ስርዓተ-ሕጊ
ብባይቶ ምምሕዳር ከተማ ዝጸደቐ : 1995-12-14 ዓንቀጻት 139-95
ብባይቶ ምምሕዳር ከተማ ዳግማይ ዝተኣረመ: 1996-01-25 ዓንቀጻት 6-96

1996-9-19 ዓንቀጻት 78-96
2003-01-23 ዓንቀጻት 76-03
2004-09-23 ዓንቀጻት 85-04
2007-08-30 ዓንቀጻት 120-07

ዞባዊ መምርሒታት ምምሕዳር ከተማ ሊሰሺል
ምምሕዳር ከተማ ሊሰሺል፡ ንዓንደ-ሕጊ (1993:1632) ምርኩስ ብምግባር፡ ምምሕዳር ከተማታትን መርሕነታት
ኣውራጅን ብዝሃበዎ ሓላፍነት መጠን፡ ንስርዓት ዝምልከት ቅዋማዊ ሕጊ (1993:1617) ብዘፍቕዶ መጠን ቦታኣዊ
ሕግታት ኣዋዲዱ ይርከብ።
ትሕዝቶ ናይዚ መምርሒታትን ዝትግበረሉ ሜዳታትን
ዓንቀጽ 1- ንምዕዛዝ ስርዓትን ጸጥታን ኣብ ህዝባዊ ዓንኬላት ዝምልከት መሰረታዊ ቅድመ-ኩነታት ኣብ ምዕራፍ
3 ናይቲ ንስርዓት ዝምልከት ቅዋማዊ ሕጊ (1993:1617) ሰፊሩ ይርከብ።
እዞም ቦታኣዊ ዝኾኑ ንስርዓት ዝምልከቱ መምርሒታት፡ ሓፈሻዊ ስርዓት ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሊሰሺል ብኸመይ
ክረጋገጽ ኣለዎ ንዝብል ተወሳኺ መምርሒታት ውን ዝሓቆፉ እዮም። ኣብ ዓንቀጽ 18 ናይዚ መምርሒታት
ንኣብነት፡ ንምምንጫው ኤለትሪክ ዘገልግሉ ባእታታት ምጥቃም ኣብ ጥዕና ሰባትን ንብረትን ከውርዶ ዝኽእል
ጉድኣት ንምድራት ዝዓለመ መሪሒታት ዝሓዘለ እዩ።
ዓንቀጽ 2- እዞም መምርሒታት እዚኣቶም፡ ብመሰረት ምዕራፍ 1 2ይ ዓንቀጽ፡ ንኡስ ምዕራፍ 1-4 (ካልእ ምስ
ዘይቀስ) ኣብ ኩሉ ህዝባዊ ዝኾነ ቦታታት ናይ ምምሕዳር ከተማ ተግባራዊ ይኾኑ።
ኣብቲ ብምምሕዳር ከተማ ንናይ ኣደባባይ ዕዳጋ ዝተዋህበ ቦታታት ውን እንተኾነ፡ ንዕኡ ዝምልከት ብምምሕዳር
ከተማ ዝተዳለወ ሕግታት ተግባራዊ ይኸውን።
ዓንቀጽ 3- ን1ይ ምዕራፍ ካልኣይ ዓንቀጽ ሕገ-ስርዓት ምርኩስ ብምግባር፡ ን3ይ ምዕራፍ ናይዚ ሕግን
መምርሒታቱን ኣብ ተግባር ክውዕል እንከሎ፡ እዞም ዝስዕቡ ቦታታት ከም ህዝባዊ ቦታታት ተባሂሎ ይግለጹ፥ ናይ
መጻወቲ ማእከላት፡ ስፖርታዊ ማእከላት፡ ንጹህ ኣየር ዘለዎም ከባቢታት፡ መሐንበሲ-ማእከላት፡ ከባቢታት መንገዲባቡር፡ መቓብር ሕዛእቲ ኣግራብን።
ምግዕዓዝ ንብረት ተመሳሳሊ ነገራትን ብዝምልከት
ዓንቀጽ 4- ንብረት ምጽዓን፡ ምጒታት ምግዕዓዝ፡ ምርጋፍ ወይ ውን ካልእ ንብረት ምንቕስቃስ ወይ ምምሕዳር
ዝምልከት ንጥፈታት፡ ንህዝቢ ብዝኾነ መልክዕ ግዝያዊ ሽግር ብዝፈጥረሎም መንገዲ (ማለት ከም ደሮና፡ ምፍሳስ
ወይ ውን ሕማቕ ጨና ዝኣመሰሉ ነገራት) ክካየድ የብሉን። እዚ ንኸይከውን ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ምስቲ
ንብረት ተጸሚዱ ዝርከብ ሰብ እዩ።
ምጽዓን ይኹን ምርጋፍ ንብረት ክካየድ እንከሎ፡ ፖስተራት ባርዕ፡ መሳርሒ መጥፍኢ ሓዊ፡ ከምኡ ውን ካብ
ባርዕ ሓዊ እትሃድመሎም መውጺኢታት ክሽፍን የብሉን። ምርጋፍን ምጽዓንን ንብረት ንሰራሕተኛታት
መጥፋእቲ-ሓዊ ውን ካብ ብዘሰናኽሎም መንገዲ ክካየድ የብሉን።
እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መምርሒታት ኣብ ወደብ ኣየገልግልን እዮ።
ኩዕታ፡ ፍሕራን ተመሳሳሊ ንጥፈታትን ብዝምልከት
ዓንቀጽ 5- ምስ ኮረት፡ ሓመድ፡ ሑጻ፡ ምምላእ ጀያ፡ ምዂዓትን ተመሳሳሊ ንጥፈታትን ዝተተሓሓዙ ስራሓት፡
ንህዝቢ ክርብሽ ብዘይክእል መንገዲ ክካየድ ኣለዎ። እዚ ናይ ምግባር ሓላፍነት ዘለዎ ከኣ፡ እቲ ነዚ ኣብ ምፍጻም
ዝርከብ ሰብ እዩ።

ረባሺ ድምጺታት
ዓንቀጽ 6- ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝርከቡ ሰባት ክርብሽ ዝኽእል ስራሓውቲ፡ ንኣብነት እምኒ ምስባር፡ ምንዳል
ከምኡ ውን ምጽራብ በዘይፍቓድ ናይ ፖሊስ ክካየድ የብሉን።
እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መምርሒታት ኣብ ወደብ ኣየገልግልን እዮ።
ኮንተይነራትን ካልእ ተመሳሳሊ ነገራትን ብዝምልከት
ዓንቀጽ 7- ወናኒ ናይ ብገለ ምኽንያት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝዓለበ ኮንተይነር ወይ ተመሳስሊ ኣቕሓ፡ ነቲ
ኣቕሓ፡ ስሙ፡ ኣድራሽኡ ቁጽሩ ስልኩ ክጽሕፈሉን፡ ብመሰረት መሰነይታ ቁጽሪ 1 ውን ኣንጻባራቒ ነገር ወይ
ውን ሪፍለክስ ክልጥፈሉ ኣለዎ። ኮንተይነር ወይ ውን ተመሳሳሊ ኣቕሓ ኣብ ህዝባዊ ከባቢታት ኣብ ዝርከበሉ
እዋን፡ ድሕነት ባርዕ ዝብሉ ነገራት ወናኒ ኣብ ግምት ከእትዎም ኣለዎ። ብዜካ`ዚ እቲ ኣቕሓ ንመገዲ ተጠቐምቲ
ሽግሌታን እግረኛታትን ውን ክዓጹ ወይ ውን ክድርት የብሉን።
ገራዲ ጸሓይ፡ ባንዴራን ምልክታትን ብዝምልከት
ዓንቀጽ 8- መጋረዲ ጸሓይ፡ ባንዴራታት፡ ታቤላን ምልክታትን ከምኡ ዘኣመስሉ ነገራትን፡ ትሕቲ ክልተ ሜትሮን
ፈረቓን ኣብ ጽርግያ እግረኛታት ወይ ውን ትሕቲ ኣርባዕተ ሜትሮን ሓምሳን ኣብ ጽርግያ መካይን ተወቲፎም
ክዝርግሑ የብሊምን።
ምልክታታት
ዓንቀጽ-9 መወዓውዒ፡ ምልክታታት ወይ ውን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት፡ ብዘይፍቓድ በዓል-መዚ
ፖሊስ፡ ኣብ መንደቕ ኣባይቲ፡ መካበብያ፡ ፓሎታት፡ ኣግራብ ወይ ውን ካልእ ናብ ህዝባዊ ማእከላት ገጹ ዝጥምት
ቦታታት ክልጠፍ የብሉን።
ኣብቲ ነዚ ነገራት ተባሂሉ ዝተዳለወ ቦታታት ከም ንኣብነት፡ ሳሌዳ ምልክታ፡ የዕኑድ ወይ ውን ተመሳሳሊ ነገራት
ምልክታ ንምልጣፍ ፍቓድ ኣየድልን እዩ። ወናኒ ትካል ኣብ ትካሉ ምልክታታት ወይ ውን ካልእ መወዓውዒ
ነገራት ኣብ ህንጽኡ ንምልጣፍ ውን ፍቓድ ኣየድልዮን እዩ።
ብመጉልሒ ድምጺ ጌርካ ምዝራብ
ዓንቀጽ 10- ነቶም ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝርከቡ ሰባት ዝቐንዐ ሓበሬታ፡ መወዓውዒ፡ ፕርፖጋንዳ ወይ ውን
ካልእ መልእኽቲ ብመጒልሒ ድምጺ ተጠቂምካ ምዝራብ ብዘይፍቓድ በዓል-መዚ ፖሊስ ክካየድ የብሉን።
ገንዘባዊ ሓገዝ ምእካብ
ዓንቀጽ-11 ብዜካ ኣብ ጽላል ሓፈሻዊ ምትእኽኻብ ወይ ውን ኣብ ህዝባዊ ተረኽቦ፡ መአከቢ ገንዘብ ዝኾነ ሳንዱቕ
ወይ ውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ገንዘብ ምእካብ ካብ በዓል-መዚ ፖሊስ ፍቓድ የድልዮ።
ኣብ ጎደና ምስ ዝካየድ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ወይ ውን ንናይ ረድኤት ትካላት ዝውዕል ብተማሃሮ ዝካየድ ናይ
ምእካብ ገንዘብ ንጥፈታት ግን ፍቃድ-ፖሊስ ኣየድልዮን እዩ።
ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ብዝምልከት
ዓንቀጽ-12 ልዕሊ 3.5 ዝትሕዝቱኦም ኣሎካላዊ መስተታት፡ ምስ ፌስታ ወይ ፍሉይ ኩነታት ዝተተሓሓዘ
ዝተፈቕዱ ምስ ዘይኮኑ፡ ኣብ ካልእ እዋናት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ወይ ጽዑቕ ከባቢታት ከተማ ሊሰሺል ከምኦም
ዓይነት መስተ ሒዝካ ምስታይ ክልኩል እዩ (ኣብቲ ምስዚ ተሰንዩ ዝመጽእ ጽሑፍ ቁጽሪ 2 ረኣዩ)።
እንዳዞርካ ምሻጥ
ዓንቀጽ-13 እንዳዞርካ ምሻጥ ኣብቶም ኣብ መሰነይታ ሰነዲ ቁጽሪ 3 ተገሊጾም ዘለዉ ቦታታት ክካየድ የብሉን።
እንዳዞርካ ምሻጥ ከበሃል እንከሎ፡ ኣብ ጎደና ምሻጥ ንህዝባዊ ቦታታት ንሓጺር ግዜ ዝሓዝእን ኮይኑ፡ ብመሰረት
3ይ ምዕራፍ ቀዳማይ ዕእንቀጽ ሕገ-ስርዓት ውን ፍቓድ ዘየድልዮ ማለትና እዩ።
ካምፒን ወይ ምዕስካር
ዓንቀጽ-14 ካምፒን ወይ ውን ምዕስካር ኣብዚ ዝስዕብ ቦታታት ክካየድ የብሉን፥ መቓብር፡ ኣረጊት ዝተሓዝአ
መቆሚ መካይን፡ ክፉት ሜዳታት ኩዕሶ፡ ስፖርትን መሐንበሲን፡ ፌስታ ዝካየደሎም ቦታታት፡ ነኣሽቱ መራኽብ
ዝግረሻሉ ወደብ ከምኡ ውን ብምምሕዳር ከተማ ክንክን ዝግበረሎም መናፈሻታትን ማእከል ተኽሊታትን።

ኣኻልብ ብዝምልከት
ዓንቀጽ-15 ወናኒ ከልቢ፡ ንጊዚኡ ንኽዘናጋዕ ከልቢ ዝተቐበለ ወይ ውን እቲ ንሓጺር ግዜ ከልቢ ዝሕክም፡ ነቶም
ኣብ ዓንቀጽ 16ን 17ን ሰፊሮም ዝርከቡ መምርሒታት ክኽተሎም ግዴታ ኣለዎ። ኣብዘን ዝተቕሳ ዓንቀጻት
ሰፊሩ ዝርከብ መምርሒታት፡ ነቶም ዕዉር-ዝመርሑ፡ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ናይ ፖሊስን ጉምሩክን ኣኽላባት፡
ኣድሓንቲ ኣኽላባት ከምኡ ውን ኣገልገልትን መልከትቲ ኣኽላባትን፡ ኣይምልከትን እዩ።
ዓንቀጽ-16 ብመሰረት ናይቲ ምስዚ ዝተሰነየ ጽሑፍ ቁጽሪ 4፡ ኣብ ከተማታት፡ ሊሰሺል፡ ብራስታድ፡ ብሮዳለን፡
ፊስከበኪስሺልስ ከምኡ ውን ጽዑቕ ከባቢታት ግሩንድሱንድን፡ ኣኽላባት ብልጓም ክተሓዙ ኣለዎም።
ኣንስትዮ ኣኽላባት፡ ኣብ ዝስረራሉ እዋን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ከተማ ብልጓም ክተሓዛ ኣለወን። ኣብ ዕጹቅ ቀጽሪ
ምስ ዝኸውን ግን ልጓም ኣየድልን እዩ።
ልጓም ዘይብሉ ከልቢ፡ ኣብ ክሳዱ ስም ዋና፡ ኣድራሻን ቁጽሪ-ስልኪን ዝሓዘ ማእሰር ኣብ ክሳዱ ክህልዎ ኣለዎ።
ኣኽላባት ዋላ ንሓጺር ግዜ ይኹን፡ ኣብ ከም መቓብር፡ መጻወቲ ቦታታትን ብሳዕሪ ዝተሰርሑ ናይ ሳዕሪ ምንጻፋት
ከዕርፉ የብሎምን። ዋላ ኣብ እዋን 1 ግንቦት ክሳብ 30 መስከረም ዘሎ ግዜ ውን እንተኾነ ኣብ መሐንበሲ
ቦታታት ከዕርፉ የብሎምን።
ኣብ መናፈሻ ስታድስ-ፓርከን፡ መናፈሻ አንግሊስካ-ፓርከን ከምኡ ውን መነፈሻ ሆቭስባድስ-ፓርከን ውን እንተኾነ፡
ኣኽላባት ኣብኡ ክዕርፉ የብሎምን። ኣብዚ መነፈሻታት`ዚ ኣብ ዝርከብ መዛወሪ መንገዲታት ተኸቲልካ ዝግበር
ምዚዋር ከልቢ ግን ክልኩል እይኮነን።
ዓንቀጽ-17 ኣብ ህዝባዊ ቦታታትን፡ ኣብቶም ብመስረት ዓንቀጽ 3 ውን ከም ህዝባዊ ቦታታት ዝጥቀሱ ማእከላትን፡
ቀልቀል ኣኽላባት ክለዓል ወይ ክጽረግ ኣለዎ። ኣብ ብፍሉይ ዝተተኽለ ኣትክልቲ ዘይብሉ ቦታታት ከም መናፈሻ
መሳሊ (ተፈጥሮኣዊ ዝተሓዝአ ቦታታት) ወይ ውን ኣብ ምዱብ መዕረፊ ኣኽላባት ተባሂሉ ዝተሓዝአ ቦታታትን
ግን ቀልቀል ኣኽላባት ምጽራግ ኣየድልን እዩ።
ሪችትን ካልእ ባርዕ ከስዕቡ ዝኽእሉ ባእታታን
ዓንቀጽ-18 ኣብ ኩንግስቶርየት፡ ሮስክቪክስንቶሪን ስታድስፓርከንን፡ ባርዕ ከስዕቡ ዝኽእሉ ባእታታት ንምጥቃም
ካብ በዓል-መዚ ፖሊስ ፍቓድ ይሓትት።
ህዝባዊ ቦታታት ምስ ምጥቃም ዝተተሓሓዘ ወጻኢታት
ዓንቀጽ-19 ህዝባዊ ቦታታት ወይ ውን በቶም ብምምሕዳር ከተማ ከም ህዝባዊ ቦታታት ተባሂሎም ዝፍለጡ
ቦታታት ምጥቃም፡ ክፍሊት ምጥቃም የስዕብ እዩ። እቲ ብምምሕዳር ከተማም ዝሕተት መጠን ገንዘብ ባይቶ
ከተማ ዝወሰኖ መምርሒታት መሰረት ዝገብር እዩ።
ጥሕሰት መምርሒታት ስርዓት
ዓንቀጽ-20 ነተን ኣብ 5 ክሳብ 18 ዘለዋ ዓንቀጻት ናይዚ መምርሒታት ኮነ ኢሉ ወይ ውን ከይፈለጠ ዝጥሕስ
ሰብ፡ ብመሰረት ሳልሳይ ምዕራፍ ዓንቀጽ 22 ካልኣይ ፓራግራፍ ሕገ-ስርዓት ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክብየነሉ ይኽእል።
ብዜካ`ዚ ሕገ-ስርዓት ኣሰገዳዲ ስጉምታትን ምስላብን ዝምልከት መምርሒታት ውን ዝሓዘለ እዩ።
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