
 

 

 ትራንስፖርትን መጓዓዝያን ቢሮ ናንዕጥ ሓለዋ ምንስትር ቢሮ ፤ምንስትር ቀዳማይ ብቢሮ

፤ ሓበሬታ ዝተዋህበ 

07/03/2021 

ካቢነ ምንስትራት መንግስቲ ፤ ሎሚ ምሸት ሻባት ምስወፀት ኣብ ዘካየድዎ ቴለፎናዊ ዘተ ፤ ብሳልሳይ ደረጃ 

ንኽትግበሩ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ዝተሓንፀፀ መርሃ ግብሪ ተመያይጦም ኣፅዲቆም፡፡                 

በዚ መሰረት፤ ካብ ሰንበት ዕለት 7 ተ መጋቢት 2021 ጀሚሩ ብቀዳማይን ብኻልኣይን ደረጃ ዝተተግበሩ 

መርሃ ግብሪታት ከምዘለዉ ኾይኖም፤ ብቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ዝወፁ መምርሒታት መሰረት ፤ 

እዞም ኣስዒቦም ዝተዘርዘሩ ተግባራዊ ክኾኑ እዮም፡፡  

፤ መምርሒ ሓፈሻዊ 

1/ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ/ ናይ ሰብ ብዝሓት ብዝምልከት ፤ ኣብ ውሽጢ ህንፃ / ኣዳራሽ/ ገዛ ክሳብ 20 ፤ 

ክፍቲ ኣብ ዝኮነ ቦታ/ ኣብ ደገ ድማ ክሳብ 50 ሰብ ምትእኽኻብ ይፍቀድ ፤                                                                                   

2/ ናይ "ታቭ ሃያሮኽ" ሰርዓት ተኸቲሉ ስርሑ ኣብ ዘሳልጥ ትካል ፤ ካብ 1 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኡ 

ህፃን ክኣቱ ይኽእል እዩ ፤                                                                                                                    

3/ ብኢንተርነት፤ ብስልኪ ይኹን ብፖስታ ግልጋሎት ክህብ ዝኽእል ትካል እንተዘይኮይኑ፤ ዋላኳ እቲ ትካል 

ኣገዳሲ እዩ ዝበሃል እንተዘይኮይነውን፤ እቶም ዝወፁ መምርሒታት ዝተኸተለ እንተኾይኑ፤ ሰብ ጉዳያት/ 

ዓማዊል ተቀቢሉ ከተኣናግድ ይኽእል እዩ ፤                                                                                    

4/ ባዮሎጂካዊ ትካል ኣብ ዘካይዶም ሕክምናዊ ፈተናታት/ ሙከራታት ዝሳተፉ ሰባትውን እንተኾነ፤    

"ታቭ ሃያሮክ" ይምልከቶም እዩ ፤                                                                                                        

5/ ኣብ ናይ ግሊ ማኪና ንዝጓዓዙ ቅድም ኢሎም ዝወፁ መምርሒታት ተሰሪዞም ኣለው ፤                        

6/ ናብ ትካላት ንግዲ ፤ ናብ ሹቋት፤ ናብ ናይ ህዝቢ ይኹን ናብ ናይ መንግስቲ ትካላት፤ እንትኣትው ፤ 

ኣብቲ በሪ ምስበፅሑ ዝካየድ ዝነበረ ምልካዕ መቀትን ጥዕና ዝምልከቱ ሕቶታትን ተሰሪዞም ኣለው ፤ 

                                                                                                                 ፤ ዝምልከት ትምህርቲ

1/ ብሓምላይን ቢጫን ቀለማት ኣብዝተሰርዑ ከተማታት ዘለው ተማሃሮ፤ ከምኡውን ብብርቱኳን ሕብሪ 

ኣብዝተሰርዓ ከተማታት ዘለው ተማሃሮ ኮይኑ ግና፤ ካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ካብ ዘለው ሰባት አስታት 70% 

ፀረ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ዝተኸተቡ እንተኾይኖም፤ ካብ 7 ይ ክሳብ 10 ይ ክፍሊ ዘለው ተማሃሮ ናብ 

ትምህርቶም ክምለሱ እዮም፡                                                                                                       

2/ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ፤ ናይ ስልጠና ማእከላት ትምህርቲ ከምኡውን ፤ ናይ ካልኣይ ብርኪ 

ትምህርቲ ንዘጠናቀቁ ተማሃሮ ዝወሃብ  ናይ "ቶራ" ትምህርቲ ፤  "ታቭ ሃይሮክ" ንዘማልኡ ተማሃሮ 

ጥራይ እዩ  ዝፍቀድ ፡፡ ኮይኑ ግና ፤ ነዞም "ታቭ ሃያሮክ" ዘይኣማልኡ ተማሃሮ ፤ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ 

መርሃ ግብሪ ብምድላው ትምህርቶም ክከታተሉ ክገብራ ኣለወን ፡፡  እዘን ትካላት ትምህርቲ ካብ ዘለወን             

ናይ ምስትእንጋድ ዓቅሚ 75% ማለትውን ካብ 300 ክበልፁ የብሎምን ፤                                    

እንተነኣሰ ፤ ኣብ ሞንጎ እቲ መምህርን ተማሃራይን ናይ 4 ተ ሜትሮ ርሕቀት ክህሉ ይግባእ ፤                 

እቲ ትካል ትምህርቲ ፤ ብዛዕባ "ታቭ ሃያሮክ" ደንቢታት / መምርሒታት ሓበሬታ ዝህብ / ዝሕብር ፤ 



 

 

ምልክታ ክልጥፍ/ ክጥቀዕ ኣለዎ ፤                                                                                           

                             ፤ ይቅፃዕ ሼቄል5000  ፤ ትምህርቲ ትካል ዝፈቀደ ንኽኣቱ ፤ ንዘየማልአ" ሃያሮክ ታቭ"

3/ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘለው ተማሃሮ ተቀቢሉ ዘተኣናግድ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ / ፕኒሚያ ፤ ከም እቶም 

ካብ ካልኣይ ደረጃ ንላዕሊ ዘለው ተማሃሮ ፤  "ብተመላላሲ / መ ዓልታዊ  ወይ ድማ በዕፁው ሓዳሪ መርሃ 

ግብሪ መሰረት ከምህር ይኽእል እዩ ፤                                                                                              

4/ ኣብቲ ዝወሃብ ኮርስ / ተግባራዊ ስልጠና ፤ እቶም ሰልጠንቲ ዓበይቲ እንተኾይኖም ፤ 10 ዘይኮነስ    

ክሳብ 20 ይፍቀድ ፤                                                                                                                    

5/ ሓምላዊ ፤ ቢጫን ብርቱኳንን ሕብሪ ኣብዝተሰርዑ ከባቢታት / ከተማታት ፤ ናይ ተማሃሮ ፍልጠትን 

ልምዲን ዘማዕብሉ ክለባት ክሳተፉ ተፈቂዱ ኣሎ ፤ ማሕበራት መናእሰይ ብዝምልከት ድማ ፤ እዞም 

መናእሰያት በብዝተወደቡለን ማሕበራት ፤ ቀዋሚ ብዝኾና ጉጅለታት ብምክፍፋል ፤ ክፍቲ ኣብዝኾኑ 

ቦታታት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃት ከካይዱ ይኽእሉ እዮም፤ ኮይኑ ግና ፤ ካብ 50 ክበዝሑ የብሎምን ፡፡           

6/ ሽርሽር ብዝምልከት፤ ንሓደ ክልተ መዓልቲ ኣብ ዝካየድ ሸርሽር ኣብ ደገ/ ወፃእ ጥራይ ዘይኮነስ፤        

ኣብ ውሽጢ ህንፃውን ይፍቀድ እዩ ፤                                                                                              

7/ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን  "ማገን ኺኑኽ" / ናይ ትምህርቲ ውሕስና ፤ ፕሮግራም ንዝሓንፀፃ ትካላት 

ትምህርቲ ፤ ካብ 1 ይ ክሳብ 6 ይ ክፍሊ ፤ ከምኡውን ፤ ካብ 11 ደ ክሳብ 12 ተ ክፍሊ ንዘለው ተማሃሮ 

ከምህራ ይፍቀደለን ፤                                                                                                          

                                                                                        ፤ ኣዳራሻት ዝከናወኑሎም/  ድግሳት ዝተፈላለዩ

1/ ናይ ሰብ ብዝሓት ብዝምልከት ፤ ካብቲ ናይቲ ኣዳራሽ ናይ ምሓዝ ዓቅሚ 50% ጥራሕ ከተኣናግድ እዩ 

ዝፍቀድ ፤ እዚ ማለት ካብ 300 ሰብ ንላዕሊ ክተኣናግድ ኣይፍቀድን፤                                                     

2/ "ታቭ ሃያሮክ"  ንዘማልኡ ሰባት ጥራይ እዮም ፤ ናብዚ ኣዳራሽ ክኣቱ ዝፍቀደሎም ፤                              

3/ 5% ንዝኾኑ ሰባት ጥራይ እዩ ፤ ናይቲ ዝገበርዎ ምርመራ ውፅኢት "ኔጌቲቭ " ብምዃኑ ንኽኣቱ 

ዝፍቀዶም ፤ ኮይኑ ግና ፤ እዚ ወናኒ ኣዳራሽ ፤ ካብቲ ዝተፈቅደ ንላዕሊ ንዘይምዃኑ ናይ መቆፃፀሪ ስልቲ/ 

ኣሰራርሓ ክህልዎ ይግባእ፤                                                                                                                 

                                                                                                           ፤ ሬስቶታንቲታት/   ብልዒ ኣብያተ

1/ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ብልዒ ኮፍ ኢሎም ክተኣናገዱ ዝፍቀደሎም ፤"ታቭ ሃያሮክ " ንዘማልኡ ሰባት 

ጥራይ እዩ ፤  ብዝሓት ሰብ ብዝምልከት ፤ እቲ ኣዳራሽ ክሕዞ ካብ ዝኽእል ዓቅሙ 75% ክኾን ኣለዎ ፤  

ማለትውን ካብ 100 ሰብ ክበዝሕ የብሉን ፤ ኣብ ደገ ኮፍ ንዝብሉ ግና ታቭ ሃያሮክ ኣገዳሲ ኣይኾንን ፤  

ብዝሓት ሰብውን ካብ 100 ክበዝሕ የብሉን ፤                                                                                                        

2/ ኣብ ሞንጎ ጠረጴዛታት ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ ፤ ናይ መስተንግዶ ሓላፊውን ናይ 

ጠረጴዛታት ርሕቀት ዝተሓለወ ንምዃኑ ክቆፃፀር ኣለዎ ፤                                                                 

3/ ኣብ ናይ መስተ ባራትውን እንተኾነ ፤ ኣብ ሞንጎ መንበራት ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ክህሉ ይግባእ ፤ 

ኣብ ሞንጎዞም ሰባትውን ሰብ ኮፍ ዘይብሎ ሓደ መንበር ክህሉ ኣለዎ ፤ ( ንናይ ሓደ ቤተሰብ ኣባላት 

ኣይምልከትን ) ፤                                                                                                                 

ሆቴላት ፤                                                                                                                                 

1/ ናይቲ ሆቴል ቤት ብልዒ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ፤ ኮይኑ ግ ና ፤ እቲ ቤት ብልዒ ክሕዞ ካብ ዝኽእል ዓቅሚ 

50% ጥራሕ ክኾን ኣለዎ ፤ ካብ 300 ድማ ክበልፅ የብሉን ፤                                                               



 

 

                                              ፤ ብዝምልከት ጉባኤታት  ከምኡውን ምንቅስቃሳት ፖርታዊንስ ባህላዊን

1/ ናይ ሰብ ብዝሓት ብዝምልከት ፤ ኣብ ዕፁው ቦታታት ክሳብ 500 ሰብ ፤ ኣብ ደገ / ወፃኢ ድማ ፤ ክሳብ 

750 ሰብ ይፍቀድ ፤                                                                                                                         

2/ ክሳብ 10 000 መንበራት ፤ ኣብ ዘለዎ ናይ ስፖርቲ ኣዳራሽ / ማ እከል/  እስታዲዮም ፤ ኣብ ዕፁው 

ኣዳራሽ ክሳብ 1000 ፤ ክፍቲ ኣብ ዝኾነ ድማ ክሳብ 1 500 ጥራሕ ይፍቀድ ፤                                                      

3/ ናይ መእተዊ ቲኬታት ኣቀዲምካ ምግዛእ የድሊ ፤ ንመቀመጢ ምልክት ኣብ ዝተገበረሎም መናብራት 

ጥራይ እዩ ኮፍ ምባል ዝፍቀድ ፤ ኮይኑ ግና ፤ ኣብቲ ዝተቀመጥካዮ መንበር ጥቃ ጠጠው ምባል ይከኣል 

እዩ፤  ንመቀመጢ ተባሂሉ ምልከት ኣብዘይተገብረሉ መንበር ኮይንካ እዚ ምርኢት ምክትታል ኣይፍቀድን ፤                  

እብዚ ምርኢትዚ ሰዕስዒት/ ጭፈራ ኣይፍቀድን ፤ መግቢን መስተንውን ኣይፍቀድን ፤ ኣብዚ ቦታ 

ኮይንካውን ምምጋብ ኣይፍቀድን ፤  ርሕቀት ምሕላው ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፤                                            

                                                                                      ፤ ብዝምልከት እምነት ኣብያተ/  ፀሎት ኣብያተ

ኣብ ኣብያተ ፀሎትውን እንተኾነ ፤ ናይ "ታቭ ሃያሮክ" ስርዓት ብምኽታል ዝፍፀም እዩ ፤ ኣብቲ ቤተ 

ፀሎት/ ቤት ክነሰት ብዘለው ቀዋሚ መናብራት መሰረት ፤ ናይ ፀለይቲ ብዝሓት ካብቲ ናይ ምሓዝ ዓቅሙ 

ክሳብ  50% ክኾን ኣለዎ ፤ እዚ ማለት ንሓደ ሰብ 7 ተ ሜትሮ ሒሳብ ማለት እዩ፤ ዝኾነ ኾይኑ ካብ 500 

50              ክሳብ ደገ ኣብ20   ስካብ ውሽጢ ኣብ ሰባት ንዘይብሎም "ሃያሮክ ታብ"  ፤ የብሎምን ክበዝሑ ሰብ

 ስራሕቶም ፤/  ትካላት/  ማሽናት/  መሳርሓት ዝኾኑ ማራኺ /ሰሓብቲ ንተሸራሸርቲ/  ንጎብነይቲ

ዘሳልጡ  "ብታቭ ሃያሮክ" አሰራርሓ መሰረት እንትኾን፤ አብ ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ዋና ኣካያዲ 

ስራሕ ብዝህብዎ ፍቃድ ዝኽፈቱ መስሕባትውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ፤                                                     

 ፤ ይቅፃዕ ሼቄል5 000  ዘይትግባር/  ዘዕብር መምርሒ ዝተመሓለፈ እዚ  ፤ ቅፅዓት 

                                                                     ፤ ብዝምልከት ፃእንምው እስራኤል ካብ ምእታውን እስራኤል ናብ

1/ እስራኤላውያን ናብ እስራኤል ምእታው ኣይኽእሉን እዮም፤ ዝብል መምርሒ ተሰሪዙ ኣሎ፤             

ኮይኑ ግና ፤ ብዶባት ኣቢሎም ንዝንቀሳቀሱ / ንዝአትዉ አይምልከትን ፤ እዚ ማለትውን ዝኮነ ይኹን 

እስራኤላዊ ዜጋ ፤ ወይ ድማ ፤ ኣብ እስራኤል ብቀዋሚነት ክነብር ይኽእል እዩ ዝብል ፍቃድ ዘለዎ ሰብ ፤       

ናብ እስራኤል ክኣቱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ፡፡ ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ናብ እስራኤል ንኽኣትው ዝፍቀድ 

ናይ ሰብ ብዝሓት ክሳብ 3000 ክበልፅ የብሉን ፤ ናይዞም ዝኣትዉ  ሰባት ብዝሓት ጉዳይ ኣብ ቀፃላይ ሰሙን 

ቢሮ ምንስትር መጓዓዝ ያን ትራንስፖርትን በብደረጃ ብዘውፀኦ መርሃ ግብሪ መሰረት ዝትገበር እዩ፤     

ፅባሕ ሰንበት መዓልቲ 1000 ዝኾኑ ሰባት ፤ ናብ እስራኤል ክኣትዉ እዮም ፤  ናይ ኣየር በራራ ከም 

ኣድላይነቱ በብደረጃ ንምኽፋት ቢሮ ምንስትር መጓዓዝያ ብዘውፀኦ መደብ መሰረት ፤ ኣብ ሃገራት ወፃእ 

ነይሮም ናብ እስራኤል ንዝአትው ከም ስፖርተኛታት ዘኣምሰሉ ፤ ኣብ እስራኤል ንኽሰርሑ ፉሉይ ፍቃድ 

ንዝተዋሀቦም፤ ንሰብ ሞያታትን ፤ ብዝኾነ ጉዳይ ምኽንያት ፍቃድ ንዝተዋህቦም ሰባት ናብ እስራኤል 

ንኽኣትዉ ክፍቀደሎም እዩ ፤                                                                                                                                  

2/ ብናይ እስራኤል ዶብ ኣቢሎም ናብ እስራኤል ንዝኣትዉ ሰባት ፤ ናይ መእተዊ በሪ ዝኾነ ናይ ዮርዳኖስ 

ሩባ ፤ ኣብ ሰሙን ንክልተ ጊዘ ክፍቲ ክኾን እዩ ፤                                                                                

3/ ናይ ታባ ዶብ መአተዊ በሪ ድማ ፤ ክሳብ 3 ተ ለካቲት 2021 ኣብ ግብፂ ፀኒሖም ፤ ብግብፂ ኣቢሎም 

ንዝኣትዉ ንሓደ ጊዘ ጥራሕ እቲ ዶብ ክፍቲ ክኮን እዩ ፤                                                                             



 

 

4/ ካብ ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝደሓኑን ፤ ዝተኸተቡን ዜገኛታት ፤ ናብ ወፃኢ ሃገራት ብዘይ ገለ ገደብ/ 

እገዳ ክጓዓዙ/ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ፤ ኮይኑ ግና ፤ ናይ ታባ ዶብ ስለዝዕፆ ፤ በዚ ዶብዚ ምውፃእ ኣይከኣልን፤ 

5/ ኣብ ሃገራት ወፃኢ ነይሮም ንዝምለሱ ፤ ኣብ ኣናኡሽተይ ሆቴላት ንበይንቶም ተፈልዮም ክቅንዩ ኣለዎም 

ዝብል መምርሒ ተሰሪዙ ፤ ኣብ ክንድኡ ፤ ኣብ ገዝኦም ተፈልዮም ንኽቅንዩ ተወሲኑ ኣሎ ፤ ፖሊስ ሓያል 

ክትትል ንኽገብር ጥብቂ ዝኾነ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣሎ ፤                                                                    

6/  ካብ እስራኤል ናብ ኒዮርክን ፍራንክፈርትን (  ወይ ድማ ብኣንፃሩ ) ይካየዱ ካብ ዘለው ህዝባዊ 

በረራታት ብተወሳኺ ፤ ናብ ሎንዶን ፤ ፓሪስ ፤ ኪየብ ፤ቶሮንቶን ሆንግ ኮንግን በራራታት ተፈቂዱ ኣሎ ፤  

7/ እናተኻየዱ ንዘለው ናይ ኢፒዲሚዮሎጂካዊ ምርመራታት ንምክትታል ክምቹ ፤ ሓለፍቲ መጓዓዓዝቲ 

ኣየራት ናይዞም ተጓዓዝቲ ሰባት ስም ዝርዝር ንቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ከመሓልፉ ኣለዎም ፤         

ናይዞም በረርቲ ሰባት ስም ዝርዝር ብግዚኡ ኣብዘየመሓልፉ ሓላፍቲ ፤ 5000 ሼቄል ይቅፅዑ ፡     

                                                                                                                                        

እዞም ብዝርዘር ዝተገለፁ መምርሒታት ተግባራዊ ዝኾኑ ክሳብ 20 መጋቢት 2021 እንትኾን፤                 

ትምህርቲ ብዝምልከት ግና ፤ ክሳብ 3 ማዝያ 2021 ተግባራዊ ዝኾን እዩ ፡፡ 

፡                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

                                                                                            

                                                                                                             

  

   

      

 

 

 

 


