
 

የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ 

የፌዳሬሽን ም/ቤት 4ኛ የፓርሊማ ዘመን አንዯኛ 

ዓመት የሥራ ጊዜ አንዯኛ የመስራችና የመዯበኛ 

ጉባኤ አጀንዲ 

 

 መስራች ጉባኤው በክቡር የኢፌዳሪ ኘሬዚዲንት አቶ ግርማ 

ወልዯጊዮርጊስ ይከፈታል፣ 

 የኢፌዳሪ ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ኘሬዚዲንት የዕሇቱን ኘርግራም 

ያስተዋውቃለ፣ 

 የኢፌዳሪ ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ኘሬዚዲንት አቶ ተገኔ ጌታነህ ስብሰባው 

መጀመሩን ምክንያት በማዴረግ የኢፌዳሪ ኘሬዚዲንት አጭር ንግግር 

እንዱያዯርጉ ይጋብዛለ፣ 

 ኘሬዚዲንቱ አጭር የመግቢያ ንግግር ያዯርጋለ፣ 

 ክቡር አቶ ተገኔ ጌታነህ ኘሬዚዲንቱ ሊቀረቡት ንግግር ምስጋና ያቀርባለ፣ 

 ክቡር አቶ ተገኔ ጌታነህ የምክር ቤት አባሊቱ ከመቀመጫቸው ተነስተው 

ቃሇ መሃሊ እንዱያዯርጉ ይጠይቃለ፣  

 

 ክቡር አቶ ተገኔ ጌታነህ የምክር ቤቱን አዲዱስ አፈ ጉባኤዎች 

ሇማስመረጥ የአስመራጭ ኮሚቴ  እንዱያስመርጡ የኢፌዳሪ 

ኘሬዚዲንትን ይጠይቃለ፡፡ በዚሁ መሰረት ኘሬዚዲንቱ ዕጩዎችን 

ያስመርጣለ፣ 

 



 የአስመራጭ ኮሚቴ አባሊት የሚመረጡት ከምክር ቤቱ አባሊት መካከል 

በቅዴሚያ በሚጠቆሙት 7 ዕጩዎች ይሆናል፡፡ 

 በምርጫው መሰረት ዕጩዎቹ ያገኙት ዴምጽ ሇቤቱ ይገሇጻል፣ 

በምርጫው ከፍተኛ ዴምጽ ያገኙት አስምት ሰዎች የአስመራጭ ኮሚቴ 

አባሊት ይሆናለ፡፡  

 አስመራጭ ኮሚቴው የራሱን ሰብሳቢና ፀኃፊ ሰይሞ ሇቤቱ ይገልጻል፡፡  

 የአስመራጭ ኮሚቴው የአዲዱስ አፈ ጉባኤዎችን ምርጫ ሇማካሄዴ 

ዕጩዎች ከቤቱ እንዱጠቆሙ ያዯርጋል፣(ጠቋሚዎች ስሇጠቆሙዋቸው 

ዕጩ አፈ ጉባኤዎች አጭር የሕይወት ታሪክ ገሇጻ ያዯርጋለ፡፡) 

  የተጠቆሙት አፈ ጉባኤዎች ራሳቸውን እንዱያስተዋውቁ ይዯረጋል፣ 

 ምርጫው ይካሄዲል፣ያሇፉት አፈ ጉባኤዎች ውጤት ይገሇጻል፣ 

 በምርጫው ያሇፉት አፈጉባኤዎች በክቡር አቶ ተገኔ ጌታነህ አማካኝነት 

በየተራ ቃሇ መሃሊ እንዱፈጽሙ ይዯረጋል፣ 

 የቀዴሞው አፈ ጉባኤ ሇአዱሱ አፈ ጉባኤ የስልጣን ርክክብ እንዱያዯርጉ 

በክቡር የኢፌዳሪ ኘሬዝዲንት ይገሇጻል፣(ርክክቡ የሚከናወነው መድሻውን 

በመቀባበል ይሆናል) 

 ክቡር ኘሬዚዲንቱ አዱሶቹ አፈጉባኤዎች መዴረኩን ተረክበው እንዱመሩ 

ትዕዛዝ ያስተሊልፋለ፣ 

 አዱሱ አፈ ጉባኤ ሇአዱሱ ምክር ቤት አጭር ንግግር ያዯርጋለ፣ 

 የአፈ ጉባኤው የአመራረጥ ሥነ ሥርዓት ሇምክትል አፈ ጉባኤው 

አመራረጥ ተግባራዊ ይሆናል፡፡ 

 

 

 



 

የሕገ መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ አባሊት ምርጫ 

 በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 82 ንዑስ አንቀጽ 2(መ) መሠረት ም/ቤቱ ሇሕገ 

መንግሥት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ አባሊት ከአባሊቱ መካከል ሦስት ሰዎችን 

እንዱወክለ (እንዱመርጡ) አፈ ጉባኤው ም/ቤቱን ይጠይቃለ፣ 

 ምርጫው የአባሊቱን ብቃትና ከሙያ ጋር ከሚጠይቀው አግባብነት ያሇው 

ትምህርትና የመሳሰለት ሊይ ትኩረት ይዯረጋል፣ 

 ከምክር ቤቱ አባሊት መካከል 1/3ኛ ዴምፅ የተዯገፉ አምስት እጩዎች 

እንዱጠቆሙ ይዯረጋል፣ 

 ሇአጣሪ ጉባኤው አባልነት ከሦስት በሊይ እጩዎች ያልቀረቡ ከሆነ ምክር 

ቤቱ ሦስቱንም እጩዎች በአክስሜሽን ይመርጣል፣ 

 ከሦስት በሊይ እጩዎች የቀረቡ እንዯሆነ በምክር ቤቱ አብሊጫ ዴምፅ 

ያገኙ ሦስት አባሊት ተመርጠው ይወከሊለ፡፡ 

የቋሚ ኮሚቴዎች ምርጫ 

 በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 62(10) እና በዯንብ ቁጥር 1/1999 አንቀጽ 72 

መሠረት ም/ቤቱ፡- 

1. ሇሕገ መንግሥትና የክልሎች ጉዲይ ቋሚ ኮሚቴ 

2. ሇዴጎማ በጀትና የገቢዎች ዴልዴል ጉዲይ ቋሚ ኮሚቴ 

ሇእያንዲንደ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢን ጨምሮ በአፈ 

ጉባኤው አቅራቢነት ከም/ቤቱ አባሊት መካከል 15 አባሊት ይመረጣለ፡፡ 

 አንዴ የም/ቤት አባል በአንዴ ጊዜ ከአንዴ ቋሚ ኮሚቴ በሊይ አባል ሆኖ 

አይመረጥም፣ 

  ምርጫው የብሔር ተዋጽኦን፣ የአባሊቱን ብቃትና የመሳሰለት ሊይ 

ትኩረት እንዱዯረግ  በአፈጉባኤው አቅጣጫ ይቀመጣል፣ 



 የቋሚ ኮሚቴ አባሊትን ሇመምረጥ ክልሎች በቂ ጊዜ ተሰጥቷቸው 

እንዱወያዩበት እና የራሳቸውን ሃሳብ ይዘው እንዱቀርቡ ይዯረጋል፣ 

 አፈ ጉባኤው የየኮሚቴዎችን ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢና ፀኃፊ 

መርጠው ሇምክር ቤቱ በማቅረብ ያስፀዴቃለ፣ 

 

 


