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 הודעה לעיתונות
 משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות –הודעה משותפת 

 

ጊዓጣ ሎግሆጫ 

ዖጏቅሉይ ሐኒሡት እና ዖጤና ጥቇቃ ሎ/ቋቶች  ቇጥሓሚ ዖሜጐት ሎጇሆጫ ፤ 

ቇእሡመኤላ ዖኮማና ቫይሕሡ ኯሕሚሽኝን ሆሑቆሓ ዖህቌሕሜቈ ከቍታ ኯደ ቍታ 
እንቅሡቃሠ ሆሎቀነሡ ከዒሙ ሊለት ዷሓማ ሎንግሡት ኟዳዲሡ ሎሎሗያዎችን ቇይፋ 
ኟፅድቋላ:: 

  እነዑህ ኟዳዲሡ ሎሎሗያዎች ከዑህ ቇፊት ከኯጐት  ሎሎሗያዎች  ቇጧሑሗ 
ዖሕዔቌ ሎናሃሗያ ኯደ ልኑ ቍታዎች ሎውጣትን ይከሆክሉላ::: ቇጧሑሗሓ 
ቇጣሓ ኟሡፈሉጉ ያላልኑ ምቆች እንዲዏገና ካላዏገ ደግሔ ቇሥመ ሃሉፊዎች ሉይ 
ኃሉፊነን ይጥሉላ፤ እንዲሁሓ ዖሕዔቌ ሎጓጓዣ ትመንሡፖሚት ሎቀነሡን 
ያጏቃላሉላ ። 

እነዑህ ኟዳዲሡ ሎሎሗያዎች ግቊመ ዖሐልኑት ሡመ ዒሙ እማቌ 25/03/2020 
   ከ17፡00ሜዓት ዷሓማ ሞልን ፤  ሆ 7 ቀናት ይቆያላ ። 

ቇሜጐት ዖኟሡቷኳይ ጉዓ ኟዲሡ ሎሎሗያዎች ሎሜሕት ፤ ከሓንኖሚቇት ቋሐ 
ሎኖሗያ ቋት ኯደ ዖሕዔቌ ሎናሃሗያ ቍታዎች ሎውጣት ዖሐቻሆው ከዑህ ቇታች 
ቇዏሕዏሖት ሎሗያዎች ሎንጇድ ቌቻ ይልናላ ። 

 ሎሎሗያ ሎሜሕት ኯደ ሥመ ቍታ ሎሄድ ይቻሉላ:: 

 ሓግቌ ሆሎግዒት፣ሎደኃኒቶችና ዖሆያ ቁሟቁሢችን ሆሎግዒት እንዲሁሓ  
። ዖሆያ እሡፈሉጉና ሎሜሕታ ዖልኑ ኟጇላግሌቶች ሆሎቀቇላ ሎውጣታ 
ይቻሉላ::  

 ዖሕክሓና ኟጇላግሌት ሆሎቀቇላ ።  

 ዖደሓ ላጇሟ ሆሑድሕግ ። 

 ዖፍሚድ ቋት ሂደቶችን ሆሑሡፈጯሓ ። 

 ዖሜላፍ ኟድሑ ሆሑድሕግ ። 
 ኯደ ክኔሠት ሆሎሄድ ። 

 



 

 

 

 ቇሑሕቇመ ሎሡሗያ ቋት ኟሑካኝነት ዖሆያ እንክቌካቋዎችን ሆሎቀቇላ 
። 

 ኟንድ ሜው ኯይሓ ቇኟንድ ሉይ ዖሐኖሖ ሜዎች ከ100 ሒትሚ ከቋታቷው 
ሟይሚቁ ሆጥቂት ጉዓ ሎውጣት ይችሉሇ ። 

 ሆሊሉ ሜው ዖሕክሓና እሚዳታ ሆሎሡጏት ኯይሓ ሊሉ ከቊድ ዖልነና እሚዳታ 
ዖሐያሡፈላጇው ችግሚ ሉጊጏሎው ሜው እሚዳታ ሆሑቅሕቌ። 

 ፀሌት ሑካሄድ ዖሐቻሆው ክፍት ቇልነ ቍታ ቌቻ ነው ፤ ዖቀቌሚ ሥነ-
ሡሚዓት ፤ ሠሚግ ፤ ዖግሚዒት ሥነ-ሡመዓት ፤ ቇጧሑሗሓ ፤ ኟንዲት ሠት 
ንፁህ ሆሎልን ኯደ ውሃ ሎታጏያ ጇንዳ (ሐቅቬ) ሎሄድ ዖሓትችሆው 
ኟሡቀድሑ ሎሓጣቷን ካሡታኯቀች ቇኋሉ ቌቻ ነው ። 

 ሆሕቌሕሜቈ ቇጣሓ ኟሡፈሉጉ ቇልኑ ዖሥመ ዏሚፍ ዖሐሜሖ ሜመኞች ህፃናት 
ላጆቻቷውን ዖላ ትሓህሚት ቋት ሎውሜድ ይችሉሇ (ዖሕቌሕሜቈን 
ዖጤንነት ገዳይ ቇሐሎሆከትው ትእዒዔ(ህግ) ሎሜሕት ይልናላ)። 

 ዎሉጆቸ ሆያይው ዖሐኖሖ ትሡሽ ላጅን ከኟንዱ ኯሉጅ ቋት ኯደ ሊሉው 
ኯሉጅ ሑሡሉሆፍ ይቻሉላ።  

 ኟንድ ኯሉጅ ቇጣሓ ኟሡፈሉጉ ሆልነ ነጇሚ ሎውጣት ግድ ከልነቇትና ትንሤ 
ሕጻን ላጅ ከቋት ዖሐጏቌቀው ከሊሆ ፤ ሕጽኑን ከቍታ ኯደ ቍታ ሑዏኲውሚ 
ይፈቀዳላ ። 

ቇጭሑሗሓ ፤ ዖጤና ጥቇቃ ሎ/ቋት ቇሜጏው ሎሎሗያ ሎሜሕት ፤ ዖሕዔቌ 
ዖሎንጇድ ሎጓጓዣ ትመንፖትን እሡከ 25% ሎቀነሡ ይቀንሟላ ። 

ሊሉው ፤ ቇታክሞ ሎጓጓዔ ዖሐችሆው ኟንድ ሜው ቌቻ ሞልን ፤ ሆሕክሓና ሎቀቇላ 
ሆሐሄድ ሜው ደግሔ ኟቌማት ዖሐሄድ ጧሑሗ ሟፋሗ ኟቌማት እንዲሟፈሚ 
ሞፈቀድ ፤ 2 ሟፋሗዎቸ ዖሐቀሎጐት ከኋሆኛው ቍታና ሎሡኮቶቸ ክፍት ሎልን 
ኟሆቊቷው ። 

ይህ ኟዲሡ ሎሎሗያ ቇጧሑሗ እንደሐጇላፀው ከልነ ፤ ቇሑንኛውሓ ዖሕዔቌ 
ሎናሃሗያ ቍታዎችና ዖሥመ ቍታዎች ኟንድ ሜው ከሊሉኛ ሜው ዖ 2 ሒትሚ እሚቀት 
ሎጏቇቅ ኟሆቇት ፤ ቇጣሓ ኟሡፈሉጉ ሆልኑ ዖሎኪና ሎጓጓዕች ደግሔ 2 ሟፋሗዎች 
ቌቻ ሎልን ኟሆቊቷው ፤ ሜመኞችን ከቋት ኯደ ሥመ ቍታ ዖሐያሎሉላም 
ሎኪናዎች ሡመቷውን ሎሡመት ይቀጥሉሇ ቇዑህ ዐሗያ ቇሜጐት ሎሎሗያዎች 
ሎሜሕት ። 

 

 

 



 

 

 

 

ቇጧሑሗሓ ፤ ሑንኛውሓ ዖሥመው ኃሉፊው ሜመኞቸን ኯደ ሥመ ቍታ ሞጇቈ 
ዖሜውነት ሏቀታቷውን ዖሎሆካት ዖግዴታ ኟሆቇት  ሏቀት ከ38 ፄላዑኰሡ ቇሉይ 
ዖልነ ሜመኛ ኯደ ሥመ ቍታ ሎግቊት ዖከሆከሆ ነው ። 

ከዑህ ጎን ሆጎን ፤ ዖሆያ ዖሓግቌ ሉሉኪዎች ፤ ዖሆያ ጊዓጦችና ቇጣሓ 
ኟሡፈሉጉ ዖልኑ ዖቋት ጥጇና ሥመዎች ሎሡመት ይቀጥሉሇ ፤ እንደ ፤ ዖኤሊክትሗክ 
እቃዎች፣ዖሎጇናኛ ዓውታማች ሎሟሗያዎችና ኟጇላግሌቶች እንዲሁሓ ዖሕክሓና 
ሎሟሗያዎች  ቇሉሉኪዎች ኟሑካኝነት ኟጇላግሌን ይቀጥሉሇ፤ ቇኢንሚኔት 
ዖሐደሕገና እሡከ ሎኖሗያ ቋቶች ቇሉሉኪ ዖሐሉኩ ሑንኛውሓ ሽያጮች 
ዖፈቀዱ ናቷው ፤ ቇሉሉኪ ዖሉኩት ቁሟቁሢች ሉሉኪው ከቋ ቇሚ ሉይ 
ሑሡቀሎጥ ኟሆቇት ። 

ከሓግቌ ቋት ውጭ ሓግቍችን ሆሐሣጐ ድሚጅቶች ደግሔ ፤ ሎሣጥ ዖሐችሇት 
ቇሉሉኪ ቇኩላ ቌቻ ነው ፤ ዖሎድኃኒት ሎደቌማች (ፌሚሑሞዎች) ፤ ዖዓይን 
ሓሚሎመ ዖሐያደሚገ ድሚጅቶች ፤ ዖንፅህና ሎጏቇቂያ ሓሚቶች ኯይሓቁሟቁሢችን 
ዖሐሣጐ ምቆች ፤ ቇሜጏው ሎሎሗያ ሎሜሕት ፤ ኟንዱ ሜው ከሊሉኛው ሜው ዖ 2 
ሒትሚ ሚቀት ቇሎጏቇቅና ዖሜው ሡቌሡቌን ቇሎቀነሡ  ሡመቷውን ሎሡመት ይችሉሇ ፤ 
ይህሓ ሑሆት ፤ ቇኟንድ ዖቁሟቁሡ ሻጭ ከ4 ዖክፍያ ቍታ (ኩፓ) ሜው ሎክፈት 
ዖሆቊቷውሓ ። 

ዖሜጐትን ኟዲሡ ትእዒዕችና ሎሎሗያዎች ሟያከቌሚ ዖጇኗ ግሆሜቌ ፤ ከቊድ 
ኯንዷሆኛ እንደሐልን ሑኯቅ ኟሆቇት ፤ ይህሓ ሑሆት ፤ ሎሎሗያውን ሆሑያከቌሖ 
ሜዎች ዖሆያ ዖጇንዏቌ ቅጣት ይሜጣቷኲላ ፤ ቇጧሑሗሓ ፤ ዖእሡመኤላ ፖለሡ 
እነዑህን ሎሎሗያዎች ሆሎግቇሚ ሏሇ ሡላጣን እንደሜጏው ሎሎሗያው ይጇላፃ 
። 

ሎንግሡት ያፀደቃቷው እነዑህ ዖኟሡቷኳይ ጉዓ ሎሎሗያዎች ቇጤና ጥቇቃ ሎ/ቋት 
ኟሑካኝነት ቇኟሡቷኳይ ይሜመጫሇ ። 

ከዑህ ቇሉይ ከጇሆፁት ሎሎሗያዎች ውጭ፤ ዖቫይሕምን ሎዒሎት ሆሑቆሓ ፤ 
ዖሜጐትን ሎሎሗያዎች ቊንድ ሉይ ሑክቇሚና ሎፈጯ ቇጣን ኟሡፈሉጉ ነው ፤ ከ60 
ዓሎት እድሒ ቇሉይ ሉሇ ሜዎች እና  ቇኟደጊ ሉይ ዖሐጇኘ ሁሇ ኯደ ሕዔቊ 
ሎናህሗያ ሎንጇዶች ኟሆሎውጣትና ከቋታቷው ሎቀሎጥ ኟሆቊቷው ። 

 

ኢያላ ቊሢን                                                                                                

ዖጤና ጥቇቃ ሎ/ቋት ቃላ ኟቀቊይ 


