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                                                             የሠ/መ/ቁ 63042 

ግንቦት 1 ቀን 2003 ዓ.ም  

    ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

 አሌማው ወላ 

  አሉ መሏመዴ 

                                 ነጋ ደፌሣ 

                                 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ነገረ ፇጅ አቶ ዯስታ ሉበን - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ሰሇሞን ነጋሽ አሌቀረቡም 

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ አመሌካች የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የሚጣራ የህግ ነጥብ ያሇው መሆኑ ተገሌፆ ሇሰበር ችልት የቀረበ ነው፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታ ክርክር መነሻ የሆኑት ጉዲዮች በመጀመሪያ የታዩት በፋዯራሌ 
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 104138 ተጠሪ 
ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ በቀዴሞው አጠራር ወረዲ 22 ቀበላ ዏ7 
የቤት ቁጥር 117 የሆነውንና ሇሆቴሌ አገሌግልት የሚውሌ የዴርጅት ቤት በወር ብር 27,942.95 
/ሃያ ሰባት ሺ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ሁሇት ብር ከዘጠና አምስት ሣንቲም/ ሇመክፇሌ ተስማምተው 
በፇረሙት የኪራይ ውሌ መሠረት የአስራ ሁሇት ወር /የአንዴ ዓመት / የቤት ኪራይ መጠባበቂያ 
የሁሇት ወር ኪራይ ፣ በዴምሩ የአስራ አራት ወር ኪራይ ብር 442,288.61 /አራት መቶ አርባ 
ሁሇት ሺ ሁሇት መቶ ሰማኒያ ስምንት ብር ከስሌሣ አንዴ ሣንቲም/ ሇተከሣሽ /አመሌካች/ ከፌያሇሁ 
ቤቱ የእግዴ ትዕዛዝ የነበረበት በመሆኑና የቀዴሞው ተከራይ ሁከት ስሇፇጠረብኝ ቤቱን 
ሇተከራየሁበት ዓሊማ  ማዋሌ አሌቻሌኩም፡፡ ስሇሆነም አከራዩ አመሌካች የከፇሌኩትን ገንዘብ 
እንዱመሇስ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ አመሌካች/ ተከሣሽ/ በተከራይነት ቀርቦ 
የአከራይነት ግዳታውን የተወጣ መሆኑን ገሌፆ የኪራይ ውለ የሚፇርስበትና ከሣሽ/ ተጠሪ/ 
የከፇሇውን የቤት ኪራይ የምንመሌስበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የፋዯራሌ 
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ የተጠሪን ክስ ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 104138 
በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ያቀረበውን የይግባኝ ቅሬታና ክርክር በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 65504 
ሰምቷሌ፡፡ 
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በፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሣሽ በመሆን ተጠሪ ሊይ ክስ መስርቶ 
በመዝገብ ቁጥር 136416 የአመሌካቾችና የተጠሪን ክርክር በመስማት የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ሚያዚያ 7 ቀን 2001 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ መዝገብ አመሌካች ተከራዩ /ተጠሪ/ 
ከሀምላ 17 2000 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሣሥ 30 ቀን 2001 ዓ.ም ቤቱን ይዘው ኪራይ ያሌከፇለ 
በመሆኑ በውለ መሠረት ኪራይ መቀጫና ላልች ክፌያዎች ብር 171,487.63/አንዴ መቶ ሰባ አንዴ 
ሺ አራት መቶ ሰማኒያ ሰባት ብር ከስሌሣ ሶስት ሣንቲም/ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 
ተጠሪ የኪራይ ውለ እንዱፇርስ ክስ አቅርቦ የሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርቤአሇሁ፡፡ ተጨማሪ ኪራይ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇብኝም የሚሌ 
ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ተጠሪ/ ተከሣሽ/ አመሌካች/ከሣሽ/ በክሱ የጠየቀውን ብር 
171,487.63 እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት 
በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 82009 ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
አቅርቧሌ፡፡ 

የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 65504 ያቀረበውን ይግባኝ 
ከይግባኝ መዝገብ ቁጥር 82009 ካቀረበው ይግባኝ ጋር በማጣመር መርምሮ አመሌካች በቅዴሚያ 
ክፌያነት ከተጠሪ የወሰዯውን የቤት ኪራይ ብር 442,288.61/አራት መቶ አርባ ሁሇት ሺ ሁሇት 
መቶ ሰማኒያ ስምንት ብር ከስሌሣ አንዴ ሣንቲም/ ሇተጠሪ የመመሇስ ግዳታ አሇበት፡፡ ተጠሪ የቤት 
ኪራይ ብር 171,487.63/አንዴ መቶ ሰባ አንዴ ሺ አራት መቶ ሰማኒያ ሰባት ብር ከሥሌሳ ሶስት 
ሣንቲም/ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇበትም በማሇት የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 
104138 እና በመዝገብ ቁጥር 136416 የሰጣቸውን ውሣኔዎች ሙለ በሙለ በመሻር ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች የፋዯራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች ታህሥ 6 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በጨረታ ተወዲዴረው 
የዴርጅት ቤት ተከራይተዋሌ፡፡ በኪራይ ውለ መሠረት ቤቱን አስረክበናቸዋሌ፡፡ አመሌካች በኪራይ 
ውለ መሠረት ግዳታውን ተወጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በቤቱ የንግዴ ፇቃዴ ሇማውጣት አሌቻሌኩም በማሇቱ 
ቤቱን ቀበላ በይዞታው አዴርጎ ሇቆየበት ጊዜ በቅዴሚያ ከፌልት የነበረውን የኪራይ ገንዘብ 
እንዴንመሌስ  የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተከራዩ ተጠሪ ቤቱን 
ሇአከራዩ አመሌካች መሌሶ ከማስረከቡ በፉት ሉከፌሇው የሚገባውን የኪራይ ገንዘብ የመክፇሌ ግዳታ 
የሇበትም ተብል የተሰጠው ውሣኔና በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገውን የኪራይ ውሌ ይዘት 
ያሊገናዘብና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ጥር 3 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች ያከራየኝ የዴርጅቱ 
ቤት ሶስት የእግዴ ትዕዛዞች ያሇበት በመሆኑ የንግዴ ፇቃዴ ማውጣት እንዯማሌችሌ በሚመሇከተው 
አካሌ ተነግሮኛሌ፡፡ አመሌካች  የእግዴ ትዕዛዙን እንዱያስነሳሌኝ ሁሇት ጊዜ ማስጠንቀቂያ 



295 

 

ሰጥቸዋሇሁ፡፡ አመሌካች እግደን ያሊስነሣ በመሆኑ የኪራይ ውለ ፇርሶ በቅዴሚያ የከፇሌኩትን ብር 
442,288.61 እንዱመሌስሌኝ የተሰጠው ውሣኔ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የኪራይ 
ውለ ሣይታዯስ አመሌካች ቤቱን ይዘህ ቆይተሀሌ በማሇት የጠየቀውን ብር 171,487.63 የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ስህተት የላሇበት  
በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ያዴርግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በፅሐፌ 
የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ በኪራይ ውለ መሠረት የከፇሇውን የኪራይ ገንዘብ አመሌካች 
እንዱመሌስ መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
ተጠሪ ያሌከፇሇውን የቤት ኪራይ ሇአመሌካች የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበትም በማሇት የሰጡት ውሣኔ 
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚለት ጭብጦች መታየት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ ተጠሪ በተከራየውና የተረከበውን ቤት ሇሆቴሌ 
አገሌግልት እንዲሊውሌ ተፇጥረውብኛሌ የሚሊቸውን ሁከቶችና ላልች ችግሮች ተጠሪ በራሱ 
ስም አስፇሊጊ የሆኑ ተግባራትን በመፇፀም ሉያስወግዲቸው የሚችለ ናቸው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ በኪራይ በውለ መሠረት 
የተረከበውን ቤት ሇሆቴሌ አገሌግልት ዴርጅት ሇማዋሌ ያሌቻሇው በቤቱ ሊይ ሶስት የፌርዴ 
ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ ተሰጥቶ የነበረ በመሆኑ ንግዴ ፇቃዴ ማውጣት አሌቻሌኩም፡፡ የቀዴሞው 
ተከራይ በየወቅቱ እያመጣ ሁከት ፇጥሮብኛሌ በማሇት ነው፡፡ 

 የማይንቀሣቀሥ ንብረት የኪራይ ውሌ ከተዯረገና ንብረቱ ሇተከራይ ከተሊሇፇ በኋሊ በላልች  
ሶስተኛ ወገኖች የሚቀርቡ የመብት ጥያቄዎችና የሀብት ተግባራት በማስወገዴ በኩሌ አከራዩ ብቻ 
ሣይሆን በተከራዩም ሊይ በህግ የተጣሇ ግዳታና ሀሊፉነት እንዲሇ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2913 እና 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2914 ዴንጋጌዎች ይዘት በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተከራየው 
የማይንቀሣቀስ ንብረት የኔነው  ወይም በዚሁ ንብረት ሊይ መብት አሇኝ የሚሌ ክርክር በሶስተኛ 
ወገኖች ሇፌርዴ ቤት ክርክር ያቀረቡ በሆነ ጊዜ ተከራዩ ሇአከራዩ የማሣወቅ ግዳታ እንዲሇበትና 
አከራዩም በክርክሩም ጣሌቃ ገብቶ በመከራከር ሀሊፉነት ያሇበት መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
2913 ዴንጋጌዎች በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2913 ንዐስ አንቀፅ 1 
ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ የሚቻሇው አከራዩ በዋቢነት ቀርቦ ክርክር የማዴረግ 
ሀሊፉነት ያሇበት የተከራየው ንብረት ባሇሀብት ነኝ የሚሌ ሰው በሚመጣ ጊዜ ወይም በተከራየው 
የማይንቀሣቀሥ ንብረት ሊይ ከህግ ወይም ከውሌ የመነጨ ህጋዊ ጥበቃ የተሰጠው መብት አሇኝ 
የሚለ ሶስተኛ ወገኖች ክርክር ያነሡ በሚሆንበት ጊዜ መሆኑን ‛የተከራየው የማይንቀሣቀሥ ንብረት 
የኔ ነው ወይም በዚሁ ንብረት ሊይ መብት አሇኝ ብል ሶስተኛ ወገን ክርክር ያነሣ እንዯሆነ ተከራዩ 
ሇአከራዩ ማሳወቅ አሇበት“ በሚሌ ይዘት ካሇው የፌታብሓግ ህግ ቁጥር 2913 ንዐስ አንቀፅ 1 እና 
እንዯዚህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ተከራዩ ከክርክሩ ውጭ የሚሆን ስሇመሆኑ በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2913 ንዐስ አንቀፅ 2 ከተዯነገገው ሇመገንዘብ እንችሊሇን፡፡ 

 በያዝነው ጉዲይ የቀዴሞው የቤቱ ተከራይ ከላልች ሰዎች ጋር በነበረው ክርክር ምክንያት 
የፌርዴ ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ ተሰጥቶ የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የዕግዴ ትዕዛዙ የተሰጠው 
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በአመሌካች ሊይ  የቀዴሞው ተከራይ በፌርዴ ቤት ክስ በማቅረቡ ምክንያት እንዲሌሆነ ወይም ቤቱ 
የእኔ ንብረት ነው የሚሌ ክርክር በመቅረቡ ምክንያት እንዲሌሆነ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት 
አረጋግጧሌ፡፡ የዕግዴ ትዕዛዝ በፌርዴ ቤት የተሰጠው የቤቱ ባሇንብረት ነኝ ወይም በቤቱ ሊይ ከውሌ 
ወይም ከህግ በመነጨ መብት አሇኝ የሚለ ሶስተኛ ወገኖች ክርክር በማቅረባቸው ሣይሆን ከቀዴሞው 
ተከራይ ጋር ክርክር የነበራቸው ሰዎች የቀዴሞውን ተከራይ የሆቴሌ ንግዴ ዴርጅት በፌርዴ ቤት 
ትዕዛዝ እንዱከበርሊቸው ባቀረቡት ማመሌከቻ መነሻ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 

ተጠሪ በተከራየው ቤት ሊይ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2913/1/ መሠረት ከሶስተኛ ወገኖች 
የቀረበ ክርክር አሇመኖሩ በሥር  ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ በቤቱ ሊይ ከውሌ ወይም ከህግ ያመነጨ 
መብት የላሊቸው ሰዎች ባቀረቡት ማመሌከቻ መነሻ የተሰጠን የዕግዴ ትዕዛዝ ማስነሳት በፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 2914 መሠረት ቀሊሌ የሆነ ሀብት የማስወገዴ ተግባር ነው፡፡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
2914 ንዐስ አንቀፅ 1 በተከራየው የማይንቀሣቀስ ንብረት ሊይ የባሇቤትነት መብት ወይም ላሊ 
መብት አሇን በማይለ በሶስተኛ ወገኖች አዴራጎት ሇሚነሳው ሁከት አከራዩ ዋስትና እንዱሰጥ 
የማይገዯዴ መሆኑን በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ ይህን የመሰሇውን ሁከት ሇማስወገዴ ተከራዩ በራሱ ስም 
ሇመከራከር ይቻሊሌ በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2914 ንዐስ አንቀፅ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ የዕግዴ 
ትዕዛዙ በፌርዴ ቤት የተሰጠው አመሌካች ባከራየው ቤት ሊይ የቀዴሞው ተከራይ በነበረው የንግዴ 
ዴርጅት ሊይ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡  

ስሇሆነም ተጠሪ ቤቱን ከአመሌካች የተከራየ መሆኑንና በትዕዛዝ የተከበረው የንግዴ ዴርጅቱ 
በተከራየው ቤት ሊይ የላሇ መሆኑን  የዕግዴ ትዕዛዙን በሰጠው ፌርዴ ቤት በማመሌከት የዕግዴ 
ትዕዛዙ እንዱነሳ ወይም እንዱሻሻሌ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 158 መሠረት 
የመጠየቅና ተጠሪ በተከራየው ንብረት ሊይ የተከሰቱ ቀሊሌ ችግሮችን የማስወገዴ ሀሊፉነት የተከራዩ 
/የተጠሪ/ መሆኑን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2914 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ መሆኑን ሣያገናዝብ 
የፋዯራሌ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ትርጉምና ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ የፋዯራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ማፅናቱ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪ ቤቱን ከተከራየበትና ከተረከበበት ከሀምላ 17 ቀን 
1999 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሣሥ 30 ቀን 2001 ዓ.ም ቤቱን በይዞታቸው ሥር አዴርገው የቆዩ 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች የፅሐፌ ማስጠንቀቂያ ሰጥቻሇሁ በማሇት የሚከራከር 
ቢሆንም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2936 ንዐስ አንቀፅ 1 በሚዯነግገው መሠረት የኪራይ ውለ 
ሲያሌቅ በኪራይ የያዘውን የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇአመሌካች ያስረከበ መሆኑን ተጠሪ አሊስረዲም፡፡ 
ተጠሪ ቤቱን ይዞ መቆየቱ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2968 ንዐስ አንቀፅ 1 ኪራዩን እንዲዯሰ 
የሚያስቆጥረው ነው ስሇሆነም አመሌካች ከሀምላ 18 ቀን 2ዏዏዏ እስከ ታህሣሥ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 
ዓ.ም ያሇውን ቤት ኪራይ ተጠሪ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇባቸው፡፡ ስሇሆነም የመጀመሪያው ጭብጥ 
ሇመወሰን የሰጠውን የተሣሣተ የህግ ትርጉም መሠረት በማዴረግ ተጠሪ ውዝፌ ቤት ኪራይ 
የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇባቸውም በማሇት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 
 

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 104138 እና በመዝገቡ 
ቁጥር 136416 የሰጣቸው ውሣኔዎች ፀንተዋሌ፡፡ 

3. ወጭና ኪሣራን ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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