
አብ ትነብሩሉ ሐፈሻዊ ሕግታት ስርዓት

ናይ ገዛውቲ ሕግታት ኩሉ 
ነባራይ ክስዕቦ ዘለዎ ሕግታት 
እዩ። ነቲ ሕግታት ብምኽባር 
ምስ ኩሎም ነበርቲ ጽቡቕን 
ሰናይን ርክብ ትፈጥር። አብ 
ማዓልታዊ ናብራኻ ነዞም 

ሕግታት ሰዓቦም!



ለይቲ ጸጥታ
ናይ ለይቲ ጸጥታ ግዜ አብ ውሽጢ ገዛን አብ ኮሮድዮን ካብ ሰዓት 

23-07 ዘሎ ግዜ ድምጺ ምግባር ክልክል እዩ። ናይ ለይቲ ጸጥታ ግዜ 

መግቢ ምድላው፣ አቑሑት ምሕጻብ፣ ምጽራይ፣ ክዳውንቲ ምሕጻብ፣ 

ሙዚቃ ዓው አቢልካ ምስማዕ፣ በዓል ምድላው ወይድማ ካልእ ዝኾነ 

ረብሻ ክልክል እዩ።

ናይ ሐባራዊ ቦታ
ናይ ደገ ማዕጾ ካብ ሰዓት  20.00 - 07.00 ክዕጾ አለዎ። ድሕሪ 

ምዕጻዉ እንተ አቲኻ ዕጸዎ ኢኻ። አብቲ ገዛ ናይ ማዕጾ ተለፎን 

እንድሕር አሎ፡ እቲ ዓቢ ማዕጾ ኩሉ ግዜ ዕጹው እዩ።

ናይ ኮረድዮ ጽርየትን ክንክንን ናይ ኩሎም ነበርቲ ሐላፍነት እዩ። 

አብ ናይ ሐባር ቦታታት ብዘይ ጫውጫው ምንቅስቓስን ዘየድሊ ግዜ 

አይተሕልፍ። አብ ኮረድዮ ዝኾነ አቑሑት አይተቐምጥ።  ብሽክለታ፣ 

ናይ ቆልዑት ዓረብያ፣ ናይ ገዳም መሳርሒታት ወዘተ አቑሑት አብቲ 

ዝግቦኦም መኻዚኖ ክኽዘኑ አለዎም። አብ ውሽጥን ወይ ወጻእን 

ቤት ንንብረት ካልኦት ምትንካፍ ዝኾነ ሰብ መሰል የብሉን።  

አብ መደያይቦ፣ ታሕቲ ኮረድዮ፣ ሳውናን ሊፍትን ሽጋራ ምትካኽ 

ክልክል እዩ።  

ካብ ናይ ሐባር ክፍሊ ክትወጽእ ከለኻ መብራህቲ ተጥፍኦን ማዕጾ 

ትዓጽዎን። 

ስምን ዝርዝራትን አካያዲ ስራሕን ኩባንያ ጽገናን ዝሐዘ ሰሌዳ 

አብቲ መደያይቦ ይርከብ።
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ገዛውቲ
አብ ናይ ለይቲ ጸጥታ ካብ ሰዓት 23.00 -07.00  ዘሎ ግዜ 

ጎረባብትኹም ክትርብሹ የብልኩምን። በዓል አዳሊኹም ከተምስዩ 

እንተኾይንኩም ንጎረቤትኩም ክትሕብሩ አለኩም። 

እቲ ገዛ ብጥንቀቓ ክትሐዝ አለዎ። እንድሕር ናይ ማይ፣ ፋኛቱራን 

መሞቒ ወይድማ ናይ ሐባር ጥቕሚ ዘለዉ መሳርሕታት (ንምሳሌ 

መሕጸቢ ክዳውንቲ ማሽን) ዘጋጥም ምብልሻውን ምፍሳስን 

ንኩምባንያ ጽገና ብዝቐልጠፈ ምምልካት የድሊ። 

ናብ ሽቓቕን ካልኦት ክፍልታት ፋኛቱራ ዝኾነ ተሪር ወይ ፈሳሲ ጓሐፍ 

አይድርበን እዩ። 

እቲ ገዛ ናብ አይተእትወሉ።

ናይቲ ገዛ ወይ ናይ ሐባር ቦታታት ምፍራስ፣ ፊኒስትራ ምስባር፣ 

መንደቕ ምብልሻው ወይ ካልእ ጉድአት ምፍጻም ዝተላዕለ እቲ 

ፈጻሚ ብምኽንያት ዝወረደ ጉድአት ምሉእ ካሕሳ ይኸፍል። 

አብቲ ገዛውትን ካልኦት ክፍልታትን ወይ አብ ቀጽሪ አባይትን ቆልዑት 

ዘስዓብዎም ጉድአት ናቲ ነባሪ ሐላፍነት እዩ።

ባልኮን
እቲ ተቐማጣይ ናይ ባልኮን ኩነታትን ጽርየትን ባዕሉ ይከናኸኖ። 

ባልኮን ከተጽሪ ከለኻ ንታሕቲ ጓሐፍ ወይ ማይ ንኸይነጥብ 

ተጠንቀቕ። 

አብ ባልኮን ምንጻፍ ምንጋፍ አይፍቀድን ግን አንሶላን ኮቦርታን አብ 

ባልኮን ምንጋፍ ይከአል። ናይ ምንጻፍ መንገፊ ቦታ አብ ቀጽሪ አባይቲ 

ይርከብ። 

ክዳውንቲ አብ ውሽጢ ባልኮን አብ መንቀጺ ክዳን ሰጢሕካ ምንቃጽ 

ይከአል። 

ካብ ባልኮን ጓሐፍ ምድርባይ ክልክል እዩ። 



አብ ባልኮን ሐዊ ምእጓድን ጫውጫው ኢልካ ጎረቤትካ ምርባሽን 

ክልክል እዩ። 

እቲ ባልኮን መኽዘን አይኮነን እቲ አቑሑት ናብ ዝተፈልየ መኽዘን 

ይውሰድ። 

አብ ባልኮን አንቴና ወይ ዲሽ ክትተክል እንተደሊኻ ካብ አካየድቲ ገዛ 

ፍቓድ ምሕታት የድሊ።

አብ ደገ ዝርከብ ቦታታት
ጫውጫውን ዘስግእ ጠባይን አብ ከባቢ ገዛውቲ ክልክል እዩ። 

አብ ቀጽሪ ገዛውቲ ዘሎ ናይ ግሪል ቦታ ምጥባስ ይፍቀድ እዩ።  

ናይ ገዛን ካልኦት ጓሐፍን ዓሺግካን ፈላሊኻን ናብቲ ዝግበኦ ቦታ 

ጓሐፎ (ጓሐፍ ምፍልላይ መምርሒ ረአይ)። ካልእ ጸገም ዘስዕቡ 

ጓሐፋት እንዳ ጓሐፍ ምውሳድ (ንምሳሌ ዝተሰብሩ አቑሑ ገዛ) እቲ 

ተቐማጣይ ባዕሉ ይገብሮ። 

ናይቲ ከባቢ ገዛውቲ ሳዕርን አትክልትን ምብልሻው ክልክል እዩ። 

ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝኾኑ አቑሑት አብቲ ከባቢ ገዛውቲ ምቕማጥ 

ክልክል እዩ። 

ማካይን አብ ቀጽሪ ደው ዝብላ አብቲ ዝተታሐዘለን ቦታታት ጥራይ 

እዩ። ማካይን ምዕራይን ምሕጻብን አብ ቀጽሪ ገዛውቲ ክልክል እዩ።  

ክዳውንቲ ምንቃጽን ምንጻፍ ምንጋፍን አብቲ አብ ቀጽሪ ዚርከብ 

ዝተመደበ ቦታታት ጥራይ እዩ ዝፍቀድ።
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