
ቃልኪዳንን ተጻማድነትን 

ሲቪላዊ ቃልኪዳን ክትኣስር እንተ ደሊኻ: ቃልኪዳን እትኣስረሉ ቦታን ጊዜን ክትሰማማዕ ምእንቲ: ኣብ ፍሌን ኮሙን ምስ ዚርከብ ኣወሃሃዲ 

ቃልኪዳን ርክብ ትገብር። 

ፍቓድ መውስቦ ክትሓትት’ውን ምስ ሓበሬታ ግብርን ህዝባዊ ምዝገባን (Skatte- och folkbokföringsupplysningen) ርክብ ግበር።  ሓደ ቅጥዒ 

ተመሊኡ ናብ ቤ/ጽ ስካተቨርከት እንደገና ይለኣኽ። 

ቃልኪዳን ዚኣስሩ ወጻእተኛታት ወይ ሓደ ካብኣቶም ምቕማጡ ኣብ ሽወደን እንተ ዘይኮይኑ: ግድን ሽወደናዊ ፍቓድ መውስቦ ከድሊ’ዩ።  ኣብ ትካል ስካተቨርከት 

ኵሉ ሓበሬታ’ሎ። 

ሓበሬታ ግብርን ህዝባዊ ምዝገባን (Skatte- och folkbokföringsupplysningen) 

ቅጥዕታት ፍቓድ መውስቦ 

ብድሕርዚ ምስክር ፍቓድ መውስቦን (Intyg hindersprövning) ምስክር ስነ -ስርዓት ቃልኪዳንን (Intyg vigsel) ንገዛኻ ይለኣኸልካ። ነ ዘን 

ወረቓቕቲ ምስክር: ናብቲ ናይቲ ኮሙን ቃልኪዳን ዘወሃህድ ተረክበን/ትልእከን። ብድሕርዚ: እዘን ወረቓቕቲ ንፕሮቶኮልን ንምስክር መርዓን ከም መሰረት 

የ ገልግላ። ኣብዚ ኪስትውዓል ዘለዎ: እቲ ምስክር ወረቐት ን4 ኣዋርሕ ጥራይ’ዩ ዘገልግል። 

ኣብ ስነ -ስርዓት ቃልኪዳን ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ክልተ መሰኻኽር ኪህልዉ ኣለዎም። እዚኣቶም ኣዝማድ ወይ መሓዙት መጻምድቲ ኪኾኑ ይኽእሉ። ኣብ 

መደበኛ ሰዓታት ስራሕ ምምሕዳር ከተማ: እቶም ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ከተማ ከም መሰኻኽር ኪሳተፉ ይኽእሉ’ዮም። ኣብ ፍሌን ኮሙን ዚእሰር ሲቪላዊ ቃኪዳን 

ካብ ክፍሊት ናጻ’ዩ። 

ኣብ ፍሌን ኮሙን ቃልኪዳን ዘእስሩ 

ሲቪላዊ ቃልኪዳን: ብወረዳዊ ቦርድ ዝተመዘዙ ሲቪላውያን መእሰርቲ ቃልኪዳን ይትግበር። 

ስነ -ስርዓት ቃልኪዳን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ፍሌን 

ቃልኪዳን ዚኣስሩ: ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ ወግዕታት ቃልኪዳን ኪመርጹ ይኽእሉ - ሓደ ነ ዊሕን ሓደ ሓጺርን። ቃልኪዳን ኣብቲ ኣብ ቤት ንባብ 

ያርንቬግስሆቴለት (Järnvägshotellet) ዚርከብ ኣዳራሽ ”ኩንግሳለን” ማለት ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ቱሪስትቢሮን እዩ ዚካየድ።  ቃልኪዳን ምስ 

ሕጹያትን ምስ ኣወሃሃዲ ቃልኪዳንን ብምስምማዕ: ኣብ ሰዓታት ቤ/ጽ ከምኡ’ውን ምሸትን ቀዳመ-ሰንበትን ይእሰር። 

ስነ -ስርዓት ቃልኪዳን ኣብ ካልእ ቦታ 

ኣገልግሎት ምእሳር ቃልኪዳን ኣብ ካልእ ቦታ’ውን ክንህብ ንኽእል ኢና። እዚ ኸኣ: በቲ ኣብ መንጎ  ሕጹያትን ኣወሃሃዲ ቃልኪዳንን ብምስምማዕ 

ዚትግበር’ዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/forevigselnhindersprovning.4.76a43be412206334b89800020477.html
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7880.4.19b9f599116a9e8ef36800024527.html


 

ሓበሬታ 

ኣወሃሃዲት ስነ -ስርዓት ቃልኪዳን 

ጀሲካ ኤከርማን 

jessica.ekermann@flen.se 

0157- 43 00 02 

ስካተቨርከት 

0771-567 567 

መካነ -መርበብ 

ሰዓታት ስልኪ:- 

ሰኑይ-ሓሙስ ሰዓት 8-19 

ዓርቢ ሰዓት 8- 16 

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ 

08 – 405 10 00 

መካነ -መርበብ 

  

 ኣብ ሽወደን ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጻእካ ጋሻ ኮይንካ: ጸገም ቃንቃ ዘሎካ ዲኻ? 

ምስ “ኮምፓሰን” ተባሂሉ ዚፍለጥ ናይቲ ኮሙን መቐበሊ ኣሃዱ ሓደስቲ ዚመጹ ርክብ ግበር እሞ: ኣሚር ተቐቢሉ ናብ ቀጻሊ መስርሕ ኪትሓልፍ ኪመርሓካ’ዩ። 

ኣሚር ኢብራሂም ኣሕመድ 

0157-43 04 52 

 

mailto:jessica.ekermann@flen.se
http://www.skatteverket.se/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

