
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ምክር ቤት ለንግዱ ዘርፍ ቀጣሪዎች እና ለኮሮና 
ቫይረስ (COVID-19) ተጋላጭ ለሆኑ ነዋሪዎች አስቸኳይ እርዳታ  መርሃ-
ግብር አዘጋጀ  
አስቸኳይ መግለጫ ፡ - ማርች 23 ቀን 2020                                     

የማህበረሰብ ጤና አገልግሎት  ዘርፍ  አነስተኛ የንግድ ተቋማት፣  ለትርፍ  ላልተቋቋሙ  ድርጅቶች 
እና ለተከራዮች አስቸኳይ  የገንዘብ ድጎማ  ሊያደርግ ነው       

ሮክቪል- ሜሪላንድ ማርች 23 ቀን 2020:-  ዕለተ-ማክሰኞ ምክር ቤቱ በኮሮና ቫይረስ ወርሽኝ የገቢ 
ምንጫቸው ለተመናመነ አነስተኛ የንግድ ተቋማትና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ፡  እንዲሁም ተጋላጭ 
የሆኑ ነዋሪዎችን ለመደገፍ  የታቀዱ መርሃ-ግብሮችን ለማገዝ አስቸኳይ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ 
ወስኗል።                                                      
 
በዘጠኙም የምክር ቤቱ አባላት የሚደገፈው የማህበረሰብ ጤና አስቸኳይ የገንዘብ ድጋፍ መርሃግብር 
የምክር ቤቱ ዋና ሥራ ኃላፊ በወርሽኙ ምክንያት ሥርጭቱን ለመግታት በተወሰደ እርምጃ  ሳቢያ 
አገልግሎት አቁመው የገንዘብ ኪሳራ ለደረሰባቸው አነስተኛ የንግድ ተቋማት እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ 
ድርጅቶች ድጎማ የሚያደርጉበት ዕድል የሚፈጥር ነው።   
  
ይህ አስቸኳይ የማህበረሰብ ጤና ድጋፍ መርሃግብር በተጨማሪም የንግድ ተቋማት እና ለትርፍ 
ያልተቋቋሙ ድርጅቶች በዚህ ወቅት ከያሉበት ሥራቸውን የሚያከናውኑባቸው መሣሪያዎች /የዲጂታል 
መገልገያዎችን / የሚገዙበት የገንዘብ አቅም መፍጠርን ይጨምራል።    
                              
በዚህም መሠረት ምክር ቤቱ በማክሰኞው ውሳኔው ሁለት ልዪ የገንዘብ ድጋፎች፣  ማለትም 20 
ሚሊዮን  ዶላር ለአስቸኳይ የጤና አገልግሎት ድጋፍ፣  እንዲሁም ተጨማሪ 5 ሚሊዮን ዶላር አሁን ባለው 
የጤና ጥበቃ አቅርቦት ዘርፍ በመደመር አነስተኛ የገንዘብ አቅማቸው የደከመ ነዋሪዎችን ለመደገፍ 
ወስኗል።                                                                      
 
ምክር ቤቱ ሕገ-ደንቡን በአስቸኳይ ለማስፀደቅና ለካውንቲው ሥራ አስፈፃሚ ሥልጣን ለመስጠትና 
ዕቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ ማርች 29 ቀን 2020 ይሰበሰባል።       
      
ምክር ቤቱ ማክሰኞ የሚያቀርባቸው የሚከተሉት ይሆናሉ ፡ - 
 

አስቸኳይ የማህበረሰብ ጤና ገንዘብ ድጎማ መርሃግብር  ፡ 100 ወይም ከዚያ በታች የሙሉ ወይም የትርፍ 
ጊዜ ሠራተኞች ለሚያስተዳድሩ አነስተኛ የንግድ ዘርፎች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች በወቅታዊው 
ሁኔታ የደረሰባቸውን የገንዘብ ኪሳራ የሚያመለክት ሰነድ እያቀረቡ እያንዳንዳቸው እስከ 75 ሺህ ዶላር 
የሚደርስ የገንዘብ ድጎማ ያገኛሉ።  ይህ ድጎማ ሊውል የሚገባውም ለሠራተኞች ደመወዝ እና ጥቅማ-
ጥቅም፤ ለግብር፣  ለዕዳ ክፍያ፤  ለኪራይና ሌሎች በአስቸኳይ የማህበረሰብ ጤና ዘመቻ ወቅት የደረሱ 
ኩሳራዎችን ለመቅረፍ ነው።                                                          



በተጨማሪም የገንዘብ ድጎማው ተጠቃሚ ድርጅቶች እስከ 2500 ዶላር/ሁለት ሺህ አምስት መቶ / 
የሚደርስ በአስችኳይ ጊዜው ወቅት የሚጠቀሙባቸውን የዲጂታል ቴክኖሎጂ መሣሪያዎች መግዣ 
ያካትታል።                                  

የማህበረሰብ ጤና አስቸኳይ ልዩ የገንዘብ ድጎማ መርሃግብር  ፡ የካውንቲው ኢኮኖሚ ልማት ዘርፍ በ2020 
የበጀት ዘመን ለሚጠበቅበት የአስችኳይ የጤና ጥበቃ መርሃግብር ማስፈፀሚያ 20ሚሊዮን/ሃያ ሚሊዮን / 
ዶላር ይፀደቃል።  የገንዘቡም ምንጭ የካውንቲው የመጠባበቂያ ፈንድ ይሆናል። ልዩ ድጎማው የካውንቲው 
ሥራ አስፈፃሚ ከ 2020 በጀት ውስጥ ለጡረተኞች ጤና እንክብካቤ ከተመደበው ገንዘብ ተቀንሶ የሚሰጥ 
ይሆናል።                                                   

የጤናና ማህበረሰብ ዘርፍ የኮቪድ-19 ወረ ርሽኝ መከላከል ልዪ መርሃግብር ፡ - ለችግሩ ተጋላጭ 
ለሆኑ  ነዋሪዎች መርጃ ማስፈለጉን በመገንዘብ 5 ሚሊዮን  /ኣምስት ሚሊዮን / ዶላር ልዩ ድጎማ 
ይፀደቃል።                                                         

የምክር ቤቱ ሪፖርት ሙሉ ዘገባ እና የኮቪድ 19 የኢኮኖሚ መልሶ ግንባታ ዕቅድ ዝርዝር እዚህ ያገኛሉ ፡ - 
መፈንጠሪያውን ይጫኑ!                  

ስለተደረጉ የድጎማዎች ማንኛውንም መረጃ ለማግኘት ይ ህን መስፈንጠሪያ ይጫኑ!          

### 

                                      

የመግለጫ መለያ ቁጥር  ፡ -20-106                                

የሚዲያ ተጠሪ ፡  ሶንያ ሂሊ 2407777926, ሁዋን ጆቬል 2407777931  

https://www.montgomerycountymd.gov/COUNCIL/Resources/Files/agenda/col/2020/20200324/20200324_3-5.pdf
https://www.montgomerycountymd.gov/COUNCIL/ondemand/index.html

