ገዛ ንዝቕይሩ መምርሒታት ጽርየት
ምርመራ ኩነታት ገዛ ምስ ገዛውቲ ወናኒ ወይ አላዪ ኮይና ንገብሮ።
ኩነታት ገዛ ንምርአይ ቆጸራ ንኽተሐዘልካ ናብ አላዪ ገዛ በዛ ተለፎን ጌርካ 0400 388 521, አብ
ስራሕ መዓልቲ ካብ ሰዓት 8.00–16.00 ዘሎ ግዜ ደውል። እቲ ምርመራ ከነካይድ ከለና እቲ ገዛ
ጥርሑ ኾይኑን ጸርዩን ክጸንሕ አለዎ።
እንድሕር ነቲ ገዛ ኩነታቱ ክንምርምር ከለና ተኻራያይ እንተ ዘይተረኺቡ፡ አካራይ ገዛ ብዘይ
ዘረባ ዝተአወዶ ገንዘብ ካብ ትሕጃ ናይ ተኻራያይ የትርፍ። ናይ ትሕጃ ገንዘብ ወለድ
አይክፈለሉን እዩ። ናይ ትሕጃ ገንዘብ ድሕሪ ሐደ ወርሒ ውዕል ገዛ ኽራይ ምስአብቀዔ ንመልሶ፡
እንድሕር ተኻራያይ መፋትሕ መሊሱዎ፣ እቲ ገዛ ብጹቡቕ ሒዙዎ፣ ዘይተኽፍለ ክራይ እንተ
ዘይብሉን ካልኦት ዘየማልኦ ጉዳያት እንተ ዘየለ።
እንስሳ ዘቤት ዘስዓብዎ ምብልሻው ናይ ኖርማል ናብራ ኢልና አይንግምቶ (ምፍሕጣር፣
ጨና ሽንቲ ወዘተ.)
ጽርየት ገዛ ብግቡእ አገባብ ጽርየትን ግቡእ ናይ ጽርየት መሳርሒታትን ብምጥቃም ክካየድ
አለዎ።
አብቲ ገዛ ወይ መኻዚኖ አቑሑት እንተ ተሪፉ ዋና ገዛ እንዳ ጓሐፍ ቦታ ይድርብዮ። መጓዓዚ
ወጻኢ ድማ ተኻራያይ ይሽፍኖ። አብ ቀጽሪ ዘሎ ንብረትኩም ድማ ውሰድዎ (መኪና፣ ናይ ስፖርት
አቑሑ፣ መጥፍእ ሽጋራ ወዘተ.)
እቲ ገዛ ከየጽረኹም እንተ ገዲፍኩሞ አጽረይቲ ቆጺርና ከነጽርዮ እንተ ተገዲድና፡ ገዛ ከምኡ ጌሩ
ዝገደፎ ተኻራያይ ወጻኢታቱ ይኸፍል።
ሽጋራ አብ ውሽጢ ዝተሰተዮ ገዛ ምዕራይ ኩቡር እዩ፡ ተቐማጣይ ድማ ይኸፍሎ።
መናድቕን መዓጹን
ዝተለመጹ መናድቕን መዓጹን ብፎኪስ መሕጸቢ ሳምና ጌርና ንሐጽቦ። ዝልጠፍን ዝገድፎ
ምልክትን ነቲ መንደቕ ከይባላሾ ብጥንቃቔ ነልግሶ። መእሰሪ ወይ መላገቢ መንደቕ ብጀካ
መስማር ዝገድፎ ምልክት ካልእ ጉድአት ከየስዓብና ነልግሶ። ባዕልኻ መንደቕ እንተ ለሚጽካ ወይ
ናይ መንደቕ ወረቐት ተጠቂምካ፡ እቲ ገዛ ከምቲ ዝጸንሐካ ክትገብሮ አለካ። ወረቐት መንደቕ
ወይ ምልማጽ ባዕልኻ ክትገብሮ የብልካን።
መሬት
ነቲ መሬት ከነጽርዮ ከለና ካብ ምንታይ ከም ዝተሰርሔ ሪኢና ንዕኡ ዝተባህለ
መሕጸቢ ንጥቀም። ብዙሕ ማይ አይትጠቐም።
መስኮት
እቲ ወቕቲ ብዝፈቐዶ መጠን መሳኹትቲ ንሐጽብ፡ ብውሽጢ ግን ቀጻሊ።
አርማድዮን ክፍሊ መቐመጥ ክዳውንቲ
ብፎኪስ መሕጸቢ ሳምና ጌርና ዶሮናን ርስሐትን ነጽርዮ።

ክሽነ
ክሽነ ከነጽሪ ኸለና ብፍላይ ክንዝክሮ ዘለና አርማድዮ፣ ከብሒ፣ ተመዛዚታት፣ ምድጃን ፎርኖን፣
ፍሪጅን ተመዛዚኡን ምጽራይ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ ፎርኖን ፍርጅን አስተውዒልኩም
አጽርይዎ። ናይ ክሽነ መስሐብ ጨና ብውሽጡን ብደጊኡን መሕጸቢ አቑሑትን ብደምቢ
አጽርይዎ። ካብቲ ዝመኸኸ ፍሪጅ ማይ ናብ ምድሪ ንኸይፈስስ ተጠንቀቕ።
ነቲ አብ ምድሪ ሽቓቕ ዘሎ ፈሳሲ ዚኸደሉ ትቦታትን ፋኛቱራን ከተጽርዮ ከምዘለካ
አይትረስዕ (አብኡ አብ ትነብረሉ ግዜ እውን)።
መዝሐልን መሞቒ መሳርሒታት
መሞቒ ባተርያን ናይ አየር ቫልቭ ዶሮናን ርስሐቱን ካብ ኩሉ ክፍልታት ነጽርዮ፡ ነቲ ናይ
ባተርያ መቐየሪ ቁጽሪ አብቲ ዝነበሮ ንመልሶ።
አብቲ ገዛ ዝተርፉ አቑሑ
-

ንኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዝኸውን መምርሒታት
መሕጸቢ ጋብላ መዕጸዊ
መጠንቀቕታ ትኪ
ናይ ማዕጾ ዓይኒ መርአይን ናይ መስኮት መጸልመቲ፡ መን ገዚኡዎን ሰቒልዎን ብዘየገድስ።
እንድሕር ባዕልኻ ክትሰቕሎ ከለኻ ዘስዓብካዮ ጉድአት ዘየዕሪኻዮ።

-

ንመብራህቲ ዝኸውን መጎልበቢ

መፋትሕ
ኩሉ ናይቲ ገዛ መፋትሕ፡ ናይ ድሕነት መፍትሕ፣ ናይ መኪና ቦታ መፍትሕ ናብ ሐላፊ ወይ ዋና
ገዛ ክንመልሶ አለና። መፍትሕ እንተ ጠፊኡ ኩሉ መዕጸው ማዕጾ ከነሐድሶ ንግደድ። ናይዚ
ሕሳብ ተኻራያይ ይኸፍሎ።
ካብ ትሕጃ ምትራፍን ተወሳኺ ሕሳብን
ዝተሰብሩ አቑሑት፣ ንምሳሌ ሽቓቕ፣ መሕጸብ ኢድ፣ መስሐቢ ፍሪጅ፣ ናይ ፍሪዘር ክፍልታት፣ ናይ
መንደቕ መስቀሊ መብራህቲ መሸፈኒ፣ ማዕጾ፣ መስኮት መዓረይ ወይ መሐደሺ ካብ ትሕጃ ነትርፍ
ወይ ንሱ እኹል እንተ ዘይኮይኑ ተወሳኺ ሕሳብ ናብ ተኻራያይ ንሰድድ።
ብሰንኪ ኖርማል ምቕማጥ ዝስዕብ ነአሽቱ ጎደሎታት ንቕበሎም።
ገዛ ክትቅይር ከለኻ ንናይ ኤለትሪክ ድርጅት ሐብር፡ እንተ ዘይኮነ ናይቲ ብድሕሬኻ ዝአቱ
ነባራይ ናይ ሉቺ ሕሳብ ክፈሎ ከይትበሃል።
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