የፌዴራሌ መንግሥት የግዥ አፈጻጸም መመሪያን እንዯገና
ሇማሻሻሌ የወጣ መመሪያ
የፌዴራሌ መንግሥት የግዥ አፈጻጸም መመሪያን ማሻሻሌ አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣
መመሪያው ከዚህ እንዯሚከተሇው ተሻሽሎሌ፡፡

1.

›ß` `°e
ይህ መመሪያ “የፌዴራሌ መንግሥት የግዥ አፈፃፀም መመሪያን እንዯገና ሇማሻሻሌ
የወጣ መመሪያ” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

2.

ማሻሻያ
የፌዴራሌ መንግሥት የግዥ አፈፃፀም
እንዯሚከተሇው እንዯገና ተሻሽሎሌ፡፡
1.

መመሪያን

ሇማሻሻሌ

የወጣው

መመሪያ

የመመሪያው አባሪ 6 ተራ ቁጥር 3 ፊዯሌ ተራ ”ሀ” ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ
ተራ ቁጥር 3 ፊዯሌ ተራ “ሀ” ተተክቷሌ፡፡
“3(ሀ). የሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮች ባሇፉት አሥር ዓመታት ውስጥ ሉሠራ
ከታሰበው የግንባታ ሥራ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ቢያንስ አንድ የግንባታ ሥራ
በሥራ ተቋራጭነት፣ በሽርክና ማኀበር አባሌነት ወይም በንዑስ ሥራ
ተቋራጭነት የሠሩና ከሚወዳዯሩበት ሥራ በዋጋ ቢያንስ 70
(ሰባ በመቶ)
የሆነን ሥራ በአስተማማኝና በአጥጋቢ ሁኔታ ማጠናቀቅ አሇባቸው፡፡”

2.

የመመሪያው አባሪ 6 ተራ ቁጥር 3 ፊዯሌ ተራ “ሏ” ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ
ተራ ቁጥር 3 ፊዯሌ ተራ “ሏ” ተተክቷሌ፡፡
“3(ሏ). የግንባታ ሥራው ግምት ከብር አንድ ቢሉዮን እና ከዚያ በሊይ ሲሆንና፣
ሥራ ተቋራጮች በፊዯሌ ተራ “ሀ” ሊይ የተጠየቀውን የተዛማጅ ሥራ ሌምድ
ዋጋ በአንድ ፕሮጀክት በሠሩት የሥራ ሌምድ ብቻ ማሟሊት ካሌቻለ በአጥጋቢ
እና በአስተማማኝ ሁኔታ የተጠናቀቁ ሁሇት ወይም ሶስት ፕሮጀክቶች ድምር
በሌምድነት ሉያዝሊቸው ይችሊሌ፡፡ ሆኖም የሁሇቱ ወይም የሶስቱ ፕሮጀክቶች
የተናጠሌ ዋጋ ማሟሊት ከሚገባቸው የሥራ ሌምድ ዋጋ እንዯቅዯም ተከተሊቸው
ከግማሽ (1/2) ወይም ከሲሶ (1/3) በታች መሆን የሇበትም፡፡”

3.

የመመሪያው አባሪ 6 ተራ ቁጥር 5 ፊዯሌ ተራ “ሀ” ተሠርዞ በሚከተሇው አዲስ
ተራ ቁጥር 5 ፊዯሌ ተራ “ሀ” ተተክቷሌ፡፡
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“5(ሀ) የሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮችን በተመሇከተ ሇጨረታ ግምገማ ዓሊማ
የሚወሰዯው በግንባታ ሊይ ካሇና ከተጠናቀቀ የግንባታ ሥራ ሊይ የተሰበሰበ ክፍያ
ዓመታዊ ተርንኦቨር ተቋራጩ ባሇፉት አምስት ዓመታት ካስመዘገበው የግንባታ
ሥራ ዓመታዊ ተርንኦቨር መካከሌ የተሻሇውን በመምረጥ ሆኖ፣ ሥራ
ተቋራጮች እንዲያሟለ የሚጠየቁት የተርንኦቨር መጠን የሚሰሊው ሉሠራ
የታሰበውን የግንባታ ሥራ ግምታዊ ዋጋ፣ ቀናትን ወዯሚቀጥሇው ሙለ ወር
በማጠጋጋት ግንባታው ይጠናቀቃሌ ተብል በሚገመትበት ወርሃዊ ጊዜ በማካፈሌ
እና ውጤቱን በ12 እና በ0.8 በማባዛት ይሆናሌ፡፡ ሇምሳላ፣ አንድ ፕሮጀክት
በሁሇት ዓመት ከአንድ ወር ከ10 ቀን የሚጠናቀቅ ቢሆንና የዋጋ ግምቱ ብር
100 (አንድ መቶ) ሚሉዮን ቢሆን ሂሳቡ እንዯሚከተሇው ይሰሊሌ፡፡”
100,000,000x12x0.8= ብር 36,923,077
26
4.

የመመሪያው አባሪ 6 ተራ ቁጥር 12 ፊዯሌ ተራ “ሀ” ተሠርዞ በሚከተሇው
አዲስ ተራ ቁጥር 12 ፊዯሌ ተራ “ሀ” ተተክቷሌ፡፡
“12(ሀ). ሇመንገድ ፕሮጀክቶች የግንባታ ሥራ የሚወዳዯረው የአገር ውስጥ
ሥራ ተቋራጭ ሲሆን፣ ሉሠራ ከታሰበው የመንገድ ሥራ በአንድ ዯረጃ ዝቅ ያሇ
ሌምድ ተቀባይነት ይኖረዋሌ፡፡ ነገር ግን የመንገድ ግንባታ ስራው የዋጋ ግምት
ከብር 400 (አራት መቶ) ሚሉዮን በታች በሚሆንበት ጊዜ ሁሇት ዯረጃ ዝቅ ያሇ
እና ከዚያ በሊይ የሆነ ፕሮጀክት ሇተዛማጅ ስራ ሌምድነት ሉያዝ ይችሊሌ፡፡”

3

ተፈፃሚ የሚሆንበት ቀን
ይህ መመሪያ ከታህሳስ 4 ቀን 2009 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡
አዲስ አበባ ታህሳስ 4 k” 2009 ¯.U
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