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

ካቢነ ምንስትራት ብዝሓለፈ ሰሉስ ተመያይጦም ፤ ካብ ሓሙስ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ዕላዊ ዝኾን ናይ ሓፈሻዊ እገዳ 

ዘሕለፍዎ ውሳነ ብምቅፃል ፤ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ዝቀረቡ ናይ ኣፈፃፅማ ስርዓተ ድንጋቴታት ብስልኪ 
ምስተረዳድኡ ኣፅዲቆሞ፡፡                                                                                                          

እዞም ክሳብ ሕጂ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታት ከም ዘለዉ ኾይኖም )  ) 

ናይዚ ሓፈሻዊ እገዳታት ዝምልከቱ ሓደሽቲ ድንጋጌታትን እገዳታትን ተግባራዊ ዝኾኑ ፤ ካብ ፅባሕ 8 ጥሪ 2021        

ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ሓሙስ ጀሚሩ ፤ ን 14 መዓልቲ  ዝፀንሕ ማለትውን ክሳብ 21 ጥሪ 2021 ተግባራዊ ዝኾኑ እዮም፡፡ 

!!! ኣይፀንግዑ ንምዃኖም ዝቅፅሉ መዓልቲ14  ንቀፃሊ ዘለውዎ ከም ገዳታትእ ዘለው ሕጂ ሳብክ 

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 ንዝምልከቱ 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 ፡፡ 

፡፡ ይቅፃእ ሼቄል500  ሰብ ውልቀ ዘይኣኽበረን ዝጠሓስን ደንቢ ዝወፀ እቲ 

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 ፤                                               

ኣሎ፡፡ ተሰሪዙ ምኻድውን ገዚእኻ /ሒዝካ መግቢታት ዝብልዑ 

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

6/ መግቢ አልኢኽካ እምበር ፤  ባዕልኻ ገዚእኻ / ሒዝካ ምኻድ ኣይፍቀድን ፤ 

፤ እገዳታት ተወሰኽቲ 

፤ ፣ማለትውን እዚ ፤ ምቅናስ ምኽንያታት ፉሉይ ዝወሃቡ ንምውፃእ ገዛ መንበሪ ካብ 

1/ ዕፁው ኣብ ዝኾነ ህንፃ /ክፍሊ ክሳብ 5 ተ ሰብ ፤ ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ድማ፤ ክሳብ 10 ሰብ እዩ ዝፍቀድ ፤ 

ይኹን ዳኣምበር ፤ ኣብ መርዓ ፤ ኣብ ግርዛት/ ብሪትን ኣብ ስርዓት ቀብሪ ንዝሳተፉ፤ ከምቲ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ መምርሒ  
ኣብ ዕፁው ቦታ 10 ሰብ ፤ ኣብ ክፍቲ ቦታ ድማ ክሳብ 20 ሰብ ይፍቀድ ፡፡ 

2/ ካብ እስራኤል ናብ ሃገራት ወፃኢ ንዝጓዓዙ ዝወሃብ ፍቃድ ምቅናስ ፤ እዚ ማለት ፤ እዚ ሓዱሽ መምርሒን ደንቢን 

ቅድሚ ምእዋጁ ፤ ናይ በረራ ቲኬት ዝገዝኡ እንተኾይኖም ፤ ካብ ዓዲ ክወፁ ዝኽእሉ ፤ በቲ ዝወፀ ደንቢ መሰረትን 
ብቢሮ ምንስትር መጓዓዚያ / ትራንስፖርት ዋና ኣካያዲ ስራሕ ፍቃድ እዩ ፡፡ 

3/ ሞያዊ ምንቅስቃሳት ስፖርት ምቅናስ ፤ እዚ ማለት ፤ ንስፖርታዊ ታዕሊም/ ልምምድ እንተዘይኮይኑ ፤              

ኣብ ሞንጎ ጋንታታት/ ጉጅለታት ዝካየዱ ውድድራት ኣይህልውን ፡፡ 

 



 
4/ ንማሕበራዊን ቤተሰባዊ ረብሓ ዝምልከት እንተዘይኮይኑ ፤ መናፈሲን ሓንጎል መሐደሲን ናብ ዝኾኑ ቦታታት      

እዞም ዓበይቲ ኣረጋውያን ካብ ገዝኦም ክወፁ ኣይፍቀድን ፡፡ 

 ፤ ትምህርቲ 

1/ ብዓንቀፅ 10 ሐ ብዝተንገገ ሕጊ መሰረት፤ ፉሉይ ስርዓተ ትምህርቲ ዘካይዱ ትካላት እንተዘይኮይኖም ፤                

ካልኦት ትካላት ትምህርቲ ዕፁዋት እዮም ፡፡ 

2/ ኣብ ዕፁው ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ / ፕኒሚያ ዝመሃሩ ፤ እንተነኣሰ ክሳብ 30 መዓልቲ ካብቲ ፕኒሚያ ክወፁ 

የብሎምን፤ ኣብዚ ናይ እገዳ እዋን ፤ ካብቲ ፕኒሚያ ናብ ስድረኦም ይኹን ናብ ካሊእ ዝወፁ እንተሃልዮም ፤   
ኣሞንግዮም ናብ ፕኒሚያ ክምለሱ ኣይፍቀድን ፡፡ 

  ፤ ዕዮ/  ስራሕ 

1/ ኣገዳሲ እዮም ኣብ ዝተባህሉ ናይ ስራሕ ቦታታት / ኣብያተ ዕዮ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ፤ መሰረታዊ ግልጋሎት    

ኣብ ዘምርታ ፋብሪካታትን ብህንፀት ኣባይትን ስራሕቲ መንገዲን ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት እንተዘይኮይኖም ፤      
ካልኦት ትካላት ዕዮ ዕፁዋት እዮም፡፡ 

2/ ወነንቲ ስራሕ ዝኾኑ ሓለፍቲ ፤ ናይቲ ሰራሕተኛ ኣብ ስራሕ ቦትኡ ናይ ምህላው ኣገዳስነት ብምግንዛብ ፤           

አብ ስራሕ ቦትኡ ንኽርከብ / ንኽመፅእ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ( ንኣብነት፤ ናይቲ ትካል ንብረት ዝንከባኸቡ፤ 
ብስራሕቲ ፅገና ፤ ብሓለዋ ፤ ብምልእኣኽ ዝተዋፈሩ ፤ ማሃያ ዝኸፍሉ ኾነ ካልኦት ነዚ ትካል ኣገደስቲ እዮም     
ንዝበልዎም ሰራሕተኛታት፤ ስራሕቶም ክቅፅሉ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም፡፡                                           

                        ዝተዋህቦም ፍቃድ ፉሉይ ሑኽሰርን ብለይቲ ፤ ብፍላይ ታትዓሰ ዘዕርፈሎም ኣብ ህዝቢ ብተውሳኺ፤
ከም ሃገራዊ ደሕንነት ብዝምልከቱ ፕሮጀክትታት ዘሳልጡ ዓበይቲ ትካላት ፤ ብኣብያተ ቢሮ መንግስቲ ፤                   
ብናይ ከተማ ማዛገጃታት ፤ ብሃይማኖታዊ ትካላት ኮነ ብላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ፤ ኣብ ዝሳለጡ ገዘፍቲ 
ስራሕቲታት ንዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት፤ ፉሉይ ፈቃድ ተዋሂብዎም እዩ፡፡ 

                   ፤ ኣሎ ተዘርዚሩ ደንቢ ህገ ዝወፀ ኣብቲ ፤ ዝርዝር ትካላት ዝነጥፉ ናይ ስራሕቲ ብዝኾኑ ገዳሲኣ3/ 

ሕጊን ኣብያተ ፍርዲን ብዝምልከቱ ፤ ብዲጂታል ክፍፀሙ ዘይኽእሉን ጊዜ ዘይወሃቦም ጉዳያት ምላሽ ንምሃብ ምእንታ፤              
እዞም ናይ ሕጊ ጠበቃታት ናብዚ ዝርዝር ተፀሚሮም ኣለዉ ፡፡                                                             

     ሃገራዊብ ይኹን ብክልል ፤ መረፃታት ዝካየዱ ብኣ ንክነሰት ይኹን ንፕራይሜሪስ መፃኢ ኣብ ፤ ብተወሳኺ ካብዚ
ኣብ ዝጣየሻ ኮሚተታት ብኣባልነት ንዝሳተፉ ሰራሕተኛታት ተፈቂዱሎም እዩ፡፡ 

4/ ካብኦም ዝሕሎ ኣሰራርሓ ብምኽታሎም ፤ ስራሕቶም ንኸሳልጡ ዝተፈቀደሎም ትካልት እዮ / ናይ ስራሕ ቦታታት፤ 

ግባእ፡፡ይ ተሉኸክ ኣሰራርሓ" ሃሴጎል ታቭ" ናይ  መምርሒታትን ዝወፁ ሕጂ ክሳብ ጥዕና ሓለዋ ምንስትር ብቢሮ 

 ስራሕቶም ክቅፅሉ ናይ ዝተፈቀደሎም ናይ ስራሕ ቦታታት / ኣብያት ዕዮ ዝርዝር ፤ ኣብ ቢሮ ምንስትር ገንዘብ       
ድሕረ ገፅ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ 

 ናይ ኣውቶቡስ ናይዛ ካብዚ ፤ ብዝሓት ተጓዓዝቲ /ተሳፈርቲ ናይ ኣውቶቡስ ኣብ  ፤ ትራንፖርት/  ዓዚያ መጓ
ምስፋር ዓቅሚ ፍርቂ ወይ ድማ 50% ክኾን ኣለዎ ፤ ማለት እዩ፡፡ 

፤ መረፃ ቅድመ 

1/ ኣብ ዝካየዱ ቅድመ መረፃታት ፤ ንኽትመርፅ ኢልካ ካብ ገዛኻ ምውፃእ ይካኣል እዩ ፤ ሕፁይ ተወዳዳሪ / ተመራፂ ፤ 
ሰራሕተኛ ፤ ፖለቲካ ወድብ ብምውካል ግልጋሎት ዝህብ ፤ ኣብ ክነሰት ንዝሳለጥ መረፃ ኣድላይ መዳልዎታት ንምግባር  
ምውፃእ ይፍቀድ እዩ ፡፡ 

2/ ኣብ ዝካየዱ ቅድመ መረፃታት ፤ ናይ መምረፂ  ጣቢያታት ምጥያሽ ይከኣል እዩ ፡፡ 

                      እንተዘይኮይኖም፤ ምልክታት ዘየገድዱ ንኽውሸብ ፤ ሰብ ንዝመፀ ጣቢያ መምረፂ ናይ ናብ ኢሉ ክመርፅ3/ 
ናይ ኮሮና ምልክታት ኣለካዶ የብልካን ብማለት / ምህላዉን ዘይምህላዉን ክሕተት ኣይግባእን ፤                       
ናይ ምምራፅ መሰሉ ክኽበረሉ ይግባእ ፤ እዞም ምልክታት ኣብ ናይ ምውሻብ ትእዛዝ ሰፊሩ ምስ ዘሎ ፁሑፍ       
ዝገጥም / ዝመስል እንተኾይኑ ምግንዛብ / ምርኣይ የድሊ ፡፡ ረስኒ ንዘለዎም ፤ ናይ ምርመራ ውፅኢት ኔጌቲቭ 
እንተኾይኑ ንምፍላጥ ምሕታት ኣድላይ ከኾን ይኽእል እዩ፡፡ ኽውሸብ ዝግበኦ ሰብ እንተኾይኑ ግና ፤ ብዛዕባ ናይ 
መምረፂ ጣቢያ ክሕተት ኣይግደድን፡፡           



 
 

     

          

       

    

    

 

              

 

      

 

      

   

           

         

    

 

           


