
 

 
 
ሓበሬታ ንዓኻ ቁጠባዊ ረዲኤት እተመልክት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ናይ ቁጠባ ረዲኤ መቐበሊ  
ናይ ቲየርፕ ኮሙን ነቶም ብዛዕባ ቁጠባዊ ረዲኤት ዘመልክቱ ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ክፍሊ ናይ ቁጠባ ረዲኤት ድሮ መስርሕ 
ዘይብሎም ሓደ መቐበሊ ኣለዎ። 

ኣብ’ቲ መቐበሊ ናይ ሕብረተሰብኣዊ ጸሓፍቲ እዮም ዝሰርሑ። ብዛዕባ ቁጠባዊ ረዲኤት ክተምልክት/ቱ ከለኹም እንታይ 
ከምዘድልይ ሓበሬታ ንምርካብ ናባና ምድዋል ይከኣል እዩ። 

እቲ መቐበሊ ብተለፎን ብዘይካ ሮቡዕ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ። 
ሰዓት 09.00ቅ.ቀ. ክሳብ- ሰ.10.00ቅ.ቀ. ቁጽሪ ስልኪ 0293-21 82 01 እዩ። 
 
ቁጠባዊ ረዲኤት 
ንስኻ ነብስኻ ወይ ስድራኻ ክትናብይ ዘይትኽእል፡ ቁጠባዊ ረዲኤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ (ቀደም ሕብረተሰብኣዊ 
ሓገዝ)። እንድሕር ገና ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትመሃር ኾይንካ ንምንባይካ ወለድኻ እዮም ሓልፍነት ዘለዎም።  
እቲ ቐንዲ ሕጊ ተመሃሮን ሰብ ትካልን ናይ ቁጠባ ረዲኤት መሰል ከምዘይብሎም እዩ። 

እቲ ረዲኤት ብናይ ውልቃዊ ኣድላይነት ይፍተን ከምኡ’ውን ነቲ ናይ ሃገራዊ መዐቀኒ እዩ ዝከታተል።  

ነፍሲ ወክፍ ብዛዕባ ቁጠባዊ ረዲኤት ውልቃዊ ውሳኔ ኣብ ናጽላዊ ገምጋምን ምስ ሓደ በዓል መዚ ግላዊ ርኽክብን እዩ 
ዝምስረት። ስለ’ዚ ረዲኤት ከተመልክት እንከለኻ እቲ ሕብረተሰብኣዊ ኣገልግሎት ሓደ መርመራ ይገብር።  

እቲ ናይ ረዲኤት መሰል ካብ’ቲ መመልከቲ ናብ ሕብረተሰብኣዊ ኣገልጎት ዝኣተወሉ መዓልቲ ጀሚሩ እዩ ዝፍተን። ቁጠባዊ 
ረዲኤት ከም ልሙድ ናይ ሕሉፍ እዋን ኣየፍቅድን እዩ።  
 
 

መርመራ 

መመልከቲ ውሳኔ 



 

ናይ ቁጠባ ረዲኤት መመልከቲ ምግዳፍ ማለት ብቕጽበት መሰል ናይ ገንዘብ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ምእንቲ ቁጠባዊ ሓገዝ 
ክትወሃብን ዘይክትወሃብን ትኽእል እንድሕር ኾይንካ ንምርኣይ ሓደ መረመራ ጥራይ ክጅመር ማለት እዩ።  

ንዓኻ ንመጀመርያ ግዜኻ ቁጠባዊ ረዲኤት ተመልክት። 
 
እንድሕር ስራሕ ኣልቦ ኾይንካ 
ንስኻ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካ ኣብ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ምዝጉብ ክትከውን ከምኡ’ውን ንጡፍ ደላይ ስራሕ ክትከውን 
ኣለካ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓዲሽ ቁጠባዊ ረዲኤት መመልከቲ ነቶም ዝደለኻዮም ስራሓት ዝርዝር ጸብጻብ ክትገድፍ ኣለካ 
ንኣብነት ናይ ንጥፈት ጸብጻብ ወይ ናይ ዝደለኻዮም ስርሓት ዝርዝር ብምትሕሓዝ።  
 
እንድሕር ሓሚምካ 
ንስኻ ሕሙም ዝኾንካ ከምኡ’ውን ንናይ ዕዳግ ስራሕ ድሉው ዘይኮንካ፣ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ብቑዕ ናይ ሓኪም ምስክር 
ወረቐት ምስዝህልወካ ክትወስድ ኣሎካ።  
 
እንድሕር ውላድካ ክትኣልይ ካብ ስራሕ የዕሪፍካ ኣለኻ 
ንስኻ ውላድካ ክትኣልይ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ዘለኻ ኣብ’ቲ ናይ ቁጠባ ረዲኤት ተመልክተሉ ዘለኻ እዋን ናይ 7 መዓልቲ ኣብ 
ሰሙን ናይ ሕማም መተካእታ ደረጃ ዝኾነ ናይ ደሞዝ መተካእታ ከትመልክት ኣለካ። ብእዋኑ እቲ ቆልዓ ሓደ ዓመት 
ከይመልአ እንከሎ ናይ ቆልዓ መእለይ ቦታ ኣመልኪትካን ስራሕ ክትደልይ ጀምሚርካን ክትከውን ኣለካ። 
 
እንድሕር ትመሃር ኾይንካ 
ንስኻ ትመሃር መናበይኻ ካብ ማእከላይ ናይ ትምህርቲ ቦርድ/ሲአስአን ክትወሃብ ኣለካ። እንድሕር ኣብ ካላኣይ ደረጃ፡ ዩኒቨርሲቲ 
ወይ ኮለጅ ትመሃር ኾይንካ መሰል ናይ ቁጠባዊ ረዲኤት ብሓፈሽኡ የብልካን። ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ መመልከቲ 
ብግዚኡ ክጅመር ኣለዎ፡ እዚ ከኣ ብዙሓት ኣዋርሕ እቲ ናይ ትምህርቲ ወቕቲ ፍርቂ ዓመት ቅድሚ ምውድኡ ማለት እዩ።  
 
እንድሕር ጥሮታ ኣቲኻ 
እንድሕር ወዲ 65 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ኾይንካ በቲ ናይ ጥሮታኻ ገይርካ ክትናበይ ዘይትኽእል ኾይንካ ናብ’ቶም ናይ ጥሮታ 
ሰበ ስልጣን ኢኻ ትውከስ። ኣብኣቶም ናይ ኣረጋውያን ናይ መናበይ ረዲኤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። 
 
ምርዑዋት ወይ ብሓደ ዝነብሩ ጽምድታት 
ምርዑዋት፣ ብሓደ ዝነብሩ ወይ ነንበይኖም ዝነብሩ ጽምድታት ንቁጠባዊ ረዲኤት ብሓባር ከመልክቱ ኣለዎም።  
 
ብቐድማነት ናይ ካልኦት ሓገዛትን ክፍሊታትን ምምልካት 
ቅድሚ ቁጠባዊ ረዲኤት ምምልካትካ ናይ ካልኦት እቶታት ኣኽእሎ ኣቐዲምካ ምምርማር ይግባእ። እዚ ንኣብነት ካብ ካሳ 
ስራሕ ኣልቦነት፡ ኣልፋ ካሳ ወይ ካሳ ውሕስነት ክኸዉን ይኽእል እዩ።  
 
ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣታዊታትን ንብረትን 
ብዛዕባ ቁጠባዊ ረዲኤት ከተመልክት እንከልኻ ኩሉ ናይ ኣታዊታትካን ንብረትካን ዝርዝር ጸብጻ ክግደፍ ኣለዎ። ንኣብነት፡ 
 
• ደሞዝ 
• ክፈላ 
• ናይ ንጥፈት ረዲኤት 
• ናይ ቆልዓ ሓገዝ 
• ናይ ትምህርቲ ሓግዝ 



 

• ናይ ቀለብ ሓገዝ 

• ናይ ገዛ ክራይ ሓገዝ 

• መወሰኽታ ገዛ ክራይ 

• ናይ ሕማም መተካእታ 

• ናይ ንጥፈት ክፍሊት 

• ክፍሊት ብሕማም ምኽንያት ኣብእተብኩረሉ  

• ወለዲ ደቆም ንምሓዝ ካብ ስራሕ ከብኩሩ እንከለዉ ዝኽፈልዎ ናይ ደሞዝ መተካእታ 

• ወለዲ ምእንቲ ንስንኩላን ደቆም ክሕዙ ዝግበረሎም ሓገዝ 

• ካብ ሲአስአን/ናይ ትምህርቲ ማእከላይ ቦርድ ዝውሰድ ለቓሕ 

• ጥሮታ 

• ናይ ግብሪ ምላሽ 

• መኽሰባት 

• ህያባት 

• ካሕሳ ካብ ካሳ ውሕስነት/ኢንሹራንስ 

• ኣብ ሕሳብ ዝኣትዉ ገንዘብ 
 
ንብረታት ከም ማኪናን ዘይንቃሳቐስ ንብረትን  
ኣብ ፍሉያት ኩነታት ሓደ ሰብ ማኪና እንዳሃለዎ ቁጠባዊ ረዲኤት ክወስድ ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ንጽላዊ ገምጋም 
ስለዝግበር ሓደ ሓደ ግዜ ንሰብ ማኪንኡ ወይ ካልእ ተሽከርካሪ ክሸይጥ ለበዋ ይግበረሉ። ሓደ ዘይንቃሳቐስ ንብረት 
ምስትውንን ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ንኽትሸጦ መተሓሳሰቢ ይወሃበካ። ሓደ ዘይንቃሳቐስ ንብረት ምስ ዝህልወካ ነቲ 
ዘይንቃሳቀስ ንብረት ክትሸጦ ናይ መድሎ ግዜ ይወሃበካ።  
 
ገዛ ምቕያር  
ኣብ እዋን ናብ ዝኸበረ ገዛ ምቕያር እቲ ቀንዲ ሕጊ እቲ ናይ ቀደም ዝሓሰረ ክራዩ ገዛ እዩ ዝፍቀድ።  
 
ውህለላ፡ ቦንድ፡ ኣክስዮን፡ ኩባንያ 
እንድሕር ብዝኾነ ዓይነት ዘዋህለልካዮ ንብረት ኣልዩካ፡ ብቐዳምነት ንመናበዪኻ ከተዘውትሮ ኣሎካ። 
 
ኣኺሉ ዝተረፈ 
ናይ ቁጠባ ረዲኤት ከተመልክት እንከለኻ ቁጠባኻ ንኽትምድብ ሓላፍነትካ እዩ፣ እዚ፡ እንድሕር ካብ’ቲ መዐቀኒ ዝልዕል 
ኣታዊታት ኣለካ - ከም ካብ መዕቀኒ እኹል ትሩፍ ተባሂሉ ይጽዋእ ፡ እዚ ገንዘብ እዚ ንመጻኢ ኣድላይነት ክቑጠብ ኣለዎ።  
 
ንውሳኔ እግባይ ምባል 
እንድሕር ብሓደ ካብ ሕብረተሰብኣዊ ኣገልግሎት ዝተወሰነ ውሳኔ ዕጉብ ዘይኮይንካ ነዚ እግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለካ። 
እግባይ ንኽትብል ሓገዝ ምስዘድልየካ፡ ምስ በዓል መዝኻ ርክብ ግበር።  
 
  



 

ግጉያት ሓበሬታታት 
ዝርዝር ናይ ኩሉ እቶታት ከምኡ’ውን ለውጢታት ኣብ ኩነታት ቁጠባኻ ከተርእይ ኣለካ። ኣብ እዋን ናይ ምጥፍፋእ 
ጥርጠራ፡ ናብ ናይ ምጥፍፋእ ገበን ፖሊስ ክሕበር ስለዝከኣል ዝተወሃብካዮ ሓገዝ ንኽትመስሎ ክትግደድ ትኽእል 
ኢኻ። 
 
ኣብ ተደጋግጋሚ ናይ ምምልካት እዋን 
ብግቡእ ዝተመልአ መመልከቲ ምሉእ ዝኾነ ናይ መመልከቲ ፎርም ኣብ መንጎ ዕለት 15-20 ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ 
ንዝመጽእ ዘሎ ወርሒ መሊእካ ነዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ኣጣቢቕካ ክትገድፍ ኣለካ፡ 
መመርኮሲ ናይ ኩሉ ኣታዊታትን ወጻኢታትን፡ ናይ ዝተኸፍለ ክራይን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ጸዓትን ቅብሊት፡ ናይ 
ዝደለኻዮም ስራሓት ዝርዝር ወይ እዋናዊ ናይ ሓኪም ምስክር ወረቐት ከምኡ’ውን ናይ እትሳተፎ ንጥፈታትካ ዝርዝር። 
 
 
ኣብነት፡ 
ዕለት 15 ሰነ ኢኻ ናይ ሓምለ ናይ ቁጠባ ረዲኤት ተመልክት። ነቲ ፎርም መሊእካ ኣብ’ቲ መመልከቲ ናይ ሓምለ 
ጸሓፈሉ። ዝርዝር ናይ ኩሎም እቶም ኣብ ሰነ ዝደለኻዮም ስራሓት ከምኡ’ውን ናይ ወጻኢታትን ኣታዊታትን ተቕርብ። 
 
 
ንዓኻ ሓደ በዓል መዚ ዘለካ 
ናይ ተለፎን ግዜታት 
ብዘይካ ረቡዕ ነፍሲ ወክፍ ናይ ስራሕ መዓልቲ፡ ሰ. 09.00ቅ.ቀ. ክሳብ ሰ.10.00ቅ.ቀ. እቲ ናይ ቁጠባዊ ረዲኤት በዓል 
መዝኻ ናይ ተለፎን ግዜ ኣለዎ፡ ኣብ’ቲ ግዜ እቲ ንስኻ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ዘለካ ክትድውል ትኽእል ኢኻ። 
 
ክፍሊ ቁጠባዊ ረዲኤት 
ናይ መብጽሒ ኣድራሻ፡ ቶርይጋታን 4፡ ቲየርፕ 
ናይ መተሓላለፊ ቁ.ስ.፡ 0293-21 80 00 
ክፉት ሰዓታት፡ በዓል ዘይኮነ ናይ ስራሕ መዓልትታት 07፡30ቅ.ቀ.-ክሳብ ሰ.4.00ድ.ቀ. (መቐበሊ ኣጋይሽ) 
ኣብ’ቲ መቐበሊ ኣጋይሽ ሰነዳት ናይ ምቕዳሕን ምሕታምን ኣኽእሎ ኣሎ።  
     
  



 

 
ኤለትሮኒካዊ-ኣገልግሎት ንቁጠባዊ ረዲኤት መመልከቲ 
ቁጠባዊ ረዲኤት ብኤለትሮኒካዊ-ኣገልግሎት ገይርካ ኣመልክት 

እዚ ኣኽእሎ እዚ ንዓኻ/ንዓኹም ኣብ መስርሕ ዘሎ ቁጠባዊ ረዲኤት ዘለኩም ከምኡ’ውን ቁጠባዊ ረዲኤት ብቀጻልነት 
እተመልክቱ እዩ ዝምልከት።  

ንስኻ/ንስኹም ዘድልየክም፡ 
 

• ኣብ መስርሕ ዘሎ ቁጠባዊ ረዲኤትን በዓል መዝኻ አለትሮኒካዊ-ኣገልጎት ጀሚሩ። 
• ብቑዕ አለትሮኒካዊ ወይ ናይ ባንክ-መንነት 
• ኣብ ናይ ቲየርፕ ኮሙን ህዝባዊ መዝገብ ምዝጉብ 
• ኮምፕዩተር፡ ኣይፓድ ወይ ተለፎን 

 
ነቶም ሓበሬታትካ ዘረጋግጹ ሰነዳት ከተላግብ ኣለካ። ነቶም ሰነዳታትካ ብሞባይል ገይርካ ክትስእሎም ወይ ፐደአፍ-
ፋይል/PDF መሪጽካ ከተላግቦ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። 
 
ብኤለትሮኒካዊ-መንነት ገይርካ እቶ 

ንስኻን በዓል/ቲ ቤትክን/ካን፡ ብጻይ ወይ መናብርቲ ቁጠባዊ ረዲኤት ብሓደ ኾይንኩም ስለተመልክቱን ነቲ መመልከቲ 
ምስተወደአ ብሓደ ስለትፍርምዎን ኤለትሮኒካ-መንነት የድልየኩም እዩ። 
 
እንድሕር ንስኻ/ንስኹም አለትሮኒካዊ-መንነት ድሮ ኣለኩም ኮይኑ ንስኻ/ንስኹም ብመንገዲ ባንክኻ/ኹም ገይርኩም 
ከትገብሮ/ዎ ትኽእል/ሉ ኢኻ/ኹም። ብዛዕባ አለትሮኒካዊ-መንነት እብ’ቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ግብሪ መርበብ ሓበሬታ 
ዝያዳ ኣንብብ። 
 
ንስኻ/ኹም እቲ ሓበሬታትኩም ቅኑዕ ከምዝኾነ ሓላፍነት ኣለኩም። ዘይቁኑዕ ሓበሬታት ምግዳፍ ናይ ረዲኤት 
ምጥፍፋእ ክኸውን ስለዝኽእል ናብ ፖሊስ ምሕባር ከምርሕ ይኽእል እዩ።   
 
ኤለትሮኒካዊ-መመልከቲ 
ቁጠባዊ ረዲኤት ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ብአልትሮኒካዊ መመልከቲ ገይርካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ሓደ 
ወርሒ እዋን መምልከቲ ምስተሰደደ ንሓደሽቲ መመልከቲታት እቲ አለትሮኒካዊ-መመልከቲ ይዕጾ እዩ። እቲ መመልከቲ 
15 መዓልቲ ቅድሚ እቲ ዝመጽእ ወርሓዊ ወቕቲ ዝጅምር መሊሱ ይኽፈት። 
 
ቅድሚ ነቲ መራኸቢ ምጥዋቕካ ኩሉ እቲ ንዝመጽእ ዘሎ መመልከቲ ዘድልይ ሓበሬታት ብዛዕባ ኣታዊታትን ወጻኢታትን 
ኣክቦ። መመርኮሲ ሰነዳት ምእንቲ ነቶም ኣብ መመልከቲ ተሓቢሮም ዘለዉ ኣታዊታትን ወጻኢትታትን ንኸደረጋግጹ 
እዮም ዘድልዩ።     
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	ናይ ቁጠባ ረዲኤት መመልከቲ ምግዳፍ ማለት ብቕጽበት መሰል ናይ ገንዘብ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ምእንቲ ቁጠባዊ ሓገዝ ክትወሃብን ዘይክትወሃብን ትኽእል እንድሕር ኾይንካ ንምርኣይ ሓደ መረመራ ጥራይ ክጅመር ማለት እዩ። 
	ንዓኻ ንመጀመርያ ግዜኻ ቁጠባዊ ረዲኤት ተመልክት።
	እንድሕር ስራሕ ኣልቦ ኾይንካ
	ንስኻ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካ ኣብ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ምዝጉብ ክትከውን ከምኡ’ውን ንጡፍ ደላይ ስራሕ ክትከውን ኣለካ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓዲሽ ቁጠባዊ ረዲኤት መመልከቲ ነቶም ዝደለኻዮም ስራሓት ዝርዝር ጸብጻብ ክትገድፍ ኣለካ ንኣብነት ናይ ንጥፈት ጸብጻብ ወይ ናይ ዝደለኻዮም ስርሓት ዝርዝር ብምትሕሓዝ። 
	እንድሕር ሓሚምካ
	ንስኻ ሕሙም ዝኾንካ ከምኡ’ውን ንናይ ዕዳግ ስራሕ ድሉው ዘይኮንካ፣ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ብቑዕ ናይ ሓኪም ምስክር ወረቐት ምስዝህልወካ ክትወስድ ኣሎካ። 
	እንድሕር ውላድካ ክትኣልይ ካብ ስራሕ የዕሪፍካ ኣለኻ
	ንስኻ ውላድካ ክትኣልይ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ዘለኻ ኣብ’ቲ ናይ ቁጠባ ረዲኤት ተመልክተሉ ዘለኻ እዋን ናይ 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ናይ ሕማም መተካእታ ደረጃ ዝኾነ ናይ ደሞዝ መተካእታ ከትመልክት ኣለካ። ብእዋኑ እቲ ቆልዓ ሓደ ዓመት ከይመልአ እንከሎ ናይ ቆልዓ መእለይ ቦታ ኣመልኪትካን ስራሕ ክትደልይ ጀምሚርካን ክትከውን ኣለካ።
	እንድሕር ትመሃር ኾይንካ
	ንስኻ ትመሃር መናበይኻ ካብ ማእከላይ ናይ ትምህርቲ ቦርድ/ሲአስአን ክትወሃብ ኣለካ። እንድሕር ኣብ ካላኣይ ደረጃ፡ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮለጅ ትመሃር ኾይንካ መሰል ናይ ቁጠባዊ ረዲኤት ብሓፈሽኡ የብልካን። ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ መመልከቲ ብግዚኡ ክጅመር ኣለዎ፡ እዚ ከኣ ብዙሓት ኣዋርሕ እቲ ናይ ትምህርቲ ወቕቲ ፍርቂ ዓመት ቅድሚ ምውድኡ ማለት እዩ። 
	እንድሕር ጥሮታ ኣቲኻ
	እንድሕር ወዲ 65 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ኾይንካ በቲ ናይ ጥሮታኻ ገይርካ ክትናበይ ዘይትኽእል ኾይንካ ናብ’ቶም ናይ ጥሮታ ሰበ ስልጣን ኢኻ ትውከስ። ኣብኣቶም ናይ ኣረጋውያን ናይ መናበይ ረዲኤት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
	ምርዑዋት ወይ ብሓደ ዝነብሩ ጽምድታት
	ምርዑዋት፣ ብሓደ ዝነብሩ ወይ ነንበይኖም ዝነብሩ ጽምድታት ንቁጠባዊ ረዲኤት ብሓባር ከመልክቱ ኣለዎም። 
	ብቐድማነት ናይ ካልኦት ሓገዛትን ክፍሊታትን ምምልካት
	ቅድሚ ቁጠባዊ ረዲኤት ምምልካትካ ናይ ካልኦት እቶታት ኣኽእሎ ኣቐዲምካ ምምርማር ይግባእ። እዚ ንኣብነት ካብ ካሳ ስራሕ ኣልቦነት፡ ኣልፋ ካሳ ወይ ካሳ ውሕስነት ክኸዉን ይኽእል እዩ። 
	ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣታዊታትን ንብረትን
	ብዛዕባ ቁጠባዊ ረዲኤት ከተመልክት እንከልኻ ኩሉ ናይ ኣታዊታትካን ንብረትካን ዝርዝር ጸብጻ ክግደፍ ኣለዎ። ንኣብነት፡
	 ደሞዝ
	 ክፈላ
	 ናይ ንጥፈት ረዲኤት
	 ናይ ቆልዓ ሓገዝ
	 ናይ ትምህርቲ ሓግዝ
	 ናይ ቀለብ ሓገዝ
	 ናይ ገዛ ክራይ ሓገዝ
	 መወሰኽታ ገዛ ክራይ
	 ናይ ሕማም መተካእታ
	 ናይ ንጥፈት ክፍሊት
	 ክፍሊት ብሕማም ምኽንያት ኣብእተብኩረሉ 
	 ወለዲ ደቆም ንምሓዝ ካብ ስራሕ ከብኩሩ እንከለዉ ዝኽፈልዎ ናይ ደሞዝ መተካእታ
	 ወለዲ ምእንቲ ንስንኩላን ደቆም ክሕዙ ዝግበረሎም ሓገዝ
	 ካብ ሲአስአን/ናይ ትምህርቲ ማእከላይ ቦርድ ዝውሰድ ለቓሕ
	 ጥሮታ
	 ናይ ግብሪ ምላሽ
	 መኽሰባት
	 ህያባት
	 ካሕሳ ካብ ካሳ ውሕስነት/ኢንሹራንስ
	 ኣብ ሕሳብ ዝኣትዉ ገንዘብ
	ንብረታት ከም ማኪናን ዘይንቃሳቐስ ንብረትን 
	ኣብ ፍሉያት ኩነታት ሓደ ሰብ ማኪና እንዳሃለዎ ቁጠባዊ ረዲኤት ክወስድ ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ንጽላዊ ገምጋም ስለዝግበር ሓደ ሓደ ግዜ ንሰብ ማኪንኡ ወይ ካልእ ተሽከርካሪ ክሸይጥ ለበዋ ይግበረሉ። ሓደ ዘይንቃሳቐስ ንብረት ምስትውንን ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ንኽትሸጦ መተሓሳሰቢ ይወሃበካ። ሓደ ዘይንቃሳቐስ ንብረት ምስ ዝህልወካ ነቲ ዘይንቃሳቀስ ንብረት ክትሸጦ ናይ መድሎ ግዜ ይወሃበካ። 
	ገዛ ምቕያር 
	ኣብ እዋን ናብ ዝኸበረ ገዛ ምቕያር እቲ ቀንዲ ሕጊ እቲ ናይ ቀደም ዝሓሰረ ክራዩ ገዛ እዩ ዝፍቀድ። 
	ውህለላ፡ ቦንድ፡ ኣክስዮን፡ ኩባንያ
	እንድሕር ብዝኾነ ዓይነት ዘዋህለልካዮ ንብረት ኣልዩካ፡ ብቐዳምነት ንመናበዪኻ ከተዘውትሮ ኣሎካ።
	ኣኺሉ ዝተረፈ
	ናይ ቁጠባ ረዲኤት ከተመልክት እንከለኻ ቁጠባኻ ንኽትምድብ ሓላፍነትካ እዩ፣ እዚ፡ እንድሕር ካብ’ቲ መዐቀኒ ዝልዕል ኣታዊታት ኣለካ - ከም ካብ መዕቀኒ እኹል ትሩፍ ተባሂሉ ይጽዋእ ፡ እዚ ገንዘብ እዚ ንመጻኢ ኣድላይነት ክቑጠብ ኣለዎ። 
	ንውሳኔ እግባይ ምባል
	እንድሕር ብሓደ ካብ ሕብረተሰብኣዊ ኣገልግሎት ዝተወሰነ ውሳኔ ዕጉብ ዘይኮይንካ ነዚ እግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለካ። እግባይ ንኽትብል ሓገዝ ምስዘድልየካ፡ ምስ በዓል መዝኻ ርክብ ግበር። 
	ግጉያት ሓበሬታታት
	ዝርዝር ናይ ኩሉ እቶታት ከምኡ’ውን ለውጢታት ኣብ ኩነታት ቁጠባኻ ከተርእይ ኣለካ። ኣብ እዋን ናይ ምጥፍፋእ ጥርጠራ፡ ናብ ናይ ምጥፍፋእ ገበን ፖሊስ ክሕበር ስለዝከኣል ዝተወሃብካዮ ሓገዝ ንኽትመስሎ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ።
	ኣብ ተደጋግጋሚ ናይ ምምልካት እዋን
	ብግቡእ ዝተመልአ መመልከቲ ምሉእ ዝኾነ ናይ መመልከቲ ፎርም ኣብ መንጎ ዕለት 15-20 ነፍሲ ወከፍ ወርሒ፡ ንዝመጽእ ዘሎ ወርሒ መሊእካ ነዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ኣጣቢቕካ ክትገድፍ ኣለካ፡
	መመርኮሲ ናይ ኩሉ ኣታዊታትን ወጻኢታትን፡ ናይ ዝተኸፍለ ክራይን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ጸዓትን ቅብሊት፡ ናይ ዝደለኻዮም ስራሓት ዝርዝር ወይ እዋናዊ ናይ ሓኪም ምስክር ወረቐት ከምኡ’ውን ናይ እትሳተፎ ንጥፈታትካ ዝርዝር።
	ኣብነት፡
	ዕለት 15 ሰነ ኢኻ ናይ ሓምለ ናይ ቁጠባ ረዲኤት ተመልክት። ነቲ ፎርም መሊእካ ኣብ’ቲ መመልከቲ ናይ ሓምለ ጸሓፈሉ። ዝርዝር ናይ ኩሎም እቶም ኣብ ሰነ ዝደለኻዮም ስራሓት ከምኡ’ውን ናይ ወጻኢታትን ኣታዊታትን ተቕርብ።
	ንዓኻ ሓደ በዓል መዚ ዘለካ
	ናይ ተለፎን ግዜታት
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