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በዚህ እትም ውስጥ አእምሯዊ ንብረት ነክ ዜናዎች፣ 

የጥበቃ መብት የተሰጣቸው የግልጋሎት ሞዴልና 

ኢንዱስትሪያል ዲዛይን ቢብሎግራፊ መረጃዎች ፣ 

የግልጋሎት ሞዴል ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂዎች፣ 

የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የንግድ ምልክት ምዝገባ፣ 

የተመረጡ የቴክኖሎጂ መረጃዎች እና የፈጠራ ሥራ 

ባለቤቶች ሊያውቋቸው የሚገቡ ነጥቦችን የያዙ  

አምዶች ተካተዋል፡፡  

 

በዜና አምድ ሥር ካለፈው እትም ወዲህ በሀገር ውስጥ 

የተከናወኑ ዋና ዋና የአእምሯዊ ንብረት ጉዳዮችና 

ተያያዥ ተግባራትን የተመለከቱ  ዜናዎችም  

ተጠናቅረው ቀርበዋል፡፡ 
 

በግልጋሎት ሞዴልና ቢብሎግራፊ መረጃዎች እና 

የፈጠራ ስራ የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያዎች ሥር 100 

የተቃዉሞ ጥሪ የግልጋሎት ሞዴል ማስታወቂያዎች 

እና 18 ጥበቃ ያገኙ የግልጋሎት ሞዴል ስራዎች 

ሰርተፊኬት ተስተናግደዋል፡፡  
 

በንግድ ምልክት ጥበቃ ሥራዎች 44 የሀገር ውስጥ እና 61 

የውጭ ሀገር ንግድ ምልክቶች ተስተናግደዋል፡፡ 

 

በተመረጡ የቴክኖሎጂ መረጃዎች አምድ / BREAD 

BAKING APPLIANCE/ በሚል ርዕስ በፖተንት ሰነድ 

የታቀፈ የቴክኖሎጂ መረጃ በናሙናነት ቀርቧል፡፡ 

 

በዚህ አጋጣሚ ለውድ አንባቢያን፣ ተመራማሪዎች፣ 

የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች፣ የፈጠራ ባለሙያዎችና 

ኢንቨስተሮች ለመግለጽ የምንወደው በጽ/ቤታችን 

እነዚህን የመሳሰሉና በሌሎችም መስኮች ለሀገራችን 

የቴክኖሎጂ ልማትና እድገት የሚረዱ በፖተንት ሰነድ 

የታቀፉ በርካታ የቴክኖሎጂ መረጃዎች 

ክምችትእንዳለና መረጃዎቹም ለማንኛውም ተጠቃሚ  

ክፍት እንደሆኑ ነው፡፡  

Under this publication, Intellectual Property 

News, Utility Model and Industrial Design 

Rights  

Granted / Bibliographic Information, and 

Utility Model Cautionary Notices, Registered 

Domestic and Foreign Trade Marks and 

Selected Technological Information columns 

are addressed. 

 

In the News Column, news of main local 

Intellectual Property events that impart 

important information is released.  

 

In the Utility Model Rights Granted 

Bibliographic Information, and Utility Model 

Cautionary Notice section, 100 Utility 

Model Cautionary notice abstracts and 

18 Granted Utility Model applications are 

made Public. 
 

In Columns of Registered Trade Marks, 44 

domestic and 61 foreign trademarks are 

covered. 

 

Full texts of technological information 

contained in Patent documents are also 

dealt with under selected Technological 

Information Columns. 

 

We would like to remind our readers, 

researchers, technologists, inventors, and 

investors that we have a lot of technological 

information contained in patent documents 

in our Office which can be accessed by any 

user. 
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በማደግ ላይ የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂያዊ አቅም ግንባታ 

የአለም አእምሯዊ ንብረት ድርጅት «ትብብር 

በማደግ ላይ ለሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት 

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂያዊ አቅም ግንባታ» 

በሚል ርዕሰ ጉዳይ ክልላዊ የውይይት 

መድረክ ከኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ 

ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 

ጽ/ቤት ጋር በመተባበር አካሄደ፡፡ መድረኩ 

አዲስ አበባ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ጥቅምት 05 እና 06/2011 

ዓ.ም የተካሄደ ሲሆን ከ 20 በላይ የአፍሪካ ሀገራትን የወከሉ ተሳታፊዎች ተሳትፈዋል፡፡ 

በፕሮግራሙ መክፈቻ የአለም አእምሯዊ ንብረት ድርጅት በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ዘርፍ ዳይሬክተር 

ክፍሌ ሸንኮሩ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገዋል፡፡   

እንደ ቤኒን፣ ቡርኪናፋሶ፣ ኢትዮጵያ፣ ሞዛምቢክ፣ ቶጎ እና ዛምቢያ ያሉ በማደግ ላይ የሚገኙ የአፍሪካ 

ሀገራትን ወክለው የተገኙ ተሳታፊዎች ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂን ለልማት በማዋል ረገድ በሀገሮቻቸው 

የተሰሩ ስራዎችና ተግዳሮቶችን የተመለከቱ ማብራሪያዎችን አቅርበዋል፡፡  

የተለያዩ ይዘት ያሏቸው ሰባት የመወያያ ርዕሰ ጉዳዮች በተለያዩ አቅራቢዎች ቀርበው ውይይቶች 

የተካሄዱ ሲሆን «የአእምሯዊ ንብረት ሥርዓት ተግባራዊነት በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት፣ የአለም 

አእምሯዊ ንብረት ድርጅት እና በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የቴክኖሎጂ ሽግግር ትብብር» የሚሉት ከቀረቡ 

የውይይት ርዕሶች ይገኙበታል፡፡   

በማደግ ላይ ለሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂያዊ አቅም ግንባታ ትብብርን በተግባር 

ለማዋል እንዲቻል የቀጣይ ስራ አቅጣጫዎችን የሚያመላክት የማጠቃለያ ውይይት ተደርጓል፡፡   
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Regional Meeting on Innovations and Technology  

Capacity Building for LDCs-Africa 

World Intellectual Property Organization 

(WIPO) hosted Regional Meeting entitled 

“Partnership for Innovation and 

Technological Capacity Building for 

the Least Developed Countries of 

Africa (LDCs-Africa)” in cooperation 

with the Ministry of Science and 

Technology of the Federal Democratic 

Republic of Ethiopia (MOST) and 

Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO). The meeting held at the United Nations 

Economic Commission for Africa (UNECA), Addis Ababa, Ethiopia on October 15 and 

16/2018 in which more than 20 representatives of different African Countries attended.   

On the opening ceremony, Mr. Kifle Shenkoru, Director, Division for Least Developed 

Countries, Development Sector, WIPO addressed welcoming speech.  

Participants representing African LDCs presented experiences of their countries’ 

implementation of Technology and Innovation for the Use of Development. 

Seven themes including “Driving Innovation and Technological Capacity 

Development in the Least Developed Countries (LDCs)” and “Innovation and 

Creativity in Institutions and Organizations: Policy and Strategy Framework” 

were presented by different speakers and discussions were made accordingly. 

General discussion was also made on the title of “Partnership for Innovation and 

Technological Capacity Building in the LDCs of the African Region: The Way 

Forward” so that future directions were projected.   
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በአእምሯዊ ንብረት ዘርፍ የቻይናና ኢትዮጵያ ግንኙነት እያደገ መምጣቱ ተገለፀ 

የቻይና ብሄራዊ አእምሯዊ ንብረት አስተዳደር 

(CNIPA) ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

የሁለት ሳምንታት ስልጠና ለፓተንት ምርመራ 

ባለሙያዎች ሰጠ፡፡ ትኩረቱን በፓተንት ምርመራ 

ሂደቶች ላይ ያደረገው ሥልጠና ከጥቅምት 24 - 

ህዳር 7 ቀን 2011 ዓ.ም በጽ/ቤቱ ተካሂዷል፡፡ 

ስልጠናው ቻይና እና ኢትዮጵያ በአእምሯዊ ንብረት 

ጥበቃ ዘርፍ በጋራ ለመስራትና ጽ/ቤቱ የስልጠናና መሰል ድጋፎችን ከአስተዳደሩ እንዲያገኝ ለማስቻል 

ታህሳስ 2009 ዓ.ም ባደረጉት ስምምነት መሠረት የተገኘ ሲሆን ሁ ጃንቾ እና ሊዩ ቻንግ በተባሉ 

የአስተዳደሩ የፓተንት ምርመራ ኤክስፐርቶች ተሰጥቷል፡፡ 

የጽ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ኤርሚያስ የማነብርሃን ሥልጠናውን በከፈቱበት ወቅት ቻይናና ኢትዮጵያ 

በተለያዩ የልማት ዘርፎች ያላቸው ግንኙነትና ትብብር ከጊዜ ወደጊዜ እየተጠናከረ መምጣቱን 

አስታውሰው በአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ዘርፍ ሁለቱ ሀገራት ባላቸው የትብብር ስምምነት መሠረት 

ኢትዮጵያ የአቅም ግንባታና ሥልጠና ድጋፎችን ከቻይና መንግስት እያገኘች እንደምትገኝ ተናግረዋል፡፡ 

ከቻይና መንግስት በተገኘ ነፃ የትምህርት ዕድል አራት የጽ/ቤቱ ሠራተኞች በአእምሯዊ ንብረት ህግ 

የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ አክለው አስታውሰዋል፡፡ 

ስልጠናው የፓተንት ምርመራ ሂደቶችን በጥልቀት የሚዳስስ እንደመሆኑ የክህሎት ክፍተቶችን 

ከመሙላት አንፃር ሚናው የጎላ እንደሆነ ሠልጣኞቹ ተናግረዋል፡፡ 

በስልጠናው መዝጊያ ፕሮግራም አቶ ኤርሚያስ ስልጠናው የፓተንት የምርመራ ባለሙያዎችን ክህሎት 

እንደሚያሳድግና አሠራሮችን ለማሻሻል እንደሚረዳ ገልፀው ለቻይና ብሄራዊ አእምሯዊ ንብረት 

አስተዳደርና ለአሰልጣኞቹ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡ 
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CNIPA-EIPO Relationship is strengthening  

China National Intellectual Property Administration (CNIPA) in cooperation with 

Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO) organized a two week training on Patent 

examination for EIPO patent examiners. The training was given by CNIPA’s two senior 

patent examiners from Nov 04-17/2018 at the office.   

 

The training is obtained due to the Memorandum of Understanding China and Ethiopia 

signed on December, 2016 to work cooperatively on IP matters and the EIPO to 

entertain training and capacity building supports from CNIPA.    

 

EIPO’s Director General Ermias Yemanebirhan welcomed the trainers Ms.HU Junchao 

and Mr. LIU Chang. Mr. Ermias underlined that the relationship and cooperation 

between the two countries in various development sectors in general and on Intellectual 

Property in particular is growing where CNIPA is in action in capacity building 

assistance for EIPO staffs. He also thanked the Chinese government support by 

providing scholarship on Master Program on Intellectual Property Law (MIPL) to four of 

EIPO’s staff who are now attending the program in China.  

 

On the closing session, the Director General said the relationship between the two 

countries on IP matters is improving; the training helps the office to fill skill gaps of 

patent examination experts and improve service providing. He also expressed his 

appreciation for the CNIPA as well as trainers.     
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የቅጅ መብት ጥበቃ ህዝባዊ ንቅናቄ በሀዋሳ ከተማ ተካሄደ 

«የቅጅና ተዛማጅ መብቶችን እናክብር!» በሚል መሪ 

ሀሳብ ህዝባዊ ንቅናቄ ጥቅምት 22 ቀን 2011 ዓ·ም 

በሃዋሳ ከተማ ተካሄደ። በንቅናቄው የጎዳና ላይ ቅስቀሳ 

የተካሄደ ሲሆን የዘርፉን ባለድርሻ አካላትና 

ባለመብቶችን ያሳተፈ የውይይት መድረክ በሳውዝ 

ስታር ኢንተርናሽናል ሆቴል ተካሂዷል።  

በጎዳና ቅስቀሳው ላይ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃን 

የተመለከቱ መልዕክቶችን የሚያስተላልፉ ታፔላዎችና ፖስተሮች በከተማዋ ዋና ዋና ቦታዎች ላይ የተሰቀሉ ሲሆን 

በአውራጎዳናዎች በመዘዋወርና የድምፅ መልዕክቶችን በማሰማት የሕብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ ተሞክሯል፡፡   

የጽ/ቤቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እንዳሉ ሞስሳ የውይይት መድረኩን በንግግር ሲከፍቱ ጽ/ቤቱ የቅጅና ተዛማጅ 

መብቶች ጥበቃ ሥርዓትን በመዘርጋት በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታትና የመብት ጥሰቶችን ለመከላከል 

በሚደረገው ጥረት ከባለድርሻ አካላት ጋር ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡ የቅጅና ተዛማጅ መብቶችን 

የሚያከብርና የሚያስከብር ሕብረተሰብ ለመፍጠር ግንዛቤን ማሳደግ ወሳኝ መሆኑን አሳስበው የሐዋሳ ከተማ 

ሕዝባዊ ንቅናቄም ይህንን ዓላማ ለማሳካት የተዘጋጀ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ 

የሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃላፊ ዳኜ ግርማ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን የስራ እንቅስቃሴ የተመለከተ ገለፃ አቅርበዋል፡፡ 

የአእምሯዊ ንብረት ግንዛቤ ማሳደጊያ መድረኮች በክልሉ የተለያዩ ከተሞች መካሄዳቸውን አስታውሰው 

የማህበረሰቦች ዕውቀት ጥበቃ የህግ ረቂቅ፣ የተቋማዊ አእምሯዊ ንብረት ፖሊሲ፣ በቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ድጋፍ 

ማዕከል አተገባበር ላይ ከዩኒቨርስቲዎች እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይቶች መካሄዳቸውን ገልፀዋል፡፡   

የቅጅ መብት ምንነት፣ የጥበቃ ሥርዓትና ተግዳሮቶችን በተመለከተ የቅጅ መብት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናስር 

ኑር የውይይት መነሻ ጽሁፍ አቅርበዋል፡፡ እንዲሁም ለጥበብ ስራ የሚሰጠውን ክብርና ዋጋ የተመለከተ ፅሁፍ 

የቅጅ መብት ምዝገባና ጥናት ቡድን መሪ ያሲን ዑመር አቅርበው ከተሳታፊዎች ጋር ውይይት ተደርጓል፡፡ 

በውይይቱ ወቅት መንግስት ለዘርፉ ተገቢ ትኩረት በመስጠት የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ ስርዓትን ማጠናከር 

እንደሚገባው፣ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ዘርፉን የሚመለከቱ ትምህርቶች እንዲካተቱ፣ ህጉ በሀገሪቱ ዋና ዋና 

ህጎች ላይ መካተት እንደሚገባው፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር በተለይ ከፍትህ አካላት ጋር በጥብቅ መስራት 

እንደሚያስፈልግ ተሳታፊዎች ተናግረዋል፡፡ 

የቅጅና ተዛማጅ መብቶችን ለማስከበርና ለማስተዳደር በዋናነት የባለመብቶች የመደራጀትና ዘርፉን የመምራት 

አሰራር ወሳኝ መሆኑን ገልጸው ጽ/ቤቱ ለዘርፉ ማህበራት እውቅና የመስጠትና የመደገፍ ስራዎችን እንደሚሰራ 

አቶ ናስር በውይይቱ ማጠቃለያ ላይ ተናግረዋል፡፡ 
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Copyright Campaign held at Hawasa City 

Ethiopian Intellectual Property Office 

organized a public campaign to tackle the 

infringement of copyright with a theme 

“Respect for Copyright” in Hawasa City on 

November 02/2018. Following the 

campaign, a forum was held to discuss the 

copyright protection system and its 

challenges with right holders and 

stakeholders at South International Hotel.    

On the campaigning, billboards and posters were posted on the City’s main streets; 

audio announcements were advocated publicly.  

Office Vice Director General, Endalu Mosisa, opening the meeting said by establishing 

copyright protection system, the Office is working with stakeholders in the efforts of 

solving sector’s problem and protecting copyright violations. In order to create 

responsible society in copyright protection, raising awareness is crucial; thus the 

campaign played huge role, he explained. 

Copyright Directorate Director, Nasir Nur presented a paper deliberating the notion of 

Copyright, Protection system and the challenges. Following that Copyright Registration 

and Study Team Leader, Yasin Oumar presented a paper on the value of arts and 

creativity; discussion held accordingly.         

Hawasa Branch Office Head, Dagne Girma elucidated the branch office 

accomplishments. He also reminded that in collaboration with the head Office, 

awareness raising programs were seized at different cities of the Region. Discussions on 

Traditional Knowledge Protection Draft Law, Institutional IP Policy, Technology and 

Innovation Support Center (TISC) were also made with universities and stakeholders, 

He added.      

Participants suggested that the government should inculcate intellectual property in 

the education curriculum to strengthen copyright protection system. They also 

recommended that more has to be done in copyright enforcement by strongly 

collaborated with stakeholders such justice departments. 

The copyright industry professionals and right holders’ cooperative work is very 

important to lead the sector and manage rights collectively; the office is responsible to 

authorize the sector’s associations and give supports, Nasir emphasized.      
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የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል እና የንግድ ምልክት ምዝገባ መመሪያ 

የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል ማቋቋሚያ መመሪያን 

ለማስተዋወቅና የንግድ ምልክት ምዝገባ ረቂቅ 

መመሪያ ላይ ግብዓት ለመሰብሰብ ከንግድ ምልክት 

ወኪሎች፣ የህግ አማካሪዎች፣ የንግድ ድርጅቶች 

ተወካዮችና ባላድርሻ አካላት ጋር ጥቅምት 29 ቀን 

2011 ዓ.ም በጽ/ቤቱ ውይይት ተካሄደ፡፡ 

የጽ/ቤቱ ም/ዋና ዳይሬክተር እንዳሉ ሞስሳ የውይይት መድረኩን በንግግር ሲከፍቱ የትሪቡናሉ ማቋቋሚያ 

መመሪያም ሆነ የንግድ ምልክት ምዝገባ ረቂቅ መመሪያ ዝግጅት ሂደት ጉዳዩ ከሚመለከታቸውና ባለድርሻ 

ከሆኑ አካላት ጋር ውይይቶች መደረጋቸውን አስታውሰው የዕለቱ መድረክ የንግድ ምልክት ምዝገባ መመሪያ 

ረቂቁን ለማስገምገምና ተጨማሪ ግብዓቶችን ለመሰብሰብ መዘጋጀቱን ተናግረዋል፡፡  

የአእምሯዊ ንብረት ትሪቡናል ማቋቋሚያ መመሪያን አስመልክቶ የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አብርዱ 

ብርሃኑ ማብራሪያ አቅርበዋል፡፡ በአዕምሯዊ ንብረት ምዝገባ ሂደቶች የአስተዳደራዊና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ 

የሚኖሩ አቤቱታዎችን ለመፍታት ጽ/ቤቱ ሰኔ 2004 ዓ.ም የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ ማቋቋሙን አውስተው 

የትሪቡናሉ ማቋቋሚያ መመሪያ እስከፀደቀበት ዻጉሜ 01 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ ኮሚቴው 262 የአቤቱታ 

መዝገቦችን ተመልክቶ ውሳኔ መስጠቱን ተናግረዋል፡፡  

በተመሳሳይ የንግድ ምልክት ምዝገባ ረቂቅ መመሪያን የንግድ ምልክት ጥበቃና ልማት ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር ትዕግስት ቦጋለ አቅርበው ውይይት እንዲደረግበትና ተሳታፊዎች አስተያየቶቻቸውን እንዲሰጡ 
ተደርጓል፡፡ የንግድ ምልክት ምዝገባ ሂደቶችን በተቀላጠፈና ወጥ በሆነ አሰራር ለመምራት መመሪያው 
መዘጋጀቱን ወ/ሮ ትዕግስት አብራርተዋል፡፡ የረቂቁ ቅጂ ለተሳታፊዎች ቀድሞ እንዲደርሳቸውና 
አስተያየታቸውን በጽሁፍ እንዲገልፁ መደረጉንም  አስታውሰዋል፡፡ 

ውይይቱን የመሩት የጽ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ኤርሚያስ የማነብርሃን የንግድ ምልክት ምርመራ መመሪያው 
ዝግጅቱ ተጠናቆ በ2ኛው ግማሽ ዓመት ወደ ተግባር እንዲሸጋገር ዕቅድ መያዙን ተናግረዋል፡፡ የትሪቡናሉን 
መቋቋም አስመልክቶ ዋና ዳይሬክተሩ ሲናገሩ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ማሻሻያ አዋጅና ሌሎች ህጎችን መነሻ 
በማድረግ ማቋቋሚያ መመሪያው የተረቀቀ መሆኑን ገልጸዋል፡፡  

በውይይቱ ወቅት በንግድ ምልክት ምዝገባ ሂደት ከምርመራ በፊት መቅረብ የሚገባቸው ማስረጃዎች፣ 

የውክልና ጉዳይ፣ የፈራሽነት ሂደት፣ የታወቁ የንግድ ምልክቶች ጥበቃ፣ የቦታ ስሞችን በንግድ ምልክትነት 

የማስመዝገብ እና ሌሎችም ተሳታፊዎች ካነሷቸው ሀሳቦች መካከል ይጠቀሳሉ፡፡ 

በውይይቱ ማጠቃለያ አቶ ኤርሚያስ ከተሳታፊዎች የተሰጡ ግብዓቶች መመሪያውን ለማዳበር እጅግ ጠቃሚ 

መሆናቸውን ገልፀው ምስጋና አቅርበዋል፡፡  
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IP Tribunal Directive and TM Registration Manual Tabled for Discussion 

Office discussed Intellectual Property (IP) Tribunal Establishing Directive and Trademark 

Registration Manual with Trademark agents, Law professionals, Representatives of Trade 

organizations and stakeholders at the Office on November 08/2018. 

 

 

 

 

 

 

Office vice Director General, Endalu Mosisa, while opening the forum, said frequent 

discussions were made with stakeholders in the process of formulating both 

documents. The day meeting, similarly arranged to help improving the Trademark 

Registration Manual, he added.  

Office Appeal Court Committee Chair Person, Abrdu Brhanu introduced IP Tribunal 

Establishing Directive. The Office established Appeal Court Committee in June 2012 to 

resolve disputes over IP registration, administration and related cases, he recalled. He 

also described the progression that the Office passed through to formulate the directive. 

The committee forwarded decisions on 262 appeal files until September 07/2018, the 

day that the directive was ratified, he added.  

Similarly on the Draft Trademark Registration Manual, Tigist Bogale, Trademark 

Protection Directorate Director presented a paper. She emphasized that the Manual will 

enable TM registration process consistent and prompt. She also requested the 

participants to contribute their constructive inputs.    

Office Director General, Ermias Yemanebirhan, while leading the discussion session, 

said it is planned the manual to be in effect by the 2nd half of the budget year. 

Regarding the Tribunal establishing directive, he said it was formulated based on the 

Copyright Amendment Proclamation and other Laws. 

Participants suggested points such as, prerequisites for TM registration application, 

power of attorney for agents, priority application, TM cancelation, using place names as 

TM and others to be considered in the manual. 

Mr. Ermias said such feedbacks from the discussion will strongly help to improve the 

manual.         
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አመልካች ሄኖክ አዳኔ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 
እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ 
ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ 
ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው 
ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is Integrated Battery powered mobile charging station. This new 
invention of the design and products mainly focused on designing and developing feminine 
reusable maxi pads for economically challenged people under reproductive age, the product 
developed in three different styles, well supported by the different technical tests of fabric and 
product in order to take extra care for women's health related problems. The product is 
developed with three different types of fabrics, forming three different layers of the product, 
such as 100% bleached knitted cotton, which is used as a top layer attached to the skin, poly 
wadding (non-woven) used at the middle layer, and water repellent fabric is used as lower 
layer. 

  

 

 

  

                            ET/UM/2017/2506 

አመልካች ልዑልሰገድ በላይ፣ ሲሳይ ከተማ፣ ተመሰገን ደምሴ፣ ውብሸት ደገፌ አጭር ይዘቱ ከታች 
ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ 
አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ 
በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን 
ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን 
ያስታውቃል፡፡ 

The title of minor invention is pneumatic car. The invention is a pneumatic car disclosed in this 
present invention comprises power unit (1), control system (2), basic structure (3), super 
structure (4), auxiliary (5), and transmission system (6). In power unit the compressor play a 
vital role in reciprocating piston cylinder by the help of pressurized air. Under control unit string 
system and break have a significant role for controlling the car. The super structure is the 
external body parts also, designed to penetrate air resistance during driving at an angle of 
minimum drug force. By the help of transmission the pressurized air generated in front of the 
car can able to move back to the actuating cylinder and, finally the auxiliary units are all those 
accessory like stop light, head light, horn and hazard light. This innovation uses only air to 
drive car. 
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ET/UM/2018/2907 

አመልካች ታምራት ጌታቸው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ 
በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛፈጠራው አይከን የልብስ ፅዳት መሳሪያን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ከእንጨት የተሰራ እጀታ/1/ ፣ 
የብረት ቀለበት (ሮንዴሎ 1/ /2/ ፣ ሮንዴሎ 2/ /4/) ፣ ብሎን/5/ ፣ የፕላስቲክ መድፈኛው(መድፈኛ 
1/3/፣መድፈኛ 2/12/) ፣ የፕላስቲክ ቱቦ (ፒቪሲ/11/) ፣ ስኮች ቴፕ(የወረቀት ፕላስተር1/6/፣2/7/፣3/8/፣4/9/) 
እንዲሁም የስቲከር ፔፐር(የሚያጣብቅ ክፍል/10/፣የማያጣብቅ ክፍል/13/) 13 ግብአቶች የተገነባ ለአያያዝና 
ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ የልብስ ማፅጃ መሳሪያ ነው። 

 

ET/UM/2018/2908 

አመልካች ተግባሩ ገድፈው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 
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አነስተኛፈጠራው ሙቀትን የሚያስተላልፍ፣ጠንካራ፣ ቀላል እና በአነስተኛ ግብዓት የሚሰራ ብሎኬት 
ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ዋናዋና ከሚባሉ የኮንስትራክሽን ግብዓቶች ከሆኑት ከሲሚንቶ፣ ኮምቼ፣ አሸዋ 
የሚዘጋጅ ሲሆን በተጨማሪም ሃይድሮጂን ፐርክሰይድን (H2O2) ይጠቀማል፡፡ይህም ሲምንቶ ፣ኮምቺና አሸዋ 
በአንድ ላይ አቡክቶ በሌላ በኩል ደግሞ የተዘጋጀውን ቀይ /ጥቁር አፈር በሞቀ ውሃ በማቡካት ሲሆን 
ሲጨርስም የተደበላለቁትን ሁለቱን ውህዶች አንድ ላይ በማገናኘት ከ2-3 ደቂቃ በማዋሃድ ከዛም 
ሃይድሮጂን ፐርኦክሰይዱን ጨምሮ 15 እስከ 30 ሰኮንድ መደባለቅ ሲጨርሱም ወደ ተዘጋጀው ቅርጽ 
ማውጫ መገልበጥ ከዛም ለ24 ሰዓት ጠብቆ ማውጣት፡፡ 

ET/UM/2018/2909 

አመልካች ሙሴ በቀለ ወ/ማርያም አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት 
ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ቀላል የልብስ ማስጫ ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ቀላል የልብስ ማስጫ ሲሆን በቀላሉ 
ሊተጣጠፍ እና በሚፈለግበት ጊዜ ብቻ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ የተዘጋጀ ልብስ ማስጫ በዋናነት& (1) 
ገመድ ተጠቅልሎ የሚቀመጥበት ሳጥን (Box)' (2) የሚዘረጉ ገመዶች' (3) የሚዘረጉትን ገመዶች የሚጎትት 
ዘንግ (4) ገመዱን ለማጥበቅ የሚረዳ ማጥበቂያ ብሎን (5) በሳጥኑ ውስጥ ገመዶቹ የሚጠቀለሉበት ዘንግ' (6) 
ገመዱን ማጥበቂያ ብሎን እንዲሁም (7) የተዘረጉትን ገመዶች የሚቀበል ብረት ይኖረዋል፡፡ 

 

 

                       

 

ET/UM/2018/2910 

አመልካች ዘላለም በለጠ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ዓይናማ ወይም የቀበና የሚባለውን በቮልካናይዚሽን የሚፈጠረውን ተፈጥሯዊ ድንጋይ 
በማንፏክቸሪንግ ደረጃ የማምረት ዘዴ ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ በህንፃ ግንባታ ለፊኒሽንግ ስራ አገልግሎት 
የሚውል ከሲሚንቶ፣ ከአሸዋ፣ ከኦክሰይድ ከለር፣ ከውሃ ግብዓት እና ደረጃውን ከጠበቁ ለህንጻ ግንባታ 
ከሚውሉ ኬሚካል ውህደት የሚሰራ የድንጋይ ምርት ነው፡፡ 
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ET/UM/2018/2911 

አመልካች አለሙ አሰፋ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው በሃገር ውስጥ በቆሎ የካርቶን መስሪያ /ማጣበቂያ/ ግሉ አዘገጃጀት ዘዴ ሲሆን ፤96% 
በስታርች የበለጸገ የበቆሎ ዱቄት፣ 2% ኮስቲክ ሶዳ እና 2% ቦርክስን በማዋሃድ የካርቶን ማጣበቂያ /የበቆሎ 
ግሉ/ የአዘገጃጀት ሂደት ነው፡፡ 

ET/UM/2018/2912 

አመልካች ዘነበ በለጠ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከአብሽ የሚዘጋጅ ሻይ(ማኪያቶ)ን ይመለከታል፡፡ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ አዝዕርት ወይም 
ተክል በዱቄት መልክ የሚዘጋጅ ሻይ ሲሆን እሱም ከአብሽ/ ከሚባለው ከተፈጥሮ በዱቄት መልክ የሚዘጋጅ 
ሻይ ነው፡፡ 

ET/UM/2018/2913 

አመልካች አቶ ብሩክ ማሞ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ቋሚ ቫልቭ ላፒንግ ማሽን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ 1, መያዣ ቋሚ መሳይ፣ 2, 
የኢንጅን የላኛዉ ክፍል (cylinder head) ማስቀመጫ፣ 3, ማንሸራተቻዉን የሚደግፍ ቋሚ ዘንግ፣ 
4,ማንሸራተቻ ዘንግ፣ 5, ተንሸራታች ዘንግ፣  6, ላፒንግ ማሽን አቃፊ እና 7, ቦልትና ነት የያዘ ነዉ፡፡ 
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ET/UM/2018/2914 

አመልካች አቶ ብሩክ ማሞ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ተንቀሳቃሽ የኩሽኔታ ግሪስ ፓኪንግን ይመለከታል፡፡ይህ የፈጠራ ስራ ተንቀሳቃሽ ሆኖ 
ኩሽኔታ ላይ ግሪስን በቀላሉ ማስገባት የሚያስችል ሲሆን (1) መያዣ ቋሚ መሳይ፣ (2) የቢሪንግ ሬስ 
ማስቀመጫ ፕሌት፣(3) አውተር ቢሪንግ ሬስ፣ (4) እነር ቢሪንግ ሬስ፣ (5) ነክል ቢሪንግ ሬስ፣ (6)፣ ቢሪንግ 
ማስቀመጫ (7)፣ የቢሪንግ ማፈኛ ዘንግ (8)፣  ቋሚ ቱቦ (9)፣ የማፈኛ ዘንግ የሚዝልን ተላላፊ ቱቦ (10)፣ 
ቢሪንግ ማፈኛ (11). ተንቀሳቃሽ ጎማ ያለው ሆኖ ሁሉንም በአንድ መኪና ውስጥ የሚገኙትን ኩሽኔታዎች 
በአጭር ጊዜ ውስጥ ግሪስ ፓክ ማረግ የሚችል ሙሉ ለሙሉ ከብረት የተሰራ ነው፡፡              

 

ET/UM/2018/2915 

አመልካች ዳዊት ምንዋጋው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ 
በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 
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አነስተኛፈጠራው በታመቀ ንፋስ/ እሽክርክሮሽ የሚያስገኝ ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ በሚንቀሳቀሱ ክፍሎች 
ውስጥ የሚገኙትን የሚንቀሳቀሱ ክፍሎች አንድ ጊዜ ብቻ በተሞላ እና የታመቀ አየር ሃይል በማንቀሳቀስ 
ዙር የሚያስገኙ ክፍሎች ናቸው፡፡እነርሱም በ/7/ ውሰጥ የሚገኝን የታመቀ አየር /2/ ላይ የሚገኘውን 
ታይመር ስናበራ በ /11እና 12/ ላይ የሚገኙትን ቫልቮች በማንቀሳቀስ እና እንዲዘጉ በማድረግ በ /13/ 
ውስጥ የሚገኝን እንዲቀሳቀስ በማድረግና /16/ በመጭመቅ /17/ን በማንቀሳቀስ /28/ እንዲሽከረከር 
የሚያደርግ ክፍል ነው፡፡ 
 

 
ET/UM/2018/2916 

አመልካች ኢን.አላዛር መኮነን እና ኢን. ዮናስ ጋባስላሲ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ 
የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 
ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት 
ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ 
መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of minor invention is food operated valve control. The invention is operated by user’s foot 
to control the flow of water.the current invention has four parts, which are housing (4), floor mount 
(10), axis (6), foot pedal (1), the housing contains two chambers the two chamber (16) and the 
bottom chamber (16). The inlet will be on the bottom chamber and when the valve (14) is on its 
position water will flow to the top chamber then pass through the outlet (11). The floor mount is 
used to attach the invension to the ground with two screws.the valve is opened when the axis (6) is 
pressed by the foot pedal (1) to its opened position.    

ET/UM/2018/2917 

አመልካች ሰሎሞን አበባው አድባሩአጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ 
የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 
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አነስተኛፈጠራው ለብዙ ጥቅም ማዋል የምትችል ሰው አልባ አውሮፕላን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ለብዙ 
ጥቅም መዋል የምትችል ወይም ለብዙ ግልጋሎት የምትውል ሰው አልባ አውሮፕላን ቁሳዊ አካሉ 
የኤሌክትሪካል እና የሜካኒካል ስብጥር ሲሆን በሪሞት (በመቆጣጠርያ) ብቻ እየተቆጣጠርን አብራሪው 
ቀጥተኛ ግንኙነት ሳይኖረው እንድትበር  የተሰራች ናት፡፡ይች ሰው አልባ አውሮፕላን አገልግሎት 
የምትሰጥባቸውን እቃ በመቀያየር ለብዙ አገልግሎት እንድትውል ማድረግ ነው፤ከአገልግሎቶቿም መካከል 
ጤፍን በመስመር መዝራት፤አንቡላንስን በመተካት ለመጀመሪያ እርዳታ የሚውል እቃ ማድረስ፤ ለምርምር 
ወይም ጥናት ለማካሄድ፤ የተፈጥሮ ወይንም ሰው ሰራሽ አደጋ ሲከሰት እርዳታ እንድትሰጥ እና ሌሎችንም 
አገልግሎት የሚሰጥ ማሽን ነው፡፡ 

 

ET/UM/2018/2918 

አመልካች ጸደይ ሚካኤሌ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of minor invention is Development of andiabetic footwear. This Innovation is diabetic 
shoes, which are commonly referred to as therapeutic shoes and extra depth shoes made up of 
Ethiopian sheep crome tanned leather anti microbial treated fabrics, orthotic insole and PU and 
rubber of these specially designed footwear options is to maintain and improve foot health by 
reducing the risk of skin breakdown for those diagnosed with diabetes and suffering from foot 
abnor, alities or deformities. Improper and poorly fitting footwear can cause problems such as 
calluses, ulcers and blisters that can lead to infection and ultimately even to amputation.  

ET/UM/2018/2919 

አመልካች ሀይለማርያም ደንቡ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛፈጠራው ዘመናዊ የቀርካሀ የሽግግር የንብ ቀፎ ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ዘመናዊ የቀርካሀ 
የሽግግር የንብ   ቀፎ ሲሆን በዋናነት /1/ ፍሬም /2/ ስራው የት እንደደረሰ መቆጣጠሪያ ሻተር /3/ በጅባ 
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የተሰራ ግድግዳ /4/ የንፋስ ማስገቢያና ማውጫ   /5/ ከቀርቀሃ የተሰራ የጣሪያ ክዳን /6/ በዘይት የተሞሉ 
የጉንዳን መከላከያ ሲሊንደር የተሰራለት ቀፎ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET/UM/2018/2920 

አመልካች ሀይለማርያም ደንቡ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ 
በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛፈጠራው የቅርቀሃ የድርብርብ የንብ ቀፎ ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ዘመናዊ የቀርከሀ የድርብርብ 
የንብ ቀፎ ሆኖ በዋናነት /1/ ፍሬም /2/ ስራው የት እንደደረሰ መቆጣጠሪያ ሻተር /3/ የሰሙ ርዝመት 
መቆጣጠሪያና የንቦች መተላለፊያ ቀዳዳ /4/ ከቀርከሃ የተሰራ የጣሪያ ክዳን ነው፡፡ 
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ET/UM/2018/2921 

አመልካች ሀይለማርያም ደንቡ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ 
በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛፈጠራው ዘርፈ ብዙ ዘመናዊ የንግስት ማርቢያ የንብ ቀፎ ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ዘርፈ ብዙ 
ትንሽ ቀፎ ሲሆን በዋናነት ንግስት ማርቢያ ነው /1/ ፍሬም /2/ ከቀርቀሀ የተሰራ የጣራ ክዳን /3/ ከጅባ 
የተሰራ ግድግዳ /4/ ሻተር በር ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

ET/UM/2018/2922 

አመልካች ፍሬዘር መብራቱ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የሊጥ መመዘኛ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ የፈጠራ ስራ በሊጥ መመዘኛ ሚዛን ላይ 
የተደረገ ማሻሻያ ሲሆን በዋናነት በብረት የተሰራ ፣ባለ 60x60 ስኩየር ቱቦ /3/፣ባለ 40x40 ስኩየር ቱቦ 
/13/፣ስፕሪንግ /6/፣ባለ 10 ካሊፐር ላሜራ /B/፣ባለ 3 ካሊፐር ላሜራ /9/፣ጋልቫናይዝድ ላሜራ /11/፣ባለ ጥርሱ 
ክብ (Super gear) /2/ ፣ባለ ጥርሱ ክብ ከቨሪ የሚያይዝልን ትንሽ ዘንግ [A/ ፣ባለ 60 ዲያሜትር ዘንግ 
/5/፣ባለ 40 ዲያሜትር ዘንግ /8/ ፣ባለ 20 ዲያሜትር ዘንግ/1/ እና ቡሎኖች /14/ ተገጣጥሞ የሚሰራ የፈጠራ 
ስራ ነው። 
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ET/UM/2018/2923 

አመልካች ዳዊት ተሰማ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው በንፋስ ሀይል የሚሰራ የውሃ መሳቢያ ፓምፕን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ በንፋስ ሀይል 
በመንቀሳቀስ ውሃ ከወንዝ፤ከኩሬ፤ከሀይቅና ከግድብ በመሳብ ለመስኖ አገልግሎት ወደ እርሻ ወይንም ወደ 
ውሃ ማጠራቀሚያ ለማስተላለፍ የሚያገለግል የውሃ መሳቢያ/pump/ ሲሆን ከክፍሎቹ ውስጥ በዋናነት 
እንደሚከተለው ይተነተናሉ፡የንፋስን የእንቅስቃሴ ሀይል ወደ ሜካኒካል ህይል ማለትም እሽክርክሪት 
እንቅስቃሴ የሚቀይር ክንፍ/wind turbine blade/1/ በክንፉ አማካኝነት የመጣውን የቁም እሽክርክሪት በቁም 
በመሽከርከር ወደ ሌላ ጥርስ አግድም እሽክርክሪት ለመቀየር የሚያገለግል ጥርስ/gear/2/ ከተ.ቁ 2 ከተጠቀሰ 
ጥርስ ጋር በመናከስ የተ.ቁ 2 ቁም እሽክርክሪት ወደ አግድም እሽክርክሪት ለመቀየር የሚያገለግል 
ጥርስ//gear/3/ ገመዱ ላይ የታሰሩትን መቅዘፊያች በደረቅ ቱቦው ውስጥ ውሃ ይዘው እንዲንቀሳቀሱ 
የሚያገለግል ፑሊ/4/ በመቅዘፊያዎች በመታገዝ የወንዙን ውሃ ወደ ውጭ ለማውጣት የሚያገለግል ደረቅ 
ቱቦ/pipe/5/ ከወንዙ የወጣውን ውሃ ከደረቅ ቱቦው ተቀብሎ ወደ እርሻ ወይንም ውሃ ማጠራቀሚያ የሚወስድ 
ተጣጣፊ ቱቦ /hose/6/ ገመዱ ላይ ታስረው ውሃውን በደረቅ ቱቦው ውስጥ ከወንዙ አቅፎ በመያዝ ወደላይ 
የሚያስጡ መቅዘፊያዎች/7/ መቅዘፊያዎችን በመያዝ በደረቅ ቱቦው ቤስጥ በክብ መሰል ፑሊ አማካኝነት 
የሚንቀሳቀስ ገመድ/8/. የያዘ ሁኖ ጥቅሙም ለመስኖ ወይንም ለሌላ አገልግሎት የሚውል ውሃ በንፋስ ሀይል 
በመታገዝ ለመሳብ ነው፡፡ 

 

 

 

                     

ET/UM/2018/2924 

አመልካች አማኑኤል አስፋው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው አውቶማቲክ እንጀራ መጋገሪያ ማሽን ይመለከታል፡፡ ይህ የፈጠራ ከስር 
በሚታየው ምስል ላይ እንደተገለጸው በዋናነት መቆጣጠሪያ ከመግባቢያ ተች-
እስክሪን(Touchscreen) ጋር(2)፣ የመጋገሪያ ክፍል(7)፣ እንጀራ መቀበያ ክፍል(6)፣ እንጀራ 
ማጠራቀሚያ(5)፣ የማጠራቀሚያ በር(4)፣ የማፅጃ በር(3) እንዲሁም የሊጥ መጨመሪያ ክዳን(1) 
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የያዘማሽን ነው፡፡ይህም ማሽን እነዚህን የተለያዩ ክፍሎች አንድ ላይ በማሰራት ከተጠቃሚው 
በሚሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ያለ ሰው ንክኪ የተፈለገውን የእንጀራ መጠን ይጋግራል፡፡ 

 

ET/UM/2018/2925 

አመልካች ይድነቃቸው ቴዎድሮስ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከተጣሉ ፕላስቲኮች የሚሰራ የፅዳት መጠበቂያ አሰራር ዘዴ ይመለከታል፡፡ ይህ የፈጠራ 
ከተጣሉ ፕላስቲክ ውጤቶች የሚሰራ የጽዳት መጠበቂያ አሰራር ዘዴ ሆኖ ይህ የሚሰራው ከተለያዩ 
ከማይፈለጉ/ ከሚጣሉ የቤት ውስጥ እቃዎች የሚሰራ በመሆኑ ከተማችንንም ሆነ ሃገራችንን ፅዱና ማራኪ 
እንድትሆን ያደርጋታል ይህን ፈጠራ ለመስራት የሚያስፈልጉትም 1/ፕላስቲኮች ሀይላንድ 2/የዘይት 
ጀሪካኖች 3/ሳህኖችና ሌሎችንም የፕላስቲክ ውጤቶችን የሚጠቀም ፈጠራ ውጤት ነው፡፡ የሚጸዳውም 
በጥቂቱ ህንጻዎችን ወለል መኪና እና ሌሎችንም ያለምንም ሃይል በቀላሉ ማጽዳት የሚችል የፈጠራ ስራ 
ነው፡፡ 

ET/UM/2018/2926 

አመልካች ብርሃኑ ታደሰ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is Stamping Machine. This Innovation is Labeling a product as 
important as manufacturing it. In line with this, the current invention is related to motor driven 
with sprocket gear and chain (1) stamping machine which comprised of seven main 
components. Rack and pinion gear mechanism (2) is used to convert rotary motion generated 
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by a motor to linear motion producing up and down movement of label holder (3). A linkage 
bar (4) connects rack and pinion with label holder. This movement is between the product and 
the ink holder (5). In between the two locations the stamp holder should flip by profiled and 
two step slotted leg (6) in order to reach the product for labeling (downward) and ink holder 
(upward) for additional ink. All the components are stationed on a frame (7). 

 

ET/UM/2018/2927 

አመልካች ሄኖክ ኪዳኔ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is Integrated Battery powered mobile charging station. This 
invention is a mobile phone or any other appliance which rely on small rechargeable batteries 
can be charged using Adaptors for both AC/DC sources. AC/DC sources have their own 
different types of outlets to be accessed by any mobile charging adopters, unfortunately 
charging mobile phone of any sort from an outlet is usually impossible when you are out of 
your home simply because AC outlets are not available on the streets as they are not on most 
of rural areas throughout the country. An adaptor plugged in to a wall outlet in our house can 
charge a phone with 1A of current where as a laptop’s USB port can deliver 0.5A of current to 
charge a device which will take very long time. To charge a mobile phone fast means 
delivering a slightly higher current to it which require another way of charging a device rather 
than using wall outlet adopters or USB ports on computers.  An alternative way of fast 
charging a mobile phone on any street using a common DC power connector (cigarette lighter 
socket) which is integrated with other on street services specifically shoe shine service is 
presented here.  

                                         ET/UM/2018/2928 



22 
ግልጋሎት ሞዴል የተቃውሞ ጥሪ           UTILITY MODEL CAUTIONARY NOTICE 

    የአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ፤ ቅፅ 15፣ቁጥር 2 2011                                      Intellectual Property Gazette, Vol. 15, No. 2 2019 

አመልካች ናሆም ካህሳይ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 
እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 
ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The Title of the Minor Invention Is Automated Laser intruder alarm with digital counter. The 
LDR (1) senses the laser beam from the transmitter. It gives output to a voltage comparator (4) 
sensitivity is adjusted via a potentiometer (3).The voltage comparator gives output to pin (g) of 
Timer IC (5).The IC’s frequency is determined by a ceramic capacitor (7)., pin (c) is the output 
of the IC and it is connected to the positive pin of the infrared LED (10).The negative pin of 
the infrared LED (10) is connected to a 38 KHz vibrator.To increase output current of the 
infrared LED (10) it is connected in series with a transistor (9).And to limit the current of the 
infrared LED (10) I used to signal diodes (8) in series. The main purpose of the infrared LED 
is to transmit data to the remote controller using infrared technology. When the laser beam is 
interrupted it sends signal to a remote controller.  

 

ET/UM/2018/2929 

አመልካች ግርማ ሀይሉ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 
እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 
ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው  ዲጂታል የሚያስጠነቅቅ የመኪና እስፒድ ብሬክ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ዲጂታል 

የሚያስጠነቅቅ የመኪና እስፒድ ብሬክ  1 የሶላር ፖኔል 2 ቻርጀብል ባትሪ 3 LED መብራት 4 ሲስተም 

ኮንትሮሊንግ 5/ ክብድት የሚቋቋም ሀይድሮሊክ ሲስተም የያዘ ብረት 6 በታይመር እስዊች አማካኝነት 

ማስጠንቀቅ የሚችል ዩኒቶችን የያዘ ነው፡፡  
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አመልካች ግርማ ሀይሉ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 
እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 
ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው  በዝቅተኛ ዋት በሰበቃ የሚሰራ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽን ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በዝቅተኛ 

ዋት በሰበቃ የሚሰራ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽን ሆኖ የተለመደውን የኤሌክትሪክ ምጣድ መሳይ 2 

የኤሌክትሪክ ሞተር 3 ብረት ለበስ የሸክላ ምጣድ 4 ተሽርካሪ ቦሌጃ 5 ሸራ 6 በቋሚነት እንዲሰራ 

የሚቆጣጠር እስፐሪንግ  7 እስዊች አማካኝነት የሚሰራ የእንጀራ መጋገር የሚችል ማሽን ነው፡፡  
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አመልካች መሰረት ሀይለሚካኤል ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 
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አነስተኛ ፈጠራው  ከወዳደቁ ወይም ተረፈ ምርት የሚዘጋጅ የወንድና የሴት አልባሳት የአስራር ሂደት 

ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከፍተኛ ጥቅም ያለው የሚዘጋጀውም ከፕላስቲክ ጠርሙሶች፣ ከለስላሳና ከቢራ ጠርሙስ 

ክዳን ኮረኪዎች፣ ከሞባይል ካርድ፣ ከካርቶን፣ ከማዳበሪያ፣ከዶንያ እንዲሁም ከፌስታልና ከላስቲክ የወንድ፣ 

የሴት እና የህፃናት አልባሳት መስራት ነው፡፡ 

ET/UM/2018/2932 

አመልካች ዮሃንስ አጥላው ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The Title of the Minor Invention Is Food Making Machine. The present invention relates to a food 
making machine for domestic use consisting of a dough chamber, an extruder unit, dough outlet 
aperture and a number of cutting blades. The food making machine can be powered by hand via a 
hand-crank or by electricity via an electric motor. A set of gears is used to control the ratio of the 
amount of food that is extruded before being cut off by a slicing blade. 

                   

                                  ET/UM/2018/2933 

አመልካች ዳኒኤል ደሳለኝ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The Title of the Minor Invention Is Moisture Balance Controller. This innovation is the electrical 
device used to supply water for the plants or crops by sensing the moisture available under 
their roots and optimizing the amount required by the plant/crop. Plants have to be watered 
daily in a balanced way to get maximum yield since they need water to survive and give fruit. 
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This simple electrical device will simplify watering plants at any time that plant feels deficient. It 
controls the opening valve by sensing amount of moisture found under plants root. If the 
moisture amount found in the soil is not excess it supplies water automatically. If not it cuts the 
water source. Information that comes from 1 enters 2 after it was sensed; it passes through 
sensitivity tuner (3) and enters controller (4) and decision made in 4 goes to relay so relay 
starts opening valve controller (VC). 

 

ET/UM/2018/2934 

አመልካች ፍሰሃ ወልደብርሃን ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The Title of the Minor Invention Is Plastic Board. The plastic board mainly comprises a flat 

plastic board /1/ to hold electrical circuit (Kwhm etc), beam plastic supporter /2/ to support and 

to attach the plastic board with the fixed part, Hole /3/ to make electric connections. It is a 

plastic board made from wasted plastic to hold electric meter and other electric circuits.  

 

 

ET/UM/2018/2935 
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አመልካች መይሙና ረምዚ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The Title of the Minor Invention is Process of making Reusable Sanitary Pads. Reusable 

sanitary pads are washable sanitary napkins which are used or worn by women who are 

menstruating, bleeding after birth, experiencing miscarriage or abortion. These pads are made 

with soft cotton flannel on the outside and absorbent cotton terrycloth on the inside. That can 

be made at home using simple materials, like old fabrics and over used blankets by anyone. 

This invention focuses mainly on woman in rural area and Girls who can’t afford buying sanitary 

pads every month. 

ET/UM/2018/2936 

አመልካች ሰለሞን ከበደ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 
እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 
ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የከተማ አዉቶቢስ ባስ የተሳፋሪ ተደራቢ ወንበር ነው፡፡ ይህ ፈጠራ የከተማ አዉቶቢስ ባስ 
የተሳፋሪ ተደራቢ ወንበር ሆኖ መቀመጫ/1/የወንበር እግር /2/የተደራቢ መቀመጫ /4/የእጅ መደገፊያ /8/የላይኛ 
መቀመጫ ድጋፊ (እግር) /12/የተደራቢ ወንበር ተንቀሳቃሽ ድጋፍ (እግር)/16/የተደራቢ ወንበር እግር ማረፊያ 
/17/የጣርያ የድጋፍ ማረፊያ /24/የተደራቢ ወንበር ቋሚ ደጋፊ/25/እነዚህን በዋናኝነት ያካተተ ሲሆን በታችኛዉ 
ወንበር ጀርባ በኩል የተደገፈ እና የተደረበ ወንበር ነዉ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

ET/UM/2018/2937 
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አመልካች ኤፍሬም ተስፋዬ፣ እስከዳር ድንበሩ፣ ዳዊት ልኡልሰገድ፣ ዳንኤል አቻምየለው እና የምስራች 
ሲሳይ  ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው 
የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል 
ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ 
ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ 
በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ማንኛዉንም የሚባክን የግለት ወይም የሙቀት ሀይልን በመጠቀም ኤሌክትሪክ ሀይል 
የሚያመነጭ ማሽን ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በማንኛዉም የሚባክን ግለት (ሙቀት) የሚያመነጩ ቁሳቁሶች ላይ 
የሚገጠም ሲሆን /1/ የአየር ማewኝ (FAN) /2/ ሙቀትን አምቆ የሚይዝ (ALUMINIUM HEAT SINK) /3/ 
ሙቀትን የሚያስተላልፍ ዝርግ ብረት(ALUMINIUM SHEET) /4/ ግለትን ወደ ኤሌክትሪክ የሚቀይሩ ሰንሰሮች 
(EG MODULE) /5/ የሚመነጨዉን ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፍ ሶኬት /6/ መከላከያ ብረት (OECTIVE 
METALIC LAYER) የያዘ ሆኖ የሚባክነዉን የግለት ሀይል ወደ ኤሌክትሪክ ሀይል መቀየር የሚያስችል ማሽን 
ነው። 

 

                                     ET/UM/2018/2938 

አመልካች ግርማ ኃይሉ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 

እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 

ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 

የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ራሱን በራሱ ቻርጅ እያደረገ በሰበቃ የሚሰራ የእንጀራ መጋገሪያና እስቶቭ ማሽን ነው፡፡ 

ይህ ያሆኑ ፈጠራ ራሱን በራሱ ቻርጅ እያደረገ በ12 Volte በሰበቃ  የሚሰራ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽንና 

ማብሰያ እስቶቭ ሆኖ 1 እስዊች ማብሪያና ማጥፊያ 2 / ዲሲ ሞተር 3/ ፑሊ 4 ሙቀት የሚቋቋም ሸራ 5 

ለስላሳ ክብ ወፍራም ብረት 6/ የሽክላ ምጣድ 7/ ባትሪ 8/ ችንጋ 9/ ቻርድ የሚያደርግ ዲናሞ 10  ሸክላ 

ምጣድ ብድግና ዝቅ ማድረግ የሚችል መካኒዝም የያዘ ነው፡፡  
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ET/UM/2018/2939 

አመልካች እዮብ ብርሃኑ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 

እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 

ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 

የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ሴኪውሪቲ ባግ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ሰኪውሪቲ ባግ /2/ በግራ የምናገኘው ማንገቻ ሲሆን 

የላይት መጥሪያ መቀመጫ ቦታ /3/ በቀኝ የምናገኘው ማንገቻ ሲሆን የሳይረን መጥሪያ ቦታ /4/ በፀሃይ 

ብርሃን ወይም የፀሀይ ብርሃን ወደ ኤሌክትሪክ ሀይል በመቀየር ወደ ባትሪ ቻርጅ ማድረጊያ ሶላር ፓኔል /5/ 

ከቦርሳው የዚፕ ጋር በመገናኘት የቦርሳው ዚፕ በተከፈተ ሰዓት በፍጥነት መልእክትን አስተላላፊ ወይም 

አሰራጭ በነዚህ ዋየሮች አማካኝነት መልዕክት ያስተላልፍልናል፡፡ 

 

 

ET/UM/2018/2940 

አመልካች ዘውዱ አጥናፉ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 

ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 

ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
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ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው  ምርት ማቀላጠፊያ ንጥር ነው፡፡ ይህ ምርት ማቀላጠፊያ ንጥር የሚያገለግለው ከተፈጥሮ 
ስርአት ጋር ስምምነት ያለው ምርት ለማምረት የሚያስችል ስርአትን በመዘረጋት በቅድሚያ ግብአቶች 
ውስጥ በመጨመር ውህዶችን የሚያዘጋጅና የሚያደራጅ ንጥር ነው፡፡ ይህ ንጥረ ነገር በመጀመሪያ ደረጃ 
በአምራቹ ዘንድ በማምረት ሂደት ፤ከዚያም በተጠቃሚው ዘንድ ግልጋሎት ላይ ሲውል እና ከተፈጥሮና 
ከአካባቢ ጋር ውህደት አንዲያደርግ ንጥሩ አብሮ በመጋዝ የኡደት ስርአት በመዘርጋት ያገለግላል፡፡ንጥረ 
ነገሩ የሚዘጋጀው ከተፈጥሮ ከሚገኘ የማእድን ውሃ እና ሚኒራሎች ነው፡፡ 

                                     ET/UM/2018/2941 

አመልካች ቅጣው ፀጋዬ፣ ሄኖክ የማነብርሃንና ቢኒያም ቢተው ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ 

የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 

ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 

ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት 

ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ 

መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የተለያዩ መጠን እና ቅርጽ ያላቸውን የወለል ንጣፎችን ከአሸዋ እና ከወዳዳቁ ላስቲኮች 

ማዘጋጀት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከፍተኛ ጥራት እና ጥንካሬ ያላቸውን የተለያዩ መጠን እና ቅርጽ የሚኖራቸውን 

ለኮንስትራክሽን ግብአት የሚውሉ የወለል ንጣፎችን ከወዳደቁ ላስቲኮች እና የተነፋ ነጭ/ቀይ አሸዋ ጋር 

በማደባለቅ የሚሰራ የአመራረት ዘዴ ነው፡፡ 

                                     ET/UM/2018/2942 

አመልካች አቤኔዘር ወንደሰን ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 

ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 

ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 

ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የዝግጅት ማድመቂያ የሚሆን የዲኮር መድፍ ነው፡፡ ይህ እቃ መድፍ ሆኖ ለአበባ፣ ቅጠሎችና 

ሌሎችም እንደ ወረቀት ቁርጥራጭ መበተኛነት በመጠቀም በኪራይና ሽያጭ ለሰርግና ሌሎችም ዝግጅቶች 

ለማድመቂያነት ይጠቅማል፡፡ ከላይ በርእሱ ላይ የተጠቀሰው እቃ መድፍ መሆኑን በመልኩ መለየት የሚቻል 

ሆኖ ወእንጨት የተሰሩ 2 መቆሚያ ክብ አንድ ሜትር ስፋት (ዲያሜትር) ያላቸው የማይሽከርከሩ ነገር ግን 
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በቀላሉ ጎማዎች (እግሩች) ተብለው የሚለዮ አሉት። በነዚህ ጎማዎች ላይ የሚያይዛቸው የብረት ዘንግ ያለ ሆኖ 

በዘንጎቹም ላይ ከጅብስም ዱቄት በምልድ የተሰራ ወይንም ከላሚራ ተጠቅልሎ ተበይዶ የተዘጋጀ 1.4 ሚትር 

ርዝመት ያለው አፈሙዝ ተገጥሞል:: 
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አመልካች ጎሳዬ ታደሰ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 

እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 

ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 

የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ፕሮግራመብል ላይት ሲኪዌንሲንግ ታይመር (ፍላሸር) ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ልዩ መጠሪያ 
ስሙ ፕሮግራመብል ላይት ሲኪዌንሲንግ ታይመር(ፍላሸር) (programmable light sequencing 
timer/flasher)  ሲሆን በውስጡ የሙቀት መቆጣጠሪያ(1) ፣ የሃይል ሰጪ ክፍል(2)፣ በዋናነት የሁሉንም 
እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የሚረዳ አነስተኛ ሳይዝ ኮምፒዮተር (Mini Computer) (3)፣ ዲስፕሌይ እስክሪን(4) 
፣  በኤሌክትሪክ የሚሰራ ማብሪያ ማጥፊያ(5) ፣ እርስ በእርስ በመቀናጀት ተፈላጊውን ያህል የታይሚንግ 
አገልግሎት ለመስጠት እንዲያስችል የሚረዳ ክፍል (6) በዋናነት በውስጡ ያካትታል፡፡ 

                   
                                     ET/UM/2018/2944  
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አመልካች ዳንኤል ደሳለኝ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 

ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 

ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 

ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The Title of the Minor Invention Is Cafeteria Service Enhancer. This innovation is electrical 
device that is used to enhance Hotels, Restaurants, Bars, Resorts, Cafeterias, and other related 
services. It serves as calling phone to call cafeteria service waiters. This innovation is very 
useful in these service places. It has two main parts. I.e. information sender and information 
receiver part. Information sender part will be fixed on the seat number of the service. And 
information receiver will be in the hand of waiter of the seat numbers. This innovation is tested 
on four seats number. It contains four seats. The seats have one waiter. Four of these seat 
numbers are connected to one information sender that collects information to call the waiter and 
also to send the message to waiter of the seat. 

                     
                                    ET/UM/2018/2945 

አመልካች ቅዱስ ፅጌ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 

እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 

ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 

የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው መካኒካል የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ መሳሪያ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ መካኒካል የደረቅ ቆሻሻ 

ማስወገጃ መሳሪያ ሲሆን የደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥን ማሳያ (6) ቋሚ እግሮች ማሳያ (9) ሳጥኑ 

እንዲሽከረከር የሚያደርጉ መካኒካል ሲስተሞች ማሳያ (3) ሳጥኑ አቅጣጫ መቀየሪያ መሪ ማሳያ (8) ቋሚ እግሮች 

የሚያዝ አግዳሚ ብረት ማሳያ (1) መሬት ላይ ከሚቀበረው ብረት ጋር የሚታሰረው እግር መሳያ (3) በማሰር እና 
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የደረቅ ቆሻሻ ሳጥኖች በመሪ አማካኝነት በመዘወር የተጠራቀመ ቆሻሻ ያለምንም የእጅ ንክኪ ወደ ተንቀሳቃሽ 

የደረቅ ቆሻሻ ማጓጓዣ ጋሪ መገልበጥ የሚያስችል ነው :: በተጨማሪም ለተጠቃሚ በአማካኝ የሰው ቁመት 

የተሰራ በመሆኑ ለአጠቃቀም ምቹ ፈጠራ ነው :: 

                                

                                     ET/UM/2018/2946 

አመልካች ደረጀ ጌታቸዉ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 

ወረቀትእንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ 

ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 

የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው እንጀራ መጋገሪያ ማሽን ነው፡፡ ይህ ፈጠራ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽን ሲሆን የተለያዩ 

ክፍሎች ይኖሩታል /1/ ዱቄት ከዉሃ አዋህዶ የሚያቦካ /2/ የቦካዉን ሊጥ ማሻ /3/ወሃዉን አሙቆ አብሲት መጣያ 

/4/ አብሲት ማቀዝቀዣ ፋን/5/ሊጥ ማቅጠኛ /6/ ሊጥ መያዣ ና ወደ ማዞሪያ ሰአቱን ጠብቆ የሚቀንስ ፤ ሴንሰር 

አና አክቹኤተር የቴምፕሬቸር፤ ሮቴሽን፤ወዘተ ነገሮች መቆጣጠሪያ /7/ ማዞሪያ /9/ ጥርስ (gear) መካኒዝም 

ነዉ፡፡ 

                   + 
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አመልካች መሀመድ አብዱልከሪም ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 

የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 

በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 

(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 

የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 

ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከቆሻሻ በሚሰበሰብ ጠንካራ የፕላስቲክ መጠጫዎች ወይም ውጤቶች ፌስታልን የጣራ 

ምንጣፍ ፣ ተገጣጣሚ ጣራዎች ፣ ተገጣጣሚ ወንበሮች አሰራር ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ለሀገሪቷ ጠቃሚ ሲሆን 

የአዘገጃጀት ዘዴ ሁኔታ በዋናነት ከቆሻሻ የሚሰበሰብ ጠንካራ የፕላስቲክ መጠጫዎች (Hard plastics 

bottles or solutions) ፌስታልን ሳይጨምር በመሰባሰብ ከአፈር ጋር ወይም ከአሸዋ ጋር በመቀላቀል 

አቅልጦ የጣራ ምንጣፍ ተገጣጣሚ የፕላስቲክ ጣራዎች (Roof tails etc) ወንበሮች (Chars etc) 

የመሳሰሉትን በመቀየር የሚዘጋጅ የአዘገጃጀት ሂደት ነው፡፡                             

                                    ET/UM/2018/2948 

አመልካች ሰለሞን እምሬ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 
እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ 
ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ 
ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው 
ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ውሀን ያለ ነዳጅና ማንኛውንም ሀይል ሳይጠቀም ወደ ከፍታ ቦታ የሚገፋ መሳሪያ ነው፡፡ ይህ 
ፈጠራ ያለ የነዳጅ፣ንፋስ፣እንፋሎት እና የኤሌክትሪክ ሀይል የሚሰራ ሲሆን ዘለቄታዊ በሆነ መልኩ ጉብታዎች 
ላይ ውሃ ማዳረስ የሚችል ሲሆን በዋናነት ጌት ቫልቭ(1)፣ቲ(2)፣ዩኒየን(3)፣ስዊንግ ክልና ፣እስፕሪንግ ቸክ 
ቫልቭ(5)፣ቲ(6)ጌትኒያን8)፣ቡሽንግ(9)፣ኮክ(10)፣ጌጅሜትር(11)፣ኒፕልስ(12)፣ቡሽንግ(13)፣ኮፕሊንግ(14)፣PR1601
5፣ግሉኬፕ(16)፣ቡሽንግ(17) በመጠቀም ውሀን ያለ ነዳጅና ማንኛውንም ሀይል ሳይጠቀም ወደ ከፍታ ቦታ 
የሚገፋ መሳሪያ ነው፡፡ 
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አመልካች ዮናስ ለማ ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት 

እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም 

ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 

የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 

እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 

ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የአማርኛ ፊደላት ማስተማሪያ ስብስብ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ህፃናት የአማርኛ ፊደሎችን 

ለመማር የሚረዳ አጋዥ የትምህርት መሣሪያ ሲሆን በጠጣር ምስል (3D) በተሰሩ 10 የፊደላት አካልና 

/ስዕል 1/ 19 የፊደላት ቅጥያዎች /ስዕል 2 እና 3/ በመጠቀም በመንቀልና በመሰካት ሁሉንም የአማርኛ 

ፊደሎች (ከስዕል 4 እስከ 14) በመስራት ለመማር የሚያስችል የፊጠራ ሥራ ነው፡፡  
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አመልካች ናትናኤል አበራ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከእንቦጭ አረም ለኮንስትራከሽንና ለፈርኒቸር ግብአት የሚውል አዘገጃጀትን 
ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ የእንቦጭ አረም ተነቅሎ ይፈጫል ከዛንወደ ምርት እንዲገባ የሚያስፈልጉ 
የማያያዝ መቀላቀያ ማዋሃጃ ለተፈጨው ለአንድ ኪሎ እንቦጭ አረም ½ ግማሽ ሌትር ሪዝን ወይም ኮላ 
በመጠቀም ለግብአት አገልግሎት የሚዘጋጅ የእንቦጭ አረም አዘገጃጀት ሂደት ነው፡፡  

ET/UM/2018/2951 

አመልካች ሀያት መሩፍ፣ ሚካኤል ሃጎስ፣ ጀማል ሙሃመድ እና ሙና አሊ አጭር ይዘቱ ከታች 
ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ 
አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ 
ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን 
ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ 
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የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕፅዋት የሚዘጋጅ የባርሌ መድሓኒት ሲሆን ይህ ፈጠራ የሚቀባ የባርሌ መድሃኒት ሆኖ 
ከፍተኛ የማዳን ሃይል ያለው ከ ዕፅዋት የሚዘጋጅ ተፈጥሮአዊ ነው፡፡ ይህ መድሃኒት በዋናነት ከ እሬት  
(extracted Aloe Vera) ፣ነጭ ሽንኩርት Extracted garlic ፣ አቸቶ (venigar enconazole powder እና 
petrolatum ፣ኒም ቅጠል Extracted Neem leaves) እንዲሁም ነጭ ፔትሮላተም እና ፐረመንት ኦይል 
እንደ መያያዣ በመጠቀም የሚዘጋጅ የ ጎንዮሽ ጉዳት የሌለው በቀላሉ በአካባቢያችን ከሚገኙ ዕፅዋቶች 
የሚዘጋጅ የሚቀባ መድሃኒት ነው ፡፡                               

                             ET/UM/2018/2952 

አመልካች አበበ ወንድሙ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is Technology adaptation and new design of excavator. The 
purpose of my invention is about technology adaptation, my design also different from the 
existing excavators, and when students learn using my excavator they disassemble every part 
of the excavator and assemble every part of the excavator that makes them perfect to fix 
excavators and it helps them to come up with transforming ideas. This excavator contain nine 
main components such us :- bucket (1), dipper arm (2), boom (3), engine compartment, cab, 
and counter weight (4), stand (5), fly wheel (6), bearing(7), hydraulic motor (8), and, 
supporter(9). This excavator use fluid as the driving force to accomplish the task. 
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አመልካች አቶ  አልአዛር የኃላሸት፣ሄኖክ አበበ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት 
ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) 
ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል 
መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ የPC እና የሞባይል ቻርጀር ነው፡፡ ይህ ፈጠራ AO 100V-240V 60ZH ወደ_DO 19V-3.45A 
እና -5V-2.45A በመቀየር ላፕቶፕና ሞይልን ቻርጅ ማደረግ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው፡፡ ይህ ቻርጀርሞባይልንም 
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ላፕቶብንም በ4 ሰዓት ውስጥ ቻርጅ ማድረግ የሚችል ነው፡፡ ቻርጀሩ 1 ትራንዚስተር 2 ካፓሲተር 3 ቾፐር 4 
አይሲ 5 ሴራሚክ ካፓሲተር 6 ብሪጅ ዳውድ 7 ኮኔክተር ያሉት ሲሆን የቦርዱ ሰርኪዩት በ2 ይከፈላል 1. 
Primay_circuit 2 secondary circuit ይሆናል፡፡  
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አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕጽዋት የሚዘጋጅ የአልማዝ ባለጭራ(Shingles) መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ 
እጽዋቶች ዱቄት መልክ ተዘጋጅቶ እንደ ሻይ በማፍላት መታጠቢያ እና በዘይት መልክ ተዘጋጅቶ 
በቫይረሱ የተጎዳውን ክፍለአካል የሚቀባ የአልማዝ ባለጭራ መድኃኒት ሲሆን በዋናነት የሚም 
ቅጠል(azadirachta indica)፣ የወይራ ቅጠል(olea africana)፣ የሬት ልብ (Aloe Vera jel) እና የወይራ 
ዘይት(Olive oil) በመቀመም የሚዘጋጅ የአልማዝ ባለጭራ መድኃኒት ነው፡፡ 
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አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕጽዋት የሚዘጋጅ የጉበት ብግነት (Hepatitis) መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ 
እጽዋቶች ዱቄት የሚዘጋጅ በዱቄት፣በኪኒን፣በዘይት እና በሽሮ መልክ የሚሰራ የጉበት ብግነት መድኃኒት 
ሲሆን በዋናነት ከወይራ ቅጠል(Olea Africana)፣ የኢክሊፕታል ቅጠል( Eclipata Aba) ፣ከሮማን ፍሬ 
ቅርፊት (Punica Granatum) እና የነጭ ኮሸሽሌ ዘር (Silybum Mariamum) በመቀመም የሚዘጋጅ የጉበት 
ብግነት መድኃኒት ነው፡፡ 
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አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
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ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕጽዋት በቅባት መልክ የሚዘጋጅ የህመም ስሜትን የሚያጠፋ (Pain killer) መድኃኒት 
ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት በዘይት መልክ የሚዘጋጅ የህመም ስሜት ካለበት የሚቀባ 
የህመምን ስሜትን የሚያሽል መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከእርድ ግንድ( curcuma domestica)፣ ከከርቤ( 
commiohora myrrha)፣ከአምጃ ከመሬት በላይ ያለ ክፍል(Hypericum perforatum)፣ ከዘይቱን ቅጠል( 
Psidium guajava)እና ከሱፍ ዘይት በመቀመም የሚዘጋጅ የህመም ስሜትን የሚያጠፋ መድኃኒት ነው፡፡ 
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አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕጽዋት የሚዘጋጅ የቁስል ማድረቂያ መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች 
ዱቄት በማዋድ የተዘጋጀውን ውህድ በዱቄት መልክ የተዘጋጀውን ከቁስሉ ላይ የሚነሰነስ እና እንደሻይ 
የሚፈላ የሚጠጣ ሲሆን በዘይት መልክ የተዘጋጀው ደግሞ ቁስሉ ላይ የሚቀባ የቁስል ማድረቂያ መድኃኒት 
ሲሆን በዋናነት ከበፈራው ዋጠል( Moringa Oleitera)፡ ከወርጠብ ዋጠል Plantago Lanceolata)፡ ከፓፓያ 
ቅጠል(Carica Papaya) እና ከአቱች ቅጠል(Verbena Officinalis) በመቀመም የሚዘጋጅ ቁስልን የሚደፍን 
እና ቁስል ቶሎ እንዲድን የሚያደርግ የቁስል ማድረቂያ መድኃኒት ነው፡፡ 

ET/UM/2018/2958 

አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕጽዋት የሚዘጋጅ የአእምሮ ህመም መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች 
ዱቄት የሚዘጋጅ በዱቄት እና በዘይት መልክ የሚሰራ አእምሮ ህመም መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከሀይሶፕ 
ቅጠል (Bacopa Monnieri) ፣ከአምጃ #ጠል Hypericum perforatum) ፣የሮዝመሪ ቅጠል (Rosmarinus 
Officinalis) እና ከሾርባ ቅጠልsala officinalis) በመቀመም በዱቄት እና በዘይት መልክ የሚዘጋጅ እእምሮ 
ህመም መድኃኒት ነው፡፡ 

 

ET/UM/2018/2959 

አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
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ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕጽዋት በቅባት መልክ የሚዘጋጅ የጀርባ ህመም መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ 
እጽዋቶች ዱቄት በዘይት መልክ የሚዘጋጅ ጀርባን የሚቀባ የጀርባ ህመም መድኃኒት ሲሆን በዋናነት 
ከባህር ዛፍ ቅጠል( Eucalyptus Globulus)፣ ከነጭ እጣን( Bosweellia Papyrifera)፣ከዘይቱን 
ቅጠል(Psidium Guajava) እና ከሱፍ ዘይት በመቀመም የሚዘጋጅ የወገብ ህመም መድኃኒት ነው:: 

ET/UM/2018/2960 

አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕጽዋት በዘይት መልክ የሚዘጋጅ የሪህ እና የመገጣጠሚያ ህመሞች መድኃኒት ነው፡፡ 
ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት በዘይት መልክ የሚሰራ የሚቀባ እና ከፈሳሽ ጋር የሚወሰድ የሪህና 
የመገጣጠሚያ ህመሞች መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከሰናፍጭ ፍሬ( Brassica Nigra) ፣ከእርድ 
ግንድ(Curcuma Domestica) ፣ ከነጭ እጣን(Bosweellia Serrata) እና ከሱፍ ዘይት(Carthamus 
Tinctorius) በመቀመም በዘይት መልክ የሚዘጋጅ የሪህና የመገጣጠሚያ ህመሞች መድኃኒት ነው፡፡ 

ET/UM/2018/2961 

አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ ከዕጽዋት የሚዘጋጅ የራስ ምታት መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት 
በዘይት መልክ ተዘጋጅቶ የሚቀባ የራስ ምታት መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከዘይቱን ቅጠል (Psidium 
guajava)፣ ከዝንጅብል ስር zingiber officinali) ፣ የሽፈራው ቅጠል( moringa oleifera) እና የሱፍ ዘይት 
(carthamus tinctorius ) በመቀመም የሚዘጋጅ የራስ ምታት መድኃኒት ነው፡፡ 

ET/UM/2018/2962 

አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራከዕጽዋት የሚዘጋጅ የቶንሲል መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት 
የሚዘጋጅ በሻይ፣በኪኒን፣በዘይት እና በሽሮፕ መልክ የሚሰራ የቶንሲል መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከሱመያ 
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ቅርፊት(ulmus Fulva) ፣ ከቀረፋ ቅርፊት(Cinnamon Zeylanicum)፣ከዝንጅብል ስር(Zingiber Officinali) እና 
ከነጭ ሽንኩርት(Allium Sativum) በመቀመም የሚዘጋጅ የቶንሲል መድኃኒት ነው፡፡ 

                                     ET/UM/2018/2963 

አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከዕጽዋት የሚዘጋጅ የወይቦ በሽታ (jaundice) መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ 
እጽዋቶች ዱቄት የሚዘጋጅ በሻይ፣በኪኒን፣በዘይት እና በሽሮፕ መልክ የሚሰራ የወፍ በሽታ ወይም ወይቦ 
መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከሮዝመሪ ቅጠል( Rosmarinus Officinalis) ፣ ከሱፍ ፍሬ (Carthamus 
Tinctorius)፣ ከሚም ቅጠል (Azadirachta Indica) እና የነጭ ኮሸሽሌ ዘር (Silybum Marianum) በመቀመም 
የሚዘጋጅ የወፍ በሽታ ወይም ወይቦ መድኃኒት ነው፡ 

ET/UM/2018/2964 

አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

 አነስተኛ ፈጠራው ከዕጽዋት የሚዘጋጅ ጤናማ ያልሆነ ውፍረት መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ 
እጽዋቶች በዱቄት፣ በኪኒን፣ በሽሮፕ እና በዘይት መልክ የሚዘጋጅ ጤናማ ያልሆነ ውፍረት መድኃኒት 
ሲሆን በዋናነት ከከሙን ፍሬ(Cuminum Cyminum)፣ከዋጊኖስ ፍሬ (Terminalia Browni) ፣የአብሽ 
ፍሬ(Trigonella Foenum -graecum)ና የድንብላል ቅጠል (Coriandrum Sativum) በመቀመም የሚዘጋጅ 
ጤናማ ያልሆነ ውፍረት መድኃኒት ነው፡፡ 

ET/UM/2018/2965 

አመልካች ግርማ ገብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከዕጽዋት የሚዘጋጅ የጉበት ኮምትሬ (Liver Cirrhosis መድኃኒት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ 
ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት የሚዘጋጅ በሻይ፣በኪኒን፣በዘይት እና በሽሮፕ መልክ የሚሰራ የጉበት ኮምትሬ 
መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከነጭ ኮሸሽላ ዘር(Silybum Marianum)፣ ከከሙን ፍሬ(Cuminum cymimum)፣ 
ከእርድ ግንድ (Curcuma Longa) እና ከሀይሶፕ (Bacopa Monneiri) በመቀመም የሚዘጋጅ የጉበት 
ኮምትሬመድኃኒት ነው፡፡ 
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ET/UM/2018/2966 
አመልካች አቶ አልፍ መሰለ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention ENERGY STORAGE SYSTEM. This innovation energy storage 
system description and design. Aluminium foil /1/ plastic /2/ aluminium foil /3/ plastic /4&57. 
Paper clip/6&7/ this type of energy storage system can be used as any energy storage system. 

                                                       

ET/UM/2018/2967 

አመልካች አለልኝ ደመቀ፣ አጉማስ ጨቅሌ፣ አምላክ ገድፍ ሽፈራው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው 
አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ 
የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ 
ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ 
መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ የእንስሳት መኖ ማዘጋጃ ማሽን ነው፡፡ፈጠራው በኢንጅን ኃይል/ቤንዚንን በመጠቀም 
የሚሰራ የእንስሳት መኖ ማዘጋጃ ማሽን 55 የፈረስ ጉልበት ሚጠቀም ሲሆን በዋናነት የቦቆሎ፣የሽንኮራ እና 
የተለያዩ የአዝርዕት አገዳዎችን የሚቆራርጥ፤ጉልበት ከኢንጅኑ ወደ ዋናው ዘንግ /21/ ለማስተላለፍ 
የሚያግዝ በከራ/32/ ያለው፤ቆረቆንዳ እና ጥራጥሬዎችን መፍጨት የሚያስችል ወንፊት/9/ አይነት እና 
ያልተበሱ የተለያየ መጠን ያላቸው ሲቮች፣ለመቆራረጥ የሚያስችል ብሌድ/13/በመስቀልጽና ማድቀቅ 
የሚያስችል መመር/መደብደቢያ/28/ አንድ ላይ የያዘ፣ሀመሮችን በቀላሉ ለመቀያየር በቡለን ታሳሪ ንጎት/26/ 
ያሉት፣ተቆራርጦ የሚወጣውን መመጠን የሚያስችል ክዳን/20/ የያዘ ፣በሰዓት ከ 8 እስከ 10 
ኩንታል/እንደምናስገባለት መጠን ይወሰናል/ የአዝርዕት አገዳ (ለምሳሌ የበቆሎ አገዳ) መቆራረጥ 
የሚችል፣ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ምቹና መፈታታት የሚችል ማሽን ነው፡፡ 
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ET/UM/2018/2968 
አመልካች ሀብታሙ ሳሙኤል አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is Car accident prevention system. This invention is an effective 
system to check drunken drivers and this Vehicles Accident Prevention System project can be 
one of the methods to reduce car accident. Specifically to prevent the drunken driver from 
driving the vehicle. In addition to this detection project, the system will include alarm as a 
warning, and could be linked with additional technologies that will lock the vehicles and make 
the driver unable to start the car engine if the driver was detected as drunk. 

 

ET/UM/2018/2969 

አመልካች ሀብታሙ ሳሙኤል አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡  

The title of the minor invention AUTOMATIC GENERATER STARTER. Power supply in Ethiopia 
and most developing countries of the world is anything but stable. Instability of power supply is 
a major challenge in developing countries like Ethiopia. The need for alternative power supply 
makes the switching of load between two or more power sources imperative. The automatic 
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generator starter eliminates the need for manual or human intervention by sensing mains supply 
(EEP) and switching on through 2-3 seconds generator source. This has adverse effects on the 
consumers of the electricity and the equipments that are operated from the maincv sources of 
electricity supply in these parts of the world. In this paper, I provide an automatic switching 
mechanism that transfers the consumer loads to a power source from a generator in the case 
of power failure in the mains mains supply and returns the loads to this source while turning 
off the power from the generator set. 

                         

ET/UM/2018/2970 

አመልካች አቶ አበበ ተማረ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ በእጅ በስልክ የሚሰራ አውቶማቲክ ሪሞት ኮንትሮል ሲስተም ነው፡፡ይህ የፈጠራ 
በተንቀሳቃሽ ስልክ የሚሰራ አውቶማቲክ ሪሞት ኮንትሮል ሲስተም (Automatic Remote control system) 
ሲሆን ይህ ሲስተም በተለያዩ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚገኙ ትልልቅ ማሽኖች፣ ሞተሮች፣ ግድብ ላይ የሚገኙ 
የሀይል ማመንጫ ጀነሬተሮች እንዲሁም ትልልቅ ቦልት ተሸክመው በሚሄዱ የአገር አቋራጭ ኤሌክትሪክ 
መስመሮች ላይ የሚገጠም ሲሆን ሲስተሙ ኮድ ተሰጥቶት በቀላሉ በእጅ ስልካችን መቆጣጠር የሚያስችል 
የፈጠራ ሲሆን ፖዘቲቭ ሳይን የሚገባበበት(1)፡ ነጋቲቭ ሳይን የሚገባበት(12)፡ የተቀበለውን መልክት ወደ 
ታናሽ ቁጥሮች የሚያስተላልፍ (11)፡ ሃይል ሲበዛ እንዲቋረጥ የሚያደርግ ክፍል (2) ማለትም ካለንበት ቦታ 
ሆነን ማሽኖችን በያዝነው የእጅ ስልካችን ማስነሳትና ማሳረፍ (ON/Of) የሚያስችል ነው፡፡ 

                              

ET/UM/2018/2971 

አመልካች አቶ ተስፋየ ማሞ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ 
ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ 
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በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራ የራሱ ድልድይ ያለዉ ገልባጭ ጋሪ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በፈረስ የሚጎተቱ ጋሪዎች በራሳቸው 
ግልባጭ እንዲሆኑና የአነስተኛ ቱቦ መሻገሪያ ድልድይ ያላቸው ሲሆን /1/ ሁለት ጎማዎች ያለዉ /2/ ተሸካሚ 
ቻንሲ ያለዉ /3/ ለብቻው ተነሽ እስፖንዳ ያለዉ 14 ቻንሲው እና እስፖንዳው የሚአገናኝ ማጠፊያ ያለዉ /5/ 
ቻንሲውን እና እስፖንዳው የሚያገናኝ መቆለፊያ ያለዉ /6/ ባለአንድ ቶን ቼንበሎክ /ፑሊ ያለዉ 17/ ቻንሲው ላይ 
ማሰሪያ ያለው ሁለት ባለ1.5 ሜትር የብረት ድልድይ ያለዉ፡፡ 

 

                                ET/UM/2018/2972 

አመልካች ተስፋዬ ማሞ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የአሸዋ መንፊያ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ዘመናዊ የወንዝ አሸዋ የተከሰከሰ የአሸዋ 
ድንጋይ ከጠጠርና ከመሳሰሉት ነገሮች ጋር ቀለን አሉዋ ለመንፋት የሚያገለግል ጊዜ ቆጣቢ በመብራት ወይም 
በሞትር ሃይል የሚሰራ ማሽን ስን 1 ያልተጣራ አሽዋ ማስገቢያ ቋት /ሆፐር ያለወ /2/ በብረት ወንፊት የሚሰራ 
ሲሊንደር ያለው 3 የተነፋ አሸዋ መቀበያ ቋት ያለው 14 የማይፈለገውን አሸዋ ማስወጫ ያለው /5/ በሞተር/ 
እለክትሪክ የሚሰራ ባለጥርስ ዲናሞ ያለው /6/ በብረት ወንፊቱ ዙሪያ ያለ ክብ ጥርስ ያለው /7/ ዋናሚቻንሲ 
ያለው /8/ የዝናብና ንፋስ መከላከያ ከቨር /9/ አራት እግሮች ያለው /10/ የሃይል ቆጣጠሪያ ያለወ /11/ የአሸዋ 
ማስገቢያ መቆጣጠሪያ ያለው::  

     

                                                    
ET/UM/2018/2973 
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አመልካች ዳምጠው ገመቹ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ደረቅ ቆሻሻን ወደ ብሉኬት መልክ በመቀየር አድርቆ የሚያወጣ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ 
ፈጠራ በተዘጋጀው በቆሻሻ ማጠራቀሚያ እና ቆሻሻውን አንድ ላይ ሰብስቦ በመጠቅጠቅ ከኖራ ወይም አመድ ጋር 
በማዋሃድ አድርቆ በብሎኬት መልክ አዘጋጅቶ በማስቀመጥ ካለምንም ሽታ እና ብክነት አውጥቶ በማስቀመጥ 
ለከተማው እና ለገጠር የእርሻ ቦታዎች በተፈጥሮ መዳበሪያ መልክ የሚያገለግል፡፡ 

                          

                                       ET/UM/2018/2974 

አመልካች አቤኔዜር ሰለሞን እና ክሩቤል ስለሺ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ 
የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 
ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት 
ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ 
መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is Vertical conveyor reaper machine. This paper is about the design 
of mechanically operated vertical conveyor reaper machine (VCR). Which is divided by two main 
categories, these are the reaper part and transmission part. The reaper part is used for cutting and 
conveying the reaped serials. Whereas the transmission part is responsible for the transmission of 
power and the reduction of speed required by the wheels (14) and the reaper part.The machine has 
cutting blades (10) which cut the crop in a scissoring type of motion. It runs on 4 stroke diesel 
ngine (1) of 5hp and 1500rpm, this power from engine, is provided through pulley (15) and gearbox 
(16) arrangement to the cutter. The machine have the cutting ability of 3 hours per hector. 
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ET/UM/2017/2975 

አመልካች አብዱልሀመድ ሰማን አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሠራ የከሰል ማቀጣጠያ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ 
በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሠራ የከሰል ማቀጣጠያ ማሽን ሲሆን አካሉም ቋሚ የእጀታ መሰል ሲሊነደር /1/ 
ማብርያማጥፊያ /2/ DC (Direct Current) ዲናሞ /3/ ተርባይን /4/ አየር ማሯሯጫ ዝርግ ሲሊንደር /5/ አየር 
ዓላሚው ሲሊነደር /6/ አየርማውጫ /7/ አየር ማስገቢያ ክባዊና ወንፊታማ ቀዳዳ /8/ አየር ከ ዝርግ ሲሊነደር (5) 
ወደ 3ተኛው ሲሊንደር (6) ማውጫ /9/ የዲናሞው ተቀጥላ ዘንግ /10/ AC (AlterNet current) ወደ DC (Direct 
Current) የኤሌክትሪክ ኃይል የሚለውጥ (Transformer) /11/ ከ ሞባይል ስልክ DC (Direct Current) 
የኤሌክትሪክ ኃይል ከ እጅ ሞባይል ለ ዲናሞ ወሳጅ (0TG Cable) /12/ የከሰል ማቀጣጠያው ማሽኑ አካሎች 
ናቸው፡፡ 

 

ET/UM/2017/2976 

አመልካች ሄኖክ ሰለሞን እና ስንታየሁ ዳምጠው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ 
የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 
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ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት 
ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ 
መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is solar energy generating Roof Tiles. The invention is composed of 
special tile that includes a composite tile with a solar photovoltaic roofing system. This composed 
special tile comprises composite tile made of naturally available materials like sand and recyclable 
material plastic and the major part is the solar photovoltaic system, which includes solar cell and 
electrical features. Object of the following patent is a “system composed of a special Tile, its 
variants and accessories, adequate to cover the whole roof, with no environmental impact, producing 
solar and photovoltaic energy, adequate for the production of electrical energy.   

ET/UM/2017/2977 

አመልካች ገብርሉ ተፈራ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of minor invention is Automated Injera Baking Machine. This Innovation is Automated 

Injera Baking Machine. /8/ room   /16/ injera baking plate /1/ CNC   /8/ slider mechanical /2/ injera outer /2/ 

flour dropper /4/ CNC UP and down electric motor    /20/ electric switch /8/ automatic electric controller /7/ 

arduino board 

 

ET/UM/2018/2978 

አመልካች በድሩ ሰይድ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 
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አነስተኛ ፈጠራው ዘመናዊ በመስመር መዝሪያ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ዘመናዊ በመስመር መዝሪያ 
ማሽን ሆኖ ማዘያ ቀበቶ (1) ዘር መያዥ (2) ማዳበሪያ መያዣ ማዳበሪያ ማመጣጠኛ ክፍል (4) ማመጣጠኛ 
ማዘዥ (5) የተመጣጠነ ዘርና ማዳበሪያ መውጫና መቀመጫ ቦታ መወሰኛ(6) ማራዘሚያ (7) የማመጣጠኛ ኮድ 
(8) የያዘ ሲሆን ሳይንሳዊ በሆነ የዘርና ማዳበሪያ መጥነን ለተቀመጠለት ማመጣጠኛ ኮድ አማካኝነት ከ11 በላይ 
ግልጽ የመዕር ሰብሎችን የሚፈለገው የዘርና ማዳበሪያ እርቀትና ጥልቀት የተገጠመለትን ማመጣጠኛ ማዘዥ 
በመጠቀም በፈለግነው ፍጥነት መዝራት የሚችል ማሽን ነው፡፡  

     

ET/UM/2018/2979 

አመልካች ብርሃኑ ብሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከተፈጥሮ እፅዋት በዱቄት መልክ የሚዘጋጅ የደም ግፊት መድኃኒትን ይመለከታል፡፡ ይህ 
ፈጠራ ከተፈጥሮ እፅዋት በዱቄት መልክ የሚዘጋጅ የደም ግፊት መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ግብጦ እና ከጦስኝ 
ከሚባሉ እጽዋት በመቀመም በዱቄት መልክ የሚዘጋጅ የደም ግፊት መድኃኒት ነው፡፡  

ET/UM/2017/2980 

አመልካች አህመድ ሀሰን እና ካማል ስኳሬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት 
ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ወርቅን ከድንጋይ ፈጭቶ የሚለይ አነስተኛ መሳሪያን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ በባህላዊ 
መንገድ ወርቅን ከድንጋይ ለመለየት ይሰራበት ለነበረው አድካሚ እና ጊዜ ወሳጅ አሰራር ቴክኒካዊ መፍትሔ 
የሰጠ ነው። መሳሪያው እስከ 250 ኪ.ግ. የሚሆን የወርቅ ክምችት ያለበትን ኮረት ለመፍጨት የሚውል የመፍጫ 
ታንከር፣ የተፈጨውን ዱቄት መሳይ ነገር ለማጠብ እና ወርቁን ለመለየት የሚያስችል መለስተኛ የማጠቢያ 
ታንከር ያለው ነው፡፡ የመሳሪያው የኃይል ምንጭ የኤሌክትሪክ ሞተር ሆኖ ፤ ከዚህ የሚገኘውን 1400RPM ወደ 
250RPMቀናንሶ ለመፍጫ እና ማጠቢያ ታንከሩ ሜካኒካል ኃይል ለማቀበል የሚውሉ ተሽከርካሪ አካላት( 
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Wheels)፣ ፑሊ፣ ቤሪንግ እና ትራንስሚስዮን የተገጠሙለት ነው፡፡ በአጠቃላይ አነስተኛ ፈጠራው በባህላዊ 
መንገድ 1 ኪ.ግ. ኮረት ወቅጦ፣ አድቆ፣ እና አጥቦ ወርቅ ለማግኘት ይወስድ የነበረውን የ1፡15 ሰዓት ጊዜ እና 
ጉልበት በአንድ ሰዓት ውስጥ በአንድ ጊዜ እስከ 250 ኪ.ግ. ኮረት ፈጭቶ በማጠብ ወርቅ ለማምረት በሚያስችል 
መሳሪያ ነው፡፡ 

ET/UM/2017/2981 

አመልካች አለማየሁ ተባበል አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው አውቶማቲክ መፈተሻ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ በኤለክትሪክ ሃይል ፤ በሶላር እና 
በባትሪ ድንጋይ የሚሰራ አውቶማቲክ የመፈተኛ ማሽን ሲሆን ቋሚ መያዣ (7):ማግኔት (3):ሶላር (5) 
፡ኤሌክትሪክ ገመድ (4) ምላጭ (2) የድምጽ ማጉያ (8) ራዲዮ (9) ባትሪድንጋይ (11) ክፍሎችን የያዘ ሲሆን 
ማንኛውንም ሰው መፈተሽ የሚያስችል ማሽን ነው::  
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አመልካች አታክልቲ ሓየሎም አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የፕላስቲክ ታይል መስሪያ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ የፈጠራ ውጤት ፕላሰቲክና ፕላስቲክ 
አይነት ባህሪ ያላቸው ነገሮች የሚያቀልጥና የሚያደባልቅ ማሽን ሆኖ ሙሉ በሙሉ ከብረት የተሰራ ማቅለጫና 
ማደባለቅያ በኤሌክትሪክ ሐይል የሚሠራ ዲኖሞ የተገጠመለት ሲሆን ዋና ክፍል (body) (1) ፣ ማሞቂያ (heater) 
(7 ቅርዕ መውጫ ሞልድ (mold) ፣ ማደባለቅያ (mixer) ክፍሎች ያለዉ የፐላሰቲክ ታይል የመስሪያ ማሸን ነው፡፡ 
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ET/UM/2017/2983 

አመልካች አለማየሁ ተባበል አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው አውቶማቲክ የሌባ መጠበቂያ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ አውቶማቲክ የጥበቃ ማሽን 
ሲሆን ጠፍጣፋ የብረት ቦርድ ያለው (13) ፡ሶላር (1) ፡የውጭ እስፒከር (3) ፡የውስጥ አላርም (4) ማጫወቻ (2) 
የሶላር ቻርጅ ማድረጊያ ቦርድ (5): የሶላር ባትሪ (6): አምፖል (7): እስፕሪንግ (8) ክፍሎችን የያዘ ሲሆን 
ማንኛውም ሰው በሚቆምበት (በሚነካበት) ጊዜ ድምጽ ማሰማት የሚችል ማሽን ነው፡፡ 

 

                                                   ET/UM/2018/2984  

አመልካች ዮናስ ኦግሀባሥላሴ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 



50 
ግልጋሎት ሞዴል የተቃውሞ ጥሪ           UTILITY MODEL CAUTIONARY NOTICE 

    የአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ፤ ቅፅ 15፣ቁጥር 2 2011                                      Intellectual Property Gazette, Vol. 15, No. 2 2019 

(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of minor invention is CNC Milling Cutting Machine. This Innovation is Computer 
Numerical Control (CNC) Milling Cutting Machine invited generally based on three axes of 
motion: X axis, Y axis, and Z axis of rotation. On a plain vertical milling machine, the X axis is 
the horizontal movement (right or left) of the table, the Y axis is the table cross movement 
(toward or away from the column); a pair of guiding rails to extend vertically and horizontally 
spaced apart from each other for guiding the upward and downward movement of the tool 
driving units, and the Z axis is the vertical movement of the knee or the spindle. CNC Milling 
Cutting Machine used for milling, drilling, reaming, threading and operations alike.  

                                         ET/UM/2018/2985 

አመልካች ኤዶም አለነ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከፖላስቲክና ደረቅ ቆሻሻ የሚሰሩ ተገጣጣሚና ተገጣጣሚ ያልሆነ የግንባታ ውጤቶች 
አዘገጃጀት ዘዴን ይመለከታል፡፡ ይህ የፈጠራ ውጤት ከደረቅ ቆሻሻ፣ከፕላስቲክ ቆሻሻ እና በካይካሎኖ ኬሚካሎች 
(Non toxic Chemicals)የሚሰራ የግንባታ እቃዎች የሚገጣጠም ብሬክት፣የመሬት ንጣፍ እና የሚገጣጠም የቤት 
ጣሪያ፣ በእንጨት ምርት ይሰሩ እንደነበሩት/ ኪችንካቢኔት፡የቤት ውስጥ በር፡ጠረጴዛ አልጋ፡መፅሐፍ መደርደሪያ/ 
ከብረት ውጤቶች ከነበሩ ደሞ /የመንገድ ላይ ፖል፣የማስታወቂያ ሰሌዳ የመንገድና የአትክልት አጥሮች፡የመንገድ 
ላይ ወንበሮች እና የመሳሰሉት ምርቶችን/ ሲሆን በዋነኝነት ለነዚህ ግብአት የምንጠቀመው የፕላስቲክ ቆሻሻ 
የሚሰራ ነው በተጨማሪም ካልሽየም ካርቦኔት፣ሶድየምሀይድሮ ኦክሳይድ፣ሚታይልኬቶን ፔርኦክሳይድ እና 
ፖሊስተርሪዝን/Calcium Carbonate,Soduim HydrOxide,Methyl Ketone Peroxide & polyester 
Resin/በመገጣጠም የሚሰራ የፈጠራ ውጤት ነው፡፡   

                                                              ET/UM/2018/2986 

አመልካች ዮናስ ኦግሀባሥላሴእና ኃይሌ ገብሬኤል አሰፋ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ 
ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው 
ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን 
ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት 
ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ 
መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of minor invention is injection molding machine. This Innovation is an injection 
molding machine having; a piston housed by the moving platen to apply locking 
pressure to the platens when in the closed position. In that position a pair of locking 
bars engage in slots in the edges of the fixed and movable platens so that the locking 
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pressure reaction is taken by fixed abutments carried by the locking bars. The locking 
bars are carried by piston-cylinder device operable by fluid pressure to swing the 
locking bars transversely of the platen movement, between locking and non-locking 
positions. 

 

ET/UM/2018/2987 

አመልካች ገመቹ ስማቸው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የመሬት ስበት የሀይል ማመንጫን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ የመሬት ስበት የሀይል 
ማመንጫ ሆኖ የመሬት ስበት ክብደት ላይ የሚፈጥረዉ ስበት እና የፈሳሽ ክብደትን የማንሳፈፍ ተፈጥሮአዊ 
ባህሪ ላይ መመርኮዝ ፈሳሽና ፈሳሽ ማቆሪያ /1/ ተንሳፋፊ ክብደት /2/ አንጠልጣይ /3/ አያያዥ ክፍል /4/ 
አካፋይ /5/ የሀይል ማመንጫ /6/አያያዥን /7/ የያዘ ሆኖ ሽክርክሪትን በ መፍጠር ታዳሽ ሀይልን 
ያመነጫል፡፡ 

 

ET/UM/2018/2988 
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አመልካች ገመቹ ስማቸው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ጠጅን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የማምረት እና የማሸግ ዘዴን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ 
ጠጅን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የማምረትና የማሸግ ዘዴ ሆኖ በዋናነት ንጹህ ማር ፤ ንጹህ ውሃ ፤ 
ጌሾ እና ይስት በመቀላቀል የሚዘጋጅ ሲሆን አሸጎ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ በሚያስችል ዘመናዊ የማጣራት 
(filtration) ዘዴን በመጠቀም እና በማሸግ ይሆናል፡፡ 

ET/UM/2018/2989 

አመልካች ዘመን ተፈራ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is Aqua packs. This Innovation will be used to carry water jerrycan 

and other grocery’s items and the like. The current invention has five main parts. The main body (9), 

Base (10), padded adjustable strap (1), waist strap (3) and short handle (8). The main body (9) will have 

four side; front, back, left gusset and right gusset. Zipper (7) is attached on the front side of the main 

body (9).  The base (10) is attached at the bottom of main body (9). The current invention has two short 

straps (8) one is attached on the front and the other on the back of the main body (9). The padded strap 

(1) is attached at the back of the main body (9).  The adjustable strap (6) is attached between the base 

(10) and the main body (9). The adjustment (5) is attached on the padded strap (1). 

 

ET/UM/2018/2990 

አመልካች ዶ/ር ግዛቸው አብደታ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
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(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is Improvement of Urine and Water Diverting Dry Toilet 
Components. The device has an inlet for the feces (drop hole) allowing it to fall by gravity 
without touching the walls and a hole for urine. There is another component to cover the inlet 
for the feces while the person washes her/his bottoms, hence, diverting the water. These 
components can be produced as a sitting or a squatting or mobile toilet. The invention is called 
“Urine and Water Diverting Dry Toilet Components” from now onwards. 

 

ET/UM/2018/2991 

አመልካች አህመድ መሃመድ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of minor invention is Micro Power station. Micro power station is a static machine that 
produces electric energy from source energy of biogas or biomass. It is combination of G2 
engine, G2R and G2G turbine. That produces electric energy. It comprises physical tool (1) 
solar water heater to reduce biogas input source (2) rod and G2R, G2G turbine for torque 
system (3) water boiler for evaporation system (4) condenser for condensation system (5) 
generator for mechanical energy conversation into electrical energy (6) system holder and stator 
(7) earth surface for isolation system.  

 

                 

 

                   ET/UM/2018/2992 
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አመልካች የኋላሸት ሀይሉ እና አቢ ጋዲሳ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት 
ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ከወዳደቁ የፕላስቲክ ጠርሙሶች ጡብ አመራረትን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ 
ጥቅማቸውን ጨርሰው ከተጣሉ የፕላስቲክ ጠርሙሶች በተለምዶ (Highland) እቃ በመሰብሰብ ከጸዳ በኋላ 
በመፍጨት ማሽን በመጠቀም ወደ ጡብነት መቀየር ነው፡፡    

ET/UM/2016/2993 

አመልካች አማኑኤል ጋሻው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የከሰል ማቀጣጠያ አዘገጃጀት ዘዴን ይመለከታል፡፡ይህ ፈጠራ ከሰልን በፍጥነት ለማያያዝ 
የሚያገለግል ሲሆን የሚሰራውም ከተቃጠለ የሞተር ዘይት ከቺፍ ዘይትና ሰጋቱራ ጋር በመደባለቅ ወይም 
በመቀላቀል የሚሰራው ሲሆን ከዚህ ሂደት በኋላ በማሸግ ለገበያ ማቅረብ ነው፡፡     

ET/UM/2018/2994 

አመልካች ዮሐንስ ኪዳኔ አምባዬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ  

ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ 
በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ተጣጣፊ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃን ይመለከታል፡፡ይህ ፈጠራ በላሜራ ወይም 
በአልሙኒየምና በጋልባናይዝድ ቆርቆሮ የሚሰራ የሚዘረጋና ተጣጣፊ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ሲሆን በተፈለገው 
የብረት ድስት  ዲያሜትር ማስፈትና ማጥበብ የሚቻል ሲሆን የጭስ ማውጫ ያለውና ከስር የአመድ 
ማጠራቀሚያ ጠፍጣፋ ዝርግ ሰሀን መሰል ከስር ይኖረዋል፡፡ ሳይኖረውም መሬት አድርጎ መጠቀም 
ይቻላል፡፡ (1) የማገዶ ማስገቢያ በር (2) ጫፉ የታጠፈ ብረት ወይም ሁክ ሰንሰለት ማስገቢያ (3) ወደ 
ውስጥ የታጠፈ ብረት የውስጠኛውን ላሜራ ማገጃ (4) የጭስ ማውጫ ቱቦ (5) ሰንሰለት ማጥበቢያና ማስፊያ 
(6) ጠፍጣፋ ላሜራ ወይም አልሙኒየም ሽት (7) ጠፍጣፋ ዝርግ ክብ ስሀን መሰል ብረት (8) የማገዶ 
መክተቻውን የሚዘጋ መዝጊያን የያዘ ሲሆን ይህ ፈጠራ በቀላሉ ለማጓጓዝ አመቺ እና በተፈለገው በብረት 
ድስት ሳይዝ ማጥበብና ማስፋት እንዲቻል ተደርጎ የተሰራ ስለሆነ ለአጠቃቀም አመቺ ሲሆን የብረት ድስቱ 
አፍ ድረስ አየር እንዳይገባ ስለሚያደርግ ሙቀት ወይም ኃይል በቀላሉ አይባክንም፡፡ በትንሽ ማገዶ ብዙ 
ኃይል እንድናገኝ ያድርጋል፡፡ 
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ET/UM/2018/2995 

አመልካች ቴድሮስ አታክልቲ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የቤትና የምግብ ማቀዝቀዣ መሳርያን ይመለከታል፡፡ይህ ፈጠራ የቤትና የምግብ 
ማቀዝቀዣ ሆኖ በአሉሚኒየም የሚሰራ /4/ ቬንትሌተር የውሃ ፓምፕ /1.2.3.4/ ፋን /5/ የውሃ ቱቦ 6.ፓምፕ 
/7 /የውሃ ማሰገቢያ /8/ የውሃ ቀዳዳ መክፈቻና መዝጊያ /9/ ሳጥን /10/ ፋይበር እስፖንጅ /11/ መደርደርያ 
/12/ የበርመክፈቻ /18/ ብርድ መውጪያ /14/ በር /15/ የፋን መከላከያ /16/ የፋን መከላከያ ቤት ሙሉ 
ማቀዝቀዝና እንደ ምግብ፣መድሃኒት፣የሚጠጡ ነገሮች ወዘተ... በማቀዝቀዝ እንዳይበላሸ ይከላከላል ቤትንም 
እንደ ማቀዝቀዣ ሆኖ ያገለግላል፡፡ 

 

ET/UM/2018/2996 

አመልካች አብይ ታደሰ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
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እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው አውቶማቲክ የጨርቃ ጨርቅ ማምረቻ ማሽንን ይመለከታል፡፡ ይህ የፈጠራ አውቶማቲክ 
የጨርቃ ጨርቅ ማምረቻ ማሽን በኤሌክትሪክ ሀይል የሚሰራ ሲሆን ድር(1) እና ማግ(8) በማጠላለፍ የተለያዩ 
የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶችን በሚፈለገው ስፋት በፍጥነት መሸመን የሚችል ማሽን ነው:: 

 

ET/UM/2018/2997 

አመልካች ሰቶ በጋሻው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ሜካኒካል ፓስዎርድን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ሜካኒካል ፓስዎርድ ሲሆን የፊት ሽፋን 
/1/፣ ተንሸራታች ባር /2/፣ ማቀፊያ /3/፣ ሌቨር ተሸካሚ /4/፣ የውጭ ሽፋን /5/፣ ቀጤ ተንሸራታች /6/፣ ሌቨር 
/7/፣ ሎክ ፒን /8/ እና ስላይደር ሎክባር /9/ የያዘ ነው፡፡ አገልግሎቱም ለቁልፍ ማለትም ለቤት ቁልፍ፣ ለመኪና 
ቁልፍ፣ ለኮምፒውተር ፓስዎርድ እና ለማንኛውም ሚስጥር መጠበቂያ የሚውል ሜካኒካል ፓስዎርድ ነው፡፡ 
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አመልካች ያሬድ ተስፋዬ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የጫማ መደርደሪያን ይመለከታል፡፡ ይህ የፈጠራ ስራ የጫማ መደርደሪያ ሲሆን ብዙ 
ጫማዎችን በቀላሉ ለማስቀመጥ የሚያግዝ ነው፡፡ መደርደሪያው በፕላስቲክ የሚመረትና በሁለት አቅጣጫዎች 
ጫማዎችን ለመደርደር የሚያስችልና ብዙ ቦታ የማይፈልግ በመሆኑ በማንኛውም መኖሪያ ቤት በቀላሉ ሊገኝ 
የሚችል ነው፡፡ (1) መደርደሪያዎቹ በ10 ዲግሪ ልዩነት የተሰሩ ሲሆኑ ይህም በሁለት አቅጣጫ ጫማዎችን 
ለመደርደር የሚያስችል  ሲሆን (2) ከላይ ጫማ ለመወልወል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ለማስቀመጥ የሚያስችል 
ማስቀመጫ ያለው እንዲሁም (3) ከቦታ ወደ ቦታ በቀላሉ ለማንቀሳቀስ የሚያስችሉ ሁለት መያዣዎች ያሉት 
ነው፡፡          
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አመልካች አላዛር በፈርዱ፣ሰለሞን ሙላው፣ መስፍን አለምየ አና ቶማስ ጌታቸው አጭር ይዘቱ ከታች 
ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ 
አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ 
ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን 
ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው አገልግሎታቸውን ከጨረሱ ወረቀቶች የተሻለ ጥንካሬ ያለው ዕቃ መያዣ ማምረትን 
ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ አገልገሎታቸውን ከጨረሱ ወረቀቶች የተሻለ ጥንካሬ ያለው እቃ መያዣ ማምረት 
ሲሆን በዋናነት አገልግሎታቸውን የጨረሱ ወረቀቶች ፣ ቃጫ፣ሶድየም ኦክሳይድ፣ ሶድየም ሃይድሮ ኦክሳይድ እና 
ሊጥ የሆነውን ወረቀት እና ቃጫው የሚያጣብቅልን ኢፖክሲ ተራይ ሚቴል አሞንየም ክሎራይድ( Epoxy 
propyl trimethyl ammonium chloride) እነዚህን ከ60-70% የሞቀ ውሃ ውስጥ በማድረግ የተሻለ ጥንካሬ 
ያለው እቃ መያዣ ማምረት ነው፡፡ በመጨረሻም የተመረተው የእቃ መያዣው እርጥበት መከላከል የሚያስችለው 
ሃይድሮ ፎቢክ ኬሚካል ይረጫል፡፡  
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አመልካች አላዛር በፍርዱ፣ ሰለሞን ሙላው፣ መስፍን አለምዬ አና ቶማስ ጌታቸው አጭር ይዘቱ ከታች 
ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ 
አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ 
ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን 
ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ 
የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ለወረቀት መልሶ መጠቀምያ የሚያገለግል አውቶማቲክ የቃጫ መነስነሻ ማሽንን 
ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ አውቶማቲክ የቃጫ መነስነሻ ማሽን ሆኖ መቆራረጫ (1)፣ኢሰንትሪክ 
ሻፍት(Eccentric shaft)(5)፣ወንፊት(Sieve)(4)፣ሰርቮ ሞተር(7) ፣ስፕሪን(3) ፣የቃጫ  መቀበያ ቱቦ(9) የያዘ ሆኖ 
በወረቀት መልሶ መጠቀምያ ማሽን እሚፈለገውን የቃጫ መጠን በተፈለገው ግዜ እንዲነሰንስ የሚችል ማሽን 
ነው፡፡ ይህ ማሽን ከመልሶ መጠቀምያ ማሽን(8) በሰርቮ ሞተር(7) ተቀናጅቶ መስራት የሚችል ነው፡፡ 
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አመልካች ጌዲዮን ወንድማገኝ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የተለያየ መአዛ ካላቸው እፅዋቶች የሚዘጋጅ አልኮል ማምረቻና ማጣሪያ ማሽንን 
ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ በቀላል የኤሌክትሪክ ፍጆታ ከተለያዩ አዝዕርትና እፅዋት ልዩ ልዩ መአዛ (ጣዕም) 
ያለው አልኮል የሚያመርትና የሚያጣራ ማሽን ነው። ማሽኑ ውጫዊ ክፍል ማለትም /1/ ስቴንለስ ስቲል 
ታንከር /2/ ፕሬዠር መቆጣጠሪያ ክዳን /3/ ጊር ቢክስ ሞተር /4/ የውሃ ማቀዝቀዣ ታንከር /5/ ኮንደንሰር 

7 
4 5 9 1 8 3 2 6 
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ሲሊንደር /6/ ፕሬዠር ጌጅ /7/ የአልኮል መውረጃ ሩቦ /8/ ሩቢኔቶ /9/ ሰፖርቶ ብረት /10/ የማቀዝቀዣ 
ቫስካ /11/ የአልኮል መቀበያ ባልዲ /12/ ሩቢኔቶ /13/ ስሪ ፌዝ /14/ ሲንግል ፌዝ ሬዚስታንስ /15/ 
የመጨበጫ ምላጭ /16/ ሰፖርቶ እና /17/ የመጨበጫ ዘንግ የያዘ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ውስጣዊ የሆኑ 
እና የኤሌክትሪክ ፍሰትን የሚቆጣጠሩ የኤሌክትሪክ መሠረታዊ ክፍሎች አሉት። ይህ የአልኮልና የተለያዩ 
መኣዛ ያላቸውን እፅዋቶች ማጣሪያ ማሽኑ የኤሌክትሪክ ኃይልን ቀጥታ ከኤሌክትሪክ ማሰራጫ በመውሰድ 
አልያም ከፀሓይ ብርሃን የኃይል መሰብሰቢያ ሠሌዳ የተገኘውን ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል በመቀየር ለፍጆታ 
የሚያወል የራሱ ተጨማሪ አካል አለው። 
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አመልካች ዮሐንስ ቢምረው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው መልቲፐርፐዝ መካኒካል ባትሪ ማሽንን ይመለከታል፡፡ይህ ፈጠራ መልቲፐርፐዝ 
መካኒካል ባትሪ ማሽን ሲሆን  ምንም አይነት የኤሌክትሪክም ሆነ የሶላር ሀይልን ሳንጠቅም በቀላሉ በእጃችን 
ለተወሰነ ጊዜ የእጅ ፔዳሉን በማዞር(በማሽከርከር) ስልካችን እና 5 volt ሀይል የሚቀበሉ መሳሪያዎችን 
ለመሙላት ፣ ከ5-10 ለሚሆኑ ደቂቃ የእጅ ፔዳሉን በማሽከርከር ከውስጥ ያለውን ሪቻርብል ባትሪ 
(rechargeable battery) በመሙላት ከ3-4 ሰአት እና ከዚያም በላይ መብራት የሚችሉ ሁለት የተለያዩ 
አምፖሎች (LED) ያለው እዲሁም ለራሱ የተሰሩትን (External battery) በመሙላት ለመብራትነት 
የሚያገለግል ሲሆን የአየር ንብረት፤ጊዜና ወቅት፣ መልከአ ምድራዊ አቀማመጥም ሆነ ሌሎች ነገሮች 
ተጽእኖ ሳይፈጥርበት በማንኛውም ቦተና ጊዜ አገልግሎት መስጥት የሚችል በቀላሉ በኪሳችን ፣በእጃችን 
ወየም በቦረሳችን መያዝ የምንችለው (በመጠን ትንሽ) የሆነና በዋናነት ለገጠሩ ማህበረሰብ በተጨማሪም 
ለማንኛውም የህብረተሰብ ከፍል ሊጠቀምበት የሚችል  ቀላለ መሳሪያ ነው ፡፡ 
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አመልካች ዮሐንስ ቢምረው አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ነፃ የኤልክትሪክ ሃይል የሚያመነጭ ጀነሬተርን ይመለከታል፡፡ ፈጠራዉ በእጅ 
በማሽከርከር የሚፈለገዉን ፍጥነት (RPM) በማምጣት ወይም ለማስነሻነት ብቻ ኤሌክትሪካል ሞተር 
በመጠቀም ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭ ከተደረገ በኋላ ከአመነጨዉ የኤሌክትሪክ ሃይል ከፊሉን ወደ ራሱ 
ሞተር የሚመግብ እና መልሶ ሃይል አመንጭዉን ኦልተርኔተር እንዲያሽከረክር ሁኖ የተዋቀረ ስለሆነ 
እራሱን በራሱ ሃይል እያሽከረከረ የማይቋረጥና ቀጣይነት ያለዉ ኤሌክትሪክ ሃይል በማመንጨት ከድምፅና 
ከአካባቢ አየር ብክለት ሙሉ በሙሉ ነፃ የሆነ የጊዜ ፣ የቦታ እና የአካባቢ ሁኔታ ሳይገድበዉ ነፃ 
የኤሌክትሪክ ሃይል (free electric power) መጠቀም የሚያስችል ቴክኖሎጂ ሁኖ የሞተሩን ጉልበት የበለጠ 
የሚያሳድግ ተጨማሪ መካኒካል ሃይል የተገጠመለት ነው፡፡ ስለሆነም በአነስተኛ የሞተር ጉልበት ከፍተኛ 
የሆነ ጉልበት የሚጠይቀዉን ኦልተርኔተር በቀላሉ ማሽከርከር እንዲችል ሁኖ የተገጣጠመ ነዉ፡፡ ይኸዉ 
ማሽን የተለያዩ በርካታ የአካል ክፍሎች ያሉት ሲሆን ዋና ዋናዎቹም መካኒካል የእጂ ማስነሻ ፑሊ /2/ ፣ 
ፍላይ ዊል /6/ ፣ ኦልተርኔተር /16/ ፣ የሞተሩን ጉልበት የሚያሳድግ መካኒካል ክፍል (11 ፣ 12 ፣ 13 ) 
ሞተር (9) ፣ ተሸካሚ ፍሬም /22/ ፣ ጥርሳ ጥርስ /14/ ማሽኖች /17/ እና አምፖሎችን /21/ የያዘ ነዉ፡፡ 

 

ET/UM/2018/3004 

አመልካች አማኑኤል ከተማ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል 
የምስክር ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ 
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(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ 
የሚችል መሆኑን እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

The title of the minor invention is production of corrosion inhibitor and useful material from 
recycling cigarette butts. The process and method invoves reacting ground cigarette butts with 
solvent in orer to make corrosion inhibitor, less thermal conductive blocks and be hardened or 
cured to form useful objects with no leaching of chemicals upon contact with water.  

ET/UM/2018/3005 

አመልካች በኃይሉ ጫኔ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው ዘመናዊ የመኪና ዣንጥላን ይመለከታል፡፡ ይህ ዘመናዊ የመኪና ዣንጥላ ለመኪና 
አገልግሎት የምንጠቀምበት መሳርያ ሲሆን ይህ መሳርያ በይዘቱና በመጠኑ አነስተኛ ሲሆን ማንኛውም 
የመኪና ባለቤት በቀላሉ አጠቃቀሙን ተረድተው መጠቀም እንዲችሉ ተደርጎ የተሰራ ሲሆን የመኪና 
ባለቤቶች መኪናቸውን ከፀሐይ ሙቀት ወይም ጨረር ለመከላከል ገራጅ ወይም ጥላ ያለበት ቦታ ያቆማሉ 
ይህ ዘመናዊ የመኪና ዣንጥላ ግን ማንኛውም የመኪና ባለቤት መኪናውን ባቆመበት ቦታ ላይ ከላይ 
የመኪና ጣርያ ላይ በመግጠም ዣንጥላውን በመዘርጋት ጥላ ቦታ ላይ መኪናውን አስቀምጦ የሚያገኘውን 
የመኪና የጽሐይ ሙቀት በቀላሉ ባቆመበት ቦታ ማግኘት ይችላል፡፡ይህ ዘመናዊ የመኪና ዣንጥላ ሶስት 
ዋና ዋና ክፍሎች አሉት /1/ ከላይ የሚወጠር ድንኳን መሳይ ሽራ /2/ የሚዘረጋ እና የሚተጣጠፍ ክፍል /3/ 
መሰብሰቢያ እና ማቀፍያ ክፍል ተግባሩም በፀሐይ ጨረር ምክንያት በመኪናችን ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ 
ችግሮችን ማስቀረት ነው፡፡ 

 

 

ET/UM/2018/3006 

አመልካች ዮናስ ደመላሽ አጭር ይዘቱ ከታች ለተመለከተው አነስተኛ ፈጠራ የግልጋሎት ሞዴል የምስክር 
ወረቀት እንዲሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
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ውስጥ ጥቅም ላይ ውሏል ባይ ካለ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት ስድሳ (60) ቀናት 
ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ለኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሊያቀርብ የሚችል መሆኑን 
እየገለጽን፤ በተባለው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመልከቻውን ካላቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ 
ለአመልካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃል፡፡ 

አነስተኛ ፈጠራው የከሰል ማቀጣጠያ አዘገጃጀት መንገድን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ ከሰልን በቀላሉ 
የሚያቀጣጥል ዑደት ነው፡፡ ይህንን የከሰል ማቀጣጠያ ለመስራት የሚያስፈልጉና በዋናነት የምንጠቀምባቸው 
ነገሮች ሰጋቱራ 80-90%፣ ሰም 20-80%፣ የቀለጠ ላስቲክ 10% በማዋድ የሚዘጋጅ የከሰል ማቀጣጠያ ነው፡፡ 

ET/UM/2018/3007 

እርማት/ማስተካከያ 

 መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም. እትም ገጽ 60 ላይ የተቃውሞ ጥሪ በማመልከቻ ቁጥር 
ET/UM/18/2874 የፈጠራው አጭር ይዘት ላይ Co, + SO2 + NO,+ 20► ዚ,so, + NO,+ 
Co, co, + NO2 + H2O ► HCO, + CO2 በሚል የቀረበው በስህተት ስለሆነ፤  
CO2 + SO2 + NO2 + H2O       HS2O3 + NO2 +CO2  
CO2 + NO2 + H2O       HCO3 + CO2  

በሚለው የተስተካከለ መሆኑን እንገልጻለን፡፡ 
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INID CODES: Internationally agreed Numbers for the Identification of Bibliographic Data 

INID CODES 

11 የግ.ሞ ቁጥር  45 ምዝገባ ቀን  73 አመልካች 

21 ማመልከቻ ቁጥር  51 ዓለም አቀፍ ምደባ  74 ወኪል 

22 ማመልከቻ ቀን  54 የፈጠራው ርዕስ  57 አብስትራክት 

30 የቀደምትነት መግለጫ  72 የፈጠራው 

ሠራተኛ 

   

 

11 00858  

21 ET/UM/2017/2599 
22 16/11/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 15/08/2018 እ.አ.አ. 
51 A23C3/02,A23C9/00   

54 ከበለስ ማርማላታ አዘገጃጀት ሂደት    

72 ፀጋ ገ/ኪዳን፤  
መቀሌ፣ትግራይ- ኢትዮጵያ 

73 ፀጋ ገ/ኪዳን፤  
መቀሌ፣ትግራይ- ኢትዮጵያ 

74 የለም 

57 ይህ የፈጠራ ስራ ፕሮቲን፣ ቫይታሚን፣ መአድንና ሌሎች የምግብ ንጥረ ነገሮችን የያዘ እና የተለያዩ 
ህመሞችን መከላከል የሚችል የበለስ ማልማላታ አዘገጃጀት ዘዴ ሂደት የያዘ ነው፡፡ 

 

 

 
11 

 
00859 

 

 

21 ET/UM/2018/2651 
22 15/01/2018 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 28/08/2018 እ.አ.አ. 
51 G09B15/00,G09B21/00 
54 በብሬል የተለወጠ የኮምፒውተር ኪቦርድ   
72 ሜሮን ተስፋዬ 

አራዳ ክፍለ-ከተማ፣ አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ 
73 ሜሮን ተስፋዬ፤ አራዳ ክፍለ-ከተማ፣ አዲስ አበባ - 

ኢትዮጵያ 
74 የለም 

9 
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57 ይህ ፈጠራ የኮምፒውተር ኪ-ቦርድ (keyboard) በብሬል የተለወጠ ሆኖ በኪ-ቦርድ ያሉት 
እያንዳንዱ፣ፊደላት፣ቁጥሮች፣ ምልክቶች እንዲሁም መግለጫዎች በብሬል አጻጻፍ መሰረት ተቀርፀው 
ለዓይነ-ስውራን የተዘጋጀ ሲሆን ከዚህ ቀደም ዓይነ-ስውራን በኮምፒውተር ሀሰባቸውን ለመለዋወጥ 
ሲጠቀሙ የነበረውን በድምፅ ብቻ ተወስኖ የነበረውን የአጻጻፍ ዘዴ በመተካት በፅሁፍ እንዲገለገሉበት 
የሚያስችል የኮምፒውተር ኪ-ቦርድ ላይ በብሬል የተዘጋጀ በፕላስቲክ ተቀረፆ በመለጠፍ እንዲገለገሉ 
ማድረግ ነው፡፡ 

 

11 00860  
 
 

21 ET/UM/2017/2627 
22 14/12/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 29/08/2018 እ.አ.አ. 
51 C02F1/52 

54 በዓይን የማይታዩ ጥቃቅን ህዋሳት የተበከለ ውሃን 
የሚያጣራና የሚያክም የኬሚካል ውህድ   

72 ዶባ ኢንዱስትሪያል ትሬዲንግ ኃላ/የተ/የግ/ማ. 
የካ ክፍለ-ከተማ፣ ወረዳ 07፣ የቤ. ቁ. 254፣ አዲስ አበባ 
- ኢትዮጵያ 

73 ዶባ ኢንዱስትሪያል ትሬዲንግ ኃላ/የተ/የግ/ማ. 
የካ ክፍለ-ከተማ፣ ወረዳ 07፣ የቤ. ቁ. ፣ አዲስ አበባ - 
ኢትዮጵያ 

74 ሐብታሙ ደባልቄ 
ጉለሌ ክፍለ-ከተማ፣ ቀበሌ 08/16፣ የቤ. ቁ. 14/280፣ 
አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ 

57 ይህ የፈጠራ ውጤት በዋናነት በ 1ግራም ፌሪክ ሰልፌት፣ከ 1 ግራም አልሙኒየም ሰልፌት እና በ 0.1 
ግራም ካልሲየም ሀይፖክሎራይት እንዲሁም በ 1ግራም ፌሪክ ሰልፌት፣በ ግራም አልሙኒየም 
ሰልፌት፡እና በ 0.2 ግራም ካልሲየም ሀይፖክሎራይት ውህድ ለ 20 ሊትር ውሀ በሚውል መልክ 
ተመጥኖ የተዘጋጀ የኬሚካል ውህድ ሲሆን በዓይን በማይታዩ ጥቃቅን ህዋሳት የተበከለ እና ዝቅተኛ፣ 
መካከለኛ እና ከፍተኛ የድፍርስ መጠን ያለውን ውሀ የሚያጣራና የሚያም ነው፡፡ 
ከላይ የተጠቀሱት የኬሚካልይዘቶች በዓለም የጤና ድርጅት ዕውቅና ያላቸው ሲሆን ኬሚካሎቹ ተገቢውን 
የማከምና የማጣራት ስራውን ከሰሩ በኃላ ሊገኝ የሚችለው የኬሚካል ቅሪት (Chemical Residue) የሀገር 
ውስጥ እንዲሁም የአለም አቀፍ መስፈርቶችን የሚያሟላ ሲሆን ይኸውም በተጠቃሚው ላይ ምንም 
አይነት የአጭር ጊዜም ሆነ የረዥም ጊዜ የጎንዮሽ ጉዳት (free from Short TermAcute or Long 
TemChronic Health Effects) የማያስከትሉ መሆናቸው በገለልተኛና እውቅና ባለው ላብራቶሪ የተረጋገጠ 
ነው፡፡ 

 
11 00861  

 21 ET/UM/2017/2552 
22 22/09/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 04/09/2014 እ.አ.አ. 
51 A01M1/08 

54 ተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴ 
72 ተክለማሪያም ነጋ አበራ 

ሑመራ-ትግራይ - ኢትዮጵያ 
ኤፍሬም ሃይሉ ካሳ 
ሑመራ-ትግራይ - ኢትዮጵያ 
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73 ተክለማሪያም ነጋ አበራ 
ሑመራ-ትግራይ - ኢትዮጵያ 
ኤፍሬም ሃይሉ ካሳ 
ሑመራ-ትግራይ - ኢትዮጵያ 

74 ንጉሰ አበበ  
ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ወረዳ 03  

57 ይህ ፈጠራ የተባይ ነፍሳት በቀላሉ የምንቆጣጠርበት ዘዴ ሲሆን ጀዲድ /4/፣ የጀዲዱ መወጠርያ 
እንጨት/3/ ፣ የላምባዲና መብራት ወይም ሶላር በይበልጥ/2/ ፣ የስኳር ዝቃጭ ወይም ሞላሰስ/1/ እነዚህን 
በመጠቀም ወይንም በማገጣጠም አንዲት የነብሳት በራሪ በሰብሉ እንቁላሉን ከመጣልዋ በፊት 
መጀመርያ ከርቀት በመብራቱ እንድትሳብ በማድረግ ከዚያ በኋላ ሞላሰሱ አጣብቆ እንድይዛት ወይም 
እንዲያጠምዳት በማድረግ በሰብሉ ላይ እንቁላሉ ተፈልፍሎ ወደ ተባይ ተቀይሮ ጉዳት እንዳያደርሰ 
በተግባር ተሞክሮ ዉጤታማ የሆነ መሳርያ ነዉ።ሞላሰስ የስኳር ፋብሪካ ተረፈ ምርት ሲሆን የማጣበቅ 
ባህሪይ ያለው ወፈር ያለ ፈሣሽ ነው፡፡የእሳት እራት እንቅስቃሴ ሌሊት ሌሊት ብቻ መሆኑ የሚታወቅ 
ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የእሣት እራት በባህሪያቸው ቅብጥብጥ እና በላምባዲና ወይም ሶላር መብራት 
እና ብጫ መልክ ባላቸው ነገሮች ይሳባሉ፡። ሞላሰስ መዓዛው የእሳት እራት ቢራቢሮዎች ለፆታዊ 
ግንኙነት ሲፈላለጉ ከሚያመነጩት ሽታ (ፌርሞን) ጋር ተቀራራቢ በመሆኑ ቢራቢሮዎች መዓዛውን 
በመፈለግ ወደ ሞላሰስ ይሣባሉ፡፡ አንዴ ወደ ሞላሰስ ከገቡ በኋላ ደግሞ ፈሳሹ ስለሚያብቅ መውጣት 
ሣይችሉ ተጣብቀው ይሞታሉ፡፡ ይህም የእሳት እራቱን እንቁላል ሣይጥል በማጥፋት በራሪ የተባይ 
ነፍሳት እንዳይከሰት ማድረግ ያስችላል፡፡  

  
11 00862  

 

 

21 ET/UM/2017/2580 
22 20/10/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 06/09/2018 እ.አ.አ. 
51 A47K11/02 

54 በማንሳፈፍ ዘዴ የሚሰራ የሽንት ቤት መቀመጫ 
72 ጌታቸው ገ/ሕይወት ፤ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ-

ከተማ፣ ወረዳ 01 ፣ አዲስ አበባ - ኢትዮጵያ 
73 ጌታቸው ገ/ሕይወት ፤ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ-

ከተማ፣ ወረዳ 01 ፣ አዲስ አበባ -  
74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ በማንሳፈፍ ዘዴ የሚሰራ የሽንት ቤት መቀመጫ ሆኖ፣ የውሃ ማስገብያ፣ የኋላ ድጋፍ፣ 
የውሃ መያዣ ፣ የመታጠቢያ ሽት አፍ፣ ክብ መቀመጫ፣ በታችኛው ክፍል ላይ 6 ሊትር ውሃ 
ለማንሳፈፋ የሚሆን ያለው ፣ በታችኛው ክፍል ከውሃ በላይ ዝግ የሆነ አየር ያለው ፣ በአድ ነገራት 
ማከማቻ/ ማጠራቀሚያ/፣ በታችኛው ከፍል ያለው ነው፡፡ይህ ፈጠራ በማንሳፈፍ ዘዴ የሚሰራ 
የሽንት ቤት መቀመጫ ሆኖ ከፍተኛ መጠን ያለው ይባክን የነበረ ውሃ ብክነት የሚቀንስ፣ 
የምንጠቀምባቸው የሽንት ቤት መቀመጫዎች በባዕድ ነገር እንዳይዘጉ የሚያደርግ ሲሆን 
ማጠራቀሚያዎቹ በአጭር ጊዜ እንዳይሞሉ የሚያደርግ ሲስተሙ በተለያዩ ዲዛይን ባላቸው 
የሽንት ቤት መቀመጫዎች ላይ እንዲገጠም በማድረግ በገጠርና በአፓርታማ/ኮንዶሚኒየሞች/ 
የሚኖሩ ተገልጋዮች የመፀዳጃና የውሃ ብክነት ችግር የሚፈታላቸው የፈጠራ ስራ ነው፡፡ 
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11 00863  

 

21 ET/UM/201/2478 
22 31/07/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 28/09/2018 እ.አ.አ. 
51 A23L1/00, A47J27/12 

54 Multi-Functional Ink Stamper    
72 ደረጀ ደብሌ  

ዱከም -ኢትዮጵያ 
73 ደረጀ ደብሌ  

ዱከም -ኢትዮጵያ 
74 የለም  

57 The present invention concerns a mechanically operable multi functional ink stamper 
Comprising: a titer stamp pad 1, a handle 2, button 3, handle stand 4, main stamp 
pad hinge 7, hinges connecting ring 6, handle stand base cover 9 & heading stamp 
holding units 8. This device holds a titer & a heading stampers in addition to the 
main stamper. 

11 00864  

 

21 ET/UM/2017/2596 
22 15/11/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 24/10/2018 እ.አ.አ. 
51 F42B 15/00 
54 ቅይጥ ሰው አልባ አውሮፕላን  
72 ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጄንሲ  

ን/ስ/ላ ክ/ከ፣ ቀበሌ 04፣ አዲስ አበባ- ኢትዮጵያ 
73 ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጄንሲ  

ን/ስ/ላ ክ/ከ፣ ቀበሌ 04፣ አዲስ አበባ- ኢትዮጵያ 
74 መፅሔት አራጌ  

አዲስ አበባ- ኢትዮጵያ 
57 ይህ ፈጠራ (ቅይጥ ሰው አልባ አውሮፕላን (Hybrid VTOL UAV)) ያለ አብራሪ (Human pilot) የሚበርና 

የታቀደለትን ተልዕኮ የሚያከናውን ሲሆን ይህም በአውሮፕላኑ ላይ በሚገኝ የበረራ መቆጣጠሪያ 
ኮምፒውተርና (Auto Pilot) ውስን እርቀትን በሪሞት መቆጣጠሪያ እና ቀጣዩን በመሬት ላይ በሚተከል 
የመቆጣጠሪያ ስቴሽን (Ground Control Station) በመታገዝ የገመድ አልባ ግንኙነትን በመመስረት 
ተልዕኮን ለማስፈፀም የሚያስፈልገውን ጭነት (payload) አካቶ የተለያዩ ተልዕኮዎችን የሚፈፅም 
ነው::የፈጠራ ውጤቱ ያለምንም ማስወንጨፊያ ወይም መንደርደሪያ (launcher system/runway) መነሳት 
እና መብረር የሚችል እና ተልዕኮውን ፈፅሞ ሲመለስም ምንም አይነት ማረፊያ ወይም ፓራሹት 
የማያስፈልገው ስርዓት ሲሆን ሙሉ ለሙሉ በራሱ መብረር የሚችል (autonomous flight) እና በረራ ላይ 
ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ወደ መነሻ ቦታው መመለስ የሚያስችል የመቆጣጠሪያ ስርዐት ያለው ነው። 
ፈጠራው ለሰው አብራሪዎች ህይወት አደገኛ የሆኑ ነገር ግን አስፈላጊ የሆኑ ታርጌቶችን እስከ 20 ኪሜ 
ሬዲየስ በመብረር የቅኝት፣ዳሰሳ እና መረጃ መሰብሰብ ስራ የሚያከናውን ሲሆን ለሲቪልና ሚልተሪ 
አቪየሽን ከባቢዎች አገልግሎት ላይ ይውላል:: 
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11 00865 

 

21 ET/UM/2017/2397 
22 13/04/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 25/10/2018 እ.አ.አ. 
51 G06F3/0346,G06F3/0481,G06F3/041,G09G5/00, 

G09G3/00, G06F1/16 
54 Aquatic Weed Harvesting apparatus  
72 ሙላት ባሳዝነው፣ 

ባህርዳር - ኢትዮጵያ  
73 ሙላት ባሳዝነው፣ 

ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
74 የለም 

57 The present invention is an aquatic weed harvesting apparatus for removing problematic 
aquatic vegetation, such as Water hyacinth, from a body of Water. The aquatic weed 
harvesting apparatus comprises a bottom carrier (1) upon which the cutting element (bucket 
lift) (3) and the tipper body (2) are mounted. Hydraulic pistons (8) are used for moving the 
bucket lift up and down. The cutter blades (5) and weed feeder (6) are positioned on the 
front part of the bucket lift for cutting and collecting the vegetation. The operator in the cabin 
(4) maneuvers the activities of the apparatus. 

 
 
11 00866  

 21 ET/UM/2017/2569 
22 11/10/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A61K36/00 

54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የኩላሊት ጠጠር መድሐኒት   
72 ግርማ ገብሬ ፣ 

 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
73 ግርማ ገብሬ ፣ 

 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
74 የለም 

57 ይህ የፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት የሚዘጋጅ በሻይ፣በኪኒን እና በዘይት፣በሽሮፕ የሚወሰድ የኩላሊት 
ጠጠር መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከአቃቅማ ፍሬ (Tribulus Terrestris)፣ ከጠለንጅ ስር (Achyranthes 
Aspera) ፣ከሴት ቀስት ስር (Asparagus Africanus) እና ከበሶ ብላ ቅጠል (Ocimum Basilicum) 
በመቀመም የሚዘጋጅ መድኃኒት ነው፡፡ 

 
11 00867  

 21 ET/UM/2017/2548 
22 21/09/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A61K36/00, A61L33/0011 

54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የጭንቅላት ደም መርጋት 
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(ሰትሮክ) መድሐኒት  
72 ግርማ ገብሬ ፣ 

ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
73 ግርማ ገብሬ ፣ 

ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት ከምግብ ጋር የሚወሰድ የስትሮክ መድኃኒት ሲሆን በዋናነት 
ከቃሪያ(Capsicum Annuum) ፣ ከአተር(Pisum Sativum)፣ ከእርድ(Curcuma Domestica)፣ከነጭ 
ሽንኩርት (Allium Sativum)እና ከካሮት (Daucus Carota) በመቀመም የሚዘጋጅ እና ከምግብ ጋር 
ተሰርቶ የሚበላ የጭንቅላት ደም መርጋት (ስትሮክ) መድሃኒት ነው፡፡ 

 
11 00868  

 21 ET/UM/2017/2547 
22 21/09/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A61K36/00,A61L33/0011 

54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የጭንቅላት ደም መርጋት 
(ስትሮክ) መድሐኒት  

72 ግርማ ገብሬ ፣ 
 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 

73 ግርማ ገብሬ ፣ 
 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 

74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት በኪኒን፣በሽሮፕ፣በመርፌ እና በሻይ መልክ የሚዘጋጅ የስትሮክ 
መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከሰሊጥ ፍሬ(Sesamum Jndicum) ፣ ከዱባ ፍሬ (Cucurbita Maxima) ፣ 
ከእንጆሪ ፍሬ(Rubus Apetalus)፣ ከእንስላል ፍሬ(Fueniculum vulgare) እና ከወይን ፍሬ (Vitis Vinifera) 
በመቀመም የሚዘጋጅ የደም ግፊትን እና የኮሌስትሮል ክምችት መጠንን የመቀነስ፣መርዛማ ነገሮችን 
ለማጥፋት እና የፕላትሌቶች ደም የማርጋት ፍጥነቱን የሚቀንስ፣ በሞቱት ሴሎች ምክንያት የማሰብ እና 
የማገናዘብ አቅም ማነስን ለማስዎገድ የሚረዳ የጭንቅላት ደም መርጋት (ስትሮክ) መድኃኒት ነው፡፡ 

 
11 00869  

 21 ET/UM/2017/2545 
22 21/09/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A61K36/00 

54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የሳንባ ምች መድሐኒት  
72 ግርማ ገብሬ ፣ 

ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
73 ግርማ ገብሬ ፣ 

 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች በዱቄት በዘይት መልክ የሚዘጋጅ የሳንባ ምች መድኃኒት ሲሆን በዋናነት 
ከእርድ ግንድ(Curcuma Domestica)፣ ከሰሊጥ ፍሬ(Sesamum Indicum )፣ ከቁንዶ በርበሬ ፍሬ(Piper 
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Nigrum) እና ከነጭ ባህር ዛፍ ቅጠል (Eucalyptus Globulus) እና ከቀረፋ ቅርፊት (Cinnamomum 
Zeylanicum) በመቀመም በዘይት መልክ የሚወሰድ የሳንባ ምች መድኃኒት ነው፡፡ 

 

11 00870  
 21 ET/UM/2017/2566 

22 04/10/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A61K36/00 

54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የስንፈተ ወሲብ መድሐኒት 
72 ግርማ ገብሬ ፣ 

 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
73 ግርማ ገብሬ ፣ 

 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት የሚዘጋጅ ከወተት ጋር ተፈልቶ የሚጠጣ ፣በኪኒን፣ 
በዘይት፣በሽሮፕ እና በመርፌ የሚሰጥ የስንፈተ ወሲብ መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከአቃቅማ ፍሬ( 
Tribulus Terrestris) ፣ከጎርጀጅት ስር (Sida Cordifolia) ፣ከሴት ቀስት ስር (Asparagus Africanus) እና 
ከግዛዋ ስር (Withania Somnifera) በመቀመም የሚዘጋጅ የስንፈተ ወሲብ መድኃኒት ነው፡፡ 

 
11 00871  

 21 ET/UM/2017/2545 
22 21/09/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A61K36/00 

54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የተቅማጥ በሽታ መድሐኒት 
72 ግርማ ገብሬ ፣ 

ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
73 ግርማ ገብሬ ፣ 

 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት የሚዘጋጅ በሻይ፣በኪኒን ፣በሽሮፕ እና በዘይት መልክ የሚወሰድ 
የተቅማጥ መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከሽፈራው ቅጠል(Moringa Oliefera)፣ ከእንስላል ፍሬ( Fueniculum 
vulgare)፣ከአብሽ ፍሬ( Trigonella Foenum -graecum) እና ከዝንጅብል ስር (Zingiber Officinali) 
በመቀመም የሚዘጋጅ ለተቅማጥ ምክንያት የሚሆኑትን ተህዋስያን በተለይም ፀረ ተህዋስያን ኢን ኦርጋኒክ 
መድኃኒቶችን የተላመዱ ባክቴሪያዎችን እድገታቸውን የሚያጨናገፍ እና የሚያጠፋ፣ የፅዳጅ መጠኑን እና 
የመውጣት ሂደቱን የሚያዘገይ እና በተህዋስያን ምክንያት የአንጀት መቁሰል እና መጎዳትን የሚጠግን 
የተቅማጥ መድኃኒት ነው፡፡ 

 
11 00872  

 21 ET/UM/2017/2550 
22 21/09/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A61K36/00 
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54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የልብ ደም ቧንቧ በሽታ 
መድሐኒት 

72 ግርማ ገብሬ ፣ 
 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 

73 ግርማ ገብሬ ፣ 
 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 

74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት በሻይ፣በሽሮፕ፣በኪኒን እና መርፌ መልክ የሚወሰድ የልብ ህመም 
መድሃኒት ሲሆን በዋናነት ከሳማ ቅጠል (Urta simensis)፣ ከበሶ ብላ ቅጠል(Ocimum basiliem)፣ከከሙን 
ፍሬ(Cuminum cominum)፣ከእንስላል ፍሬ(6ueniculum vulgare) እና ከሱፍ ፍሬ(Carthamus tinctorius) 
በመቀመም የሚዘጋጅ በደም ቧንቧ ውስጥ የኮሌስትሮል ክምችትን፣ የደም መርጋትን እና የደም ቧንቧ 
መጥበብ ምክንያት የሚመጣን የልብ ጫና የሚቀንስ እና ጥሩ የደም ፍሰት እንዲኖር በማድረግ የልብን 
ጤንነት የሚጠብቅ የልብ ደም ቧንቧ በሽታ(Coronary Heart Disease)መድኃኒት ነው፡፡ 

 

 
11 00873  

 21 ET/UM/2017/2567 
22 11/10/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A61K36/00,A61L33/0011 

54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የደም ግፊት መድሐኒት  
72 ግርማ ገብሬ ፣ 

 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
73 ግርማ ገብሬ ፣ 

ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት የሚሰራ በሻይ ፣ በኪኒን፣በዘይት እና በሽሮፕ መልክ የሚዘጋጅ 
የደም ግፊት መድኃኒት ሲሆን በዋናነት ከዶግ ከመሬት በላይ ያለው ክፍሉ (Ferul communis)፣ 
ከእንስላል ፍሬ (Fueniculum vulgare) ፣ ከዱባ ፍሬ(Cucurbita Maxima) እና ከጎርጀጂት ቅጠል (Sida 
veroncaefolia) በመቀመም የሚዘጋጅ የደም ግፊትን ብቻ ሳይሆን የኩላሊት ፣የስኳር እና የኮሌስትሮል 
በሽታን የመቆጣጠር አቅም ያለው የደም ግፊት መድኃኒት ነው፡፡ 

 
11 00874  

 21 ET/UM/2017/2570 
22 10/10/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 09/10/2018 እ.አ.አ. 
51 A01N65/18, A01N31/02 

54 ከእፅዋት የሚዘጋጅ የስኳር ህመም መድሐኒት  
72 ግርማ ገብሬ ፣ 

 ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
73 ግርማ ገብሬ ፣ 

ባህርዳር - ኢትዮጵያ 
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74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ ከተፈጥሮ እጽዋቶች ዱቄት የሚዘጋጅ በሻይ ፣በኪኒን፣በዘይት፣በሽሮፕ እና በመርፌ የሚሰጥ 
የአይነት 2 የስኳር ህመም መድኃኒት ሲሆን ከማንጎ ቅጠል(Mangifera lndica)፣ ከፓፓያ ቅጠል (Carica 
Papaya) ፣ ከአቮካዶ ቅጠል(Persea Americana)፣ እና ከሮማን ቅጠል (Punica Granatum) በመቀመም 
የሚዘጋጅ ከፍተኛ የስኳር መጠንን ዝቅ የሚያደርግ ፣የኮሌስትሮል መጠንን የሚቀንስ፣ የደም ግፊትን 
የሚያስተካክል በስኳር ምክንያት የቁስል መባባስን እና የአይን ሪቲና መጎዳትን የሚያስወግድ የአይነት 2 
የስኳር ህመም መድኃኒት ነው፡፡ 

 

11 00875  

21 ET/UM/2017/2638 
22 27/12/2017 እ.አ.አ. 
30 የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው 
45 27/11/2018 እ.አ.አ. 
51 H03H3/02, H03H9/02   

54 የሊድ አዘገጃጀት ዘዴ    

72 አብዩ ታደሰ  
አዲስአበባ - ኢትዮጵያ 

73 አብዩ ታደሰ  
አዲስአበባ - ኢትዮጵያ 

74 የለም 

57 ይህ ፈጠራ የሊድ አዘገጀጀት ዘዴ ሆኖ በዋናነት ፒንፓ (ዝቃጭ) እንዲሁም ሶዳሽ፣ የፕላስቲክ ጥሬ እቃ 
ለማጣበቂያነት፣ ማሳጀር ቆሻሻን ለማጣሪያነት እና መጠነኛ ቤንዚን በመጠቀም እና በማዋሀድ የሚዘጋጅ 
ነው፡፡ 
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REGISTERED DOMESTIC TRADEMARKS 
 

 

(210)2416 
(111) 1424 
(511) 35 
(151) 19/11/1999 E.C  

 (731)    ሞፕላኮ ትሬዲንግ 

ካምፓኒ ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2417 
(111) 1441 
(511) 35 
(151) 19/11/1199 E.C 

(731)  ሞፕላኮ ትሬዲንግ ካምፓኒ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2419 
(111) 1519 
(511)  35 
(151) 08/05/2007E.C 

(731) ኤስ ኤ ደብሊው ኤም ፍም 

ንግድ ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

(210) 2420 
(111) 1796 
(511) 35 

(151)  12/05/2007 E.C 

(731)   ኢስት አፍሪካ አግሮ ቢዝነስ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  

   

 (210) 2421 
(111) 1456 
(511) 32 

 (151) 12/05/2007 E.C 

(731)  ሜታ አቦ ቢራ አክሲዮን ማህበር  

 

 (210) 2423 
(111) 1555 
(511) 19 
(151) 13/05/2007 E.C 

 (731) ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል  

 

(571)   

 

                                                                                            

(571)  
 

(571)  

    

(210) 2424 
(111) 1647 
(511) 32 
(151) 13/05/2007 

(731) አብዱራዛቅ ወርቅቾ 
 

 (210) 2409 
(111) 1553 
(511) 35 
(151) 06/05/2007 E.C 

(731) ሞፕላክ ትሬዲንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማ. 

 (210) 2410 
(111) 1552 
(511) 35 
(151) 06/05/2007 E.C 

(731) ሞፕላክ ትሬዲንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማ. 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571)  

    ® 

(210)  2411 

(111)  1618 

(511) 35 

(151) 06/05/2007 E.C 

(731)  ሞፕላክ ትሬዲንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማ. 
 

 (210) 2412 
(111) 2006 
(511) 35 
(151) 06/05/2007 E.C 

(731)  ሞፕላክ ትሬዲንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማ 

 (210) 2413 
(111) 1986 
(511) 16 

(151) 06/05/2007 E.C 

(731)  አክበር በድሩ ሰባህ  
 

   INID CODES OF MARKS 

Code Interpretation  Code Interpretation  Code Interpretation 

(111) Registration No (220) Filling Date (731) Applicant’s Name 

(151) Date of Registration (511) Symbol of the Nice Class (740) Representative’s Name 

(210) Application No (571) Description of the Mark (814) Designated State 

 

®           

 

JERJERTU 

® 

  

 

® 

                                                                                                                     

 

® 

 

     

                  

 
 
                    ® 

 

 

 

    ® 

 

Sky 
® 

 

                         ® 
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(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 
    

 

(210) 2461 
(111) 1428 
(511)  03 
(151)  18/05/2007 E.C 

(731) ቤካስ ኬሚካልስ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2460              
(111) 1408 
(511) 03 
(151) 18/05/2007 E.C 

(731) ቤካስ ኬሚካልስ ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2463 
(111) 1388 
(511) 03 
(151) 18/05/2007 E.C 

(731) ቤካስ ኬሚካልስ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

(210) 2464 
(111) 1416 
(511) 3 
(151) 18/05/2007 E.C 

(731)  ቤካስ ኬሚካልስ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2475 
(111) 1529 
(511) 20 
 (151) 21/05/2007 E.C 

(731)  ዛሙ  ኃላ/የተ/የግ/ማ  

 

 (210) 2472 
(111) 1912 
(511) 32 
(151) 19/05/2007 E.C 

(731) )  ሀሰን አብዱላሂ ሳላህ  

 

 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

(210) 2459 
(111) 1504 
(511) 30 
(151) 22/04/2007 E.C 

(731) ) አል-ሀሰን ፋድ ኢንዱስትሪ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  

 

 

 (210) 2456 
(111) 1559 
(511) 02 

(151)18/05/2007 E.C 

(731) ኤም ኢ ቲ ኃላ/የተ/የግ/ማ  

 

 

 (210) 2468 
(111) 1336 
(511) 37 

(151) 09/12/2004 E.C 

(731) ተስፋዬ ለገሰ ልደቱ 

 

 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

 

  

 

 
                     ® 

 

 

® 

 

 

 

 
 

 ® 

 

 

ቤካስ ሀሊ 

BEKAS HALI 

® 
  

ቤካስ መልካ  

BEKAS MELKA  

     ® 

 

 

ቤካስ አጀብ  

BEKAS AJEB  

® 

 

                                                                                                                     

 

ቤካስ ሌንሳ  

BEKAS LENSA  

  ® 

 

 

 

         ® 

 

 

 

  ® 

 
 

 

  ® 

 

 

® 

 

  
® 

 

84 
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REGISTERED DOMESTIC TRADEMARKS 
 

 

(210) 2454 
(111) 1384 
(511) 21 
(151) 16/06/2004 E.C  

 (731)  ደስ ጀኔራል ትሬዲንግ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2457 
(111) 1595 
(511) 3 
(151) 20/12/2001 E.C 

(731) ኦሽን ኬሚካል ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2498 
(111) 1697 
(511)  26 
(151)  25/05/2007 E.C 

(731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

LINA 
   ® 

 

(210) 2497 

(111) 1698 
(511) 26 

(151) 25/05/2007 E.C 

(731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2499 
(111) 1696 
(511) 26 
 (151) 25/05/2007 E.C 

(731)  ሉጫ ኢንዱስትሪስ  ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2496 
(111) 1699 
(511) 26 
(151) 25/05/2007 E.C 

 (731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

(571)  

 

                                                                                            

(571)  
 

(571) 

    

(210) 2495 
(111) 1687 
(511) 26 
(151) 25/05/2007 E.C 

 (731)  ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2493 
(111) 1684 
(511) 26 
(151) 25/05/2007 E.C 

(731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2494 
(111) 1694 
(511) 26 
(151) 25/05/2007 E.C 

(731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

   INID CODES OF MARKS 

Code Interpretation  Code Interpretation  Code Interpretation 

(111) Registration No (220) Filling Date (731) Applicant’s Name 

(151) Date of Registration (511) Symbol of the Nice Class (740) Representative’s Name 

(210) Application No (571) Description of the Mark (814) Designated State 

(210) 2491 
(111) 1686 
(511) 26 
(151) 25/05/2007 E.C 

 (731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2492 
(111) 1685 
(511) 26 
(151) 25/05/2007 E.C 

(731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  

 

 (210) 2490 
(111) 1700 
(511) 26 
(151) 25/05/2007 E.C 

(731)  ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

   

® 

 

ፍ  

ብራቮ 

BRAVO 

® 

 

® 

 

 

SARAFINA  

® 

 

 

LIZA 
 

® 
 

NAOMI 

® 

 

BLISS 
                                   ® 

   

SISTA TAMPEST 
                                     

   ® 

   

® 

 

 

 

WINNIE 
                                                                     
® 

   

® 
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(210) 2490 

(111) 1700 

(511) 26 

(151) 25/05/2007 E.C 

(731)  ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 
 

 (210) 2489 
(111) 1695 
(511) 26 
(151) 25/05/2007 E.C 

(731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2486 
(111) 1688 
(511) 26 

(151) 25/05/2007 E.C 

(731) ሉጫ ኢንዱስትሪስ  

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 
    

 

(210) 2485 
(111) 1549 
(511)  03 
(151)  06/06/2004 E.C 

(731)  መአዛ አስናቀ መሰረት እና 

ጎደኞቻቸው የፅዳት ዕቃዎች ማምረት 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  

 

 (210) 2483 
(111) 1548 

(511) 03 

(151) 02/13/2001 E.C 

(731) መአዛ አስናቀ መሰረት እና 

ጎደኞቻቸው የፅዳት ዕቃዎች ማምረት 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  

 

 (210) 2482 
(111) 1547 
(511) 03 
(151) 12/12/2001 E.C 

(731)  መአዛ አስናቀ መሰረት እና 

ጎደኞቻቸው የፅዳት ዕቃዎች ማምረት 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

(210) 2481 

(111) 1821 
(511) 20 
(151) 25/05/2007 E.C 

(731) ዘሩፋም ኢንዱስትሪ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  

 

 (210) 2480 
(111) 1407 

(511) 21፣35 

(151) 25/08/2002 E.C 

(731) ደስ ጄኔራል ትሬዲንግ 

ኃላ/የተ/የግ/ማ  
 

 (210) 2477 
(111) 1530 

(511) 2፣16 

(151)  21/05/2007 E.C 

(731) ዛሙ ኃ/የተ/የግ/ማ  

 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

AVATAR 
 ® 

 

  ® 
TYRA B  

 ® 

 

 

             

TOPICAL CURL                     
 
® 

   

® 

 

 

AVATAR  
® 

 

 

GALAXY 

  ® 

 

 

YENE FIKIR 
® 

 

 

OYAYA  

® 
  

SUNSHINES  

  ® 

 

 

Jupiter  

® 
                                                                                                                     

 

 ® 

 

 

 

 

 ® 

 

 

 

Stikaglua 

® 
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(210) 2479 
(111) 2251 
(511) 03 
(151) 25/05/2007 E.C 

(731) ) ታደሰ እና ዳንኤል ሳሙና 

እና ዲተርጀንት ማምረቻ 

ህ/ሽ/ማህበር  

 

 (210) 2476 
(111) 1528 
(511) 21 

(151) 21/05/2007 E.C 

(731) ) ዛሙ ኃ/የተ/የግ/ማ  

 

 

  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
  

 

 

 

® 

 

 

GoldenFoam  

                       ® 
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REGISTERED FOREIGN TRADEMARKS 
 

 

(210) 2317 
(111) 2416 
(511) 37,9 and 10 
(151)  06/09/2011G.C 

 (731)  KABUSHIKI KAISHA 

TOPCON    

 (210) 2322 
(111) 2416 
(511) 7,9 and10 
(151)06/09/2011 G.C 
(731) KABUSHIKI KAISHA TOPCON    

 (210) 2325 
(111) 1971 
(511)  29 
(151) 02/11/2011 G.C 
(731) HELV VACIZADE GIDA iLAC   
KiMYA SANAYi VE TiCARET 
ANONiM SiRKETi  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

(210) 2306 
(111) 1784 
(511) 3 
(151) 18/03/2011G.C 
(731) Bejersdorf AG  

 (210) 2309 
(111) 1770 
(511) 5 
 (151) 20/05/2011 G.C 
(731) Daiichi Sankyo Company, 
Limited  
 

 (210) 2311 
(111) 1736 
(511) 5 
(151) 20/05/2011 G.C 
 (731) Daiichi Sankyo Company, 
Limited  
 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

(210) 2302 
(111) 4476 
(511) 34 
(151) 26/10/2006 G.C 
 (731)  Imperial Tobacco 
Limited 
 

 (210) 2324 
(111) 1957 
(511) 03 
(151) 17/3/2011 G.C 
(731) GOODREJ CONSUMER 
PRODUCTS LIMITED     

 (210) 2314 
(111) 9621 
(511) 5 
(151) 24/05/2011G.C 
(731) Daiichi Sankyo Company, 

Limited    

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

(210) 2323 
(111) 1972 
(511) 05 
(151) 19/10/2010 G.C 

 (731) AVENTIS PHARMA 
S.A  

 (210) 2320 
(111) 1956 
(511) 05 
(151) 05/08/2011 G.C 
(731) AVENTIS PHARMA S.A    

 (210) 2305 
(111) 1700 
(511) 3 
(151) 18/03/2011 G.C 
(731) Beiersdorf AG  

  INID CODES OF MARKS 

Code Interpretation  Code Interpretation  Code Interpretation 

(111) Registration No (220) Filling Date (731) Applicant’s Name 

(151) Date of Registration (511) Symbol of the Nice Class (740) Representative’s Name 

(210) Application No (571) Description of the Mark (814) Designated State 

   

® 

 

  
® 

 

® 

 

® 

                                                                                                                     

 

®  

 

ROTEAS 

® 

 

FAXAMIR  

 ® 

® 

INECTO   
® 

 

        
® 

 



የተመዘገቡ የውጪ ሀገር ንግድ ምልክቶች                             Registered Foreign Trademarks         79 
 

 
 

የአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ቅፅ 15 ቁጥር 2፣2011                                   Intellectual Property Gazette Vol. 15. No.2, 2019 

  

International, Inc  
 

28 avenue de Champagne,  28 avenue   

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 
    

 

(210) 2332 
(111) 1975 
(511) 43 
(151)  5/12/2008 G.C 
(731) Park Hospitality World 
wide LLC  

 (210) 2333 
(111) 1970 
(511) 43 
(151) 08/03/2010 G.C 
(731) Radisson Hotels International 
,Inc., 

 (210) 2343 
(111) 3870 
(511) 05 
(151) 20/12/2011 G.C 
(731) GlaxoSmithKline Biologicals  
S.A.  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

(210) 2338 

(111) 1944 
(511) 09,16,38,39 
(151)  11/2/2008 G.C 
(731)  Societe Air France  

 (210) 2339 
(111) 1948 
(511) 09,11,16,35,36,37,38,41,42,45 
(151) 14/01/2010 G.C 
(731) Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson  

 (210) 2337 
(111) 4917 
(511) 9 
(151) 05/03/2012 G.C 
(731) Industrie De Nora S.P.A  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

(210) 2344 
(111) 1513 
(511)  05 
(151)  27/06/2012 G.C 
(731)  Glaxo Smithkline 

Biologicals S.A.,  

 (210) 2347 
(111) 1437 
(511) 05 

(151) 15/08/2007 G.C 

(731) GILEAD Sciences, Inc  

 (210) 2343 
(111) 1861 
(511) 05 
(151) 30/9/2011 G.C 
(731) GlaxoSmithKline Biologicals  
S.A. 

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

 

RADISSON  

® 

 

BELLE EPOQUE  

 

® 

 

 

 

 

 PERRIER-JOUET  

® 

 

 ® 

 

                      ®   

 
® 

 

SYNFLORIX  

® 

                                                                                                            

SAPHIR 

       ® 

 

 

® 

 

SOLAR MAC 

® 

NIMENRIX 

® 

 

GILEAD  

® 

 

SYNFLORIX 

             ®                                                                          
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(571)  
 

                                                                                            

(571) 
 

(571)  

 

(210) 2321 
(111) 1958 
(511)  34 
(151)  6/11/2009 G.C 
 (731) Japan Tobacco Inc.      

 (210) 2318 
(111) 4632 
(511) 03 
(151) 07/03/2014 G.C 
(731) HENKEL AG 77& CO. KGAA       

 (210) 2308 
(111) 2150 
(511) 01,03,05,10,16,41,42,44 
(151) 21/06/2010 G.C  
(731) AstraZeneca AB of SE    

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

(210) 2307 

(111) 1783 
(511) 03 
(151) 30/04/2008 G.C 
(731)  Beiersdorf AG, of 
Unnastrsse  

 (210) 2304 
(111) 3252 
(511) 33 
 (151) 08/11/2016 G.C 
(731) Drostdy Wines Limited of   

 (210) 2303 
(111) 3332 
(511) 16 &36 
(151) 3/10/2006 G.C 
(731) DHL International GmbH   

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

(210) 2301 
(111) 1233 
(511) 11 
(151) 7/03/2014 G.C 
 (731) ECZACIBASI HOLDING  
ANONIM SIRKETI  
 

 (210) 2326 
(111) 1227 
(511) 16 
(151) 12/03/2017 G.C 
(731) PT. Purinusa EKapersada   

 (210) 2327 
(111) 1886 
(511) 9 
(151) 11/02/2008 G.C 
(731) ICOM INCORPORATED  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

 

 

  

(210) 2328 
(111) 2471 
(511) 43 
(151) 27/11/2007 G.C 
 (731)  Radisson Hotels 

 (210) 2329 
(111) 1978 
(511) 33 
(151) 14/11/2007 G.C 
(731) Champagne Perrier-Jouet of 

 (210) 2330 
(111) 1387 
(511)  33 
(151)  16/11/2007 G.C 
(731) Champagne Perrier0Jouet of 

PROFENID  

® 
 

PROFENID FLEX   
® 

 

 

 

 

® 

 

WINSTON  

                      ®   

BREF  
® 

 

 

 

ASTRAZENCA 

      ®                                                                                

 

® 

 

TWO OCEANS  

® 

 
® 

 

 

® 

 

 

® 

 

 

®                                                                          
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(210) 2345 
(111) 2013 
(511)  34 
(151) 27/01/2012 G.C 
 (731) MEDI plus TEC 
Medizinisch-technische 

 (210) 2350 
(111) 1953 
(511) 5 
(151) 06/09/2018 G.C 
(731) C.P. Pharmaceutical 
International C.V. 

 (210) 2348 
(111) 2691 
(511)  
01,02,03,09,10,16,29,30,35,41,42,44 
( 151)   05/11/2008 G.C 
 (731) MERCK KGaA , OF 
FRANKFURT STRASSE  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 
    

 

 

 

 

 

 

 

  

(210) 2331 
(111) 1976 
(511)  9 & 14 
(151)  4/6/2008 G.C 
(731) Citizen CBM Kabushiki 
Kaisha   

 (210) 2351 
(111) 1973 
(511) 32 
(151)27/06/2009 G.C 
(731) SABMiller International 
Brands Limited  

 (210) 2374 
(111) 1744 
(511) 5 
(151) 12/0/2014 G.C 
(731) Biofarma of 50,  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

(210) 2357 

(111)  1667 
(511) 09 

(151) 24/10/2006 G.C 

(731)  DONGGUAN CITY LEIYON 
ELECTRONIC TECHINOLOGY CO., 
LTD 

 (210) 2358 
(111) 1664 
(511) 07,09,11 

(151) 30/10/2006 G.C 
(731) )  TCL CORPORATION a 

Corporation   

 (210) 2359 
(111) 2414 
(511) 01,35 
(151) 24/06/2008 G.C 
(731) )  SINOCHEM CORPORATION,  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

(210) 2362 
(111) 1786 
(511) 1 
(151) 03/06/2008 G.C 
(731)  Magadi Soda Company 
Limited  

 (210) 2375 
(111) 1211 
(511) 11 
(151) 13/03/2014 G.C 
(731) HEFEI BROTHER LIGHITING CO, 
LTD of CHINA  

 (210) 2370 
(111) 2216 
(511) 18,25 & 28 
(151) 14/12/2007 G.C 
(731) Nike International Limited   

 

GEM 

® 

 

LYRICA 
 

® 

 

 

 

 

® 

     

 

®   

REDD’S 

® 

 

PROCORALAN 

® 

                                                                                                                     

LEIYON 
  ® 

 

TCL 
® 

 

® 
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(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

 

 

(210) 2353 
(111) 1969 
(511) 7 and 8 
(151) 03/10/2014 G.C 
(731) EXEL INDUSTRIES   

 (210) 2352 
(111) 1850 
(511) 07,8 
(151) 17/03/2011 G.C 
(731) EXEL INDUSTRIES   

 (210) 2355 
(111) 1955 
(511) 09 
(151) 27/11/2017 G.C 
(731) SABMiller International 
Brands Limited  

(571)  
 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 
    

 
 

(210) 2361 
(111) 1853 
(511) 7,9,37,42 
(151) 15/08/2012 G.C 
 (731) DRILLMEC S.P.A. of Via  

 (210) 2371 
(111) 1952 
(511) 09 
(151) 28/12/2010 G.C 
(731) Google Inc.  

 (210) 2356 
(111) 1974 
(511) 32  
(151)  30/11/2011 G.C 
(731) SABMILLER INTERNATIONAL 

B.V.  
(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

(210) 2366 
(111) 2467 
(511) 34 
(151) 28/02/2007 G.C 
 (731) MEDI plus TEC 

Medizinische 
Handelsgesellschaft 
mbH,   

 (210) 2367 
(111) 2215 
(511) 18,25,& 28 
(151) 14/12/2007 G.C 
(731) Nike International Limited of 

One Bowerman Drive,  

 (210) 2327 
(111) 1637 
(511) 06 
(151) 12/03/2014 G.C 
(731) POSCO of 6261,Dongheam-
ro,  

(210) 2354 
(111) 2689 
(511) 07,08 
(151) 07/03/2011 G.C 
 (731) EXEL INDUSTRIES OF 54 
RUE MARCEL  

 (210) 2363 
(111) 1785 
(511) 5 
(151) 14/03/2018 G.C 
(731)  AstraZeneca AB  

 (210) 2364 
(111) 1621 
(511) 5 
(151) 04/09/2009 G.C 
(731)  AstraZeneca AB  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 
 ® 

DURALUX 

® 

NIKE 

 ®                                                                          

 

CP 

® 

 

COOPER PEGLER  

® 

 

 

 

 

CLUB PILSNER  

® 

 

BERTHOUD                       

®   
LOSEC MUPS  

® 

                                       

 

RHINOCORT  

                ®                                                                                                     

 

® 

ANDROID 

    ® 

 

CLUB  

® 
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(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 

    

 

(210) 2373 
(111) 1832 
(511) 02,09,16 
(151) 12/03/2014 G.C 
 (731) Nashua Corporation  

 (210) 2401 
(111) 1699 
(511) 05,10,44 
(151) 25/05/2009 G.C 
(731) Roche Diabetes Care GmbH  

 (210) 2402 
(111) 1617 
(511)  03 
 (151) 29/10/2008 G.C 
(731)  Beiersdorf AG, of 
Unnastrasse  

(571)  

 

                                                                                            

(571) 
 

(571) 
    

 

 

 

 

 

(210) 2403 
(111) 1749 
(511) 41 
(151) 12/03/2014 G.C 
(731) WWF- World Wide Fund 
for Nature  
(571)  

 

                                                                                            

GOLD SEAL 

 ® 

JUST DO IT 

® 

 

POSCO 

®                                                                          

NASHUATEC  

 

  ® 

 

ACCU-CHEK  

® 

 

 

® 

                          
®   
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1. ንግድ ምልክት በአጭሩ 

መረጃዎች እንደሚያመላክቱት በሮማ ዘመነ 

መንግስት ጎራዴ ይሰሩ የነበሩ ብረት ቀጥቃጮች 

የመጀመሪያው ምልክት ተጠቃሚዎች እንደነበሩ 

ይነገራል፡፡ በሀገራችንም አሁን ድረስ ከብት 

አርቢዎች የራሳቸውን ከብት ከሌላው ለመለየት 

በቆዳቸው ላይ ምልክት ያደርጋሉ፡፡ በጥንት ጊዜ 

የነበሩት አብዛኞቹ የታወቁ ምልክቶች በአሁኑ 

ጊዜ ያለውን የንግድ ምልክት ምንነት ባያሟሉም 

ትራንሲልቫን /በሮማንያ የሚገኝ ታሪካዊ ቦታ/ የሸክላ ስራዎች ላይ ተቀርጸው የተገኙ ምልክቶች 

ናቸው፡፡ በወቅቱም የምልክቶች ምንነት ከፈጣሪያቸው ወይም ከባለቤታቸው እውቅና ጋር የተያያዘ 

ነበር፡፡ እ.ኤ.አ በ5000 ዓመተ ዓለም በጥንታዊ ግብጽ፣ ክሬት /በግሪክ የሚገኝ ትልቅ ደሴት/ እና 

ግሪክ ምንም እንኳ ለጥራት ቁጥጥር እና አመጣጣቸውን ለማየት አገልግሎት ቢሆንም በወርቅ፣ 

በብርና ሌሎች በከበሩ ማዕድናት ላይ ምልክቶችን መቅረጽ ተጀምሮ ነበር፡፡  

የንግድ ምልክት ደንቦችና ኮዶች በግርድፍም ቢሆን መታየት የጀመሩት በ16ኛው እና 17ኛው 

ምዕተ-አመት በተለይም በጀርመንና በፈረንሣይ ነበር፡፡ ከዚያም የኢንዱስትሪ አብዮት መከሰት 

ከሳይንሣዊና ቴክኒካዊ እውቀት ጋር ተዳምሮ በኢኮኖሚ መዋቅሩ ላይ ፈጣን ዕድገት በማሣየቱ 

የገበያ ውድድርን የመቆጣጠር ፍላጎት እየሰፋ መጣ፡፡ በተጨማሪም የምርቶች በጥራትና በመጠን 

እየተለያዩ መምጣት ተጠቃሚዎች ምርቶችን መርጠው መግዛት ያስችላቸው ዘንድ ምርቶቹ ላይ 

መለያ የሚሆን ምልክት የማድረግ አስፈላጊነትን አመላከተ፡፡ ቀስ በቀስም የንግድ ምልክት አሁን 

ለደረስንበት ሉላዊነት   (የግሎባላዜሽን)  ዘመን እና ለአለም ኢኮኖሚ ማደግ ከፍተኛውን ቦታ 

በመያዝ ቀደምት ከሚባሉት የአእምሯዊ ንብረቶች አንዱ ሆኗል ፡፡  
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በአሁኑ ወቅት አለም ወደ አንድ ትንሽ መንደር በመጥበቧ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የንግድ 

ትስስርና ተወዳዳሪነት እየጨመረ መጥቷል፡፡  በዚህም ምክንያት የንግዱ ማህበረሰብ ምርቱን እና 

አገልግሎቱን ለማስተዋወቅ እና አላግባብ የመብት ጥሰትን መከላከል የአእምሮ ውጤት የሆኑ 

ሀብቶችን (ፓተንት፣ ኮፒራይት፣ ንግድ ምልክት) የመሳሰሉትን እንደ አንድ ንብረት ማስጠበቅ 

ይቻለው ዘንድ በሀገራችንም ሆነ በውጭ ሀገራት የንግድ ምልክት ህግ ተደንግጎ በስራ ላይ ከዋለ 

ሰነባብቷል፡፡ የአለማችን ኢኮኖሚ በገበያ የሚመራ በመሆኑ አለም አቀፍ ንግድ ከመቼውም ጊዜ 

በላይ እየተስፋፋ መጥቷል፡፡ ስለሆነም በዚህ የንግድ ውድድር ዘመን ተፎካካሪ አምራቾችና 

ነጋዴዎች በጥራታቸው፣ በዋጋቸውና በይዘታቸው የተለያዩ ነገር ግን ተመሣሣይ  ምርቶችን 

እያመረቱ በብዛት ገበያ ላይ ማቅረብ ግድ ይላቸዋል፡፡ 

በተመሳሳይም የምርቱ ወይም የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች በገበያ ላይ ከሚቀርቡት አማራጭ 

ምርቶች ወይም አገልግሎቶች የተሻለውን መምረጥ መቻል አለባቸው፡፡ ስለሆነም እያንዳንዱ 

ምርት ወይም አገልግሎት ግዴታ መለያ/ስያሜ ማግኘት አለበት ማለት ነው፡፡ በአጠቃላይ በገበያ 

ላይ እያንዳንዱን ምርት ወይም አገልግሎት ከሌላው ለመለየት እንዲያስችል የምንጠቀምበት 

መሣሪያ ንግድ ምልክት ይባላል፡፡ 

1.1 ንግድ ምልክት ምንድን ነው? 

 
 

ንግድ ምልክት ማለት የአንድን ሰው እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች ዕቃዎች 

ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምልክት ነው፡፡ ምልክቱም ቃላቶችን ፣
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ዲዛይኖችን፣ ፊደሎችን፣ ቁጥሮችን፣ ቀለሞችን፣ የዕቃዎችን ወይም የመያዣቸውን ቅርጽ ወይም 

እነዚህን ቅንጅት ሊይዝ ይችላል፡፡  

አንድ ምልክት ወይም የምልክቶች ድብልቅ አንድን ምርት ወይም አገልግሎት ከሌሎች ምርቶች 

ለመለየት የሚያስችል ከሆነ የንግድ ምልክት ሊባል ይችላል፡፡ እንደዚህ ዓይነት ምልክቶች 

በተለይም ቃላት፣ የግለሰብ ስሞች፣ ፊደላት፣ አኀዞች፣ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች፣ የቀለም ውሁዶች 

እንዲሁም የእነዚህ ምልክቶች ድብልቆችን  ጨምሮ በንግድ ምልክትነት ለመመዝገብ ሕጋዊ 

መሰረት አላቸው፡፡ የንግድ ምልክቱንም በምርቶች እና በእቃወቹ ማሸጊያ ላይ በመለጠፋ፣ 

ምልክቱ ከእቃዎቹ ጋር እንዲታይ በማድረግ፣ በእቃዎቹ ወይም በአገልግሎቶቹ ማስታወቂያ 

በመጠቀም ወይም በንግድ ምልክቱና በዕቃዎች ወይም በአገልግሎቶች መካከል ግንኙነት 

በመፍጠር ጥቅም ላይ ማዋል ይቻላል፡፡ 

በሀገራችን የንግድ ምልክት  ዕቃዎችን በማምረትም ሆነ በማከፋፈል ወይም አገልግሎት 

በመስጠት የንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን መልካም ስምና ዝና ለመጠበቅ፣ በተመሣሣይ 

በእቃዎችና አገልግሎቶች መካከል መሳከርን ለማስወገድ፣ ለብሄራዊ ኢኮኖሚ መዳበር በተለይም 

ለንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው  ታምኖበታል፡፡  

በመሆኑም የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ የተጀመረው የሀገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር የንግድ 

ምልክትን ለመመዝገብ በተሰጠው ስልጣን መሰረት በአዋጅ ቁጥር 179/72 ነበር፡፡ በተጨማሪም 

የብሄራዊ ንግድ ምልክት መዝገብ ማቋቋሚያና የንግድ ምልክት አቀማመጥ መመሪያ ሐምሌ 

1978 ዓ.ም.በአገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ ንግድ ምልክት የማስጠበቅ ሥራ ከ1979 

ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ ሆኗል፡፡ ሆኖም በጊዜው አዋጁ ብዙ ጉድለቶች ያሉበትና ከአለም አቀፍ 

ሕጎች ጋርም የተጣጠመ አልነበረም፡፡ 
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ከዚያም የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 320/1995 ዓ.ም 

መውጣቱን ተከትሎ ንግድ ምልክት ላይ የተመለከቱ ሕጎችን ሁሉ አካቶ የንግድ ምልክት 

ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ 501/1998 ወጥቶ በሥራ ላይ ውሏል፡፡ይህ አዋጅ የንግዱ ማህበረሰብ 

ለሚያመርቷቸው ምርቶችና ለሚሰጡአቸው አገልግሎች በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ምርት 

ለሚያስገቡ፣ አገልግሎት ለሚሰጡ የውጭ ሀገራት ዜጎች/ ድርጅቶች/ ተገቢውን ምዝገባ እና 

ጥበቃ ለመስጠት፣ የንግድ ስርዓቱን በህግ ለመምራት እና ለማሳለጥ አስችሏል፡፡አዋጁን 

ለማስፈጸም የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ ደንብ ቁጥር 273/2005  ወጥቶ በሥራ ላይ 

ይገኛል፡፡ 

 











 

Intellectual 
Property- a 
Key Tool for 
Development! 



 

የአእምሮ ውጤት የሆኑ የፈጠራ ሥራዎች እንደማንኛውም ቁሳዊ 

ንብረት ሀብቶች ናቸው! 

 

 

 አድራሻ/Address  

ዋና መስሪያ ቤት/Main office- አዲስ አበባ ካዛንችስ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ወደ 
ዑራኤል በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ያህል ወረድ ብሎ /Addis Ababa- kazanchis 

 ስልክ/Tel- 011 552 8000 (ዋና ዳይሬክተር ጽ/ቤት/ Director General Office) 

           011 552 7202 (ኮሙኒኬሽን አገልግሎት/ Communication Affairs Directorate) 

 ፋክስ/Fax- 0115529299 

 ፖ.ሳ.ቁ/P.O.box- 25322/1000 

 ኢሜይል/Email- info@eipo.gov.et   

 ድረ-ገፅ/Web site- www.eipo.gov.et 

 ፌስቡክ/Facebook-www.facebook.com/Ethiopian-Intellectual-Property-Office-EIPO 
የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት 

ባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽ/ቤት     ሀዋሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት        ጅማ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 

   Bahirdar Branch office       Hawasa Branch office        Jimma Branch office 

  ስልክ/Tel- 058 226 6232      ስልክ/Tel- 046 212 3510    ስልክ/Tel- 047 212 3510 

ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 1764      ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 1307     ፖ.ሳ.ቁ/ P.O.box - 780 

mailto:info@eipo.gov.et
http://www.eipo.gov.et/
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