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መንግስቲ ብዝርዝር ብዘውፀኦም "ደንቢታት" መሰረት፣ ካብ ድሮ በዓል ሮሽ-ሃሻና ዓርቢ 
18 መስከረም 2020 ሰዓት 14:00 (ክልተ) ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ፣ ክሳብ 1 ጥቅምቲ 
2020 ዝተኣገዱ/ ዝተኸልከሉ ምንቅስቓሳት/ተግባራት እዞም ዝስዕቡ እዮ-- 

ክልከላ፣/ እገዳ ምውፃእ ናይ ገዛውቲ/ ኣባይቲ መንበሪ ካብ1/   

ካብ መንበሪ ገዛውቲ ምውፃእ ይከኣል እዩ፣ ኮይኑ ግና ካብ 1000 ሜትሮ ምርሓቕ 
ኣይፍቀድን ፣( ኣብዚ ኣብ 1000 ሜትሮ ክልል ናብ ዝርከቡ ፓርክታት፣ መናፈሲ 
ቦታታት፣ ናይ ቖልዑ መፃወቲ መሳርሒታት ናብ ዝተተኸሉዎም ስፍራታት ምውፃእ 
ይከኣል እዩ )፣ 

ካብዚ ብተወሳኺ ፣ካብ 1000 ሜትሮ ናብ ዝርሓቑ ቦታታትውን ፣ ካብዚ ኣስዒቦም 
ብዝርዝር ዝተጠቐሱ ዕላማታት ንምስኻዕ/ ንምትግባር፣ ካብ መንበሪ ገዛ ምውፃእን   
ናብ መንበሪ ገዛ ምምላስን ዝተፈቕደ እዩ፣ 

*** ናብ ስራሕ ዝወፅእ ሰራሕተኛ/- ናብ ስራሕ መደቡ ዝንቀሳቐስ ወታደር፣ 

*** መድሓኒት ንምግዛእ፣ ናይ ገዛ ኣስቤዛ ንምግባርን ካልኦት ንገዛ /ንናብራ ኣገደስቲ   
   ዝኾኑ ነገራት ንምምላእ፣ 

*** ንዝተፀገሙ፣ንዝተጎድኡን ዓቕሚ ንዝሰኣኑ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ፣ 

*** ተወሳኺ ሕክምናዊ ግልጋሎት ንምቕባል (ናብ ሓደ ሓኪም ጥራይ)፣ናይ ስነ-ልቦናዊ 
    ረድኤት ንምቕባልን፣ካብ ጉዳይ ማሕበራዊ ቢሮ ሓገዝ ንምቕባል፣ 

*** ናብ ፓርላማ ( ቤት ምክሪ ተወካሊ ህዝቢ) ንምኻድ፣ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ   
   ንምስታፍ፣ ንቤት ፍርዲ ጉዳያትን ደም ንምልጋስን … ምውፃእ ይከኣል እዩ፣ 

*** ነንበይኖም፣ወይ ድማ ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብሩ ሰባት ብሓደ ኾይኖም፣በዘይ ግለ      
   ገደብ ርሕቀት ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ከካይዱ ይኽእሉ እዮም፣ ኮይኑ ግና ብማኪና 
   ክጓዓዙ ኣይፍቀድን፣ 

*** ናብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ይኹን ናብ ብሪት (ግርዛት) ንምስታፍ ካብ ገዛ ምውፃእ     
   ይፍቀድ እዩ፣ 

*** ናብ ምክቨ ዝወፃ ኣንስቲ ይፍቀደለን፣ 

*** ብምኽንያት በዓላት ኣብ ዝካየዱ ፉሉይ ናይ ፀሎት መዓልቲታት ንምስታፍ፣      
   "ኻዛን" (ዘማሪ )ብምዃን ዘገልግሉ ኾነ፣ መለከት ዝነፍሑ ሰባት፣ካብ ዝምልከቶ    
    ቢሮ ፍቓድ ዝተቐበሉ እንተኾይኖም ጥራይ ይፍቀደሎም፣         



 

 

*** እንስሳታት ንምንክብኻብ /ንምሕብሓብ ዝግበር ምንቅስቓስ ፣ 

*** ብሓደ ንዘይነብሩ ወለዲ፣እቲ ቖልዓ ካብ ሓደ ወላዲ- ናብቲ ካልእ ወላዲ          
   ንምውሳድ ኮነ ንምምላስ፣ ከምኡውን እቲ ሓላፍነት ዝተቐበለ ወላዲ ኣገዳሲን     
   ህፁፅን ናብ ዝኾኑ ጉዳያት ንምውፃእ እንተተገዲዱ፣ንኽወፅእ ይፍቀዶ ፣ 

*** ፉሉይ ትምህርታዊ ኸይዲ ንኸሳልጡ ናብ ዝተፈቀድሎም ትካላት ምኻድ ይፍቀድ 
   እዩ፣ኣዎንታዊን ኣገዳሲን ኣብ ዝኾኑ ትካላት ናይ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታትውን፣   
   ደቆም ናብ ዝተፈቀደሎም ቦታ ክስንዩ ይኽእሉ እዮም፣  

*** ናብ ወፃእ ዝጓዓዙ ሰባት፣ 8 ሰዓት ኣቐዲሞም ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ቤንጎርዮን    
   ክወፁ ይኽእሉ እዮም፣ 

*** ቢሮ ጉዳይ ማሕበራዊ ኣብዘማሓድሮም ፉሉይ ናይ መንበሪ ህንፃታት ንዘለዉ      
   (ኣካላዊ መንፈሳዊን ስነ ኣእምሮኣዊ ) ፀገም ንዘለዎም ተጠወርቲ ምርኣይ/        
   ምጉብናይ ዝፍቀድ ንወለዲ ጥራይ እዩ፣ 

*** ኣብ "ዮም- ሃኪፑር" ብዝተኻየደ ኲናት ምኽንያት ንዝተሰውኡ ወገናት ንምዝካር፣ 
   ብቐዳምነት ደረጃ ንዘለው ስድራ ጥራይ ይፍቀድ/ ፀሎት ምግባር ዝከኣል፣        

 መዓልቲታት፣" ኖራኢም-ያሚም" ናይ ፉሉያት ዝካየደለን ፀሎት ኣብዘን -መዘኻኸሪ   
   እቲ ዝወፀ መምርሒ ብምኽታል ፀሎት ምክያድ ይግባእ፣እዚ ማለትውን ካብ      
   1000 ሜትሮ ክልል ምርሓቕ ኣይከኣልን ማለት እዩ፣ 

፣) በዓል ዳስ ናይ( ሱከት ፣ንበዓል2020  ጥቅምቲ1  ክሳብ2020  መስከረም23  ካብ
 ንምግዛእን፣" ሚኒም ኣርባዕተ" ከምኡውን፣ ማተርያላት/ ኣቁሑት ዝኾኑ ኣገደስቲ

 ንምግዛእን ነገራት ዘድልዩ ንምክያድ ስርዓት ልምዳዊ" ካፓሮት" ናይ ከምኡውን
እዩ፣ ይፍቀድ ንምፍፃምን 

፣ ብዝምክከት እገዳ ምቕናይ/ ምፅናሕ ናይ2/  

*** ንዝተፀገሙን ዓቕሚ ንዝሰኣኑን ድኹማት ሰባት ሓገዝ ንምሃብን ፣ንፅገናዊ       
   ስራሕቲ እንተዘይኮይኑ፣ ኣብ ናይ ካሊእ-ሰብ መንበሪ ገዛ ምእታው ኣይፍቀድን፣ 

*** ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ንምግባር ዝተፈቐድሎም (ብውልቂ /በይኖም ወይ       
   ድማ ብሓደ ዝነብሩ ሰባት) ብማኪና ዘይኮነስ ብእግሮም ናብ ወሰን ባሕሪ ክኸዱ    
   ይኽእሉ እዮም፣ ካልኦት ሰባት ግና ናብ ወሰን ባሕሪ ምኻድ ዝተኸልከለ እዩ ፣ 

        ዝውፁ ቦታታት/ መድረኻት ኣብዝተኣኻኸቡሎም/  ኣብዝራኸቡሎም ህዝቢ 3/
  መምርሒታት፣   



 

 

 ክሳብ ህንፃታት /ቦታታት ኣብዝኾኑ ፣ክፍቲ ግና ኮይኑ ፣ ኣይፍቀድን ምትእኽኻብ ***
ይፍቀድ፣ ጥራይ ሰብ10  ድማ ቦታ ዕፁው ፣ኣብ20     

*** ኣብ ሞንጎ ሰባት ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው ፣ 

*** ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብሩ እተዘይኮይኖም፣ ኣብ ሓንቲ ማኪና ክሳብ 3 ሰባት ጥራይ    
   እዮም፣ ክጓዓዙ/ ክሳፈሩ ዝፍቀድ፣ኣብ ናይታ ማኪና ዘለዉ ናይ ድሕሪት መቐመጢ 
   ወንበራት፣ኣብ ሕድሕድ ወንበር ሓደ ሰብ ኮፍ ክብል ይኽእዩ ፣ 

    ዝተወሰዱ ማእከላት /ስፍራታት መዘናግዒን-መናፈሲን ናይ ንግዲን ትካላት ኣብ4/ 
                                                     ፣ገደባት/ እገዳታት   

   ንሓፋሽ ህዝቢ ክፍቲ ዝኾኑን ቦታታትን ትካላት ንግዲን፣ኣብያተ-ብልዒ፣ናይ            

     መሐመሲ ቦታታት፣ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ዝካየዱሎም ማእኸላት፣ ናይ ጨጉሪ-   
   ፅባቐ ባርቤሪታት፣ናይ ኣንስቲ ፅባቐ ማእኸላት፣ናይ መናፈሲን- መዘናግዒን                

              ፣ኣይካኣልን ንጋድእምት ጉዳያት ሰብ ፣ንትኾኑእ ዋትዕፁ ላት፣ቴሆስፍራታት፣     

     ንተጠቃሚ ሓፋሽ ናይ ስራሕ ግልጋሎት ንምሃብ ዘይኮነስ፣ ናይ ፅገና ስራሕቲ              

     ንምፍፃም ካብ ገዛ ምውፃእ ይከኣል እዩ፣ሰራሕተኛ ውን ናብ ስራሕ ቦታ ብምኻድ        

     ኣቑሑቱ ምስትኽኻልን - ምትዕርራይን ይፍቀደሉ እዩ፣ 

                                                                                          ፣ ዘድልዮም ጠመተ ፉሉይ

*** ኣገድስቲ ዝኾኑ ሹቛት -ድንኳናት - ናይ ናይ ምግቢ ሸቐጣ-ሸቐጥ ዝካየዱሎም           

     መደብራት፣መድሓኒት ዝሽየጡሎም ፋርማሲታት፣ናይ ፅርየት ማተርያላት ፣ ናይ     
   ዓይኒ-መነፅራት፣ንገዛውቲ ዘገልግሉ ኣቁሑት ዝሽየጡሎም ድንኳናት፣ ናይ ክዳውንቲ  

     መሕፀቢ-ላውንደሪታት፣ ንመራኸቢ ዝሕግዙ ናይ ስልኪን ካልኦትን ዘኣምሰሉ              

     መሳርሒታት፣ ናይ ፅገና ኣገልግሎት ዝህቡን ንይ ሕክምና ነክ ኣቑሑት                      

     ዝሽየጡሎም ትካላት ኩሎም ክፍቲ እዮም፣ 

*** ከም ኣግልግሎት ፖስታ፣ ባንኪ ዘኣምሰሉ ኣዎንታዊ ( ኣገዳሲ ) ዝኾኑ ናይ ስራሕ         

      ቦታታት፣ ብርሕቀት ምትእንጋድ እንተዘይተኻኢሉ ፣ ሰብ-ጉዳያት ብኣካል ተቐቢልካ    

      ምትእንጋድ  ይፍቀድ፣  

*** ንሓፂር ጊዘ ይኹን ንነዊሕ ጊዘ፣ነኣብነት፣ኣብ ዛሃገር ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዎ  
   ናይ ወፃኢ ሃገራት ሰራሕተኛታት ተቐቢሎም ዘተኣናግዱ ሆቴላት፣ ነዞም         
   ተኣናገድቲ/ጊዜያዊ ነበርቲ፣ኣብቲ ሆቴል መሐመሲ ክሕምሱ ኣይግባእን፣ህዝባዊ    
   ግልጋሎት ናብ ዝህቡ ቦታታት ምውፃእ ኣይፍቀድን / ኣብቲ ቦታ ኣብ ዘለው      
   መሳርሒታት ንኽጥቀሙ ክፈቕዱሎም የብሎምን፣ እዚ ፉሉይ ኣሰራርሓ፣        
   ንበይኖም ተፈልዮም ንኽቕንዩ ኣብ ሆቴል ንዝዓረፉ፣ወይ ድማ፣ ንተሓከምቲን     
   ስድረኦምን መቐነዪ/መዕረፊ ክኾን ኣብዝተሓረዩ ሆቴላትውን የካትት፣ 



 

 

*** ንሰብ- ሞያ ተወዳደርቲ ስፖርተኛታት መዐለሚ/ መለማመዲ ዝኾን ቦታ፣ ኣብ ቢሮ 
   ምንስትር ባህሊን ስፖርትን፣ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ፍቓድ ኣብዝሃብዎ ቦታ እዩ     
   ዝኾን፣ 

 እዞም ዘለው ውሽጢ ሹቕ- መደብር ኣብ ኾነ ኪንዮን ውሽጢ ኣብ ፣ መብርሂ-ተወሳኺ
!!! ዝተፈቐዶም ንኽሰርሑ እዮም ጥራሕ ትሹቛ ኣገደስቲ ዝተዘርዘሩ ላዕሊ ኣብ 

                               ፀሎታት፣ ዝካየዱ ኪፑርን-ዮ ሃሻናን-ሽሮ ኣብ 5/ 
ህዝባዊ ፀሎት ዝካየደሉ ቦታ ኣብ 1000 ሜትሮ ርሕቀት ክልል ውሽጢ እንተኾይኑ፣
ምኻድ ይከኣል እዩ፣ 

ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ፣ ኩልጊዘ ብሓደ ኾይኖምን በብጉጅለ ተጠርኒፎም፣ ክሳብ 
20 ሰባት ኮይኖም ፀሎት ክገብሩ ይፍቀድ፣ ኮይኑ ግና እዞም ፀለይቲ ካብ 20 ክበዝሑ 
የብሎምን፣ ኣብ ሞንጉኦም ክህሉ ዝግባእ ርሕቐት ክሕልው ኣለዎም፣ናይ መፍለዪ/ 
መካለሊ ምልከት ክገብሩ ኣለዎም፣ኣብ ሞንጎ ብሓደ ዘይነብሩ ሰባት -ሰብ ዘይተቐመጦ 
ወንበር ክህሉ ኣለዎ፣ ምግቢ ምቕራብ /ምምጋብ ዝይፍቀድን፣  

                                      ፀሎታት፣ ዝካየዱ ህንፃ ውሽጢ ኣብ
ኩልጊዘ ብሓደ ኾይኖም ዝፅልዩ እንተኾይኖም ብጉጅለ ተጠርኒፎም እስካብ 10/ 25 ፣
ኣብ ራምዞር ፕሮግራም ናይ ቀይሕን ሕብሪ ዝተገለፀ መምርሒ መሰረት፣ፀሎት 
የካይዱ፣ ኮይኑ ግና፣እዚ መፀለዪ ቦታ…ብዝኾነ ማተርያል/ ናይሎን ክፍለዪ/ ክጋረድ/ 
ክሕፀር ኣለዎ፣ ምእንታ ከይቀራረቡ ኣብ ሞንጎኦም ርሕቐት ምሕላው የድሊ፣      
ናይ ፀለይቲ ቁፅሪ ብዝሓት ፣ናይቲ ቦታ ስፍሓት፣ ስነ ስርዓት -ፀሎት ዝሕብር ምልክት 
ምልጣፍ የድሊ፣ ኣብ ሞንጎ ብሓደ ኾይኖም ኮፍ ንዘይብሉ/ ንዘይቕመጡ ሰባት ድማ  
2 ወንበራት ምንባር/  ምግቢ ምቕራብ ኣይፍቀድን፣  

 ብዝሓት ፀለይቲ ናይ ንፀሎታት ዝካየዱ ህንፃታት ጊዘ፣ኣብ ሃኖራኢም-ያሚም ኣብ
    ፣ንጉዳይ 

ብቐይሕ ሕብሪ ኣብተሰርዑ ከተማታት/ ሰፈራት -  

ኣብዘን ናይ መጀመርያ 2 መእተዊ-በሪታት ክሳብ 30 ሰብ፣ ብድሕሪኡ ብኻልእ 
መእተዊ-በሪ ዝኣትው ድማ ክሳብ 20 ሰብ ይፍቀድ፣ 

ብብርቱኳን ሕብሪ ኣብተሰርዑ ከተማታት/ሰፈራት ዘለው ድማ፣ ክሳብ 50 ሰብ 
ብምእታው ክፅልዩ ይኽእሉ፣ 

ብዝኾነ ይኹን፣ ፀሎት ናይ ዝገብሩ ሰባት ብዝሓት ዝውሰን፣ እዚ ፀሎት ዘካይዱሉ 
ቦታ፣ንሓደ ሰብ ካብዝተፈቐዶ 4 ስኴር ሜትሮ ሒሳብ ንኹሎም ፀለይቲ ዝሕዝ 
እንተኾይኑ ፣ብኡ ልክዕ ይውሰን ። 



 

 

 

 

         

 

    


