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ናብዚ ሓድሽ መንበሪ ቤትኩም 
እንቋዕ ብሰላም መጻእኩም  

 

ኣብ ዝተዋህበኩም ክንክን እትረኽብሉ ናይ ሓገዝ ገዛ ወይ 
ካልእ ናይ ምምሕዳር ከተማ ገዛ እትነብሩ ኩኑ፡ ኣብዚ ቦታ እዚ 
ጽቡቕ ግዜ ከተሕልፉ ተስፋ ንገብር፡ 

 

ኣብዚ ሓጺር መግለጺ ጽሑፍ እዚ፡ ንስኹም ሓጺር መግለጺ 
ናይ፦ 

 

• ኣብ ህጹጽ ግዜ ሓደጋ እትጥቀሙሎም ኣገደስቲ ቁጽሪ 
ተሌፎናት፡ ወይ ድማ ምስ ቢ.ከይ.ኢ. (BKE) 
ክትራኸቡ ምስ እትደልዩ፡ 

 

• ብዛዕባ ግዳማውን ውሽጣውን ክፋል ናይ እትነብርሉ 
ገዛ ከመይ ጌርኩም ከምእትካናኸኑ ዝገልጽ¬- ቅልል 
ዝበል ምኽርን ሓበሬታን ትረኽቡ፡    

 

• ብዛዕባ ምሕደራ ጓሓፍ፡ መቆጻጸሪ ትኪ፡ ከምኡድማ 
ሓደጋ ሓዊ ከየጋጥም ንምክልኻል ዝጠቕሙ 
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ምኽርታት፡ ግብራዊ ዝኾኑ ምኽርታት ክትረኽቡ 
ትኽእሉ፡ 

 

• ኣስተብህሉ! ነቲ ቅድሚ ኣብቲ መንበሪ ቤት 
ምእታውኩም ዝገበርኩሞ ውዑል ክራይ ገዛ ኣብ 
መንጎ ተኻራይን ከምኡውን ቢ.ከይ.ኢ. (BKE) ንዘሎ 
ሓላፍነታት ብሓፈሻ የስተኻኽል። 

 

ኣገደስቲ ናይ ተሌፎን 
ቁጽርታት  

ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ፦ 110 

ፖሊስ 112 

ኣምቡላንስ 113 

ናይ እስቶርድ (Stord) ናይ ጥዕና 

ክሊኒክ 116117 
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ናይ  ቢ.ከይ.ኢ. (BKE) ብግዜ መዓልቲ፡ 

53 00 25 00 

ናይ ቢ.ከይ.ኢ. (BKE) ናይ ጻውዒት 

ቁጽሪ፡  

.    

909 85 254   -   ጆብ ነድረቦ   
 

ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ምምሕዳር ከተማ ቦምሎ: 53 42 34 

74 

ናይ ናቭ (NAV) ኣገልግሎታት ዕቑባት ስደተኛታት:   

ቤት ጽሕፈት ናይ ሓኪም: 

ማእከል ሕክምና ብረምነስ:  53 42 33 11 

ኪስትለጋን:    53 42 56 10 

ናይ ሞስተር  ቤት ጽሕፈት ሓኪም:  53 42 33 80 

ናይ ላንገቫግ ቤት ጽሕፈት ሓኪም:  53 42 33 70 
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1. ናይ ውሽጢ ገዛ ኩነታት ኣየር  
ጽቡቕ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ንጥዕናን ድሕነትን ኣገዳሲ 
እዩ። 

 

ኣብ ውሽጢ ገዛ ብዙሕ ጠሊ ክህሉ ጽቡቕ ኣይኮነን፡ እዚ ድማ ናይ ጥዕና ጸገማትን ኣብቲ 
መንበሪ ድማ ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል። እቲ ዝኸፍአ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዕሲ 
ከማዕብል ይኽእል። 

ስለዚ ፡ ብዝከኣል መጠን እቲ ጠሊ ከምዝትሕት ምግባር ኣገዳሲ እዩ። 

 

ኣብ ውሽጢ መንበሪ ቤት ልዑል ዝኾነ ጠሊ ከተወግድ እንታይ ክትገብር 

ትኽእል? 

 

ክዳውንቲ ምንቃጽ፡ ክዳውንቲ ኣብ ደገ ኣንቅጽዎም  

 

ክዳውንቲ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ቤት እንተኣንቂጽኩሞም፡ነቶም መሳዅቲ ምኽፋት ወይ 
ቨንቲለተር ምውላዕ የድሊ። ናይ ክዳን መንቀጺት መሳርሒት ትጥቀሙ እንተዄንኩም፡ 
ጥሉል ኣየር ናብቲ ክፍሊከምዘይኣቱ ኣረጋግጹ።  ዓመት ምሉእ ክዳውንቲ ኣብ ደገ 
ከተንቅጹ ትኽእሉ ኢኹም፡ ስለዚ ኩነታት ኣየር ጽቡቕ እንተኾይኑ፡ ክዳውንትኹም ኣብ 
ደገ ከተንቅጽዎም ንመክር።  

መሐበሪ! ክዳውንቲ ኣብ ልዕሊ ወይ ኣብ መውዓዪ ምድጃታት ኣይተንቅጹ።  
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ምሉእ መዓልቲ ንቡር ናይ ውሽጢ ገዛ መጠን ሙቐት  

 

ኣብቲ ንቡር ናይ ውሽጢ ገዛ መጠን ሙቐት ኣየር ዓበይቲ ምልውዋጣት ናይ ሙቐት 
ኣወግዱ። ኣብ ገለ ክፋል ናይታ መዓልቲ ትሑት ዝኾነ ናይ ውሽጢ ገዛ ኣየር ጸኒሑ፡ ኣብ 
ካልእ ክፋል ናይታ መዓልቲ ብኣዝዩ ዉዑይ ኣየር እንተ ተተኪኡ ጽቡቕ ኣይኮነን። እዚ ኣዝዩ 
ልዑል ዝኾነ መጠን ጠሊ ከስዕብ ይኽእል፡ ከምኡድማ ኣብ ናይ ኣጠቓቕማ ሃልኪ 
ኤልክትሪክ ኣዝዩ ሃሳዪ ክኸውን ይኽእል።  

 

ምንፋስ   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ኣብ ግዜ መዓልቲ ኩሎም መጋረጃታት ኣልዕሉ – እዚ ድማ 

ብፍላይ እቶም መጋረጃታት ከበድትን ረጎድትን ምስ ዝኾኑ እዩ። 

 

እቶም ኣብ ልዕሊ መስኮት ዝርከቡ መናፈሲታት 
ክኽፈቱ ኣለዎም።  

 

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ን 10 ደቓይቕ ዝኣክል ኣየር ንምውጻእ 

መሳኹቲ ክፈቱ። 
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ኣብቶም መናድቕ ዝርከቡ መናፈሲታት 
ክኽፈቱ ኣለዎም  

 

እቶም ኣብ ናሕሲ ዝርከቡ መናፈሲታት 
ክኽፈቱ ኣለዎም ከምኡውንክትንከፉ 
የብሎምን። በዚ ድማ ኣየር ባዕሉ ክኣቱን 
ክወጽእን ይኽእል።  

 

መግቢ ክትክሽኑ ከለኹም፡ እታ ኣብ ልዕሊ እቲ ምድጃ ዘላ 

መናፈሲት ናይ ግድን ኩሉግዜ ክትውላዕ ኣለዋ።     መሐበሪ! 

ነታ መጻረይት ኣብ ዓመት እንተወሓደ 4 ግዜ ምሕጻባ የድሊ።   
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2. ምጽራይ 
 

 
 

ንምጽራይ ዝሕግዙ ምኽርታት:-  

 ኣቑሑት መግቢ ኣብ ጥቓ መሬት ወይ ኣብ መሬት ምቕማጥ ኣይግባእን። ኣብ 
ፍርጅ ወይ ድማ ኣብ ዕጹው ዝኾነ ከብሒ ወይ መቐመጢ ክኾኑ ኣለዎም። 

 

 መዓልታዊ ነቶም ተረፍ መረፍ መግብታት ናብ ክሽነ ኣግዕዝዎም። 

 
 ኣብ ነፍሲወከፍ 14 መዓልቲ ናይቲ መንበሪ ውሽጣዊ ሸነኽ ኣጽርዩ (ደሮና 

ወልዊልኩም ምድሪቤት ሕጸቡ)። 

 

 መናድቕን ናሕስታትን ብሳሙናን ከምኡውን ብጥሉል ጨርቂ ተጠቒምኩም 
ሓንሳብ ኣብ ዓመት ኣጽርዩ።   

 

 ስሉማት ምድሪቤታት (ናይ ዕንጸይቲ ምድርቤታት) ብማይ ክሕጸቡ 

የብሎምን፡ እቶም መወልወሊ ኣጭርቕቲ ሳሙና ብዘለዎ ማይ ጥራይ 
ዝተርከሱ ክኾኑ ኣለዎም። ንጣባት ርስሓት እንተኣልዮም፡ ብዝተፋላለዩ 
ኣጭርቕቲ ተጠቒምኩም ሓሲስኩም እለይዎም። 
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 ኣብቲ ምድሪቤት ወይ ኣብ ማቶኔላ ዝነጠቡ ርስሓታት ከምቲ ልሙድ ብንቡር 
ማይ ክሕጸቡ ይኽእሉ። ነቲ ጨርቂ ክሳብ ዝትርክስ ኣብ ሳሙና ዘለዎ ማይ 
እለኽዎ፡ ብድሕርዚ ድማ ጽመቝዎ። 

 

 ኣብቲ ምድሪቤት ማይ እንተነጢቡ፡ ቀልጢፍኩም ወልውልዎ። 

 

 ኣብ ክፍሊ መሕጸቢ ኣካላት ዝፈሰሰ ማይ ክውልወል ኣለዎ። 

 

 እቶም መውዓዪ ዘለዎም ብግቡእ፡ እንተወሓደ 2 ግዜ ኣብ ዓመት (ጽድያን 

ቀውዕን) ንፋሶም ክወጽእ ኣለዎ። 

 

 ሕማም ለጂነር (legionnaire) ናይ ምክልኻል ሜላ:- 

እቲ መሕጸብ ኣካላት ካብ ሰሙን ንላዕሊ እንተዘይተጠቒምክሙሉ፡ 

እንተወሓደ ን 2 ደቓይቕ ዝኣክል ውዑይ ማይ ተጠቒምኩም ንጸጉሉ። ነታ 

መውዓይት ናብቲ ዝበርትዐ ዋዒ ክፈታ ነቲ ርእሲ መፍሰሲ ማይ ናይ መሕጸቢ 
ኣካላት ድማ ኣብቲ ጥቃ ናይ ደገ መፍሰሲ ርስሓት ኣቕርቦ።  

 
 እቲ መኸዘኒ ማይ እንተወሓደ 4 ግዜ ኣብ ዓመት ክሕጸብ ኣለዎ። 

o ኣብቲ መኸዘኒ ማይ ኣብ ውሽጢ እታ መናፈሲት ናይ ገዛእ ርእሳ 
መጻረዪ ኣለዋ። ነታ መጻረይት ኣውጺእካ ምሕጻብ ይከኣል እዩ። ነታ 
መጻረይት ኣብ መሕጸቢ ሸሓኒ ጌርካ ምሕጻብ ወይድማ ሳሙና ዘለዎ 
ውዑይ ማይ ተጠቂምካ ብትቦ ጎማ ምሕጻብ ይከኣል። እዚድማ ዝሓሸ 
ኣየር ንመሃብን ከምኡውን ኣብቲ መኸዘኒ ማይን ኣብቲ ህንጻን  ሓዊ 
ንምክልኻል ይሕግዝ።  
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3. ምትዕርራይ 
 

ዕላማ መግለጺ ናይ ምትዕርራይን ሓላፍነታትን እቲ መንበሪ ነቶም ነበርቲ ጽቡቕ 
ምእንቲ ክኾነሎምን፡ ቀጻልነት ዘለዎ ደረጃ ንኽህልዎን፡ እቶም ተኻረይቲ ድማ ጥዑይ 
ዝኾነ ውሽጣውን ግዳማውን ኣከባቢ መንበሪ ንክህልዎም ዝሕግዝ እዩ። 

 

ውሽጣዊ ቤት ምትዕርራይ - ናይ ተኻረይቲ ሓላፍነታት:- 

 

 ኣብ ወርሒ 2 ግዚ ነቲ መተሓላለፊ ረስሓት ናይቲ መሕጸቢ ኣካላት ምጽራይ። 

o ነቲ መኽደኒ ኣልዕሊካ ነቲ ረስሓትን ጸጉርን ኩሉ ኣጽሪ። ቅድሚ 
መሊስካ ምግጥጣም ነቲ መኽደንን ነቲ መተሓላለፊ ርስሓትን ማይ 

ኣፍስሰሎም።  

 

 ነቶም ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ናይ መብራህቲ ኣንፑላት ተክኣዮም። 

o እቲ ኣምፑል ወይ መብራህቲ ዘይሰርሕ ምስዝኸውን፡ እዚ ብዙሕ ግዜ 
እቶም ናይ መብራህቲ ኣምፑላት ሓሪሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ 

እንበኣር እቲ ተኻራያይ ነተ ዝሓረረ ኣምፑል ኣልዒሉ/መኽደኒ ናይታ 

መብራህቲ ኣልዒሉ፡ ነታ ኣረጊት ኣምፑል ኣልዩ ሓዳስ ኣንፑል ክገጥመላ 
ኣለዎ። ናይ መብራህቲ ኣምፑላት ካብ ዱካናት ክግዛእ ይከኣል እዩ።  

 

 ኣብ ዓመት 1 ግዜ ኣብ 1 ታሕሳስ ነታ ባተሪ ኣብቲ መቋጻጸሪ ትኪ ዘላ ቀይራ። 

o ባተሪ ካብ ድኳናት ክግዛእ ይከኣል እዩ። 
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 መሐበሪ! ነቶም ናይ ዓይኒ ምድሪ ወረቓቕቲ  (ደጊሞም ዘይተመስርሑ 

ወረቓቕቲ) ናብ ዓይኒ ምድሪ ጉሓፎም! 

 ናይ ንጽህና ወረቓቕቲ፡ ከም በዓል ፓምፐርን ሞዴስን ዝኣመሰሉ ኣብ 

ዓይኒምድሪ ኣይትጉሓፉ! 

 

 መፋትሕ ብዘይቲ ጌርኩም ኣለስልስዎም። 

o እንተድኣ እቲ መፍትሕ ቀልጢፉ ዘይክፈትን ንኽጥወውን ዘሸግር 
እንተኾይኑ፡ ብናይ መፍትሕ ዘይቲ ጌርካ ከምዝልስልስ ምግባር 
የድሊ። ናይ መፋትሕ ዘይቲ ካብ ዱካናት ክግዛእ ይኽእል። 

o እቲ ማዕጾ ክኽፈትን ክዕጾን ከሎ ድምጺ ዝገብር እንተኾይኑ፡ እቲ 

መላግቦ ማዕጾ ናይግድን - መለስለሲ ክግበረሉ ኣለዎ። 

 

ግዳማዊ ምትዕርራይ - ሓላፍነታት ተኻረይቲ:- 

 
 እንተኣልዩ ነቲ ሻኻ/ሳዕሪ ምዕጻድ ከምኡውን ነቲ ናይ ዕንባባ መደባትን 

ኣግራብን ብጽሬት ሓዝ።   

o ነቲ ሳዕርታት ዝውንኑ ብዙሓት ተኻረይቲ ምስ ዝህልዉ፡ ነቲ ሳዕሪ ናይ 
ምውጋድ ሓላፍነት እቶም ተኻረይቲ ክማቐልዎ ኣለዎም። እዚ ድማ 
ናይ ሓባር ሓላፍነት ማለት  እዩ።  

o ካብቲ መንበሪ ወጻኢ ናይ ዕንባባ መደብ ምስ ዝህሉ፡ እዚ ድማ ነቲ 

ጻህያይ ብምእላይን ነቲ ቆጥቃጥ/ኣግራብ ብምቑራጽ ክስራሕ 

ይከኣል።                                                     

  

 ኣብ ከባቢ መንበሪኹም ዝርከብ ዝኾነ ርስሓት ኣወግዱ። 

o ኩሉ ርስሓት ኣብቲ መአከቢ ረስሓት ናይ ነፍስወከፍ መንበሪ ክጉሓፉ 

ኣለዎም። እንተድኣ ዝኾነ መአከቢ ረስሓት ዘይተቐረበ ን ቢ.ከይ.ኢ. 

(BKE) ተወከሱ። 
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 ነቶም ዓይነት ጉሓፋት ፈላልይዎም (ናይዚ መግለጺ ኣብ ትሕቲ pt. 6 

ተመልከቱ)።  

 

 ናይ ጸጸርን ናይ በረድን መግሓጢ ባዴላ ኣብ ዝድለየሉ ግዜ ነቶም ተኻረይትን 
ካብቲ መንበሪ ዝወጹን ናብቲ መንበሪ ዝኣትዉን ካልኦትን ንምሕጋዝ ምቕራብ 
ይከኣል እዩ። 

 

 

 

 

 

ነዚ ዝስዕብ ቢ.ከይ.ኢ.(BKE) ሓላፍነት ኣለዎ:- 

 

 ናይ ግዳማዊ ምጽርራይን ከምኡውን ነቲ መንበሪ ኣባይቲ ሕብሪ 
ምልካይን። 

 

 እንተድኣ ዓበይቲ ቦታታት ኣልዮም ቢ.ከይ.ኢ. (BKE) ነቲ ሳዕሪ ናይ 

ምዕጻድ ሓላፍነት ይወስድ።  

 

 ኣብ ስርዓተ ምንፋስ ነተን መጻረዪ ምትካእ።  

 

 ዘጠራጥር ምስ ዝኸዉን፡ ምስ ቢ.ከይ.ኢ.(BKE) በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተራኸቡ:- 

53002500 ወይpost@bke.no 

 

mailto:post@bke.no
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ቢ.ከይ.ኢ.(BKE) ምንም እኳ ሓላፍነት ናይ ተኻረይቲ እንተኾነ ናይ 

ዝጠፍአ ግዜ ኣኽፊሉ ንገለገለ ናይ ምትዕርራይ ተግባራት ክሕግዝ 
ይኽእል እዩ።  

 

 

4. ኩነታት ጉርብትና  
ናይ ጎረባብትኹም ኩነታት ኣብ ግምት ኣእትዉ። 

ባንቡላታት፡ መጽለሊታት፡ ወዘት. ናይ ጎረባብትኹም ብዘይፍቓድ ምጥቃም 
ኣይግባእን።  

ኣብ ካንሸሎ ናይ ካልኦት/ብናይ ካልኦት ካንሸሎን ንብረትን ኣይትዛወሩ።  
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5. ሕጊ ጠባያት 

 
1. እቲ ተኻራያይ ነዚ ሕጊ ጠባያት ከኽብር ይግደድ፡ ከምኡውን ብተወሳኺ ካልኦት 

ምስ ዝውንንዎ ንብረት ነዚ ሕጊ እዚ ክስዕቡ ይግባእ  

 
2. እቲ ተኻራያይ ነቲ መንበርን ነቲ ንብረት ብሓፈሻን  ብመሰረት እቲ ውዑል ክራይ 

ብጥንቃቐ ክሕዞ ኣለዎ። 

 
3. እቲ ተኻራያይ፡ ብ ቢ.ከይ.ኢ. (BKE) ምዝኽኻር ከየድለዮ፡ ናይቲ መንበርን ኣብኡ 

ዘሎ ንብረትን ብመሰረት እቲ ኣብ pt. 4.4  ሰፊሩ ዘሎ ስምምዕ ውዑል ክራይ ናይ 
ምሕዳስ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ። 

 
4. እቲ መንበሪ ገዛን ካልእ ኣብኡ ዘሎ ንብረትን ነቲ ተኻራያይ ዝምልከት፡ ንኻልኦት 

ብዘይጥዕም ወይ ብዘይምችእ ኩነታት ክጥቀመሉ ኣይግባእን። 

 
5. ካብ ሰዓት 23:00 ክሳብ 07:00 ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ መንበሪ ጸጥታ ክህልዎ ኣለዎ። 

ራድዮ፡ ተለቪዥን፡ ስርዓተ ሙዚቃ፡ ናይ ሙዚቃ መሳርሒታት፡ ከምኡውን ካልኦት 
ድምጺ ዝህቡ ነገራት ንጎረባብቲ በዘይ ምችእ ኣገባብ ክትጥቀመሎም ኣይግባእን። 

 
6. ከምቲ ልሙድ ናይ ቀዳመሰንበት ኣብ በዓላትን ሰናብትን ጸጥታ ክኸብር ኣለዎ። 

ብዙሕ ድምጺ ዝህብ ወይ ዝርብሽ ስራሓት ኣብዞም መዓልታት እዚኣቶም ክካየድ 
የብሉን። 

 
7. እቲ ተኻራያይ ነገራት ብጽሬት፡ ብንጽህና ከምኡውን ብዘሕጉስ ኣገባብ ኣብ 

ውሽጥን ኣብ ኸባቢ መንበርን ክሕዞም ኣለዎ። ቀጠልያ ኣከባቢ፡ ናይ ዕንባብ 
መደባት፡ ከምኡውን ኣግራብ ብስርዓትን ብጽሬትን ክተሓዙ ኣለዎም። ብተወሳኺ 
ውን እዚ ኣብቲ ናይ ሓባር ቦታታት እቲ ተኻራያይ ብመሰረት ውዑል ክራይ ከፊላዊ 
ሓላፍነት ዝወሰደሎም ተግባራዊ ይኸውን። 

 
8. ኩሎም በብዓይነቶም ተፈልዮም ከምኡውን ኣብ ግቡእ መጉሓፊ ቦትኦም 

ተቐሚጦም፡ ወይድማ ኣብቶም ብ ሲም (SIM) ዝተዳለዉ ኮንተይነራት መእከብ 
ጓሓፍ ክእከቡ ኣለዎም። 
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9. መካይን ኣብ ዝተዳለወለን መዐሸጊ ቦታ ጥራይ ክቕመጣን ወይ ኣብ ዝተፈቕደ 

ጠጠው መበሊ ደው ክብላን ይግባእ። ዝተሰባበራ መካይን ወይድማ ሕጋዊ ታርጋ 
ዘይብለን መካይን ምቕማጥ ኣይፍቀድን።  

 
10. መሐንበሲ ጃላቡ፡ ብሽግለታታት፡ ከምኡውን ካልኦት ናይ እስፖርት መሳርሒታት 

ኣብ ጽርግያታት፡ ናይ ሓባር ቦታታት፡ ወይ ኮሪዶራት ወይድማ ኣብዝኾነ ንጎሮቤት 
ኣብዘይምችእ ቦታታት ክቕመጡ ኣይግባእን። 

 
 

11. ኣብ መንበሪ ቦታ እንስሳታት ክተሓዙ ኣይግባእን።  

 
 

ጥሕሰት ሕጊ ጠባይ ነቲ ስምምዕ ውዑል ክራይ ከም ምጥሓስ ይሕሰብ። ተደጋጋሚ ግዜ 
ጥሕሰት ሕጊ ጠባይ ብወገን ምምሕዳር ከተማ ነቲ ውዑል ክራይ ጥሒስካ ነቲ ውዑል 
ከም ምፍራስ ይሕሰብ። 

 

እዚ ሕጊ ጠባይ እዚ ክፋል ናይቲ ስምምዕ ውዑል ክራይ እዩ። 
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6. ምፍልላይ ዓይነት ጓሓፋት  

 

 ጓሓፋት ናይ ግድን ክፈላለዩ ኣለዎም ከምኡድማ ኣብ ዝተፋላለዩ 
መዓልታት ናይቲ ሰሙን ክእከቡ ኣለዎም። እታ ዝምልከታ መእከቢት 
ጓሓፍ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲማ ክትቅረብ ኣለዋ።  

 

o እቲ ጓሓፊት መኪና እትመጻሉ ግዜ ተኻታተል: 

 http://sim.as/min-kommune/?kommune-valg=bomlo 

 

o ብተወሳኺውን ካብ መርበብ ሓበሬታ ከተውርዶ እትኽእል መሕበሪ 

ቅጥዒ ውን ኣሎ: SIM tømmekalender.  

 

እዚ ድማ ነዚክመስል የብሉን:  እዚ ነዚ ክመስል ኣለዎ: 

 

 

http://sim.as/min-kommune/?kommune-valg=bomlo
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7. ሓዊ

 
ካብ ሓደጋ ሓዊ ንምድሓን ነቲ መቛጻጸሪ ቅጥዒ 2 ግዜ ኣብ ዓመት ርኣዮ (01 ሰነ 

ከምኡውን 01 ታሕሳስን)።  

 

ነቲ መምርሒታት ናይ ተጠቃሚ ብጥንቃቐ ኣንብቦ ከምኡውን ነቶም መሳርሒታት 
ምጥፍእ ሓዊ ከመይ ጌርካ ከምእትጥቀመሎም ተማሃር።  
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