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መግቢያ 

የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግስት በተሇያዩ የክሌለ መንግስት 

ግዥ ፈፃሚ መ/ቤቶች በተበታተነ መሌኩ በተናጠሌ የሚፈፀሙትን የተሇያዩ ዕቃዎችና 

አገሌግልት ግዥዎች ወጪ ቆጣቢ በሆነ½ ጥራቱን በጠበቀና በተሻሇ ዋጋ በአንዴ 

ማዕከሌ በወቅቱ ሇመፈፀም፤ እንዱሁም በየመ/ቤቱ ያሇአገሌግልት ተከማችተው የሚገኙ 

ንብረቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በተቀሊጠፈ ሁኔታ በሽያጭ በማስወገዴ አጠቃሊይ የሀብት 

አጠቃቀምን ማሳዯግ የሚቻሌባቸው ሁኔታዎችን ሇማመቻቸት በማሰብ አፈፃፀሙን 

በኃሊፊነት የሚመራ በዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት 

የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት ዯንብ ቁጥር 162/2010 ማቋቋሙ 

ይታወሳሌ፡፡  

በመሆኑም በክሌለ በተሇያዩ በተበታተነ መሌኩ የሚፈፀሙትን የተሇያዩ ዕቃዎችና 

አገሌግልት ግዥዎች ጥራቱን በጠበቀና ወጪ ቆጣቢ በሆነ½ bwQt$ በተሻሇ ዋጋ 

በአንዴ ማዕከሌ ሇመፈፀም፤ እንዱሁም በየመ/ቤቱ ያሇአገሌግልት ተከማችተው የሚገኙ 

ንብረቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በሽያጭ ሇማስወገዴ በዯንብ ቁጥር 162/2010 

የተዯነገጉትን የአሰራር ሥርዓቶች በአግባቡ ሇማስፈፀም እንዱቻሌ በዯንቡ አንቀጽ 4 

ንዑስ አንቀጽ 2 ሊይ ቢሮ መመሪያ እንዯሚያወጣ በተዯነገገው መሰረት በመንግስት 

ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት ሇሚፈፀሙ ግዥዎች ይህንን የግዥ አፈፃፀም 

መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  
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ምዕራፍ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ "በክሌለ የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት ሇሚፈፀሙ 

ግዥዎች የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 36/2014" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. TRÙ» 

      y”l# xGÆB l@§ TRg#M y¸Ãs-W µLçn bStqR bz!H mm¶Ã WS_ Ãl# 

”§ቶችÂ /rgÖC በዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት yG™Â 

NBrT xStÄdR xêJ q$_R 146/2004 እና የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ 

አገሌግልትን ሇማቋቋም በወጣው ዯንብ ቁጥር 162/2010 የተሰጣቸውን ትርጉም 

ይይዛለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሇዚህ መመሪያ አፈጻጸም፡-  

1. “የክሌለ መንግስት” ማሇት የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሊዊ 

መንግስት ማሇት ነውÝÝ 

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

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት ፋይናንስ ቢሮ እና የዯቡብ ብሔሮች 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት ፋይናንስ ቢሮ ኃሊፊ ማሇት ነውÝÝ 

3. “የጨረታ ገምጋሚ ቲም” ማሇት ከአገሌግልቱ የግዥ ዲይሬክቶሬት በግዥ 

ባሇሙያነት ተመዴበው ከሚሰሩ የግዥ ባሇሙያዎች እንዱሁም እንዯአስፈሊጊነቱ 

በአገሌግልቱ ከሚገኙ ላልች ዲይሬክቶሬቶች ውስጥ ተመዴበው ከሚሰሩ 

ባሇሙያዎች ተውጣጥቶ የሚቋቋም ከሦስት ያሊነሰና ከአምስት ያሌበሇጠ አባሊት 

የሚኖሩት ቲም ማሇት ነው፡፡ 

4. “ጊዚያዊ የቴክኒክ ገምጋሚ ቲም” ማሇት እንዯሚፈፀመው ግዥ የቴክኒክ ባህሪ 

በአገሌግልቱም ሆነ በላልች የክሌለ መንግስት መ/ቤቶች ተመዴበው ከሚሰሩና 

ከሚፈፀመው ግዥ ባህሪ አንፃር ሙያዊ ብቃትና ሌምዴ ካሊቸው ባሇሙያዎች 

ተውጣጥቶ በጊዚያዊነት የሚቋቋም ከሦስት ያሊነሰና ከአምስት ያሌበሇጠ አባሊት 

የሚኖሩት ቲም ማሇት ነው፡፡ 

5. “ጊዚያዊ የገበያ ዋጋ ጥናት ኮሚቴ” ማሇት በአገሌግልቱ በሚፈፀም የማዕቀፍ ግዥና 

በሚገባው ውሌ መሰረት በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ዋጋ 

ማስተካከያ ማዴረግ እንዯሚቻሌ በተጠቀሰው መሰረት አስፈሊጊ በሆነ ወቅት 
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በአገሌግልቱ ዋና ዲይሬክተር የሚቋቋም ከሦስት ያሊነሰ አባሊት ያለት ጊዚያዊ 

የገበያ ዋጋ የሚያጠና ኮሚቴ ነው፡፡  

6. “አገሌግልት” ማሇት በዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት 

መ/ቤቶች የሚጠቀሙባቸውን ተመሳሳይ ዕቃዎችና አገሌግልቶች እንዱሁም ክሌሊዊ 

ጠቀሜታ ያሊቸውን ዕቃዎችና አገሌግልቶች ግዥ እንዱፈጽም እና በክሌለ 

መንግስት መስሪያ ቤቶችና ተቋማት አገሌግልት የማይሰጡና በሽያጭ እንዱወገደ 

ውሳኔ የተሰጠባቸውን ንብረቶች በሽያጭ እንዱያስወግዴ በዯቡብ ብሔሮች 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት መስተዲዯር ምክር ቤት በዯንብ ቁጥር 

162/2010 የተቋቋመ የክሌለ መንግስት መ/ቤት ማሇት ነው፡፡ 

7. “የመንግስት መ/ቤቶች የሚጠቀሙባቸው ተመሳሳይ ዕቃዎች እና አገሌግልቶች” 

ማሇት፡- ሁሇትና ከዚያ በሊይ የሆኑ የክሌለ መንግስት መንግስት መ/ቤቶች 

የሚጠቀሙባቸው ተመሳሳይ ዕቃዎች እና አገሌግልቶች ማሇት ነው፡፡ 

8. “ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያሊቸው ዕቃዎችና አገሌግልቶች” ማሇት ሇክሌለ መንግስት 

የተሇየ ጠቀሜታ የሚሰጡ በመሆናቸው በሚመሇከተው አካሌ ተሇይተው አገሌግልቱ 

እንዱገዛቸው የሚሰጡ ዕቃዎችና አገሌግልቶች ማሇት ነው፡፡ 

9.  “ውሌ” ማሇት በአገሌግልቱ# በግዥ ፍሊጎት አቅራቢ የመንግስት መ/ቤቶች እና 

በአቅራቢዎች ወይም በአገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች መካከሌ ሇተወሰነ የጊዜ ገዯብ 

የሚዯረግ መብቶችንና ግዳታዎችን ሇማቋቋም፣ ሇመሇወጥ ወይም ሇመሰረዝ 

የሚዯረግ ስምምነቶችን የያዘ ጠቅሊሊ እና ተቀጽሊ ውሌ ማሇት ነው፡፡ 

10.  “የማዕቀፍ ስምምነት ማሇት”ወዯፊት በሚፈፀም ዝርዝር ውሌ ሇሚከናወን አቅርቦት 

መሰረት በመሆን የሚያገሇግሌና በነጠሊ ዋጋና በላልች የውሌ ሁኔታዎች ሊይ 

በመመስረት የሚፈፀም አጠቃሊይ የሆነ የግዥ ስምምነት ነው፡፡ 

3. የመመሪያው ዓሊማ 

    የዚህ መመሪያ ዓሊማ፡- 

1. አገሌግልቱ በሚፈጽማቸው ግዥዎች አፈፃፀም ሂዯት የሚሳተፍ እያንዲንደ 

አካሌ የተሰጠውን ኃሊፊነት በግሌጽ አውቆና ተጠያቂነትም እንዲሇበት 

በአግባቡ ተገንዝቦ ኃሊፊነቱን ቀሌጣፋና ውጤታማ በሆነ ሁኔታ በብቃት 

እንዱወጣ ማስቻሌ፣ 

2. አገሌግልቱ ከሚፈጽማቸው ግዥዎች አንፃር አንዲንዴ የአፈፃፀም ሥርዓቶች 

በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 ሊይ በግሌጽና 
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በዝርዝር ያሌተገሇፁ የግዥ ሥርዓቶች ግሌጽና ዝርዝር በማዴረግ 

አገሌግልቱ የሚፈጽመውን ግዥ ቀሌጣፋና ውጤታማ ሇማዴረግ እንዱቻሌ 

ነው፡፡ 

4. የመመሪያው ተፈጻሚነት ወሰን 

     ይህ መመሪያ የክሌለ መንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት በማዕቀፍ 

ስምምነት በሚፈጽማቸው ግዥዎች ሁለ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

ምዕራፍ ሁሇት 

ተግባርና ኃሊፊነት 

5. የቢሮ ኃሊፊ ተግባርና ኃሊፊነት  

1. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት በመንግስት ግዥና 

ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት በግዥና ገበያ ጥናት ዲይሬክቶሬት ተዘጋጅቶ 

የቀረበሇትን የግዥ ዕቅዴ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች መሟሊታቸውን 

በማረጋገጥ መርምሮ ያፀዴቃሌ፡- 

h. tsÆSbW l!fiÑ y¸Cl# G™ãC xND §Y msÆsÆcWN½ 

l. ytzUjW yG™ :QD yKLl# mNGST m¼b@èC §qrb#T yG™ 

   F§¯T btÒl xQM bqE M§> lmS-T b¸ÃSCL mLk# mçn#N½ 

/. :QÇ lG™ x}ÄqE ÷¸t& qRï y÷¸t&WN Yh#N¬ ¥Gßt$N½ 

2. በቢሮ ከሚገኙ በኃሊፊነት ወይም በከፍተኛ የባሇሙያ መዯብ ሊይ ተመዴበው 

     ከሚሰሩ ሠራተኞች የተውጣጣ ከሦስት ያሊነሰና ከአምስት ያሌበሇጠ አባሊት 

ያለበት የግዥ አጽዲቂ ኮሚቴ ያቋቁማሌ፡፡ 

3. አገሌግልቱ በሚፈጽማቸው ግዥዎች አፈፃፀም ሂደት ከዕጩ ተጫራቾች 

የሚቀርቡ አቤቱታዎችን መርምሮ ምሊሽ መስጠት፣ 

4. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት የዋጋ ማስተካከያ 

ሇማዴረግ ከአገሌግልቱ የቀረበሇትን ጥያቄ ገምግሞ ፍቃዴ መስጠት፣ 

6. የአገሌግልቱ ዋና ዲይሬክተር ተግባርና ኃሊፊነት 

    የአገሌግልቱ ዋና ዲይሬክተር በክሌለ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ 

    ቁጥር 146/2004፣ በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 እና 

    በክሌለ መንግስት የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት ዯንብ ቁጥር 

   162/2010 ከተሰጠው ተግባርና ኃሊፊነት በተጨማሪ የሚከተለት ተግባርና ኃሊፊነቶች 
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   ይኖሩታሌ፡፡  

   6.1 በውሌ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ተዘጋጅቶ የሚቀርብሇትን የማዕቀፍ ስምምነት 

       ወይም l@lÖC yግዥ ውልችን በአግባቡ በመመርመር ከአቅራቢዎች ወይም 

       ከአገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች ጋር ይፈራረማሌ፡፡ 

   6.2 !bz!H mm¶Ã xNq{ 13 N;#S xNq{ 3 §Y btdnggW m\rT hgR 

      WS_ k¸gß# xQ‰b!ãC yêU _ÂT b¥DrG የውሳኔ ሀሳብ y¸ÃqRBlT 

      g!z!ÃêE yêU _ÂT ÷¸t& bdBÄb@ ÃÌq$¥LÝ¿ y÷¸t&W xÆ§T 

      በአገሌግልቱ ከሚገኙ የተሇያዩ ዳይሬክቶሬቶች የሚውጣጡ ከፍተኛ ባሇሙያዎች 

      ሆኖ ቁጥራቸው ከሦስት ማነስ የሇበትም፡፡ 

   6.3 bz!H xNq{ N;#S xNq{ 2 m\rT y¸ÌÌmW ÷¸t& êU x_Nè 

       y¸ÃqRBlTN yWún@ húB bxGÆb# kgmgm b“§ lb!é `§ð XNÄ!qRB 

       b¥DrG s!fqD yêU ¥StµkÃ XNÄ!drG lWL xStÄdR ÄYÊKèÊT 

       Ym‰L½  

   6.4 bz!H mm¶Ã xNq{ 13 N;#S xNq{ 4 §Y btdnggW m\rT b‰úcW 

       G™ lmfiM km¼b@èC y¸qRBN _Ãq& mRMé f”D YsÈLÝÝ 

   6.5 xQ‰b!ãC WL XNÄ!ššL wYM XNÄ!‰zM y¸ÃqRb#TN _Ãq& gMGä 

       xSf§g! mçn#N µmn lWL xStÄdR ÄYÊKèÊT Ym‰L½ ÄYÊKèÊt$ 

       ytššl#TN yWL xGÆïC xµè bxÄ!S mLK xzUJè y¸ÃqRBlTN 

       WL YfR¥LÝÝ 

   6.6 በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 26 ንዑስ 

አንቀጽ 9 ሥር ከተዘረዘሩት በአንዱ ምክንያት የማዕቀፍ ስምምነት ከአቅራቢው ጋር 

የተፈረመውን ውሌ ሉሰርዝ ይችሊሌ፡፡ 

   6.7 ከክሌለ መንግስት የሌማት ድርጅቶች ሇአገሌግልቱ የሚቀርብሇትን የግዥና ላልች    

         ተያያዥ ሙያዊ የድጋፍ ጥያቄ በማንኛውም ጊዜ ተቀብል ተግባራዊ እንዲደረግ     

         ያደርጋሌ፣  

   6.8 xgLGlÖt$ ሇሚፈጽማቸው ግዥዎች የሚያስፈሌጉ ዝርዝር የፍሊጎት 

      መግሇጫዎችን (specifications) በአገሌግልቱ ግዥና ገበያ ጥናት ዲይሬክቶሬት 

ከዕቃው ባህሪ አንጻር ሇማዘጋጀት የሚያስቸግሩትን የሚመሇከታቸው የክሌለ 

መንግስት መ/ቤቶች አዘጋጅተው እንዱሰጡት ውክሌና ይሰጣሌ ወይም 

ከሚመሇከታቸው ከክሌለ መንግስት መ/ቤቶች የሚውጣጣ የባሇሙያ ቡዴን 

በማዋቀር አዘጋጅቶ እንዱሰጠው በህጋዊ መንገዴ ውክሌና ይሰጣሌ፣፡  



 
 

www.snnprsbof.gov.et Page 6 
 

7. የግዥ አጽዲቂ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፊነት 

በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 7 ሥር 

የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች በመከተሌ፡-  

 7.1 በግዥና ገበያ ጥናት ዲይሬክቶሬት ተዘጋጅቶ የቀረበሇት የግዥ ዕቅዴ ግዥን 

     በጥቅሌ ሇመፈፀም በሚያስችሌ መሌኩ መዘጋጀቱን፣ እንዱሁም ከሚፈፀመው 

     ግዥ ሌዩ ባህሪ አንፃር ሉሟለ የሚገባቸው ሁኔታዎች መሟሊታቸውን 

     በማረጋገጥ አስተያየቱን ይሰጣሌ ፡፡  

7.2  በግዥና ገበያ ጥናት ዲይሬክቶሬት የሚዘጋጀው የጨረታ ሠነዴ በክሌለ 

 መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 

2 ሥር የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች መሟሊቱን ያረጋግጣሌ፡፡  

7.3  በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 7 ንዑስ 

 አንቀጽ 3 ሊይ የተዯነገጉትን የማጣራት ሥራዎች በማከናወን የሚቀርብሇትን 

የጨረታ ግምገማ የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ ያፀዴቃሌ፡፡  

7.4  አገሌግልቱ በየበጀት ዓመቱ የሚያቅዲቸውን ዕቅድች ተግባራዊ ሇማዴረግ 

 የሚገዛቸውን የተሇያዩ ግዥዎች በተመሇከተ በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም 

መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 7 ሊይ በዝርዝር የተሰጡትን ተግባርና 

ኃሊፊነቶች ይፈጽማሌ፡፡ 

7.5  ያፀዯቀውን ግዥ አስመሌክቶ ከሚመሇከተው አካሌ ማብራሪያ እንዱሰጥ ሲጠየቅ 

 ቀርቦ ይሰጣሌ፡፡ 

    

8. የግዥና ገበያ ጥናት ዲይሬክቶሬት tGÆRÂ `§ðnT 

    bxgLGlÖt$ |R ytêqrW yG™Â gbÃ _ÂT ÄYÊKèÊT የሚከተለት 

    ተግባርና ኃሊፊነቶች ይኖሩታሌ፡- 

8.1 kKLl# G™ fÉ¸ m¼b@èC tsÆSbW G™ XNÄ!f{M b¸mlktW xµL 

      tlYtW yts-#TN :”ãC wYM xgLGlÖèC G™ lmfiM bG™ 

      mm¶ÃW xNq{ 9 m\rT F§¯èCN YsbSÆL½ YlÃL½ Ãd‰©L½ 

8.2 xm¬êE yG™ :QD ÃzU©L½ bx{ÄqE ÷¸t& xStÃyT XNÄ!s_bT 

        µdrg b“§ lb!é `§ð xQRï ÃiD”L½ 

8.3 ሇክሌለ መንግስት ST‰t&©µêE -q»¬ ያሊቸው በመሆኑ በሚመሇከተው  

        አካሌ ተሇይተው ሇአገሌግልቱ የሚሊኩሇትን የግዥ ጥያቄዎች ተቀብል ግዥ 

        ይፈጽማሌ½ 
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8.4 bz!H xNq{ N;#S xNq{ 1 §Y btgliW m\rT y¸qRb# F§¯èC 

        btly h#n@¬ XNÄ!¬† y¸ÃSgDD ngR XSkl@l DrS G™W k¸fiMbT 

        bjT ›mT bðT ÆlW ›mT k¸ÃZÃ 1 XSk 30 ÆlW g!z@ WS_ 

        yqrb# mçn#N ¥rUg_ xlbT½ 

8.5 bKLl# mNGST yG™ xfÉiM mm¶Ã q$_R 28¼2010 xNq{ 26 N;#S 

        xNq{ 4 t‰ q$_R 2 §Y btdnggW m\rT y=r¬ \nD b¥zUjT 

        lx{ÄqE ÷¸t& xQRï xStÃyT XNÄ!s_bT ÃdRUL½ 

8.6 bKLl# mNGST yG™ xfÉiM mm¶Ã q$_R 28¼2010 xNq{ 12 N;#S 

       xNq{ 2 §Y ktgli#T ZRZéC bt=¥¶ bz!h# mm¶Ã xNq{ 26 N;#S 

       xNq{ 4 t‰ q$_R 1 §Y ytgli#TN ZRZéC Ãµtt y=r¬ ¥S¬wqEÃ 

       Ãzg©L½ 

8.7 =r¬ ÃwÈL½ ymÅrÒ \nD mqbÃ ú_N ÃzU©L½ bú_N mqbL 

y¥ÃSCL s!çN \nÇN b`§ðnT tqBlÖ y¸-BQ xµL YmDÆL½ 

8.8 l=r¬W yqrb# ymÅrÒ \nìCN mZGï ú_N XNÄ!gb# ÃdRUL 

wYM Yqb§L½ 

8.9 =r¬ YkF¬L½ YgmG¥L½ yWún@ húb#N lx{ÄqE ÷¸t& bxgLGlÖt êÂ 

ÄYÊKtR$ bk#L qRï XNÄ!iDQ ÃdRUL½ 

8.10 y=r¬ GMg¥ W-@TN lx¹ÂðÂ t¹Âð tÅ‰ÓC bxgLGlÖt$ êÂ 

ÄYÊKtR s!rUg_ bdBÄb@ ÃúW”L½ 

8.11 G™ XNÄ!fiM§cW F§¯T Ãqrb# m¼b@èC G™WN b=r¬ \nÇÂ 

bWl# m\rT mçn#N xrUG-W mrkB XNÄ!Cl# l=r¬W  

ytzUjWN yF§¯T mGlÅ \nDÂ l@lÖC -”¸ mr©ãCÂ ¥Sr©ãCN 

lm¼b@èc$ YLµL½ 

8.12 SlfimW G™ b¸mlk¬cW xµ§T XNÄ!ÃB‰‰ s!-yQ ¥B‰¶Ã 

YsÈL½ 

8.13 በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 26 

ንዑስ አንቀጽ 2 ሊይ በተደነገገው መሠረት ግዥውን ይፈጽማሌ ፡፡ 

8.14 kG™ -ÃqE xµ§T lG™W yqrblTN ybjT m-N xgLGlÖt$ µ-ÂW 

wYM kl@lÖC HUêE MNôC µgßW wQ¬êE y:”ãCÂ yxgLGlÖèC 

ygbÃ êU mr© UR mmÈ-n#N ÃrUGÈL½ ¥StµkÃ ¥DrG 

y¸ÃSfLG h#n@¬ µlM ¥StµkÃãC XNÄ!drg# ÃdRUL፡፡  

8.15 xgLGlÖt$ yfi¥cWN G™ãC btmlkt \nìc$N bz!H mm¶Ã xNq{ 

13 N;#S xNq{ 5 t‰ q$_R 1 XÂ 2 §Y btgliW mLk# xd‰Jè 
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bmÃZ y¸mlk¬cW xµ§T låÄ!T s!-Yq$ xQRï ÃSmrM‰L½ 

8.16 ላልች ከአገሌግልቱ ዋና ዳይሬክተር የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

 

9. yጨረታ ገምጋሚ ቲም ተግባርና ኃሊፊነት 

የጨረታ ገምጋሚ ቲም ሰብሳቢ የግዥ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ሆኖ ፀሀፊና ላልች 

የቲሙ አባሊት በአገሌግልቱ ዋና ዲይሬክተር የሚሰየሙት ከግዥ      ዲይሬክቶሬት 

ወይም እንዯአስፈሊጊነቱ በአገሌግልቱ ከሚገኙ ላልች ሥራ ክፍልች ሉሆን ይችሊሌ፣ 

የቲሙ አባሊት በመዯበኛነት ከሚሰሯቸው ሥራዎች በተጨማሪ የሚከተለትን የጨረታ 

ግምገማ ሥራዎች ያከናውናለ፡፡ 

1. btÅ‰ÓC yqrbWN ymÅrÒ snD ymjm¶Ã dr© GMg¥ ¼Preliminary 

 Evaluation¼ Ãµ£ÄLÝÝYHM ¥lTÝ ( 

   h. y=r¬ ¥Skb¶Ã mñ„N/Bid Bond/½ 

   l. yxQ‰b!ãCN Bq$nT ¼Eligibility/½ 

   /. ymÅrÒ snÇ mà§t$N½ 

   መ. ¥HtMÂ ðR¥ bêÂ êÂ ymÅrÒ \nD gòC §Y mdrg#N½ 

   \. ymÅrÒ snÇ btflgW ÌNÌ mQrb#N XÂ =r¬W iNè 

      y¸öYbT g!z@ b=r¬ \nÇ §Y ktgiW Xk#L mçn#N XNÄ!h#M 

      l@lÖC b=r¬ \nÇ §Y yt-qs#T mSfRèC mµt¬cýN½ 

             r. btzUjW y=r¬ snD êU täLè mQrb#N ÃrUGÈLÝÝ 

             s. y¸fimW G™ WSBSB tf_é Ã§W kçn bzRû ÆlÑÃãC 

               ZRZR yt&Kn!K GMg¥ XNÄ!drG ሰነድቹን በተገቢው መንገዴ 

               በማዘጋጀት፣ በመፈራረምና በማሸግ ግምገማውን ሇሚያከናውነው  

                ጊዚያዊ የቴክኒክ ቲም ያስረክባሌ፡፡ 

             ሸ. ውስብስብና ዝርዝር የቴክኒክ ግምገማ የማይፈሌጉ ግዥዎችን የቴክኒክ 

                 ግምገማ እራሱ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. በጨረታው ሇተሳተፉ ዕጩ ተጫራቾች በሙለ የቴክኒክ ግምገማ ውጤት 

በዯብዲቤ፣ በማስታወቂያ ከተገሇፀበት ቀን ጀምሮ ባለት 5 የሥራ ቀናት 

ውስጥ በተገሇፀው የቴክኒክ ግምገማ ውጤት ሊይ ቅሬታ ያሌቀረበ ከሆነ ወዯ 

ፋይናንስ ግምገማ ያሇፉ ዕጩ ተጫራቾች ሇጨረታው ያቀረቡትን የፋይናንስ 

የመጫረቻ ሠነዴ ግምገማ ያካሂዲሌ፣፡ 

10. g!z!ÃêE yt&Kn!K g¥U¸ tEM tGÆRÂ `§ðnT  
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   ጊዚያዊ የቴክኒክ ገምጋሚ ቲም እንዯሚፈፀመው ግዥ የቴክኒክ ባህሪ 

   በአገሌግልቱም ሆነ በላልች የክሌለ መንግስት መ/ቤቶች ተመዴበው ከሚሰሩና 

   ከሚፈፀመው ግዥ አንፃር ሙያዊ ብቃትና ሌምዴ ካሊቸው ባሇሙያዎች 

   ተውጣጥቶ የሚዋቀር ሆኖ ከሦስት ያሌበሇጡ አባሊት የሚኖሩት ይሆናሌ፡፡ 

                         ምዕራፍ ሦስት 
 

የውሌ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ተግባር እና ኃሊፊነት 
 
11. የውሌ ዝግጅት   

11.1 በጨረታ ሰነደ መሰረት ተሇይተው የቀረቡትን የአሸናፊዎች ስም 

        ዝርዝር፣ የጨረታ ሰነዴ፣ ስፔስፊኬሽኑና የፀዯቀበትን ቃሇ ጉባኤ 

        በመረካከቢያ ሠነዴ ይረከባሌ¿ 

11.2 የተረከበውን የአሸናፊዎች ሰነዴ በየፈርጁ ይሇያሌ፣ ያዯራጃሌ½ 

11.3 በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 26 

       ንዑስ አንቀጽ 7 ሥር የተዘረዘሩትንና ላልች ተገቢ ናቸው የሚባለ 

       ሁኔታዎችን ያካተተ አጠቃሊይ የውሌ ሰነዴ ያዘጋጃሌ፣  

11.4 በውለ ረቂቅ መሰረት ከአሸናፊው አቅራቢ ጋር ይነጋገራሌ፣ ይወያያሌ 

እንዯአስፈሊጊነቱ ማስተካኪያዎችን ያዯርጋሌ¿ 

11.5 የጨረታ ሰነደ ክፍሌ የሆነውን አጠቃሊይ የውሌ ሁኔታዎችን እና 

ስምምነት የተዯረሰባቸውን ሌዩ የውሌ ሁኔታዎችን የያዘውን የውሌ ሰነዴ 

ሇአሸናፊው ተጫራች ይሰጣሌ¿Ý 

11.6 የጨረታ ውጤት ወይም የቅሬታው ውጤት ሇተጫራቾች ከተገሇፀበት ቀን 

ጀምሮ 7 /ሰባት/ የስራ ቀን ከተጠናቀቀበት ቀን ጀምሮ የአገሌግልቱ ዋና 

ዲይሬክተር አሸናፊ ከሆነው አቅራቢ ጋር ላልች ውልችን አዘጋጅቶ 

እንዱፈራረም ያዯርጋሌÝÝ 

11.7 በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 26 

           ንዑስ አንቀጽ 7 ሊይ በተደነገገው መሠረት የማዕቀፍ ስምምነቱን አዘጋጅቶ 

           እንዲፈረም ያደርጋሌ፣ 
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12. የውሌ ክትትሌና ውሌ አስተዲዯር /Contract Administration/ 

  12.1 ውሌ ከተዋዋለና የውሌ ማስከበሪያ ዋስትና ካቀረቡበት ቀን ጀምሮ 

ሇአሸናፊና ተሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ/Bid Bond/ 

እንዱመሇስ ያዯርጋሌ፣ 

12.2 ውሌ በተፈረመ በ15 /አስራ አምስት/ ቀናት ውስጥ በባንክ የተረጋገጠ 

የውሌ ማስከበሪያ /Performance Bond/ ይቀበሊሌ፣ የውሌ ማስከበሪያ ጊዜ 

እንዲያሌፍ ይከታተሊሌ፣ ጊዜውም እንዱራዘም ያዯርጋሌ፣ ሇባንክ ዯብዲቤ 

በመጻፍ በአገሌግልቱ አካውንት ገቢ እንዱሆን ያዯርጋሌ፣ 

12.3 ቅዴመ ክፍያ የሚፈፀም ከሆነ የቅዴመ ክፍያ ዋስትና ይይዛሌ፣ 

 12.4 በሀገር ውስጥ ጨረታ ጊዜ ዕቃውን ከተረከበ በኋሊ በውሌ ስምምነቱ 

መሰረት አስፈሊጊውን የክፍያ ሁኔታ ያመቻቻሌ ወይም እንዱመቻች 

ያዯርጋሌ½ 

12.5 b›lM xqF =r¬ y¸fiM G™ ¼ICB¼ kçn l@tR åF KÊÄ!T ¼L/C¼ 

YkF¬L½ wYM F§¯T xQ‰b! m¼b@èC XNÄ!kFt$ xSf§g!WN ngR 

h#l# ÃmÒÒሌ፣ £dt$Nና :”W ktÅnbT g!z@ xNSè RKKB 

XSk!fiM ÃlWN h#n@¬ Xytk¬tl mr©ãCN lF§¯T xQ‰b! 

መ/ቤት ÃdRúL፣ 

12.6 yT‰Nz!TÂ Kl!¶NG |‰ãCN tk¬TlÖ ÃSf}¥L፣ snìCNM bxGÆb# 

YY²L' Ãd‰©L½ 

 12.7. lm¼b@èC ytgz#TN :”ãC l=r¬W btzUjW yG™ F§¯T 

mGlÅ (specifications) XÂ ZRZR yWL snD msrT mQrb#N 

bÆlÑያ xSf§g!WN MRm‰ XNÄ!drG h#n@¬ãCN ÃmÒÒL፣ 

kMRm‰ b“§ y:” RKKB XNÄ!fፀM ÃdRUL½ 

12.8. bአገሌግልቱ ytgz# :”ãC ¼xgLGlÖèC¼ bWl# msrT lt-”¸ãC 

     mDrúcWN Yk¬t§L፣ ÃrUGÈL½ 

12.9. አቅራቢዎች በውለ መሠረት በተገቢው መንገዴ ሊስረከቡት ዕቃ ወይም 

     አገሌግልት ክፍያ የተከፈሊቸው መሆኑን ይከታተሊሌ½ 

12.10. በውለ መሰረት መፈጸም ሊሌቻለት አቅራቢዎች ማስጠንቀቂያ ይሰጣሌ፣  
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12.11 bz!H mm¶Ã xNq{ 6 N;#S xNq{ 6 §Y btdnggW m\rT 

       yxgLGlÖt$ êÂ ÄYÊKtR yêU ¥StµkÃ XNÄ!drG b¸m‰lT 

       yêU _ÂT ¥Sr© m\rT qdM s!L kxQ‰b!W UR tgBè 

      ynbrWN y¥:qF SMMnT YkLúL½ xÄ!S y¥:qF SMMnT 

      b¥zUjT XNÄ!frM ÃdRUL½ tfÉ¸nt$NM Yk¬t§L½  

     12.12 በክሌለ መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 አንቀጽ 26 

           ንዑስ አንቀጽ 8 ሊይ የተዘረዘሩት ተጨማሪ ኃሊፊነቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

     12.13 ላልች ከአገሌግልቱ ዋና ዳይሬክተር የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

ም:‰F አራት 
13. bxgLGlÖt$ y¸f[Ñ# L† L† t=¥¶ tGÆ‰T 

    13.1 xgLGlÖt$ yG™ :QD b¸ÃzUJbT wQT kbjT ›mt$ bðT bnb„T 

         h#lT bjT xm¬T WS_ ytfiÑTN :”ãC wYM xgLGlÖèC 

         B²T GMT WS_ b¥SgÆT yKLl# mNGST m¼b@èC bwQt$ 

         µqrb#lT yG™ F§¯T 20% ¼hÃ bmè¼ B²T :QÇ WS_ bm=mR 

         ¥zUjT YC§LÝÝ 

    13.2 bKLl# mNGST yG™ xfÉiM mm¶Ã q$_R 28¼2010 xNq{ N;#S 

         xNq{ 4 §Y ygbÃ êU _ÂTN btmlkt ytgliW XNdt-bq çñ 

         lx¹ÂðnT :Œ yçnW tÅ‰C ÃqrbW êU ygbÃ êU mçn#N 

         l¥rUg_ yMN-qMbT ygbÃ êU b_Ât$ yêU mr© ys-# xQ‰b!ãC 

         x¥µY êU mçN YñRb¬LÝÝ 

    13.3 bKLl# mNGST yG™ xfÉiM mm¶Ã q$_R 28¼2010 xNq{ 16 N;#S 

        xNq{ 14 t‰ q$_R 2 ðdL t‰ / XÂ m §Y ytdnggW XNdt-bq 

        çñ xgLGlÖt$ b¥:qF SMMnT m\rT l¸fimW G™ yêU 

        ¥StµkÃ l¥DrG y¸flgW yêU mr© k¥:k§êE S¬TStEKS m¼b@T 

        wYM k¬wq xgR WS_ k¸g" xM‰C DRJT wYM bWÀ xgR 

        k¸g" HUêE tÌM y¥Yg" mçn#N ¥rUg_ kÒl xgR WS_ k¸gß# 

        xQ‰b!ãC yêU _ÂT b¥DrGÂ yêU _Ât$N lb!éW `§ð b¥QrB 

        s!fqD yêU ¥StµkÃ ¥DrG YC§L፡፡ 

   13.4 xgLGlÖt$ G™ XNÄ!fiM§cW F§¯T Ãqrb# yKLl# mNGST m¼b@èC 

       btlÃ† MKNÃèC yG™W £dT b¸fLg#T g!z@ WS_ t-Âö  G™WN 

       ÆlmfimcW l!dRSÆcW y¸CL g#ÄT mñ„N xrUG-W G™WN 

       b‰úcW lmfiM _Ãq& µqrb# yqrbWN _Ãq& xGÆBnT mRMé lxND 

       g!z@ BÒ G™WN b‰úcW XNÄ!f{Ñ f”D l!s_ YC§LÝÝ 
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   13.5 bz!H mm¶Ã xNq{ 6 N;#S xNq{ 2 m\rT yxgLGlÖt$ êÂ ÄYÊKtR 

        y¸ÃÌq$mW g!z!ÃêE yêU _ÂT ÷¸t& y¸ktl#TN tGÆ‰T b¥kÂwN 

        yWún@ húB lêÂ ÄYÊKèÊt$ ÃqRÆLÝÝ 

   13.5.1 Sl¸-ÂW :” y¸gL{ bqE yçn yF§¯T mGlÅ ZRZR¼Specifications¼ 

         ¥Sr© bmÃZ bzRû kts¥„ bTN¹# kƒST k¥ÃNs# xQ‰b!ãC êU 

         ¥_ÂT½ 

   13.5.2 yt-ÂWN yêU _ÂT mr© m\rT b¥DrG qdM s!L y¥:qF  

         SMMnT xQ‰b! ynbrW DRJT êU §Y ¥StµkÃ b¥DrG G™W  

         kxQ‰b!W y¸fiMbT h#n@¬ b!q_L mNGST l!Ãg" y¸ClW 

         x!÷ñ¸ÃêE _QM mñRÂ xlmñ„N l¥rUg_ TNtÂ ¥DrG½  

   13.6 xgLGlÖt$ G™ yfimÆcWN \nìC btfiÑbT QdM tktL m\rT 

        bh#lT mLk# bÍYL xd‰Jè YY²LÝÝ 

   13.6.1 WL kmGÆT jMé ÃlW yG™ £dT y¸fimW yG™ F§¯T 

          Æqrb# m¼b@èC kçn bxgLGlÖt$ y¸d‰° \nìC Ý( 

      h. l=r¬W ytzUjWN y=r¬ ¥S¬wqEÃ½ 

      l. l=r¬W ytzUjWN y=r¬ \nD½ 

      /. b=r¬W ytútûT tÅ‰ÓC äLtW ÃSgb#T ymÅrÒ \nD½ 

      m. b=r¬ mKfÒ |n SR›T §Y ytÃz ”l(g#Æx@½ b=r¬W 

         mKfÒ |n(SR›T §Y ytgß# tÅ‰ÓC¼wk!lÖC ZRZR½ 

      \. bh#lT ±S¬ yqrb =r¬ kçn yt&Kn!K GMg¥Â yÍYÂNS 

         GMg¥ ytdrgbT ”l(g#Æx@ XNÄ!h#M yG™ x{ÄqE ÷¸t 

        & yGMg¥ yWún@ húb#N l¥{dQ ÆdrgW SBsÆ ytÃz ”l(g#Æx@½ 

      r. tÅ‰ÓC l=r¬W Ãqrb#T y=r¬ ¥Skb¶Ã êSTÂ½   

      s. y=r¬ GMg¥ W-@T lx¹ÂðÂ t¹Âð tÅ‰ÓC ytglibT 

         dBÄb@½ ¥S¬wqEÃ½ 

      ¹. b=r¬W £dT §Y k:Œ tÅ‰ÓC xb@t$¬ qRï kçn 

         yqrbWN xb@t$¬½ m¼b@t$ ys-WN M§> y¸Ãú \nD½bïRÇ 

         Wún@ ts_è kçnM Wún@ yts-bT \nD½  

      q. bG™ xfÉiM £dT k:Œ tÅ‰ÓC XÂ ktÅ‰ÓC UR bi#HF 

         ytdrg# GNß#nèC µl# h#lt$M wgñC yÉûTN dBÄb@ãC½ 

         yÃz#TN ”l(g#Æx@ãC XNÄ!h#M½ 

      b. Ÿ›k^u=‹ ¨ÃU Ÿ›ÑMÓKAƒ cÜ É`Ï„‹ Ò` ›ÑMÓKA~  

         ¾}ð^[S¨< ¾T°kõ eUU’ƒ½ 

       }. l@lÖC ktfimW G™ UR GNß#nT Ã§cWN \nìC :: 
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13.6.2 XSk RKKB DrS ÃlW x-”§Y yG™ xfÉiM £dT bxgLGlÖt$  

      y¸fiM kçn bz!H xNq{ N;#S xNq{ 4 t‰ q$_R 1 §Y ktzrz„T 

      \nìC bt=¥¶ y¸ktl#T \nìC bxgLGlÖt$ Yd‰©l#ÝÝ 

      ሀ. አሸናፊው ተጫራች ያቀረበው የውሌ ማስከበሪያ እና የቅድመ ክፍያ ዋስትና፣ 

      l. Ÿ›k^u=‹ ¨ÃU Ÿ›ÑMÓKAƒ cÜ É`Ï„‹ Ò` ›ÑMÓKA~  

        ¾}ð^[S¨< የግዥ ውሌ ፣  

      /. y_‰T q$__R ytdrgbT \nD½  

      m. RKKB ytfimbT \nD½ 

      \. ltfimW G™ lKFÃ yqrb#TN dUð snìC =Mé lxQ‰b!W  

      KFÃ ytfimÆcWN x-”§Y ywÀ ¥SmSk¶ÃãC½ 

  

ምዕራፍ አምስት 

14. tfÉ¸nT Sl¸ñ‰cW H¯C 

በዚህ መመሪያ ያሌተሸፈኑ ጉዲዮች በሙለ በዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ክሌሌ መንግስት የግዥና የንብረት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 146/2004 

እና በግዥ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 28/2010 ሊይ በተዯነገጉት የግዥ አፈፃፀም 

ሥርዓቶች መሠረት ተፈጻሚ ይሆናለ፡፡ 

15. tfÉ¸nT Sl¥Yñ‰cW H¯C 

በዚህ መመሪያ የተገሇጸውን ሀሳብ የሚቃረኑ መመሪያዎች ወይም ሌማዲዊ 

አሰራሮች በዚህ መመሪያ በተሸፈኑ ጉዲዮች ሊይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

16. ይህን መመሪያ ስሇማሻሻሌ  

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

17. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

YH mm¶Ã ከሐምላ 1 qN 2014 ›.M jMé yiÂ YçÂLÝÝ 

 

 

አቶ ተፈሪ አባተ ሻሾ 

የዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ መንግስት የፋይናንስ ቢሮ ኃሊፊ 

ሀዋሣ 


