
   ሐፈሻዊ ሕግታት ስርዓ 

ገዛውቲ 
1) እቲ ገዛ ብጥንቀቓ ክትሐዝ አለዎ። እንድሕር ናይ ማይ ሐደጋ፣ ብሰንኪ ናይ ኤለትሪክ ጉድአትን ካልእ 

ናይ ውሽጢ ምብልሻውን ምፍሳስን ንሐለፍቲ ጽገና ብዝቐልጠፈ ምምልካት የድሊ።  
2) ናብ ሽቓቕን ካልኦት ክፍልታት ፋኛቱራ ክሐትሞን ወይ ከባላሽዎ ዝኽእል ጓሐፍ ክድርበ ወይ ክፈስስ 

የብሉን። ሐደገኛ ጓሐፍ አይጓሐፍን።  
3) መእተዊ ህንጻን ባልኮንን ብተወሳኺ ድማ መኻዚኖን ብጽርየት ክታሐዝ አለዎ። 
4) መኽፈቲ ማዕጾ ሕሳብ ብቐጥታ ንአካያዲ ንብረት ንኸፍሎ። 

ናይ ለይቲ ጸጥታ 
ናይ ለይቲ ጸጥታ ግዜ አብ ውሽጢ ገዛን አብ ናይ ሐባር ክፍልታትን ካብ ሰዓት 22.00-07.00 ዘሎ ግዜ ድምጺ ምግባር 
ክልክል እዩ። ረበሽቲ ድምጽታት ዝበሃሉ ራድዮ፣ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ተለቪዥን ዓው አቢልካ ምስማዕ 
እዮም። ናይ አጋይሹ ዝገብርዎ ረብሻ ናይ  ተቐማጣይ ሐላፍነት እዩ።  

አብ ደገ ዝርከቡ ቦታታት 
1) ንጥቀመሎም ናይ ግዳም መሳርሒታት አብቲ ናቶም ዝተባህለ ቦታ ይቕመጡ። 
2) ማካይን አብቲ ዝተታሐዘለን ቦታታት ጥራይ ደው ምባል ዝፍቀድ። አብ ሳዕሪ፣ ቀጽርን ጥቓ እንዳ ጓሐፍን መኪና 

ምዝዋርን ደው ምባልን ብፍጹም ክልክል እዮ። ዓበይትን ከበድትን አቑሑት ብመኪና ምጒዓዝ ይፍቀድ 
እንድሕር ብኻልእ መንገዲ ዘይተኻኢሉ።  

3) አብ መንገዲ ድሕነት ደው ምባል ብፍጹም ክልክል እዩ። 
4) አብ ቀጽሪ ገዛውቲ መኪና  ምሕጻብ ክልክል እዩ። 
5) ናይ ውሽጢ መሞቒ ጌርካ ማኪና ምውዓይ ክልክል እዩ። ብናይ ገዛ ኤለትሪክ ጌርካ መኪና ምውዓይ  ክልክል እዩ።  
6) ሳዕርን አትክልትን አይነባላሹ። 
7) ዋልታን ረክላምን ምልጋብን አንቴና ምትካልን ሐጹር ምህናጽን ብፍቓድ አካየድቲ ገዛ ክግበር ይከአል። 
8) አብ ጥቓ አሰር እምኒ እቲ ህንጻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕምባባታት አይትትከል ብዝወሐዱ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ክህሉ 

አለዎ። አእዋምን ቁጥቋጥን አብ ቀጽሪ ከባቢ ክዝራእ የብሉን። 
9) አብ ከባቢ ቀጽሪ ንአዕዋፍ ምምጋብ ክልክል እዩ። 
10) ብምኽንያት ሐደጋ ባርዕ አብ ባልኮንን ጥቓ ህንጻን ግሪል ምግባርን ሐዊ ምእጓድን ክልክል እዩ።  

ሳውና፣  ላውንድሪ፣ መንቀጽን መዕጸፍ ክፍልን 
እቲ ተጠቃሚ ናይታ መሕጸቢት ማሽን ብግቡእ ተጠቂሙ ከምዝኽእላ ምርግጋጽ ናይ ነባሪ እቲ ህንጻ ሐላፍነት እዩ። 
ምንጻፍን ከበድቲ ክዳውንትን ብማሽን ምሕጻብ ክልክል እዩ። ናይ ሳውና፣ ላውንድሪ፣ መንቀጺ ክፍልን መዕጸፍን 
ምጥቃም ንነበርቲ ናይቲ ህንጻ ጥራሕ እዩ ዝፍቀድ። ናብዞም ክፍልታት እንስሳ ዘቤት ምውሳድ ክልክል እዩ። 

እንስሳ ዘቤት 
አብ ታሕቲ ኮረድዮን አብ ቀጽርን አኽላብን ደማሙን ኩሉ ግዜ ክእሰሩ አለዎም። ካብ ቀጽሪ ወጻኢ ጉዳዮም 
ከካይዱ  ይኽእሉ። እቲ ዋና ናይ ከልቡ ደገቐልቀል አብ ጎማ ዓሺጉ እንዳ  ጓሐፍ ምእታው ሐላፍነቱ እዩ። ከልቢ 
ብድምጹ ንጎረባብቱ ንኸይርብሽ ናይ ዋና ሐላፍነት እዩ። 

ናይ ሐባራዊ ቦታን መኻዚኖን 
ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ዝኾኑ አቑሑት አብ ናይ ሐባር መኻዚኖ አይውሰድን። ዝተሰብሩ አቑሑት (ሸተት መበሊ፣ 
ብሽክለታ፣ መንጸፍ ባኮታት ወዘተ) እንዳጓሐፍ ክውሰድ አለዎ። ናይ ሐባር ክፍልታት መኻዚኖ አይኮነን። እቶም 
አብዚ ግዜ ዘይትጥቀሙሎም አቑሑት አብ ናትኩም መኻዚኖ አቐምጥዎ። 
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   ሐፈሻዊ ሕግታት ስርዓ 

ካልኦት ስርዓታት 
1) ናይ ገዛን ካልኦት ጓሐፍን ዓሺግና ናብ እንዳ ጓሐፍ ክንወስዶ አለና። ካልእ ጸገም ዘስዕቡ ጓሐፋት አብ ዝግቦኦ 

ቦታ ምጉዓዝ ናይ ተቐማጢ ሐላፍነት እዩ። ተወሳኺ ሐበሬታ ካብ ኦውሉ ምምሕዳር ጓሐፍ (Oulun Jätehuolto) 

2) ወለዲ ቆልዑት ዝፈጸምዎ ገበን ተሐተትቲ እዮም። 

3) ጻውቲ አብ ንጸወታ ዝተባህለ ቦታ ይካየድ። ናይ መኪና ደው ዝብላሉ ቦታ መጻወቲ አይኮነን። 

ሕግታት ስርዓት ምፍራስ ግዴታታት ጉድአት ተሐታትነት ከስዕብ ከሎ፡ ብተዳጋጋሚ ሸለል ምባል ውዕል ገዛ 
ኽራይ ምፍራስ ይኸውን። እቶም ነበርቲ አጋይሾም እውን ነዚ ሕግታት ክስዕብዎ ምክትታል ሐላፍነቶም እዩ። 
እቲ ገዛ ክንካረዮ ከለና ሕጊ ክንስዕብ አለና። 
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