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ናይ ቍጠባ ሓገዝ ምልክታ ብኸምዚ ኣገባብ ትመልኦ/ትመልእዎ 

ዝተማልኣ ምልክታ 

ናይ ጕዳይካ መስርሕ ክንጅምሮ ምእንቲ ክንክእል ብቕኑዕ ኣገባብ ዝተመልኣ ምልክታ ከተእቱ የድልየካ።  

ብሓባር ኣመልካቲ 

ምርዑው፣ ዝተመዝገብካ ብጻይ ወይ ብሓባር ትቕመጥ እንተ ኾንካ፡ እቲ ብጻይካ/ብጸይትኻ እዩ ናይ ምንባይካ 

ሓላፍነት ዘሎዎ። እቲ ካልኣይካ ወይ ካልኣይትኻ ብሓባር ኣመልካቲ ኾይኑ እቲ ናይ ስድራ ናይ ሓባር ኣታዊታት 

ብድምር ይሕሰብ። እዚ ነቲ ናይ ካልኣይትኻ ውልቃዊ ሓበሬታታት፡ ኣድራሻ ፣ ኢ-መይል፣ ዜግነት፣ ኣታዊታት ምስ 

ካልኦት ሓበሬታታት  እውን ክትመልኦ የድልየካ ማለት እዩ። ነቲ ጕዳይ ክንርእዮ ንኽንጅምር እታ ብጸይትኻ ኣብቲ 

ምልክታ ክትፍርም እውን ኣሎዋ።  

ርክብ ምስ ናይ ሞያ ኣማኻሪ 

ብዛዕባ ነብስኻ ክትናብየሉ ዘሎ ተኽእሎታት ንምዝርራብ ኣብቲ ምልክታ ምስ ሓደ ናይ ሞያ ኣማኻሪ ቆጸራ ናይ 

ግዜ ትሕዝ። ምልክታኻ ምምርማር ክንቅጽሎ ንኽንክእል፡ እዚ ርክብ ግድነታዊ እዩ። ምሳኻ ብሓባር ዘመልክት 

ሰብ እንተ ኣሎ ኾይኑ፡ ክልቴኹም ቆጸራ ምስ ናይ ሞያ ኣማኻሪ ትሕዙ። ኣቐዲምካ/ኣቐዲምኩም ምስ ናይ ሞያ 

ኣማኻሪ ርክብ ነይሩኩም እንተ ኾይኑ፡ ቆጸራ ኣይትሕዙን ኢኹም። ብኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ እንተ ኾንካ 

ከተመልክት፡ ብቐጥታ ኣብ'ቲ  ኤ-መመልከቲ  ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ብናይ ወረቐት ቅጥዒ እንተ ኾንካ 

ተመልክት ዘሎኻ፡ ናይ ንራኸበሉ ግዜ ቆጸራ ንምሃብ ምሳኻ ርክብ ክንገብር ኢና።   

ግድነታውያን ሕቶታት (መልሲ ክወሃበሎም ዘሎዎ) 

እቲ ምልክታኻ ክትቅጽሎ ንኽትክእል ኵሉ ናይ * ምልክት ዘሎዎ ክፉት ቦታ/ሕቶታት ክትመልኦም ኣሎካ። እቲ 

ልክዕ ብዝሒ ናይ ወጻኢታትን ኣታዊታትን ሃብ።  

ብኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ እንተ ኾንካ ተመልክት ዘሎኻ፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ነታ ናይ ምልክት ሕቶ 

ክትጥውቓ ከም ትኽእል ኣይትረስዕ።  

ኣተሓሕዛ ናይ ምልክታኻ  

ኣብ'ቲ ኤ-ኣገልግሎት ምስ ኣቶኻ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ነፍስ ወከፍ ገጽ "ናተይ ጕዳያት" (Mina ärenden) 

ከምኡ'ውን  ”ናተይ ሓበሬታ” (Mina uppgifte)ዝብል ትርኢ። ኣብ ትሕቲ ”ናተይ ጕዳያት” ንጕዳይካ ካብ 

ምልክታ  ዘእተኻሉ ክሳብ ናይ ውሳነ መልእኽቲ ዝመጻካ ክትከታተል ትኽእል። ከምኡ'ውን ኣብኡ ምልክታኻ 

ንምርመራ ተመሪጹ እንተ ኣሎ ኾይኑ ትርኢ። 
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ኣብ ”ናተይ ሓበሬታታት” ንኣብነት ቁጽሪ ተለፎንን ኢ-መይል ኣድራሻን ከተሓድሶ ትኽእል ኢኻ።  እዚ ምሳኻ 

ርክብ ክንገብር ንኽንክእል ኣገዳሲ እዩ።  

ብናይ ወረቐት ቅጥዒ እንተ ኾንካ ተመልክት ዘሎካ፡ ሕቶታት እንተ ኣሎና ኾይኑ ወይ እቲ ምልክታኻ ንምምርመራ 

እንተ ተመሪጹ ምሳኻ ብተለፎን ወይ ደብዳቤ ርክብ ክንገብር ኢና። እቲ ናይ ጕዳይካ ውሳነ ብደብዳበ ክልኣኽ እዩ።   

 

ገጽ 1  

ናይ ህዝባዊ ምዝገባ ሓበሬታታት  

ብናይ ባንክ መንነት (BankID) ኣብ ትኣትወሉ እዋን ብኡንብኡ ስም፣ ውልቃዊ መለለዪ ቁጽሪን ኣድራሻን ካብ 

ህዝባዊ መዝገብ ይምላእ። ብወረቐት እንተ ኾንካ ተመልክት ዘሎካ ሓበሬታትካ ባዕልኻ ትመልኦም። 

 

ገጽ 2, ናትካ ተመልክት ዘሎካ ሓበሬታታት 

ንመጀመርታ ግዜ ዲካ ኣብ ናካ ኮሙን ቁጠባዊ ሓገዝ ትሓትት ዘሎኻ?  * ግድነታዊ ሓበሬታ  

እወ ወይ ኣይፋል ምረጽ። 

ኣብቲ ኣመልኪትካሉ ዘሎካ እዋን ኣብቲ ህዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገብካሉ ኣድራሻ ክትቅመጥ እንተ ኾንካ ሓብር 

* ግድነታዊ ሓበሬታ 

ኣብታ ቁጠባዊ ሓገዝ ሓቲትካላ ዘሎኻ ወርሒ  ዘሎ ግዜ፡ ካብቲ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ዝተመዝገብካሉ ኣድራሻ 

ወጻኢ ኣብ ካልእ ኣድራሻ ዲኻ ክትቅመጥ? ከምኡ እንተ ኾይኑ እቲ ግዝያዊ ኣድራሻካ ክትሕብር ኣሎካ።  

ኵነት-መውስቦ * ግድነታዊ ሓበሬታ   

ኣብቲ ዝርዝር ነቲ ምሳኻ ዝሰማማዕ ምረጽ  

ቁጽሪ ተለፎን * ግድነታዊ ሓበሬታ  

ምናልባት ክንድውለልካ እንተ ኣድልዩና ናይታ ክንረኽበካ ንኽእለላ ተለፎን ቁጽሪ ጸሓፋ። 

ኢ-መይል ኣድራሻ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

ናይ ኢ-መይል ኣድራሻኻ ጸሓፍ  

ብኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ እንተ ኾንካ ኣመልኪትካ፡ ጕዳይካ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር ካባና ኣብ ናይ 

ኢ-መይል ኣድራሻካ ሓደ መልእኽቲ ክመጻካ ኢዩ። ናትካ ሰነዳት ንኣብነት ፋክቱራታት፣ቅብሊታት ወዘተ 

ንኽንቈጻጸሮም እንተ ተመሪጽካ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢ-መይል ኣድራሻኻ መልእኽቲ ክንሰደልካ ኢና። ድሕሪኡ ኣብ 

ናትካ "ናትካ ጕዳያት" ኣየኖት ሰነዳት ናብ ናካ ኮሙን ክትሰድድ ምዃንካ ትርእዮ። ብወረቐት እንተ ኾንካ 

ኣመልኪትካ ብደብዳቤ ክንሕብረካ ኢና።  

ኣስተርጓሚ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

ኣብቲ ምስ ኣማኻሪ ሞያ ትገብሮ ርክብ ኣስተርጓሚ ዘድልየካ እንተ ኾይኑን በየናይ ቋንቋ ምዃኑ ሓብር። 

ትሕቲ 18 ዓመት ቈልዑ ወይ መንእሰያት ተመሃሮ ናይታ ስድራ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

ኣብቲ ስድራ ትሕቲ 18 ዓመት ቈልዑ እንተ ኣሎዉ ኾይኖም ወይ ንስኻ/ንስኹም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት 

ትምህርቲ ዝምሃሩ ቈልዑ እንተ ኣለውኩም ኾይኖም ኣብቲ እወ ዝብል ምልክት ግበሩን ናይቲ ቈልዓ/ቈልዑ 

ውልቃዊ መለለዪ ቁጽርን ስምን ስም ኣቦን ሃቡን። እቲ ቈልዓ/ቈልዑ ምሳኻ/ምሳኹም ቀወምቲ ተቐመጢ እንተ 
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ዘይኮይኖም፡ ኣብ ወርሒ እቲ ቈልዓ/ቈልዑ ምሳኻ/ምሳኹም ንኽንደይ መዓልታት ከም ዝቕመጡ ሓብር። 

ንስኻ/ንስኹም ተወሰኽቲ ቈልዑ እንተ ኣለዉኹም ኾይኖም " መስመር ወስኽ" ዝብል ምረጽ። ኣብ ወረቐት 

እንተ ኾንካ ተመልክት እሞ ካብ ኣርባዕተ ቈልዑ ንላዕሊ እንተ ኣሎዉካ ኾይኖም ናይቶም ካልኦት ቈልዑ 

ሓበሬታ ብድሕሪት ናይቲ ቅጥዒ ጸሓፎ።  

ናይ ኣመልካቲ ዜግነት * ግድነታዊ ሓበሬታ  

እንታይ ዓይነት ዜግነት ከም ዘሎኻ/ዘሎኩም ሓብር፡ ናይ ሽወደን ዜግነት፣ ዜግነት ናይ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር 

ወይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ግዝያዊ መንብሪ ፍቃድ ዘሎዎ ናይ ወጻኢ ሃገር ዜግነት። ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ 

እንተ ኣሎካ/ኣሎኩም ኾይኑ እቲ ዝወድቀሉ መዓልቲ ሓብር ፡ ኣብቲ ናይ ዓውደ-ኣዋርሕ ኣገልግሎት ምረጽ።   

ዓይነት መንበሪ/ዓይነት ውዕል፣ ኣካራዪ ገዛን ኣብቲ ኣድራሻ ዝነብሩ ብዝሒ ሰባትን * ግድነታዊ ሓበሬታ  

ኣየናይ ዓይነት መንበሪ ከም ዘሎካ/ዘሎኩም ሓብር፡ ኣብቲ ዝርዝር ክትመርጽ/ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። 

ስም ናይ ኣካራያይ ሃብ። ንስኻ/ንስኹም ኣብቲ ዝርዝር ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ገዛ ብድምር ክንደይ 

ሰባት ከም ትቕመጡ ሓብር።  

 

ገጽ 3   

 

ነየናይ እዋን ኢኻ ተመልክት ዘሎኻ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

እቲ ምልክታ ነየነይቲ ወርሒ ከም ዝምልከት ምምራጽ ከድልየካ እዩ።  

 

ዝሓለፈት ወርሒ ቁጠባዊ ሓገዝ ሓቲትካ ኔርካ ዲኻ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

እወ ወይ ኣይፋል ምረጽ 

 

ካብ ካልእ ኮሙን ቁጠባዊ ሓገዝ ሓቲትካ ኔርካ ዲኻ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

ካብ ካልእ ኮሙን እንተ ግዒዝካ ኾንካን ካብቲ ዝገዓዝካሉ ኮሙን ድማ ቁጠባዊ ሓገዝ ተዋሂቡካ እንተ ኔይሩ 

ኾይኑን፡ ኣበየነይቲ ወርሒ  ሓገዝ ከም ዝተወሃብካ ሓብር።  

 

እቲ ምልክታ ናይ ነዞም ዝስዕቡ ወጻኢታት ይምልከት * ግድነታዊ ሓበሬታ 

 

መነባብሮ፣ ንመነባብሮ፡ ሃገራዊ መጠን ተባሂሉ እውን ዝጽዋዕ  ተመልክት እንተ ኣሎኻ ኾንካ እወ ወይ ኣይፋል 

ዝብል ምረጽ።  

መነባብሮ ማለት ወጻኢታት ናይ ምግቢ፣ ክዳውንቲን ሳእንን፣ ናይ ዕረፍቲ ግዜን ጸወታን፣ መጸራረዪ፣ ናይ 

ቈልዑን መንእሰያትን ውሕስነት፣ ሃለኽቲ ኣቑሑት፣ ጋዜጣታትን ክፍሊት ተለቪዥንን እዩ።  

 

ድሕሪኡ ናይቲ ተመልክተሉ/ተመልክትሉ ዘሎኹም ልክዕ መጠን ገንዘብ ናይቲ ወጻኢታት ትሕብሩ። 

ንስኻ/ንስኹም ሓገዝ ዘይሓተትካሎም ወጻኢታት ኣብቲ ሳጹን ኣሃዝ 0 ትጽሕፍ። 

 

ንኣብነት፦ እቲ ክራይ ገዛ ኣብዚ ወርሒ እዚ 3879 ክሮኑር እንተ ኾይኑ እሞ ንስኻ/ንስኹም ናይ ገዛ ኤለክትሪክ 

ክፍሊት ዘይነበረካ እንተ ኾይኑ፡ ኣብቲ ናይ ሓበሬታ ሳጹን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰሌዳ ተጻሒፉ ዘሎ ጌርካ ምልኣዮ። 

ናይ ዝሓለፈ ወርሒ 3879 ክሮኑር ክራይ ገዛ ከፊልካዮ/ከፊልኩሞ  እንተ ኾንካ እቲ ብዝሒ ገንዘብ ትመልኦ። 

ናይ ገዛ ኤለክትሪክ 438 ክሮኑር  እንተ ከፊልካ/ከፊልኩም እቲ ብዝሒ ገንዘብ ትመልእዎ። 
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ወጻኢታት ናይ'ዛ ወርሒ ክሮኑር ናይ ዝሓለፈት ወርሒ ክሮኑር 

ክፍሊት ክራይ ገዛ 3879 3879 

ናይ ገዛ ኤለክትሪክ 0 483 

ናይ ሕክምና ክፍሊትን ናይ መድሃኒት ክፍሊትን ንዝምልከት ካብቶም ኣባላት ስድራ ናይ መን ምኳኑ ክትገልጽ 

የድልየካ። ናይ ሕክምናን መድሃኒትን ክፍሊት ኣብ ናይ ውሕስነት ልዑል ክፍሊት (högkostnadsskyddet) 

እቱው ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ቅቡል ዝኸውን።  

ክፍሊት ናይ ሓልዮት ቈልዑ (ከም መዋእለ ህጻናት) ንዝምልከት፡ ኣብ ናካ ኮሙን ነቲ ዝጎደለ ክፍሊት ሓልዮት 

ቈልዑ ንምኽፋል ምምልካት ከም ዘሎካ ዘክር። 

 

ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ክራይ ገዛ ተኸፊሉ ድዩ * ግድነታዊ ሓበሬታ   

እወ ወይ ኣይፋል ምረጽ 

 

ነታ ኣመልኪትካላ ዘሎኻ ወርሒ ኣብ ዝምልከት ግዜ  ኣብ ሆስፒታል ደቂስቃ ነርካ ዲኻ፡ እወ እንተ መሊስካ 

ንኽንደይ መዓልታት ምኳኑ ሓብር * ግድነታዊ ሓበሬታ 

ናይ'ታ ኣመልኪትካላ ዘሎኻ ወርሒ ኣብ ሆስፒታል ደቂስቃ እንተ ኔርካ ኾንካ፡ ክትሕብርን ክንደይ መዓልታት 

ከም ዝደቀስካ ክትጠቅስን የድልየካ። 

 

ካልእ ወጻኢ 

ኣብቲ ምልክታ ዘየለ ሓገዝ ናይ ገለ ክፍሊት ትሓትት እንተ ኣሎኻ ኾንካ፡ እቲ ክፍሊት ናይ ምንታይ ምኳኑን እቲ 

ብዝሒ ገንዘብን ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ። 

 

ገጽ 4, ስራሕን ርእሰ-ማልን - ኣመልካቲ 

 

ምኽንያት ናይቲ ምልክታ * ግድነታዊ ሓበሬታ 

ኣብዚ እዋን እዚ ንነብስኻን/ወይ ስድራኻን ክትናብየሉ ዘይትኽእለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ብዙሕ 

ምኽንያታት ክትህብ ትኽእል ኢኻ፡ ኣብቲ ንዓኻ ዝሰማማዕ ምልክት ግበር። ከምኡ'ውን "ካልእ ምኽንያት" 

መሪጽካ ነቲ ምኽንያት ኣብቲ ባዶ ናይ መጽሓፊ ቦታ ክትጽሕፎ ትኽእል ኢኻ።  

 

ድምር ርእሰ-ማል ናይታ ስድራ * ግድነታዊ ሓበሬታ 

ድምር ናይቲ ዘሎካ/ዘሎኩም ርእሰ-ማል ምላእ፦  

• ኣብ ባንክ ዝተቐመጠ ገንዘብ፣ ጥረ ገንዘብ፣ ኣክስዮን፣ ኣብ ፍሉይ ሕሳብ ዝተቐመጠ ገንዘብ 

• ማኪና፣ ሞቶር-ብሽክለታ፣ ተንቀሳቓሲ ሰፈር፣ ናይ'ታ ማኪና ቍጽሪ ሰሌዳ ሃብ፡ ከምኡ'ውን ዋጋ 

ብገምጋም። ንብዝሓት ማኻይን "መስመር ወስኽ" ምረጽ። 

• ጃልባ 

• ኮንዶሚንዩም(ተጓራኒ ኣፓርትማ)፣ ገዛ፡ እወ እንተ መሊስካ እንታይ ዓይነት ገዛ ከም ዘሎካ/ዘሎኩምን 

ገምጋም ዋጋን ሃብ። ብዙሕ ገዛውቲ እንታ ኣሎካ ኾይኑ "መስመር ወስኽ" ምረጽ። 

 

ካልእ ክሽየጥ ዝኽእል ርእሰ-ማል ኣሎካ ድዩ? * ግድነታዊ ሓበሬታ  

እወ ወይ ኣይፋል ምረጽ፡ እወ እንተ መሪጽካ እንታይ ምኳኑን ዋጋን ብገምጋም ሃብ። ብዙሕ ርእሰ-ማል እንተ 

ኣሎካ ኾይኑ "መስመር ወስኽ" ምረጽ። 
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ናትካ ትካል ኣለካ ድዩ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

ንኣብነት ኩባንያ ኣክስዮን፣ ናይ ውልቂ ዋኒን ወይ ናይ ብርኪ ኩባንያ እንተ ኣሎካ ኾይኑ እወ ምረጽ። 

 

ክትህቦ ትደሊ ካልእ ሓበሬታ 

ነቲ ምልክታኻ ክትምልኣሉ ትደልዮ ነገር እንተ ኣሎካ ኾይኑ ኣብቲ ናይ መጽሓፊ ቦታ ክትጽሕፎ ትኽእል ኢኻ።  

 

ገጽ 5 

ናይ ኣመልካቲ ናይ ኣታዊታት ሓበሬታታት * ግድነታዊ ሓበሬታ   

እታ ስድራ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዘሎዋን ዝሓለፈ ወርሒ ዝነበራን ከምኡ'ውን ትጽበዮ ኣታዊታት ኵሉ ምልኣዮ። 

እታ ስድራ ዝኾነ ኣታዊ ዘይብላ እንተ ኾይና ኣሃዝ 0 ኣብቲ ሳጹን ትመልእ።  

ንኣብነት፦ ኣመልካቲ ኣብዚ ወርሒ እዚ ደሞዝን ናይ ክራይ ገዛ ሓገዝን ክረክብ እዩ፡ ዝሓለፈ ወርሒ ኣመልካቲ 

ደሞዝ ረኺቡ ሓገዝ ቀለብ ቈልዓ ግን ኣይረኸበን። 

 

 

 

 

 

 

ብሓባር ዘመልክት እንተ ኣሎ ኾይኑ ናቱ/ናታ 

ኣታዊታት እውን ክሕበር ኣሎዎ። ኣብ ሓደ ፍሉይ ሰሌዳ ይግበር። 

ደሞዝ ግብሪ ምስ ተቆረጾ ( ዝሓለፈ 

ወርሒ) 

3178 

ደሞዝ ግብሪ ምስ ተቖረጾ ( ናይ'ዚ ወርሒ) 1573 

ሓገዝ ክራይ ገዛ (ዝሓለፈ ወርሒ) 0 

ሓገዝ ክራይ ገዛ (ናይ'ዛ ወርሒ) 950 

 

ገል መልዕሎ/ደገፍ/ሓገዝ ካብ ካሳ-ውሕስነት፣ ሲኤስኤን (ማእከላይ ደገፍ ተመሃሮ) ብዓል መዚ መራኸብቲ 

ስራሕ፣ ኣ-ካሳ ወይ ካልእ ብዓል መዚ ሓቲትካስ ንውሳኔ ትጽበ ኣሎኻ ዲኻ? * ግድነታዊ ሕቶ 

እወ እንተ መሊስካ፡ ነቲ/ነቶም መልሲ ትጽበየሉ ዘሎካ ብዓል መዚ ምልክት ግበር። ብኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ 

እንተ ኾንካ ተመልክት ዘሎካ ኣብታ ኮምፕዩተር Ctrl ብምጥዋቕ ናይ ብዙሓት ትህብ። 

 

ገጽ 6 

 

ናይ ባንክ ሕሳብ ኣሎካ ድዩ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

እወ ወይ ኣይፋል ምረጽ። እወ እንተ መሪጽካ፡ ናይቲ ባንክ ስም፤ ካብቲ ዝርዝር ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፤ ናይ 

ባንክ ኮድን ቍጽሪ ሕሳብን ወናኒ ሕሳብን ምላእ ።  

ኣይፋል እንተ መሪጽካ እሞ ቁጠባዊ ሓገዝ እንተ ተፈቒዱካ ምሳኻ ርክብ ክንገብር ኢና።  

 

ገጽ 7 

ናይ ሞያ ኣማኻሪ * ግድነታዊ ሓበሬታ  

ብዛዕባ ነብስኻ ንኽትክእል ዘሎ ተኽእሎታት ንምዝርራብ ምስ ሓደ ናይ ሞያ ኣማኻሪ ክትራኸብ ኢካ። 

ምልክታኻ ምምርማር ክንቅጽሎ ንኽንክእል፡ እዚ ርክብ ግድነታዊ እዩ። ካብቲ ዓውደ-ኣዋርሕ ንዓኻ 
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ዝሰማምዓካ ግዜ ምረጽ፣ እቶም ክምረጹ ዝኽእሉ ግዜ ቀጠልያ ሕብሪ ተለኽዮም ኣሎዉ። ብወረቐት እንተ ኾንካ 

ኣመልኪትካ ናይ ቆጸራ ግዜ ንምሃብ ምሳኻ ርክብ ክንገብር ኢና።   

 

ኣብ ምልክታኻ ምሳኻ ብሓባር ዘመልክት ሰብ ኣሎ ኢልካ ሓቢርኪ እንተ ኾንካ፡ ማለት ንስኻ ምርዑው፣ 

ዝተመዝገብካ ብጻይ ወይ ብሓባር ትቕመጥ እንተ ኾንካ፡ እቲ ብጻይካ/ብጸይትኻ እዩ ናይ ምንባይካ ሓላፍነት 

ዘሎዎ። ስለዚ ነብስኹም ንምኽኣል ዘሎ ተኽእሎታት ንምርኣይ ምስ ሓደ ናይ ሞያ ኣማኻሪ ክትራኸቡ ኢኹም። 

ምልክታኻ ምምርማር ክንቅጽሎ ንኽንክእል፡ እዚ ርክብ ግድነታዊ እዩ። ካብቲ ዓውደ-ኣዋርሕ ንኽልቴኹም 

ዝሰማምዓካ ግዜ ምረጽ፣ እቶም ክምረጹ ዝኽእሉ ግዜ ቀጠልያ ሕብሪ ተለኽዮም ኣሎዉ። ብወረቐት እንተ ኾንካ 

ኣመልኪትካ ናይ ቆጸራ ግዜ ንምሃብ ምሳኻ ርክብ ክንገብር ኢና።   

ድሮ ምስ ናይ ሞያ ኣማኻሪ ርክብ እንተ ኣሎካ ኾይኑ ኣብቲ እወ ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር። 

ስም ናይቲ ኣማኻሪ ሞያ ትፈልጦ እንተ ኾንካ ኣብቲ ናይ መጽሓፊ ቦታ ጸሓፎ። 

 

ገጽ 8, ምፍቃድ 

 

ነቶም ምስኦም ሓበሬታ ክንለዋወጥን ብሓብር ክንሰርሕን ተፍቅደልና ሰበ ስልጣናትን ትካላትን ምልክት 

ግበረሎም። 

 

ምፍቃድ እንታይ ማለት እዩ? 

ናትካ/ናትኩም ሓበሬታታ ኣብ ናይ ምዕቃብ ምስጢር ሕጊ እቱዋት እዮም። ብድልየትካ እንተ ኣፍቂድካ ግን እዚ 

ሕጊ ክጠሓስ ይኽእል እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ሰበ ስልጣን ምስ ካልኦት ሰበ ስልጣን ሓበሬታ ክለዋወጡ የድልዮም 

እዩ። ኣብ ሽወደን ብዘይ ናይቲ ውልቀ ሰብ ፍቓድ ሰበ ስልጣን ምስ ካልኦት ሰበ ስልጣን ሓበሬታ ክለዋወጡ 

ኣይፍቀደሎምን እዩ። ምስጢርነት ኣብ ናይ ህዝባውን ምዕቃብ ምስጢርን ሕጊ ሕጋዊ ሰረት ኣሎዎ። እዚ ድማ 

ንዓኻን ንመቕርብካን ይምልከትን፡ ናትካ/ናትኩም ሓበሬታ ውልቃዊ ኵነት ናብ ዘይምልከቶም ከይበጽሕ 

ይከላኸልን። 

እዚ ናትካ ምልክታ ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ ክንምርምሮ ንኽንክእል ምስ ካልኦት ሰበ ስልጣንን ትካላትን ሓበሬታ 

ኽንለዋወጥ ንክንክእል ናትካ ፍቓድ የድልየና ማለት እዩ። 

 

ኣነ/ንሕና ኣብቲ ምልክታ ዝተዋህቡ ሓበሬታታት ልክዓትን ሓቅታትን ምኳኖምን፡ ኣነ/ንሕና 

ተረዲኡኒ/ተረዲኡና ይፍርም ከም ዘለኹ የረጋግጽ * ግድነታዊ ሓበሬታ   

ትሰማምዓሉ እንተ ኾንካ ኣብቲ ሳጹን እወ ዝብል ምልክታ ግበር።  

ኣብቲ ናብ ናካ ኮሙን ዘእተኻዮ ምልክታ ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ ልክዓትን ሓቅታትን ሓበሬታታት ከም ዝሃብካ 

ከተረጋግጽ የድልየካ እዩ። 

 

ኣነ/ንሕና  ኣብ እዚ ምልክታ ተዋሂቡ ዘሎ ሓበሬታታት ዝምልከት ለውጥታት እንተ ሃልዩን ንናተይ/ናትና 
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መሰል ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ ክጸሉ ዝኽእል እንተ ኾይኑን ናብ ናካ ኮሙን ከመልክት ውዕል ይኣቱ * ግድነታዊ 

ሓበሬታ  

ትሰማምዓሉ እንተ ኾንካ ኣብቲ ሳጹን እወ ዝብል ምልክታ ግበር።  

ኣብቲ ናትካ ምልክታ ገለ ለውጢ እንተ ኣሎ ኾይኑ ንተሓዝ ጕዳይካ ኣብ ናካ ኮሙን ክትሕብር ከም ዝኾንካ 

ከተረጋግጽ የድልየካ። ንኣብነት ዘይተጸበኻዮ ኣታዊ እንተ ረኺብካ፣ ስራሕ እንተ ረኺብካ ወይ ተሓዚት ጕዳይካ 

ንኽትፈልጦ ኣገዳሲ ዝኾነ ካልእ ሓበሬታ እንተ ረኺብካ። 

 

ኣነ/ንሕና ናካ ኮሙን ዝጠልቦም ዘሎ* ኵሎም ጸብጻብ ሕሳብ ባንክ፣ ፋክቱራታት፣ ቅብሊታት፣ ውዕል ክራይ 

ገዛ፣ ምስክር ወረቐት ወዘተ ከርእዮም ከም ዘሎኒ ተረዲኡኒ/ተረዲኡና ኣሎ።   

ትሰማምዓሉ እንተ ኾንካ ኣብቲ ሳጹን እወ ዝብል ምልክታ ግበር።  

ኣብ እዋን ቍጽጽር ናካ ኮሙን ንዝጠልቦም ሰነዳት ክትሰዶም ከም ዝኾንካ ከተረጋግጽ የድልየካ።  

 

ኣነ/ንሕና እቲ ኣነ/ንሕና ዝሃብኩዎም ሓበሬታ ብኸመይ ብመሰረት ሕጊ ውልቃዊ ሓበሬታን ሕጊ ናይ 

ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣተሓሕዛ ውልቃዊ ሓበሬታ* ክተሓዝ ምኳኑ ተረዲኡኒ/ተረዲኡና ኣሎ። 

ትሰማምዓሉ እንተ ኾንካ ኣብቲ ሳጹን እወ ዝብል ምልክታ ግበር።  

 
ፐኡኤል ኣሕጽሮት ናይ ሕጊ ውልቃዊ ሓበሬታ እዩ። ሕጊ ውልቃዊ ሓበሬታ ብሰንኪ ኣተሓሕዛ ውልቃዊ 
ሓበሬታ ናይ ሰባት ብሕትና ንኸይግሃስ ዝከላኸል ትሕዝቶ መምርሒታት ኣሎዎ። 

እዚ ሕጊ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ኣብ ዝካየድ ብብዓል መዚ ይኹን ናይ ውልቀ ሰባት ንጥፈታት ኣተሓሕዛ 
ውልቃዊ ሓበሬታ ይምልከት እዩ። ኾይኑ ግን ሓደ ሓደ እዚ ሕጊ ዘይምልከቶ ኵነታት ኣሎ። ንኣብነት ኣተሓሕዛ 
ናይ ውልቃዊ ሓበሬታ ብሓደ ውልቀ ሰብ ንውልቃዊ ባህሪ ዘሎዎ ዝግበር ንጥፈት። 

ሕጊ ውልቃዊ ሓበሬታ ካብ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒ ዝቖመ እዩ። ነፍስ ወከፍ ኤውሮጳዊት ሃገር 
ብመሰረት እቲ መምርሒ ናይ ግድን ናታ ሃገራዊ ሕጊ ከተታኣታቱ ኣሎዋ። 

ሓበሬታ፦ http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-
personuppgiftslagen-och-pul/ 
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ጽማቝ ናይቲ ምልክታ 

- ብምልኡ ኣንቢብካ ልክዕ ምህላዉ ኣረጋግጽ 

- ብኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ እንተ ኾንካ ተመልክት ዘሎኻን ገለ ሓበሬታ ክትቅይሮ እንተ ደሊኻን 

"ንድሕሪት ኬድካ ቀይር" ዝብል ኣብ ነፍስ ወከፍ ክፋል ምረጽ።  

- ብኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ እንተ ኾንካ ተመልክት ዘሎካን እቲ ምልክታ ልክዕ እንተ ኾይኑን "ወድእ" 

ዝብል ጠውቕ። 

- ብወረቐት እንተ ኾንካ ተመልክት ዘሎኻ፡ ነቲ ምልክታ ናብ'ዚ ዝስዕብ ልኣኮ፦ 

Nacka kommun 

131 81 Nacka 

ከምኡ'ውን ነቲ ናይ ወረቐት ምልክታ ኣብ ግራኒትቬገን 15 ዝርከብ ናይ ናካ ኮሙን ኣዳራሽ ከተማ 

(ስታድስሁስ) መቐበል ኣጋይሽ ክተእትዎ ትኽእል ኢኻ። 

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-personuppgiftslagen-och-pul/
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-personuppgiftslagen-och-pul/
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ገጽ 10 

ፈርም 

ብኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ እንተ ኾንካ ተመልክት ዘሎኻ " ኣነ ይፍርም" ዝብል ጠውቕ።  

 

ገጽ 11 

ካባና ናይ ጕዳይካ ቍጽሪ ዝሓዘ መልእኽቲ ይመጻካ።  

 

እዚ ንዓኻ ብኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ ተመልክት ይምልከተካ።  ብወረቐት እንተ ኾንካ ተመልክት እቲ ናትካ ውሳኔ 

ብደብዳቤ ንሰዶ። 

ናትና ኤ-ኣገልግሎት ትጥቀም ስለ ዘሎካ ነመስግነካ! 

እዚ ናይ ጕዳይካ ቍጽሪ 170316-AEB-XS19 እዩ።  

ኣብ'ቲ ምልክታኻ ዝሃብካዮ ኢ-መይል ኣድራሻ፡ መልእኽቲ ክስደደካ እዩ። ናትካ ጕዳይ ኣብ ናተይ ጕዳያት 

ክትከታተሎ ትኽእል። 

ምስ ብዙሕ ሰላምታ፡  

ናካ ኮሙን 

 

 

 

https://digitalatjanster.nacka.se/Web/MyCases2.aspx

