
ስሩዕ ዝርዝር ናይ መቕጻዕትታት ንምምሕዳራዊ በደላት ብመሰረት እቲ 

ኣዋጅ ምክልኻል ለበዳ ምስቲ ናይ ኮሮና ጝጊ ብምትእስሳር 

ኮሮናቫይረስ ግህሰት ኣድራሻ ናይቲ ተቐባሊ 

ምልክታ ናይ መቕጻዕቲ 

ኣሰራርዓ-መ
ቓን ናይ 
መቕጻዕቲ 

ክፍሊ 3 (1) ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምስ ካብቶም 

ዝተፈቕዱ ብዝሒ ሰባት ንላዕሊ 

ምዃን 

ነፍስ ወከፍ ተሳታፊ 
100 ዩሮ ክሳብ 

1,000 ዩሮ 

ክፍሊ 3 (2) ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ/ውራይ ወይ ካልእ 

ምትእኽኻብ ካብቲ ህዝባዊ ቦታ 

ወጻኢ ዝኾኑን ነፍስ ወከፎም ልዕሊ 

ሓሙሽተ ሰባት ዘለውዎምን 

ምስታፍ 

ተሳተፍቲ 
ነፍስ ወከፍ ሰብ 

250 ዩሮ ክሳብ 

1,000 ዩሮ 

ክፍሊ 3 (6) ንጠለባት ምክልኻል ለበዳ 

ከይተኣዘዝካ ምትራፍ 

ወዳቢ፡ ምስ 

ኣብ ምምሕዳር ወይ 

ተመሳሳሊ ዘለዉ ሰባት 

500 ዩሮ ክሳብ 

1,500 ዩሮ 

ክፍሊ 3a 

ሕጡበ-ጽሑፋ

ት 1ን 2ን 

ንናይ ጉዕዞ ሕግታትን ናይ ጉዕዞ 

ክለከላታትን ከይተኣዘዝካ ምትራፍ 

ተጓዓዛይ 250 ዩሮ ክሳብ 

1,000 ዩሮ 

ክፍሊ 3a (3) ግህሰት ናይቲ ግዴታ ምሓዝ እቲ 

ምስክር ወረቐት ናይ ተመላላሳይ 

(ብመጓዓዝያ) ወዘተ 

ተጓዓዛይ 
100 ዩሮ ክሳብ 

500 ዩሮ 

ክፍሊ 4 (1) ምክያድ ሓደ ካብቶም ኣብ ላዕሊ 

ዝተጠቕሱ መሳለጥያታት 

ብዛዕባ እቲ ምኽፋት ውሳነ 

ዝህብ ሰብ 

2,500 ዩሮ 

ክሳብ 5,000 

ዩሮ 

ክፍሊ 4 (2) ምክያድ ብክፍሊ 4 (2) ዝተኸልከለ 

መሳለጥያ ምስ ሕጊ ናይቲ ምኒስትሪ 

ማሕበራዊ ጉዳያት ብምትእስሳር 

ወይ ነቲ ጠለብ ናይ ምክያድ 

መሳለጥያ ከይተኣዛዝካ ምትራፍ 

ብዛዕባ ምኽፋት ውሳነ 

ዝህብ ዘሎ ሰብ 

2,500 ዩሮ 

ክሳብ 5,000 

ዩሮ 

ክፍሊ 4 (3) ምግሃስ እቶም ናይ ዝተሓዋወሰ 

ዝርጋሐ ሕግታት 

ብዛዕባ እቲ ምኽፋት ውሳነ 

ዝህብ ሰብ 

200 ዩሮ ክሳብ 

4,000 ዩሮ 



ክፍሊ 4 

ሕጡበ-ጽሑፍ 

3a 

ምክያድ ዝተኸልከለ መሳለጥያ 

ብመሰረት ክፍሊ 4 (1) ከምኡ ድማ 

(2)፡ ምስ ቤት-ጽሕፈት ፖስታ ወይ 

ኣገልግሎት ጥማር ፖስታ ብሓባር 

ብምዃን ዝካየድ እንተድኣ እቲ በቲ 

ቤት-ጽሕፈት ፖስታ ወይ እቲ 

ኣገልግሎት ጥማር ፖስታ ዝድለብ 

ኣታዊ ውሑድ ተራ ዝጻወት ኮይኑ። 

ደብዳበታትን ጥማራትን ንምስዳድ 

ዘድልዩ ሓጋዚ/ካልኣዊ ኣገልግሎታት 

ካ ብዚ ዝተገለሉ እዮም። 

ብዛዕባ እቲ ምኽፋት ውሳነ 

ዝህብ ሰብ 

2,500 ዩሮ 

ክሳብ 5,000 

ዩሮ 

ክፍሊ 4 (5) ነቶም ጠለባት ምክልኻል ለበዳ 

ከይተኣዘዝካ ምትራፍ 

ኣካያዲ 250 ዩሮ ክሳብ 

1,000 ዩሮ 

ክፍሊ 6 

ሕጡበ-ጽሑፍ 

1.2 

ንምእታው ተኸልኪሉ እናሃለወ ናብ 

መሳለጥያ ምእታው 

በጻሕቲ ናይቲ 

መሳለጥያ 

250 ዩሮ ክሳብ 

1,500 ዩሮ 

ክፍሊ 6 (4) ዝለዓለ ስግኣተ-ሓደጋ ናይ መልከፍቲ 

ዘለዎም ሰባት ምእታው 

ተኸልኪሎም እናሃለዉ ናብ ሓደ 

መሳላጠያ ምእታው 

በጻሕቲ ናይቲ 

መሳለጥያ 

500 ዩሮ ክሳብ 

2,000 ዩሮ 

ክፍሊ 6 (7) ትግባረ ናይ ጉጅለ ኣቕርቦታት ኣብቲ 

ኣከባቢ ናይ መእለዪ ኣረጋውያን 

ወዳቢ 250 ዩሮ ክሳብ 

1,000 ዩሮ 

ክፍሊ 7 ዝለዓለ ስግኣተ-ሓደጋ ናይ መልከፍቲ 

ዘለዎም ሰባት ምእታው 

ተኸልኪሎም እናሃለዉ ናብ ሓደ 

መሳላጠያ ምእታው 

ናብቲ መሳለጥያ 

ዝኣትዉ ሰባት 

250 ዩሮ ክሳብ 

1,000 ዩሮ 

ናይ መጀመርታ በደል ወይ ተኸታታሊ በደል ድዩ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። ዝተደግመ ኣብ ዝኾነሉ 

ኣጋጣሚ፡ ክሳብ 25,000 ዩሮ ዝበጽሕ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክውሃብ ይኽእል ብመሰረት ሕጊ 17 OWiG፡ ክፍሊ 

73 ሕጡበ-ጽሑፍ 2 ናይ IfSG። 

እንተድኣ ሓደ ተግባር ንብዙሓት በደላት ስዒቡ ዝመጸ ግህሰት ኮይኑ፡ እቲ ናይ መቕጻዕቲ ብእኡ መጠን ከምዝውስኽ 

ክግበር እዩ። 


