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የሰ/መ/ቁ. 35758 

  ታህሣሥ 2ዏ ቀን 2ዏዏ2  

                           ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

   መንበረፀሏይ ታዯሰ  

   ሏጎስ ወሌደ  

     ሑሩት መሇሠ 

     ታፇሰ ይርጋ  

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካቾች፡- 1. አቶ ገብረመዴኀን አየናቸው  

      2. እንግዲ አየናቸው                   

ተጠሪ፡- 1. አቶ ሰብስቤ ኃይላ - ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ በብዴር የተሰጠን ገንዘብ የመክፇያ ጊዜ ጋር በተያያዘ ዕዲው እንዯተከፇሇ 
ሉቆጠር የሚችሌበትን የሔግ አግባብና ትርጉም የሚመሇከት ነው፡፡  

 ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ 
መጋቢት 16 ቀን 1997 ዓ.ም. በፃፈት አቤቱታ የአሁኑ አመሌካቾች ጥር 24 ቀን 199ዏ በተፃፇ የብዴር ውሌ ብር 
32,ዏዏዏ.00 /ሠሊሣ ሁሇት ሺህ ብር/ የተበዯሩ መሆኑን፣ ብዴሩን በየሣምንቱ ብር 25ዏ.00 እየከፇለ እስከ ነሏሴ 
3ዏ ቀን 1992 ዓ.ም. ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ ከፌሇው ሇማጠናቀቅ መስማማታቸውን፣ ተበዲሪዎች በጋራ 
በጠቅሊሊው ብር 9ዏ9ዏ /ዘጠኝ ሺህ ዘጠና ብር/ የመሇሱሊቸው ሰሇመሆኑ በመዘርዘር ቀሪውን ብር 22,91ዏ.00 /ሃያ 
ሁሇት ሺህ ዘጠኝ መቶ አስር ብር/ ከነወሇደ አመሌካቾች እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

 ተጠሪዎችም ቀርበው የቀረበባቸውን ክስ በመቃወም ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው፣ ፇርመን የወሰዴነው ገንዘብ 
የሇም፣ አበዲሪው ፉርማችንን የሚያውቁ በመሆናቸው እራሳቸው ውለን አዘጋጅተውና ገንዘቡን በመሰሊቸው 
ሞሌተው ያቀረቡት ሠነዴ ነው፣ የቀረበው የብዴር ውለ ሠነዴ ትክክሌ ነው ቢባሌ እንኳ ውለ በተፇፀመበት ጊዜ 
ሇዕሇት የምንመገበው ያጣን ችግረኞች ስሇነበርን ይህንኑ አጋጣሚ ተጠቅመው ጥቂት ገንዘብ አበዴረው በ7ዏ% /ሰባ 
በመቶ/ አስበው ካበዯሩን ገንዘብ ጋር ዯምረው ያስፇረሙን ሔገ-ወጥ የአራጣ ብዴር ውሌ በመሆኑ ፇራሽ ነው 
የሚለትን ክርክሮች አንስተው ተከራክረዋሌ፡፡  

 ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም በብዴር ውለ ሊይ አሇ 
የተባሇውን ፉርማ በፋዳራሌ ፖሉስ የፍረንሲክ ምርመራ እንዱከናወን ከአዯረገ በኋሊ ጉዲዩን በመመርመር ውለ 
ሊይ ያሇው ፉርማ የተበዲሪዎች መሆኑ ተረጋግጧሌ፣ ውለ ሔገ-ወጥ ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት የሇም በማሇት 
የተጠሪዎችን መከራከሪያ ውዴቅ ከአዯረገ በኋሊ ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ በክሱ የተጠቀሰውን ብር 22,91ዏ.00 /ሃያ 
ሁሇት ሺህ ዘጠኝ መቶ አስር ብር/ ክሱ ከቀረበበት ቀን አንስቶ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌለ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች በዚሁ ውሣኔ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም 

ቀረቡ፡፡   
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ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሠርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት ሇማስቀየር ነው፡፡  

 አመሌካቾች የካቲት 17 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በፃፈት 3 /ሦስት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች  ፌርዴ ቤቶች 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- 
የሥር ፌርዴ ቤት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/”ን” ዴንጋጌ መሠረት ተዯርጎ የቀረበውን ክርክር ውዴቅ ማዴረጉ 
ያሊግባብ መሆኑን፣ ውሣኔውም ሇዚሁ ዴንጋጌ ሰበር ችልቱ በመ/ቁጥር 17ዏ68፣ 14ዏ47 እና 15493 የሰጠውን 
ትርጉም ያሊገናዘበ መሆኑን በመጥቀስ ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ተብል የሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሽሮ አመሌካቾች በተጠሪ በብዴር ዕዲ የሚፇሇግባቸው ገንዘብ የሇም ተብል ከክርክሩ ወጪና 
ኪሣራ ጋር ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ ይህ የሰበር ሰሚ ችልትም አመሌካቾች 
በሥር ፌርዴ ቤት በፌ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/ መሠረት ያቀረቡት ክርክር የመታፈን አግባብነት ሇመመርመር 
አቤቱታው ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ አዴርጓሌ፡፡  

 ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ሏምላ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በፃፈት ማመሌከቻ መሌሣቸውን 
ሠጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ- የፌ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑን፣ በሥር ፌርዴ ቤትም 
ያሌተነሳ መሆኑን፣ አመሌካቾች ዕዲው ያሌተከፇሇ መሆኑን ስሇአመኑ ክርክራቸው ተቀባይነት የላሇው መሆኑን 
ገሌፀው የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት የተከራከሩ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካቾች 
ጥቅምት ዏ4 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በተፃፇ የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ የፌ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/”ን” መሠረት ያዯረገ 
ክርክር በሥር ፌርዴ ቤት ያነሱ መሆኑን በመጥቀስ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ 
መሠረት ውሣኔ ይሠጥሌን ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በግራ ቀኙ የቀረበውን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው 
መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ተብል 
ከተያዘው ጭብጥ አኳያ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በተጠሪ እና በአመሌካቾች መካከሌ የብዴር ውለ የተፃፇው ጥር 24 
ቀን 199ዏ ዓ.ም. ሆኖ የብዴሩ አመሊሇስም በየሣምንቱ ብር 25ዏ.00 /ሁሇት መቶ ሃምሣ ብር/ አየተከፇሇ እስከ 
ነሏሴ 3ዏ ቀን 1992 ዓ.ም. ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ ሉጠናቀቅ መስማማታቸውን፣ የአሁኑ ተጠሪ የብዴር 
ገንዘቡን አመሌካቾች አሌመሇሱም፤ ሉከፌለኝ ይገባሌ በማሇት በፌርዴ ቤት ክስ የመሠረቱት መጋቢት 16 ቀን 
1997 ዓ.ም. መሆኑ እና አመሌካቾች ስሇ ውለ ህጋዊ አሇመሆን በውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የእነሱ አሇመሆኑና 
ውለም አራጣ ሉባሌ የሚችሌ መሆኑን በመጥቀስ ኃሊፉነት የሇብንም በማሇት መከራከራቸውን ነው፡፡ በዚህ ችልት 
አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት የስር ፌርዴ ቤት የብዴር  እዲው ክፌያ ጥያቄ በሁሇት ዓመት የጊዜ ማሇፌ 
እንዯተከፇሇ ሉቆጠር ይገባሌ በማሇት ያቀረብነውን ክርክር ያሇፇው ያሊግባብ ነው በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ይህ 
የአመሌካቾች ክርክር በሥር ፌርዴ ቤት ያሌተነሳ አዱስ ክርክር በመሆኑ በዚህ ችልት መከራከሪያ ሉሆን 
አይችሌም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ በሔግ የሚሸፇን የፌሬ ነገር ክርክርን በተከራካሪ ወገኖች ባይነሳም 
ፌርዴ ቤቱ በራሱ ሉያነሳው የሚችሇው ጉዲይ በመሆኑና ይህም ስሇመሆኑ ይህ ችልት ከዚህ በፉት በሰ/መ/ቁጥር 
17ዏ68 እና በላልች በርካታ መዛግብት አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም የሰጡበት በመሆኑ አመሌካቾች በሥር 
ፌርዴ ቤት ማንሣት አሇማንሳታቸው ሉያስከትሌ የሚችሇው የሰነ-ሥርዓት ግዴፇት ስሇላሇው ተጠሪ በዚህ ረገዴ 
ያቀረቡትን ክርክር የምንቀበሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 በዚህ ጉዲይ ዋናውና የሔግ ትርጉም የሚያስፇሌገው ነጥብ፤ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/ ዴንጋጌ አግባብነቱ 
ሇዋናው የብዴር ገንዘብ ነው? ወይስ ሇብዴሩ ገንዘብ ወሇዴ ብቻ? የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ ሇዚህ ጥያቄ ተገቢውን 
ምሊሽ ሇመስጠት ይቻሌ ዘንዴ ስሇ የሔሉና ግምት ምንነትና ዓይነቶች እንዱሁም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/ 
ዴንጋጌን ይዘት፣ አቀራረጹንና መንፇሱን በሚገባ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡  

 በመሠረቱ የሔሉና ግምት /Presumption/ ሲባሌ ቀዯም ብል በነገሮች መካከሌ የነበራቸውን የግንኙት 
ሌምዴ መሠረት በማዴረግ /Experience of previous connections/ ከታመኑ ወይም በማስረጃ ከተረጋገጡ ፌሬ 
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ነገሮች በመነሳት በአንፃሩ ላሊ አዱስ ፌሬ ነገር መከሰትን ወይም እውነትን በአእምሮ መቀበሌ /inference/ ማሇት 
ስሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የተፃፈት የሔግ ምሁራን ጽሁፍች ያሳያለ፡፡ የዚህ ጽንሰ ሀሳብ ውጤትም አንዴን አከራካሪ 
የሆነ ፌሬ ነገር መኖር አሇመኖር በማስረጃ ማረጋገጥ ሳያስፇሌግ እንዲሇ መቀበሌ ስሇመሆኑም ያሰምሩበታሌ፡፡ 
ይሁን እንጂ የሔሉና ግምት ዓይነቶች የተሇያዩ ስሇሆኑ ውጤታቸውን ፌርዴ ቤት የሚቀበሌበት መንገዴም 
የተሇያየ ነው፡፡ ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ሲታይም የሔግ የሔሉና ግምት ዓይነተኛ ዓሊማ የማስረዲት ሸክም ያሇበትን 
ወገን ጫና የሚያቃሌሌ ውሣኔ ሰጪ አካሌንም ተገቢና ግሌጽ ሆኖ የሚታይ የጠራ ማስረጃ ካሊገኙ ወዯ ውሣኔ 
በአፊጣኝ እና በቀሊለ እንዱዯርስ ከፌተኛ ጠቀሜታ የሚሠጥ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አከራካሪ ወዯሆነው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24 ስንመጣ ይህ ዴንጋጌ በጠቅሊሊው ሲታይ 
በሔግ የሔሉና ግምት የሚሸፇን የፌሬ ነገር ነጥብን /Legal presumptions/ የሚመሇከት ሲሆን ዓይነቱም 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ25 እና 2ዏ26 ዴንጋጌዎች ጋር ተዛምድ ሲታይ ውስን የሆነ የማስተባበያ ማስረጃ የሚቀርብበት 
/not freely rebuttable/ የሔግ የሔሉና ግምት ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24 የተሇያዩ የክፌያ ዓይነቶች 
የሚዘረዝር ሆኖ ዴንጋጌው በጠቅሊሊው ሲታይ ግን በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሉከፇለ የሚገቡ ክፌያዎች 
/እዲዎች/ በዚሁ የሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሳይጠይቁ የቀሩ እንዯሆነ ክፌያውን /እዲውን/ የመክፇሌ ኃሊፉነት 
ያሇበት ወገን የተባሇውን ክፌያ /እዲ/ እንዱከፇሇ የሔግ ግምት እንዱወሰዴበት ያስገነዝባሌ፡፡  

 ሇተያዘው ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነትና ተፇፃማነት ያሇው ዴንጋጌ በተጠቀሰው ቁጥር በፉዯሌ /ረ/ ስር 
የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲሆን ሙለ ይዘቱም በሚከተሇው መሌኩ የተቀመጠው ነው፡፡  

ቁ 2ዏ24 በሁሇት ዓመት የተወሰነ ጊዜ  

 እዲው እንዱከፇሌ መጠየቅ ከሚገባበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት ሳይከፇሌ የቀረ ገንዘብ እንዯተከፇሇ 
የሚቆጠረው፡፡ 

/ረ/ በብዴር ሇተሰጠ፣ የገንዘብ ወሇዴና በጠቅሊሊውም የዓመት ጊዜ ተወስኖሇት በየዓመቱ ወይም ከዚህ ባነሰ የጊዜ 
ውሣኔ ውስጥ ሉከፇሌ የሚገባው ዕዲ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡  

የዚሁ ዴንጋጌ የእንግሉዝኛው ቅጂም፡- 

Art. 2024 presumption of payment after two years 

The following debts shall be deemed to have been paid where two years have elapsed since 
they fell due: 

/f/ Interest on loans and generally any sum payable annually or at shorter periodical intervals. 
በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡  

 ከሊይ ከተጠቀሰው ዴንጋጌ ይዘት አቀራረጽ እና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው የዴንጋጌው መጀመሪያ 
ፓራግራፌ የመክፇያ ጊዜያቸው ከዯረሰ ጊዜ አንስቶ ሁሇት ዓመት ያሇፊቸው እዲዎች /ክፌያዎች/ እንዯተከፇለ 
ይቆጠራለ የሚሌ ሲሆን በተከታታይ የተዘረዘሩት ንዐስ ዴንጋጌዎች ዯግሞ የሔግ ግምት የሚወሰዴባቸውን 
የክፌያ /እዲ/ ዓይነቶችን የሚዘረዝር ነው፡፡ በዴንጋጌው ፉዯሌ /ረ/ ስር የተመሇከተው ሲታይ በብዴር የተሰጠ 
ወይም ሇማናቸውም የአከፊፇሌ ሁኔታ በየአመቱ ወይም ከዓመት ባነሰ ጊዜ እየተከፇሇ እንዱያሌቅ ጊዜ ተቆርጦሇት 
የተሰጠ ገንዘብ ሊይ የሚታሰብ ወሇዴ እዲው ከበሰሇበት ወይም በየተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌ ገንዘብ ከሆነ ዯግሞ ገንዘቡ 
ተከፌል ማሇቅ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ሁሇት ዓመት ያሇፇ እንዯሆነ በእነዚህ ክፌያዎች /እዲዎች/ ሊይ ሉጠየቅ 
የሚችሇው የወሇዴ ክፌያ እንዯተከፇሇ የሔግ ግምት የሚወሰዴ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ይህም የሚያስገነዝበው 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌው ተፇፃሚነት የሚኖረው በብዴር ሇተሰጠ ገንዘብ ወሇዴ ሊይ 
መሆኑንና ዋናውን የብዴር ገንዘብ የማይጨምር መሆኑ ነው፡፡ ምክንያቱም ዴንጋጌው ዋናውን የብዴር ገንዘብ 
የሚጨምር ቢሆን ኖሮ ሔግ አውጪው የብዴርን ገንዘብንና ወሇዴ በማሇት ያስቀምጠው ነበር እንጂ ሇብቻው 
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ነጥል የብዴር ገንዘብ ወሇዴን በማሇት አይጽፇውም ነበር፡፡ ብዴር ዋናው ዓሊማ ሰዎች ዘርፇ ብዙ የሆኑ የግሌና 
ማኀበራዊ ችግሮቻቸውን ማቋቋሚያ መንገዴ ሆኖ ሇኑሮ ዴኀነትንና መዴኀን መሆን ነው ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ሔጉም የዚህ ዓይነት ዓሊማ ያሇውን የሰዎች ሔጋዊ ግንኙነት መጠበቅ አሇበት፡፡ ሔግ ሲተጎምም ሉፇፀም የሚችሌ 
ውጤት እንዱኖረው በማዴረግ ስሇመሆኑም ጠቅሊሊ የሔግ አተረጓጎም ዯንቦች የግዴ የሚለት ነው፡፡ በመሆኑም 
ከብዴር አስፇሊጊነትም ሆነ ከሔግ አተረጓጎም ዯንብ አንፃር ሲታይ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/ ሥር የተመሇከተው 
ዴንጋጌ ተፇፃሚነቱ በብዴር ሇተሰጠ የገንዘብ ወሇዴ እንጂ ሇዋናው የብዴር ገንዘብ አሇመሆኑን ከዴንጋጌው ይዘት፣ 
አቀራረጽና መንፇስ የምንገነዘበው ነጥብ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡  

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ክስ ሲመሰርቱ ዲኝነት የጠየቁት ዋናውን 
የብዴር ገንዘብ ሲሆን አመሌካቾች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/ መሠረት እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ በማሇት 
የሚከራከሩት ይህንኑ ዋናውን የብዴሩ ገንዘብ ነው፡፡ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የብዴር ውሌ ስምምነት 
የብዴር ገንዘቡ በብዴሩ ወቅት ወሇዴ የሚታሰብበት ስሇመሆኑ አይገሇጽም፡፡ ተጠሪ ዲኝነት ሲጠይቁ ወሇዴ 
እንዱታሰብሊቸው የገሇጹትም ከክሱ በኋሊ ያሇውን ሔጋዊ ወሇዴ ነው፡፡ በመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ24/ረ/ 
መሠረት በሁሇት ዓመት ጊዜ ማሇፌ እንዯተከፇሇ ሉቆጠር እና በፌ/ቤቱ የሔግ ግምት የሚወሰዴበት የብዴር ወሇዴ 
በተያዘው ጉዲይ የሇም፡፡ አመሌካቾች በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም 
አመሌካቾች ብር 22,91ዏ /ሃያ ሁሇት ሺህ ዘጠኝ መቶ አስር ብር/ ሇተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ክስ ከቀረበበት ቀን 
አንስቶ ከሚታሰብ ዘጠኝ በመቶ /9%/ ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ መወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር ዏ3288 ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ.ም. ተሠጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 59ዏ93 ታህሣሥ 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በትዕዛዝ የፀናው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡  

የማይነበብ የሰባት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ  
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