
በባለሙያዎች የስፖርት ክለቦች ውስጥ የተመዘገቡና ለውድድር የሚበቁ የስፖርት ዓይነቶች የሚሠሩ ሁሉ በባለሙያዎች የስፖርት ክለቦች ውስጥ የተመዘገቡና ለውድድር የሚበቁ የስፖርት ዓይነቶች የሚሠሩ ሁሉ 
መለማመድ ይችላሉ ፤ ልጆችና ወጣቶች ፤ የውኋ ዋናና ሞተር የተገጠመላቸው የውድድር መሣሪያዎች መለማመድ ይችላሉ ፤ ልጆችና ወጣቶች ፤ የውኋ ዋናና ሞተር የተገጠመላቸው የውድድር መሣሪያዎች 
- ለአቅመ አዳም የደረሱ ወጣቶችንም ያጠቃልላል ፤ ባለሙያ ስፖርተኞችና የሚወዳደሩ ስፖርተኞች - ለአቅመ አዳም የደረሱ ወጣቶችንም ያጠቃልላል ፤ ባለሙያ ስፖርተኞችና የሚወዳደሩ ስፖርተኞች 
የሚለማመዱባቸውን የልምምድ ቦታዎችን መክፈት ይፈቀዳል ።የሚለማመዱባቸውን የልምምድ ቦታዎችን መክፈት ይፈቀዳል ።

የተሰጡትን መመሪያዎች በመከተል ፤ የመኪና መንጃ ፈቃድ ለማውጣት በግል መኪናዎች የሚሰጥ የተሰጡትን መመሪያዎች በመከተል ፤ የመኪና መንጃ ፈቃድ ለማውጣት በግል መኪናዎች የሚሰጥ 
ትምህርትን ማካሄድ ይቻላል ፤ አንድ ሹፌርና ሁለት ተሳፋሪዎችን ያካተተ መሆን አለበት ። ትምህርትን ማካሄድ ይቻላል ፤ አንድ ሹፌርና ሁለት ተሳፋሪዎችን ያካተተ መሆን አለበት ። 

በማህበራዊ መ/ቤቶች በኩል የሚሰጡ የተለያዩ እንክብካቤዎችን መስጠት ይቻላል ፤ እነዚህም አገልግሎቶች በማህበራዊ መ/ቤቶች በኩል የሚሰጡ የተለያዩ እንክብካቤዎችን መስጠት ይቻላል ፤ እነዚህም አገልግሎቶች 
፤ "የቀን  መዋያ ማዕከሎችና የተለያዩ ክለቦች ፤ የአረጋዊያን የእንክብካቤ ማዕከሎች " ወይም የአረጋዊያን ፤ "የቀን  መዋያ ማዕከሎችና የተለያዩ ክለቦች ፤ የአረጋዊያን የእንክብካቤ ማዕከሎች " ወይም የአረጋዊያን 
ጭንቀትና ሃሳብ የሚያረጋጋ እንክብካቤን መስጠት ፤ የከተማው የማህበራዊ አገልግሎት ማበርከቻ መ/ጭንቀትና ሃሳብ የሚያረጋጋ እንክብካቤን መስጠት ፤ የከተማው የማህበራዊ አገልግሎት ማበርከቻ መ/
ቤቶችና የዓይነ ስውሮች የቤተ መጻሕፍት መደብሮች ክፍት መሆን ይችላሉ ።ቤቶችና የዓይነ ስውሮች የቤተ መጻሕፍት መደብሮች ክፍት መሆን ይችላሉ ።

አገር አቀፍ የመዝናኛ ቦታዎችና ደኖች ፤ ክፍት ቦታ ላይ ያሉ የባህል ማንፀባረቂያ ቦታዎችና የጥናት ቅርሶችን አገር አቀፍ የመዝናኛ ቦታዎችና ደኖች ፤ ክፍት ቦታ ላይ ያሉ የባህል ማንፀባረቂያ ቦታዎችና የጥናት ቅርሶችን 
የሚያሳጎበኙ ቦታዎች ክፍት ይሆናሉ ።የሚያሳጎበኙ ቦታዎች ክፍት ይሆናሉ ።

ትንንሽ የመናፈሻ ቤቶች - እስከ 4 የተለያዩ የመናፈሻ ቤቶች ፤ በእያንዳንዱ የመናፈሻ ቤት መጠቀም ትንንሽ የመናፈሻ ቤቶች - እስከ 4 የተለያዩ የመናፈሻ ቤቶች ፤ በእያንዳንዱ የመናፈሻ ቤት መጠቀም 
የሚችሉት በአንድ ላይ የሚኖሩ የቤተሰብ አባላቶች ብቻ ናቸው ፤ ይህን መመሪያ የሚተላለፍ - የ 5000 የሚችሉት በአንድ ላይ የሚኖሩ የቤተሰብ አባላቶች ብቻ ናቸው ፤ ይህን መመሪያ የሚተላለፍ - የ 5000 
ሼቄል  ቅጣት ይቀበላልል ። ሼቄል  ቅጣት ይቀበላልል ። 

የፀጉር ማስተካከያዎች ፤ የውበት ማሳመሪያ ሳሎኖችና የሕክምና ማሟያ አገልግሎቶች (ርፉዓ ማሽሊማ) የፀጉር ማስተካከያዎች ፤ የውበት ማሳመሪያ ሳሎኖችና የሕክምና ማሟያ አገልግሎቶች (ርፉዓ ማሽሊማ) 
ሥራቸውን መሥራት ይችላሉ ፤ ይህም በፈረስ ግልቢያ የሚሰጡ የጤና እንክብካቤዎች ፤ የአእምሮ ሥራቸውን መሥራት ይችላሉ ፤ ይህም በፈረስ ግልቢያ የሚሰጡ የጤና እንክብካቤዎች ፤ የአእምሮ 
ሕክምናዎች ፤ የሕክምና መዋኛ ገንዳዎችን ያጠቃልላል ፤ እነዚህን አገልግሎቶች መስጠት የሚቻለው ሕክምናዎች ፤ የሕክምና መዋኛ ገንዳዎችን ያጠቃልላል ፤ እነዚህን አገልግሎቶች መስጠት የሚቻለው 
የተሰጡትን መመሪያዎች ተግባር ላይ በማዋልና ከወዲሁ ተራ በመያዝ ብቻ ይሆናል ።  የተሰጡትን መመሪያዎች ተግባር ላይ በማዋልና ከወዲሁ ተራ በመያዝ ብቻ ይሆናል ።  

ከመኪና ውስጥ ሆኖ የተለያዩ ፊልሞችን መመልከት ይፈቀዳል ።ከመኪና ውስጥ ሆኖ የተለያዩ ፊልሞችን መመልከት ይፈቀዳል ።

ጸሎት ስለማድረስ - ዝግ በሆኑ ሕንፃዎች ውስጥ እስከ 10 ሰዎችና ክፍት በሆኑ ቦታዎች ደግሞ 20 ስዎች ፤ ጸሎት ስለማድረስ - ዝግ በሆኑ ሕንፃዎች ውስጥ እስከ 10 ሰዎችና ክፍት በሆኑ ቦታዎች ደግሞ 20 ስዎች ፤ 
ሊሰመርበት የሚገባ  ነገር ቢኖር - ይህ መመሪያ ለጸሎት ማድረስ ብቻ የተፈቀደ መሆኑን  ነው ።ሊሰመርበት የሚገባ  ነገር ቢኖር - ይህ መመሪያ ለጸሎት ማድረስ ብቻ የተፈቀደ መሆኑን  ነው ።

ሠርግ ፤ ድግሶችና የተለያዩ በቡድን የሚሆኑ የሽርሽር ዓይነቶች መከናዎን የሚችሉ እስከ 10 ሰዎች ዝግ ሠርግ ፤ ድግሶችና የተለያዩ በቡድን የሚሆኑ የሽርሽር ዓይነቶች መከናዎን የሚችሉ እስከ 10 ሰዎች ዝግ 
በሆኑ ሕንፃዎችና እስከ 20 ሰዎች ክፍት በሆኑ ቦታዎች (በዛ ቢባል እስከ 20 ሰዎችን ያካተተ) ።በሆኑ ሕንፃዎችና እስከ 20 ሰዎች ክፍት በሆኑ ቦታዎች (በዛ ቢባል እስከ 20 ሰዎችን ያካተተ) ።

በተለያዩ የስፖርት ክንውኖች ፤ ስብሰባዎች ፤ ፌስቲባሎችና የተለያዩ የቲአትር ድግሶች ላይ መሳተፍ በተለያዩ የስፖርት ክንውኖች ፤ ስብሰባዎች ፤ ፌስቲባሎችና የተለያዩ የቲአትር ድግሶች ላይ መሳተፍ 
የተከለከለ ነው ።የተከለከለ ነው ።

በተለያዩ የሕዝብ መናሃሪያ ቦታዎችና የንግድ ቦታዎች ላይ ያልተፈቀዱ ድርጊቶችን ማከናወን የተከለከለ በተለያዩ የሕዝብ መናሃሪያ ቦታዎችና የንግድ ቦታዎች ላይ ያልተፈቀዱ ድርጊቶችን ማከናወን የተከለከለ 
ነው ፤ ላልተፈቀዱ ድርጊቶች የተሳታፊዎች ብዛት ከተፈቀደው በላይ ለሆኑ ድርጊቶች አገልግሎት መስጠት ነው ፤ ላልተፈቀዱ ድርጊቶች የተሳታፊዎች ብዛት ከተፈቀደው በላይ ለሆኑ ድርጊቶች አገልግሎት መስጠት 
የተከለከለ ነው ።የተከለከለ ነው ።

ከተጣለው ገደብ የመውጫ 2 ደረጃከተጣለው ገደብ የመውጫ 2 ደረጃ
ከእሁድ ቀን 01.11.20 ጀምሮከእሁድ ቀን 01.11.20 ጀምሮ


