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ምርግጋጽ መርዓ፦ 
ንህላወ ውዕል መርዓ ኣመልኪቱ 

ክርክር ምስ ዘጋጥም ምርግጋጽ ህላወ 
መርዓ ኣገዳሲ ይኸውን። ህላወ ሓዳር 
ምስ ዘከራኽር፣ እቲ ‘ሓዳር ኣሎ’ ወይ 
‘ሰብ ሓዳር ኢና’ ዝብል ወገን፡ ብሕጊ 
ቅቡል ዝዀነ መርትዖ ብምቕራብ ህላወ 
ሓዳር ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት ይህልዎ። 
ብተመሳሳሊ ዝነበረ ሓዳር ብፍትሕ 
ፈሪሱ ብምባል ምጉት ዘቕረበ ወገን፡ 
ዘለዎ መርትዖ ብምቕራብ ንሓቅነት 
ክርክሩ ከረድእ ይግደድ። 
ብመሰረት ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ 

መርዓ ብሓደ ካብቶም ኣብዚ ሕጊ 
ዚሰፈሩ ሰለስተ ኣገባባት ጥራይ 
ይረጋገጽ። ንሳቶም ድማ፡
- መዝገብ (ሰነድ) መርዓ ብምቕራብ፣ 
- ህላወ ኵነት መርዓ ብምርኣይ 

ከምኡ ድማ 
- ብፍቓድ ቤት ፍርዲ ሰነድ ተፈላጥነት 

ኣቕሪብካ ምርግጋጽ እዮም።   
ኣቐድም ኣቢሉ ከም ዚተገልጸ፣ ውዕል 

መርዓ ብሓደ ካብቶም ሰለስተ ኣገባባት 
ምስ ተፈጸመ ኣብ ዝምልከቶ ኣካል 
ምምሕዳር ክምዝገብ ይግባእ። ድሕሪ 
ምምዝጋብ ውዕል መርዓ፣ ዝምልከቶ 
ኣካል ምምሕዳር ንተጻመድቲ ውዕል 
መርዓኦም ከም ዝተመዝገበ ዘረጋግጽ 
ሰነድ ይህቦም። እቲ ቀዳማይ ኣገባብ 
ምርግጋጽ መርዓ እምበኣር ከምዚ ንዝበለ 
ሰነድ ብምቕራብ ዚግበር ምርግጋጽ 
እዩ። ሰነድ መርዓ ብምቕራብ ዝግበር 
ምርግጋጽ መርዓ ዝያዳ ተኣማኒ ብምዃኑ 
ዝተረፉ ኣገባባት ምርግጋጽ መርዓ፣ እዚ 
ናይ መርዓ ሰነድ ምስ ዘይህሉ ጥራይ 
ከም መረጋገጺ የገልግሉ። 
ሰነድ መርዓ ዝብል ሓሳብ ብግብሪ ገለ 

ጸገማት ክፈጥር ይርአ እዩ። ንሱ ድማ 
ተጻመድቲ ኣብ እዋን መርዓ ኣብ ቅድሚ 
መሰኻኽር ዝፍርምዎ ተራ ሰነድ ውዕል 
መርዓ ወይ ድማ ድሕሪ ሃይማኖታዊ 
መርዓ ውዕል መርዓ ብዘፈጸመ ናይ 
ሃይማኖት ትካል ዝወሃብ ወረቐት 
ምስክር ብጌጋ ከም ወግዓዊ ሰነድ መርዓ 
ዝውሰድ ምዃኑ እዩ። ክብ ኢሉ ከም 
ዝተገልጸ ወግዓዊ ሰነድ መርዓ፣ ውዕል 
መርዓ ድሕሪ ምምዝጋቡ ብዝምልከቶ 
ናይ ምምሕዳር ኣካል ዝወሃብ ወግዓዊ 
ሰነድ ደኣ እምበር፣ ተጻመድቲ ኣብ ዳስ 
ዝፍርምዎ ሰነድ ወይ ብሃይማኖታዊ 
ትካላት ዝወሃብ ወረቐት ምስክር ከም 
ዘይኮነ ምዝካር ከድሊ እዩ።  
እቲ ካልኣይ ኣገባብ ህላወ ኵነት መርዓ 

ብምርዳእ ዚግበር ምርግጋጽ ኰይኑ፣ 
ወግዓዊ መዝገብ መርዓ ኣብ ዘይሃለወሉ 
እዋን ጥራይ ድማ ተፈጻሚ ይኸውን። 
ሰብኣይን ሰበይትን ንሓድሕዶም ከም 
መጻምድቲ ሓሲቦም ብሓባር ምስ 
ዚነባበሩን ብቤተሰቦምን ከባቢኦምን ከም 
መጻምድቲ ምስ ዝውሰዱ ኵነት መርዓ 
ኣሎ ይበሃል። ህላወ ኵነት መርዓ፣ 
ውዕል መርዓ ከም ዚተፈጸመ ኣፍልጦ 
ዘለዎም ኣርባዕተ መሰኻኽር ብምቕራብ 
ይረጋገጽ። 
ብሳልሳይ ደረጃ ህላወ ውዕል መርዓ 

ብቤት ፍርዲ ብዝጸደቐ ሰነድ ተፈላጥነት 
ኪረጋገጽ ይኽእል። እዚ ኣገባብ ተግባራዊ 
ዚኸውን ውዕል መርዓ ተጻመድቲ 

ሓጺር መግለጺ ኣብ ሕጊ ስድራ
ውዕል መርዓኦም ከም ዝተመዝገበ 
ብዘረጋግጽ ሰነድ፡ ወይ ብህላወ ኵነት 
መርዓ ክረጋገጽ እንተ ዘይክኢሉ ወይ 
እቲ ህላወ ኵነት መርዓ እንተ ተበዲሁ 
ጥራይ እዩ። መዛግብ ሲቪላዊ ክብሪ 
ምስ ዘይተሓዙ ወይ ኣብ ኣተሓሕዛኦም 
ጕድለት ምስ ዘጋጥም፡ መዛግብ ሲቪላዊ 
ክብሪ ከም ዝጠፍኡ ወይ ዝተቐደዱ 
ዘረድእ መርትዖ ምስ ዝቐርብ፡ ቅዳሕ 
መዝገብ ንምርካብ ዘይከኣል ወይ ኣዝዩ 
ኣጸጋሚ ምስ ዝኸውን፡  
-ብሃይማኖታዊ ብዓል መዚ ዝተዳለወ 

ውዕል መርዓ ወይ
-ሓድሕዳዊ መሰላትን ግዴታታትን 

ተጻመድቲ ዚገልጽ ውዕል መርዓ
ምስ ዝቐርብ ኵነታት መርዓ ብሰነድ 

ተፈላጥነት ንኺረጋገጽ ቤት ፍርዲ 
ፍቓድ ኪህብ ይኽእል። 

ምቍራጽ መርዓ፦ 
ሓዳር ወይ መርዓ ብሓደ ካብዞም 

ዝስዕቡ ኣገባባት ህላውነቱ የቋርጽ። 
- ብሞት ናይ ሓደ ካብ ተጻመድቲ፡
- ብፍትሕ፡ 
- ኣገደስቲ ረቛሕቲ መርዓ 

ስለዘይተማልኡ ወይ ስለዝተጣሕሱ 
ቤት ፍርዲ ብዝህቦ መርዓ ናይ ምፍራስ 
ውሳነ፡ ወይ’ውን
- ቤት ፍርዲ ንሓደ ካብ መጻምድቲ 

ጥፉእ ከም ዝኾነ ምስ ዝውሰን። 
እዞም ኣገባባት ምቍራጽ መርዓ ኣብ 

ሰለስቲኦም ዓይነታት መርዓ፡ ማለት 
ሲቪላዊ፣ ሃይማኖታውን ልማዳውን 
መርዓታት ማዕረ ተፈጻምነት ኣለዎም። 
ውዕል መርዓ ብፍትሕ ከም ዘቋርጽ 

ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ይርከብ። ፍትሕ 
ብሕጊ ስልጣን ብዝተወሃቦ ኣካል፣ 
ኣብ ሕጋዊ መርዓ ንዝጸንሑ ሰብኣይን 
ሰበይትን ንምፍልላይ ዚወሃብ ውሳነ 
ማለት እዩ። ሓደ ተጻማዲ ነቲ ካልኣዩ 
ኣይደልየካን፣ ምሳኻ ምንባር ኣይደልን 
ስለ ዝበሎ ጥራይ፡ ብፍትሕ ከም 
ዝተፈላለዩ ክውሰድ ኣይከኣልን። ከምዚ 
ዚበለ በይናዊ ንጽጋ ብሕጊ ዝዀነ 
ውጽኢት ወይ ተፈጻምነት የብሉን። 
ብመሰረት ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ፣ 

ሕቶ ፍትሕ ይዅን ካልኦት ኣብ 
ሓዳር ዘጋጥሙ ዘይምስምማዓት ናብ 
ሽማግለ ስድራ ወይ ድማ ብኣማራጺ 
ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ። መርዓ ናይ 
ክልተ ተጻመድቲ ናብ ዚነበሮ ኪምለስ 
ብዘይከኣል ደረጃ ጉድኣት እንተወሪድዎ 
ወይ ዝምድናታት መጻምዲ ኣዝዩ 
ሓርፊፉን ተበላሽዩን እንተጸኒሑ፣ ሕቶ 
ፍትሕ ብኽልቲኣቶም ተጻመድቲ ወይ 
ብሓደ ካብኣቶም ኪቐርብ ይኽእል። 
መርዓ ናይ ክልተ ተጻመድቲ ናብ ዚነበሮ 
ኪምለስ ብዘይከኣል ደረጃ ጉድኣት 
ወሪድዎ ወይ ዝምድናታት መጻምዲ 
ኣዝዩ ሓርፊፉን ተበላሽዩን  ዚበሃል፣ 
ተጻመድቲ ብሓባር ክነብርሉ ዘይከኣል 
ኵነታት ምስ ዚፍጠር ወይ ርክቦም ናብ 
ንቡር ኪምለስ ትጽቢት ምስ ዘይህሉን 
ተጻመድቲ ንሓደ ዓመት ተፈላልዮም 
እንተ ነይሮምን እዩ። 
ሳልሳይ ኣገባብ ምቍራጽ ውዕል 

መርዓ ኣገደስቲ ረቛሕቲ ናይ መርዓ 
ብምጥሓሱ ቤት ፍርዲ ብዚህቦ ናይ 

ምፍራስ ውሳነ ዚስዕብ እዩ። እቲ 
ውዕል መርዓ ነቶም ኣገደስቲ ረቛሕቲ 
ናይ መርዓ ብምጥሓሱ ጉድለት ዘለዎ 
ምስ ዝኸውን፡ እቲ መርዓ ንኪፈርስ 
ብዝምልከቶ ሰብ ወይ ብኣኽባር ሕጊ 
ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ዝቐርብ ቤት ፍርዲ 
ነቲ መርዓ ከፍርስ ይኽእል። ንኣብነት 
ሓደ ካብ ተጻመድቲ ንመርዓ ዝሕተት 
ዝተሓተ ዕድመ ዓቕሚ ሄዋን ወይ 
ዓቕሚ ኣዳም ዘየማለአ ምስ ዝኸውን 
መርዓ ብቤት ፍርዲ ኪፈርስ ይኽእል። 
ብተወሳኺ ሓደ መጻምዲ ምስ 

ዚስወርን ንኽልተ ተኸታተልቲ ዓመታት 
ዚኣክል ደሃይ ከይሃበ ምስ ዚተርፍን፣ ቤት 
ፍርዲ ብዚቐርበሉ ምልክታ መሰረት 
ናይ ጥፉእ ውሳነ ይህብ። ከም ሳዕቤኑ 
እቲ ውሳነ ተግባራዊ ካብ ዚኾነሉ ዕለት 
ኣትሒዙ እቲ መርዓ ፍሩስ ይኸውን።  

ኣተኣላልያ ክርክር ሓዳር፦
ኣቐድም ኣቢሉ ከም ዚተገልጸ 

ብመሰረት ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ክርክር 
ሓዳር ብኣማራጺ ናብ ሽማግለ ስድራ 
ወይ ቤት ፍርዲ ኪቐርብ ይኽእል። 
ክርክር ሰብ ጕዳይ ናብ ሽማግለ ስድራ 
ወይ ብቐጥታ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ 
ብዘየገድስ መስርሕ ኣተኣላልያ ክርክር 
ግና ተመሳሳሊ እዩ። 
ስርዓት ሽምግልና ብዝተኻእለ መጠን 

ልክዕ ከም ስርዓት ኣተኣላልያ ጕዳያት 
ኣብያተ ፍርዲ ይኸውን። እዚ ማለት፡ 
ሽማግለ ስድራ ንኽርክርን መርትዖታትን 
ተኸራኸርትን ሓደ ብሓደ ኪሰምዑ፡ 
ንመሰኻኽር መጸዋዕታ ኪህቡ፡ ጕዳዩ 
ኪስማዕን መርትዖታቶም ከቕርቡን 
ዕድል ተዋሂቡ ከብቅዕ ክርክሩ ዘየስምዐን 
መርትዖታቱ ዘየቕረበን ተኸራኻሪ ወገን 
ንሱ/ንሳ ኣብ ዘይብሉ ንጕዳዩ ክርእዩን 
ኣብ ሕጊ መሰረት ዝገበረ ውሳነ ኪህቡን 
ይግባእ። 
ሕቶ ፍትሕ ናብ ሽማግለ ስድራ 

ወይ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ፣ ግዚያዊ 
ስጉምትታት ብሽማግለ ስድራ ወይ 
ብቤት ፍርዲ ይውሰዱ። ግዚያዊ 
ስጉምቲ ዝወሃበሎም ነጥብታት ግዜ 
ዘይህቡን፣ ኣብቲ ጕዳይ ናይ መወዳእታ 
ውሳነ ክሳብ ዝወሃብ ክጽበዩ ዘይክእሉን 
ናይ ክርክር ነጥብታት እዮም። 
ከም ኣብነት እንተርኢና፡ ንናብዮት 
መጻምድን ቈልዑን፣ ንምሕደራ 
ንብረት መጻምድትን፡ ግዚያዊ መንበሪ 
መጻምድቲ ምውሳን ወዘተ ዝኣመሰሉ 
ገለ ካብቶም ግዚያዊ ስጉምትታት 
(ትእዛዝ) ዘድልዮም ነጥብታት ክርክር 
እዮም። 
ቤተ ዘመድ ሽማግለ ተጻመድቲ 

ንኺዕረቑን ኣቕሪቦሞ ንዚጸንሑ ጠለብ 
ፍትሕ ንኺሓድጉን ጻዕርታት ከካይዱ 
ሓላፍነት ኣለዎም። እቲ ጉዳይ ብዕርቂ 
ኪፍታሕ ምስ ዘይክእል፡ ሽምግለታት 
ውሳነ ፍትሕ ምስ ሃቡ ንውሳነ ፍትሕ 
ተኸቲሉ ንዝመጽእ ሳዕቤናት ፍትሕ፡  
ብፍላይ ድማ ንሓላፍነት ናብዮትን 
ምእላይን ቈልዑ፣ ንምቅሊት ንብረት፣ 
ብድሕሪ ፍትሕ ንመጻምዲ ነበር ዚግበር 
ናብዮት፣ ወዘተ ኣብ ዚበሉ ነጥብታት 
ውሳነታት ይወሃቡ። ድሕሪ ፍትሕ 
ንመጻምዲ ነበር ዚግበር ናብዮት ሕጂ 

ዚተኣታተወ ሓድሽ ኣገባብ ኰይኑ፣ 
እቲ ናብዮት በብእዋኑ ብዚኽፈል ወይ 
ብጥቕሉል ክፍሊት ንኺፍጸም ውሳኑ 
ይወሃበሉ። 

1. ውሉድነት
ውሉድነት ኪበሃል ከሎ ኣብ መንጎ 

ሰባት ንዝህሉ ናይ ወላድን ውሉድን 
ርክብ ዚገልጽ ኰይኑ፣ ንኣደነት ከምኡ 
ድማ ንኣቦነት የጠቓልል። ናይ ሓደ 
ቈልዓ ኣደ እታ ነቲ ቈልዓ ዝወለደት 
ወይ ነቲ ቈልዓ ብውዕል ውላድ-ጡብ/
ምርዓም ዝተቐበለት ሰበይቲ እያ። ኣቦ 
ናይ ሓደ ቈልዓ ዚበሃል ድማ፡
-ቈልዓ ኣብ ዚተወለደሉ እዋን ምስ 

እታ ኣደ ውዕል መርዓ ዚነበሮ ሕጋዊ 
መጻምዲ ሰብኣይ፡
-  ቅድሚ ምውላድ እቲ ቈልዓ 

ኣብ ዘሎ ትሕቲ 307 (ሰለስተ ሚእትን 
ሸውዓተን) መዓልታት ግዜ ምስ ኣደ 
እቲ ቈልዓ ውዕል መርዓ ዚነበሮ ሕጋዊ 
መጻምዲ ግን ከኣ ብሞት ብምፍላዩ 
ምስ’ታ ኣደ ዝነበሮ መርዓ ዝተቛረጸ 
ሰብኣይ፡
- ኣቦ እቲ ቈልዓ ምዃኑ ብጽሑፍ 

ዝተቐበለ ሰብኣይ፡ 
- ኣቦ እቲ ቈልዓ ምዃኑ ብውሳነ ቤት 

ፍርዲ ዚተረጋገጸ ሰብኣይ፡ ከምኡ ድማ 
- ብውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም ነቲ 

ቈልዓ ከም ውላዱ ዚረዓመ ሰብኣይ 
እዩ።
ምርግጋጽ ኣደነት ምስ ምርግጋጽ 

ኣቦነት ኣናጻጺርካ ክረአ ከሎ ብተዛማዲ 
ቅልል ዝበለ እዩ። ምኽንያቱ ኣደ ናይ 
ሓደ ቈልዓ መን ከም ዚዀነት ንምፍላጥ 
ነዚ ቈልዓ ዚወለደት ሰበይቲ መን እያ? 
ወይ ነቲ ቈልዓ ብውዕል ውላድ-ጡብ/
ምርዓም ከም ውላዳ ዝተቐበለት ሰበይቲ 
መን እያ? ንዚብሉ ሕቶታት ብምምላስ 
ጥራይ ኣደነት ኪፍለጥ ይከኣል። ኣቦነት 
ንምርግጋጽ ግና ምስታ ዝወለደት 
ኣደ፣ ነቲ ጥንሲ ወይ ምውላድ ቈልዓ 
ምኽንያት ዚዀነ፣ ምስ’ታ ኣደ ፍሉይ 
ርክብ ዝነበሮ ሰብኣይ ብንጹር ፈሊኻ 
ምፍላጥ የድሊ። በዚ ምኽንያት ከኣ 
ኣብ ምርግጋጽ ውሉድነት ብብዝሒ 
ዝረኣይ ጕዳይ ንምርግጋጽ ኣቦነት 
ዝምልከት እዩ። 
ኣብ እዋን ሓዳር ተጻመድቲ ብሓባር 

ኪነብሩን ኣብ መንጎኦም ኣብ መርዓ 
ንቡር ዝዀነ ስጋዊ ርክብ ኪህልዎምን 
ሓደ ካብ ሰብኣዊ ውጽኢት መርዓ እዩ። 
ካብዚ ብምብጋስ ኣቦ ቈልዓ ዚበሃል 
ቈልዓ ኣብ ዝተወልደሉ እዋን ምስ ኣደ 
ቈልዓ ተመርዕዩ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ። 
ብተመሳሳሊ 307 መዓልታት ቅድሚ 
ምውላድ እቲ ቆልዓ ምስ ኣደ ቈልዓ 
ዝነበሮ መርዓ ብሞት ናይቲ ሰብኣይ 
ዝተቛረጸ ሰብኣይውን ኣቦ ናይቲ ድሕሪ 
ሞቱ ዚተወልደ ቈልዓ ይኸውን። 
ብተወሳኺ ኣቦነት ብውሳነ ቤት ፍርዲ 

ኪረጋገጽ ይኽእል። ምርግጋጽ ኣቦነት 
ብውሳነ ቤት ፍርዲ ንኺግበር 15 
(ዓሰርተ ሓሙሽተ) ዓመት እንተ መሊኡ 
በቲ ቈልዓ፥ እቲ ቈልዓ ትሕቲ 15 ዓመት 
ዕድመ ምስ ዚህልዎ ብኣዲኡ፥ ኣደ 
መዋቲት እንተ ዀይና ኣብ ክንድኣ 
ብሓረግ ወለዲ ኣደ ዘለዉ ንላዕሊ 

ዚቝጸሩ ወለዲ እቲ ቆልዓ ምልክታ 
ኪቐርብ ይኽእል። ከምዚ ዚበለ ክሲ 
ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕርብ ሰብ ኣቦ እዩ 
ዚተባህለ ሰብኣይ ነቲ ቈልዓ ከም ዚወለደ 
ማለት ኣብ መንጎ እቲ ቈልዓን ኣቦ እዩ 
ዚተባህለ ሰብኣይን ሕጋዊ ምትእስሳር 
ኣቦነት ከም ዘሎ ዘረድእ ብቝዕ መርትዖ 
ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ይህልዎ። 

2. ውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም
ውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም ማለት፡ 

ረዓሚ ካብ ካልኦት ንዝተወልደ ውላድ 
ከም ውላዱ ንኺቕበሎ ዚግበር ስምምዕ 
ተባሂሉ ይግለጽ። በዚ መሰረት ቀንዲ 
ሳዕቤን ውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም 
ኣብ መንጎ ረዓምን ተራዓምን ባህርያዊ 
ዘይኰነ ዝምድና ውሉድነት ንምምስራት 
ኰይኑ፣ ኣብ መንጎ ተራዓምን ስድራ 
ረዓምን ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ረዓምን 
ስድራ ተረዓምን ናይ ስጋን መውስቦን 
ዝምድናታት ይፍጠር። ዝተራዕመ 
ቈልዓ ናይ ዝረዓሞ ኣቦ ስም፡ ኣቦን፡ ስም 
ኣቦሓጎን ይወስድ።
ኣብ ውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም 

ዝሳተፉ ተወዓዓልቲ ወገናት ረዓምን 
ተራዓምን ኰይኖም፣ ዝዀነ ልዕሊ 18 
(ዓሰርተ ሸሞንተ) ዓመት ዝዀነ ሰብ 
ኪርዕም ይኽእል። ተራዓሚ ዕድመኡ 
ልዕሊ 15 (ዓሰርተ ሓሙሽተ) ዓመት 
ምስ ዚኸውን ነቲ ውዕል ውላድ-ጡብ/
ምርዓም ባዕሉ ይፍጽሞ። ኣብ ካልኦት 
ኵነታት እቲ ውዕል ውላድ-ጡብ/
ምርዓም ኣብ መንጎ ረዓምን መጕዚት 
ተራዓምን ይፍጸም። ገና ኣብ ማህጸን 
ኣዲኡ ዘሎ ዘይተወልደ ቈልዓ‘ውን 
ኪረዓም ይከኣል። 
ስምምዕ ምርዓም ብሕጊ ተቐባልነት 

ንኺህልዎ፡ 
- ኣብ መንጎ ረዓምን ተራዓምን 

ብውሑዱ ናይ 18 (ዓሰርተ ሸሞንተ) 
ዓመት ፍልልይ ዕድመ ኪህሉ፡
- በዓል ሓዳር ዝዀነ ረዓሚ 

ቈልዓ ንምርዓም ፍቓድ መጻምዱ 
ኪረክብ፡
- ወለዲ ተረዓሚ ብህይወት 

ዘለዉን ዝፍለጡን እንተ ዀይኖም ነቲ 
ውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም ፍታዎም 
ኪህቡ፡ 
- ውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም 

ንረብሓ ተራዓሚ ኪኸውንን ቤት ፍርዲ 
ድማ ነቲ ውዕል ከጽድቖን ይግባእ። 
ውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም ብቤት 

ፍርዲ ምስ ጸደቐ ብምልክታ ተራዓሚ 
እንተ ዘይኰይኑ ክስረዝ ኣይክእልን። 
ብተወሳኺ ተጠኒሱ ከሎ ዝተራዕመ 
ቈልዓ፣ እቲ ቈልዓ ምስ ተወለደ ኣብ 
ውሽጢ 3 (ሰለስተ) ኣዋርሕ ወይ 
ቅድሚኡ ብበይናዊ ድሌት ናይ ኣደ 
እቲ ውዕል ውላድ-ጡብ/ምርዓም 
ኪስረዝ ይከኣል። 

3.ግዴታ ናብዮት
ግዴታ ናብዮት ማለት ብሕጊ 

ሓላፍነት ምንባይ ዘለዎ ሰብ መሰል 
ናብዮት ንዘለዎ ሰብ ቅቡል ብዚዀነ 
ኣገባብ ንመግቢ፣ መጽለልን ንኽንክን 
ጥዕናን ዘድልዩ ነገራት ንኸቕርብ ብሕጊ 
ዝህልዎ ሓላፍነት እዩ። ግዴታ ናብዮት 
ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ቀጥታዊ ሓረግ 
ወለዶ ናይ ስጋ ወይ ናይ መውስቦ 

ካልኣይን መወዳእታን ክፋል

ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል


