
 

 

14/09/2020 

     משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות:  הודעה משותפת                 

ፂ፣መግለ ሓባር ናይ ዎፅእዘው ናንዕጥ ሓለዋ ቢሮ ምንስተርን ቀዳማይ ቢሮ                  

ብቢሮ ምንስተር ሓለዋ ጥዕናን ናይ መገን-እስራኤል ዋና ኣካያዲ ስራሕ ብዝኾኑ ፕሮፌሰር ሮኒ-ጋምዞ 
ዝቐረቡ ናይ ውሳነ-ሓሳባት ፣ ኣባላት ካቢነ-ምንስተራት መንግስቲ 13 መስከረም 2020 ኣብዘካየድዎ ኣኼባ 
ኣፅዲቆም። 

 ውሳነታት/  መምርሒታት ዝወፁ እቶም - ስጉምቲታት ዝውሰዱ ብቐዳምነት
ንተግባራዊነቶም ዝጠበቐ ክትትል ምግባር፣ 

እዚ ማለት ካብ መፃኢ ዓርቢ 18 መስከረም 2020 ካብ ሰዓት 14:00 ( ሰዓት ክልተ ) ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ- 
ክሳብ 14 ጥቅምቲ 2020 ፣እዞም ብመንግስቲ ዝፀደቑ ዉሳነታት ተግባራዊ ክኾኑ እዮም።               
እዚ ናይ ምግዳብ ስጉምቲ ምውሳድ ምስተጀመረ ፣ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ናይ ሕሙማት ቁፅሪ ቀኒሱ ወይ 
ድማ ወሲኹ እንተኾይኑ ገምጋም ምስተገብረ ፣ናይቲ ቐፃሊ ከይዲ ብመንግስቲ ይውሰን።    

፣ ዝርዝር ስጉምቲታት ዝውሰዱ እዞም 

1/ ዓማዊል ብኣካል እንተይተቐበሉ ይኹን ንዝተፈላለዩ ግላዊ-ህዝባዊን መንግስታዊን ትካላት ኣገዳሲ        
  ዝኾኑ ማተርያላት ብምምላእ ንዝተዋፈሩ ትካላት ንግዲ፣ምንስትር ገንዘብ ዘውፀኦም መምርሒታት       
  ተኸቲሎም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። 

2/ ኣገዳሲ ብዝኾኑ መሰረታዊ ነገራት ብምሻጥን ብምቕራብን ዝተዋፈሩ- ከም ናይ መግቢ ሸቐጣ-          
  ሸቐጥመደብራት፣መድሓኒት ዝሽየጡሎም ፋርማሲታት ፣ናይ ዓይኒ መነፅራት፣ናይ ፅርየት ኣቑሑ፣      
  ንገዛ ዘገልግሉ ካልኦት ማተርያላት ዝሽየጠሎም መደብራት፣ንመራኸቢ ዘገልግሉ ከም ስልኪን            
  ሞባይላትን ዘኣምሰሉ ግልጋሎት ንምርካብን ፣ንሕክምና ዘገልግሉ ማተርያላት ንምግዛእ ወይ ድማ        

                                          ፣እንተዘይኮኖም ዝንቀሳቐሱ ኢሎም ንምሃብ ኣገልግሎት  
  ካልኦት ናይ ንግዲ ትካላት -መደብራት ፣ናይ ባህሊ ማእኸላት / ኣዳራሻት ፣ካብ ዓዲ ውሽጢ ይኹን      
  ካብ ወፃእ ዝመፁ ዑደኛታት መዘንግዒን መናፈሲን ዝኾኑ ቦታታት፣ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት            
  ዝካይዱሎም ማእከላት፣ ከምኡውን ኣብያተ ብልዒ -ሬስቶራንትታት ኩሎም ክዕፀው እዮም።             

እዩ። ዝተፈቕደ ሬስቶታንትታት-ብልዒ-ኣብያተ ንዝዋፈሩ ብምልኣኽ ምግቢ   

3/ ዝወፁ መምርሒታት ብምኽታል ንኣገዳሲን ህፁፅን ንዝኾኑ ጉዳያት እንተዘይኮይኑ፣ካብ መንበሪ ገዛ ካብ   
   500 ሜትሮ ምርሓቕ ኣይፍቀድን፣ 

           ትምህርቲ ስሩዕ ፣እንተዘይኮይኖም ትምህርቲ ትካላት ዝተዋፈሩ ኸይዲ-ምህርታዊት ብፉሉይ4/ 
  ዝካየዱሎም ትካላት ትምህርቲ ኩሎም ክዕፀው እዮም። ኣብ ሓዳሪ ትካላት ትምህርቲን ብፉሉይ          
  ክረኣዩ ዝግበኦም ትካላት ትምህርቲ እተልዮም ድማ፣ ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ክፍቀደሎም እዩ፣ 



 

 

            ኣብዝተሰርዑ ሕብሪ ብቐይሕ ፕሮግራም "ራምዞር" ኣብ-ብዝምልከት ጉዳይ ምትእኽኻብ ናይ5/ 
   ከተማታት/ ሰፈራት ብዝወፀ መምርሒ መሰረት፣ ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ህንፃታት/ ቦታታት ክሳብ10 ሰብ፣    
   ኣብ ዕፁው ህንፃ ድማ ክሳብ 20 ሰብ ይፍቀድ፣ 

                                        ፣"  ራምዞር" ግብሪ-መርሃ ደረጃ ካልኣይ
ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝተወሰዱ ስጉምቲታት ምስተጠናቐቑን ኣብቲ እዋን ዘሎ ናይ ሕሙማት ምቕናስ ኮነ 
ምውሳኽ ዘሎ ወድዓዊ ኹነታት ተገምጊሙ ንካቢነ-ኮሮና ቀሪቡ ምስተወሰነ ፣ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ይስገር፣ 

                                                                            ፣ መተሓሳሰቢ
 *ናይ "ህዝቢ መጓዓዝያ" ብዝምልከት - ናይቲ ከባቢን ናይዛ ሃገር ኢኮኖሚያዊ ኹነታት እናተገምገመ ናይ   
  መጓዓዚያ ኣድላይነት ከከምኩነታቱ ዝውሰን ጉዳይ እዩ፣ ናይ መጓዓዝያ ናይ ስራሕ መደብን ናይ ስራሕ ጊዘ 
  /ሰዓታት ናይቲ ቢሮ ተቖፃፃሪ ብዝህቦ መምርሒ ይውሰን፣                                 * 
 *ናይ "መዕርፎ-ነፈርቲ" ጉዳይ - ብምንስተር ሓለዋ ጥዕና ወይ ድማ ብተወካሊኦም ዝምራሕ ጉጅለ ፣       

        ኣብዚ ጉጅለ ዘለው ናይ ቢሮ ምንስትር መጓዓዝያ ተወከልቲ ፣ምንስትር ውሽጢ ሃገር፣ ምንስትር   
  ጉዳያት ወፃኢ፣ ናይዛ ሃገር ናይ ደሕንነት ቢሮ ሓላፊ ወይ ድማ ተወካሊኦም ብዘቕርብዎም ሓሳባት      
  ዝውሰን  እዩ። 

*ብምንስትር ገንዘብ ዝምራሕ ጉጅለ ድማ፣ ብዝመሓለፉ ውሳነታት መሰረት ንዝተጎድኡ ትካላት ይኹን      
 ወገናት ናይ ድጎማ ሓገዝ/ ረድኤት ንምሃብ ዘኽእል መደብ ክሳብ 17 መስከረም 2020 ከቅርብ እዩ፣ 

*እዚ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ናይ ራምዞር መርሃ-ግብሪ - ክሳብ 18 መስከረም 2020 ሰዓት 14:00 ( ሰዓት ክልተ   
 ድሕሪ ቀትሪ ክናዋሕ እዩ፣ካብ መፃኢ ዓርቢ ጀሚሩ ድማ፣ እዞም ዝወፁ መምርሒታት ኣብ ተግባር        
 ክውዕሉ እዮም። 

                                                   -ብዝምልከት ፀሎታት ዝካየዱ ብበዓላት
ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ህንፃታት/ ቦታታት- በብካፕሱላ / በብጉጅለ ተኸፋፊሎም ክሳብ 20 ሰብ፣             
ዕፁው ኣብ ዝኮኑ ህንፃታት ድማ ፣ከምኩነታቱ- 

                                 ፣ ነበርቲ ዘለዉ -ሰፈራት/ ከተማታት ኣብዝተሰርዑ ሕብሪ ብቐይሕ
ዕፁው ኣብ ዝኾኑ ህንፃታት በብጉጅለ ተጠርኒፎም ክሳብ 10 ሰባት ክፅልዩ ይፍቀድ፣                  
ዕፁዋት ኣብ ዝኾኑ ህንፃታት ናይ ጉጅለታት/ ካፕሱላት ቁፅሪ ዝውሰን፣ ኣብቲ ህንፃ / ቤት ክነሰት ብዘለው 
መእተዊ-በሪታት ቁፅሪ ዝውሰን እዩ። 2 ተ ናይ መፈለምታ መእተዊ በሪታት ብሰለስቲ ይራባሕ፣         
ኣብ ንሕድሕድ ተወሳኺ መእተዊ በሪ ድማ ብኽልተ ይራባሕ፣ ከምዚ እንትኾን ግና ንሕድሕድ ሰብ 4    
ርባዕ-ሜትሮ ክህልዎ ይግባእ ( ኣብ ሞንጎ ፀለይቲ ናይ 4 ስኴር-ሜትሮ ርሕቐት ክህሉ ኣለዎ )        

 ስፍሓት ሜትሮ ርኴስ250  ኣብ ክነሰት፣ ቤት ዘሎ ሰፈር/ ከተማ ኣብዝተሰርዐ ሕብሪ ብቐይሕ - ንኣብነት
ዝተሃነፀ እንተኾይኑን ፣ 2 ተ መእተዊ-በሪ እንተልይዎ ኣብ 6 ተ ጉጅለ / ክፕሱላት ብምክፍፋል ኣብ 
ንሕድሕድ ጉጅለ 10 ሰባት ንኽፅልዩ ይፍቀድ። 2 ተ መእተዊ -በሪ ክራባሕ ብ 3 ተ ፣ ብሓፈሽኡ 60 ሰባት 
ክፅልዩ ይኽእሉ ማለት እዩ። ከምዚ እንተተባህለውን ኣብ ሞንጎ ፀለይቲ ሰባት ብ 4 ስኴር ሜትሮ ክረሓሓቑ 
ይግባእ ።                                                                                
ኣብ 500 ስኴር ሜትሮ ዝተሃነፀ ቤት ክነሰት ፣ 5 ተ መእአዊ በሪ እንተልይዎ ብ 12ተ ጉጅለታት / 
ካፕሱላት ተኸፋፊሎም ፀሎት ከካይዱ ይኽእሉ፣ ኣብ ንሕድሕድ ካፕሱላ 10 ሰባት ማለት እዩ።           



 

 

ሓደ መእተዊ-በሪ ኣብዘለዎ፣ ኣብ 70 ስኴር-ሜትሮ ኣብ ዝተሃነፀ ቤት ክነሰት ግና፣ 0 ሰባት ዝሓዘ ሓደ 
ጉጅለ/ ካፕሱላ ጥራሕ እዩ ዝፍቀድ። 

                               ፣ፀለይቲ ዝርከቡ ሰፈራት/ ከተማታት ኣብዘይተሰርዑ ሕብሪ-ብቐይሕ
ዕፁው ኣብ ዝኾኑ ቦታ/ ህንፃ ብጉጅለ ተጠርኒፎም ክሳብ 25 ሰባት ክፅልዩ ይፍቀድ፣ ኣብ ሓደ ዕፁው ቦታ 
ክህልው ዝግባእ ናይ ጉጅለታት ብዝሓት ዝውሰን፣ኣብዚ ህንፃ ዘለው መእተዊ-በሪታት ብዕፅፊ ብምስላሕ እዩ ። 
ኮይኑ ግና፣ ኣብ ሞንጎዞም ፀለይቲ ሰባት ናይ 4 ስኴር ሜትሮ ርሕቀት ብምሕላው ክኾን ይግባእ። ንኣብነት- 
ብብጫ ሕብሪ ኣብተሰርዑ ከተማታት/ ሰፈራት ኣብ ዘሎ ቤት ክነሰት እተኾይኑሞ እዚ ቤት ክነሰት ኣብ 400 
ስኴር ሜትሮ ዝተሃነፀ እንተኾይኑ፣ 2 ተ መእተዊ -በሪ ኣለዎ ማለት እዩ፣ እዚ ማለት ድማ፣ኣብ 4 ተ 
ካፕሱላት / ጉጅለታት ብምጥርናፍ ኣብ ንሕድሕድ ጉጅለ ክሳብ 25 ተ ሰባት ብምዃን ፀሎት ክገብሩ ይኽእሉ 
እዮም፣2 ተ መእተዊ-በሪ ክራባሕ ብ 2 ተ፣ ብሓፈሽኡ 100 ሰባት፣ኣብ ሞንጎኦም ናይ 4 ተ ስኴር ሜትሮ 
ክረሓሓቑ ኣለዎም ።  

 

 


