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በዚህ እትም ውስጥ አእምሯዊ ንብረት ነክ ዜናዎች፣ 

የጥበቃ መብት የተሰጣቸው የግልጋሎት ሞዳልና 

ኢንደስትሪያል ዱዛይን ቢብሎግራፊ መረጃዎች ፣ 

የግልጋሎት ሞዳል ተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂዎች፣ 

የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የንግዴ ምልክት ምዝገባ፣ 

የተመረጡ የቴክኖሎጂ መረጃዎች እና የፈጠራ ሥራ 

ባሇቤቶች ሉያውቋቸው የሚገቡ ነጥቦችን የያዙ አምድች 

ተካተዋል፡፡  

 

በዜና አምዴ ሥር ካሇፈው እትም ወዱህ በሀገር ውስጥ 

የተከናወኑ ዋና ዋና የአእምሯዊ ንብረት ጉዲዮችና 

ተያያዥ ተግባራትን የተመሇከቱ ዜናዎችም 

ተጠናቅረው ቀርበዋል፡፡ 
 

በግልጋሎት ሞዳልና ቢብሎግራፊ መረጃዎች እና 

የፈጠራ ስራ የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያዎች ሥር 42 

የተቃዉሞ ጥሪ የግልጋሎት ሞዳል ማስታወቂያዎች 

እና 7 ጥበቃ ያገኙ የግልጋሎት ሞዳል ስራዎች 

ሰርተፊኬት ተስተናግዯዋል፡፡  
 

በንግዴ ምልክት ጥበቃ ሥራዎች 47 የሀገር ውስጥ እና 51 

የውጭ ሀገር ንግዴ ምልክቶች ተስተናግዯዋል፡፡ 

 

በተመረጡ የቴክኖሎጂ መረጃዎች አምዴ /Digital Bed 

System/ በሚል ርዕስ በፖተንት ሰነዴ የታቀፈ 

የቴክኖሎጂ መረጃ በናሙናነት ቀርቧል፡፡ 

 

በዚህ አጋጣሚ ሇውዴ አንባቢያን፣ ተመራማሪዎች፣ 

የቴክኖሎጂ ባሇሙያዎች፣ የፈጠራ ባሇሙያዎችና 

ኢንቨስተሮች ሇመግሇጽ የምንወዯው በጽ/ቤታችን 

እነዚህን የመሳሰለና በሌሎችም መስኮች ሇሀገራችን 

የቴክኖሎጂ ልማትና እዴገት የሚረደ በፖተንት ሰነዴ 

የታቀፉ በርካታ የቴክኖሎጂ መረጃዎች 

ክምችትእንዲሇና መረጃዎቹም ሇማንኛውም ተጠቃሚ 

ክፍት እንዯሆኑ 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, 42 Utility Model 

Cautionary notice abstracts and 7 

Granted Utility Model applications are 

made Public.  
 

In Columns of Registered Trade Marks, 

47domestic and 51 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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ብዙኃን መገናኛ ተቋማት የሮያሉቲ ክፍያ ሇመክፈሌ ተስማሙ 
 

ጽ/ቤቱ እና የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ቅጅና ተዛማጅ መብት የጋራ 

አስተዲዯር ማህበር ቦርድ አባሊት በሮያሉቲ ተመን ረቂቅ ሕግ ሊይ 

የኢትዮጵያ ብሮድካስተሮች ማህበር ፣ከመገናኛ ብዙኃን ተቋማት 

ሬዱዮና ቴላቪዥን የሕግ ክፍሌ ኃሊፊዎች ፣ፕሮግራም አዘጋጆች 

እና ተወካዮች ጋር ግንቦት 19/2013 በአዲማ ከተማ ውይይት 

አካሄዯ።  

 

የጽ/ቤቱ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር እንዲለ ሞሲሳ የዕሇቱን ውይይት ዓሊማ ሲገሌጹ የመገናኛ ብዙኀን 

በቴክኖልጂ ታግዞ በአማራጭነት ህብረተሰቡ ዘንድ ተዯራሽ እየሆነ መምጣቱን ገሌጸው ይህን መሌካም 

ዕድሌ በመጠቀም ባሇመብቶቹን ተጠቃሚ ሇማድረግ መጣር አሇብን ብሇዋሌ። በተጨማሪም በሀገራችን 

የአእምሯዊ ንብረት ሌማት ዘርፍ ገና አሌተሰራበትም ስሇሆነም የግንዛቤ ስራችን እያሰፋን ሇመሔድ 

ከብዙኃን መገናኛ ተቋማት ጋር በትብብር መሥራት የጽ/ቤቱ ቁሌፍ ተግባሩ መሆኑን አብራርተዋሌ። 

በዚህም በተሻሇ በውጤት የታጀቡ ስራዎች ሉሰሩ እንዯሚችለ ገሌጸዋሌ። 

በተጨማሪም በጽህፈት ቤቱ የኮሚዩኒኬሽን ዲይሬክተር እና 

በጋራ አስተዲዯር ድጋፍና ክትትሌ ቡድን መሪ የጽህፈት ቤቱን 

አዯረጃጀትና የጋራ አስተዲዯር ማህበራት አጀማመር እና 

ሀገራዊ ሚና የሚዲስስ ጽሑፍ ቀርቧሌ። 

 

የኢትዮጵያ የሙዘቃ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች የጋራ 

አስተዲዯር ማህበራት የቦርድ አመራሮች የቴላቪዥን ጣቢያዎችና የሳታሊይት ቴላቪዥን ጣቢያዎች እና 

የሬዱዮ የሙዚቃ የሮያሉቲ ክፍያ ታሪፍ ቀመር ቀርቦ ውይይት ተዯርጎበታሌ። 

ተሳታፊዎቹም አስተያየትና መብራራት የሚገባቸውን ኃሳቦች አንስተው በጽህፈት ቤቱ ባሇሙያዎችና 

በምክትሌ ዲይሬክተሩ ምሊሽ ተሰጥቶ የቀጣይ የጋራ ተግባራት አቅጣጫ አስቀምጠው ውይይቱ 

ተጠናቋሌ። 
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አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ተቋማትን ከአእምሯዊ ንብረት ስርዓት ጋር ማስተሳሰር እንደሚያሻ ተገለጸ 

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የዘንድሮውን የዓሇም አእምሯዊ ንብረት 

ቀን ኢኖቬሽንና ፈጠራን ሇማሳዯግ፣ የምጣኔ ሃብት ማገገምን ሇማፋጠን 

እንዱሁም የስራ ዕድሌን ሇመፍጠር ሇአነስተኛና መካከሇኛ የንግድ ተቋማት ምቹ 

ሁኔታዎችን ሇመፍጠር “አእምሯዊ ንብረትና አነስተኛና መካከሇኛ የንግድ 

ተቋማት፡- ሃሳብዎችዎን ወዯ ገበያ ያሸጋግሩ!” በሚሌ መሪ ሃሳብ ከሚያዝያ 12-

18/2013 ዓ/ም በተሇያዩ መርሃ ግብሮች ተከበረ፡፡ 

የጽ/ቤቱ ዋና ዲይሬክተር ኤርሚያስ የማነብርሃን  የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት መሪ ዕቅደ በዋናነት 

የሀገሪቱን የትኩረት አቅጣጫ መነሻ በማድረግ ብልም የግለን ዘርፍ ተሳትፎ ማጠናከርን በማሇም  በለሊዊነት 

የንግድ ሥርዓት ሳቢያ ሉኖር የሚችሇውን  የመዋጥ አዯጋ ሇመከሊከሌ አጋጣሚው ሲፈቅድ እኩሌ ሇመሮጥ 

ካሌሆነም ተገዲዲሪ ሆኖ ሇመዝሇቅ ፈጠራን ያስፋፋለ፣ ሳይንሳዊ ቴክኖልጂዎችን ሇመድፈር ጉሌበት ይሰጣለ 

የተባለትን ቁሌፍ ጉዲዮች ማካተቱን መድረኩን በከፈቱበት ወቅት ተናግረዋሌ፡፡ ሇወጣቱ የስራ እድሌ 

ሇማመቻቸት፣ የስራ ፈጠራ ክህልቱን ሇማገዝ፣ ችግር ፈቺ የፈጠራ ስራዎችን 

እንዱያመነጭ ሇማድረግ፣ ከስራዎቻቸው ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ፣ 

የቴክኖልጂ ዕድገት ሽግግርን ሇማረጋገጥና የፈጠራ ስራዎችን ሇማበራከት 

ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ ያሇውን የአነስተኛና መካከሇኛ የንግድ ተቋማት ሌማት 

ፖሉሲ ታሳቢ በማድረግ የጽ/ቤቱ የአስር ዓመት መሪ ዕቅድ የተቀረፀ መሆኑን 

አክሇው ገሌጸዋሌ፡፡  

በአእምሯዊ ንብረት ሳምንት የአውዯ ርዕይ መክፈቻ ሚያዝያ 12/2013 ዓ/ም 

በአነስተኛ ፈጠራ፣ በኢንደስትሪያዊ ንድፍ፣ በንግድ ምሌክትና በቅጅ መብት ጥ  በቃ የተዯረገሊቸው 17 የፈጠራ 

ስራዎችን የያዘ አውዯ ርዕይ ጥሪ የተዯረገሊቸው የክብር እንግዶችና ተሳታፊዎች በተገኙበት በይፋ የተከፈተ ሲሆን 

ትዕይንቱም እስከ ሚያዝያ 15/2013 ዓ/ም ሇህዝብ ክፍት ተዯርጓሌ፡፡ በመክፈቻው ዕሇት በተዯረገ የፓናሌ ውይይት 

አእምሯዊ ንብረትና አነስተኛና መካከሇኛ የንግድ ተቋማት ሉኖራቸው በሚገባው ትስስር ሊይ በጠቅሊይ ሚንስቴር 

ጽ/ቤት የቴክኖልጂ አማካሪና የቀድሞ የአእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ጊ/ዋና ዲይሬክተር የመወያያ ጽሁፍ ቀርቧሌ፡፡ 

ምርታማነታቸውና ተወዲዲሪነታቸው ያዯገ አነስተኛና መካከሇኛ የንግድ ተቋማት በብሔራዊ የኢኖቬሽን ስርዓት 

ግንባታ ውስጥ ዋነኞቹ መሆናቸው በጽሁፉ ተመሊክቷሌ፡፡  

ሚያዝያ 18/2013 ዓ/ም በአእምሯዊ ንብረት መብቶች ህጋዊ ተፈጻሚነት ሊይ በኢትዮጵያ የህግ ባሇሙያዎች 

ማህበር ስራ አስፈጻሚ የመወያያ ጽሁፍ ቀርቧሌ፡፡ የአእምሯዊ ንብረት መብቶች በአግባቡ ካሌተከበሩ በቴክኖልጂና 

ኢኖቬሽን ስርዓት የሚገኙ የማህበራዊና ምጣኔ ሃብታዊ ዕድገት ትሩፋቶች እንዯማይኖሩና ይህም ሇሀገር ዕድገት 

አለታዊ ተጽዕኖ እንዯሚኖረው በጽሁፉ ተመሊክቷሌ፡፡ 
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Mass media institution agreed on royalty payment  

Office along with Ethiopian Music Copyright and 

Neighboring Rights Collective Management 

Organization board members conferred on royalty 

rate draft law with Ethiopian Broadcasters 

Association, radio and television institutes’ legal 

section & program directors and representatives on 

May 27/2021 in Adama Town.  

Deputy Director General  of the Office, Endalu Mossisa, revealed that, currently  mass media do 

have plenty options to address  the masses. Owing to this, the Office is working on the concept 

of royalty awareness with actors such as media inorder to assure the rights of the owners, he 

added. Intellectual Property rights should not be exploited thus, in order to tacle this challenge 

working jointly with Mass media is requisite to get a fruitful result, he further illustrated. 

Besides, the Office Communication Director & Collective Management Organization(CMO) team 

leader presented papers on general IP and the office structure and the establishment of CMO 

respectively. 

Finally, Ethiopian Music Copyright and Neighboring Rights Collective Management 

Organization board members presented the rate of royalty fee for 

discussion and the participant agreed on the payment.  

 

 

 

The participants gave constructive suggestions and raised questions then the Office Deputy 

General Director and the presenters elaborated. 
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Small and Medium Enterprises should be linked with the intellectual property system  

Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO) to promote invention and 

innovation, create jobs and accelerate economic recovery and create a 

conducive environment to small and medium-sized enterprises, marked 

this year’s World IP Day with a theme “Intellectual Property and Small and 

Medium-Sized Enterprises: Taking Your Ideas to Market!” from April 20-

26, 2021. 

The Office Director General, Ermias Yemaneberhan, said in his opening 

remarks, the Office ten-year strategic plan was framed based on the country's priority areas and 

strengthening of private sectors participation in the development schemes. Thus, the ten-year strategic 

plan took into account the ongoing small and medium enterprises development policy to create job 

opportunities for youth, support the entrepreneurial skills, generate problem-solving innovations, benefit 

from created jobs, ensure technological advancement and promote innovation, he added.  

The Intellectual Property Week inaugurated on April 20, 2021 with a panel discussion and an exhibition 

where 17 inventions in utility models, Industrial Designs, Trademarks and 

Copyrights participated. The panel discussion, which was presented by a 

technology advisor to the Prime Minister Office and former director of 

EIPO, addressed the relationship between intellectual property and small 

and medium enterprises. Small and medium enterprises that have grown 

in productivity and competitiveness are at the forefront of building a 

national innovation system, the paper emphasized. 

On the closing date of the IP week, April 26, 2021, a panel discussion held on the enforcement of 

intellectual property rights. The paper presented by the President of Ethiopian Lawyers Association 

underlined that if intellectual property rights enforcement was not applied, the technology and 

innovation system would be suffered. These in turn damage the social and economic growth, which will 

have a negative impact on the country's development. 
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አመሌካች ምትኩ ዋሌተንጉስ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Process of Making Solid and Liquid Soap/ጠጣርና ፈሳሽ 
ሳሙና/ ነው፡፡ እነዚህ ፈጠራዎች ከተዘረዘሩት ግብዓቶች በተጨማሪ ከኮስቲክ ሶዲ 
(Caustic Soda) እና ከተሇያዩ ዘይቶች የማዘጋጅ ጠጣርና ፈሳሽ ሳሙና እንዱሁም 
ከሽፈራው ፍሬ፣ ከነጭ ሽንኩርት፣ ከካሮት የሚዘጋጁ የምግብ ዘይቶች እና ከሙዝ 
ሌጣጭና ከእንቁሊሌ ቅርፊት የሚዘጋጁ ማዲበሪያ እና የፕሊስቲክ መጠቅሇያዎችን እንዯገና 
ጥቅም ሊይ ማዋሌ (Recycling) ናቸው፡፡ 
 
 

ET/U/2021/3693 
 

አመሌካች ብርሃኑ ተመስገን እና ጌታቸው አዯመ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ 
ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ 
የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ 
በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን 
ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው 
ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Lead Extract method ነው፡፡  ይህ ፈጠራ ሉዴን የመሇየት ስራ 
ሲሆን በዋናነት ከመአዴናት ተረፈ ምርቶች፤ ከታዲሽ ሀይሌ ባትሪዎች ፤ ከኤሌክትሮኒክስ 
እቃዎች ፤ ከጨረር መከሊከያ ቁርጥራጮች  ወይም እስክራብ የመሇየት ሂዯት ዘዳ ፡፡ 
 

 

ET/U/2021/3769 
 

አመሌካች ዮሏንስ ኪዲኔ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ 
የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ 
በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን 
ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 

አነስተኛ ፈጠራው Car Seat Rear Cover Device ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በማይካ 
መስታወት የሚሰራ ከመኪና ወንበር ከኋሊ ሊይበቀበቶ የሚታሰር እና የሚፈታ ሲሆን 
ከገበያ ከሁሇት ወንበር ወይም ከአንደ ወንበር ጀርባ ሊይ በቀበቶ የሚታሰር ሲሆን አስፈሊጊ 
ሲሆን ቀበቶውን በመፍታት ማውጣት እንዱቻሌ ተዯርጏ የተሰራ ነው፡፡ የገንዘብ መቀበያ 
ቀዲዲንም ያካተተ ሲሆን(1)የማይካ መስታወት(2) የማይካመስታወቱን መኪና ወንበሩ ጋር 
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ማሰሪያቀበቶ (3)የገንዘብ መቀበያ ቀዲዲን የያዘ ሲሆን በታክሲ ስራ ሊይ በተሰማሩ ሹፌሮች 
ከኋሊ ጥቃት እንዲይዯርስባቸው የሚከሊከሌ ሲሆን የኮቪዴ 19ኝን ተጋሊጭነትም 
ይቀንሳሌ፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3770 
 

አመሌካች አዱሱ ፍቃደ (ድ/ር); አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ and የኢትዮጵያ ባዮቴክኖልጂ 
ኢንስቲትዩት  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር 
ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 
ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 

አነስተኛ ፈጠራው Flour made from fermented Enset ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከተብሊሊ 
እንሰት የሚዘጋጅ ደቄትና የምግቦች አዘገጃጀት ዘዳ ሆኖ በዋናነት የተፋቀ የእንሰት 
ተክሌን ከማብሊያ እርሾ (starter culture) ጋር በማዯባሇቅ በእንስራ /ሳራክራውት ጃር 
(sauerkraut jar) ውስጥ በማስገባት እና ከዴኖ በውሃ በማፈን በ 25°C ሊይ ከ10-15 
ቀናት እንዱብሊሊ በማዴረግ እና በማዴረቅ የሚዘጋጅ ደቄትና ከስንዳ፤ ከገብስ እና ጤፍ 
ደቄቶች ጋር በማዯባሇቅ ምግቦች የማዘጋጀት ሂዯት ነው፡፡ 
 

ET/U/2021/3771 
 

አመሌካች አዱሱ ፍቃደ (ድ/ር); አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ and የኢትዮጵያ ባዮቴክኖልጂ 
ኢንስቲትዩት  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር 
ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 
ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው  Engine-Operated Enset Grinding Machine   ነው፡፡ ይህ ፈጠራ 
በሞተር የሚሰራ የእንሰት አሚቾ መፍጫ ማሽን በኤላክትሪክ ወይም በቤንዚን ሞተር (1) 
በማንሳት የእንሰት አምቾ በማጉረሻው (Feeder) (7) በኩሌ በማስገባት ግራ እና ቀኝ 
በተገጠሙ ቋሚ ምሊጮች (Vertical (3) and Fixed blades (5)) በማንቀሳቀስ እና 
መቆራረጥ፤ እንዱሁም በተገጠመሇት የማይዝግ ማፈኛ (Lock) (8) ውስጥ እንዱጠራቀም 
እና በተንቀሳቃሽ ምሊጮች (Movable blades) (3) በዯንብ እንዱዯቅ በማዴረግ፤ 
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የዯቀቀውን አሚቾ ወዯ ጊዚያዊ ማጠራቀሚያ ቋት (10) እንዱገባ ማፈኛውን  (Lock) (8) 
በመክፈት የዯቀቀውና ያሇቀሇትን አሚቾ ምርት ወዯ ውጭ የሚያስወጣ ማሽን ነው፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3772 
 

********
አመሌካች አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ; አዱሱ ፍቃደ (ድ/ር) and የኢትዮጵያ ባዮቴክኖልጂ 
ኢንስቲትዩት  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር 
ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት 
በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 
ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Semi-automatic Enset pseudostem Scraping Machine ነው፡፡ 
ይህ ፈጠራ በሞተር የሚሰራ የእንሰት አሚቾ መፍጫ ማሽን በኤላክትሪክ ወይም 
በቤንዚን ሞተር (1) በማንሳት የእንሰት አምቾ በማጉረሻው (Feeder) (7) በኩሌ 
በማስገባት ግራ እና ቀኝ በተገጠሙ ቋሚ ምሊጮች (Vertical (3) and Fixed blades 
(5)) በማንቀሳቀስ እና መቆራረጥ፤ እንዱሁም በተገጠመሇት የማይዝግ ማፈኛ (Lock) (8) 
ውስጥ እንዱጠራቀም እና በተንቀሳቃሽ ምሊጮች (Movable blades) (3) በዯንብ 
እንዱዯቅ በማዴረግ፤ የዯቀቀውን አሚቾ ወዯ ጊዚያዊ ማጠራቀሚያ ቋት (10) እንዱገባ 
ማፈኛውን  (Lock) (8) በመክፈት የዯቀቀውና ያሇቀሇትን አሚቾ ምርት ወዯ ውጭ 
የሚያስወጣ ማሽን ነው፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3773 
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አመሌካች ምህረተአብ  ኃይላ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Multi Milking Machine /ሪ ቮ ሉሽ ነ ሪ መሌቲ ወተት ማ ሇ ብያ ማ 
ሽን  ነው ፡፡ / ይህ ፈጠራ በሰው ሀይሌ የሚሰራ አውቶማቲክ የወተት ማሇብያ ማሽን 
ሆኖ 1 / ቫኪይም ጀነራተር 2 / እግ መያዥያ 3 / ፓምፕ ማዴረግ ላበር 4 / የ ወተት 
መያ ዥያ ታንከ ር  የያዘ በጎችንና ፍየልችን ግመልችን ሊሞችን በቀሊለ ማሇብ 
እሚያስችሌ ሆኖ የተዘጋጀ በማንኛውም ሰው በቀሊለ ኦፕራት እሚ ያዯረግ 99 % ከ እጅ 
ንክኪ እን ዱሁም ከአካባቢብክሇት ከዘመኑ የኮረና / covide 19 / እና ከላልች በትንፋሽ 
ከሚተሊሇፉ በሽታ አምጪ ተህዋሳኮች ነጻ የሆነ ሪቮሉሽነሪ የወተት ማሇብያ ማሽን ነው፡፡ 
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አመሌካች ሰሇሞን ክፍላ እና ይበሌጣሌ ዮሏንስ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ 
ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ 
የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ 
በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን 
ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው 
ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Advertising lighting box on acrylic display ነው፡፡ ይህ ፈጠራ 1 
ወይም ከዛ በሊይ (1,2,3,4) በሆነ በተሇያዩ ቅርጽ እና መጠን በሚዘጋጅ በአክሪያሉ/ግሌጽ/ 
transparent/ ሰላዲ ሊይ ጽሁፎችን ምስልችን እንዱሁም የተሇያዩ አርማዎችን በመቅረጽ 
/Engrave/ ወይም በመጫር በማዘጋጀት በዙሪያው ወይም በከፊሌ በሚገጠም የኃይሌ 
መቆጣጠሪያ እና ማቀናበሪ /PLC Systeme/ እና ማዘዣ /remote control/ ያሇው የLED 
የገመዴ መብራት በመቅበር ብርሃኑ በአክሪያሉክ ሰላዲ ውስጥ እንዱያሌፍ በማዴረግ 
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የተቀረጸውን ምስሌ ወይም ጽሁፍ ብቻ በቋሚነት ወይም በተንቀሳቃስ መሌኩ ማሳየት 
የሚችሌ ስራ ነው:: 
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********
አመሌካች  አዱሱ አዝመራው አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Manually Operated Water Hyacinth Harvesting Machine 
/በሰዉ ሃይሌ የሚሰራ የእምቦጭ አረም ማስወገጃ ማሽን/ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በሰው ሃይሌ 
የሚሰራ የእምቦጭ አረም ማስወገጃ መሳሪያ ሆኖ የውሃ ሊይ መንሳፈፊያ /1/ የተሇያዩ 
ጥርሶች /2/ ሰንሰሇቶች/3/ የእግር ፔዲሌ/4/ አረም መሰብሰቢያ ክፍሌ /5/አረም 
ማጠራቀሚያ ክፍሌ /6/ ቋሚና አግዲሚ ብረቶች/ የያዘ ሆኖ በፔዲሌ ዙር አማካኝነት 
የሚሽከረከረው መሠብሰቢያ አረሙን በማንሳት ወዯማጠራቀሚያው ክፍሌ በመሊክ በቀሊለ 
ማስወገዴ የሚችሌ ነው። 
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አመሌካች አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ 
የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ 
ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ 
ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ 
አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ 
የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Water Heater for Bathroom / የሻወር ውሃ ማሞቂያ / ነው፡፡ ይህ 
ፈጠራ የሻወር ዉሃ ማሞቂያ ቴክኖልጂ ሆኖ የውሃ ታንከር ከማይዝግ ብረት 
/Galvanized Metal/ (1) የቀዝቃዛ ዉሃ መቀበያ ቱቦ (2) በሊዩ ሊይ በታሰረው የውሃ 
ማሞቂያ (3) ሊይ ውሃ እየፈሰሰ በማሞቅ በሙቅ ዉሃ ማዉጫ ቱቦ (4) በኩሌ ወዯ ሻወር 
ወንፊት (5) እየወረዯ ገሊን ሇመታጠብ የሚያስችሌ ቴክኖልጂ ነው፡፡ 
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አመሌካች አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ 
የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ 
ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ 
ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ 
አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ 
የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Atikini Screw Driver /የአታኪኒ መፍቻ / ነው፡፡ የፈጠራ ሥራ 
የአታኪኒ መፍቻ ቴክኖልጂ ሆኖ የመፍቻው ዋናው ክፍሌ የአታኪኒውን ቀሇበት 
የሚይዝና የመፍቻው መጨረሻው ጫፍ ሇሁሇት የተከፈሇና ሦስት ማዕዘን ቅርጽ ያሇው 
(1) የመፍቻው ዘንግ (2) እጆታዉ ከዘንጉ ጋር በፒን የተያያዘ ወሇም ዘሇም የሚሌ 
ተወዛዋዥ (3) ፒን (4) የያዘ ሆኖ የእጅ መታጠቢያ ገበታ /Sink/ ሊይ የሚታሰረዉን 
አታኪኒ ሇማጥበቅና ሇመፍታት የሚያገሇግሌና ሙለ በሙለ ከብረት የተሰራ መሣሪያ 
ነዉ፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3779 
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አመሌካች አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ 
የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ 
ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ 
ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ 
አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ 
የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው  Manually Operated  Hydraform Brick Making Machine 
/በሰው ሀይሌ የሚሰራ የአፈር ብልኬት ማምረቻ ማሽን / ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በሰው ሀይሌ 
የሚሰራ የአፈር ብልኬት ማምረቻ ማሽን ሆኖ የማሽን መቆሚያ (1) የብልክ ቅርጽ 
ማዉጫ (2) ተጫኝ1 (3) ተጫኝ2 (4) የቅርጽ ማውጫ የታችኛው ክዲን (5) የቅርጽ 
ማውጫ የሇይኛው ክዲን (6) መያዣ (7) አፈር መሙያ (8) እና ቋት (9) ከሚባለ 
ክፍልች የተሰራ የአፈር ብልኬቶችን በዯቂቃ እስከ 4 ማምረት የሚያስችሌ ፍጥነት ያሇው 
ማሽን ነው፡፡ 
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አመሌካች ይነበብ አሳየ  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ 
የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ 
በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን 
ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Maize and Sorghum Fertilizer Applicator Machine / የበቆል 
እና ማሽሊ ማዲበሪያ (ዩሪያ እና ዲፕ)ሜያማን/ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ የበቆል እና ማሸሊ 
ማዲበሪያ (ዩሪያ እና ዲፕ) መዝሪያ (መጨመሪያ ) ማሽ ን ሆኖ የዩሪያ መያዥያ ጆንያ 
/1/፣ በእጅ የሚያዝ አግዲሚ ዘንግ /18/፣ የዩሪያ ወይም የ ማዲበሪያ መቀበያ ከፍሌ /3/፣ 
ዩሪያ ወይም ማዲበሪያ ወዯ ዩሪያ ወይም ማዲበሪያ ማኛ ክፍሌ የ ያስገ ባ እና የ ያ ስ 
ወጣ ከፍሌ /7/ ፣ ከዩሪያ ወይም ከማዲበሪያ መበያ ው ከፍሌ ጋር የተያያዘ የ ዩሪያ 
ወይም የማዲበሪያ ማጣሪያ ወንፊት መሳይ ክፍሌ /4/፣ እንዱሁም የዯቀቁትን ዩሪያዎች 
ወይም ማዲበሪያዎች ማጠራቀሚያ እና ሲያስፈሌግ የማውጫ ቫሌቭ/6/ ፣የተመጠነ ዩሪያ 
ወይም ማዲበሪያ የሚቀመጥበት ከፍሌ /20/ እና ዩሪያ ወይም ማዲበሪያ ከመመጠኛው 
ተቀብል ወዯ በቆልው ወይም ማሽሊው አገዲ ስር የሚያ ዯርስ ቱቦ /10/ የያዘ ሲሆን ዩሪያ 
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ወዓ ወይም ማዲበሪያ ው የሰውን ጉሌበት እና የመሬት የስበት ሃይሌን በመጠቀም 
የተፈሇገው በቆል ወይም ማሽሊ አገዲ ስር እንዱዯርስ ማዴረግ የሚችሌ ማሽን ነው፡፡ 
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አመሌካች  ኖሪንኮ ኢተርናሽናሌ ኮኦፐሬሽን ሉሚትዴ (Norinco International Cooperation 
Ltd.) አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት 
እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት 
ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ 
በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን 
ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Metal Bending Machine /የብረታ ብረት ማጠፊያ ማሽን/ ነው፡፡ ይህ 
ፈጠራ የብረታ ብረት ማጠፊያ ማሽን ሲሆን ቋሚ ማሳያዉ (10) መሠረት(base) (11) 
ቋሚ መዯገፊያ (upright) (12) ምሰሶ (beam) (13) ሲሉንዯር (Cylinder) (14) 
 የማስቀመጫ ሰላዲ (forming board) (15)  የማዕከሌ ሽክርክሪት ክፍሌ(center runner) 
(16)  የማንሻ ተሸከርካሪ ብልን (reaction wheel) ማሽኑ በእግሩ ሰፊ መቀመጫ ሊይ 
ተያይዞ ቋሚ ምሰሶዎችን የያዘ፣ ምሰሶዎቹ  ከግዴግዲዉ ቢም የተያያዘና በዘመናዊ 
ቴክኖልጂ የቀረበ የፈጠራ ዉጤት የግንባታ ብረት ወይም ፌሮ ማጠፊያ ማሽን የግዴግዲ 
ዯጋፊ ካፔን የኮሌመን ካፒንግ(Columncapping)ከብረት የተሰራ የሳጥን አናት ሊይ ያሇዉ 
 ሽንቁር እንዱሁም በግንባታ ቦታዎች ሊይ ጥቅም መስጠት የማይችለና የተጣመሙ 
ወይም የተወሊገደ፣ ያሇ አግባብ የታጠፉ ብረቶችን ወይም ፌሮዎች በማቃናት (ቀጥ) 
 በማዴረግና በማስተካከሌ ጥቅም ሊይ ሉያዉሌ የሚችሌ በተፈሇገዉ  ሌኬት (መጠን)   
እንዱሁም ቅርጽ  በኤላክትሪክ ዘዳ በጥራትና በፍጥነት ሇግንባታዎች አስፈሊጊ በሆነ 
መሌኩ የሚያጥፍ የብረታብረት ማጠፊያ ማሽን ነዉ። 
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አመሌካች ሙለቀን ሺመሊሽ  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Animal Food Prepared from Desert Locusts /ከበረሀ አንበጣ 
የሚዘጋጅ የእንሰሳ ምግብ/ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ የበረሀ አንበጣን በመጠቀም በሽርክት መሌክ 
የሚዘጋጅ የእንሰሳ ምግብ ሲሆን በዋናነት በተፈጥሮ ሂዯት ወይም እንቁሊለን በዘመናዊ 
መንገዴ በማስፈሌፈሌ የበረሀ አንበጣንና እንዲይበሊሽ የሚያዯረግ የምግብ ማቆያን 
በመቀመም የሚዘጋጅ የድሮ፣  የዴመት እና የውሻ ምግብ ነው፡፡ 
 

ET/U/2021/3783 
አመሌካች እስማኤሌ ሰይዴ  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Charcoal Briquette Machine /የከሰሌ ብሪኬት ማምረቻ ማሽን / 
ነው፡፡ ይህ ፈጠራ የከሰሌ ብርኬት ማምረቻ ማሽን /Charcoal briquette Machine/ ሆኖ 
በቀሊለ መዋቅሩን የተሸከመ መሰረት /base/ (1)፣ ዋና ክፈፍ /Main frame/ (2)፣ ዋና 
የአምዴ ዘንግ /Main column bar/ (3)፣ ሙለ በሙለ ክፍት የሆኑ የብርኬት ቅርፅ 
ማስያዣ እና ማሞቂያ ጉዴጓድች ያለት ወፍራም አራት ማዕዘን ዝርግ ብረት /Female 
plate/ (4)፣ ከፍተኛ ግፊት የሚፈጥሩ ጡቶች ያለት ወፍራም ዝርግ ብረት /Male 
plate/ (5)፣ ባሇጉዴጓደን ዝርግ ብረት ከታች ዯግፎ የሚይዝና ግፊቶችን የሚቋቋም 
መዋቅር /Female plate supporter and high load absorber structure/ (6)፣ 
ቅይጡን የከሰሌ ግብዓት ተሸካሚ እና መጋቢ ዝርግ ብረት /in late plate/ (7)፣ ብርኬት 
ከሰለን ወይም ምርቱን ተቀባይ ዝርግ ሊሜራ /out late metal sheet/ (8)፣ ባሇጡቱን 
ዝርግ ብረት /Male plate/ ሇማንቀሳቀስ /ወዯ ሊይ እና ወዯታች/ የሚረዲ ሃይዴሮሉክ 
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ክሪክ /Hydraulic Jack/ (9) እና ሄሉካሌ ስፕሪንግ /Helical spring/ (10)፣ ባሇጉዴጓደን 
ዝርግ ብረት /Female plate/ ሇማንቀሳቀስ /ወዯ ሊይ እና ወዯታች/ የሚረዲ ባሇ ካቦ 
አግዲሚ ዘንግ /Wire rope axle/ (11) የያዘ ሆኖ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሰጠውን ቅይጥ 
የከሰሌ ግብዓት ብርኬት በመስራት በርካታ የከሰሌ ብርኬቶችን ማስገኘት የሚችሌ ማሽን 
ነው፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3784 
 

አመሌካች እስማኤሌ ሰይዴ  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 

አነስተኛ ፈጠራው Easily flammable charcoal of bricks and preparation process 
/በቀሊለ ተቀጣጣይ የከሰሌ ብሪኬት እና አዘገጃጀት ዘዳ/ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በቀሊለ 
ተቀጣጣይ የከሰሌ ብርኬት እና የአዘገጃጀት ዘዳ ሆኖ በዋናነት ከከሰሌ የሚሰራና የከሰሌ 
ደቄት /charcoal powder/ እንዯ ኃይሌ ምንጭ /fuel source/፣ ሳሌት ፒተር 
/saltpeter/ እንዯ አቀጣጣይ /Igniter/ እና ስታርች /starch/ እንዯማያያዣ በማዋሃዴ 
የሚዘጋጅ በቀሊለ ተቀጣጣይ እና ጭስ አሌባ የከሰሌ ብርኬት እና የአዘገጃጀት ሂዯት 
ነው፡፡ 

ET/U/2021/3785 
 

አመሌካች ኡዋጉዋንዱያጎ ሣንቃ እና ዯመቀ ቶላራ and ዯመቀ ቶላራ አጭር ይዘቱ ከታች 
ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ 
በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ 
ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ 
የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ 
መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት 
ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Automatic Enjera Baking Machine /የሠው አሌባ እንጀራ 
መጋገሪያ ማሽን/ ነው፡፡ ይኽ ፈጠራ እንጀራ ሠው አሌባ በሆነ ስርአት በብዛት እና 
በጥራት መጋገሪያ ማሽን ሲሆን /4/ mitad ምጣዴ / መጋገሪያ 5 ማሽን & Goarbox 
ሞተር የያዘ ሲሆን በቀዴሞ በሠው ጉሌበት በሚወጣበት ከ10 እስከ 15 እንጀራ ያወጣሌ 
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፡፡ ይህም የሠውን ጉሌበት ከመቆጠቡ ውጪ በፍጥነት በጥራትና በብዛት ቦታ “ይዞ ብዙ 
እንጀራ እንዴንጋግርበት የሚያስችሇን ማሽን ነው፡ ፡ 

 
 

ET/U/2021/3786 
 

********
አመሌካች Take Data Trading PLC አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ 
የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ 
ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ 
ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ 
አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ 
የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Biodegradable Shopping Bag ነው፡፡ ይህ የፈጠራ ስራ በዋነኝነት 
ከበቆል ፍሬ የሚዘጋጅ በስባሽ የፕሊስቲክ ቦርሳ ሲሆን ፤ ከበቆል የሚገኝ 
starch፣ግሊይሴሮሌ የተባሇ አያያዥ መአዴን /Glycerol/ እና የታለከም ፓውዯርን 
/alcum powder/ በመጠቀም የሚመረት ነው። 
 
 
 

ET/U/2021/3787 
 

********
አመሌካች ኤሌያስ ይርዲው አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS Sign Language Translating Glove  ነው፡፡ The smart-
IOT enabled glove uses more than 8 sensors and a 5-axis gyro to translate sign language 
into Amharic and native language audio and it uses artificial intelligence to translate 
human voice into sign language which will displayed on the screen that is built into the 
glove. 
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ET/U/2021/3788 
 

አመሌካች መኮንን ሰሇሞን  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Mechanical and Manual Cleaner Machine  ነው፡፡ ይህ ፈጠራ 
መካኒካሌ እና ማነዋሌ የጽዲት ማሽን ወይም መሳሪያ ሲሆን ሇአስፋሌት ሇኮብሌስቶን 
ሇመሳለት አካባቢዎች ሇማጽዲት የምንጠቀምበት  ወይም ሇመጥረግ የምንጠቀምበት 
መሳሪያ ነው፡፡ በውስጡም  በመካ ኒካሌ  አማካኝነት በአንዴ ሰው  እየተነዲ  ቆሻሻን 
የሚጠርግበት ወይም የሚሰ በስብበት ክፍሌ የኖረዋሌ ማሇት ነው፡፡ በላሊ መንገዴ ዯግሞ 
በማንዋሌ አማካኝነት ከኋሊ እየተገፋ የማጽዲት  ስራን ይሰራሌ ማሇት ነው በውስጡም 
መካኒካሌ የመንጃ ክፍሌ (1) ቆሻሻ  የመጥረጊያ  ክፍሌ (2) ቆሻሻን የመሰብሰቢያ ክፍሌ (3) 
ቆሻሻን የማጠራቀሚያ  እና ዯረቅ እና እርጥብ ቆሻሻን የመሇያ ክፍሌ (4) መካኒካሌ መንጃ 
ጉሌበት መጨመሪያ ክፍሌ (5) ፍሬን ክፍሌ (6)  የማኗሌ  ማጽጃ መግፊያ ክፍሌ (7) 
እነዚህ ክፍልች  በመጠቀም የማጽዲት ወይም የመጥረግ ስራ ይሰራሌ ማሇት  ነው፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3789 
 

********
አመሌካች ምትኩ ዋሌተንጉስ  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
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ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Benzene and Gas Production Process /ቤንዚሌ እና ጋዝ 
የማምረት ሂዯት/ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በዋናነት ቤንዚሌ እና ጋዝ የማምረት ሂዯት ሲሆን፣ 
ከውሃ ማሽጊያ ፕሊስቲኮች ወይም ሀይሊንድች ከ70-75%፣ ከፕሊስቲክ ጀሪካኖች 15-11%፣ 
ከመኪና ጎማዎች 13-9%፣ ከፕሊስቲክ ወንበሮች፣ ከፕሊስቲክ ባሌዱዎች፣ ከፕሊስቲክ 
አሻንጉሉቶች እና ከላልች የፕሊስቲክ አይነቶች 2-5% መጠን ባሊቸው የፕሊስቲክ አይነቶች 
የሚዘጋጅ በዋናነት ቤንዚሌ እና ጋዝ ነው፡፡ እንዱሁም የተመረተው ምርት በተሇያየ 
የሙቀት መጠን በመከፋፈሌ /Fractional distillation/ ወዯተሇያዩ የነዲጅ አይነቶች 
ማጣራትን /Refine/distled/ ማዴረግን ጭምር ያካተተ ፈጠራ ነው፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3790 
አመሌካች ተክሇሃይማኖት ሃይሇ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Elimination of Gases Emitted from Industries and other 
Machine / ከኢንዲስትሪዎች እና ላልች ማሽኖች የሚሇቀቅ በካይ ጋዝ ማስወገዴ/ ነው፡፡ 
ይህ ፈጠራ ከኢዲስትሪዎች እና ላልች ማሽኖች የሚሇቀቀውን በካይ ጋዝ እና ንፁህ ውሃ 
በውስጡ በማጠራቀም እና በማቀዝቀዝ ወዯ ከባቢ አየር የሚሇቀቅ ብክሇትን የሚያስወግዴ 
ማሽን ሲሆን በዋናነት ከብረት የተሰራ ማጠራቀሚያ ቦቲ/1/፣ ከጭስ ማውጫ ጋር 
የሚገጠም ወዯ ማጠራቀሚያ ቦቲ በካይ ጋዝ ማስተሊሇፊያ ቱቦ/2/፣ የማጠራቀሚያውን 
ሁሇት ሶስተኛ መጠን ያሇው ንፁህ ውሃ፣ ሇማጠራቀሚያ ቦቲ የሚሸከም ጣሪያ/5/፣ 
ማጠራቀሚያ ቦቲው እንዱሽከረከር የሚያዯርግ በኤላክትሪክ የሚሰራ ዱናሞ/7/ እና ሇእሱ 
የሚሽከም ጣሪያ/8/ እና ውዯ ፈሳሽ ቆሻሻ የተቀየረው በካይ ጋዝ ማጠራቀም የሚያስችሌ 
ታንከር/9/፣ በታንከሩ ሊይኛው ክፍሌ ባሇው ክዲን ያሇው ቀዲዲ/10/ አማካኝነት ፈሳሽ ቆሻሻ 
ወዯ ማጠራቀሚያ ታንከር የያዘ ሆኖ ወዯ ከባቢ አየር ይሇቀቅ የነበረውን በካይ ጋዝ ወዯ 
ፈሳሽ ቆሻሻ በመቀየር ብክሇትን የሚያስቀር አዱስ ፈጠራ ነው፡፡ 
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ET/U/2021/3791 
 

********
አመሌካች ዮሀንስ አብርሀም  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Sound Powered  Flying Animals Expulsion Device / ቶግታ 
በዴምፅ የሚበሩ እንስሳትን ማባረሪያ ዴምዕ ሰጪ መሳርያ/ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ቶግታ 
በዴምፅ የሚበሩ እንስሳትን ማባረያ ዴምዕ ሰጪ መሳርያ ፕላት መሳይ መምቻ 
/1/፣የሚዞር ብሇን መሳይ መገናኛ/2/ ፣በእጅ የሚንቀሳቀሱ ዘንጎች /3/፣ ኬሚካሌ መያዣ 
ቀዲዲ ብረቶች /4/፣የሚመታ ሹሌ ብረት /5/፣የኬሚካሌ መፋቅያ ሊሜራ/6/ ያሇበት ሆኖ 
በሚጨመርበት ኬሚካሌ አማካኝነት እና በእጃችን እንቅስቃሴ በምንሰጠው ምት ከፍተኛ 
ዴምፅ በመፍጠር አምበጣ፣ ኣእዋፍ፣ ጦጣ፣ ቅንፍዝ እና የተሇያዩ በዴምዕ የሚበሩ 
እንስሳትን የማባረር አቅም ያሇው ነው። 

 
 

ET/U/2021/3792 
 

አመሌካች ተንሳይ ገ/ጻዴቃን አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
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ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS Electricity Generation and Smoke Condensing 
from Stoves  This invention is an invention that Generates Electric power from heat of 
stove fire and it changes pollution extracted from stove to waste liquid. This invention 
contains improved cocking stove, TEG (Thermoelectric generator) module to convert the 
stove heat to electric power, and pollution condenser to change stove pollution to waste 
liquid. This cost effective machine is very important because It helps to rural area society 
of Ethiopia to be full Accessible of Electricity by generating of Electric power from 
traditional cocking stoves, It changes the stove pollution that affects for children and 
women's health that they passes more of their time in cocking in to waste liquid, and it 
Reduces burning wood by 50%. Previously used cocking stoves were either traditional 
cocking stove or improved cocking stove. Traditional cocking stoves are used mostly by 
rural society and they extract very high pollution that affects women's health and 
environmental condition. And improved cocking stoves are used to save the amount of 
burning wood by 50%, but there is extraction of emission from these stoves. In comparing 
to prior art this invention is better because it uses stove heat to generate electric power, 
changes the stove pollution to waste liquid, and saves the amount of burning wood. And 
the improved cocking stove part of the stove can be made either from mud, ceramic, or 
metal. Generally this invention is better advantageous than the previous arts because it 
solves women's health risk caused by indoor air pollution, provides electric power from 
the stove heat, reduces cutting of forest trees by reducing the amount of burning wood. 

 
 

ET/U/2021/3793 
አመሌካች ተንሳይ ገ/ጻዴቃን አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS Vertical Axis wind Turbine  This invention is an 
invention that Generates Electric power from wind and can be applied in residents, 
vehicles and other wind powered Electric power wanted devices. This invention contains 
turbine blade, blade to shaft connector, turbine shaft, breaker assembled with gearbox, 
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Alternator, turbine pole, and earth connector.This cost effective machine is very 
important because it helps to rural area society of Ethiopia to be full Accessible of 
Electricity by generating of Electric power from wind and it helps the Environment by 
introducing wind powered vehicles.Previously used wind turbines are Horizontal Axis 
Wind Turbines (HAWT). Since they are very expensive to install them, very expensive to 
maintain them, they have to be created in locations where there is enough wind energy to 
generate enough electricity to justify the cost of the machine. These points of turbine 
problems results the turbine to be non-distributable to local area and individual residents 
and they are not fully directed to wind direction.This invention is better advantageous 
than the previous systems because, it solves Electricity problem scaled from individual 
residents to local area wind turbine grid system. It reduces greenhouse gas emission by 
introducing wind powered vehicles, and reduces consumption of higher cost grid power in 
industries.Generally in comparing to prior art (Horizontal Axis Wind Turbine) this invention 
is better because, it is very cheap, it is easy to install and maintain it, It can be used to 
local area, individual residents, vehicles, and industries. 

 
 

ET/U/2021/3794 
 

አመሌካች ተክሇሃይማኖት ሃይሇ  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው A gas-reducing machine that is released from a vehicle / 
ከተሽከርካሪዎች የሚሇቀቅ በካይ ጋዝ የሚቀንስ ማሽን የፈጠራው ባሇ ቤት / ነው፡፡ ይህ 
ፈጠራ ከተሽከርካሪዎች የሚሇቀቀውን በካይ ጋዝ እና ንፁህ ውሃ በውስጡ በመያዝ እና 
በማቀዝቀዝ ብክሇትን የሚቀንስ ማሽን ሲሆን በዋናነት ከብረት የተሰራ ማጠራቀሚያ 
ቦቲ/1/፣ ከተሽከርካሪዎች ወዯ ማጠራቀሚያ ቦቲው በካይ ጋዝን ማስተሊሇፊያ ቱቦ/2/፣ 
ንፁህ ውሃ የሚሞሊበት እና ወዯ ፈሳሽ ቆሻሻ ሳይቀየር የቀረውን በካይ ጋዝ/15-35%/ 
በጭስ መሌክ የሚተነፍስበት ቱቦ/3/፣ ከንፁህ ውሃ ጋር ተቀሊቅል ወዯ ፈሳሽ ቆሻሻ 
የተቀየረውን በካይ ጋዝ ወዯ ላሊ ትሌቅ መጣራቀሚያ ታንከር የሚቀዲበት በታችኛው 
ክፍሌ የሚገኝ ክዲን ያሇው ቀዲዲ/4/፣ ወዯ ፈሳሽ ቆሻሻ የተቀየረውን በካይ ጋዝ በማጓጓዝ 
የሚጠራቀምበት ትሌቅ ታንከር/5/ የያዘ እና ማጠራቀሚያ ታንከሩ በሊይኛው ክፍሌ ፈሳሽ 
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ቆሻሻ የሚሞሊበት/6/ እና በታችኛው ክፍሌ ዯግሞ የሚወጣበት/7/ ክዲን ያሊቸው ቀዲዲዎች 
የያዘ ነው። 

 
 

ET/U/2021/3795 
 

********
አመሌካች አንተነህ ታዯሰ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ 
የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ 
በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን 
ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS Oxy-Generator for Internal Combustion Engine  
The invention is an Oxy-Hydrogen gas generator system (HHO-generator) which can be 
used to increase the fuel efficiency, better engine health and reduced exhaust gas 
emissions resulting in a cleaner air.  Both diesel and petrol have a longer burning time 
than the combustion engines compression speed resulting in uncomplete burning process 
and losing efficiency. Hence, unburned fuel remains after the burning process. HHO 
generator is an efficient approach that used to increase the fuel efficiency in a combustion 
engine by increasing the energy produced per mole of fuel during the ignition process. 
Hydrogen gas burns at 11 times the burning speed of diesel/petrol and as a result, the 
amount of unburned fuel in a combustion engine is reduced. The proposed approach is 
based on an ordinary HHO generator. 
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********

አመሌካች ፍጹም ብርሀኔ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ 
የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ 
በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን 
ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Dry Waste Box ነው፡፡ ይህ ፈጠራ የተሇያዩ የዯረቅ ቆሻሻ አይነቶችን 
የሚይዝ ሲሆን ሙለ በሙለ ከብረት የተሰራ ነው። ቆሻሻውን ሇማስገባትም ይሁን 
ሇመገሌበጥ የሚያስችለ ሁሇት የእግር ፔዲልች ያሇው ነው። ሶስት በሮች ያለት ሲሆን፤ 
አንዯኛው የቆሻሻ ማስገቢያ በር ሲሆን ሁሇተኛው የቆሻሻ ማስወጫ በር ነው ሶስተኛው 
ዯግሞ ከውስጥ ተጣብቆ አሌወጣ ያሇ ቆሻሻ ሲኖር ወይንም የሆነ ብሌሽት ሲፈጠር 
ሇማስተካከሌ የሚረዲ 
 
ከዚህ በፊት ሇዯረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያነት አገሌገልትነት ይውለ የነበሩትን ሳጥኖች በአጀ 
በማሽከርከር ቆሻሻውን የሚገሇብጡ ሲሆኑ፤ ሇማሽከርከር ከፍተኛ ጉሌበት የሚጠይቁ 
ናቸው። አንዲንዴ አነስ ያሇ መጠን ያሊቸው ሙለ ሳጥኑን በእጅ ተይዞ የሚገሇብጡ 
ናቸው። ስሇሆነም በእጅ በመነካካት ሉተሳሰሩ የሚችለ በሽታዎችን ሲያጋሌጡ የሚችለ 
ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ ሳጥኖች ሲበሊሹ በተሇይም ከፕሊስቲክ የተሰሩትን ከውጭ 
የሚመጡ ሲሆኑ፣ መቀያየርያ ያዕሳቸውና በውዴ ዋጋ የሚገዙ ናቸው። ይሄን አዱስ 
ፈጠራ ከዚህ በፊት አገሌገልት ይሰጡ ከነበሩ ፈጣሪዎች ሲነፃፀር የሚሰሩበት ጥሬ-ዕቃ 
በቀሊለ ገበያ ሊይ የሚገኝና ሲበሊሽም በቀሊለ በተመጣጣኝ ዋጋ ሉጠገን የሚችሌ ነው ። 
ከዚህም በተጨማሪ ቆሻሻውን ሇማስገባትም ሆነ ወዯ የእጅ ጋሪ ሇመገሌበጥ በእግር ፔዲሌ 
በመሆኑ ከማንኛውም አይነት የእጅ ንክኪ የፀዲ እና አነስተኛ ጉሌበት የሚጠይቅ ነው። 
ስሇሆነም በእጅ ንክኪ ሉተሳሰሩ የሚችለ በሽታዎችን መከሊከሌ ሊይ ትሌቅ አስተዋፅኦ 
ይኖረዋሌ። 
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********
አመሌካች ሰሇሞን ሃብቱ  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ 
የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ 
በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን 
ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Plastic and Rubber Products to Fuel Conversion Machine 
/የፕሊስትክ 'ና ጎማ ውጤቶች ወዯ ነዲጅ መቀየሪያ ማሽን/ ነው፡፡  ይህ የፈጠራ ስራ 
የፕሊስትካ እና ጎማ ውጤቶች ሰብስቦ በመቆራረጥ ካሌሆነም እንዱሁ ሳይቆራረጥ ዝግ 
ማብሊሉያ ማሽን (Reactor) በመጠቀም እና ከኦክሲጅን ነፃ በሆነ (Prolysis) ከ400c እስከ 
500°c በዯረሰ ሙቀት እንዱቃጠሌ በማዴረግ በእንፋልት መሌክ የሚተነውን በትቦ 
አማካኝነት Tube transfer vapor) ወዯ ማቀዝቀዣ (Condensing system)እንዴያሌፍ 
በማዴረግ ወዯ ነዲጅ መቀየር ከሱ ከሚገኙት ተረፈ ምርት እንዯ በራሪ አመዴ (carbon 
ash)፣ጋዝ እና ሽቦ ማግኘት የሚያስችሌ የፈጠራ ስራ ነው፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3798 
 

********
አመሌካች አምዯሚካኤሌ ብርሀኑ እና የአብስራ ወንድሰን አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው 
አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ 
አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ 
ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን 
እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት 
ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS Manually  Operated Poll Climbing Tool  This tool 
is a systematically structured mechanical system of two parts that helps workers for 
climbing electric line polls. It contains (1) seat for the worker (2) rubber line (3) lower 
support (4) adjustable fork structure in the upper part and (5) standing lever for the lower 
part with the rest of the structure as the upper part and (6) chain hook to connect the two 
(7) a light post for night time work 
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ET/U/2021/3799 
 

********
አመሌካች Electro Mecc Enginering Service  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ 
ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ 
የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ 
በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን 
ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው 
ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Integrated Animal Feed Horizontal Compound Machine 
/ኢንተግሬትዳ የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ማሽን / ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ኢንተግሬትዴ 
የእንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ማሽን ሆኖ በኤሊክትሪክ ኃይሌ የሚሠራ የእንሰሳት መኖ 
ሉሆን የሚችሌ ግብአት ማስገቢያ፣ መፍጫ፣ ማቀነባበሪያ ወይም ማባቂያ ማሽን ሲሆን 
ማሽኑ የተለያዩ ክፍሌችን የያዘ ነው፡፡ እነርሱም፡- ከመሬት ሥር የተቀበረ የሚፈጩ 
እህሌችና የተለያዩ ተረፈ ምርቶችን የሚይዝ (Suck dam) /1/፣የመኖ እህለን ወደ 
ወፍጮ የሚወስዴ ማጓጓዣ (Transprter) /3/፣ከማጓጓዣው እንዱሁም ደግሞ አናቱ ሊይ 
ባለው ቋት የሚገባለትን የመኖ እህሌ የሚፈጭ ወፍጮ (Hammer mill) /4/፣የተፈጨውን 
መኖ ወደ ጎንዮሽ ማዯባሇቂያ የሚወስዳ ማጓጓዣ( Transprter) /5/፣ከማጓጓዣው 
የሚመጣሇትን እንደሁም በሰው ኃይላ ሇማስገባት በሚረዱ አናቱ ሉይ በሚገኝ 
ተጨማሪ የመኖ ወይንም የተሇያዩ ተረፈ ምርቶችን ሇማስገባት በሚረዱ ቋት 
የሚገባሇትን መኖ የሚያዯባላቅ የጎንዮሽ ማደባለቂያ (Horizontal mixer) /12/፣የሞተሩን 
ፍጥነትና ጉሌበት ለማስተካከሌ የሚረዲ ጊር ቦክስ (Gear box) /17/፣የተደባለቀውን 
የእንስሳት መኖ የሚጠራቀምበት ጎተራ (Storage) /16/ ፣ወደ መደባለቂያ ማሽኑ 
ኢንግሪደንት የሚያጓጉዝ እገር /7/ ፣ወደ ጎንዮሽ ማደባለቂያ የሚገባ ኢንግሪደንትን 
የሚይዝ ከመሬት ስር የተቀበረ ሳህዱም (suck dam) /9/፣ወደ ማዯባሇቂያው የሞሉሰስ 
መጨመሪያ ቋት /10/ 
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አመሌካች ሰሊማዊት ወ/ሚካኤሌ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS  Brown  Teff Straw ash as  Partial Cement  
Replacement Material A method of producing a new partial cement replacing material is 
provided, which production method reduces Teff straw agricultural residue, current price 
of cement, emission of CO2 to the environment, consumption of natural resources such as 
limestone and amount of energy used during cement production process. In this invention 
a new partial cement replacing material is invented using agricultural residue which is the 
straw of Brown Teff.  
 
This invention aims to enhance the compressive strength of cement mortar by partially 
replacing the cement with amorphous Brown Teff Straw Ash. Experiments were 
conducted for replacement ratios of 10% by volume of cement. In the present invention, 
heat treatment has been used to extract Brown Teff Straw Ash for the partial replacement 
of cement.Brown Teff Straw Ash (BTSA) used for this study is prepared using muffle 
furnace at combustion temperatures of 600oC. Psychical and chemical analysis tests, such 
as: XRD, SEM and complete silicate analysis are performed, in this invention, to investigate 
the properties of Brown Teff Straw Ash (BTSA). 
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አመሌካች ሙለቀን ሺመሊሽ    አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
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አነስተኛ ፈጠራው Desert Locust Collection Machine /የበረሀ አንበጣ መሰብሰቢያ 
ማሽን/ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በሰው ሀይሌና በኤላክትሪክ የሚሰራ የበረሀ አንበጣን የሚሰበስብ 
ማሽን ሆኖ ቋሚ ብረት፣ አግዲሚ ብረት፣  ዱናሞ፣  የኤላክትሪክ መቆጣጠሪያ፣ ባሇ አራት 
ማዕዘን ጋቢዎን ሸቦ የያዘ ሁኖ በመሽከረከርና በመዞር የበረሀ አንበጣውን ሇመሌቀምና 
ሇመሰብሰብ የሚያግዝ በሰውና በኤላክትሪክ ሀይሌ የሚሰራ የበርሀ አንበጣ መሰብሰቢያ 
ማሽን ነው፡፡ 
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አመሌካች ባወቀ ጥሩነህ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ 
የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ 
በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን 
ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Preparation Method of Kocho From Enset /ከእንሰት የሚዘጋጅ 
የቆጮ አዘገጃጅት ሂዯት/ ነው፡፡ ይህ ፈጠራ ከእንሰት/ False Banana Ensete 
ventricosum Walw/ በደቄት መሌክ የሚዘጋጅ አዱስ አይነት የቆጮ አዘገጃጀት ዘዳ ሆኖ 
አብቦ ያፈራውን እንሰት መሇየት፤ ቆፍሮ እንሰቱን እስከ ስሩ በመጣሌ ስሩና ግንደ 
ከሚገናኝበት ሊይ መቁረጥ፤ተዯራራቢ የውሽት ግንድችን /psdeosteem/ እስከ መጨረሻው 
መገንጠሌና ጸሀይ እንዲይነካው አዴርጎ ማስቀመጥ፤ እያንዲንደን ግንጣይ ከጣውሊ ሊይ 
ማሰርና ከሳፋና መሰሌ ነገሮች ሊይ በማስቀምጥ መፋቅ፣ጉዴጓዴ መቆፈር ፣ በጉዴጓደ ሊይ 
ሊስቲክ ማንጠፍና የተፋቀውን እንስት በጣም እየጨመቁ ከ30-60 ቀናት መቅበር፤ 
የተቀበረውን እንስት ሇማውጣት በኩንታሌ ወይም በመሰሌ ነገሮች መጭመቅ 
፤የተጨመቀውን ቆጮ በማፍታታት ሇሶስት ቀናት እንክት ብል እስኪዯርቅ ማስጣት 
፤ወይም የረዯቀውን ቆጮ ማስፈጨትና በወንፊት መንፋትና ደቄቱን በቀዝቃዛ ውሃ 
በማቡካት ቂጣ ማዴረግ ወይም ደቄቱን ሇገንፎና ሇአጥሚት መጠቀም የሚያስችሌ እና 
የእንስት ምርቶችን ሇላልች ሊሌተሇመደ የመጠጥና የምግብ አይነቶች እንዱውሌ 
ሇማዴረግም ትሌቅ በር የሚከፍት ዘዳ ነው፡፡ 
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አመሌካች መሌካሙ ፈሇቀ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
አነስተኛ ፈጠራው Empty Plastic Water Bottle Turnover Prevention Mechanism 
/ባድ የውሃ ፕሊስቲክ ጠርሙስን (ስፖርታዊ እንቅስቃሴን መሰረት ያዯረገ- 
መጨፍሇቂያ(መፍጫ) የማሰባሰቢያ እና ማስወገጃ ዘዳ/ ነው፡፡ ይህ ሞዳሌ አካባቢን 
ብልም ሃገርን በመበከሌ ሊይ የሚገኘውን የውሃ ፕሊስቲክ ጠርሙስን ብክሇት ፍጥነት 
ሇመቀነስ እና 2, የተበተኑትም ሇማሰባሰብ እንዱረዲ 3, በመሬት ዉስጥ በሚተከሌ 
ወይንም  በሚቀመጥ ጠረጴዛ ሊይ የሚቀመጥ ወይንም 4,ከ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ጋር 
የሚገጠም ፦ 5,በእጅ፣ 6,በሞተር አሉያም  7,በሳይክሌ(Biscle) ሃይሌ የሚሰራ፣ 
8,ዙሪያው የተሸፈነ እና 9,የባድ ፕሊስቲክ ጠርሙስ መክተቻ አፍ /feeder/ እና 
10,በስሩም የመውጫ ክፍተት ያሇው 11,በውስጡ የተሇያየ ቅርጽ ባሊቸው ጥርሶች 
ተያይዘው አንዯኛው ጥርስ ላሊውን እርስ በርስ ወይንም በንክኪ በተቃራኒ ዙር ወዯአንዴ 
አቅጣጫ በመሽከርከር 12,ባድ የፕሊስቲክ ጠርሙስን ከሊይ ወዯዉስጥ እንዱገፋ የሚያዯርግ 
፣ አንዴ ወይንም ሁሇት  ዘንጎች 13,ቀጥልም በተቃራኒ ዙር ወዯ መሃሌ በመሽከርከር 
የፕሊስቲክ ጠርሙሱን እንዱጨፈሌቁ ወይንም እንዱፈጩ ዱዛይን የተዯረጉ ዘንጎች 
ያለት፤ 14,የተጨፈሇቁትን ወይንም የተፈጩትን የፕሊስቲክ ጠርሙሶች ወዯታች 
በሚጥሌበት ጊዜ  የማጠራቀሚያ ኮንቴይነር በስሩ እንዱይዝ በጠረጴዛ ው እግር ስር 
የተመቻቸ ባድ ስፍራ ያሇው፣ 15,ከጥጉ ወይንም ባቅራቢያው በተሇያየ መሌክ የተዘጋጀ 
ማጠራቀሚያ (Cage) እንዱኖረው የሚመከር 16,እና በተያያዥነት የዯረቅ ቆሻሻ መጣያ 
ያሇው እና 17, ሇሙከራ ብዙ ቱሪስቶች በሚጎበኙት በባድ የፕሊስቲ ጠርሙስ ብክሇት 
በሚታይበት የአፋር ኤርታላ የካምፕ ሳይት የተገጠመ  18,በቀሊለ የሚገጣጠም ፣ 
19,በምርት ብቃቱ ከፍተኛ ፣ 20፣ ዯህንነቱን የጠበቀ እና አስተማማኝ ሆኖ በዜና የተነገረ 
ሞዳሌ ስራ ነው። 

 
 

ET/U/2021/3804 
 

አመሌካች Edris Mohammed  አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
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THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS  Facial Mask Composition and Method of 
preparing Thereof  The present invention relates to a facial mask compostion for use in 
cleansing facial skin and other body parts comprising of bentonite, talc, kaolin glycerne, 
honey, lime juice, turmeric powder, cardmom oil, egg yolk(white matter), chlorophyll 
powder, ginger, fennel, coriander, almond shell, adzuki bean, lupine powder, parsley seed 
oil, peppermint oil and primrose oil. The invention particularly relates to a cosmetic mask 
that can be applied to the face or any other topical surface of the body for providing 
healthy skin care activities. 
 

ET/U/2021/3805 
 

አመሌካች Edris Mohammed አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት 
ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም 
ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት 
ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ 
ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት 
የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS  Skin Soap Composition The invention relates to a 
skin soap composition comprising of a soap noodles made from a group of vegetable oil 
consisting of a blend (80/20) of palm (80%), coconut (20% or olive oil 20%), bentonite, 
talc, glycerine, sunflower oil (Carthamus tinctorius) black almond oil (Prunus amygdalus 
dulcis), fragrance and soap pigment. The composition provides a comfortable skin feel by 
alleviating skin dryness and helps body skin to maintain its natural state. 
  

ET/U/2021/3806 

አመሌካች ፀጋይ ትኩበት እና አሸናፊ ኪሮስ አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ 
ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ 
የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ 
በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን 
ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው 
ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ 
ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 

አነስተኛ ፈጠራው የአምበጣ መንጋ ሇመከሊከሌ የሚያገሇግሌ ኬሚካሌ መርጫ ማሽን 
ማምረት ነው፡፡ይህ የፈጠራ ስራ ኬሚካሌ መርጫ ማሽን ሲሆን አሊማውም በአሁኑ ሰአት 
በሀገሪቱ ውስጥ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ሉያዯርስ የሚችሇውን አዯጋ ሇመከሊከሌ እና 
የኳራንታይን ማእከልች ሇማፅዲት ያሇመ ነው፡፡ ኬሚካሌ መያዣ ጋን(9)፣ ፓምፕ(4)፣ 
ማከፋፈያ ቻምበር(6)፣ ኬሚካሌ ማስተሊሇፊያ ቱቦ(5)፣ ተሽከርካሪ ጎማ(3)፣ ቱቦ 
መጠቅሇያ(7)፣ የፊት ሌክ መቆጣጠሪያ እና መርጫ ኖዝልች(15) ዋና ዋና የማሽኑ 
ክፍልች ሲሆኑ የነዚህ እና ላልች ክፍልች ምስሊዊ ስእሌ ካትያ በሚባሇ ሶፍትዌር ሲሰራ 
የተሇያዩ ቁጥራዊ ስላቶችመ ያጠቃሇሇ ነው፡፡ በተጨማሪም የህ ማሽን ሇማምረት 
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መሇካት፣ መቁረጥ፣ መበየዴ፣መብሳት፣ አንዴ ሊይ ማሰር እና መቀባት ዋናዋናዎቹ 
የተተገበሩ የማምረት ሂዴቶች ናቸው፡፡ ማሽኑ ሦሥት መርጫ መስመሮች ያለት ሲሆን 
ሇእያንዲንዲቸው የየራሳቸው መቆጣጠሪያ ተገጥሞሊቸዋሌ፡፡ ከቱቦው በተጨማሪ የማሽኑ 
የመርጨት ኣቅም ከኖዝለ ጫፍ እሰከ 3 ሜትር ርቆ በ1.5 ሜትር ሬዴየስ ይፈሳሌ፡፡ 
ስሇሆነም ማሽኑ በኣግባቡ በመጠቀምሰብሌ  እና እጽዋቶች በአንበጣ መንጋ ከመበሊት 
መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3807 
አመሌካች ኖሪንኮ ኢንተርናሽሌ ኮኦፕሬሽን ሉሚትዴ (Norinco International cooperation Ltd) 
አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት 
እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ 
ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ 
(60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት 
ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ 
በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን 
ያስታውቃሌ፡፡ 
 

አነስተኛ ፈጠራው የኤላክትሪክ ካቢኔት ነው፡፡ ይህ ፈጠራ በኤላክትሪክ የሚሰራ ካቢኔት 
ሲሆን ቋሚ ማሳያዉ (1)ዩኒቨርሳሌ ፑሌ (2)የካቢኔቱ አካሌ (3) የካቢኔቱ በር (4)የእይታ 
ስክሪን (5)ጠቋሚ መብራቶች (6) የካቢኔቱ ጣሪያ ሲሆን በካቢኔቱ ዉስጣዊ አካለም የአየር 
ማስገቢያ (ማቀዝቀዣዎች) በካቢኔቱ የአየር ማስገቢያ ቀዲዲዎች በካቢኔቱ ሁሇት ጠርዞች 
በኩሌ የተዯራጁና ከካቢኔቱ ጋር ተጣጥመዉ የተሰሩ የአየር ማስገቢያ ቀዲዲዎች የዝናብ 
መከሊከያ መሳሪያዎች የተገጠሙባቸዉ ሲሆን የአየር ማስገቢያ ቀዲዲዎቹ በሙለ 
 አቅማቸው ሲጠቀሙ እነዚህ የአየር ማስገቢያ ቀዲድች ከካርቦት ማቴሪያሌ የተሰሩ ሲሆን  
 
 

ጋዝ የተሸከመውን እርጥበት መምጠጥ የሚችሌና እርጥበትን በቀሊለ የሚያስወግዴ 
ተሻሽል የተሰራ ዘመናዊ የኤላክትሪክ ካቢኔት ነው፡፡ 

 
 

ET/U/2021/3808 
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አመሌካች wendimagegn Geleta አጭር ይዘቱ ከታች ሇተመሇከተው አነስተኛ ፈጠራ 
የግሌጋልት ሞዳሌ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው የጠየቁ በመሆኑ ይህ አነስተኛ ፈጠራ የእኔ 
ነው ወይም ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ባይ ካሇ ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ 
ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ስዴሳ (60) ቀናት ውስጥ የተቃውሞ ማመሌከቻውን ሇኢትዮጵያ 
አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ሉያቀርብ የሚችሌ መሆኑን እየገሇጽን፤ በተባሇው ጊዜ ውስጥ 
የተቃውሞ ማመሌከቻውን ካሊቀረበ በሕጉ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ሇአመሌካቹ የጥበቃ ማረጋገጫ 
ሠርተፊኬት የሚሰጥ መሆኑን ያስታውቃሌ፡፡ 
 
THE TITLE OF THE MINOR INVENTION IS MODULAR PRECAST CONCRETE ROOM UNITS 
FOR TYPICAL MULTISTORY APARTMENT UNITS CONSTRUCTION According to the 
invention, the design of modular precast concrete room units is specified with similar 
volumetric dimension containing a single or combined room functions, and also each 
modular room unit has its own floor, roof, partition wall, exterior wall and independent 
reinforced concrete frame structure. Apartment house holds are a combination of 
modular precast concrete room units with different functional varieties that will be 
arrange based on the size and functional needs of apartment house hold unit. Therefore, 
there are twenty-four precast concrete module rooms to make typologies of apartment 
unit varieties of one-room apartment, tworooms apartment, three-room apartment and 
four-room apartment layouts and also, six types of corridor and stair modules 
combination to form thirteen types of typical apartment building floor layouts for needs 
diverse needs. 
 

 
 

ET/U/2021/3809 
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እርማት/ማስተካከያ 
 

 ታህሳስ 30 ቀን 2013 ዓ.ም እትም ገጽ 16 ሊይ የተቃውሞ ጥሪ በማመላከቻ  ቁጥር 
ET/UM/2021/3654 ዳሮዊንጉ በስህተት ሳይወጣ የቀረ በመሆኑ ዳሮዊንጉ ይህ መሆኑን  
እንገሌጻሇን ፡፡ 
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11 1002  
 
 
 
 

 

 
 

21 ET/U/2018/2863 

22 03/08/2018እ.ኤ.አ. 
30 የማመሌከቻ ቀን የቀዯምትነት ቀን ነው 
45 06/05/2021እ.ኤ.አ. 
51 E 04B 2/00(2006.01) 

//  (E 04B 2:00 ) 
54 A Method and Apparatus of an 

Interlocking House 

72 ብርሃኑ ካሣ ተገኝ  

ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፣ወረዳ 05 

፣የቤትቁጥር 4218  ፣አዲስ አበባ-ኢትዮጵያ 

73 Birhanu Kassa Tegegn 

ኮሌፌ ቀራኒዮ ክፍሇ ከተማ ፣ወረዲ 05 
፣የቤትቁጥር 4218  ፣አዱስ አበባ-
ኢትዮጵያ 

74  
57 ይህ ፈጠራ አርማታና ቃጫን በማዯባሇቅ የቤቱን ግድግዲ መሬት ሊይ በማምረት እና አርማታው ሲዯርቅ 

የቤቱን ግድግዲ በመዯርዯር የሚሰራ ቤት ነው፡፡ ቃጫው አርማታ ውስጥ በአግባቡ ስሇሚቀመጥ ብረትን 
ይተካሌ፡፡ የአርማታው ግድግዲ መሬት ውስጥ ሲሇሚቀበር የድንጋይ መሰረት፣ የብረት ቢም፣  ኮሇን እና 
ድምድማት ቢም አያስፈሌግም፡፡በተጨማሪም የብልኬት እና የሌስን ሥራን ስሇሚያስቀር በአጭር ጊዜ እና 
በአነስተኛ ዋጋ ቤቱ ይሰራሌ፡፡ 

 
 

 

11 1004  
 
 

 

21 ET/U/2019/3139 

22 10/05/2019እ.ኤ.አ. 
30 የማመሌከቻ ቀን የቀዯምትነት ቀን ነው 
45 31/05/2021እ.ኤ.አ. 
51 B 66C 1/00(2006.01) 
54 Planetary Weight Measuring Device  

72 የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ 

ኢንስቲትዩት  

ጉለሌ ክፍለ ከተማ ,ወረዳ 02፣ የቤት.ቁ 179 

፣አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 

73 Eyoas Erget; Sebhat Tadess; Daniel 

Fikadu and Dugassa Belay 

ጉሇላ ክፍሇ ከተማ ,ወረዲ 02፣ የቤት.ቁ 
179 ፣አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 
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74 Daniel Fekadu Assefa  

Bole Sub-City, Woreda 10, H.No 

New, Tel No 0947328450, Addis 

Ababa 

 
 

 
 

57 ORIGINAL WEIGHT SCALE HAS BEEN ON USE FOR LONG TO MEASURE THE MASS OF THE PERSON ON THE 
SURFACE OF THE EARTH. NEVERTHELESS, THE WEIGHT OF A PERSON VARIES DEPENDING UPON THE VALUE OF 
GRAVITY ON A CERTAIN PLACE. ACCORDING TO THE INVENTION NORMAL WEIGHT SCALE IS TAKEN AND 
INTEGRATED WITH INTERMEDIATE MICROCONTROLLER SOFTWARE CODES TO CHANGE THE ORDINARY MASS 
OUTPUT OF THE SCALE IN TO THE VARIOUS PLANETARY WEIGHT VALUES OF ANY OBJECT PARTICULARLY 
HUMAN'S. SPECIAL ELECTRIC CIRCUIT SYSTEM IS DE SIGNED TOGETHER WITH AN ARDUINO CODE, TO PROVIDE 
THE INTENDED PLANETARY MEASUREMENT VALUE ON A COMPUTER SOFTWARE PROGRAM SPECIFICALLY 
DEVELOPED FOR THIS PURPOSE. A STANDING PLATFORM (VIRTUAL SIMULATION SECTION) BEING DESIGNED 
AND USED TO INTEGRATE ALL THE SYSTEM OF THE INSTRUMENT. IN AD DITION TO DISPLAYING THE MEASURED 
VALUE, THE SOFTWARE ALSO PROVIDES SEVERAL FACTS AND INFORMATION ABOUT THE PLANET LIKE RELATIVE 
SIZE, MASS, DISTANCE, PERIOD AND SO ON 

 
11 998  

 
 
 
 

 

 
 

21 ET/U/2019/3333 

22 09/12/2019እ.ኤ.አ. 
30 የማመሌከቻ ቀን የቀዯምትነት ቀን ነው 
45 08/04/2021እ.ኤ.አ. 
51 G 01N 33/00(2006.01) 

//  (G 01N 33:00 ) 
54 Body Electrolyte Analyzer  

72 ሮዛ  አለማየሁ ተክሉ 

አማራ ክልል፣ ደቡብ ወሎ ዞን፣ ወረባቦ- 

ኢትዮጵያ 

73 Roza Alemayehu Teklu 

አማራ ክሌሌ፣ ዯቡብ ወል ዞን፣ ወረባቦ- 
ኢትዮጵያ 

74  
57  This invention analyzes and interprets the amount of body electrolyte level by using 

colorimetric principle. It is affordable, accessible, maintainable, portable, easy to use and 
available invention. It can be placed in any health care facilities with affordable price and 
enough spare part. So health care facilities can provide accurate and immediate treatment 
and medication. As the result, it saves millions of patients, healthy persons, maternal and 
children and also it reduces the risk of kidney failure, hypertension, heart disease and 
neurological disorder. And also it reduces foreign currency.  
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11 1000  
 
 
 
 
 

 
 

21 ET/U/2019/3336 

22 11/12/2019እ.ኤ.አ. 
30 የማመሌከቻ ቀን የቀዯምትነት ቀን ነው 
45 22/04/2021እ.ኤ.አ. 
51 B 22C 1/06(2006.01), B 22C 

1/00(2006.01) 
54 Refractory Concrete and Method of 

Preparation 

72 ብሥራት ገ/ሥላሴ አደራ 

ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፣ወረዳ 02፣ 

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 

73 Bisrat G/Silase Adera 

ንፋስ ስሌክ ሊፍቶ ክፍሇ ከተማ ፣ወረዲ 
02፣ አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 

74  
57 ይህ ፈጠራ በተፈጥሮ የሚገኝ የኳርትዝ (Quartz) አሇትንና ላልች ማእድናትን በተሇያየ መጠንና ዯረጃ 

ፈጭቶና መጥኖ በመዯባሇቅ ከሚገኝ በከፊሌ ሽርክትና ደቄት ድብሌቅ ሆኖ ከተዘጋጀ በኋሊ በውሃ ተቦክቶ 
አገሌግልት ሊይ የሚውሌ ስሉካ ሪፍራክተሪ (Castable silica refractory) ነው፡፡ 

 
 

11 999  
 
 
 
 

 

 
 

21 ET/U/2020/3421 

22 24/03/2020እ.ኤ.አ. 
30 የማመሌከቻ ቀን የቀዯምትነት ቀን ነው 
45 15/04/2021እ.ኤ.አ. 
51 B 62D 53/00(2006.01) 
54 Two Wheel Tractor  

72 አህመድ ሙሀመድ ሳኒ፣ ቁምላቸው ደጀኔ 

እና ናትናኤል ፋንታዬ 

ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ወረዳ 15፣አዲስ አበባ 

፣ኢትዮጲያ 

73 Ahmed Muhammedsani ; 

Kumilachew Dejene  and Natenael 

Fantaye  

ቦላ ክፍሇ ከተማ፣ወረዲ 15፣አዱስ አበባ 
፣ኢትዮጲያ 

74  
57 This document is concerning the design of a two wheel tractor for Ethiopian small scale farm lands. This tractor 

is designed to perform all major agricultural activities including plowing, cultivating, seeding, pumping water, 
harvesting, threshing and transporting loads. The tractor enables these functions by means of mounted and 
dismounted implements each of which is dedicated to one function. There is a hitch and power take off (PTO) 
attachment on the tractor to attach the implements.  The two wheel tractor has an engine (1), transmission 
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system (6), brake system (8), handle bar (10) and control systems (13). As its name indicates the tractor has two 
wheels (3). The operator uses the tractor in two modes – walking behind and sitting. The mode of operation 
depends on the type of task performed and the implement attached either on the hitch (9) or power take off 
(7). This two wheel tractor is specifically designed to meet the needs of the average Ethiopian farmer. It is also 
designed to be suitable to the farm land types in Ethiopia. 

 
 

11 1001  
 
 

 

 
 

21 ET/U/2020/3557 

22 17/07/2020እ.ኤ.አ. 
30 የማመሌከቻ ቀን የቀዯምትነት ቀን ነው 
45 27/04/2021እ.ኤ.አ. 
51 B 60W 30/00(2006.01) 
54 Truck's fuel Saving Device  

72 ጌታሁን ምናሉ 

ኮ/ቀ/ክ/ከተማ ፣ወረዳ 03 ፣የቤ ቁ. አዲስ 

አዲስ አበባ፣ኢትዮጵያ 

73 Getahun Minalu 

ኮ/ቀ/ክ/ከተማ ፣ወረዲ 03 ፣የቤ ቁ. አዱስ 
አዱስ አበባ፣ኢትዮጵያ 

74  
57 ይህ ቴክኖልጂ ሇ ከባድ መኪና የነዲጅ  መቆጠቢያ (1) እና መኪናዉ ሊይ ተጨማሪ ቦታን በነዲጅ መቆጠቢያዉ 

እንዱሰራና እነዚህን መኪናዉ ሊይ እንዱገጠሙና እንዲይጎደ የሚጠብቀው ሰፖረተርን (8) መሳሪያ የያዘ ነዉ::  
ይህ ቴክኖልጂ ሇከባድ መኪና የነዲጅ  መቆጠቢያ በ curve (1)  የተቆረጠ ሲሆን(1) መኪናዉ ሊይ የሚታሰሩ 
ቤሌቶችን(2) የያዘ ነው::በተጨማሪም መኪናዉ ሲወድቅ የሚጠብቀው (8) ብረት የያዘነዉ:: 

 

 
11 1003  

 

 
 

21 ET/U/2020/3663 

22 04/11/2020እ.ኤ.አ. 
30 የማመሌከቻ ቀን የቀዯምትነት ቀን ነው 
45 18/05/2021እ.ኤ.አ. 
51 A 47K 7/04(2006.01) 
54 Sanitizer Sprayer Machine  

72 ደረጀ ማናዬ በለጠ 

አማራ ክልል ደ/ማርቆስ 

73 Dereje Manaye 

አማራ ክሌሌ ዯ/ማርቆስ 
74  
57 ይህፈጠራ የሳኒታይዘር መርጫ ማሽን ሆኖ /1/ አጠቃቀም መመሪያ ብለቱዝ ሲስተም ያሇው/2/ የሊይት ሲስተም /3/ በእግር ብቻ 

በመጫን የሚሰራ /4/ ቦይሇሩ ከላሊ ታንከር ጋር በመገናኘት የሚችሌ 5 ራሱን የቻሇ ቋሚ ቦታ የሚይዝ ነው፡፡ /6/ በቁሌፍ ሲስተም 
መሊሽነት ባሇው የተቀረፀ ነው። 7/ ሰው እንዱረዲ ሇማድረግ ክሊክስ መስጫ መኖሩ ሰው በተዘናጋበት ወቅት ቀስቃሽ መሆን የሚችሌ 
ማሽን ነው፡፡ 
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REGISTERED DOMESTIC TRADEMARKS 
 

 

(210)3552 
(111) 2224 
(511)25 

(151) 20/04/2008  E.C  
 (731)  ኤርሚያስ ሀሰን ድኖ  

 

 (210) 3553 
(111) 2080 
(511)35 

(151) 20/04/2008  E.C 
(731) ሞኝሊኮ ትሬዱንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

 (210)3556 
(111) 2208 

(511)  06፣29፣30፣32፣35 

(151) 21/04/2008  E.C 
(731) አሌ ታጅር አስመጪ እና 
ሊኪ 

 
 

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 
 

(210)3557 
(111)2205 

(511) 06፣29፣30፣32፣35 

(151) 21/04/2008  E.C 
(731) አሌ ታጅር አስመጪ እና 
ሊኪ 

 

 (210) 3560 
(111) 2676 
(511) 30 

 (151) 25/04/2008 E.C 
(731)  ሙስጠፋ እና ሌጆቹ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር    

 

 (210) 3567 
(111) 2571 
(511)  35,40 
(151) 25/04/2008  E.C 
(731) ገነት ከበዯ ወንድምአገኘው  

(571)  

 
 

(571) 
 

(571) 

 

(210)3568 
(111) 2334 
(511) 35 
(151) 26/04/2008 E.C 
(731) ሁበሇ የህክምና መገሌገያ 
መሳሪያዎች አስመጪ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

 

 (210) 3569 
(111) 2505 
(511) 35 
(151) 26/04/2008 E.C 
(731) East African Fragrance Trading 

plc  

 (210) 3570 
(111)2605 
(511) 9 
(151) 26/04/2008 E.C 

(731) ለበይከ ማኑፋክቸሪንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

(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 

 

®           

 

 
 

® 

 

 

® 

 

 

 

 

 

 

 

® 

 

TAJIR 

® 

 

® 

 

 

 

® 

 

® 

 

® 

 

 

 

 

 

® 
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REGISTERED DOMESTIC TRADEMARKS 

 

 

(210) 3578 
(111)2265 
(511) 43 
(151) 03/05/2008 E.C 

(731) ዮሐንስ መንግስተ አብ 

 (210) 3581 
(111)2203 
(511)03,35 
 (151) 03/05/2008 E.C 

(731) ዶሺ ወንድማማቾች 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር   

 (210) 3582 
(111) 2454 
(511) 39 
(151) 03/05/2008  E.C 

(731) )  ኢትዮዯር 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር   

(571) 
 
 
 
 

 

(571) 
 

(571) 

 

(210) 3584 
(111) 2453 
(511) 6 
(151) 04/05/2008 E.C 
(731 ገሉሊ ኢንተርናሽናሌ 

ትሬዱንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር     

 (210) 3585 
(111)2419 
(511)30 

(151) 04/05/2008  E.C 

(731) ዱ.ኤ. ፉድ ኮምፕላክስ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር    

 

 (210) 3587 
(111)2333 
(511) 35 

(151) 04/05/2008  E.C 
(731) ዮፍሬትስ ትሬዱንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር   
 

(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) 3573 
(111) 2284 
(511) 9 
(151)  27/04/2008  E.C 

(731)   ጂፓስ ኤሌክትሮኒክስ 

ቴክኖሎጂ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

 (210) 3574 
(111) 3227 
(511) 9 
(151) 27/04/2008  E.C 

(731) ጂፓስ ኤሌክትሮኒክስ 

ቴክኖሎጂ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

 (210) 3575 
(111) 2214 
(511)03,05 
(151) 17/02/2002 E.C 

(731)ኢዛቤሊ እና አብዯሊ የንጽህና 
እና የውበት መጠበቂያ ማምረቻ 
ህ/ሽ/ማ   

 

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

® 

 

 

 

® 

 

 

® 

 

® 

 

 

® 

 

 

® 

 

GOLDY 

® 

 

 

® 

 

 

® 

 

 



የተመዘገቡ የሀገር ውስጥ ንግድ ምሌክቶች                             Registered Domestic Trademarks         39 
 

የአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ቅፅ 17 ቁጥር 6፣2013                             Intellectual Property Gazette Vol. 17 No.6, 2021 

 

 

 

REGISTERED DOMESTIC TRADEMARKS 
 

 

(210) 3588 
(111) 2329 
(511)35 
(151) 04/05/2008  E.C   

(731) ኦክልክ ጀነራሌ 
ትሬዱንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር    
 
 

 (210) 3591 
(111) 2242 
(511) 35 
(151) 05/05/2008  E.C 

(731 ሳፋ የንግድ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
  

 (210) 3594 
(111)2209 
(511)  37 
(151) 13/03/2008E.C 

(73 ሲ.ጂ.ሲ ኦቨርሲስ ኮንስትራክሽን 
ኢትየጵያ ሉሚትድ 
 

(571) 

 
 

(571)  
 

(571) 

 

 

(210) 3597 
(111)2414 
(511)42 

(151) 09/05/2008  E.C 

(731) ቤሌካሽ ቴክኖልጂ 
ሶለሽንስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር    
 

 (210) 3598 
(111)2416 
(511) 42 
 (151) 09/05/2008  E.C 

(731) ቤሌካሽ ቴክኖልጂ ሶለሽንስ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር    
 

 

 (210) 3599 
(111)2418 
(511)42 
(151) 09/05/2008 E.C 

(731) ቤሌካሽ ቴክኖልጂ ሶለሽንስ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር    
 
 

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

(210)3605 
(111)2296 
(511) 35 
(151)  10/05/2008  E.C 

 (731) ሽኩር ረዱ ሀሰን  

 (210) 3619 
(111) 2589 
(511)9 
(151) 16/05/2008 E.C 

(731) l Weiguo Yu 
 

 (210) 3620 
(111) 2341 
(511) 9 

(151) 16/05/2008  E.C 

(731) ዊጉ ዩ   
 
 

(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 

® 

 

ሙለ ባሌትና 

MULU BALTENA  

® 

 

® 

 

 

® 

 

 

 

® 

 

 

® 

 

MYIVORY  

® 

 

 

® 

 

 

 

 

 

® 

 

® 

 

 

® 
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 (210) 3621 

(111) 234 

(511) 9 

(151) 16/05/2008 E.C 

(731)  ዊጉ ዩ 

 

 (210) 3622 
(111)2342 
(511)9 

(151) 16/05/2008  E.C 

(731) ዊጉ ዩ 

 

 (210) 3623 
(111) 2590 
(511)35,38 and 41 
(151) 16/05/2008 E.C 

(731) Weigu Yu 

(571) 

 

 

(571) 
 

(571) 
 

 

(210) 3624 
(111)2260 
(511)25 
(151 16/05/2008.C 

(731)  ስታርት ሹ ኤንድ 
ስሉፐር ማኑፋክቸሪንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር    
 

 (210) 3626 
(111) 2349 

(511) 35 

(151)16/5/2008  E.C 

(731) ጉጂ ቡና ሊኪ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር   
 
  

 (210) 3627 
(111)2348 
(511)35 
(151) 17/05/2008 E.C 

(731) ዮቤክ ኤላክትሪካሌ 
ኢንተርፕራይዝ   

(571) 
 

 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

(210) 3629 

(111) 2528 
(511) 30 
(151) 17/05/2008 E.C 

(731) አብራር ሳቢር ሰኢድ     

 (210) 3636 
(111) 2249 
(511)9 

(151) 18/05/2008 E.C 

(731) ጂፓስ ኤላክትሮኒክስ 
ቴክኖልጂ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
 

 (210) 3637 
(111) 2653 
(511) 43 

(151) 18/05/2008  E.C 

(731) ሔዋን ዮሐንስ ሆሇንሽታይን 
 

(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 

TECno  

   Mate 

 

® 

 

TECno 
      Mobile 

® 

 

 

 

® 

 

 

® 

 

 

             ® 

 

2 FAH 

® 

 

 

 

® 

 

® 

 
 

 

® 
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(210) 3638 

(111) 2478 
(511) 3 
(151) 18/5/2008 E.C 

(731)  አቤም ኢንደስትሪስ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር    

 (210) 3646 
(111)2318 
(511) 25 

(151) 09/01/2004 E.C 

(731) ቦስቴክስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
 

 (210) 3648 
(111) 2244 
(511) 29 

(151) 18/05/2008 E.C 

(731) ሄኖክ ሇማ ሚዴቅሳ 

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

(210) 3664 

(111)3327 
(511) 6 

(151) 24/5/2008  E.C 

(731) ኢትዮጵያን ስቲሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

 (210) 3665 
(111) 3328 
(511)6 

(151)24/05/2008  E.C 

(731)  ኢትዮጵያን ስቲሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

 (210) 3667 
(111) 3325 
(511)6 

(151) 24/05/2008 E.C 

(731) ኢትዮጵያን ስቲሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
 

(571) 
 
 
 

 

(571) 
 

(571) 

 

(210) 3669 

(111) 3330 

(511) 6 
(151) 24/05/2008 E.C 

(731) ኢትዮጵያን ስቲሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

 (210) 3671 
(111) 3329 
(511)6 

(151) 24/05/2008 E.C 

(731) ኢትዮጵያን ስቲሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

 (210) 3672 
(111)3326 
(511) 6 

(151) 24/05/2008 E.C 

(731) ኢትዮጵያን ስቲሌ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

(571) 

 
 

 ® 

 

(571) 
 
                 

(571) 

 

AMEN 

 

® 

 

 

 

® 

 

ፍፁም 

® 

 

® 

 

 

® 

 

 

® 

 

 

® 
 

® 
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(210) 3674 

(111) 3324 

(511) 6 
(151) 24/05/2008 E.C 

(731)  ኢትዮጵያን ስቲሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

 (210) 3675 
(111)3992 
(511) 6 

(151) 24/05/2008 E.C 

(731) ኢትዮጵያን ስቲሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
 

(571) 

 
 

(571) 
 

 

® 

 

 

 

® 

 



የተመዘገቡ የውጪ ሀገር ንግድ ምልክቶች              Registered Foreign Trademarks                    43 
 

 

 

 
የአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ቅፅ 17 ቁጥር 6፣2013                                  Intellectual Property Gazette Vol. 17 No.6, 2021 

 
 

 

REGISTERED FOREIGN TRADEMARKS 
 

 

(210) 3312 
(111) 5174 
(511) 7 AND 37 
(151)  30/05/2014 E.C 
 (731) Furaukawa Rock Drill Co., 

Ltd 

 

 (210) 3313 
(111) 5162 
(511) 42  AND 44 
(151) 30/05/2014 G.C 
(731) Starbucks Corporation D/B/A 
STARBUCKS SOFFE COMMPANY   

 (210) 3314 
(111) 4712 
(511)  1 
(151) 30/05/2014G.C 
(731) SYNGENTA PARTICPATIONS 
AG  
 

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

(210) 3315 

(111) 8794 
(511)  10 
(151) 30/05/2014 G.C 

(731) J.K. Ansell Limited  

 (210) 3316 
(111) 4715 
(511) 1 and 5 
 (151) 30/05/2014 G.C  
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS 
AG   

 (210) 3319 
(111) 2318 
(511) 03 
(151) 02/07/2019 G.C 
(731) Rotaim Limited  

(571) 

 
 

® 

(571) 
 

(571) 

 

 

(210) 3320 
(111) 4218 
(511)  07 ,0912,35,36,3739,42 
(151) 07/10/2011 G.C 
 (731) CATERPILLAR INC. of 100 
N.E. N.E Adams Street, Peoria. 
IIIinios 61629-6490, USA 

 (210) 3312 
(111)  4222 
(511) 07,09,12,35,36,37,42 
(151) 20/10/2011  G.C 
(731) CATERPILLAR INC. of 100 N.E 
Adams Street, Peoria. IIIinios 61629-
6490, USA  

 (210) 3322 
(111) 4483 
(511) 07,09,12,35,36,37,42 
(151) 21/10/2011 G.C 
(731) CATERPILLAR INC. of 100 N.E 
Adams Street, Peoria. IIIinios 
61629-6490, USA 

(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 

 

® 

 

STARBUCKS  

® 

 

® 

 

FOLAR  

® 

 

® 

Kama Sutra 

 

® 

RIDOMIL  

 

BENDAZIM 

® 

® 

CAT  

® 

 

CATERPILLAR 

  ® 
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(210) 3323 
(111) 2475 
(511) 35 
(151) 08/09/2008 G.C 
 (731) HURMAN 
INTERNATIONAL INDUSTRIES. 
INCORPORATED of 8500 
Balboa Boulevared, 
NORTHRINDGE, California 
91329, 
 

 (210) 3324 
(111) 4215 
(511) 07,09,12,35,36,37,42 
(151) 20/10/2010 G.C 
(731)  CATERPILLAR INC. of 100 N.E 
Adams Street, Peoria. IIIinios 61629-
6490, USA 
 

 (210) 3325 
(111) 3711 
(511) 03 
(151) 02/06/2014  G.C 
(731) )  E.T.BROWNE DRUG CO., 
INC of 440 Syivan Avenue, 
Engiewood Cliffs, New Jersey, 
United States of America  

(571) 

 

 

(571) 
 

(571) 

 

(210) 3326 
(111) 4155 
(511)  41 
(151)  02/06/2014 G.C 
 (731) ) NBA PROPERTIES, INC .of 
Olympic Tower 645 Fifth Avenue 
New Yourk 10022 United States 
of America  

 (210) 3327 
(111) 3549 
(511) 14 
(151) 02/06/2014 G.C 
(731) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA also trading as CITIZEN 
HOLDINGS CO LTD .of  
 

 (210)3328 
(111) 4160 
(511) 03 
(151) 02/06/2014 G.C  
(731) THE BODY SHOP 
INTERNATIONAL PLC .of  

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

(210)3329 

(111) 5513 
(511) 9 
(151) 22/09/2011 G.C 

(731)  MUTLU AKU VE 
MALZEMELERI SANAYI ANONIM 
SIRKETI  

 (210) 3330 
(111) 2403 
(511)  30 
 (151) 2/06/2014 G.C 
(731) Wilmar International Limited 
of 56 Neil Road , Singapore 
0888,30,Singapore   

 (210) 3331 
(111) 2544 
(511) 9 
(151) 02/06/2014 G.C 
(731) Samsung Electronices Co., 
Ltd  

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMAN  

® 

 

® 

 

 

 

PALMER’SCOCOA 

BUTTER  

. 

 

 

 

 

 

FORMULA  

® 

 

® 

 
 ®  

 

 

 

 

 

® 

 

 

® 

 

 

 

KORIE  

® 

 

SAMSUNG   

® 
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(210) 3332 
(111) 4129 
(511) 07 
(151) 02/06/2014 G.C 
 (731) Makita Corporation of 3-
11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi, 
Aichi, Japan  
 

 (210) 3333 
(111) 2941 
(511) 30 
(151) 02/06/2014 G.C 
(731) Unilever PLC pf Port Sunlight, 
Wirral, Mersey side ,Unite Kingdom  

 (210) 3335 
(111) 2925 
(511)  14 
(151) 02/06/2014 G.C 
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (trading as SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION)  

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

(210) 3336 
(111) 4132 
(511) 28 
(151) 13/08/2014 G.C 
 (731)  LEGO Juris A/A, of DK-

7190 Billund, Denmark  

 (210) 3337 
(111) 2009 
(511) 05 
(151) 29/01/2009 G.C 
(731) ROTAM LIMITED of 7

th
 Floor 

Cheung Tat Centre.  

 (210) 3338 
(111) 2009 
(511) 5 
(151) 02/07/2009 G.C 
(731) ROTAM LIMITED  

(571) 

 

 

(571) 
 

(571) 
 

 

(210) 3339 
(111) 2316 
(511)  05 
(151)  31/07/2008 G.C 
(731) ROTAM LIMITED of 7

th
 

Floor Cheung Tat Centre. 
 

 (210) 3340 
(111) 2317 
(511) 5 
(151) 24/03/2012G.C 
(731) ROTAM LIMITED 
 

 (210) 3342 
(111) 2319 
(511) 3 
(151) 12/06/2006G.C 
(731) HENKEI AG& CO . KGAA 
 

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

 

 

 

 

Maktec     

 

® 

 

ROBERTSONS   

® 

 

SEIKO   
 

®                                                                          

 

 

® 

 

RODAZIM  

® 

 

 

ALLEZ 

® 

 

IMAXI  

® 

COMBIFIX    

® 

 

SCHWARZKOPF  

 

® 
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(210) 3343 

(111) 3185 
(511) 43 
(151) 03/06/2014 G.C 

(731) Accur of 110 Avenue de Framce, 
75013,Paris.France    

 (210) 3344 
(111) 5788 
(511) 12 
(151) 06/06/2007 G.C 
(731) ADD Industry (Zhejiang) 
Co., Ltd   

 (210) 3345 
(111) 2629 
(511) 12 
(151) 03/06/2014 G.C 
(731) Daewoo Bus Corporation 

of 202-1  

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

(210) 3346 
(111) 2518 
(511) 3 
(151) 03/06/2014 G.C 
(731)  Hayel Saeed Anam& Co. 

of Building  

 (210)3347 
(111) 2521 
(511) 30 

(151) 03/06/2014 G.C 

(731) Hayel Saeed Anam& Co. of 
Building 
 

 (210) 3348 
(111) 2516 
(511) 29 
(151) 03/06/2014 G.C 
(731) Yemen Company for Ghee 
and Soap industry     

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

(210) 3349 
(111) 2519 
(511)  3 
(151) 03/06/2014 G.C 
 (731) Hayel Saeed Anam & Co. 
of Building    

 (210) 3350 
(111) 2522 
(511) 3 
(151) 03/06/2014 G.C 
(731) Hayel Saeed Anam & Co. of 
Building    
 

 (210) 3351 
(111) 2520 
(511) 29 
(151)03/06/2014 G.C 
(731) Hayel Saeed Anam & Co. of 
Building    
 
 

(571) 

 

 

(571) 
 

(571) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(210) 3357 
(111) 5045 
(511)  34 
(151)  05/08/2006 G.C 
(731) JAPAN tobacco IN  

 (210) 3358 
(111) 7136 
(511) 7,11 AND 40 
(151) 18/04/2011 G.C 
(731) Merck KGaA     

 (210) 3360 
(111) 4496 
(511) 9 
(151) 03/08/2014 G.C 
(731) APPLE INC     

NOVOTEL  

® 

 

 

® 

 

 

® 

® 

 

 

® 

 

 

 

             ®                                                                          

 

 

® 

 

   

® 

 

 

 

 

®   
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(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

(210) 3363 
(1115743 
(511) 7,9 AND 11 

(151) 29/06/2017 G.C 
(731)  Super General Company 

 (210) 3367 
(111) 4224 
(511) 9 

(151)  27/3/2009 G.C 
(731) ) Intel Corporation, a Selaware 
Corporation  

 (210) 3366 
(111) 2144 
(511) 7,12 AND 16 
(151) 20/05/2009 G.C 
(731) Yanmar Co,. Ltd.  

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

(210) 3367 
(111) 2938 
(511) 3 
(151) 05/06/2014 G.C 
(731)  Unilver PLC of     

 (210) 3368 
(111) 2943 
(511) 32 
(151) 05/06/2014 G.C 
(731) The Concentrate 
manufacturing company of treland 
of    

 (210) 3369 
(111) 2973 
(511) 5 
(151) 05/06/2014 G.C 
(731)  Nutriser S.A.S of Hameau du 
Le Bols Ricard.CS 80035,76770 
Malaunay     

(571) 

 
 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

 

(210) 3370 
(111) 2942 
(511) 05 
(151) 05/06/2014 G.C 
(731) Dalich Sankyo Company 
, Limited of   

 (210) 3371 
(111) 4127 
(511) 25 
(151) 05/06/2014 G.C 
(731) WRANGLER APPAREL CORP.oF  
 

 (210) 3372 
(111) 3548 
(511) 25 
(151) 05/06/2018 G.C 
(731) ) WRANGLER APPAREL 
CORP.oF  
 

(571)  
 

 

(571) 
 

(571) 
 

 

 

 

 

® 

®

 

 

® 

 

 

® 

 

INTRU  

® 

 

 

® 

 

BRUT   
® 

 

 

® 

 

® 

PLUMPY’NUT  

® 

 

TRANSAMIN   

® 

®   

Wrangler  

 

 

 

 

 

 

® 
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(210) 3380 
(111) 4144 
(511) 9 
(151) 06/06/2014 G.C 
 (731) GS YU ASA 

INTERNATIONAL LTD OF    

 (210) 3381 
(111) 4191 
(511) 07,08,09,11,35 
(151) 06/06/2014 G.C 
(731) Zer Merkezi Hizmetler Ve  

 (210) 3388 
(111) 2188 
(511) 05 
(151) 27/05/202008 G.C 
(731) BASF Agro B .VV.,   

(571) 

 

 

(571) 
 

(571) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+-+ 

 

 

Moshi-moshi 

®   

® 

 

CASCADE  

® 
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1. የቅጅ መብት ምን ማለት ነው?  

የቅጅ መብት ከአንድ የአዕምሯዊ ፈጠራ  ውጤት ከሆነ የኪነ ጥበብ ፣የስነፅሁፍ ፣የስነ ጥበብ ወይም የሳይንሳዊ 

መስኮች ውጤት ከሆነ ስራ የሚመነጭ የባለቤትነት መብት ነው፡፡  

2. የቅጅ መብት የሚያስገኙ የፈጠራ ስራዎች የትኞቹ ናቸው? 

      የቅጅ መብት የሚያስገኙ ሥራዎች የሚከተሉት ናቸው ፡- 

• መፃህፍት፣ቡክሌት፣መፅሄት ወይም በጋዜጣ ላይ የሚገኝ መጣጥፍ፣    

• ንግግር፣ሌክቸር ፣ለአንድ ለተወሰነ ክፍል የሚደረግ መልዕክት አዘል ንግግር፣የሀይማኖት ስብከት እና ሌላ በቃል የቀረበ 

ሥራ ፣  

•  ድራማ፣ድራማዊ የሙዚቃ ሥራ በእንቅስቀሴ ብቻ የሚቀርብ ድራማ (ፖንቶማይምስ) የመድረክ ውዝዋዜና ሌላ 

ለመድረክ ተብሎ የሚሰራ ስራ ፣  

• የሙዚቃ፣ የኦዲዮቪዥዋል፣ የኪነ ህንፃ ስራ፣ 

 • የስዕል ፣የቅብ ፣ የሀውልት፣ የቅርፃርቅርፅ፣ የህትመት የፊደል ቅርፅ ጥልፍ እና ሌላ የስነ ጥበብ ስራ፣ 

 • ስዕላዊ መግለጫ፣ ካርታ፣ ፕላን፣ ንድፍ እና ባለሶስት ገፅታ ከጄኦግራፊ ፣ቶፖግራፊ ኪነ ህንፃ ወይም ከሳይንስ ጋር 

የተያያዘ ስራ፣ 

 የፎቶግራፍ ስራ፣ 

 የኮምፒውተር ፕሮግራም፣  

 በሌላ ሥራ ላይ ተመስርቶ የተሠራ ሥራ፣ 

3. የቅጅ መብት ጥበቃ ለማግኘት መሟላት የሚገባቸው መመዘኛዎች ምን ምን ናቸው ? 

ማንኛውም የፈጠራ ባለቤት ያመነጨው የፈጠራ ስራ አላማና የጥራት ደረጃ ግምት ውስጥ ሳይገባ ሁለት 

መመዘኛዎችን ማሟላት ይጠበቅበታል፡፡ እነዚህም ፡- 

 • የሥራው ወጥነት (ከሌላ ያልተወሰደ ወይም ያልተቀዳ መሆን አለበት) 

 • ግዙፍነት ማግኘት /ሊታይ ፣ሊሰማ፣ሊባዛ ፣ወይም ሊሠራጭ በሚችል መልኩ መቀረፅ ናቸው 
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4. ጥበቃ የማይደረግላቸው ስራዎች ምን ምን ናቸው?  

 ማንኛውም ሀሳብ፣  

 የአሠራር ሂደት፣ ሲስተም የአሠራር ዘዴ፣ 

 ፅንሰ ሀሳብ፣  

 ቀመር ፣ለአጠቃላይ ስራ የሚያገለግል የቁጥር ሰንጠረዥ ቅፅ፣  

 መርህ፣ 

 በአንድ ስራ ውስጥ የተብራራ፣ የተገለፀ፣የተተነተነ ወይም የተነገረ ሆነም አልሆነ ግኝት ወይም ዳታ እና  

 የህግ ባህሪ ያላቸው ማናቸውም ይፋ የሆነ የህግ እና የአስተዳደር ሰነዶችና ይፋ የሆነ ትርጓሜያቸው 

ጥበቃ አይደረግላቸውም፡፡ 

5. ተዛማጅ መብት ምን ማለት ነው?  

ተዛማጅ መብት ማለት ከዋኝ፣ የድምፅ ሪከርዲንግ ፕሮዲውሰር፣ የብሮድካስቲንግ ድርጅት በክወኔው፤ በሪከርዲንጉ እና 

በብሮድካስቲንጉ ላይ ያለው መብት ማለት ነው፡፡ 

6. የቅጅ መብት ባለቤት ምን መብቶች አሉት?  

      የቅጅ መብት ባለቤት ሁለት አይነት መብቶች አሉት፡፡ እነርሱም ፡- የኢኮኖሚ መብትና የሞራል መብት ናቸው፡፡ 

6.1 ኢኮኖሚያዊ መብቶች የአንድ ሥራ ባለቤት የሚከተሉትን ኢኮኖሚያዊ መብቶች ለመፈፀም ወይም ሌላ ሰው 

እንዲፈፅማቸው ለመፍቀድ ብቸኛ መብት ይኖረዋል፡፡ 

   ሀ. ሥራን የማባዛት፣ 

 ለ. ሥራን የመተርጐም ፣ 

 ሐ. ሥራን የማመሳሰል፣የማቀናበር ወይም ወደ ሌላ አይነት የመቀየር ፣  

መ. በሽያጭ ወይም በኪራይ ኦርጅናል ስራን ወይም ቅጂውን የማከፋፈል  

ሠ. ኦርጅናል ስራን ወይም ቅጂውን ከውጭ ሀገር የማስገባት፣ 

 ረ. ኦርጅናል ስራን ወይም ቅጂውን ለህዝብ የማሳየት፣ 

 ሰ. ስራን በይፋ የመከወን፣ ሸ. ስራን ብሮድካስት የማድረግ ፣  
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ቀ. ስራን በሌላ መንገድ የማሰራጨት፣ 

6.2  የሞራል መብት የስራ አመንጪው የኢኮኖሚ መብት ባለቤት ቢሆንም ባይሆንም የሚከተሉት የሞራል መብቶች 

አሉት፡፡ 

 ሀ. ወቅታዊ ሁኔታን በብሮድካስት አማካኝነት ለመዘገብ ባጋጣሚ ወይም በድንገት ከተካተተ ስራ ውጪ የስራ 

አመንጪነቱ እንዲታወቅ የመጠየቅ፣  

ለ. ሳይታወቅ የመቆየት ወይም የብዕር ስም የመጠቀም፣  

ሐ. ክብሩንና መልካም ስሙን የሚያጐድፍ የስራ መዛባት ፣መቆራረጥ ወይም በሌላ መልክ መቀየርን የመቃወም፣  

 መ. ሥራን የማሳተም፣ 

7. የተዛማጅ መብት ባለቤት ምን ምን መብት አለው? 

 7.1 ከዋኙ በክዋኔው ላይ የሚኖሩት ኢኮኖሚያዊ መብቶች ከዋኙ(ተዋናዩ ፣ዘፋኙ፣ ሙዚቀኛው፣ ተወዛዋዡ እና ሌላ 

ማናቸውም የሚተውነው) የሚያወጣው ፣የሚጫወተው፣ የሚዘፍነው፣ የሚያዝናናው፣ ወይም በሌላ በማናቸውም 

አኳኋን የስነ ፅሁፍና የኪነ ጥበብ ስራን የሚከውነው ግለሰብ በስራው ላይ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ መብቶች አሉት፡፡

እነርሱም ፡- 

• ክዋኔው ብሮድካስት እንዲደረግ ወይም በሌላ መንገድ ለህዝብ እንዲሰራጭ የመፍቀድ ፣ 

 ክዋኔውን ሊታይ ፣ሊሰማ ፣ሊባዛ ወይም ሊሰራጭ በሚችል መልኩ ማስቀረፅ /ግዙፍነት እንዲያገኝ የማድረግ 

፣ 

 ክዋኔው እንዲባዛ የማድረግ፣ 

 በሽያጭ ወይም በሌላ መንገድ ባለቤትነቱን ማስተላለፍ፣ 

  ኦርጅናል ወይም ቅጅውን ለኪራይ ወይም ለህዝብ ውሰት የማቅረብ፤ 

 ግዝፈት ያገኘ ክዋኔ በሽቦ ወይም በሽቦ አልባ መንገድ የህብረተሰቡ አባላት በተናጠል በመረጡት ቦታ ወይም 

በመረጡት ሰዓት እንዲደርሳቸው የማድረግ መብቶች ናቸው፡፡  

7.2 ከዋኙ በክዋኔው ላይ የሚኖሩት የሞራል መብቶች 

 ክወናው በቀጥታ ሲተላለፍ ወይም ሪከርዲንግ ሲቀረፅ ማንነቱ እንዲታወቅ የማድረግ ፣ 
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 በስራው ላይ የሚደረግ ማንኛውንም መዛባት መቆራረጥ ወይም ሌላ ማሻሻያ ስሙን እና ክብሩን የሚጐዳ 

ከሆነ የመቃወም መብቶች ናቸው፡፡ 

 7.3ፕሮዲውሰሩ በድምፅ ሪከርዲንጉ ላይ የሚኖሩት መብቶች ፤- 

 ሪከርዲንጉን የማባዛት፣ 

 ቅጅዎቹን ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት፣ 

 ለህዝብ የማሰራጨት፣በኪራይ ወይም በውሰት የማቅረብ እና 

 የድምፅ ሪከርዲንግ በሽቦ ወይም በሽቦ አልባ መንገድ የህብረተሰቡ አባላት በተናጠል በመረጡት ቦታ ወይም 

በመረጡት ሰአት እንዲደርሳቸው የማድረግ መብቶች ናቸው፡፡ 

 7.4 የብሮድካስቲንግ ድርጅቶች በብሮድካስት ላይ የሚኖራቸው መብቶች፤- 

 ብሮድካስቱን እንደገና ብሮድካስት ማድረግ፣ 

 ብሮድካስቱን ሊታይ፣ሊሰማ፣ሊባዛ ወይም ሊሰራጭ በሚችል መልኩ ማስቀረፅ ግዙፍነት እንዲያገኝ 

ማድረግ ፣ 

 ብሮድካስቱን የማባዛት መብቶች ናቸው  

8. የቅጅ ወይም ተዛማጅ መብቶች የሚተላለፍባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? 

 የስራ አመንጪዎች ወይም ባለቤቶች በህግ ጥበቃ በሚያገኙ ስራዎቻቸው ላይ ያሏቸውን ኢኮኖሚያዊ መብቶች ወደ 

ሌላ ሰው በሁለት መንገዶች ማስተላለፍ ይችላሉ፡፡  

 መብት በማስተላለፍ (በሽያጭ ፣ በስጦታ እና ወራሽ በመሆን)  መብቶች ሊተላለፎ ይችላሉ፡፡ 

 ፈቃድ በመስጠት( ሥራው ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቃድ መስጠት) 

9. የቅጅና ተዛማጅ መብት ጥበቃ የቆይታ ጊዜ ምን ያህል ነው?  

በአዋጅ ቁጥር 410/96 አንቀጽ 20/1-8/መሠረት ለመብቶቹ የተቀመጡት ጥበቃዎች ፀንተው የሚቆዩት የስራ 

አመንጩው በህይወት እስካለ ጊዜ ድረስና ከሞተ በኋላ ለ5ዐ አመት ያህል ነው፡፡ ይህ የጥበቃ ጊዜ የስራ አመንጪው 

በስራው ላይ ለሚኖሩት ኢኮኖሚያዊም ሆነ የሞራል መብቶች ፀንቶ የሚቆይ ሲሆን:- 

 9.1. ስራው ክወና ወይም የድምፅ ሪከርድ በሆነ ጊዜ የጥበቃ ዘመን መቆጠር የሚጀምረዉ የስራው አመንጪ ከሞተበት 

ጊዜ ሳይሆን ክወናው ግዙፍነት ካገኘበት ወይም ከተከወነበት አመት መጨረሻ ጀምሮ የድምፅ ሪከርዲንጉ ከታተመበት 

ወይም ግዙፍነት ካገኘበት ቀን ጀምሮ ይሆናል፡፡ 
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 9.2 ስራው የፎቶግራፍ ስራ በሆነ ጊዜ ጥበቃው ፀንቶ የሚቆየው ስራው ከተሰራበት ጊዜ ጀምሮ ለ25 አመታት ብቻ ነው፡

፡ 

 9.3. በተመሳሳይ የብሮድካስት ድርጅቶች መብት ጥበቃ ፀንቶ የሚቆየው ስራው ብሮድካስት ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ 

ለ2ዐ አመታት ያህል ጊዜ ብቻ ይሆናል፡፡  

10. የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥሰት የሚፈፀምባቸው መንገዶች ምን ምን ናቸው? 

የመብት ጥሰቶች እንደምሳሌ ሊጠቀሱ የሚችሉ የሚከተሉትን ተግባራትና መስሎች ሲሆኑ እነዚህም፡- 

 ያለባለቤቱ ፈቃድ ኦዲዮ ካሴት ፣ሲዲ፣ቪዲዮ ቴፕ ዲቪዲና ቪሲዲ አባዝቶ መሸጥ ይህ የቅጂና ተዛማጅ 

መብቶች ጥሰት አንድን ኦዲዮ ካሴት ፣ሲዲ፣ቪዲዮ ቴፕ ዲቪዲና ቪሲዲ ያለ ባለቤቱ ፈቃድ እያባዙ ገበያ 

ላይ ማዋል ነው፡፡ 

 ያለባለቤቱ ፈቃድ ሥራዎችን በማንኛውም መልኩ ለሕዝብ መከወን፣ ማሰራጨት፣ 

 የፈጠራ ሥራዎችን  ለሕዝብ ለማቅረብ የክወና ቦታ መፍቀድ፣ መተባበር፣የፈጠራ ሥራዎችን 

ለኢግዚቪዥን ጥቅም ላይ ማዋል፣ 

 የስብስብ ስራ አዘጋጅቶ አባዝቶ መሸጥ ከተለያዩ በገበያ ላይ ከዋሉ የጥበብ ውጤቶች በማሰባሰብና 

በቅጂ መልክ በማዘጋጀት ያለ ባለቤቱ ፈቃድ እያባዙ ገበያ ላይ ማዋል ነው፡፡ 

 የሬዲዮ እና/ወይም የቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭትን ቀድቶ መሸጥ የሬዲዮ እና/ወይም የቴሌቪዥን ቀጥታ 

ስርጭትን ቀድቶ መሸጥ ማለት በሬዲዮ ወይም በቴሌቪዥን በቀጥታ ከሚተላለፍ የመዝናኛ 

ፕሮግራም፣ሙዚቃውን ወይም ድራማውን በመቅዳት እያባዙ ገበያ ላይ ማዋል ነው፡፡ 

 አስመስሎ መስራት በገበያ ላይ የዋሉትን የሙዚቃ ወይም የጥበብ ስራዎች ፣ሽፋኖችንና ተለጣፊ 

ምልክቶችን አስመስሎ በመስራትና በመሳሰሉት ዘዴዎች ህጋዊ አስመስሎ በማተም መቸርቸር ነው፡፡  

11. የቅጅና ተዛማጅ መብቶችን ጥሰት መፈፀም ምን ምን የህግ ተጠያቂነቶችን ያስከትላል? 

 በቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/1996ና ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 872/2007 መሰረት ሁለት ዋና ዋና 

ቅጣቶች ተቀምጠዋል፡ ፡ እነዚህም የፍታብሔር እና የወንጀል ቅጣቶች ናቸው፡፡ የፍታብሄር ተጠያቂነት የሚመለከተው 

የመብት ጥሰቱ በመፀሙ ሳቢያ ባለመብቱ የደረሰበትን የኢኮኖሚና የሞራል ጉዳት ለመካስ የሚያስችለውን አግባብ 

ሲሆን በዚህም መሠረት የመብት ጥሰቱን የፈፀመው ሰው ድርጊቱ በባለመብቱ ላይ ያስከተለውን የገንዘብ ጉዳት ያህል 

ካሳ የመክፈል እንዲሁም ድርጊቱ የስራ አመንጪውን የሞራል መብቶች የሚፃረር በሆነ ጊዜ ከ100,000 (አንድ መቶ ሺ) 

ብር ያላነሰ የሞራል ካሳ የመክፈል ግዴታ ይኖርበታል፡፡ 
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ሁለተኛው የህግ ተጠያቂነት የወንጀል ቅጣትን የሚጥል ሲሆን የወንጀል ቅጣቶቹ በሁለት አይነት መልኩ የተቀመጡ 

ናቸው እነርሱም ፡- በህጉ ጥበቃ ያገኙ መብቶችን ሆን ብሎ የጣሰ ማንኛውም ሰው ከ5 ዓመት በማያንስ እና ከ1ዐ ዓመት 

በማይበልጥ ፅኑ እስራት የሚቀጣበት፡ ከእስራት በተጨማሪ ከብር 25ሺ በማያንስና ከብር50ሺ በማይበልጥ መቀጮና፤ 

በህጉ ጥበቃ ያገኙ መብቶችን ከፍ ባለ ቸልተኝነት የጣሰ ማንኛውም ሰው ከ1 ዓመት በማያንስ እና ከ5 አመት 

በማይበልጥ ፅኑ እስራት የሚቀጣበት በተጨማሪ ከብር 5ሺ በማያንስና ከብር 25ሺ በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል፡፡ ይህ 

የቅጣት አወሳሰን አግባብነት ባለው ጊዜ ቅጣቱ ወንጀሉን ለመፈፀም ያገለገሉ ዕቃዎች ወይም መሳሪያዎች እና መብት 

የጣሱ ዕቃዎችን መያዝ ፣መውረስ እና ማውደምን ይጨምራል፡፡ 

12. የቅጅ ተዛማጅ መብት የሚያስገኙ ስራዎች መመዝገብ አለባቸው ወይ 

የቅጅና ተዛማጅ መብቶች የሚያስገኙ ስራዎች ባለቤት ወይም መብቱ የተላለፈለት ማንኛውም ሰው ለፅ/ቤቱ 

በማመልከት ማስመዝገብ ይችላል፡፡ ሥራዎችም ኦርጂናል መሆን እና የተቀረፅ ወይም ግዝፈት ያገኘ መሆን 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ የቅጅ መብት ጥበቃ ለማግኘት የስራው አላማና የጥራት ደረጃ ግምት ውስጥ ሳያስገባ ስራውን 

በማውጣቱ ምክንያት ብቻ ያለምዝገባ ጥበቃ ያገኛል፡፡ ይህ ማለት የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኙ ስራዎች ጥበቃ 

ለማግኘት ምዝገባ አስገዳጅ ሳይሆን በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ነው ፡፡ የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኝ ስራ 

አለመመዝገቡ በአዋጁ መሰረት የሚደረግ ጥበቃን አያስቀርም፡፡ 

13.  የቅጅ መብት የፈጠራ ሥራዎች ምዝገባ የሚኖረው ጠቀሜታ፡- 

 እንደመጀመሪያ ደረጃ የባለቤትነት ማስረጃ ሆኖ ያገለግላል፣ 

 በዘርፉ የንግድ መስተጋብርን ያሳልጣል፤ 

 በዘርፉ የሚደረገውን የመብት ዝውውር ወይም የፈቃድ አሰጣጥ ያመቻቻል፣ 

 ሕጋዊ የንግድ እንቅስቃሴ በዘርፉ እንዲሰፍን ያደርጋል 

14. ለማስመዝገብ መሟላት ያለባቸው ነገሮች 

 አመልካች በፅ/ቤቱ የሚቀርብለት ቅፅ መሙላት፣  ሥራው ኦሪጂናል ስለመሆኑ  ቃለ መሃላ መፈፀም፣  

የስራውን ናሙና ማምጣት፣ 

 የአመልካቹን መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ኮፒ ማምጣት፣ አመልካቹ ህጋዊ ሰውነት ካለው ህጋዊ ሰውነት 

ማግኘቱን የሚያሳይ ሰነድ 

 አመልካቹ የስራ አመንጪ ካልሆነ ባለመብትነት ያገኘበትን ሰነድ፣ አመልካቹ ወኪል ከሆነ የውክልና 

ማስረጃ 

 የአገልግሎት ክፍያ ደረሰኝ ይዞ መቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ 

  



 

 

Ethiopian Intellectual Property Office Vision, Mission and Values 

Vision 

Ensure the country’s prosperity by inspiring creativity and innovation; converting creative ideas 

in to values and become an exemplary IP office in Africa in 2032. 

Mission 

Create conducive environment for intellectual property system to uplift local creativity, 

innovation, technology transfer and job creation so as to support the structural transition of the 

country.  

Values  

Transform for change 

Do not compromise quality 

Strive for the development of creativity and innovation 

Work ethic and diligence  

Serve with professional excellence 

 



























 

Creativity is 

thinking up new 

things. 

Innovation is 

doing new things 

 



 

የአእምሮ ውጤት የሆኑ የፈጠራ ሥራዎች እንደማንኛውም ቁሳዊ 

ንብረት ሀብቶች ናቸው! 

 

 

 አድራሻ/Address  

ዋና መስሪያ ቤት/Main office- አዲስ አበባ ካዛንችስ ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ወዯ 
ዑራኤል በሚወስዯው 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- 047 211 2198 

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/

	Front cover 
	Front cover inside message
	Front cover  frist page
	raye
	Contents
	Introduction
	News
	UM Cautionary Notice
	UM Granted
	መፅሔት LTM
	መፅሔት FTM
	Facts about IP
	Vision
	twowelve
	back cover message
	Back cover

