
ንኹሉ ህዝብናን ነበርቲ ክልልናን ካብ ቢሮ ፀጥታን 
ምምሕዳርን ዝተውሃበ ኣገዳሲ ሓበሬታ፡- 

 

ኣብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት መላእ ህዝብናን ነባራይ ክልልናን ዝተማልአ ግልፅነት ክህልዎን ብኡ 
ልክዕ ድማ ምንቅስቓሳቱ ከተዓራርን ዝስዕብ ሓበሬታ እንሆ!! 

 

1/ኣብ ግልጋሎት መጎዓዝያ ክግበር ዝግብኦ 
ኩሉኹም ናይ ሓፂር፣ማእኸላይን ነዊሕን ርሕቐት ዝሽፍን ናይ ሰብ መጎዓዝያ ይኹን ናይ 
ንብረት ፅዕነት ግልጋሎት እትህቡ ሰብ ንብረት ክትገብሩዎ ዝግባእ ነገር 
 

 እቲ ትፅዕኑዎ ሰብ ሕጋዊ ነባራይ ምዃኑን ሕጋዊ ናይ ምንቅስቓስ ሰነዳት ዝሓዘን 
ምዃኑ ክተረጋግፁ ይግባእ 
 

 እቲ እትፅዕኑዎ ንብረት እንታይ ምዃኑ ብዝግባእ ክትፈልጡን ካብን ናብን ክንቀሳቐስ 
ብሕጊ ዝተፈቐደ ንብረት ምዃኑ ፈሊጥኩም ክትፅዕኑን ይግባእ 
 

 እቲ ዝፀዓን ንብረት ብላዕሉ ዝርአ ትሕዝቶ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓደ ዓይነት 
ምዃኑ ምርግጋፅ ይግባእ፣ንኣብነት ሓደ ጣፍ ዩ ሒዙ ዝተብሃለ ኩንታል ኣብ ውሽጢ 
ቲ ጣፍ ካሊእ ዘይሕጋዊ ንብረት ተሓቢኡሉ ከይከውን ምርኣይን ምፍታሽን የድሊ 
 

 ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካሊእ ክንቀሳቐስ ዝተፅዓነ ንብረት ድንገት ኣብ በረኻ ኣራግፉልና 
ዝብል ሕቶ ክቐርብ ከሎ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ፍቓደኛ ምዃን ኣይግባእን፣ግድን 
ከራግፍ የ ዝብል ድፍኢት እንተመፂኡ ድማ ናይ ፀጥታ ኣካላት ናብቲ ቦታ ፀዊዕኻ 
ምስ መፁ ኣብ ቅድሚኦም ክራገፍ ክንገብር ይግባእ፣ካብዚ ወፃኢ ብድርድርን 
ብስኽፍታን ኣብ ዘይኮነ ቦታ ብዝራገፍ ንብረት ንዝመፅእ ናይ ደሕንነት ሓደጋ ግን 
ብሕልናን ብሕግን ዘሕዝንን ዘሕትትን ተግባር ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ 
 

 ብሽም ኩንትራት ዝግባር ናይ ሕላፍ ሰዓት ወይ ድማ ናይ ለይቲ ጉዕዞታት ልዑል 
ጥንቃቐ ክንገብረሉ ይግባእ፣እቲ ብኩንትራት ዝጉዓዝ ዘሎ ሰብ ካበይ ከም ዝመፀን 
ኣበይ ከም ዝነብርን ንምንታይ ኣብዚ ሰዓት ዙይ ይጉዓዝ ኣሎን ዝብሉ ሕቶታት 
ዝምልስ ፍልጦ ኣብ ብዓል ንብረት ወይ ድማ ኣብ ወሃባይ ግልጋሎት መጎዓዝያ ክህሉ 
ይግባእ፣ስለ ዝተኸፈለና ምጉዓዝ ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ ንሕና ንህቦ ናይ መጎዓዝያ 
ግልጋሎት ንባዕልናን ንህዝብናን ናብ ሓደጋ ዘእቱ ወይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዘይሕጋዊ 
ተጉዓዛይ ነጓዕዝ ከይንህሉ ምስትውዓል ይግባእ 



2/ዝተፈላለያ ተሽከርከርቲ ደው ኣቢሎም ንዝኸዱ ኣካላትን ታርጋ ዝምልከትን ክግበር     
ዝግብኦ፡- 

 

 ዝኾነት ትኹን ተሽከርካሪት ካብ መበገሲ ተሽከርከርቲ ወይ መዕረፍን መሕደርን 
ተሽከርከርቲ ወፃኢ ደው ኣቢልካ ምኻድ ይኹን ኣብ ዘይተፈቐደ ቦታ ምሕዳር ፍፁም 
ዝተኸልከለ እዩ፡፡ 
 

 ኣብ ዘይተፈቐደ ቦታ ወይ ድማ ተሽከርከርቲ ደው ክብላሉን ክሓድራሉን ኣብ 
ዘይተፈቐደ ቦታ መኪና ደው ከብልን ገዲፉ ክኸይድን ዝፍትን ሰብ ክንርኢ ከለና ወይ 
ባዕልና ንብዓል ዋና ንብረት ሓበሬታ ሂብና ሕጋዊ መስርሕ ክኽተል ንገብር ወይ ድማ 
ንዝምልከቶ ናይ ፀጥታ ኣካል ብእዋኑ ሓበሬታ ሂብና ክትትል ክገብር ዘኽእሎ ድጋፍ 
ክንህብ ይግባእ 
 

 ዝኾነት ትኹን ተሽከርካሪት ናይ ድሕሪት ታርግኣ ፈቲሓ ክትንቀሳቐስ 
ኣይፍቀድን፣ከምኡ ገይራ ትንቀሳቐስ ተሽከርካሪት እንተጋጢማ ግን ናበይ ትንቀሳቐስ 
ምህላዋ እናተኸታተልና ብቕልጡፍ ንዝምልከቶ ናይ ትራፊክ ኣባል ወይ ድማ 
መሓውር ፀጥታ ክንሕብር ይግባእ 

 

3/ብክራይ ኣብ ዝውሃቡ ግልጋሎታት ክግበር ዝግብኦ፡- 
 

 ገዛ፣ሆቴል ይኹን መዕረፊ ኣጋይሽ ንዝካረዩ ሰባት መለለዪ መንነቶም ተቐቢልና ኮፒ 
ብምግባር ክንምዝግብን እቲ ኮፒ ዝገበርናዮ መረዳእታ ድማ ንናይ ቀረባና ፖሊስ ቤት 
ፅሕፈት ክነረክብን ይግባእ 
 

 ኣብ ገዛና ተኻርዩ ዝነብር ሰብ ኣበይ ከም ዝሰርሕን ዘለዎ ሓላፍነትን ክንፈልጥን 
ይግባእ፣ዝገብሮም ምንቅስቓሳት ንናይ ፀጥታን ደሕንነትን ህዝቢ ዝህልዎም ፅልዋ 
ምፍላጥ ግድን ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ 
 

 ኣብ ሆቴላትን መዕረፊ ኣጋይሽን ዘዕርፍ ጋሻ መለለዪ መንነቱ ኮፒ ምግባር ጥራሕ 
ዘይኮነስ ሒዙዎ ዝኣቱ ንብረት ውን ብዝግባእ ፈቲሽናን እንታይነቱ ፈሊጥናን ክነእትዎ 
ይግባእ 
 

 ናይቲ እነካርዮ ገዛ ቁልፊ ወይ ድማ ንተኻረይቲ እንህቦ ቁልፊ ኮፒ ዘይግበር ወይ ድማ 
ዘይቕረፅ ክኸውን ይግባእ 

 



4/ኣብ ስራሕቲ ምርኻብ ስራሕን ሰራሕተኛን፣ገዛእን ሸያጥን ንብረትን ግልጋሎትን 
ክግበር ዝግብኦ፡- 
 

 ስራሕ ንምስራሕ ደልዩ ዝመፅእ ስራሕ ደላዪ ምስ ኣስራሕቲ እነራኽብ ኣካላት ናይቲ 
ስራሕ ደላዪ ይኹን ኣስራሒ ሕጋዊ ነባርነት ፈሊጥናን ብዝግባእ ኣረጋጊፅናን 
ግልጋሎት ክንህብ ይግባእ 
 

 ንብረት ዝሸይጥ ብዓል ንብረት ምስ ገዛኢ እነራኽብ ኣካላት እቲ ዝሽየጥ ዘሎ ንብረት 
ሕጋዊ ንብረት ምዃኑን እቲ ሸያጣይን ገዛኣይን ድማ ሕጋውያን ሸያጥን ገዛኣይን 
ምዃኖም ክነረጋግፅ ይግባእ 
 

 ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ናይ ቦታ ወይ ከባቢ ዝሓትት ሰብ እንተጋጥም ናይቲ ሓታታይ 
መንነትን ካበይ ከም ዝመፀን ከምኡ ውን እቲ ዝሓቶ ዘሎ ሓበሬታ ንምንታይ ዕላማ 
ደልዩዎ ምዃኑ ብዝግባእ ተረዲእና ክንሕብር ይግባእ፣ዘጠራጥር ኩነታት ክገጥመና 
እንተሎ ድማ ብእዋኑ ንናይ ፀጥታ ኣካላት ክነፍልጥ ግድን ይኸውን 

 

5/ ካብ ናይ ክልልናን ሃገርናን ወፃኢ ታርጋ ለጢፈን ብዛዕባ ዝንቀሳቐሳ 
ተሽከርከርቲ ክግበር ዝግብኦ፡- 

 

 መጀመርያ እዘን ተሽከርከርቲ እዚአን ሕጋዊ ወናኒ ዘለወን ምዃኑ ካብቶም 
ገናሕተን ጀሚርና ምፅራይ ይግባእ 
 

 ብምቕፃል ድማ ኣተኣታትውአን ሕጋዊ ምዃኑን ኣብ ክልልና ክንቀሳቐሳ ሕጋዊ 
ፍቓድ ዝረኸባ ምዃነንን መረዳእታ ክንሓትት ይግባእ፣እዙይ ከየማልኣ 
እንተተረኺበን ናብ ዝምልከቶ ናይ ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ሪፖርት ክንገብርን 
ሕጋዊ ክትትል ክግበረለን ዘኽእል ስራሕ ክንሰርሕን ይግባእ 
 

    6/ካልኦት ናይ ውልቀን መንግስትን ተሽከርከርቲ ዝምልከት ክግበር ዝግብኦ፡- 
 

 ዋንነታ ናይ ውልቀ ዝኾነት ተሽከርካሪት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትንቀሳቐስ ከላ 
ገናሒኣ ብዛዕባ ታ መኪና እኹል ሓበሬታ ክህብ ይግባእ፣እዙይ ማለት ብዓል 
ዋና እንተኾይኑ ናይ ዋንነት መረዳእታ፣ብሹፌርነት ዝሰርሕ እንተኾይኑ ድማ 
ናይታ መኪና ብዓልናይ መን ምዃኑን ብትኽክል ሹፌር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ 



ምዃኑ ዘርኢ ናይ ቁፃር መረዳእታ ከቕርብ ይግባእ 
 

 ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ውልቀ ትካል/ካብ ናይ ገዛ መኪና ወፃኢ/ተሽከርካሪት 
እንተኾይና ድማ ገናሒ ታ መኪና ናይ ስምሪት ፍቓድ ካብቲ ትካል ተዋሂቡዎ 
ይንቀሳቐስ ምህላዉ መረዳእታ ከቕርብ ይግባእ፡፡ካብዙይ ወፃኢ ዝግበር 
ምንቅስቓስ ግን ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ናብ ዝምልከቶ ናይ ፀጥታ መሓውር እቲ 
ሓበሬታ በፂሑ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይግበር፡፡ 

 

7/ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ዝምልከት ክግበር ዝግብኦ 
 

 ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝርከብን ብዘላቕነት ኣብ ትግራይ ክነብርን ዝደሊ ናይ ወፃኢ ዜጋ 
ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ክምዝገብ ይግባእ፡፡ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን 
ምስተመዝገበ ድማ ዝተመዝገበሉ ዶክሜንት ሒዙ ናብቲ ክነብረሉ ዝደሊ ዘሎ ከባቢ 
ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ብምኻድ ክምዝገብን ኣበይን ምስ መንን ይነብር ምህላዉ 
ድማ ከፍልጥን ይግባእ፡፡ካብዙይ ወፃኢ ዝነብር ሰብ እንተልዩ ግን ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ 
ባዕሉን ኣብዚ ዓይነት ተግባር ተሓባባራይ ዝኾነ ዜጋን ብሕጊ ተሓታታይ ክኸውን ዩ፡፡ 

 

ሕግን ስርዓትን ብምኽባር ዘተኣማምንን ዘላቕን ሰላም ነስፍን!!!! 
ሰላምና ብስሙር ሓድነትናን ብቕልፅም ህዝብናን ይረጋገፅ!!!! 

 

ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ 
ጥቅምቲ 04/2012 ዓ/ም 
 


