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ዝተመሓየሸ መምርሒ ኣወሃህባን ኣጠቓቕማን ቅብሊት ቁፅሪ 11/2006
ቅብሊት ሒሳብ መዝገብ ንዝሕዙ ግብሪ ከፈልቲ ዋና ደጋፊ ሰነድ ስለዝኾነ ትሕዝትኡን
ኣግባብ ኣጠቓቕምኡን ብሕጊ ምድንጋግ ኣድላይ ብምዃኑ፣
ቅብሊት ኣመልኪቱ ግቡኣት ግብሪ ከፋሊ፣ ኣብያተ ሕትመትን እዚ በዓል መዝን
ነፂርካ ምቕማጥ ንስርዓት ክትትል፣ ደገፍን ቁፅፅርን ኣድላይ ብምዃኑ፣
በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግብሪ ንምውሳንን
ንምእካብን ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ቅብሊት ዝላዓለ እጃም ስለዘለዎ፤ ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ
210/2003 ዓንቀፅ 17 ንኡስ ዓንቀፅ 2 እዚ ዝስዕብ መምርሒ ኣውፂኡ ኣሎ።
1. ሓፂር ርእሲ
እዚ መምርሒ “ዝተመሓየሸ መምርሒ ኣወሃህባን ኣጠቓቕማን ቅብሊት ቁፅሪ
11/2006” ተባሂሉ ክፅዋዕ ይኽእል።
2. ትርጉም
ኣብዚ መምርሒ ውሽጢ ናይቲ ቃል ኣጠቓቕማ ካሊእ ትርጉም እንተዘይሂቡ፦
1. “ቅብሊት መሸጣ” ማለት ኢድ ብኢድ ወይ ብልቓሕ ኣቕሓ ወይ ግልጋሎት
ብዛዕባ ምሻጡ ዝውሃብ መረጋገፂ ሰነድ እዩ።
2. “ቅብሊት ገንዘብ መአከቢ” ማለት ብልቓሕ ዝተሸጠ ኣቕሓ ወይ ግልጋሎት ዋጋ
ብጥረ ገንዘብ ወይ ድማ ብቼክ ኣታዊ ዝተገበረ ምዃኑ ዝውሃብ መረጋገፂ ሰነድ
እዩ።
3. “በዓል መዚ” ማለት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ
ትግራይ ወይ ወረዳ/ከተማ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት ዝሓውስ እዩ።
4. “ግብሪ” ማለት ኣታዊ ግብሪ፣ ኤክሳይዝ ታክስ፣ ቴምብር ቀረፅ፣ ተርን ኦቨር
ታከሰ፣ ናይ መዘጋጃቤት ክፍልታትን ካልኦት ነቲ በዓል መዚ ክእክቦም ብሕጊ
ስልጣን ዝተወሃብዎ ኣታውታትን ዝሓወሰ እዩ።
5. “ግብሪ ከፋሊ” ማለት ነዚ ክልል ግብሪ ክኸፍል ግቡእ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ እዩ።
6. “ዕለት” ማለት መዓልቲ፣ ወርሕን ዓመተ ምህረትን ዝሓዘ እዩ።
7. “ሰብ” ማለት ተፈጥራዊ ወይ ብሕጊ ሰብነት ዝተወሃቦ አካል እዩ።
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3 ኣገላልፃ ፆታ
ኣብዚ መምርሒ ብተባዕታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ ንኣነስታይ ፆታ እውን ተፈፃሚ
ይኸውን።
4. ወሰን ተፈፃምነት
1. እዚ መምርሒ ዝኾነ ግብሪ ከፋሊ ኣብ ዝህቦ ቅብሊት መሸጣ ወይ ቅብሊት
ገንዘብ መአከቢ ተፈፃሚ ይኸውን።
2. ንተወሳኺ እሴት ታክስ ዝተመዝገበ ግብሪ ከፋሊ ዝጥቀመሉ ቅብሊትን
ብውክልና እንእክቦም ካልኦት ኣታዊታት ፌዴራል ዝምልከቱ ቅብሊታትን
ብናይ ፌዴራል መምርሒ ኣጠቓቕማን ቁፅፅርን ቅብሊት ቁፅሪ 28/2001
መሰረት ዝግዛእ ይኸውን።
5. ትሕዝቶን ቋንቋን ቅብሊት
1. ዝኾነ ዝዳሎ ቅብሊት መሸጣ እንተወሓደ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ክሕዝ
ይግባእ።
ሀ. ሙሉእ ሽም ግብሪ ከፋሊ፣ ኣድራሻን ዝተመዝገበሉ ናይ ንግዲ ሽምን
ዝተሓተመሉ፣
ለ. መለለዪ ቁፅሪ ግብሪ ከፋልነት፣ ታክስ ከፋሊ ንተወሳኺ እሴት ታክስ
ዝተመዝገበሉ ቁፅሪ (ተ.እ.ታ ምዝገባ ቁፅሪ) ዝተሓተመሉ፣
ሐ. ቅብሊት ዝተሓተመሉ ዕለት

ሙሉእ ሽምን ኣርማን ሓታሚ ትካል

ዝተሓተመሉ፣
መ. ተኸታታሊ ዝኾነ ቅብሊት ቁፅሪ ዝተሓተመሉ፣
ረ. ሙሉእ ሽም፣ ኣድራሻን መለለዪ ቁፅሪ ግብሪ ከፋልነትን ዓዳጊ፣
ሰ. በዝሕን ዓይነትን ዝተሸጠ ኣቓሓ ወይ ግልጋሎት፣
ሸ. ዝተኸፈለ ተርን ኦቨር ታክስ መጠን (ግብርን ታክስን)፣
ቐ. ብፊደልን ኣሃዝን ዝተፀሓፈ መሸጣ ዋጋ፣
ቀ. ቅብሊት መሸጣ ዝተወሃበሉ ዕለት፣
በ. ቅብሊት ዘዳለወን ገንዘብ ዝተቐበለን ሰራሕተኛ ሽምን ፊርማን፣
ተ. ቅብሊት ክሕተም ዝፈቐደ በዓል መዝን
ዕለትን ዝተሓተመሉ፣
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ዝተፈቐደሉ ደብዳቤ ቁፅርን

2. ዝኾነ ገንዘብ መአከቢ ቅብሊት እንተወሓደ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ክሕዝ
ይግባእ፡፡
ሀ. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ 1 ካብ ’’ሀ’’ ክሳብ ’’መ’’ ዝተገለፁ፣
ለ. ሙሉእ ሽም ገንዘብ ከፋሊ፣ ኣድራሻን ግብሪ ከፋልነት መለለዪ ቁፅርን፣
ሐ. ገንዘብ ዝኽፈለሉ ዘሎ ምኽንያት፣
መ. ንገንዘብ መኽፈሊ ምኽንያት ዝኾነ ናይ ልቓሕ ቅብሊት መሸጣ ቁፅሪ
ረ. መጠን ዝተኸፈለ ገንዘብ፣
ሰ. ገንዘብ ዝተኸፈለሉ ሜላ፣
ሸ. ገንዘብ ዝተኸፈለሉ ዕለት፣
ቀ. ናይ ገንዘብ ተቐባሊ ሽም፣
ቐ.ቅብሊት ክሕተም ዝፈቐደ በዓል መዚ፣ ዝተፈቐደሉ ደብዳቤ ቁፅርን
ዕለትን፣
3. ዝኾነ ዝዳሎ ቅብሊት ዝሕተም ብትግርኛ ቋንቋ ይኸውን፡፡ ግብሪ ከፋሊ
እንተደልዩ ድማ ብተወሳኺ ብዝመረፆ እንግልዝኛ ወይ ኣማሓርኛ ቋንቋ
ትርጉም ሓዊሱ ንኸሐትም ክፍቀደሉ ይኽእል።
6. ግቡእ ቅብሊት ምሃብን ኣፈፃፅማ ኩነታትን
1. ብሕጊ ሒሳብ መዝገብ ናይ ምሓዝ ግቡእ ዘለዎ ግብሪ ከፋሊ ወይ ሒሳብ
መዝገብ ክሕዝ ዝደሊ ደረጃ ‘ሐ’ ግብሪ ከፋሊ ዝጥቀመሉ ቅብሊት ቅድሚ
ምሕታሙ

ካብ ቀረብኡ ዘሎ

ከተማ/ወረዳ ቤት ፅሕፈት ልምዓት እቶት

ቅብሊት ከሐትም ክፍቀደሉ ብፅሑፍ ክሓትት ኣለዎ።
2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ

1 ዝቐርብ ናይ ፅሑፍ ሕቶ እንተወሓደ እዞም

ዝስዕቡ ሓበሬታታት ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ።
ሀ. ሙሉእ ሽም፣ ግብሪ ከፋላይነት መለለዪ ቁፅርን ናይ ተወሳኺ እሴት ታክስ
መለለዪ ቁፅርን ሓታቲ፣
ለ. ዕለት፣
ሐ. ዘሕትመሉ ቤት ሕትመት ሽምን ሙሉእ ኣድራሻን፣
መ. ዝደልዮ መጠን ቅብሊት (ብፓድ)
ረ. ሽምን ፊርማን ሓታቲ
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ሰ. ምስቲ

መመልከቲ ተታሓሒዙ ዝቀርብ መርአዪ (ሳምፕል) ዝሕተም

ቅብሊት
3. ሒሳብ መዝገብ ምሓዝ ግቡእ ዘለዎ ግብሪ ከፋላይ ወይ ሕትመት ዝተፈቐደሉ
ደረጃ ‘ሐ’ ግብሪ ከፋሊ ኣብ ዓንቀፅ 5 ዝተገለፀ ዘማልእን በቲ በዓል መዚ
ዝተፈቐደን ቅብሊት ናይ ምጥቃም ግቡእ ኣለዎ።
4. ብመመዝገቢ መሳርሒ መሸጣ ዝጥቀም ግብሪ ካፋሊ ደንብን መምርሕን
ኣጠቓቕማ መመዝገቢ መሳርሒ መሸጣ ብዝእዝዞ መሰረት ቅብሊት ኣዳልዩ
ንተገልጋሊ ክህብ ኣለዎ።
5. ኣብ ወፃኢ ይኹን ውሽጢ ዓዲ ኣብቲ ግብሪ ከፋሊ መዝገብ ወይ ሰነድ
ዘይተመዝገበ ናብ ሒሳብ ባንኪ ኣታዊ እንትኸውን ብናይ ባንኪ ሒሳብ መግለፂ
መሰረት ግቡእ ቅብሊት ገንዘብ መአከቢ ከዳሉ ኣለዎ።
6. ምስ ስራሕ ባህሪኦም ዝተተሓሓዘ ወይ ደረጃ ‘ሐ’ ኮይኖም ሒሳብ ክሕዙ
ዘይደልዩ ግብሪ ከፈልቲ ንዝሸጥዎ ኣቓሓ ወይ ግልጋሎት በቲ ዓዳጊ (ሒሳብ
መዝገብ ክሕዝ ዝግደድ ወይ ዝደሊ እንተኾይኑ) ክፍሊት ቫውቸር ኣዳልዩ ወይ
ዕዳጋ ንምፍፃሞም ዘረጋግፅ ምሉእ ሽምን ኣድራሻን ዝሓዘ ውዕሊ ስምምዕነት
ዕደግኡ ክፍፅም ኣለዎ።
7. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 6 ዝውሃብ ቫውቸር ክፍሊት ቅብሊት በዚ በዓል መዚ
ተፈቒዱ ዝተሓተመ ክኸውን ኣለዎ።
8. ኣቓሓ መመሓላለፊ ሰነድ ወይ ዋጋ መቕረቢ ኢንቮይስ ንልውውጥ ኣቓሓ ወይ
ግልጋሎት ከም ቅብሊት ኣየገልግሉን።
7. ግቡኣት ቤት ሕትመት
ዝኾነ በዚ መምርሒ መሰረት ቅብሊት ዘሕትም ቤት ሕትመት እዞም ዝስዕቡ
ግቡኣት ኣለውዎ።
1. እቲ ዝሕተም ቅብሊት ብበዓል መዚ ብትካሉ ክሕተም ከምዝተፈቀደ፣ ካብ
ክንደይ ክሳብ ክንደይ ቁፅሪ ምዃኑን ተኸታታሊ ቁፅሪ ምዃኑን ሽም ናይቲ
ዘሐትም ዘሎ ሰብን ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ከምዘለዎን ከረጋግፅ ኣለዎ።
2. ሕድሕድ ዘሕትሞ ቆፅሊ ቅብሊት ኣብዚ መምርሒ ዓንቀፅ 5 ዝተደንገገ
ትሕዝቶ ዘማልእ ምዃኑ ምርግጋፅ።
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3. ተመሳሳሊ ቁፅሪ ዘለዎ ቅብሊት ደጊሙ ከሐትም የብሉን። ብዝኾነ ምኸንያት
እንተኣሐቲሙ ድማ ነቲ በዓል መዚ ክፈልጦ ብምግባር ከሰርዞ ኣለዎ።
4. ዘሕትሞም ቅብሊት ሕትመታት እንታይ ዓይነት፣ ካብ ክንደይ ቁፅሪ ክሳብ
ክንደይ ቁፅሪ፣ ክንደይ ፓድ፣ ናይ መን፣ ብመን ቤት ፅሕፈት ከም ዝተፈቀደ፣
መዓዝ ዕለት ዝገልፅ ቅጥዒ መሊኡ ናብዚ በዓል መዚ በቢ

ክልተ ወርሑ

ከፍልጥ ኣለዎ።
8. ግቡኣት በዓል መዚ
1. ዝኾነ ሰብ ቅብሊት ክሕተመሉ እንትሓትት ናይ ግብሪ ከፋልነት መለለዪ
ቁፅርን ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድን ዘለዎ ምዃኑ ምርግጋፅ።
2. ቅድሚ ሕዚ ቅብሊት

ዘሐተመ ሰብ ቅብሊት ክሕተመሉ እንትሓትት እቲ

ቅድሚ ሕዚ ዝወሰዶ ቅብሊት ክውዳእ ዝቐረበ ምዃኑ ምርግጋፅ።
3. እቲ ክዳሎ ዝቐረበ ናይ ቅብሊት መርአዪ ትኽክል ምዃኑ ምርግጋፅ።
4. ናይ ግብሪ ከፈለቲ መረዳእታ ኣብ ፋይሎም ምእሳር።
5. ዝውሃብ ናይ

ቅብሊት ቁፅርታት

ኣብ ስሩዕ ናይ ባዕሉ መዝገብ ምሓዝን

ተኸታታሊ ቁፅሪ ምሃብን።
6. ኣብ መላእ ትግራይ ዝውሃብ ቅብሊታት

ተኸታታላይነት ክህልዎ ምእንታን

ብክልል ደረጃ ምሕደራ ክህልዎ ምግባር።
7. ብዛዕባ ኣብያተ ሕትመት መረዳእታ ምሓዝን ኩነታቶም ምክትታልን።
8. ኣብያተ ሕትመት ፀብፃብ ዘቕርብሉ ቅጥዒ ምድላው።
9. ኣብያተ ሕትመት ይኹኑ ተጠቀምቲ ኣብ ቅብሊት ኣመልኪቱ ንዘቕርብዎ ሕቶ
ብእዋኑ ምላሽ ምሃብ።
10. ቅብሊታት ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ምዃኖም ምክትታልን ምርግጋፅን ።
11. ብዛዕባ ጠፊኦም ዝተብሃሉ ቅብሊታት ብዝተማእኸለን ዝተማልአን መረዳእታ
ብምሓዝ ናብ ኩለን ኣብያተ ፅሕፈት እዚ በዓል መዝን ካልእ ዝምልከቶ ኣካልን
ክትትል ንኽግበረሎም በቢ እዋኑ ብደብዳቤ ምፍላጥ።
12. ንሓደ ቤት ሕትመት ዝተወሃበ ቅብሊት ደጊሙ ንኻልእ ቤት ሕትመት
ከይውሃብ ምቁፅፃር።
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13. ኮነ ኢሉ ወይ ብከቢድ ሸለልትነት ቅብሊት ደጊሙ ወይ ካብ ዝተፈቐደ መጠን
ንላዕሊ ኣሐቲሙ ዝተረኸበ ቤት ሕትመት ናይ ገበን ተሓታትነተቱ ከም ዘሎ
ኮይኑ ኣብዚ መምርሒ ዝተጠቐሰ ቅብሊት ከየሐትም ምእጋድ።
9. ግቡኣት ግብሪ ከፋሊ
ዝኾነ ቅብሊት ክሕተመሉ ዝደሊ ግብሪ ከፋሊ፦
1. ኣብ ዓንቀፅ 6 ንኡስ ዓንቀፅ 2 እዚ መምርሒ ዘማልእ መመልከቲ ናብቲ በዓል
መዚ ከቕርብ ኣለዎ።
2. ቅድሚኡ ቅብሊት ኣሐቲሙ ዝፈልጥ ግብሪ ከፋሊ ዝተፈቐደሉ ቅብሊት ቅድሚ
ምውድኡ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ክንደይ ቁፅሪ ቅብሊት ከምዝበፀሐ ነፂሩ ነቲ
በዓል መዚ ተወሳኺ ሕትመት ንኽፍቀደሉ ክሓትት ኣለዎ።
3. መሸጣ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ኣብ ቅብሊት ዘሎ

ክፍቲ ቦታ ብምልኡ ንፁርን

ስርዝ ድልዝ ብዘይብሉን መልክዕ ክምላእ ክገብር ኣለዎ።
4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 3 ዝተደንገገ እንተሃለወ ውን ኣብዚ መምርሒ
ዓንቀፅ 5 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ፊደል ረ ዝተጠቐሰ ሓበሬታ ክመልእ ይኽእል፡፡
5. ዝተጠቐመሎም ቅብሊታት ምስ ሒሳብ መዝገቡ ኣተሓሒዙ ከቕርብ ኣለዎ።
6. ካብ ዝተፈቐደሉ ቅብሊት ወፃኢ ብዝኾነ ምኽንያት ካሊእ

ቅብሊት ክጥቀም

የብሉን።
7. ኣብ ሓደ ፓድ ዝርከብ ሕድሕድ

ቀራዪ ቆፅሊ ብዝኾነ ምኽንያት ክቐድድ

የብሉን። ከምኡ እውን ብዝኾነ ምኽንያት ቮይድ እንትግብር እቲ በራሪ ቆፅሊ
እውን

ክቐዶ የብሉን። በዓል መዚ ዘጠራጥር ኩነታት እንትረክብ ቮይድ

ዝተብሃለ ቅብሊት ኣብ ሒሳብ መዝገብ ከምደጋፊ ሰነድ ከይቕበል ይኽእል።
8. ቅብሊታት ብኣግባቡ ክሕዝ ኣለዎ። እንትጠፍኦ ድማ ኣብ ቀረብኡ ንዝርከብ
ቤት ፅሕፈት ፖሊስን በዓል መዝን ከፍልጥ ኣለዎ። በቲ ቅበሊት ዝተፈፀመ
መሸጣ መጠን ዝፈልጦ እንተኾይኑ መጠኑ ገሊፁ ከፍልጥ ኣለዎ።
9. ዝተፈቐደሉ ሕትመት ቅብሊት ንኻልእ ሰብ ኣሕሊፉ ክህብ የብሉን።
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10. ብዛዕባ ዝጠፈአ ቅብሊት
ብገበን ተሓታትነት ከም ዘሎ ኮይኑ፣
1. እቲ ዝጠፈአ ቅብሊት ዘይተሰረሐሉ ምዃኑ ብዘየጠራጥር እንተዘይተረዲኡ እዚ
በዓል መዚ ቅብሊት ጠፊኡኒ ኢሉ ዘመልክት ከፋሊ ግብሪ በቲ ቅብሊት
ዝተፈፀመ መጠን ልውውጥ ነዚ በዓል መዚ እንተፍሊጡ በዚ ዓንቀፅ ንኡስ
ዓንቀፅ 2 ን 3 ን መሰረት ካብ ዝውሰድ ትምን ዝበለፀ እንተኾይኑ እቲ ዘፍለጦ
ቁቡል ተገይሩ ይሕዘሉ።
2. ምስቲ ቅብሊት ጠፊኡኒ ዝበለ ግብሪ ከፋሊ ተመሳሳሊ ደረጃን ተመሳሳሊ
ንግድን ናይ ዘለዎ ግብሪ ከፋሊ ወይ ናይ ባዕሉ ኣብቲ እዋን ኣብ ሓደ ፓድ
ናይ ሓደ ዓመት መሸጣ ዝሰርሖ ዝላዓለ መጠን ተወሲዱ ናይቲ ዝጠፈአ ቅብሊት
ዋጋ ይትምን።
3. እቲ ግብሪ ከፋሊ ካብ ሓደ ፓድ ውሽጢ ዝተቀደደ ቅብሊት እንተኣጥፊኡ
ተመሳሳሊ ደረጃን ተመሳሳሊ ንግድን ናይ ዘለዎ ግብሪ ከፋሊ ወይ ናይ ባዕሉ
ኣብቲ እዋን ኣብ ሓደ ፓድ ናይ ዘመኑ መሸጣ ዝሰርሖ ዝላዓለ መጠን ዘለዎ
ቆፅሊ ተወሲዱ ናይቲ ዝጠፈአ ቅብሊት ዋጋ ይትምን፤ ከምኡ’ውን ተወሳኺ
20% ናይቲ ዝተተመነ ምምሕዳራዊ ቅፅዓት ክኸፍል ይግበር።
4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ፣ 2 ን 3 ን ዝተደንገገ እንተሃለወ’ውን እቲ
ጠፊኡ ዝተብሃለ ቅብሊት እንተተረኺቡ’ሞ ዝለዓለ መሸጣ ዘርኢ እንተኾይኑ
እቲ ግብሪ ከፋሊ ነቲ ኣፈላላይ ክኸፍል ይግደድ።
5. ኣብዚ ዓንቀፅ ካብ ንኡስ ዓንቀፅ 1-4 ዝተደንገገ እንተሃለወ እውን ናይ ዝጠፈአ
ቅብሊት ዝሓዞ መሸጣ ንምግማት ዘኽእል ጭቡጥ መረዳእታ እንተተረኺቡ በቲ
ዝተረኸበ መረዳእታ መሰረት ግብሪ ይስላሕ።
11. ሕጋዊ ውፅኢት
ግብሪ ከፋሊ ኣብዚ መምርሒ ብዝተደንገገ መሰረት ተዳልዩ ዘይተሓተመ
ቅብሊት እንትጥቀም

ወይ ግቡኣቱ ዘይፈፀመ እንትቐሪ እቲ ቅብሊት ኣብ

ሒሳብ መዝገብ ከም ደጋፊ ሰነድ ተቐባልነት ኣይህልዎን።
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12. ናይ ምትሕብባር ግቡእ
ዝኾነ ሰብ ኣብ ኣጠቓቕማ ቅብሊት ኣመልኪቱ ዝፈለጦ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ
ነዚ በዓል መዚ ናይ ምፍላጥ ግቡእ ኣለዎ።
13. ናይ ገበን ተሓታትነት
1. ቤት ሕትመት ወይ ግብሪ ከፋሊ ንድንጋገ እዚ መምርሒ ዝጥሕስ ተግባር
እንትፍፅም ናይዚ በዓል መዚ ስራሓቲ ዘዐንቀፈ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣግባብነት
ብዘለዎ ናይ ግብሪ/ታክሲ ኣዋጅ ይሕተት።
2. ዝኾነ ሰራሕተኛ ወይ ሓላፊ እዚ በዓል መዚ ቅብሊት ሕጋውነቱ ተሓልዩ
ክሕተም እንተዘይገይሩ ኣግባብነት ብዘለዎ ገበን ሕጊ ተሓታቲ ይኸውን።
14. መሰጋገሪ ድንጋገ
እዚ መምርሒ ኣብ ተግባር ቅድሚ ምውዓሉ ብበዓል መዚ ተፈቒዱ ዝተሓተመ
ቅብሊት በዚ መምርሒ መሰረት ከምዝተፈቐደ ተገይሩ ይቑፀር።
15. ዝተሰዓሩ መምርሒታትን ደብዳቤታትንን
1. ናይ ደረሰይ ኣተሓሕዛ፣ ኣጠቓቕማን ቑፅፅርን ኣመልኪቱ ዝወፀ ናይ ክልል
ትግራይ ፋ/ኢ/ል ቢሮ መምርሒ ቑፅሪ ቑፅሪ 7/1996 ተሳዒሩ ኣሎ።
2. ምዚ መምርሒ ዝፃብኡ ካልኦት መምርሕታትን ሰርኩላር ደብዳቤታትን በዚ
መምርሒ ተሳዒሮም ኣለዉ።
16. እዚ መምርሒ ዝፀንዐሉ እዋን
እዚ መምርሒ ካብ ዕለት 1 ጥቅምቲ 2006 ዓ.ም ጀሚሩ ተፈፃሚ ይኸውን።

ብርሃነ ፅጋብ
ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት
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