
Tigrinisch 

ስርዓት ገዛ 
 

ኣብ ከተማ ሙንስተር ንስደተኛታትን ገዛ  
ንዘይብሎም ሰባትን መጽንሒ ዝኾኑ ትካላት  

 
 
ብምኽንያት ብዕለት 16.12.2016 ብዝተወሰነ ኣብ ከተማ ሙንስተር ንስደተኛታትን ገዛ ንዘይብሎም ሰባትን መጽንሒ 

ዝኾኑ ትካላት ኣጣቓቕማ ዝምልከት ዓንቀጽ 3 ንኡስ ዓንቀጽ 4 (§ 3 Absatz 4) ሕጊ ከተማ ሙንስተር መሰረት እዚ 
ዝስዕብ ስርዓት ገዛ ተወሲኑ ኣሎ፡፡ 
 

§ 1 ሓፈሻዊ 

 
(1) ከተማ ሙንስተር ስደተኛታትን ገዛ ዘይብሎም ሰባትን ንግዚኡ ንምስፋር እትጥቀመሎም መጽለሊ ትካላት ኣለዉዋ፡፡ 
እቲ ምሕደራ ከተማ ስራሕ ኣብ ምክያድ ምስ ዝሕግዙዎ ነጻ ብሕታዊ ኣካላት ተዋዓዒሉ ኣሎ፡፡ ኣብ እቲ ናይ ከተማ 
ሙንስተር ግዚያዊ መጽለሊ ገዛውቲ ንስደተኛታትን ገዛ ንዘይብሎም ሰባትን ኣጣቓቕማ ዝምልከት ሕጊ ከተማ ሙንስተር 
እቶም ዝካየዱ ስራሕቲ ተዘርዚሮም ኣለዉ፡፡ 

 
(2) ኣብ እተን ናይ ከተማ ናይ ስግግር ትካላት ሰባት ተጻቢቦም ብሓባር ይነብሩ ኣለዉ፡፡ እዚ ስርዓት ገዛ ንነበርትን 
ኣጋይሽን ብዛዕባ ዘለዉዎም ግቡኣት ሓበሬታ ዝህብ እዩ፡፡ 

 
(3) ብጽቡቕ ብሓባር ንምንባር ኣብ ርእሲ እቶም ናይ እቲ ስርዓት ገዛ ደንብታት ምኽባር ናይ ነበርቲ ንሰንሳቶም 
ምክብባር (ኩሎም ነበርቲ ኣብ እቲ ቦታ ናይ ምንባር መሰል ከምዘለዎም ምቕባል)፣ ናይ ሕድሕድ ድልየታትን መሰላትን 
ኣብ ግምት ምእታው ከምኡ እውን ናይ ምትሕግጋዝ ድልውነት የድልዩ እዮም፡፡ 

 
(4) እቶም ናይ ስግግር ትካላት ወይ ግዚያዊ መጽለሊታት ካብ ጉልበት ዘስዕብ ባእሲ ነጻ ዝኾኑ ቦታታት እዮም፡፡ ዝኾነ 
ዓይነት ኣካላዊ፣ ብቃላት ዝግለጽ ወይ ኣእምሮ ዝጎድእ ተግባር ይኹን ዝኾነ ዓይነት ጽልኢት ዘስዕብ ፍልልይ ተቐባልነት 
ስለዘይየብሉ ብምጽማም ዝሕለፍ ኣይኮንን፡፡  

 
 

 
§ 2 ዘዛራርቡ ሰባት - ሓላፍነት ገዛ  

 
(1) እታ ከተማ ሙንስተርን እቶም ብሕታዊ ትካላትን ነቶም ናይ ስግግር ትካላት የማሓድሩ እዮም፡፡ ስለዚ ድማ 
ንሳቶም ብዛዕባ ኩሎም ነቶም መጽለሊ ትካላት ዝምልከቱ ሕቶታት ዘዛራርቡ እዮም፡፡ እቲ ማሕበራውን ናይ ገዛ 
ኣገልግሎትን ዝህብ ኣካል እቶም ናይ እቲ መጽለሊ ነበርቲ ግቡእ ክንክንን ገዛን ምርካቦም ዘረጋግጽ እዩ፡፡  

 
(2) እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ሓላፍነት ኣለዎም፡፡ ንሳቶም ስርዓት ገዛ ተኸቢሩ ምዃኑ ብስሩዕ መደብ ኪቆጻጸሩ 
ኣለዎም፡፡ ንሳቶም ዘወጽኡዎም መምርሕታት ብተግባር ኪፍጸሙ ኣለዎም፡፡ 

 
 

§ 3 ናይ ኣጣቓቕማ ርክብ 

 
(1) እቲ ናይ ኣጣቓቕማ ርክብ መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ዝምልከት ሕጋዊ ስርዓት እዩ፡፡ ዝኾነ ሰብ ኣብ 
ዝተወሰነ መጽለሊ፣ ዝተወሰኑ ክፍልታት ወይ ዝተወሰነ ዓይነትን መጠንን ዘለዎም ክፍልታት መሪጹ ምንባር ከምዝግብኦ 
ናይ ምሕታት ሕጋዊ መሰል የብሉን፡፡ 

 
(2) ኣብ እቶም መጽንሒ ትካላት ንስድራታት ወይ ስድራ ንዘይብሎም/ንዘይብለን ሓደ ዓይነት ጾታ ንዘለዎም/ንዘለወን 
(ሰብኡት ምስ ሰብኡት፣ ኣንስቲ ምስ ኣንስቲ) ዝኣክል መንበሪ ክፍሊ ይዋሃቦም እዩ፡፡ ስድራ ዘይብሎም ሰባት ንበይኖም 
ኣብ ሓደ ክፍሊ ኪምደቡ ኣይግበኦምን፡፡ 

 
(3) እቶም ኣብ መጽለሊ ኪነብሩ መሰል ዘለዎም ሰባት ብብቑዓት ምኽንያታት ኣብ ዝኾነ ግዘ ናብ ካልኦት መጽንሒ 
ትካላት ኪምደቡ ይኽእሉ እዮም፡፡ እቲ ነቲ መንበሪ ቦታ ናይ ምጥቃም መሰል ኪስረዝ ይኽል እዩ፡፡ ነዚ ጉዳይ 
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ዝምልከት ዝርዝር ኣብ ናይ ከተማ ሙንስተር ንስደተኛታትን ገዛ ንዘይብሎም ሰባትን መጽንሒ ዝኾኑ ትካላት ኣጣቓቕማ 
ዝምልከት ሕጊ ተገሊጹ ኣሎ፡፡  

 
 

§ 4 ናብ እቶም ትካላትን ናቶም ቦታን ናይ ምእታው መሰል  

 
 
ናይ ከተማ ሙንስተር ሰራሕተኛታት/ሓለፍቲ ከምኡ እውን ናይ እቶም ብሕታዊ ትካላት ሰራሕተኛታት ናብ ኩሎም 
ክፍልታት፣ ትካላትን ቦታን ምእታው ዝኽእሉ፡ 

 ኣብ ስራሕ መዓልቲ ኣብ መንጎ ሰዓት  7 ን 18ን ድሕሪ እኹል እዋን ሂቦም ኣቐዲሞም ምፍላጥ እሞ እንድሕር 
ጭቡጣት ምኽንያታት ኣጋጢሞም (ንኣብነት፡ ናይ ጽገና ስራሕቲ፣ ኩነት እቶም ትካላት ምቁጽጻር፣ መዕቀኒ 
መሳርሒታት ከም ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ማይ ምንባብ) ዘድሊ እንተኾይኑ ብሓባር ምስ ናይ ኢድ ስራሕ 
ክኢላታት ኪኣትዉ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

 ምድንጓይ ሓደጋ ዘስዕብ እንተኾኑ ኣብ ዝኾነ እዋን ኪኣትዉ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

 
 

 
§ 5 ክፍልታት 

 
(1) እቶም ንመንበሪ ዝተውሃቡ ክፍልታት ኪነብሩሎም ዝፍቀድሎም እቶም ዝተመደቡ ሰባት ጥራሕ እዮም፣ ንሳቶም 
እውን ነቶም ክፍልታት ዝጥቀሙሎም ንምንባር ጥራሕ እዩ፡፡ እንስሳት ኣብ እቶም ገዛውቲ ምቕማጥ ክልኩል እዩ፡፡  

 
(2) እተን/እቶም ነበርቲ ነቶም ዝተውሃቡዎም ክፍልታትን ኣቑሕትን በክንክን ናይ ምሓዝ ግቡእ ኣለወን/ኣለዎም፡፡ ዝኾኑ 
ናይ ገዛ ወይ ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑት ካብ እቶም ክፍልታት ወይ ናይ ሓባር ቦታታት ምውጻእ ወይ ቦትኡ ምቕያር 
ኣይፍቀድን፡፡ ብሕታዊ ናይ ገዛ ወይ ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑት ምእታው ብመሰረቱ ኣይፍቀድን፡፡ ፍሉይ ፍቓድ ዘድሊ 
እንድሕር ኮይኑ ግና እቲ ናይ እቲ ትካል መራሒ ኣካል ኪውስን ኣለዎ፡፡ 

 
(3) እቶም ነበርቲ ናይ ሳተላይት ታኒካ ኣብ እቶም መጽንሒ ትካላት ጠጠው ከብሉ ወይ ኣብ እቲ ህንጻ ኪሰቕሉ 
ኣይፍቀደሎምን፡፡ ናይ ገዛ ስልኪ ምእታው ወይ ንምእታው ውዕል ምእታው እውን ኣይፍቀድን፡፡ 

 
(4) እተን ነበርትን እቶም ነበርትን ኣብ እቶም መጽንሒ ትካላት ዝኾነ (ናይ ቅርጺ/መንድቕ) ለውጢ ኪፍጽሙ 
ኣይፍቀደሎምን፡፡ 

 
(5) እተን ነበርትን እቶም ነበርትን እቶም ዝነብሩሎም ክፍልታት መጽንሒ ትካላት እኹል ሙቐትን ንፋስን ከምዝረኽቡ 
ኪገብሩ ኣለዎም፡፡  

 
(6) ዘለዉ ናይ ሓባር ቦታታት ምስ ከተማ ሙንስተር ብምስምማዕ ኣብ ጥቕሚ ብዘይ ደመወዝ ብድልየት ዝካየዱ 
ሰራሕቲ ኪውዕሉ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

 
 

§ 6 ድሕነት 

 
(1) ኣብ እቶም መጽንሒ ትካላት ዝነብሩ ወይ ከም ኣጋይሽ ናብ እቶም ትካላት ዝኣትዉ ሰባት ብምኽንያታት ድሕነት 
ነዞም ዝስዕቡ ቦታታት ኩሉሻዕ ነጻ ምዃኖም ከራጋግጹ ኣለዎም፡ 

 
- ኩሎም መሽኮታትን (ፊኒስትራታትን) ማዕጾታትን፣ ኮሪዶራት፣ ናይ ገዛ ደረጃታትን (ስካላታትን) ገበላታትን 
(ኣብ መንጎ ገዛውቲ ጽላል ዘለዎም ቦታታት)  

- ኣብ እዋን ሓደጋ ሓገዝቲ ዝሓልፉሎምን መህደምን መንገዲታት፣ መሕለፊታት፣ መጥፍእቲ ሓዊ፣ ናብ ህንጻ 
ዝእትዉ መንገዲታት 

 
ኣብ ንትሕቲ መሬት ገዛ (ከለር) ዘእቱ መንገዲ፣ ክዳን መንቀጺ ክፍልታትን ክዳን መሕጸቢ ቦታን ኣቑሑት ምቕማጥ 
ኣይፍቀድን፡፡ ዝምልከቶም ሰራሕተኛታት ብዘይ ፍቓድ ወነንቲ ኣቑሑት ኣብ ዘይፍቀድ ቦታ ንዝተቐመጡ ኣቑሑት 
ከውጽኡ ይኽእሉ እዮም፡፡ 
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(2) እቶም ሓፈሻዊ ካብ ሓዊ ናይ ምክልኻል ደንብታት ኪኽበሩ ኣለዎም፡፡ ኣብ ደገ መብራሕቲ ይኹን ሓዊ ምውላዕ 
ኣይፍቀድን፡፡ ናይ ሓዊ ይኹን ናይ ነተጉቲ ሓደጋ ዘስዕቡ ነገራት ኣብ እቶም መጽንሒ ትካላት ምቕማጥ ኣይፍቀድን፡፡ 
ሓዊ መጥፍእን ባርዕ መመልከትን መሳርሕታት ምጥቃም ዝፍቀድ ናይ ሓዊ ባርዕ እንተጋጥም ጥራሕ እዩ፡፡  

 
(3) (ብዓንቀጻት) §§ 6 und 34 Infektionsschutzgesetz (ካብ ተላገብቲ ሕማማት ናይ ምክልኻል ሕጊ) 
መሰረት ብጸብጻብ መልክዕ ንዝምልከቶ ኪግለጹ ዝግብኦም ሕማማት በቶም ዝሓመሙ ወይ ብካልኦት ሕማም 
ከምዝኣተወ ዝፈልጡ ነበርቲ ብቕልጡፍ ነቲ ናይ ማሕበራዊ ወይ ናይ ገዛ ኣገልግሎት ኣካል ኪግለጽ ኣለዎ፡፡ ንዝምልከቶ 
ኪግለጹ ኣብ ዝግብኦም ሕማማት ውሽጢ ሸሮኽ፣ ተማሓላላፊ ሕማም ጎሮሮ፣ ወይቦ፣ ቁማል ርእሲ፣ ንፍዮ፣ ኣንቅጺ፣ 
ጽግዕ፣ ተኽተኽታ፣ ሕማም ተላገብ፣ ንፍዮ ጀርመን፣ ዕብደት፣ ቲፎን (ነድሪ ሓንጎልን) ሕማም ሳንቡእን ይርከቡ፡፡ 

 
(4) ኣብ ውሽጢ እቶም መጽንሒ ትካላት ሽጋራ ምትካኽ ፈጺሙ ክልኩል እዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ዘትክኽ 
በገንዘብ ኪቕጻዕ ከምዘለዎ ኪፈልጥ ኣለዎ፡፡ 

 
§ 7 ስርዓት 

 
(1) እተን ነበርትን እቶም ነበርትን ናይ ገዛ ሰላም ናይ ምኽባርን ናይ ሕድሕዶም ድልየትን መሰልን ኣብ ግምት ናይ 

ምእታውን ግቡእ ኣለዎም፡፡ ጸጥታ ዝዘርግ ድምጺ ቀትሪ ይኹን ለይቲ ኪህሉ የብሉን፡፡ ጸጥታ ለይቲ ካብ ሰዓት 22 
ክሻዕ  7 ኪኽበር ኣለዎ፡፡ 

 
(2) ዘይተመደቡ ሰባት ኣብ እቶም መጽንሒ ትካላት ወይ ኣብ ናይ እቶም ትካላት ቦታታት ኪጸንሑ ዝፍቀደሎም ካብ 

ሰዓት 7 ክሻዕ  ሰዓት 22 ጥራሕ እዩ፡፡ 
 

(3) አብ እቶም መጽንሒ ትካላት ይኹን ኣብ ናይ እቶም ትካላት ቦታታት ንግዲ ወይ በዘይ ቆጻሪ ስራሕ እቶት ንምርካብ 
ዘይካየድ ዝኾነ ዓይነት ብሕታዊ ስራሕ ምክያድ ኣይፈቀድን፡፡ 
 

(4) እቶም ናይ መሕጸብን መንቀጽን ክዳውንቲ ማሺናት ኪጥቀሙሎም ዝፍቀደሎም እቶም ናይ እቶም መጽንሒ 
ትካላት ነበርቲ ጥራሕ ናቶም ክዳውንቲ ንከጽርዩሎም እዮም፡፡ እቶም ናይ ኣጣቓቕማ መምርሕታት ናይ ግድን ኪትግበሩ 
ኣለዎም፡፡ ብናይ እቶም ማሺናት ኣቕሚ መሰረት ንምስራሕን ንምጥቃምን ምጥንቓቕ የድልይ እዩ፡፡  

 
(5) ማይ ምጥቃም ዝፍቀድ ነንሕድሕዱ ገዛ ዘድልይን ነቶም መጽንሒ ትካላት ንምጽራይን ጥራሕ እዩ፡፡ ብፍላይ 
ምንጻፍ ምሕጻብ ኣይፍቀድን፡፡ ምንጻፍ ንምጽራይ እቲ ናይ መጽንሒ ትካላት ናይ ገዛ አገልግሎት ረሕሲ መጣጢ 
የልቅሕ (ንዝተወሰነ እዋን ይህብ) እዩ፡፡ 

 
(6) ኣብ እቶም መጽንሒ ትካላት ዝኾነ ዓይነት ጠበንጃ ወይ ሽጉጥ ወይ ናቶም ጠያይቲ ምውናን ወይ ምሓዝ ክልኩል 
እዩ፡፡ ከምኡ እውን ንሰባት ናይ ሓቂ ጠበንጃ ወይ ጠያይቲ ከመስሉዎም ዝኽእሉ ናይ ሓሶት መሳርሕታት ምውናን ወይ 
ምሓዝ ክልኩል እዩ፡፡ 

 
§ 8 ጽርየት 

 
 
(1) እቶም ነበርቲ ነቶም መጽንሒ ትካላትን ናቶም ክፍልታትን ብስነ ስርዓት ክጽርዩ ኣለዎም፡፡  

 
(2) እቲ ናይ ገዛ ጓሓፍ ኪፋላለይን በቶም ዘለዉ መትሐዚታት ጓሓፍ ናብ ዝውህለለሉ ኪውሰድን ኣለዎ፡፡ ቅድሚ 
ፍሉይ ጓሓፍ ምውጻእ ነቲ ናይ ገዛ ኣገልግሎት ዋሃቢ ኣካል ምሕታት የድልይ፡፡  

 
(3) ዓበይቲ ኣቑሑት ኣብ ናይ ሙንስተር ናይ ጓሓፍ ቁጠባ ኩባንያ ናይ ዓበይቲ ኣቑሑት ቆጸራ ዕለታት ጥራሕ ኣብ 
ወሰን መንገዲ ኪቕመጡ ኣለዎም፡፡ ኣብ እቶም መጽንሒ ትካላት ዝጋጥሙ ርስሓታት በቶም ዘርስሑ ሰባት ኪጸርዩ 
ኣለዎም፡፡ ዘርስሑ ሰባት እንተዘይኣጽሪዮም በናይ ከተማ ሙንስተር ወይ በናይ ብሕታዊ ትካል ሰራሕተኛታት ንዝግበር 
ጽርየት እቶም ዘርስሑ ሰባት ዋጋ ኪኸፍሉ ኣለዎም፡፡  

 
(4) ናይ ገዛን ናይ ኣጉዶን ጓሓፋት ከምኡ እውን ካልኦት ነገራት ናብ ሽቓቕ፣ መሕጸብ ገጽ፣ መሕጸብ ነብሲ ወይ ናብ 
ባስካ ምፍሳስ ኣይፍቀድን፡፡  



Tigrinisch- 4 - 

(5) ረሳሓት ፈሰስቲ ናብ ዘለዉ መፍሰሲ ትቦታት ጥራሕ እምበር ኣብ ደገ ምፍሳስ ኣይፍቀድን፡፡  

 
§ 9 መካይን  

 
(1) መካይን ኣብ ቦታታት መጽንሒ ትካላት ጠጠው ኪብላ ዝፍቀድ ጥራሕ ኣብ እቶም መካይን ጠጠው መበሊ 
ቦታታት ወይ ከም ጠጠው መበሊ ምልክት ዝተገበረሎም ቦታታት ጥራሕ እዩ፡፡ ናይ ሰራሕተኛታት መካይን ጠጠው 
መበሊ ከምዝኾኑ ምልክት ዝተገበረሎም ቦታታት ኪጥቀሙሎም ዝፍቀደሎም በይኖም እቶም ናይ ከተማ ሙንስተር 
ወይ እቶም ናይ ብሕታዊ ትካላት ሰራሕተኛታት እዮም፡፡  

 
(2) ኣብ ቦታታት እቶም መጽንሒ ትካላት ጠጠው ኪብላ ዝፍቀደለን መካይን ሕጋዊ ፍቓድ ዘለወን መካይን ጥራሕ 
እየን፡፡ 

 
(3) ብዘይ ግቡእ ጠጠው ዝበላ መካይን ብናይ ብዓል መኪና ኪሳራ ከምዝርሕቓ ኪግበራ እየን፡፡ 

 
(4) ኣብ ቦታታት እቶም መጽንሒ ትካላት ናይ መካይን ዘይቲ ምቕያር፣ ናይ መካይን ጽገና ምክያድ ይኹን መካይን 
ምሕጻብ ኣይፍቀድን፡፡ 

 
 

§ 10 ካብ መንበሪ ምውጻእ 

 
(1) ነበርቲ ካብ ሓደ መጽንሒ ትካል ኪወጽኡ እንድሕር ደልዮም ቅድሚ ምወጽኦም ቀልጢፎም ንከተማ ሙንስተር 
ወይ ነቲ ናይ ገዛ ኣገልግሎት ዝፍጽም ኣካል ብቃል ወይ ብጽሑፍ ከፍልጡ ኣለዎም፡፡ እቶም ንግዚኡ ተዋሂቦም ዝነበሩ 
መፍትሒታትን ካልኦት ነገራትን ቅድሚ ምውጻእ ብዝወጽእ ሰብ ናብ ዝምልከቶ ኪምልሱ ኣለዎም፡፡ 

 
(2) ሓደ መንበሪ ካብ ሓደ ወርሒ ንላዕሊ ብዘይፍቓድ ሰብ እንተይነበረሉ እንድሕር ጸኒሑ ከተማ ሙንስተር ኣብ እቲ 
መንበሪ ዝነበሩ ኣቑዩሑት ክተውጽእ ይፍቀደላ እዩ፡፡ ኣብ እቲ መጽንሒ ትካል ዝተገደፉ ኣቑሕትን ውልቃዊ ንብረትን 
ንምዕቃብ ዝኽፈል ወጻእን ዋጋ መተካእታ መፍትሕን ዝኸፍሉ እቶም ኣብ እቲ መንበሪ ጸኒሖም እንተይነገሩ ካብ እቲ ገዛ 
ዝወጽኡ ሰባት እዮም፡፡ 

 
(3) ከተማ ሙንስተር እቶም ዝተዓቀቡ ኣቑሑት ኣብ ዝተወሰነ ናይ ግዘ ገደብ ውሽጢ ንኪውሰዱ ብጽሑፍ ተፍልጥ 
እያ፡፡ እቶም ኣቑሑት እንተዘይተወሲዶም እታ ከተማ ክተሕርጆም ይፍቀደላ እዩ፡፡ ናይ እቶም ኣብ እቲ ትካል ጸኒሖም 
ዝወጽኡ ሰባት ኣድራሻ ኪርከብ እንድሕር ዘይተኻኢሉ ከተማ ሙንስተር ነቶም ካብ እቲ መንበሪ ዝወጽኡ ኣቑሑት 
ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ምዕቃብ ነቶም ኣቑሑት ናይ ምሕራጅ መሰል ኣለዋ፡፡ ዘይጠቕሙ ምዃኖም ግልጺ ዝኾነን ዋጋ 
ዘየውጽኡን ኣቑሑት ቀልጢፎም ኪድምሰሱ ይኽእሉ እዮም፡፡  
 

ሙንስተር፣ ዕለት 12.03.2018 

Münster, den 12.03.2018 
 
ፊርማ/gez. 

 
Markus Lewe 
Oberbürgermeister/ከንቲባ 
 


