 
 

 
 
 

31.  ጨረታ ማጽዯቅ 

የጨረታ ግምገማ የሚከናወነው በአገሌገልቱ ሇተሌእኮው በተቋቋመ የስራ ክፌሌ ሆኖ 

ተጫራቾች በሰጡት የጨረታ ዋጋ ሊይ በመመስረት ግምገማውን በማጠናቀቅ 

የተገኘውን ውጤት ሇሚመሇከተው አካሌ በወቅቱ ማቅረብ አሇበት፡- 

32.  የጨረታ አሸናፉን ስሇማሳወቅ 

ሀ. አገሌገልቱ የጨረታውን ውጤት አሸናፉ እና ሇተሸናፉ ተጫራቾች ያሸነፇበት ብዛትና 

ዋጋ በዯብዲቤ እና በማስታወቂያ ሰላዲ ይገሌፃሌ፣ሇተሸነፈ ተጫራቾች የተሸነፈበትን 

ምክንያት ሲጠይቁ  ይገሇጽሊቸዋሌ፣ 

 ሇ. በጨረታው አሸናፉ ሇሆነው ተጫራች ያሸነፇበትን ዝርዝር ንብረት የሚገሌጽ ዯብዲቤ 

በማዘጋጀትና በዋና ዲይሬክቶሬቱ ተፇርሞ ከ1-5 ባለት የሥራ ቀናት ውስጥ 

ማሳወቅ ይኖርበታሌ።     

ክፌሌ አሥራ አንዴ 

 

33.  በአገሌግልቱ ንብረት አወጋገዴ ሥርዓት ሊይ የሚጠበቅ ሥነ ምግባር 

33.1  ከአገሌገልቱ አመራሮችና ባሇሙያዎች የሚጠበቅ ሙያዊ ሥነ ምግባር 

ሀ. የሚወገደ ንብረቶች የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 

146/2004፣ የንብረት አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 14/2005 እና የዚህን ዝርዝር 

መመሪያ ተከትል መፇጸም፣ 

ሇ .ኃሊፉነትን በአግባቡ መወጣት፣ 

ሐ.ከባሇዴርሻ አካሊትና ንብረት እንዱወገዴሊቸው ከጠየቁ መስሪያ ቤቶች ጋር መሌካም 

የሆነ የሥራ ግኑኝነት መፌጠር፣ 

መ› ተገሌጋዮችን ፌትሀዊ፤ አዴል የላሇበትና ግሌፅ በሆነ መንገዴ ማስተናገዴ፣ 
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ሠ. ሇመንግስት ንብረት ተቆርቋሪ መሆንና ያሌተገባ ጥቅም ፇሊጊ አሇመሆን፣ 

ረ. ሚስጢር መጠበቅ እና ሇመሌካም ሥነ-ምግባር መርሆዎች ተገዥ መሆን፣ 

ሰ. በመንግስት ንብረት ማስወገዴ ሥራ ሊይ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ የተሰማራ 

ሠራተኛ ወይም ኃሊፉ ከሚሠራው ሥራ ጋር የሚሰጠው ውሳኔ በማንኛውም መሌኩ 

ከሙስና የፀዲ መሆን አሇበት፣ 

ሸ. ከተገሌጋዮች ሇሚነሱ ጥያቄዎች ህግና ዯንብን በመከተሌ በወቅቱ ተገቢውን መሌስ 

መስጠት ይኖርበታሌ፣ 

ቀ.ውዴዴርን ሉገዴብ የሚችሌ ወይም ሇተወዲዲሪዎች ፌትሀዊ ያሌሆነ ጥቅም የሚሰጥ 

ወይም የመንግስት መስሪያ ቤቱን ጥቅም ሉጎዲ የሚችሌ መረጃ በመስሪያ ቤቱ የበሊይ 

ሀሊፇዎች ካሌተፇቀዯ በስተቀር ሇማንኛውም አካሌ መሰጠት የሇበትም፣ 

በ. ከጥቅም ግጭት ነጻ ሆኖ ማከናወን እና 

ተ. በአጠቃሊይ ሇሥነ - ምግባር መርሆዎች ተገዥ መሆን አሇባቸው፡፡ 
 

33.2 ንብረት እንዱወገዴሊቸው ከሚጠይቁ መስሪያ ቤቶች አመራርና ባሇሙያ 

      የሚጠበቁ ሙያዊ ሥነ-ምግባር 

1. ከአገሌግልቱ ሇሚሊኩ ባሇሙያዎች መሌካም የሥራ ትብብር ማዴረግ፣ 

2.  ሇአገሌግልቱ ባሇሙያዎች ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን በወቅቱና 

በአግባቡ ማቅረብ፣ 

3. በቅንነትና በታማኝነት መሥራት፣ ትክክሇኛ መረጃ መሊክ፣ 

4. ጥቅም ፇሊጊ አሇመሆን፣ 

5. ሇመንግስት ንብረት ተቆርቋሪ መሆን፣ 

6. ተገሌጋይን በአግባቡ ማስተናገዴ እና የአገሌጋይነት ስሜት መፌጠር፣ 

7. በአጠቃሊይ ሇሥነ - ምግባር መርሆዎች ተገዥ መሆን አሇባቸው  
 

33.3  ከተጫራቾች የሚጠበቅ ሥነ-ምግባር 
 

1. ማንኛውም ዕጩ ተወዲዲሪ ሇመጫረት የገዛውን ሠነዴ መመሪያው በሚያዘው  

መሠረት በትክክሌ በግሌፅ ሞሌቶ በወቅቱ ማስገባት፣ 

2. ማንኛውም ዕጩ ተወዲዲሪ በንብረት ማስወገዴ ሥራ ሊይ በቀጥታም ሆነ 

በተዘዋዋሪ ሇተሠማራ ሠራተኛ ወይም የስራ ኃሊፉ ወይም በሶስተኛ ወገን በኩሌ 

ምንም ዓይነት መዯሇያና ስጦታ መስጠት የሇበትም፣ 
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3. ማንኛውም አሸናፉ ተጫራች መመሪያው በሚያዘው መሠረት በተገሇፀው ጊዜ 

ውስጥ የአሸነፇበትን ገንዘብ በመክፇሌ  ንብረቱን በወቅቱ መረከብ ይኖርበታሌ፣ 

4. ከላሊ ተወዲዲሪ ጋር በመነጋገር ዋጋ መስጠት እና መስሪያ ቤቱን ሉጎዲ የሚችሌ 

መረጃ መሇዋወጥ ወይም የላሊን ተወዲዲሪ መረጃ መጠቀም የሇበትም፣ 

5. ሉፇፀም የታሰበውን የሙስና ተግባር ሇሚመሇከተው ማሳወቅ እንዱሁም ሇሙስና 

ተግባር ተባባሪ ሆኖ አሇመገኘት፣ 

6. የሙስና ተግባር ሇመፇጸሙ ማረጋገጫ ሲኖር ወይም ይህንን የሚያመሇክት 

ፌንጭ ሲኖር ያሇማመንታት ማጋሇጥ፡፡ 
 

ክፌሌ አስራ ሶስት 
 
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 
 

34.  በአገሌግልቱ በኩሌ የሚወገደ ንብረቶች  

በመንግስት መ/ቤቶች ሥር የሚገኙና በዚህ መመሪያ መሠረት የሚወገደ ወይም ሉወገደ 

የሚችለ ተሽከርካሪ፣ ማሽነሪ፣ ጎማ፣ ቸርኬ፣ የመኪና ባትሪ እና ቀርጥራጭ ብረታ 

ብረቶች ዋጋቸው ምንም ያክሌ ቢሆን በአገሌግልቱ የሚወገደ ይሆናሌ፡፡ 

35.  የጨረታ ሠነዴ ሽያጭ 

የጨረታው ጥሪ በህትመት ሚዱያ ወይም ኦዱዮቪዡዋሌ ሚዱያ ከተገሇፀበት ጊዜ ጀምሮ 

ጨረታው እስከሚዘጋበት ሰዓት ዴረስ የጨረታ ሠነዴ ይሸጣሌ፣ 

36. ተፇጻሚነት ስሇሚኖራቸው ህጎች 

የዯብ/ብ/ህ/ክሌሊዊ መንግስት የግዥና የንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 146/2004  

የዯ/ብ/ብ/ህ/ክሌሊዊ መንግስት የንብረት አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር 14/2005 በዚህ 

መመሪያ ባሌተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡  

37.  ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

ይህንን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ መመሪያ 

በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት  አይኖረውም፡፡ 
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38.  ይህን መመሪያ ስሇማሻሻሌ  

ቢሮው ይህን መመሪያ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ በትኛውም ጊዜ ሉያሻሽሇው ይችሊሌ፡፡  

39.  መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ  

 ይህ መመሪያው ሐምላ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

አቶ ተፈሪ አባተ ሻሾ 

የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት 

ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ 

ሀዋሳ 
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       አባሪዎች 

የሚወገደ   ተሽከርካሪዎች ማሰባሰቢያ   ቅፅ-01                                    

 
ተ.ቁ 

 
የተሽከርካሪው 

ዓይነት 

 
 

ሞዳል 

 
የሠሌዲ 
ቁጥር 

 
የሞተር 
ቁጥር 

 
የሻንሲ 
ቁጥር 

 
የተሠራበት 

አገር 

 
የተሠራበት 

ዓ.ም 

 
የሊብሬ 
ቁጥር 

 
ዱክላራሲዮን 
ያለው/የሌለው 

 
የሚጠቀመው 
ነዲጅ ዓይነት 

 
ንብረቱ 
ያለበት 
ሁኔታ 

 
የሚወገዴበት 
ምክኒያት 

 
ሞተር 
የተመታ 

ያልተመታ 
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የቢሮ ዕቃዎች የኤላክትሮኒክስ ዕቃዎች ማሽነሪዎች እና የመሳሰለት መረጃ ማሰባሰቢያ ቅፅ-02 

 

 

 

 
ተ.ቁ 

 
የእቃው 

ዓይነት/መጠሪያ/ 

መለያ 
ቁጥር 
/pin no 

የፋብሪካ 
ቁጥር 

/serial no/ 

 
መለኪያ 

 
ብዛት 

 
ያንደ 
ዋጋ 

 
ጠቅላላ 
ዋጋ 

ንብረቱ 
የሚገኝበት 

ሁኔታ 

 
ምርመራ 
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የሚወገደ ጎማዎችና ባትሪዎች መረጃ ማሰባሰቢያ ቅጽ-03 

 
ተ.ቁ 

 
የጎማው/ባትሪው 

ዓይነት 

 
የጎማውመጠን 

(size) 

 
መሇኪያ 

 
ብዛት 

ጎማው 
የሚገኝበት 
ሁኔታ 

ጎማው 
የሚገኝበት 

ቦታ 

 
መግሇጫ 
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