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ኣዋጅ ቁጥር 292 /2009 ዓ/ም

መጣየሺ ኣዋጅ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ጽ/ቤት
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምምሕያሽ ዝወፀ ማቋቋሚያ አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ፣
ኣዋጅ፣
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሕገ
መንግስቲ ዝተውሃቦ ስልጣንን ተግባርን ንምትግባርን
ህዝባዊ ሓላፍነቱ ንምውፃእን ክኸእልኣወዳድባ እቲ ቤት
ፅሕፈት ምጥንኻር ኣድላዪ ኮይኑ ብምርካቡ፣
ስራሕቲ ኣብያተ ምኽሪ ዝተወሳሰበን ዘርፈ ብዙሕን
ብምዃኑ ብሞይኡን ስነ ምግባሩን ብቑዕን ተዋዳዳሪን
ዝኾነ ሓይሊ ሰብ ዘድሊ ምዃኑ ስለዝተኣመነሉ፣
ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
ብመሰረት ተመሓሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49/3/ሀ ዝስዕብ
መመሓየሺኣዋጅ ኣውፅኡ ኣሎ።

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በሕገ
መንግስት የተሰጠውን ስልጣንና ተግባር በሚገባ
ለመተግበርና ህዝባዊ ሃላፍነቱን ለመወጣት እንድችል
የጽ/ቤቱ
አደረጃጀት
ማጠናከር
አስፈላጊ
ሆኖ
በመገኘቱ፣
የምክር ቤቱ ስራ ውስብስብና ዘርፈ ብዙ በመሆኑ
በሙያውና ስነ-ምግባሩ ብቁና ወዳዳሪ የሆነ የሰው ሃይል
የሚያስፈልግ መሆኑን ስለታመነበት፣
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
ተሻሽሎ በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት
ሕገ መንግስት ኣንቀፅ 49/3/ሀ የሚከተለው ማሻሻያ
ኣዋጅ ኣውጥቶዋል።

ዓንቀፅ 1. ሓፂረ ርእሲ፣

ኣንቀፅ 1. ኣጭር ርእስ፣

እዚ ኣዋጅ “ኣዋጅ ቑፅሪ 292/2009 ዓ/ም ቤት
ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ንምምሕያሽ ዝወፀ ኣዋጅ” ተባሂሉ
ክጥቀስ ይኸእል፣

ይህ አዋጅ ” የምክር ቤት ፅሕፈት ቤት አዋጅ ቁጥር
292/2009 ዓ/ም ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ” ተብሎ
ልጠቀስ ይችላል

ዓንቀፅ 2. መመሓየሺ፣

አንቀፅ 2. ማሻሻያ፣

ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ
ትግራይ ንምጥያሽ ዝወፀ ኣዋጅ ቑፅሪ 207/2003 ዓ/ም
ከምዝስዕብ ተመሓይሹ ኣሎ፣
1.ዓንቀፅ 5 ንኡስ ዓንቀፅ 1 እቲ ኣዋጅ ከምዝስዕብ
ተመሓይሹ ኣሎ፣
“እቲ ቤት ፅሕፈትዝስዕቡ ኣካላትን
ኣወዳድባን
ይህልዎ”
ብዝብል
ዝተመሓየሸ
ኮይኑ
ካብ
ፊደል“ሐ”ቀፂሉ ፊደል“መ”ን “ረ”ን ተወሲኾም
ኣለው፣

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ጽ/ቤት
ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 207/2003 ዓ/ም
እንደሚከተለው ተሻሽለዋል፣
1.የአዋጁ አንቀፅ 5 ንኡስ አንቀፅ 1 እንደሚከተለው
ተሻሽለዋል፣
“ጽ/ቤቱ የሚከተሉት አካላትናአደረጃጀት ይኖረዋል”
በሚል የተሻሻለ ሆኖ ከፊደል“ሐ”ቀጥሎ ፊደል “መ”
እና“ረ” ተጨምረዋል፣
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 292/2009 ዓ.ም

ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ አዋጅ ቁ. 292/2009ዓ.ም

መ.እቲ ቤት ፅሕፈት ብቤት ምኽሪ ክልል ዝውሰን ናይ
ባዕሉ ኣወዳድባን ብርኪ ምሃያን ይህልዎ፡፡
ረ.አብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1/መ/ዝተጠቐሰ ንወረዳ፣
ከተማን ክፍለ ከተማን ኣብያተ ምኽሪ ቤት ፅሕፈት
ተፈፃምነት ይህልዎ ፡፡
2.ናይቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 8 ንኡስ ዓንቀፅ 5 ከምዝስዕብ
ተመሓይሹ ኣሎ፣
“መሰረታዊ መትከላት ሕጊ ሲቭል ሰርቪስ መሰረት
ተኸትሉ ቤት ምኸሪ ብዘውፅኦ ደንቢ ሰራሕተኛታት
ይቆፅርን የመሓዳድርን፣”
3.ዓንቀፅ 12 እቲ ኣዋጅ ከምዝስዕብ ተመሓይሹ ኣሎ፣

መ.ጽሕፈት ቤቱ በክልሉ ምክር ቤት የሚወሰን የራሱ
አደረጃጀትና ደመወዝ እርከን ይኖረዋል፣
ረ.በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 1/መ/ የተጠቀሰ ለወረዳ
፣ ከተማ እና ክፍለ ከተማ ምክር ቤቶች ፅሕፈት ቤት
ተፈፃምነት ይኖረዋል ፡፡
2.የአዋጁ አንቀፅ 8 ንኡስ አንቀፅ 5 እንደሚከተለው
ተሻሽለዋል፣
“የስቪል ሰርቪስ ሕግ መሰረታዊ መርሆዎችን
በመከተልምክር ቤቱ በሚያወጣው ደንብ መሰረት
ሰራተኞችን ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣”
3. የአዋጁ አንቀፅ 12 እንደሚከተለው ተሻሽለዋል፣

“12.ስልጣን ምውፃእ ደንብን መምርሕን፣
ሀ.ቤት ምኸሪ ነቲ ኣዋጅ መፈፀሚ ዝኸውን ደንቢ
የውፅእ፣
ለ.መተሓባበሪ ኮሚቴ ነዚ ኣዋጅ ስዕቡ ንዝወፅ ደንቢ
መፈፀሚ ዝኸውን መምርሒ የውፅእ

“12.ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን”
ሀ. ምክር ቤቱ ለኣዋጁ ማስፈፀምያ የሚሆን ደንብ
ያወጣል፣
ለ. አስተባባሪ ኮሚቴ አዋጁን ተከትሎ ለሚወጣ ደንብ
ማስፈፀምያ የሚሆን መመሪያ ያወጣል፣

ዓንቀፅ 3. ዝተሰዓረ ሕጊ፣
ኣብ ቑፅሪ አዋጅ 279/2008 ዓ/ም ዓንቀፅ 7 ንኡስ
ዓንቀፅ 3 በዚ ኣዋጅ ተሳዕሩ ኣሎ፡፡

ዓንቀፅ 4. እዚ ኣዋጅ ዝፀንዓሉ ጊዜ፣
እዚ ኣዋጅ ብቤት ምኽሪ ካብ ዝፀድቐሉ 30/10/2009
ዓ/ም ጀሚሩ ዝፀንዐ ይኸውን።

ኣባይ ወልዱ
ፕሬዝዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
መቐለ

አንቀፅ 3. የተሻረ ህግ፣
በአዋጅ ቁጥር 279/2008ዓ/ም አንቀፅ 7 ንኡስ አንቀፅ
3 በዚህ አዋጅ ተሽረዋል፡፡

አንቀፅ 4. ይህ ኣዋጅ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ኣዋጅ በምክር ቤት ከፀደቀበት 30/10/2009 ዓ/ም
ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ኣባይ ወልዱ
የትግራይ ብሄራዊ ክልልዊ መንግስት ፕሬዝደንት
መቐለ
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