
 

 

 ዘውፅእዎ ባርሓብ ምንስትርን ቀዳማይ ቢሮ ገንዘብን ምንስትር ቢሮ ፤ጥዕና ሓለዋ ምንስትር ቢሮ
፤ መግለፂ 

ካቢነ ምንስተራት ቅድሚ ትማሊ ብዘሕለፎም ውሳነታት መሰረት፤ ሎማዓንቲ ንጎሆ ዓርቢ ብቴሌፎን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፤   
ካብ ታሕሳስ 27  2020 ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 5፡00 ጀሚሩ ስካብ 9 ጥሪ 2021 ን 14 መዓልቲ ተግባራዊ ዝኮኑ 
ደንቢታት /መምርሒታት ኣፅዲቁ ኣሎ ፤ ዝርዝሩ ከምዝሰዕብ ቀሪቡ ኣሎ ፡፡ 

1/ ካብ መንበሪ ገዛውቲ ናብ ደገ ምውፃእ ዝፍቀድ ክሳብ 1000 ሜትሮ ወይ ድማ ፤ ክሳብ ሓደ ኪ .ሜ እዩ ፤                                                  
ኾይኑ ግና ፤ ንኽኽተቡ ፤ ንሕክምና ፤ ብጉዳይ ማሕበራዊ ሓገዝ ንምቅባል ፤ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊታት ንምስታፍ ፤ ቤት ፍርዲ 
ብዝምልከቱ ጉዳያት ፤ ንስፖርታዊ ምንቅስቃሳት (ብማኪና ዘይኮነስ)፤ ተፈላልዮም ዝነብሩ ወለዲ ደቆም በብተራ ንምስናይ ፤ 
ናብ ስራሕ ንዝዋፈሩ ፤ ፍቃድ ናብ ዝተዋሃቦም ትካላት ትምህርቲ ንዝወፁ ፤ በቲ ዝወፀ መምርሒ መሰረት ኣብ ስ/ስርዓት 
ቀብሪ ንምስታፍ ፤ ናብ መርዓን ፤ ናብ ብሪት / ስርዓት ግርዛት ንምስታፍ ፤ ይከኣል እዩ ፡፡                                      
እቲ ዝወፀ ደንቢ ዝጠሓስን ዘይኣኽበረን ውልቀ ሰብ 500 ሼቄል ይቅፃእ ፡፡ 

2/ ካብ ገዛኹም ብምውፃእ ናብ ካሊእ ገዛ ምኻድን ምፅናሕን ኣይፍቀድን ፡፡  

3/ ኣገዳሲ ዝኾኑ ሹቋት /ድንኳናት ንኣብነት ፤ ናይ መግቢ ኣስቤዛታት ዝሽየጡሎም ፤ ናይ ፅርየት ኣቁሑት ፤ ንዓይኒ ኣገዳሲ 
ዝኾኑ ማተርያላት ዝሽየጡሎም ፤ ናይ መድሓኒት ፋርማሲታት ፤ ንገዛ ይኹን ንትካላት ፅገና ዘገልግሉ ናይ ኤሌክትሪክ 
ኣቁሑት / ማተርያላት ዝሽየጡሎም ሹቋት/ ድንኳናት ክፍቲ እንትኾኑ ፤ ካልኦት ህዝባዊን ትካላት ንግዲን ዕፁዋት እዮም፡፡   

4/ ግለሰባት ጉጅለታትን ቤተሰባትን ዘተኣናግዱ ፂመራት፤ ናይ እንስሳት ማእከላት ፤ ሳፋሪ ፤ ናይ ተፈጥሮ መናፈሲ ቦታታት፤     
ብሄራዊ ፓርክታት ፤ ሙዝዮማት ፤ ናይ ዝኽሪ ሓወልቲታት ፤ ስሩዕ ዘይኮነ ሕክምናዊ ግልጋሎት ናብ ዝህቡ ትካላት ፤         
ናይ ፅባቀን ኮስሞቲካን ትካላት ፤ ተወሳኺ / መጠናኸሪ ሕክምናዊ ግልጋሎት ዝህቡ ትካላት ፤ ተንቀሳቀስቲ ፊልምታት ፤ 
ኪንዮናትን ናይ ንግዲ መደብራትን ፤ ዕፁዋት  እንትኾኑ ፤ ዝብልዑ መግቢታት ሒዝካ/ ገዚእኻ ምኻድውን ተሰሪዙ ኣሎ፡፡ 

5/ ስፖርታዊ ልምምድ ዝካየዱሎም ማእከላት/ ኣዳራሻት ዝፍቀድ ፤ ብስፖርታዊ ሞያ ንዝተዋፈሩን ብስፖርታዊ ውድድር 
ንዝሳተፉ ስፖርተኛታት ጥራይ እዩ ዝፍቀድ ፡፡  

6/ ትምህርቲ ምዝዋር / ምግናሕ ማኪና ተሰሪዙ እዩ ፤ ጉጅላዊ ሽርሽርውን ኣይፍቀድን ፡፡  

 ፤ ብዝምልከት ትምህርቲ 

** ካብ 0 - 6 ዓመት ንዘለዉ ቆልዑት ፤ ካብ ቀዳማይ ስካብ 4 ይ ክፍሊ ፤ ካብ 11  ክሳብ 12 ክፍሊ ዘለው ተማሃሮ      
ትምህርቶም ክቅፅሉ እዮም ፡፡  

** ካብ 5 ይ ክሳብ 10 ይ ክፍሊ ዘለው ተማሃሮ ፤  ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ኣይተፈቅደሎምን ፡፡ 

** ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ዝካየዱ ምንቅስቃሳት ኣይፍቀድን ፤  ኣብ ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ዝካየዱ ተግባራዊ  
ትምህርቲታት ኮነ ሞያዊ ኮርስ ስልጠናታት ኣይፍቀድን ፤ ድሕሪ 12 ክፍሊ መናእስያት ንምጥንኻር ዝወሃቡ ቀፃሊ 
ትምህርቲታት ( "ዩድ ጊመልን  ዩድ ዳሌትን" ) ኣይህሉን ፤ ምንቅስቃሳት ማሕበራት መናእሰይውን ተኣጊዱ ኣሎ ፡፡ 

** ናብ ሽርሽር ምውፃእ ተኣጊዱ  ኣሎ ፡፡ 

ኮሚተ ምንስተራት ኮሮና ፤  ሎመዓንቲ ዓርቢ ንጎሆ ፤                                                                             
ካብ 27 ታሕሳስ 2020 ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 5፡00  ክሳብ 9 ተ ጥሪ 2021 ጀሚሩ ፤                                                     
ካብ 10 ሰራሕተኛታት ንላዕሊ ዘዋፍሩ ትካላት  / ናይ ስራሕ ቦታታት ፤ ካብቲ ዘለዎም ሓይሊ ሰራሕተኛ ፤                  
ካብ 50 % ንላዕሊ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ቦታ ክርከቡ ኣይፍቀድን ( ካብ 10 ሰራሕተኛታት ንላዕሊ ኣይፍቀድን ) ፤         
ኮይኑ ግና ;  

ኣገዳሲ እዮም ዝበሃሉ ናይ ስራሕ ቦታታት ፤                                                                                         
ንኣብነት፤ ንሂወት ንመነባብሮ ኣገዳሲ ዝኾኑ ምህርቲታት ዘፍርዩ ፋብሪካታት ፤ ብህንፀት ስራሕቲ ፤ ብመንገዲ ኾነ ብካልኦት 



 

 

ኣገዳሲ ዝኾኑ ዓበይቲ ፕሮጀክቲታት ብቀትሪ ይኹን ብለይቲ ንኽሰርሑ ፉሉይ ፍቃድ ዝተዋህቦም ፋብሪካታት ስራሕቶም 
ከሳልጡ ዝተፈቅደ እዩ ፤ ሃገራዊ ደሕንነት ብዝምልከቱ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ ፋብሪካታት ( ነዚኦም ዝምልከት ፉሉይ መምርሒ 

ተኸቲሎም )  ስራሕቶም ክቅፅሉ እዮም ፡፡                                                                                            
እዞም ትካላት ብመንግስቲ ዝወፁ ናይ ታቭ ሴጎል መምርሒታት ክትግብሩ ይግባእ፡፡ 

እዛ ኮሚተ ምንስተራት ኮሮና ፤ "ሓምላዎት ደሴታት" ተባሂለን ኣፍልጦ ዝረኸባ ኢላትን ያም ሃሜላኽን ፤                   
፡፡ኣላ ኣፅዲቃቶ ተቀቢላ ሓሳብ ዝቀረበ ጥዕና ሓለዋ ምንስትር ብቢሮ ንኽስረዝ ኣፍልጦ እዚ ጀሚሩ28 2020   ታሕሳስ ካብ   
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