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ያላግባብ የንግድ እንቅስቃሴን ማስወገድ
የእርስዎ መብት በአውስትራሊያ የሸማቾች መብት ህግ የፋከትሺት 

የእውነታ ጽሁፍ ወረቀት 

እንደ ሸማች መጠን ከአግባብ ውጪ ስለሚካሄድ የንግድ ተግባራት 
በህጉ መሰረት መከላከያ ይድረግልዎታል። ።.

ማወናበድ ወይም የማጭበርበር ተግባር
ስለ ሸማች እቃዎች ዋጋ፣ ተመንና ጥራት ወይም አገልግሎት 
በአብዛኛው ሸማች ላይ አሳሳች የሆነ ግምትን የሚፈጥር ማስታወቂያ፣ 
ደረጃን ከፍ አድርጎ ማስተዋወቅ፣ ዋጋ ተመን፣ ጽሁፍ መግለጫና 
ንግግር ማድረግ በተዛመደ አወናባጅ ወይም የማጭበርበር ተግባር 
ይሆናል።

ዝምታ
የንግድ ሥራው ስለ ምርት እቃ ወይም አገልግሎት ጠቃሚ የሆነ 
መረጃን ካላካፈለ ህጉን ሊጥስ ይችላል። 

ለምሳሌ፡ የሽያጭ አስተናጋጁ አንድ ሸማች ሞባይል ስልክ መግዛቱን 
ካወቀ እና በሚኖርበት አካባቢ የሞባይል አገልግሎት ውስን ወይም 
የማያካትት ስለመሆኑ ካልተናገረ ታዲያ የሽያጭ አስተናጋጁ 
በአወናባጅ ወይም በማጭበርበር ተግባር ላይ ተሰማርቷል ማለት ነው።

መተንበይ/ግላዊ አመለካከት 
ሰውየው እያወቀ የስህተት ጽሁፍ ካቀረበ፤ ስለ እውነት ወይም የውሸት 
ስለመሆን ግድየለሽ ከሆነ፤ እና/ወይም ለዚህ ተግባር ተጨባጭ 
ምክንያት ከሌለ ታዲያ የቀረበው ቃል መግባት፣ አስተያየትና 
ትንቢታዊ ንግግር የማወናበድ ወይም ማጭበርበር ተግባር ሊሆን 
ይችላል።

የክህደት ቃልና የረቂቅ ህትመት 
እርስዎን በማወናበድ ወይም ማጭበርበር ላይ የንግድ ድርጅቱ የረቂቅ 
ጽሁፍን እንደ ምክንያት አድርጎ መመካት አይችልም። ስለ ምርት 
ውጤት ወይም አገልግሎት ማንኛውም ጠቃሚ እውነታ መረጃዎች 
በግልጽ መለጠፍ አለበት።

የውሸት ወይም አሳሳች አቀራረብ 
አንድ የንግድ ሥራ ስለሚከተሉት እቃዎች ወይም አገልግሎቶች 
የውሸት ወይም አሳሳች የሆነ ውክልና ማቅረብ አይችልም:

•		የዋጋ ወይም ተመን፣ መለኪያ ምደባ፣ እድሜ፣ የመጣበት ቦታ፣ 
ጥራት ወይም ደረጃ

•	የይዘት ዘይቤ፣ የእቃዎችን ሞዴል ወይም አመጣጥ ታሪክ 

•	ከገዙ ወይም ከሚጠቀሙ ሰዎች ምስክርነት

•	 ለጥገና ያለውን መጠቀሚያ ወይም የመለዋወጫ እቃዎች 
አቅርቦት 

•		የድጋፍ አቅርቦትን ማጽደቅ፣ የጸባይ ሂደት፣ አቅርቦት ወይም 
ጥቅምን መጠቀም

•	ሸማች ገዥዎች እነሱን ይፈልጋሉ

•	 በነሱ ላይ ማንኛውም የዋስትና ማረጋገጫ፣ ወይም ቅድመ ሁኔታ

እንዲሁም የንግድ ሥራው ለነሱ ለመስጠት ባልተዘጋጀበት መልኩ 
የዋጋ ቅናሽ ማቅረብ፣ ስጦታ ወይም ሽልማት ማቅረብ ህገ-ወጥነት 
ነው።

ለማታለል ስለሚደረግ ማስታወቂያ
የንግድ ድርጅቱ ለሸማቾች የሚገዙት በቂ አቅርቦት ከሌለው ለቅናሽ 
ዋጋ የምርት እቃዎችንና አገልግሎቶችን በማስታወቂያ ማውጣት 
አይችልም።

ለምሳሌ፡ የኤሌትሪክ ቸርቻሪ ለ42 ኢንች ተለቪዥኖች የቅናሽ 
ዋጋ ለአንድ ሳምንት ሽያጭ ታላቅ የማስታወቂያ ዘመቻ አካሂዷል። 
ቸርቻሪው እንደዚህ ዓይነቱን ተለቪዥን ያለቅናሽ ዋጋም ቢሆን 
በአብዛኛው እስከ 20 የሚሆን በሳምንት ይሸጣል። ይሁን እንጂ 
ዘመቻ በሚካሄድበት ሳምንት ቸርቻሪው ያለው ሁለት ተለቪዥን ብቻ 
ስለነበር በቅናሽ ዋጋ የሸማቹን ጥያቄ አልተቀበለም። 

ይህ እንደ ማታለያ ማስታወቂያ ይቆጠራል ምክንያቱም ቸርቻሪው 
ማስታወቂያውን ያወጣበት ሸማቾች/ደንበኞች ወደ ሱቃቸው 
እንዲመጡ ለማበረታታት ሲሆን ነገር ግን ለተጠየቀው የተለቪዥን 
ባዛት ለማሟላት በቂ አይደለም።

በስህተት ክፍያን ስለመቀበል 
የንግድ ድርጅቶች እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ለማቅረብ 
ካልቻሉ ወይም በተወሰነው የጊዜ ገደብ ማቅረብ ካልቻሉ ክፍያዎችን 
መቀበል አይችሉም።

ለምሳሌ፡ የምድረ ገጽ ሰአሊ የግራጫ ቀለም ድንጋይ ብቻ እንዳለው 
እያወቀ ልክ የብጫ ቀለም ያለው ድንጋይ እንደሚያቀርብ አድርጎ 
በመስማማት ክፍያን መቀበል።

እቃው ስለመጣበት አገር
እቃዎች በተጠቀሰው አገር ስለመመረት ወይም ስለመብቀል በተመለከተ 
የንግድ ድርጅቱ የውሸት ወይም ማደናገሪያ ጥያቄ ማቅረብ 
አይችልም።

በዚህ ላይ የሚካተት: 

•	በተለየ አገር ውስጥ ‘የተሰራ’ ወይም ‘የተመረተ’

•	 በተለየ አገር ውስጥ ‘የወጣ’ ወይም ‘የተመረተ’

•	 ምልክት መጠቀም፣ ለምሳሌ፡ ‘በአውስትራሊያ ውስጥ የተሠራ’ 
የሚል ምልክት  

•		በተለየ አገር ውስጥ ‘ለበቀለ’ ወይም ለተመረቱ እቃዎች ወይም 
ቅመማ ቅመም ጥያቄ ማቅረብ።

ለምሳሌ፡ ለሽያጭ የሚታሸገው የምርት ጥያቄ ‘በአውስትራሊያ ውስጥ 
የተመረተ’ ከሆነ ይህ ማለት ማንኛውም ጠቃሚ የቅመማ ቅመምና 
ምርት ወይም የፋብሪካ ውጤት በአውስትራሊያ ውስጥ የተካሄድ 
መሆን አለበት። 

AVOID	UNFAIR	BUSINESS	PRACTICES	-	AMHARIC



2

የእውነታ ጽሁፍ ወረቀት

ብዙ የዋጋ ተመን
ይህ የንግድ ድርጅቱ በእቃ ላይ ከአንድ ዋጋ ተመን በላይ ሲለጥፍበት 
ነው። ለምሳሌ፡ ከመደርደሪያው ላይ ያለው የዋጋ ተመን በማስታወቂያ 
ለሽያጭ ከወጣው ዋጋ ጋር የተለየ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ 
ከተከሰተ የንግድ ድርጅቱ መሸጥ ያለበት በቅናሽ ዋጋ ተመን ያለን 
እቃ ሲሆን ወይም የዋጋ ተመን ስህተት እስከሚስተካከል ድረስ 
እቃዎቹ ከሽያጭ መወገድ ይኖርባቸዋል።

አንድ የዋጋ ተመን
ንግድ ድርጅቱ የእቃ ሽያጭ ጠቅላላ ዋጋ በማስታወቂያው ላይ 
ሳያሳውቅ የአንድን ክፍያ አካል ብቻ ነጥሎ ማሳወቅ አይፈቀድለትም።

ለምሳሌ፡ በማስታወቂያ ለሽያጭ የወጣ መቀመጫ ሶፋ ላይ የ”$300 
ዶላር ለ6 ጊዜ ቀላል ክፍያ ይገልጻል። ጠቅላላ ዋጋው ዘይቤ $1800 
ዶላር ተለጥፎበታል፣ ነገር ግን በማስታወቂያው ስር በጥቃቅን ጽሁፍ 
እንደሆነና በሶፋው ስእል ተሸፍኗል። በከፊል የ$300 ዶላር ለመክፈል 
እንደተገለጸው የአንድ ጊዜ ዋጋ $1800 ዶላር ግን ግልጽ አይደለም 
ስለዚህ ህገ-ወጥነት ላይሆን ይችላል።

ህሊና አሳሳች አቀራረብ ምንድ ነው?
ህሊና አሳሳች አቀራረብ በጽሁፍ የሚሰጥ ቃል ወይም ድርጊት ሲሆን 
ስለዚህ ያላግባብ የእቃ ሽያጭ ላይ እምቢተኝነትን ማሳየት ይሆናል።

የንግድ ሥራን ያካተተ የህሊና አሳሳች አቀራረብ ምሳሌዎች:

•		ሸማቹ እንግሊዝኛ አለመናገሩን እያወቁ ታዲያ ስለ ኮንትራቱ 
በሚገባ ለሸማቹ አለመግለጽ

•		 በባዶ ወረቀት ላይ ወይም አግባብነት በሌለው ኮንትራት ላይ 
ሰውየው እንዲፈርም መገፋፋት

•		ሸማቹ ያለበትን ሁኔታ መጠቀም፣ ማለት እንደ ሩቅ ገጠር አካባቢ 
መኖርን

•		ከፍተኛ ግፊት ያለበት ዘዴን ስለመጠቀም እንደ ለመውሰድ እምቢ 
ማለትና መልስ አለመስጠት።

Australian	Capital	Territory		
Office of Regulatory Services T.	(02)	6207	0400

New	South	Wales	
NSW Fair Trading	T.	13	32	20

Northern	Territory	
Consumer Affairs T.	1800	019	319

Queensland	
Office of Fair Trading T.	13	QGOV	(13	74	68)

South	Australia	
Consumer & Business Services	T.	13	18	82

Tasmania	
Office of Consumer Affairs & Fair Trading	T.	1300	654	499

Victoria	
Consumer Affairs Victoria	T.	1300	55	81	81

Western	Australia	
Department of Commerce	T.	1300	30	40	54

በበለጠ ለመረዳት አካካቢ ያለውን የሸማቾችን የመብት ጠባቂ ያነጋግሩ፡፡  
በቋንቋ እርዳታ ለማግኘት በስልክ 13 14 50 በመደወል (በራስዎ ቋንቋ አስተርጓሚ እንዲቀርብ ይጠይቁ)

የአውስትራሊያ ውድድርና ሸማች ኮሚሽን ውድድርን፣ በአግባቡ ንግድ ማካሄድና ሸማችን ለመከላከል ሃላፊነት ስላለው በስልክ		
1300	302	502	ደውለው ማነጋገር ይችላሉ።
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