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ሰናይ ንባብ ን5ይ ክፋል 
 

ክትራ ብቐትሪ: ሽፍትነት ጎዶቦ!!! 
ምስ ተሓዝለ ዝሓጽር ድንኪ!!!! 

 
                        
 
 
 
 
 
                                   
 
ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም       ቀ.ሚ. መለስ ዜናዊ              ብ.ጀ. ተኽለ ክፍላይ 
 
ተቖጻጻሪ ጉጅለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ምምጽኡ: ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም 
(ወጅሀይ): ምስ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ (ማንጁስ): ኣብ ዘይሕጋዊ ፍልሰት ደቂ 
ኣዳም ብሓባር ይሰርሕ ነይረ ኢሉ እንተዘይመስኪሩ: ኣብ ማእሰርቲ ክበሊ ምዃኑ 
ሓብርዎ!!!!!!! ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ:- 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ቀ.ሚ.ሃይለማርያም  ፕ.ሳልቫኬር                ሪክማቾር 
     ደሳለኝ 
 
ሳልቫኬር እነግረካ ኣለኹ! ጸሓፊ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ኬሪ መጺኡ እንከሎ:  
ካብዛ ዘለኻያ ክፍሊ ከይወጻእካ እንከለኻ: ምስ እዚ መቐናቕንትኻ ሪክማቾር ቶኽሲ 
ደው ናይ ምባል ውዕል እንተዘይከቲምካ: ናብ ማእሰርቲ ከተምርሕ ኢኻ!!! ቀዳማይ 
ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ:- 
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መእተዊ 
 
1. ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ: ኣብ’ዚ ካብ ሎሚ ጀሚርና ብተኸታታሊ ከነቕርቦ መዲብና 
ዘለና ጽሑፍ: ምናልባት ኣብ ኣቀራርባና: ንሓደ ውልቀ-ሰብ ንከላኸል ዘለና ከምስል 
ይኽእል ይኸውን:: ኣብ ውሽጢ ናይ’ቲ ትሕዝቶ ብጥልቀት ምስ እንኸይድ ግን: ንናይ 
ሓደ ውልቀ-ሰብ ጉዳይ ኢልና ዘይኮነ: እንታይ ድኣ ብመንገዲ እቲ ውልቀ-ሰብ 
ንምልእቲ ሃገር ወረ ሕጅስ ንምልእቲ ኣፍሪቃ እንተበልና ኣየጋነንናን: ኣብ ባይታ 
ብዘየለ ነገርን: ጭብጢ ብዘይተረኽቦ መንገድን: ነቲ ናይ ንድየት ዕንደራን ደባሊቕካ: 
ንሃገር ብዕምብረ ሓሶት ጸለሎ ቀቢእካ ንዝግበር ዳንኬራ ክስታት ንምቅላዕ ዝዓለመ 
ኢዩ:: ነቲ ጽሑፍ ብዕምቆትን ብተኸታታልን ዘይነበቦ ሰብ ግን: ብላዕሊ ላዕሊ ጥራይ 
ንውልቀ-ሰብ ንከላኸል ዘለና ክመስሎ ይኽእል ኢዩ:: ብሓላፍነታዊ መንገዲ ውልቀ-ሰብ 
‘ውን ንጹህ እንተኾይኑ: ክንከላኸለሉን ክንጣበቐሉን ግቡእን ግዴታ ኢዩ:: ስለ’ዚ እዚ 
ናይ ሎሚ ጽሑፍና: ንብዙሕ ሕልኽላኻዊ ውዲት ኣሰራርሓ ተቖጻጻሪ ጉጅለ ውድብ 
ሕቡራት ሃገራትን: ምትእስስሳሩ ምስ ስርዓት ኣዲስ ኣበባን: ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታትን 
ብዝተጨበጠ መልክዑ ዘቕርብ ስለ ዝኾነ: ክትራ ብቐትሪ ሽፍትነት ጎዶቦ ምስ ተሓዝለ 
ዝሓጽር ድንኪ ብህድኣት ክትነብዎ ንዕድም::  
  

 
 
 

ጥብቆ ቁጽሪ 04 ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም ቤት ፍርዲ 
ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ውሳኔ 
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ትርጉም ውሳኔ ፍርዲ: ካብ ቛንቛ ኣምሓርኛ: ናብ ቛንቛ ትግርኛ:: 
 
ፌደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ 
ሚኒስትሪ ፍትሒ 
 
       ቁጽሪ ፍ/ሚ/ፌ/ሚ/ኣ/ሕጊ/0062/05 
       ዕለት 03-03-2005 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናይ ፌደራል 1ይ ደረጃ ቤት ፍርዲ 
ናይ ኣራዳ መደብ ገበን መጋባእያ 
ኣዲስ ኣበባ 
 
       ናይ ፌ/ኣ/ሕ/መ/ቁ.0062/03 
       ናይ ፌ/ፖ/መ/ቁ/67/04 
 
ከሳሲ    ናይ ፌደራል ማእከል ኣኽባሪ ሕጊ 
ተኸሳሲ   ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም 
ዕድመ    40 (ኣርብዓ) 
ቅጽል ስም   ወጅሀይ ወይ ከኣ ኣንጎሶም 
ኣድራሻ   ኤርትራ 
 
 

ገበን 
 
ብገበናዊ ፍጻሜ ዝተረኽበ ገንዘብ: ወይ ንብረት: ሕጋዊ ኣምሲሉ ብምቕራብን: ንግብረ-
ሽበራ ብገንዘብ ብምሕጋዝ: ንምክልኻልን ንምቁጽጻርን ብዝወጸ ኣዋጅ: ቁጽሪ 
657/2002: ዓንቀጽ 15 (1) ብዝተመልከተ ሕጊ ብምትሕልላፍ:- 
 

 
ናይ ገበን ዝርዝር:- 

 
ተኸሳሲ ዕለቱ ኣብ ዘይተፈልጠ ወርሒ ሕዳር 2001 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ ኤርትራ ብወገን 
ሱዳን ኣቢሉ: ናብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ብምእታው: ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ 
ኢትዮጵያ ክልላዊ ግዝኣት ውሽጢ ክንቀሳቐስ ድሕሪ ምጽናሕ: ሕጋዊ ኣታዊ ክረኽበሉ 
ዝኽእል ሕጋዊ ስራሕ እንከይሃለዎ: ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣተወሉ እዋን ወርሒ ሕዳር 
2003 ዓ.ም. (ግእዝ): ክሳብ ወርሒ ጥሪ 2004 ዓ.ም. (ግእዝ) ኣብ ዘለዉ ግዝያት ውሽጢ: 
መንነቶም ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ንዝለኣኸሉ ገንዘብ: ሰሎሞን ለማ ንዝተባህለ ኣብ 
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ዘመዱ: እቶም ውልቀ-ሰባት ከም ዘቐብልዎ ብምግባር: 
ሰሎሞን ለማ ዝተባህለ ውልቀ-ሰብ ከኣ: እቲ ገንዘብ እናተቐበለ ተኸሳሲ ናብ ዝደለዮ 
ሰብ ከሰጋግረሉ ብምዝርራብ: ብዝተዋህቦ ትእዛዝ መሰረት:- 
 
1. መርሁ ኣባዲ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ጨንፈር 

ሑመራ: ካብ 7.000.000. (ሸውዓተ ሚልዮን ብር) ንላዕሊ ዝኾነ ገንዘብ ዝለኣኸሉ 
ብምዃኑ:- 

2. ይብራህ ጠዓመ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ጨንፈር 
ሽራሮ: ካብ 3.000.000 (ሰለስተ ሚልዮን ብር) ንላዕሊ ዝኾነ ገንዘብ ዝለኣኸሉ 
ብምዃኑ:- 
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3. በሃበሎም ኪሮስ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ጨንፈር 
ሑመራ: 300.000 (ሰለስተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ዝለኣኸሉ ብምዃኑ:- 

4. ኣቶ ኣማኒኤል ተስፋይ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ 
ጨንፈር ሑመራ: 28.000 (ዕስራን ሸሞንተን ሽሕ ብር): ዝለኣኸሉ ብምዃኑ: 
ብጠቕላላ:- ካብ 10.000.000 (ዓስርተ ሚልዮን ብር) ንላዕሊ ዝኾነ ገንዘብ:- 

5. ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ: ቀቤሌ 03: ቁጽሪ ገዛ ዘይብሉ: ብ500.000 
(ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ዝተገዝአ ብስሙ ዝተመዝገበ:- 

6. ቁጽሪ ሰሌዳ ትግ 03-01-04298 ዝኾነት ቶዮታ ሚኒባስ ዝዓይነታ መኪና: ብግምት 
ዋጋኣ 600.000 (ሽዱሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ብሰለሞን ለማ ዝተመዝገበት:- 

7. ቁጽሪ ሰሌዳ ኣ.ኣ. 03-01-76051 ዝኾነት ቶዮታ ሚኒባስ ዝዓይነታ መኪና: 
ብግምት ዋጋኣ 600.000 (ሽዱሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር): ብሰሎሞን ለማ 
ዝተመዝገበት:-  

8. ብቁጽሪ ሕሳብ ባንክ 0173-2399000 ደብተር ሕሳብ: ኣብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ጨንፈር ኣየር ጤና: 530.000 (ሓሙሽተ ሚእትን ሰላሳን ሽሕ ብር) ብስም 
ሰሎሞን ለማ ዝንቀሳቐስ:- 

9. ብተንቀሳቓሲ ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ 0132130802064 ሕሳብ ደብተር: ኣብ ኣንበሳ 
ባንክ ጨንፈር ሽረ: 275.000 (ክልተ ሚእትን ሰብዓን ሓሙሽተን ሽሕ ብር) 
ብስሙ ዝንቀሳቐስ:- 

10. ናይ ሕሳብ ቁጽሪ 5013901122002: ኣብ መቐለ ዳሽን ባንክ: 40,000 (ኣርብዓ 
ሽሕ ብር) ብስሙ ዝንቀሳቐስ:- 

11. ናይ ሕሳብ ቁጽሪ 5065777930004: ኣብ ሑመራ ዳሽን ባንክ: 15.000 (ዓስርተ 
ሓሙሽተ ሽሕ ብር) ብስሙ ዝንቀሳቐስ ዘቐመጠ ብምዃኑ: ተኸሳሲ ብዝፈጸሞ 
ምንጩ ዘይተፈልጠ ንብረት ሒዙ ብምጽንሑ ብገበን ተከሲሱ ኣሎ:: 

 
 

ኣብ ጸጋም ሸነኽ 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 

 
ብርሃኑ ክንድያ 

ናይ ፌ/ኣኽባር ሕጊ 
 

ክቢ ቅርጺ ዘለዎ  
መንግስታዊ ማሕተም ተነቢሩሉ ኣሎ 

 
ኣብ እግሪ ነፍስ ወከፍ ገጽ እዚ ዝዕብ ሰፊሩ ኣሎ 
 

ቴሌ ፋክስ 755061 ቴለፎን 764014 ናይ ስራሕ ሳጹን ቁጽሪ 1370 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ 
Fex………….. Tel 515099       P.O.Box  1370     Adis Abeba 

ፍትሒ ብዝተለወጠ ኣመራርሓ           ብዝተለወጠ ሰራሕተኛ          ብዝተለወጠ ትካል 
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ዝርዝር መረዲእታት:- 
 
ሀ/ ናይ ሰብ 
 
1. ኣቶ ሰሎሞን ለማ: ኣድራሻ ኮልፌ ቀ/ክ/ከተማ ወረዳ 01/05 ቁጽሪ ገዛ ....... 
2. ኣቶ ይብራህ ጠዓመ: ኣድራሻ ክልል ትግራይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ: ወረዳ ሽራሮ 

ቀበሌ ሙሴ:- 
3. ኣቶ መርሁ ኣባዲ: ኣድራሻ ክልል ትግራይ: ዞባ ምዕራብ ወረዳ ሰቲት ሑመራ 

ቀበሌ 04:- 
4. ሳጅን ደመቀ ዋዥቆ: ኣድራሻ ኮልፌ ቀ/ክ/ከተማ: ወረዳ 13: ቁጽሪ ገዛ 

125/103:- 
5. ኣማኒኤል ተስፋይ: ኣድራሻ ክልል ትግራይ: ዞባ ምዕራብ ከተማ ሑመራ:-  
 
ለ/ ናይ ሰነድ:- 
 
1. ብቑጽሪ ሁመ/ኣእ/637/2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ብዕለት 16-11-04 ዓ.ም. (ግእዝ): 

ካብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጨንፈር ሑመራ ዝተላእከ መረድኢ: ምስ ናይ 
ኣምሓርኛ ትርጉሙ 2 ገጽ:- 

2. ብቑጽሪ ኣኢባ/እሴ/500/04: ብዕለት 03-12-04 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ ኣንበሳ 
ኢንተርናሽዮናል ባንክ: ኣ/ማ ጨንፈር እንዳስላሴ ዝተላእከ መረድኢ 1 ገጽ:- 

3. ብቑጽሪ ኣኢባ/ሕኽ/310/04: ብዕለት 23-10-2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ ኣንበሳ 
ኢንተርናሽዮናል ባንክ: ኣ/ማ ዝተጻሕፈ መረድኢ 1 ገጽ:- 

4. ብቑጽሪ 507/978/04: ብዕለት 03-12-04 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ ክልል ትግራይ ዞባ 
ሰሜናዊ ምዕራብ: ናይ ከተማ ሽረ ቤት ጽሕፈት ልምዓትን ህንጸትን ተጸዋዒ 
ዝተላእከ: ምስ ሓባሪ መመልከቲኡ ትርጉም ኣምሓርኛ ዘለዎ 8 ገጽ:- 

5. ብቑጽሪ 3138317/2004 ብዕለት 28-09-2004 ዓ.ም. (ግእዝ) ካብ ቤት ጽሕፈት 
መጓዓዝያ ክልል ትግራይ ዝተላእከ መረድኢ 1 ገጽ 

6. ብቑጽሪ ዳባ/ኮን-0793/12: ብዕለት 07-12-2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ ዳሽን ባንክ 
ዝተላእከ መረዳእታ 2 ገጽ:- 

7. ብቑጽሪ ዳባ/ኮን-859/12/04: ብዕለት 03-12-2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ ዳሽን  
ባንክ ዝተላእከ መረዳእታ 6 ገጽ: 

8. ብቑጽሪ ኣጤቅ/ገትሃ/00642/12: ብዕለት 03-12-2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ 
ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጨንፈር ኣየር ጤና ዝተላእከ መረዳእታ 1 ገጽ: 

9. ብቑጽሪ ኣጤቅ/ኣኦ/09067/12: ብዕለት 13-12-2005 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ 
ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጨንፈር ኣየር ጤና ዝተላእከ መረድኢ 3 ገጽ:- 

10. ብቑጽሪ 030/26/8464: ብዕለት 29-01-2005 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ ፌደራላዊት 
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ንግዲ ዝተላእከ መረድኢ 1 
ገጽ:- 

11. ብቑጽሪ ፈምመ/ኢጠ/2/70: ብዕለት 29-01-2005 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ ፌዴራላዊት 
ደሞክራስያት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ: ካብ ወኪል ቤት ጽሕፈት ማእከል ወፍሪ 
ዝተላእከ መረዳእታ 1 ገጽ:- 

 
ሐ/ መርትዖ:- 
 
1. ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽሬ: ቀበሌ 03 ዝርከብ: ናይ ገዛ ቁጽሪ ዘይብሉ 

በዓል ሓደ ደርቢ (ርሻን): ብስሙ ዝተመዝገበ መንበሪ ገዛ:- 
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2. ኮድ ቁ. 03-01-04293 ትግ ዝኾነት ሚንባስ ዞዓይነታ መኪና: ኣብ ምምሕዳር 
ፖሊስ ክልል ትግራይ ተታሒዛ ዘላ:-  

3. ኮድ ቁ. 03-01-76051 ኣ.ኣ ዝኾነት ሚኒባስ ዝዓይነታ መኪና: ኣብ ትሕቲ 1ይ 
ምስክር ኢድ እትርከብ: ከይትሽየጥ ከይትልወጥ ዝተኣገደት:- 

4. ሕሳብ ቁጽሪ 0173023990000 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ: ጨንፈር ኣየር ጤና: 
530.000 (ሓሙሽተ ሚእትን ሰላሳን ሽሕ ብር) ኣብ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል 
መርመራ ኤ/መ/ቁ/367/04/ ዝተመዝገበ:- 

5. ሕሳብ ቁጽሪ 0132130802064 ኣንበሳ ባንክ ጨንፈር ሽረ: ብስሙ ዝተመዝገበ 
275.000 (ክልተ ሚእትን ሰብዓን ሓሙሽተን ሽሕ ብር):-  

6. ሕሳብ ቁጽሪ 5013901122002 ዳሽን ባንክ ጨንፈር መቐለ: ብስሙ ዝተመዝገበ 
40.000 (ኣርብዓ ሽሕ ብር):- 

7. ሕሳብ ቁጽሪ 5065777930004 ዳሽን ባንክ ጨንፈር ሑመራ: ብስሙ 
ዝተመዝገበ 15.000 (ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ ብር):- 

 
መግለጺ:- 
 
ተኸሳሲ:- ብኻልእ ገበን ተኸሲሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ:: 
 

ብሸነኽ ጸጋም 
 

ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
 

ክቢ ዝዓይነቱ መንግስታዊ ማሕተም ተኸቲሙ ኣሎ 
 

 
 

ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ኣድራሻ ኣለዎ 
 
       ቁጽሪ/ሁመ/ኣእ/637/2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
       ዕለት 16-11-2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ 
ክፍሊ ታክቲክ መርመራ ዳይረክተር 
ኣዲስ ኣበባ 
 
ጉዳዩ:- ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝርዝር መረድኢ ብዝምልከት: 
 
ደብዳቤ ቁጽሪ 9104/04: 9106/04: 931/04: ብዕለት 06-11-2004ን ዕለት 13-11-
2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ብዝተጻሕፈልና መሰረት:-  
1. ናይ ኣቶ መርሁ ኣባዲ ተኪኤ:- 
2. ናይ ኣቶ ኣማኒኤል ተስፍይ ኣባይ:- 
3. ናይ ኣቶ በሃበሎም ኪሮስ ኣብርሃ ዝተባህሉ ውልቀ-ሰባት: ናብ ጨንፈረና 
ብስሞም ዝተላእከ: ወይ ዝለኣኽዎ ገንዘብ እንተሎ: ከምኡ ‘ውን ሕሳብ እንድሕር 
ሃልይዎም ድማ: ስቴትመንት ኮፒ ተገይሩ ክንገልጸልኩም ምሕታትኩም ይዝከር:: 
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ስለ’ዚ ብዝሓተትኩሞ መሰረት: ናይ’ቶም ሰባት ምሉእ ዝርዝር ሓበሬታ ዘርኢ: 
ብሰንጠረጅ ኣተሓሒዝና ንልእኽ ኣለና:: 

 
 

ተ.ቁ. ስም ለኣኺ ስም ተቐባሊ ዝተላእከሉ 
ጨንፈር 

ዝተላእከሉ 
.ዕለት 

ብዝሒ 
ገንዘብ 

ሕሳብ 
ቁጽሪ 

ሚዛን ቅዳሕ
መንነት 

1. ሰሎሞን ለማ 
ሃይለ 

መርሁ ኣባዲ 
ተኪኤ 

ኣየር ጤና 01-03-04 1,788,200 13029 121,153,66 የለን 

    14-03-04 1,464,782    
   ኣብ 23-04-04 2,145,291,50    
   ክልተ 30-04-04 981,000    
   ወርሒ 03-05-04 1,240,450    
   ጥራሕ 09-04-04 915,000    
   ዝተሓላለ

ፈ 
07-03-04 904,085    

2. ሰሎሞን ለማ 
ሃይለ  

ኣማኒኤል 
ተስፋይ ኣባይ  

ኣየር ጤና 15-03-04 28,000 የብሉን  የለን 

3. ሰሎሞን ለማ 
ሃይለ 

በሃበሎም 
ኪሮስ ኣብርሃ 

ኣየር ጤና 29-02-04 299,690 13317 56,18 የለን 

 
ምስ ሰላምታ 
ገ/ማርያም ኣስመላሽ 
ናይ ዓማዊል ኣገግሎት ኣካያዲ ስራሕ 
 
ዘይንበብ ናይ ጽሕፈት ፌርማ ኣለዎ      
                                  ሓደ ቅርጺ እንቋቑሖ ዝሓዘ ክቢ ማሕተም 
                                        ትረስት ኮምፕዩተር 
                                      ትርጉምን ጽሕፈት ቤት 
                                         ዝብል ኣለዎ 
   
                                          
                           ክቢ ዝዓይነቱ መንግስታዊ ማሕተም ተኸቲሙ ኣሎ 

 
 
 
                        
                                       
ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ኣድራሻ ኣለዎ 
 
       ቁጽሪ/ሁመ/ኣእ/637/2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
       ዕለት 16-11-2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ 
ክፍሊ ታክቲክ መርመራ ዳይረክተር 
ኣዲስ ኣበባ 
 
ጉዳዩ:- ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝርዝር መረድኢ ብዝምልከት: 
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ደብዳቤ ቁጽሪ 9104/04: 9106/04: 931/04 ብዕለት 06-11-2004ን ዕለት 13-11-
2004 ዓ.ም. (ግእዝ) ብዝተጻሕፈልና መሰረት:  
4. ናይ ኣቶ መርሁ ኣባዲ ተኪኤ: 
5. ናይ ኣቶ ኣማኒኤል ተስፍይ ኣባይ: 
6. ናይ ኣቶ በሃበሎም ኪሮስ ኣብርሃ ዝተባህሉ ውልቀ-ሰባት ናብ ጨንፈረና ብስሞም 
ዝተላእከ: ወይ ዝለኣኽዎ ገንዘብ እንተሎ: ከምኡ ‘ውን ሕሳብ እንድሕር ሃልይዎም 
ድማ: ስቴትመንት ኮፒ ተገይሩ ክንገልጸልኩም ምሕታትኩም ይዝከር:: 
 
ስለ’ዚ ብዝሓተትኩሞ መሰረት: ናይ’ቶም ሰባት ምሉእ ዝርዝር ሓበሬታ ዘርኢ: 
ብሰንጠረጅ ኣተሓሒዝና ንልእኽ ኣለና:: 
 
 

ተ.ቁ. ስም ለኣኺ ስም ተቐባሊ ዝተላእከሉ 
ጨንፈር 

ዝተላእከሉ 
.ዕለት 

ብዝሒ 
ገንዘብ 

ሕሳብ 
ቁጽሪ 

ሚዛን ቅዳሕ
መንነት 

1. ሰሎሞን ለማ 
ሃይለ 

መርሁ ኣባዲ 
ተኪኤ 

ኣየር ጤና 01-03-04 1,788,200 13029 121,153,66 የለን 

    14-03-04 1,464,782    
   ኣብ 23-04-04 2,145,291,50    
   ክልተ 30-04-04 981,000    
   ወርሒ 03-05-04 1,240,450    
   ጥራሕ 09-04-04 915,000    
   ዝተሓላለ

ፈ 
07-03-04 904,085    

2. ሰሎሞን ለማ 
ሃይለ  

ኣማኒኤል 
ተስፋይ ኣባይ  

ኣየር ጤና 15-03-04 28,000 የብሉን  የለን 

3. ሰሎሞን ለማ 
ሃይለ 

በሃበሎም 
ኪሮስ ኣብርሃ 

ኣየር ጤና 29-02-04 299,690 13317 56,18 የለን 

 
ምስ ሰላምታ 
ገ/ማርያም ኣስመላሽ 
ናይ ዓማዊል ኣገግሎት ኣካያዲ ስራሕ 
 
ዘይንበብ ናይ ጽሕፈት ፌርማ ኣለዎ                                                
                                           ሓደ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም 
                                        ፈዴራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ 
                                                   መዝገብ ቤት 
                                                ዝብል ኣለዎ 
   
                                          
                           ክቢ ዝዓይነቱ መንግስታዊ ማሕተም ተኸቲሙ ኣሎ 
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ኣንበሳ ኢንተርናሽዮናል ባንክ ኣ.ማ. 
ኣድራሻ ኣለዎ 
 
ቀ.መዝ ኣኢባ/እሴ/500/04 
                                            ዕለት 03-12-2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናብ ፈዴራል ፖሊስ ኢትዮጵያ: ክፍሊ ወንጀል መርመራ:- 
 
ካብ ኣንበሳ ኢንተርናሽዮናል ባንክ ኣ.ማ. 
ጨንፈር እንዳስላሴ 
 
ጉዳዩ:- ናይ ባንክ መብርሂ ንምቕራብ ብዝተመልከተ: 
 
ብቑጽሪ ደብዳቤ 9968/04: ንኣቶ ጠዓመ ኣኮሎም ኣምልኪትኩም ዝሓተትኩሞ 
መብርሂ መሰረት: ተጠቃሲ ኣብ ባንክና: ካብ ጥቅምቲ 2004 ዓ.ም. (ግእዝ) ጀሚሩ: 
ካብ መቐለ ዓይደር ቀበሌ ብዘውጽኦ ወረቐት መንነት: ሕሳብ ባንክ ከፊቱ 
ክንቀሳቐስ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ: ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕሳቡ ዝርከብ ጠቕላላ 
ተቐማጢ ገንዘብ: ክሳብ 268,822,00 (ክልተ ሚእትን ሱሳን ሸሞንተን ሽሕን ሸሞንተ 
ሚእትን ዕስራን ክልተን ብር) ተኣጊዱ ከም ዘሎ: ክንገልጸልኩም ንፈቱ:: 
 

 
ኣንበሳ ኢንተርናሽዮናል ባንክ                ፈዴራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ 
ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ                   ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ 
 
ጨንፈር ስራሕ ኣካያዲ                          ናይ በዓል መዚ 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ                        ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
   
                                          

ክቢ ዝዓይነቱ መንግስታዊ ማሕተም ተኸቲሙ ኣሎ 
129 ቁጽሪ ዝተጻሕፎ ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
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ኣንበሳ ኢንተርናሽዮናል ባንክ ኣ.ማ. 
 
ቁ መዝ ኣኢባ/ሕክ/310/04 
                                            ዕለት ሰነ 23-2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናብ ፌዴራል ፖሊስ ኢትዮጵያ: ክፍሊ ወንጀል መርመራ 
ናይ ታክቲክ መርመራ ዳይሬክተር 
ኣዲስ ኣበባ 
 
ጉድዩ:- መረድኢ ንምቕራብ ዝተመልከተ: 
 
ግንቦት 24-2004 ዓ.ም. (ግእዝ) ብዝጸሓፍኩምልና ቁጽሪ ደብዳቤ 7740/04: ኣቶ 
ከሰተ ጠዓመ ዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብዕለት 12-07-11 ዓ.ም. (ፈረንጂ): ካብ ሮማ 
ዝተላእክሉ ገንዘብ: ካብ ባንክና ኣብ ዘውጸኣሉ ወቕቲ: ንመንነቱ ዘረድእ መረጋገጺ 
ኣቕሪቡ እንተኾይኑ: እቲ መረጋገጺ ፎቶ ኮፒ ተገይሩ ብቕዳሕ ክለኣኸሉ: እዚ 
ውልቀ -ሰብ ኣብ እዋኑ ንመንነቱ ዝገልጽ መረጋገጺ ዘየቕረበ እንተኾይኑ: በየናይ 
ኩነታት እቲ ገንዘብ ክወሃቦ ከም ዝተኻእለ መብርሂ ክወሃበኩም ከምዝሓተትኩም 
ዝዝከር ኢዩ:: 
 
በዚ መሰረት: ኣብ ጨንፈር ባንክታትና ብዝገበርናዮ ምጽራይ: ኣቶ ከሰተ ጠዓመ 
ብዕለት 12-07-11 ዓ.ም. (ፈረንጂ): ካብ ሮማ ዝተላእከሎም ገንዘብ: ብባንክና 
ጨንፈር እንዳስላሴ ኣብ ዝኸፈትዎ ናይ ቁጠባ ሕሳብ ቁጽሪ 0132130802064 
ኣታዊ ተገይሩ ኢዩ:: ኣብ’ቲ ናይ ምጽራይ መስርሕ ኣብ ላዕሊ ብዝተጠቕሰ ናይ 
ቁጠባ ሕሳብ ቁጽሪ 274,102,82 (ክልተ ሚእትን ሰብዓን ኣርባዕተን ሽሕን ሓደ 
ሚእትን ክልተን ሰማንያን ክልተን ሳንቲምን ብር) ዝተረኽበ ምዃኑ ንገልጽ:: 
 
ምስ ሰላምታ 
 
ኣንበሳ ኢንተርናሽዮናል ባንክ                ፈዴራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ 
 ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ                        መዝገብ ቤት 
                                           ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ                    
 
ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጊ                          ናይ በዓል መዚ 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ                        ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
   
      128 ዝብል ኣሃዝ ቁጽሪ ተጻሒፍዎ ኣሎ  
                                    

ክቢ ዝዓይነቱ መንግስታዊ ማሕተም ተኸቲሙ ኣሎ 
                      ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
   
                                 ዘይንጹር 4 ኩርናዕ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
 
ኣድራሻ ናይ’ቲ ባንክ ኣብ ታሕቲ ዝሰፈረ ኣለዎ 
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ንጋድም ዝሰፈረ ጽሑፍ 
ናይ ዓወቶም መፍትሕ ዝብል ኣለዎ 
 
ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ 
ቤት ዕዮ ልምዓት ከተማን እንዱስትርን 
ከይዲ ስራሕ ምልማዕ መሬትን ምሃብ መረዳእታን 
 
                                              ቁጽሪ 507/04 
                                              ዕለት 03-12-04 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናብ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ  
ክፍሊ ዳይሬክተር ወንጀል መርመራ 
ኣዲስ ኣበባ 
 
ጉዳዩ:- ብዛዕባ ኣቶ ጠዓመ ኣኮሎም ዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ኣብ ሽሬ ከተማ ቀቤሌ 
03 ዝርከብ መንበሪ ገዛ ክገዝእ እንከሎ: ዝተወዓዓለሉ ውዕልን: መንነትን ቅዳሕ 
ተተሓሒዙ ብቑጽሪ 9956/04 ብዕለት 02-12-04 ብዝተላእከልና ትእዛዝ ደብዳቤ 
መሰረት: ቅዳሕ ኮፒ ኣተሓሒዝና ዝለኣኽና ምዃና ብትሕትና ንገልጽ:: 
 
 

ምስ ሰላምታ  
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
ኣልጋነሽ ገ/ማርያም 

ዳታ ኢንኮደር 
 

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
ዞባ ክፍሊ ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳ ስላሴ 

ቤት ዕዮን ልምዓትን ከተማን ንግድን እንድስትርን 
ከይዲ ስራሕ ምልማዕ መሬትን ምሃብ መረዳእታን 

ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ 
 

 
ክቢ ዝዓይነቱ መንግስታዊ ማሕተም ተኸቲሙ ኣሎ   
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
                                         
                                           ሓደ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም 
                                        ፈዴራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ 
                                                   መዝገብ ቤት 
                                                   ዝብል ኣለዎ 
                                            ናይ በዓል መዚ ዘይንበብ  
                                                   ፌርማ ኣለዎ 
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ትረስት ኮምፕዩተር ትርጉም ቤት ጽሕፈት 
ኣርማ ኣለዎ 
                                            ቁጽሪ 1715-975-2003 
                                            ዕለት 09-02-2003 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 

ናይ ኮንስትራክሽን ፍቓድ መውሃቢ ቅጺ 
 

ናይ በዓል ቦታ ስም     ኣቶ ጸጋይ ካሳ ወንድም 
ናይ ፍቓድ ቁጽሪ____________ ዝነብረሉ ቀበሌ 03 ዓዲ   3 
ናይ ገዛ ስልኪ ቁጽሪ__________ ናይ ስራሕ ስልኪ ቁጽሪ ____________ 
 

ህንጻ ዝርከበሉ ኣድራሻ 
 

ቀበሌ 03 ፓርሰል ቁጽሪ _________ ናይ ገዛ ቁጽሪ ____________ 
ካርታ ቁጽሪ 7412/978/94    ፍቓድ ዝተዋህበሉ ዕለት 09-02-2003 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
መዳውብቲ 
 
ብሰሜን    ሙሉ ተስፋይ             ብደቡብ      ብርጭቖ 
ብምዕራብ  መሓሪ                    ብምብራቕ    መንገዲ 
 
ኣገልግሎት ህንጻ መንበሪ ገዛ ንምስራሕ ዝተገብረ ወጻኢ: ብግምት 178,350 (ሓደ 
ሚእትን ሰብዓን ሸሞንተን ሰለስተ ሚእትን ሓምሳን ብር): ናይ ህንጻ ዓይነት G+1 
ተወሳኺ ክፍልታት::  
 

ናይ ህንጻ ፍቓድ መርማርን ኣጽዳቕን በዓል ሞያ 
 
ስም ኣዳነ _________ ፈርማ ___________ ኣለዎ ____________ 
 
NB:- 1. ዝኾነ ይኹን በዓል ዋኒን (ኮንስትራክሽን): ናይ’ቲ ህንጻ ስራሕ ቅድሚ 

ምጅማሩ: ፕላኑን ሳይት ፕላኑን ሒዙ ናብ ቀበሌ ብምኻድ: ንናይ ቀበሌ 
መሃንድስ ኣርእዩ ስርሑ ይጅምር:: 

      2. ዝኾነ ይኹን በዓል ዋኒን (ኮንስትራክሽን): ናብ ግዳም ማለት: ናብ ናይ 
መንግስቲ ቦታ ካንቲላቨር ምውጻእ የብሉን:: ወጺኡ ምስ ዝሰርሕ ግን: 
300,00 (ሰለስተ ሚእቲ ብር) ተቐጺዑ: ንግዚኡ ከፍርሶ ኢዩ:: 

 
ልኡል ተፈራ                                  ትረስት ኮምፕዩተር 
ዋና ኣካያዲ ስራሕ                             ናይ ትርጉም ቤት ጽሕፈት 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ                          ዝብል ማሕተም ኣለዎ 
ማሕተም ተነቢሩሉ ኣሎ                         ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
 
 

መንግስታዊ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
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ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ 
ቤት ዕዮ ልምዓት ከተማን እንዱስትርን 
ከይዲ ስራሕ ምልማዕ መሬትን ምሃብ መረዳእታን 
ኣርማ ኣለዎ 
                                            ቁጽሪ 1715-975-2003 
                                            ዕለት 09-02-2003 ዓ.ም. (ግእዝ) 
                                            ልቃብ 27 
 

ናይ ኮንስትራክሽን ፍቓድ መውሃቢ ቅጺ 
 

ናይ በዓል ቦታ ስም     ኣቶ ጸጋይ ካሳ ወንድም __________ህንጸት 
ናይ ፍቓድ ቁጽሪ____________ ዝነብረሉ ቀበሌ 03 ዓዲ   3+______ ስልኪ 
ናይ ገዛ ስልኪ ቁጽሪ__________ ናይ ስራሕ ስልኪ ቁጽሪ ____________ 
 

ህንጻ ዝርከበሉ ኣድራሻ 
   ማእከል ቀበሌ 03 ፓርሰል ቁጽሪ _________ ናይ ገዛ ቁጽሪ ____________ 

ካርታ ቁጽሪ 7412\978\94    ፍቓድ ዝተዋህበሉ ዕለት 09-02-2003 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
መዳውብቲ 

   ብሰሜን    ሙሉ ተስፋይ             ብደቡብ      ብርጭቖ 
ብምዕራብ  መሓሪ                    ብምብራቕ    መንገዲ 
 
ኣገልግሎት ህንጻ መንበሪ ገዛ ንምስራሕ ዝተገብረ ወጻኢ: ብግምት 178,350 (ሓደ 
ሚእትን ሰብዓን ሸሞንተን ሰለስተ ሚእትን ሓምሳን ብር): ዓይነት ህንጻ G+1 
ተወሳኺ ክፍልታት:: 
 

ናይ ህንጻ ፍቓድ መርማርን ኣጽዳቕን በዓል ሞያ 
 
ስም ኣዳነ _________ ፈርማ ___________  ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ  
 
NB:- 1. ዝኾነ ይኹን በዓል ዋኒን (ኮንስትራክሽን): ናይ’ቲ ህንጻ ስራሕ ቅድሚ 

ምጅማሩ: ፕላኑን ሳይት ፕላኑን ሒዙ ናብ ቀበሌ ብምኻድ: ንናይ ቀበሌ 
መሃንድስ ኣርእዩ ስርሑ ይጅምር:: 

      2. ዝኾነ ይኹን በዓል ዋኒን (ኮንስትራክሽን): ናብ ግዳም ማለት: ናብ ናይ 
መንግስቲ ቦታ ካንቲላቨር ምውጻእ የብሉን:: ወጺኡ ምስ ዝሰርሕ ግን: 
300,00 (ሰለስተ ሚእቲ ብር) ተቐጺዑ ንግዚኡ የፍርስ:: 

 
ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ                ፌደራል ፖሊስ  
ዞባ ክፍሊ ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳ ስላሴ              ወንጀል መርመራ 

   ቤት ዕዮን ልምዓትን ከተማን ንግድን እንድስትርን       መዝገብ ቤት 
ከይዲ ስራሕ ምልማዕ መሬትን ምሃብ መረዳእታን        ዝብል ማሕተም ኣለዎ 
ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ                           ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
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ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
መንግስታዊ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 

ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
 

                                   
 
 
ንዓዳጊ ዓደግቲ ናይ ሽም ምትሕልላፍ ዝኽፈል ናይ ዓዳጊ ዋሕስ ይኸፍል 
 
ትረስት ኮምፕዩተር                        ክቢ ቅርጺ ዘለዎ  
ትርጉም ቤት ጽሕፈት                     መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ                     ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
 
እዚ ውዕል ‘ዚ: ካብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ጀሚሩ: ሸያጢ ወይ ዓዳጊ: ነዚ ውዕል 
እንተኣፍረሱ: ብስቪላዊ ሕጊ ቁጽሪ 1889 ዝተደንገገ መሰረት: 50,000 (ሓምሳ ሽሕ 
ብር) ይቕጽዑ:: 
 
እቲ ውዕል ብ3 ኮፒ ተጻሒፉ: ቀዳማይ ቅዳሕ ንዓዳጊ: ካልኣይ ቅዳሕ ንሸያጢ: ሳልሳይ 
ቅዳሕ ከኣ ኣብ ፋይል ተቐማጢ ይኸውን:: 
 
እዚ ውዕል ክልቴና ተወዓዓልቲ ወገናት: መሰካኽር ኣብ ዝተረኽብሉ: ኣንቢብና 
ንድልየታትና ዘማልአ ምዃኑ ብምእማን: ብዕለት 25-01-04 ውዕል ፈጺምና:: 
 
ናይ ሸያጢ ሸየጥትን ስምን ክታምን      ናይ ዓዳግን ዓደግትን ስምን ክታምን 
1. ኣቶ ጸጋይ ካሳ                    1. ኣቶ ከሰተ ጠዓመ 
2. ወ/ሮ ምሕረት ገ/ማርያም              ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
3.  
 
እዚ ውዕል’ዚ ኣብ ተፈጸመሉ ግዜ ዝነበሩ መሰካኽር ስሞምን ክታሞምን:- 
   
                                               ምስ ሰላምታ 
                                                ኣለነ ታፈረ 
                                      ናይ ሽያጥ ውዕል ስራሕ ኣፈጻሚ 
                                            ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
1. ኣቶ ገብረዋህድ በርሀ       ዘይንበብ ክታም ኣለዎ       
2. ኣቶ ክንፈ ጸጋይ           ዘይንበብ ክታም ኣለዎ          
3. ኣቶ በሽር ስዒድ           ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 
ንሕና ተወዓዓልቲ ወገናት: ካብ’ዚ ዝተጠቕሰ ውዕል’ዚ ወጻኢ: ካልእ ፈጺምና ምስ 
እንርከብ: ውዕል ወሃብን: ውዕል ተቐባልን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተሓተቲ ምዃንና 
ብኽታምና ነረጋግጽ:: 
 
ትረስት ኮምፕዩተር                              ክቢ ዝቕርጹ 
ትርጉም ቤት ጽሕፈት                           መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
ዝብል ማሕተም ኣለዎ                           ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
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ናይ ሽረ እንዳ ስላሴ ከተማ ልምዓት 
ንግድን እንዱስትርን 
ሽረ እንዳስላሴ 
                                              
                                             ቁጽሪ 16011978/04 
                                             ዕለት 25/01/2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
                                             ቅጺ 38 
 

ብሕጊ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ገዛ መሸጣ ውዕል ፎርም 
 
ናይ ሸያጢ ምሉእ ስም 
 

1. ኣቶ ጸጋይ ካሳ ወንድም      ወኪል______________ 
ኣድራሻ  ወረዳ  ከተማ ሽረ እንዳስላሴ  ቀበሌ  03 ስልኪ ቁጽሪ  0911030301 

2. ወ/ሮ ምሕረት ገ/ማርያም     ወኪል______________ 
   ኣድራሻ  ወረዳ  ከተማ ሽረ  ቀበሌ  02 ስልኪ ቁጽሪ  _________ 
3. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
4. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
5. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
6. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
7. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
8. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 

   9. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
10. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
11. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ቀበሌ ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
 
ክቢ ዝቕርጹ      ትረስት ኮፕምዩተር 
መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ                 ትርጉም ቤት ጽሕፈት 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ                     ዝብል ማሕተም ኣለዎ 
                                        ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 

ናይ ዓዳጊ ምሉእ ስም 
 
1. ኣቶ ከሰተ ጠዓመ      ወኪል _____________ 
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   ኣድራሻ ወረዳ ከተማ  መቐለ    ቀበሌ ዓይደር ተሌፎን  0914811247 
2. _____________      ወኪል _____________ 
  ኣድራሻ ወረዳ ከተማ   _______ ቀበሌ ______ ተሌፎን  __________ 
3. _____________      ወኪል _____________ 
  ኣድራሻ ወረዳ ከተማ   _______ ቀበሌ ______ ተሌፎን  __________ 
 
4. _____________      ወኪል _____________ 
  ኣድራሻ ወረዳ ከተማ   _______ ቀበሌ ______ ተሌፎን  __________ 

 
ብናይ ሲቪላዊ ሕጊ ቁጽሪ 1675/ 1719/ 1731/ 1723/ 2875/: ብ2005 መሰረት: ኣብ 
ታሕቲ ዘሎ ናይ ገዛ መሸጣ ውዕል ተወዓዒልና ኣለና:: ንሕና ሸየጥቲ ኣብ ከተማ ሽረ-
እንዳስላሴ: ቀበሌ 03 ዝርከብ ቦታ መዳውብቲ ብምብራቕ መንገዲ: ብምዕራብ መሓሪ: 
ብደቡብ ብርጭቖ: ብሰሜን ሙሉ ተስፋይ: ስፍሓቱ 140 ካሬ ሜተር ዝኾነ: ናይ ካርታ 
ቁጽሪ 74121978194 ዝኾነ ፍቓድ ተዋሂብዎ ዝተሰርሐ: ናይ ሸያጢ ዋንነት ንብረት 
ዝኾነ ሸይጥና ንምልቃቕ ተሰማሚዕና ኣለና:: ስለ ዝኾነ: ዝተረጋገጸ 13 ክፍልታት 
ንዓዳጊ ብብር 500,000 (ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ንምሻጥ ተሰማሚዕና ኣለና:: 
 
ዓዳጊ: ዓደግቲ: ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ መንበሪ ገዛን ቦታን: ብብር 500,000 (ሓሙሽተ 
ሚእቲ ሽሕ ብር) ንምዕዳግ ክልቴና ብፍቓድና ተሰማሚዕና ኣለና:: 
 
ሸያጢ: ሸየጥቲ: እቲ ገዛ ብስም ዓደግቲ ምዃኑ ንምርግጋጽ ሰነድ ምስ ተረከቡ: እቲ 
መንበሪ ዝተሸጠሉ ጠቕላላ ዋጋ ብር 500,000 (ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር): ዓዳጊ: 
ዓደግቲ ከፊሎም ኣለዉ:: 
 
ኣብ’ቲ ቦታ ዝርከብ ማይን መብራህትን ከባቢኡን ብምልኡ ዝተሸያየጥና ምዃንና: 
 
ኣብ ተራ ቁጽሪ 1 ዝተገልጸ ቦታ: ብዕዳ ዝሓዝክዎ ኢየ: ወይ ድማ ናተይ ኢዩ በሃሊ 
ውልቀ-ሰብ ዝኾነ ኣካል እንተመጺኡ: ሓላፍነቱ ናይ ሸያጢ ሓላፍነት ይኾኑ:: 
 
ንዓዳጊ ዓደግቲ ናይ ሽም ምትሕልላፍ ዝኽፈል ናይ ዓዳጊ ዋሕስ ይኸፍል:: 
 
ትረስት ኮምፕዩተር                        ክቢ ቅርጺ ዘለዎ  
ትርጉም ቤት ጽሕፈት                     መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ                     ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
 
እዚ ውዕል’ዚ ካብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ጀሚሩ: ሸያጢ ወይ ዓዳጊ ነዚ ውዕል እንተኣፍረሱ: 
ብስቪላዊ ሕጊ ቁጽሪ 1889 ዝተደንገገ መሰረት: 50,000 (ሓምሳ ሽሕ ብር) ይቕጽዑ:: 
 
እቲ ውዕል ብ3 ኮፒ ተጻሒፉ: ቀዳማይ ቅዳሕ ንዓዳጊ: ካልኣይ ቅዳሕ ንሸያጢ: ሳልሳይ 
ቅዳሕ ከኣ ኣብ ፋይል ተቐማጢ ይኸውን:: 
 
እዚ ውዕል ክልቴና ተወዓዓልቲ ወገናት መሰካኽር ኣብ ዝተረኽብሉ: ኣንቢብና 
ንድልየታትና ዘማልአ ምዃኑ ብምእማን ብዕለት 25-01-04 ውዕል ፈጺምና:: 
 
ናይ ሸያጢ ሸየጥትን ስምን ክታምን      ናይ ዓዳግን ዓደግትን ስምን ክታምን 
1. ኣቶ ጸጋይ ካሳ                    1. ኣቶ ከሰተ ጠዓመ 
2. ወ/ሮ ምሕረት ገ/ማርያም              ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
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3.  
 
እዚ ውዕል’ዚ ኣብ ተፈጸመሉ ግዜ ዝነበሩ መሰካኽር ስሞምን ክታሞምን:- 
   
                                               ምስ ሰላምታ 
                                                ኣለነ ታፈረ 
                                  ናይ ሽያጥ ውዕል ስራሕ ኣፈጻሚ 
                                      ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
1. ኣቶ ገብረዋህድ በርሀ        ዘይንበብ ክታም ኣለዎ        
2. ኣቶ ክንፈ ጸጋይ            ዘይንበብ ክታም ኣለዎ           
3. ኣቶ በሽር ስዒድ            ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 
ንሕና ተወዓዓልቲ ወገናት: ካብ’ዚ ዝተጠቕሰ ውዕል’ዚ ወጻኢ ካልእ ፈጺምና ምስ 
እንርከብ: ውዕል ወሃብን ውዕል ተቐባልን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተሓተቲ ምዃንና 
ብኽታምና ነረጋግጽ:: 
 
ትረስት ኮምፕዩተር                              ክቢ ዝቕርጹ 
ትርጉም ቤት ጽሕፈት                           መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
ዝብል ማሕተም ኣለዎ                           ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
 
                                             ቁጽሪ 16011978/04 
                                             ዕለት 25/01/2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
                                             ቅጺ 38 
ናይ ሽረ እንዳ ስላሴ ከተማ ልምዓት 
ንግድን እንዱስትርን 
ሽረ እንዳስላሴ 
 

ብሕጊ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ገዛ መሸጣ ውዕል ፎርም 
 
ናይ ሸያጢ ምሉእ ስም 
 

3. ኣቶ ጸጋይ ካሳ ወንድም      ወኪል______________ 
ኣድራሻ ወረዳ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ  ሰፈር ቀበሌ 03 ስ.ቁጽሪ  0911030301 

4. ወ/ሮ ምሕረት ገ/ማርያም     ወኪል______________ 
   ኣድራሻ  ወረዳ  ከተማ ሽረ  ሰፈር ቀበሌ 02 ስልኪ ቁጽሪ  _________ 
3. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
4. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
5. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
6. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
7. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
8. ________________         ወኪል_____________ 
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   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
   9. ________________         ወኪል_____________ 

   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
10. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
11. ________________         ወኪል_____________ 
   ኣድራሽ ወረዳ ከተማ___________ ሰፈር ________ ስልኪ ቁጽሪ ________ 
 
                                       ናይ ፌደራል ፖሊስ 
                                       ወንጀል መርመራ 
                                       መዝገብ ቤት 
                                       ዝብል ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
                                       ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 

ናይ ዓዳጊ ምሉእ ስም 
 
1. ኣቶ ከሰተ ጠዓመ      ወኪል _____________ 
   ኣድራሻ ወረዳ ከተማ  መቐለ    ሰፈር ዓይደር ተሌፎን  0914811247 
2. _____________      ወኪል _____________ 
  ኣድራሻ ወረዳ ከተማ   _______ ሰፈር ______ ተሌፎን  __________ 
3. _____________      ወኪል _____________ 
  ኣድራሻ ወረዳ ከተማ   _______ ሰፈር ______ ተሌፎን  __________ 
 
4. _____________      ወኪል _____________ 
  ኣድራሻ ወረዳ ከተማ   _______ ሰፈር ______ ተሌፎን  __________ 

 
ብናይ ሲቪላዊ ሕጊ ቁጽሪ 1675/ 1719/ 1731/ 1723/ 2875/ ብ2005 መሰረት: ካብ’ዚ 
ንታሕቲ ዘሎ ናይ ገዛ መሸጣ ውዕል ተወዓዒልና ኣለና:: ንሕና ሸያጢ/ሸየጥቲ/ ኣብ ሽረ-
እንዳስላሴ ከተማ ሰፈር 03 ዝርከብ ቦታ: ኣዋሳኒኡ ብምብራቕ መንገዲ: ብምዕራብ 
መሓሪ: ብደቡብ ብርጭቖ: ብሰሜን ሙሉ ተስፋይ: ስፍሓቱ 140 ካሬ ሜተር ዝኾነ: 
ቁጽሪ ካርታ 7412\978\94 ዝኾነ ፍቓድ ተዋሂብዎ ዝተሰርሐ ንብረት: ናይ 
ሸያጣይ/የጥቲ ዝኾነ ሸይጥና ንምልቃቕ ተሰማሚዕና ኣለና:: ስለ’ዚ ዝተረጋገጸ 13 
ክፍልታት ህድሞ ንዓዳጋይ ብብር 500,000 (ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ንምሻጥ 
ተሰማሚዕና ኣለና:: 
 
ገዛእቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ መንበሪ ገዛን ቦታን: ብብር 500,000 (ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ 
ብር) ንምግዛእ ክልቴና ብፍቓድና ተሰማሚዕና ኣለና:: 
 
ሸየጥቲ እቲ ገዛ ብዓዳጋይ ስም ምዃኑ ዘረጋግጽ ሰነድ ምስ ተረኻኸቡ: እቲ ገዛ 
ዝተሸጠሉ ጠቕላል ዋጋ ብር 500,000 (ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ዓዳጋይ/ደግቲ 
ከፊሉ/ሎም ኣለኹ/ለና::  
 
ኣብ’ቲ ቦታ ዝርከብ ማይን መብራህትን ዙርያ ክብን ዝተሻየጥና ምዃና:: 
 
ኣብ ተራ ቁጽሪ 1 ዝተገልጸ ቦታ ብዕዳ ዝሓዝክዎ ኢየ: ወይ ድማ ናተይ ኢዩ በሃሊ 
ውልቀ-ሰብ: ዝኾነ ኣካል እንተመጺኡ: ሓላፍነቱ ናይ ሸያጣይ ኮይኑ ብውልቆም ብቤት 
ፍርዲ ይውድኡ:: 
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ብውዕል መሰረት ብዘይምፍጻሙ ምኽንያት ንዝመጽእ ክሳራ: ካልእ ወጻኢታትን ናይ 
ሸያጣይ ሓላፍነት ይኸውን:: 
 
/ገዛእቲ/ ንስም መዛወሪ ዝኸውን ናብ ዓዳጊ ይኸፍል:: 
 
ውዕል ካብ ዝተፈጸመሉ እዋን ጀሚሩ: ሓዲኦም /ሸያጢ ወይ ዓዳጊ/ እቲ ውዕል 
እንተኣፍሪሶሞ: ብስቪላዊ ሕጊ ቁጽሪ 1889 ብዝተደንገገ መሰረት: 50.000 (ሓምሳ ሽሕ 
ብር) ይቕጽዑ:: 
 
እቲ ውዕል ብ3 ኮፒ ተጻሒፉ: ሓደ ንዓዳጋይ: እቲ ካልኣይ ንሸያጣይ: እቲ ሳልሳይ ኣብ 
ፋይል ዝቕመጥ ይኸውን:: 
 
እዚ ውዕል’ዚ ክልቴና ተወዓዓልቲ ወገናት: መሰካኽር ብዘለዉዎ ኣንቢብና ድልየትና 
ዘማልእ ብምዃኑ ኣሚንና: ብዕለት 25-01-04 ዓ.ም. (ግእዝ) ፈጺምና ኣለና:: 
 
ናይ ሸያጢ/የጥቲ ሽምን ፌርማን          ናይ ዓዳጋይ/ደግቲ  ክታምን ፌርማን 
1. ኣቶ ጸጋይ ካሳ ዘይንበብ ክታም ኣለዎ  1. ኣቶ ከሰተ ጠዓመ ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
2. ወ/ሮ ምሕረት ገ/ማርያም ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
3.  
 
እዚ ውዕል’ዚ ክፍጸም እንከሎ ዝነበሩ መሰኻኽር ሽምን ፌርማን  
   
                                               ምስ ሰላምታ 
                                                ኣለነ ታፈረ 
                                              ስራሕ ፈጻሚ ውዕል መሸጣ ወሃቢ 
                                              ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 
 
1. ኣቶ ገብረዋህድ በርሀ       ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
2. ኣቶ ክንፈ ጸጋይ           ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
3. ኣቶ በሽር ስዒድ           ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 
ኩልና ተወዓዓልቲ ወገናት: ካብ’ዚ ውዕል እዚ ወጻኢ ፈጺምና እንተተረኺብና: ውዕል 
ወሃብን ውዕል ተቐባልን: ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተጠየቕቲ ምዃንና ብፌርማና ነረጋግጽ:: 
 
ክቢ ዝቕርጹ  
መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
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ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
ቤት ጽሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድ ትራንስፖርት 
ኣርማ ኣለዎ  
                                               ቁጽሪ 3/36317/2004 
                                               ዕለት 28-02-2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ 
 
ናይ በዓል ንብረት ምሉእ ስም   ሰሎሞን ለማ 
ቁጽሪ ሰሌዳ                   ትግ 03-01-04298 
ናይ ተሽከርካሪት ዓይነት        ኣውቶብስ (ካብ 11 ንላዕሊ ኮፍ መበሊ ዘለዋ) 
ናይ ቻሲ ቁጽሪ                JTG5523P2B0095187 
ሞዴል                        KDH222 L-LEMNYV 
ናይ ሞተረ ቁጽሪ               2KD-5544739 
ናይ ዋንነት (ሊብረቶ) ቁጽሪ     _____________ 
 
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ: ናይ መኪና በዓል ንብረት ስምን ኣድራሻን ተነጹሩ ክግለጸልኩም: 
ብዕለት 24-09-2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ብቁጽሪ 7724-04 ንዝተጻሕፈልና ብምምልካት:- 
 
ስም በዓል ንበረት ዕለተ ዋንነት ክልል ከተማ ወረዳ ቀበሌ ቁ.ገዛ ስ.ቁጽሪ 
ሰለሞን ለማ 01-05-2004 ኣ.ኣ. ኣ.ኣ. ኮልፌ 05 - - 0912606090 
  
 
ተ/ሃይማኖት ገ/ሄር                                    ክቢ ዝቕርጹ  
ናይ ኣዳላዊ ስምን ፌርማን                    መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                          ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 

ምስ ሰላምታ 
ኣብ ቤት ጽሕፈት መ/ትራንስፖርት 

ከተማ መቐለ ከይዲ ስራሕ 
ምርግጋጽ ብቕዓት ተሽከርከርቲ 
ኣወህባ ኣገልግሎት መድሕን 

ዝብል ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 

 
ክቢ ዝቕርጹ                                       ናይ ፌደራል ፖሊስ 
ናይ ፌደራል ፖሊስ                                 ወንጀል መርመራ 
ወንጀል መርመራ                                   ደብዳቤ ቅብሊት 15-10-04 
መዝገብ ቤት                                       ቁ. 7744/04 
ዝብል ማሕተም ኣለዎ                               ደሴ ቁጽሪ  
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                 ዝብል ሩቡዕ ኩርናዕ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
                                              ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
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ዳሽን ባንክ         ኣርማ ኣለዎ 
ኤልዲ/0793/12 
ዕለት 07 ወርሒ ነሓሰ 2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናብ ፌደራል ፖሊስ ክፍሊ ወንጀል መርመራ 
ናይ ታክቲክ ወንጀል መርመራ ዳይረክተር 
ክፍሊ ፋይናንስ ወንጀል መርመራ ዲቭዝዮን  
ኣዲስ ኣበባ 
 
ጉዳዩ:- መረድኢ ንምልኣኽ ዝተመልከተ: 
 
ኣብ ላዕሊ ብኣርእስቱ ተጠቒሱ ዘሎ ዛዕባ ብምምልካት: ብቁጽሪ 9992/04: ብ03-12-04 
ዓ.ም. (ግእዝ) ብዝተጻሕፈ ደብዳበ ክንልእከልኩም ብዝሓተትኩሞ መሰረት: ካብ ሽረ 
ዳሽን ባንክ ከባቢ ዝተላእከልና መረዲእታት 5 ገጻት ቅዳሕ: ምስ’ዚ መሰነይታ ደብዳቤ 
ኣተሓሒዝና ዝለኣኽናልኩም ምዃና ንገልጽ:: 
 
ምስ ሰላምታ 
 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 
ኣለማየሁ ገበየሁ 
ምኽትል ኣካዲ ስራሕ 
መምርሒ ሕጊ                              ዳሽን ባንክ 
                               ዝብል ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
                                     ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 
ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ                ክቢ ዝቕርጹ  
መዝገብ ቤት                                   መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
ዝብል ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ                ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
                               
 
ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ ዳይረክተር 
ደብዳቤ ኣታዊ ዝኾነሉ ዕለት 02-12-04 
ቁ.መዝገብ 9992-04 
ዶሴ ቁጽሪ 
ዝብል ጹሑፍ ዘለዎ 
ኣርባዕተ ኩርናዕ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
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ሽረ ኣካባቢ ዳሽን ባንክ  
                                    ኣርማ ኣለዎ 
 
ዕለት 05 ነሓሰ 2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ናብ ሕጊ መምርሒ 
    ቅዳሕ ቁጽጽር መምርሒ 
 
ካብ ኣካያዲ ስራሕ ሽረ ኣካባቢ ዳሽን ባንክ 
                                           ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 
 
ጉዳዩ:- መረድኢ ንምልኣኽ ዝተመልከተ: 
 
ዳባ/ሽረ/መዘኻኸሪ-155/04 
 
ካብ መምሪሒኹም ዕለት 03 ነሓሰ 2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ብቑጽሪ 9992/04 ብዝተጻሕፈ 
መዘኻኸሪ: ኣብ ከባቢ ባንክና:- 
 

1. ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም: 
2. ኣንጎሶም ጠዓመ ኣኮሎም: 
3. ሚኪኤል ጸጋይ በየነ ዝተባህሉ ውልቀ-ሰባት: ኣብ ውሽጢ ባንክና ሕሳብ ዝኸፈቱ 

ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ብምጽራይ: ኣብ ውሽጢ ንዝርከብ ናይ ገንዘብ ዓቐን ሚዛን: 
ከምኡ ‘ውን ገንዘብ ወጻኢ ክገብሩ እንከለዉ ዘቕረብዎ መረድኢታት እንተሃልዮም: 
ቅዳሕ (ኮፒ) ገይርና ክንልእከልኩም ሓቲትኩምና:: 
 
ስለ ዝኾነ ካብ ዝተጠቕሱ ዉልቀ-ሰባት ማእከል: ኣቶ ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም ዝተባህሉ 
ውልቀ-ሰብ: ኣብ ባንክና ዓሚል ክኸውን እንከሎ: ብሕሳብ ቁጽሪ 5057778619001: ብር 
1,417,83 (ሓደ ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ዓሰርተ ሸውዓተን ብርን ሰማንያን ሰለስተን 
ሳንቲምን) ዘለዎ ምዃኑ: ናይ መንነት ቅዳሕ ብዝሓተቶ መሰረት: ምስ’ዚ ደብዳቤ’ዚ 
ኣሰኒና ዝለኣኽና ምዃና ብትሕትና ንገልጽ:: 
 
ምስ ሰላምታ  
 
ክቢ ዝቕርጹ                                  ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ 
መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ                        መዝገብ ቤት 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                          ዝብል ማሕተም ኣለዎ 
                                              ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
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ዳሽን ባንክ  
                            ኣርማ ኣለዎ 
                                            ዳባ/ኮን-859/12/04 
                                            ዕለት 03 ነሓሰ 2004 ዓ.ም. (ግእዝ)  
ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ክፍሊ ወንጀል መርመራ 
ታክቲክ መርመራ ዳይረክተር 
ኣዲስ ኣበባ 
 
ብቑጽሪ 9430/04: 16 ሓምለ 2004 ዓ.ም. (ግእዝ) ብዝተጻሕፈ ደብዳቤ ወንጀል ክሲ: 
ጉዳይ ንመርመራ ንመረድኢ ክሕግዝ ብማለት: ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም ብዝተባህለ 
ውልቀ-ሰብ: ኣብ ባንክና ዝተኸፍተ ሕሳብ ምንባሩን ዘይምንባሩን ብምጽራይ: ኣብ 
ውሽጡ ዝርከብ ዓቐን ገንዘብ: ብልክዕ ከምኡ ‘ውን ገንዘብ ወጻኢ ክገብር እንከሎ 
ዘቕርቦም መረጋገጺታት እንተሃልዮም ቅዳሕ (ኮፒ) ገይርና ክንልእከልኩም 
ምሕታትኩም ይዝከር:: 
 
በቲ ሕቶ መሰረት ዝገበርናዮ ምጽራይ: በዚ ውልቀ-ሰብ ስም’ዚ: ኣብ ብስራት ገብርኤል 
ከባቢ ባንክና: ብሕሳብ ቁጽሪ 5063779394004 ውሽጢ: ብር 2,046,54 (ክልተ ሽሕን 
ኣርባዓን ሽዱሽተን ብርን ሓምሳን ኣርባዕተን ሳንቲምን): ኣብ መቐለ ኣካባቢ ባንክና 
ብሕሳብ ቁጽሪ 5013901122002 ውሽጢ: ብር 40,627,33 (ኣርብዓ ሽሕን ሽዱሽተ 
ሚእትን ዕስራን ሸውዓተን ብርን ሰላሳን ሰለስተን ሳንቲምን): ኣብ ሑመራ ኣካባቢ 
ባንክና ብሕሳብ ቁጽሪ 5065777930004 ውሽጢ: ብር 15,378,46 (ዓሰርተ ሓሙሽተ 
ሽሕን ሰለስተ ሚእትን ሰብዓን ሸሞንተን ብርን ኣርብዓን ሽዱሽተን ሳንቲምን):               
ከምኡ ‘ውን ኣብ ሽረ ኣካባቢ ባንክና ብሕሳብ ቁጽሪ 5057778619001 ውሽጢ ብር 
1,417,83 (ሓደ ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ዓሰርተ ሸውዓተን ብርን ሰማንያን ሰለስተን 
ሳንቲምን)  ዝርከብ ክኸውን እንከሎ: ተወሳኺ መረጋገጺ ቅዳሕ (ኮፒ) ገይርና 
ምልኣኽና ንገልጽ:: 
 
ሓባሪ መሰነይታ 10 ገጻት                                ምስ ሰላምታ 
                                                    ኣለምነህ ኣበበ 
                                                  ምኽትል ተቖጻጻሪ  
                                                    ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 

ዳሽን ባንክ 
ዝብል ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 

ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 

ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ                        ክቢ ዝቕርጹ                                   
መዝገብ ቤት                                    መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ                         
ዝብል ማሕተም ኣለዎ                               ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                           
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                                              
 
ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ ዳይረክተር 
ደብዳቤ ኣታዊ ዝኾነሉ ዕለት 07-12-04 
ቁ.መዝገብ 9430-04 
ዶሴ ቁጽሪ 
ዝብል ጹሑፍ ዘለዎ 
ኣርባዕተ ኩርናዕ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
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ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ኣርማን ናይ’ቲ ባንክ ኣለዎ ምሉእ ኣድራሻ ከኣ ሰፊርዎ ኣሎ 
 
ቁጽሪ ኣጤቅ/ገትሃ/00642/12                      ዕለት 28 ሰነ 2004 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ክፍሊ ወንጀል መርመራ 
ናብ ታክቲክ ወንጀል መርመራ ዳይሬክተር 
ኣዲስ ኣበባ 
 
ብ19-10-2004 ዓ.ም. (ግእዝ): ብቑጽሪ 8431/04 ብዝሓተትኩምና መሰረት: ኣቶ ሰሎሞን 
ለማ ሃይለ ናይ ጨንፈርና ተጠቃሚ ዓሚል ኢዮም:: ናይ ቁጠባ ሕሳብ ቁጽሮም 
0173023990000 ክኸውን እንከሎ: ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ብዕለት 02-07-2012 ኣቆጻጽራ 
ፈረንጂ: ብር 530,110,81 (ሓሙሽተ ሚእትን ሰላሳን ሽሕን ሓደ ሚእትን ዓሰርተን 
ብርን ሰማንያን ሓደን ሳንቲምን:) ኣብ እታው ጨንፈርና ናብ ኣራዳ ጊዮርጊስ ጨንፈር 
ፌደራል ፖሊስ ክፍሊ ወንጀል መርመራ ሕሳብ ቁጽሪ ድሕሪ ምእታዉ: ተረፍ ገንዘብ 
ብር 12,712,36 (ዓሰርተ ክልተ ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን ዓሰርተ ክልተን ብርን ሰላሳን 
ሹድሽተን ሳንቲምን) ካብ ወለድ ዝተረኽበ ምዃኑ ንገልጽ:: 
 
ብተወሳኺ ናይ’ቲ ሕሳብ ኣታውን ወጻእን ዘርኢ ሰንጠረጅን: ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣታዊ 
ዝኾነሉን: ወጻኢ ዝተገብረሉን: ከምኡ ‘ውን ዝተላእከሉ ሰነዳት ቅዳሕ ኣተሓሒዝና 
ዝለኣኽና ክንከውን እንከለና: ኣብ መወዳእታ ዝስዕብ ገንዘብ ብብር ኣብ ዝቐጸሉ 
መዓልታት ካብ ዝተፈላለዩ ጨንፈራት ክፍልታትና እትዋት: ካብ’ዚ ኣብ ላዕሊ ናብ 
ዝተጠቕሰ ሕሳብ ቁጽሪ ኣታዊ ዝተገብረ ስለ ዝኾነ: ኣታዊ ዝኾነሉ ቅዳሕ ጨናፍርና 
ምሕታት ዝከኣል ምዃኑ ብትሕትና ንገልጽ:: 
 
ዕለት ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ብዝሒ ገንዘብ ኣታዊ ዝኾነሉ ጨንፈር 
08-12-2011 1,000,000,00 ኣባ ኮራን 
23-12-2011 1,140,000,00 ኣዲስ ከተማ 
24-12-2011 8,970,000,00 ኣዲስ ኣበባ 
24-12-2011 0,275,500,00 ኣዲስ ኣበባ 
28-12-2011 3,550,000,00 ኣዲስ ከተማ 
30-12-2011 1,790,000,00 ተ/ሃይማኖት 
 
 
ምስ ሰላምታ  
ገብረትንሳኤ ሃይሉ                   ክቢ ዝቕርጹ               ፌደራል ፖሊስ  
ኣካይዲ ስራሕ ኣገልግሎት ዓማዊል   መንግስታዊ ማሕተም        ወንጀል መርመራ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ             ዘይንበብ ክታም ኣለዎ        መዝገብ ቤት 
ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ                             ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ  
ኣየር ጤና ጨንፈር                                       ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                                                   
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
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ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ኣርማን ናይ’ቲ ባንክ ኣለዎ          ምሉእ ኣድራሻ ከኣ ሰፊርዎ ኣሎ 
 
ቁጽሪ ኣጤቅ/ኣኦ/01067/12                    ዕለት 13 ጥቅምቲ2005 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ክፍሊ ወንጀል መርመራ 
ናብ ታክቲክ ወንጀል መርመራ ዳይሬክተር 
ኣዲስ ኣበባ 
 
ብ23-01-2005 ዓ.ም. (ግእዝ): ብቑጽሪ 477/05 ናብ ጨንፈርና ብዝጸሓፍኩሞ ደብዳቤ: 
ናይ ጨንፈርና ዓማዊል ዝነበሩ ኣቶ ሰሎሞን ለማ ሃይለ: ናይ ቁጠባ ሕሳብ 
017323990000 ዝተገብረ ናይ ገንዘብ ምንቅስቓስ ዝርዝር: መግለጺ ክንልእኽ 
ብዝተሓተትናዮ መሰረት: መረድኢታቱ ምስ’ዚ ሓባሪ ደብዳቤ ኣተሓሒዝና ዝለኣኽና 
ምዃና ብኣኽብሮት ንገልጽ:: 
 
ምስ ሰላምታ  
ኣለምሸት ኦልድያ                   ክቢ ዝቕርጹ                ፌደራል ፖሊስ  
ኣካይዲ ስራሕ ኣገግሎት ዓማዊል     መንግስታዊ ማሕተም        ወንጀል መርመራ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ               ዘይንበብ ክታም ኣለዎ       መዝገብ ቤት 
ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ                                   ዝብል ሩብዕ ኩርናዕ  
ኣየር ጤና ጨንፈር                                            ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                                     ዘይንበብ ክታም ኣለዎ  
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ፌደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ 
ሚንስትሪ ንግዲ 
 
                                         ዕለት 29 መስከረም 2005 ዓ.ም. (ግእዝ)  
                                         ቁጽሪ 030/26/8464 
 
ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ክፍሊ ወንጀል መርመራ 
ናብ ታክቲክ መርመራ ዳይረክተር 
ኣዲስ ኣበባ 
 
 
ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ምጽራይ ዝርከብ ወንጀል ክሲ ጉዳይ ንመረዳእታ ክሕግዝ 
ምእንቲ: ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም ብዝብል ስም: ዝተዋህበ ናይ ንግዲ ፍቓድ ስራሕ 
ምህላውን ዘይምህላውን ተጻርዩ ንኽጸሓፈልኩም: ብቑጽሪ 478/05 ዕለት 23 መስከረም 
2005 ዓ.ም. (ግእዝ) ብዝተጻሕፈ ደብዳቤ ምሕታትኩም ይዝከር:: 
 
በዚ መሰረት ዝተኻየደ ምጽራይ: ልዕል ክብል ስሙ ብዝተጠቕሰ ውልቀ-ሰብ ዝተዋህበ 
ናይ ንግዲ ስራሕ ፍቓድ ከም ዘየለ ንገልጸልኩም:: 
 
 
ሚኒስትሪ ንግዲ                                          ምስ ሰላምታ 
ናይ ንግዲ መዝገብ                                 ልዕልና ው/መድህን ጋሼ 
ፍቓድ ኣገልግሎት                                 ናይ ምኽርን መረዳእታን 
ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ                         ኣገልግሎት ጉጅለ መራሒ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                             ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
 
 
ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ ዳይረክተር 
ደብዳቤ እታው ዝኾነሉ ዕለት 29-01-05 (ግእዝ) 
መዝገብ ቁጽሪ 478/05 
ዶሴ ቁጽሪ 
ዝብል ርቡዕ ኩርናዕ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
                                                ክቢ ዝቕርጹ 
                                       መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
                                           ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                                                 
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ፌደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊካዊት ኢትዮጵያ 
ናይ ኢትዮጵያ ወፍሪ ወኪል 
                          ኣርማ ናይ'ቲ ሚኒስትሪ ኣለዎ 
 
ዕለት 29 መስከረም 2005 ዓ.ም. (ግእዝ)                      ፈምመ/ኢጠ/2/70 
 
ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ክፍሊ ወንጀል መርመራ 
ናብ ታክቲክ መርመራ ዳይሬክተር 
ኣዲስ ኣበባ  
 

ጉዳዩ መብርሂ ንምሃብ 
 
ብዕለት 28-01-05 ዓ.ም. (ግእዝ): ብቑጽሪ 627/05 ብዝተጻሕፈ ደብዳቤ 
ብዳይረክተርኩም ወገን ብምጽራይ: ልዒሉ ንዝተጠቕሰ ገበን ክሲ ጉዳይ ክሕግዘኩም 
ብማለት: ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም ዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ካብ ቤት ጽሕፈትና ናይ ወፍሪ 
ፍቓድ ዝተዋህቦ ምዃኑን ዘይምዃኑን ተጻርዩ ብደብዳቤ ክግለጸልኩም ሓቲትኩም 
ኣለኹም:: 
 
በዚ መሰረት ልዒሎም ዝተጠቕሱ ዉልቀ-ሰብ: ካብ ወኪል ቤት ጽሕፈት ወፍሪ 
መረድኢ ብቕዓት ንምጽራይ ኣብ ዝገበርናዮ: ብስም እዞም ዉልቀ-ሰብ ናይ ወፍሪ 
ፍቓድ ዘይተዋህበ ምዃኑ ንገልጽ::  
 
 
 
 
 
ናይ ኢትዮጵያ ወፍሪ ወኪል                              ምስ ሰላምታ 
ፍቓድን ምዝገባን ዳይሬክተር                        ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
ዝብል ክቢ ማሕተም ኣለዎ                           ሰይድ መሓመድ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                          ናይ ፍቓድን ምዝገባን ዳይረክተር 
                                                   ተጸዋዒ ዳይረክተር 
                                                 ዝብል ማሕተም ኣለዎ 
 
 
ናይ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ ዳይረክተር 
ደብዳቤ እታው ዝኾነሉ ዕለት 29-01-05 ዓ.ም. (ግእዝ) 
መዝገብ ቁጽሪ 478/05 
ዶሴ ቁጽሪ 
ዝብል ርቡዕ ኩርማዕ ማሕተም ኣለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ 
                                                ክቢ ዝቕርጹ 
                                       መንግስታዊ ማሕተም ኣለዎ 
                                           ዘይንበብ ክታም ኣለዎ                                                 
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ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፖብሊክ 
ናይ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት 
ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ 
ብናይ ኮኾብ ምስሊ ዝተሰንየ 
ማሕተም ኣለዎ 
                                                 ናይ ኮ/መ/ቁ/05048 
                                                 ዕለት 10-07-05 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 

ናይ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት 
ኣራዳ መደብ 

ዳኛ   ዓብደርሑማን ክያር 
ከሳሲ  ኣኽባር ሕጊ ዘርሰናይ ምስጋና 
ተኸሳሲ ከሰተ ጠዓመ ካብ ቤት ማኣሰርቲ ምስ ጠበቓታቱ 
            ጋሻው ኣሰፋን ጳውሎስ ተሰማን 
 
መዝገብ ንሎሚ ዝተቖጽረሉ: መርሚሩ ብይን ንምሃብ ኢዩ:: መዝገብ ተመርሚሩ 
ዝስዕብ ብይን ተዋሂቡ ኣሎ:: 

ብይን 
 
ኣኽባር ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ: ንኣዋጅ ቁጽሪ 657/2002: ዓንቀጽ 15/1 ሰፊሩ ንዘሎ 
ብምትሕልላፍ: መዓልቱ ኣብ ዘይተፈልጠ ወርሒ ሕዳር 2003 ዓ.ም. (ግእዝ): ካብ 
ኤርትራ ብወገን ሱዳን ናብ ክልላዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ውሽጢ ክንቀሳቐስ ድሕሪ 
ምጽናሕ: ሕጋዊ ኣታዊ ክረኽበሉ ዝኽእል ሕጋዊ ስራሕ ከይሃለዎ: ናብ ኢትዮጵያ ካብ 
ዝኣተወሉ ካብ ወርሒ ሕዳር 2003 ዓ.ም. (ግእዝ): ክሳብ ወርሒ ጥሪ 2004 ዓ.ም. 
(ግእዝ) ኣብ ዘሎ ግዝያት ውሽጢ: መንነቶም ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ንዝለኣኽሉ 
ገንዘብ: ሰሎሞን ለማ ንዝተባህለ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ውሽጢ ንዝርከብ ዘመዱ: እቶም 
ዉልቀ-ሰባት ከም ዝሃብዎ ብምምሳል: ሰሎሞን ለማ ዝተባህለ ዉልቀ-ሰብ ከኣ: ነቲ 
ገንዘብ ብምቕባል ተኸሳሲ ንዝደለዮ ሰብ ከመሓላልፈሉ ብምዝርራብ: ብዝወሃቦ ትእዛዝ 
መሰረት:- 
 
 
1. መርሁ ኣባዲ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ጨንፈር 

ሑመራ: ካብ 7.000.000. (ሸውዓተ ሚልዮን ብር) ንላዕሊ ዝኾነ ገንዘብ ዝለኣኸሉ 
ብምዃኑ:- 

2. ይብራህ ጠዓመ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ጨንፈር 
ሽራሮ: ካብ 3.000.000 (ሰለስተ ሚልዮን ብር) ንላዕሊ ዝኾነ ገንዘብ ዝለኣኸሉ 
ብምዃኑ:- 

3. በሃበሎም ኪሮስ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ጨንፈር 
ሑመራ: 300.000 (ሰለስተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ዝለኣኸሉ ብምዃኑ:- 

4. ኣቶ ኣማኒኤል ተስፋይ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ 
ጨንፈር ሑመራ: 28.000 (ዕስራን ሸሞንተን ሽሕ ብር) ዝለኣኸሉ ብምዃኑ:- 
ብጠቕላላ ካብ 10.000.000 (ዓስርተ ሚልዮን ብር) ንላዕሊ ዝኾነ ገንዘብን:- 

ናይ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፓብሊክ 
ናይ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቁጽሪ 3 
ዝብል ጽሕፈት ዘለዎ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 

ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
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5. ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ: ቀቤሌ 03 ቁጽሪ ገዛ ዘይብሉ: ብ500.000 

(ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ዝተገዝአ: ብስሙ ዝተመዝገበ:- 
6. ቁጽሪ ሰሌዳ ትግ 03-01-04298 ዝኾነት ቶዮታ ሚኒባስ ዝዓይነታ መኪና: ብግምት 

ዋጋኣ 600.000 (ሽዱሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ብሰለሞን ለማ ዝተመዝገበት:- 
7. ቁጽሪ ሰሌዳ ኣ.ኣ. 03-01-76051 ዝኾነት ቶዮታ ሚኒባስ ዝዓይነታ መኪና: 

ብግምት ዋጋኣ 600.000 (ሽዱሽተ ሚእቲ ሽሕ ብር) ብሰሎሞን ለማ 
ዝተመዝገበት:-  

8. ብቁጽሪ ሕሳብ ባንክ 0173-2399000 ደብተር ሕሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ጨንፈር ኣየር ጤና: 530.000 (ሓሙሽተ ሚእትን ሰላሳን ሽሕ ብር) ብስም 
ሰሎሞን ለማ ዝንቀሳቐስ:- 

9. ብተንቀሳቓሲ ቁጽሪ ሕሳብ ባንክ 0132130802064 ሕሳብ ደብተር ኣብ ኣንበሳ 
ባንክ ጨንፈር ሽረ: 275.000 (ክልተ ሚእትን ሰብዓን ሓሙሽተን ሽሕ ብር) 
ብስሙ ዝንቀሳቐስ:- 

10. ናይ ሕሳብ ቁጽሪ 5013901122002 ኣብ መቐለ ዳሽን ባንክ: 40,000 (ኣርብዓ 
ሽሕ ብር) ብስሙ ዝንቀሳቐስ:- 

11. ናይ ሕሳብ ቁጽሪ 5065777930004 ኣብ ሑመራ ዳሽን ባንክ: 15.000 (ዓስርተ 
ሓሙሽተ ሽሕ ብር) ብስሙ ዝንቀሳቐስ ዘቐመጠ ብምዃኑ: ተኸሳሲ ብዝፈጸሞ 
ምንጩ ዘይተፈልጠ ንብረት ሒዙ ብምጽንሑ: ብገበን ተኸሲሱ ዝብል ክሲ 
ኣቕሪቦም:: 

 
ተኸሳሲ ቀሪቡ: መንነቱ ተረጋጊጹ ኣብ ዝቐረበሉ ክሲ ተቛዉሞ ዘቕረበ ‘ኳ እንተኾነ: 
ዝቐረቡ ናይ መጀመርያ ደረጃ መቋወሚታት: ንሕጊ መሰረት ዝገበሩ ስለ ዘይኮኑ 
ተነጺጎም ኣለው:: 
 
ተኸሳሲ ፈጺምካዮ ንዝተባህሎ ክሲ ኪሒዱ ዝተኸራኸረ ብምዃኑ: ናይ ኣኽባር ሕጊ 
መርትዖታት ክስምዑ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሂቡ ኣሎ:: 
 
ኣኽባር ሕጊ ነቲ ጉዳይ የረዱእለይ ኢዮም ብማለት: ብመጀመርያ ናይ ሰባት መርትዖ 
መሰኻኽር ብምቕራብ ኣስሚዖም:: 
 
1ይ ናይ ኣኽባር ሕጊ ምስክር: ሰሎሞን ለማ ዝተባህለ ኢዩ:: ተኸሳሲ ወዲ ኣኮኡ 
ምዃኑ:: ኣብ 2003 ዓ.ም. (ግእዝ) ከም ዝተራኸቡ: ተኸሳሲ መንነቶም ንዝፈልጦም: 
ዱባይ ንዝቕመጡ ሰባት ቴለፎኑ ክህቦም: ዱባይ ዝነብሩ ሰባት ካብ 5,000,000: ክሳብ 
6,000,000 ካብ (ሓሙሽተ ሚልዮን ክሳብ ሹድሽተ ሚልዮን ኢትዮጵያ ብር): ኣብ 
ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ሰባት ንክቕበል ብዝህብዎ ትእዛዝ: እናኸደ ካብ ዝተፈላለዩ 
ሰባት ከም ዝተቐበለ: ሑመራ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ንዝርከብ መርሁ ንዝተባህለን: ይብራህ 
ንዝተባህለን: ንኻልኦት ሰባትን ተኸሳሲ ብዝህቦ መመርሒ: እቲ ገንዘብ ከም ዘሰጋግሮ: 
ብዝሒ ዘለዎ ገንዘብ ንመርሁ ከም ዘሰጋገረሉ: ተኸሳሲ እንታይ ከም ዝሰርሕ ከም 
ዘይፈልጥን: ተኸሳሲ ካብ ዱባይ ንዝተላእከ ገንዘብ ከመቓርሖ መምርሒ ስለዝህበኒ: 
ብግምት ናይ ተኸሳሲ ኢዩ ኢለ ‘ምበር: እዚ ገንዘብ ናይ ተኸሳሲ ምዃኑ ርግጸኛ 
ኣይኮንኩን:: ካብ ዱባይ እቲ ገንዘብ ዝለኣኽ ብባንክ ኣይኮነን: ካብ ሰባት ኢየ ዝቕበሎ::  
 

ናይ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፓብሊክ 
ናይ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቁጽሪ 3 
ዝብል ጽሕፈት ዘለዎ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
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ብናተይ ስም ተመዝጊበን ዘለዋ መካይን ‘ውን: ብተመሳሳሊ ካብ ዱባይ ብዝተላእከ 
ገንዘብ ዝተገዝኣ ኢየን:: ካብ ዱባይ ቴሌፎን ስለ ዝድወል ‘ምበር: እቲ ገንዘብ ካብ 
ዱባይ ንስለ ምምጽኡ ርግጸኛ ኣይኮንኩን:: ዱባይ ዝቕመጡ ሰባት: ገንዘብ ተቐበል 
‘ምበር: ንተኸሳሲ ሃቦ ኢሎም ኣይነገሩንን:: ተኸሳሲ ግን: ገንዘብ ምስ ተቐበልኩ ደዊሉ: 
ን3ይ ኣካል ከሰጋግሮ መምርሒ ይህበኒ ብማለት መስኪሩ:: 
 
2ይ ምስክር ናይ ኣኽባር ሕጊ ቀሪቡ: ንተኸሳሲ ብቴሌፎን ኢየ ዝፈልጦ: ኣብ 2003 
ዓ.ም. (ግእዝ)  ሑመራ ኣብ ዝመጻእክሉ እዋን ርእየዮ ኣለኹ:: በረኸት ዝብሃል ሰብ 
ኢዩ ኣፋሊጡኒ:: ምስ ተኸሳሲ: ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ክሙምያ ጸብረ: ናብ 
እስራኤል ክሰጋገሩ: ንተኸሳሲ ሓገዝ ገይረሉ ነይረ:: ተኸሳሲ ኣብ ሱዳን ኢዩ ነይሩ:: 
ኣብ ሱዳን እናነበረ ንኤርትራውያን ናብ ወጻኢ ሃገር ይሰድድ: ብጠቕላላ ኣስታት 
20.000 (ዕስራ ሽሕ) ዝኾኑ ሰባት ሊኢኹ: ሰሎሞን ለማ ገንዘብ ክልእከለይ እንከሎ: 
እቶም ሰባት ናይ ዝተጓዓዓዝሉ እኽፈል ኢየ:: ካብ ሰሎሞን ለማ ዝተላእከለይ ገንዘብ: 
ዋንነቱ ብትኽክል መን ምዃኑ ኣይፈልጥን ኢየ ክብል ምስክርነቱ ሂቡ:: 
 
3ይ ናይ ኣኽባሪ ሕጊ ምስክር ቀሪቡ: ተከሳሲ ኣብ ከተማ ሑመራ: ክንፈ ጸጋይ ኢዩ 
ኣፋሊጡኒ:: ተኸሳሲ ናይ ሱዳን ገንዘብ ዝኾነ ፓውንድ እደሊ ኣለኹ ኢሉኒ: ክሳብ 
7,000,000 (ሸውዓተ ሚልዮን ብር) ዝኸውን ሰሎሞን ሊኢኹለይ ኢዩ:: እቲ ገንዘብ 
ዋንነቱ ናይ መን ምዃኑ ግን ኣይፈልጥን ኢየ:: እቲ ገንዘብ ንመርሁ ብርሃነን: ሃብቱ 
ተዘራን ንዝተባህሉ ሂበዮም:: ናብ ፓውንድ እንዳተቐየረ ኣብ ሱዳን ተቐሚጡ ኣሎ 
ክብል ምስክርነቱ ሂቡ:: 
 
4ይ ናይ ኣኽባር ሕጊ ምስክር ቀሪቡ: ብጠቕላላ ክሳብ 3,000,000 (ሰለስተ ሚልዮን 
ብር) ገንዘብ: ካብ መርሁ ኣባዲ ዝተባህለ ሰብ ከም ዝልእከሉ: እቲ ገንዘብ ሱለይማን 
ንዝተባህለ ብፓውንድ ከም ዝህቦ: ልክዕ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ከኣ: ብናይ ኢትዮጵያ ብር 
ከም ዝምለሰሉ: ናይ’ዚ ገዘብ በዓል ዋኒን ተኸሳሲ ይኹን ኣይኹን: ዝፈልጦ ነገር ከም 
ዘየለ: ብኣዲስ ኣበባ ጨንፈር ሑመራን ገንዘብ ከም ዝተላእከሉ መስኪሩ::      
 
ኣኽባር ሕጊ ዝተሰምዑ ኣርባዕተ መሰኻኽር ይኣኽሉኒ ኢዮም ክብሉ ኣተሓሳሲቦም:: 
 
ብናይ መርትዖ መረጋገጺ:- 
 

1. ካብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ናብ ሑመራ ጨንፈር:- 
2. ካብ ኣንበሳ ባንክ ናብ ሽረ እንዳስላሴ:- 
3. ካብ ኣንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ: ኣ/ማ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ: ብናይ ተኸሳሲ 

ሕሳብ መጠራቐሚ: 274,102,82 (ክልተ ሚእትን ሰብዓን ኣርባዕተን ሽሕን ሓደ 
ሚእትን ክልተን ብርን ሰማንያን ክልተን ሳንቲምን) ዝተረኽበ ምዃኑ ዘረጋግጽ 
ሰነድ:- 

4. ናይ ሽረ ከተማ ልምዓት ኮንስትራክሽን ቤት ጽሕፈት: ተኸሳሲ መንበሪ ገዛ 
ክገዝእ ኣንከሎ ዝተወዓዓሎ ውዕል:- 

ናይ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፓብሊክ 
ናይ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቁጽሪ 3 
ዝብል ጽሕፈት ዘለዎ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 
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5. ካብ ትግራይ ክልል መንገድ ትራንስፖርት ቤት ጽሕፈት: 79-03-0104298 

መኪና ብሰሎሞን ለማ ከም ዝተመዝገበት ዝገልጽ:- 
6. ካብ ዳሽን ባንክ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ: ተኸሳሲ ኣብ ዝተፈላለያ ጨንፈራት ናብ 

50,000 (ሓምሳ ሽሕ ብር) ዝግምገም ተቐማጢ ገንዘብ ከም ዘለዎ ዝገልጽ:- 
7. ናይ ኢትዮጵያ ናይ ንግድ ባንክ ጨንፈር ኣየር ጤና: ብዛዕባ ሰሎሞን ለማ ዝሃቦ 

መግለጺ:- 
8. ካብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጨንፈር ኣየር ጤና: ብሕሳብ ቁጽሩ ናይ ዝተገብረ 

ምንቅስቓስ:-  
9. ካብ ሚንስትሪ ንግዲ ዝተላእከ መብርሂ:- 
10. ካብ ወኪል ቤት ጽሕፈት ወፍሪ ዝተላእከ ደብዳቤ: ምስ’ዚ ተተሓሒዙ ኣሎ:- 

 
ኣኽባር ሕጊ: ናይ (ኤግዚቪት) መርትዖ ኣብ ዝርዝር ክሲ ኣቕሪቦም ኣለው:: 
 
ቤት ፍርዲ ኣኽባር ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ ዝመስረቶ ምንጩ ዘይተፈልጠ ሃብቲ ሒዙ 
ብምርካቡ ዝብል: ገበናዊ ክሲ ብብቑዕ መንገዲ ኣረዲኡ ኢዩ:: ወይ ንዝበሎ ጭብጢ 
ብምሓዝ መርሚሩ:: 
 
እዚ ክሲ ክቐርብ ዝኸኣለ: ኣዋጅ 657/2002: ዓንቀጽ 15 /1/ መሰረት ብምግባር ኢዩ:: 
ኣብ’ዚ ትሕቲ ዓንቀጽ እዚ: ምንጩ ዘይተፈልጠ ንብረት ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ይቕጻዕ ኢዩ:: 
በዚ ዓንቀጽ እዚ ክሲ ዝተመስረተሉ ሰብ: ኣቐዲሙ ክረጋገጽ ዝግበኦ ነጥቢ: ንብረት 
ዘለዎ ምዃኑ ኢዩ:: ይኹን ድኣ ‘ምበር ምንጩ ዘይተፈልጠ ንብረት ሒዝካ ምርካብ 
ክሲ ንክቐርብ: ኣኽባር ሕጊ: ናይ ሃብትን ንብረትን ምንጩ ካበይ ምዃኑ ናይ ምርዳእ 
ሓላፍነት ዘይብሉ ‘ኳ እንተኾነ: ተኸሳሲ ወይ ክሲ ዝቐረበሉ ሰብ ግን: ሃብትን ንብረትን 
ከም ዘለዎ ናይ ምርዳእ ግዴታ ኣለዎ:: 
 
ኣኽባር ሕጊ ብመጀመርያ ተኸሳሲ ሰሎሞን ለማ ንዝተባህለ ውልቀ-ሰብ: መንነቶም ካብ 
ዘይተፈልጡ ዝተላእከሉ ገንዘብ10,000,000,00 (ዓሰርተ ሚልዮን ብር) ዝኸውን: 
ንዝተፈላለዩ ዉልቀ-ሰባት ከም ዝለኣከኸሎም ከም ዝገበረ ኢዩ:: 
 
ኣብ’ቲ ክሲ ተጠቒሱ ዘሎ: እዚ ካብ 10,000,000,00 (ዓሰርተ ሚልዮን ብር) ንላዕሊ 
ተቐቢሉ ዝተባህለ ሰብ ሰሎሞን ለማ ክኸውን እንከሎ: ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብቓለ-
ምስክርነቱ ከም ዘረጋገጾ እንተኾይኑ: እዚ 10,000,000,00 (ዓሰርተ ሚልዮን ብር) 
ዝበጽሕ ገንዘብ: ካብ ዱባይ ብዘለዉ ሰባት ከም ዘመሓላለፎ ምምስካሩ: ናይ’ዚ 
10,000,000,00 (ዓሰርተ ሚልዮን ብር) ገንዝብ ዋና መን ኢዩ ንዝብል ሕቶ: እቲ 
ገንዘብ ዝተቐበለ ሰብ ባዕሉ: እቲ ገንዘብ ካብ ተኸሳሲ ዘይተቐበለ ምኻኑን: እቲ ገንዘብ 
ንኽቕበል ትእዛዝ ዝሃብዎ ሰባት ካልኦት ምዃኖም: ተኸሳሲ እቲ ገንዘብ ናብ ኢድ 
ቀዳማይ ምስክር ምስ ኣተወ ጥራሕ: ናብ እከለ ኣተሓላልፎ ብምባሉ ጥራይ: ናይ’ዚ 
ገንዘብ ወናኒ ንሱ ኢዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣየድፍርን::  
 

ናይ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፓብሊክ 
ናይ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቁጽሪ 3 
ዝብል ጽሕፈት ዘለዎ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 

ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
 
ካብ ተኸሳሲ ቀጺሎም ዘለዉ ምስክራት: ንሰሎሞን ለማ ሓዊስካ: ወይ ተኸሳስን ምስ 
ሰሎሞን ለማን ርክብ ዘለዎምን: ንሰሎሞን ለማ እቲ ገንዘብ ዝሃብዎ ሰባት: ናይ’ቲ 
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ገንዘብ ዋንነት መን ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን:: ሰሎሞን ለማ እንተኾነ ‘ውን: ቃለ-
ምስክርነቱ ኣብ ዝሃበሉ እዋን: ተኸሳሲ ነዚ ገንዘብ እዚ ተቐበሎ ኢሉ ትእዛዝ 
(መምርሒ) ከም ዘይሃቦ ኢዩ: እቲ ገንዘብ ካብ እከለ ከይድካ ተቐበል ዝብሉ ሰባት: እዚ 
ምስክር ከም ዝገለጾ: ኣብ ዱባይ ዘለዉ ሰባት ኢዮም:: ተኸሳሲ ነቲ ገንዘብ ንእከለ ሃቦ 
ዝብል ትእዛዝ ብምትሕልላፉ ጥራይ: ናይ’ቲ ገንዝብ በዓል ቤት ኢዩ ኣየብሎን ኢዩ:: 
ካብ ናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብመርትዖ ተሰንዮም ካብ ዝቐረቡ ሰነዳት ውሽጢ: 
ተኸሳሲ ኣብ ልዕሊ ክሱ ካብ ዝተዘርዘሩ ካብ ተርታ ቁጽሪ 1: ክሳብ ተርታ ቁጽሪ 4 
ኣብ ዝተመልከቱ: ብሓፈሻ 10,000,000,00 (ዓሰርተ ሚልዮን ብር) ንመርሁ ኣባዲን 
ኣማኒኤል ተስፋይን በሃበሎም ኪሮስን ከም ዝተመሓላለፉ ‘ምበር: ተኸሳሲ ገንዘብ 
ኣተሓላላፍን ተቐባልን ምዃኑ ዘረድእ ኣይኮነን:: ተኸሳሲ ኣተሓላላፊ ወይ ተቐባሊ 
ምዃኑ ዘረድእ መርትዖ ገንዘብ: ናይ ተኸሳሲ ምዃኑ ኣየረድእን ኢዩ::  
 
ኣብ’ቲ ክሲ ካብ ተራ ቁጽሪ 1: ክሳብ ተራ ቁጽሪ 4 ኣብ ዝተጠቕሰ: 10,000,000,00 
(ዓሰርተ ሚልዮን ብር): ሰሎሞን ለማ ክምስክር እንከሎ: ናተይ ኣይኮነን ኢዩ ኢሉ 
‘ምበር: ናይ ተኸሳሲ ኢዩ ኣይበለን:: ዝቐረቡ ናይ ሰነድ መርትዖታት ከኣ: ሰሎሞን ለማ 
ምትሕልላፉ ‘ምበር: ብዝተጨበጠ ኣብ ውሽጢ ባንክ ዝርከብ ገንዘብ ብዘይ ምዃኑ: እዚ 
ምስክር ናተይ ኣይኮነን ዝበለሉ ምኽንያት:  ናተይ ኣይኮነን ብምባሉ ክስእኖ ዝኽእል 
ረብሓ ስለ ዘየለ ‘ውን ክኸውን ይኽእል:: 
 
ኣብ ክሲ ተራ ቁጽሪ 6 ዝተጠቕሰ ሰሌዳ ቁጽሪ መኪና ትግ. 03-01-04298 እንተኾነ 
‘ውን: ብሰሎሞን ለማ ዝተመዝገበ ኢዩ:: ምንጩ ዘይተፈልጠ ሃብቲ ዘለዎ ሰብ ጥራይ 
ኢዩ በዚ ኣዋጅ ‘ዚ ተሓታቲ ዝኸውን: እታ መኪና ዋንነታ ብሰሎሞን ለማ ከም ዝኾነት 
ኢዩ እቲ መርትዖ ዘረጋግጽ:: ከም’ዚ እናኾነ እንከሎ: ብስም ተኸሳሲ ዘይተመዝገበን: 
ዋንነቱ ካልእ ኣብ ዝኾነሉ ንብረት: ናይ ተኸሳሲ ኢዩ ምባል ኣይከኣልን:: 
 
ኣብ ክሲ ቁጽሪ 7 ዝተጠቕሰ ኮድ 03-01-76051 መኪና ‘ውን: ብተመሳሳሊ ዋንነቱ 
በሰሎሞን ለማ ‘ምበር: ብተኸሳሲ ኣይኮነን:: ብሰሎሞን ለማ ዝተመዝገበ ንብረት: ዋንነቱ 
ሰሎሞን ለማ ‘ምበር: ወናኒ ተኸሳሲ ምዃኑ ዘረድእ ኣይኮነን:: 
 
ኣብ ተራ ቁጽሪ 8 ዝተጠቕሰ ኣብ ባንክ ደብተር ውሽጢ ዝንቀሳቐስ ዝተባህለ ገንዘብ 
‘ውን: ዋንነቱ ናይ ሰሎሞን ለማ ምዃኑ ዘረጋግጽ ‘ምበር: ናይ ተኸሳሲ ኢዩ ዝብል 
መርትዖ የለን:: ሰሎሞን ለማ ‘ውን እንተኾነ: ካብ ተኸሳሲ ዝተቐበልክዎ ኢዩ ኣይበለን:: 
ናይ ተኸሳሲ ገንዘብ ምዃኑ ‘ውን ኣየረጋገጸን:: ብስም ተኸሳሲ ኣብ ትሕቲ ተራ ቁጽሪ 
5: ኣብ ከተማ ሽረ መንበሪ ገዛ ከም ዘለዎ: ኣብ ተራ ቁጽሪ 9 ከም ዝንቀሳቐስ:  

 
ናይ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፓብሊክ 

ናይ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቁጽሪ 3 
ዝብል ጽሕፈት ዘለዎ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 

ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
 
ኣብ ተራ ቁጽሪ 10 40,000,00 ( ኣርብዓ ሽሕ ብር) ብስሙ ከም ዘንቀሳቕስ: ኣብ ተራ 
ቁጽሪ 11 5,000 (ሓሙሽተ ሽሕ ብር) ከም ዘንቀሳቕስ: ኣብ’ቲ ክሲ ቀሪቡ ኣሎ:: 
መርትዖ ‘ውን ቀሪብዎ ኢዩ:: ኣኽባር ሕጊ ተኸሳሲ ምንጩ ዘይተፈልጠ ሃብቲ ኣለዎ 
ብማለት: ካብ 17,000,000,00 (ዓሰረት ሸውዓተ ሚልዮን ብር) ንላዕሊ ዝተጠቕሰ ‘ኳ 
እንተኾነ: ብስም ተኸሳሲ ምዃኑ ዝተረጋገጸ ጠቕላላ ሃብቲ: ካብ 1,000,000,00 (ሓደ 
ሚልዮን ብር) ዝበዝሕ ኣይኮነን:: ተኸሳሲ ክሳብ ኣስታት 20.000 ዝበጽሑ 
ኤርትራውያን: ናብ 3ይ ሃገር እናለኣኸ ኣታዊ ይረክብ ከምዝነበረ: ብናይ ኣኽባር ሕጊ 
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ምስክርነት ምርግጋጹ: እዚ ተኸሳሲ: ክሳብ 1,000,000,00 (ሓደ ሚልዮን ብር) ዝግምገም 
ገንዘብ ዘውጽእ ንብረት ከጥሪ ዝኽእል ስራሕን: ናይ ገንዘብ ምንጭን ዘርኢ ኢዩ:: 
 
ብኣጠቓላሊ ኣብ ክሲ ዝተጠቕሱ ንብረት ምሉእ ብምሉእ ንምባል ይከኣል: ናይ 
ተኸሳሲ ምዃኖምን: ዋንነቶም ብመርትዖ ዝተረጋገጸ ብዘይ ምዃኑ: ዝተረፉ ሒደት 
ንበረት እንተኾነ ‘ውን: ተኸሳሲ ናይ ገንዘብ ምንጪ ከም ዝነበሮ ዝተመስከረ ስለ ዝኾነ: 
ናይ ተኸሳሲ ምዃኑ ዘይተረጋገጸ ገንዘብ ወይ ንብረት: ምንጩ ካበይ ምዃኑ ኣረድእ 
ኢሉ ሕጊ ክሓቶ ስለ ዘይኽእል: ብወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቅ. 141 መሰረት: ተኸሳሲ ምክልኻል 
ከየድለዮ: ካብ ዝቐረቦ ክሲ ብነጻ ተሰናቢቱ ኣሎ:: 
 

ትእዛዝ 
 

- ናይ ይግባይ መሰል ዝተሓለወ ኢዩ:: 
- ብውሕስነት ዝተታሕዘ ገንዘብ ተመላሲ ይኹን:: 
- ፋይል ተዓጽዩ ናብ መዝገብ ቤት ይመለስ:: 
 

ተወሳኺ ትእዛዝ 
 
 
- ተኸሳሲ በዚ ጉዳይ’ዚ ጥራይ ዝተታሕዘ እንተኾይኑ: ካብ ቤት ማእሰርቲ 

ይለቀቕ:: 
 
ዘ.ም. 13-07-05 ኦኣ.ም. (ግእዝ)      
                                                ዘይንበብ ናይ ዳኛ ክታም ኣለዎ 
                                                 ዳኛ ዓብደራሕማን ክያር 
 
 
 

ናይ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፓብሊክ 
ናይ ፌደራል መጀመርያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቁጽሪ 3 
ዝብል ጽሕፈት ዘለዎ ክቢ ዝቕርጹ ማሕተም ኣለዎ 

ዘይንበብ ፌርማ ኣለዎ 
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ናይ ኢትዮጵያ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ሪፓብሊክ 
ናይ ኣብያተ ማእሰርት ምምሕዳር 

 
ናይ ኣዲስ ኣበባ ቤት ማእሰርቲ እሱራት: ኣብ ዝፍትሕሉ ግዜ ዝወሃብ ወረቐት ምስክር 
 

                                   N:- 079837 
 
ምሉእ ስም  ከሰተ ጠዓመ ኣኮሎም      ዕድመ    40 
ጾታ        ተባዕታይ                ሃይማኖት   ኦርቶዶክስ 
ዜግነት  ኤርትራ   ትውልዲ ሃገር  ኤርትራ 
ተሃድሶ ዝኣተወሉ/ትሉ ዕለት  030105 ጳ.ም. (ግእዝ) 
መቅጻዕቲ ዝወሰነሉ ቤት ፍርዲ  ልደታ 3ይ መጋባእያ ገበን 
ናይ ፍርዲ ግዜ     ክልተ ዓመት 
ናይ ገበን ዓይነት    ህ/ወ/መ.ም. ናይ ወ/መ.ቁ.164229 
ናይ ቤት ማእሰርት መዝገብ ቁጽሪ 00029/05 
ኣቐዲሙ ዝነበሮ/ራ ደረጃ ትምህርቲ 
ኣብ ተሃድሶ ዝተማህሮ/ረቶ 
ኣብ ተሃድሶ ዝነበሪ/ራ ጠባይ 
ዝተዋህቦ ናይ ትምህርቲ ግዜ 
ዝፈጸሞ/መቶ ንውሓት ማእሰርቲ 
ዝተፈትሓሉ/ትሉ ምኽንያት  ብኣሞኩሮ 
ዝተፈትሓሉ/ትሉ ዕለት   17-09-05 ዓ.ም. (ግእዝ) 
 
ልዒሉ ስሙ/ማ ዝተተቕሰ/ት ተኣራሚ/ት እሱር/ቲ: እዚ መረጋገጺ ሰነድ እዚ 
ተዋሂቡዎ/ዋ: ብሎሚ መዓልቲ ግዚኡ/ኣ ፈጺሙ/ማ ዝተለቀቐ/ት ምዃኑ/ና ነረጋግጽ:: 
 
ኣበበ ብርሃነ  
ናይ በዓል ስልጣን ፌርማ                     ናይ ፈደራል ኣብያተ ማእሰርቲ 
ሱ/ኢንትደንት                                     ተሃድሶ ኮምሽን 
ናይ ቀ/ተሃ/ቤት                              ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣብያተ ተሃድሶ 
ናይ እስራትን ምፍታሕን                              ምምሕዳር 
ማህደር ጉጅለ መራሒ                   ዝብል ጽሕፈት ዘለዎ ክቢ ማሕተም ኣለዎ 
ዝብል ማሕተም ኣለዎ                           ዘይንበብ ክታምማለዎ 
ዘይንበብ ክታም ኣለዎ     17/09/05 ዓ.ም. (ግእዝ) 
  
 
 


