
 

 

 ትራንስፖርትን መጓዓዝያን ቢሮ ናንዕጥ ሓለዋ ምንስትር ቢሮ ፤ምንስትር ቀዳማይ ብቢሮ

፤ ሓበሬታ ዝተዋህበ 

/03/202121 

ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ንኸይስፋሕፋሕን ዝተጣየሸት ኮሚተ ምንስትራት 

መንግስቲ ፤ ሎሚ ምሸት ፤  ሻባት ምስወፀት ኣብ ዘካየደቶ ቴለፎናዊ ዘተ ፤ ናይዛ ሃገር ላዕለዋይ 

ቤት ፍርዲ ዘሕለፎ ወሳነ ተኸቲላ ፤ ናይ ኣቭየሽን / በረራ ኣየር /  ደንቢታት ብዝምልከቱ ቅድም 

፡፡ ኣላ ኣሕሊፋ ወሳነ ንኽስተኻኸሉ መምርሒታት /ደንቢታት ዝሰዕቡ እዞም ዝወፁ ኢሎም 

1/ ናይዛ ሃገር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብዘሕለፎ ውሳነ መሰረት ፤ እቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ፤ ብኣየር 

፤ ኣሎ ተሰሪዙ ዝነበረ ተኣጊዱ ከይሓልፍ000 3 ካብ ብዝሓት ሰባት ዝጓዓዙ ናይ 

 ኮሮና  ለበዳ እዚ ማለትውን፤ ፤ ኣድላይነቱ ከም ፤ብዝሓት በረራታት ዝካየዱ ልቱመዓበብ 2/

ቫይረስ ንምክልኻል ክውሰዱ ዝግበኦም መምርሒታት ( ናይ ምርመራ ኣድላይነትን ፤ ርሕቀት 

ምሕላውን ) ብምኽታል ይፍፀም፡፡  

 /ደንቢታት ዝወፁ ኢሎም ቅድም ብዝምልከት ኣወሃህባ ፍቃድ ፍሉይ ጐዕዞ ኣየር ንናይ3/ 

፤ኣለው ተሰሪዞም መምርሒታት 

 4/ ፅዕነት ሒዘን ናብ እስራኤል ዝኣትዋ ኣየራት ኮነ፤  ካብ እስራኤል ሰባት ሒዘን ናብ ሃገራት    

ወፃኢ  ፤ ካብ ሕጂ እዋን ጀሚረን ክንቀሳቀሳ ይኽእላ እየን ፤ 

5/ ኣብ ኩለን ትካላት ንግዲ ምልካዕ ሙቀት ኣየድልን ከምተባህለ ኹሉ፤ ናብቲ ተርሚናል 

መእተዊን ናብታ ኣየር ቅድሚ ምድያቦም ፤ ዝካየድ / ዝግበር  ዝነበረ ምልካዕ ሙቀትውን ተሰሪዙ 

ኣሎ ፤  

እዞም ዝተጠቅሱ ከምብሓድሽ ዝተስተኻኸሉ ደንቢታት/ መምርሒታት ፤ ካብ ሎሚ ፍርቂ ለይቲ 

ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት ዕለት 28 መጋቢት 2021 ተግባራዊ ዝኾኑ እዮም ፡፡ 

፤ ሓበሬታ ዝተዋህበ ናንዕጥ ሓለዋ ምንስትር ቢሮ ንምንስትር ቀዳማይ ብቢሮ 

ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ንኸይስፋሕፋሕን ዝተጣየሸት ኮሚተ ምንስትራት 

መንግስቲ ፤ ሎሚ ምሸት ፤  ሻባት ምስወፀት ኣብ ዘካየደቶ ቴለፎናዊ ዘተ ፤ ካብ እገዳ ንምውፃእን 

ናብ ስሩዕ ማሕበራዊ ህይወት ንምምላስ ፤ ቢሮ ምንስትር ሓለዋ ጥዕና ብዘውፀኦ መርሃ ግብሪ 

መሰረት ፤ ካብ ሓሙስ 19 መጋቢት 2021 ጀሚሩ እዞም ዝሰዕቡ ተግባራዊ ክኾኑ እዮም ፡፡ 

1/ ናይ ሓምላዋይ / ቀጠልያ ሕብሪ መለለይ ዘለዎም ትካላት ንግዲ ፤ ኣብቲ መእተዊ በሪ        

"ሽዑ ንሽዑ ውፅኢት ምርመራ"  ንምግባር ዝኽእሉ መሳርሒታት ምጥቃም ይፍቀድ እዩ ፤ 

ንዘይተኸተቡን ኣብ ምሕዋይ ንዘለውውን እንተኾነ ተፈቂዱ ኣሎ ፡፡ 



 

 

ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ገይሮም ውፅኢት እቲ ምርመራ  " ኔጌቲቭ "  ንዝኾኑ ቆልዑት ፤     

ናብ ሆቴል ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዛሕጂ እዋን ፡፡ ከምኡውን ናብ ኣዳራሽ ካብዝኣትዉ ሰባት 

ስካብ 5%  ይፍቀድ ፤ 

2/ ናይ መሐመሲ ጋብላታት ፤ ዝተፈላለዩ ነገራትን ጉዳያትን ብናፃ ዝረኣይሉ መድረኽ/ ማእከል ፤ 

ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ዘለው ንቱሪስቲታት መስሕብ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መዛናግዒ መሳርሒታት 

ተፈቂዱ ኣሎ ፤  

3/ ኣብ ሓምላይ / ቀጠልያ ሕብሪ ኣብዝርከቡ ፤ ኣብ ናይ ስፖርቲ ማእከላትን ንስፖርቲ መስርሒ 

ኣብ ዘገልግሉ መሳርሒታት ፤ ዝተፈላለዩ ነገራትን ጉዳያትን ብናፃ ዝረኣይሉ መድረኻት ምድላው 

ይፍቀዱ እዮም ፡፡ እዚ ፍቃድ እዚ ፤ ኣብ ናይ ሓምላይ ሕብሪ መርሆ ዝተመርኮዘ ፤ ከም ናይ 

ስፖርቲ ሊጋት ዝኣምሰሉ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት፤ ስፖርት ናብቲ ዝነበሮ ምምላሱ ዝሕብር እዩ ፤ 

4/ ብሓምላይ / ቀጠልያ ሕብሪ መርሆ መሰረት ፤ ዝኾነ ይኹን ዝተወደቡ / ዝተጠርነፉ 

ምንቅስቃሳት / ጉዳያት ምፍፃም ይካኣል እዩ ፡፡ እዚ ማለት ድማ ፤ ንኽልተ ዓይነት ፍፃሜታት/ 

                                                                                                                  ፡፡ ዝከኣል ትግባርም እዩ ብምኽፈል ምንቅስቃሳት

 ብዘይ ምርኢታት፤ ባህላዊ ፤ ዝኣምሰሉ ስፖርት ከም መግቢ ብዘይ ፤ ኢልካ ኮፍ ፤ ቀዳማይ እቲ

መግቢ ንዝዓበዩ ሰባት ዝተዳለው ምንቅስቃሳት/ ክለባት ፤ ብዘይ መግቢ ዝካየዱ ጉባኤታት 

እንትኾን፤                                                                                                                            

፤ ድግሳት(   ከም ማለትውን ፤ እዩ ዝፍፀም ብምሻጥ መግቢ ይበልካእንተ ኮፍ ፤ ድማ ኻልኣይ እቲ

ጭፈራታት ዘኣምሰሉ ፤ ብምንቅስቃስ ዝፍፀሙ ፤ ደው ኢልካ ዝረኣይ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ፤ 

ስፖርታዊ ውድድራትን ናይ ማራቶን ጉያ ) ፤ ዝመሳሰሉ ፍፃሜታት ዝሳለጥሉ እዩ ፡፡  

 ፤ ፍፃሜታት ዝሳለጡ መግቢ ብዘይ ኢልካ ኮፍ 

 ቦታታት፤ ኣብዝኾኑ ዕፀው 

ስካብ 5000 መቀመጢ መንበራት ኣብ ዘለዎ ማእከል ፤ 75% ፤ እዚ ማለት ክሳብ 1000 ሰብ ፤         

ካብ 5000 ንላዕሊ መቀመጢ መንበራት ኣብ ዘለዎ ማእከል ፤ 30% ፤ እዚ ማለት ክሳብ 3000 ፤ 

፤ ድማ ቦታታት ዝኾኑ ኣብ ክፍቲ 

ክሳብ 10000 መቀመጢ መንበራት ኣብ ዘለዎ ማእከል ፤ 75% ፤ እዚ ማለት ክሳብ 3000 ፤        

ካብ 10000 ንላዕሊ መቀመጢ መንበራት ኣብ ዘለዎ ማእከል ፤30% ፤ እዚ ማለት ክሳብ 5000 ፤ 

 ፤ ፍፃሜታት ዝካየዱ መግቢ ምስ ፤ ኢልካ ጠጠው 

ካብቲ ዝፍቀድ ቁፅሪ ብዝሓት ፤ ክሳብ 50% ፤ ኮይኑ ግና ፤ ክፍቲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ካብ 500 

፡፡ የብሉን ክበልፅ300  ካብ ፤ ድማ ቦታታት ዝኾኑ ኣብ ዕፅው ፤ ክበልፅ ሰብ 

 ፤ ስጉምቲታት ምምሕያሽ ናይ ዝተገብሩ ንግዲን ትካላት ኣደባባያትን ንህዝባዊ 5/ 

 ተሰሪዙ እገዳ ዝተገብረ ንኸይካየዱ ምንቅስቃሳት ምርኢታት ጉዳያት ዝተፈላለዩ ፤ ኪንዮናት ኣብ

 ፤ ኣሎ 



 

 

 ኣናኡሽተይ ውሽጢ ኪንዮናት ኣብ ፤ መሰረት መምርሒ ብዘውፀኦ ጥዕና ሓለዋ ምንስትር ቢሮ

 ካብዚ ፤ ድንኳናት አዞም ኣለዎም ክረሓሓቁ ግና ኮይኑ ፤ ኣሎ ተፈቂዱ ምኽፋት ድንኳናት

ብተወሳኺ ዝተኣሸገ መግቢ እዩ ምግዛእ / ምሻጥ ዝከኣል ፤ 

 ቦታውን እቲ ፤ እዩ ይፍቀድ ምክያድ ምንቅስቃሳት /ምርኢታት ባህላዊ ቦታ፤ ዝኾነ ኣብ ክፍቲ

ምኽፋል ኣየድልን ፡፡  ተኣጊዱ ዝነበረ ሳውና ፤ ናይ ስፖርቲ ማእከልን ሓመሳን ተፈቂዱ ኣሎ፡፡ 

 ማሕበር ኣባለት ስለዝኾነ፤ ፤ኣለው ተኸፊቶም ማእከላት ዝካየዱሎም ምንቅስቃሳት ስፖርታዊ 6/

ስፖርት ዝኾኑ ተወዳደርቲን ብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ዘይተሳተፉ 

ሓደሽቲ ስፖርተኛታትውን ኣብ ዝማእከል ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ይፍቀደሎም እዩ ፤ 

 ፤ መሰረት መርሆ "ሃሴጎል ታቭ" ብ ፤ ዝፍቀዱ መሳርሒታት ዝኾኑ መስሕባት ቱሪስታዊ 07/

ንሕድሕድ ሰብ 15 ትርብዒት ሜትሮ ሒሳብ ይፍቀድ ፤  ናይቲ ማእከል ናይ ምሓዝ ዓቅሚ ካብ 

10000 ንታሕቲ ኣብ ዝኾነሉ ቦታ ፤ ካብ 1500 ክበዝሑ የብሎምን ፤ ናይቲ ቦታ ናይ ምሓዝ ዓቅሚ 

ክሳብ 10000 ኣብ ዝኾነሉ ማእከል ድማ፤ ካብ 2500 ክበዝሑ የብሎምን፤ 

8/ ኣብ በዓል ፔሳኽ ፤ ኣብ ሆቴላትን ዝተፈላለዩ ጉዳያት / ፍፃሜታት ኣብ ዝሳለጡሎም ኣዳራሻት፤          

  ውፅኢቶም ምርመራ PCR  ናይ ሰዓታት72   ዝሓለፉ ብኣ ዘይኮነስ፤ ሰዓታት48  ዝሓለፉ ኣብ

 ፤ ይፍቀዶም ንኽኣትው ሆቴል ናብዚ ቆልዑት እዞም ፤ ቅራብብም ጃማስረ ሉዝኾኑ ናይ"  ቭኔጌቲ"

ኮይኑ ግና ፤ ካብ 5% ክበዝሑ የብሎምን፤  

፤ ፀሎት ኣብያተ/  እምነት ኣብያተ ዝካየዱ ፤ መሰረት መርሆ ቀጠልያ/  ሓምላይ ናይ 9/ 

ናይ ምርመራ ውፅኢት ሽዑንሽዑ ብዝሕብር መሳርሒ ብምጥቃም ናብቲ ቤተ ፀሎት ምእታው 

ይከኣል እዩ፤  

፤ ዓቅሚ ምሓዝ ናይ 

  ሕዝክ 30% ብስክ ፤ ህንፃ ዝሕዝ ኣብ ንላዕሊ መንበራት5000  ካብ ፤ ኣዳራሽ/  ሕንፃ ውሽጢ ኣብ

የፍቀድ፤  ወይ ድማ ፤ ካብ 3000 ሰባት ክበዝሑ ኣይግባእን ፤ 

ካብ 5000 ንታሕቲ መንበራት ዝሕዝ ህንፃ ፤ ስካብ 50% ይፍቀድ ፤ ወይ ድማ ፤ ካብ 1000 

ክበዝሑ ኣይግባእን ፤ 

 30% ክሳብ ፤ ህንፃ ዝሕዝ ኣብ ንላዕሊ መንበራት10000  ካብ  ፤ ቦታታት ዝኾኑ ኣብ ክፍቲ

ይፍቀድ ፤ ወይ ድማ ፤ ካብ 5000 ክበዝሑ የብሎምን፤  

ካብ 10000 ንታሕቲ መንበራት ኣብ ዝሕዝ ህንፃ ፤ ክሳብ 50% ክሕዝ ይፍቀድ ፤ እዚ ማለት ካብ 

3000 ሰብ ክበዝሕ የብሉን ፡፡  

እዞም ደንቢታት / መምርሒታት ፤ ክሳብ ቀዳም 3 መጋቢት 2021  ተግባራዊ ዝኾኑ እዮም ፡፡ 

    



 

 

   

            

 

                            

 


