
 

 

 

 

 

 

ሕገ ህንጻ  
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ  

 

 
መቕድም፡ 
 

ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ቅርጻ ዝውድብ፣ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ትካላቱ መሰላትን             
ጉቡኣትን ምምቕራሕ ብጽኑዕ ዘውሕስን፣ ኣሰራርሓታቱ ብኣድማዕነት ዝቆጻጸርን፡ ውሽጣዊ ዝምድናታቱ         
ዝስርዕን’ዩ። 

 

ቀዳማይ ምዕራፍ፦ መባእታዊ ሕግታት 
 

ዓንቀጽ(1)፡  ሌላ፡ 
 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ነቲ ኣብ ፖለቲካዊ ቻርተር ዝሰፈረ ሓፈሻዊ መትከላት መሰረት             
ብምግባር፡ ጸረ ዲክታቶርያዊ ገባቲ ስርዓት ህግደፍን ኣዕናዊ ፖሊሲታቱን ሳዕቤናቱን ዝቃለስ፡ ሰፊሕ ገድላዊ            
ወለንታዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ተቓውሞ’ዩ። 

 

ዓንቀጽ (2)          ፡   ኣቃውማ፡  
 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብቐንዱ ኣብ ዓውዲ ተቓውሞ ቃልሲ ኤርትራ ብዝነጥፉ            
ፖለቲካውን ስቪላውን ሓይልታት ዝቖመ’ዩ። 

 
ዓንቀጽ  (3)፡ መግለጺ፡ 
ትርጉም ኣብ’ዚ ሕገ ህንጻ’ዚ ዝጥቀሱ ቃላት፤  

ሀ-  ህንጻ፡ ሕገ ህንጻ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ማለት’ዩ።  
ለ-  ባይቶ፡ ኣብ ዓንቀጽ (1) ዝተገለጸ ማለት’ዩ። 
ሐ- ኣባል፡ ኣብ ዓንቀጻት (10)ን (11)ን ዝተገልጸ ማለት’ዩ።  
መ- ጠቕላላ ጉባኤ፡ ኣብ ዓንቀጽ (15) ዝተገልጸ ማለት’ዩ።  
ሰ- ማእከላይ መሪሕነት፡ ኣብ ዓንቀጽ (22) ዝተገልጸ ለት’ዩ።  
ረ- ሰክርታርያ ባይቶ፡ ኣብ ዓንቀጽ (30) ዝተገልጸ’ዩ። 
ሰ- ኣቦ መንበር ሰክርታርያ፡ ኣብ ዓንቀጽ (32) ዝተገልጸ’ዩ። 
ሸ- ኣቦ መንበር ፈጻሚ፡ ኣብ ዓንቀጽ (49) ዝተገልጸ ማለት’ዩ።  
ሐ- ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ ኣብ ዓንቀጽ (40) ዝተገልጸ ማለት’ዩ። 

 
ዓንቀጽ    (4)፡  ኣርማ፡ 
ኣብ ሰማያዊ ባይታ ብመልክዕ ክቢ ቆጽሊ ኣውሊዕን፡ ኣብ ሞንጎአን ሚዛንን ጻዕዳ ዝሕብሩ ሰላምታ ዝተጨባበጣ 



ኣእዳውን ዝገልጽ’ዩ። 
 
 

ካልኣይ ምዕራፍ፡ ዕላማታት፡ 
ዓንቀጽ (5)፡ ዕላማታት፡ 
 

1. ገባቲ  ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ  ምልዋጥን፡ ዘሎ ኩሉ  መልክዕ ጭቆና  ምውጋድን። 
2. ደሞክራስያዊት ኤርትራ  ንምህናጽ፡  ሰላም፣  ደሞክራስን ማሕበራዊ  ፍትሕን ምርግጋጽ። 
3. ሓፈሻውን ውልቃውን ሓርነታት ምእማን። ስልጣን ንምሓዝ፡ ደሞክራስያውን ሰላማውን ምቅብባል ስልጣን          

ምርግጋጽ። 
4. ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ምትእምማን ንምህናጽ፡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምሕላውን ምዕዛዝን። ባህሊ            

ሰላማዊ  ሓባራዊ መነባብሮን፡  ክብርታት ደሞክራስን ሓርነትን  ምስራጽ። 
5. ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ባህልታትን ተኸባቢሮም ብሓባር ንምንባር፡ ሃይማኖታዊ ክብርታትን፡ ሃናጺ ባህላዊ          

ውርሻታትን  ምኽባርን ምዕቃብን፡፡ 

                                          ሳልሳይ ምዕራፍ፡ ኣባልነት፡  
 

ዓንቀጽ (6)፡ ቅድመ ኩነት ኣባልነት፡ 
 

ኣብ’ዚ ዓንቀጽ’ዚ ተጠቒሶም ዘሎዉ ቅድመ ኩነታት ኣባልነት ንዘማለአ፤ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ             
ለውጢ ኣባልነት ክፉትን ወለንታውን’ዩ። 

1. ፖለቲካዊ ውድብ፦ ኣብ ዓንቀጽ (9) ዝተጠቕሱ ረቋሒታት ዘማለአ ይኸውን። 
2. ሲቪካዊ ማሕበር፡ ኣብ ዓንቀጽ (10) ዝተጠቕሱ ረቋሒታት ዘማለአ ይኸውን። 
3.  ንፖለቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ሃገራዊ ባይቶ ከም ዝተቀበሎ ይፍርም። 
4. ጠለብ ኣባልነት ናብ ሰክርታርያ ባይቶ ዕላዊ ደብዳቤ የቕርብ። 
5. ፖለቲካዊ ውድብ፡ ብዉሑደ ናይ ሰለስተ ውድባት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ደገፍ ክረክብ ይህልዎ። 
6. ሲቪካዊ ማሕበር፡ ብዉሑደ ሰለስተ ማሕበራት ደገፍ ክርክብ ይህልዎ። 
7. ምቕባል ጠለብ ኣባልነት፡ ብክልተ ሲሶ (2/3) ድምጺ ሓጋጊ ባይቶ ይጸድቕ። 
8. መመዝገብን ናይ ኣባልነት ክፍሊትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ)          

የማልእ። 
9. ኣብ ዓንቀጻት 9ን 10ን ተጠቒሱ ንዘሎ ዘማለአ ውደባ ኣባልነት ኤሃበደለ ኣብ ኣኼባታትን ንጥፈታትን ባይቶ              

ይሳተፍ። ኣባልነቱ ብጉባኤ ክሳብ ዝረጋገጸሉ ናይ ምድማጽ መሰል ግን ኣይህልዎን።  
 
ዓንቀጽ (7)፡ መሰል ኣባልነት፡ 

 

1. ዝኾነ ኣባል፡ ብቓልን መንፈስን ንውሳኔታትፖለቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ምሰ ዘይጻረር፡           
መሰል   ፖለቲካውን ስቪካውን ምንጣፍ ሕልው ይኸውን። 

2. ኣብ ሓጋጊ ባይቶ ክውከል መሰል ኣሎዎ። 
3. ብመሰረት ንመረጻ ዝምልከቱ ሕግታት ኣብ ውድባዊ ቅርጻታት ክመርጽን ክምረጽን መሰል ኣሎዎ። 
4. ኣብ ኣኼባታትን ጉባኤታትን ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ፡ ርእይቶታቱ ከቅርብ መሰል ይህልዎ። 
5. ኣብ ፍልልያዊ ጉዳያት፡ ዕቃቤታቱ ከመዝግብ መሰል ኣሎዎ። 
6. ንዕኡ ዝምልከት ጉዳያት ኣብ ዝቐርበሉ ጊዜ፡ ኣብ ኣኼባታት ሓጋጊ ባይቶ ተረኺቡ ንርእሱ ክከላኸል መሰል              

ኣሎዎ። 
7. ብድልየቱ ኣባልነቱ ክስሕብ መሰል ኣሎዎ። 
8.  ናይ ባይቶ ሓበሬታትን ንጥፈታትን ክረክብ መሰል ኣሎዎ። 

 

ዓንቀጽ (8)፡ ጉብኣት ኣባልነት፡ 
 

1. ብፖለቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ይምእዝዝ። 
2. ንዕላማታት ሃገራዊ ባይቶ ይትግብርን ይከላኸልን። 
3. ንመደባት፡ውሳነታትን መምርሕታትን ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ የተግብር። 
4. ብቑዓት ኣባላት መሪሕነትን ካድራትን የቕርብ። 



5. ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዝተወከለ ኣባል፡ በቲ ዝተወሃቦ ዕማም ይቕየድን ኣብ ኣፈጻጻማኡ ቀዳምነት ይህብን። 
6. ኣብ ስሩዕን ህጹጽን ጉባኤታትን ኣኼባታትን ይሳታፍ። 
7. ወርሓዊ ክፍሊትን ወፈያታትን ንምኽፋል ይምእዘዝ። 

 

ዓንቀጽ (9)፡ መዐቀኒታት ፖለቲካዊ ውድብ፡ 
1. ጉባኤኡ ኣብ ፍሉጥ ቦታ ዝገበረን፡ ብሱታፌ መሓዙት ውድባት ኣባላት ኤሃባደለ ዝምስከረሉን። 
2. ስሩዓት ጉባኤታቱን ኣኼባታቱን ኣብ ምክያድ ምእዙዝነቱ ዘረጋገጸ፤ ኣብ ስሩዕ ጉባኤኡ ዘጽደቖ ፖለቲካዊ            

መደብ-ዕዮን ሕገ-ህንጻን ዘለዎ፤ ስሩዕ ውድባዊ ሕይወት ዘሕልፍ ኮይኑ፡ ምስ ፖለቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ-ህንጻ፣            
ውሳኔታትን ሓፈሻዊ መምርሒታትን ኤሃባደለ፡ ብቓል፤ ብፊደልን ብመንፈስን ዘይጻረር፤ 

3. ንውሽጣዊ ኣሰራርሓታቱ ዝገዝኡ ስርዓታትን መምርሒታትን ዝወነነ፤ ትካላዊ ዝምድናታት መሪሕነቱን         
መሰረታቱን ብዝርእይ ንጹር መትከላት ዘለዎን፡ ንትግባሬኡዝነጥፍን፤ዕላማታት ውድቡ ናብ ህዝቢ ዘስርጸሉ          
ስሩዕ ናይ ዉደባ መሰኖታት፤ወግዓዊ ልሳን፤ማሕበራዊ መራኸቢታትን ካልኦት መሳለጥያታትን ዝውንንን         
ዝነጥፍን። 

4. ንምውዳቕ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ኣገባብ ቃልሲ ዘነጸረ። 
5. ኣብ ስሩዕ ጉባኤኡ ዝተመርጸ፤ ኣብ ዓውደ ኤርትራዊ ተቓውሞ ርኡይ ንጥፈታት ዝገብር መሪሕነት ዘለዎ፤             

እንተወሓደ ገለ ክፋል ናይ መሪሕነቱ ናይ ሙሉእ ግዜኦም ተቓለስቲ ዝኾኑ። 
6. ካብ ውድባት ኣባላት ኤሃባደለ ዝተፈልየ ሽም ዝወነነን ኣብ ባይታ ዝንቀሳቐስ ውድብን። 
7. ንጡፍ ውድባዊ መሓውራትን፡ ካብ ኣብ ሓደ ቦታ ንላዕሊ ጨንፈራት ዘለዎን። 
8. ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ዝቕልቀልን፡ ኣብ ኣዋጃት ዝተሓጽረን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ምእላይ ስርዓት ህግደፍ             

ብዘካይዶ ተግባራዊ ንጥፈታት፡ ኣብ ባይታ ጭቡጥ ህላዌኡ ዘረጋገጸ። 
9. ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ፡ ብኣባላት ውድቡ ዝተወከሉ ጉባኤኛታት ዘሳተፈ ክኸውን፤ ብጉባኤ ኣቢሉ           

ዝተመርጸ መሪሐነቱ ከኣ፡ ተሓታቲ ዝኾነሉ መሰረታት ክህልዎ፤ ዝመርሖ መሰረታት ዘይብሉ፡ መሪሕነት           
ጥራሕ ዝሓዘ ውድብ ከይከውን ምርግጋጽ፡፡ 

ዓንቀጽ (10)፡ መዐቀኒታት ስቪክ ማሕበር 
1. መደብ ዕዮን ሕገ ህንጻን ዘሎዎ። 
2. ዝተመረጸ ቦርድን ምምሕዳራዊ ባይቶን ዘሎዎ። 
3. ዝተሓደሰ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ። 
4. ጸረ ስርዓት ህግደፍ ጭቡጥ ተጋድሎ ዘካይድ። 

 

ዓንቀጽ (11)፡ ምድስካል ኣባልነት፡ 
1. ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ’ዚ ሕገ ህንጻ’ዚ፡ ኣብ ዓንቀጸ (8) ንዝሰፈሩ ጉቡኣት ዝጥሕስ ኣባል ኤርትራዊ              

ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ክሳብ መጻኢ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ከደስክል ስልጣን ኣሎዎ። 
2. ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ ኣብ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ናይ ዘደስከሎ ኣባል ዝርዝር ጸብጻብ የቕርብ።  
3. ማእከላይ መሪሕነት ብዛዕባ ምፍንጫል፣ ወይ ምትሕንፋጻዊ ሓድነት ውድባት ኣባላት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ          

ብዝምልከት ዝርዝር ሕጋጋት ይሕግግ። 
 

ዓንቀጽ (12)፡ ምውዳቕ ኣባልነት፡ 
1. ሓጋጊ ባይቶ፡ ዝርዝር ጸብጻብ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ብምርኣይ፡ ንውሳኔ ምድስካል ከቐጽሎ፣ ወይ ከልዕሎ             

ይኽእል። 
2. ኣባልነት ብዝስዕብ ኩነታት ይወድቕ፦ 

ሀ- ጉቡእ  ኣባልነት ዘየማልእ ወይ ዘፍርሰ  
ለ- ብወለንታ ምስዝስሕብ  
ሐ- ውዳቤኡ ብምፍራስ፣ 
መ- ኣብ ዓውዲ ቃልሲ ተቓውሞ ብምህሳስ፣ ወይ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዕማማቱ ክፍጽም ብዘይምኽኣል። 

ራብዓይ ምዕራፍ፡ ስርዒታዊ ቅርጻ፡ 
 ዓንቀጽ (13)፡ ስርዒታዊ ቅርጻ፡- ስርዒታዊ  ቅርጻ  ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ  ብኸምዚ ዝስዕብ ይቐውም፦ 

1. ጠቕላላ ጉባኤ 
2. ማእከላይ መሪሕነት 
3. ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት 
4. ዞባ 



5. ጨንፈር 
 

ሓሙሻይ ምዕራፍ፡ ጠቕላላ ጉባኤ፡ 
ዓንቀጽ (14)፡ ሌላ፡  
ጠቕላላ ጉባኤ ዝለዓለ ሓጋጊ ስልጣን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ’ዩ። 
 
ዓንቀጽ (15) ኣቃውማ፦ 
ጠቕላላ ጉባኤ፡ ብወከልቲ ፖለቲካውን ሲቪካውን ሓይልታት ኣባላት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ፣ ሓጋጊ ባይቶን፡ ካብ ህዝቢ            
ዝተወከሉን ይቐውም። 

 
ዓንቀጽ (16)፡ ስሩዕ ጉባኤ 

1. ጉባኤ በብሰለስተ ዓመት ብስሩዕ ይካየድ። ንምምሕልላፉ ዘገድድ ቅቡል ምኽንያት ምስ ዝርከብ፡ ብጠለብ            
ክልተ ሲሶ ኣባላት ሓጋጊ ባይቶ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ሃገራዊ ባይቶ ካብ ሓደ ዓመት ንዘይነውሕ እዋን ከመሓላልፍ              
ይኽእል። 

2. ኣብ መንጎ ሰክርታርያ ሓጋጊ ባይቶን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣሰናዲኢት ሽማግለን ብዝግበር ምምኽኻር፡            
ዕለትን ቦታን ጉባኤ ይውሰን። 

3. ፖለቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ብሰለስተ ርብዒ (3/4) ድምጺ ይጸድቕ። ካልኦት ሓፈሻዊ ጉዳያት ብክልተ             
ሲሶ (2/3) ድምጺ ይውስን። 

 

ዓንቀጽ (17)፡ ምልኣተ ሕጊ፡ 
 

ምልኣተ ጉባኤ ህላዌ ክልተ ሲሶ ኣባላት ጉባኤ’ዩ። እዚ ምስ ዘይርከብ፡ ካብ’ቲ ምልኣተ ሕጊ ዘይተማለኣሉ መኽፈቲ               
ጉባኤ፡ ብድሕሪ 48 ሰዓታት ካብ 50% ብዘይውሕድ ይጋባእ። እዚ’ውን ምስ ዘይርከብ፡ ብድሕሪ 24 ሰዓት              
ብዝተረኽበ ቁጽሪ ይካየድ። ውሳኔታቱ ድማ ሕጋውን ቀያድን ይኸውን። 

 
ዓንቀጽ (18)፡ ዕማም ጉባኤ፡ 

1. ሰክረታርያ ጉባኤ ይመርጽን፡ ውሽጣዊ መምርሒኣን፡ ኣጀንዳታት ጉባኤን የጻድቕን። 
2. ፖለቲካዊ ገምጋም ይገብርን የጽድቐን። 
3. ጸብጻባት ማእከላይ መሪሕነትን፡ ኮሚሽን ኦዲትን ይግምግምን የጸድቕን። 
4. ሰነዳት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ይመያየጥን የጽድቕን። 
5. ሓፈሻዊ ፖሊሲታትን  መደባትን የጽድቕ። 
6. መዝገብ ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት የጽድቕ። 

 
ዓንቀጽ (19)፡ ህጹጽ ጉባኤ፡ 
ህጹጽ ጉባኤ ካብ’ዚ ዝስዕብ ክልተ ኣገባባት ብሓዲኡ  ይጋባእ፦ 

1. ብፌርማታት ጠለብ ክልተ ሲሶ (2/3) ካብ ኣባላት ሓጋጊ ባይቶ። 
2. ብጠለብ ሰክርታርያ ሓጋጊ ባይቶን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ተራ ብዝሒ (50+1) ኣባላት ሓጋጊ ባይቶን። 

 
ዓንቀጽ (20) ምልኣተ ሕጊ ህጹጽ ጉባኤን ኣጀንዲታቱን፦ 

1. ህጹጽ ጉባኤ፡ ኣብ ምልኣተ ሕግን፡ ኣገባብ ኣወሳስዳ ውሳኔታትን፡ ኩሉ’ቲ ንስሩዕ ጉባኤ ዝገዝኦ ቅድመ             
ኩነታት ይገዝኦ። 

2. ህጹጽ ጉባኤ፡ ነቲ ዝተጸወዓሉ ኣጀንዳ ይመያይጥን ይውስንን። 
 
 

ሻዱሻይ ምዕራፍ፡ ማእከላይ መሪሕነት፡ 
ዓንቀጽ (21)፡ ሌላ፡ 
ማእከላይ መሪሕነት ኣብ መንጎ ክልተ ጉባኤታት ዝለዓለ ሓጋግን ተቖጻጻርን ስልጣን’ዩ። 
 
ዓንቀጽ (22)፡ ኣቃውማ፡ 



ማእከላይ መሪሕነት ብ61 ኣባላት ይቐውም። 
 
ዓንቀጽ (23)፡ ስሩዕ ኣኼባታቱ፡ 

1. ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ጽባሕ ጉባኤ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባኡ የካይድ።  
2. ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ስሩዕ ኣኼባ የካይድ። ሰክርታርያ ማእከላይ መሪሕነትን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣብ              

ግምት ዘእትውዎ ብቑዕ ምኽንያት እንተ ተረኺቡ ድማ ካብ ሹደሽተ ኣዋርሕ ንዘይነውሕ ክመሓላለፍ            
ይኽእል። 

3. ናይ መወዳእታ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ቅድሚ ጉባኤ ብእኹል ግዜ የካይድ። 
4. ቅድሚ ህጹጽ ጉባኤን፡ ብድሕሪኡን ኣኼባ የካይድ። 

 

ዓንቀጽ (24)፡ ምልኣተ ሕጊ ኣኼባ፡ 
ምልኣተ ሕጊ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት፡ ህላወ ክልተ ሲሶ (2/3) ካብ ኣባላቱ‘ዩ። ናይ ኣኼባኡ ምልኣተ ሕጊ ምስ                
ዘይርከብ፡ 24 ሰዒታት ድሕሪ ምጽባይ ብህላዌ ተራ ብዜሒ (50+1) ኣባላት ይካየድ። እዚ እንተ ዘይተረኺቡ’ውን              
ብድሕሪ 24 ሰዓታት ምጽባይ ብዝተረኸቡ ኣባላቱ  ኣኼባ ይካየድ። ውሳኔታቱ ሕጋውን ቀያድን ይኸውን። 
ዓንቀጽ (25)፡ ውሳኔታት፡  

1. ብዘይካ’ቲ ኣብ ካልእ ቦታ ናይ’ዚ ሕገ ህንጻ ዝተጠቕሰ፡ ማእከላይ መሪሕነት ውሳኔታቱ ብተራ ኣብዝሓ             
ድምጺ ይውስን። 

2. ኣብ’ቲ ኣኼባ ኣቐዱሙ ንዝተወሰነ ውሳኔ ብዝስዕብ ዳግመ ርእይቶ ክግበር ይካኣል፦  
ሀ/ ብጠለብ ሓደ ሲሶ (1/3) ካብ ኣባላት ሓጋጊ ባይቶ። 
ለ/ ብስምምዕ ሰክረታርያ ማእከላይ መሪሕነት ።  
ሐ/ ብስምምዕ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት። 

3. ብድምጺ ክልተ ሲሶ (2/3) ህልዋት ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት  ዳግመ ውሳነ ይገብር። 
 
ዓንቀጽ (26)፡ ስልጣን ማእከላይ መሪሕነት፡ 

1. ኣብ ቀዳማይ ዉዕሎ ኣኼባኡ፡ ውሽጣዊ መምርሒ ኣካይዳ ኣኼባኡ የጸድቕ። 
2. ኣብ ክሊ ሓላፍነቱ ዕማማቱ ንምስልሳል ዘኽእሎ ኣድላይ ሕግታትን መምርሒታትን ውሳኔታትን የጽድቕ። 
3. ካብ መንጎ ኣባላቱ ዝስዕቡ ትካላት የቐውም፦  

ሀ/ ሰክረታርያ ሓጋጊ ባይቶ 
ለ/ ኮምሽን ሕግን ሰነ ስርዓትን፡ 
ሐ/ ኮምሽን ቁጽጻርን ምጽራይን፡ 

4. ገንዘባዊ መምርሒ የዳልውን   
የጽድቕን። 

5. መምርሒታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኮምሽናትን የጽድቕ። 
6. ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ካልኦት ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን የጽድቕ። 
7. ግምታዊ ባጀትን፡ ሓፈሻዊ ትልምታትን የጽድቕ። 
8. ጸብጻባት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኮምሽናትን ይግምግምን የጽድቕን። 
9. ለበዋ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ምርኩስ ብምግባር፡ ሓድሽ ኣባልነት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ይቕበል። 
10. ብመሰረት ጸብጻባት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ ጥሕሰታት ዝፈጸመ ኣባልነት ይስርዝ። 
11.ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ስሩዕ፣ ወይ ኣብ ህጹጽ ኣኼባታቱ፡ ንሰክርታርያ ሓጋጊ ባይቶ፣ ወይ ፈጻሚ ቤት              

ጽሕፈት ብኸፊል ይኹን፡ ብሙሉእ ክቕይር ይኽእል።  
12. ቅድሚ ዓመት ምክያድ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ኣሰናዲኢት ሽማግለ የቕውም። 
13.ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ቅድሚ ሃገራዊ ጉባኤ ብሓባር ተሓታቲ’ዩ።  

 
ዓንቀጽ (27)፡ ህጹጽ ኣኼባታት ሓጋጊ ባይቶ፡ 

1. ብስምምዕ ሰክረታርያ ማእከላይ መሪሕነትን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን። 
2. ብስምምዕ ስክርታርያ ማእከላይ መሪሕነት።  
3. ብስምምዕ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ብተራ ብዜሒ (50+1) ፌርማታት ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት።  
4. ብ2/3 ፈርማታት ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት  ይካይድ 
5. ህጹጽ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት፡ ንዝተጸዋዓሉ ኣጀንዳታት ጥራይ ይመያየጥን ይውስንን። 
6. ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሳ ነጥብታት ነፍስ ወከፈን ካብ ሕድሕደን ናጻ’የን። 

 



ዓንቀጽ (28)፡ ምትካእ፣ ምብራር፣ ስንብታ፣ ኣባላት ሓጋጊ ባይቶ፡ 
1. ዝኾነ ሸነኽ ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ፡ ወከልቱ፡ ብኸፊል ይኹን ብሙሉእ ከባርሮም፣ ወይ ብካልኦት             

ክቕይሮም መሰል ኣሎዎ። ንስክረታርያ ማእከላይ መሪሕነት ድማ ብወግዓዊ ደብዲቤ የፍልጥ። 
2. ኣባል ማእከላይ መሪሕነት እንተ ተሰናቢቱ፡ እቲ ዝወከሎ ሽነኽ ብኸምቲ ዝተወከለሉ ኣገባብ መተካእታኡ            

ከቐርብ ይግባእ።  
3. ኣባል ማእከላይ መሪሕነት እንተ ሞተ፡ ወይ ብስንኪ ኣካላዊ ጉድኣት፡ ወይ ሰነ ኣእምሮኣዊ ጸገማት ክሰርሕ              

ምስ ዘይክእል፡ እቲ ዝወከሎ ሽነኽ መተካእትኡ የቕርብ። 
4. ዝተሰናበተ፣ ወይ ዝተባረረ፣ ወይ’ውን ዝተተከአ ኣባል ማእከላይ መሪሕነት፡ ንሃገራዊ ባይቶ ንዋታውን           

ንያታውን ካሕሳ ከሓትት መሰል የብሉን። 
 

ሻብዓይ ምዕራፍ፡ ሰክርታርያ ማእከላይ መሪሕነት፡ 
ዓንቀጽ (29)፡ ሌላ፡  
ሰክርታርያ ማእከላይ መሪሕነት  ኣብ መንጎ ክልተ ኣኼባታት ማእከላይ መሪሕነት፡ ንዕኡ እትውክል ሕጋዊ ኣካል’ያ። 
 

ዓንቀጸ(30)፡ ኣቃውማ፡  
ብሰለሰተ ኣባላት፡ ኣቦ -መንበር ሓጋጊ ባይቶ፣ ምክትልን ሰክረታርን ትቐውም። ኣብ ቅድሚ ሓጋጊ ባይቶ ብሓባር              
ትሕተት። 
 
ዓንቀጽ (31)፡ ስልጣን ሰክርታርያ 

1. ኣብ መጀመርታ ኣኼባኣ፡ ውሽጣዊ መምርሒ ተጽድቕ። 
2. ሰነዳትን መዝገብ ኣባላት ሓጋጊ ባይቶን ትዕቅብ፡ ንትካላት ሓጋጊ ባይቶ ተወሃህድን ትከታተልን። 
3. ጸብጻባት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ትቕበልን፡ ትሕዝቶኡ ንኣባላት ሓጋጊ ባይቶ ተከታትልን። 
4. ኣድላይ ኮይኑ ዝተረኣያ ሓሳባት ንፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ተቕርብ። 
5. ንስሩዕን ህጹጽን ኣኼባታት ሓጋጊ ባይቶ ተዳልውን ትጽውዕን። 
6. ናይ ምሕጋግ ሰልጣን ዘለዎ ሓጋጊ ባይቶ ጥራይ ስለ ዝኾነ፡ ሰክርታርያ ሕግጋት ናይ ምሕጋግ ስልጣን የብላን። 
7. ሰክርታርያ ሓጋጊ ባይቶ ኣብ ቅድሚ ሓጋጊ ባይቶ ብሓባር ትሕተት። 

 

ዓንቀጽ (32)፡ ስልጣን ኣቦ መንበር ሰክርታርያ ማእከላይ መሪሕነት፡ 
1. ስሩዕን ህጹጽን ኣኼባታት ማእከላይ መሪሕነት  ይጽውዕን ይመርሕን።  
2. ንሓጋጊ ባይቶ ዝውክልን፡ ኣፈኛ ባይቶን እዩ። 
3. ንንጥፈታት ትካላት ሓጋጊ ባይቶ ይከታተል። 
4. ዕለታዊ ዕዮ ሰክርታርያ ይከታተልን ይመርሕን። 

 
ዓንቀጽ (33)፡ ስልጣን ምክትል ኣቦ መንበር ሰክርታርያ 

1. ኣብ መዓልታዊ ሰራሕ ንኣቦ መንበር ይተሓጋገዝን፡ ኣብ ዘይህላወኡ ቦታኡ ይትክእን። 
2. ኣቦ መንበር ካብ ስራሕ ምስ ዝቦኩር ዕማም ኣቦ መንበር የካይድ። 

 
ዓንቀጽ (34)፡ ስልጣን ሰክረታሪ ስክርታርያ ባይቶ፡ 

1. መጸዋዕታታት ስሩዕን ህጹጽን ኣኼባታት ሓጋጊ ባይቶ ንኣባላት ሓጋጊ ባይቶ ይሕብር። 
2. ትሕዝቶ ጸብጻብ ንጥፈታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ንኣባላት ሓጋጊ ባይቶ ይሕብር። 
3. ቤት ጽሕፈት ሰክርታርያን ባጀታን የመሓድርን ማሕተማ ይሕዝን። 
4. ብመሰረት መምርሒ ኣቦመንበር፡ መልእኽትታት ይቕበልን፡ መልስታት ይህብን ይስንድን። 
5. መዛግብትን ሰነዳትን ሊስታ ኣባላት ሓጋጊ ባይቶን ይዕቅብ። 
6. ጸብጻባት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ይቕበልን፡ ናብ ኣቦመንበር ሰክርታርያ የቕርብን። 
7. መቓን ዕዮ ኣኼባታት ሓጋጊ ባይቶ የዳሉን፡ ውሳኔ ዘድልዮም ንድፈ ሓሳባትን፡ ለበዋታትን መምርሕታትን            

መግለጽታትን የቐርብ። 
8. ማሕደራት ኣኼባታትን ሰነዳትን ሓጋጊ ባይቶ፡ ይምዝግብን ይስንድን ይዕቅብን። 

 
ዓንቀጽ(35)፡ ሞት፣ ስንብታ፣ ምስሓብ፡ 

1. ብሞት፣ወይ ስንብታ፣ወይ ብኣካለውን ስነ ኣእሙራውን ጸገም ስርሑ ከካይድ ምስ ዘይክእል ወይ’ውን           



ዝውክሎ ሽነኽ እንተ ሰሒብዎ፡ ነቲ ኣብ ሰክርታርያ ዝተኸስተ ባዶ ቦታ ንምሽፋን፡ ሰክርታርያ ማእከላይ             
መሪሕነት ክሳብ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት፡ ካብ መንጎኦም ሓደ ብቕደም ተኸተል ብጊዜያውነት ክትክእ            
ይኽእል። 

2. ኣብ’ዚ ዒንቀጽ’ዚ (35) ዝተጠቕሰ ሕጊ፡ ነተን ትካላት ሓጋጊ ባይቶ’ውን ዝምልከት’ዩ። 
 

ሻሙናይ ምዕራፍ፡ ኮምሽናት ሓጋጊ ባይቶ፡ 
 
ዓንቀጽ (36)፡ ኮምሽናት ሓጋጊ ባይቶ፡ 

1. ኮምሽን ሕግን ስነስርዓትን 
2. ኮምሽን ቁጽጽርን ምጽራይን 
3. ኣሰናዲኢት ሽማግለ 

 
ዓንቀጽ (37)፡ ኮምሽን ሕግን ስነ ስርዓትን፡ 

 

1. ማእከላይ መሪሕነት ብቕዓትን ተሞክሮታትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ካብ ሞንጎ ኣባላቱ ሰለስተ ዝኣባላታ            
ኮምሽግን ሕግን ሰነ ስርዓትን የቕውም። 

2. ኣብ መንጎ ዝተፈላልዩ ትካላት ማእከላይ መሪሕነት  ዝኽሰት ግርጭታት ንምፍታሕ ትጽዕት።  
3. ውሽጣዊ መምርሒታት ተዳሉ። ብሰክረታርያ ባይቶ ድማ ይጸድቕ። 
4. ካብ መንጎኣ ኣቦ መንበራን፡ ምክትሉን ሰክረታርን ትመርጽ። ኣብ ቅድሚ ማእከላይ መሪሕነት ብሓባር ከኣ             

ትሕተት። 
5. ፍልልያዊ ግርጭታትን  ካልእ ጉዳያትን ብዝምልከት ጥርዓናት ትርእይ። 
6. ንሕገ ህንጻን፡ መመላእታኡ ዝኾኑ መምርሕታትን ጥብቆታትን ትትርጒም። 
7. ጸብጻባታ ብስሩዕ ናብ ኣቦ መንበር ሰክርታርያ ማእከላይ መሪሕነት ተቕርብ። 

 
ዓንቀጽ (38)፡ ኮምሽን ቁጽጽርን ምጽራይን፡ 
 

1. ማእከላይ መሪሕነት፡ ብቕዓትን ተሞኩሮን ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ሰለስተ ዝኣባላታ ኮምሽን ቁጽጽርን           
ምጽራይን ይመርጽ። 

2. ውሽጣዊ መምርሒ ትነድፍ። ብሰክረታርያ ማእከላይ መሪሕነት ይጸድቕ። 
3. ናይ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ገንዘብ ኣጠቓቕማ ትቆጻጸርን፡ ሕሳባት ተጻርይን። 
4. ኣሰራርሓ ክፍልታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ትከታተልን ትቆጻጸርን። ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣኼባ ማእከላይ            

መሪሕነት  ጸብጻባታ  ተቐርብ። 
5. ካብ ክፍልታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ ሰነዳት ኣታውን ወጻእን ገንዘብ፣ ውጥናት ዕዮን፡ ክትጠልብ መሰል             

ኣሎዋ። ዝምልከተን ትካላት ድማ ክምእዘዛ ኣለወን። 
6. ጸብጻባታ ኣብ ጠቕላላ ጉባኤ ተቕርብ። 
7. ቀዋምን ተንቀሳቓስን ንብረት፡ ትምዝግብን ትቆጻጸርን። 

8.   ጸብጻባታ ብስሩዕ ናብ ኣቦ መንበር ሰክርታርያ ማእከላይ መሪሕነት ተቕርብ። 
9.   ኣብ ቅድሚ ማእከላይ መሪሕነት ብሓባር ተሓታቲት ኢያ። 
 

ዓንቀጽ (39)፡ ኣሰናዲኢት ሽማግለ፡ 
1. ጠቕላላ ጉባኤ እትሰናድእ ውድባዊ ኣካል’ያ። 
2. ማእከላይ መሪሕነት  ኣብ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ዓመት ቅድሚ ጉባኤ የቑማ። 
3. ማእከላይ መሪሕነት ንኣሰራርሓ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ይሰርዕ። 
4. ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ይከታተላ። ኣብ ቅድሚ ማእከላይ መሪሕነት ብሓባር ትሕተት። 
5. ንድፊ ውሽጣዊ መምርሒኣ ንምጽዲቑ ናብ ማእከላይ መሪሕነት  ተቐርብ። 
6. ንድፊ ሰነዳት ጉባኤን፡ ንተዓዋትነት ጉባኤ ዘገልግሉ ሓፈሻዊ ፖሊሲታትን ተዳሉ። 
7. ቁጽሪ ኣባላት ጉባኤን፡ መዐቀኒታት ኣመራርጻን ተነጽርን፡ኣብ ሓባራዊ ኣኼባ ሰክርታርያ ማእከላይ          

መሪሕነትን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ድማ ይጸድቕ። 
8. ናይ መወዳእታ ጸብጻባ ናብ ማእከላይ መሪሕነት ተቕርብ። 

 

 

 



 
 
 
 

ታሻዓይ ምዕራፍ፡ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት 
  
ዓንቀጽ (40)፡ ሌላ፡ 
ኣብ መንጎ ክልተ ኣኼባታት ማእከላይ መሪሕነት፡ ዝለዓለ ፈጻሚ ስልጣን’ዩ። 

 
 
 
 

ዓንቀጽ (41)፡ ኣቃውማ፡ 

 
 

ብቕዓትን ክእለትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ማእከላይ መሪሕነት ካብ መንጎ ኣባላቱ ብመሰረት ምርድዳእ ኣባላት             
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክርስያዊ ለውጢ ሸውዓተ ዝኣባላቱ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት የቕውም። ሓጋጊ ባይቶ             
ንኣቦመንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ይመዝዝ ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ፈጻሚትን ንኹሎም ብሓባር የጽድቕ። ኣባላት             
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ብቕድም ተኸተል ከመዚ ዝስዕብ’ዩ፦ 
ብከምዚ ዝስዕብ ቀደም ተኸተል ድማ ይቐውም፦  

1. ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት 
2. ምክትል ኣቦ መንበርን ጸሓፍን 
3. ሓላፊ ዝምድናታት ወጻእን ሰብኣዊ ጉዳያትን 
4. ሓላፊ ቤ/ጽ ውደባን ሓበሬታን ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን 
5. ሓላፊ ቤ/ጽ ዜናን ባህልን 
6. ሓላፊ ቤ/ጽ ፋይናንስ  
7. ሓላፊ ቤ/ጽ ስኒትን ዘተን ውህደትን  

 
ዓንቀጽ (42)፡ ስሩዕ ኣኼባታቱ፡ 

1. ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣኣብ ኣርባዕተ ወርሒ ስሩዕ ኣኼባኡ የካይድ። 
2. ንምምሕልላፉ ዘገድድ ምኽንያት እንተ ተረኺቡ፡ ካብ 30 መዓልታት ዘይበዝሕ ክመሓላለፍ ይኽእል። 

 
ዓንቀጽ (43)፡ ህጹጽ ኣኼባታቱ፡ 

1. ብጠለብ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት። 
2. ብጠለብ ክልተ ሲሶ (2/3) ኣባላቱ። 
3. ህጹጽ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ ንዝተጸወዓሉ ኣጀንዳታት ጥራይ ይመያየጥን ይውስንን። 

 
ዓንቀጽ (44)፡ ምልኣተ ሕጊ ኣኼባ፡ 

1. ናይ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣኼባ ምልኣተ ሕጊ ፡ ኣቦመንበር ወይ ምክትሉ ዝርከቡሉ ህላዌ ክልተ ሲሶ (3) ካብ                 
ኣባላቱ’ዩ። 

2. ምልኣተ ሕጊ ኣብ ዘይተረኸበሉ ጊዜ ብድሕሪ 48 ሰዓታት ምጽባይ፡ ኣቦመንበር ወይ ምኽትሉ ዘሎዎ ብህላወ              
ተራ ብዝሒ ካብ ኣባላቱ የካይድ። 

 
ዓንቀጽ (45)፡ ውሳኔታት፡ 

1. ብዘይካ’ቲ ኣብ ናይ’ዚ ሕገ ህንጻ ካልእ ቦታ ዝተጠቕሰ እንተዘይኮይኑ፡ ውሳኔታቱ ብተራ ብዝሒ ድምጺ             
የሕልፍ። 

2. ማዕረ ድምጺ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ፡ ኣቦመንበር ዘድመጸሉ ወገን ይስዕር። 
 

ዓንቀጽ (46) ስልጣኑን ዕማማቱን 
1. ብመሰረት ዓንቀጽ (41) ንዝተረፉ ኣባላት ፈጻሚ ከከም ብቕዓቶምን ተሞኩሮኦምን ኣብ ሓላፍነት ኣብያተ            

ጽሕፈታት ፈጻሚት የመቓርሕ።  



2. ንኣሰራርሓኡ ዝሰርዕ ውሽጣዊ መመርሒ ይነድፍ፡ ብሰክረታርያ ባይቶ ይጸድቕ። 
3. ዓመታዊ ውጥናትን ኣገባብ ኣፈጻጽማኡን ንምጽዳቑ ናብ ሰክረታርያ ባይቶ የቕርብ። 
4. ኣብ ኣኼባ ሓጋጊ ባይቶ ስሩዕ ጸብጻባቱ የቕርብ። 
5. ሓይልታት ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብምልዕዓል ህዝባዊ ደገፍ ንምርካብ፡ ኣድማዒ ፖለቲካዊ ጎስጓስ           

የካይድ። 
6. ንጡፍ ሕብረተ ሰብኣዊ ቀጸላታት ደገፍ ንምርካብ ከምሙያውያን፣ ተማሃሮ፣ መንእሰያት፣ ሙሁራትን ደቂ            

ኣንስትዮን ንምውዳብ ይዓዪ።  
7. ኩነታት ሰደተኛታት ኤርትራውያን ምክትታልን፡ ዝካኣል ደገፍ ምብርካትን። 
8. ጸረ ገባቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ዘይቅድመ- ኩነታዊ ንዋታውን ንያታውን ደገፍ             

ንምርካብ ምጽዓር። 
9. ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ውድባትን ዝምድና ንምድልዳል ይጽዕር። 
10. ብዛዕባ ውሳኔታቱን ዝተፈላለዩ ንጥፈታቱን ንስክርታርያ ባይቶ ይሕብር። 
11. ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ቅድሚ ሓጋጊ ባይቶ ብሓባር ተሓታቲ’ዩ። 
12. ገንዘባዊ መምርሒ የዳሉ። ብስክረታርያ ባይቶ ይጸድቕ። 

 
 
 
ዓንቀጽ (47) ዕማም ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፦ 

1. ስሩዕን  ህጹጽን ኣኼባታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ይመርሕ። 
2. ንጥፈታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ይከታተል። 
3. ዕላዊ ኣፈኛ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ’ዩ። 
4. ብጸሓፊ ፈጻሚ ቤ/ጽ ጻውዒት ኣኼባታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ክሕብር ሓላፍነት ይህብ። 
5. ኣፈጻጽማ ፖሊሲታትን ውሳኔታትን ማእከላይ መሪሕነት ይከታተል። 
6. ጸብጻብ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ናብ ማእከላይ መሪሕነት የቕርብ፡፡ 
7. ዕላዊ ሰነዳትን፡ ናይ ኣታውን ወጻእን ሰነዳት ገንዘብን ይፍርም። 

 
ዓንቀጽ (48)፡ ምክትል ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ጸሓፍን 

1. ኣብ ህላወ ኣቦ መንበር ንኣቦ መንበር ይተሓጋገዝ። ኣብ ዘይህላወ ኣቦ መንበር ከኣ ቦታኡ ተኪኡ ይሰርሕ። 
2. ናይ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣኼባታት ይምዝግብን፣ ብድምጽን ስእልን ድማ ይስንድ። 
3. ኣገደስቲ ደቓይቕን ውሳኔታትን ዕላዊ ኣኼባታት ፈጻሚ ቤ/ጽን ብኽልቲኡ ቋንቋታት ሓደ ዓይነት ትሕዝቶ            

ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ድሕሪ ምስናድ ኣቦ መነበር ፈጻሚ ቤ/ጽ ይፍርመሉ። 
4. ውሳኔታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣቦ መንበርን ናብ ፈጸምቲ ኣብያተ ጽሕፈታት ይዝርግሕ። 
5. ሰነዳት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ብግቡእ ይዕቅብን ይስንድን። 
6. ንብረት ኣብያተ ጽሕፈት ፈጻሚ ይምዝግብን ይዕቅብን። 
7. ኣታዊን ወጻኢን መልእኽትታት ይቕበልን ምስ ኣቦ መንበር ብምምኻር መልስታት ይህብን። 

 

ዓንቀጽ (49)፡ ሓላፊ ዝምድናታት ወጻኢን ሰብኣዊ ጉዳያትን፡  
 

1. ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ዝተሓንጸጹ መደባት ሓጋጊ ባይቶን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ተግባር የውዕል። 
2. ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን መንግስታትን ኣብ ሕድሕዲዊ ምክብባርን ሓባራዊ ረብሓታት ዝተሰረተ ዱልዱል           

ዝምድናታት ንምህናጽ ይጽዕር። 
3. ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ደገፍ ንኽረክብ፡ ናይ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ተቐባልነት ንምርካብ ይጽዕር። 
4. ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባውን ኣህጉራውን ዝካየድ መጋባእያታት ንስርዓት ህግደፍ ንምንጻል ጻዕርታት የካይድ። 
5. ብስርዓት ህግደፍ ይኹን ብኻልኦት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጸም ሰብኣዊ ግህሰታት ንምስናድ ሓይሊ            

ዕማም የቕውም።  
6. ኣብ መዳይ ሰብኣዊ ግህሰታት ዝተዋህለለ መርትዖታት ኣብ ዲፖሎማስያዊ ዓውድታት ምቕራብ። 
7. ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ይከታተልን ጸገማቶም ንምቅላል ጻዕርታት ይገብርን። 
8. ኣብ መዳይ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ዝነጥፉ ሃገራውን ኣህጉራውን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ውልቀሰባትን           

ጽዑቕ ርኽኽባት ብምግባር ናይ ሓባር ስራሓት ንምክያድ ይጽዕት።  



9. ጸብጻባቱ ናብ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት የቕርብ። 
 

ዓንቀጽ (50) ሓላፊ ቤ/ጽ ውደባን ሓበሬታን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን፡ 
  

1. ብማእከላይ መሪሕነትን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ዝተሓንጸጹ መደባት ኣብ ተግባር ክውዕሉ ይገብር። 
2. ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኤሃባደለ ዓሲሉ ክቃለስ ጎስጓሳት የካይድ። 
3. ዞባታትን ጨናፍርን ኤሃባደለ ተወዲቦም ስሩዕ ፖለቲካዊ ሂወት ከሕልፉ መምሪሒታት ይህብን ጎስጓሳት           

የካይድን። 
4. መንእሰያትን፡ ደቂ ኣነስትዮን፡ ሙሁራትን፡ ዝተፈላለየ ሞያውያንን ተወዲቦም ክቃለሱ የተባብዕን የለዓዕልን። 
5. ንኹሎም ወተሃደራዊ ክንፍታት ዘለዎም ውድባት ኣባላት ኢሃባደለ ተወሃሂዶም /ተላፊኖም/ ክሰርሑ          

የተባብዕን ኣብ ተግባር ክውዕል ይጽዕትን። ነዚ ዘድሊ ገንዘባውን ንዋታውን ኩሉ ሸነኻዊ ደገፋት ክርከብ             
ጻዕርታት ይገብር። 

6. ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ተገዲዶም ዘገልግሉ ዘለዉ ውጹዓት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ              
ሕቶ ህዝብና ደው ክብሉ ጽዑቕ ጎስጓሳት ምክያድ። 

7. ንድሕነት ፍትሓዊ ተጋድሎ ዝዕንቅፉ ናይ ጸላኢ መርበባትን ተጻብኦታትን ብዝተወሃሃደ መንገዲ ንምምካትን           
ንምምካንን ጻዕርታት ይገብር። 

8. ጸብጻቡ ናብ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት የቕርብ። 
 
 
 
 
 
 
ዓንቀጽ (51)፡ ሓላፊ ቤ/ጽ ዜናን ባህልን 

1. ኣብ ዜናን ባህልን  ዝተሓንጸጹ መደባት ማእከላይ መሪሕነትን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ተግባር የውዕል። 
2. ኤሃባደለ ዱልዱል መራኸቢ ብዙሓን ክህልዎን ብስሩዕ ክሰርሕን ይጽዕር። 
3. ንኣዕናዊ ፖሊሲታት ስርዓት ህግድፍ ብቐጻሊ ምቅላዕ። ንቕሓት ሕብረተሰብናን መንፈስ መኸትኡን ክብ           

ክብል ጻዕርታት ይገብር። 
4. ዕላማታት ኤሃባደለ ኣብ ሓፋሽ ህዝብና ክሰርጽ ቀጻሊ ምልዕዓላት የካይድ። 
5. ኩሉ ናይ ዜና ማዕከናትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን (ሶሻል መድያ) ብምጥቃም ንጥፈታት ኤሃባደለ           

ምቅላሕ። 
6. ንብዙሕነታዊ ኣካውና ሕብረተሰብና ዘንጸባርቕ ሰናይ ባህልታቱን ክብርታቱን ሓርበኝነቱን ክዕቀብን         

ክምዕብልን ምልዕዓላት ምክያድ። 
7. ጸብጻቡ ናብ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት የቕርብ። 

 
ዓንቀጽ (52)፡ ፋይናንስ ጉዳያት፡ 
 

1. ኣብ ቁጠባን ፋይናንስን ዝተሓንጸጹ መደባት ማእከላይ መሪሕነትን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ተግባር            
የውዕል።   

2. ንዲሞክራስያዊ ሕቶ ህዝብና ንምዕዋት ዝሕግዝ ቁጠባውን ነገራውን ደገፋት ንምርካብ ጻዕርታት ይገብር። 
3. ኩሉ ናይ ገንዘብን ንብረትን ኣታዊታትን ወጻኢታትን ኤሃባደለ ብዝተሰነደ ኣገባብ ይዕቅብን ብሕጊ የውጽእን። 
4. ንጥፈታት ኤሃባደለ ንምምዋል ዘኽእል ዘይቅድመ ኩነታዊ ደገፋት ንምርካብ ወፍርታት ከካይድ መደባት           

የውጽእ። 
5. ጸብጻባቱ ናብ ኣቦ መንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት የመሓላልፍ። 

 

ዓንቀጽ (53) ፡ ቤ/ጽ ስኒትን ዘተን ውህደትን፡ 
1. ጻውዒት ዘተን ዕርቅን ብቐዳምነት ሰሪዑ ይሰርሕ።  
2. ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ተግባራትን ደንበ ተቓውሞ ንምውህሃድን ምቅርራብን ተበግሶታት ይወስድ።  
3. ሓደ ዓይነት ወይ ዝተቓራረበ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ኣረኣእያን ንዘለወን ውድባት ጭቡጥ ተግባራዊ ሓድነታዊ             



ስጉምቲ ክወስዱ የተባብዕ። 
4. ኣብ መንጎ ውድባት ዝግበር ምቅርራብን ሓድነታዊ ስጉምትታትን ክተባባዕ እምበር ብዓይኒ ጠርጠራታት ክረአ            

ከምዘይብሉ ናይ ኩሉ ኣባል ባይቶን ደላይ ፍትሕን ጽኑዕ እምነት ክኸውን ይጽዕር። 
5. ምስ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ወጻኢ ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ናይ ዘተ ተበግሶ              

ይወስድን ንትግባረ ዝሰፍሐ ጽላል ደንበ ተቓውሞ ትዋሳእ ሓይሊ ዕማም የቕውምን፣ ካብ ካልኦት ፖለቲካዊ             
ሓይልታትን በርጌሳዊ ምንቅስቓሳትን ንዝመጾ ጻውዒት ብኣውንታ ይዋሳእ።  

6. ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክህሉ ዝኽእል ውደባታት መላግቦ ምፍጣር። 
 

ዓንቀጽ (54)፡ ሞት፣ ስንብታ፣ ምስሓብ፡ 
1. ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ እንተ ሞይቱ፣ ወይ እንተ ተሰናቢቱ፣ ወይ’ውን ብስንኪ ኣካላውን ስነ              

ኣእምሮኣውን ጸገማት ዕማማቱ ክፍጽም ምስ ዘይክእል፣ ምኽትሉ ክሳብ መጻኢ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት            
ብውክልና ይመርሕ። 

2. ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ብዝኾነ ይኹን ምኽንያታት፡ በቲ ወኪልዎ ዝጸነሐ ወገን እንተ ተሳሒቡ፡              
ክሳብ መጻኢ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ቦታኡ ይጸንሕ። 

3. ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ክሰናበት ምስ ዝደሊ፡ ስንብትኡ ናብ ኣቦ መንበር ሰክርታርያ ማእከላይ              
መሪሕነት የቕርብ። ካብቶም ካልኦት ፈጻምቲ ስንብታ ምስ ዝሓትት፡ ናብ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤ/ጽ             
የቕርብ። 

4. ኣብ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ባዶ ቦታ ምስ ዝፍጠር፡ ክሳብ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ዝግበር፡ ፈጻሚ ቤት               
ጽሕፈት ንዝኾነ ኣባል ፈጻሚት ብውክልና ደሪቡ ክዓሞ ሓላፍነት ይህብ። ብዛዕባ’ዚ ድማ ንሰክርታርያ            
ማእከላይ መሪሕነት የፍልጥ። 

5. ካብ ፍርቂ ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ንላዕሊ ስንብታ እንተቕሪቦም፡ ሰክርታርያ ማእከላይ መሪሕነት ነቲ             
ዝተፈጥረ ሕገ ህንጻዊ ባዶነት ንምምላእ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ህጹጽ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት             
ይጸውዕ። 

 

ዓሽራይ ምዕራፍ፡ ገንዘብ ሃገራዊ ባይቶ፡ 
 

ዓንቀጽ (55)፡ ገንዘብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ 
 

1. ገንዘብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም’ቲ ናይ ዘየትረፍቲ (ዘይመኸሰብቲ) ውድባት           
ገንዘብ ዝሰርዕ ገንዘባዊ ሕግታት ይግዛእ። 

2. ኮምሽን ቁጽጽርን ምጽራይን ይቆጻጸሮ። 
3. ብመሰረት ዓመታዊ ባጀት ገንዘባዊ ፖሊሲ ሓጋጊ ባይቶ ይሰርሕ። 

 
 
ዓንቀጽ (56)፡ ምንጪ ገንዘብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ፡ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ 
 
ኣታዊ ገንዘብ ሃገራዊ ባይቶ ዝስዕብ’ዩ፦ 

1. መመዝገቢ ኣባልነት ኣባላት፣ 
2. ወርሓዊ ክፍሊትን ወፈያታትን ኣባላት፣ 
3. ዘይቅድመ ኩነታዊ ሓገዝ፣ 

 
ዓንቀጽ (57) ወጻኢታት ሃገራዊ ባይቶ፡ 

1. ውሳኔታት ጉባኤታቱን መሪሕነቱን መሰረት ብምግባር፡ መደባት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ ኣብ ምፍጻም ዝውዕል ይኸውን። 
2. ገንዘብ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዘይዕላማኡን ዘይመዓላኡን ዘይንጥፈታቱን ወጻኢ ምግባር ኣይፍቀድን። 

 
 

ምዕራፍ ዓሰርተው ሓደ፡ ሓፈሻዊ ሕጋጋት፡ 
 
ዓንቀጽ (58)፡  



ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታት እንተ ተኽሲቱ፡ ሓጋጊ ባይቶ ህጹጽ ኣኼባ ክጽውዕን፡ ኣድላይ ፖለቲካዊ              
ውሳኔታትን ስጉምቲታትን ክወስድን ይኽእል። 
 
ዓንቀጽ (59)፡  
ኣብ ሕገ ህንጻ ምምሕያሻት ንምግባር ዘድሊ ሓዲሽ ኩነታት ምስ ዝፍጠር፡ ምስ መንፈስ ፖለቲካዊ ቻርተር              
ብዘይገራጮ ብ 2/3 ድምጺ ኣብ ህጹጽ ኣኼብኡ ምምሕያሻት ከካይድ ይኽእል። 
 
ዓንቀጽ (60) ቀያድነት ህገ ህንጻ፦ 
እዚ ሕገ ህንጻ’ዚ፡ ካብ ዝጸደቐሉ ሚያዝያ 2019፡ ኣብ ተግባር ይውዕል። 

 
 

ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 

16-21 ሚያዝያ 2019 

 


