የሲ.አር.ቢ.ቲ አገልግሎት የተጠቃሚዎች መመሪያ
ጥሪ በሚያዯርጉበት ጊዜ የተሇመዯ የዯወል ድምጽ መስማት ተሰላችተዋል? ወዳጅ ዘመዶችዎ
ሲዯውለ አዝናኝ ሙዚቃ እና ዜማ ማስዯመጥ ይፈልጋለ? ወይም ፍቅረኛዎ ሲዯውለልዎ
የመረጡትን አስዯሳች ዜማ ማስዯመጥ ይፈልጋለ? እንግዲያውስ የሲ.አር.ቢ.ቲ አገልግሎት
ይህን ህልምዎን እውን ያዯርግልዎታል፡፡ የኢትዮ ቴሌኮም የሲ.አር.ቢ.ቲ አገልግሎትን አሁኑኑ
ይቀላቀለ፡፡

የሲ.አር.ቢ.ቲ አገልግሎት ምንድን ነው?
የሲ.አር.ቢ.ቲ አገልግሎት የሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ጥሪ በሚያዯርጉበት ጊዜ ከተሇመዯው
የዯወል ጥሪ የተሇየ ሙዚቃ እንዲያዯምጡ የሚያስችል አገልግሎት ነው፡፡ የአገልግሎቱ
ተጠቃሚዎች እንዯፍላጎታቸው አንድ ዘፈን ሇሁለም ዯዋዮች ወይም በአድራሻ ማህዯር ውስጥ
ሇሚገኙ የተሇያዩ ዯዋዮች የተሇያዩ ዘፈኖችን በመመዯብ እንዲዯመጥ ማድረግ ይችላለ፡፡
ሇምሳሌ፡- ዯዋይ “ሀ” ወዯ ”ሇ” ጥሪ እያዯረገ ቢሆን እና ጥሪ ተቀባዩ (ሇ) የሲ.አር.ቢ.ቲ
አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆነ ዯዋይ “ሀ” በጥሪ ተቀባይ (ሇ) የተመዯበሇትን ሲ.አር.ቢ.ቲ
ወይም ጥሪ ተቀባዩ (ሇ) ሇሁለም ዯዋዮቹ እንዲዯመጥ ያዯረገውን ሲ.አር.ቢ.ቲ
ያዯምጣለ፡፡

ክንውን

የአገሌግልቱ ዯንበኛ ሇመሆን

አዱስ ሲ.አር.ቢ.ቲ ሇመግዛት

መግሇጫ
በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት ወዯ 822 A ብሇው መሊክ
በዴረ ገጽ፡ 1. ወዯ ሲ.አር.ቢ.ቲ ዴረ ገጽ www.crbt.et በመሄዴ መግቢያን መጫን
2. የስሌክ ቁጥርዎን በማስገባት የማረጋገጫ ኮዴ ማግኛውን መጫን
3. የተሊከሌዎትን የማረጋገጫ ኮዴ በማስገባት መዯበኛ ሲ.አር.ቢ.ቲ
የሚሇውን መምረጥ
4. በመጨረሻም መግቢያውን መጫን

አጭር የጽሑፍ መሌዕክትን በመጠቀም:
1. ከሲ.አር.ቢ.ቲ ዴረ ገጽ www.crbt.et የሚፈሌጉትን ሲ.አር.ቢ.ቲ ይምረጡ
2. ከመረጡት ሲ.አር.ቢ.ቲ ጎን የሚገኘውን የሲ.አር.ቢ.ቲውን ኮዴ ይውሰደ
3. የሲ.አር.ቢ.ቲውን ኮዴ ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት ይሊኩ፤

ስሇ አገሌግልት ክፍያ

የዯንበኝነት ክፍያ፡ በነጻ
ወርሃዊ ኪራይ፡ 5ብር ተ.እ.ታን ጨምሮ
የሲ.አር.ቢ.ቲ ክፍያ፡ ሇሀገር ውስጥ ሲ.አር.ቢ.ቲ 5 ብር ተ.እ.ታን ጨምሮ እና ሇዓሇም
አቀፍ ሲ.አር.ቢ.ቲ 7 ብር ተ.እ.ታን ጨምሮ
ወዯ 822 የሚዯረግ አጭር የጽሁፍ መሌዕክት በነጻ

አገሌግልቱን እንዲይሰራ ሇማዴረግ
አገሌግልቱን እንዱሰራ ሇማዴረግ
ሇላሊ ሰው የሲ.አር.ቢ.ቲ ስጦታ
ሇማበርከት
ዯንበኝነትዎን ሇማቋረጥ

ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት DAC ብሇው ይሊኩ
ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት AC ብሇው ይሊኩ
በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት G የሚያበረክቱት ሲ.አር.ቢ.ቲ ኮዴ እና ስጦታ
የሚያበረክቱሇት ሰው ስሌክ ጽፈው ወዯ 822 ይሊኩ፡፡
በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት ወዯ 822 U ብሇው ይሊኩ

ዴጋፍ ቢያስፈሌግዎ

ዴጋፍ ሇማግኘት በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት ወዯ 822 H ብሇው ይሊኩ ወይም የኢትዮ
የሲ.አር.ቢ.ቲ ዴረ ገጽ www.crbt.et ን ይጎብኙ፡፡

በተዯጋጋሚ

የሚጠየቁ

ጥያቄዎች

ጥ. የአገሌግልቱ ዯንበኛ ሇመሆን የተሇየ የስሌክ ቀፎ ያስፈሌገኛሌ?
መ. አያስፈሌግዎትም፤ አገሌግልቱ በሁለም አይነት የስሌክ ቀፎዎች የሚሰራ በመሆኑ የተሇየ የስሌክ ቀፎ አያስፈሌግዎትም
ጥ. እንዳት ነው የአገሌግልቱ ተጠቃሚ ሇመሆን መመዝገብ የምችሇው?
መ.ሇአገሌግልቱ ሇመመዝገብ በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት 822 ሊይ A ብሇው ይሊኩ ወይም የሲ.አር.ቢ.ቲን ዴረ ገጽ
www.crbt.et ን ይጎብኙ፣
ጥ. መመዝገቤን እንዳት ማረጋገጥ እችሊሇሁ?
መ. በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት ወይም ዴረ ገጽን በመጠቀም ከተመዘገቡ በኋሊ የዯንበኝነት ጥያቄዎን ክንውን ውጤት
የሚያረጋግጥ አጭር የጽሑፍ መሌዕክት ይዯርስዎታሌ፡፡
ጥ. በመመዝገቤ የማገኘው ነገር ምንዴን ነው?
መ. የተሳካ የዯንበኝነት ምዝገባ የሚያዯርጉ ሁለም ዯንበኞች ነጻ ሲ.አር.ቢ.ቲ ያገኛለ፡፡
ጥ. በምዝገባ ወቅት ከሚሰጠኝ መዯበኛ ሲ.አር.ቢ.ቲ የተሇየ የራሴን ተመራጭ ዘፈን መምረጥ እችሊሇሁ?

መ. አዎን፣ የሚፈሌጉትን ዘፈን በመምረጥ የሲ.አር.ቢ.ቲ ምርጫዎ ማዴረግ ይችሊለ፣ አገሌግልት ሊይ ከሚገኙ ሁለም
ሲ.አር.ቢ.ቲዎች መካከሌ ሇመምረጥ የሲ.አር.ቢ.ቲ ዴረ ገጽን www.crbt.et ይጎብኙ፤ በተጨማሪም ካለት ሲ.አር.ቢ.ቲዎች
ውስጥ ምርጥ አስሩን ሇማግኘት ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት TOP ብሇው ይሊኩ፤
ጥ. የመረጥኩትን ሲ.አር.ቢ.ቲ አጭር የጽሁፍ መሌዕክትን በመጠቀም እንዳት መግዛት እችሊሇሁ?
መ. የመረጡትን ሲ.አር.ቢ.ቲ ኮዴ ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት በመሊክ መግዛት ይችሊለ፡፡ ዴረገጽን በመጠቀም
ሇመግዛት ዴረ ገጽ ሊይ የተገሇጹ ሂዯቶችን ይከተለ፡፡
ጥ. የገዛኋቸውን ሲ.አር.ቢ.ቲዎች የማስቀምጥበት የግሌ ማህዯር ይኖረኛሌን?
መ. አዎን፣ የገዟቸውን ሲ.አር.ቢ.ቲዎች አስቀምጠው እየሇዋወጡ መጠቀም እንዱችለ እስከ አምስት ሲ.አር.ቢ.ቲዎችን መያዝ
የሚችሌ የግሌ ማህዯር ይኖርዎታሌ፡፡
ጥ. የግሌ ማህዯሬ ውስጥ የሚገኙ ሲ.አር.ቢ.ቲዎችን እንዳት ማየት እችሊሇሁ?
መ. ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት P ብሇው በመሊክ የግሌ ማህዯርዎ ውስጥ የሚገኙ ሲ.አር.ቢ.ቲዎችን ማየት
ይችሊለ፡፡ እንዯዚሁም በዴረ ገጽ www.crbt.et ሊይ የእኔ ሲ.አር.ቢ.ቲዎች ገጽ የሚሇው ውስጥ በመግባት የግሌ ማህዯርዎ
ውስጥ ያለ ዝርዝሮችን ማየት ይችሊለ፡፡
ጥ. የግሌ ማህዯሬ ውስጥ ከሚገኙ ሲ.አር.ቢ.ቲዎች ውስጥ በመምረጥ እንዱዯመጥ ማዴረግ እንዳት እችሊሇሁ?
መ. ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት SN እና የመረጡትን ሲ.አር.ቢ.ቲ ኮዴ በመሊክ እንዱዯመጥ ማዴረግ ይችሊለ፡፡
ሇምሳላ የሲ.አር.ቢ.ቲው ኮዴ 132456 ቢሆን SN132456 ወዯ 822 በመሊክ ሇዯዋዮችዎ እንዱዯመጥ ማዴረግ ይችሊለ
ማሇት ነው፡፡
ጥ. የግሌ ማህዯሬ ውስጥ የሚገኙ ሲ.አር.ቢ.ቲዎችን እንዳት ማጥፋት እችሊሇሁ?
መ. የመረጡትን ሲ.አር.ቢ.ቲ ከግሌ ማህዯርዎ ውስጥ ሇማጥፋት det እና ማጥፋት የፈሇጉትን ሲ.አር.ቢ.ቲ ኮዴ ወዯ 822
በመሊክ ማጥፋት ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ ማጥፋት የሚፈሌጉት ሲ.አር.ቢ.ቲ ኮዴ 132456 ቢሆን det132456 ወዯ 822 በመሊክ
ከግሌ ማህዯርዎ ውስጥ እንዱጠፋ ማዴረግ ይችሊለ፡፡
ጥ. ሇአገሌግልቱ የምከፍሇው ክፍያ ምን ያህሌ ነው?
መ. ሇአገሌግልቱ ዯንበኝነት ሇመመዝገብ ምንም ክፍያ አይጠየቁም፤ የሀገር ውስጥ ሲ.አር.ቢ.ቲ ሇመግዛት የአንዴ ጊዜ ክፍያ
5 ብር ይከፍሊለ፤ ሇዓሇም አቀፍ ሲ.አር.ቢ.ቲ ዯግሞ የአንዴ ጊዜ ክፍያ 7 ብር ይከፍሊለ፤ በተጨማሪም ዯንበኞች በየወሩ 5
ብር የአገሌግልት ኪራይ ይጠየቃለ፡፡ ወዯ 822 የሚዯረጉ ሁለም የአጭር ጽሑፍ መሌዕክቶች ክፍያ አይጠየቅባቸውም፡፡
ጥ. የሲ.አር.ቢ.ቲ ተጠቃሚ ከሆንኩ በኋሊ የምጠቀምበት ሲ.አር.ቢ.ቲ እያሇኝ ላሊ አዱስ ሲ.አር.ቢ.ቲ ብገዛ ተጨማሪ ክፍያ
እጠየቃሇሁ?
መ. አዎን፣ የግሌ ማህዯርዎ እስከሚችሇው የሲ.አር.ቢ.ቲ ብዛት(5 ሲ.አር.ቢ.ቲ) በሚገዙበት ወቅት ሁለ ሇእያንዲንደ አዱስ
የሀገር ውስጥ ሲ.አር.ቢ.ቲ 5ብር ሇዓሇም አቀፍ ሲ.አር.ቢ.ቲ ዯግሞ 7 ብር ክፍያ ይጠየቃለ፡፡
ጥ. ሇላሊ ሰው የሲ.አር.ቢ.ቲ ስጦታ ገዝቼ ማበርከት እችሊሇሁን?
መ. አዎን፣ የሲ.አር.ቢ.ቲ ተጠቃሚ ዯንበኛ ሇሆነ ላሊ ሰው የሲ.አር.ቢ.ቲ ስጦታ ማበርከት ይችሊለ፤ ሇሚያበረክቱት የሀገር
ውስጥ ሲ.አር.ቢ.ቲ 5ብር ሇዓሇም አቀፍ ሲ.አር.ቢ.ቲ ዯግሞ 7 ብር ክፍያ ይጠየቃለ፤ ሲ.አር.ቢ.ቲ በስጦታ ሇማበርከት

በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት G የሚያበረክቱት ሲ.አር.ቢ.ቲ ኮዴ እና ስጦታ የሚያበረክቱሇት ሰው ስሌክ ጽፈው ወዯ 822
ይሊኩ፡፡
ማስታወሻ፡ ስጦታውን በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት በሚሌኩበት ጊዜ በሲ.አር.ቢ.ቲ ኮደ እና ስጦታውን በሚሌኩሊቸው ሰው
ስሌክ ቁጥር መካከሌ የአንዴ ፊዯሌ ክፍተት መኖር አሇበት፡፡
ሇምሳላ፡ የሲ.አር.ቢ.ቲው ኮዴ 123529 እና የሚያበረክቱሊቸው ሰው ስሌክ ቁጥር 0911000000 ቢሆን ስጦታውን
የሚሌኩት እንዯሚከተሇው ነው፡፡ G123529 0911000000 ጽፈው ወዯ 822 ይሌካለ፡፡
ጥ. ፈጣን የሲ.አር.ቢ.ቲ ግዢ አገሌግልት ማሇት ምን ማሇት ነው?
መ. ፈጣን የሲ.አር.ቢ.ቲ ግዢ ማሇት ስሌክ በሚዯውለበት ወቅት የዯወለሊቸው ዯንበኛ የሚጠቀሙበትን ሲ.አር.ቢ.ቲ
ቢወደት ወዱያውኑ የራስዎ ማዴረግ እንዱችለ የሚያግዝ አገሌግልት ነው፤ ፈጣን የሲ.አር.ቢ.ቲ ግዢ በመጠቀም እያዲመጡ
ያለትን ሲ.አር.ቢ.ቲ የራስዎ ሇማዴረግ ሲ.አር.ቢ.ቲውን እያዲመጡ እያለ ስሌክዎ ሊይ የኮከብ ምሌክትን (*) በመጫን
ጥሪውን ማቋረጥ ይኖርብዎታሌ፣ ከዚያም ሲ.አር.ቢ.ቲውን ሇመግዛት በቂ ሂሳብ ካሇዎት ወዱያውኑ የግሌ ማህርዎ ውስጥ
ያገኙታሌ፡፡
ጥ. የሚዯውለሌኝ ዯንበኞች የተሇያዩ ሲ.አር.ቢ.ቲዎችን እንዱያዯምጡ ማዴረግ እችሊሇሁ?
መ. አዎን፣ የኢትዮ ሲ.አር.ቢ.ቲ ዴረ ገጽ www.crbt.et ሊይ በመሄዴ በአዴራሻ ማህዯርዎ ውስጥ ሇሚገኙ የተሇያዩ ዯዋዮች
የተሇያዩ ሲ.አር.ቢ.ቲዎች መመዯብ ይችሊለ፡፡
ጥ. በተሇያዩ ጊዜያት የሚዯመጡ የተሇያዩ ሲ.አር.ቢ.ቲዎችን በመምረጥ እንዱዯመጡ ማዴረግ እችሊሇሁ
መ. አዎን ይችሊለ፣ የኢትዮ ሲ.አር.ቢ.ቲ ዴረ ገጽ www.crbt.et ሊይ በመሄዴ በተሇያየ ጊዜ የሚዯመጡ የተሇያዩ
ሲ.አር.ቢ.ቲዎችን መምረጥ ይችሊለ፤ ሇምሳላ ጠዋት ጠዋት የሚዯመጥ፣ በበዓሊት ቀን የሚዯመጥ፣ በፍቅረኛሞች ቀን
የሚዯመጥ … ወዘተ በማሇት መምረጥ ይችሊለ፡፡
ጥ. ወርሃዊ ኪራዩ ተግባራዊ የሚሆነው እንዳት ነው?
መ. ወርሃዊ ኪራዩ ተግባራዊ የሚሆነው ዯንበኛው ሲ.አር.ቢ.ቲውን መጠቀም ከጀመሩበት ቀን ጀምሮ በሚኖሩት 30 ቀናት
እንዯ አንዴ ወር እየተቆጠሩ ዯንበኞች ክፍያ ይጠየቃለ፡፡
ጥ. ሇወርሃዊ ኪራይ የሚከፈሌ በቂ ሂሳብ ባይኖረኝ ምን ማዴረግ አሇብኝ?
መ. ወርሃዊ ኪራይ መክፈያ 30ኛው ቀን ሊይ በቂ ሂሳብ ባይኖርዎ በቀጣይ 7ቀናት ውስጥ መክፈሌ እንዱችለ የእፎይታ ጊዜ
ውስጥ ይገባለ፤ በዚህ ጊዜ ውስጥ ኪራዩን ከከፈለ መዯበኛ አገሌግልቱን ከእነ ግሌ ማህዯርዎ እንዯነበረው መቀጠሌ
ይችሊለ፤ ነገር ግን በዚህ የእፎይታ ጊዜ ውስጥ ክፍያውን ባይፈጽሙ የተሇመዯውን የዯወሌ ዴምጽ ወዯሚያዲምጡበት
የእግዴ ጊዜ (15 ቀን) ይሸጋገራለ፡፡ በነዚህ ጊዜያት (15 ቀናት) ክፍያውን ሳይፈጽሙ ቢቀሩ ሙለ በሙለ ከአገሌግልቱ
ይሰረዛለ፡፡ ሆኖም ግን በዚህ ጊዜ ውስጥ ኪራዩን ከከፈለ መዯበኛ አገሌግልቱን ከእነ ግሌ ማህዯርዎ እንዯነበረው መቀጠሌ
ይችሊለ፤
ጥ. አገሌግልቱን በምን በምን ቋንቋዎች መጠቀም እችሊሇሁ?
መ. አገሌግልቱን በአማርኛ እና በእንግሉዝኛ ቋንቋዎች መጠቀም ይችሊለ
ጥ. ወዯ 822 የሚሊኩ አጭር የጽሑፍ መሌዕክት የምጠቀምበትን ቋንቋ እንዳት መሇወጥ እችሊሇሁ?

መ. የሚጠቀሙበትን ቋንቋ አማርኛ ሇማዴረግ ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት L1 ብሇው ይሊኩ እንግሉዝኛ
ሇመጠቀም ዯግሞ ወዯ 822 L2 ብሇው ይሊኩ፤
ጥ. ስሇ አገሌግልቱ ተጨማሪ መረጃ እንዳት ማግኘት እችሊሇሁ?
መ. ስሇ አገሌግልቱ ተጨማሪ መረጃ እና ዴጋፍ ሇማግኘት በአጭር የጽሁፍ መሌዕክት ወዯ 822 H ብሇው በመሊክ መረጃ
ማግኘት ይችሊለ ወይም የሲ.አር.ቢ.ቲን ዴረ ገጽ www.crbt.et ይጎብኙ፡፡
Q. የአገሌገልት ዯንበኝነቴን እንዳት ማቋረጥ እችሊሇሁ?
መ. ወዯ 822 በአጭር የጽሑፍ መሌዕክት U ብሇው በመሊክ የአገሌገልት ዯንበኝነትዎን ሙለ በሙለ ማቋረጥ ይችሊለ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ ወዯ ነጻ የጥሪ ማዕከሊችን 994 ይዯውለ ወይም የሲ.አር.ቢ.ቲን አገሌግልት ዴረ ገጽ www.crbt.et
ይጎብኙ፡፡

