5ይ ኽበን ዏበኴ 12 ስሠዕ ጉባኺ ቤት ምኽሡ ክኴኴ ትግሢይ ኹብ
ኻጒሚ ሃገሢውን ክኴኲውን ጉዳያት ኹዏኴኪደ ኽሕኯሬም ውቪሗዲት

ብዏቧሟት ደንቢ ቑፅሡ 58/2002 ዓ.ም ኹቧሢሤሓን ስሗ ምግባሤን ቤት ምኽሡ ብሄሢ ክኴኲ
ዏንግስዱ ትግሢይ ንምውቪን ዯዏሓይሸ ዂጏፀ ደንቢ ዓንቀፅ 26 ንስ ዓንቀፅ 1 ኴዕኴሗት ሕገ
ዏንግቧዱ ሪ.ዴ.ሡ.ኸ. ንክኽበሤ ብቤት ምኽሡ ብ/ክ/ዏ/ትግሢይ ዂዯዏሓኲኯሦ ውቪሗ
(Resolution) ቑፅሡ 02/2010 ህዂቢ ትግሢይ ብዏሡሕ ውድቡ ህጏሓት/ኸህጏዴግ ኻሚዯዏሤሐ
ምስ ዏኲኻ ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ብሓባሤ ብምዃን ብኽካየዶ ቃኴስን
ዂኸሦኵ ዏሡሤ ዏስጒኻትሗትን ንውኴቀ ዏኲኺ ጏዯሃደሢ ስሤዓት ደሤግ ድሕሡ ምስዓሠ ኽኲቒ
ቧኲምን ውሕስን ኽዯኹዒምን ዴሞክሢስን ንኽቧራን፣ ቁጠባውን ዒሕበሢውን ዕቤት ንኽሟጋገፅ፣
ኹብ ዒዕሤሗትን ዴሞክሢቩያ ሕብሟ-ብሄሢ ሓድሗትን ዂዯዏስሟዯ ሓደ ፖኯዱካውን
ኸኮኖዑያውን ዒሕበሟ-ቧብ ንኽህሗፅ ብዂሗበሥን ኽኯዎን ሢኻይ ኹብ ምትካኴ ሕገ ዏንግስትን ሕገ
ዏንግስዲ ስሤዓትን ኽይትካኻ ኻጃዐ ኽበሤከዯን ኹብ ምብሤካት ዂሤከብን ምዃመ፤
ህዂቢ ትግሢይ ብዏሡሕ ውድቡ ህጏሓት/ኸህጏዴግ ኻሚዯዏሤሐ ኹብ ዂሓኯሧ 27 ሚይ ቃኴስን
ዓጏዲትን ዓዏዲት ምስ ዏኲኻ ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ብሓባሤ ኮይመ ኹብ
ኽካየዶ ሚይ ቧኲም፣ ዴሞክሢቩን ኴምዓትን ቃኴቩ ኹዂዩ ኽብህግን ዓኯም ዂዏስከሟኰን ኩኯዏዳይ
ዓጏዲት ብምምዂጋቡ ኸትዮጵያ ከም ሃገሤ ኹንፀኲኴይጒ ዂሗበሟ ጉዕዃ ቁኴቁኯት ሓደጋ
ምብትዲንን ኹብ ምድሓን ሤይ ዯሢ ዂሗበሥ ህዂቢ ምዃመ፤
ኹብ ዂሓኯሧ ክኴዯ ቧኯስዯ ዓዏዲት ብቧንኪ ኹብ ሪደሢኴ ኮሗ ኹብ ክኴኲት ብኹውሤ ኹብ

ዏሓውሤ ዏንግቧትን ንዕ ዂዏሤሕ ውድብን ዂዯሦጠሠ ውሽጣ ፀገዒት ዂዯዷዏሠ
ኩኯዏዳያ ዓጏዲት ኻሚዯቧሚኸኰ ብቐንዱ ድዒ ቧኲምን ድሕንሗትን ብሄሢት፣ ብሄሟ-ቧባትን
ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ኹብ ሓደጋ ኻሚጏደቐ ብምምፅ ኸህጏዴግ ከም ግንባሤ ኮሗ ኹብ ውሽጡ
ኽኯጒ ኹሓት ውድባት ብዏቧሟት ኽካየድኼ ዓዑቕ ገምጋዒት ሚይ ዏራትሒ ኹንሦዲት ዯሗፂሥም
ሚብ ምንቅስቓስ ዂዯኹዯጏ ምዃመ፤
ኸህጏዴግ ከም ግንባሤ ኮሗ ኹሓት ውደባት ጎሙ ጎሙ ገምጋዒ ስሢሕዱ ፀገዒት ካብ ስሥም
ንምምሓው ሚብ ምንቅስቓስ ኹብ ዂዯቧጋገሤኰ ኻጒን ንሕገ ዏንግስትሚን ሕገ ዏንግስዲ
ስሤዓትሚን ኹብ ሓደጋ ኽውድቑ ብኹዯሓቪስባን ብዯግባሤን ዂግኯፁ ፀገዒት ኻሚዯሤኹዩን ካብ ኻጒን
ሚብ ኻጒን ኻሚገደዱን ይዏፅ ምህኲዎም፤ ኹብ ኴዕ ሕገ ዏንግስትሚን ሕገ ዏንግስዲ
ስሤዓትሚን ይራፀዐ ካብ ኽኯጐ ጥሕቧዲት ውቨን ዏሤኹይዲት ንምጥቃስ ዂኹክኴ፡ሀ) ንዒዕሤሗትን ሕውሗትን ብሄሢት፣ ብሄሟቧባት፣ ህዂብዲትን ሃይዒኖዲትን ዂውክኴ ሕገ
ዏንግስዲ ኹራኴጦ ዂዯጏሃቦ ቧንደቕ ዕኲዒ ሪ.ዴ.ሡ.ኸ. ኹብ ኹደባባያት ከይዯሟሦ ብኽይ
ኹግባብ ብኽይሕጋ ባንዴሢዲት ኻሚዯዯከ፣ ኻሚዯቐደደ፣ ኻሚዯጉሓሦ፣ ኻሚዯሢኸቧን
ኻሚዯቓፀኯን ምሤኹይ ዕኯዲ ራፃዏ ኻሚኾሗ ምምፀ፤
ኯ) ኹብ ብኾሓት ከባቢዲት ሃገሤሚ ጋዲት ካብ ቦዲ ሚብ ቦዲ ዯንቀቪቒሶም ንምንባሤ፣
ንምስሢሕ፣ ንብሟት ንምራሢይ ኽኯዎም ሕገ ዏንግስዲ ዏቧኴ ኻሚዯጥሓቧ ብሄሤ ዯኮሤ
ዏጥቃዕዱ ኻሚዯሦፀሞምን ኻሚዯሦሚቐኰን ምሤኹይ ኴዐድ ዯግባሤ ኻሚኾሗ ምምፅ፤
ሐ) ንሕገ ዏንግስዲ ስሤዓት ሪደሢዂም ብዂፃባኻ ዏንገዲ ሕቶ ዏንሗትን ጏቧን-ምምሕዳሤን
ምኽንያት ዂገበሟ ጎንፂ ብምራጣሤ ንሕኴሦት ሂጏት፣ ምጉዳኴ ኹካኴን ዕንጏት ንብሟትን ጋትት
የቪጥሕ ምህኲጐ፤
ዏ) ኻ ሃገሢ ፀገም ከም ኽኵ ኾይመ ህዂቢ ትግሢይ ምኻንዯ ቧኲም፣ ዴሞክሢቩን ኴምዓትን
ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ከቢድ ዏስጒኻትሗት ከረኰ ከብቅዕ ንዂኸሦኵ ጒጋ
ብኽይምጥን ኹብ ክብሠ ዏቧሟት ዂገበሟ ዏጥቃዕዱ ይራፀሞ ምህኲጐ፣ ዏሣት ሚይ ምቧራሕሩሕ
ሕኴዑ ሗበገቩ ዂገበሠ ኹንፃሤ ህዂቢ ትግሢይ ኽሗፃፀሠ ጎንፂ ኽኴዕኰ ጭሤሖዲት ኽንፀባሤቑ
ቧኴራዲት ክካየዱ ፀሙሖምን ኹኯጐን፡፡
ቧ) ኹብ ጉዳይ ኸትዮ-ኺሤትሢ ህዂቢ ከይዯቪዯሦኰን ኽኲቒ ቧኲም ብኽየሟጋግፅን ንስምምዕ
ኹኴዷሤስ ግኴፅሗት ብኽይብኰ ዏንገዲ ንምትግባሤ ምንቅስቓስ ምጅዒሠ ኻ ህዂቢ ብዯቪትሬ ሚይ
ምውቪን ሕገ ዏንግስዲ ዏቧኰ ዂጥሕስ ዯግባሤ ስኯ ዂኾሗ፤
ብዏቧሟት ዓንቀፅ 50 ንስ ዓንቀፅ 3 ሕገ ዏንግስዱ ሪ.ዴ.ሡ.ኸ. ከም ኻውን ዓንቀፅ 8 ንስ
ዓንቀፅ 2 ሕገ ዏንግስዱ ብ/ክ/ዏ/ትግሢይ ቤት ምኽሡ ብ/ክ/ዏ/ትግሢይ ንህዂቢ ትግሢይ
ብምውካኴ በዓኴ ጒሚ ዂኴዓኯ ስኴጣን ዏንግቧዱ ትግሢይ ኮይመ ከም ኹካኴ ዏንግቧዱ ብዏቧሟት
ድንጋገዲት ሕገ ዏንግስዱ ሪ.ዴ.ሡ.ኸ. ዓንቀፅ 9 ንስ ዓንቀፅ 1፣ ዓንቀፅ 13 ንስ ዓንቀፅ 1፣
ዓንቀፅ 52 ንስ ዓንቀፅ 2/ሀ ሕገ ዏንግስዱ ሪ.ዴ.ሡ.ኸ. ሚይ ምሕኲው፣ ሚይ ምኽባሤን ክኽበሤ
ሚይ ምግባሤን ሕገ ዏንግስዲ ግቡኻ/ሓኲራሗት ስኯ ኽኯዎ፤
ኹብ 5ይ ኽዏን ዏበኴ 12 ቧሠዕ ጉባኺ ቤት ምኽሡ ብ/ክ/ዏ/ትግሢይ ምይይጥ ዯኻይድኵም
ክውቧመ 11 ኹዷንዳዲት ንምፅዳቕ ብኽብሤዱ ኹሦ ጉባኺ ምስ ቀሟቡ ብኹባኲት ኻ ቤት ምኽሡ

ንህኴው ኩሗዲት ሃገሤሚን ምኽባሤ ኴዕኴሗት ሕገ ዏንግቧትሚን ዂምኴከት ምይይጥ ብምግባሤ
ኹድኲይ ውቪሗ (Resolution) ክዏሓኲኯራ ብሞሽን ዯጏቪኺ ኹዷንዳ ቀሡቡ ብዂግባኻ ዯኽትይኰ
ዏበኴ 12 ኹዷንዳ ኮይመ ክትሓዂ ብዐኰኻ ድምፂ ስኯ ስዯደገሦ፤
ብዏቧሟት ደንቢ ቁፅሡ 58/2002 ዓ.ም ኹቧሢሤሓን ስሗ ምግባሤን ቤት ምኽሡ ብ/ክ/ዏ/ትግሢይ
ንምውቪን ዯዏሓይሸ ዂጏፀ ደንቢ ዓንቀፅ 26 ንስ ዓንቀፅ 1 ቤት ምኽሡ ብ/ክ/ዏ/ትግሢይ ኹብ
ህኴው ኩሗዲት ሃገሤሚ ብዂግባኻ ድሕሡ ምዂዲይ ኻቶም ኴዕኴ ኸኵም ዂዯጠቐቨን ካኴኼትን ሕገ
ዏንግስዲ ጥሕቧዲት ብኻጒመ ክኻሟዐ ካብ ኽኯዎ ፅመዕ ኻምሗትን ድኳትን ሕገ ዏንግስዲ
ሓኲራሗትን ብምብጋስ ሗ ዂስዕብ ውቪሗ (Resolution) ምኽባሤ ኴዕኴሗት ሕገ ዏንግቧዱ
ሪ.ዴ.ሡ.ኸ. ኹዏሓኲሧ ኹኵ፡፡
1. ኩኯዏዳይ ኻጒሚ ኩሗዲት ሃገሤሚ ኹብ ኹዂዩ ኽዯሓቪስብ ብሤኪ ምህኲጐ፣ ሃገሤሚ ንዂሓኯሧ
27 ዓዏዲት ኹብ ጉዕዃ ህንፀት ዒሕበሟ-ኸኮኖዑያ ኴምዓት፣ ኽኲቒ ቧኲምን ዴሞክሢቩያ
ስሤዓዯን ኽዏዂገበቶም ድዐቓት ዓጏዲት ንድሕሡት ዂዏኴቧን ኽራሤስን ምዕባኯዲት ምህኲጐ፣
ኮዲስ ኹብ ሃገሤሚ ኹዂዩ ኽዯሓቪስብ ኩሚዲት ከም ኽኵ ብምሤኹይ በ ሐ ዯሦጢሠ ኽኵ
ኩሗዲት ክጥቀዐ ዂኻኽኻኰ ሚይ ህዂብሚን ሃገሤሚን ፀኲኻዱ ጥሢሕ ምዃኖም ዯገንብሚ ኩኴሚ
ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ሓድሗትሚ ኹጠንኪሤሚ ንሃገሤሚ ካብ ሓደጋ
ውድቀትን ምብትዲንን ክሗድሕን ቤት ምኽሡ ብ/ክ/ዏ/ትግሢይ ይፅውዕ፡፡
2. ኩኵም ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ሕገ ዏንግስዱ ሪ.ዴ.ሡ.ኸ. ሚይ
ምሕኲው፣ ሚይ ምኽባሤን ክኽበሤ ሚይ ምግባሤን ግቡኻ/ሓኲራንት ኹኯዎም፡፡ ኻ ሕገ ዏንግስዱ
ኹድኲይ ኮይመ ኻንትሤከብ ዂዏሓየሷኰ ግኴፂ ዂኾሗ ሕገ ዏንግስዲ ዏስሤሕ ኹብ ኽኯዎ ሃገሤ
ብሩኰኲ ኹካይዳ ኻዃም ኴዕኴ ኸኵም ዂዯጠቐቨ ኮሗ ካኴኼት ጥሕቧዲት ሕገ ዏንግስዱ
ኻሚዯሦፀዐ ስቕ ኸኴካ ምሤኹይ ሃገሤሚ ሚብ ዂኸራ ቅኴውኲው ከኻትጒ ስኯ ዂኽኻኴ ዏኲኻ
ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ሕጋ ብዂኾሗ ዏንገዲ ሗዃም ጥሕቧዲት ብትሟት
ብምኹሚን ሕገ ዏንግስዲ ሓኲራሗቶም ንኽጒፅ ቤት ምኽሡ ብሄሢ ክኴኴኲ ዏንግስዱ
ትግሢይ ፃውዒደ የቕሤብ፡፡
3. ኩኯን ትካኲት ዴሞክሢቩ ብሓሦሻ ብራኲይ ድዒ ዑድያዲት ሃገሤሚ ኹብ ምኽባሤን ምሤግጋፅን
ኴዕኴሗት ሕግን ሕገ ዏንግስዲ ስሤዓትን ኽኯጏን ግቡኻ ብዂግባኻ ዯሟዲን ሓኲራሗዯን ክጒፅኹ
ቤት ምኽሡ ብሄሢ ክኴኲ ዏንግስዱ ትግሢይ ፃውዒደ የቕሤብ፡፡
4. ብሄሢ ክኴኲ ዏንግስዱ ትግሢይ ምስ ዏንግስዲት ሪደሢኴን ክኴኲትን ብምትሕብባሤ
ቅድም ክብኴ ዂዷዏሥ ሤክባት ህዂቢ ንህዂቢ ኹጠሚኺሠ ብምቕፃኴ ኹብ ምኽባሤ ኴዕኴሗት ሕገ
ዏንግስትን ኽኲቒ ቧኲምን ሓኲራሗደ ንኽጒፃኻን ካብ ዂዯሦኲኯዩ ከባቢዲት ሃገሤሚ ዯሦሚቒኵም
ንዂዏፀ ጏገሚት ድዒ ዓቕዐ ዂሦቐዶ ኩኰ ዯጠቒዐ ኻግሡ ከትክኵም ቤት ምኽሡ ብሄሢ
ክኴኲ ዏንግስዱ ትግሢይ የዯሓቪስብ፡፡

5. ህዂቢ ትግሢይ ምስ ዏኲኻ ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ብሓባሤ ብምዃን ቪኲ ኽካየዶ
ቃኴስን ዂኸሦኵ ዏሡሤ ዏስጒኻትሗትን ዀጊድ ኽሟጋገፆም ድዐቓት ዓጏዲት ዓቂቡ ከም ጏትሠ
ንኹኵም ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ኽኯዎ ዓብይ ክብሤን ራቕሤን ኹጠሚኺሠ
ብምቐፃኴ ንኹኵም ዕንቅሩዲት ብትዕግስዱ ክሦትሖም ቤት ምኽሡ ብሄሢ ክኴኲ ዏንግስዱ
ትግሢይ ፃውዒደ የቕሤብ፡፡
6. ዏንግስዲት ሪደሢኴን ክኴኲትን ግኴፂ ሕገ ዏንግስዲ ጥሕቧት ኹብ ዂሦፀዐ ውኴቀ ቧባትን
ኹካኲትን ኴዕኴሚ ሕጊ ሚይ ምኽባሤ ሓኲራሗቶም ክጒፅ ቤት ምኽሡ ብሄሢ ክኴኲ ዏንግስዱ
ትግሢይ ፃውዒደ የቕሤብ፡፡
7. ጉዳይ ኸትዮ-ኺሤትሢ ብቧኲም ንኽዀኽም ምግባሤ ብዂኯዓኯ ድኴየት ኻንቕበኵን ኻንድግሬን
ኮይመ ሗዱ ዂፀንሐ ጎንፂ ንምራዲሕ ኽኯቒ ቧኲም ብኽሟጋግፅ፣ ግኴፅሗት ብኽኯዎን ህዂቢ ብኽቪዯሦን
ዏንገዲ ንኽራፀም ቤት ምኽሡ ብ/ክ/ዏ/ትግሢይ ፃጐዒት የቕሤብ።
8. ኹብ ዏጏዳኻዲ ሐ ኹጋጢዐሚ ኽኵ ፀገም ብቕኴጡራ ሦዱሕሚ ኹንፃሤ ድኽሗትን ድሕሟትን
ዂዷዏሤሚዮ ቃኴቩ ብምሕያኴ ኽዯኹዒዏን ቧኲም፣ ውሕስሚ ኽኯዎ ዴሞክሢቩን ኽኲቒ ኴምዓትን
ብምሤግጋፅ ኹብ ድኳት፣ ዒዕሤሗትን ምክኻኹኴን ህዂብዲት ዂዯዏስሟዯት ሃገሤ ሚይ ምራጣሤ
ሢኸሚ ንምዕጒት ኩኵም ብሄሢት፣ ብሄሟቧባትን ህዂብዲትን ኸትዮጵያ ሓቢሥም ንኽሟባሟቡ ቤት
ምኽሡ ብሄሢ ክኴኲ ዏንግስዱ ትግሢይ ይፅውዕ፡፡
ቤት ምኽሡ ብሄሢ ክኴኲ ዏንግስዱ ትግሢይ
29 ቧሗ 2010
ዏቐኯ

