
ምንካይ ክፍሊት ቦታ መዋእለ-ህጻናት  

ቤተሰብካ ዶ ካብ ጠቅላላ ኣታዊ ካብ 574,750 NOK ንታሕቲ ዝኾነ ኣታዊ ኣለዎ? ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ወለዲ ንናይ ህጻውንቲ 

ቦታ ንትሑት ክፍሊት ከመልክቱ ይኽእሉ። ኣብዚ ገፅ ታሕተዋይ ክፋል "ስድራቤት" ማለት እንታይ ማለት ከምዝኮነ ምርኣይ ይኽእሉ።  

ኣብ ዉሽጢ ኖርወይ ኣብ መውዓሊ ህጻውንቲ ውሽጢ ሓደ ቦታ ንምርካብ ዝለዓለ ክፍሊት ዝሓተሉ ኩነታት ኣሎ ። እዚ ወለሓደ ሰብ 

ብዙሕ ክኸፍል ከምዘይብሉ የረጋግጽ። ኣብ Åfjord ውሽጢ እቲ ዝለዓለ ክፍሊት ብወርሒ 3,135 NOK እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ሃገር 
ውሽጢ እቲ ዝለዓለ ክፍሊት እዩ። 

ቤተሰብካ ዶ ብዓመት ካብ 574,750 NOK ንታሕቲ ክፍሊት ይርኽቡ? ከምኡ እንተኾይኑ ናይ መውዓሊ-ህጻናት ቦታ ብዝነኣሰ 

ክፍሊት ንምርካብ ከመልክቱ ይኽእሉ። እቲ ዝነኣሰ ክፍሊት ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ኣታዊ ገደብ (NOK 574,750) ዝምርኮስ ኣብቲ 

ዝለዓለ ክፍሊት (NOK 3,135) እዩ። 

ክልተ ስልቲታት ንዝነኣሰ ክፍሊት 

ኣብ ቦታ መውዓሊ ህፃውንቲ ዝነኣሰ ክፍሊት ክህቡ ዝኽእሉ ክልተ መደባት ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ናይ መሕትት ቅጥዒ ተመልክት። እቲ 
ቤት መዘጋጃ ባዕሉ ምስ ኣየናይ ናይ ዋጋ ምንካይ ከምዝፈቅድ ምርግጋጽ ይፍትን። እቲ ናይ መሕትት ቅጥዒ ካብዚ ንታሕቲ ኣብ ዘሎ 

መራኸቢ ዉሽጢ ቅጥዒ ይርከብ። እቲ ቅጥዒ ኣብ ትሕቲ እቶም "ቆልዑ ከምኡውን ቤት ትምህርቲ" ኣብ ዝብል ይርከብ ። ናብቲ ቅጥዒ 
ንምእታው ናይ ባንኪ ዋኒን መንነት ምልክት የድልዮም እዩ። 

ናብ በሪ ቅጥዒ ከምኡውን መመልከቲ ቅጥዒ መራኸቢ  

ንሕና ሙሉእ ዓመት መመልክትታት ንቕበል ኢና። እቶም መመልከትታት ንሕና ምስ ተቐበልናዮም ኣብ ስራሕ ክነውዕሎም ኢና። ናይ 

ክፍሊት ንካየ ኣብ ዝገበርናሉ ጊዜ፥ እቲ ንካየ ካብ ዝቕፅል ወርሒ ጀሚሩ ተግባራዊ ይኸውን። ነቲ ዝቕጽል ዓመተ መዋእለ-ህጻናት ንካየ 

ምርካብ እንተድኣ ደሊኩም ፣ መመልከቲኹም ቅድሚ 10 ሰነ ምልኣኽ ከድልየኩም ክኸውን እዩ። እቲ ሓድሽ ናይ መዋእለ- ህጻናት 

ዓመት ካብ 1 ነሓሰ ይጅምር። 

ስልቲ 1፡ ብወለዲ ምንካይ ክፍሊት 

እቲ ክፍሊት ካብ ጠቅላላ ናይ ቤተሰብ ኣታዊ ካብ 6% ክበልፅ የብሉን። ኣብ Åfjord ውሽጢ እቲ ዝለዓለ ገደብ ናይ ኣታዊ ዓቐን 

574,750 NOK እዩ። እቲ ኣታዊ ካብዚ ዓቐን ንታሕቲ እንተኾይ፤እቶም ወለዲ ኣብቲ ዝኸፍልዎ ንንካየ ከመልክቱ ይኽእሉ። 

ኣብነት: 

ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት፥ እቲ ስድራቤቱ ጠቅላላ ኣታዊ 510,000 NOK እዩ ነይሩዎ። እቲ ብወለዲ ዝተኸፈለ ክፍሊት ካብ 6% ክበልፅ 

የብሉን: 510,000 x 6% = 30,600 NOK ብዓመት ። እዚ ብዓመት እቲ ዝለዓለ ዓቐን እቶታዊ ጽዕነት እዩ ፣ እዚ ኣብ ዓሰርተ ሓደ 

ወርሒ ንላዕሊ ዝኽፈል እዩ። እዚ ካብቲ ሙሉእ ክፍሊት ንታሕቲ ዝኾነ ናይ 2,782 NOK ወርሓዊ ክፍሊት ይሕዝ። 

 

እቲ ስድራቤት ኣብ መውዐሊ-ህፃናት ውሽጢ ክልተ ቆልዑ እንተድ ኣለዎ ኮይኑ፥ነቲ ካልኣይ ቆልዓ ናይ 30% ኣሕዋት ንካየ ይረክብ። 

እዚ ካብቲ ዝተነከየ ድምር ዝስላሕ እዩ ።ነቲ ናይ ካልኣይ ቆልዓ ንኣብነት፥ እቲ ክፍሊት ናይዚ 1947 NOK ክኸውን ኢዩ። እዚ እቲ 

ሓደ ቆልዓ ናብ መውዐሊ-ህፃናት እንተድኣ ዝኸይድ ኮይኑ ከምኡውን እቲ ካልኣይ ኸኣ ኣብ ምንቅስቓስ ፕሮግራም ድሕረ ቤት ትምህርቲ 

(SFO) ውሽጢ እንድሕር ተመዝጊቡ እዉን ተግባራዊ ይኸውን። 



ንነፍሲ-ወከፍ ናይ መውዐሊ-ህጻናት ዓመት ወለዲ እንደገና ምምዝጋብ ኣለዎም። 

ስልቲ 2: ናፃ ኣገዳሲ ግዘ –ን 2፥ 3፥ 4 ከምኡውን 5 ዓመት ዝዕድመኦም ይምልከት 

ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤት ኣብ ሰሙን ን20 ሰዓታት ናፃ ናፅላዊ ተገዳስነት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። እዚ ካብ ክልተ ዓመት 

ንላዕሊ ንዝኾኑ ህፃውንቲ ዝምልከት እዩ ። ካብ 1 ነሓሰ መዓልቲ 2020 ጀሚሩ ናይዚ መርሃ-ግብሪ ዝለዓለ ናይ ኣታዊ ዓቐን 566,100 

NOK እዩ ። ብሓፈሻ ፣ እቲ ስድራቤት ካብ 566,100 NOK ንላዕሊ ክረክብ የብሉን ። እቲ ውህበት ካብቲ ናይ መውዓሊ- ህጻናት 

ዓመት መጀመርታ ጀሚሩ ፣ ወዲ ዕድመ 2 ዓመት ዝኾነ ኹሉ ኣብ መዓልቲ ዓወደ-ኣዋርሕ ዓመት ውሽጢ እዩ። እቲ ቖልዓ እንድሕድኣ 

ክልተ ዓመቱ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝመልእ ኮይኑ፥ ንኣብነት፥እቲ ዉህበት ካብ 1 ነሓሰ ይጅምር ። እቲ ወዲ ኣብ ታሕሳስ ወርሒ ክልተ 
ዓመት ዝመልኦ እንተኾይኑ፣ እቲ ህያብ ኣብ ተመሳሳሊ ነሓሰ ኣብ ብተመሳሳሊ ዓመት ይወሃብ። 

እቲ ውህበት ንናጻ ኣገዳሲ ጊዜ ቀረብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድንጓየ ንዘለዎም ህጻውንቲ እዉን ይወሃብ። 

ንነፍሲ-ወከፍ ናይ መውዐሊ-ህጻናት ዓመት ወለዲ እንደገና ምምዝጋብ ኣለዎም።  

 

እንተድኣ ኣታዊ ተለዊጡ 

ሓድ-ሓደ ስድራ-ቤታት ኣብቲ ዓመት ውሽጢ ኣብ ኣታዊኦም ርኡይ ከምኡውን ንነዊሕ እዋን ለውጥታት ኣጋጢሞሞም ክኾኑ ይኽእሉ። 
ኣብዚ ኩነታት ፣ ወለዲ ዉሳኔኦም እንደገና ንኽግምገም እንደገና ምሕታት ይኽእሉ። ንኣብነት፣ ንመወዳእታ ጊዜ ትሩፍ እንተድኣኮይኖም፣ 
ወይ ከኣ ተወሳኺ ንካየ ናይ ምርካብ መሰል እንተድኣሃሊዩዎም፣ ወይ ከኣ ዝበለጸ ኣታዊ ምርካብ ምስ ዝጅምሩ። ከምኡ እንተኾነ ንሳቶም 
ንመዘጋጃ ቤት ምፍላጥ ኣለዎም። 

እቶም ወለዲ ከም በዓል ምምርዓው ወይ ከኣ ምፍትሕ ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ኩነታት ዘለዎም ለውጥታት ነቲ ቤት መዘጋጃ ምፍላጥ 
ኣለዎም። 

ስድራ ቤት እንታይ እዩ? 

ስድራቤት ንጽል ወለዲ፣ በዓል ቤት፣ ዝተመዝገቡ ኣጋራት ወይ ከኣ ሓቢሮም ነበርቲ ክኾኑ ይኽእሉ። ሓቢሮም ተቐመጥቲ ክልተ 

ዘይተመራዓዩ ብሕብረት ዝቕመጡ ሰባት እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 18 ኣዋርሕ እንተወሓደ ን12 ኣዋርሕ ሓቢሮም ዝተቐመጡ ክኾኑ 
ኣለዎም፣ ወይ ከኣ ብቆልዑ ዝተማቐሉ። 

እቲ ኣታዊ (ታት) ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ግብሪ ተመላሲ (ለስቲ) ብሓንሳብ እዮም ዝስነዱ። ንኣብነት ሓድ-ሓደ ሰባት ግብሪ 
ምምላስ ይሰኣኖም፥ ንኣብነት ኣብ ኖርወይ ውሽጢ ንሓጺር ጊዜ እንተድኣ ተቐሚጦም። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቲ ቤት መዘጋጃ 
ንባዕሉ ንጹር ዓይነት ሰነድ የድልዮ ። እዚ ምናልባት ቅብሊት ክፍሊት ጽዕነት ወይ ከኣ ተመሳሳሊ ክኸውን ይኽእል። 
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