7ኛው ዙር የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
ይቆጥቡ፣ ይሸሇሙ! የቁጠባ ፕሮግራም ተጀመረ!
ይቆጥቡ፣ ይሸሇሙ! የቁጠባ ፕሮግራም 3 የመኖሪያ ቤቶች (አፓርተማዎች) ፣ 15 መሇስተኛ
የሕዝብ ማመሊሇሻ ተሸከርካሪዎች እና ላልች በርካታ ሽሌማቶችን ይዞ እንዯገና መጥቷሌ።
አሁንም ይቆጥቡ፣ ይሸሇሙ!
1. ይቆጥቡ፣ ይሸሇሙ! ፕሮግራም ምንዴ ነው?
ይቆጥቡ፣ ይሸሇሙ! የቁጠባ ፕሮግራም በተወሰነ የጊዜ ገዯብ ውስጥ ብር 500 (አምስት መቶ) እና
ከዚያ በሊይ ሲቆጥቡ ዯረጃቸውን የጠበቁ የመኖሪያ ቤቶች (አፓርታማዎች)፣ መሇስተኛ የሕዝብ
ማመሊሇሻ ተሸከርካሪዎች እና ላልችም የተሇያዩ አጓጊ ሽሌማቶችን በዕጣ የሚያገኙበት ሌዩ
ፕሮግራም ነው፡፡
2. በፕሮግራሙ በመሳተፍዎ ምን ይጠቀማሉ?
 በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ስሇቆጠቡ ብቻ እነዚህን አጓጊ ሽሌማቶች በዕጣ ሉያገኙ ይችሊለ፤
 በመቆጠብዎ ሇተሻሇ ነገ መሠረት ይጥሊለ፤
 በሚያገኙት ወሇዴ ተጠቃሚ ይሆናለ።
3. ፕሮግራሙ መቼ ይካሄዲሌ?
ፕሮግራሙ ከታህሳስ 23 ቀን 2010 ዓ.ም እስከ ሰኔ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ይካሄዲሌ።
4. የሽሌማቱ ተጠቃሚ የሚሆኑት እነማናቸው?
 በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ 500 (አምስት መቶ) ብር እና ከዚያ በሊይ በኢትዮጵያ ንግዴ
ባንክ በማናቸውም ቅርንጫፎች የቆጠቡ የባንኩ ነባርና አዱስ ዯንበኞችን ሁለ ተጠቃሚ
የሚያዯርግ ነው። እነዚህም፣


የባንኩ ነባር ዯንበኞች ሆነው በተጠቀሰው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ገንዘብ የሚቆጥቡ፣



አዱስ የቁጠባ ሂሳብ የሚከፍቱ፣



የግሌ ኩባንያዎች፣



አክስዮን ማኅበራት፣



የኅብረት ሥራ ማኅበራት እና ላልች ማኅበራት፣



ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሌጆች፣



ግሇሰቦች (በሀገር ውስጥ እና በውጭ የሚኖሩ) ናቸው።

ከዚህ በሊይ የተጠቀሱት በ7ኛው ዙር ይቆጥቡ፣ ይሸሇሙ! የቁጠባ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሇመሆን
በባንኩ የመዯበኛ ቁጠባ ሂሳብ፣ በጊዜ ገዯብ የሚቀመጥ ቁጠባ፣ ከወሇዴ ነፃ የባንክ አገሌግልት
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የቁጠባ ሂሳብ፣ የዱያስፖራ ሂሳብ፣ የታዲጊ ወጣቶች የቁጠባ ሂሳብ፣ የወጣቶች የቁጠባ ሂሳብ፣
የሴቶች የቁጠባ ሂሳብ እና የትምህርት የቁጠባ ሂሳብ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡
5. ሽሌማቱ የማይመሇከታቸው የሂሳብ ዓይነቶች ወይም አካሊት
 ተንቀሳቃሽ ሂሳቦች፣
 የመንግሥት ሂሳቦች፣
 የቤቶች ሌማት ቁጠባ ሂሳብ (የኮንሲዩመር ብዴር ሂሳብ)፣
 የላልች ባንኮች ሂሳቦች፣
 የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች፣ እንዱሁም
 የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የሥራ ኃሊፊዎች እና ሠራተኞች።
6. በ7ኛው ዙር የሽሌማት ዕጣ ውስጥ መግባት የሚችለት እንዳት ነው?
ፕሮግራሙ ከተጀመረበት ከታህሳስ 23 ቀን 2010 ዓ.ም እስከ ሰኔ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ዴረስ ባሇው
ጊዜ ውስጥ፣
 ነባር ዯንበኛ ከሆኑ በቁጠባ ሂሳብዎ ውስጥ ቢያንስ በተጨማሪ 500 (አምስት መቶ) ብር
ወይም ከዚያ በሊይ በሀገሪቱ በሚገኝ በማንኛውም የባንኩ ቅርንጫፍ በመቆጠብ፣
 አዱስ ዯንበኛ ከሆኑ የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት 500 (አምስት መቶ) ብር ወይም ከዚያ በሊይ
በሀገሪቱ በሚገኝ በማንኛውም የባንኩ ቅርንጫፍ በመቆጠብ፣
 ኤ ቲ ኤም፣ የሞባይሌ ወይም የኢንተርኔት ባንክ አገሌግልት በመጠቀም ቢያንስ በዴምሩ
500 (አምስት መቶ) ብር ወይም ከዚያ በሊይ ገንዘብ ወዯ ቁጠባ ሂሳብዎ ገቢ በማዴረግ
ሇሽሌማት በሚያበቃው ዕጣ መሳተፍ ይችሊለ።
7. ሇሽሌማት ሉያበቃዎ የሚችሇውን ዕጣ እንዳት ያገኛለ?
በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሲቆጥቡ የሽሌማት ዕጣ ማግኘት የሚያስችሌዎ ኩፖን ወይም
የዕጣ ቁጥር/ ቁጥሮች ይሰጡዎታሌ። ይህም ማሇት
 ሊስገቡት ተቀማጭ ገንዘብ ከሚሰጥዎ ዯረሰኝ በተጨማሪ በሞባይሌ ስሌክዎ በአጭር መሌዕክት
የዕጣ ቁጥር ይሊክሌዎታሌ።

8. የሚያገኙት ዕጣ ኩፖን ብዛት እንዳት ይወሰናሌ?
የሚያገኙት የዕጣ ቁጥር (ኩፖን) ብዛት የሚወሰነው በቆጠቡት የገንዘብ መጠን ነው። ከፍ ያሇ
ገንዘብ ሲቆጥቡ የሚያገኙትም የዕጣ ቁጥር ይጨምራሌ። በአጠቃሊይ ማንኛውም ሰው እስከ 10
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የዕጣ ቁጥሮች ማግኘት የሚችሌ ሲሆን ይ<ም በቆጠበው የገንዘብ መጠን ነው። በዚህ መሠረት
የሚያገኙት የዕጣ ቁጥሮች ብዛት እንዯሚከተሇው ተዘርዝሯሌ፡፡
የቆጠቡት የገንዘብ
መጠን(በብር)
ከ500 - 2,000

በተጠቀሰው ጊዜ
ውስጥ

የሚያገኙት ኩፖን/ የዕጣ ቁጥር ብዛት
አንዴ

ከ2,001 - 3,000
ከ3,001 - 4,000

ሁሇት
ሦስት

ከ4,001 - 5,000

አራት

ከ5,001 - 7,000

አምስት

ከ7,001 - 10,000

ስዴስት

ከ10,001 - 20,000

ሰባት

ከ20,001 - 50,000

ስምንት

ከ50,001 - 100,000

ዘጠኝ

ከ100,000 በሊይ
ከቆጠቡ

አስር

9. በተጨማሪ ሲቆጥቡ ኩፖኖች/ የዕጣ ቁጥሮች እንዳት ያገኛለ?
ተጨማሪ ገንዘብ ሲቆጥቡ ተጨማሪ ኩፖኖች/ የዕጣ ቁጥሮች ያገኛለ። ተጨማሪ የዕጣ ቁጥሮች
የሚያገኙት ግን ተጨማሪ የቆጠቡት የተጣራ የቁጠባ መጠን ቀዯም ሲሌ ከቆጠቡት የገንዘብ መጠን
በሊይ ሲሆን ብቻ ነው። ይህም የሚታሰበው ከዚህ በታች በቀረበው ስላት መሠረት ነው።
ሇምሳላ፡- መጀመሪያ ብር 20,000. ቆጥበው የገንዘብ መጠኑ ከ10,001 እስከ 20,0000
ዴረስ በመሆኑ 7 ኩፖኖች/የዕጣ ቁጥሮች አገኙ እንበሌ። ከዚያ በኋሊ ብር 15,000 ወጪ
ቢያዯርጉ ያሇዎት የቁጠባ መጠን ብር 5,000 ይሆናሌ። በተጨማሪ ብር 20,000 ከቆጠቡ
የቆጠቡት የተጣራ ገንዘብ ብር 25,000 ሆነ ማሇት ነው። ይህ መጀመሪያ ከቆጠቡት ብር
20,000

የሚበሌጥና

ከ20,001 እስከ 50,000 የቁጠባ ገንዘብ መጠን ክሌሌ ውስጥ

ስሇሚሆን ተጨማሪ 1 ዕጣ ያስገኝሌዎታሌ ማሇት ነው። ስሇዚህ 8 ኩፖኖች/ የዕጣ ቁጥሮች
ይዘው ወዯ ውዴዴሩ እንዱገቡ ያዯርግዎታሌ፡፡

10. የያዙት ኩፖን/ የዕጣ ቁጥር ዋጋ የሚያጣው መቼ ነው?
ገንዘብዎን የሚቆጥቡት ሲያስፈሌግዎ ከቆጠቡት ሊይ አውጥተው ሇሚፈሌጉት ጉዲይ ሉያውለት
ስሇሆነ ወጪ ማዴረግ ይችሊለ። ነገር ግን የያዙት ኩፖን/የዕጣ ቁጥር በሚከተለት ምክንያቶች ዋጋ
ሉያጣ እንዯሚችሌ ሌብ ይበለ፡፡
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ኩፖን/የዕጣ ቁጥር ያስገኘሌዎትን ገንዘብ ከሂሳብዎ ሲያወጡ ባወጡት ሌክ የተሰጠዎ
ኩፖን/ የዕጣ ቁጥር ዋጋ ያጣሌ። ሇምሳላ በባንክ ሂሳብዎ ብር 4,000 ከቆጠቡ ሦስት
ኩፖኖች/የዕጣ ቁጥሮች ያገኛለ፡፡ በሆነ ጊዜ ከዚያ ሂሳብዎ ሊይ ብር 1,000 ወጪ ቢያዯርጉ
የሚቀርዎ ገንዘብ ብር 3,000 ስሇሚሆን የሚወዲዯሩባቸው ኩፖኖች የዕጣ ቁጥርዎችም
በአንዴ ቀንሰው ሁሇት ይሆናለ ማሇት ነው፡፡



ተጨማሪ ኩፖን/የዕጣ ቁጥር ሇማግኘት በተሇያዩ የባንኩ ቅርንጫፎች የቁጠባ ሒሳቦችን
ከፍተው የቆጠቡትን ገንዘብ ከአንደ ሒሳብ ወዯ ላሊው ሲያዘዋውሩ፣ የዕጣ ቁጥርዎ ዋጋ
ሉያጣ ይችሊሌ፡፡

11. በዕጣ ውስጥ ሇመካተት ስንት ኩፖኖች/ የዕጣ ቁጥሮች ያስፈሌጋለ?
በዕጣው ውስጥ ተሳታፊ ሇመሆን ቢያንስ አንዴ ዋጋ ያሇው ኩፖን/የዕጣ ቁጥር ሉኖርዎ ይገባሌ፡፡
12. ዕዴሇኛ ሆነው ዕጣ ከወጣሌዎ ምን ይሸሇማለ?
ከታህሳስ 23 ቀን እስከ ሰኔ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ብር 500 (አምስት
መቶ)

መቆጠብ

ከቻለ

ከዚህ

በታች

የተዘረዘሩትን

በርካታ

ሽሌማቶች

በዕጣ

ማግኘት

የሚያስችሌዎትን የዕጣ ቲኬት ያገኛለ።

ተ.ቁጥር

የተሸሊሚዎች ብዛት

1ኛ ዕጣ

3

2ኛ ዕጣ

15

ሽሌማቶች
ዯረጃቸውን የጠበቁ የመኖሪያ ቤቶች (አፓርተማዎች)
ባሇ 2000 ሲ.ሲ መሇስተኛ የሕዝብ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪዎች (ቢያንስ
15 ሰዎች የመያዝ አቅም ያሊቸው)

3ኛ ዕጣ

15

የጭነት ባጃጆች /ባሇ 3 እግር የጭነት ተሽከርካሪዎች

4ኛ ዕጣ

15

ሊፕቶፕ ኮምፒውተሮች

5ኛ ዕጣ

3000

ስማርት የሞባይሌ ቀፎዎች

13. ዕጣዎቹ እንዳት ይወጣለ?


የሦስቱ መኖሪያ ቤቶች ዕጣዎች በአገር አቀፍ ዯረጃ ይወጣለ።



ቀሪዎቹ የሽሌማት ዕጣዎች የባንኩን የእያንዲንደን ዱስትሪክቶች ዴርሻ ባማከሇ ሁኔታ
የሚወጡ ይሆናለ።
ቆጣቢዎች አሸናፊዎች ናቸው!!
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የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
Commercial Bank of Ethiopia
ጋምቢያ መንገድ
ፖ.ሣ.ቁ
አዲስ አበባ፣ኢትዮጵያ
255,
Gambia Street,
P.O.Box
Addis Ababa, Ethiopia
ስልክ: 251-11-551 50 04, 251- 11 551-24-52 / 551-21-66
የጥሪ ማዕከል 951
ቴሌግራም:
የስዊፊት አድራሻ:
ethiobank
CBETETAA
Telegram:
SWIFT Code:
ፋክስ: 251-11-551 21 66
ኢሜይል: cbecomu@combanketh.et
ፌስቡክ፡ www .facebook . com/combanketh
ቱዊተር፡ www . twitter. com/ cbe
ድረ ገጽ: http://www.combanketh.et.
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