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የሰ/መ/ቁ. 76601 

    ሰኔ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 
 
                          ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

                                 አሌማው ወላ 

                                 ዓሉ መሏመዴ 

                                 ነጋ ደፌሳ 

                                 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-አቶ ሽመሌሽ አማረ - ጠበቃ ታምሩ ወሌዯማርያም ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አማረ መኮነን - ከጠበቃ ወሌዯስሊሴ ብርቱ ጋር ቀረቡ 
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 
ጉዲዩ በላሇበት ታይቶ ውሳኔ የተሰጠበት ወገን በላሇበት ታይቶ የተሠጠው ውሳኔ እንዱነሳሇት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78(1) መሰረት በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ የሚያቀርበው ጥያቄ የአንዴ ወር 
ጊዜ መቆጠር የሚጀምርበትን ቀን የሚመሇከት ነው፡፡ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ከሳሽ፣የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡የስር ከሳሽ 
በአሁኑ አመሌካች ሊይ ክስ መስርተው ፌርዴ ቤቱ ሇአሁኑ ተጠሪ በሥርዓቱ መሰረት መጥሪያ 
እንዱዯርሳቸው ትዕዛዝ ሰጥቶ የአሁኑ ተጠሪ ተከሳሽን ሉያገኙ እንዲሌቻለ ገሌጸው ምትክ 
መጥሪያ በጋዜጣ እንዱዯረግ አመሌከተዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የተጠሪን ጥያቄ በመቀበሌ 
አመሌካችን በጋዜጣ እንዱጠሩ አዴርጎ በጥሪው መሰረት አመሌካች ስሊሌቀረቡ ጉዲዩን አመሌካች 
በላለበት በማየት ዋናውን ጉዲይ ሇተጠሪ ወስኗሌ፡፡ ከዚኅም በኋሊ የአሁኑ አመሌካች የካቲት  
30 ቀን 2003 ዓ.ም. በተጻፇ ማመሌከቻ በላለበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 መሰረት ውሳኔው ተነስቶ ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ትዕዛዝ 
እንዱሰጥሊቸው አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ ጉዲዩ በሔጉ የተመሇከተውን የአንዴ ወር 
ጊዜውን ጠብቆ ያሌቀረበ መሆኑን ጠቅሰው አቤቱታው ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 
ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ አመሌካች ውሳኔው መሰጠቱን የተረደት ጥር 30 
ቀን 2003 ዓ/ም ሁኖ በላለበት ታይቶ የተሰጠው ውሳኔ እንዱነሳሊቸው አቤቱታ ያቀረቡት 
የካቲት 30  ቀን 2003 ዓ.ም. በመሆኑና ይህም የአንዴ ወር ጊዜ ካሇፇ በሁዋሊ በመሆኑ ጉዲዩ 
በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ ከዚኅም በኋሊ የአሁኑ 
አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ 
ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ውስጥ የተመሇከቱት የይርጋ ጊዜዎች አቆጣጠር 
መታየት ያሇበት በራሱ በፌትሔብሓር ስነ ሥርዓት ሔጉ መሰረት እንጂ በፌትህ ብሓር ሔጉ 
በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ያሇመሆኑን፣ ከዚህ አንፃር ጉዲዩ ሲታይም አመሌካች በጉዲዩ ሊይ 
ውሳኔ መሰጠቱን ከተረደበት ከጥር 30 ቀን 2003 ዓ.ም. ጀምሮ የአንዴ ወር ጊዜ መቆጠር 
ያሇበት መሆኑን፣ ይህም ጊዜ እስከ የካቲት 29 ቀን 2003 ዓ.ም. ዴረስ መሆኑን ገሌፆ አመሌካች 
የካቲት 30 ቀን 2003 ዓ.ም. ያቀረቡት አቤቱታ በሔጉ የተመሇከተው የአንዴ ወር ጊዜ ካሇፇ 
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በሚለ ምክንያቶች የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ 
አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም በፌትሒ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ የተመሇከቱት 
የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጠርን በተመሇከተ ሔጉ የማይገሌጽ በመሆኑ ተፇፃሚነት ያሊቸው 
በፌትሒብሓር ሔጉ ከቁጥር 1948 ጀምሮ ያለት ዴንጋጌዎች ናቸው፣ ከዚህ አንፃር ጉዲዩ 
ሲታይም አመሌካች በጉዲዩ ሊይ በላለበት ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን የተረደት ጥር 30 ቀን 2004 
ዓ.ም. ከሆነ የይርጋው ጊዜ አቆጣጠር ይህንኑ ቀን መነሻ ሉያዯርግ አይገባም በማሇት የሚከራከሩ 
መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ 
ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ተጠሪ ቀርበው  በጽሐፌ በሠጡት መሌስ በፌትሃ ብሓር 
ስነ ስርዓት ሔጉ ውስጥ ያለት የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጣር በራሱ በፌትሒብሓር ሥነ 
ሥርኣት ሔጉ መሰረት እንጂ በፌትሀብሄር ሔጉ ሉሆን አይችሌም ሲለ የተከራከሩ ሲሆን 
አመሌካች በበኩሊቸው የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረመው የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው 
አቢይ ነጥብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ስር የተመሇከቱት የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጠር መታየት 
ያሇበት በራሱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ መሰረት ነው? ወይንስ በፌ/ብ/ህጉ በቁጥር 1848 እና ተከታዮቹ  
ዴንጋጌዎች ነው? የሚሇው ነው፡፡ ይህንኑ ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ የይርጋ የጊዜ ገዯቡ 
መቆጠር ያሇበት ከመቼ ጀምሮ ነው? የሚሇውን ጥያቄ መመሇስና በሁሇተኛ ዯረጃ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ በይርጋ ቀሪ ነው ተብል መወሰኑ ተገቢ መሆኑን 
መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በላለበት ጉዲዩ ታይቶ ስሇመወሰኑ የተረደት ጥር 
30 ቀን 2003 ዓ.ም. መሆኑንና ውሳኔውን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ባለበት እንዱታይሊቸው 
አቤቱታቸውን ያቀረቡት የካቲት 30 ቀን 2003 ዓ.ም. መሆኑን ነው፡፡የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረጉት ዯግሞ የይርጋው ጊዜ መቆጠር ያሇበት  ከጥር 30 ቀን 
2003 ዓ.ም. ጀምሮ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78(1) ስር የተመሇከተው የአንዴ ወር የጊዜ 
ገዯብ የሚያበቃው የካቲት 29 ቀን 2003 ዓ.ም. ስሇሆነ እና አመሌካችም ከዚህ ቀን በኋሊ 
አቤቱታቸውን ማቅረባቸው ተቀባይነት የሇውም በማሇት መወሰናቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌትሒብሓር ስነ ሥርዓት ሔጉ ስር የተሇያዩ የይርጋ ዴንጋጌዎች ያለ ሲሆን  
አቆጣጠራቸውን በተመሇከተ ግን ግሌጽ ዴንጋጌዎች የለም፡፡ በላሊ በኩሌ በፌትሒ ብሓር ሔጉ 
ስር ስሊለት የይርጋ ዴንጋጌዎች የአቆጣጠር ሁኔታ ሔጉ በቁጥር 1848 እና ተከታዮቹ 
ዴንጋጌዎች ግሌፅ ስላት አስቀምጧሌ፡፡ የሥነ ሥርዓት ሔጎች ዋነኛ ዓሊማ ሇፌ/ቤት የሚቀርቡ 
ክርክሮች ባነሰ ወጪ፣ በተቀሊጠፇና ፌትሃዊ በሆነ ሥርዓት  እሌባት  እንዱያገኙ ማዴረግ ነው፡፡ 
በመሆኑም በሥነሥርዓት ህጎች የሰፇሩ የጊዜ ገዯቦች አፇጻጸም  ባንዴ ጉዲይ ካለት ተከራካሪዎች 
ባሻገር የላልች ተከራካሪዎች ጥቅም ፣ በፌርዴ ቤት መኖር ያሇበትን የሙግት አመራርና 
አጠቃሊይ የሀብትና የጊዜ  አጠቃቀምን የሚመሇከቱ ናቸው ተብል ይታሰባሌ፡፡ በሥነሥርዓት 
ሔጉ የሰፇሩ ጊዜን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ይዘትና ዓሊማ ይርጋን አስመሌከቶ በፌትሀብሄር 
ሔግ ቁጥር 1856/2/ ከሰፇረው የይርጋ  ጉዲይ በተከራካሪዎች ካሌተነሣ ፌርዴ ቤት አይነሳም 
ከሚሇው ሔግ የተሇየ ነው፡፡በፌትሏብሓር ሔግ የሰፇረው የይርጋ ሔግ ዋነኛ ዓሊማ የተዋዋዮችን 
ጥቅም መጠበቅ ነው፡፡ የዚህ መብት ተጠቃሚ የሆነ ተከሣሽ ይርጋውን ካሊነሣም የሚጎዲው ራሱ 
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ብቻ ነው፡፡ ስሇሆነም ተዋዋይ ወገን የተወውን መብት ፌርዴ ቤት በራሱ አነሣሽነት እንዱያነሣው  
አይፇቀዴም፡፡ በሥነሥርዓት ሔጉ የተቀመጡ የጊዜ ገዯቦች መከበር አሇመከበራቸውን ግን ፌርዴ 
ቤቱ የመከታተሌ ሃሊፉነት አሇበት፡፡ በተከራካሪ ወገን ባይነሣ እንኳን በሥነ ሥርዓት ሔጉ ቁጥር 
195 እንዯተዯነገገው ጊዜው ካሇፇ በኋሊ የተከናወነው ነገር ሁለ እንዲሌተፇፀመ ሆኖ ስሇሚቆጠር 
የሥነሥርዓት የጊዜ ገዯቦች ተሟጋቾችን ብቻ ሳይሆን ፌርዴ ቤቱንም ጭምር የሚመሇከቱ 
ናቸው፡፡ በመሆኑም በሥነሥርዓት ሔጉ በግሌጽ የሰፇረው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ የሚቀርብን 
ማንኛውንም ጉዲይ ፌርዴ ቤቱ በራሱ አነሳሽነትም ቢሆን ውዴቅ ማዴረግ እንዱሚችሌ ይህ 
ችልት ከሊይ የተመሇከቱትን ሔጋዊ ምክንያቶችን በማንሳት በመ/ቁጥር 17362 በአዋጅ ቁጥር 
454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝን ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ 
ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይህን ጉዲይ በዚህ መዝገብ ማንሳት ያስፇሇገበት ዋናው ምክንያት በስነ 
ስርዓት ሔጏች ያለት የጊዜ ገዯቦች በመሰረታዊ ሔጎች ካለት የጊዜ ገዯቦች የተሇዩ ናቸው 
በማሇት የተሰጠ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሥነ-ሥርዓት ሔጎች የተካተቱትን የይርጋ ገዯቦችን 
አቆጣጠር በተመሇከተ በፌትሏ ብሓር ሔጉ ስር ከተቀመጡት የጊዜ ገዯብ አቆጣጠር አንጻር 
ማየትም አይቻሌም የሚሌ ክርክር ማስነሳቱ የማይቀር በመሆኑ ይህንኑ እሌባት ሇመስጠት 
ነው፡፡ በመሆኑም  ከሊይ የተጠቀሰው የአስገዲጅ የሔግ ትርጉም ምክንያቶች የሚያጠነጥኑት በስነ 
ስርዓት ሔጎች ያለትን የጊዜ ገዯቦች ሉነያሳ የሚችሇው ፌርዴ ቤት ነው? ወይስ ተከራካሪ ወገን 
ብቻ? በሚሇው ጥያቄ በመሆኑ በሥነ-ሥርዓት ሔጉች ያለትን የጊዜ ገዯቦችንና በመሰረታዊው 
ሔግ ውስጥ የተካተቱትን የይርጋ ገዯቦችን ባሔርይ መሇየቱን የሚያሳይ ከሚሆን በስተቀር 
በይርጋው ጊዜ አቆጣጠር ሊይም ሁሇቱም ህጎች መሰረታዊ ሌዩነት አሊቸው ወዯሚሇው ዴምዲሜ 
ሉያዴርስ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ሔጉቹ እርስ በእርሳቸው ያሊቸው ትስስርና አሊማቸው 
ሲታይ በሥነ-ሥርዓት ሔጉ በግሌጽ ምሊሽ ያሊገኙትን ጉዲዮች በዋናው ሔግ አግባብነት ባሊቸው 
ዴንጋጌዎች ምሊሽ በመስጠት ሔጉቹ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ስራ ሊይ እንዱወለ የሚያስችሌ 
መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ስሇሆነም ከዚህ አንጻር ሲታይ በፌትሏ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ 
ስሇይርጋ አቆጣጠር ግሌፅ ዴንጋጌ የላሇ በመሆኑ ይህንኑ የሔጉን ክፌተት መሙሊት የሚቻሇው 
ስሇጊዜ አቆጣጠር በፌተሏብሓር ሔጉ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን በመመሌከት ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
ይህ አይነቱ አተረጓጎምም ሔጉቹ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ስራ ሊይ እንዱውለ የሚያስችሌ 
በመሆኑ በጠቅሊሊ የሔግ አተረጓጎም ዯንቦችም ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ ነው፡፡ 

አንዴ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ትእዛዝ ወይም ውሳኔ የተሰጠበት ወገን ጉዲዩ ባሇበት እንዱታይ 
አቤቱታውን ማቅረብ ያሇበት ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ትዕዛዝ መሰጠቱን ወይም በጉዲዩ ሊይ 
ውሳኔ መሰጠቱን በተረዲው በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ መሆን እንዲሇበት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
78(1) ዴንጋጌ የሚያሳይ ሲሆን የዚሁ ዴንጋጌ የእንግሉዝኛው ቅጅም  "Any defendant 
against whom a decree is passed or order made  ex-parte or in default of 
pleading; may, within one month of the day when he became aware of such 
decree or order, apply, to the court by which the decree was passed or order 
made for an order to set it aside." በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የአንዴ ወር ጊዜ መቆጠር 
የሚጀምረው አቤቱታ አቅራቢው ስሇሁኔታው ከተረዲበት ቀን ጀምሮ ስሇመሆኑ በግሌጽ 
አያሳይም፡፡ በፌትሒ ብሓር ሔጉ ስር ባለት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ዴንጋጌዎች ግን 
የመጀመሪያው ቀን ሇይርጋው ጊዜ መቆጠር መነሻ ሉሆን እንዯማይገባ በግሌጽ በቁጥር 1848 
ስር ተመሌክቶ ይገኛሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ መሰረት ሲዯረግም አመሌካች ጉዲዩን ተረዲሁ የሚለበት 
ጥር 30 ቀን 2003 ዓ/ም ጊዜ ሇአንዴ ወሩ የጊዜ አቆጣጠር መነሻ ሉሆን አይገባም፡፡ በመሆኑም 
የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌትሃ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ያለት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር በፌትሏ 
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ብሓር ሔጉ በተመሇከቱት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ስላቶች ሉመሩ የሚችለ አይዯለም በማሇት 
የዯረሱበት ዴምዲሜ ሔጉቹ ያሊቸውን ትስስርና የትርጉሜው ውጤት በመሰረታዊ ሔጉ ጥበቃ 
ባገኙት መብቶች ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇውን አለታዊ እንዴምታ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

በፌተሏብሄር ስነ ሥርዓት ሔጉ የተመሇከቱት የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጠር መገዛት ያሇበት 
በፌተሏብሓር ሔጉ በተመሇከቱት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ዴንጋጌዎች አንፃር ነው ወዯሚሇው 
ዴምዲሜ ከዯረሰን የአመሌካች አቤቱታ የአንዴ ወር የጊዜ ገዯብ ያሇፇበት መሆን ያሇመሆኑን 
መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዚህም መሰረት አመሌካች በላለበት ጉዲዩ ታይቶ ውሳኔ መሰጠቱን 
የተረደት በ30/05/2003 ሲሆን ውሳኔው ተነስቶ ባለበት ጉዲዩ እንዱታይሊቸው አቤቱታ 
ያቀረቡት በ30/06/2003 ዓ.ም. ነው፡፡ ከሊይ በተሰጠው ትርጉም መሰረት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1848 
መነሻ ሲሆን የአንዴ ወር ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ከየካቲት አንዴ ቀን 2003 ዓ/ም ጀምሮ 
ነው፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አንዴ ወር ሲቆጠር ዯግሞ የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ የሚታገዯው 
ከመጋቢት 01 ቀን 2003 ዓ.ም. ጀምሮ ባለት ጊዜያት ከቀረበ ነው፡፡ አመሌካች ጥያቄአቸውን 
ያቀረቡት ግን የካቲት 30 ቀን 2003 ዓ.ም. በሔጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ 
አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ከይርጋ በመሇስ ያለት ላልች ሔጋዊ መመዘኛዎች በስር ፌርዴ 
ቤት ታይተው ሉስተናገዴ የሚገባው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ በተመሇከቱት 
ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
                                   ው  ሣ   ኔ 
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 164816 ሰኔ 15 ቀን 2003 ዓ.ም 

ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 1111116 ጥር 09 ቀን 2004 ዓ.ም 
የፀናው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ስር የተመሇከቱት የይርጋ ዴንጋጌዎች አቆጣጠር መታየት ያሇበት በራሱ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ መሰረት ሳይሆን በፌ/ብ/ህጉ በቁጥር 1848 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ነው 
ብሇናሌ፡፡ 

3. የጊዜ አቆጣጠሩ ከዚህ አንፃር ሲታይም የአመሌካች ጥያቄ የአንዴ ወር የጊዜ ገዯብ ያሊሇፇበት 
በመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት ሉታይ የሚገባው ሁኖ ስሇአገኘን ከይርጋ በመሇስ ባለት ላልች 
ክርክሮች ጉዲዩ ታይቶ አመሌካች በላለበት ታይቶ የተወሰነው ውሳኔ ሉነሳ ይገባሌ? ወይስ 
አይገባም? የሚሇው ጭብጥ እና በሔጉ አግባብ ተከታዩ ሂዯት ታይቶ ጉዲዩ እንዱወሰን 
ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰን 
ሌከንሇታሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
   ብሇናሌ፡፡  
  መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት     

      

  ሃ/ዱ 
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