
 
 
 
 

 

አስቸኳይ መግለጫ አፕሪል 1, 2020
 

ለማናገር፥ ሶንያ ሂሊ= 240-328-2069 

ምክር ቤቱ ለክልሉ አሠሪዎችና ተጋላጭ ነዋሪዎች 

የአስቸኳይ መቋቋሚያ ድጎማ አፀደቀ 
የማህበረሰብ ጤና የአስቸኳይ ጊዜ መርሃግብር ለአነስተኛ ንግድ ተቋማት፣ ለትርፍ ላልተቋቋሙ 

ድርጅቶችና  ተከራዮች የገንዘብ ድጎማ ያደርጋል 

 

ሮክቪል-ሜሪላንድ፤አፕሪል 1 ቀን 2020 – በትናንት ዕለት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ምክር ቤት 

የተዘጋጀውን ሕገ-ደንብ (Expedite Bill 16-20) ለማጽደቅ ስምንት ለዜሮ 

ድምፅ  ሰጥቷል።  በዚህም ወቅት የምክር ቤት አባል ራይስ ድምፀ-ተአቅቦ መብታቸውን 

ተጠቅመውበታል።  ሕገ-ደንቡ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተነሳ እንቅስቃሴያቸው ተዳክሞ የገንዘብ 

አቅማቸው ለተመናመነ አነስተኛ የንግድ ተቋማትና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች የ$20 (ሃያ 

ሚሊዮን ዶላር ) የገንዘብ ድጎማ አፅድቋል። በተጨማሪም $6 (ስድስት ሚሊዮን ዶላር ) በምክር ቤቱ 

የፀደቀ ሲሆን፣ ከዚህ ገንዘብ $5 (አምስት ሚሊዮን ዶላር ) ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎች መርጃ፣ 

$1 (አንድ ሚሊዮን ዶላር ደግሞ በማበረሰብ ጤና አገልግሎት ዘርፍ አማካይነት እንዲከፋፈል 

ተወስኗል።  

 

በዘጠኙም የምክር ቤቱ አባላት ሙሉ ድጋፍ የፀደቀው ይህ የአስችኳይ የማህበረሰብ ጤና ድጎማ 

መርሃግብር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሥርጭት ለመቀነስ በሜሪላንድ ግዛት፣ በሞንቶጎመሪ ካውንቲ 

የሚንቀሳቀሱ የንግድ ድርጅቶች ለጊዜው እንዲዘጉ በተላለፈው ውሳኔ የገቢ ምንጫቸው የደረቀባቸው 

መሆኑን የሚያመለክት ማስረጃ ለሚያቀርቡ የንግዱ ማኅበረሰብ አባላት በካውንቲው ዋና ኃላፊ 

አዎንታ የድጎማው ተቋዳሽ እንዲሆኑ ለማስቻል ነው። በዚህም መሠረት ምክር ቤቱ ዋና ሥራ 

አስፈፃሚው ድጎማውን በአስቸኳይ ለሚገባቸው ተቋማትና ነዋሪዎች ለማድረስ የሚያስችላቸውን 

ሙሉ ሥልጣን የሚያሰጠውንና "ኮቪድ-19 የኢኮኖሚ ድጎማ ሰነድ"(COVID 19 Economic Relief 

Act ) የተሰኘውን ሰነድ በሙሉ ድምፅ አፅድቋል።  

 

 
በመርሃግብሩ ሥር  የሚከተሉት ተካተዋል:- 
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የማህበረሰብ ጤና አስቸኳይ ድጎማ፤ ይህ አዲስ መርሃግብር 100 (አንድ መቶ) ወይም ከዚያ በታች 

ቋሚ ሠራተኞች የሚያስተዳድሩ የንግድ ተቋማት ወይም ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች በተፈጠረው 

አስገዳጅ የጤና ጠንቅ ሳቢያ ለኪሳራ መዳረጋቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ በማቅረብ እስከ $75 (ሰባ 

አምስት ሺህ ዶላር ) የሚደርስ የገንዘብ ድጋፍ በነፍስ ወከፍ ያገኛሉ። 
ጥቃቅን ድጎማ (ማይክሮ-ግራንት)፤ ይህ የድጋፍ ዘርፍ ለአነስተኛ የንግድ ድርጅቶች እና ለትርፍ 

ያልተቋቋሙ ድርጅቶች በኮቪድ-19 የአስኳይ ጊዜ ወቅት ከየቤታቸው ሆነው ሥራቸውን 

የሚያከናውኑባቸው ዘመን-አፈራሽ መሣሪያዎች (ቴሌወርኪንግ ኢኪዊፕመንት) የሚገዙበት እስከ 

$2,500 (ሁለት ሺህ አምስት መቶ) ዶላር በነፍስ ወከፍ የሚያስገኝ ነው።  
ለአስቸኳይ የማህበረሰብ ጤና መርሃግብር ድጎማ የተዘጋጀ ልዩ ድጋፍ፤ ምክር ቤቱ 

በካውንቲው የኢኮኖሚ ልማት ፈንድ በኩል ለ 2020 የበጀት ዓመት $20 (ሃያ ሚሊዮን ዶላር) ወደ 

የማህበረሰብ ጤና አስቸኳይ መርሃግብር ፈሰስ አድርጓል። የዚህ ገንዘብ ምንጭ የካውንቲው የቁጠባ 

ፈንድ ተቋም (County’s General Fund Reserves) ሆኖ፣ ይህን ተግባራዊ ለማድረግም በካውንቲው 

ሥራ አስፈፃሚ ይሁንታ ከ2020 የጡረታ ጤና አገልግሎት በጀት የቁጠባ አካውንት ተቀናሽ የሚሆን 

ነው። 
ለኮቪድ-19 መከላከያ ለጤናና ማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍ የሚደረግ ልዩ ድጋፍ፤ ምክር ቤቱ 

በዚህ ልዩ ድጎማ $6 (ስድስት ሚሊዮን ዶላር ) የመደበ ሲሆን፤ ከዚህ ላይ $5 (አምስት ሚሊዮን ዶላር 

) ለነዋሪዎች፤ ቀሪው $1 (አንድ ሚሊዮን ዶላር ) ደግሞ ለወረርሽኙ ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ አባላት 

ድጋፍ ይውላል።  

የምክር ቤቱን አባላት ዝርዝር ሪፖርት እና የአስቸኳይ መልሶ ማቋቋሚያ ሰነድ ሙሉ ይዘት ይህን 

መስፈንጠሪያ ተጭነው ማግኘት ይችላሉ። 

 

ተጨማሪ ተዛማጅ መረጃ እዚህ ያገኛሉ። 

# # # 

https://www.montgomerycountymd.gov/council/Resources/Files/agenda/col/2020/20200331/20200331_14-4A.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/council/Resources/Files/agenda/col/2020/20200331/20200331_14-4A.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/council/Resources/Files/agenda/col/2020/20200331/20200331_12.pdf

