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በሀገር ዓቀፍ ደረጃ የሕገ መንግሥት 
አተረጓጎም ሥርዓትን ለማጠናከር 

የሚያስችል የምክክር መድረክ ተካሄደ

የኢ.ፌዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ 

ጉባዔ የሕገ መንግሥት አተረጓጎም ሥርዓትን 

ለማጠናከር የሚያስችል ውይይት ከሁሉም 

ክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዚደንቶችና ከምክር 

ቤት አፈ ጉባዔዎች እንዲሁም ከፌዴሬሽን ም/

ቤት አባላት ጋር ቅዳሜ ታህሣስ 20/2011 

ዓ.ም በአዲስ አበባ ካፒታል ሆቴል የመሰብሰቢያ 

አዳራሽ አካሄደ።

 

የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ 

ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ክብርት ወ/ሮ 

ኬሪያ ኢብራሂም በምክክር መድረኩ ላይ በመገኘት 

መልዕክት ያስተላለፉ ሲሆን፣ በመልዕክታቸውም 

በሀገራችን የዜጎችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብት ለማስጠበቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ 

እየታዩ ካሉ ለውጦች ጎን ለጎን በሀገሪቱ 

አንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩት አለመረጋጋቶች 

እንደ መንግሥት የሕገ መንግሥትን የበላይነት 

ከማስከበርና ከማስረጽ አንጻር ብዙ መሠራት 

እንዳለበት ያመለክታል ሲሉ ተናግረዋል። 

አያይዘውም የፌዴራልና የክልል የሕገ 

መንግሥት ተርጓሚ አካላት በምክክር መድረኩ 

ላይ ልምዳቸውን እርስ በርስ በመካፈል የሕገ 

መንግሥት አተረጓጎም ሥርዓቱን በማጠናከር፣ 

ዜጎች በየደረጃው የተቀላጠፈ ፍትህ እንዲያገኙና 

በሕገ መንግሥት የበላይነት ላይ ዕምነት 

እንዲያሳድሩ ለማድረግ የበኩላቸውን እንዲወጡ 

አሳስበዋል።

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሰብሳቢና 

የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት 

ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ በበኩላቸው አጣሪ 

ጉባዔው ሥራውን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ 

የፌዴሬሽን ም/ቤት አፈ ጉባዔ ክብርት ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም የምክክር መድረኩን በንግግር ሲከፍቱ

ከግራ ወደ ቀኝ አቶ ደሳለኝ ወዬሳ (የጉባዔው ጽ/ቤት ሰብሳቢ)፣ ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ (የጉባዔው 
ሰብሳቢ) እና አቶ ሠለሞን አረዳ (የጉባዔው ም/ሰብሳቢ)
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ቤቱም ትርጉም ከሰጠባቸው ጉዳዮች መካከል 

አስራ ሁለት ጉዳዮችን ለውይይት እንዲሆን 

አቅርበዋል። በመቀጠልም የሕገ መንግሥት 

ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔን አደረጃጀት አሠራርን 

እንዲሁም ጉባዔው እስካሁን ያከናወናቸውን 

ዐበይት ተግባራት የሚመለከት ፅሁፍ በጉባዔው 

ጽ/ቤት ኃላፊ አቶደሳለኝ ወዬሳ ቀርቧል። 

ከወረቀቶቹ መቅረብ በኋላም ተሰብሳቢዎች 

አስተያየቶችና ጥያቄዎችን ያቀረቡ ሲሆን- 

በተለይ ከክልል የመጡ ተወካዮች የክልላቸውን 

የሕገ መንግሥት አተረጓጎም ተሞክሮን 

ሲያቀረቡ፣ ብዙዎቹ ግን ገና በመጠናከር ላይ 

እንዳሉና የፌዴራሉ ሕገ መንግሥት ጉዳዮች 

አጣሪ ጉባዔም ድጋፍ ሊያደርግላቸው እንደሚገባ 

ገልጸው፣ ለዚህም በሁሉም ክልሎች ላይ በዚህ 

ረገድ ጥናት ተደርጎ ወጥነት ባለው መልኩ 

ክልሎች ሊጠናከሩ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። 

የዜጎች የሕገ መንግሥት ግንዛቤ እያደገ በመሄድ 

ላይ በመሆኑ የጥያቄ አቅራቢ ቁጥርም በዛው 

ልክ እየጨመረ መሆኑንም ተሳታፊዎቹ አክለው 

ገልጸዋል። 

በማጠቃለያም ክብርት ወ/ሮ መአዛ ውይይቱ 

ገንቢ መሆኑን ጠቅሰው መሰል የውይይት 

መድረኮች ተቋሞቻችንን አጠናክረን ለመሄድ 

ስለሚያስፈልጉን በቀጣይም ሊቀጥሉ እንደሚገባና 

ይህንንም ለማድረግ በየክልሉ በመቀመጥ ሳይሆን 

ተቀናጅቶ በመሥራት ነው ሲሉ መልዕክታቸውን 

አስተላልፈዋል።

በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያ 
አጋማሽ 153 አቤቱታዎች ተጣሩ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ 

ጉባዔ ከሐምሌ 2010 እስከ ታህሣሥ2011 

ድረስ 153 አቤቱታዎችን በማጣራት ውሳኔና 

ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን ከማጣራት አንጻር 

በርካታ ሥራዎች መሥራቱን ገልጸው፣ 

አሁን ሀገራችን ያለችበትን ለውጥ ተከትሎም 

ሥራውን በተጠናከረ መልኩ በመሥራት ላይ 

እንደሚገኝ ተናግረዋል። ሀገራችን ያለችበት 

ጊዜ ተስፋ ሰጪ የለውጥ ወቅት መሆኑን 

የጠቆሙት ወ/ሮ መዓዛ ተያይዘው የመጡትን 

ተግዳሮቶች ለማስወገድና የሕግ የበላይነትን 

ብሎም ፍትህን ለማስፈን በፍትህ ዙሪያ የሚሠሩ 

አካላት ከመደበኛ ሥራዎቻቸው ባሻገር በግልም 

በቡድንም ልዩ ኃላፊነት ሊወስዱ እንደሚገባ 

መልዕክት አስተላልፈዋል።

 

በመድረኩ ላይም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

የሕግ ትምህርት ቤት የመጡት ዶክተር አሰፋ 

ፍሰሀ ስለ ሕገ መንግሥት ባህሪና የአተረጓጎም 

ሥርዓት ለመድረኩ ተሳታፊዎች የውይይት 

መነሻ ጽሑፍ አቅርበዋል። ሕገ መንግሥት 

በባህሪው ሰፊ እንደሆነና በመርህ ላይ የተመሰረቱ 

ዋና ዋና ጉዳዮችን እንጂ ዝርዝር ጉዳዮችን 

እንደማያካትት ገልጸው፣ ህይወት የሚዘራበት 

ተጨባጭ ጉዳዮች ሲመጡ በተርጓሚው 

አካል እንደሆነ በጽሑፋቸው ገልጸዋል። ሕገ 

መንግሥት ለረጅም ጊዜ የሚቆይና በየጊዜው 

ቶሎ ቶሎ የማይቀያየር ቢሆንም ሥርዓቱ 

በሚፈቅደው መልኩ ኅብረተሰቡ የሚደርስበትን 

ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ነባራዊ የዕድገት 

ደረጃን በሚመጥን መልኩ ሊሻሻልና ሊያድግ 

የሚችል መሆኑን ጠቁመዋል።

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አባል 

የሆኑት አቶ ሚሊዮን አሰፋ በበኩላቸው 

በአጣሪ ጉባዔው በተለያየ ወቅት ለትርጉም 

ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተላኩና ምክር 
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የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ።

ጉባዔው በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ አጋማሽ 

ከተለያዩ አቤቱታ አቅራቢዎች ከቀረቡለት 

አቤቱታዎች መካከል አንድ መቶ ሠላሳ ሰባቱ 

ላይ ማጣራት በማድረግ ሰባቱ አቤቱታች የሕገ 

መንግሥት ጥሰት ያለባቸው ናቸው በማለት 

ለፌደሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግሥት ትርጉም 

እንዲሰጥባቸው የውሳኔ ሃሳብ አቅርቧል። 

ቀሪዎቹ አንድ መቶ ሠላሳ አቤቱታዎችን 

ደግሞ የሕገ መንግሥት ጥሰት የለባቸውም 

በማለት ውሳኔ በመስጠት ለባለጉዳዮቹ ተመላሽ 

የተደረጉና ለተጨማሪ ጥናት ወደ ፅ/ቤቱ 

የተመሩ ይገኙባቸዋል።

የሕገ መንግሥት ትርጉም እንዲሰጥባቸው 

ጉባዔው ወደ ፌደሬሽን ምክር ቤት ከላካቸው 

ሰባት ጉዳዮች ሦስቱ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 

40 ንዑስ አንቀፅ እንድ ስር የተመለከተውን 

የንብረት መብት የጣሱ ሆነው የተገኙ ሲሆን፣ 

ሁለቱ ከዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ሦስት ላይ 

የተጠቀሰውን ከገጠር መሬት ጋር በተያያዘ ያለውን 

መብት የጣሱ ሆነው የተገኙ ናቸው። ቀሪዎቹ 

ሁለት ጉዳዮች ደግሞ የሕገ መንግሥቱን አንቀፅ 

ሠላሳ ሰባት ፍትህ የማግኘት እና በአንቀፅ ሠላሳ 

ሁለት የተመለከተውን ተዘዋውሮ የመሥራት 

መብትን ጥሰው የተገኙ በመሆናቸው ለትርጉም 

ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተላኩ ናቸው።

ወደ ጉባዔው የሚመጡ አቤቱታዎች ከጊዜ 

ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እየጨመረ በመምጣቱና 

ለባለጉዳዮች ፈጣን ምላሽ ለመስጠት በማሰብ 

በወር አንድ ጊዜ የነበረውን የጉባዔ ስብሰባ 

ባለፉት ስድስት ወራት በተለየ ሁኔታ ወደ 

አራት ከፍ በማድረግ ምላሽ ለመስጠት ጥረት 

በማድረግ ላይ ይገኛል።

አዲስ የተሾሙት የጉባዔው አመራሮች 
ከጉባዔ አባላት ጋር በጉባዔው አሠራርና 

አደረጃጀት ላይ ውይይት አካሄዱ
የኢ.ፌዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ 

ጉባዔ አባላት ህዳር 5 ቀን 2011 ዓ.ም አዲስ 

ከተሾሙት የጉባዔው ሰብሳቢ ወ/ሮ መዓዛ 

 ጉባዔው የባለጉዳዮችን መዝገብ ሲመረምር



በኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት                                                                                              ታህሣስ 2011

ፒያሳ ከአራዳ ህንፃ ጎን፣ እየሩሳሌም መታሰቢያ ድርጅት ህንፃ ላይ ስልክ፡- 011-1-116888፣ 011-1-266724 ፋክስ፡- 011-1-116886
 ፌስቡክ ገፅ፡- www.facebook.com/CCIFDRE/ ድረ-ገፅ፡- www.cci.gov.et ኢ-ሜይል፡- constitutionalinquiry.et@gmail.com  

በኮሙኒኬሽንና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ
5

ቢኖሩም በሚዲያ ግን በቂ ትኩረት እያገኙ 

እንዳልሆነ፣ ሕገ መንግሥቱ ይቀየራል የሚል 

ብዥታም በኅብረተሰቡ ውስጥ መኖሩንና ይህን 

ብዥታ ለማስወገድ በርካታ ሥራዎች መከናወን 

እንደሚገባም ጠቁመዋል። የሕገ መንግሥት 

ትርጉም ያስፈልጋቸዋል የሚል የውሳኔ ሃሳብ 

ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጉባዔው በኩል ቀርቦ 

የሕገ መንግሥት ትርጉም ከተሰጠበት በኋላ 

የዜጎችን መብት የሚያስከብር የማስፈፀም 

ሂደት ባለመኖሩ የዜጎች መብት እየተከበረ 

አለመሆኑንም አንስተዋል።

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄው የፍትህ ጥያቄ 

እንደሆነና ይህን ጥያቄ ለመመለስ የፍትህ 

ስርአቱ ከተንዛዛ አሠራር መውጣት እንዳለበት፣ 

ወደ አጣሪ ጉባዔው መምጣት የቻለ ባለጉዳይ 

ጉዳዩ የሚታየው ከ6 ወር በኋላ ነው ከተባለ 

ፍትህ እየተሰጠ ነው ለማለት እንደሚያስቸግር 

አሸናፊና ም/ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን አረዳ ጋር 

የአጣሪ ጉባዔው አሠራር የሚሻሻልበት ጉዳይ 

ላይ ውይይት አካሂደዋል።

በውይይቱ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 84 እና 

ጽ/ቤቱን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ 

ቁጥር 798/2005 ለአጣሪ ጉባዔው የተሰጠው 

ስልጣንና ተግባር ምን እንደሆነ የጉባዔው ጽ/

ቤት ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ወዬሳ ገለፃ አድርገዋል። 

በመቀጠልም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ 

ትምህርት ክፍል የመጡት ዶክተር ጌታቸው 

አሰፋ በሕገ መንግሥት አተረጓጎም ላይ 

ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን በማካተት ጽሁፍ 

አቅርበው፣ በቀረቡት ጽሁፎች ላይ የጉባዔው 

አባላት ውይይት አድርገዋል።

በውይይቱ ላይ የጉባዔው አባላት የተለያዩ 

ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን አቅርበዋል። 

አጣሪ ጉባዔው ያከናወናቸው በርካታ ተግባራት 

ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊና ክቡር አቶ ሠለሞን አረዳ ከጉባዔ አባላት ጋር ውይይት ሲያካሂዱ
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ሆነ ወደ ሌሎች አካላት ሊመጣ ያልቻለበት 

ዋናው ምክንያት የዜጎችን መፈናቀል ጉዳያቸው 

አድርገው የሚከራከሩ የሲቪክ ማህበራት 

አለመበራከታቸውና ለሚፈናቀሉ ዜጎች ጥብቅና 

የሚቆሙ አካላት በብዛት አለመኖራቸው እንደሆነ 

ገልፀዋል።

በተያዘው በጀት ዓመት 950 ያህል 
አቤቱታዎችን ለሕገ መንግሥታዊ 
ማጣራት ዝግጁ ለማድረግ ታቀደ

በ2010 በተመሳሳይ ወቅት ተቀብሎ 

ካስተናገደውና ከባለጉዳዮች ፍሰት አንጻር ራሱን 

በመገምገም በዚህ በጀት ዓመት ባለጉዳዮችን 

የማስተናገድ ዕቅዱን በ50 ከፍ በማድረግ 950 

የባለጉዳይ ፋይሎችን በመክፈት ለምርመራ 

ዝግጁ እንደሚያደርግ በሕገ መንግሥት ጉዳዮች 

አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር 

ዳይሬክቶሬት ገለጸ።

ቀደም ባሉት ጊዜያት ተቋሙን ብዙ ሰዎች 

እንደማያውቁትና በተለይ ከ2009 ዓ.ም 

ወዲህ ግን የማስተዋወቅ ሥራዎች በስፋት 

በመሠራታቸው በርካታ ባለጉዳዮች ፋይል 

ለማስከፈት እየመጡ መሆኑን የጉዳዮች ፍሰት 

አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ወ/

ሪት ራሄል ብርሃኑ የገለጹ ሲሆን፣ ቁጥሩም 

ከዓመት ዓመት እየጨመረ መሆኑን ተናግረዋል። 

ይህም በመሆኑ በበጀት ዓመቱ 950 ከእዚህ 

አጠቃላይ ቁጥር ውስጥ ደግሞ በመጀመሪያው 

አጋማሽ 475 ያህል አቤቱታዎችን ለመቀበል 

የታቀደ ሲሆን፣ እንደ ባለጉዳዮች ፍሰት ሁኔታ 

ቁጥሩ ከዚህም ሊጨምር የሚችል መሆኑን 

ጠቁመዋል።

ገልጸው የፍትህ ስርአቱ ከተንዛዛ አሰራር 

መውጣት እንዳለበት ተናግረዋል። ዋና ዋና 

የሕገ መንግሥት ጥያቄዎች ለምሳሌ ያህልም 

የዜጎች መፈናቀልን የመሳሰሉ ጉዳዮች ወደ 

ጉባዔው እየመጡ አለመሆናቸው በመድረኩ 

ላይ አባላቱ ካነሷቸው አስተያየቶችና ጥያቄዎች 

መካከል ተጠቃሾቹ ናቸው፡፡

በውይይቱ ላይ በተሰጡት አስተያቶችና ጥቄዎች 

ላይ የጉባዔው ሰብሳቢ የሆኑት ክብርት ወ/ሮ 

መዓዛ አሸናፊ የሚከተለውን ብለዋል። አገሪቱ 

ያለችው በለውጥ ጊዜ በመሆኑ የህዝባችንን 

ዕምነት ለመመለስ በሰፊው መሥራት 

እንደሚጠበቅ፣ ወደፊት አጣሪ ጉባዔው ዋና ዋና 

ሕገ መንግሥታዊ መብቶችን በተመለከቱ ጉዳዮች 

ላይ በሰፊው ማተኮር እንደሚገባው ገልጸዋል። 

ዋና ዋና የሚባሉ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችም 

ላይ የተሠሩ ሥራዎችን በመለየት ለሚዲያ 

የሚቀርቡበት ሥራ መሠራት እንዳለበትና አጣሪ 

ጉባዔው በሕዝቡ እንዴት ይታያል የሚለው 

ጥያቄ ውስጥ በመሆኑ በዚህ ላይ ሰፊ ሥራ 

መሥራት እንደሚያስፈልግ ገልጸው፣ ይህንንም 

ተቋም የሪፎርሙ አካል ለማድረግ እንደሚሠሩ 

አፅንኦት ሰጥተው ተናግረዋል።

የጉባዔው ም/ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን አረዳ 

በበኩላቸው የአጣሪ ጉባዔው ኃላፊነት ከባድ 

እንደሆነና በርካታ ሥራዎችን እንዳከናወነ 

ገልፀው በቀጣይም በጋራ በመሆን በተሻለ 

መልኩ ተገልጋይን ማርካት በሚቻልበት 

መንገድ በትኩረት መሥራት እንደሚጠበቅ 

አስታውቀዋል፡፡

በቀረቡት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ላይ 

ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት ዶክተር ጌታቸው 

አሰፋ የመፈናቀል ጉዳይ ወደ አጣሪ ጉባዔውም 
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ሊደርስ የሚችለውን የጊዜ፣ 

የጉልበትና የገንዘብ ብክነትን 

መቀነስ እንደሚቻል አክለው 

ገልጸዋል።

የጽ/ቤቱ ሠራተኞች 
በ2011 ሩብ ዓመት 
ዕቅድ አፈጻጸም ላይ 

ተወያዩ
የሕገ መንግሥት ጉዳዮች 

አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት ሠራተኞች በ2011 

የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም እና 

በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ጥቅምት 

24 ቀን 2011 ዓ.ም በአዳማ ከተማ የጋራ 

ውይይት አደረጉ፡፡

ዕቅድ አፈጻጸሙ ከቀረበ በኋላ ሠራተኞቹ 

በዕቅድ አፈጻጸሙ ዙሪያ የተለያዩ ጥያቄዎችንና 

አስተያየቶችን ያቀረቡ ሲሆን ከክፍልፋይ 

ግንባታ፣ ከግዥ፣ ከፋይል አደረጃጀት፣ 

ከጥገናና ከትራንስፖርት እንዲሁም ከስልጠና፣ 

ከባለሙያ ቅጥር፣ ምልመላ እና ጥቅማ ጥቅም 

ጋር የተያያዙት በዋነኝነት የተነሱት ናቸው። 

በተጨማሪም የውሳኔ ሀሳብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት 

በአፋጣኝ የማይላክበት ምክንያትን በተመለከተና 

የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል 

ተብለው ለፌዴሬሽን ም/ቤት ከተላኩት የውሳኔ 

ሃሳቦች መካከል ጥቂቶቹ ብቻ ውሳኔ ያገኙበት 

ምክንያት ምን እንደሆነና እንዲሁም ዕግድ 

በአፋጣኝ የማይሰጥበት ምክንያትን የተመለከቱ 

ጥያቄዎችም ተነስተዋል።

በተነሱት ጥያቄዎች ላይ በየዳይሬክቶሬቶቹ 

ኃላፊዎችና በጽ/ቤቱ ኃላፊ ምላሽ የተሰጠ 

ባለጉዳዮች ወደ ተቋሙ የሕገ መንግሥት ጥሰት 

ደርሶብኛል ብለው ለአቤቱታ ሲመጡ  በፍርድ 

ቤት ወይም በአስተዳደር አካላት ጉዳያቸውን 

ሲከታተሉ ከነበረበት ቦታ እስከመጨረሻው ዕርከን 

ድረስ ሄደው ጉዳያቸው ውሳኔ ያገኘና ይግባኝ 

የሌለው መሆኑን የሚያረጋገጥ ማስረጃ መያዝ 

ያለባቸው ሲሆን፣ ሁሉም ማስረጃዎችም ወደ 

ፌዴራሉ የሥራ ቋንቋ ተተርጉመው መቅረብ 

ይኖርባቸዋል ብለዋል። ከእነዚህም በተጨማሪ 

አቤቱታውን ወይም ተጣሰብኝ የሚሉትን መብት 

በአጭሩ የሚያስረዳ ማመልከቻ ጽፈው ማያያዝ 

ይኖርባቸዋል ሲሉ ዳይሬክተሯ ወ/ሪት ራሄል 

ገልጸዋል።

ባለጉዳዮች ወደ ጉባዔው ጽ/ቤት ለአቤቱታ 

ሲመጡ ምንም ዓይነት የአገልግሎት ክፍያ 

የማይጠየቁ መሆናቸውን ያስታወቁት ወ/ሪት 

ራሄል፣ ባለጉዳዮችን ከእንግልትና ከአላስፈላጊ 

ወጪ ለመታደግ ባሉበት ሆነው አቤቱታቸውን 

በድረ ገፅ አማካይነት የሚያመለክቱበት ሁኔታ 

መመቻቸቱን ተናግረዋል። በድረ ገፅ ላይ 

የተዘጋጀውን ቅፅ በመሙላትና አስፈላጊ የሆኑ 

ማስረጃዎችንና ሰነዶችን “ስካን” አድርጎ በማያያዝ 

መላክና በቀላሉ ካሉበት ሆኖ ጉዳይን በመከታተል 
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ሲሆን  ስልጠናን በሚመለከት በዚህ ሩብ ዓመት 

የሚፈለገውን ያህል ለመስጠት ባይቻልም ነገር 

ግን በዕቅዱ መሰረት በቀጣይ የሚሰጥ መሆኑን፣ 

ከባለሙያ ቅጥር ጋር በተያያዘ በሚፈለገው 

ፍጥነት ባይሆንም የቅጥር ሥራ እየተሠራ 

እንደሆነ፣ ጥቅማ ጥቅምንም በተመለከተ 

ረቂቅ መዘጋጀቱና ለጽ/ቤቱ መቅረቡን፣ ነገር 

ግን ተጨማሪ መረጃ የሚያስፈልገው በመሆኑ 

ሊዘገይ መቻሉ ተገልጿል፡፡

ክፍልፋይ ቤት ግንባታን በሚመለከት 

ከመጀመሪያው ጀምሮ  ሥራው በውጭ 

ባለሙያዎች የተሠራና ተጨማሪው ሥራም 

በማኔጅመንት ተወስኖ የተሠራ መሆኑና 

አገልግሎት ላይ እንዲውል ሥራዎች 

እየተሠሩ እንደሆነም ምላሽ ተሰጥቷል። 

ከተሸከርካሪዎች ጋር በተያያዘ ቅሬታዎች ያሉ 

ቢሆንም ባሉት ተሸከርካሪዎች የሚቻለው 

እየተደረገ መሆኑ ተገልጾ፣የትራንስፖርት አበል 

የሚወስዱና ተሸከርካሪ ለመጠቀም የሚፈልጉ 

ሠራተኞችን በሚመለከት በመመሪያው መሰረት 

እንደሚፈፀም ተጠቅሷል። 

ከግዥ ጋር በተያያዘ በዕቅድ 

ተይዞ የሚሠራ ቢሆንም 

ሥራው ከሦስተኛ ወገን 

ጋር እንደመሠራቱ አንዳንድ 

ሥራዎች ሊዘገዩ መቻላቸው 

ተገልጿል።

ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት 

ተልከው ውድቅ የሆኑ 

የውሳኔ ሀሳቦችን በተመለከተ 

ችግሩ ከባለሙያ የመነጨ 

እንዳልሆነና በቀጣይ የፌዴሬሽን ምክር ቤትና 

የጉባዔ አባላት ውይይት እንደሚያደርጉበት 

ተመልክቷል። 

በአጠቃላይ የሩብ ዓመቱ ዕቅድ አፈጻጸም 

አበረታች መሆኑ ተገልጾ፣ የዝግጅት ምዕራፍ 

በመሆኑ በርካታ ውጤቶች በመጀመሪያዎቹ 

ሦስት ወራት እንዳልታዩ ተጠቅሶ በቀጣይ 

ስድስት ወራት ግን አፈጻጸሙ የተሻለ ውጤት 

የሚታይበትና በውይይቱ ከሠራተኛው የተጠቆሙ 

አስተያየቶችም እንደግብዓት እንደሚወሰዱ 

ተገልጾ ውይይቱ ተጠናቋል።

በተጠናቀቀው ዓመት የተሻለ ቁጥር 
ያለው መዝገብ በጉባዔው መጣራቱ 

ተገለፀ
በ2010 በጀት ዓመት ለሕገ መንግሥት ጉዳዮች 

አጣሪ ጉባዔ ከቀረቡት 973 መዝገቦች ውስጥ 

24 መዝገቦች የሕገ መንግሥት ጥሰት ያለባቸው 

ናቸው በማለት ለፌዴሬሽን ም/ቤት ሲያቀርብ 

30 የሚሆኑትን ለተጨማሪ ማጣራት ወደ ጽ/

ቤት የተመሩ፣ 180 የሚሆኑት ደግሞ ትርጉም 

የጉባዔው ጽ/ቤት ሠራተኞች በሩብ ዓመት አፈፃፀም ላይ ውይይት ሲያካሂዱ
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የጉባዔው ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ወዬሳ

አያስፈልጋቸውም በማለት መወሰኑን የሕገ 

መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት ኃላፊ  

አቶ ደሳለኝ ወዬሳ ገለፁ፡፡

 

በ2009 ዓ.ም 572 መዝገቦች የታዩ ሲሆን 

ከዚህ ውስጥ ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ተብለው 

ለፌዴሬሽን ም/ቤት የተላኩት 13 መሆናቸውን 

የገለፁት ኃላፊው የ2010 በጀት ዓመት ከ2009 

ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ ቁጥር ያለው መዝገብ 

የታየበትና ቁጥሩ በግማሽ ያደገ የሕገ መንግሥት 

ትርጉም የውሳኔ ሀሳብ ለፌዴሬሽን ም/ቤት 

የተሰጠበት ቢሆንም፣ የአቤቱታ አቅራቢዎች 

ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ በመምጣቱ ወደ 

ጉባዔው ፅ/ቤት እየመጡ ያሉ ጉዳዮችን በወቅቱ 

በማስተናገድ ረገድ ተግዳሮት መግጠሙን 

ጠቁመዋል፡፡ ይህን ችግር ለመቀነስ  ጉባዔው 

በራሱ ተነሳሽነት በየሳምንቱ በመሰብሰብ ውዝፍ 

መዝገቦችን ለማቃለል ጥረት ማድረጉን ገልፀዋል፡፡

በአራት ርዕሶች ላይ ማለትም በሴቶች መብት፣ 

በጋብቻ ላይ ጋብቻ፣ በሁኔታዎች 

መለያየት እንዲሁም በአርሶ 

አደሮች ከእርሻ መሬታቸው 

ያለመፈናቀል መብት ላይ በፅ/ቤቱ 

ጥናትና ምርምር የተደረገ መሆኑን 

የገለፁት የፅ/ቤት ኃላፊው ከዚህ 

ጋር ተያይዞ ፅ/ቤቱ ጉባዔውን 

የማገዝ አቅሙን ለማጠናከር 

የሪፎርም ስራዎችን በመስራት 

የጉባዔውን ፅ/ቤት በሰው ኃይል 

የማጠናከር፣ ለባለሙያዎች ልዩ 

ልዩ ስልጠናዎችን የማመቻቸት እና አገልግሎቱን 

ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ መንገዶችን 

በመጠቀም ሰፊ የግንዛቤ ስራዎችን በመስራት 

ላይ እንደሆነም አመልክተዋል፡፡ 

በአቤቱታ አቅራቢዎችም በኩል የሕግና የሕገ 

መንግስት ጥሰትን ለይቶ ያለመምጣት ችግር 

እንዳለ ጠቅሰው፣ አቤቱታ አቅራቢዎች ወደ ሕገ 

መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጉዳያቸውን 

ይዘው ሲመጡ የፍርድ ቤቶችንና የጉባዔውን 

ስልጣንና ተግባር በመለየት በፍርድ ቤቶች 

የተጀመሩትን ጉዳዮች እዛው ፍርድ ቤቶች አካባቢ 

መጨረስ እንዳለባቸው ጠቁመዋል፡፡ ወደ ጉባዔው 

ፅ/ቤት መምጣት ያለባቸው ዳኞች በወሰኑት 

ውሳኔ ሕገ መንግሥታዊ መብታቸው ሲጣስ 

ብቻ ሕገ መንግሥታዊ መብታቸው የተጣሰበትን 

አንቀፅ በመጥቀስ ማቅረብ እንዳለባቸው ጠቅሰው 

በፍርድ ቤት እየታየም ቢሆን፣ የሕገ መንግሥት 

ጥሰት ካለ የተጣሰውን ጉዳይ ብቻ ይዘው 

መምጣት እንደሚችሉ አብራርተዋል፡፡
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የሕገ መንግሥት ጉዳዮች 
አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት 

ለሠራተኞች ሥልጠናና 
ዕውቅና ሰጠ

ሥልጠናው የተካሄደው እሁድ 

ጥቅምት 24 ቀን 2011 

ዓ.ም በአዳማ ከተማ ሲሆን 

በስልጠናው የመንግሥት 

ሠራተኞች መብት፣ 

ግዴታና የቅሬታ ማተናገጃ 

ስርአትን በተመለከተ በሰው 

ሃብት ልማትና አስተዳደር 

ዳይሬክቶሬት እና በለውጥና መልካም አስተዳደር 

የሥራ ክፍል የግንዛቤ ማስጨበጫ ጽሑፎች 

ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል።

ሠራተኛው መብቱን እንዴት መጠየቅ እንዳለበት 

እና ግዴታዎቹን እንዴት መወጣት እንዳለበት 

እንዲሁም ግዴታውን በማይወጣ ሠራተኛ ላይ 

በሕጉ የተቀመጡ የዲሲፕሊን እርምጃዎችና 

ተያያዥ ጉዳዮች በዝርዝር ቀርበው ሠራተኛውም 

በስፋት ተወያይቶበታል፡፡ በዚህም አንዳንድ ቀላል 

የሚመስሉ የአሠራር ግድፈቶች ለዲስፕሊን 

ቅጣት ሊዳርጉ ስለሚችሉ ሠራተኛው ሕጎችን 

በመጠበቅ መሥራት እንደሚገባው ሲጠቀስ፣ 

በሌላ በኩል ሠራተኛው ግዴታውን በመጠበቅ 

መሥራት እንዳለበት ሁሉ፣ መብቱም በጽ/

ቤቱ ሊጠበቅ እንደሚገባ ሰፋ ያለ ውይይት 

ተደርጎበታል፡፡

በመጨረሻም በ2010 በጀት ዓመት የተሻለ 

አፈፀፀም ያላቸው አራት ሠራተኞችንና የተለያዩ 

ሥራዎችን ያከናወኑ አራት ልዩ ተሸላሚዎችን 

በድምሩ ለስምንት ሠራተኞች ለመጀመሪያ ጊዜ 

የሰርተፍኬት ዕውቅና በመስጠት ፕሮግራሙ 

ተጠናቋል፡፡

የጽ/ቤቱ አመራርና ሠራተኞች የፀረ-ፆታዊ 
ጥቃት ቀንን በማስመልከት ውይይት 

አካሄዱ
አሳዳጊ የሌላቸው ህጻናትን ለማሳደግም እናት 
አምባሳደር መርጠዋል

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዐየ ጽ/ቤት 

ሠራተኞች ከህዳር 15 እስከ 30 2011 ዓ.ም 

በዓለም ለ27ኛ በሀገራችን ለ13ኛ ጊዜ የሚከበረውን 

የፀረ-ፆታዊ ጥቃት ቀን በማስመልከት ህዳር 15 

ቀን 2011 ዓ.ም በአለም ገና ከተማ ውይይት 

አካሂደዋል፡፡

በዕለቱ የአጣሪ ጉባዔው ጽ/ቤትን በመወከል 

የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት አቶ ጌታቸው 

ጉዲና የሴቶች ጥቃትን መከላከል የተጀመረውን 

ለውጥ ለማስቀጠል አንዱና ዋነኛው ተግባር 

እንደሆነ ገልፀዋል፡፡ የመክፈቻ ንግግሩን ተከትሎ 

እለቱን የተመለከቱ የተለያዩ የመወያያ ፅሁፎች 

ቀርበዋል፡፡ በሴቶች፣ ወጣቶችና እና ህፃናት 

ላይ የሚፈፀሙ ፆታዊ ጥቃቶች በወ/ሮ አስቴር 

ተሰማ፤ የሴቶችና ህፃናት መብት በኢ.ፌ.ዴ.ሪ 

ሕገ መንግስት አቶ ጌታቸው ጉዲና እንዲሁም 

ለጉባዔ ጽ/ቤት ሠራተኞች ዕውቅና ሲሰጥ



በኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት                                                                                              ታህሣስ 2011

ፒያሳ ከአራዳ ህንፃ ጎን፣ እየሩሳሌም መታሰቢያ ድርጅት ህንፃ ላይ ስልክ፡- 011-1-116888፣ 011-1-266724 ፋክስ፡- 011-1-116886
 ፌስቡክ ገፅ፡- www.facebook.com/CCIFDRE/ ድረ-ገፅ፡- www.cci.gov.et ኢ-ሜይል፡- constitutionalinquiry.et@gmail.com  

በኮሙኒኬሽንና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ
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የህፃናት መብት ከኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስትና 

ከተለያዩ አለም አቀፍ ህጎችና ስምምነቶች 

አንፃር በወ/ሪት ራሄል ብርሃኑ ቀርቧል፡፡ በዕለቱ 

አስተማሪ የሆኑና የሴቶችን ጥቃት የሚያሳዩ 

ቪዲዮዎችም ለዕይታ ቀርበዋል፡፡

በውይይቱ ከተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎችና 

አስተያየቶች ተነስተዋል የሴቶችን ጥቃት 

ለመከላከል የሚያስችል ስራ በበቂ ሁኔታ 

በሚዲያ እየተሰራ እንዳልሆና የሴቶችና ህጣነት 

ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀያየረ 

እየጨመረ እንደሆነ፣ የሴቶችና ህፃናትን 

ጥቃት የሚያበረታቱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች 

ላይ በሰፊው መሰራት እንዳለበት፣ በሴቶች 

ላይ ጥቃት የሚፈፅሙ ግለሰቦችና ቡድኖች 

ላይ አስተማሪና የማያዳግሙ ዕርምጃዎች 

አለመወሰዳቸው፣ ከወሬ የዘለለ በተግባር 

የሚታይ የሴቶችን ጥቃት ለመከላከል የሚሰሩ 

ተቋማት አለመስፋፋታቸው፣ የሴቶችና ህፃናትን 

ጥቃት ለመከላከል የህግ ክፍተቶችን የሚሞላ 

አሰራር መዘርጋት እንሚኖርበት ተጠቁሟል፡፡ 

ለተነሱት አስተያየቶችና ጥያቄዎች የመወያያ 

ፅሁፍ አቅራቢዎቹ ምላሾችን ሰጥተዋል፡፡

 

በሴቶች፣ ወጣቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸም ጾታዊ 

ጥቃት ይቁም በሚል ርዕስ  የተዘጋጀው የፓናል 

ውይይት በውይይቱ ከተያዙት አጀንዳዎች 

በተጨማሪ የጽ/ቤቱ ሠራተኞች ሁለት አሳዳጊ 

የሌላቸው ህፃናትን ለማሳደግ የተስማሙ ሲሆን 

ሕፃናቱ የሚገኙበትን ሁኔታ የምትከታተል 

እናት አምባሳደርም መርጠዋል፡፡

በመጨረሻም የጽ/ቤቱ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ 

ወዬሳ ሁላችንም ካልተባበርን የሴቶችን ጥቃት 

መከላከል እንደማይቻል፣ የሴቶችን ጥቃት 

ለመከላከል የመንግስት ሕግ ማውጣት ብቻ 

በቂ እንዳልሆነና ኅብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ 

መሠራት እንዳለበትም በማጠቃለያ ንግግራቸው 

ገልፀዋል።



በኮሙኒኬሽንና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ
አዲስ አበባ አራዳ ክ/ከተማ፣ ወረዳ 1ፒያሳ ከአራዳ ህንፃ ጎን፣ እየሩሳሌም መታሰቢያ ድርጅት ህንፃ ላይ 

ስልክ፡- 011-1-116888  011-1-116679  011-1-266724 ፋክስ፡- 011-1-116886

ድረ-ገፅ፡- www.cci.gov.et ፌስቡክ ገፅ፡- https://www.facebook.com/CCIFDRE/ 

ኢ-ሜይል፡- constitutionalinquiry.et@gmail.com

ሕገ መንግሥቱ ሁሉንም ዜጎች በሕግ ፊት 
እኩል ለመዳኘት መብት የሚሰጥ ሰነድ ነው!

ሕገ መንግሥቱ ሁሉም ዜጎች ሊያከብሩትና 
ሊያስከብሩት የሚገባ ሰነድ ነው!


