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መንግስቲ ኖርወይ ዳግመ ጂኦግራፊያዊ 
ምምቕራሕ ክታበታት ንከካይድ ወሲኑ።  
 
 

መንግስቲ ሕይል ዝበለ ዳግመ ጂኦግራፊያዊ ምምቕራሕ ክታበታት 
ንከካይድ  ወሲኑ ኣሎ።  ንንዉሕ ዝበለ ግዜ ለብዒ ገኒንወን ዝጸንሓ 
ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ዝርከባ 24 ንኡሳን ዞባታት ክሳብ ኩሎም 
ልዕሊ18 ዝዕድሚኦም ቀዳማይ መርፍእ ክታበት ተኸቲቦም ዝውድኡ 
ብዝሒ ክታበታት ብኣስታት 60 % ክውሰኸን’ዩ።  
 

 
- መንግስቲ ንዳግመ ምምቕራሕ ክታበታት ዝብል ስልቲ ዝኽተለሉ ዘሎ ምኽንያት፡ ንመላእ ሃገር 

ብሓንሳእ ዳግም ንምኽፋት ዘሎ ዕድል የርሕቦ ብምዃኑ ኢዩ። ንኹላትና ዘርብሓና ከኣ ኢዩ፡ ይብል 

ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን ቤንት ሀየይ/Bent Høie። 
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ብዘሕለፎ ውሳኔ ዳግመ ጂኦግራፊያዊ ምምቕራሕ ንምክያድ ኢዩ ኔሩ፡ 
እዚ ግና ኣብ ሰነን ኣብ መፈለምታ ሓምለን ንኡሳን ዞባታት ዘለወን ክታበታት ምስ ዝህባን ኣብ 

መወዳእታ ሓምለ ድማ ዝተረፈ ዓቕምታት ክትበተን ንከማልእኦ ምስ ዝኽእላን ጥራሕ ኢዩ ዝዀውን 

ዘሎ።   
 

ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕና ምስተን ዝምልከተን ንኡሳን ዞባታት ኰይኖም ነዚ ንክድህስስዎ 

ተዋፊሮም ኔሮም ኢዮም። ሚንስትሪ ጥዕና ምስ ኣማሓደርቲ ዞባታት ብዕለት 19 ግምቦት ተራኺቡ 

ኔሩ፡ ብድሕሪ እዚ ርክብ እዚ ድማ ኢዩ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዳግመ ምምቕራሕ ተወሲኑ። ዝበዝሓ 

ንኡሳን ዞባታት ኣብ እዋን ዓመታዊ ክረምታዊ ዕረፍቲ መስርሕ ክትበተን ከጽዕቕኦ ከም ዝኽእላ ኢየን 

ዝሕብራ፡ ክኸብደን ከም ምዃኑ ድማ እናፈለጣ ክነሰን ኢዩ።  
 

- ሎሚ ድሕሪ እቲ ምስ ብዙሓት ኣማሓደርቲ ዞባታት ምዝርራበይ፡ "ክኸብደና ኢዩ፡ ግድን ክኣልዎ ካብ 

በልኩምና ግና፡ ክንክእሎ ኢና"። እዘን ዝምልከተን ንኡሳን ዞባታት ምስቲ ሓያል ጻዕሪ ዝሓትት ወርሒ 

ሓምለ እናተጸበየን ክነሱ ምስተን ብለበዳ ኣዚየን ተተንኪፈን ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት ተደናጊጸን 

ክተሓባበራ ብምኽኣለን ከየመስገንኩወን ክሓልፍ ኣይደልን ብምባል ሚንስተር ጥዕና ቤንት ሀይየ 
ምስጋኑኡን ኣድናቈቱን ይገልጽ። 
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ብርክት ዝበለ ክታበታት ይመጻና ስለ ዘሎ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት እውን መስርሕ ክትበት 

እናጐልበተ ምምጽኡ ኣይተርፎን ኢዩ።  
 

- መስርሕ ክትበት ኣብ ዝዀነ ይኹን ንኡስ ዞባ ደው ኣይክብልን ኢዩ። ኣብተን ብቐዳመነት ተሰሪዐን 

ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት ግና ናህሩ እናወሰኸ ኢዩ ክኸይድ ብምባል ሚኒስተር ሀየይ ብተወሳኺ የብርህ።  
 

መንግስቲ ኣብ ዝተስተኻኸለ ዝርዝር መዝገብ ይምርኰስ  
ትካል ህዝባዊ ጥዕና ብዘቕረቦ ምሕጽንታ ኣብ ሰነ ክውሰኸን ዝግበአን ንኡሳን ዞባታት ከከም ብዝሒ 

ብጽሒታት ክታበታት ፈላሊዮመን ኣለው። ብመሰረት ናይዚ መወዳእታ ቅነ ዝተራእየ ምዕባለታት ድማ 

መንግስቲ ነቲ ዝርዝር መዝገብ ከም ብሓድሽ ገምጊሞም ኣሐዲሶም ንከቕርብዎ መንግስቲ ሓቲትዎም 

ኔሩ፡ ብዕለት 14 ግምቦት ዝተስተኻኸለት ሓዳሽ ዝርዝር መዝገብ ንኡሳን ዞባታት ድማ ተቐቢሉ ኣሎ። 
ኣብዛ ብትካል ህዝባዊ ጥዕና ዝተስተኻኸለት ሓዳሽ ዝርዝር መዝገብ ንኡሳን ዞባታት ድማ ኢዩ 
መንግስቲ ንዳግመ ምምቕራሑ ዝምርኰሶ ዘሎ።  
 

ዳግመ ምምቕራሕ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ሰነ ንክጅመር ትጽቢት ተነቢሩሉ ኣሎ። እተን ብቐዳምነት 

ተሰሪዐን ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት ካብቲ ክወሃበን ተሓሲቡ ዝነበረ ብጽሒተን ዳርጋ 60 ሚእታዊት 

ብዝኻዕበተ ብዝሒ ክታበታት ክወሃበን ኢዩ፡ እዚ ክሳብ እቶም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ንክኽተቡ ዕድል 

ምውሃብ ዘብቅዕ ኢዩ ዝዀውን ዘሎ። Oslo/ኦስሎ፡ Sarpsborg/ሳርፕስቦርግ፡ Fredrikstad/ፍረድሪክስታን 

Lørenskog/ለረንስኩግን ድሮ ካብተን ብቐዳምነት ዝስርዓ ኰይነን 40 ሚእታዊት ክውሰኸን ኢዩ።  
 

እዚ ውሳኔ እዚ ን309 ንኡሳን ዞባታት ዘጠቓልል ኰይኑ ክሳብ ሾውዓተ ሳምንታት ዝኣክል ብገምጋም 

መሰረት ዳርጋ 35 ሚእታዊት ዝዀውን ካብቲ ቀዳማይ መርፍእ ክኸትብኦ ዝግብአን ዝነበረ ይቕንስ 

ኣሎ።  
 

- ኣብ ዝቕጽል መደብ-ክትበትና ንኩለን ንኡሳን ዞባታትና ከም ዝከኣል መጠን ብሩህ ትጽቢት 

ከሕድራሉ ዝኽእላ ኰነታት ክንፈጥረለን ክንክእል ኣለና፡ ከምኡ እውን ነተን ኣብ ኣጋ ምኽታሙ ጸገማት 

ይገጥመና ኣሎ ንዝብላ ንኡሳን ዞባታት ንምሕጋዝ ከኣ ፍትሓት ከነናድየለን ክንክእል ኣለና ይብል 

ሚንስተር ሀይየ።  
 

ስለዚ ድማ መንግስቲ ብከምዚ ዝስዕብ ይዓምም፡  

• ንኩለን ንኡሳን ዞባታትና ከም ዝከኣል መጠን ኣብ ቅንያት ክረምቲ ዝምልከት መደብ ክትበት ብሩህ 

ትጽቢት ከሕድራሉ ዝኽእላ ኩነታት ንምፍጣር መንግስቲ ንትካል ህዝባዊ ጥዕና ንክከታተለን ሓላፍነት 

ብምውሃብ የዋፍሮ 



 3 

• ኣብ መደብ ክትበት ድሒርናን ተሸጊርናን ኣለና ንዝበላ ንኡሳን ዞባታት ንምሕጋዝን ፍታሕ ንምንዳይን 

መንግስቲ ንኣብያተ ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕና፡ ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ኣማሓደርቲ ዞባታትን ንክከታተለን 

ሓላፍነት ብምሃብ የዋፍሮም  

• ንኣማሓደርቲ ዞባታት ኦስሎን ቪከንን (እተን ብቐዳምነት ዝስርዓ 24 ንኡሳን ዞባታት ዝርከብኦ ዞባታት 

ማለት ኢዩ) ምስ እዘን 24 ንኡሳን ዞባታት ንክለዛዘቡ ሓላፍነት ብምውሃብ የዋፍሮም፡ ኣብ ወርሒ 

ሓምለ/ነሓሰ ንህዝበን ንምኽታብ ጸገም ንዘጋጠመን ንኡሳን ዞባታት ሓገዝ ዘድልየን ከይኰውን እውን 

ይድህስስዎ፡ ከም ንኣብነት ኣቲ ሓገዝ ካብ ዓቕሚ ሰባቶም ንክልግሳሎም ተበግሶ ምውሳድ ይዀውን። 

 

 

ብጽሒት ክታበት ዝውሰኸን ንኡሳን ዞባታት፡  
• Asker/ኣስከር 
• Bærum/ባሩም 
• Drammen/ድራምመን 
• Eidsvoll/ኣይድስቮል 
• Enebakk/ኤነባክ 
• Fredrikstad/ፍረድሪክስታ (ሎሚ 20 % ዝያዳ ክታበታት ካብቲ መሰረታዊ ስርዓተ መለክዒ 

ኣመቓርሓ ዘፍቅድ ትወሃብ ኣላ።)  
• Frogn/ፍሮግን  
• Gjerdrum/ያርድሩም 
• Halden/ሃልድን 
• Indre Østfold/ኢንድረ አስትፎልድ 
• Lier/ሊየር 
• Lillestrøm/ሊልለስትረም  
• Lørenskog/ለረንስኩግ  
• Moss/ሞስ  
• Nannestad/ናነስታ 
• Nittedal/ኒትተዳል 
• Nordre Follo/ኑርድረ ፎሎ 
• Oslo/ኦስሎ  
• Rælingen/ራኣሊንገን 
• Råde/ሮደ 
• Sarpsborg/ሳርፕስቦርግ  
• Ullensaker/ኡልለንሳከር 
• Vestby/ቬስትብይ 
• Ås/ኦስ 

  

ከከም ብዝሒ ህዝበን ዝዕደላ ንኡሳን ዞባታት (ከም ግሉላን ንኡሳን ዞባታት 
ዝቚጸራ): 
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Aurskog-Høland/ኣውሽስኩግ-ሀላንድ 

Bamble/ባምብለ 

Bergen/ባርገን 

Frogn/ፍሮግን  

Færder/ፋርደር 

Gjerdrum/ያርድሩም 

Holmestrand/ሆልመስትራንድ  

Horten/ሆርተን 

Hurdal/ሁርዳል 

Kongsberg/ኮንግስባርግ 

Kristiansand/ክሪስቲያንሳንድ 

Lunner/ሉንነር 

Marker/ማርከር 

Moss/ሞስ 

Nes/ኔስ 

Porsgrunn/ፖሽግሩን 

Ringerike/ሪንገሪከ 

Sandefjord/ሳንደፍዩር 

Skiptvet/ሺፕትቬት 

Stavanger/ስታቫንገር 

Trondheim/ትሮንድሃይም 

Tønsberg/ተንስባርግ 

Øvre Eiker/አቭረ ኣይከር 
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