
ሀገር እስራኤል – አሰፈጻሚ እና ሰብሳቢ ባለሥልጣን 

  

ለባዕዳ ደብዳቤ ከአስፈጻሚ አካል (ሆጻ ለፖአል) – ንብረትን የማገድ ሂደት  

 

በአስፈጻሚ አካል ሕግ 5767-1976 በተደነገገው መሠረት አሸናፊው እዳውን ለመሰብሰብ 

ወይም ለማስከፈል ሲል በባለ ዕዳው ንብረት ላይ እርምጃን የመወሰድ መብት አለው ።  

የንብረት አገድ በንብርት ላይ እርምጃ (ነብርትን ከቤት ማውጣት / መውሰድ) ከመወሰዱ 

በፊት የሚሆን ቀደመ ሂደት ነው ። በዚህም ሂደት የአስፈጻሚ አካል የቢሮ ሠራተኛ የሆነ ወደ 

ባለ ዕዳው ቤት በመምጥት በቤቱ ውስጥ ያለውን እቃ ይመዝግባል ። ከዚህ ጌዜ ኋላ ባለ ዕዳው 

በንብረቱ ላይ ብለ አደራ ነው ስለዚህ ንብረት በምንም አይነት ሁኔታ ከቤት ማውጥት 

ማስወጥት የተከለከለ ነው ። በአገዱ መሠረት ከተመዘገበ በኋላ ንብረትን ከቤት ማውጥት 

በባለ ዕዳው ሆነ ባለዳው በወከለው ሰው አምካኝነት ወንጀል ነው ። 

ነብረት (ሜታልቴሊን) በምዝገባው ወቅት የተገኙ ዋጋ ያላቸው ማለትም በገንዘብ ሊሸጡ 

ሊለወጥ የሚችሉ እቃዎች ናቸው ለምሳለ ፥ የኤሌትሪክ እቃዎች ፣ ጌጣጌጦች ፣ የጥበብ 

ሥራውችና የመሳሰሉት ።  

እንደ ሕጉ መሠረት በተሰጠህ ውይም ባለህ ጊዜ ውስጥ ዕዳህን ካልተወጣህ ፣ ወይም በትእዛዝ 

የክፍያን ዕዳ የማትቀበል ከሆነ የአገድ መዝጋባ ከተካሄደበት ቀን ጀምሮ በ10 ቀን ውስጥ 

የታገዱ ንብረቶች ወጥተው በጫርታ መልኩ ወይም በገብያ እንዲሸጡ ትእዛዝ ይሰጣል ። 

ንብረቱ የተሸጠበትንም ገንዘብ ለዕዳ ክፍያው ይውላል ።   

ከዚህ በታች ለእርስዎ የሚገኙ የድርጊት አማራጮች ዝርዝር በተጠማሪ እነሱን 

በጥንቃቄ እንዲመለከቱ ይመከራል: 

ግልፅ ይሁን ከአማራጮች አንዱ መጠቀም ይህን ሊያደርግ ይችላል የታገደውን ንብረት 

ማውጣት እርምጃ እንዳይወሰድ ይዳርጋል ። ስለዚህ በዝርዝር ከተቀመጡት መንገዶች 

አንዱ ዕዳን ከመክፍል አልመዘግየትና በፍጥነት ማከናወን ።  

1. ዕዳን መክፈል: ዕዳህን ካልከፈልክ ዕዳው በእርግጥ መጠኑ ከፍ ይላል እዳውን 

በፍጥነት መክፍሉ መክፈል ያለብህን ተጨማሪ ክፍያውችን ይቀንሳል እንደ ፤ 

ከክፍያው ጋ ተጉዳኝተው የሚመጥትንና ወለድ ተጨማሪ ማስኬያሀኢጃ ወጭዎች ። 

ስለዝህ ዕዳውን ሙሉ በሙሉ አሁን መክፈልን ይመከራል። በተላያዩ መንገዶች ዕዳን 

መክፈል ይቻላል: 

 በዶቤ ካርድ በአሰፈጻሚ እና ሰብሳቢ ባለሥልጣን ድህረ ገጽ መክፈል  

 መታወቂያን በማሳየት ያለቫውቸር በፖስታ ቤት ባንክ በኩል መክፍል 

 በጥሪ ማዕከሉ በኩል በኮምፒዩተር መልስ ውስጥ የዕዳ ክፍያ ስልክ ቁ 

*35592 24/7 ይሰራል 

ለሌ አማራሽ።ኦች የክፍያ ምንገድ በአሰፈጻሚ እና ሰብሳቢ ባለሥልጣን ድህረ ገጽ ላይ መረጃ 

ማኝት  

ይቻላል ።  

2. በተለያዩ ጌዜአት ወይም በዱቤ መክፈል ተዕዛዝ ማመልከቻ - ዕዳውን 

ካልከፈላችሁ እንደ ሚመቻችሁ በማናቸውም የአስፋጻሚ አካል (ሆጻአ ለፖአል) 

መሥሪያ ቤት በተለያየ ጊዜአት ዕዳን ለመክፈል ወይም በዱቤ ዕዳን ለመክፍል ተዛዝ 

እንዲሰጥ ማመልከቻ ማስገባት ትችላላችሁ ። በዱቤ ዕዳን የመክፍል ትእዛዝ ለመቀበል 



ሀገር እስራኤል – አሰፈጻሚ እና ሰብሳቢ ባለሥልጣን 

  

ገቢን እና ወጪን በሚያረጋግጡ ዶሴዎች የታጀብ መሆን አለበት፣ የአስፈጻሚ አካል 

(ሆጻአ ለፖአል) ጸሐፊ በተቀበለው መረጃ መሰርት ዕዳውን ተከፋፍሎ መክፈል 

እንዲቻል ይወስናል ፣ (ጸሐፊው የሚውስነው ባለዳው በሚሰጥው መርጃ (የገቢና 

የወጭ መረጃ) መሠረት ነው) አብዛኝውን ጊዜ ንብረት የማገድ ሂደት እርምጃ 

እንዳይወሰድ ያዘገያል ። በዱቤ ዕዳን ለመክፍል ትእዛዝ ማመልከቻ እንዴት ማስገባት 

እንደሚቻል ተጨማሪ መረጃን እና የአስፈጻሚ (ሆጻአ ለፖአል) አካል ቢሮዎችን ዝርዝር 

ከአሰፈጻሚ እና ሰብሳቢ ባለሥልጣን ድረ ግጽ ላይ ማግኘት ይቻላል ።  

3. "ከፍያለሁ" የሚል ጥያቄ መሰርት ማመልከቻ ማስገባት - "ከፍያለሁ" የሚል 

ጥያቄ ማለት ባለ ዕዳው ለአስፈጻሚ አካል ሁሉንም ዕዳ ተወጥቻለሁ ወይም በከፊሉ 

አድርጌዋለሁ ከፍየዋለሁ በማለት ማመልከቻ የሚያስገባበት ነው ። ለተጨማሪ መረጃ 

"ከፍያለሁ" የሚል ጥያቄ አሰፈጻሚ እና ሰብሳቢ ባለሥልጣን ድረ ግጽ ይግቡ እና 

ይመለከቱ ።   
  

የግል አካባቢ በድረ ገጽ 

በተመቸዎት ጊዚና በመጠበቅ ጊዜ ሳያባክኑ በድረ ገጹ በአስፈጻሚ አካል (በሆጻአ ለፖአል) 

ያለውን ሰነድ በውስጡ የሚካሄደውን መከታተል ይችላሉ በተጨማሪም ማመልከቻ ማስገባት 

የክፍያ ቫውቸር ማውጣትና በሰነዱ ውስጥ ያለውን ዶሴ ማየት ይችላሉ እሱም ፤ የጸሐፊውን 

ውሳኔ ፥ በሰነዱ ያለውን የእዳ መጠን ፥ በሰነዱ ውስጥ የተደረጉ ገደቦችን እና ማዕቀቦችን ማየት 

ይችላሉ ። አሰፈጻሚ እና ሰብሳቢ ባለሥልጣን ድረ ግጽ የይለፍ ቃል ማውጣትና ለደር ገጽ 

አገልግሎት መመዝገብ ይቻላል ።  


