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1. የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር እና ሇምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ ኃይሇማሪያም 

ዯሳሇኝ ብሄረሰብ ወሊይታበመንግስት እና በዴርጅት የአመራር ሚናቸው·በዩኒቨርሲቲ 

መምህርነት እና  ፕሬዚዲንትነት ሇበርካታ አመታት ያገሇገለ·በዯቡብ ብ/ብ/ህ/ ክሌሊዊ 

መንግስት በምክትሌ ርእሰ መስተዲዴር እንዱሁም ርእስ መስተዲዴር በመሆን 
ያገሇገለ· ከ1998 አም ጀምሮ የጠቅሊይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ እንዱሁም የህዝብ 

አዯረጃጀትና ተሳትፎ አማካሪ ሚኒስትር ሆነው ካገሇገለ በኋሊ ከ2001 አም ጀምሮ እስከ 

ዛሬ ዴረስ በህዝብ ተወካዮቸ ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ሆነው 
እያገሇገለ ያለ·  የዯኢህዳን ሉቀመንበር እና የኢህአዳግ ምክትሌ ሉቀመንበር በመሆን 

የፖሇቲካ ብቃታቸውን ያስመሰከሩ በመሆኑ፣ 

 2. የሀገር መከሊከያ ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ ሲራጅ ፌጌሳ ብሄረሰብ /ስሌጤበመንግስት 

እና በዴርጅት የአመራር ሚናቸው· በዯቡብ ብ/ብ/ህ/ ክሌሊዊ መንግስት ውስጥ በዞን 

አስተዲዲሪነትና በክሌለ ስራ አስፈፃሚነት ያገሇገለ· ከ1998 ጀምሮ በፌዯራሌ ጉዲዮች 

ሚኒስትርነት ካገሇገለ በኋሊ ከ2001 ጀምሮ እስከዛሬ ዴረስ የአገር መከሊከያ ሚኒስትር 

ሆነው እያገሇገለ ያለ እና· የዯኢህዳን ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌና የኢህአዳግ ምክር 

ቤት አባሌ በመሆን የፖሇቲካ አመራር ብቃታቸውን ያስመሰከሩ በመሆናቸው 

  

3. የፌዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስትር - የተከበሩ ድክተር ሽፈራው ተክሇማርያም ብሄረሰብ 

ሀዱያ በመንግስት እና በዴርጅት የአመራር ሚናቸው· በዯቡብ ብ/ብ/ህ/ ክሌሊዊ 

መንግስት የክሌለ ጤና ቢሮ ሀሊፊ በመሆን ያገሇገለ ·  ከ1998 አም ጀምሮ የፌዳራሌ ጤና 

ጥበቃ ሚኒስትር ዳኤታ ሆነው ካገሇገለ በኋሊ ከ2001 አም ጀምሮ የፌዳራሌ ጉዲዮች 

ሚኒስትር ሆነው በማገሌገሌ ያለ እና · የዯኢህዳን እና ኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ 

አባሌ በመሆን የፖሇቲካ አመራር ብቃታቸውን ያስመሰከሩ በመሆናቸው  

  

4. የፍትህ ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ ብርሀን ሀይለ ብሄረሰብv አማራበመንግስት እና 

በዴርጅት የአመራር  ሚናቸው በአማራ ክሌሌ በስራ አስፈፃሚነትና በዞን አሰተዲዲሪነት 

እንዱሁም  የክሌለ ጤና ቢሮ ሀሊፊ ሆነው ያገሇገለ ሲሆንበፌዳራሌ ዯረጃ የኢትዮጵያ 

  ሬዴዮና ቴላቪዝን ዴርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው አገሌግሇው ከ1998 አም ጀምሮ 

የማስታወቂያ ሚኒስትር ሆነው ካገሇገለ በኋሊ ከ2001 ጀምሮ እስከ ዛሬ ዴረስ የፍትህ 

ሚኒስትር ሆነው እያገሇጉ ያለ እና የብአዳንና የኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ 
በመሆን የፖሇቲካ ብቃታቸውን ያስመሰከሩ በመሆናቸው 



 

5. የሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ ጁነይዱ ሳድ ብሄረሰብ ኦሮሞበመንግስት 

እና በዴርጅት የአመራር  ሚናቸው  በኦሮሚያ ብሄራዊ  ክሌሊዊ መንግስት በቢሮ 

ሀሊፊነት፣በስራአስፈፃሚነት እንዱሁም የክሌለ ፕሬዚዲንት በመሆን ያገሇገለ ሲሆን 
ከ1998 አም ጀምሮ የትራንስፖርት እና የመገናኛ ሚኒስትር ሆነው ካገሇገለ በኋሊ ከ2001 

ጀምሮ እስከዛሬ ዴረስ የሳይንስ እና ቴክኖልጂ ሚኒስትር ሆነው እያገሇገለ ያለና እና 
የኦህዳዴ ስራ አስፈፃሚና የኢህአዳግ ምክር ቤት አባሌ በመሆን የፖሇቲካ ብቃታቸውን 
ያስመሰከሩ በመሆናቸው  

6. የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ ሶፍያን አህመዴ 
ኦሮሞበመንግስት እና በዴርጅት የአመራር  ሚናቸው የዩኒቨርስቲ መምህር የነበሩ እና 

ሇበርካታ አመታት የገንዘብ ሚኒስትርና ቀጥልም የገንዘብ ሚኒስቴርና ፕሊን እና 
ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቸ ተዋህዯው የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ሌማት 
ሚኒስቴር ከተዯረገበት ጊዜ  አንስቶ  እስከዛሬ ዴረስ ሚኒስትር በመሆን ያገሇገለ 

በስራቸው ያለ ሞያተኞችን በማስተባበር አሁን ያሇው የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ሆኔታ 
እንዱፈጠር በማዴረግ ከፍተኛ ዴርሻ የተጫወቱ መሪ እና  የኦህዳዴ እና የኢህአዳግ 

ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ በመሆን የፖሇቲካ አመራር ብቃታቸውን ያስመሰከሩ 
በመሆናቸው፣ 

 

7.  የግብርና ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ ተፈራ  ዯርበው ብሄረሰብ አማራበመንግስት እና 

በዴርጅት የአመራር  ሚናቸው በአማራ ክሌሌ ሇበርካታ አመታት የዞን የግብርና 

መምሪያ ሀሊፊ በመሆን ያገሇገለ ሲሆን ከ1998 አም ጀምሮ የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት የግብርናና ገጠር ሌማት ቢሮ ሀሊፊ ሆነው ካገሇገለ በኋሊ ከ2002 አም ጀምሮ 

እስከዛሬ ዴረስ የፌዳራሌ ግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስትር ሆነው እያገሇገለ ያለ እና 
የብአዳን እና የኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ በመሆን የፖሇቲካ ብቃታቸውን 
ያረጋገጡ በመሆናቸው፣  

 

8. የኢንደስትሪ ሚኒስትር - ክቡር አቶ መኮንን ማንያዘዋሌ ብሄረሰብ አማራበመንግስት 

የአመራር ሚናቸውእስከ 1983 አ.ም ዴረስ ከጀማሪ ኢኮኖሚስትነት ጀምረው በተሇያዩ 

የሞያ ሀሊፊነት ዯረጃ በማገሌገሇ ያዯገና የዲበረ የሞያ ሌምዴ ያሊቸው ከ1984 አ.ም ጀምሮ 

የፕሊንና ኢኮነሚ ሚኒስቴር በምክትሌ ሚኒስትርነት፣ የኢኮነሚና ሌማት ሚኒስቴር 
ምክትሌ ሚኒስትርነት ፣የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳኤታነት 
በማገሌገሌ የአመራር ሚናቸውን በአግባቡ የተወጡና በሌማት ፖሉሲ፣በፕሊኒንግ ፣ 
በኢንቨስትመንት  ፕሮግራምና ካፒታሌ በጀት ዝግጅት፣ክትትሌና ግምገማ እንዱሁም 

በመንግስት ወጪ አስተዲዯር እና በማክሮ ኢኮኖሚ ፖሉሲና ማኔጅመንት ብቁ አመራር 
የሰጡ በመሆናቸው፣   



 

9.የንግዴ ሚኒስትር - ከቡር አቶ አብደርሀማን ሼክ መሀመዴ ብሄረሰብ 

ሶማላበመንግስት እና በዴርጅት የአመራር ሚናቸው በሶማላ ብሄራዊ ክሌሊዊ 
መንግስት የሲቭሌ ሰርቪስ ኮሚሽንና የትምህርት ቢሮ የተሇያዩ ሃሊፊነቶችና የክሌለ 
የአዯጋ መከሊከሌ እና ዝግጁነት ቢሮ ሀሊፊ በመሆን ያገሇገለና በአሁኑ ጊዜ የሶማላ 
ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የትምህርት ቢሮ ሀሊፊ ሆነው እያገሇገለ ያለና የሶማላ ህዝብ 
ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ(ሶህዳፓ) የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ በመሆን የፖሇቲካ አመራር 

ብቃታቸውን ያረጋግጡ በመሆናቸው፣ 

 

10.የሳይንስና ቴክኖልጂ ሚኒስትር - ክቡር አቶ ዯሴ ዲሌኬ ብሄረሰብ ሲዲማበመንግስት 

እና በዴርጅት የአመራር ሚናቸው በዯቡብ.ብ.ብ.ህ ክሌሊዊ መንግስት የዞን ትምህርት 

መምሪያ ሀሊፊና የአቅም ግንባታ  መምሪያ ሀሊፊ ሆነው ያገሇገለ፣ በአሁኑ ጊዜ የዞኑ ዋና 

አስተዲዲሪ ሆነው እያገሇገለ የሚገኙ  እና የዯኢህዳን ስራ አስፈፃሚና የኢህአዳግ ምክር 

ቤት አባሌ በመሆን የፖሇቲካ አመራር ብቃታቸውን ያረጋገጡ በመሆናቸው፣ 

  

11.የትራንስፖርት ሚኒስትር - የተከበሩ  አቶ ዴሪባ ኩማ ብሄረሰብ ኦሮሞበመንግስት 

እና በዴርጅት የአመራር ሚናቸው·   በተሇያዩ የኦሮምያ ክሌሌ ዞኖች በዋና 

አስተዲዲሪነት ያገሇግለ ሲሆን ከ1998 አም ጀምሮ የኦሮሚያ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

የግብርናና ገጠር ሌማት ቢሮ ሃሊፊ ሆነው ካገሇገለ በኋሊ ከ2001 አ.ም ጀምሮ  እስከዛሬ 

ዴረስ የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስትር ሆነው እያገሇገለ ያለ እና·   የኦህዳዴና  

የኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ በመሆን የፖሇቲካ አመራር ብቃታቸውን 
ያስመሰከሩ በመሆናቸው፣   

 

12.የመገናኛና ኢንፎርሚሽን ቴክኖልጂ ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ ዯብረፅዮን 

ገብረሚካኤሌ ብሄረሰብ ትግራይበመንግስት እና በዴርጅት የአመራር 
ሚናቸውአምባገነኑን የዯርግ ስረአት ሇመገርሰስ በትጥቅ ትግለ ውስጥ በመሳተፍ 
የበኩሊቸውን ዴርሻ የተወጡና ከዯርግ መገርሰስ በኋሊ በተሇያዩ የሀሊፊነት ቦታዎቸ ሊይ 
ያገሇገለ ሲሆን በአገር ውስጥ ጉዲይ ሚኒስቴር በመምሪያ ሀሊፊነት፣ በትግራይ ብሄራዊ 
ክሌሊዊ መንግስት በዞን ዋና አስተዲዲሪነትና በክሌለ ውስጥ በቢሮ ሀሊፊነት ያገሇገለና 
በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ  ኢንፎርሜሽን ኮሚዩንኬሽን  ሌማት ኤጀንሲ በዋና 

ዲይሪክተርነት እያገሇገለ ያለ እና የህወሀት እና የኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ 

በመሆን የፖሇቲካ አመራር ብቃታቸውን ያረጋገጡ በመሆናቸው፣   

 

13.የከተማ ሌማት እና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር - የተከበሩ  አቶ መኩሪያ ሀይላ 



ብሄረሰብ ጉራጌበመንግስት እና በዴርጅት የአመራር ሚናቸውበዯቡብ.ብ.ብ.ህ ክሌሊዊ 

መንግስት የንግዴ ኢንደስትሪና ከተማ ሌማት በቢሮ ሀሊፊነት ያገሇገለ፣ ከ2001 አ.ም 

ጀምሮ የአዱሰ አበባ ከተማ አስተዲዯር ማዘጋጃ ቤት ሰራ አስኪያጅነት እያገሇገለ ያለ 
እና  የዯኢህዳን እና የኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ በመሆን የፖሇቲካ አመራር 

ብቃታቸውን ያረጋገጡ በመሆናቸው፣    

 

14.የውሀና ኢነርጂ ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ አሇማየሁ ተገኑብሄረሰብ ኦሮሞበመንግስት 

እና በዴርጅት የአመራር ሚናቸውበኦሮሚያ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የውሀ ማእዴን 
እና ኢነርጂ ቢሮ ሃሊፊ በመሆን ሇበርካታ አመታት ያገሇገለ፣ከ1998 አ.ም ጀምሮ 

እስከዛሬ ዴረስ የማእዴን እና ኢነርጂ ሚኒስትር በመሆን እያገሇገለ ያለ እና  የኦህዳዴ 

ማእከሊዊ ኮሚቴና የኢህአዳግ ምክር ቤት አባሌ በመሆን የፖሇቲካ ብቃታቸውን 
 ያሇጋገጡ በመሆናቸው፣  

 

5.የማእዴን ሚኒስትር - የተከበሩ ወይዘሮ ስንቅነሽ እጅጉ ብሄረሰብ ኦሮሞበመንግስትና 

በዴርጅት የአመራር ሚናቸውበኢትዮፕያ ጂኦልጂካሌ ሰርቬየ ኢኒስቲቲዩት በመምሪያ 
ሀሊፊነት፣ የማእዴን እና ኢነርጂ ሚኒስቴር ምክትሌ ሚኒስትርነት እንዱሁም በማእዴን 
ሚኒስቴር በሚኒስትር ዳኤታነት ያገሇገለና በአሁኑ ሰአት በማእዴን እና ኢነርጂ 
ሚኒስቴር በሚኒስትር ዳኤታነት እያገሇገለ ያለ እና በሞያቸውና በአመራር 
ብቃታቸው የተመሰከረሊቸው በመሆኑ፣  

 

16.የትምህርት ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ ዯመቀ መኮንን ብሄረሰብ   አማራበመንግስትና 

በዴርጅት የአመራር ሚናቸውበአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የክሌለ ስራ 
አስፈፃሚ  ኮሚቴ አባሌ፣ የፅፈት ቤት ሀሊፊ፣የክሌለ አስተዲዯር እና ፀጥታ ጉዲዮች ቢሮ 

ሀሊፊ እና የክሌለ የስነምግባር እና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር በመሆን ያገሇገለ ሲሆን 
ከ1998 አም ጀምሮ የክሌለ ምክትሌ ርእሰ መስተዲዴር እና የአቅም ግንባታ ቢሮ ሀሊፊ 

በመሆን ካገሇገለ በኋሊ ከ2001 አም ጀምሮ እስከዛሬ ዴረሰ የትምህርት ሚኒስትር ሆነው 

እያገሇገለ እና የብአዳን ሉቀመንበር እና የኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ 
በመሆን የፖሇቲካ ብቃታቸውን ያረጋገጡ በመሆናቸው፣ 

 

17.የጤና ጥበቃ ሚኒስትር - የተከበሩ ድክተር ቴዎዴሮስ አዴሀኖም ብሄረሰብ 

ትግራይ በመንግስትና በዴርጅት የአመራር ሚናቸውበውጭ ሀገር በዩኒቨርስቲ 

መምህርነት ያገሇገለ፣የወባ በሽታን ሇመከሊከሌ በሞያቸው ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያበረከቱ፣ 
ከ1983 አም በኋሊም በተሇያዩ የሀሊፊነት ዯረጃዎች ሊይ ሲሰሩ ቆይተው በትግራይ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የጤና ቢሮ ሀሊፊ በመሆን ያገሇገለ፣ በፌዳራሌ ጤና ጥበቃ 
ሚኒስትር ዳኤታ ሆነው ያገሇገለና ከ1998 አም  ጀምሮ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሆነው 



እያገሇገለ ያለና    የህወሀትና የኢህአዳግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሌ በመሆን የፖሇቲካ 

አመራር ብቃታቸውን ያስመሰከሩ በመሆናቸው፣ 

 

18.የሰራተኛና ማሀበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር - የተከበሩ አቶ አብደሌፈታህ አብደሊሂ ሀሰን 
ብሄረሰብ ሶማላበመንግስትና በዴርጅት የአመራር ሚናቸውበሶማላ በሄራዊ ክሌሊዊ 
መንግስት የማኔጅመንት ኢኒስትቲዩት ዲይሬከተር ፣የክሌለ  የትምህርት ቢሮ ሀሊፊ 

በመሆን ያገሇገለና በአሁኑ ሰአት የክሌለ የአቅም ግንባታ ቢሮ ሀሊፊ ሆነው እያገሇገለ 
ያለና የሶማላ ህዝብ ዱሞክራሲያዊ ፓርቲ(ሶህዳፓ) ሉቀመንበር በመሆን የፖሇቲካ 

አመራር ብቃታቸውን ያረጋገጡ በመሆናቸው፣ 

 

19. የባህሌ እና ቱሪዝም ሚኒስት - ክቡር አቶ አሚን አብደሌ ቃዴር ብሄረሰብ 

አፋርበመንግስትና በዴርጅት የአመራር ሚናቸውበአፋር ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት 
በተሇያዩ የሙያ ሀሊፊነት ዯረጃዎች  እና በክሌለ የአርብቶ አዯር ግብርናና ገጠር ሌማት 

ቢሮ  በምክትሌ ሀሊፊነት እንዱሁም በግብርና ሌማት ዘርፍ በሀሊፊነት እያገሇገለያለና 

 የአመራር ብቃታቸውን ያስመሰከሩ በመሆናቸው፣  

  

20.የሴቶቸ፣ህፃናትና ወጣቶቸ ጉዲይ ሚኒስትር - የተከበሩ ወይዘሮ ዘነቡ ታዯሰ 
ብሄረሰብ  አማራበመንግስትና በዴርጅት የአመራር ሚናቸው      በአማራ ብሄራዊ 

ክሌሊዊ መንግስት በሙያ መስካቸው በተሇያዩ የሀሊፊነት ዯረጃዎች ሊይ ያገሇገለ፣ 
በክሌለ ምክር ቤት በኢኮኖሚ ዘርፍ ሀሊፊነት፣ በክሌለ የሴቶች  ጉዲይ ቢሮ ሀሊፊነት፣ 
በክሌለ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ቢሮ ሀሊፊነት ካገሇገለ በኋሊ አሁን በፌዳራሌ 
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር በሚኒስትር ዳኤታነት እያገሇገለ ይገኛለ።  

የብአዳን ማእከሊዊ ኮሚቴ እና የኢህአዳግ ምክር ቤት አባሌ በመሆን የፖሇቲካ አመራር 
ብቃታቸውን ያረጋገጡ በመሆናቸው፣ 

  

በአዋጁ መሰረት የሚኒስቴሮች ምክር ቤት አባሊት የሚሆኑት ጠቅሊይ 
ሚኒስቴሩ፣ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን የሚመሩ ሚኒስትሮችና  በጠቅሊይ ሚኒስቴሩ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባሊት እንዱሆኑ የሚሰየሙ ላልች ባሇስሌጣኖች ስሇሆኑ 
በዚሁ መሰረት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዲዮች ፅህፈት ቤት ሀሊፊ ሚኒስትር ሆነው 
እንዱመሩ ክቡር አቶ በረከት ስምኦንን፣በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና 
ተጠሪ ሚኒስትር ሆነው እንዱመሩ ወይዘሮ አስቴር ማሞንና በሚኒስቴር ማእረግ 
የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዋና ዲሬክተር ሆነው እንዱመሩ የተከበሩ አቶ መሊኩ 
ፋንታ የተሰየሙ መሆኑን አስታውቃሇሁ።  
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