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ህገ መንግስት፣ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ መንግስት መመስረት፣ ሰንዯቅ አሊማ እና ብሄራዊ  መዜሙር 

አዋጅ ቁጥር 1/1987 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት በሥራ ሊይ መዋለን 

ሇማሳወቅ የወጣ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች መርጠው በሊኳቸው ተወካዮቻቸው 

አማካይነት ኅዲር 29 ቀን 1987 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ሕገ-መንግሥትን ያጸዯቁ በመሆኑ የሚከተሇው ታውጇሌ። 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አዋጅ 

ቁጥር 1/1987” ዓ.ም. ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ሕገ-መንግሥቱ በሥራ ሊይ ስሇመዋለ  

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት ከነሏሴ 15 ቀን 

1987 ዓ.ም. ጀምሮ ሙለ በሙለ በሥራ ሊይ ውሎሌ። 

3. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከነሏሴ 15 ቀን 1987 ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ነሏሴ 15 ቀን 1987 ዓ.ም. 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት 

መግቢያ 

እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች፦ 

በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ሊቂ ሰሊም፣ ዋስትና ያሇው ዳሞክራሲ እንዱሰፌን፣ 

ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እዴገታችን እንዱፊጠን፣ የራሳችን ዕዴሌ በራሳችን የመወስን 

መብታችንን ተጠቅመን፣ በነፃ ፌሊጎታችን፣ በሕግ የበሊይነት እና በራሳችን ፇቃዴ ሊይ 

የተመሰረተ አንዴ የፖሇቲካ ማኅበረሰብ በጋራ ሇመገንባት ቆርጠን በመነሳት፤ 

ይህን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ፣ የግሇሰብና የብሔር/ብሔረሰብ መስረታዊ መብቶች 

መከበራቸው፣ የፆታ እኩሌነት መረጋገጡ፣ ባሕልችና ሃይማኖቶች ካሇ አንዲች ሌዩነት 

እንዱራመደ የማዴረጉ አስፇሊጊነት ጽኑ እምነታችን በመሆኑ፤ 

ኢትዮጵያ ሀገራችን የየራሳችን አኩሪ ባሕሌ ያሇን፣ የየራሳችን መሌክዓ ምዴር አሰፊፇር 

የነበረንና ያሇን፣ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዜቦች በተሇያዩ መስኮችና የግንኙነት ዯረጃዎች 

ተሳስረን አብረን የኖርንባትና የምንኖርባት ሀገር በመሆንዋ፤ ያፇራነው የጋራ ጥቅምና 

አመሇካከት አሇን ብሇን ስሇምናምን፤ 

መጪው የጋራ ዕዴሊችን መመስረት ያሇበት ከታሪካችን የወረስነውን የተዚባ ግንኙነት 

በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በማሳዯግ ሊይ መሆኑን በመቀበሌ፤ 

ጥቅማችንን፣ መብታችንና ነፃነታችንን በጋራ እና በተዯጋጋፉነት ሇማሳዯግ አንዴ 

የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ የመገንባቱን አስፇሊጊነት በማመን፤ 

በትግሊችንና በከፇሌነው መሰዋዕትነት የተገኘውን ዳሞክራሲና ሰሊም ሊቂነቱን 

ሇማረጋገጥ፤ 

ይህ ሕገ-መንግሥት ከዙህ በሊይ ሇገሇጽናቸው ዓሊማዎችና እምነቶች ማሰሪያ እንዱሆነን 

እንዱወክለን መርጠን በሊክናቸው ተወካዮቻችን አማካይነት በሕገ-መንግሥት ጉባዔ ዚሬ 

ኅዲር 29 ቀን 1987 አጽዴቀነዋሌ። 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 1 

የኢትዮጵያ መንግሥት ስያሜ 

ይህ ሕገ-መንግሥት ፋዳራሊዊና ዳሞክራሲያዊ የመንግሥት አወቃቀር ይዯነግጋሌ። 

በዙህ መሰረት የኢትዮጵያ መንግሥት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

በሚሌ ስም ይጠራሌ። 
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አንቀጽ 2 

የኢትዮጵያ የግዚት ወሰን 

የኢትዮጵያ የግዚት ወሰን የፋዳራለን አባልች ወሰን የሚያጠቃሌሌ ሆኖ በዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶች መሰረት የተወሰነው ነው። 

አንቀጽ 3 

የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ 

1. የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ከሊይ አረንጓዳ፣ ከመሏሌ ቢጫ፣ ከታች ቀይ ሆኖ በመሏለ 

ብሔራዊ ዓርማ ይኖረዋሌ። ሦስቱም ቀሇማት እኩሌ ሆነው በአግዴም ይቀመጣለ። 

2. ከሰንዯቅ ዓሊማው ሊይ የሚቀመጠው ብሔራዊ ዓርማ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች እና ሃይማኖቶች በእኩሌነትና በአንዴነት ሇመኖር ያሊቸውን 

ተስፊ የሚያንጸባርቅ ይሆናሌ። 

3. የፋዳራለ አባልች የየራሳቸው ሰንዯቅ ዓሊማና ዓርማ ሉኖራቸው ይችሊሌ። ዜርዜሩን 

በየራሳቸው ምክር ቤት ይወስናለ። 

አንቀጽ 4 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዜሙር 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዜሙር የሕገ-መንግሥቱን ዓሊማዎችና የኢትዮጵያ ሕዜቦች 

በዳሞክራሲ ሥርዓት አብረው ሇመኖር ያሊቸውን እምነት፣ እንዱሁም የወዯፉት የጋራ 

ዕዴሊቸውን የሚያንጸባርቅ ሆኖ በሕግ ይወሰናሌ። 

አንቀጽ 5 

ስሇ ቋንቋ 

1. ማናቸውም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች በእኩሌነት የመንግሥት እውቅና ይኖራቸዋሌ። 

2. አማርኛ የፋዳራለ መንግሥት የሥራ ቋንቋ ይሆናሌ። 

3. የፋዳሬሽኑ አባልች የየራሳቸውን የሥራ ቋንቋ በሕግ ይወስናለ። 

አንቀጽ 6 

ስሇ ዛግነት 

1. ወሊጆቹ/ወሊጆቿ ወይም ከወሊጆቹ/ከወሊጆቿ አንዯኛቸው ኢትዮጵያዊ/ኢትዮጵያዊት 

የሆነ/የሆነች የኢትዮጵያ ዛጋ ነው/ናት። 

2. የውጭ ሀገር ዛጎች የኢትዮጵያ ዛግነት ሉያገኙ ይችሊለ። 

3. ዛግነትን በሚመሇከት ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ። 

አንቀጽ 7 
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የፆታ አገሊሇጽ 

በዙህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው የሴትንም ዖታ ያካትታሌ። 

ምዕራፌ ሁሇት 

የሕገ-መንግሥቱ መሰረታዊ መርሆዎች 

አንቀጽ 8 

የሕዜብ ለዓሊዊነት 

1. የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች የኢትዮጵያ ለዓሊዊ ሥሌጣን ባሇቤቶች 

ናቸው።      

2. ይህ ሕገ-መንግሥት የለዓሊዊነታቸው መግሇጫ ነው።  

3. ለዓሊዊነታቸውም የሚገሇጸው በዙህ ሕገ-መንግሥት መሰረት በሚመርጧቸው 

ተወካዮቻቸውና በቀጥታ በሚያዯርጉት ዳሞክራሲያዊ ተሳትፍ አማካይነት ይሆናሌ።  

አንቀጽ 9 

የሕገ-መንግሥት የበሊይነት 

1. ሕገ-መንግሥቱ የሀገሪቱ የበሊይ ሕግ ነው። ማንኛውም ሕግ፣ ሌማዲዊ አሠራር፣ 

እንዱሁም የመግሥት አካሌ ወይም ባሇሥሌጣን ውሳኔ ከዙህ ሕገ-መንግሥት ጋር 

የሚቃረን ከሆነ ተፇጻሚነት አይኖረውም።  

2. ማንኛውም ዛጋ፣ የመንግሥት አካሊት፣ የፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ ላልች ማኅበራት 

እንዱሁም ባሇሥሌጣኖቻቸው፣ ሕገ-መንግሥቱን የማስከበርና ሇሕገ-መንግሥቱ ተገዢ 

የመሆን ኃሊፉነት አሇባቸው።  

3. በዙህ ሕገ-መንግሥት ከተዯነገገው ውጭ በማናቸውም አኳኋን የመንግሥት ሥሌጣን 

መያዜ የተከሇከሇ ነው።  

4. ኢትዮጵያ ያጸዯቀቻቸው ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች የሀገሪቱ ሕግ አካሌ ናቸው።  

አንቀጽ 10 

ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች 

1. ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ሌጅ ተፇጥሮ የሚመነጩ የማይጣሱና የማይገፇፈ 

ናቸው። 

2. የዛጎች እና የሕዜቦች ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ይከበራለ።  

አንቀጽ 11 

የመንግሥትና የሃይማኖት መሇያየት 

1. መንግሥትና ሃይማኖት የተሇያዩ ናቸው። 
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2. መንግሥታዊ ሃይማኖት አይኖርም። 

3. መንግሥት በሃይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ አይገባም። ሃይማኖትም በመንግሥት ጉዲይ 

ጣሌቃ አይገባም።  

አንቀጽ 12 

የመንግሥት አሠራርና ተጠያቂነት 

1. የመንግሥት አሠራር ሇሕዜብ ግሌጽ በሆነ መንገዴ መከናወን አሇበት።  

2. ማንኛውም ኃሊፉና የሕዜብ ተመራጭ ኃሊፉነቱን ሲያጓዴሌ ተጠያቂ ይሆናሌ። 

3. ሕዜብ በመረጠው ተወካይ ሊይ እምነት ባጣ ጊዛ ከቦታው ሇማንሳት ይችሊሌ። 

ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ።  

ምዕራፌ ሶስት 

መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች 

አንቀጽ 13 

ተፇጻሚነትና አተረጓጎም 

1. በማንኛውም ዯረጃ የሚገኙ የፋዳራሌ መንግሥትና የክሌሌ ሕግ አውጪ፣ ሕግ 

አስፇጻሚ እና የዲኝነት አካልች በዙህ ምዕራፌ የተካተቱትን ዴንጋጌዎች የማክበርና 

የማስከበር ኃሊፉነትና ግዳታ አሇባቸው።  

2. በዙህ ምዕራፌ የተረሩት መሰረታዊ የመብቶችና የነፃነቶች ዴንጋጌዎች ኢትዮጵያ 

ከተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች ሕግጋት፣ ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ 

መብቶች ስምምነቶችና ዓሇም አቀፌ ሠነድች መርሆዎች ጋር በተጣጣመ መንገዴ 

ይተረጎማለ። 

ክፌሌ አንዴ 

ሰብዓዊ መብቶች 

አንቀጽ 14 

የሕይወት፣ የአካሌ ዯህንነትና የነፃነት መብት 

ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ በመሆኑ የማይዯፇርና የማይገሰስ በሕይወት የመኖር፣ የአካሌ 

ዯህንነትና፣ የነፃነት መብት አሇው።  

አንቀጽ 15 

የሕይወት መብት 
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ማንኛውም ሰው በሕይወት የመኖር መብት አሇው። ማንኛውም ሰው በሕግ በተዯነገገ 

ከባዴ የወንጀሌ ቅጣት ካሌሆነ በስተቀር ሕይወቱን አያጣም።  

አንቀጽ 16 

የአካሌ ዯህንነት መብት 

ማንኛውም ሰው በአካለ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስበት የመጠበቅ መብት አሇው።  

አንቀጽ 17 

የነፃነት መብት 

1. በሕግ ከተዯነገገው ሥርዓት ውጭ ማንኛውም ሰው ወንዴም ሆነ ሴት ነፃነቱን/ቷን 

አያጣም/አታጣም።  

2. ማንኛውም ሰው በሕግ ከተዯነገገው ሥርዓት ውጭ ሉያዜ፣ ክስ ሳይቀርብበት ወይም 

ሳይፇረዴበት ሉታሰር አይችሌም።  

አንቀጽ 18 

ኢሰብዓዊ አያያዜ ስሇመከሌከለ 

1. ማንኛውም ሰው ጭካኔ ከተሞሊበት፣ ኢ-ሰብዓዊ ከሆነ ወይም ክብሩን ከሚያዋርዴ 

አያያዜ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት አሇው።  

2. ማንኛውም ሰው በባርነት ወይም በግዳታ አገሌጋይነት ሉያዜ አይችሌም። 

ሇማንኛውም ዓሊማ በሰው የመነገዴ ተግባር የተከሇከሇ ነው።  

3. ማንኛውም ሰው በኃይሌ ተገድ ወይም ግዳታን ሇማሟሊት ማንኛውንም ሥራ 

እንዱሠራ ማዴረግ የተከሇከሇ ነው።  

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 “በኃይሌ ተገድ ወይም ግዳታን ሇማሟሊት” የሚሇው 

ሏረግ የሚከተለትን ሁኔታዎች አያካትትም፤  

ሀ) ማንኛውም እስረኛ በእስራት ሊይ ባሇበት ጊዛ በሕግ መሰረት እንዱሠራ 

 የተወሰነውን ወይም በገዯብ ከእስር በተሇቀቀበት ጊዛ የሚሠራውን ማንኛውም 

 ሥራ፣ 

ሇ) ማንኛውም ወታዯራዊ አገሌግልት ሇመስጠት ሕሉናው የማይፇቅዴሇት ሰው 

 በምትክ የሚሰጠውን አገሌግልት፣ 

ሏ) የማኅበረሰቡን ሕይወት ወይም ዯህንነት የሚያሰጋ የአስቸኳይ ጊዛ ሁኔታ ወይም 

 አዯጋ በሚያጋጥምበት ጊዛ የሚሰጥ ማንኛውንም አገሌግልት፣  

መ) በሚመሇከተው ሕዜብ ፇቃዴ በአካባቢው የሚፇጸመውን ማንኛውም 

ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ የሌማት ሥራ። 
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አንቀጽ 19 

የተያዘ ሰዎች መብት 

1. ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በመባሌ የተያዘ ሰዎች የቀረበባቸው ክስና ምክንያቶቹ በዜርዜር 

ወዱያውኑ በሚገባቸው ቋንቋ እንዱነገራቸው መብት አሊቸው።  

2. የተያዘ ሰዎች ሊሇመናገር መብት አሊቸው፣ የሚሰጡት ማንኛውም ቃሌ ፌርዴ ቤት 

በማስረጃነት ሉቀርብባቸው እንዯሚችሌ መረዲት በሚችለት ቋንቋ እንዯተያዘ 

ወዱያውኑ ማስገንቢያ እንዱሰጣቸው መብት አሊቸው።  

3. የተያዘ ሰዎች በአርባ ስምንት ሰዓታት ውስጥ ፌርዴ ቤት የመቅረብ መብት 

አሊቸው።ይህም ጊዛ ሰዎቹ ከተያዘበት ቦታ ወዯ ፌርዴ ቤት ሇመምጣት አግባብ 

ባሇው ግምት የሚጠይቀውን ጊዛ አይጨምርም። ወዱያውኑ ፌርዴ ቤት እንዯቀረቡ 

በተጠረጠሩበት ወንጀሌ ሇመታሰር የሚያበቃ ምክንያት ያሇ መሆኑ ተሇይቶ 

እንዱገሇጽሊቸው መብት አሊቸው።  

4. የያዚቸው የፖሉስ መኮንን ወይም የሕግ አስከባሪ በጊዛው ገዯብ ፌርዴ ቤት በማቅረብ 

የተያዘበትን ምክንያት ካሊስረዲ፣ ፌርዴ ቤቱ የአካሌ ነፃነታቸውን እንዱያስከብርሊቸው 

የመጠየቅ ሉጣስ የማይችሌ መብት አሊቸው። ሆኖም ፌትሕ እንዲይጓዯሌ ሁኔታው 

የሚጠይቅ ከሆነ ፌርዴ ቤቱ የተያው ሰው በጥበቃ ስር እንዱቆይ ሇማዜ ወይም 

ምርመራ ሇማካሄዴ ተጨማሪ ጊዛ ሲጠየቅ አስፇሊጊ በሆነ መጠን ብቻ ሉፇቅዴ 

ይችሊሌ። የሚያስፇሌገውን ተጨማሪ የምርመራ ጊዛ ፌርዴ ቤቱ ሲወስን ኃሊፉ 

የሆኑት የሕግ አስከባሪ ባሇሥሌጣኖች ምርመራውን አጣርተው የተያው ሰው በተቻሇ 

ፌጥነት ፌርዴ ቤት እንዱቀርብ ያሇውን መብት የሚያስከብር መሆን አሇበት።  

5. የተያዘ ሰዎች በራሳቸው ሊይ በማስረጃነት ሉቀርብ የሚችሌ የእምነት ቃሌ እንዱሰጡ 

ወይም ማናቸውንም ማስረጃ እንዱያምኑ አይገዯደም። በማስገዯዴ የተገኘ ማስረጃ 

ተቀባይነት አይኖረውም።  

6. የተያዘ ሰዎች በዋስ የመፇታት መብት አሊቸው። ሆኖም በሕግ በተዯነገጉ ሌዩ 

ሁኔታዎች ፌርዴ ቤት ዋስትና ሊሇመቀበሌ ወይም በገዯብ መፌታትን ጨምሮ በቂ 

የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ እንዱቀርብ ሇማዜ ይችሊሌ።  

አንቀጽ 20 

የተከሰሱ ሰዎች መብት 
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1. የተከሰሱ ሰዎች ክስ ከቀረበባቸው በኋሊ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዛ ውስጥ በመዯበኛ 

ፌርዴ ቤት ሇሕዜብ ግሌጽ በሆነ ችልት የመሰማት መብት አሊቸው። ሆኖም 

የተከራካሪዎቹን የግሌ ሕይወት፣ የሕዜብን የሞራሌ ሁኔታና የሀገሪቱን ዯህንነት 

ሇመጠበቅ ሲባሌ ብቻ ክርክሩ በዜግ ችልት ሉሰማ ይችሊሌ።  

2. ክሱ በቂ በሆነ ዜርዜር እንዱነገራቸው እና ክሱን በጽሐፌ የማግኘት መብት 

አሊቸው። 

3. በፌርዴ ሂዯት ባለበት ጊዛ በተከሰሱበት ወንጀሌ እንዯ ጥፊተኛ ያሇመቆጠር፣ 

በምስክርነት እንዱቀርቡም ያሇመገዯዴ መብት አሊቸው።  

4. የቀረበባቸውን ማናቸውንም ማስረጃ የመመሌከት፣ የቀረቡባቸውን ምስክሮች 

የመጠየቅ፣ ሇመከሊከሌ የሚያስችሊቸውን ማስረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ 

እንዱሁም ምስክሮቻቸው ቀርበው እንዱሰሙሊቸው የመጠየቅ መብት አሊቸው።  

5. በመረጡት የሕግ ጠበቃ የመወከሌ ወይም ጠበቃ ሇማቆም አቅም በማጣታቸው ፌትሕ 

ሉጓዯሌ የሚችሌበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግሥት ጠበቃ የማግኘት መብት 

አሊቸው። 

6. ክርክሩ በሚታይበት ፌርዴ ቤት በተሰጠባቸው ትእዚዜ ወይም ፌርዴ ሊይ ሥሌጣን 

ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት አሊቸው።  

7. የፌርደ ሂዯት በማይገባቸው ቋንቋ በሚካሄዴበት ሁኔታ በመንግሥት ወጪ ክርክሩ 

እንዱተረጎምሊቸው የመጠየቅ መብት አሊቸው።  

አንቀጽ 21 

በጥበቃ ስር ያለና በፌርዴ የታሰሩ ሰዎች መብት 

1. በጥበቃ ስር ያለና በፌርዴ የታሰሩ ሰዎች ሰብዓዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች 

የመያዜ መብት አሊቸው።  

2. ከትዲር ጓዯኞቻቸው፣ ከቅርብ መድቻቸው፣ ከጓዯኞቻቸው፣ ከሃይማኖት 

አማካሪዎቻቸው፣ ከሏኪሞቻቸው እና ከሕግ አማካሪዎቻቸው ጋር ሇመገናኘትና 

እንዱጎበኟቸውም ዕዴሌ የማግኘት መብት አሊቸው።  

አንቀጽ 22 

የወንጀሌ ሕግ ወዯኋሊ ተመሌሶ የማይሠራ ስሇ መሆኑ 

1. ማንኛውም ሰው የወንጀሌ ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት ዴርጊት በተፇጸመበት ጊዛ 

ዴርጊቱን መፇጸሙ ወይም አሇመፇጸሙ ወንጀሌ መሆኑ በሕግ የተዯነገገ ካሌሆነ 
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በስተቀር ሉቀጣ አይችሌም። እንዱሁም ወንጀለን በፇጸመበት ጊዛ ሇወንጀለ ተፇጻሚ 

ከነበረው የቅጣት ጣሪያ በሊይ የከበዯ ቅጣት በማንኛውም ሰው ሊይ አይወሰንም።  

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ቢኖርም፣ ዴርጊቱ ከተፇጸመ በኋሊ የወጣ ሕግ 

ሇተከሳሹ ወይም ሇተቀጣው ሰው ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከዴርጊቱ በኋሊ የወጣው ሕግ 

ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ።  

አንቀጽ 23 

በአንዴ ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት ስሇመከሌከለ 

ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ሕግና ሥነ ሥርዓት መሰረት ተከሶ የመጨረሻ በሆነ ውሳኔ 

ጥፊተኛነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና አይከሰስም ወይም 

አይቀጣም። 

አንቀጽ 24 

የክብርና የመሌካም ስም መብት 

1. ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ ክብሩና መሌካም ስሙ የመከበር መብት አሇው።  

2. ማንኛውም ሰው የራሱን ስብዕና ከላልች ዛጎች መብቶች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ በነፃ 

የማሳዯግ መብት አሇው።  

3. ማንኛውም ሰው በማንኛውም ስፌራ በሰብዓዊነቱ እውቅና የማግኘት መብት አሇው።  

አንቀጽ 25 

የእኩሌነት መብት 

ሁለም ሰዎች በሕግ ፉት እኩሌ ናቸው፤ በመካከሊቸውም ማንኛውም ዓይነት ሌዩነት 

ሳይዯረግ በሕግ እኩሌ ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ። በዙህ ረገዴ በር፣ በብሔር፣ ብሔረሰብ፣ 

በቀሇም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ፣ በማኅበራዊ አመጣጥ፣ በሀብት፣ 

በትውሌዴ ወይም በላሊ አቋም ምክንያት ሌዩነት ሳይዯረግ ሰዎች ሁለ እኩሌና 

ተጨባጭ የሕግ ዋስትና የማግኘት መብት አሊቸው።  

አንቀጽ 26 

የግሌ ሕይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት 

1. ማንኛውም ሰው የግሌ ሕይወቱ፣ ግሊዊነቱ፣ የመከበር መብት አሇው። ይህ መብት 

መኖሪያ ቤቱ፣ ሰውነቱና ንብረቱ ከመመርመር እንዱሁም በግሌ ይዝታው ያሇ ንብረት 

ከመያዜ የመጠበቅ መብትን ያካትታሌ።  
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2. ማንኛውም ሰው በግሌ የሚጽፊቸውና የሚጻጻፊቸው፣ በፖስታ የሚሌካቸው 

ዯብዲቤዎች፣ እንዱሁም በቴላፍን፣ በቴላኮሙኒኬሽንና በኤላክትሮኒክ መሣሪያዎች 

የሚያዯርጋቸው ግንኙነቶች አይዯፇሩም።  

3. የመንግሥት ባሇሥሌጣኖች እነዙህን መብቶች የማክበርና የማስከበር ግዳታ 

አሇባቸው።አስገዲጅ ሁኔታዎች ሲፇጠሩና ብሔራዊ ዯህንነትን፣ የሕዜብን ሰሊም፣ 

ወንጀሌን በመከሊከሌ፣ ጤናንና የሕዜብን የሞራሌ ሁኔታ በመጠበቅ ወይም የላልችን 

መብትና ነፃነት በማስከበር ዓሊማዎች ሊይ በተመሰረቱ ዜርዜር ሕጎች መሰረት ካሌሆነ 

በስተቀር የእነዙህ መብቶች አጠቃቀም ሉገዯብ አይችሌም።  

አንቀጽ 27 

የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመሇካከት ነፃነት 

1. ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የሕሉና እና የሃይማኖት ነፃነት አሇው። ይህ መብት 

ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዜ ወይም የመቀበሌ፣ 

ሃይማኖቱንና እምነቱን ሇብቻ ወይም ከላልች ጋር በመሆን በይፊ ወይም በግሌ 

የማምሇክ፣ የመከተሌ፣ የመተግበር፣ የማስተማር ወይም የመግሇጽ መብትን 

ያካትታሌ። 

2. በአንቀጽ 90 ንዐስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሃይማኖት ተከታዮች 

ሃይማኖታቸውን ሇማስፊፊትና ሇማዯራጀት የሚያስችሎቸው የሃይማኖት ትምህርትና 

የአስተዲዯር ተቋማት ማቋቋም ይችሊለ። 

3. ማንኛውንም ሰው የሚፇሌገውን እምነት ሇመያዜ ያሇውን ነፃነት በኃይሌ ወይም በላሊ 

ሁኔታ በማስገዯዴ መገዯብ ወይም መከሌከሌ አይቻሌም።  

4. ወሊጆችና ሕጋዊ ሞግዙቶች በእምነታቸው መሰረት የሃይማኖታቸውንና የመሌካም 

ሥነ ምግባር ትምህርት በመስጠት ሌጆቻቸውን የማሳዯግ መብት አሊቸው።  

5. ሃይማኖትንና እምነትን የመግሇጽ መብት ሉገዯብ የሚችሇው የሕዜብን ዯህንነት፣ 

ሰሊምን፣ ጤናን፣ ትምህርትን፣ የሕዜብን የሞራሌ ሁኔታ፣ የላልች ዛጎችን መሰረታዊ 

መብቶች፣ ነፃነቶች እና መንግሥት ከሃይማኖት ነፃ መሆኑን ሇማረጋገጥ በሚወጡ 

ሕጎች ይሆናሌ።  
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አንቀጽ 28 

በስብዕና ሊይ ስሇሚፇጸሙ ወንጀልች 

1. ኢትዮጵያ ባጸዯቀቻቸው ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችና በላልች የኢትዮጵያ ሕጎች በሰው 

ሌጅ ሊይ የተፇጸሙ ወንጀልች ተብሇው የተወሰኑትን ወንጀልች፤ የሰው ር 

የማጥፊት፣ ያሇፌርዴ የሞት ቅጣት እርምጃ የመውሰዴ፣ በአስገዲጅ ሰውን የመሰወር፣ 

ወይም ኢሰብዓዊ የዴብዯባ ዴርጊቶችን በፇጸሙ ሰዎች ሊይ ክስ ማቅረብ በይርጋ 

አይታገዴም።በሕግ አውጪው ክፌሌም ሆነ በማንኛውም የመንግሥት አካሌ ውሳኔዎች 

በምሕረት ወይም በይቅርታ አይታሇፈም። 

2. ከዙህ በሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 

የተጠቀሱትን ወንጀልች ፇጽመው የሞት ቅጣት ሇተፇረዯባቸው ሰዎች ርዕሰ ብሔሩ 

ቅጣቱን ወዯ ዕዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት ሉያሻሽሇው ይችሊሌ።  

ክፌሌ ሁሇት 

ዳሞክራሲያዊ መብቶች 

አንቀጽ 29 

የአመሇካከት እና ሀሳብን በነፃ የመያዜና የመግሇጽ መብት 

1. ማንኛውም ሰው ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት የመሰሇውን አመሇካከት ሇመያዜ ይችሊሌ።  

2. ማንኛውም ሰው ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት ሀሳቡን የመግሇጽ ነፃነት አሇው። ይህ 

ነፃነት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ወሰን ሳይዯረግበት በቃሌም ሆነ በጽሐፌ 

ወይም በሕትመት፣ በሥነ ጥበብ መሌክ ወይም በመረጠው በማንኛውም የማሰራጫ 

ዳ፣ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሀሳብ የመሰብሰብ፣ የመቀበሌና የማሰራጨት 

ነፃነቶችን ያካትታሌ።  

3. የፕሬስና የላልች መገናኛ ብዘሃን፣ እንዱሁም የሥነ ጥበብ ፇጠራ ነፃነት 

ተረጋግጧሌ።የፕሬስ ነፃነት በተሇይ የሚከተለትን መብቶች ያጠቃሌሊሌ፤  

ሀ) የቅዴሚያ ምርመራ በማንኛውም መሌኩ የተከሇከሇ መሆኑን፣  

ሇ) የሕዜብን ጥቅም የሚመሇከት መረጃ የማግኘት ዕዴሌን።  

4. ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓት አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሀሳቦችና አመሇካከቶች በነፃ 

መንሸራሸራቸውን ሇማረጋገጥ ሲባሌ ፕሬስ በተቋምነቱ የአሠራር ነፃነትና የተሇያዩ 

አስተያየቶች የማስተናገዴ ችልታ እንዱኖረው የሕግ ጥበቃ ይዯረግሇታሌ።  

5. በመንግሥት ገንብ የሚካሄዴ ወይም በመግሥት ቁጥጥር ሥር ያሇ መገናኛ ብዘሃን 

የተሇያዩ አስተያየቶችን ሇማስተናገዴ በሚያስችሇው ሁኔታ እንዱመራ ይዯረጋሌ።  
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6. እነዙህ መብቶች ገዯብ ሉጣሌባቸው የሚችሇው የሀሳብና መረጃ የማግኘት ነፃነት 

በአስተሳሰባዊ ይቱና ሉያስከትሌ በሚችሇው አስተሳሰባዊ ውጤት ሉገታ አይገባውም 

በሚሌ መርህ ሊይ ተመስርተው በሚወጡ ሕጎች ብቻ ይሆናሌ። የወጣቶችን ዯህንነት፣ 

የሰውን ክብርና መሌካም ስም ሇመጠበቅ ሲባሌ ሕጋዊ ገዯቦች በነዙህ መብቶች ሊይ 

ሉዯነገጉ ይችሊለ። የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዱሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ 

የአዯባባይ መግሇጫዎች በሕግ የሚከሇከለ ይሆናለ።  

7. ማንኛውም ዛጋ ከሊይ በተጠቀሱት መብቶች አጠቃቀም ረገዴ የሚጣለ ሕጋዊ 

ገዯቦችን ጥሶ ከተገኘ በሕግ ተጠያቂ ሉሆን ይችሊሌ። 

አንቀጽ 30 

የመሰብሰብ፣ ሰሊማዊ ሰሌፌ የማዴረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ መብት 

1. ማንኛውም ሰው ከላልች ጋር በመሆን መሣሪያ ሳይዜ በሰሊም የመሰብሰብ፣ ሰሊማዊ 

ሰሌፌ የማዴረግ ነፃነትና፣ አቤቱታ የማቅረብ መብት አሇው። ከቤት ውጭ የሚዯረጉ 

ስብሰባዎችና ሰሊማዊ ሰሌፍች በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች በሕዜብ እንቅስቃሴ ሊይ 

ችግር እንዲይፇጥሩ ሇማዴረግ ወይም በመካሄዴ ሊይ ያሇ ስብሰባ ወይም ሰሊማዊ 

ሰሌፌ ሰሊምን፣ ዳማክራሲያዊ መብቶችንና የሕዜብን የሞራሌ ሁኔታ እንዲይጥሱ 

ሇማስጠበቅ አግባብ ያሊቸው ሥርዓቶች ሉዯነገጉ ይችሊለ።  

2. ይህ መብት የወጣቶችን ዯህንነት፣ የሰውን ክብርና መሌካም ስምን ሇመጠበቅ፣ 

የጦርነት ቅስቀሳዎች እንዱሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የአዯባባይ መግሇጫዎችን 

ሇመከሊከሌ ሲባሌ በሚወጡ ሕጎች መሰረት ተጠያቂ ከመሆን አያዴንም።  

አንቀጽ 31 

የመዯራጀት መብት 

ማንኛውም ሰው ሇማንኛውም ዓሊማ በማኅበር የመዯራጀት መብት አሇው። ሆኖም አግባብ 

ያሇውን ሕግ በመጣስ ወይም ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በሕገ ወጥ መንገዴ ሇማፌረስ 

የተመሰረቱ ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምደ ዴርጅቶች የተከሇከለ ይሆናለ።  

አንቀጽ 32 

የመዋወር ነፃነት 

1. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም በሕጋዊ መንገዴ ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኝ የውጭ ዛጋ 

በመረጠው የሀገሪቱ አካባቢ የመዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት፣ እንዱሁም 

በፇሇገው ጊዛ ከሀገር የመውጣት ነፃነት አሇው።  
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2. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወዯ ሀገሩ የመመሇስ መብት አሇው።  

አንቀጽ 33 

የዛግነት መብቶች 

1. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ/ኢትዮጵያዊት ከፇቃደ/ከፇቃዶ ውጭ ኢትዮጵያዊ ዛግነቱን/ 

ዛግነትዋን ሉገፇፌ ወይም ሌትገፇፌ አይችሌም/አትችሌም። ኢትዮጵያዊ/ 

ኢትዮጵያዊት ዛጋ ከላሊ ሀገር ዛጋ ጋር የሚፇጽመው/ የምትፇጽመው ጋብቻ 

ኢትዮጵያዊ ዛግነቱን/ ዛግነትዋን አያስቀርም።  

2. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዛጋ የኢትዮጵያ ዛግነት በሕግ የሚያስገኘውን መብት፣ 

ጥበቃና ጥቅም የማግኘት መብት አሇው።  

3. ማንኛውም ዛጋ ኢትዮጵያዊ ዛግነቱን የመሇወጥ መብት አሇው።  

4. ኢትዮጵያ ከአጸዯቃቸው ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ጋር በማይቃረን መንገዴ በሚወጣ 

ሕግ እና በሚዯነገግ ሥርዓት መሰረት የኢትዮጵያ ዛግነት ሇውጭ ሀገር ሰዎች ሉሰጥ 

ይችሊሌ። 

አንቀጽ 34 

የጋብቻ፣ የግሌና የቤተሰብ መብቶች 

1. በሕግ ከተወሰነው የጋብቻ ዕዴሜ የዯረሱ ወንድችና ሴቶች በር፣ በብሔር፣ 

በብሔረሰብ ወይም በሃይማኖት ሌዩነት ሳይዯረግባቸው የማግባትና ቤተሰብ 

የመመስረት መብት አሊቸው። በጋብቻ አፇጻጸም፣ በጋብቻው መንና በፌቺ ጊዛ 

እኩሌ መብት አሊቸው። በፌቺም ጊዛ የሌጆችን መብትና ጥቅም እንዱከበር 

የሚያዯርጉ ዴንጋጌዎች ይዯነገጋለ። 

2. ጋብቻ በተጋቢዎች ነፃና ሙለ ፇቃዴ ሊይ ብቻ ይመሰረታሌ።  

3. ቤተሰብ የኅብረተሰብ የተፇጥሮ መሰረታዊ መነሻ ነው። ከኅብረተሰብና ከመንግሥት 

ጥበቃ የማግኘት መብት አሇው።  

4. በሕግ በተሇይ በሚረረው መሰረት በሃይማኖት፣ በባሕሌ የሕግ ሥርዓቶች ሊይ 

ተመስርተው ሇሚፇጸሙ ጋብቻዎች እውቅና የሚሰጥ ሕግ ሉወጣ ይችሊሌ።  

5. ይህ ሕገ-መንግሥት የግሌ እና የቤተሰብ ሕግን በተመሇከተ በተከራካሪዎች ፇቃዴ 

በሃይማኖቶች ወይም በባሕልች ሕጎች መሰረት መዲኘትን አይከሇክሌም። ዜርዜሩ 

በሕግ ይወሰናሌ።  

አንቀጽ 35 

የሴቶች መብት 
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1. ሴቶች ይህ ሕገ-መንግሥት በአረጋገጣቸው መብቶችና ጥበቃዎች በመጠቀም ረገዴ 

ከወንድች ጋር እኩሌ መብት አሊቸው።  

2. ሴቶች በዙህ ሕገ-መንግሥት በተዯነገገው መሰረት በጋብቻ ከወንድች ጋር እኩሌ 

መብት አሊቸው።  

3. ሴቶች በበታችነትና በሌዩነት በመታየታቸው የዯረሰባቸውን የታሪክ ቅርስ ከግምት 

ውስጥ በማስገባት ይህ ቅርስ እንዱታረምሊቸው በተጨማሪ የዴጋፌ እርምጃዎች 

ተጠቃሚ የመሆን መብት አሊቸው። በዙህ በኩሌ የሚወሰደት እርምጃዎች ዓሊማ 

በፖሇቲካዊ፣ በማኅበራዊና በኢኮኖሚያዊ መስኮች እንዱሁም በመንግሥት እና በግሌ 

ተቋሞች ውስጥ ሴቶች ከወንድች ጋር በእኩሌነት ተወዲዲሪና ተሳታፉ እንዱሆኑ 

ሇማዴረግ እንዱቻሌ ሌዩ ትኩረት ሇመስጠት ነው።  

4. ሴቶች ከጎጂ ባሕሌ ተጽዕኖ የመሊቀቅ መብታቸውን መንግሥት ማስከበር አሇበት። 

ሴቶችን የሚጨቁኑ ወይም በአካሊቸው ወይም በአዕምሮአቸው ሊይ ጉዲት 

የሚያስከትለ ሕጎች፣ ወጎችና ሌማድች የተከሇከለ ናቸው።  

5. ሀ) ሴቶች የወሉዴ ፇቃዴ ከሙለ የዯመወዜ ክፌያ ጋር የማግኘት መብት አሊቸው። 

 የወሉዴ ፇቃዴ ርዜመት ሴቷ የምትሠራውን ሥራ ሁኔታ፣ የሴቷን ጤንነት፣ 

 የሕፃኑንና የቤተሰቡን ዯህንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት በሕግ ይወሰናሌ።  

ሇ) የወሉዴ ፇቃዴ በሕግ በሚወሰነው መሰረት ከሙለ የዯመወዜ ክፌያ ጋር የሚሰጥ 

 የእርግዜና ፇቃዴን ሉጨምር ይችሊሌ።  

6. ሴቶች በብሔራዊ የሌማት ፖሉሲዎች ዕቅዴና በፕሮጀክቶች ዜግጅትና አፇጻጸም፣ 

በተሇይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ፕሮጀክቶች ሀሳባቸውን በተሟሊ ሁኔታ እንዱሰጡ 

የመጠየቅ መብት አሊቸው።  

7. ሴቶች ንብረት የማፌራት፣ የማስተዲዯር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀምና የማስተሊሇፌ 

መብት አሊቸው። በተሇይ መሬትን በመጠቀም፣ በማስተሊሇፌ፣ በማስተዲዯርና 

በመቆጣጠር ረገዴ ከወንድች ጋር እኩሌ መብት አሊቸው። እንዱሁም ውርስን 

በሚመሇከት በእኩሌነት የመታየት መብት አሊቸው።  

8. ሴቶች የቅጥር፣ የሥራ እዴገት፣ የእኩሌ ክፌያና ጡረታን የማስተሊሇፌ እኩሌ መብት 

አሊቸው።  

9. ሴቶች በእርግዜናና በወሉዴ ምክንያት የሚዯርስባቸውን ጉዲት ሇመከሊከሌና 

ጤንነታቸውን ሇማስጠበቅ የሚያስችሌ የቤተሰብ ምጣኔ ትምህርት፣ መረጃ እና አቅም 

የማግኘት መብት አሊቸው።  
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አንቀጽ 36 

የሕፃናት መብት 

1. ማንኛውም ሕፃን የሚከተለት መብቶች አለት፤  

ሀ/ በሕይወት የመኖር፣  

ሇ/ ስምና ዛግነት የማግኘት፣ 

ሏ/ ወሊጆቹን ወይም በሕግ የማሳዯግ መብት ያሊቸውን ሰዎች የማወቅና የእነሱንም 

 እንክብካቤ የማግኘት፣  

መ/ ጉሌበቱን ከሚበብዘ ሌማድች የመጠበቅ፣ በትምህርቱ፣ በጤናውና በዯህንነቱ ሊይ 

 ጉዲት የሚያዯርሱ ሥራዎች እንዱሠራ ያሇመገዯዴ ወይም ከመሥራት የመጠበቅ፣  

ሠ/ በትምህርት ቤቶች ወይም በሕፃናት ማሳዯጊያ ተቋሞች ውስጥ በአካለ ከሚፇጸም 

 ወይም ከጭካኔና ኢሰብዓዊ ከሆነ ቅጣት ነፃ የመሆን።  

2. ሕፃናትን የሚመሇከቱ እርምጃዎች በሚወሰደበት ጊዛ በመንግሥታዊ ወይም በግሌ 

የበጎ አዴራጎት ተቋሞች፣ በፌርዴ ቤቶች፣ በአስተዲዯር ባሇሥሌጣኖች ወይም በሕግ 

አውጪ አካሊት የሕፃናት ዯህንነት በቀዯምትነት መታሰብ አሇበት።  

3. ወጣት አጥፉዎች፣ በማረሚያ ወይም በመቋቋሚያ ተቋሞች የሚገኙ፣ በመንግሥት 

እርዲታ የሚያዴጉ ወጣቶች፣ በመንግሥት ወይም በግሌ እጓሇ ማውታን ተቋሞች 

ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች ከአዋቂዎች ተሇይተው መያዜ አሇባቸው። 

4. ከጋብቻ ውጭ የተሇወደ ሕፃናት በጋብቻ ከተወሇደ ሕፃናት ጋር እኩሌ መብት 

አሊቸው። 

5. መንግሥት ሇእጓሇ ማውታን ሌዩ ጥበቃ ያዯርግሊቸዋሌ። በጉዱፇቻ የሚያዴጉበትን 

ሥርዓት የሚያመቻቹና የሚያስፊፈ እንዱሁም ዯህንነታቸውንና ትምህርታቸውን 

የሚያራምደ ተቋሞች እንዱመሰረቱ ያበረታታሌ።  

አንቀጽ 37 

ፌትሕ የማግኘት መብት 

1. ማንኛውም ሰው በፌርዴ ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በሕግ 

የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብና ውሳኔ ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት 

አሇው።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን ውሳኔ ወይም ፌርዴ፤ 

ሀ) ማንኛውም ማኅበር የአባሊቱን የጋራ ወይም የግሌ ጥቅም በመወከሌ፣  
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ሇ) ማንኛውንም ቡዴን ወይም ተመሳሳይ ጥቅም ያሊቸውን ሰዎች የሚወክሌ ግሇሰብ 

 ወይም የቡዴን አባሌ የመጠየቅና የማግኘት መብት አሇው።  

አንቀጽ 38 

የመምረጥና የመመረጥ መብት 

1. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዛጋ በቀሇም፣ በር፣ በብሔር፣ በብሔረሰብ፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ 

በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ ወይም በላሊ አመሇካከት ወይም በላሊ አቋም ሊይ የተመሰረተ 

ሌዩነት ሳይዯረግበት የሚከተለት መብቶች አለት፤  

ሀ/ በቀጥታ እና በነፃነት በመረጣቸው ተወካዮች አማካኝነት በሕዜብ ጉዲይ አስተዲዯር 

 የመሳተፌ፣  

ሇ) ዕዴሜው 18 ዓመት ሲሞሊ በሕግ መሰረት የመምረጥ፣  

ሏ) በማናቸውም የመንግሥት ዯረጃ በየጊዛው በሚካሄዴ ምርጫ የመምረጥና 

የመመረጥ። ምርጫው ሁለ አቀፌ፣ በሁለም እኩሌነት ሊይ የተመሰረተና 

በሚስጥር ዴምፅ አሰጣጥ መራጩ ፇቃደን በነፃነት የሚገሌጽበት ዋስትና የሚሰጥ 

መሆን አሇበት።  

2. በፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ በሠራተኞች፣ በንግዴ፣ በአሠሪዎችና በሙያ ማኀበራት 

ሇተሳትፍ ዴርጅቱ የሚጠይቀውን ጠቅሊሊና ሌዩ የአባሌነት መስፇርት የሚያሟሊ 

ማንኛውም ሰው በፌሊጎቱ አባሌ የመሆን መብቱ የተከበረ መሆን አሇበት።  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በተመሇከቱት ዴርጅቶች ውስጥ ሇኃሊፉነት ቦታዎች 

የሚካሄደ ምርጫዎች ነፃና ዳሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ ይፇጸማለ።  

4. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 እና 3 ዴንጋጌዎች የሕዜብን ጥቅም ሰፊ ባሇ ሁኔታ 

የሚነኩ እስከሆነ ዴረስ በሕዜባዊ ዴርጅቶች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናለ።  

አንቀጽ 39 

የብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች መብት 

1. ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዜብ የራሱን ዕዴሌ በራሱ የመወሰን 

እስከመገንጠሌ ያሇው መብቱ በማናቸውም መሌኩ ያሇ ገዯብ የተጠበቀ ነው።  

2. ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዜብ በቋንቋው የመናገር፣ የመጻፌ፣ 

ቋንቋውን የማሳዯግ እና ባሕለን የመግሇጽ፣ የማዲበርና የማስፊፊት እንዱሁም 

ታሪኩን የመንከባከብ መብት አሇው።  

3. ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዜብ ራሱን የማስተዲዯር ሙለ መብት 

አሇው። ይህ መብት ብሔሩ፣ ብሔረሰቡ፣ ሕዜቡ በሰፇረበት መሌክዓ ምዴር ራሱን 
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የሚያስተዲዴርበት መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዱሁም በክሌሌና በፋዳራሌ 

አስተዲዯሮች ውስጥ ሚዚናዊ ውክሌና የማግኘት መብትን ያጠቃሌሊሌ።  

4. የብሔር፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን እስከ መገንጠሌ መብት 

ከሥራ ሊይ የሚውሇው፤ 

ሀ) የመገንጠሌ ጥያቄ በብሔር፣ በብሔረሰቡ ወይም በሕዜቡ የሕግ አውጪ ምክር 

 ቤት በሁሇት ሦስተኛ የዴምፅ ዴጋፌ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥ፣  

ሇ) የፋዳራለ መንግሥት የብሔር፣ የብሔረሰቡ ወይም የሕዜቡ ምክር ቤት ውሳኔ 

 በዯረሰው በሦስት ዓመት ጊዛ ውስጥ ሇጠያቂው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዜብ 

 ሕዜበ ውሳኔ ሲያዯራጅ፣  

ሏ) የመገንጠለ ጥያቄ በሕዜበ ውሳኔው በአብሊጫ ዴምፅ ሲዯገፌ፣  

መ) የፋዳራለ መንግሥት መገንጠለን ሇመረጠው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዜብ 

 ምክር ቤት ሥሌጣኑን ሲያስረክብ፣  

ሠ) በሕግ በሚወሰነው መሰረት የንብረት ክፌፌሌ ሲዯረግ ነው።  

5. በዙህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ “ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዜብ” ማሇት ከዙህ ቀጥል 

የተገሇፀውን ባህርይ የሚያሳይ ማኅበረሰብ ነው። ሰፊ ያሇ የጋራ ጠባይ የሚያንጸባርቅ 

ባሕሌ ወይም ተመሳሳይ ሌምድች ያሊቸው፣ ሉግባቡበት የሚችለበት የጋራ ቋንቋ 

ያሊቸው፣ የጋራ ወይም የተዚመዯ ሕሌውና አሇን ብሇው የሚያምኑ፣ የሥነ ሌቦና 

አንዴነት ያሊቸውና በአብዚኛው በተያያ መሌክዓ ምዴር የሚኖሩ ናቸው።   

አንቀጽ 40 

የንብረት መብት 

1. ማንኛውም የኢትዮጵያ ዛጋ የግሌ ንብረት ባሇቤት መሆኑ/መሆኗ ይከበርሇታሌ/ 

ይከበርሊታሌ። ይህ መብት የሕዜብን ጥቅም ሇመጠበቅ በላሊ ሁኔታ በሕግ 

እስካሌተወሰነ ዴረስ ንብረት የመያዜና በንብረት የመጠቀም ወይም የላልችን ዛጎች 

መብቶች እስካሌተቃረነ ዴረስ ንብረትን የመሸጥ፣ የማውረስ ወይም በላሊ መንገዴ 

የማስተሊሇፌ መብቶችን ያካትታሌ።  

2. ሇዙህ አንቀጽ ዓሊማ “የግሌ ንብረት” ማሇት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዛጋ ወይም 

ሕጋዊ ሰውነት በሕግ የተሰጣቸው ኢትዮጵያዊ ማኅበራት ወይም አግባብ በአሊቸው 

ሁኔታዎች በሕግ በተሇየ በጋራ የንብረት ባሇቤት እንዱሆኑ የተፇቀዯሊቸው 

ማኅበረሰቦች በጉሌበታቸው፣ በመፌጠር ችልታቸው ወይም በካፒታሊቸው ያፇሩት 

ተጨባጭ የሆነና የተጨባጭነት ጠባይ ሳይኖረው ዋጋ ያሇው ውጤት ነው።  
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3. የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፇጥሮ ሀብት ባሇቤትነት መብት የመንግሥትና 

የሕዜብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይሇወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦች የጋራ ንብረት ነው።  

4. የኢትዮጵያ አርሶ አዯሮች መሬት በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸው ያሇመነቀሌ 

መብታቸው የተከበረ ነው። አፇጻጸሙን በተመሇከተ ዜርዜር ሕግ ይወጣሌ።  

5. የኢትዮጵያ ሊኖች ሇግጦሽም ሆነ ሇእርሻ የሚጠቀሙበት መሬት በነፃ የማግኘት፣ 

የመጠቀምና ከመሬታቸው ያሇመፇናቀሌ መብት አሊቸው። ዜርዜር አፇጻጸሙ በሕግ 

ይወሰናሌ።  

6. የመሬት ባሇቤትነት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች መሆኑ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ መንግሥት ሇግሌ ባሇሀብቶች በሕግ በሚወሰን ክፌያ በመሬት 

የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርሊቸዋሌ። ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ። 

7. ማንም ኢትዮጵያዊ በጉሌበቱ፣ ወይም በገንቡ በመሬት ሊይ ሇሚገነባው ቋሚ ንብረት 

ወይም ሇሚያዯርገው ቋሚ መሻሻሌ ሙለ መብት አሇው። ይህ መብት የመሸጥ፣ 

የመሇወጥ፣ የማውረስ፣ የመሬት ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ንብረቱን የማንሳት፣ ባሇቤትነቱን 

የማዚወር ወይም የካሳ ክፌያ የመጠየቅ መብትን ያካትታሌ። ዜርዜር አፇጻጸሙ በሕግ 

ይወስናሌ።  

8. የግሌ ንብረት ባሇቤትነት መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ መንግሥት ሇሕዜብ ጥቅም 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በቅዴሚያ በመክፇሌ የግሌ ንብረትን 

ሇመውሰዴ ይችሊሌ።  

አንቀጽ 41 

የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና የባሕሌ መብቶች 

1. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሀገሪቱ ውስጥ በማንኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ 

የመሰማራትና ሇመተዲዯሪያው የመረጠውን ሥራ የመሥራት መብት አሇው።  

2. ሁለም ኢትዮጵያዊ መተዲዯሪያውን፣ ሥራውንና ሙያውን የመምረጥ መብት አሇው።  

3. የኢትዮጵያ ዛጎች ሁለ በመንግሥት ገንብ በሚካሄደ ማኅበራዊ አገሌግልቶች 

በእኩሌነት የመጠቀም መብት አሊቸው።  

4. መንግሥት የጤና፣ የትምህርትና ላልች የማኅበራዊ አገሌግልቶችን ሇሕዜብ 

ሇማቅረብ በየጊዛው እየጨመረ የሚሄዴ ሀብት ይመዴባሌ።  
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5. መንግሥት የአካሌ እና የአዕምሮ ጉዲተኞችን፣ አረጋዊያንንና ያሇወሊጅ ወይም 

ያሇአሳዲጊ የቀሩ ሕፃናትን ሇማቋቋምና ሇመርዲት የሀገሪቱ የኢኮኖሚ አቅም 

በፇቀዯው ዯረጃ እንክብካቤ ያዯርጋሌ።  

6. መንግሥት ሇሥራ አጦችና ሇችግረኞች ሥራ ሇመፌጠር የሚያስችሌ ፖሉሲ 

ይከተሊሌ፤ እንዱሁም በሚያካሄዯው የሥራ ርፌ ውስጥ የሥራ ዕዴሌ ሇመፌጠር 

የሥራ ፕሮግራሞችን ያወጣሌ፣ ፕሮጀክቶችን ያካሂዲሌ።  

7. መንግሥት ዛጎች ጠቃሚ ሥራ የማግኘት ዕዴሊቸው እየሰፊ እንዱሄዴ ሇማዴረግ 

አስፇሊጊ እርምጃዎችን ይወስዲሌ።  

8. ገበሬዎችና ሊን ኢትዮጵያውያን በየጊዛው እየተሻሻሇ የሚሄዴ ኑሮ ሇመኖር 

የሚያስችሊቸውና ሇምርት ካዯረጉት አስተዋጽኦ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ተገቢ ዋጋ 

ሇምርት ውጤቶቻቸው የማግኘት መብት አሊቸው። መንግሥት የኢኮኖሚ፣ 

የማኅበራዊና የሌማት ፖሉሲዎችን በሚተሌምበት ጊዛ በዙህ ዓሊማ መመራት 

አሇበት።  

9. መንግሥት የባሕሌና የታሪክ ቅርሶችን የመንከባከብና ሇሥነጥበብና ሇስፖርት 

መስፊፊት አስተዋፅዖ የማዴረግ ኃሊፉነት አሇበት። 

አንቀጽ 42 

የሠራተኞች መብት 

1. ሀ) የፊብሪካና የአገሌግልት ሠራተኞች፣ ገበሬዎች፣ የእርሻ ሠራተኞች፣ ላልች የገጠር 

ሠራተኞች፣ ከተወሰነ የኃሊፉነት ዯረጃ በታች ያለና የሥራ ጠባያቸው 

የሚፇቅዴሊቸው የመንግሥት ሠራተኞች የሥራና የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን 

ሇማሻሻሌ በማኅበር የመዯራጀት መብት አሊቸው። ይህ መብት የሠራተኛ 

ማኅበራትንና ላልች ማኅበራትን የማዯራጀት፣ ከአሠሪዎችና ጥቅማቸውን ከሚነኩ 

ላልች ዴርጅቶች ጋር የመዯራዯር መብትን ያካትታሌ።  

   ሇ) በንዐስ አንቀጽ (ሀ) የተመሇከቱት የሠራተኛ ክፌልች ሥራ ማቆምን ጨምሮ 

 ቅሬታቸውን የማሰማት መብት አሊቸው።  

ሏ) በንዐስ አንቀጽ (ሀ) እና (ሇ) መሰረት እውቅና ባገኙት መብቶች ሇመጠቀም 

 የሚችለት የመንግሥት ሠራተኞች በሕግ ይወሰናለ።  

መ) ሴቶች ሠራተኞች ሇተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፌያ የማግኘት መብታቸው 

 የተጠበቀ ነው።  
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2. ሠራተኞች በአግባቡ የተወሰነ የሥራ ሰዓት ዕረፌት፣ የመዜናኛ ጊዛ፣ በየጊዛው ከክፌያ 

ጋር የሚሰጡ የዕረፌት ቀኖች፣ ዯመወዜ የሚከፇሌባቸው የሕዜብ በዓሊት እንዱሁም 

ጤናማና አዯጋ የማያዯርስ የሥራ አካባቢ የማግኘት መብት አሊቸው።  

3. እነዙህን መብቶች ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚወጡ ሕጎች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 

መሰረት እውቅና ያገኙትን መብቶች ሳይቀንሱ የተጠቀሱት ዓይነት የሠራተኛ 

ማኅበራት ስሇሚቋቋሙበትና የጋራ ዴርዴር ስሇሚካሄዴበት ሥርዓት ይዯነግጋለ።  

አንቀጽ 43 

የሌማት መብት 

1. የኢትዮጵያ ሕዜቦች በአጠቃሊይም ሆነ በኢትዮጵያ ያለ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ 

ሕዜቦች በተናጠሌ የኑሮ ሁኔታቸውን የማሻሻሌና የማያቋርጥ እዴገት የማግኘት 

መብታቸው የተጠበቀ ነው።  

2. ዛጎች በብሔራዊ ሌማት የመሳተፌ በተሇይም አባሌ የሆኑበትን ማኅበረሰብ 

የሚመሇከቱት ፖሉሲዎችና ፕሮጀክቶች ሊይ ሀሳባቸውን እንዱሰጡ የመጠየቅ መብት 

አሊቸው።  

3. መንግሥት በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የሚገባቸው ስምምነቶችም ሆኑ የሚያዯርጋቸው 

ግንኙነቶች የኢትዮጵያን የማያቋርጥ ዕዴገት መብት የሚያስከብሩ መሆን አሇባቸው።  

4. የሌማት እንቅስቃሴ ዋና ዓሊማ የዛጎችን እዴገትና መሰረታዊ ፌሊጎቶች ማሟሊት 

ይሆናሌ።  

አንቀጽ 44 

የአካባቢ ዯህንነት መብት 

1. ሁለም ሰዎች ንጹህና ጤናማ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት አሊቸው።  

2. መንግሥት በሚያካሄዲቸው ፕሮግራሞች ምክንያት የተፇናቀለ ወይም ኑሮአቸው 

የተነካባቸው ሰዎች ሁለ በመንግሥት በቂ ዕርዲታ ወዯ ላሊ አካባቢ መዋወርን 

ጨምሮ ተመጣጣኝ የሆነ የገንብ ወይም ላሊ አማራጭ ማካካሻ የማግኘት መብት 

አሊቸው።  
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ምዕራፌ አራት 

የመንግሥት አወቃቀር 

አንቀጽ 45 

ሥርዓተ መንግሥት 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሥርዓተ መንግሥት ፓርሊሜንታዊ 

ነው። 

አንቀጽ 46 

የፋዳራሌ ክሌልች 

1. የፋዳራለ መንግሥት በክሌልች የተዋቀረ ነው።  

2. ክሌልች የሚዋቀሩት በሕዜብ አሰፊፇር፣ ቋንቋ፣ ማንነት እና ፇቃዴ ሊይ በመመስረት 

ነው።  

አንቀጽ 47 

የፋዳራሌ መንግሥት አባሊት 

1. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አባሊት የሚከተለት ናቸው፣  

1) የትግራይ ክሌሌ  

2) የአፊር ክሌሌ  

3) የአማራ ክሌሌ  

4) የኦሮሚያ ክሌሌ  

5) የሱማላ ክሌሌ  

6) የቤንሻንጉሌ/ጉሙዜ ክሌሌ  

7) የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ክሌሌ  

8) የጋምቤሊ ሕዜቦች ክሌሌ  

9) የሏረሪ ሕዜብ ክሌሌ  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከቱት ክሌልች ውስጥ የተካተቱት ብሔሮች፣ 

ብሔሰቦች፣ ሕዜቦች በማንኛውም ጊዛ የየራሳቸውን ክሌሌ የማቋቋም መብት አሊቸው።  

3. የማንኛውም ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዜብ የራሱን ክሌሌ የመመስረት መብት ሥራ ሊይ 

የሚውሇው፤  
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ሀ) የክሌሌ መመስረት ጥያቄው በብሔሩ፣ በብሔረሰቡ ወይም በሕዜቡ ምክር ቤት 

በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥና ጥያቄው በጽሐፌ ሇክሌለ 

ምክር ቤት ሲቀርብ፤  

ሇ) ጥያቄው የቀረበሇት የክሌሌ ምክር ቤት ጥያቄው በዯረሰው በአንዴ ዓመት ጊዛ 

ውስጥ ሇጠየቀው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዜብ ሕዜበ ውሳኔ ሲያዯራጅ፤  

ሏ) ክሌሌ የመመስረት ጥያቄው በብሔሩ፣ በብሔረሰቡ ወይም ሕዜቡ ሕዜበ ውሳኔ 

በአብሊጫ ዴምጽ ሲዯገፌ፤  

መ) የክሌለ ምክር ቤት ሥሌጣኑን ሇጠየቀው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዜብ 

ሲያስረክብ፤  

ሠ/ በሕዜበ ውሳኔ የሚፇጠረው አዱስ ክሌሌ ጥያቄ ማቅረብ ሳያስፇሌገው በቀጥታ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አባሌ ሲሆን ነው።  

4. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አባሊት እኩሌ መብትና ሥሌጣን 

አሊቸው።  

አንቀጽ 48 

የአከሊሇሌ ሇውጦች 

1. የክሌልችን ወሰን በሚመሇከት ጥያቄ የተነሳ እንዯሆነ ጉዲዩ በሚመሇከታቸው ክሌልች 

ስምምነት ይፇጸማሌ። የሚመሇከታቸው ክሌልች መስማማት ካሌቻለ የፋዳሬሽኑ 

ምክር ቤት የሕዜብን አሰፊፇርና ፌሊጎት መሰረት በማዴረግ   ይወሰናሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት የቀረበ ጉዲይ ከሁሇት ዓመት ባሌበሇጠ ጊዛ 

ውስጥ በፋዳሬሽኑ ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጥበታሌ።  

አንቀጽ 49 

ርዕሰ ከተማ 

1. የፋዳራለ መንግሥት ርዕሰ ከተማ አዱስ አበባ ነው።  

2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ራሱን በራሱ የማስተዲዯር ሙለ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ።  

3. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ተጠሪነቱ ሇፋዳራለ መንግሥት ይሆናሌ።  

4. የአዱስ አበባ ነዋሪዎች በዙህ ሕገ-መንግሥት በተዯነገገው መሰረት በፋዳራለ የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ይወከሊለ።  

5. የኦሮሚያ ክሌሌ፣ የአገሌግልት አቅርቦት ወይም የተፇጥሮ ሀብት አጠቃቀምንና 

የመሳሰለትን ጉዲዮች በተመሇከተ፣ እንዱሁም አዱስ አበባ በኦሮሚያ ክሌሌ መሀሌ 
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የሚገኝ በመሆኑ የሚነሱ ሁሇቱን የሚያስተሳስሩ አስተዲዯራዊ ጉዲዮችን በተመሇከተ 

ያሇው ሌዩ ጥቅም ይጠበቅሇታሌ። ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ። 

ምዕራፌ አምስት 

የሥሌጣን አወቃቀር እና ክፌፌሌ 

አንቀጽ 50 

ስሇ ሥሌጣን አካሊት አወቃቀር 

1. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ በፋዳራሌ መንግሥትና በክሌልች 

የተዋቀረ ነው።  

2. የፋዳራለ መንግሥትና ክሌልች የሕግ አውጪነት፣ የሕግ አስፇጻሚነትና የዲኝነት 

ሥሌጣን አሊቸው።  

3. የፋዳራለ መንግሥት ከፌተኛ የሥሌጣን አካሌ የፋዳራለ መንግሥት የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ተጠሪነቱም ሇሀገሪቱ ሕዜብ ነው። የክሌሌ ከፌተኛ 

የሥሌጣን አካሌ የክሌለ ምክር ቤት ነው፤ ተጠሪነቱም ሇወከሇው ክሌሌ ሕዜብ ነው።  

4. ክሌልች፤ በክሌሌነትና ክሌልች አስፇሊጊ ሆነው በሚያገኙአቸው የአስተዲዯር 

እርከኖች ይዋቀራለ። ሕዜቡ በዜቅተኛ የአስተዲዯር እርከኖች በቀጥታ ይሳተፌ ንዴ 

ሇዜቅተኛ እርከኖች በቂ ሥሌጣን ይሰጣሌ።  

5. የክሌሌ ምክር ቤት በክሌለ ሥሌጣን ስር በሆኑ ጉዲዮች የክሌለ የሕግ አውጪ አካሌ 

ነው። ይህንን ሕገ-መንግሥት መሰረት በማዴረግ የክሌለን ሕገ-መንግሥት ያጋጃሌ፣ 

ያጸዴቃሌ፣ ያሻሽሊሌ።  

6. የክሌሌ መስተዲዴር የክሌለ ከፌተኛ የሕግ አስፇጻሚ አካሌ ነው።  

7. የክሌሌ የዲኝነት ሥሌጣን የፌርዴ ቤቶች ብቻ ነው።  

8. የፋዳራለ መንግሥትና የክሌልች ሥሌጣን በዙህ ሕገ-መንግሥት ተወስኗሌ። 

ሇፋዳራለ መንግሥት የተሰጠው ሥሌጣን በክሌልች መከበር አሇበት። ሇክሌልች 

የተሰጠው ሥሌጣን በፋዳራለ መንግሥት መከበር አሇበት።  

9. የፋዳራሌ መንግሥት በዙህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 51 ከተሰጡት ሥሌጣን እና 

ተግባሮች እንዲስፇሊጊነቱ ሇክሌልች በውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ።  

አንቀጽ 51 

የፋዳራሌ መንግሥት ሥሌጣንና ተግባር 

1. ሕገ-መንግሥቱን ይጠብቃሌ፤ ይከሊከሊሌ።  
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2. የሀገሪቱን አጠቃሊይ የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና የሌማት ፖሉሲ፣ ስትራቴጂና ዕቅዴ 

ያወጣሌ፤ ያስፇጽማሌ።  

3. የጤና፣ የትምህርት፣ የባሕሌና ታሪካዊ ቅርስ፣ የሳይንስና ቴክኖልጂ ሀገር አቀፌ 

መመኛዎችና መሰረታዊ የፖሉሲ መሇኪያዎችን ያወጣሌ፤ ያስፇጽማሌ።  

4. የሀገሪቱን የፊይናንስ፣ የገንብ፣ የውጭ ኢንቨስትመንት ፖሉሲዎችንና 

ስትራቴጂዎችን ያወጣሌ፤ ያስፇጽማሌ።  

5. የመሬት፣ የተፇጥሮ ሀብትና የታሪክ ቅርሶች አጠቃቀምና ጥበቃን በተመሇከተ ሕግ 

ያወጣሌ።  

6. የሀገርና የሕዜብ የመከሊከያና የዯህንነት እንዱሁም የፋዳራሌ መንግሥት የፖሉስ 

ኃይሌ ያዯራጃሌ፤ ይመራሌ።  

7. ብሔራዊ ባንክን ያስተዲዴራሌ፤ ገንብ ያትማሌ፤ ይበዯራሌ፤ የውጭ ምንዚሪና 

የገንብ ሌውውጥን ይቆጣጠራሌ። ክሌልች ከውስጥ ምንጮች ስሇሚበዯሩበት ሁኔታ 

ሕግና መመሪያ ያወጣሌ።  

8. የውጭ ግንኙነት ፖሉሲን ይወስናሌ፤ ፖሉሲውንም ያስፇጽማሌ፤ ዓሇም አቀፌ 

ስምምነቶችን ይዋዋሊሌ፤ ያጸዯቃሌ።  

9. የአየር፣ የባቡር፣ የባሕር መጓጓዣ፤ የፖስታና የቴላካሙኒኬሽን አገሌግልቶች 

እንዯዙሁም ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ ክሌልችን የሚያገናኙ አውራ መንገድችን 

ያስፊፊሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤ ይቆጣጠራሌ።  

10. ሇፋዳራለ መንግሥት በተሰጡት የገቢ ምንጮች ክሌሌ ግብርና ቀረጥ ይጥሊሌ፤ 

ያስተዲዴራሌ፤ የፋዳራሌ መንግሥት በጀት ያረቃሌ፤ ያጸዴቃሌ፤ ያስተዲዴራሌ።  

11. ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ የሆኑ ክሌልችን የሚያስተሳስሩ ወይም ዴንበር ተሻጋሪ 

የሆኑ ወንዝችና ሀይቆችን አጠቃቀም ይወስናሌ፤ ያስተዲዴራሌ።  

12. በክሌልች መካከሌ የሚዯረግን የንግዴ ግንኙነትና የውጭ ንግዴን ይመራሌ፤ 

ይቆጣጠራሌ።  

13. በፋዳራሌ መንግሥት ገንብ የተቋቋሙ አንዴ ወይም ከአንዴ ክሌሌ በሊይ የሚሸፌኑ 

የአገሌግልት ተቋሞችን ያስተዲዴራሌ፤ ያስፊፊሌ።  

14. ከክሌሌ አቅም በሊይ የሆነ የጸጥታ መዯፌረስ ሲያጋጥም በክሌለ መስተዲዴር ጥያቄ 

መሰረት የሀገሪቱን የመከሊከያ ኃይሌ ያሰማራሌ።  

15. በዙህ ሕገ-መንግሥት የተረጋገጡትን የፖሇቲካ መብቶች ሇማስፇጸም አስፇሊጊ የሆኑ 

የፖሇቲካ ዴርጅቶችን እንዱሁም ምርጫን በሚመሇከት ሕጎች ያወጣሌ።  
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16. በሀገሪቱ በአጠቃሊይም ሆነ በተወሰኑ የሀገሪቱ ክፌልች የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ 

ያውጃሌ፤ አዋጁን ያነሳሌ።  

17. የዛግነት ጥያቄ ይወስናሌ።  

18. የኢምግሬሽንና የፓስፖርት፤ ወዯ ሀገር የመግቢያና የመውጫ ጉዲዮችን፤ 

ስሇስዯተኞችና ስሇ ፖሇቲካ ጥገኝነት ይወስናሌ፤ ይመራሌ።  

19. የፇጠራና የዴርሰት መብቶችን ይፇቅዲሌ፤ ይጠብቃሌ።  

20. አንዴ ወጥ የመሇኪያ ዯረጃዎችና የጊዛ ቀመር ያወጣሌ።  

21. የጦር መሣሪያ ስሇመያዜ ሕግ ያወጣሌ። 

አንቀጽ 52 

የክሌሌ ሥሌጣንና ተግባር 

1. በሕገ-መንግሥቱ ሇፋዳራለ መንግሥት በተሇይ ወይም ሇፋዳራለ መንግሥትና 

ሇክሌልች በጋራ በግሌጽ ያሌተሰጠ ሥሌጣን የክሌሌ ሥሌጣን ይሆናሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የክሌልች ሥሌጣንና 

ተግባር የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፤  

ሀ) ራስን በራስ ማስተዲዯርን ዓሊማ ያዯረገ ክሌሊዊ መስተዲዴር ያዋቅራሌ፤ የሕግ 

 የበሊይነት የሰፇነበት ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ይገነባሌ፤ ይህን ሕገ-መንግሥት 

 ይጠብቃሌ፤ ይከሊከሊሌ፤ 

ሇ) የክሌሌ ሕገ-መንግሥትና ላልች ሕጎችን ያወጣሌ፤ ያስፇጽማሌ፤ 

ሏ) የክሌለን የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና የሌማት ፖሉሲ፣ ስትራቴጂና ዕቅዴ ያወጣሌ 

ያስፇጽማሌ፤  

መ) የፋዳራለ መንግሥት በሚያወጣው ሕግ መሰረት መሬትና የተፇጥሮ ሀብትን 

ያስተዲዴራሌ፤  

ሠ) ሇክሌለ በተወሰነው የገቢ ምንጭ ክሌሌ ግብርና ታክስ ይጥሊሌ፤ ይሰበስባሌ 

የክሌለን በጀት ያወጣሌ፤ ያስፇጽማሌ፤  

ረ) የክሌለን መስተዲዴር ሠራተኞች አስተዲዯርና የሥራ ሁኔታዎች በተመሇከተ ሕግ 

ያወጣሌ፤ ያስፇጽማሌ፤ ሆኖም ሇአንዴ የሥራ መዯብ የሚያስፇሌጉ የትምህርት፣ 

የሥሌጠናና የሌምዴ መመኛዎች ከአጠቃሊይ የሀገሪቱ መመኛዎች ጋር 

የተቀራረቡ መሆናቸውን የማረጋገጥ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ።  

ሰ) የክሌለን የፖሉስ ኃይሌ ያዯራጃሌ፣ ይመራሌ፣ የክሌለን ሰሊምና ጸጥታ 

ያስጠብቃሌ። 
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ምዕራፌ ስዴስት 

ስሇፋዳራለ መንግሥት ምክር ቤቶች 

አንቀጽ 53 

የፋዳራሌ መንግሥት ምክር ቤቶች 

የፋዳራለ መንግሥት ሁሇት ምክር ቤቶች ይኖሩታሌ፤ እነዙህም የሕዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት እና የፋዳሬሽን ምክር ቤት ናቸው።  

ክፌሌ አንዴ 

የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አንቀጽ 54 

የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት 

1. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት፤ ሁለ አቀፌ፣ ነፃ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክሇኛ በሆነና 

ዴምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዜብ ይመረጣለ።  

2. የምክር ቤቱ አባሊት በአንዴ የምርጫ ክሌሌ ውስጥ ከላልች ተወዲዲሪዎች መካከሌ 

አብሊጫ ዴምፅ ያገኘ ተወዲዲሪ አሸናፉ በሚሆንበት የምርጫ ሥርዓት ይመረጣለ። 

የተሇየ ውክሌና ያስፇሌጋቸዋሌ ተብል የታመነባቸው አናሳ ብሔረሰቦች እና ሕዜቦች 

በምርጫ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሌ ይሆናለ። ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ።  

3. የምክር ቤቱ አባሊት ቁጥር የሕዜብ ብዚትንና በሌዩ ትኩረት ውክሌና የሚሰጣቸው 

አናሳ ብሔረሰቦችና ሕዜቦችን ቁጥር መሰረት በማዴረግ ከ550 የማይበሌጥ ሆኖ ከዙህ 

ውስጥ አናሳ ብሔረሰቦች ከ20 የማያንስ መቀመጫ ይኖራቸዋሌ።ዜርዜሩ በሕግ 

ይዯነገጋሌ።  

4. የምክር ቤቱ አባሊት የመሊው ሕዜብ ተወካዮች ናቸው። ተገዥነታቸውም፤ 

ሀ) ሇሕገ-መንግሥቱ፤  

ሇ) ሇሕዜቡ፤ እና  

ሏ) ሇሕሉናቸው   

ብቻ ይሆናሌ።   

5. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባሌ በምክር ቤቱ ውስጥ በሚሰጠው ዴምፅ ወይም 

አስተያየት ምክንያት አይከሰስም። አስተዲዯራዊ እርምጃም አይወሰዴበትም።  

6. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባሌ ከባዴ ወንጀሌ ሲፇጽም እጅ ከፌንጅ ካሌተያ 

በስተቀር ያሇ ምክር ቤቱ ፇቃዴ አይያዜም፤ በወንጀሌም አይከሰስም።  
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7. ማንኛውም የምክር ቤቱ አባሌ የመረጠው ሕዜብ አመኔታ ባጣበት ጊዛ በሕግ 

መሰረት ከምክር ቤት አባሌነቱ ይወገዲሌ።  

አንቀጽ 55 

የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሥሌጣንና ተግባር 

1. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በዙህ ሕገ-መንግሥት መሰረት ሇፋዳራለ መንግሥት 

በተሰጠው የሥሌጣን ክሌሌ ሕጎችን ያወጣሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ 

የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ዜርዜር ሕግ ያወጣሌ፤  

ሀ) የመሬትና የተፇጥሮ ሀብት፤ እንዱሁም ዴንበር ተሻጋሪ ወይም ከአንዴ ክሌሌ 

በሊይ የሚያስተሳስሩ ወንዝችና ሀይቆች አጠቃቀምን በተመሇከተ፤ 

ሇ) በክሌልች መካከሌ የሚኖረውን የንግዴ ሌውውጥ፤ እንዱሁም የውጭ ንግዴ 

ግንኙነትን በተመሇከተ፤  

ሏ) የአየር፣ የባቡርና የባሕር መጓጓዣ፤ የፖስታና የቴላኮሙኒኬሽን አገሌግልቶችን 

እንዱሁም ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ ክሌልችን የሚያገናኙ አውራ መንገድችን 

በተመሇከተ፤  

መ) በዙህ ሕገ-መንግሥት የተዯነገጉትን የፖሇቲካ መብቶች አፇጻጸምን እንዱሁም 

ምርጫን በተመሇከተ፤  

ሠ) የዛግነት መብትን፤ የኢምግሬሽን፤ የፓስፖርትን፤ ወዯ ሀገር የመግቢያና 

የመውጫ ጉዲዮችን እንዱሁም የስዯተኞችና የፖሇቲካ ጥገኝነት ጉዲዮችን 

በተመሇከተ፤  

ረ) አንዴ ወጥ የመጠን መሇኪያ ዯረጃና የጊዛ ቀመርን በተመሇከተ፤  

ሰ) የፇጠራና የሥነጥበብ መብቶችን በተመሇከተ፤  

ሸ) የጦር መሣሪያ መያዜን በተመሇከተ።  

3. የሠራተኛ ጉዲይ ሕግ ያወጣሌ።  

4. የንግዴ ሕግ (ኮዴ) ያወጣሌ።  

5. የወንጀሇኛ መቅጫ ሕግ ያወጣሌ። ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ክሌልች በፋዳራለ 

መንግሥት የወንጀሇኛ መቅጫ ሕግ በግሌጽ ባሌተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ሕግ የማውጣት 

ሥሌጣን ይኖራቸዋሌ።  
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6. አንዴ የኢኮኖሚ ማኅበረሰብን ሇመፌጠር ሲባሌ በፋዳራሌ መንግሥት ሕግ 

እንዱወጣሊቸው የሚያስገዴደ ሇመሆናቸው በፋዳሬሽኑ ምክር ቤት የታመነባቸው 

የፌትሏብሔር ሕጎችን ያወጣሌ።  

7. የፋዳራሌ መንግሥት፤ የሀገርና የሕዜብ መከሊከያ፤ የዯህንነትና የፖሉስ ኃይሌ 

አዯረጃጀትን ይወስናሌ። በሥራ አፇጻጸማቸው ረገዴ የሚታዩ መሠረታዊ የዛጎችን 

ሰብዓዊ መብቶችና የሀገርን ዯህንነት የሚነኩ ጉዲዮች ሲከሰቱ ያጣራሌ፤ አስፇሊጊ 

እርምጃዎች እንዱወስደ ያዯርጋሌ።  

8. በአንቀጽ 93 በተመሇከተው መሰረት የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ያውጃሌ፤ የሕግ 

አስፇጻሚው የሚያወጣውን የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ተመሌክቶ ይወስናሌ። 

9. የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያቀርብሇት የሕግ ረቂቅ መሰረት የጦርነት አዋጅ 

ያውጃሌ።  

10. የሀገሪቱን አጠቃሊይ የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊ፣ የሌማት ፖሉሲዎችንና ስትራቴጂዎችን፤ 

የፊይናንስና የገንብ ፖሉሲን ያጸዴቃሌ፤ ገንብን፤ የብሔራዊ ባንክ አስተዲዯርን፤ 

የውጭ ምንዚሪንና ሌውውጥን በተመሇከተ ዜርዜር ሕግ ያወጣሌ።  

11.  ሇፋዳራሌ መንግሥት በተከሇሇው የገቢ ምንጭ ክሌሌ ግብርና ታክስ ይጥሊሌ። 

የፋዳራሌ መንግሥት በጀት ያጸዴቃሌ። 

12. የሕግ አስፇጻሚው አካሌ የሚዋዋሊቸውን ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ያጸዴቃሌ።  

13. የፋዳራሌ መንግሥት ፌርዴ ቤት ዲኞችን፤ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባሊትን፤ 

የኮሚሽነሮችን፤ የዋናው ኦዱተርን እንዱሁም የላልች ሹመታቸው በምክር ቤቱ 

መጽዯቅ ያሇበትን ባሇሥሌጣኖች ሹመት ያጸዴቃሌ።  

14.  የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ያቋቁማሌ፤ ሥሌጣንና ተግባሩን በሕግ ይወስናሌ።  

15. የሕዜብ እንባ ጠባቂ ተቋምን ያቋቁማሌ፤ ተቋሙን የሚመሩ አባሊትን ይመርጣሌ፤ 

ይሰይማሌ። ሥሌጣንና ተግባሩን በሕግ ይወስናሌ።  

16. በማንኛውም ክሌሌ ሰብዓዊ መብቶች ሲጣሱና ክሌለ ዴርጊቱን ማቆም ሳይችሌ 

ሲቀር፤ በራሱ አነሳሽነትና ያሇ ክሌለ ፇቃዴ ተገቢው እርምጃ እንዱወሰዴ 

ሇፋዳሬሽኑ ምክር ቤትና ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ጥያቄ 

ያቀርባሌ፤ በተዯረሰበት ውሳኔ መሰረት ሇክሌለ ምክር ቤት መመሪያ ይሰጣሌ።  

17. ምክር ቤቱ ጠቅሊይ ሚኒስትሩን እና ላልች የፋዳራለ መንግሥት ባሇሥሌጣናትን 

ሇጥያቄ የመጥራትና የሕግ አስፇጻሚውን አካሌ አሠራር የመመርመር ሥሌጣን 

አሇው።  
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18. ሇሕግ አስፇጻሚው አካሌ በተሰጠ ማንኛውም ሥሌጣን ሊይ የምክር ቤቱ አባሊት 

በአንዴ ሦስተኛ ዴምጽ ሲጠይቁ ምክር ቤቱ ይወያያሌ። ምክር ቤቱ በጉዲዩ ሊይ 

የመመካከርና አስፇሊጊ መስል የታየውን እርምጃ የመውሰዴ ሥሌጣን አሇው።  

19. ምክር ቤቱን የሚመሩ አፇጉባዔና ምክትሌ አፇጉባዔ ይመርጣሌ፤ ሇምክር ቤቱ ሥራ 

የሚያስፇሌጉትን ቋሚና ጊዛያዊ ኮሚቴዎች ያዋቅራሌ።  

አንቀጽ 56 

የፖሇቲካ ሥሌጣን 

በምክር ቤቱ አብሊጫ መቀመጫ ያገኘ የፖሇቲካ ዴርጅት ወይም ጣምራ ዴርጅቶች 

የፋዳራለን መንግሥት የሕግ አስፇጻሚ አካሌ ያዯራጃሌ/ያዯራጃለ፤ ይመራሌ/ 

ይመራለ። 

አንቀጽ 57 

ስሇሕግ አጸዲዯቅ 

ምክር ቤቱ መክሮ የተስማማበት ሕግ ሇሀገሪቱ ፕሬዙዲንት ሇፉርማ ይቀርባሌ፤ 

ፕሬዙዲንቱ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ይፇርማሌ። ፕሬዙዲንቱ በአሥራ አምስት 

ቀናት ውስጥ ካሌፇረመ ሕጉ በሥራ ሊይ ይውሊሌ።  

አንቀጽ 58 

የምክር ቤቱ ስብሰባና የሥራ መን 

1. ከምክር ቤቱ አባሊት ከግማሽ በሊይ ከተገኙ ምሌዓተ ጉባዔ ይኖራሌ።   

2. የምክር ቤቱ የሥራ ጊዛ ከመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት ከሰኞ እስከ ሰኔ ሠሊሳ 

ነው፤ በመካከለም ምክር ቤቱ በሚወስነው ጊዛ የአንዴ ወር ዕረፌት ይኖረዋሌ።  

3. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጠው ሇአምስት ዓመታት ነው፤ የሥራ መኑ 

ከማብቃቱ ከአንዴ ወር በፉት አዱስ ምርጫ ተካሂድ ይጠናቀቃሌ።  

4. ምክር ቤቱ ዕረፌት ሊይ በሚሆንበት ጊዛ የምክር ቤቱ አፇጉባዔ ስብሰባ ሉጠራ 

ይችሊሌ። ከምክር ቤቱ አባሊት ከግማሽ በሊይ ስብሰባ እንዱጠራ ከጠየቁ አፇጉባዔው 

ስብሰባ የመጥራት ግዳታ አሇበት።  

5. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባዎች በግሌጽ ይካሄዲለ፤ ሆኖም በምክር ቤቱ 

አባሊት ወይም በፋዳራሌ የሕግ አስፇጻሚ አካሌ በዜግ ስብሰባ እንዱዯረግ ከተጠየቀና 

ከምክር ቤቱ አባሊት ከግማሽ በሊይ ከዯገፈት ዜግ ስብሰባ ሉዯረግ ይችሊሌ።  
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አንቀጽ 59 

የምክር ቤቱ ውሳኔዎችና የሥነ-ሥርዓት ዯንቦች 

1. በዙህ ሕገ-መንግሥት በግሌጽ በተሇይ ካሌተዯነገገ በስተቀር ማናቸውም ውሳኔዎች 

የሚተሊሇፈት በምክር ቤቱ አባሊት የአብሊጫ ዴምጽ ነው።  

2. ምክር ቤቱ ስሇ አሠራሩና ስሇ ሕግ አወጣጡ ሂዯት ዯንቦችን ያወጣሌ። 

አንቀጽ 60 

ስሇምክር ቤቱ መበተን 

1. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሥሌጣን መኑ ከማሇቁ በፉት አዱስ ምርጫ ሇማካሄዴ በምክር 

ቤቱ ፇቃዴ ምክር ቤቱ እንዱበተን ሇማዴረግ ይችሊሌ።  

2. በጣምራ የመንግሥት ሥሌጣን የያዘ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጣምራነታቸው ፇርሶ 

በምክር ቤቱ የነበራቸውን አብሊጫነት ያጡ እንዯሆነ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ተበትኖ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ላሊ ጣምራ 

መንግሥት በአንዴ ሳምንት ጊዛ ውስጥ ሇመመስረት እንዱቻሌ ፕሬዙዲንቱ የፖሇቲካ 

ዴርጅቶችን ይጋብዚሌ። የፖሇቲካ ዴርጅቶቹ አዱስ መንግሥት ሇመፌጠር ወይም 

የነበረውን ጣምራነት ሇመቀጠሌ ካሌቻለ ምክር ቤቱ ተበትኖ አዱስ ምርጫ 

ይዯረጋሌ።  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ወይም 2 መሰረት ምክር ቤቱ የተበተነ እንዯሆነ 

ከስዴስት ወር ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ አዱስ ምርጫ መዯረግ አሇበት።  

4. ምርጫው በተጠናቀቀ በሠሊሳ ቀናት ውስጥ አዱሱ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ሥራውን ይጀምራሌ።  

5. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ በኋሊ ሀገሪቱን የሚመራው ሥሌጣን ይዝ 

የነበረው የፖሇቲካ ዴርጅት ወይም የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጣምራ የዕሇት ተዕሇት 

የመንግሥት ሥራ ከማከናወንና ምርጫ ከማካሄዴ በስተቀር አዱስ አዋጆችን፣ 

ዯንቦችንና ዴንጋጌዎችን ማውጣት ወይም ነባር ሕጎችን መሻርና ማሻሻሌ 

አይችሌም።  
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ክፌሌ ሁሇት 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት 

አንቀጽ 61 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት አባሊት 

1. የፋዳሬሽን ምክር ቤት በፋዳራለ መንግሥት አባሌ ክሌልች የሚገኙት ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች የሚሌኩዋቸው አባሊት የሚወከለበት ምክር ቤት ነው።  

2. እያንዲንደ ብሔር፣ ብሔረሰብ ሕዜብ ቢያንስ አንዴ ተወካይ ይኖረዋሌ፤ በተጨማሪም 

የብሔር ወይም ብሔረሰቡ አንዴ ሚሉዮን ሕዜብ አንዴ ተጨማሪ ወኪሌ ይኖረዋሌ።  

3. የፋዳሬሽን ምክር ቤት አባሊት በክሌሌ ምክር ቤቶች ይመረጣለ፤ የክሌሌ ምክር 

ቤቶች በራሳቸው ወይም በቀጥታ በሕዜብ እንዱመረጡ በማዴረግ የፋዳሬሽን ምክር 

ቤት አባሌ እንዱወከሌ ያዯርጋለ።  

አንቀጽ 62 

የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት ሥሌጣንና ተግባር 

1. ምክር ቤቱ ሕገ-መንግሥቱን የመተርጎም ሥሌጣን ይኖረዋሌ።  

2. የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔን ያዯራጃሌ።  

3. የብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን አስከ መገንጠሌ 

መብትን በተመሇከተ በሚነሱ ጥያቄዎች ሊይ በሕገ-መንግሥቱ መሰረት ይወስናሌ።  

4. በሕገ-መንግሥቱ የተዯነገገው የሕዜቦች እኩሌነትና በሕዜቦች መፇቃቀዴ ሊይ 

የተመሰረተ አንዴነት ስር እንዱሰዴና እንዱዲብር ያዯርጋሌ።  

5. ከሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በጣምራ የተሰጡትን ሥሌጣኖች ያከናውናሌ።  

6. በክሌልች መካከሌ ሇሚነሱ አሇመግባባቶች መፌትሄ ይፇሌጋሌ።  

7. የክሌልችና የፋዳራለ መንግሥት የጋራ ተብሇው የተመዯቡ ገቢዎች በሁሇቱ 

መካከሌ የሚከፊፇለበትን፤ እንዱሁም የፋዳራለ መንግሥት ሇክሌልች ዴጎማ 

የሚሰጥበትን ቀመር ይወስናሌ።  

8. በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕግ ሉወጣሊቸው የሚገቡ የፌትሏብሔር ጉዲዮችን 

ይሇያሌ።  

9. ማንኛውም ክሌሌ ይህን ሕገ-መንግሥት በመጣስ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ 

ሊይ የጣሇ እንዯሆነ የፋዳራለ መንግሥት ጣሌቃ እንዱገባ ያዚሌ። 

10. የምክር ቤቱን የተሇያዩ ቋሚና ጊዛያዊ ኮሚቴዎች ያቋቁማሌ።  



የፌትህ ሚኒስቴር  

32 
 

11. ምክር ቤቱ የራሱን አፇጉባዔና ምክትሌ አፇጉባዔ ይመርጣሌ፤ የራሱን የሥራ 

አፇጻጸምና የውስጥ አስተዲዯር ዯንብ ያወጣሌ።  

አንቀጽ 63 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት አባሊት መብት 

1. ማንኛውም የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት አባሌ በማናቸውም የምክር ቤቱ ስብሰባ ሊይ 

በሚሰጠው አስተያየት ወይም ዴምጽ ምክንያት አይከሰስም፤ አስተዲዯራዊ እርምጃም 

አይወሰዴበትም።  

2. ማንኛውም የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት አባሌ ከባዴ ወንጀሌ ሲፇጽም እጅ ከፌንጅ 

ካሌተያ በስተቀር ያሇ ምክር ቤቱ ፇቃዴ አይያዜም፤ በወንጀሌም አይከሰስም። 

አንቀጽ 64 

ውሳኔዎችና የሥነ ሥርዓት ዯንቦች 

1. የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት ምሌዓተ ጉባዔ የሚኖረው ከአባሊቱ ሁሇት ሦስተኛው የተገኙ 

እንዯሆነ ነው። ማናቸውም ውሳኔ የሚያሌፇው ስብሰባ ሊይ ከተገኙት የምክር ቤቱ 

አባሊት ከግማሽ በሊይ ዴምፅ ሲዯገፌ ብቻ ነው።  

2. አባሊት ዴምፅ መስጠት የሚችለት በአካሌ ሲገኙ ብቻ ነው።  

አንቀጽ 65 

ስሇ በጀት 

የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት በጀቱን ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በማቅረብ ያስወስናሌ።  

አንቀጽ 66 

የምክር ቤቱ አፇ ጉባዔ ሥሌጣን 

1. የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት አፇ ጉባዔ የምክር ቤቱን ስብሰባዎች ይመራሌ።  

2. ምክር ቤቱን በመወከሌ ጠቅሊሊ የአስተዲዯር ሥራዎችን ይመራሌ።  

3. ምክር ቤቱ በአባልቹ ሊይ የወሰነውን የዱስፕሉን እርምጃ ያስፇጽማሌ።  

አንቀጽ 67 

ስብሰባና የሥራ መን 

1. የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት ቢያንስ በዓመት ሁሇት ጊዛ ይሰበሰባሌ።  

2. የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት የሥራ መን አምስት ዓመት ይሆናሌ።  

አንቀጽ 68 

በሁሇቱም ምክር ቤቶች አባሌ መሆን የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
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ማንኛውም ሰው በአንዴ ጊዛ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት 

አባሌ ሉሆን አይችሌም።  

ምዕራፌ ሰባት 

ስሇ ሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት 

አንቀጽ 69 

ስሇ ፕሬዙዲንቱ 

ፕሬዙዲንቱ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ርዕሰ ብሔር ነው።  

አንቀጽ 70 

የፕሬዙዲንቱ አሰያየም 

1. ሇፕሬዙዲንትነት እጩ የማቅረብ ሥሌጣን የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው።  

2. የቀረበው እጩ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤትና በፋዳሬሽኑ ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ 

በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ከተዯገፇ ፕሬዙዲንት ይሆናሌ።  

3. የምክር ቤት አባሌ ፕሬዙዲንት ሆኖ ከተመረጠ የተወከሇበትን ምክር ቤት ወንበር 

ይሇቃሌ።  

4. የፕሬዙዲንቱ የሥራ መን ስዴስት ዓመት ይሆናሌ። አንዴ ሰው ከሁሇት ጊዛ በሊይ 

ሇፕሬዙዲንትነት ሉመረጥ አይችሌም። 

5. የሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት ምርጫ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ከጸዯቀ በኋሊ 

ሥራውን ከመጀመሩ በፉት የጋራ ስብሰባው በሚወስነው ጊዛ ስብሰባው ፉት ሇሕገ-

መንግሥቱና ሇኢትዮጵያ ሕዜቦች ያሇውን ታማኝነት በሚቀጥለት ቃሊት ይገሌጻሌ።  

“እኔ …………. በዚሬው ዕሇት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ፕሬዙዲንት በመሆን ሥራዬን ስጀምር የተጣሇብኝን ከፌተኛ ኃሊፉነት በታማኝነት 

ሇመፇጸም ቃሌ እገባሇሁ።”  

አንቀጽ 71 

የፕሬዙዲንቱ ሥሌጣንና ተግባር 

1. የሕዜብ ተወካዮችን ምክር ቤትና የፋዳሬሸኑን ምክር ቤት ዓመታዊ የጋራ ስብሰባ 

ይከፌታሌ።  

2. በዙህ ሕገ-መንግሥት መሰረት የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያጸዯቃቸውን ሕጎችና 

ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች በነጋሪት ጋዛጣ ያውጃሌ።  
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3. ሀገሪቷን በውጭ ሀገሮች የሚወክለትን አምባሳዯሮችና ላልች መሌዕክተኞች በጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ አቅራቢነት ይሾማሌ።  

4. የውጭ ሀገር አምባሳዯሮችንና የሌዩ መሌዕክተኞችን የሹመት ዯብዲቤ ይቀበሊሌ።  

5. በሕግ መሰረት ኒሻኖችና ሽሌማቶችን ይሰጣሌ።  

6. በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕግ በተወሰነው መሰረት ከፌተኛ የውትዴርና 

ማዕረጎችን ይሰጣሌ።  

7. በሕግ መሰረት ይቅርታ ያዯርጋሌ።  

ምዕራፌ ስምንት 

የሕግ አስፇጻሚ አካሌ 

አንቀጽ 72 

ስሇ አስፇጻሚነት ሥሌጣን 

1. የኢትዮጵያ ፋዳራሌ መንግሥት ከፌተኛ የአስፇጻሚነት ሥሌጣን የተሰጠው 

ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩና ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው።  

2. ጠቅሊይ ሚኒስትሩና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ተጠሪዎች ናቸው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባሊት በመንግሥት ተግባራቸው በጋራ 

ሇሚሰጡት ውሳኔ የጋራ ኃሊፉነት አሇባቸው።  

3. በዙህ ሕገ-መንግሥት መሰረት በላሊ አኳኋን ካሌተወሰነ በስተቀር የጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

የሥራ መን የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ መን ነው።  

አንቀጽ 73 

የጠቅሊይ ሚኒስትሩ አሰያየም 

1. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ከሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት መካከሌ ይመረጣሌ።  

2. በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አብሊጫ መቀመጫ ያገኘው የፖሇቲካ ዴርጅት ወይም 

ያገኙት የፖሇቲካ ዴርጅቶች የመንግሥት ሥሌጣን ይረከባሌ/ይረከባለ።  

አንቀጽ 74 

የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱ ርዕሰ መስተዲዴር፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢና 

የጦር ኃይልች ጠቅሊይ አዚዥ ነው።  

2. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባልችን ከሁሇቱ ምክር ቤቶች አባሊት 

ወይም ሇሥራው ብቃት ካሊቸው ላልች ግሇሰቦች መካከሌ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት በእጩነት አቅርቦ ሹመታቸውን ያስጸዴቃሌ።  
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3. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያወጣቸው ሕጎች፣ ፖሉሲዎች፣ መመሪያዎችና 

ውሳኔዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተሊሌ፣ ያረጋግጣሌ።  

4. የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ይመራሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ይወክሊሌ።  

5. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣቸውን ፖሉሲዎች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎችና ውሳኔዎች 

ተፇጻሚነት ይከታተሊሌ።  

6. የሀገሪቱን የውጭ ፖሉሲ በበሊይነት ያስፇጽማሌ።  

7. ኮሚሽነሮችን፣ የማዕከሊዊ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንትና ምክትሌ ፕሬዙዲንትን 

እና ዋና ኦዱተርን መርጦ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሹመታቸውን ያስጸዴቃሌ።  

8. የመስተዲዴሩን ሥራ አፇጻጸምና ብቃት ይቆጣጠራሌ፣ አስፇሊጊ የሆኑ የእርምት 

እርምጃዎችን ይወስዲሌ።  

9. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 እና 7 ከተረሩት ውጭ የሆኑ ከፌተኛ የመንግሥት 

የሲቪሌ ሹመቶችን ይሰጣሌ።  

10. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያወጣው ሕግ ወይም በሚሰጠው ውሳኔ መሠረት 

ኒሻኖችንና ሽሌማቶችን ሇፕሬዜዲንቱ አቅርቦ ያሰጣሌ።  

11.  ስሇ ሀገሪቱ ሁኔታ፣ በመንግሥት ስሇተከናወኑ ተግባራትና ስሇወዯፉት ዕቅድች 

ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በየወቅቱ ሪፖርት ያቀርባሌ።  

12.  በዙህ ሕገ-መንግሥትና በላልች ሕጎች የተሰጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ።  

13.  ሕገ-መንግሥቱን ያከብራሌ፤ ያስከብራሌ።  

አንቀጽ 75 

ስሇ ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

1. ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ፣  

ሀ) በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ተሇይተው የሚሰጡትን ተግባሮች ያከናውናሌ፣  

ሇ) ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በማይኖርበት ጊዛ ተክቶት ይሠራሌ።  

2. ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ተጠሪነቱ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሆናሌ።  

አንቀጽ 76 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት፤ ጠቅሊይ ሚኒስትር፣ ምክትሌ ጠቅሊይ ማኒስትር፣ 

ሚኒስትሮችና በሕግ በሚወሰን መሰረት ላልች አባልች የሚገኙበት ምክር ቤት ነው።  

2. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጠሪነቱ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ነው።  
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3. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇሚወስነው ውሳኔ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ 

ነው። 

አንቀጽ 77 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሥሌጣንና ተግባር 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የወጡ ሕጎችና የተሰጡ 

ውሳኔዎች በሥራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣሌ፣ መመሪያዎችን ይሰጣሌ።  

2. የሚኒስቴሮችንና በቀጥታ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆኑ ላልች የመንግሥት 

አካሊትን አዯረጃጀት ይወስናሌ፣ ሥራቸውን ያስተባብራሌ፣ ይመራሌ።  

3. የፋዳራለን መንግሥት ዓመታዊ በጀት ያጋጃሌ፣ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ያቀርባሌ፣ ሲጸዴቅም ተግባራዊነቱን ያረጋግጣሌ።  

4. የገንብና የፊይናንስ ፖሉሲን ተግባራዊነት ያረጋግጣሌ፣ ብሔራዊ ባንክን 

ያስተዲዴራሌ፣ ገንብ ያትማሌ፣ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ይበዯራሌ፣ የውጭ ምንዚሪና 

የገንብ ሌውውጥን ይቆጣጠራሌ።  

5. የፇጠራና የኪነ ጥበብ መብቶችን ያስጠብቃሌ።  

6. የኢኮኖሚያዊ፣ የማኅበራዊና የሌማት ፖሉሲዎች እና ስትራቴጂዎችን ይነዴፊሌ፣ 

ያስፇጽማሌ።  

7. አንዴ ወጥ የመሇኪያ ዯረጃዎችንና የጊዛ ቀመር ያወጣሌ።  

8. የሀገሪቱን የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ ያወጣሌ፣ ያስፇጽማሌ።  

9. ሕግና ሥርዓት መከበሩን ያረጋግጣሌ።  

10. የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ያውጃሌ፤ በዙህ ሕገ-መንግሥት በተዯነገገው የጊዛ ወሰን 

ውስጥ፣ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ 

ያስጸዴቃሌ።  

11. የጦርነት ጉዲዮችን ጨምሮ በማናቸውም ጉዲዮች ሊይ የሕግ ረቂቅ ሇሕዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ያቀርባሌ።  

12. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤትና ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሰጡትን ላልች ተግባሮች 

ያከናውናሌ። 

13. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚሰጠው ሥሌጣን መሰረት ዯንቦችን ያወጣሌ። 
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ምዕራፌ ጠኝ 

ስሇፌርዴ ቤቶች አወቃቀርና ሥሌጣን 

አንቀጽ 78 

ስሇ ነፃ የዲኝነት አካሌ 

1. ነፃ የዲኝነት አካሌ በዙህ ሕገ-መንግሥት ተቋቁሟሌ።  

2. የፋዳራለ መንግሥት ከፌተኛ የዲኝነት አካሌ የፋዲራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይሆናሌ።የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤትም ሆነ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሀገሪቱ በሙለ ወይም በከፉሌ 

እንዱዯራጅ በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ሉወስን ይችሊሌ። ጉዲዩ በዙህ አኳኋን ካሌተወሰነ 

የፋዳራሌ ከፌተኛና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን ሇክሌሌ ፌርዴ ቤቶች 

ተሰጥቷሌ።  

3. ክሌልች፤ የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች፣ የክሌሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶችና የክሌሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቶች ይኖራቸዋሌ። ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ። 

4. የዲኝነት ሥሌጣንን ከመዯበኛ ፌርዴ ቤቶች ወይም በሕግ የመዲኘት ሥሌጣን 

ከተሰጠው ተቋም ውጭ የሚያዯርግ፣ በሕግ የተዯነገገን የዲኝነት ሥርዓት የማይከተሌ 

ሌዩ ፌርዴ ቤት ወይም ጊዛያዊ ፌርዴ ቤት አይቋቋምም። 

5. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤትና የክሌሌ ምክር ቤቶች በአንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 5 

መሰረት የሃይማኖትና የባሕሌ ፌርዴ ቤቶችን ሉያቋቁሙ ወይም እውቅና ሉሰጡ 

ይችሊለ። ይህ ሕገ-መንግሥት ከመጽዯቁ በፉት በመንግሥት እውቅና አግኝተው 

ሲሰራባቸው የነበሩ የሃይማኖቶችና የባሕሌ ፌርዴ ቤቶች በዙህ ሕገ-መንግሥት 

መሰረት እውቅና አግኝተው ይዯራጃለ። 

አንቀጽ 79 

የዲኝነት ሥሌጣን 

1. በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ የዲኝነት ሥሌጣን የፌርዴ ቤቶች ብቻ ነው።  

2. በየትኛውም ዯረጃ የሚገኝ የዲኝነት አካሌ ከማንኛውም የመንግሥት አካሌ፣ 

ከማንኛውም ባሇሥሌጣን ሆነ ከማንኛውም ላሊ ተጽዕኖ ነፃ ነው።  

3. ዲኞች የዲኝነት ተግባራቸውን በሙለ ነፃነት ያከናውናለ። ከሕግ በስተቀር በላሊ 

ሁኔታ አይመሩም።  
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4. ማንኛውም ዲኛ ከዙህ በታች በተመሇከቱት ሁኔታዎች ካሌሆነ በስተቀር በሕግ 

ከተወሰነው የጡረታ ዕዴሜ ከመዴረሱ በፉት ከፇቃደ ውጭ ከዲኝነት ሥራው 

አይነሳም፤  

ሀ) የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ በዲኞች የዱሲፕሉን ሕግ መሠረት ጥፊት ፇጽሟሌ 

ወይም ጉሌህ የሆነ የሥራ ችልታና ቅሌጥፌና አንሶታሌ ብል ሲወስን፣ ወይም  

ሇ) በህመም ምክንያት ተግባሩን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን አይችሌም ብል ሲወስን 

እና  

ሏ) የጉባዔው ውሳኔ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም በክሌሌ ምክር ቤቶች 

ከግማሽ በሊይ ዴምፅ ሲጸዴቅ።  

5. የማንኛውም ዲኛ የጡረታ መውጫ ጊዛ አይራምም።  

6. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፋዳራለን መንግሥት የዲኝነት አካሌ 

የሚያስተዲዴርበትን በጀት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ያስወስናሌ፣ 

ሲፇቀዴም በጀቱን ያስተዲዴራሌ።  

7. የክሌሌ የዲኝነት አካልች በጀት በየክሌለ ምክር ቤቶች ይመዯባሌ። የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የፋዳራለን የከፌተኛና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቶች 

የዲኝነት ሥሌጣን ዯርበው ሇሚሠሩት የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶችና የክሌሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች የበጀት ማካካሻ ይሰጣሌ።  

አንቀጽ 80 

የፌርዴ ቤቶች ጣምራነትና ሥሌጣን 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ ጉዲዮች ሊይ የበሊይና የመጨረሻ የዲኝነት 

ሥሌጣን ይኖረዋሌ።  

2. የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በክሌለ ጉዲይ ሊይ የበሊይና የመጨረሻ የዲኝነት 

ሥሌጣን ይኖረዋሌ። በተጨማሪ የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዲኝነት ሥሌጣን 

ይኖረዋሌ።  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 የተጠቀሰው ቢኖርም፣  

ሀ) የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ያሇበትን 

ማናቸውንም የመጨረሻ ውሳኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ሥሌጣን 

ይኖረዋሌ። ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ።  
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ሇ) የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ያሇበትን በክሌሌ 

ጉዲዮች የተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ሥሌጣን 

ይኖረዋሌ። ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ።  

4. የክሌሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በክሌለ ከሚኖረው የዲኝነት ሥሌጣን በተጨማሪ 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የዲኝነት ሥሌጣን ይኖረዋሌ።  

5. የክሌሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የዲኝነት 

ሥሌጣኑ መሰረት በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ የሚቀርበው ይግባኝ በክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይታያሌ።  

6. የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ የዲኝነት ሥሌጣኑ በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ 

የሚቀርበው ይግባኝ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይታያሌ።  

አንቀጽ 81 

ስሇዲኞች አሿሿም 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንትና ምክትሌ ፕሬዙዲንት በፋዳራሌ 

መንግሥት ጠቅሊይ ሚኒስትር አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማለ።  

2. ላልች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኞችን በተመሇከተ በፋዳራሌ የዲኞች 

አስተዲዯር ጉባዔ የቀረቡሇትን እጩዎች ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሇሕዜብ ተወካዮች 

ምክርት ቤት አቅርቦ ያሾማሌ።  

3. የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትና የክሌሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዲኞች በክሌለ የዲኞች 

አስተዲዯር ጉባዔ አቅራቢነት በክሌለ ምክር ቤት ይሾማለ። የክሌለ የዲኞች 

አስተዲዯር ጉባዔ የዲኞችን ሹመት ሇምክር ቤቱ ከማቅረቡ በፉት የፋዳራለ የዲኞች 

አስተዲዯር ጉባዔ በእጩዎቹ ሊይ ያሇውን አስተያየት መጠየቅና አስተያየቱን ከራሱ 

አስተያየት ጋር በማያያዜ ሇክሌለ ምክር ቤት የማቅረብ ኃሊፉነት አሇበት። 

የፋዳራለ የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ አስተያየቱን በሦስት ወር ጊዛ ውስጥ ካሊቀረበ 

የክሌለ ምክር ቤት ሹመቱን ያጸዴቃሌ።  

4. የክሌሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዲኞች በክሌለ የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ 

አቅራቢነት በክሌለ ምክር ቤት ይሾማለ።  

5. በየትኛውም ዯረጃ የሚገኙ ዲኞች የዱሲፕሉንና የዜውውር ጉዲይ በሚመሇከተው 

የዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ ይወሰናሌ።  
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አንቀጽ 82 

የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ አወቃቀር 

1. የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ በዙህ ሕገ-መንግሥት ተቋቁሟሌ።  

2. የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ አሥራ አንዴ አባሊት ይኖሩታሌ። አባሊቱም 

የሚከተለት ናቸው፤  

ሀ/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንት፣ ሰብሳቢ፤ 

ሇ/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምክትሌ ፕሬዙዲንት፣ ምክትሌ ሰብሳቢ፤  

ሏ/ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅራቢነት በሪፏብለኩ ፕሬዙዲንት የሚሾሙ 

በሙያ ብቃታቸውና በሥነ ምግባራቸው የተመሰከረሊቸው ስዴስት የሕግ 

ባሇሙያዎች፤ 

መ/ የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት ከአባሊቱ መካከሌ የሚወክሊቸው ሦስት ሰዎች። 

3. የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ የሥራ ቅሌጥፌናን ሇማረጋገጥ የሚያስችሇው 

መዋቅር ሉረጋ ይችሊሌ።  

አንቀጽ 83 

ሕገ-መንግሥቱን ስሇመተርጎም 

1. የሕገ መንግሥታዊ ክርክር ጉዲይ ሲነሳ በፋዳሬሽኑ ምክር ቤት ውሳኔ ያገኛሌ።  

2. የፋዳሬሽን ምክር ቤት፣ የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ በሚያቀርብሇት ሕገ 

መንግሥታዊ ጉዲይ ሊይ በሠሊሳ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ።  

አንቀጽ 84 

የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ ሥሌጣንና ተግባር 

1. የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ ሕገ መንግሥታዊ ጉዲዮችን የማጣራት 

ሥሌጣን ይኖረዋሌ። በሚያዯርገው ማጣራት መሰረት ሕገ-መንግሥቱን መተርጎም 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት በጉዲዩ ሊይ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ።  

2. በፋዳራለ መንግስትም ሆነ በክሌሌ ሕግ አውጪ አካሊት የሚወጡ ሕጎች ከዙህ ሕገ-

መንግሥት ጋር ይቃረናለ የሚሌ ጥያቄ ሲነሳና ጉዲዩም በሚመሇከተው ፌርዴ ቤት 

ወይም በባሇ ጉዲዩ ሲቀርብሇት መርምሮ ሇመጨረሻ ውሳኔ ሇፋዳሬሽኑ ምክር ቤት 

ያቀርባሌ።  

3. በፌርዴ ቤቶች የሕገ-መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሲነሳ፣  
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ሀ) ሕገ-መንግሥቱን መተርጎም አስፇሊጊ ሆኖ ሳያገኘው ሲቀር ጉዲዩን ሇሚመሇከተው 

ፌርዴ ቤት ይመሌሳሌ፤ በአጣሪ ጉባዔው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ባሇጉዲይ ቅሬታውን 

ሇፋዳሬሽኑ ምክር ቤት በይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ።  

ሇ) የትርጉም ጥያቄ መኖሩን ያመነበት እንዯሆነ በጉዲዩ ሊይ የሚሰጠውን ሕገ 

መንግሥታዊ ትርጉም ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት ሇመጨረሻ ውሳኔ ያቀርባሌ። 

4. የሚመራበትን ሥነ ሥርዓት አርቅቆ ሇፋዳሬሽኑ ምክር ቤት ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም 

ተግባራዊ ያዯርጋሌ።  

ምዕራፌ አሥር 

የብሔራዊ ፖሉሲ መርሆዎችና ዓሊማዎች 

አንቀጽ 85 

ዓሊማዎች 

1. ማንኛውም የመንግሥት አካሌ ሕገ-መንግሥቱን፣ ላልች ሕጎችንና ፖሉሲዎችን ሥራ 

ሊይ ሲያውሌ በዙህ ምዕራፌ በተመሇከቱት መርሆዎችና ዓሊማዎች ሊይ መመስረት 

አሇበት።  

2. በዙህ ምዕራፌ ውስጥ “መንግሥት” ማሇት እንዯየሁኔታው የፋዳራሌ መንግሥት 

ወይም የክሌሌ መስተዲዴሮች ማሇት ይሆናሌ። 

አንቀጽ 86 

የውጭ ግንኙነት መርሆዎች 

1. የኢትዮጵያን ሕዜቦች ጥቅም የሚያስጠብቅና የሀገሪቱን ለዓሊዊነት የሚያስከብር 

የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ ማራመዴ። 

2. የመንግሥታትን ለዓሊዊነትና እኩሌነት ማክበር፣ በላልች ሀገሮች ጉዲዮች ውስጥ 

ጣሌቃ አሇመግባት።  

3. የሀገሪቱ የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ በጋራ ጥቅምና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ መሆኑን 

እንዱሁም በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የሚዯረጉ ስምምነቶች የኢትዮጵያን ጥቅም 

የሚያስከብሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ።  

4. የኢትዮጵያን ለዓሊዊነት የሚያስከብሩና የሕዜቦቿን ጥቅም የማይፃረሩ ዓሇም አቀፌ 

ሕጎችና ስምምነቶችን ማክበር።  

5. ከጎረቤት ሀገሮችና ከላልችም የአፌሪካ ሀገሮች ጋር በየጊዛው እያዯገ የሚሄዴ 

ኢኮኖሚያዊ ኅብረትና የሕዜቦች ወንዴማማችነትን ማጎሌበት። 

6. በሀገሮች መካከሌ የሚነሱ ግጭቶች ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ እንዱፇቱ ጥረት ማዴረግ።  
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አንቀጽ 87 

የመከሊከያ መርሆዎች 

1. የሀገሪቱ የመከሊከያ ሠራዊት የብሔሮች፣ የብሔረሰቦች እና የሕዜቦችን ሚዚናዊ 

ተዋፅዖ ያካተተ ይሆናሌ።  

2. የመከሊከያ ሚኒስትር ሆኖ የሚሾመው ሲቪሌ ይሆናሌ።  

3. የመከሊከያ ሠራዊት የሀገሪቱን ለዓሊዊነት ከመጠበቅ በተጨማሪ በዙህ ሕገ-መንግሥት 

መሰረት በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ የሚሰጡትን ተግባሮች ያከናውናሌ።  

4. የመከሊከያ ሠራዊቱ በማናቸውም ጊዛ ሇሕገ-መንግሥቱ ተገዢ ይሆናሌ።  

5. የመከሊከያ ሠራዊቱ ተግባሩን ከፖሇቲካ ዴርጅቶች ወገናዊነት ነፃ በሆነ አኳኋን 

ያከናውናሌ።  

አንቀጽ 88 

ፖሇቲካ ነክ ዓሊማዎች 

1. መንግሥት በዳሞክራሲያዊ መርሆዎች ሊይ በመመስረት ሕዜቡ በሁለም ዯረጃዎች 

ራሱን በራሱ የሚያስተዲዴርበትን ሁኔታ ማመቻቸት አሇበት።  

2. መንግሥት የብሔሮችን፣ የብሔረሰቦችን፣ የሕዜቦችን ማንነት የማክበርና በዙሁ ሊይ 

በመመርኮዜ በመካከሊቸው እኩሌነት፣ አንዴነትና ወንዴማማችነትን የማጠናከር ግዳታ 

አሇበት። 

አንቀጽ 89 

ኢኮኖሚ ነክ ዓሊማዎች 

1. መንግሥት ሁለም ኢትዮጵያውን የሀገሪቱ የተጠራቀመ ዕውቀትና ሀብት 

ተጠቃሚዎች የሚሆኑበትን መንገዴ የመቀየስ ኃሊፉነት አሇበት።  

2. መንግሥት የኢትዮጵያውያንን የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ሇማሻሻሌ እኩሌ ዕዴሌ 

እንዱኖራቸው ሇማዴረግና ሀብት ፌትሏዊ በሆነ መንገዴ የሚከፊፇለበትን ሁኔታ 

የማመቻቸት ግዳታ አሇበት።  

3. የተፇጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ እንዲይዯርስ መከሊከሌና አዯጋው ሲዯርስም ሇተጎጂው 

እርዲታ በወቅቱ እንዱዯርስ ማዴረግ።  

4. በእዴገት ወዯ ኋሊ ሇቀሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዜቦች መንግሥት ሌዩ ዴጋፌ 

ያዯርጋሌ።  

5. መንግሥት መሬትንና የተፇጥሮ ሀብትን በሕዜብ ስም በይዝታው ስር በማዴረግ 

ሇሕዜቡ የጋራ ጥቅምና እዴገት እንዱውለ የማዴረግ ኃሊፉነት አሇበት። 
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6. የሀገር ሌማት ፖሉሲዎችና ፕሮግራሞች በሚጋጁበት ወቅት መንግሥት ሕዜቡን 

በየዯረጃው ማሳተፌ አሇበት። የሕዜብንም የሌማት እንቅስቃሴዎች መዯገፌ አሇበት።  

7. መንግሥት በሀገር ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሌማት እንቅስቃሴ ውስጥ ሴቶች 

ከወንድች ጋር በእኩሌነት የሚሳተፈበትን ሁኔታ የማመቻቸት ኃሊፉነት አሇበት።  

8. መንግሥት የሠራተኛውን ሕዜብ ጤንነት፣ ዯህንነትና የኑሮ ዯረጃ ሇመጠበቅ መጣር 

አሇበት። 

አንቀጽ 90 

ማኅበራዊ ነክ ዓሊማዎች 

1. የሀገሪቱ አቅም በፇቀዯ መጠን ሁለም ኢትዮጵያዊ የትምህርት፣ የጤና አገሌግልት፣ 

የንጹህ ውሃ፣ የመኖሪያ፣ የምግብና የማኅበራዊ ዋስትና እንዱኖረው ይዯረጋሌ።  

2. ትምህርት በማናቸውም ረገዴ ከሃይማኖት፣ ከፖሇቲካ አመሇካከቶች እና ከባሕሊዊ 

ተፅዕኖዎች ነፃ በሆነ መንገዴ መካሄዴ አሇበት።  

አንቀጽ 91 

ባሕሌ ነክ ዓሊማዎች 

1. መንግሥት መሰረታዊ መብቶችንና ሰብዓዊ ክብርን፣ ዱሞክራሲንና ሕገ-መንግሥቱን 

የማይቃረኑ ባሕልችና ሌማድች በእኩሌነት እንዱጎሇብቱና እንዱያዴጉ የመርዲት 

ኃሊፉነት አሇበት።  

2. የሀገር የተፇጥሮ ሀብቶችንና የታሪክ ቅርሶችን መጠበቅ የመንግሥትና የሁለም 

ኢትዮጵያዊ ግዳታ ነው።  

3. መንግሥት አቅም በፇቀዯ መጠን ኪነጥበብን፣ ሳይንስና ቴክኖልጂን የማስፊፊት 

ግዳታ አሇበት።  

አንቀጽ 92 

የአካባቢ ዯህንነት ጥበቃ ዓሊማዎች 

1. መንግሥት ሁለም ኢትዮጵያዊ ንጹህና ጤናማ አካባቢ እንዱኖረው የመጣር ኃሊፉነት 

አሇበት።  

2. ማንኛውም የኤኮኖሚ ሌማት እርምጃ የአካባቢውን ዯህንነት የማያናጋ መሆን 

አሇበት።  
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3. የሕዜብን የአካባቢ ዯህንነት የሚመሇከት ፖሉሲና ፕሮግራም በሚነዯፌበትና ሥራ 

ሊይ በሚውሌበት ጊዛ የሚመሇከተው ሕዜብ ሁለ ሀሳቡን እንዱገሌጽ መዯረግ 

አሇበት።  

4. መንግሥትና ዛጎች አካባቢያቸውን የመንከባከብ ግዳታ አሇባቸው። 

ምዕራፌ አሥራ አንዴ 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 93 

ስሇ አስቸኳይ ጊዛ አዋጅ 

1. ሀ) የውጭ ወረራ ሲያጋጥም ወይም ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ 

የሚጥሌ  ሁኔታ ሲከሰትና በተሇመዯው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ሇመቋቋም 

የማይቻሌ ሲሆን፣ ማናቸውም የተፇጥሮ አዯጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዜብን ጤንነት 

አዯጋ ሊይ የሚጥሌ በሽታ ሲከሰት፣ የፋዳራለ መንግሥት የሚንስትሮች ምክር ቤት 

የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ የመዯንገግ ሥሌጣን አሇው።  

ሇ) የተፇጥሮ አዯጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዜብን ዯህንነት አዯጋ ሊይ የሚጥሌ በሽታ 

 ሲከሰት የክሌሌ መስተዲዴሮች በክሌሊቸው የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ሉያውጁ 

 ይችሊለ ዜርዜሩ ክሌልች ይህን ሕገ-መንግሥት መሰረት በማዴረግ 

 በሚያወጧቸው ሕገ መንግሥቶች ይወሰናሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ) መሰረት የሚታወጅ የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ፣ 

ሀ) የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሥራ ሊይ ባሇ ጊዛ የታወጀ ከሆነ በታወጀ በአርባ 

 ስምንት ሰዓታት ውሰጥ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብ አሇበት። 

 አዋጁ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ተቀባይነት ካሊገኘ 

 ወዱያውኑ ይሻራሌ።  

ሇ) ከሊይ በንዐስ አንቀጽ (ሀ) ስር የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የሕዜብ ተወካዮች 

 ምክር ቤት በሥራ ሊይ ባሌሆነበት ወቅት የሚታወጅ የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ 

ሇሕዜብ  ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብ ያሇበት አዋጁ በታወጀ በአሥራ አምስት 

ቀናት  ውስጥ ነው።  

3. በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተዯነገገው የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ በምክር ቤቱ 

ተቀባይነት ካገኘ በኋሊ ሉቆይ የሚችሇው እስከ ስዴስት ወራት ነው። የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ አንዴን የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ 

በየአራት ወሩ በተዯጋጋሚ እንዱታዯስ ሉያዯርግ ይችሊሌ።  
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4. ሀ) የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ በሚታወጅበት ጊዛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በሚያወጣቸው  ዯንቦች መሰረት የሀገርን ሰሊምና ሕሌውና፣ የሕዜብን ዯህንነት፣ 

ሕግና ሥርዓትን የማስከበር ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

ሇ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሥሌጣን በሕገ-መንግሥቱ የተቀመጡትን መሰረታዊ 

 የፖሇቲካና የዳሞክራሲ መብቶችን፣ የአስቸኳይ ጊዛ አዋጁን ሇማወጅ  ምክንያት 

 የሆነውን ጉዲይ ሇማስወገዴ ተፇሊጊ ሆኖ በተገኘው ዯረጃ እስከ ማገዴ ሉዯርስ 

 የሚችሌ ነው።  

ሏ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ስር የሚያወጣቸው 

ዴንጋጌዎችና የሚወስዲቸው እርምጃዎች በማናቸውም ረገዴ በዙህ ሕገ-መንግሥት 

አንቀጽ 1፣ 18፣25 እና 39 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 የተቀመጡትን መብቶች 

የሚገዴቡ ሉሆኑ አይችለም።  

5. በሀገሪቱ የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ በሚታወጅበት ወቅት የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ከአባሊቱና ከሕግ ባሇሙያዎች መርጦ የሚመዴባቸው ሰባት አባሊት ያለት 

የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ አፇጻጸም መርማሪ ቦርዴ ያቋቁማሌ። ቦርደ አዋጁ በሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በሚጸዴቅበት ጊዛ ይቋቋማሌ። 

6. የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ አፇጻጸም መርማሪ ቦርዴ የሚከተለት ሥሌጣንና ኃሊፉነቶች 

አለት፤  

ሀ/ በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ምክንያት የታሰሩትን ግሇሰቦች ስም በአንዴ ወር ጊዛ 

ውስጥ ይፊ ማዴረግና የታሰሩበትን ምክንያት መግሇጽ።  

ሇ/ በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ ወቅት የሚወሰደት እርምጃዎች በማናቸውም ረገዴ 

 ኢሰብዓዊ አሇመሆናቸውን መቆጣጠርና መከታተሌ፣  

ሏ/ ማናቸውም የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ እርምጃ ኢሰብዓዊ መሆኑን ሲያምንበት 

 ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት እርምጃውን 

 እንዱያስተካክሌ ሀሳብ መስጠት፣  

መ/ በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ እርምጃዎች ኢሰብዓዊ ዴርጊት የሚፇጽሙትን ሁለ 

 ሇፌርዴ እንዱቀርቡ ማዴረግ፣  

ሠ/ የአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ እንዱቀጥሌ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ 

 ሲቀርብ ያሇውን አስተያየት ሇምክር ቤቱ ማቅረብ።  
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አንቀጽ 94 

የፊይናንስ ወጪን በሚመሇከት 

1. የፋዳራለ መንግሥትና ክሌልች በሕግ የተሰጧቸውን ኃሊፉነቶችና ተግባሮች 

ሇማከናወን የሚያስፇሌጋቸውን ወጪ በየበኩሊቸው ይሸፌናለ፤ ሆኖም ማናቸውም 

ክሌሌ በውክሌና ሇሚፇጽመው ተግባር የሚያስፇሌገው ወጪ ላሊ ስምምነት ከላሇ 

በቀር ውክሌናውን በሰጠው ወገን ይሸፇናሌ።  

2. የፋዳራለ መንግሥት ሇክሌልች የተመጣጠነ እዴገት እንቅፊት ካሌሆነ በስተቀር 

ሇአስቸኳይ ጊዛ እርዲታ፣ ሇመሌሶ ማቋቋምና ሇሌማት ማስፊፉያ ሇክሌልች ብዴርም 

ሆነ እርዲታ ሉሰጥ ይችሊሌ። የፋዳራለ መንግሥት ክሌልች ሇሚያስፇሌጋቸው ወጪ 

የሚያዯርገውን ዴጎማ በሚመሇከት ኦዱትና ቁጥጥር የማዴረግ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

አንቀጽ 95 

የፊይናንስ ገቢን በሚመሇከት 

የፋዳራለ መንግሥትና ክሌልች የሚዋቀረውን የፋዳራሌ አዯረጃጀት የተከተሇ የገቢ 

ክፌፌሌ ያዯርጋለ።  

አንቀጽ 96 

የፋዳራሌ መንግሥት የታክስና የግብር ሥሌጣን 

1. የፋዳራሌ መንግሥት በወጪና ገቢ ዕቃዎች ሊይ የጉምሩክ ቀረጥ፣ ታክስና ላልች 

ክፌያዎች ይጥሊሌ፣ ይሰበስባሌ።  

2. በፋዳራሌ መንግሥትና በዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች ተቀጣሪዎች ሊይ የሥራ ግብር 

ይጥሊሌ፣ ይሰበስባሌ።  

3. በፋዳራሌ መንግሥት ባሇቤትነት ሥር በሆኑ የሌማት ዴርጅቶች ሊይ የንግዴ ትርፌ 

ግብር፣ የሥራ ግብር፣ የሽያጭና የኤክሳይስ ታክስ ይጥሊሌ፣ ይሰበስባሌ። 

4. በብሔራዊ የልተሪ እና ላልች የዕዴሌ ሙከራ ገቢዎች ሊይ ታክስ ይጥሊሌ፣ 

ይሰበስባሌ። 

5. በአየር፣ በባቡርና በባሕር ትራንስፖርት ገቢዎች ሊይ ታክስ ይጥሊሌ፣ ይሰበስባሌ። 

6. በፋዳራሌ መንግሥት ባሇቤትነት ሥር በሚገኙ ቤቶችና ላልች ንብረቶች ገቢ ሊይ 

ግብር ይጥሊሌ፣ ይሰበስባሌ፤ ኪራይ ይወስናሌ።  

7. የፋዳራሌ መንግሥት አካሊት ከሚሰጧቸው ፇቃድችና አገሌግልቶች የሚመነጩ 

ክፌያዎችን ይወስናሌ፤ ይሰበስባሌ።  
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8. የሞኖፖሌ ታክስ ይጥሊሌ፣ ይሰበስባሌ።  

9. የፋዳራሌ የቴምብር ሽያጭ ቀረጥ ይጥሊሌ፣ ይሰበስባሌ።  

አንቀጽ 97 

የክሌሌ መስተዲዴሮች የታክስና የግብር ሥሌጣን 

1. ክሌልች፣ በክሌሌ መስተዲዴርና በዴርጅት ተቀጣሪዎች ሊይ የሥራ ግብር ይጥሊለ፣ 

ይሰበስባለ።  

2. የመሬት መጠቀሚያ ክፌያ ይወስናለ፣ ይሰበስባለ።  

3. በግሌ የሚያርሱና በኅብረት ሥራ ማኅበራት በተዯራጁ ገበሬዎች ሊይ የእርሻ ሥራ 

ገቢ ግብር ይጥሊለ፣ ይሰበስባለ።  

4. በክሌለ በሚገኙ ግሇሰብ ነጋዳዎች ሊይ የንግዴ ትርፌ ግብርና የሽያጭ ታክስ 

ይጥሊለ፣ ይሰበስባለ።  

5. በክሌለ ውስጥ በውሀ ሊይ ከሚዯረግ ትራንስፖርት በሚገኝ ገቢ ሊይ ግብር ይጥሊለ፣ 

ይሰበስባለ።  

6. በክሌሌ መስተዲዴር በግሌ ባሇቤትነት ስር ካለ ቤቶችና ላልች ንብረቶች በሚገኝ 

ገቢ ሊይ ግብር ይጥሊለ፣ ይሰበስባለ፤ በባሇቤትነታቸው ስር ባለ ቤቶችና ላልች 

ንብረቶች ሊይ ኪራይ ያስከፌሊለ።  

7. በክሌሌ መስተዲዴር ባሇቤትነት ስር በሚገኙ የሌማት ዴርጅቶች ሊይ የንግዴ ትርፌ፣ 

የሥራ ግብር፣ የሽያጭና ኤክሳይስ ታክስ ይጥሊለ፣ ይሰበስባለ።  

8. በአንቀጽ 98 ንዐስ አንቀጽ 3 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በማዕዴን ሥራዎች ሊይ 

የማዕዴን ገቢ ግብር፣ የሮያሉቲና የመሬት ኪራይ ክፌያዎች ይጥሊለ፣ ይሰበስባለ። 

9. በክሌሌ መስተዲዴር አካሊት ከሚሰጡ ፇቃድችና አገሌግልቶች የሚመነጩ ክፌያዎች 

ይወስናለ፣ ይሰበስባለ።  

10.  ከዯን የሚገኝ የሮያሉቲ ክፌያ ይወስናለ፣ ይሰበስባለ።  

አንቀጽ 98 

የጋራ የታክስና የግብር ሥሌጣን 

1. የፋዳራሌ መንግሥትና ክሌልች በጋራ በሚያቋቁሟቸው የሌማት ዴርጅቶች ሊይ 

የንግዴ ትርፌ ግብር፣ የሥራ ግብር፣ የሽያጭና የኤክሳይስ ታክስ በጋራ ይጥሊለ፣ 

ይሰበስባለ።  

2. በዴርጅቶች የንግዴ ትርፌ ሊይ እና በባሇ አክሲዮኖች የትርፌ ዴርሻ ሊይ ግብርና 

የሽያጭ ታክስ በጋራ ይጥሊለ፣ ይሰበስባለ።  
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3. በከፌተኛ የማዕዴን ሥራዎችና በማናቸውም የፔትሮሉየምና የጋዜ ሥራዎች ሊይ 

የገቢ ግብርና የሮያሉቲ ክፌያዎች በጋራ ይጥሊለ፣ ይሰበስባለ።  

አንቀጽ 99 

ተሇይተው ስሊሌተሰጡ የታክስ እና የግብር ሥሌጣኖች 

በዙህ ሕገ-መንግሥት ተሇይተው ያሌተሰጡ ታክስና ግብር የመጣሌ ሥሌጣኖችን 

በሚመሇከት የፋዳሬሽኑ ምክር ቤትና የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በጋራ ስብሰባ 

በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ይወስናለ።  

አንቀጽ 100 

የታክስና የግብር አጣጣሌ መርሆዎች 

1. ክሌልችና የፋዳራለ መንግሥት ታክስና ግብር በሚጥለበት ጊዛ የሚጠየቀው ታክስና 

ግብር ከምንጩ ጋር የተያያና በአግባቡ ተጠንቶ የተወሰነ መሆኑን ማረጋገጥ 

አሇባቸው።  

2. በመካከሊቸው የሚኖረውን መሌካም ግንኙነት የማይጎዲና ከሚቀርበው አገሌግልት ጋር 

ተመጣጣኝ መሆኑን ማረጋገጥ አሇባቸው።  

3. ሇትርፌ የቆመ ዴርጅት ካሌሆነ በስተቀር ክሌልች በፋዳራለ መንግሥት ንብረት 

ሊይ፣ የፋዳራለ መንግሥትም በክሌልች ንብረት ሊይ ግብር ወይም ቀረጥ የማስከፇሌ 

ሥሌጣን አይኖራቸውም። 

አንቀጽ 101 

ዋናው ኦዱተር 

1. ዋናው ኦዱተር በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ይሾማሌ። 

2. ዋናው ኦዱተር የፋዳራለን የሚኒስቴርና ላልች መሥሪያ ቤቶች ሂሳቦች በመቆጣጠር 

በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመዯበው ዓመታዊ በጀት፣ በበጀት ዓመቱ ሇተሠሩት 

ሥራዎች በሚገባ መዋለን መርምሮ ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሌ።  

3. ዋናው ኦዱተር የመሥሪያ ቤቱን በጀት በቀጥታ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አቅርቦ ያስጸዴቃሌ።  

4. የዋናው ኦዱተር ዜርዜር ተግባር በሕግ ይወሰናሌ። 
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አንቀጽ 102 

የምርጫ ቦርዴ 

1. በፋዳራሌና በክሌሌ የምርጫ ክሌልች ነፃና ትክክሇኛ ምርጫ በገሇሌተኝነት 

እንዱያካሂዴ ከማንኛውም ተፅዕኖ ነፃ የሆነ ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ ይቋቋማሌ።  

2. የቦርደ አባሊት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ይሾማለ፤ ዜርዜሩ በሕግ ይወሰናሌ።  

አንቀጽ 103 

የሕዜብ ቆጠራ ኮሚሽን 

1. የሀገሪቱን የሕዜብ ቁጥር በየጊዛው የሚያጠናና ቆጠራ የሚያካሂዴ የሕዜብ ቆጠራ 

ኮሚሽን ይኖራሌ።  

2. የኮሚሽኑ አባሊት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ይሾማለ።  

3. ኮሚሽኑ ዋና ጸሏፉ፣ አስፇሊጊ ባሇሙያዎችና ዴጋፌ ሰጪ ሠራተኞች ይኖሩታሌ፣  

4. የኮሚሽኑ ዓመታዊ በጀት በቀጥታ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ይጸዴቃሌ።  

5. የሕዜብ ቆጠራ በየአሥር ዓመቱ ይካሄዲሌ። በውጤቱም መሰረት የምርጫ ክሌልችን 

አከሊሇሌ የምርጫ ቦርዴ በሚያቀርበው ረቂቅ መሠረት የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት 

ይወስናሌ።  

6. የኮሚሽኑ ተጠሪነት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ስሇ ሥራው አፇጻጸም 

በየጊዛው ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሌ።  

አንቀጽ 104 

የሕገ-መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብን ስሇማመንጨት 

አንዴ የሕገ-መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁሇት ሦስተኛ 

ዴምፅ የዯገፇው፣ የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ የዯገፇው ወይም 

ከፋዳሬሽኑ አባሌ ክሌልች ውስጥ አንዴ ሦስተኛው የክሌሌ ምክር ቤቶች በዴምፅ 

ብሌጫ የዯገፈት ከሆነ ሇውይይትና ሇውሳኔ ሇመሊው ሕዜብና የሕገ-መንግሥቱ መሻሻሌ 

ሇሚመሇከታቸው ክፌልች ይቀርባሌ።  
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አንቀጽ 105 

ሕገ-መንግሥቱን ስሇማሻሻሌ 

1. በዙህ ሕገ-መንግሥት ምዕራፌ ሦስት የተረሩት መብቶችና ነፃነቶች በሙለ፣ ይህ 

አንቀጽ፣ እንዱሁም አንቀጽ 104 ሉሻሻለ የሚችለት በሚከተሇው አኳኋን ብቻ 

ይሆናሌ፤  

ሀ/ ሁለም የክሌሌ ምክር ቤቶች የቀረበውን ማሻሻያ በዴምፅ ብሌጫ ሲያጸዴቁት፣  

ሇ/ የፋዳራለ መንግሥት የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ 

 የቀረበውን ማሻሻያ ሲያጸዴቀው፣ እና  

ሏ/ የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ማሻሻያውን ሲያጸዴቀው     

 ነው።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ከተረሩት ውጭ ያለት የሕገ-መንግሥቱ 

ዴንጋጌዎች ሉሻሻለ የሚችለት በሚከተሇው አኳኋን ብቻ ይሆናሌ፤  

ሀ/ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት በጋራ ስብሰባ በሁሇት 

 ሦስተኛ ዴምፅ የቀረበውን ማሻሻያ ሲያጸዴቁት፣ እና  

ሇ/ ከፋዳሬሽኑ አባሌ ክሌልች ምክር ቤቶች ውስጥ የሁሇት ሦስተኛ ክሌልች 

 ምክር ቤቶች በዴምፅ ብሌጫ የቀረበውን ማሻሻያ ሲያጸዴቁት ነው።  

አንቀጽ 106 

የመጨረሻ ሕጋዊ እውቅና ስሊሇው ቅጂ 

የዙህ ሕገ-መንግሥት የአማርኛ ቅጂ የመጨረሻው ሕጋዊ እውቅና ያሇው ሰነዴ ነው። 
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አዋጅ ቁጥር 2/1987 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መመስረቱን ሇማስታወቅ የወጣ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች መርጠው በሊኳቸው ተወካዮቻቸው 

አማካኝነት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግስትን ያጸዯቁ 

በመሆኑ፤ 

በፀዯቀው ህገመንግስት በተዯነገገው መሰረት የፋዯራለ መንግስት የሕዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤትና የፋዯሬሽን ምክር ቤት አባሊት ምርጫና ውክሌና ተከናውኖ የፋዳሬሽኑ 

መስራች ጉባዔ የተካሄዯ በመሆኑ፤ 

በህገ መንግስቱ አንቀጽ 55/1 መሰረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግስት 

መመስረቱን ሇማስታወቅ የወጣ አዋጅ ቁጥር 2/1987” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. የፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መመስረት 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ከነሏሴ 15 ቀን 1987 ዓ.ም. 

ጀምሮ ተመሥርቷሌ። 

3. ሥሌጣን ስሇመረከብ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ከነሏሴ 15 ቀን 1987 ዓ.ም. ጀምሮ የመንግስት ስሌጣንን ከሽግግሩ መንግስት 

ተረክቧሌ። 

4. ስሇተሻሩ ሕጎች  

የሚከተለት በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ፤  

1. የሽግግር ወቅት ቻርተር፤ 

2. የፕሬዙዲንቱን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን የወጣው አዋጅ ቁጥር 1/1983። 

5. ስሇነባር ሕጎች ተፇጻሚነት 

በሥራ ሊይ ያሇ ማንኛውም ሕግ ከኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ሕገ መንግስት ጋር እስካሌተቃረነ ዴረስ ተፇጻሚነቱ ይቀጥሊሌ። 

6. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከነሏሴ 16 ቀን 1987 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ነሏሴ 16 ቀን 1987 ዓ.ም 
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(ድ/ር) ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 3/1987 

የፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣን ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ 

የፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣን ማቋቋም በማስፇሇጉ፤ በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55/1/ መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 3/1987” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. የፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ መቋቋም 

1. የፋዳራሌ የሕግ ጋዛጣ የሆነ በህዜብ ተወካዮች  ምክር ቤት ጠባቂነት 

የሚወጣ የፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. ማናቸውም የፋዳራሌ መንግሥት ሕግ የሚወጣው በፋዳራለ ነጋሪት ጋዛጣ 

ይሆናሌ። 

3. ማናቸውም የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ ህግ አውጪ፣ አስፇጻሚ እና ተርጓሚ 

እንዱሁም ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው  

አካሌ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ የሚወጣ ሕግን የመቀበሌ ግዳታ 

ይኖርበታሌ። 

4. የፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ የሚታተመው በአማርኛና በአንግሉዜኛ ቋንቋዎች 

ይሆናሌ፣ በሁሇቱ ቋንቋዎች መካከሌ የይት ሌዩነት በሚፇጠርበት ጊዛ 

የአማርኛው የበሊይነት ይኖረዋሌ። 

3. የተሻረ ሕግ 

የነጋሪት ጋዛጣ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1/1934 በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ። 

4. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከነሏሴ 16 ቀን1987 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 

አዱስ አበባ ነሏሴ16 ቀን 1987 ዓ.ም 

(ድ/ር) ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 654/2001 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሰንዯቅ ዓሊማ አዋጅ 

ስሇ ኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሰንዯቅ ዓሊማ በህገ መንግሥቱ አንቀፅ 

3 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና /2/ የተዯነገገ በመሆኑ፤ 

ይህንን ህገ መንግሥታዊ ዴንጋጌ ተከትሇው ቀዯም ሲሌ የወጡትና በስራ  ሊይ ያለት 

ህጏች ሰንዯቅ ዓሊማን በሚመሇከት ያሌሸፇንዋቸው እና ያሌተመሇከትዋቸው ጉዲዮች 

በመኖራቸው፤ 

ሇሕገ መንግሥቱ ዴንጋጌ አፇፃፀም ሰንዯቅ አሊማንና አርማን የሚመሇከቱ ዜርዜር 

ጉዲዮችን የሚወስን እና ቀዯም ሲሌ የነበሩትን የተሇያዩ ህጏች በአንዴ ሊይ 

የሚያጠቃሌሌ አንዴ ራሱን  የቻሇ ሕግ ማውጣቱ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀፅ 55/1/ መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የሰንዯቅ ዓሊማ አዋጅ ቁጥር 654/2001” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ  

በዙህ አዋጅ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፦ 

1. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት 

አንቀፅ 47 መሠረት የተቋቋመ የፋዳሬሽኑ አባሌ ክሌሌማሇት ነው፤ 

2. ”የከተማ መስተዲዯር” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ መስተዲዯር ወይም የዴሬዯዋ 

ከተማ መስተዲዯር ማሇት ነው፤   

3. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

4. “በስተቀኝ” ማሇት አንዴ ሰው ፉቱን ወዯ ተመሌካች አቅጣጫ በማዴረግ 

ሰንዯቅ ዓሊማዎች በሚቆሙበት ወይም በሚሰቀለበት ወይም ባለበት መስመር 

መሀሌ ሲቆም የሚኖረው የቀኝ እጅ አቅጣጫ ማሇት ነው። 

3. የተፇፃሚነት ወሰን  

ይህ አዋጅ፦  
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1. በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የግዚት ወሰን ውስጥ የክሌሌ 

መንግስታትንና የከተማ መስተዲዯሮችን ጨምሮ፤ እና 

2. በውጭ ሀገር በሚገኙ ኢትዮጵያውያን፤ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስሊዎች፤ 

የኢትዮጵያ ንግዴ መርከቦችና ጀሌባዎች እና አውሮፕሊኖች ሊይ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

ብሔራዊ የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን 

4. የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን 

ብሔራዊ የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን /ከዙህ በኋሊ “የብሔራዊ የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን” 

እየተባሇ የሚጠራ/ በየዓመቱ ጥቅምት ወር የመጀመሪያ ሰኞ በአገር አቀፌ ዯረጃ     

ይከበራሌ።1 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇ ሰንዯቅ ዓሊማና ብሔራዊ ዓርማ 

5. የሰንዯቅ ዓሊማ ምንነት 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሰንዯቅ ዓሊማ (ከዙህ በኋሊ  

“ሰንዯቅ ዓሊማው” እየተባሇ የሚጠራ) የሪፏብሉኩ ለዓሊዊነትና የሕዜቦች  

በመፇቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ አንዴነት መግሇጫ ነው። 

6. የሰንዯቅ ዓሊማው ቀሇማትና ቅርፅ 

1. ሰንዯቅ ዓሊማው ከሊይ አረንጓዳ፣ ከመሃሌቢጫ፣ ከታች ቀይ ሆኖ በክብ ሰማያዊ 

         መዯብ ሊይ የተቀረፀ ብሔራዊ ዓርማ ይኖረዋሌ። ዓርማው በሰንዯቅ ዓሊማው     

         መሃከሌ ሊይ የሚያርፇው የክቡ ዘሪያ የአረንጓዳውንና የቀዩን ቀሇማት ቁመት    

         አጋማሽ አካል ይሆናሌ። 

2. ቀሇማቱ ብሩህና መሠረታዊ ይሆናለ። 

3. ቀሇማቱ አግዴም የተዋቀሩና እኩሌ ስፊት የሚኖራቸው ይሆናለ፤ የሰንዯቅ 

ዓሊማው ወርዴ የቁመቱ እጥፌ ይሆናሌ። 

4. የዓርማው ቅርፅ ክብ በሆነ ሰማያዊ መዯብ ሊይ፦  

         ሀ/ ከየአቅጣጫው መጥተው የሚገናኙ ቀጥታና እኩሌ የሆኑ ቢጫ መስመሮች      

           ይኖረዋሌ፤ 

                         
1
 በ20/61(2006) አ.863 አንቀጽ 2(1) ተሻሻሇ። 
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         ሇ/ ቀጥታና እኩሌ ከሆኑት መስመሮች የተዋቀረ ኮከብ ይኖረዋሌ፤ 

         ሏ/ ቀጥታና እኩሌ በሆኑት መስመሮች መተሊሇፉያ  ሊይ የሚፇነጥቅ ቢጫ   

            ጨረር ይኖረዋሌ። 

7. የሰንዯቅ ዓሊማው ቀሇማት ትርጉም 

የሰንዯቅ ዓሊማው ቀሇማት የሚከተሇው ትርጉም ይኖራቸዋሌ። 

1. አረንጓዳው የሥራ፣ የሌምሊሜና የእዴገት ምሌክት ነው፤ 

2. ቢጫው የተስፊ፣ የፌትህ እና እኩሌነት ምሌክት ነው፤ 

3. ቀዩ ሇነፃነትና ሇእኩሌነት መስፇን የሚዯረግ የመስዋዕትነትና የጀግንነት 

ምሌክት ነው። 

8. የዓርማው ትርጉም 

1. ክብ የሆነው ሰማያዊ መዯብ ሰሊምን ያመሇክታሌ። 

2. ቀጥታና እኩሌ የሆኑት መስመሮች፤ የብሔሮች፣ የብሔረሰቦችና የሕዜቦች 

እንዱሁም የሀይማኖቶችን እኩሌነት ያመሇክታለ። 

3. ቀጥታና እኩሌ ከሆኑት መስመሮች የተዋቀረው ኮከብ፤ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዜቦች በመፇቃቀዴ የመሠረቱትን አንዴነት ያመሇክታሌ። 

4. ቢጫ ጨረር፤ በመፇቃቀዴ አንዴነት ሇመሠረቱት ብሔር፣ ብሔረሰቦች 

የፇነጠቀውን ብሩህ ተስፊ ይጠቁማሌ። 

9. የሰንዯቅ ዓሊማው ስዕሊዊ መሌክ 

የሰንዯቅ ዓሊማው ስዕሊዊ መሌክ እንዯሚከተሇው ነው፦ 
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ክፌሌ አራት 

የሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌና አጠቃቀም ስነስርዓት 

10. የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን 

በዙህ አዋጅ በአንቀፅ 6 ንዐስ አንቀፅ /3/ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሰንዯቅ 

ዓሊማው የሚከተለት መጠኖች ይኖሩታሌ። 

ተ/ቁ የሰንዯቅ አሊማው ቁመት እና 

ወርደ መጠን በሳንቲ ሜትር 

1 210 x 240 

2 150 x 300 

3 135 x 270 

4 105 x 210 

5 90 x 180 

6 21 x 42 

11. የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን አጠቃቀም 

በዙህ አዋጅ አንቀፅ 6/3/ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በሚከተለት ቦታዎችና 

ክንዋኔዎች የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን በዙህ አዋጅ በአንቀፅ 10 በተዯነገጉት 

መጠንን በሚመሇከቱት ተራ ቁጥሮች መሠረት ይሆናሌ። 

1. በከፌተኛ አዯባባይ የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 1 ይሆናሌ። 

2. በመካከሇኛ አዯባባይ የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 2 ይሆናሌ። 

3. በመስሪያ ቤቶች፤ በከፌተኛ የትምህርት ተቋማትና ዴርጅቶች አዯባባይ 

የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 3 ይሆናሌ። 

4. በትሌሌቅ የመንግሥት ህንፃዎች ሊይ የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 3 

ይሆናሌ። 

5. በትሌሌቅ ህንፃዎች ምዴር ቤት ውስጥ የሚገኙ ዴርጅቶችና የንግዴ ቤቶች 

የሰንዯቅ   ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 4 ይሆናሌ። 

6. በከፌተኛ መርከቦች ሊይና በሰሌፌ ጊዛ በክብር ብ የሚያው የሰንዯቅ 

ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 4 ይሆናሌ። 

7. ሇውጭ ሀገር እንግዲ አቀባበሌና ሇበዓሊት በየመንገደ ሇሚውሇበሇብ የሰንዯቅ 

ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 5 ይሆናሌ። 
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8. በመካከሇኛ መርከቦች ሊይ የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 5 ይሆናሌ። 

9. በፕሬዜዲንቱ፣ በጠቅሊይ ሚኒስትሩና በአምባሳዯሮች ፅህፇት ቤት ጠረጴዚ ሊይ 

የሰንዯቅ ዓሊማው መጠን ተራ ቁጥር 6 ይሆናሌ። 

10. ፕሬዜዲንቱ፣ ጠቅሊይ ሚኒስትሩና አምባሳዯሮች በሚጓዘበት መኪና ሊይ 

የሚውሇበሇበው ሰንዯቅ ዓሊማ የቁመቱና የወርደ ቅንብር/ሬሾ/ 3 ሇ 4 ሆኖ 

30 በ40 ሳንቲም ሜትር ነው።  

12. የሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌ  

1. የሰንዯቅ ዓሊማውን መውሇብሇብ የሚያግዴ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት 

ካሊጋጠመ በስተቀር፤ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ በሚኒስትሮች ምክር 

ቤት፣ ከሊይ እስከታች ባለ የክሌሌ የስሌጣን አካሊት ፅህፇት ቤቶች፣ 

በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ በላልች አስፇፃሚ አካሊት ፅህፇት ቤቶች፣ በፌርዴ 

ቤቶች፣ በትምህርት ቤቶች፣ በመከሊከያ ዴርጅቶች፣ በፖሉስና በጠረፌ ጥበቃ 

ተቋሞች፣ በሪፏብሉኩ ኤምባሲዎችና በአምባሳዯሮች መኖሪያ ቤት ሕንፃዎች 

እንዱሁም የሪፏብሉኩ ንግዴ መርከቦች እና ጀሌባዎች በየቀኑ ሰንዯቅ ዓሊማ 

ይሰቅሊለ። 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /1/ ያሌተመሇከቱ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች 

በብሔራዊ በዓሌ ቀን ሰንዯቅ ዓሊማ ይሰቅሊለ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ /2/ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሰንዯቅ ዓሊማ 

የሚሰቀሇው በሚከተለት ስፌራዎች ይሆናሌ፦ 

ሀ/ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅጥር ግቢው አዯባባይ፤ 

      ሇ/ በፋዳሬሽን ምክር ቤት በቅጥር ግቢው አዯባባይ፤ 

      ሏ/ የሪፏብሉኩ ፕሬዲንትና ጠቅሊይ ሚኒስትር በፅህፇት ቤቱና በመኖሪያ 

  ቤቱ ሕንፃዎች። 

4. የዙህ አንቀጽ አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር 

      ቤት አባሌነት ሇሚካሄዴ ምርጫ ሰንዯቅ ዓሊማው መራጮች በሚመገቡበት 

 እና ዴምጻቸውን በሚሰጡበት ቦታ ይሰቀሊሌ።  

5. ሰንዯቅ አሊማው ከማናቸውም ኮላጆች፣ የስፖርት ቡዴኖች እና ተቋማትን 

ጨምሮ ከላልች አርማዎች ጋር በሚሰቀሌበት ጊዛ ከመሀሌና በቁመቱ ሌክ 

ከፌ ብልይውሊሌ።  

 



የፌትህ ሚኒስቴር  

59 
 

13. የሰንዯቅ ሌሣን 

የማንኛውም ሰንዯቅ ሌሣን /ጫፌ/ ግማሽ የክብ አምሳሌ ይኖረዋሌ። 

14. የሰንዯቅ መትከያ ስፌራ 

በአዯባባይ የሚውሇበሇብ ሰንዯቅ ዓሊማ የሚተከሇው በተቻሇ መጠን ከሚተከሌበት 

ተቋም ሕንፃ ፉት ሇፉትና መሀሌ ሇመሀሌ ይሆናሌ። 

15. ሰንዯቅ ዓሊማው የሚሰቀሌበትና የሚወርዴበት ጊዛ 

1. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /2/ እና /3/ የተመሇከቱት እንዯተጠበቁ ሆነው በዙህ 

አዋጅ አንቀፅ 12/1/ በተጠቀሱት መስሪያ ቤቶች እንዱሁም በመርከቦችና 

ጀሌባዎች ሊይ ሰንዯቅ  ዓሊማው ከጠዋቱ በ12 ሰዓት ተሰቅል ከምሽቱ 12 

ሰዓት ይወርዲሌ። ሆኖም የአስቸኳይ ጊዛ ሁኔታ በታወጀባቸው አካባቢዎች 

የሚገኙ የመከሊከያ ሰራዊት አሀድች ሁኔታው እስካሌተሇወጠ ዴረስ 

መዯበኛውን ሰዓት ጠብቀው ሰንዯቅ ዓሊማውን  መስቀሌና ማውረዴ 

አይገዯደም። 

2. በትምህርት ቤቶች ሰንዯቅ ዓሊማው የሚሰቀሇው ጠዋት ተማሪዎች ተሰሌፇው 

ትምህርት ከመጀመሩ በፉት ይሆናሌ፣ የሚወርዯውም ከምሽቱ 12 ሰዓት 

ይሆናሌ። 

3. በበዓሊት ወቅት ሰንዯቅ ዓሊማው ከዋዛማው እስከ በዓለ ማግስት የሚሰቀሌ 

ሲሆን በነዙህ ቀናትም ጠዋት 12 ሰዓት እየወጣ ከምሽቱ 12 ሰዓት ይወርዲሌ። 

16. ሰንዯቅ ዓሊማው አንዴ ዓይነት ብቻ ስሇ መሆኑ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሰንዯቅ ዓሊማ ከዙህ በሊይ 

በተዯነገጉት አንቀፆች መሠረት አረንጓዳ፣ ቢጫ፣ ቀይና ክብ ሰማያዊ ቀሇማት 

ኖሮት በመሀከለ በዙህ አዋጅ የተረረው ዓርማ ያሇው ብቻ ነው። 

17. ሰንዯቅ ዓሊማው ሲሰቀሌና ሲወርዴ ሉሠጠው ስሇሚገባ አክብሮት  

1. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዛጋ ይህንን የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ሰንዯቅ ዓሊማ የሚገባውን ክብር የመስጠትና የማክበር ኃሊፉነትና 

ግዳታ አሇበት።  

2. ብሔራዊ የሆነ ታሪካዊ ክስተት ወይም ሁኔታ ጋር ግንኙነት ያሊቸው ሰንዯቅ 

ዓሊማዎች ታሪክነታቸውን ሇመጠበቅ በተጋጀ ቤተ መክር እንዱቀመጡ 

ይዯረጋሌ። 
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3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ  ሆኖ ሰንዯቅ ዓሊማው 

በሚያረጅበት፣ በሚቀዯዴበት ወይም በማንኛውም መሌኩ ሉያገሇግሌ ያሌቻሇ 

ሲሆን ተገቢው ክብርና ሥነ-ሥርዓት አፇፃፀም ተሰጥቶት በማቃጠሌ 

እንዱወገዴ ይዯረጋሌ። 

18. ሰንዯቅ ዓሊማው ከፋዳሬሽኑ አባሌ ክሌልች ሰንዯቅ ዓሊማዎች ጋር ሲሰቀሌ 

የሚኖረው የአወጣጥ ሥነ-ሥርዓት 

1. የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ ከክሌሌ ሰንዯቅ ዓሊማ ጋር ሲያዜ ወይም ሲሰቀሌ 

የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተቀኝ ይውሊሌ። 

2. የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ ከሁሇት ክሌልች ሰንዯቅ ዓሊማዎች ጋር ሲያዜ 

ወይም ሲሰቀሌ የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ ከመሀሌ ሆኖ በቁመቱ ሌክ ከሁሇቱ 

ሰንዯቅ ዓሊማዎች ከፌ ብል ሲውሌ የክሌልቹ ሰንዯቅ ዓሊማዎች ዯግሞ 

በክሌልቹ ስያሜና በአማርኛ ፉዯሌ ተራ መሰረት ቀዲሚው በቀኝ ላሊው በግራ     

ይውሊሌ። 

3. የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ ከሁሇት የበሇጡ የክሌልች ሰንዯቅ ዓሊማዎች ጋር 

ሲያዜ ወይም ሲሰቀሌ የሪፏብሉኩ  ሰንዯቅ ዓሊማ በስተቀኝ መጨረሻ ሲውሌ 

እሱን ተከትሇው የክሌልች ሰንዯቅ ዓሊማዎች በክሌልቹ ስያሜና በአማርኛ 

ፉዯሌ ተራ መሰረት ቦታቸውን ይይዚለ። 

19. ሰንዯቅ ዓሊማው ከላልች ሃገራት ሰንዯቅ ዓሊማዎች ጋር ሲሰቀሌ የሚኖረው 

የአወጣጥ ስነስርዓት  

1. የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ ከላሊ ሃገር ሰንዯቅ ዓሊማ ጋር ሲያዜ ወይም ሲሰቀሌ 

በስተቀኝ ይውሊሌ። 

2. ከሁሇት የላልች ሃገራት ሰንዯቅ ዓሊማዎች ጋር ሲያዜ ወይም ሲሰቀሌ 

የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ ከመሀሌ ሆኖ ላልቹ ሰንዯቅ ዓሊማዎች በሃገራቱ 

ስምና በእንግሉዜኛ ፉዯሌ ተራ መሠረት ቀዲሚው በቀኝ ላሊው በግራ 

ይውሊሌ። 

3. ከሁሇት ከበሇጡ የላልች ሃገራት ስንዯቅ ዓሊማዎች ጋር ሲያዜ ወይም ሲስቀሌ 

የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ በሊቲን ፉዯሌ ቅዯም ተከተሌ ተራውን    

         ይይዚሌ። ሆኖም ኢትዮጵያ አስተናጋጅ እንጂ የጉዲይ ተካፊይ ካሌሆነች    

         የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተቀኝ መጨረሻ ይውሊሌ። 
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4. በዙህ አንቀፅ ከንዐስ አንቀፅ 1 እስከ 3 የተዯነገጉት እንዯየአግባብነታቸው 

በተባበሩት መንግስታት፣ በአፌሪካ ሕብረት እና በላልች አሇም አቀፌ 

ዴርጅቶች ሰንዯቅ አሊማዎች ሊይም ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ። 

20. በሰሌፌ ጊዛ የሰንዯቅ ዓሊማው አያያዜ 

ሰንዯቅ ዓሊማው በሕዜባዊ ሰሌፌ እንዱያዜ ሲዯረግ የአያያዘ ስነስርዓት 

እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፦ 

1. ሰንዯቅ ዓሊማውን የያው ሰው ከሰሌፇኛው ፉት መሀሌ ሇመሀሌ አምስት 

ሜትር ቀዴሞ ይሄዲሌ፣ 

2. ተሸካሚው ሰንዯቁን ከታች በቀኝ እጅ ከሊይ በግራ እጁ በሰውነቱ መሀሌ 

ሇመሀሌ ቀጥ አዴርጎ ይይዚሌ፣ 

3. ሰንዯቅ ዓሊማው ይታጀባሌ። 

21. በተሽከርካሪዎች ሊይ ስሇሚኖር የሰንዯቅ ዓሊማ አጠቃቀም ሥነ-ሥርዓት 

1. ማንኛውም የውጭ ሀገር ባሇስሌጣን ወይም የአሇም አቀፌ ወይም አህጉር አቀፌ 

ዴርጅት የስራ ኃሊፉ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚመጣበት ጊዛ የኢትዮጵያ 

መንግስት በሚመዴብሇት ተሽከርካሪ የሚጓዜ ከሆነ፤ በማንኛውም ጊዛ 

በተሽከርካሪው በስተቀኝ የሪፏብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ የሚቀመጥ ሲሆን በስተግራ 

በኩሌ ዯግሞ ባሇሥሌጣኑ ወይም ኃሊፉው የተወከሇበት ሀገር ወይም ተቋም 

ሰንዯቅ ዓሊማ ይቀመጣሌ። 

2. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዜዲንት እና ጠቅሊይ 

ሚኒስትር እንዱሁም አምባሳዯሮች የሚጓዘበት ተሽከርካሪ፣ ባቡር፣ አውሮፕሊን፣ 

      መርከብ ወይም ጀሌባ ሊይ ሰንዯቅ ዓሊማው ይሰቀሊሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ /2/ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሪፏብሉኩን 

ሰንዯቅ ዓሊማ በተሽከርካሪ ሊይ በመስቀሌ መጠቀም የሚችለት የሚከተለት 

ብቻ ይሆናለ፦ 

        ሀ/ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አፇ ጉባኤና ምክትሌ አፇጉባኤ፤ 

        ሇ/ የፋዳሬሽን ምክር ቤት አፇጉባኤና ምክትሌ አፇጉባኤ፤ 

        ሏ/ የፋዳራሌ መንግስቱ ሚኒስትሮች፤ 

        መ/ የሀገሪቱ የጦር ኃይልች ኢታማዦር ሹም፤ 

        ሠ/ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ፕሬዜዲንቶች፤ 

        ረ/ የክሌሌ መንግስታት ፕሬዜዲንቶች። 
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22. በብሔራዊ ሀን ጊዛ ስሇሚኖር የሰንዯቅ ዓሊማ ስነ-ስርዓት2 

1. በኃሊፉነት ሊይ ያሇ ወይም ከኃሊፉነት የተነሣ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዜዲንት ወይም ጠቅሊይ ሚኒስትር ወይም 

ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር ከዙህ ዓሇም በሞት የተሇየ እንዯሆነ የሪፏብሉኩ 

ሰንዯቅ ዓሊማ በሚታወጀው ብሔራዊ የሏን ቀን ዜቅ ብል እንዱውሇበሇብ 

ይዯረጋሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ /1/ ከተመሇከቱት ሰዎች ውጪ ብሔራዊ የሀን 

ቀንና ሰንዯቅ ዓሊማው ዜቅ ብል የሚውሇበሇብባቸው ሁኔታዎች በኢትዮጵያ 

ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በውሳኔ 

የሚያሌፌ ይሆናሌ። 

3. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) ዴንጋጌ ቢኖርም የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

በስራ ሊይ በማይሆንበት ጊዛ ብሔራዊ የሃን ቀንና ሰንዯቅ ዓሊማው ዜቅ ብል 

የሚውሇበሇብባቸው ሁኔታዎች በምክር ቤቱ አፇጉባዔ የሚወሰን ይሆናሌ። 

4. በማንኛውም ጊዛ ቢሆን የብሔራዊ ሀን ቀኑ በህዜባዊና ሀይማኖታዊ በዓሊት 

በሚውሌበት ጊዛ ሰንዯቅ ዓሊማው ዜቅ ብል አይውሇበሇብም። 

5. በዙህ አንቀፅ ዴንጋጌ መሠረት በሚፇፀም የቀብር ሥነ-ሥርዓት ቀብሩ 

ከመፇፀሙ በፉት በአስክሬኑ ሣጥን ሊይ ያረፇው ሰንዯቅ ዓሊማ በተገቢው ሥነ-

ሥርዓት ተጣጥፍ መነሳት ያሇበት ሲሆን በማንኛውም መሌኩ መሬት እንዱነካ 

መዯረግ የሇበትም። 

ክፌሌ አምስት 

የተከሇከለና ቅጣት የሚያስከትለ ተግባራት 

23. የተከሇከለ ተግባራት 

ከዙህ በታች የተመሇከቱትን ተግባራት መፇፀም የተከሇከሇ ነው፦ 

1. ሰንዯቅ ዓሊማውን በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት ዓርማውን ሳያካትቱ 

መጠቀም፤ 

2. ሰንዯቅ ዓሊማው ሊይ ቃሊቶችን መፃፌ፣ ላልች ምሌክቶች ወይም አርማዎችን 

ወይም ስእልችን ሇጥፍ መገሌገሌ፤ 

                         
2
 በ21/61(2006) አ.863 አንቀጽ 2(2) የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) አዱስ የገባ ሲሆን የቀዴሞዎቹ ንዐሰ 
አንቀፅ (3) እና (4) እንዯቅዯም ተከተሊቸው ተሸጋሽገው ንዐስ አንቀጽ (4) እና (5) ሆነዋሌ። 
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3. ያረጁ፣ የተበሊሹ፣ ቀሇማቸው የዯበና የተቀዯደ ሰንዯቅ ዓሊማዎችን መጠቀም 

ወይም መገሌገሌ፤ 

4. ሰንዯቅ ዓሊማው በወጣበት ሰንዯቅ /ምሰሶ/ ሊይ ማስታወቂያ መሇጠፌ፣ 

ያሇአግባብ ላልች ሰንዯቅ ዓሊማዎችን ወይም አርማዎችን ጨምሮ ማውሇብሇብ 

ወይም መገሌገሌ፤ 

5. ህዜብ በተሰበሰበበት ቦታ ሰንዯቅ ዓሊማውን በፅሁፌ ወይም በቃሊት፣ ወይም 

በዴርጊት ወይም በላሊ በማናቸውም አኳኋን መዴፇር ወይም ማዋረዴ ወይም 

ጉዲት እንዱዯርስበት ማዴረግ፤ 

6. የሰንዯቅ ዓሊማውን ቀሇማት ቅዯም ተከተሌ እንዱሁም የብሄራዊ አርማውን 

መጠን ሳይጠብቁ ማጋጀትና መገሌገሌ፤ 

7. የሰንዯቅ ዓሊማውን በዙህ አዋጅ ከተጠቀሰው የማውረጃ ጊዛ በሊይ ማቆየት፤ 

8. በስብሰባ ወይም በማናቸውም መሰሌ ክንውኖች ሰንዯቅ ዓሊማውን የጠረጴዚ 

ሽፊን አዴርጏ መጠቀም፤ 

9. ሰንዯቅ ዓሊማን የህንፃ ወይም የላልች ቁሳቁሶች መሸፇኛ ማዴረግ፤ 

10. ሰንዯቅ ዓሊማውን በማንኛውም ንግዴ ማስታወቂያነት መጠቀም፤ 

11. ሰንዯቅ ዓሊማው በሚሰቀሌበትና በሚወርዴበት ጊዛ ተገቢውን ክብር 

አሇመስጠት። 

24. ቅጣት  

1. በላሊ ህግ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰው በዙህ አዋጅ አንቀፅ 

23 ከንዐስ አንቀፅ /2/ እስከ /11/ የተመሇከቱትን በመተሊሇፌ ጥፊት የፇፀመ 

እንዯሆነ እስከ ሶስት ሺህ ብር በሚዯርስ የገንብ መቀጮ ወይም እስከ አንዴ 

ዓመት በሚዯርስ ፅኑ እስራት ይቀጣሌ። 

2. በላሊ ህግ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሰው በዙህ አዋጅ አንቀፅ 

23 ንዐስ አንቀፅ /1/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ጥፊት የፇፀመ እንዯሆነ 

እስከ አምስት ሺህ ብር በሚዯርስ የገንብ መቀጮ ወይም አንዴ አመት 

ከስዴስት ወር በሚዯርስ ፅኑ እስራት ይቀጣሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ /2/ የተመሇከተውን ጥፊት የፇፀመው በህግ 

የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ እንዯሆነ የገንብ ቅጣቱ ከሁሇት እጥፌ 

ያሊነስ ይሆናሌ። 
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ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

25. ዯንብ የማውጣት ስሌጣን 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ተግባራዊ ሇማዴረግ አስፇሊጊ የሆነ ዯንብ 

ሇማውጣት ይችሊሌ። 

26. መመሪያ ስሇማውጣት  

በዙህ አዋጅ አንቀፅ 25 መሠረት የሚወጣውን ዯንብ ተከትሇው የሚከተለት 

መስሪያ ቤቶች የአፇፃፀም መመሪያዎች ሇማውጣትይችሊለ፦ 

1. የመከሊከያ ሠራዊት አሀድችን በሚመሇከት የሀገር መከሊከያ ሚኒስትር፤ 

2. የንግዴ መርከቦችንና ጀሌባዎችን በሚመሇከት የትራንስፖርትና መገናኛ 

ሚኒስቴር፤ 

3. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ኤምባሲዎችንና ቆንስሊዎችን 

በሚመሇከት የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር። 

27. ተፇፃሚነት የማይኖራቸው ህጎች 

የሰንዯቅ ዓሊማና ዓርማ አዋጅ ቁጥር 16/1988 እና የሰንዯቅ ዓሊማና ዓርማ 

/እንዯተሻሻሇ/ አዋጅ ቁጥር 48/1989 በዙህ አዋጅ ተተክተዋሌ። 

28. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ነሏሴ 22 ቀን 2001 ዓ.ም. 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 

 

 

 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር  

65 
 

አዋጅ ቁጥር 673/2002 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ መዜሙር አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ብሔራዊ መዜሙር እንዯሚኖር 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀፅ 4 የተዯነገገ 

በመሆኑ፤ 

የብሔራዊ መዜሙሩም ዜርዜር ጉዲዮች በሕግ እንዯሚወሰኑ በሕገ-መንግሥቱ በመዯንገጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 4 እና አንቀፅ 

55/1/ መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዜሙር አዋጅ ቁጥር 673/2002” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው እስካሌሆነ ዴረስ፦ 

1. “የውጭ ሀገር ባሇሥሌጣን” ማሇት የአንዴ የውጭ ሀገር ፕሬዙዲንት፣ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ወይም ሚኒስትር ማሇት ነው፤ 

2. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ-መንግሥት 

አንቀፅ 47 የተመሇከተው ማንኛውም የፋዳሬሽኑ አባሌ ሲሆን ሇዙህ አዋጅ 

አፇፃፀም የአዱስ አበባ እና የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮችንም ይጨምራሌ፤ 

3. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

4. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም ያካትታሌ። 

3. የብሔራዊ       መዜሙሩ            ምንነት 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ብሔራዊ መዜሙር /ከዙህ በኋሊ 

“ብሔራዊ መዜሙሩ” እየተባሇ የሚጠራ፦ 

1. የህገመንግሥት የበሊይነትን፤ 

2. የኢትዮጵያ ህዜቦች ረጅም የታሪክ ባሇቤትነትን፤ 

3. የኢትዮጵያ ህዜቦች በዱሞክራሲያዊ ሥርዓት አብረው ሇመኖር ያሊቸውን 

ፅኑ እምነት፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር  

66 
 

4. የኢትዮጵያ ህዜቦች የወዯፉት የጋራ እዴሊቸው ብሩህ መሆኑን፤ የሚገሌፅ   

ምሌክት ነው። 

4. የብሔራዊ     መዜሙሩ    ግጥምና   የሙዙቃ   ኖታ 

1. የብሔራዊ መዜሙሩ ግጥም እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፦ 

 የዛግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፀንቶ፤ 

 ታየ ሕዜባዊነት ዲር እስከዲር በርቶ፤ 

 ሇሰሊም፣ ሇፌትህ፣   ሇሕዜቦች ነፃነት፤ 

 በእኩሌነት፣ በፌቅር፣   ቆመናሌ በአንዴነት፤ 

 መሠረተ ፅኑ፣ሰብዕናን ያሌሻርን፤ 

 ሕዜቦች ነን፣ ሇሥራ፣ በሥራ የኖርን፤ 

 ዴንቅ የባህሌ መዴረክ፣ የአኩሪ ቅርስ ባሇቤት፤ 

 የተፇጥሮ ፀጋ፣ የጀግና ሕዜብ እናት፤ 

 እንጠብቅሻሇን፣        አሇብን አዯራ፤ 

 ኢትዮጵያችን ኑሪ፣  እኛም ባንቺ እንኩራ! 

2. የብሔራዊ መዜሙሩ የሙዙቃ ኖታ እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፦ 

5. ብሔራዊ መዜሙሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ቋንቋዎች ስሇመተርጎሙ 

1. ማንኛውም ክሌሌ በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት ብሔራዊ መዜሙሩ 

እንዱመር ያዯርጋሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ክሌልች 

በህግ በወሰኑት የሥራ ቋንቋ የብሔራዊ መዜሙሩ የግጥም ይትና ዛማ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የብሔራዊ መዜሙሩን ዛማና ግጥም በባሇሙያ 

በማስተርጏም መጠቀም ይችሊለ፤ ይህም በሥራ ሊይ የሚውሇው በየምክር 

ቤቶቻቸው በሚያፀዴቁት የብሔራዊ መዜሙሩ የተረጋገጠ ትርጉም ይሆናሌ። 

 

 

 

 

 

 

ክፌሌ ሁሇት 
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የብሔራዊ መዜሙሩ አጠቃቀም 

6. በምክር ቤቶች የመክፇቻ ስብሰባና በቃሇ መሀሊ ሥነ-ሥርዓቶች ብሔራዊ  

መዜሙሩ ስሇመመሩ 

1. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤትና የፋዳሬሽን ምክር ቤት ዓመታዊ የጋራ ስብሰባቸውን የሚከፌቱት 

በሙዙቃ ባንዴ በሚታጀብ የብሔራዊ መዜሙር ይሆናሌ። 

2. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት በመሆን 

የተመረጠ ሰው ሥራውን ከመጀመሩ በፉት በሚፇፀመው የቃሇ መሃሊ ሥነ-

ሥርዓት ብሔራዊ መዜሙር ይመራሌ። 

3. የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር በመሆን 

የሚመረጠው ሥራውን ከመጀመሩ በፉት በሚፇፀመው የቃሇ መሃሊ ሥነ-

ሥርዓት ብሔራዊ መዜሙር ይመራሌ። 

7. በብሔራዊ በዓሊት 

በሕግ በሚወሰነው መሠረት ብሔራዊ መዜሙሩ በብሔራዊ በዓሊት ሥነ-ሥርዓት 

ሊይ ይመራሌ። 

8. በትምህርት ቤቶች 

1. በሰንዯቅ ዓሊማ አዋጅ ቁጥር 654/2001 አንቀፅ 15 /2/ መሠረት በትምህርት 

ቤቶች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንዯቅ ዓሊማ የሚሰቀሇው ብሔራዊ መዜሙር 

በመመር ይሆናሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ /1/ መሠረት ብሔራዊ መዜሙሩ የሚመረው 

በኦዱዮ የተቀረፀውን የብሔራዊ መዜሙሩን ቅጂ በማሰማት ወይም በተማሪዎች 

የህብረት ዜማሬ መሆን ይኖርበታሌ። 

9. በቴላቪዥን እና በሬዴዮ ስርጭቶች 

1. በመገናኛ ብዘሃንና በመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 መሠረት 

የብሮዴካስት ሥራን የሚሰራና ስርጭቱ ከአንዴ ክሌሌ በሊይ የሆነ ማንኛውም 

ዴርጅት እሇታዊ ስርጭቱን ከመጀመሩ በፉት እና ከእሇታዊ ስርጭቱ መዜጊያ 

በፉት ብሔራዊ መዜሙሩ እንዱተሊሇፇ ያዯርጋሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀፅ /1/ የተመሇከተው የብሮዴካስት ዴርጅት ስርጭት 

ሇሃያ አራት ሰዓታት ያሇማቋረጥ የሚተሊሇፌ ከሆነ ብሔራዊ መዜሙሩ 

የሚተሊሇፇው ከላሉቱ በ6 ሰዓት እና ከንጋቱ በ12 ሰዓት ይሆናሌ። 
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10. በስፖርታዊ ክንዋኔዎች 

የአሇም ዓቀፌ የስፖርት ማህበራት ዯንቦች እንዯተጠበቁ ሆኖ አንዴ የኢትዮጵያ 

ስፖርት ቡዴን ሃገሪቱን በመወከሌ ከላሊ አቻው የውጭ ሃገር የስፖርት ቡዴን 

ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ በሚያዯርገው የስፖርታዊ ውዴዴር ብሔራዊ መዜሙሩ 

የሚመረው የእንግዲው ሃገር ብሔራዊ መዜሙር ከተመረ በኋሊ ይሆናሌ። 

11. የውጭ            ሃገር          ባሇሥሌጣናት ወዯ        ኢትዮጵያ በሚመጡበት ግዛ 

የውጭ ሃገር ባሇሥሌጣን ወዯ ኢትዮጵያ ሲመጣ በሚዯረግሇት የ “እንኳን ዯህና 

መጣህ” አቀባበሌ የተወከሇበት ሃገር ብሔራዊ መዜሙር በቅዴሚያ የሚመር 

ሲሆን በመቀጠሌም የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዜሙር ይመራሌ። ዜርዜሩ በዙህ 

አዋጅ መሠረት በሚወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ይወሰናሌ። 

12. በውጭ ሃገራት ባለ የኢትዮጵያ ኢምባሲዎች እና      የቆንስሊ                         ጽሕፇት                         ቤቶች 

በውጭ ሃገራት ያለ የኢትዮጵያ ኢምባሲዎች ወይም የቆንስሊ ጽሕፇት ቤቶች 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዜሙርን እና የላሊ ሃገር ብሔራዊ መዜሙርን ሇማመር 

ሲወስኑ በቅዴሚያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዜሙር የሚመር ሲሆን 

በማስከተሌም የውጭ ሀገሩ ብሔራዊ መዜሙር ይመራሌ። 

ክፌሌ ሦስት 

የሥነ-ሥርዓት      ዯንቦችና ክሌከሊዎች 

13. ብሔራዊ መዜሙር በሚመርበት ግዛ የሚጠበቅ ተግባር 

1. ማንኛውም ሰው ብሔራዊ መዜሙሩ በሚመርበት እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ 

ሰንዯቅ ዓሊማ በሚሰቀሌበት ጊዛ ፉቱን ወዯ ሰንዯቅ ዓሊማው በማዝር እና 

እጆቹን ወዯታች በመርጋት ቀጥ ብል መቆም ይጠበቅበታሌ።  

2. ማንኛውም የፖሉስ ወይም የሃገር መከሊከያ ሰራዊት አባሌ የሆነና መሇዮ 

የሇበሰ ሰው ብሔራዊ መዜሙሩ በሚመርበትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንዯቅ 

ዓሊማ በሚሰቀሌበት ጊዛ ፉቱን ወዯ ሰንዯቅ ዓሊማው በማዝር ወታዯራዊ 

ሰሊምታ በመስጠት የብሔራዊ መዜሙሩ ዜማሬ እስኪያበቃ ዴረስ መቆም 

ይጠበቅበታሌ። 

14. ጥፊቶች 

1. በዙህ አዋጅና በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣው ዯንብ መሠረት በትምህርት 

ሚኒስቴር የሚወጣው መመሪያ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ማንኛውም የመጀመሪያ 

ዯረጃ ትምህርት ቤት በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት ብሔራዊ መዜሙሩ 
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እንዲይመር ያዯረገ እንዯሆነ፣ እንዯአግባብነቱ የትምህርት ቤቱ የበሊይ ሃሊፉ 

ወይም ትምህርት ቤቱ በቀሊሌ እሥራት ወይም እስከ 5,000 ብር በሚዯርስ 

የገንብ መቀጮ ይቀጣሌ። 

2. ማንኛውም ሰው ብሔራዊ መዜሙሩን ሇንግዴ ማስታወቂያነት የተጠቀመ 

እንዯሆነ በቀሊሌ እሥራት ወይም በገንብ ይቀጣሌ። 

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

15. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሇማውጣትይችሊሌ። 

2. የትምህርት ሚኒስቴር እና የሀገር መከሊከያ ሚኒስቴር ይህን አዋጅና በአዋጁ 

መሠረት የሚወጡ ዯንቦችን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን 

ሉያወጡ ይችሊለ። 

16. ተፇፃነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም ሌማዲዊ 

አሰራር በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም። 

17. አዋጁ     የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ግንቦት 04 ቀን 2002 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1209/2012 

የአፌሪካ ሕብረት ሰንዯቅ ዓሊማ፣ መዜሙር እና የአፌሪካ ቀን አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት በአንቀጽ 86 (5) 

ከላልች 

የአፌሪካ ሀገሮች ጋር በየጊዛው እያዯገ የሚሄዴ ኢኮኖሚያዊ ኅብረትና የሕዜቦች 

ወንዴማማችነትን ማጎሌበት የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት መርህ እንዯሆነ በመዯንገጉ፣ 

አገራችን ከአፌሪካ አገራት ጋር ያሊትን አጋርነት ሇማሳዯግ፣ ሇፓን-አፌሪካኒዜምና 

ሇአፌሪካ 

የውህዯት አጀንዲ ተግባራዊነት ያሊትን ቁርጠኝነት ሇማስቀጠሌ እንዱሁም የሕብረቱ 

ኮሚሽን አስተናጋጅ አገርነት ሚናዋን ሇመወጣት ከምታከናውናቸው ተግባራት በተጨማሪ 

የአፌሪካ ሕብረት ሰንዯቅ ዓሊማን ማውሇብሇብ፣ የአፌሪካ ሕብረት መዜሙርን ማመር 

እና የአፌሪካ ቀን ታስቦ እንዱውሌ ማዴረጉ አገራችን ሇሕብረቱ ያሊትን ቁርጠኝነት 

የሚያሳይ በመሆኑ፤ 

በአፌሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ እና በአባሌ አገራት 

እንዱውሇበሇብ እና እንዱመር እንዱሁም የአፌሪካ ቀን እንዱከበር ያስተሊሇፇውን ውሳኔ 

በኢትዮጵያ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሕግ ማዕቀፌ በማስፇሇጉ፤ 

ይህንኑ ስምምነት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የህዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ሰኔ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ባካሄዯው መዯበኛ ስብሰባ ያፀዯቀው በመሆኑ፤ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55 (1) እና (12) 

መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ "የአፌሪካ ሕብረት ሰንዯቅ ዓሊማ፣ መዜሙር እና የአፌሪካ ቀን አዋጅ 

1209/2012" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዙህ አዋጅ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጓሜ የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፡- 

1.  “መንግሥት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉከ መንግሥት   

  ነው፣ 
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2. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት 

አንቀጽ መሠረት የተቋቋመ ክሌሌ ሲሆን፣ የአዱስ አበባና የዴሬዯዋ ከተማ 

አሰተዲዯሮችን ይጨምራሌ፣ 

3. “ሕብረት" ማሇት የአፌሪካ ሕብረት ነው፣ 

4. “የህዜብ በዓሌ” ማሇት አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት የሚከበሩ የሕዜብ በዓሊት 

ናቸው፤ 

5. “ሚሲዮን” ማሇት በውጭ አገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ዱፕሇልሇማቲክ ሚስዮን፣ ቋሟ 

መሌዕክተኛ ጽ/ቤት፣ ቆንስሊ ጽህፇት ቤት ወይም የንግዴ ጽህፇት ቤት ነው፤ 

6. “ሚኒስቴር”" ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የውጭ ጉዲይ 

ሚኒስቴር ነው፤ 

7. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

8. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸ አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ፡- 

1. በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የግዚት ወሰን፣ 

2. በኢትዮጵያ ሚሲዮኖች፣ እና 

3. በኢትዮጵያ በተመገቡ ንግዴ መርከቦችና ጀሌባዎች እንዱሁም አውሮፕሊኖች 

ሊይ 

   ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌ ሥነ-ሥርዓት 

4. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌ 

1. የሕብረቱን ሰንዯቅ ዓሊማ መውሇብሇብ የሚያግዴ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት 

ካሊጋጠመ  በስተቀር፣ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፋዳሬሽን ምክር 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ የክሌሌ ቢሮዎች፣ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ የላልች 

አስፇጻሚ አካሊት ጽህፇት ቤቶች፣ ፌርዴ ቤቶች፣ በከፌተኛ የትምህርት ተቋማትን 

ጨምሮ በትምህርት ቤቶች፣ የሃገር መከሊከያ ተቋማት፣ አውሮፕሊን ማረፉያዎች፣ 

የፖሉስና የጠረፌ ጥበቃ ተቋሞች፣ የኢትዮጵያ ሚሲዮኖች የአምባሳዯሮች መኖሪያ 

ቤት ሕንፃዎች እንዱሁም ከዓሇም አቀፈ የባህር ሊይ ሰንዯቅ ዓሊማ አጠቃቀም 
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ዯንቦች ጋር በተጣጣመ አኳኋን የኢትዮጵያ ንግዴ መርከቦች እና ጀሌባዎች 

በየቀኑ የሕብረቱን ሰንዯቅ ዓሊማ ይሰቅሊለ፡፡ 

2. አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ያሌተመሇከቱት የመንግሥት መስሪያ ቤቶች 

የአፌሪካ ቀንን ጨምሮ በህዜብ በዓሊት ቀን የሕብረቱን ሰንዯቅ ዓሊማ ይሰቅሊለ፡፡ 

3. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ በሚከተለት የተሇዩ ስፌራዎች የሚሰቀሌ ይሆናሌ፦ 

ሀ) በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ቅጥር ግቢ አዯባባይ፣ 

ሇ) በፋዳሬሽን ምክር ቤት ቅጥር ግቢ አዯባባይ፣  

ሏ) በኢትዮጵያ ፕሬዙዲንትና ጠቅሊይ ፣ሚኒስትር ጽህፇት ቤትና በመኖሪያ 

 ቤቶቻቸው ሕንፃዎች፤ 

መ) በሚኒስቴሩ እና ሇሚኒስቴሩ ተጠሪ በሆኑ ተቋማት ሕንፃዎች፤ 

ረ) የሕብረቱ ጉባኤዎች እና ስብሰባዎች በሚስተናገደባቸው ከተማዎች አዯባባዮች  

   እና ዋና ዋና መንገድች፤ 

5. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ የሚሰቀሌበትና የሚወርዴበት ጊዛ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 4(1) በተጠቀሱት መስሪያ ቤቶች የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ 

ከጠዋቱ በ12 ሰዓት ተሰቅል ከምሽቱ 12 ሰዓት ይወርዲሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም በኢትዮጵያ በተመገቡ መርከቦች እና 

ጀሌባዎች ሊይ የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌ ጊዛ እና ሥርዓት በዓሇም አቀፈ 

የባህር ሊይ የሰንዯቅ ዓሊማ አጠቃቀም ዯንቦች መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም በትምህርት ቤቶች የሕብረቱ ሰንዯቅ 

ዓሊማ የሚሰቀሇው ጠዋት ተማሪዎች ተሰሌፇው ትምህርት ከመጀመሩ በፉት 

ይሆናሌ፣ የሚወርዯውም ከምሽቱ 12 ሰዓት ይሆናሌ፡፡ 

4. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ቢኖርም በህዜብ በዓሌ ቀናት የሕብረቱ ሰንዯቅ 

ዓሊማ ከዋዛማው እስከ በዓለ ማግስት የሚሰቀሌ ሲሆን፣ በእነዙህ ቀናትም ጠዋት 

12 ሰዓት እየወጣ ከምሽቱ 12 ሰዓት ይወርዲሌ፡፡ 

6. በብሔራዊ ሃን ጊዛ ስሇሚኖር የህብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌ ሥነ-ሥርዓት 

1. የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ብሔራዊ የሃን ቀን ሲያውጅ የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ አይሰቀሌም፡፡ 

2. ከሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ህብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማው ዜቅ ብል 

እንዱውሇበሇብ ሲወስን ሰንዯቅ ዓሊማው ዜቅ ብል እንዱውሇበሇብ ይዯረጋሌ፡፡ 

7. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌ ሥርዓት 
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1. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌ ሥርዓት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ የሰንዯቅ ዓሊማ አዋጅ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

2. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ መጠን ከኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ሰንዯቅ ዓሊማ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

3. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ እና የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ በቁመት እኩሌ ሆነው 

ይሰቀሊለ፡፡ 

8. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ አሰቃቀሌ ቅዯም ተከተሌ 

የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ ከሚሰቀሌበት ስፌራ መግቢያ ወይም ፉት ሇፉት አንጻር፡ 

1. ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተግራ በኩሌ ይሰቀሊሌ፡፡ 

2. የክሌሌ ሰንዯቅ ከህብረቱ እና ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ጋር በሚሰቀሌበት ጊዛ 

የኢትዮጵያን ሰንዯቅ መሃሌ በማዴረግ የህብረቱ ሰንዯቅ በስተግራ የክሌለ ሰንዯቅ 

ዓሊማ በቀኝ ይሰቀሊለ፡፡ 

3. ከአንዴ በሊይ የክሌሌ ሰንዯቅ ዓሊማ ከህብረቱ እና ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ጋር 

በሚሰቀሌበት ጊዛ የህብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተግራ 

ተሰቅል የክሌልቹ ሰንዯቅ ዓሊማ ከሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተግራ በኩሌ 

በስማቸው የአማርኛ ፉዯሌ ቅዯም ተከተሌ ይሰቀሊለ፡፡ 

4. የውጭ አገር ሰንዯቅ ዓሊማ ከህብረቱ እና ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ጋር 

በሚሰቀሌበት ጊዛ የህብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ ከመሃሌ ሆኖ የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ 

በስተቀኝ፣ የውጭ አገሩ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተግራ በኩሌ ይሰቀሊለ፡፡ 

5. ከሕብረቱ እና ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ጋር የሚሰቀለ ከአንዴ በሊይ የውጭ 

አገራት ሰንዯቅ ዓሊማዎች ሲኖሩ ከህብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተቀኝ በኩሌ 

የኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ይሰቀሊሌ፤ ላልቹ ሰንዯቅ ዓሊማዎች 

በሊቲን የስም ቅዯም ተከተሊቸው ከሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ በስተግራ በኩሌ በረዴፌ 

ይሰቀሊለ፡፡ 

9. የተከሇከለ ተግባራት 

1. በሰንዯቅ ዓሊማ አዋጅ ቁጥር 654/2001 የተመሇከቱት ክሌከሊዎች 

እንዯአግባብነታቸው ሇዙህ አዋጅ ተፇጻሚሜ  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተመሇከተው በተጨማሪ ክሌከሊን የሚዯነግጉ 

እና ከኢትዮጵያ ሕጎች ጋር የተጣጣሙ ሰንዯቅ ዓሊማን የተመሇከቱ የአፌሪካ 

ሕብረት ውሳኔዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 
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10. ቅጣት 

በኢትዮጵያ ሕጎች የተዯነገጉ ሰንዯቅ ዓሊማን የተመሇከቱ ቅጣቶች 

እንዯአግባብነታቸው ሇዙህ አዋጅ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ። 

ክፌሌ ሶስት 

የሕብረቱ መዜሙር ፣ሰንዯቅ ዓሊማ እና የአፌሪካ ቀን 

11. የሕብረቱ መዜሙር ስሇሚመርበት ጊዛ 

1. በብሄራዊ ዯረጃ በሚከበሩ የሕብረቱ በዓሊት ወቅት የህብረቱ መዜሙር ይመራሌ፡

፡ 

2. የሕብረቱ መዜሙር የአፌሪካ ቀን ክብረ በዓሌ በሚከበርባቸው ዜግጅቶች ሊይ 

ይመራሌ፡፡ 

3. የኢትዮጵያ የህዜብ መዜሙር በሚመርባቸው የሕዜብ በዓሊት የህብረቱ መዜሙር 

ሉመር ይችሊሌ፡፡ 

4. የውጭ ሀገር ባሇስሌጣናት ወዯ ኢትዮጵያ ሲገቡ በሚዯረግሊቸው የአቀባበሌ ሥነ-

ሥርዓት ወቅት የሕብረቱ መዜሙር ሉመር ይችሊሌ፡፡ 

12.  ቅዯም ተከተሌ 

1. የሕብረቱ መዜሙር ከኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መዜሙር 

ተከትል ይመራሌ፤ 

2. የሕብረቱ መዜሙር ከኢትዮጵያ እና የውጭ አገር መዜሙር ጋር የሚቀርብ 

ሲሆን፤ የኢትዮጵያ መዜሙር በቅዴሚያ፣ የህብረቱ መዜሙር ተከትል፣ የውጭ 

አገር መዜሙር በመጨረሻ ይቀርባለ፡፡ 

13. የሕብረቱ መዜሙር አቀራረብ 

1. የሕብረቱ መዜሙር በእንግሉዜኛ ቋንቋ ይቀርባሌ ፡፡ 

2. የሕብረቱ መዜሙር በሚኒስቴሩ በኢትዮጵያ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ሉቀርብ 

ይችሊሌ፡፡ 

14. ሇሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ እና መዜሙር የሚሰጥ ክብር 

1. የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ በሚሰቀሌበትና በሚወርዴበት ጊዛ ማንኛውም ሰው 

ተገቢውን ክብር ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ 

2. ማንኛውም ጤንነቱ የሚፇቅዴሇት ሰው የህብረቱ መዜሙር በሚመርበት እና 

የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ በሚሰቀሌበት እና በሚወርዴበት ጊዛ ፉቱን ወዯ ሕብረቱ 
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ሰንዯቅ ዓሊማ በማዝር እና እጆቹን ወዯታች በመርጋት ቀጥ ብል መቆም 

አሇበት፡፡ 

3. የፖሉስ ወይም የሃገር መከሊከያ ሠራዊት አባሌ የሆነና መሇዮ የሇበሰ ሰው 

የሕብረቱ መዜሙር በሚመርበትና የሕብረቱ ሰንዯቅ ዓሊማ በሚሰቀሌበት ወይም 

በሚወርዴበት ጊዛ ፉቱን ወዯ ሰንዯቅ ዓሊማው በማዝር ወታዯራዊ 

ሰሊምታ በመስጠት የሕብረቱ መዜሙር ዜማሬ እስኪያበቃ ዴረስ መቆም አሇበት፡

፡ 

15. የአፌሪካ ቀን 

1. የአፌሪካ ቀን በየዓመቱ በአውሮፓውያኑ የቀን አቆጣጠር ሜይ 25  በህዜብ 

በዓሌነት ይታሰባሌ ፡፡ 

2. መንግሥት እንዯአስፇሊጊነቱ የአፌሪካ ቀን የዕረፌት ቀን ሆኖ እንዱከበር ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

16. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሇማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

2. ከዙህ በተጨማሪ፡- 

ሀ) የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሚሲዮኖችን በሚመሇከት 

ሚኒስቴሩ፤ 

ሇ) የመከሊከያ ተቋማትን በሚመሇከት የሃገር መከሊከያ ሚኒስቴር፤ 

ሏ) የንግዴ መርከቦችንና ጀሌባዎችን በሚመሇከት የትራንስፖርት ሚኒስቴር፣፤ 

መመሪያዎችን ሉያወጡ ይችሊለ፡፡  

17. ስሇ አዋጁ አተረጓገም  

ይህ አዋጅ ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዜሙር ሕጎች ጋር 

በተጣጣመ መሌኩ ይተረጎማሌ፡፡  

18. ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች  

ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሕግና ሌማዲዊ አሠራር በዙህ አዋጅ በተሸፇኑ 

ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡  

19. አዋጁ የሟፀናበት ጊዛ  
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ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ ሏምላ 9 ቀን 2012 ዓ.ም 

ሣህሇወርቅ ውዳ 

 የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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ክፌሌ 2 

የፖሇቲካ ፓርቲዎችና ምርጫ 

ሀ/ የፖሇቲካ ፓርቲዎች መዯራጀት  

አዋጅ ቁጥር 3/1983 

ስሇ ሰሊማዊ ሰሌፌና ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ ሥነ ሥርዓት የወጣ አዋጅ 

ሏምላ 15 ቀን 1983 ዓ.ም. በወጣው የኢትዮጵያ የሽግግር ወቅት ቻርተር ክፌሌ አንዴ 

አንቀጽ አንዴ የዳሞክራሲ መብቶች ያሇአንዲች ገዯብ ሙለ በሙለ መከበራቸው 

የታወጀ ስሇሆነ፤  

ሰሊማዊ ሰሌፌንና ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባን በሚያካሄደ ግሇሰቦችና በላልች ግሇሰቦች 

መካከሌ ሉነሣ የሚችሌ አምባጓሮን በመቆጣጠርና የሕዜብ ሰሊምና ፀጥታ የሚያውክን 

ሁኔታ በማስወገዴ የሰሊማዊ ሰሌፇኞችና ሕዜባዊ የፖሇቲካ ተሰብሳቢዎች መብቶች 

ሇመጠበቅ፤  

በዱሞክራሲያዊ መብቶች በመጠቀም በሚዯረግ ሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ 

ስብሰባ ሳቢያ በግሇሰቦችና በንብረት ሊይ ሉዯርስ የሚችሌ ጉዲትና ጥፊትን 

ሇመቆጣጠር፤  

እነዙህንም መብቶች በሚገባ ተግባር ሊይ እንዱውለ የኅብረተሰቡን የዕዴገት ዯረጃና 

የኑሮ ሥርዓት በማገናብ የተመሇከቱት ዳሞክራሲያዊ መብቶች ሕዜብ 

እንዱጠቀምባቸው ሇማዴረግ፤  

የእነዙህና የላልች ሰብአዊ መብቶች አጠቃቀምን በተመሇከተ በቅርቡ ተጠንቶ ላልች 

ዜርዜር ሕጎች እስኪወጡ ዴረስ ሕዜቡ በዳሞክራሲያዊ መብቱ ካሁኑ መጠቀም 

እንዱችሌ በቻርተሩ አንቀጽ ጠኝ (መ) መሠረት የተወካዮች ምክር ቤት የሚከተሇውን 

አውጆአሌ።  

1. አጭር ርዕስ  

ይህ አዋጅ “የሰሊማዊ ሰሌፌና ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ ሥነ ሥርዓት አዋጅ 

ቁጥር 3/1983 ዓ.ም” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ።  

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፤  

1. “ሰሊማዊ ሰሌፌ” ማሇት ብዘ ሕዜብ በአዯባባይ፣ በመንገዴ ወይም በላሊ 

ሇሰሊማዊ ሰሌፌ ምቹ የሆነ ሥፌራ፣ የጦር መሣሪያ ሳይዘና የኅብረተሰቡን 

ሰሊም ሳያውኩ ሃሳባቸውን በንግግር፣ በፇን፣ መፇክርን በማሰማት፤ ጽሐፌን 

በማንገብ ... ወተ በሥርዓትና በይፊ የሚገሌፁበት ሂዯት ነው፤  
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2. “ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ” ማሇት ብዘ ሕዜብ በቤት፣ በግቢ፣ በአዯባባይ 

ወይም በላሊ ሇስብሰባ ምቹ በሆነ ሥፌራ የጦር መሣሪያ ሳይዘና 

የኅብረተሰቡን ሰሊም ሳያውኩ፣ ካስፇሇገ በዴምጽ ማጉሉያ መሣሪያም ጭምር 

እየተጠቀሙ ፖሇቲካዊና ፖሇቲካ ነክ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ በይፊ ውይይት 

የሚያካሂደበት ስብሰባ ነው።  

3. ሰሊማዊ ሰሌፌና ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ ስሇማዴረግ  

1. በኢትዮጵያ የሽግግር ወቅት ቻርተር አንቀጽ አንዴ እንዯተረጋገጠው 

ማንኛውም ግሇሰብ ሰሊማዊ ሰሌፌና ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ የማጋጀትና 

በነዙሁ የመሣተፌ መብት አሇው።  

2. ማንኛውም ግሇሰብ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 3 ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን 

መብት በሥራ ሊይ የሚያውሇው የላልችን ሕጋዊ መብቶች በማይጋፊበት 

አኳኋን ይሆናሌ። 

4. የማሳወቅ ግዳታ 

1. ሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ የሚያጋጅ ማንኛውም 

ግሇሰብ፣ ቡዴን ወይም ዴርጅት የታሰበው ሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም ሕዜባዊ 

የፖሇቲካ ስብሰባ ከሚካሄዴበት ጊዛ ቢያንስ ከ48 ሰዓታት በፉት በጽሐፌ 

የማሳወቅ ግዳታ አሇበት።  

2. የማሳወቂያው ጽሐፌ ሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ 

በከተማ ከሆነ የሚዯረገው ሇከተማው አስተዲዯር ጽ/ቤት፤ ከከተማ ውጭ ከሆነ 

ሇአውራጃው አስተዲዯር ጽ/ቤት3 ይሆናሌ።  

5. የጽሐፈ ይት  

1. ሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ የሚያጋጅ ማንኛውም 

ግሇሰብ፣ ቡዴን ወይም ዴርጅት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 4 ሇከተማው ወይም 

ሇአውራጃው አስተዲዯር ጽ/ቤት የሚያቀርበው ጽሐፌ ከዙህ በታች 

የተረሩትን ነጥቦች የያ ይሆናሌ፤  

ሀ/ የሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም የሕዜባዊ ፖሇቲካ ስብሰባው ዓሊማ፤  

                         
3 በዙህ ንዐስ አንቀፅ እንዱሁም በአንቀፅ 5(1) እና በአንቀፅ 6 “የአውራጃ” ተብል የተገሇፀው 

አስተዲዯራዊ እርከን የላሇ በመሆኑ ሰሊማዊ ሰሌፈ የሚካሄዴበትን ሁኔታ አግባብ ያሇው የአስተዲዯር 

አካሌ ይተካዋሌ። 
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ሇ/ ሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባው የሚዯረግበት ቦታ፤ 

 ሰሊማዊ ሰሌፈ ከቦታ ቦታ የሚዋወር ከሆነም የሚተሊሇፌባቸው 

መንገድችና  አዯባባዮች፤  

ሏ/ ሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባው የሚዯረግበት ቀንና  

   ሰዓት፤  

መ/ ሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባው የሚወስዯው ጊዛ 

 ግምትና የተሳታፉው ሕዜብ ብዚትና ማንነት ግምት፤  

ሠ/ ሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባው በሚዯረግበት ጊዛ 

 ሰሊምና ፀጥታን ሇማስጠበቅ ከመንግሥት የሚፇሇገው ዕርዲታ፤ እና 

ረ/ የሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም የሕዜባዊ ፖሇቲካ ስብሰባ አዯራጅ ግሇሰብ ወይም 

 ቡዴን ሙለ ስም፣ አዴራሻና ፉርማ፤ በዴርጅት ስም የሚጋጅ ከሆነም 

 የዴርጅቱ የአመራር አካሌ ተወካዮች ሶስት ተጠሪዎች ስም፣ አዴራሻና 

 ፉርማ። 

6. የከተማው ወይም የአውራጃው አስተዲዯር ጽ/ቤት ኃሊፉነት  

1. የከተማው ወይም የአውራጃው አስተዲዯር ጽ/ቤት የሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም 

ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ ጥያቄ በጽሐፌ ሲቀርብሇት ሰሊምን ከማስፇን፣ 

ፀጥታን ከማስጠበቅና የሕዜቡን ዕሇታዊ ኑሮ እንዲይሰናከሌ ከማዴረግ አንፃር 

አስፇሊጊውን ዜግጅት ሁለ የማዴረግ ኃሊፉነት አሇበት።  

2. የከተማው ወይም የአውራጃው አስተዲዯር ጽ/ቤት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 6 

ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከቱትን ሁኔታዎች በማገናብ ሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም 

ህዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባው በላሊ ሥፌራ ቢዯረግ ይሻሊሌ የሚሌ አስተያየት 

ካሇው ምክንያቱን በመግሇጽ ይህንኑ ጥያቄው በዯረሰው በ12 ሰዓት ውስጥ 

በጽሐፌ ሇአጋጁ የማሳወቅ ኃሊፉነት አሇበት። ሆኖም የከተማው ወይም 

የአውራጃው አስተዲዯር ጽ/ቤት ሰሊማዊ ሰሌፈ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ 

ስብሰባው ምን ጊዛም በየትኛውም ቦታ ሉካሄዴ አይችሌም ማሇት 

አይችሌም።  

7. የተከሇከለ ሥፌራዎች 

1. ማንኛውም ሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ ከዙህ በታች 

በተረሩትት ቦታዎች 100 ሜትር ርቀት ውስጥ ሉዯረግ አይችሌም፤ 

ሀ/ በኤምባሲዎችና ዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች የሥራ ቦታና የመኖሪያ ቤት፣  
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ሇ/ በቤተክርስቲያን፣ በመስጊዴና በመሳሰለት የጸልት ቤቶች እንዱሁም 

በሆስፒታሌና በመካነ መቃብር ዘሪያ፤  

ሏ/ በኤላክትሪክ ማመንጫዎች፣ በግዴቦችና በመሳሰለት አዯጋ ሉያስከትለ 

በሚችለ ቦታዎች ዘሪያ እና፤ 

መ/ ገበያ ቀን ሰሊማዊ ሰሌፍችን ወይንም የሕዜብ ስብሰባዎችን ሇማስተናገዴ 

አስቸጋሪ በሚሆኑ የገበያ ቦታዎች።  

2. ማናቸውም ሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ በጦር ኃይልች፣ 

በጥበቃና የሕዜብን ሰሊምና ዯኅንነት በሚቆጣጠር የመንግሥት የሥራ 

ክፌልች አካባቢ 500 ሜትር ርቀት ውስጥ ሉዯረግ አይችሌም።  

8. የተከሇከለ ሁኔታዎች  

1. ማናቸውም ሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም ሕዜባዊ የፖሇቲካ ስብሰባ፤  

ሀ/ የር፣ የቀሇም፣ የሃይማኖት፣ የጾታና የመሳሰለትን የእኩሌነት መብቶችን 

በሚጻረር ሌዩነቶች በማዴረግ ሊይ የተመሠረተ ዓሊማን፤  

ሇ/ በብሔር፣ በብሔረሰብና በሕዜቦች በረኝነት ሊይ የተመሠረተ የጥሊቻ 

አለባሌታንና ረኛ ጥርጣሬን ሇማራመዴና ሇማነሳሳት፤ አይፇቀዴሇትም።  

2. የኢሠፓና የዯኅንነት አባሊት የተወካዮች ምክር ቤቱ ላሊ ውሳኔ እስካሌወሰነ 

ዴረስ በማንኛውም የፖሇቲካ እንቅስቃሴ እንዲይሳተፈ ታግዯዋሌ፤ 

ዴርጅቶቹም ፀረ-ዳሞክራሲና ወንጀሇኛ ዴርጅቶች ስሇሆኑ ፇርሰዋሌ። 4 

9. ሕጋዊ ተጠያቂነት  

የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የጣሰ ወይም በዙህ አዋጅ አንቀጽ 8 ንዐስ አንቀጽ 1 

እና 2 የተመሇከቱትን ሇመፇጸም ሙከራ ያዯረገ ወይም የፇጸመ ግሇሰብ፣ ቡዴን 

ወይም የዴርጅት ተጠሪ ወይም ተጠሪዎች እና በሙከራው ወይም በዴርጊቱ 

ተባባሪ የሆኑ ሁለ ሉዯርስ ይችሌ ሇነበረው ወይም ሇዯረሰው ጥፊት በወንጀሇኛ 

መቅጫ ሕግ መሠረት ተጠያቂ ይሆናለ።  

10.  የፀጥታ አስከባሪዎች ኃሊፉነት  

የግሇሰቦችን መብት ሇማስከበር፣ በግሇሰቦች ሊይ ሉዯርስ የሚችሌ የአካሌም ሆነ 

የንብረት ጉዲትና ጥፊት እንዱሁም በኅብረተሰቡ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስ 

ሇመጠበቅ የፀጥታ አስከባሪዎች በማናቸውም ሰሊማዊ ሰሌፌ ወይም ሕዜባዊ 

የፖሇቲካ ስብሰባ በመገኘት የሕዜብን መብት ሰሊምና ዯኅንነት የማስከበር 

ኃሊፉነት አሇባቸው።  

                         
4 ይህ ንዐስ አንቀፅ ከህግ መንግስቱ ጋር ስሇማይጣጣም ተፇፃነት አይኖረውም። 
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11.  የተሻሩ ሕጏች  

ይህንን አዋጅ የሚፃረር ማናቸውም ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያና ውሳኔ ተፇጻሚነት 

አይኖረውም።  

12.  ሕጉ የሚጸናበት ጊዛ  

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዛ ጀምሮ የጸና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ነሏሴ 6 ቀን 1983 ዓ.ም 

መሇስ ዛናዊ 

የኢትዮጵያ የሽግግር መንግሥት ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1162/2011 

የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዜገባና የምርጫ ሥነምግባር አዋጅ 

ኢትዮጵያዊያን በማንኛውም ሁኔታ ሌዩነት ሳይዯረግባቸው በቀጥታ እና በነፃነት 

በመረጧቸው ተወካዮች አማካኝነት ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዲዯር ስሌጣናቸውን 

በተግባር ሊይ ማዋሌ አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየዯረጃው በሚዯረጉ ሁለን አቀፌ ነፃ፣ ፌትሃዊና ሰሊማዊ 

ምርጫዎች በእኩሌነትና በነጻነት በሚስጢር ዴምፅ አሰጣጥ ፇቃደን በመግሇጽ 

የመሳተፌ መብቱን ማረጋገጥ አስፇሊጊ በመሆኑ፤   

ማንኛውም የምርጫ እንቅስቃሴ ዓሇም አቀፌ የምርጫ መርሆዎችን አካትቶ በያ ህግ 

እንዱመራ ማዴረግ በማስፇሇጉ፤ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች የተሇያየ ዓሊማና አመሇካከታቸውን በሰሊማዊና ሕጋዊ መንገዴ 

ሇመራጩ ሕዜብ በመግሇጽ የሚሳተፈበት፣ መራጩ ሕዜብም በመረጃ ሊይ በመመስረት 

ፇቃደን በነፃነት በመግሇፅ ወኪልቹን የሚመርጥበት የምርጫ ሥርዓት መርጋት 

አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

ዛጎች በሚመሠርቱት ወይም በአባሌነት በሚቀሊቀለት የፖሇቲካ ፓርቲ ውስጥ 

የሚኖራቸውን መብትና ግዳታ፥ እንዱሁም ፓርቲው ሕጋዊ ሰውነት የሚያገኝበትን 

ሁኔታ እና በዴርጅትነት ሲንቀሳቀስ መከተሌና ማክበር ያሇበትን መሠረታዊ መርሆች 

መዯንገግ በማስፇሇጉ፤ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች በመዋሀዴ፣ ግንባር በመፌጠር ወይም በመቀናጀት ሉንቀሳቀሱ 

የሚችለበትን ሁኔታ መዯንገግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

ሇፌትሃዊ፣ ሰሊማዊ፣ ነፃና ዳሞክራሲያዊ የምርጫ ሥርዓት መስፇን በምርጫ የሚሣተፈ 

የፖሇቲካ ዴርጅቶችና የግሌ ዕጩዎች ገንቢ አስተዋጽኦ የሚያዯርጉበትን ግሌፅ አሰራር 

መርጋት በማስፇሇጉ፤            

ምርጫዎች በመሌካም ሥነ ምግባር የሚመሩ ነጻ፣ ፌትሃዊ፣ሰሊማዊ፣ ሕጋዊና 

ዳሞክራሲያዊ እንዱሆኑና እንዱሁም በህዜብ ንዴ ተቀባይነትን እንዱያገኙ ሇማዴረግ 

በምርጫ ወቅት የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ እጩዎች፣ አባሊት እና ዯጋፉዎች 

የሚመሩባቸውን የሥነ ምግባር መርሆች መዯንገግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤   

በምርጫ ሂዯት ሇሚነሱ አሇመግባባቶች አስተዲዯራዊ እና የዲኝነት መፌትሔ የሚሰጡ 

ተቋማትን እና አሰራራቸውን መወሰን በማስፇሇጉ፤               

በገሇሌተኝነት ምርጫን እንዱያስፇጽም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ በአዋጅ 

ቁጥር 1133/2011 መሌሶ መቋቋሙን ግንዚቤ ውስጥ በማስገባቱ፤ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ 
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ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት የሚከተሇው 

ታውጇሌ:-                    

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዜገባና የምርጫ   

ሥነምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡              

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ:-  

1. “ኢ.ፋ.ዳ.ሪ” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ነው፡፡   

2. “ህገ መንግሥት” ወይም “ህገ-መንግሥታት” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ 

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግሥት ወይም የክሌሌ ህገ መንግሥት ማሇት ነው፡፡ 

3. “ክሌሌ” ማሇት በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 47(1) መሠረት የተቋቋመ ክሌሌ ሲሆን 

ሇዙህ አዋጅ አፇፃፀም ሲባሌ አዱስ የአበባን እና የዴሬዲዋን አስተዲዯርን 

ይጨምራሌ፡፡        

4. “ቦርዴ” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 መሌሶ የተቋቋመው የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ነው፡፡ 

5. “ምርጫ” ማሇት በፋዯራሌና በክሌሌ ህገ መንግሥታት እንዱሁም በላልች 

አግባብ ባሊቸው ህጎች መሠረት የሚካሄዴ የጠቅሊሊ፣ የአካባቢ፣ የማሟያ ወይም 

የዴጋሚ ምርጫ ነው፡፡  

6. “ጠቅሊሊ ምርጫ” ማሇት አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የሚካሄዴ የህዜብ 

ተወካዮችና የክሌሌ ምክር ቤቶች አባሊት ምርጫ ነው፡፡         

7. “የአካባቢ ምርጫ” ማሇት አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የሚካሄዴ የብሔረሰብ ዝን፣ 

የዝን፣ የወረዲ፣ የከተማ፣ የክፌሇ ከተማ ወይም የቀበላ ምክር ቤቶች አባሊት 

ምርጫ ነው፡፡  

8. “ማሟያ ምርጫ” ማሇት በመራጮች ውሳኔ ከምክር ቤት መነሳትን ጨምሮ 

በማንኛውም ምክንያት በየዯረጃው የሚገኙ የተጓዯለ የምክር ቤት አባሊት 

መቀመጫዎችን ሇመሙሊት የሚካሄዴ ምርጫ ነው፡፡  

9.   “ዴጋሚ ምርጫ” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7(16) በተሰጠው 

ስሌጣን መሠረት ቦርደ የምርጫ ውጤቱ እንዱሰረዜ ሲወስን፤ በዙህ አዋጅ 

አንቀጽ 154 መሰረት የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዴጋሚ ምርጫ እንዱካሄዴ    
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ሲወስን፤ ወይም እጩ ተወዲዲሪዎች እኩሌ ዴምፅ በማግኘታቸው ምክንያት 

አሸናፉውን ሇመሇየት የሚካሄዴ ምርጫ ነው፡፡   

10. “ህዜበ ውሳኔ” ማሇት በኢ.ፋ.ዯ.ሪ. ህገ መንግሥት ወይም አግባብ ባሊቸው ሕጎች 

መሠረት ሲወሰን የህዜብ ፌሊጎትን ሇመሇካት ወይም የህዜብን ውሳኔ ሇማወቅ 

የሚዯረግ የዴምፅ አሰጣጥ ሥርዓት ነው፡፡   

11.  “የመራጮች መዜገብ” ማሇት በየዯረጃው ሇሚካሄዴ ምርጫ መራጩ ህዜብ 

በምርጫ ጣቢያው በመራጭነት የሚመገብበት መዜገብ ነው፡፡  

12.  “የመራጮች ምዜገባ መታወቂያ ካርዴ ማሇት አንዴ ሰው በመራጭነት 

ሲመገብ ከመገበው የምርጫ ጣቢያ የሚሰጠው የመራጭነት ማረጋገጫ ነው፡፡   

13.  “የፖሇቲካ ፓርቲ” ወይም “የፖሇቲካ ዴርጅት” ማሇት ዛጎች ተዯራጅተው 

የሚመሠርቱት የፖሇቲካ ፕሮግራም በማውጣት በሀገር አቀፌ፣ በክሌሌ ወይም 

ከክሌሌ በታች ባሇ ዯረጃ በምርጫ የፖሇቲካ ሥሌጣን ሇመያዜ በዙህ አዋጅ 

መሠረት ተመዜግቦ የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው።  

14. “የፖሇቲካ ፓርቲ ሃሊፉዎች” ማሇት እንዯሁኔታው የአንዴ ፖሇቲካ ፓርቲ የሥራ 

አስፇጻሚ አባሊት፣ ወይም በተመሳሳይ የሥሌጣን ዯረጃ ሊይ ያለ የፖሇቲካ 

ፓርቲ መሪዎች ናቸው፡፡ 

15. “የምርጫ ክሌሌ” ማሇት ሇምርጫ አፇፃፀም እንዱያመች እና ህዜቡ ወኪልቹን 

እንዱመርጥ በህግ መሠረት የሀገሪቱ ግዚት ተከፊፌል የሚዯራጅ የምርጫ 

አካባቢ ነው፡፡            

16. “የምርጫ ጣቢያ” ማሇት በየዯረጃው ሇሚካሄደ ምርጫዎች የመራጭ ምዜገባ 

የሚካሄዴበት፣ መራጮች ዴምፅ የሚሰጡበት እና የዴምጽ ቆጠራ የሚካሄዴበት 

ቦታ ነው፡፡  

17. “የምርጫ አስፇፃሚ” ማሇት በየዯረጃው ምርጫን ሇማስፇፀም በቦርደ የሚመዯብ 

ሰው ነው፡፡ 

18. “እጩ ተወዲዲሪ” ማሇት በምርጫ ሇመወዲዯር በፖሇቲካ ፓርቲ ወይም በግለ 

የተመገበ ሰው ነው፡፡  

19. “ታዚቢ” ማሇት የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዚቢና የውጭ የምርጫ ታዚቢዎችን 

ያካትታሌ፡፡  

20. “የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዚቢ” ማሇት ባቀረበው ጥያቄ መሠረት ከቦርደ ፇቃዴ 

አግኝቶ በወኪለ አማካኝነት ምርጫን የሚታብ በህግ የተመገበ፣ ገሇሌተኛና 
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ሇትርፌ ያሌተቋቋመ፣ መንግሥታዊ ያሌሆነ አገር በቀሌ የሲቪሌ ማህበረሰብ 

ዴርጅት ነው፡፡       

21. “የውጭ የምርጫ ታዚቢ” ማሇት አገሪቱ በተቀበሇቻቸው ስምምነቶች መሠረት፤ 

በመንግሥት ምርጫን እንዱታቡ የሚጋበዘ መንግሥታት ወይም ዓሇም አቀፌ፣ 

አህጉራዊ፣ ክፌሇ አህጉራዊ ተቋማት እንዱሁም በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ 

የሚንቀሳቀሱ መንግሥታዊ ወይም መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ናቸው፡፡  

22. “ተቀማጭ  ወኪሌ” ማሇት በምርጫ ሇመወዲዯር በተመገበ የፖሇቲካ ዴርጅት 

ወይም የግሌ እጩ ተወክል በምርጫ ክሌሌና በምርጫ ጣቢያ በመቀመጥ 

የምርጫ ሂዯቱንና የወካዩን መብት መከበር የሚከታተሌ ሰው ነው፡፡ 

23. “ተንቀሳቃሽ ወኪሌ” ማሇት በምርጫ ሇመወዲዯር በተመገበ የፖሇቲካ ዴርጅት 

ወይም በግሌ እጩ ተወክል በአንዴ ምርጫ ክሌሌ ውስጥ በሚገኙ የምርጫ 

ጣቢያዎች እየተንቀሳቀሰ የምርጫ ሂዯቱንና የወካዩን መብት መከበር 

የሚከታተሌ ሰው ነው፡፡  

24. “ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ” ማሇት በክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት፣ በምርጫ ክሌሌ 

እና በምርጫ ጣቢያ ዯረጃ ሇሚነሱ ቅሬታዎች አስተዲዯራዊ ውሳኔ የሚሰጥ በዙህ 

አዋጅ መሠረት ሇምርጫ ወቅት የሚቋቋም ኮሚቴ ነው፡፡         

25. “ውህዯት” ማሇት ሁሇትና ከዙያ በሊይ የሆኑ በህግ የተመገቡ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች የተናጠሌ ሕጋዊ ሰውነታቸውን በመተው አዱስ የፖሇቲካ ፓርቲ 

የሚመሰርቱበት ሂዯት ነው፡፡ 

26. “ግንባር” ማሇት ሁሇት እና ከዙያ በሊይ የሆኑ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የተናጠሌ 

ሕጋዊ ህሌውናቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ የጋራ የሆነ ስያሜ፣ የፖሇቲካ ፕሮግራም 

እና መተዲዯሪያ ዯንብ ይው ሇመንቀሳቀስ ሲወስኑ የሚመሠርቱት ዴርጅት 

ነው፡፡  

27. “መቀናጀት” ማሇት ሁሇትና ከዙያ በሊይ የሆኑ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የተናጠሌ 

ሕጋዊ ሰውነታቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ በምርጫ ወቅት ምርጫውን ሇማሸነፌ 

ወይም ሇላሊ መሰሌ ጊዛያዊ ዓሊማ በጋራ ሇመሥራት ተስማምተው የመቀናጀት 

የምስክር ወረቀት የሚያገኙበት ሁኔታ ነው፡፡  

28.  “መተካት” ማሇት አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ ነባር ስሙንና ፕሮግራሙን በመቀየር 

አዱስ ስምና ፕሮግራም በማጋጀት በዙሁ ስሙ እና ፕሮግራሙ እንዱታወቅ 

አስፇሊጊውን መረጃ ሇቦርደ በማቅረብ በአዱስ የፖሇቲካ ፓርቲነት 

የሚመገብበትና የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ነው፡፡  
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29.  “የመንግሥት ሠራተኛ” ማሇት በፋዯራሌ ወይም በክሌሌ መንግሥት መስሪያ 

ቤት ውስጥ በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ነው፡፡ ሆኖም ሚኒስተሮችን፣ 

ሚኒሰቴር ዳኤታዎችን፣ እንዱሁም በተመሳሳይ ዯረጃና ከዙያ በሊይ የሆኑ 

የፋዯራሌና   የክሌሌ የመንግሥት ተሿሚዎችን፣ የህዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤትንና በየዯረጃው ያለ የክሌሌ ምክር ቤት እና የፋዳሬሽን ምክር ቤት 

አባሊትን አይጨምርም፡፡ 

30. “ሰው” ማሇት ሕጋዊ ወይም የተፇጥሮ ሰው ነው፡፡    

31. በዙህ አዋጅ ውስጥ ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው የሴትንም ፆታ 

ያካትታሌ፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ:-      

1. በኢትዮጵያ ውስጥ በሚዯረግ ጠቅሊሊ ምርጫ እንዱሁም እንዯአግባብነቱ 

የአካባቢ ምርጫ፣ የማሟያ ምርጫ፣ የዴጋሚ ምርጫ እና በህገ መንግሥቱ 

መሠረት በሚካሄዴ ህዜበ ውሳኔ ሊይ፤ እንዱሁም  

2. የፖሇቲካ ፓርቲ ሇሚመሠርቱ ዛጎች፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ የፖሇቲካ ፓርቲ 

መሪዎችና ኃሊፉዎች፣ አባሊት፣ ወኪልች እና ተጠሪዎች፣ የፓርቲና የግሌ እጩ 

ተወዲዲሪዎች፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ቅንጅት፣ ግንባር ወይም ውህዯት ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇምርጫ እና አስፇጻሚ አካሊት 

ምዕራፌ አንዴ 

የምርጫ ሥርዓት፣ መርሆች እና ዓይነቶች 

4. የምርጫ ሥርዓት  

1. በፋዯራሌ ህገ መንግሥት መሠረት ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሇሚዯረግ 

ምርጫ በአንዴ የምርጫ ክሌሌ ውስጥ ከሚወዲዯሩት ዕጩዎች መካከሌ 

አብሊጫ ዴምጽ ያገኘው አሸናፉ ይሆናሌ። በክሌሌ ህገ መንግሥታት 

መሠረት ሇክሌሌ ምክር ቤቶች የሚመረጡት ተወካዮች ከአንዴ በሊይ ሲሆኑ 

ከተወዲዲሪዎቹ መካከሌ በቅዯም ተከተሌ አብሊጫ ዴምጽ ያገኙ ዕጩዎች 

አሸናፉ ይሆናለ፡፡ 
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2. የክሌሌ ምክር ቤት አባሊት ምርጫን የሚመሇከቱ የክሌሌ ህጎች በህገ 

መንግሥቱና በዙህ አዋጅ ከተቀመጡ ምርጫን የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች ጋር 

የተጣጣሙ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡  

5. የምርጫ መርሆዎች 

1. ማንኛውም ምርጫ ሁለን አቀፌ፣ ቀጥተኛ፣ በምስጢር ዴምፅ አሰጣጥ 

መራጩ ፇቃደን በነፃነት የሚገሌጽበት እና ያሇ ምንም ሌዩነት በሚዯረግ 

ህዜባዊ ተሳትፍ ሊይ የተመሰረተ ይሆናሌ፡፡ 

2. የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብቱ በህግ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ያሌተገዯበ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መምረጥ ወይም መመረጥ ይችሊሌ፤ 

ሆኖም ሇመምረጥም ሆነ ሇመመረጥ አይገዯዴም፡፡ 

3. እያንዲንደ መራጭ የሚሰጠው ዴምፅ እኩሌ ነው፡፡   

4. እያንዲንደ መራጭ ዴምጽ መስጠት የሚችሇው በአካሌ በመገኘት ነው፡፡ 

6. የምርጫ ዓይነቶች    

በኢትዮጵያ  የሚካሄደ የምርጫ ዓይነቶች የሚከተለት ናቸው፤ 

1. ጠቅሊሊ ምርጫ፤ 

2. የአካባቢ ምርጫ፤ 

3. ማሟያ ምርጫ፣ 

4.  ዴጋሚ ምርጫ፤ 

5.   ህዜበ ውሳኔ፡፡       

7. ጠቅሊሊ ምርጫ  

1. ጠቅሊሊ ምርጫ በየአምስት ዓመቱ የሚካሄዴ የህዜብ ተወካዮች እና የክሌሌ 

ምክር ቤቶች አባሊት ምርጫ ነው፡፡   

2. ጠቅሊሊ ምርጫ በመሊ ሀገሪቱ በተመሳሳይ ጊዛ ይካሄዲሌ፡፡ ሆኖም ቦርደ 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው እና ጉዲዩ በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ 

ውሳኔ ሲያገኝ በተሇያየ ጊዛ እንዱካሄዴ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

3. ሇኢ.ፋ.ዯሪ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአንዴ የምርጫ ክሌሌ አንዴ 

ተወካይ ብቻ ይመረጣሌ፡፡   

4. የክሌሌ ምክር ቤቶች አባሊት ቁጥር በየክሌለ ህግ መሠረት የሚወሰን ሆኖ 

ከአንዴ የምርጫ ክሌሌ ከአንዴ ተወካይ በሊይ ሇክሌሌ ምክር ቤቶች 

አባሌነት ሉመረጥ ይችሊሌ፡፡ ክሌልች የምክር ቤቶቻቸውን አባሊት ቁጥር 
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ሇመቀየር የሚሰጡት ውሳኔ ከእጩዎች የምዜገባ የጊዛ ሰላዲ ስዴስት ወር 

አስቀዴሞ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

5. በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 61 (3) መሠረት አንዴ የክሌሌ ምክር ቤት 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት አባሊት በቀጥታ በህዜብ እንዱመረጡ ሲወስን 

ምርጫው ከጠቅሊሊ ምርጫ ጋር አንዴ ሊይ የሚካሄዴ ይሆናሌ፡፡ ይህ ሲሆን 

የክሌሌ ምክር ቤቱ ቀጣዩ ምርጫ ከመዯረጉ ስዴስት ወራት አስቀዴሞ 

ውሳኔውን ሇቦርደ ማሳወቅ አሇበት።      

8.  የአካባቢ ምርጫ  

1. የአካባቢ ምርጫ በህግ በተዯነገገው መሠረት በየዯረጃው የሚካሄዴ 

የብሔረሰብ ዝን፣ የዝን፣ የወረዲ፣ የከተማ፣ የክፌሇ ከተማ ወይም የቀበላ ምክር 

ቤቶች አባሊት ምርጫ ነው፡፡ 

2. የአካባቢ ምርጫ ከአንዴ ምርጫ ክሌሌ በየዯረጃው ሇምክር ቤቶቹ 

የሚመረጡት ተወካዮች ቁጥር እያንዲንደ ክሌሌ በሚያወጣው ሕግ 

ይወሰናሌ፡፡    

3.   በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የህዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ህገ መንግሥት አንቀጽ 55 (2) (መ) እና 

አንቀጽ 51 (15) መሠረት  የአካባቢ ምርጫዎችን በተመሇከተ  ሁለም 

ሉያዯርጋቸው የሚገቡ መሇኪያዎችን የሚያስቀምጥ ህግ ሉያወጣ ይችሊሌ።   

4. የአካባቢ ምርጫን የሚመሇከቱ የክሌሌ ህጎች በህገ መንግሥቱ እና በዙህ 

አዋጅ ከተቀመጡ ምርጫን የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች ጋር የተጣጣሙ መሆን 

ይኖርባቸዋሌ፡፡   

5. በዙህ አዋጅ ሇጠቅሊሊ ምርጫ የተዯነገገው እንዯ አግባብነቱ በአካባቢ ምርጫ 

ሊይም የሚፇጸም ሆኖ ቦርደ በየዯረጃው የምርጫ ክሌልች ወይም ጣቢያዎች 

አዯረጃጀት፤ የምርጫ አስፇጻሚዎችና ታዚቢዎች አመዲዯብ፤ የመራጭ እና 

የእጩዎችን ምዜገባ ቦታና ሂዯት፤ የግሌ እጩ ተወዲዲሪዎች የዴጋፌ ፉርማ 

ብዚት እና ላልች ጉዲዮችን ይህን አዋጅ መሠረት በማዴረግ በሚያወጣው 

መመሪያ ይወስናሌ፡፡   

9. የማሟያ ምርጫ  

1. የማሟያ ምርጫ የሚካሄዯው:-  

ሀ/ በየዯረጃው ያለ ምክር ቤቶች በተሇያየ ምክንያት የተጓዯለባቸው አባሊት 

እንዱሟለሊቸው ሇቦርደ ጥያቄ ሲያቀርቡ፤ ወይም 
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ሇ/ ተፇጻሚነት ባሇው ህግ መሠረት የቀረበ የይውረዴሌን ጥያቄ ተቀባይነት 

ሲያገኝ ነው፡፡ 

2. ቦርደ ጥያቄው በዯረሰው ስዴስት ወር ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ የማሟያ ምርጫ 

ያካሂዲሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው ቢኖርም አንዴ ምክር 

ቤት የሥራ መኑ ሉጠናቀቅ የቀረው ጊዛ ስዴስት ወርና ከዙያ በታች ከሆነ 

የማሟያ ምርጫ አይካሄዴም፡፡          

10.  ዴጋሚ ምርጫ  

1. ዴጋሚ ምርጫ ከሚከተለት ምክንያቶች በአንደ ሉካሄዴ ይችሊሌ፤ 

ሀ/ በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 እና በዙህ አዋጅ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት 

ቦርደ የምርጫ ውጤት እንዱሰረዜና ዴጋሚ ምርጫ እንዱካሄዴ ሲወስን 

ወይም የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በቀረበሇት አቤቱታ ሊይ ተመስርቶ 

የምርጫ መዯገም ውጤትን የሚያስከትሌ ውሳኔ ሲወስን፤ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 61(3) መሠረት እጩ ተወዲዲሪዎች እኩሌ ዴምፅ 

በማግኘታቸው ምክንያት አሸናፉውን መሇየት ያሌተቻሇ እንዯሆነ፡፡ 

2. ዴጋሚ ምርጫ ሲካሄዴ:-   

ሀ/ ላሊ አዱስ የመራጮች ምዜገባ ሳያስፇሌግ በምርጫ ክሌለ ወይም ችግሩ 

በተከሰተባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ተመዜግበው በነበሩ መራጮች እንዯገና 

ይካሄዲሌ፤  

ሇ/ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሀ) መሠረት ምርጫ እንዱካሄዴ ሲወሰን 

አዱስ የእጩዎች ምዜገባ ሳያስፇሌግ ቀዴሞ በተመገቡ እጩዎች መካከሌ 

ብቻ ይዯረጋሌ፤  

ሏ/ ሇዴጋሚ ምርጫ የምርጫ ቅስቀሳ ማዴረግ የተከሇከሇ ነው፡፡     

3. የዴጋሚ ምርጫ ዜርዜር አፇፃፀም ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡       

11.  ህዜበ ውሳኔ  

1. ቦርደ በህገ መንግሥቱ ወይም በላልች ህጎች መሠረት አግባብ ባሇው አካሌ 

ሲወሰን የህዜብን ፌሊጎት ሇመሇካት ወይም ሇመወሰን ዴምጽ እንዱሰጥ ህዜበ 

ውሳኔ የሚሰጥበትን ምርጫ ያጋጃሌ፡፡  

2. ህዜበ ውሳኔው እንዱካሄዴ ከወሰነው አካሌ ጋር በመመካከር ቦርደ ህዜበ 

ውሳኔ ያስፇሇገበትን ጉዲይ ሇመሇየት በሚያስችሇው መሌኩ የዴምጽ መስጫ 

ጣቢያዎችን በማዯራጀት ህዜበ ውሳኔውን ያከናውናሌ፡፡ 
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3. ቦርደ በህገ መንግሥቱ ስሌጣን ከተሰጠው አካሌ ጋር በመመካከር ዴምጽ 

የሚሰጥበትን ቀን፥ በህዜበ ውሳኔው በዴምጽ ሰጪነት ሇመሳተፌ ማሟሊት 

የሚገባቸውን መስፇርቶች በዴምጽ መስጫ ወረቀቱ ሊይ የሚሠፌረው ሇውሳኔ 

የቀረበው አማራጭ አጻጻፌ እና የህዜበ ውሳኔውን አስመሌክተው የሚዯረጉ 

የቅስቀሳ ዓይነቶችን ይት ይወስናሌ።  

4. ዜርዜር አፇፃፀሙ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡    

ምዕራፌ ሁሇት 

የምርጫ ማስፇጸሚያ አዯረጃጀቶች 

12. ጠቅሊሊ  

በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 7 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ቦርደ:-        

1. ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቶችን በሁለም ክሌሌልችና ከዙያ በታች ባለ 

የአስተዲዯር እርከኖች ያዯራጃሌ፡፡ እንዯየክሌለ ሁኔታ በዝን ወይም በምርጫ 

ክሌሌ እርከን የሚቋቋሙ ጽህፇት ቤቶች የሥነ ዛጋና የመራጮች ትምህርት 

ይሰጣለ፣ በእያንዲንደ ጽሕፇት ቤት ውስጥ የሚቀመጥ ቋሚ የመራጮች 

መዜገብ ያዯራጃለ፤ በየጊዛው እያስተካከለ የመረጃውን ወቅታዊነት 

እንዱጠበቅ ያዯርጋለ። የምርጫ ክሌልችን ሇመወሰን ሇሚዯረጉ ጥናቶች 

ዴጋፌ ይሰጣለ፤ ላልች ሇምርጫ የሚያስፇሌጉ ዜግጅቶችና የማስተባበር 

ስራዎችን ያከናውናለ፡፡ ዜርዜሩ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡    

2. የምርጫ ክሌልችና የምርጫ ጣቢያዎችን በመሊ አገሪቱ ያቋቁማሌ፡፡  

13. የምርጫ ክሌልችን ስሇማቋቋም   

1. ሇጠቅሊሊ ምርጫ አፇፃፀም የሚያገሇግለ የምርጫ ክሌልች እንዯሚከተሇው 

ይዯራጃለ፡፡  

ሀ/ ሇምርጫ አፇፃፀም ዓሊማ የክሌሌ መንግሥታት ዴንበር እንዯተጠበቀ ሆኖ  

አገሪቱ የወረዲ አስተዲዯርን መሠረት በማዴረግ የሚከፊፇለ፥ በህዜብ ቆጠራ 

ውጤት መሠረት ማስተካከያ ሉዯረግባቸው በሚችለ ቋሚ የምርጫ ክሌልች 

ትከፊፇሊሇች፤           

ሇ/ አገሪቱ እያንዲንዲቸው አንዴ ተወካይ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የሚመረጥባቸው ከ550 የማይበሌጡ የምርጫ ክሌልች የሚኖሯት ሆኖ 

አከሊሇለ የህዜብ ብዚትንና በሌዩ ትኩረት ውክሌና የሚሰጣቸው የህዜብ 

ብዚታቸው አነስተኛ የሆነ ብሔረሰቦችና ህዜቦችን ቁጥር መሠረት በማዴረግ 

ይወሰናሌ። አነስተኛ የሕዜብ ብዚት ያሊቸው ብሔረሰቦችና ህዜቦች 
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የሚወከለባቸውን የምርጫ ክሌልች ሳይጨምር ምርጫ ክሌልቹ ተቀራራቢ 

የሕዜብ ቁጥር ያሊቸው ሆነው በመካከሊቸው ያሇው ከፌተኛ የህዜብ ቁጥር 

ሌዩነት ከ15 በመቶ መብሇጥ የሇበትም፤    

ሏ/ በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 54 መሠረት የተሇየ ውክሌና ያስፇሌጋቸዋሌ 

ተብል የታመነባቸው ቁጥራቸው ከ20 የማያንሱ የህዜብ ብዚታቸው አነስተኛ 

የሆነ ብሔረሰቦችና ህዜቦች የሚወከለባቸው የምርጫ ክሌልች ይኖራለ፤                 

መ/ የህዜብ ብዚታቸው አነስተኛ በመሆኑ የተሇየ ውክሌና  የሚያስፇሌጋቸው  

ብሔረሰቦች ማንነት እና ቁጥር ቀዴሞ በሚጋጅ ግሌፅ መስፇርት መሠረት 

በፋዯሬሽን ምክር ቤት ይወሰናሌ፡፡ እነዙህን የምርጫ ክሌልች በሚመሇከት  

ቦርደ  ዜርዜር መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፤  

ሠ/ የምርጫ ክሌልች ዜርዜር ቦርደ በሚያቀርበው ጥናት መሠረት 

በፋዳሬሽን ምክር ቤት ከተወሰነ በኋሊ የእጩዎች ምዜገባ ከሚጀመርበት 

እሇት 180 ቀናት አስቀዴሞ ሇህዜብ ይገሇፃሌ፡፡   

2. በየዯረጃው የሚካሄደ የአካባቢ ምርጫዎች በየክሌለ ህግ መሠረት ሇየምክር 

ቤቱ የሚመረጡትን አባሊት ቁጥርና የመራጩን ብዚት መሠረት ያዯረጉ 

ተመጣጣኝ የምርጫ ክሌልች በማቋቋም ይከናወናለ፡፡  

3. እያንዲንደ የምርጫ ክሌሌ እንዯ አግባብነቱ በአዋጅ ቁጥር 1133/2011 

አንቀጽ 6(1) ሊይ የተጠቀሱት መስፇርቶች እንዯተጠበቁ ሆነው 

እንዯአስፇሊጊነቱ ቦርደ ላልች መስፇርቶችን ሉያወጣ ይችሊሌ፤ ሇስራ 

አመራር ቦርደ አባሌነት የተረሩትን መስፇርቶች የሚያሟለ 3 ሰዎችን 

የያ የምርጫ አስፇፃሚ ኮሚቴ ይኖረዋሌ፡፡               

4. ቦርደ በእያንዲንደ የምርጫ ክሌሌ የአገር ውስጥ ወይም የውጭ ታዚቢ 

ተወካዮች በቋሚነት እንዱኖሩ ሇማዴረግ ጥረት ማዴረግ አሇበት።   

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት የሚዯረገው የምርጫ አስፇፃሚዎች 

ምሌመሊ እና ምዯባ በምርጫ ክሌለ ሇሚወዲዯሩ የፓርቲና የግሌ ዕጩዎች 

ግሌጽ እንዱሆን እና የምርጫ አስፇጻሚዎች ምሌመሊም የፆታ ተዋጽኦን 

የጠበቀ እንዱሆን ይዯረጋሌ።        

6. እያንዲንደ ምርጫ ክሌሌ ከህዜብ የሚመረጡ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ 

የሚኖረው ሲሆን ኮሚቴው በምርጫ ክሌለ የምርጫ አስፇጻሚ ኮሚቴ አባሌ 

ያሇዴምፅ የሚሳተፌበት ሆኖ የየትኛውም የፖሇቲካ ዴርጅት አባሌ ያሌሆኑ 
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መሌካም ሥነ ምግባር ያሊቸው ሦስት አባሊት ይኖሩታሌ፤ የፆታ ስብጥርን 

ታሳቢ ማዴረግ አሇበት። 

7. የምርጫ አስፇፃሚ እና አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊትን አመራረጥና ላልች 

የዙህን አንቀጽ አፇጻጸም በሚመሇከት ቦርደ ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ፡፡                      

14. የምርጫ ክሌሌ ስሌጣንና ተግባራት   

   እያንዲንደ የምርጫ ክሌሌ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት  ይኖሩታሌ:-  

1. ቦርደ በሚያወጣው የጊዛ ሰላዲ መሠረት:- 

 ሀ/ የምርጫ ቁሳቁሶችን ሇምርጫ ጣቢያዎች ያሰራጫሌ፤ 

 ሇ/ ዕጩዎችን ይመግባሌ፣ መስፇርቱን ሇሚያሟለ ዕጩዎች የመታወቂያ 

ካርዴ ይሰጣሌ፡፡  

2. ከምርጫ ጣቢያዎች የሚመጡ ሰነድችና የምርጫ ቁሳቁሶች በአግባቡ 

ተሞሌተው መምጣታቸውን ያረጋግጣሌ፣ ይረከባሌ፣ በጥንቃቄ እንዱያዘ 

ያዯርጋሌ፤  

3. ምርጫ ጣቢያዎች ተግባራቸውን በአግባቡ ማከናወናቸውን ይቆጣጠራሌ፤  

4.  በህግ መሠረት ሇሚቀርቡ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች ውሳኔ ይሰጣሌ፤  

5.  ከምርጫ ጣቢያ የመጡ የምርጫ ውጤቶችን በመዯመር አሸናፉዎችን ከሇየ 

በኋሊ ጊዛአዊ ውጤት ሇህዜብ ይፊ በማዴረግ አስፇሊጊ ቅጾችን በመሙሊት 

ሇቦርደ ይሌካሌ፤ 

6.  የዕጩ ወኪልችን ዜርዜር ሇምርጫ ጣቢያዎች ያስተሊሌፊሌ፤ 

7.  የምርጫ ክሌለን ሦስት አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊትን በዙህ አዋጅና ቦርደ 

በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ያስመርጣሌ፤           

8.  በምርጫ ክሌለ የሚወዲዯሩ የፖሇቲካ ዴርጅቶችን የጋራ ምክክር 

ያስተባብራሌ፤     

9. የምርጫ ሂዯትንና ውጤትን በተመሇከተ ከምርጫ ጣቢያ ሇሚመጡ 

አቤቱታዎች አፊጣኝ ምሊሽ ወይም ውሳኔ ይሰጣሌ፤  

10.  ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የተመራጭነት መታወቂያ 

ሇአሸናፉዎች ይሰጣሌ፤  

11. ከቦርደ ወይም ከክሌለ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት የሚሰጡትን  ላልች 

ተግባራት ያከናውናሌ፡፡         

15. የምርጫ ጣቢያዎች ስሇማቋቋም     
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1. የምርጫ ጣቢያዎች ቦርደ የአካሌ ጉዲተኞችን ሌዩ ሁኔታ ጨምሮ የተሇያዩ 

ታሳቢዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት በሚወስነው ስፌራ የሚቋቋሙ ሲሆን፤ 

አዴራሻውም ሇህዜብ የመራጮች ምዜገባ ከመጀመሩ 15 ቀናት አስቀዴሞ 

በይፊ መገሇጽ አሇበት፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ቦርደ በተሇይ በአርብቶ 

አዯር አካባቢዎች የአርብቶ አዯሩን ህዜብ አኗኗር መነሻ በማዴረግ 

ተንቀሳቃሽ የምርጫ ጣቢያዎችን ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ በዙህ ጊዛ የሕዜቡን 

የእንቅስቃሴ አቅጣጫ ተከትል የሚሰየሙትን ጣቢያዎች አዴራሻ አስቀዴሞ 

ሇሕዜቡ መገሇጽ አሇበት።   

3. በይፊ ሇሕዜብ የተገሇጹ የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዜገባ፣ የዴምፅ 

መስጫ እና የቆጠራ ሥራዎችን የሚስተናገዴባቸው ብቸኛ ስፌራዎች ናቸው።   

4. ቦርደ ሇምርጫው አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የምርጫ  ጣቢያ  ቦታዎችን 

ሉሇዋውጥ ይችሊሌ፡፡ ሇውጡንም በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

ሇህዜብ እና ሇተወዲዲሪዎች ይፊ መዯረግ አሇበት፡፡  

5. ወታዯራዊ ካምፖች፣ የፖሉስ ጣቢያዎች፣ ቤተክርስትያናትና መስጊድች፣ 

ሆስፒታልች፣ መጠጥ ቤቶች፣ የፖሇቲካ ወይም የሀይማኖት ዴርጅቶች 

ህንፃዎች፣ የግሌ መኖሪያ ቤቶች የምርጫ ምዜገባና የዴምፅ መስጫ ሥፌራ 

በመሆን ሉያገሇግለ አይችለም፡፡   

6. እያንዲንደ የምርጫ ጣቢያ የሚያስተናግዯው የመራጮች ብዚት ከ1500 

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

7. ሇአንዴ የምርጫ ጣብያ በተከሇሇ አካባቢ ከአንዴ የምርጫ ጣቢያ በሊይ 

ማቋቋም አይቻሌም፡፡ 

8. እያንዲንደ ምርጫ ጣቢያ እንዯአግባብነቱ በአዋጅ ቁጥር 1133/2011  

አንቀጽ  6(1) ሇቦርዴ አባሊት ምሌመሊ የተረሩትን መስፇርቶች የሚያሟለ 

አምስት የምርጫ አስፇፃሚዎችን በአባሌነት የያ ኮሚቴ ይኖረዋሌ፡፡ 

የምርጫ ጣቢያው ሃሊፉ ኮሚቴውን በሰብሳቢነት ይመራሌ፡፡   

9. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (8) መሠረት የሚዯረገው የምርጫ አስፇፃሚዎች 

ምሌመሊ ፆታዊ ውክሌናን ታሳቢ በማዴረግ እንዱከናወን ሂዯቱም በምርጫ 

ክሌለ የሚወዲዯሩ ፖሇቲካ ፓርቲዎችና የግሌ ተወዲዲሪዎች እንዱያውቁት 

መዯረግ አሇበት።    
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10. እያንዲንደ የምርጫ ጣቢያ በምርጫ ጣቢያው ኃሊፉ በሚመዯብ የምርጫ 

አስፇጻሚ ኮሚቴ አባሌ ሰብሳቢነት የሚመራ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይኖረዋሌ፤ 

ኮሚቴው ከሰብሳቢው በተጨማሪ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

በምርጫ ክሌለ ከተመገቡ መራጮች መካከሌ የሚመረጡ፤ የማንም ፖሇቲካ 

ዴርጅት አባሌ ያሌሆኑና በመሌካም ሥነ ምግባራቸውና ሰብእናቸው የታወቁ 

አንዴ ወንዴ አና አንዴ ሴት አባሊት ይኖሩታሌ፡፡ ዜርዜሩ ቦርደ በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናሌ፡፡                     

11. ቦርደ በእያንዲንደ ምርጫ ጣቢያ ቢያንስ አንዴ የሃገር ውስጥ ወይም የውጭ 

ታዚቢ በቋሚነት እንዱገኙ ጥረት ያዯረጋሌ። የታዚቢዎቹ ስብጥር በተቻሇ 

መጠን ፆታዊ ስብጥርን ታሳቢ ሉያዯርግ ይገባሌ።   

16. የምርጫ ጣቢያ ስሌጣንና ተግባራት 

እያንዲንደ ምርጫ ጣቢያ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያና  የጊዛ  ሰላዲ 

መሠረት የሚያከናውናቸው የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት  ይኖሩታሌ፤   

1. መራጮችን ይመግባሌ፤  

2. ከምርጫ ክሌለ የሚሊኩ የምርጫ ቁሳቁሶችን ተቀብል በጥንቃቄ ይይዚሌ፤  

3. በዙህ አዋጅ መሠረት ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ምርጫ ያካሂዲሌ፣   

4. በህጉ መሠረት የሚቀርቡሇትን ቅሬታዎች ያስተናግዲሌ፣  

5.   የተሰጠውን የዴምፅ ቆጠራ በማካሄዴ ጊዛአዊ የምርጫ ውጤት 

በማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ በመሇጠፌ ሇህዜብ ያሳውቃሌ፣  

6.   የምርጫ ሰነድችና ቁሳቁሶች በአግባቡ ተሞሌተው እና ተጠብቀው ሇምርጫ 

ክሌለ እንዱሊኩ ያዯርጋሌ፣  

7.   በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 (10) እና ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

የምርጫ ጣቢያውን አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ሁሇት አባሊት ያስመርጣሌ፣   

8.  በምርጫ ሂዯት ሇሚከሰቱ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች ፇጣን ምሊሽ ይሰጣሌ፤ 

የማስተካከያ እርምጃ ይወስዲሌ፣  

9.   ከቦርደ፣ ከክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቱ ወይም ከምርጫ ክሌሌ 

የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡    

17. በሌዩ ሁኔታ የሚቋቋም የምርጫ ጣቢያ   

1. ቦርደ ከምርጫ ክሌሊቸው ርቀው በካምፕ የሚኖሩ ወታዯሮች፣ ሲቪሌ 

ሰራተኞች እና ቤተሰቦቻቸው፣ በከፌተኛ ትምህርት ተቋማት የሚማሩ ዛጎች፣ 

ከመኖሪያ ቀያቸው የተፇናቀለ ዛጎች እንዱሁም በእስር ቤት የሚገኙ 
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የመምረጥ መብታቸው ያሌተገፇፇ ዛጎች በምርጫ የሚሳተፈበትን ሁኔታ 

ሇማመቻቸት መራጮቹ በሚገኙበት ቦታ ወይም አካባቢ ሌዩ ምርጫ ጣቢያ 

ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ ከሊይ የተጠቀሱት መራጮች ዴምፅ የሚሰጡበትን ቦታ፣ 

ዴምጻቸው የሚቆጠርበትን    የምርጫ ክሌሌ እንዱሁም ተያያዥነት 

ያሊቸውን ጉዲዮች ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወስናሌ፡፡  

2. ቦርደ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሱት መራጮች ከምርጫው 

ቀን ቀዯም ብሇው እንዱመገቡና ዴምጽ እንዱሰጡ በመወሰን በምርጫ 

የጊዛ ሰላዲው ውስጥ ሉያካትት ይችሊሌ፡፡  

3. ቦርደ በውጭ ሃገር በመኖራቸው ወይም በላሊ ምክንያት በአካባቢያቸው 

መምረጥ ሇማይችለ ዛጎች በምርጫ የሚሳተፈበት ሌዩ ሥርዓት 

የሚረጋበትን መንገዴ አጥንቶ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሇውሳኔ 

ያቀርባሌ፡፡  

4. ዜርዜር አፇፃፀሙ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇምርጫ አፇጻጸም 

ምዕራፌ አንዴ 

የመራጮች ምዜገባ 

18. በመራጭነት ሇመመዜገብ የሚያበቁ መመኛዎች   

1. ማንኛውም ሰው:-  

ሀ/ ኢትዮጵያዊ  ዛጋ ከሆነ፤  

ሇ/ በምዜገባው ዕሇት ዕዴሜው 18 ዓመትና ከዙያ በሊይ ከሆነ፤    

ሏ/ በምርጫ ክሌለ ቢያንስ ስዴስት ወር የኖረ ከሆነ፣  በመራጭነት 

ሉመገብይችሊሌ፡፡   

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተቀመጡት መስፇርቶች መሟሊታቸው 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 21 መሠረት የሚረጋገጥ ይሆናሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ከዙህ በታች 

የተመሇከቱት በመራጭነት ሉመገቡ አይችለም፡፡ 

ሀ. በአዕምሮ ህመም ምክንያት የመወሰን አቅም የላሇው መሆኑ ስሌጣን 

ባሇው አካሌ  ወይም በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠበት ሰው፤  

ሇ. የመምረጥ መብቱ በህግ ወይም አግባብ ባሇው ህግ መሠረት በፌርዴ ቤት 

ውሳኔ የተገዯበበት ሰው፡፡    
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19.  የምዜገባ የጊዛ ሰላዲ   

1. የጠቅሊሊ ምርጫ ምዜገባ በአገር አቀፌ ዯረጃ ቦርደ በሚወስናቸው ቀናት 

የሚጀመርና የሚጠናቀቅ ይሆናሌ፡፡ ቦርደ የምዜገባ ቀናቱን ከመወሰኑ በፉት 

በምርጫው የሚሳተፊ የፖሇቲካ ፓርቲዎችን ያማክራሌ፡፡  

2. ቦርደ የመራጮች ምዜገባ የሚጀመርበትን ዕሇት በምርጫ የጊዛ ሰላዲው 

በማካተት ምዜገባው ከመጀመሩ ከ15 ቀን በፉት ጀምሮ በተከታታይ 

በመገናኛ ብዘሃንና በማስታወቂያዎች አማካኝነት ሇህዜቡ ይገሌፃሌ፡፡   

3. ቦርደ ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥም ሌዩ የምዜገባ ቀን ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡  

4. ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ በማጋጠሙ ምክንያት የምዜገባ ጊዛ ያሇፇበት 

ሰው በዙህ አዋጅ መሠረት በመራጭነት ሇመመዜገብ የሚያስችሇውን 

መስፇርት የሚያሟሊ ከሆነ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በሌዩ 

ሁኔታ ሉመገብ ይችሊሌ፡፡   

5. ቦርደ የአካባቢ ምርጫዎችን የምዜገባ ጊዛ ሰላዲ የሚመሇከተውን ክሌሌ ህገ 

መንግሥት ወይም ላልች ተፇጻሚነት ያሊቸውን ህጎች መነሻ በማዴረግ 

ያወጣሌ፡፡ በጊዛ ሰላዲው ዜግጅትን በተመሇከተ ከፖሇቲካ ፓርቲዎች ጋር 

ይመካከራሌ፡፡   

20. የምዜገባ ቦታ   

1. የመራጭ ምዜገባ በእያንዲንደ ቀበላ ውስጥ በሚቋቋሙና መራጮች ሄዯው 

በሚመገቡባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ብቻ ይከናወናሌ፡፡ ከምርጫ ጣቢያው 

ውጭ ቤት ሇቤት እየዝሩ ወይም በየመንገደ እየተዋወሩ ምዜገባ ማከናወን 

የተከሇከሇ ነው፡፡    

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም በአርብቶ አዯሮች 

አካባቢ እንዯ አስፇሊጊነቱ ተንቀሳቃሽ የምዜገባ ጣቢያ በማቋቋም ወይም ቤት 

ሇቤት በመሄዴ የመራጮች ምዜገባ ማከናወን ይቻሊሌ፡፡   

3. እያንዲንደ የምርጫ ጣቢያ የራሱ የመራጮች መዜገብ ይኖረዋሌ፡፡ 

21. የአመጋገብ ሥርዓት    

1. ተመዜጋቢው በሚኖርበት የምርጫ ጣቢያ ማንነቱን የሚገሌፅ የቀበላ 

መታወቂያ ካርዴ ወይም ፓስፖርት በመያዜ ሇመመዜገብ ይችሊሌ፡፡          

2. የቀበላ መታወቂያ ካርደ ወይም ፓስፖርቱ ያሌታዯሰ ቢሆንም እንኳን 

ሇምዜገባ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡  
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3.  የቀበላ መታወቂያ ካርዴ ማቅረብ ካሌተቻሇ በቅርቡ ፍቶግራፌ ተዯርጎበት 

የተሰጠ እንዯ የመንጃ ፇቃዴ፣ የመኖሪያ የምስክር ወረቀት፣ ከውትዴርና 

የተገሇሇበት ሰነዴ፣ የትምህርት ቤት መታወቂያ የመሳሰለ የመሇያ 

ማስረጃዎች በመራጭነት ሇመመዜገብ የሚያስችለ ሰነድች ተዯርገው 

ይወሰዲለ፡፡  

4.  ከዙህ በሊይ የተጠቀሱት የመሇያ ማስረጃዎች በማይኖሩበት ወቅት 

መዜጋቢዎች መራጩን ሇይተው የሚያውቁት ከሆነ ወይም በገጠር አካባቢ 

ሲሆን በባህሊዊና ሌማዲዊ ዳ ተመዜጋቢውን ሇመሇየት የሚቻሌበት ሁኔታ 

ካሇ ቃሇ ጉባኤ ተይዝ ምዜገባው ይከናወናሌ፡፡  

5. የምርጫ ጣቢያው በተቋቋመበት ቀበላ ኗሪ የሆኑ ሇረዥም ጊዛ መኖራቸው 

የተረጋገጠ ሦስት ግሇሰቦች ነዋሪዎች በሚሰጡት ምስክርነት ማስረጃ 

አሌባውን ተመዜጋቢ ሇመሇየት ከተቻሇ ሂዯቱ በቃሇ ጉባኤ ተይዝ ምዜገባው 

ሉከናወን ይችሊሌ፡፡                  

6. በዙህ አንቀጽ ከተመሇከቱት ማረጋገጫ መስፇርቶች በአንደ መስፇርት ብቻ 

የመራጩን የነዋሪነት ቆይታ ማረጋገጥ ያሌተቻሇ እንዯሆነ መዜጋቢዎች 

ከአንዴ በሊይ መስፇርቶችን በመጠቀም ያረጋግጣለ፡፡  

7. ሇመመዜገብ ብቁ የሆኑና አቅም የሚያንሳቸው ሰዎች እና ዓይነስውራን 

በረዲቶቻቸው አማካኝነት በአካሌ ተገኝተው ሉመገቡ ይችሊለ፡፡    

8.  ሇመራጭነት ብቁ የሆነ ሰው በተጋጀው የመራጮች መዜገብ ሊይ ስሙ 

ይመገባሌ፡፡    

9. በመራጭነት ሇተመገበ ማንኛውም ሰው ሙለ ስም ከነአያቱ፣ የሚኖርበት 

ክሌሌ፣ ዝን፣ ወረዲ፣ ቀበላ፣ የምርጫ ጣቢያ፣ የቤት ቁጥር፣ መንዯር ወይም 

ጎጥ፣ የመዜገብ ቁጥር፣ የምዜገባ ተራ ቁጥር፣ የመዜገብ ገፅ፣ የመራጩ ፉርማ፣ 

የመዜጋቢው ፉርማ፣ የተመገበበት ቀን ተሞሌቶ የመራጮች ምዜገባ 

መታወቂያ ካርዴ ይሰጠዋሌ፡፡ 

10.  የመራጮች ምዜገባ የሚከናወነው ከምርጫ አስፇጻሚዎች ቢያንስ ሦስቱ 

በጣቢያው ሲገኙ ነው፡፡  

22. የመራጮች መዜገብ ይት  

የመራጮች መዜገብ በሚከተለት አርዕስቶች ሥር መረጃ ሇመሙሊት 

የሚያስችለ ዓምድች ይኖሩታሌ:-   

1. የምዜገባ ተራ ቁጥር፤  
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2. የምዜገባ ቀን፤ 

3. የተመዜጋቢው ሙለ ስም ከነአያት፣  

4.  የትውሌዴ ቀን እና ዓ.ም፤    

5. ዕዴሜ፤  

6. ፆታ፤  

7. አካሌ ጉዲተኝነት፤  

8. በምርጫ ክሌለ የኖረበት ጊዛ፣ (በወራት/ በዓመት)፤  

9. የምዜገባው ዕሇት የፅህፇት ወይም የጣት ፉርማ፤       

10.  የምርጫ ዕሇት የጽህፇት ወይም የጣት ፉርማ፤     

11. የቤት ቁጥር/መንዯር/ጎጥ/የቦታው ሌዩ መጠሪያ፤                   

12.  ሌዩ አስተያየት/ምርመራ የሚሠፌርበት አምዴ፣ በዙህ አምዴ ጣቶች 

የላለት መራጭን አስመሌክቶ ሌዩ አስተያየት ይገሇጽበታሌ፤          

13.  በሌዩ ሁኔታ ሇሚቋቋሙ የምርጫ ጣቢያዎች ከሊይ ከተጠቀሱት መረጃዎች 

በተጨማሪ የመራጮቹ የተሇዩ ሁኔታዎች የሚመገቡበት ዏምድች፡፡  

23. የሰነድች ስርጭትና ርክክብ  

1. ቦርደ በምርጫው የጊዛ ሰላዲ መሠረት ሇምዜገባ የሚያስፇሌጉትን ሰነድች 

በወቅቱ ሇምርጫ ጣቢያዎች እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፡፡  

2. ቃሇ ጉባኤዎችን ጨምሮ በምዜገባ አገሌግልት ሊይ የዋለ ሰነድች እና 

የመራጮች መዜገቦች ርክክብ ሥነ ሥርዓትና ጊዛ ቦርደ በሚያወጣው 

መመሪያ መሠረት ይወሰናሌ፡፡  

24. አንዴ ጊዛ እና በአንዴ ቦታ ብቻ ስሇመመዜገብ      

1. ማንኛውም መራጭ በአንዴ ምርጫ ጣቢያ ከአንዴ ጊዛ በሊይ መመዜገብ 

ወይም በላሊ የምርጫ ጣቢያ ዴጋሚ መመዜገብ የሇበትም፡፡  

2. አንዴ መራጭ አንዴ የመራጭነት መታወቂያ ካርዴ ብቻ ይኖረዋሌ፡፡      

3. ማንኛውም የመራጮች መታወቂያ ካርዴ የጠፊበት ወይም የተበሊሸበት 

መራጭ ከዴምፅ መስጫው እሇት በፉት በማንኛውም የምርጫ ጣቢያው 

የሥራ ጊዛ ፣ በዴምፅ መስጫው እሇት ከሆነ ዯግሞ ምርጫ ሰዓቱ 

ከመጠናቀቁ በፉት ሇምርጫ ጣቢያው ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡ በምርጫ 

ጣቢያ ጽህፇት ቤቱም የአመሌካቹ ማንነት ከመራጮች መዜገብ ጋር 

ተመሳክሮ እና ጉዲዩ በቃሇ ጉባኤ ተይዝ በምትኩ ላሊ ካርዴ ሉሰጠው ወይም 

ዴምፅ እንዱሰጥ ሉፇቀዴሇት ይችሊሌ፡፡  
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25. ስሇመራጮች መዜገብ መጋት   

1. የቀኑ የምዜገባ ሥራ እንዯተጠናቀቀ የመራጮች መዜገብ የዕሇቱ የመጨረሻ 

ተመዜጋቢ ቁጥርና ቀኑን በተጋጀው የመፇራረሚያ ቅፅ ሊይ ይሞሊና 

የጣቢያው ምርጫ አስፇጻሚዎች ይፇራረሙበታሌ፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተቀመጠው ሁኔታ የመራጮች ምዜገባ 

ወቅት እስኪጠናቀቅ ዴረስ ምዜገባው ይቀጥሊሌ፡፡ በምዜገባው የመጨረሻ ቀን 

በመዜገቡ ሊይ ከመጨረሻው ተመዜጋቢ ቀጥል ባሇው ክፌት ቦታ የጣቢያው 

ምርጫ አስፇጻሚዎች ተፇራርመውበት መዜገቡ ይጋሌ፡፡ 

3. ቦርደ በተሇየ ሁኔታ ካሌወሰነ በስተቀር መዜገቡ ከተጋና ከተፇራረሙበት 

በኋሊ በመዜገቡ ሊይ አዱስ መራጭ አይመገብም የሚሰፌር ወይም የሚፃፌ 

ነገርም አይኖርም፡፡  

26. የመራጮች መዜገብ ሇህዜብ ግሌፅ ስሇማዴረግ  

1. የመራጮች ምዜገባ እንዯተጠናቀቀ የመራጮች መዜገብ በምርጫ ጣቢያው 

ቅጥር ግቢ ውስጥ ሇ10 ቀናት ይፊ ወጥቶ ህዜብ በግሌፅ እንዱያየው መዯረግ 

አሇበት፡፡ 

2. በጣቢያው የሚወዲዯሩ የፖሇቲካ ፓርቲ ተወካዮች እንዱሁም የግሌ 

ተወዲዲሪዎች ወይም ተወካዮቻቸው ሇምርጫ ጣቢያው ሃሊፉ ጥያቄ በማቅረብ 

የመራጮችን መዜገብ መመሌከት ይችሊለ፡፡ 

3. ምርጫው ከተጠናቀቀ በኋሊ የመራጮች መዜገብ ወዯ ቦርደ ክሌሌ ጽህፇት 

ቤት ወይም ሇምርጫ ጣቢያው ቅርብ የሆነ የበታች እርከን   የምርጫ ጽቤት 

ተወስድ እንዱኖር መዯረግ አሇበት፡፡    

27. የምዜገባ ተቃውሞን በተመሇከተ     

ማንኛውም ሰው ወይም የፖሇቲካ ዴርጅት በመራጭ ምዜገባ ሊይ ተቃውሞ 

ካሇው ተቃውሞውን ከነምክንያቱ ሇምርጫ ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 

ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ የምርጫ ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 

152 መሰረት ይወስናሌ፡፡ 

28. ከምዜገባ ስሇመሰረዜ     

1.  ማንኛውም ተመዜጋቢ በአዕምሮ ህመም ምክንያት ሇመወሰን ብቃት የላሇው 

መሆኑ ስሌጣን ባሇው አካሌ ወይም በበቂ ማስረጃ ካሌተረጋገጠ ወይም 

በማጭበርበር የተመገበ ወይም በዴጋሚ የተመገበ ወይም የሞተ ካሌሆነ 

ወይም አግባብ ባሇው ህግ መሠረት በተሰጠ የፌርዴ ቤት ውሳኔ የመምረጥ 
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መብቱ የተገዯበ ካሌሆነ በስተቀር በሚቀርብ ተቃውሞ ምክንያት 

ከመራጭነት ምዜገባ አይሰረዜም፡፡    

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተረሩት ምክንያቶች ውስጥ አንደ 

ሲከሰት ፌርዴ ቤቶች፣ ሆስፒታልች፣ እዴሮች ወይም ላልች ስሇጉዲዩ 

እውቀት ያሊቸው የህብረተሰቡ አባሊት ሁኔታው እንዯተከሰተ በሁሇት ቀናት 

ሇቦርደ የክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት ወይም ሇምርጫ ክሌሌ ወይም 

ሇየምርጫ ጣቢያው ሪፖርት የማዴረግ ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

3. የቦርደ የክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቶች ወይም የምርጫ ክሌልች ወይም 

የምርጫ ጣቢያዎች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ማስረጃ 

እንዯዯረሳቸው በመራጭነት የተመገበው ሰው እንዱሰረዜ ማዴረግ 

አሇባቸው፡፡   

29. ቋሚ የመራጮች መዜገብ  

1. ቦርደ ሇያንዲንደ የምርጫ ክሌሌ ቋሚ የመራጮች መዜገብ የሚጋጅበት 

እንዱሁም በየጊዛው የሚስተካከሌበትና የሚከሇስበት ሥርዓት እንዱኖር 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

2. የመራጮች መዜገብ በክሌሌና ከዙያ በታች ባለ እርከኖች በሚኖሩ የቦርደ 

ጽህፇት ቤቶች በቦርደ በሚሰየም ባሇሙያ የሚመራና ከማዕከሊዊ 

ስታቲስቲክስ ባሇስሌጣን እና ከላልች አግባብነት ካሊቸው ተቋማት ጋር 

በመቀናጀት የሚጋጅና በየጊዛው የሚከሇስ ይሆናሌ፡፡  

3. የመራጮች መዜገብ አገጃጀት፣ የመዜገቡ አያያዜና አከሊሇስ እንዱሁም 

የቴክኖልጂ አጠቃቀምን አስመሌከቶ ቦርደ ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ፡፡    

ምዕራፌ ሁሇት 

የዕጩዎች ምዜገባ 

30. የእጩ የምዜገባ ቦታ  

የእጩ ምዜገባ ከምርጫው ዕሇት ቢያንስ 90 ቀን አስቀዴሞ ቦርደ ሇእጩዎች 

ምዜገባ በሚያወጣው የጊዛ ሰላዲ መሠረት በምርጫ ክሌልች ይከናወናሌ፡፡    

31. ሇእጩነት የሚያበቁ መመኛዎች           

1. ማንኛውም ሰው:-  

ሀ/ ኢትዮጵያዊ ዛጋ የሆነ እና ሇመመረጥ የተመገበ፤ 

ሇ/ በምዜገባ ዕሇት እዴሜው 21 ዓመት ወይም ከዙያ በሊይ የሆነው፣ 
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ሏ/ ከምርጫው ዕሇት አስቀዴሞ በምርጫ ክሌለ ውስጥ  በመዯበኛነት አንዴ 

ዓመት ከኖረ ወይም የትውሌዴ ቦታው በእጩነት ሉቀርብበት በፇሇገበት 

የምርጫ ክሌሌ ውስጥ ከሆነ፤  

መ/ መወዲዯር የሚፇሌግበት ከተማ ወይም ወረዲ ከአንዴ በሊይ የምርጫ 

ክሌልችን የሚያቅፌ ከሆነ እና በከተማው ወይም በወረዲው ውስጥ ሇሁሇት 

ዓመት በመዯበኛነት የሠራ ከሆነ በዙያው ከተማ ወይም ወረዲው በፇሇገው 

የምርጫ ክሌሌ፣ 

ሠ/ በህግ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብቱ 

ያሌተገፇፇ፤  

ረ/ በአዕምሮ ህመም ምክንያት ሇመወሰን ብቃት የላሇው መሆኑ ስሌጣን 

ባሇው አካሌ ወይም  በበቂ  ማስረጃ የተረጋገጠበት ካሌሆነ፤  

ሰ/ በግሌ የቀረበ እጩ ከሆነ ራሱ፣ ሇውዴዴር ያቀረበው የፖሇቲካ ዴርጅት 

ከሆነ ዴርጅቱ ቦርደ በዙህ አዋጅ መሠረት የሚያወጣውን የምርጫ ሥነ 

ምግባር ዯንብ ተቀብል ከፇረመ፤ በእጩነት ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡   

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1 (ሰ) የተዯነገገው መመኛ:-   

ሀ/ በሥራ ወይም በትምህርት ምክንያት ከምርጫ  ክሌለ  ውጭ  የነበረን 

ሰው፤ 

ሇ/ ከዙህ በፉት በምርጫ ክሌለ ተመርጦ በመስራት ሊይ ያሇን ሰው 

አይመሇከትም፡፡ 

3.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተዯነገገው መመኛ በተጨማሪ በግሌ 

የቀረበ እጩ በአካባቢው መስተዲዴር የተረጋገጠ እዴሜያቸው 18 ዓመትና 

ከዙያ በሊይ ከሆናቸው እና የመምረጥ መብታቸው በህግ፣ በፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ወይም በአእምሮ ህመም ምክንያት ያሌተገዯበ የምርጫ ክሌለ ነዋሪዎች 

ውስጥ ከ5ሺ የማያንስ የዴጋፌ ፉርማ ማቅረብ አሇበት፡፡ ሆኖም የግሌ እጩ 

ተወዲዲሪው የአካሌ ጉዲተኛ ማቅረብ ያሇበት የዴጋፌ ፉርማ ብዚት ከ3 ሺ 

የማያንስ ይሆናሌ፡፡  

4. በግሌ እጩዎች የሚቀርቡ የዴጋፌ ፉርማዎች የሚረጋገጡበት መንገዴ በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 64 እና 65 መሠረት ሇፖሇቲካ ፓርቲ ምዜገባ የሚቀርቡ 

የመስራች አባሊት ፉርማዎች ትክክሇኛነት ከሚረጋገጥበት መንገዴ ጋር 

ተመሳሳይ ይሆናሌ።                   
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5. የግሌ እጩው ዴጋፈን ያሌሰጠ ሰው የሰጠ በማስመሰሌ፣ በሃሰት ስምና ፉርማ 

በማጋጀት፤ የላሇ ሰው እንዲሇ በማስመሰሌ ወይም በላሊ የተጭበረበረ 

መንገዴ የዴጋፌ ፉርማ ማቅረቡ በማናቸውም ሰው በሚቀርብ ጥቆማ ወይም 

ቦርደ በራሱ በሚያዯርገው ማጣራት ከተረጋገጠበት አግባብ ባሇው የወንጀሌ 

ሕግ መሠረት የሚወሰው እርምጃ እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ የእጩነት ምዜገባ 

ማመሌከቻው ውዴቅ ሆኖ ወይም ምዜገባው ተሰርዝ ሇሚቀጥለት ሦስት 

ዓመታት በግሌ እጩነትም ሆነ በፖሇቲካ ፓርቲ አመራር ወይም አባሌነት 

እንዲይሳተፌ መዯረግ አሇበት፡፡ 

32. የእጩ አቀራረብ     

1.  ማንኛውም በህግ የተመገበ የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አዋጅ መሠረት 

በሚካሄዴ ምርጫ መስፇርቱን የሚያሟሊ እጩ በማቅረብ ሉወዲዯር ይችሊሌ፡፡ 

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የፖሇቲካ 

ፓርቲ እጩዎች ሁለ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 31(1) የተረሩትን መስፇርቶች 

ማሟሊታቸውን ከማረጋገጥ በተጨማሪ እያንዲንደ እጩ ሇህዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የሚወዲዯር ከሆነ በሚወዲዯርበት የምርጫ ክሌሌ ከሚኖሩ 

መራጮች ሁሇት ሺ፤ አካሌ ጉዲተኛ ከሆነ አንዴ ሺ አምስት መቶ የዴጋፌ 

ፉርማ፤ ሇክሌሌ ምክር ቤት የሚወዲዯር ከሆነ ዯግሞ አንዴ ሺ፤ አካሌ 

ጉዲተኛ ከሆነ ሰባት መቶ ሃምሳ የዴጋፌ ፉርማ ማቅረብ ይኖርበታሌ።                        

3. በፖሇቲካ ዴርጅት ተወክሇው የሚወዲዯሩ እጩዎችን ዜርዜር ሇቦርደ 

የሚያሳውቀው የዴርጅቱ፣ የግንባሩ ወይም የቅንጅቱ ሀሊፉ ወይም ወኪለ 

ይሆናሌ፡፡   

4. በፖሇቲካ ዴርጅት ተወክል ሇሚቀርብ እጩ በፓርቲው መወከለን እና 

በእጩነት ሇመቅረብ መስማማቱን የሚገሌጽ ሰነዴ ከእጩነት ማስረጃው ጋር 

ተያይዝ መቅረብ አሇበት፡፡    

5. የፖሇቲካ ፓርቲዎች ግንባር ወይም ቅንጅት በአንዴ የምርጫ ክሌሌ ሇአንዴ 

የምክር ቤት መቀመጫ ማቅረብ የሚችሇው አንዴ እጩ ተወዲዲሪ ብቻ 

ይሆናሌ። 

6. ማንኛውም እጩ ተወዲዲሪ በግንባር በመቅረብ መመዜገብ አሇበት፡፡ በግንባር 

ቀርቦ መመዜገብ ካሌቻሇ ሇእጩነት የሚያበቁ መስፇርቶች ማሟሊቱን 

የሚያረጋግጡ ተጨባጭ የሰነዴ እና እንዯአግባብነቱ የሰው ማስረጃዎች 

ቀርበው እጩውን ባቀረበው ፖሇቲካ ፓርቲ አማካኝነት ሉመገብ ይችሊሌ፡፡    
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7. የእጩዎች ምዜገባ ከምርጫ ክሌለ የምርጫ አስፇጻሚዎች ቢያንስ ሁሇቱ 

ባለበት መከናወን አሇበት።     

33. በምርጫ ስሇሚወዲዯሩ የመንግሥት ሰራተኞች          

1. ማንኛውም የመንግስት ሠራተኛ:- 

ሀ/ በግለ ወይም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ በመሆን ሇምርጫ መወዲዯር 

ይችሊሌ፡፡    

ሇ/ የመንግሥት ሰራተኛ በህዜብ ምርጫ ሇመወዲዯር ተወዲዲሪ ሆኖ ሲቀርብ 

የምርጫ ቅስቀሳ በሚካሄዴበት ወቅት እና ምርጫው በሚከናወንበት ጊዛ 

ያሇዯመወዜ ፇቃዴ እንዱሰጠው ይዯረጋሌ፡፡   

ሏ/ በሁለም ዯረጃ ሇሚገኙ ምክር ቤቶች ምርጫ እንቅስቃሴ በሚሳተፌበት 

ጊዛ በማንኛውም የቀጣሪው የመንግሥት መስሪያ ቤት ንብረት መገሌገሌ 

አይፇቀዴሇትም፡፡   

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ዲኞች፣ ዓቃቤ ሕጎች፣ 

ወታዯሮች፣ ፖሉስ እና ላልች የጸጥታ ሃይልች፣ የዯህንነት ሰራተኞች፣ እና 

የቦርደ ሰራተኞች በግሌ ወይም የፖሇቲካ ፓርቲ እጩ ተወዲዲሪ ሆነው 

ከቀረቡ የያዘትን የመንግሥት ሥራ መሌቀቅ አሇባቸው፡፡        

3. ዲኞች፣ ዏቃቤ ሕጎች፣ ወታዯሮች፣ ፖሉስ እና ላልች የጸጥታ ሃይልች፣ 

የዯህንነት ሰራተኞች እና የቦርደ ሰራተኞች በምርጫ ውዴዴር ጊዛ 

ማንኛውንም ተወዲዲሪ ሇማስመረጥ በመዯገፌ፣ በመናገር፣ በመፃፌና 

በመሳሰለት ተሳታፉ መሆን የሇባቸውም፡፡        

34. የእጩ የዴጋፌ ፉርማ ስሇመስጠት   

1. አንዴ የመምረጥ መብት ያሇው ነዋሪ በምርጫ ክሌለ ሇውዴዴር ከቀረቡት 

መቀመጫዎች ቁጥር እጥፌ በሊይ ሇሆኑ እጩዎች የዴጋፌ ፉርማ መስጠት 

አይችሌም፡፡  

35. የእጩነት የመታወቂያ ካርዴ ስሇ መስጠት   

1. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 32 መሠረት ሇውዴዴር የሚቀርበው እጩ ከተሇየ በኋሊ 

በዕጩዎች መመዜገቢያ ቅፅ ስሙ እንዱሰፌር ተዯርጎ የእጩነት መታወቂያ 

ካርዴ ይሰጠዋሌ፡፡   

2. የፖሇቲካ ዴርጅት እጩዎች የእጩነት መታወቂያ ካርዴ ሇእጩዎቹ ወይም 

ሊስመገባቸው ዴርጅት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡        

36. እጩዎችን ሇህዜብ ስሇማሳወቅ 
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እጩዎች በዙህ አዋጅ መሠረት ከተሇዩ በኋሊ የዕጩዎች ምዜገባ ከተጠናቀቀበት 

ጊዛ ጀምሮ የምርጫ ክሌለ ጽህፇት ቤት የተወዲዲሪ እጩዎችን ስም ዜርዜር 

ሇህዜብ ይፊ ያዯርጋሌ፡፡            

37. የእጩዎች የመሇያ ምሌክቶች      

1. ማንኛውም እጩ የሚወዲዯርበትን መሇያ ምሌክት ሉያቀርብ ወይም ቦርደ 

ከሚያጋጃቸው መሇያ ምሌክቶች መርጦ ሉይዜ ይችሊሌ፡፡  

2. የአንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ እጩዎች በሁለም የምርጫ ዯረጃዎች አንዴ ዓይነት 

ምሌክት ሉጠቀሙ ይችሊለ፡፡  

3. የአንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ እጩዎች ሇየምክርቤቱ ምርጫ በሁለም የምርጫ 

ክሌልች አንዴ ዓይነት መሇያ ምሌክት መጠቀም አሇባቸው፡፡ 

4. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ እጩ ባሇፇው ምርጫ የተጠቀመበትን 

ምሌክት ቅዴሚያ ተሰጥቶት እንዱመርጥ መዯረግ አሇበት፡፡ 

5. በምርጫ መሇያ ምሌክት ዘርያ በሚነሱ አሇመግባባቶች ምክንያት አቤቱታ 

ሲቀርብሇት የስራ አመራር ቦርደ አስፇሊጊውን ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

6. ማንኛውም መሇያ ምሌክት:- 

ሀ/ ከላልች እጩዎች መሇያ ምሌክት ጋር የማይመሳሰሌ፤  

ሇ/ በብሔር ብሔረሰብ፣ በር፣ በሃይማኖት መካከሌ በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ 

ጥሊቻና ግጭት ሉቀሰቅስ ከሚችሌ ነገር ወይም ሁኔታ ጋር ግንኙነት የላሇው፤ 

ሏ/  የጦርነት ወይም የላሊ ህገወጥ ዴርጊት መሌዕክት የማያስተሊሌፌ፤ 

መ/ ከፋዯራሌም ሆነ ከክሌሌ መንግሥታት ሰንዯቅ አሊማ ወይም አርማ ወይም 

ከላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች አርማ ወይም ከሌዩ ሌዩ ዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች 

ዓርማና ሰንዯቅ ዓሊማ ወይም ከሃይማኖትዴርጅቶች ምሌክቶች ጋር 

የማይመሳሰሌ፤   

ሠ/ የህዜብን ሞራሌ፣ መሌካም ሥነ ምግባር እና የመሳሰለትን የማይጥስ 

መሆን፤  አሇበት፡፡ 

7. ቦርደ በዴምጽ መስጫ ወረቀት ሊይ የእጩዎች ምስሌና የመሇያ ምሌክቶችን 

አቀማመጥ፣ ቅዯም ተከተሌና እንዱሁም ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮች 

ሇተወዲዲሪ ፓርቲዎች እና የግሌ እጩዎች ግሌጽ በሆነ መንገዴ በመመሪያ 

ይወስናሌ።   

38. የእጩ የመሇያ ምሌክት መሇወጥና መተካት                
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1. ቦርደ በአንቀጽ 37 መሠረት አንዴን የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ እጩ 

መሇያ እንዱሇውጥ ሇማዜ ይችሊሌ፡፡  

2. የእጩ መሇያ ምሌክት እንዱሇወጥ በቦርደ ሲወሰን የእጩዎች ምዜገባ 

ከተጠናቀቀበት ጊዛ ጀምሮ በአስራ አምስት ቀን ውስጥ የፖሇቲካ ፓርቲው 

ወይም የግሌ እጩው ውሳኔውን እንዱያውቀውና ተሇዋጭ ምሌክት 

እንዱያቀርብ ወይም እንዱመርጥ መዯረግ አሇበት፡፡ 

3.  የፖሇቲካ ፓርቲም ሆነ የግሌ እጩ ቀዯም ሲሌ የመረጠውን ምሌክት በላሊ 

ሇመሇወጥ ሲፇሌግ የእጩዎች ምዜገባ ከተጠናቀቀበት ጊዛ አንስቶ በአስር 

ቀናት ውስጥ ሇውጡን ሇቦርደ በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡  

39. የእጩዎች ከውዴዴር መውጣትና መተካት  

1. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ እጩ ከውዴዴር ራሱን ሉያገሌ ይችሊሌ፡

፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከውዴዴር ራሱን ያገሇሇ የፖሇቲካ 

ፓርቲ እጩ ሇወከሇው የፖሇቲካ ፓርቲ በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡   

3. የፖሇቲካ ፓርቲ እጩውን መሇወጥ ወይም መተካት የሚችሇው እጩው ራሱን 

ካገሇሇበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ሳምንት ጊዛ ውስጥ ወይም እጩው ራሱን 

ያገሇሇው የእጩ ምዜገባ የጊዛ ሰላዲ ካሇቀ በኋሊ ከሆነ ከዴምጽ መስጫው ቀን 

ከአንዴ ወር በፉት ባሇው ጊዛ ውስጥ ብቻ ነው፡፡ 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 32 ሊይ የተቀመጠው መስፇርት በተተኪነት በሚቀርብ 

እጩ ሊይም ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ 

40. የእጩ መሞት 

1. የአንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ እጩ ተወዲዲሪ የእጩ ምዜገባ ጊዛ ካሇፇ በኋሊ የሞተ 

እንዯሆነ እጩው የሞተበት የፖሇቲካ ዴርጅት ከዴምጽ መስጫው ቀን አንዴ 

ወር በፉት ባሇው ጊዛ ውስጥ ላሊ እጩ ሉተካ ይችሊሌ፡፡  

2. አንዴ ወዯ ውዴዴር የገባ የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት በተባሇው ጊዛ ውስጥ ተተኪ ካሊቀረበ ወይም የፖሇቲካ ፓርቲ እጩ 

የሞተው የምርጫው ቀን ሉዯርስ ከአንዴ ወር ያነሰ ጊዛ ሲቀረው እንዯሆነ 

ምርጫው ባለት እጩዎች መካከሌ በተያሇት ጊዛ ውስጥ ይከናወናሌ፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇፀው ቢኖርም እጩ የሞተበት የፖሇቲካ 

ፓርቲ ተተኪ እጩ ማቅረብ እንዯማይችሌ በጽሐፌ የገሇፀ እንዯሆነ 

የምርጫው ውዴዴር ባለት እጩዎች መካከሌ በተያሇት ጊዛ ይካሄዲሌ፡፡    
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4. በአንዴ የምርጫ ክሌሌ የቀረበው እጩ አንዴ ብቻ ከሆነና የሞተ እንዯሆነ 

ቦርደ በሚያወጣው የጊዛ ሰላዲ መሰረት አዱስ እጩዎች እንዱመገቡ ተዯርጎ 

ምርጫ ይከናወናሌ፡፡ 

41.  በአንዴ ምርጫ ክሌሌ ብቻ ስሇመወዲዯር     

1. አንዴ ሰው በእጩ ተወዲዲሪነት መቅረብ የሚችሇው በአንዴ የምርጫ ክሌሌ 

ብቻ፣ ሇአንዴ የሕዜብ ተወካዮች ወይም የክሌሌ ምክር ቤት ወንበር ብቻ 

ይሆናሌ፡፡ 

2. አንዴ እጩ ተወዲዲሪ በእጩዎች ምዜገባ የጊዛ ሰላዲ ውስጥ ከአንደ የምርጫ 

ክሌሌ ወዯ ላሊው የምርጫ ክሌሌ ተዚውሮ በህጉ መሠረት እንዯ አዱስ 

ተመዜግቦ ሇመወዲዯር ይችሊሌ፡፡ አፇፃፀሙ በቦርደ ይወሰናሌ፡፡ 

42. ሇምርጫ የተመገቡ የእጩዎች ሌዩ መብት  

1. ሇምርጫ የተመገቡ እጩዎች ከባዴ ወንጀሌ ሲፇፅሙ እጅ ከፌንጅ ካሌተያዘ 

በስተቀር ምርጫው እስከሚጠናቀቅ ዴረስ በወንጀሌ ተጠርጥረው አይያዘም፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንዯተጠቀሰው እጅ ከፌንጅም ባይሆን 

ዕጩዎች ህገወጥ ዴርጊት የፇፀሙ እንዯሆነ ሕጋዊ እርምጃ ሉወሰዴባቸው 

የሚችሇው የምርጫው ውጤት በቦርደ አማካኝነት በይፊ ሇህዜብ ከተገሇፀ በኋሊ 

ብቻ ይሆናሌ፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ቢኖርም አሸናፉው ሰው በምርጫ 

ወቅት በፇፀመው ወንጀሌ የሚጠየቀው በሚመሇከተው ምክር ቤት የህግ ከሇሊው 

ሲነሳ ብቻ ነው፡፡ 

ምዕራፌ ሦስት 

የምርጫ መቻ 

43. የምርጫ ቅስቀሳ መቻ ስሇማካሄዴ 

1. አንዴ እጩ ተወዲዲሪ በእጩነት ተመዜግቦ የመታወቂያ ካርዴ ካገኘበት ቀን 

አንስቶ ምርጫው አራት ቀን እስኪቀረው ዴረስ ከአስተዲዯሩም ሆነ ከማጋጃ 

ቤት ፇቃዴ መጠየቅ ሳያስፇሌገው፥ በጽሐፌ በማሳወቅ ብቻ እና ሕጋዊ 

ግዳታዎቹን በማክበር በራሱም ሆነ በዯጋፉዎቹ አማካኝነት የዴጋፌ 

ስብሰባዎችን የመጥራት ወይም ሰሊማዊ ሰሌፌ የማዯራጀት መብት አሇው፡፡ 

እንዱሁም ሇምርጫ ውዴዴሩ ይጠቅሙኛሌ ያሊቸውን መረጃዎች ከቦርደ 

የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

107 
 

2. እጩዎችና ዯጋፉዎቻቸው ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

የሚያካሂደት የምርጫ ውዴዴር እንቅስቃሴ ዴምጽ መስጠት ከመጀመሩ 

ከአራት ቀናት በፉት መጠናቀቅ አሇበት፡፡   

3. የምርጫ ውዴዴር እንቅስቃሴ ህገ መንግሥቱና አግባብነት ያሊቸውን ላልች 

ህጎች፣ የመራጮችን መብት፣ የላልች እጩዎችን የመወዲዯር መብት በማክበር 

በሰሊማዊና በዳሞክራሲያዊ መንገዴ መካሄዴ አሇበት፡፡  

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሱት መብቶች በህግ ከተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች ውጭ ተፇፃሚ ሉዯረጉ አይችለም፡፡   

5. ምርጫውን ሰሊማዊ እና ፌትሏዊ ሇማዴረግ እንዱቻሌ ቦርደ የምርጫ ቅስቀሳ 

የሥነ ምግባር ዯንብ ያወጣሌ፡፡    

44. የመገናኛ ብዘኃን አጠቃቀም 

1. በመንግሥት ቁጥጥር ስር ያለትን መገናኛ ብዘኃን ማሇትም ሬዴዮ፣ 

ቴላቪዥንና ጋዛጦችን ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ያሇ አዴሌዎ 

የመጠቀም መብት አሊቸው፡፡ 

2. እጩዎች በመንግሥት የመገናኛ ብዘኃን ነፃ የአየር ጊዛ አግኝተው 

የመጠቀም መብት አሊቸው፡፡ 

3. መንግሥት የመገናኛ ብዘኃን አጠቃቀምን በተመሇከተ ቦርደ ከኢትዮጵያ 

ብሮዴካስቲንግ ባሇሥሌጣን ጋር በመተባበር ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ዴርጅቶችን 

ባሳተፇ አካሄዴ በሚያወጣው የዴሌዴሌ መመሪያ መሠረት ይከናወናሌ፡፡   

4. 4. የመንግሥትም ሆነ የግሌ የመገናኛ ብዘኃን አጠቃቀም፥ የጋዛጠኞች 

የምርጫ አጋገብ እና ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮችን የሚመሇከቱ  የሥነ 

ምግባር   እና  የአፇጻጸም  መርሆችን  ቦርደ  በሚያወጣው  መመሪያ  

ይወስናሌ፡፡   

45. የመንግሥት አካሊት ግዳታ 

የምርጫ ውዴዴር እንቅስቃሴዎችን ሇማሳካት በየትኛውም ዯረጃ የሚገኙ 

የመንግሥት አካሊት ኃሊፉዎች የሚያስተዲዴሯቸውን የሬዴዮና የቴላቪዥን 

ጣቢያዎችን፣ ጋዛጦችና እንዱሁም የስብሰባ አዲራሾች፣ ዕጩ ተወዲዲሪዎች 

ያሇአዴሌዎ እንዱገሇገለባቸው ሇማዴረግ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ግዳታ 

አሇባቸው፡፡ አፇጻጸሙን በሚመሇከት ቦርደ ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ፡፡        

46. የምርጫ ውዴዴር እንቅስቃሴ የተከሇከሇባቸው ቦታዎች   
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1. በሚከተለት ቦታዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ ወይም መቻ ማዴረግ የተከሇከሇ 

ነው:-  

ሀ/ ቤተ ክርስትያኖች፤   

ሇ/ መስጊድች፣ 

ሏ/ ወታዯራዊ ካምፖች እና ፖሉስ ጣቢያዎች፤   

መ/ የመማር ማስተማር ሂዯት ተግባር እየተከናወነ በሚገኝበት ወቅት 

በትምህርት ቤቶች እና በትምህርት ቤቶች አካባቢ በ2 መቶ ሜትር ርቀት 

ዘሪያ፤  

ሠ/ ህዜብ የዕሇት ተሇት ግብይት በሚፇፅምባቸው እና በተወሰኑ ቀናት 

በገጠርም ሆነ በከተማ በይፊ ገበያ እየተካሄዯ በሚገኝባቸው ቦታዎች በ2 

መቶ ሜትር ዘሪያ ክሌሌ፤ 

ረ/ የመንግሥት ወይም የህዜብ መዯበኛ ሥራ በመከናወን ሊይ የሚገኙባቸው 

የመንግሥትና የህዜብ ተቋማት ሥራቸውን በሚያከናውኑበት መዯበኛ የሥራ 

ሰዓት እና ቦታ፣  

ሰ/ ላሊ ህዜባዊ ስብሰባ እየተካሄዯ ባሇባቸው ቦታዎች እና አካባቢዎች፡፡  

2. ዜርዜር አፇፃፀሙ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡    

ምዕራፌ አራት 

ስሇ ዴምፅ አሰጣጥ 

47. ስሇምርጫ ጣቢያ ሥራ መጀመር 

1. የዴምጽ መስጠት ሂዯት በሁለም ምርጫ ጣቢያዎች ቦርደ በሚወስነው ቀን 

አንዴ ሊይ ይጀመራሌ፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም አስገዲጅ  ሁኔታዎች 

ሲያጋጥሙ የሚመሇከታቸው ምርጫ ጣቢያዎች ስራቸውን በተሇየ ቀን 

እንዱጀምሩ ቦርደ ሉወስን ይችሊሌ፡፡    

3. ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የዴምፅ አሰጣጡ ሥራ:- 

ሀ/ የፖሇቲካ ፓርቲ እና የግሌ እጩ ወኪልች፣ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊት፣ 

ታዚቢዎች፣ እና የምርጫ አስፇፃሚዎች በተገኙበት፤ እና  

ሇ/ የምርጫ ጣቢያ ኃሊፉው የዴምፅ መስጫ ሳጥን ባድ መሆኑን ከሊይ በፉዯሌ 

ተራ (ሀ) ሇተገሇፁት አካሊት በማሳየት የምርጫ ሳጥኑ በተጋጀው ማሸጊያ 

ታሽጎ በታዚቢዎች ፉት ሇፉት በቅርብ እይታና በግሌጽ ስፌራ ከተቀመጠ 
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ወይም ከተሰቀሇ በኋሊ ስሇ አጀማመሩ ቃሇ ጉባኤ ተይዝ ቦርደ ሇዙሁ ተግባር 

ባጋጀው ቅፅ ሊይ ከተሞሊ በኋሊ ይጀመራሌ፡፡           

48. የምርጫ ጣቢያዎች ዯህንነት   

1. የምርጫ ጣቢያዎች የዴምፅ መስጫ ዕሇት ከመዴረሱ በፉት አስተማማኝ 

ጥበቃ ተዯርጎሊቸው ዯኅንነታቸው ተጠብቆ መጋጀት አሇባቸው፡፡ 

2. ከምርጫ አስፇፃሚዎች፣ ከፖሇቲካ ፓርቲዎች እና የግሌ እጩ ወኪልች 

ከቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊት እና ከተፇቀዯሊቸው የምርጫ ታዚቢዎች 

በስተቀር መራጮች ያሌሆኑና ዴምፅ የሰጡ ሰዎች በምርጫ ጣቢያው ክሌሌ 

ውስጥ መገኘት የሇባቸውም፡፡ 

3. ማንኛውም ሰው ከምርጫ ጣቢያው አምስት መቶ ሜትር ዘሪያ መሇስ ርቀት 

ውስጥ በስካር መንፇስ ውስጥ ሆኖ፣ የጦር መሳሪያ ይዝ ወይም በላሊ 

በማናቸውም ፀጥታን በሚያዯፇርስ ሁኔታ ውስጥ መገኘት የሇበትም፡፡ በዙህ 

ሁኔታ ከተገኘም የምርጫ ጣቢያ ኃሊፉው የጸጥታ ሃይልችን ዴጋፌ በመጠየቅ 

አስፇሊጊው እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ:: 

4. የምርጫ ጣቢያ ዯህንነት እንዱከበር የማዴረግ ኃሊፉነት በዋናነት የምርጫ 

ጣቢያው ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ የምርጫ ጣቢያ ኃሊፉው የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 

አባሊት ወይም የምርጫ ጣቢያ ታዚቢዎች የጣቢያውን ዯህንነት ሇማስከበር 

የፖሉስ ኃይሌ እንዯሚያስፇሌግ ካመኑ እንዱመዯብሊቸው የሚመሇከተውን 

አካሌ መጠየቅ ይችሊለ፡፡ ሆኖም የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊት፣ ታዚቢዎች 

እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲ እና የግሌ እጩ ወኪልች ጥያቄያቸውን 

የሚያቀርቡት በምርጫ ጣቢያ ኃሊፉዎች አማካኝነት ይሆናሌ፡፡  

5. የምርጫ ጣቢያው ኃሊፉ በምርጫ ጣቢያው ውስጥ ሇመግባት 

ያሌተፇቀዯሇትን ግሇሰብ ወይም የምርጫውን እንቅስቃሴ ሇማወክ የሞከረን 

ማንኛውም ሰው ከምርጫ ጣቢያው እንዱወጣ ሉያዜ ይችሊሌ፡፡ ግሇሰቡ 

ትዕዚዜ አክብሮ ያሌወጣ እንዯሆነ የፖሉስ ኃይሌ ጠርቶ ከምርጫ ጣቢያው 

እንዱወጣ ያዯርጋሌ፡፡ ፖሉሱም ይህን ተግባሩን እንዯፇፀመ ከምርጫ 

ጣቢያው ወጥቶ ወዯ ምዴብ ቦታው ይሄዲሌ፡፡   

6. በምርጫ ጣቢያ ወይም በምርጫ ክሌሌ ኃሊፉ የምርጫ ዯህንነትን የማስከበር 

ጥያቄ የቀረበሇት ማንኛውም የፖሉስ ወይም የጸጥታ አካሌ ወይም ላሊ ሰው 

በአዋጅ ቁጥር 1133/2011  አንቀጽ 27 በተዯነገገው መሠረት የመተባበር፣ 

ፇጣን ምሊሽ የመስጠት እና የማስፇጸም ግዳታ አሇበት፡፡   
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7. ሕጋዊነቱ አጠራጣሪ የሆነ ሰነዴ ይዝ በምርጫ ጣቢያ ስሇመገኘቱ አሳማኝ 

ጥቆማ የቀረበበትን ሰው የምርጫ ጣቢያው ኃሊፉ የሁለም የፖሇቲካ 

ፓርቲዎችና የግሌ እጩ ወኪልች እንዱሁም ታዚቢዎች በተገኙበት 

ተጠርጣሪው ሉፇተሽ ይችሊሌ፡፡ ጥርጣሬው እውነት ሆኖ ከተገኘም አስፇሊጊ 

ሕጋዊ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፡፡ 

49. የዴምፅ መስጫ ሰዓት 

1. ቦርደ በተሇየ ሁኔታ ካሌወሰነ በስተቀር የዴምጽ መስጫ ሰዓት ከጠዋቱ 12 

ሰዓት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ዴረስ ይሆናሌ፡፡  

2. ቦርደ በተሇየ ሁኔታ የዴምፅ መስጫ ሰዓት የወሰነ እንዯሆነ በሌዩ ሁኔታ 

የተወሰነውን የዴምፅ መስጫ ሰዓት ከምርጫው ዕሇት ቢያንስ ሁሇት ቀን 

አስቀዴሞ ህዜቡ በይፊ እንዱያውቀው ያዯርጋሌ፡፡  

3. የዴምጽ መስጫ ሰዓት ሲያበቃ የምርጫ ጣቢያው ይጋሌ፡፡ ሆኖም በምርጫ 

ጣቢያው ዴምፅ ሇመስጠት በመጠባበቅ ሊይ ያለ መራጮች ዴምፅ መስጠት 

አሇባቸው፡፡  

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ቢኖርም ቦርደ የምርጫው ነፃና 

ፌትሃዊነት ይበሌጥ ያሰፌናሌ ብል ካመነ የዴምፅ መስጫ ሰዓቱን ሉያራዜም 

ይችሊሌ፡፡ 

5. የምርጫ ጣቢያዎች ሇምርጫ ከመከፇታቸው በፉትም ሆነ ዴምፅ አሰጣጡ 

አሌቆ ከተጉ በኋሊ ከምርጫ አስፇፃሚዎች፣ ከህዜብ ከተመረጡ የቅሬታ ሰሚ 

ኮሚቴ አባሊት፤ ከእጩ ተወካዮች እና ከተፇቀዯሊቸው የምርጫ ታዚቢዎች 

በስተቀር ማንኛውም ሰው ወዯ ምርጫ ጣቢያው መግባት አይችሌም፡፡ 

50. ዴምፅ ስሇመስጠት  

1. ማንኛውም መራጭ በአካሌ በመገኘት በሙለ ነፃነት ዴምፅ ይሰጣሌ፡፡  

2. እያንዲንደ መራጭ ዴምፅ የሚሰጠው አንዴ ጊዛ ብቻ ነው፡፡ 

3. ማንኛውም መራጭ በመራጭነት በተመገበበት የምርጫ ጣቢያ ብቻም 

ቢሆን ዴምፅ ሇመስጠት የሚችሇው:-  

ሀ/ የመራጮች መታወቂያ ካርዴ ሲኖረው፤  

ሇ/ በመራጮች መዜገብ ሊይ  ስሙ ሰፌሮ ሲገኝ፤ እና  

ሏ/ ዴምፅ ያሌሰጠ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ፤  ነው፡፡ 

4. ቦርደ በተሇየ ሁኔታ ካሌወሰነ በስተቀር ሁለም መራጮች በተመሳሳይ የጊዛ 

ገዯብ ውስጥ ዴምፃቸውን ይሰጣለ፡፡ 
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51. ዴምፅ የመስጠት ሂዯት  

1. እያንዲንደ መራጭ የመራጮች ምዜገባ መታወቂያ ካርደን እና በዙህ አዋጅ 

አንቀጽ 21 መሰረት የተመገበበትን ማስረጃ ሇምርጫ ጣቢያው የምርጫ 

አስፇፃሚዎች ካስረከበ በኋሊ የምርጫ አስፇፃሚዎች የመራጩን ማንነት 

ባቀረበው ማስረጃ መሠረት ይሇያለ፡፡  

2.  የመራጩ ማንነት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከተሇየና 

ቀዯም ሲሌ ያሌመረጠ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋሊ በመራጮች መዜገብ ውስጥ 

ሇፉርማ በተጋጀው አምዴ ሊይ እንዱፇርም ይዯረጋሌ፡፡ 

3. መራጩ በመዜገብ ሊይ ከፇረመ በኋሊ አውራ ጣቱን፣ አውራጣት ከላሇው 

ማንኛውንም ላሊ ጣት በተጋጀው የማይሇቅ ቀሇም እንዱቀባ ከተዯረገ በኋሊ 

የዴምፅ መስጫ ወረቀት ተሰጥቶት ወዯ ሚስጢር ዴምፅ መስጫው ክፌሌ 

ይገባሌ፡፡ መራጩ ጣቶች የላለት ከሆነ የምርጫ አስፇፃሚዎች 

አሇመምረጡን ካረጋገጡ በኋሊ በቀሊለ የሚታይ ቦታ ሊይ የማይሇቅ ቀሇም 

ይቀባና እንዱመርጥ ይዯረጋሌ፡፡  

4. መራጩ ወዯ ምስጢር ዴምጽ መስጫው ክፌሌ ገብቶ የሚመርጠውን እጩ 

መሇያ ምሌክት በሚገኝበት ባሇአራት ማዕን ቦታ ሊይ የ“x” ወይም ላሊ 

የማያሻማ  ምሌክት ካዯረገበት ወይም በጣት አሻራው ከፇረመበት በኋሊ 

የዴምጽ መስጫ ወረቀቱን አጥፍ በታዚቢዎች ፉት ሇፉት በቅርብ እይታ 

በግሌጽ ስፌራ በተቀመጠው የዴምፅ መስጫ ሳጥን ወይም ኮሮጆ ውስጥ 

ያስገባሌ፡፡    

5. የማያነቡና የማይፅፈ መራጮች ከጣቶቻቸው አንደን ሇዙህ በተጋጀው 

ቀሇም ከነከሩ በኋሊ ከሚመርጡት ዕጩ መሇያ ምሌክት ትይዩ በሚገኘው ባሇ 

አራት ማዕን ክፌት ቦታ ሊይ የጣት አሻራቸውን በማሳረፌ ዴምፅ ይሰጣለ፡፡   

6. መራጩ የተሰጠውን የዴምፅ መስጫ ወረቀት በአግባቡ ሳይጠቀምበት የቀረ 

ወይም የተበሊሸበት እንዯሆነ የተበሊሸውን መሌሶ በምትኩ ላሊ በመቀበሌ 

ዴምፅ ሇመስጠት ይችሊሌ፡፡    

7. የምርጫ ጣቢያ ኃሊፉ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (6) መሠረት ተመሊሽ 

የሆነውን የዴምፅ መስጫ ወረቀት የተሇየ ምሌክት ሰጥቶ ወይም “የተበሊሸ” 

የሚሌ ጽሐፌ በጀርባው ሊይ ጽፍበት ሇዙሁ በተጋጀው ሳጥን ውስጥ 

ይከተዋሌ፡፡ 
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8. ቦርደ የዴምጽ አሰጣጡና እንዱሁም በዙህ አዋጅ አንቀጽ 58 መሠረት 

የዴምጽ ቆጠራው በቴክኖልጂ ታግዝ እንዱከናወን ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

ይኸውም ከተፍካካሪ ፖሇቲካ ፓርቲዎች ጋር በመመካከር የሚዯረግ ሲሆን 

ዜርዜሩ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

52. ዴጋፌ የሚፇሌጉ መራጮችን በተመሇከተ   

1. አካሌ ጉዲተኞች፣ አረጋዊያን እና ነፌሰ ጡሮች በምዜገባም ሆነ በዴምጽ 

አሰጣጥ ሂዯት ቅዴሚያ ይሰጣቸዋሌ።    

2.  በምርጫ ዴምፅ አሰጣጥ ምሌክት ሇማዴረግና የዴምፅ መስጫ ወረቀቱን 

ወዯ ዴምፅ መስጫው ሳጥን ሇመክተት እርዲታ የሚያስፇሌገው ማንኛውም 

መራጭ የሚረዲውን ሰው እራሱ የመወሰን መብት አሇው፡፡ ምርጫ 

አስፇጻሚው መራጩ መብቱን አውቆ እንዱጠቀምበት ሇማዴረግ በተቻሇው 

አቅም ያስረዲዋሌ፡፡ዜርዜሩ   በመመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው እንዯ ተጠበቀ ሆኖ በዴጋፌ 

ፇሊጊው የተመረጠው ሰው ዕዴሜ 18 ዓመት እና ከዙያ በሊይ ሆኖ እጩ 

ወይም የእጩ ተወካይ መሆን የሇበትም፡፡   

53. ዴምፅ የመስጠት ሂዯት የማይቋረጥ ስሇመሆኑ     

1. ዴምፅ የመስጠት ሂዯት ሉቋረጥ ወይም ሉቆም አይችሌም፣  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ:- 

ሀ/ የዴምፅ አሰጣጡ ሂዯት በተሇያዩ አስገዲጅ ምክንያቶች ሇጥቂት ጊዛም 

ቢሆን ከተቋረጠ በኋሊ ሁኔታው መስተካከለ በምርጫ አስፇፃሚዎች 

ከታመነበት በቃሇ ጉባኤ ተይዝ ወዱያውኑ የዴምፅ አሰጣጡ ሂዯት ሉቀጥሌ 

ይችሊሌ፡፡ 

ሇ/ የዴምፅ አሰጣጥ ሂዯቱ የተቋረጠበት ምክንያት ከአቅም በሊይ ሆኖ 

ሉስተካከሌ ካሌቻሇ ሁኔታው በቃሇ ጉባኤ ተይዝ የዴምፅ አሰጣጥ ሂዯቱ 

ባሇበት ቆሞ ወዱያውኑ አጠቃሊይ ሁኔታው ሇበሊይ ምርጫ ጽህፇት ቤት 

ሪፖርት ይዯረጋሌ፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) (ሇ) መሠረት የተቋረጠ የዴምፅ መስጠት 

ሂዯት ቦርደ በሚወስነው መሠረት በላሊ ጊዛ ይካሄዲሌ፡፡             

54. ዴምፅ መስጠትን ስሇመቃወም    

1. ሇማንኛውም መራጭ የዴምፅ መስጫ ወረቀት ከመሰጠቱ በፉት ዴምፅ 

በመስጠት ሂዯት ሊይ ያሇው ሰው ግሇሰቡ ዴምጽ የመስጠት መብት የላሇው 
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ወይም በምርጫ ጣቢያው በመራጭነት ያሌተመገበ ነው በማሇት የእጩ 

ተወካይ ተቃውሞ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

2. አንዴ መራጭ የዴምፅ መስጫ ወረቀት ቢከሇከሌ ራሱ ወይም ከእጩ 

ተወካዮች አንደ ተቃውሞ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡   

3. የእጩ ተወካይ ወይም መራጩ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) 

ከተዯነገጉት የመቃወሚያ ነጥቦች ውጭ በሆነ ምክንያት በማንኛውም የምርጫ 

አስፇፃሚ፣ የእጩ ተወካይ ወይም በላሊ በምርጫ ጣቢያው ውስጥ በተገኘ ሰው 

አግባብ ያሌሆነ ዴርጊት ተቃውሞ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

4. የምርጫ ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ከሊይ የቀረበውን አቤቱታ ከተመሇከተ 

በኋሊ አቤቱታ ሊቀረበው ሰው ወይም አካሌ ውሳኔውን የዴምጽ መስጫው ጊዛ 

ከመጠናቀቁ በፉት በጽሁፌ ያሳውቃሌ፡፡  

5. የምርጫ ጣቢያው ኃሊፉ በዙህ አንቀጽ መሠረት የቀረቡ ቅሬታዎችንና 

ሇቅሬታዎቹ የተሰጡ መሌሶችን በፅሁፌ አስፌሮ በመረጃነት ይይዚሌ፡፡         

55. ጊዛያዊ ዴምፅ ስሇመስጠት   

1. ከሊይ በአንቀጽ 54 መሠረት ዴምፅ እንዲይሰጥ ተቃውሞ የቀረበበት ሰው 

ጊዛያዊ ዴምፅ መስጠቱ አስፇሊጊ ነው ብል የምርጫ ጣቢያው አቤቱታ ሰሚ 

ኮሚቴ ካመነ መራጩ ሇዙህ በተጋጀው ፖስታ ጊዛያዊ ዴምፅ እንዱሰጥ 

መዯረግ አሇበት፡፡   

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰጠ ጊዛያዊ ዴምፅ በአንቀጽ 

153  መሠረት ውሳኔ እንዲገኘ በቆጠራ የሚካተት ወይም ውዴቅ የሚዯረግ 

ይሆናሌ፡፡  

56. ስሇዴምፅ መስጫ ወረቀት እና ስሇዴምፅ መስጫ  ሳጥን     

1. ቦርደ ሇእያንዲንደ የምርጫ አይነት መራጩ በግሌጽ ሉረዲው የሚችሌ 

እስከሚቻሇው ዴረስ ሇማጭበርበር የማይመች የዴምፅ መስጫ ወረቀት 

ያጋጃሌ፡፡  

2. ቦርደ የሚያጋጀው የዴምጽ መስጫ ወረቀት የእጩዎች ፍቶግራፌ፣ የእጩ 

መሇያ ምሌክት፣ የእጩዎች ሙለ ስምና የፖሇቲካ ፓርቲያቸው መጠሪያን 

አካቶ ሉይዜ ይገባሌ፡፡ 

3. ቦርደ በየምርጫ ጣቢያው በተመገበው መራጭ ቁጥር ሌክ የሆኑ የዴምጽ 

መስጫ ወረቀቶች ከጥቂት መጠባበቂያ ጋር ይሌካሌ፡፡          
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4. ቦርደ እና በየዯረጃው ያለ የምርጫ አስፇፃሚዎች ሇዴምፅ መስጫ ወረቀቶች 

ከፌተኛ ጥንቃቄና ጥበቃ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

5. ማንኛውም ዴምጽ የሚሰጥበት የዴምጽ መስጫ ሳጥን በግሌጽ በሚያሳይ ቁስ 

የተሰራ መሆን አሇበት፡፡ 

6. ማንኛውም የምርጫ ሰነዴ ከአንዴ ሰው ወዯ ላሊ በሚተሊሇፌበት ጊዛ ሕጋዊ 

የርክክብ ሥርዓትን ተከትል መፇፀም አሇበት፡፡ዜርዜሩ በቦርደ መመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

ምዕራፌ አምስት 

የዴምፅ ቆጠራና ውጤት አገሊሇፅ 

57. የቆጠራ ቦታ  

1. የማንኛውም ምርጫ ዴምፅ ቆጠራ የሚካሄዯው ዴምፅ በተሰጠበት ምርጫ 

ጣቢያ ነው፡፡    

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም በጸጥታ መዯፌረስ 

ወይም ተመሳሳይ አስገዲጅ ምክንያት የምርጫ ጣቢያው የምርጫ አስፇፃሚ 

ሇምርጫ ክሌለ ጥያቄ አቅርቦ ሲፇቀዴ ወይም የምርጫ ክሌለ የምርጫ 

አስፇፃሚ ሲወስን የዴምጽ ቆጠራው በምርጫ ክሌለ ጽህፇት ቤት ይካሄዲሌ፡

፡                  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት በምርጫ ክሌለ ጽህፇት ቤት 

የሚካሄዯው ቆጠራ የምርጫ ጣቢያው የእጩ ወኪልች፣ ከህዜብ የተመረጡ 

የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊት እና የምርጫ ታዚቢዎች በተገኙበት መዯረግ 

አሇበት፡፡          

4. የዙህ አንቀጽ አፇፃፀም ዜርዜርን ቦርደ በመመሪያ ሉወስን ይችሊሌ፡፡        

58. የዴምጽ ቆጠራ አጀማመርና ሂዯት    

1. ዴምፅ አሰጣጡ እንዯተጠናቀቀ የምርጫ ጣቢያው ኃሊፉ ቆጠራ ሇመጀመር 

የእጩ ወኪልች፣ ከህዜብ የተመረጡ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊት እና 

የምርጫ ታዚቢዎች እና ላልች ምርጫ አስፇጻሚዎች እንዱገኙ በማዴረግና 

በቂ የተፇጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ ብርሃን መኖሩን በማረጋገጥ:-  

ሀ/ ሇምርጫ ጣቢያው የዯረሰውን የዴምፅ መስጫ ወረቀት ብዚት 

ይመግባሌ፤ 

ሇ/ በዕሇቱ ዴምፅ የሰጡ መራጮችን ብዚት ይመግባሌ፣ 
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ሏ/ የተበሊሹና ሥራ ሊይ ያሌዋለ የዴምፅ መስጫ ወረቀቶችን ብዚት 

ይመግባሌ፡፡ 

2. ዴምፅ ቆጠራ ከመጀመሩ በፉት የዴምፅ መስጫው ሳጥን እሽጉ ያሌተከፇተ 

እና ዴምፅ መስጠት ከመጀመሩ በፉት በታሸገበት ሁኔታ መቆየቱን፣ የዴምጽ 

ሳጥኑም ያሌተቀዯዯ፣ ያሌተሰበረ ወይም ብሌሽት ያሌዯረሰበት መሆኑን በዙህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሱት አካሊት ካረጋገጡ እና ቃሇጉባኤ 

ከተያ በኋሊ እሽጉን በመክፇት ዴምፅ የተሰጠባቸው ወረቀቶች በሙለ 

ይወጣለ፡፡ የዴምጽ መስጫ ሳጥኑም ባድ መሆኑ ይረጋገጣሌ፡፡          

3. ምርጫው የተካሄዯው ሇተሇያዩ ምክር ቤቶች ከሆነ በመጀመሪያ ሇየምክር 

ቤቱ የተሰጡት የዴምፅ መስጫ ወረቀቶች ከተሇዩ በኋሊ የአንደ ምክር ቤት 

ተቆጥሮ እና ሇእያንዲንደ እጩ የተሰጠው የዴምጽ ቁጥር ተመዜግቦ 

እንዲሇቀ የላሊው ምክር ቤት ቆጠራ በተመሳሳይ ይካሄዲሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተመሇከተው መሰረት ቆጠራ ሇመጀመር 

የሚያስችሌ በቂ ብርሃን የላሇ እንዯሆነ የእጩ ወኪልች፣ ከህዜብ የተመረጡ 

የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊት እና የምርጫ ጣቢያው ሃሊፉ ይህንኑ በመግሇጽ 

ቃሇጉባኤ ይፇራረማለ፡፡ ይህም ሲሆን ሁለም የዴምጽ መስጫ ወረቀቶች 

አስፇሊጊው የጥበቃ ሃይሌ እንዱኖር በማዴረግ ዯህንነታቸው በተረጋገጠ 

ሁኔታ እንዱያዴሩ መዯረግ አሇበት፡፡ በዙህ ንዐስ አንቀጽ የተጠቀሱት ሰዎች 

ከፇሇጉ በምርጫ ጣቢያው መቆየት ይችሊለ፡፡  

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሰረት የተቋረጠ የዴምጽ ቆጠራ ሂዯት 

በሚቀጥሇው ቀን እጅግ ቢገይ ከጠዋቱ አንዴ ሰዓት ጀምሮ ይካሄዲሌ፡፡ 

6. በዴምፅ ቆጠራው ሂዯት ግዴፇት አሇ በማሇት አንዴ የምርጫ አስፇፃሚ፣ 

የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ እጩ ወኪሌ ቅሬታ ያቀረበ እንዯሆነ የምርጫ 

ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ጉዲዩን መርምሮ ወዱያውኑ ወይም ቢገይ ከ12 

ሰዓት በማይበሌጥ ጊዛ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ በምርጫ ጣቢያው ወይም 

በምርጫ ክሌለ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ውሳኔ የዴምጽ ቆጠራው ሁኔታዎች 

እስኪጣሩ እንዱቋረጥ ወይም እንዱቆም እንዱሁም እንዯ አስፇሊጊነቱ ዲግም 

ቆጠራ እንዱካሄዴ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡         

59. ስሇ ዋጋ አሌባ የዴምጽ መስጫ ወረቀቶች       

1. ዴምፅ የተሰጠባቸው ወረቀቶች ከሚከተለት ምክንያቶች በአንደ ዋጋ አሌባ 

ሉሆኑ ይችሊለ:-   
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ሀ/ የመራጩ ማንነት በስም የተገሇፀበት ከሆነ፤ 

ሇ/ ሇምክር  ቤቱ  ሉመረጥ  ከሚቻሇው ተመራጮች ቁጥር በሊይ ሊሊቸው 

እጩዎች ምሌክት የተዯረገበት ከሆነ፤ 

ሏ/ ምንም ምሌክት ያሌተዯረገበት ከሆነ፤   

መ/  መራጩ ማንን እንዯመረጠ መሇየት የሚያስቸግር ከሆነ፤    

ሠ/ ሕጋዊ የዴምፅ መስጫ ወረቀት ያሌሆነ ወይም በምርጫ ጣቢያው 

ያሌተሰራጨ የዴምፅ መስጫ ወረቀት ከሆነ፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ዋጋ አሌባ የተዯረጉ ወረቀቶች 

በጀርባቸው “ውዴቅ” የሚሌ በጉሌህ ተፅፍባቸው ሇብቻቸው ተቆጥረው 

ይታሸጋለ፡፡   

60. ስሇዴምፅ ቆጠራ መጠናቀቅ  

  በምርጫ ጣቢያ የሚካሄዯው የዴምጽ ቆጠራ እንዯተጠናቀቀ:-   

1. በወቅቱ በቦታው የተገኙ የምርጫ አስፇፃሚዎች፤ እና የእጩ ወኪልች 

አጠቃሊይ የዴምፅ አሰጣጥ እና የቆጠራው ሂዯት እንዱሁም ውጤቱ ትክክሌ 

ስሇመሆኑ ሇዙሁ ዓሊማ በሚጋጀው ቃሇ ጉባኤ እና የምርጫ ጣቢያ ውጤት 

መተማመኛ ቅፅ ሊይ ይፇራረማለ፡፡ ሆኖም በሂዯቱና በውጤቱ ቅሬታ ያሇው 

የእጩ ወኪሌ ቅሬታውን አስመዜግቦ ይፇርማሌ፡፡   

2. የተቆጠረው የዴምፅ መስጫ ወረቀት ታሽጎ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት የተፇረመው የምርጫ ጣቢያ ውጤት መተማመኛ ቅፅ፣ ቃሇጉባኤ 

እና የምርጫ ውጤት ማሳወቂያ ቅፅ ሇምርጫ ክሌለ ወዱያውኑ ይሊካሌ፡፡  

3.  የዴምፅ ቆጠራ ውጤት መተማመኛውን ሇፇረመው የእጩ ወኪሌ አንዴ ቅጂ 

ወዱያውኑ ይሰጣሌ፡፡                         

61. የቆጠራ ውጤት አገሊሇፅ   

1. በምርጫ ጣቢያ የተዯረገ የቆጠራ ውጤት ሇጣቢያው የዯረሰውን የዴምፅ 

መስጫ ወረቀቶች ብዚት፣ በጣቢያው የተመገቡና ዴምጽ የሰጡ መራጮችን 

ብዚት፣ ጥቅም ሊይ የዋለ፣ ያሌዋለ፣ የተበሊሹና ዋጋ አሌባ የሆኑ የዴምፅ 

መስጫ ወረቀቶችን ብዚት እና እያንዲንደ እጩ ያገኘውን የዴምጽ ብዚት 

በመሇየት ቆጠራው በተጠናቀቀ በአንዴ ሰዓት ውስጥ በምርጫ ጣቢያው 

ማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ ወጥቶ ሇህዜብ በይፊ መገሇጽ አሇበት፡፡    

2.  የምርጫ ክሌሌ የምርጫ ጽህፇት ቤቶች የህዜብ ተወካዮችና የክሌሌ ምክር 

ቤቶች አባሊት ምርጫ ውጤት ከየምርጫ ጣቢያው እንዯዯረሳቸው ወይም 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

117 
 

የተረጋገጠ ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ካሊጋጠመ በስተቀር በምርጫ ክሌለ 

የዴምጽ መስጫ ጊዛው ከተጠናቀቀ በኋሊ ከአምስት ቀናት ባሌበሇጠ ጊዛ 

ውስጥ ተወዲዲሪዎች   ወይም ወኪልቻቸው በተገኙ በት ዯምረው የተገኘውን 

ውጤት ሇህዜብ ይፊ ማዴረግ አሇባቸው፡፡  

3. እጩ ተወዲዲሪዎች እኩሌ ዴምጽ  በማግኘታቸው ምክንያት አሸናፉውን 

ሇመሇየት አስቸጋሪ የሆነ እንዯሆነ እኩሌ ዴምፅ ያገኙት ተወዲዲሪዎች ብቻ 

ተሇይተው ቦርደ በሚወስነው ጊዛ ዴጋሚ ምርጫ እንዱሰጥባቸው ይዯረጋሌ፡

፡    

4. የምርጫ ክሌሌ የምርጫ ኃሊፉዎች በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት 

ይፊ ያዯረጉትን ውጤት:- 

ሀ/  ሇተወዲዲሪዎች ወይም ወኪልቻቸው የውጤት መተማመኛ ይሰጣለ፤  

ሇ/ በውጤት ማሳወቂያ ቅፅ ሞሌተው አንዴ ቅጂ ሇቦርደ ጽህፇት ቤት፣ 

እንዱሁም ላልች ቅጂዎች በየዯረጃው ሇሚገኙ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቶች 

ይሌካለ፡፡ 

5. ቦርደ በአጠቃሊይ የምርጫ ውጤት ከየምርጫ ክሌለ ተጠናቆ እስኪዯርሰው 

ዴረስ ከየምርጫ ክሌለ የመጣሇትን የህዜብ ተወካዮችና የክሌሌ ምክር ቤቶች 

አባሊት የምርጫ ውጤት በጊዛያዊነት በቦርደ ጽህፇት ቤት ሉገሌጽ ይችሊሌ፡

፡ ሆኖም የምርጫው ይፊዊ ውጤት በ10 ቀናት ውስጥ ካሌተገሇጸ ቦርደ 

ጊዛያዊ ውጤቱን ይፊ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡  

6. በምርጫ ክሌልች የተሰበሰቡ ዴምጽ የተሰጣባቸው ወረቀቶች ታሽገው 

ከምርጫ ክሌለ በቅርበት በሚገኝ የቦርደ እርከን ጽህፇት ቤት ወይም 

በክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት እንዱቀመጡ ይዯረጋሌ፡፡  

7. ዴምጽ የተሰጠባቸው ወረቀቶችን አያያዜ እንዱሁም አወጋገዴ አስመሌክቶ 

ቦርደ ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ፡፡       

62. ይፊዊ መግሇጫ   

1. የምርጫው ሂዯት ከተጠናቀቀና አስፇሊጊ መረጃዎች ከተሰበሰቡ በኋሊ 

የተረጋገጠ ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ካሊጋጠመ በስተቀር ከምርጫው ቀን 

ቀጥል ባለት 10 ቀናት ውስጥ ቀጥል የተመሇከቱትን ነጥቦች የያ ይፊዊ 

መግሇጫ ያወጣሌ፡፡  

ሀ/ የተመገቡ መራጮች ቁጥር፤  

ሇ/ ዴምፅ የሰጡ መራጮች ቁጥር፤     
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ሏ/ ዴምፅ የሰጡና ያሌሰጡ የተመገቡ መራጮች መጠን በመቶኛ፤  

መ/  የተመረጡ እጩዎች የስም ዜርዜርና የተመረጡበት የምርጫ ክሌሌ፤ 

ሠ/ የአሸናፉ ፖሇቲካ ፓርቲዎች እንዱሁም የግሌ ተወዲዲሪዎች ስምና 

ሇየምክር ቤቱ ያሸነፈትን መቀመጫ ብዚት፤  

ረ/ ጥቅም ሊይ የዋሇ፣ ያሌዋሇ፣ ከጥቅም ውጭ የሆነ የዴምፅ መስጫ ወረቀት 

እያንዲንደ እጩ በየምርጫ ጣቢያው ያገኘው የዴምፅ ውጤት እና ላልች 

አግባብነት ያሊቸው መረጃዎች፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ በምርጫ ክሌሌ 

ዯረጃ በተገሇጹ ውጤቶች ሊይ የቀረቡ አቤቱታዎች ውጤት መግሇጹን 

እንዱገይ የሚያዯርግ ከሆነ ይፊዊ ውጤት የሚገሇጽበት ጊዛ እስከ 20 ቀን 

ዴረስ ሉገይ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስሇ ፖሇቲካ ፓርቲዎች በጠቅሊሊ 

ምዕራፌ አንዴ 

የፖሇቲካ ፓርቲ አመሰራረት 

63. የፖሇቲካ ፓርቲ ስሇ መመስረት  

1. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፖሇቲካ ፓርቲ የማቋቋም ወይም የፖሇቲካ ፓርቲ 

አባሌ የመሆን መብት አሇው::  

2. ማንኛውም እዴሜው ከ18 ዓመትና ከዙያ በሊይ የሆነ ኢትዮጵያዊ በዙህ አዋጅ 

መሠረት የአገር አቀፌ ወይም የክሌሌ የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ የመሆን መብት 

አሇው፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  (1) እና (2) የተዯነገገው ቢኖርም የሚከተለት 

ሰዎች የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ መሆን አይችለም:-   

ሀ/ ዲኛ፤ 

ሇ/ ዓቃቤ ሕግ፤ 

ሏ/ የመከሊከያ ሰራዊት አባሌ፤   

መ/ የፖሉስ፣ የዯህንነት እና የጸጥታ አካሊት ሰራተኛ፤          

ሠ/ የቦርደ ባሇስሌጣናት እና ሰራተኞች፡፡      

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተጠቀሱት ሰዎች በፖሇቲካ ፓርቲ አባሌነት 

ሇመንቀሳቀስ ከፇሇጉ የመንግሥት ስራቸውን መሌቀቅ አሇባቸው፡፡   
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5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተዯነገገውን የጣሰ ሰው ከያው የመንግሥት 

ሥራ በራሱ ፇቃዴ እንዯሇቀቀ ተቆጥሮ በሚመሇከተው አካሌ አስፇሊጊው 

እርምጃ ይወሰዲሌ፡፡       

6. በፌርዴ ቤት ወሳኔ የመምረጥና የመመረጥ መብቱ የታገዯበት ሰው እገዲው 

በሚቆይበት መን የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ መሆን አይችሌም፡፡ 

64. አገር አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲ ስሇመመስረት  

1. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በሀገር አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲነት የሚመሰረተው:-  

ሀ/ 10ሺ መሥራች አባሊት ሲኖሩት፤    

ሇ/ ከመስራች አባሊቱ ውስጥ ከ40 በመቶ የማይበሌጡት የአንዴ ክሌሌ መዯበኛ 

ነዋሪዎች ሲሆኑ፤  

ሏ/ የተቀሩት መሥራች አባሊት ነዋሪነታቸው በኢትዮጵያ ከሚገኙት ላልች 

ክሌልች ውስጥ ቢያንስ በአራቱ ክሌልች መዯበኛ ነዋሪዎች ሲሆኑ፤ እና 

መ/ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (ሏ) መሠረት ከየክሌለ ሇሀገር አቀፌ 

ፓርቲ መሥራችነት ከሚመገቡት አባሊት በእያንዲንደ ክሌሌ አሥራ አምስት 

በመቶው መዯበኛ ነዋሪ ሲሆኑ ነው፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሱት መስራች አባሊት እዴሜያቸው 18 

ዓመትና ከዙያ በሊይ ሆኖ በህግ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ የመምረጥ 

መብታቸው ያሌተገፇፇ፣ የፖሇቲካ ፓርቲው አባሌ ሇመሆን መስማማታቸው 

ከሙለ ስማቸው ጎን ባኖሩት ፉርማቸው የገሇፁና በተመገቡበት አካባቢ ነዋሪ 

ስሇመሆናቸው ሇፓርቲው ማረጋገጫ ያቀረቡ መሆን አሇባቸው፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ሥር የተመሇከተው የመሥራች አባሊት መረጃ 

የአባለን ሙለ ስም፤ ፆታ፣ እዴሜ፣ ቀበላ ወይም ወረዲ፤ አንዯየአግባብነቱ 

የሚኖሩበትን ቦታ ሌዩ ስም ወይም የቤት ቁጥር፣ የነዋሪነት ማረጋገጫ ዓይነት፣ 

ያቀረበው የነዋሪነት ማረጋገጫ መሇያ ቁጥር ያሇው ከሆነ መሇያ ቁጥሩ፤ ፉርማ 

እና የምዜገባ ቀን የሚገሌጽና እንዱሁም የመረጃ ሰብሳቢውን ስምና ፉርማ የያ 

መሆን አሇበት፡፡  

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) በተመሇከተው መሠረት ፓርቲው 

የሚያቀርበው የመስራች አባሊት መረጃ ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ ፓርቲው ወይም 

ፓርቲውን ሇማስመዜገብ የሚያመሇክተው ሰው ቃሇ መሃሊ ያቀርባሌ። አጠራጣሪ 

ሁኔታ ሲያጋጥም ቦርደ መስራች አባሊቱ በሚኖሩበት አካባቢ የነዋሪነት 

ማረጋገጫ የመስጠት ስሌጣን ካሇው አካሌ ጋር በመተባበር ሉያጣራ ይችሊሌ፡፡          
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5. በአባሌነት ያሌተመገበ ሰውን የተመገበ በማስመሰሌ፣ ሏሰተኛ ስምና ፉርማ 

በማጋጀት፣ የላሇን ሰው እንዲሇ በማስመሰሌ ወይም በላሊ የተጭበረበረ መንገዴ 

የቀረበ መረጃ በማናቸውም ሰው በሚቀርብ ጥቆማ ወይም ቦርደ በራሱ 

በሚያዯርገው ማጣራት የተዯረሰበት እንዯሆነ አግባብ ባሇው የወንጀሌ ሕግ 

መሠረት የሚወሰዯው እርምጃ እንዯተጠበቀ ሆኖ፤  

ሀ/ ከሊይ የተጠቀሰው የማጭበርበር ተግባር የታወቀው ፓርቲው በምዜገባ ሊይ 

እያሇ ከሆነ ያቀረበው የምዜገባ ማመሌከቻ ውዴቅ ተዯርጎ ሇሚቀጥለት አምስት 

ዓመታት ፓርቲው በፖሇቲካ ፓርቲነት ከመመዜገብ ይከሇከሊሌ፤ እንዱሁም 

ከማጭበርበር ተግባሩ ጋር ግንኙነት ያሇው ማንኛውም የፓርቲ መሪ፣ ኃሊፉ እና 

ግሇሰብ በፓርቲ መሪነት ወይም አባሌነት ከመሳተፌ ይታገዲሌ፡፡      

ሇ/ ከሊይ የተጠቀሰው የማጭበርበር ተግባር የታወቀው ፓርቲው ተመዜግቦ 

ፇቃዴ ከተሰጠው በኋሊ ከሆነ የተሰጠው ፇቃዴ ተሰርዝ ሇሚቀጥለት አምስት 

ዓመታት ፓርቲው በፖሇቲካ ፓርቲነት ሇመመዜገብ እንዱሁም ከማጭበርበር 

ተግባሩ ጋር ግንኙነት ያሇው ማንኛውም የፓርቲ መሪ፣ ኃሊፉ እና ግሇሰብ 

በፓርቲ መሪነት ወይም አባሌነት መሳተፌ እንዲይችሌ መዯረግ አሇበት፡፡ 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የፖሇቲካ ፓርቲው መስራች አባሊትን 

በሚያሰባሰብበት ጊዛ የፆታን እና የተሇያዩ በአከባቢው ያለ የህብረተሰብ 

ክፌልችን ተዋጽኦ ባገናበ መሌክ መሆን አሇበት፡፡  

7. ቦርደ አንዴ የተመገበ አገር አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) የተመሇከተውን ዜቅተኛውን የአባሊት ቁጥር ያሟሊ መሆኑን ፓርቲው 

በየሁሇት አመቱ የሚያቀርበውን የአባሊት ዜርዜር ሪፖርት መሠረት በማዴረግ 

ያረጋግጣሌ፡፡  

8. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት መስራች አባሊት የፇርሙበት ሰነዴ 

ሇሕዜብ ይፊ የሚሆን ሰነዴ ነው፡፡    

9. በማናቸውም ዯረጃ ምርጫ በሚካሄዴበት መን የሚቀርብ የምዜገባ ጥያቄ 

የመራጮች ምዜገባ ከመጀመሩ ከ90 ቀናት በፉት የቀረበ ከሆነ የእጩዎች 

ምዜገባ ከመጀመሩ በፉት መጠናቀቅ አሇበት፡፡   

65. የክሌሌ የፖሇቲካ ፓርቲ ስሇ መመስረት   

1. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በክሌሌ የፖሇቲካ ፓርቲነት የሚመሰረተው፤  
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ሀ/  4 ሺ5 መስራች አባሊት ሲኖሩት፤ እና  

ሇ/ ከነዙህ መስራች አባሊት ውስጥ ከስሌሳ በመቶ በሊይ የሆኑት የክሌለ መዯበኛ 

ነዋሪዎች ሲሆኑ ነው፡፡   

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሱት መስራች አባሊት እዴሜያቸው 18 

ዓመትና ከዙያ በሊይ የሆነ፣ በህግ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ የመምረጥ 

መብታቸው ያሌተገፇፇ፣ የፖሇቲካ ፓርቲው አባሌ ሇመሆናቸው ስምምነታቸውን 

የገሇፁና በተመገቡበት አከባቢ ነዋሪ ስሇመሆናቸው ሇፓርቲው ማረጋገጫ 

ያቀረቡ መሆን አሇባቸው፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) ስር የተመሇከተው የመስራች አባሊት መረጃ 

የአባለን ሙለ ስም፤ ፆታ፣ እዴሜ፣ ቀበላ ወይም ወረዲ፤ አንዯየአግባብነቱ 

የሚኖሩበትን ቦታ ሌዩ ስም ወይም የቤት ቁጥር፣ የነዋሪነት ማረጋገጫ ዓይነት፣ 

ያቀረበው የነዋሪነት ማረጋገጫ መሇያ ቁጥር ያሇው ከሆነ መሇያ ቁጥሩ፤ ፉርማ 

እና የምዜገባ ቀን የሚገሌጽና እንዱሁም የመረጃ ሰብሳቢውን ስምና ፉርማ የያ 

መሆን አሇበት፡፡     

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) በተመሇከተው መሠረት ፓርቲው 

ያቀረበው የመስራች አባሊት መረጃ የሚረጋገጥበት መንገዴ እንዱሁም 

የተጭበረበረ መረጃ ከተገኘ የሚወሰዯው እርምጃ ከሊይ በአንቀጽ 64(4) እና（5

）በተቀመጠው መሠረት ይሆናሌ።  

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የፖሇቲካ ፓርቲው መስራች አባሊትን 

በሚያሰባሰብበት ጊዛ የፆታን እና የተሇያዩ በአከባቢው ያለ የህብረተሰብ 

ክፌልችን ተዋጽኦ ባገናበ መሌክ መሆን አሇበት፡፡  

6. ቦርደ አንዴ የተመገበ የክሌሌ የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ(1) 

የተመሇከተውን ዜቅተኛ የአባሊት ቁጥር ያሟሊ መሆኑን ፓርቲው በየሁሇት 

ዓመቱ በሚያቀርበው የአባሊት ዜርዜር ሪፖርት መሠረት ያረጋግጣሌ። 

7. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት መስራች አባሊት የፇርሙበት ሰነዴ 

ሇሕዜብ ይፊ የሚሆን ሰነዴ ነው፡፡   

8. በማናቸውም ዯረጃ ምርጫ በሚካሄዴበት መን የሚቀርብ የምዜገባ ጥያቄ 

የመራጮች ምዜገባ ከመጀመሩ ከ90 ቀናት በፉት የቀረበ ከሆነ የእጩዎች 

ምዜገባ ከመጀመሩና የምርጫ መቻ የጊዛ ሰላዲ ከመውጣቱ በፉት መጠናቀቅ 

አሇበት፡፡  
                         
5
 በማረሚያ ቁጥር 14 /2012 ታረመ፡፡ 
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9. ቦርደ በአንቀጽ 64 እና በዙህ አንቀጽ የተመሇከቱትን ተግባራት አፇጻጸም 

በሚያወጣው መመሪያ ይወስናሌ፡፡         

ምዕራፌ ሁሇት 

ስሇፖሇቲካ ፓርቲ ምዜገባ 

66. ስሇምዜገባ   

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ በፖሇቲካ ፓርቲነት 

ሇመንቀሳቀስ የሚችሇው በዙህ አዋጅ መሠረት በቦርደ ተመዜግቦ የሕጋዊ 

ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሲያገኝ ብቻ ነው፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሕጋዊ ሰውነት ያገኘ የፖሇቲካ ፓርቲ 

ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በስሙ ውሌ መዋዋሌ፣ መክሰስና መከሰስ፣ የንብረት 

ባሇቤት ወይም ባሇይዝታ መሆን፣ መሸጥ፣ መሇወጥ በላሊ በማናቸውም ሁኔታ 

ንብረት ማስተሊሇፌ ወይም ዓሊማውን ተከትል ማናቸውንም ሕጋዊ ተግባሮች 

ማከናወን ይችሊሌ፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማናቸውም 

የፓሇቲካ ፓርቲ ሇማቋቋም የሚፇሌጉ የዛጎች ስብስብ ሇቦርደ ጊዛያዊ የምዜገባ 

ፇቃዴ እንዱሰጣቸው ማመሌከት ይችሊለ፡፡      

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ፤ በጽሐፌ 

የሚቀርብ የምዜገባ ጥያቄ፣ ሇአገር አቀፌ ፓርቲነት ቢያንስ ሁሇት መቶ፣ ሇክሌሌ 

ፓርቲነት ቢያንስ አንዴ መቶ አመሌካቾች የፇረሙበት የስብሰባ ቃሇ ጉባኤ፣ 

የሚመሰረተው የፖሇቲካ ፓርቲ ጊዛያዊ ስም፣ የምርጫ ህጉንና ተያያዥ ህጎችን 

የሚያከብሩ ስሇመሆናቸው ማረጋገጫ እና ቦርደ የሚወስነውን የአገሌግልት 

ክፌያ መፇጸማቸውን የሚገሌጥ ማስረጃ ማካተት አሇበት፡፡   

5. ቦርደ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) ሊይ የተጠቀሱት ሰነድች መሟሊታቸውን 

ካረጋገጠ በኋሊ ጊዛያዊ የምዜገባ ፇቃዴ ይሰጣሌ፡፡ በዙህ አንቀጽ መሠረት 

የሚሰጠው ጊዛያዊ የምዜገባ ፇቃዴ የሚያገሇግሇው ሇሦስት ወራት ብቻ ነው፡፡ 

ሆኖም አመሌካቾች በቂ ምክንያት ያቀረቡ እንዯሆነ ጊዛያዊ ፇቃደ ሇተጨማሪ 

ሦስት ወራት ሉራም ይችሊሌ፡፡   

6. በዙህ አንቀጽ መሠረት ጊዛያዊ የምዜገባ ፇቃዴ ያገኘ የፖሇቲካ ፓርቲ፤ 

ጊዛያዊ ፇቃደን መጠቀም የሚችሇው በዙህ አዋጅ መሠረት ፓርቲውን 

ሇማስመዜገብ የሚያስፇሌጉ ተግባራትን ሇማከናወን ብቻ ይሆናሌ፡፡        

67. በፖሇቲካ ፓርቲነት ሇመመዜገብ ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

123 
 

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የምዜገባ ማመሌከቻ በፖሇቲካ ፓርቲው መሪ 

ተፇርሞ ሇቦርደ መቅረብ አሇበት፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ ከሚከተለት 

ሰነድች ጋር ተያይዝ መቅረብ አሇበት፤  

ሀ/ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 72 መሠረት የተጋጀ የፖሇቲካ ፓርቲ መመስረቻ 

ጽሐፌ፤  

ሇ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 73 መሠረት የተጋጀ የፖሇቲካ ፓርቲው ፕሮግራም፤        

ሏ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 74 መሠረት የተጋጀ የፖሇቲካ ፓርቲው የመተዲዯሪያ 

ዯንብ፤  

መ/ የፖሇቲካ ፓርቲው ኃሊፉዎች ስምና አዴራሻ እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲው 

ኃሊፉዎች በኃሊፉነት ሇመስራት መስማማታቸውን የሚያስረዲ በፉርማቸው 

የተረጋገጠ ሰነዴ፤  

ሠ/ መስራቾች የፇረሙበትና ሇሕዜብ በይፊ የሚገሇጽ ሰነዴ፤ 

ረ/ የፖሇቲካ ፓርቲው ኃሊፉዎች በፓርቲው የመተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት ነጻና 

ዳሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ የተመረጡ መሆኑን የሚገሌጽ ሰነዴ፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተረሩት ሰነድች አምስት ቅጂ ከምዜገባ 

ማመሌከቻው ጋር ተያይዝ መቅረብ አሇበት፡፡ 

4. የምዜገባ ጥያቄ ማመሌከቻ ያቀረበ የፖሇቲካ ፓርቲ:- 

ሀ) የምዜገባ የአገሌግልት ክፌያ፤ እና 

ሇ) በየጊዛው ሇሚዯረጉ የመሠረታዊ ሰነድች ማሻሻያ አገሌግልት ክፌያ 

ይከፌሊሌ፡፡ 

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) (ሀ) የተዯነገገውን ክፌያ የከፇሇበት ዯረሰኝ 

ከምዜገባ መጠየቂያ ማመሌከቻው ጋር አያይዝ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) የተዯነገገው የአገሌግልት ክፌያ መጠን በቦርደ 

ይወሰናሌ፡፡ 

7. በዙህ አዋጅ መሠረት የተመገበ የፖሇቲካ ፓርቲ ሰነድች ሇሕዜብ ግሌፅ መሆን 

አሇባቸው፡፡ 

68. የቦርደ ኃሊፉነት  

1. ቦርደ በአንቀጽ 67 መሠረት የቀረበሇትን የምዜገባ ማመሌከቻ በ21 ቀናት 

ውስጥ ከመረመረ በኋሊ አመሌካቹ የፖሇቲካ ፓርቲው ማሟሊት ያሇበትን ሁለ 

ያሊሟሊ እንዯሆነ ይህንኑ በ30 ቀናት ውስጥ እንዱያሟሊ በጽሐፌ ያሳውቀዋሌ፡፡ 
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2. ቦርደ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በሚያዯርገው ምርመራ 

ማመሌከቻው የተሟሊ ሆኖ ካገኘው በ15 ቀናት ውስጥ አግባብነት ባሇው 

የመገናኛ ብዘሃን እንዱሁም በዴረ ገጹ እና በሶሻሌ ሚዱያ ገጾቹ በፖሇቲካ 

ፓርቲነት ሇመመዜገብ ማመሌከቻ ባቀረበው ፓርቲ ስም፣ አርማ ወይም ላልች 

ጉዲዮች ሊይ ተቃውሞ ያሇው ማንኛውም ሰው ተቃውሞውን እንዱያቀርብ 

በመጋበዜ ሇህዜብ እንዱገሇጽ ያዯርጋሌ፡፡   

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ተቃውሞ ያሇው ሰው ማስታወቂያው 

በወጣ በ14 ቀናት ውስጥ ተቃውሞውን ሇቦርደ ማቅረብ አሇበት፡፡ ቦርደ በዙህ 

ጊዛ ውስጥ ሇአመሌካቹ ፇቃዴ አይሰጥም፡፡        

4. ቦርደ ሇምዜገባ አስፇሊጊ የሆኑ ተያያዥ መረጃዎች ወይም ማብራሪያ 

እንዱቀርብሇት ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡  

5.  ቦርደ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 67 መሠረት የሚቀርብሇትን ማመሌከቻና አባሪ 

ሰነድች ተቀብል በመመርመር ሰነድቹ በዙህ አዋጅ በተመሇከተው መሠረት 

የተሟለ እና ትክክሇኛ መሆናቸውን አረጋግጦ፣ ፓርቲው ህገ መንግሥቱ፣ ይህንን 

አዋጅ፣ ላልች ተዚማጅ ሕጎችንና የሥነ ምግባር ዯንቦችን የሚያከብር መሆኑን 

ማረጋገጫ እንዱሰጥ በማዴረግ እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲውን ዋና ጽሕፇት 

ቤት በመጎብኘት የምዜገባ ማመሌከቻውን በተቀበሇ በ45 ቀናት ጊዛ ውስጥ 

የምዜገባውን ሥርዓት አጠናቅቆ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

ሇአመሌካቹ ይሰጠዋሌ፡፡ 

6. ቦርደ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) መሠረት የተመገበን የፖሇቲካ ፓርቲ 

አግባብ ሆኖ ባገኘው የመገናኛ ብዘኃን  ሇሕዜብ ያሳውቃሌ፡፡       

7. ቦርደ በዙህ ክፌሌ ምዕራፌ ስምንት መሠረት የፖሇቲካ ፓርቲን የገቢ ምንጭ 

የወጪ ዜርዜር እና ንብረት ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ ህገ ወጥ ዴርጊት 

ተፇጽሞ ሲያገኝም በዙህ አዋጅ መሠረት ተገቢውን ሕጋዊ እርምጃ ይወስዲሌ፡፡  

ቦርደ:- 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 100 መሠረት ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች ከመንግሥት 

የተዯረገ ዴጋፌና የዴጋፈ አጠቃቀም ዜርዜር፤እና  

ሇ/ ስሇ ፖሇቲካ ፓርቲዎች አጠቃሊይ እንቅስቃሴ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ወቅታዊ እና ዓመታዊ ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡  
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8. ቦርደ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 105 በተዯነገገው መሠረት የኦዱት ሪፖርት 

እንዯዯረሰው ሇሕዜብ ይፊ ያዯርጋሌ፤ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘውም እንዱመረመር 

ሉያዜ ይችሊሌ፡፡    

69. መመዜገብ ስሇማይችሌ የፖሇቲካ ፓርቲ   

1. ሇመመዜገብ ማመሌከቻ ያቀረበው የፖሇቲካ ፓርቲ:-     

ሀ/ የመረጠው ስም፣ አሕጽሮተ ስም፣ አርማ ወይም የመሇያ ምሌክት ከአገሪቱ 

ባህሌና የስነ ምግባር እሴቶች አኳያ ተቀባይነት የላሇው ከሆነ፤ወይም  

ሇ/ የመረጠው ስም፣ አሕጽሮተ ስም፣ አርማ ወይም የመሇያ ምሌክት በላሊ 

ፓርቲ የተያ ከሆነ ወይም ከላሊ ፓርቲ ስም፣ አሕጽሮተ ስም፣ አርማ ወይም 

የመሇያ ምሌክት ጋር መራጮችን ሉያሳስት በሚችሌ ዯረጃ የሚቀራረብ ከሆነ፤ 

ወይም 

ሏ/ የመረጠው ስም፣ አሕጽሮተ ስም፣ አርማ፣ የመሇያ ምሌክት፣ የመመስረቻ 

ጽሐፌ ወይም የመተዲዯሪያ ዯንብ በር፣ በኃይማኖት እና በመሳሰለት ሌዩነቶች 

ሊይ የተመሰረተ ጥሊቻና ጠሊትነት በዛጎች፣ በብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና በሕዜቦች 

መካከሌ በማስፊፊት ጦርነትና ግጭት መፌጠርን ዓሊማ ያዯረገ ወይም ሰዎችን 

በር፣ በኃይማኖት ወይም በማንነት ሊይ ተመስረቶ ከአባሌነት ወይም ከዯጋፉነት 

የሚያገሌ ከሆነ፤ ወይም 

መ/ የፖሇቲካ ዓሊማውን በትጥቅ ሇማራመዴ የተዯራጀ ከሆነ፤ ወይም  

ሠ/ የውጭ ሀገር ዛጎች አባሌ የሆኑበት የፖሇቲካ ዴርጅት ከሆነ፣ ወይም  

ረ/ ሕገወጥ ዓሊማ ሇማካሄዴ የተቋቋመ የፖሇቲካ ዴርጅት ከሆነ፣ ቦርደ 

አይመግበውም፡፡  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ቦርደ በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ 

አካሌ ውሳኔው በጽሐፌ ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ አቤቱታውን 

ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ አቤቱታ ያቀረበው አካሌ 

ሇዙህ ጉዲይ አፇፃፀም ሕጋዊ ሰውነት እንዲሇው ተቆጥሮ በፓርቲው 

መተዲዯሪያ ዯንብ ተመርጦ በምዜገባ ማመሌከቻው ሊይ ፇርሞ ያቀረበው 

የፓርቲው መሪ የፓርቲው ሕጋዊ ወኪሌ እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡  

70. በፖሇቲካ ፓርቲነት ሇመመዜገብ ስሇማይችሌ ዴርጅት ወይም ማኅበር  

የሚከተለት ዴርጅቶች ወይም ማኅበራት በዙህ አዋጅ መሠረት በፖሇቲካ 

ፓርቲነት ሉመገቡ አይችለም:-      
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1. በንግዴ ሕግ ወይም በፌትሏብሔር ሕግ ወይም አግባብ ባሊቸው ላልች ሕጎች 

መሠረት፣ የንግዴና ኢንደስትሪ ሥራዎችን ሇማከናወን የተቋቋሙ ማኅበሮች 

ወይም ዴርጅቶች፤        

2. ዓሊማቸው ትርፌ ሇማግኘት ያሌሆነ ወይም ሇበጎ አዴራጎት ተግባር የተቋቋሙ 

ማኅበራት ወይም ዴርጅቶች፤  

3. የመገናኛ ብዘኃን፣ የሠራተኛ እና የሙያ ማሕበራት፤ 

4. የመረዲጃ ማኅበራት፤ 

5. የሃይማኖት ዴርጅቶች፤  

6. ዕዴርና ዕቁብን የመሳሰለ ማኅበራዊ ተቋሞች. 

ምዕራፌ ሦስት 

የፖሇቲካ ፓርቲ ሰነድች 

71. የፖሇቲካ ፓርቲ ሰነድች    

1. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ የሚከተለት ዋና ዋና ሰነድች ይኖሩታሌ፤   

ሀ/ የመመስረቻ ጽሐፌ፣   

ሇ/ የፖሇቲካ ፕሮግራም፣   

ሏ/ የመተዲዯሪያ ዯንብ፣    

መ/ የሃብትና ንብረት፣  የገቢና  የወጪ ሰነድች፡፡             

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከ(ሀ) እስከ (ሏ) የተጠቀሱትን ሰነድች 

ሇማሻሻሌ የፇሇገ የፖሇቲካ ፓርቲ አስቀዴሞ ሇቦርደ ማሳወቅ አሇበት፡፡ ቦርደ 

የቀረበሇትን የማሻሻያ ጥያቄ ተቀብል እንዯ አግባብነቱ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 

66 ዴንጋጌዎች መሠረት ያስተናግዲሌ፡፡       

72. ፖሇቲካ ፓርቲ መመስረቻ ጹሐፌ   

1. የፖሇቲካ ፓርቲ መመስረት የሚፇሌጉ ግሇሰቦች መስራች ሆነው ሇማዯራጀት 

የፇሇጉትን የፖሇቲካ ፖርቲ ማቋቋማቸውን የሚገሌጹበት የመመስረቻ ጽሐፌ 

ይኖራቸዋሌ፡፡   

2. የመመስረቻ ጽሐፈ የሚከተለትን ዜርዜሮች የያ ይሆናሌ፤    

ሀ/ የፓርቲው መጠሪያ ሙለ ስም እና አህፅሮተ ስም፤  

ሇ/ የፓርቲው ዓርማ፤ 

ሏ/ የፓርቲው ዓሊማ፤         

መ/ የፓርቲው ንብረትና የገቢ ምንጭ፤     

ሠ/ ፓርቲው የተመሰረተበት ቀን እና ዓመተ ምህረት፤ 
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ረ/ የፓርቲው ዋና መሥሪያ ቤት እና ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቶች አዴራሻ፤   

ሰ/ የመተዲዯሪያ ዯንቡ አወጣጥ ሥርዓት.   

3. የፓርቲው የመመስረቻ ጽሐፌ በመስራች ጠቅሊሊ ጉባኤ የጸዯቀ መሆን 

አሇበት፡፡              

73. የፖሇቲካ ፓርቲ ፕሮግራም 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ዓሊማው አዴርጎ የያውን የፖሇቲካ እምነት 

የሚቀርጽበት በፓርቲው ጠቅሊሊ ጉባኤ የሚጸዴቅና የሚሻሻሌ የፖሇቲካ 

ፕሮግራም ይኖረዋሌ፡፡ 

74. የፖሇቲካ ፓርቲ መተዲዯሪያ ዯንብ     

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የመተዲዯሪያ ዯንብ ይኖረዋሌ፡፡ የመተዲዯሪያ 

ዯንቡም የሚከተለትን ማካተት አሇበት፤  

ሀ/ የአባሊት ቅበሊና ስንብት ሁኔታ፤                  

ሇ/ የአባሊቱ መብትና ግዳታ፤     

ሏ/ የፖሇቲካ ፓርቲው ሌዩ ሌዩ አካሊት፣ የሚመረጡበት ሥርዓት፣ የአገሌግልት 

መን እና የስራ ኃሊፉነታቸውን፤   

መ/ የአባሌነት መዋጮ ዓይነትና አከፊፇሌ እንዱሁም አባሊቱ በፓርቲው ሥራ 

ውስጥ የሚኖራቸው ተሳትፍ፤   

ሠ/ የፓርቲው የስብሰባ እና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ ሥርዓት፤  

ረ/ በአባሊቱ ሊይ ስሇሚወሰዴ የሥነ ሥርዓት እና የሥነ ምግባር እርምጃ፤    

ሰ/ የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊትን ቁጥር ቢያንስ በዙህ አዋጅ መሠረት ፓርቲ 

ሇመመስረት ከተቀመጠው ከዜቅተኛው የመስራች አባሊት ቁጥር አምስት በመቶ 

በማዴረግ የሚወስን ዴንጋጌ፤  

ሸ/ የፖሇቲካ ፓርቲው ጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ቢያንስ በሦስት ዓመት አንዴ ጊዛ 

መካሄዴ ያሇበት መሆኑን የሚገሌጽ ዴንጋጌ፣   

ቀ/ የፓርቲው ቅርንጫፍች አወቃቀርና አሠራርን ጨምሮ የፓርቲውን 

መዋቅራዊ አዯረጃጀትና የስሌጣን ተዋረዴ፤       

በ/ የፓርቲውን ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ የሚፇሌጉ ጉዲዮችን ዜርዜር፤   

ተ/ የፖሇቲካ ፓርቲው ከላሊ ፓርቲ ወይም ፓርቲዎች ጋር ውህዯት፣ ቅንጅት 

ወይም ግንባር የሚፇጥርበት፣ እንዱሁም ፓርቲው የሚፇርስበትን የውሳኔና 

የዴርጊት ሂዯቶች፤   



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

128 
 

ቸ/ የፓርቲው አባሊት ሇአገር አቀፌና በየዯረጃው ሊለ አገራዊ ምርጫዎች 

የሚታጩበት ሥርዓት፣    

ኀ/ የፖሇቲካ ፓርቲው የሰው ኃብት፣ የፊይናንስ እና የኦዱት አስተዲዯር 

ሥርዓት አሰራር፣   

ነ/ የፓርቲውን ገንብና ንብረት አስተዲዯር ሥርዓት፣  የገቢ ማስገኛ አሰራር 

እና በነዙህ ጉዲዮች ሊይ ሇመወሰን ስሌጣን ያሇውን አካሌ ወይም ኃሊፉን 

የሚገሌጽ ዴንጋጌ፣ 

ኘ/ የፖሇቲካ ፓርቲው የውስጥ አሇመግባባቶች አፇታት ሥርዓት፣    

አ/ ማንኛውም አባሌ እኩሌ ዴምፅ ያሇው መሆኑን የሚገሌጽ ዴንጋጌ፤     

2. የማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ መተዲዯሪያ ዯንብ የፖሇቲካ ፓርቲው አባሌ 

በዛግነቱ የተረጋገጠሇትን መብት የሚቀንስ ወይም የተጣሇበትን ግዳታ የሚሽር 

ሉሆን አይችሌም፡፡   

3. የማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ መተዲዯሪያ ዯንብ የፓርቲው አመራሮችና 

በየዯረጃው ያለ ኃሊፉዎች አመራረጥ ግሌጽ፥ ነጻና ፌትሃዊ እንዱሁም 

በሚስጢር በሚሰጥ ዴምጽ መንገዴ የሚመረጡ መሆናቸውን መዯንገግ አሇበት፡

፡ 

4. በማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ውስጥ ሇኃሊፉነት ቦታ የሚዯረጉ ምርጫዎች የጾታ 

ተዋጽኦን ያገናቡ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

5. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ መተዲዯሪያ ዯንብ የዙህን አዋጅ አንቀጽ 75 እና 

ከአንቀጽ 86 እስከ አንቀጽ 90 የተዯነገጉትን ያገናበ መሆን አሇበት፡፡  

6. በፖሇቲካ ፓርቲ አባሊት መሀከሌ የፓርቲውን ሕገ ዯንብ አፇፃፀም እና 

ተያያዥነት ባሊቸው ጉዲዮች አሇመግባባት ተፇጥሮ ሇቦርደ አቤቱታ ሲቀርብ 

ጉዲዩን መርምሮ የውሳኔ ሃሳብ ሇቦርደ የሚያቀርብ የባሇሙያዎች ጉባኤ ቦርደ 

ያቋቁማሌ፡፡ ዜርዜር አፇፃፀሙ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

ምዕራፌ አራት 

የፖሇቲካ ፓርቲ መብት እና ግዳታ 

75. የፖሇቲካ ፓርቲ በራሱ ጉዲይ ሊይ ስሊሇው ነፃነት  

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-      

1. የፖሇቲካ ፕሮግራሙንና የመተዲዯሪያ ዯንቡን የሚያፀዴቅበትንና 

የሚያሻሽሌበትን እንዱሁም ስብሰባ የሚያካሂዴበትን ሥነ ሥርዓት 

በመተዲዯሪያ ዯንቡ ይወስናሌ፡፡    
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2.  በመተዲዯሪያ ዯንቡ በሚወሰነው መሠረት የፖሇቲካ ሥራውን የሚመሩ፣ ውሣኔ 

የሚሰጡ እና የሚያስፇፅሙ የአመራር አካሊት ይኖሩታሌ፡፡  

76. ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት ስሇማቋቋም 

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የፖሇቲካ ሥራውን ሇማካሄዴ በሀገሪቱ ውስጥ 

በየትኛውም ቦታ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡  

2. በአገር አቀፌ ዯረጃ፣ በክሌሌና ከክሌሌ በታች ቅርንጫፍች ያለት የፖሇቲካ 

ፓርቲ በቅርንጫፍቹ መካከሌ ያሇውን ግንኙነትና የስሌጣን ተዋረዴ 

በመተዲዯርያ ዯንቡ መዯንገግ አሇበት፡፡   

77. ከገቢ ግብር ነፃ ስሇመሆን 

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ከአባሊቱና ከዯጋፉዎቹ በሚገኘው ገቢ ሊይ ምንም 

ዓይነት የገቢ ግብር አይከፌሌም፡፡ 

2. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ቀጥሮ ከሚያሰራቸው ሠራተኞች ዯመወዜ ሊይ 

በሕግ በተወሰነው መሠረት የገቢ ግብር ሰብስቦ ሇመንግሥት ገቢ ከማዴረግ 

ነፃ ነው፡፡ 

78. ሪፖርት የማቅረብ ግዳታ 

1. ማንኛውም በዙህ አዋጅ መሠረት የተመገበ የፖሇቲካ ፓርቲ፤ 

ሀ/ የአባሊቱን ብዚት፣ የፆታ ስብጥር፣ የእዴሜ ሁኔታ እና የመኖሪያ ቦታ 

የሚያሳይ ዓመታዊ  ሪፓርት የማቅረብ፤  

ሇ/ ቦርደ ሲጠይቅ በሕጉ መሠረት የሚፇሇገው ዜቅተኛ የአባሊት ቁጥር እና 

ላልች ተያያዥነት ያሊቸውን መስፇርቶች ተሟሌተው መገኝታቸውን 

የሚያረጋግጥ ሰነዴ የማቅረብ፤   

ሏ/ ግንባር ሇመፌጠር ወይም ሇመዋሃዴ ወይም ሇመቀናጀት የሚዯረጉ 

ስብሰባዎች ሲኖሩ ቦርደ በስብሰባው ሊይ እንዱገኝ ቢያንስ ከ30 ቀናት በፉት 

የማሳወቅ፤  

መ/ በዙህ አዋጅ መሠረት በየዓመቱ ወይም ቦርደ በሚወስነው ጊዛ ፓርቲው 

እንዯየአግባብነቱ በኦዱተር ወይም በሂሳብ ባሇሙያ የተረጋገጠ የሃብትና ዕዲ 

መግሇጫ በፓርቲው መሪ ፉርማ ሇቦርደ የጽሐፌ ሪፖርት የማቅረብ ግዳታ፤  

አሇበት፤ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) (መ)  የተጠቀሰው ሪፖርት የፖሇቲካ 

ፓርቲውን የገቢ ወይም የሃብቱን ምንጭ የሚገሌጽ መሆን አሇበት፡፡ 
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3. ቦርደ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን ግዳታ በማያሟሊ 

የፖሇቲካ ፓርቲ ሊይ የአንዴ ወር ጊዛ ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋሊ በአንቀጽ 98 

መሠረት አስፇሊጊ እርምጃ ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡ 

4. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የፖሇቲካ ፓርቲው መሪ በዙህ አንቀጽ 

መሠረት ሇቦርደ በጽሐፌ ያሳወቀው የሃብትና ዕዲ መግሇጫ ሏሰተኛ ሆኖ 

ከተገኘ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 98 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አግባብ ባሇው 

የወንጀሌ ሕግ ይጠየቃሌ፡፡  

5. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 76 መሠረት ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት ያቋቋመ 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቱን አዴራሻ እና 

የመሥሪያ ቤቱን ኃሊፉዎች ወይም ተወካዮች ቅርንጫፈን ባቋቋመ በአንዴ 

ወር ውስጥ ሇቦርደ በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡     

79. መረጃ የመስጠት ግዳታ    

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አዋጅ የተረሩ መረጃዎች እንዱያቀርብ 

በቦርደ ሲጠየቅ በሰነዴ የተረጋገጠ የጽሐፌ መረጃ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡  

2. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ የሚካሄዴ ሲሆን የቦርደ 

ተወካይ በስብሰባው ሊይ እንዱገኝ 30 ቀናት አስቀዴሞ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

3. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

የተጠየቀውን መረጃ ሇመስጠት ፇቃዯኛ ካሌሆነ ወይም የሰጠው መረጃ ሃሰት 

መሆኑን እያወቀ የሰጠ እንዯሆነ ቦርደ በዙህ አዋጅ አንቀፅ 98 (1) (መ) 

በተዯነገገው መሠረት እርምጃ ይወስዲሌ፡፡    

80. የአመራር አባሊትን ስሇማሳወቅ 

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ አዱስ አመራር አባሊትን የመረጠ እንዯሆነ ይህንኑ 

በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ ሇቦርደ በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

2.  አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በተሇያየ ምክንያት የአመራር አባሊቱ የተጓዯለና 

ቁጥራቸውም ከ50 በመቶ ሲዯመር 1 በታች ከሆነ በ30 ቀናት ውስጥ ምርጫ 

በማካሄዴ ማሟሊት አሇበት፣ ይህንንም ክንውን በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ ሇቦርደ 

ማሳወቅ አሇበት፡፡  

81. የፖሇቲካ ፓርቲ ሰነድች አጠባበቅ    

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አዋጅ ምዕራፌ ስምንት ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

የተመሇከቱትን የሂሣብ መዜገብ፣ የስጦታ ሰርተፉኬት፣ የባሇንብረትነት 

ማረጋገጫ ሰነድችን በሚገባ የመጠበቅ ግዳታ አሇበት፡፡ 
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2. በዙህ አዋጅ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም በቦታው መጣበብና 

በሠራተኛ እጥረት ምክንያት ከ10 ዓመት ዕዴሜ በሊይ ያስቆጠሩ የሂሣብ 

ሰነድችን ማስወገዴ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የፓርቲውን ላልች ሰነድች በአግባቡ ጠብቆ መያዜ 

አሇበት፡፡ 

82. ስሇፖሇቲካ ፓርቲ ዓመታዊ የሂሳብ ምርመራ    

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የገቢ፣ የወጪ፣ የሃብትና የእዲ መዚግብቱን የሂሳብ 

እንቅስቃሴ መግሇጫና ሰነድቹን በአግባቡ የመያዜ ግዳታ አሇበት፡፡ እነዙህ 

መዚግብት ሉይዞቸው የሚገቡ አርእስቶችና ዜርዜሮችን ቦርደ በመመሪያ 

ይወስናሌ፡፡  

2. በዙህ አዋጅ በላሊ አኳኋን ካሌተዯነገገ በስተቀር ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ 

የበጀት ዓመቱ ባሇቀ በሦስት ወራት ውስጥ በሚመሇከተው ሕጋዊ አካሌ 

የተረጋገጠ የሙያ ብቃት ባሇው የውጭ ኦዱተር ወይም ቃሇ መሃሊ በፇጸመ 

የሂሳብ ባሇሙያ ወይም በቦርደ በሚሾም ኦዱተር ሂሳቡን አስመርምሮ ሇቦርደ 

የኦዱት ሪፖርት ማቅረብ አሇበት፡፡       

3. የሂሳብ ምርመራው ከሚካሄዴበት የበጀት ዓመት በፉት በነበረው የበጀት ዓመት 

የሂሳብ እንቅስቃሴው ከብር 3 መቶ ሺ (ከብር ሶስት መቶ ሺ) በታች የሆነ 

የፖሇቲካ ፓርቲ ዓመታዊ የሂሳብ ምርመራውን ቃሇ መሃሊ በፇጸመ የሂሳብ 

ባሇሙያ አስመርምሮ ሪፖርቱን ሇቦርደ ያቀርባሌ፡፡  

4. የሂሳብ ምርመራው ከሚካሄዴበት የበጀት ዓመት በፉት በነበረው የበጀት ዓመት 

የሂሳብ እንቅስቃሴው ከብር 3 መቶ ሺ (ሦስት መቶ ሺ) በሊይ የሆነ የፖሇቲካ 

ፓርቲ ዓመታዊ የሂሳብ እንቅስቃሴውን በተመሰከረሇት የወጭ ኦዱተር ወይም 

በቦርደ በሚሾም ኦዱተር አስመርምሮ ሪፖርቱን ሇቦርደ ያቀርባሌ፡፡  

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) መሠረት የሚሾመው የውጭ ኦዱተር 

በፖሇቲካ ፓርቲው የሥራ አስፇጻሚ አካሌ ይሾማሌ፡፡    

6. ቦርደ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የሂሳብ ሰነድች 

በዋናው ኦዱተር እንዱመረመሩ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡     

83. የኦዱተር ወይም የሂሳብ ባሇሙያ መብት 
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የፖሇቲካ ፓርቲን ሂሳብ የሚመረምር ኦዱተር ወይም የሂሳብ ባሇሙያ 

ማንኛውንም ከፖሇቲካ ፓርቲ ሀብትና ንብረት ጋር የተያያ ሰነዴ 

እንዱቀርብሇት የመጠየቅና የመመርመር መብት አሇው፡፡   

84. ሇፖሇቲካ ፓርቲ ኦዱተር ሆኖ ሉሾም ወይም የሂሳብ ባሇሙያ ሆኖ ሉያገሇግሌ 

ስሇማይችሌ ሰው 

ማንኛውም ሰው የፓርቲው ጠበቃ፣ ተቀጣሪ፣ የቦርዴ አባሌ በመሆን አገሌግል 

ወይም እያገሇገሇ ከሆነ ወይም በማንኛውም መሌኩ የጥቅም ግጭት በሚያስከትሌ 

ዯረጃ ከተመርማሪው የፖሇቲካ ፓርቲ ጋር ግንኙነት ያሇው ከሆነ የፖሇቲካ 

ፓርቲው ኦዱተር ወይም የሂሳብ ባሇሙያ ሆኖ ሉሰራ አይችሌም፡፡       

85. በፖሇቲካ ፓርቲ ኦዱተር አሰራር 

1.  የፖሇቲካ ፓርቲ ኦዱተርም ሆነ የሂሳብ ባሇሙያ ወይም እንዱሁም እርሱ 

ቀጥሮ ያሰማራቸው ባሇሙያዎች ሥራቸውን በቅንነት፣ በታማኝነትና 

በገሇሌተኝነት ማከናወን አሇባቸው፡፡  

2.  የኦዱተር የኦዱት ወይም የሂሳብ ባሇሙያ የምርመራ ሪፖርት በጽሐፌ ሆኖ 

ሇፖሇቲካ ፓርቲው ኃሊፉዎች መሰጠት አሇበት፡፡  

3. የፖሇቲካ ፓርቲው ከሚያቀርበው የሂሳብ ሪፖርት ጋር የኦዱተሩ ወይም 

የሂሳብ  ባሇሙያው የሙያ ብቃት ሰርተፉኬት ተያይዝ መቅረብ አሇበት፡፡     

86. የፖሇቲካ ፓርቲ ስያሜና አርማ      

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የሚመርጠው ስያሜ ከተመሳሳይ የፖሇቲካ ፓርቲ 

ጋር የማይመሳሰሌ ወይም የማያዯናግር የፓርቲው ብቸኛ መጠሪያ መሆን 

አሇበት፡፡ 

2.  የፓርቲው ዓርማ እና መሇያ ምሌክት:-   

ሀ. ከላልች ፓርቲዎች ዓርማና መሇያ ምሌክት ጋር የማይመሳሰሌ፤   

ሇ. በብሔር፣ ብሔረሰብ፣ በር፣ በሃይማኖት መካከሌ ጥሊቻና ግጭትን 

የማይፇጥር፤  

ሏ. የጦረኝነት ወይም የላሊ ሕገወጥነት መሌዕክት የማያስተሊሌፌ፤ 

መ. ከኢትዮጵያ ሰንዯቅ ዓሊማ ወይም ዓርማ ወይም ከሌዩ ሌዩ ዓሇም አቀፌ 

ዴርጅቶች ዓርማና መሇያ ምሌክት ወይም ከሃይማኖት ዴርጅቶች ምሌክቶች 

ጋር የማይመሳሰሌ፤   

ሠ. የሕዜብን ሞራሌ፣ ሥነ ምግባር እና የመሳሰለትን የማይነካ;  መሆን 

አሇበት፡፡ 
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ምዕራፌ አምስት 

የፖሇቲካ ፓርቲ አባሊት መብትና ግዳታ 

87. በፖሇቲካ ፓርቲ የመሳተፌ መብት 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ በፓርቲው መተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት 

በፓርቲው ስብሰባዎች የመሳተፌ፣ ሏሳቡንና አስተያየቱን በነፃ የመግሇፅ፣ ዴምፅ 

የመስጠት እና የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብት አሇው፡፡    

88. ስሇአባሌነት መዋጮ 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ በፓርቲው መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም 

የፖሇቲካ ፓርቲው በሚወስነው መሠረት ሇፖሇቲካ ፓርቲው በየጊዛው 

የአባሌነት መዋጮ ሉከፌሌ ይችሊሌ፡፡     

89. ከአባሌነት ስሇመወገዴ      

1.  የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ የፓርቲው መተዲዯሪያ ዯንብ በሚወስነው መሠረት 

ከአባሌነት ሉወገዴ ይችሊሌ፡፡   

2.  ከፓርቲ አባሌነት የተወገዯ አባሌ በውሳኔው ሊይ ቅሬታ ሲኖረው በፓርቲው 

መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት በየዯረጃው ሊለ አካሊት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡   

90 .ስሇአባሌነት   

1. የማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሊት መስራቾቹንና ከምስረታ በኋሊ ፓርቲውን 

በአባሌነት የተቀሊቀለትንም ሁለ ያካተተ ነው፡፡    

2. አንዴ ሰው በአንዴ ጊዛ ከአንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በሊይ አባሌ መሆን 

አይችሌም፡፡ 

3. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ ወይም አመራር ሇፓርቲው በጽሁፌ 

በቅዴሚያ በማሳወቅ ከአባሌነቱ ሉሇቅ ይችሊሌ፡፡ አባለ የፋዯራሌ ወይም 

የክሌሌ ምክር ቤት አባሌ ከሆነ ከፓርቲው በተጨማሪ አባሌ ሇሆነበት ምክር 

ቤትም ከፓርቲው ስሇመሌቀቁ መግሇጽ አሇበት፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሰረት መሌቀቂያ የዯረሰው ፓርቲ ወይም 

ምክር ቤት በ15 ቀናት ውስጥ ስሇጉዲዩ ሇቦርደ ማሳወቅ አሇበት፡፡ ቦርደም 

ማስታወቂያው እንዯዯረሰው የአባለ ስም ከፓርቲው የአባሊት ዜርዜር 

እንዱሰረዜ ያዯርጋሌ፡፡       

5. በዙህ አዋጅ ስሇፓርቲዎች መቀናጀት፣ ውህዯት እና ስሇፓርቲ መተካት 

የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ ወይም አመራር 

ላሊ የፖሇቲካ ፓርቲ የመሰረተ ወይም በምስረታ ሂዯት ውስጥ የተሳተፇ 
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ወይም የተቀሊቀሇ ወይም የላሊ ፖሇቲካ ፓርቲን መመስረት አስመሌክቶ በይፊ 

የቀሰቀሰ ወይም የላሊ ፓርቲን ፕሮግራም፣ ፌሊጎት ወይም ፖሉሲ ያስፊፊ 

ከሆነ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) በተዯነገገው መሰረት መሌቀቂያ 

ባያቀርብም ከነበረበት የፖሇቲካ ፓርቲ እንዯሇቀቀ ይቆጠራሌ፤ ፓርቲው እና 

ቦርደም በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) የተዯነገገውን ይፇጽማለ፡፡  

6. የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌነት በውርስም ሆነ በላሊ በማናቸውም መንገዴ ሇላሊ 

ተሊሌፍ የማይሰጥ በአባለ ብቻ ተወስኖ የሚቀር ነው፡፡  

7. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ በማንኛውም ጊዛ አባሌነቱን ሉተው 

ይችሊሌ፡፡ 

8. የፖሇቲካ ፓርቲ መተዲዯሪያ ዯንብ የዙህን ምዕራፌ ዴንጋጌዎች መቃረን 

የሇበትም፡፡ 

ምዕራፌ ስዴስት 

ስሇፖሇቲካ ፓርቲዎች መዋሀዴ፣ ግንባር 

መፌጠር፣ መቀናጀት እና መተካት 

91. የፖሇቲካ ፓርቲዎች ውህዯት    

1.  በዙህ አዋጅ መሠረት የተመገቡ ሁሇት ወይም ከዙያ በሊይ የሆኑ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ተዋህዯው አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ ሇመመስረት ይችሊለ፡፡  

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇመዋሃዴ የፇሇጉ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ጥያቄያቸውን የጠቅሊሊ ምርጫ ወይም የአካባቢ የምርጫ የጊዛ ሰላዲ 

ከመውጣቱ ከሁሇት ወራት በፉት በጽሐፌ ሇቦርደ ያቀርባለ፤ ምዜገባውም በዙህ 

አዋጅ  በተዯነገገው  መሠረት በቦርደ ይፇፀማሌ፡፡       

3.  ሇውህዯት የሚቀርብ ማመሌከቻ የሚከተለትን ማካተት አሇበት:-  

ሀ. እያንዲንደ የፖሇቲካ ፓርቲ በፓርቲው የመተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት 

የፓርቲው ጉባኤ ውህዯቱን የተቀበሇ ስሇመሆኑ የሚገሌፅ ውሳኔ፤   

ሇ. ፓርቲዎቹ ስሇውህዯቱ ዜርዜር ጉዲዮች ያዯረጉት የጽሁፌ ስምምነት፣ እና    

ሏ. የፖሇቲካ ፓርቲዎቹ ሲዋሀደ የሚኖረው አዱስ ስምና በዙህ አዋጅ አንቀጽ 

67 የተረሩት ሰነድች፡፡    

4. ቦርደ የቀረበሇት የውህዯት ጥያቄ በዙህ አዋጅ መሰረት ቀርቧሌ ብል ሲያምን፤               

ሀ. ሇተዋሃደት የፖሇቲካ ፓርቲዎች   ተሰጥቶ የነበረውን የምዜገባ የምስክር 

ወረቀት ይሰርዚሌ፣ አዱሱን ፓርቲ በዙህ አዋጅ መሠረት በአንዴ ወር ጊዛውስጥ 

ይመግባሌ፤  
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ሇ. ቦርደ የእያንዲንደ የፖሇቲካ ፓርቲ ንብረት፣ ገንብና አስፇሊጊ ሰነድች 

በውህዯት ወዯ ተመሰረተው የፖሇቲካ ፓርቲ በስዴስት ወር ጊዛ ውስጥ 

እንዱተሊሇፌ ትዕዚዜ ይሰጣሌ፡፡  

5. በውህዯት የሚመሠረት የፖሇቲካ ፓርቲ እንዯሁኔታው የዙህን አዋጅ አንቀጽ 64 

ወይም አንቀጽ 65 መስፇርት ማሟሊት አሇበት፡፡   

6. ውህዯት ሇመፇጸም የሚፇሌገው የፖሇቲካ ፓርቲ ሇመሰረዜ ወይም ሇመፌረስ 

በሚያዯርስ የወንጀሌ ክስ የቀረበበት እንዯሆነ ፓርቲው ክሱ ውሳኔ ሳያገኝ ወይም 

ሳይጋ ሉዋሀዴ አይችሌም፡፡   

92. የፖሇቲካ ፓርቲ መዋሀዴ የሚያስከትሇው ውጤት     

1. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 91(4) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የውህዯት ውጤት 

የሆነው አዱስ የፖሇቲካ ፓርቲ:-  

ሀ) የተዋሃደት የፖሇቲካ ፓርቲዎች ወራሽ ይሆናሌ፤ 

ሇ. የተዋሃደት የፖሇቲካ ፓርቲዎች መብትና ግዳታ ይተሊሇፌሇታሌ፤  

ሏ. የተዋሃደትን የፖሇቲካ ፓርቲዎች ያሇፇ የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪፖርት 

በቦርደ ሲጠየቅ ያቀርባሌ፣ 

መ. የተዋሃደት የፖሇቲካ ፓርቲዎች ከዙህ በፉት ያሇባቸውን ፌርዴ ወይም 

መብት ወይም በአንቀጽ 91(6) የተመሇከተውን የወንጀሌ ክስ ሳይጨምር፣ 

የፌትሏብሔር ወይም አስተዲዯራዊ ክርክር ተተክቶ ያስፇጽማሌ፣ ይፇጽማሌ፡

፡  

2. የውህዯቱ ውጤት ሆኖ በዙህ አዋጅ መሠረት የተመገበው አዱስ የፖሇቲካ 

ፓርቲ በተመገበ በስዴስት ወር ጊዛ ውስጥ ውህዯቱ ያስገኘውን ሀብት፣ 

ንብረትና ዕዲ የሚያሳይ የሂሳብ ሪፖርት በዙህ አዋጅ አንቀጽ 112 እና 114 

መሠረት ሇቦርደ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

3. ውህዯት የፇጠሩ ፖሇቲካ ፓርቲዎች አባሌ የነበረና በማናቸውም ዯረጃ ያለ 

ምክር ቤቶች ተመራጭ ሆኖ በማገሌገሌ ሊይ የነበረ ሰው በውህዯቱ 

የተፇጠረው የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ ሆኖ መቀጠሌ የማይፇሌግ ከሆነ የግሌ 

ተመራጭ እንዯሆነ ተቆጥሮ የቀረውን የምርጫ መን ያጠናቅቃሌ፡፡    

93. ግንባር ስሇመፌጠር 

1. የራሳቸው ፕሮግራም፣ መተዲዯሪያ ዯንብ እና አባሊት ያሊቸው ሁሇት ወይም 

ከዙያ በሊይ የሆኑ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ግንባር መፌጠር ይችሊለ፡፡ 

2. ግንባር ሇመፌጠር የሚቀርብ ማመሌከቻ የሚከተለትን ማካተት አሇበት:-  
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ሀ. እያንዲንደ ፓርቲ የግንባሩን ምስረታ የተቀበሇ መሆኑን የሚገሌፅ የጉባኤ 

ውሳኔ፤  

ሇ. ፓርቲዎቹ ስሇሚመሰርቱት ግንባር ዜርዜር ጉዲዮች ያዯረጉት የጽሐፌ 

ስምምነት፤ እና  

ሏ.  ግንባሩ የሚኖረው ስም እና እንዯ አስፇሊጊነቱ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 67 

የተረሩ ሰነድችን፡፡    

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ግንባር ሇመፌጠር የፇሇጉ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጥያቄያቸውን ሇቦርደ በጽሐፌ ያቀርባለ፣ ቦርደም 

በዙህ አዋጅ በተዯነገገው መሠረት ምዜገባውን ይፇፀማሌ፡፡  

4.  ቦርደ ከሊይ የተመሇከቱ ሁኔታዎችን አሟሌቶ የቀረበን የግንባር ምሥረታ 

ጥያቄ ተቀብል:-  

ሀ. የግንባሩ አባሌ ዴርጅቶች የምዜገባ የምስክር ወረቀት ሳይሰረዜ ሇግንባሩ          

ላሊ የምዜገባ የምስክር ወረቀት በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ ይሰጠዋሌ፡፡ 

ሇ. የእያንዲንደ የግንባሩ አባሌ ዴርጅቶች በተናጠሌ የሚኖራቸው ሀብትና     

ንብረት እንዯተጠበቀ ሆኖ ግንባሩ የራሱ ሀብትና ንብረት ይኖረዋሌ፡፡   

94. የፖሇቲካ ፓርቲዎች መቀናጀት     

1.  በዙህ አዋጅ መሠረት የተመገቡ ሁሇት ወይም ከዙያ በሊይ የሆኑ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ሇተወሰነ ጊዛ እና በተወሰኑ ጉዲዮች ዘሪያ ተቀናጅተው እንዯ 

ሁኔታው በአገር አቀፌ ወይም በክሌሌ ዯረጃ ሉንቀሳቀሱ ይችሊለ፡፡ 

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት ሇመቀናጀት የፇሇጉ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ጥያቄያቸውን የጠቅሊሊ ምርጫ ወይም የአካባቢ ምርጫ የጊዛ ሰላዲ 

ከመውጣቱ ከሁሇት ወራት በፉት በጽሐፌ ሇቦርደ ማቅረብ አሇባቸው፡፡  

3.  ተቀናጅተው ሇመንቀሳቀስ የፇሇጉ የፖሇቲካ ፓርቲዎች እያንዲንዲቸው 

በየፓርቲው የመተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት የፖሇቲካ ፓርቲው ከፌተኛ አመራር 

የተስማማበት መሆኑን የሚገሌጽ ሰነዴ በማያያዜ የጽሐፌ ማመሌከቻ ሇቦርደ 

ማቅረብ አሇባቸው፡፡ ቦርደ የመቀናጀት ጥያቄው በዙህ አዋጅ የቀረበ መሆኑን 

አረጋግጦ  ጊዛያዊ ምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፡፡  

4.   ሇመቀናጀት የፇሇጉ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ እንቅስቃሴ የስምምነት 

ነጥቦችን የያ ሰነዴ ሇቦርደ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡               

5. በዙህ አንቀጽ የተዯነገገው ቢኖርም እያንዲንደ የፖሇቲካ ፓርቲ ሕጋዊ ሰውነቱን 

እንዯያ ይቀጥሊሌ፡፡  
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95. የፖሇቲካ ፓርቲ መተካት    

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በፓርቲው ጉባኤ ውሳኔ ስሙንና ፕሮግራሙን 

ሇውጦ በአዱስ የፖሇቲካ ፓርቲነት ሉመገብ ይችሊሌ፡፡                   

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት በአዱስነት የተቋቋመው የፖሇቲካ 

ፓርቲ የፇረሰው የፖሇቲካ ፓርቲ መብት እና ግዳታ ይተሊሇፌሇታሌ፡፡   

3.  አዱሰ የተተካው የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አዋጅ መሠረት መመዜገብ     

አሇበት፡፡    

ምዕራፌ ሰባት 

የፖሇቲካ ፓርቲ መሰረዜ ወይም መፌረስ 

96. የፖሇቲካ ፓርቲን ከምዜገባ መሰረዜ  

የፖሇቲካ ፓርቲ ከሚከተለት ሁኔታዎች በአንደ ምክንያት ከፖሇቲካ ፓርቲነት 

ሉሰረዜ ይችሊሌ፤    

1.  በፓርቲው መተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት በራሱ ፇቃዴ ከምዜገባ እንዱሰረዜ 

ሲጠይቅ፤  

2.   በዙህ አዋጅ  መሠረት ቦርደ ሲወስን፤ ወይም             

3.  የፖሇቲካ ፓርቲው ከምዜገባ እንዱሰረዜ በዙህ አዋጅ  መሠረት ፌርዴ ቤት 

ውሳኔ ሲሰጥ፡፡ 

97. ፖሇቲካ ፓርቲው ጥያቄ ከምዜገባ ስሇመሰረዜ            

1.  አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት ራሱ ከፖሇቲካ 

ፓርቲነት እንዱሰረዜ ቦርደን በጽሐፌ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡    

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከፖሇቲካ ፓርቲነት ሇመሰረዜ 

የቀረበ ማመሌከቻ በፓርቲው መሪ የተፇረመ መሆን ይገባዋሌ፡፡         

3.  አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተገሇፀው 

ማመሌከቻ ጋር የሚከተሇውን አያይዝ ሇቦርደ ማቅረብ አሇበት:-  

ሀ. የፖሇቲካ ፓርቲውን የኦዱት፣ የሃብትና ንብረት መግሇጫ ሪፖርት፣ እና  

ሇ. ስሇፓርቲው መፌረስ በፖሇቲካ ፓርቲው ጉባኤ የተወሰነበት ሰነዴ፡፡             

4.  ከፖሇቲካ ፓርቲነት ሇመሰረዜ ማመሌከቻ ባቀረበ አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ 

ሊይ ተቃውሞ ወይም ላሊ የመብት ጥያቄ ያሇው ማንኛውም ሰው ተቃውሞ 

ማቅረብ እንዱችሌ ቦርዴ የመሠረዜ ማመሌከቻ መቅረቡን በተሇያየ 

የማስታወቂያ መንገዴ ሇሕዜብ ይገሌፃሌ፡፡ 
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5.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት ተቃውሞ ያሇው ሰው 

ማስታወቂያው በወጣ በ15 ቀናት ውስጥ ተቃውሞውን ሇቦርደ ማቅረብ 

አሇበት፡፡ ቦርደ በዙህ ጊዛ ውስጥ የፖሇቲካ ፓርቲውን አይሰርዜም፡፡  

6.  በዙህ አንቀጽ መሠረት ቦርደ ሇመሰረዜ ሊመሇከተው ፓርቲ ከሊይ በዙህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) የተመሇከተው ጊዛ ባበቃ በ30 ቀናት ውስጥ 

ሇጠያቂው ፓርቲ በጥያቄው መሠረት ከፓሇቲካ ፓርቲነት መሰረዘን በጽሐፌ 

ያሳውቃሌ፡፡ የፓርቲውን መፌረስም ሕዜቡ እንዱያውቀው መዯረግ አሇበት፡፡            

98. የፖሇቲካ ፓርቲን በቦርደ ውሳኔ ከምዜገባ ስሇመሰረዜ 

1.  ቦርደ ከሚከተለት ምክንያቶች በአንደ የፖሇቲካ ፓርቲን ከምዜገባ ሉሰርዜ 

ይችሊሌ:-  

ሀ. የፖሇቲካ ፓርቲው የስም፣ የመሇያ ምሌክት፣ የሰነዴ፣ የአመራር፣ የዋና 

ጽሕፇት ቤት እና የመሳሰሇውን ሇውጥ ሲያዯርግ ያሇ በቂ ምክንያት በዙህ 

አዋጅ መሠረት ሇቦርደ ሳያሳውቅ የቀረ እንዯሆነና ይህንኑ በሁሇት ወራት ጊዛ 

ውስጥ እንዱያስተካክሌ በቦርደ ተጠይቆ ሳያስተካከሌ የቀረ እንዯሆነ፤  

ሇ. የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አዋጅ መሠረት ሇቦርደ ማቅረብ ያሇበትን ዓመታዊ 

የስራ፣ የሂሳብ፣ ወይም ላልች ሪፖርቶች በአዋጁ በተወሰነው ጊዛ ሳያቀርብ 

የቀረ እንዯሆነና ይህንኑ በ30 ቀናት ውስጥ እንዱያቀርብ በቦርደ ተጠይቆ ያሇ 

በቂ ምክንያት ሳያቀርብ የቀረ እንዯሆነ፤ 

ሏ. የፖሇቲካ ፓርቲው በዙህ አዋጅ እና በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሠረት የአባሊት 

ጠቅሊሊ ጉባኤ ማካሄዴ ከሚገባው ጊዛ በሦስት ወር የገየ እንዯሆነ እና ከዙህ 

በኋሊ ቦርደ በሚሰጠው የጊዛ ገዯብ ውስጥ  ጉባኤውን ሳያካሂዴ የቀረ እንዯሆነ፤ 

መ. የፖሇቲካ ፓርቲው በሁሇት ተከታታይ የምርጫ ወቅቶች በጠቅሊሊ ወይም 

የአካባቢ ምርጫ ውዴዴር ሳይሳተፌ የቀረ እንዯሆነ፤  

ሠ. የፖሇቲካ ፓርቲው በማጭበርበር ወይም እያወቀ ወይም ማወቅ የተገባው 

ሆኖ ሳሇ አሳሳች መረጃ በማቅረብ የተመገበ ከሆነ ወይም በዙህ አዋጅ 

መሠረት መረጃ ሲጠየቅ የሏሰት መረጃ ሇቦርደ የሰጠ እንዯሆነ፡፡  

ረ. አግባብነት ባሊቸው ላልች ህጎች የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የፖሇቲካ 

ፓርቲው ኃይሌን መሠረት ያዯረገ የአመጻ ተግባር፣ ከሙስና ጋር ተያያዥነት 

ያሊቸው የወንጀሌ ዴርጊቶች እና የማጭበርበር ዴርጊቶች የፇጸመ እንዯሆነ፤  

2. ቦርደ አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተረሩት 

ምክንያቶች ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ የዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎችን ጥሷሌ ብል 
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ሲያምን ፓርቲው በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ ስህተቱን እንዱያስተካክሌ የጽሐፌ 

ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋሌ፡፡ በማስጠንቀቂያው መሠረት ያሊስተካከሇ እንዯሆነ 

እንዯ አግባብነቱ ከምዜገባ ሉሰርው ይችሊሌ፡፡ 

3. ቦርደ በዙህ አንቀጽ መሠረት በተጠሪው የፖሇቲካ ፓርቲ ሊይ ውሳኔ ከማሳሇፈ 

በፉት ፓርቲው መከሊከያውን አቅርቦ እንዱያሰማ ማዴረግ አሇበት፡፡ ቦርደ 

የፖሇቲካ ፓርቲውን ከምዜገባ ከመሰረዘ በፉት ፓርቲው ታግድ እንዱቆይ 

ሉወስን ይችሊሌ፡፡    

4. በዙህ አንቀጽ መሠረት ቦርደ ያሳሇፇውን ውሳኔ የተቃወመ የፖሇቲካ ፓርቲ 

ውሳኔው በዯረሰው በ30 ቀናት ውስጥ ይግባኙን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

99. የፖሇቲካ ፓርቲ መሰረዜ ወይም መፌረስ ውጤት   

1. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በራሱ፣ በቦርደ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ ከፇረሰበት 

ቀን ጀምሮ ፓርቲው ወይም የፓርቲው ሃሊፉዎች በፓርቲው ስም መንቀሳቀስ 

አይችለም፡፡          

2. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ በራሱ፣ በቦርደ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ ሲፇርስ 

የፓርቲው ንብረት ሊሇበት ዕዲ መሸፇኛ ይውሊሌ፡፡     

3. የፖሇቲካ ፓርቲው ዕዲ የላሇበት ከሆነ ወይም  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት ዕዲውን ከፌል የተረፇ ቢኖር ቀሪው ገንብና ንብረት በቦርደ ትእዚዜ 

ሇሥነ ዛጋና መራጮች ትምህርት እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡                

ምዕራፌ ስምንት 

ስሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የገቢ ምንጭ እና የንብረት ሁኔታ 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

100. ከመንግሥት ስሇሚሰጥ ዴጋፌ 

1. በመንግሥት የሚሰጥ ዴጋፌ መጠንና መስፇርቶቹ             

2. የፖሇቲካ ፓርቲዎች ህጋዊ ስራቸውን ሇማከናወንና ሃሊፉነታቸውን ሇመወጣት 

ይችለ ንዴ መንግስት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተጠቀሱት 

መስፇርቶች መሰረት የሚያዯርገውን ዴጋፌ ቦርደ ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ የህዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ያስወስናሌ፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተመሇከተው መሠረት አንዴ የፖሇቲካ 

ፓርቲ የሚያገኘው የገንብ ዴጋፌ መጠን በሚከተለት መስፇርቶች መሠረት 

ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ይሆናሌ:-  
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ሀ/ ሇፋዯራሌ እና ሇክሌሌ ምክር ቤቶች በተዯረጉ ምርጫዎች ያገኘው   

የመራጮች ዴምጽ ብዚት፤ 

ሇ/ ከአባሊቱና ዯጋፉዎቹ ከሚያገኘው ገቢ መጠን፤  

ሏ/ ፓርቲው ሇውዴዴር የሚያቀርባቸው የሴት እጩዎች ብዚት፤ 

መ/ የፓርቲው የሴቶች አባሊት ብዚት እና የሴቶች አመራር አባሊት ብዚት፤    

ሠ/ ፓርቲው ሇውዴዴር የሚያቀርባቸው የአካሌ ጉዲተኛ እጩዎች ብዚት፤ 

ረ/ የአካሌ ጉዲተኞች አባሊት እና የአካሌ ጉዲተኛ አመራሮች ብዚት፡፡             

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) (ሀ) የተዯነገገው ቢኖርም አንዴ ፓርቲ 

ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተሰጠው ጠቅሊሊ የመራጮች ዴምጽ ያገኘው 

ዛሮ ነጥብ ሃያ  25 ከመቶ ወይም ሇተወዲዯረበት የክሌሌ ምክር ቤት ነጥብ 5 

ከመቶ ያነሰ ከሆነ ከመንግሥት የሚሰጠውን ዴጋፌ አያገኝም፡፡ ሆኖም ይህ 

የመቶኛ ቅዴመ ሁኔታ አነስተኛ ቁጥር ያሇውን ብሔረሰብ ወይም ህዜብ 

ሇመወከሌ የተዯራጁ ፓርቲዎችን አይመሇከትም፡፡  

5.  መንግሥት ከሊይ ከተገጸው የገንብ ዴጋፌ በተጨማሪ የቁሳቁስና 

የአገሌግልት ዴጋፍችን ሉያዯርግ ይችሊሌ።  

6.    የግሌ እጩ ተወዯዲሪዎች ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት 

ከመንግሥት የሚሰጥ ዴጋፌ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡  

101. በመንግሥት ስሇሚሰጥ ዴጋፌ ምንጭ  

በመንግሥት የሚሰጠው ዴጋፌ:-   

1.  ከመንግሥት የሚመዯብ፣    

2.  ከውጭ፣ ከሀገር ውስጥ ወይም ከላሊ ከማንኛውም አካሌ ከሚገኝ ዴጋፌ 

ወይም እርዲታ ይሆናሌ፡፡            

102. መርህ     

1. ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚሰጥ የመንግሥት ዴጋፌ በዙህ አዋጅ በተዯነገገው 

መሠረት በፌትሃዊነት እና ያሇ አዴሌዎ መፇጸም አሇበት፡፡  

2.   የፖሇቲካ ፓርቲዎች ከመንግሥት የተሰጣቸውን ዴጋፌ በአግባቡ እና 

ሇታሇመሇት ተግባር ማዋሊቸውን የሚያሳውቁበት የግሌጽነትና የተጠየቂነት 

መርህ መከተሌ አሇባቸው፡፡    

103. በመንግሥት የሚሰጥ ዴጋፌ አስተዲዯርና የሚከፊፇሌበት ሁኔታ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 100 (2) መሠረት በመንግሥት የሚሰጥ የገንብ ዴጋፌ 

የሚተዲዯረውና የሚከፊፇሇው በቦርደ ነው፡፡ 
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ቦርደ ሇዙህ ተግባር አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን ይይዚሌ፡፡  

2. በመንግስት የሚሰጠው ዓመታዊ የገንብ ዴጋፌ በሁሇት ጊዛ ክፌያ 

የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡  

3. የፖሇቲካ ፓርቲዎች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 100 (2) መሠረት በበጀት ዓመቱ 

የሚሰጣቸው የገንብ ዴጋፌ መጠን ተሰሌቶ አንዱሰጣቸው ከመስከረም 30 

ቀን በፉት ጥያቄ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ቦርደ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች 

የሚዯረገውን ዴጋፌ መጠን እሰከ ነሃሴ 30 ቀን ዴረስ መወሰን አሇበት፡፡  

4. ቦርደ  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት ጥያቄ ሲቀርብሇት 

የፖሇቲካ ፓርቲው በሚያቀርበው የጊዛ ሰላዲ መሠረት የሚገባውን የገንብ 

መጠን ይሰጣሌ፡፡ ሆኖም በበጀት ዓመቱ የገንብ ዴጋፌ እንዱሰጠው 

ሇሚጠይቅ የፖሇቲካ ፓርቲ ገንቡን ከመስጠቱ በፉት ቦርደ ፓርቲው 

በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት በመንግሥት የተሰጠን የገንብ ዴጋፌ የሂሳብ 

መዜገብ አስቀርቦ መመርመርና ችግር እንዯላሇበት ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

ቦርደ ፓርቲው የሂሳብ መዜገብ ምርመራ ሪፖርት የሚያቀርብበትን ጊዛ 

በአንዴ ወር ሉያራዜምሇት ይችሊሌ፡፡  

5. በዙህ አዋጅ መሠረት ሇፖሇቲካ ፓርቲ የሚሰጥ ዴጋፌ:-  

ሀ) የፖሇቲካ ፓርቲው የመንግሥት ዴጋፌ ሇማግኘት  ብቁ ከሚያዯርጉት 

መስፇርቶች ውስጥ ሇመስፇርቱ የተቀመጠውን ዴጋፌ ያጣሌ፣  

ሇ) መመኛው ከተጓዯሇበት ቀን ጀምሮ የተሰጠውን ዴጋፌ መጠቀም 

አይችሌም፤ 

ሏ) መመኛው ከተጓዯሇበት ቀን ጀምሮ የተሰጠውን ዴጋፌ ተመሊሽ 

ያዯርጋሌ፤   

መ) በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) (ሇ) እና (ሏ) የተዯነገጉት ቢኖሩም 

የፖሇቲካ ፓርቲው የተሰጠውን ዴጋፌ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ መመኛው 

ከተጓዯሇበት ቀን አስቀዴሞ የገባቸው የውሌ ግዳታዎች ካለ ቦርደ ተመሊሽ 

መዯረግ ከሚገባው ገንብ ታሳቢ ሉያዯርግሇት ይችሊሌ፡፡ 

104. ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚሰጥ ዴጋፌ ስሇሚመራበት አሰራር 

1. የፖሇቲካ ፓርቲዎች ከመንግሥት የተሰጣቸውን ዴጋፌ አጠቃቀማቸውን 

በወጪ አርዕስት በመርር በኦዱተር ወይም በሂሳብ ባሇሙያ የተረጋገጠ 

ወቅታዊ የሂሳብ ሪፖርት ማቅረብ አሇባቸው፡፡  
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2. ቦርደ መንግሥት ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚሰጠውን በጥቅም ሊይ ያሌዋሇ 

ዴጋፌ ተመሊሽ የሚዯረግበትን፣ የዴጋፌ አጠቃቀምን በተመሇከተ መመሪያ 

ያወጣሌ፡፡     

105. የፖሇቲካ ፓርቲ የሂሳብ አያያዜ      

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-  

ሀ/ በመንግሥት የሚሰጠውን ዴጋፌ በአገር ውስጥ ባሇ ባንክ በተከፇተ የተሇየ 

የባንክ ሂሳብ ማስቀመጥ አሇበት፤  

ሇ/ አግባብ ባሇው ህግ መሠረት ሂሳቡን ማንቀሳቀስ አሇበት፤  

ሏ/ የተሰጠውን ዴጋፌ በተሇየ የሂሳብ መዜገብ በየወጪ አርዕስቱ ርዜሮ 

መያዜ አሇበት፤ 

መ/ በፊይናንስ ህግ መሠረት በበጀት ዓመቱ ከመንግሥት የተሰጠውን 

የገንብ መጠን እና ገንቡን ሇምን ተግባር እንዲዋሇ የሚያሳይ በኦዱተር 

ወይም በሂሳብ ባሇሙያ የተረጋገጠ ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ሇቦርደ ማቅረብ 

አሇበት፡፡    

2. ኦዱተሩ ወይም የሂሳብ ባሇሙያው የመረመረውን ሂሳብ ከህግና መመሪያ 

ውጭ ወጪ የተዯረገ መሆን አሇመሆኑን በኦዱት ሪፖርቱ ሊይ አስተያየት 

መስጠት አሇበት፡፡ 

3. የፋዯራሌ ዋና ኦዱተር ከመንግሥት የተሰጠን ዴጋፌ አጠቃቀም በተመሇከተ 

በማንኛውም ጊዛ የፖሇቲካ ፓርቲዎችን መመርመር ይችሊሌ፡፡  

106. ስሇተጠያቂነት እና ቅጣት 

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ከመንግሥት የሚሰጠውን ዴጋፌ ከታሇመሇት 

ዓሊማ ውጭ ካዋሇ ወይም በወቅቱ ሪፖርት ካሊቀረበ ወይም ሏሰተኛ የሂሳብ 

ሰነዴ ያቀረበ እንዯሆነ፣ ወይም ከሚሰጠው ዴጋፌ ጋር በተያያ ግዳታውን 

ያሌተወጣ እንዯሆነ፤ 

ሀ/ የሚሰጠው ዴጋፌ ሉቀነስበት ወይም ሉቋረጥበት ይችሊሌ፤  

ሇ/ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሊይ የተመሇከተውን ጥፊት የፇጸመ 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም ሰው አግባብ ባሇው የወንጀሌ ህግ 

ይጠየቃሌ፡፡  

2. ቦርደ በፖሇቲካ ፓርቲ አሊግባብ ወጪ የሆነን ገንብ ክስ በመመስረት ወይም 

በማቻቻሌ ሉያሰመሌስ ይችሊሌ፡፡ 

107. ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ስሇሚቀርብ የሂሳብ ሪፖርት  
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1. ቦርደ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የተዯረገውን ዴጋፌ አስመሌክቶ የበጀት ዓመቱ 

በተጠናቀቀ በአንዴ ወር ውስጥ ሪፖርቱን ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ማቅረብ አሇበት፡፡ ይህ ሪፖርት:-  

ሀ/ በበጀት ዓመቱ ሇፓርቲዎች ዴጋፌ እንዱውሌ በመንግሥት የተመዯበውንና 

ከላሊ ምንጭ የተገኘውን ጠቅሊሊ መጠን፣  

ሇ/ በበጀት ዓመቱ ሇእያንዲንደ የፖሇቲካ ፓርቲ የተመዯበውን የዴጋፌ 

መጠን፣   

ሏ/ ህግ በሚፇቅዯው መሠረት በእያንዲንደ የፖሇቲካ ፓርቲ በበጀት ዓመቱ 

ወጪ የተዯረገ የገንብ መጠን፣  

መ/ በበጀት ዓመቱ የታየውን የሂሳብ ሚዚን ያካተተ፤  መሆን አሇበት፡፡  

2. ቦርደ በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተውን ሪፖርት ሇዋናው 

ኦዱተር ጭምር መሊክ አሇበት፡፡  

3. ዋና ኦዱተሩ ይህ የሂሳብ ሪፖርት በዯረሰው በ60 ቀናት ውስጥ በጉዲዩ 

የሚያጋጀውን የሂሳብ መግሇጫ ጋር በማያያዜ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

መሊክ አሇበት፡፡    

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

የገቢ ምንጭ 

108. የፖሇቲካ ፓርቲ የገንብ ምንጭ   

1. የአንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ የገንብ ምንጭ:-  

ሀ/ ከአባሊቱ የሚሰበሰብ የአባሌነት መዋጮ፤   

ሇ/ ቦርደ አጥንቶ በሚያሰቀምጠው ጣሪያ መሠረት በኢትዮጵያዊያን ግሇሰቦች 

ወይም ኢትዮጵያዊያን በሚቆጣጠሯቸው ኩባንያዎች የሚዯረግ ስጦታ ወይም 

እርዲታ፤ 

ሏ/ በአንቀጽ 100 በተዯነገገው መሠረት ከመንግሥት ከሚሰጠው ዴጋፌና 

ዕርዲታ፣ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

2. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የገንብ 

አቅሙን ሇማጎሌበት የሚያግዘ የገቢ ማስገኛ ኮንፌረንሶችን እና ግብዣዎችን 

በማጋጀት፣ የተሇያዩ ሁነቶችን በማስመሌከት የሚያጋጇቸውን አሌባሳት 

እንዱሁም የሚያጋጇቸውን የምርምር ውጤቶች፣ መጽሃፌትን እና 

መጽሔቶችን በመሸጥ ዜግጅቶች በማዯራጀት ገንብ ሇማሰባሰብ ይችሊሌ፡፡ 
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3. የዙህ አዋጅ አንቀጽ 66 (2) ዴንጋጌ ቢኖርም ማንኛውም ሕጋዊ ሰውነት 

ያገኘ የፖሇቲካ ፓርቲ በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ መንገዴ በንግዴና 

ኢንደስትሪ ሥራዎች መሰማራት አይችሌም፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ የተረሩትን ጉዲዮች በሚመሇከት ቦርደ ዜርዜር መመሪያ 

ያወጣሌ፡፡  

109. ሇመቀበሌ የተከሇከሇ ስጦታ ወይም እርዲታ  

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ከሚከተለት ሰዎች ወይም አካሊት 

የሚቀርብሇትን ስጦታ ወይም እርዲታ መቀበሌ አይችሌም:-    

ሀ ከውጭ ሀገር ዛጎች፣ ተቋማት ወይም ዴርጅቶች፤   

ሇ/ ከውጭ ሀገር መንግሥት ወይም ከውጪ ሀገር የፖሇቲካ ዴርጅት፤  

         ሏ/ ከበጎ አዴራጎት ዴርጅት ወይም መንግሥታዊ ያሌሆነ ዴርጅት፣ 

መ/ ከሃይማኖት ዴርጅት፣  

ሠ/ ከፌርዴ እስረኞች፤ 

ረ/ በህገ-መንግሥቱ ከተዯነገገው ሥርዓት ውጭ ሥሌጣን ሇመያዜ ከተዯራጀ 

ቡዴን ወይም ሰው፤ 

ሰ/ በሽብርተኛነት ከተሰየመ ዴርጅት፣ 

ሸ/ የዙህ አዋጅ አንቀጽ 111(2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ካሌታወቀ 

ምንጭ የሚቀርብ ስጦታ ወይም እርዲታ፤  

ቀ/ ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ የመንግሥት ከሆኑ የሌማት  ዴርጅቶች፤   

በ/ አንዴን ነገር ወዯፉት ሇማስፇጸም ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ሇማግኘት ወይም 

ከህግ ውጭ ጥቅም ሇማግኘት ከሚያሌም ማንኛውም አካሌ የሚሰጥ ስጦታ 

ወይም እርዲታ፡፡ 

2. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አዋጅ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

የተከሇከሇ ስጦታ ወይም እርዲታ በማንኛውም መንገዴ የተቀበሇ እንዯሆነ 

ስጦታውን ወይም እርዲታውን በተቀበሇ በ21 ቀናት ውስጥ ከተያያዥ 

መረጃዎች ጋር ሇቦርደ ገቢ ማዴረግ አሇበት፡፡    

110. ከህግ ውጭ ስሇተገኘ ሀብትና ንብረት 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አዋጅ ከተፇቀዯሇት ውጭ ገንብ፣ ወይም 

ንብረት፣ በስጦታ፣ በዲረጎት፣ በውርስ፣ በንግዴና ኢንዲስትሪ ሥራ ወይም 

በማናቸውም መንገዴ ተቀብል ቢገኝ ያገኘው የገንብ ጥቅም ቦርደ  

ይቀጣዋሌ፤ በተጨማሪ አግባብ ባሇው ህግ ተጠያቂ ሉሆን ይችሊሌ፡፡     
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ንዐስ  ክፌሌ ሦስት 

ሰሇማህዯር፣ ሂሳብ አያያዜና ቁጥጥር 

111. የፖሇቲካ ፓርቲ ማህዯርና ኦዱት  

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የሚከተለትን ጉዲዮች ያካተተ ትክክሇኛና ቋሚ 

ማህዯር በፓርቲው ዋና ጽሕፇት ቤት በአግባቡ መያዜ አሇበት፤  

1. ማንኛውም በዓይነትም ሆነ በገንብ የሚዯረግ መዋጮ፣ ስጦታ፣ እና ቃሌ 

የተገባሇት ስጦታ ወይም መዋጮ፣  

2. ከዙህ የሚከተለትን ያካተተ የሂሳብ መግሇጫ:-  

ሀ/ የተሇያዩ የገቢ ምንጮችን በሚያሳይ መሌኩ የተዯራጀ የፓርቲው የገንብ 

ምንጭ ዜርዜር፤  

ሇ/ ከ5 ሺ ብር በሊይ መዋጮ ያዯረገውን ወይም ስጦታ የሰጠውን ወይም 

ቃሌ የገባውን ሰው ስም፤  

ሏ/ ቃሌ የተገባ መዋጮ ወይም ስጦታ ካሇና የሚከፇሌበት ጊዛ፤ እና    

መ/ አጠቃሊይ የፖሇቲካ ፓርቲው የሂሳብ እንቅስቃሴ፡፡   

3. የፖሇቲካ ፓርቲ ቋሚ ንብረቶች ዜርዜር፣ መቼ እና እንዳት በባሇቤትነት 

እንዯያው፤  

4. የፖሇቲካ ፓርቲውን የእዲ ዜርዜር፤  

5. ከዙህ ጋር በተያያ ቦርደ የሚፇሌጋቸው ላልች አግባብነት ያሊቸው 

መረጃዎችን፤ መያዜ አሇበት፡፡     

112. የሂሳብ መዜገብ   

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ የገቢና ወጪ ሂሳብ  አያያዜ ሥርዓት 

ይኖረዋሌ፡፡       

2. የፖሇቲካ ፓርቲ የገቢና ወጪ ሂሳብ አያያዜ ሥርዓት በሂሳብ አያያዜ 

ሌምዴ ተቀባይነት ባሇው መንገዴ የተጋጀ መሆን አሇበት፡፡ 

3. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ በማንኛውም ጊዛ አባሌ የሆነበትን የፓርቲውን 

የገቢና ወጪ ሂሳብ መረጃ የማግኘት መብት አሇው፡፡   

4. አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ የሚያወጣቸው ወጪዎች ሁለ ሇፖሇቲካ ዓሊማው 

መዋሊቸውን ሇቦርደ የማስረዲት ኃሊፉነት አሇበት፡፡   

113. ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት       

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በየዓመቱ በራሱ ኦዱተር የሂሳብ ምርመራ 

ያካሂዲሌ፡፡ የፖሇቲካ ፓርቲው በቦርደ ከተመገበ ከስዴስት ወር ጀምሮ 
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የሂሳብ ሪፖርቱን የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በሦስተኛው ወር ሇቦርደ 

ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ሇቦርደ የሚያቀርበው ዓመታዊ የሂሳብ 

ሪፖርት፤     

ሀ/ ዜርዜር የገቢ መጠን እና የገቢ ምንጭ፤  

ሇ/ የወጪ አርእስቶችን የያ የወጪ ዜርዜር፤ 

ሏ/ የቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶችና ዕዲ ዜርዜር መግሇጫ፤  

መ/ የሂሳብ እንቅስቃሴ መግሇጫ፤እና   

ሠ/ ስሇትክክሇኛነቱ የፖሇቲካ ፓርቲው መሪ ፇርሞበት በፓርቲው ማህተም 

የተረጋገጠ ሰነዴን ያካተተ መሆን አሇበት፡፡              

3. ፓርቲው ከሊይ የተመሇከቱትን የገቢ፣ የወጪ፣ የንብረትና እዲ ዜርዜር 

መግሇጫዎች ሇቦርደ ከነማብራሪያቸው ማቅረብ አሇበት፡፡ 

4. በዙህ አዋጅ በላሊ አኳኋን የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም 

የፖሇቲካ ፓርቲ የዓመት የሂሳብ ሪፖርት   አጋጅቶ በይፊ ያወጣሌ፡፡ ይህ 

የዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት በዙህ አዋጅ መሠረት ተመርምሮ ተቀባይነት 

ያገኘ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

5. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ አንቀጽ  ንዐስ አንቀጽ (፩) መሠረት 

ሪፖርት ካሊቀረበ ወይም ፓርቲው ሪፖርት አቅርቦም ቦርደ በተሊከሇት 

ሪፖርት ሊይ ጥርጣሬ ሲኖረው ቦርደ የውጭ ኦዱተር በመሊክ ሂሳቡ 

እንዱመረመር ያዯርጋሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ስሇምርጫታዚቢዎች፣ የዕጩ ወኪልች፣ 

ጋዛጠኞችና የመራጮች ትምህርት አሰጣጥ 

114. ስሇ ምርጫ ታዚቢዎች       

1. የምርጫ ሂዯት ሇመታብ የሚፇሌጉ የአገር ውስጥ የምርጫ ታዚቢዎች 

ሇቦርደ በማመሌከትና ሲፇቀዴሊቸው የሚሰጣቸውን የታዚቢነት የምስክር 

ወረቀት በመያዜ ምርጫ ሇመታብ ይችሊለ፡፡   

2. የውጭ የምርጫ ታዚቢዎች  በመንግሥት  ግብዣ መሰረት ምርጫ 

ሇመታብ ይችሊለ፡፡    
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3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሰረት  ምርጫን የሚታብ የውጭ  

ታዚቢ ቡዴን ወይም ዴርጅት ከቦርደ የታዚቢነት የምስክር ወረቀት  

መውሰዴ አሇበት፡፡  

4. ምርጫውን ሇመታብ የምስክር ወረቀት የተሰጣቸው የምርጫ ታዚቢዎች 

በቦርደ የሚጋጀውን የምርጫ ታዚቢዎች የሥነ ምግባር መመሪያ 

መቀበሊቸውን በዴርጅቶቹና በወኪልቻቸው ፉርማ ማረጋገጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡                 

5. ቦርደ ምርጫ ሇመታብ ከተፇቀዯሊቸው ታዚቢዎች ጋር በመመካከር ታዚቢ 

ቡዴኖቹን ያሰማራሌ፡፡    

115. የአገር ውስጥ የምርጫ ታዚቢዎች 

1. ቦርደ የምርጫ ታዚቢነት ጥያቄ ሲቀርብሇት ጥያቄውን ያቀረበው ዴርጅት:-       

ሀ/ ህጋዊ ሰውነት ያሇው አገር በቀሌ ሲቪሌ ማህበረሰብ ዴርጅት መሆኑን፤  

ሇ/ ከማንኛውም የፖሇቲካ ወገንተኝነት ነጻና ሇትርፌ ያሌተቋቋመ መሆኑን፣ 

እንዱሁም  የማንኛውም  መንግሥታዊ ተቋም አካሌ አሇመሆኑን፤  

ሏ/ የዴርጅቱ የቦርዴ ኣባሊትና መሪዎች የማንኛውም ፖሇቲካ  ፓርቲ 

አባሊት   አሇመሆናቸውን፤  

መ/ ዴርጅቱ የሚያሰማራቸው ግሇሰቦች ምርጫ በገሇሌተኝነት ሇመታብ 

ችልታ ያሊቸው መሆኑን በማጣራትና ዴርጅቱ ያሇውን የማስፇጸም አቅም 

አረጋግጦ በቦርደ የተጋጀውን የምርጫ ታዚቢዎች የሥነ ምግባር ዯንብ 

መቀበሊቸውን ዴርጅቱንና  ወኪልቹን  በማስፇረም አረጋ ግጦ የታዚቢነት 

ሰርቲፉኬት ይሰጠዋሌ፤ 

ሠ/ በዙህ ንዐስ አንቀጽ ከ(ሀ) እስከ (መ) ዴረስ የተረሩትን በተመሇከተ 

ቦርደ ዜርዜር የአፇጻጸም መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

2. ቦርደ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን ባሇመሟሊቱ ምክንያት 

የቀረበሇትን የታዚቢነት ማመሌከቻ ያሌተቀበሇ እንዯሆነ ይህን ውሳኔውን 

ማመሌከቻውን በተቀበሇ በ30 ቀናት ውስጥ ሇአመሌካቹ በፅሁፌ ያሳውቃሌ፡

፡ አመሌካቹ በቦርደ ውሳኔ ካሌተስማማ በ14 ቀን ውስጥ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በይግባኝ እንዱታይሇት አቤቱታውን ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

3. ማንኛውም የምርጫ ታዚቢ ከሥነ ምግባር ዯንቡና ከገባው ግዳታ ውጭ 

ሲንቀሳቀስ ከተገኘ ቦርደ እንዯ አግባብነቱ የተፇጸመውን ስህተቱ ጠቅሶ 

ሇግሇሰቡና ሇወከሇው ዴርጅት ማስጠንቀቂያ በመስጠት ስህተቱን 
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እንዱታረም ሇማዜ አሌያም ግሇሰቡ ወይም ወካዩ ዴርጅት ከታዚቢነት 

ሇማገዴ ይችሊሌ፡፡                 

116. የምርጫ ታዚቢዎች መብት    

1. የምርጫ ታዚቢነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰጠው የዴርጅት ወኪሌ 

በምርጫ ጣቢያ በመዋወር የምርጫውን ሂዯት የመከታተሌና ተገቢ መረጃ 

ጠይቆ የማግኘት መብት አሇው፡፡ታዚቢዎች የምርጫ ሰነድችን የመመሌከት፤ 

የዴምጽ አሰጣጥ እና የዴምጽ ቆጠራ ሂዯቱን የመታብ መብት አሊቸው፡፡   

2.  የምርጫ ታዚቢዎች በምርጫው ሂዯት የታቧቸውን ወይም ያጋጠሟቸውን 

ጉዴሇቶች ሇቦርደ ጽህፇት ቤት የማቅረብ መብት አሊቸው፡፡ዜርዜሩ በቦርደ 

መመሪያ ይወሰናሌ፡፡  

117. የምርጫ ታዚቢዎች ግዳታ 

1. ከቦርደ የምርጫ ታዚቢነት የምስክር ወረቀት ያገኘ የምርጫ ታዚቢ:- 

ሀ/ የታዚቢነት መታወቂያውን መያዜና ሲጠየቅ ማሳየት አሇበት፤  

ሇ/ የምርጫ አስፇፃሚዎች የሚሰጡትን መመሪያ ማክበር አሇበት፤ 

ሏ/ የምርጫው ሂዯት በትክክሌና በብቃት እንዲይካሄዴ ከሚያዯናቅፌ ተግባር 

መቆጠብ አሇበት፤ 

መ/ ቦርደ ያወጣውን የስነ-ምግባር ዯንብ ማክበር አሇበት፤ 

ሠ/ ዜርዜር ሪፖርት አጋጅቶ ሇቦርደ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡    

2. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የውጭ 

የምርጫ ታዚቢ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት በገሇሌተኝነት፣ 

የሀገሪቱን ሕጎች ፣ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን እና የቦርደን መመሪያ በማክበር 

የምርጫውን ሂዯት መታብ ይችሊሌ፡፡        

118. የፖሇቲካ ፓርቲ እና የግሌ ዕጩ ወኪልች             

1. ማንኛውም ሇምርጫ ዕጩ ያቀረበ የፖሇቲካ ፓርቲ የምርጫውን ሂዯት 

የሚከታተለ:-  

ሀ/ ሇሚወዲዯርበት የምርጫ ክሌሌ ጽህፇት ቤት ሁሇት እየተቀያየሩ የሚሰሩ  

ተቀማጭ ወኪልች፤ 

ሇ/ በሚወዲዯርበት የምርጫ ክሌሌ ስር በሚገኝ በእያንዲንደ የምርጫ ጣቢያ 

እየተቀያየሩ በጣቢያው የሚሰሩ ሁሇት ተቀማጭ ወኪልችን፤ መሰየም ይችሊሌ፡፡   

2. ማንኛውም የግሌ ዕጩ:- 
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ሀ/ በሚወዲዯርበት የምርጫ ክሌሌ ጽ/ቤት ሁሇት እየተቀያየሩ የሚሰሩ  

ተቀማጭ ወኪልች፤   

ሇ/ በሚወዲዯርበት የምርጫ ክሌሌ ስር በሚገኝ በእያንዲንደ የምርጫ ጣቢያ 

በፇረቃ በጣቢያው የሚቀመጡ ሁሇት  ወኪልችን፤  መሰየም ይችሊሌ።    

3. እያንዲንደ የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ እጩ በአንዴ የምርጫ ክሌሌ ከሰባት 

የማይበሌጡ ተዋዋሪ ወኪልችን መመዯብ ይችሊሌ፡፡  

119. የወኪልችን ስም ዜርዜር ስሇማሳወቅ     

1. ማንኛውም ዕጩ ያቀረበ የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ ዕጩ የተቀማጭና 

የተዋዋሪ ወኪልችን ስም ዜርዜር ተጠባባቂ ወኪልችን ጨምሮ ከዴምፅ 

መስጫው ዕሇት ሰባት ቀን አስቀዴሞ ሇሚወዲዯርበት የምርጫ ክሌሌ 

ጽህፇት ቤት በፅሁፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ የምርጫ ክሌለ ኃሊፉም የታዚቢዎቹ 

ስም ዜርዜር የያ ዯብዲቤ ዜርዜሩ በዯረሰው በሁሇት ቀናት ውስጥ ሇፖሇቲካ 

ፓርቲው መስጠት አሇበት፡፡ 

2.  የምርጫ ክሌለ ጽህፇት ቤት በየምርጫ ጣቢያው የተመዯቡ ተቀማጭና 

ተዋዋሪ ወኪልችን ሇየምርጫ ጣቢያው በወቅቱ ያሳውቃሌ፡፡   

120. የወኪልች መብት       

1. የማንኛውም እጩ ተቀማጭ ወኪሌ በተመዯበበት ቦታ የምርጫውን ሂዯት 

የመከታተሌ፣ ቅሬታውን በየዯረጃው የማቅረብ እና መረጃ የማግኘት መብት 

አሇው፡፡ 

2. በምርጫው ሂዯት የታባቸውን ጉዲዮች መዜግቦ የመያዜ እና ከምርጫ 

ጣቢያው ሃሊፉዎች ማብራሪያ የመጠየቅ መብት አሇው፡፡  

3. የማንኛውም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ እጩ ተዋዋሪ ወኪሌ 

በተመዯበበት ቦታ የምርጫውን ሂዯትን በሚመሇከት ተገቢ መረጃ የማግኘት 

መብት አሇው፡፡ 

4. የማንኛውም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ እጩ ወኪሌ ያሇ 

ምንም ተፅእኖ በህግ የተሰጠውን የውክሌና ተግባር የማከናወን መብት 

አሇው፡፡ 

5. ስሇ አፇፃጸሙ ቦርደ ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ፡፡   

121. የወኪልች ግዳታ  

ማንኛውም ተዋዋሪም ሆነ ተቀማጭ ወኪሌ:-    

1. የምርጫ ኃሊፉው የሚሰጠውን ትእዚዝች ማክበር አሇበት፡፡   
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2. የእጩ ወኪሌ የሆነ ሰው የምርጫ ጣቢያው ኃሊፉ የሚሰጠውን ትዕዚዜ 

ማክበርና የምርጫ ሂዯቱን ከሚያውኩ ተግባራት መቆጠብ አሇበት፡   

3. አግባብ ባሇው አካሌ ሲጠየቅ መታወቂያውን ማሳየት አሇበት፡፡  

4. የምርጫ ህጉን ማክበር አሇበት፡፡  

5. የምርጫውን ሂዯት የመከታተሌ ተግባሩን ሲያከናውን መራጮች ማንን 

መምረጥ እንዲሇባቸው አስተያየት ከመስጠት ወይም ተጽእኖ ሇማሳዯር 

መሞከር የሇበትም፡፡  

6.  የምርጫ ቁሳቁሶችን መያዜ፥ ማንሳት፤ መነካካት ወይም በቁሳቁሶቹ ሊይ 

ጉዲት የሚያዯርሱ ተግባራትን መፇጸም የሇበትም፡፡   

7. የምርጫ ጣቢያውን ሃሊፉ ወይም ሰራተኛ ከማስፇራራት ወይም ስራውን 

ከሚያዯናቅፈ ተግባራት መቆጠብ አሇበት፡፡   

8. ወዯ ዴምጽ መስጫ ክፌልች መግባት የሇበትም፡፡  

9. ቦርደ የሚያወጣውን የወኪልች የሥነ ምግባር ዯንብ መፇረም እና ማክበር 

ይገባዋሌ፡፡ 

122. የወኪሌ አሇመኖር 

1. ማንኛውም እጩ ወይም የእጩ ወኪሌ በራሱ ምክንያት በተመዯበበት ቦታ 

ባሌተገኘበት ወቅት የተከናወኑ የምርጫ ተግባራት ውዴቅ እንዱዯረጉ ሲሌ 

ሇመጠየቅ አይችሌም፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ወኪለ ያሌተገኘው ሆን 

ተብል በተቀነባበረ መሰናክሌ ምክንያት መሆኑ የተረጋገጠ እንዯሆነ ወኪለ 

ሳይኖር የተከናወኑ የምርጫ ተግባራት ወኪለ በሚያቀርበው ጥያቄ መሰረት 

እንዯአግባብነቱ በምርጫ ክሌለ ወይም በምርጫ ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 

ውሳኔ ይሰጥባቸዋሌ፡፡  

123. መታወቂያ ካርዴ ስሇመስጠት 

ቦርደ  ሇታዚቢዎች፣ ሇተቀማጭና ተዋዋሪ ወኪልች፣ ሇጋዛጠኞች እና ሇምርጫ 

ታዚቢዎች መታወቂያ ካርዴ አጋጅቶ መስጠት አሇበት፡፡    

124. የስነ ዛጋና የመራጮች ትምህርት  

1. ቦርደ መራጮች በቂ ምርጫ ነክ ግንዚቤ የሚያገኙበትን ስሌት በመቀየስና 

የተሇያዩ የመገናኛ ዳዎችን በመጠቀም የሥነ ዛጋና የመራጮች ትምህርት 

ይሰጣሌ፡፡    
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2. ቦርደ የሥነ ዛጋና የመራጮች ትምህርት መስጠት እንዱችለ ህጋዊ ሰውነት 

ሊሊቸው የሲቪሌ ማህበረሰብ ዴርጅቶችና የትምህርት ተቋማት፤ የማስተማር 

ፇቃዴ ይሰጣሌ፡፡ ዜርዜሩ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ይወሰናሌ፡፡       

3. በዙህ አዋጅ መሰረት በቦርደም ሆነ በቦርደ ፇቃዴ በሚሰጣቸው ተቋማትና 

ዴርጅቶች የሚሰጥ ትምህርትና ስሌጠና ቦርደ የሚያጋጃቸውን 

የማስተማሪያ ሰነድች መሠረት ያዯረገ ይሆናሌ፡፡ 

125. የፇቃዴ አሰጣጥ 

መራጮችን ሇማስተማር የሚፇሌግ ዴርጅት ፇቃዴ እንዱሰጠው ሲያመሇክት 

ቦርደ:-  

1. አመሌካቹ:- 

ሀ/ በህግ ተመዜግቦ የሚንቀሳቀስ አገር በቀሌ የሲቭሌ ማህበረሰብ ዴርጅት 

ወይም እውቅና ያሇው የከፌተኛ ትምርህት ተቋም መሆኑን፤  

ሇ/ ሇመራጮች ትምህርት ያወጣውን መስፇርት የሚያሟሊ መሆኑን፤፣ 

ሏ/ ተግባሩን ሇመወጣት የሚያስችሌ ብቃት ያሇው መሆኑን፤ 

መ/   ከማንኛውም የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ገሇሌተኛ መሆኑን፤ 

ሠ/  በማጣራትና ቦርደ ያጋጀውን የመራጮች ትምህርት አሰጣጥ ሥነ 

ምግባር መመሪያ መቀበሊቸውን ዴርጅቱንና ወኪልቹን በማስፇረም 

የማስተማር ፇቃዴና መታወቂያ ይሰጣሌ፡፡ 

2. ቦርደ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተረሩትን መስፇርቶች 

ሇማያሟሊ ዴርጅት ፇቃዴ አይሰጥም፤ አሇመፌቀደንም ከነምክንያቱ  

በጽሐፌ ሇአመሌካች ያሳውቃሌ፡፡ የስነ ዛጋና መራጮች ትምህርት 

ሇማስተማር አመሌክቶ በቦርደ የተከሇከሇ ማንኛውም ዴርጅት ወይም 

የከፌተኛ ትምህርት ተቋም ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

3. ማንኛውም የማስተማር ፇቃዴ የተሰጠው ዴርጅትም ሆነ ተወካይ ከስነ 

ምግባር ዯንቡና ከገባው ግዳታ ውጭ ሲንቀሳቀስ ከተገኘ ቦርደ 

እንዯአግባብነቱ ሇግሇሰቡም ሆነ ሇወከሇው ዴርጅት ማስጠንቀቂያ 

በመስጠት ስህተቱን እንዱያርም ሇማዴረግ ወይም ፇቃደን እስከመሰረዜ 

የሚዯርስ እርምጃ ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡  

126. ስሇጋዛጠኞች 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

152 
 

1. የምርጫ ሂዯትን መገብ የሚፇሌግ ጋዛጠኛ ስራውን የሚገሌጽ መታወቂያና 

ከሚሰራበት የመገናኛ ብዘኃን  ተቋም የተሰጠ ማረጋገጫ በመያዜ 

የምርጫውን ሂዯት መከታተሌ ይችሊሌ፡፡ ከምርጫ ጣቢያ 2 መቶ ሜትር 

ርቀት ዘሪያ ውስጥ ገብቶ ሇመገብ የፇሇገ ጋዛጠኛ ከምርጫው ቀን 

አስቀዴሞ ከቦርደ ፇቃዴ ማግኘት አሇበት። 

2. ማንኛውም ጋዛጠኛ  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1)  የተጠቀሰውን  

ሥራውን ሲያከናውን በመራጮች ውሳኔ ሊይ እና ምርጫ አስፇጻሚዎች 

ተግባራት ሊይ ተጽእኖ ከሚያሳዴር ዴርጊት መቆጠብ አሇበት፡፡  

3. ማንኛውም ጋዛጠኛ ቦርደ ከዙህ አንቀጽ ዴንጋጌ ጋር በተጣጣመ መንገዴ 

የሚያወጣውን የምርጫ አጋገብ የሥነ ምግባር ዯንብ ማክበር አሇበት፡፡   

ክፌሌ ስዴስት 

የምርጫ ሥነ ምግባር 

ምዕራፌ አንዴ 

የምርጫ ሥነ ምግባር ዴንጋጌዎች 

127. መርህ 

1. በመዴብሇ ፓርቲ ዳሞክራሲ ሥርዓት የሚመረጥ መንግሥት ህጋዊነት 

በሚከተለት መርሆዎች ሊይ ይመሠረታሌ:- 

ሀ. መራጮች በምርጫ መቻው አማካኝነት ስሇ ፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ፖሉሲዎችና ስሇ እጩዎች ማንነት የተሟሊ መረጃ ሲሰጣቸውና የራሳቸውን 

በእውቀት ሊይ በተመሰረተ እና ከግሌ ፌሊጎት የሚመነጭ  ውሳኔ ሲያዯርጉ፤ 

እና    

ሇ. መራጮች በነፃነት፣ ያሇ ማንም ጣሌቃ ገብነት፣ ያሇፌርሃት፣ ያሇተፅእኖ፣ 

ያሇጫና፣ እንዱሁም ከጉቦ እና ከተሇያዩ መዯሇያዎች ነፃ በሆነ መሌኩ ዴምፅ 

መስጠት፤  ሲችለ ነው፡፡   

2. ሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች በቅን ሌቦና እየተመሩ:-  

ሀ. የምርጫ ሥነ  ምግባር መርሆዎች እንዱከበሩ፤   

ሇ. ምርጫ የመሊው ህዜብ ነፃ እና ተቀባይነት ያሇው ውሳኔ መግሇጫ ሆኖ 

እንዱታወቅ፤ 

ሏ. የመራጩ ህዜብ ውሳኔ በሁለም ንዴ የተከበረ እንዱሆን፣  መስራት 

አሇባቸው፡፡  
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3. ከምርጫ ሂዯት ጋር በተያያዘ ማናቸውም ጉዲዮች ዘሪያ ሁለም የፖሇቲካ 

ፓርቲዎችና የግሌ እጩ ተወዯዲሪዎች ከዙህ አዋጅ ጋር በተጣጣመ አኳኋን 

መንቀሳቀስ አሇባቸው፡፡  

128. ሇአዋጁ የሥነ ምግባር ዴንጋጌዎች መገዚት  

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ ዕጩ ተወዲዲሪ:-   

ሀ/ በዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች መሰረት መንቀሳቀስ አሇበት፤ 

ሇ/ መሪዎቹ፣ ኃሊፉዎቹ፣ እጩዎቹ እና አባሊቱ የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች 

እንዲይጥሱ ተገቢውን እርምጃ መውሰዴ አሇበት፤ 

ሏ/ የፓርቲው ኃሊፉዎች እጩዎችና አባሊት የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች የሚጥስ 

ተግባር እንዲይፇጽሙ፤ ዯጋፉዎቹም የተከሇከለ ዴርጊቶች ከመፇጸም 

እንዱቆጠቡ ሇማዴረግ የሚያስችለ ተገቢ እርምጃዎችን መውሰዴ አሇበት፤  

መ/ ዓሊማ እና ፕሮግራማቸውን ወዯ ሕዜብ በሚያዯርሱበት ጊዛ የዙህን አዋጅ 

ዴንጋጌዎች ያሇ አዴሌዎ ተፇጻሚ ማዴረግ አሇባቸው፡፡  

2. የፓርቲው አባሊት ወይም ዯጋፉዎች የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች እንዱያከብሩ 

ቦርደ በሚያወጣው ዕቅዴ መሠረት ማስተማርና ላልች ተገቢነት ያሊቸውን 

እርምጃዎች መውሰዴ አሇበት፡፡ 

3. ቦርደ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሥነ-ምግባር የሚያስተምሩበትና አቋማቸውን 

የሚገሌጹበትን መንገዴ እንዱሁም የማኅበራዊ ሚዱያ አጠቃቀማቸውን 

አስመሌክቶ ዜርዜር መመሪያዎችን ያወጣሌ፡፡       

129. የምርጫ መቻ አካሄዴ  

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-     

ሀ/ የላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ መቻ የማካሄዴ የፖሇቲካ 

ሀሳቦችንና መርሆዎቻቸውን ያሇ ስጋት የማሰራጨት መብቶቻቸውን ማክበር፤ 

ሇ/ እንቅስቃሴው የላሊውን የፖሇቲካ ፓርቲ፣ የመራጩን ሕዜብ እና የላልች 

የኅብረተሰብ ክፌልች መብቶችን ያከበረ መሆን፤ 

ሏ/  የመገናኛ ብዘኃን  ነፃነትን  ማክበር፤  

መ/ ተወዲዲሪ ፖሇቲካ ፓርቲዎች ሇመራጩ ሕዜብ ያሊቸውን የሚያዯርጉትን 

እንቅስቃሴ ማክበር፤  

ሠ/ በፖሇቲካ እንቅስቃሴ ሇመሳተፌ የሚሹ የመምረጥና የመመረጥ መብት 

ያሊቸው ዛጎች ሁለ በነጻነት እንዱንቀሳቀሱ የበኩለን አስተዋጽዖ ማዴረግ፤  

አሇበት፡፡  
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2. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-  

ሀ/ የግሌ ወይም የመንግሥት ጋዛጠኞች በሙያዊ ስራቸው ሊይ እንዲይሰማሩ 

ማዋከብ፣ እንቅፊት መፌጠር፤ በማንኛውም አይነት ዴርጊት የላልች 

ፓርቲዎች የምርጫ መቻ እንዱስተጓጏሌ፣ እንዱቋረጥ፣ እንዱበሊሽ፣ 

እንዱዲከም ማዴረግና መተባበር፤   

ሇ/ የላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች ወይም እጩ ተወዲዲሪዎች የምርጫ 

ማስታወቂያ፣ በራሪ ጽሐፌ ወይም ፖስተር እንዲይሰራጭ ማወክ፤ 

ሏ/ የላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች ወይም እጩ ተወዲዲሪዎች ፖስተሮችን 

ማበሊሸት፣ ማጥፊት ወይም በላሊ በማንኛውም መንገዴ እንዲይታዩ ወይም 

እንዲይነበቡ ማዴረግ፤ 

መ/ ላሊ የፖሇቲካ ፓርቲ  ሕዜባዊ የዴጋፌ ሰሌፌ፣ ስብሰባ፥ የእግር ጉዝ፥ 

ሰሊማዊ ሰሌፌ እንዲያዯርግ በአመራሩ፣ በአባሊቱ፣ ወይም በዯጋፉዎቹ 

አማካኝነት ማገዴ፣ ማወክ፣ ቅስቀሳ ማዴረግ ወይም በላሊ በማንኛውም 

መንገዴ ማዯናቀፌ፤   

ሠ/ ማንኛውም ሰው በላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች የፖሇቲካ ዴጋፌ ሰሌፌ 

እንዲይሳተፌ መከሌከሌ፤   

ረ/ ዯጋፉዎቹ በዙህ ክፌሌ የተከሇከለ ማናቸውንም ተግባራት እንዱፇፅሙ 

መቀስቀስና ማነሳሳት፤  የሇበትም፡፡  

130. ስሇ ምርጫ ሂዯት 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-     

1. ከምርጫ አስፇፃሚዎች ጋር በመተባበር ዴምጽ የመስጠት ሂዯቱ በሰሊማዊ 

ሁኔታ፣ የመራጮችን የመምረጥ መብት ከሚያዯናቅፈ ማንኛውም ሁኔታዎች 

በፀዲ፣ ነፃ፣ ፌትሃዊና ዳሞክራሲያዊ በሆነ መሌኩ ተግባራዊ እንዱተገበር 

መስራት አሇበት፡፡   

2.  ከምርጫው ዕሇት በፉት፥ በምርጫው  ዕሇትና ከምርጫው ቀን በኋሊ ባለት 

ጊዛያት ሁለ የምርጫ አስፇጻሚዎችን ዯኅንነት ሇማረጋገጥ የበኩለን 

ማዴረግ አሇበት:: 

3.  የታዚቢነት ፇቃዴ ያሊቸውን ታዚቢዎች እና ኃሊፉዎች ማክበር እና ከነርሱ 

ጋር መተባበር አሇበት፤ 

4.  የዴምጽ አሰጣጥ ሚስጢራዊነትን ማክበርና እንዱከበር ማገዜ አሇበት፡፡ 
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5.  የዴምጽ መስጫ ጣቢያን በኃይሌ በመቆጣጠር ወይም በላሊ በማንኛውም 

ህገወጥ መንገዴ ዴምፅ ሇማግኘት መንቀሳቀስ የሇበትም፡፡ 

6.  የምርጫ አስፇፃሚዎችን ሥራ፣ እንዱሁም የዴምጽ አሳጣጥ ወይም የዴምፅ 

ቆጠራ ሂዯትን ማወክ ወይም ያሇ አግባብ በሥራውም ሆነ በሂዯቱ ጣሌቃ 

መግባት የሇበትም፡፡ 

7.  የዴምጽ አሰጣጡ ሚስጢራዊ አይዯሇም የሚሌ እንዯምታ ያሇው የሀሰት 

መረጃ ሇመራጮች መስጠት የሇበትም፡፡ 

131. የምርጫ ውጤትን   ስሇመቀበሌ       

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ ተወዲዲሪ በሚመሇከተው ህጋዊ 

አካሌ የተረጋገጠን የምርጫ ውጤት መቀበሌ አሇበት፡፡  

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም የፖሇቲካ 

ፓርቲ ወይም የግሌ ተወዲዲሪ ቅሬታውን በሕጉ መሠረት ሇሚመሇከተው 

አካሌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡          

3. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ ተወዲዲሪ ቦርደ ጊዛያዊ ውጤቱን 

ይፊ ካዯረገ በኋሊ በምርጫው ሂዯትና ውጤት ሊይ ያሇውን አስተያየትና 

ቅሬታ የሚመሇከት ይፊዊ መግሇጫ ሇመገናኛ ብዘኃን መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) መሠረት የሚሰጥ መግሇጫ ይት ቅሬታ 

በተነሳባቸው ነጥቦች ብቻ የተወሰነ ሆኖ መግሇጫው በሚሰጥበት ወቅት ባሇው 

ሁኔታ ሊይ የሚያተኩር መሆን አሇበት፤    

5. በፖሇቲካ ፓርቲ ወይም በግሌ ተወዲዲሪ የምርጫ ውጤትን አስመሌክቶ 

የሚሰጥ መግሇጫ ግጭትን ከሚቀሰቅስና ተወዲዲሪ ፓርቲም ሆነ ግሇሰብን 

ከሚያጣጥሌ ቋንቋ የጸዲ መሆን አሇበት፡፡   

132. ሇምርጫ መቻ ጥቅም ሊይ ስሇሚውሌ የቋንቋ ይት እና ሰሊማዊነት 

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-  

ሀ/ የምረጡኝ መቻውን ሲያዯራጅና ሲያካሂዴ ሇአጠቃሊይ የምረጡኝ 

መቻ፣ ሇዴምፅ አሰጣጥ፣ ሇቆጠራ እና ሇዴህረ ምርጫ ሂዯቱ ሰሊማዊነትና 

ስኬት አስተዋፅኦ በሚያዯርግ አኳኋን ማዴረግ አሇበት፡፡  

ሇ/ ከሚጣሌበት ኃሊፉነትና ካሇው ክብር ጋር በተመጣጠነ ዯረጃ መንቀሳቀስ 

አሇበት፡፡       

2. ማንኛውምሕዜባዊ የዴጋፌ ሰሌፌ ሊይ ንግግር የሚያዯርግ ሰው:-  
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ሀ/ ግጭት ቀስቃሽ የሆነ ወይም የግሌ ስብዕናን የሚነካ ቋንቋ ማስወገዴ 

አሇበት፡፡ 

ሇ/ በማንኛውም መሌኩ ሇአመጽ የሚጋብዜና በግሇሰቦች ወይም ቡዴኖች ሊይ 

ስጋትን የሚጭር  የቋንቋ አጠቃቀም ማስወገዴ አሇበት፡፡   

3. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በይፊም ሆነ በስውር አመፅ የሚቀሰቅስ ወይም 

በማንኛቸውም የመገናኛ ብዘሃን  የሚያበረታታ የቋንቋ ይት ያሇው በራሪ 

ወረቀት፣ የዛና መጽሔት ወይም ፖስተር ማሳተም ወይም ማሰራጨት 

የሇበትም፡፡    

133. ያሌተገባ የምሌክቶች አጠቃቀም   

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-       

1. የላልች ፓርቲዎችን አርማ ወይም የምርጫ ምሌክት በማመሳሰሌ 

መጠቀም፤ 

2. የላልች ፓርቲዎች የፖሇቲካ ወይም የምርጫ ቁሳቁስ መስረቅ፣ ምሌክት 

ማንሳት፣ ማበሊሸት፥ ማጥፊት፤ ወይም  

3. ዯጋፉዎቹ በዙህ ክፌሌ የተከሇከሇ ማንኛውንም ተግባር እንዱፇጽሙ 

ማነሳሳት፤  የሇበትም፡፡ 

134. ማስፇራራትና አመጽ መቀስቀስ ክሌክሌ ስሇመሆኑ  

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ማንኛውንም ዓይነት ማስፇራራት ወይም ወከባ 

የተከሇከሇ መሆኑን ተቀብል:-  

ሀ/ የፓርቲው ኃሊፉዎች፣ እጩዎች፣ አባሊት እና ዯጋፉዎች መቼም ቢሆን 

ማንንም ሰው የሚያስፇራሩ፥ የሚያሸማቅቁና የሚያዋክቡ ዴርጊቶችን 

እንዲይፇጽሙ የሚከሇክለ መመሪያዎች ማውጣት፤  

ሇ/ አመፅንና አመጽ ቀስቃሽ ዴርጊቶችን መቃወምና አባሊቱንም ማስተማር፤ 

ሏ/ በኃሊፉዎቹ፣ በእጩዎቹ፣ በአባሊቱ ወይም በዯጋፉዎቹ የሚፇፀሙ 

አውዲሚ ወይም ሰሊምን የሚያናጉ ዴርጊቶችን  ወይም ይህን የሚጋብዜ 

ዚቻን በመቃወም ማስተማር፤ 

መ/ የላሊውን ግሇሰብ ሆነ ፓርቲ መብት፣ ንብረትና ጥቅሞች ማክበር፤  

አሇበት፡፡  

2. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ የፓርቲው ኃሊፉዎች፣ እጩዎች፣ አባሊት 

እና ዯጋፉዎች ሇፖሇቲካ የዴጋፌ ሰሌፌ፥ ሇስብሰባ፣ የእግር ጉዝ ወይም 
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ሰሊማዊ ሰሌፌ ሲወጡ ማናቸውንም ባህሊዊ ወይም መናዊ የጦር 

መሳሪያዎች መያዜ ክሌክሌ መሆኑን ማስተማር፤  አሇበት፡፡    

3. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-  

ሀ/ በማንኛውም የሁከት ወይም የአመጽ እንቅስቃሴ መሳተፌ ወይም 

እንዱዯረግ መፌቀዴ የሇበትም፤ 

ሇ/ በህዜብ ወይም በግሇሰብ ንብረት ሊይ ውዴመት እንዲይዯርስ የተቻሇውን 

ሁለ በማዴረግ መከሊከሌ አሇበት፤  

ሏ/ ዯጋፉዎቹ በዙህ ክፌሌ የተዯነገጉ ማናቸውንም   ክሌከሊዎች   እንዱጥሱ 

ማነሳሳት የሇበትም፡፡       

135. ስሌጣንን ያሇ አግባብ መጠቀም    

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-  

ሀ/ ያሇውን የሥሌጣን ኃሊፉነትና የተሇየ ዕዴሌ ወይም ተፅዕኖ የማሳዯር 

ችልታ ሇፖሇቲካ ፌሊጎቱ ሇመጠቀም መዯሇያ ማቅረብን፣ ቅጣትን ወይም 

ማንኛውንም ህገወጥ ተግባር መጠቀም፤  

ሇ/ የፋዯራሌ መንግሥትን፣ የክሌሌ መንግሥትን፣ የከተማ ማጋጃ ቤትን 

ወይም ላሊ የህዜብ ሀብትን በምርጫ ህጉ ከተፇቀዯው አኳኋን ውጭ ሇምርጫ 

ቅስቀሳ ዓሊማ መጠቀም፣  የሇበትም፡፡  

2. በዙህ ክፌሌውስጥ “ስሌጣን፣ ሌዩ መብት ወይም ጫና” ማሇት የወሊጅ፣ 

የዜምዴና፣ የመንግሥት፣ የፖሉስ፣ የአካባቢ ታጣቂ ኃይሌ፣ የወታዯራዊ 

ወይም ሌማዲዊ ወይም ባህሊዊ ስሌጣንን ያካትታሌ፡፡       

136. ስሇ ሙስና ተግባር  ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ:-  

1. ኃይሌ በመጠቀም ወይም የገንብም ሆነ ላሊ ዓይነት መዯሇያ በመስጠት 

መራጩ ህዜብ ሇአንዴ ፓርቲ ወይም እጩ ዴምጽ እንዱሰጥ ወይም 

እንዲይሰጥ ወይም ዴምፁን ከመስጠት እንዱታቀብ ማዴረግ፤  

2.  ኃይሌ በመጠቀም ወይም የገንብም ሆነ ላሊ ዓይነት መዯሇያ በመስጠት 

ሰዎች እጩ ተወዲዲሪ ሆነው እንዱቀርቡ ወይም እንዲይቀርቡ ወይም ከእጩ 

ተወዲዲሪነታቸው እንዱወጡ ወይም ከእጩ ተወዲዲሪነት እንዲይወጡ 

ማዴረግ፤ 

3.  ማንኛውም የሥራ ኃሊፉ ወይም የመንግሥት ሠራተኛ በሚመራው ወይም 

በሚሰራበት ተቋም አግባብ ያሌሆነ ዴጋፌ ወይም እርዲታ በመጠቀም እጩ 
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ተወዲዲሪን ማስተዋወቅ ወይም የላልች ተወዲዲሪዎችን የማስተዋወቅ ዕዴሌ 

ማዯናቀፌ፤  የሇበትም፡፡ 

137. ቀጣይ ግንኙነት ስሇመፌጠር     

1. ማንኛውም በህጋዊነት የተመገበ የፖሇቲካ ፓርቲ ከላልች ፓርቲዎች ጋር 

ቀጣይ ግንኙነት ፇጥሮ መንቀሳቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. የፖሇቲካ ፓርቲዎች የዙህን አዋጅ ዴንጋጌዎች ጠብቀው  በምርጫ መቻ 

ወቅት እና በማናቸውም ጊዛ በጋራ ጉዲዮች ሊይ ሇመወያየት የሚያገሌግሌ 

የጋራ መዴረክ ሉመሰርቱ ይችሊለ፡፡ 

ምዕራፌ ሁሇት 

የባሇዴርሻ አካሊት የምርጫ ኃሊፉነት 

138. የፖሇቲካ ፓርቲዎችና እጩ ተወዲዲሪዎች ኃሊፉነት   

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ እና እጩ ተወዲዲሪ ይህ የምርጫ አዋጅ 

በመራጩ ህዜብ ንዴ እንዱታወቅ የበኩለን ጥረት ማዴረግ አሇበት፤ 

በተሇይም አዋጁን ሇእጩዎቹ ሇአባሊቱና ሇዯጋፉዎቹ በማስተማር በሁለም 

ንዴ መታወቁንና መከበሩን ማረጋገጥ አሇበት፡፡    

2.  እያንዲንደ የፖሇቲካ ፓርቲ በምርጫው ሂዯት የዙህን ክፌሌ ዴንጋጌዎች 

ሇመራጮች ሇማስተማር የሚዯረጉ ጥረቶችን መዯገፌና ማስተዋወቅ አሇበት፡

፡ 

3. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ እና እጩ ተወዲዲሪ:- 

ሀ/ የዙህን ክፌሌ ዴንጋጌዎች ማክበር፤  

ሇ/ እጩዎቹ ባሇስሌጣኖቹ፣ ወኪልቹ፣  አባልቹና ዯጋፉዎቹ ይህን አዋጅ 

አክብረው እንዱንቀሳቀሱ መምራት እና ማክበራቸውንም የሚያረጋግጡ 

ተገቢ እርምጃዎች  መውሰዴ፤ 

 አሇበት፡፡    

4. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ እና እጩ ተወዲዲሪ ፤ሁለም ሰው:-  

ሀ/ የፖሇቲካ እምነቱን እና አስተያየቱን በነፃ የመግሇፅ፤  

ሇ/ በላልች የፖሇቲካ እምነት እና አስተያየት ሊይ የመከራከር እና 

የመተቸት፤         

ሏ/ የራሱን የምርጫ ቅስቀሳ ቁሳቁሶች የማተምና የማሰራጨት፤   

መ/ ፖስተሮችን፣ ባነሮችንና ቢሌቦርድችን የመስቀሌ፤  
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ሠ/ ህጉ በሚፇቅዯው መሠረት ማንኛውም ዓይነት ገንብ፣ የቁሳቁስና የሰው 

ኃይሌ የምርጫ ዴጋፌ የማሰባሰብ፤  

ረ/ አባሊትን የመመሌመሌ፤   

ሰ/ ህዜባዊ ስብሰባዎችን የማካሄዴ፤   

ሸ/ በህዜባዊ ስብሰባዎች የመገኘት፤ 

መብቶች እንዲለት በይፊ የመግሇፅ፤ ግዳታ አሇበት፡፡  

5. የፖሇቲካ ፓርቲዎችና ዕጩ ተወዲዲሪዎች አዋጁንና በአዋጁም ሇመገዚት 

ያሊቸውን ቁርጠኝነት ሇህዜብ ይፊ ማዴረግ አሇባቸው፡፡    

6. የፖሇቲካ ፓርቲዎች እና እጩ ተወዲዲሪዎች ነፃና ፌትሀዊ ምርጫን የሚጉዲ 

ወይም የሚያጣጥሌ ማንኛውንም ተግባር በይፊ ማውገዜ አሇባቸው፡፡   

139. የቦርደና የላልች የምርጫ አስፇፃሚ አካሊት ኃሊፉነት  

1. ቦርደ ይህ አዋጅ በምርጫው ሂዯት ሊይ ቀጥተኛና ተዋዋሪ ሚና 

የሚጫወቱ መንግሥታዊና ላልች አካሊት ንዴ እንዱታወቅ ማዴረግ 

አሇበት፡፡      

2. ቦርደ የዙህን ክፌሌ ዴንጋጌዎች ሇሚመሇከተው ሁለ የማሰራጨት ኃሊፉነት 

አሇበት፡፡          

3. በየዯረጃው ያለ የምርጫ አስፇፃሚ አካሊት በዙህ አዋጅ ሊይ በቂ ግንዚቤ 

እንዱይዘ ሇሚመሇከታቸው ሁለ ትምህርት መስጠት አሇባቸው፡፡    

140. የላልች አካሊት ሚና  

1. የመገናኛ ብዘሃን የዙህን ክፌሌ ዴንጋጌዎች አስመሌክቶ ሇህዜብ ትምህርት 

አንዱሰጡ ቦርደ ዴጋፌ ያዯርግሊቸዋሌ፡፡    

2.  በቦርደ በሚወጣው መመሪያ መሰረት ከቦርደ ፇቃዴ የተሰጣቸው አካሊት 

የዙህን ክፌሌ ዴንጋጌዎች አስመሌክቶ ትምህርት እንዱሰጡ ይዯረጋሌ፡፡  

141. የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት   

1. በምርጫ የሚወዲዯሩ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የዙህን ክፌሌ ዴንጋጌዎችና 

ላልች የጋራ ጉዲዮችን ተግባራዊ ሇማዴረግና በምርጫው ሂዯት በሚነሱ ሌዩ 

ሌዩ የአፇፃፀም፣ የዳሞክራሲ፣ የሰብአዊ መብት ጉዲዮችንና የህግ የበሊይነትን  

በኢትዮጵያ ሇማጎሌበት በሚያግዘ ጉዲዮች ሊይ በመመካከር ችግሮችን 

እያቃሇለ ሇመጓዜ ይችለ ንዴ የጋራ ምክር ቤት መመስረት ይችሊሌ፡፡ 

2. የጋራ ምክር ቤቱ አዯረጃጀት፣ አሠራርና ሥርዓት አስመሌክቶ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎቹ በሚወስኑት መሠረት ይፇጸማሌ፡፡ሆኖም የፖሇቲካ ፓርቲዎቹ 
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የሚመሠርቱት  የጋራ መዴረክ አዯረጃጀትና የአሠራር ሥርዓት ከዙህ አዋጅ 

ዴንጋጌዎች ጋር የማይቀረን መሆኑን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡        

ምዕራፌ ሦስት 

የስነ ምግባር ጥሰቶች እና ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

የስነ-ምግባር ጥሰቶች 

142. መዯሇያ መስጠትና ኃይሌን ወይም ሥሌጣንን አሇ አግባብ መጠቀም  

አንዴ  የፖሇቲካ ፓርቲ፣ የግሌ እጩ ተወዲዲሪ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ቅንጅት፣ 

ግንባር፣ ጥምረት፣ ንቅናቄ፣ እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ፣ ኃሊፉ፣ እጩ፣ 

አባሌ፣ ወኪሌ ወይም ተጠሪ:-   

1. ማንኛውንም መዯሇያ ወይም ጉቦ የሰጠ ወይም የተቀበሇ፤   

2. በዴምጽ አሰጣጡ ወይም በቆጠራው ጣሌቃ የገባ ወይም ያወከ፤  

3. ኃይሌ በመጠቀም፣ መዯሇያ በመስጠት ወይም በላሊ በማንኛውም አዴራጎት 

መራጩ ሕዜብ ሇአንዴ ፓርቲ ወይም እጩ ዴምጽ እንዱሰጥ ወይም 

እንዲይሰጥ ወይም ከመስጠት እንዱታቀብ ያዯረገ፤   

4. የዴምጽ መስጫ ጣቢያን በሀይሌ የተቆጣጠረ ወይም በሕገ-ወጥ መንገዴ 

ዴምጽ ሇማግኘት የሞከረ፤   

5. ሥሌጣኑን መከታ በማዴረግ መዯሇያ ወይም ቅጣት ወይም ላሊ የማስፇራሪያ 

ዳ የተጠቀመ፣       

6. ማንኛውንም መዯሇያ በመስጠት ኃይሌ በመጠቀም፣ ወይም በማንኛውም 

ዓይነት ዴርጊት እጩ ተወዲዲሪ ሆነው እንዱቀርቡ ወይም እንዲይቀርቡ 

ወይም ከእጩ ተወዲዲሪነት እንዱወጡ ወይም እንዲይወጡ ያዯረገ፤  

7. የመንግሥት ሰራተኛ እና ኃሊፉ ሆኖ በራሱ የግሌ ሳይሆን በመንግሥት የስራ 

ሰዓት እና ኃሊፉነት ተቋሙን በመጠቀም እጩዎችን ያስተዋወቀ ወይም 

ላልች እጩዎች ራሳቸውን በሕጋዊ መንገዴ እንዲያስተዋውቁ ያዯናቀፇ፤ 

8. የመንግሥት ንብረት ሇምርጫ ቅስቀሳ የተጠቀመ እንዯሆነ፤  

የስነ ምግባር ጥሰት እንዯፇጸመ ይቆጠራሌ፡፡ 

143. ፌርሃት በመቀስቀስ ወይም ሁከት መፌጠር 

ማንኛውም ፖሇቲካ ፓርቲ፣ የግሌ እጩ ተወዲዲሪ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ቅንጅት፣ ግንባር፣ ጥምረት፣ ንቅናቄ፣ እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ፣ ኃሊፉ፣ 

እጩ፣ አባሌ፣ ወኪሌ ወይም ተጠሪ:-  
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1. በምርጫ ሂዯት ጫና ወይም ተጽዕኖ በመፌጠር ጣሌቃ የገባ፤   

2. ላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሀሳባቸውን በነጻነት እንዲያሰራጩ ስጋት እና 

ፌርሀት የፇጠረ፤ 

3. በማንኛውም መንገዴ የላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች እና የመራጩን ሕዜብ 

እንቅስቃሴ ያዯናቀፇ ወይም ያወከ፤  

4. ሕዜባዊ ቅስቀሳ ወይም ስብሰባ ወይም ውይይት ወይም ትምህርትና ስሌጠና 

እንዲይካሄዴ ያዯናቀፇ ወይም ሁከት የፇጠረ፣  

5. ሕዜብ ዴምጽ ሲሰጥ ያወከ ወይም ዴምጽ እንዲይሰጥ ችግር የፇጠረ፤   

6. የላልች ፓርቲዎች ወይም እጩ ተወዲዲሪዎች የምርጫ መቻ 

እንዱስተጓጏሌ ወይም እንዱቋረጥ ወይም እንዱበሊሽ ወይም እንዱዲከም 

ያዯረገ፤  

7. ሕዜባዊ የዴጋፌ ሰሌፌ፣ ስብሰባ፣ የእግርጉዝ ወይም ሰሊማዊ ሰሌፌ ያዯናቀፇ 

ወይም ላሊ ሰው እንዲይሳተፌ የከሇከሇ፤  

8. መራጮችን የሰዯበ ወይም ያንጓጠጠ ወይም የመምረጥ መብታቸውን 

ያዯናቀፇ፤ 

9. ሇምርጫው ሂዯት የምርጫ አስፇፃሚዎችን እና የዕጩ ተወዲዲሪዎችን 

ፀጥታና ዯህንነት ሇማረጋገጥ በሚዯረግ ጥረት ከጊዛና ቦታ አኳያ እገዚ 

ማዴረግ እየቻሇ ያሊዯረገ ወይም ያወከ፤ 

10. በማንኛውም ዓይነት መንገዴ መራጩ ህዜብ እንዲይመገብ ወይም 

እንዲይመርጥ ያዯረገ፤  

11. የዴምጽ አሰጣጡን ሚስጢራዊነት ያሊከበረ ወይም እንዱከበር እገዚ ማዴረግ 

ሲገባው ያሊዯረገ፤  

12. የሥነ ምግባር አዋጁ ተጥሷሌ በሚሌ ሽፊን የሀሰትና የተጋነነ አቤቱታ 

በማቅረብ ቅሬታ የማሰማት መብቱን ያሇአግባብ የተጠቀመ እንዯሆነ፤  

የሥነ ምግባር ጥሰት እንዯፇፀመ ይቆጠራሌ፡፡   

144. በምርጫ ሂዯት ሰሊምና ፀጥታ የሚያናጉ መሌዕክቶችን ማስተሊሇፌ  

ማንኛውም የፖሇቲካፓርቲ፣ የግሌ እጩ ተወዲዲሪ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ቅንጅት፣ ግንባር፣ ጥምረት፣ ንቅናቄ፣ እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ፣ ኃሊፉ፣ 

እጩ፣ አባሌ፣ ወኪሌ ወይም ተጠሪ፡- 

1. የምርጫ መቻውን ሰሊም የሚያናጋ ወይም ግጭት የሚቆሰቁስ ወይም አመፅ 

የሚጋብዜ ወይም ስጋት የሚፇጥር ንግግር ያዯረገ፤ 
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2. በይፊም ሆነ በስውር አመፅን የሚቀሰቅስ ይት ያሇው በራሪ ወረቀት፣ የዛና 

መጽሔት ወይም ፖስተር ያሰራጨ፤ 

3.  የዴምጽ አሰጣጥ ሂዯቱ ሚስጥራዊነት አይጠበቅም የሚሌ የሀሰት መረጃ 

የሰጠ እንዯሆነ፤   

የስነ ምግባር ጥሰት እንዯፇጸመ ይቆጠራሌ፡፡       

145. የላልች የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም እጩ ተወዲዲሪዎች የምርጫ እንቅስቃሴ 

ማዯናቀፌ  

ማንኛውም የፖሇቲካፓርቲ፣ የግሌ እጩ ተወዲዲሪ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ቅንጅት፣ ግንባር፣ ጥምረት፣ ንቅናቄ፣ እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ፣ ኃሊፉ፣ 

እጩ፣ አባሌ፣ ወኪሌ ወይም ተጠሪ:-  

1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ እንዲይመሇምሌና ጽህፇት ቤት 

እንዲይከፌት በማናቸውም መንገዴ ያዯናቀፇ፣ ወይም የተከፇቱ ጽህፇት 

ቤቶች በነፃነት እንዲይሠራባቸው በግሌፅም ሆነ በስውር ያወከ ወይም ሁከት 

እንዱፇጠር ያዯረገ ወይም በማንኛውም ዓይነት ዴርጊት የማንኛውንም 

የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም እጩ ተወዲዲሪ የምርጫ እንቅስቃሴ ያዯናቀፇ፣   

2. ፓርቲዎች ያጋጁት የዴርጅት ሌሳን፣ የምርጫ ማስታወቂያ፣ በራሪ ጽሐፌ፥ 

ወይም ፖስተር እንዲይሰራጭ፣ እንዲይታይ ወይም እንዱበሊሽ ያዯረገ ወይም 

እንዲይሇጠፌ ያወከ ወይም የተሇጠፇውን የቀዯዯ፣ ያበሊሸ፣ ያነሳ፥ ያጠፊ፣   

3.  የላሊን የፖሇቲካ ፓርቲ ምሌክት ወይም አርማ የቀዲ ወይም አስመስል 

የተጠቀመ፣   

4.  የላሊ ፖሇቲካ ፓርቲን የምርጫ ቁሳቁስ የሰረቀ ወይም ያበሊሸ ወይም ያጠፊ 

አንዯሆነ፤  

የሥነ ምግባር ጥሰት እንዯፇፀመ ይቆጠራሌ፡፡     

146. ከጋዛጠኞች ወይም ከታዚቢዎች ጋር አሇመተባበር 

ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ፣ የግሌ እጩ ተወዲዲሪ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ቅንጅት፣ ግንባር፣ ጥምረት፣ ንቅናቄ፣ እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ፣ ኃሊፉ፣ 

እጩ፣ አባሌ፣ ወኪሌ ወይም ተጠሪ:-  የመገናኛ ብዘኃንን ነፃነትን የተጋፊ፣   

1. በምርጫ ሂዯት ጋዛጠኛን ያዋከበ ወይም ሥራውን ያዯናቀፇ፤ 

2.  የተፇቀዯሊቸውን ታዚቢዎች ያሊከበረ ወይም ያሌተባበረ እንዯሆነ፤  የስነ 

ምግባር ጥሰት እንዯፇጸመ ይቆጠራሌ፡፡                 
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147. የሥነ ምግባር ዴንጋጌዎቹን አሇማስተዋወቅና ሕገ ወጥ ዴርጊቶችን 

አሇማውገዜ    

አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ቅንጅት፣ ግንባር፣ ጥምረት፣ 

ንቅናቄ፣ እንዱሁም የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ:-  

1. በአባለ፣ በአቀረበው እጩ ተወዲዲሪ ወይም በመሪው የተፇፀመን የአመፅ 

ዴርጊት ወይም ሇአመፅ   የሚጋብዜ  ተግባር  በይፊ  ማውገዜ ሲገባው 

ያሊወገ፡፡ 

2. ኃሊፉዎቹ፣ እጩዎቹ፣ አባሊቱና ዯጋፉው መቼም፣ ማንንም ማስፇራራት 

እንዯላሇባቸው በግሌጽ የሚከሇክሌ መመሪያ ያሊወጣ እንዯሆነ፤  

የስነ ምግባር ጥሰት እንዯፇጸመ ተቆጥሮ ቦርደ የሚወስነውን ቅጣት 

የሚፇጸምበት ሲሆን የፇጸመው ጥፊት በላልች ሕጎችም የሚያስቀጡ እንዯሆነ 

ቦርደ ጉዲዩን ሇሚመሇከተው አካሌ ሉመራው ይችሊሌ፡፡    

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

በተሇያዩ አካሊት ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

148. በቦርደ ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

በላልች ህጏች የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ሆነው  በክፌሌ ስዴስት ንዐስ ክፌሌ 

አንዴ ቦርደ እንዯየጥፊቱ  ሁኔታ ጉዲዩን ወዯ አቃቤ ህግ ሉመራው የሚችሌ 

መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከዙህ በታች የተረሩትን ቅጣቶች በጥፊተኛው ሊይ 

ማስተሊሇፌ ይችሊሌ:- 

1. ጥፊቱን ሇፇፀመ ሰው ወይም የፖሇቲካ ፓርቲ ይፊ ማስጠንቀቂያ መስጠት፤   

2.  ጥፊቱን የፇፀመ እጩ ወይም ፓርቲ ሇአጭር ጊዛ በከፉሌ ወይም በሙለ 

በመገናኛ ብዘሃን እንዲይጠቀም ማገዴ፤      

3.  ጥፊቱን የፇፀመ ፓርቲ በመንግሥት ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች ዴጎማ 

ከሚመዴበው ገንብ  ፓርቲው ተጠቃሚ እንዲይሆን ማዴረግ፤   

4.  ጥፊተኛውን የፓርቲ ወይም የግሌ እጩ ተወዲዲሪ እንዯጥፊቱ ክብዯት 

ከምርጫ ተወዲዲሪነት መሰረዜ፤    

5.  ጥፊተኛው የፖሇቲካ ፓርቲው በምርጫ ውዴዴር እንዲይሳተፌ ማገዴ፡፡ 

ቦርደ ከሊይ የተረሩትን ቅጣቶች በጥፊተኛው ሊይ ቢያስተሊሌፌ እንዯ 

ጥፊቱ ሁኔታ ጉዲዩን ወዯ ዓቃቤ ሕግ ሉመራው ይቻሊሌ፡፡              

149. አቤቱታ ስሇማቅረብ 
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ቦርደ ከሊይ የተመሇከቱትን የስነምግባር ጥሰቶች ተከትል በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ 

ቅር የተሰኘ ወገን አቤቱታውን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡

፡     

150. በፌርዴ ቤት የሚሰጡ ውሳኔዎች   

ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩ በቀጥታ ቀርቦሇትም ሆነ ቦርደ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 148 

መሰረት በሰጠው ውሳኔ ሊይ የቀረበሇትን አቤቱታ በመመሌከት ተገቢውን ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡         

ክፌሌ ሰባት 

በምርጫ ሂዯት ስሇሚነሱ አቤቱታዎችና ክርክሮች 

151. መርህ                

1.  ቦርደ በምርጫ ሂዯት የሚነሱ አሇመግባባቶችን በውይይትና በስምምነት 

ሇመፌታት የሚያስችሌ የፖሇቲካ ዴርጅቶች የጋራ መዴረክ በየዯረጃው 

እንዱቋቋም ያስተባብራሌ፡፡               

2.  የፖሇቲካ ዴርጅቶች የጋራ መዴረክ ፓርቲዎች በመካከሊቸው የሚፇጠሩ 

አሇመግባባቶች በውይይት የሚፇቱበት መዴረክ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ 

3.  በፖሇቲካ ዴርጅቶች የጋራ መዴረክ አሇመግባባቶችን ሇመፌታት የሚዯረግ 

ጥረት በባሇጉዲይ ፓርቲዎቹ ፇቃዴ ሊይ ብቻ የተመሰረተ ይሆናሌ፡፡  

4.  የጋራ መዴረኩ አባሊት የሆኑ ፓርቲዎች ወይም አባልቻቸው ቅሬታቸውን 

በዙህ አዋጅ ሇተቋቋመ አግባብነት ያሇው የአቤቱታ ሰሚ አካሌ የማቅረብ 

መብታቸው የተጠበቀ ነው፡፡         

5.  በዙህ  አዋጅ  የተዯነገገው  እንዯተጠበቀ   ሆኖ በየዯረጃው የሚቋቋሙ 

የአቤቱታ ሰሚ ኮሚቴዎች አባሊት ስብጥር፤ ኃሊፉነት እና የኮሚቴው 

የአሰራር ሥርዓት ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ነው፡፡    

6.  በዙህ  ክፌሌ መሰረት ክርክሮች ወይም አቤቱታ ዎች የቀረቡሇት ውሳኔ   

ሰጪ አካሌ የምርጫው ሂዯት ነፃ፣ ፌትሀዊ፣ ዳሞክራሲያዊና ሰሊማዊ ሆኖ 

እንዱቀጥሌ ሇማስቻሌ የምርጫውን የጊዛ ሰላዲ መሰረት በማዴረግ 

መቀበሌና አፊጣኝ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡  

7.  ማንኛውም አቤቱታም ሆነ በማንኛውም አቤቱታ ሊይ የሚሰጥ ውሳኔ በፅሁፌ 

መሆን አሇበት፡፡   
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8.  አቤቱታ ሰሚ አካሊት የሚቀርብሊቸው አቤቱታ የዯረሳቸው መሆኑን 

የሚያሳይ እና አቤቱታው የቀረበበትን ቀን እና ሰዓት የሚገሌጽ ማስረጃ 

ሉሰጡ ይገባሌ፡፡  

9.  ሇቦርደ ሚቀርቡሇት አቤቱታዎች በወቅቱ መፌትሔ ሇመስጠት 

የሚያስችሇው  አሰራር በየዯረጃው በሚገኙ የምርጫ ፅህፇት ቤቶች 

ይረጋሌ፡፡  

10.   ቦርደ በምርጫ ሂዯት በሚቀርቡሇት አቤቱታዎች ሊይ ውሳኔ ሇመስጠት 

የሚያግዘ የፌሬ ነገር፣ የማስረጃ እና የሕግ ጉዲዮች አጣርቶ የውሳኔ ሏሳብ 

የሚያቀርብሇት አግባብነት ካሊቸው የሙያ ርፍች የተውጣጡ ባሇሙያዎችን 

የያ አጣሪ ጉባኤ ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡   

11.   ቦርደ ወይም በየዯረጃው የሚገኙ የምርጫ አስፇፃሚዎች የቀረቡ 

አቤቱታዎችን ሇመፌታት የሚያስፇሌገውን መረጃ እንዱያቀርብሇት 

ማንኛውንም የሚመሇከተውን ሰው ወይም የመንግሥት ዴርጅት መጥራትና 

የሚፇሇገውን ጉዲይ በአካሌ ቀርቦ እንዱያስረዲ ወይም እንዱያቀርብ ሉያዜ 

ይችሊሌ፡፡  

12.  ቦርደ የምርጫ ሂዯትን የሚያዯናቅፌ ማናቸውም ወንጀሌ መፇፀሙን 

ወይም በመፇፀም ሊይ መሆኑን ሲያውቅ ወይም በመረጃ የተዯገፇ አቤቱታ 

ሲዯርሰው ህጋዊ እርምጃ እንዱወሰዴ ጉዲዩን ወዯ ሚመሇከተው አካሌ 

ይመራሌ፣ ይከታተሊሌ፡፡  

13.  በዙህ ምዕራፌ ከአንቀጽ 152 እስከ አንቀጽ 155 በተዯነገገው መሰረት 

በተቀመጠው ጊዛ አቤቱታውን ያሊቀረበ ማንኛውም ሰው አቤቱታ የማቅረብ 

መብቱ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡    

14.  በእያንዲንደ ክሌሌ እና በፋዯራሌ በየዯረጃው ባለ ፌርዴ ቤቶች  የምርጫ    

ጉዲይ ችልቶች የመራጮች ምዜገባ ከመጀመሩ አንዴ ወር ቀዯም ብል 

እንዯየአስፇሊጊነቱ ይዯራጃለ፡፡ 

15. ቦርደ አግባብነት  ካሇው  የፋዯራሌ  ወይም  የክሌሌ  የዲኞች  አስተዲዯር  

ጉባኤ  ጋር  በመመካከር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (14) መሰረት 

የምርጫ ችልቶች እንዱዯራጁና  በቂ ዲኞች እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ፡፡         

16. ቦርደ ከፋዯራሌና ከክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች ጋር በመተባበር በዙህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (15) መሰረት በምርጫ ችልቶች ሊይ የሚመዯቡ 

ዲኞች በቂ ስሌጠና እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 
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152. በመራጮች ምዜገባ ሂዯት ስሇሚነሱ ክርክሮች    

1. ማንኛውም ሰው በመራጭነት ከመመዜገብ የተከሇከሇ እንዯሆነ ሇምርጫ 

ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አቤቱታውን  አቅርቦ ውሳኔ የማግኘት መብት 

አሇው፡፡  

2. መብት የላሇው ወይም በመራጭነት መመዜገብ የላሇበት ሰው ያሇአግባብ 

ተመዜግቧሌ የሚሌ ተቃውሞ ያሇው ሰው ወይም የፖሇቲካ ዴርጅት 

ተቃውሞውን ሇምርጫ ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አቅርቦ ውሳኔ  የማግኘት 

መብት  አሇው፡፡  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሰረት የሚቀርብ አቤቱታ 

የማቅረቢያ ጊዛ ከመራጮች የምዜገባ ቀን ጀምሮ የመራጮች መዜገብ 

ሇህዜብ ይፊ የሚሆንበት ጊዛ እስከሚያሌቅ ዴረስ ይሆናሌ፡፡ 

4. የምርጫ ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ በ5 

ቀናት ውስጥ ውሳኔውን በጽሐፌ ይሰጣሌ፡፡   

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) ሇቀረበው አቤቱታ የምርጫ 

ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በ5 ቀናት ውስጥ ውሳኔ ካሌሰጠ አቤቱታ 

አቅራቢው ሇምርጫ ክሌለ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በ5 ቀናት ውስጥ አቤቱታ 

በማቅረብ ውሳኔ የማግኘት መብት አሇው፡፡   

6. በምርጫ ጣቢያው ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ሇምርጫ 

ክሌለ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የሚቀርብ አቤቱታ ውሳኔ ከተሰጠበት በ5 ቀናት 

ውስጥ መቅረብ አሇበት፡፡       

7.  የምርጫ ክሌለ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የቀረበሇትን ቅሬታ መርምሮ በ5 ቀናት 

ውስጥ ውሳኔውን በጽሁፌ ይሰጣሌ፡፡    

8.  ምርጫ ክሌለ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በ5 ቀናት ውስጥ ውሳኔ ካሌሰጠ ቅሬታ 

ወይም ቅሬታ አቅራቢው በተሰጠው ውሳኔ ያሌተስማማ እንዯሆነ በ5 ቀናት  

ውስጥ ስሌጣን ሊሇው በየዯረጃው ሊለ የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ ፌርዴ ቤት 

ጉዲዩ እንዱታይሇት አቤቱታ የማቅረብ መብት አሇው፡፡ አቤቱታ የቀረበሇት 

ፌርዴ ቤትም የቀረበሇትን አቤቱታ ሇመወሰን የሚያሰፇሌጉ ማስረጃዎችን 

አስቀርቦ በመመርመር ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡  

9.  የምርጫ ክሌለ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት የምርጫ 

ጣቢያው ፅህፇት ቤት ስራውን ያከናውናሌ፡፡ 

153. በዕጩዎች ምዜገባ ሂዯት ስሇሚነሱ ክርክሮች    
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1. ማንኛውም ሰው ወይም የፖሇቲካ ዴርጅት በእጩነት ከመመዜገብ የተከሇከሇ 

እንዯሆነ ሇምርጫ  ክሌለ ቅሬታ  ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታውን አቅርቦ መሌስ 

የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

2. አንዴ በዕጩነት የተመገበ ሰው በእጩነት መቅረብ የሇበትም የሚሌ 

ተቃውሞ ያሇው ሰው ወይም የፖሇቲካ  ዴርጅት ሇምርጫ ክሌለ ቅሬታ ሰሚ 

ኮሚቴ አቤቱታውን አቅርቦ ውሳኔ የማግኘት መብት አሇው፡፡  

3.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) መሰረት የሚቀርብ አቤቱታ 

የማቅረቢያ ጊዛ ከእጩዎች የምዜገባ ቀን ጀምሮ የተመገቡ እጩዎች ይፊ 

እስከሚሆንበት ቀን ዴረስ ይሆናሌ፡፡  

4.  የምርጫ ክሌለ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ በ5 

ቀናት ውስጥ ውሳኔውን በጽሐፌ ይሰጣሌ፡፡        

5.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሰረት  በምርጫ  ክሌሌ ቅሬታ ሰሚ 

ኮሚቴ በተሰጠ ውሳኔ ቅር የተሰኘ የፖሇቲካ ዴርጅት እጩ ወይም የግሌ 

እጩ በቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት ሇሚቋቋም ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በ7 ቀናት 

ውስጥ ቅሬታውን ማቅረብ ይችሊሌ፡፡     

6.  የክሌለ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በጽህፇት ቤቱ ሀሊፉ 

ሰብሳቢነት የሚመራ ሆኖ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የሚሰየሙ 

ሁሇት ተጨማሪ አባሊት ይኖሩታሌ፡፡   

7.  የክሌለ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ይግባኝ ሲቀርብሇት በ7 

ቀናት ውስጥ ውሳኔውን በጽሐፌ ይሰጣሌ፡፡    

8.  የክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በ7 ቀናት ውስጥ ውሳኔ 

ካሌሰጠ ወይም ቅሬታ አቅራቢው በተሰጠው ውሳኔ ካሌተስማማ ሇክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት አሇው። ችልቱም የቀረበሇትን 

አቤቱታ ሇመወሰን የሚያሰፇሌጉ ማስረጃዎችን አስቀርቦ በመመርመር በ15 

ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡  

9.  የክሌለ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ በሚሰጠው ውሳኔ 

መሰረት የምርጫ ክሌለ ስራውን ያከናውናሌ፡፡          

154. በዴምፅ አሰጣጥ ሂዯት ስሇሚነሱ ክርክሮች  

1. አንዴ የተመገበ መራጭ ዴምፅ ከመስጠት የሚያግዯው ሁኔታ ሲፇጠር 

ቅሬታውን ወዱያውኑ ምርጫ ጣቢያው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በማቅረብ ውሳኔ 

የማግኘት መብት አሇው፡፡  
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2. የምርጫጣቢያ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴም:-  

ሀ. ጉዲዩን በማጣራት መራጩ ዴምጹን እንዱሰጥ ሉወስን ይችሊሌ፤ወይም  

ሇ. ጊዛያዊ ዴምፅ እንዱሰጥ በማዴረግ ጉዲዩን ወዯ ምርጫ ክሌለ ጽህፇት     

ቤት በመሊክ ውሳኔ እንዱያገኝ ሉያዯርግ   ይችሊሌ ፣  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2(ሇ) መሰረት ጊዛያዊ ዴምፅ የሰጠ መራጭ 

ከምርጫ ክሌለ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ወይም እንዯሁኔታው ስሌጣን ካሇው 

የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ ፌርዴ ቤት የመምረጥ መብት እንዲሇው 

የሚገሌፅ ውሳኔ የዴምፅ መዯመሩ ከመጠናቀቁ በፉት ሇምርጫ ክሌለ 

ጽህፇት ቤት ካሊቀረበ የሰጠው ጊዛያዊ ዴምፅ ውዴቅ ይዯረጋሌ፡፡  

4. በምርጫ ክሌለ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ውሳኔ ቅር የተሰኘ  በዙህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ 2(ሇ) በተመሇከተው መሰረት ጊዛያዊ ዴምጽ የሰጠ መራጭ 

ወዱያውኑ ቅሬታውን ስሌጣን ሊሇው የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ  ፌርዴ 

ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ችልቱም  የዴምጽ መዲመሩ ሂዯት ውሳኔውን 

እስኪሰጥ ዴረስ እንዱገይ ሉያዜ ይችሊሌ።        

13. የአንዴን መራጭ ዴምፅ መስጠት የሚቃወም ሰው ከሊይ በተዯነገገው 

መሰረት አቤቱታውን በየዯረጃው የማቅረብና ውሳኔ የማግኘት መብት 

አሇው፡፡ 

155. በዴምጽ ቆጠራና ውጤት ስሇሚነሱ ክርክሮች              

1. በዴምፅ ቆጠራ ሂዯትና በውጤቱ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም የፖሇቲካ 

ዴርጅት  ወይም የግሌ እጩ ወይም  ወኪሌ  ቅሬታውን ሇምርጫ ጣቢያው 

አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 58(4) መሰረት ወዱያውኑ 

በማቅረብ ሉያስወስን  ይችሊሌ፡፡ በኮሚቴው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን  

አቤቱታውን በ2 ቀናት ውስጥ ሇምርጫ ክሌሌ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ሉያቀርብ 

ይችሊሌ፡፡    

2. የምርጫ ክሌለ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሰረት የቀረበሇትን አቤቱታ መርምሮ በ2 ቀናት ውስጥ ውሳኔ በጽሐፌ 

ይሰጣሌ፡፡ 

3.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) በተሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ አቤቱታ 

አቅራቢ ውሳኔ በተሰጠው በ5 ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇቦርደ ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ቦርደ የቀረበውን ቅሬታ መርምሮ በ10 ቀናት ውስጥ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡    
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4.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) በተሰጠው በቦርደ ውሳኔ ቅር የተሰኘ 

አቤቱታ አቅራቢ ውሳኔ በተሰጠው 10 ቀናት  ውስጥ  ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የቀረበሇትን ቅሬታ 

ሇመወሰን የሚያሰፇሌጉ  ማስረጃዎችን አስቀርቦ በመመርመር ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡   

5.  የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም በንዐስ አንቀጽ (4) መሰረት ሇቀረበሇት 

አቤቱታ ከአንዴ ወር ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡       

6.  ከሊይ በተጠቀሱት ንዐሳን አንቀጾች መሰረት በዴምፅ ቆጠራ ሂዯትና 

በውጤቱ ሊይ የቀረበ ቅሬታ ወይም ይግባኝ  በሚታይበት ጊዛ 

እንዯአግባብነቱ የምርጫ ክሌለ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ፣ ቦርደ ወይም 

የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቅሬታ የቀረበበት የምርጫ ክሌሌ ውጤት 

እንዲይገሇጽ ሉያዜ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

የተከሇከለ ተግባራት 

156. ጠቅሊሊ   

በኢትዮጵያ የወንጀሌ ሕግ በህዜባዊ ምርጫ እና በዴምጽ አሰጣጥ ሊይ 

የሚፇፀሙ ወንጀሌልችን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው በዙህ 

ክፌሌ የተከሇከለ ተግባራትን መፇፀም በሕግ ያስቀጣሌ፡፡       

157. በምርጫ ሂዯት የተከሇከለ ተግባራትና ቅጣቶች      

1. ማንኛውም ሰው ወይም ዴርጅት ከቦርደ ፇቃዴ ውጭ ማንኛውንም የምርጫ 

ሰነዴና ቁሳቁስ ያተመ፣ ያባዚ፣ የፇበረከ  ወይም በዙህ መሌኩ የተጋጀን 

ህገወጥ የምርጫ ሰነዴ እና ቁሳቁስ ይዝ የተገኘ ወይም ያዯሇ እንዯሆነ 

በእስራት ወይም በመቀጮ ይቀጣሌ፡፡ 

2.  በዴምጽ መስጫ ዕሇት በዴምፅ  መስጫ  ጣቢያ አካባቢ ዴምፅ ከመስጠት 

ወይም የተሰጠን  ህጋዊ ተግባር ከማከናወን ውጭ  ላሊ  ማንኛውም 

የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ማዴረግ፣ መሳተፌ  ወይም ባሌተገባ ወይም  በተከሇከሇ 

ጊዛ የምርጫን ውጤት ማተም፣ ማባዚት፣  ወይም  ከዙህ  በታች  

የተረሩትን ጥፊቶች መፇጸም ከብር 80,000 እስከ ብር 100,000 የሚዯርስ  

በገንብ መቀጮ ወይም ከአንዴ ዓመት እስከ ሦስት ዓመት በሚዯርስ ቀሊሌ 

እስራት ያስቀጣሌ፡፡ 

3.  ማንኛውም ሰው:-  
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ሀ/ በቦርደ  ወይም  በምርጫ አስፇፃሚዎች ገሇሌተኝነት ጣሌቃ ሇመግባት 

ከሞከረ፣ በተሇይም መዯሇያ ወይም የተስፊ ቃሌ ከሰጠ ወይም ሇመስጠት 

ከሞከረ፤ 

ሇ/ ምርጫን ሇማወክ ወይም እንዲይካሄዴ ሇማዴረግ ወይም በምርጫው ሂዯት 

ወይም ውጤት ሊይ ጫና ሇመፌጠር በማሰብ ጥሊቻን ወይም ፌርሀትን 

የሚቀሰቅስ ወይም በምርጫው ሂዯት ወይም በምርጫው ውጤት ሊይ ጫና 

የሚፇጥር የሏሰት መረጃ አሳትሞ ያሰራጨ ወይም ሇማሰራጨት ሙከራ 

ካዯረገ፤  

ሏ/ የምርጫ ሚስጢራዊነትን ከጣሰ፤  

መ/ ከዴምጽ እና ከምርጫ ቁሳቁስ ጋር የተያያዘ ክሌከሊዎችን ከተሊሇፇ፤  

ሠ/  የቦርደን ወይም የምርጫ አስፇፃሚዎችን እንቅስቃሴ ካወከ፤ ወይም 

ረ/ የፖሇቲካ እንቅስቃሴዎች ወይም የምርጫ ውጤት አገሊሇፅ፣ የመራጮች 

ወይም የፓርቲዎችን መብት አስመሌክቶ የተጣለ ክሌከሊዎችን ከጣሰ፤ ከብር 

30 ሺ እስከ ብር 50 ሺ የገንብ መቀጮ ወይም ከስዴስት ወር በማያንስ 

ከአንዴ አመት በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራትይቀጣሌ፡፡   

4.  ማንኛውም ሰው:-  

ሀ/ ሆን ብል  የቦርደ፣ የምርጫ ዋና አስፇፃሚው፣  የቦርደ ሰራተኛ ስሌጣኑን 

ወይም ተግባሩንና ኃሊፉነቱን በሚያከናውንበት ወቅት እንቅፊት የሆነ ወይም 

ያዯናቀፇ እንዯሆነ፤ ወይም 

ሇ/ የቦርደን የስብሰባ ሂዯት ሆን ብል ያቋረጠ ወይም በነዙሁ ቦታዎች 

በማንኛውም ሁኔታ ያሌተገባ ተግባር የፇፀመ እንዯሆነ ወይም 

ሏ/ ሆን ብል በቦርደ የስራ ቦታ ወይም በመታየት ሊይ ባሇጉዲይ ሊይ 

በሚሰጠው ውሣኔ ወይም ትዕዚዜ ሊይ ተገቢ ያሇሆነ ተጽእኖ ሇማሳዯር ሲባሌ 

ማንኛውም የሀይሌ ተግባር የፇፀመ እንዯሆነ፤ በ30 ሺ ብር የገንብ መቀጮ 

ወይም ከአንዴ ዓመት በማይበሌጥ ቀሊሌ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

158. የምርጫ ማስታወቂያን ስሇማጥፊት 

ማንኛውም ሰው ምርጫ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ውጤት እስከሚገሇፅበት ቀን 

ዴረስ የማንኛውንም እጩ ተወዲዲሪ ፖስተርን ወይም የምርጫ ማስታወቂያን 

ያበሊሸ፣ ያስወገዯ ወይም የቀዯዯ እንዯሆነ ከአንዴ ዓመት በማይበሌጥ  እስራት 

ወይም በመቀጮ ይቀጣሌ፡፡  

159. ዓሊማን በህገወጥ መንገዴ ማስፊፊት የተከሇከሇ ስሇመሆኑ   



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

171 
 

1. የአንዴን የፖሇቲካ ፓርቲ ዓሊማ በኃይሌ ወይም በማስፇራራት ሇማስረጽ 

ማንኛውንም ሰው ወይም ቡዴን ማዯራጀት ወይም ማሰሌጠን ወይም ሰዎችን 

በግዴ መመሌመሌ በህግ ያስቀጣሌ፡፡   

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇፀውን ተግባር ሲፇጸም የረዲ ወይም 

የተባበረ ማንኛውም ሰው ወይም ቡዴን አግባብ ባሇው ሕግ ይቀጣሌ፡፡  

ክፌሌ ጠኝ 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 160.የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ   

1.  የዙህ አዋጅ አንቀጽ 100 (2)(ሀ) ያለት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ መሆን 

የሚጀምሩት የዙህን አዋጅ መጽዯቅ ተከትል ከሚዯረገው የፋዯራሌና የክሌሌ 

ምክር ቤቶች ምርጫን ቀጥል ካሇው የበጀት ዓመት ጀምሮ ነው፡፡   

2.  ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት የተመገበ ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ በዙህ 

አዋጅ የተቀመጡትን መስፇርቶች ቦርደ በሚያስቀምጠው የጊዛ ሰላዲ መሰረት 

እንዱያሟሊ ይዯረጋሌ፡፡  

3.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት የሚቀመጡትን መስፇርቶች ቦርደ 

በሚሰጠው የጊዛ ሰላዲ ያሊሟሊ ፓርቲ ቦርደ ከምዜገባ እስከመሰረዜ የሚዯርስ 

እርምጃ ሉወስዴበት ይችሊሌ፡፡   

161. የመተባበር ግዳታ 

ማንኛውም ሰው ይህን አዋጅ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡        

162. የተሻሩ ሕጎች  

1. የሚከተለት ሕጎች በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ:-  

ሀ/ የተሻሻሇው የኢትዮጵያ የምርጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 532/1999  

ሇ/ የተሻሻሇው የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምዜገባ አዋጅ ቁጥር 573/2000፤ 

ሏ/ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 662/2002፤  

2. ከዙህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ሕግ በዙህ አዋጅ በተመሇከቱ 

ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡   

163. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን    

1.  የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህንን አዋጁ ሇማስፇፀም ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፡፡        

2.  ቦርደ ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚረዲ  መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡      

164. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ  
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ይህ አዋጅ በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸዯቀበት ነሏሴ 18 ቀን 2011 ጀምሮ 

የፀና ይሆናሌ፡፡                

አዱስ አበባ ጥቅምት 5 ቀን 2012 ዓ.ም 

ሳህሇወርቅ ውዳ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክፕሬዙዲንት 
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ክፌሌ ሶስት 

ምክር ቤቶች እና የሪፏብሉኩ ፕሬዜዲንት 

ሀ/ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አዋጅ ቁጥር 32/1988 

የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤትን የዕረፌትና የሥራ ጊዛ ሇመወሰን የወጣ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገመንግሥት አንቀጽ 58 (2) የምክር 

ቤቱን የሥራ ጊዛ ሲዯነግግ ምክር ቤቱ በሚወስነው መሠረት በመካከለ የአንዴ ወር 

ዕረፌት እንዯሚኖረው ያስቀመጠ በመሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግሥት አንቀጽ 55 (1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የዕረፌትና የሥራ ጊዛ አዋጅ ቁጥር 

32/1988” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. የዕረፌት ጊዛ 

የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የዕረፌት ጊዛ በየዓመቱ ከየካቲት 1 እስከ 

መጋቢት 30 እና ከሏምላ 1 እስከ መስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት ሰኞ 

ዋዛማ ዴረስ ይሆናሌ።6 

3. የሥራ ጊዛ  

የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ጊዛ በየዓመቱ ከመስከረም ወር የመጨረሻ 

ሳምንት ሰኞ እስከ ጥር 30 እና ከመጋቢት 1 እስከ ሰኔ 30 ዴረስ ይሆናሌ።7 

4. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከየካቲት 28 ቀን 1988 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ የካቲት 28 ቀን 1988 ዓ.ም 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት  

 

 

                         
6 በ8/9(1994) አ.263 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ።። 
7 በ8/9(1994) አ.263 አንቀፅ 2(2) ተሻሻሇ።። 
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አዋጅ ቁጥር 88/1989 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አባሊት በመራጮቻቸው አመኔታ በሚያጡበት ጊዛ ስሇሚወሰዴ እርምጃ የወጣ 

አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 54 ንዐስ 

አንቀጽ (7) ማናቸውም የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት አባሌ የመረጠው ሕዜብ አመኔታ ባጣ ጊዙ በሕግ መሠረት 

ከምክር ቤት አባሌነቱ እንዯሚወገዴ ስሇሚዯነግግ፣ 

ይህ መሠረታዊ ዱሞክራሲያዊ መርሆ በሥራ ሊይ መዋለ አስፇሊጊ በመሆኑ በሕገ 

መንግሥቱ አንቀጽ 55 ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት አባሊት በመራጮቻቸው አመኔታ በሚያጡበት ጊዛ ስሇሚወሰዴ 

እርምጃ የወጣ አዋጅ ቁጥር 88/1989” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

1. በዙህ አዋጅ ውስጥ “ተመራጭ” ማሇት በኢትዮጵያ የምርጫ ቦርዴ 

አስፇጻሚነት በተካሄዯ ምርጫ አንዴን የምርጫ ክሌሌ ሇመወከሌ የተመረጠና 

በምርጫ ቦርዴ የምስክር ወረቀት የተሰጠው የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አባሌ ነው። 

2. 8 

3. “መራጭ” ማሇት በሕጉ መሠረት አሥራ ስምንት ዓመት የሞሊውና በምርጫ 

ክሌለ ሇሁሇት ዓመት9 ወይም በሊይ የኖረ ግሇሰብ ነው። 

4. “ወረዲ” ማሇት የክሌለ ምክር ቤት በሚወስነው መሠረት የተከሇሇ 

የአስተዲዯር እርከን ነው።  

ክፌሌ ሁሇት 

መብቶችና ግዳታዎች 
                         
8 በዙህ ንዐስ አንቀፅ ሇምርጫ ጣቢያ የተሰጠው ትርጓሜ በ13/54(1999) አ.532 በአንቀፅ 2(13) እና 
በአንቀፅ 20 በግሌፅ ሳይነገር ተሽሯሌ። (አዋጅ ቁጥር 532/1999 በአዋጅ 1162/2011 የተሻረ በመሆኑ 
ሇአቻ ትርጓሜ የአዋጁን (1162/2011) አንቀፅ 2(16) ይመሌከቱ) 
9 በዙህ ንዐስ አንቀፅ መራጭ ሇመሆን የተቀመጠው በምርጫ ክሌለ ሁሇት ዓመት የመኖር ቅዴመ 
ሁኔታ 25/97(2011) አ.1162 አንቀፅ 18(1)(ሏ) መሰረት ወዯ ስዴስት ወር ዜቅ ተዯርጓሌ።። 
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3. መሠረታዊ መብቶች 

1. ማንኛውም ዛጋ ሕጉ በሚፇቅዯው መሠረት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ተወካዩን የመምረጥ መብት አሇው ። 

2. ማንኛውም ዛጋ ከላልች መራጮች ጋር በመሆን የወከሇውን ተመራጭ 

በየጊዛው መመርመር፣ መገምገምና መመን ይችሊሌ። 

3. ማንኛውም ዛጋ ሇወከሇው ተመራጭ ሲሰጥ የነበረውን ዴጋፌ የማቋረጥ 

ወይም የመቀጠሌ መብት አሇው።  

4. ማንኛውም ተመራጭ በመራጮች የሚቀርብሇትን ምስጋና፣ ተግሳጽ፣ ግምገማ 

ወይም ሂስ በግሌጽና በአዯባባይ የማስተጋባት፣ የመቃወምና ሂስ የማዴረግ 

መብት አሇው። 

4. የመራጮች አመኔታ የሚሇካበት ዳ 

አንዴ ተመራጭ የመራጮች አመኔታ የሇውም ሉባሌ የሚችሇው፤ 

1. በተወከሇበት የምርጫ ክሌሌ ከሚገኙ መራጮች ከ15,000 በሊይ የምርጫ 

ቦርዴ በሚያወጣው ዯንብ መሠረት የይውረዴሌን ጥያቄ ሇምርጫ ቦርዴ 

ሲያቀርቡ፤ 

2. በተወከሇበት የምርጫ ክሌሌ በሚገኙ 10 ሺህ መራጮች አሳሳቢነት የምርጫ 

ቦርዴ በሚያወጣው ዯንብ መሠረት የወረዲ ምክር ቤቶች በአብሊጫ ዴምጽ 

ተወካዩ ተመሌሶ እንዱጠራ ውሳኔ ያሳሇፈ እንዯሆነ፤ 

3. የሌዩ ምርጫ ክሌሌ ተወካይን በተመሇከተ የምርጫ ቦርዴ በሚያወጣው 

ዯንብ መሠረት የመራጮች አመኔታ ማጣቱ ሲረጋገጥ፤ 

4. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመራጮች በሚያሳየው ሥነ ምግባር 

የወከሇውን ሕዜብ በብቃት ሉወከሌ አሌቻሇም ብል በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ 

ሲወስን ይሆናሌ። 

5. የሥነ ምግባር መሇኪያዎች 

1. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሌ ተገዥነቱ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 

54(4) (ሏ) ሇሕሉናውም ጭምር በመሆኑ በማናቸውም ረገዴ የጸዲና የጠራ 

መሆን አሇበት። 

2. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሌ የሕዜብን ጉዲይ በሚወያይበት ጊዛ 

ሀቀኛና ግሌጽ የመሆን ኃሊፉነት አሇበት። 
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3. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሌ የሀሰት ማስረጃዎች መፌጠር፤ መቅጠፌ፣ 

ያሌተጣሩ ጉዲዮች ወዯ ምክር ቤቱ መዴረክ ማቅረብና መዋሸት ዋነኞቹ 

የሥነ ምግባር ብሌሹነት መግሇጫዎች ናቸው። 

6. በሥነ ምግባር ብሌሹነት ሊይ የሚወሰደ እርምጃዎች 

1. ምክር ቤቱ በሚያቋቁመው ኮሚቴ አማካይነት በሥነ ምግባር ብሌሹነት 

የተከሰሰ ተመራጭ ጉዲይ ይጣራሌ። 

2. አጣሪ ኮሚቴው በሚሰጠው የውሳኔ ሃሳብ ምክር ቤቱ ተወያይቶ ይወስናሌ። 

3. ምክር ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የሚከተለትን እርምጃዎች መውሰዴ 

ይችሊሌ፤ 

ሀ/ የሥነ ምግባር ብሌሹነት ሇተገኘበት ተመራጭ ሇሕዜብ ይፊ በሆነ መሌኩ  

   የማስጠንቀቂያ ተግሳጽ ሉሰጠው ይችሊሌ፤ 

ሇ/ የሥነ ምግባር ብሌሹነት የተገኘበት ተመራጭ ሇተወሰነ ጊዛ ከምክር ቤቱ  

   እንዱታገዴ ማዴረግ ይችሊሌ፤ 

ሏ/ የሥነ ምግባር ብሌሹነት የተገኘበት ተመራጭ በዙህ ንዐስ አንቀጽ (ሀ)  

   እና (ሇ) የተዯነገጉትን ቅጣቶች ከተቀበሇ በኋሊ የሥነ ምግባር ብሌሹነቱ  

   የቀጠሇ እንዯሆነ ምክር ቤቱ በሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ከምክር ቤት  

   አባሌነቱ ሉሰርው ይችሊሌ። 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተመሇከቱት ተከታታይ የዱስፕሉን 

እርምጃዎች እንዯጥፊቱ ክብዯት ቅዯም ተከተሊቸው ሳይጠበቅ ተፇጻሚ 

ሉዯረጉ ይችሊለ። 

7. ከምክር ቤቱ መወገዴ የሚኖረው ውጤት 

1. አንዴ ተመራጭ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 4 እና 6 መሠረት መቀመጫውን 

ሲያጣ በምርጫ ቦርዴ የተሰጠው የተወካይነት መታወቂያ ሕጋዊነቱ 

ያከትማሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የምክር ቤት 

መቀመጫውን ያጣ የቀዴሞ ተመራጭ በምርጫ ክሌለ መቀመጫውን 

ሇመሙሊት በሚዯረገው ምርጫ ተወዲዲሪ ሇመሆን ይችሊሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተጠቀሰው ምርጫ የሚከናወነው የቀዴሞው 

ተመራጭ የምክር ቤት መቀመጫውን ካጣበት ቀን ጀምሮ ከ3 ወራት 

ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ ይሆናሌ። 
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8. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከሰኔ 30 ቀን 1989 ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ሰኔ 30 ቀን 1989 ዓ.ም 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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የምርጫ ቦርዴ ዯንብ ቁጥር 2/1991 

በየዯረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች አባሊት የመረጣቸውን ሕዜብ አመኔታ 

በሚያጡበት ጊዛ በአባሌነት የሚወገደበትን የአፇጻጸም ሥርዓት ሇመወሰን የወጣ 

ዯንብ 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አውጪው ባሥሌጣን  

ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ የኢትዮያ ፋዯራሊዊ ዱሚክራሲያዊ ሪፏብክ የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት በመራጮቻቸው አመኔታን በሚቀያጡበት ጊዛ 

ስሇሚወስዴ እርምጃ በወጣው አዋጅ ቁጥር 88/1989 ንዐስ አንቀጽ (1) ፣ (2) እና 

(3) እንዱሁም ክሌልች ባወጧቸው አዋጆች አግበብነት ያሊቸው አንቀጾች በተሰጠው 

ሥሌጣን መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ። 

2. አጭር ርዕስ  

ይህ ዯንብ ‹‹መራጮች ሊይ አመኔታ ያጡ መሆኑን የሚገሌፁበትን ሥርዓት 

ሇመወሰን የወጣ የብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ዯንብ ቁጥር 2/1999” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ። 

3. ትርጓሜ 

1. ‹‹የወረዲ ምርጫ ጽሕፇት ቤት ኃሊፉ›› ማሇት  

ሀ/ የምርጫ ክሌለ በሚገኝበት ወረዲ በቦርደ የቋሚ ምርጫ አስፇጻሚነት 

መታወቂያ የተሰጠው የወረዲ ምርጫ ጽሕፇት ቤት ኃሊፉ ነው። 

ሇ/ ከአንዴ በሊይ የሆኑ ወረዲዎች በአንዴ የምርጫ ክሌሌነት በተጣመሩበት 

ሁኔታ የመጀመሪያ ዯረጃ የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎች በብዚት 

በሚገኙበት ወረዲ የሚገኘው የወረዲ ምርጫ ጽ/ቤት ኃሊፉ ነው። 

2. ‹‹የምርጫ ክሌሌ ›› ማሇት ሇምጫው አፇጻጸም ተግባር የሕዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት የሰየመውና ሇየምክር ቤቶች የተወሰነ ብዚት ያሊቸው የተመራጮች 

የሚወከለበት አካባቢ ነው። 

3. ‹‹ቦርዴ›› ማሇት የኢትዮጵያን የምርጫ ሕግ ከኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሰት ጋር ሇመጣጣም በወጣው አዋጅ ቁጥር 

111/1995 አንቀጽ 3 መሠረት የተቋቋመው ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ ነው፤ 

4. ‹‹የምርጫ ጣቢያ›› ማሇት ቦርደ ባወጣው መመሪያ መሠረት በየቀበላው 

የተቋቋመ ምርጫ አስፇጻሚ አካሌ ነው። 
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5. ‹‹አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ›› ማሇት በብሄራዊ የምርጫ ቦርዴ ዯንብ ቁጥር 1/1994 

አንቀጽ 48 መሠረት በምርጫ ጣቢያ ወይም በወረዲ ምርጫ ጽሕፇት ቤት 

ዯረጃ የተቋቋመና በዙህ ዯንብ አፇጻጸም ሂዯት በሚነሱ አቤቱታዎች ሊይ 

አስተዲዯራዊ ውሳኔ ሇመስጠት ሥሌጣን የሚኖረው ኮሚቴ ሲሆን ፣ የቦርደ 

ጽሕፇት ቤት በሚወጣው መመሪያ መሠረት፣ በቀበላ ምርጫ ጽሕፇት ቤት 

ዯረጃ የሚቋቋመውንም አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይጨምራሌ። 

ምዕራፌ ሁሇት 

የመጀመሪያ ዯረጃ የይውረዴሌን ጥያቄ 

ስሇሚቀርብበት ሥርዓት 

4. የይውረዴሌን ጥያቄ አቀራረብ 

1. በመጀመሪያ ዯረጃ አንዴ መቶ (100) የሚሆኑ መራጮች የይውረዴሌን 

ጥያቄያቸውን በሚኖሩበት ወረዲ ሇሚገኘው የወረዲ ምርጫ ጽሕፇት ቤት ኃሊፉ 

ሇማቅረብ ይችሊለ። 

2. በየትኛውም ዯረጃ በተቋቋሙ ምክር ቤቶች አባሊት ሊይ የይውረዴሌን ጥያቄ 

ሉያቀርቡ የሚችለት ተመራጩ በሚወክሇው የምርጫ ክሌሌ የሚኖሩ መራጮች 

ብቻ ናቸው። 

3. የወረዲው ምርጫ ጽሕፇት ቤት ኃሊፉ የይውረዴሌን ጥያቄ ማመሌከቻውን 

የሚቀበሇው የቦርደ ጽሕፇት ቤት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት እና 

ማመሌከቻው በምርጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 111/1995 አንቀጽ 19 መሠረት 

የመምረጥ መብት ባሊቸው ግሇሰቦች የቀረበ ሲሆን ብቻ ነው። 

4. የወረዲው ምርጫ ጽሕፇት ቤት ኃሊፉ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) 

በተጠቀሰው መሠረት የተቀበሇውን ማመሌከቻ፦ 

     ሀ/ ያሌተሟሊ ከሆነ አሇመሟሊቱን፣ 

     ሇ/ የተሟሊ ከሆነ መሟሊቱን፣ 

አረጋግጦ ከቦርደ ጽሕፇት ቤት በሚሊከው ቅጽ ሊይ የራሱን እና የሁሇቱን 

የወረዲ ምርጫ ጽሕፇት ቤት አባሊት ፉርማ በማኖር ከአስራ አምስት (15) 

ቀናት ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ ወዯ ቦርደ ጽሕፇት ቤት የመሊክ ግዳታ አሇበት። 

5. የቦርደ ጽሕፇት ቤት የቀረበውን ማመሌከቻ ሇቦርደ አቅርቦ ቦርደ ተገቢውን 

ውሣኔ እንዱሰጥበት ያዯርጋሌ። 
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5. ቦርደ 

ሀ/ የቀረበው ማመሌከቻ ሇይውረዴሌን ጥያቄው መነሻ ሉሆን አይችሌም ብል ውሣኔ 

 ከሰጠ ጽሕፇት ቤቱ ይህንኑ ውሣኔ በመገናኛ ብዘሃን እንዱገሇጽ ያዯርጋሌ። 

 ወይም 

ሇ/ ማመሌከቻው ሇይውረዴሌን ጥያቄው መነሻ ብቁ ነው ብል ከወሰነ ጽሕፇት ቤቱ 

 በምርጫ ክሌለ አግባብ ያሇው ብዚት ያሊቸው መራጮች ይህንኑ ጥያቄያቸውን 

 ሇማቅረብ በየምርጫው ጣቢያ እየቀረቡእንዱመገቡ፣ 

(i) ምዜገው የሚጀመርበት ቀን፣ 

(ii) ምዜገባው የሚጠናቀቅበትን ቀን፣ 

(iii) የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎቹ የተመገቡባቸው መዚግብት 

ሇሕዜብ ይፊ የሚሆኑባቸውን ቀናት፣ 

የጊዛ ሰላዲ አጋጅቶ ሇቦርደ በማቅረብ ሲጸዴቅ በመገናኛ ብዘሃን በይፊ ሇሕዜብ 

ያሳውቃሌ። 

ምዕራፌ ሦስት 

የይውረዯሌን ጥያቄ አቅራቢዎች አመጋገብ ሥርዓት 

6. የአመጋገብ ሥርዓት  

1. ቦርደ በሚያወጣው የጊዛ ሠላዲ መሠረት የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎችን 

ሇመመዜገብ ምርጫ ጣቢያዎች ክፌት ሆነው ሥራቸውን ያካሂዲለ። 

2. የይውረዴሌን ጥያቄ ሇማቅረብ መመዜገብ የሚችለት  

  ሀ/ ኢትዮጵያዊ የሆኑ፣ 

  ሇ/ በምርጫ ክሌለ ቢያንስ ሁሇት ዓመት የኖሩ.፣ 

  ሏ/ ዕዴሜያቸው ከአስራ ስምንት (18) ዓመት ያሊነሰ፣ 

  መ/ በአዕምሮ በሽታ ምክንያት ሇመወሰን ያሌተሳናቸው  

  ሠ/ በፌርዴ የተወሰነባቸው የእሥራት ቅጣት ካሇ ይህንኑ  

     የፇጸሙ፣ ግሇሰቦች ናቸው። 

3. የይውረዴሌን ጣያቄ አቅራቢዎች መመዜገብ የሚችለት የሚኖሩበት ቀበላ 

በሚገኝ ምርጫ ጣቢያ በግንባር በመቅረብ ብቻ ነው። 

4. ማንኛውም የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢ አንዴ ምርጫ ጣቢያ ሊይ ብቻ አንዴ 

ጊዛ ይመግባሌ። 
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5. ማንኛውም የይውረዴሌን ጥያቄ ሇማቅረብ መመዜገብ የሚፇሇግ ሇምዜገባ 

በተወሰኑት ቀናት ውስጥ ማንነቱን የሚገሌጽ መረጃ በማቅረብ በምርጫ ጣቢያው 

ተገኝቶ ይመገበሌ። 

6. የተመዜጋቢውን ማንነት የሚገሌጽ ዜርዜር መረጃ በምርጫ ጣቢያው ውስጥ 

በሚገኘው የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎች መዜገብ ውስጥ ይሰፌራሌ። 

7. ቀጥልም ተመዜጋቢው የጽሐፌ ፉርማውን ወይም የቀኝ አውራ ጣት አሻራውን 

በይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎች መዜገብ ውስጥ ከራሱ ስም አንጻር በሚገኘው 

ክፌት ቦታ ሊይ እንዱሰፌር ያዯርጋሌ። 

7. ስሇሕዜብ ታዚቢዎች እና ወኪልች  

1. የምርጫ ጣቢያው ኃሊፉው ቀዯም ሲሌ በተከናወኑ ምርጫዎች በምርጫ ጣቢያው 

የሕዜብ ታዚቢዎች የነበሩትን ግሇሰቦች የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎች ምዜገባ 

ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅበት ጊዛ ዴረስ የምዜገባውን ሂዯት በምርጫ ጣቢያው 

በመገኘት እንዱታቡ ያዯርጋሌ። 

2. የይውረዴን ጥያቄ የቀረበበት ተመራጭ ቦርደ ባወጣው የጊዛ ሠላዲ መሠረት ፣ 

በየምረጫ ጣቢያው የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢያዎች ምዜገባ ተጀምሮ 

እስከሚጠናቀቅበት ጊዛ ዴረስ እንዱሁም እንዯ አግባብነቱ በምርጫ ጣቢያ፣ 

በቀበላ ወይም በወረዲ ምርጫ ጽ/ቤት የተመዜጋቢዎች ብዚት በሚጠቃሇሌበት 

ጊዛ ወኪልቹን የመመዯብ መብት አሇው። 

ምዕራፌ አራት 

በይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢያዎች አመጋገብ ሊይ 

ስሇሚቀርብ አቤቱታ እና የውሣኔ አሰጣጥ 

8. ስሇ አቤቱታ አቀራረብ   

1. ቅሬታ አቅራቢዎች በዙህ ዯንብ አንቀጽ (5) ንዐስ አንቀጽ (2) በተጠቀሱት 

ምክንያቶች ብቻ በማንኛውም ጊዛ በተመዜጋቢዎች ሊይ አቤቱታቸውን ሇምርጫ 

ጣቢያው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ማቅረብ ይችሊለ። 

2. ቅሬታ አቅራቢዎች በዙህ አንቀጽ (1) ከተጠቀሰው ውጪ የአመጋገብ ሂዯቱንም 

ሆነ የተመዜጋቢዎች ብዚት ማጠቃሇሌን አስመሇክቶ አቤቱታቸውን እንዯ 

አግባብነቱ ሇምርጫ ጣቢያዎች ሇቀበላ ወይም ሇወረዲ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ 

ማቅረብ ይችሊለ። 
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3. የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበላው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) ወይም (2) መሠረት ሇቀረበሇት አቤቱታ በሃያ አራት (24) ሰዓት 

ጊዛ ውስጥ ውሣኔ ይሰጣሌ። 

4. የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበላው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) ወይም (2) መሠረት ሇቀረበሇት አቤቱታ በሃያ አራት (24) ሰዓት 

ጊዛ ውስጥ ውሣኔ ካሌሰጠ በአቤቱታ አቅራቢው ጥያቄ እንዯተስማማ 

ይቆጠራሌ። 

5. የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበላው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ውሳኔ በሰጠ በአርባ 

ስምንት (48) ሰዓት ጊዛ ውስጥ እንዯ አግባብነቱ ሇቀበላው ወይም ሇወረዲው 

አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይግባኝ ካሌቀረበ የይግባኙ መብት በይርጋ የታገዯ 

ይሆናሌ። 

6. የቀበላው ወይም የወረዲው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይግባኙ በቀረበሇት በሃያ አራት 

(24) ሰዓት ጊዛ ውስጥ ውሣኔ ካሌሰጠ እንዯ አግባብነቱ የምርጫ ጣቢያው 

ወይም የቀበላው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ የሰጠውን ውሳኔ እንዲፀናው ይቆጠራሌ። 

ምዕራፌ አምስት 

የይውረዴሌን ጥያቄ ስሇሚረጋገጥበት ሥርዓት 

9. ስሇማረጋገጥ 

1. የወረዲ ምርጫ ጽሕፇት ቤት ኃሊፉ የቦርዴ ጽሕፇት ቤት በሚያወጣው 

መመሪያ መሠረት፦ 

ሀ/ የይውረዴሌን ጥያቄው በምርጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 111/197 አንቀጽ 19 

 መሠረት የመምረጥ መብት ባሊቸው መራጮች የቀረበ መሆኑን፣ 

ሇ/ የይውረዴሌን ጥያቄውን ያቀረቡት መራጮች ብዚት አግባብ ባሇው መጠን 

 መሠረት መሟሊቱን ወይም አሇሟሟሊቱን፣ 

ሏ/ የይውረዴሌን ጥያቄው ያቀረበው በሌዩ ምርጫ ክሌሌ ተወካይ ሊይ ከሆነ 

 ዯግሞ የቅሬታ አቅራቢዎች ብዚት በየጊዛው ቦርደ በሚወስነው መጠን 

 መሠረት መሆኑን ወይም አሇመሆኑን በማረጋገጥ ከቦርደ ጽሕፇት 

 ቤት በሚሊከው የሪፖርት ማስተሊሇፉያ ቅጽ ሊይ የራሱን እና የሁሇቱን 

 የወረዲ ምርጫ ጽሕፇት ቤት አባሊት ፉርማ በማኖር ቦርደ ከወሰነው 

 የምዜገባ ማጠናቀቂያ ዕሇት ጀምሮ ከአስራ አምስት (15) ቀናት ባሌበሇጠ 

 ጊዛ ውስጥ ሇቦርደ ጽሕፇት ቤት ይሌካሌ።  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

183 
 

2. የወረዲው ምርጫ ጽ/ቤት ኃሊፉ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከተጠቀሰው 

ሪፖርት ጋር በማያያዜ የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎችን ወይም ላልች 

የአመጋገብ ሂዯቱንም ሆነ የተመዜጋቢዎን ብዚት ማጠቃሇሌን አስመሌቶ 

የቀረቡ አቤቱታዎች ካለ ፣- 

ሀ/ የምርጫ ጣቢያው ወይም የቀበላው አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ውሳኔ የሰጠ 

 ከሆነ የውሳኔውን ግሌባጭ፤ 

ሇ/ ውሣኔ ያሌሰጠ ከሆነ አቤቱታውን ግሌባጭ፤ 

ሏ/ በይግባኝ ሇመጣሇት አቤቱታ የቀበላው ወይም የወረዲው አቤቱታ ሰሚ 

 ኮሚቴ ውሳኔ የሰጠ ከሆነ የውሳኔው ግሌባጭ፤  

ሇቦርደ ጽ/ቤት ይሌካሌ። 

3. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎቹ ብዚት የወረዲ ወይም የቀበላ ምክር ቤቶች 

ዴጋፌ የሚፇሌገው ከሆነ የወረዲው ምርጫ ጽሕፇት ቤት ኃሊፉ ይኽው 

ዴጋፌ መስጠቱን የቦርደ ጽሕፇት ቤት በሚያጣው መመሪያ መሠረት 

አረጋግጦ በሪፖርት መሊኪያ ቅጽ ሊይ በመሙሊት ሇቦርደ ጽሕፇት ቤት 

ይሌካሌ። 

4. የቦርደ ጽሕፇት ቤት ከወረዲው ምርጫ ጽሕፇት ቤት የቀረበሇትን ሪፖርት 

ሇቦርደ በማቅረብ ቦርደ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ። 

10. ቦርደ 

ሀ/ በቀረበው ሪፖርት አግባብ ያሇው የይውረዴሌን ጥያቄ አቅራቢዎች ብዚት 

 አሌተሟሊም በማሇት የይውረዴሌን ጥያቄው ውዴቅ እንዱሆን ከወሰነ 

 የቦርደ ጽ/ቤት ይህንኑ ውሳኔ በመገናኛ ብዘሃን በይፊ እንዱገሇጽ ያዯርጋሌ። 

ሇ/ በቀረበው ሪፖርት አግባብ ያሇው የይውረዴሌን ጥያቄው የቀረበበት ተመራጭ 

 የመረጠውን ሕዜብ አመኔታ አጥቷሌ ብል ከወሰነ፣ የሕዜብ  አመኔታውን 

ባጣው ተመራጭ ምትክ በምርጫ ክሌለ የሟሟያ ምርጫ ሇማካሄዴ የቦርደ 

ጽሕፇት ቤት የምርጫ አፇጻጸም የጊዛ ሠላዲ አጋጅቶ ሇቦርደ በማቅረብ 

ሲጸዴቅ በመገናኛ ብዘሃን በይፊ እንዱገሇጽ ያዯርጋሌ። ሆኖም የሟሟያ 

ምርጫው መካሄዴ ያሇበት ቦርደ ተመራጩ የመረጠውን ሕዜብ አመኔታ 

አጥቷሌ ብል በይፊ ከወሰነበት ቀን ጀምሮ ከሦስት (3) ወራት  ባሌጠሇጠ ጊዛ 

ውስጥ ነው። 
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11. ቅጣት  

ይህን ዯንብ በሥራ ሊይ እንዲይውሌ ያሰናከሇ ወይም የዙህን ዯንብ ዴንጋጌዎች 

የተሊሇፇ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ አግባብ ባሇው 

የወንጀሇኛ መቅጫ ሕግ መሠረት ይቀጣሌ። 

12. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ ዯንብ ከመጋቢት 14 ቀን 1999 ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ የካቲት 2 ቀን 1999 ዓ/ም 

ከማሌ በዴሪ 

የብሄራዊ ምርጫ ቦርዴ ሰብሳቢ 
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አዋጅ ቁጥር 906/2007 

የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፇት ቤትን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ 

መንግሥቱ የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር በሚገባ እንዱወጣ ሇማስቻሌ የራሱ የሆነ 

ጽህፇት ቤት ማቋቋም አስፇሊጊነት ያሇው በመሆኑ፤ 

በስራ ሊይ የነበረው የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፇት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ምክር 

ቤቱ ከዯረሰበት የእዴገት ዯረጃ በሚመጥን መሌኩ መሻሻሌ ያሇበት በመሆኑ፣ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 55 (1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፇት ቤትን እንዯገና ሇማቋቋም 

የወጣ አዋጅ ቁጥር 906/2007” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፦ 

1. “የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገመንግስት አንቀፅ 53 መሠረት የተቋቋመው 

የፋዯራለ መንግስት የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤ 

2. “አፇ ጉባዔ” ማሇት የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አፇጉባዔ ነው፤ 

3. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው የሴትንም ይጨምራሌ። 

3. መቋቋም 

1. የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፇት ቤት (ከዙህ በኋሊ “ጽህፇት ቤት” 

እየተባሇ የሚጠራ) ራሱን የቻሇ የህግ ሰውነት ያሇው የፋዯራሌ መንግስት 

አካሌ ሆኖ በዙህ አዋጅ እንዯገና ተቋቁሟሌ። 

2. የጽህፇት ቤቱ ተጠሪነት ሇአፇጉባዔው ይሆናሌ። 

4. ዓሊማ 

ጽህፇት ቤቱ የተቋቋመበት ዓሊማ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕገ መንግስታዊ 

ተሌዕኮውን ሇማሳካት የሚያስፇሌጉ ሙያዊ ዴጋፌና አስተዲዯራዊ 

አገሌግልቶችን ሇመስጠት ነው። 

5. የጽህፇት ቤቱ ስሌጣንና ተግባር 

ጽህፇት ቤቱ የሚከተለት ስሌጣን እና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 
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1. ሇምክር ቤቱ ህግ አወጣጥ፣ ክትትሌና ቁጥጥር እንዱሁም ሇውክሌና ስራ 

የሚያስፇሌጉ ሙያዊ ዴጋፌና አስተዲዯራዊ አገሌግልቶችን ይሰጣሌ፤ 

2. ሇምክር ቤቱና ምክር ቤቱ ሇሚያቋቁማቸው ኮሚቴዎችና ላልች ውስጣዊ 

አካሊት አጠቃሊይ ሙያዊና አስተዲዯራዊ አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

3. የፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣን ያስተዲዴራሌ፤ 

4. የምክር ቤቱን የህዜብ ግንኙነት ተግባራት ያከናውናሌ፤ 

5. ተቋማዊ ቀጣይነትን ያረጋግጣሌ፤ 

6. ሇምክር ቤቱ አባሊት እና አካሊት በህግ የተወሰኑ ጥቅማጥቅሞችን እና ሌዩ 

መብቶችን ያስፇጽማሌ፤ 

7. የምክር ቤት አባሊት መኖሪያ ቤቶችን ያስተዲዴራሌ፣ ከሚመሇከታቸው 

አካሊት ጋር በመመካከር ፀጥታና ዯህንነት መከበሩን ይከታተሊሌ፤ 

በማንኛውም የምክር ቤቱ ቅጥር ግቢ ፀጥታና ስነስርዓት መከበሩን 

ያረጋግጣሌ፤ 

8. የምክር ቤቱን በጀት ያጋጃሌ፤ 

9. ሇምክር ቤቱ አካሊትና አባሊት የቤተ መጽሃፌት፣ የምርምር፤ የመረጃ እና 

ድክሜንቴሽን አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

10. የአቅም ግንባታ ስራዎችን ይሰራሌ፤ 

11. በተሇያዩ የሙያ ርፍችና ጉዲዮች ሊይ ሇምክር ቤቱ እና ሇአካሊቱ 

የማማከር አገሌግልት ይሰጣሌ፣ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ይሰራሌ፤10  

12. የምክር ቤቱን ስራዎች እና የምክር ቤቱን ስሌጣንና ተግባር የሚመሇከቱ 

ጉዲዮችን በተመሇከተ ዛናዎችንና መዋዕሇ ዛናዎችን የማሰባሰብና 

የማጋጀት እንዱሁም የተሇያዩ ፕሮግራሞችን በማጋጀት በሬዱዮ፣ 

በቴላቪዥን፣ በዴረ ገፅ እና በሌዩ ሌዩ ዳዎች ያሰራጫሌ፤ 

13. ላልች መጥተው ትምህርት የሚወስደበትና ግንዚቤ የሚጨብጡበት የራሱ 

የሆነ ሙዙዬም ኖሮት ሇዙሁ በሚመዴባቸው ባሇሙያዎች ተግባሩን 

የከናውናሌ፤ 

14. የምርጫ ክሌሌ ውክሌና እና የፓርሊማ ዱፕልማሲ ሥራዎች ሙያዊ 

ዴጋፌ ይሰጣሌ፤” 

                         
10

 በ25/44(2011) አ.1114 አንቀፅ 2(1) መሰረት በአዋጁ አንቀጽ 5 ከንዐስ አንቀጽ 10 ቀጥል ንዐስ 
አንቀፆች (11)፣ (12)፣ (13)፣ እና (14) ተጨምረዋሌ፡፡ ከንዐስ አንቅጽ (11) እስከ (14) የነበሩት 
እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከንዕስ (15) እስከ (18) በመሆን ተሸጋግረዋሌ፡፡ 
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15. ሇምክር ቤቱና ሇምክር ቤቱ የተሇያዩ አካሊት የቃሇጉባኤ፤ የአዲራሽ 

አገሌግልት፤ የህትመትና ላልች የኮንፇረንስ አገሌግልቶች ይሰጣሌ፤ 

16. ሇምክር ቤቱ አባሊትና አካሊት የትራንስፖርት አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

17. የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፣ በስሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፤ 

18. ዓሊማውን ሇማሳካት የሚረደ ላልች ተዚማጅ ተግባራትን ያከናውናሌ። 

6. የጽህፇት ቤቱ አዯረጃጀት 

1. ጽህፇት ቤቱ፦11 

ሀ) አፇ ጉባኤው ዕውቀትና ችልታ ያሇው ገሇሌተኛና ባሇሙያ ነው ብል 

የሚያምነውን ሰው ይሾማሌ፤ 

ሇ) በዋና ፀኃፉው አቅራቢነት በአፇጉባዔው የሚሾሙ ሁሇት ምክትሌ ዋና 

ፀኃፉዎች፤  

ሏ) በዙህ አዋጅ መሰረት በሚወጣ የሰራተኞች አስተዲዯር ዯንብ መሰረት 

የሚቀጠሩ ዲይሬክተሮች እና ሰራተኞች፤ይኖሩታሌ። 

2. ሇአፇጉባኤው ተጠሪ የሆነ የውስጥ ኦዱትና ኢንስፔክሽን ክፌሌ ይኖረዋሌ፤ 12 

3. ምክትሌ ዋና ፀኃፉዎች እና ዲይሬክተሮች ተጠሪነታቸው ሇዋና ፀሏፈው 

ይሆናሌ፡፡ 

4. አፇጉባዔው በሚወስነው መሰረት ጽህፇት ቤቱ ፓርሊሜንታዊ የሆነ መዋቅር 

ይኖረዋሌ። 

5. ጽህፇት ቤቱ እንዯአስፇሊጊነቱ በምክር ቤቱ የሚወሰን የራሱ የሆነ የዯሞዜ 

እርከን ይኖረዋሌ።13 

7. የጽህፇት ቤቱ ዋና ፀሃፉ ስሌጣንና ተግባር 

1. የጽህፇት ቤቱ ዋና ፀሃፉ የጽህፇት ቤቱ ዋና ስራ አስፇፃሚ በመሆን 

ከአፇጉባዔው በሚሰጠው አጠቃሊይ መመሪያ መሰረት የጽህፇት ቤቱን 

ስራዎች ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ። 

2. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዋና 

ፀሃፉው፦ 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀፅ 5 የተመሇከቱትን የጽህፇት ቤቱን ስሌጣንና 

 ተግባራት  በስራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

                         
11

 በ25/44(2011) አ.1114 አንቀፅ 2(2) መሰረት የቀዴሞ 6/1/ (ሀ)፣ (ሇ) እና (ሏ) ተሰርው በአዱስ 
ተተክተዋሌ፡፡ 
12

 በ25/44(2011) አ.1114 አንቀፅ 2(3) መሰረት የቀዴሞ 6/2/ እና 6/3/ ተሰርው በአዱስ ተተክተዋሌ፡፡ 
13

 በ25/44(2011) አ.1114 አንቀፅ 2(4) መሰረት የቀዴሞ 6/5/ ተሰርዝ በአዱስ ተተክቷሌ፡፡ 
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ሇ/ 14 

ሏ/ የጽህፇት ቤቱን ሠራተኞችን በዙህ አዋጅ መሰረት በሚወጣ የሰራተኞች 

 አስተዲዯር ዯንብ መሰረት ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤15 

መ/ የጽህፇት ቤቱን የስራ ፕሮግራምና በጀት ያጋጃሌ፣ ሲፇቀዴም በስራ 

 ሊይ ያውሊሌ፤ 

ሠ/ በተፇቀዯው በጀት መሰረት ገንብ ወጪ ያዯርጋሌ፣ ሃብትና ንብረት 

 ያስተዲዴራሌ፤ 

ረ/ የጽህፇት ቤቱን የስራ አፇፃፀምና የሂሳብ ሪፖርቶች አጋጅቶ 

 ሇአፇጉባዔው ያቀርባሌ፤ 

ሰ/ ጽህፇት ቤቱ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያዯርጋቸው ግንኙነቶች ጽህፇት 

 ቤቱን ይወክሊሌ። 

3. ዋና ፀሃፉው ሇጽህፇት ቤቱ የስራ ቅሌጥፌና ባስፇሇገ መጠን ከስሌጣንና 

ተግባሩ በከፉሌ ሇጽህፇት ቤቱ ላልች ኃሊፉዎችና ሰራተኞች በውክሌና 

ሉሰጥ ይችሊሌ። 

8. የምክትሌ ዋና ፀኃፉዎች ስሌጣንና ተግባር16  

1. ምክትሌ ዋና ፀኃፉዎች በዋና ፀኃፉው ተሇይቶ የሚሰጠውን ርፌ ይመራለ፣ 

ያስተዲዴራለ፡፡ 

2. ዋና ፀኃፉው ሇይቶ ካሌወከሇ በስተቀር ዋና ፀኃፉው በማይኖርበት ጊዛ 

በሹመት ቅዴሚያ ያሇው ምክትሌ ዋና ፀኃፉውን ተክቶ ይሰራሌ፡፡” 

9. በጀት 

የጽህፇት ቤቱ በጀት በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይመዯባሌ። 

10. የሂሳብ መዚግብት 

1. ጽህፇት ቤቱ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዚግብት ይይዚሌ። 

2. የጽህፇት ቤቱ የሂሳብ መዚግብትና ገንብ ነክ ሰነድች በፋዯራሌ ዋና ኦዱተር 

ወይም እርሱ በሚሰይማቸው ኦዱተሮች በየዓመቱ ይመረመራለ። 

11. ዯንብና መመሪያ ስሇማውጣት17 

1. ምክር ቤቱ የጽህፇት ቤቱን የሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ ያወጣሌ፡፡  

                         
14

 በ25/44(2011) አ.1114 አንቀፅ 2(5) መሰረት ይህ ዴንጋጌ ተሰርዞሌ፡፡ 
15

 በ25/44(2011) አ.1114 አንቀፅ 2(6) መሰረት የቀዴሞ 7(2)(ሏ) ተሰርዝ በአዱስ ተተክቷሌ፡፡ 
16

 በ25/44(2011) አ.1114 አንቀፅ 2(7) መሰረት የቀዴሞ ዴንጋጌ ተሰርዝ በአዱስ ተተክቷሌ፡፡ 
17

 በ25/44(2011) አ.1114 አንቀፅ 2(8) መሰረት የቀዴሞ ዴንጋጌ ተሰርዝ በአዱስ ተተክቷሌ፡፡ 
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2. የምክር ቤቱ አማካሪ ኮሚቴ ይህን አዋጅና አዋጁን ተከትል የሚወጣ ዯንብ 

ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ያወጣሌ፡፡ 

12. የተሻሩ ህጏች 

የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፇት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 253/1993 

(በአዋጅ ቁጥር 519 /1999 እንዯተሻሻሇ) በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ። 

13. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ሏምላ 15 ቀን 2007 ዓ.ም 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ  

ፕሬዙዲንት 
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ዯንብ ቁጥር 6/2008  

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የአሰራርና የአባሊት የሥነ-ምግባር ዯንብ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ-

መንግሥት የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር እንዱሁም ከህዜቡ የተጣሇበትን ኃሊፉነት 

መወጣት የሚያስችሇው በግሌፅነት፣ በተጠያቂነት እና በአሳታፇነት ሊይ የተመሰረተ 

የአዯረጃጀትና የአሰራርሥርዓት መርጋት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

የምክርቤት አባሊት እና የፓርሊማ ቡዴኖች በምክር ቤቱ ተግባራት ውስጥ ገንቢ ሚና 

የሚጫወቱበት እና ንቁ ተሳትፍ የሚያዯርጉበት፣ አባሊት የምክር ቤት ተግባሮቻቸውን 

ሲያከናውኑ ሉከተሎቸው ስሇሚገባ የሥነ-ሥርዓት እና የሥነ-ምግባር ጉዲዮች 

እንዯዙሁም የአባሊት መብቶችን መዯንገግ አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በአጠቃሊይ የተሟሊ፣ ግሌጽ፣ የሃሳብ ሌዩነት በአግባቡ የሚስተናገዴበት፣ የአብሊጫ 

ዴምጽ የሚከበርበት፣ የአነስተኛው ዴምጽ የሚሰማበት ዱሞክራሲያዊ የአሰራር ባህሌ 

የሚዲብርበት ከአገሪቱ ህጎች፣ ከዓሇም አዯቀፌ የፓርሊማ መርሆዎች፣ አሰራሮች እና 

ሌምድች ጋር የተጣጣመ ዯንብ ማውጣት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀፅ 55 (19) እና 

አንቀፅ 59 (2) መሰረት ይህ የምክር ቤቱ የአሰራርና የአባሊት ሥነ-ምግባር ዯንብ   

ወጥቷሌ። 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ “የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና የአባሊት የሥነ-ምግባር ዯንብ 

ቁጥር 6/2008” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያስጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ዯንብ፦ 

1. “ሕገ-መንግሥት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-

መንግሥት ነው፤ 

2. “ምክር ቤት” ማሇት በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 53 የተቋቋመው የፋዯራለ 

መንግስት የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤ 

3. “አፇጉባዔ” ማሇት የምክር ቤቱ አፇጉባዔ ነው፤ 
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4. “አባሌ” ማሇት የምክር ቤቱ አባሌ ነው፤ 

5. “ኮሚቴ” ማሇት የምክር ቤቱን ተግባር ሇማከናወን አንዯሁኔታው በምክር ቤቱ 

ወይም በኮሚቴ የሚቋቋም የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ፣ አስተባባሪ 

ኮሚቴ፣ ሌዩ ኮሚቴ፣ ቋሚ ኮሚቴ፣ጊዛያዊ ኮሚቴ ወይም ንዐስ ኮሚቴ ነው፤ 

6. “ፅህፇት ቤት” ማሇት የምክር ቤቱ ፅህፇት ቤት ነው፤ 

7. “መንግስታዊ አካሌ” ማሇት ማንኛውም ሙለ በሙለ ወይም በክፇሌ በፋዯራሌ 

መንግስት በጀት የሚተዲዯር የፋዯራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት ነው፤ 

8. “የመንግሥት አጀንዲ” ማሇት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጋጅቶ ሇምክር ቤቱ 

የሚቀርብ ማንኛውም አጀንዲነው፤ 

9. “አስሪጂ” ማሇት ማንኛውንም ጉዲይ አንዲያብራራ አንዯ ሁኔታው በምክር ቤቱ 

ወይም በኮሚቴ የሚጠራ ሰው ነው፤ 

10. “የምክር ቤቱ ክብርና ሞገስ” ማሇት ምክር ቤቱ በሕገ-መንግሥቱ ከተሰጠው 

ዯረጃ አኳያ በህብረተሰቡ ወይም በላልች አካሊት ያሇው መሌካም ስም ነው፤ 

11. “አሊስፇሊጊ ባህርያት ወይም አሊስፇሊጊ ተግባራት” ማሇት የምክር ቤቱን ክብር 

እና ሞገስ የሚያበሊሹ ተግባራት ሆነው አንዯ ዜሙት፣ ስካር፣ በአሌባላ ቦታዎች 

ማሳሇፌ፣ አለባሌታ፣ የማታሇሌ ተግባር እና የመሳስለትን ያጠቃሌሊሌ፤ 

12. “የኮሚቴ አመራር” ማሇት አንዴን የምክር ቤት ኮሚቴ በበሊይነት የሚመራ 

ሉቀመንበር ወይም ምክትሌ ሉቀ መንበር ነው፤ 

13. “ተጋባዥ አንግዲ” ማሇት በአንዴ ጉዲይ ወይም አጀንዲ ሊይ ሪፖርት 

አንዱያቀርብ ወይም አንዱያስረዲ ወይም በታዚቢነት አንዱሳተፌ በምክር ቤቱ 

ወይም በኮሚቴ የሚጋበዜ ማንኛውም ሰው ነው፤ 

14. “መመሪያ” ማሇት ምክር ቤቱ ወይም ኮሚቴ ሇዙህ ዯንብ ዜርዜር አፇጻጸም 

አንዱረዲ የሚያወጣው ወይም ወዯ ላሊ አካሌ የሚያስተሊሌፇው የአሠራር 

አቅጣጫን የሚያጠቃሌሌ ሆኖ ምክር ቤቱ በሚያወጣው ህግ በሚሰጠው የውክሌና 

ስሌጣን የሚወጣ መመሪያንም ያካትታሌ፤ 

15. “የቀዴሞ የምክር ቤት አባሌ” ማሇት ባሇፈት የምርጫ መናት የምክር ቤት 

አባሌ የነበረ እና በወቅቱ የምርጫ መን የምክር ቤት አባሌ ያሌሆነ ሰው ነው፤ 

16. “የህግ ከሇሊ” ማሇት በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 54 (6) መሠረት ሇምክር ቤቱ  

አባሊት የተሰጠ ሌዩ መብት ነው፤ 

17. “የመንግሥት ረቂቅ ህግ” ማሇት በሚኒሰትሮች ምክር ቤት የሚቀርብ ረቂቅ ህግ 

ነው፤ 
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18. “የመጀመሪያ ንባብ” ማሇት ረቂቅ ህግ ሇመጀመሪያ ጊዛ ሇምክር ቤቱ ቀርቦ በህጉ 

መሠረታዊ ይት ሊይ አጠቃሊይ የሆነ ውይይት ከተዯረገ ቦኋሊ ሇዜርዜር 

እይታና ምርመራ ወዯሚመሇከተው ቋሚ ኮሚቴ የመምራት ወይም ወዯ ሁሇተኛ 

ንባብ የማሳሇፌ ሂዯት ነው፤ 

19. “ሁሇተኛ ንባብ” ማሇት በቋሚ ኮሚቴ የቀረበ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ሊይ ወይም 

ከመጀመሪያ ንባብ በተሸጋገረ ረቂቅ ህግ ወይም ጉዲይ ሊይ ዜርዜር ውይይት 

የሚዯረግበት እና ውሳኔ የሚሰጥበት ሂዯት ነው፤ 

20. “ሦሰተኛ ንባብ” ማሇት ከሁሇተኛ ንባብ በኋሊ ምክር ቤቱ በበሇጠና በስፊት 

እንዱታይ ሇቋሚ ኮሚቴ አንዯገና የመራውን ረቂቅ ህግ አስመሌክቶ የተጋጀ 

ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ወዯ ምክር ቤቱ ከቀረበ ቦኋሊ የሚዯረግ ውይይትና ውሳኔ 

የሚተሊሇፌበት ሂዯት ነው፤ 

21. “የቴክኒክ ዕርምት” ማሇት የቋንቋ እና መሠሌ ግዴፇት ማስተከከያ ሲሆን   

በማንኛውም መሌኩ የህጉን ይት የማይሇውጥ ነው፤ 

22. “የመንግሥት ተጠሪዎች” ማሇት በምክር ቤቱ ውስጥ አብሊጫ መቀመጫ ያገኘ 

የፖሇቲካ ዴርጅት ወይም ከጣምራ የፖሇቲካ ዴርጅቶች በምክር ቤቱ ውስጥ   

የፓርቲውን ወይም የፖርቲዎቸን ሥራዎች አንዱያሰተባብሩ የሚወክሊቸው 

ወይም የሚወክለዋቸው የምክር ቤቱ አባሌ የሆኑ አባሊቱ ወይም አባልቻቸው 

ናቸው፤ 

23. “የፓርቲ ተጠሪዎች” ማሇት ከገዥው ፓርቲ ወይም ከጣምራ የፖሇቲካ ዴርጅቶች 

ውጭ በምክር ቤቱ መቀመጫ ያሊቸው የፖሇቲካ ዴርጅቶች በምክር ቤቱ ውስጥ 

የፓርቲያቸውን ስራዎች እንዱያሰተባብሩ የሚወክሎቸው የምክር ቤት አባሌ 

የሆኑ አባልቻቸው ናቸው፤ 

24. “ዋና ተቃዋሚ ፓርቲ” ማሇት በምክር ቤቱ ውስጥ ከገዢው ፓርቲ ቀጥል 

ከፌተኛ መቀመጫዎችን ያገኘ ፓርቲ ነው፤ 

25. “ሁሇተኛ ተቃዋሚ ፓርቲ” ማሇት በምክር ቤቱ ውስጥ ከዋናው ተቃዋሚ ፓርቲ 

ቀጥል ከፌተኛ መቀመጫዎችን ያገኘ ፓርቲ ነው፤ 

26. “ሰራተኛ” ማሇት የፅህፇት ቤቱ ሰራተኛ ነው፤ 

27. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

28. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም ይጨምራሌ 
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3. አተረጓጎም 

1. በዙህ ዯንብ አፇፃፀም የሚፇጠር የህግ ክፌተት የምክር ቤቱን ሌምድች፣ የዓሇም 

አቀፌ የፓርሊማ መርሆዎች እና ሌምድች እንዱሁም የአገሪቱ ላልች ህጏችን 

በማጣጣም ወይም እንዯ ጉዲዩ ክብዯት ህግ በማውጣት ሉሞሊ ይችሊሌ። 

2. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ የሕገ-መንግሥቱን ዴንጋጌዎች እና 

ላልች የአገሪቱን ህጎች በተቃረነ ሉፇፀም አይችሌም። 

3. በዙህ ዯንብ ውስጥ በኮሚቴዎች አሠራር የሚፇጠር ክፌተት እንዯ ሁኔታው 

ከምክር ቤቱ አጠቃሊይ አሠራር ጋር በማጣጣም ይሞሊሌ። 

ምዕራፌ ሁሇት 

የምክር ቤቱ ሥሌጣን፣ ተግባር እና አዯረጃጀት 

4. የምክር ቤቱ ዋና ዋና ሥሌጣን እና ተግባራት  

1. ምክርቤቱ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 55 እንዱሁም በአንቀፅ 70(1) ፣ አንቀፅ 79 

(4)(ሏ) ፣ አንቀፅ 82 (2) (ሏ) ፣ አንቀፅ 101፣ አንቀፅ 102፣ አንቀፅ 103 እና 

አንቀፅ 104 የተረሩት ሥሌጣንና ተግባራት ያለት ሲሆን ዋና ዋናዎቹ 

የሚከተለትናቸው፦ 

ሀ/ ህግ ማውጣት፤ 

ሇ/ የፋዯራሌ መንግስት በጀትን ማፅዯቅ፤ 

 ሏ/ መንግሥታዊ አካሊትን መከታተሌ፣ መቆጣጠር እና አስፇሊጊ ሆኖ 

 ሲያገኘውም እርምጃ መውስዴ፤ 

 መ/ የራሱን የተሇያዩ ከሚቱዎችና ላልች አስፇሊጊ ክፌልችን ማቋቋምና 

 ማዯራጀት፤ 

ሠ/ በራሱ የሚሰየሙ፣ የሚሾሙ እና የሚመረጡ የመንግሥት ባሇስሌጣናትን 

መሰየም፣ መሾም፣ ማፅዯቀና መምረጥ፤ 

 ረ/ አባሊቱ ከመረጣቸው ህዜብ ጋር እንዱገናኙ ሁኔታዎችን ማመቻቸት። 

2. ምክር ቤቱ ተግባራቱን ሲያከናውን የሚከተለትን አጠቃሊይ መርሆዎች 

መሠረት በማዴረግይሆናሌ፦ 

ሀ/ በአጭርና ረጅም ጊዛ እቅዴ በመመራት፤ 

ሇ/ ሇተግባራቱ ውጤታማነት የሚረዲ ምቹ የሥራ ሁኔታን በመፌጠር 

ሏ/ የግሌፅነት፣ የተጠያቂነትና የአሳታፉነት መርህን በመከተሌ፤ 

መ/ ተግባራትን በመገምገም። 
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3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) የተረሩት መርሆዎች አንዯ ሁኔታው 

ሇኮሚቴ ተጣጥመው ተፇጸሚ ይሆናለ። 

5. የምክር ቤቱ አጠቃሊይ አዯረጃጀት 

1. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 45 እና አንቀፅ 50 (1) መሠረት የኢትዮጵያ ስርዓተ 

መንግስት ፓርሊሜንታዊ ሆኖ በፋዯራሊዊ ስርዓት የተዋቀረ ነው። 

2. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 53 መሰረት የፋዯራለ መንግስት የህዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት እና የፋዯሬሽን ምክር ቤት ይኖሩታሌ። 

3. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 50 (3) መሠረት የፋዳራለ መንግስት ክፌተኛ የስሌጣን 

አካሌ ምክር ቤቱ ነው። 

4. የምክር ቤቱ አጠቃሊይ አዯረጃጀት እንዯሚከተሇው ይሆናሌ። 

ሀ/ የምክር ቤቱ ጠቅሊሊ ጉባዔ፤ 

ሇ/ አፇጉባዔ፤ 

ሏ/ ምክትሌ አፇጉባዔ፤ 

መ/ የተሇያዩ ኮሚቴዎች፤ 

ሠ/ የመንግስት ተጠሪዎች፤ 

ረ/ ፓርቲ ወይም የፓርሊማ ቡዴን ተጠሪዎች፤ 

ሰ/ የምክር ቤቱ ፅህፇት ቤት፤ 

ሸ/ የምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ ሃይሌ። 

5. ምክር ቤቱ የራሱ መሇያ ዓርማ ወይም ልጎ ይኖረዋሌ። 

6. የምክር ቤቱ ፅህፇት ቤት አዯረጃጀት፣ ስሌጣንና ተግባር አግባብነት ባሇው ህግ 

ይወሰናሌ። 

6. ስሇምክር ቤቱ የስራ መን እና መበተን 

1. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 54(1) መሠረት የምክር ቤቱ የሥራ መን አምስት 

ዓመት ነዉ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፦ 

ሀ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 60(1) መሠረት ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የስሌጣን መኑ 

ከማሇቁ በፉት አዱስ ምርጫ ሇማካሄዴ በምክር ቤቱ ፇቃዴ ምክር ቤቱ 

አንዱበተን ሇማዴረግ ይችሊሌ።  

ሇ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 60(2) መሠረት በጣምራ የመንግስት ስሌጣን የያዘ 

የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጣምራነታቸው ፇርሶ በምክር ቤቱ የነበራቸውን 

አብሊጫነት ያጡ እንዯሆነ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተበትኖ በሕዜብ 
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ተወካዮች ምክር ቤት ባለ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ላሊ ጣምራ መንግስት በአንዴ 

ሳምንት ጊዛ ውስጥ ሇመመስረት አንዱቻሌ ፕሬዙዲንቱ የፖሇቲካ ዴርጅቶችን 

ይጋብዚሌ። የፖሇቲካ ዴርጅቶቹ አዱስ መንግሥት ሇመፌጠር ወይም 

የነበረውን ጣምራነት ሇመቀጠሌ ካሌቻለ ምክር ቤቱ ተበትኖ አዱስ ምርጫ 

ይዯረጋሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) መሰረት ምክር ቤቱ የተበተነ አንዯሆነ በሕገ-

መንግሥቱ አንቀፅ 60(3) መሠረት ከስዴስት ወር ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ አዱስ 

ምርጫ መዯረግ አሇበት። 

4. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 60(4) መሠረት ምርጫው በተጠናቀቀ በሠሊሳ ቀናት 

ውስጥ አዱሱ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራውን ይጀመራሌ። 

5. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 60(5) መሠረት የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ 

ቦኋሊ ሀገሪቱን የሚመራው ስሌጣን ይዝ የነበረው የፖሇቲካ ዴርጅት ወይም 

የፖሇቲካ ዴርጅቶች ጣምራ የእሇት ተእሇት የመንግስት ስራ ከማከናወንና 

ምርጫ ከማካሄዴ በስተቀር አዱስ አዋጆችን ዯንቦችንና ዴንጋጌዎችን ማውጣት 

ወይም ነባር ሕጎችን መሻርና ማሻሻሌ አይችሌም። 

7. የምክር ቤቱ እና የፋዯሬሽን ምክር ቤቱ የጋራ ስሌጣንና ተግባራት 

1. ምክር ቤቱ እና የፋዯሬሽን ምክር ቤት የሚከተለትን ጉዲዮች በጋራ 

ያከናውናለ። 

ሀ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 70 (2) መሠረት የሪፏብሉኩን ፕሬዙዲንት መምረጥ፤ 

ሇ/ በሕገመንግስቱ አንቀፅ 71(1) መሠረት የሪፕብሉኩ ፕሬዙዲንት 

የሚያቀርበውን የመክፇቻ ንግግር ማዲመጥ፤ 

ሏ/ በማንኛውም ክሌሌ የሰብዓዊ መብቶች ሲጣሱና ዴርጊቱን ክሌለ ማቆም 

ሳይችሌ ሲቀር በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 55 (16) መሠረት ሉወሰዴ 

የሚገባውን ተገቢ እርምጃ አስመሌክቶ በምክር ቤቱ በሚቀርብ ጥያቄ ሊይ 

መወስን፤ 

መ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 99 መሠረት ሇፋዳራለ መንግስት ወይም 

ሇክሌልች ተሇይቶ ያሌተሰጠ ታክስና ግብር የመጣሌ ስሌጣን መወስን 

ሠ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 105 (2) (ሀ) መሠረት ሕገመንግስቱን ማሻሻሌ። 

2. የምክር ቤቶቹ የጋራ ተግባራት ምክር ቤቶቹ በጋራ በሚያወጡት የአሰራር ዯንብ 

መስረት የሚፇፀም ይሆናሌ። 

ምዕራፌ ሦስት 
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ስሇ አፇጉባዔና ምክትሌ አፇጉባዔ 

8. የአፇ ጉባዔና የምክትሌ አፇጉባዔ አመራረጥ 

1. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 55 (19) መሠረት ምክር ቤቱን የሚመሩ አፇጉባዔና 

ምክትሌ አፇጉባዔ በምክር ቤቱ ይመረጣለ። 

2. አፇጉባዔው የሚመረጠው በምክር ቤቱ የሥራ መን መጀመሪያ በሪፏብሉኩ 

ፕሬዙዲንት ወይም በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንት የመዴረክ 

መሪነት ይሆናሌ። 

3. የአፇጉባዔ አመራረጥ በሚከተሇው አኳኋን ይፇፀማሌ፦ 

ሀ/ ማንኛውም አባሌ እጩ አፇጉባዔ መጠቆም ይችሊሌ፣ ሲጠቁምም እጩውን 

    በተመሇከተ አጭር ማብራሪያ ማቅረብ ይኖርበታሌ፤ 

ሇ/ አንዴ በእጩነት የተጠቆመ አባሌ በላሊ አንዴ አባሌ መዯገፌ አሇበት፤ 

ሏ/ በዙህ ንዐስ አንቀፅ ፉዯሌ ተራ (ሀ) እና (ሇ) መሰረት የተጠቆመ አባሌ እጩ 

ሆኖ እንዱቀርብ ፇቃዯኝነቱን መግሇፅ ይኖርበታሌ፤ 

መ/ ማንኛውም አባሌ ከአንዴ እጩ በሊይ መጠቆም ወይም እጩ ሆኖ 

እንዱቀርብ ዴጋፌ መስጠት አይችሌም፤ 

ሠ/ የተጠቆሙ እጩዎች ስም ዜርዜር በፉዯሌ ተራ ይመገባሌ፤ በዙሁ ቅዯም 

ተከተሌ መሰረትም ዴምፅ ይሰጣሌ፤ 

ረ/ አብሊጫ ዴምፅ ያገኘ እጩ አባሌ አፇጉባዔ ይሆናሌ፤ 

ሰ/ በተዯረገው ምርጫ አብሊጫ ዴምፅ ያገኘ እጩ ከላሇ ከተሰጠው ዴምፅ 

ውስጥ ከአስር በመቶ በታች ያገኘ ወይም ውጤቱ ከተገሇፀ ቦኋሊ ወዱያውኑ 

ራሱን ያገሇሇ እጩ ከውዴዴር ውጭ ሆኖ በቀሩት እጩዎች መካከሌ አንዴ 

እጩ አብሊጫ ዴምፅ እስኪያገኝ ዴረስ ምርጫው ይቀጥሊሌ፤ 

ሸ/ እጩነት የቀረበው አንዴ አባሌ ብቻ ቢሆንም የምክር ቤቱን አብሊጫ ዴምፅ 

ማግኘት ይኖርበታሌ፣ ዴምፅ አሰጣጡም እጅ በማውጣት ይከናወናሌ፤ 

ቀ/ ከአንዴ በሊይ እጩ ሲቀርብ ምርጫው በሚስጥር ዴምፅ አሰጣጥ 

ይከናወናሌ። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) መስረት የተመረጠው አፇጉባዔ በመዴረኩ 

ይገሇፃሌ፣ የአፇጉባዔነት ወንበሩን እንዱይዜም ይዯረጋሌ። 

5. የመዴረኩ መሪ በሚሰጠው መመሪያ መስረት ፅህፇት ቤቱ የሚከተለትን 

ተግባራት ያከናውናሌ፦ 

ሀ/ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) መስረት እጩ ይመገባሌ፤ 
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ሇ/ ሇምርጫ የሚያስፇሌጉ ቁሳቁሶችን ያጋጃሌ፣ የዴምፅ መስጫ ካርዴ 

ያሰራጫሌ፣ ያሰባስባሌ፣ ይቆጥራሌ፣ ውጤቱንም ሇመዴረኩ መሪ ያሳውቃሌ፤ 

ሏ/ ዴምፅ የተሰጠባቸውና ግሌፅ ያሌሆኑ ወይም ሇምርጫው ከተቀመጡ 

አሰራሮች ውጭ ዴምፅ የተሰጠባቸው ካርድች ሲያጋጥሙ በመዴረኩ መሪ 

ውሳኔ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ። 

6. በዙህ አንቀፅ የተዯነገገው የአፇጉባዔ የአመራረጥ ስርዓት ሇምክትሌ አፇጉባዔ   

አመራረጥም ተፇፃሚ ይሆናሌ፣ይሁን እንጂ መዴረኩ የሚመራው በአፇጉባዔ   

ይሆናሌ። 

7. የምክር ቤቱ የሥራ መን ከማሇቁ በፉት አፇጉባዔው ወይም ምክትሌ 

አፇጉባዔው በተሇያዩ ምክንያቶች ሥራቸውን ቢሇቁ በስራ ሊይ ባሇው አፇጉባዔ 

ወይም ምክትሌ አፇጉባዔ መሪነት በዙህ አንቀጽ በተቀመጠው አሠራር መሠረት 

ከምክርቤቱ አባሊት መካከሌ እንዱመረጥ ይዯረጋሌ። 

8. የምክር ቤቱ የሥራ መን ከማሇቁ በፉት በተሇያዩ ምክንያቶች አፇጉባዔው እና 

ምክትሌ አፇጉባዔው በአንዴ ጊዛ ሥራቸውን ቢሇቁ በዙህ አንቀፅ መሠረት 

ምርጫው ይካሄዲሌ። 

9. ማንኛውም ተመራጭ አፇጉባዔ ወይም ምክትሌ አፇጉባዔ ሥራ ከመጀመሩ 

በፉት በዙህ ዯንብ አንቀፅ 111 መሠረት ቃሇ መሃሊ ይፇጽማሌ። 

9. የአፇጉባዔው ሥሌጣንና ተግባራት 

አፇጉባዔው የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. ምክር ቤቱን በበሊይነት ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

2. የምክር ቤቱን ስብሰባዎች ይመራሌ፣ ሥነ ሥርዓት ያስከብራሌ፣ ሌዩና አስቸኳይ 

ስብሰባዎችን ይጠራሌ፤ 

3. በስብሰባ ወቅት ሇሚነሱ የትርጉም ጥያቄዎች በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 3 መሠረት 

ውሳኔ ይሰጣሌ ወይም ሇሚመሇከተው አካሌ ይመራሌ፤ 

4. የኮሚቴዎችን ሉቃነ መናብርት፣ ምክትሌ ሉቃነ መናብርት እና አባሊት 

እንዱሁም ምክር ቤቱ በህግ መሠረት በሚወከሌባቸው አካሊት ውስጥ የሚወከለ 

አባሊትን ያስመርጣሌ፣ እንዱወከለ ያዯርጋሌ፤ 

5. የቋሚ ኮሚቴዎችን ሥራ ያስተባብራሌ፤ 

6. ምክር ቤቱን በመወከሌ ግንኙነት ያዯርጋሌ፤ 

7. ከስሌጣንና ተግባሩ ውስጥ በከፉሌ ሇምክትሌ አፇጉባዔው በጽሁፌ ውክሌና ሉሰጥ 

ይችሊሌ፤ 
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8. ከመንግስት ዋና ተጠሪና ከዋናው ተቃዋሚ ፓርቲ ዋና ተጠሪ ጋር በመመካከር 

ገሇሌተኛ እና ባሇሙያ የሆነ የፅህፇት ቤት ዋና ፀሃፉ ይመዴባሌ፤ 

9. በዙህ ዯንብ በተዯነገገው መሠረት የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴን እና 

አስተባባሪ ኮሚቴን ያዯራጃሌ፣ ይመራሌ፤ 

10. በህግ ሇአፇጉባዔው ተጠሪ የሆኑ አካሊትን ይሾማሌ፣ ይመዴባሌ፤ 

11. ምክር ቤቱ በአባሊት ሊይ የወሰነውን የዱስፕሉን እርምጃ ያስፇፅማሌ፤ 

12. በምክር ቤቱ እና በላልች ህጎች የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

10. የምክትሌ አፇጉባዔ ሥሌጣንና ተግባር 

ምክትሌ አፇጉባዔው የሚክተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. አፇጉባዔው በማይኖርበት ጊዛ ወይም አቋም ይዝ ሇመከራከር ሲፇሌግ 

አፇጉባዔውን ተክቶ ይሠራሌ። 

2. በምክር ቤቱ ወይም በአፇጉባዔው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ።  

ምዕራፌ አራት 

የምክር ቤቱ የመክፇቻ ሥነ-ሥርዓት እና የሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት ንግግር 

11. የምክር ቤቱ የመክፇቻ ሥነ-ሥርዓት 

1. ምክር ቤቱ በየዓመቱ መጀመሪያ ስራውን የሚጀምረው በሪፕብሉኩ ብሔራዊ 

መዜሙር እና ላልች አስፇሊጊ የሆኑ የመክፇቻ ሥነ-ሥርዓቶችን በማከናወን 

ይሆናሌ። 

2. ምክር ቤቱ በስራ መኑ መጀመሪያ ሊይ የሚኖረው የመክፇቻ ሥነ-ሥርዓት 

እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፦ 

ሀ/ የሪፏብሉኩ ብሔራዊ መዜሙር ይመራሌ፤ 

ሇ/ ቃሇ-መሃሊ ይፇፀማሌ፤ 

ሏ/ የቃሊ-መሃሊው ይትም “እኔ ------------------ በዚሬው አሇት የህዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት አባሌ ሆኜ ስራዬን ስጀምር ሇሕገመንግስቱ ታማኝ በመሆን 

ከአገሪቷና ከህዜቧ የተጣሇብኝን ሃሊፉነት በቅንነት፣ በታታሪነት እንዱሁም 

ህግንና ሥርዓትን መሠረት በማዴረግ ስራዬን እንዯምፇጽም ቃሌ አገባሇሁ” 

የሚሌ ይሆናሌ። ቃሇ-መሃሊው በፅሁፌ ተጋጅቶና ሇአባለ ቀርቦ በፇርማ 

ይረጋገጣሌ፣ በሰነዴነትም ይያዚሌ፤ 

መ/ ቃሇ-መሃሊው በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንት ወይም ምክትሌ 

ፕሬዙዲንት አማካኝነት ይፇፀማሌ፤ 
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ሠ/ ማንኛውም አባሌ በዙህ ንዐስ አንቀፅ በፉዯሌ ተራ (መ) የተጠቀሰውን ቃሇ-

መሃሊ የመፇፀም ግዳታ አሇበት። ይህንን የማይፇጽም አባሌ በአፇጉባዔው 

አማካኝነት ሇጊዛው ይታገዲሌ፣ በቀጣይም አፇጉባዔው በሚያቀርበው ሞሽን 

ምክር ቤቱ ተወያይቶ በዙህ ዯንብ አንቀፅ 143 (7) መሠረት ውሳኔ 

ያሳሌፊሌ፤ 

ረ/ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 8 መሠረት የአፇጉባዔና የምክትሌ አፇጉባዔ ምርጫ 

ይካሄዲሌ፤ 

ሰ/ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 107 መሠረት ጠቅሊይ ሚኒስትር ይሠየማሌ፤ 

ሸ/ የሪፕብሉኩ ፕሬዙዲንት ሁሇቱ ምክር ቤቶች ሥራ መጀመራቸውን በማብሰር 

የመክፇቻ ንግግር ያዯርጋሌ። 

3.  የምክር ቤቱና የፋዯሬሽን ምክር ቤት ዓመታዊ የጋራ ስብሰባ የመክፇቻ ሥነ-

ሥርዓት እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፦ 

ሀ/ የሪፕብሉኩ ብሔራዊ መዜሙር ይመራሌ፤ 

ሇ/ የሪፕብሉኩ ፕሬዙዲንት ሁሇቱ የፋዯራሌ መንግሥት ምክር ቤቶች ዓመታዊ 

ስራቸውን መጀመራቸውን በማብሰር የፋዯራሌ መንግሥት ዓመታዊ አቅዴን 

ያቀርባሌ። 

12. በሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት የመክፇቻ ንግግር ሊይ የሚዯረግ ውይይት 

1. አፇጉባዔው በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 71(1) መሰረት በሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት 

በሚቀርበው ንግግር ሊይ ሇሚዯረገው ውይይት የሚያስፇሌገውን ጊዛ 

ከመንግስት ዋና ተጠሪ ጋር በመመካከር ይመዴባሌ። 

2. በሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት ንግግር ዘሪያ በሚቀርብ የዴጋፌ ሞሽን ሊይ አባሊት 

ነፃ ሆነው ውይይት ያዯርጋለ፣በአንዴ አባሌ የሚቀርብ የዴጋፌ ሞሽን በላሊ 

የምክር ቤት አባሌ ዴጋፌ ማግኘት ይኖርበታሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) በቀረበው ሞሽን ሊይ አፇጉባዔው ሲፇቅዴ 

የማሻሻያ ሞሽን ሉቀርብ ይችሊሌ፣ የማሻሻያ ሞሽኑም በአንዴ ላሊ አባሌ 

መዯገፌ አሇበት።  

4. አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በፕሬዙዲንቱ ንግግር ሊይ ውይይት ሇማካሄዴ በተያው 

ጊዛ ላልች የምክር ቤት ስራዎች ሉከናወኑ ይችሊለ፣ የተቋረጠው ውይይት 

የሚቀጥሌበት ጊዛም በአፇጉባዔው ይወሰናሌ። 

5. ቅዴሚያ በሚሹ የመንግስት ረቂቅ ህጎች ወይም ላልች ጉዲዮች እንዱሁም 

በዙህ ዯንብ አንቀፅ 33 መሠረት በሚቀርብ ሞሽን ምክንያት በፕሬዙዲንቱ 
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ንግግር ሊይ የሚዯረገው ውይይት በአፇጉባዔው ውሳኔ ሇላሊ ጊዛ ሉተሊሇፌ 

ይችሊሌ። 

6. ሇጉዲዩ የሚያስፇሌገው የንግግር ጊዛ በአፇጉባዔው ይመዯባሌ። 

7. በውይይቱ መጨረሻም የመንግስት አቋም በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይገሇፃሌ፣ 

በቀረበው የዴጋፌ ሞሽን ሊይ ዴምፅ ተሰጥቶ ውይይቱ ይጠቃሇሊሌ። 

ምዕራፌ አምስት 

ስሇ ምክር ቤቱ ስብሰባ 

13. የስብሰባ ዓይነቶች 

ምክር ቤቱ የሚክተለት የስብሰባ ዓይነቶች ይኖሩታሌ፦ 

1. መዯበኛ ስብሰባ፤ 

2. አስቸኳይ ስብሰባ፤ 

3. ሌዩ ስብሰባ፤ እና 

4. ዜግ ስብሰባ። 

14. መዯበኛ ሰብስባ 

1. መዯበኛ ስብሰባ በሳምንት ሁሇት ቀን በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 24 በተቀመጠው 

ጊዛ መሠረት የሚካሄዴ ስብሰባነው። 

2. መዯበኛ ስብሰባ በምክር ቤቱ ውስጥ ሇዙሁ በተጋጀ የስብሰባ አዲራሽ 

ይካሄዲሌ። 

3. የምክር ቤተ መዯበኛ ስብሰባ ሇዙሁ በተወሰኑት ቀናት አባሊቱ ሰዓት አክብረው 

በመገኘት የሚከናወን ይሆናሌ፣ ይህንን ስብሰባ ሇማካሄዴ የተሇየ የጥሪ ዳ 

አያስፇሌገውም። 

4. መዯበኛ ስብሰባ የማይካሄዴ ከሆነ የምክር ቤቱ አባሊት እንዱያውቁት ይዯረጋሌ። 

15. አስቸኳይ ስብሰባ 

1. ምክር ቤቱ በዕረፌት ሊይ እያሇ የምክር ቤቱን ውሳኔ የሚሹ አስቸኳይ ጉዲዮች 

ሲያጋጥሙ አስቸኳይ ስብሰባ ሉጠራ ይችሊሌ። 

2. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 58(4) መሠረት ምክር ቤቱ በዕረፌት ሊይ በሚሆንበት 

ጊዛአፇጉባዔው ወይም ከግማሽ በሊይ የሚሆኑ አባሊት አስቸኳይ ስብሰባ 

እንዱጠራ ከጠየቀ አፇጉባዔው የተሇያዩ የመገናኛ ዳዎችን በመጠቀም 

አስቸኳይ ስብሰባ ይጠራሌ። 

3. አስቸኳይ ስብሰባ ከተጠራ ቦኋሊ የተጠራበት ጉዲይ እሌባት አስኪያገኝ ዴረስ 

በማንኛውም የሳምንቱ ቀናትና ሰዓታት ስብሰባው ይካሄዲሌ። 
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4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) የተዯነገገው ቢኖርም አፇጉባዔው በሚወስነው 

መሠረት ምክር ቤቱ ዕረፌት ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

5. አስቸኳይ ስብሰባ አፇጉባዔው አመቺ ነው ባሇው ቦታ ይካሄዲሌ። 

16. ሌዩ ስብሰባ 

1. ምክር ቤቱ በመዯበኛ የስራ ወቅት ሊይ እያሇ የስራ መዯራረብ ወይም አፊጣኝ 

መፌትሄ የሚሻ ጉዲይ ሲያጋጥመው ከመዯበኛው የስብሰባ ጊዛ ውጭ ባለት 

ቀናት ሌዩ ስብሰባ ሉያካሂዴ ይችሊሌ። 

2. የምክር ቤቱ ሌዩ ስብሰባ የሚጠራው በአፇጉባዔው ወይም በማንኛውም አባሌ 

በሚቀርብ ሞሽን ይሆናሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) የቀረበ ሞሽን በአብሊጫ ዴምፅ መዯገፌ 

አሇበት። 

4. ሌዩ ስብሰባ የሚካሄዯው በምክር ቤቱ ውስጥ ሇዙህ ተብል በተጋጀ የስብሰባ 

አዲራሽይሆናሌ። 

17. የምክር ቤቱ ስብሰባዎች በግሌፅ ስሇመካሄዲቸው 

በዙህ ዯንብ ከአንቀፅ 14 አስከ አንቀፅ 16 ያለት የስብሰባ ዓይነቶች በሕገ-

መንግሥቱ አንቀፅ 58 (5) መሰረት በግሌፅ ይካሄዲለ። 

18. ዜግ ስብሰባ 

1. በዙህ ዯንብ አንቀፅ 17 የተዯነገገው ቢኖርም በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 58 (5) 

መሰረት የምክር ቤቱ ስብሰባ በዜግ እንዱካሄዴ በአንዴ ሦስተኛ የምክር ቤቱ 

አባሊት ከተጠየቀና ከግማሽ በሊይ አባሊት ከዯገፈት ወይም በህግ አስፇጻሚው 

አካሌ ከተጠየቀና ከምክር ቤቱ አባሊት ከግማሽ በሊይ ከዯገፈት ዜግ ስብሰባ 

ሉካሄዴ ይችሊሌ። 

2. የዜግ ስብሰባ ጊዛ እና የመሰብሰቢያ ቦታ አንዯየሰብሰባው ዓይነት ይወሰናሌ። 

19. የስብሰባ አጠራር 

1. ምክር ቤቱ የተሇያዩ ስብሰባዎችን ሇመጥራት የሚጠቀምበት የማስታወቂያ ዳ 

በተቻሇመጠን አባሊትና ላልች የሚመሇከታቸው አካሊት በግሌፅ ሉያዩት ወይም 

ሉሰሙት ወይም ሉያውቁት በሚያስችሌ መንገዴ መሆን አሇበት። 

2. ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ወይም በሚመሇክተው አካሌ ፇቃዴ ካሌሆነ 

በስተቀር ማንኛውም አባሌ በማናቸውም የምክር ቤቱ ስብሰባዎች መገኘት 

አሇበት። 

20. የአባሊት የስብሰባ እና የአቀማመጥ ፕሮተኮሌ 
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1. ማንኛውም አባሌ በምክር ቤቱ የስብሰባ ጊዛያት የምክር ቤቱን ክብርና ሞገሰ 

የጠበቀ አሇባበስ ሉኖረው ይገባሌ። 

2. የዙህ አንቀፅ የንዐስ አንቀፅ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ አንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም 

አባሌ ሙለ ሌብስ ወይም የባህሌ ሌብሰ መሌበስ ይኖርበታሌ። 

3. የኮሚቴ አባሊት ምክር ቤቱን ወክሇው በሚያዯርጉት ግንኙነት የምክር ቤቱን 

ክብርና ሞገስ የሚጠብቅ አሇባበስ ሉኖራቸው ይገባሌ። 

4. ማንኛውም አባሌ ወይም ተጋባዥ አንግዲ ከስብሰባው ጋር ፇፅሞ የማይዚመዴ 

ወይም አሊስፇሊጊ የሆነ ቁሳቁስ ይዝ ወዯ ምክር ቤቱ ቅጥር ግቢ መግባት 

የሇበትም። 

5. የምክር ቤቱ ስብሰባ በሚካሄዴበት አዲራሽ ውስጥ የአባሊት ወይም የተጋባዥ 

አንግድች አቀማመጥ የሚመሇከታቸውን በማማከር በአፇጉባዔው ይወሰናሌ። 

6. ማንኛውም አባሌ ወይም ተጋባዥ እንግዲ በስብሰባው ሂዯት ከመቀመጫው ውጭ 

መቀመጥ የሇበትም። 

7. የዙህን አንቀፅ አፇፃፀም ፅህፇት ቤቱ ያረጋግጣሌ። 

21. ስብሰባ ሇማካሄዴ አስፇሊጊ የሆኑ ሁኔታዎች 

1. ፅህፇት ቤቱ ስብሰባ ሇማካሄዴ አስፇሊጊ የሆኑ ሁኔታዎች መመቻቸታቸውን 

አስቀዴሞ ማረጋገጥ አሇበት። 

2. የስብሰባ ሰዓት መዴረሱን ሇማመሌከት ዯወሌ ሲዯወሌ ወይም በላሊ መንገዴ 

ሲገሇፅ አባሊት ወዯ መሰብሰቢያ አዲራሽ መግባትና ቦታቸውን መያዜ 

ይጠበቅባቸዋሌ። 

3. የዕሇቱ ስብሰባ ከመጀመሩ በፉት ፅህፇት ቤቱ የስም ቁጥጥር ያካሂዲሌ። 

4. ስብሰባውን ሇማካሄዴ አስፇሊጊ የሆኑ ሁኔታዎች ያሌተሟለ ከሆነ ወይም ከአቅም 

በሊይ የሆነ ሁኔታ ያጋጠመ እንዯሆነ ፅህፇት ቤቱ ወዱያውኑ ሇአፇጉባዔው 

ማሳወቅ አሇበት። 

5. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (4) መሰረት ስብሰባውን ሇማካሄዴ ያሌተቻሇ 

አንዯሆነ አፇጉባዔው በፅህፇት ቤቱ በኩሌ አባሊት እንዱያውቁት ያዯርጋሌ። 

22. ስብሰባ ስሇመጀመር 

1. አባሊት ቦታቸውን ከያዘ እና ላልች አስፇሊጊ ሁኔታዎች ከተሟለ ቦኋሊ 

አፇጉባዔው በፕሮቶኮሌ አማካኝነት ቦታውን ይይዚሌ፣ ስብሰባውን በመድሻ 

ዴምፅ ይከፌታሌ። 
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2. አፇጉባዔው በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 58 (1) መሠረት ምሌዓተ ጉባዔ መሟሊቱን 

ያረጋግጣሌ። 

3. ምሌዓተ ጉባዔ መኖሩ ከተረጋገጠ በኋሊ አፇጉባዔው በዙህ ዯንብ መሰረት 

የተቀረጹትን የእሇቱን አጀንዲዎች ሇቤቱ ያቀርባሌ። 

23. የስብሰባ አመራር 

1. በዙህ ዯንብ አንቀፅ 9(2) መሠረት ማናቸውም የምክር ቤቱ ስብሰባዎች 

በአፇጉባዔው ይመራለ። 

2. አፇጉባዔው ማንኛውንም ስብሰባ በሚመራበት ወቅት ገሇሌተኛ፣ ፌትሃዊ እና 

ሚዚናዊ የሆነ መርህን መከተሌ ይገባዋሌ። 

3. አፇጉባዔው በራሱ አስተያየት የተሇየ የመናገር አዴሌ ሇአባሊት መስጠት 

ሲፇሌግ የሁለንም ወገኖች ተሳትፍ ግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አሇበት። 

4. አፇጉባዔው ስብሰባ በሚመራበት ወቅት የስብሰባው አካሄዴ የአገር እና የምክር 

ቤቱን ክብርና ሞገስ የጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ። 

5. ማንኛውም አባሌ ሀሳቡን በሚገሌጽበት ጊዛ በዙህ ዯንብ የተመሇከቱትን ሥነ-

ምግባሮችና ሥኑሥርዓቶች ካሌተሊሇፇ በስተቀር አፇጉባዔው ጣሌቃ በመግባት 

ማቋረጥ የሇበትም። 

6. አፇጉባዔው በምክር ቤቱ ስብሰባ ሂዯት የሥነ-ሥርዓት ጥያቄ ሇሚያነሳ አባሌ 

የቅዴሚያ እዴሌ ይሰጣሌ፣ በዙህም ምክንያት ንግግሩ የተቋረጠበት አባሌ 

የተቋረጠው ጊዛ ይካካስሇታሌ። 

7. በአጀንዲነት የቀረበ ጉዲይ በተያሇት የጊዛ ገዯብ ውስጥ በቂ ውይይት 

ከተዯረገበት ቦኋሊ አፇጉባዔው በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ አንዱሰጥበት ያዯርጋሌ። 

8. አፇ ጉባዔው በውይይት ወቅት ከአባሊት የተነሱ የተሇያዩ ሀሳቦችን ሇውሳኔ 

አሰጣጥ በሚያመች መሌኩ በማዯራጀት ዴምጽ ያሰጣሌ። 

9. የዙህ አንቀፅ ዴንጋጌዎች አንዯ አግባብነቱ በኮሚቴ ስብሰባ አመራር ሊይም 

ተፇጻሚ ይሆናለ። 

24. የምክር ቤቱ የሥራ እና የዕረፌት ጊዛያት 

1. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 58 (2/ መሠረት የምክር ቤቱ የአንዴ ዓመት የሥራ 

ጊዛ ከመስከረም ወር የመጨረሻ ሳምንት ሰኞ ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን ዴረስ 

ይሆናሌ። 

2. ምክር ቤቱ በየዓመቱ በየካቲት ወርና ከሏምላ 1 እስከ መስከረም ወር 

የመጨረሻ ሳምንት ሰኞ ዴረስ በዕረፌት ሊይ ይሆናሌ። 
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3. የምክር ቤቱ መዯበኛ ስብሰባ ወትር ማክሰኞና ሏሙስ ይካሄዲሌ። 

4. በተሇየ ሁኔታ በአፇጉባዔው ካሌተወሰነ በስተቀር የመዯበኛና የሌዩ ስብሰባ የሥራ 

ሰዓት እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፦ 

ሀ/ ከሰዓት በፉት ከ3ሰዓት እስከ 6፣30 

ሇ/ ከሰዓት ቦኋሊ ከ8፣30 አስከ 11፣30 

5. የምክር ቤቱ አስቸኳይ እና ዜግ ስብሰባ አፇጉባዔው በሚወስነው በማንኛውም 

ጊዛ ሉካሄዴ ይችሊሌ። 

6. ከአቅም በሊይ የሆነ አሳማኝ ምክንያት ከላሇ በስተቀር በዙህ አንቀፅ ንዐስ 

አንቀፅ (1) የተዯነገገው የምክር ቤቱ የዕረፌት ጊዛ መከበር አሇበት። 

25. የምክር ቤቱ የሥራ ቋንቋ 

1. የምክር ቤቱ የሥራ ቋንቋ አማርኛ ነው፣ማንኛውም ስብሰባ በአማርኛ ቋንቋ 

ይካሄዲሌ። 

2. አባሊት ሃሳባቸውን በሚገሌጹበት ጊዛ ምክር ቤቱ የትርጉም አገሌግልት 

ባጋጀሊቸው እና ሃሳባቸውን በሚገባ በሚገሌጹባቸው ቋንቋዎች መናገር ይችሊለ፣ 

አስፇሊጊ ከሆነም የራሳቸው ተርጓሚ ይው ሉመጡ ይችሊለ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) መሠረት አንዴ አባሌ ሃሣቡን በተርጓሚ 

በሚገሌፅበት ጊዛ በተናጋሪውና በተርጓሚው መካከሌ መሰረታዊ የሆነ የትርጉም 

ስህተት ተፇጥሯሌ የሚሌ ማንኛውም አባሌ የማስተከከያ ሀሳቡን ሉያቀርብ 

ይችሊሌ። 

26. የቃሇ-ጉባዔ አያያዜ 

1. ማናቸውም የምክር ቤቱ ስብሰባ በቃሇ-ጉባኤ ይያዚሌ። 

2. ቃሇ-ጉባዔው አንዯ አስፇሊጊነቱ በፅሁፌ፣ በምስሌ ወይም በዴምፅ ይያዚሌ። 

3. በማናቸውም ዳ የተያ የምክር ቤቱ ቃሇ-ጉባዔ በአማርኛ ቋንቋ በጽሁፌ 

ተጋጅቶ እንዱፀዴቅ ይዯረጋሌ። 

4. አንዴ ቃሇ-ጉባዔ በትክክሌ አሌተያም በሚሌ በአባሊት የሚቀርብ የማስተካከያ 

ሃሣብ በመቅረፀ ዴምፅ ከተያው ጋር ተነፃፅሮ ተገቢ ሆኖ ከተገኘ አንዱታረም 

ይዯረጋሌ። 

5. ማንኛውም ቃሇ-ጉባዔ በቀሊለ ሇማግኘት እና ሇመጠቀም በሚያስችሌ መሌኩ 

በመናዊ የሰነዴ አያያዜ ሥርዓት ይቀመጣሌ። 

6. የዙህ አንቀፅ ዴንጋጌዎች ሇኮሚቴ ስብሰባዎችም ተጣጥመው ተግባራዊ ይሆናለ። 

27. በስብሰባ ስሇሚገኝ ተጋባዥ እንግዲ 
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1. ማንኛውም ተጋባዥ አንግዲ በስብሰባ ሊይ ሉገኝ ይችሊሌ። 

2. ማንኛውም ተጋባዥ አንግዲ የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ መጠበቅ እና ሥነ-

ሥርዓት ማክበር ይኖርበታሌ። 

3. በስብሰባ የሚገኝ ተጋባዥ አንግዲ የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ የማይጠብቅ እና 

ሥነ-ሥርዓት የማያከብር ከሆነ በምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ አማካኝነት ጉዴሇቱን 

እንዱያስተካክሌ ይዯረጋሌ፣ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘም የዙህ ዯንብ አንቀፅ 30 (14) 

ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

28. ስሇ ዴጋፌ ሰጭ ሠራተኞች 

1. በስብሰባ ወቅት የሚመዯብ ማንኛውም ሠራተኛ የምክር ቤቱን ስብሰባ ሳያውክ 

ስራውን ማከናወን አሇበት። 

2. ማንኛውም ሠራተኛ የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ መጠበቅ እና ሥነ-ሥርዓት 

ማክበር ይኖርበታሌ። 

3. ማንኛውም ሠራተኛ በስብሰባ ወቅት የፇፀመው ጥፊት ከባዴ ከሆነ በዙህ ዯንብ 

አንቀፅ 30 (14) ከተዯነገገው እርምጃ በተጨማሪ ፅህፇት ቤቱ ጉዲዩን በዱስኘሉን 

አይቶ በህግ መሠረት አስፇሊጊውን እርምጃ እንዱወስዴ አፇጉባዔው ሉያዜ 

ይችሊሌ። 

29. የአባሊት የንግግር ሥነ-ምግባር እና ሥነ-ሥርዓት 

1. ማንኛውም አባሌ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 54 (5) መሰረት በምክር ቤቱ ስብሰባ 

ሃሳቡን በነፃነት የመግሇጽ መብቱ የተጠበቀ ነው። 

2. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና ላልች የዙህ ዯንብ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ 

ሆኖ ማንኛውም አባሌ የሚከተሇውን ሥነ-ምግባር ማክበር ይኖርበታሌ፦ 

ሀ/ ንግግሩ ከተያው አጀንዲ ጋር አግባብነት ያሇው፣ አጭር፣ ግሌጽ፣ 

ያሌተዯጋገመ እና የተፇቀዯሇትን ጊዛ ያከበረ መሆን፤ 

ሇ/ በፌርዴ ቤት ሂዯት ሊይ ያሇ ጉዲይ በምክር ቤቱ ስብሰባ አሇማቀረብ፤ 

ሏ/ በቅን ሌቦና ወይም በእውነት ሊይ የተመሰረተ ንግግር ማዴረግ፤ 

መ/ የአገሪቱን እና የሀዜቦቿን ሰሊምና ፀጥታ የሚያውክ ንግግር አሇማዴረግ፤ 

ሠ/ ንግግሩ የምክር ቤቱን፣ የአባሊቱን፣ የላልች ሰዎችን እና ተቋማትን ክብርና 

 ሞገስ የጠበቀ መሆን፤ 

ረ/ ንግግሩ ሃሳብን የመግሇጽ፣ የመዯገፌ ወይም የመቃወም መርህን የተከተሇና 

የላልች አባሊትን መብት የሚያክብር መሆን፤ 
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ሰ/ ላሊ አባሌ ሃሳቡን በመግሇጽ ሂዯት ሊይ እያሇ በማጉረምረም፣ በመጮህ፣                   

በማጨብጨብ፣ በማፎጩት እና በአጠቃሊይ በማንኛውም ሥነ-ምግባር 

በጏዯሇው አኳኋን ንግግሩን አሇማቋረጥ፤ 

ሸ/ በስብሰባ ወቅት ከአጀንዲው ጋር ተያያዥነት የላሇው ማንኛውንም ፅሁፌ 

አሇማንበብ፤ 

      ቀ/ አግባብነት ባሊቸው ሀጎች መሰረት በተከሇከለ የምክር ቤቱ ቦታዎች ሲጋራ 

አሇማጨስ፤ 

በ/ አስተያየት ሰጥቶ ወዱያውኑ ከስብሰባው አሇመውጣት፤ 

ተ/ ከምክር ቤቱ ስራ ጋር ተያያዥነት የላሇው ማንኛውንም ሰነዴ በግቢው 

ውስጥ አሇማሰራጨት፤ 

ቸ/ በስብሰባ ሊይ ድክመንቶችን በመቅዯዴ ተቃውሞን አሇመግሇፅ፤ በምክር ቤቱ 

ኮሪዯር ሊይ ስብሰባውን በሚያውክ ሁኔታ ከማውራትና ዴምፅ ከማሰማት 

መቆጠብ፤ 

ነ/ በጋሇሪ ሊይ ያሇን እንግዲ አሇመጥራት ወይም ጠቅሶ አስተያየት 

አሇመስጠት፤ 

ኘ/ አፇጉባዔው በሚናገርበት እንዱሁም ዴምፅ በሚስጥበትና በሚቆጠርበት 

ወቅት ከስብሰባ አሇመውጣት፤ 

አ/ ባንዱራ፣ አርማ ወይም ላሊ ምሌክት ይዝ አሇመግባት እንዱሁም መፇክር 

    አሇማስማት፤ 

ከ/ አፇጉባዔው ስብስባ በሚመራበት ወቅት በአካሌ ሄድ አሇማናገር። 

3. ንግግር ሇማዴረግ የሚፇሌግ አባሌ የሚከተለትን ሥነ-ሥርዓቶች መከተሌ 

ይኖርበታሌ፦ 

ሀ/ ንግግሩን “አመሰግናሇሁ የተከበሩ አፇጉባዔ” በማሇት መጀመር፤ 

ሇ/ ላሊ አባሌን መጥቀስ ሲፇሌግ “የተከበሩ” ወይም የመንግሥት ከፌተኛ       

ባሇሥሌጣንን መጥቀስ ሲፇሌግ “ክብርት” ወይም “ክቡር” የሚለትን ቃሊት 

እንዯሁኔታው መጠቀም፤ 

ሏ/ ሃሳብ መስጠት ሲፇሌግ ወይም የሥነሥርዓት ጥያቄ ያሇው ከሆነ 

ሇአፇጉባዔው  በሚታይ መሌክ እጁን ከፌ አዴርጎ ከማሳየት ውጭ ዴምጽ 

በማስማት፣ ተገቢ ያሌሆነ እንቅስቃሴና ጠባይ በማሳየት የንግግር ዕዴሌ 

ሇማግኘት አሇመሞከር፤ 
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መ/ በመናገር ሊይ እያሇ አፇጉባዔው ሲያቋርጠው ንግግሩን ማቆም እና 

 በአፇጉባዔው የሚሠጠውን መመሪያ ማክበር። 

4. የመናገር እዴሌ ሳይሰጠው እንዯተሰጠው በመቁጠር ንግግር የጀመረ አባሌ 

በሚኖርበት ጊዛ አፇጉባዔው ንግግሩን አስቀሞ ሇተፇቀዯሇት አባሌ እዴለን 

ይሰጣሌ። 

5. ሇውይይት ሃሳብ ያቀረበ አባሌ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ከመስጠቱ በፇት ያቀረበውን 

ሃሳብ ሇማንሳት ይችሊሌ፣ ሃሳቡን እንዲነሳም በጉዲዩ ሊይ የተጀመረው ውይይት 

ይቆማሌ። 

6. አስቀዴሞ በአፇጉባዔው ካሌተፇቀዯ በስተቀር ፅሁፌ እያነበቡ ንግግር ማዴረግ 

አይቻሌም ይሁን እንጂ አጫጭር ማስታወሻ አጋጅቶ መናገር ይቻሊሌ። 

7. ማንኛውም አባሌ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) (ሏ) መሠረት የሚያቀርበው 

የሥነሥርዓት ጥያቄ፦ 

ሀ/ መረጃ የሚጠይቅ፤ 

ሇ/ አቋሙን የሚያብራራ፤ ወይም 

ሏ/ በመሊምት ሊይ የተመሠረተ፤ 

መሆን የሇበትም። 

8. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (7) በሚቀርብ የሥነ-ሥርዓት ጥያቄ ሊይ ክርክር 

ማዴረግ አይፇቀዴም፣ ይሁን እንጂ አፇጉባዔው አስፇሊጊ መስል ከታየው 

የማብራሪያ ጥያቄ ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

9. ማንኛውም አባሌ ፖርቲው ወይም የፖርሊማ ቡዴኑን በመወከሌ ሃሳቡን 

ሇመግሇፅ ሲፇሌግ በፖርቲው ተጠሪ አማካኝነት ስሙ ሇአፇጉባዔው መተሊሇፌ 

አሇበት። 

30. የስብሰባ ሥነ-ምግባር እና ሥነ-ሥርዓት ስሇማስከበር 

1. አፇጉባዔው ሥነ-ሥርዓት የሚያስከብርበትና ውሳኔውን የሚያስፇፅምበት 

አስፇሊጊው ስሌጣን ይኖረዋሌ። 

2. በዙህ ዯንብ የተዯነገገ ማንኛውም የሥነ-ምግባር ወይም የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌ 

ሲጣስ፣ አፇጉባዔው እንዯ አግባቡ ንግግር ያስቆማሌ፣ በስም ጠቅሶም የእርምት 

ማሳሰቢያ ይሰጣሌ። 

3. በመናገር ሊይ የነበረ አባሌ በአፇጉባዔው የተሰጠውን ማሳሰቢያ ተቀብል 

ይቅርታ ከጠየቀ በኋሊ ንግግሩን ሉቀጥሌ ይችሊሌ። 
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4. የተሰጠውን የእርምት ማሳሰቢያ የማያከብር አባሌ በአፇጉባዔው ትዕዚዜ ከስብሰባ    

እንዱወጣ ይዯረጋሌ። 

5. አፇጉባዔው አንዴ አባሌ ከስርዓት ውጭ የሆነ ባህሪ አሳይቷሌ ብል ካመነ 

ከስብሰባ ሉያስወጣው ይችሊሌ፣ እንዱወጣ የታው አባሌም ወዱያውኑ 

ከስብሰባው መውጣት አሇበት። 

6. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (4) ወይም (5) የተጠቀሰውን ትዕዚዜ የማያከብር 

አባሌ በምከር ቤቱ የከብር ጥበቃ ኃይሌ ተገድ እንዱወጣ አፇጉባዔው ሉያዜ 

ይችሊሌ። 

7. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (4) ወይም (5) መሰረት የወጣ አባሌ እንዯሁኔታው 

በቀጣይ በሚካሄደ እስከ ሁሇት የስብሰባ ቀናት በአፇጉባዔው ሉታገዴ ይችሊሌ። 

8. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (6) መሠረት ተገድ ከምከር ቤቱ ስብሰባ እንዱወጣ 

የተዯረገ ማንኛውም አባሌ በቀጣይ በሚካሄደ እስከ አምስት የምከር ቤቱ 

ስብሰባዎች እና ከምክር ቤቱ ሥራዎች በአፇጉባዔው ይታገዲሌ፣ በዙህ ጊዛም 

ዯመወዜ አይከፇሇውም። 

9. የተፇፀመው የሥነ-ምግባር ወይም የሥነ-ሥርዓት ጥፊት ከባዴ ወይም ተዯጋጋሚ 

ሆኖ ሲገኝ እንዯ አስፇሊጊነቱ አፇጉባዔው በሚያቀርበው ሞሽን ምክር ቤቱ 

በጉዲዩ ሊይ መከሮ ውሳኔ ይሰጣሌ ወይም በህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች 

ቋሚ ኮሚቴ ተመርምሮ እንዱቀርብሇት በማዴረግ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 143 (7) 

መሰረት ውሳኔ ያስተሊሌፊሌ። 

10. ምክር ቤቱ ማንኛውም አባሌ በሚያቀርበው ሞሽን መሰረት በዙህ አንቀፅ በንዐስ 

አንቀፅ (9) የተሊሇፇውን ውሳኔ በማንኛውም ጊዛ ሉያነሳው ይችሊሌ። 

11. አፇጉባዔው የተፇጠረው የሥነ-ሥርዓት ችግር አጠቃሊይ የዕሇቱን የስብሰባ ሂዯት 

በጏሊ መሌኩ የሚያውክ ወይም በአባሊት መካከሌ ጠብ ሉያስከትሌ የሚችሌ 

ወይም የፅጥታ መዯፌረስ ሉፇጠር ይችሊሌ ብል ከገመተ ወይም የፅጥታ 

መዯፌረስ የተፇጠረ እንዯ ሆነ ስብሰባውን ሉያቋርጥ ይችሊሌ፣ አስፇሊጊ ሆኖ 

ከተገኘም የምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ ኃይሌ ጣሌቃ ገብቶ ችግሩን 

እንዲያስወግዴ ሉያዜ ይችሊሌ። 

12. አፇጉባዔው የተቋረጠውን ስብሰባ በዕሇቱ ማስቀጠሌ ከቻሇ በሚወስነው ሰዓት 

ስብሰባው እንዱቀጥሌ ያዯርጋሌ ወይም ሇላሊ ጊዛ ሉያስተሊሌፇው ይችሊሌ፣ 

ስብሰባው ሲጀመርም ምክር ቤቱ በጉዲዩ ሊይ ተወያይቶ ውሳኔ ያስተሊሌፊሌ። 
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13. በዙህ አንቀፅ ከንዐስ አንቀፅ (2) አስከ (9) የተዯነገጉት ከአንዴ በሊይ በሆኑ 

አባሊት ወይም የአፇጉባዔው ትዕዚዜ አንዲይከበር ባዯረጉ ወይም በተባበሩ አባሊት 

ሊይም ተፇፃሚ ይሆናለ። 

14. በምክር ቤቱ ስብሰባ ሂዯት በተጋባዥ እንግዲ ወይም በሠራተኛ የሚፇጸም 

የሥነ- ምግባር ወይም የሥነ-ሥርዓት ጉዴሇት ሲከሰት አፇጉባዔው የእርምት 

ማሳሰቢያ ይሰጣሌ ወይም ላልች አስፇሊጊ እርምጃዎችን ይወስዲሌ።   

ምዕራፌ ስዴስት 

ስሇ አጀንዲ አቀራረጽ እና ጊዛ አመዲዯብ 

31. አጀንዲ ስሇማመንጨት 

ምክር ቤቱ የሚወያይባቸው አጀንዲዎች የሚመነጩት፦ 

1. በመንግሥት፤ 

2. በአፇጉባዔው፤ 

3. በኮሚቴዎች፤ 

4. በአባሊት፤ ወይም፤ 

5. በፓርሊማ ቡዴን፤ 

ሉሆንይችሊሌ። 

32. አጀንዲ አቀራረፅ 

1. ምክር ቤቱ የሚወያይበት ማንኛውም አጀንዲ የሚቀረፅው በምክር ቤት ጉዲዮች 

አማካሪ ኮሚቴ ይሆናሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት የሚቀረፅ አጀንዲ ሇምክር ቤት ጉዲዮች 

አማካሪ ኮሚቴ የሚቀርበው፦ 

ሀ/ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 31 (1) እና (5) የሚመነጭ አጀንዲ በተጠሪዎቻቸው 

አማካኝነት፤ 

ሇ/ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 31 (2) ፣ (3) እና (4) የሚመነጭ አጀንዲ በአፇጉባዔው 

አማካኝነት፤ ይሆናሌ። 

3. አማካሪ ኮሚቴው ሇውይይት የሚቀርበውን አጀንዲ በስምምነት ይወሰናሌ፣ 

ስምምነት የተዯረሰበት አጀንዲ መጽዯቅ ሳያስፇሌገው በቀጥታ ሇምክር ቤቱ 

ውይይት ይቀርባሌ። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) መሰረት ስምምነት ያሌተዯረሰበት አጀንዲ 

በአፇጉባዔው አማካኝነት ሇምክር ቤቱ ቀርቦ በምክር ቤቱ አባሊት አንዴ ሦስተኛ 

ዴምፅ ከተዯገፇ በአጀንዲነት ይፀዴቃሌ። 
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5. በማንኛውም ጊዛ የመንግሥት አጀንዲ ቅዴሚያ ተሰጥቶት ሇውይይት 

ይቀርባሌ። 

6. ዕሇታዊ አጀንዲ እና የተመዯበው የውይይት ጊዛ በአፇጉባዔው አማካኝነት 

ከምክር ቤቱ ስብሰባ ከአርባ ስምንት ሰዓት በፉት አባሊት እንዱያውቁት 

ይዯረጋሌ። 

7. ምክር ቤቱ የተሇየ አቅጣጫ ካሊስቀመጠ በስተቀር በምክር ቤቱ ውዴቅ የሆነ 

አጀንዲ በዙያው ዓመት ተመሌሶ አይቀርብም። 

33. በዕሇታዊ አጀንዲ ያሌተቀረፀ ጉዲይ እንዱታይ ሞሽን ስሇማቅረብ 

1. በዕሇታዊ አጀንዲ ያሌተቀረፀ ነገር ግን የአፇጉባዔውን ፇቃዴ ያገኘ ሇሕዜብ 

ጠቀሚታ ያሇው አስቸኳይ ጉዲይ በአባሊት ወይም በፓርሊማ ቡዴን ሲቀርብ 

በምክር ቤቱ ውይይትይዯረግበታሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የአፇጉባዔውን ፇቃዴ ያሊገኘ ሞሽን 

ወዯ ምክር ቤቱ አይቀርብም፣ አፇጉባዔውም ሞሽኑን ያሌተቀበሇበትን ምክንያት 

ሇመግሇፅ አይገዯዴም። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተጠቀሰው ሞሽን ከምክር ቤቱ የስብሰባ ቀን 

ከአስር ሰዓት በፉት ሇአፇጉባዔው መቅረብ ያሇበት ሆኖ የሚከተለት አካሊትም 

በአፇጉባዔው በኩሌ አንዱያውቁት መዯረግ ይኖርበታሌ፦ 

ሀ/ የምክር ቤቱ ፅህፇት ቤት፤ 

ሇ/ የመንግሥት ዋና ተጠሪ፤እና 

ሏ/ ጉዲዩ የሚመሇከተው መንግስታዊ አካሌ። 

4. በዙህ አንቀፅ መሰረት ተቀባይነት ካገኙ ተመሳሳይ ሞሽኖች ውስጥ ቅዴሚያ 

ተሰጥቶት ሇምክር ቤቱ የሚቀርብ ሞሽን በአፇጉባዔው ይወሰናሌ። 

5. በዙህ ዯንብ አንቀፅ 45 የተዯነገገው አንዯተጠበቀ ሆኖ በዙህ አንቀፅ መሰረት 

የሚቀርብ ሞሽን የሚከተለትን ማሟሊት አሇበት፦ 

  ሀ/ አንዴ አባሌ በአንዴ ጊዛ ከአንዴ ሞሽን በሊይ ማቅረብ አይችሌም፤ 

  ሇ/ ሇአንዴ የስብሰባ ወቅት የሚቀርብ ሞሽን አንዴ ብቻ ነው፤ 

ሏ/ በቀረበው ሞሽን ሊይ የሚዯረገው ውይይት በአንዴ ጉዲይ ሊይ የተወሰነ መሆን 

ይገባዋሌ፤ 

መ/ የሚቀርበው ሞሽን በፋዯራለ መንግስት የስራ ሃሊፉነት ስር የሚወዴቅና 

ወቅታዊ መሆን ይገባዋሌ፤ 

ሠ/ የሌዩ መብት ጥያቄን የሚያነሳ መሆን የሇበትም፤ 
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ረ/ ቀዯም ሲሌ እንዱታይ ቀጠሮ የተያሇት ወይም በሂዯት ሊይ የሚገኝ ጉዲይ 

ምን እንዯሚሆን የሚተነብይ መሆን የሇበትም። 

6. በዙህ አንቀፅ መሰረት ፇቃዴ ያገኘ ሞሽን አቅራቢ በአፇጉባዔው አማካኝነት 

ሞሽኑን ሇማቅረብ የምክር ቤቱን ፇቃዴ እንዱጠይቅ ይዯረጋሌ። 

7. አፇጉባዔው የሞሽኑ ፌሬ ነገር ግሌጽ ካሌሆነሇት ሇጉዲዩ ስምምነቱን ከመስጠቱ 

ወይም ከመንፇጉ በፉት የቀረበሇትን ሞሽን ሇምክርቤቱ በንባብ በማቀረብ እና 

የሚመሇከተው መንግስታዊ አካሌ ወይም አቀራቢው አባሌ በጉዲዩ ሊይ 

ማብራሪያ እንዱስጥበት ካዯረገ በኋሊ ውሳኔ ሉሰጥ ይችሊሌ፣ ሞሽኑን 

ከተቀበሇውም በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (6) መሠረት እንዱቀርብ ፇቃዴ 

ይሰጣሌ። 

8. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (6) ወይም (7) መሠረት የአረጉባዔውን ፇቃዴ 

ያገኘ ማንኛውም ሞሽን በምክር ቤቱ ሃምሳ አባሊት ከተዯገፇ ሇዉይይት 

ይቀርባሌ። 

9. ሇሞሽኑ የሚያስፇሌገው የውይይት ጊዛ በአፇጉባዔው ይመዯባሌ። 

34. የጊዛ አመዲዯብ 

1. ሇምክር ቤቱ የሚቀርብ ማንኛውም አጀንዲ እንዯ ሁኔታው አስፇሊጊው የውይይት 

ጊዛ ይመዯብሇታሌ። 

2. በዙህ ዯንብ የተጠቀሱት ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ሇእያንዲንደ 

አጀንዲ የሚያስፇሌገው የውይይት ጊዛ የሚመዯበው በምክር ቤት ጉዲዮች 

አማካሪ ኮሚቴ ስምምነት ይሆናሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) መስረት ስምምነት ያሌተዯረስበት የጊዛ 

አመዲዯብ በአፇጉባዔው አማካኝነት ሁለም አማራጮች ሇምክር ቤቱ ቀርበው 

በጉዲዩ ሊይ ሌዩነት ያሊቸው አካሊት ሃሳባቸውን እንዱያቀርቡ ከተዯረገ ቦኋሊ 

በምክር ቤቱ ይወሰናሌ። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም የፕሬዙዲንቱ ዓመታዊ 

የመክፇቻ ንግግር እንዱሁም የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሪፖርት የጊዛ ገዯብ 

አይዯረግበትም፣ ሆኖም በቀረበው ጉዲይ ሊይ ሇሚዯረገው ውይይት አስፇሊጊው 

ጊዛ ይመዯባሌ። 

5. ማንኛውም ሇምክር ቤቱ የሚቀርብ ሪፖርት ወይም የውሳኔ ሃሳብ እንዯ 

አስፇሊጊነቱ የማቅረቢያና የውይይት ጊዛ ይመዯብሇታሌ። 
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6. ሇማንኛውም ረቂቅ ህግ ሇእያንዲንደ ንባብ ዯረጃ የሚያስፇሌገው የውይይት ጊዛ 

እንዯየአስፇሊጊነቱ ይመዯባሌ። 

7. የፓርሊማ ቡዴኖች በምክር ቤቱ ውስጥ ያሊቸውን መቀመጫ መሰረት በማዴረግ 

ሇሚያቀርቡት ሃሳብ ሇአጀንዲው ከተያው ጠቅሊሊ ጊዛ ውስጥ ይመዯብሊቸዋሌ። 

8. አባሊት ሃሳባቸውን ሇመግሇፅ እንዱችለ ሇአጀንዲው ከተመዯበው ጠቅሊሊ ጊዛ 

ውስጥ እንዯአስፇሊጊነቱ የንግግር ጊዛ ይመዯብሊቸዋሌ። 

9. በቀረበ አጀንዲ ዘሪያ በሚነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ሊይ የሚመሇከተው 

አካሌ መሌስ ወይም አስተያየት ሇመስጠት የሚያስፇሌገው ጊዛ ሇጉዲዩ 

ከተመዯበው አጠቃሊይ ጊዛ ውስጥ የሚመዯብ ይሆናሌ። 

35. ሇተቃዋሚዎች የተመዯበ ቀን 

1. በምክር ቤቱ መቀመጫ ያሊቸው ተቃዋሚ ፖርቲዎች በሚያቀርቡት አጀንዲ 

ምክር ቤቱ በየወሩ ሇአንዴ ሰዓት ውይይት ያዯርጋሌ፣ ይህም ቀን የተቃዋሚዎች 

ቀን ተብል ይጠራሌ። 

2. በተቃዋሚዎች ቀን ውይይት የሚዯረግበት አጀንዲ በምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ 

ኮሚቴ ውስጥ ያለ አብዚኛዎቹ የተቃዋሚ ፓርቲ ወይም የፓርሊማ ቡዴን 

ተወካዮች ቅዴሚያ የሚሰጡት የተቃዋሚ አጀንዲ ይሆናሌ። ሆኖም አንዴ 

ተቃዋሚ ፓርቲ ወይም የፓርሊማ ቡዴን ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዛ አጀንዲ 

የማስያዜ እዴሌ ይኖረዋሌ። 

3. ሇተቃዋሚዎች በተመዯበው ቀን አስቸኳይ አጀንዲ በመኖሩ ምክንያት ጊዛው 

የሚቀየር ከሆነ የሚቀየረው ጊዛ ከሚቀጥሇው ወር ሉያሌፌ አይችሌም። 

36. የንግግር ጊዛ 

1. አፇጉባዔው በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 34 መሰረት የተወሰነውን የጊዛ አጠቃቀም   

ያስፇጽማሌ። 

2. የፓርቲ ወይም የፓርሊማ ቡዴን መሪዎች ወይም ተጠሪዎች ወይም ተወካዮች 

ፓርቲያቸውን በመወከሌ ሃሳብ እንዱያቀርቡ ቅዴሚያ እዴሌ ይሰጣቸዋሌ፣ 

በመቀጠሌም ላልች አባሊት ሃሳብ እንዱየቀርቡ እዴሌ ሉሰጣቸው ይችሊሌ። 

3. በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 34 (7) መሠረት ሇፓርቲ የተመዯበው የጊዛ አጠቃቀም 

በፓርቲው ወይም በፓርሊማ ቡዴኑ ይወሰናሌ። 

4. አፇጉባዔው በዙህ ዯንብ አንቀፅ 34 (8) መሰረት ላልች አባሊት ጥያቄዎችንና 

አስተያየቶችን እንዱያቀርቡ እዴሌይሰጣሌ። 
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5. ማንኛውም ተናጋሪ በተመዯበሇት ጊዛ ውስጥ ንግግር ሲያዯርግ ከእርሱ ውጭ 

በሆነ ምክንያት የባከነው ጊዛ በአፇጉባዔው ይካካስሇታሌ። 

6. አፇጉባዔው የሚሰጣቸው ገሇፃዎች እንዱሁም በማንኛውም አካሌ ወይም 

ግሇሰብ ሇምክር ቤቱ እንዱሰጥ የተፇሇገ ማብራሪያ ወይም ምስክርነት የንግግር 

የጊዛ ገዯብ አይዯረግበትም። 

7. አንዴ አባሌ በአንዴ ጉዲይ ሊይ ከአንዴ ጊዛ በሊይ የመናገር እዴሌ 

አይኖረውም። ሆኖም ተናጋሪው አዱስ ሃሳብ ሳይጨምር ቀዯም ብል 

በተናገረው ጉዲይ ሃሳቡን ሇማስተካከሌ ወይም በሃሳቡ ዘርያ የእርምት 

አስተያየት ሇማቅረብ ሲፇሌግ አፇጉባዔዉ ዴጋሚ የንግግር እዴሌ ሉሰጠው 

ይችሊሌ። 

8. ሇእያንዲንደ ንግግር የተቀመጠው የጊዛ ገዯብ ሲጠናቀቅ አፇጉባዔው ንግግር 

ያስቆማሌ፣ ሆኖም አስፇሊጊ መስል ከታየው ተጨማሪ የንግግር ጊዛ ሉሰጥይ 

ችሊሌ። 

ምዕራፌ ሰባት 

ስሇ ሞሽን 

37. ትርጓሜ 

1. ሞሽን ማሇት ምክርቤቱ በአንዴ ጉዲይ ሊይ ውይይት እንዱያካሂዴበት ብቻ 

ወይም ተወያይቶ ውሳኔ እንዱያሳሌፌበት በመንግሥት ወይም በአባሊት ወይም 

በፓርሊማ ቡዴን የሚቀርብ ማንኛውም ሃሳብ ነው። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተጠቀሰው ሞሽን ክርክር የሚዯረግበት ወይም 

ክርክር የማይዯረግበት ሉሆን ይችሊሌ። 

38. የሞሽን ዓይነቶች 

ምክር ቤቱ ተወያይቶ ውሳኔ ወይም አስተያየት እንዱሰጥበት የሚጠይቅ ሞሽን፦ 

1. መሰረታዊ ሞሽን፤ 

2. የምክር ቤቱን አሰራር የሚመሇከት ሞሽን፤ 

3. የማሻሻያ ሞሽን፤ወይም 

4. ንዐስ ማሻሻያ ሞሽን፤ 

ሉሆንይችሊሌ። 

39. የሞሽን አቀራረብ 

1. በዙህ ዯንብ በላሊ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር የሞሽን አቀራረብ በዙህ አንቀፅ 

መሰረት ይመራሌ። 
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2. ማንኛውም ሞሽን አንዯ ሁኔታው በምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ በአጀንዲ 

ተቀርጾ ወይም በአፇጉባዔው ሲፇቀዴ ሉቀርብ ይችሊሌ። 

3. ማንኛውም ሞሽን አንዯ ሁኔታው በቃሌ ወይም በጽሐፌ ማስታወቂያ ሉቀርብ 

ይችሊሌ። 

4. ማንኛውም የሞሽን ማስታወቂያ የሞሽኑን መስረታዊ ይት ያካተተ እና ምክር 

ቤቱ በሞሽኑ ሊይ ውሳኔ መስጠት ያሇበት መሆኑን ወይም አሇመሆኑን በግሌጽ 

የሚያሳይ መሆን አሇበት። 

5. የሚከተለት የሞሽን ዓይነቶች ማስታወቂያ ሳያስፇሌጋቸው ሇምክር ቤቱ ሉቀርቡ 

ይችሊለ፦ 

ሀ/ የማሻሻያ ሞሽን፤ 

ሇ/ ንዐስ ማሻሻያ ሞሽን፤ 

ሏ/ የሥነ-ሥርዓት ጥያቄ የሚያነሳ ሞሽን፤ 

መ/ በእሇታዊ አጀንዲ የተቀረጸን ጉዲይ ሇላሊ ጊዛ እንዱተሊሇፌ ወይም 

በተያው ቅዯም ተከተሌ እንዱፇጸም ወይም ቅዴሚያ አንዱስጠው የሚጠይቅ 

ሞሽን፤ 

ሠ/ በኮሚቴ በቀረበ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ሊይ ውይይት ከተዯረገ ቦኋሊ ውሳኔ 

 እንዱሰጥበት የሚጠይቅ ሞሽን፤ 

ረ/ አንዴ ረቂቅ ህግ ወዯ ኮሚቴ ሳይመራ በቀጥታ ወዯ ሁሇተኛ ንባብ ተሸጋግሮ 

 ዜርዜር ውይይት እንዱዯረግበት የሚጠይቅ ሞሽን 

ሰ/ ምክር ቤቱ በአንዴ አጀንዲ ሊይ በቂ ውይይት ስሊዯረገ ውይይቱ ቆሞ ውሳኔ 

 እንዱተሊሇፌ የሚጠይቅ ሞሽን፤ 

ሸ/ በአጀንዲ ሊይ ውይይት ከተዯረገ በኋሊ ውሳኔው ሇላሊ ጊዛ እንዱተሊሇፌ 

 የሚጠይቅ ሞሽን። 

6. አንዴ አባሌ በአንዴ ጊዛ ከአንዴ በሊይ ሞሽን ማቅረብ አይችሌም። 

7. የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ ወይም አፇጉባዔው የምክር ቤቱን ዯንብ 

ወይም ሌማዲዊ አሰራር የሚቃረን ሞሽን ሲቀርብ ሞሽኑን አንዯ ሁኔታው 

ሉያሻሽሇው ወይም ሞሽኑን ያቀረበው አካሌ አስተካክል አንዱያቀርብ 

ሉያዯርግይ ችሊሌ። 

8.  በቀረበው ሞሽን ሊይ የሚዯረገው ውይይት በአንዴ ጉዲይ ሊይ ብቻ የተወሰነ 

መሆን አሇበት። 

40. መሠረታዊ ሞሽን 
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መሰረታዊ ሞሽን ማሇት እራሱን የቻሇ እና በላሊ ሞሽን ሊይ ወይም ምክር ቤቱ 

በሚወያይበት ማንኛውም አጀንዲ ሊይ ያሌተመሰረተ ሆኖ የምክር ቤቱን ውሳኔ 

ወይም አስተያየት የሚጠይቅ እና የማሻሻያ ሞሽን ሉቀርብበት የሚችሌ ሞሽን 

ነው። 

41. ስሇማሻሻያ ሞሽን 

1. የአፇጉባዔውን ፇቃዴ ያገኘ መሠረታዊ ሞሽን ሊይ የማሻሻያ ሞሽን ሉቀርብ 

ይችሊሌ። 

2. በውይይቱ ማጠቃሇያም ሞሽኑን ያመነጨው አካሌ መሌስ እንዱሰጥ ይዯረጋሌ። 

3. ሇምክር ቤቱ የሚቀርብ የማሻሻያ ሞሽን፦ 

ሀ/ በቀረበው ሞሽን የተካተቱ ቃሊት እንዱወጡ፤ 

ሇ/ በቀረበው ሞሽን የሚገኙ ቃሊት እንዱሠረዘና በላሊ ቃሊት እንዱተኩ፤ ወይም 

ሏ/ በቀረበው ሞሽን ቃሊት እንዱጨመሩ የሚጠይቅ ሞሽን ሉሆን ይችሊሌ። 

4. ማንኛውም ማሻሻያ ሞሽን፦ 

ሀ/ ከቀረበው ጉዲይ ጋር ተያያዥነት ያሇው፤ 

ሇ/ አዱስ ጉዱይ እንዱካተት የማይጠይቅ፤ 

ሏ/ የቀረበውን የመሠረታዊ ሞሽን ወስን የማያስፊ፤ 

መ/ የቀረበውን ሃሳብ የበሇጠ ግሌጽ የሚያዯርግ፤ 

መሆን ይኖርበታሌ። 

42. ስሇ ንዐስ ማሻሻያ ሞሽን 

1. በአፇጉባዔው ፇቃዴ በቀረበ የማሻሻያ ሞሽን ሊይ ንዐስ የማሻሻያ ሞሽን 

ሉቀርብ ይችሊሌ። 

2. ማንኛውም ንዐስ ማሻሻያ ሞሽን፦ 

ሀ/ ከማሻሻያ ሞሽን ጋር በቀጥታ አግባብነት ያሇው፤ 

ሇ/ የማሻሻያ ሞሽኑን ብቻ ሇማሻሻሌ ያሇመ እና መሰረታዊ ሞሽኑን የማይነካ፤ 

ሏ/ ማሻሻያ ሞሽኑን ወሰን የማያሰፊ ሆኖ አዱስ እና የተሇየ ሃሳብ የማያካትት፤ 

መ/ የማሻሻያ ሞሽኑን ሙለ በሙለ የማይሰርዜና ውዴቅ የማያዯርግ፤ 

መሆን ይኖርበታሌ። 

3. በንዐስ ማሻሻያ ሞሽን ሊይ የሚካሄዯው ውይይት በቀረበው የማሻሻያ ጉዲይ ሊይ 

ብቻ ያተኮረ መሆን አሇበት። 

4. በንዐስ ማሻሻያ ሞሽን ሊይ ላሊ ማሻሻያ አይቀርብም። 

43. ስሇ ማሻሻያ እና ንዐስ ማሻሻያ ሞሽኖች ተጨማሪ ሥነ-ሥርዓት 
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1. ማንኛውም ማሻሻያ ወይም ንዐስ ማሻሻያ ሞሽን እንዱሻሻሌ የተፇሇገውን ጉዲይ 

በቃሌ ወይም በጽሐፌ በመግሇጽ ሇአፇጉባዔው መቅረብ አሇበት። 

2. ማሻሻያ ሞሽን ሲቀርብ በመስረታዊ ሞሽን ሊይ የሚዯረገው ውይይት 

እንዯዙሁም ንዐስ ማሻሻያ ሞሽን ሲቀርብ በማሻሻያ ሞሽን ሊይ የሚዯረገው 

ውይይት ይቋረጣሌ፤ በማሻሻያ ሞሽኑ ሊይ ወይም በንዐስ ማሻሻያ ሞሽኑ ሊይ 

አንዯ ቀዯም ተከተሊቸው ውይይት ተዯርጎ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ በመሠረታዊ 

ሞሽኑ ሊይ ውይይት ይቀጥሊሌ። 

3. በዙህ ዯንብ በላሊ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር በአንዴ ጊዛ ከአንዴ በሊይ 

የማሻሻያ ሞሽን ወይም ንዐስ ማሻሻያ ሞሽን ሉቀርብ አይችሌም። ሆኖም 

በማሻሻያው ሊይ የሚዯረገው ውይይት ሲጠናቀቅ ላሊ ማሻሻያ ወይም ንዐስ 

ማሻሻያ ሉቀርብ ይችሊሌ። 

44. የምክር ቤቱን አሰራር የሚመሇከት ሞሽን 

1. የምክር ቤቱን አሰራር የሚመሇከት ሞሽን ማሇት ምክር ቤቱ የሚወያይበትን 

አጀንዲ ወይም ሂዯት በተመሇከተ የሚቀርብ የሥነ-ሥርዓት ጥያቄ ሲሆን ውሳኔ 

የሚያገኘውም በአፇጉባዔው ይሆናሌ። 

2. የዙህ ዯንብ አንቀፅ 29 (7) እና (8) ዴንጋጌዎች የምክር ቤቱን አሰራር 

የሚመሇከት ሞሽን ሊይ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ። 

45. የሞሽን መመኛ 

በዙህ ዯንብ በላሊ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር ማንኛውም ሞሽን፦ 

1. በፋዯራሌ መንግሥት የሥሌጣን ክሌሌ ስር የሚወዴቅ ጉዲይን የሚመሇከት፤ 

2. አንዴ መሠረታዊ የሆነ ጉዲይን ብቻ የያ፤ 

3. ግሌጽና የተብራራ፤ 

4. ሇሚቀርበው ሃሳብ አስፇሊጊ ያሌሆኑ መግሇጫዎችን፣ ጥቅሶችን ወይም ላልች 

ጉዲዮችን ያሌያ፤ 

5. የምክር ቤቱን የወዯፉት ውሳኔ የማይተነብይ፤ 

6. በተመሳሳይ የምክር ቤቱ የስራ ዓመት ተቀባይነት ያገኘ ወይም ውዴቅ ከተዯረገ 

ጉዲይጋር በይቱ ተመሳሳይ የሆነ ጉዲይን የማይመሇከት፤ 

7. አግባብነት የላሊቸው ወይም አሊስፇሊጊ አገሊሇጾችን ያሌያ፤ 

8. በህግ መሠረት ሙለ ወይም ከፉሌ የዲኝነት ወይም አስተዲዯራዊ ፌርዴ 

የመስጠትሥራን በሚሠራ ወይም አንዴን ጉዲይ አንዱያጣራ ወይም 

እንዱመረምር በተቋቋመ አካሌ በመታየት ሊይ ያሇን ጉዲይ የማይመሇከት፤  
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መሆን ይኖርበታሌ። 

ምዕራፌ ስምንት 

ስሇ ውሳኔ አሠጣጥ 

46. ዉሳኔ ስሇማሳሇፌ 

1. እያንዲንደ አጀንዲ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 23 (7) እና (8) መሰረት ውሳኔ 

ይሰጥበታሌ። 

2. ማንኛውም አባሌ በአጀንዲው ሊይ በቂ ውይይት ተዯርጓሌ ብል ሲያምን 

ውይይቱ ተቋርጦ ውሳኔ አንዱሰጥ ሞሽን ማቅረብ ይችሊሌ፣ ይህም ሞሽን 

በአፇጉባዔው ተቀባይነት ካገኘ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ይተሊሇፊሌ። 

3. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 59 (1) መሰረት ማንኛውም ውሳኔ የሚተሊሇፇው 

በምክር ቤቱ አባሊት የአብሊጫ ዴምፅ ነው። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) የተዯነገገው ቢኖርም የሚከተለትን ጉዲዮች 

ሇመወሰን የምከር ቤቱ የሁሇት ሦስተኛ ዴምፅ ዴጋፌ ያስፇሌጋሌ፦ 

ሀ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 104 የሰፇረውን የሕገ-መንግሥት ማሻሻያ ሃሣብ 

 ማመንጨት በተመሇከተ፤ 

ሇ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 93 (2) (እና (3) ሊይ የተመሇከተውን የአስቸኳይ 

 ጊዛ አዋጅ ሇማፅዯቅ አንዱሁም የጊዛ ገዯቡን ሇማራም፤ 

ሏ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 105 (1) (ሇ) መሠረት የመሠረታዊ መብቶችና 

 ነፃነቶችን፣ የሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 104 እና አንቀፅ 105 ዴንጋጌዎችን 

 ሇማሻሻሌ፤ እና 

መ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 78 (2) መሠረት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

እና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአገሪቱ በሙለ ወይም በከፉሌ 

እንዱዯራጅ ሇመወሰን። 

5. የምከር ቤቱ ዴምፅ አሰጣጥ እንዯ ሁኔታው አጅ በማውጣት ወይም በሚስጥር 

ዴምጽ በመስጠት ይከናወናሌ። 

6. የዴምጽ አቆጣጠር የሚከናወነው አፇጉባዔው በሚመዴበው የፅህፇት ቤቱ 

ሰራተኛ   አማካኝነት ይሆናሌ። 

7. በውሳኔ ወቅት ዴምፅ እኩሌ በእኩሌ ሲሆን አፇጉባዔው የሚዯግፇው ወገን 

የምክር ቤቱ ውሳኔ ይሆናሌ። 

8. ምክርቤቱ ውሳኔውን በስምምነት ሇማሳሇፌ ሲፇሌግ አፇጉባዔው ተቃውሞ ካሇ 

ጠይቆ የሚቃወም ከላሇ ምክር ቤቱ ሙለ የዴምጽ ዴጋፌ እንዯሰጠ 
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ይቆጠራሌ። ሆኖም ተቃውሞ ከቀረበ በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (5) መሠረት 

ዴምጽ እንዱሰጥ ይዯረጋሌ። 

9. ዴምፅ የሚሰጥበት ጉዲይ ክፌሌ በክፌሌ መፅዯቅ የሚገባው ሲሆን የውሳኔ 

አሰጣጥ ሂዯቱ በዙሁ መሌክ ይከናወናሌ። በመጨረሻም በጉዲዩ ሊይ በአጠቃሊይ 

ዴምፅ በመስጠት ይፀዴቃሌ። 

10. ምክር ቤቱ ተወያይቶ ውሳኔ የሚሰጥባቸው ጉዲዮች ቀንና ተከታታይ መሇያ 

ቁጥር እየተሰጣቸው ይመገባለ። 

11. በዙህ አንቀፅ የተዯነገጉት ሇኮሚቴም ተጣጥመው ተግባራዊ ይሆናለ። 

47. ሇውሳኔ የሚያስፇሌግ የመነሻ ሃሳብ ስሇሚቀርብበት ሁኔታ 

1. ምክር ቤቱ ሇውሳኔ የሚያስፇሌግ የመነሻ ሃሳብ ሇማግኘት የሚከተለትን ስሌቶች 

ሉጠቀም ይችሊሌ፦ 

ሀ/ የተሇያዩ ሉሰሙ፣ ሉነበቡ እና ሉታዩ የሚችለ ማስረጃዎች ከሚመሇክተው 

አካሌ እንዱቀርቡ በማዴረግ፤ ወይም 

ሇ/ በተሇያዩ ኮሚቴዎች አማካኝነት ጉዲዩ ተጣርቶ እንዱቀርብ በማዴረግ። 

2. የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች በጋራ እንዱሰሩ ሲወሰን ጉዲዩን በዋናነት የሚመራውና 

የሚያስተባብረው ኮሚቴ ተሇይቶ መገሇጽ አሇበት። 

3. የዙህ አንቀፅ ዴንጋጌዎች ሇኮሚቴም ተጣጥመው ተግባራዊ ይሆናለ። 

48. ውሣኔን ሇላሊ ጊዛ ስሇማስተሊሇፌ 

1. በሚከተለት ምክንያቶች በምክር ቤቱ በተያ አጀንዲ ሊይ የሚሰጥ ውሳኔ ሇላሊ 

ጊዛ ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፦ 

ሀ/ አጀንዲው ተጨማሪ ውይይት የሚያስፇሌገው መሆኑ በሞሽን ሲጠየቅና ምክር 

ቤቱ ሲወስን፤ 

ሇ/ ስብሰባው ሲጀመር የነበረው ምሌዓተ ጉባዔ ውሳኔ ሇመስጠት የማያሰችሌ 

ስሇመሆኑ ሞሽን ቀርቦ ጉዴሇቱ ሲረጋገጥ፤ 

ሏ/ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 30 (11) የተጠቀሰው ሁኔታ የተፇጠረ እንዯሆነ፤ 

መ/ ሇውሳኔ አሰጣጥ ይረዲ ንዴ እንዱቀርብ የተፇሇገው ማስረጃ ያሌቀረበ 

 መሆኑ በሞሽን ሲጠየቅና በምክር ቤቱ ሲወሰን፤ 

ሠ/ በሥነ-ሥርዓት ጥያቄዎች ምክንያት ውይይቱ እንዱቋረጥ ምክር ቤቱ የወሰነ 

እንዯሆነ፤ 

ረ/ በአጀንዲው ዘሪያ የተጀመረው ውይይት ሳያሌቅ በቅዴሚያ መታየት 

የሚገባው አስቸኳይ የሆነ አጀንዲ የተፇጠረ እንዯሆነ፤ 
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ሰ/ ውይይቱ በመካሄዴ ሊይ እያሇ በምክር ቤቱ አባሊት ወይም ተጋባዥ እንግድች 

ሊይ ያሌታሰበ እና ከባዴ የሆነ አዯጋ የተፇጠረ እንዯሆነ። 

2. የዙህ አንቀፅ ዴንጋጌዎች ሇኮሚቴም ተጣጥመው ተግባራዊ ይሆናለ። 

49. ውሳኔ የተሰጠበትን ጉዲይ እንዯገና ስሇማየት 

1. ውሳኔ የተሰጠበት ጉዲይ እንዯገና እንዱታይ ወዯ ምክር ቤቱ ሉቀርብ 

አይችሌም። 

2. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም በሚከተለት ሁኔታዎች 

ውሳኔ የተሰጠበት ጉዲይ እንዯገና እንዱታይ ሇምክር ቤቱ ሉቀርብ ይችሊሌ፦ 

ሀ/ ምክር ቤቱ ውሳኔ ሲሰጥ የነበረው ጉዴሇት ታርሞ ወይም ተሟሌቶ እንዯገና 

ከቀረበ፤ 

ሇ/ ቀዯም ሲሌ በተወሰነው ጉዲይ ሊይ ምክር ቤቱ መሠረታዊ የህግ ወይም የፌሬ 

ነገር ስህተት መፌጠሩ ከታወቀ 

ሏ/ መንግስት በጉዲዩ ሊይ በቂ ማብራሪያ በመስጠት እንዯገና እንዱታይሇት 

ሲጠይቅ። 

3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2/ በተጠቀሱት ምክንያቶች እንዯገና የሚታይ ጉዲይ 

በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 32 መሠረት ሇምክር ቤቱ ይቀርባሌ። 

4. የዙህ አንቀፅ ዴንጋጌዎች ሇኮሚቴም ተጣጥመው ተግባራዊ ይሆናለ። 

ምዕራፌ ጠኝ 

ስሇ ህግ አወጣጥ 

50. ህግ ማውጣት የሚያካትታቸው ጉዲዮች 

ህግ ማውጣት የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፦ 

1. አዱስ ህግ ማውጣት፤ 

2. ነባር ህግ ማሻሻሌ ወይም መሻር፤ 

3. ዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን ማጽዯቅ፤ 

4. ውሳኔ ማስተሊሇፌ። 

51. ህግ ስሇማመንጨት 

1. ህግ ማመንጨት በዋናነት የመንግስት ተግባር ይሆናሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም፦ 

ሀ/ አባሊት፤ 

ሇ/ ኮሚቴዎች፤ 

ሏ/ የፓርሊማ ቡዴኖች፤ 
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መ/ በህግ ሥሌጣን የተሰጣቸው ላልች አካሊት፤ 

ህግ የማመንጨት ሥሌጣን አሊቸው። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) የተዯነገገው ቢኖርም የፊይናንስ ህጎችን 

የማመንጨት ሥሌጣን የመንግሥት ብቻ ነው። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት የሚመነጭ ረቂቅ ህግ በሚኒስትሮች 

ምክርቤት ማህተም ተዯግፍ መቅረብ አሇበት። 

5. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) (ሀ) መሠረት የሚመነጭ ረቂቅ ህግ በጽሐፌ 

ሆኖ በአባለ ፉርማ ተዯግፍ ሇአፇ ጉባዔው መቅረብ አሇበት። 

6. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) (ሇ) መሠረት የሚመነጭ ረቂቅ ህግ 

በኮሚቴውሉ ቀመንበር ተፉርሞ ሇአፇ ጉባዔው መቅረብ አሇበት። 

7. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) (መ) መሠረት የሚመነጭ ረቂቅ ህግ በተቋሙ 

የበሊይ ሃሊፉ ፉርማ ተዯግፍ ሇአፉጉባዔው መቅረብ አሇበት። 

8. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) (ሏ) መሠረት የሚመነጭ ረቂቅ ህግ በመሪው 

ወይም በተጠሪው ፉርማ የተዯገፇ መሆን አሇበት። 

9. ሇምክር ቤቱ የሚቀርብ ማንኛውም ረቂቅ ህግ በአማርኛና በእንግሉኛ ቅጅ 

የተጋጀ ሆኖ ራሱን የቻሇ ማብራሪያ ሉኖረው ይገባሌ። 

10. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (9) የተገሇፀው የረቂቅ ህግ ማብራሪያ የሚከተለትን 

መያዜ ይኖርበታሌ፦ 

ሀ/ የረቂቅ ህጉ አስፉሊጊነት፤ 

ሇ/ የረቂ ህጉ ዓሊማ፤ 

ሏ/ ረቂቅ ህጉ የፖሉሲ መነሻ፤ 

መ/ የረቂቅ ህጉ ይት፤ 

ሠ/ በረቂቅ ህጉ የዜግጅት ሂዯት የሚመሇከታቸው አካሊት ተሳትፍና አጠቃሊይ 

አስተያየት፤ እና 

ረ/ ላልች አግባብነት ያሊቸው መረጃዎች። 

52. የምክር ቤቱ ንባቦች 

አንዴ ረቂቅ ህግ በሚከተለት ሦስት የንባብ ዯረጃዎች ሉያሌፌ ይችሊሌ፦ 

1. የመጀመሪያ ንባብ፤ 

2. ሁሇተኛ ንባብ፤ እና 

3. ሦስተኛ ንባብ። 

53. የመጀመሪያ ንባብ 
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የመጀመሪያ የንባብ ዯረጃ እንዯሚከተሇው ይከናወናሌ፦ 

1. በአጀንዲ የተያውን ረቂቅ ህግ ያመነጨው አካሌ ስሇ ረቂቅ ህጉ ዓሊማና ይት 

አጭር ማብራሪያ ያቀርባሌ፤ 

2. ረቂቅ ህጉ በአስቸኳይነቱ ምክንያት ከአርባ ስምንት ስዓት በፉት ሇአባሊት 

ያሌዯረሰ ከሆነ ሰነደ ሇምክር ቤቱ በንባብ ይቀርባሌ፤ 

3. በቀረበው ረቂቅ ህግ ዓሊማና ይት ሊይ አጠቃሊይ ውይይት ይዯረጋሌ፤ 

4. በረቂቅ ህጉ ሊይ በቂ ውይይት ተዯርጓሌ ተብል በአፇጉባዔው ሲታመን ወይም 

ሞሽን ቀርቦ ተቀባይነት ካገኘ ረቂቅ ህጉ ሇዜርዜር ምርመራ ወዯ ኮሚቴ ሉመራ 

ይችሊሌ፤ 

5. ረቂቅ ህጉ ወዯሚመሇከተው ኮሚቴ ሇዜርዜር ምርመራ ሲመራ ቀጥር ይሰጠዋሌ፣ 

በኮሚቴዎች በጋራ እንዱታይ ሲወሰንም ዜርዜር ምርመራውን በዋናነት 

የሚመራና የሚያስተባብር ኮሚቴ ተሇይቶ ይገሌፃሌ። 

6. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (4) የተዯነገገው ቢኖርም ረቂቅ ህጉ ወዯ ኮሚቴ 

ሳይመራ ወዯ ሁሇተኛ ንባብ እንዱሸጋገር የሚጠይቅ ሞሽን ሇምክር ቤቱ ቀርቦ 

ተቀባይት ካገኘ ምክር ውሳኔ ሉያሳሌፌ ይችሊሌ። 

54. ሁሇተኛ ንባብ 

የሁሇተኛ የንባብ ዯረጃ እንዯሚከተሇው ይከናወናሌ፦ 

1. በረቂቅ ህጉ ሊይ ዜርዜር ውይይት ይካሄዲሌ፤ 

2. በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 53 (6) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በረቂቅ ህጉ ሊይ 

የተጋጀ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሣብ በሚመሇከተው ኮሚቴ ወይም ኮሚቴዎች 

አማካኝነት ሇምክር ቤቱ ይቀርባሌ፤ 

3. በቀረበው ሪፖርትና የውሳኔ ሃሣብ መነሻነት በረቀቀ ህጉ ሊይ ዜርዜር ውይይት    

ይካሄዲሌ፤ 

4. በቀረበው ረቂቅ ህግ ወይም ሪፖርት እና የውሳኔ ሃሳብ ሊይ የማሻሻያ ሞሽን 

ማቅረብ ይቻሊሌ፤ 

5. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (4) የቀረበው ማሻሻያ ሞሽን ተቀባይነት ካገኘና 

ተጨማሪ ምርመራ ያስፇሌጋሌ ተብል ምክር ቤቱ ከታመነ ረቂቅ ህጉ እንዯገና 

እንዱታይ ወዯኮሚቴ ይመራሌ። 

6. በረቂቅ ህጉ ሊይ የሚዯረገው ውይይት በቂ መሆኑ በምክር ቤቱ ከታመነ በዴምፅ 

ይወሰናሌ። 

55. ሦስተኛ ንባብ 
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የሦስተኛ የንባብ ዯረጃ እንዯሚከተሇው ይከናወናሌ፦ 

1. በዙህ ዯንብ አንቀፅ 54 (5) መሠረት ረቂቅ ህጉ ዲግም የተመራሇት ኮሚቴ 

የመጨረሻ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሣቡን ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤ 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት በቀረበው ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ሊይ 

ምክር ቤቱ በቂ ውይይት ካካሄዯ በኋሊ ውሳኔ ይተሊሇፊሌ። 

56. ዴምፅ አሰጣጥ 

ምክር ቤቱ ረቂቅ ሲያፀዴቅ ክርክር በተዯረገባቸው አንቀፆች ሊይ አንቀፅ በአንቀፅ 

ውሳኔ ያስተሊሌፊሌ፤ በመጨረሻም በረቂቅ ህጉ በጠቅሊሊው ዴምፅ በመስጠት ህግ 

ሆኖ እንዱወጣ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

57. ረቂቅ ህግ የመመርመሪያ ጊዛ 

1. በምክር ቤቱ በአስቸኳይነቱ የሚታመንበት ካሌሆነ በስተቀር ማንኛውም ረቂቅ 

ህግ የተመራሇት ቋሚ ኮሚቴ ጉዲዩን አጥንቶ የውሳኔ ሃሳቡን ሇምክር ቤቱ 

ሇማቅረብ ቢያንስ ሃያ የሥራ ቀናት ይሰጠዋሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም የረቂቅ ህጉን ስፊትና 

ክብዯት ከግምት ውስጥ በማስገባት ተጨማሪ ጊዛ በአፇጉባዔው ሉፇቀዴ 

ይችሊሌ። 

58. የፀዯቀ ህግ ሇሪፕብሉኩ ፕሬዙዲንት ፉርማ ስሇማቀረብ 

1. አፇጉባዔው በምክር ቤቱ የፅዯቀን ህግ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 57 መሠረት 

ሇሪፕብሉኩ ፕሬዙዲንት ፉርማ ያቀርባሌ። 

2. ፕሬዙዲንቱ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የቀረበሇትን ህግ በአስራ 

አምስት ቀናት ውስጥ በመፇረም ሇአፇጉባዔው ይመሌሳሌ። 

3. ፕሬዙዲንቱ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) በተጠቀሰው የጊዛ ገዯብ ውስጥ 

ካሌፇረመ ህጉ በስራ ሊይ ይውሊሌ። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) መሠረት በስራ ሊይ የሚውሌ ህግ በአፇጉባዔው 

ስምና ፉርማ ይወጣሌ። 

5. ህጉ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከመውጣቱ በፉት አስፇሊጊ የሆኑ የቴክኒክ 

እርምቶች በአፇጉባዔው አማካኝነት ሉከናወኑ ይችሊለ። 

59. ስሇ ሕገ-መንግሥት ማሻሻያ 

1. የሕገ-መንግሥት ማሻሻያ በሚኖርበት ጊዛ እያንዶንዶ የሕገ-መንግሥት 

ማሻሻያ ቁጥር ተሰጥቶት በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ መታተም ይኖርበታሌ። 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

223 
 

2. እያንዲንደ የሕገ-መንግሥት ማሻሻያ በሚታተመው ሕገ-መንግሥት መጨረሻ 

ሊይ “ማሻሻያ” የሚሌ ርዕስ ተሰጥቶት ይካተታሌ። 

3. የተሻሻለት የሕገ-መንግሥት አንቀፆች አንዯነበሩ ይቀመጣለ፣ ማሻሻያ 

የተዯረገባቸው መሆኑን የሚገሌፅ ምሌክት ሉዯረግ ይችሊሌ። 

60. ዯንብና መመሪያ ስሇማውጣት 

1. ምክር ቤቱ በሚያወጣው ህግ ማስፇፀሚያ ዯንብና መመሪያ በውክሌና እንዱወጣ 

ስሌጣን ሉሰጥ ይችሊሌ። 

2. ዯንብና መመሪያ እንዱወጣ በህግ ምክር ቤቱ የውክሌና ስሌጣን በግሌፅ ካሌሰጠ 

በስተቀር ማንኛውም አካሌ ዯንብ ወይም መመሪያ ማውጣት አይችሌም። 

3. ምክር ቤቱ በሚያወጣው ህግ በውክሌና ዯንብና መመሪያ እንዱወጣ ስሌጣን 

ሲሰጥ ዯንቡን እና መመሪያውን የሚያወጡ አካሊትን በግሌፅ ማመሌክት 

አሇበት። 

4. ማንኛውም የሚወጣ ዯንብ የአዋጁን ወስን የጠበቀና የተጣጣመ መሆን 

ይኖርበታሌ። 

5. ማንኛውም የሚወጣ መመሪያ የአዋጁን እና የዯንቡን ወስን በጠበቀና የተጣጣመ 

መሆን ይኖርበታሌ። 

6. ምክርቤቱ በሚያወጣው ህግ ሊይ ዯንብና መመሪያ እንዱወጣ ሲወሰን የተጠቀሰው 

ዯንብና መመሪያ ህጉ በስራ ሊይ በዋሇ በሦስት ወር ጊዛ ውስጥ መውጣት 

አሇበት። 

7. ማንኛውም መመሪያ ሇማንኛውም ሰው ተዯራሽ መሆን ይኖርበታሌ፣ 

ተዯራሽነቱንም የሚመሇከተው ተቋም የበሊይ ኃሊፉ የማረጋገጥ ግዳታ 

ይኖርበታሌ። 

8. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (7) የተዯነገገውን የመመሪያዎች ተዯራሽነት 

ኃሊፉነት ያሌተወጣ ተቋም የበሊይ ኃሊፉ ተጠያቂነት ይኖርበታሌ። 

61. ህግ ስሇ ማሳተም 

1. በምክር ቤቱ የፀዯቀ ህግ በአፇጉባዔው አማካኝነት በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ 

ይታተማሌ። 

2. ምክር ቤቱ ህጎችን የሚያትምበት የራሱ ማተሚያ ቤት ይኖረዋሌ፤ ይህ ካሌሆነ 

በላሊ ተቋም እንዱታተም ያዯርጋሌ። 

3. ቅዴሚያ ተሰጥቶት በአስቸኳይ እንዱታተም የሚፇሇግ ህግ ሲኖር አፇጉባዔው 

ሇሚመሇከተው አታሚ አካሌ መመሪያ ይሰጣሌ። 
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4. በምክር ቤቱ ውሣኔ መሠረት ህጉ በአማርኛና በአንግሉዜኛ ቅጅዎች ተጋጅቶ 

ወዯ ማተሚያ ቤት ይሊካሌ። 

5. ፅህፇት ቤቱ የህጎችን ትርጉምና ህትመት ይከታተሊሌ። 

62. ህጎችን ስሇማሠራጨት 

1. አግባብነት ባሇው አካሌ የወጡ ህጏች በሚመሇከተው የአስፇፃሚ አካሌ 

ይስራጫለ። 

2. ምክር ቤቱ የወጡ ህጎች በአግባቡ አየተሠራጩ ስሇመሆናቸው አስፇሊጊውን 

ክትትሌና ቁጥጥር ያዯርጋሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገውን አፇፃፀም በዋናነት የሚመሇከተው 

ኮሚቴ ይከታተሊሌ። 

63. የህጎችን ዜርዜር ስሇመያዜ 

ምክር ቤቱ በየዓመቱ የሚያወጣቸውን ህጎች ዜርዜር ይይዚሌ፤ የሚመሇከታቸው 

አካሊት እንዱያውቁትም ያዯርጋሌ። 

64. ስሇምክር ቤቱ ውሳኔ 

1. ምክር ቤቱ በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ውሳኔዎችን ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ። 

2. የምክር ቤቱ ውሳኔ የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፦ 

ሀ/ ፖሉሲን ማፅዯቅ ወይም ውዴቅ ማዴረግ፤ 

ሇ/ እርምጃ እንዱወስዴ መጠየቅ፤ 

ሏ/ ሇአንዴ ጉዲይ ወይም ሁኔታ መንግስት ትኩረት እንዱሰጥ መጠየቅ፤ 

መ/ አንዴን የመንግስት ተግባር መዯገፌ ወይም መቃወም፤ 

ሠ/ የአቋም መግሇጫ፤ 

ረ/ ምክረ ሃሳብ፤ 

ሰ/ መሌዕክት ማስተሊሇፌ። 

65. ስሇ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች አፀዲዯቅ ሥነ-ሥርዓት 

የዙህ ዯንብ የህግ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌዎች አንዯ አግባቡ ምክር ቤቱ 

በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 55(10) መሠረት በሚያወጣቸው ፖሉሲዎችና 

ስትራቴጂዎች የአፀዲዯቅ ሂዯት ሊይም ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ። 

ምዕራፌ አስር 

የበጀት አፀዲዯቅ ሂዯት 

66. የበጀት አቀራረብ 
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1. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 77 (3) መሠረት የፋዯራሌ መንግሥት ረቂቅ በጀት 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጋጅቶ ሇምክር ቤቱ ይቀርባሌ። 

2. አስገዲጅ ሁኔታ ከላሇ በስተቀር የበጀት ዓመቱ ከመጀመሩ ከአንዴ ወር በፉት 

ረቂቅ በጀቱ በጥቅሌ እና በዜርዜር ተጋጅቶ ሇምክር ቤቱ መቅረብ አሇበት። 

67. የውይይት ጊዛ 

በረቂቅ በጀት ሊይ ሇሚዯረግ ውይይት የሚመዯበው ጊዛ ከሁሇት ቀን ያሊነሰ 

ይሆናሌ። 

68. የበጀት መግሇጫ 

1. ረቂቅ በጀቱ ሇምክር ቤቱ ከዯረሠ በኋሊ አፇጉባዔው በሚወስነው ቀን እና 

በሚመዴበው ሠዓት የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ በቀረበው ረቂቅ 

በጀት ሊይ መግሇጫ ይሠጣሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መስረት ከሚኒስትሩ የበጀት መግሇጫ 

በመቀጠሌ ምክርቤቱ በመርህ እና በአጠቃሊይ በጀቱ ሊይ ውይይት ያካሂዲሌ። 

3. በበጀት መግሇጫው ሊይ የሚዯረገው አጠቃሊይ ውይይት እንዲበቃ ረቂቅ በጀቱ 

ወዯ በጀትና ፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ይመራሌ። 

69. የረቂቅ በጀት መመርመሪያ መርሆዎች 

ሇምክር ቤቱ የቀረበ ረቂቅ በጀት የሚከተለትን መሠረታዊ መርሆዎች መነሻ 

በማዴረግ ይመረምራሌ፦ 

1. የህዜብ ተጠቃሚነት፤ 

2. ፌትሃዊ የሃብት ክፌፌሌ፤ 

3. ዴህነት ተኮር ሇሆኑ ስራዎች ትኩረት የተዯረገ መሆኑ፤ 

4. በጀትን በቁጠባና በውጤታማነት ሇመጠቀም የሚያስችሌ መሆኑ፤ 

5. ራስን የመቻሌ አቅጣጫን የተከተሇ መሆኑ፤ 

6. የመንግስት የትኩረት አቅጣጫን የተከተሇ መሆኑ፤ 

7. ሇክሌልች የሚሰጠው ዴጎማ የፋዯሬሽን ምክር ቤት ባስቀመጠው ቀመር 

መሠረት መሆኑ፤ 

8. ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እዴገትን ሇማፊጠን የሚያስችሌ መሆኑ፤እና 

9. ላልች አግባብነት ያሊቸው የመመርመሪያ ስሌቶች። 

70. የውይይት ጊዛ አመዲዯብ 
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አፇጉባዔው ከምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ ጋር በመመካከር በቀረበው ረቂቅ 

በጀት ሊይ ዜርዜር ውይይት የሚካሄዴበትና ዴምጽ የሚሠጥበት በቂ ጊዛ 

ይመዴባሌ። 

71. የበጀት ቅነሳ ሞሽን ስሇማቅረብ 

በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 70 መስረት በተመዯበው የውይይት ጊዛ ማንኛውም አባሌ 

ወይም የፓርሊማ ቡዴን በረቂቅ በጀቱ ሊይ የቅነሳ ሞሽን ማቅረብ ይችሊሌ። 

72. የበጀት ቅነሳ ሞሽን አቀራረብ 

የበጀት ቅነሳ ሞሽን እንዯሚከተሇው ይቀርባሌ፦ 

1. እንዱቀነስ የሚፇሇገው የበጀት መጠን ፖሉሲን ባሇመቀበሌ ከሆነ አቅራቢው 

የሚቃወመውን ፖሉሲ በግሌጽ ማሳየትና አማራጭ ፖሉሲ በጽሐፌ ማቅረብ 

ይኖበታሌ፤ 

2. አንዱቀነስ የሚፇሇገው የበጀት መጠን ከሆነ ቅነሳው በኢኮኖሚው ሊይ 

የሚኖረውን ውጤት የሚያመሊክት መሆን ይኖርበታሌ። የቅነሳው ጥያቄ በጥቅሌ 

ወይም አንዴ የበጀት ርዕስ አንዱሠረዜ ወይም አንዴ የበጀት ርዕስ በተወሰነ 

መጠን አንዱቀነስ የሚጠይቅ ሉሆን ይችሊሌ። 

73. የበጀት ቅነሳ ሞሽን መመኛ 

ረቂቅ የበጀት ጥያቄን ሇመቅነስ የሚቀርብ ሞሽን የሚከተለትን ማሟሊት 

ይኖርበታሌ፤ 

1. ከአንዴ የበጀት ፌሊጏት ጋር ብቻ የተያያ መሆን አሇበት፤ 

2. በግሌጽ የተቀመጠ፣ አወዚጋቢ ያሌሆነ እውነታን የያ፣ ስም የማያጠፊ፣ 

ከስሜታዊነት እና ከመሳሰለት የፀዲ መሆን አሇበት፤ 

3. ግሌጽ የሆነና በተወሰነ አንዴ ጉዲይ ሊይ ያተኮረ መሆን ይገባዋሌ፤ 

4. በግሇሰብ ባህሪ ሊይ ያተኮረ መሆን የሇበትም፤ 

5. በስራ ሊይ የሚገኙ ሀጏችን ማሻሻሌ ወይም መሻርን የሚጠይቅ መሆን 

የሇበትም፤ 

6. መንግስትን በቀጥታ የሚመሇከት ጉዲይ መሆን አሇበት፤ 

7. የሌዩ ጥቅም ጥያቄን የሚያነሳ መሆን የሇበትም፤ 

8. በተመሳሳይ የስራ ዓመት ምክር ቤቱ ውይይት አዴርጏ ውሳኔ የሰጠበትን ጉዲይ 

ሇማንሳት ያሇመ መሆን የሇበትም፤ 
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9. ሙለ ወይም ከፉሌ የዲኝነት ስራን በሚያከናውኑ አካሊት አየታየ ወይም በህግ 

በተቋቋሙ ላልች አካሊት አየተጣራና አየተመረመረ ያሇን ጉዲይ የሚመሇከት 

መሆን የሇበትም፤ 

10. ጥቃቅን የሆኑ ጉዲዮችን የሚያነሳ መሆን የሇበትም። 

74. የቅነሳ ሞሽን ተቅባይነት ስሇሚያገኝበት ሁኔታ 

በአፇጉባዔው አስተያየት የቀረበው ሞሽን የዙህን ዯንብ ዴንጋጌዎች የማያሟሊ 

ወይም የምከር ቤቱን አሰራርና ተግባር የሚያዯናቅፌ ወይም ሞሽን የማቅረብ 

መብትን ያሇአግባብ ሇመጠቅም የታሇመ ሆኖ ካገኘው የቅነሳ ሞሽኑ አንዲይቅርብ 

ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

75. የቅነሳ ሞሽን ማስታወቂያ ጊዛ 

የቅነሳ ሞሽኑ በበጀት ጥያቄው ሊይ ውይይት ከመዯረጉ ከአንዴ ቀን በፉት 

ሇአፇጉባዔው በጽሐፌ መቅረብ አሇበት። 

76. ረቂቅ በጀት ስሇማጽዯቅ 

በዜርዜር በጀቱ እና በቅረቡ የቅነሳ ሞሽኖች ሊይ የሚዯረገው ውይይት 

አንዯተጠናቀቀ በበጀትና ፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ 

መነሻነት ውይይት ተካሂድ ዴምጽ ይሰጣሌ። 

ምዕራፌ አስራ አንዴ 

ክትትሌና ቁጥጥር 

77. የክትትሌ እና ቁጥጥር ዓሊማ 

የምክር ቤቱ የከትትሌና ቁጥጥር ዓሊማ የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፦ 

1. ስራዎች ህግና ስርዓትን መሰረት አዴርገው እየተከናወኑ መሆናቸውን፤ 

2. ፇጣን፣ ፌትሃዊ፣ ቀጣይነትና ሊቂነት ያሇው የሌማት አቅጣጫ መኖሩን፤ 

3. ዱሞክራሲና መሌካም አስተዲዯር መስፇኑን፤ 

4. የቡዴንና የዛጎች ዱሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች፣ ሰሊምና ፀጥታ መከረበሩን፤ 

5. በመንግስት አካሊት መካከሌ የተቀናጀ አሰራር መኖሩን፤  

ሇማረጋገጥ ነው። 

78. ክትትሌና ቁጥጥር የሚዯረግባቸው ጉዲዮችና አካሊት 

1. ምክር ቤቱ ክትትሌና ቁጥጥር የሚያዯርግባቸው ጉዲዮች የሚከተለትን 

ያጠቃሌሊለ፦ 
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ሀ/ የአገሪቱ ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ እቅድች፣ ህጎችና አሠራሮች በተግባር 

ሊይ ስሇመዋሊቸዉ እንዱሁም ሇአገሪቱ አዴገት በሚበጅ አቅጣጫ 

እየተከናወኑ መሆናቸውን፤ 

ሇ/ የዛጎች መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች መከበራቸውን፤ እና 

ሏ/ የፋዯራሌ መንግስት በጀት እና ሀብት በአግባቡ ስራ ሊይ መዋለን። 

2. ምክር ቤቱ በሚከተለት አካሊት ሊይ ከትትሌና ቁጥጥር ያዯርጋሌ፦ 

ሀ/ የፋዯራሌ መንግስት አካሊትን፤ 

ሇ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቁፅ 55 (16) መሰረት የሰብዓዊ መብቶች መጣስ 

 ሉያስቆምና ሉቆጣጠር ያሌቻሇን ክሌሌ። 

3. ምክር ቤቱ በሕገመንግስቱ አንቀፅ 49 እና አግባብነት ባሊቸው ላልች ህገች 

መሰረት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር እና በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ሊይ 

ክትትሌና ቁጥጥር ያካሄዲሌ፣ ምክር ቤቱ በከተማ አስተዲዯሮቹ የሚያካሄዯው 

ዜርዜር ክትትሌና ቁጥጥር አፇፃፀም በዙህ ዯንብ መሰረት በሚወጣ መመሪያ 

ይወሰናሌ። 

79. የክትትሌና ቁጥጥር ስሌት 

1. በሕገ-መንግሥቱ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት የምክር ቤቱ የክትትሌ እና 

የቁጥጥር ስሌቶች የሚከተለትን ያጠቃሌሊለ፦ 

ሀ/ መንግስታዊ አካሊት ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዛ በቀጥታ ሇምክር ቤቱ ወይም 

ሇሚመሇከተው ኮሚቴ በአካሌ ሪፖርት እንዱያቀርቡ በማዴረግ፤ 

ሇ/ ጠቅሊይ ሚኒስትሩና ሚኒስትሮች በተያሊቸው የጥያቄ ጊዛ በአካሌ ተገኝተው 

የቃሌ መሌስ እንዱሰጡ በማዴረግ፤ 

ሏ/ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በመንግስታዊ አካሊት ሊይ የሂሣብ ምርመራ እንዱዯረግ 

ትዕዚዜ በመስጠት፤ 

መ/ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ ተቋማትን፣ ምስክሮችን፣ ባሇሙያዎችን ወይም 

ሰነድችን በማስቅረብና ጉዲዮችን በማጣራት፤ 

ሠ/ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ ተቋማትን እና ስራዎችን በተመሇክተ የመስክ ጉብኝት 

በማዴረግ። 

2. ምክር ቤቱ ከመንግሥት አካሊት፣ ከኮሚቴዎች፣ ከህብረተሰቡና መንግስታዊ 

ካሌሆኑ አካሊት የሚቀርብሇትን ሪፖርትና ጥቆማ መሰረት በማዴረግ ክትትሌ 

እና ቁጥጥር ያዯርጋሌ። 
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3. ምክር ቤቱ መንግስታዊ አካሊትን ሲከታተሌና ሲቆጣጠር በተቋማት የእሇት 

ተዕሇት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጣሌቃ መግባት የሇበትም። 

4. በሕገ-መንግሥቱ ወይም በላልች ህጎች መሠረት ሥራቸውን በነፃነትና ያሇ 

ጣሌቃ ገብነት እንዱያከናውኑ ሆነው የተቋቋሙ መንግስታዊ አካሊትን 

በመቆጣጠርና በመከታተሌ ሂዯት ምክር ቤቱ ነፃነታቸውን ማክበር አሇበት። 

80. በክትትሌና ቁጥጥር ሂዯት ስሇሚወስዴ የመፌትሄ እርምጃ 

በክትትሌና ቁጥጥር ሂዯት በመንግስታዊ አካሊት ሊይ የታዩ ችግሮችን አስመሌክቶ 

ምክር ቤቱ የሚከተለትን የመፌትሄ እርምጃዎች ሉወስዴ ይችሊሌ፦ 

1. የተከሰተው ችግር ከህግ የመነጨ ከሆነ በህግ እንዱዯገፌ ወይም ክፌተቱ በህግ    

እንዱሞሊ ያዯርጋሌ፤ 

2. በመንግሥታዊ አካለ ሊይ የሇያቸው ችግሮች ከበጀት ጋር የሚያያዘ ከሆኑና 

ይህም በሚመሇክተው አካሌ ከተረጋገጠ አስፇሊጊውን የእርምት ማስተካከያ 

ያዯርጋሌ፤ 

3. ችግሩ የተከሰተው በመንግስታዊ አካለ ዴክመት ከሆነ መንግሥታዊ አካለ 

ችግሩን እንዱያውቅ እና የፇፀመውንም ዴክመት እንዱያርም መመሪያ ይሰጣሌ፣ 

ዴክመቱ መታረሙንም ያረጋግጣሌ፤ 

4. ችግሩ ካሌታረመ እና መሠረታዊ ከሆነ፣ሇችግሩ ተጠያቂ በሆነው አካሌ ሊይ 

በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አማካኝነት እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣ አፇፃፀሙንም 

ይክታተሊሌ፤ 

5. ችግሩ የተፇጠረው ተጠሪነቱ በቅጥታ ሇምክር ቤቱ በሆነ ላሊ መንግሥታዊ አካሌ 

ከሆነ በህግ መሠረት አስፇሊጊውን እርምጃ ይወስዲሌ። 

81. ሇምክር ቤቱ በቀጥታ ስሇሚቀርብ ሪፖርት 

1. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 55 (17) መሰረት ምክር ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ባገኘው 

ጊዛ የፋዳራሌ መንግስት ባሇስሌጣናትን ሇጥያቄ ይጠራሌ፣ የህግ አስፇፃሚውን 

አሰራር ይመረምራሌ። 

2. በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 12 መሰረት ምክር ቤቱ የፋዯራሌ መንግስትን ዓመታዊ 

አቅዴ ያዲምጣሌ፣ ያፀዴቃሌ። 

3. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በሚያዜሇት ፕሮግራም መሠረት የመንግስትን አጠቃሊይ 

የስራ እንቅስቃሴ አስመሌክቶ በዓመት ሁሇት ጊዛ ሇምክር ቤቱ ሪፖርት 

ያቀርባሌ፣ ሆኖም መቅረብ የሚገባው ጉዲይ አሇ ብል ካመነ በማንኛውም ጊዛ 

ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ማቅረብ ይችሊሌ። 
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4. ምክር ቤቱ ማንኛውም መንግሥታዊ አካሌ በቀጥታ ሪፖርት እንዱያቀርብ 

ትዕዚዜ ሉሰጥ ይችሊሌ። 

5. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇምክር ቤቱ 

በቀጥታ ሪፖርት የሚቀርበው፦ 

ሀ/ መንግሥታዊ አካለ አንገብጋቢ በሆኑ ወቅታዊ ጉዲዮች ሊይ ሇምክር ቤቱ 

ማብራሪያ መስጠቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ፤ 

ሇ/ መንግሥታዊ አካለሇ ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት ሲያዯርግ ወይም በኮሚቴው 

የክትትሌ እና የቁጥጥር ሂዯት መሠረታዊ ችግር የታየበት ከሆነ፤ 

ሏ/ በመንግሥታዊ አካለ ሊይ አንገብጋቢ የሆኑ ጥያቄዎች በተዯጋጋሚ ከህዜብ 

የሚነሱ ከሆነ፤ 

መ/ መንግሥታዊ አካለ ሊይ ከአባሊት ተዯጋጋሚ ጥያቄ የሚነሳ ከሆነ፤ 

ሠ/ በህግ መሠረት በቀጥታ ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ማቅረብ የሚገባቸው 

መንግሥታዊ አካሊት ከሆኑ ነው። 

6. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት፣የፋዯራሌ የሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን፣ 

የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን፣ የህዜብ አንባ ጠባቂ ተቋም እና የፋዯራሌ ዋና 

ኦዱተር በምክር ቤቱ በመገኘት ሪፖርት ሲያቀርቡ ከጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

በስተቀር የምክር ቤት አባሊት የሆኑ የመንግስት የስራ ሃሊፉዎች በስብሰባው 

መገኘት ይኖርባቸዋሌ። 

7. የምክር ቤት አባሊት ያሌሆኑ የመንግስት የስራ ሃሊፉዎች በዙህ አንቀፅ ንዐስ 

አንቀፅ (6) የተጠቀሱት አካሊት ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ሲያቀርቡ በምክር ቤቱ 

በሚጋጅሊቸው ቦታ በመገኘት ስብሰባውን ይክታተሊሌ። 

8. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (6) እና (7) የተጠቀሱት የስራ ሃሊፉዎች በምክር ቤት 

ስብሰባ መገኘት የማይችለ ከሆነ ይህንኑ አስቀዴመው ሇአፇጉባዔው በማሳወቅ 

ከአፇጉባዔው በሚሰጥ ፇቃዴ መሰረት ላሊ የተወከሇ የስራ ሃሊፉ በስብሰባው 

ሉገኝ ይችሊሌ። 

82. ስሇ ሪፖርት አቀራረብ 

1. ሇምክር ቤቱ ሪፖርት የሚያቀርበው የመንግሥታዊ አካለ ኃሊፉ ነው፣ ኃሇፉው 

ሉያግዘት የሚችለ የሥራ ባሌዯረቦቹን ይዝ መምጣት ይችሊሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ኃሊፉው ከአቅም በሊይ 

የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥመው ሁኔታውን በቅዴሚያ በማሳወቅ በአፇጉባዔው ፇቃዴ 

ሪፖርቱ በምክትለ ወይም በተወካዩ እንዱቀርብ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 
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83. የሪፖርት አቅራቢው የአጠራር ሥነ-ሥርዓት 

1. አፇጉባዔው በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 81 እናአንቀፅ 82 የተጠቀሱት አካሊት ሇምክር 

ቤቱ ሪፖርት እንዱያቀርቡ በፅሁፌ ያሳውቃሌ። 

2. አፇጉባዔው ሪፖርት የሚቀርብበትን ጊዛና ቦታ ቢያንስ ከአንዴ ወር በፉት 

ማሳወቅ አሇበት። 

3. ሪፖርት የማቀረቢያው ጊዛ አመቺ አሇመሆኑ በመንግስታዊ አካለ ጥያቄ ቀርቦ 

በአፇጉባዔው ተቀባይነት ካገኘ ጊዛው ሉሇወጥ ይችሊሌ። 

4. ሪፖርት አቅራቢው መንግስታዊ አካሌ በአንቀፅ 82 (1) መሰረት በስብሰባ ወቅት 

የሚገኙ ሰዎችን ስም ዜርዜር የሪፖርቱን ከመዴረሱ ከአንዴ ቀን በፉት ሇምክር 

ቤቱ ማሳወቅ አሇበት። 

84. የሪፖርቱ ይትና የሚሊክበት ጊዛ 

1. ሪፖርቱ በመዯበኛ የሥራ አንቀስቃሴ ሊይ የሚያተኩር ሆኖ የሚከተለትን መያዜ 

ይኖርበታሌ፦ 

ሀ/ ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴ እና የተከናወኑ ተግባራት፤ 

ሇ/ የበጀት አፇፃፀም፤ 

ሏ/ የሰዉ ሃይሌ አስተዲዯር፤ 

መ/ የተገኘው ጤት፤ 

ሠ/ ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮች እና የተወሰደ የመፌትሄ እርምጃዎች፤ 

ረ/ ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች እና 

ሰ/ ላልች አግባብነት ያሊቸው መረጃዎች። 

2. በምክር ቤቱ የተፇሇገን አንዴ ጉዲይ በሚመሇክት የሚቀርብ ሪፖርት ከሆነ 

የተፇሇገውን ጉዲይ አጠቃሊይ በሆነ መሌኩ ሉዲሰስ በሚችሌ መሌኩ ተጋጅቶ 

መቅረብ ይኖርበታሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) የተጠቀሰው ሪፖርት ሇምክር ቤቱ 

ከመቀረቡ ቢያንስ ከአስር ቀን በፉት በሚመሇክተው መንግስታዊ አካሌ ሃሊፉ 

ፉርማ ተረጋግጦ ሇአፇጉባዔው መዴረስ ይኖርበታሌ፤ አረጉባዔውም ሪፖርቱን 

ሇሚመሇከተው ኮሚቴ ወዱያውኑ ያስተሊሌፌሌ። 

85. የምክር ቤቱ ሪፖርት ስሇሚሰማበት ፕሮግራም 

1. በምክር ቤቱ ሪፖርት የሚሰማበትን ፕሮግራም አስቀዴሞ ማጋጀት 

ይጠበቅበታሌ። 
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2. ምክር ቤቱ የሚያጋጀው የሪፖርት ፕሮግራም ሃሊፉነቱን ሇመወጣት 

በሚያስችሇው እና ውጤታማ ሉያዯርገው በሚችሌ መንገዴ መሆን አሇበት። 

86. የሪፖርት አቅራቢዎች ፕሮቶኮሌ እና ሥነ-ምግባር 

1. በማንኛውም ሪፖርት አቅራቢ የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ የጠበቀ ፕሮቶኮሌና 

ሥነ- ምግባር ሉኖረው ይገባሌ። 

2. የዙህ ዯንብ አንቀፅ 27 አንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ሪፖርት አቅራቢ 

የሚከተለትን ማክበር ይኖርበታሌ፦ 

ሀ/ በተጋጀሇት መግቢያ ወዯ ምክር ቤቱ ግቢ ከገባ በኋሊ በፕሮቶኮሌ 

አማካኝነት የተጋጀሇትን ቦታ መያዜ፤ 

ሇ/ አሇባበሱ የምክር ቤቱን ክብር የጠበቀ መሆን፤ 

ሏ/ ሇሪፖርት አቀራረቡ ከሚያስፇሌጉት ቁሳቁስ እና ሰነድች ውጭ ላልች 

አሊስፇሊጊ ቁሳቁሶች አሇመያዜ፤ 

መ/ በምክር ቤቱ አዲራሽ ሲጋራ ማጨስ እና ላልች አሊስፇሊጊ ተግባራትን   

አሇመፇፀም። 

3. የፅህፇት ቤቱ ፕሮቶኮሌ ክፌሌ የሚከተለትን ተግባራት ያከናውናሌ። 

ሀ/ ወዯ ምክር ቤቱ የሚመጣን ሪፖርት አቅራቢ ተጋጅቶ መጠበቅ እና 

 በአግባቡ መቀበሌ፤ 

ሇ/ ሪፖርት አቀራቢው መምጣቱን ሇአፇጉባዔው ማሳወቀና የሚሰጠውን ትዕዚዜ 

 መፇፀም፤ 

ሏ/ በስብሰባው ጊዛ ሪፖርት አቀራቢውን ወዯ ስብሰባው አዲራሽ ማስገባት እና 

የተጋጀሇትን ቦታ እንዱይዜ ማዴረግ፤ 

  መ/ ሪፖርት አቀራቢው ሪፖርቱን ካቀረበ በኋሊ በአግባቡ መሸኘት። 

87. በሪፖርት ሊይ የሚዯረግ ውይይት የሚመራበት ስርዓት 

1. በአፇጉባዔው ጋባዥነት የሚመሇከተው ኮሚቴ ሉቀመንበር አቅራቢውን 

በማስተዋወቅ ሪፖርቱን እንዱያቀርብ ይጋብዚሌ። 

2. ሪፖርት አቀራቢው የተጋጀውን ሪፖርት እንዯ አመቺነቱ በንባብ ወይም በገሇፃ   

መሌከ ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

3. ሪፖርቱ ከተሰማ በኋሊ በሚመሇከተው ኮሚቴ የተጋጁ ጥያቄዎች እና    

አስተያየቶች እንዱቀርቡ ይዯረጋሌ።  

4. ከኮሚቴው ሇቀረቡ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች መሌስ ከተሰጠ በኋሊ የፓርሊማ 

ቡዴኖች እና አባሊት ጥያቄና አስተያየት እንዱያቀርቡ ይዯረጋሌ። 
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5. ሪፖርት አቀራቢው በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) ሇተነሱ ጥያቄዎችና 

አስተያየቶች ምሊሽ ይሰጣሌ። 

6. ሪፖርት አቀራቢው በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) እና (5) መሰረት በቀረቡ 

ጥያቄዎችና አስተያየቶች በሰጠው ምሊሽ የማይስማማ አባሌ ተጨማሪ ጥያቄ 

ማቅረብ ይችሊሌ። 

7. ሇተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በሙለ ምሊሽና ማብራሪያ በሪፖርት 

አቅራቢው ከተሰጠ በኋሊ አፇጉባዔው ሪፖርቱን አስመሌክቶ የማጠቃሇያ 

አስተያየት በሚመስከተው ኮሚቴ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ። 

8. የቀረበው ሪፖርትና የተስጠው ምሊሽ አከራካሪ ሆኖ በሚገኝበት ጊዛ ምክር ቤቱ 

እንዯአስፇሊጊነቱ በሪፖርቱ ሊይ ዴምፅ ሉሰጥ ይችሊሌ። 

9. ምክር ቤቱ በቀረበው ሪፖርት ሊይ ጥርጣሬ ካዯረበት ወይም በበቂ ሁኔታ    

አሌቀረበም ብል ካመነ ወይም በማያጠራጥር ሁኔታ መሠረታዊ ችግር ያሇው 

ሆኖ ካገኘው ጉዲዩ በሚመሇከተው ኮሚቴ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት በማዴረግ 

ወይም ማጣራት ሳያስፇሌገው በዙህ ዯንብ አንቀፅ 80 የተመሇከቱትን 

እርምጃዎች እንዯሁኔታው ተፇፃሚ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

88. ኮሚቴ ሇምክር ቤቱ ስሇሚያቀርበው ሪፖርት 

1. በእያንዲንደ ኮሚቴ እንዯአስፇሊጊነቱ ስሇስራ እንቅስቃሴው ሇምከር ቤቱ 

ሪፖርት ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

2. በኮሚቴ የሚቀርብ ሪፖርት የሚከተለትን ጉዲዮች የሚመሇከት ሉሆን ይችሊሌ፦ 

ሀ/ ምክር ቤቱ ሉያውቃቸው ወይም ውሳኔ ሉያስተሊሌፌባቸው የሚገቡ      

   ጉዲዮች፤ 

ሇ/ የእቅዴ አፇፃፀሙን፤ 

ሏ/ ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ የመፌትሄ እርምጃዎችን፤ ወይም  

መ/ ላልች አግባብነት ያሊቸው ጉዲዮችን። 

3. የኮሚቴ ሪፖርት የሚቀርበው በሉቀመንበሩ አማካኝነት ይሆናሌ። 

89. ማስረጃ ስሇ መመርመር 

1. ምክር ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ማናቸውንም ምስክር፣ ሰነዴ ወይም ልልች 

ማስረጃዎችንና መረጃዎችን መስማት ወይም መመርመር ይችሊሌ። 

2. ምክር ቤቱ አንዯ አስፇሊጊነቱ በራሱ ወይም በኮሚቴ አማካኝነት ምስክርነት 

ሉሰማ ወይም ሠነዴ ሉመረምር ይችሊሌ። 
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3. ምክር ቤቱ ሇምስክርነት የሚፇሇገውን ግሇሰብ ምስክርነት የሚሰጥበትን ጉዲይ፣ 

ቦታና ጊዛ በማሳወቅ አንዯአስፇሊጊነቱ በዯብዲቤ ይጠራሌ። 

4. ሇምስክርነት የሚፇሇገው ግሇሰብ የሚሰጠው ምስክርነት አንዯሁኔታው በፅሐፌ 

የተዯገፇ ወይም ጥያቄው ተራ በተራ እየቀረበሇት የቃሌ መሌስ በመስጠት ሉሆን   

ይችሊሌ። 

5. ምስክሩ በጥያቄ ያሌቀሪበሇት ነገር ግን ሇጉዲዩ ጠቃሚ የሆነ የሚያውቀው መረጃ 

ካሇ አስፇቅድ ነጥቡን በተጨማሪነት ሉገሌፅ ይችሊሌ። 

6. ምክር ቤቱ ሇያው ጉዲይ አግባብነት ያሇው ሰነዴ አንዱቀርብሇት 

የሚመሇከተውን አካሌ ወይም ግሇሰብ ሰነደን አንዯ ሁኔታው ዋናውን ወይም 

ቅጂውን በሚፇሇገው ጊዛ እንዱያቀርብ በዯብዲቤ ትዕዚዜ መስጠት ይችሊሌ። 

7. በምክር ቤቱ የሚፇሇገው ሰነዴ ከተመረመረ በኋሊ ሇሚመሇከተው አካሌ ወይም 

ግሇሰብ በአግባቡ ይመሇሳሌ። 

8. ምክር ቤቱ ከሚመሇክተው አካሌ ወይም ከግሇሰብ አስፇሊጊ ሰነዴ እንዱቀርብሇት 

ሲጠይቅ ወይም የቃሌ ምስክርነት ቀርቦ እንዱሰጥ ሲያዯርግ በሕገ-መንግሥቱና 

በላልች ህጎች የተዯነገጉትን ገዯቦችና ነፃነቶች ማክበር አሇበት። 

9. ምስክርነት የሚሰጥ ወይም ሰነዴ የሚያቀርብ ግሇሰብ የሚከተሇውን ቃሇ መሃሊ 

ይፇፅማሌ፦ 

እኔ……………. በዚሬው ዕሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት (ወይም በ……………. ኮሚቴ) ፉት የምሰጠው 

ቃሌ ወይም ያቀረብኩት ሰነዴ ትክክሇኛ እና የዯበቅሁት ነገር የላሇ መሆኑን 

አረጋግጣሇሁ። 

10. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (9) የተጠቀሰው ቃሇ መሃሊ በሚመሇከተው አካሌ 

ይከናወናሌ። 

90. ምክር ቤቱ ስሇሚሰጠው የአዱት ትዕዚዜ 

1. ምክር ቤቱ ማንኛውም አካሌ የተመዯበሇትን በጀት ከዓሊማው ውጭ ማዋለን     

   ሲገምት ወይም ከፌተኛ የበጀት አጠቃቀም ስርዓት መጓዯሌ ወይም መባከን   

መኖሩን ሲገነብ የሂሳብ ምርመራ እንዱዯረግ ሉያዜ ይችሊሌ። 

2. ምክር ቤቱ የሚሰጠው የአዱት ትዕዚዜ የሚከናወነው በፋዯራሌ ዋና አዱተር 

ወይም እርሱ በሚወክሇው አካሌ ይሆናሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) የተዯነገገው የኦዱት ትዕዚዜ የሚሰጠው   

በአፇጉባዔው ሆኖ፦  
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ሀ/ ሉመረመር የተፇሇገውን አካሌ፤ 

ሇ/ የሚመረመረውን ጉዲይ፤እና 

ሏ/ የአዱት ሪፖርት የሚቀርብበትን ጊዛ፤  

ያመሊከተ መሆን አሇበት። 

4. ምክር ቤቱ የአዱት ሪፖርቱን ከሰማ በኋሊ በዙህ ዯንብ አንቀፅ 80 የተጠቀሱትን 

እርምጃዎች እንዯሁኔታው ሉወሰዴ ይችሊሌ። 

91. ጥቆማዎችን ስሇመቀበሌ 

1. ምክር ቤቱ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ጥቆማዎችን ሉቀበሌ ይችሊሌ፦ 

ሀ/ በመንግሥት ወይም በህዜብ ሀብት እና ጥቅም ሊይ የዯረሰ ወይም ሉዯርስ 

የሚችሌ ጉዲትን በሚመሇከት፤ 

ሇ/ ሕገ-መንግሥቱን አዯጋ ሊይ የሚጥሌ ሁኔታ ከተፇጠረ ወይም ይፇጠራሌ 

ተብል ሲገመት፤ 

ሏ/ የመንግስት ፖሉሲ እና ስትራቴጂን የሚያዯናቅፌ ሁኔታ ሲከሰት፤ 

መ/ በህዜቦች መካከሌ ግጭት ከተፇጠረ ወይም ግጭት ሉያስነሳ የሚችሌ ሁኔታ 

ሲያጋጥም፤ 

ሠ/ የሰብዓዊ መብት ሲጣስ፤ 

ረ/ ከፌተኛ የሆነ ሰው ሰራሽና የተፇጥሮ አዯጋ ሲከሰት። 

2. ማንኛውም የሚቀርብ ጥቆማ ትክክሇኛ ማስረጃ ሉኖረው ይገባሌ። 

3. ጥቆማው በጽሐፌ ተጋጅቶ የጠቋሚውን ስም፣ ሙለ አዴራሻ እና ፉርማ የያ   

መሆን አሇበት። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) መስረት ያሌቀረበ ጥቆማ ተቀባይነት የሇውም። 

5. በአግባቡ የቀረበ ጥቆማ ተጣርቶ አስፇሊጊው ውሳኔ ይስጥበታሌ፤ ጠቋሚውም    

   ውሳኔውን እንዱያውቀው ሉዯረግ ይችሊሌ። 

6. ምክር ቤቱ የጠቋሚዎችን ማንነት በሚስጥር ይጠብቃሌ። 

92. የጥያቄ ጊዛ 

1. አፇጉባዔው በላሊ ሁኔታ ካሌወስነ በስተቀር ምክር ቤቱ ሚኒስትሮች በቃሌ   

መሌስ የሚስጡበት በየሳምንቱ ሏሙስ የአንዴ ሰዓት የጥያቄ ጊዛ ይኖረዋሌ። 

2. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) ከተጠቀሰው ጊዛ ውስጥ   

በወር አንዴ ጊዛ የቃሌ መሌስ የሚሰጥበት የአንዴ ሰዓት የጥያቄ ጊዛ 

ይኖረዋሌ። 
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3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) የተዯነገገው ቢኖርም ጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

ሪፖርት በሚያቀርብበት ወር የጥያቄ ጊዛ አይኖረውም። 

93. የጥያቄ አቀራረብ 

1. ማንኛውም የቃሌ መሌስ የሚፇሌግ ጥያቄ የሚያቀርብ አባሌ ጥያቄውን ቢያንስ 

ከአስር ቀን በፇት ሇአፇጉባዔው በጽሁፌ ማሳወቅ አሇበት። የጥያቄ 

ማስታወቂያውም፦ 

ሀ/ የጥያቄውን ይት፤ 

ሇ/ መሌስ እንዱሰጥ የሚፇሇገው የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስም፤ 

ሏ/ የጠያቂውን ስምና ፇርማ፤  

የያ መሆን አሇበት። 

2. ማንኛውም አባሌ ሇህዜብ ጠቀሜታ ባሇው ጉዲይ ሊይ ሇሚመሇከተው ሚኒስትር 

ጥያቄ ማቅረብ ይችሊሌ። 

3. ማንኛውም አባሌ በአንዴ የጥያቄ ጊዛ ከአንዴ ጥያቄ በሊይ ማቅረብ አይችሌም። 

4. አፇጉባዔው በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 95 መሠረት የተቀበሊቸውን ጥያቄዎች   

በማዯራጀት ሇሚመሇከተው ሚኒስትር ይሌካሌ፣ መሌስ የሚሰጥበትን   

ፕሮግራም ከሚመሇከተው አካሌ ጋር በመመካከር ይወሰናሌ፣ አባሊትም 

እንዱያውቁት ያዯርጋሌ። 

94. የጥያቄ ይት 

የቃሌ መሌስ የሚፇሌግ ማንኛውም ጥያቄ የሚከተለትን ማሟሊት ይኖርበታሌ፦ 

1. ግሌጽ፣ አጭር፣ ሇአንዴ የተወሰነ ጉዲይ መሌስ የሚፇሌግ እና የመሪ ጥያቄ ባህሪ 

የላሇው መሆን አሇበት፤ 

2. የሰዎችን መሌካም ስም የማይጏዲ ቋንቋውም የምክር ቤቱን ክብር የጠበቀ 

መሆን አሇበት፤ 

3. የግሌ አስተያየትን፣ ሇተወሳሰበ የህግ ጥያቄ መፌትሄ የሚጠይቅና በመሊምት ሊይ 

የተመሠረተ መሆን የሇበትም፤ 

4. የግሇሰብን ባህሪ ወይም ፀባይ የተመሇከተ መሆን የሇበትም፤ 

5. ጉዲዩ በፋዯራሌ መንግሥት የሥሌጣን ክሌሌ ስር የሚወዴቅ መሆን አሇበት፤ 

6. በኮሚቴ በመታየት ሊይ ያሇን ጉዲይ የሚጠይቅ መሆን የሇበትም፤ 

7. በተመዯበው የጥያቄ ጊዛ ውስጥ ሉመሇስ የማይችሌ ሰፉ የፖሉሲ ጥያቄ መሆን 

የሇበትም፤ 
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8. ቀዯም ሲሌ ምሊሽ ያገኘ ወይም ተቀባይነት ያጣ ጥያቄን የሚመሇከት መሆን 

የሇበትም 

9. በጥቃቅን ጉዲዮች ሊይ መረጃ የሚጠይቅ መሆን የሇበትም፤ 

10. ሇወቅቱ ሁኔታ ጠቀሜታ የላሇው ያሇፇ ታሪክ የሚያንፀባርቅ መረጃ የሚጠይቅ 

መሆን የሇበትም፤ 

11. በቀሊለ ከሰነዴ ወይም ከጽሁፌ ማግኘት የሚቻሌ መረጃን የሚመሇከት መሆን 

የሇበትም፤ 

12. በፋዯራሌ መንግሥት ቀጥተኛ ኃሊፉነት ሥር ያሌሆነና በላሊ አካሌ ወይም 

ግሇሰብ ቁጥጥር ሥር የሆነ ጉዲይን የሚመሇከት መሆን የሇበትም፤ 

13. በፌርዴ ቤት በመታየት ሊይ ያሇን ጉዲይ ወይም ከፉሌ የፌርዴ ቤት ሥሌጣን 

ባሇው ወይም ሥሌጣን በተሰጠው ላሊ አካሌ በመመርመር ወይም በመጣራት 

ሊይ ያሇን ጉዲይ የሚመሇከት መሆን የሇበትም፤ 

14. ጥያቄው በሚኒስቴሩ ሥሌጣን ስር የሚገኝ መሆን አሇበት፤ 

15. የወዲጅ አገራትን ከብር የሚነካ መሆን የሇበትም፤ 

16. በባህሪያቸው አገራዊ ሚስጥር የሆኑ ጉዲዮችን የሚመሇከት መሆን የሇበትም። 

95. ጥያቄው ተቀባይነት ስሇሚያገኝበት ሁኔታ 

1. አፇጉባዔው የቀረበውን የጥያቄ ማስታወቂያ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 93 እና 

በአንቀፅ 94 መሠረት በመመርመር ሉቀበሇው ወይም ውዴቅ ሉያዯርገው 

ይችሊሌ። 

2. ተቀባይነት አግኘተው ሇምክር ቤቱ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ከስብሰባ በፉት 

ሇአባሊት መዴረስ አሇባቸው። 

3. በአንዴ የሰብሰባ ወቅት መቅረብ ያሇበት የጥያቄ ብዚት ከአስራ አምስት መብሇጥ 

የሇበትም። 

4. አፇ-ጉባዔው የተቀበሊቸውን ጥያቄዎች አንዯቅዯም ተከተሊቸው የአቅራቢዎቹን 

ስም በመጥቀስ መሌስ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ። 

5. በዙህ ዯንብ የተዯነገገውን መመኛ ያሟለ ከአስራ አምስት በሊይ ጥያቄዎች 

ሲኖሩ ሇምክር ቤቱ የሚቀርቡ ጥያቄዎች የህዜብን ጥቅም መሠረት በማዴረግ 

በአፇጉባዔው ይሇያለ፣ ቀሪዎቹ በላሊ የጥያቄ ጊዛ መሌስ እንዱያገኙ ይዯረጋሌ። 

6. አንዴ አባሌ ያቀረበውን ጥያቄ መተው ሲፇሌግ ስብሰባው ከመጀመሩ በፉት   

ሇአፇጉባዔው ያሳውቃሌ፣ ሇጥያቄውም መሌስ አይሰጥበትም። 
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7. በጥያቄ ጊዛ በሚቀርብ ጥያቄና በሚሰጥ መሌስ ሊይ ምንም ዓይነት ክርክር    

አይካሄዴም። 

96. ስሇተጨማሪ ጥያቄ 

1. አፇጉባዔው ሇጥያቄ በተመዯበው ጊዛ ውስጥ በሚኒስትሮች የተሰጠን መሌስ 

መነሻ በማዴረግ ተጨማሪ የማብራሪያ ጥያቄ በአቀራቢው ወይም በላሊ አባሌ 

እንዱቀርብ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

2. አፇጉባዔው ከዙህ በሚከተለት ሁኔታዎች ተጨማሪ የማብራሪያ ጥያቄ ሊይቀበሌ 

ይችሊሌ፦ 

ሀ/ ከቀረበው ጥያቄ ወይም ከተሰጠው መሌስ ውጭ ሲሆን፤ 

ሇ/ መረጃ ከመጠየቅ ይሌቅ መረጃ የሚሰጥ ሲሆን፤ 

ሏ/ ከአንዴ በሊይ የሆኑ ጉዲዮችን ያካተተ ሲሆን፤ 

መ/ የማመን ወይም የመካዴ አስተያየት የሚጠይቅ ሲሆን፤ 

ሠ/ በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 93 (3) እና አንቀፅ 94 የተዯነገጉትን የማያሟሊ ከሆነ። 

97. በአጭር ጊዛ ማስታወቂያ የሚቀርብ ጥያቄ 

1. በዙህ ዯንብ አንቀፅ 93 የተዯነገገው ቢኖርም ሇህዜብ ጠቀሜታ ያሇው አስቸኳይ 

ጥያቄ ከአስር ቀን ባነሰ ማስታወቂያ በአፇ-ጉባኤው ፇቃዴ ሇምክር ቤቱ ሉቀረብ 

ይችሊሌ። 

2. በአጭር ጊዛ ማስታወቂያ የሚቀርብ ጥያቄን ያቀረበ አባሌ ምክንያቱን በተብራራ 

መሌኩ በጽሁፌ ማቅረብ አሇበት፤ ሆኖም በቂ ማብራሪያ ያሌተሰጠበት 

ማስታወቂያ ሇአባለ እንዱመሇስ ይዯረጋሌ። 

3. አፇ-ጉባኤው ጥያቄ የቀረበሇትን ሚኒስትር አስቀዴሞ በማማከር በጥያቄው ጊዛ 

መሌስ እንዱሰጥበት ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

4. ሚኒስትሩ በወቅቱ መሌስ መስጠት ካሌቻሇ ከአፇ-ጉባኤው ጋር በመመካክር 

በላሊ የጥያቄ ጊዛ መሌስ መስጠት ይችሊሌ። 

5. በአንዴ የጥያቄ ጊዛ በአጭር ጊዛ ማስታወቂያ ሉቀርብ የሚችሇው ጥያቄ አንዴ 

ብቻ ይሆናሌ። 

6. በአጭር ጊዛ የሚቀርብ ማስታወቂያ ጥያቄ ከአንዴ በሊይ በሆኑ አባሊት ፉርማ 

የቀረበ ከሆነ በቀረበው የስም ዜርዜር ሊይ መጀመሪያ በተጠቀሰው ስም 

እንዯቀረበ ተዯርጎ ይወሰዲሌ። 
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7. በአጭር ጊዛ ማስታወቂያ የቀረቡ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ሊለ አፇ-ጉባኤው ሇይቶ 

ያቀርባሌ ወይም ጥያቄዎቹን በአንዴ አጠቃል ሉቀርብ ይችሊሌ ሚንስትሩም 

ተጠቃል ሇቀረበው ጥያቄ አጠቃሊይ መሌስ ይሰጣሌ። 

8. ጥያቄውና አቅራቢው በአፇ-ጉባኤው ከተገሇፁ በኋሊ ሚኒስቴሩ መሌስ 

እንዱሰጥበት ይዯረጋሌ። 

9. በዙህ ዯንብ ስሇ ጥያቄ አቀራረብ የተዯነገጉት ሇዙህ አንቀፅ አፇፃጸም እንዯ 

አስፇሊጊነቱ ተፇፃሚ ይሆናለ። 

98. ስሇ እምነት ማጣት ዴምጽ 

ማንኛውም አባሌ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊይ እምነት አጥቻሇሁ የሚሌ ሞሽን 

ማቅረብ ይችሊሌ። 

99. ስሇ እምነት ማጣት ሞሽን አቀራረብና ተቀባይነት 

1. የሞሽኑ ማስታወቂያ ከምክር ቤቱ ስብሰባ ከሁሇት ቀን በአፇ-ጉባኤው በኩሌ 

ሇምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ በፅሁፌ መቅረብ አሇበት። 

2. አማካሪ ኮሚቴው የማታወቂያ ሞሽኑ ስርዓቱን ተከትል በአግባቡ የቀረበ ሆኖ 

ካገኘው ሇምክር ቤቱ እንዱያቀርብ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

3. አፇ-ጉባኤው በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) መሰረት በአማካሪ ኮሚቴው 

ተቀባይነት ያገኘውን የሞሽን ማታወቂያ አቅራቢዊ በንባብ ሇምክር ቤቱ 

እንዱያቀረብ ያዯርጋሌ። 

4. የቀረበው የእምነት ማጣት ሞሽን በአንዴ ሦስተኛ የምክር ቤት አባሊት ከተዯገፇ 

በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ ውይይት እንዱዯረግ አፇ-ጉባኤው ቀጠሮ ይይዚሌ።  

5. የእምነት ማጣት ሞሽኑ የአንዴ ሦተኛ የምክር ቤት አባሊት ዴምፅ ዴጋፌ ካሊገኘ 

ጥያቄው ውዴቅ መሆኑን አፇ-ጉባኤው ሇምክር ቤቱ ይገሌፃሌ። 

6. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (4) መሠረት ሞሽኑ ዴጋፌ ካገኘ ውይይት 

ይካሄዲሌ፣ አፇጉባዔውም በጉዲዩ ሊይ በቂ ውይይት ተዯርጓሌ ብል ሲያምን 

ዴምፅ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ። 

7. አፇ-ጉባኤው በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) መሠረት ዴጋፌ ባገኘው ሞሽን 

ሊይ ሇሚዯረገው ውይይት አስፇሊጊውን የንግግር ጊዛ ይመዴባሌ። 

ምዕራፌ አስራ ሁሇት 

የህዜብ ተሳትፍ 

100. ጠቅሊሊ 
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ምክር ቤቱ አስፇሊጊ ናቸው በሚሊቸው ጉዲዮች ዛጎችና የተሇያዩ አካሊት እንዱሳተፈ 

ያዯርጋሌ። 

101. ተሳትፍ የሚዯረግባቸው ጉዲዮች 

በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 100 የተዯነገገው እንዯ ተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ የሚከተለትን 

ተግባራት ሲያከናውን የዛጎችና የተሇያዩ አካሊትን ተሳትፍ ሉጠቀም ይችሊሌ፦ 

1. በህግ አወጣጥ ሂዯት፤ 

2. የወጡ ህጎች አፇፃፀምና ያስገኙትን ውጤት በተመሇከተ፤ 

3. በበጀት ማፅዯቅ ሂዯት፤ 

4. በበጀት አፇፃፀም፣ በአግባቡ ስራ ሊይ መዋለና የተፇሇገውን ውጤት ስሇማስገኘቱ 

በተመሇከተ፤ 

5. በኦዱት “በመንግስትና በርፌ ዯረጃ በሚወጡ ፖሉሲዎችና እቅድች፤ 

6. በመንግስትና በርፌ ዯረጃ በሚወጡ ፖሉሲዎችና እቅድች 

7. በፖሉሲዎችና በአቅድች አፇፃፀምና የተፇሇገውን ውጤት ማምጣታቸውን 

በተመሇከተ፤ 

8. በመስክ ጉብኝት ግኝቶችና ሪፖርቶች 

9. በምርጫ ክሌሌ ጥያቄዎችና አስተያየቶች፤ 

10. በወቅታዊ ጉዲዮች ዘሪያ፤ 

11. ላልች የህዜብንና የመንግስት ጥቅምን በሚመሇከቱ ጉዲዮች። 

102. ተሳታፉ አካሊት 

ተሳትፍ የሚያዯርጉ አካሊት አንዯ የጉዲዩ አግባብነት የሚወስኑ ሆኖ ምክር ቤቱ 

በሚያክናውናቸው ተግባራት የሚክተለት አካሊት ሉሳተፈ ይችሊለ፦ 

1. የክሌሌ መንግስታትና የከተማ አስተዲዯሮች፤ 

2. የመንግስት አካሊት፤ 

3. የትምህርት ተቋማት፤ 

4. የብዘሃን ማህበራት፤ 

5. የሙያ ማህበራት፤ 

6. የንግደ ማህበረስብ፤ 

7. የፖሇቲካ ፓርቲዎች፤ 

8. የአነስተኛና ጥቃቅን ማህበራት፤ 

9. የመገናኛ ብዘሃን፤ 

10. ላልች ባሇዴርሻ አካሊት። 
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103. ተሳትፍ የሚፇፀምባቸው መንገድች 

ምክር ቤቱ በሚያከናውናቸው ተግባራት የዛጎችንና የተሇያዩ አካሊትን ተሳትፍ 

ሇማረጋገጥ የሚከተለትን መንገድች በስራ ሊይ ያውሊሌ፦ 

1. የህዜብ አስተያየት መስጫ መዴረኮችን በማጋጀት፤ 

2. በፅሁፌ አስተያየቶችን ፣ጥያቄዎችንና ጥቆማዎችን በመቀበሌ፤ 

3.  በነፃ የስሌክ ጥሪ፤ 

4. የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂን በመጠቀም፤ 

5. በፊክስና በፖስታ፤ 

6. የመገናኛ ብዘሃንን በመጠቀም፤ 

7. በሚዯረግ ጥሪ መሠረት በምክር ቤቱና በቋሚ ኮሚቴዎች ስብሰባዎች ሂዯት 

በመታብ፤ 

8. አግባብነት ያሊቸው ላሇልች መንገድችን በመጠቀም። 

104. የተሳትፍ ሪፖርትና ግብዓት 

1. ማናቸውም ሇአስተያየትና ሇተሳትፍ የቀረበ ጉዲይ ሂዯቱ እንዯ ተጠናቀቀ ራሱን 

የቻሇ ሪፖርት ይጋጅሇታሌ። 

2. ሪፖርቱ አጠቃሊይ የተሳትፍውን መረጃ የሚይዜ ሆኖ የተነሱ ጥያቄዎችና 

አስተያየቶች እንዱሁም በግብዓትነት ተቀባይነት የሚያገኙና የማያገኙ ነጥቦችን 

መግሇፅ ይኖርበታሌ። 

3. በግብዓትነት ተቀባይነት ያገኙና ያሊገኙ ነጥቦች በሪፖርቱ በሚገሇፁበት ጊዛ 

ሇምን ተቀባይነት እንዲገኙና አንዲሊገኙ የሚያስረዲ በቂ ምክንያትና ማብራሪያ 

መቀመጥ ይኖርበታሌ፤ የሚመሇከታቸዉ አካሊትም እንዱያውቁት ይዯረጋሌ። 

ምዕራፌ አስራ ሦስት 

የሹመት እና የአሰያየም ሥነ-ሥርዓት 

105. በምክር ቤቱ የሚመረጡ፣ የሚሾሙ እና ሹመታቸው የሚፀዴቅ ባሇስሌጣናት 

ምክር ቤቱ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 55(13) ፣ አንቀፅ 55 (19) ፣ አንቀፅ 73 (1) 

፣ አንቀፅ 81(1) ፣ አንቀፅ 101 (1) ፣ አንቀፅ 102(2) እና አንቀፅ 103(2) መሠረት 

የሚከተለትን ባሇሥሌጣናት ይመርጣሌ፣ ይሰይማሌ፣ ይሾማሌ ወይም 

ሹመታቸውን ያፀዴቃሌ፦ 

1. የጠቅሊይ ሚኒስትርን፤ 

2. የምክር ቤቱን አፇጉባኤና ምክትሌ አፇጉባዔን፤ 

3. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንት፣ ምክትሌ ፕሬዙዲንት እና ላልች 
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4. የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ዲኞችን፤ 

5. ሚኒስትሮችን፤ 

6.  ኮሚስትሮችን፤ 

7. የፋዯራሌ ዋና ኦዱተርን፤ 

8. የብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ አባሊትን፤ 

9. የህዜብ ቆጠራ ኮሚሽን አባሊትን፤ ላልች ሹመታቸው በምክር ቤቱ የሚጸዴቅ 

ወይም የሚመረጡ ባሇስሌጣናትን። 

106. የምክር ቤት አፇጉባኤና ምክትሌ አፇ ጉባኤ አመራረጥ 

የአፇ-ጉባኤውና የምክትሌ አፇ-ጉባኤው አመራረጥ በዙህ ዯንብ አንቀፅ 8 መሰረት 

ይከናወናሌ። 

107. የጠቅሊይ ሚኒስትሩ አሰያየም 

1. በህገ መንግስቱ አንቀፅ 73 መሰረት ጠቅሊይ ሚንስትሩ አብሊጫ መቀመጫ 

ካገኘው የፖሇቲካ ዴርጅት ወይም ጣምራ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ከምክር ቤት 

አባሊት መካከሌ በምክር ቤቱ ይሰየማሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት አብሊጫ መቀመጫ ካገኘው የፖሇቲካ 

ዴርጅት ወይም ጣምራ ዴርጅቶች የተወከሇው አባሌ የሚሰየመውን ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ሇምክር ቤቱ እንዱያስተዋውቅ በአፇጉባዔው እዴሌ ይሰጠዋሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) መሰረት የቀረበውን ጠቅሊይ ሚኒስትር ምክር 

ቤቱ በቀጥታ ተቀብል ያፀዴቀዋሌ። የተሰየመው ጠቅሊይ ሚኒስትርም በዙህ 

ዯንብ በአንቀፅ 109 መሰረት በአጭር ጊዛ ውስጥ ካቢኔውን በማዯራጀት ሇምክር 

ቤቱ አቅርቦ ያፀዴቃሌ።  

108. የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች ዲኞች የሹመት አፀዲዯቅ 

1. በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 74 (7) እና አንቀፅ 81(1) መሠረት የፋዯራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንት እና ምክትሌ ፕሬዙዲንት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

አቅራቢነት በምክር ቤቱ ይሾማለ። 

2. ላልች የፋዯራሌ ፌርዴ ቤት ዲኞችን በተመሇከተ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በሕገ-

መንግሥቱ አንቀፅ 81 (2) እና በፋዯራሌ ዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ ማቋቋሚያ 

አዋጅ መሠረት የቀረቡሇትን እጩዎች ሇምክር ቤቱ አቅርቦ ያሾማሌ። 

3. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) መሠረት ዲኞችን 

ሇሹመት ሲያቀርብ የእያንዲንደን ተሿሚ አጠቃሊይ መረጃ ከሹመት ጥያቄው 

ጋር አያይዝ ማቅረብ ይኖርበታሌ።  
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4. አባሊት በቀረቡ እጩ ዲኞች ሊይ ክርክር በሚያዯርጉበት ወቅት ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ወይም እርሱ የወክሇው ሰው ወይም የፋዯራሌ የዲኞች አስተዲዯር 

ጉባዔ ተወካይ በመቅረብ አስፇሊጊውን ማብራሪያ ሇምክር ቤቱ መስጠት 

አሇበት፣ ምክር ቤቱም ተወያይቶ የቀረበውን ሹመት ያፀዴቃሌ። 

5. ምክር ቤቱ ተሿሚውን አስመሌክቶ መሟሊት ያሇበት ተጨማሪ መረጃ መቅረብ 

አሇበት ብል ካመነ የተፇሇገው መረጃ እስኪሟሊ ዴረስ የሹመት ጥያቄውን 

ሉያገየው ይችሊሌ። 

6. ምክር ቤቱ በእጩነት በቀረበው ዲኛ ሊይ መሠረታዊ ችግር አሇ ብል ካመነ 

የቀረበውን የሹመት ጥያቄው ውዴቅ ሉያዯርገው ይችሊሌ። 

7. በህግ በተዯነገገው መሠረት ከሥራው እንዱነሳ በዲኞች አስተዲዯር ጉባዔ 

የውሳኔ ሃሳብ የቀረበበት ዲኛ በምክር ቤቱ ተጣርቶ የመጨረሻ ውሳኔ 

ይሰጥበታሌ። 

109. የሚኒስትሮች፣ የኮሚሽነሮች፣ የዋና ኦዱተር፣ የምርጫ ቦርዴ አባሊት እና የህዜብ 

ቆጠራ ኮሚሽን አባሊት የሹመት አፀዲዯቅ 

1. ምክር ቤቱ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 74 (2) ፣ አንቀፅ 74 (7) ፣ አንቀፅ 101 (1) 

፣ አንቀፅ 102 (2) እና አንቀፅ 103 (2) መሠረት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ 

አቅራቢነት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባሊትን፣ ኮሚሽነሮችን፣ ዋና ኦዱተርን፣ 

የብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ አባሊትን፣ የህዜብ ቆጠራ ኮሚሽን አባሊትን እንዱሁም 

በላልች ህጎች በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በምክር ቤቱ የሚሾሙ 

ባሇስሌጣናትን ሹመት ያፀዴቃሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ተሿሚዎችን 

ሇምክር ቤቱ ሲያቀርብ የእያንዲንደን ተሿሚ አጠቃሊይ መረጃ ከሹመት 

ጥያቄው ጋር አያይዝ ማቅረብ አሇበት። 

3. አባሊት በእያንዲንደ ዕጩ ተሿሚ ሊይ ክርክር በሚያዯርጉበት ወቅት ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ወይም እንዯ ሁኔታው እርሱ የሚወክሇው ሰው በመገኘት ሇምክር 

ቤቱ ማብራሪያ መስጠት አሇበት። ምክር ቤቱም በሹመት ጥያቄው ሊይ 

ውይይት ካዯረገ በኋሊ ሹመቱን ያፀዴቃሌ። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) የተዯነገገው ቢኖርም ምክር ቤቱ የዙህን ዯንብ 

አንቀፅ 108 (5) እና (6) ዴንጋጌዎች እንዯሁኔታው ተግባራዊ ሉያዯርግ 

ይችሊሌ። 
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5. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተጠቀሱት ባሇሥሌጣናት ከሥሌጣናቸው 

ሲነሱ የተወሰዯውን እርምጃ በተመሇከተ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሇአፇጉባዔው 

ያሳውቃሌ።  

6. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (5) የተዯነገገው ቢኖርም ተጠሪነታቸው ሇምክር 

ቤቱ የሆኑትን ተቋማት የሚመሩ ሆነው ሹመታቸው በጠቅሊይ ሚኒስትሩም ሆነ 

በላሊ አካሌ አቅራቢነት በምክር ቤቱ የጸዯቀሊቸው ባሇሥሌጣናት 

ከሥሌጣናቸው የሚነሱት በህግ መሠረት በምክር ቤቱ ይሆናሌ። 

110. ሹመታቸው በቀጥታ በምክር ቤቱ ስሇሚፀዴቅ ባሇስሌጣናት 

1. ሹመታቸው በቀጥታ በምክር ቤቱ መፅዯቅ የሚገባቸው ባሇስሌጣናት 

በአፇጉባዔው ወይም በሚመሇከተው ከሚቴ አቅራቢነት በምክር ቤቱ 

ይፅዴቃሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የሹመት ጥያቄ ሇምክር ቤቱ 

የሚያቀርብ አካሌ የተሿሚውን አጠቃሊይ መረጃ አያይዝ ማቅረብ አሇበት።

ምክር ቤቱም በሹመት ጥያቄው ሊይ ከተወያየ በኋሊ ሹመቱን ያፅዴቃሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) የተዯነገገው ቢኖርም ምክር ቤቱ የዙህን ዯንብ 

አንቀፅ 108 (5) እና (6) ዴንጋጌዎች እንዯ ሁኔታው ተግባራዊ ሉያዯርግ 

ይችሊሌ። 

111. ቃሇ-መሃሊ ስሇመፇፀም 

1. ማንኛውም ሹመቱ በምክር ቤቱ የሚፀዴቅ ወይም የሚሰየም ወይም የሚመረጥ 

ባሇስሌጣን በምክር ቤቱ ፉት በመቅረብ ቃሇ-መሃሊ መፇፅም ይኖርበታሌ። 

2. ማንኛውም ሹመቱ በምክር ቤቱ የፀዯቀ ወይም የተሰየመ ወይም የተመረጠ 

ባሇስሌጣን በምክር ቤቱ ፏሮቶኮሌ አማካኝነት የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ 

በጠበቀ መሌኩ ተጋጅቶ ወዯ ምክር ቤቱ አዲራሽ በመግባት በፋዯራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንት ወይም ምክትሌ ፕሬዙዲንት አማካኝነት ቃሇ-

መሃሊውን ይፇፅማሌ። 

3. የቃሇ-መሃሊው ይትም እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፦ “እኔ…………. በዚሬው ዕሇት 

በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ፉት ቀርቤ……. ሆኜ ስሾም ሇሕገ-መንግሥቱ 

ታማኝ በመሆን፤ ከአገሪቷ እና ከህዜቡ የተጣሇብኝን ኃሊፉነት በቅንነት፣ 

በታታሪነት እንዱሁም ህግንና ስርዓትን መሠረት በማዴረግ ሥራዬን ሇመፇጸም 

ቃሌ እገባሇሁ። 
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4. ቃሇ-መሃሊውን የሚፇፅመው የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንት በሆነ 

ጊዛ ምክትለ ቃሇ-መሃሊውን ያስፇፅማሌ። 

5. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) የተዯነገገውን ቃሇ-መሃሊ ሳይፇፅም ማንኛውም 

ተሿሚ ሥራ መጀመር አይችሌም። 

6. በአሳማኝ ምክንያት ካሌቀረበ በስተቀር ማንኛውም ሹመቱ በምክር ቤቱ የፀዯቀ 

ወይም የተየሰመ ወይም የተመረጠ ባሇስሌጣን ወዱያውኑ ቃሇ-መሃሊውን 

መፇፀም አሇበት። 

7. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (6) መሠረት ወዯ ምክር ቤቱ ቀርቦ ቃሇ-መሃሊ 

ያሌፇፅመ ባሇስሌጣን በሚመሇክተው የምክር ቤቱ አካሌ ወይም በአባሊት ጥያቄ 

ሹመቱ ሉነሳ ይችሊሌ። 

ምዕራፌ አስራ አራት 

አባሊት ከመራጮቻቸው ጋር ስሇሚገናኙበት 

112. አባሊት ከመረጣቸው ህዜብ ጋር የሚገናኙበት ጊዛ 

1. ማንኛውም አባሌ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በማንኛውም ጊዛ ከመረጠው ህዜብ 

ጋር መገናኘት ይችሊሌ። 

2. በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 24 በተጠቀሰው የምክር ቤቱ የዕረፌት ጊዛያት አባሊት 

ከመረጣቸው ህዜብ ጋር ይገናኛለ። 

113. አባሊት ከመረጣቸው ህዜብ ጋር በመገናኘት ሂዯት ምክር ቤቱ ያሇው ዴርሻ 

1. ምክር ቤቱ አስፇሊጊ ነው ብል ያመነበትን ጉዲይ አባሊቱ ከህዜብ ጋር 

ተገናኝተውና ሃሳብ አሰባስበው እንዱያቀርቡሇት ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

2. ምክር ቤቱ አባሊት ያጋጁትን ሪፖርት ይቀበሊሌ፣ አንዯ አስፇሊጊነቱም 

መፌትሄ ይሰጣሌ እንዱሁም ሇምክር ቤቱ ተግባራት በግብዓትነት 

ይጠቀምበታሌ፣ የተሊሇፇ ውሳኔ ሲኖርም አፇፃፅሙን ይከታተሊሌ። 

3. ሇምክር ቤቱ የሚቀርብ ሪፖርት የሚከተለትን ያካተተ መሆን አሇበት፦ 

ሀ/ ውይይት የተዯረገባቸው ዋና ዋና ርዕሶች፤ 

ሇ/ አባለ አስተያየት ሇመሰብሰብ የተጠቀመባቸው ዳዎች፤ 

ሏ/ በመስክ ስራው የተገኙ ዋና ዋና ጭብጦች፤ 

መ/ ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮች እና የተወሰደ መፌትሄዎች፤ 

ሠ/ በጉዲዩ ሊይ የአባለ አስተያየት፤ 

ረ/ የአባለ የምርጫ ክሌሌ፣ ስም እና ፉርማ። 
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4. አባሊት ትብብር ሲጠይቁ ከመራጮቻቸው ጋር የመገናኘት ተግባራቸውን 

በአግባቡ መወጣት እንዱችለ በምርጫ አካባቢያቸው ትብብር የሚያገኙበት 

ሁኔታ በምክር ቤቱ ይመቻቻሌ። 

5. አባሊት ከመራጮቻቸው ጋር የሚያዯርጉት ውይይት በፋዯራሌ መንግስት 

የስሌጣን ክሌሌ ስር የሚወዴቅ መሆን አሇበት።  

6. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (5) የተዯነገገው አንዯ ተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም 

አባሌ ከፋዯራሌ መንግስት የስሌጣን ክሌሌ ውጭ የሆነ ጉዲይ በመራጩ ህዜብ 

ሲቀርብሇት በዯረጃው ከሚገኝ የክሌሌ አካሌ ጋር ሉወያይ ይችሊሌ። 

114. አባሊት ከመራጮቻቸው ጋር የሚገናኙበት መንገዴ 

አባሊት በሚከተሇው መንገዴ ከመራጮቻቸው ጋር በመገናኘት ስራቸውን 

ሉያከናውኑ ይችሊለ፦ 

1. መራጩን ህዜብ እንዯ አመቺነቱ በመሰብሰብ፤ 

2. መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያሌሆኑ አካሊትን በማነጋገር፤ 

3. ጥቆማዎችን፤ ሙያዊ አስተያየቶችን በማሰባሰብ። 

ምዕራፌ አስራ አምስት 

ላልች የምክር ቤት ተግባራት 

115. የምክር ቤት አባሌን የህግ ከሇሊ ስሇማንሳት 

1. በወንጀሌ የተጠረጠረ ማንኛውም አባሌ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 119 የተዯነገገው 

ሥነ-ሥርዓት ሳይሟሊ በቀጥታ ሇመያዜም ሆነ ሇመከስስ ፇቃዯኛ ቢሆንም 

የሚመሇከተው የፌትህ አካሌ አባለን መያዜም ሆነ መክስስ አይችሌም። 

2. ሇምክር ቤት አባሌ የተስጠው የህግ ከሇሊ እንዱነሳ የሚፇሌግ አካሌ፦ 

ሀ/ የመያዜና የመክሰስ ስሌጣን ያሇው የፋዳራሌ የፌትህ አካሌ በሆነ ጊዛ 

ጥያቄው ሇምክር ቤቱ የሚቀርበው በፌትህ ሚኒስትሩ ወይም በፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ዓቃቤ ህግ ወይም በፋዳራሌ የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና 

ኮሚሽን ኮሚሽነር18 በተፃፇ ዯብዲቤ ይሆናሌ፤ 

ሇ/ የመያዜና የመክሰስ ስሌጣን ያሇው የክሌሌ መንግስት የፌትህ አካሌ በሆነ 

ጊዛ ጥያቄው ሇምክር ቤቱ የሚቀርበው በክሌለ ርዕስ መስተዲዴር በተፃፇ 

ዯብዲቤ ይሆናሌ። 

3. ማንኛውም የህግ ከሇሊ የማንሳት ጥያቄ ሇአፇጉባዔው በጽሐፌ መቅረብ   

አሇበት። 

                         
18

 በ22/62 (2008) አ.943 መሰረት ስሌጣኑ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ ተሰጠ።።  
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4. አፇጉባዔው የቀረበሇትን የህግ ከሇሊን የማንሳት ጥያቄ በቀጥታ ሇምክር ቤቱ 

ሉያቀርበው ወይም ሇህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ሉመራው 

ይችሊሌ። 

5. ምክር ቤቱ በአፇጉባዔው በኩሌ የቀረበሇትን የህግ ከሇሊ የማንሳት ጥያቄ አንዯ 

ሁኔታው ተጣርቶ የውሳኔ ሃሳብ አንዱቀርብሇት ሇህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር 

ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ሉመራው ወይም በቀጥታ ውሳኔ ሉሰጥበት ይችሊሌ። 

6. የህግ ከሇሊ የማንሳት ጥያቄው የተመራሇት የህግ፣ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች 

ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት ሲያጋጅ አባለ ወንጀሌ መፇፀሙን የማረጋገጥ ስሌጣን 

የመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሆኖ የኮሚቴው ዴርሻ የህግ ከሇሊን ሇማንሳት 

የሚያስችለ በቂ አመሊካች ሁኔታዎች መኖራቸውን ማረጋገጥ ይሆናሌ። 

7. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (6) የተጠቀሱት ሁኔታዎች መኖራቸውን 

ሇመገንብ ቋሚ ኮሚቴው አስፇሊጊ የሰው ወይም የሰነዴ ማስረጃዎች 

እንዱቀርብሇት ወይም የሚመሇከተው አካሌ ጉዲዩን በአካሌ ቀርቦ እንዱያስረዲ 

ወይም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ጥያቄው የቀረበበትን አባሌ ሉጠይቅ ይችሊሌ። 

8. ቋሚ ኮሚቴው የውሳኔ ሃሳብ ሲያጋጅ ተፇፀመ የተባሇውን ወንጀሌ አጠቃሊይ 

ክብዯትና አመሊካች ሁኔታዎችን አገናዜቦ በመገምገም ይሆናሌ። 

9. ምክር ቤቱ የቀረበሇትን ሪፖርት እና የውሳኔ ሃሳብ መነሻ በማዴረግ ውሳኔ   

ያስተሊሌፊሌ። 

10. ምከር ቤቱ የዯረሰበትን ውሳኔ በአፇጉባዔው በኩሌ የህግ ከሇሊው አንዱነሳ 

ሇጠየቀው አካሌ እና ሇሚመሇከተው አባሌ በፅሐፌ ያሳውቃሌ። 

11. የህግ ከሇሊው የተነሳበት አባሌ በላልች ህጎች የተቀመጡ ዴንጋጌዎች 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የምከር ቤት አባሌነቱ አይቋረጥም እንዱሁም በምከር ቤት 

አባሌነቱ የሚያገኘው ዯሞዜ፣ የቤት ኪራይ አበሌ፣ የታሰረ ከሆነ ዯግሞ 

በመታሰሩ ምከንያት ሉቋረጡ የማይገባቸው ላልች ጥቅማ ጥቅሞች 

አይቋረጡበትም። 

12. በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ተጠርጥሮ የህግ ከሇሊው የተነሳበት አባሌ በዙህ ጊዛ 

ውስጥ በላሊ የወንጀሌ ዴርጊት ቢጠረጠር ያሇምክር ቤቱ ፇቃዴ ሉያዜ ወይም 

ሉከሰስ አይችሌም። 

13. በምከር ቤቱ የተነሳ የህግ ከሇሊ በሚከተለት ሁኔታዎች ሇአባለ ሉመሇስ 

ይችሊሌ፦ 
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ሀ/ የሚመሇከተው የወንጀሌ መርማሪ ወይም ከሳሽ የሆነ አካሌ አባለን 

 ሉያስከስሰው የሚያስችሌ ጭብጥ ባሇማግኘቱ የክስ መዜገቡን የጋ 

 እንዯሆነ፤ 

ሇ/ ክስ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት አባለ ከወንጀለ ነፃ መሆኑን ሲያረጋግጥ፤ 

ሏ/ በላሊ ህግ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር የሚመሇከተው ፌርዴ ቤት 

 በአባለ ሊይ የጥፊተኛነት ፌርዴ ሲሰጥ እና እስራት ተፇርድበት ከሆነ 

 እስራቱን ሲጨርስ። 

14. የህግ ከሇሊው የተነሳበት አባሌን ጉዲይ በምን ሂዯት ሊይ እንዯሚገኝ የህግ፣ 

ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ጉዲዩን በያዘት የፌትህ አካሊት ሥራ 

ውስጥ ጣሌቃ ሳይገባ ይከታተሊሌ፣ አስፇሊጊ ከሆነም ሇምክር ቤቱ ሪፖርት 

ያዯርጋሌ። 

15. የህግ ከሇሊው እንዱነሳ ጥያቄ ያቀረበው አካሌ የዯረሰበትን ውጤት ሇምክር ቤቱ 

በፅሁፌ ማሳወቅ አሇበት። 

116. ስሇጉብኝት እና ስብሰባ ተሳትፍ 

1. አባሊት ምክር ቤቱን በመወከሌ በአገር ውስጥ ወይም በውጭ አገር የሥራ 

ጉብኝት ሉያዯርጉ ወይም በስብሰባ ሉካፇለ ይችሊለ። 

2. ምክር ቤቱን በመወከሌ በማንኛውም ጉብኝት ወይም ስብሰባ የሚካፇሌ አባሌ 

ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው መሆን ይገባዋሌ። 

3. ምክር ቤቱን በመወከሌ በማናቸውም ጉብኝት ወይም ስብሰባ የተከፇሇ አባሌ 

ስሇ ተሌዕኮው ሇሚመሇከተው አካሌ ሪፖርት ማቅረብ አሇበት። 

4. ምክር ቤቱ የስብሰባ ወይም የጉብኝት ሪፖርቶች በአግባቡ እንዱያዘ 

ያዯርጋሌ። 

117. ስሇ ሽሌማት እና ስጦታ 

1. ምክር ቤቱ በሚከተለት ሁኔታዎች ሽሌማት ወይም ስጦታ ሉያበረክት 

ይችሊሌ፦ 

ሀ/ በአገር አቀፌ ዯረጃ ጥሩ ውጤት እና ዓርዓያነት ያሇው ተግባር ሊከናወነ 

ግሇሰብ ወይም አካሌ፤ 

ሇ/ ምክር ቤቱን ሇሚጎበኝ የውጭ አገር እንግዲ ወይም አካሌ፤ 

ሏ/ ምክር ቤቱን በመወከሌ ወዯ ውጭ አገር በሚሄደ አባሊት አማካኝነት 

ሇውጭ አገር ሰው ወይም አካሌ፤ 
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2. ማንኛውም በምክር ቤቱ ስም የሚሰጥ ሥጦታ ወይም ሽሌማት በተቻሇ 

መጠን የምክር ቤቱ የውስጥ አርማ ወይም ልጎ፣ ስም እና የመሳሰለትን 

የሚገሌጽ መሆን አሇበት።  

3. ምክር ቤቱ ከውጭ ወይም ከአገር ውስጥ ሽሌማት ወይም ስጦታ ሉቀበሌ 

ይችሊሌ፤ 

4. ምክርቤቱ የሚያበረክተውም ሆነ የሚቀበሇው ስጦታ ወይም ሽሌማት 

የአገሪቱንና የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ የጠበቀ መሆን አሇበት። 

5. በምክር ቤቱ ስም ሽሌማት ወይም ስጦታ የተቀበሇ ማንኛውም አባሌ 

ስጦታውን ወይም ሽሌማቱን ሇአፇጉባዔዉ ማስረከብ ይኖርበታሌ። 

6. ሇምክር ቤቱ የተበረከተ ስጦታ ወይም ሽሌማት ሇዙሁ ተብል በተጋጀ ቦታ 

ይቀመጣሌ። 

118. በክብር እንግዴነት ስሇመገኘት 

1. ምክር ቤቱ በክብር እንግዴነት እንዱገኝ የቀረበሇትን ግብዣ እንዯ ሁኔታው 

ሉቀበሇው ይችሊሌ። 

2. ምክር ቤቱን በመወከሌ በክብር እንግዴነት ሉገኝ የሚችሇው አፇ-ጉባዔው 

ወይም ምክትሌ አፇ-ጉባዔው ወይም በአፇ-ጉባዔው የሚወከሌ አባሌ 

ይሆናሌ። 

3. የክብር እንግዴነቱ የመክፇቻ ወይም የመዜጊያ ንግግር ማዴረግን የሚጠይቅ 

ሲሆን ንግግሩ በፅሁፌ መጋጀት አሇበት። 

ምዕራፌ አስራ ስዴስት 

የአባሊት መብት 

119. ያሇመያዜና ያሇመከስስ መብት 

በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 54 (6) መሠረት ማንኛውም አባሌ ከባዴ ወንጀሌ 

ሲፇፅም እጅ ከፌንጅ ካሌተያ በስተቀር ያሇምክር ቤቱ ፇቃዴ አይያዜም 

በወንጀሌም አይክስስም። 

120. በቋንቋው የመናገር መብት 

በዙህ ዯንብ አንቀፅ 25 በተዯነገገው መሠረት ማንኛውም አባሌ በምክር ቤቱ 

የስብሰባ ወቅት በቋንቋው የመናገር መብት አሇው። 

121. በሚስጠው ዴምፅ ወይም አስተያየት ያሇመጠየቅ መብት 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

250 
 

በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 54 (5) መሠረት ማንኛውም አባሌ በሚሰጠው ዴምፅ 

ወይም አስተያየት ምክንያት አይክስስም፤ አስተዲዯራዊ እርምጃም 

አይወስዴበትም። 

122. ከመራጭ ህዜብ ጋር የመገናኘት መብት 

ማንኛውም አባሌ ከመራጩ ህዜብ ጋር የመገናኘት መብት አሇው። 

123. በኮሚቴ ስብስባ የመገኘት መብት 

የዙህ ዯንብ ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ማንኛውም አባሌ ቋሚ 

ኮሚቴ በሚያጋጀው ስብስባ ያሇዴምፅ የመሳተፌ መብት አሇው። 

124. የህግ ረቂቅ የማመንጨት እና አጀንዲ የማቅረብ መብት 

ማንኛውም አባሌ በዙህ ዯንብ መሠረት ረቂቅ ህግ የማመንጨት እና አጀንዲ 

የማቅረብ መብት አሇው። 

125. የወሉዴ ፇቃዴ የማግኘት መብት 

ሴት የምክር ቤት አባሌ የሦስት ወር የወሉዴ ፇቃዴ የማግኘት መብት አሊት። 

126. አባሌነትን የመተው መብት 

1. ማንኛውም አባሌ በማንኛውም ጊዛ በራሱ ፇቃዴ የምክር ቤት አባሌነቱን 

ሉተው ይችሊሌ። 

2. የምክር ቤት አባሌነቱን ሇመሌቀቅ የሚፇሌግ አባሌ ጥያቄውን ሇአፇጉባዔው 

በጽሐፌ ማቅረብ አሇበት። 

3. አፇጉባዔዉ የቀረበሇትን ከአባሌነት የመሌቀቅ ጥያቄ ሇምክር ቤቱ 

ያሳውቃሌ። 

4. አፇጉባዔው ጥያቄውን ሇምክር ቤቱ ካሳወቀበት ጊዛ ጀምሮ አባሌነቱ 

ይቋረጣሌ። 

127. ስሇቀዴሞ የምክር ቤት አባሊት መብት 

በላልች ህጎች የተዯነገጉት እንዯተጠበቀ ሆኖ የቀዴሞ የምክር ቤት አባሌ 

የሚክተለት መብቶች ይኖሩታሌ፦ 

1. ያከናወናቸውን ሥራዎች በሚገሌፅ ሁኔታ የተጋጀ የምስክር ወረቀት፣ 

የቀዴሞ የምክር ቤቱ አባሌ መሆኑን የሚገሌፅ መታወቂያ እና ዯብዲቤ 

ይሠጠዋሌ፤ 

2. በላሊ የመንግሥት ሥራ በሚመዯብበት ወይም በሚቀጠርበት ጊዛ በምክር 

ቤቱ ያገሇገሇበት መን በመንግሥት የሥራ አገሌግልት መንነት 

ይያዜሇታሌ፤ 
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3. በማንኛውም የሥራ ቀን ወዯ ምክር ቤቱ ግቢ የመግባት፣በቤተ-መፅሃፌት 

የመጠቀም፣ ሇምክር ቤቱ እዴገት የሚያገሇግለ ሃሳቦችን የማቅረብ መብት 

ይኖረዋሌ። 

128. አገሌግልት ስሇማግኘት 

የምክር ቤት አባሊት ሇስራቸው የሚያስፇሌግ አገሌግልት የሚያገኙበት ሁኔታ 

በመመሪያ ይወሰናሌ። 

ምዕራፌ አሥራ ሰባት 

የአባሊት ሥነ-ምግባር 

129. አጠቃሊይ መርህ 

ማንኛውም አባሌ በዓሇም አቀፌም ሆነ በአገር አቀፌ ዯረጃ በግሌፅ የታወቁትን 

የሥነ-ምግባር መርሆዎች ከሥራው ጋር አጣጥሞ በተግባር ሊይ ማዋሌ 

ይጠበቅበታሌ። 

130. አገራዊ እሴቶችን ስሇማዲበር 

1. ማንኛውም አባሌ ሇኢትዮጵያ ሀዜቦች ታማኝ፣ ቅን አገሌጋይ እና ዓርዓያ 

መሆን ይኖርበታሌ። 

2. ማንኛውም አባሌ ሕገ-መንግሥቱንና ላልች ህጎችን ማክበርና ማስከበር 

አሇበት። 

3. ማንኛውም አባሌ ተግባሩ የአገሪቱንና የሀዜቦቿን ጥቅም በማስቀዯም፣ 

በማስጠበቅ እና በማክበር ሊይ የተመሰረተ መሆን አሇበት። 

131. ሀቀኛና ግሌጽ ስሇመሆን 

1. በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 135 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም አባሌ 

በማንኛውም ጊዛ ሀቀኛና ግሌጽ መሆን አሇበት። 

2. ማንኛውም አባሌ የሃሰት ማስረጃዎችን ወይም ያሌተጣሩ ጉዲዮችን እውነት 

አስመስል ሇምክር ቤቱ ማቅረብ የሇበትም። 

132. ሥሌጣንን በአግባቡ ስሇመጠቀም 

1. ማንኛውም አባሌ በህግ የተሰጠውን ስሌጣን ያሇአግባብ መጠቀም የሇበትም። 

2. የዙህ አንቀፅ የንዐስ አንቀፅ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ማንኛውም አባሌ ስሌጣንና ተግባሩን የህዜብን እና የዛጎችን ጥቅም ፌትሃዊ 

በሆነ መንገዴ ከማስከበር ውጭ ሇግሌ ጥቅም እና አዴሎዊ ተግባራትን 

ሇመፇፀም መጠቀም የሇበትም። 

133. ሃሊፉነትን ስሇመወጣት 
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1. አስገዲጅ ሁኔታ ከላሇ በስተቀር ማንኛውም አባሌ ሇምክር ቤቱ ሥራ 

ሲመረጥ ወይም ሲወከሌ በሙለ ፇቃዯኝነት ማገሌገሌ ይጠበቅበታሌ። 

2. ማንኛውም አባሌ በህዜብ የተጣሇበትን አዯራ እና በምክር ቤቱ የሚሰጡትን 

ተግባራት ሙለ እውቀቱንና ሌምደን በአግባቡ በመጠቀም ኃሊፉነቱን 

በብቃት መወጣት ይኖርበታሌ። 

134. የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ ስሇመጠበቅ 

1. ማንኛውም አባሌ በማንኛውም ቦታ የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ የጠበቀ 

መሆን አሇበት። 

2. ማንኛውም አባሌ ከአሊስፇሊጊ ተግባራት መቆጠብ አሇበት። 

3. ማንኛውም አባሌ በምክር ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ላሊውን ሰው መሳዯብ፣ 

ማንጓጠጥ፣ መተንኮስ ወይም የምክር ቤቱን ተግባራት ማወክ የሇበትም። 

135. ሚስጥር ስሇመጠበቅ 

አባሊት ሥራቸውን በግሌፅ የማክናወን መርህ እንዯተጠበቀ ሆኖ፦ 

1. ማንኛውም አባሌ በሥራው አጋጣሚ ወይም በላሊ ምክንያት ያወቃቸውን 

የመንግስት ወይም የህዜብ ጥቅም፣ ሰሊምና ፀጥታ ሉጎደ የሚችለ በሚስጥር 

መጠበቅ ያሇባቸው ጉዲዮችን በሚስጥር መያዜ አሇበት፤ 

2. ማንኛውም አባሌ በምክር ቤቱ ዜግ ስብስባ ታይቶ አግባብ ባሇው 

ሥነሥርዓት ግሌፅ ከመሆኑ በፉት ሚስጥር ማውጣት የሇበትም፤ 

3. ማንኛውም የኮሚቴ አባሌ በኮሚቴ በመታየት ሊይ ያሇና ኮሚቴው ሇምክር 

ቤቱ ሪፖርት እስከሚያዯርግ ዴረስ በሚስጥር እንዱያዜ የወሰነውን ጉዲይ 

በሚስጥር መያዜ ይጠበቅበታሌ። 

136. ከሙስና የፀዲ ስሇመሆን 

1. ማንኛውም አባሌ ከሙስና ተግባር ራሱን በማፅዲት የሙስና ዴርጊቶችን 

መቃወም፣ በተጨባጭ ሙስናን መዋጋት እና በፀረ-ሙስና ትግሌ ዓርዓያ 

መሆን ይጠበቅበታሌ። 

2. ማንኛውም አባሌ በገንብ ወይም በላልች ጥቅማ ጥቅሞች በመዯሇሌ በምክር 

ቤቱ ውስጥ አስተያየት ወይም ዴምጽ መስጠት ወይም ላልች ተግባራትን 

ማከናወን   የሇበትም። 

3. ማንኛውም አባሌ የሕዜብን ገንብ ከማባከን፣ከማጭበርበር፣እምነት ከማጉዯሌ 

እና ከመሳስለት የጸዲ መሆን ይጠበቅበታሌ። 
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4. ማንኛውም አባሌ አግባብ ባሇው ህግ መሠረት ሃብትና ንብረቱን 

የማስመዜገብ ግዳታ አሇበት። 

137. ህዜብን ከህዜብ ከሚያጋጩ ዴርጊቶች ስሇ መቆጠብ 

1. ማንኛውም አባሌ በማንኛውም መንገዴ ህዜብን ከህዜብ ከሚያጋጩ፣ 

ከአመጽ፣ ከአዴማ፣ ከሁከት እና ከመሳስለት ሕገ ወጥ ዴርጊቶች መቆጠብ 

ይጠበቅበታሌ። 

2. ማንኛውም አባሌ አንደን በመዯገፌ እና ላሊውን በማጥሊሊት ወይም 

ማንኛውንም አስተያየት በማቅረብ ብሔርን ከብሔር፣ ጎሣን ከጎሣ፣ 

ሃይማኖትን ከሃይማኖት እንዯዙሁም ዛጎችን ሇግጭት ማነሳሳትና ማጋጨት 

የሇበትም። 

138. ተጠያቂነት 

በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 12 መሠረት ማንኛውም አባሌ ስሇሚያከናውነው 

ተግባር ሁለ ተጠያቂ ይሆናሌ። 

139. ዓርዓያ ስሇመሆን 

1. ማንኛውም አባሌ በራስ የመተማመን አቅሙን በማጎሌበትና በሃሊፉነት ስሜት 

ተግባራትን በመምራት፣ በመወሰን እና በማከናወን ዓርዓያ መሆን 

ይጠበቅበታሌ። 

2. ማንኛውም አባሌ የሃሊፉነት ስሜት የሚሰማው፣ የተሻሇ ሇውጥን የሚዯግፌ፣ 

የሥራ ባህሌና በራስ መተማመን አንዱጎሇብት የሚያዯርግ፣ በአመራር 

ስጭነቱ ሇስራ ባሌዯረቦቹ እና ሇህዜቡ ዓርዓያ መሆን ይጠበቅበታሌ። 

140. የጥቅም ግጭት 

1. ማንኛውም አባሌ በምክር ቤቱ ተመርጦ ወይም ተወክል በሚያከናው ነው 

ተግባር ምክንያት የቀረበሇት ጉዲይ ከራሱም ሆነ ከቅርብ መደ ጥቅም ጋር 

ተያይዝ ሲያገኘው አንዯ አግባቡነቱ ሇምክር ቤቱ፣ ሇአፇጉባዔው ወይም አባሌ 

ሇሆነበት ኮሚቴ በማሳወቅ ጉዲዩን ከማየት ራሱን ማግሇሌ ይኖበታሌ። 

2. ማንኛውም አባሌ ከተጣሇበት ኃሊፉነት ጋር በማይጣጣም ወይም የተሰጠውን 

አዯራ በሚያጓዴሌ ወይም የምክር ቤቱን ክብርና ሞገስ በሚያጏዴፌ ሥራ 

ሊይ ተቀጥሮም ሆነ በግለ መሰማራት የሇበትም። 

3. ምክር ቤቱ ከላልች አካሊት ጋር የሚኖረው መተባበርና መዯጋገፌ 

አንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ኮሚቴ ወይም አባሌ ከማንኛውም 

መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያሌሆነ አካሌ ወይም ሃሊፉ ወይም ግሇሰብ 
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ሃብት፣ ስፖንሰርሺፕ ወይም ላልች ጥቅማ ጥቅሞችን መጠየቅ፣ ማፇሊሇግ 

ወይም መቀበሌ   የሇበትም። 

ምእራፌ አስራ ስምንት 

የአባሊትን መብት እና ሥነ-ምግባር ስሇ ማስከበር 

141. ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

በላልች ህጏች የተቀመጡት ዴንጋጌዎች አንዯተጠበቁ ሆኖ የአባሊት መብትና 

ሥነ-ምግባር ማስከበርን በተመሇከተ የዙህ ምዕራፌ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ 

ይሆናለ። 

142. መብትን ስሇ ማስከበር 

1. ማንኛውም አባሌ ወይም የቀዴሞ የምክር ቤት አባሌ መብቴ ተጥሷሌ ወይም 

መብቴ ተግባራዊ ይሁንሌኝ የሚሌ ጥያቄ ካሇው ጥያቄውን ሇአፇ-ጉባዔው 

ወይም ሇሀግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በጽሁፌ ማቅረብ 

ይችሊሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም የመብቱ መከበር 

ጥያቄ አብዚኛዎቹን አባሊት የሚመሇከት በሆነ ጊዛ ጥያቄው ሇምክር ቤቱ 

ቀርቦ እንዱታይ ይዯረጋሌ። 

3. ጥያቄው የቀረበሇት የህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ጉዲዩን 

በማጣራት አስተያየቱን ሇአፇ-ጉባዔው ያቀርባሌ። 

4. አፇጉባዔው በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) እና (3) መስረት የቀረበሇትን 

ጉዲይ በተሇያዩ መንገድች በማጣራት አስፇሊጊውን አስተዲዯራዊ ውሳኔ 

ይሰጥበታሌ ወይም ሇምክር ቤቱ አቅርቦ ያስወስናሌ። 

5. ምክር ቤቱ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) ወይም (4) መስረት የቀረበሇትን 

ጉዲይ መርምሮ ውሳኔ ይሰጣሌ። 

6. የመብቱ መጣስ ሁኔታ ሳያቋርጥ በተከታታይ እየተፇፀመ ያሇ ካሌሆነ 

በስተቀር መብቱ እንዱከበርሇት የሚፇሌግ ማንኛውም አባሌ ወይም የቀዴሞ 

የምክር ቤት አባሌ መብቱ ከተጣስበት ጊዛ ጀምሮ በሦስት ወራት ጊዛ ውስጥ 

ጥያቄውን ካሊቀረበ በይርጋ ይታገዴበታሌ፤ የማቀረቢያው ጊዛም ሇቀጣይ 

የምክር ቤቱ መን አይሸጋገርም። 

7. አፇ-ጉባዔው በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (4) እና (5) መሠረት የተሰጡ 

ውሳኔዎችን እየተከታተሇ እንዱፇፀሙ ያዯርጋሌ። 
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143. ሥነ-ምግባርን ስሇ ማስከበር 

1. ምክር ቤቱ በዙህ ዯንብ የተዯነገገውን ሥነ-ምግባር ወይም ሥነ-ሥርዓት 

በሚጥስ ወይም ተግባራዊ በማያዯርግ ማንኛውም አባሌ ሊይ አስፇሊጊውን 

የዱስፕሉን እርምጃ ይወስዲሌ። 

2. ማንኛውም አባሌ የሥነ-ምግባር ወይም የሥነ-ሥርዓት ጉዴሇት መኖሩን 

ሲገነብ ጉዴሇት ፇጽሟሌ በተባሇው በማንኛውም አባሌ ሊይ አስፇሊጊው 

የዱስፕሉን እርምጃ እንዱወሰዴበት ምክርቤቱን ሉጠይቅ ይችሊሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ ንዐስአ ንቀፅ (2) መሠረት የሚቀርብ ጥያቄ በጽሐፌ ሆኖ 

ከነማስረጃው ሇአፇጉባው መቅረብ ይኖርበታሌ። 

4. አፇጉባዔው ጉዲዩን ሇህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ይመራዋሌ፤ 

ምክር ቤቱም ቋሚ ኮሚቱው የሚያቀርበውን ሪፖርት እና የውሳኔ ሃሳብ 

መርምሮ አስፇሊጊውን ውሳኔ ይሰጣሌ፣ ውሳኔውም የመጨረሻ ይሆናሌ። 

5. የዱስፕሉን እርምጃ እንዱወስዴበት ጥያቄ የቀረበበት ማንኛውም አባሌ ራሱን 

የመከሊከሌ መብት ይኖረዋሌ። 

6. ማንኛውም የዱስፕሉን እርምጃ እንዱወስዴ የሚቀርብ ጥያቄ ተጣሰ የተባሇው 

የሥነ-ምግባር ጉዲይ ከተፇጸመበት ከአንዴ ዓመት በኋሊ ሉቀርብ አይችሌም፤ 

ጥያቀው ሇቀጣይ የምክር ቤቱ መንም አይሸጋገርም። 

7. ምክር ቤቱ እንዯሁኔታው ዯረጃውን ጠብቆ የሚከተለትን የዱስፕሉን 

እርምጃዎች ሉወሰዴ ይችሊሌ፦ 

ሀ/ የቃሌ ማስጠንቀቂያ መስጠት፤ 

ሇ/ የጽሐፌ ማስጠንቀቂያ መስጠት፤ 

ሏ/ ከሃያ አራት የስብሰባ ቀናት ያሌበሇጠ እገዲ ማዴረግ እና እንዯ 

ሁኔታውም አባለ ሇታገዯበት ጊዛ ያገኝ የነበረውን ዯመወዜ 

እንዲይክፇሇው ማዴረግ፤ 

መ/ ጥፊቱ ከባዴ ከሆነ ወይም ሲዯጋገም በህግ መሠረት ከአባሌነት 

 ማስወገዴ። 

8. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (7) (መ) መሠረት የተሊሇፇውን ውሳኔ አግባብ 

ባሇው ህግ መሠረት አስፇሊጊው እንዱፇጸም ምክርቤቱ ሇብሔራዊ ምርጫ 

ቦርዴ ያሳውቃሌ። 

9. በዙህ ዯንብ መሠረት በአፇጉባዔው ቅጣት የተወሰነበትና በውሳኔው ቅር 

የተሰኘ አባሌ አቤቴታውን ሇህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 
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ሉያቀርብ ይችሊሌ።ይህ አቤቴታም ቅጣት የተወሰነበት አባሌ ውሳኔው 

ከዯረስው ቀን ቀጥሇው ባለት ሁሇት ተከታታይ የስራ ቀናት ውጭ መቅረብ 

አይችሌም። 

10. ኮሚቴው በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (9) መሠረት የቀረበሇትን አቤቱታ 

መርምሮ ሇምክር ቤቱ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ በማቀረብ ያስወስናሌ። 

ምፅራፌ አስራ ጠኝ 

ስሇ ኮሚቴዎች 

144. ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

በዙህ ዯንብ በላሊ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር ኮሚቴዎች በዙህ ምፅራፌ 

በተረሩት ዴንጋጌዎች ይመራለ። 

145. የኮሚቴ አዯረጃጀት 

በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 55 (19) መሰረት ምክር ቤቱ የሚክተለት የኮሚቴ 

ዓይነቶች ይኖሩታሌ፦ 

1. የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ፤ 

2. አስተባባሪ ኮሚቴ፤ 

3. ሌዩ ኮሚቴ፤ 

4. ቋሚ ኮሚቴ፤ 

5. ንዐስ ኮሚቴ፤ 

6. ጊዛያዊ ኮሚቴ 

146. ስሇ ኮሚቴ ስብሰባ 

1. የኮሚቴ ስብስባ የሚመራው በሉቀመንበሩ ሆኖ ከአባሊቱ ከግማሽ በሊይ 

ከተገኙ ምሌዓተ ጉባዔ ይሆናሌ። 

2. ማንኛውም የኮሚቴ ሉቀመንበር ስብሰባ ከመጀመሩ በፉት ምሌዓተ ጉባዔ 

መሟሊቱን ማረጋገጥና ሇአባሊቱ መግሇፅ አሇበት። 

3. የኮሚቴውን ስብስባ ሇማካሄዴ አስፇሊጊ የሆኑ ሁኔታዎች መመቻቸታቸውን 

የኮሚቴው ሉቀመንበር አስቀዴሞ ማረጋገጥ አሇበት። 

4. ሇውይይት የሚያስፇሌግ ሰነዴ ሇአባሊት በቅዴሚያ መዴረስ አሇበት። 

5. ማንኛውም የኮሚቴ እሇታዊ አጀንዲ በአመራሩ ወይም በአባሊቱ ሉመነጭ 

ይችሊሌ፣ አጀንዲውም በስብሰባው ከተገኙ አባሊት በአንዴ ሦስተኛ ዴምጽ 

መጽዯቅ ይኖርበታሌ፣ የአጀንዲው ቅዯም ተከተሌ በሉቀመንበሩ ይወሰናሌ። 
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6. ሇውይይት የሚያስፇሌገው ጊዛ አመራሩ በሚያቀርበው መነሻ ሃሳብ 

በኮሚቴው ይወሰናሌ። 

7. የኮሚቴ ስብስባ በአማርኛ ቋንቋ ይካሄዲሌ፣ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝም ምስክር 

ወይም ማስረጃ በሚሰማበት ወይም በሚቀበሌበት ጊዛ የትርጉም አገሌግልት 

ሉጠቀም ይችሊሌ። 

8. የኮሚቴ መዯበኛ የስራ ቦታ በምክር ቤት ቅጥር ግቢ ሇዙሁ ተብል በተመዯበ 

ቢሮ ወይም አዲራሽ ይሆናሌ፣ ሆኖም ኮሚቴው አፇጉባዔውን በማስፇቀዴ 

ከምክር ቤት ቅጥር ግቢ ውጭ ስብሰባ ማካሄዴ ይችሊሌ። 

9. ኮሚቴው ወይም አመራሩ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ከመዯበኛ ስብስባ ውጭ 

ስብስባ ሉያካሑዴ ይችሊሌ። 

10. ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ወይም በሉቀ መንበሩ ፇቃዴ ካሌሆነ 

በስተቀር ማንኛውም የኮሚቴ አባሌ በኮሚቴ ስብስባ መገኘት ይኖርበታሌ። 

11. ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ከስብሰባ የቀረ አባሌ የቀረበትን ምክንያት 

ሇኮሚቴው ሉቀመንበር ማስረዲት ይኖርበታሌ። 

12. የኮሚቴ ውሳኔ በስብስባ በተገኙ አባሊት አብሊጫ ዴምፅ ይፀዴቃሌ፣ ዴምፅ 

እኩሌ በእኩሌ በሚሆንበት ጊዛ ሉቀመንበሩ የሚዯግፇው ሃሳብ የኮሚቴው 

ውሳኔ ይሆናሌ። 

13. ምክር ቤቱ በዕረፌት ሊይ በሚሆንበት ጊዛ በኮሚቴ መከናወን የሚገባው 

አስቸኳይ ጉዲይ ሲያጋጥም የኮሚቴው ሉቀመንበር አባሊትን ሉጠራ    

ይችሊሌ። 

14. የኮሚቴው ስብሰባ በእሇቱ የማይካሄዴ ወይም በሰዓቱ የማይጀመር ከሆነ 

ሉቀመንበሩ ጉዲዩን አባሊት እንዱያውቁት ያዯርጋሌ። 

147. ተጠሪነት 

1. እያንዲንደ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ ይሆናሌ። 

2. የኮሚቴ ሉቀመንበር ተጠሪነቱ ሇአፇጉባዔውና ሇኮሚቴው ይሆናሌ። 

148. የስራ መን 

1. የኮሚቴ የስራ መን የምክር ቤቱ የስራ መን ይሆናሌ። 

2. የኮሚቴ የሥራ ወቅት ከምክር ቤቱ የሥራ ወቅት ጋር ተመሳሳይ ነው፣ 

ሆኖም በአፇጉባዔው ፇቃዴ በዕረፌት ጊዛ ስራውን ማከናወን ይችሊሌ። 

149. ስሇማስረጃ 
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1. በኮሚቴ የሚሰማ ምስክርነት በሚስጥር የሚካሄዴ ወይም የማይካሄዴ መሆኑ    

በኮሚቴው ይወሰናሌ። 

2. ሇኮሚቴ የቀረበ የማስረጃ ሰነዴ ያሇኮሚቴው ፇቃዴ ሉሇወጥ ወይም ሉወሰዴ 

አይችሌም። 

150. ስሇ ሪፖርት 

እያንዲንደ ኮሚቴ የስራውን እንቅስቃሴና የተሰጠውን ተሌዕኮ በሚመሇከት 

ሇምክር መቤቱ ወይም ሇአፇጉባዔው ወይም ተጠሪ ሇሆነሇት አካሌ 

በሉቀመንበሩ አማካኝነት ሪፖርት ያቀርባሌ። 

151. የውስጥ አዯረጃጀት እና አሰራር 

1. ማንኛውም ኮሚቴ ሇስራው ቅሌጥፌና እንዱረዲው ሇራሱ ተጠሪ የሆነ ንዐስ 

ኮሚቴ ከአባሊቱ መካከሌ ሉያቋቁም ይችሊሌ፣ ስሌጣንና ተግባሩንም በመሇየት 

ይወስናሌ። 

2. እያንዲንደ ኮሚቴ እንዯ አስፇሊጊነቱ ዴጋፌ ሰጪ ሰራተኛ ይኖረዋሌ። 

3. እያንዲንደ ኮሚቴ በዙህ ዯንብ መሰረት የራሱን የውስጥ አሰራር መመሪያ 

ሉያወጣ ይችሊሌ። 

ምዕራፌ ሃያ 

የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ 

152. አዯረጃጀት 

1. አፇ-ጉባዔውን፣ ምክትሌ አፇ-ጉባዔውንና የፓርቲ ተጠሪዎችን ጨምሮ 

የምክር ቤቱ የፓርሊማ ቡዴኖች ባሊቸው መቀመጫ መጠን የሚወከለበት 

በአፇ-ጉባዔ የሚመራ የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ ይዯራጃሌ። 

2. አማካሪ ኮሚቴው በየምክር ቤቱ የስራ መን የሚዯራጅ ሆኖ ቁጥሩ በዙህ 

አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት በፓርቲ ተጠሪዎች ምክክር ተዯርጏበት 

በምክር ቤቱ ይወሰናሌ። 

153. ሥሌጣንና ተግባር 

የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት 

ይኖሩታሌ፦ 

1. በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 32 መሰረት ምክር ቤቱ የሚወያይበትን አጀንዲ 

ይቀርፃሌ፤ 

2. በዙህ ዯንብ በአንቀፅ 34 መሰረት ሇእያንዲንደ አጀንዲ የሚያስፇሌገውን 

የውይይት ጊዛ ይመዴባሌ፤ 
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3. የምክር ቤቱን ረቂቅ ዓመታዊ በጀት በማጋጀት ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤ 

4. የምክር ቤቱን የሰው ሀይሌ፣ የፊይናንስ እና የንብረት አስተዲዯር 

ይከታተሊሌ፤ ይቆጣጠራሌ፤ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘውም በአፇጉባዔው በኩሌ 

ተገቢ እርምጃ እንዱወሰዴ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፤ 

5. በዙህ ዯንብ ሊይ አስፇሊጊ መስል የታየውን ረቂቅ ማሻሻያ ሃሳብ ሇምክር ቤቱ 

ያቀርባሌ፤ 

6. በዙህ ዯንብ አንቀፅ 3 የተዯነገገውን መርህ በመከተሌ ይህን ዯንብ 

ይተረጉማሌ፤ 

7. ሇዙህ ዯንብ አፇፃፀም የሚረዲ መመሪያ ወይም ማንዋሌ ያወጣሌ፤ 

8. በአፇጉባዔው ሲጠየቅ በምክር ቤቱ ጉዲዮች ዘሪያ የምክር አገሌግልት 

ይሰጣሌ፤ 

9. ስራውን አስመሌክቶ ዓመታዊ ሪፖርት ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤ 

10. በአፇጉባዔው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

154. የስብስባ ጊዛ እና የውሳኔ አሰጣጥ 

1. የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ በየሳምንቱ አርብ ይሰበስባሌ፣ ሆኖም 

አፇጉባዔው አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በማንኛውም ጊዛ ስብስባ ሉጠራ   

ይችሊሌ። 

2. ማንኛውም የአማካሪ ኮሚቴ አባሌ አስቸኳይ ስብሰባ አንዱጠራሇት 

አፇጉባዔውን በፅሁፌ ሉጠይቅ ይችሊሌ፣ አፇጉባዔው ጥያቄውን ከተቀበሇው 

ስብሰባውን ሉጠራ ይችሊሌ። 

3. የአማካሪ ኮሚቴው ውሳኔ በአብሊጫ ዴምፅ ይወሰናሌ። 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (3) የተዯነገገው ቢኖርም አማካሪ ኮሚቴው 

የእሇታዊ አጀንዲ አቀራረፅና የጊዛ አመዲዯብ በዙህ ዯንብ አንቀፅ 32 (3) 

እና አንቀፅ 34 (1) መሠረት በስምምነት ይወስናሌ። 

ምዕራፌ ሃያ አንዴ 

አስተባባሪ ኮሚቴ 

155. አዯረጃጀት 

1. የምክር ቤቱ አስተባባሪ ኮሚቴ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፦ 

ሀ/ አፇጉባዔው፤ 

ሇ/ ምክትሌ አፇጉባዔው፤ 

ሏ/ የቋሚ ኮሚቴ ሉቀመንበርና ምክትሌ ሉቀመንበር፤ 
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መ/ የፅህፇት ቤቱ ዋና ፀሃፉ፤ 

ሠ/ የመንግስት ዋና ተጠሪ፤ 

2. አስተባባሪ ኮሚቴው የሚመራው በአፇጉባዔው ይሆናሌ። 

156. ሥሌጣንና ተግባር 

የምክር ቤቱ አስተባባሪ ኮሚቴ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባር ይኖሩታሌ፦ 

1. የቋሚ ኮሚቴዎችን አጠቃሊይ የስራ ሂዯት ያስተባብራሌ፣ ያቀናጃሌ፣ 

ስኬታማነቱን ይከታተሊሌ፤ 

2. የቋሚ ኮሚቴዎችን አጠቃሊይ የስራ እንቅስቃሴ ይገመግማሌ፤ መሰረታዊ 

በሆኑ ጉዲዮች ሊይ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፤ 

3. ቋሚ ኮሚቴዎች የሚከታተሎቸውንና የሚቆጣጠሯቸውን መንግስታዊ አካሊትን 

ሇይቶ ይመዴባሌ፤ 

4. አዱስ የመንግስት መሥሪያ ቤት ሲመሰረት ወይም የመዋቅር ሇውጥ ሲዯረግ 

ከተቋሙ የስራ ባህሪ በመነሳት ክትትሌና ቁጥጥር እንዱዯረግበት 

ሇሚመሇከተው ቋሚ ኮሚቴ ይመዴባሌ፤ 

5. የቋሚ ኮሚቴዎችን እቅዴና የአፇፃፀም ሪፖርት ይመረምራሌ፣ 

እንዯአስፇሊጊነቱ የማስተከከያ እርምጃ ይወስዲሌ፤ 

6. የምክር ቤቱን አገራዊና ዓሇም አቀፊዊ የገፅታ ግንባታ ተግባርን 

ያስተባብራሌ፤ ይከታተሊሌ፤ 

7. የቋሚ ኮሚቴዎችን ፌሊጏትና ውጤታማ ስሇሚሆኑበት ሁኔታ ጥናት 

ያካሂዲሌ፤ 

8. አፇጉባዔው ወይም ቋሚ ኮሚቴዎች ወይም የራሱ አባሊት በሚያቀርቧቸው 

ላልች ጉዲዮች ሊይ ተወያይቶ ውሳኔ ይሰጣሌ። 

157. የስብሰባ ጊዛ 

የአስተባባሪ ኮሚቴው መዯበኛ ስብሰባ በየአስራ አምስት ቀኑ በአፇጉባዔው 

በሚወሰነው ጊዛ ይካሄዯሌ። 

ምዕራፌ ሃያ ሁሇት 

የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ጉዲዮች ሌዩ ኮሚቴ 

158. መቋቋም  

ምክር ቤቱ የአገሪቷን የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ጉዲዮችን 

በተመሇከተ ክትትሌና ቁጥጥር የሚያካሂዴ የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና 

ዯህንነት ጉዲዮች ሌዩ ኮሚቴ ይኖረዋሌ። 
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159. የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ጉዲዮች ሌዩ ኮሚቴ ተግባርና 

ሃሊፉነት 

1. የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ጉዲዮች ሌዩ ኮሚቴ 

የሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር ያካሂዲሌ፦ 

ሀ/ የአገሪቷ የግዚት ለዓሊዊነት እየተከበረ መሆኑን፤ 

ሇ/ የአገሪቱን ለዓሊዊነት ሉያስከብር የሚችሌ የብሔር፣ ብሔረሰቦች እና 

 ሕዜቦችን ተዋፆ የጠበቀ የመከሊከያ ሠራዊት መዯራጀቱን፤ 

ሏ/ የአገር መክሊክያ ሰራዊት አባሊት የስራ ሁኔታና አስተዲዲር፤ 

መ/ ከላልች አገራት ጋር የሚዯረጉ ወታዯራዊ ስምምነቶችና አፇፃፀሞች፤ 

ሠ/ ክፌሇ አህጉራዊ፣ አህጉራዊና ዓሇም አቀፌ የሰሊም ስምምነቶችን፣ 

 ግዳታዎችና አፇጻጸሞችን በተመሇከተ፤ 

ረ/ የአገር መከሊከያ ሰራዊት በላልች አገራት የሚያካሂዯውን የሰሊም 

 ማስከበር  ተሌዕኮ፤ 

ሰ/ ሇሕገ-መንግሥቱና ሇሕገ-መንግሥታዊ ስርዓቱ በታማኝነትና በፅናት 

 የሚቆም፣ አገራዊና አሇም ዓቀፊዊ ተጨባጭ ሁኔታዎችን በማገናብ 

 መናዊና ጠንካራ ብሔራዊ የመረጃና ዯህንነት አገሌግልት መገንባቱን፤ 

ሸ/ ጥራት ያሇው መረጃ በማቅረብና አስተማማኝ የዯህንነት አገሌግልት 

 በመስጠት የአገሪቷ ብሔራዊ ዯህንነት እየተጠበቀ መሆኑን፤ 

ቀ/ የዛግነት እና የኢሚግሬሽን ጉዲዮች በህግ መሠረት ተግባራዊ 

 መሆናቸውን፤ 

በ/ የአገሪቱን የመክሊክያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ፓሉሲዎችና 

 ስትራቴጂዎች አፇፃፀም፤ 

ተ/ የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር በመክሊክያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት 

 ተቋማት የሂሣብና ገንብ ነክ ሰነድች ሊይ አግባብ ባሇው ህግ መሰረት 

 በሚያዯርገው ምርመራ የሚያቀርባቸው የኦዱት ግኝት ሪፖርቶችን፤ 

ቸ/ የመክሊክያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ተቋማት በጀት አፇፃፀም። 

2. ሌዩ ኮሚቴው የሚያካሂዯው አጠቃሊይ የክትትሌና ቁጥጥር ተግባር 

በመከሊከያ እና በብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ተቋማት ማቋቋሚያ ህጎች 

በተዯነገገው መሠረት ይፇፀማሌ። 
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160. የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ጉዲዮች ሌዩ ኮሚቴ አባሊት 

1. አፇጉባዔው የመክሊክያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ጉዲዮች ሌዩ ኮሚቴ 

ሰብሳቢ ይሆናሌ። 

2. ሌዩ ኮሚቴው ሰብሳቢውንና ምክትሌ ሰብሳቢውን ጨምሮ ሰባት አባሊት 

ይኖሩታሌ። 

3. የሌዩ ኮሚቴው ምክትሌ ሰብሳቢና ላልች አባሊት በአፇጉባዔው አቅራቢነት 

በምክር ቤቱ ይመረጣለ። 

161. የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ጉዲዮች ሌዩ ኮሚቴ ስብሰባ እና 

የሪፖት አቀራረብ   ሥነ-ሥርዓት 

1. አስፇሊጊ ሆኖ ካሌተገኘ በስተቀር የሌዩ ኮሚቴው ስብሰባዎች በዜግ 

ይካሄዲለ። 

2. ኮሚቴው ስሊካሄዯው ክትትሌና ቁጥጥር አስመሌክቶ ሇምክር ቤቱ ሪፖርት 

ያቀርባሌ። 

3. በምክር ቤቱ አባሊት በአንዴ ሦስተኛ ጥያቄ ወይም በሌዩ ኮሚቴው ውሳኔ 

አስፇሊጊ በሆነ ጉዲይ ሊይ የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት 

ተቋማት ኃሊፉዎች ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ሉያቀርቡ ይችሊለ። 

4. የመከሊከያ እና የብሔራዊ መረጃና ዯህንነት ተቋማት የሚመሇከታቸው 

የበሊይ ኃሊፉዎች በሌዩ ኮሚቴው በመገኘት ሪፖርት ያቀርባለ። 

5. በዙህ ዯንብ ሇላልች ኮሚቴዎች የተዯነገገው አሰራር እና ሥነ-ሥርዓት ሇሌዩ 

ኮሚቴውም በተጣጣመ መሌኩ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ። 

ምዕራፌ ሃያ ሦስት 

ቋሚ ኮሚቴ 

162. አዯረጃጀት 

1. የቋሚ ኮሚቴ አባሊት እንዯ ሁኔታው ከአስራ አንዴ እስከ ሃያ አምስት 

ይሆናለ። 

2. የእያንዲንደ የቋሚ ኮሚቴ አባሊት፤ ሉቀመንበሩንና ምክትሌ ሉቀመንበሩን 

ጨምሮ በአፇጉባዔው አቅራቢነት ምክር ቤቱ ከአባሊቱ መካከሌ ይመርጣሌ። 

3. አንዴ አባሌ ከአንዴ ቋሚ ኮሚቴ በሊይ አባሌ መሆን አይችሌም። 

4. የቋሚ ኮሚቴ አባሊት ሲጓዯለ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) መሠረት 

እንዱሟለ ይዯረጋሌ። 
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5. ከቋሚ ኮሚቴ መሌቀቅ የሚፇሌግ አባሌ ጥያቄውን በጹሁፌ ሇአፇጉባዔውና 

ሇኮሚቴው ማቅረብ ይችሊሌ፣ በአፇጉባዔው ስምምነቱን ከገሇጸበት ጊዛ 

ጀምሮም ከኮሚቴው እንዯሇቀቀ ይቆጠራሌ። 

6. አንዴ አባሌ ያሇበቂ ምክንያት ከሦስት ተከታታይ ስብሰባዎች በሊይ የቀረ 

እንዯሆነ በሚመሇከትው ኮሚቴ በሚቀርብ ሞሽን ምክር ቤቱ ከኮሚቴ 

አባሌነት እንዱነሳ ሉወስን ይችሊሌ። 

163. ሥሌጣንና ተግባር 

1. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ የሚከተለት አጠቃሊይ ስሌጣንና ተግባራት 

ይኖሩታሌ፦ 

ሀ/ የተመራሇትን ረቂቅ ህግ በመመርመር ሇምክር ቤቱ ሪፖርትና የውሳኔ 

 ሃሳብ ማቅረብ፤ 

ሇ/ በመንግስታዊ አካሊት ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር ማዴረግ፤ 

ሏ/ ህግ ማመንጨት፤ 

መ/ ጥቆማ መቀበሌ፤ 

ሠ/ ምስክሮችን መስማት እና ሰነዴ መመርመር 

ረ/ በተቋቋመበት ዓሊማ ዘሪያ ጥናት ማካሄዴ 

ሰ/ ሌዩ ሌዩ አውዯ ጥናቶችና የውይይት መዴረኮችን ማጋጀት 

ሸ/ የሌምዴ ሌውውጥ ማዴረግ፤ 

ቀ/ ከምክር ቤቱ ወይም ከአፇጉባዔው የሚሰጠውን ላልች ስራዎች    

 ማከናወን። 

2. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ ተግባራቱን ሲያከናውን የፆታ አዴሌዎን ያስወገዯ 

እና ስርዓተፆታን፣ ኤች.አይ.ቪ. ኤዴስንና አካባቢ ጥበቃን ያገናበ መሆኑን 

ማረጋገጥ ይኖርበታሌ። 

3. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ ምክር ቤቱ ሇዕረፌት በሚጋበት ወቅት 

አፇጉባዔውን በማሳወቀ እና አስፇሊጊውን የስው ሃይሌ በመወከሌ ተግባራቱን 

ያከናውናሌ። 

164. የቋሚ ኮሚቴ ሉቀመንበርና ምክትሌ ሉቀመንበር ሥሌጣንና ተግባር 

1. የቋሚ ኮሚቴ ሉቀመንበር የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

ሀ/   ኮሚቴውን ይመራሌ፣ ያስተባብራሌ፣ የስብሰባ ሥነሥርዓት ያስከብራሌ 

ሇ/ የኮሚቴውን ሪፖርት ሇምክር ቤቱ ወይም ሇአፇጉባዔው ያቀርባሌ፤         

ሏ/  ኮሚቴውን በመወከሌ ከሦስተኛ ወገን ጋር ግንኙነት ያዯርጋሌ፤ 
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መ/ ተጋባዥ እንግድችና ምስክሮች እንዱገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፤ 

ሠ/ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ከመዯበኛ ስብስባው ዉጭ ስብስባ ይጠራሌ፤ 

ረ/ ከምክር ቤቱ፣ ከአፇጉባዔው ወይም ከኮሚቴው የሚሰጡትን ላልች 

 ተግባራት ያከናውናሌ። 

2. የቋሚ ኮሚቴ ምክትሌ ሉቀመንበር የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት 

ይኖሩታሌ፦ 

ሀ/ ሉቀ መንበሩ በማይኖርበት ጊዛ ተክቶ ይሰራሌ፤ 

ሇ/ የኮሚቴው ሰነድችና ቃሇጉባዔዎች በአግባቡ መያዚቸውን ያረጋግጣሌ 

በኮሚቴው የተገኙ እና ያሌተገኙ አባሊትን ይቆጣጠራሌ በኮሚቴው 

ወይም በሉቀመንበሩ የሚሰጡትን ሉልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

165.  ስሇቋሚ   ኮሚቴ ስብስባ 

1. የቋሚ ኮሚቴ መዯበኛ ስብስባ ወትር ሰኞ እና ረቡዕ ከጠዋቱ 3 ስዓት አስከ 

6:30 እና ከሰዓት በኋሊ 8፡30 እስከ 11:30 ይሆናሌ። 

2. የቋሚ ኮሚቴ አባሊት በመዯበኛ ስብስባ ጊዛ የተሇየ ጥሪ ሳያስፇሌግ በሰዓቱ 

መገኘት ይኖርባቸዋሌ። 

3. አስገዲጅ ሁኔታ ከላሇ በስተቀር የቋሚ ኮሚቴ አባሊት ያሌሆኑ የምክር ቤቱ 

አባሊት በማንኛውም የቋሚ ኮሚቴ ስብስባ ያሇዴምፅ መሳተፌ ይችሊሌ፤ 

4. ጉዲዩ ቋሚ ኮሚቴዎች በጋራ ስብስባ የሚታይ በሚሆንበት ጊዛ ውይይቱን 

የሚመራው 

ጉዲዩን በዋናነት የሚያስተባብረው ቋሚ ኮሚቴ ሉቀመንበር ይሆናሌ። 

166. ረቀቅ ህግ ስሇመመርመር 

1. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ የተመራሇትን ረቂቅ ህግ መርምሮ ሪፖርትና የውሳኔ 

ሃሳብ ሇማጋጀት የሚከተለትን ስሌቶች ሉጠቀም ይችሊሌ፦ 

ሀ/ ከአስረጅዎች ጋር በረቀቀ ህጉ ዘሪያ መወያየት፤ 

ሇ/ የህዜብ አስተያየት መስጫ መዴረክ ማጋጀት እና ሃሳብ ማሰባሰብ፤ 

ሏ/ የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ወይም ግሇስቦች በረቂቅ ህጉ ሊይ 

 አስተያየት እንዱሰጡ ማዴረግ፤ 

መ/ በንዐስ ኮሚቴ ተጣርቶ አንዱቀርብሇት ማዴረግ፤ 

ሠ/ የተሇያዩ ሌምድችና አሠራሮችን ተግባራዊ ማዴረግ። 

2. ተጋባዥ እንግድች አንዯሁኔታው በተሇያዩ የማስታወቂያ ዳዎች ወይም 

በዯብዲቤ እንዱጠሩ ሲዯረግ የስብሰባው አጀንዲ፣ ጊዛና ቦታ፣ ስብሰባውን 
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የሚያካሂዯው ቋሚ ኮሚቴና አዴራሻ፣ በስብሰባው ሇመገኘት የማይችለ 

አካሊት ወይም ግሇሰቦች በአጀንዲው ዘሪያ ያሊቸውን አስተያየት 

የሚገሌፁበትን መንገዴ የያ መሆን ይኖርበታሌ። 

3. የህዜብ አስተያየት መስጫ መዴረክ አንዯ ሁኔታው በምክር ቤቱ ቅጥር ግቢ 

ወይም በላሊ ማንኛውም ቦታ ሉጋጅ ይችሊሌ። 

4. ቋሚ ኮሚቴ በሚጋጀው የውይይት መዴረክ ሊይ የሚገኙ ሰዎች ስም 

ዜርዜር አስቀዴሞ የሚያውቀበትን መንገዴ ያመቻቻሌ፣የመግቢያ ፇቃዴ 

አንዱጋጅም ያዯርጋሌ። 

5. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ የተመራሇት ረቂቅ ህግ መስረታዊ ችግር አሇበት 

ብል ካመነ ጉዲዩን ሇአፇጉባዔው በማሳወቅ ረቂቅ ህግ ተስተካክል 

እንዱሊክሇት ሇሚመሇከተው አካሌ ሉመሌሰው ይችሊሌ። 

167. በረቂቅ ዘሪያ ስሇሚዯረግ ውይይት 

1. ከባሇሙያዎች ወይም ከአስረጂዎች ጋር እንዯዙሁም በህዜብ አስተያየት 

መስጫ መዴረክ የሚካሄዴ ውይይት እንዯሁኔታው በሚከተሇው ሥነ ሥርዓት 

ይመራሌ፦ 

ሀ/ የቋሚ ኮሚቴ ሉቀመንበር የእሇቱን አጀንዲ እና አስረጂዎቹን 

ያስተዋውቃሌ፤ 

ሇ/ አስረጂዎቹ የረቀቀ ህጉን አስፇሊጊነት እና ዋና ዋና ይቶች 

ሇተሳታፉዎች ያቀርባለ፤ 

ሏ/ የቋሚ ኮሚቴ አባሊትም ሆኑ ላሇች ተሳታፉዎች በአጀንዱው ዘሪያ 

መነሳት የሚገባውን ጥያቄ እና አስተያየት እንዱያቀርቡ ዕዴሌ 

ይሰጣቸዋሌ፤ 

መ/ አስረጂዎቹ ወይም ባሇሙያዎቹ ሇቀረቡሊቸው ጥያቄዎች እና 

አስተያየቶች ዜርዜር ማብራሪያ እንዱሰጡ ይዯረጋሌ፤ 

ሠ/ በዙህ አንቀፅ በፉዯሌ ተራ (መ) መሠረት አስረጂዎቹ ወይም 

ባሇሙያዎቹ በሰጡት መሌስ እና ማብራሪያ ዘሪያ ተሳታፉዎቹ 

ተጨማሪ አስተያየት እና ጥያቄዎች እንዱያቀርቡ ይዯረጋሌ፤ 

ረ/ አስረጂዎች ወይም ባሇሞያዎች ሇተነሱ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች 

መሌስ እና ማብራሪያ ይሰጣለ፤ 

ሰ/ የቋሚ ኮሚቴ ሉቀመንበር በዕሇቱ አጀንዲ የማጠቃሇያ አስተያየት እና 

አቅጣጫ በማስቀመጥ ስብሰባውን ያጠቃሌሊሌ። 
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2. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) የተረሩት ቅዯም ተከተልች ቢኖሩም 

የቋሚ ኮሚቴው ሉቀመንበር ስብሰባውን በመምራት ሂዯት በውይይቱ ጣሌቃ 

እየገባ ያሌተመሇሱ እና ያሌተብራሩ ጭብጦች እንዱገሇጹ፣ ውይይቱ 

ከመስመር ሲወጣ ወዯ መስመር እንዱመሇስ፣ በስህተት የተተረጎሙ ሃሳቦች 

የማስተካከሌ፣በአጠቃሊይ ስብሰባውን 

የመምራት   ሥነ   ሥርዓቶች   እንዱከበሩ ያዯርጋሌ።ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ 

በረቂቅ ህግ ዘሪያ ከባሇሙያዎች፣ ከአስረጂዎች እንዱሁም ከህዜብ ጋር 

የሚያዯርገው ውይይት እንዯሁኔታው በተዯጋጋሚ ሉያካሂዴ ይችሊሌ። 

3. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ በረቂቁ ህግ ዘሪያ ከአስረጂዎች ወይም ባሇሙያዎች 

ጋር የሚያዯርገው ውይይት እንዯሁኔታው ከህዜብ አስተያየት መስጫ 

መዴረክ በፉት ወይም በኋሊ ሉሆን ይችሊሌ። 

168. መንግሥታዊ አካሊትን መከታተሌ እና መቆጣጠር 

1. እያንዲንደ ቋሚ ከሚቴ መንግስታዊ አካሊትን በመከታተሌ እና በመቆጣጠር 

ሂዯት የሚከተለትን ተግባራት ያከናውናሌ፦ 

ሀ/ መንግሥታዊ አካለ የተቋቋመበት ህግ እና ተያያዥነት ያሊቸው ህጉችን 

እንዱሁም መንግስታዊ አካለን የሚመሇከቱ ጠቃሚ ሰነድች 

በመመርመር የተሟሊ ግንዚቤ ይይዚሌ፤ 

ሇ/ የመንግሥታዊ አካለ ዓመታዊ እቅዴ እንዱዯርስው በማዴረግ 

ይመረምራሌ፤ 

ሏ/ የስራ አፇፃፀም ሪፖርቱን በየሩብ ዓመቱ በመቀበሌ ይገመግማሌ፣ 

በዓመት አንዴ ጊዛም ሪፖርት ያዲምጣሌ፤ 

መ/ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በክትትሌና ቀጥጥር ሂዯት ያገኘውን ውጤት 

ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሌ። 

2. ስሇመንግስታዊ አካሊት ሪፖርት አቀራረብ በዙህ ዯንብ ከአንቀፅ 82 እስከ 

አንቀፅ 87 የተረሩት ዴንጋጌዎች እንዯ ሁኔታው ተጣጥመው ይፇጸማለ። 

3. እያንዲንደ ቋሚ ከሚቴ መንግሥታዊ አካሊትን በመቆጣጠር እና 

በመከታተሌ ሂዯት የሚከተለትን አሰራሮች ሉከተሌ ወይም እርምጃዎች 

ሉወስዴ ይችሊሌ፦ 

ሀ/ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በመንግሥታዊ አካለ ሊይ የሂሣብ ምርመራ 

እንዱዯረግ የሚጠይቅ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ሇምክር ቤቱ ማቅረብ፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

267 
 

ሇ/ በሂዯቱ ያገኛቸው ችግሮች ከህግ የመነጩ ከሆነ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 80 

(1) መሠረት በህግ እንዱዯገፈ ወይም ክፌተቶቹ በህግ እንዱሞለ የህግ 

ረቂቅ አጋጅቶ ሇምክር ቤቱ ማቅረብ፤ 

ሏ/ በሂዯቱ ያገኛቸው ችግሮች ከበጀት ጋር የሚያያ ከሆነ በዙህ ዯንብ 

አንቀፅ 80 (2) መሠረት ምክር ቤቱ አስፇሊጊውን ውሳኔ እንዱስጥበት 

ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ   ማቅረብ፤ 

መ/ ከህብረተስቡ የሚቀርቡሇትን ጥቆማዎች መሠረት በማዴረግ 

የሚመሇከታቸውን መንግሥታዊ  አካሊት  መቆጣጠር  እና  መከታተሌ፤ 

ሠ/ በዙህ ዯንብ አንቀፅ 80 (3) መሠረት መስሪያ ቤቱ ችግሩን 

እንዱያውቅና ዴክመቱን እንዱያርም መመሪያ መስጠት ዴክመቱን 

ስሇማረሙም ማረጋገጥ፤ 

ረ/ የታየው ችግር መሠረታዊ ከሆነ በዙህ ዯንብ ንቀፅ 80 (4) መሠረት 

ምክር ቤቱ ህጋዊ እርምጃ እንዱወስዴ ሪፖርትና    ሃሳብ    ማቅረብ። 

4. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ መንግስታዊ አካሊትን በመከታተሌና በመቆጣጠር 

ሂዯት ምስክሮችን መስማት እና ማስረጃ መመርመር ይችሊሌ፣ አፇጸጸሙም 

በዙህ ዯንብ አንቀፅ 89 በተዯነገገው መሰረት እንዯሁኔታው ይከናወናሌ። 

5. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው በመንግስታዊ ተቋሙ በአካሌ 

በመገኘት የክትትሌ እና ቁጥጥር ሥራ ሉያካሂዴ ይችሊሌ። 

6. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ ክትትሌ እና ቁጥጥር ሥራዎቹን ሲያከናውን 

በተቋሞቹ የዕሇት ተዕሇት የስራ እንቅስቃሴ፣ የሥራ ነፃነት እና በላልች 

ህጎች የተቀመጡ አስገዲጅ ሁኔታዎችን በመጋፊትና በመፃረር  መሄዴ 

የሇበትም። 

7. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት ሲያዲምጥ ከታች ባለ ተቋማት ጀምሮ 

የእነሱን የበሊይ ተጠሪ የሆነ ተቋም በመጨረሻ መጥራት ይኖርበታሌ። 

169. የክትትሌና ቁጥጥር ተግባራት 

እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ ተሇይተው በተሰጡት ርፍችና ተቋማት የሚያካሂዯው 

ክትትሌና ቁጥጥር እንዯተጠበቀ ሆኖ በሚከተለት ጉዲዮች ሁሇም ቋሚ 

ኮሚቴዎች ክትትሌና ቁጥጥር ያዯርጋለ፦ 

1. የአምስት ዓመት የፋዯራሌ መንግስት ዕቅዴ፤ 

2. ውጤታማና ቆጣቢ የሆነ የበጀት አጠቃቀም፤ 

3. ውጫዊና ውስጣዊ መሌካም አስተዲዯር፤ 
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4. ቀሌጣፊና ተጠያቂነት ያሇበት የህዜብ አገሌግልት አሰጣጥ፤ 

5. የሲቪሌ ሰርቪስ ሪፍርም ማሻሻያ፤ 

6. የሰብዓዊ መብት አከባበር፤ 

7. የመረጃ ነፃነት አተገባበር፤ 

8. የወጡ ህጎች የተፇሇገውን ውጤት ማስገኘታቸው፤ 

9. የኦዱት ግኝት  

10. ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ህፃናት፣ አካሌ ጉዲተኞች፣ አካባቢ ጥበቃ፣ አርብቶ አዯር፣ 

የስነ ተዋሌድ እና የመሳሰለት የባሇብዘ ርፌ ጉዲዮች። 

170. ህግ ስሇማመንጨት 

እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ ምክር ቤቱ በሚሰጠው መመሪያ ወይም ከሚያክናው 

ነው አጠቃሊይ ስራ በመነሳት ወይም ከሚከታተሇው እና ከሚቆጣጠረው 

መንግስታዊ አካሌ ሚቀርብሇትን ሃሳብ መነሻ በማዴረግ ህግ ሉያመነጭ ይችሊሌ። 

171. ጥቆማ ስሇማስተናገዴ 

1. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ የሚቀርብሇትን ጥቆማ በስሌጣኑ የሚወዴቅ መሆኑን 

ማረጋገጥ አሇበት። 

2. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ የቀረበሇትን ጥቆማ መርምሮ የሚከተለትን 

እርምጃዎች ሉወስዴ ይችሊሌ፦ 

ሀ/ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመወያየት ጉዲዩ መፌትሄ እንዱያገኝ 

ማዴረግ፤ 

ሇ/ ከአባሊቱ መካከሌ ጉዲዩን አጣርቶ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ 

እንዱያቀርብሇት ማዴረግ፤ 

ሏ/ የሚመሇከተውን መንግስታዊ አካሌ ማሳሰብ ወይም ትዕዚዜ መስጠት፤ 

መ/ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ አጋጅቶ ሇምክር ቤቱ ማቅረብ። 

3. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ ጥቆማውን በሚመሇከት በመጨረሻ የዯረሰበትን 

ማጠቃሇያ እንዯ አስፇሊጊነቱ ሇጠቋሚው ወይም ጉዲዩ ሇሚመሇከተው አካሌ 

ማሳወቀ አሇበት። 

4. የዙህ ዯንብ አንቀፅ 91 ዴንጋጌ እንዯ አግባብነቱ ተጣጥሞ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ። 

172. ስሇ ሪፖርትና የውሳኔ  ሀሳብ 

1. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ የሚያጋጀውን ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ወይም 

የሚያስተሊሌፇውን ውሳኔ ሇምክር ቤቱ ወይም ሇአፇጉባዔው ወይም 
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ሇሚመሇከተው ኮሚቴ ወይም አካሌ ያሳውቃሌ፣ እንዯአስፇሊጊነቱም 

ተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ። 

2. የቋሚ ኮሚቴ ውሳኔ ወይም ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ በፅሁፌ የተጋጀ ሆኖ 

የሚከተለትን ያካተተ መሆን አሇበት፦ 

ሀ/ የጉዲዩ ርዕስ፣ መሇያ ቁጥር እና መግቢያ፤ 

ሇ/ ጉዲዩን ሇመመርመር የተዯረጉ እንቅስቃሴዎች፤ 

ሏ/ በህዜብ አስተያየት መስጫ መዴረክና በላለች መንገድች የተሰባሰቡ   

መሰረታዊ ጭብጦች እና ማስረጃዎች፤  

መ/   የአነስተኛው ዴምጽ የሌዩነት ሃሳብ፤ 

ሠ/ የኮሚቴው አስተያየትና የውሳኔ ሃሳብ፤ 

ረ/ የውሳኔ ሃሳቡን ያቀረበው ቋሚ ኮሚቴ ስም። 

3. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ በምክር ቤቱ ትዕዚዜ ወይም በራሱ አነሳሽነት 

ያከናወነውን ሥራ በሚመሇከት ሇምክር ቤቱ ወይም ሇአፇጉባዔው ሪፖርትና 

የውሳኔ ሃሳብ ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

4. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ በየጊዛው ተጠሪ ሇሆነሇት አካሌ የፅሐፌ ሪፖርት 

ያቀርባሌ። 

5. በቋሚ ኮሚቴ የሚጋጅ ሪፖርት የሚከተለትን ያካተተ መሆን አሇበት፦ 

ሀ/ የተከናወነው ተግባርና የተገኘው ውጤት፤ 

ሇ/ ሥራውን ሇማከናወን የተዯረጉ ጥረቶችና የተከተሇው አቅጣጫ፤ 

ሏ/ ሥራውን በማከናወን ሂዯት ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ መፌትሄዎች፤ 

መ/ ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች፤ 

ሠ/ የኮሚቴው አስተያየት። 

173. በቋሚ ኮሚቴ ስሇሚጋጁ ዓውዯ ጥናቶች እና የውይይት መዴረኮች 

1. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በስሌጣንና ተግባሩ ዘሪያ 

አውዯ ጥናቶች እና የውይይት መዴረኮች ሉያጋጅ ይችሊሌ። 

2. በዙህ አንቅፅ በንዐስ አንቅፅ (1) መስረት የሚጋጁ ዓውዯ ጥናቶችና የውይይት 

መዴረኮች የሚከተለትን ያጠቃሌሊለ፦ 

ሀ/ ሰፉ   የህዜብ ተሳትፍ በሚጠይቁ አጀንዲዎች፤ 

ሇ/ አቋም ሉወሰዴባቸው በሚገቡ ጉዲዮች፤

ሏ/ በፖሉሲዎች እና በስትራቴጂዎች አፇፃፀም ዘሪያ፤ 

መ/ የተሇያዩ ሌምድችን ሇማግኘት፤ 
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ሠ/ በወቅታዊ ጉዲዮች እና ዋና ዋና ችግሮች፤ 

ረ/ በሚቋቋሙ አዲዱስ ተቋማት ሥሌጣንና ተግባር ዘሪያ፤ 

ሰ/ በምክር ቤቱ እና በኮሚቴዎች አሰራር ዘሪያ፤ 

ሸ/ በአዋጆች ዘርያ፤ 

ቀ/ ምክር ቤቱ በሚወስናቸው ላልች አጀንዲዎች ዘሪያ። 

3. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ በሚያጋጀው ዓውዯ ጥናት አና የውይይት መዴረክ 

የሚከተለትን ቅዴመ ሁኔታዎች ማሟሊት ይጠበቅበታሌ 

ሀ/ በኮሚቴው ዓመታዊ ዕቅዴ መካተት አሇበት፤ 

ሇ/ የዓውዯ ጥናቱ ወይም የውይይት መዴረኩ የራሱ ዜርዜር አቅዴ ያሇው   

መሆን ይኖርበታሌ፤ 

ሏ/ በሚመሇከተው አካሌ የተፇቀዯ መሆን አሇበት፤ 

መ/ አስፇሊጊ በጀት የተመዯበሇት ሉሆን ይገባሌ፤ 

ሠ/ ውጤት ተኮር መሆን ይኖርበታሌ፤ 

ረ/ አግባብነት ያሊቸው አካሊትን ያሳተፇ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት። 

174. ስሇ ቋሚ ኮሚቴ መግሇጫ 

1. በላሊ ህግ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ ሥራውን 

አስመሌክቶ መግሇጫ   መስጠት ይችሊሌ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. እያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ የሚከታተሇውን መንግሥታዊ አካሌ መግሇጫ 

እንዱሰጥ ሉያዜ   ይችሊሌ። 

3. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) መሠረት የሚሰጥ መግሇጫ 

በቅዴሚያ የአፇ-ጉባዔውን ፇቃዴ ማግኘት አሇበት። 

175. የቋሚ ኮሚቴ አባሊት ሥነ-ምግባር 

የዙህ ዯንብ ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የቋሚ ኮሚቴ 

አባሌ የሚከተለትን   ሥነ-ምግባሮች ማክበር ይጠበቅበታሌ፦ 

1.  የስራ ሰዓት ማከበር፤ 

2. የተሰጠውን ሃሊፉነት ወይም ተግባር በሙለ አገራዊ ስሜት ማከናወን፤ 

3. ስራውን ውጤታማ በሆነ መሌኩ መፇጸም፤ 

4. ባሇጉዲዮችን ገሇሌተኛ፣ ፌትሃዊ፣ ካሊስፇሊጊ ጠባይ በጸዲ አኳኋን እና በህግ 

መሠረት በአግባቡ ማስተናገዴ፤ 

5. ሇስራው የተመዯበሇትን ሃብትና ንብረት በጥንቃቄና በአግባቡ መጠቀም። 
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176. የቋሚ ኮሚቴዎች ቅንጅታዊ አሰራር 

1. በቋሚ ኮሚቴዎች የስራ ሂዯት የስራ መዯራረብ በሚያጋጥምበት ጊዛ ወይም 

በአንዴ ጉዲይ ሊይ ሁሇትና ከዙያ በሊይ የሆኑ ቋሚ ኮሚቴዎች 

የሚመሇከታቸው ሆኖ በሚገኝበት ጊዛ ውጤታማ አፇፃፀምን የጋራ 

መግባባትን መነሻ በማዴረግ እንዯሚከተሇው ይፇፀማሌ፦ 

ሀ/ ጉዲዩ በበሇጠ ሇሚመሇከተው ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርትና አስፇሊጊ መረጃዎችን 

 በመስጠት፤ 

ሇ/ ጉዲዩን አንዴ ቋሚ ኮሚቴ በበሊይነት እንዱመራና እንዱያስተባብር 

 በማዴረግና የሚመሇከተው ቋሚ ኮሚቴ ወይም ኮሚቴዎች ዴጋፌና 

 ትብብር እንዱያዯርጉ በማዴረግ፤ ወይም 

ሏ/ እንዯ ሁኔታው ጉዲዩ ሇአስተባባሪ ኮሚቴ በማቅረብና በአስተባባሪ 

 ኮሚቴው የሚቀመጠውን አቅጣጫ በመከተሌ። 

2. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ በክትትሌና ቁጥጥር የሚያገኘው ግኝትና ሪፖርት 

ላልች ቋሚ ኮሚቴዎች የሚከታተሎቸውን ርፍችና ተቋማት የሚመሇከት 

ሆኖ ሲያገኘው ሇሚመሇከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ሪፖርቱና ግኝቱ 

አንዱዯርሳቸው ማዴረግ ይኖርበታሌ።  

3. ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) መሰረት ሪፖርቱና 

ግኝቱ ከተሰጣቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ጋር በጉዲዩ ሊይ ይወያያሌ፣ አንዯ 

አስፇሊጊነቱም ችግሩ ተዯጋጋሚና የጎሊ ሆኖ ሲገኝ ከቋሚ ኮሚቴዎቹ ጋር 

በመሆን የህዜብ ይፊ መዴረክ ያጋጃሌ። 

177. ንዐስ ኮሚቴ 

1. የንዐስ ኮሚቴ   ተጠሪነት ሇዋናው ኮሚቴ ይሆናሌ። 

2. የንዐስ ኮሚቴ የስብሰባ ጊዛ ወትር አርብ ከ 3 እስከ 5:30 እንዯዙሁም 

ከሰዓት በኋሊ 7፡30 አስከ 11:30 ይሆናሌ። 

3. ማንኛውም ንዐስ ኮሚቴ የራሱ ሉቀመንበርና ምክትሌ ሉቀመንበር 

ይኖረዋሌ። 

4. በዙህ ዯንብ ስሇቋሚ ኮሚቴዎች የተቀመጡ ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነቱ 

ሇንዐስ ኮሚቴም ተፇፃሚ ይሆናለ። 

178. ጊዛያዊ ኮሚቴ 

1. ምክር ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ጊዛያዊ ኮሚቴ ሉያቋቁም ይችሊሌ። 

2. የጊዛያዊ ኮሚቴ ስሌጣንና ተግባር በምክር ቤቱ ተሇይቶ ይወሰናሌ። 
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3. ጊዛያዊ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ ይሆናሌ። 

4. የጊዛያዊ ኮሚቴ አባሊት ቁጥር በምክር ቤቱ ይወሰናሌ፣ የኮሚቴው 

ሉቀመንበርና ምክትሌ ሉቀመንበርም በምክር ቤት ይመረጣሌ። 

5. ጊዛያዊ ኮሚቴው በምክር ቤቱ የተሰጠውን ተግባር ካከናወነ በኋሊ ይከስማሌ። 

6. ጊዛያዊ ኮሚቴ የራሱን የውስጥ የአሰራር ሥነ-ሥርዓት ሉያወጣ ይችሊሌ። 

                    ምዕራፌ ሃያ አራት 

የቋሚ ኮሚቴዎች መቋቋምና ሌዩ ሌዩ ተግባራት 

179. መቋቋም 

ምክር ቤቱ የሚከተለት ቋሚ ኮሚቴዎች ይኖሩታሌ። 

1.  የህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

2.  የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ጉዲይ ቋሚ ኮሚቴ፤ 

3.  የመንግሥት ወጪ አስተዲዯር አና ቁጥጥር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

4.  የማህበራዊ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

5.  የሰው ሃብት ሌማት አና መሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

6.  የሳይንስ፣ መገናኛና ቴክኖልጂ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

7.  የሴቶችና ህፃናት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

8.  የበጀትና ፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

9.  የባህሌ፣ ቱሪዜምና መገናኛ ብዘሃን ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

10. የተፇጥሮ ሃብት ሌማትና አካባቢ ጥበቃ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

11. የትራንስፖርት ጉዲዮች ቋሚ ከሚቴ፤ 

12. የንግዴ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ 

13. የአርብቶ አዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

14. የኢንደስትሪ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

15. የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

16. የከፌተኛ ትምህርት ጉዲዮች ቋሚ ከሚቴ፤ 

17. የግብርና ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ፤ 

18. የውጭ ጉዲዮች ቋሚ ከሚቴ 

180.  የህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

1. የህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ 

ክትትሌና ቁጥጥር ያከናውናሌ፦ 
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ሀ/ የፋዯራሌ መንግሥቱ የፌትህ አስተዲዯር ሕገ-መንግሥቱን መሠረት 

 በማዴረግ መዯራጀቱንና በአግባቡ ተግባሩን እያከናወነ መሆኑን፤ 

ሇ/ በሕገ-መንግሥቱ የተዯነገጉ መብቶችና ነፃነቶች በአግባቡ 

 መተግበራቸውን፤ 

ሏ/ ነፃና ፌትሃዊ የምርጫ ስርዓት መርጋቱን እና ሂዯቱን፤ 

መ/ ሕብረተሰቡ ነፃ፣ ፌትሃዊና ቀሌጣፊ የፌትህ አገሌግልት ማግኘቱን፤ 

ሠ/ ሙስናና ብሌሹ አሠራርን መከሊከሌና መቆጣጠር የሚያስችሌ ሥርዓት 

 በአግባቡ መርጋቱንና ሥራ ሊይ መዋለን፤ 

ረ/ በሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 54 (6) የተመሇከተውን የህግ ከሇሊ የማንሳት 

እንዱሁም ላልች የአባሊት መብትና ጋር የተያያዘ ጉዲዮችን፤ 

ሰ/ የወንጀሌ መከሊከሌ ስራ በአግባቡ እየተከናወነ መሆኑን እንዯዙሁም 

 ሇወንጀሌ ዴርጊት ጠቋሚዎችና ምስከሮች በቂ ጥበቃ መዯረጉን፤ 

ሸ/ የህዜብና የመንግስትን መብትና ጥቅም ሇማስከበር የሚያስችሌ የህግ  

 ምክር፣ ክስና ክርክር እየተካሄዯ መሆኑን፤ 

ቀ/ የህዜብ ሠሊም መጠበቁን እንዯዙሁም አሇመግባባቶችንና ግጭቶችን  

 ሇመከሊከሌና በሊቂነት ሇመፌታት የሚያስችሌ አሠራርና እንቅስቃሴ 

 መኖሩን፤ 

በ/ በፋዯራሌ መንግስትና በክሌልች መካከሌ በመግባባትና በአጋርነት ሊይ 

 የተመሠረተ መሌካም ግንኙነትና ትብብር እንዱጠናከር የሚዯረገውን 

 እንቅስቃሴ፤ 

 ተ/ የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣  

  ህገች፣ ስትራቴጂዎች እና ዕቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፣ 

ቸ/ የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

 በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

2. የህግ፣ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ምክር 

ቤቱ ወዯ ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ የሚመራውን ረቂቅ ህግ እና የሚቀርቡ 

ረቂቅ ህገችን የረቂቅ ህግ አገጃጀት መርሆዎችን የተከተለ መሆናቸውንና 

የተሟለ መሆናቸውን ይመረምራሌ። 

181.  የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ጉዲይ ቋሚ ኮሚቴ 

1. የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ጉዲይ ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ 

  ክትትሌና  ቁጥጥር ያከናውናሌ፦ 
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ሀ/ በመንግስት የኢኮኖሚና የፊይናንስ ፖሉሲ መሠረት የመንግስት የሌማት 

ዴርጅቶች በአገሪቱ የኢኮኖሚና ንግዴ እንቅስቃሴ ገንቢ ሚና እያበረከቱ 

መሆኑን፤ 

ሇ/ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች የስራ እንቅስቃሴ ትርፊማነትና 

የቴከኖልጂ ሽግግርን የሚያረጋግጥ መሆኑን፤ 

ሏ/ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች በህግ የተሰጣቸውን ተግባር በአግባቡ 

እየተገበሩ መሆኑን፤ 

መ/ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ውጤታማ በሆነ መንገዴ 

መመራታቸውንና በአግባቡ ወዯ ግሌ ይዝታ የተዚወሩ መሆናቸውን፤ 

ሠ/ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች የሚሰጡት የህዜብ አገሌግልት በአግባቡ 

 መከናወኑን አና የውስጥና የውጭ መሌካም አስተዲዯር ጉዲዮችን 

በተመሇከተ፤ 

ረ/ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማትን ጨምሮ 

በሌማት ሇሚሳተፈ ላልች ተቋማት የሚያዯርጉት ዴጋፌ። 

2.  ቋሚ ኮሚቴው ክትትሌና ቁጥጥር ሲያከናውን የመንግስት የሌማት 

ዴርጅቶችን የስራ ባህሪ ግምት ውስጥ በማስገባት በስትራቴጂያዊ ጉዲዮችና 

በፖሉሲ አቅጣጫዎች ሊይ ትኩረት ማዴረግ ይኖርበታሌ። 

3. ቋሚ ኮሚቴው የሌማት ዴርጅቶችን የንግዴ ባህሪ መነሻ በማዴረግ 

ስብሰባውን በዜግ ሉያካሂዴ ይችሊሌ። 

4. ቋሚ ኮሚቴው ምክንያታዊ የሆነ ጥርጣሬ ሲኖረው ወይም ጥቆማ ሲዯርሰው 

በማንኛውም የመንግስት የሌማት ዴርጅት ፊይናንስ፣ ግዥና ንብረት 

አስተዲዯር ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር ያካሂዲሌ። 

5. ቋሚ ኮሚቴው ከሚያካሄዯው የክትትሌና ቋጥጥር ርፌ ሌዩ ባህሪ መነሻ 

በማዴረግ በዙህ ዯንብ ላልች ዴንጋጌዎች ሇላልች ቋሚ ኮሚቴዎች 

የተሰጠው ስሌጣን እና ተግባራትን በማጣጣም ተግባሩን ያከናውናሌ። 

182. የመንግሥት ወጪ አስተዲዯር እና ቁጥጥር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

1. የመንግሥት ወጪ አስተዲዯር እና ቁጥጥር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ሇፋዯራሌ                                                                                                                                                                                                                             

መንግሥት የተመዯበ ማንኛውም በጀት በአግባቡ ስራ ሊይ መዋለን 

ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ። 

2. ቋሚ ኮሚቴው የፋዯራሌ ኦዱተር ሪፖርትን ይመረምራሌ፣በሚመረምርበት 

ወቅትም፦ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

275 
 

ሀ/ የተመዯበው በጀት ሇታሇመሇት ዓሊማና አገሌግልት ወጪ የተዯረገ 

 መሆኑን፤ 

ሇ/ ወጪው ስሌጣን ባሇው አካሌ የተረጋገጠ መሆኑን፤ 

ሏ/ የበጀት ዜውውር ሲኖር በፊይናንስ ህጉ መስረት መከናወኑን፤ይከታተሊሌ፣   

 ይቆጣጠራሌ። 

3.  ቋሚ ኮሚቴው በምክር ቤቱ ትዕዚዜ በዋና ኦዱተር የተከናወነ የንብረት 

ኦዱት ውጤትን ይገመግማሌ። 

4.  በማንኛውም መንግስታዊ አካሌ በበጀት ዓመቱ ከተመዯበው በሊይ የበጀት 

አጠቃቀም ሲኖር በምክር ቤቱ ውሳኔ ኮሚቴው ከበጀት በሊይ ሇማውጣት 

አስገዲጅ የሆነውን ምክንያት የማጣራትና አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘውም 

ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ሇምክር ቤቱ የማቅረብ ሃሊፉነት አሇበት። 

5.  ቋሚ ኮሚቴው በኦዱት ግኝት ሊይ ኦዱት ተዯራጊ ተቋማትን 

ሇሚከታተሊቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ሪፖርቱ እንዱዯርሳቸው ያዯርጋሌ።                             

6.  በኦዱት ግኝት ሊይ ኦዱት ተዯራጊውን ተቋም ከሚከታተሇው ቋሚ ኮሚቴ  

ጋር በመሆን ይወያያሌ። 

7. ቋሚ ኮሚቴው አንዯ አስፇሊጊነቱ ችግሩ ተዯጋጋሚና የጎሊ ሆኖ ሲገኝ ኦዱት 

ተዯራጊውን ተቋም ከሚከታተሇው ቋሚ ኮሚቴ ጋር በጋራ በመሆን የአዱት 

ግኝቱን በተመሇከተ ይፊ የህዜብ ውይይት መዴረክ ያጋጃሌ። 

8. ቋሚ ኮሚቴው የሚያካሂዯው ክትትሌና ቁጥጥር በኦዱት ግኝት ሊይ ብቻ 

የተወሰነ ይሆናሌ። 

183. የማህበራዊ   ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የማህበራዊ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር 

ያከናውናሌ፦ 

1. የጤና አገሌግልት የማስፊፊትና የጤና ጠንቆችን የማስወገዴ ተግባራትን፤ 

2. ወረርሽኝና ተሊሊፉ በሽታዎችን ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ስሌቶች 

መቀየሳቸውና በአግባቡ ተግባራዊ መሆናቸውን፤ 

3. ወጣቶች በብሔራዊ ሌማት ፖሉሲዎች፣ ዕቅድችና በፕሮጀክቶች ዜግጅትና 

አፇፃፀም በተሇይ ጥቅሞቻቸውን የሚነኩ ፕሮጀክቶች ሊይ ሏሳቦቻቸውን 

በተሟሊ ሁኔታ አንዱሰጡ ሇማስቻሌ ብሔራዊ የወጣቶች ጉዲይ ፖሉሲ 

በተሇያዩ መንግሥታዊ ዴርጅቶች ውስጥ በአጠቃሊይ በብሔራዊ ዯረጃ 

በተግባር አየተተረጏመ መሆኑን እንዱሁም የወጣቶችን ሥራ ፇጣሪነት፣ 
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ተጠቃሚነትና መብት የሚያጠናክሩ ሥሌቶች መቀየሳቸውና 

ውጤታማ መሆናቸውን፤ 

4. ወጣቶች እንዯፌሊጏታቸውና እንዯ ችግሮቻቸው ተዯራጅተው ሇመብቶቻቸው 

የሚታገለበት ሁኔታ መመቻቸቱን እንዱሁም ጉዲያቸው በፋዯራሌ መንግስት 

አካሊት በሚጋጁ ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣ የሌማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች 

መካተቱን፤ 

5.  የኤች አይ ቪ / ኤዴስ ስርጭትን ሇመግታት የሚዯረጉ እንቅስቃሴዎች፤ 

6. የማህበራዊ ዋስትና አገሌግልቶች በተቀመጠሊቸው ሥርዓት መሠረት 

ተግባራዊ መሆናቸውን፤ 

7.  የህብረተሰቡን ጤና ሉጎደ የሚችለ ዴንገተኛ ሁኔታዎች ሲፇጠሩ የመከሊከሌ 

አርምጃ መወሰደን፣ በአገሪቱ ውስጥ የአስፇሊጊ መዴሃኒቶችና የህክምና 

መሳሪያዎች በቂ አቅርቦት መኖሩንና በአግባቡ ጥቅም ሊይ መዋለን፣ የጤና 

ባሇሙያዎች ስሌጠና በጥራትና አግባብነት ባሇው ሁኔታ መካሄደን፤   

8. የመዴሃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዲዯርና ቁጥጥር ስራ በአግባቡ አየተፇፀመ 

መሆኑን፤ 

9. የኢንደስትሪ ሰሊም መስፇኑን፤                            

10.  ቀሌጣፊና ፌትሃዊ የሥራ ስምሪት አገሌግልት መኖሩን፤ 

11.  ህዜባዊ መሰረት ያሇው ስፖርት መስፊፊቱንና ስኬታማ መሆኑን፤ 

12.  የአካሌ ጉዲተኞች እኩሌ አዴሌ ተጠቃሚ እና ተሳታፉ መሆናቸውን፣ 

አረጋውያን ክብካቤ ማግኘታቸውን፣ እንዱሁም የማህበራዊ ችግሮችን 

ሇመከሊከሌና በችግሩ ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፌልች የተሃዴሶ 

አገሌግልት የሚያገኙበት ሁኔታ መመቻቸቱን፤              

13. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣ 

ስትራቴጂዎች እና ዕቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤ 

14. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

184. የሰው ሃብት ሌማትና መሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የሰው ሃብት ሌማትና መሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት 

ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር ያከናውናሌ። 

1. ፇጣን ሌማት ሇማምጣትና በዱሞክራሲ የታነፀ ሕብረተስብን ሇመፌጠር 

በብቃት፣ በጥራት፣ በታማኝነትና በቁርጠኝነት ሉሠራ የሚችሌ የሰሇጠነ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

277 
 

የህዜብ አገሌጋይ የሰውኃይሌ በአጭር ጊዛና በስፉው ሇማፌራት 

የሚዯረገውን እንቅስቃሴ፤ 

2. የትምህርትና ስሌጠና ስታንዲርዴ መውጣቱን፣ በየዯረጃው ጥራትና 

አግባብነት ያሇው ትምህርትና ስሌጠና መስጠቱንና የተማሪዎች ቅበሊና 

ምዯባ ፌትሃዊ መሆኑን፤    

3. የአገሪቱ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስሌጠና ስትራቴጂ መቀረጹንና በሥራ 

ሊይ መዋለን፤ 

4. ፏብሉክ ሰርቪሱ ብቃት ያሇውናው ጤታማ መሆኑን፤ የፋዯራሌ መንግሥት 

ሠራተኞች ምሌመሊና መረጣ በብቃት ሊይ የተመሰረተና ፏብሉክ ሰርቪሱ 

በቀጣይነት የሚሇማበትና ጥቅም ሊይ የሚውሌበት እንዱሁም በብቃትና 

በአፇጻፀም ሊይ የተመሰረተ የከፌያና ማበረታቻ ስርዓት መርጋቱንና 

ተግባራዊ መሆኑን፤                      

5. የፋዯራሌ መንግሥት ሠራተኞች የሥነምግባር መከታተያ ሥርዓት 

መርጋቱን፤ የመንግሥት ርፌ አገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴና የቅሬታ 

አቅራረብና አፇታት ሥርዓት መርጋቱንና በቀጣይነት የሚሻሻሌበት ሰሌት 

መቀየሱን፤ 

6. ከማዋዕሇ ህፃናት እስከመሰናድ እና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና 

ዴረስ ያሇውን የፖሉሲና ስትራቴጂ አፇፃፀም፤ 

7. የማህበራዊ ሳይንስ 30 በመቶ እና የተፇጥሮ ሳይንስ 70 በመቶ ቅበሊ ምጣኔ 

አፇፃፀምና ውጤታማነተን በተመሇከተ፤ 

8. የመምህራን ምሌመሊ፣ ስሌጠናና ስምሪት በአግባቡ መከናወኑን፤ 

9. የሥነ-ምግባርና የሥነ-ዛጋ ትምህርት ውጤታማነትን፤ 

10. የሲቪሌ ሰርቪስ ማሻሻያ ቀሌጣፊና ወጪ ቆጣቢ መንግስታዊ አገሌግልት 

ማስገኘቱን በተመሇከተ፤ 

11. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ ህገች፣ 

 ስትራቴጂዎች እና ዕቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤ 

12. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

185. የሳይንስ፣ መገናኛና ቴክኖልጂ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የሳይንስ፣ መገናኛና ቴከኖልጂ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ 

ክትትሌና ቁጥጥር   ያከናውናሌ፦ 
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1. የአገሪቱን የሌማት አቅጣጫ መሠረት ያዯረገ የሳይንስና ቴከኖልጂ ፌሊጎትና 

አጠቃቀም ስርዓት መርጋቱንና አፇፃፀሙን፤ 

2. የሳይንስና ቴከኖልጂ ሌማት እንቅስቃሴዎችና አገራዊ የምርምር ሥራዎች 

ከአገሪቱ የሌማት ፌሊጎትጋር ተጣጥመው መከናወናቸውን፤ 

3.  በትምህርት፣ በምርምር ተቋማትና በኢንደስትሪው ርፌ መካከሌ ሇምርምርና 

ቴክኖልጂ ሌማት እንቅስቃሴ የሚያግዜ ምቹ የእርስበርስ ትስስርና ቅንጅታዊ 

አሠራር ሇመፌጠር የሚያስችለ ሁኔታዎች መመቻቸታቸውን፤ 

4. የአገሪቱ የረዥም ጊዛ የሳይንስ፣ ቴክኖልጂና ኢኖቬሽን የሰው ኃይሌ ሌማት 

መታቀደንና ተግባራዊነቱን፣ የአገሪቱ ስርዓተ ትምህርት ከሳይንስና ቴክኖልጂ 

ሌማት አንፃር ሇመቃኘት የሚያስችሌ ትብብር መፇጠሩን፣ በመንግሥትና 

በግለ ርፌ በሳይንስና ቴከኖልጂ እንቅስቃሴ የሚሳተፈ ተቋማትና 

ባሇሙያዎች አቅም ሇመገንባት የሚያስችሌ ዴጋፌ መሰጠቱንና ሇፇጠራ 

ሥራዎች እዴገት ተገቢው ትኩረት መሰጠቱን፤ 

5. የመገናኛ አገሌግልቶችና የኢንፍርሜሽን ቴከኖልጂ ሌማት እንዱስፊፊ 

መዯረጉን፣ የአገሌግልት ጥራታቸው፣ ዯህንነታቸውና አስተማማኝነታቸው 

እንዱጠበቅ የሚያስችለ ዯረጃዎች ወጥተው ተግባራዊ መዯረጋቸውን፤ 

6. የቴክኒክ ብቃታቸው በተረጋገጠ የቴላኮም መሳሪያዎች መረጃ በተፊጠነ 

መሌክና በተመጣጠነ ወጪ ማግኘት የሚቻሌበት ሁኔታ መመቻቸቱን፤ 

7. በፋዯራሌና በክሌሌ ተቋማት መካከሌ እንዱሁም በፋዯራሌና በክሌሌ ተቋማት 

ውስጥ መናዊ የኢንፍርሜሽን መረብ መርጋቱንና በመንግሥት ተቋማት 

መካከሌ የተቀናጀና ዯህንነቱ የተጠበቀ የመረጃ ፌሰትና ሌውውጥ እንዱኖር 

ተገቢው ዴጋፌ መሰጠቱንና በአግባቡ ጥቅም ሊይ እንዱውሌ መዯረጉን፤ 

8. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣ 

ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤ 

9. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

186. የሴቶችና ህጻናት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ  

የሴቶችና እና ህጻናት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና 

ቁጥጥር ያከናዉናሌ፦  

1. በሕገመንግስቱ እና በላልች ህጎች የተዯነገጉት የሴቶች እና የህጻናት 

መብቶች መከበራቸዉንና ተጠቃሚ መሆናቸዉን፤  
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2. ከሴቶችና ህጻናት መብቶች ጋር የሚቃረኑ ህጎች እንዱሻሻለ መዯረጉን፤ 

3. ህጎችና እቅድች ሲወጡና ሲጸዴቁ የጾታ አዴልን ያስወገደና ሥርዓተ-ጾታን 

ያገናቡ መሆናቸዉን፤ 

4. በፓሇቲካ በኢኮኖሚና በማህበራዊ መስኮች እንዱሁም በመንግስትና በግሌ 

ተቋማት ሴቶች ከወንድች እኩሌ ተወዲዲሪና ተሣታፉ እንዱሆኑ ማስቻሌና 

የሌዩ ዴጋፌ ተጠቃሚ መሆናቸዉን፤ 

5. የሴቶች የሌዩ ዴጋፌ መብት ስራ ሊይ ሇማዋሌ ስሌት መቀየሱንና በአግባቡ 

ተግባራዊ መሆኑን፤ 

6. ሴቶች ንብረት የማፌራት፣ የማስተዲዯርና የመቆጣጠር፣ የመጠቀም 

የማስተሊሇፌና የመዉረስ መብቶቻቸዉ መከበሩን፤ 

7. ሴቶች በቅጥር፣ በሥራ እዯገትና እኩሌ ክፌያና ጡረታ ሇማስተሊሇፌ ያሊቸዉ 

እኩሌነት መብት መረጋገጡን፤ 

8. ሴቶች በብሔራዊ ሌማት ፓሉሲዎች፣ ዕቅድችና በፕሮጀክቶች ዜግጅትና 

አፇጻጸም በተሇይ ጥቅሞቻቸዉን የሚነኩ ፕሮጀክቶች ሊይ ሏሳቦቻቸዉን 

በተሟሊ ሁኔታ እንዱሰጡ ሇማስቻሌ ብሄራዊ የሴቶች ጉዲይ ፓሉሲ በተሇያዩ 

መንግስታዊ ዴርጅቶች ዉስጥ በአጠቃሊይ በብሔራዊ ዯረጃ በተግባር 

እየተተረጎመ መሆኑን፤ 

9. ሴቶች እና ህጻናት ከጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች ተጽእኖ መሊቀቃቸዉን፣ 

ሴቶችን እና ህጻናትን የሚጨቁኑ፣ በአካሊቸዉ ወይም በአዕምሯቸዉ ሊይ 

ጉዲት የሚያዯርሱ ወጎችና ሌምድች መወገዲቸዉን፤ 

10. ሴቶች በእርግዜናና በወሉዴ ምክንያት የሚዯረስባቸዉን ጉዲት መከሊከሌና 

ጤንነታቸዉን ሇማስጠበቅ የሚያስችሌ የቤተሰብ ምጣኔ ትምህረርት መረጃ 

የማግኘት መብትን፤ 

11. የህጻናት መብትና ዯህንነት መጠበቁን፤ 

12. ሴቶች እንዯፌሊጉታቸውና እንዯችግሮቻቸው ተዯራጅተው ሇመብቶቻቸው 

የሚታገለበት ሁኔታ መመቻቸቱን እንዱሁም ጉዲያቸው በፋዯራሌ መንግስት 

አካሊት በሚጋጁ ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣ የሌማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች 

መካተቱን፤ 

13. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣

ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤ 
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14. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት በአግባቡና 

በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

187. የበጀትና ፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የበጀትና ፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር 

ያከናውናሌ፦                                                                   

1. የአገሪቱን የገንብ እና የኢኮኖሚ ሌማትና ትብብር ተግባራት በአግባቡ 

እየተከናወኑ መሆናቸውን፤ 

2. የፋዯራሌ መንግስት ታክስና ቀረጥ አስተዲዯር እንዱሁም የመንግስት ገቢ 

አሰባሰብ በአግባቡ እየተከናወነ መሆኑን፤ 

3. የፋዯራሌ መንግሥትን ዓመታዊና ተጨማሪ በጀት በአግባቡ ተጋጅቶ 

መቅረቡን እና መጽዯቁን፤ 

4. ሇክሌልች የሚሰጥ ዴጎማ በቀመሩ መሠረት መጽዯቁን፤ 

5. የፋዯራሌ መንግስት ፊይናንስ እና ንብረት አስተዲዯር በአግባቡ መከናወኑን 

እና ውጤታማ መሆኑን፤ 

6. የአገሪቱን የኢኮኖሚ ዕዴገት ቀጣይነት እና ፌትሃዊነት እንዱሁም የተረጋጋ 

የማክሮ ኢኮኖሚ ሇማረጋገጥ የሚያስችለ ፓሉሲዎች መመንጨታቸውን እና 

በአግባቡ ስራ ሊይ መዋሊቸውን፣ ኢኮኖሚው በተገቢው መንገዴ እየተመራ 

መሆኑን፤ 

7. የአገሪቱ የሌማት እቅዴ እና የሌማት ፕሮጀክቶች የአገጃጀትና አፇፃፀም 

ስርዓት መርጋቱን እንዱሁም በወቅቱ በስራ ሊይ መዋለን፤ 

8. የአገሪቱ የስነ-ህዜብ ፓሉሲ መጋጀቱን፣ የማክሮ ኢኮኖሚና የፉስካሌ 

ፖሉሲዎች መመንጨታቸውን እና በትክክሌ በስራ ሊይ መዋሊቸውን፤ 

9. ትክክሇኛ የሆነ የመንግስት የበጀት፣ የሂሳብ አያያዜ፣ የክፌያና የውስጥ ኦዱት 

ስርዓት መርጋቱንና በአግባቡ እየተፇፀመ መሆኑን፤ 

10. የኢኮኖሚ ትብብሮችና ትስስሮች ከመዯረጋቸው በፉት በአገሪቱ የኢኮኖሚ 

አፇጻጸም ሊይ የሚያስከተለት ዉጤት የሚፇትሽ እና የሚገመግም መሆኑን 

11. የሚከታተሊቸዉና የሚቆጣጠራቸዉ የቋማትን የሚመሇከቱ ፓሉሲዎች፣ 

ህጎች፣ ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸዉን፣ 

12. የሚከታተሎቸዉና የሚቆጣጠራቸዉ ተቋማት የተመዯበሊቸዉን በጀት 

በአግባቡና በዉጤታማነት በስራ ሊይ መዋሊቸዉን። 
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188. የባህሌ፣ ቱሪዜምና መገናኛ ብዘሃን ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የባህሌ፣ ቱሪዜምና መገናኛ ብዘሃን ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች 

ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር ያከናዉናሌ፦ 

1. የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዜቦች ታሪክ፣ ባህሌ፣ ቅርስ እና ቋንቋ 

መጠናታቸዉንና ጽሁፍችቻዉ መዲበራቸዉን፣ በባህሊዊ ተጽኖ ሳቢያ 

ማህበራዊ እዴገቶችን የሚያጓትቱ አመሇከካከቶች፣ እምነቶችና ሌማዲዊ 

አሰራሮችን የመሇወጥ ስራ መሰራቱን እንዱሁም የባህሌ ርፈ ሌማታዊ 

አስተዋጾ መስፊፊቱን፤ 

2. የመገናኛ ቡዘሃን ሇአገሪቱ ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ፣ ሠሊምና ሌማት 

የበኩሊቸዉን ሚና እየተጫወቱ መሆኑን፤ 

3. ባህሊዊና ታሪካዊ እሴቶች ተጠብቀዉ ሇትዉሌዴ የሚተሊሇፈበት መንገዴ 

መቀየሱንና ተግባራዊ መሆኑን፤ 

4. ሇአገሪቱ የቱሪዜም ምንጭነት የሚያገሇግለ አስፇሊጊ ሁኔታዎች 

መመቻቸታቸዉን እና የቱሪዜም መስህቦችና መሌካም ገጽታዎች 

መተዋወቃቸዉን፤ 

5. የመንግስት መገናኛ ብዘሃን ቦርድች የተጣሇባቸዉን ሃሊፉነት በአግባቡ 

መወጣታቸዉን፤ 

6. የሚከታተሊቸዉና የሚቆጣጠራቸዉ ተቋማትን የሚመሇከቱ ፓሉሲዎች፣ 

ህጎች፣ ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸዉን፤ 

7. የሚከታተሊቸዉና የሚቆጣጠራቸዉ ተቋማት የተመዯበሊቸዉን በጀት 

በአግባቡና በዉጤታማነት በስራ ሊይ መዋሊቸዉን። 

189. የተፇጥሮ ሃብት ሌማትና አካባቢ ጥበቃ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የተፇጥሮ ሃብት ሌማትና አካባቢ ጥበቃ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት 

ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር ያከናውናሌ፦ 

1. የውሃ ሃብት፣ የኢነርጂና የማዕዴን ሌማትና አጠቃቀምን፣ የኤላክትሪክ ኃይሌ 

አቅርቦት እዴገትና ስርጭትን፤ 

2. የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ሽፊን እንዱያዴግ እገዚ መዯረጉን፣ የአማራጭ 

ኢነርጂ ምንጮችና ቴክኖልጂዎች ሌማት እንዱስፊፊ መዯረጉን እና 

የመካከሇኛና ከፌተኛ መስኖ ሌማት ሇማስፊፊት የሚያስችለ የጥናት፣ 

የዱዚይን እና የግንባታ ሥራዎች በአግባቡ መከናወናቸውን፤ 
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3. የሜቲዎሮልጂ አገሌግልት ሥራ በአግባቡ መከናወኑን ፣የአገሪቷ የተፇጥሮ 

ሃብቶችና የአካባቢ ዯህንነት ተጠብቆ ሊቂ ሌማት እንዱረጋገጥ ሇማስቻሌ 

የሚዯረገውን እንቅስቃሴ፤ 

4. በማዕዴን፣ በነዲጅና በተፇጥሮ ጋዜ ፌሇጋና ሌማት ሇሚሰማሩ ባሇሃብቶች ምቹ 

ሁኔታ መፇጠሩንና ግዳታቸውንም በገቡት ውሌ መሠረት እንዱፇጽሙ 

የሚዯረገውን እንቅስቃሴ፤ 

5. የማዕዴን፣ የነዲጅና የተፇጥሮ ጋዜ ሌማት መስፊፊቱንና መረጃዎች በአግባቡ 

ተዯራጅተው ሇአገሌግልት ዜግጁ መዯረጋቸውን፤ 

6. የተፇጥሮ ጋዜና የነዲጅ ምርቶች የጥራት ዯረጃ መረጋገጡንና የማከማቻና 

ማከፊፇያ ተቋማት ዯረጃ አሰጣጥ በአግባቡ መከናወኑን፤ 

7. የአካባቢ ዯህንነትና ጥበቃ ዓሊማዎችና ፖሉሲዎች በስራ ሊይ መዋሊቸውንና 

ውጤታማነታቸው መረጋገጡን፤ 

8. የሌማት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች በአካባቢ ተፅኖ ግምገማ ስርዓት መሰረት 

ተግባራዊ መሆናቸው፤ 

9. የአገሪቱ የዯን ሃብት መስፊፊቱን፣ መጠበቁን እንዱሁም ሊቂነት ያሇው 

አጠቃቀም መረጋገጡን፤ 

10. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣ 

ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤ 

11. የሚመሇከታቸውና የሚቆጣጠሯቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

190. የትራንስፖርት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የትራንስፖርት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና 

ቁጥጥር ያከናውናሌ። 

1. የትራንስፖርት አገሌግልቶች የአገሪቱን የሌማት ስትራቴጂ በተሟሊ 

ሁኔታ ሇማገሌገሌ በሚያስችሌ መሌኩ በተቀናጀ መንገዴ 

መስፊፊታቸውንና ከላልች ርፍች ጋር ተዯጋግፇው የሚያዴጉበት 

አሠራር መርጋቱን እና ውጤታማነቱን፤ 

2. የትራንስፖርት መሰረተ ሌማቶች ስታንዲርዴ የወጣሊቸው መሆኑን 

እንዱሁም የአጠቃቀም፣ የአያያዜና የአስተዲዯር ስርዓቶች መወሰናቸውን 

እና ተግባራዊ መሆናቸውን፤ 
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3. የትራንስፖርት አገሌግልቶች አስተማማኝና ዯህንነታቸው የተጠበቀ 

መሆናቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ የቁጥጥር ስሌት መርጋቱን እና 

ተግባራዊ መሆኑን፤ 

4. የትራንስፖርት መሠረተ ሌማቶች መርጋታቸውን፣ መስፊፊታቸውንና 

መጠገናቸውን እንዱሁም በተያሊቸው የጊዛ ሰላዲ ጥራታቸውን ጠብቀው 

በውጤታማነት መከናወናቸውን፤ 

5. የትራንስፖርት መሰረተ ሌማቶችና አገሌግልቶችን የሚመሇከቱ አዲዱስ 

ቴክኖልጂዎችና አሰራሮች ጥቅም ሊይ መዋሊቸውን፣ መስፊፊታቸውን እና 

መዲበራቸውን፤  

6. የዯረቅ ወዯብ አገሌግልትና አስተዲዯርን፤ 

7. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ 

ህጎች፣ ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤ 

8. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠሯቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

191. የንግዴ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የንግዴ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር 

ያከናውናሌ፦ 

1. የንግዴ ፖሉሲ እና ስትራቴጂ የአገሪቱን የኢኮኖሚ ዕዴገት በሚያፊጥን 

መሌኩ ተግባራዊ መሆኑን፤  

2. የአገር ውስጥ ንግዴ እንዱስፊፊ እና ህጋዊ የንግዴ አሠራር እንዱሠፌን 

የሚያስችለ እና የሚያበረታቱ ተግባራት በአግባቡ መከናወናቸውን፤  

3. የውጪ ንግዴን ሇማስፊፊትና ሇማጠናከር የሚያስችለ ሁኔታዎች 

መመቻቸታቸውን፤ 

4. ከወጪና ገቢ እቃዎች ጋር የተያያዘ ችግሮችን እንዯዙሁም ፀረ-ውዴዴር 

የንግዴ ተግባራትን ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ስርዓቶች መርጋታቸው፤ 

5. ሇሸማቾች አስፇሊጊው ጥበቃ መዯረጉን፤ 

6. የሸማቾች የህብረት ስራ ማህበራት እና የንግዴ የርፌ ማህበራት ምክር 

ቤቶች እንዱቋቋሙና እንዱጠናከሩ ሇማዴረግ እየተዯረገ ያሇውን ማበረታቻ፤  

7. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ 

ህጎች፣ ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤  
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8. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን።  

192. የአርብቶ አዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ  

የአርብቶ አዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና 

ቁጥጥር ያከናዉናሌ፦ 

1. በሕገመንግስቱ የተዯነገጉት የአርብቶ አዯር መብቶች መከበራቸዉን 

ማረጋገጥ፤ 

2. የፋዯራሌ መንግስት ሇአርብቶ አዯሮች የሚያዯርገዉን ሌዩ ዴጋፌ አፇጻጸም፤ 

3. በአርብቶ አዯሩ ዉስጥ ፇጣን ሌማት በማምጣ ኢኮሚያዊና ምህበራዊ 

ህይወቱን ሇመሇወጥና የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የፋዯራሌ መንግስት 

የሚያዯርገዉን እንቅስቃሴ፤ 

4. በፋዯራሌ መንግስት የሚወጡ ህጎች፣ ፓሉሲዎች፣ ፕሮግራሞችና እቅድች 

የአርብቶ አዯሩን ጥቅም ያገናቡ መሆናቸዉን፤ 

5. የአርብቶ አዯሩን አቅም በአጭሩ ጊዛ መገንባት እንዱቻሌ የአቅም ግንባታ 

ተቋማት መስፊፊታቸዉን በተሇይም አዲሪ እና ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶች 

እንዯዙሁም ላልች ትምህርት ቤቶች እንዯየሁኔታዉ መስፊፊታቸዉን፤ 

6. የአርብቶ አዯሩ የኑሮ መሠረት ሇሆኑት እንስሳት የጤና አገሌግልት የገበያ 

መሠረተ ሌማት፣ የመኖና የዉሃ አቅርቦት እንዱኖር በመንግስት የሚመዯበዉ 

በጀት በአግባቡ በስራ ሊይ መዋለን፤ 

7. በአርብቶ አዯሩ አካባቢ የሚታቀደ የመንዯር ምስረታ ፕሮግራሞች በአርብቶ 

አዯሩ ፇቃዯኝነት ሊይ የተመሠረቱ መሆናቸዉንና የተሟለ የመሰረተ ሌማት 

አገሌግልቶች መገንባታቸዉን፣ 

8. ሇአርብቶ አዯሩ የኤክስቴንሽን ዴጋፌ መሰጡን፤ 

9. በአርብቶ አዯር አካባቢ የቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ ጥናቶች መከናዎናቸዉን፤ 

10. በምርምርና ጥናት ተቋማት የአርብቶ አዯሩ የእንስሳት ሀብት ምርታማነት 

የሚያዴግበትና በተጓዲኝም የግብርና ዉጤቶች ተጠቃሚ የሚሆንበት 

የምርምርና የጥናት ሥርዓት መርጋቱን፤ 

11. በአርብቶ አዯሩ አካባቢ ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች የሚወገደበትን ሁኔታ፤ 

12. ሌዩ ዴጋፌ ሇሚሹ ክሌልች ትኩረት በመስጠት የተቀናጀ ዴጋፌ 

መዯረጉን፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

285 
 

13. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ 

ህጎች፣ ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤  

14. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

193. የኢንደስትሪ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የኢንደስትሪ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር    

ያከናውናሌ፦ 

1. ኢንደስትሪንና ኢንቨስትመንትን ሇማስፊፊት የሚያበረታቱ ተግባራት 

በአግባቡ እየተከናወኑ መሆናቸውን፤  

2. ስትራቴጂያዊ ትኩረት ሇሚሠጣቸው ኢንደስትሪዎች ተገቢው ዴጋፌ 

እየተሠጠ   መሆኑን፤  

3. የኢንደስትሪ ሌማትን ሇማፊጠን የሚያስችለ እና ሇኢንቨስትመንት 

የተመቻቹ  ህጏች፣ ፓሉሲዎችና ስትራቴጂዎች መኖራቸው እና በአግባቡ 

በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤  

4. የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ሌማትን ሇማስፊፊት የሚዯረገው እንቅስቃሴ፤ 

5. ሇኢንደስትሪዎች አስተማማኝ ግብዓት ሇማቅረብ የሚያስችሌ ስሌት መቀየሱን 

እና የግብዓት አቅርቦት ትስስር ስርዓት መርጋቱን፤ 

6. በአነስተኛ፣ በመካከሇኛና በከፌተኛ ኢንደስትሪዎች መካከሌ የተቀናጀ ትስስር 

እንዱፇጠር የሚያስችሌ ስርዓት መርጋቱን እንዱሁም አነስተኛ 

ኢንደስትሪዎች ወዯ መካከሇኛና ከፌተኛ ኢንደስትሪዎች እንዱሸጋገሩ 

አስፇሊጊው ዴጋፌ መሰጠቱን፤ 

7. የኢንደስትሪ የርፌና የሙያ ማህበራት እንዱቋቋሙና ጠንክረው 

እንዱንቀሳቀሱ የሚዯረገውን ማበረታቻ፤ 

8. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣ 

ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፣  

9. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

194. የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ   

ክትትሌና ቁጥጥር ያከናውናሌ፦ 
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1. ከተሞች የአካባቢያቸው የሌማት ማዕከሌ እንዱሆኑ ሁሇገብና የተቀናጀ ዴጋፌ 

መሰጠቱን፣ በጥናት ሊይ የተመሰረተ አከታተምና የከተሞች ዯረጃ መመኛ 

መውጣቱን እንዱሁም የከተሞች አገሌግልት አሰጣጥ እንዱሻሻሌ የአቅም 

ግንባታ እገዚ መዯረጉን፤ 

2. የከተሞች ሌማት ከገጠር ሌማት ጋር ተቀናጅቶ የሚከናወንበት መንገዴ 

መጠናቱንና ከክሌልች ጋር በመተባበር ተግባራዊ መዯረጉን፤  

3. የከተማ ሌማት ሥራ ከዴህነት ቅነሳ ጋር ተቀናጅቶ መከናወኑንና የከተማው 

ነዋሪ ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት የሚሰራበትን አቅጣጫ ሇመቀየስ የሚያስችሌ 

ጥናትና ሇከተሞች የአቅም ግንባታ ዴጋፌ መሰጠቱን፤ 

4. የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ በብቃት እንዱገነባ ምቹ ሁኔታ መፇጠሩን፤  

5. የፋዳራሌ መንግሥት ቤቶች አስተዲዯር በአግባቡ መመራቱን፤  

6. በፋዯራሌ መንግሥት በጀት የሚሰሩ ህንፃዎች በጥራትና በአግባቡ 

መከናወናቸውን፤  

7. በአገር ውስጥ የሚመረቱ የኮንስትራክሽን ዕቃዎች አይነትና ጥራት ሇማሻሻሌ 

የሚዯረገውን እንቅስቃሴ፤ 

8.  ኮሚቴው የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ 

ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣ ስትራቴጂዎች እና እቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ 

መዋሊቸውን፤  

9. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

195. የከፌተኛ ትምህርት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ  

የከፌተኛ ትምህርት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና 

ቁጥጥር ያከናውናሌ፦ 

1. የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት በአገሪቱ ፌሊጎት ሊይ የተመሰረተ እና ትኩረቱ 

በእውቀትና በቴክኖልጂ ሽግግር ሊይ የሆነ እና ሇሌማትና ዱሞክራሲ 

የሚያግዜ ምርምር እያረጋገጡ መሆኑን፤    

2. የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት የማስፊፊትና የማጠናከር ተግባር በአግባቡ 

መከናወኑን፤ 

3. የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ሇአገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እዴገት 

የሰሇጠነ የሰው ሃይሌ ሇማፌራት የሚያዯርጉትን እንቅስቃሴ፤  

4.  የከፌተኛ ትምህርት ተማሪዎች ቅበሊና ምዯባ ፌትሃዊ መሆኑን፤ 
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5. በከፌተኛ ትምህርት የማህበራዊ ሳይንስ 30 በመቶ እና የተፇጥሮ ሳይንስ 70 

በመቶ የቅበሊ ምጣኔ አፇፃፀምና ውጤታማነትን፤  

6. በከፌተኛ ትምህርት የሴቶች መብቶችና ተጠቃሚነት መረጋገጡን፤ 

7. የከፌተኛ ትምህርት መምህራን ምሌመሊ፣ ስሌጠና እና ስምሪት በአግባቡ 

መከናወኑን፤  

8. የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት መሌካም አስተዲዯር፣ የመማር ማስተማር እና 

ማህበራዊ ጉዲዮችን በተመሇከተ፤ 

9. ኮሚቴው የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የመንግስትን 

ፓሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና እቅድች በአግባቡ በስራ ሊይ ማዋሊቸውን፤ 

10. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን እና የባሇብዘ ርፌ ሇሆኑ 

ስራዎች ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን። 

196. የግብርና ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

የግብርና ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር 

ያከናውናሌ፦  

1. የግብርናው ክፌሇ ኢኮኖሚ ምርትና ምርታማነትን በተመሇከተ፤  

2. የአገሪቷን በምግብ እህሌ ራስን የመቻሌና የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ዓሊማ 

ግቡን እንዱመታ የሚከናወኑ ተግባራትን፤  

3. የአነስተኛ መስኖ ሌማት መስፊፊቱን፣ የግብርና ምርምር በቅንጅትና 

በትብብር ሇመስራት የሚያስችሌ ስርዓት መርጋቱን፤  

4. ሇገበያ የሚቀርብ የግብርና ምርት የጥራት ዯረጃውን የጠበቀ ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ ስርዓት መኖሩን፤  

5. የእፅዋት በሽታዎች ወረርሽኝና ተዚማጅ ተባዮች ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ 

ስርዓት መርጋቱንና በአግባቡ ስራ ሊይ መዋለን፤ 

6. የፀረተባይ ኬሚካልች አስተዲዯርና ቁጥጥር ስራዎች በአግባቡ 

መከናወናቸውን፤ 

7. የግብርና ምርታማነትና ጥራትን የሚያረጋግጡ ውጤታማ ቴክኖልጂዎች 

መስፊፊታቸውንና በአገር ውስጥ የሚበዘበት ሁኔታ መመቻቸቱን፤ 

8. የህብረት ስራ ማህበራት መስፊፊታቸውን፤ 

9. የእንስሳት መዴሃኒቶችና መኖ ጥራት እንዱሁም የእንስሳት ህክምና 

አስተዲዯርና ቁጥጥር ስራዎች በአግባቡ መከናወናቸውን፤  
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10. የአዯጋ መከሊከሌና ዜግጁነት ስራዎች በአግባቡ እየተከናወኑ መሆናቸውን፤ 

11. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማትን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎች፣ 

ህጎች፣    ስትራቴጂዎች እና ዕቅድች በአግባቡ በሥራ ሊይ መዋሊቸውን፤  

12. የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን። 

197. የውጭ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

1. የውጭ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ክትትሌና ቁጥጥር 

ያከናውናሌ፦  

ሀ/ መንግስት የሚፇራረማቸው ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች የአገሪቱን   

ብሔራዊ ጥቅም የሚያረጋግጡና ለአሊዊነትን የሚያስከብሩ፣ ከውጭ 

ግንኙነት መርሆና ፖሉሲ ጋር የተጣጣሙ መሆኑን፤  

ሇ/ መንግስት የሚያካሂዲቸው የውጭ ግንኙነት ተግባራት የአገሪቱን ሊቂ 

ሠሊም፣ ዱሞክራሲና ሌማት የሚያረጋግጡ መሆኑ፤ 

ሏ/ የውጭ ጉዲይ ፖሉሲና ስትራቴጂ እንዱሁም እቅድችና ህጎች በአግባቡ 

በስራ ሊይ መዋሊቸውንና የሚፇሇገውን ውጤት ማስገኘታቸውን፤ 

መ/ ኮሚቴው የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የመንግስትን 

ፓሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና እቅድች በአግባቡ በስራ ሊይ ማዋሊቸውን፤ 

ሠ/ የሚከታተሊቸውና የሚቆጣጠራቸው ተቋማት የተመዯበሊቸውን በጀት 

በአግባቡና በውጤታማነት በስራ ሊይ ማዋሊቸውን እና የባሇብዘ ርፌ 

ሇሆኑ ስራዎች ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን። 

2. ቋሚ ኮሚቴው ምክር ቤቱ ከላሊ አገር ምክር ቤቶች እና ዓሇም አቀፌ 

ዴርጅቶች ጋር የሚያካሂዲቸውን የሁሇትዮሽ እና የባሇ‐ብዘ ወገን 

ዱፕልማሲያዊ ግንኙነቶች ያስተባብራሌ፣ አፇፃፀሙንም ይከታተሊሌ። 

                        ምዕራፌ ሀያ አምስት 

                ስሇ ፓርሊማ ህብረት እና የወዲጅነት ቡዴን 

198. የወዲጅነት ቡዴንን ስሇ ማቋቋም 

1. ምክር ቤቱ ከተሇያዩ አገሮች አቻ የፓርሊማ የወዲጅነት ቡዴኖች ጋር 

ግንኙነት የሚያዯርጉ የወዲጅነት ቡዴኖችን ሉያቋቁም ይችሊሌ። 

2. እያንዲንደ የወዲጅነት ቡዴን ሉቀመንበሩንና ምክትሌ ሉቀመንበሩን 

ጨምሮ በምክር ቤቱ የሚመረጡ ከጠኝ እስከ አስራ አንዴ የሚዯርሱ 

አባሊት ይኖሩበታሌ። 
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3. ማንኛዉም የወዲጅነት ቡዴን ተጠሪነት ሇዉጭ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ 

ይሆናሌ። 

4. በዙህ አንቀጽ የተዯነገገዉ ቢኖርም ምክር ቤቱ የሚያቋቁማቸዉን 

የወዲጅነት ቡዴኖች እንዯሁኔታዉ በአህጉር፣ በክፌሇ አህጉር ወይም 

በአካባቢ ዯረጃ ሉያዯራጅ ይችሊሌ። 

199. የወዲጅነት ቡዴን ተግባር እና ኃሊፉነት 

 የወዲጅነት ቡዴን የሚከተለት ተግባርና ሃሊፉነት ይኖሩበታሌ፦ 

1. በአገሮቹ ህዜቦች መካከሌ ጠንካራ ወዲጅነት እና በጎ ግንኙነት እንዱኖር 

ጥረት ማዴረግ፤ 

2. ከአቻ ፓርሊማዎች ጋር መተባበር ሌምዴ መሇዋወጥና ወዲጅነትን 

ማጠናከር፤ 

3. አገራዊ ገጽታን መገንባት፤ 

4. ስሇላሊኛዉ አገር ፓሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታ የተሟሊ ግንዚቤ 

መያዜ፤ 

5. በኢትዮጵያና በላሊኛዉ አገር ያለ የየወቅቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና 

ፓሇቲካዊ ግንኙነቶችን መከታተሌና የተሟሊ ግንዚቤ መያዜ፤ 

6. ላልች ተያያዥነት ያሊቸዉን ተግባራት ማከናወን። 

200. የወዲጅነት ቡዴን አሠራር 

1. ማንኛዉም የወዲጅነት ቡዴን የመሠረተበትን አገር የሚመሇከት አጠቃሊይ 

መረጃ እና ላልች ጠቃሚ ሰነድችን በማሰባሰብ ሇስራዉ በግብአትነት 

ይጠቀማሌ። 

2. ማንኛዉም የወዲጅነት ቡዴን ስራዉን በእቅዴ ይመራሌ፣ በየጊዛዉ የስራ 

አፇጻጸሙን ይገመግማሌ። 

3. ማንኛዉም የወዲጅነት ቡዴን እንዯአስፇሊጊነቱ ስጦታዎችን ሉሇዋወጥ፣ 

ጥናትና ዓዉዯ ጥናት ሉያካሂዴ ወይም በአገር ዉስጥና በዉጭ አገር በተሇያዩ 

ስብሰባዎች ተሳትፍ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

4. ማንኛዉም የወዲጅነት ቡዴን ሰነድቹን በአግባቡ መያዜ እና ስራዉን በቃሇ-

ጉባዔ መዜግቦ መያዜ ይኖርበታሌ። 

5. እያንዲንደ የወዲጅነት ቡዴን እቅደን እና የስራ አፇጻጸሙን ሪፓርቱን 

ሇዉጭ ጉዲይ ቋሚ ኮሚቴ ያቀርባሌ። 
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6. ማንኛዉም የወዲጅነት ቡዴን የራሱን የዉስጥ የአሰራር ሥነ-ሥርዓት ሉያወጣ 

ይችሊሌ። 

7. በዙህ ዯንብ ሇኮሚቴ አባሊት የተረሩ የሥነ-ምግባር ዴንጋጌዎች 

እንዯአስፇሊጊነቱ ሇወዲንነት ቡዴን አባሊትም ተፇጻሚ ይሆናለ። 

201. ከፓርሊማ ህብረት ጋር ስሇሚኖር ግንኙነት 

1. ምክር ቤቱ በዓሇም አቀፊዊ፣ በአህጉራዊ እና በላልች የፓርሊማ ዱፕልማሲ 

ተግባራት ሉሳተፌ ይችሊሌ። 

2. በፓርሊማ ህብረት መዴረኮች ሊይ የሚሳተፈ አባሊት ቁጥር በህግ መሠረት 

ወይም ከበጀት አንጻር እየታየ የሚወሰን ይሆናሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት ምክር ቤቱን በቋሚነት የሚወክለ 

አባሊት በአፇ-ጉባዔዉ አቅራቢነት በምክር ቤቱ የሚሰየሙ ሲሆን 

ተጠሪነታቸዉ ሇአፇ-ጉባዔዉ ይሆናሌ። 

4. አፇጉባዔዉ ምክር ቤቱን በጊዛያዊነት በመወከሌ በተሇያዩ ስብሰባዎች 

የሚሳተፈ አባሊትን ከሚመሇከታቸዉ አካሊት ጋር በመመካከር ይመርጣሌ። 

5. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) እና (4) መሠረት ምክር ቤቱን በመወከሌ 

በተሇያዩ መዴረኮች የሚሳረፈ ሌዐካን በተሳተፈበት ቦታ ሁለ ስሇጉዲዩ በቂ 

ዜግጅት ማዴረግና አግበብ ካሊቸዉ አካሊት ዜርዜር መረጃ በማግኘት 

የአገሪቱን ጥቅም ያስጠበቀ እንዱሁም ምክር ቤቱ የገባቸዉን ግዳታዎች እና 

ስምምነቶች በማክበር መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋሌ። 

6. በዙህ አንቀጽ መሠረት በተሇያዩ መዴረኮች የሚሳተፈ ሌዐካን በዙህ ዯንብ 

የተዯነገጉ አግባብነት ያሊቸዉ ሥነ-ምግባሮችና እንዯሁኔታዉ በአንቀጽ 200 

ሊይ የተዯነገገዉን ተግባራዊ ማዯረግ ይጠበቅባቸዋሌ። 

7. በዙህ አንቀጽ መሠረት ምክር ቤቱን በመወከሌ በተሇያዩ መዴረኮች 

የሚሳተፈ ሌዐካን ከተሌዕኮ በኋሊ ሇሚመሇከተዉ አካሌ ሪፓርት ያቀርባለ። 

ምዕራፌ ሃያ ስዴስት 

ስሇ ፓርቲ ተጠሪዎች 

202. ስሇ ፓርሊማ ቡዴን 

1. በላልች ህጎች ስሇፓርቲ የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ ስራዉን 

በተዯራጀና በተገቢዉ መንገዴ ሇመወጣጥ እንዱያስችሇዉ በምክር ቤቱ 

መቀመጫ ያሊቸዉን ፓርቲዎች ቡዴኖች ሇምክር ቤት ስራ እንዯ ፓርሊማ 

ቡዴን ይቆጥራለ። 
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2. የፓርሊማ ቡዴን ማሇት አንዴ ፓርቲ ወይም በምርጫ ክሌልች እርስ 

በርሳቸዉ ያሌተወዲዯሩ፣ በአንዴ ፓሇቲካ ፕሮግራም የተወዲዯሩ ፓረቲዎች 

አባሊት ስብሰብ ሆኖ ከአስር የማያንስ መቀመጫ ያሇዉን ወይም ያሊቸዉን 

ፓርቲ ወይም ፓርቲዎች የያ ነዉ። 

203. የመንግስት ተጠሪዎች አዯረጃጀት 

በምክር ቤቱ ዉስጥ አብሊጫ መቀመጫ ያገኘ የፓሇቲካ ፓርቲ ወይም ጣምራ 

ፓርቲዎች አንዴ ዋና ተጠሪ እና ከአራት ያሌበሇጡ ረዲት ተጠሪዎች ይወከሊሌ 

ወይም ይወከሊለ። 

204. የመንግስት ተጠሪዎች አሰያየም 

የመንግስት ዋና ተጠሪ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሰየም ሲሆን ረዲቶቹ ዯግሞ 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ከዋናዉ የመንግስት ተጠሪ ጋር በመመካከር ይሠይማቸዋሌ። 

205. የመንግስት ተጠሪዎች ተጠሪነት 

1. የመንግሥት ዋና ተጠሪ ተጠሪነት ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሆናሌ። 

2. የመንግስት ረዲት ተጠሪዎች ተጠሪነት ሇመንግስት ዋና ተጠሪ ይሆናሌ። 

206. የመንግስት ዋና ተጠሪዎች ሥሌጣንና ተግባር 

1. የዙህ ዯንብ ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ የመንግስት ተጠሪዎች 

የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖራቸዋሌ፦ 

ሀ/ የፓርቲያቸዉ አባሊት ስሇ ምክር ቤቱ አጀንዲዎች አስቀዴሞ እንዱያዉቁ 

ይዯረጋለ፤ 

ሇ/ የፓርቲያቸዉ አባሊት በምክር ቤቱ ስብሳባዎች እንዱገኙ እና 

ሇፓርቲያቸዉ ዴምጽ እንዱሰጡ ያዯርጋለ፤ 

ሏ/ በምክር ቤቱ ዉስጥ የሚገኙ የፓርቲዉ አባሊት ሇሥራቸዉ ብቁና ዜግጁ 

ሆነዉ እንዱገኙ ቀጣይነት ያሇዉ ሥራ ይሠራለ፤ 

መ/ ፓርቲዉን በመወከሌ በምክር ቤቱ የተሇያዩ ኮሚቴዎችም ሆነ በላልች 

ፓርቲዉን በሚመሇከቱ ተሌዕኮዎች የሚሳተፈ የፓርቲዉ አባሊትን 

ዜርዜር ሇሚመሇከተዉ አካሌ ያቀርባለ። 

2. የዙህ ዯንብ ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ በምክር ቤቱ ወስጥ 

የመንግስት ዋና ተጠሪ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

ሀ/ በፓርቲዉ አመራር እና በምክር ቤቱ ዉስጥ ፓርቲዉን በወከለ የምክር 

ቤት አባሊት መካከሌ የተቀናጀ ግንኙነት በመፌጠር እንዯ ዴሌዴይ ሆኖ 

ይሠራሌ፤ 
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ሇ/ ፓርቲዉን በመወከሌ በምክር ቤቱ የተሇያዩ ኮሚቴዎች ዉስጥ የሚሳተፈ 

እንዱሁም ሇላልች ተሌዕኮዎች የሚያስፇሌጉ አባሊትን ዜርዜር 

ሇሚመሇከተዉ አካሌ ያቀርባሌ፤ 

ሏ/ በምክር ቤቱ ሥራዎች እና አሠራሮች ዘሪያ መንግሥትን ይመክራሌ፣ 

መንግሥት በሚያስቀምጥሇት አቅጣጫም ሥራዎችን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

መ/ ሇምክር ቤቱ የሚቀርቡ የመንግስት አጀንዲዎች እና ሇዉይይት 

የሚስፇሌገዉን ጊዛ ሇምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ አቅርቦ 

ያስወስናሌ፤ 

ሠ/ ከተሇያዩ የፓርቲ ዋና ተጠሪዎች ጋር በምክር ቤቱ አጀንዲዎች እና ላልች 

ተግባራት ዘሪያ ይመካከራሌ፤ 

ረ/ በምክር ቤቱ ዉስጥ ያለ የፓርቲ አባሊትንና ረዲት ተጠሪዎችን ይመራሌ፣

ያስተባብራሌ፤ 

ሰ/ ከሚኒስትሮች ጋር በስራቸዉ ዘሪያ የጠበቀ ግንኙነት በመፌጠር ተግባሩን 

ያከናዉናሌ፤ 

ሸ/ መንግስት በምክር ቤቱ የሚኖረዉን ሳምንታዊ ፕሮግራም እና አጀንዲ 

በመሇየት አባሊቱ ቀዴመዉ እንዱያዉቁ እንዯዙሁም በወቅታዊ ጉዲዮች 

ዘሪያ አባሊቱ ግንዚቤ እንዱኖራቸዉ ያዯርጋሌ፤ 

ቀ/ ፓርቲዉን በመወከሌ በምክር ቤቱ ስብሰባ ሏሳብ የሚያቀርቡ የፓርቲ 

አባሊት ስም ዜርዜር ሇምክር ቤቱ አፇጉባዔ ያስተሊሌፊሌ፤ 

በ/ በምክር ቤቱ ዉስጥ በተሇያየ ምክንያት በቋሚነት የተጓዯለ አባሊትን 

ሇፓርቲዉ ያሳዉቃሌ፤ በሟሟያ ምርጫ እንዱተኩ የዉሳኔ ሀሳብ ሇፓርቲዉ 

ያቀርባሌ፤ 

ተ/ እርሱ በማይኖርበት ጊዛ በምትኩ የሚሰራ ከረዲቶች መካከሌ ይወከሊሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ የመንግስት 

ረዲት ተጠሪዎች በምክር ቤቱ ወስጥ በመንግስት ዋና ተጠሪ ተሇይተዉ 

የሚሰጧዉን ላልቸ ተግባራት ያከናዉናለ። 

207. የፓርቲ ተጠሪዎች አዯረጃጀት 

1. በምክር ቤቱ ዉስጥ ያሇዉ ዋናዉ ተቃዋሚ ፓርቲ አንዴ ዋና ሁሇት ረዲት   

ተጠሪዎች ይኖሩታሌ። 

2. በምክር ቤቱ ዉስጥ ያሇዉ ሁሇተኛ ተቃዋሚ የፓሇቲካ ፓርቲ አንዴ ዋና እና 

አንዴ ረዲት ተጠሪ ይኖሩታሌ። 
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3. በዙህ አንቀጽ ንዕስ አንቀጽ (1) እና (2) ከተጠቀሱት ዉጭ ያለ ላልች 

በምክር ቤቱ መቀመጫ ያሊቸዉ ፓርቲዎች ወይም የፓርሊማ ቡዴኖች 

እያንዲንዲቸዉ አንዴ ተጠሪ ይኖራቸዋሌ። 

208. የፓሪቲ ተጠሪዎች አሰያየም 

የፓርቲ ተጠሪዎች በምክር ቤቱ ባለ አባልቻቸዉ ወይም በፓርቲ መሪዎቻቸዉ 

ይሰየማለ። 

209. የፓርቲ ተጠሪዎች ተጠሪነት 

1. እያንዲንደ ፓርቲ ዋና ተጠሪ ተጠሪነት ሇወከሇዉ ፓርቲ መሪ ይሆናሌ። 

2. የረዲት ተጠሪዎች ተጠሪነት ሇዋና ተጠሪዎች ይሆናሌ። 

210. የፓርቲ ተጠሪዎች ስሌጣንና ተግባር  

1. የፓርቲ ተጠሪዎች የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖራቸዋሌ፦ 

ሀ/ አባልቻቸዉ ስሇምክር ቤቱ አጀንዲዎች አስቀዴመዉ እንዱያዉቁ 

ያዯርጋሌ፤ 

ሇ/ አባልቻቸዉ በምክር ቤቱ ዉስጥ ያለ ስብሰባዎች እንዱገኙና 

ሇፓርቲያቸዉ ዴምጽ እንዱሰጡ ያዯርጋለ፤ 

ሏ/ በምክር ቤቱ ዉስጥ የሚገኙ የፓርቲዎች አባሊት ሇሥራቸዉ ብቁና 

ዜግጁ ሆነዉ እንዱገኙ ቀጣይነት ያሇዉ ስራ ይሠራለ፤ 

መ/ ፓርቲዎቻቸዉን በመወከሌ በምክር ቤቱ የተሇያዩ ኮሚቴዎች የሚሳተፈ 

ወይም ሇላልች ተሌዕኮዎች የሚያስፇሌጉ አባልቻቸዉን ዜርዜር 

ሇሚመሇከተዉ አካሌ ያቀርባለ፤ 

2. በምክር ቤቱ ወስጥ ያለ የፓርቲዎች ዋና ተጠሪዎች የሚከተለት ሥሌንና 

ተግባራት ይኖራቸዋሌ፦ 

ሀ/ በፓርቲያቸዉ አመራር እና በምክር ቤቱ ዉስጥ ፓርቲዉን በወከለ 

የምክር ቤት አባሊት መካከሌ የተቀናጀ ግንኙነት በመፌጠር እንዯ 

ዴሌዴይ ሆነዉ ይሠራለ፤ 

ሇ/ በምክር ቤቱ ወስጥ ያለ ረዲት ተጠሪዎቻቸዉንና አባልቻቸዉን 

ይመራለ፤ 

ሏ/ ሇምክር ቤቱ የሚቀርቡ አጀንዲዎቻቸዉን እና የሚያስፇሌገዉን ጊዛ 

ሇምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ አቅርበዉ ያስወስናለ፤ 

መ/ ፓርቲዉን በመወከሌ በምክር ቤቱ ስብሰባ ሀሳብ የሚያቀርቡ 

የፓርቲያቸዉን አባሊት ስም ዜርዜር ሇአፇጉባዔዉ ያስተሊሌፊለ፤ 
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ሠ/ ፓርቲያቸዉን በመወከሌ በምክር ቤቱ የተሇያዩ ኮሚቶዎች የሚሳተፈ 

ወይም ሇላልች ተሌዕኮዎች የሚያስፇሌጉ አባልቻቸዉን ዜርዜር 

ሇሚመሇከተዉ ያቀርባለ፤ 

ረ/ በምክር ቤቱ ወስጥ በተሇያዩ ምክንያቶች በቋሚነት የተጓዯለ 

አባልቻቸዉን በሚመሇከት ሇየፓርቲዎቻቸዉ ያሳዉቃለ፣ በሟሟያ 

ምርጫም እንዱተኩ የዉሳኔ ሀሳብ ሇፓርቲያቸዉ ያቀርባለ፤ 

ሰ/ ከመንግስት ዋና ተጠሪ ጋር በመሆን በምክር ቤቱ አጀንዲዎችና ላልች 

ተግባራት ዘሪያ ይመካከራለ፤ 

ሸ/ እነሱ በማይኖሩበት ጊዛ ተክተዋቸዉ የሚሰሩ ከረዲቶቻቸዉ ወይም 

ከምክር ቤት አባልቻቸዉ መካከሌ ይወክሊለ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ የፓርቲ 

ረዲት ተጠሪዎች በዋና ተጠሪዎቻቸዉ ተሇይተዉ የሚሰጣቸዉን ላልች 

ተግባራት ያከናዉናለ። 

                                    ምዕራፌ ሃያ ሰባት  

                             የምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ ኃይሌ 

211. አዯረጃጀት  

1. የምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ ኃይሌ፦ 

ሀ/ ዋና የክብር ጥበቃ ኃሊፉ፤ 

ሇ/ ረዲት የክብር ጥበቃ ኃሊፉ፤ እና  

ሏ/ አስፇሊጊ የሰዉ ኃይሌ ይኖሩታሌ። 

2. የምክር ቤቱ ዋና የክብር ጥበቃ ኃሊፉና ረዲቱ በአፇጉባዔ ይሾማለ። 

3. ዋና የክብር ጥበቃ ኃሊፉ ተጠሪነቱ ሇአፇጉባዔዉ ሲሆን ረዲት የክብር ጥበቃ 

ኃሊፉ ተጠሪነቱ ሇዋናዉ የክብር ጥበቃ ኃሊፉ ይሆናሌ። 

212. ተግባርና ኃሊፉነት 

1. የምክር ቤቱ የክብር ጥበቃ ኃይሌ የሚከተለት ተግባራት ይኖሩታሌ። 

ሀ/ የምክር ቤቱ የስብሰባ አዲራሾችና ቅጥር ግቢ ዉስጥ ህግና ስነ-ስርዓትን 

ያስከብራሌ፤ይጠብቃሌ፤ 

ሇ/ ከሚመሇከታቸዉ ላልች የጸጥታ ክፌልች ጋር ግንኙነት ያዯርጋሌ፤ 

ሏ/ ስሇ ምክር ቤቱ የጸጥታ ጉዲይ አፇጉባዔዉን ያማክራሌ፣ ስሇ ስራዉ 

እንቅስቃሴ ሪፓርት ያቀርባሌ። 
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2. የክብር ጥበቃ ኃይሌ አዯረጃጀትና ዜርዜር ተግባራት በዙህ ዯንብ መሰረት 

በሚወጣ መመሪያ ይወሰናሌ። 

                             ምዕራፌ ሃያ ስምንት 

                        ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

213. የሴቶች ኮከስ 

1. የሴቶች እና ህፃናት ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነት እንዯተጠበቀ 

ሆኖ የሴቶች ኮከስ የሚከተለት ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

ሀ/ የሴት የምክር ቤት አባሊት የሌምዴ ሌውውጥ ያካሄዲሌ፤ 

ሇ/ የሴቶች መብትና ተጠቃሚነትን በሚመሇከቱ የተሇያዩ አጀንዲዎች 

 ምክክር ያካሄዲሌ፤ 

ሏ/ የአቅም ግንባታና የግንዚቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ያከናውናሌ፤ 

መ/ ከክሌሌ ሴቶች ኮከሶች ጋር ግንኙነት ያዯርጋሌ። 

2. የሴቶች ኮከስ ተጠሪነት ሇአፇ-ጉባዔው ይሆናሌ፣ የኮከሱ ዜርዜር 

አዯረጃጀትና አሰራር በዙህ ዯንብ መሰረት በሚወጣ መመሪያ ይወሰናሌ። 

214. የምክር ቤቱ በጀት 

1. የምክር ቤቱ ዓመታዊ ረቂቅ በጀት በፅህፇት ቤቱ ተጋጅቶ ሇአፇጉባዔው 

ይቀርባሌ፣ አፇጉባዔውም ረቂቅ በጀቱ እንዱመረመር ሇበጀትና ፊይናንስ 

ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ይመራዋሌ። 

2. የበጀትና ፊይናንስ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1) 

መሠረት የተመራሇትን ረቂቅ ዓመታዊ የምክር ቤቱን በጀት ከገንብና 

ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ጋር በመመካከር ይመረምራሌ፣ የማጠቃሇያ 

አስተያየቱንም በአፇጉባዔው በኩሌ ሇምክር ቤቱ ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ 

ያቀርባሌ። 

3. የምክር ቤት አማካሪ ጉዲዮች ኮሚቴ በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) 

መሠረት የቀረበሇትን አስተያየት ከገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር 

ጋር በመወያየት መርምሮ በረቂቅ ዓመታዊ በጀቱ ሊይ የውሳኔ ሃሳቡን 

ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ። 

215. ዯንቡን ስሇማሻሻሌ 

1. ይህን ዯንብ ሇማሻሻሌ አባሊት ወይም ኮሚቴ የማሻሻያ ሃሳብ ሉያመነጬ 

ይችሊለ። 
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2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሰረት የመነጨው የማሻሻያ ሃሳብ ሇምክር 

ቤቱ ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ መቅረብ አሇበት፣ አማካሪ ኮሚቴውም የቀረበውን 

የማሻሻያ ሃሳብ ከተቀበሇው ረቂቅ ማሻሻያ ዯንብ ተጋጅቶ እንዱቀርብ ሇህግ፣ 

ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ይመራዋሌ። 

3. የምክር ቤቱ ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) መሰረት 

በህግ፣ ፌትህና አስተዲዯር ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ ተጋጅቶ የቀረበሇትን ረቂቅ 

የማሻሻያ ዯንብ በመመርመር ሇምክር ቤቱ ውሳኔ ያቀርባሌ። 

216. የዯንቡን ዴንጋጌዎች ስሇማገዴ 

ምክር ቤቱ በአፇጉባዔው አቅራቢነት የዯንቡን መሰረታዊ ዓሊማ ሳይነካ 

የዯንቡን ዴንጋጌዎች ሇማገዴ እንዱሁም የኮሚቴዎችን አዯረጃጀት፣ ስሌጣን 

እና ተግባር   ማሻሻሌ ይችሊሌ። 

217. መመሪያ ስሇማዉጣት 

የምክር ቤት ጉዲዮች አማካሪ ኮሚቴ ሇዙህ ዯንብ አፇጻጸም የሚያስፇሌጉ 

መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

218. ስሇተሻሩ ህጎች 

1. የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና የአባሊት የሥነ-ምግባር ዯንብ ቁጥር 

3/1998 በዙህ ዯንብ ተሽሯሌ። 

2. የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የኮሚቶወች አዯረጃጀትን ሇመወሰን የወጣዉን 

ዉሳኔ ቁጥር 2/2003 በዙህ ዯንብ ተሸሯሌ። 

3. ከዙህ ዯንብ ጋር የሚቃረን ማንኛዉም ህግ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዙህ 

ዯንብ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረዉም። 

219. ዯንቡ የሚጸናበት ጊዛ  

ይህ ዯንብ በምክር ቤቱ ከጸዯቀበት ከመስከረም 27 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ 

የጸና ይሆናሌ። 

                 አዱስ አበባ ጥር 13 ቀን 2008 ዓ.ም 

                          ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

             የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሚክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕረዙዲንት  
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ሇ/ የፋዯሬሽን ምክር ቤት 

አዋጅ ቁጥር 251/1993 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የፋዳሬሽን ምክር ቤትን 

ሇማጠናከርና ሥሌጣንና ተግባሩን ሇመርር የወጣ አዋጅ 

የህጎች ሁለ የበሊይ በሆነው የፋዳራለ ሕገ-መንግሥት የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦች 

እና ሕዜቦች የሚወከለበት የፋዳሬሽን ምክር ቤት እንዯ አንዴ ሕገ-መንግሥታዊ 

ተቋም የተቋቋመ በመሆኑና ሥሌጣንና ተግባሩ ጠቅሇሌ ባሇ መሌክ በሕገመንግስቱ 

ውስጥ የተመሇከተ ስሇሆነ፣ 

በጥቅሌ የተቀመጡት ሃሊፉነቶችም ሇአፇጻጸም ያመች ንዴ በመዯበኛው ሕግ ርር 

ብሇው እንዱዯነገጉ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

የኢትዮጵያፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55 /1/ መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የፋዳሬሽን ምክር ቤትን ሇማጠናከርና ሥሌጣንና ተግባሩን 

ሇመርር የወጣ አዋጅ ቁጥር 251/1993” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-

መንግሥት አንቀጽ 47(1) መሠረት በክሌሌነት የታወቁት ሲሆኑ 

እንዲስፇሊጊነቱ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርንና የዴሬዲዋ ከተማ 

ካውንስሌን ይጨምራሌ፤ 

2. “ህግ” ማሇት በፋዳራሌ ወይም በክሌሌ ሕግ አውጪ አካሊት የሚወጡ 

አዋጆች እና በላልች የፋዳራሌና የክሌሌ የመንግሥት አካሊት የሚወጡ 

ዯንቦችና መመሪያዎች ሲሆኑ ኢትዮጵያ ያጸዯቀቻቸውን አሇምአቀፌ 

ስምምነቶቸችንም ያካትታሌ፤ 

3. “ምክር ቤት” ማሇት ኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት ነው፤ 

4. “ሕገመንግሥት” ማሇት ኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-

መንግሥት ነው፤ 
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5. “ብሔር ብሔረሰብ ሕዜብ” ማሇት ሰፊ ያሇ የጋራ ጠባይ የሚያንፀባርቅ ባህሌ 

ወይም ተመሳሳይ ሌምድች ያሊቸው ሉግባቡበት የሚችለበት የጋራ ቋንቋ 

ያሊቸው የጋራ የተዚመዯ ሕሌውና አሇን ብሇው የሚያምኑ የሥነ ሌቦና 

አንዴነት ያሊቸውና በአብዚኛው በተያያ መሌክዓ ምዴር የሚኖሩ ናቸው፤ 

6. “የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ” ማሇት የፋዳራሌ መንግሥቱ የሕገ-

መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ ነው፤ 

7. “ፌርዴ ቤት” ማሇት በማንኛውም ዯረጃ የሚገኝ የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ 

ፌርዴ ቤት   ነው፤ 

8. “አፇ ጉባኤ” እና “ምክትሌ አፇጉባኤ” ማሇት የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት 

አፇጉባዔና ምክትሌ አፇጉባዔ ናቸው። 

3. የምክር ቤቱ ሥሌጣንና ተግባር 

ምክር ቤቱ፦ 

1. ሕገመንግሥቱን ይተረጉማሌ፣ 

2. የሕገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔን ያዯራጃሌ፤ 

3. የብሔሮች ብሔረሰቦች ሕዜቦች የራስን እዴሌ በራስ የመወሰን እስከ 

መገንጠሌ መብት በተመሇከተ በሚነሱ ጥያቄዎች ሊይ በሕገ መንግሥት 

መሠረት ይወስናሌ፤ 

4. በሕገ መንግሥቱ የተዯነገገው የሕዜቦች እኩሌነትና በሕዜቦች መፇቃቀዴ 

ሊይ የተመሠረተ አንዴነት ሥር እንዱሰዴና እንዱዲብር ያዯርጋሌ፤ 

5. በክሌልች መካከሌ ሇሚነሱ አሇመግባባቶች መፌትሔ ይፇሌጋሌ፤ 

6. የክሌልችና የፋዳራሌ መንግሥት የጋራ ተብሇው የተመዯቡ ገቢዎች በሁሇቱ 

መካከሌ የሚከፊፇለበትን፣ እንዱሁም የፋዳራሌ መንግሥት ሇክሌልች 

ዴጏማ የሚሰጥበትን ቀመር ይወስናሌ፤ 

7. በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕግ ሉወጣሊቸው የሚገቡ የፌትሏብሄር 

ጉዲዮችን ይሇያሌ፤ 

8. ማንኛውም ክሌሌ ፋዳራሌ ሕገመንግሥቱን በመጣስ ሕገመንግሥታዊ 

ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ የጣሇ እንዯሆነ የፋዳራሌ መንግሥት ጣሌቃ እንዱገባ 

ያዚሌ፤ 

9. በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 103/5/ መሠረት የምርጫ ቦርዴ በሚያቀርብሇት 

ረቂቅ የምርጫ ክሌልች አከሊሇሌን ይወስናሌ፤ 
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10. በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 99 መሠረት ሇፋዳራሌ ወይም ሇክሌሌ 

መንግሥታት ተሇይተው ባሌተሰጡ ታክስና ግብር የመጣሌ ሥሌጣኖች 

ከሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በጋራ ይወስናሌ፤ 

11. በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 70/2/ ከሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በሚዯረግ 

የጋራ ስብሰባ የአገሪቱን ፕሬዜዲንት ይመርጣሌ፤ 

12. በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 105 ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) በተገሇጸው 

መሠረት ሕገ-መንግሥቱን በማሻሻሌ ሂዯት ይሳተፊሌ፤ 

13. በሥሌጣኑ ሥር በሚካተቱ ጉዲዮች ሊይ ከላልች ጋር በመተባበር 

ትምህርትና ሥሌጠና ይሰጣሌ እንዯአስፇሊጊነቱም ጥናትና ምርምር 

ያካሂዲሌ፤ 

14. የምክር ቤቱ ቋሚና ጊዙያዊ ኮሚቴዎች ያቋቁማሌ፤ 

15. የራሱን አፇጉባዔና ምክትሌ አፇጉባዔ ይመርጣሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

ሕገ መንግስትን ስሇመተርጎም 

4. መሠረቱ 

1. ምክር ቤቱ ሕገመንግስቱን የመተርጎም ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተጠቀሰው ቢኖርም፤ ምክር ቤቱ በሕገ-

መንግሥት ትርጉም የምክር አገሌግልት ሇመስጠት አይገዯዴም። 

5. ትርጉም ስሇመስጠት 

1. ምክር ቤቱ የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ ሕገ-መንግሥትን 

መተርጎም ያስፇሌጋሌ በማሇት በጉዲዩ ሊይ የሚያቀርበውን የውሣኔ ሃሣብ 

መርምሮ የመጨረሻ ውሣኔ ይሰጣሌ። 

2. የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ የሕገ-መንግሥት ትርጉም 

አያስፇሌገውም በማሇት ውሣኔ በሰጠባቸው ጉዲዮች ቅር የተሰኘ ወገን 

ይግባኙን ሇምክር ቤት ማቅረብ ይችሊሌ። 

6. ሇሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ ስሇመሊክ 

ምክር ቤቱ በቀጥታ የሚቀርብሇትን አዱስ የሕገ-መንግሥት ትርጉም ጥያቄ 

ሇአጣሪ ጉባኤው ይሌካሌ። 
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7. በሕገመንግሥት ትርጉም ተፇፃሚ ስሇሚሆኑ መርሆዎች 

1. ምክር ቤቱ የሚቀርብሇትን የሕገ-መንግሥት ነክ ጉዲዮች መርምሮ ሇመወሰን 

ጠቃሚ ናቸው ብል የሚያምንባቸውን የሕገ-መንግሥት አተረጓጎም 

መርሆዎች መሇየትና በሥራ ሊይ ማዋሌ ይችሊሌ። 

2. ሇምክር ቤት የቀረበው ጥያቄ በህገመንግሥት የሰፇሩትን መሠረታዊ 

መብቶችንና ነፃነቶች የሚመሇከት ሲሆን ትርጉሙ ኢትዮጵያ 

የተቀበሇቻቸውን አሇም አቀፌ ሰብአዊ መብቶች ሕግጋት፣ አሇምአቀፌ 

የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችና የአሇም አቀፌ ሰነድች መርሆዎች ጋር 

በተጣጣመ መንገዴ ይተረጎማሌ። 

8. ተጨማሪ መረጃ ስሇማሰባሰብ 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት በሕገመንግስት ትርጉም ሊይ የመጨረሻ ውሣኔ 

ከመስጠቱ በፉት እንዯአስፇሊጊነቱ ተጨማሪ አስተያየት ሉያሰባስብ ወይም 

ማስረጃ እንዱቀርብ ሉያዜ ይችሊሌ። 

9. ሕገመንግስታዊነትን ስሇሚያስረዲ አካሌ 

1. ምክር ቤቱ የአንዴን ሕግ ሕገመንግስታዊነት ሲያጣራ ግምቱን የሚያፇርስ 

ላሊ ሁኔታ እስካሌተፇጠረ ዴረስ የወጣው ሕግ ሕገመንግስታዊ ነው ከሚሌ 

ግምት ይነሳሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ የአንዴ ሕግ 

ሕገመንግስታዊነት አከራካሪ ሆኖ ሲገኝ የማስረዲት ግዳታ የሚጣሇው 

እንዯነገሩ ሁኔታ የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ መንግስቱን በሕግ ጉዲዮች ሊይ 

የማማከር ሥሌጣንና ተግባር በተሰጠው የመንግስት አካሌ ይሆናሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) መሠረት አከራካሪ ሆኖ የተገኘው ሕግ ሕገ-

መንግሥታዊነቱን እንዱያስረዲ አግባብነት ያሇው የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ 

መንግሥታዊ አካሌ ምክር ቤቱ በሚወስነው ቀን ቀርቦ እንዱያስረዲ ሉታዜ 

ይችሊሌ።  

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) ከተገሇጸው በተጨማሪ በጉዲዩ ሊይ 

ውሣኔ ከመሰጠቱ በፉት እንዲስፇሊጊነቱ ጉዲዩን ከያው ፌርዴ ቤት 

ማብራሪያ መጠየቅ ወይም ባሇጉዲዩን ወይም ላሊውን ተከራካሪ ወገን 

ማነጋገር ይችሊሌ። 
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10. አስተያየት ስሇማሰባሰብ  

ምክር ቤቱ በሕገ-መንግሥት ትርጉም የመጨረሻ ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት 

አግባብነት አሊቸው ብል የሚያምንባቸውን ተቋማት፣ ባሇሙያዎች ወይም 

ባሇጉዲዮች ቀርበው አስተያየት እንዱሰጡ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

11. የሕገ-መንግሥት ነክ ጉዲዮች ውሣኔ ውጤት 

1. በሕገ-መንግሥት ትርጉም ሊይ ምክር ቤቱ የሚሰጠው የመጨረሻ ውሣኔ 

አጠቃሊይ ውጤት ይኖረዋሌ። በመሆኑም ወዯፉት በሚነሱ ተመሳሳይ ሕገ-

መንግሥታዊ ጉዲዮች ሊይ የአስገዲጅነት ባህርይ ይኖረዋሌ። 

2. ውሣኔው በሁለም ንዴ እንዱታወቅም ምክር ቤቱ ሇዙሁ ዓሊማ 

በሚያጋጀው ሌዩ   መጽሔት ታትሞ ይወጣሌ። 

12. ሕገ-መንግሥታዊ አይዯሇም ስሇተባሇ ሕግ 

የአንዴ ሕግ አካሌ ዴንጋጌ ሕገመንግሥታዊ አይዯሇም የሚሌ ውሳኔ የተሰጠበት 

እንዯሆነ፣ አስፇሊጊ ሆኖ ካሌተገኘ በቀር ውጤቱ ተወስኖ የሚቀረው በዙያው 

ዴንጋጌ ሊይ ብቻ ይሆናሌ። 

13. ጉዲይን በአጭር ጊዛ ውስጥ ስሇመወሰን 

1. ምክር ቤቱ የቀረበሇትን ጉዲይ መርምሮ በአፊጣኝ ውሣኔ መስጠት 

ይኖርበታሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው ቢኖርም ምክር ቤቱ ከሕገ-

መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ የውሣኔ ሃሣብ ሲቀርብሇት በሰሊሳ ቀናት 

ውስጥ ውሣኔ ይሰጣሌ። 

14. ስሇውሣኔ አሰጣጥ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 46/3/ የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ምክር ቤቱ 

በሕገ-መንግሥት ትርጉም ሊይ በተባበረ ዴምጽ ውሣኔ ሉሰጥ ይችሊሌ። 

2. አንዴ ጉዲይ በተባበረ ዴምጽ የተወሰነ የሚባሇው በስብሰባው ከተገኙት 

የምክር ቤቱ አባሊት ውስጥ ምንም ተቃውሞ ያሌቀረበበት እንዯሆነ ነው። 

3. በህገ መንግስቱ ትርጉም ሊይ ምክር ቤቱ የሚሰጠው የመጨረሻ ውሣኔ 

ጥያቄውን ሇአቀረበውና ጉዲዩ ሇሚመሇከታቸው አካሊት እንዱዯርሳቸው 

ይዯረጋሌ። 
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15. የውሣኔው ይት 

የምክር ቤቱ ውሣኔ የጉዲዩን ዜርዜር መግሇጫ፣ የሕገ-መንግሥት ትርጉም 

ያስፇሌጋሌ ወይም አያስፇሌግም ያሇበትን ምክንያትና የዯረሰበትን መዯምዯሚያ 

በግሌጽ የሚያሳይ መሆን ይኖርበታሌ። 

16. በሕገመንግስት ነክ ጉዲይ ሊይ የሚሰጥ ውሣኔ ተፇጻሚ መሆን ስሇሚጀምርበት   

ጊዛ 

1. በሕገመንግስት ትርጉም ሊይ ምክር ቤቱ በሚሰጠው ውሣኔ በግሌጽ 

ካሌተመሇከተ በስተቀር ተፇጸሚ የሚሆነው ውሣኔው ከተሰጠበት ጊዛ ጀምሮ 

ነው። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ቢኖርም፤ አንዴ ሕግ 

ሕገመንግስታዊ አይዯሇም ብል የመጨረሻ ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት ሕጉን 

ሊወጣው የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ መንግሥት አካሌ በስዴስት ወር ጊዛ 

ውስጥ ሕጉን እንዱያሻሽሌ እንዱሇውጥ ወይም እንዱሰርዜ ሉገሌጽሇት 

ይችሊሌ። 

17. ስሇ ክፌያ 

1. ሇምክር ቤት የሚቀርብ የሕገመንግሥት ትርጉም ጥያቄ ከክፌያ ነፃ ነው። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ቢኖርም እንዯአስፇሊጊነቱ 

ምክር ቤቱ በሚያወጣው ዯንብ መሠረት አቤቱታ አቅራቢው ክፌያ 

እንዱፇጽም ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

18. የውሣኔ አሰጣጥ ሂዯት 

1. ምክር ቤቱ ከሕገመንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ የሚቀርቡሇትን የውሣኔ 

ሃሣቦችና በሕገመንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 

በይግባኝ የሚመጡ ጉዲዮችን እየመረመረ የውሣኔ ሃሣብ የሚያቀርብ 

ከአባሊቱ የተውጣጣ ኮሚቴ ሉያቋቁም ይችሊሌ። 

2. ኮሚቴው በሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 

በይግባኝ የቀረበ ጉዲይ ሇምክር ቤቱ አጠቃሊይ ስብሰባ መቅረብ ይገባዋሌ 

ወይም አይገባውም በማሇት እንዱወስን ውክሌና ሉሰጠው ይችሊሌ። ዜርዜሩ 

ምክር ቤቱ በሚያወጣው ዯንብ ይወሰናሌ። 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

303 
 

ክፌሌ ሶስት 

19. የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብትን በተመሇከተ የሚነሱ ጥያቄዎችን    

ስሇማስተናገዴ 

1. የፋዳሬሽን ምክር ቤት የብሔር፣ ብሔረሰቦች ወይም ሕዜቦች የራስን ዕዴሌ 

በራስ የመወሰን መብትን በተመሇከተ በሚቀርቡ ጥያቄዎች ሊይ ውሣኔ 

የመስጠት ሥሌጣን ይኖረዋሌ። ማንኛውም ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዜብ 

ማንነቱ አሌታወቀሌኝም፣ የራስ በራስ ማስተዲዯር መብቴ ተሸራርፎሌ፤ 

ቋንቋዬ፣ ባህላንና ታሪኬን የማሳዴግበት ሁኔታ አሌተመቻቸሌኝም፣ 

በአጠቃሊይ በፋዳራሌ ሕገመንግሥት የተዯነገገው መብቴ አሌተከበረም 

ወይም በማንኛውም ላሊ ምክንያት አዴሌዎ ተፇጽሞብኛሌ የሚሌ እምነት 

ካዯረበት ተዋረደን ጠብቆ ጥያቄውን ሇምክር ቤቱ ማቅረብ ይችሊሌ። 

2. የመገንጠሌ ጥያቄን በተመሇከተ፤ ምክር ቤቱ የመገንጠሌ ጥያቄው 

በሕገመንግሥቱ አንቀጽ 39(1)(4) መሠረት በብሔር ብሔረሰቡ ወይም 

ሕዜቡ ምክር ቤት ሕግ አውጭ አካሌ ሁሇት ሦስተኛ ዴምጽ ዴጋፌ 

ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥ እና ጥያቄው በጽሐፌ ሲቀርብሇት፤  

ሀ/ የብሔር ብሔረሰቡ ወይም ሕዜቡ ምክር ቤት ሕግ አውጪ ውሣኔ 

በዯረሰው  በ3 ዓመት ጊዛ ውስጥ ሇጠየቀው ብሔር ብሔረሰብ ወይም ሕዜብ 

ሕዜበ ውሣኔ ያዯራጃሌ፣ 

ሇ/ የመገንጠለ ጥያቄ በሕዜበ ውሣኔ በአብሊጫ ዴምጽ መዯገፈን አረጋግጦ    

 ሇብሔር ብሔረሰቡ ምክር ቤት ሥሌጣን ያስረክባሌ፣  

ሏ/ በሕግ በሚወሰነው መሠረት የንብረት ክፌፌሌ ያዯርጋሌ። 

3. ክሌሌ የማቋቋም ጥያቄ ሲሆን፤ 

1) የማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ወይም ሕዜብ ክሌሌ የመመስረት 

ጥያቄ፤ 

ሀ/ የክሌሌ መመስረት ጥያቄው በብሔሩ፣ በብሔረሰቡ ወይም በሕዜብ 

ምክር ቤት በሁሇት ሶስተኛ ዴምጽ ተቀባይነት ማግኘቱ 

ሲረጋገጥና ጥያቄው በጽሐፌ ሇክሌለ ምክር ቤት ሲቀርብ፣ 

ሇ/ ጥያቄው የቀረበሇት የክሌሌ ምክር ቤት ጥያቄው በዯረሰው በአንዴ 

 ዓመት ጊዛ ውስጥ ሇተጠየቀው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዜብ 

 ሕዜበ ውሣኔ ሲያዯራጅ፣ 
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ሏ/ ክሌሌ የመመስረት ጥያቄው በብሔሩ፣ በብሔረሰቡ ወይም ሕዜቡ፣

 ሕዜበ ውሣኔ በአብሊጫ ዴምጽ ሲዯገፌ፣ 

መ/ የክሌለ ምክር ቤት ሥሌጣኑን ሇጠየቀው ብሔር ብሔረሰብ 

ወይም ሕዜብ ሲያስረክብ፣ 

ሠ/ በሕዜበ ውሣኔ የሚፇጠረው አዱስ ክሌሌ ጥያቄ ማቅረብ 

 ሳያስፇሌገው በቀጥታ የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ 

 ሪፏብሉክ አባሌ ሲሆን በስራ ሊይ ይውሊሌ። 

2) በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3(1) (ሇ) በተመሇከተው የጊዛ ገዯብ 

ውስጥ ክሌሌ የመመስረት ጥያቄ አሌተፇጸመሌኝም ወይም በተሰጠው 

ቅሬታ አሇኝ የሚሌ ወገን ጥያቄውን ሇምክር ቤቱ ማቅረብ ይችሊሌ። 

3) በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) የተመሇከተው ጥያቄ ሇምክር ቤቱ 

የሚቀርበው በጽሁፌ ሆኖ የክሌሌ ምሥረታ ጥያቄ ባቀረበው 

የብሔረሰብ ምክር ቤት ይሆናሌ። 

4) ምክር ቤቱ በዙህ መሌኩ በቀረቡሇት ጉዲዮች ሊይ በሁሇት ዓመት ጊዛ 

ውስጥ የመጨረሻ ውሣኔ ይሰጣሌ። 

20. የክሌሌ መፌትሄን አሟጦ የመጨረስ ግዳታ 

1. በአንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ጥያቄ ወዯ ምክር ቤቱ 

የሚቀርበው በክሌለ በሚገኙ የተሇያዩ የመስተዲዴር እርከኖች ቀርቦ አጥጋቢ 

መፌትሔ ያሌተሰጠው መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው። 

2. ክሌልች በአንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት ማናቸውም ጥያቄ 

ሲቀርብሊቸው በሁሇት ዓመት ጊዛ ውስጥ ይወስናለ። ዜርዜሩ ክሌልች 

በሚያወጡት ህግ ይወሰናሌ። 

3. የቀረበው ጥያቄ በክሌለ በሁሇት ዓመት ጊዛ ውስጥ ውሣኔ ካሌተሰጠው 

ወይም በተሰጠው ውሣኔ ቅሬታ አሇኝ የሚሌ ወገን ጉዲዩ ምክር ቤቱ በቀጥታ 

ሉቀርብ ይችሊሌ። 

21. ጥያቄው ስሇሚቀርብበት ስርዓት 

1. የራስን እዴሌ በራስ የመወሰን መብትን አስመሌክቶ የሚነሳ ጥያቄ 

የሚቀርበው በጽሁፌ መሆን ይኖርበታሌ። የሚቀርበው ጽሁፌ የጥያቄውን 

ይት በዜርዜር የሚየያሳይና ጥያቄው የነዋሪው ሕዜብ ወይም የብሔር 

ብሔረሰቡ መሆኑን ሇማመሌከት እንዯአስፉሊጊነቱ ከነዋሪው መካከሌ ቢያንስ 

አምስት ከመቶ ወይም ከብሔር ብሔረሰቡ አባሊት ቢያንስ አምስት ከመቶ 
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የስም ዜርዜር ፉርማና አዴራሻ የያ ወይም እንዲስፇሊጊነቱ ጥያቄ ባቀረበው 

የመስተዲዴር አካሌ ባሇሥሌጣን የተፇረመና ማህተም ያረፇበት መሆን 

ይገባዋሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇምክር ቤት የሚቀርብ ጥያቄ 

ሇማቅረብ የሚመጣ ግሇሰብ ወይም ግሇሰቦች ከጠያቂው ብሔር ብሔረሰብ 

ሕዜብ የተወከለ ሇመሆናቸው በቂ ማረጋገጫ ማቅረብ አሇበት ወይም 

አሇባቸው። ዜርዜሩ በምክር ቤቱ ዯንብ ይወሰናሌ። 

22. ውሣኔ የሚሰጥበት የጊዛ ገዯብ 

ምክር ቤቱ የቀረበሇትን ጥያቄ ጥያቄው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሁሇት ዓመት 

ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ ውሣኔ ይሰጣሌ። 

                                  ክፌሌ አራት 

                           አሇመግባባቶችን ስሇመፌታት 

23. ጠቅሊሊ 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት በክሌልች መካከሌ ወይም በፋዳራሌ መንግስትና 

በክሌሌ መካከሌ የሚፇጠርን አሇመግባባት ሇመፌታት ይጥራሌ። 

24. ሇውይይት ዜግጁ የመሆን ግዳታ 

1. ከፋዳራሌ መንግሥት ወይም ከላሊ ክሌሌ ጋር የሚያወዚግብ ነጥብ አሇኝ 

ብል የሚያምን ወገን ከላሊው ጋር በዙሁ ጉዲይ ሇመወያየት ያሇውን ፌሊጏት 

የሚገሌጽ የጽሐፌ ጥሪ ሉያቀርብ ይገባሌ። 

2. ጥሪው የዯረሰው አካሌ በቅን ሌቦናና በተቻሇ ፌጥነት ቢረዜም በአርባ 

አምስት ቀናት ውስጥ ሇውይይት ዜግጁ መሆን ይኖርበታሌ። 

3. ሁሇቱም ወገኖች ጉዲዩን በመቀራረብ ሇመፌታት ፌቃዲቸውን የገሇጹ ሲሆን 

ምክር ቤቱ ውይይቱ ፌሬያማ እንዱሆን አስፇሊጊውን እገዚ ሁለ ያዯርጋሌ። 

ሂዯቱንም በቅርብ ይከታተሊሌ። 

25. ጥያቄውን ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት ስሇማቅረብ 

1. በአንደ ወገን በቀረበው ጥያቄ ላሊኛው ወገን ሇመወያየት ፇቃዯኛ አሇመሆኑ 

ከተረጋገጠ ወይም የተጀመረው ውይይት መሌካም ውጤት ካሊስገኘ ጉዲዩ 

በአንደ ወይም በሁሇቱም ወገኖች አመሌካችነት በምክር ቤቱ ሉታይ   

ይችሊሌ። 
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2. ምክር ቤቱ ጥያቄው እንዯቀረበሇት እንዯነገሩ ሁኔታ ከሚመሇከታቸው አካሊት 

ጋር በመመካከር ሇጊዛው የሚበጅ የመፌትሄ እርምጃ ሉወስዴ ወይም 

እንዱወሰዴ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

26. የምክር ቤቱ እርምጃዎች ቅዯም ተከተሌ 

ምክር ቤቱ የመጨረሻ ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት እንዲስፇሊጊነቱ ባሇጉዲዮቹ 

ውይይት የሚቀጥለበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ ወይም የአሇመግባባት መንስኤ 

የሆኑትን ጭብጦች በመሇየት በሚሰጠው የጊዛ ገዯብ ውስጥ አስተያየታቸውን 

በጽሐፌ እንዱያቀርቡ ያዯርጋሌ። ባሇጉዲዮች አለን የሚሎቸውን ማስረጃዎች 

ጭምር እንዱያቀርቡያዯርጋሌ። 

27. የዴንበር ውዜግብን ስሇመፌታት 

የቀረበው ጥያቄ የዴንበር ውዜግብን የሚመሇከት ከሆነ ምክር ቤቱ የሕዜቡን 

አሰፊፇርና ፌሊጏት መሠረት በማዴረግ ይወስናሌ። 

28. የሕዜብ አሰፊፇርና ፌሊጏት 

1. ምክር ቤቱ የሕዜቡን አሰፊፇር በማጥናት አካባቢው ወዯየትኛው ክሌሌ 

መካሇሌ እንዲሇበት ሇመወሰን የሚያስችሌ በቂ መረጃ እንዲሇው ካመነ 

በዙያው መሠረት ይወስናሌ። 

2. ምክር ቤቱ የሕዜቡን አሰፊፇር በማጥናት አከራካሪው አካባቢ ወዳት መካሇሌ 

እንዲሇበት ሇመወሰን የማይቻሌ መሆኑን ካመነ የሕዜቡን ፌሊጏት መጠየቅ 

ይኖርበታሌ። 

29. የሕዜብን ፌሊጎት ስሇማረጋገጥ 

1. የሕዜብ ፌሊጎት በምስጢር ዴምጽ አሰጣጥ በሚከናወን ሕዜበ ውሳኔ 

ይረጋገጣሌ። 

2. የሕዜብን ፌሊጏት ሇማረጋገጥ የሚከናወን ሕዜበ ውሣኔ የምርጫ ሕግን 

መሠረታዊ መርሆዎች በመከተሌ ይካሄዲሌ። 

3. በዴንበር ውዜግብ የሕዜብን ፌሊጏት ሇማረጋገጥ የሚጠራ ሕዜበ ውሣኔ 

በቀበላ ዯረጃ ይከናወናሌ። የቀበላው ስፊት ወይም ወሰን በተከራካሪ ወገኖች 

ስምምነት ካሌተዯረሰበት በምክር ቤቱ ይወሰናሌ። 

4. ምክር ቤቱ ሕዜበ ውሣኔውን ሇማስፇጸም ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴን ሉወከሌ 

ይችሊሌ። 

5. የሕዜበ ውሣኔውን ውጤት መሠረት በማዴረግ አወዚጋቢ የሆነው አካባቢ 

ከዴምጽ ሰጪው ሕዜብ አብዚኛው ዴምጽ ወዯሰጠበት ክሌሌ እንዱካሇሌ 
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ይዯረጋሌ፣ ሆኖም የሕዜበ ውሣኔው ውጤት አንዲንዴ አካባቢዎችን በኪስ 

መሬትነት የሚያስቀር ከሆነ አወዚጋቢ የሆነው አካባቢ ሕዜቦች ሁኔታው 

እየታየ ባለበት ክሌሌ መብታቸው የሚከበርበት ሁኔታ ይመቻችሊቸዋሌ። 

30. ዴምጽ የመስጠት መብት 

1. አግባብ ያሊቸው የምርጫ ህግ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ማንኛውም 

አምስት ዓመትና ከዙያ በሊይ አወዚጋቢ በሆነው ቦታ በነዋሪነት የተመገበና 

እዴሜው ከ18 ዓመት በሊይ የሆነ ኢትዮጵያዊ ዴምጽ የመስጠት መብት 

ይኖረዋሌ። ዜርዜር አፇፃጸሙ ምክር ቤቱ በሚያወጣው ዯንብ መሠረት 

ይወሰናሌ። 

2. ሆኖም አካባቢውን ሇመሌቀቅ የተገዯዯው በዴንበር ውዜግቡ ምክንያት 

በተከሰተ የሕዜብ መፇናቀሌ መሆኑ ከተረጋገጠ ከአካባቢው የሇቀቀ ቢሆንም 

ዴምጽ የመስጠት መብቱ አይታገዴም። 

31. የጊዛ ገዯብ  

ምክር ቤቱ የቀረበሇትን የዴንበር ጥያቄ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሁሇት ዓመት 

ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ የመጨረሻ ውሣኔ ይሰጣሌ። 

32. ላልች አሇመግባባቶች 

1. ምክር ቤቱ ከዴንበር ውዜግብ ውጭ አሇመግባባቶች ሲከስቱ በጉዲዩ 

ያሌተግባቡ ወገኖች ችግራቸውን በሰሊምና በውይይት እንዱፇቱት ይጠይቃሌ 

ሉያግባባቸውም ይጥራሌ። 

2. አሇመግባባቱን በውይይት ሉፇቱ ካሌቻለ ምክር ቤቱ እንዲስፇሊጊነቱ ተገቢ 

መስል የታየውን ሥርዓት በመርጋት ሇአሇመግባባቱ መፌትሔ ይፇሌጋሌ። 

3. የሕገመንግሥቱ የሥሌጣን ክፌፌሌ መርህ እንዯተጠበቀ ሆኖ በፋዳራሌ 

መንግሥቱና በክሌልች መካከሌ ሇሚነሱ አሇመግባባቶች ምክር ቤቱ 

መፌትሔ ይሰጣሌ። 

33. የግጭት መከሊከሌ እና ማስወገጃ ስሌት ስሇመርጋት 

ምክር ቤቱ የሚነሱ አሇመግባባቶችን ሇማስወገዴ የሚረደ ባህሊዊም ሆነ መናዊ 

የግጭት መከሊከያና ማስወገጃ ስሌቶችን በማጥናት የአሰራር ሥርዓትና ስሌት 

ይረጋሌ። ተቋማዊ ይትና አዯረጃጀት እንዱኖራቸውም ያዯርጋሌ። 
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ክፌሌ አምስት 

ተጨማሪ ኃሊፉነቶች 

34. የፌትሏብሔር ጉዲዮችን ስሇመሇየት 

1. ምክር ቤቱ አንዴ የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ ሇመፌጠር አስፇሊጊ ናቸው ብል 

ያመነባቸውን የፌትሏብሔር ጉዲዮች ሕግ እንዱወጣሊቸው ሇፋዳራለ ሕግ 

አውጪ ያስተሊሌፊሌ። 

2. ምክር ቤቱ አንዴ የኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ሇመፌጠር አስፇሊጊ ናቸው ተብሇው 

የሚታመንባቸውን የፌትሏብሔር ጉዲዮች የሚሇያቸው በራሱ አነሳሽነት 

ወይም በላልች አግባብነት ባሊቸው መንግሥታዊ አካሊት በሚቀርብሇት 

አስተያየት መሠረት ሉሆን ይችሊሌ። 

3. ምክር ቤቱ በጉዲዩ ካመነበት የሕግ ረቂቅ አጋጅቶ ሇሕዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

35. የዴጏማ ቀመር ዜግጅትና የጋራ ገቢዎች ክፌፌሌ 

1. ምክር ቤቱ የፋዳራሌ መንግሥት ክሌልችን የሚዯጉምበትን አሠራር 

በተመሇከተ አግባብነት ካሇው የአስፇጻሚ አካሌ የሚያገኘውን መረጃ 

መሠረት በማዴረግ ተጨባጭነትና ተቀባይነት ያሇው በየጊዛው እየተሻሻሇ 

የሚሄዴ የዴጏማ ቀመር ያጋጃሌ። 

2. አግባብነት ያሊቸው የመንግሥት አካሊት ምክር ቤቱ በዙህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) የተመሇከተውን ተግባር ሇማከናወን የሚያስችለትን የተሟለ 

መረጃዎች በአግባቡና በወቅቱ የማቅረብ ግዳታ አሇባቸው። 

3. ከጋራ የገቢ ምንጮች የሚሰበሰቡ ገቢዎችን በፋዳራለ መንግሥትና 

በተጋሪው ክሌሌ መካከሌ የሚከፊፇለበትን ሥርዓት በየወቅቱና እንዯሁኔታው 

ቀመሮች ያጋጃሌ። 

4. ዴጏማውና የጋራ ገቢ ክፌፌለ በቀመሩ መሠረት መፇጸሙን ይከታተሊሌ። 

5. በክሌልች መካከሌ የተመጣጠነ እዴገት ሇማምጣት እና ክሌልች በተቻሇ 

መጠን ከዴጏማ ሥርዓት እንዱሊቀቁ ሇማስቻሌ ዴጏማው እና የገቢ ክፌፌለ 

ያስከተሇውን ውጤት ሇመመርመር እና ሇመገምገም ምክር ቤቱ ተከታታይ 

ጥናቶችን ያከናውናሌ። በጥናቱ ውጤት መሠረት አስፇሊጊውን የማስተካከያ 

እርምጃ ይወስዲሌ ወይም እንዯነገሩ ሁኔታ ተገቢው እርምጃ እንዱወሰዴ 

ያዯርጋሌ። 
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36. የፋዳራለ መንግሥት ጣሌቃ እንዱገባ ስሇማዜ 

1. ምክር ቤቱ በአንዴ ክሌሌ ውስጥ ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱ አዯጋ ሊይ 

ወዴቋሌ ብል ሲያምን የፋዳራለ መንግሥት ተገቢና ተመጣጣኝ እርምጃ 

እንዱወስዴ ሇማዜ ይችሊሌ። 

2. ምክር ቤቱ ይህንን እርምጃ የሚወስዯው አጠቃሊይ ሕገመንግሥታዊ 

አወቃቀርና የሥሌጣን ክፌፌሌ ግምት ውስጥ በማስገባት ሲሆን ከዙህ ቀጥል 

የተመሇከቱት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ግን ሕገመንግሥታዊ ሥርዓቱ አዯጋ 

ሊይ ወዯቀ ሇማሰኘት በቂ ናቸው፤ 

ሀ/ በሕገመንግሥቱ እውቅና የተሰጣቸው መንግሥታዊ ተቋሞች ሥራቸውን 

 እንዲያከናውኑ በቀጥታ ወይም በተዋዋሪ መንገዴ የተገዯቡ እንዯሆነ፣ 

 ወይም 

ሇ/ ማንኛውም ክሌሌ በፋዳራለ ሕገመንግሥት አንቀጽ 55(16) መሠረት 

 በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሰጠውን መመሪያ ተግባራዊ ማዴረግ 

 ካቃተው ወይም ሇመፇጸም ፇቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ፣ ወይም 

ሏ/ ከክሌሌ አቅም በሊይ የሆነ የፀጥታ መዯፌረስ ሲያጋጥምና ክሌለ 

 በተሇመዯው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ማቆም ካሌቻሇና የፋዳራሌ 

 መንግሥቱም ጣሌቃ እንዱገባሇት ካሌጠየቀ፣ 

3. የፋዳራሌ መንግሥቱ ሕገመንግሥታዊ ሥርዓቱ ተረጋግቷሌ ብል ሲያምን 

በክሌለ ውስጥ የነበረውን ጣሌቃ ገብነት ሇማብቃት ያሇው መብት 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በጥናቱ መሠረት ሕገመንግሥታዊ ሥርዓቱ 

ከአዯጋ ወጥቷሌ ብል ሲያምን ፋዳራሌ መንግሥቱ ጣሌቃ ገብነቱ 

እንዱያበቃ ሉያው ይችሊሌ። 

37. በሕዜቦች መካከሌ እኩሌነትና አንዴነት ሥር እንዱሰዴ ስሇመጣር 

1. ምክር ቤቱ አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመመካከር የሕዜቡን 

ዳሞክራሲያዊ ባሕሌ እና ንቃተ ሕገመንግሥት ሇማዲበር የሚያስችለ 

የተሇያዩ ዜግጅቶች በየወቅቱና በየአካባቢው ያከናውናሌ። 

2. በየዯረጃው ያለት የትምህርት ተቋሞች በሕዜቦች መካከሌ እኩሌነትና 

አንዴነትን የሚያጠናክሩ የትምህርት ዓይነቶች በሥርዓተ ትምህርታቸው 

ማካተታቸውን ምክር ቤቱ ይከታተሊሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ሇተመሇከተው ዓሊማ የመንግሥት መገናኛ 

ብዘኃንም በቂ ሽፊንና አምዴ መመዯባቸውን ይከታተሊሌ። 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

310 
 

4. ሇሕዜቦች እኩሌነትና አንዴነት መጠናከር እንቅፊት ሉሆኑ የሚችለ 

አመሇካከቶችና አዜማሚያዎች በማጥናትና በመሇየት የመፌትሄ አቅጣጫ 

ቀይሶ የሚመሇከታቸው ሁለ እንዱያስፇጽሟቸው ያዯርጋሌ። 

5. ምክር ቤቱ በክሌልች መካከሌ ያሇው ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት 

እንዱጠናከርና በሕዜቦች መካከሌ እኩሌነትና አንዴነት ሥር እንዱሰዴና 

እንዱዲብር፤ 

ሀ/ ክሌልች በየዓመቱ የሚመዯብሊቸውን በጀት በተገቢው መንገዴ በጥቅም   

 ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችሊቸውን አቅም እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣ 

ሇ/ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሌማትን ሇማፊጠንና በክሌልች መካከሌ 

 የተመጣጠነ እዴገት ሇማምጣት የሚያስችለ እርምጃዎችን ይወስዲሌ፣ 

ሏ/ የፋዳራለ የሌማት አውታሮች ስርጭት ሇኢንቨስትመንት ትርጉም 

 ያሊቸውና ፌትሏዊ መሆናቸውን ይከታተሊለ፣ 

መ/ በፋዳራለ ሕገመንግሥት የሰፇሩትን የመንግሥት አወቃቀርና 

የሥሌጣን ክፌፌሌ መሠረት በማዴረግ ክሌልች የሚረደበትንና በጋራ 

ሇጋራ ጥቅም የሚሰሩበትን መዴረኮች እና ሁኔታዎች ያመቻቻሌ፤ 

እየተጠናከሩ እንዱሄደም ዴጋፌ ይሰጣሌ፣ 

ሠ/ በብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዜቦች መካከሌ የመቻቻሌና ሇጋራ ዓሊማ 

 የመሥራት ባሕሌ እንዱዲብር እንዱሁም አንዴነታቸው እንዱጠናከር 

 የሚያስችለ እርምጃዎችን ይወስዲሌ፣ 

ረ/ በእዴገት ወዯኋሊ የቀሩ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዜቦች በሰው ሃይሌ 

 ሥሌጠናና በላልች መስኮች ሌዩ ዴጋፌ የሚያገኙበትን ሁኔታ 

ያመቻቻሌ፤ አፇጻጸሙንም ይከታተሊሌ። 

38. የምርጫ ክሌልችን ስሇመወሰን  

1. ምክር ቤቱ የሕገመንግሥቱን አንቀጽ 103/5/ መሠረት በማዴረግ ብሔራዊ 

የምርጫ ቦርዴ የምርጫ አከሊሇሌን አስመሌክቶ የሚያቀርብሇትን የውሣኔ 

ሃሣብ መርምሮ ያጸዴቃሌ። 

2. ምክር ቤቱ የውሣኔ ሃሣቡን ከማጽዯቁ በፉት የውሣኔ ሃሣቡ የሕዜቦችን 

ሚዚናዊና ተመጣጣኝ ውክሌና የማግኘት መብት የሚያስጠብቅ መሆኑን 

መመርመር ይኖርበታሌ። 
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ክፌሌ ስዴስት 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት አወቃቀር 

39. የምክር ቤቱ አዯረጃጀት 

ምክር ቤቱ አፇጉባዔ፣ ምክትሌ አፇጉባዔ፣ ቋሚና ጊዛያዊ ኮሚቴዎች እንዱሁም 

ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታሌ። 

40. 19 

41. ሕጋዊ ሰውነት 

ምክር ቤቱ የራሱ ሕጋዊ ሰውነት ይኖረዋሌ። 

42. የምክር ቤቱ አፇጉባዔ ሥሌጣንና ተግባር 

አፇጉባዔው፤ 

1. የምክር ቤቱን ስብሰባዎች ይመራሌ፣ 

2. የምክር ቤቱን ጠቅሊሊ የአስተዲዯር ሥራዎችን ይመራሌ፣ 

3. ምክር ቤቱ በአባሊቱ ሊይ የሚወስዯውን የዱሲፕሉን እርምጃ ያስፇጽማሌ፣ 

4. ምክር ቤቱ የሚያስተሊሌፊቸው ውሣኔዎች ተግባራዊ መሆናቸውን 

ይከታተሊሌ፣ 

5. የምክር ቤቱን የሥራ እቅዴና በጀት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ያቀርባሌ፣ ሲጸዴቅም ሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ 

6. ላልች በሕግ የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናሌ። 

43. የምክር ቤቱ ምክትሌ አፇጉባዔ ሥሌጣንና ተግባር 

የምክር ቤቱ ምክትሌ አፇጉባዔ፤ 

1. በምክር ቤቱ አፇጉባዔ የሚመራሇትን ሥራ ያከናውናሌ፣  

2. የምክር ቤቱ አፇጉባዔ በማይኖርበት ጊዛ አፇጉባዔውን ተክቶ ይሠራሌ። 

44. 20 

45. ስሇሠራተኞች ቅጥር 

ጽሕፇት ቤቱ የፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕግ መሠረታዊ መርሆዎችን ተከትል 

ምክር ቤቱ በሚያወጣው ዯንብ መሠረት የጽሕፇት ቤቱን ሠራተኞች ይቀጥራሌ፣ 

ያስተዲዴራሌ። 

46. የምክር ቤቱ ስብሰባና ሥነ-ሥርዓት 

1. ምክር ቤቱ ቢያንስ በዓመት ሁሇት ጊዛ ይሰበሰባሌ።  

                         
19

 በ14/3(2000) አ.556/2000 አንቀጽ 11(2) ተሻረ።። 
20

 በ14/3(2000) አ.556 አንቀጽ 11(2) ተሻረ።። 
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2. ምክር ቤቱ ምሌዓተ ጉባዔ የሚኖረው ከአባሊቱ መካከሌ ሁሇት ሶስተኛው 

የተገኙ እንዯሆነ ነው። 

3. ምክር ቤቱ ውሣኔ የሚያሳሌፇው በአብሊጫ ዴምፅ ይሆናሌ። 

47. የምክር ቤቱ አባሊት አመራረጥ 

1. እያንዲንደ ብሔር ብሔረሰብ ሕዜብ በፋዳሬሽን ምክር ቤት ቢያንስ አንዴ 

ተወካይ ይኖረዋሌ። በተጨማሪም የብሔር ወይም ብሔረሰቡ አንዴ ሚሉዮን 

ሕዜብ አንዴ ተጨማሪ ወኪሌ ይኖረዋሌ። 

2. የተወካዮች ብዚት የሚወሰነው የብሔር ብሔረሰቡ ወይም ሕዜቡ በሃገር ዯረጃ 

በሚኖረው ብዚት መሠረት ነው። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐሰ አንቀጽ (1) እና (2) የተመሇከቱት መሠረት በማዴረግ 

ምክር ቤቱ ክሌልች መሊክ የሚገባቸውን የእያንዲንደ ብሔር ብሔረሰብ 

ሕዜብ ተወካዮች ብዚት ወስኖ የፋዳራሌ ምክር ቤቶች የመጀመሪያው የጋራ 

ስብሰባ ከመጀመሩ ከስዴስት ወር በፉት ሇያንዲንደ ክሌሌ ያሳውቃሌ። 

4. የክሌሌ ምክር ቤቶች ፋዳሬሽን ምክር ቤት በሚሌክሊቸው የተወካዮች ብዚት 

መሠረት በምክር ቤቶቹ በራሣቸው ወይም በቀጥታ በሕዜብ እንዱመረጡ 

በማዴረግ የፋዳራሌ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ከመጀመሩ ከአንዴ ወር 

በፉት ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት ጽሕፇት ቤት የወኪልቹን ዜርዜር ይሌካለ። 

5. ክሌልች የምክር ቤት አባሊትን በቀጥታ በሕዜብ ሇማስመረጥ ከወሰኑ 

ምርጫውን አግባብ ባሊቸው የምርጫ ሕጏች መሠረት ያከናውናለ። 

6. በምክር ቤቱ የሚወከሇው ሕዜብ የራሱ የዝን ወይም የወረዲ መስተዲዴር 

ያሇው እንዯሆነ ተወካዩ የሚመረጥበት አግባብ ምክር ቤቶቹን ያሳተፇ መሆን 

ስሊሇበት ሥርዓቱ በክሌሌ ምክር ቤቶች ሉመቻች ይገባሌ። 

48. የምክር ቤቱ አባሊት መብት 

1. ማንኛውም የፋዳሬሽን ምክር ቤት አባሌ በማናቸውም የምክር ቤቱ ስብሰባ 

ሊይ በሚሰጠው አስተያየት ወይም ዴምጽ ምክንያት አይከሰስም፣ 

አስተዲዯራዊ እርምጃ አይወሰዴበትም። 

2. ማንኛውም የፋዳሬሽን ምክር ቤት አባሌ ከባዴ ወንጀሌ ሲፇጽም እጅ 

ከፌንጅ ካሌተያ በስተቀር ያሇ ምክር ቤቱ ፇቃዴ አይያዜም፣ በወንጀሌም 

አይከሰስም። 
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49. የዱሲፕሉን እርምጃ ስሇመውሰዴ 

አንዴ የምክር ቤት አባሌ የወከሇውን ብሔር ብሔረሰብ ሕዜብ በብቃት ሉወክሌ 

አሌቻሇም የሚያሰኝ የዱሲፕሉን ጉዴሇት ከፇጸመ ምክር ቤቱ በሚያወጣው 

ዯንብ መሠረት የዱሲፕሉን እርምጃ ሉወሰዴበት ይችሊሌ። 

50. ከምክር ቤት አባሌነት ስሇመነሣት 

ማንኛውም የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት አባሌ ከፇቃደ ውጪ ከአባሌነት ሉነሣ 

የሚችሇው ከዙህ ቀጥል በተረሩት ምክንያቶች ብቻ ነው፤ 

ሀ/ በክሌሌ ምክር ቤት የተመረጠ አባሌ ሲሆን የመረጠው ምክር ቤት እንዱነሣ     

 የወሰነ እንዯሆነ፤ 

ሇ/ በቀጥታ በሕዜብ የተመረጠ አባሌ ሲሆን ከመራጩ ሕዜብ አሥራ አምስት 

 በመቶ (15%) በሊይ ሕዜብ የምርጫ ቦርዴ በሚያወጣው ዯንብ መሠረት 

 የይነሣሌን ጥያቄ ያቀረበ እንዯሆነ፤ 

ሏ/ የምክር ቤቱ አባሌ በሚያሳየው የሥነ ምግባር ጉዴሇት ምክንያት የወከሇውን 

 ብሔር፣ ብሔረሰብ ሕዜብ በብቃት ሉወከሌ አሌቻሇም በማሇት በሁሇት 

 ሶስተኛ ዴምጽ ሲወስን። 

51. ምትክ አባሌን ስሇመሊክ 

1. አንዴ የምክር ቤት አባሌ በሞት ወይም በአንቀጽ 50 በተመሇከቱት 

ምክንያቶች ወይም በራሱ ፇቃዴ ከአባሌነት የተነሣ እንዯሆነ ምክር ቤቱ 

ጉዲዩን ሇሚመሇከተው ክሌሌ ያሳውቃሌ።  

2. የክሌሌ ምክር ቤቱም ውሣኔው በዯረሰው በአጭር ጊዛ ውስጥ ምትክ ተወካዩን 

በራሱ በመምረጥ ወይም በቀጥታ በሕዜብ እንዱመረጥ በማዴረግ ይሌካሌ። 

ክፌሌ ሰባት 

ስሇኮሚቴዎች 

52. ኮሚቴዎችን ስሇማቋቋም 

1. ምክር ቤቱ ሥሌጣንና ተግባሩን በብቃት ሇመወጣት የምክር ቤቱ አባሊት 

የሚገኙባቸው ቋሚና ጊዛያዊ ኮሚቴዎችን ያቋቁማሌ፤ የሥራ 

ሃሊፉነታቸውንም ይወስናሌ። 

2. እያንዲንደ ኮሚቴ ስብሳቢ፣ ምክትሌ ሰብሳቢና ፀሏፉ ይኖረዋሌ። 

3. ምክር ቤቱ ከእያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ ውስጥ ሶስት አባሊት በምክር ቤቱ 

በቋሚነት እንዱሠሩ ማዴረግ ይችሊሌ። 
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4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (3) የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ 

አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው ከእያንዲንደ ኮሚቴ በቋሚነት የሚሰሩ አባሊት ቁጥር 

እንዱጨምር ማዴረግ ይችሊሌ። 

53. ስሇኮሚቴ አመራሮች 

1. የኮሚቴ ሰብሳቢ፣ 

ሀ/ የኮሚቴውን ስብሰባ የመጥራትና የመምራት፤ 

ሇ/ ሇኮሚቴው የሚቀርቡትን ጉዲዮች በሥርዓት አቀናብሮ ሇኮሚቴው አባሊት 

 እንዱዯርሱ የማዴረግ፤ 

ሏ/ ምሌአተ ጉባዔ መኖሩን የማረጋገጥ፤ 

መ/ የኮሚቴ ውሣኔዎች ወዯሚመሇከታቸው አካሊት እንዱተሊሇፈ የማዴረግ፤ 

ሠ/ የኮሚቴውን የሥራ ክንውን ሪፖርት በየወቅቱ ሇአፇጉባዔ የማቅረብ  

   ሃሊፉነት ይኖረዋሌ። 

54. የኮሚቴ ምክትሌ ሰብሳቢ 

ሀ/ የኮሚቴ ሰብሳቢ ሳይኖር ሰብሳቢውን ተክቶ የመስራት፣ 

ሇ/ በኮሚቴው ሰብሳቢ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት የመፇጸም፣ 

ኃሊፉነት ይኖረዋሌ። 

55. የኮሚቴው ፀሏፉ 

የኮሚቴው ፀሏፉ የኮሚቴውን ቃሇ ጉባዔዎች ይይዚሌ፤ ሰነድች በቅዯም ተከተሌ 

ተመዜግበው መቀመጣቸውን የማረጋገጥና ላልች በኮሚቴው ወይም በሰብሳቢው 

የሚሰጡትን ተግባራት የማከናወን ኃሊፉነት ይኖረዋሌ። 

56. ምሌዓተ ጉባዔ 

1. ከኮሚቴው አባሊት ከግማሽ በሊይ ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤ ይኖራሌ።  

2. ምክር ቤቱ ላሊ ዯንብ ካሊወጣ በቀር የኮሚቴ ውሣኔ የሚተሊሇፇው በአብሊጫ 

ዴምጽ ይሆናሌ። 

ክፌሌ ስምንት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

57. ስሇ በጀት 

1. የምክር ቤቱ በጀት፦ 

ሀ/ ከመንግሥት ከሚመዯብ በጀት፣ 

ሇ/ ከስጦታና እርዲታ፣ 

ሏ/ ከማንኛውም ላሊ ሕጋዊ ምንጭ  
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    የተውጣጣ ይሆናሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ገቢ በምክር ቤቱ የባንክ 

ሂሣብ ተቀምጦ የምክር ቤቱን ሥራ ሇማከናወን ብቻ ይውሊሌ። 

3. ምክር ቤቱ የበጀት አጠቃቀሙን የሚያሣይ ትክክሇኛ የሂሣብ ሰነዴ መያዜ 

ይኖርበታሌ። 

4. የጽሕፇት ቤቱ የሂሣብ መዚግብትና የገንብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር 

በየዓመቱ ይመረመራሌ። 

58. የውሣኔው የመጨረሻነት ባሕርይና የአስገዲጅነት ኃይሌ 

1. ምክር ቤቱ በቀረበሇት ጉዲይ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ። 

2. ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ወገኖች ውሣኔውን የማከበርና የመፇጸም ግዳታ 

ይኖርባቸዋሌ። 

59. የሕግ ረቂቅ የማቅረብ ሥሌጣን 

ምክር ቤቱ በሥሌጣኑ ክሌሌ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ የሕግ ረቂቅ ሇሕዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የማቅረብ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

60. ዯንብ የማውጣት ሥሌጣን 

ምክር ቤቱ በዙህ አዋጅ የተሰጠውን ኃሊፉነትና ተግባራት ሇማከናወን ተገቢ ሆኖ 

ሲያገኘው ዯንብ ሇማውጣት ይችሊሌ።  

61. የተሻሩ ሕጏች 

1. አዋጅ ቁጥር 13/1988 በዙህ አዋጅ በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት 

አይኖረውም።  

2. ይህን አዋጅ የሚቃረኑ ሕጏች፤ ዯንቦች፤ መመሪያዎችና ውሣኔዎች በዙህ 

አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖራቸውም።  

62. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከሰኔ 29 ቀን 1993 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ።  

 

አዱስ አበባ ሰኔ 29 ቀን 1993 ዓ.ም 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ  

ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 556/2000 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት ጽሕፇት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት የፋዳራለ መንግሥት አባሌ ክሌልች፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦች መርጠው በሚሌኳቸው አባሊት የተመሠረተ በመሆኑ፣ 

ምክር ቤቱ በሕገ-መንግሥቱ የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር በአግባቡ እንዱያከናውንና 

ኃሊፉነቱን እንዱወጣ እንዱሁም አፇ-ጉባኤው በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 66/2/ የምክር 

ቤቱን የአስተዲዯር ሥራዎች አቀናጅቶ ሇመምራት እንዱችሌ የምክር ቤቱን ጽሕፇት 

ቤት ማቋቋም በማስፇሇጉ፣ 

የሚቋቋመው ጽሕፇት ቤት ምክር ቤቱንና የሕገ-መንግሥት አጣሪ ጉባዔውን በጋራ 

እንዱያገሇግሌ አዴርጏ ማቋቋምና ሁሇቱም አካሊት ኃሊፉነታቸውን በብቃት እንዱወጡ 

የሚያስችሌ የራሱ አዯረጃጀት፣ አሠራርና በቂ የሰው ኃይሌ ሉኖረው የሚገባ መሆኑን 

በማመን፣ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55 /1/ 

መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የፋዳሬሽን ምክር ቤት ጽሕፇት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

556/2000” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፦ 

1. “ምክር ቤት” ማሇት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 53 መሠረት የተቋቋመው 

የፋዳራለ መንግሥት የፋዳሬሽን ምክር ቤት ነው። 

2. “አፇ-ጉባዔ” እና “ምክትሌ አፇ-ጉባዔ” ማሇት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 62 

/11/ መሠረት በፋዳሬሽን ምክር ቤት የሚመረጡ አፇ-ጉባዔና ምክትሌ አፇ-

ጉባዔ ናቸው። 

3. “አጣሪ ጉባዔ” ማሇት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 82 መሠረት የተቋቋመ 

የፋዳራለ መንግሥት የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ ማሇት ነው። 

4. “ኮሚቴዎች” ማሇት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 62 /10/ መሠረት በምክር ቤቱ 

የሚቋቋሙ ቋሚና ጊዛያዊ ኮሚቴዎች ናቸው። 
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5. “አስተባባሪ ኮሚቴ” ማሇት አፇ-ጉባዔው፣ ምክትሌ አፇ-ጉባዔው፣ የቋሚ 

ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎች፣ ምክትሌ ሰብሳቢዎችና የንዐስ ቋሚ ኮሚቴዎች 

ተወካዮች ያለበት በምክር ቤቱ የተቋቋመ ኮሚቴ ነው። 

3. መቋቋም 

1. የፋዳሬሽን ምክር ቤት ጽሕፇት ቤት /ከዙህ በኋሊ “ጽሕፇት ቤቱ” ተብል 

የሚጠራ/ ራሱን የቻሇ ሕጋዊ ሰውነት ያሇው አካሌ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. ጽሕፇት ቤቱ ተጠሪነቱ ሇአፇ-ጉባዔው ይሆናሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇምክር ቤቱ ጽሕፇት ቤት 

4. የጽሕፇት ቤቱ ሥሌጣንና ተግባር 

ጽሕፇት ቤቱ አፇ-ጉባዔው በሚሰጠው አመራር መሠረት፦ 

1. ሇምክር ቤቱና ምክር ቤቱ ሇሚያቋቁማቸው ኮሚቴዎች፣ ሇአፇ-ጉባዔዎች፣ 

ሇምክር ቤቱና ሇአጣሪ ጉባኤ አባሊት አጠቃሊይ አስተዲዯራዊ፣ የጽሕፇት፣ 

የመስተንግድና የመረጃ አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

2. በአፇ-ጉባዔው ወይም በምክትሌ አፇ-ጉባዔው ወይም በአጣሪ ጉባኤው ሰብሳቢ 

ውሳኔ መሠረት በወቅቱ ሇአባሊት የስብሰባ ጥሪ ያስተሊሌፊሌ፣ አጀንዲዎችንና 

ተፇሊጊ ሰነድችንም ያሰራጫሌ፤ 

3. የምክር ቤቱና የአፇ-ጉባዔዎች እንግድች አስፇሊጊውን የመስተንግድ 

አገሌግልት እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፤ 

4. የምክር ቤቱ፣ የአጣሪ ጉባኤውና የጽሕፇት ቤቱ፦ 

ሀ/ ቃሇ-ጉባኤዎች፣ ውሳኔዎች፣ አቋሞች፣ ሰነድችና መዚግብቶች፣ እና 

ሇ/ አስፇሊጊ የሆኑ መጽሏፌት ጥራዝች ጥናታዊ ጽሐፍችና መረጃዎች   

በአግባቡ ተሰብስበው ተመዜግበውና ተዯራጅተው አገሌግልት እንዱሰጡና 

እንዱጠበቁ ያዯርጋሌ። 

5. የምክር ቤቱን የአጣሪ ጉባኤውና የጽሕፇት ቤቱን አቋም አሰራርና ተሌእኮ 

የሚመሇከቱ ጉዲዮችን የያዘ መጽሔቶች ጋዛጦችና በራሪ ጽሐፍች አጋጅቶ 

እንዱታተሙና እንዱሰራጩ ያዯርጋሌ፤ 

6. በምክር ቤቱና በአጣሪ ጉባኤው ሥሌጣንና ተግባር አሠራር አዯረጃጀትና 

አግባብነት ባሊቸው ሕጎች ዘሪያ ጥናትና ምርምር እንዱያዯርግ ሲታዜ 

ጥናት ያካሂዲሌ። ውጤቱንም ከሙያዊ አስተያየት ጋር ያቀርባሌ፤ 
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7. የክሌልችና የፋዳራሌ መንግሥት የጋራ ተብሇው የተመዯቡና የተሰበሰቡ 

ገቢዎች በሁሇቱ መካከሌ የሚከፊፇለበትን እንዱሁም የፋዳራለ መንግሥት 

ሇክሌልች ዴጎማ የሚሰጥበትን በየጊዛው እየተሻሻሇ የሚሄዴ ቀመር የምክር 

ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ በሚሰጠው አቅጣጫ መሠረት አጋጅቶ ሇኮሚቴው 

ያቀርባሌ፤ 

8. የሕገመንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ ሕገ መንግሥቱን በመተርጎም 

በሚሰጠው የውሳኔ ሀሳብ ሊይ ምክር ቤቱ ተጨማሪ የባሇሙያ አስተያየት 

ሲጠይቅ ወይም የሕገመንግሥት ትርጉም አያስፇሌግም በማሇት በሰጠው 

ውሳኔ ሊይ ይግባኝ ሲቀርብ ቋሚ ኮሚቴው በሚያው መሠረት ጥናት አዴርጎ 

ሙያዊ አስተያየት ያቀርባሌ፤ 

9. ሕዜቡ ስሇ ሕገመንግሥቱና ስሇምክር ቤቱ ሥሌጣንና ተግባራት እንዱያውቅ 

ከሚመሇከተው የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ ጋር በመሆን በተሇያዩ መንገድችና 

ዳዎች የግንዚቤ ማስጨበጥ ሥራ እንዱሰራ ያዯርጋሌ፤ 

10. አንዴ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሇመፌጠር የሚያግዘና ሕግ ሉወጣሊቸው 

የሚገቡ የፌትሏብሔር ጉዲዮችን ቋሚ ኮሚቴው በሚሰጠው አቅጣጫ 

መሠረት ያጠናሌ፣ ይሇያሌ፣ ሇኮሚቴ ያቀርባሌ፤ 

11. በሚሰጠው መመሪያ መሠረት የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

የማንነት ጥናት ያካሂዲሌ። የጥናቱንም ውጤት ሇሚመሇከተው የምክር ቤቱ 

ቋሚ ኮሚቴ ያቀርባሌ፤ 

12. በክሌልችና በሕዜቦች መካከሌ ያለ አሇመግባባቶች እንዱጠኑ ሲታዜ 

የዲሰሳ፣ የትንተናና የመከሊከያ ስትራቴጂ በማጥናት የጥናቱን ውጤት 

ሇኮሚቴው ያቀርባሌ፤ 

13. የምክር ቤቱ የአገር ውስጥና የውጭ ግንኙኑት የተሳካና የተቃና እንዱሆን 

አስፇሊጊውን እገዚ ያዯርጋሌ፤ 

14. በክሌልች መካከሌ በተከሰተ አሇመግባባት፣ በብሔር ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

የመብት ጥያቄ መነሻነት ሇምክር ቤቱ የቀረቡ አቤቱታዎች ሲመሩሇት እና 

በሚሰጠው መመሪያ መሠረት መርምሮና አጣርቶ ሇሚመሇከተው የምክር 

ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አስተያየት ያቀርባሌ፤ 

15. ምክር ቤቱ ያሳሇፊቸውን ውሳኔዎች አፇፃፀምና ያስገኙት ውጤት በተመሇከተ 

በአፇ-ጉባዔው ሲታዜ ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ ሙያዊ አስተያየት 

ያቀርባሌ፤ 
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16. የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፣ በስሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፣ 

17. በምክር ቤቱና በአፇ-ጉባዔው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

5. የጽሕፇት ቤቱ አቋም 

የጽሕፇት ቤቱ፦ 

1. የምክር ቤት አባሌ ያሌሆነና ባሇሙያ በአፇ-ጉባኤው አቅራቢነት በምክር ቤቱ 

አስተባባሪ ኮሚቴ የሚሾም፣ 

2. ብዚታቸው እንዯሥራው አስፇሊጊነት የሚወሰንና በአፇ-ጉባዔው የሚመዯቡ 

የመምሪያ ኃሊፉዎች፤ 

3. አስፇሊጊው ሠራተኞች፤ 

4. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ የተጠቀሱት የጽሕፇት ቤቱ የመምሪያ 

ኃሊፉዎች በፋዳራሌ መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ አይካተቱም። 

6. የጽሕፇት ቤቱ የሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ ዴርጅታዊ መዋቅርና የዯመወዜ 

ስኬሌ 

1. የጽሕፇት ቤቱ የሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ የፋዳራሌ ሲቪሌ ስርቪስ 

ሕግን መሠረታዊ መርሆዎች በመከተሌ ተጋጅቶ በምክር ቤቱ ሲፀዴቅ 

ሥራ ሊይ ይውሊሌ። 

2. የጽሕፇት ቤቱ ዴርጅታዊ መዋቅርና የዯመወዜ ስኬሌ የመንግሥትን 

የኢኮኖሚ አቅም ባገናበ መሌኩ ተጋጅቶ ሇምክር ቤቱ አስተባባሪ ኮሚቴ 

ቀርቦ ከታየ በኋሊ ይፀዴቃሌ። 

3. ጽሕፇት ቤቱ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ መሠረት መዋቅሩና የዯመወዜ 

ስኬለ ሲፀዴቅና ሲፇቀዴ ሥራ ሊይ ያውሊሌ። 

7. የጽሕፇት ቤት ኃሊፉው ሥሌጣንና ተግባር 

1. የጽሕፇት ቤቱ ኃሊፉ ከአፇ-ጉባኤው በሚሰጠው አመራርና የጽሕፇት ቤቱን 

የአስተዲዯር ዯንብ በመከተሌ የጽሕፇት ቤቱን ሥራዎች ይመራሌ፣ 

ያስተዲዴራሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የጽሕፇት ቤቱ ኃሊፉ፦ 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 4 የተመሇከቱትን የጽሕፇት ቤቱን ሥሌጣንና 

 ተግባራት ሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ 

ሇ/ የፋዳሬሽን ምክር ቤትን ሇማጠናከርና ሥሌጣንና ተግባሩን ሇመርር 

 በወጣው አዋጅ ቁጥር 251/1993 አንቀጽ 45 እንዯተመሇከተው የፋዳራሌ    
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 ሲቪሌ ሰርቪስ ሕግ አጠቃሊይ መርሆዎችን መሠረት በማዴረግና 

በጽሕፇት ቤቱ የአስተዲዯር ዯንብ መሠረት የጽሕፇት ቤቱን ሠራተኞች 

ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ 

ሏ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 6 /2/ የተመሇከተውን የጽሕፇት ቤቱን ዴርጅታዊ 

 መዋቅርና የዯመወዜ ስኬሌ ሇአስተባባሪ ኮሚቴ ያቀርባሌ። በአስተባባሪ 

 ኮሚቴው ታይቶ ሲፀዴቅና ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ 

መ/ የጽሕፇት ቤቱን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም አጋጅቶ ሇአፇ-ጉባኤው 

 ያቀርባሌ ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ 

ሠ/ ሇጽሕፇት ቤቱ በተፇቀዯሇት በጀትና ባጋጀው የሥራ ፏሮግራም 

መሠረት የፊይናንስ ሕግን ተከትል ገንብ ወጪ ያዯርጋሌ፣ 

ረ/ ጽሕፇት ቤቱ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያዯርጋቸው ግንኙነቶች 

ጽሕፇት ቤቱን ይወከሊሌ፣ 

ሰ/ የጽሕፇት ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴ አፇፃፀምና የሂሣብ ሪፖርት አጋጅቶ 

 ሇአፇጉባኤ ያቀርባሌ፣ 

ሸ/ ከአፇ-ጉባኤውና ከምክትሌ አፇጉባኤው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት 

 ያከናውናሌ። 

3. ኃሊፉው ሇጽሕፇት ቤቱ የሥራ ቅሌጥፌና ባስፇሇገ መጠን ከሥሌጣኑና 

ተግባሩ በከፉሌ ሇጽሕፇት ቤቱ የበታች ኃሊፉዎችና ላልች ሠራተኞች 

በውክሌና ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ። ሆኖም እርሱ በማይኖርበት ጊዛ ተክቶ 

እንዱሰራ የሚወክሇው ኃሊፉ ከሰሊሳ ቀናት በሊይ የሚሠራ ከሆነ ውክሌናው 

በቅዴሚያ ሇአፇ-ጉባዔው ቀርቦ መጽዯቅ ይኖርበታሌ። 

8. በጀት 

ጽሕፇት ቤቱ ሇምክር ቤቱ የተመዯበውን አመታዊ በጀት ያስተዲዴራሌ 

በአግባቡም ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ። 

9. የሂሣብ መዚግብት 

1. ጽሕፇት ቤቱ የተሟለና ትክክሇኛ የሂሣብ መዚግብት ይኖሩታሌ። 

2. የጽሕፇት ቤቱ የሂሣብ መዚግብትና ገንብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር 

በየዓመቱ ይመረመራለ። ሆኖም አፇ-ጉባዔው በማናቸውም አስፇሊጊ ጊዛና 

ስዓት የሂሣብ መዚግብት ሰነድች በከፉሌም ሆነ በሙሱ በዋናው ኦዱተር 

እንዱመረመሩ ሉያዜ ይችሊሌ። 
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ክፌሌ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

10. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

አስተባባሪ ኮሚቴው ይህንን አዋጅና ምክር ቤቱ የሚያወጣውን ዯንብ ሇማስፇፀም 

የተሇያዩ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

11. የተሻሩና ተፇፃሚነት የማይኖራቸው ሕጎች 

1. ይህን አዋጅ የሚቃረኑ ማናቸውም ሕጎች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎችና የአሠራር 

ሌምድች በዙህ አዋጅ ውስጥ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት 

አይኖራቸውም። 

2. የአዋጅ ቁጥር 250/1993 አንቀጽ 5፣ 14፣ 15፣ እና 16 እንዱሁም የአዋጅ 

ቁጥር 251/1993 አንቀጽ 40 እና 44 ዴንጋጌዎች በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ። 

12. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ታህሣሥ 22 ቀን 2000 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ  

ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 798/2005 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ 

ጉባዔን ሇማጠናከርና ሥሌጣንና ተግባሩን ሇመርር በዴጋሚ የወጣ አዋጅ 

የአገሪቱ የህጎች ሁለ የበሊይ የሆነውን የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ሕገ መንግሥት በተሟሊ መንገዴ ስራ ሊይ ማዋሌ በአገሪቷ ሇተጀመረው ዱሞክራሲያዊ 

ስርዓት፣ ሌማትና ሰሊም ቀጣይነት አስተማማኝ ዋስትና እንዯሚሆን የታመነበት 

በመሆኑ፤ 

የሕገ መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ሕገ መንግሥትን ሇመተርጎም ሥሌጣን ሇተሰጠው ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት ሕገ 

መንግሥታዊ ጉዲዮችን እያጣራ እንዱያቀርብ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 82 መሰረት 

የተቋቋመ በመሆኑ፤ 

አጣሪ ጉባዔው በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 84 መሰረት ሕገ መንግሥታዊ ጉዲዮችን 

የማጣራት ሥሌጣን የተሰጠው በመሆኑና ሇሕገ መንግሥት ትርጉም ጉዲዮች 

የተቀሊጠፇና ውጤታማ ምሊሽ ሇመስጠት የሚያስችሌ የተሻሇ አሰራር እና አዯረጃጀት 

እንዱኖረው በማስፇሇጉ፤  

አጣሪ ጉባዔው ሕገ መንግስታዊ ነጻነቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ ተግባራቱን በብቃት 

እንዱወጣ የራሱ ዴጋፌ ሰጪ ፅህፇት ቤት እንዱኖረው በማስፇሇጉ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግስት አንቀጽ 55(1) መሰረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የሕገ መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ አዋጅ ቁጥር 798/2005” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “ሕገ መንግሥት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ 

መንግሥት ነው፤ 

2. “የፋዯሬሽን ምክር ቤት” ማሇት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 53 መሰረት 

የተቋቋመው የፋዯሬሽን ምክር ቤት ነው፤ 
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3. “የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት” ማሇት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 53 መሰረት 

የተቋቋመው የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤ 

4. “አጣሪ ጉባዔ” ማሇት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 82 (1) መሠረት የተቋቋመው 

የሕገ-መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ ነው፤ 

5. “ክሌሌ” ማሇት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 47 (1) የተጠቀሱት የክሌሌ 

መንግስታት ሲሆኑ የአዱስ አበባና የዴሬዲዋ ከተሞች የአስተዲዯሮችንም 

ይጨምራሌ፤  

6. “የመንግሥት አካሌ” ማሇት የፋዯራለም ሆነ የክሌሌ ሕግ አውጪ፣ ሕግ 

አስፇጻሚና ሕግ ተርጓሚ አካሌ ነው፤ 

7. “ንዐስ አጣሪ ኮሚቴ” ማሇት ከአጣሪ ጉባዔ አባሊት መካከሌ ከሶስት የማያንሱ 

አባሊትን ያካተተ ኮሚቴ ነው፤ 

8. “ፅህፇት ቤት” ማሇት የአጣሪ ጉባዔው ፅህፇት ቤት ነው፤ 

9. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

10. “የመጨረሻ ውሳኔ” ማሇት ታይቶ ያሇቀና ይግባኝ የላሇው ውሳኔ ነው፤ 

11. ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም ያካትታሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

ሕገ-መንግሥትን ስሇመተርጎም 

3. መሠረቱ 

1. አጣሪ ጉባዔው ማንኛውም ሕግ፣ ሌማዲዊ አሰራር ወይም የመንግስት አካሌ 

ውሳኔ ወይም የባሇስሌጣን ውሳኔ ከሕገ መንግሥቱ ጋር ይቃረናሌ የሚሌ 

ጥያቄ በጽሐፌ ሲቀርብሇት ያጣራሌ። በሚያዯርገው ማጣራት መሠረት ሕገ 

መንግሥቱን መተርጎም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት 

በጉዲዩ ሊይ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የሕገ መንግሥት ትርጉም ጉዲይ 

ሇአጣሪ ጉባዔ ሉቀርብ የሚችሇው፦ 

ሀ/ በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚችሌ ከሆነ ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ቀርቦ 

 ሲታይ፤ 

ሇ/ በአስተዲዯር አካሌ ሉወሰን የሚችሌ ከሆነ ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን 

 በየዯረጃው ስሌጣን ሊሇው አስፇጻሚ አካሌ ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ 

 ሲያገኝ፤ 
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ሏ/ በፌርዴ ሉወሰን የማይችሌ በማንኛውም ጉዲይ ሊይ የሕገ መንግሥት 

 ትርጉም ጥያቄ አንዴ ሦስተኛ ወይም ከዙያ በሊይ በሆኑ በፋዯራሌ ወይም 

 በክሌሌ ምክር ቤት አባሊት ወይም በፋዯራለም ሆነ በክሌሌ አስፇጻሚ 

 አካሊት ሇአጣሪ ጉባዔ ሉቀርብ ይችሊሌ። 

4. በፌርዴ ቤት በተያዘ ጉዲዮች የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሉያቀርቡ 

ስሇሚችለ ሰዎች 

1. በፌርዴ ቤት በተያዘ ጉዲዮች የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ የተነሳ 

እንዯሆነ ጥያቄው ጉዲዩን በያው ፌርዴ ቤት ወይም በባሇጉዲዩ ሇአጣሪ 

ጉባዔው ሉቀርብ ይችሊሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ባሇጉዲዩ ጥያቄውን ሇአጣሪ ጉባዔ ከማቅረቡ በፉት ጉዲዩን የያው ፌርዴ 

ቤት የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄውን ሇአጣሪ ጉባዔው እንዱሌክሇት 

ማቅረብ ይኖርበታሌ። 

3. ጉዲዩን የያው ፌርዴ ቤት የትርጉም ጥያቄ ሇአጣሪ ጉባዔው የሚሌከው 

ጉዲዩን ሇመወሰን   ሕገ መንግሥቱን መተርጎም ያስፇሌጋሌ ብል ሲያምን 

ነው። 

4. ፌርዴ ቤቱ ሇአጣሪ ጉባዔው የሚሌከው የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ሇመስጠት አስፇሊጊ የሆነውን ነጥብ ነው። 

5. ጥያቄው የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ጥያቄውን ያሌተቀበሇ እንዯሆነ ባሇጉዲዩ 

ውሳኔውን እንዲወቀ በ 90 ቀናት ውስጥ ሇአጣሪ ጉባዔው ማቅረብ 

ይኖርበታሌ። 

6. ባሇጉዲዩ ሇአጣሪ ጉባዔው የሚያቀርበው ጥያቄ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ሇመስጠት አስፇሊጊ የሆነውን ነጥብ ነው። 

5. ከፌርዴ ቤት ውጪ ስሇሚቀርብ የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ  

1. በማንኛውም የመንግሥት አካሌ ወይም ባሇሥሌጣን በተሰጠ የመጨረሻ 

ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ የተዯነገገው መሠረታዊ መብቴና ነፃነቴ ተጥሷሌ 

የሚሌ ሰው የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሇአጣሪ ጉባዔው ሉያቀርብ 

ይችሊሌ። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ሇአጣሪ ጉባዔው የሕገ 

መንግሥት ትርጉም ጥያቄ የሚቀርበው የመብት መጣስ አቤቱታ ጉዲዩን 
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አይቶ ሇመወሰን በየዯረጃው ስሌጣን ሊሇው የመንግሥት አካሌ ቀርቦ 

የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠበት ከሆነ ነው። 

3. በፋዯራለ መንግስትም ሆነ በክሌሌ ሕግ አውጪ አካሊት የሚወጡ ሕጎች 

ከሕገ መንግሥቱ ጋር ይቃረናለ የሚሌ ጥያቄ ሲነሳ ጉዲዩ የሚመሇከተው 

ፌርዴ ቤት ወይም ባሇጉዲይ ሇአጣሪ ጉባዔው ሉያቀርብ ይችሊሌ። 

6. ጉዲይን ባሇበት ዯረጃ ስሇማቆየት 

አጣሪ ጉባዔው ከፌርዴ ቤት የተሊከሇትን ወይም ከባሇጉዲዩ የቀረበሇትን 

የትርጉም ጥያቄ መርምሮ ውሳኔ እስኪሰጥ ዴረስ በፌርዴ ቤት ክርክር ሊይ ያሇ 

ጉዲይ በእንጥሌጥሌ እንዱቆይ ሉያዜ ይችሊሌ። 

7. የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ አቀራረብ 

1. ሇአጣሪ ጉባዔው የሚቀርብ የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ አቀራረብ በዙህ 

አዋጅ መሠረት በሚወጣ የአቤቱታ አቀራረብ መመሪያ መሰረት ይሆናሌ። 

2. የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ በውክሌና ሉቀርብ ይችሊሌ። 

8. ጉዲዮችን ስሇመምራት 

የአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢ በቀረቡ ጉዲዮች ሊይ የሙያ አስተያየት እንዱጋጅ 

ሇንዐስ አጣሪ ኮሚቴ አባሊት ወይም ሇፅህፇት ቤቱ ባሇሙያዎች በቅዴሚያ 

ይመራሌ። 

9. የሙያ አስተያየት ስሇማሰባሰብ 

1. አጣሪ ጉባዔው በቀረበሇት የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ሊይ ውሳኔ 

ከመስጠቱ ወይም ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት የውሳኔ ሀሳብ ከማቅረቡ በፉት 

አግባብነት አሊቸው ብል የሚያምንባቸው ተቋማት ወይም ባሇሙያዎች 

ቀርበው አስተያየት እንዱሰጡ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

2. አጣሪ ጉባዔው የሕገ መንግሥት ጉዲዮችን ሇማጣራት አስፇሊጊ ነው ብል 

ያመነበትን ማንኛውንም አይነት ማስረጃ አስቀርቦ ሉመረምር ወይም 

ባሇሙያ ጠርቶ ሉጠይቅ ይችሊሌ። 

3. ማንኛውንም ማስረጃ እንዱሰጥ በአጣሪ ጉባዔው የተጠየቀ ሰው የተጠየቀውን 

ማስረጃ ወዱያውኑ የመስጠት ግዳታ አሇበት። 

10. የጉዲይ አቀራረብና ውይይት ስሇሚመራበት ሁኔታ 

1. ሇአጣሪ ጉባዔው የቀረቡ ጉዲዮች የተሇየ ሁኔታ በመኖሩ ቀዴሞ እንዱታዩ 

በጉባዔው ሰብሳቢ ካሌተወሰነ በቀር እንዯ አቀራረባቸው ቅዯም ተከተሌ 

ማጣራት ይዯረግባቸዋሌ።  
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2. ውይይቱ የሚመራበትና ውሳኔ የሚሰጥበት ወይም የውሳኔ ሀሳብ 

የሚቀርብበት ሥነ ሥርዓት አጣሪ ጉባዔው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ።  

3. አንዴ ጉዲይ በሚታይበት ጊዛ በበቂ ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር ሇተዯጋጋሚ 

ቀጠሮ መተሊሇፌ የሇበትም። 

4. አጣሪ ጉባዔው የያውን ጉዲይ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 12 (1) መሠረት 

ሇሕዜብ ግሌፅ በሆነ መንገዴ ሉያይ ይችሊሌ። ዜርዜር ሁኔታው አጣሪ 

ጉባዔው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ። 

11. ስሇ አጣሪ ጉባዔው ስብሰባና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ ሥርዓት 

1. ከአጣሪ ጉባዔው አባሊት ሁሇት ሦስተኛው ከተገኙ ምሌዓተ ጉባዔ ይሆናሌ። 

2. አጣሪ ጉባዔው በቀረበሇት ጉዲይ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ ወይም የሚዯርስበት 

የውሳኔ ሃሣብ በአብሊጫ ዴምፅ ይሆናሌ። 

3. የተሰጠው ዴምፅ በሁሇቱም ወገን እኩሌ በሚሆንበት ጊዛ ሰብሳቢው ያሇበት 

ወገን ወሳኝ ይሆናሌ። 

4. አጣሪ ጉባዔው የሚሰጣቸው ውሳኔዎች ወይም የሚያቀርባቸው የውሳኔ ሃሳቦች 

በስብሰባው ሊይ የተገኙትን አባሊት፣ የአቤቱታ አቅራቢዎች ወይም 

ወኪልቻቸው እንዱሁም አስተያየት የሰጡ ሰዎች ሙለ ስምና የጉዲዩን 

ዜርዜር፣ የተሰጡ አስተያየቶችን እና ላልች አጣሪ ጉባዔው በሚያወጣው 

መመሪያ የሚወሰኑ ጉዲዮችን መያዜ አሇባቸው። 

5. በአጣሪ ጉባዔው የተሰጡ ውሳኔዎች ወይም የቀረቡ የውሳኔ ሃሳቦች 

በስብሰባው ሊይ በተገኙ የአጣሪ ጉባዔው አባሊት መፇረም ይኖርባቸዋሌ። 

12. ውሳኔና የውሳኔ ሃሣብ  

1. አጣሪ ጉባዔው የቀረበሇትን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ከመረመረ 

በኋሊ፦ 

ሀ/ ሕገ መንግሥቱን መተርጎም አስፇሊጊ ሆኖ ካሊገኘው የቀረበሇትን ጥያቄ 

 ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔውን ሇአቤቱታ አቅራቢው በጽሁፌ ያሳውቃሌ፤ 

ሇ/ ሕገ መንግስት መተርጎም ያስፇሌጋሌ ብል ሲያምን የውሳኔ ሀሳቡንና 

ከጉዲዩ ጋር የተያያዘ መረጃዎችና ሰነድችን አያይዝ ሇፋዯሬሽን ምክር 

ቤት ይሌካሌ።  

2. የአጣሪ ጉባዔው ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሃሣብ የቀረበውን ጉዲይ ዜርዜር 

መግሇጫ፣ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፇሌጋሌ ወይም አያስፇሌግም 
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ያሇበትን ምክንያትና የዯረሰበትን መዯምዯሚያ በግሌጽ የሚያሳይ መሆን 

ይኖርበታሌ። 

3. አጣሪ ጉባዔው በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1)(ሀ) መሠረት የሰጠውን ውሳኔ 

ሇባሇጉዲዩ ሇማሳወቅ እንዱሁም በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1)(ሇ) መሠረት 

የዯረሰበትን የውሳኔ ሃሣብ ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት ሇመሊክ የሚያስፇሌገው 

ጊዛ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ። 

13. ሇባሇ ጉዲይ ስሇሚሰጥ የውሳኔ ግሌባጭ 

አጣሪ ጉባዔው የሕገ መንግስት ትርጉም አያስፇሌግም በማሇት በሰጠው ውሳኔ 

ቅር የተሰኘ ባሇጉዲይ የውሳኔው ግሌባጭ እንዱሰጠው ሲጠይቅ የፅህፇት ቤቱ 

ሃሊፉ የተጋጀውን ውሳኔ ግሌባጭ እንዱሰጠው ያዯርጋሌ። የውሳኔ ግሌባጩ 

ትክክሇኛነት አግባብ ባሇው የፅህፇት ቤቱ የስራ ሃሊፉ መረጋገጥ ይኖርበታሌ።  

14. ስሇ ክፌያ 

ሇአጣሪ ጉባዔው የሚቀርብ የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄ ከክፌያ ነጻ ነው። 

ክፌሌ ሦስት 

የአጣሪ ጉባዔው አዯረጃጀት 

ምዕራፌ አንዴ 

ስሇ አጣሪ ጉባዔው አዯረጃጀት፣ ስሌጣንና ተግባር 

15. የአጣሪ ጉባዔው አዯረጃጀት  

አጣሪ ጉባዔው የሚከተለት አስራ አንዴ አባሊት ይኖሩታሌ፦ 

ሀ/ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንት...………………….  ሰብሳቢ፤ 

ሇ/ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምክትሌ ፕሬዙዲንት ………. ም/ሰብሳቢ፤ 

ሏ/ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅራቢነት በሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት 

 የሚሾሙ በሙያ ብቃታቸውና በስነምግባራቸው የተመሰከረሊቸው 

 ስዴስት የሕግ ባሇሙያዎች.…………………………..............  አባሊት፤ 

መ/ የፋዯሬሽን ምክር ቤት ከአባሊቱ መካከሌ የሚወክሊቸው ሶስት 

 ሰዎች……………. አባሊት። 

16. የአጣሪ ጉባዔው ስሌጣንና ተግባር 

አጣሪ ጉባዔው የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 84 (1) መሠረት ሕገ መንግሥታዊ ጉዲዮችን 

በማጣራት ሕገመንግስቱን መተርጏም አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በጉዲዩ ሊይ 

የሰጠውን የሕገመንግስት ትርጉም የውሳኔ ሃሳብ ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት 
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ያቀርባሌ፤ ጉዲዩ የሕገመንግስት ትርጉም የማያስፇሌገው ሆኖ ባገኘው ጊዛ 

ሕገመንግስቱን መተርጏም አስፇሊጊ አይዯሇም የሚሌ ውሳኔ ይሰጣሌ፤ 

2. የፅህፇት ቤቱ ሃሊፉ የሚያቀርበውን የፅህፇት ቤቱን መዋቅር እና የአሰራር 

ስርዓት ያፀዴቃሌ፣ ተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ፤  

3. የአጣሪ ጉባዔውን በጀት አጋጅቶ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፣ 

ሲፀዴቅም ያስፇፅማሌ፤ 

4. የፅህፇት ቤት ሃሊፉውንና ላልች የስራ ሃሊፉዎችን ይሰይማሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

5. የአጣሪ ጉባዔውን እና የፅህፇት ቤቱን ዓመታዊ የስራ ክንውን እና የፊይናንስ 

እንቅስቃሴ ሪፖርቶችን ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት ያቀርባሌ፤ 

6. የሚመራበትን ስነስርዓት አጋጅቶ ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት ያቀርባሌ፣ 

ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

7. ውሌ ይዋዋሊሌ፣ በስሙ ይከሳሌ ይከሰሳሌ፣ ንብረት በባሇቤትነት ወይም በላሊ 

መንገዴ ሉይዜ ይችሊሌ፤ 

8. ከሕገ መንግሥት ትርጉም ጋር በተያያ በፋዯሬሽን ምክር ቤት የሚሰጡትን 

ተጨማሪ ስራዎች ያከናውናሌ።   

17. የአጣሪ ጉባዔው አባሊት የስራ መን 

1. የአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢና ምክትሌ ሰብሳቢ የስራ መን እንዯቅዯምተከተለ 

በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንትነት እና ምክትሌ ፕሬዙዲንትነት 

የሚያገሇግለበት የስራ መን ይሆናሌ። 

2. በፋዯሬሽን ምክር ቤት የሚወከለ የአጣሪ ጉባዔው አባሊት የስራ መን 

የፋዯሬሽን ምክር ቤት የስራ መን ይሆናሌ። 

3. በሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት የሚሾሙ የአጣሪ ጉባዔው አባሊት የስራ መን 

ስዴስት ዓመት ይሆናሌ። 

4. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) ዴንጋጌዎች ቢኖሩም በፋዯሬሽን 

ምክር ቤት የሚወከለ አባሊት እና በሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት የሚሾሙ የአጣሪ 

ጉባዔው አባሊት በዴጋሚ የአጣሪ ጉባዔው አባሌ ሆነው ሉመረጡ ይችሊለ። 

18. የአጣሪ ጉባዔው አባሊት የአገሌግልት ክፌያ 

1. የአጣሪ ጉባዔው አባሊት በጉባዔው ስብሰባ ሊይ ሇተገኙባቸው ቀናት እና 

በአባሌነታቸው ሇሚሰጡት ተጨማሪ አገሌግልት ተመጣጣኝ የውልና 

የትራንስፖርት አበሌ ይከፇሊቸዋሌ። ዜርዜሩ አጣሪ ጉባዔው በሚያወጣው 

መመሪያ ይወሰናሌ። 
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2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም በንዐስ አጣሪ ኮሚቴው 

ውስጥ እንዱሰሩ የተሰየሙ የአጣሪ ጉባዔው አባሊት በጉባዔው ስብሰባ ሊይ 

ሇተገኙባቸው ቀናትና ከንዐስ አጣሪ ኮሚቴው ውጪ በአጣሪ ጉባዔ 

አባሌነታቸው ሇሚሰጡት አገሌግልት የውል እና የትራንስፖርት አበሌ 

ተከፊይ አይሆኑም። 

19. የአጣሪ ጉባዔው አባሊት ከሃሊፉነት ስሇሚነሱበት 

1. የአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢና ምክትሌ ሰብሳቢ እንዯቅዯም ተከተለ ከፋዯራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፕሬዙዲንትነት እና ምክትሌ ፕሬዙዲንትነት ሹመት 

ካሌተነሱ በስተቀር ከሃሊፉነታቸው አይነሱም። 

2. ከአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢና ምክትሌ ሰብሳቢ በስተቀር ማንኛውም የአጣሪ 

ጉባዔው አባሌ የስራ መኑ ከማሇቁ በፉት በወከሇው ወይም በሾመው አካሌ 

ከሃሊፉነቱ ሉነሳ ይችሊሌ።  

3. ከአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢና ምክትሌ ሰብሳቢ በስተቀር ማንኛውም የአጣሪ 

ጉባዔው አባሌ በሚከተለት ምክንያቶች ከሃሊፉነቱ ሉነሳ ይችሊሌ፦ 

ሀ/ በፇቃደ ከሃሊፉነቱ ሇመነሳት ሇወከሇው ወይም ሇሾመው አካሌ ጥያቄ 

 ሲያቀርብ፣ 

ሇ/ የዱሲፕሉን ጥፊት መፇጸሙ ወይም ጉሌህ የሆነ የሥራ ችልታና 

ቅሌጥፌና  ያነሰው መሆኑ በአጣሪ ጉባዔው እና በወከሇው ወይም በሾመው 

አካሌ  ሲረጋገጥ። 

20. የአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢ ስሌጣንና ተግባር 

1. የአጣሪ ጉባዔው ሰበሳቢ ጉባዔውን የመምራት፣ የአባሊቱን ተግባራት 

የማቀናጀት፣ የጉባዔው ስራዎች ውጤታማና ቀሌጣፊ እንዱሆኑ አስፇሊጊውን 

እርምጃ የመውሰዴ ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ።  

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የአጣሪ 

ጉባዔው ሰብሳቢ፦ 

ሀ/ የአጣሪ ጉባዔውን ስብሰባ ይጠራሌ፤ በጉባዔው መመሪያ መሰረት 

ስብሰባውን ይመራሌ፤ 

ሇ/ ሇአጣሪ ጉባዔው በቀጥታ ወይም በንዐስ አጣሪ ኮሚቴ አማካኝነት 

 የቀረቡሇትን ጉዲዮች በአግባቡ ሇአባሊት መዴረሳቸውን ያረጋግጣሌ፤ 
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ሏ/ ከንዐስ አጣሪ ኮሚቴ የቀረበ ጉዲይ ከአጣሪ ጉባዔ አባሊት መካከሌ 

 እንዯአስፇሊጊነቱ በጉዲዩ ሊይ አስተያየት እንዱቀርብ ወይም ረቂቅ የውሳኔ 

 ሃሳብ እንዱጋጅ ሉያዯርግ ይችሊሌ፤ 

መ/ የአጣሪ ጉባዔውን መመሪያዎችና ሥነ ሥርዓት ያከብራሌ፤ ያስከብራሌ፤ 

ሠ/ የፅህፇት ቤቱን መዋቅር እና የዯመወዜ ስኬሌ ሇአጣሪ ጉባዔው በማቅረብ 

 ያጸዴቃሌ፤ 

ረ/ የአጣሪ ጉባዔውን አባሊትና የፅህፇት ቤቱን ሠራተኞች ጥቅማጥቅም 

ሇአጣሪ ጉባዔው በማቅረብ ያጸዴቃሌ፤ 

ሰ/ የፅህፇት ቤቱን ሃሊፉ ሇአጣሪ ጉባዔው አቅርቦ እንዱመዯብ ያዯርጋሌ፤ 

ሸ/ ብዚታቸው እንዯስራው አስፇሊጊነት የሚወሰን የፅህፇት ቤቱ 

 ዲይሬክተሮችን  ይመዴባሌ፤ 

ቀ/ የአጣሪ ጉባዔው አባሊት መጓዯሌ ሲያጋጥም በዙህ አዋጅ መሰረት 

ከጉባዔው  ሃሊፉነት በተነሳ አባሌ ምትክ ተተኪ አባሌ እንዱሾም ወይም 

እንዱወከሌ ሇሚመሇከተው አካሌ ጥያቄ ያቀርባሌ፤ 

በ/ ፅህፇት ቤቱን በበሊይነት ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ 

ተ/ የአጣሪ ጉባዔውን ውሳኔዎች ሇሚመሇከታቸው አካሊት እንዱተሊሇፈ 

 ያዯርጋሌ፤ 

ቸ/ የአጣሪ ጉባዔውን ዓመታዊ የስራ ክንውን ሪፖርት ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት 

 ያቀርባሌ። 

21. የአጣሪ ጉባዔው ምክትሌ ሰብሳቢ ስሌጣንና ተግባር 

1. የአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢ በማይኖርበት ጊዛ ምክትሌ ሰብሳቢው ተክቶ 

ሃሊፉነቶቹን ያስፇጽማሌ። 

2. የአጣሪ ጉባዔው ምክትሌ ሰብሳቢ በሰብሳቢው ወይም በአጣሪ ጉባዔው 

ተሇይተው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

3. የአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢና ምክትሌ ሰብሳቢ በማይኖሩበት ጊዛ ሇጊዛው አጣሪ 

ጉባዔውን የሚመራ የጉባዔው አባሌ በፋዯሬሽን ምክር ቤት አፇ ጉባዔ 

ይሰየማሌ። 

22. የአጣሪ ጉባዔው አባሊት ተግባርና ሃሊፉነት 

ማንኛውም የአጣሪ ጉባዔው አባሌ፦ 

1. በበቂ ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር አጣሪ ጉባዔው በሚጠራው ማንኛውም 

ስብሰባ ሊይ መገኘት ይኖርበታሌ፤  
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2. በበቂ ምክንያት ስብሰባ ሊይ የማይገኝ ከሆነ ይህንኑ ሇአጣሪ ጉባዔው 

ሰብሳቢ አስቀዴሞ ማሳወቅ አሇበት፤ 

3. በአጣሪ ጉባዔው ስብሰባ በአጀንዲነት በተያ ጉዲይ ሊይ በተሟሊ ዜግጅት 

መሳተፌ እንዱሁም ሃሊፉነቱን ሇመወጣት ተገቢውን ጥረት ማዴረግ 

ይኖርበታሌ፤ 

4. ሕገመንግስቱን በማክበርና በማስከበር በገሇሌተኛነት እና በነፃ ህሉና 

ሃሊፉነቱን መወጣት አሇበት፤ 

5. የአጣሪ ጉባዔውን መሌካም ስምና ክብር የመጠበቅና የማስጠበቅ ሃሊፉነት 

አሇበት፤ 

6. የአጣሪ ጉባዔውን መመሪያና ስነ ስርዓት ማክበር ይኖርበታሌ። 

23. የአጣሪ ጉባዔው ስብሰባ  

1. አጣሪ ጉባዔው በየወሩ መዯበኛ ስብሰባ ያዯርጋሌ። 

2. የአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢ እንዯ አስፇሊጊነቱ በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) 

ከተጠቀሰው ባነሰ ጊዛ ውስጥ ስብሰባ ሉጠራ ይችሊሌ። 

3. የአጣሪ ጉባዔው ስብሰባ የሚዯረገው በአዱስ አበባ ሲሆን እንዯአስፇሊጊነቱም 

በተመረጠ ክሌሌ ሉዯረግ ይችሊሌ። 

24. የንዐስ አጣሪ ኮሚቴ መቋቋም 

1. ተጠሪነቱ ሇአጣሪ ጉባዔው የሆነ (ከዙህ በኋሊ “ንዐስ አጣሪ ኮሚቴ” ተብል 

የሚጠራ) በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. ንዐስ አጣሪ ኮሚቴው በአጣሪ ጉባዔው የሚሰየሙ በአጣሪ ጉባዔው ውስጥ 

በቋሚነት የሚሰሩ የንዐስ አጣሪ ኮሚቴውን ሰብሳቢ ጨምሮ ቢያንስ ሦስት 

አባሊት ይኖሩታሌ። 

25. የንዐስ አጣሪ ኮሚቴው ተግባርና ሃሊፉነት 

ንዐስ አጣሪ ኮሚቴው የሚከተሇው ተግባርና ሃሊፉነት ይኖሩታሌ፦ 

1. አጣሪ ጉባዔው በሚሰጠው መመሪያ መሰረት የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ጉዲዮችን ሇውሳኔ አሰጣጥ በሚያመች መሌክ ያዯራጃሌ፤   

2. የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የሕገ 

መንግሥት ትርጉም የሚያስፇሌጋቸውና የማያስፇሌጋቸው ጉዲዮችን፣ ሇውሳኔ 

የሚረደ ጭብጦችን፣ አግባብነት ያሊቸው ሕጎችን፣ ውሳኔዎችን እና አስፇሊጊ 

በሆነ መጠን አግባብነት ያሊቸው ተሞክሮዎችን በመሇየት በጥናት ከተዯገፇ 

ማብራሪያ ጋር ሇአጣሪ ጉባዔው ያቀርባሌ። 
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26. የንዐስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት የስራ ሁኔታና የአገሌግልት ክፌያ 

1. የንዐስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት የስራ ሁኔታ በጋራ ቅጥር መርህ ሊይ ተመስርቶ 

ተቀጣሪ ወይም ተሿሚ ከሆኑ አሰሪያቸውና አጣሪ ጉባዔው በሚያዯርጉት 

ስምምነት መሰረት ይወሰናሌ፦ 

2. በንዐስ አጣሪ ኮሚቴው ውስጥ በቋሚነት እንዱሰሩ የተሰየሙ የአጣሪ ጉባዔው 

አባሊት ሇሚሰጡት አገሌግልት ሇተሰየሙበት የስራ መዯብ የተወሰነው ዯመወዜ 

እና ጥቅማ ጥቅም ይከፇሊቸዋሌ፦ 

ምዕራፌ ሁሇት 

የፅህፇት ቤቱ አዯረጃጀት፣ ስሌጣንና ተግባር 

27. የፅህፇት ቤቱ መቋቋም 

1. የሕገ መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ ፅህፇት ቤት (ከዙህ በኋሊ “ፅህፇት 

ቤቱ” ተብል የሚጠራ) በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. ፅህፇት ቤቱ፦ 

ሀ/ በአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢ አቅራቢነት በአጣሪ ጉባዔው የሚሾም ሃሊፉ፤ 

      ሇ/ ብዚታቸው እንዯስራው አስፇሊጊነት የሚወሰን ዲይሬክተሮች፤ እና  

      ሏ/ አስፇሊጊው ሰራተኞች፤ 

      ይኖሩታሌ።  

3. የፅህፇት ቤቱ ዋና መስሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ በክሌሌ 

ከተሞች ቅርንጫፍች ይኖሩታሌ።  

28. የፅህፇት ቤቱ ስሌጣንና ተግባር 

ፅህፇት ቤቱ ከአጣሪ ጉባዔው ሰብሳቢ በሚሰጠው አመራር መሰረት፦  

1. ሇአጣሪ ጉባዔው አባሊት አጠቃሊይ አስተዲዯራዊ አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

2. ሇአጣሪ ጉባዔው አባሊት የምርምርና ጥናት አገሌግልት ይሰጣሌ፤   

3. ሇአጣሪ ጉባዔው አባሊት የስብሰባ ጥሪ ያስተሊሌፊሌ፣ አጀንዲዎችንና ተፇሊጊ 

ሰነድችን ያሰራጫሌ፤ 

4. በአጣሪ ጉባዔው ስብሰባ ሊይ የተጠሩ አባሊት ወይም ባሇጉዲዮች የአጣሪ 

ጉባዔውን የስራ ቋንቋ የማያውቁ በሆነ ጊዛ የትርጉም አገሌግልት እንዱሰጥ 

ያዯርጋሌ፤ 

5. የአጣሪ ጉባዔውና የፅህፇት ቤቱ ቃሇ ጉባዔ፣ ውሳኔዎችና ላልች ሰነድች 

ተመዜግበውና ተዯራጅተው እንዱጠበቁ ያዯርጋሌ፤ 
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6. አጣሪ ጉባዔው የሚያወጣቸውን መፅሔትና ላልች ፅሐፍች እንዱሁም 

ዓመታዊ ሪፖርቶችን አጋጅቶ እንዱታተሙና እንዱሰራጩ ያዯርጋሌ፤ 

7. በሚመሇከተው የስራ ክፌሌ አማካኝነት በየጊዛው ስሇ አጣሪ ጉባዔው 

አሰራርና ውሳኔዎች መግሇጫ ይሰጣሌ ወይም እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፤ 

8. ባሇጉዲዮች ተገቢውን መስተንግድ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፤ 

9. ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመተባበር ህብረተሰቡ ስሇህገመንግስቱ፣ 

ስሇህገመንግስት ትርጉም እና ላልች ተዚማጅነት ስሊሊቸው ጉዲዮች 

እንዱያውቅ በተሇያዩ መንገድችና ዳዎች የግንዚቤ ማስጨበጥ ስራ ይሰራሌ 

ወይም እንዱሰራ ያዯርጋሌ፤ 

10. የሕገመንግስት ትርጉም አቤቱታ ሇሚያጋጁ ባሇሙያዎች ስሇአቤቱታ 

አቀራረብ ስሌጠና ይሰጣሌ፤ 

11. የአጣሪ ጉባዔውን የውስጥና የውጭ ግንኙነት ያዯርጋሌ፤ 

12. ሇአጣሪ ጉባዔው ስራ ስኬታማነት የሚረደ ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ። 

29. የፅህፇት ቤቱ ሃሊፉ ስሌጣንና ተግባር 

የፅህፇት ቤቱ ሃሊፉ፦ 

1. የፅህፇት ቤቱን ሥራ ያቅዲሌ፣ ይመራሌ፣ ያዯራጃሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ 

2. አጣሪ ጉባዔው በአስተዲዯራዊ ጉዲዮች የሚሰጣቸው ውሳኔዎች ተፇጻሚ 

መሆናቸውን ይከታተሊሌ፤ 

3. የአጣሪ ጉባዔውንና ፅህፇት ቤቱን በጀት ያጋጃሌ፣ ሲፀዴቅም ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ፤ 

4. በዙህ አዋጅ አንቀፅ 28 የተመሇከቱትን የፅህፇት ቤቱን ስሌጣንና ተግባራት 

ስራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

5. ፅህፇት ቤቱ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያዯርጋቸው ግንኙነቶች ፅህፇት 

ቤቱን ይወክሊሌ፤ 

6. በፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ህጏች መሰረት የፅህፇት ቤቱን ሰራተኞች 

ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤  

7. የፅህፇት ቤቱን መዋቅር እና የዯመወዜ ስኬሌ አጥንቶ ሇአጣሪ ጉባዔው 

በማቅረብ ሲወሰን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

8. የፅህፇት ቤቱን ዓመታዊ የሥራ እቅዴ አጋጅቶ ሇአጣሪ ሇጉባዔው ሰብሳቢ 

ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም ሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 
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9. ሇፅህፇት ቤቱ በተፇቀዯው በጀትና የሥራ እቅዴ መሰረት የፊይናንስ ሕግን 

ተከትል ገንብ ወጪ ያዯርጋሌ፤ 

10. የፅህፇት ቤቱን የስራ እንቅስቃሴና የሑሳብ ሪፖርት አጋጅቶ ሇአጣሪ 

ጉባዔው ሰብሳቢ ያቀርባሌ፤ 

11. በአጣሪ ጉባዔውና በሰብሳቢው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

30. የፅህፇት ቤቱ አስተዲዯር  

1. የፅህፇት ቤቱ የሰራተኞች አስተዲዯር ዯንብ የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ህግን 

መሰረታዊ መርሆዎች በመከተሌ ተጋጅቶ በአጣሪ ጉባዔው ሲፀዴቅ ስራ ሊይ 

ይውሊሌ። 

2. የፅህፇት ቤቱ መዋቅርና የዯመወዜ ስኬሌ የመንግስትን የኢኮኖሚ አቅም 

ባገናበ መሌኩ ተጋጅቶ በአጣሪ ጉባዔው ሲፀዴቅ ስራ ሊይ ይውሊሌ። 

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

31. ስሇ አጣሪ ጉባዔው በጀት 

1. የአጣሪ ጉባዔው በጀት በመንግሥት ይመዯባሌ። 

2. የአጣሪ ጉባዔው ዓመታዊ በጀት በፅህፇት ቤቱ አማካኝነት ተጋጅቶ ሇሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባሌ፣ ሲፀዴቅም ስራ ሊይ ይውሊሌ።  

3. አጣሪ ጉባዔው የበጀት አጠቃቀሙን የሚያሳይ የሂሳብ ሰነዴ በፅህፇት ቤቱ 

አማካኝነት ይይዚሌ። 

4. የአጣሪ ጉባዔው የሂሳብ መዚግብት እና ገንብ ነክ ሰነድች በየዓመቱ በዋናው 

ኦዱተር ይመረመራለ። 

32. የመተባበር ግዳታ 

ማንኛውም ሰው አጣሪ ጉባዔው የሚሰጠውን ትዕዚዜ የመፇጸም ወይም 

የማስፇፀም ግዳታ አሇበት። 

33. መመሪያ የማውጣት ስሌጣን  

አጣሪ ጉባዔው ሇዙህ አዋጅ አፇፃፀም አስፇሊጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሉያወጣ 

ይችሊሌ። 

34. የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ሕጏች 

1. የፋዯራለ የሕገመንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባዔ አዋጅ ቁጥር 250/1993 በዙህ 

አዋጅ ተሽሯሌ። 
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2. የአዋጅ ቁጥር 556/2000 አንቀፅ 4 ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) እንዱሁም 

በአንቀጽ 4 ከንዐስ አንቀፅ (4) እስከ (6) የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በዙህ 

አዋጅ ሊይ ተፇፃሚነት አይኖራቸውም።  

3. ከዙህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም ሌማዲዊ አሠራር በዙህ 

አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም። 

35. በቀዴሞ ሕጎች መሰረት ተገኝተው ስሇነበሩ መብቶች  

ግሌፅ የሆነ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፉት 

የነበሩት ሕጋዊ ሁኔታዎችን ሇማስገኘት ይህ አዋጅ የሚጠይቃቸው መመኛዎች 

ከዴሮው የተሇዩ ቢሆኑም እንኳን በቀዴሞው ሕግ መሰረት ተገኝተው የነበሩት 

ሕጋዊ ሁኔታዎች ጸንተው ይቀጥሊለ። 

36. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ    

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ነሏሴ 24 ቀን 2005 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯ ጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዜዯንት 

 

 

 

 

 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

336 
 

አዋጅ ቁጥር 1123/2011 

የሕገ-መንግስትና የፋዯራሉዜም አስተምህሮ ማዕከሌን ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ 

የሕገ-መንግስትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ሊይ የሚታዩ ክፌተቶችን በየጊዛዉ እያጠና 

ክፌተቱን ሇመሙሊት የሚያስችሌ ሁኔታ መፌጠር አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

የሕገ-መንግሥትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮና ስርፀት ተዯራሽነትን በማስፊት 

ሕገመንግሥታዊ ባህሌን የተሊበሰ ንቁና ሁሇንተናዊ ተሳትፍ የሚያዯርግ ማህበረሰብ 

መፌጠር በማስፇሇጉ፤ 

የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-

መንግስት አንቀጽ 55 (1) በተሠጠው ሥሌጣን መሠረት ይህን አዋጅ አውጥቷሌ:- 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የሕገ-መንግስትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ማዕከሌ ማቋቋሚያ 

አዋጅ ቁጥር 1123/2011” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “የሌህቀት ማእከሊት” የሕገመንግሥትና በፋዯራሉዜም አስተምህሮ ሂዯቱን 

በሚያሳሌጡት ሊይ ከፌተኛ ሚና ያሊቸው እንዯ ትምህርት ተቋማት፣ የሚዱያና 

ስነጥበብ አካሊት፣ የፏብሉክና የሲቪሌ ሰርቪስ ተቋማት፣ የፌትህና የጸጥታ 

አካሊት እና የሙያና የብዘኃን ማህበራትን ያካትታሌ፤ 

2. “ባሇዴርሻ አካሊት” ማሇት በሕገ መንግስትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ረገዴ ሚና 

ያሊቸውን አካሊት ያጠቃሌሊሌ፤ 

3. “ምክር ቤት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የፋዯሬሽን 

ምክር ቤት ነው፡፡ 

4. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው ሴትንም ይጨምራሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የማዕከለ መቋቋም፣ ዓሊማ፣ ስሌጣንና ተግባር 

3. መቋቋም 

1. የሕገ መንግስትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ማዕከሌ (ከዙህ በኋሊ “ማዕከሌ” 

እየተባሇ የሚጠራው) የሕግ ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ የፋዯራሌ መንግስት 

መስሪያ ቤት ሆኖ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 
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2. ማዕከለ ሇኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፋዯሬሽን ምክር ቤት 

(ከዙህ በኋሊ “ምክር ቤት” እየተባሇ ሇሚጠራው) ተጠሪ ይሆናሌ፡፡ 

3. የማዕከለ ዋና መስሪያ ቤት አዱስ አበባ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ በክሌልች እና 

በከተማ አስተዲዯሮች ቅርንጫፌ ሉከፌት ይችሊሌ፡፡ 

4. ዓሊማ 

የማዕከለ ዓሊማ ንቃተ ሕገ-መንግስቱ ያዯገና ሁሇንተናዊ ተሳትፍ የሚያዯርግ 

ሕገመንግሥታዊ ማህበረሰብ መገንባት ይሆናሌ፡፡ 

5. የማዕከለ ሥሌጣንና ተግባራት 

ማዕከለ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. የሕገመንግስትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ተግባራዊነትን የሚያግዘ የአሠራር 

ሥርዓቶችን ይረጋሌ፤ 

2. የሕገመንግስትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ስራዎችን ሇሚያከናውኑ አካሊት 

የአሰሌጣኞች ስሌጠና ይሰጣሌ፣ አፇፃፀማቸውን ይከታተሊሌ፤ 

3. ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመቀናጀት ሇተሇያዩ የህብረተሰብ ክፌልች ንቃተ 

ሕገመንግሥትና ፋዯራሉዜምን የሚያጎሇብቱ ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ፤ የምክክር 

መዴረኮችን ያጋጃሌ፤ 

4. የሕገመንግስትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ውጤታማ ሇማዴረግ የሚያስችሌ 

መርሏ ግብርና ፕሮጀክቶች ይቀርፃሌ፣ የስሌጠና ሞጁሌ ያጋጃሌ፤ 

5.  ንቃተ ሕገመንግሥትና ፋዯራሉዜምን የሚያሳዴጉ የተሇያዩ የህትመት 

ውጤቶችን በማጋጀት ያሰራጫሌ፤ 

6. በሕገመንግሥትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ዘሪያ የጥናትና ምርምር ስራዎችን 

ያካሂዲሌ፣ የተሻለ ተሞክሮዎችን በመቀመር እንዱስፊፈ ያዯርጋሌ፤ 

7. አገራዊ የሕገመንግሥትና አስተምህሮ የጋራ መዴረክ በማጋጀት አፇጻጸምን 

ይገመግማሌ፣ የሌምዴ ሌውውጥ ያካሂዲሌ፣ የወዯፉት አቅጣጫ ያመሊክታሌ፤ 

8. አዲዱስና መናዊ የሕገመንግስትና ፋዯራሉዜም አስተምህሮ ዳዎችን 

ይቀይሳሌ፤ 

9. የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፣ በስሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፤ 

10. የተቋቋመበትን ዓሊማ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፡ 

ክፌሌ ሦስት 

የማዕከለ አዯረጃጀት 

6.  የማዕከለ አቋም 
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ማዕከለ፡- 

1. አማካሪ ኮሚቴ (ከዙህ በኋሊ “ኮሚቴ”) እየተባሇ የሚጠራ፤ 

2. የፋዯሬሽን ምክር ቤት አባሌ ያሌሆነና በመስኩ በቂ ሙያዊ ብቃት ያሇው ሆኖ 

በምክር ቤቱ አፇ-ጉባኤ አቅራቢነት በምክር ቤቱ የሚሾም አንዴ ዋና 

ዲይሬክተርና ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር፤ 

3. አስፇሊጊ ሠራተኞች ይኖሩታሌ፡፡ 

7. የኮሚቴ አባሊት 

ኮሚቴው የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

1. የምክር ቤቱ አፇ ጉባኤ ………….………..ሰብሳቢ፤ 

2. የምክር ቤቱ ምክትሌ አፇ ጉባኤ…………..ምክትሌ ሰብሳቢ፤ 

3. የምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች……..አባሊት፤ 

4. የምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴ ፀሏፉዎች……..አባሊት፤ 

5. በዋና ዲይሬክተሩ አቅራቢነት በምክር ቤቱ አፇ ጉባኤ የሚሰየሙ ሦስት የርፈ 

ምሁራን ……………………………………………..…አባሊት፤ 

6. የማዕከለ ዋና ዲይሬክተር………….………..ጸሏፉ:: 

8. የኮሚቴው ተግባርና ኃሊፉነት 

ኮሚቴው የሚከተለት ተግባራትና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡- 

1. ማዕከለን በፖሉሲ ጉዲዮች እና በሚያጋጃቸው መመሪያዎች ሊይ ምክረ ሀሳብ 

ይሰጣሌ፤ 

2.  በማዕከለ ዴርጅታዊ መዋቅር እና የዯመወዜ ስኬሌ ጥናት ሊይ ምክረ ሀሳብ 

ይሰጣሌ፤ 

3. የማዕከለን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም እና በጀት ገምግሞ ያፀዴቃሌ፡፡ 

4. ማዕከለ በተፇቀዯሇት በጀት እና ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም መሰረት 

ተግባራትን ስሇማከናወኑ ዴጋፌና ክትትሌ ያዯርጋሌ፤ 

5. የማዕከለን ጠቅሊሊ የስራ አፇፃፀም ሪፖርት ገምግሞ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፡፡ 

9. የኮሚቴው ስብሰባ 

1. ኮሚቴው በዓመት ሁሇት ጊዛ መዯበኛ ስብሰባ ያካሂዲሌ፡፡ ሆኖም 

እንዯአስፇሊጊነቱ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ሉያካሂዴ ይችሊሌ፡፡ 

2. ከግማሽ በሊይ የሚሆኑ የኮሚቴ አባሊት በስብሰባው ውስጥ ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤ 

ይሆናሌ፡፡ 
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3. የኮሚቴው ምክረ ሀሳብ በዴምጽ ብሌጫ ያሌፊሌ፤ ዴምጽ እኩሌ ሇእኩሌ 

የተከፇሇ እንዯሆነ ሰብሳቢው የዯገፇው ሀሳብ ያሌፊሌ፤ 

4. የዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ 

ሥርዓት የውስጥ አሠራር ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

10.  የዋና ዲይሬክተሩ ሥሌጣንና ተግባራት 

1. ዋና ዲይሬክተሩ የማዕከለ ዋና ስራ አስፇፃሚ በመሆን የማዕከለን ሥራዎች 

ያዯራጃሌ፣ ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዋና 

ዲይሬክተሩ፡- 

ሀ) በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 5 የተመሇከቱ የማዕከለን ሥሌጣንና ተግባራት ሥራ 

ሊይ ያውሊሌ፤ 

ሇ) የማዕከለን ሠራተኞች የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕግን አጠቃሊይ መርሆችን 

መሰረት በማዴረግ ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

ሏ) የማዕከለን የአስተዲዯር መመሪያዎች ሲፀዴቁ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

መ) የማዕከለን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም እና በጀት አጋጅቶ ሇኮሚቴው 

ያቀርባሌ፤ በመንግሥት ሲጸዴቅም በስራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

ሠ) ሇማዕከለ በተፇቀዯሇት በጀት እና ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም መሰረት 

የፊይናስ ሕግን ተከትል ገንብ ወጪ ያዯርጋሌ፤ 

ረ) የማዕከለን ጠቅሊሊ የስራ አፇፃፀም ሪፖርት ያጋጃሌ፣ በኮሚቴው ተገምግሞ 

ከጸዯቀ በኋሊ ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤ 

3. ዋና ዲይሬክተሩ ሇማዕከለ የሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን ሥሌጣንና 

ተግባሩን በከፉሌ ሇማዕከለ ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር እና ላልች የሥራ 

ኃሊፉዎች ወይም ሠራተኞች በውክሌና ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፡፡ 

11.  የምክትሌ ዋና ዲሬክተር ሥሌጣንና ተግባር 

ምክትሌ ዋና ዲይሬክተሩ ተጠሪነቱ ሇማዕከለ ዋና ዲይሬክተር ሆኖ የሚከተለት 

ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፤ 

1. ዋና ዲይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዛ ተክቶ ይሰራሌ፤ 

2. ከዋና ዲይሬክተሩ ተሇይተው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፤ 

12.  በጀት 

የማዕከለ በጀት ከሚከተለት ምንጮች ይሆናሌ፡- 

1. ከመንግስት የሚመዯብ በጀት፤ 
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2. ከስጦታ እና ከእርዲታ፤ 

3. ከማንኛውም ላሊ ህጋዊ ምንጭ ይሆናሌ፡፡ 

13. የሑሳብ መዚግብት 

1. ማዕከለ የተሟሊና እና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዚግብት ይይዚሌ፡፡ 

2. የማዕከለ የሂሳብ መዚግብትና ገንብ ነክ ሰነድች በፋዯራሌ ዋና ኦዱተር ወይም 

እርሱ በሚሰይመው ኦዱተር በየዓመቱ ይመረመራሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

14. ባሇዴርሻ አካሊት 

ባሇዴርሻ አካሊት በሚያከናውኗቸው ስራዎች ውስጥ የሕገመንግሥትና ፋዯራሉዜም 

የአስተምህሮ ተግባራትን የማካተት፣ ሇአመራሮችና ሰራተኞች የሕገመንግሥትና 

ፋዯራሉዜም ግንዚቤያቸውን የማሳዯግ፣ የተሇያዩ የአሰራር ሥርዓቶችን በመርጋት 

የህብረተሰቡን ግንዚቤ በማጎሌበት ከማዕከለ ጋር ተባብሮ የመስራት ኃሊፉነት 

አሇባቸው፡፡ 

15. የጋራ መዴረክ 

1. ማዕከለ በሕገመንግሥት አስተምህሮ ዘሪያ ከሌህቀት ማእከሊት እና ከባሇዴርሻ 

አካሊት ቢያንስ በዓመት ሁሇት ጊዛ የጋራ መዴረክ በማጋጀት አፇጻጸሙን 

ይገመግማሌ፤ የሌምዴ ሌውውጥ ያካሂዲሌ፤ የወዯፉት አቅጣጫ ያመሊክታሌ። 

2. ማዕከለ የሌህቀት ማዕከሊትና የባሇዴርሻ አካሊትን የሕገመንግስትና ፋዯራሉዜም 

አስተምህሮ አፇፃፀም ይከታተሊሌ፤ ይዯግፊሌ፤ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፡፡ 

16. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

የፋዯሬሽን ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

17. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ሚያዙያ 1 ቀን 2011 ዓ.ም 

ሳህሇወርቅ ውዳ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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ሏ/ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆኑ ተቋማት 

አዋጅ ቁጥር 1151/2011 

የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅትን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣውን አዋጅ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት ሀሳብን በነፃ የመያዜ፣ 

የመግሇጽ እና የፕሬስ ነፃነት የተረጋገጠ በመሆኑ እንዱሁም ሇዱሞክራሲያዊ ሥርዓት 

አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሀሳቦችና አመሇካከቶች በነፃ መንሸራሸራቸውን ሇማረጋገጥ 

ሲባሌ ፕሬስ በተቋምነቱ የአሰራር ነፃነትና የተሇያዩ አስተያየቶች የማስተናገዴ ችልታ 

እንዱኖረው የሕግ ጥበቃ እንዯሚዯረግሇት እና በመንግስት ገንብ የሚካሄዴ ወይም 

በመንግስት ቁጥጥር ሥር ያሇ መገናኛ ብዘሃን የተሇያዩ አስተያየቶችን ሇማስተናገዴ 

በሚያስችሇው ሁኔታ እንዯሚመራ በመዯንገጉ፤ 

ፕሬስ ሇሕዜብ ወቅታዊና ትክክሇኛ መረጃ በማቅረብ፣ በማስተማርና በማዜናናት 

እንዱሁም የዛጎችን ሀሳብን የመግሇጽ ሕገ መንግስታዊ መብትን ተግባራዊ በማዴረግ 

እና የተሇያዩ አመሇካከቶችንና አስተያየቶችን በማስተናገዴ በሕዜቦች እኩሌነት እና 

መፇቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ አንዴ የፖሇቲካ ማህበረሰብ በጋራ ሇመገንባት፣ ሇዱሞክራሲ 

ስርዓት መዲበር ተፇሊጊ የሆነውን የጋራ አገራዊ እምነትና አመሇካከት እንዱፇጠር 

በማዴረግ እንዱሁም ሕዜቡ በሌማት፣ በመሌካም አስተዲዯር እንቅስቃሴዎችና 

በዱሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በሰፉው እንዱሳተፌ በማዴረግ ረገዴ ጉሌህ ሚና 

የሚጫወት በመሆኑ፤ 

የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅት ሇአገራችን ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እዴገት 

አስተዋፅኦ የሚያዯርግ፣ ጥራቱ የተጠበቀ፣ ተወዲዲሪ፣ ተዯራሽ እና ብዜሃነትን 

የሚያስተናግዴ አስተማማኝ የፕሬስ አገሌግልት በመስጠት ረገዴ ሕገ መንግስታዊ 

ተሌእኮውን በብቃት ሇመወጣት በሚችሌበት ሁኔታ እንዯገና ማቋቋም አስፇሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፤ 

ከቴክኖልጂ እዴገት ጋር ተያይዝ ከጊዛ ወዯ ጊዛ እያዯገና እየተሻሻሇ የመጣውን 

የፕሬስ አገሌግልት ተግባራዊ በማዴረግና ከርፈ የቴክኖልጂ እዴገት ጋር አብሮ 

እንዱጓዜ በማዴረግ የሕዜቡን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ በሥራ ሊይ ያሇውን የኢትዮጵያ 

ፕሬስ ዴርጅት አዯረጃጀትና አሠራር በአዱስ መሌክ እንዯገና ማዋቀር አስፇሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፤ እንዱሁም፤ 

እነዙህን ዓሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ በሥራ ሊይ ያሇውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅት 

ማቋቋሚያ አዋጅ እና የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅት ማቋቋሚያ አዋጅን ሇማሻሻሌ 

የወጣውን አዋጅ በተሻሻሇ ሕግ መተካት አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 
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በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገመንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅትን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 

1151/2011” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. «ሠራተኛ» ማሇት የዴርጅቱ ጋዛጠኛ፣ የቴክኒክ ባሇሙያ፣ ዴጋፌ ሰጪ ሠራተኛ፣ 

የሥራ ክፌሌ ኃሊፉን እንዱሁም ዋና እና ም/ዋና ስራ አስፇፃሚን ያካትታሌ፤ 

2. «ፕሬስ» ማሇት ሕዜብን ሇማስተማር፣ ሇማሳወቅ ወይም ሇማዜናናት በጋዛጣ፣ 

በመጽሔት፣ በኢንተርኔት እና በተሇያዩ ማሰራጫ ዳዎች አማካኝነት 

የሚከናወን የሕትመት ሥራ ሥርጭት ነው፤ 

3. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት 

አንቀፅ 47(1) የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባ እና 

የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

4. “ቦርዴ” ማሇት በመንግስት አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሾሙ 

አባሊትን የያና የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅትን በበሊይነት የሚመራ አካሌ ነው፡፡ 

5. «ሰው» ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

6.  ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው ዴንጋጌ ሴትንም ፆታ ይጨምራሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅት 

3. መቋቋም 

1.  የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅት (ከዙህ በኋሊ “ዴርጅቱ” እየተባሇ የሚጠራ) የሕግ 

ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ ሕዜባዊ አገሌግልት የሚሰጥ የመንግሥት ዴርጅት 

ሆኖ በዙህ አዋጅ እንዯገና ተቋቁሟሌ፡፡ 

2. የዴርጅቱ ተጠሪነት ሇኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ፡፡ 

4. ዋና መሥሪያ ቤት 
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የዴርጅቱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዱስ አበባ ውስጥ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ በክሌልችና 

በማናቸውም ሥፌራ ቅርንጫፌ እና ወኪሌ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

5. የዴርጅቱ ዓሊማ 

የዴርጅቱ አሊማ፡- 

1. በመገናኛ ብዘሃንና በላልች አግባብነት ባሊቸው ሕጎችና ፖሉሲዎች መሰረት 

በአገር ውስጥና በውጭ አገር የሚፇፀሙ አበይትና ወቅታዊ ጉዲዮችን እንዱሁም 

ትምህርታዊና አዜናኝ መረጃዎችን በሕትመትና በኢንተርኔት ሚዱያዎች 

በማቅረብ ከህዜቡም በግብረ መሌስ ሥርአት ወይም በቀጥታ የሚገኘውን 

ግብዓት በመጠቀም ህዜቡ በአገሪቱ በሚካሄዯው ሁሇንተናዊ ዕዴገት ንቁ ተሳታፉ 

እንዱሆን ማዴረግ፡፡ 

2. በሕዜቦች እኩሌነትና መፇቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ አንዴ የፖሇቲካ ማህበረሰብ 

በጋራ እንዱገነባ በማዴረግ ብዜሃነትን፣ መቻቻሌን እና ዱሞክራሲያዊ አንዴነትን 

ሇመጠበቅና ሇማጏሌበት የሚዯረገውን አገራዊ ጥረት ማገዜ፡፡ 

6. የዴርጅቱ ሥሌጣን እና ተግባር 

ዴርጅቱ የሚከተለት ሥሌጣን እና ተግባሮች ይኖሩታሌ፡- 

1. ሇአገራችን ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እዴገት አስተዋፅኦ የሚያዯርግ፣ 

ጥራቱ የተጠበቀ፣ ተወዲዲሪ፣ ተዯራሽ እና ብዜሃነትን የሚያስተናግዴ 

አስተማማኝ የፕሬስ አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

2. የሕዜብ ጋዛጦችን፣ መጽሄቶችን እና ሌዩ ሌዩ ጽሁፍችን በአገራችን ቋንቋዎች 

ያጋጃሌ፣ ያሳትማሌ፣ በመሊ አገሪቱ ያሰራጫሌ፤ 

3. ሌዩ ሌዩ የሕትመት ውጤቶችን በኢንተርኔት ዴረ ገፅ፣ በተንቀሳቃሽ ስሌክና 

በመሰሌ ማሰራጫ መንገድች ያሰራጫሌ፤ 

4. ኢትዮጵያን በሚመሇከት በሌዩ ሌዩ ጉዲዮች ሊይ በውጪ ቋንቋዎች ጽሁፍችን 

ያጋጃሌ፣ ያሳትማሌ ያሰራጫሌ፤ 

5. ሕዜቡ ስሇሰብዓዊና ዱሞክራሲያዊ መብቶች ያሇው ግንዚቤ እንዱዲብር የሚረደ 

ጽሁፍችን ያቀርባሌ፤ 

6. ሇሕዜብ ወቅታዊና ትክክሇኛ መረጃ በማቅረብ እና በማስተማር እንዱሁም 

የተሇያዩ አመሇካከቶችንና አስተያየቶችን በማስተናገዴ በሕዜቦች እኩሌነት እና 

መፇቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ አንዴ የፖሇቲካ ማህበረሰብ በጋራ ሇመገንባት እና 

የጋራ አገራዊ እምነትና አመሇካከት እንዱፇጠር ሇማዴረግ የሚረደ ጽሐፍችን 

በተሇያዩ ቋንቋዎች በማጋጀት ያሳትማሌ፣ ያሰራጫሌ፤ 
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7. ሕዜቡ በሌማት፣ በመሌካም አስተዲዯር እንቅስቃሴዎችና በዱሞክራሲ ስርዓት 

ግንባታ እንዱሳተፌ የሚያዯርጉ ጽሐፍችን በተሇያዩ ቋንቋዎች በማጋጀት 

ያሳትማሌ ያሰራጫሌ፤ 

8. በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ የሕዜቦችን አንዴነት የሚያንፀባርቅ፤ የሕዜቡን 

ባህሌና ጥበባዊ እሴቶች የሚያስተዋውቅና የሚያጎሇብት ጽሐፍችን በተሇያዩ 

ቋንቋዎች በማጋጀት ያሳትማሌ ያሰራጫሌ፤ 

9. የሕዜቡን ዕውቀትና ፇጠራ የሚያዲብሩና የመዜናናት ፌሊጎቱን የሚያረኩ ሌዩ 

ሌዩ ጽሁፍችን ያቀርባሌ፤ 

10. ነፃ የህዜብ አስተያየቶችንና ጥቆማዎችን ተቀብል ያሠራጫሌ፤ 

11. በአገሪቱ ሕገ መንግስትና የምርጫ ሕግ መሠረት የሚንቀሳቀሱ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎችን ወይም ዴርጅቶችን በፌትሃዊነት ያገሇግሊሌ፤ 

12. ማተሚያ ቤቶችን እና ማከፊፇያ ቅርንጫፌ ዴርጅቶችን እንዯአስፇሊጊነቱ 

በክሌልችና በማናቸውም ሥፌራ ያቋቁማሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ ሌዩ ሌዩ 

የሕትመት ውጤቶችን ያትማሌ፣ ያከፊፌሊሌ፣ የተሇያዩ ዳዎችን በመጠቀም 

ያሰራጫሌ፤ 

13. ሌዩ ሌዩ የህትመት እና የማስታወቂያ አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

14. የፍቶ ግራፌና የህትመት ውጤቶች ድክመንቴሽን ያዯራጃሌ፤ 

15. በሀገር ውስጥና በውጭ ካለ ተመሳሳይ ዴርጅቶች ጋር ግንኙነት ይመሰርታሌ፤ 

16. ሇሚሰጠው አገሌግልት ዋጋ ይወስናሌ፤ ያስከፌሊሌ፣ እንዯ አስፇሊጊነቱ በከፉሌ 

ወይም በሙለ ከክፌያ ነጻ ያዯርጋሌ፤ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣውን 

ዯንብ መሰረት ይወሰናሌ፤ 

17. ሇክሌሌ የህትመት መገናኛ ብዘኃን የቴክኒክና የሙያ እገዚ ያዯርጋሌ፤

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣውን ዯንብ መሰረት 

18. የፕሬስ አገሌግልት የሚስፊፊበትንና በተስማሚ ቴክኖልጂ የሚዯራጅበትን 

ሁኔታ በማጥናት ሏሳብ ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም ሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

19. በህትመት ሚዱያ እና ተያያዥ ርፍች የጥናትና ምርምር ስራዎችን 

ያከናውናሌ፤ 

20. የንብረት ባሇቤት ይሆናሌ፣ ውሌ ይዋዋሊሌ፣ በስሙ ይከሳሌ፣ ይከሰሳሌ፤ 

21.  ዓሊማውን ከግብ ሇማዴረስ የሚረደ ላልች ተዚማጅ ተግባሮችን ያከናውናሌ፡፡ 

7. የዴርጅቱ አቋም 

ዴርጅቱ፡- 
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1. ቦርዴ፣ 

2. ዋና ሥራ አስፇፃሚ፣ 

3. አስፇሊጊ የሆኑ ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚዎች፣ እና 

4. አስፇሊጊ ሠራተኞች ይኖሩታሌ፡፡ 

8. ስሇቦርዴ 

1. ቦርደ አንዴ ሠብሳቢ፣ አንዴ ፀሃፉ እና ሰባት አባሊት ያለት ሆኖ የአባሊቱ ቁጥር 

እንዯ አስፇሊጊነቱ ሉጨምር ይችሊሌ፤ 

2. የቦርደ አባሊት አግባብነት ካሊቸው ተቋማትና ከሌዩ ሌዩ የሕብረተሰብ ክፌልች 

ተወጣጥተው በመንግስት አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማለ፤ 

3. የቦርደ ተጠሪነት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ፤ 

4. የቦርደ የሥራ መን አምስት ዓመት ይሆናሌ፤ 

5. የዴርጅቱ ዋና ስራ አስፇፃሚ የቦርደ አባሌና ጸሀፉ ሆኖ ያሇዴምጽ ይሳተፊሌ። 

9. የቦርደ ሥሌጣን እና ተግባር 

ቦርደ የሚከተለት ሥሌጣን እና ተግባሮች ይኖሩታሌ፡- 

1. የዙህን አዋጅ አፇፃፀም እና የዴርጅቱን ሥራዎች በበሊይነት ይመራሌ፤ 

2. መገናኛ ብዘሀንን የሚመሇከቱ የመንግሥት ፖሉሲዎች፣ ሕጎችና መመሪያዎች 

በዴርጅቱ ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

3. የመንግሥት ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ሕጎችና መመሪያዎች ሇሕዜቡ በወቅቱ 

መተሊሇፊቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

4. ዴርጅቱ በሚሰጠው አገሌግልት ሕዜቡ ተጠቃሚ መሆኑን ይገመግማሌ፤ ህዜቡ 

ይበሌጥ ተጠቃሚ ስሇሚሆንበት ሁኔታ ሀሳብ ያቀርባሌ፤ ሲፇቀዴም ተግባራዊ 

እንዱዯረግ ያዯርጋሌ፤ 

5. የተሇያየ አመሇካከት ያሊቸው የፖሇቲካ ዴርጅቶችና የኅብረተሰብ ክፌልች 

ሚዚናዊ የሆነ የጋዛጣና የመጽሄት አምዴ ማግኘታቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

6. ዴርጅቱ የሚያሳትማቸውን ጋዛጦች፣ መጽሄቶችና የኢንተርኔት ጽሁፍችን ይት 

ይገመግማሌ፣ ስሇሚሻሻሌበትም ሁኔታ ሏሳብ ያቀርባሌ፤ 

7. በዴርጅቱ ሊይ ከአንባቢዎች የሚቀርቡ አቤቱታዎችን መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ 

ይሰጣሌ፤ 

8. ዴርጅቱ የሚጠናከርበትንና አሠራሩ የሚሻሻሌበትን መንገዴ ይቀይሳሌ፤ 

9. የዴርጅቱን ሰራተኞች ዯመወዜ߹ አበሌ እና ላልች ጥቅማ ጥቅሞች የመንግስትን 

አቅም በማገናብ ይወሰናሌ߹የሰራተኞች አስተዲዯር መመሪያ ያወጣሌ፤
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የዴርጅቱን ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴና በጀት እንዱሁም የሥራ እንቅስቃሴ 

ሪፖርት ገምግሞ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፤21 

10.  የዙህን አዋጅ አፇፃፀምና ዴርጅቱን በሚመሇከቱ የፖሉሲ ጉዲዮች ሊይ 

ይመክራሌ፤ ሀሳብ ያቀርባሌ፤ ሲፇቀዴም ተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ:: 

10. የቦርደ ስብሰባ 

1. ቦርደ ቢያንስ በወር አንዴ ጊዛ መዯበኛ ስብሰባ ያዯርጋሌ፤ 

2. ሆኖም አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም በቦርደ ሰብሳቢ ጥሪ ወይም ከቦርደ አባሊት 

መካከሌ ቢያንስ አንዴ ሶስተኛው አባሊት ሲጠይቁ በማናቸውም ጊዛ ሉካሄዴ 

ይችሊሌ፤ 

3. በቦርደ ስብሰባ ሊይ ከግማሽ በሊይ አባሊት ከተገኙ ምሌዓተ ጉባዔ ይሆናሌ፤ 

4. የቦርደ ውሣኔ በዴምፅ ብሌጫ ያሌፊሌ፣ ሆኖም ዴምፁ እኩሌ በእኩሌ ከተከፇሇ 

ሰብሳቢው ያሇበት ወገን ሀሳብ የቦርደ ውሳኔ ሆኖ ያሌፊሌ፤ 

5. ቦርደ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

11. ስሇዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇጻሚ 

1. የዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በመንግስት አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ይሾማሌ፡፡ 

2. ዋና ሥራ አስፇጻሚው የዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በመሆን ከቦርደ 

በሚሰጠው አጠቃሊይ መመሪያ መሠረት የዴርጅቱን ሥራ ይመራሌ፤ 

ያስተዲዴራሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) የተመሇከተው አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ዋና ሥራ አስፇጻሚው፡- 

ሀ) በዙህ አዋጅ አንቀፅ 6 ሇዴርጅቱ የተሰጡትን ሥሌጣን እና ተግባሮች ሥራ 

 ሊይ ያውሊሌ፤ 

ሇ) ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራሌ፤ 

 ያስተዲዴራሌ፣ በሕግ መሠረትም ያሰናብታሌ፤ 

ሏ) የዴርጅቱን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በጀት እንዱሁም የሥራ 

 እንቅስቃሴ ሪፖርት አጋጅቶ ሇቦርደ ያቀርባሌ፤ የጋዛጦችንና 

 መጽሔቶችን ይት በሚመሇከት ያቅዲሌ አፇፃፀማቸውን ይከታተሊሌ፤ 

                         
21በ26/100(2012) አ.1172 አንቀጽ 2 ተሰርዝ በአዱስ ተተካ፡፡ 
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መ) ሇዴርጅቱ በተፇቀዯው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንብ 

 ያስተዲዴራሌ፤ 

ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ሁለ ዴርጅቱን ይወክሊሌ፤ 

ረ) በቦርደ የሚሰጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ፤ 

4. ዋና ሥራ አስፇጻሚው ሇዴርጅቱ የሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን 

ሥሌጣን እና ተግባሩን በከፉሌ ሇላልች ሇዴርጅቱ ኃሊፉዎችና ሠራተኞች 

በውክሌና ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፤ ሆኖም እርሱን ተክቶ የሚሠራው ሥራ ከሠሊሳ 

ቀናት የሚበሌጥ ከሆነ ውክሌናው አስቀዴሞ ሇዴርጅቱ ቦርዴ ቀርቦ መፇቀዴ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

12. ስሇምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚዎች 

1. የዴርጅቱ ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚዎች በዋና ሥራ አስፇጻሚ አቅራቢነት 

በቦርደ ይሾማለ፡፡ 

2. እያንዲንደ ምክትሌ ዋና ስራ አስፇጻሚ ከዋና ሥራ አስፇጻሚው በሚሰጠው 

መመሪያ መሠረት፡- 

ሀ) በሥሩ የተመዯበሇትን የሥራ ርፌ ይመራሌ፤ ያስተባብራሌ፤ እንዱሁም 

ሇ) ከዋና ስራ አስፇጻሚው የሚሰጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ፡፡ 

13. ሪፖርት ስሇማቅረብ 

ዴርጅቱ በሥሌጣን ክሌለ ስሇሚያከናውናቸው ተግባራት በየጊዛው ሇሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

14. የዴርጅቱ በጀት 

የዴርጅቱ በጀት ከሚከተለት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናሌ፡- 

1. ሇዴርጅቱ ዓሊማ መሳካት ሲባሌ በመንግሥት ከሚመዯብሇት የዴጋፌ በጀት፣ 

2. በዙህ አዋጅ መሠረት ከሚሰበሰብ ገቢ፣ እና 

3. ከላልች ሕጋዊ ምንጮች። 

15.  የዴርጅቱ የግዥና የፊይናንስ ሥርዓት 

የዴርጅቱ የግዥና የፊይናንስ ሥርዓት በመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች የግዥና 

የፊይናንስ ሥርዓት መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

16. የሂሳብ መዚግብት 

1. ዴርጅቱ የተሟሊና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዚግብትና ሰነድች ይይዚሌ፡፡ 

2. የዴርጅቱ የሂሳብ መዚግብትና ገንብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር በየዓመቱ 

ይመረመራለ፡፡ 
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17. የመብትና ግዳታዎች መተሊሇፌ 

የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅት መብትና ግዳታዎች በዙህ አዋጅ ሇዴርጅቱ ተሊሌፇዋሌ፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

18. ስሇዴርጅቱ ሠራተኞች አስተዲዯር 

የዴርጅቱ ሠራተኞች አስተዲዯር የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ 

መሰረት ይመራሌ፡፡ 

19. ዯንብና መመሪያ ስሇማውጣት 

1. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ። 

2. ቦርደ ይህን አዋጅና በዙህ አዋጅ መሠረት የወጡ ዯንቦችን ሇማስፇጸም 

የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

20. የላልች ሕጏች ተፇፃሚነት 

1. የዙህ አዋጅ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው አግባብነት ያሊቸው የመገናኛ 

ብዘሃን ሕጎች ተፇፃሚ ይሆናለ። 

2. የኢትዮጵያ ፕሬስ ዴርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 113/87 እና ሇማሻሻሌ 

የወጣው አዋጅ ቁጥር 75/89 በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ፡፡ 

3. የዙህን አዋጅ ዴንጋጌ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የአሰራር ሌማዴ በዙህ 

አዋጅ የተሸፇነ ጉዲይን በሚመሇከት ተፇፃሚነት አይኖረውም። 

21. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ ይህ አዋጅ 

 በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አበባ ነሃሴ 7 ቀን 2011 ዓ.ም. 

ሳህሇወርቅ ውዳ 

የኢትዮጵያ ዱሞክራሳዊ ፋዯራሊዊ ሪፏብሉክ ፕሬዜዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 210/1992 

የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ  

ከኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች መሠረታዊ ዓሊማዎች አንደ የሆነውን 

በሕግ የበሊይነት ሊይ የተመሰረተ አንዴ የፖሇቲካ ማኅበረሰብ በጋራ የመገንባት ዓሊማ 

ከግብ የሚዯርሰው የግሇሰብ፣ የብሔር/ብሔረሰብ እና የሕዜብ መሠረታዊ መብቶችና 

ነፃነቶች መከበራቸው ሲረጋገጥ በመሆኑ፤ 

የኢትዮጵያ ሕዜብ ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓት መስፇን እንዱሁም ሇኢኮኖማያዊና 

ማህበራዊ ዕዴገቱ መዯራጀት ባካሔዯው ረጅም ትግሌ በከፇሇው መስዋዕትነት፤ ሰብአዊ 

መብቶች ሇማናቸውም ዓይነት የተፅዕኖ መዲፌ ሳይጋሇጡ በእውን የሚከበሩበትን ሁኔታ 

ማመቻቸት በማስፇሇጉ፤   

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት የሕዜቦች መብቶችና 

ነፃነቶች የተከበሩ መሆናቸው በመረጋገጡና በማንኛውም ዯረጃ የሚገኙ የፋዳራሌና 

የክሌሌ መንግሥታት አካሊትና ባሇሥሌጣኖቻቸው እነዙህን የማክበርና የማስከበር 

ኃሊፉነትና ግዳታም እንዲሇባቸው በመዯንገጉ፤ መብቶቹንና ነፃነቶቹን በማስከበሩ ረገዴ 

የሊቀ ዴርሻ ይኖራቸዋሌ ከሚባለት አካሊት አንደ የሆነውን የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን 

ማቋቋምና ሥሌጣኑንና ተግባሩንም ከሕገ-መንግሥቱ ዴንጋጌዎች ጋር በሚስማማ 

መሌክ በሕግ መወሰን አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55 (1) እና 

(14) መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

210/1992” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም ካሊሰጠው በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፤ 

1. ተሿሚ ማሇት  በአዋጁ  መሠረት  በምክር  ቤቱ  የሚሾም የሰብዓዊ 

መብቶች ዋና ኮሚሽነር፣ ምክትሌ ዋና ኮሚሽነር እና  የሴቶችን  እና  

ህፃናትን  ጉዲይ  የሚከታተሌ  ምክትሌ ኮሚሽነር  እንዱሁም ላልች የሌዩ 

ሌዩ ሰብዓዊ መብቶች ርፌ  ኮሚሽነሮች  ማሇት  ሲሆን  የርፌ  
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ኮሚሸነሮች፣ የአካሌ ጉዲተኞች፣ የሲቪሌና ፖሇቲካ  ማህበራዊ፣ ባህሊዊና 

ኢኮኖሚ  መብቶች ጉዲይን ይጨምራሌ፡፡22 

2. “ሠራተኛ” ማሇት ከተሿሚዎቹ ውጭ ያለ የኮሚሽኑ መምሪያ ኃሊፉዎችን፣ 

ባሇሙያዎችንና ዴጋፌ ሰጪ ሠራተኞችን ያካትታሌ፤ 

3. “ቤተመዴ” ማሇት በኢትዮጵያ ፌትሏብሔር ሕግ መሠረት የሥጋ ወይም 

የጋብቻ ዜምዴና ያሇው ሰው ነው፤ 

4. “ምክር ቤት” ማሇት የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤ 

5. “ሰብዓዊ መብት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ 

መንግሥት እና ኢትዮጵያ በተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች ዕውቅና 

የተሰጣቸውን መሠረታዊ መብቶችንና ነፃነቶችን ያጠቃሌሊሌ፤ 

6. “ሰው” ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት 

የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

7. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-

መንግሥት አንቀጽ 47(1) ሊይ የመተሇከቱት ማሇት ሲሆን ሇዙህ አዋጅ 

አፇጻጸም ሲባሌ የአዱስ አበባ ከተማ መስተዲዴርንና የዴሬዲዋ 

አስተዲዯርንም ይጨምራሌ፤ 

8. “መንግሥት” ማሇት የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ መንግሥት ነው፤ 

9. “ሦስተኛ ወገን” ማሇት አንዴን ግሇሰብ ወይም ቡዴን የሚወክሌ የሕዜብ 

ተመራጭ ወይም ማህበር ወይም መንግሥታዊ ያሌሆነ ዴርጅት ማሇት ነው፤ 

10. “መርማሪ” ማሇት የምርመራ ስራ እንዱያካሄዴ በዋና ኮሚሽነሩ የተመዯበ 

ሠራተኛ ነው። 

3. መቋቋም 

1. የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን (ከዙህ በኋሊ “ኮሚሽኑ” እየተባሇ 

የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ የፋዳራሌ መንግሥት አካሌ ሆኖ 

በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ሇም/ቤቱ ነው። 

4. የተፇፃሚነቱ ወሰን  

1. ይህ አዋጅ በማንኛውም ክሌሌ ውስጥ በሚፇጸሙ የሰብአዊ መብቶች መጣስ 

ጉዲዮችም ሊይ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ። 

2. በዙህ አዋጅ ውስጥ በወንዴ ጾታ የተዯነገገው የሴትንም ፆታ ይጨምራሌ። 

                         
22

 በ26/75(2012) አ.1224 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
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5. ዓሊማ  

የኮሚሽኑ ዓሊማ ሕዜቡ ስሇሰብአዊ መብቶች ግንዚቤ እንዱኖረው ማስተማር፣ 

መብቶቹ እንዲይጣሱ መጠበቅ፣ መብቶቹ ሳይሸራረፈ ሥራ ሊይ እንዱውለ እና 

ተጥሰው ሲገኙ አስፇሊጊው እርምጃ እንዱወሰዴ ማዴረግ ይሆናሌ። 

6. ሥሌጣንና ተግባር 

ኮሚሽኑ የሚከተሇው ሥሌጣንና ተግባር ይኖረዋሌ፤ 

1. በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉከ ሕገ መንግሥት ውስጥ 

የተዯነገጉት ሰብአዊ መብቶች በማንኛውም ዛጋ፣ በመንግሥት አካሊት፣ 

በፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ በላልች ማኅበራት እንዱሁም በባሇሥሌጣኖቻቸው 

መከበራቸውን ማረጋገጥ፤ 

2. በመንግሥት የሚወጡ ሕጎች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎች፣ እንዱሁም ትዕዚዝች 

በሕገ-መንግሥቱ ከተረጋገጡ የዛጎች ሰብአዊ መብቶች ጋር የማይቃረኑ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ፤ 

3. ኅብረተሰቡ ስሇሰብአዊ መብት በቂ ዕውቀት ኖሮት መብቱን የማክበርና 

የማስክበር ባህሌ እንዱያዲብር መገናኛ ብዘኃንና የተሇያዩ ዳዎችን 

በመጠቀም ማስተማር፤ 

4. የሰብአዊ መብት መጣስ ቅሬታዎች ሲቀርቡሇት ወይም በራሱ አነሳሽነት 

ምርመራ ማካሔዴ፤ 

5. ነባር ሕጎች እንዱሻሻለና አዲዱስ ሕጎች እንዱወጡ ወይም ፖሉሲዎች 

እንዱቀየሱ ማሰባሰብ፤  

6. በሰብአዊ መብት ጉዲዮች ሊይ የምክር አገሌግልት መስጠት፤ 

7. ሇዓሇም አቀፌ አካሊት በሚቀርቡ የሰብአዊ መብት ሪፖርቶች ሊይ አስተያየት 

መስጠት፤ 

8. ኢትዮጵያ የተቀበሇቻቸውን ዓሇም አቀፌ የሰብአዊ መብት ሠነድችን በሀገር 

ውስጥ ቋንቋዎች መተርጎምና ማሰራጨት፤ 

9. በዓሇም አቀፌ የሰብአዊ መብት ስብሰባዎች፤ ኮንፇረንሶች ወይም 

ሲምፖዙየሞች ሊይ መሳተፌ፤ 

10. የንብረት ባሇቤት መሆን፤ ውሌ መዋዋሌ፤ በስሙ መክሰስና መከሰስ፤ 

11. በምርጫ ወቅት የሰብዓዊ መብቶች አጠባበቅን ክትትሌ ማዴረግ፤23 

                         
23 በ26/75(2012) አ.1224 አንቀፅ 2(2) መሰረት አንቀጽ  6  ስር  አዱስ  ንዐስ  አንቀጽ 6(11) - 
6(13) ተጨምረው፤ የቀዴሞው ንዐስ አንቀጽ 6(11) ንዐስ አንቀጽ 6(14) ሆኖ   ተስተካክሎሌ፤ 
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12. በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ  ወቅት የአስቸኳይ  ጊዛ  አዋጅ መርማሪ  ቦርዴ   

ተግባርና ኃሊፉነት  እንዯተጠበቀ  ሆኖ ስሇ ሰብዓዊ  መብቶች  አጠባበቅ  

ሁኔታ  ክትትሌ ማዴረግ፤ 

13. በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ማናቸውንም ማረሚያ ቤቶች፣ ፖሉስ  ጣቢያዎች 

ወይም በቁጥጥር  ወይም በእገታ  ስር የሚገኙ ሰዎች  ያለበትን ስፌራ 

እንዱሁም እንዯ ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታሌ፣መጠሇያ  ጣቢያ፣ የገበያ ማዕከሌ  

የመሳሰለ  እና  የሕዜባዊ  አገሌግልት  መስጫ  ተቋማትን ያሇ ቅዴመ 

ማስታወቂያ መጏብኘት፡፡ 

14. ዓሊማውን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ ላልች ተግባሮችን ማከናወን። 

7. የሥሌጣን ገዯብ 

ኮሚሽኑ በም/ቤቱ ወይም በፋዳሬሽን ም/ቤት ወይም በክሌሌ ም/ቤቶች ወይም 

በማንኛውም ፌ/ቤት በየትኛውም ዯረጃ በመታየት ሊይ ካለ ጉዲዮች በስተቀር 

የሰብአዊ መብት መጣስን አስመሌክቶ በማንኛውም ሰው ሊይ የሚቀርቡ 

አቤቱታዎችን ሁለ ተቀብሇው የመመርመር ሙለ ሥሌጣን ይኖረዋሌ። 

8. የኮሚሽኑ አቋም 

ኮሚሽኑ፤ 

1. የኮሚሽነሮች ጉባዔ፤ 

2. ሀ/ አንዴ ዋና ኮሚሽነር፤ 

ሇ/ አንዴ ም/ዋና ኮማሽነር፤ 

ሏ/ የሕፃናትና የሴቶች ጉዲዮችን የሚመራ ኮሚሽነር፤ 

መ/ ላልች ከአራት ያሊነሱ የሌዩ ሌዩ ሰብዓዊ  መብቶች ርፌ ጉዲዮችን 

የሚመሩ ኮሚሽነሮች፤24 እና 

ሠ/ አስፇሊጊ የሆኑ ላልች ሠራተኞች ይኖሩታሌ። 

9. ዋና መሥሪያ ቤት 

የኮሚሽኑ ዋና መሥሪያ  ቤት በአዱስ አበባ ከተማ ሆኖ በኮሚሽነሮች ጉባዔ 

ውሳኔ  አሁን  ካለት  ቅርንጫፌ  ፅህፇት  ቤቶች በተጨማሪ  በማናቸውም  

ስፌራ  ቅርንጫፌ  ጽ/ቤቶች  ወይም እንዯሁኔታው መሇስተኛ የኮሚሽኑ 

ማዕከልች ሉኖሩት ይችሊሌ፡፡25 

10. አሿሿም 

                         
24

 በ26/75(2012) አ.1224 አንቀፅ 2(3) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
25

 በ26/75(2012) አ.1224 አንቀፅ 2(4) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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1. ዋና ኮሚሽነር፣ ምክትሌ ዋና ኮሚሽነርና ላልች ኮሚሽነሮች በም/ቤቱ 

ይሾማለ። 

2. የዋና ኮሚሽነር፣ የምክትሌ ኮሚሽነርና የኮሚሽነሮች አሿሿም የሚከተሇውን 

የአመራረጥ ሥርዓት ይኖረዋሌ፤ 

ሀ/ ተሿሚዎች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 11 መሠረት በሚቋቋመው ዕጩ አቅራቢ 

 ኮሚቴ ይመሇመሊለ፤ 

ሇ/ ዕጩዎቹም በኮሚቴው ሁሇት ሦስተኛ ዴምጽ የተዯገፈ መሆን አሇባቸው፤ 

ሏ/ ዕጩዎቹ በምክር ቤቱ አፇ-ጉባኤ ሇምክር ቤቱ ቀርበው ዴምጽ 

 የሚሰጥባቸው ይሆናሌ፤ 

መ/ የቀረቡት ዕጩዎች በምክር ቤቱ ሁሇት ሦስተኛ ዴምጽ ሲዯገፈ 

 ይሾማለ። 

11. የዕጩ አቅራቢ ኮሚቴ ጥንቅር26 

1. የዕጩ አቅራቢ ኮሚቴ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

ሀ) የምክር ቤቱ አፇ-ጉባዔ…………………………….....ሰብሳቢ፤ 

ሇ) የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ፕሬዙዲንት……………..ም/ሰብሳቢ፤ 

ሏ) በምክር  ቤቱ  መቀመጫ  ካሊቸው  ተቃዋሚ  ፓርቲዎች መካከሌ 

በጋራ ስምምነት የሚመረጥ አንዴ ሰው………አባሌ፤ 

መ) ከብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ አባሊት አንዴ   ሰው………አባሌ፤ 

ሠ) ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋሟት ጉባዔ አንዴ ሰው……አባሌ ፤ 

ረ) ከፋዯሬሽን ምክር ቤት አንዴ ሰው…..…………………አባሌ፤ 

ሰ) ከሲቪሌ ማህበራት አንዴ ሰው………………………….አባሌ፤ 

2. የዕጩ አቅራቢ ኮሚቴ አባሊት ገሇሌተኛነታቸውና ብቃታቸው የተረጋገጠ፣     

እንዯ አግባብነቱ በአዋጁ አንቀጽ 12 ስር የተረሩትን ሇኮሚሽነርነት 

የሚያበቁ መመኛዎችን የሚያሟለ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ 

3. ኮሚቴው የራሱን መንገዴ በመጠቀም እንዱሁም ግሌጽና አሳታፉ አሰራር    

በመርጋት በሕዜብ ጥቆማ ከቀረቡ ሰዎች ውስጥ፤ መስፇርቱን የሚያሟለ 

በአብሊጫ  ዴምፅ  የተዯገፈ ዕጩዎችን  ሇምክር  ቤቱ  ያቀርባሌ፡፡

የዕጩዎች ዜርዜር በተቻሇ  መጠን የሌዩ ሌዩ ሕብረተሰብ ክፌልች እና 

የጾታ ስብጥርን ከግምት ያስገባ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 
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12. ሇሹመት የሚያበቁ መመኛዎች 

ከዙህ በታች የተመሇከቱትን መመኛዎች የሚያሟሊ ሰው ሉሾም ይችሊሌ፤ 

1. ሇኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት ተገዥ 

የሆነ፤ 

2. ሇሰብአዊ መብቶች መከበር ተቆርቋሪ የሆነ፤ 

3. በሕግ ወይም አግባብ ባሇው ላሊ ሙያ የሰሇጠነ ወይም በሌምዴ ሰፉ ዕውቀት 

ያካበተ፤ 

4. በታታሪነቱ፤ በታማኝነቱ እና በሥነ ምግባሩ መሌካም ስም ያተረፇ፤ 

5. ከዯንብ መተሊሇፌ ውጭ ባሇ በላሊ የወንጀሌ ጥፊት ተከሶ ያሌተፇረዯበት፤ 

6. ዛግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ፤ 

7. የማንኛውም ፖሇቲካ ዴርጅት አባሌ ያሌሆነ፤27 እና 

8. ዕዴሜው ከ35 ዓመት በሊይ የሆነ። 

13. ተጠሪነት 

1. የዋና ኮሚሽነር ተጠሪነት ሇምክር ቤቱ ይሆናሌ። 

2. ምክትሌ ዋና ኮሚሽነርና ላልች ኮሚሽነሮች ተጠሪነታቸው ሇዋና ኮሚሽነሩ 

ይሆናሌ። 

14. የሥራ መን  

1. የማንኛውም ተሿሚ የሥራ መን አምስት ዓመት ይሆናሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇጸው የሥራ መን ካበቃ በኋሊ 

ተሿሚው እንዯገና ሉሾም ይችሊሌ። 

3. በአንቀጽ 15 መሠረት ሹመቱ ቀሪ የተዯረገበት ወይም ከኃሊፉነት የተነሳ 

ሰው እንዯገና ካሌተሾመ በስተቀር ሇስዴስት ወር ያህሌ በሕግ አውጪ፣ በሕግ 

አስፇፃሚና በዲኝነት አካሊት ውስጥ የኃሊፉነት ቦታ አይሰጠውም። 

15. ተሿሚው ከኃሊፉነት የሚነሳበት ምክንያት 

1. አንዴ ተሿሚ በሚከተለት ሁኔታዎች ከኃሊፉነት እንዱነሳ ሉዯረግ ወይም 

ሹመቱ ቀሪ ሉሆን ይችሊሌ፤ 

ሀ/ ሥራውን በገዚ ፇቃደ ሇመሌቀቅ ሲፇሌግና የሦስት ወር ማስጠንቀቂያ 

 አስቀዴሞ በጽሐፌ ሲስጥ፣ 

ሇ/ በሕመም ምክንያት ሥራውን በሚገባ ሇማከናወን የማይችሌ መሆኑ 

 ሲረጋገጥ፣ 
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ሏ/ የሰብአዊ መብት መጣስ መፇፀሙ ሲረጋገጥ፣ 

መ/ በሙስና መሥራቱ ወይም ሕግን የሚጻረር ላሊ ዴርጊት መፇፀሙ 

 ሲረጋገጥ፣  

ሠ/ ግሌፅ የሆነ የሥራ ችልታ ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ፣ 

ረ/ የሥራ መኑ ሲያበቃ። 

2. አንዴ ተሿሚ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ከኃሊፉነት 

ከተነሳበት ወይም ሹመቱ ቀሪ ከሆነበት ጊዛ አንስቶ በስዴስት ወሮች ውስጥ 

በላሊ ተሿሚ መተካት አሇበት። 

16. ተሿሚው ከኃሊፉነት የሚነሳበት ሥነሥርዓት 

1. አንዴ ተሿሚ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 15 (1) (ሇ-ሠ) በተረሩት ምክንያቶች 

መሠረት ሹመቱ ቀሪ እንዱሆን የሚዯረገው በአንቀጽ 17 መሠረት 

በሚቋቋመው ሌዩ አጣሪ ጉባዔ ከተመረመረ በኋሊ ይሆናሌ። 

2. ም/ቤቱ፣ በሌዩ አጣሪ ጉባዔ በአብሊጫ ዴምጽ ተዯግፍ የቀረበሇትን የውሳኔ 

ሃሳብ ም/ቤቱ መርምሮ ትክክሌ መሆኑን ሲያምንበትና በሁሇት ሦስተኛ 

ዴምጽ ሲዯገፌ ተሿሚው ከኃሊፉነት እንዱነሳ ይዯረጋሌ። 

17. የሌዩ አጣሪ ጉባኤ ጥንቅር 

ሌዩ አጣሪ ጉባኤ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፤ 

1. የምክር ቤቱ ም/አፇ-ጉባዔ ....................................................... ሰብሳቢ 

2. የፋዳሬሽን ምክር ቤት ም/አፇ-ጉባዔ............................................. አባሌ 

3. ከምክር ቤቱ መካከሌ የሚመረጡ ሦስት አባሊት ........................... አባሌ 

4. በምክር ቤቱ መቀመጫ ካሊቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከሌ በጋራ 

ስምምነት የሚመረጥ አንዴ የምክር ቤቱ አባሌ ..................................አባሌ 

5. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ም/ፕሬዙዲንት ...............................አባሌ 

18. ስሇ ኮሚሽነሮች  ዯመወዜና ጥቅማ ጥቅሞች እና ተጨማሪ የሙያ ሥራ 

መስራት የተከሇከሇ ስሇመሆኑ28 

1. የዋና ኮሚሽነር፤ ምክትሌ ዋና ኮሚሽነር እና ላልች ኮሚሽነሮች  ዯመወዜ 

እና ጥቅማ ጥቅሞችን በተመሇከተ በመንግስት የከፌተኛ  የመንግስት 

ተሿሚዎች ዯሞዜና  ጥቅማጥቅም መሰረት ይፇፀማሌ፡፡ 

2. ተሿሚው በስራ  መኑ  በማናቸውም  ክፌያን በሚያስገኝ  በላሊ  

የመንግስትም ሆነ  የግሌ  ቅጥር ስራ ሊይ መሰማራት አይፇቀዴሇትም፡፡ 
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ምዕራፌ ሁሇት 

የተሿሚዎች ሥሌጣንና ተግባር 

19. የዋና ኮሚሽነር ሥሌጣንና ተግባር 

1. ዋና ኮሚሽነሩ የኮሚሽኑ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በመሆን በዙህ አዋጅ ሇኮሚሽኑ 

የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር በሥራ ሊይ ያውሊሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ዋና 

ኮሚሽነሩ፤ 

ሀ/ የኮሚሽነሮች ጉባዔ በሚያጸዴቀው መመሪያ መሠረት ሠራተኞችን 

 ይቀጥራሌ ያስተዲዴራሌ፤ 

ሇ/ በኮሚሽነሮቹ ጉባኤ የተመከረበትን ረቂቅ በጀት አጋጅቶ ከቀጥታ 

ሇምክር  ቤቱ ያቀርባሌ፤ ሲፇቀዴም ሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

ሏ/ በቂ ምክንያት ሲኖረው አንዴን ጉዲይ ከአንዴ የምርመራ ክፌሌ ወይም 

 መርማሪ ወዯ ላሊ ክፌሌ ያዚውራሌ፤ ወይም በማንኛውም ሥፌራ 

 የተፇጸመ  የሰብዓዊ መብት መጣስ ጉዲይን ራሱ ይመረምራሌ። 

መ/ ተዯጋጋሚ የሰብአዊ መብት መጣስ ጉዲዮችን አጥንቶ ከመፌትሔ ሃሳብ 

 ጋር ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፤  

ሠ/ የፋዳራሌ መንግሥት፣ የሰብአዊ መብቶችን ጥበቃ አስመሌክቶ 

 በሚያጋጀው ሪፖርት ሊይ አስተያየት ይሰጣሌ፣  

ረ/ ሰብአዊ መብቶችን የሚመሇከቱ ረቂቅ ሕጎችን አጋጅቶ ያቀርባሌ፤ 

 በላልች አካሊት በተጋጁትም ሊይ አስተያየት ይሰጣሌ፣ 

ሰ/ የስብአዊ መብት ጉዲዮችንና የኮሚሽኑን የሥራ አካሔዴ አስመሌክቶ 

 ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

ሸ/ ኮሚሽኑን በመወከሌ በስብሰባዎች ይካፇሊሌ፤ ከፋዳራሌና ከክሌሌ 

 መንግሥታት አካሊት እንዱሁም መንግሥታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች ጋር 

 የሥራ ግንኙነት ያዯርጋሌ፣ 

ቀ/ ቅርንጫፌ ጽ/ቤቶች ያዯራጃሌ፤ ያስተባብራሌ፤ ይከታተሊሌ፤ 

በ/ በምክር ቤቱ የሚስጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ። 
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ተ/ የኮሚሽኑን የውስጥ አዯረጃጀት እና መዋቅር፣  በርፌ ኮሚሽነሮች  

መካከሌ ያሇውን የሥራ ክፌፌሌና የርፌ ኮሚሽነሮችን የሥራ መዯብ 

ይወስናሌ፤29 

ቸ/ የኮሚሽነሮች ጉባዔን ስብሰባ ይጠራሌ፣ ይመራሌ፡፡ 

ነ/ ዲይሬክተሮችንና ላልች የሥራ ክፌሌ ኃሊፉዎችን ይመዴባሌ፣   

ተግባርና ኃሊፉነታቸውን የኮሚሽነሮች ጉባዔ በሚያወጣው  ዜርዜር  የሥራ   

መመሪያ መሠረት ይወስናሌ፤ 

ኘ/ የቅርንጫፌ ጽ/ቤቶች  ኃሊፉዎችን  እንዱሁም ከኮሚሽነሮች  ጉባዔ  ጋር 

በመመካከር ሇኮሚሽኑ ተጠሪ የሆኑ የሰብዓዊ መብቶች ሌዩ ጋቢዎች 

ይመዴባሌ፡፡ ዜርዜር አፇጻጸሙ በኮሚሽነሮች ጉባዔ በሚወጣ መመሪያ 

ይወሰናሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) (ሇ)፣ (ረ)፣ (ሰ) እና በአንቀጽ 35 (2) 

ከተጠቀሱት በስተቀር ያለትን ላልች ጉዲየች በሚመሇከት ዋና ኮሚሽነሩ 

ሇኮሚሽኑ የሥራ ቅሌጥፌና ባስፇሇገ መጠን ሥሌጣንና ተግባሩን በከፉሌ 

ሇኮሚሽነሮች ወይም ሇላልች ኃሊፉዎች በውክሌና ሉያስሥተሊሌፌ ይችሊሌ። 

20. የምክትሌ ዋና ኮሚሽነር ሥሌጣንና ተግባር 

ምክትሌ ዋና ኮሚሽነሩ፤ 

1. የኮሚሽኑን ዋና መሥሪያ ቤት ተግባሮች በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ በመምራትና 

በማስተባበር ዋና ኮሚሽነሩን ይረዲሌ፤ 

2. ዋና ኮሚሽነሩ በማይኖርበት ጊዛ ሇዋና ኮሚሽነሩ የተሰጡትን ሥራዎች 

ያከናውናሌ፤ 

3. በዋና ኮሚሽነሩ የሚሰጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ። 

21. የሌዩ ሌዩ ሰብዓዊ መብቶች ርፌ ኮሚሽነሮች ሥሌጣን እና ተግባር30  

የርፌ ጉዲይ ኮሚሽነሮች በዋናው ኮሚሽነር አማካኝነት የሚመዯቡበትን የስራ 

ርፌ በኃሊፉነት  ከመምራት በተጨማሪ የሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነት  

አሇባቸው፡፡ 

       ሀ)  ከዋና ኮሚሽነር ጋር በመመካከር የሥራ ርፈን ማዯራጀትና ማስተዲዯር፤ 

       ሇ) የሥራ ርፈን ሠራተኞች መከታተሌና መምራት፤ 
                         
29 በ26/75(2012) አ.1224 አንቀፅ 2(8) መሰረት የአዋጁ አንቀጽ 19(2) ስር አዱስ ንዐስ አንቀጾች (ተ)፣ 
(ቸ) ፣ (ነ) እና (ኘ) ተጨምረዋሌ፡፡ 
30

 በ26/75(2012) አ.1224 አንቀፅ 2(9) መሰረት ተሻሻሇ፡፡ 
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       ሏ) የሚመሩትን ርፌ ወቅታዊና ዓመታዊ ክንዋኔ ሪፖርት ሇዋና ኮሚሽነሩ  

 ማቅረብ ፤ 

      መ)  በዋና  ኮሚሽነሩ  የሚሰጡትን  ላልች  ተግባራት ማከናወን፡፡ 

ምዕራፌ ሦስት 

የኮሚሽኑ የአሠራር ዯንቦች 

22. አቤቱታ የማቅረብ መብት 

1. አቤቱታ የሚቀርበው መብቴ ተጥሶብኛሌ በሚሌ ሰው ወይም በሚስት፤ 

ወይም በባሌ፤ ወይም በቤተመዴ ወይም በወኪሌ ወይም በሦስተኛ ወገን 

ሉሆን ይችሊሌ። 

2. እንዯተፇፀመው የስብአዊ መብት መጣስ ጉዲይ ክብዯት ኮሚሽኑ የአመሌካቹ 

ማንነት ሳይገሇጽ የሚቀርቡሇትን አቤቱታዎች ሉቀበሌ ይችሊሌ። 

3. በአንቀጽ 7 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዙህ አዋጅ መሠረት አቤቱታ 

የማቅረብ መብት በጉዲዩ የወንጀሌ ወይም የፌትሏብሔር ክስ መመስረትን 

አይከሇክሌም። 

4. ኮሚሽኑ አቤቱታዎችን ተቀብል የሚመረምረው ያሇምንም ክፌያ ነው። 

23. ስሇ አቤቱታ አቀራረብ 

1. አቤቱታ በቃሌ ወይም በጽሐፌ ወይም በማንኛውም ላሊ መንገዴ ሇኮሚሽኑ 

ሉቀርብ ይችሊሌ። 

2. አቤቱታዎች በተቻሇ መጠን ከዯጋፉ ማስረጃዎች ጋር መቅረብ 

ይኖርባቸዋሌ። 

3. አቤቱታ እንዯሁኔታው በአማርኛ ወይም በክሌሌ የሥራ ቋንቋ ሉቀርብ 

ይችሊሌ። 

24. ስሇምርመራ  

1. ኮሚሽኑ የቀረቡሇትን አቤቱታዎች መሠረት በማዴረግ ምርመራ ሉያካሑዴ 

ይችሊሌ። 

2. ኮሚሽኑ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በራሱ አነሳሽነት ምርመራ የማካሔዴ 

ሥሌጣን አሇው። 

25. ማስረጃዎች እንዱቀርቡ ስሇማዴረግ 

ኮሚሽኑ አስፇሊጊ ማጣሪያዎችን ሇማካሔዴ በቂ በሆነ ጊዛ ውስጥ፦ 

1. ተመርማሪዎች ሇጥያቄ እንዱቀርቡ ወይም መሌስ እንዱሰጡ፣ 
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2. ምስክሮች ቀርበው ቃሊቸውን እንዱሰጡ፣ 

3. ሇጉዲዩ ጠቃሚ የሆነ ማስረጃ የያ ማንኛውም ሰው እንዱያቀርብ ሇማዴረግ 

ይችሊሌ። 

4. ማንኛውም ሇኮሚሽኑ ጥቆማ ያቀረበ ወይም ምስክር ሆኖ  የሚቀርብ  ሰው  

እንዯአግባብነቱ  ስሇወንጀሌ ምስክሮች  እና  ጠቋሚዎች  ጥበቃ  በወጣው 

አዋጅ ቁጥር  699/2003  የተመሇከተው  አይነት  ጥበቃ ወይም በፌርዴ 

ቤት ሇሚቀርብ ምስክር ያሇው ዓይነት መብት እና ጥበቃ ይዯረግሇታሌ፡፡31 

26. መፌትሔ ስሇመስጠት 

1. ኮሚሽኑ የቀረበሇትን አቤቱታ በስምምነት ሇመጨረስ የተቻሇውን ጥረት 

ያዯርጋሌ። 

2. የምርመራውን ውጤት ከነአስተያየቱ ሇሚመሇከተው አካሌ የበሊይ ኃሊፉ እና 

ሇአቤቱታ አቅራቢ በጽሐፌ ያሳውቃሌ። 

3. ኮሚሽኑ በዙህ አንቀጽ መሠረት የሚሰጠው የመፌትሔ ሀሳብ ሇተፇፀመው 

በዯሌ ምክንያት የሆነው ዴርጊት ወይም አሠራር እንዱቆም፣ ሇበዯለ 

ምክንያት የሆነው መመሪያ ተፉፃሚነቱ እንዱቀርና የተፇጸመው የፌትሕ 

መጓዯሌ እንዱታረም ወይም ተገቢ የሆነ ማንኛውም ላሊ እርምጃ እንዱወስዴ 

በግሌጽ የሚያመሇክት መሆን አሇበት። 

4. ሇኮሚሽኑ የሚቀርቡ አቤቱታዎች በአጭር ጊዛ ውስጥ ምሊሽ ማግኘት 

ይኖርባቸዋሌ። 

27. ቅሬታ የማሰማት መብት 

1. ማንኛውም አቤቱታ አቅራቢ ወይም ተመርማሪ የኮሚሽኑ የበታች ተሿሚ 

ወይም ኃሊፉ በሰጠው የመፌትሔ ሃሳብ ሊይ ቅሬታ ካሇው ይኸው በጽሐፌ 

ከዯረሰው ቀን አንስቶ በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ በዯረጃው ቀጥል ሇሚገኘው 

ተሿሚ ወይም ኃሊፉ ቅሬታ የማሰማት መብት አሇው። 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት ቅሬታው የቀረበሇት ተሿሚ ወይም 

ኃሊፉ የተሰጠውን የመፌትሔ ሃሳብ ማሻሻሌ፣ ማገዴ፣ መሻር፣ ወይም ማፅናት 

ይችሊሌ። 

3. በዋና ኮሚሽነሩ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ። 

28. ጥፊት መፇጸሙን የማስታወቅ ግዳታ 

                         
31

 በ26/75(2012) አ.1224 አንቀፅ 2(10) መሰረት አዱስ የገባ ነው፡፡ 
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ኮሚሽኑ የምርመራ ሥራውን በሚያከናውንበት ጊዛ ወንጀሌ መሰራቱን ወይም 

የአስተዲዯር ጥፊት መፇጸሙን ያመነ እንዯሆነ ሇሚመሇከተው አካሌ ወይም 

ኃሊፉ ወዱያውኑ በጽሐፌ የማስታወቅ ግዳታ አሇበት። 

29. ስሇሥሌጣን መዯራረብ 

1. በኮሚሽኑና በሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ሥሌጣን ሥር የሚወዴቁ ጉዲዮች 

በሚጋጥሙበት ጊዛ በማንኛቸው እንዯሚመረመሩ በሁሇቱ የጋራ ምክክር 

ይወሰናሌ። 

2. አንዴን ጉዲይ የትኛው አካሌ እንዱመረምር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) 

መሠረት መወሰን ካሌተቻሇ አስቀዴሞ የቀረበሇት አካሌ ይመረምራሌ። 

ምዕራፌ አራት 

ስሇ ኮሚሽነሮች ጉባኤና ሰሇኮሚሽኑ ሠራተኞች አስተዲዯር 

30. የኮሚሽነሮች ጉባዔ 

1. የኮሚሽነሮች ጉባኤ /ከዙህ በኋሊ “ጉባኤው” እየተባሇ የሚጠራ/ በዙህ አዋጅ 

ተቋቁሟሌ። 

2. ጉባዔው የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፤ 

ሀ/ ዋና ኮሚሽነር ...................................... ሰብሳቢ 

ሇ/ ም/ ዋና ኮሚሽነር ................................ም/ሰብሳቢ  

ሏ/ ላልች ኮሚሽነሮች ............................. አባልች 

3. ጉባዔው የራሱን ፀሏፉ ከአባሊቱ መካከሌ ይመርጣሌ። 

4. ጉባዔው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ዯንቦች ሉያወጣ ይችሊሌ። 

31. የጉባዔው ሥሌጣንና ተግባር32 

ጉባዔው ከዙህ በታች የተረሩት ሥሌጣንና ተግባሮች ይኖሩታሌ፣ 

1. ይህንን አዋጅ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ መመሪያዎችንና የውስጥ ዯንቦችን 

ያጸዴቃ፤ 

2. በኮሚሽኑ ረቂቅ በጀት ሊይ ይመክራሌ፤ 

3. የኮሚሽኑን የሰው ሀብት፣ የንብረትና የፊይናንስ አስተዲዯር መመሪያዎች 

እንዱሁም የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ መርሆዎችን  መሰረት በማዴረግ 

የሠራተኞች አስተዲዯር መመሪያን ያፀዴቃሌ፤ 

4. የኮሚሽኑን የሰብዓዊ መብቶች ሥራ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ያፀዴቃሌ፤  

                         
32
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5. የሠራተኞች የአስተዲዯር ቅሬታዎች የሚጣራበትና የሚወሰንበት  ሥርዓትና  

መመሪያ ያፀዴቃሌ፤በሠራተኞች የአስተዲዯር ቅሬታዎች ሊይ በይግባኝ ሰሚ 

ዯረጃ የመጨረሻ ውሳኔ  ይሰጣሌ፡ 

6. በዋና ኮሚሽነሩ አቅራቢነት የኮሚሽኑን የውስጥ ኦዱተር ይመዴባሌ፤ 

7. የሠራተኞችን የሥነ  ምግባር  መመሪያ  እና  ጥቅማ ጥቅም ያፀዴቃሌ፣ 

8. የጉባዔው ውሳኔዎች በአባሊት ዴምፅ ብሌጫ ይወሰናለ፤ ሆኖም ዴምፅ እኩሌ     

በእኩሌ  የሚከፇሌ  ከሆነ  ዋና ኮሚሽነሩ የዯገፇው ሀሳብ የጉባዔው ውሳኔ 

ይሆናሌ፡፡ 

32. ይግባኝ የማቅረብ መብት33 

በሠራተኞች አስተዲዯር ጉዲይ ሊይ የኮሚሽነሮች ጉባዔ የሚሰጠው የመጨረሻ   

ውሳኔ በተሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ ሉታይ 

ይችሊሌ፡፡ 

33. በላልች ባሇሙያዎች ስሇመገሌገሌ 

ኮሚሽኑ ሇተሇየ ሥራና ሇተወሰነ ጊዛ ተገቢ የሆነውን ክፌያ በመፇፀም ሇሥራው 

የሚያስፇሌጉትን የራሱ ያሌሆኑ ባሇሙያዎችን መዴቦ ሉያሠራ ይችሊሌ። 

34. ሚስጥር ስሇመጠበቅ 

በፌ/ቤት ካሌታ ወይም ዋናው ኮሚሽነር ካሌፇቀዯ በቀር ማንኛውም የኮሚሽኑ 

ተሿሚ ወይም ሠራተኛ ወይም በአንቀጽ 33 መሠረት የተመዯበ ባሇሙያ 

በሥራው አጋጣሚ ያወቀውን ሚስጢር በማንኛውም ጊዛ የመጠበቅ ግዳታ 

አሇበት። 

35. ሌዩ መብት 

ማንኛውም የኮሚሽኑ፣ 

1. ተሿሚ ከሆነ ም/ቤቱ፤ 

2. መርማሪ ከሆነ ዋና ኮሚሽነሩ፤ 

ሳይፇቅዴ ወይም ከባዴ ወንጀሌ ሲፇጽም እጅ ከፇንጅ ካሌተያ በስተቀር 

አይያዜም፣ አይታሰርም። 

ምዕራፌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

36. በጀት 

1. የኮሚሽኑ በጀት ከሚከተለት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናሌ፣  
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ሀ/ በመንግሥት የሚመዯብ በጀትና ዴጎማ፤ 

ሇ/ ከእርዲታ፣ ከስጦታና ከማናቸውም ላሊ ምንጭ፤ 

2. ገንብ ሚኒስቴር ምክር ቤቱ ሇኮሚሽኑ ያፀዯቀሇትን ዓመታዊ በጀት  

ኮሚሸኑ   የፊይናንስ አሰራርን ተከትል በሚያቀርበው ጥያቄ መሰረት 

በየሶስት ወሩ  የሚያስፇሌጋቸውን  በጀት  በቅዴሚያ  ወዯ  ኮሚሽኑ የባንክ 

ሂሳብ ማስገባት አሇበት፡፡34 

3. የመንግስት  የፊይናንስ  መርሆዎችን  መሰረት በማዴረግ  በኮሚሽነሮች 

ጉባኤ  በሚፀዴቅ  የውስጥ ዯንብ  ኮሚሽኑ  በጀቱን  የማስተዲዯር  ሙለ  

ነፃነት አሇው፡፡ 

37. የሂሣብ መዚግብት 

1. ኮሚሽኑ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሑሣብ መዚግብት ይይዚሌ። 

2. የኮሚሽኑ ሂሣብ ም/ቤቱ በሚሰይመው አካሌ በየዓመቱ ይመረመራሌ። 

38. የመተባበር ግዳታ 

ኮሚሽኑ ሥሌጣኑንና ተግባሩን ሥራ ሊይ ሇማዋሌ እንዱችሌ ማንኛውም ሰው 

አስፇሊጊውን ዴጋፌ መስጠት ይኖርበታሌ። 

39. መግሇጫ ስሇመስጠት 

1. ኮሚሽኑ እንዯ አስፇሊጊነቱ ይፊዊ መግሇጫ ይሰጣሌ። 

2. ኮሚሽኑ መዯበኛ ሪፖርቶች ማቅረብን ጨምሮ አሠራሩን ሇሕዜብ ግሌጽ 

ማዴረግ ይኖርበታሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ቢኖርም የአገሪቱ ጸጥታና 

ዯኅንነት አዯጋ ሊይ እንዲይወዴቅ ሇማዴረግ ወይም የግሇሰቦችን የግሌ 

ሕይወት መብት ሇመጠበቅ ሲባሌ በሚስጢር ሉያዘ በሚገባቸው ጉዲዮች ሊይ 

ኮሚሽኑ ጥንቃቄ የመውሰዴ ግዳታ አሇበት።35 

40. በስም ማጥፊት ስሊሇመጠየቅ 

1. በዙህ አዋጅ መሰረት የቀረበ አቤቱታ በስም ማጥፊት አያስጠይቅም። 

2. ኮሚሽኑ ስሇሚያካሑዯው ምርመራ ውጤት ሇም/ቤቱ የሚያቀርበው ሪፖርት 

ወይም ሥራውን በማስመሌከት የሚያዯርገው ላሊ ዓይነት መጻጻፌ በስም 

ማጥፊት የሚያስጠይቅ አይሆንም። 

41. ስሇ ቅጣት 
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1. ማንኛውም ሰው በኮሚሽኑ መጥሪያ ዯርሶት ወይም በላሊ ሁኔታ ተጠርቶ በቂ 

ምክንያት ሳይኖረው በተወሰነው ጊዛ ውስጥ ካሌቀረበ ወይም መሌስ ካሌሰጠ 

ወይም ሰነዴ ሇማቅረብ ወይም ሇማስመርመር ፇቃዯኛ ካሌሆነ ከአንዴ ወር 

እስከ ስዴስት ወር በሚዯርስ እሥራት ወይም ከብር ሁሇት መቶ እስከ ብር 

አንዴ ሺ የገንብ መቀጫ ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ። 

2. በወንጀሇኛ መቅጫ ሕግ የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በስተቀር ማንኛውም 

ሰው ኮሚሽኑ ንዴ ምስክሮች ሆነው በቀረቡ ወይም ሰነዴ ባቀረቡ ሰዎች 

ሊይ ጥቃት ካዯረሰ ወይም ሇኮሚሽኑ በቀረቡ ሪፖርቶች በተሰጡት 

አስተያየቶችና ሃሳቦች ሊይ በሦስት ወር ጊዛ ውስጥ ያሇ በቂ ምክንያት 

እርምጃ ካሌወሰዯ ወይም እርምጃ የማይወስዴበትን ምክንያት ካሌገሇጸ 

ከሦስት እስከ አምስት ዓመት በሚዯርስ እሥራት ወይም ከብር ስዴስት ሺ 

እስከ ብር አሥር ሺ የገንብ መቀጫ ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ። 

42. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት ሇምክር ቤቱ የቀረቡና ውሳኔ ያሊገኙ የሰብአዊ 

መብቶች መጣስ ጉዲዮችን የሚመሇከቱ አቤቱታዎች በኮሚሽኑ ይታያለ። 

43. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች 

ከዙህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የተሇመዯ አሠራር በዙህ 

አዋጅ ውስጥ በተጠቀሱት ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም። 

44. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ ከሰኔ 27 ቀን 1992 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ። 

  

አዱስ አበባ ሰኔ 27 ቀን 1992 ዓ.ም 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ  

ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 433/1997 

የተሻሻሇው የፇዳራሌ የሥነ-ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ 

የኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዜቦች ሙስና እና ብሌሹ አሠራር የአንዴን አገር 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖሇቲካዊ እዴገት የሚገታ ተግባር መሆኑን የተገነቡ 

በመሆናቸው፣ 

አገሪቱ የተያያችውን የእዴገት ጎዲና እና የዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሇማፊጠንና 

ቀጣይነት ያሇው እንዱሆን ሙስናን እና ብሌሹ አሠራርን በቁጥጥር ሥር ማዋሌ 

አስፇሊጊ በመሆኑ፣ ሇዙህም ሙስናንና ብሌሹ አሰራርን ሇመሸከም የማይፇሌግ እና 

ይህንኑ በብቃት ሇመዋጋት ዜግጁ የሆነ ሕብረተሰብ መፌጠር አስፇሊጊ በመሆኑ፣ 

ሙስናንና ብሌሹ አሠራርን ሇመመርመር፣ ሇመክሰስ ሇመቆጣጠርና ሇመከሊከሌ 

መሌካም ሥነ ምግባር በኅብረተሰቡ ውስጥ እንዱስፊፊ በማዴረግ ሙስናንና ብሌሹ 

አሠራርን በብቃት መዋጋት እንዱቻሌ፣ የኮሚሽኑን አሰራርና እንቅስቃሴ የግሌጽነትና 

የተጠያቂነት መርሆዎችን በሚገሌጽ መሌኩ እንዱሁም ኮሚሽኑ ሀሊፉነቱን በተሻሇ 

ብቃት እንዱወጣ በሚያስችሇው መሌኩ የኮሚሽኑን ማቋቋሚያ አዋጅ ሇማሻሻሌ 

በማስፇሇጉ፣ 

የኮሚሽኑን ስሌጣንና ተግባር ከኢትዮጵያ ፇዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የወንጀሌ 

ህግ ጋር በተጣጣመ ሁኔታ ማሻሻሌ በማስፇሇጉ፣ 

ኮሚሽኑ በከባዴ የሙስና ወንጀልች ሊይ ትኩረት አዴርጏ እንዱንቀሳቀስ ማዴረግ 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

ኮሚሽኑ ከላልች አግባብነት ካሊቸው የምርመራና የአቃቤ ህግ ተቋማት ጋር 

ስሇሚሰራበት ሁኔታ ዜርዜር ዴንጋጌዎችን መዯንገግ በማስፇሇጉ፣ 

በላልችም ግሌጽነት በሚያንሳቸው አንዲንዴ የአዋጁ ዴንጋጌዎች ሊይ ማሻሻያዎችን 

ማዴረግ በማስፇሇጉ፣  

በኢትዮጵያ ፇዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግሥት አንቀጽ 55 (1) 

መሰረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የተሻሻሇው የፇዳራሌ የሥነ-ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 433/1997” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 
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2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፣ 

1. “ኮሚሽን” ማሇት የፇዳራሌ የሥነምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ነው። 

2. “ኮሚሽነር” እና “ምክትሌ ኮሚሽነር” ማሇት እንዯቅዯም ተከተለ የኮሚሽኑ 

ኮሚሽነር ወይም ምክትሌ ኮሚሽነር ነው። 

3. “የመንግስት መስሪያ ቤት” ማሇት ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ በመንግስት 

በጀት የሚተዲዯር እና የፇዳራሌ መንግስቱ ሥራዎች የሚከናወኑበት 

ማናቸውም መስሪያ ቤት ነው። 

4. “የመንግስት የሌማት ዴርጅት” ማሇት የመንግስት ባሇቤትነት ዴርሻ በሙለ 

ወይም በከፉሌ ያሇበት ማናቸውም የፇዳራሌ መንግስት የሌማት ዴርጅት 

ወይም የአክሲዮን ኩባንያ ነው። 

5. “የመንግሥት ባሇሥሌጣን” ማሇት የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፇዳሬሽን 

ምክር ቤት አባልች፣ ከሚኒስትር ዯረጃ በሊይ የሆኑ የፇዳራሌ መንግሥት 

ባሇሥሌጣኖች፣ ሚኒስትሮች፣ ሚኒስቴር ዳኤታዎች፣ ምክትሌ ሚኒስትሮች፣ 

ኮሚሽነሮች፣ ምክትሌ ኮሚሽነሮች፣ የፇዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዲኞች፣ 

የብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ም/ቤት አባልች፣ ከክሌሌ ቢሮ ኃሊፉዎች በሊይ 

ያለ ባሇሥሌጣኖች፣ የክሌሌ መንግሥት ቢሮ ኃሊፉዎች፣ የክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ዲኞች፣ የአዱስ አበባ መስተዯዴርና የዴሬዲዋ መስተዲዴር 

የምክር ቤት አባልች፣ ከመስተዲዴሮቹ ቢሮ ኃሊፉዎች በሊይ ያለ 

ባሇሥሌጣኖች፣ የመስተዲዴሮቹ ቢሮ ኃሊፉዎች እና በተመሳሳይ ዯረጃ ሊይ 

የሚገኙ የፇዳራሌ፣ የክሌሌ እንዱሁም የአዱስ አበባና የዴሬዯዋ 

መስተዲዴሮች ባሇሥሌጣኖችን ይጨምራሌ።  

6. “የመንግስ ሰራተኛ” ማሇት በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 5 ውስጥ ከተጠቀሱት 

ውጭ ያሇ በፇዳራሌ ወይም በክሌሌ ወይም በአዱስ አበባ መስተዲዴር 

ወይም በዴሬዲዋ መስተዲዴር የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የሌማት 

ዴርጅት ውስጥ ተሹሞ፣ ተመዴቦ፣ ተቀጥሮ፣ በህዜብ ተመርጦ የሚሰራ ሰው 

ነው።  

7. “የስነ ምግባር አውታሮች” ማሇት በመንግሥት አስተዲዯር ውስጥ ምግባረ 

ብሌሹ ባህርያትን በከፌተኛ ዯረጃ ሇመቀነስ እና ሙያዊ ብቃትን እና 

መሌካም ሥነ ምግባርን ሇማበረታታት የሚያገሇግሱ ዳዎች፣ አካሊት፣ 

ሥርዓቶች ወይም አስፇሊጊ ሁኔታዎች እና የመሳሰለት ናቸው። 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

366 
 

8. “ከባዴ የሥነ ምግባር መጣስ” ማሇት አግባብ ባሇው የሥነ ምግባር ዯንብ 

መሰረት ከሥራ ሉያሰናብት የሚችሌ ጥፊት ነው።  

9. “ከባዴ የሙስና ወንጀሌ” ማሇት፣  

ሀ/ ከፌተኛ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ባሊቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ 

የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች፣ ህዜባዊ ዴርጅቶች ሊይ እና ከአንዴ 

በሊይ በሆኑ ክሌልች የሚንቀሳቀሱ ህዜባዊ ዴርጅቶች ሊይ የሚፇጸሙ 

ከፌተኛ የገንብ መጠንን ያካተቱ የሙስና ወንጀልች ወይም36፣ 

ሇ/ የመንግስት ባሇሥሌጣንን የሚመሇከቱ የሙስና ወንጀልች ወይም፣ 

ሏ/ በአገር ለአሊዊነት፣ ኢኮኖሚ፣ ጸጥታ እንዱሁም በሕብረተሰቡ ኑሮ ሊይ 

ከፌተኛ ጉዲት የሚያዯርሱ ወይም ሉያዯርሱ የሚችለ የሙስና ወንጀልች 

ናቸው። 

10. “የባንክ ሂሳብ” “ማሇት በባንክ የተቀመጠ ገንብ፣ ወርቅና የመሳሰለት ውዴ 

እቃዎች እንዱሁም አንዴ ዯንበኛ ከባንኩ ጋር የሚያዯርጋቸውን ማናቸውንም 

ግንኙነቶች (ትራንዚክሽኖች) የሚያጠቃሌሌ ነው። 

11. “አዋጅ” ማሇት የተሻሻሇው የፋዳራሌ የሥነ- ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሸን 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 433/1997 ነው፤37 

12. “ሕዜባዊ ዴርጅት” እና “የህዜባዊ ዴርጅት ሠራተኛ” ማሇት በሙስና 

ወንጀልች አዋጅ ቁጥር 881/2007 አንቀጽ 2 የተሰጣቸው ትርጓሜ 

ይኖራቸዋሌ፤ 

13. “ጠቋሚ” ማሇት የተሻሻሇው የፀረ-ሙስና ሌዩ የሥነ-ስርዓትና የማስረጃ ሕግ 

አዋጅን ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 434/1997 የተሰጠው ትርጓሜ 

ይኖረዋሌ። 

14. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው። 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇኮሚሽኑ መቋቋም እና ሥሌጣንና ተግባር38 

3. የኮሚሽኑ መቋቋም 

                         
36 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(1) ተሻሻሇ፡፡ 
37 የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 11፣ 12 እና 13 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(2) መሰረት አዱስ 
የተጨመሩ ሲሆኑ የቀዴሞው ንዐስ አንቀፅ 11 ንዐስ አንቀፅ 14 ሆኗሌ፡፡ 
38በ22/63(2008) አ.943 አንቀፅ 22 መሰረት የመመርመርና የመክሰስ ስሌጣን እንዯቅዯምተከተሊቸው 
ሇፋዳራሌ ፖሉስ ኮሚሽንና ሇፋዳራሌ ተቅሊይ ዏቃቤ ህግ ተሊሌፇዋሌ፡፡ 
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1. የፇዳራሌ የሥነምግባር እና የጸረ ሙስና ኮሚሽን (ከዙህ በኋሊ “ኮሚሽኑ” 

እየተባሇ የሚጠራ) ራሱን የቻሇ የፇዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ 

በዙህ አዋጅ መሠረት ተቋቁሟሌ። 

2. የኮሚሽኑ ተጠሪነት ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሆናሌ። 

4. ስሇኮሚሽኑ የአሠራር ነፃነት 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 3 ንዐስ አንቀጽ (2) የተዯነገገው ቢኖርም ኮሚሽኑ 

በሚመረምራቸው ወይም ክስ በሚመሰርትባቸው ወይም ክስ በመሰረተባቸው 

ጉዲዮች ሊይ ከማንኛውም ሰው ወይም አካሌ ጣሌቃ ገብነትና አመራር ነፃ ነው። 

5. ዋና መስሪያ ቤት 

የኮሚሽኑ ዋና መስሪያ ቤት አዱስ አበባ ይሆናሌ።  ሆኖም አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ 

በየክሌለ ቅርንጫፌ ጽሕፇት ቤቶችን ሉያቋቁም ይችሊሌ። 

6. የኮሚሽኑ ዓሊማዎች 

ኮሚሽኑ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ። 

1. አግባብነት ካሳቸወ አካሊት ጋር በመተባበር የሥነ ምግባር እና የጸረ ሙስና 

ትምህርቶችን በማስፊፊት የነቃ እና ሙስናን ሉሸክም የማይችሌ ሕብረተሰብ 

እንዱፇጠር ጥረት ማዴረግ፣ 

2. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር የሙስና ወንጀሌን እና ብሌሹ 

አሠራርን መከሊከሌ፣ 

3. የሙስና ወንጀሌን እና ብሌሹ አሠራርን መከታተሌ39፣ መመርመር እና 

መክሰስ፣ 

7. የኮሚሽኑ ስሌጣንና ተግባር 

በላልች ሕጎች ሇኮሚሽኑ የተሰጡ ሥሌጣንና እንዯተጠበቁ ሆነው ኮሚሽኑ 

የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ40፦ 

1. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር ስሇሙስና ጎጂነት የህዜቡ ንቃተ 

ህሉና እንዱጎሇብት በማስተማር እና መሌካም ሥነ ምግባር በሕዜብ 

አገሌግልት እና በኅብረተሰቡ ውስጥ እንዱስፊፊ በማዴረግ ሙስናንና ብሌሹ 

አሰራርን መዋጋት፣ 

2. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር በመንግስት መ/ቤቶች፣ 

በመንግስት የሌማት ዴርጅቶች እንዱሁም በህዜባዊ ዴርጅቶች41 ውስጥ 

                         
39 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(3) ተሻሻሇ፡፡  
40 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(4) ተሻሻሇ፡፡   
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ሇሙስናና ሇብሌሹ አሰራር የተጋሇጡና ሉጋሇጡ የሚችለ የአሰራር 

ሥርዓቶችን በማጥናት ወይም እንዱጠኑ በማዴረግ እንዱሻሻለ ማማከርና 

ማሳሰብ፣ የአሰራር ስርዓቶቹ የተሻሻለ መሆናቸውን መከታተሌ እና አስፇሊጊ 

ሆኖ ሲገኝም ተገቢ የሆነው እርምጃ እንዱወሰዴ ወይም ውሳኔ እንዱሰጥ 

አግባብ ሊሇው አካሌ በማሳወቅ ወይም በማሳሰብ ሙስናን የመከሊከሌ፣ 

በላልች ሰዎች ሲጠየቅ ተመሳሳይ ምክርና ዴጋፌ የመስጠት፣ 

3. በመንግስት መ/ቤቶች፣ በመንግስት የሌማት ዴርጅቶች እንዱሁም በህዜባዊ 

ዴርጅቶች ውስጥ ከባዴ የሥነ ምግባር መጣስ ስሇመፇጸሙ ጥቆማ ሲዯርሰው 

ወይም በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው የማጣራት ወይም እንዱጣራ የማዴረግ እና 

ተገቢው እርምጃ እንዱወሰዴ የመከታተሌ፣42 

4. ከምርመራና ክስ ጋር በተያያ፦43 

ሀ/ በመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ በመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ወይም 

በህዜባዊ ዴርጅቶች ውስጥ ወይም የፋዯራሌ መንግስት ሇክሌልች 

ከሚሰጠው ዴጎማ ጋር በተያያ በክሌሌ መሥሪያ ቤቶች በሙስና 

ወንጀልች አዋጅና በላልች ሕጎች ውስጥ የተመሇከቱት የሙስና 

ወንጀልች በመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ በሌማት ዴርጅቶች ወይም 

ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች በሚንቀሳቀሱ ህዜባዊ ዴርጅቶች 

ባሇሥሌጣኖች ወይም ሠራተኞች ወይም በላልች ሰዎች 

ስሇመፇፀማቸው፤ ወይም 

ሇ/ በአዋጁ አንቀጽ 27 እና በአዋጅ ቁጥር 434/1997 (እንዯተሸሻሇ) በተሇያዩ 

አንቀፆች የተዯነገጉ ወንጀልች፣ ከኮሚሽኑ ሥሌጣንና ተግባራት አንጻር 

የሙስና ወንጀሌ ምርመራን፣ ክስና የፌርዴ ሂዯትን ከማዯናቀፌ ጋር 

የተያያዘ ወንጀልች እና በላልች ሕጎች የተዯነገጉ ወንጀልች 

በማንኛውም ሰው ስሇመፇፀማቸው፤ 

ጥቆማ ሲዯርሰው ወይም በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው የመመርመርና የመክሰስ 

ወይም እንዱመረመሩ ወይም እንዱከሰሱ የማዴረግ 

5. ከሙስና ወንጀሌ ጋር በተያያ በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው በማናቸውም ባንክ 

የሚገኝ የተጠርጣሪዎች የባንክ ሂሳብ በኮሚሽነሩ ትእዚዜ እንዱመረመር 

                                                                             
41 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2 (5) ተሻሻሇ፡፡ 
42 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2 (5) ተሻሻሇ፡፡ 
43 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2 (6) ተሻሻሇ፡፡ 
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የማዴረግ፣ መረጃ የማግኘት እና አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በፌርዴ ቤት ትእዚዜ 

እንዱከበር የማዴረግ፣ 

6. ከሙስና ወንጀሌ ጋር በተያያ በምርመራ ሊይ ያለ ሰዎች ሀብት በፌርዴ 

ቤት ትእዚዜ እንዲይንቀሳቀስ ማዴረግ፣ በሙስና ወንጀሌ የተገኘ ሇመሆኑ 

የተረጋገጠን ወይም በሙስና ወንጀለ ከተገኘው ጥቅም ጋር ተመጣጣኝ የሆነ 

ማናቸውንም ንብረት ወይም ሀብት በፌርዴ ቤት ትእዚዜ እንዱወረስና 

በሏራጅ ተሸጦ ወይም ሳይሸጥ ሇመንግሥት ገቢ እንዱሆን የማዴረግ፣ 

7. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በህግ በሚዯነገገው መሠረት የመንግሥት 

ባሇስሌጣኖችን እና በህግ ሀብታቸውንና የገንብ ጥቅማቸውን 

እንዱያስመግቡ ግዳታ ያሇባቸውን የመንግሥት ሰራተኞች ሀብትና የገንብ 

ጥቅሞች መዜግቦ የመያዜ ወይም ተመዜግበው እንዱያዘ የማዴረግ፣ 

8. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር ሇሙስና ወንጀሌ ጠቋሚዎችና 

ምስክሮች የአካሌና የሥራ ዋስትና ጥበቃ የሚሰጥበትን ሁኔታ ማመቻቸት፣ 

በህግ በሚወሰን መሰረት ጥበቃ የመስጠት፣  

9. ሙስናን በመታገሌ እና በመከሊከሌ ረገዴ ጥሩ ውጤት ያስገኙ ሰዎችን፣  

መ/ቤቶችን እና ዴርጅቶችን አወዲዯሮ ሇሽሌማት የሚበቁበትን ሥርአትና 

መሇኪያ የመርጋት፣ ሲፀዴቅም ተግባራዊ የማዴረግ፣44 

10. የሕግ አውጪና የዲኝነት አካሊትን ሳይጨምር በመንግስት መ/ቤቶች፣ 

በመንግስት የሌማት ዴርጅቶች እንዱሁም በህዜባዊ ዴርጅቶች የሚያገሇግለ 

የሥነ ምግባር ዯንቦች መጋጀታቸውን ማረጋገጥ ወይም ማጋጀት እና 

አፇጸጸማቸውን የመከታተሌ፣ ከሕግ አውጭ እና ከዲኝነት አካሊት ጥያቄ 

ሲቀርብሇት በሥነምግባር ዯንብ አገጃጀት ረገዴ ምክር የመስጠት፣45  

11. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር የሥነ ምግባር አውታሮችን 

የማስተባበር፣ ሇዙህ ዓሊማ የሚያስፇሌጉ የተሇያዩ የፀረ-ሙስና አዯረጃጀቶች 

እንዱቋቋሙ የማዴረግ።46  

12. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር የሥነ ምግባርን እና ሙስናን 

በተመሇከተ ጥናትና ምርምር የማዴረግ እና ተመሳሳይ ሥራዎችን የመዯገፌ፣ 

                         
44 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(7) ተሻሻሇ፡፡ 
45 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(5) ተሻሻሇ፡፡ 
46 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(8) ተሻሻሇ፡፡ 
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የኮሚሽኑን አሊማዎች ሇማራመዴ የሚረደ ሪፖርቶችን እና ቴክኒካዊ 

ጥናቶችን አሳትሞ የማሰራጨት፣  

13. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር የፀረ-ሙስና ህጎች መከበራቸውን 

የመከታተሌ እና የማረጋገጥ ስሇአፇጸጸማቸው የምክር አገሌግልት የመስጠት፣  

14. የሙስና ወንጀሌ ምርመራና ክስን እንዱሁም በፌርዴ ሂዯት ያሇን የሙስና 

ወንጀሌ ክስን በሕግ መሠረት የማንሳት፤47 

15. በወንጀለ የተገኘ ጥቅም እንዱመሇስ በማዴረግ በሙስና ወንጀሌ ክስ 

የተመሠረተባቸው ወይም በምርመራ ሂዯት ሊይ ያለ የሙስና ወንጀልችን 

ከክስ በመሇስ እንዱቋጩ የማዴረግ፤ 

16. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (14) እና (15) ሥሌጣን እና ተግባራት ዜርዜር 

አፇፃፀም በዯንብ ይወሰናሌ። 

17. በመንግስት መስሪያ ቤቶችና የሌማት ዴርጅቶች ውስጥ የስነ ምግባር 

መከታተያ ክፌልች እንዱቋቋም ዴጋፌ የማዴረግ፤ 

18. ሇክሌልች አስፇሊጊውን የምክርና የዴጋፌ አገሌግልት የመስጠት፣ ተመሳሳይ 

አሊማ ካሊቸው አገራዊ፣ አህጉራዊና ዓሇም አቀፊዊ አካሊት ጋር ግንኙነትና 

ትብብር የመፌጠር፣ በአገሪቱ ሕግና ፖሉሲ መሠረትም ዓሇም አቀፌ 

ትብብርን የማስፇፀም፤48 

19. የንብረት ባሇቤት የመሆን፣ ውሌ የመዋዋሌ፣ በራሱ ስም የመክሰስና የመከሰስ፤ 

20. በሕግ የሚሰጡትን እና ዓሊማውን ከግብ ሇማዴረስ የሚረደ ላልች 

ተግባራትን የማከናወን። 

8. በላልች አካሊት ስሇሚዯረግ የሙስና ወንጀሌ ምርመራ 

1. ኮሚሽኑ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ 4 ከተሰጠው ሥሌጣን ውስጥ 

ከባዴ ያሌሆነ የሙስና ወንጀሌን የመመርመር ጠቅሊሊ ውክሌና በሙለ 

ወይም በከፉሌ እንዯሁኔታው ሇፋዳራሌ ወይም ሇክሌሌ የወንጀሌ መርማሪ 

አካሊት ሉሰጥ ይችሊሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ውክሌና ያሌተሰጠው ማንኛውም 

ወንጀሌን ሇመመርመር ስሌጣን ያሇው የፇዳራሌ ወይም የክሌሌ መንግስታዊ 

አካሌ በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ 4 በኮሚሽኑ የስሌጣን ክሌሌ 

                         
47 ንዐስ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (14)፣ (15) እና (16) በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(9) መሰረት 
ተጨምረው የቀዴሞዎቹ ንዐስ አንቀፅ ከ(14) እስከ (17) እንዯቅዯም ተከተሊቸው ከ(17) እስከ (21) ሆነው 
ተሸጋሽገዋሌ፡፡   
48 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(10) ተሻሻሇ፡፡ 
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ስር የሚወዴቅ የሙስና ወንጀሌ ሇመፇጸሙ ጥቆማ ሲዯርስው ወይም በቂ 

ጥርጣሬ ሲኖረው ምርመራ መጀመር ይኖርበታሌ። ሆኖም ስሇተጀመረው 

ምርመራ ሇኮሚሽኑ ሳይገይ ያሳውቃሌ። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በተመሇከተው መሰረት ኮሚሽኑ ሪፖርት 

ሲዯርሰው፦ 

ሀ/ ጉዲዩን እራሱ ወስድ ይመረምራሌ ወይም 

ሇ/ ከባዴ የሙስና ወንጀሌን ጨምሮ ምርመራው ሪፖርት ባዯረገው 

የምርመራ አካሌ ወይም በላሊ አካሌ አንዱከናወን ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

ዜርዜሩ ኮሚሽኑ  በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ። 

4. ኮሚሽኑ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት በሚቀርብሇት ሪፖርት 

መሰረት መሌስ ሳይሰጥ ከቀረ ምርመራውን የጀመረው አካሌ የተጀመረውን 

ምርመራ በማጠናቀቅ የምርመራ ፊይለን ክስ ሇመመስረት ስሌጣን ሊሇው 

አካሌ ያስተሊሌፊሌ። 

5. ኮሚሽኑ በቀጥታ በሚዯረሰው ጥቆማ ወይም በላሊ መሌኩ በሚያገኘው መረጃ 

መሰረት የጀመራቸውን የሙስና ወንጀሌ ምርመራዎች በላልች የምርመራ 

አካሊት እንዱመረመር ሉያዯርግ ይችሊሌ። ማንኛውም በዙህ ንዐስ አንቀጽ 

መሰረት የምርመራ ፊይሌ የተሊሇፇሇት አካሌ ምርመራውን ማከናወን 

ይኖርበታሌ። 

6. በዙህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ 2 እስከ 5 በተመሇከተው መሠረት በላልች 

የምርመራ አካሊት ስሇሚከናወኑ የሙስና ወንጀሌ ምርመራዎች ሪፖርት 

ስሇሚዯረግበት ሁኔታ ኮሚሽኑ ዜርዜር መመሪያ ያወጣሌ፣ ሇሚመሇከታቸው 

የምርመራ አካሊት ያሳውቃሌ። 

9. በላልች የፌትህ አካሊት የሙስና ወንጀሌ ክስ ስሇመመስረት 

1. ኮሚሽኑ ከአቃቤ ህግነት ስሌጣኑ ውስጥ አግባብነት ሊሇው የፇዳራሌ ወይም 

የክሌሌ አቃቤ ህግ ወይም የስነምግባርና የጸረ ሙስና ተቋም በሙለ ወይም 

በከፉሌ ውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ። 

2. ከፇዳራሌ መንግስት ሇክሌሌ መንግስታት ከተሰጠ የበጀት ዴጎማ ጋር 

በተያያ የክሌሌ የስነምግባርና ጸረሙስና ተቋም ወይም ስሌጣን ያሇው 

አቃቤ ክስ መመስረት ይችሊሌ። ሆኖም ኮሚሽኑ አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው 

በማንኛውም ጊዛ የክሌለን የሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ተቋም ወይም አቃቤ 

ህግ በመተካት በክርክሩ ውስጥ ሉገባ ይችሊሌ።  
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3. በአዋጁ አንቀጽ 8 ንዐስ አንቀጽ (2) እና በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) 

የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከኮሚሽኑ ውክሌና ካሌተሰጠው በስተቀር ላሊ 

ማንኛውም የመክስስ ሥሌጣን ያሇው ተቋም በፋዳራሌ መንግስት የሥሌጣን 

ክሌሌ ሥር የሚወዴቁ የሙስና ወንጀልችን መክሰስ አይችሌም።49 

10. የኮማሽኑ አቋም 

ኮሚሽኑ፣ 

1. በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በተወካዮች ምክር ቤት የሚሾም አንዴ 

ኮሚሽነር፣  

2. በጠቅሊይ ሚኒስትሩ የሚሾም አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ምክትሌ 

ኮሚሽነሮች፤ እና50 

3. ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታሌ። 

11. 51 

12. የኮሚሽነሩ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ኮሚሽነሩ የኮሚሽኑ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በመሆን የኮሚሽኑን ሥራዎች 

ያዯራጃሌ፣ ይመራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ ኮሚሽነሩ፣ 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 7 የተረሩትን የኮሚሽኑን ሥሌጣንና ተግባራት 

በሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ በተመሇከተው መሰረት አና የፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕግ 

አጠቃሊይ መርሆዎችን መሠረት በማዴረግ በሚወጣው የአስተዲዯር ዯንብ 

መሠረት የኮሚሽኑን ሠራተኞች ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣ ያሰናብታሌ። 

ሏ/ ኮሚሽነሩ በዙህ ህግ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የፇዳራሌ ሲቪሌ 

ሰርቪስ ሕግ አጠቃሊይ መርሆዎችን መሠረት በማዴረግ የኮሚሽኑን 

የአስተዲዯር ዯንብ አጋጅቶ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ያቀርባሌ። ሲፇቀዴም 

በሥራ ሊይ ያወጣሌ። 

መ/ የኮሚሽኑን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም እና በጀት አጋጅቶ ሇጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ ያውሊሌ።  

                         
49 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(11) አዱስ የገባ ነው፡፡ 
50 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(12) ተሻሻሇ፡፡ 
51 በ22/63(2008) አ.943 በግሌፅ ሳይነገር ተሻረ፡፡ 
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ሠ/ ሇኮሚሽኑ በተፇቀዯሇት በጀት እና ባጋጀው የሥራ ፕሮግራም መሰረት 

የፊይናንስ ሕግን ተከትል ገንብ ወጪ ያዯርጋሌ።  

ረ/ 52 

ሰ/ 53  

ሸ/ ኮሚሽኑ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያዯርጋቸው ግንኙነቶች ኮሚሽኑን 

ይወክሊሌ። 

ቀ/ የኮሚሽኑን ጠቅሊሊ የሥራ አፇጻጸምና የሂሳብ ሪፖርት አጋጅቶ 

ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ያቀርባሌ። 

3. ኮሚሽነሩ ሇኮሚሽኑ ሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን ሥሌጣንና 

ተግባሩን በከፉሌ ሇኮሚሽኑ ኃሊፉዎች እና ሠራተኞች በውክሌና 

ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ። 

13. የምክትሌ ኮሚሽነሩ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ምክትሌ ኮሚሽነሩ፣ 

ሀ/ የኮሚሽኑን ተግባሮች በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ በመምራትና በማስተባበር 

ኮሚሽነሩን ይረዲሌ። 

ሇ/ በኮሚሽኑ መዋቅር መሰረት የሥራ ክፌፌሌ በማዴረግ ከኮሚሽኑ ርፍች 

ከፉለን ይከታተሊሌ። 

ሏ/ ኮሚሽነሩ በማይኖርበት ጊዛ በኮሚሽነሩ በላሊ ሀኔታ ካሌተወከሇ በስተቀር 

የሹመት ቅዴሚያ ያሇው ምክትሌ ኮሚሸነር ኮሚሽነሩን ተክቶ ይሰራሌ54። 

መ/ ከኮሚሽነሩ ተሇይተው የሚሰጡትን ላልች ተግባሮች ያከናውናሌ። 

2. ምክትሌ ኮሚሽነሩ ተጠሪነቱ ሇኮሚሽነሩ ይሆናሌ። 

14. የኮሚሽነሩና የምክትሌ ኮሚሽነሩ የሥራ መንና ከሥራ መነሳት 

1. የኮሚሽነሩና የምክትሌ ኮሚሽነሩ የሹመት መን ሇስዴስት ዓመት ይሆናሌ፣ 

ሆኖም አስፇሊጊ ሲሆን እንዯገና ሉሾም ይችሊሌ።  

2. ኮሚሽነሩ ወይም ምክትሌ ኮሚሽነሩ ከዙህ በታች በተመሇከቱት ሁኔታዎች 

ካሌሆኖ በስተቀር የተሾመበት የሥራ መን ከማሇቁ በፉት ከፇቃደ ውጭ 

ከሥራው አይነሳም፣ 

                         
52 በ22/63(2008) አ.943 በግሌፅ ሳይነገር ተሻረ፡፡ 
53 በ22/63(2008) አ.943 በግሌፅ ሳይነገር ተሻረ፡፡ 
54 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(14) ተሻሻሇ፡፡ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

374 
 

ሀ/ አግባብነት ባሇው የስነ ምግባር ዯንብ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ተሊሌፍ 

ሲገኝ፣ 

ሇ/ ጉሌህ የሆነ የሥራ ችልታና ቅሌጥፌና የላሇው ሲሆን፣  

ሏ/ በህመም ምክንያት ተግባሩን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን የማይችሌ ሆኖ 

ሲገኝ፣  

15. ስሇኮሚሽኑ ሰራተኞች የቅጥር ሁኔታ 

የኮሚሽኑ ሠራተኞች የቅጥር አስተዲዯርና የስንብት ሁኔታ በዙህ አዋጅ 

የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች እና የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ህግ አጠቃሊይ 

መርሆች መሰረት በማዴረግ በሚወጣው የአስተዲዯሩ ዯንብ መሰረት ይሆናሌ።  

16. ቃሇ መዓሊ ስሇመፇፀም 

በኮሚሽኑ የተቀጠረ ማንኛውም ሰራተኛ ሇፇዯራለ ህገመንግስት ታማኝ በመሆን 

የተጣሇበትን ሕዜባዊ አዯራና ሙያዊ ኃሊፉነት ሇመወጣት ቃሇመኃሊ 

ይፇጽማሌ። የቃሇመሃሊው ዜርዜር ይት በአስተዲዯር ዯንቡ ይወሰናሌ። 

17. የኮሚሽኑ ሰራተኛ መብት 

1. ማንኛውም የኮሚሽኑ ሠራተኛ በመንግስት በሚፀዴቅ የዯመውዜ ስኬሌ 

መሰረት ዯመወዜ ያገኛሌ። 

2. የማንኛውም ሠራተኛ ዯመወዜ፣  

ሀ/ በሠራተኛው ስምምነት፣ 

ሇ/ በፌርዴ ቤት ትእዚዜ 

ሏ/ በህግ በተዯነገገው 

መሰረት ካሌሆነ በስተቀር ሉያዜ ወይም ሉቆረጥ አይችሌም። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2/ሇ/ ወይም /ሏ/ መሰረት ከሰራተኛ ዯመወዜ 

በየወሩ የሚቆረጠው ከዯመወዘ አንዴ ሶስተኛ አይበሌጥም። 

4. ማንኛውም የኮሚሽኑ ቋሚ ሠራተኛ በጡረታ ሕግ መሰረት የጡረታ መብት 

ይኖረዋሌ። 

5. የኮሚሽኑ ሰራተኛ፦ 

ሀ/ ስራውን በተገቢው መንገዴ በመወጣት ሊይ እያሇ ሇሚዯርስበት 

ተጠያቂነት በመስሪያ ቤቱ ወጪ ዴጋፌና የጥብቅና አገሌግልት ያገኛሌ። 

ዜርዜር አፇፃፀሙ በዯንብ ይወሰናሌ። 
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ሇ/ በማንኛውም አጋጣሚ የበሊይ ሀሊፉዎችን በአግባቡ የመጠየቅ፣ ስህተት 

ሲያይ የመጠቆም በውይይት ችግሮችን የመፌታት እንዱሁም የስሌጣን 

ተዋረዴን ጠብቆ አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ። 

ሏ/ በአስተዲዯር ዯንቡ በሚወሰን መሠረት ይግባኝ የማቅረብ መብት 

ይኖረዋሌ። 

መ/ ከሥራው ጋር በተያያ ሁኔታ በሚዯርስበት ጉዲት ሊቂ ሙለ ወይም 

ከፉሌ የመስራት ችልታውን ያጣ የኮሚሽኑ ሠራተኛ አግባብ ባሇው 

የጡረታ ህግ የተሰጠው መብት ይከበርሇታሌ። ሠራተኛው ጊዛያዊ 

የመንግስት ሠራተኛ ከሆነና ሊቂ ሙለ የመስራት ችልታውን ያጣ ከሆነ 

የሚከፇሇው የጉዲት ካሳ መጠን የአንዴ ዓመት ዯመወዘ በአምስት 

ተባዜቶ የሚገኘው የክፌያ መጠን ይሆናሌ። 

ሠ/ “ጊዛያዊ ሠራተኛ ከሆነና የዯረሰው ጉዲት ሊቂ ከፉሌ የመስራት ችልታ 

ማጣት ከሆነ የሚከፇሇው የጉዲት ካሳ መጠን በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

5 /መ/ በተመሇከተው ክፌያ ሊይ የተመሠረተ ሆኖ ከመስራት ችልታ 

ማጣቱ ዯረጃ ጋር ተመጣጣኝ ይሆናሌ” 

ረ/ “የዯረሰበት ጉዲት ከባዴ የአካሌ ወይም የመሌክ መበሊሸትን ያዯረሰ ከሆነ 

የመስራት ችልታ ማጣትን ባያስከትሌም በዙህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች 

አፇፃፀም እንዯሊቂ ከፉሌ የመስራት ችልታ ማጣት ይቆጠራሌ” 

ሰ/ በትርፌ ጊዛው ከሥራው ጋር የጥቅም ግጭት በማይፇጥር ሥራ ሊይ 

መስሪያ ቤቱን በማሳወቅ ሇመስራት ይችሊሌ። ዜርዜሩ ኮሚሽኑ 

በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይወሰናሌ። 

18. ከግብር ነፃ ስሇመሆን 

በዙህ አዋጅ መሠረት የሚከፇሌ የጡረታ አበሌ ወይም የጉዲት ካሳ ክፌያ 

ከግብር ነፃ ይሆናሌ። እንዱሁም በእዲ ሉከበር ወይም በማቻቻያነት ሉቀነስ 

ወይም ባሇመብቱ ሉያስተሳሌፇው አይችሌም። 

19. ከሥራ ስሇማገዴ 

1. የኮሚሽኑ ሠራተኛ ከሥራ ታግድ መቆየት ሇሥራው አፇፃፀም ጠቃሚ ሆኖ 

ከተገኘ ሠራተኛውን ከአንዴ ወር ሇማይበሌጥ ጊዛ ከሥራና ዯወመዜ አግድ 

ሇማቆየት ይቻሊሌ። 
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2. የኮሚሽኑ ሠራተኛ በወንጀሌ ወይም በዱሲፕሉን ጥፊት በህግ የተከሰሰ 

እንዯሆነና ሲመሰከርበት ጥፊቱ ከስራው የሚያስወጣው መሆኑ ሲገመት ከስራ 

ታግድ መቆየት አሇበት፡ 

20. ስሇይርጋ ጊዛ 

1. ቀሊሌ የዱሲፕሉን ቅጣት የሚያስከትሌ ጥፊት የፇፀመ የመንግሥት ሠራተኛ 

የምርመራውን ጊዛ ሳይጨምር የፇፀመው ጥፊት ከታወቀበት ቀን ጀምሮ 

እስከ ስዴስት ወር እርምጃ ካሌተወሰዯበት በዱሲፕሉን ተጠያቂ አይሆንም፣ 

2. ከባዴ የዱሲፕሉን ቅጣት የሚያስከትሌ ጥፊት የፇፀመ የኮሚሽኑ ሠራተኛ 

የፇጸመው ጥፊት ከታወቀበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ዓመት ጊዛ ውስጥ በጥፊቱ 

ካሌተከሰሰ በዱሲፕሉን ተጠያቂ አይሆንም። 

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ወይም (2) በተመሇከተው የጊዛ ገዯብ ውስጥ 

መወሰዴ የሚገባውን የዱሲፕሉን እርምጃ ሳይወስዴ የቀረው ኃሊፉ ተጠያቂ 

ይሆናሌ። 

21. በጀት 

የኮሚሽኑ በጀት በመንግስት ይመዯባሌ። 

22. የሂሳብ መዚግብት 

1. ኮሚሽኑ የተሟለ እና ትክክሇኛ የሂግብ መዚግብት ይይዚሌ። 

2. የኮሚሽኑ የሂሳብ መዚግብት እና ገንብ ነክ ሰነድች በፇዳራለ ዋና ኦዱተር 

በየዓመቱ ይመረመራሌ። 

ክፌሌ ሶስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

23. 55 

24. የሥነ ምግባር መከታተያ ክፌልች መቋቋም 

1. በየዯረጃው በሚገኙ የመንግስት መሥሪያ ቤቶች እና ሌማት ዴርጅቶች 

ውስጥ የሥነ ምግባር ሁኔታን የሚያስተባብሩ እና ሇየመስሪያ ቤቶቹ የበሊይ 

ኃሊፉዎች የሚያማክሩ የሥነ ምግባር መከታተያ ክፌልች ይቋቋማለ። 

2. የሥነ-ምግባር መከታተያ ክፌሌ ተጠሪነቱ ሇመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ወይም 

ሇሌማት ዴርጅቱ የበሊይ ኃሊፉ ይሆናሌ። 

3. የሥነ-ምግባር መከታተያ ክፌሌ ኃሊፉ ወይም ሠራተኛን የመስሪያ ቤቱ 

የበሊይ ኃሊፉ በቅጥር፣ በእዴገት ወይም በዜውውር ይመዴባሌ፣ ሇሥራ መዯቡ 

                         
55 በ22/63(2008) አ.943 በግሌፅ ሳይነገር ተሻረ ነው፡፡ 
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የሚያስፇሌገውን የትምህርትና የሥራ ሌምዴ እንዱሁም የሥነምግባር ሁኔታ 

በሚመሇከት ከኮሚሽኑ ጋር በመመካከር ይወስናሌ። 

4. የሥነ-ምግባር መከታተያ ክፌለ ከኮሚሽኑ ጋር የሚኖረውን የሥራ ግንኙነት 

በሚመሇከት በዜርዜር በዯንብ ይወሰናሌ። 

25. ኮሚሽኑ ከክሌሌ ተመሳሳይ ተቋማት ጋር ስሇሚኖረው የሥራ ግንኙነት 

ኮሚሽኑ ሙስናን የማይሸከም ህብረተሰብ ሇመፌጠር በሚዯረገው ጥረት የሥነ-

ምግባር ትምህርቶችን በማስፊፊት፣ የሙስና ወንጀሌን በመከሊከሌ፣ በመመርመር 

እና በመክሰስ ረገዴ ከክሌሌ የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ተቋማት ጋር 

በትብብርና በቅንጅት ይሠራሌ፤56 

26. የሙስና ወንጀሌን የማስታወቅና የመተባበር ግዳታ57 

1. የመንግስት መሥሪያ ቤት፣ የመንግስት ሌማት ዴርጅት ወይም የህዜባዊ 

ዴርጅት በራሱ የሚወስዯው የአስተዲዯር ወይም የዱሲፕሉን እርምጃ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ከባዴ የሥነ-ምግባር መጣስ እና የሙስና ወንጀሌ 

የተፇፀመ ሇመሆኑ ጥርጣሬ ሲኖረው ወዱያውኑ ሇኮሚሽኑ ወይም ስሌጣን 

ሊሇው የምርመራ አካሌ ሪፖርት የማዴረግ ግዳታ አሇበት። 

2. ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት ሌማት ዴርጅት ወይም 

የሕዜባዊ ዴርጅት ባሇስሌጣን ወይም ሠራተኛ በመስሪያ ቤቱ ወይም 

በዴርጅቱ ውስጥ ሙስና ተፇጽሞአሌ ወይም ሉፇፀም በዜግጅት ሊይ ነው 

ብል በሚጠረጥርበት ጊዛ ሇኮሚሽኑ ወይም ስሌጣን ሊሇው የምርመራ አካሌ 

የማስታወቅ ግዳታ አሇበት። 

3. ማንኛውም ሰው ከኮሚሽኑ ሥሌጣንና ተግባር ጋር በተያያ ሇሚጠየቀው 

ትብብርና ዴጋፌ የመተባበር ግዳታ አሇበት። በተሇይም ኮሚሽኑ የሙያ 

ዴጋፌን በሚመሇከት ሇሚያቀርባቸው ጥያቄዎች አግባብነት ያሊቸው 

የመንግሥት መስሪያ ቤቶችና የሌማት ዴርጅቶች አስፇሊጊውን ዴጋፌ 

መስጠት ይኖርባቸዋሌ። 

4. በዙህ አዋጅ መሰረት የሙስና ወንጀሌን ሇመመርመር ሥሌጣን ያሇው 

ማንኛውም መርማሪ በማንኛውም ጊዛ በፇዳራሌ ሆነ በክሌሌ የመንግስት 

መስሪያ ቤቶች፣ በመንግስት የሌማት ዴርጅቶች እንዱሁም ህዜባዊ 

ዴርጅቶች በመገኘት ሇምርመራ ሥራው አግባብነት ያሊቸውን መረጃዎች 

                         
56 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(15) ተሻሻሇ፡፡ 
57 የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(16) ተሻሻለ፡፡ 
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እንዱሰጠው ወይም እንዱመሇከት መጠየቅ ይችሊሌ። በማንኛውም 

በፇዳራሌም ሆነ በክሌሌ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች፣ በመንግስት የሌማት 

ዴርጅት እንዱሁም ህዜባዊ ዴርጅቶች ያሇ ኃሊፉ ወይም ሠራተኛ የሙስና 

ወንጀሌን ሇመመርመር ሥሌጣን ባሇው መርማሪ ሲጠየቅ አስፇሊጊውን መረጃ 

የማሳየት ወይም የማቅረብ ግዳታ አሇበት።58 

27. ቅጣት 

በላሊ ህግ የበሇጠ የሚያስቀጣ ካሌሆነ በስተቀር፣ 

1. ማንኛውም ሰው በማንኛውም ጠቋሚ ሊይ ተፅእኖ ሇማዴረግ ወይም ጉዲት 

ሇማዴረስ የሞከረ ወይም ያዯረሰ ወይም ይህንኑ ሰው ሇመቅጣት የሞከረ 

ወይም የቀጣ እንዯሆነ፣ ከሦስት ዓመት በማያንስ ከአሥራ አምስት ዓመት 

በማይበሌጥ ጽኑ እስራትና ከስዴስት ሺህ ብር በማያንስ ከሃያ አምስት ሺህ 

ብር በማይበሌጥ መቀጮ ይቀጣሌ።59 

2. ማንኛውም የኮሚሽኑ ኃሊፉ ወይም ሠራተኛ በሕግ የተሰጠውን ሥሌጣንና 

ኃሊፉነት ያሇአግባብ የተገሇገሇበት እንዯሆነ፣ በዙያም የተነሳ ያገኘው ጥቅም 

መወረሱ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ከአምስት ዓመት በማያንስ፣ ከአሥራ አምስት 

ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እሥራት እና ከሦስት ሺህ ብር በማያንስ፣ ከአሥር 

ሺህ ብር በማይበሌጥ የገንብ መቀጮ ይቀጣሌ። 

3. ማንኛውም ሰው ሆን ብል ኮሚሽኑን ሇማሳሳት ወይም ላሊውን ሰው 

ሇመጉዲት ሏሰተኛ ሪፖርት ጥቆማ ወይም መረጃ ሇኮሚሽኑ ያቀረበ እንዯሆነ 

ከአንዴ ዓመት በማያንስ ከአምስት ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራትና ከሦስት 

ሺህ ብር በማያንስ ከአስር ሺህ ብር በማይበሌጥ የገንብ መቀጮ ይቀጣሌ። 

4. ማንኛውም ሰው የኮሚሽኑ ሠራተኛ መስል በመቅረብ የማታሇሌ ሥራ 

የፇጸመ እንዯሆነ ከሦስት ዓመት በማያንስ ከአስር ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ 

እስራት እና ከአምስት ሺህ ብር በማያንስ ከአስራ አምስት ሺህ ብር 

በማይበሌጥ የገንብ መቀጮ ይቀጣሌ። 

5. ማንኛውም ሰው በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 26 ንዐስ አንቀጽ 3 ወይም 4 

በተዯነገገው መሠረት ኮሚሽኑን ሇመተባበር እምቢተኛ የሆነ እንዯሆነ 

ከስዴስት ወር በማያንስ ከአራት ዓመት በማይበሌጥ እስራት እና ከአንዴ ሺህ 

ብር በማያንስ ከአምስት ሺህ ብር በማይበሌጥ የገንብ መቀጮ ይቀጣሌ። 

                         
58በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(17) ተሻሻሇ፡፡ 
59 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(18) ተሻሻሇ፡፡ 
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6. ማንኛውም ሰው የኮሚሽኑን ሥራ ያዯናቀፇ ወይም ሇማዯናቀፌ የሞከረ 

እንዯሆነ ከሁሇት ዓመት በማያንስ ከአስር ዓመት በማይበሌጥ ጽኑ እስራት 

እና ከአምስት ሺህ ብር በማያንስ ከሃያ ሺህ ብር በማይበሌጥ የገንብ 

መቀጮ ይቀጣሌ። ወንጀለ የተፇጸመው ኃይሌ በመጠቀም የሆነ እንዯሆነ 

ቅጣቱ በዙሁ ንዐስ አንቀጽ የተዯነገገው ከፌተኛ ቅጣት ይሆናሌ። 

7. የሙስና ወንጀሌ ምርመራ ሉጀመር ስሇመሆኑ ወይም በምርመራ ሊይ 

ስሇመሆኑ ወይም ጉዲዩ በምርመራ ሊይ መሆኑን እያወቀ ስሇተፇጸመው 

ዴርጊት ምርመራውን ከያው ክፌሌ ፇቃዴ ውጭ መግሇጽ፣ መጻፌ፣ 

ማሰራጨት ከስዴስት ወር በማያንስ ከአራት ዓመት በማይበሌጥ እስራት እና 

ከአንዴ ሺህ ብር በማያንስ ከአምስት ሺህ ብር በማይበሌጥ የገንብ መቀጮ 

ያስቀጣሌ። 

8. ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት የሌማት ዴርጀት ወይም 

የሕዜባዊ ዴርጅት ባሇሥሌጣን ወይም ሠራተኛ በሚሠራበት መሥሪያ ቤት 

ወይም ዴርጅት የሙስና ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ እያወቀ የሙስና ወንጀሌን 

ሇመመርመር ስሌጣን ሊሇው አካሌ ሳያሳውቅ የቀረ እንዯሆነ እስከ አምስት 

ዓመት በሚዯርስ ቀሊሌ አስራት እና እስከ አሥር ሺህ ብር በሚዯርስ መቀጮ 

ይቀጣሌ።60 

9. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ 1፣ 3፣ 4፣ 5 እና 6 የተመሇከቱት ወንጀልች 

በወንጀሌ ህግ መሠረት ተጠያቂ በሚሆን የህግ ሰውነት ባሇው ዴርጅት 

በተፇጸሙ ጊዛ የገንብ ቅጣቱ አምስት እጥፌ ይሆናሌ። 

28. መሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

በአዋጅ ቁጥር 235/1993 በሥራ ሊይ ከመዋለ በፉት ተፇጽመው ምርመራቸው 

በላልች አካሊት በጅምር ወይም በሂዯት ሊይ ያሇም ሆነ የተጠናቀቀ ወይም 

በፌርዴ ቤት በመታየት ሊይ ያለ የሙስና እና ከሙስና ጋር የተያያዘ የወንጀሌ 

ጉዲዮች በነበሩበት ሁኔታ ቀጥሇው ውሳኔ ያገኛለ። 

29. የተሻሩና ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

1. የፇዳራሌ የሥነመግባርና የጸረሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

235/1993 በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ። 

2. ከዙህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም ላልች ህጎች በዙህ አዋጅ ውስጥ 

በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖራቸውም። 

                         
60 በ21/38(2007) አ.883 አንቀፅ 2(18) ተሻሻሇ፡፡ 
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30. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

2. ኮሚሽኑ ይህንን አዋጅና በዙህ አዋጅ መሠረት የሚወጣውን ዯንብ 

ሇማስፇጸም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

31. አዋጁ የማፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከጥር 25 ቀን 1997 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ጥር 25 ቀን 1997 ዓ.ም 

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፇዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 449/1997 

የሕዜብ ቆጠራ ኮሚሽንን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ 

የሕዜብ ቆጠራ ውጤት የሕዜቡን ኑሮ ሇማሻሻሌ ሇሚዯረገው ሕገ መንግሥታዊ 

አዯረጃጀትና ሇፖሇቲካዊ ሥርዓቱ ዜግጅት አስፇሊጊ ስሇሆነ፣ 

ትክክሇኛውን የሕዜብ ብዚት ማወቅ በሀገር አቀፌ ወይም በተወሰነ የክሌሌ አስተዲዯር 

እርከን ዯረጃ ሇሚዯረጉ ምርጫዎች አፇጻጸም አስተማማኝ መሠረት በመሆኑ፣ 

የተግባሩን አስፇሊጊነት፣ ስፊት እና ውስብስብነት በማገናብ የሕዜብ ቆጠራ ኮሚሽን 

እንዯሚቋቋም በሕገ-መንግሥቱ የተዯነገገውን በሥራ ሊይ ሇማዋሌ ዜርዜር ሕግ 

ማውጣት አስፇሊጊ በመሆኑ፣ 

የሕዜብ ቆጠራ ኮሚሽንን ሇማቋቋም ቀዯም ሲሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 180/1991 

በተግባር ሲታይ የሥራ ዴግግሞሽን የሚፇጥር ሆኖ በመገኘቱ፣ 

በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 103 እና አንቀጽ 55(1) መሠረት ከዙህ እንዯሚከተሇው 

ታውጇሌ። 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የሕዜብ ቆጠራ ኮሚሽንን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 

449/1997” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. “የሕዜብ ቆጠራ” ወይም “ቆጠራ” ማሇት በሀገር አቀፌ፣ በክሌሌ ወይም 

በተወሰነ የክሌሌ አስተዲዯር እርከን ስሇሚገኘው ጠቅሊሊ የሕዜብ ብዚት፣ 

የጾታ፣ የእዴሜ፣ የጋብቻ፣ የትምህርት ዯረጃ፣ የሰው ኃይሌ፣ የሥራ ዓይነት፣ 

የሥራ መስክ፣ የሌዯት፣ የሞት፣ የፌሌሰትና ላልች ተመሳሳይ ማኅበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን የመሰብሰብ፣ የማጠናቀር፣ የመገምገምና 

የማሰራጨት ተግባር ነው፣  

2. “የቆጠራ ካርታ ሥራ” ማሇት ማንኛውም ሰው ሳይቆጠር እንዲይቀር 

እንዯዙሁም ከአንዴ ጊዛ በሊይ እንዲይቆጠር ሇማዴረግ የቆጠራው ክንዋኔ 

ከመጀመሩ በፉት የቆጠራ ቦታና የመቆጣጠሪያ ቦታ ካርታዎች ማጋጀት 

ነው፣ 
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3. “ምክር ቤት” የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ነው፣ 

4. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፣ 

5. “ባሇስሌጣን” ማሇት የማዕከሊዊ ስታቲስቲክስ ባሇሥሌጣን ነው።  

3. ስሇመቋቋም  

1. የሕዜብ ቆጠራ ኮሚሽን (ከዙህ በኋሊ “ኮሚሽኑ” እየተባሇ የሚጠራ) በዙህ 

አዋጅ ተቋቁሟሌ፣ 

2. ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ ይሆናሌ።  

4. ዓሊማዎች 

የኮሚሽኑ አሊማ ሇአስተዲዯራዊ ጉዲዮችና ሇምርጫዎች፣ ሇዕቅዴ ዜግጅት፣ 

ሇዕቅዴ አፇጻጸም፣ ክትትሌና ግምገማ እንዱሁም ሇምርምር የሚጠቅሙ ሕዜብን 

የሚመሇከቱ መረጃዎችን በቆጠራ መሰብሰብ፣ ማጠናቀር፣ መገምገምና 

ማሰራጨት፣ ይሆናሌ።  

5. የኮሚሽኑ አወቃቀር 

1. በሕገ-መንሣሥቱ አንቀጽ 103 ንዐስ አንቀጽ (2) በተዯነገገው መሠረት 

የኮሚሽኑ አባሊት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በምክር ቤቱ ይሾማለ፣ 

2. የኮሚሽኑ ሰብሳቢ የሚሆነው አባሌ የሚኒስትር ወይም ከዙያ በሊይ ዯረጃ 

ያሇው የፋዳራሌ መንግሥት ሹም ሆኖ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት 

በምክር ቤቱ ተሇይቶ ይሰየማሌ፣ 

3. የባሇሥሌጣኑ መሥሪያ ቤት የኮሚሽኑ ጽሕፇት ቤት ሆኖ ያገሇግሊሌ። 

ባሇሥሌጣኑ ሇሕዜብ ቆጠራ ጉዲይ ብቻ ተጠሪነቱ ሇኮሚሽኑ ይሆናሌ፣ 

4. የባሇሥሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ የኮሚሽኑ አባሌና ዋና ፀሏፉ ሆኖ 

ይሠራሌ። 

6. የኮሚሽኑ አባሊት ስብጥር 

ኮሚሽኑ ሇሕዜብ ቆጠራ ጉዲይ አግባብነት ካሊቸው የፋዳራሌ ሚኒስቴር 

ሚኒስትሮች፣ ከምርጫ ቦርዴ፣ ከፋዳሬሽን ምክር ቤት፣ ከጠኙ ክሌልች፣ ከአዱስ 

አበባና ከዴሬዲዋ መስተዲዴሮች የተውጣጡ አባሊት ይኖሩታሌ። 

7. የኮሚሽኑ ሥሌጣንና ተግባር 

ኮሚሽኑ፦ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

383 
 

1. የሕዜብ ቆጠራ እንዱካሄዴ በማዴረግ የአገሪቱ የሕዜብ ብዚት በአገር አቀፌ፣ 

በክሌሌ፣ በዝን፣ በወረዲ፣ በከተማ እንዱሁም በከተማና በገጠር ቀበላዎች 

ተሇይቶ በጾታና በዕዴሜ እንዱጋጅ ያዯርጋሌ፣ 

2. የቆጠራ ካርታ ሥራ እና የሕዜብ ቆጠራን በሚመሇከት መመሪያ ያወጣሌ፣ 

አፇጻጸማቸውን ይከታተሊሌ፣ 

3. ስሇቆጠራ ካርታ ሥራ እንዱሁም ስሇቆጠራ ምንነት ሕዜቡን ያሳውቃሌ፣ 

4. በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በክሌሌ፣ በወረዲና አስፇሊጊ ሆነው 

በሚያገኛቸው ተጨማሪ የአስተዲዯር እርከኖች ዯረጃ ላልች ኮሚሽኖችን 

በቆጠራ ማካሄጃ ወቅት ያቋቁማሌ፣ እንዱሁም ሥሌጣንና ተግባራቸውን 

የአባሊቱን አሰያየምና የስብሰባ ሥነ-ሥርዓታቸውን ይወስናሌ፣ 

5. ከፋዳሬሽን ምክር ቤት በሚቀርበው የብሔረሰቦች ዜርዜር መሠረት እና 

በሕዜብ ቆጠራ አማካኝነት የብሔረሰቦች ብዚትና ስርጭት እንዱታወቅ 

ያዯርጋሌ፣ 

6. በየክሌለ በሚገኙት ዝኖች፣ ወረዲዎች፣ ከተማዎች እና የከተማና የገጠር 

ቀበላዎች ውስጥ ያሇው የእያንዲንደ ብሔረሰብ የሕዜብ ቁጥር በጾታና 

በዕዴሜ ተከፊፌል በገጠርና በከተማ ተሇይቶ እንዱጋጅ ያዯርጋሌ፣  

7. በዙህ አዋጅ መሠረት በሚካሄዯው ቆጠራ አፇፃፀም ሂዯት በስፊቱና በዓይነቱ 

የቆጠራውን ውጤት ሉያዚባ የሚችሌ ግዴፇት ስሇመከሰቱ በቂ መረጃ ካገኘ 

ሇምክር ቤቱ በማሳወቅ ውጤቱን ይሠርዚሌ፣ እንዯገና ቆጠራ እንዱካሄዴ 

ያዚሌ፣ 

8. የቆጠራ ውጤቶችን ያረጋግጣሌ፤ ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ እንዱሁም ምክር 

ቤቱ ሲቀበሇው ሇሕዜብ በይፊ እንዱገሇጽና በተሇያዩ መንገድችም 

እንዱሰራጭ ያዯርጋሌ፣ 

9. የሕዜብ ቆጠራ በጀት ሇምክር ቤቱ አቅርቦ ያስፇቅዲሌ፣ በትክክሌ በሥራ ሊይ 

መዋለን ያረጋግጣሌ፣  

10. ስሇ ሥራ አፇፃፀሙ በየጊዛው ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሌ።  

8. የኮሚሽኑ ስብሰባ 

1. ኮሚሽኑ ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዛ ይሰበስባሌ። 

2. ከኮሚሽኑ አባሊት ውስጥ ከግማሽ በሊይ የሚሆኑ በስብሰባ ሊይ ሲገኙ ምሌዓተ-

ጉባዔ ይሆናሌ። 
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3. የኮሚሽኑ ውሳኔዎች በዴምጽ ብሌጫ ይሰጣለ፣ ሆኖም ዴምጽ እኩሌ ሇእኩሌ 

የተከፇሇ እንዯሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ዴምጽ ይኖረዋሌ። 

4.  የዙህ አንቀጽ ላልች ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ ኮሚሽኑ የራሱን 

የስብሰባ ስነ-ስርዓት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

9. የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ስሌጣንና ተግባር 

የኮሚሽኑ ሰብሳቢ፦ 

1. የኮሚሽኑን ስብሰባ ይጠራሌ፣ ይመራሌ፣ 

2. የኮሚሽኑ ውሳኔዎች በስራ ሊይ መዋሊቸውን ያረጋግጣሌ፣ 

3. የሕዜብ ቆጠራ ስራን በሚመሇከት የኮሚሽኑን ጽህፇት ቤታ የስራ እንቅቃሴ 

በበሊይነት ይቆጣጠራሌ። 

10. የኮሚሽኑ ጽህፇት ቤት ሥሌጣንና ተግባር 

ጽህፇት ቤቱ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባር ይኖሩታሌ፦ 

1. የቆጠራ ካርታ ስራ የማከናወን፣ 

2. የቆጠራ ዕቅዴ አጋጅቶ ሇኮሚሽኑ የማቅረብ፣  

3. የቆጠራ ሥራ የማካሄዴ፣ ሇዙሁም አፇፃፀም በዙህ አዋጅ አንቀጽ 7 (4) 

መሠረት የሚቋቋሙትን ላልች ኮሚሽኖች እንቅስቃሴ የመምራት 

የማስተባበርና የመቆጣጠር፣ 

4. ሇቆጠራ አፇፃፀም የሚያስፇሌጉ መጠይቆች፣ መመሪያዎችና ሌዩ ሌዩ ቅጾች 

እንዱሁም ቁሳቁሶች የማጋጀትና የማሠራጨት፣  

5. ሕዜብን የሚመሇከቱ መረጃዎችን ሇመሰብሰብ አግባብ ያሊቸውን ሰነድችና 

መዚግብት የመመርመር፣ ምርመራውንም ሇማከናወን ተገቢ በሆነ ጊዛ ወዯ 

ማንኛውም ሰው ቤት ወይም ቅጥር ግቢ የመግባት፣  

6. ሇቆጠራ አፇፃፀም የማያስፇሌገውን የሰው ኃይሌ የማሰሌጠን፣  

7. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት የቆጠራ ካርታ 

ሥራ ወይም ቆጠራ ሇማካሄዴ በተወሰነው ጊዛ ውስጥ አስፇሊጊ ሆኖ 

ሲያገኘው ሇመንግስት አቅርቦ ሲፇቀዴ በማንኛውም የመንግስት መስርያ 

ቤት ሰራተኞች ንብረት እና አገሌግልት የመጠቀም፣ 

8. የተሰበሰበውን የቆጠራ መረጃ ማዯራጀት፣ መተንተንና ሪፖርቱን አጋጅቶ 

እንዱፀዴቅ ሇኮሚሽኑ የማቅረብ፣ 

9. በየጊዛው የሚዯረገውን ቆጠራ አፇፃፀም የመገምገም እንዲስፇሊጊነቱም 

የአሠራር ማሻሻያ ጥናቶች እንዱካሄደ የማዴረግ፣ 
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10. በኮሚሽኑ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ላልች አግባብ ያሊቸውን ተግባሮች 

የማከናወን። 

11. በጀት 

ኮሚሽኑ፦ 

1. በምክር ቤቱ በሚጸዴቀው መሠረት ሇቆጠራ የካፒታሌ በጀት ከመንግሥት 

ይመዯብሇታሌ፣ 

2. ሇቆጠራ ማካሄጃ ከውጭ ዕርዲታ ሉጠይቅ ይችሊሌ።  

12. ግዳታ 

1. ማንኛውም ሰው ወይም ዴርጅት ሇቆጠራው ሥራ የመተባበር ግዳታ አሇበት፣ 

2. በዙህ አዋጅ መሠረት ሇቆጠራ መረጃ እንዱሰጥ የተጠየቀ ማንኛውም ሰው 

ወይም ዴርጅት ከኮሚሽኑ ጽሕፇት ቤት የተሰጠውን መታወቂያ ሇሚያሳይ 

መረጃ ሰብሳቢ ወይም ተቆጣጣሪ ትክክሇኛውን መረጃ የመስጠት ግዳታ 

አሇበት፣  

3. ማንኛውም የቤት ወይም የቅጥር ግቢ ባሇንብረት፣ ባሇ ይዝታ ወይም ጠባቂ 

ከኮሚሽኑ ጽሕፇት ቤት የተሰጠውን መታወቂያ ሇሚያሳይ የቆጠራ መረጃ 

ሰብሳቢ ወይም ተቆጣጣሪ ወዯተባሇው ንብረት እንዱገባ የመፌቀዴ ግዳታ 

አሇበት።  

13. የመረጃዎች ሚስጥራዊነት 

በፌርዴ ቤት ቤት በማስረጃነት እንዱያቀርብ ካሌታ በስተቀር የኮሚሽኑ 

ጽሕፇት ቤት የሰበሰባቸውን ያሌተጠቃሇለ የቆጠራ መረጃዎች በምሥጢር 

ይጠብቃሌ። 

14. ቅጣት 

በወንጀሇኛ መቅጫ ህግ መሰረት የበሇጠ ቅጣት የሚስከትሌ ካሌሆነ በስተቀር 

ማንኛውም ሰው፦ 

1. የቆጠራ መረጃ ሇመስጠት ፇቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ እስከ ስዴስት ወራት 

በሚዯርስ እሥራት ይቀጣሌ። ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘው የሕግ ሰውነት መብት 

የተሰጠው ዴርጅት ሲሆን ከብር 2000 (ከብር ሁሇት ሺ) በማይበሌጥ ገንብ 

ይቀጣሌ፣ 

2. ይህንኑ በሚመሇከት ሀሰተኛ መረጃ የሰጠ ወይም በዙህ አዋጅ አንቀጽ 10 

ንዐስ አንቀጽ (5) መሠረት ወዯተመሇከተው ንብረት ገብቶ የቆጠራ መረጃ 

የማግኘት ሥራን ያሰናከሇ እንዯሆነ ጥፊተኛ ሆኖ ሲገኝ እስከ አንዴ ዓመት 
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በሚዯርስ እሥራት ይቀጣሌ። ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘው በሕግ የሰውነት መብት 

የተሰጠው ዴርጅት ሲሆን ከብር 5000 (ከብር አምስት ሺህ) በማይበሌጥ 

ገንብ ይቀጣሌ። 

 

15. የተሻሩ እና ተፇጻሚ የማይሆኑ ህጎች 

1. የሕዜብ ቆጠራ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 180/1991 

2. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ላሊ ሕግ፣ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም 

የአሠራር ሌምዴ በዙህ አዋጅ ውስጥ በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት    

አይኖረውም። 

16. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን  

ኮሚሽኑ ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉትን ዯንቦችና መመሪያዎች 

ሇማውጣት ይችሊሌ።  

17. የመብትና ግዳታዎች መተሊሇፌ 

በአዋጅ ቁጥር 180/1991 መሠረት ተቋቁሞ የነበረው የሕዜብ ቆጠራ ኮሚሽን 

ጽህፇት ቤት መብትና ግዳታዎች ሇባሇሥሌጣኑ ተሊሌፇዋሌ። 

18. ዯንቡ የሚፀናበት ግዛ 

ይህ አዋጅ ከግንቦት 18 ቀን 1997 ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ግንቦት 18 ቀን 1997 ዓ.ም  

ግርማ ወሌዯጊዮርጊስ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 858/2006 

የኢትዮጵያ ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ አዋጅ 

የብሮዴካስት አገሌግልት ቴክኖልጂ ከጊዛ ወዯ ጊዛ እያዯገና እየተሻሻሇ በመምጣቱ 

ይህንኑ በአግባቡ ተጠቅሞ የሕዜቡን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ ያሇውን የብሮዴካስት 

አገሌግልት አዯረጃጀትና አሠራር ማሻሻሌ በማስፇሇጉ፤ 

የሀገሪቱን ሌማት፣ ሠሊምና ዱሞክራሲ እና የሕዜባችን በእኩሌነትና በመፇቃቀዴ ሊይ 

የተመሠረተ ዱሞክራሲያዊ አንዴነት አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ የብሮዴካስት አገሌግልት 

ሚና ከፌተኛ መሆኑን በመገንብ፤ 

የኢትዮጵያ ሬዱዮና ቴላቪዥን መንግሥትና ሕዜብን በማገናኘት የሕዜቡን የሌማት 

ተሳታፉነትና የጋራ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ የሚጠበቅበትን ሚና በአግባቡ መወጣት 

እንዱችሌ እና በህብረተሰቡ መካከሌ ሏሳቦችና አመሇካከቶች በሕገመንግሥቱ 

በተዯነገገው መሠረት በነፃ መንሸራሸራቸውን ሇማረጋገጥ የተቋምና የአሠራር ነፃነት 

እንዱሁም የተሻሇ የሕግ ጥበቃ እንዱኖረው ማዴረግ በማስፇሇጉ፤ 

የኢትዮጵያ ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬሽንን በማቋቋም ተቋሙ የሚሰጠው አገሌግልት 

የበሇጠ ቀሌጣፊ፣ ጥራት ያሇውና ተወዲዲሪ እንዱሆን ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

858/2006” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 

1. ‘‘ሠራተኛ” ማሇት የኮርፖሬሽኑ ጋዛጠኞች፣ የቴክኒክ ባሇሙያዎች፣ ዴጋፌ 

ሰጪ ሠራተኞች፣ ዲይሬክተሮችና በተዋረዴ ያለ የሥራ ኃሊፉዎችን 

ያካትታሌ፤ 
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2. ‘‘ብሮዴካስቲንግ” ማሇት ሕዜብን ሇማስተማር፣ ሇማሳወቅ ወይም ሇማዜናናት 

በሬዱዮ፣ በቴላቪዥን፣ በኢንተርኔት እና በተሇያዩ የኤላክትሮኒክስ 

መሳሪያዎች አማካኝነት የሚከናወን የዴምጽ እና የምስሌና የዴምጽ ስርጭት 

ነው፤ 

3. ‘‘ቦርዴ” ማሇት በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

የሚሾሙ አባሊትን የያ ኮርፖሬሽኑን በበሊይነት የሚመራ አካሌ ነው፤ 

4. ‘‘ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-

መንግሥት አንቀጽ 47(1) የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ 

አበባና የዴሬዲዋ ከተሞች አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፤ 

5. ‘‘ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፤ 

6. “ፕሮግራም” ማሇት በዴምጽ ወይም በምስሌ ወይም በሁሇቱ ተቀነባብሮ 

ሇማሳወቅ፣ ሇማስተማር ወይም ሇማዜናናት ወይም ሁለንም አካቶ የሚቀርብ 

ስርጭት ነው፤ 

7. ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው የሴትንም ያካትታሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የኢትዮጵያ ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬሽን 

3. መቋቋም 

1. የኢትዮጵያ ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ከዙህ በኋሊ ‘‘ኮርፖሬሽን” እየተባሇ 

የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ ህዜባዊ አገሌግልት የሚሰጥ 

የመንግስት ተቋም ሆኖ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. ኮርፖሬሽኑ ተጠሪነቱ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ። 

4. ዋና መሥሪያ ቤት 

የኮርፖሬሽኑ ዋና መሥሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯ አስፇሊጊነቱ በመሊ 

አገሪቱ እና በውጭ አገራት በተሇያዩ ሥፌራዎች ቅርንጫፍች እና ወኪልች 

ሉኖሩት ይችሊሌ። 

5. የኮርፖሬሽኑ ዓሊማ 

የኮርፖሬሽኑ ዓሊማዎች፦ 

1. በመገናኛ ብዘገንና በላልች አግባብ ባሊቸው ሕጎችና ፖሉሲዎች መሠረት 

በአገር ውስጥና በውጭ አገር ስሇሚፇጸሙ አበይትና ወቅታዊ ጉዲዮች 

እንዱሁም ትምህርታዊና አዜናኝ ዜግጅቶችን በሬዱዮ፣ በቴላቪዥንና 
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በዴህረ-ገጽ በማቅረብ፤ ከሕዜቡም በግብረ-መሌስ ሥርዓት ወይም በቀጥታ 

የሚገኘውን ግብዓት በመጠቀም ሕዜቡ በአገሪቱ በሚካሄደ ሁሇንተናዊ 

ጉዲዮች ሊይ ግንዚቤ ኖሮት በአገር ሌማት ንቁ ተሳታፉ እንዱሆን ማዴረግ፤ 

2. ብሔራዊ መግባባት በመፌጠር አገራዊ ማንነትን፣ ብዜሃነትን፣ መቻቻሌንና 

ዱሞክራሲያዊ አንዴነትን ሇመጠበቅና ሇማጎሌበት የሚዯረገውን አገራዊ 

ጥረት ማገዜ ይሆናሌ። 

6. የኮርፖሬሽኑ ሥሌጣንና ተግባር 

ኮርፖሬሽኑ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. ሇሕዜብ ጠቃሚና አስፇሊጊ የሆኑ ዛናዎችና መዋዕሇ-ዛናዎችን ማሰባሰብ፣ 

ማጋጀትና በሬዱዮ፣ በቴላቪዥንና በዴህረ-ገጽ በሌዩ ሌዩ የአገር ውስጥና 

የውጭ ቋንቋዎች በማሠራጨት ሇተገሌጋዩ የማዴረስ፤ 

2. ሇሌማት፣ ሇመሌካም አስተዲዯርና ዱሞክራሲ ግንባታ ህብረተሰቡን 

የሚያነሳሱ ትምህርታዊና አሳዋቂ ፕሮግራሞችን የማቅረብ፣ የመንግስትን 

ፖሉሲዎችና ሕጎች ሇሕዜብ የማስተዋወቅ፤ 

3. ሕዜቡ ስሇ ሰብአዊና ዱሞክራሲያዊ መብቶች ያሇው ግንዚቤ እንዱዲብር 

የሚረደ ፕሮግራሞችን የማቅረብ፤ 

4. ነጻ የህዜብ አስተያየቶችንና ጥቆማዎችን ተቀብል የማስተሊሇፌ፤  

5. የሕዜቡን ዕውቀትና ፇጠራ የሚያዲብሩና የመዜናናት ፌሊጎቱን የሚያረኩ 

ሌዩ ሌዩ ኘሮግራምችን የማቅረብ፤ 

6. በአገር ውስጥና ከውጭ ካለ ተመሳሳይ ዴርጅቶች ጋር ግንኙነት 

የመመሥረት፤ 

7. ሇክሌሌ ብዘሃን መገናኛ ዴርጅቶች የቴክኒክና ሥሌጠና ዴጋፌ የመስጠት፤ 

8. ሇሚሰጠው አገሌግልት ዋጋ የመወሰንና የመሰብሰብ፣ እንዯ አስፇሊጊነቱ 

በከፉሌ ወይም በሙለ ከክፌያ ነጻ የማዴረግ፤ 

9. የንብረት ባሇቤት መሆን፣ ውሌ የመዋዋሌ፣ በስሙ የመክሰስና የመከሰስ፤ 

10. ዓሊማውን ከግብ ሇማዴረስ ላልች ተዚማጅ ተግባራትን የማከናወን። 

7. የኮርፖሬሽኑ አቋም 

ኮርፖሬሽኑ 

1. ቦርዴ፣ 

2. ዋና ሥራ አስፇጻሚ እና አስፇሊጊ የሆኑ ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚዎች፤ 

3. አስፇሊጊ የሆኑ ሠራተኞች፤ 
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      ይኖሩታሌ። 

 

 

8. ስሇቦርደ 

1. ቦርደ አንዴ ሰብሳቢ፣ አንዴ ጸሏፉና ሰባት አባሊት ያለት ሆኖ የአባሊቱ 

ቁጥር እንዯ አስፇሊጊነቱ ሉጨምር ይችሊሌ። 

2. የቦርደ ሰብሳቢና አባሊት አግባብነት ካሊቸው ተቋማትና ከሌዩ ሌዩ 

የህብረተሰብ ክፌልች ተውጣጥተው በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማለ። 

3. የቦርደ ተጠሪነት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ። 

4. የቦርደ የሥራ መን አምስት ዓመት ይሆናሌ። 

5. ዋና ስራ አስፇጻሚው የቦርደ ጸሏፉና አባሌ ይሆናሌ። 

6. ቦርደ የራሱ የአሠራር መመሪያ ያወጣሌ። 

9. የቦርደ ሥሌጣንና ተግባር 

ቦርደ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. መገናኛ ብዘሃንን በሚመሇከቱ የመንግሥት ፖሉሲዎች እና ሕጎች 

በኮርፖሬሽኑ ተግባራዊ መሆናቸውን የማረጋገጥ፤ 

2. በህዜብ መታወቅ ያሇባቸው የመንግሥት ፖሉሲዎችና ሕጎች በወቅቱ 

መተሊሇፊቸውን የማረጋገጥ፤ 

3. ኮርፖሬሽኑ በሚሰጠው አገሌግልት ሕዜቡ ተጠቃሚ መሆኑን የመገምገም 

ይበሌጥ ተጠቃሚ ስሇሚሆንበት ሁኔታ ሏሳብ የማቅረብ፤ 

4. የተሇያየ አመሇካከት ያሊቸው የፖሇቲካ ዴርጅቶችና የኅብረተሰብ ክፌልች 

ሚዚናዊ የሆነ የሬዱዮና የቴላቪዥን ፌትሏዊ አገሌግልት ማግኘታቸውን 

የማረጋገጥ፤ 

5. በሬዱዮ፣ በቴላቪዥን፣ በኢንተርኔትና በላልች በኤላክትሮኒክስ መሳሪያዎች 

የሚተሊሇፇውን ፕሮግራም ይት የመገምገም፣ ስሇሚሻሻሌበትም ሁኔታ 

ሏሳብ የማቅረብ፤ 

6. ከአዴማጭና ከተመሌካች በኮርፖሬሽኑ ሊይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን 

የመመርመር፣ ተገቢውን ውሳኔ የመስጠት፤ 

7. የኮርፖሬሽኑን ሠራተኞች የቅጥር መመሪያ የማውጣት፣ ዯመወዜ፣ አበሌና 

ላልች ጥቅማጥቅሞቻቸው ሊይ የመወሰን፣ 
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8. ኮርፖሬሽኑ የሚጠናከርበትንና አሠራሩ የሚሻሻሌበትን መንገዴ የመቀየስ፤ 

9. የኮርፖሬሽኑን ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴና በጀት እንዱሁም የሥራ እቅስቃሴ 

ሪፖርት ገምግሞ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የማቅረብ፤ 

10. ኮርፖሬሽኑን በሚመሇከቱ ላልች የፖሉሲ ጉዲዮች ሊይ የመምከር፤ 

የመወሰን። 

10. የቦርደ ስብሰባዎች 

1. ቦርደ ቢያንስ በወር አንዴ ጊዛ መዯበኛ ስብሰባ ያዯርጋሌ። 

2. አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም በቦርደ ሰብሳቢ ወይም ከቦርደ አባሊት መካከሌ 

ቢያንስ አንዴ ሶስተኛው አባሊት ከጠየቁ በማናቸውም ጊዛ ሉሰበሰብ 

ይችሊሌ። 

3. በቦርደ ስብሰባ ሊይ ከግማሽ በሊይ አባሊት ከተገኙ ምሌዓተ ጉባዔ ይሆናሌ። 

4. ቦርደ ውሳኔ የሚያሳሌፇው በዴምጽ ብሌጫ ይሆናሌ፣ ሆኖም ዴምጽ እኩሌ 

ሇእኩሌ የተከፇሇ እንዯሆነ ሰብሳቢው ያሇበት ወገን ሏሳብ የቦርደ ውሳኔ ሆኖ 

ያሌፊሌ። 

5. ቦርደ የራሱን የስብሰባ ሥርዓት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

11. ስሇኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስፇጻሚ 

1. ዋና ሥራ አስፇጻሚው በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ይሾማሌ። 

2. ዋና ሥራ አስፇጻሚው የኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስፇጻሚ በመሆን ከቦርደ 

በሚሰጠው አጠቃሊይ መመሪያ መሠረት የኮርፖሬሽኑን ሥራ ይመራሌ፤ 

ያስተዲዴራሌ። 

3. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዋና 

ሥራ አስፇጻሚው፦ 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 ሇኮርፖሬሽኑ የተሰጡትን ሥሌጣንና ተግባራት 

 ሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ 

ሇ/ የኘሮግራሞች ይት አቅጣጫን ያቅዲሌ፣ አፇጻጸማቸውን ይከታተሊሌ፣ 

 ይቆጣጠራሌ፤ 

ሏ/ የኮርፖሬሽኑን ሠራተኞች ይቀጥራሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤ 

መ/ የኮርፖሬሽኑን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በጀት እንዱሁም የሥራ 

 እንቅስቃሴ ሪፖርት አጋጅቶ ሇቦርደ ያቀርባሌ፣ 
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ሠ/ ሇኮርፖሬሽኑ በተፇቀዯው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንብ 

 ወጪ ያዯርጋሌ፤ 

ረ/ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ሁለ ኮርፖሬሽኑን 

 ይወክሊሌ፤ 

ሰ/ ከቦርደ የሚሰጡ ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ። 

4. ዋና ሥራ አስፇጻሚው ሇኮርፖሬሽኑ የሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን 

ሥሌጣንና ተግባሩን በከፉሌ ሇኮርፖሬሽኑ የስራ ኃሊፉዎችና ሠራተኞች 

በውክሌና ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፤ ሆኖም እርሱን ተክቶ የሚሠራው ከሠሊሳ 

ቀናት ሇሚበሌጥ ጊዛ የሚሠራ ከሆነ ውክሌናው አስቀዴሞ ሇቦርደ ቀርቦ 

መፇቀዴ ይኖርበታሌ። 

12. ስሇ ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚዎች 

1. የኮርፖሬሽኑ ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚዎች በዋና ሥራ አስፇጻሚው 

አቅራቢነት በቦርደ ይሾማለ። 

2. እያንዲንደ ምክትሌ ዋና ስራ አስፇጻሚ ከዋናው ሥራ አስፇጻሚ በሚሰጠው 

መመሪያ መሠረት በሥሩ የተመዯበሇትን ርፌ ሥራ ይመራሌ፣ 

ያስተባብራሌ፣ እንዱሁም ከዋና አስፇጻሚው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት 

ያከናውናሌ። 

13. ሪፖርት ስሇማቅረብ 

ኮርፖሬሽኑ በሥሌጣን ክሌለ ስሇሚያከናውናቸው ተግባራት በየጊዛው ሇሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባሌ። 

14. የኮርፖሬሽኑ በጀት 

የኮርፖሬሽኑ በጀት ከሚከተለት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናሌ፦ 

1. በዙህ አዋጅ መሠረት ከሚሰበሰብ ገቢ፤ 

2. ሇኮርፖሬሽኑ ዓሊማ መሳካት ሲባሌ መንግሥት ከሚያዯርግሇት ዴጋፌ፤ 

3. ከላልች ምንጮች። 

15. ስሇ ኮርፖሬሽኑ የግዢና የፊይናንስ ሥርዓት 

የኮርፖሬሽኑ የግዢና የፊይናንስ ሥርዓት በመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች 

የግዢና የፊይናንስ ሥርዓት መሠረት ይሆናሌ። 

16. የሂሳብ መዚግብት 

1. ኮርፖሬሽኑ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሳብ መዚግብትና የገንብ ሰነድች 

ይይዚሌ። 
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2. የኮርፖሬሽኑ የሂሳብ መዚግብትና ገንብ ነክ ሰነድች በዋናው ኦዱተር 

በየዓመቱ ይመረመራለ። 

 

 

ክፌሌ ሦስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

17. ስሇኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች አስተዲዯር 

የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች አስተዲዯር የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያወጣው 

ዯንብ መሠረት ይመራሌ። 

18. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ 

ዯንቦችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

2. ቦርደ ሇዙህ አዋጅ ማስፇጸሚያና ሇተሇያዩ የኮርፖሬሽኑ አሠራሮች 

የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ።  

19. የመብትና ግዳታዎች መተሊሇፌ 

የኢትዮጵይ ሬዴዮና ቴላቪዥን ዴርጅት መብቶችና ግዳታዎች በዙህ አዋጅ 

ሇኮርፖሬሽኑ ተሊሌፇዋሌ። 

20. የተሻሩ ሕጎች 

የሚከተለት ሕጎች በዙህ አዋጅ ተሽረዋሌ፦ 

1. የኢትዮጵያ ሬዱዮና ቴላቪዥን ዴርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 114/1987 

(እንዯተሻሻሇ)፤ 

2. የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅት አዋጅ ቁጥር 15/1967፤ 

እና 

3. የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅት ዯንብ ቁጥር 20/1967። 

21. የመሸጋገርያ ዴንጋጌዎች 

በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 20 የተዯነገገው ቢኖርም የኢትዮጵያ ሬዱዮና ቴላቪዥን 

ዴርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 114/1987 አንቀጽ 5(6) እና (9) ፣ በኢትዮጵያ 

ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅት አዋጅ ቁጥር 15/1967 የቴላቪዥን 

ምዜገባና ፇቃዴን የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች እና የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን 

አገሌግልት ዴርጅት ዯንብ ቁጥር 20/1967 በሥራቸው የተረሩትን ተግባራት 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

394 
 

በሕግ ሥሌጣን የሚሰጠው አካሌ እስከሚረከብ ዴረስ ተፇጻሚነታቸው 

ይቀጥሊሌ። 

22. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ጥቅምት 29 ቀን 2007 ዓ.ም 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

   የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ኘሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1115/2011 

የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልትን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ 

የአገሪቱን ሌማት፣ ሠሊም፣ ዳሞክራሲ እና የሕዜቦችን በእኩሌነትና በመፇቃቀዴ ሊይ 

የተመሠረተ ዳሞክራሲያዊ አንዴነት አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ የዛና አገሌግልት ሚና 

ከፌተኛ መሆኑን በመገንብ፤ 

የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት እንዯ አገራዊ የዛና አገሌግልት የአገሪቱን ገጽታ 

ሇመገንባት የሚጠበቅበትን ሚና በአግባቡ መወጣት የሚያስችሇው ተቋማዊና የአሰራር 

ነፃነት እንዯዙሁም የተሻሇ የሕግ ጥበቃ እንዱኖረው ማዴረግ በማስፇሇጉ፤ 

የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት የስራ ባህሪውን ባገናበ መንገዴ እንዱመራ እና የስራ 

እዴገትና ቅሌጥፌናው በተሻሇ መንገዴ እንዱራመዴ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት አሰራርና አዯረጃጀት ከአሇምአቀፌ የቴክኖልጂና ሙያዊ 

እዴገት ጋር የተጣጣመና ተወዲዲሪ እንዱሆን ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት ኤጀንሲን እንዯገና በማቋቋም ተቋሙ የሚሰጠው 

አገሌግልት የበሇጠ ቀሌጣፊ፣ ጥራት ያሇውና ተወዲዲሪ እንዱሆን ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ 

በመገኘቱ፤ 

ሇስራና ሠራተኛ አመቺ የሆነ የስራ አካባቢን መፌጠር አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ዋና ዋና አገራዊ ኹነቶችንና ክስተቶችን በፅሁፌ፣ በዴምፅ፣ በፍቶና ተንቀሳቃሽ ምስሌ 

በማስዯገፌ ሇተሇያዩ መገናኛ ብዘሃን ስራዎች ሇምርምርና ጥናት ግብዓትነት እንዱውለ 

ሰንድ የማስቀመጥ ተሌዕኮ በብቃት እንዱወጣ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤  

የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት ራሱን በገቢ መዯገፌ እንዱችሌ ገቢ የሚያመነጭባቸው 

ስራዎች ሊይ መሳተፌ የሚያስችሇው ሁኔታ መፌጠር አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55 (1) 

መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልትን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 

1115/2011 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 
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2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፣ 

1. “ዛና” ማሇት በበርካታ ሰዎች ወይም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ሊይ 

አውንታዊም ሆነ አለታዊ ተጽዕኖ የሚፇጥርን አዱስ ክስተት የሚያመሇክት፣ 

ተሞክሮ ማስተሊሇፌ የሚችሌ፤ የታዲሚዎችን ፌሊጎት በማሟሊት ህዜቦችን 

ከራሳቸዉና ከአካበቢያቸው ጋር ሉያገናኛቸው የሚችሌ ሀሳብ፣ ኹነት፣ 

ክስተት ወይም መረጃ ሲሆን የህዜብ አስተያየት ጥናት፣ የሞኖተሪንግ 

ዉጤት፣ ወቅታዊ ትንታኔን ያካትታሌ፡፡ 

2. “ዛና ነክ መረጃዎች” ማሇት በዛና እንዱገሇጽ የተፇሇገዉን ጉዲይ፣ ክስተት፣ 

ሀሳብ ወይም ፌሬ ነገር በተሇያየ አቀራረብ ሇታዲሚው ሇማቅረብ እንዱቻሌ 

የሚጋጁ ተዚማጅ፣ ተያያዥነት ያሊቸው ይፊዊ የሆኑ ወይም ይፊዊ 

እንዱሆኑ በመረጃው ባሇቤትና በህግ ፇቃዴ ያሊቸው መረጃዎች ናቸው፡፡ 

3. “ኘሮግራም” ማሇት በዴምፅ፣ በምስሌ ወይም በዴምፅና በምስሌ ተቀነባብሮ 

ሇማሳወቅ፣ ሇማስተማር ወይም ሇማዜናናት ወይም ሁለንም አካቶ የሚቀርብ 

ሆኖ ስፓት፣ ሪፓርታዥ፣ ኘሮግራምና ገቢ ፉሌሞችን ያካትታሌ፡፡  

4. “የህትመት ስራዎች” ማሇት ሇአጠቃሊይ ህዜቡ ወይም ሇተወሰነ አካሌ 

እንዱዯርሱ ታስበው የሚሰራጩ ገባዎችን፣ የሞኒተሪንግ ውጤቶችን፣ 

አመታዊ መፅሃፍችን የሚያካትት ነው፡፡ 

5. “የህዜብ አስተያየት ጥናት” ማሇት ስሇአንዴ አገራዊና ወቅታዊ ወይም 

ስሇአንዴ ተቋም አገሌግልት አሰጣጥ የህዜቡን አስተያየት፣ ግንዚቤ ወይም 

እርካታ ሇመሇካት የሚዯረጉ ጥናቶችን ያካትታሌ፡፡ 

6. ”የማስታወቂያ ኘሮዲክሽን“ ማሇት በፅሁፌ፣ በፍቶ፣ በዴምፅና በምስሌ 

ተቀነባብረው የሚጋጁ የህዜብና የንግዴ የማስታወቂያ ስራዎችን ያካትታሌ፡

፡ 

7. “ስነዲ ወይም ድክሜንቴሽን” ማሇት ትሌሌቅ አራዊ ጉዲዮችና ክስተቶችን 

በፍቶ፣ በዴምፅ፣ በፍቶና በተንቀሳቃሽ ምስሌ መቅረፅና ሇወዯፉት ጥቅም ሊይ 

ሉውለ በሚችለበት መሌኩ አሰናዴቶ ማስቀመጥ ነው፡፡ 

8. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራስያዊ ሪፏብሉክ ሕገ 

መንግሥት አንቀጽ 47(1) የተመሇከተው ማንኛዉም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ 

አበባና የዴሬዲዋ ከተሞች አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ:: 

9. በዙህ አዋጅ በወንዴ ፆታ የተገሇጸው ሴትንም ያካትታሌ። 
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3. መቋቋም 

1. የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት አገሌግልት (ከዙህበኋሊ "አገሌግልት" እየተባሇ 

የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ የመንግሥት ተቋም ሆኖ በዙህ 

አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. አገሌግልቱ ተጠሪነቱ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ። 

4. ዋና መሥሪያ ቤት 

የአገሌግልቱ ዋና መስሪያ ቤት በአዱስ አበባ ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ በአገር 

ውስጥና በውጭ አገራት ቅርንጫፍችና ወኪልች ሉኖሩት ይችሊለ። 

5. የአገሌግልቱ ዓሊማ 

አገሌግልቱ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፣ 

1. ኢትዮጵያ ሇሌማትና ሇዳሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የምታዯርጋቸውን 

ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ እንቅስቃሴዎች አግባብ ባሊቸው 

ፖሉሲዎችና ሕጎች መሠረት ሚዚናዊና ትክክሇኛ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ 

በማዯራጀትና በመተንተን ዛና እና ዛና ነክ ገባዎችን እንዱሁም 

ፕሮግራሞችን በአገር ውስጥና በውጭ አገር ማሰራጨት፤ 

2. የአገሪቱን ገጽታ መገንባት፤ 

3. የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም የሚመሇከቱ ዓሇም አቀፌ ጉዲዮችን መገብ፤ 

4. በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ የሕዜብ አስተያየት ጥናት ማካሄዴ፣ እንዯ አስፇሊጊነቱ 

ማተምና ማሰራጨት፤ 

5. ኢትዮጵያን በሚመሇከቱ ጉዲዮች በአገር ውስጥና በውጭ አገር ዋነኛ የዛና 

ምንጭ ሆኖ ማገሌገሌ፤ 

6. ዋና ዋና አገራዊ ኹነቶችንና ክስተቶችን በጽሁፌ፣ በዴምጽ፣ በፍቶና 

ተንቀሳቃሽ ምስሌ ቀርጾ ሇተሇያዩ የመገናኛ ብዘሀን ሥራዎች፣ ሇምርምር 

ግብአትነት እንዱያገሇግለ አዯራጅቶ ማስቀመጥ። 

6. የአገሌግልቱ ሥሌጣንና ተግባር 

አገሌግልት የሚከተለት ሥሌጣን ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. ሃሳብና አመሇካከት በነጻነት እንዱንሸራሸር ሇማስቻሌ ዛና እና ዛና ነክ 

መረጃዎችን የመሰብሰብ፣ የማጠናቀርና ማሰራጨት፤ 

2. ከዛና እና ዛና ነክ መረጃዎች ጋር ተጓዲኝ የሆኑ የፍቶግራፌና የፕሮዲክሽን 

አገሌግልቶችን መስጠት፤ 
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3. የህዜቡን ተሳታፉነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ስፖት፣ ሪፖርታዥ፣ 

ፕሮግራምና ጋቢ ፉሌሞችን ማጋጀትና ማሰራጨት፤ 

4. ዋና ዋና አገራዊ ኹነቶችንና ክስተቶችን በጽሁፌ፣ በዴምጽ፣ በፍቶና 

ተንቀሳቃሽ ምስሌ ቀርጾ ሇተሇያዩ የመገናኛ ብዘሀን ሥራዎች፣ ሇምርምር 

ግብአትነት እንዱያገሇግለ አዯራጅቶ ማስቀመጥ፤ 

5. በወቅታዊና አገራዊ ጉዲዮች ሊይ የሕዜብ አስተያየት ጥናት የማካሄዴ፣ 

እነዙህንም ማተምና ማሰራጨት፣ 

6. ዓሊማውን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉትን የራሱ የኤላክትሮኒክስና የሕትመት 

ሚዱያ ማቋቋም፤ 

7. አግባብነት ካሊቸው አከሊት ጋር በመተባበር አስፇሊጊ የሆኑትን የዛና 

መቀበያ፣ ማስተሊሇፉያ፣ ማሸጋገሪያና ማዯራጃ መሣሪያዎችን በተገቢው 

ሥፌራዎች የማቋቋምና ማስተዲዯር፤ 

8. በአገር ውስጥና በውጭ አገር ካለ ተመሳሳይ ተቋማት ጋር ግንኙነት 

መመሥረት፤ 

9. ሇክሌሌ የዛና አገሌግልት ዴርጅቶች የቴክኒክና የሥሌጠና ዴጋፌ መስጠት፤ 

10. የዛና አገሌግልት አውታሮች ስሇሚስፊፈበትና በተስማሚ ቴክኖልጂ 

ስሇሚዯራጁበት ሁኔታ እያጠና ሃሣብ የማቅረብ፣ ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ 

ማዋሌ፤ 

11. ገቢ ሉያስገኙ የሚችለ እንዯየሕትመት፣ የጥናትና ምርምር፣ የሥሌጠናና 

የማማከር፣ የፕሮዲክሽን፣ ኹነቶችና የሕዜብ ግንኙነት ሥራዎችን እና ጋቢ 

ፉሌሞች ያለ አገሌግልቶችን ሇላልች ተቋማት መሥጠት፤ 

12. የንግዴ ህጉ እንዯተጠበቀ ሆኖ የህዜብና የንግዴ የማስታወቂያ ሥራዎችን 

መሥራት፤ 

13. ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚፀዴቅ ዯንብ 

መሰረት ክፌያ ማስከፇሌ፤ 

14. የንብረት ባሇቤት መሆን፣ ውሌ መዋዋሌ፣ በሥሙ መክሰስና መከሰስ፤ 

15. ዓሊማውን ከግብ ሇማዴረስ ላልች ተዚማች ተግባሮችን ማከናወን። 

7. የአገሌግልቱ አቋም 

አገሌግልቱ፡- 

1. የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት ቦርዴ፤ (ከዙህ በኋሊ "ቦርዴ" እየተባሇ የሚጠራ)፤ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

399 
 

2. በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚሾም ዋና 

ሥራ አስፇጻሚና እንዯ አስፇሊጊነቱ ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚዎች፤ እና 

3. አስፇሊጊ ሠራተኞች ይኖሩታሌ። 

8. ስሇቦርደ 

1. የቦርደ አባሊት ሰብሳቢውን ጨምሮ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማለ፤ ቁጥራቸው እንዯ አስፇሊጊነቱ የሚወሰን ሆኖ 

ከአምስት ማነስ የሇበትም፡፡ 

2. የቦርደ አባሊት ስብጥር አግባብነት ከአሊቸው ተቋማትና ሌዩ ሌዩ 

የኅብረተሰብ ክፌልች የተውጣጣ ይሆናሌ፡፡ 

3. የቦርደ ተጠሪነት ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ፡፡ 

4. የቦርደ የስራ መን አምስት ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

5. የአገሌግልቱ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ያሇ ዴምፅ በፀሃፉነት ይሳተፊሌ፡፡ 

6. ቦርደ የራሱን የአሰራር መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ። 

9. የቦርደ ሥሌጣንና ተግባር  

ቦርደ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡-  

1. መገናኛ ብዘሀንን የሚመሇከቱ የመንግሥት ፖሉሲዎችና ህጎች በአገሌግልቱ 

ተግባራዊ መዯረጋቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

2. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 እና 6 የተመሇከቱት የአገሌግልቱ ዓሊማዎች፣ 

ሥሌጣንና ተግባራት ሥራ ሊይ መዋሊቸውን ይከታተሊሌ፤ 

3. በአገሌግልቱ የሚጋጁ ዛና እና ዛና ነክ መረጃዎች እንዱሁም ፕሮግራሞች 

ብሔራዊ መግባባትን የሚያመጡና ትክክሇኛውን አገራዊ ገጽታ 

የሚያንፀባርቁ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

4. በአገሌግልቱ የሚጋጁ ዛና እና ዛና ነክ መረጃዎች እንዱሁም ፕሮግራሞች 

የተሇያዩ አመሇካከቶችንና አስተያየቶችን በሚያስተናግዴ መሌኩ 

መቅረባቸውን ያረጋጋጣሌ፤ 

5. አገሌግልቱ ስሇሚስፊፊበት ሁኔታ ፖሉሲ ይነዴፊሌ፣ ተግባራዊነቱንም 

ይከታተሊሌ፤ 

6. የአገሌግልቱ ሰራተኞች ቅጥር߹ እዴገትና  አስተዲዯር የሚመሇከት መመሪያ 

ያወጣሌ߹ተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ߹ የአገሌግልቱን ዋና ስራ አስፇጻሚ߹ 
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ምክትሌ ዋና ስራ  አስፇጻሚዎች እና ሰራተኞች ዯመወዜ߹ አበሌ እና ሌዩ 

ጥቅማ ጥቅሞች የመንግስትን  አቅም በማገናብ ይወስናሌ፤61 

7. የአገሌግልቱ አሠራር የሚጠናከርበትንና የሚሻሻሌበትን መንገዴ ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ። 

10. የቦርደ ስብሰባ 

1. ቦርደ ቢያንስ በሁሇት ወር አንዴ ጊዛ ይሰበሰባሌ፡፡ 

2. አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም በቦርደ ሰብሳቢ ጥሪ ወይም ከቦርደ አባሊት 

መካከሌ ቢያንስ አንዴ ሦሥተኛው ከጠየቀ በማናቸውም ጊዛ ሉሰበሰብ 

ይችሊሌ፡፡ 

3. በስብሰባው ሊይ ከግማሽ በሊይ አባሊት ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤ ይሆናሌ። 

4. ቦርደ ውሳኔ በዴምጽ ብሌጫ ያሳሌፊሌ፤ ሆኖም ዴምጽ እኩሌ ሇእኩሌ 

በተከፇሇ ጊዛ ሰብሳቢው ወሳኝ ዴምጽ ይኖረዋሌ። 

11. የዋና ሥራ አስፇጻሚ ስሌጣንና ተግባራት 

1. ዋና ሥራ አስፇጻሚው ከቦርደ በሚሠጠው አጠቃሊይ መመሪያ መሠረት 

አገሌግልቱን ይመራሌ፤ ያስተዲዴራሌ፤ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 6 ሥር 

የተመሇከቱትን የአገሌግልቱን ሥሌጣንና ተግባር ሥራ ሊይ ያውሊሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠተበቀ ሆኖ ዋና 

ሥራ አስፇጻሚው፡-  

ሀ) የአገሌግልቱን ሠራተኞች መሠረታዊ የሲቪሌ ሰርቪስ መርሆዎችን 

ተከትል ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይቀጥራሌ፤ 

ያስተዲዴራሌ፤ ያሠናብታሌ፤ 

ሇ) የአገሌግልቱ ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራምና በጀት ሇቦርደ ያቀርባሌ፤ 

ሲፇቀዴም ስራሊይ ያውሊሌ፤ 

ሏ) የአገሌግልቱን ዓመታዊ ሪፖርት ሇቦርደ ያቀርባሌ፤ 

መ) ሇአገሌግልቱ በተፇቀዯው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንብ 

ወጪ ያዯርጋሌ፤ 

ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ሁለ አገሌግልቱን 

ይወክሊሌ፤ 

ረ) ከቦርደ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 
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3. ዋና ሥራ አስፇጻሚው ሇአገሌግልቱ ሥራ ቅሌጥፌና በሚያስፇሌግ መጠን 

ሥሌጣንና ተግባሩን በከፉሌ ሇአገሌግልቱ ኃሊፉዎችና ሠራተኞች በውክሌና 

ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፤ ሆኖም እርሱን ተክቶ የሚሠራው ሰው ከሠሊሳ ቀናት 

ሇሚበሌጥ ጊዛ የሚሠራ ከሆነ ውክሌናው በቅዴሚያ ሇቦርደ ቀርቦ መጽዯቅ 

ይኖርበታሌ። 

12. የምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚዎች ስሌጣንና ተግባር 

1. እያንዲንደ ምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚ የተመዯበበትን ርፌ ሥራ 

ይመራሌ፤ ያስተባብራሌ፤ እንዱሁም የሚሰጡትን ላልች ተግባራትን 

ያከናውናሌ። 

2. ዋና ስራ አስፇፃሚው በማይኖርበት ጊዛ ተክቶ ይሰራሌ። 

13. ሪፖርት ስሇ ማቅረብ 

አገሌግልቱ በሥሌጣን ክሌለ ስሇሚያከናውናቸው ተግባራት በየጊዛው ሇህዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባሌ። 

14. በጀት 

የአገሌግልቱ በጀት ከሚከተለት ምንጮች ይሆናለ፡- 

1. በመንግስት የሚመዯበ በጀት፤ 

2. በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣው ዯንብ የሚወሰን ሆኖ በዙህ አዋጅ 

መሠረት ከሚሰበሰበው አገሌግልት ክፌያ፡፡ 

15. የሂሣብ መዚግብት 

1. አገሌግልቱ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሣብ መዚግብትና ሠነድችን 

ይይዚሌ፡፡ 

2. የአገሌግልቱ የሂሣብ መዚግብትና ሠነድች በዋናው ኦዱተር ወይም እርሱ 

በሚሠይማቸው ላልች ኦዱተሮች በየዓመቱ ይመረመራሌ። 

16. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ዯንብ ያወጣሌ። 

2. ቦርደ ሇዙህ አዋጅ ማስፇጸሚያና ሇተሇያዩ የአገሌግልቱ አሰራሮች 

የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

17. የመብቶችና ግዳታዎች መተሊሇፌ  

በዯንብ ቁጥር 319/2006 ተቋቁሞ የነበረው የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት ኤጀንሲ 

መብትና ግዳታዎቹ ሇአገሌግልቱ ተሊሌፇዋሌ። 

18. የተሻሩና ተፇጻሚነት የላሊቸው ሕጎች 
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1. የኢትዮጵያ ዛና አገሌግልት ኤጀንሲን ያቋቋመው ዯንብ ቁጥር 319/2006 

ተሽሮ በዙህ አዋጅ ተተክቷሌ፤ 

2. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የአሠራር ሌምዴ በዙህ አዋጅ 

በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም። 

19. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና 

ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ የካቲት 19 ቀን 2011 ዓ.ም. 
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አዋጅ ቁጥር 982/2008 

የፋዳራሌ ዋና አዱተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን እንዯገና ሇማሻሻሌ የወጣ 

አዋጅ 

የኦዱት ሥርዓትን ማጠናከር መንግሥት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በሚገባ ሇመምራትና 

ሇማስተዲዯር የሚያስፇሌገውን አስተማማኝ መረጃ በማግኘት ረገዴ ከፌተኛ አስተዋጽኦ 

ያሇው በመሆኑ፤ 

በሌዩ ሌዩ የሌማትና አስተዲዯር መስኮች የተሰማሩ የፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ 

ቤቶችና ዴርጅቶች የገንብ አስተዲዯር ተገቢውን የሂሣብ አያያዜ ሥርዓት የተከተሇ 

የገቢ አሰባሰባቸው የወጪ አፇቃቀዲቸውና የንብረት አስተዲዯራቸው የመንግሥት 

ሕግንና መመሪያን ተከትል የተፇጸመ መሆኑንና ዕቅዴና ፕሮግራማቸውንም 

በቅሌጥፌና እና ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገዴ በማከናወን የሚጠበቅባቸውን ግብ 

ማሟሊታቸውን ማረጋገጥ አስፇሊጊ በመሆኑ፤  

በመንግሥት መዋቅር ውስጥ በሚገኙ ሌዩ ሌዩ የፋዳራለ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች 

ውስጥ ተጠያቂነትን፣ ግሌጽነትን እና መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን ኦዱት ዓይነተኛ 

መሣሪያ በመሆኑ፤ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግሥት የኢኮኖሚ ፖሉሲን በሚገባ 

ተግባራዊ ማዴረግ ይቻሌ ንዴ በፋዯራሊዊ መንግሥት ይዝታ ሥር የሚገኙ 

የአስተዲዯር፣ የሌማትና የአገሌግልት መስሪያ ቤቶችና ዴርጅቶች በብቃት ሇመቆጣጠር 

በተጠናከረና መናዊ በሆነ የኦዱት ተግባር መታገዜ ያሇበት በመሆኑ፤ 

ሇዙህ የፋዳራሌ ዋና ኦዱተሩንና የመ/ቤቱን የሙያ ነፃነት፣ አሠራርና አዯረጃጀት 

ይበሌጥ ማሻሻሌና ማጠናከር በማስፇሇጉ፣ 

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ረፏብሉክ ህገ መንግስት አንቀጽ 55(1) መሠረት 

የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

1. አጭር ርዕስ 

ይሀ አዋጅ “የፋዳራሌ ዋና አዱተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን ሇማሻሻሌ 

የወጣ አዋጅ ቁጥር 982/2008” ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጓሜ 

በዙህ አዋጅ ውስጥ፦ 
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1. “ምክር ቤት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-

መንግሥት የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤ 

2. “የፋዳራሌ ዋናው ኦዱተር” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 101 ንዐስ አንቀፅ (1) እና በዙህ አዋጅ 

አንቀጽ 6 መሠረት የተሾመ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

ዋናው ኦዱተር ነው፤ 

3. “መስሪያ ቤቱ” ማሇት የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት ነው፤ 

4. “የፋዯራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት” ማሇት ሚኒስቴር፣ ኮሚሽን፣ ባሇሥሌጣን፣ 

ተቋም፣ ኤጀንሲ ወይም ማናቸውም ላሊ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ነው፤ 

5. “ዴርጅት” ማሇት ማናቸውም በሙለ ወይም በከፉሌ የፋዳራሌ መንግሥት የሆነ 

የማምረቻ፣ የማከፊፇያ፣ የአገሌግልት ሰጭ ወይም ላሊ የንግዴ ዴርጅት ነው፣  

6. “የሇጋሾችና አበዲሪዎች ሂሣብ” ማሇት የፋዳራለ መንግሥት መሥሪያ ቤት 

ወይም ዴርጅት በዓይነት ወይም በጥሬ ገንብ ከሇጋሹና ከአበዲሪዉ የተቀበሇው 

ስጦታ፣ እርዲታ ወይም የብዴር ሂሳብ ነው፤ 

7. ዴጋፌና ሌዩ ዴጎማ" ማሇት የፋዯራሌ መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት በየ 

አመቱ ሇክሌልች የሚሰጠው የበጀት ዴጎማና ሌዩሌዩ ዴጋፍች ነው፡፡62 

8. “ሚኒስቴር” ማሇት የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ነው፣ 

9. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት 

አንቀጽ 47(1) የተመሇከተው ማንኛውም ክሌሌ ሲሆን የአዱስ አበባ እና 

የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፣ 

10. “ሰዉ” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም የሰውነት መብት የተሰጠው ዴርጅት ነው፣ 

11. በወንዴ ጾታ የተገሇጸው ማንኛውም ዴንጋጌ የሴትንም ፆታ ይጨምራሌ። 

3. የፋዳራሌ ዋና አዱትር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 669/2002 

ስሇማሻሻሌ 

1. የፋዳራሌ ዋና አዱትር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 669/2002ን 

ሇማሻሻሌ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ መንግስት ዋና ኦዱተር 

መሥሪያ ቤት ከዙህ በኋሊ “መሥሪያ ቤት” እየተባሇ የሚጠራ በኢትዮጵያ 

ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 101(4) 

                         
62

 በ25/87(2011) አ.1146  አንቀፅ 2(1) መሰረት በአዋጁ አንቀፅ 2 ስር ከንዐስ አንቀፅ  6 ቀጥል አዱስ 
ንዐስ አንቀፅ 7 ተካቶ  ንዐስ አንቀፅ 7 የነበረው ንዐስ አንቀፅ 8 ሆኖ የተቀሩት ንዐሳን አንቀፆች 
እንዯቅዯም ተከተሊቸው እስከ ንዐስ አንቀፅ 11 ተሸጋሽገዋሌ፡፡ 
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በተመሇከተዉ መሠረት የሕግ ሰውነት ያሇው ራሱን የቻሇ የፋዳራሌ መንግሥት 

አካሌ ሆኖ እንዯገና ተቋቁሟሌ፣ 

2. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር ዋና መስሪያ ቤት አዱስ አበባ ሆኖ ሇሥራው አስፇሊጊ 

በሆነ ቦታ ሁለ ቅርንጫፌ መስሪያ ቤት ይኖረዋሌ። 

4. የመስሪያ ቤቱ ዓሊማዎች 

መሥሪያ ቤቱ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፦ 

1. የፋዳራሌ መንግሥት ዕቅድችና በጀት በሚገባ ሇመምራትና ሇማስተዲዯር 

የሚያስፇሌገውን አስተማማኝ መረጃ ሇማገኘት የሚረዲ የኦዱት ሥርዓትን 

ማጠናክር፤ 

2. የፋዳራሌ መንግሥት ገንብና ንብረት በወጡት ሕጎችና ዯንቦች መሠረት 

መሰብሰቡን፣ መጠበቁን እና በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋለን ማረጋገጥ አና 

የዯረሰበትን ውጤት ሇምክር ቤቱ ሪፖርት ማቅረብ፤ 

3. የፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና ዴርጅቶች ሊይ የፊይናንስ፣ የክዋኔ 

የአካባቢ ጥበቃ፣ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ፣ የቁጥጥር ኦዱቶች፣ ሌዩ ኦዱቶች እና 

ላልች ኦዱቶችን ማካሄዴ፤ 

4. አግባብነት ካሊቸው አካሊት ጋር በመተባበር የሂሣብ አያያዜና የኦዱት ሙያ 

እንዱያዴግ እና እንዱጠናከር ጥረት ማዴረግ፤ 

5. በሂሣብ አያያዜና በኦዱት ሙያ ሊይ ሇተሠማሩት የክሌሌ እና የፋዳራሌ 

መንግሥት መስሪያ ቤቶችና ዴርጅቶች ሙያዊ እገዚና ምክር መስጠት፤ 

6. የፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሂሣብ የሚመረመርበትን የኦዱት ዯረጃ 

(ስታንዲርዴ) ማውጣትና ተግባራዊ መሆኑን መከታተሌ። 

ክፌሌ ሁሇት 

የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት ሥሌጣንና ተግባር 

5. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት ሥሌጣንና ተግባር 

የፋዯራሌ ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት በሕግ የተሰጠውን ተግባር ሇማከናወን 

የሚያስፇሌገው ሥሌጣን ሁለ ይኖረዋሌ። በዙህ አጠቃሊይ ዴንጋጌ ሳይወሰን 

የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት፦ 

1. የፋዯራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና ዴርጅቶችን ሂሣብ ኦዱት ያዯርጋሌ፣

ያስዯርጋሌ፤ 

2. የፋዯራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና ዴርጅቶችን የኢንፍርሜሽን 

ቴክኖልጂ ሥርዓት፣ አጠቃቀምና አስተዲዯር ኦዱት ያዯርጋሌ፤ ያስዯርጋሌ፤ 
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3. የፋዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ዴርጅቶች ያስገኙት ውጤት ሕጉን 

የተከተሇ፣ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር የተፇጸመ መሆኑንና ተፇሊጊውን ግብ 

መምታቱን ሇማረጋገጥ አንዯአስፇሊጊነቱ የክዋኔ ኦዱት ያዯርጋሌ፣ ያስዯርጋሌ፤ 

4. የመንግሥትንና የሕዜብን ጥቅም ሇማስጠበቅ ሲባሌ የግሌ ወይም የሕዜባዊ 

ዴርጅቶችን ኦዱት ያዯርጋሌ፣ ያስዯርጋሌ፤ 

5. ሇፋዳራሌ መንግሥቱ መሥሪያ ቤቶችና ዴርጅቶች የተሇገሱ እርዲታዎችን 

ወይም ስጦታዎችን፣ እንዱሁም ብዴርን አዱት ያዯርጋሌ፣ ያስዯርጋሌ፤ 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጾች (1) ፣ (2) ፣ (3) ፣ (4) እና (5) በተመሇከተው 

መሠረት ያከናወነውን የኦዱት ውጤት እንዯነገሩ ሁኔታ ሇመሥሪያ ቤቱ ወይም 

ሇዴርጅቱ የበሊይ ኃሊፉ ያሳውቃሌ። የፋዳራሌ ዋና ኦዱተሩ የምርመራው 

ውጤት ወንጀሌ መፇጸሙን የሚያሳይ ሆኖ ሲገኝ ሇሚመሇከተው አካሌ 

ወዱያውኑ ያሳውቃሌ፤ 

7. ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው መሥሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር የሂሣብና የንብረት 

ኦዱት ሥርዓትና ዯረጃን የሚመሇከቱ መመሪያዎችን ያወጣሌ፤ 

8. አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የማናቸውም ፋዯራሌ መሥሪያ ቤት የውስጥ ኦዱተሮች 

የመሥሪያ ቤታቸውን ሂሣብና ንብረት በመመርመር ውጤቱን አንዱገሌጹሇት 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፤ 

9. ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመተባበር አንዯአስፇሊጊነቱ ሇውስጥ አዱተሮች 

ስሌጠና ይሰጣሌ፤ 

10. አንዴ ሂሣብ ወንጀሌ ባሇበት ሁኔታና ታማኝነት በጎዯሇው አኳኋን መያዘን 

ሇማመን ምክንያት ያሇው አንዯሆነ ይህንን ሂሣብ የሚመሇከቱ ጽሐፍች፣ 

መክሮች፣ መዜገቦች፣ ሰነድችና ላልች ተያያዥነት ያሊቸው መረጃዎች ሊይ 

ያሽጋሌ፤ 

11. የገንብና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ስሇገንብ አጠባበቅ የሂሣብ አያያዜና 

የንብረት አስተዲዯር በተመሇከተ በሚያጋጀው መመሪያዎች ሊይ አስፇሇጊውን 

ምክር ይሰጣሌ፤ 

12. ከላልች ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው የፋዳራሌ መንግሥትና የክሌሌ መሥሪያ 

ቤቶች ጋር በመተባበር የሂሣብ አያያዜ አና የኦዱት ሙያ ትክክሇኛውን ፇር 

ይዝ አንዱዲብር ጥረት ያዯርጋሌ፤ 
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13. ከክሌሌ የኦዱት መ/ቤቶች እና ቁጥጥር ቢሮዎች ጋር የአዱት ተግባር 

የሚዲብርበትን ሁኔታ በተመሇከተ የቅርብ የሥራ ግንኙነትና ትብብር 

ያዯርጋሌ፤ 

14. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መስሪያ ቤት በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ፣ (2) ፣ 

(3) ፣ (5) ፣ (6) እና (7) መሠረት የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸውን ኦዱተሮች 

በመመሌመሌ ኦዱት ሲያስዯርግ ኦዱቱ ዯረጃውን የጠበቀ ስሇመሆኑ 

የመቆጣጠርና የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇበት። ዜርዜር አፇጻጸሙን በተመሇከተ 

የፋዯራሌ ዋና ኦዱተር መስሪያ ቤት መመሪያ ያወጣሌ፤ 

15. የኦዱት ሙያተኞች ማሰሌጠኛ ማዕከሌ ያዯራጃሌ። 

16. የፋዯራሌ መንግስት  ሇክሌሌ መንግስታት የሚሰጠውን የበጀት ዴጋፌ እና ሌዩ 

ዴጎማዎችን  ኦዱት ያዯርጋሌ፡ ያስዯርጋሌ፡፡63 

17. መስሪያ ቤቱ በማቋቋሚያ አዋጁ አንቀፅ 5 የተሰጠውን የዴርጅቶችን ሂሳብ  

ኦዱት የማዴረግ ስሌጣኑን እና ተግባሩን በአግባቡ ሇመወጣት ተጠሪነቱ  

ሇፋዯራሌ ዋና ኦዱተር የሆነ ራሱን የቻሇ ተቋም በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

በሚወጣ ዯንብ እንዱቋቋም ያዯርጋሌ፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

6. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር አሿሿምና ተጠሪነት 

1. የፋዳራሌ ዋናው ኦዱተር መሥሪያ ቤትን የሚመራ ዋና ኦዱተር በጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማሌ። 

2.  የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር ተጠሪነት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ። 

የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሥራ ሊይ በማይሆንበት ጊዛ ተጠሪነቱ ሇፋዳራሌ 

ሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት ይሆናሌ። 

7. ስሇምክትሌ ዋና ኦዱተሮች አሿሿም 

የፋዯራሌ ዋና ኦዱተርን የሚረደ በጠቅሊይ ሚኒሰቴሩ አቅራቢነት በህዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት የሚሾሙ አራት የፋዯራሌ ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች ይኖራለ። እነዙህም 

የሬጉሊሪቲ ኦዱት፣ የክዋኔ ኦዱት፣ የኦዱት ጥራት፣ ምርምርና ስሌጠና እና የዴጋፌ 

አገሌግልቶች ርፌ ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች ናቸዉ። 

8. ሇሹመት የሚያበቁ መመኛዎች 

                         
63 በ25/87(2011) አ.1146 አንቀፅ 2(2) መሰረት በአዋጁ አንቀፅ 5 ስር ሁሇት አዲዱስ ንዐሳን አንቀፆችን 
ንዐስ አንቀፅ (16) እና ንዐስ አንቀፅ (17) ተጨምረዋሌ፡፡ 
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ሇሹመት የሚያበቁ መመኛዎች የሚከተለት ይሆናለ፦ 

1. ዛግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ፣ 

2. ሇኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት ተገዥ የሆነ፣ 

3. በኦዱት ሥራ ወይም አግባብነት ባሇው ላሊ ሙያ የሰሇጠነ እና በመንግሥት 

የኦዱት ሥራ ሰፉ እውቀትና ሌምዴ ያሇው፣ 

4. በታታሪነቱ፣ በታማኝነቱ እና በሥነ ምግባሩ መሌካም ስም ያተረፇ፣ 

5. በወንጀሌ ጥፊት ተከሶ ያሌተፇረዯበት፣ 

6. ሥራዉን ሇመሥራት የሚያስችሌ የተሟሊ ጤንነት ያሇው፣ 

7. ከማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ገሇሌተኛ የሆነ። 

9. ተመዴቦ ስሇመስራት 

ተሿሚዎቹ በሥራ መናቸው ማብቂያ ሊይ እዴሜያቸው ሇጡረታ ያሌዯረሰ ከሆነ 

በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም ዴርጅቶ ውስጥ ተመዴበው እንዱሰሩ 

ሁኔታዎች ይመቻቹሊቸዋሌ። 

10. ዯመወዜ፣ አበሌ እና ጥቅማ ጥቅም ክፌያ64 

1. የዋናው እና የምክትሌ ዋና ኦዱተሮች ዯመወዜ እና አበሌ እንዱሁም 

ጥቅማጥቅሞች የመንግስት ሀሊፉዎችን ዯመወዜና ጥቅማ ጥቅም  ሇመወሰን 

መንግስት ባወጣው ህግ መሰረት ይወሰናሌ፡፡ 

2. ዋናው እና የምክትሌ ዋና ኦዱተሮቹ ቀዯም ሲሌ በጡረታ ዯንብ ያሌተሸፇኑ 

ከሆነ እና በፕሮቪዯንት ዯንብ ውሰጥ የታቀፈ ከነበሩ በዙያው ሇመቀጠሌ መብት 

አሊቸው፡፡ 

3. ዋና ኦዱተሩ  ከሀሉፈነት ሲነሱ ከሀሊፉነት የተነሱ የሀገር እና የመንግስት 

መሪዎች፣ ከፌተኛ የመንግስት ሀሊፉዎች፣ የምክር ቤት አባሊት እና ዲኞች  

የሚያገኟቸው መብቶችና ጥቅማ ጥቅሞችን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ መሰረት 

ሇሚኒስትር የተፇቀዯውን ጥቅማ ጥቅም ያገኛለ፡፡ ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች  

ሇሚኒስትር ዳኤታ የተፇቀዯውን ጥቅማ ጥቅም ያገኛለ፡፡ 

4. የአዋጁ አንቀፅ 10(2) እንዯተሻሻሇው  ንዐስ አንቀፅ 11(2) ተሰርዝ አዱስ  ንዐስ  

አንቀፅ (2) ተተክቷሌ፡፡  

2.በአዋጁ አንቀፅ 10(1) እንዯተሻሻሇው አንቀፅ 10(1) የተገሇፀው የስራ መን 

ሲያበቃ ዋና ኦዱተሩ እና ምክትልቹ ሇአንዴ ተጨማሪ የስራ መን ሉሾሙ 

                         
64

 በ25/87(2011) አ.1146 አንቀፅ 2(3) መሰረት ከአንቀፅ 9 ቀጥል አዱስ አንቀፅ 10 ተካቶ አንቀፅ 10 
የነበረው አንቀፅ 11 ሆኖ የተቀሩት እንዯቅዯም ተካተሊቸው እስከ አንቀፅ 25 ዴረስ ሆነው ተቀምጠዋሌ፡፡ 
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ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን በማንኛውም ሁኔታ ከሁሇት ዘር በሊይ ለያገሇግለ አይችሇም፡

፡ 

11. የስራ መን 

1. የዋና ኦዱተሩና ምክትልቹ የሥራ መን ስዴስት ዓመት ይሆናሌ፤ 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (1) የተገሇጸው የሥራ መን ካበቃ በኋሊ የዋና 

ኦዱተሩና ምክትልቹ እንዯገና ሉሾሙ ይችሊለ። 

12. ተሿሚዎች ከኃሊፉነት የሚነሱበት ሁኔታ 

ዋና ኦዱተርና ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች በሚከተለት ሁኔታዎች ከኃሊፉነት እንዱነሱ 

ሉዯረግ ይችሊሌ፦ 

1. በሕመም ምክንያት ሥራውን በሚገባ ሇማከናወን የማይችሌ መሆኑ ሲረጋገጥ፤  

2. ግሌፅ የሆነ የሥራ ችልታ ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ፤ 

3. በሥራው ሊይ በሚያሳየው ቸሌተኝነት ጥፊተኛ ሲሆን ወይም ምግባረ ብሌሹ ሆኖ 

ሲገኝ፤ 

4. ሙስና መሥራቱ ወይም ህግን የሚፃረር ላሊ ዴርጊት መፇጸሙ ሲረጋገጥ፤ 

5. የጡረታ ዕዴሜ ሊይ ሲዯርስ፤ 

6. የሥራ መኑ ሲያበቃ፤ 

7. ቀጣይነት ባሇው የጤና ጉዴሇት ወይም በላሊ ምክንያት በገዚ ፌቃደ ሥራውን 

ሇመሌቀቅ በጽሁፌ ሲጠይቅ፤ 

8. ከንዐስ አንቀጽ 1 እስከ 4 እና 7 ያለት ተፇጻሚ የሚሆኑት ከምክር ቤቱ አባሊት 

መካከሌ በሚቋቋም ኮሚቴ ተጣርቶ ሲረጋገጥና ሇምክር ቤቱ ቀርቦ በሁሇት 

ሶስተኛ ዴምፅ የምክር ቤቱን ውሳኔ ሲያገኝ ይሆናሌ።  

13. ክፌት ቦታ 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 11 ውስጥ በተገሇጹትና በሞት ምክንያት የፋዳራሌ ዋና 

ኦዱተር በላሇ ጊዛ የሬጉሊሪቲ ኦዱት፣ የክዋኔ ኦዱት እና የኦዱት ጥራትና 

ምርምርና ስሌጠና ርፌ ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች በቅዯም ትከተሌ ከሦስት ወር 

ሊሌበሇጠ ጊዛ ተክቶ ይሠራለ። 

2. የኦዱት ርፍችን የሚመሩ ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች በላለ ጊዛ የዴጋፌ 

አገሌግልቶች ርፌ ምክትሌ ዋና ኦዱተር በንዐስ አንቀጽ 1 ሇተጠቀሰው ጊዛ 

የፋዳራሌ ዋና ኦዱተሩን ተክቶ ይሠራሌ። 
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3. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተርና የምክትሌ ዋና ኦዱተሮች ቦታ በተመሣሣይ ጊዛ ክፌት 

የሆነ እንዯሆነ የምክር ቤቱ አፇጉባዔ ከኦዱት ዲይሬክተሮች አንደን በንዐስ 

አንቀጽ 1 ሇተጠቀሰው ጊዛ መዴቦ ሉያሠራ ይችሊሌ። 

ክፌሌ አራት 

የፋዳራሌ ዋና ኦዱተርና የፋዳራሌ ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች ሥሌጣንና ተግባር 

14. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር ሥሌጣንና ተግባር 

የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ 

በመሆን በዙህ አዋጅ አንቀፅ 5 ሇመሥሪያ ቤቱ የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባር 

በሥራ ሊይ ከማዋሌ በተጨማሪ ከዙህ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. በዙህ አዋጅ በአንቀጽ 5 ንዐስ አንቀጽ (1) ፣ (2) ፣ (3) ፣ (4) ፣ (5) እና (6) 

መሠረት ስሇሚከናወነው ምርመራና ስሇመሥሪያ ቤቱ ሥራዎች አጠቃሊይ 

ዓመታዊ ሪፖርት ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ። ምክር ቤቱ በሥራ 

ሊይ በማይሆንበት ጊዛ ሇፋዳራሌ ሪፏብሉኩ ፕሬዙዲንት ያቀርባሌ፤ 

2. የገንብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የፋዳራሌ መንግሥት ያሇፇውን በጀት 

ዓመት ገቢና ወጪ ሂሳብ፣ ሀብትና ዕዲ እንዱሁም የመንግሥት ገንብ ነክ የሆኑ 

መረጃዎችን የሂሣብ መግጫዎች የበጀት ዓመት እንዯተጠናቀቀ በስዴስት ወር 

ውስጥ ግቶ ሇምርመራ ሇፋዳራሌ ዋና ኦዱተር ይሌካሌ፤ 

3. ዋና ኦዱተሩም የሂሳብ ገባው በዯረሰው በ4 ወር ጊዛ ውስጥ ምርምራ በማዴረግ 

ሪፖርቱን ከነአስተያየቱ ሇሚኒስቴሩ ይሌካሌ፤ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

በሚያቀርበው ዓመታዊ ሪፖርት ውስጥ ሪፖርቱ እንዱካተት ያዯርጋሌ፤ 

4. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 ንዐስ አንቀጽ 7 መሠረት ዉጤቱን እንዱያውቁ 

የተዯረጉት አካሊት የሰጡት አስተያየትና ያቀረቡት ተቃውሞ አጥጋቢ 

ያሇመሆኑን የገመተ እንዯሆነ ይህን በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተጠቀሰው 

ሪፖርት ውስጥ ያስገባሌ፤ 

5. ተግባሩን በሚገባ ሇማከናወን በሚያስችሌ አኳኋን መሥሪያ ቤቱን ያዯራጃሌ፤ 

6. የመሥሪያ ቤቱን በጀት አጋጅቶ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፤ 

ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፤ 

7. የመ/ቤቱን መዋቅርና የዯመወዜ ስኬሌ በማጋጀትና በሕዜብ ተወካዮች ም/ቤት 

በማፀዯቅ የሠራተኞችን ዯመወዜና የጥቅማ ጥቅሞቻቸውን ክፌያ ይፇጽማሌ፤ 

ዜርዜር አፇጻጸፇሙን በተመሇከተ ምክር ቤቱ ዯንብ ያወጣሌ፤ 
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8. በፋዳራሌ ፏብሉክ ሠርቪስ ህግና ዯንብ ውስጥ የተመሇከቱትን መሠረታዊ 

ዓሊማዎች ጠብቆ የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ መሠረት 

ሇመስሪያ ቤቱ አስፇሊጊ የሆኑ የሠራተኞችን ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

9. ሇሥራው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በቂ መመሪያ በመስጠትና በመቆጣጠር የኦዱት 

ሥራ እንዯአግባቡ በግሌ ኦዱተሮች ወይም በላልች ባሇሙያዎች እንዱከናወን 

ይወክሊሌ፤ 

10. በሀገሪቱ የመንግሥት ኦዱት በአነስተኛ ወጪ የሚካሄዴበትንና በርካታ 

ክሌልችንና መስሪያ ቤቶችን ሉያሳትፈ የሚችለ ተሸጋጋሪ ኦዱቶችን 

ከሚመሇከተዉ ጋር በመመካከር ያከናውናሌ። 

15. የፋዳራሌ ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች ሥሌጣንና ተግባር 

1. የሬጉሊሪቲ ኦዱት ሥራዎች ርፌ ምክትሌ ዋና ሥሌጣን እና ተግባር፦ 

ሀ/ የመሥሪያ ቤቱን የሬጉሊሪቲ ኦዱት ሥራዎች በማቀዴ፣ በማዯራጀት፤ 

 በመምራት በማስተባበር እና በመቆጣጠር የፋዳራሌ ዋና ኦዱተሩን ይረዲሌ፤  

ሇ/ ሇምክር ቤቱ በሚቀርቡት የመንግሥት ሂሣብ ገባ (የተጠቃሇሇ ፇንዴ ሂሣብ) 

 የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመሇክት ዓመታዊ ገባና ሌዩ ገባዎች 

 ከመፇረም  በስተቀር የፋዯራሌ ዋና ኦዱተር በላሇ ጊዛ ተክቶት ተግባራቱን 

 ያከናውናሌ፤ 

ሏ/ በፋዳራሌ ዋናው ኦዱተሩ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

2. የክዋኔ ኦዱት ሥራዎች ርፌ ምክትሌ ዋና ኦዱተር ሥሌጣን እና ተግባር፦ 

ሀ/ የመሥሪያ ቤቱን የክዋኔ ኦዱት ሥራዎች በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ 

በመምራት፣  በማስተባበር እና በመቆጣጠር የፋዳራሌ ዋና ኦዱተሩን ይረዲሌ፤ 

ሇ/ ሇምክር ቤቱ በሚቀርቡት የመንግሥት ሂሣብ ገባ (የተጠቃሇሇ ፇንዴ 

 ሂሳብ) ፣ የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመሇክት ዓመታዊ ገባና ሌዩ 

 ገባዎች  ከመፇረም በስተቀር የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር በላሇ ጊዛ ተክቶት 

 ተግባራቱን ያከናውናሌ፤ 

ሏ/ በፋዳራሌ ዋናው ኦዱተሩ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

3. የኦዱት ጥራት፣ ምርምርና ሥሌጠና ሥራዎች ርፌ ምክትሌ ዋና ኦዱተር 

ሥሌጣን እና ተግባር፦  

ሀ/ የመሥሪያ ቤቱን የኦዱት ጥራት፤ ምርምርና ሥሌጠና ሥራዎች በማቀዴ፣ 

 በማዯራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር የፋዳራሌ ዋና 

 ኦዱተሩን ይረዲሌ፣ 
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ሇ/ ሇምክር ቤቱ በሚቀርቡት የመንግሥት ሂሣብ ገባ (የተጠቃሇሇ ፇንዴ 

ሂሳብ) ፣ የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመሇክት ዓመታዊ ገባና ሌዩ 

ገባዎች  ከመፇረም በስተቀር የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር በላሇ ጊዛ ተክቶ 

ተግባራቱን ያከናውናሌ፣ 

ሏ/ በፋዳራሌ ዋናው ኦዱተሩ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ።  

4. የዴጋፌ አገሌግልቶች ርፌ ምክትሌ ዋና ኦዱተር ሥሌጣንና ተግባር፦  

ሀ/ የመሥሪያ ቤቱን የዴጋፌ አገሌግልቶች ርፌ ስራን በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ 

 በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር የፋዳራሌ ዋና ኦዱተሩን 

 ይረዲሌ፣ 

ሇ/ ሇምክር ቤቱ በሚቀርቡት የመንግሥት ሂሣብ ገባ (የተጠቃሇሇ ፇንዴ 

 ሂሳብ)፣ የመሥሪያ ቤቱን ሥራዎች የሚያመሇክት ዓመታዊ ገባና ሌዩ 

 ገባዎች ሊይ ከመፇረም በስተቀር ዋና ኦዱተሩ እና የኦዱት ሰራዎች ርፌ 

 ምክትሌ ዋና ኦዱተሮች በላለ ጊዛ በመተካት ተግባራቱን ያከናውናሌ፣ 

ሏ/ በፋዳራሌ ዋናው ኦዱተሩ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ።  

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

16. በጀትና ሂሳብ ምርመራ 

1. ሇፋዳራሌ ዋና ኦዱትር መሥሪያ ቤት ከተፇቀዯው በጀት ውስጥ የየሶስት ወር 

ዴርሻ የሆነው የሥራ ማስኬጃ በፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት ስም 

በተከፇተው የባንክ ሂሣብ ውስጥ በአንዴ ጊዛ በቅዴሚያ እንዱቀመጥ ይዯረጋሌ። 

2. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መስሪያ ቤት ሂሳብ በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ምክር 

ቤቱ በሥራ ሊይ በማይሆንበት ጊዛ በፋዳራሌ ሪፏብሉኩ ፕሬዜዲንት በሚሰየም 

ገሇሌተኛ ኦዱተር ይመረመራሌ። 

17. ስሇኦዱት ሥርዓት ወሰን እና የጊዛ ገዯብ 

1. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር አንዴን ሂሳብ ኦዱት ሲያዯርግ እንዯነገሩ ሁኔታ አንዴ 

በአንዴ፣ በዜርዜር ወይም በአሌፍ አሌፍ የኦዱት ዳ ሉመረምር ይችሊሌ። 

ቢሆንም በዙህ አዋጅ አንቀፅ (13) ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) መሰረት ሂሳቦችን 

ኦዱት አዴርጎ በሚያቀርበው ገባ ውስጥ ሇእያንዲንደ ሂሳብ ያመራመሩን 

ሁኔታና ጥሌቀት መግሇፅ አሇበት። 

2. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር የሚያዯርጋቸው ምርመራዎች ከሚመረመረው የበጀት 

ዓመት ወዯኋሊ ከሁሇት በጀት ዓመታት ማሇፌ የሇባቸውም። ነገር ግን በእርሱ 
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ግምት ወንጀሌ መፇጸሙን ያመነ እንዯሆነ ከተባለት ሁሇት የበጀት ዓመት ወዯ 

ኋሊ አሌፍ ሉመረምር ይችሊሌ። 

3. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር የሂሳብ ምርመራ ሲያዯርግ በዓሇም አቀፌ የመንግስት 

የኦዱት ዯረጃዎች መሰረት ይሆናሌ። 

18. የተመርማሪዎች ግዳታ 

1. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር፣ የመስሪያ ቤቱ ኦዱተሮች ወይም የፋዳራሌ ዋና 

ኦዱተር ወኪልች ሇምርመራ ጠቃሚና አስፇሊጊ የሚመስሎቸውን መጻሕፌት፣ 

መክሮች፣መዜገቦች፣ ሰነድችና ላልች የጽሐፌና የቃሌ መረጃዎች ሁለ ሲጠይቁ 

የተጠየቀው ግሇሰብ፣ ሠራተኛ ወይም ባሇስሌጣን በትክክሌና በተሟሊ አኳኋን 

ወዱያውኑ የማቅረብ ግዳታ አሇበት። 

2. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መሥሪያ ቤት እንዱቆጣጠራቸው በዙህ አዋጅ ሥሌጣን 

የተሰጠው አካሊትን ገንብ ወይም ንብረት የተረከበ፣ ወጪ ያዯረገ፣ የከፇሇ 

ወይም ሇሂሳቡ ኃሊፉ የሆነ ማኛውም ሰው ሲጠየቅ ሂሳቡን ኦዱት የማስዯረግ 

ግዳታ አሇበት። 

3. ተመርማሪ መስሪያ ቤቶች በፋዳራሌ ዋና ኦዱተር በተሊኩ ሪፖርቶች በተገሇፁ 

ግኝቶች ሊይ ተገቢውን የእርምት እርምጃ እንዱወስደ በተሰጡ የማሻሻያ 

ሃሳቦችና አስተያየቶች መሰረት ከ15 ቀናት ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ እርምጃ 

የመውሰዴ ግዳታ አሇባቸው። የወሰደትን እርምጃ እና ሇመውሰዴ ካሌቻለ 

ምክንያቱን በመግሇፅ ሇፋዳራሌ ዋናው ኦዱተር መስሪያ ቤት ከሊይ በተጠቀሰው 

ጊዛ ገዯብ ውስጥ ማሳወቅ አሇባቸው። 

4. የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርበው ሪፖርት 

ውስጥ ዴክመት የታየባቸው መስሪያ ቤቶች ኃሊፉዎች በታዩት ዴክመቶች ሊይ 

አስፇሊጊውን የማስተካካያ እርምጃ ወስዯው ይህንኑ ሇምክር ቤቱና ሇፋዳራሌ 

ዋናው ኦዱተር የማሳወቅ ግዳታ አሇባቸው። 

5. ማንኛውም ተመርማሪ የፋዳራሌ ዋና ኦዱተር ተግባርና ኃሊፉነቱን ሇመወጣት 

ይቻሇው ንዴ የመዯበው ኦዱተር ስራውን ሇማካሄዴ የሚያስችሇውን ቢሮ 

አጋጅቶ የመስጠት ግዳታ አሇበት። 

19. የመተባበር ግዳታ 

መስሪያ ቤቱ ስሌጣኑንና ተግባሩን ስራ ሊይ ሇማዋሌ እንዱችሌ ማንኛውም መስሪያ 

ቤት እና ሰው አስፇሊጊውን ዴጋፌ የመስጠት ግዳታ አሇበት።  

20. የኦዱት ባሇሙያዎች የሙያ ሰነ-ምግባርና የሙያ ከሇሊ 
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1. የመ/ቤቱ ኦዱተሮች ዋና ኦዱተሩ የሚያወጣውን የሙያ ሥነ-ምግባር አክብረው 

የመስራት ግዳታ አሇባቸው። 

2. ዋና ኦዱተሩ፣ ምክትሌ ዋና ኦዱተሮችና ኦዱተሮች የሀገሪቱን ህግና የሙያ ስነ-

ምግባር እና ዓሇም አቀፌ መንግስት ኦዱት ዯረጃዎችን አክብረው 

በሚያከናውኑት የኦዱት ስራዎች ምክንያት አይከሰሱም። 

3. ሇሕዜብ ተወካዮች ም/ቤት ስራ ተጋጅተው በዋና ኦዱተሩ የሚቀርቡ ሪፖርቶች 

እንዯ ሕዜብ ተወካዮች ሪፖርቶች አካሌ ሆነው ይቆጠራለ። በእነኚህ ሪፖርቶች 

መነሻነት በዋና ኦዱተር ሊይ ምንም ዓይነት የፌትሏ ብሔርም ሆነ የወንጀሌ 

ክሶች አይመሠረቱም። 

21. የማሳወቅ ግዳታ 

1. የፋዳራለ ዋና ኦዱተር ኦዱት ሲያከናውን በጉዲዩ ሊይ ወንጀሌ መሰራቱን ያመነ 

እንዯሆነ ይህንኑ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ሇጠቅሊይ አቃቤ ህግ እና 

ሇላልች ጉዲዩ ሇሚመሇከተው ኦዱት ተዯራጊ መስሪያ ቤት ወይም ዴርጅት 

የበሊይ ኃሊፉ ያሳውቃሌ። 

2. የሚከተለት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ሳይገይ ሇፋዳራሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት 

ሉገሇጽሇት ይገባሌ፤ 

ሀ/ የፋዳራለ መንግስት ባሇስሌጣኖች በጀት አያያዜን ወይም ከመንግስት 

ዯረሰኝና ክፌያ ጋር የተያያዘ ጠቅሊሊ ዯንቦችን ወይም መመሪያዎችን 

ሲያወጡ ወይም ሲተረጉሙ፤ 

ሇ/ የፋዳራሌ መንግስቱን የሚመሇከቱ ስምምነቶች ሲመሰረቱ፣ መሰረታዊ ሇውጥ 

 ሲዯረግባቸው ወይም ሲቋረጡ፣ 

ሏ/ በክሌሌ መንግስት እና ከፋዳራሌ አስተዲዯር ውጭ ባለ አካሊት ወይም 

በክሌሌ ባሇስሌጣናት መካከሌ የፋዳራሌ መንግስቱን የበጀት አስተዲዯር 

የሚመሇከቱ ስምምነቶች ሲፇፀሙ፤ 

መ/ የፋዳራለ መንግስት ባሇስሌጣናት በፊይናንስ አሰተዲዯር ሥርዓቱ ሊይ 

 መሠረታዊ ሇውጥ ሉያስከትለ የሚችለ ዴርጅታዊ ወይም ላልች 

 እርምጃዎችን በሥራ ሊይ ሇማዋሌ ሲያቅደ። 

22. ጥፊትና ቅጣት 

1. ማንኛውም ሰው፦ 

ሀ/ የፋዳራሌ ዋናዉ ኦዱተር በቀጥታ ወይም በኦዱተሮቹ ወይም በወኪልቸ 

 አማካኝነት ሇምርመራ እንዱቀርብሇት የሚጠይቀዉን መጻሕፌት፣ 
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 መክሮች፣ መዜገቦች፣ ሰነድችና ላልች የጹሐፌ ወይም የቃሌ 

 መረጃዎች ያሊቀረበ፣ ወይም 

ሇ/ ሇፋዳራሌ ዋናዉ ኦዱተሩ፣ ሇመሥሪያ ቤቱ ኦዱተሮች ወይም ሇወኪልች 

ሀሰተኛ መሆኑን እያወቀ ሀሰተኛ መረጃ የሰጠ ወይም እዉነተኛ መሆኑን 

ሇማመን ምክንያት ሳይኖረዉ መረጃ የሰጠ፣ ወይም  

ሏ/ የፋዳራሌ ዋናዉ ኦዱተር ስራ በሚገባ እንዲይከናወን ያሰናከሇ፣ ወይም  

መ/ ያሇበቂ ምክንያት በፋዳራሌ ዋናዉ ኦዱተሩ በቀረቡ ኦዱት ሪፓርቶች 

በተሰጡ የማሻሻያ አስተየየቶችና ሃሳቦች ሊይ በወቅቱ ርምጃ ያሌወሰዯ፣ 

ወይም በዙህ አዋጅ በተዯነገገዉ መሰረት መፇጸም ሲኖርበት ሇመፇጸም 

ፇቃዯኛ ሆኖ ያሌተገኘ፣ 

እንዯሆነ ከአምት እስከ ሰባት አመት በሚዯርስ እሰራት ወይም ከብር 10,000 

እሰከ ብር 30,000 (አስር ሺ ብር እስከ ሰሊሰ ሺ ብር) የገንበ መቀጫ ወይም 

በሁሇቱም ይቀጣሌ።  

2. ማንኛዉም ኦዱተር፦ 

ሀ/ የስራ ግዳታዉን ሇመፇጸም ወይም በኃሊፉነቱ ወይም በስራ ግዳታዉ 

ማዴረግ የሚገባውን ሊሇማዴረግ ወይም ማዴረግ የማይገባውን ሇማዴረግ 

ስጦታን፣ ገንብ ወይም ላሊ ጥቅም እንዱሰጠው የጠየቀ፣ የተስፊ ቃሌ 

የተቀበሇ ወይም የቀረበሇትን የወሰዯ፤ ወይም 

ሇ/ ሇሚያዯርገው የሂሣብ ምርመራ ተመርማሪው ያቀረበሇት ሰነዴ ሏሰተኛ 

መሆኑን እያወቀ እንዯትክከሇኛ ሰነዴ ከያሇት ወይም ትክክሇኛነቱን 

እያወቀ ሉይዜሇት የሚገባውን በሰነዴ ሳይቀበሇው የቀረ፤ ወይም 

ሏ/ የፋዳራሌ መንግሥት ገንብ ያጭበረበረ ወይም ላሊ ሰው እንዱያጭበረብር  

   ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተባበረ ወይም ያሴረ፤ ወይም 

መ/ ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ሇራሱ ሇማገኘት ወይም ሇላሊ ሰው ሇማስገኘት ወይም 

ላሊ ሰውን ሇመጉዲት በማሰብ፣ በተመርማሪው የቀረበሇትን መጽሏፌት፣ 

መከሮች፣ መዜገቦች፣ ሰነድችና ላልች ማናቸውንም መረጃዎች እንዱጠፈ 

ያዯረገ ወይም ወዯ ሏሰት የሇወጠ ወይም እንዱሇወጡ ያዯረገ፤ 

አንዯሆነ ከአምስት እስከ አሥር ዓመት በሚዯርስ እሥራት እና ከብር 10,000 

እስከ ብር 40,000 (ከብር አሥር ሺህ እስከ ብር አርባ ሺ) በሚዯርስ የገንብ 

መቀጮ ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ። 

23. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 
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1. የሕዜብ ተወካዮች ም/ቤት ሇዙህ አዋጅ አፇጻጸም አስፇሊጊ የሆነ ዯንብ ሉያወጣ 

ይችሊሌ፤ 

2. የፋዳራሌ ዋናው ኦዱተር መሥሪያ ቤት ሇዙህ አዋጅ አፇፃፀም አስፇሊጊ የሆኑ 

መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ። 

24. የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸዉ ህጎች 

1. የፋዳራሌ ዋናው ኦዱተር መሥሪያ ቤትን ሇማቋቋም የወጣው አዋጅ ቁጥር 

669/2002 በዙህ አዋጅ ተሽሯሌ። 

2. ከዙህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የተሇመዯ አሠራር በዙህ 

አዋጅ በተጠቀሱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖራቸውም። 

25. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 

አዱስ አበባ መስከረም 11 ቀን 2008 ዓ.ም. 

ድ/ር ሙሊቱ ተሾመ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1133/2011 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ማቋቋሚያ 

አዋጅ 

ዛጎች በየዯረጃው በሚካሄዴ ነፃ፣ ፌትሃዊና ሰሊማዊ ምርጫ በመረጧቸው ተወካዮች 

አማካኝነት ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዲዯር ሥሌጣናቸውን በተግባር እንዱያውለ 

ሇማዴረግ ነፃ የምርጫ አስፇፃሚ አካሌ አስፇሊጊ በመሆኑ፣ 

በኢትዮጵያ ዱሞክራሲን ሇማጠናከር ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴን ከማንኛውም አካሌ ነፃ 

አዴርጎ በማዯራጀት ፌትሃዊ፣ ተዓማኒና ሰሊማዊ ምርጫ ሇማስፇፀም የሚያስችሇው 

መዋቅር እንዱኖረው ማዴረግ አስፇሊጊ በመሆኑ፣ 

የብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ አባሊትን አመሊመሌና አሿሿም አሳታፉና ግሌጽ በማዴረግና 

የቦርደን የመዋቅር፤ የሰራተኛ ቅጥርና ምዯባ እንዱሁም የበጀት ነፃነት በማረጋገጥ 

በተፍካካሪ የፖሇቲካ ዴርጅቶችና በመራጩ ንዴ ያሇውን ተዓማኒነትና የማስፇፀም 

አቅም ማሳዯግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55(1) እና 102 መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ። 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

2. ትርጉም 

በዙህ አዋጅ ውስጥ፡- 

1. “ሕገ መንግስት” ማሇት ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግስት ሲሆን፤ “ህገ 

መንግስታት” ማሇት ዯግሞ የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

እና የክሌሌ ህገ መንግስታት ማሇት ነው፤ 

2.  "ቦርዴ" ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀፅ 3 መሰረት የተቋቋመው የስራ አመራር 

ቦርደን ሙለ አባሊት ያቀፇ ጽህፇት ቤትና በየዯረጃው ያለ ማስተባበሪያ 

ጽህፇት ቤቶችን ያካተተ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ነው፤ 

3.  "የስራ አመራር ቦርዴ" ማሇት በዙህ አዋጅ አንቀፅ 5 (1) መሠረት የተሰየመው 

መሌማይ ኮሚቴ የሚመሇምሊቸውና በጠቅሊይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው የሚሾሙት ናቸው፤ 
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4.  “ምርጫ” ማሇት በሕገ መንግስታት እና በላልች አግባብነት ባሊቸው ህጎች 

መሰረት የሜካሄዴ የጠቅሊሊ፣ የአካባቢ፣ የማሟያ ወይም የዴጋሚ ምርጫ ነው፤ 

5. "ፖሇቲካ ዴርጅት” ወይም “የፖሇቲካ ፓርቲ" ማሇት የፖሇቲካ ፕሮግራም ነዴፍ 

ዓሊማውን በሕጋዊ መንገዴ ሇማራመዴ የሚንቀሳቀስ ቡዴን ነው፤ 

6.  "የምርጫ ክሌሌ” ማሇት ሇምርጫ አፇፃፀም እንዱያመች እና ህዜቡ ወኪልቹን 

እንዱመርጥ በህግ መሰረት የሀገሪቱ ግዚት ተከፊፌል የሚዯራጅ የምርጫ አካባቢ 

ነው፤ 

7. "ምርጫ ጣቢያ” ማሇት በየዯረጃው የሚካሄደምርጫዎች ምዜገባ የሚካሄዴበት፤ 

መራጮች ዴምፅ የሚሰጡበት እና ቆጠራ የሚካሄዴበትቦታ ነው፣ 

8. "ጽህፇት ቤት” ማሇት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ጽህፇት ቤት ነው፤ 

9. “ከፌተኛ የመንግስት ሹመት” ማሇት በሚኒስትር፣ ሚኒስትር ዱኤታ፣ አምባሳዯር፣ 

ኮሜሸነር፤ ምክትሌ ኮሚሸነር፣ ዋና ዲይሬክተር ወይም ተመሳሳይ ዯረጃ ያሊቸው 

ሹመቶችን ያካትታሌ፤ 

10. "የስነ ምግባር ጉዴሇት” ማሇት በኢትዮጵያ ውስጥ ብዘሃኑ የሚስማማባቸው 

የግብረገብ እሴቶች እና በህጎችና በሙያ ሥነ-ምግባሮች ሊይ የተመሰረቱ 

መርሆችን የሚጥሱ ተግባራት ፇጽሞ መገኘት ነው፤ 

11.  "ሰው" ማሇት በህግ የሰውነት መበት የተሰጠው ወይም የተፇጥሮ ሰው ነው፤ 

12. በዙህ አዋጅ ውስጥ በወንዴ ጸታ የተገሇፀው የሴትንም ጾታ ያካትታሌ፡፡ 

ምዕራፌ ሁሇት 

ስሇ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ 

3. መቋቋም 

1. ትክክሇኛ ምርጫ በገሇሌተኝነት እንዱያካሂዴ ከማንኛውም ተፅዕኖ ነፃ የሆነ 

ራሱን የቻሇ የህግ ሰውነት ያሇው ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ ተቋቁሟሌ። 

2. የቦርደ ተጠሪነት  ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ፡፡ 

3. ቦርደ በአዱስ አበባ ዋና ጽሀፇት ቤት የሚኖረው ሲሆን፣ እንዯ አስፇሊጊነቱ 

በማናቸውም የአገሪቱ   ክፌልች ቅርንጫፌ ጽህፇት  ቤት ሇመክፇት አጥንቶ 

ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄውን አቅርቦ ሲፇቀዴሇት ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

4. የቦርዴ አቋም 

1. ቦርድ ሙለ ጊዛ የሚያገሇግለ አምስት አባሊት ያለት የስራ አመራር  ቦርዴ 

ይኖረዋሌ፡፡ 
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2. የስራ አመራር ቦረደ አባሊት በቦረደ ሰብሳቢ ውሳኔ መሰረት የተሇያዩ የቦርደን 

አሊማ ፇፃሚ የስራ ርፍችን በአሊፉነት ይመራለ፡፡ 

3. የስራ አመራር ቦርደ ሇስራው አፇፃፀም አስፇሊጊ የሆኑ ንዐስ ኮሚቴዎችን 

ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ 

4. ቦርደ ሇሥራው  አስፇሊጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታሌ። 

5. የስራ አመራር ቦርደ አባሊት አሰያየም 

የስራ አመራር ቦርደ አባሊት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 መሰረት በጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ አቅራቢነት በሚከተሇው ሥነ-ሥርዓት መሰረት በህዜብ ተወካዮች 

ምክርቤት ይሾማለ፥ 

1. ጠቅሊይ ሚኒሰትሩ እጩ የስራ አመራር ቦርዴ አባሊትን የሚመሇምሌ 

የሚከተለትን አባሊት ያካተተ ገሇሌተኛ ኮሚቴ ያቋቁማሌ፡- 

ሀ) ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ..1 ሰው፤ 

ሇ) ከኢትዮጵያ የሳይንስ አካዲሚ ......... 1 ሰው፤ 

ሏ) ከኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮንፋዯሬሽን...1 ሰው፤ 

መ) ከኢትዮጵያ ንግዴና ማህበራት ምክር ቤት… 1 ሰው፤ 

ሠ) ከኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን...1ሰው፤ 

ረ) ከሲቪሌ ማህበራትና ከሃገር ሸማግላዎች  የሚመረጡ..3 ሰዎች፡፡ 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (1) ስር ከተረሩት ተቋማት የሚወከለት ወይም 

የሚመረጡት የኮሜቴ አባሊት ገሇሌተኛነታቸውና ብቃታቸው የተረጋገጠ፣ እንዯ 

አግባብነቱ በአንቀጽ 6 ስር የተረሩትን የስራ አመራር ቦርዴ አባሌነት 

መስፇርቶች የሚያሟለ እና የኮሚቴው ስብጥር ተመጣጣኝ የፆታ ተዋፅኦ ያሇበት 

ሉሆን ይገባሌ፤ 

3. ኮሚቴው ከህዜብ፣ ከፖሇቲካ ዴርጅቶችና ከሲቪሌ ማህበራት የስራ አመራር 

ቦርዴ አባሌ ሉሆኑ የሚችለ ግሇሰቦችን ጥቆማ ይቀበሊሌ፤ 

4. ኮሚቴው በዙህ አዋጅ አንቀጽ 6 ስር በተቀመጡት መስፇርቶች መሰረት ግሌፅና  

አወዲዲሪ በሆነ አካሄዴ ከተጠቆሙት ሰዎች ውስጥ የስራ አመራር ቦርዴ አባሊት 

ሉሆኑ የሚችለ እጩዎችን በመሇየትና ፇቃዯኝነታቸውን በማረጋገጥ 

የእጩዎቹን ዜርዜር ሇሕዜብ ይፊ በማዴረግ፣ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይሌካሌ፡፡ 

5. ኮሚቴው የሚያጋጀው የእጩዎች ዜርዜር  ምሌመሊው በሚካሄዴበት ወቅት 

በስራ አመራር ቦርደ ካለት ክፌት ቦታዎች ቁጥር እጥፌ መሆን ይኖርበታሌ፤ 
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6. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ አጩ የስራ አመራር ቦርዴ  አባሊት ስም ዜርዜር ከኮሚቴው 

ከተቀበሇ በኋሊ ከተፍካካሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ጋር በቀረቡት 

እጩዎች ሊይ ምክክር ያዯርጋሌ፤  

7. ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 6 ስር የተገሇጸውን ምክክር 

ካዯረገ በኋሊ ከቀረቡት እጩዎች መካከሌ በስራ አመራር ቦርደ ውስጥ ባለት 

ክፌት ቦታዎች እጩዎችን ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዱሾሙ ያቀርባሌ፤  

8.  በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 7 መሠረት ጠቅሊይ  ሚኒስትሩ እጩዎችን 

ሲያቀርብ የሥራ አመራር ቦርደ ሰብሳቢና ምክትሌ ሰብሳቢ ቦታ ክፌት ከሆነ 

ሰብሳቢና ምክትሌ ሰብሳቢ የሚሆኑትን እጩዎች በመሇየት ያቀርባሌ፡፡ 

9. አንዴ እጩ በስራ አመራር ቦርዴ አባሌነት  የሚሾመው የህዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት በአብሊጫ ዴምፅ ሹመቱን ሲያፀዴቀው ነው፡፡ 

6. የስራ አመራር ቦርዴ አባሌነት መስፇርቶች 

1. አንዴ ሰው የስራ አመራር ቦርዴ አባሌ ሇመሆን የሚችሇው የሚከተለትን 

መስፇርቶች ሲያሟሊ ነው፡፡ 

ሀ) ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ የሆነ ኢትዮጲያዊ ዛጋ 

ሇ) የማንኛውም ፖሇቲካ ዴርጅት አባሌ  ያሌሆነ፣ 

ሏ) ከምርጫ ጉዲዮች ጋር ተያያዥነት ባሊቸው በተሇይም በሕግ፣ በፖሇቲካሌ 

ሳይንስ፣ በሕዜብ አስተዲዯር፣ በስታቲስቲክስ፣ በኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ እና 

ላልች ተዚማጅነት ባሊቸው ርፍች ከፌተኛ ሙያዊ ብቃት ያሇው፤ 

መ) መሌካም ስነ ምግበር እና ስብዕና ያሇው 

ሠ) የተሰጠውን ሀሊፉነት ሇመሸከም የሚያስችሌ ከፌተኛ የአመራር ብቃት ያሇው 

2. የቦርደ አባሊት ስብስብ በተቻሇ መጠን የብሔርና የፆታዊ ተዋፅኦን ከግምት 

ያስገባ መሆን ይኖርበታሌ። 

7. የቦርደ ስሌጣንና ተግባር 

ቦርደ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ 

1.  በሕገ መንግስቱ እና በምርጫ ሕግ መሰረት የሚካሄዴ ማንኛውንም ምርጫ እና 

ህዜበ ውሳኔ በገሇሌተኝነት ማስፇጸም፤ 

2. የመራጮችን ትምህርት ሇሚሰጡ የሲቪሌ ምህበረሰብ ዴርጅቶች ፇቃዴ 

መስጠት፣ መከታተሌና መቆጣጠር፤  

3. የፖሇቲካ ዴርጅቶችን መመዜገብ፣ በህጉ መሰረት መከታተሌና እና መቆጣጠር፤ 
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4. ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የገንብ ዴጋፌ የሚዯረግበትን መስፇርት ማውጣትና 

በመስፇርቱ መሰረት ዴጎማውን ማከፊፇሌ፣ 

5. በምርጫ ወቅት የፖሇቲካ ፓርቲዎችን የመገናኛ ብዘሃን አጠቃቀም መወሰን 

6. የምርጫ ክሌልችን አከሊሇሌ በተመሇከተ ጥናት አዴርጎ ሇፋዳሬሽን ምክር ቤት 

የውሳኔ ሃሳብ ማቅረብ፣ 

7. ሇምርጫ ታዚቢዎች ፇቃዴ መስጠት፣ መከታተሌና መቆጣጠር፤ 

8. የቦርደን ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቶች በሁለም ክሌልችና ከዙያ በታች ባለ 

የአስተዲዯር እርከኖች ማዯራጀት፤ 

9. በየዯረጃው እና በየጊዛው የሚካሄደ ምርጫዎች ነፃና ፌትሃዊ በሆነ መንገዴ 

የሚካሄደበትን ሁኔታ የማመቻቸትና የማረጋገጥ፤ 

10. ምርጫን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ሰነድችና ቁሳቁሶችን የማጋጀትና 

የማሰራጨት፤ 

11. በዙህ ህግና በላልች ህጎች የተሰጡትን ኃሊፉነቶች ሇመወጣት አስፇሊጊ የሆኑ 

መመሪያዎች ማውጣት፤ 

12. የምርጫ አስፇፃሚዎችን ገሇሌተኝነትና ነፃነት የማረጋገጥ እንዱሁም በምርጫ 

አስፇፃሚነታቸው ምክንያት ከሚዯርስባቸው ተፅዕኖ የመከሊከሌ፤ 

13. ምርጫን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ የምርጫ ጣቢያዎችን ቁጥር መወሰን፤ 

14. ምርጫን ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ የምርጫ ክሌሌና የምርጫ ጣቢያዎችን 

በመሊ ሃገሪቱ ማዯራጀት፤ 

15. ገሇሌተኛ፣ ብቃትና የህዜብ ተዓማኒነት ያሊቸው የምርጫ አስፇጻሚዎችን 

መመሌመሌና ማሰሌጠን፤ 

16.  ከምርጫና ከፖሇቲካ ዴርጅቶች ጋር የተያያዘ መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ 

ማጠናቀር፣ የምርጫ ህጎችንና አፇፃፀምን በመገምገም ማሻሻያ 

የሚያስፇሌጋቸውን ጉዲዮች ሇይቶ ሇሚመሇከተው አካሌ ማቅረብ፤ 

17. የፖሇቲካ ዴርጅቶች የጋራ መዴረክን ማስተባበር፤ 

18. የምርጫ ውጤቶችን ማረጋገጥና ይፊ ማዴረግ፤ 

19. በምርጫ ሂዯት ሇሚቀርቡ ቅሬታዎች አስተዲዯራዊ መፌትሄ መስጠት፤ 

20. በምርጫ ሂዯት የምርጫ ውጤትን የሚያዚንፌ የህግ ጥሰት ተከስቷሌ ብል 

ሲያምን ውጤቱን መሰረዜና ዴጋሚ ምርጫ ማካሄዴ፣ እንዱሁም በምርጫ 

ሂዯት የተፇጸመ የህግ መጣስ፣ ማጭበርበር ወይም የሰሊምና ፀጥታ ማዯፌረስ 

ዴርጊት የፇፀሙ ግሇሰቦችን በህግ እንዱጠየቁ ማዴረግ፣ 
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21. በጀት አጋጅቶ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረብ፣ ማፀዯቅና በስራ ሊይ 

ማዋሌ፣ 

22. በየዯረጃው የሚካሄደ ምርጫዎችን መርሃ ግብር ሰላዲ እንዱጋጅ ማዴረግ 

ማጽዯቅ እንዯአስፇሊጊነቱ ማሻሻሌና መፇጸሙን መከታተሌ፣ 

23. ሇሀዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ አፇፃፀም ሪፖርት ማቅረብ፣  

24. በዙህ ህግና በላልች ህጎች የተሰጡትን ሀሊፉነቶችን ሇመወጣት አስፇሊጊ የሆኑ 

ማንኛውንም ተግባራት ማከናወን፡፡ 

8. የስራ አመራር ቦርዴ ስሌጣንና ተግባር 

የስራ አመራር ቦርዴ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 7 ሇቦርደ በአጠቃሊይ ከተሰጠው 

ስሌጣንና ተግባራት በተጨማሪ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. መመሪያዎችን ያወጣሌ፤ 

2. ሇቦርደ የተሰጡ ዜርዜር ስሌጣኖችን የሚመሇከቱ የፖሉሲ አቅጣጫዎችን 

ያስቀምጣሌ ተግባራዊነታቸውንም ይከታተሊሌ፤ 

3.  የቦርደ የመጨረሻው ቅሬታ ሰሚ አካሌ ሆኖ ያገሇግሊሌ፣ የምርጫ ውጤቶችን 

ይፊ 

ከመዯረጋቸው በፉት ያፀዴቃሌ፤ 

4. የምርጫ ውጤትን የሚያዚንፌ የህግ ጥሰት በተከሰተ ጊዛ የምርጫ ወጤቶችን 

ይሰርዚሌ፣ ዴጋሜ ምርጫ ያካሂዲሌ፣ 

5. የስራ አመራር ቦርደ፣ የቦርደ ጽ/ቤት፣ የቦርደ ሰራተኞች የስራ ሂዯት እንዱሁም  

ቦርደ ከላልች መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ተቋማት ጋር 

የሚያዯርጋቸው ግንኙነቶች የሚመሩበትን ፖሉሲ ያጋጃሌ፤ በስራ ሊይ 

ያውሊሌ፤ 

6. የቦርደን ጽህፇት ቤት ኃሊፉና ምክትሌ ኃሊፉ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 20 (1) 

መሰረት ይሾማሌ፤ 

7. የስራ አመራር ቦርደ አባሊት የሚመሩበትን የሥነ-ምግባር መመሪያ ያወጣሌ፤ 

ተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ፡፡  

9. የስራ አመራር ቦርደ ሰብሳቢ ስሌጣንና ተግባር 

የስራ አመራር ቦርደ ሰብሳቢ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. የስራ አመራር ቦርደ የበሊይ ሃሊፉና ዋና ስራ አስፇፃሚ ሆኖ ያገሇግሊሌ፣ 

2.  ቦርደን ከሶስተኛ ወገኖች ጋር ባሇው ግንኙነት ይወክሊሌ፤ 

3.  የስራ አመራር ቦርደን ስብሰባ ይጠራሌ፣ ይመራሌ፤ 
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4.  የስራ አመራር ቦርደ ውሳኔዎች በአግባቡ መፇፀማቸውን ይከታተሊሌ፤ 

5.  የፋዯራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕጎችን መሠረታዊ መርሆዎች ተከትል በመንግሥት 

በሌዩ ሁኔታ በሚፀዴቅ ዯንብ መሠረት ሰራተኞን ይቀጥራሌ፣ 

ያስተዲዴራሌ፤  

6. የቦርደን የውስጥ አዯረጃጀትና በስራ አመራር ቦርዴ አባሊት መካከሌ ያሇውን 

የስራ ክፌፌሌ ከስራ አመራር ቦርዴ አባሊት ጋር በመመካከር ይወስናሌ፤ 

7. የጽህፇት ቤቱን የአጭርና የረጅም ጊዛ እቅዴና በጀት አጋጅቶ ሇቦርደ 

ያቀርባሌ፣ ሲፀዴቅም ተግባራዊ መዯረጉን ይከታተሊሌ፣ 

8.  የቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቶች ሰራተኞችን የሙያ ብቃት ካሊቸውና ገሇሌተኛ 

ከሆኑ የክሌለ ነዋሪዎች መካከሌ ግሌጽ፣ አሳታፉና አወዲዲሪ በሆነ መንገዴ 

መቀጠራቸውን ያረጋግጣሌ፤ 

9.  የፋዯራሌና የክሌሌ ህገ መንግስቶችን ማዕቀፌ መሰረት በማዴረግ የምርጫ 

አፇፃፀም የጊዛ ሰላዲ አጋጅቶ ሇሥራ አመራር ቦርደ ያቀርባሌ፣ ሲፀዴቅም 

ተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ፤ 

10. የቦርደ በጀት አግባብነት ባሊቸው የፊይናንስ ህጎችና መርሆች መሰረት ስራ ሊይ 

መዋለን ያረጋግጣሌ፤  

11. የፖሇቲካ ዴርጅቶችን የጋራ መዴረክ ያስተባብራሌ፡፡ 

12.  ማንኛውንም የቦርደንና የጽህፇት ቤቱን የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ሇስራ 

አመራር ቦርደ ያቀርባሌ፡፡.  

10. የስራ አመራር ቦርደ ምክትሌ ሰብሳቢ ስሌጣንና ተግባር 

የስራ አመራር ቦርደ ምክትሌ ሰብሳቢ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፦ 

1. ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዛ ተክቶ ይሰራሌ፤ 

2.  በሰብሳቢው የሚሰጠውን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ። 

11. የስራ አመራር ቦርደ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት 

1.  ከስራ አመራር ቦርደ አባሊት ሶስቱ ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤ ይሆናሌ። 

2.  የስራ አመራር ቦርደ ጉባኤ ውሳኔ በአባሊት ዴምፅ ብሌጫ ይወሰናሌ፤ ሆኖም 

ዴምፅ እኩሌ በእኩሌ የሚከፇሌ ከሆነ ሰብሳቢው የዯገፇው ሀሳብ የስራ አመራር 

ቦርደ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡ 

3.  የስራ አመራር ቦርደ የራሱን ዜርዜር የአሰራርና የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት 

መመሪያ ያወጣሌ፡፡ 

12. የስራ አመራር ቦርደ አባሊት የስራ መን  
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1. የስራ አመራር ቦርዴ አባሊት የስራ መን ስዴስት ዓመት ይሆናሌ። 

2. የስራ አመራር ቦርዴ አባሊት ሇአንዴ ተጨማሪ የስራ መን በዴጋሚ ሉሾሙ 

ይችሊለ፤ የመጀመሪያ የስራ መኑ ባሇቀ በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ የትኛውንም 

የስራ አመራር ቦርዴ አባሌ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ሇህዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት በማቅረብ በአንቀፅ 5 (8) መሠረት በዴጋሚ ሉያሾም ይችሊሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አባለ 

በራሱ ፇቃዴ ስራውን ከሇቀቀ ወይም በህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት፡- 

ሀ) በህመም ምክንያት ተግባሩን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን ባሇመቻሌ ፣ 

ሇ) ግሌጽ በሆነ የስራ ችልታ ወይም ብቃት ማነስ፤ 

ሏ) ከባዴ የሥነ-ምግባር ጉዴሇት መኖር፤ ወይም 

መ) ሇተከታታይ 6 ወራት በስራ ገበታ ሊይ ባሇመገኘት፤  

ምክንያት ካሌተሰናበተ በቀር ከኃሊፉነቱ አይነሳም። 

4. የቦርዴ አባሌ ከቦርዴ ኃሊፉነቱ በፇቃደ ከሇቀቀ ወይም ጊዛውን ጨርሶ 

ከተሰናበተ በኋሊ ባለት ሁሇት አመታት ውስጥ በማንኛውም ከፌተኛ የመንግስት 

ኃሊፉነት ሉሾም አይችሌም፡፡ 

13.  ስራ ስሇ መሌቀቅና ስሇመሰናበት  

1. አንዴ የስራ አመራር ቦርዴ አባሌ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 12 (3) (ሀ) ፣ (ሇ) እና 

(ሏ) በተቀመጡት ምክንያቶች ከኃሊፉነቱ ሉነሳ ይገባሌ ብል ያሰበ አካሌ ወይም 

ግሇሰብ ጥቆማውን ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አፇጉባኤ ማቅረብ ይችሊሌ። 

2.  አፇ ጉባኤው የቀረበውን ጥቆማ መርምሮ በቂ ምክንያት የላሇው መሆኑን ካመነ 

ጥቆማውን ውዴቅ ያዯርጋሌ፡፡ ጥቆማው ምክንያታዊና መመርመር የሚገባው 

ነው ብል ካመነ፡- 

ሀ) ከጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አንዴ ዲኛ፤ 

ሇ) ከተያው ጉዲይ ጋር በቀጥታ የተገናኘሙያዊ ብቃት ያሇው አንዴ 

ባሇሙያ፤ እና ኮሚሽን 

ሏ) ከኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት የተወከሇ አንዴ ሰው፣ ያለበት በህዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በሚሰየም አጣሪ ኮሚቴ ጥቆማውን በተገቢ ሁኔታ 

እንዱጣራ ያዯርጋሌ፡፡ 

3. ጉዲዩ በመጣራት ሊይ ሳሇ አፇ ጉባኤው አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ክስ የቀረበበት 

የቦርዴ አባሌ በጊዛያዊነት በቦርደ ስራ እንዲይሳተፌ ሉያግዯው ይችሊሌ፡፡ 
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4. አጣሪ ኮሚቴው በሚያጣራበት ሂዯት ጥቆማ የቀረበበት የቦርዴ አባሌ እራሱን 

የመከሊከሌና መከሊከያ ማስረጃ የማቅረብ መብቱ ይጠበቅሇታሌ፡፡ 

5. አጣሪ ኮሚቴው በሚያዯርገው ማጣራት ጥቆማው ትክክሌ መሆኑን ካረጋገጠና 

ይሄም ከኃሊፉነት ሉያስነሳ የሚችሌ ነው ብል ካመነ፣ የውሳኔ ሃሳቡን ሇህዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት አፇ ጉባኤ ያቀርባሌ፤ አፇ ጉባኤው የቀረበሇትን የውሳኔ 

ሃሳብ ሇሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፡፡ 

6.  የቀረበው የውሳኔ ሃሳብ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት በአብሊጫ ዴምጽ 

ከፀዯቀ ጥቆማው የቀረበበት የቦርዴ አባሌ ከኃሊፉነቱ ይነሳሌ። 

14. የስራ አመራር ቦርዴ አባሊት ሥነ-ምግባር 

ዜርዜሩ የስራ አመራር ቦርደ በሚያወጣው የአባሊት ሥነ-ምግባር መመሪያ የሚወሰን 

ሆኖ ማንኛውም የስራ አመራር ቦርደ አባሌ፦ 

1.  የተሰጠውን ኃሊፉነት በገሇሌተኝነት፣ በነፃነትና በቅን ሌቦና ማከናወን አሇበት፤ 

2. ማንኛውንም በምርጫ የሚሳተፌ የፖሇቲካ ዴርጅትም ሆነ የግሌ ዕጩ በቀጥታም 

ሆነ በተዋዋሪ በመዯገፌም ሆነ በመቃወም መንቀሳቀስ የሇበትም፤  

3. በስራ አመራር ቦርዴ አባሌነቱ ምክንያት ባገኘው ሚስጥራዊ መረጃ ጥቅም 

ማግኘት 

ወይም ሇማግኘት መሞከር የሇበትም፤ 

4.  የቦርደን ሚስጥር ሇሶስተኛ ወገን አሳሌፍ መስጠት ወይም ማባከን የሇበትም 

5.  በማንኛውም ሁኔታ የቦርደን ወይም የአባሊቱን ተዓማኒነት፣ ገሇሌተኝነትና 

ነፃነት ከሚጎዲ ወይም ከሚያጎዴፌ ማንኛውም ተግባር መቆጠብ አሇበት፡፡ 

15.  የስራ አመራር ቦርደ አባሊት መብት  

ማንኛውም የስራ አመራር ቦርዴ አባሌ የሚከተለት መብቶች ይኖሩታሌ፥ 

1. ማንኛውንም የስራ አመራር ቦርደን ስብሰባ የመሳተፌና ዴምፅ የመስጠት፤ 

2. የቦርደን ሰነድች የመመሌከት፤ 

3. የስራ አመራር ቦርደን ስብሰባ ጥሪ እና አጀንዲ በወቅቱ የማግኘት፤ 

4. አስቸኳይ ስብሰባ እንዱጠራ የመጠየቅ፤  

5. በስራ አመራር ቦርዴ አባሌነቱ ሉያገኝ የሚገባውን ክፌያ የማግኘት፣ 

6. ከባዴ ወንጀሌ ሲፇፅሙ እጅ ከፌንጅ ካሌተያዘ በቀር በኃሊፉነት ሊይ እስካለ 

ዴረስ ያሇ ህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ፇቃዴ ያሇመያዜና በወንጀሌ 

ያሇመከሰስ መብት። 

16. የስራ አመራር ቦርደ አባሊት የጥቅም ግጭት 
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1. ማንኛውም የስራ አመራር ቦርዴ አባሌ የተሰጠውን ኃሊፉነት በፌትሃዊነትና 

በገሇሌተኛነት ሇመወጣት እንዲይችሌ የሚያዯርግ ማንኛውም ዓይነት የጥቅም 

ግጭት ያሇበት ጉዲይ ሲገጥመው ወዱያውኑ ሇስራ አመራር ቦርደ በማሳወቅ 

እራሱን ማግሇሌ ይኖርበታሌ። 

2. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) የተጠቀሰው ሁኔታ ሲከሰት ጉዲዩ በቃሇ ጉባኤ 

ተይዝ ጉዲዩ በቀሪዎቹ የስራ አመራር ቦርዴ አባሊት ይወሰናሌ። 

3. ከጉዲዩ ጋር የጥቅም ግጭት ያሇው የስራ አመራር ቦርዴ አባሌ ሁኔታውን 

ሳይገሌፅ በማናቸውም መንገዴ ተሳትፍ ውሳኔ የተሊሇፇ ከሆነ ጉዲዩ እንዯገና 

እንዱታይ ይዯረጋሌ፡፡  

4. ማንኛውም ሰው የስራ አመራር ቦርዴ አባሊት ከሚያዩት ጉዲይ ጋር በተያያ 

የጥቅም ግጭት አሇ ብል ካመነ ማስረጃውን ወዱያውኑ በቦርደ ጽህፇት ቤት 

በኩሌ ሇስራ አመራር ቦርዴ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

17. ስሇ ይግባኝ 

1. የስራ አመራር ቦርደ የሚሰጣቸው የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔዎች በፋዯራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዱሁም የምርጫ ሂዯትና ውጤትን በተመሇከተ 

የሚሰጣቸው የመጨረሻ ውሳኔዎች በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ 

ሉታዩ ይችሊለ፡፡ 

2. ፌርዴ ቤቱ ይግባኙን በተቀበሇ በአንዴ ወር ጊዛ ውሰጥ ውሳኔ መስጠት 

ይኖርበታሌ፣ ሆኖም ጉዲዩ አጣዲፉ ከሆነ ፌርዴ ቤቱ የጉዲዩ ባህሪ በሚጠይቀው 

ፌጥነት ውሳኔ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

18. የስራ አመራር ቦርዴ አባሊት ዯመወዜና ጥቅማጥቅም 

የቦርደ ሰብሳቢ እና የተቀሩት የቦርደ አባሊት ዯመወዜና ጥቅማ ጥቅም እንዱሁም 

ከኃሊፉነታቸው ከተነሱ በኋሊ ስሇሚያገኙት መብትና ጥቅሞች በተመሇከተ ራሱን 

አስችል የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

ምዕራፌ ሶስት 

የቦርደ ዋና ጽህፇት ቤት 

19. የቦርደ ጽህፇት ቤት 

ቦርደ በአንዴ ዋና ኃሊፉና በአንዴ ምክትሌ ዋና ኃሊፉ የሚመራ ጽህፇት ቤት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

20. የጽህፇት ቤቱ ኃሊፉና ምክትሌ ኃሊፉ አሰያየምና ተጠሪነት 
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1.  የጽህፇት ቤቱ ኃሊፉና ምክትሌ ኃሊፉ ግሌፅና አሳታፉ በሆነ የምሌመሊ ሂዯት 

በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 ሇስራ አመራር ቦርዴ አባሊት ሹመት የተመሇከቱትን 

አግባብነት ያሊቸው መስፇርቶች ማሟሊታቸው ከተረጋገጠ በኋሊ ተመርጠው 

በስራ አመራር ቦርደ ሰብሳቢ አቅራቢነት በቦርደ ይሰየማለ፡፡ 

2. የጽሀፇት ቤቱ ዋና ኃሊፉ ተጠሪነቱ ሇስራ አመራር ቦርደ ሰብሳቢ ሲሆን 

የምክትሌ 

ኃሊፉው ተጠሪነት ሇጽሀፇት ቤቱ ዋና ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

21.  የጽህፇት ቤቱ ዋና ኃሊፉ ስሌጣንና ተግባር 

የጽህፇት ቤቱ ዋና ኃሊፉ በስራ አመራር ቦርደ እና በስራ አመራር ቦርደ ሰብሳቢ 

በሚሰጠው አጠቃሊይ መመሪያና አቅጣጫ መሰረት የሚከተለትን ተግባራት 

ያከናውናሌ፡- 

1.  የቦርደን የዴጋፌ ሰጪ የስራ ርፌ በበሊይ ኃሊፉነት ይመራሌ፤ 

2.  የቦርደን ስሌጣንና ተግባር አፇፃፀም ያሳሌጣሌ፣ ያስተባብራሌ እንዱሁም ምቹ 

ሁኔታ እንዱፇጠር ያዯርጋሌ፤ 

3. ከቦርደ ሰብሳቢ ጋር በመመካከር የቦርደን የስብሰባ አጀንዲ ያጋጃሌ፤ 

4. የቦርደን ቃሇ ጉባኤና ላልች ሰነድች በአግባቡ ይይዚሌ፣ 

5.  የቦርደ ውሳኔዎች ሇሚመሇከታቸው ወገኖች እንዱተሊሇፈ ያዯርጋሌ፣ 

6.  በቦርደ ጉባኤ ስብሰባ ሊይ ያሇዴምፅ በመሳተፌ ቃሇ ጉባኤ ይይዚሌ፤ 

7.  ስሇጽህፇት ቤቱ የስራ እንቅስቃሴ በየጊዛው ሪፖርት አጋጅቶ ሇቦርደ ሰብሳቢ 

ያቀርባሌ፡፡ 

8.  በቦርደ ሰብሳቢ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

22. የጽህፇት ቤቱ ምክትሌ ኃሊፉ ስሌጣንና ተግባር 

የጽህፇት ቤቱ ምክትሌ ኃሊፉ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1.  በዋና ኃሊፉው ተሇይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናሌ፤ 

2.  የጽህፇት ቤቱ ዋና ኃሊፉ በላሇበት ጊዛ ኃሊፉውን ተክቶ ይሰራሌ፡፡ 

23.  የቦርደ የክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት 

1.  በሁለም ክሌልች ምርጫ የሚያስተባብር ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ይቋቋማሌ፡፡ 

2.  የክሌሌ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ኃሊፉዎች ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት 

ገሇሌተኛነታቸውና ሙያዊ ብቃታቸው ከተረጋገጠ የክሌለ ነዋሪዎች መካከሌ 

በቦርደ ሰብሳቢ አቅራቢነት በቦርደ ይሰየማለ፡፡ 
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3.  ቦርደ የክሌልችን የቆዲ ስፊት፣ የህዜቡን አሰፊፇርና የመራጮችን ብዚት 

መሰረት 

በማዴረግ ሇክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቶች ተጠሪ የሆኑ እንዯ አግባብነቱ የዝን 

እና የምርጫ ክሌሌ ማስተባበሪያ በቋሚነት ሉያቋቁም ይችሊሌ። 

4. በዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 3 የተገሇጹት ማስተባበሪያ ጽህፇት ቤቶች 

ገሇሌተኝነታቸውና ሙያዊ ብቃታቸው የተረጋገጠ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ዜርዜር 

ተግባርና ኃሊፉነታቸው ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናሌ፡፡ 

24. የቦርደ የክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት ተግባርና ኃሊፉነት 

እያንዲንደ የቦርደ የክሌሌ ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት በስራ አመራር ቦርደ ሰብሳቢ 

እንዱሁም እንዯ አግባብነቱ በቦርደ ጽህፇት ቤት ኃሊፉ በሚሰጠው አጠቃሊይ 

መመሪያና አቅጣጫ መሰረት የሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነት ይኖረዋሌ፣ 

1.  በክሌሌ ዯረጃ የሚካሄዯውን ምርጫ ይመራሌ፤ ያስተባብራሌ፤ ይቆጣጠራሌ፤ 

2. በስሩ የሚቋቋሙት ማስተባበሪያ ጽህፇት ቤቶች ስሇሚዯራጁበት ሁኔታ ሇቦርደ 

ጽህፇት ቤት ሀሳብ ያቀርባሌ፣ 

3. ሇምርጫ የሚያስፇሌጉ ሰነድችና ቁሳቁሶች ሇሚመሇከታቸው ማስተባበሪያ 

ጽህፇት ቤቶችና የምርጫ ክሌሌና ጣቢያዎች በወቅቱ መዴረሳቸውን 

ይከታተሊሌ፣ ያረጋግጣሌ፤ 

4. ከቦርደና የስራ ሂዯቱ ኃሊፉነት ያሇው የስራ አመራር ቦርዴ አባሌ በሚሰጠው 

መመሪያ መሰረት ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመተባበር የስነ-ዛጋና 

የመራጮች ትምህርት ይሰጣሌ፣ ያስተባብራሌ፣ 

5. የመራጮች አመጋገብ፣ የእጩዎች አቀራረብና የዴምፅ አሰጣጥ ስርዓት ህጉ 

በሚፇቅዯው መሰረት እየተካሄዯ መሆኑን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ 

6. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (5) በተጠቀሱት ጉዲዮች ሊይ የሚነሱትን 

ቅሬታዎችና ተቃውሞዎች በክሌሌ ዯረጃ እየመረመረ ቦርደ በሚያወጣው 

መመሪያ መሰረት ይወስናሌ፤ 

7. የክሌለን የምርጫ ሂዯትና ውጤት በሚመሇከት ሇቦርደ ጽህፇት ቤት ሪፖርት 

ያቀርባሌ፤ 

8.  ሇምርጫ አፇጻጸም በሚያመች መሌኩ አግባብ ያሊቸውን መረጃዎች እየሰበሰበና 

እያጠና በየጊዛው ሇቦርደ ጽህፇት ቤት ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

9.  ስሇስራ እንቅስቃሴው በየወቅቱ ሇቦርደ ጽህፇት ቤት ሪፖርት ያቀርባሌ፣፤ 
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10.  የስራ አመራር ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት በክሌሌ እና በምርጫ 

ጣቢያ ዯረጃ የፖሇቲካ ዴርጅቶች የጋራ መዴረክ እንዱዋቀር ያዯርጋሌ፣ በክሌሌ 

የሚቋቋሙ የፖሇቲካ ዴርጅቶች የጋራ መዴረክ ያስተባብራሌ፣ 

11.  የክሌለን ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤት አቤቱታ ሰሚ ኮሜቴ ቦርደ በሚያወጣው 

መመሪያ መሠረት ያቋቁማሌ፤ 

12. የስራ አመራር ቦርደ ሰብሳቢና የጽህፇት ቤቱ ኃሊፉ የሚሰጡትን ላልች 

ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

ምዕራፌ አራት 

ስሇ ቦርደ በጀት 

25. በጀት 

1. ቦርደ ራሱ የሚያጋጀዉ ዓመታዊ በጀት ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ 

ይፀዴቃሌ፡፡ 

2.  የገንብ ሚኒስቴር፣ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት ሇቦርደ 

የተመዯበሇትን በጀት በፀዯቀ በአንዴ ወር ጊዛ ውስጥ ሙለ በጀቱን ወዯ ቦርደ 

የባንክ ሂሳብ ያስገባሌ፡፡ 

3.  ቦርደ የሶሰት ዓመት በጀት ግምት እንዱወስንሇት ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ጥያቄ ማቅረብ ይችሊሌ። 

4.  ቦርደ አግባብነት ባሊቸው ህጎች መሰረት ስጦታና የገንብ እርዲታን ከሶስተኛ 

ወገኖች ሉቀበሌ ይችሊሌ። 

26.  የሂሳብ መዚግብት 

1.  ቦርደ የተሟሊና ትክክሇኛ የሆነ የሂሣብ መዚግብት ይይዚሌ፡፡ 

2. የቦርደ የሂሣብ መዚግብትና ገንብ ነክ ሠነድች በዋና ኦዱተር ወይም እርሱ 

በሚወክሇው ኦዱተር በየዓመቱ ይመረመራሌ፡፡ 

ምዕራፌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

27.  የመተባበርና የማስፇፀም ግዳታ 

1.  ማንኛውም የፋዯራሌም ሆነ የክሌሌ የመንግስት አካሌ ከቦርደ ሇሚቀርብሇት 

ህጋዊ ጥያቄ ትብብር የማዴረግና የማስፇፀም ግዳታ አሇበት። 

2.  በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገውን ግዳታ በመጣስ የምርጫ ሂዯት 

እንዱስተጓጎሌ ያዯረገ ማንኛውም ሰው አግባብነት ባሊቸው ህጎችና መርሆች 
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መሰረት አስተዲዯራዊ እርምጃ ይወሰዴበታሌ፣ እንዱሁም የምርጫ ሕጉ 

በሚዯነግገው መሰረት በወንጀሌ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

28. . የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት በአዋጅ ቁጥር 532/1999 መሰረት ተሹመው በስራ 

ሊይ ካለ የቦርዴ አባሊት መካከሌ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ጠያቂነት የህዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት በስራ አመራር ቦርዴ አባሌነት እንዱቆዩ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

29. መብትና ግዳታን ስሇማስተሊሇፌ 

በአዋጅ ቁጥር 532/1999 መሰረት ተቋቁሞ ሇነበረው ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ 

ተሰጥተው የነበሩ መብትና ግዳታዎች በዙህ አዋጅ መሰረት ሇተቋቋመው ብሔራዊ 

ምርጫ ቦርዴ ተሊሌፇዋሌ፡፡ 

30. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣን 

1. የህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም የሚያስችሌ ዯንብ 

ሉያወጣ ይችሊሌ። 

2. የስራ አመራር ቦርደ ይህንን አዋጅ ተከትል የሚወጣ ዯንብ ሇማስፇፀም 

የሚያስፇሌጉ መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

31. የተሻሩ ህጎች 

1. የተሻሻሇው የኢትዮጵያ የምርጫ አዋጅ ቁጥር 532/1999 ዴንጋጌዎች በዙህ 

አዋጅ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት የሊቸውም፡፡ 

2. ከዙህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ህጎችና ሌማዲዊ አሰራሮች በዙህ አዋጅ ሊይ 

ተፇፃሚነት አይኖራቸውም። 

32. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፀዯቀበት መጋቢት 27 ቀን 2011 ዓ.ም 

ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ግንቦት 29 ቀን 2011 ዓ.ም 

       ሳህሇወርቅ ውዳ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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አዋጅ ቁጥር 1142/2011 

የኢትዮጵያ ሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅን ሇማሻሻሌ የወጣ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግስት የመንግስት አሰራር 

ሇህዜብ ግሌጽ በሆነ መንገዴ መከናወን እንዲሇበትና የመንግስት ባሇስሌጣን ኃሊፉነቱን 

ሲያጓዴሌ ተጠያቂ እንዯሚሆን በመመሌከቱ፤  

የመንግስት አስፇጻሚ አካሊት የሚያከናውኗቸው ተግባራት ከዛጎች የዕሇት ተዕሇት 

ሕይወት ጋር ያሊቸው ቁርኝት ከመብታቸው ጋር በተሳሰረ ሁኔታ የሚኖራቸው 

የወሳኝነት ሥሌጣን ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየሰፊ በመምጣቱና የአስፇጻሚ አካሊት ተግባራዊ 

እንቅስቃሴ ከህገ-መንግስታዊ ዴንጋጌዎች ወሰን ውጪ ያሊሇፇ መሆኑን ማረጋገጥ 

በማስፇሇጉ፤  

የአስተዲዯር በዯሌ እንዲይፇጸም አስቀዴሞ በመከሊከሌ ወይም ተፇጽሞ ሲገኝ በአፊጣኝ 

እንዱታረም በማዴረግ በሀገራችን የመሌካም የአስተዲዯር ሥርዓትን ሇመገንባት 

የሚዯረገው ጥረት ስኬታማ የሚሆነው ተቋማዊ የአሠራር ነጻነቱ የተረጋገጠ የሕዜብ 

ዕንባ ጠባቂ ተቋም ሲኖር መሆኑን በመረዲት፤  

በአስፇጻሚ አካሊት የሚፇጸሙ የአስተዲዯር በዯልች ወይም የሕግ ጥሰቶች እንዱታረሙ 

በተቋሙ የሚሰጥ የመፌትሔ ሏሳብ ሇማስፇጸም መሰናክሌ የነበረን ክፌተት በማስወገዴ 

በምርመራ እና ቁጥጥር ሥራዎቻችን ያዲበርናቸውን አዎንታዊና ገንቢ ሌምድች 

የመጠበቅንና ይበሌጥ የማጠናከርን አስፇሊጊነት በማመን፤  

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 55(1) እና (15) 

መሰረት የሚከተሇው ታውጇሌ፡፡  

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ  

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅን ሇማሻሻሌ 

የወጣ አዋጅ ቁጥር 1142/2011” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ አዋጅ ውስጥ፡-  

1. “ምክር ቤት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዜብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ማሇት ነው፡፡  



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

432 
 

2. “ተሿሚ” ማሇት በምክር ቤት የሚሾም ዋና የሚሾም ዋና ዕንባ ጠባቂን፣ 

ምክትሌ ዋና ዕንባ ጠባቂ፣ የሴቶች፣ የህፃናት፣ የአካሌ ጉዲተኞች እና 

የአረጋውያን ዕንባ ጠባቂ እና የቅርንጫፌ ዕንባ ጠባቂ ነው፡፡ 

3. “ተቋም” ማሇት የኢትዮጵያ ህዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ማሇት ነው፡፡ 

4. “የአስተዲዯር በዯሌ” ማሇት ስሌጣን ባሇዉ አካሌ የወጣ እና በስራ ሊይ ያሇን 

ሕግን በመፃረር በመንግስት አስፇፃሚ አካሊት ወይም በመንግስት የሌማት 

ዴርጅቶች የሚፇፀም ዴርጊት ወይም የሚሰጥ ውሳኔ ወይም ትዕዚዜ ማሇት 

ሲሆን የተሰጠን ውሳኔ ወይም ትዕዚዜ አሇመፇጸምን ይጨምራሌ፡፡ 

5. “ሕግ” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግስት፣ 

የክሌሌ መንግስታት ህገ መንግስት እና በፋዯራሌ ወይም በክሌሌ መንግስታት 

የሚወጡ ህጎች ማሇት ነው፡፡ 

6. “መንግስት” ማሇት የፋዯራሌ ወይም የክሌሌ መንግስት ማሇት ሲሆን የአዱስ 

አበባ ከተማ እና የዴሬዯዋ ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፡፡ 

7. “ክሌሌ” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግስት 

አንቀጽ 47(1) ሊይ የተመሇከቱት ማሇት ሲሆን ሇዙህ አዋጅ አፇፃፀም ሲባሌ 

የአዱስ አበባ ከተማ እና የዴሬዯዋ ከተማ አስተዲዯሮችን ይጨምራሌ፡፡ 

8. “የመንግስት መስሪያ ቤት” ማሇት ሚኒስቴር፣ ኮሚሽን፣ ባሇስሌጣን፣ ኤጀንሲ፣ 

ኢንስቲቱት ወይም ማናቸውም ላሊ የመንግስት መስሪያ ቤት ነው፡፡ 

9. “የመንግስት የሌማት ዴርጅት” ማሇት በመንግስት ባሇቤትነት ስር የሚገኝ 

የማምረቻ፣ የማከፊፇያ፣ አገሌግልት ሰጭ ወይም ላሊ አይነት ዴርጅት ነው፡፡  

10. “አስፇፃሚ አካሌ” ማሇት የመንግስት መስሪያ ቤትን ወይም የመንግስት 

የሌማት ዴርጅትን እንዱሁም በዲኝነት ሰጭ ወይም በህግ አውጪው አካሌ 

ውስጥ የአስተዲዯር ወይም የአስተዲዯር ነክ አገሌግልት የሚሰጥ አካሌን 

ይጨምራሌ፡፡ 

11. “ባሇስሌጣን” ማሇት የሕዜብ ተመራጭ ወይም የመንግስት አስፇጻሚ አካሌ 

ተሿሚ ወይም ኃሊፉ ነው፡፡ 

12. “ሠራተኛ” ማሇት የተቋሙ ዲይሬክተሮችን፣ የዋና ዕንባ ጠባቂ ጽ/ቤት ኃሊፉን፣ 

ቡዴን መሪዎች፣ ባሇሙያዎችንና ዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞች ይጨምራሌ፡፡ 

13. “መርማሪ” ማሇት የምርመራ ስራ እንዱያካሂዴ በዋና ዕንባ ጠባቂው ወይም 

በቅርንጫፌ ፅህፇት ቤት ዯረጃ ዯግሞ በቅርንጫፌ ዕንባ ጠባቂው የተመዯበ 

ሰራተኛ ነው፡፡ 
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14. “ስሌታዊ ምርመራ” ማሇት በመንግስት የአስተዲዯር መዋቅር ምዯባ፣ አሰራርና 

ላልችም ሊይ የተከሰቱ የአስተዲዯር ችግሮችን የሚመሇከቱ ሲሆን በባህሪያቸዉ 

በበርካታ የህብረተሰብ ክፌሌ ሊይ ጉዲት ሉያከትሌ በሚችሌ ጉዲዮች ሊይ 

የሚካሄዴ ምርመራ ማሇት ነው፡ 

15. “ቤተ መዴ” ማሇት በክሌሌ የቤተሰብ ህግ ወይም በተሻሻሇው የፋዯራሌ 

የቤተሰብ ህግ መሰረት የስጋ ወይም የጋብቻ ዜምዴና ያሇው ሰው ነው፡፡ 

16. “ሶስተኛ ወገን” ማሇት ቤተመዴ ወይም በህግ አግባብ ውክሌና የተሰጠው 

ወይም አንዴን ቡዴን የሚወክሌ የህዜብ ተመራጭ ወይም ማህበር ወይም 

የመብት ተሟጋች ዴርጅቶች ወይም ማንኛውም ሰው ነው፡፡ 

17. “ሰው” ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት 

የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

3. ስሇ ፆታ አገሊሇጽ 

በዙህ አዋጅ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው ሇሴት ፆታም ያገሇግሊሌ፡፡ 

4. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ አዋጅ በየዯረጃው በሚገኙ የመንግስት አስፇፃሚ አካሊት በሚፇፀሙ 

የአስተዲዯር በዯልችና ባሇስሌጣኖች ሊይ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇኢትዮጵያ የህዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም 

5. የማቋቋሚያ አዋጁን ስሇማሻሻሌ 

የኢትዮጵያ ሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም (ከዙህ በኋሊ “ተቋሙ” እየተባሇ የሚጠራ) 

በኢትዩጰያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ህገ መንግስት አንቀፅ 55(1) እና 

(15) በተዯነገገው መሠረት የሕግ ሰውነት ያሇው ሆኖ ራሱን ችል በዙህ አዋጅ 

ተሻሽል ተቋቁሟሌ፡፡ 

1. የተቋሙ ዋና መሥሪያ ቤት አዱስ አበባ ሆኖ ጉባኤዉ በአገሪቱ በማናቸውም 

ቦታ ቅርንጫፌ ጽ/ቤቶችን ሇመክፇት ሲፇሌግ ሇምክር ቤቱ አቅርቦ 

ያፀዴቃሌ፡፡ 

6. ዓሊማ 

የተቋሙ ዓሊማ በሕግ የተዯነገጉ የሰዎች መብቶች እና ጥቅሞች በአስፇፃሚው 

አካሊት መከበራቸውን በማረጋገጥ፣ የሕግ የበሊይነትን መሠረት ያዯረገ ጥራት፣ 

ቅሌጥፌናና ግሌጽነት ያሇው መሌካም የመንግሥት አስተዲዯር እንዱሰፌን ማዴረግ 

ይሆናሌ፡፡ 
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7. ስሇ ተቋሙ ሥሌጣንና ተግባር 

ተቋሙ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1. አስፇፃሚ አካሊት የሚያወጧቸው አስተዲዯራዊ መመሪያዎች፣ የሚሰጧቸው 

ውሳኔዎችና አሠራሮቻቸው ሕገ መንግስታዊ ዴንጋጌዎች እንዱሁም ላልች 

ህጎችን የማይቃረኑ መሆናቸውን የመቆጣጠር፤ 

2. የቀረቡሇትን የአስተዲዯር በዯሌ አቤቱታዎች መሰረት በማዴረግ ወይም በራስ 

ተነሳሽነት ወይም በአስፇሊጊ ጉዲዮች ሊይ ስሌታዊ ምርመራ የማካሄዴ፤ 

3. አስተዲዯራዊ በዯሌ መፇፀሙን ሲያረጋግጥ ተገቢዉን የመፌትሄ ሃሳብ 

የማቅረብ፤ 

4. አስፇፃሚው አካሌ ሥራውን በህግ መሰረት የሚያከናውን መሆኑን ሇማረጋገጥና 

አስተዲዯራዊ በዯልች እንዲይፇፀሙ ሇመከሊከሌ ቁጥጥር የማዴረግ፤ 

5. አስተዲዯራዊ በዯልች የሚቀረፈበትን ሁኔታ የማጥናትና ምክረ ሀሳብ 

የማቅረብ፤ 

6.  የተሻሇ የመንግስት አስተዲዯርን ሇማስገኘት ነባር ሕጎች ወይም አሰራሮች 

ወይም መመሪያዎች እንዱሻሻለ፣አዲዱስ ሕጎች እንዱወጡ ወይም ፖሉሲዎች 

እንዱቀየሱ የማሳሰብ፤ 

7. በመሌካም የመንግስት አስተዲዯር ጉዲዩች ሊይ ሇመንግስት የምክር አገሌግልት 

የመስጠት፤ 

8. ሕብረተሰቡ ስሇመሌካም አስተዲዯር እና ስሇ አስተዲዯራዊ ፌትህ ግንዚቤ 

እንዱኖረው የተሇየዩ ዳዎችን በመጠቀም ግንዚቤ የመፌጠር፤ 

9. በዓሇም አቀፌ የመሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች በሚመሇከት ስብሰባዎች 

ኮንፌረንሶች ሲምፖዙየም ሊይ መሳተፌ፤ 

10. የመገናኛ ብዘሃንና የመረጃ ነፃነት ህግ ክፌሌ ሶስት ተግባራዊ ስሇመዯረጉ 

መከታተሌና የመቆጣጠር፤ 

11. ዓሊማዉን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ላልች ተግባራትን የማከናወን:: 

8. የተቋሙ ተጠሪነት 

የተቋሙ ተጠሪነት ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሆናሌ፡፡ 

9. የሥሌጣን ገዯብ 

ተቋሙ የሚከተለትን ጉዲዩች የመመርመር ሥሌጣን የሇዉም ፡- 

1. በሕዜብ ምርጫ የተቋቋሙ ምክር ቤቶች በሕግ አውጭነታቸው የሚሰጧቸው 

ውሳኔዎችን፤ 
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2. በፌርዴ ቤቶች ወይም በህግ የመዲኘት ስሌጣን በተሰጣቸው አካሊት 

በመታየት ሊይ ያለ ጉዲዩች ወይም የታዩና ውሳኔ የተሰጠባቸው ጉዲዩችን፤ 

3. በፋዯራሌ ዋና ኦዱተር ወይም በክሌሌ ዋና ኦዱተር መስሪያ ቤት በመታየት 

ሊይ ያለ እና የመጨረሻ ውሳኔ ያገኙ ጉዲዮችን፤ወይም 

4. በመከሊከያ ሠራዊትና በፖሉስ ክፌልች የሚሰጡ የፀጥታ ወይም የሀገር 

መከሊከሌ ጉዲዮችን በሚመሇከት የሚሰጡ ውሳኔዎችን ፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 

የተቋሙ አቋም፣ ሥሌጣንና ተግባር 

10.  የተቋሙ አቋም 

ተቋሙ፡- 

1.  የዕንባ ጠባቂ ጉባኤ ፤ 

2. አንዴ ዋና ዕንባ ጠባቂ፤ 

3. አንዴ ምክትሌ ዋና ዕንባ ጠባቂ፤ 

4. አንዴ የሴቶች፣ የሕጻናት፣ አካሌ ጉዲኞች እና አረጋውያን ዕንባ ጠባቂ፤ 

5. የቅርንጫፌ ጽ/ቤት ዕንባ ጠባቂ እና 

6. ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ ሠራተኞች ይሆናሌ፡፡ 

11. የተቋሙ ጉባኤ 

1. የተቋሙ ዕንባ ጠባቂዎች ጉባዔ (ከዙህ በኋሊ “ጉባዔ” እየተባሇ የሚጠራ) 

በዙህ አዋጅ እንዯገና ተቋቁሟሌ፣ 

2. ጉባዔው የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

ሀ) ዋና ዕንባ ጠባቂ ………………………ሰብሳቢ 

ሇ) ምክትሌ ዋና ዕንባ ጠባቂ.......ምክትሌ ሰብሳቢ 

ሏ) የሴቶች፣ ህጻናት፣ አካሌ ጉዲተኞች እና አረጋውያን ዕንባ ጠባቂ  

…...አባሌ 

መ) የቅርንጫፌ ዕንባ ጠባቂዎች………….. አባሌ 

3.  ጉባዔው የራሱን ፀሏፉ ከአባሊቱ መካከሌ ይመርጣሌ፣ 

4. ጉባዔው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

12. የጉባዔው ሥሌጣንና ተግባር 

ጉባዔው ከዙህ በታች የተረሩት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 
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1. ይህን አዋጅ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ መመሪያዎችን እና የውስጥ ዯንቦችን 

የማፅዯቅ፤ 

2. በተቋሙ ረቂቅ በጀት ሊይ የመምከር፤ 

3. የመንግስት ሠራተኞች ሕግ ቢኖርም ጉባኤዉ፡- 

ሀ) ሇተቋሙ ስራ አመቺ የሆነ አዯረጃጀትና መዋቅር አጥንቶ በስራ ሊይ 

ያዉሊሌ፤ 

ሇ) ሇተቋሙ ሠራተኞች ሌዩ የዯመወዜና ስኬሌ ስርዓት አጥንቶ ሇምክር 

ቤት ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም ተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ፤ 

ሏ) የተቋሙ ሠራተኞች የሚተዲዯሩበትን የአስተዲዯር መመሪያ ያወጣሌ፤ 

መ) ሇተቋሙ ሠራተኞች የጥቅማ ጥቅም ክፌያ አስመሌክቶ አጥንቶ 

ሇህዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባሌ፡፡ 

4. የተቋሙን ዲይሬክተሮች የመመዯብ፤ 

5. የዲይሬክተሮችን የዱሲፕሉን ጉዲይ መርምሮ ዉሳኔ መስጠት፣ 

6. የሚቀርቡሇትን የሰራተኛ አስተዲዯር ጉዲዮች ወይም አቤቱታዎች መርምሮ 

ውሳኔ የመስጠት:: 

13. የዋና ዕንባ ጠባቂው ሥሌጣንና ተግባር 

1. ዋናው ዕንባ ጠባቂ ተጠሪነቱ ሇምክር ቤቱ ሆኖ የተቋሙ የበሊይ ኃሊፉ 

በመሆን በዙህ አዋጅ ሇተቋሙ የተሰጠውን ሥሌጣንና ተግባራት በሥራ ሊይ 

ያውሊሌ፡፡ 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ ዋናው 

ዕንባ ጠባቂ፤ 

ሀ) የተቋሙ ዕንባ ጠባቂዎች ጉባዔ በሚያጸዴቀው መመሪያ መሠረት 

 ሠራተኞችን ይቀጥራሌ ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

ሇ) በተቋሙ ዕንባ ጠባቂዎች ጉባኤ የተመከረበት ረቂቅ በጀት አጋጅቶ 

 በቀጥታ ሇምክር ቤቱ ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም ስራ ሊይ ያዉሊሌ፡፡ 

ሏ) በቂ ምክንያት ሲኖረው አንዴ ጉዲይ ከአንዴ የምርመራ ክፌሌ ወይም 

 መርማሪ ወዯ ላሊ የምርመራ ክፌሌ ወይም መርማሪ ያዚውራሌ፤ወይም 

 በራሱ ይመረምራሌ፤ 

መ) ተዯጋጋሚ የአስተዲዯር በዯልችን አጥንቶ ከመፌትሔ ሀሳብ ጋር ሇምክር 

 ቤቱ ያቀርባሌ፤ 
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ሠ) አስተዲዯራዊ ጉዲዩችን የሚመሇከቱ ረቂቅ ህጎችን አጋጅቶ ያቀርባሌ፤ 

 በላልች አካሊት በተጋጁ ሊይ አስተያየት ይሰጣሌ፤ 

ረ) አስተዲዯራዊ በዯልችንና የተቋሙን የስራ አካሂዴ አስመሌክቶ ሇምክር 

 ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሌ፤ 

ሰ) ተቋሙን በመወከሌ በስብሰባዎች ይካፇሊሌ፣ከፋዯራለና ከክሌሌ 

 መንግስታት አካሊት እንዱሁም መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች ጋር የስራ 

 ግንኙነት ያዯርጋሌ፤ 

ሸ) ቅርንጫፌ ጽ/ቤቶችን ያዯራጃሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ይከታተሊሌ፣ 

 ይቆጣጠራሌ፤ 

ቀ) በምክር ቤቱ የሚሠጡትን ላልች ተግባራትን ያከናውናሌ፡፡ 

3. በዙህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ 2 ፉዯሌ ተራ (ሇ፣ሠ፣ እና ረ) እና በአንቀፅ 42 

ከተጠቀሱት በስተቀር ላልች ጉዲዮችን በሚመሇከት ዋና ዕንባ ጠባቂው 

ሇተቋሙ የሥራ ቅሌጥፌና ባስፇሇገ መጠን ሥሌጣንና ተግባሩን በከፉሌ 

ሇዕንባ ጠባቂዎች ወይም ሇላልች ኃሊፉዎች ወይም ላልች ሰራተኞች 

በውክሌና ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፡፡ 

14. የምክትሌ ዋና ዕንባ ጠባቂ ሥሌጣንና ተግባር 

1. ምክትሌ ዋና ዕንባ ጠባቂው ተጠሪነቱ ሇዋና ዕንባ ጠባቂ ሆኖ የተቋሙን 

ተግባራት በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ በመምራት እና በማስተባበር ዋና ዕንባ 

ጠባቂውን ይረዲሌ፡፡ 

2. ዋና ዕንባ ጠባቂው በማይኖርበት ጊዛ ሇዋና ዕንባ ጠባቂው የተሰጡትን 

ስራዎች ያከናውናሌ፡፡ 

3. በዋና ዕንባ ጠባቂው የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

15. የሴቶች፣ የሕጻናት፣ አካሌ ጉዲተኞች እና የአረጋውያን ዕንባ ጠባቂ ሥሌጣንና 

ተግባር 

1. የሴቶች፣ የሕጻናት፣ አካሌ ጉዲተኞች እና የአረጋውያን ዕንባ ጠባቂ ተጠሪነቱ 

ሇዋና ዕንባ ጠበቂ ሆኖ ሴቶችን፣ ሕፃናትን፣ አካሌ ጉዲተኞችን እና 

አረጋውያንን የሚመሇከቱ ተግባራትን በማቀዴ፣ በማዯራጀት፣ በመምራት 

እና በማስተባበር ዋና ዕንባ ጠባቂውን ይረዲሌ፡፡ 

2. በዋናው ዕንባ ጠባቂዉ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

16. የቅርንጫፌ ዕንባ ጠባቂ ሥሌጣንና ተግባር 
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የቅርንጫፌ ዕንባ ጠባቂው ተጠሪነቱ ሇዋና ዕንባ ጠበቂ ሆኖ የቅርንጫፌ ፅህፇት 

ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ በመሆን በዙህ አዋጅ በአንቀፅ 5(1) በተቋቋመበት ስፌራ 

ውስጥ ሇተቋሙ የተሰጠውን ስሌጣንና ተግባራት በስራ ሊይ ከማዋሌ በተጨማሪ 

የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡፡ 

1. የመንግስት አስተዲዯር ሕጎች እና ላልች ሕጎች ዯንቦችና መመሪያዎች 

መከበራቸውን የማረጋገጥ፤ 

2. በቂ ምክንያት ሲኖረው አንዴ የአስተዲዯር ጉዲይ ከአንዴ የምርመራ ክፌሌ 

ወይም ከአንዴ መርማሪ ወዯ ላሊ የማዚወር ወይም ራሱ ምርመራ የማካሄዴ፤ 

3. አስተዲዯራዊ በዯልችን በተመሇከተ ሇዋና ዕንባ ጠባቂ ዜርዜር ሪፖርት 

የማቅረብ፤እንዱሁም በተቋቋመበት ስፌራ ሇሚገኝ ክሌሌ ምክር ቤት 

በጽሁፌ የማሳወቅ፤ 

4. ከመሌካም አስተዲዯር መርህ ጋር የማይጣጣሙ ህጎችና የአሰራር ሌምድች 

እንዱሻሻለ ሏሳብ የማቅረብ፤ 

5. በተቋሙ ዕንባ ጠባቂዎች ጉባዔ በሚወጣዉ መመሪያ መሰረት ቅርንጫፌ 

ጽህፇት ቤቱን የመምራት፤ 

6. ሇቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቱ በተፇቀዯው በጀት መሰረት ክፌያዎችን 

የመፇጸም፤ 

7. ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቱን በመወከሌ ከክሌሌ መንግስት አካሊትና 

በተቋቋመበት ሥፌራ ውስጥ ከሚሰሩ መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች ጋር 

የስራ ግንኙነት የማዴረግ፤ 

8. በዋና ዕንባ ጠባቂ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት የማከናወን፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ስሇ ዕንባ ጠባቂዎች አሿሿምና መመኛዎች 

17. አሿሿም 

1. የተቋሙ ተሿሚዎች በምክር ቤቱ ይሾማለ፡፡ 

2. የተቋሙ ተሿሚዎች አሿሿም የሚከተሇው የአመራረጥ ሥርዓት ይኖረዋሌ፡፡ 

ሀ) ተሿሚዎች በዙህ አዋጅ አንቀጽ 18 መሰረት በሚቋቋመው የዕጩ አቅራቢ 

 ኮሚቴ ይመሇመሊለ፡፡ 

ሇ) ዕጩዎቹም በኮሚቴው ሁሇት ሶስተኛ ዴምፅ የተዯገፈ መሆን አሇባቸው፡፡ 
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ሏ) ዕጩዎቹ በምክር ቤቱ አፇ-ጉባዔ አማካኝነት ሇምክር ቤቱ ቀርበው ዴምጽ 

 የሚሰጥባቸው ይሆናሌ፡፡ 

መ) የቀረቡት ዕጩዎች በምክር ቤቱ ሁሇት ሶስተኛ ዴምፅ ሲዯገፈ ይሾማለ፡፡ 

18. የዕጩ አቅራቢ ኮሚቴ ጥንቅር 

የዕጩ ተሿሚ አቅራቢ ኮሚቴ የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

1. የምክር ቤቱ አፇጉባዔ…………… ሰብሳቢ 

2. የፋዳሬሽን ምክር ቤት አፇጉባዔ……………………………….አባሌ 

3. ከምክር ቤቱ አባሊት መካከሌ የሚመረጡ አምስት አባሊት………… አባሌ 

4. በምክር ቤቱ መቀመጫ ካሊቸው ተፍካካሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች መካከሌ 

በጋራ ስምምነት የሚመረጡ ሁሇት የምክር ቤቱ አባሊት …...............አባሌ 

5. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ኘሬዙዲንት………………………...አባሌ 

19.  ሇሹመት የሚያበቁ መመኛዎች 

ከዙህ በታች የተመሇከቱትን መመኛዎች የሚያሟሊ ሰው የኢትዮጵያ ሕዜብ 

ዕንባ ጠባቂ ሆኖ ሉሾም ይችሊሌ፡- 

1.  ዛግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ፤ 

2. ሇኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ መንግሥት ተገዥ የሆነ፤ 

3. በህግ ወይም በአስተዲዯር ወይም በተዚማጅ የትምህርት መስክ ከታወቀ 

ዩኒቨርስቲ ቢያንስ የመጀመሪያ ዱግሪ እና በርፈ በቂ የስራ ሌምዴ ያሇው፤ 

4. ከማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ ገሇሌተኛ የሆነ 

5.  በታታሪነቱ፣ በታማኝነቱ እና በሥነ-ምግባሩ መሌካም ስም ያተረፇ፤ 

6. ከዯንብ መተሊሇፌ ውጪ በላሊ የወንጀሌ ጥፊት ተከሶ ያሌተፇረዯበት፤ 

7. ሥራውን ሇመሥራት የሚያስችሌ ጤንነት ያሇው፤ እና 

8. ዕዴሜው ከ35 ዓመት በሊይ የሆነ፡፡ 

20. የሥራ መን 

1. የተሿሚዎች የስራ መን ስዴስት ዓመት ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተዉ የስራ መን ሲያበቃ ሇአንዴ 

ተጨማሪ ስዴስት ዓመት ብቻ ሉሾሙ ይችሊለ፡፡ 

21. የዯመወዜ እና ጥቅማ ጥቅም ክፌያ 

1. የተሿሚ ዯመወዜና ጥቅማ ጥቅም የመንግስት ተሿሚዎች ጥቅማ ጥቅም 

ሇመወሰን በወጣው ሕግ መሰረት ይፇጸማሌ፡፡ 
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2. በአንቀጽ 22 (1) (ሀ፣ ሇ፣ መ እና ሠ) መሰረት ሹመቱ ቀሪ የተዯረገበት 

ወይም ከኃሊፉነት የተነሳ ተሿሚ እንዯገና ካሌተሾመ በስተቀር ያገኘው 

የነበረውን ዯሞዜና ጥቅማጥቅም በተመሇከተ ላልች በተመሳሳይ ዯረጃ ሊይ 

ያለ ተሿሚዎች በሚስተናገደበት አሰራር የሚስተናገዴ ይሆናሌ፡፡ 

22. ተሿሚው ከኃሊፉነት የሚነሳበት ምክንያት 

1. አንዴ ተሿሚ በሚከተለት ምክንያቶች ከኃሊፉነት እንዱነሳ ወይም ሹመቱ 

ቀሪ እንዱሆን ሉዯረግ ይችሊሌ፡- 

ሀ) ሥራውን በገዚ ፇቃደ ሇመሌቀቅ ሲፇሌግና አስቀዴሞ የሦስት ወር 

 ማስጠንቀቂያ በጽሐፌ ሲሰጥ፤ ወይም 

ሇ) በህመም ምክንያት ሥራውን በሚገባ ሇማከናወን የማይችሌ መሆኑ 

 ሲረጋገጥ፤ ወይም 

ሏ) ሙስና መፇፀሙ ወይም ሕግን የሚጻረር ላሊ ዴርጊት መፇጸሙ 

 ሲረጋገጥ፤ ወይም 

መ) ግሌጽ የሆነ የሥራ ችልታ ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ፤ ወይም 

ሠ) የሥራ መኑ ሲያበቃ 

2. አንዴ ተሿሚ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ከኃሊፉነት ከተነሳበት 

ወይም ሹመቱ ቀሪ ከሆነበት ጊዛ አንስቶ ባለት ሦስት ወራት ጊዛ ውስጥ 

በላሊ ተሿሚ መተካት ይኖርበታሌ፡፡ 

23. ተሿሚው ከኃሊፉነት የሚነሳበት ሥነ-ሥርዓት 

1. በዙህ አዋጅ አንቀጽ 22 ንዐስ አንቀጽ 1 ከፉዯሌ ተራ (ሇ) እስከ (መ) 

በተረሩት ምክንያቶች ሹመቱ ቀሪ እንዱሆን የሚዯረገው ጉዲዩ በዙህ 

አዋጅ አንቀጽ 24 መሰረት በሚቋቋመው ሌዩ አጣሪ ጉባኤ ከተመረመረ በኋሊ 

ይሆናሌ፡፡ 

2. ምክር ቤቱ በሌዩ አጣሪ ጉባዔው አብሊጫ ዴምጽ ተዯግፍ የቀረበሇት የውሳኔ 

ሀሳብ መርምሮ ሲያምንበት እና በሁሇት ሶስተኛ ዴምጽ ሲዯግፇው ተሿሚው 

ከኃሊፉነት እንዱነሳ ይዯረጋሌ፡፡ 

24. የሌዩ አጣሪ ጉባዔው ጥንቅር 

ሌዩ አጣሪ ጉባኤው የሚከተለት አባሊት ይኖሩታሌ፡- 

1. የምክር ቤቱ ምክትሌ አፇ ጉባኤ……………………….……. ሰብሳቢ 

2. የፋዯሬሽን ምክር ቤት ምክትሌ አፇ ጉባኤ ………………… አባሌ 

3. ከምክር ቤቱ አባሊት መካከሌ የሚመረጡ ሦስት አባሊት……………. አባሌ 
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4. በምክር ቤቱ መቀመጫ ካሊቸው ተፍካካሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በጋራ 

ስምምነት የሚመረጥ አንዴ የምክር ቤቱ አባሌ………………………አባሌ 

5.  የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምክትሌ ኘሬዙዲንት ……………. አባሌ 

25. በላሊ ሥራ መሰማራት ስሇመከሌከለ 

1. ተሿሚው በሥራ መኑ ክፌያን በሚያስገኝ በላሊ የመንግሥት ሆነ የግሌ 

ቅጥር ሥራ ሊይ እንዱሰማራ አይፇቀዴሇትም፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው ቢኖርም ተሿሚው አስተዋጽኦ 

እንዱያዯርግ የሚፇሇግበት የተሇየ የሙያ መስክ ከግምት ውሰጥ ገብቶ በምክር 

ቤቱ ሉፇቀዴሇት ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

የአቤቱታ አቀራረብና የምርመራ ሥነ-ሥርዓት 

26. አቤቱታ የማቅረብ መብት 

1. አቤቱታ የሚቀርበው መብቴ ተጥሶብኛሌ በሚሌ ሰው ወይም በሶስተኛ ወገን 

ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

2.  እንዯተፇጸመው የአስተዲዯር በዯሌ ክብዯት ተቋሙ የአመሌካቹ ማንነት 

ሳይገሌፅ የሚቀርቡሇትን አቤቱታዎች ሉቀበሌ ይችሊሌ፡፡ 

3. ማንኛውም ሰው ሇዯረሰበት የአስተዲዯር በዯሌ ሇተቋሙ አቤቱታ ከማቅረቡ 

በፉት አግባብነት ሊሊቸው አካሊት ዯረጃውን ጠብቆ ቅሬታውን የማቅረብ እና 

ውሳኔ ማግኘት ወይም በተወሰነው የጊዛ ገዯብ ዉስጥ ውሳኔ ያሊገኘ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

4. በአንቀጽ 9 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዙህ አዋጅ መሰረት አቤቱታ 

የማቅረብ መብት በጉዲዩ የወንጀሌ ወይም የፌትሏብሄር ክስ መመስረትን 

አይከሇክሌም፡፡ 

5. ተቋሙ አቤቱታዎችን ተቀብል የሚመረምረው ያሇምንም ክፌያ ነው፡፡ 

27. ስሇ አቤቱታ አቀራረብ 

1. አቤቱታ በቃሌ ወይም በጽሁፌ ወይም በማንኛውም ላሊ መንገዴ ሇተቋሙ 

ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

2. አቤቱታ በተቻሇ መጠን ከዯጋፉ ማስረጃዎች ጋር መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. አቤቱታ እንዯሁኔታው በፋዯራሌ ወይም በክሌለ የስራ ቋንቋ ሉቀርብ 

ይችሊሌ፡፡ 

28. ማስረጃዎች እንዱቀርቡ ስሇማዴረግ 
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ተቋሙ አስፇሊጊ ማጣሪያዎችን ሇማካሄዴ በቂ በሆነ ጊዛ ውስጥ ፡- 

1. ተመርማሪዎች ሇጥያቄ እንዱቀርቡ ወይም መሌስ እንዱሰጡ፤ 

2. ምስክሮች ቀርበው ቃሊቸውን እንዱሰጡ፤ 

3. ሇጉዲዩ ጠቃሚ የሆነ ማስረጃ የያ ማንኛውም ሰው ይህንን ማስረጃ 

እንዱያቀርብ፤ ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

29. መፌትሔ ስሇመስጠት 

1. ተቋሙ የቀረበሇትን አቤቱታ በስምምነት ሇመጨረስ የተቻሇውን ሁለ 

ማዴርግ አሇበት፡፡ 

2. የምርመራውን ውጤት ከነመፌትሔ ሀሳቡ ሇሚመሇከተው አካሌ የበሊይ ኃሊፉ 

በጽሁፌ ያቀርባሌ፡፡ 

3. ተቋሙ በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት የሚሰጠው የመፌትሔ ሏሳብ 

ሇተፇፀመው አስተዲዯር በዯሌ ምክንያት የሆነው ዴርጊት ወይም አሰራር 

እንዱቆም ወይም ሇበዯለ ምክንያት የሆነው መመሪያ ተፇፃሚነቱ ቀሪ 

እንዱሆንና የተፇፀመው የአስተዲዯር በዯሌ እንዱታረም ወይም ተገቢ የሆነ 

ማንኛውም ላሊ እርምጃ እንዱወሰዴ በግሌፅ የሚያመሇክት መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

4. ተቋሙ የምርመራ ዉጤቱን ሇአቤቱታ አቅራቢዉ በጽሁፌ ማሳወቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

5. ሇተቋሙ የሚቀርቡ አቤቱታዎች ከስዴስት ወር ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ ምሊሽ 

ማግኘት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

30. የአስፇጻሚ አካሊት ግዳታ 

1. ተቋሙ አግባብነት ያሊቸውን ሰነድች ወይም ማስረጃዎች እንዱቀርቡ ወይም 

መሌስ እንዱሰጡ ሲጠየቁ የተጠየቀው አካሌ በተሟሊ አኳኋን የማቅረብ 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. አስፇጻሚ አካሊት በተቋሙ በቀረበ የምርመራ ውጤትና የመፌትሄ ሀሳብ ሊይ 

በ30 ቀናት ውስጥ የእርምት እርምጃ የመውሰዴ ግዳታ አሇበት፣ የወሰደትን 

እርምጃ እና ሇመውሰዴ ካሌተቻሇ በቂ ምክንያት ካሊቸዉ ይህንኑ በመግሇፅ 

ሇሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም በተጠቀሰው የጊዛ ገዯብ ውስጥ የማሳወቅ ግዳታ 

አሇባቸዉ፡፡ 

31. ይግባኝ የማቅረብ መብት 
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1. ማንኛውም አቤቱታ አቅራቢ ወይም አስፇጻሚ አካሌ የተቋሙ ኃሊፉ ወይም 

መርማሪ በሰጠው የምርመራ ዉጤትና መፌትሔ ሀሳብ ወይም ዉሳኔ ሊይ 

ቅሬታ ያሇው ከሆነ የምርመራ ውጤትና የመፌትሔ ሏሳብ ወይም ውሳኔዉ 

በጽሁፌ ከዯረሰው ጊዛ አንስቶ በ30 ቀናት ውስጥ በዯረጃው ከዲይሬክተር 

ጀምሮ እስከ ዋና እንባ ጠባቂው ቅሬታውን የማቅረብ መብቱ የተጠበቀ ሆኖ 

ዜርዜር አፇፃፀሙ በዯንብና በመመሪያ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት ቅሬታው የቀረበሇት ተሿሚ ወይም 

ኃሊፉ ወይም ዲይሬክተር የተሰጠውን የምርመራ ዉጤትና መፌትሔ ሏሳብ 

ወይም ዉሳኔ ማሻሻሌ፣ ማገዴ፣ መሻር ወይም ማፅናት ይችሊሌ፡፡ 

3. ዋና ዕንባ ጠባቂው በ30 ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት ይኖርበታሌ፤ የሚሰጠው 

ውሳኔም የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

32. ቅጣት 

1. ማንኛውም ሰው፡- 

ሀ) በተቋሙ መጥሪያ ዯርሶት ወይም በላሊ ሁኔታ ተጠርቶ ካሌቀረበ፤ ወይም 

ሇ) ሇምርመራ ወይም ሇቁጥጥር ስራ ማስረጃዎችን ወይም ሰነድችን 

 እንዱያቀረብ ተጠይቆ ተቋሙ በጠየቀው የጊዛ ገዯብ ውስጥ የማያቀርብ 

 ፤ወይም 

ሏ) የምርመራ ወይም የቁጥጥር ሥራ እንዲይሰራ እንቅፊት የሆነ፤ ወይም 

መ) ምስክሮች ወይም አቤቱታ አቅራቢዎች ወይም ሇተቋሙ ሥራ 

 በማናቸውም መንገዴ በተባበሩ ወገኖች ሊይ ጥቃት ያዯረሰ ፤ ወይም 

ሠ) ያሇ በቂ ምክንያት በተቋሙ በቀረበ የምርመራ ዉጤትና መፌትሄ ወይም 

 የቁጥጥር ውጤት መሰረት የእርምት ዕርምጃ በ30 ቀናት ውስጥ ያሌወሰዯ 

 እንዯሆነ ከአምስት ዓመት እስከ ሰባት ዓመት በሚዯርስ እስራት ወይም 

 በብር10 ሺ (አስር ሺ ብር) የገንብ መቀጮ ወይም በሁሇቱም ይቀጣሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ከፉዯሌ ተራ (ሀ) እስከ (ሠ) የተረሩትን 

ጥፊቶች የፇጸመ ማንኛውም ሰው በሕግ እንዱጠየቅ ተቋሙ በቀጥታ ጉዲዩ 

ሇሚመሇከተው ዓቃቤ-ሕግ መስሪያ ቤት የዴርጊቱን ሪፖርት ከዯጋፉ 

ማስረጃዎች ጋር ያቀርባሌ፡ ከተቋሙ ትዕዚዜ የዯረሰው ዓቃቤ ህግ መስሪያ 

ቤት አግባብ ባሇው ሕግ መሰረት የወንጀሌ ክስ ይመሰርታሌ፡፡ 

33. የማሳወቅ ግዳታ 
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ተቋሙ የምርመራ ስራውን በሚያከናውንበት ጊዛ ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ ያመነ 

እንዯሆነ ሇሚመሇከተው አካሌ ወይም ኃሊፉ ወዱያውኑ በጽሁፌ የማሳወቅ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

34. የስሌጣን መዯራረብ 

1. በተቋሙና በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሥሌጣን ሥር የሚወዴቁ 

ጉዲዮች በሚያጋጥሙ ጊዛ በማንኛቸው እንዯሚመረመሩ በሁሇቱ የጋራ 

ምክክር ይወሰናሌ፡፡ 

2. አንዴን ጉዲይ የትኛው አካሌ እንዯሚመረመር በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

(1) መሰረት መወሰን ካሌተቻሇ አስቀዴሞ የቀረበሇት አካሌ ይመረምራሌ፡፡ 

35. የመተባበር ግዳታ 

ተቋሙ ሥሌጣንና ተግባሩን ሥራ ሊይ ሇማዋሌ እንዱችሌ ማንኛውም ሰው 

አስፇሊጊውን ዴጋፌ የመስጠትና የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

36. መግሇጫ ስሇመስጠት 

1. ተቋሙ እንዯአስፇሊጊነቱ የምርመራ፣የቁጥጥር እና የጥናት ውጤቶችን 

አስመሌክቶ በመገናኛ ብዘሀን ይፊዊ መግሇጫ ይሰጣሌ፡፡ 

2. ተቋሙ መዯበኛ ሪፖርትን ሇምክር ቤት የማቅረብና አሰራሩን በሙለ 

ሇህዜብ ግሌፅ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. በተቋሙ የቀረበ የምርመራ ዉጤትና መፌትሄ ሀሳብ ሇመፇፀም ተባባሪ 

ያሌሆኑ አስፇጻሚ አካሊት ዜርዜር በተመሇከተ ሌዩ ሪፖርት ሇምክር ቤቱ 

ማቅረብ፤ ምክር ቤቱም ተገቢዉን እርምጃ ይወሰዲሌ፡፡ 

4. በዙህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (1)፣ (2) እና (3) የተዯነገገው ቢኖርም የአገሪቱ 

የፀጥታና ዯህንነት አዯጋ ሊይ እንዲይወዴቅ ሇማዴረግ ወይም የግሇሰቦችን 

የግሌ ህይወት መብት ሇመጠበቅ ሲባሌ በሚስጢር ሉያዘ በሚገባቸው 

ጉዲዩች ሊይ ተቋሙ ጥንቃቄ የመውሰዴ ግዳታ አሇበት፡፡ 

37.  በስም ማጥፊት ስሊሇመጠየቅ 

1. በዙህ አዋጅ መሠረት የቀረበ አቤቱታ በስም ማጥፊት አያስጠይቅም፡፡ 

2. ተቋሙ ስሇሚያካሂዯው ምርመራ ውጤት ሇምክር ቤቱ የሚያቀርበው ሪፖርት 

ወይም በመገናኛ ብዘሃን በሚሰጠው ይፊዊ መግሇጫ ወይም ሥራውን 

በማስመሌከት በሚያዯርገው ላሊ ዓይነት መፃፃፌ በስም ማጥፊት 

የሚያስጠይቅ አይሆንም፡፡ 

ክፌሌ ስዴስት 
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ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

38. በጀት 

1. የተቋሙ በጀት ከሚከተለት ምንጮች የሚገኝ ይሆናሌ፡- 

ሀ) በምክር ቤቱ በሚመዯብ በጀት ፤ 

ሇ) ከዕርዲታ፣ ከስጦታና ከማናቸውም ላሊ ምንጭ፡፡ 

2. ሇተቋሙ ከተፇቀዯው በጀት ውስጥ የየሦስት ወሩ ዴርሻ የሆነ የሥራ ማስኬጃ 

በቅዴሚያ በሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ስም በተከፇተው የባንክ ሂሳብ ውስጥ 

በአንዴ ጊዛ እንዱቀመጥ ይዯረጋሌ፡፡ 

39.  የሂሣብ መዚግብት 

1. ተቋሙ የተሟሊና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሣብ መዚግብት ይይዚሌ፡፡ 

2. የተቋሙ ሂሳብ በፋዯራሌ ዋና ኢዱተር በየዓመቱ ይመረመራሌ፡፡ 

40. ይግባኝ 

1. ጉባኤው በሚሰጠው የአስተዲዯር ውሳኔ ቅር የተሰኘ የተቋሙ ዲይሬክተር 

ውሳኔው ከተሰጠበት ጊዛ አንስቶ በ30 ቀናት ውስጥ የይግባኝ ቅሬታውን 

ሇምክር ቤት አፇ ጉባኤ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት የምክር ቤቱ አፇ ጉባኤ የሚሰጠው 

ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

41. በላልች ባሇሙያዎች ስሇመገሌገሌ 

ተቋሙ ሇተሇየ ሥራና ሇተወሰነ ጊዛ ተገቢ የሆነውን ክፌያ በመፇፀም ሇሥራ 

የሚያስፇሌጉትን የራሱ ያሌሆኑ ባሇሙያዎችን መዴቦ ሉያሠራ ይችሊሌ፡፡ 

42. ሚስጥር ስሇመጠበቅ 

በፌርዴ ቤት ካሌታ ወይም በዋና ዕንባ ጠባቂው ካሌተፇቀዯ በስተቀር 

ማንኛውም የተቋሙ ተሿሚ ወይም ሠራተኛ ወይም በአንቀጽ 41 መሠረት 

የተመዯበ ባሇሙያ በሥራው አጋጣሚ ያወቀውን ምስጢር በማንኛውም ጊዛ 

የመጠበቅ ግዳታ አሇበት፡፡ 

43. ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

1. ምክር ቤቱ ሇዙህ አዋጅ አፇፃፀም አስፇሊጊ የሆኑ ዯንቦችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡

፡ 

2. ጉባኤዉ ሇዙህ አዋጅ እና ዯንቦች አፇፃፀም አስፇሊጊ የሆኑ መመሪያዎችን 

ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

44. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 
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ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት በተቋሙ በምርመራ፣ በቁጥጥርና ጥናት ሊይ 

የሚገኙ ጉዲዮች በቀዴሞው ህግ መሠረት መታየታቸው ይቀጥሊሌ፡፡ 

45.  የተሻሩና ተፇፃሚነት ስሇማይኖረቸው ህጎች 

1. የህዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋምን ሇመቋቋም የወጣው አዋጅ ቁጥር 211/1992 

በዙህ አዋጅ ተሸሯሌ፡፡ 

2. ከዙህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የተሇመዯ አሰራር በዙህ 

አዋጅ ውስጥ በተጠቀሱ ጉዲዩች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

46. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በፋዯራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ ግንቦት 19 ቀን 2011ዓ.ም 

ሳህሇወርቅ ዉዳ  

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዜዲንት 
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መ/ የሪፏብሉኩ ፕሬዜዲንት 

አዋጅ ቁጥር 131/1991 

የፕሬዙዲንቱ ጽሕፇት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት ጽ/ቤትን ማቋቋም አስፇሊጊ 

ሆኖ በመገኘቱ፤ 

በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 55 ንዐስ 

አንቀጽ (1) መሠረት የሚከተሇው ታውጇሌ።  

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ ‘‘የፕሬዙዲንቱ ጽሕፇት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 131/1991” 

ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ።  

2. ትርጓሜ  

በዙህ አዋጅ ውስጥ “ፕሬዙዲንት” ማሇት የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ ርዕስ ብሔር ነው። 

3. መቋቋም 

1. የፕሬዙዲንቱ ጽሕፇት ቤት (ከዙህ በኋሊ ‘‘ጽሕፇት ቤቱ” ተብል የሚጠራ) 

እራሱን የቻሇና ሕጋዊ ሰውነት ያሇው አካሌ ሆኖ በዙህ አዋጅ ተቋቁሟሌ። 

2. የጽሕፇት ቤቱ ተጠሪነት ሇፕሬዙዲንቱ ይሆናሌ። 

4. የጽሕፇት ቤቱ ሥሌጣንና ተግባር 

ጽሕፇት ቤቱ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባሮች ይኖሩታሌ፤ 

1. በሕገ-መንግሥቱና በላልች ሕጏች መሠረት ሇፕሬዙዲንቱ ሇተሰጡ 

ሥሌጣንና ተግባሮች አፇጻጸም ቀሌጣፊ የአሠራር ሥርዓት መርጋት፤ 

2. በሀገሪቱ ውስጥ እንዱሁም በዓሇም አቀፌና አህጉራዊ ዯረጃ ስሇሚካሄደ 

አበይት ፖሇቲካዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እንቅስቃሴዎች አግባብ ካሊቸው 

ጋር በመተባበር ወቅታዊ መረጃ ማሰባሰብ፤ አጠናቅሮ ማቅረብ፤ 

3. ፕሬዙዲንቱ በቴላቪዥንና በሬዴዮ ሇኢትዮጵያ ሕዜቦች በተወሰነ ወቅት 

የሚያስተሊሌፈትን ሀገራዊ መሌዕክት፤ በሕዜብ ተወካዮችና በፋዳሬሽን 

ምክር ቤቶች ዓመታዊ የጋሪ ስብሰባ እንዱሁም በሌዩ ሌዩ የሀገር ውስጥና 

ዓሇም አቀፌ ጉባዔዎች ሊይ የሚያሰሙትን ንግግር ረቂቅ አጋጅቶ ማቅረብ፤ 

4. ሇፕሬዲንቱ የሚቀርቡ ሕግ ነክ ጉዲዮችን እየመረመረ ተገቢውን የውሣኔ 

ሃሣብ ማቅረብ፤ 
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5. ሇፕሬዙዲንቱና ሇቤተሰባቸው ዯህንነት ተገቢው ጥበቃ መዯረጉን ማረጋገጥ፤ 

የመኖሪያ ቤታቸውን አስተዲዯራዊ ጉዲይ ማካሄዴና መከታተሌ፤ 

6. ፕሬዙዲንቱ የኅብረተሰቡን ሌዩ ሌዩ ክፌሌ ተጠሪዎችና ላልችንም እንዯ 

አግባብነቱ ተቀብሇው የሚያነጋግሩበትን ሁኔታ ማስተባበር፤ 

7. የውጭ ሀገር ርዕሳነ ብሔራት ኢትዮጵያን ሇመጏብኘት ሲመጡ አግባብ 

ካሊቸው ጋር በመተባበር፤ ሇጉብኝቱ ውጤታማነትና ሁሇገብ ስኬታማነት 

አመች ሁኔታ መፌጠር፤ አፇጸጸሙንም መከታተሌ፤  

8. የውጭ ሀገር አምባሳዯሮች የሹመት ዯብዲቤያቸውን ሇፕሬዲንቱ 

የሚያቀርቡበትን እና በሥራ ጊዛያቸው ፌጻሜ ሊይ ፕሬዙዲንቱን 

የሚሰናበቱበትን ሥነ-ሥርዓት አግባብ ካሊቸው ጋር በመመካከር ማስፇጸም፤ 

9. ፕሬዙዲንቱ የውጭ ሀገር እንግድችን በኦፉሴሌ ተቀብሇው ሲያነጋግሩ 

የውይይቱን ቃሇ ጉበኤ   መያዜ፤ ይኸንኑም በሥርዓት ማዯራጀትና በሚገባ 

ጠብቆ ማቆየት፤ 

10. የሀገሪቱ አምባሳዯሮችና ላልች መሌዕክተኞች ሹመት እንዱሁም በሕግ 

መሠረት ከፌተኛ የውትዴርና ማዕረግ፤ ኒሻን፤ ሜዲይና ሽሌማት 

በፕሬዲንቱ የሚሰጥበትን ሥነ-ሥርዓት አግባብ ካሊቸው ጋር በመተባበር 

ማስፇጸም፤ 

11. ሇፕሬዙዲንቱ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን እየመረመረ ወዯ የሚመሇከታቸው 

አካሊት የሚመሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤ 

12. በፕሬዙዲንቱ የበሊይ ጠባቂነት ከሚመሩ አካሊት ጋር የቅርብ ግንኙነት 

መፌጠር፤ የሥራ እንቅስቃሴያቸው ስሇሚገኝበት ሁኔታ በየጊዛው ክትትሌ 

ማዴረግ፤ 

13. ፕሬዙዲንቱ በኦፉሴሌ ጉብኝት ወይም በላሊ ሁኔታ ወዯ ውጭ ሀገር 

ስሇሚያዯርጉት ጉዝ አግባብ ካሊቸው ጋር በመተባበር አስፇሊጊውን ሁለ 

ማከናወን፤ 

14. ፕሬዙዲንቱ በሀገር ውስጥ ሇሚያዯርጉት የሥራ ጉብኝት ከሚመሇከታቸው 

ጋር በመመካከር ሁሇገብ ፕሮግራም መንዯፌ፤ 

15. በፕሬዙዲንቱ ሇሚሰጡ የማበረታቻ ሽሌማቶች እና የበጏ አዴራጏት 

ችሮታዎች አፇጻጸም ሁኔታዎችን ማመቻቸት፤ 

16. የንብረት ባሇቤት መሆን፤ ውሌ መዋዋሌ፤ በስሙ መክሰስና መከስስ፤ 
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17. ኃሊፉነቱን ሇመወጣት የሚረደ ላልች አግባብ ያሊቸው ተግባሮችን    

ማከናወን።  

5. የጽሕፇት ቤቱ አቋም 

ጽሕፇት ቤቱ፦ 

1. በመንግሥት የሚሾሙ። 

ሀ/ የጽሕፇት ቤቱ ኃሊፉ፤ 

ሇ/ የፕሬዙዲንቱ ሌዩ ረዲት፤ 

ሏ/ የፕሬዙዲንቱ ሌዩ አማካሪ፤ 

መ/ የፕሬዙዲንቱ ሌዩ ጥበቃ ሹም፤ እና 

2. አስፇሊጊው ሠራተኞች ይኖሩታሌ። 

6. የጽሕፇት ቤት ኃሊፉው ሥሌጣንና ተግባር 

1. የጽሕፇት ቤቱ ኃሊፉ ከፕሬዙዲንቱ በሚሰጠው አጠቃሊይ መመሪያ መሠረት 

የጽሕፇት ቤቱን የዕሇት ተዕሇት ሥራዎች የበሊይ ሆኖ ይመራሌ፤ 

ያስተዲዴራሌ። 

2. የዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) አጠቃሊይ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ 

የጽሕፇት ቤቱ ኃሊፉ፦ 

ሀ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 4 ከተመሇከቱት የጽ/ቤቱ ሥሌጣንና ተግባሮች 

 መካከሌ  በውስጥ መመሪያ ተሇይተው የሚሰጡትን ሥራ ሊይ 

 ያውሊሌ፤ 

ሇ/ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5 (1) የተጠቀሱትን ላልች የጽሕፇት ቤቱ የበሊይ 

 ኃሊፉዎች የሥራ እንቅስቃሴ ያሰተባብራሌ፤ 

ሏ/ የጽሕፇት ቤቱን ሠራተኞች የፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ሕጏችን 

 መሠረታዊ መርሆዎች በመከተሌ ይቀጥራሌ፣ ያስተዲዴራሌ፤ 

መ/ የጽሕፇት ቤቱን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ፕሮግራም ያጋጃሌ 

 ሲፇቀዴም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤ 

ሠ/ ሇጽሕፇት ቤቱ በተፇቀዯው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንብ 

 ወጪ ያዯርጋሌ፤ 

ረ/ ጽሕፇት ቤቱ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያዯርጋቸው ግንኙነቶች ሁለ 

 ጽ/ቤቱን ይወክሊሌ፤  

ሰ/ የጽሕፇት ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴና የሂሣብ ሪፖርት ያጋጃሌ፤ 

ሸ/ ከፕሬዙዲንቱ የሚሰጡትን ላልች ተዚማጅ ተግባሮች ያከናውናሌ። 
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3. የጽሕፇት ቤቱ ኃሊፉ ሇሥራ ቅሌጥፌና ባስፇሇገ መጠን ከሥሌጣንና ተግባሩ 

በከፉሌ፤ ሇርሱ ተጠሪ ሇሆኑ የጽሕፇት ቤቱ የበታች ኃሊፉዎችና ላልች 

ሠራተኞች በውክሌና ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ። 

4. የጽሕፇት ቤቱ ኃሊፉ በማይኖርበት ጊዛ በዙህ አዋጅ አንቀጽ 5(1) 

ከተጠቀሱት ላልች የበሊይ ኃሊፉዎች አንደ፤ ከፕሬዙዲንቱ በሚሰጥ ውሣኔ 

መሠረት ተክቶት ሉሠራ ይችሊሌ። 

7. የጽሕፇት ቤቱ በጀት 

የጽሕፇት ቤቱ በጀት በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት ይጸዴቃሌ። 

8. የሂሣብ መዚግብት 

1. ጽሕፇት ቤቱ የተሟለና ትክክሇኛ የሆኑ የሂሣብ መዚግብት ይይዚሌ። 

2. የጽሕፇት ቤቱ የሂሣብ መዚግብትና ገንብ ነክ ሠነድች በዋናው ኦዱተር 

በየዓመቱ ይመረመራለ። 

9. አዋጁ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ ከህዲር 1 ቀን 1991 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 

አዱስ አበባ ህዲር 1 ቀን 1991 ዓ.ም 

ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፕሬዙዲንት 
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ክፌሌ አራት 

መገናኛ ብዘሃን 

አዋጅ ቁጥር 15/1967 

የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅትን ሥሌጣን ሇመወሰን የወጣ 

አዋጅ65 

“ኢትዮጵያ ትቅዯም” 

የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅት በትዕዚዜ ቁጥር 50/1960 ዓ.ም 

የተቋቋመ መሆኑን በመመሌከት፤    

ይኸው ዴርጅት ትምህርትን፤ ጠቅሊሊ ዕውቀትንና ዛናን ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዜብ 

በበሇጠ ሇማዲረስ እንዱችሌ ተገቢው ሥሌጣን እንዱኖረው ማዴረግ የሚያስፇሌግ 

መሆኑን በማመን፤ 

የጊዛያዊ ወታዯራዊ አሰተዲዯር ዯርግንና የሉቀ መንበሩን ሥሌጣን ሇመወሰን ባወጣው 

አዋጅ ቁጥር 2/1967 ዓ.ም በአንቀጽ 6 መሠረት ከዙህ የሚከተሇው ታውጅዋሌ።  

1. አጭር ርዕስ 

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅት አዋጅ ቁጥር 

15/1967 ዓ.ም” ተብል ሉጠቀስ ይቻሊሌ።  

2. 66 

3. የዴርጅቱ ሥሌጣን  

ዴርጅቱ፤ 

1. የቴላቪዥን ባሇቤትነትን ወይም ይዝታን ሇመመዜገብና ይህንኑ የሚመሇከት 

ፇቃዴ ሇመስጠት፤ 

2. ሀ/ ማናቸውም ነጋዳ የሚሸጠውን ወይም በላሊ አኳኋን ንብረትንቱን ወይም 

 ይዝታውን የሚያስተሊሌፇውን ቴላቪዥን እንዱሁም፤ 

ሇ/ ማናቸውም አዲሽ ሇማዯስ የተቀበሇውን ቴላቪዥን በመዜገብ እንዱይዜ 

 ሇማዴረግ፤  

3. ማናቸውም ነጋዳና አዲሽ ሇመመዜገብ፤ 

4. ሇሚሰጠው ፇቃዴና በቴላቪዥንና በራዱዮ ፕሮግራም ውስጥ ሇሚሸጠው ጊዛ 

የአገሌግልት ዋጋ ሇመወሰንና ሇመሰብሰብ፤ 

                         
65

 በ20/79(2006) አ.858 አንቀፅ 20 መሰረት የተሻረ ቢሆንም በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 21 ላይ የቴሌቭዥን ምዝገባና ፈቃድን የተመለከቱ ድንጋጌዎች 
ተፈፃሚነታቸው እንደሚቀጥል በተደነገገው አግባብ ገብቷል።።  
66

 በ20/79(2006) አ.858 አንቀፅ 20 ተሽሯል።። 
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5. ሇሥራው በማያስፇሌገው መጠን ገንብ ሇመበዯርና ሇዙሁም የሚንቀሳቀስና 

የማይንቀሳቀስ ንብረቱን ሇማስያዜ፤  

ሥሌጣን አሇው።  

4. ፇቃዴ የላሇውን ቴላቪዥን ስሇመያዜ 

1. ማናቸውም ሥሌጣን የተሰጠው ሠራተኛ ጽኑ የሆነ ፇቃዴ የላሇውን 

ቴላቪዥን የያ ሰው ሲያገኝ ዯረሰኝ ሰጥቶ ላቴቪዥኑን ሇጊዛው 

ይይዜበታሌ።  

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ቴላቪዥኑ የተያበት ሰው ሇዙሁ 

ቴላቪዥን ጽኑ የሆነ ፇቃዴ ይዝ ሲቀርብ ቴላቪዥኑ ይመሇስሇታሌ።  

3. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ስሇተያ ቴላቪዥን ዴርጅቱ በቂ 

ማስታወቂያ ከሰጠ በኋሊ እስከ ሶስት /3/ ወር ይገባኛሌ ባይ ያሌቀረበ 

እንዯሆነ  

ቴሇቪዥኑ በሏራጅ ተሽጦ ከሽያጩ ዋጋ የቴላቪዥኑ የፇቃዴ አገሌግልት 

ዋጋና ላሊም ተገቢ ወጪ ሇዴርጅቱ ይከፇሊሌ።  

5. ምርመራ የማዴረግ ሥሌጣን 

   ሥሌጣን የተሰጠው ሠራተኛ ተገቢ በሆነ በማናቸውም ጊዛ በዙህ አዋጅ 

 መሠረት፤   

1. እንዱያዜ የታው መዜገብ መያዜ አሇመያዘን ሇመመርመርና፤  

2. ፇቃዴ እንዱኖረው ይገባሌ ብል የሚያስበውን ሰው ፇቃደን ሇምርመራ 

እንዱያቀርብ ሇመጠየቅ ይችሊሌ።  

6. ስሇፇቃዴ መታዯስ 

በዙህ አዋጅ መሠረት የተሰጠው ፇቃዴ በየዓመቱ ይታዯሳሌ።  

7. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ።  

አዱስ አበባ ጥር 8 ቀን 1967 ዓ.ም 

ጊዛያዊ ወታዯራዊ አስተዲዯር ዯርግ 
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የሕግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁጥር 20/1967  

የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅት ዯንብ67 

“ኢትዮጵያ ትቅዯም” 

1. አውጪው ባሇሥሌጣን  

የማስታወቂያ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅት 

አዋጅ ቁጥር 15/1967 (ከዙህ ቀጥል “አዋጅ” እየተባሇ በሚጠራው) በአንቀጽ 3 

እና 9 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ይህን ዯንብ አውጥቶአሌ።  

2.  አጭር ርዕስ  

ይህ ዯንብ “የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት ዴርጅት ዯንብ ቁጥር 

20/1967 ዓ.ም” ተብል ጠቀስ ይቻሊሌ።  

3. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም ካሌሰጠው በቀር፣ በዙህ ዯንብ ውስጥ፣  

1. “ሰው” ፣ “ቴላቪዥን” ፣ “ነጋዳ” ፣ “አዲሽ” ፣ “ሥሌጣን የተሰጠው ሠራተኛ” 

እና “ዴርጅት” በአዋጁ የተሰጣቸው ትርጓሜ ይኖራቸሌ።  

2. “መዜጋቢ ባሌሥሌጣን” ማሇት የኢትዮጵያ ራዱዮና ቴላቪዥን አገሌግልት 

ዴርጅት ወይም በዙህ ዯንብ በአንቀጽ 4 እና 5 የተመሇከቱትን ተግባሮችተ 

እንዱፇጽም ዴርጅቱ የሚወክሇው ሚኒስቴር ወይም ላሊ የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት ነው።  

4. ምዜገባ  

ነጋዳ፣ አዲሽ፣ የቴላቪዥን ባሇቤት ወይም ባሇይዝታ የሆነ ማንኛውም ሰው ይህ 

ዯንብ ከወጣበት ቀን አንስቶ በ90 ቀን ውስጥ መዜጋቢ ባሇሥሌጣን ንዴ 

እየቀረበ መመዜገብ አሇበት።  

5. ስሇምዜገባ ፇቃዴና የአገሌግልት ዋጋ 

1. መዜጋቢው ባሇሥሌጣን ማንኛውም ነጋዳ ወይም አዲሽ ሲመገብ፣ እንዯነገሩ 

ሁኔታ በዙህ ዯንብ በሠንጠረዥ ሀ ወይም ሇ የተመሇከተውን የምስክር 

ወረቀት ይሰጠዋሌ።  

2. መዜጋቢው ባሇሥሌጣን ማንኛውም የቴሇቪዥን ባሇቤት ወይም ባሇይዝታ 

ሲመገብ በዙህ ዯንብ በሠንጠረዥ ሏ የተመሇከተውን ፇቃዴ ይሰጠዋሌ።  

3. ማንኛውም የቴላቪዥን ባሇቤት ወይም ባሇይዝታ ፇቃዴ ስሰጠው ሃምሳ (50) 

ብር የአገሌግልት ዋጋ በየዓመቱ ሇመዜጋቢው ባሇሥሌጣን ይከፌሊሌ።  
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6. መዜገብ ስሇመያዜና ስሇምርመራ 

1. ማንኛውም ነጋዳ፦ 

ሀ/ በእጁ የሚገኙትን ቴላቪዥኖች ብዚት፣ ዓይነትና የመሇያ ቁጥር፣ 

 እንዱሁም  

ሇ/ ያዯረገውን የቴላቪዥን ሽያጭ ወይም ኪራይ ብዚት፣ የቴላቪዥኑን 

 ዓይነት፣ መሇያ ቁጥርና የገዢውን ወይም የተከራዩን ስምና አዴራሻ 

 ጭምር በመዜገብ መያዜ አሇበት።  

2. ማንኛውም አዲሽ ሇማዯስ የተረከባቸውን ቴላቪዥኖች ብዚት፣ ዓይነት፣ 

መሇያ ቁጥርና፣ እንዱሁም የዯንበኛውን ስምና አዴራሻ በመዜገብ መያዜ 

አሇበት፣  

3. ማንኛውም ነጋዳ ወይም አዲሽ ማንኛውም ሥሌጣን የተሰጠው ሠራተኛ 

ሲጠይቀው ሇምርመራ ወይም ሇቅጂ መዜገቡን የማቅረብ ግዳት አሇበት።  

4. ማንኛውም የቴላቪዥን ባሇቤት ወይም ባሇይዝታ ማንኛውም ምሌጣን 

የተሰጠው ሠራተኛ ሲጠይቀው ፇቃደን ሇምርመራ የማቅረብ ግዳታ 

አሇበት።  

7. ያሇፇቃዴ በቴላቪዥን መጠቀም ስሇመከሌከለ  

ማንኛውም ሰው በዙህ ዯንብ መሠረት ፇቃዴ ካሌያ በቀር በቴላቪዥን 

መጠቀም አይችሌም።  

8. ዯንብ ስሇመተሊሇፌ  

ይህን ዯንብ የጣሰ ወይም ያሌፇጸመ ሰው በአዋጁ አንቀጽ 10 መሠረት 

ይቀጣሌ።  

9. ዯንቡ ስሇሚጸናበት ጊዛ 

ይህ ዯንብ ከመስከረም 3 ቀን 1968 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ።  

 

አዱስ አበባ ነሏሴ 19 ቀን 1967 ዓ.ም 

ሻሇቃ ያዕቆብ ገብረ እግዙአብሔር 

የማስታወቂያ ሚኒስትር 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

455 
 

ሠንጠረዥ ሀ 

የቴላቪዥን ነጋዳ ምዜገባ የምስክር ወረቀት 

ጉርዴ ፍቶግራፌ  

 

 

 

 

የሴሪ ቁጥር ……………………………. 

የምስክር ወቀት ቁጥር ………………. 

የዯረሰኝ ቁጥር ………………………. 

1. የነጋዳው ስም ……………………….  2. አዴራሻ ………………. 

3. የፖ.ግ. ቁጥር …………………………. 4. ስሌክ …………………… 

5. ዛግነት ……………………………….  6. የሥራ ዓይነት ……………. 

7. የንግዴ ፇቃዴ ቁጥር …………………………. 

                        የተመገበበት ቀን …………………………. 

ፉርማ …………………………. 

ማኅተም ………………………. 
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ሠንጠረዥ ሇ. 

የቴላቪዥን አዲሽ የምዜገባ ምስክር ወረቀት 

ጉርዴ ፍቶግራፌ 

 

 

 

የሴሪ ቁጥር ……………………………. 

የፇቃዴ ቁጥር …………………………. 

የዯረሰኝ ቁጥር …………………………. 

1. የአዲሹ ስም ………………………….   2. አዴራሻ …………………. 

3. የፖ.ግ. ቁጥር ………………………….  4. ስሌክ …………………… 

5. ዛግነት ……………………………….   6. የሥራ ዓይነት ……………. 

7. የንግዴ ፇቃዴ ቁጥር …………………………. 

                        የተመገበበት ቀን …………………………. 

ፉርማ …………………………. 

ማኅተም ………………………. 

 

 

 

 

 

 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

457 
 

ሠንጠረዥ ሏ. 

የቴላቪዥን ባሇቤት ወይም ባሇይዝታ የምስክር ወረቀት  

ጉርዴ ፍቶግራፌ 

 

 

 

የሴሪ ቁጥር ……………………………. 

የፇቃዴ ቁጥር …………………………. 

የዯረሰኝ ቁጥር …………………………. 

1.የባሇቤት ወይም ባሇይዝታ ስም ………………………… 2. አዴራሻ …………… 

ሀ. መኖሪያ 

………………. 

ሇ. የሥራ ቦታ 

…………… 

   3.ዛግነት ……………………………………….ፖ.ሣ.ቁ ሀ. መኖሪያ ……… 

          ሇ. የሥራ ቦታ -----------------

- 

          ስሌክ ሀ. መኖሪያ …………. 

         ሇ. የሥራ ቦታ ………………. 

4.ሥራ 

…………………………………………………………………………………………. 

5.የመታወቂያ ካርዴ ቁጥር 

……………………………………………………………………. 
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  የቴላቪዥን መሇያ 

………………………………………………………………………… 

ዓይነት     መጠን     የመሇያ ቁጥር  

……………………….  ………………………  ……………………. 

ቀን …………………. 

ፉርማ …………………. 

ማኅተም ………………… 

ማሳሰቢያ፦ ይህ የፇቃዴ ወረቀት የሚያገሇግሇው ሇ19……… ዓ.ም ብቻ ነው።  

ዕዴሳት 

---------------------------     ---------------------------  --------------------------- 

---------------------------     ---------------------------  --------------------------- 
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አዋጅ ቁጥር 114/1987 

የኢትዮጵያ ሬዱዮና ቴላቪዥን ዴርጅተን ሇማቋቋም የወጣ አዋጅ68 

በመንግሥት ባሇቤትነት ያለ የመገናኛ ብዘሃን በኅብረተሰቡ መካከሌ ሏሳቦችና 

አመሇካከቶች ሕገ-መንግሥቱ በዯነገገው መሠረት በነፃ መንሸራሸራቸውን ሇማረጋገጥ 

የተቋምና የአሠራር ነፃነት እንዱሁም የሕግ ጥበቃ እንዱኖረው ማዴረግ    

ስሇሚያስፇሌግ።  

የኢትዮጵያ የሬዱዮና ቴላቪዥን ዴርጅትን በአዱስ መሌክ በማዋቀር የዴርጅቱ የሥራ 

ዕዴገትና ቅሌጥፌና በተሻሇ መንገዴ እንዱራመዴ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣  

በሕገ-መንግሥት ጉባኤ የመሸጋገሪያ ውሳኔ መሠረት የሚከተሇው ታውጅዋሌ።  

1. አጭር ርዕስ፣  

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ሬዱዮና ቴላቪዥን ዴርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

114/1987” ተብል ሉጠቀስ ይቻሊሌ።  

5. የዴርጅቱ ሥሌጣንና ተግባር  

6. ሇሥራው አፇጻጸም አስፇሊጊ የሆኑትን የሬዱዮና የቴላቪዥን ማስተሊሇፉያ፣ 

መሸጋገሪያና ላልችንም ሇተመሳሳይ አገሌግልት የሚውለ መግሪያዎች በተገቢ 

ሥፌራዎች ያቋቁማሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣  

9. የሬዱዮና የቴላቪዥን አገሌግልት የሚስፊፊበትንና በተስማሚ ቴክኖልጂ 

  የሚዯራጁበትን ሁኔታ በማጥናት ሃሳብ ያቀርባሌ፣ ሲፇቀዴም በሥራ ሊይ     

  ያውሊሌ። 

26. አዋጁ የሚጸናበት ጊዛ 

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ።  

 

አዱስ አበባ የካቲት 22 ቀን 1987 ዓ.ም 

መሇስ ዛናዊ 

የኢትዮጵያ የሽግግር መንግሥት ፕሬዙዲንት 
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አንቀፅ 5(5) እና (9) ተፇፃሚነታቸው እንዯሚቀጥሌ በተዯነገገው መሰረት ገብቷሌ 



የፌትህ ሚኒስቴር 
 

 

460 
 

 

ዯንብ ቁጥር 405/2009 

ሇሕዜብ ጥቅም መረጃን ይፊ ስሇማዴረግ የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞከራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇፃሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2005 አንቀጽ 5 እና 

በመገናኛ ብዘሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 አንቀጽ 37(3) መሠረት 

ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡  

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ "ሇሕዜብ ጥቅም መረጃን ይፊ ማዴረጊያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ ቁጥር 405/2009" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ዯንብ ውስጥ፡- 

1. "ሇሕዜብ ጥቅም ይፊ የተዯረገ መረጃ" ማሇት በዙህ ዯንብ የተዯነገገውን 

በመከተሌ በቅን ሌቦና ይፊ የተዯረገ መረጃ ሲሆን ይፊ በተዯረገ መረጃ ሊይ 

በሚዯረጉ የምርመራ ሂዯቶች የተሰጠ ማንኛውንም እገዚ ያካትታሌ፤ 

2. "የሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም" ማሇት በአዋጅ ቁጥር 211/1992 የተቋቋመ 

ተቋም ነው፤ 

3. "የበሊይ ኃሊፉ" ማሇት አንዴን የመንግስት ተቋም በበሊይነት ሇመምራት 

በሕግ ሥሌጣን የተሰጠው ሰው ነው፤ 

4. "ሠራተኛ" ማሇት የመረጃ ዯህንነት አገሌግልት ሠራተኛን ሳይጨምር 

ማንኛውም የፏብሉክ ሰርቪስ እና የመንግስት የሌማት ዴርጅት ሠራተኛ 

ነው፤ 

5. “የሚመሇከተው አካሌ” ማሇት በዙህ ዯንብ አንቀጽ 6 መሠረት መረጃ ይፊ 

የሚዯረግሇት አካሌ ነው፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

1. ይህ ዯንብ የሥራ ግዳታን በመተሊሇፌ የሕዜብ ጤንነትንና ዯህንነትን፣ 

የአካባቢያዊ ዯህንነትን እና ጎጅ የሆነ ከባዴ አዯጋን በሚመሇከት ሇሕዜብ 
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ጥቅም ይፊ በተዯረገ መረጃ እና መረጃውን ይፊ ባዯረገ ሠራተኛ ሊይ 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ይህ ዯንብ የሀገር 

መከሊከያ ሠራዊትን፣ የፖሉስ ሠራዊትን እና የመረጃ ዯህንነት አገሌግልትን 

በሚመሇከት መረጃ ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

መረጃ ይፊ ስሇሚዯረግሊቸው አካሊት 

4. መረጃን ይፊ ስሇማዴረግ 

1. ማንኛውም ሠራተኛ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 3(1) የተሸፇኑ ጉዲዮችን 

በተመሇከተ ሇሕዜብ ጥቅም መረጃን ይፊ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

2. ሇሕዜብ ጥቅም መረጃ ይፊ ያዯረገ ሠራተኛ ማንነት በምስጢር መጠበቅ 

አሇበት፡፡ 

5. መረጃን ሇበሊይ ኃሊፉ ይፊ ስሇማዴረግ 

1. ሇሕዜብ ጥቅም መረጃን ይፊ የሚያዯርግ ማንኛውም ሠራተኛ መረጃውን 

በቅዴሚያ የሥራ ግዳታ መተሊሇፌ ዴርጊቱ ተፇፅሟሌ ሇተባሇበት 

የመንግስት አካሌ የበሊይ ኃሊፉ ወይም እርሱ ሇወከሇው ሰው ይፊ ማዴረግ 

አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም በሚከተለት ሁኔታዎች 

ሇሕዜብ ጥቅም መረጃን በቀጥታ ሇሚመሇከተው አካሌ ይፊ ማዴረግ 

ይቻሊሌ፡- 

ሀ) ማስረጃ ሉዯበቅ ወይም ሉጠፈ ይችሊሌ የሚያሰኝ ምክንያታዊ ጥርጣሬ 

 ሲኖር፣ ወይም 

ሇ) ይፊ የሚዯረገው መረጃ አጣዲፉ ጉዲይን የሚመሇከት ሲሆን፡፡ 

3. ሠራተኛው የሕግ ምክር አገሌግልት ሇማግኘት ሇሕግ ባሇሙያ መረጃ ይፊ 

ማዴረጉ ሇበሊይ ኃሊፉ የማቅረብ ግዳታውን እንዲሌተወጣ አያስቆጥረውም፡፡ 

4. ሠራተኛው መረጃን ሇመንግስት አካሌ የበሊይ ኃሊፉ ይፊ አዴርጎ ምክንያታዊ 

በሆነ ጊዛ ውስጥ በበሊይ ኃሊፉው የመፌትሔ እርምጃ ካሌተወሰዯ ወይም 

በተሰጠው ውሳኔ ካሌረካ መረጃውን ሇሚመሇከተው አካሌ ይፊ ማዴረግ 

ይችሊሌ፡፡ 

6. መረጃን ሇሚመሇከተው አካሌ ይፊ ስሇማዴረግ 
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መረጃ ይፊ የሚዯረገው ሇሚከተለት የመንግስት አካሊት የበሊይ ኃሊፉዎች 

ይሆናሌ፡- 

1. መረጃው ከግሇሰብ ወይም ከሕብረተሰብ ጤናና ዯህንነት ጋር የተገናኘ ከሆነ 

ሇጤና ጥበቃ ሚኒስትር፤ 

2. መረጃው ከአካባቢ ዯህንነት ጋር የተገናኘ ከሆነ ሇአካባቢ፣ የዯንና የአየር 

ንብረት ሇውጥ ሚኒስትር፤ 

3. መረጃው ጎጅ የሆነ ከባዴ አዯጋን በአገር ሊይ ማዴረስን የሚመሇከት ሲሆን 

እንዯነገሩ አግባብ ሊሇው ሇሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የበሊይ ኃሊፉ፡፡ 

7. መረጃን ሇመገናኛ ብዘሀን ይፊ ስሇማዴረግ 

በዙህ ዯንብ በአንቀጽ 6 መሠረት መረጃን ሇሚመሇከተው አካሌ ይፊ ያዯረገ 

ማንኛውም ሠራተኛ የመንግስት አካለ የበሊይ ኃሊፉ በጉዲዩ ሊይ በ15 ቀናት 

ውስጥ ምርመራ ካሌጀመረ ወይም ምርመራ ሊሇማዴረግ ከወሰነ ጉዲዩን 

ሇመገናኛ ብዘሃን ይፊ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 

ሇሕዜብ ጥቅም ይፊ የተዯረገ መረጃን ስሇመቀበሌ፤ ስሇመመርመር  

እና ውሳኔ ስሇመስጠት 

8. ይፊ የተዯረገ መረጃን የመቀበሌግዳታ 

1. በዙህ ዯንብ አንቀጽ 5 እና 6 መሠረት ሇሕዜብ ጥቅም ይፊ የተዯረገን 

መረጃ የመቀበሌ ኃሊፉነት የተሰጠው የመንግስት አካሌ የበሊይ ኃሊፉ 

መረጃውን የመመዜገብ፣ ስሇመቀበለ ማረጋገጫ የመስጠት እና በሚስጢር 

የመጠበቅ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. ይፊ የተዯረገው መረጃ ቢያንስ የሚከተለትን ማካተት አሇበት፡- 

ሀ) መረጃውን ይፊ ያዯረገው ሠራተኛ ሙለ ስም፣ አዴራሻ እና ሥራ፤ 

ሇ) የተፇፀመውን የሥራ ግዳታ መተሊሇፌ ዴርጊት ባጭሩ፤ 

ሏ) ዴርጊቱን ፇፅሟሌ የተባሇውን ሰው ስም እና አስፇሊጊ መረጃዎች፤ 

መ) ከተቻሇ ዴርጊቱ የተፇጸመበትን ጊዛ እና ቦታ፤ 

ሠ) በሠራተኛው እጅ የሚገኙ ማስረጃዎች ዜርዜር፡፡ 

9. ምርመራ ስሇማካሔዴ 
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1. ይፊ የተዯረገ መረጃን ሇመቀበሌ በዙህ ዯንብ አንቀጽ 5 እና 6 መሠረት 

ሥሌጣን የተሰጠው የመንግስት አካሌ የበሊይ ኃሊፉ መረጃው እንዯዯረሰው 

ምርመራውን ወዱያውኑ መጀመር አሇበት፡፡ 

2. ሇሕዜብ ጥቅም መረጃ ይፊ የተዯረገሇት የመንግስት አካሌ የበሊይ ኃሊፉ 

ሇምርመራው ሂዯት ጠቃሚ ነው ብል የሚያምንበትን ማስረጃ ከማንኛውም 

ሰው ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

3. መረጃውን ይፊ ያዯረገው ሠራተኛ በምርመራው ሂዯት የመተባበርና 

የምርመራውን ውጤት የማወቅ መብት አሇው፡፡ 

4. መረጃ ይፊ የተዯረገሇት የመንግስት አካሌ የበሊይ ኃሊፉ ጉዲዩ በሥሌጣኑ 

ስር የማይወዴቅ ከሆነ መረጃውን ሇሚመሇከተው አካሌ በማስተሊሇፌ ይህንኑ 

መረጃ ይፊ ሊዯረገው ሠራተኛ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

10. ውሳኔ ስሇመስጠት 

1. ሇሕዜብ ጥቅም ይፊ የተዯረገን መረጃ የተቀበሇ የመንግስት አካሌ የበሊይ 

ኃሊፉ ምርመራውን እንዲጠናቀቀ ወዱያውኑ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የተሰጠ ውሳኔ ዴርጊቱ ተፇጽሟሌ 

ሇተባሇበት የመንግስት አካሌ መሰጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

ሇሕዜብ ጥቅም መረጃን ይፊ ሊዯረገ ሠራተኛ ጥበቃ ስሇሚዯረግበት ሁኔታ 

11. ጥበቃ የሚዯረግበት ሁኔታ 

መረጃ ሇሕዜብ ጥቅም ይፊ እንዯተዯረገ ተቆጥሮ ማንኛውም ሠራተኛ በዙህ 

ዯንብ የተዯነገጉትን ጥበቃዎች ሉያገኝ የሚችሇው የሚከተለትን ሁኔታዎች 

ሲያሟሊ ነው፤ 

1. መረጃውን ይፊ ያዯረገው በቅን ሌቦና ከሆነ፤ 

2. መረጃውን ይፊ ያዯረገው በዙህ ዯንብ መሠረት ሥሌጣን ሇተሰጣቸው አካሊት 

ከሆነ፣ እና 

3. የራሱን ማንነት እና ይፊ ያዯረገውን መረጃ በሚስጥር ከጠበቀ፡፡ 

12. ከተጠያቂነት ነጻ ስሇመሆን 

ሇሕዜብ ጥቅም መረጃን ይፊ ያዯረገ ማንኛውም ሠራተኛ በመገናኛ ብዘሀንና 

በመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 አንቀጽ 39 መሠረት የወንጀሌ፣ የፌትሏ 

ብሔር እና/ወይም የአስተዲዯራዊ ተጠያቂነት አይኖርበትም፡፡ 
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13. የማስረዲት ሸክም 

ሇሕዜብ ጥቅም መረጃ ይፊ ያዯረገ ማንኛውም ሠራተኛ አቤቱታ ያቀረበ 

እንዯሆነ የማስረዲት ሸክሙ አቤቱታ የቀረበበት ሰው ሊይ ይሆናሌ፡፡ 

14. ከበቀሌ እርምጃ ስሇመጠበቅ 

1. መረጃን ሇሕዜብ ጥቅም ይፊ ባዯረገ ሠራተኛ ሊይ የበቀሌ እርምጃ መውሰዴ 

የተከሇከሇ ነው፡፡ 

2. ሇዙህ ዯንብ አፇፀፀም የበቀሌ እርምጃ ማሇት ሠራተኛው ሇሕዜብ ጥቅም 

መረጃ ይፊ በማዴረጉ ምክንያት በመንግስት አካሌ የሚወሰዴ የዱሲፕሉን 

እርምጃ ሲሆን የሚከተለትን ያካትታሌ፣ 

ሀ)  ከሥራ ማባረር፣ ማገዴ ወይም ከዯረጃ ዜቅ ማዴረግ፤ 

ሇ) ያሇሠራተኛው ፌሊጎት ማዚወር ወይም የሚገባውን ዜውውር መከሌከሌ፤ 

ሏ) የሥራ ዕዴገት ወይም የሥሌጠና ዕዴሌ መከሌከሌ፤ 

መ) ጥቅማጥቅም መከሌከሌ፤ ወይም 

ሠ) በሠራተኛው ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ የሚያሳዴር ማንኛውንም እርምጃ 

መውሰዴ፡፡ 

15. ቅሬታ ስሇማቅረብ 

1. ሇሕዜብ ጥቅም መረጃ ይፊ ያዯረገ ማንኛውም ሠራተኛ የበቀሌ እርምጃ 

ከተወሰዯበት ቅሬታውን ሇሕዜብ እንባ ጠባቂ ተቋም ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. የሕዜብ እንባ ጠባቂ ተቋም የቀረበሇትን ቅሬታ አጣርቶ አቤቱታውን 

በተቀበሇ በ30 ቀናት ውስጥ ተገቢውን ውሳኔ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

3. የሕዜብ እንባ ጠባቂ ተቋም በሠራተኛው ሊይ የበቀሌ እርምጃ የተወሰዯ 

መሆኑን ካረጋገጠ እርምጃውን የወሰዯው የመንግስት አካሌ ሠራተኛውን 

ወዯነበረበት የሥራ ሁኔታ እንዱመሌሰው ተገቢውን ትዕዚዜ መስጠት 

ይኖርበታሌ፡፡  

ክፌሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

16. ስሇሪፖርት 

1. ሇሕዜብ ጥቅም መረጃ ይፊ የተዯረገሇት የመንግስት አካሌ የበሊይ ኃሊፉ ይፊ 

የተዯረጉ መረጃዎችን ዓይነት፣ ብዚት እና የተሰጡ ውሳኔዎችን በተመሇከተ 

መረጃዎቹ ይፊ በተዯረጉሇት 15 ቀናት ውስጥ ሇሕዜብ እንባ ጠባቂ ተቋም 

ሪፖርት ማቅረብ አሇበት፡፡ 
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2. የሕዜብ እንባ ጠባቂ ተቋም የዯረሰውን ሪፖርት መሠረት በማዴረግ 

የማስተካከያ እርምጃዎች እንዱወሰደ ያዯርጋሌ፡፡ 

17. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች  

ከዙህ ዯንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ዯንብ፣ መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሠራር 

በዙህ ዯንብ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡  

18. መመሪያ ስሇማውጣት  

የሕዜብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ሇዙህ ዯንብ አፇጻጸም የሚያስፇሌጉ 

መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

19. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዛ  

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናሌ። 

አዱስ አበባ ግንቦት 18 ቀን 2009 ዓ.ም 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 
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ዯንብ ቁጥር 428/2010 

ሇተሇያዩ መረጃዎች የአገሌግልት ክፌያ ተመን ሇመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ዯንብ 

መረጃ ጠያቂዎች መረጃን በተቻሇ መጠን በፌጥነት፣ በዜቅተኛ ወጪ እና ሳይጉሊለ 

የሚያገኙበት አሰራር መርጋት እንዲሇበት በመገናኛ ብዘሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ 

የተዯነገገ በመሆኑ፤ 

ማንኛውም የመንግስት አካሌ መረጃን ሇህዜብ ተዯራሽ ሇማዴረግ የሚያወጣቸውን 

አስተዲዯራዊ ወጭዎች ሇመሸፇን የሚያስችሌ የመረጃ ክፌያ አተማመን እና ተገቢ 

ወሰን በማስቀመጥ ወጥ የሆነ የአሰራር ስርዓት መርጋት አስፇሊጊ በመሆኑ፤ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አስፇፃሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2008 አንቀጽ 5 እና 

በመገናኛ ብዘሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 አንቀጽ 37 መሰረት ይህን 

ዯንብ አውጥቷሌ፡፡  

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ "ሇተሇያዩ መረጃዎች የአገሌግልት ክፌያ ተመን መወሰኛ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 428/2010" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዙህ ዯንብ ውስጥ:- 

1. "አዋጅ" ማሇት የመገናኛ ብዘሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 

ነው፤ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 2 ከንዐስ አንቀጽ (5) እስከ (8) እና በንዐስ አንቀጽ (18) 

የተሰጡት ትርጓሜዎች ሇዙህ ዯንብም ተፇፃሚ ይሆናለ፤ 

3. "የክፌያ ማስታወቂያ" ማሇት የመረጃ ጥያቄ የቀረበሇት የመንግስት አካሌ 

መረጃውን ሇመስጠት የሚያስፇሌገውን አስተዲዯራዊ ወጪ ሇመሸፇን መረጃ 

ጠያቂውን ክፌያ የሚጠይቅበት ቅጽ ነው፤ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን 

1. ይህ ዯንብ በማናቸውም የመንግስት አስፇጻሚ አካሌ ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 
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2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ይህ ዯንብ መረጃን 

አጋጅቶ ሇመሸጥ በላሊ ሕግ ሥሌጣን በተሰጣቸው የመንግስት አካሊት 

ሇሽያጭ በሚያጋጁ መረጃዎች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ክፌያ አወሳሰንና አፇጻጸም 

4. የክፌያ ማስታወቂያ 

የሕዜብ ግንኙነት ኃሊፉው ወይም ማንኛውም አግባብ ያሇው የተሰየመ ሰራተኛ 

የቀረበሇትን የመረጃ ጥያቄ ሇማስተናገዴ ከወሰነ ጥያቄው ከቀረበሇት ቀን ጀምሮ 

ከ 15 የሥራ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዛ ውስጥ የክፌያ ማስታወቂያ ሇመረጃ ጠያቂው 

መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

5. የክፌያ አወሳሰን ስላት 

1. መረጃ ሇማግኘት የሚጠየቀው የክፌያ መጠን ከዙህ ዯንብ ጋር በተያያው 

የክፌያ ሠንጠረዥ መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው የመረጃ ክፌያ መጠንና 

ሠንጠረዥ እንዯ አስፇሊጊነቱ በየሁሇት ዓመቱ ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

6. ክፌያ ስሇሚፇፀምበት ጊዛ 

1. መረጃ ጠያቂው በዙህ ዯንብ አንቀጽ 4 መሰረት የክፌያ ማስታወቂያ 

ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በጠና ተከታታይ ቀናት ውስጥ ተገቢውን ክፌያ 

መፇጸም አሇበት፡፡ 

2. መረጃ ጠያቂው በዙህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተመሇከተው ጊዛ ውስጥ 

ክፌያ ካሌፇፀመ ወይም ያሌከፇሇበትን ምክንያት በበቂ ሁኔታ ማስረዲት 

ካሌቻሇ የመረጃ ጥያቄው የቀረበሇት የመንግስት አካሌ መረጃውን የመስጠት 

ግዳታ የሇበትም፡፡ 

3. ማንኛውም የመንግስት አካሌ ውዜፌ ክፌያ ያሇበትን መረጃ ጠያቂ ሙለ 

ክፌያ በቅዴሚያ እንዱከፌሌ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

7. ስሇቅዴሚያ ክፌያ 

የሕዜብ ግንኙነት ኃሊፉው ወይም ማንኛውም አግባብ ያሇው የተሰየመ ሰራተኛ  

የመረጃ ክፌያው ከጣሪያ በሊይ የሆነን መረጃ ሇመረጃ ጠያቂው ሇመስጠት የወሰነ 

እንዯሆነ አንዴ ሶስተኛ ሂሳቡን በቅዴሚያ ማስከፇሌ አሇበት፡፡  

8. ከክፌያ ጥያቄ ነፃ ስሇመሆን 
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1. ቀጥል የተረሩት መረጃ ጠያቂዎች ከክፌያ ነፃ ይሆናለ:- 

ሀ) ወርሀዊ ገቢው ከብር 860 (ስምንት መቶ ስዴሳ) በታች የሆነና አግባብ 

ካሇው የመንግስት አካሌ ማስረጃ ማቅረብ የሚችሌ ሰው፤ 

ሇ) የመጀመሪያ ዱግሪ መመረቂያ ጽሁፈን በማጋጀት ሊይ ያሇ ተማሪ፤ 

ሏ) እስከ 30 ገጾች የሚጠይቅ ጋዛጠኛ፤ 

መ) ሳይንሳዊ ምርምር በማዴረግ ሊይ ያሇ መሆኑ በሚመሇከተው የመንግስት 

አካሌ የተረጋገጠ ግሇሰብ፤ 

ሠ) የግሌ መረጃውን የሚጠይቅ ሰው፤ 

ረ) የዓይን አካሌ ጉዲተኞች 

ሰ) ማንኛውም የመንግሥት አካሌ፣ ፌርዴ ቤቶች ወይም የቁጥጥር ወይም 

የምርመራ ሥራ የማከናወን ኃሊፉነት የተሰጠው ሰው፡፡ 

2. በዙህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) ከተመሇከተው በተጨማሪ የሕዜብ ዕንባ 

ጠባቂ ተቋም የመረጃ ክፌያን አስመሌክቶ በሚያወጣው መመሪያ ከክፌያ ነፃ 

የሚሆኑ ላልች መረጃ ጠያቂዎችን ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

9. ክፌያ ቀሪ ስሇሚሆንበት ሁኔታ 

1. ክፌያ ቀሪ የሚሆነው በሚከተለት ሁኔታዎች ይሆናሌ: - 

ሀ) መረጃው የአጠቃሊይ ህብረተሰብን እና ህብረተሰቡ በመንግስት ክንዋኔዎች 

ሊይ ያሇውን ግንዚቤ የሚጨምር ከሆነ፤ 

ሇ) አትሞ በማውጣት ግዳታ መሰረት የሚሰጥ መረጃ ከሆነ፤ 

ሏ) ተጠያቂነትና ኃሊፉነትን የሚወስዴ ተቋም፣ ግሇሰብ ወይም ቡዴን ሇይቶ 

ሇማሳወቅ ያሇው ፊይዲ ሌቆ ከተገኘ፤ 

መ) ክፌያውን ሇመሰብሰብ የሚያስፇሌገው ወጪ መረጃውን ሇመስጠት 

ከሚጠየቀው አስተዲዯራዊ ውጪ የሚበሌጥ ከሆነ፡፡ 

2. የሕዜብ ግንኙነት ኃሊፉው ወይም ማንኛውም አግባብ ያሇው የተሰየመ 

ሰራተኛ ክፌያ ቀሪ እንዱሆን በሚቀርብ ጥያቄ ሊይ ጥያቄው በቀረበ በአምስት 

ቀናት ውስጥ ውሳኔ ሰጥቶ ሇአመሌካቹ በጽሐፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

10. ስሇክፌያ አሰባሰብ 

የሕዜብ ግንኙነት ኃሊፉው ወይም ማንኛውም አግባብ ያሇው የተሰየመ ሰራተኛ 

ክፌያው እንዱሰበሰብ ከመወሰኑ በፉት የሚከተለት ሁኔታዎች መሟሊታቸውን 

ማረጋገጥ አሇበት፤ 

1. የክፌያ ስላት እና የአሰባሰብ ሥርዓቱ ወጥነት ያሇው መሆኑን፤ 
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2.  ከዙህ በፉት የተረጋ የክፌያ የአሰራር ሥርዓት ካሇ ከዙህ ዯንብ ጋር 

የሚጣጣም መሆኑን፤ 

3. የመረጃ ክፌያው በመንግስት የፊይናንስ ሥርዓት መሰረት የሚፇጸም 

መሆኑን፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

11. መቆጣጠር ሥሌጣን 

የሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ይህ ዯንብና ዯንቡን ተከትል የሚወጡ መመሪያዎች 

በትክክሌ ሥራ ሊይ መዋሊቸውን የመቆጣጠር ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

12. መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

የሕዜብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ይህን ዯንብ ሇማስፇጸም የሚያስፇሌጉ 

መመሪያዎችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

13. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዛ 

ይህ ዯንብ በፋዳራሌ ነጋሪት ጋዛጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና 

ይሆናሌ፡፡ 

አዱስ አበባ---------ቀን 2010 

አብይ አህመዴ (ድ/ር) 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

 

 


