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አዲስ አበባ 

        

የፌደራል ፍ/ቤቶች የችሎት ቋንቋ 

አስተርጓሚዎች የአገልግሎት ክፍያ 

አወሳሰንና አከፋፈል መመሪያ 
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የፌደራል ፍ/ቤቶች የችሎት ቋንቋ አስተርጓሚዎች የአገልግሎት ክፍያ አወሳሰንና አከፋፈል 

መመሪያ 

መግቢያ 

- ዜጎች በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግስት አን. 19 (1) እና 20 (7) መሰረት የተያዙና የተከሰሱ ሰዎች የተያዙበትን 

ወይም የተከሰሱበትን ጉዳይ በሚገባቸው ቋንቋ የመረዳትና የፍ/ቤቱን የስራ ቋንቋ የማይገባቸው ከሆነ 

በመንግስት ወጪ ክርክሩ እንዲተረጎምላቸው የመጠየቅ መብት ያላቸው በመሆኑ፡- 

- በአሁኑ ወቅት በፌደራል ፍ/ቤቶች እየተሰራበት የሚገኘው የችሎት ቋንቋ አስተርጓሚ ክፍያ ወጥነት ያለው 

ባለመሆኑና በዚህም ምክኒያት አስትርጓሚ ባለመገኘቱ ወይም ለማግኘት የሚወስደው ጊዜ 

የተከራካሪዎችን ፍትህ በአፋጣኝ የማግኘት ህገመንግስታዊ መብት ላይ አሉታዊ የሆነ ተጽእኖ በማሳደሩ፡- 

- የቋንቋ አስተርጓሚ ክፍያ ወጥነት ባለው መልኩ በሶስቱም ፌደራል ፍ/ቤቶች ስራ ላይ ለማዋል እንዲቻል 

ወጥ የሆነ መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፡- 

የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝደንት በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 16 (1) ላይ የፌደራል ፍርድ ቤቶችን 

ለማስተዳደር በተሰጠው ስልጣንና በአዋጅ ቁ. 454/1997 አን. 2(4) ላይ የስነ ስርዓት መመሪያ ለማውጣት 

በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህንን የፌደራል ፍ/ቤቶች የችሎት ቋንቋ አስተርጓሚዎች የአገልግሎት ክፍያ 

አወሳሰን መመሪያ አውጥቷል፡፡  

ክፍል አንድ 

                                                           ጠቅላላ 

1.1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የፌደራል ፍ/ቤቶች የችሎት ቋንቋ አስተርጓሚዎች አገልግሎት ክፍያ 

አወሳሰን መመሪያ ቁ. 1/2012 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

1.2. አውጭው ባለስልጣን 

የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝደንት በአዋጅ ቁ. 25/1988 አን. 16(1) እና በአዋጅ ቁ. 

454/1997 አን. 2(4) በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህንን የመመሪያ አውጥቷል፡፡ 

1.3. ትርጓሜ 

በዚህ መመሪያ መሰረት 
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1. “የአገልግሎት ክፍያ” ማለት የፍ/ቤት መደበኛና ቋሚ ሰራተኛ ያልሆነ ሰው ለሚሰጠው 

አገልግሎት የሚከፈል ክፍያ ሲሆን ቋሚ መደበኛ ሰራተኛ ቢሆንም ከመደበኛ ስራው 

በተጨማሪ ወይም ከስራ ሰዓት ውጪ ለሚሰጠው አገልግሎት የሚከፈል ክፍያ ማለት ነው፡፡  

2. “የሀገር ውስጥ ቋንቋ “ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ግዛት ክልል 

ውስጥ በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት አን. 5(1) መሰረት እውቅና ተሰጥቷቸው የሚነገሩትን 

የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቋንቋዎች ወይም ከነሱ አንዱ ማለት ነው፡፡ 

3. “የውጪ ሀገር ቋንቋ “ማለት ከዚህ በላይ ባለው ንዑስ ቁጥር ከተጠቀሱትና የኢትዮጵያ 

የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቋንቋዎች ውጪ ያሉና ከኢትየጵያ ግዛት ክልል ውጪ የሚነገሩ 

ቋንቋዎች ወይም ከነሱ አንዱ ማለት ነው፡፡  

4. “የምልክት ቋንቋ“ ማለት መናገርና መስማት የተሳናቸው አካል ጉዳተኞች መግባቢያ የሆነ 

በጣቶች እንቅስቃሴ የሚገለጽ ቋንቋ ማለት ነው፡፡   

5. “አስተርጓሚ” ማለት የሀገር ውስጥ፣ የውጪ ሃገር ቋንቋና የምልክት ቋንቋን በብቃት 

መስማትና መናገር የሚችልና የፌደራሉን መንግስት የስራ ቋንቋ የሆነውን አማርኛን 

በብቃት መናገርና መስማት የሚችል ሆኖ ይህንኑ የማስተርጎም አገልግሎት ለፍ/ቤቶች 

ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነ ሰው ማለት ነው፡፡  

6. “ፍ/ቤቶች” ማለት የፌደራል ጠቅላይ፣ ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤቶች እንዲሁም 

በስራቸው ያሉ ችሎቶችን ማለት ነው፡፡ 

7. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው ማንኛውም አካል ማለት 

ነው፡፡  

1.4. የተፈጻሚነት ወሰን 

1.4.1. ይህ መመሪያ በፌደራል ፍ/ቤቶች በሚደረጉ ማናቸውም በመጀመሪያ፣ በይግባኝ ወይም በሰበር 

የሚደረጉ የፍትሃብሄር፣ የወንጀል እና የስራ ክርክር ጉዳዮች የቃል ክርክሮች፣ የምስክር 

መስማትም ሆነ ማናቸውም ሂደቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 

1.4.2. ይህ መመሪያ ተከሳሽ የምልክት ቋንቋ ተጠቃሚ በሆነ ጊዜ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ ላይም 

ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል። 
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1.4.3. ይህ መመሪያ ዳኞች በያዙት መዝገብ ላይ ውሳኔም ሆነ ትዕዛዝ ሲሰጡ በውሳኔው ወይም 

በትእዛዙ ላይ ከሚጠቅሱት በስተቀር በየፍ/ቤቶቹ የፋይናንስ አስተዳደር የስራ ክፍሎች 

አይጠቀስም። 

1.5. የጾታ አገላለጽ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተደነገገው የሴት ጾታንም ያካትታል፡፡ 

ክፍል ሁለት 

                መሰረታዊ መርሆዎች 

2.1. የፌደራል ፍርድ ቤቶች የስራ ቋንቋ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 5 (2) መሰረት አማርኛ ቢሆንም 

አማርኛ ቋንቋ መናገርና መስማት ለማይችሉ በህገመንግስቱ አንቀፅ 19 (1) እና 20 (7) መሰረት 

አስተርጓሚ ማቅረብ ግዴታ አለበት፡፡ 

2.2. የፍርድ ቤቱን ቋንቋ መስማትም ሆነ መናገር የማይችሉ ተገልጋዮች በማይገባቸው ቋንቋ ክርክሩ 

ከተካሄደ በሌሉበት አላግባብ ክርክሩ እንደተካሄደ ይቆጠራል፡፡ 

2.3. ወንጀል ፈፅመዋል በመባል የተያዙ ሰዎች የቀረበባቸው ክስና ምክንያቶች በዝርዝር ወዲያውኑ 

በሚገባቸው ቋንቋ እንዲነገራቸው መብት ያላቸው በመሆኑ የተያዙ ወይም የተከሰሱ ሰዎች 

በሚገባቸው ቋንቋ /በሚረዱበት ሁኔታ ክስና ዝርዝሩን የማወቅ፣ ማስረጃ የመስማት፣ የቀረቡ 

ምስክሮች የመጠየቅ ለመከላከል የሚያስችል ማስረጃ የማቅረብ፣ ምስክሮቻቸውን የማሰማት፣ 

የፍርድ ቤት ትዕዛዞች መረዳት የሚያካትት በመሆኑ ፍርድ ቤቶችም በማንኛውም የፍርድ ቤት ሂደት 

አስተርጓሚን የማዘጋጀት ግዴታ በህገመንግስት አንቀጽ 19 እና 20 የሚደነገግ በመሆኑ ይህን ግዴታ 

ፍርድ ቤቶች መወጣት ይኖርባቸዋል፡፡ 

2.4. ቋንቋ አስተርጓሚ እንዲቀርብ የሚደረገው ተገልጋይ የፍርድ ቤቱን ቋንቋ ለመረዳት የማይችል 

ስለመሆኑ ችሎቱ የተረዳ እንደሆነና በዚህም ምክኒያት ችሎቱ ሲያዝ ወይም ተገልጋዩ ሲጠይቅ ነው፡፡  

ክፍል ሶስት 

መብቶች፣ ግዴታዎችና የአበል ክፍያ መጠን 

3.1. የቋንቋ አስተርጓሚ መብትና ግዴታዎች 

       3.1.1. የቋንቋ አስተርጓሚ ለሰጠው የማስተርጎም አገልግሎት በዚህ መመሪያ መሰረት አበል የማግኘት 

መብት አለው፡፡ 
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        3.1.2. የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ በማክበር የቀረቡና ልዩ ትኩረት ከሚሹ (ነፍጡር ሴቶች፣ ህፃናት፣ አካል 

ጉዳተኞች……) ቀጥሎ እንዲስተናገድ የመጠየቅ መብት አለው፡፡  

         3.1.3. በእውነት ለማስተርጎም በገባው ቃለ መሀላ መሰረት በትክክልና በእውነት የማስተርጎም ግዴታ 

አለበት፡፡  

3.1.4. እንዲተረጎም የተፈለገው ቋንቋ ለማስተርጎም የቻለ እንደሆነ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደደረሰው 

ትዕዛዝ አክብሮ በችሎት ፊት በመቅረብ የማስተርጎም ግዴታ አለበት፡፡ 

3.2. የችሎት ግዴታዎችና ሃላፊነቶች 

          3.2.1. በክርክር ወይም ማስረጃ በመስማት ወቅት የቋንቋ አስተርጓሚ እንደሚያስፈልግ ችሎቱ 

የተረዳው እንደሆነ ወይም ከተከራከሪ ወገኖች ጥያቄ ሲቀርብ የቋንቋ አስተርጓሚ እንዲቀርብ 

ትዕዛዝ ይሰጣል፡፡  

         3.2.2. የቋንቋ አስተርጓሚ ለሰጠው አገልግሎትና ለአገልግሎት ሲቀርብ ተያያዥ ለሆኑ ወጪዎች ታሳቢ 

በማድረግ የአስተርጓሚ አበል እንዲከፈለው ትዕዛዝ ይሰጣል፡፡ 

         3.2.3. የቋንቋ አስተርጓሚ አገልግሎቱን መስጠት ከመጀመሩ በፊት የማስተርጎም ስራውን በእውነት 

ለማከናወን ከዚህ በታች በተጠቀሰው አግባብ መሰረት ቃለ መሃላ እንዲፈጽም ትዕዛዝ 

ይሰጣል፡፡   

                           እኔ……………………………በዛሬው ዕለት በዚህ ችሎት 

ፊት ሆኜ እንዳስተረጉም የተጠየኩትን ቋንቋ በትክክልና በእውነት 

ለማስተርጎም ቃል እገባለው፡፡  

3.2.4. የፍርድ ቤቱን ቋንቋ የማይችሉ ተገልጋዮች በማይገባቸው ቋንቋ ክርክሩ መካሄዱ በሌሉበት 

ክርክሩ እንደተሰማ ስለሚቆጠር ተከራካሪዎች የፍርድ ቤቱን የዳኝነት ሂደትና ክርክሩን 

እየተረዱ ስለመሆኑ ያረጋግጣል 

3.2.5. በኢፌዴሪ ህገመንግስት የቋንቋ አስተርጓሚ የማግኘት መብት የተደነገጉትን ድንጋጌዎችን 

በተሟላ ሁኔታ ያከብራል ያስከብራል፡፡  
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3.2.6. የቋንቋ አስተርጓሚ ያለባቸውን መዝገቦች ከነፍሰጡር ሴቶች፣ ከአካል ጉዳተኞችና ልዩ ትኩረት 

ከሚያስፈልጋቸው ተከራካሪዎች ቀጥሎ በተቻለ መጠን ቅድሚያ ሰጥቶ ያስተናግዳል፡፡ 

3.2.7. ፍርድ ቤቱ በቅጥር ከሚያሟላቸው ቋንቋዎች ውጪ ያሉትን በዚህ መመሪያ መሰረት 

አስተርጓሚ እንዲቀርብ ትዕዛዝ ይሰጣል፡፡  

3.2.8. ችሎቱ ለአስተርጓሚው/አስተርጓሚዎቹ ክፍያው እንዲፈጸም ትዕዛዝ ሲሰጥ በዚህ መመሪያ 

አን. 3 (3.4) መሰረት የክፍያውን መጠን መዝገቡ ላይ በሚሰጠው ትዕዛዝ ላይ በግለጽ 

ማስፈር አለበት። 

3.3. የሬጅስትራር ዘርፍ ግዴታዎች 

3.3.1. የቋንቋ አስተርጓሚ እንዲቀርብ የተሰጠ የችሎት ትዕዛዝ በወቅቱና በአግባቡ ያስፈጽማል፡፡ 

3.3.2. የቋንቋ አስተርጓሚ የታዘዘባቸውን መዛግብት በተቻለ ፍጥነት (ቅድሚያ ሰጥተው) ትዕዛዙን 

ለሚመለከተው አካል በአግባቡ የማድረስና ስለመድረሱም ማረጋገጫ ለችሎቱ ያቀርባል፡፡ 

3.3.3. በፍርድ ቤቱ በቅጥር ከተሟሉት አስተርጓሚዎች ውጪ ያሉትንና በችሎት ትዕዛዝ መሰረት 

እንዲፈፀሙ ያደርጋል፡፡ ምላሾችንም ለችሎቱ በወቅቱ እንዲደርስ ያደርጋል፡፡ 

3.3.4. የቋንቋ አስተርጓሚዎች መብት መከበሩንና ግዴታቸውንም ስለመወጣታቸው ያረጋግጣል፡፡  

3.3.5. ማንኛውም ቋንቋ አስተርጓሚ የሚያስተረጉመው ቋንቋ ላይ ብቁ መሆኑንን ያረጋግጣል። 

ለዚህም እንዲረዳው የራሱን የውስጥ የመመዘኛ መስፈርቶች (Translators’ Roaster) 

በማዘጋጀት ስራ ላይ ያውላል። 

3.4. የቋንቋ አስተርጓሚ የአገልግሎት ክፍያ መጠንና የአከፋፈል ሁኔታ 

3.4.1. ለሀገር ውስጥ ቋንቋ አስተርጓሚ በአንድ ጉዳይ ለሚኖር የማስተርጎም ስራ መነሻ 

የሚከፈለው ክፍያ ብር 250 (ሁለት መቶ ሃምሳ) ይሆናል፡፡  

3.4.2. የማስተርጎሙ ስራ በአንድ ቀን ውስጥ የማይጠናቀቅ ከሆነ ለእያንዳንዱ ተጨማሪ ቀን ከላይ 

በተጠቀሰው መሰረት ክፍያ ይፈጸማል 

3.4.3. የውጭ ሀገር ቋንቋ አስተርጓሚ በአንድ ጉዳይ ለሚኖር የማስተርጎም ስራ መነሻ የሚከፈለው 

ክፍያ ብር 500 (አምስት መቶ ብር) ይሆናል፡፡  
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3.4.4. በተለያየ ጉዳይና መዝገብ ለሚኖር የማስተርጎም ስራ ለእያንዳንዱ ስራ በተናጠል ለሚኖር 

የተለያየ የማስተርጎም ስራ እንደሆነ ታሳቢ ተደርጎ የእያንዳንዱ ተደምሮ ለአስተርጓሚ 

እንዲከፈለው ይደረጋል፡፡  

3.4.5. ከግማሽ ቀን በላይ ለቆየ አስተርጓሚ ከላይ ከተገለፀው የክፍያ መጠን እጥፍ ለቆየበት ጊዜ 

እንዲከፈለው ያደርጋል፡፡ ይህም ማለት ግማሽ ቀን ለቆየ የሀገር ውስጥ ቋንቋ አስተርጓሚ 

ብር 250፣ ሙሉ ቀን ለቆየ ብር 500፣ ግማሽ ቀን ለቆየ የውጪ ቋንቋ አስተርጓሚ ብር 500 

ሙሉ ቀን ለቆየ ብር 1000 ይሆናል፡፡ 

3.4.6. የሀገር ውስጥ ቋንቋ አስተርጓሚ ሆነ የማንኛውም የውጭ ቋንቋ አስተርጓሚ በፍርድ ቤቱ 

ትዕዛዝ መሰረት ቀርቦ የሚሰጠው የማስተርጎም አገልግሎት ለአስተርጓሚው ባልሆነ 

ማናቸውም አይነት ምክንያት ሳይከናወን ቢቀር ፍርድ ቤቱ የትራንስፖርትና ተያያዥ 

ወጪዎች አበል የአስተርጓሚው የማስተርጎም ስራ መነሻ የሆነውን ክፍያ ግማሽ 

ለአስተርጓሚው ይከፈላል፡፡  

3.4.7. አንድ አስተርጓሚ በችሎት የማስተርጎም ስራ ለመስራት የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ አክብሮ 

ሲቀርብ የማስተርጎም ስራ ባከናወነበት መዝገብ ላይ አስተርጓሚው የራሱን ስራ ትቶ 

ግዴታውን ለመወጣት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ አስተርጉሞ እስካጠናቀቀበትና የችሎቱ 

ትዕዛዝ ወጪ እስከሆነበት ጊዜ ያለው ታሳቢ የሚደረግ ሆኖ በትዕዛዙ ላይ ተጠቃሎ ጊዜው 

/ሰዓቱ/ መገለፅ አለበት፡፡  

3.4.8. አንድ አስተርጓሚ የማስተርጎም ስራውን ባከናወነበት ቀን ክፍያ እንዲፈፀምለት በመዝገብ 

የሚሰጥ ትዕዛዝ ቢኖርም የትዕዛዝ ግልባጭ እስኪደርስ አስተርጓሚው መቆየት 

ስለማይገባው አስተርጓሚው የማስተርጎም ስራውን እንዳጠናቀቀ ወዲያውኑ በምድብ 

ችሎቱ ሬጅስትራር በሚዘጋጅና ለአስተርጓሚ ክፍያ እንዲፈፀም በችሎቱ ትዕዛዝ 

በሚሰጥበት ፎርም ትዕዛዝ የሚሰጥ ሆኖ በቀረበው ትዕዛዝ መነሻነት በፍርድ ቤቱ ፋይናንስ 

ዳይሬክቶሬት በኩል ወዲያውኑ ክፍያ ይፈፀማል፡፡  

3.4.9. ከላይ የተገለፀው የክፍያ አካሄድ ከማስተርጎም አገልግሎት ጋር የተያያዙ የትራንስፖርትና 

ልዩ ልዩ ወጪዎች ጨምሮ ያካተተ ነው፡፡  
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3.4.10. ችሎቱ ከዚህ በላይ በተጠቀሰው መሰረት ለአስተርጓሚዎች የአገልግሎት ክፍያ እንዲከፈል 

ትዕዛዝ ሲሰጥ የክፍያውን መጠን መዝገቡ ላይ በግልጽ ማስቀመጥ አለበት 

3.4.11. በአስተርጓሚነት ከተቀጠሩት የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች ውጪ የማስተርጎም አገልግሎት 

በፍ/ቤቱ መደበኛ ሰራተኞች ከተሰጠ ከስራ መደብና ከስራ ተግባራቸው ውጪ እንደሰሩት 

ሰራ ተቆጥሮ በዚህ መመሪያ መሰረት የአስተርጓሚ የአገልግሎት ክፍያ ለሰጡት አገልግሎት 

ይከፈላቸዋል፡፡ ይህንንም ችሎቱ ከላይ በተገለጸው መሰረት በመዝገቡ ላይ በማስፈር 

በሚሰጠውም ትእዛዝ ውስጥ ማካተት ይኖርበታል። 

3.4.12. የየፍርድ ቤቶቹ የፋይናንስ አስተዳደር የስራ ክፍሎች በዚህ መመሪያ አን. 1.4.3 መሰረት 

መመሪያውን ሳይጠቅስ ችሎቱ የሰጠውን ትዕዛዝ ብቻ በመጥቀስ ክፍያውን ይፈጽማል። 

ክፍል አራት 

                                                ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

4.1.      የመተባበር ግዴታ 

4.1.1. ማንኛውም ሰው ፍርድ ቤት ወይም ችሎት ሲያዝ እንዲያስተረጉም የተጠየቀበት ቋንቋ 

ለማስተርጎም የሚችል እንደሆነ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ የማክበርና የመተግበር ግዴታ አለበት፡፡ 

4.1.2.  ከዚህ በላይ በተደነገገው መሰረት የፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ በአግባቡ የደረሰው ሰው ለማስተርጎም 

ፈቃደኛ ያልሆነ እንደሆነ ችሎቱ ግለሰቡ ትዕዛዙ በአግባቡ የደረሰው ስለመሆኑ በማረጋገጥ 

ተገቢውን ትዕዛዝ ይሰጣል፡፡  

4.2. የማስፈጸም ሃላፊነት 

4.2.1. ችሎት የሰጠውን ትዕዛዝ የፍርድ ቤቱ ፌጅስትራር የማስፈፀም ግዴታ አለበት 

4.2.2. የፍርድ ቤቱ ፌጅስትራር የችሎት ትዕዛዝ ለመፈፀም አስፈላጊውን ሁሉ ግዴታውን ስለመወጣቱ 

በፅሑፍ የማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡ 

4.3. የተሸሩ ህጎችና አሰራሮች 

4.3.1. በደብዳቤ ቁ. ወ/24/2682/05 ጥር 23 ቀን 2005 ዓ.ም በፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት 

ወጥቶ ሲሰራበት የቆየውና የአስተርጓሚዎችን አበል የሚመለከተው ሰርኩላር በዚህ 

መመሪያ ሙሉ በሙሉ ተተክቷል፡፡ 
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4.3.2. ማንኛውም የአሰራር ልማድና አካሄድ በዚህ መመሪያ በተካተቱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት 

አይኖራቸውም፡፡ 

4.4. መመሪያውን ስለማሻሻል 

ይህ መመሪያ በማንኛውም ፍ/ቤት የስራ ክፍል አነሳሽነትና በፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝደንት ፈቃድ ሊሻሻል ይችላል፡፡  

4.5. መመሪያው ስለሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ፊርማ ከፀደቀበት ዕለት ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡  

ህዳር 30 ቀን 2013 ዓ.ም 

ፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 

አዲስ አበባ, ኢትዮጵያ 

 

 

መዓዛ አሸናፊ መንግስቱ 

የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝደንት 

 


