
አንድ ሠራተኛ / ወታደር ወደ ሥራ ቦታዉ አንድ ሠራተኛ / ወታደር ወደ ሥራ ቦታዉ 
መሄድና መመለስ ይችላል (በጣም አስፈላጊ መሄድና መመለስ ይችላል (በጣም አስፈላጊ 
ናቸው የሚባሉትን የሥራ ቦታዎች ስም ዝርዝር ናቸው የሚባሉትን የሥራ ቦታዎች ስም ዝርዝር 
በገንዘብ ሚኒስቴር መ/ቤት አማካኝናት ይፋ በገንዘብ ሚኒስቴር መ/ቤት አማካኝናት ይፋ 
ይደረጋሉ )ይደረጋሉ )

መደኃኒት ፤ ምግብና በጣም አስፈላጊ ናቸው መደኃኒት ፤ ምግብና በጣም አስፈላጊ ናቸው 
የተባሉ ቁሳቁሶችን ለመግዛትና በጣም አስፈላጊ የተባሉ ቁሳቁሶችን ለመግዛትና በጣም አስፈላጊ 
የሆኑ አገልግሎቶችን ለመቀበል የሆኑ አገልግሎቶችን ለመቀበል 

ችግር ያጋጠመውን ሰው ለመርዳትችግር ያጋጠመውን ሰው ለመርዳት

የሕክምና አገልግሎቶችን ፤ የስነ-አእምሮ የሕክምና አገልግሎቶችን ፤ የስነ-አእምሮ 
ባለሙያና አስፈላጊ የሆኑ ሌላ የሕክምና ባለሙያና አስፈላጊ የሆኑ ሌላ የሕክምና 
አገልግሎቶችን (1 እንክብካቤ ተቀባይ ብቻ) ፤ አገልግሎቶችን (1 እንክብካቤ ተቀባይ ብቻ) ፤ 
ለመቀበልና በማህበራዊ ጉዳይ መ/ቤት የሚሰጡ ለመቀበልና በማህበራዊ ጉዳይ መ/ቤት የሚሰጡ 
የተለያዩ አገልግሎቶችን ለመቀበል   የተለያዩ አገልግሎቶችን ለመቀበል   

ወደ ክኔሴት ለመሄድ / የፍርድ ቤት ጉዳዮችን ወደ ክኔሴት ለመሄድ / የፍርድ ቤት ጉዳዮችን 
ለማካሄድ / የደም ልገሳ ለማድረግ ለማካሄድ / የደም ልገሳ ለማድረግ 

አንድ ሰው ወይም አብረው የሚኖሩ ሰዎች አንድ ሰው ወይም አብረው የሚኖሩ ሰዎች 
የእስፖርት እንቅስቃሴዎች ማድረግ ይችላሉ -  የእስፖርት እንቅስቃሴዎች ማድረግ ይችላሉ -  
የእስፖርት እንቅስቃሴውን ለማድረግ የተነሱበት የእስፖርት እንቅስቃሴውን ለማድረግ የተነሱበት 
ቦታ ከመኖሪያ ቤታቸውና መኪና ሳይጠቀሙ ቦታ ከመኖሪያ ቤታቸውና መኪና ሳይጠቀሙ 
ከሆነ ያለ ምንም የእርቀት ገደብ እስፖርት ከሆነ ያለ ምንም የእርቀት ገደብ እስፖርት 
መሥራት ይችላሉመሥራት ይችላሉ

በግርዛትና በቀብር ሥነ-ሥርዓቶች ለመሳተፍበግርዛትና በቀብር ሥነ-ሥርዓቶች ለመሳተፍ

አንዲት ሴት ንፅህናዋን  ለመጠበቅ ወደ መቀደሻ አንዲት ሴት ንፅህናዋን  ለመጠበቅ ወደ መቀደሻ 
ገንዳ መሄድ ትችላለች ገንዳ መሄድ ትችላለች 

ከሃይማኖት አገልግሎት መ/ቤት የሚያስፈልገውን ከሃይማኖት አገልግሎት መ/ቤት የሚያስፈልገውን 
ፈቃድ የተቀበለ የጸሎት መሪ በበዓሉ የጸሎት ፈቃድ የተቀበለ የጸሎት መሪ በበዓሉ የጸሎት 
ሥነ-ሥርዓቶች መሳተፍ ይችላል ፤ሥነ-ሥርዓቶች መሳተፍ ይችላል ፤

ለእንሰሳት የሚሰጡ በጣም አስፈላጊ ለእንሰሳት የሚሰጡ በጣም አስፈላጊ 
እንክብካቤዎችን ለመቀበል ፤እንክብካቤዎችን ለመቀበል ፤

ሁለቱ ወላጆቹ የተለያዩበት  አንድን ህፃንን ሁለቱ ወላጆቹ የተለያዩበት  አንድን ህፃንን 
ከአንዱ ወላጅ ወደ ሌላኛው ወላጅ ለማዘዋወርና ከአንዱ ወላጅ ወደ ሌላኛው ወላጅ ለማዘዋወርና 
አንደኛው ወላጅ በጣም አስፈላጊ ነገር አጋጥሞት አንደኛው ወላጅ በጣም አስፈላጊ ነገር አጋጥሞት 
ወደ ውጭ መውጣት ካለበት ፤ ህፃኑን ለሌላ ወደ ውጭ መውጣት ካለበት ፤ ህፃኑን ለሌላ 
ተጠባባቂ ሰው ማስጠጋት ይችላል ፤ ተጠባባቂ ሰው ማስጠጋት ይችላል ፤ 

በጣም አስፈላጊ ወደ ሆኑ የትምህርት በጣም አስፈላጊ ወደ ሆኑ የትምህርት 
ፕሮግራሞች ለመሳተፍ (የተለየ ትምህርት ፕሮግራሞች ለመሳተፍ (የተለየ ትምህርት 
የሚከታተሉና በጣም አስፈላጊ ናቸው በተባሉ የሚከታተሉና በጣም አስፈላጊ ናቸው በተባሉ 
ቦታዎች የሚሠሩ የሠራተኛ ልጆች ) ፤ቦታዎች የሚሠሩ የሠራተኛ ልጆች ) ፤

በማህበራዊ አገልግሎት መ/ቤቶች እንክብካቤ በማህበራዊ አገልግሎት መ/ቤቶች እንክብካቤ 
የሚደረግላቸው ልጆች ፤ አካለ ስንኩላን ፤ በጣም የሚደረግላቸው ልጆች ፤ አካለ ስንኩላን ፤ በጣም 
ቅርብ የሆነ የቤተሰብ አካልን ለመጠየቅና በተለያዩ ቅርብ የሆነ የቤተሰብ አካልን ለመጠየቅና በተለያዩ 
ድርጅቶች ውስጥ እንክብካቤ የሚቀበሉ ቅርብ ድርጅቶች ውስጥ እንክብካቤ የሚቀበሉ ቅርብ 
ዘመዶችን ለመጠየቅ ከቤት መውጣት የተፈቀደ ዘመዶችን ለመጠየቅ ከቤት መውጣት የተፈቀደ 
ነው ፤ነው ፤

በአስተረይ ጦርነት ጊዜ የሞቱትን በጣም ቅርብ በአስተረይ ጦርነት ጊዜ የሞቱትን በጣም ቅርብ 
የሆኑ የቤተሰብ አካላትን ለማስታወስ ከቤት የሆኑ የቤተሰብ አካላትን ለማስታወስ ከቤት 
መውጣት ይቻላል ፤መውጣት ይቻላል ፤

ቤትን የመልቀቅ ዝውውርቤትን የመልቀቅ ዝውውር

የአየር በረራ / የሕዝብ መጓጓዣ ትራንስፖርቶች የአየር በረራ / የሕዝብ መጓጓዣ ትራንስፖርቶች 
ሥራቸውን መሥራት የሚችሉት ለሕዝቡ ይፋ ሥራቸውን መሥራት የሚችሉት ለሕዝቡ ይፋ 
የሚሆነውን መመሪያ በመከተል ነው ፤የሚሆነውን መመሪያ በመከተል ነው ፤

 ይህ ገደብ የሚጀምረው ፤ አርብ ቀን 25.9 ከ 14፡00 ሰዓት ጀምሮ ነው

24.9.20

ከአንድ ኪሎ ሜትር በላይ ምን ማድረግ የተፈቀደ ነውከአንድ ኪሎ ሜትር በላይ ምን ማድረግ የተፈቀደ ነው

ይህ መመሪያ የሚመለከተውይህ መመሪያ የሚመለከተው
በዓመት በዓላት ቀኖች ገደብ ስለመጣልበዓመት በዓላት ቀኖች ገደብ ስለመጣል



ከሌላ ሰው ቤት በመሆን መቆየት የተከለከለ ነው (አስፈላጊ ናቸው የተባሉ ከሌላ ሰው ቤት በመሆን መቆየት የተከለከለ ነው (አስፈላጊ ናቸው የተባሉ 
ነገሮችንና እርዳታ ለሚያስፈልገው ሰው እርዳታ ለማበርከት ከቦታው መቆየት ነገሮችንና እርዳታ ለሚያስፈልገው ሰው እርዳታ ለማበርከት ከቦታው መቆየት 
ይቻላል) ፤wይቻላል) ፤w

በወንዝ ዳርቻዎች መገኘት የተከለከለ ነው ፤ የተፈቀዱ የስፖርት ዓይነቶችን ብቻ በወንዝ ዳርቻዎች መገኘት የተከለከለ ነው ፤ የተፈቀዱ የስፖርት ዓይነቶችን ብቻ 
መሥራት ካልሆነ በስተቀር (ዋና መዋኘትንም ያጠቃልላል ፤ አንድ ሰው ወይም መሥራት ካልሆነ በስተቀር (ዋና መዋኘትንም ያጠቃልላል ፤ አንድ ሰው ወይም 
አብረው የሚኖሩ ሰዎች ፤ ከወንዝ ዳርቻው መሄድ የሚችሉት በመኪና ሳይሆን አብረው የሚኖሩ ሰዎች ፤ ከወንዝ ዳርቻው መሄድ የሚችሉት በመኪና ሳይሆን 
በእግራቸው ብቻ ነው ) ፤በእግራቸው ብቻ ነው ) ፤

መሰባሰብ የሚቻለው ፤ እስከ 20 ሰዎች ክፍት በሆነ ቦታና እስከ 10 ሰዎች ደግሞ መሰባሰብ የሚቻለው ፤ እስከ 20 ሰዎች ክፍት በሆነ ቦታና እስከ 10 ሰዎች ደግሞ 
ዝግ በሆነ ህንፃ ነው ፤ የመኖሪያ ቤት ከሆነ ደግሞ አብረው የሚኖሩት ቤተሰቦች ዝግ በሆነ ህንፃ ነው ፤ የመኖሪያ ቤት ከሆነ ደግሞ አብረው የሚኖሩት ቤተሰቦች 
ብቻ መገኘት አለባቸው ፤ብቻ መገኘት አለባቸው ፤

ጸሎት ስለማድረስ - በተሰጠው የ 1000 ሜትር የገደብ ትዕዛዝ በመከተል ፤ ጸሎት ስለማድረስ - በተሰጠው የ 1000 ሜትር የገደብ ትዕዛዝ በመከተል ፤ 
በአንድ ህንፃ ውስጥ ከሌላ ተጨማሪ ሰው ጋር በመሆን ጸሎት ማድረስ አይቻልም በአንድ ህንፃ ውስጥ ከሌላ ተጨማሪ ሰው ጋር በመሆን ጸሎት ማድረስ አይቻልም 
፤ ጾሎቶች የሚካሄዱት ክፍት በሆኑ ቦታዎችና እስከ 20 ሰዎችን ያካተቱ መሆን ፤ ጾሎቶች የሚካሄዱት ክፍት በሆኑ ቦታዎችና እስከ 20 ሰዎችን ያካተቱ መሆን 
አለባቸው (የአስተረይን ዓመት በዓልን አይመለከትም ፤ በዚህ የበዓል ቀን የተለየ አለባቸው (የአስተረይን ዓመት በዓልን አይመለከትም ፤ በዚህ የበዓል ቀን የተለየ 
የጸሎት ማድረሻ መመሪያዎች ይሰጣሉ)የጸሎት ማድረሻ መመሪያዎች ይሰጣሉ)

አንድ ሰው ከሌላኛው ሰው የ 2 ሜትር  እርቀት መጠበቅ አለበት፤አንድ ሰው ከሌላኛው ሰው የ 2 ሜትር  እርቀት መጠበቅ አለበት፤

በመኪና የሚጓጓዙ ሰዎችን መገደብ - እስከ 3 ሰዎች (አብረው የሚኖሩትን በመኪና የሚጓጓዙ ሰዎችን መገደብ - እስከ 3 ሰዎች (አብረው የሚኖሩትን 
አይመለከትም) ፤ በተጨማሪ በአንድ የኋላ መቀመጫ ላይ አንድ ተጭማሪ ሰው አይመለከትም) ፤ በተጨማሪ በአንድ የኋላ መቀመጫ ላይ አንድ ተጭማሪ ሰው 
መጫን ይቻላል፤መጫን ይቻላል፤

በሕዝብ መናሃሪያ ቦታዎች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ፤በሕዝብ መናሃሪያ ቦታዎች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ፤

ስለ መቆየት ገደብስለ መቆየት ገደብ

24.9.20 ይህ መመሪያ የሚመለከተውይህ መመሪያ የሚመለከተው
በዓመት በዓላት ቀኖች ገደብ ስለመጣልበዓመት በዓላት ቀኖች ገደብ ስለመጣል



በሕዝብ መናሃሪያ ቦታዎች የሚገኙ የንግድ ቦታዎችን መክፈት የተከለከለ ነው (ይህም በሕዝብ መናሃሪያ ቦታዎች የሚገኙ የንግድ ቦታዎችን መክፈት የተከለከለ ነው (ይህም 
የሚያጠቃልለው ፤ ንግድን ፤ የምግብ ቤቶችን ፤ የመዋኛ ገንዳዎችን ፤ የስፖርት መስሪያ የሚያጠቃልለው ፤ ንግድን ፤ የምግብ ቤቶችን ፤ የመዋኛ ገንዳዎችን ፤ የስፖርት መስሪያ 
ክበቦችን ፤ የጸጉር ማስተካከያዎችን ፤ የቁንጅና ሳሎኖችን ፤ የትርፍ ጊዜ መዝናኛ ቦታዎችን ክበቦችን ፤ የጸጉር ማስተካከያዎችን ፤ የቁንጅና ሳሎኖችን ፤ የትርፍ ጊዜ መዝናኛ ቦታዎችን 
ሆቴሎች ናቸው) ፤ በሥራ ቦታ ደንበኞችን ተቀብሎ ማስተናገድ አይቻልም ፤ ሆቴሎች ናቸው) ፤ በሥራ ቦታ ደንበኞችን ተቀብሎ ማስተናገድ አይቻልም ፤ 

ገበያዎችና የተለያዩ ቁሳቁሶችን የሚሸጡ የተዘረጉ ጠረፔዛዎች የምግብ መሸጫ የተዘረጉ ገበያዎችና የተለያዩ ቁሳቁሶችን የሚሸጡ የተዘረጉ ጠረፔዛዎች የምግብ መሸጫ የተዘረጉ 
ጠረፔዛዎችን በማካተት መክፈት የተከለከለ ነው ፤ጠረፔዛዎችን በማካተት መክፈት የተከለከለ ነው ፤

በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሱቆች ፤ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ድርጅቶች መሥራታቸውን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሱቆች ፤ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ድርጅቶች መሥራታቸውን 
መቀጠል ይችላሉ ፤ እነሱም ፤  የምግብ መሸጫ ሱቆች ፤ የመነፀር መሸጫዎች ፤ የንፅህናና መቀጠል ይችላሉ ፤ እነሱም ፤  የምግብ መሸጫ ሱቆች ፤ የመነፀር መሸጫዎች ፤ የንፅህናና 
የመድሃኒት መሸጫ ፋርማሲዎች ፤ የቤት መጠገኛ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን የሚሸጡ ሱቆች የመድሃኒት መሸጫ ፋርማሲዎች ፤ የቤት መጠገኛ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን የሚሸጡ ሱቆች 
፤ የልብስ ማጠቢያ ላውንደሪዎች ፤ የመገናኛ መሳሪያ መሸጫዎች ፤ ጥገና የሚያደርጉ ፤ የልብስ ማጠቢያ ላውንደሪዎች ፤ የመገናኛ መሳሪያ መሸጫዎች ፤ ጥገና የሚያደርጉ 
አገልግሎቶችና የኮንፒውተር መሸጫና ጥገና የሚያደርጉ ሱቆች ፤ አገልግሎቶችና የኮንፒውተር መሸጫና ጥገና የሚያደርጉ ሱቆች ፤ 

ሆቴሎችና እንግዳ መስተናገጃ ቦታዎች ለተዝናኞች ዝግ ይሆናሉ ፤ሆቴሎችና እንግዳ መስተናገጃ ቦታዎች ለተዝናኞች ዝግ ይሆናሉ ፤

ባለሙያ የሆኑ ስፖርተኞችን የሚያለማምዱ ቦታዎች ብቻ ይፈቀዳሉ፤ ባለሙያ የሆኑ ስፖርተኞችን የሚያለማምዱ ቦታዎች ብቻ ይፈቀዳሉ፤ 

ለዳስ በዓል የሚያስፈልጉትን አርባት አሚኒም ለመግዛት ፤ ለዳስ መስሪያ የሚያስፈልጉ ለዳስ በዓል የሚያስፈልጉትን አርባት አሚኒም ለመግዛት ፤ ለዳስ መስሪያ የሚያስፈልጉ 
ቁሳቁሶችን ለመግዛትና የካፓሮች ሥነ ሥርዓትን ለማካሄድ  ከቤት መውጣት ይቻላል ፤ ቁሳቁሶችን ለመግዛትና የካፓሮች ሥነ ሥርዓትን ለማካሄድ  ከቤት መውጣት ይቻላል ፤ 
በዚህን ጊዜ እነዚህን ቁሳቁሶች የሚሸጡ ቦታዎች እና የካፓሮትን ሥነ ሥርዓት የሚያካሂዱ በዚህን ጊዜ እነዚህን ቁሳቁሶች የሚሸጡ ቦታዎች እና የካፓሮትን ሥነ ሥርዓት የሚያካሂዱ 
ቦታዎች ክፍት መሆን ይችላሉ ፤ የአርባአት ሃሚኒም መሸጫ ገበያ መክፈት የተከለከለ ነው ቦታዎች ክፍት መሆን ይችላሉ ፤ የአርባአት ሃሚኒም መሸጫ ገበያ መክፈት የተከለከለ ነው 
(በጣም አስፈላጊ ናቸው በተባሉ ሱቆች ወይም እነዚህን ቁሳቁሶች ብቻ በሚሸጡ ሱቆች (በጣም አስፈላጊ ናቸው በተባሉ ሱቆች ወይም እነዚህን ቁሳቁሶች ብቻ በሚሸጡ ሱቆች 
ውስጥ መሸጥ ይችላሉ)ውስጥ መሸጥ ይችላሉ)

የንግድ ፤ የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ እንቅስቃሴዎችና የንግድ ፤ የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ እንቅስቃሴዎችና 
መዝናኛዎችን ስለመገደብ፤መዝናኛዎችን ስለመገደብ፤

ልዩ የሆኑ ሁኔታዎች ፤ ልዩ የሆኑ ሁኔታዎች ፤ 

24.9.20 ይህ መመሪያ የሚመለከተውይህ መመሪያ የሚመለከተው
በዓመት በዓላት ቀኖች ገደብ ስለመጣልበዓመት በዓላት ቀኖች ገደብ ስለመጣል



ከመኖሪያ ቤት በ 1000 ሜትር እርቀት ውስጥ ባለ የሕዝብ የጸሎት ማድረሻ ቦታ ከመኖሪያ ቤት በ 1000 ሜትር እርቀት ውስጥ ባለ የሕዝብ የጸሎት ማድረሻ ቦታ 
መሄድ ይቻላል ፤መሄድ ይቻላል ፤

ክፍት በሆኑ ቦታዎች - እያንዳንዱ ቡድን ቋሚ የሆኑ እስከ 20 ሰዎችን ክፍት በሆኑ ቦታዎች - እያንዳንዱ ቡድን ቋሚ የሆኑ እስከ 20 ሰዎችን 
በማሳተፍ ፤ በየቡድኑ የመለያ ምልክት በማድረኛ አንዱ ቡድን ከሌላኛው ቡድን በማሳተፍ ፤ በየቡድኑ የመለያ ምልክት በማድረኛ አንዱ ቡድን ከሌላኛው ቡድን 
አስፈላጊውን እርቀት በመጠበቅ ፤ አብረው በማይኖሩ ሰዎች መካከል የአንድ አስፈላጊውን እርቀት በመጠበቅ ፤ አብረው በማይኖሩ ሰዎች መካከል የአንድ 
ክፍት ወንበር እርቀት በመጠበቅ ነው ፤ ክፍት ወንበር እርቀት በመጠበቅ ነው ፤ 
በህንፃዎች - በህንፃው ውስጥ መቀመጥ የሚችሉት ቋሚ የሆኑ ቡድኖችና እስከ በህንፃዎች - በህንፃው ውስጥ መቀመጥ የሚችሉት ቋሚ የሆኑ ቡድኖችና እስከ 
25 / 10 (ይህም የሚወሰነው ፤ አካባቢው የተሰጠውን የቀይ ወይም የብርቱካናማ 25 / 10 (ይህም የሚወሰነው ፤ አካባቢው የተሰጠውን የቀይ ወይም የብርቱካናማ 
ቀለም መሰረት በማድረግ ነው) ሰዎችን ያካተቱ መሆን አለባቸው ፤ በየቡድኖቹ ቀለም መሰረት በማድረግ ነው) ሰዎችን ያካተቱ መሆን አለባቸው ፤ በየቡድኖቹ 
መካከል የሚለይ ግድግዳና የሚያስፈልገውን እርቀት በመጠበቅ ፤ የጸሎት ቤቱን መካከል የሚለይ ግድግዳና የሚያስፈልገውን እርቀት በመጠበቅ ፤ የጸሎት ቤቱን 
ስፋት ፤ በቦታው ጸሎት ለማድረስ የተሰጡ መመሪያዎችን ያካተተና በቦታው ስፋት ፤ በቦታው ጸሎት ለማድረስ የተሰጡ መመሪያዎችን ያካተተና በቦታው 
ጸሎት ማድረስ የሚችሉትን የሰዎች ብዛት የሚያሳይ ማመልከቻ መለጠፍ ፤ ጸሎት ማድረስ የሚችሉትን የሰዎች ብዛት የሚያሳይ ማመልከቻ መለጠፍ ፤ 
በአንድ ላይ የማይቀመጡ ሰዎች መካከል ክፍት የሆኑ የ 2 ወንበሮች እርቀት በአንድ ላይ የማይቀመጡ ሰዎች መካከል ክፍት የሆኑ የ 2 ወንበሮች እርቀት 
በመጠበቅ ነው ፤  በመጠበቅ ነው ፤  
እነዚህ የበዓል ቀኖች የጸሎት ማድረሻ ህንፃዎች መያዝ የሚችሉዋቸው የሰዎች እነዚህ የበዓል ቀኖች የጸሎት ማድረሻ ህንፃዎች መያዝ የሚችሉዋቸው የሰዎች 
ብዛት ፤ብዛት ፤
በቀይ ቀለም ምልክት የተሰየሙ ቦታዎች ፤በቀይ ቀለም ምልክት የተሰየሙ ቦታዎች ፤
በ 2ቱ የመጀመሪያ መግቢያ በሮች እስከ 30 ሰዎችን ማስገባት ይቻላል ፤ በ 2ቱ የመጀመሪያ መግቢያ በሮች እስከ 30 ሰዎችን ማስገባት ይቻላል ፤ 
በእያንዳንዱ ተጨማሪ የመግቢያ በሮች ደግሞ እስከ 20 ሰዎችን ማስገባት በእያንዳንዱ ተጨማሪ የመግቢያ በሮች ደግሞ እስከ 20 ሰዎችን ማስገባት 
ይቻላል ፤ይቻላል ፤
በብርቱካናማ ቀለም ምልክት የተሰየሙ ቦታዎች ፤በብርቱካናማ ቀለም ምልክት የተሰየሙ ቦታዎች ፤
በእያንዳንዱ መግቢያ በር 50 ሰዎች በእያንዳንዱ መግቢያ በር 50 ሰዎች 
የጸሎት ማድረሻው ስፋትና አንድ ሰው ጸሎት የሚያደርስበት የቦታ ስፋት የጸሎት ማድረሻው ስፋትና አንድ ሰው ጸሎት የሚያደርስበት የቦታ ስፋት 
ሲመጣጠን ለእያንዳንዱ ሰው ከ 4 ካሬ ሜትር ስፋት ቦታ መብለጥ የለበትም ፤  ሲመጣጠን ለእያንዳንዱ ሰው ከ 4 ካሬ ሜትር ስፋት ቦታ መብለጥ የለበትም ፤  

በአስተራይ በዓል ስለሚደረጉ የጸሎት መመሪያዎችበአስተራይ በዓል ስለሚደረጉ የጸሎት መመሪያዎች

24.9.20 ይህ መመሪያ የሚመለከተውይህ መመሪያ የሚመለከተው
በዓመት በዓላት ቀኖች ገደብ ስለመጣልበዓመት በዓላት ቀኖች ገደብ ስለመጣል


