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ሕጊታት /ኣዋጃትን ዯንብታትን/ ክልልና ሓዯ ግዘ ብነጋሪት ጋዜጣ ምስ ተሓተሙ ዲግም ዝሕተምሉ 

ዕድል ፀቢብ ብምዃኑ እዞም ሕጊታት ይትረፍዶ ንጠቕላላ ህዝቢ ክልልና ብቐሊሉ ተበፃሒ ክኾኑ ምስ 
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ሕጊታት/ነጋሪት ጋዜጣታት ኣጣቒሶም ዝተዲለዉ ኻልኦት ፅሑፋት ወይ መፃሕፍቲ ክኾኑ 
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ተወዱቦምን ተሰኒዶምን ክዕቀቡን ንቕድሚት ንዝግበር ኩለመዲይ ዓውዯ መፅናዕትታትን ስራሕቲ 
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ድልየት ፣ ፃዕርን  ሕግታት ኣብ ምትእኽኻብ ዝገበሮ ምትሕብባርን ኣዚዩ ዝነኣድ ኾይኑ ንዕውትነት 
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ኪኢላታትን ሰራሕተኛታትን ትካልና ንዘርኣይዎ ፅቡቕ ተበግሶን ውፍይነትን እዚ ስራሕ ኣብ 

መወዱእታ ብምብፅሑ እንኳዕ ዯስ በለኩም እናበልና ኣብ ብጣዕሚ ዝሓፀረ እዋን ሕቶና ተቐቢሎም 

ዯረጃ ፅሬቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ኣብዝዯለናዮ ግዘ ተሓቲሙን ተጠሪዙን ክበፅሐልና ንዝገበሩ 

ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ትካል ሕትመት ብርሃንን ሰላምን ካብ ልቢ ነመስግን፡፡  

ኣባዱ ወ/ሩፋኤል 

ዋና ኣካያዱ ስራሕ ኣግኣዚ ማእኸል መሰልጠኒ ሰብ ሞያ 

ኣካላት ፍትሒ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

 

 

ደንቢ ቁፅሪ 47/2000 ዓ/ም 
መመሓደሪ ደንቢ መተሓባበርቲ ምልሻ ቢሮ 
ፀጥታን ጉዳያት ምምሕዳርን ክልል ትግራይ 

 
ኣብ ቢሮ ፀጥታን ጉዳያት ምምሕዳርን ብሄራዊ 
ክልዊ መንግስቲ ትግራይ በብደረጅኡ ዝርከቡ 
መተሓባበርቲ ምልሻ ዝማሓደርሉ ደንቢ 
ብዘይምህላዉ ኣብ ስራሕቲ ምልመላ፣ ቁፃር፣ 
ምደባ፣ ዕብየት፣ ዝውውር፣ ስልጠና፣ ወሰኽ መሃያ፣ 
ዲሲፕሊንን ጥቕማጥቕምን ፀገም እናፈጠረ 
ስለዝፀንሐ፤ 
ከምኡ’ውን እቲ ዝተገለፀ ሓይሊ ሰብ ብዘለዎ 
ናይ ስራሕ ተሞኩሮ ብምልመላን ምደባን 
ዝርከብ’ምበር ከምድሌትካ ኣብ ዕዳጋ ዝርከብ 
ሓይሊ ሰብ ስለዘይኮነ እዙይ ሓይሊ ዝመሓደረሉ 
ናይ ባዕሉ ፍሉይ ደምቢ ምውፃእ ኣድላዪ 
ስለዝኾነ ፤ 
አወዳድባ ፈፀምቲ ኣካላት ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ ንምምሕያሽ ተመሓይሹ 
ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 94/98 ዓንቀፅ 5/7/ ከምእ’ውን 
ቤት ፅሕፈት ምልሻ ክልል ትግራይ ንምቋም 
ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 14/1988 ዓንቀፅ 4/11/ 
መሰረት ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ክልል 
ትግራይ ዝስዕብ ደምቢ ኣውፂኡ ኣሎ። 

 
 

ደንብ ቁጥር 47/2000 ዓ/ም 
የትግራይ ክልል የፀጥታና የአስተደደር ጉዳዮች ቢሮ 

የሚልሻ አስተባባሪዎች መተዳደሪያ 
 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ጸጥታና 
አስተዳደር ጉዳዮች ቢሮ በየደረጃው የሚገኙ ሚሊሻ 
አስተባባሪዎች የሚተዳደሩበት ደንብ ባለመኖሩ 
በምልመላ ቅጥር፣ ምደባ፣ እድገት፣ ዝውውር፣ 
ስልጠና፣ የደመወዝ ጭማሪ፣ ዲስፕሊን የመሳሰሉ 
ጥቅማ ጥቅሞች ላይ ችግር እየፈጠረ ስለሆነ፤ 
 
እንደዚሁም የተጠቀሰው የሰው ሃይል ባለው የስራ 
ልምድ በምልመላና ምደባ እንጂ እንደተፈለገው 
በገበያ የሚገኝ የሰው ሃይል ስላልሆነ ይህ ሃይል 
የሚተዳደርበት የራሱ ልዩ ደንብ ማውጣት አስፈላጊ 
ስለሆነ፣ 
 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት አስፈፃሚ 
አካላት አደረጃጀት ለማሻሻል ተሻሽሎ የወጣ አዋጅ 
ቁጥር 94/98 አንቀጽ 5/7/ እዲሁም የትግራይ 
ክልል ሚልሻ ጽህፈት ቤት ለማቋቋም የወጣ አዋጅ 
ቁጥር 14/1988 አንቀጽ 4/11/ መሰረት የትግራይ 
ክልል ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት የሚከተለው ደንብ 
አውጥቷል። 
 
 

 16ኛ ዓመት ቁ.1  
መቐለ መስከረም 15/2000 ዓ/ም 

ብሓልዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ መበል 16 ዓመት ቑ.1        
መቐለ መስከረም 15/2000 ዓ/ም   

ነጋሪት ጋዜጣ ቁ.ፓ.ሳ       291  
ነጋሪት ጋዜጣ ፓ.ሳ.ቁ  
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ቸቸ 

 
ክፍሊ ሓደ 

ሓፈሻዊ ድንጋገታት 
ዓንቀፅ 1. ሓፂር ርእሲ 
እዙይ ደንቢ “መመሓደሪ ደንቢ መተሓባበርቲ 
ምልሻ ቢሮ ፀጥታን ጉዳይ ምምሕዳርን ክልል 
ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47/2000” ተባሂሉ ክጥቀስ 
ይከኣል። 
ዓንቀፅ 2. ትርጉም 
ኣጠቓቕማ ናይቲ ቃል ካልእ ትርጉም ዘውህቦ 
እንተዘይኾይኑ ኣብ ውሽጢ እዚ ደንቢ 
1. “መተሓባበሪ ሚሊሻ” ማለት ብመሰረት ሕጊ 

ሲቪል ሰርቪስ ዘይመሓደርን ፣ ሹመኛ 
ዘይኮነን ናይ ፀጥታ ስራሕ ዝከታተልን፣ ነቲ 
ኣባል ሚሊሻ ዝውደብ፣ ዝቆፃፀር፣ ዘተሓባብር 
ዝመርሕ ከምኡ’ውን ሹመኛታት ዘይኮኑን 
ብመሰረት ሕጊ ስቪል ሰርቪስ ዘይመሓደሩን 
ኣብ ቢሮ ፀጥታን ጉዳያት ምምሕዳርን 
በብደረጅኡ ዝተመደቡ ሰራሕተኛታት 
ማለት’ዩ፣ 

2. “ቢሮ” ማለት ቢሮ ፀጥታን ጉዳያት 
ምምሕዳርን እዩ፣ 

3. ኣብ ስራሕ እናሃለወ ዝበፅሕ “ዘላቒ” ወይ 
“ክፋል” ጉዳኣት ማለት መስርሒን 
ሰራሕተኛን ሕጊ ዝህቦ ትርጉም ይህልዎ። 

ዓንቀፅ 3. ወሰን ተፈፃምነት 
እዙይ ደንቢ ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ ወረዳ ኣብ 
ዘለዉ መተሓባበሪ ሚሊሻ ኣብ ዓንቀፅ 2/1/ 
ንዝተጠቐሱ ሰራሕተኛታት ቢሮ ፀጥታን ጉዳያት 
ምምሕዳርን ተፈፃሚ ይኸውን። 
ዓንቀፅ 4. ኣገላልፃ ፆታ 
ኣብዚ ደንቢ ውሽጢ ብተባዕታይ ፆታ ዝተገለፀ 
ኩሉ ንኣነስታይ ፆታ እውን ዝምልከት እዩ። 

ክፍሊ ክልተ 
ብዛዕባ ምልመላ፣ ቁፃር፣ ስልጠና፣ ምደባን፣ 

ዝውውርን 
ዓንቀፅ 5 ምልመላ 
1. ካብዚ ንታሕቲ ዝተዘርዘሩ መዐቀኒታት 

ዘማልእ ንሚሊሻ መተሓባበራይነት 
ክምልምል ይኽእል 
ሀ. ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ፣ 

 
ክፍል አንድ 

አጠቃላይ ድንጋጌዎች 
አንቀጽ 1. አጭር ርእስ 
ይህ ደንብ የትግራይ ክልል የጸጥታና አስተዳደር 
ጉዳየች ቢሮ “የሚልሻ አስተባባሪዎች መተዳደሪያ 
ደንብ ቁጥር 47/2000” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። 
 
አንቀጽ 2. ትርጉም 
የቃሉ አጠቃቀም ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ 
በቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፦ 
1. “የሚልሻ አስተባባሪ” ማለት በስቪል ሰርቪስ ህግ 

መሰረት የማይተዳደር ፣ ሹመኛ ያልሆነ፣ የጸጥታ 
ስራ የሚከታተልና የሚልሻ አባላት የሚያደራጅ፣ 
የሚያስተባብር፣ የሚመራ እንዲሁም ሹመኞች 
ያልሆኑ በስቪል ሰርቪስ ህግ መሰረት 
የማይተዳደሩ በጸጥታና አስተዳደር ጉዳዮች ቢሮ 
በየደረጃው የተመደቡ ሰራተኞች ማለት ነው፣ 
 
 

2. “ቢሮ” ማለት የጸጥታና አስተዳደር ጉዳዮች ቢሮ 
ማለት ነው፣ 

3. “በስራ ላይ እያለ የሚደርስ “ዘላቂ” ወይም ውሱን 
ጉዳት ማለት አሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የሚሰጠው 
ትርጉም ይኖረዋል። 

አንቀጽ 3. የተፈፃሚነት ወሰን 
ይህ ደንብ ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ ባሉት ሚልሻ 
አስተባባሪዎች በአንቀጽ 2/1/ ለተጠቀሱት የጸጥታና 
አስተዳደር ቢሮ ሰራተኞች ተፈፃሚ ይሆናል፣ 
 
አንቀጽ 4. የጾታ አገላለጽ 
በዚህ ደንብ ውስጥ ለወንዱ ፆታ የተገለጸው ሁሉ 
አንስታይ ጾታንም ይመለከታል 

ክፍል ሁለት 
ምልመላ፣ ቅጥር፣ ስልጠና፣ ምደባና ዝውውር 

በተመለከተ 
አንቀጽ 5 ምልመላ 
1. ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መመዘኛዎች 

የሚያሟላ ለሚልሻ አስተባባሪነት ሊመለመል 
ይችላል፦ 
ሀ. ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለው 

ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 
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ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ለ. ንሕገ መንግስቲ ተገዛኢ ዝኾነ፣ 
ሐ. ፅቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎ፣ 
መ. 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾነ ፣ 
ረ. ናይዚ ክልል ነባራይ ዝኾነ ፣ 
ሰ. ኣብ ፀጥታ ስራሕ ዝምልከት ስራሕ 

ልምዲ ብመምርሒ ይውሰን፣ 
ሸ. ደረጃ ትምህርቲ 6ይ ክፍሊ ዘጠናቐቐን 

ካብኡ ንላዕልን፣ 
ቀ. ዝተማልአ ጥዕና ዘለዎ፣ 
በ. ናይ ገበን ሪከርድ ዘይብሉ፣ 
ተ. ድሌት ዘለዎ፣ 
ቸ. ናይ ምልመላ ስራሕ እቲ ቢሮ ብዘውፅኦ 

መምርሒ መሰረት ይፍፀም፡፡ 
2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ፃንቀጽ 1 ዝተደንገገ 

ከምዘሎ ኾይኑ ንሚሊሻ መተሓባበራይነት 
ዝግበር ምልመላ ናይ ብሄረሰባትን ደቂ 
ኣንስትዮን ሚዛናዊ ተዋፅኦ ኣብ ውሽጢ 
ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ፡፡ 

ዓንቀፅ 6. ቁፃር 
1. ብምልሻ መተሓባበራይነት ዝተመልመለ ሰብ 

በቲ ቢሮ ዝዳሎ ናይ ቁፃር ውዕል ይፍፅም፣ 
2. ውፅኢተን ምስደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ዝኾና 

ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ ቀዳምነት ቁፃር 
ይረኽባ፣ 

3. ናይ ቁፃር ስራሕ እቲ ቢሮ ብዘውፅኦ 
መምርሒ መሰረት ይፍፀም፣ 

4. ዝኾነ ብሚሊሻ መተሓባበራይነት ስልጠና 
ወሲዱ ዝተቖፀረ ሰብ ን5ተ ዓመት ናይ 
ምግልጋል ግቡእ ኣለዎ እቲ ናይ ግልጋሎት 
ጊዜ ምቑፃር ዝጅመር ካብ ዝተቖፀረሉ ዕለት 
ጀሚሩ ይኸውን፡፡ 

ዓንቀፅ 7. ብዛዕባ ስልጠና 
1. ናይቲ ስልጠና ዕላማ ንሕገ መንግስቲ 

ምኽባር ጠጠው ዝበለ ብቕዓት ዘለዎ ናይ 
ሚሊሻ መተሓባበሪ ንምፍጣር እዩ፣ 

2. ነዚ ስልጠና ንምፍፃም ዘድልይ ካሪኩለምን 
ናይቲ ሰልጣናይ መሰልን ግቡእን እቲ ቢሮ 
ብዘውፅኦ መምርሒ መሰረት ይውሰን፣ 

3. ዝኾነ ሰልጣኒ ኣብ ስልጠና እዋን ዝስዕብ 
ግቡእን መሰልን ይህልዎ፣ 
ሀ. ምግቢ፣ ናይ መደቀሲ ግልጋሎት፣ ክዳን፣ 

ለ. ለህገ መንግስቱ ተገዢ የሆነ 
ሐ. ጥሩ ስነ-ምግባር ያለው 
መ. 18 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ 
ሠ. የክልሉ ነዋሪ የሆነ 
ረ. በጸጥታ ስራ ላይ የሚመለከት የስራ ልምድ 

በመመሪያ ይወሰናል፣ 
ሰ. የትምህርት ደረጃ 6ኛ ክፍል ያጠናቀቀና 

ከዚያ በላይ 
ሸ. የተሟላ ጤንነት ያለው፣ 
ቀ. የወንጀል ሪከርድ የሌለው 
በ. ፍላጎት ያለው 
ተ. የምልመላው ስራ ቢሮው በሚያወጣው 

መመሪያ መሰረት ይፈጸማል። 
2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተደነገገ እንዳለ 

ሆኖ በሚልሻ አስተባባሪነት የሚደረግ ምልመላ 
የብሄረሰቦችና ሴቶች ሚዛናዊ ተዋጽኦ ግምት 
ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት። 

 
አንቀጽ 6. ቅጥር 
1. በሚልሻ አስተባባሪነት የተመለመለ ሰው ቢሮው 

የሚያዘጋጀው የቅጥር ውል ይፈጽማል፣ 
2. ውጤታቸው ከወንዶች ጋር እኩል የሆኑ ሴት 

ተወዳዳሪዎች ቅድሚያ የመቀጠር እድል 
ያገኛሉ፣ 

3. የቅጥሩ ስራ ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ 
መሰረት ይፈፅማል 

4. ማንኛውም በሚልሻ አስተባባሪነት ስልጠና ወስዶ 
የተቀጠረ ሰው ለ5 ዓመታት የማገልገል ግዴታ 
አለበት። የአገልግሎት ጊዜው መቁጠር 
የሚጀምረው ከተቀጠረበት ዕለት አንስቶ 
ይሆናል። 

አንቀጽ 7. ስልጠና በሚመለከት 
1. የስልጠናው አላማ ለህገ መንግስቱ መከበር 

የቆመ፣ ብቃት ያለው የሚሊሻ አስተባበሪ 
ለመፍጠር ነው፣ 

2. ስልጠናውን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልጉ 
ካሪክለምና የሰልጣኙ መብትና ግዴታ ቢሮው 
በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ይወሰናል፣ 

3. ማንኛውም ሰልጣኝ በስልጠና ወቅት የሚከተሉት 
መብቶችና ግዴታዎች ይኖሩታል፣ 
ሀ. ምግብ፣ የመኝታ ግልጋሎት፣ ልብስ፣ ጫማ፣ 
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ቸቸ 

ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ጫማ ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ከምኡውን 
እቲ ቢሮ ብዘውፅኦ መምርሒ መሰረት 
ናይ ጁባ ገንዘብ /ክፍሊት/ ይረክብ 

ለ. ንዝበፅሖ ሕማም ኣብ ውሽጢ ዓዲ 
ኣብዘለዉ መንግስታዊ ትካላት ብነፃ 
ይሕከም 

ሐ. ኣብ ዝምደበሉ ናይ ስልጠና ፕሮግራም 
ናይ ምስታፍ ግቡእ ኣለዎ 

መ. ናይ ዝኣተዉሉ መሰልጠኒ ማእኸል 
ውሽጢ ደንቢ መምርሕታት ከኽብር 
ኣለዎ 

ረ. ዝተመደበሉ ናይ ስልጠና፣ ሙያ 
ንምቁራፅ፣ ንምቅያር፣ ወይከዓ ንምንዋሕ 
እንትደሊ ነቲ ቢሮ ብቐዳምነት ከፍቅድ 
ኣለዎ 

ሰ. ሓዱሽ ሰልጣኒ ኣብ መሰልጠኒ ማእኸል 
ከቢድ ኣካል ጉድኣት እንተበፂሕዎ ናይ 
2 ወርሒ መሃያ ተኸፊልዎ ካብ ስራሕ 
ይሰናበት ወይ ድማ እንተሞይቱ ንሕጋዊ 
ወረስቱ ናይ 6 ወርሒ መሃያ ይኽፈሎም፣ 

ዓንቀፅ 8. ዝውውርን ብተጠባባቕነት ብዛዕባ 
ምምዳብ 

1. እቲ ቢሮ ንስራሕ ኣድላይ ኮይኑ እንትረኽቦ 
ዝኾነ ናይ ሚልሻ መተሓባበሪ ኣብ ውሽጢ 
መስሪያ ቤቱ ብተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ብርኪን 
መሃያን ካብ ሓደ ናይ ስራሕመደብ ማዕረ 
ደረጃ ናብ ዘለዎ ካሊእ ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ 
መደብ ወይ ከዓ ካብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ 
ናብ ካሊእ ናይ ስራሕ ቦታ ቀይሩ ክሰርሕ 
ይኽእል እዩ፡፡ 

2. በዚ ዓንቀፅ እዚ ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት 
ብናይ ውሽጢ ዝውውር ክምላእ ዝኽእል 
ክፍቲ ናይ ስራሕ መደብ እንትህሉ እቲ 
ዝውውር ብውድድር ይፍፀም 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ዝተደንገገ 
እንተሃለወ እውን እቲ ቢሮ እቲ ስራሕ 
ንከይብደል ናይ ሓደ መተሓባበሪ ሚሊሻ 
መሃያ እንተይነከየ ደረጅኡ ወይ ከዓ ዝሓዞ 
ናይ ስራሕ ዓይነት እንተይሓለወ ካብ ሓደ 
ዓመት ንዘይበልፅ እዋን ብጊዚያዊነት ኣዛዊሩ 
ክሰርሕ ይኽእል እዩ፡፡ 

የፅሕፈት መሳሪያዎችና እንዲሁም ቢሮው 
በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የኪስ 
ገንዘብ/ክፍያ ያገኛል፣ 

ለ. ለደረሰበት ህመም ባገር ውስጥ ባሉት 
መንግስታዊ ተቋማት በነጻ ይታከማል፣ 

 
ሐ. በተመደበበት የስልጠና ፕሮግራም የመሳተፍ 

ግዴታ አለበት፣ 
መ. የገባበት የማሰልጠኻ ማእከል ውስጠ ደንብና 

መመሪያ ማክበር ኣለበት 
 
ሠ. የተመደበበት የስልጠና ሙያ ለማቋረጥ፣ 

ለመቀየርና በማራዘም ሲፈልግ መጀመሪያ 
ቢሮው ማስፈቀድ አለበት፣ 

 
ረ. አዲስ ሰልጣኝ በማሰልጠኛ ማእከል ከባድ 

የአካል ጉዳት ከደረሰበት የ2/ሁለት/ ወር 
ደመወዝ ተከፍሎት ከስራ ይሰናበታል ከሞተ 
ደግሞ ለህጋውያን ወራሾቹ የ6/ስድስት/ ወር 
ደመወዝ ይከፈላቸዋል፡፡ 

አንቀጽ 8. ዝውውርና በተጠባባቂ መመደብ 
የሚመለከት 

1. ቢሮው ለስራ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው 
ማንኛውም የሚልሻ አስተባባሪ በመስሪያቤቱ 
ውስጥ በተመሳሳይ የስራ መደብና ክፍያ ከአንድ 
የስራ መደብ እኩል ደረጃ ወዳለው ሌላ 
ተመሳሳይ የስራ መደብ ወይም ከአንድ የስራ 
ቦታ ወደ ሌላ የስራ ቦታ አዛውሮ ሊያሰራ 
ይችላል፣ 
 

2. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት በውስጥ 
ዝውውር ሊሟላ የሚችል ክፍት የስራ መደብ 
ሲኖር ዝውውሩ በውድድር ይፈጸማል፣ 

 
3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተደነገገ 

ቢኖርም የቢሮው ስራ እንዳይበደል የአንድ 
ሚልሻ አስተባባሪ ደመወዝ ሳይቀነስ ደረጃው 
ወይም የያዘው የስራ ዓይነት ሳይጠብቅ ከአንድ 
ዓመት ላልበለጠ ጊዜ በጊዚያዊነት አዛውሮ 
ሊያሰራው ይችላል፣ 
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ቸቸ 

ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 4. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ብምኽንያት ጥዕና 
ፀገም ብዝሓዞ ናይ ስራሕ መደብ ወይከዓ 
ብዘለዎ ናይ ስራሕ ቦታ ንክሰርሕ 
ዘይምኽኣሉ ብሓኪም እንትረጋገፅ 
ሀ. ብተመሳሳሊ ብርኪ ከምድብ ዘኽእል 

ክፍቲ ናይ ስራሕ መደብ እንተልዩ 
ብዝሓዞ ብርኪ /ደረጃ/ ወይከዓ፣ 

ለ. ብተመሳሳሊ ደረጃ ንክምደብ ዘኽእል 
ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታ እንተዘይሃልዩ እቲ 
መተሓባበሪ ሚሊሻ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ 
ንምስራሕ ፍቓደኛ እንተኾይኑ ደረጅኡ 
ቐኒሱ ናብ ዝሰማመዖ ናይ ስራሕ መደብ 
ወይከዓ ናይ ስራሕ ቦታ ይዛወር፣ 

5. ዘገድድ ኩነታት እንትህሉ እቲ ቢሮ ሓደ ናይ 
ሚሊሻ መተሓባበሪ ልዕል ናብ ዝበለ ደረጃ 
ዘሎ ናይ ስራሕ መደብ ብተጠባባቕነት 
ንክሰርሕ ክገብር ይኽእል እዩ፡፡ እዚ ክኾን 
እንተሎ ብመሰረት እቲ ቢሮ ብዘውፅኦ 
መምርሒ መሰረት ናይ ተጠባባቕነት ኣበል 
ይኽፈሎ፡፡ 

6. ንሓደ ናይ ሚሊሻ መተሓባበሪ ካብ ሓደ 
ዓመት ንላዕሊ ብተጠባባቕነት ክሰርሕ 
ምግባር ኣይከኣልን 

7. ናይ ሓደ ሚሊሻ መተሓባበሪ መደብ ስራሕ 
ዝተሰረዘ እንተኾይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ቢሮ 
ተመሳሳሊ ደረጃ ናብ ዘለዎ ናይ ስራሕ 
መደብ ከዛውሮ ኣለዎ፣ 

8. ሓደ ሰልጣኒ ስልጠንኡ ምስ ወደአ ከከም 
ኣድላይነቱ ኣብ ዝኾነ ቦታ /ሞያ/ በቲ ቢሮ 
ይምደብ፣ 

ዓንቀፅ 9. በብደረጅኡ ዝህልዉ መተሓባበርቲ 
ምልሻ ምደባ 

1. ንመምርሒ ሓለፍቲ እቲ ቢሮ ምስርእሰ 
ምምሕዳር ብምዝርራብ ይምደብ፣ 

2. ኣብቲ ቢሮ ዝምደቡ ሓለፍቲ ዋና 
ክፍልታትን መተሓባበርቲ ምልሻን እቲ ቢሮ 
ምስዝምልከቶም ሓለፍቲ ብምዝርራብ 
ይምድብ፣ 

3. ኣብ ወረዳ ዝምደቡ ሓለፍቲ ይኹኑ ምልሻ 
መተሓባበርቲ ወረዳ ፀጥታን ጉዳያት 
ምምሕዳርን ምስ ወረዳ ኣመሓዳሪ 

4. ማንኛውም ሚልሻ አስተባባሪ በጤና ችግር 
ምክንያት በያዘው የስራ መደብ ወይም ባለው 
የስራ ቦታ ለመስራት አለማቻሉ በሃኪም 
ሲረጋገጥ፡- 
ሀ. በተመሳሳይ ደረጃ ሊመደብ የሚያስችል 

ክፍት የስራ ቦታ ካለ በያዘው የስራ ደረጃ 
ወይም፣ 

ለ. በተመሳሳይ ደረጃ ሊመደብ የሚያስችል 
ክፍት የስራ ቦታ ከሌለ ሚሊሻ አስተባባሪው 
ዝቅ ባለ ለመስራት ፈቃደኛ ከሆነ ደረጃው 
ቀንሶ ወደሚስማማው የስራ መደብ ወይም 
የስራ ቦታ ይዛወራል፣ 

 
5. የሚያስገድድ ሁኔታ ሲኖር ቢሮው አንድ 

የሚልሻ አስተባባሪ ከፍ ወዳለ የስራ ቦታ 
በተጠባባቂነት እንዲሰራ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 
ይህ ሲሆን ቢሮው ባወጣው መመሪያ መሰረት 
የተጠባባቂነት አበል ይከፈለዋል፣ 
 
 

6. ለአንድ የሚልሻ አስተባባሪ ከአንድ ዓመት በላይ 
በተጠባባቂነት እንዲሰራ ማድረግ አይችልም፣ 
 

7. የአንድ የሚሊሻ አስተባባሪ የስራ መደብ 
የተሰረዘ እንደሆነ በቢሮው ውስጥ ተመሳሳይ 
ደረጃ ወዳለው የስራ መደብ ሊያዛውረው 
ይችላል፣ 

8. አንድ ሰልጣኝ ስልጠናው እንደጨረሰ እንደ 
አስፈላጊነቱ በሆነ ቦታ/ሙያ/ በቢሮው 
ይመደባል፡፡ 

አንቀጽ 9. በየደረጃው ለሚኖሩ የሚሊሻ 
አስተባባሪዎች ምደብ 

1. ቢሮው ለመምሪያ ሃላፊ ከርእሰ መስተዳድሩ ጋር 
በመነጋገር ይመድባል፣ 

2. በቢሮው ውስጥ የሚመደቡ ዋና ክፍል 
ሃላፊዎችና ምልሻ አስተባባሪዎች ቢሮው 
ከሚመለከታቸው ሃላፊዎች ጋር በመነጋገር 
ይመደባል፣ 

3. በወረዳ የሚመደቡ ሃላፊዎች ሚልሻ 
አስተባባሪዎች የወረዳ የጸጥታና የአስተዳደር 
ጉዳዮች ከወረዳው አስተዳዳሪ ጋር በመነጋገር 
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ቸቸ 

ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ብምዝርራብ ይምደብ፣ 
4. ብቢሮ ዝምደቡ መምርሒ ሓለፍቲ፣ ዋና 

ክፍልታትን ካልኦት በዚ ደንቢ ዝመሓደሩን 
መዐቀኒ ረቑሓ ቢሮ ብዘውፅኦ መምርሒ 
ይውሰን፡፡ 

ክፍሊ ሰለስተ 
ናይ ስራሕ ሰዓትን ዝተፈላለዩ ፍቓዳትን 

ዓንቀፅ 10. መደበኛ ናይ ስራሕ ሰዓት 
1. ዝኾነ መተሓባበሪ ምልሻ ኣብ መዓልቲ 8 

ሰዓት፣ ኣብ ሰሙን 40 ሰዓት፣ ክሰርሕ 
ኣለዎ፡፡ 

2. ህፁፅ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ስራሕ እንትህሉ 
ከከም ኣድላይነቱ ካብዙይ ንላዕሊ ናይ 
ምስራሕ ግቡእ ኣለዎ፡፡ 

ዓንቀፅ 11. ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ ዕላማ 
1. ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ ዝወሃቦ 

መተሓባበሪ ሚሊሻ ንዝተወሰነ ጊዜ ብምዕራፍ 
ግልጋሎቱ ብዝተሓደሰ መንፈስ ንክቕፅል 
ንምኽኣል እዩ፡፡ 

2. ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ በዚ ደንቢ ዓንቀፅ 
12 መሰረት ዝሕሰብ ኮይኑ ብገንዘብ 
ዘይልወጥ ይኸውን፡፡ ይኹን እምበር ብዓንቀፅ 
13 መሰረት ብቢሮ ድልየት ንክልተ ዓመት 
ዝተመሓላለፈ ዓመት ዕረፍቲ ብገንዘብ 
ተለዊጡ ንክወሃቦ ክሓትት ይኽእል እዩ፡፡ 

ዓንቀፅ 12. ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ 
መዓልታት 

1. ሓደ ዓመት ዘገልገለ ናይ ሚልሻ መተሓባበሪ 
20 ናይ ስራሕ መዓልታት ናይ ዓመት 
ዕረፍቲ ፍቃድ ይረክብ፣ 

2. ካብ ሓደ ዓመት ንላዕሊ ዘገልገለ ድማ 
ንሕድሕድኡ ተወሳኺ ዓመት ሓደ ናይ 
ስራሕ መዓልቲ እናተወሰኾ ናይ ዓመት 
ዕረፍቲ ፍቓድ ካብ 30 ናይ ስራሕ 
መዓልቲታት ክበልፅ የብሉን፣ 

3. ኣብ ካልእ ናይ መንግስቲ መስሪያቤት ቅድም 
ክብል ዝሃቦ ኣገልግሎት ተሃልዩ በዚ ንኡስ 
ዓንቀፅ ኣፈፃፅማ ዝሕሰብ ይኸውን፡፡ 

ዓንቀፅ 13. ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቃድ ኣወሃህባ 
1. ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ ብናይቲ ቢሮ 

ፕላን መሰረት ብምግባር ብዝተኽኣለ መጠን 

ይመደባሉ፣ 
4. በቢሮው የሚመደቡ መመሪያ ሃላፊዎች፣ ዋና 

ክፍሎችና ሌሎች በዚህ ደንብ የሚተዳደሩ 
ቢሮው በሚያወጣው መመዘኛ መስፈርት 
መመሪያ መሰረት ይወሰናል፡፡ 

ክፍል ሶስት 
የስራ ሰዓታትና የተለያዩ የስራ ፈቃዶች 

አንቀጽ 10. መደበኛ የስራ ሰዓት 
1. የሆነ የሚልሻ አስተባባሪ በቀን 8 ሰዓት፣ 

በሳምንት 40 ሰዓታት መስራት አለበት፡፡ 
 

2. አስቸኳይ የጸጥታ ጉዳይ ስራ ሲኖር እንደ 
አስፈላጊነቱ ከዚህ በላይ የመስራት ግዴታ 
አለው፡፡ 

አንቀጽ 11. የዓመት እረፍት ፍቃድ አላማ 
1. የዓመት እረፍት ፍቃድ የሚሰጠው የሚልሻ 

አስተባባሪ ለተወሰነ ጊዜ በማረፍ ግልጋሎት 
በታደሰ መንፈስ መቀጠል ማስቻል ነው፣ 
 

2. የዓመት እረፍት ፍቃድ በዚህ ደንብ አንቀጽ 12 
መሰረት የሚታሰብ ሆኖ በገንዘብ የማይለወጥ 
ይሆናል፡፡ ይሁን እንጂ በአንቀጽ 13 መሰረት 
በቢሮው ፍላጎት ለሁለት ዓመት ለተላለፈው 
የዓመት ዕረፍት በገንዘብ ተለውጦ እንዲሰጠው 
ሊጠይቅ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 12. የዓመት እረፍት ፍቃድ ቀኖች 
 
1. አንድ ዓመት ያገለገለ የሚልሻ አስተባባሪ 20 

የስራ ቀናት የዓመት ዕረፍት ፍቃድ ያገኛል፣ 
 

2. ከአንድ ዓመት በላይ ያገለገለ ደግሞ ለያንዳንዱ 
ተጨማሪ ዓመት አንድ የስራ ቀን እየጨመረ 
የዓመት ዕረፍት ፍቃድ ያገኛል፡፡ ይሁን እንጂ 
የሚሰጠው የአንድ ዓመት ዕረፍት ፈቃድ ከ30 
የስራ ቀናት መብለጥ የለበትም፣ 

3. በሌላ የመንግስት መስሪያቤት ቀደም ሲል 
የሰጠው አገልግሎት ከነበረ በዚህ ንኡስ አንቀጽ 
አፈፃፀም የሚታሰብ ይሆናል፡፡ 

አንቀጽ 13. የዓመት ዕረፍት ፈቃድ አሰጣጥ 
1. የዓመት ዕረፍት ፈቃድ በቢሮው ፕላን መሰረት 

በማድረግ በተቻለ መጠን የሚልሻ አስተባባሪው 
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ቸቸ 

ገፅ 7 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 7 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ናይቲ ሚሊሻ መተሓባበሪ ድሌት ብምምዝዛን 
ኣብ ውሽጢ እቲ በጀት ዓመት ብሙሉእ 
ወይ ብኽፋል ከይተሸራረፈ ክዋሃብ ኣለዎ፡፡ 

2. ሓደ መተሓባበሪ ሚሊሻ ፍቓድ ኣብ 
ዝወስደሉ እዋን ኣብ ዕረፍቲ ናይ ዝፀንሓሉ 
ናይ ሓደ ወርሒ መሃይኡ ኣቐዲሙ ክወስድ 
ይኽእል እዩ፡፡ 

3. ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት እንተዘይሃልዩ ወይከዓ 
እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ ተመቓቒሉ ንክወሃቦ 
ሓቲቱ ናይ ቐረባ ሓለቕኡ ፈቒድሉ 
ተዘይኮይኑ ናይ ዓመት ፍቓድ 
ከይተመቓቐለ ብሓደ ጊዜ ኣብ በጀት ዓመት 
ክወሃብ ኣለዎ፡፡ 

ዓንቀፅ 14. ፍቓድ ምትሕልላፍ 
1. ዘገድድ ናይ ስራሕ ኩነታት እንተልዩ 

ወይድማ ናይ ፀጥታ ዘይምርግጋእ እንተልዩ 
ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ ክተሓላለፍ 
ይኽእል እዩ፡፡ 

2. እቲ ዝዋሃብ ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ 
ብዝተኽኣለ መጠን ንናይቲ ቢሮ ልእኽቶ 
ዘደናቕፍን ኣብ ልዕሊ ፀጥታዊ ስራሕቲ 
ኣሉታዊ ፅዕንቶ ዘሕድር ክኸውን የብሉን፡፡ 
ዓመት ዕረፍቲ ወፂኡ ዝነበረ መተሓባበሪ 
ምልሻ ንስራሕ ኣድላዪ እንተኾይኑ ዓመት 
ዕረፍቱ ኣቋሪፁ ስራሕ ክኣቱ ክግበር ይከኣል፣ 
እቲ ዝተረፎ ዓመት ዕረፍቲ ካሊእ ጊዜ 
ክወስዶ ይግበር፡፡ 

3. ናይ ስራሕ ኩነታት ኣገዲድዎ እቲ ቢሮ ናይ 
ሓደ መተሓበበሪ ሚሊሻ ዓመት ዕረፍቲ 
ፍቓድ ኣብ ውሽጢ እቲ በጀት ዓመት 
ብሙሉእ ወይ ብኽፋል ክህቦ ዘይኽእል 
እንተኾይኑ ቢሮ ሓላፊ ናብ ዝቕፅል ናይ 
በጀት ዓመት ከተሓላልፎ ይኽእል እዩ፡፡ 

4. ፍሉይ ክልላዊ ናይ ፀጥታ ፀገም 
እንተዘይሃልዩ ካብ ክልተ ናይ በጀት ዓመት 
ንላዕሊ ንሓደ ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ ናብ 
ዝቕፅል በጀት ዓመት ምዛር ኣይከኣልን፡፡ 
ኮይኑ ግና እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ 
ዘይተጠቐመሉ ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ 
ኣብ ሳልሳይ በጀት ዓመት ንቲ መተሓበበሪ 
ክወሃብ ኣለዎ፡፡ 

ፍላጎት በማመዛዘን በበጀት ዓመቱ ውስጥ 
በሙሉ ወይም በከፊል ሳይሸራረፍ መስጠት 
አለበት፣ 

2. አንድ የሚልሻ አስተባባሪ ፈቃድ በሚወስድበት 
ወቅት እርፍት ላይ ለሚቆይበት ጊዜ የአንድ 
ወር ደመወዙ አስቀድሞ መውሰድ ይችላል፣ 
 

3. የተለየ ሁኔታ ከሌለ ወይም የሚልሻ አስተባባሪ 
ተለይቶ እንዲሰጠው ጠይቆ የቅርብ ሃላፊው 
ፈቅደሎት ካልሆነ የዓመት ዕረፍት ፈቃድ 
ሳይከፋፈል በአንድ ጊዜ በበጀት ዓመቱ ሊሰጠው 
ይገባል፡፡ 

 
አንቀጽ 14. ፍቃድ ማስተላለፍ 
1. የሚያስገድድ የስራ ሁኔታ ሲኖር ወይም የጸጥታ 

አለመረጋጋት ካለ የዓመት እረፍት ፈቃድ 
ሊተላለፍ ይችላል፣ 
 

2. የሚሰጠው የዓመት እረፍት ፍቃድ በተቻለ 
መጠን ለቢሮው ስራ የሚደናቅፍ በጸጥታ 
ስራዎች ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚያሳድር 
መሆን የለበትም፡፡ ዓመት ዕረፍት ወጥቶ የነበረ 
ሚሊሻ አስተባባሪ ለስራ አስፈላጊ ሲሆን የአመት 
እረፍቱን አቋርጦ ስራ እንዲገባ ማድረግ 
ይችላል፡፡ የቀረበት የዓመት እረፍት ሌላ ጊዜ 
እንዲወስደው ይደረጋል፣ 

 
3. የስራ ጠባዩ አስገድዶት ቢሮው የአንድ ሚልሻ 

አስተባባሪ ዓመት እረፍት ፍቃድ በበጀት ዓመቱ 
ውስጥ በሙሉ ወይም በከፊል ሊሰጠው 
የማይቻል ከሆነ ቢሮ ሃላፊው ወደ ሚቀጥለው 
የበጀት ዓመት ሊያስተላልፍለት ይችላል፣ 

 
4. ልዩ ክልላዊ የጸጥታ ችግር ከሌለ ከሁለት 

የበጀት ዓመት በላይ በአንድ የዓመት እረፍት 
ፍቃድ ወደ ሚቀጥለው በጀት ዓመት ማስተላለፍ 
አይችልም፣ ይሁን እንጂ ሚልሻ አስተባባሪው 
ያልተጠቀመበት የዓመት እረፍት ፍቃድ 
በ3ኛው የበጀት ዓመት ለሚሊሻ አስተባባሪው 
መስጠት አለበት፣ 
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ቸቸ 

ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 5. ፍሉይ ፀጥታዊ ኩነታት እንተጋጥም ተራእዩ 
ናብ ሳልሳይ ዓመት ዕረፍቲ ምሕላፍ 
ይከኣል፡፡ 

ዓንቀፅ 15. ናይ ወሊድ ፍቓድ 
1. ነፍሰፁር መተሓባበሪት ሚሊሻ፡- 

ሀ. ምስ ጥንሳ ብዝተኣሳሰረ ምርመራ 
ንምግባር ሓኪም ብዝእዝዞ መሰረት 
መሃያ ዝኽፈሎ ፍቓድ ይወሃባ፣ 

ለ. ቅድሚ ምውላዳ ዕረፍቲ ክትወስድ ሓኪም 
እንተኣዚዙላ መሃያ ዝኽፈሎ ዕረፍቲ 
ይወሃባ፣ 

ሐ. ናይ መውለዲ ጊዜኣ እንትበፅሕ ክወልድ 
እየ ኢላ ካብ ዝገመተቶ ቅድሚ ወሊድ 
30 ተኸታታሊ መዓልቲ ናይ ቅድመ 
ወሊድ ዕረፍቲ ይወሃባ፣ 

2. ምስ ወለደት ካብ ዝወለደትሉ ዕለት ጀሚሩ 
ናይ 60 ተኸታተልቲ መዓልታት ናይ ወሊድ 
ፍቓድ ምስ መሃያ ይወሃባ፣ 

3. ዝወሰደቶ ናይ ቅድመ ወሊድ ፍቓድ 
እንተተወዲኡ ዘይወለደት እንተኾይና እስካብ 
ትወልድ ዘሎ ናይ ስራሕ መዓልታት 
እትፀንሓሉ ዕረፍቲ ኣብቲ በጀት ዓመት ካብ 
ዘለዋ ናይ ዓመት ዕረፍቲ ፍቓድ ወይ ከዓ 
ካብ ዝቕፅል በጀት ዓመት ናይ ዕረፍቲ 
ፍቓዳ ክትወስድ ትኽእል እያ፡፡ 

4. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 ንዝተወሰነላ ናይ 
ወሊድ ፍቓድ ምስወደአት እንድሕር ሓሚማ 
ተወሳኺ ፍቓድ ዘድልያ ምዃኑ ብሓኪም 
እንተተረጋጊፁ በዚ ደንቢ ዓንቀፅ 16 
ብዝተደንገገ መሰረት ናይ ሕማም ፍቃድ 
ክትወስድ ትኽእል እያ፡፡ 

ዓንቀፅ 16. ናይ ሕማም ፍቓድ 
1. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ብምኽንያት 

ሕማም ስራሕ ንምስራሕ እንተዘይኪኢሉ 
ብመሰረት ዘቕረቦናይ ሓኪም መረዳእታ ናይ 
ሕማም ፍቓድ ይወሃቦ፣ 

2. ብመሰረት እዙይ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 
ንሚሊሻ መተሓባበሪ ዝውሃብ ናይ ሕማም 
ፍቓድ ንተኸታታሊ ወይ ድማ ኣብ 
ዝተፈላለየ እዋን እንተወሰዶ እውን ሕማሙ 
ካብ ዝጀመሮ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ዘሎ 12ተ 

5. የተለየ የጸጥታ ሁኔታ ሲያጋጥም ታይቶ ወደ 
ሶስተኛ ዓመት እረፍት ማስተላለፍ ይችላል፡፡ 

 
አንቀጽ 15. የወሊድ ፍቃድ 
1. ነፍሰ ጡር የሚልሻ አስተባባሪ፡- 

ሀ. ከእርግዝናዋ በተያያዘ ምርመራ ለማድረግ 
ሓኪም በሚያዘው መሰረት ደመወዝ 
የሚከፈለው ፍቃድ ይሰጣል 

ለ. ከመውለዷ በፊት ዕረፍት እንድትወስድ 
ሓኪም ካዘዘላት ደመወዝ የሚከፈለው 
ዕረፍት ይሰጣል፣ 

ሐ. የመውለጃ ጊዋ ሲደርስ እወልዳለሁ ብላ 
ከገመተችበት ቅድመ ወሊድ 30 ተከታታይ 
ቀናት የቅድመ ወሊድ እረፍት ይሰጣታል፣ 

 
2. ከወለደች በኋላም ከወለደችበት ቀን ጀምሮ የ60 

ተከታታይ ቀናት የወሊድ ፍቃድ ከደመወዝ ጋር 
ይሰጣታል፣ 

3. የወሰደችው የቅድመ ወሊድ እረፍት ካለቀ 
ያልወለደች እንደሆነች እስክትወልድ ያለው 
የስራ ቀናት የምትቆይበት እረፍት በበጀት 
ዓመቱ ካላት የአመት እረፍት ፍቃድ ወይም 
ከሚቀጥለው የበጀት ዓመት የእረፍት ፍቃዷ 
መውሰድ ትችላለች፣ 
 

4. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 ለተወሰነባት 
የወሊድ ፍቃድ ከጨረሰች በኋላ ከታመመች 
ተጨማሪ ፍቃድ የሚያስፈልጋት መሆኑ 
በሐኪም ከተረጋገጠ በዚህ ደንብ አንቀጽ 16 
በተደነገገው መሰረት የህመም ፍቃድ መውሰድ 
ትችላለች፡፡ 

አንቀጽ 16. የህመም ፍቃድ 
1. ማንኛውም የሚልሻ አስተባባሪ በህመም 

ምክንያት ስራ ለመስራት ካልቻለ በሚያቀርበው 
የህክምና ማስረጃ መሰረት የህመም ፍቃድ 
ይሰጠዋል፣ 

2. በዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት ለሚሊሻ 
አስተባባሪ የሚሰጠው የህመም ፈቃድ 
ለተከታታይ ወይም በተለያየ ጊዜ ቢወሰድም 
ህመሙ ከጀመረው ቀን አንስቶ ባሉት 12 ወሮች 
ውስጥ ከ8 ወር ወይም በአራት አመት ውስጥ 
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ቸቸ 

ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ወርሒ ውሽጢ ካብ 8 ወርሒ ወይከዓ ኣብ 
ኣርባዕተ ዓመት ውሽጢ ካብ ዓሰርተ ክልተ 
ወርሒ ክሓልፍ የብሉን፡፡ እንተሓሊፉ 
ኣይወሃቦን፣ 

3. ብካሊእ ሕጊ እንተዘይተወሲኑ በዚ ዓንቀፅ 
ንኡስ ዓንቀፅ 2 መሰረት ዝወሃብ ናይ ሕማም 
ፍቓድ ነተን መጀመርታ 3ተ ኣዋርሕ ምስ 
ሙሉእ መሃይኡ፣ ንዝቕፅል 3 ኣዋርሕ ምስ 
ፍርቂ መሃይኡ ከምኡ እውን ንመወዳእታ 
ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብዘይመሃያ ይኸውን፤ 

4. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ እንትሓምም፡- 
ሀ. ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾነ ምኽንያት 

እንተዘይኣጋጢምዎ ብዝተኽኣለ መጠን 
ዝሓመመ ምዃኑ ንመስሪያቤቱ ከፍልጥ 
ኣለዎ፣ 

ለ. ብተኸታታሊ ንሰለስተ መዓልቲ ወይከዓ 
ኣብ ሓደ ናይ በጀት ዓመት ካብ 
ሽዱሽተ መዓልቲ ንላዕሊ ብሕማም 
ምኽንያት ካብ ስራሕ ዝተረፈ 
እንተኾይኑ ዝሓመመ ንምዃኑ ናይ 
ሕክምና መረዳእታ ከቕርብ ኣለዎ፡፡ 
እንተዘየቕሪቡ ካብ ዓመት ፍቓዱ 
ይቕነስ፡፡ 

ዓንቀፅ 17 ኣብ ስራሕ እናሃለወ ብዝመፅእ ሓደጋ 
ምኽንያት ዝወሃብ ናይ ሓኪም ፍቓድ 

1. ብስራሕ ምኽንያት ጉድኣት ዝበፅሖ 
መተሓባበሪ ሚሊሻ ካብ ሕማሙ ድሒኑ ናብ 
ስርሑ ክሳብ ዝምለስ ወይከዓ በቲ ሓደጋ 
ምኽንያት ክሳብ መጨረሻ ክሰርሕ ዘይኽእል 
ምዃኑ ብሕክምና መረዳእታ ክሳብ ዝረጋገፅ 
ናይ ሕማም ፍቓድ ምስ ሙሉእ መሃይኡ 
ይወሃቦ ኮይኑ ግና ዝወሃቦ ናይ ሕማም ፍቓድ 
ኣብ ዝኾነ እዋን ካብ 12ተ ኣዋርሕ ክበልፅ 
የብሉን፡፡ 

2. ኣብ ዓሰርተ ክልተ ወርሒ ውሽጢ ካብ 
ሕማሙ ድሒኑ ናብ ስርሑ ምምላስ 
ዘይኽእል ምዃኑ ብሕክምና መረዳእታ 
እንትረጋገፅ ኣብ ዓንቀፅ 24 እዙይ ደምቢ 
ዝተቐመጠ ድንጋገ ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

3. እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ ሕክምንኡ ብኣግባቡ 
ብዘይምክትታሉ ወይከዓ ብሓኪም ዝተወሃቦ 

ከ12 ወራት ማለፍ የለበትም፡፡ ይህ ካለፈ 
አይሰጠውም፣ 
 
 

3. በሌላ ህግ ካልተወሰነ በስተቀር በዚህ አንቀጽ 
ንኡስ አንቀጽ 2 መሰረት የሚሰጥ የህመም 
ፈቃድ ለመጀመሪያዎቹ 3 ወሮች ከሙሉ 
ደመወዝ ጋር፣ ለሚቀጥሉት 3 ወራት ከግማሽ 
ደመወዙ ጋር እንደዚሁም ለመጨረሻዎቹ 6 
ወራት ያለደመወዝ ይሆናል፣ 

4. ማንኛውም የሚሊሻ አስተባባሪ ሲታመም፡- 
ሀ. ከአቅም በላይ የሆነ ምክንያት ካላጋጠመው 

በስተቀር በተቻለ መጠን የታመመ መሆኑ 
ለመስሪያቤቱ ማስታወቅ አለበት 

 
ለ. በተከታታይ በሶስት ቀናት ወይም በአንድ 

የበጀት ዓመት ከስድስት ቀን በላይ በህመም 
ምክንያት ከስራ የቀረ እንደሆነ የታመመ 
ለመሆኑ የህክምና ማስረጃ ማቅረብ አለበት፡፡ 
ካላቀረበ ግን ከዓመት ፍቃድ ይቀነሳል፡፡ 

 
 
 
አንቀጽ 17. በስራ ላይ እያለ በሚደርስ አደጋ 

ምክንያት የሚሰጥ የሐኪም ፈቃድ 
1. በስራ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት የሚልሻ 

አስተባባሪ ከህመሙ ድኖ ወደ ስራው 
እስኪመለስ ወይም በአደጋው ምክንያት እስከ 
መጨረሻ መስራት የማይችል መሆኑ በሃኪም 
ማስረጃ እስኪረጋገጥ ድረስ የህመም ፍቃድ 
ከነሙሉ ደመወዙ ይሰጠዋል፡፡ ይሁን እንጂ 
የሚሰጠው የህመም ፈቃድ በማንኛውም ጊዜ 
ከ12 ወራት መብለጥ የለበትም፣ 
 

2. በአስራ ሁለት ወራት ውስጥ ከህመሙ ድኖ ወደ 
ስራው መመለስ የማይችል መሆኑ በህክምና 
ማስረጃ ሲረጋገጥ በዚህ አንቀጽ 24 የተቀመጠ 
ድንጋጌ  ተፈፃሚ ይሆናል፣ 

 
3. ሚልሻ አስተባባሪ ህክምናው ባግባቡ 

ባለመከታተሉ ወይም በሃኪም የተሰጠው ትእዛዝ 
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ቸቸ 

ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ትእዛዝ ብዘይምኽባሩ ሕክምንኡ ዝጓተት 
እንተኾይኑ ኣብ ንኡስ ዓንቀፅ 1ን 2ን 
መሰረት ዝወሃቦ ናይ ሕክምና ፍቓድ ይቋረፅ፣ 

ዓንቀፅ 18 ናይ ሓዘን ፍቓድ 
1. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ በዓልቲ ሓዳሩ፣ 

ውላዱ፣ ሓፍቱ፣ ሓዉ፣ ወለዱ ወይ ክሳብ 
ካልኣይ ብርኪ ዝቑፀሩ ናይ ስጋ ወይ ናይ 
መውስቦ ኣዝማዱ እንተሞይቱዎ መሃያ 
ዝኽፈለሉ ሰለስተ ተኸታታሊ ናይ ስራሕ 
መዓልታት ናይ ሓዘን ፍቓድ ይውሃቦ፡፡ እዚ 
ናይ መኸድን መምለስን እዋን ኣይሓውስን፡፡ 

2. እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ በዚ ዓንቀፅ ንኡስ 
ዓንቀፅ 1 ካብ ዝተገለፁ ወፃኢ ናይ ቀረባ 
ዘመዱ ወይከዓ ፈተውቱ ዝሞትዎ እንተኾይኑ 
መሃያ ዝኽፈለሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ 
ሓዘን ፍቃድ ይወሃቦ ኮይኑ ግና በዚ 
ምኽንያት ዝወሃብ ናይ ሓዘን ፍቓድ ኣብ 
ሓደ በጀት ዓመት ካብ ሽዱሽተ መዓልታት 
ክበልፅ የብሉን፡፡ 

ዓንቀፅ 19. ምስ መሃያ ዝፍቀዱ ዝተፈላለዩ 
ካልኦት ፍቓዳት 

መተሓባበሪ ሚሊሻ 
1. ካብ ቤት ፍርዲ ወይከዓ ካልኦት ስልጣን 

ዘለዎም ኣካላት መፀዋዕታ እንትበፅሖ 
ዝተፀወዓሉ ጉዳይ ክሳብ ዘብቅዕ 

2. መርዓ እንትፍፅም ንሰለስተ ናይ ስራሕ 
መዓልታት 

3. በቲ ቢሮ ክፈለጥ ጌይሩ ንዝከታተልዎ 
ትምህርቲ ኣብ እዋን ፈተና ጥራይ ፍቓድ 
ይዋሃቦ 

4. ብካልኦት ሕግታት ዝውሃብ ትፈላለዩ 
ፍቓዳት ሕሉው ምዃኖም 

5. በዓልቲ ገዝኡ ኣብ ሕርሲ ዘላ ሰብኣይ ን5ተ 
መዓልቲ ጥራይ ፍቓድ ይወሃቦ፡፡ 

ክፍሊ ኣርባዕተ 
መሃያን ዝተፈላለየ ጥቕማጥቕምታትን 

ዓንቀፅ 20. መሃያን ኣበልን 
ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ መንግስቲ ብዝወስኖ 
መሰረት፡- 
1. ንዝተመደበሉ ናይ ስራሕ ቦታ/መደብ/ መሃያ 

ይኽፈሎ፣ 

ባለማክበሩ ህክምናው የሚጓተት ከሆነ በንኡስ 
አንቀጽ /1/ ና /2/ መሰረት የሚሰጠው የህክምና 
ፍቃድ ይቋረጣል፡፡ 

አንቀጽ 18. የሐዘን ፈቃድ 
1. ማንኛውም የሚሊሻ አስተባባሪ ባለቤቱ፣ ልጁ፣ 

እህቱ፣ ወንድሙ፣ ወላጅ ወይም እስከ ሶስተኛ 
ደረጃ የሚቆጠሩ የስጋ ወይም የጋብቻ ዘመደቾ 
የሞቱበት እንደሆነ ደመወዝ የሚከፈልበት ሶስት 
ተከታታይ የስራ ቀኖች የሐዘን ፈቃድ 
ይሰጠዋል፡፡ ይህ የመሄጃና የመመለሻ ግዜ 
አይጨምርም፣ 

2. የሚሊሻ አስተባባሪው በዚህ አንቀጽ ንኡስ 
አንቀጽ /1/ ከተገለጹት ውጪ የቅርብ ዘመዱ 
ወይም ወዳጆቹ የሞቱበት ከሆነ የሚከፈል 
ደመወዝ የአንድ ቀን የሐዘን ፈቃድ 
ይሰጠዋል፡፡ ሆኖም በዚህ ምክንያት የሚሰጥ 
የሐዘን ፈቃድ በአንድ በጀት ዓመት ከስድስት 
ቀናት መብለጥ የለበትም፡፡ 

 
አንቀጽ 19. ከደመወዝ ጋር የሚፈቀድ የተለያዩ 

ሌሎች ፍቃዶች 
ማናቸውም የሚሊሻ አስተባባሪ፡- 
1. ከፍርድ ቤት ወይም ከሌሎች ስልጣን ያላቸው 

አካሎች መጥርያ ሲደርሰው የተጠራበት ጉዳይ 
እስከሚያበቃ፣ 

2. ሰርግ ሲያደርግ ሶስት የስራ ቀናት 
 

3. ቢሮው እንዲያውቀው ተደርጎ ለሚከታተለው 
ትምህርት በፈተና ግዜ ብቻ ፈቃድ ይሰጠዋል፣ 

 
4. በሌሎች ህጎች የሚሰጡ የተለያዩ ፈቃዶች 

የተጠበቁ ናቸው 
5. ሚስቱ በወሊድ ላይ ያለችው ባል ለ5 ቀናቶች 

ብቻ ፈቃድ ይሰጠዋል፡፡ 
ክፍል አራት 

ደመወዝና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን 
አንቀጽ 20. ደመወዝና አበል  
ማናቸውም የሚሊሻ አስተባባሪ መንግስት 
በሚወስነው መሰረት፡- 
1. ለተመደበበት የስራ ቦታ ደመወዝ ይከፈለዋል፣ 
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ቸቸ 

ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 2. ብምኽንያት ስራሕ እንትንቀሳቐስ ናይ 
መጓዓዝያን ኣበልን ይኽፈሎ፣ 

3. ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣበላት /ቆላ ኣበል፣ ናይ 
መጓዓዓዝያ ኣበል፣ ናይ ወንበር ወ.ዘ.ተ ብናይ 
መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደንቢ መሰረት 
ይፍፀሙ፡፡ 

ዓንቀፅ 21 ብዛዕባ ስኬል መሃያ 
1. እቲ ቢሮ ንመተሓባበርቲ ሚሊሻ ዘገልግል 

ስኬል መሃያ ኣፅኒዑ ንካቢኔ የቕርብ፡፡ 
እንትፍቀድ ድማ ኣፈፃፅምኡ ይቆፃፀር፣ 
ስኬል መሃያ ኣብ ሕዛል ሓደ ተቐሚጡ ዘሎ 
ኮይኑ የገልግል፡፡ 

2. ስኬል እቲ መሃያ ንሕድሕድ ደረጃ ስራሕ 
መበገሲን መበፅሒን መሃያ ከምኡ እውን 
በቢእዋን ዝግበር ወሰኽ መሃያ ዘመልክቱ 
ብርክታት ይህልዉዎ፣ 

ዓንቀፅ 22. ብዛዕባ ወሰኽ መሃያ 
1. ወሰኽ መሃያ እቲ ቢሮ መምርሒ ኣዳልዩ 

ኣብ ኣፈፃሚ ስራሕ ቤት ምኽሪ ክልል 
ትግራይ ብዝውስኖ ጊ/እዋን/ ዝፍፀም 
ይኸውን፣ 

2. ኣዕጋቢ፣ ዝለዓለ ወይድማ ካብዚ ንላዕሊ 
ውፅኢት ኣፈፃፅማ ስራሕ ንዘምፅኡ ሚሊሻ 
መተሓባበርቲ ከከም ውፅኢት ኣፈፃፅማ 
ስርሖም ዓቐኑ ዝተፈላለየ ወሰኽ መሃያ ወይ  
እርከን ክረኽቡ ይግበር፣ ዘዕግብ ውፅኢት 
ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዘየምፀአ ሰራሕተኛ 
ኣይፍቀዶን፡፡ 

3. ንናይ ክልል መንግስቲ ሰራሕተኛታት 
ሓፈሻዊ ወሰኽ መሃያ እንትግበር በዙይ 
ደምቢ ንዝመሓደሩ መተሓባበርቲ እውን 
ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

ዓንቀፅ 23. ብዛዕባ መሃያ ምሓዝን ምቑራፅን 
1. ናይ ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ መሃያ 

ሀ. ብናይ ባዕሉ ስምምዕነት 
ለ. ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወይ ድማ 
ሐ. ብመሰረት ዝተደንገገ ሕጊ ተዘይኮይኑ፣ 

ክተሓዝ ወይ ድማ ክቑረፅ ኣይክእልን 
2. በዚ ዓንቀፅ እዚ ንኡስ ዓንቀፅ 1/ለ/ ወይ ድማ 

/ሐ/ መሰረት ካብቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ 
ዝቑረፅ መሃያ ካብቲ ኣጠቓላሊ መሃይኡ ሲሶ 

2. በስራ ምክንያት ሲንቀሳቀስ የመጓጓዣና አበል 
ይከፈለዋል 

3. ሌሎች የተለያዩ አበሎች የቆላ አበል የመጓጓዣ 
አበል የወንበር አበልና የመሳሰሉት በመንግስት 
ሰራተኞች ደንብ መሰረት ይፈጸማል፡፡ 

 
አንቀጽ 21. ስለደመወዝ ስኬል 
1. ቢሮው ለሚሊሻ አስተባባሪዎች የሚያገለግል 

ደወመዝ እስኬል አጥንቶ ለካቢኔ ያቀርባል 
ሲፈቀድ ደግሞ አፈጻጸሙ ይቆጣጠራል፡፡ 
የደመወዝ ስኬል በሰንጠረዥ አንድ 
እንደተቀመጠው ሆኖ ያገለግላል፣ 

2. የደመወዙ ስኬል ለእያንዳንዱ የስራ ደረጃ 
መነሻና መድረሻ ደመወዝ እንዲሁም በየጊዜው 
የሚደረግ የደመወዝ ጭማሪ የሚያመለክቱ 
ደረጃዎች ይኖሩታል፡፡ 

አንቀጽ 22. ስለደመወዝ ጭማሪ 
1. የደመወዝ ጭማሪው ቢሮው መመሪያ አዘጋጅቶ 

ለስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ክልል ትግራይ 
በሚያስወስንበት ጊዜ የሚፈጸም ይሆናል፣ 
 

2. አጥጋቢ ከፍተኛ ወይም ደግሞ ከዛ በላይ የስራ 
አፈጻጸም ውጤት ለሚያመጡ የሚሊሽያ 
አስተባባሪዎች እንደየ አፈጻጸም የስራ 
ውጤታቸው መጠኑ የተለያየ የደመወዝ ጭማሪ 
ወይም እርከን እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡ አጥጋቢ 
ውጤት ወይም ከዛ በላይ ያላመጣ ሰራተኛ 
እርከን አይፈቀድም፣ 

3. ለክልል የመንግስት ሰራተኞች አጠቃላይ 
የደመወዝ ጭማሪ ሲደረግ በዚህ ደንብ 
ለሚተዳደሩ የሚሊሽያ አስተባባሪዎችም ተፈጻሚ 
ይሆናል፡፡ 

አንቀጽ 23. ሰለደመወዝ መያዝና ማቋረጥ 
1. የማናቸውም ሚሊሽያ አስተባባሪ ደመወዝ፡- 

ሀ. በራሱ ስምምነት 
ለ. በፍርድ ቤት ትእዛዝ ወይም 
ሐ. በሕግ ድንጋጌ መሰረት ካልሆነ ልያዝ 

ወይም ሊቋረጥ አይችልም፡፡ 
2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /1//ለ/ ወይም /ሐ/ 

መሰረት ከሚሊሻ አስተባባሪው የሚቆረጥ 
ደመወዝ ከጠቅላላ ደመወዙ አንድ ሶስተኛ / 1/3 
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ቸቸ 

ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 / 1/3 / ክበልፅ የብሉን። 
ዓንቀፅ 24. ግልጋሎት ሕክምና 
1. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ምስ ፀጥታዊ 

ስራሕቲ ብዝተትሓሓዘ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ 
እናሃለወ፡- 
ሀ. ጉድኣት እንተበፂሕዎ ብናይ መንግስቲ 

ወፃእ ኣብ ውሽጢ ሃገርናን ክልልናን 
ኣብ ዝርከቡ ናይ መንግስቲ ሕክምና 
ትካላት ግልጋሎት ሕክምና ብነፃ 
ይረክብ፣ 

ለ. ኣብ እዋን ስራሕን ካብ ስራሕ ወፃኢን 
እንትሓምም ብናይ መንግስቲ ወፃኢ 
ኣብ ውሽጢ ሃገርናን ክልልናን ብናፃ 
ናይ ምሕካም መሰል ኣለዎ፣ 

ሐ. በዓልቲ ሓዳሩን 18 ዓመት ንዘይመልኦም 
ደቁን ኣብ ናይ መንግስቲ ሕክምና 
ትካላት ፍርቂ ወፃኢ ከፊሎም ናይ 
ምሕካም መሰል ኣለዎም፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ኣብ ፊደል 
ተራ ለ፣ ሐ ብዝተጠቐሱ መሰላት ተጠቃማይ 
ንክኸውን ዘዋፅኦ ወይ ዝኸፈሎ መጠን ገንዘብ 
መንግስቲ ሰራሕተኛታት ንሕክምና 
ግልጋሎት ከዋፅእዎ ብዝተደንገገ ሕግን 
ኣሰራርሓን መሰረት ይኸውን፣ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1/ሀ-ሐ/ 
ዝተቐመጡ ናይ ሕክምና ወፃኢታት በቲ 
ቢሮ ወይ ወረዳ ቤት ፅሕፈት ይሽፈኑ፣ 

ዓንቀፅ 25. ናይ ጉድኣት ካሕሳ 
ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ፡- 
1. ኣብ እዋን ስራሕ ብምኽንያት ዝበፅሐ ኣካላዊ 

ጉድኣት ክእለት ምስኣኑ ብሓኪም 
እንትረጋገፅ ጠቕሊሉ እውን ስራሕ ንምቕፃል 
ዘይኽእል እንትኸውን ተመጣጣኒ ናይ ጉድኣት 

ካሕሳ ይኽፈሎ፡፡ መጠን ካሕሳ በቲ ቢሮ 
ተፀኒዑ ብካቢኔ ዝፀድቕ መምርሒ ይውሰን፣ 

2. ዝበፅሖ ጉድኣት ውሱን ኮይኑ ናብ ስርሑ 
ክምለስ ዘይኽእል እንተኾይኑ ናብ ዝምጥኖ 
ናይ ስራሕ መደብ ተዛዊሩ ንክሰርሕ ይግበር፣ 

3. ብምኽንያት ኣብ እዋን ስራሕ ብዝበፅሐ 
ጉድኣት ዝተሰወአ እንተኾይኑ ወይ ልኡኹ 
እናፈፀመ ብዘጋጠሞ ሓደጋ እንተሞይቱ ናይ 

/መብለጥ የለበትም፡፡ 
አንቀጽ 24. የሕክምና አገልግሎት 
1. ማንኛውም የሚሊሽያ አስተባባሪ ከጸጥታ 

ስራዎች በተያያዘ ስራ ተሰማርቶ እያለ፣ 
 
ሀ. ጉዳት ከደረሰበት በመንግስት ወጪ 

በፌዴራልና ክልል በሚገኙ የመንግስት 
ሕክምና ድርጅቶች የሕክምና አገልግሎት 
በነጻ ያገኛል፣ 

 
ለ. በስራ ግዜና ከስራ ውጪ ከታመመ 

በመንግስት ወጪ አገር ውስጥ በፌዴራል 
እና ክልል በነፃ የመታከም መብት አለው 

 
ሐ. ሚስቱንና 18 ዓመት ያልሞላቸው ልጆቹ 

በመንግስት የሕክምና ድርጅቶች ግማሽ 
ወጪ ከፈለው የመታከም መብት አላቸው፣ 

 
2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 በፊደል ተራ ለ፣ 

ሐ የተጠቀሱ መብቶች ተጠቃሚ ለመሆን 
ያዋጣው ወይም የከፈለው መጠን ገንዘብ 
የመንግስት ሰራተኞች ለሕክምና አገልግሎት 
ለማዋጣት በሚደረገው ሕግና አሰራር መሰረት 
ይሆናል፣ 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1/ሀ-ሐ/ የተቀመጡ 
የሕክምና ወጪዎች በቢሮው ወይም በወረዳው 
ጽሕፈት ቤት ይሸፈናሉ፡፡ 

አንቀጽ 25. የጉዳት ካሳ 
ማንኛውም አስተባባሪ ሚሊሺያ፡- 
1. በስራ ጊዜ በሚደርሰው የአካል ጉዳት ችሎታ 

ማጣቱ በሐኪም ሲረጋገጥና በአጠቃላይ ስራ 
ለመቀጠል የማይችል ከሆነ ተመጣጣኝ የሆነ 
የጉዳት ካሳ ይከፈለዋል፡፡ የካሳው መጠን 
በቢሮው ተጠንቶ በካቢኔው በሚጸድቅ መመሪያ 
ይወሰናል፣ 

2. የደረሰው ጉዳት የተወሰነ ሆኖ ወደ ስራው 
መመለስ የማይችል ከሆነ ወደ ሚመጥነው የስራ 
መደብ ተዘዋውሮ እንዲሰራ ይደረጋል፣ 

3. በስራ ምክንያት በሚደርሰው ጉዳት የሞተ ከሆነ 
ወይም ተልዕኮውን እየፈጸመ ባጋጠመው አደጋ 
የሞተ እንደሆነ የስድስት ወር ደመወዙ ወይም 
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ቸቸ 

ገፅ 13 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 13 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ሽዱሽተ ወርሒ መሃያ፣ ወይ ድማ ብሕማም 
እንተሞይቱ ናይ ሰለስተ ወርሒ መሃያ 
ንወረስቱ ይኽፈል፣ 

4. ብምኽንያት ናይ ሳልሳይ ወገን ጌጋ ኣብ 
ልዕሊ ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ብኽፋል 
ወይ ብሙሉእ ጉድኣት ዝበፅሐ እንተኾይኑ 
እቲ ቢሮ ካብቲ ጌጋ ዝፈፀመ ኣካል ነቲ 
ተጎዳኢ ብዝኽፈሎ መጠን ጉድኣት ካሕሳ 
ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ፡፡ እዙይ 
እንትኸውን እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ ካብቲ 
ጌጋ ዝፈፀመ ሳልሳይ ወገን ናይ ጉድኣት 
ካሕሳ ኣቐዲሙ ዝተቐበለ እንተኾይኑ እቲ 
ቢሮ ብመሰረት እዙይ ደንቢ ነቲ ተጎዳኢ 
ካሕሳ ንክኸፍል ኣይግደድን፣ 

5. ካብ ስራሕ ብዝመፁ ጉድኣት ምኽንያት 
ዘላቒ ሙሉ ወይከዓ ብኽፋል ናይ ምስራሕ 
ክእለቱ ዝሳኣነ እንተኾይኑ ኣግባብ ብዘለዎ 
ናይ ጡረታ ሕጊ ዝተውሃቦ መሰል ይሕለወሉ፣ 

6. ብዝበፅሖ ሓደጋ ምኽንያት ዝሞተ 
እንተኾይኑ ናይ 6 ወርሒ ሙሉእ መሃያ፣ 
ንሕጋዊ ወረስቱ ይኽፈል፣ 

ዓንቀፅ 26. ጡረታ 
ዝኾነ መተሓባበሪ ምልሻ ናይ ጡረታ መሰሉ 
ኣግባብነት ብዘለዎ ናይ ጡረታ ሕጊ ክሕለወሉ 
ኣለዎ፡፡ 

ክፍሊ ሓሙሽተ 
ብዛዕባ ምቁራፅን ምንዋሕን ግልጋሎት 

ዓንቀፅ 27. ብድሌት ካብ ስራሕ ምስንባት 
1. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ኣብ ዝኾነ እዋን 

ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ፅሑፍ ቅድመ 
መጠንቀቕታ ብምሃብ ስርሑ ብድሌቱ 
ክገድፎ ወይ ክለቅቕ ይኽእል 

2. ስራሕ ናይ ምልቃቕ ሕቶ ዘልዓለ 
መተሓባበሪ ሚሊሻ ነቲ ስራሕ ኣዝዩ ኣገዳስን 
ብቐሊሉ ክትካእ ዘይኽእልን እንተኾይኑ 
በብደረጅኡ ዘለዉ ሓለፍቲ ቢሮ ፀጥታን 
ጉዳያት ምምሕዳርን ነቲ ናይ ምልቃቕ ሕቶ 
ካብ ሰለስተ ወርሒ ንዘይበልፅ ጊዜ ከናውሕዎ 
ይኽእሉ እዮም 

3. ናይ ምልቃቕ ሕቶ ዘቕረበ መተሓባበሪ 
ሚሊሻ ግቡእ ናይ ግልጋሎት ዘበኑ 

በሕመም የሞተ እንደሆነ የሶስት ወር ደመወዙ 
ለወራሾቹ ይከፈላል፣ 
 

4. በሶስተኛ ወገን ስሕተት በሚሊሻ አስተባባሪው 
በከፊል ወይም በሙሉ ጉዳት የደረሰበት 
እንደሆነ ቢሮው ስሕተት ከፈጸመው ወገን 
ለተጎጅ የሚከፈለው የጉዳት ካሳ መጠን 
የመጠየቅ መብት አለው፡፡ ይህ ሲሆን የሚሊሽያ 
አስተባባሪው ስሕተት ከፈጸመው ሶስተኛ ወገን 
የጉዳት ካሳ አስቀድሞ የተቀበለ ከሆነ ቢሮው 
በዚህ ደንብ መሰረት ለተጎጅው ካሳ ለመክፈል 
አይገደድም፣ 

 
 

5. ከስራ በሚመጡ ጉዳቶች ምክንያት ዘላቂ ወይም 
ሙሉ ወይ በከፊል የመስራት ችሎታው ያነሰ 
ከሆነ አግባብ ባለው የጡረታ ሕግ የተሰጠው 
መበት ይጠበቅበታል፣ 

6. በደረሰበት አደጋ ምክንያት የሞተ እንደሆነ የ6 
ወር ሙሉ ደመወዝ ለወራሾቹ ይሰጣቸዋል፡፡ 

 
አንቀጽ 26 ጡረታ 
ማናቸውም የሚሊሻ አስተባባሪ የጡረታ መብቱ 
አግባብነት ባለው የጡረታ ህግ ሊጠበቅለት 
ይገባል፡፡ 

ክፍል አምስት 
ስለ አገልግሎት ማራዘም ማቋረጥ 

አንቀጽ 27. በፍላጎት ከስራ መሰናበት 
1. ማናቸውም የሚሊሻ አስተባባሪ በማንኛውም ጊዜ 

የአንድ ወር የጽሑፍ ቅድመ ማስጠንቀቂያ 
በመስጠት ስራውን በፍላጎት ሊተወው ወይም 
ሊለቅ ይችላል፣ 

2. ስራ የመልቀቅ ጥያቄ ያነሳ የሚሊሽያ አስተባባሪ 
ለስራው በጣም ጠቃሚና በቀላሉ ሊተካ 
የማይቻል እንደሆነ በየደረጃው ያሉ የጸጥታ 
ጉዳዮች አስተዳደር ቢሮ ሐላፊዎች የመልቀቅ 
ጥያቄው ከሶስት ወር ለማይበልጥ ጊዜ 
ሊያራዝሙት ይችላሉ፣ 
 

3. የመልቀቅ ጥያቄ ያቀረ የሚልሽያ አስተባባሪ 
የአገልግሎት ዘመን ግዴታው ካልጨረሰ ወይም 
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ቸቸ 

ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 14 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 እንተዘይወዲኡ ወይ ድማ ፍሉይ ስልጠና 
ተዋሂብዎ ክህቦ ዝግባእ ግልጋሎት 
እንተዘይወዲኡ እቲ ቢሮ ንስልጠና ዘውፅኦ 
ኩሉ ዓይነት ወፃኢ ክኸፍል ኣለዎ ዝርዝሩ 
ብመምርሒ ይውሰን፡፡ 

ዓንቀፅ 28. ብምኽንያት ሕማም ንግልጋሎት 
ዘይምብቃዕ 

ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ በዚ ደንቢ ዓንቀፅ 14/2 
ኣብ ዝተገለፀ ናይ ሕማም ፈቓድ ጊዜ ውሽጢ 
ናብ ስርሑ ክምለስ እንተዘይኪኢሉ ወይ ድማ 
ብመሰረት ብዓንቀፅ 16 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ጉድኣት 
በፂሕዎ ንምቕፃል ብቑዕ ዘይምዃኑ እንትረጋገፅ 
ካብ ስራሕ ይሰናበት፡፡ 
ዓንቀፅ 29. ብምኽንያት ምንኣስ ክእለት ካብ 

ስራሕ ምስንባት 
1. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ነቲ ዝተመደበሉ 

ስራሕ ዘለዎ ፍልጠትን ክእለትን ተጠቂሙ 
ንምስራሕ ዝከኣሎ ፃዕሪ እንዳገበረ እቲ 
ውፅኢት ስርሑ ብተኸታታሊ ንኽልተ እዋን 
ካብ ማእኸላይ ነጥቢ ንታሕቲ እንተኾይኑ 
ምስንባት ይከኣል እዩ፡፡ 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ /1/ እንተሃለወ 
እኳ ንተኸታታሊ 5ተ ዓመታት ዝለዓለ ናይ 
ስራሕ ኣፈፃፅማ ውፅኢት ይረክብ ዝነበረ 
መተሓባበሪ ምሊሻ ውፅኢት ኣፈፃፅማ ስርሑ 
ብተኸታታሊ ንሰለስተ ጊዜ ካብ ማእኸላይ 
ነጥቢ ንታሕቲ እንተዘይኾይኑ ካብ ስራሕ 
ኣይሰናበትን 

3. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ወይ 2 መሰረት 
ሓደ መተሓባበሪ ምልሻ ካብ ስርሑ ምስንባት 
ዝከኣል፡- 
ሀ. ነቲ ዝሓዞ መደብ ስራሕ ዘድልዮ ስልጠና 

ብምሃብ ወይ ድማ 
ለ. ብመሰረት ንኡስ ዓንቀፅ 1 ምስቲ ዝሓዞ 

ብርኪ ስራሕ ተመሳሳሊ ኣብ ዝኾነን 
ክሰርሖ ኣብ ዝኽእሎን ካልእ መደብ 
ስራሕ ብምዝዋር ብንኡስ ዓንቀፅ 1 
መሰረት እንትኾን ብውሑድ ኣብ ውሽጢ 
1 ዓመት ዘየማሓይሽ እንተኾይኑ ብንኡስ 
ዓንቀፅ 2 መሰረት እንተኾይኑ ድማ 
ብውሑድ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ክሰርሕ 

ልዩ ስልጠና ተሰጥቶት ሊሰጠው የሚገባ 
አገልግሎት ካልጨረሰ ቢሮው ለስልጠና ያወጣው 
ማንኛውም ዓይነት ወጪ ሁሉ መክፈል 
አለበት፡፡ ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል፡፡ 

 
አንቀጽ 28. በሕመም ምክንያት ለአገልግሎት 

አለመብቃት 
ማንኛውም የሚሊሻ አስተባባሪ በዚህ ደነብ አንቀጽ 
14/2/ የተገለጸው የሕመም ፈቃድ ጊዜ ውስጥ ወደ 
ስራው መመለስ ካልቻለ ወይም በአንቀጽ 16 ንኡስ 
አንቀጽ 1 መሰረት ጉዳት ደርሶበት ስራ ለመቀጠል 
ብቁ ያለመሆኑን ከተረጋገጠ ከስራ ይሰናበታል፡፡ 
 
አንቀጽ 29. በአቅም ማነስ ምክንያት ከስራ 

መሰናበት 
1. ማንኛውም የሚልሽያ አስተባባሪ ለተመደበበት 

ስራ ያለው እውቀትና ችሎታ ተጠቅሞ መስራት 
የሚያስችለው ጥረት እያደረገ የስራው ውጤት 
በተከታታይ ለሁለት ጊዜ ከአጥጋቢ ነጥብ በታች 
ከሆነ ሊሰናበት ይችላል፣ 
 

2. የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /1/ ቢኖርም 
ለተከታታይ 5 አመታት የላቀ የስራ አፈጻጸም 
ውጤት እያገኘ የነበረ የሚልሻ አስተባባሪ የስራ 
አፈጻጸም ውጤቱ ለሶስት ጊዜ ከአጥጋቢ ነጥብ 
ያነሰ ካልሆነ አይሰናበትም፡፡ 

 
 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ወይም 2 
መሰረት አንድ የሚልሻ አስተባባሪ ከስራው 
ማሰናበት የሚቻለው፡- 
ሀ. ለያዘው የስራ መደብ የሚያስፈልገው ስልጠና 

በመስጠት ወይም ደግሞ 
ለ. በንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት ከያዘው የስራ 

ደረጃ ተመሳሳይ በሆነና ሊሰራው በሚችል 
ሌላ የስራ መደብ በማዛወር በንኡስ አንቀጽ 
1 መሰረት ሲሆን ቢያንስ በአንድ አመት 
ውስጥ የማያሻሽል ከሆነ በንኡስ አንቀጽ 2 
መሰረት ከሆነ ደግሞ ቢያንስ ለአንድ አመት 
ተኩል ሊሰራ ከተደረገ የሚልሻ አስተባባሪው 
የስራ አፈፃፀም ውጤቱ ማሻሻል ካልቻለ 
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ቸቸ 

ገፅ 15 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 15 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ምስተገበረ እቲ መተሓባበሪ ምሊሻ 
ውፅኢት ኣፈፃፅማ ስርሑ ከማሓይሽ 
እንተዘይክኢሉ ናይ ሓደ ወርሒ ቅድመ 
መጠንቀቕታ ብምሃብ እዩ 

ዓንቀፅ 30. ብምኽንያት ድስፕሊን ካብ ስራሕ 
ምስንባት 

1. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚልሻ፡- 
ሀ. ብመሰረት እዚ ደንቢ ካብ ስርሑ ክሰናበት 

ናይ ድስፕሊን ቅፅዓት ዝተወሰኖ፣ 
ለ.ብመሰረት እዚ ደንቢ ይግበኣኒ ሓቲቱ 

ቅፅዓቱ ዘይተሰረዘሉ እንተኾይኑ 
ግልጋሎቱ ይቋረፅ፣ 

2. ብድስፕሊን ዝተወሰነሉ ናይ ምብራር ውሳነ 
ብይግበኣኒ እንተተሰሪዙ ኣብ እዋን ክርክር 
ከይተኸፈሎ ዝፀንሐ መሃያ ብዘይካ ወለድ 
ይኽፈሎ፡፡ 

ዓንቀፅ 31. ብምኽንያት ዕድመ ገልጋሎት 
ምቁራፅ 

1. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚልሻ ዕድመ ግልጋሎቱ 
እንተዘይተናዊሑ ኣብዚ ደንቢ ዝተገለፀ ናይ 
መጠወሪ ዕድመ ካብ ዝበፅሐሉ ናይ 
መወዳእታ ዕለት ጀሚሩ ብዘይገለ ተወሳኺ 
ስነ ስርዓት ግልጋሎቱ ክቋረፅ ይግበር፣ 

2. እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ ቅድሚ ጡረታ 
ምውፅኡ ሰለስተ ወርሒ ኣቐዲሙ እቲ ቢሮ 
ብፅሑፍ ከፍልጦ ኣለዎ፣ 

3. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ግልጋሎቱ 
ብጡረታ ዝቋረፀሉ ናይ ዕድመ ወሰን 55 
ዓምት ይኸውን፡፡ 

ዓንቀፅ 32. ናይ ግልጋሎት ምስክር ወረቐት 
ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ብዝኾነ ምኽንያት 
ግልጋሎቱ እንተቋርፅ ወይ ድማ ከቋርፅ 
እንትሓትት ዝሰርሖ ዝነበረ ዓይነት ስራሕ፣ ዘበን 
ግልጋሎቱ፣ ዝኽፈሎ ዝነበረ መጠን ደመወዝን፣ 
ካብ ስራሕ ዝተሰናበተሉ ምኽንያት፣ ወ.ዘ.ተ 
ዝገልፅ ናይ ግልጋሎት ምስክር ወረቐት 
ይወሃቦ፡፡ 
ዓንቀፅ 32. ግልጋሎት እንትቋረፅ ብዛዕባ ዝህሉ 

ክፍሊት 
1. ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ግልጋሎቱ 

እንተቋርፅ ናይ ዝሰርሓሉ መሃያን ኣበልን 

የአንድ ወር ቅድመ ማስጠንቀቂያ በመስጠት 
ነው፡፡ 

 
 
አንቀጽ 30. በዲስፕሊን ምክንያት ከስራ ማሰናበት 
 
1. ማንኛውም የሚልሻ አስተባባሪ፡- 

ሀ. በዚህ ደንብ መሰረት ከስራው እንዲሰናበት 
የድስፕሊን ቅጣት የተወሰነበት፣ 

ለ. በዚህ ደንብ መሰረት ይግባኝ ጠይቆ ቅጣቱ 
ያልተሰረዘለት ከሆነ አገልግሎቱ ይቋረጣል፡፡ 

 
2. በዲስፕሊን የተወሰነበት የማባረር ውጤት 

በይግባኝ ከተሰረዘለት በክርክር ጊዜ ሳይከፈለው 
የቆየ ደመወዝ ያለወለድ ይከፈለዋል፡፡ 

 
አንቀጽ 31. በእድሜ ምክንያት ግልጋሎት ማቋረጥ 
 
1. ማንኛውም የሚልሻ አስተባባሪ የአገልግሎት 

ዘመኑ ካልተራዘመ በዚ ደንብ የተገለጠው 
የመጦሪያ እድሜ ከደረሰበት የመጨረሻ ቀን 
ጀምሮ ያለ አንዳች ተጨማሪ ስነ ስርዓት 
አገልግሎቱ እንዲቋረጥ ይደረጋል፣ 

2. የሚሊሽያ አስተባባሪው ጡረታ ከመውጣቱ 
በፊት ሶስት ወር አስቀድሞ ቢሮው በፅሑፍ 
ሊያሳውቀው ይገባል፣ 

3. ማንኛውም የሚልሽያ አስተባባሪ አገልግሎቱ 
በጡረታ የሚቋረጥበት የዕድሜ ገደብ 55 ዓመት 
ይሆናል፡፡ 

አንቀጽ 32. የአገልግሎት ምስክር ወረቀት 
ማንኛውም የሚልሽያ አስተባባሪ በማንኛውም 
ምክንያት አገልግሎቱ ሲቋረጥ ወይም እንዲቋረጥ 
ሲጠየቅ በስራው የነበረ የስራ ዓይነት የአገልግሎት 
ዘመኑ ሲከፈለው የነበረ የደመወዝ መጠን ከስራ 
የሚሰናበትበት ምክንያት የሚገልጽ የአገልግሎት 
የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል፡፡ 
 
አንቀጽ 33. አገልግሎት ሲቋረጥ ስለሚኖረው ክፍያ 
 
1. ማንኛውም የሚልሽያ አስተባባሪ አገልግሎቱ 

ሲቋረጥ የሰራበት ደመወዝና አበል ይከፈለዋል፣ 
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ቸቸ 

ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 16 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ይክፈሎ፣ 
2. ኣግባብ ዘለዎ ዝተደንገገ ሕጊ ጡረታ 

ከምተሓለወ ኮይኑ ሓደ መተሓባበሪ ሚሊሻ 
ብምኽንያት ሞት ግልጋሎቱ እንትቋረፅ 
ብሂወት እንተሎ ንቢሩኡ ብፅሑፍ ዝገለፀን 
በዓልቲ ሓዳሩ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲኡ 
ይመሓደሩ ንዝነበሩ ስድርኡ፡- 
ሀ. ብሕማም ምኽንያት ሞቱ ግልጋሎት 

እንተቋርፅ ናይ 3ተ ወርሒ መሃያ 
ለ. ልኡኽ እናፈፀመ ብዘጋጠሞ ሓደጋ /ኣብ 

ግዳጅ/ እንተሞይቱ ናይ 6ተ ወርሒ 
መሃያ ይክፈል 

ሐ. ካልኦት ካብቲ ቢሮ ክረኽቦም ዝግባእ 
ጥቕማ ጥቕሚ እንተነይሮም፣ 
ይኽፈልሎም፣ 

ዓንቀፅ 34. ምንዋሕ ግልጋሎት  
1. ሓደ መተሓባበሪ ሚሊሻ ናይ መጠወሪ 

ዕድሚኡ ካብ ዝበፅሓሉ ጊዜ ጀሚሩ 
ብሓደሻብ ክሳብ 3 ዓመት ብሓፈሻ ካብ 
ሓሙሽተ ዓመት ንዘይበልፅ ጊዜ ግልጋሎቱ 
ክናዋሕ ይኽእል እዩ 

2. ናይ ሓደ መተሓባበሪ ሚሊሻ ወይ ግልጋሎት 
ምንዋሕ ዝካኣል፡- 
ሀ. ናይቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ ትምህርቲ፣ 

ፍሉይ ክእለትን ፍልጠትን ነቲ ቢሮ 
ጠቓሚ ኮይኑ እንትርከብ 

ለ. ንዕኡ ዝትክእ ብቀሊሉ ምርካብ ዘይካኣል 
ምዃኑ እንትረጋገፅ 

ሐ. እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ ስርሑ ንምቕፃል 
ብመዳይ ጥዕንኡ ብቑዕ ምዃኑ ብሕክምና 
መረዳእታ እንትረጋገፅ 

መ. እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ ዝህቦ ግልጋሎት 
ክቕፅለሉ ድሌቱ ምዃኑ እንትስማዕማዕ 

ክፍሊ ሽዱሽተ 
ብዛዕባ ዲሲፕሊን 

ዓንቀፅ 35. ዕላማ ቅፅዓት ዲስፕሊን 
ዕላማ ቅፅዓት ዲሲፕሊን እቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ 
ብዝፈፀሞ ጉድለት ዲሲፕሊን ንሓዋሩ ተጣዒሱ 
ክእረምን ስርሑ ድማ ብግቡእ ክፍፅም ንምኽኣል 
ወይ ድማ ዘይእረም ኮይኑ እንተተረኺቡ ኣድላዪ 
ስጉምቲ ንምውሳድ እዩ፡፡ 

 
2. አግባብነት ያለው የጡረታ ህግ ድንጋጌ 

እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ የሚልሽያ አስተባባሪ 
በሞት ምክንያት አገልግሎቱ ሲቋረጥ በህይወት 
እያለ ለቢሮው በጽሑፍ የገለጣት ባለትዳሩ 
/ሚስቱ/ ወይም በስሩ ይተዳደሩ የነበሩ 
ቤተሰቦቹ፡- 
ሀ. በሕመም ምክንያት ሞቶ አገልግሎቱ ሲቋረጥ 

የ3 ወር ደመወዝ፣ 
ለ. ተልእኮው እየፈጸመ ባጋጠመው አደጋ 

/ግዳጅ ላይ/ እያለ የሞተ እንደሆነ የ6 ወር 
ደመወዙ ይከፈለዋል፣ 

ሐ. ሌሎች ከቢሮው ሊያገኛቸው የሚገቡ ጥቅማ 
ጥቅሞች ከነበሩ ይከፈለዋል። 

 
አንቀጽ 34. አገለግሎት ማራዘም 
1. አንድ የሚሊሽያ አስተባባሪ የመጠሪያ ዕድሜው 

ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ በአንድ ጊዜ እስከ 3 
ዓመት በጠቅላላ ከ5 ዓመት ለማይበልጥ ጊዜ 
አገልግሎት ማራዘም ይችላል፣ 
 

2. አንድ የሚሊሽያ አስተባባሪ አገልግሎቱ ማራዘም 
የሚቻለው፡- 
ሀ. የሚልሽያ አስተባባሪው ትምህርት ልዩ 

ችሎታና እውቀት ለቢሮው ጠቃሚ ሆኖ 
ሲገኝ 

ለ. እሱን ለመተካት በቀላሉ ማግኘት የማይቻል 
መሆኑን ሲረጋገጥ፣ 

ሐ. የሚሊሻ አስተባባሪው ስራውን ለመቀጠል 
በጤናው ብቁ መሆኑን በሐኪም ማስረጃ 
ሲረጋገጥ፣ 

መ. የሚሊሽያ አስተባበሪው የሚሰጠው 
አገልግሎት ለመቀጠል በፍላጎቱ ሲስማማ፣ 

ክፍል ስድስት 
ስለ ዲስፕሊን 

አንቀጽ 35. የዲስፕሊን ቅጣት አላማ 
የድስፕሊን ቅጣት አላማ የሚሊሽያ አስተባባሪው 
በፈጸመው የዲስፕሊን ጉደለት ተጸጽቶ ለወደፊት 
ታርሞ ስራው በአግባቡ እንዲፈጽም ለማስቻል 
ከጥፋቱ የማይታረም ሆኖ ከተገኘ ደግሞ አስፈላጊ 
እርምጃ ለመውሰድ ነው፡፡ 
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ቸቸ 

ገፅ 17 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 17 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

  
ዓንቀፅ 36. ኣመዳድባ ዓይነታት ቅፅዓት 

ዲሲፕሊን 
1. ብመንግስቲ ዝወፅኡ ናይ ስነ ምግባር 

ሕግታትን ኣሰራርሓታትን ኣብ ኩሉ 
መተሓባበሪ ምልሻ ተፈፃሚ ይኾኑ 

2. ጉድለት ዲሲፕሊን ዝፈፀመ መተሓባበሪ 
ሚሊሻ ከም ክብደት ዓይነት ጥፍኣቱ ካብዞም 
ዝስዕቡ ሓዲኡ ክውስኖ ይኽእል 
ሀ. ናይ ቃል መጠንቀቕታ 
ለ. ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ 
ሐ. ክሳብ ሓደ ወርሒ መሃያ ዝበፅሕ ይቕፃዕ 
መ. ክሳብ ናይ ሰለስተ ወርሒ መሃያ ዝበፅሕ 

ቅፅዓት 
ረ. ካብ ደረጃን መሃያን ክትሕት ምግባር 
ሰ. ካብ ስራሕ ምስንባት 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 ሀ እስካብ ሐ 
ዝተገለፁ ቀለለቲ ቅፅዓት ዲሲፕሊን 
ተባሂሎም ይምደቡ፣ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 ካብ መ 
እስካብ ሰ ዝተገለፁ ድማ ከበድቲ ቅፅዓት 
ዲሲፕሊን ተባሂሎም ይምደቡ፣ 

ዓንቀፅ 37. ቀሊል ቅፅዓት ዲሲፕሊን ዘስዕቡ 
ጥፍኣታት /ጌጋታት 

1. ብዘይ ብቁዕ ምኽንያት ወይ ድማ ብዘይ 
ፍቓድ ካብ ስራሕ ምትራፍ 

2. ናይ መሳርሕቱ ወይ ሓለፍቱ ጉድለታት 
ንዝምልከቶ ዘየፍለጠ፣ 

3. ኣብ እዋን ስራሕ ሰዓት ስራሕኻ ገዲፍኻ 
ተጎጂልካ ምውጋዕ፣ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ምስ ዝተዘርዘሩ ጥፍኣታት 
ተመሳሳልነት ንዘለዎም የጠቓልል፣ 

ዓንቀፅ 38. ከቢድ ቅፅዓት ዲሲፕሊን ዘስዕቡ 
ጥፍኣታት 

1. ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተደንገጉ ሰብኣዊን 
ዲሞክራሲያዊን መሰላት ምጥሓስ 

2. ትእዛዝ ብዘይምኽባር ብሸለልትነት ኣብ 
ስራሕ ቦታኻ ተረኺብካ ናብ ስራሕ 
ዘይምውፋር ወይ ድማ ናይ ኣሰራርሓ ስነ 
ስርዓት ብዘይምስዓብ ኣብ ስራሕ በደል 
ምብፃሕ 

 
አንቀጽ 36. የዲስፕሊን ቅጣት ዓይነቶች አመዳደብ 
 
1. የመንግስት የወጡ ሕጎችና አሰራሮች በሁሉም 

የሚሊሽያ አስተባባሪዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ፣ 
 

2. የዲስፕሊን ጉደለት የፈጸመ የሚሊሽያ 
አስተባባሪ እንደጥፋቱ ክብደትና አይነት 
ከሚከተሉት አንዱ ሊወሰንበት ይቻላል፣ 
ሀ. የቃል ማስጠንቀቂያ 
ለ. የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ 
ሐ. የአንድ ወር ደመወዝ የሚደርስ ቅጣት 
መ. የሶስት ወር ደመወዝ ቅጣት 
ሠ. ደመወዙንና ደረጃውን ዝቅ ማድረግ  
ረ. ከስራ መሰናበት 
 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 ከ ሀ እስከ ሐ 
የተገለጹት ቀላል የዲስፕሊን ቅጣቶች ተብለው 
ይመደባሉ፣ 

4. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 ከ መ እስከ ረ 
የተገለፁት ደግሞ ከባድ የዲስፕሊን ቅጣቶች 
ተብለው ይመደባሉ፡፡ 

አንቀጽ 37. ቀላል የዲስፕሊን ቅጣቶች 
የሚያስከትሉ ጥፋቶች/ስህተቶች/ 

1. ያለበቂ ምክንያት ወይም ያለፈቃድ ከስራ 
መቅረት፣ 

2. የሓላፊውና የስራ ባልደረቦቹ ጉድለቶች 
ለሚመለከተው አካል ያላሳወቀ፣ 

3. በስራ ሰዓት ስራ ትተህ በቡድን ሆነህ ወሬ 
ማውራት፣ 

4. በዚህ አንቀጽ ከተዘረዘሩት ጥፋቶች 
ተመሳሳይነት ያላቸው ያጠቃልላል፡፡ 

አንቀጽ 38. ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስከትሉ 
ጥፋቶች 

1. በሕገ መንግስቱ የተደነገጉ ሰብኣዊና 
ዲሞክራሲያዊ መብቶች መጣስ፣ 

2. ትእዛዝ ባለማክበር በቸልተኝነት በስራ ቦታ ላይ 
ተገኝቶ ያለመስራት ወይም ደግሞ የስራ ስነ 
ስርዓት ባለመከተል በስራ ላይ በደል ማድረግ፣ 
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ቸቸ 

ገፅ 18 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 18 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 3. ካብ ወፍሪ/ግዳጅ/ ምህዳም ወይ ድማ ልኡኽ 
ዘይምቕባል 

4. ስራሕ ከይስራሕ ኮነ ኢልካ ምህዋኽ ወይ 
ድማ ምስቶም ዝህዉኹ ምትሕብባር 

5. ኣብ ስራሕ ቦታ እምባ ጋሮ ፈጢርካ ምውቃዕ 
/ምብኣስ/ 

6. ብስኻር ወይድማ ብዘደንዝዝ ዕፅ ብወልፊ 
ምኽንያት ስራሕ ምብዳል  

7. ጉቦ ምቕባል ወይ ድማ ክዋሃቦ ምሕታት  
8. ኣብ ስራሕ ቦታ ንህዝቢ ሞራል ዝፃባእ 

ተግባር ምፍፃም 
9. ናይ ስርቂ ወይድማ ናይ እምነት ምጉዳል 

ተግባር ምፍፃም 
10. ኣብ ልዕሊ ናይቲ ቢሮ ንብረት ኮነ ኢሉ ወይ 

ድማ ብሸለልትነት ጉድኣት ክበፅሕ ምግባር  
11. ብስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም 
12. ሚሽጢር ዝኾኑ መረዳእታታት 

ብሚሽጢራዊነቶም ዘይምሕላው 
13. ንስራሕ ዝተረከቦ ጦር መሳርሒ 

ንዘይተፈቐደሉ ሰብ ወይ ንቤተሰብ ኣሕሊፍካ 
ምሃብ፣ ምክራይ፣ 

14. ብመንግስትን ህዝብን ዝተውሃበካ ሓላፈነት 
ዕጥቅን ተጠቒምካ ንቤተሰብ ወይ ንውልቀኻ 
ረብሓ ምውዓል 

15.  ናይ ዲስፕሊን ቅፅዓት ብእዋኑ ስጉምቲ 
ዘይምውሳድ 

16. ኣብ ዓንቀፅ 35 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ዝተዘርዘሩ 
ተግባር ኣብ እዋን ወፍሪ ወይ ግዳጅ 
ዝተፈፀመ እንተኾይኑ 

17. ኣብዚ ዓንቀፅ ምስ ዝተዘርዘሩ ተመሳሳሊ 
ክብደት ዘለዎ ካሊእ ናይ ድስፕሊን ጉድለት 
ምፍፃም 

ዓንቀፅ 39. ናይ ዲስፕሊን ክሲ ኣካያይዳን 
ኣወሳስናን 

1. ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን መተሓባበሪ ሚሊሻ 
ዝምስረት ናይ ዲስፕሊን ቅፅዓት ቅድሚ 
ምውሳኑ ፈፂሙዎ ዝባሃል ናይ ድስፒሊን 
ጉድለት ብፅሑፍ ንክፈልጦ ተገይሩ ንባዕሉ 
ዝከላኸለሉ ዕድል ይዋሃቦ፡፡ 
 

2. ቀሊል ናይ ድስፕሊን ቅፅዓት ውሳነ በቲ 

3. ከግዳጅ መሸሽ ወይም ተልእኮን አለመቀበል፣ 
 

4. ስራ እንዳይሰራ ሆነ ብሎ ማወክ ወይም 
ከሚያውኩት ጋር መተባበር፣ 

5. በስራ ቦታ ላይ ጸብ በመፍጠር መማታት፣ 
 

6. በስካር ወይም በሚያደነዝዝ እጽ ሱስ ምክንያት 
ስራ መበደል፣ 

7. ጉቦ መቀበል ወይም መጠየቅ 
8. በስራ ቦታ ላይ የህዝብ ሞራል የሚቃረን ተግባር 

መፈጸም፣ 
9. በሌብነት ወይም የእምነት ማጉደል ተግባር 

መፈጸም፣ 
10. በቢሮው ንብረት ላይ ሆነ ብሎ ወይም 

በቸልተኝነት ጉዳት እንዲደርስ ማድረግ 
11. በስልጣን አለአግባብ መጠቀም 
12. ሚስጢራዊ የሆነ ማስረጃዎች ሚስጢራዊነታቸው 

ያለመጠበቅ 
13. ለስራ የተረከበው የጦር መሳርያ ላልተፈቀደለት 

ሰው ወይም ቤተሰብ አሳልፎ መስጠት 
ማከራየት፣ 

14. በህዝብና መንግስት የተሰጠህን ሐላፊነትና 
ትጥቅ ተጠቅሞ ለቤተሰብ ወይም ለግል ጥቅም 
ማዋል፣ 

15. የዲስፕሊን የቅጣት እርምጃ በወቅቱ 
አለመውሰድ፣ 

16. በአንቀጽ 35 ንኡስ አንቀጽ 1 የተዘረዘሩት 
ተግባራት በዘመቻ ወይም ግዳጅ ወቅት 
ያልፈጸመ እንደሆነ 

17. በዚሁ አንቀጽ ከተዘረዘሩት ተመሳሳይ ክብደት 
ያለው ሌላ የዲስፕሊን ጉድለት መፈጸም፣ 

 
አንቀጽ 39. የዲስፕሊን ክስ አካሄድና አወሳሰን 
 
1. በማንኛውም የሚሊሽያ አስተባባሪ ላይ 

የሚመሰረት ክስ የቅጣት ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት 
ፈጽሞታል የሚባለውን የድስፕሊን ጉድለት 
በጽሑፍ እንዲያውቀው ተደርጎ ራሱን 
የሚከላከልበትን ከባድ የድስፕሊን ቅጣት ውሳኔ 
የሚሰጠው ዕድል ይሰጠዋል፣ 

2. ቀላል የዲስፕሊን ቅጣት ውሳኔ በተከሳሹ የቅርብ 
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ቸቸ 

ገፅ 19 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 19 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ተከሳሲ ናይ ብቐረባ ሓላፊ ይውሰን፣ 
3. ከቢድ ናይ ድስፒሊን ቅፅዓት ውሳነ ዝዋሃብ 

በብደረጅኡ ብዝተመስረቱ ናይ ድስፕሊን 
ኮሚቴታት ተራእዩ ንውሳነ ሓሳብ ናብ ሓላፊ 
ይቀርብ 

4. ናይ ዲሲፕሊን ቅፅዓት ናይ ዝኾነ ይኹን 
ቤት ፍርዲ ውሳነ ከይተፀበየ ወይድማ 
ከይተኸተለ ክውሰን ይኽእል 

5. በብደረጅኡ ዝቐርብ ናይ ይግበኣኒ ጥርዓናት 
ናብ ልዕሊኡ ዘሎ ሓላፊ ቀሪቡ ውሳነ 
ይረክብ፣ 

ዓንቀፅ 40. ካብ ስራሕ ብዛዕባ ምእጋድ 
1. ሓደ መተሓባበሪ ሚሊሻ ካብ ስራሕ ኣጊድካ 

ምፅናሕ ንስራሕ ኣፈፃፅማ ይጠቅም እዩ ኢሉ 
እቲ ቢሮ እንትኣምን ነቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ 
ካብ ሓደ ወርሒ ንዘይበልፅ ጊዜ ካብ ስራሕ 
ኣጊዱ ከፅንሖ ይኽእል እዩ፡፡ 

2. ሓደ መተሓባበሪ ሚሊሻ ብገበን ወይ 
ብጥፍኣት ዲስፕሊን ብሕጊ ዝተኸሰሰ 
እንተኾይኑ እንተተመስኪርዎን እቲ ዘጥፍኦ 
ጥፍኣት ካብ ስራሕ ዘሰናብት ኮይኑ 
እንተተገሚቱ ካብ ስርሑ ተኣጊዱ ክፀንሕ 
ኣለዎ፣ 

3. ብዝተኣገደሉ ምኽንያት ነፃ እንተወፂኡ 
መሃያኡ ይኽፈሎ፡፡ 

ዓንቀፅ 41. ናይ ይግባኣኒ መሰል 
1. ቀሊል ናይ ዲሲፕሊን ቅፅዓት ዝተወሰነሉ 

ዝኾነ ይኹን መተሓባበሪ ሚሊሻ ነቲ ውሳነ 
ዘይቕበሎ እንተኾይኑ ነቲ ውሳነ ዝሃበ ሓላፊ 
ብልዕሊኡ ናብ ዘሎ ሓላፊ ይግባኣኒ ከቕርብ 
ይኽእል፡፡ እቲ ይግበኣኒ ዝቐረበሉ ሓላፊ 
ዝህቦ ውሳነ ናይ መወዳእታ ይኸውን፡፡ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ዝተገለፀ 
ከምዘሎ ኾይኑ ብቐረባ ሓላፊ ዝወሃብ ናይ 
ፅሑፍን ቃልን መጠንቀቕታ ቅፅዓት ናብ 
ዲስፕሊን ኮሚቴ ኣይቐርብን፣ 

3. ቀሊል ናይ ዲስፕሊን ጉድለታት ኣብ ክልል 
ብዘለዉ እንተተፈፂሙ ብክልል፣ ኣብ ወረዳ 
ብዘለዉ እንተተፈፂሙ ብወረዳ ዝውሰን 
ኮይኑ ከቢድ ናይ ድስፕሊን ጉድለታት ግን 
ብይግበኣኒ ብክልል ተራእዮም ይውሰኑ፣ 

ሓላፊ ይወሰናል፣ 
3. ከባድ የድስፕሊን ቅጣት ውሳኔ የሚሰጠው 

በየደረጃው በሚመሰረቱት የዲስፕሊን ኮሚቴዎች 
ታይቶ ለውሳኔ ሃሳብ ለኃላፊ ይቀርባል፣ 
 

4. የዲስፕሊን ቅጣት የማንኛቸውም ፍርድ ቤት 
ውሳኔ ሳይጠብቅ ወይም ሳይከተል መወሰን 
ይችላል፣ 

5. በየደረጃው የሚቀርብ የይግባኝ አቤቱታ በበላዩ 
ባለው ኃላፊ ቀርቦ ውሳኔ ያገኛል፡፡ 

 
አንቀጽ 40. ከስራ ስለማገድ 
1. አንድ የሚሊሽያ አስተባበሪ ሚሊሽያ ከስራ 

አግዶ መቆየት ለስራ አፈጻጸም ይጠቅማል ብሎ 
ቢሮው ሲያምን የሚሊሺያ አስተባባሪውን 
ከአንድ ወር ላልበለጠ ግዜ ከስራ አግዶ 
ልያቆየው ይችላል፣ 

2. አንድ ሚሊሽያ አስተባባሪ በወንጀል ወይም 
በዲስፕሊን ጥፋት በሕግ የተከሰሰ እንደሆነ 
ያጠፋው ጥፋት ከስራ ያሰናብተዋል ተብሎ 
ሲገመት ከስራው ታግዶ መቆየት አለበት፣ 
 
 

3. በታገደበት ጥፋት/ምክንያት/ ነፃ ከወጣ ደመወዙ 
ይከፈለዋል፡፡ 

አንቀጽ 41. የይግባኝ መብት 
1. ቀላል የዲስፕሊን ቅጣት የተወሰነበት ማንኛውም 

የሚሊሽያ አስተባባሪ ውሳኔው የማይቀበለው 
ከሆነ ለበላይ ኃላፊ ይግባኝ ሊያቀርብ ይችላል፡፡ 
ይግባኙ የቀረበለት ኃላፊ የሚሰጠው ውሳኔ 
የመጨረሻ ይሆናል፣ 
 

2. በዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተገለጸው 
እንዳለሆኖ በቅርብ ኃላፊ የሚሰጥ የቃልና 
የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ቅጣት ወደ ዲስፕሊን 
ኮሚቴ አይቀርብም፣ 

3. ቀላል የዲስፕሊን ጉድለት በክልል ባሉት 
ከተፈጸመ በክልል፣ በወረዳ ባሉ ከተፈጸመ 
በወረዳ፣ የሚወሰን ሆኖ ከባድ የዲስፕሊን 
ጉድለቶች ግን በይግባኝ በክልል ታይተው 
ይወሰናሉ፣ 
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ቸቸ 

ገፅ 20 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 20 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 4. ይግባኣኒ ሰማዒ ሓላፊ ንዝቐረበሉ ናይ 
ቅፅዓት ውሳነ ክስዕሮ፣ ከመሓይሾ ወይከዓ 
ከምባሓዱሽ ክራኣይ ክእዝዝ ይኽእል፡፡ 
ቅፅዓት ምውሳኽ ግን ኣይኽእልን፣ 

5. ሓደ ናይ ድስፕሊን ክሲ ውሳነ ካብ 
ዝተውሃበሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ 30 መዓልቲ 
ውሽጢ ናይ ይግብኣኒ ሕቶ ከቕርብ ኣለዎ፡፡ 

ዓንቀፅ 42. ይርጋ ብዝምልከት 
1. ቐሊል ናይ ዲስፕሊን ቅፅዓት ዘስዕብ ጥፍኣት 

ዝፈፀመ መተሓባበሪ ሚሊሻ ንምፅራይ 
ዝወስዶ ጊዜ ከይወሰኸ ዝፈፀሞ ጥፍኣት 
ኣብቲ ቢሮ በብደረጅኡ ዘለዉ ሓለፍቲ ብዕሊ 
ካብ ዝፈለጡሉ ማዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ 
ሽዱሽተ ወርሒ ስጉምቲ እንተዘይተወሲድሉ 
ብዲሲፕሊን ተሓታቲ ኣይኸውንን፡፡ 

2. ከቢድ ናይ ዲሲፒሊን ቅፅዓት ዘስዕብ 
ጥፍኣት ብዝምልከት ድማ እቲ ጥፍኣት ካብ 
ዝተፈለጠሉ ማዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ዓመት በቲ ጥፍኣት እንተዘይተከሲሱ 
ብዲሲፒሊን ተሓታቲ ኣይኸውንን፣ 

3. ቀሊል ናይ ዲሲፕሊን ቅፅዓት ኣብ ውሽጢ 
ሽዱሽተ ወርሒ፣ ከቢድ ናይ ድስፕሊን 
ቅፅዓት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 
እንተዘይተፈፂሙ ይርጋ ጊዜ ይሓልፎ፡፡ 

4. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1፣2ን 
3ን ዝተቐመጠ ናይ ጊዜ ገደብ ክውሰድ 
ዝግበኦ ናይ ዲስፕሊን ስጉምቲ ከይወሰደ 
ዝተረፈ ሓላፊ ተሓታቲ ይኸውን፡፡ 

ዓንቀፅ 43. ምስ ስርሑ ብዝተኣሳሰረ ኩነታት 
ብገበን ብዛዕባ ዝተኸሰሰ መተሓባበሪ 
ሚሊሻ 

ሓደ መተሓባበሪ ሚሊሻ ዝተኸሰሰሉ ናይ ገበን 
ተግባር ዝፈፀሞ ብሕጊ ንዝተውሃቦ ስልጣን 
እንትትግብር በቲ ዝነበረ ኩነታት ተገዲዱ 
እንተኾይኑን ከምኡ እውን እቲ ቢሮ 
እንተኣሚንሉን፡- 
1. ብዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ ዋሕስ መሰል 

ተኸቢርሉ ተኾይኑ ኣብ ስርሑ ኮይኑ ሙሉእ 
መሃያ ይኽፈሎ፡፡ 

2. ናይ ዋሕስ መሰል ከይተኸበረሉ ዝእሰር 
ተኾይኑ 

4. ይግባኝ ሰሚው ኃላፊ ለሚቀርቡለት የቅጣት 
ውሳኔ ሊሽረው ሊያሻሽለው ወይም እንደአዲስ 
እንዲታይ ሊያዝ ይችላል፡፡ ቅጣት መወሰን ግን 
አይችልም፣ 

5. አንድ የዲስፕሊን ክስ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን 
ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ የይግባኝ ጥያቄ 
ማቅረብ አለበት፡፡ 

አንቀጽ 42. ይርጋ በሚመለከት 
1. ቀላል የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስከትል ጥፋት 

የፈጸመ የሚሊሽያ አስተባባሪ ጉዳይ ለማጣራት 
የሚወሰደው ጊዜ ሳይጨምር በየደረጃው ያሉ 
ሓላፊዎች በተክክል ካወቁበት ቀን ጀምሮ እስከ 
ስድስት ወር እርምጃ ካልተወሰነበት በዲስፕሊን 
ተጠያቂ አይሆንም፣ 
 

2. ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስከትል ጥፋት 
በተመለከተ ደግሞ ጥፋቱ ከታወቀበት ቀን 
ጀምሮ በአንድ አመት ውስጥ በጥፋት ካልተከሰሰ 
በዲስፕሊን ተጠያቂ አይሆንም፣ 

 
3. ቀላል የዲስፕሊን ቅጣት በስድስት ወር ውስጥ፣ 

ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት በአንድ ዓመት ውስጥ 
ካልተፈጸመ የይርጋ ጊዜው ያልፋል ፣ 

 
4. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1፣2፣ እና 3 

የተቀመጠው የጊዜ ገደብ መወሰድ የሚገባው 
የዲስፕሊን እርምጃ ሳይወሰድ የቀረ ኃላፊ 
ተጠያቂ ይሆናል፡፡  

አንቀጽ 43. ከስራው በተሳሰረ ሁኔታ በወንጀል 
ስለተከሰሰ የሚልሻ አስታባባሪ 

 
አንድ የሚልሻ አስተባበሪ የተከሰሰበት የወንጀል 
ተግባር የመፈጸመው በሕግ ለተሰጠው ስልጣን 
ሲተገብር በነበረው ሁኔታ ተገዶ ከሆነና ቢሮውም 
ሲያምንበት  
 
1. በሚመለከተው ፍርድ ቤት የዋስ መብቱ 

የተከበረለት ከሆነ በስራው ላይ ሆኖ ደመወዙ 
ይከፈለዋል፣ 

2. የዋስ መብቱ ሳይከበርለት የሚታሰር ከሆነ፡- 
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ገፅ 21 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 21 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ሀ. እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ናይ መጨረሻ 
ውሳኔ ክሳብ ዝዋሃበሉ እዋን ሙሉእ 
ደሞዙ ይኽፈሎ 

ለ. ብዝተኸሰሰሉ ገበን ቤት ፍርዲ 
ጥፍኣተኛነቱ ኣረጋጊፁ ናይ እስራት 
ውሳኔ እንድሕር ኣመሓላሊፈሉ ውሳኔ ካብ 
ዝተዋሃበሉ መዓልቲ ጀሚሩ ካብ ስራሕ 
ይሰናበት 

ሐ. ኮይኑ ግና ዝተወሰነሉ ናይ እስራት 
ቅፅዓት ካብ 3ተ ዓመት ዘይበልፅ 
እንተኾይኑ ማእሰርቲ ወዲኡ ምስወፀ 
ክሳበ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘሎ ጊዜ 
እንተመልኪቱ ጉዳዩ በቲ ቢሮ ተራእዩ 
ናብ ስራሕ ክምለስ ምግባር ይካኣል 
እዩ፡፡ 

3. ክሲ ካብ ዝቐረበሉ እዋን ጀሚሩ ናይ 
መጨረሻ ውሳኔ ክሳብ ዝዋሃብ ናይቲ ቢሮ 
ጠበቓ ክከራኸረሉ ኣለዎ፣ 

4. ምስ ስርሑ ብዝተትሓሓዘ ብገበን ተኸሲሱ 
ቤት ፍርዲ ካብ ገበን ነፃ ገይሩ ብፍትሐብሄር 
ተጠያቒ እንተገይርዎ ናብ ስርሑ ይምለስ 
እቲ ቢሮ ወይ ወረዳታት ዝክኣለን ደገፍ 
ይገብራሉ፡፡ 

ዓንቀፅ 44. ምስ ስራሕ ምትእስሳር ብዘይብሉ 
ኩነታት ብገበን ዝተኸሰሰ 

ዝኾነ መተሓባበሪ ሚሊሻ ብግልፂ ካብተፈለጠ 
ናይ መተሓባበሪ ሚሊሻ ተግባር ርክብ ብዘይብሉ 
ጉዳይ ክሲ ቀሪብሉ እንተኾይኑ፡- 
1. ብዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ብዋሕስ ተተለቒቑ 

ናብ ስርሑ ዝኣተወ ኣብ ስርሑ ኮይኑ ናይ 
ዝሰርሓሉ መሃያ ይረክብ፣ 

2. ናይ ዋሕስ መሰል ከይተኽበረሉ ተተኣስሩ 
ደሞዙ ኣይኽፈሎን ካብ ስራሕ እዉን 
ይእገድ፣ 

3. ብዝተኽሰሰሉ ገበን ብቤት ፍርዲ ካብ 
ሽዱሽተ ወርሕ እስራት ንላዕሊ ዝተፈረዶ 
ካብ ስራሕ ይሳናበት ፣ ኣብ እሱር ንዘሕለፎ 
ጊዜ እዉን መሃያ ኣይኽፈሎን። 

ክፍሊ ሸዉዓተ 
ብዛዕባ ናይ ብርኪ ዕብየትን ሽልማትን 

ሀ. ለጉዳዩ በፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ 
እስከሚሰጠው ጊዜ ሙሉ ደመወዙ 
ይከፈለዋል፣ 

ለ. በተከሰሰበት ወንጀል ፍርድ ቤቱ 
ጥፋተኛነቱን አረጋግጦ የእስር ውሳኔ 
ካስተላለፈ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ 
ከስራ ይሰናበታል፣ 

 
ሐ. የተወሰነለት የእስራት ቅጣት ከ3 አመት 

የማይበልጥ ሆኖ እስራቱ ጨርሶ ከወጣ በኋላ 
በአንድ ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ሲያመለክት 
ጉዳዩ በቢሮው ታይቶ ወደ ስራው መመለስ 
ይቻላል፣ 

 
 

3. ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ውሳኔ እስከሚሰጥ 
የቢሮ ጠበቃ ሊከራርበት ይገባል፣ 
 

4. ከስራው በተያያዘ ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት 
ከወንጀል ነፃ አድርጎ በፍታብሄር ተጠያቂ 
ካደረገው ወደ ስራው ይመለሳል ቢሮው ወይም 
ወረዳዎች በተቻላቸው መጠን ድጋፍ 
ያደርጉለታል፡፡ 

አንቀጽ 44. ከስራ ጋር ተያያዥነት በሌለበት ሁኔታ 
በወንጀል የተከሰሰ የሚሊሽያ አስተባባሪ 

ማንኛውም የሚሊሽያ አስተባባሪ በግልጽ ከሚታወቅ 
የሚሊሽያ ማስተባበር ተግባር ግኑኝነት በሌለበት 
ጉዳይ ክስ የቀረበበት ከሆነ፡- 
1. በሚመለከተው ፍርድ ቤት በዋስ ተለቆ ወደ 

ስራው የተመለሰ በስራው ላይ ሆኖ የሰራበት 
ደመወዝ ያገኛል፣ 

2. የዋስ መብቱ ሳይከበርለት ከታሰረ ደመወዙ 
አይከፈለዉም ፣ ከስራም ይታገዳል፣ 

3. በተከሰሰበት ወንጅል በፍርድ ቤት ከስድስት ወር 
በላይ የተፈረደበት ከስራ ይሰናበታል እስርቤት 
ሆኖ ላሳለፈዉ ጊዜም ደመወዝ አይከፈለውም። 

 
 

ክፍል ሰባት 
ስለደረጃ ዕድገትና ሽልማት 

170
www.chilot.me



ቸቸ 
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 ዓንቀፅ45. ብዛዕባ ብርኪ ዕብየት 
1. ብርኪ ዕብየት ዝዋሃበሉ ዕላማ ናይቲ ቢሮ 

ዉፅኢት ስራሕ ንምምሕያሽ እዩ። 
2. ብምኽንያት ቅፅዓት ዲሲፕሊን 

እንተዘይተኣግጊዱ ዝኾነ መተሓባበሪ ምልሻ 
ንዕብየት ንብርኪ ዕብየት ዝዋሃብ እቲ ቢሮ 
ብዘዉፅኦ ዝርዝር መምርሒ ይኸዉን። 

ዓንቀፅ 46. ብዛዕባ ሽልማት  
እቲ ቢሮ ዝላዓለ ናይ ስራሕ ኣስተዋፅኦ ዘበርከተ 
መተሓባበሪ ሚሊሻ ሽልማት ክህብ ይኽእል። 
ዝርዝር ኣፈፃፅምኡ እቲ ቢሮ ብዘዉፅኦ 
መምርሒ መሰረት ይኸውን። 
 

ክፍሊ ሾሞንተ 
ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት 

ዓንቀፅ 47. ብዛዕባ ዲስፕሊን ኮሚቴ 
ከቢድ ናይ ድስፕሊን ቅፅዓት ዘኽትሉ ጥፍኣታት 
ናይ ምምርማርን ኣፃርዩ ንውሳነ ሓሳብ ናይ 
ምቕራብ ስልጣን ዝተውሃቦ ናይ ድስፕሊን 
ኮሚቴ በብደረጅኡ ኣብ ክልልን ወረዳን በዚ 
ደንቢ እዚ ተጣይሹ ኣሎ፡፡ 
ዓንቀፅ 48. ኣወዳድባን ተፀዋዕነትን 
1. ናይ ዲስፕሊን ኮሚቴ ኣብ ክልልን ወረዳን 

ዝቐዉም ኮይኑ፡- 
ሀ. ኣብ ክልል ዝህሉ ዲስፕሊን ኮሚቴ 5ተ 

ኣባላት ዘለዎ ኮይኑ 3ተ በቲ ሰራሕተኛ 
2ተ በቲ ቢሮ ሓላፊ ይምረፁ 

 
ለ. ብክልል ዝህሉ ናይ ዲስፕሊን ኮሚቴ 

ብቢሮ ሓላፊ ዝምደቡ ሓደ ኣካቢን ሓደ 
ፀሓፊን ይህልዎ 

ሐ.ኣብ ወረዳ ዝቖማ ዲስፕሊን ኮሚቴታት 
ሕድሕዲኤን ሰለስተ ኣባላት እንትህልወን 
ሓደ ኣባል ብወረዳ ፀጥታን ጉዳያት 
ምምሕዳርን ሓላፊ ዝሕረይን ክልተ 
ኣባላት ድማ ብሰራሕኛታት ዝምረፁ 
ኾይኖም ሓደ ሓደ ጠርናፊ ይህልወን። 

2. እቲ ኮሚቴ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ከባቢ 
እንትነኣሰ ሓንቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 
ተወካሊት ኣባል ክህልዎ ይግበር  

3. ናይቲ ኮሚቴ ተፀዋዕነት ኣብ ወረዳ ዝቆማ 

አንቀፅ45.ስለ ደረጃ እድገት  
1. የደረጃ ዕድገት የሚሰጥበት ኣላማ የቢሮዉ የስራ 

ዉጤት ለማሻሻል ነዉ፣ 
2. በዲስፕሊን ቅጣት ምክንያት ካልታገደ በቀር 

ማንኛዉም የሚሊሽያ አስተባባሪ ደረጃ እድገት 
የሚሰጠዉ ቢሮዉ በሚያወጣው ዝርዝር 
መመሪያ ይሆናል። 

አንቀፅ 46. ስለሽልማት  
ቢሮዉ የላቀ የስራ አስተዋፅኦ ላበረከተ የሚሊሽያ 
አስተባባሪ ሽልማት መስጠት ይችላል። ዝርዝር 
አፈፃፀሙ ቢሮዉ በሚያወጣዉ መመሪያ መሰረት 
ይሆናል። 
 

ክፍል ስምንት 
ስለተለያዩ ኮሚቴዎች 

አንቀፅ 47. ስለዲስፕሊን ኮሚቴ 
ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስከትሉ ጥፋቶች 
መመርመር ኣጣርቶ ለዉሳኔ የማቅረብ ስልጣን 
የተሰጠዉ የዲስፕሊን ኮሚቴ በክልልና ወረዳ ደረጃ 
ተቋቁመዋል። 
 
አንቀፅ 48. አደረጃጀትና ተጠሪነት 
1. የዲስፕሊን ኮሚቴ በክልልና በወረዳ የሚቋቋም 

ሆኖ ፡- 
ሀ. በክልል የሚኖረዉ የዲስፕሊን ኮሚቴ 5 

ኣባላት የሚኖሩትሆኖ 3 በሰራተኛው 
ይመረጣሉ ሁለት በቢሮ ሓላፊዉ 
ይመረጣሉ፣ 

ለ. በክልል የሚኖር የዲስፕሊን ኮሚቴ በቢሮ 
ሓላፊው የሚመደብ ኣንድ ሰብሳቢና ኣንድ 
ፀሓፊ ይኖሩታል፣ 

ሐ. በወረዳ የሚቋቋሙ የዲስፕሊን ኮሚቴዎች 
እያንዳንዳቸዉ ሶስት ኣባላት ሲኖራቸዉ 
ኣንድ ኣባል በወረዳዉ የፀጥታ ጉዳይ ሓላፊ 
የሚመረጥ ሁለቱ ኣባሎች ደግሞ በሰራተኞች 
የሚመረጡ ሆኖዉ ኣንድ ሰብሳቢ 
ይኖራቸዋል። 

2. ኮሚቴዉ ሴቶች ባሉበት ከባቢ ቢያንስ ኣንዲት 
የሴት ተወካይ  ኣባል እንድትኖሮዉ ይደረጋል፣ 
 

3. በወረዳ የተቋቋመ የዲስፕሊን ኮሚቴ ተጠሪነቱ 
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ቸቸ 

ገፅ 23 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 23 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ኮሚቴ ንሓላፊ ወረዳ ፀጥታን ጉዳያት 
ምምሕዳርን ኣብ ቢሮ ዝቐዉም ኮሚቴ ድማ 
ንሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ጉዳያት ምምሕዳርን 
ይኸዉን፡፡  

4. ናይቲ ኮሚቴ ናይ ስራሕ ዘመን ክልተ ዓመት 
ይኽዉን፡፡ 

ዓንቀፅ 49.ናይ ክልል ቢሮ ዲስፕሊን ኮሚቴ 
ስልጣንን ሓላፍነትን 

1. ናይ ክልል ቢሮ ዲስፕሊን ኮሚቴ ስልጣንን 
ሓላፍነትን 
ሀ. መምርሒ ሓለፍቲ ብኸቢድ ናይ 

ዲስፕሊን ጥፍኣት ፈፂሞም ተባሂሉ 
እንትክሰሱ ኣፃርዩ ንዉሳነ ሓሳብ ናብ 
ቢሮ ሓላፊ የቕርብ፣ 

ለ. ኣብ ክልል ቤት ፅሕፈት ዝስርሑ 
ስራሕተኛታት ከቢድ ናይ ዲስፕሊን 
ጥፋኣት እንትፍፅሙ ኣፃርዩ ምስ ዉሳነ 
ሓሳብ ናብ ቢሮ ሓላፊ የቕርብ፣ 

ሐ.ኣብዚ ደንቢ ንዝተጠቀሱ ከቢድ ናይ 
ቅፅዓት ዓይነታት ዘቕፅዕ ጥፍኣት 
ዝፈፀሙ ዞባ መተሓባበርቲ ሚሊሻ 
ጉዳዮም ኣፃረዩ ናይ ዉሳነ ሓሳብ ንቢሮ 
ሓላፊ የቕርብ፣ 

2. ናይ ወረዳ ዲስፕሊን ኮሚቴ ስልጣንን 
ሓላፍነትን  
ሀ. ኣብዚ ደንቢ ኣንቀፅ 35 ካበ ሀ ክሳብ ሐ 

ዝተጠቀሱ ከቢድ ናይ ቅፅዓት ዓይነታት 
ሪኡ ኣፃርዩ ናይ ውሳነ ሓሳብ ንወረዳ 
ፀጥታን ጉዳያት ምምሕዳርን ሓላፊ 
የቕርብ 

ለ. ካልኦት ከበድቲ ናይ ቅፅዓት ዓይነታት 
በቲ ወረዳ ሓላፊ ዘይፈፀሙ ናብ ክልል 
ይሰድድ፣ 

ዓንቀፅ 50. ብዛዕባ ቁፃርን ዕብየትን ኮሚቴ 
1. ናይ መተሓባበርቲ ምልሻ ቁፃርን ዕብየትን 

መርሚሩ በብደረጅኡ ንዘለዉ ሓላፍቲ ናይ 
ዉሳኔ ሓሳብ ዝቕርብ ናይ ቁፃርን ዕብየትን 
ኮሚቴ ብደረጃ ክልልን ወረዳን በዚ ደንቢ 
እዚ ይጣይሹ ኣሎ፣ 

2. እቲ ኮሚቴ ተፀዋዕነቱ በብደረጅኡ ንዘለዉ 
ሓለፍቲ እዩ፣ 

ለወረዳዉ ፀጥታና ኣስተዳደር ጉዳዮች ሓላፊ 
በቢሮው የሚቋቋም ኮሚቴ ደግሞ ለፀጥታና 
አስተዳደር ጉዳዮች ሓላፊ ይሆናል። 

 
4. የኮሚቴዉ የስራ ዘመን ሁለት ኣመት ይሆናል። 

 
አንቀፅ 49. የክልል ቢሮ ዲስፕሊን ኮሚቴ ስልጣንና 

ሓላፊነት  
1. የክልል ቢሮ ዲስፕሊን ኮሚቴ ስልጣንና 

ሓላፊነት  
ሀ. የመምሪያ ሓላፊዎች ከባድ የዲስፕሊን 

ጥፋት ፈፅመዋል ተብለዉ ሲከሰሱ ጉዳዩን 
ኣጣርቶ ለዉሳኔ ሃሳብ ለቢሮዉ ሃላፊ 
ያቀርባል፣ 

 
ለ. በክልል ፅሕፈት ቤት የሚሰሩ ሰራተኞች 

ከባድ የዲስፕሊን ጥፋት ሲፈፅሙ ከዉሳኔ 
ሓሳብ ጋር ወደ ቢሮ ሓላፊ ያቀርባል፣ 

 
ሐ. በዚህ ደንብ ለተጠቀሱት ከባድ የቅጣት 

ኣይነቶች የሚያስቀጣ ጥፋት የፈፀሙ የዞን 
የሚሊሽያ ኣስተባባሪዎች ጉዳያቸዉ ኣጣርቶ 
ለዉሳኔ ሃሳብ ለቢሮ ሃላፊ ያቀርባል፣ 

2. የወረዳ የዲስፕሊን ኮሚቴ ስልጣንና ሓላፊነት  
 
ሀ. በዚህ ደንብ ኣንቀፅ 35 ከ መ እስከ ረ 

የተጠቐሱ ከባድ የቅጣት ኣይነቶች ኣይቶና 
ኣጣርቶ የዉሳኔ ሃሳብ ለወረዳ ፀጥታና 
ኣስተዳደር ጉዳዮች ሃላፊ ያቀርባል፣ 

 
ለ. ሌሎች ከባድ የቅጣት ዓይነቶች በወረዳዉ 

ሃላፊ የማይወሰኑ ወደ ክልል ይልካል። 
 

አንቀጽ 50. ስለቅጥርና እድገት ኮሚቴ 
1. የሚልሽያ አስተባባሪዎች ቅጥርና እድገት 

መርምሮ በየደረጃው ላሉ ሃላፊዎች የውሳኔ 
ሓሳብ የሚያቀርብ የቅጥርና እድገት ኮሚቴ 
በክልልና በወረዳ ደረጃ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡ 
 
 

2. የኮሚቴው ተጠሪነት በየደረጃው ላሉ ሓላፊዎች 
ነው፡፡ 
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ቸቸ 

ገፅ 24 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 24 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 ዓንቀፅ51. ብዛዕባ ናይ ቁፃርን ዕቤትን ኮሚቴ 
ኣባላት 

1. ናይ ቁፃርን ዕብየትን ኮሚቴ ዝምረፁ ኣባላት 
ብስነ ምግባሮም ብፍትሓዉነቶም ብስራሕ 
ኣፈፃፅማ ብቅዓቶም ዝተመስገኑ ኮይኖም 
ኣብቲ ቢሮ ዉሽጢ ካበ 2 ዓመት ንላዕሊ 
ዘገልገሉ ክኾኑ ኣለዎም፣ 

2. ናይ ቁፃርን ዕብየትን ኮሚቴ ኣባላት ፣ 
ሀ. ቢሮ ሓላፊ ዝዉክሎም ሓደ ኣካብን ሓደ 

ኣባልን ፣ 
ለ. ካበቲ መተሓባበሪ ሚሊሻ ዝተወከሉ 

ሰለስተ ሰብ፣ 
ሐ. ናይቲ ሰራሕተኛ ዝዓበየሉ ክፍሊ ሓላፊ  
መ. ሰራሕተኛ ምምሕዳር ሓላፊ እዩም 

3. እቲ ኮሚቴ ካብ ኣባላቱ ሓደ ፀሐፊ ይመርፅ 
4. እቲ ቢሮ ሓላፊ ይኹን እቶም ምልሻ 

መተሓባበርቲ ዕብየት ኮሚቴ ኣባላት ክመርፁ 
ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ከሳትፉ ኣለዎም 

5. ናይቲ ዕብየት ኮሚቴ ናይ ስራሕ ዘመን 
ክልተ ዓመት ይኸዉን፣ 

ዓንቀፅ 52. ስልጣንን ሓላፍነትን ቁፃርን ዕብየትን 
ኮሚቴ  

1. ናይ ተወዳደርቲ ምዝገባ ብዝወፅእ 
ማስታወቅያ መሰረት ብትኽክልን ብዝተማለአ 
ኩነታት እቲ ምዝገባ ምትግባሩ የረጋግፅ፣ 

2. ናይ ተወዳደርቲ መረዳእታን ናይ ስራሕ 
ልምድን ትክክለኛነት ይምርመር፣ 

3. ንደረጃ ዝቐረቡ ተወዳደርቲ በቲ መመዘኒ 
መሰረት ኣወዳዲሩ ብደረጃ የቕምጥ ዝርዝር 
ነጥቢ ኣዋህባ ብመምርሒ ክዉሰን ይገብር፣ 
 

4. ዝሓሸ ነጥቢ ንዘምፅኡ ተወዳደርቲ ብምምራፅ 
ምስ ዉሳነ ሓሳብ ናብ ቢሮ ሓላፊ የቕርብ ፣ 

5. ንደረጃ ዕቤት እቲ ኮሚቴ ናይ ምፅራይ ስራሕ 
ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኸቡዎ ንዝኾነ ናይ 
መተሓባበሪ ሚሊሻ ስራሕ ክፍልታት 
ከዘራርብ ይክእል፣  

ዓንቀፅ 53. ብዛዕባ ቁፃርን ዕብየትን ኮሚቴ ናይ 
ኣሰራርሓ ስነ ስርዓት  

ናይቲ ኮሚቴ ናይ ኣሰራርሓ ስነ ስርዓት 
ከምዝስዕብ ይኸዉን፣ 

አንቀፅ51. ስለቅጥርና እድገት ኮሚቴ ኣባሎች 
 
1. የቅጥርና እድገት ኮሚቴ ኣባላት የሚመረጡት 

በስነ ምግባራቸዉ በሃላፊነታቸዉ በስራ ኣፈፃፀም 
ብቃታቸዉ የተመሰገኑ ሆኖዉ በቢሮዉ ዉስጥ 
ከሁለት ዓመት በላይ ያገለገሉ መሆን ኣለባቸዉ፣ 
 

2. የቅጥርና ዕድገት ኮሚቴ አባሎች 
ሀ. ቢሮ ሃላፊዉ የሚወክላቸዉ አንድ ሰብሳብና 

አባል፣ 
ለ. ከሚሊሽያ አስተባባሪዉ የሚወከሉ ሶስት 

ሰዎች፣ 
ሐ. ሰራተኛዉ ከሚያድግበት ክፍል ሓላፊ፣ 
መ.የሰራተኛ አስተዳደር ሓላፊ ናቸዉ 

3. ኮሚቴዉ ከአባሎቹ አንድ ፀሓፊ ይመርጣል፣ 
4. ቢሮ ሃላፊዉ ይሁን የሚሊሽያ አስተባባሪዎች 

የእድገት ኮሚቴ አባሎች ሲመረጡ ሴቶች 
ማሳተፍ አለባቸዉ፣ 

5. የእድገት ኮሚቴዉ የስራ ዘመን ሁለት አመት 
ይሆናል። 

አንቀፅ 52.የቅጥርና እድገት ኮሚቴ ስልጣንና 
ተግባር 

1. ለተወዳዳሪዎች ምዝገባ በሚወጣዉ ማስታወቅያ 
መሰረት በትክክለኛ እና በተሟላ ሁኔታ 
ምዝገባዉ መከናወኑ ያረጋግጣል፣ 

2. የተወዳዳሪዎች ማስረጃ የስራ ልምድ 
ትክክለኛነት ይመረምራል፣ 

3. ለደረጃ እድገት የሚቀርቡ ተወዳዳሪዎች 
በመመዘኛዉ መሰረት አወዳድሮ በደረጃ 
ያስቀምጣል የነጥብ ኣሰጣጥ ዝርዝር በመመሪያ 
እንዲወሰን ያደርጋል፣ 

4. የተሻለ ዉጤት ያመጡ ተወዳዳሪዎች በመምረጥ 
ከዉሳኔ ሃሳብ ጋር ለቢሮዉ ሃላፊ ያቀረባል፣ 

5. ለደረጃ እድገት ኮሚቴዉ የመምረጥ ስራ 
አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘዉ ለማንኛዉም የሚሊሽያ 
አስተባባሪ የስራ ክፍሎች ማነጋገር ይችላል፣ 

 
አንቀፅ 53. ስለ ቅጥርና እድገት ኮሚቴ የኣሰራር 

ስነ ስርዓት  
የኮሚቴዉ የአሰራር ስነ ስርዓት እንደሚከተለዉ 
ይሆናል፡- 
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ቸቸ 

ገፅ 25 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 25 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 1. ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ካብ ኣባላቱ ካብ 2/3 
ንላዕሊ እንትርከብ ምልኣተ ጉባኤ ይህልዉ፣ 

2. ዝኾነ ጉዳይ ኣብቲ ኣኼባ ብዝተረኸቡ 
ኣባላት 50+1ን ንላዕሊን ድምፂ ይዉስን  

3. ናይ ኮሚቴ ኣባላት ድምፂ ማዕረ ተኮይኑ 
ናይቲ ኮሚቴ ኣካቢ ዘለዎ ወገን ዉሳነ ናይቲ 
ኮሚቴ ዉሳነ ይኸዉን ፣ 

4. እቲ ኮሚቴ 50+1ን ንላዕሊን ድምፂ ኣብ 
ዝዉሰነሉ ጊዜ ኩሉ ናይቲ ዉሑድ ድምፂ 
ሓሳባት ምስ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኣኼባ 
ቃልጉባኤ ክምዝገብ ኣለዎ፣ 

5. እቲ ኮሚቴ ኣድላይ ኮይኑ እንትረከቦ ናይ 
ባዕሉ ናይ ስነ ስርዓት ኣፈፃፅማ መምርሒ 
የዉፅእ፣ 

ዓንቀፅ 54. ብዛዕባ ቅሬታ ኮሚቴ 
1. ኣብቲ ቢሮ በብደረጅኡ ንዝህልዉ ክፍቲ ናይ 

ስራሕ ቦታታት ናይ መተሓባበርቲ ምልሻ 
ቅሬታታት ዘፃርይ ቅሬታ ኮሚቴ ብደረጃ 
ክልልን ወረዳን በዚ ደንቢ ተጣይሹ ኣሎ፣ 

2. ኣብ ክልል ዝህሉ ቅሬታ ኮሚቴ ኣብቲ ክልል 
ዝሰርሑ መተሓባበርቲ ምልሻ ምደባን 
ዕብየትን ኣመልኪቶም ዘቕርብሉ ቅሬታ 
መርሚሩ ንሓላፊ ዉሳነ ሓሳብ የቕርብ ፣ኣብ 
ወረዳ ዘሎ ቅሬታ ኮሚቴ ድማ ኣብ ወረድኡ 
ዘለዉ መተሓባበርቲ ምልሻ ወይ ድጋፍ 
ወሃብቲ ምደባን ዕብየትን ኣመልኪቱ 
ዘቐርብሉ ቅሬታ መርሚሩ ናይ ዉሳነ ሓሳብ 
ንወረዳ ሓላፊ የቕርብ፣ 

3. ኣብ ክልል ዘሎ ቅሬታ ኮሚቴ ተፀዋዕነቱ 
ንሓላፊ ቢሮ እዩ።ኣብ ወረዳ ዝህሉ ቅሬታ 
ኮሚቴ ንወረዳ ሓላፊ ይኸዉን። 

 
ክፍሊ ትሸዓተ 

ዝተፈላላዩ  ድንጋገታት 
ዓንቀፅ 55. መምርሒ ብዛዕባ ምዉፃእ 
ኣድላይ ኮይኑ እንትርከብ እቲ ቢሮ ነዚ ደንቢ 
ንምፍፃም ዘኽእል መምርሒ ከዉፅእ ይኸእል፣ 
ዓንቀፅ 56. ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት 
1. ቅድሚ ሕዚ ዝፀንሐ ደንቢ ተታሕዞም 

ዝፀንሑ ጉዳያት በቲ ዝፀንሐ ደንቢ ዕልባት 
ክረኽቡ ይግበር፣ 

1. በማንኛዉም ስብሰባ ከአባሎቹ ከ2/3 በላይ ሲገኝ 
ምልኣተ ጉባኤ ይሆናል፣ 

2. ማንኛዉም ጉዳይ በስብሰባው በተገኙት ኣባሎች 
ከ50+1 በላይ ድምፅ ይወሰናል፣ 

3. የኮሚቴው አባሎች ድምፅ እኩል ከሆነ 
የኮሚቴው ሰብሳቢ ያለዉ ወገን ዉሳኔ የኮሚቴዉ 
ዉሳኔ ይሆናል፣ 

4. ኮሚቴው በ50+1 በላይ ድምፅ በሚወሰንበት ጊዜ 
ሁሉ የአነስተኛዉ ድምፅ ሃሳብ ከነ ምክንያቱ 
በሰብሰባዉ ቃለ ጉባኤ መመዝገበ ኣለበት፣ 
 

5. ኮሚቴዉ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘዉ የራሱ 
የኣፈፃፀም መመሪያ ስነ ስርዓት ያወጣል፣ 

 
አንቀፅ 54. ስለ ቅሬታ ኮሚቴ 
1. በቢሮዉ በየደረጃው ለሚኖሩ ክፍት የስራ 

ቦታዎች የሚሊሽያ አስተባባሪዎች ቅሬታ 
የሚያጣራ ኮሚቴ፣በክልልና በወረዳ ደረጃ በዚህ 
ደንብ ተቋቋሟል፣ 

2. ክልል በሚሰሩ የሚሊሽያ አስተባባሪዎች ምደባና 
እድገት አስመልክተዉ የሚቀርቡለት ቅሬታ 
መርምሮ ለቢሮ ሓላፊ የዉሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፣ 
በወረዳ ያለዉ ቅሬታ ኮሚቴ ደግሞ በወረዳ 
ያሉት የሚሊሽያ አስተባባሪዎች ምደባና እድገት 
አስመልክቶ የሚቀርቡለት ቅሬታ መርምሮ 
የዉሳኔ ሃሳብ ለወረዳ ሃላፊ ያቀርባል፣ 
 
 

3. በክልል ያለዉ ቅሬታ ኮሚቴ ተጠሪነት ለቢሮ 
ሃላፊ ነዉ፣ በወረዳ ያለዉ ቅሬታ ኮሚቴ ደግሞ 
ተጠሪነቱ ለወረዳዉ ሃላፊ ይሆናል። 

 
ክፍል ዘጠኝ 

የተለያዩ ድንጋጌዎች 
አንቀፅ 55. መመሪያ ስለማዉጣት 
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ቢሮዉ ይህን ደንብ ማስፈፀም 
የሚችል መመሪያ ሊያወጣ ይችላል። 
አንቀፅ 56. ተፈፃሚነት የማይኖራቸዉ ሕጎች 
1. ከኣሁኑ ቀድሞ በነበረዉ ደንብ ተይዘዉ የቆዩ 

ጉዳዮች በቆየዉ ደንብ ዕልባት /ዉሳኔ 
/እንዲያገኙ ይደረጋል፣ 
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ገፅ 26 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም             ገፅ 26 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 47 መስከረም 15 2000 ዓ.ም 

 

 

  

2. ኣብዚ ደንቢ ንዝተሸፈኑ ጉዳያት ዝምልከት 
ነዚ ደንቢ ዝፃረር ዝኾነ ደንቢ፣ልምዲ ወይ 
ኣሰራርሓ ተፈፃምነት የብሉን ። 

ዓንቀፅ 57. እዚ ደንቢ ዝፀንዓሉ ጊዜ 
እዚ ደንቢ ካብ መስከረም 15/2000ዓ/ም ጀሚሩ 
ዝፀንዐ ይኸዉን። 
 

ፀጋይ በርሀ 
 

ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ 
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

2. በዚህ ደንብ የተሸፈኑ ጉዳዮች በሚመለከት ለዚህ 
ደንብ የሚፃረር ማንኛዉም ደንብ ፣ልምድ 
ወይም አሰራር ተፈፃሚነት አይኖሮውም። 

አንቀፅ 57. ይህ ደንብ የሚፀናበት ጊዜ  
    ይህ ደንብ ከመስከረም 15/2000ዓ/ም ጀምሮ 
የፀና ይሆናል። 
 

ፀጋይ በርሀ 
 

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስት ርእሰ መስተዳደር 
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ሕዛል 1 
በዚ ደንቢ ቑፅሪ ዓንቀፅ 21/1/ ዝመሓደሩ መተሓባበርቲ ሚሊሻን 

ብርኪ ስራሕን እርከን መሃያን መግለፂ  
ብርኪ ስራሕ እ  ር  ከ  ን      መ  ሃ  ያ 

መደብ ስራሕ መበገሲ 

መሃያ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ጣርያ 

ሓላፊ መምርሒ 2535 2645 2760 2885 3010 3145 3285 3430 3575 3720 3865 

ዋና ሓላፊ ክፍሊ 2000 2075 2150 2225 2325 2425 2535 2645 2760 2885 3010 

ኤክስፐርት ብርኪ II 1565 1635 1707 1780 1853 1926 2000 2075 2150 2225 2325 

በዓል ሞያ ብርኪ I 1435 1500 1565 1635 1707 1780 1853 1926 2000 2075 2150 

ወረዳ ማእኸላይ ኤክስፐርት 

ምልመላ ስልጠናን ምምሕዳርን  

1435 1500 1565 1635 1707 1780 1853 1926 2000 2075 2150 

ወረዳ ማእኸላይ ኤክስፐርት ጉዳይ 

ፀጥታን ቑፅፅር ዕጥቅን 

1435 1500 1565 1635 1707 1780 1853 1926 2000 2075 2150 

መኽዘን ሰራሕተኛ 1226 1286 1346 1413 1480 1550 1620 1692 1764 1837 1910 

ወረዳ ዕጥቂ ፅገናን መኽዝንን  1040 1092 1145 1200 1255 1310 1370 1435 1500 1565 1635 

ወረዳ ዕጡቕ ሓይሊ ሰብ ሰራሕተኛ 

/ፐርሶኔል/ 

760 805 850 895 942 990 1040 1092 1145 1200 1255 

ሹፌር 655 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 

ኦፕሬተር 655 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 

ዋርድያ 575 590 605 620 635 650 665 695 695 710 725 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

 

 

ደንቢ ቁፅሪ 48/2000 ዓ/ም 
ተመሓይሹ ዝወፀ ደንቢ ምምሕዳርን 

ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ 

ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር 
መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
ኢትዮጵያ ኣዋጅ ቁፅሪ 456/1997 ዓ/ም ዓንቀፅ 
17 ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት ወፂኡ ዝነበረ ኣዋጅ 
ቁፅሪ 97/1998 ዓ/ም ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር ትግራይ ብኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000 
ዓ/ም ስለዝተመሓየሸን እዚ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ 
ተግባራዊ ዝኾነሉ ዝርዝር ደንቢ ምውፃእ ኣድላዪ 
ኮይኑ ስለዝተረኸበ፣ 
ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ ተመሓይሹ ብዝወፀ ሕገ-
መንግስቲ ዓንቀፅ 56 ንኡስ ዓንቀፅ 7 ን 
ተመሓይሹ ዝወፀ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር ትግራይ ኣዋጅ ቁፅሪ 136/2000 
ዓ/ም ዓንቀፅ 31 ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት 
ብዝተውሃቦ ስልጣን ዝስዕብ ደንቢ ኣውፅኡ ኣሎ። 
 
 
 
 
 
 

ደንብ ቁጥር 48/2000 ዓ/ም 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የገጠር መሬት 

አስተዳደርና አጠቃቀም ተሻሽሎ የወጣ ደንብ 
 
የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 
መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 
አዋጅ ቁጥር 456/1997 ዓ/ም አንቀጽ 17 ንኡስ 
አንቀጽ 1 መሰረት ወጥቶ የነበረው የትግራይ 
የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 
97/1998 ዓ/ም በአዋጅ ቁጥር136/2000 ዓ/ም 
ስለተሻሻለ እና ይህ የተሻሻለው አዋጅ ተግባራዊ 
የሚሆንበት ዝርዝር ደንብ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ 
ስለተገኘ፣ 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሥራ 
አስፈጻሚ ምክር ቤት ተሻሽሎ በወጣው ህገ-
መንግስት አንቀጽ 56 ንኡስ አንቀፅ 7 እና ተሻሽሎ 
በወጣው የትግራይ የገጠር መሬት አስተዳደርና 
አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 136/2000 ዓ/ም አንቀጽ 
31 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት በተሰጠው ሥልጣን 
የሚከተለው ደንብ አውጥቷል። 

 
 

 
 
 
 

 16ኛ ዓመት ቁ.2      
መቐለ ታህሳስ 15/2000 ዓ/ም   

ብሓልዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ 
መበል 16 ዓመት ቑ.2        
መቐለ 15 ታሕሳስ 2000 ዓ/ም    

ነጋሪት ጋዜጣ ቁ.ፓ.ሳ      291                  
ነጋሪት ጋዜጣ ፓ.ሳ.ቁ   
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ክፍሊ ሓደ 
ዓንቀፅ 1 

ሓፂር ርእሲ 
እዚ ደንቢ “ተመሓይሹ ዝወፀ ምምሕዳርን 
ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 
48/2008 ዓ/ም” ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽእል። 

 
ዓንቀፅ 2 
ትርጉም 

ኣብዚ ደንቢ ውሽጢ፡- 
1. “ኣባል ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር” ማለት ኣብ 

ሚኒስቴር መከላኸሊ ሃገር ኣባል ኮይኑ ኣብ 
ምስራሕ ዝርከብ ወትሃደር እዩ፣ 

2. “ኣባል ፓሊስ” ማለት ኣብ ፌደራልን ክልል 
ትግራይን ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ሰራሕ 
እቲ ኮሚሽንን ኣብ ቤት ህንፀት ዝሰርሑ 
ፓሊሳት ዘካተተ እዩ፣ 

3. “ስውእ” ብሚኒስተር መከላኸሊ ሃገር ስውእ 
ምዃኑ ዝተረጋገፀን ከምኡ እውን አብ 
ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን በድሕሪኡ 
እውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ግንባር ሃገራዊ 
ግቡእ ኣብ ምፍፃም ዝተሰውእ ምዃኑ 
ብክልል መንግስቲ ዝረጋገፀሉን እዩ። 

4. ‘ጉዱእ ኣካል ኩናት “ ማለት ኣብ ዝሓለፈ 
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ዳሓር እውን 
ኣባል ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ኮይኑ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓውደ ኩናት 
መጉዳእቲ ኣካል ዝበፅሖን መሰል 
ጡረታ/ቦርድ ዝተሓወሉን ይኹን 
ዘይተሓለወሉ ጉድእ አካል እዩ፣ 

5. “ጣብያኡ ዝለቐቐ” ማለት ትሕዝቶ መሬቱ 
ካብ ዝርከቡሉ ጣብያ ክልተ ዓመት ወይ 
ልዕሊኡ ስድርኡ ሒዙ ወይ በይኑ ጣብያኡ 
ገዲፉ ዝኸደ እዩ፣ 

6. “ማዓድን” ማለት ኣጠቓቕማ ማዕድን 
ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ ዝሃቦ ትርጉም ሕሉው 
ኮይኑ ንዝተፈላለየ ህንፀታት ዝውዕሉ ብናይ 
ሰባት ፃዕሪ ዝፈርዩ ከም ሑፃ፣ እምኒ፣ ኖራ፣ 
ብሎኬት፣ ጡብ፣ ፀፀር፣ ሓመድን ዝመሳሰሉን 
ከምኡ እውን ናይ ተፈጥሮ ማዕድናት ማለት 
እዩ፣ 

ክፍል አንድ 
አንቀጽ 1 

አጭር ርእስ 
ይህ ደንብ” የትግራይ የገጠር መሬት አስተዳደርና 
አጠቃቀም ተሻሽሎ የወጣ ደንብ ቁጥር 48/2000 
ዓ/ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። 

 
አንቀፅ 2 
ትርጉም 

በዚህ ደንብ ውስጥ፡- 
1. “የመከላከያ ሰራዊት አባል” ማለት በሃገር 

መከላከያ ሚኒስቴር አባል ሆኖ በመስራት ላይ 
የሚገኝ ወታደር”ነው፣ 

2. “የፓሊስ አባል” ማለት በፌደራልና በትግራይ 
ክልል በፓሊስ ኮሚሽን ሥር በተለያዩ የሥራ 
ምድብ እና  በማረሚያ ቤት የሚሰሩ ፓሊሶችን 
ያካተተ ነው፣ 

3. “የተሰዋ” ማለት በአገር መከላከያ ሚኒስቴር 
የተሰዋ መሆኑ የተረጋገጠ እና እንዲሁም 
በትግራይ ህዝብ የትጥቅ ትግልና ከዚያ በኃላም 
አገራዊ ግዴታው በመፈፀም ላይ የተሰዋ መሆኑ 
በክልል መንግስት የሚረጋገጥለት ነው፣ 
 

4. “የጦር አካል ጉዳተኛ” ማለት ባለፈው የትግራይ 
ህዝብ ትግል ይሁን ከዚያ በኃላም የአገር 
መከላከያ ሰራዊት አባል ሆኖ በተለያዩ የጦርነት 
ግንባሮች የአካል ጉዳት የደረሰበትና 
የጡረታ/ቦርድ መብቱ የተጠበቀለትም ሆኖ 
ያልተጠበቀለት የአካል ጉዳተኛ ነው፣ 
 

5. “ቀበሌውን የለቀቀ” ማለት የመሬት ይዞታው 
ከሚገኘበት ቀበሌ ለሁለት ዓመት ወይም ከዚያ 
በላይ ቤተሰቡን ይዞ ወይም ለበቻው ቀበሌውን 
ትቶ የሄደ ሰው ነው፣ 

6. “ማእድን” ማለት የማአድን አጠቃቀም ለመወሰን 
የወጣ አዋጅ የሰጠው ትርጉም እንደተጠበቀ ሆኖ 
በተለያዩ ህንፃዎች የሚውል በሰው ጉልበት 
የሚወጡ እንደ አሸዋ፣ ድንጋይ፣ ኖራ፣ ሸክላ፣ 
ጠጠር፣ አፈርና የመሳሰሉትን እንዲሁም 
የተፈጥሮ ማአድናት ማለት  ነው፣ 
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  ቸቸ 

ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 7. “ፍቓድ” ምስ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር ምትእስሳር ዘለዎም ማዓድናት 
ኣልሚዕኻ ንምጥቃም ዝውሃብ ፍቓድ እዩ፣ 

8. “ኣዋጅ” ማለት ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 
ትግራይ ተመሓይሹ ዝውፅአ ኣዋጅ ቁፅሪ 
136/2000 ዓ/ም እዩ፣ 

9. ኮሚቴ ማለት ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 
2 ንኡስ ዓንቅፅ 9 ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር ንምፍፃም ዝተጣየሸ፡- 
ሀ. ኮሚቴ ቁሸት ምምሕዳር መሬት፣ 
ለ.ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት 
ሐ. ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬትን እዮም። 

10. “ዕቀባ ሓመድን ማይን” ማለት ሃፍቲ 
ተፈጥሮ ብኣግባቡን ብቑጠባን ንምጥቃም 
ኣብ ልዕሊ መሬት ዝካየዱ ክንክን ሃፍቲ 
ተፈጥሮን ናይ ዕቀባ ስራሕትን እዮም፣ 

11. “ክፍሊ ምዝገባ ውዕልን መረዳእታን” ማለት 
ምዝገባ ውዕልን መረዳእታን ዝካየደሉ 
በብብርኩ ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ዕዮ እዩ፣ 

12. “ገደና” ማለት ድሕሪ ገዛ ዝርከብ መሬት 
ኮይኑ እንስሳ ዝኣትዋሉን ጠጠው ዝብላሉን 
ኣካል መጠሻ ተገይሩ ዝውሰድ እዩ። 

 
ዓንቀፅ 3 

ኣገላልፃ ፆታ 
ኣብዚ፡- ደንቢ ብተባዕታይ ፆታ ዝተገለፀ ኩሉ 
ንኣንስታይ ፆታ እውን ዘካትት እዩ። 
 

ዓንቀፅ 4 
ወሰን ተፈፃምነት 

1. ድንጋገታት እዚ ደንቢ ኣብ ክልል ትግራይ 
ኣብ ዝርከብ ዝኾነ መሬት ገጠር ጥራሕ 
ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

2. ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዓንቅፅ 12 ንኡስ 
ዓንቅፅ/4/ ንምስፋሕ ከተማታት ትሕዝቶ 
መሬቶም ናብ ክልል ከተማ ዝኣተዎም 
ሓረስቶት ክሳብ ካሕሳ ዝኽፈሎም ኣብ ዝህሉ 
እዋን ድንጋገታት እዚ ደንቢ ተፈፃሚነት 
ይህልዎም። 

 

7. “ፈቃድ” ማለት ከገጠር መሬት አስተዳደርና 
አጠቃቀም ትስስር ያላቸውን ማአድኖች 
በማልማት ለመጠቀም የመሰጠ ፈቃድ ነው፣ 

8. “አዋጅ “ ማለት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስት የተሻሻለ የገጠር መሬት አስተዳደርና 
አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 136/2000 ዓ/ም ነው፣ 
 

9. “ኮሚቴ” ማለት በኣዋጅ አንቀጽ 2 ንኡስ አንቅጽ 
/9/ መሰረት የገጠር መሬት አስተዳደርና 
አጠቃቀም ለመፈጸም የተቋቋመ፡- 
ሀ. የጎጥ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ፣ 
ለ. የቀበሌ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ፣ 
ሐ. የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ናቸው። 

10. “የውኃሃና አፈር ጥበቃ” ማለት የተፈጥሮ 
ሃብት በአግባቡና በቁጠባ ለመጠቀም በመሬት 
ላይ የሚካሄዱ የተፈጥሮ ሃብት እንክብካቤና 
የጥበቃ ሥራዎች ናቸው፣ 

11. “የውልና ማስረጃ ምዝገባ ክፍል” ማለት 
የውልና ማስረጃ ምዝገባ የሚካሄድበት በየደጃው 
የሚገኝ መንግስታዊ መስሪያቤት ነው፣ 

12. “ጓሮ” ማለት ከመኖርያ ቤት በኃላ የሚገኝ 
መሬት ሆኖ እንስሳት የሚገቡበትና የሚቆሙበት 
የጎጆ መውጫ አካል ተደርጎ የሚወሰድ ነው። 

 
አንቀጽ 3 

የፆታ አገላለጽ 
በዚህ ደንብ በወንዱ ፆታ የተገለጸው ሁሉ የሴትንም 
ጾታ ያካተታል። 
 

አንቀጽ 4 
የተፈፃሚነት ወሰን 

1. የዚህ ደንብ ድንጋጌዎች በትግራይ ክልል 
በሚገኝ ማንኛውም የገጠር መሬት ብቻ 
ተፈፃሚዎች ይሆናሉ፣ 

2. በኣዋጅ አንቀጽ 12 ንኡስ አንቀጽ /4/ መሰረት 
በከተሞች መሰፋት የገጠር ይዞታ መሬታቸው 
ወደ ከተማ ክልል የገባባቸው አርሶ አደሮች ካሳ 
እስከሚከፈላቸው ድረስ ባለው ጊዜ የዚህ ደንብ 
ድንጋጌዎች ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል። 
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  ቸቸ 

ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ክፍሊ ክልተ 
ብዛዕባ ኮሚቴ ጣብያን ቁሸትን 

ዓንቀፅ 5 
ምጥያሽ 

ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር 
ንምፍፃም፡- 

ሀ. ካብ 5-7 አባላት ዘለዎ ኮሚቴ ጣቢያ 
ምምሕዳር መሬት፣ 

ለ. 3 ቀወምትን 2 ተጠባበቕትን 5 ኣባላት 
ዘለዎ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት፣ 

ሐ. 5 ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ ቁሸት ምምሕዳር 
መሬት ድሕሪ ሐዚ ኮሚቴ እናተበሃሉ 
ዝፅውዑ በዚ ደንቢ ተጣይሾም ኣለው። 

 
ዓንቀፅ 6 

ተዋፅኦ ሕድ ሕድ ኮሚቴ 
1. ኣካቢ ኮሚቴ ምምሕዳር መሬት ብደረጃ ኣቦ 

መንበር ጣቢያ ዝርአ ካብ ቤት ምኽሪ ጣብያ 
ዝውከል ይኽውን፣ 

2. ኣብ ኮሚቴታት ቁሸትን ጣብያን ምምሕዳር 
መሬት እንተውሓደ 2 ደቂ ኣንስትዮ ይኾና፣ 

3. ኣብ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት 
እንተወሓደ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትኸውን፣ 

4. ካብ ኮሚቴታት ቁሸት ምምሕዳር መሬትን 
ጣብያ ዳይነት ባዕሎም ዝመርፅዎም ሓደ 
አካቢ ሓደ ፀሓፊን ይህልው፣ 

5. ፀሓፊ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ተሓዚ 
ገንዘብ እውን ኮይኑ ይሰርሕ። 

 
ዓንቀፅ 7 
መረፃ 

1. ኣባላት ኮሚቴ ቁሸት ምምሕዳር መሬት 
ገጠር ብነበርቲ እቲ ቁሸት ብቀጥታ ይምረፁ፣ 

2. ኣባላት ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳርን ዳይነትን 
መሬት በብቁሸቱ ሓደ ወዲን ሓንቲ ጓል 
ኣንስተይትን ንሕድ ሕድ ኮሚቴ ከክልተ 
ሰብ ተወከልቲ ተመሪፃም ናብ አፈ-ጉባኤ 
ጣብያ ይልእኹ። እቲ ኣፈ-ጉባኤ ጣብያ 
ኣኪቡ ዘማርፆም ኮይኑ ዝልዓለ ድምፂ 
ዝረኸቡ ይሓልፋ፣ 

3. ኣብዚ ደንቢ ዓንቀፅ 6 ንኡስ ዓንቀፅ /2/ን 

ክፍል ሁለት 
ስለጎጥና ቀበሌ ኮሚቴ 

አንቀፅ 5 
መቋቋም 

የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ለመፈጸም፡- 
 
ሀ. ከ5-7 አባላት ያሉት የቀበሌ የመሬት አስተዳደር 

ኮሚቴ፣ 
ለ. 3 ቋሚ እና 2 ተጠባባቂዎች 5 አባላት ያሉት 

የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ፣ 
ሐ. 5 አባላት ያሉት የጎጥ የመሬት አስተዳደር 

ኮሚቴ ካሁን በኃላ ኮሚቴ እየተባሉ የሚጠሩ 
በዚህ ደንብ ተቋቋመዋል። 

 
አንቀጽ 6 

የየኮሚቴው አባሎች 
1. በቀበሌ ሊቀመንበር ደረጃ የሚታይ የቀበሌ 

የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ሰብሳቢ ከቀበሌ 
ምክር ቤት የሚወከል ይሆናል፣ 

2. በጎጥና በቀበሌ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴዎች 
ቢያንስ ሁለቱ ሴቶች ይሆናሉ፣ 

3. በቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ቢያንስ አንድ 
ሴት ትሆናለች፣ 

4. በጎጥ የመሬት አስተዳደር እና የቀበሌ የዳኝነት 
ኮሚቴዎች ራሳቸው የሚመርጧቸው አንድ 
ሰበሳቢና አንድ ፀሓፊ ይኖራሉ፣ 

5. የቀበሌው የመሬት ዳኝንት ኮሚቴ ፀሓፊ ገንዘብ 
ያዥም ሆኖ ይሰራል። 

 
አንቀጽ 7 
ምርጫ 

1. የጎጥ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በጎጡ ነዋሪዎች 
በቀጥታ ይመረጣሉ፣ 

2. የቀበሌ የመሬት አስተዳደርና ዳኝነት የኮሚቴ 
አባላት በየጎጡ አንድ ወንድና አንዲት ሴት 
ለያንዳንዱ ኮሚቴ ሁለት  ተወካዮች ተመርጠው 
ወደ የቀበሌው አፈ-ጉባኤ ይላካሉ። ኣፈ-ጉባኤው 
ሁሉም ተወካዮች ሰብስቦ የሚያማርጣቸው ሆኖ 
ከፍተኛ ድምጽ ያገኘ ያልፋል፣ 
 

3. በዚህ ደንብ አንቅጽ 6 ንኡስ አንቀጽ /2/ እና /3/ 
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  ቸቸ 

ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 /3/ን ብዛዕባ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ 
ዝተደንገገ ዝተሓለው እዩ፣ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ /2/ ዝተደንገገ 
ዝተሓለወ ኮይኑ እቲ ዝግበር መረፃ 
ብዝኸኣለ መጠን ናይ ኩለን ቁሸታት 
ውክልና ዘረጋገፀ ክኸውን ፃዕሪ ይግበር። 

 
ዓንቀፅ 8 

ዘበን ስራሕ 
1. በዚ ደንቢ ዓንቀፅ ዝተጣየሹ ኮሚቴታት 

ዘበን ስረሖም 5 ዓመት ይኸውን፣ 
2. ዝኾነ ኣባል ኮሚቴ ብድጋሜ ተመሪፁ 

ክሰርሕ ይኽእል፣ 
3. ቤት ምኽሪ ጣብያ እምነት ንዝስኣነሉ ዝኾነ 

ኣባል ኮሚቴ ቅድሚ ዘበን ስርሑ ምእኻሉ 
ኣውሪዱ ካሊእ ክትክእ ይኽእል፣ 

4. ቅድሚ ዘበን ስርሑ ምእኻሉ ብዝተፈላለየ 
ምኸንያት ዘቋርፅ ወይ ዝሰናበት ኣባል 
እንተጋጥም ብመረፃ ይትካእ። 

 
ዓንቀፅ 9 

መዓልቲ ስራሕ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት 
1. ኮሚቴ ጣቢያ ዳይነት መሬት ባዕሎም 

ዝመረፅዎ ኣብ ሰሙን 2 ግዘ ስራሕቲ 
ዳይነት የካይዱ፣ 

2. ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝተርፍ ኣባል 
እንትህሉ ካብ ተጠባበቕቲ ይትካእ፣ 

3. ዳይነት ዝስማዓሉ ግዘ ኣቐዲሙ ህዝቢ 
ክፈልጦ ይገብሩ። 

 
ዓንቀፅ 10 

ናይ ስራሕ ቦታ 
ኮሚቴ ጣበያ ምምሕዳርን ዳይነትን መሬት 
ስራሕቶም ዘካይድሉ ቤት ፅሕፈት ብጣብያ 
ምምሕዳር ይውሃቦም። 
 

ዓንቀፅ 11 
ተፀዋዕነት 

1. ተፀዋዕነት ኮሚቴ ቁሸት ምምሕዳር መሬት 
ንዝመረፆ ህዝቢን ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 
መሬት ይኸውን፣ 

ስለ ሴቶች ተሳትፎ የተደነገገው የተጠበቀ ነው፣ 
 

4. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /2/ የተደነገገው 
እንደተጠበቀ ሆኖ በተቻለ መጠን ምርጫው 
የሁሉም ጎጦች ውክልና ያረጋገጠ እንዲሆን 
ጥረት መደረግ አለበት። 

 
አንቀጽ 8 

የሥራ ዘመን 
1. በዚህ ደንብ አንቀጽ 5 የተቋቋሙ ኮሚቴዎች 

የሚሰሩበት ዘመን 5 ዓመት ይሆናል፣ 
2. ማንኛውም የኮሚቴ አባል በድጋሚ ተመርጦ 

መሥራት ይችላል፣ 
3. የቀበሌው ምክር ቤት እምነት ባጣበት 

ማንኛውም የኮሚቴ አባል የሥራ መበኑ ከማለቁ 
በፊት አውርዶ ሌላ ሊተካ የችላል፣ 

4. የሥራ ዘመኑ ከማለቁ በፊት በተለያየ ምክንያት 
የሚያቋርጥ ወይ የሚሰናበት አባል ሲያጋጥም 
በምርጫ ይተካል። 

 
አንቀጽ 9 

የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የሥራ ቀን 
1. የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ራሳቸው 

በመረጡት በሳምንት 2 ጊዜ የዳኝነት ሥራዎች 
ያካሂዳሉ፣ 

2. በተለያየ ምክንያት የሚቀር አባል ሲኖር 
ከተጠባባቂዎች ይተካል፣ 

3. ዳኝነት የሚሰማበት ጊዜ አስቀድሞ ለህዝብ ይፋ 
እንዲሆን ያደርጋሉ። 

 
አንቀጽ 10 
የሥራ ቦታ 

የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ሥራቸውን 
የሚካሄድበት ፅሕፈት ቤት በቀበሌው አስተዳደር 
ይሰጣቸዋል። 
 

አንቀጽ 11 
ተጠሪነት 

1. የጎጥ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ተጠሪነቱ 
ለመረጠው ህዝብና ለቀበሌው የመሬት 
አስተዳደር ኮሚቴ ይሆናል፡ 
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  ቸቸ 

ገፅ 6 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 2. ተፀዋዕነት ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬትን 
ንቤት ምኽሪ ጣብያን ወረዳ ዴስክን 
ይኸውን፣ 

3. ተፀዋዕነት ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት 
ንቤት ምኽሪ ጣበያ፣ቤት ፍርዲ ወረዳን 
ከምኡ እውን ንወረዳ ዴስክ ይኸውን። 

 
ዓንቀፅ 12 

ስነ-ስርዓት ኣኼባ ኮሚቴታት ጣብያን ቁሸትን 
ምምሕዳር መሬት 

1. ልዕሊ ፍርቂ ኣባላት ኮሚቴ እንትርከብ 
ምልኣተ ጉባኤ ይኸውን፣ 

2. ውሳነ ዝውሃብ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝተደገፈ 
ኮይኑ ማዕረ ድምፂ አንትውሃብ አካቢ ዘለዎ 
ውሳነ እቲ ኮሚቴ ይኸውን። 

 
 

ዓንቀፅ 13 
ስልጣን ተግባርን ኮሚቴታት 

1. ስልጣንን ተግባርን ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 
መሬት ገጠር፡- 

ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ገጠር በቲ 
ኣዋጅ፣ እዚ ደንብን ሲዒቦም ዝወፁ 
መምርሒታትን ክፍፅም ካብ ዝተውሃቦ ሓላፍነት 
ብተወሳኺ፣ 
ሀ. ህዝቢ እቲ ጣብያ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 

መሬት ገጠር ብዝምልከት ግንዛቢኡ ንክዓቢ 
ኣስተምህሮ ይህብ፣ 

ለ. ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር 
ብዝምልከት ኣብ ቁሸታት እቲ ጣብያ 
ንዝልዓሉ ፀገማት ተመያይጡ ምምሕዳራዊ 
ውሳነታት ይህብ፣ 

ሐ. ብወረዳ ዴስክ፣ ብኮሚቴ ጣብያ ዳይነት 
መሬት ፣ ብስሩዕ ቤት ፍርዲን ምምሕዳርን 
አጠቓቕማ መሬት ገጠር ኣመልኪቶም 
ዝውሃቡ ውሳኔታት ምስ ምምሕዳር ጣብያ 
ብምኻኑ የፍፅም፣ 

መ. ትሕዝቶ መሬት ብዝምልከት ካርታ 
እንትስራሕ ህዝቢ ሓሳቡ ንክበሉ ኩነታት 
የመዓራርይ፣ 

ረ. ኣብ እዋን ምዝገባን ምፅፋፍ ትሕዝቶ 

2. የቀበሌ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ተጠሪነቱ 
ለቀበሌው ምክር ቤትና ለወረዳ ዴስክ ይሆናል፣ 
 

3. የቀበሌው የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ተጠሪነቱ 
ለቀበሌው ምክር ቤት፣ለወረዳ ፍርድ ቤት እና 
እንዲሆም ለወረዳው ዴስክ ይሆናል። 

 
አንቀጽ 12 

የቀበሌና ጎጥ ኮሚቴዎች የስብሰባ ስነ-ስርዓት 
 

1. የቀበሌና የጎጥ ኮሚቴ አባሎች ከግማሽ በላይ 
ሲገኙ ምልኣተ ጉባኤ ይሆናል፣ 

2. የቀበሌና የጎጥ ኮሚቴ  ውሳኔ የሚያልፈው 
በድምጽ ብልጫ ይሆናል። ሆኖም ድምጽ እኩል 
ድምጽ ሲሰጥ ሰብሳቢው ያለበት የኮሚቴ ውሳነ 
ይሆናል። 

 
አንቀጽ 13 

የኮሚቴዎች ሥልጣነና ተግባር 
1. የቀበሌ የገጠር መሬት አስተዳደር ኮሚቴ 

ሥልጣንና ተግባር፡- 
የቀበሌ የገጠር መሬት አስተዳደር ኮሚቴ በኣዋጁ ፣ 
በዚህ ደንብና ቀጥለው በሚወጡ መመሪያዎች 
እንዲፈጽም ከተሰጠው ሓላፊነት በተጨማሪ፡- 
 
ሀ. የቀበሌው ህዝብ የገጠር መሬት አስተዳደርና 

አጠቃቀም በሚመለከት ግንዛቤው ከፍ እንዲል 
ትምህርት ይሰጣል፣ 

ለ. የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 
በተመለከተ በቀበሌው ሥር በሚገኙ ጎጦች 
የሚነሱትን አለመግባባቶች ተወያይቶ 
አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ይሰጣል፣ 

ሐ. በወረዳው ዴስክ ፣ በቀሌው የመሬት አስተዳደር 
ኮሜቴና ከመደበኛው ፍርድ ቤት በገጠር መሬት 
አስዳደርና አጠቃቀም አስመልክተው 
የሚተላለፉትን ውሳኔዎች ከቀበሌው አስተዳደር 
ጋር በመሆን ያስፈጽማል፣ 

መ. የገጠር መሬት ይዞታ አስመልክቶ ካርታ 
ሲዘጋጅ ህዝብ አስተያየቱን እንዲሰጥበት 
ሁኔታዎች ያመቻቻል፣ 

ሠ. የመሬት ይዞታ ማጣራት በምዝገባ ወቅት 
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  ቸቸ 

ገፅ 7 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 7 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 መሬትን ምስ ኣካላት ምምሕዳር ጣብያ 
ተሓባቢሩ ይሰርሕ፣ ሓላፊነት ወሲዱ  
ያረጋግፅ፣ 

ሰ. ትሕዝቶ ሕድ ሕድ ሓረስታይ ብባህላውን 
ዘበናውን መንገዲ ተለኪዑ ስፍሓቱን ደረጃ 
ልሙዕነትን መዋሰንን ብምንፃር ይምዝግብ፣ 

 
ሸ. ብመሰረት እዚ ደንቢ ዓንቀፅ  22 መሬት 

ገጠር የሸጋሽግ፣ 
ቀ. ኣብ ውሽጢ ጣብያኡ ንኢቨስትመንት 

ዝኸውን ነፃ መሬት ብምፅናዕ መዝጊቡ 
ይሕዝ፣ 

በ. ንመንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት 
ዝውሃብ መሬት ወድዓውነትን ምችውነትን 
እቲ ፕሮጀክት ብቴክኒክ ምስተረጋገፀ 
ወረቐት ምስክር ንክውሃብ ናብ ወረዳ ዴስክ 
ሓበሬታ የቕርብ፣ 

ተ. ዝኾነ ሓረስታይ ኣብ ውሽጢ ጣብያ ዘካየዶ 
ውህበቶ፣ ኪራይ፣ላውጣ መሬት ገጠር 
ኣመልኪቱ ናይ ተውዓዓልቲ ስምምዕነት 
ትኸክለኛነት ብምርግጋፅ ሪኢቶኡ ኣስፊሩ 
ናብ ወረዳ ዴስክን ክፍሊ ምዝገባ ውዕልን 
መረጋእታን ይልእኽ፣ 

ቸ. ናይ ዝሞተ መሬት ዝልውጥ ውላድ ወይ 
ወላዲ ሕቶ ተቐቢሉ የፍፅምን የመዝገብን፣ 

ነ. ብምኽንያት ሽግሽግ ካብ ሕድ ሕድ ሰብ  
ዝእከብ ገንዘብ በሕጋዊ ደረሰይ ተቐቢሉ 
ናብ ፋይናንስ ጣብያ ኣታዊ ይገብር። 

ኘ. መሬት ተንከፍ ዝኾኑ ሰነዳትን ናይ ምዝገባ 
ቅጥዒታትን ከይቕደዱ፣ ከይጠፍኡ፣ 
ከይስረዙን ከይድለዙን ብልሽት ከይበፅሖምን 
ሓላፊነት ወሲዱ ብጥንቃቐ ይሕዝ፣ 

ከ. ኣብ ውሽጢ ጣብያ ዝረከብ ክፍቲ መሬት 
መንግስትን ህዝብን ምስ ምምሕዳር ጣብያ 
ብምትሕብባር ተኸቢሩ ንክፀንሕ ይገብር፣ 

ኸ. ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ካብ 
ዝተፈቐደሉ ትሕዝቶ ብተወሳኺ ተደሪቡ 
ወይ ተደፊኡ፣ ተወሪሩ ዝተትሓዘ መሬት 
ኣፅኒዑ ዝርዝሩ ናብ ወረዳ ዴስክ የማሓላልፍ 
ውሳነ ምስረኸበ የፈፅም፣ 

ወ. ኣፈፃፅማ ስርሑ ዝምልከት በብርብዒ ዓመት 

ከበቀሌው አስተዳደር አካላት ጋር በተመተባበር 
ይሰራል። ሓላፊነት ወስዶ ያረጋግጣል፣ 

 
ረ. የያንዳንዱ አርሶ አደር የመሬት ይዞታ 

በባህላዊና በዘመናዊ መንገድ ተለክቶ የመሬት 
ስፋት፣ የለምነት ደረጃና አዋሳኙን በመለየት 
ይመዘግባል፣ 

ሰ. በዚህ ደንብ አንቀጽ 22 መሰረት የገጠር መሬት 
ያሸጋሽጋል፣ 

ሸ. በቀበሌው ውስጥ ለኢንቨስትመንት የሚሆን 
መሬት በማጥናት መዝግቦ ይይዛል፣ 

 
ቀ. ለመንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች 

የሚሰጥ መሬት የፕሮጀክቱ ወቅታዊነትና 
መቹነት በቴክኒክ ከተረጋገጠ የምስክር ወረቀት 
እንዲሰጥ ለወረዳው ዴስክ ኢንፎርሜሽን 
ያቀርባል፣ 

በ. ማንኛ ውም  አርሶ አደር በቀበሌው ውስጥ 
የሚካሄደው የገጠር መሬት ስጦታ፣ 
ኪራይ፣ልውውጥ አሰመልክቶ የተዋዋይ ወገኖች 
ስምምነት ትክክለኛነት በማረጋገጥ አስተያየቱን 
አስፍሮ ለወረዳው ዴስክና ውልና ማስረጃ ምዝገባ 
ክፍል ይልካል፣ 

ተ. የሟችን መሬት የሚለውጥ ልጅ ወይም ወላጅ 
ጥያቄ ተቀብሎ ያስፈዕማል፣ ይመዘግባል፣ 

ቸ. በሽግሽግ ምክንያት ከያንዳንዱ ሰው የሚሰበሰብ 
ገንዘብ በሕጋዊ ደረሰኝ ተቀብሎ ለቀበሌው 
ፋይናንስ ገቢ ያደርጋል፣ 

ነ. መሬት ነክ የሆኑ ሰነዶችና የምዝገባ ቅፃቅፆች 
እንዳይቀደዱ፣ እንዳይጠፉ፣ እንዳይሰረዙና፣ 
እንዳይደለዙና ብልሽት እንዳይደርስባቸው 
ሓላፊነት ወስዶ በጥንቃቄ ይይዛል፣ 

ኘ. በቀበሌው ውስጥ የመንግስት የህዝብ ክፍት 
መሬት ከቀበሌው አስተዳደር ጋር በመተባበር 
ተከብሮ እንዲቆይ ያደርጋል፣ 

አ. ከህግ ውጭ በማንኛውም መንገድ ከተፈቀደለት 
ይዞታ በተጨማሪ ተደርቦ ወይ ተወሮ የተያዘ 
መሬት አጥንቶ ዝርዝሩ ለወረዳው ዴስክ 
ያስተላልፋል። ውሳኔ ሲያገኝ ያስፈፅማል፣ 

 
ከ. የሥራው አፈጻጸም በሚመለከት በየሩብ ዓመቱ 
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  ቸቸ 

ገፅ 8 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ፀብፃብ ናብ ወረዳ ዴስክ የቕርብ። 
 
2. ስልጣንን ተግባርን ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት 

መሬት፡- 
ሀ. በዚ ደንብ ዓንቀፅ 48 ብዝተቐመጠ ኣገባብ 

መሰረት ዝቐርበሉ መሬት ተንከፍ ክርክራት 
ፍትሃብሄር ኣፃርዩ ውሳነ ይህብ፣ 

ለ. በብርብዒ ዓመቱ ኣፈፃፅማ ስርሑ ንቤት 
ምኸሪ ጣብያ፣ ቤት ፍርዲ ወረዳን ከምኡ 
እውን ንወረዳ ዴስክ የቕርብ። 

3. ስልጣንን ተግባርን ኮሚቴ ቁሸት ምምሕዳር 
መሬት ገጠር፣ 

ሀ. ኣብ ውሽጢ እቲ ቁሸት ትሕዝቶ መሬት 
ብዝምልከት ዝልዓሉ ጎንፂታት ወይ 
ምስሕሓባት ኣፃርዩ ውሳነ ሓሳብ ናብ ኮሚቴ 
ጣበያ ምምሕዳር መሬት የቕርብ። ብኮሚቴ 
ጣቢያ ምምሕዳር መሬት ዝውሃብ ውሳነ 
የተግብር፣ 

ለ. ለውጢ ደፍተር መረጋጋፂ ትሕዝቶ ምግባር 
እንትድለ ኣቐዲሙ ተዋሂቡ ዝነበረ ደፍተር 
መረጋገፂ ትሕዝቶ ይእክብ። ሓዱሽ 
ንክውሃብ ሓበሬታ ናብ ኮሚቴ ጣብያ 
ምምሕዳር መሬት የቕርብ፣ 

ሐ. ትሕዝቶ መሬቱ ብዝግባእ ዘይከናኸን 
ተጠቃሚ መሬት እንትህሉ ብቐዳምነት 
ምኽሪ ይህብ በቲ ዝተውሃበ ምኽሪ 
ክስተኻኸል ዘይከኣለ ተጠቃሚ ብመረዳእታ 
ብምድጋፍ ናብ ኮሚቴ ጣቢያ ምምሕዳር 
መሬት የፍልጥ፣ 

መ. ኣብ ውሽጢ እቲ ቁሸት ዝርከብ ናይ ሓባር 
ትሕዝቶ መሬት ስራሕቲ ልምዓት ምስ 
ኣካላት ምምሕዳር ብምዃን የተሓባብር፣ 
ይቆፃፀር፣ 

ረ. መሬት ዘይብሎም ነበርቲ እቲ ቁሸት 
ክሸጋሸጉ ዝግበኦም ሓረስቶት መዝጊቡ ናብ 
ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት መረዳእታ 
የሕልፍ፣ 

ሰ. ብዝተፈላለየ ምኸንያት ቁሸቶም ናይ ዝለቁ 
ተጠቀምቲ መሬት ዝርዝር ብምምዝጋብ ናብ 
ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ይልእኽ፣ 

ሸ. ኣብ ትሕዝቶ መሬት ገጠር ንዝልዓል ክርክር 

ለወረዳው ዴስክ ሪፓርት ያቀርባል። 
 
2. የቀበሌው የገጠር መሬት ዳኝነት ኮሚቴ 

ሥልጣንና ተግባር፡- 
ሀ. በዚህ ደንብ አንቀጽ 48 በተቀመጠው ስነ-ስርዓት 

መሰረት የሚቀርብለት  መሬት ነክ የፍትሃብሔር 
ክርክሮች  ሰምቶ ውሳኔ ይሰጣል፣ 

ለ. የሥራው አፈጸጻም የሚመለከት በየሩብ ዓመቱ 
ለቀበሌው ምክር ቤት፣ ለወረዳው ፍርድ ቤት 
እና  ዴስክ ሪፓርት ያቀርባል። 

3. የጎጥ የገጠር መሬት አስተዳደር ኮሚቴ 
ሥልጣንና ተግባር 

ሀ. በጎጡ ውስጥ የመሬት ይዞታ በሚመለከት 
የሚነሱ ግጭቶች ወይም አለመግባባቶች አጣርቶ 
ለቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ የውሳኔ 
ሓሳብ ያቀርባል። በቀበሌው የመሬት አስተዳደር 
ኮሚቴ የሚሰጥ ውሳኔ ተግባራዊ ያደርጋል። 

 
ለ. የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር መለወጥ ሲያስፈልግ 

አስቀድሞ ተስጥቶ የነበረውን የይዞታ ማረጋገጫ 
ደብተር ይሰበስባል። አዲስ እንዲሰጥ ለቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ኢንፎርሜሽን 
ይሰጣል፣ 

ሐ. የመሬት ይዞታውን በሚገባ የማይንከባከብ 
ተጠቃሚ ሲኖር ምክር ይሰጣል፣ በተሰጠው 
ምክር ሊያስተካክል ያልቻለን ተጠቃሚ በማስረጃ 
አስደግፎ ለቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ 
ያስታውቃል፣ 

 
መ. በጎጡ ውስጥ በሚገኝ በጋራ የመሬት ይዞታ 

የሚካሄድ የልማት ሥራዎችን ከአስተዳደር 
አካላት ጋር በመሆን ያስተባብራል፣ 
ይቆጣጠራል፣ 

ሠ. መሬት የሌላቸው ሊሸጋሸጉ የሚገባቸው የጎጡ 
አርሶ አደሮች መዝግቦ ለቀበሌው የመሬት 
አስተዳደር ኮሚቴ ማስረጃ ያስተላልፋል፣ 

 
ረ. በተለያየ ምክንያት ጎጣቸውን የሚለቁ የመሬት 

ተጠቃሚዎች ዝርዝር በመመዝገብ ለቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ይልካል፣ 

ሰ. በገጠር የመሬት ይዞታ ላይ ለሚነሳ ክርክር 
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  ቸቸ 

ገፅ 9 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ብተኽራኽርቲ ወገናት ወይ በኮሚቴ ጣብያ 
ዳይነት መሬት እንትምረፅ ነቲ ዋኒን 
ሽማግለ ኮይኑ ክርኢ ይኽእል፣ 

ቀ. ብኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ዝተውሃቦ 
ትእዛዛት የተግብር። 

 
ክፍሊ ሰለስተ 

መሰል ምርካብን ምጥቃምን መሬት ገጠር 
ዓንቀፅ 14 
ሓፈሻዊ 

በቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 5 ንኡስ ዓንቀፅ 2 መሰረት 
ዝኾነ ብመሬት ገጠር መሰል ምጥቃም ዘለዎ 
ሓረስታይ ብውህብቶ ፣ብውርሲ ወይ ብሽግሽግ 
ትሕዝቶ መሬት ገጠር ክረክብ ይኸእል። 
 

ዓንቀፅ 15 
ውህብቶ 

ዝኾነ ትሕዝቶ መሬቱ ክህብ ዝደለየ ሓረስታይ፡- 
 
1. ውሃብን ተቐባሊን ዝተስማምዕሉ ቅጥዒ 

መሊኡ ናብ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 
መሬት የቕርብ፣ 

2. ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ስፍሓት 
ዝውሃብ መሬት፣ተቐባሊ መሬት ዘይብሉ 
ምዃኑን ውሃቢን ተቐባሊን ውሉድን ወላዲን 
ምዃኖም ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ የረጋግፅ፣ 

3. እቲ ውዕሊ ውህብቶ ተቐባልነት ዝረኸበ 
እንተኾይኑ ኣብ ክፍሊ ምዝገባ ውዕልን 
መረዳእታን ክፀድቕን ክምዝገብን ይግበር፣ 

4. ተወዓዓልቲ ወገናት ኣብ ውሽጢ 30 
መዓልቲ ናይቲ ዝፀደቐ ውዕሊ ውህብቶ 
ቅዳሕ ኣብ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 
መሬትን ወረዳን ዴስክን ወሲዶም 
ምስኣተሓሓዙ ብሽም ተቐባሊ ተመዝጊቡ 
መረጋገፂ ትሕዝቶ ደፍተር ይውሃብ፣ 

5. ብውህብቶ ትሕዝቶ እንትመሓላለፍ ኣብቲ 
መሬት ዝህልው ግቡኣት ሓቢሮም 
ይመሓላለፉ፣ 

6. ዝኾነ በዓል ትሕዝቶ መሬት ገጠር ትሕቲ 
0.25 ሄክታር ካብ ዘለዎ ትሕዝቶ መቒሉ 
ክህብ ኣይኽእልን። ኮይኑ ግን ጠቕላላ 

በተከራካሪ ወገኖች ወይም በቀበሌው የመሬት 
ዳኝነት ኮሚቴ ሲመረጥ ጉዳዩን ሽማግሌ ሆኖ 
ማየት ይችላል፣ 

ሸ. በቀበሌው የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የሚሰጡ 
ትእዛዞች ይፈጽማል። 

 
ክፍል ሶስት 

የገጠር መሬት የማግኘትና የመጠቀም መብት 
አንቀጽ 14 
ጠቅላላ 

በአዋጁ አንቀጽ 5 ንኡስ አንቀጽ /2/  መሰረት 
ማንኛውም የገጠር መሬት የመጠቀም መብት 
ያለው አርሶ አደር የገጠር መሬት ይዞታን በስጦታ፣ 
በውርስ ወይም በሽግሽግ ሊያገኝ ይችላል። 
 

አንቀጽ 15 
ስጦታ 

ማንኛውም የመሬት ይዞታውን ሊሰጥ የፈለገ አርሶ 
አደር፡- 

1. ሰጭና ተቀባይ የተሰማሙበት ቅፅ ሞልቶ 
ለቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ያቀርባል፣ 
 

2. የቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ የሚሰጥ 
የመሬት ስፋት፣ ተቀባይ መሬት የሌለው 
መሆኑንና ሰጭና ተቀባይ ወላጅና ልጅ 
መሆናቸው በ10 ቀን ውስጥ ያረጋግጣል፣ 

3. ውሉ ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ በውልና ማስረጃ 
ምዝገባ ክፍል እንዲጸድቅና እንዲመዘገብ 
ይደረጋል፣ 

4. ተዋዋይ ወገኖች የጸደቀውን የስጦታ ውል ቅጅ 
በ30 ቀናት ውስጥ በቀበሌው የመሬት አስተዳደር 
ኮሚቴና ወረዳ ዴስክ ካያያዙ በተቀባይ ስም 
ተመዝግቦ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ይሰጣል፣ 
 

5. በስጦታ ይዞታ ሊተላለፍ ከመሬቱ ጋር ያሉት 
ግዴታዎች አብረው ይተላለፋሉ፣ 

 
 

6. ማንኛውም የገጠር መሬት ባለይዞታ ከ0.25 
ሄክታር በታች የሆነ መሬት ከፋፍሎ መስጠት 
አይችልም። ነገር ግን ጠቅላላ ይዞታው ከ0.25 

185
www.chilot.me



  ቸቸ 

ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ትሕዝትኡ ትሕቲ 0.25 ሄከታር ዝኾነ 
ጠቕሊሉ ከምዘሎ ክህብ ይኽእል፣ 

7. ኣብዚ ዓንቀፅ ነኡስ ዓንቀፅ 2 ኮሚቴ ጣብያ 
ምምሕዳር መሬት ነቲ ስምምዕነት 
ዘይተቐበሎ እንተኾይኑ ምኽንያቱ ገሊፁ 
ንሰብ ጉዳይ የሰናብት፣ 

8. ብውሳነ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት 
ዘይተስማምዐ በዓል ጉዳይ ኣብ ውሽጢ 15 
መዓልቲ ቅሬትኡ ናብ ወረዳ ዴስክ ከቕርብ 
ይኽእል። ወረዳ ዴስክ ነቲ ዋኒን ኣፃርዩ 
ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ውሳነ ይህብ፡፡  

 
ዓንቀፅ 16 
ውርሲ 

1. ዝኾነ ወራሲ እየ ዝብል ሰብ ወራስነቱ 
ዘረጋግፅ ውሳነ ወረዳ ቤት ፍርዲ መረዳእታ 
ከቕርብ አለዎ፣ 

2. ወረስቲ ብዙሓት እንተኾይኖም፣ 
ሀ. ክሳብ ዝነኣሰ መጠን ትሕዝቶ መሬት 

/0.25 ሄክታር/ክማቐሉ ይኽእሉ፣ 
ለ. ዝምቀል መሬት ትሕቲ 0.25 ሄክታር 

እንተኾይኑ ተስማሚዖም ብሓባር 
ክጥቀምሉ ይኽእሉ። ዘይስማምዑ 
እንተኾይኖም ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 
መሬት ኩሎም ወረስቲ ኣብ ዝተረኸብሉ 
ዕፃ ኣዋዲቑ ንዝበፅሖ ይህብን 
ይምዝግብን። 

3. ብውርሲ ትሕዝቶ መሬት እንትመሓላለፍ 
ኣብቲ መሬት ዝህልው ግቡኣት ሓቢሮም 
ይመሓላለፉ፣ 

4. በቲ ኣዋጅን እዚ ደንቢን መሰል ምውራስ 
መሬት ገጠር ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ገጠር ጣብያ 
ዝረከብ ሰብ ኣብ ዝነብረሉ ጣብያ መሬት 
ዘይብሉ እንተኾይኑ ክወርስ ይኽእል፣ 

5. ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናይ ዝጠፍኡ 
ወለዶም መሬት ሒዞም እናተጠቐሙ 
ዝርከቡን ብሽሞም ዝፍለጥ ትሕዝቶ 
ዘይብሎም ኣብ ወረዳ ቤት ፍርዲ ናይ 
ምጥፋእ ውሳነ እናረጋገፁ ክወርሱ ይኽእሉ። 

 
 

ሄክታር በታች የሆነ እንዳለ ሳይከፋፈል መስጠት 
ይችላል፣ 

7. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /2/ የቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ስምምነቱን 
ያልተቀበለው ከሆነ ምክንያቱን ገልጾ ለባለ 
ጉዳዮች ያስናብታል። 

8.  በቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ውሳኔ 
ያልተስማማ ባለጉዳይ በ15 ቀናት ውስጥ 
ቅሬታው ወደ ወረዳ ዴስክ ሊያቀርብ ይችላል። 
የወረዳው ዴስክ ጉዳዩን ኣጣርቶ በ15 ቀናት 
ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት። 

 
አንቀጽ 16 

ውርስ 
1. ማንኛውም ወራሽ ነኝ የሚል ሰው ወራሽነቱ 

የሚያረጋግጥ የወረዳ ፍርድ ቤት ውሳኔ ማስረጃ 
ማቅረብ አለበት፣ 

2. ወራሾች ብዙ ከሆኑ፡- 
ሀ. እስከ አንስተኛ መሬት ይዞታ መጠን  0.25 

ሄክታር ድረስ መከፋፈል ይችላሉ፣ 
ለ.  የሚከፋፈለው መሬት ከ0.25 ሄክታር በታች 

ከሆነ ተስማምተው በጋራ ሊጠቀሙበት 
ይችላሉ። የማይስማሙ ከሆነ የቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ሁሉም ወራሾች 
በተገኙበት እጣ ኣጣጥሎ ለደረሰው ይሰጣል፣ 
ይመዘግባል። 

 
3. የመሬት ይዞታ በውስ ሲተላለፍ ከመሬቱ ጋር 

ያሉት ግዴታዎች ኣብረው ይተላለፋሉ። 
 

4. በአዋጁና በዚህ ደንብ የገጠር መሬት የመውረስ 
መብት ያለው በማንኛውም የገጠር ቀበሌ የሚገኝ 
ሰው በሚኖርበት ቀበሌ መሬት የሌለው ከሆነ 
ሊወርስ ይችላል፣ 

5. በተለያየ ምክንያት የጠፋ ወላጆቻቸው ወይም 
ልጆቻቸው መሬት ይዞው እየተጠቀሙ የሚገኙ 
በስማቸው የሚታወቅ ይዞታ የሌላቸው ከወረዳ 
ፍርድ ቤት የመጥፋት ውሳኔ እያረጋገጡ 
ሊወርሱ ይችላሉ። 
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  ቸቸ 

ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዓንቀፅ 17 
ንሽንሽግ ዝኸውን መሬትን ኣግባብ ኣወሃህባን 

1. ብሽግሽግ ዝውሃብ መሬት ገጠር፡- 
ሀ. ወራሲ ዘይብሉ፣ 
ለ. ሰብ ትሕዝቶ ብድልየቶም ወይ ብውሳነ 

ዝለቐቕዎ፣ 
ሐ. ተደሪቡ ወይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ተወሪሩ 

ዝተትሓዘ፣ 
መ. ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ኢድ 

ጣብያ ምምሕዳር ዝርከብን ካብ ሕርሻ 
ወፃኢ ኮይኖም ዘፀንሑ ረቀቕቲ 
/ባዳ/መሬትን፣ 

ረ.ኣብ መንጎ ሕርሻ መሬት ዝርከቡ 
ዘይተትሓዙ ኣባይ መሬታት፣ 

ሰ. ከይተዓደለ ዝፀንሐን ሰፈርቲ ንልዕሊ 2 
ዓመት ገዲፎሞ ዝኸዱን መሬት እዮም። 

2. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 
ንሽግሽግ ዝኸወን መሬት እንትህሉ ኮሚቴ 
ጣቢያ ምምሕዳር መሬት ዝሓዞ ቅደም ሰዓብ 
ብናይ ህዝቢ መድረኽ እናተረጋገፀ ትሕዝቶ 
መሬት ንዘብሎም ይሸጋሸግ፣ 

3. ኣብ አወሃህባ መሬት ገጠር ንመጠሻን 
ገደናን ቀዳምነት ይውሃብ። ኮይኑ ግን 
ንገደና ዝኸውን መሬት ኣብዘይብሉ ካባቢ 
መጠሻ ጥራሕ ይውሃብ፣ 

4. ኣብ ጣብያኦም ትሕዝቶ መሬት ገጠር 
ክረኸቡ ዘይከኣሉ ሓረስቶት ኣብቲ ክልል 
ብዝዳሎ ፕሮግራም ስፊራ ቀዳምነት 
ይውሃቦም። 

 
ዓንቀፅ 18 

ጣብየኦም ዝለቁ ሰብ ትሕዝቶ መሬት ገጠር 
 
1. ብመሰረት ዓንቀፅ 12 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ናይቲ 

ኣዋጅ መሬቶም ልዕሊ 2 ዓመት ዝለቐቑ 
ትሕዝትኦም ተወሲዱ ንዘይብሉ ይሸጋሸግ፣ 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ድንጋገ 
እንተሃለው እውን ጣብያኦም ዘይለቐቑ በቲ 
መሬት ዝጥቀሙ አባላት ስድራ እንትህልው 
ብብፅሒቶም ናይ ምጥቃም መሰሎም 
ዝተሓለወ ይኸውን። 

አንቀጽ 17 
ለሽግሽግ የሚሆን መሬትና የአሰጣጡ ስነ-ስርዓት 

1. በሽግሽግ የሚሰጥ የገጠር መሬት፡- 
ሀ. ወራሽ የሌለው፣ 
ለ. ባለይዞታዎች በፍቃዳቸው ወይም በውሳኔ 

የለቀቁት መሬት 
ሐ. በአርሶ አደሮች ተደርቦ ወይም ከህግ ውጭ 

ተወሮ የተያዘ፣ 
መ. በተለያየ ምክንያት በቀበሌ አስተዳደር እጅ 

የሚገኝ መሬትና ከእርሻ ውጭ ሆነው 
የቆየ/ጠፋ/መሬት፣ 

ሠ. በእርሻ መሬት መሃል የሚገኙ ያልተያዙ 
ጥቅም ላይ ያልዋሉ መሬቶች፣ 

ረ. ሳይከፋፈል የቆየ እና ሰፋሪዎች ከ2 ዓመት 
በላይ ትተውት የሄዱ መሬት፣ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 
ለሽግሽግ የሚሆን መሬት ሲኖር የቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በያዘው ቅደም 
ተከተል በቀበሌው በህዝብ መድረክ እየተረጋገጡ 
የገጠር መሬት ይዞታ ለሌላቸው ይሰጣል፣ 
 

3. በገጠር መሬት አሰጣጥ በቅድሚያ ለጎጆ 
መውጫና ለጓሮ ይሰጣል። ለጓሮ የሚሆን መሬት 
በማይኖርበት አከባቢ ጎጆ መውጫ ብቻ ይሰጣል፣ 
 

4. በቀበሌያቸው የመሬት ይዞታ ማግኘት ያልቻሉ 
አርሶ አደሮች በክልሉ በሚዘጋጅ የሰፊራ 
ፕሮግራም ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። 

 
 

አንቀጽ 18 
ቀበሌያቸውን ስለሚለቁ የገጠር መሬት 

ባለይዞታዎች 
1. በኣዋጅ አንቀጽ 12 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 

መሬታቸው ከ2 ዓመት በላይ የለቀቁ ይዞታቸው 
ተወስዶ ለሌላው ይሸጋሸጋል፣ 

2. የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ ቢኖርም 
ቀበሌያቸውን ያልለቀቁ በመሬት የሚጠቀሙ 
የቤተሰብ አባላት ካሉ በድርሻቸው የመጠቀም 
መብታቸው የተጠበቀ ይሆናል። 
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  ቸቸ 

ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዓንቀፅ 19 
ብፍሉይ ኩነት ብዝነበሮም ትሕዝቶ ናይ 

ምጥቃም መሰል ዝተኸበረሎም 
1. ኣብ ምክልኻል ሃገር ፀኒሖም ብሞት ናይ 

ዝተፈለዩ ስውኣት ተጋደልትን ሚልሻታትን 
ትሕዘቶ መሬት ብመሰረት እዚ ደንቢ ናብ 
ወረስቶም ይመሓላለፉ፣ 

2. ውላድ ዘይብሎም ብመስዋእቲ ዝተፈለዩ 
ተጋደልቲ ትሕዝቶ መሬቶም ኣብ ዘገደፍዎ 
ሰብ ተመዝጊቡ ይፀንሕ፣ 

3. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 ናይ 
ስውኣት ተጋደልቲ መሬት ሒዞም ዝርከቡ 
ሰባት ክሳብ ብሂወት ዘለው ጥራሕ 
ይጥቀምሉ። እንትሞቱ ግና ብዝምልከቶ 
አካል ተወሲዱ ይመሓደር፣ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 3 ዝተደነገገ 
እንተሃለው እውን ናይ ስውእ ተጋዳላይ 
መሬት ሒዙ ዝጥቀም ሰብ ብሽሙ ዝፍለጥ 
ካሊእ ትሕዝቶ መሬት ገጠር 
እንተዘይሃልዮዎ እንትመውት ትሕዝቶ 
መሬቱ ንወረስቱ ክመሓሓፍ ይኽእል። 

5. ናይ ስውእ ተጋዳላይ መሬት ዝሓዘ ሰብ እቲ 
ስውእ ባዕሉ ዝገደፈሉ ምዃኑ ብኮሚቴ 
ጣብያ ምምሕዳር መሬትን ምምሕዳር 
ጣብያን አናተረጋገፀ ዝፍፀም ይኸውን፣ 

6. ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 
መጉዳአቲ አካል ዝበፅሖምን አባላት ሰራዊት 
ምክልኻል ሃገር ነይሮም ብጉድኣት በጡረታ 
ወይ ብቦርድ ዝርከቡ ኣብ ዝሃለው ይሃልው 
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክሳብ ዘለው ብዝነበሮም 
ትሕዝቶ መሬት ገጠር ናይ ምጥቃም 
መሰሎም ዝተሓለወ ይኸውን፣ 

7. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 5 ናይ 
ዝተጠቐሱ ጉዱኣት አካል ኵናት ሰብ 
ሓዳሮም ወይ ካልኦት ነቲ ጉዱእ 
ንምሕብሓብን ንምክንኻንን ጣብያኦም ዝለቁ 
ሰባት ብዝነበሮም ትሕዝቶ ናይ ምጥቃም 
መሰሎም ዝተሓለወ ይኸውን፣ 

8. ስራሕ ማሕረስ ክሰርሑ ዘይኽእሉ ኣካሎም 
ዝጎደለን ከቢድ ሕማምን ናይ ስነ ኣእምሮ 
ፀገም ዘለዎምን በቲ ከባቢ ሕብረተሰብ 

አንቀጽ 19 
በልዩ ሁኔታ በነበራቸው ይዞታ የመጠቀም መብት 

የተከበረላቸው 
1. በአገር መከላከያ ቆይተው በሞት የተለዩ፣ 

የተሰው ታጋዮች እና ሚሊሻዎች የመሬት ይዞታ 
በዚህ ደንብ መሰረት ለወራሾቻቸው ይተላለፋል፣ 
 

2. ልጅ የሌላቸው በመስዋእትነት የተለዩ ታጋዮች 
የመሬት ይዞታቸው ከተውት ሰው ጋር ተመዝግቦ 
ይቆያል፣ 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 የተሰው ታጋዮች 
መሬት ይዘው የሚገኙ ሰዎች በሕይወት እስካሉ 
ብቻ  ይጠቀሙበታል። ሲሞቱ በሚመለከተው 
አካል ተወሰዶ ይተዳደራል፣ 
 

4. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 3 የተደነገገው 
ቢኖርም የተሰዋ ታጋይ መሬት ይዞ የሚጠቀም 
ሰው በስሙ የሚታወቅ ሌላ የገጠር መሬት ይዞታ 
ከሌለው ሲሞት የመሬት ይዞታው ለወራሾቹ 
ሊተላለፍ ይችላል፣ 
 

5. የተሰዋ ታጋይ መሬት የያዘ ሰው የተሰዋው 
ታራይ ራሱ የተወለት መሆኑ በቀበሌው 
አስተዳደርና በቀበሌው የመሬት አስተዳደር 
ኮሚቴ እየተረጋገጠ የሚፈጸም ይሆናል፣ 

6. በትገራይ ህዝብ የትጥቅ ትግል ወቅት የአካል 
ጉዳት የደረሰባቸው እና የአገር መከላከያ ሰራዊት 
አባል ቆይተው በጉዳት ምክንያት በጡረታ 
ወይም በቦርድ የሚገኙ በየትኛውም  ቦታ ይኑሩ 
አገር ውስጥ እስካሉ ድረስ በነበራቸው የገጠር 
መሬት ይዞታ የመጠቀም መብታቸው የተጠበቀ 
ይሆናል፣ 

7. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 5 የተጠቀሱት 
የጦር አካል ጉዳተኞች ባለትዳሮቻቸው ወይም 
ሌሎች ለጦር አካል ጉዳተኛው ለመደገፍና 
ለመንከባከብ ሲሉ ቀበሌያቸውን ሲለቁ 
በነበራቸው ይዞታ የመጠቀም መብታቸው 
የተጠበቀ ይሆናል፣ 

8. የእርሻ ሥራ ለመስራት የማይችሉ አካላቸው 
የጎደለና ከባድ ሕመምና የስነ-ኣእምሮ ችግር 
ያላቸው በአካባቢው ሕብረተሰብ የሚታወቁና 
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  ቸቸ 

ገፅ 13 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 13 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዝፍለጡን ከምኣድላይነቱ ናይ ሓኪም 
መረዳእታ ከቕርቡ ዝኽእሉን ፀገም ጥዕና 
ዘለዎም ኣብ ዝሃለው ይሃልው  ብዝነበሮም 
ትሕዝቶ መሬት ናይ ምጥቃም መሰሎም 
ዝተሓለወ እዩ፣ 

9. መደበኛ ተምሃሮ ኮይኖም ብምኽንያት 
ትምህርቲ ጣብያኦም ዝለቁ ተምሃሮ ካብ 1ይ 
ብርኪ ክሳብ ዩኒቨርስቲ ኣትዮም ተመሪቖም 
ክሳብ ካሊእ ስራሕ ዝቑፀሩ ብዝነበሮም 
ትሕዝቶ ናይ ምጥቃም መሰሎም 
ዝኽበረሎም ኮይኑ፡- 
ሀ. ኣብ ከይዲ ዘቋረፁን ኣብ ጣበያኦም 

ንዘይነብሩን፣ 
ለ. ብዲፕሎማ ይኹን ብዲግሪ ምስተመሪቑ 

ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ካሊእ ስራሕ 
ንዘይተቆፀሩ ተምሃሮ ኣብ መሬቶም 
ተረኺቦም ክሳብ ዘየልምፁ ጣብያኦም 
ከምዝለቐቑ ተሓሲቡ መሬቶም 
ብዝምልከቶ አካል ይመሓደር፣ 

10. ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ንዝከታተሉ 
ኣቐዲሞም ንምምሕዳር ጣብያ እናፍለጡ 
ተመዝጊቦም ንዝኸዱ ብመሬቶም ናይ 
ምጥቃም መሰሎም ይኸበረሎም፣ 

11. ብዝተፈላለየ ህዝባዊን መንግስታዊን ስራሕ 
ካብ ማሕረሶም ዝምረፁ ጠርነፍቲ ሓፋሽ 
ማሕበራት ሃይማኖታዊ ትካላት፣ በብብርኩ 
ዝርከቡ ተወከልቲ ህዝቢ ወይ ካልኦት 
ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ዝተመረፀሉ 
እዋን ብመሬት ናይ ምጥቃም መሰሎም 
ዝኽበረሎም ኮይኑ ዝተመረፅሉ ስራሕ ምስ 
ወድኡ እንተዘይተመሊሶም ግን በዚ ደንቢ 
ዓንቀፅ 18 ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሬቶም 
ይውሰድ፣ 
 

12.  ወለዶም ብሞት ዝሰኣኑ ቆልዑ ትሕቲ 18 
ዓመት ዝኾኑ ኣብ ዝሃለው ይሃልው ናይ 
ምጥቃም መሰሎም ሕሉው ኮይኑ ዕድሚኦም 
ልዕሊ 18 ዓመት ምስመልአ ግን ብቑዕ 
ምኽንያት ክሳብ ዘይሃለዎም ኣብ መሬቶም 
ተረኺቦም ክሳብ ዘየልምዑ በዚ ደንቢ ዓንቀፅ 
18 ንኡስ ዓንቀፅ /1/ መሰረት መሬቶም 

እንደአስፈላጊነቱ የሓኪም ማስረጃ ሊያቀርቡ 
የሚችሉ የጤና ችግር ያላቸው ሰዎች 
በየትኛውም ቦታ ይኑሩ በነበራቸው የመሬት 
ይዞታ የመጠቀም መብታቸው የተጠበቀ ነው፣ 
 

9. መደበኛ ተማሪዎች ሆነው በትምህርት ምክንያት 
ቀበሌያቸውን የሚለቁ ተማሪዎች ከ1ኛ ደረጃ 
እስከ ዩኒቨርስቲ ገብተው ተመርቀው በሌላ ሥራ 
እስኪ ቀጠሩ ድረስ በነበራቸው ይዞታ የመጠቀም 
መብታቸው የሚከበርላቸው ሆኖ፡- 

 
ሀ. በመሃል ያቋረጡና በቀበሌያቸው ለማይኖሩ፣ 
 
ለ. በዲፕሎማ ይሁን በዲግሪ  ከተመርቁ ከ2 

ዓመት በኃላ በሌላ ሥራ ላልተቀጠሩ 
ተማሪዎች በመሬታቸው ተገኝተው 
እስካላለሙ ድረስ ቀበሌያቸው እንደለቀቁ 
ታስቦ መሬታቸው በሚመለከተው አካል 
ይተዳደራል። 

10. ሃይማኖታዊ ትምህርት ለሚከታተሉ 
አስቀድመው ለቀበሌው አስተዳደር እያሳወቁ 
ተመዝግበው ለሚሄዱ በመሬታቸው የመጠቀም 
መብታቸው ይከበርላቸዋል፣ 

11. በተለያዩ ህዝባዊና መንግስታዊ ሥራ 
ከሚኖሩበት የገጠር ቀበሌያቸው የሚመረጡ 
የብዙሓን ማህበርና የሃይማኖት ድርጅቶች 
መሪዎች የፌደራልና የሌሎች የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት አባላት የሆኑ አርሶ አደሮች 
በተመረጡበት ሥራ ቀበሌያቸውን ሲለቁ 
በመሬት ይዞታቸው የመጠቀም መብታቸው 
የሚከበርላቸው ሆኖ የተመረጡበት ሥራ 
እንዳበቃ ካልተመለሱ ግን በዚህ ደንብ አንቀጽ 
18 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት መሬታቸው 
ይወሰዳል፣ 

12. ወላጆቻቸው በሞት የተለዩባቸው 
ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች 
በየትኛውም ቦታ ይኑሩ በመሬት የመጠቀም 
መብታቸው የተጠበቀ ሆኖ ዕድሜያቸው ከ18 
ዓመት በላይ ሲሆን ግን በቂ ምክንያት ከሌላቸው 
በስተቀር በመሬታቸው ተገኝተው እስካላለሙ 
ድረስ በዚህ ደንብ አንቀጽ 18 ንኡስ አንቀጽ /1/ 
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  ቸቸ 

ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 14 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ክሕደግ ይኸእል፤ 
 

ዓንቀፅ 20 
ሰብ ትሕዝቶ መሬት ገጠር ነበርቲ ከተማ 

ዝምልከት 
1. ኣብ ከተማ እናሃለው ወይ መሬቶም ካብ 

ዝርከበሉ ጣቢያ ወፃኢ እናሃለው መሬት ናይ 
ዝተመቐሉ ሰባት መነባብሮኦም ኣብ ሕርሻ 
ዝተመስረተ ኮይኑ ባዕሎም ብኣካል ዝሓርሱ 
ወይ ብምምሕዳር መዳዩ ዝግባእ ክትትል 
እናገበሩ ዝጥቀሙ ደረጃ መነባብሮኦም 
ብዘየገድስ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዓንቀጽ 12 
ንኡስ ዓንቀፅ 3 ፊደል “ሐ” መሰሎም ሕልው 
እዩ። 

2. መሬቶም ንካሊእ ኣዋፊሮም ዝጥቀሙ ሰብ 
ትሕዝቶ መሬት ነበርቲ ከተማ  ዝኾኑ 
ድማ፡- 
ሀ. ወርሓዊ እቶቶም ብር 1000/ሓደ ሽሕ/ን 

ትሕቲኡን ዝኾነ ክሳብ ብሂወት ዘለው 
ጥራሕ ናይ ምጠቃም መሰል ይህልዎም፣ 

ለ. መነባብሮኦም ዝቐየሩን ልዕሊ ብር 
1000/ሓደ ሽሕ ወርሓዊ እቶት ዘለዎም 
መሬቶም ይውሰድ፣ 

3. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 ዝተገለፀ ደረጃ 
መነባብሮ እንትብሃል ሓደ ሰብ ብዝተፈለላየ 
ስራሕቲ ሸቀጣሸቀጥ፣ንግዲ፣ ገዛ ኺራይን 
ዝመሳሳሉ አብ ወርሒ ዝረኸቦ ኣታዊ 
ተደሚሩ ብኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት፣ 
ብከተማ ምምሕዳር፣ ቤት ማዘጋጃ፣  ወረዳ 
ዴስክ፣ ምምሕዳር ጣብያ ካልኦት ኣግባብነት 
ዘለዎም አካላት እናተገምገመ ብህዝቢ ሪኢቶ 
እናተውሃበሉ ዝረጋገፅ ይኸውን፣ 

4. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 3 ዝተደነገገ 
እንተሃለወ እውን ንኣፈፃፅማ ብዝጥዕም 
ከከም ኩነታቱ ብገጠር ወረዳ ምምሕዳር 
ኣቢሉ ወረዳ ዴስክ ዝመርሖ ካብ 5-7 
አባላት ዝህልውዎ ገማቲ ኮሚቴ ክጣየሽ 
ይኽእል። 

 
 
 

መሰረት መሬታቸው ሊወሰድ ይችላል። 
 

አንቀጽ 20 
በከተማ የሚኖሩ የገጠር መሬት ባለይዞታዎች 

 
1. በከተማ እያሉ ወይም መሬታቸው ከሚገኝበት 

ቀበሌ ርቀው እያሉ መሬት የተከፋፈሉ ኑራቸው 
በእርሻ ላይ የተመሰረተ ሆኖ ራሳቸው በአካል 
የሚያረሱ ወይም በማስተዳደር መስኩ ተገቢውን 
ክትትል እያደረጉ የሚጠቀሙ የኑራቸው ሁኔታ 
ግምት ሳይሰጠው በአዋጅ አንቀጽ 12 ንኡስ 
አንቀጽ 3 ፊደል “ሐ” መሰረት መብታቸው 
የተጠበቀ ነው፣ 
 

2. መሬታቸውን ለሌላ አጋዝተው የሚጠቀሙ 
በከተማ የሚኖሩ የገጠር መሬት ባለይዞታዎች 
ደግሞ፡- 
ሀ. የወር ገቢያቸው ብር 1000/አንድ ሺህ/ እና 

ከዚያ በታች በሆነ በሕይወት እስካሉ ብቻ 
የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል፣ 

ለ. የኑሮ ደረጃቸው የቀየሩና የወር ገቢያቸው 
ከብር 1000/አንድ ሺህ/በላይ የሆነ የገጠር 
መሬት ይዞታቸው ይወሰዳል። 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 የተገለፀ የኑሮ 
ደረጃ ሲባል አንድ ሰው በተለያዩ ስራዎች 
ሸቀጣሸቀጥ፣ ንግድ፣ የቤት ኪራይና በመሳሰሉት 
በወር የሚገኘው ገቢ ተደምሮ በቀበሌው የመሬት 
አስተዳደር ኮሚቴ በከተማ አስተዳደር 
ማዛጋጃቤት፣ ወረዳ ዴስክ፣ የቀበሌ አስተዳደርና 
ሌሎች አግባብነት ያላቸው አካላት እየተገመገመ 
የህዝብ አስተያየት እየተሰጠበት የሚረጋገጥ 
ይሆናል፣ 

4. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 3 የተደነገገው 
ቢኖርም ለስራው አፈጻጸም እንዲመች 
እንደአስፈላጊነቱ በገጠር ወረዳ አስተዳደር በኩል 
በወረዳው ዴስክ የሚመራ ከ5-7 አባላት 
የሚኖሩት ገማች ኮሚቴ ማቋቋም ይቻላል። 
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  ቸቸ 

ገፅ 15 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 15 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዓንቀፅ 21 
ብዛዕባ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝምልከት 

1. ማዓልታዊ ሰራሕተኛታት ከይሓወሰ ዝኾነ 
ኣብ ናይ መንግስቲ ይኹን ዘይመንግስታዊ 
ትካል ተቖፂሩ ዝሰርሕ ሰብ ብመሬት ገጠር 
ናይ ምጥቃም መሰል አይህልዎን፣ 

2. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ዝተደንገገ 
ከምዘሎ  ኮይኑ ወርሓዊ መሃያኦም ወይ 
ክፍሊቶም ብር 1000 /ሓደ ሽሕ/ ትሕቲኡን 
ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ብመሰረት እቲ ኣዋጅ 
ዓንቀፅ 12 ንኡስ ዓንቀፅ 3 ፊደል “ሸ” ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ዓመት መሬቶም ወይ ስርሖም 
ክመርፁ እንትብሃል ካብ ዝሰርሕሉ ትካል 
ወርሓዊ ክፍሊቶም ክንደይ ምዃኑ መረጋገፂ 
ናብ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ወይ 
ወረዳ ዴስክ ብምቕራብ ይኸውን፣ 

3. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀጽ 2 ዝተገለፀ 
ወርሓዊ መሃያ ወይ ክፍሊት መጠን ዝገልፅ 
መረዳእታ ዝቐረበሉ አካል ዝጠራጠሮ 
እንተኾይኑ ናብቲ ትካል ደብዳቤ ብምፅሓፍ 
ወይ ኣድላይ እንተኾይኑ ብኣካል ከይዱ 
ከረጋግፅ ይኽእል። 

 
ዓንቀፅ 22 

ብምስፋሕ ከተማታት ትሕዝቶ መሬቶም ናብ 
ከተማ ክልል ዝኣተዎም ሓረስቶት 

1. ብምኽንያት ምስፋሕ ከተማታት ናብ ከተማ 
ክልል ዝኣቱ መሬት ገጠር ዝምልከት ኣብቲ 
ኣዋጅ ዓንቀፅ 12 ንኡስ ዓንቀፅ 4 ዝተደንገገ 
ዝተሓለወ ኮይኑ ርኽክብ ዝፍፀም 
ብምምሕዳር ወረዳ ገጠር፣ ምምሕዳርን  
ከተማን ምስ በዓል  መዚ ሓላዋ ከባቢን 
ምምሕዳርን አጠቓቕማን መሬት ገጠር 
ብዝግበር ሓበራዊ ምርድዳእ ብቃለ ጉባኤ 
ተደጊፉ ምስተወሰነ ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

2. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ኣብ 
ስምምዕነት ምብፃሕ እንተዘይተኻኢሉ ቤት 
ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ ብዝህቦ ውሳነ ይፍፀም፣ 

3. ብደረጃ ቁሸት ወይ ጣብያ ብሙሉእ ናብ 
ከተማ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ትሕዝቶ መሬቱ 

አንቀጽ 21 
የመንግስት ሰራተኞች የሚመለከት 

1. የቀን ሰራተኞችን ሳይጨምር ማንኛውም 
በመንግስት ይሁን መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅት 
ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው በገጠር መሬት የመጠቀም 
መብት አይኖረውም፣ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተደነገገው 
እንዳለ ሆኖ የወር ደመወዛቸው ወይም ክፍያቸው 
ብር 1000/አንድ ሺህ/ እና ከዚያ በታች የሆኑ 
ሰራተኞች በኣዋጅ አንቀጽ 12 ንኡስ አንቀጽ 3 
ፊደል “ሸ” መሰረት  በኣንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ 
መሬታቸው ወይም ሥራቸውን እንዲመርጡ 
ሲባል ከሚሰሩበት ድርጅት/ተቋም ወርሃዊ 
ክፍያቸው ስንት መሆኑ ማረጋገጫ ለቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ወይም ለወረዳ ዴስክ 
በማቅረብ ይሆናል 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 የተገለፀው የወር 
ደመወዝ ወይም ክፍያ መጠን የሚያሳይ ማስረጃ 
የቀረበለት አካል የሚጠራጠረው ከሆነ ወደ 
ድርጅቱ ደብዳቤ በመጻፍ ወይ አስፈላጊ ከሆነ 
በአካል ሄዶ ማረጋገጥ ይችላል፤ 

 
 

አንቀጽ 22 
በከተሞች መስፋት ይዞታቸው ወደ ከተማ ክልል 

የገባባቸው አርሶ አደሮች 
1. በከተሞች መስፋት ምክንያት ወደ ከተማ ክልል 

የሚገባ የገጠር መሬት የሚመለከት በአዋጅ 
አንቀጽ 12 ንኡስ አንቀጽ 4 የተደነገገው 
እንደተጠበቀ ሆኖ ርክክብ የሚፈጸመው የገጠር 
ወረዳ አስተዳደር፣ በከተማ አስተዳደር  ከአከባቢ 
ጥበቃና የገጠር መሬት አስተዳደር አጠቃቀም 
ባለስልጣን ጋር የሚደረግ የጋራ መረዳዳት በቃለ 
ጉባኤ ተደግፎ ሲወሰን ተፈጻሚ ይሆናል፣ 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ስምምነት ላይ 
መድረስ ካልተቻለ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ 
መንግስት በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት ይፈጸማል፣ 
 

3. በጎጥ ወይም በቀበሌ ደረጃ እንዳለ ከተማ ክልል 
በሚገባበት ወቅት የመሬት ይዞታቸው ወደ 
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  ቸቸ 

ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 16 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ናብ ከተማ ዝኣተዎ ሓረስታይ ኣብ ውርሲ ፣ 
ውህበቶ፣ ላውጣን ሽግሽግን መሰሉ በዚ 
ደንቢ ብዝተጣየሹ ኮሚቴታት ኣቢሉ 
የፈፅም። ካልኦት በቲ ከተማ ምምሕዳር 
ኣቢሉ መሰሎም ይኽበረሎም። 

 
ክፍሊ ኣርባዕተ 

ዓንቀፅ 23 
ኣግባብ ኣፈፃፅማ ሽግሽግ ሕርሻ መሬት 

1. ሽግሽግ መሬት ገጠር ብዝስዕብ መንገዲ 
ይፍፀም፣ 
ሀ. ኮሚቴ ቁሸት ምምሕዳር መሬት ኣፅንዑ 

ናብ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት 
የቕርብ፣ 

ለ. ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ናብ 
ህዝቢ ኣቕሪቡ ምስ ኣፅደቐ ኣብ ተግባር 
የውዕል፣ 

2. ሽግሽግ ብመሰረት መቐሎ መሬት በብቁሸቱ 
ይፍፀም፣ 

3. ንግልጋሎት ህዝቢ እቲ ጣቢያ ዝውዕል 
ንልምዓት ትካላት ስፍሓት ዘለዎ መሬት 
ብበዝሒ ኣብ ዝተወሰዳ ቁሸት ዝነበሩ ሰባት 
ኣብተን ካልኦት ቁሸታት መሰል ምሽግሻግ 
ይህልዎም፣ 

4. ብመሰረት ዓንቀፅ 17 ንኡስ ዓንቀፅ /6/ 
ናይቲ ኣዋጅ መሬት ዘይብሉ ገዛ ዕባይ ወይ 
ጠዋሪ ወራሲ ናይ ዘይብሉ  መሬት 
ብቀዳምነት ይሸጋሸግ ገዛ ዕባይ ወይ ጠዋሪ 
ዝብሃል ብተኸታታሊ ን5 ዓመት ምስ መዋቲ 
ዝተቐመጠ ኮይኑ ብኮሚቴ ቁሸትን ጣብያን 
ምምሕዳር መሬት ኣብቲ ከባቢ ህዝቢ 
እናቐረበ ዝረጋገፅ ይኸውን፣ 

5. ኣብ ከይዲ ሽግሽግ ንሓባራዊ ግልጋሎት 
እቲ ጣብያ ወይ ቁሸት ዝውዕል መሬት 
ቀዳምነት ይውሃብ፣ 

6. ሽግሽግ መሬት ገጠር ዝካየድ ካብ እዋን 
ምህርትን ማሕረስን ነፃ ኣብ ዝኾነሉ ግዘ 
ይኸውን፣ 

7. ብሽግሽግ መሬት ገጠር ዝረክብ ሓረስታይ 
አብቲ ጣብያ ንልዕሊ ሓደ ዓመት 
ዝተቐመጠ ክኸውን ኣለዎ፣ 

ከተማ ክልል የገባበት አርሶ አደር በውርስ፣ 
በስጦታ፣የልውውጥና የመሸጋሸግ መብቱ በዚህ 
ደንብ በተቋቋሙ ኮሚቴዎች ያስፈፅማል። 
ሌሎች በከተማው አስተዳደር በኩል መብታቸው 
ይከበርላቸዋል። 

 
ክፍል አራት 
አንቀጽ 23 

የእርሻ መሬት የሽግሽግ አፈፃፀም አገባብ 
1. የገጠር የእርሻ መሬት በሚከተለው መንገድ 

ይፈጸማል፣ 
ሀ. የጎጥ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ አጥንቶ 

ለቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ 
ያቀርባል፣ 

ለ. የቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ወደ 
ህዝብ አቅርቦ እንዲጸድቅ ካደረገ በኃላ 
በተግባር ያውላል፣ 

2. ሸግሽግ በመሬት  ክፍፍል መሰረት በየጎጡ 
ይፈጸማል፣ 

3. ለቀበሌው ህዝብ አገልግሎት ለሚውል የልማት 
ድርጅቶች ስፋት ያለው መሬት በብዛት 
በተወሰደባት ጎጥ የሚኖሩ ሰዎች በሌሎች ጎጦች 
የመሸጋሸግ መብት ይኖራቸዋል፣ 
 

4. በአዋጅ አንቀጽ 17 ንኡስ አንቀጽ /6/ መሬት 
የሌለው በሟች ቤት ያደገ ወይ ጠዋሪ የሚባለው 
ለ5 ዓመት በተከታታይ ከሟች ጋር የተቀመጠ 
ሆኖ በቀበሌና ጎጥ የመሬት አስተዳደር 
ኮሚቴዎች በአከባቢው ህዝብ እየቀረበ 
የሚረጋገጥ ይሆናል፣ 

 
 

5. በሽግሽጉ ሂደት ለቀበሌ ወይም ለጎጥ የጋራ 
አገልግሎት ለሚውል መሬት ቅድሚያ ይሰጣል፣ 
 

6. የገጠር መሬት ሽግሽግ የሚካሄደው ከምርትና 
ከእርሻ ነፃ በሚሆንበት ወቅት ነው፣ 
 

7. የገጠር መሬት በሽግሽግ የሚያገኝ አርሶ አደር 
በቀበሌው ከአንድ ዓመት በላይ የኖረ መሆን 
አለበት፣ 
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  ቸቸ 

ገፅ 17 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 17 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 8. ብመሰረት እዚ ደንቢ ብሽግሽግ መሬት 
ክረከብ ዘይከኣለ መንእሰይ ብቤተሰብ ሽም 
ተዋሂቦዎ ዝፀንሐ መሬት ተጠቃሚ ኮይኑ 
ይቕዕል፤ ኮይኑ ግን እቲ መሬት ትሕቲ 
ርብዒ ሄክታር እንተኾይኑ ብሽግሽግ መሬት 
ናይ ምርካብ መሰሉ ዝተሓለወ ይኸውን፣ 

9. ብሽግሽግ መሬት ተጠቃሚ ዝኸውን 
ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ክኸውን 
ኣለዎ፣ 

10. ኣብ ከይዲ ክርክር ዝርከብ መሬት ውሳነ 
ክሳብ ዝረክብ ንሽግሽግ ኣይቐርብን፣ 

11. ዝውውር /ስርዝ/ ሓቲቱ ጣብይኡ ለቒቑ 
ዝኸደ ሓረስታይ ኣብቲ ዝኸዶ ጣብያ 
መሬት ዝረኸበ ምዃኑ እንትረጋገፅ 2 ዓመት 
ምፅባይ ከየድለየ መሬቱ ተሸጋሺጉ ንኻሊእ 
ሰብ ይውሃብ፣ 

12. ንሽግሽግ ዝኸውን መሬት ሃልዩ ተሸጋሸግቲ 
ዘየለው እንተኾይኖም እቲ መሬት ኣብ 
ትሕቲ ኮሚቴ ጣብያ ኮይኑ ብክራይ 
ንክሕረስ ይግበር። ኣታዊ ክራይ በቲ ኮሚቴ 
ጣብያ እናተመዝገበ ናብቲ ጣብያ ፋይናንስ 
ኣታዊ ይኸውን፣አፈፃፅማኡ ብመምርሒ 
ይውሰን፣ 

13. ኣብ አካልላ ጣብያ ወይ ቁሸት ብዝተገበረ 
ለውጢ ምኽንያት ትሕዝቶ መሬት አብ 
ክልተ ጣብያ ዝተመቐሎም ሓረስቶት 
ብስምምዕነት ዝለዋወጥሉ ኩነታት ብምፍጣር 
ወይ ድማ ብክልቲኡ ጣበያ ብዝግበር 
ምርድዳእ መፍትሒ ንክረክብ  ይግበር፣ 

14. ሽግሽግ መሬት እንትግበር ተሸጋሻጋይ ብር 
5 /ሓሙሽተ/ ክኸፍል ይግበር፣ እቲ ገንዘብ 
እውን ብሕጋዊ ደረሰይ ተኣኪቡ ናብ 
ፋይናንስ ጣብያ ኣታዊ  ይግበር። ዝርዝር 
ኣፈፃፀምኡ ብመምርሒ ይውሰን፣ 

15. ብፍቓድ ወይ ብውሳነ ብመሬት ምጥቃም 
መሰሉ ዘቋረፀ ዳግም  መሬት ገጠር ክረክብ 
ዝኽእል፡- 
ሀ. ብውሳነ መሬቱ ዝተመንጠለ ካብ 

ዘቋረፀሉ ጀሚሩ ኣብቲ ጣብያ 2 ዓመት 
ዝተቐመጠ እንተኾይኑ፣ 

ለ. ብፍቓዱ መሰሉ ዘቋረፀ  ካብ ዘቋረፀሉ  

8. በዚህ ደንብ መሰረት መሬት ለያገኝ ያልቻለ 
ወጣት በቤተሰብ ስም ተሰጥቶት የቆየ መሬት 
ተጠቃሚ ሆኖ ይቀጥላል። ሆኖም መሬቱ ከሩብ 
ሄክታር በታች ከሆነ በሽግሽግ መሬት የማግኘት 
መብቱ የተጠበቀ ይሆናል፣ 
 

9. በሽግሽግ የመሬት ተጠቀሚ የሚሆነው እድሜ 
18 ዓመትና ከዚያ በላይ መሆን አለበት፣ 
 

10. በክርክር ሂደት የሚገኝ መሬት ውሳኔ 
እስከሚያገኝ ሽግሽግ አይካሄድበትም፣ 

11. ዝውውር/ስርዝ ጠይቆ ቀበሌው ለቆ የሄደ 
አርሶ አደር በሄደበት ቀበሌ መሬት ማግኘቱ 
ሲረጋገጥ 2 ዓመት መጠበቅ ሳያስፈልግ መሬቱ 
ለሌላ ሰው በሽግሽግ ይሰጣል፣ 
 

12. ለሽግሽግ የሚሆን መሬት ኖሮ የሚሸጋሸጉ 
ሰዎች የሌሉ እንደሆነ መሬቱ በቀበሌው የመሬት 
አስተዳደር ኮሚቴ ሥር ሆኖ በኪራይ የሚታረስ 
ይሆናል።የኪራዩ ገቢ በቀበሌው የመሬት  
አስተዳደር ኮሚቴ እየተመዘገበ ለቀበሌው 
ፋይናንስ ገቢ ይሆናል። የአፈጻፀሙ ዝርዝር 
በመመሪያ ይወሰናል፣ 

13. በቀበሌው ወይም በጎጥ የተደረገ የአከላለል 
ለውጥ ምክንያት የመሬት ይዞታ በሁለት ቀበሌ 
የተከፈለባቸው አርሶ አደሮች በስምምነት 
የሚለዋወጡበት ሁኔታ በመፍጠር ወይም 
በሁለቱም ቀበሌዎች በሚደረግ መግባባት 
መፍትሄ እንዲያገኝ ይደረጋል። 

14. የመሬት ሽግሽግ ሲደረግ ተሸጋሻጊው 5 ብር 
/አምስት ብር/ እንዲከፍል ይደረጋል። ገንዘቡም 
በሕጋዊ ደረሰኝ ተሰብስቦ ለቀበሌው ፋይናንስ 
ገቢ ይደረጋል የአፈጻጸሙ ዝርዝር በመመርያ 
ይወሰናል፣ 

15. በፈቃዱ ወይም በውሳኔ በመሬት የመጠቀም 
መብቱ ያቋረጠ የገጠር መሬት በድጋሚ ማግኘት 
የሚችለው፡- 
ሀ. በውሳኔ መሬቱ የተቀማ ካቋረጠበት ጀምሮ 

በቀበሌው ለሁለት ዓመት የኖረ ሲሆን፣ 
 
ለ. በፍቃዱ መብቱ ያቋረጠ ካቋረጠበት ጀምሮ 
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  ቸቸ 

ገፅ 18 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 18 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ጀሚሩ ንሓደ ዓመት ኣብቲ ጣብያ 
ዝተቐመጠ እንተኾይኑ፣ 

ሐ. ብመሰረት እዚ ደንቢ ዓንቀፅ 24 
ዝተቐመጠ ቅደም  ሰዓብ ሽግሽግ 
መሬት ዳግም ንክውሃቦ መመልከቲ 
እንትቐርብ ክውሃቦ ይኽእል። 
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ቀደም ሰዓብ ሽግሽግ መሬት ገጠር 
1. ሽግሽግ መሬት ሕርሻ ገጠር ቀፂሉ ብዘሎ 

ቅደም ሰዓብ ይፍፀም፡- 
ሀ. መሬቶም ንዝተፈላለዩ ትካላት/ንህዝቢ 

ጥቕሚ ተባሂሉ ዝተወሰዶም ካሕሳ ዘይ 
ተኸፈሎም ገባራት፣ 

ለ. መሬት ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ፣ 
ሐ. መሬት ዘይረኸቡ ጉዳኣት ኣካል፣ 
መ. መሬት ዘይረኸቡ መናእሰይ፣ 
ረ. ብምኽንያት ፅበት መሬት ኣብ ፀዳፍ 

መሬት ዝሓርሱ ሓረስቶት፣ 
2. ኣብዚ ዓንቀፅ ዝተቐመጡ ቀደም ሰዓብ 

ብዙሓት ሰባት እንትህልው ብዕፃ ክውሃብ 
ይግበር። 
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ንመጠሻ ዝውሃብ ቦታ 
ኣወሃህባ መጠሻ ናይቲ ኣዋጅ ድንጋገታት 
ዝተሓለው ኮይኖም፡- 
1. ንመጠሻ ዝኸውን መሬት ዘይብሎም 

ከባቢታት ከም ጎቦ፣ ካብ ሕርሻ ወፃኢ ዝኾነ 
ትርፍን ፀዳፍ መሬታትን መፅናዕቲ 
ብምክያድ በቲ ወረዳ ዴስክ ሓሳብ ተዋሂብሉ 
ብወረዳ ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ እንትፀድቕ 
ንመጠሻ ክውዕል ይኸእል፣ 

2. ወራሲ ዘለዎ ዑና ገዛ ወረስቲ ዘይደልይዎ 
እንተኾይኖም ናይቲ ዑና ግምት ዋጋ ካብ 
ዝውሃብ ሰብ ክረኽቡ ብምግባር ይመሓደር፣ 

3. ወራሲ ናይ ዘይብሉ ዑናገዛ ብኮሚቴ ጣብያ 
ምምሕዳር መሬት ገጠር ብመሰረት 
መምርሒ  ካሕሳ ክልል ትግራይ ዝተገመተ 
ዋጋ ተሸጋሻጋይ ናብ መንግስቲ ኣታዊ 
ይገብር፣ 

በቀበሌው ለአንድ ዓመት የኖረ ሲሆን፣ 
 
ሐ. በዚህ ደንብ አንቀጽ 24 በተቀመጠው 

የሽግሽግ ቅደም ተከተል መሰረት መሬት 
እንዲሰጥ ማመልከቻ ሲያቀርብ በድጋሚ 
ሊሰጠው ይችላል። 
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የገጠር መሬት የሽግሽግ ቅደም ተከተል 
1. የገጠር የእርሻ መሬት ሽግሽግ ቀጥሎ ባለው 

ቅደም ተከተል ይፈጸማል፡- 
ሀ. መሬታቸው ለተለያዩ ድርጅቶች /ለህዝብ 

ጥቅም/ ተብሎ የተወሰደባቸው ካሳ 
ያልተከፈላቸው አርሶ አደሮች፣ 

ለ. መሬት የሌላቸው ሴቶች፣ 
ሐ.መሬት ያላገኙ የአካል ጉዳተኞች፣ 
መ. መሬት ያላገኙ ወጣቶች፣ 
ሠ. በመሬት ጥበት ምክንያት በተዳፋት መሬት 

የሚያርሱ አርሶ አደሮች። 
2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ /1/ የተቀመጠው ቅደም 

ተከተል ብዙ ሰዎች ሲኖሩ በእጣ እንዲሰጥ 
ይደረጋል። 
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ለጎጆ መውጫ የሚሰጥ ቦታ 
ለጎጆ መውጫ የሚሆን መሬት አሰጣጥ በሚመለከት 
የአዋጅ ድንጋጌዎች እንደተጠበቀ ሆነው፡- 
1. ለጎጆ መውጫ የሚሆን መሬት የሌላቸው 

አከባቢዎች እንደ ተራራ፣ከእርሻ ውጪ የሆነ 
ትርፍና ተዳፋት መሬቶች ላይ ጥናት በማካሄድ 
በወረዳው ዴስክ ሓሳብ ተሰጥቶበት በወረዳ ሥራ 
አስፈጻሚ ኮሚቴ ሲጸድቅ ለጎጆ መውጫ ሊውል 
ይዝላል፣ 

2. ወራሽ ያለው ኦና ቤት ወራሾች የማይፈልጉት 
ከሆኑ ከሚሰጠው ሰው ግምቱን እንዲያገኙ 
በማድረግ ይተዳደራል፣ 

3. ወራሽ የሌለው ኦና ቤት በቀበሌው የገጠር 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በትግራይ ክልል 
የካሳ መመሪያ መሰረት የተገመተው ዋጋ 
የሚሸጋሸግ ሰው ለቀበሌው ፋይናንስ ገቢ 
ያደርጋል። 
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  ቸቸ 

ገፅ 19 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 19 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 4. ኣብ ኣዋሃህባ መጠሻ ንማሕበራዊ 
ግልጋሎትን ልምዓት ዝኸውን መሐለዊ 
መሬት ክተሓዝ ይገብር 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ /2/ን /3/ን ኣብ 
ልዕሊ መሬት ዝርከብ ንብረት ውርሲ ዑና 
ገዛ ጥራሕ ድንጋገታት ውርሲ ሕጊ 
ፍትሃብሄር ኢትዮጵያ ተፈፃምነት ኣለዎም። 
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ቅደም ሰዓብ ኣተዓዳድላ መጠሻ 
1. ኣተዓዳድላ መጠሻ ቀፂሉ ብዘሎ ቅደም 

ሰዓብ መሰረት ይፍፀም፡- 
ሀ. ንህዝቢ ጥቕሚ ተባሂሉ መጠሻኦም 

ዝተወሰዶም፣ 
ለ. ብመሰረት ናይቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 12 

ንኡስ ዓንቀፅ /3/  ፊደል “ሀ” ናብ ገጠር 
ዝምለሱ፣ 

ሐ. መጠሻ ዘይብለን ደቂ አንስትዮ፣ 
መ. መጠሻ ዘይብሎም ጉዱኣት ኣካል፣ 
ረ. ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ስደት 

ዝተመለሱ፣ 
ሰ. መጠሻ ዘይብሎም መናእሰይ፣ 

2. አብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ /1/ ብዝተቐመጠ 
ቅደም ሰዓብ ብዙሓት ሰባት እንትህልው 
ኣብቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 25 ንኡስ ዓንቀፅ /4/ 
ዝተደንገገ ዝተሓለወ ኮይኑ ብዕፃ ክውሃብ 
ይግበር። 

ክፍሊ ሓሙሽተ 
ናይ ሓባር ትሕዝቶ ናብ ውልቀ ምልዋጥን 

ጎቦታትን ጉህሚታትን ዝምልከት 
ዓንቀፅ 27 

ናብ ውልቀ ንምቅያር ዘድልዩ ሓፈሻዊ ኩነታት 
 

1. ብመሰረት እዚ ደንቢ ናይ ሓባር ትሕዝቶ 
ዝተብሃሉ ከም ጎቦ ጉህሚ ንውልቀ ትሕዝቶ 
ከፋፊልካ ምሃብ ዝዓበየ ረብሓ ከምዘለዎ  
እንትእመን ምስቲ ነባራይ ህዝቢ 
ብምርድዳእ ብወረዳ ዴስክ ሓሳብ ተዋሂብሉ 
ብወረዳ ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ እንትጸድቕ 
ንውልቀ ትሕዝቶ ከከፋፊል ይኽእል። ኮይኑ 
ግን ደኒ መሬት፣ ረግረግ ቦታ ዝኾኑ ናይ 

4. ለጎጆ መውጫ የሚሆን መሬት ሲሰጥ ለማሕበራዊ 
አገልግሎቶችና ለልማት የሚሆን ተጠባባቂ 
መሬት እንዲያዝ ይደረጋል፣ 

5. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /2/ እና/3/ በመሬት 
ላይ የሚገኝ ኦና ቤት ውርስ ብቻ የኢትዮጵያ 
የፍትሃብሄር ህግ የውርስ ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት 
አላቸው። 
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የጎጆ መውጫ አሰጣጥ ቅደም ተከተል 
1. የጎጆ መውጫ መሬት አሰጣጥ ቀጥሎ ባለው 

ቅደም ተከተል መሰረት ይፈጸማል፡- 
ሀ. ለህዝብ ጥቅም ተብሎ ጎጆ መውጫቸው 

የተወሰደባቸው፤ 
ለ. በኣዋጅ አንቀጽ 12 ንኡስ አንቀጽ /3/ ፊደል 

“ሀ” ወደ ገጠር የሚመለሱ፣ 
 
ሐ. የገጆ መውጫ የሌላቸው ሴቶች፣ 
መ. የጎጆ መውጫ የሌላቸው የአካል ጉዳተኞች 
ረ. በተለያየ ምክንያት ከስደት የተመለሱ፣ 
 
ሰ. የጎጆ መውጫ የሌላቸው ወጣቶች። 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /1/ በተቀመጠ 
ቅደም ተከተል ብዙ ሰዎች ሲኖሩ በኣወጅ 
አንቀጽ 25 ንኡስ አንቀጽ /4/ የተደነገገው 
እንደተጠበቀ ሆኖ በእጣ እንዲሰጥ ይደረጋል። 

 
ክፍል አምስት 

የጋራ ይዞታ ወደ ግል መለወጥ እና ስለ ተራሮች 
ቦረቦር የሚመለከት 

አንቀጽ 27 
ወደ ግል ይዞታ ለመለወጥ አስፈላጊ የሆነ አጠቃላይ 

ሁኔታዎች 
1. በዚህ ደንብ መሰረት የጋራ ይዞታ የተባሉ እንደ  

ተራራ፣ ቦረቦር ለግል ይዞታ ከፋፍለህ መስጠት 
የበለጠ ጥቅም እንዳለው ሲታመንበት ከነዋሪ 
ህዝብ ጋር በመረዳዳት በወረዳ ዴስክ ሓሳብ 
ተሰጥቶበት በወረዳ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 
ሲጸድቅ ለግል ይዞታ ሊከፋፈል ይችላል። ሆኖም 
እንደ ደን፣ረገረግ ቦታ የሆኑ የጋራ መሬት ወደ 
ግል የዞታ መለወጥ አይቻልም፣ 
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  ቸቸ 

ገፅ 20 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 20 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ሓባር መሬት ናብ ውልቀ ምልዋጥ 
አይከኣልን፣ 

2. ናይ ሓባር መሬት ናብ ውልቀ ትሕዝቶ 
ቅድሚ ምልዋጦም ኣብ ካሊእ ናይ ሕርሻ 
ቦታ ፅዕንቶ ዘይፈጥሩ ምዃኖም ብመሰረት 
ዝተዳለወ ማስተር ፕላን ንዝተወሰነሎም 
ረብሓ ዝውዕሉ እንተኾይኖም ማስተር ፕላን 
ኣብዘይተዳለውሉ ጣብያ ድማ ብሰብ ሞያ 
መፅናዕቲ ፀገም ዘይፈጥር ምዃኑ 
እንትረጋገፅ ጥራሕ ዝፍፀም ይኸውን፣ 

3. ናብ ውልቀ ትሕዝቶ ንክቕየሩ ዝተወሰነሎም 
ናይ ሓባር መሬታት ተወዲቦም ኣብ ናይ 
ጎቦታት ልምዓት ንክሳተፋ ሕቶ ንዘቕረቡን 
ንዝተፈላለየ ልምዓታዊ ስራሕቲ ከም 
ምርባሕ ንህቢ፣ ደርሆን ካልኦት ንክውዕል 
ብዝቐርብ ሕቶታት መሰረት በቲ ወረዳ 
ዴስክን ምምሕዳርን ኣቢሉ ንክውሃብ 
ይግባር፣ 

4. ናይጎቦ ፀገም ኣብ ዘይብሎም ከባቢታት 
ብሽግሽግ ንልምዓት ክውሃብ ይከኣል፣ 
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መጠን፣ ኣተዓዳድላ፣ ኣተሓሕዛን 
ኣጠቓቕማን ጎቦታትን ጉህሚታትን 

1. ኣብ ጎቦታት ዝግበር ሽግሽግ ወይ ድማ 
ንውልቀ ንክውዕል ዝተወሰነሉ ጎቦ ንሓደ ሰብ 
ዝውሃብ መጠን መሬት ካብ 0.25 ክሳብ 
0.50 ሄክታር ይኸውን፣ 

2. ካብ ጎቦ ወፃኢ ንዘሎ መሬት በዓል ትሕዝቶ 
ዝህልውም ጉቡኣት ኣብ ጎቦ መሬት ንዝሓዘ 
እውን ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

3. ቅድም ክብል ኣብ ጎቦ መሬት ሒዞም ዝነበሩ 
ሰባት ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት 
ዝተቐመጠ መጠን ተፈፃሚ ብምግባር 
ሽግሽግ ክፍፀም ይኽእል፣ 

4. ጎቦ ንምልማዕ መሬት ዝተውሃቦ ሰብ ኣብ 
ውሽጢ 6 ወርሒ ስራሕ ክጅምር ኣለዎ። 
ኣብቲ ቦታ ናይ ዕቀባ ስራሕቲ ክሰርሕ 
ኣግራብ ክተክል ኣለዎ፣ 

5. ኣብቲ ጎቦ ንዘሎ ሃፍቲ ተፈጥሮ ከም 
ኣግራብ ዝኣመሰሉ ከይበርሱ እቲ መሬት 

 
 

2. የጋራ መሬት ወደ ለግል ይዞታ ከመለወጣቸው 
በፊት በሌላ የእርሻ ቦታ ተዕእኖ የማፈጥሩ 
መሆናቸው በተዘጋጀው ማስተር ፕላን መሰረት 
በተወሰነላቸው አገልግሎት የሚውሉ ከሆነ 
ማስተር ፕላን ባልተዘጋጀበት ቀበሌም በባለሙያ 
ተጠንቶ  ችግር የማይፈጥር መሆኑ ሲረጋገጥ 
ብቻ የሚፈፀም ይሆናል፣ 
 

3. ወደ ግል ይዞታ እንዲለወጡ የተወሰነባቸው 
የጋራ መሬቶች ተደራጅተው በተራሮች ልማት 
ለመሳተፍ ጥያቄ ላቀረቡና ለተለያዩ ልማታዊ 
ሥራዎች እንደ ንብ እርባታ፣ ዶሮ እርባታና 
የመሳሰሉትን ከማዋል በቀረቡ ጥያቀዎች  
መሰረት በወረዳና አስተዳደር በኩል እንዲሰጥ 
ይደረጋል፣ 
 

4. የተራረች /ኮሮበታ/ ችግር በሌላቸው አከባቢዎች 
ለልማት በሽግሽግ ሊሰጥ ይችላል። 
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የተራሮች ቦረቦር አያያዝ፣ አጠቃቀምና የሚሰጠው 
መጠን 

1. በተራሮች ላይ የሚደረግ ሽግሽግ ወይም ለግል 
እንዲውል የተወሰነበት ተራራ ለአንድ ሰው 
የሚሰጥ የመሬት መጠን  ከ0.25 እስከ 0.50 
ሄክታር ይሆናል፣ 

2. ከተራራ ውጪ ላለው መሬት ባለይዞታ 
የሚኖሩት ግዴታዎች በተራራ መሬት ሊያራዝም 
ተፈፃሚዎች ይሆናሉ፣ 

3. ቀደም ሲል በተራራ መሬት ይዞው የነበሩ ሰዎች 
በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 
የተቀመጠውን መጠን ተፈጻሚ በማድረግ 
ሽግሽግ ሊፈጸም ይቻላል፣ 

4. ተራራ ለማልማት መሬት የተሰጠው ሰው በ6 
ወር ጊዜ ውስጥ ሥራ መጀመር አለበት። 
በቦታውም የጥበቃ ሥራዎች መሠራትና ዛፎች 
መትከል አለበት፣ 

5. በተራራው መሬት የያዘ ሰው በተራራው ያሉ 
የተፈጥሮ ሃብት እንደ ዛፍ የመሳሰሉት 
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  ቸቸ 

ገፅ 21 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 21 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዝሓዘ ሰብ ክሕሉ ሓላፊነት ኣለዎ፣ 
6. ጎቦ ንምልማዕ መሬት ዝተውሃቦ ሰብ ካብቲ 

ዝተፈቐደሉ ዓይነት ስራሕ ወፃኢ ክጥቀመሉ 
ኣይኽእልን፣ 

7. ኣብ ፀዳፊ መሬት ዝተዓደሉ ኣብ ከባቢኦም 
ንልምዓት ኣግራብ ዝውዕሉ ተኽሊታት ኣብ 
ከባቢኦም ዝርከብ ኪኢላ ሕርሻ ብምፍቓድ 
ቀዋሚ ተኽሊ ክተኽሉ ዝኽእሉ ኮይኖም እቲ 
ዝነበረ ተኽሊ ተፈጥሮ ብዘየብርስ ክተሓዝን 
ክለምዕን ይግበር።ባዕሎም ኣብ ዝተኸልዎ 
ናይ ምጥቃም መሰል ይህልዎም። 
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ኣጠቓቕማ ጉህሚታት 
1. ኣብ ሞንጎ ተሓራሳይ መሬት ወይ ከዓ ኣብ 

ውሽጢ ተሓራሳይ መሬት ዝርከብ ትሑት 
ጉህሚ ናይ ዕቀባ ሓመድን ማይን ስራሕቲ 
ብምክያድ ኣልሚዖም ንዝጥቀሙ መዳውብቲ 
ሓረስቶት ንሕርሻ ክውሃብ ይኽእል፣ 

2. ኣብ ሰውሒታት መሬት ዝርከብ ጉህሚታት 
ንእንስሳት ቀለብ ንክውዕል ዕቀባን ልምዓትን 
ስራሕቲ ይግበረሉ፣ 

3. ኣብ ውሽጢ ደኒ ዝርከብ ጉህሚ ንቀዋሚ 
ልምዓት ስራሕ ጥራሕ ንክውዕል ይግበር፣ 

4. ናይዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ /1/ ድንጋገ 
እንተሃለወ እውን ኣብ መዳብውቲ ዘለው 
ሓረስቶት ክጥቀምሉ ዘይደልዩ እንተኾይኖም 
ድልየት ንዘለዎም ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት 
ተመቓቒሉ ክውሃብ ክግበር ይኸእል፣ 

5.  ኣብ ሕዛእቲ ዝርከብ ጉህሚ ናይቶም 
ተጠቀምቲ ሓረስቶት ናይ ሓባር ትሕዝቶ 
ኮይኑ   ብሓባር ክጥቀምሉ ይኽእሉ ወይ 
ድማ አልሚዖም ክጥቀሙ  ንዝደልዩ 
ተጠቀምቲ በብውልቆም ተመቓቒሉ  
ክውሃብ ይኽእል፣ 

6. ኣተዓዳድላ ጉህሚ ከከም ከባቢኡ ትሕዝቶ 
ዝውሰን እኳ እንተኮነ ካብ 0.15 ሄክታር ግን 
ክበልጽ የብሉን፣ 

7. ኣጠቓቕማ ጉህሚ ፍግረ መሬት ብዘየስዕብ 
ዕቀባ ሓመድን ማይን ስራሕቲ ብምስራሕ 
ዝካየድ ኮይኑ ነቲ ጉህሚ ካብ ዝተቐመጠሉ 

እንዳይመነጠሩ የመጠበቅ ኃላፊነት አለው፣ 
6. ተራራ ለማልማት መሬት የተሰጠው ሰው 

ከተፈቀደለት የሥራ አይነት ውጪ ሊጠቀምበት 
አይችልም፣ 

7. በተዳፋት መሬት የተሰጡ ሰዎች ለዛፎች ልማት 
የሚውሉ ቋሚ ተክሎች ለአከባቢያቸው የሚገኝ 
የእርሻ ባለሙያን በማስፈቀድ ሊተከሉ የሚችሉ 
ሆኖው የነበረውን የተፈጥሮ ተክል በማይጎዳ 
እንዲያዝና እንዲለማ ይደረጋል። ራሳቸው 
በተከሉት የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል። 

 
 

አንቀጽ 29 
የቦረቦር አጠቃቀም 

1. በሚታረስ መሬት መካከል ወይም በሚታረስ 
መሬት ውስጥ የሚገኝ ዝቅተኛ ቦርቦር የአፈርና 
ውሃ የጥበቃ ስራወች በማካሄድ አልምተው 
ለሚጠቀሙ አዋሳኝ አርሶ አደሮች ለእርሻ 
እንዲውል  ሊሰጥ ይችላል፣ 

2. በመስክ መሬት የሚገኝ ቦረቦር ለእንስሳት ቀለብ 
እንዲውል የጥበቃና ልማት ሥራዎች 
ይደረግበታል፣ 

3. በደን ውስጥ የሚገኙ ቦረቦር ለቋሚ የልማት 
ሥራ ብቻ እንዲውል ይደረጋል፣ 

4. የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /1/ ድንጋጌ 
ቢኖርም አዋሳኝ አርሶ አደሮች ሊጠቀሙበት 
የማይፈልጉ ከሆኑ ፍላጎት ላላቸው የአካባቢው 
አርሶ አደሮች ተከፋፍሎ እንዲሰጥ ሊደረግ 
ይችላል፣ 

5. በተከለከለ የግጦሽ መሬት የሚገኝ ቦረቦር 
ተጠቃሚ አርሶ አደሮች የጋራ ይዞታ ሆኖ በጋራ 
ሊጠቀሙበት ይችላሉ ወይም አልምተው 
ሊጠቀሙበት  ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች በነፍሰ 
ወከፍ ተከፋፍሎ ሊሰጥ ይችላል፣ 
 

6. የቦረቦር አሰጣጥ እንደ አከባቢው ይዞታ የሚወሰን 
ቢሆንም ከ0.15 ሄክታር ግን መብለጥ የለበትም፣ 
 

7. የቦረቦር አጠቃቀም የመሬት መቦርበርን 
በማያስከትልና የጥበቃ ሥራዎች በማካሄድ 
የሚሰራ ሆኖ ቦረቦሩ ከተቀመጠለት ዓላማ ውጪ 
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  ቸቸ 

ገፅ 22 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 22 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዕላማ ወፃኢ ከምጋህፂ ዝመሳሰሉ ስራሕቲ 
ምስራሕ ዝተኸልከለ እዩ፣ 

8. ብጉህሚ ንክጥቀም ፍቃድ ዝተውሃቦ 
ሓረስታይ ካብ ዝተውሃበሉ ዕለት ሸሚሩ ኣብ 
ውሽጢ 3 ወርሒ ናይልምዓት ስራሕቲ 
ክጅመር ኣለዎ፣ 

9. ንዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሕቲ ዝፍቀድ 
መጠን ቁልቋል ምስዚ ደንቢ ብዝተተሓሓዘ 
ሰደቓ ቁፅሪ 06 ዝፍፀም ይኸውን። 

 
ዓንቀፅ 30 

ምቁራፅ መሰል ምጥቃም መሬት ገጠር 
1. ዝኾነ በዓል ትሕዝተ መሬት ገጠር፡- 

ሀ. ኮነ ኢሉ ወይ ብሸለልትነት ኣብ ትሕዝቶ 
መሬቱ ጉድኣት እንተብፅሕ ወይ ብዝኾነ 
ምኽንያት ጉድኣት በፂሑ ዝከኣሎ 
መከላኸሊ ስጉምቲ ከይወደሰ እንተተሪፉ፣ 

ለ. እቲ መሬት ካብ ዝተፈቐደሉ ዕላማ 
ወፃኢ እንተተጠቒሙ ንኣብነት 
ብዘይፍቓድ እምኒ ምፍንቃል ምኹዓት 
መሬት፣ ምፍሓምን ዝመሳሰሉ ተግባራት 
እንተፈፂሙ፣ 

ሐ. ንልዕሊ 2 ዓመታት ዘበን ምህርቲ ብዘይ 
ብቑዕ ምኽንያት ከይተጠቐመሉ 
እንተተሪፉ ብመሬት ናይ ምጥቃም 
መሰሉ ክቋረፅ ይኽእል፣ 

2. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀጽ 1 
ብመሬት ናይ ምጥቃም መሰል ዝቋረፅ፡- 
ሀ. መጀመሪያ ብኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 

መሬት ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ 
ይውሃቦ፣ 

ለ. በቲ ዝተውሃቦ መጠንቀቅታ ዘይተኣረመ 
እንተኾይኑ ብድጋሚ ኣብ ውሽጢ 3 
ወርሒ ክስተኻኸል ተዘይአስተኻኺሉ 
ትሕዝቶ መሬቱ ዝሕደግ ምዃኑ ዝገልፅ 
ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ  ክበፅሖ 
ይግበር፣ 

ሐ. በተደጋጋሚ ዝተውሃቦ መጠንቀቕታ 
ዘምፅኦ ለውጢ እተዘይሃልዩ መሰሉ 
ክቋረፅ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት 
ናብ ወረዳ ዴስክ ውሳነ ሓሳብ የቕርብ፣ 

እንደመጋጫ የመሳሰሉት ሥራዎች መሥራት 
የተከለከለ ነው። 

8. በቦረቦር መሬት ለመጠቀምን ፊቃድ የተሰጠው 
አርሶ አደር ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ በ3 ወር ጊዜ 
ውስጥ የልማት ሥራዎች መጀመር አለበት፣ 
 

9. በተለያዩ የሥራ ዓይነቶች የሚፈቀድ የተዳፋት 
መጠን ከዚህ ደንብ ጋር በተያየዘ ሰንጠረዥ 
ቁጥር 06 መሰረት የሚፈጸም ይሆናል። 

 
አንቀጽ 30 

በገጠር መሬት የመጠቀም መብት ማቋረጥ 
1. ማንኛውም የገጠር መሬት ባለይዞታ፡- 

ሀ. ሆን ብሎ ወይም በቸልተኛነት በመሬት 
ይዞታው ላይ ጉዳት  ሲያደርስ ወይም 
በማንኛውም ምክንያት ጉዳት ደርሶ 
የተቻለውን የመከላከያ እርምጃ ሳይወስድ 
ከቀረ፣ 

ለ. መሬቱ ከተፈቀደለት ዓላማ ውጪ ከተጠቀመ 
ለምሳሌ ያለፊቃድ ድንጋይ መፈንቀል፣መሬት 
መቆፈር፣ ማክስልና የመሳሰሉት ተግባራት 
ከፈጸመ፣ 

ሐ. ከ2 ዓመት የምርት ዘመን በላይ ያለበቂ 
ምክንያት ሳይጠቀምበት ከቀረ በመሬት 
የመጠቀም መብቱ ሊያቋርጥ ይችላል። 

 
2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት በመሬት 

የመጠቀም መብት የሚቋረጠው፡- 
ሀ. በመጀመርያ ለቀበሌው የመሬት አስተዳደር 

ኮሚቴ የፅሑፍ ማስጠንቀቂያ ይሰጣዋል፣ 
 
ለ. በተሰጠው ማስጠንቀቂያ ያልታረመ ከሆነ 

በድጋሚ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ እንዲያስተካክል 
ካላስተካከለ የመሬት ይዞታው የሚቀማ መሆኑ 
የሚገልጽ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ 
እንዲደርሰው ይደረጋል፣ 

 
ሐ. በተደጋጋሚ የተሰጠው ማስጠንቀቅያ 

ያመጣው ለውጥ ከሌለ መብቱ እንዲቋረጥ 
የቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ 
ለወረዳው ዴስክ የውሳኔ ሓሳብ ያቀርባል፣ 
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  ቸቸ 

ገፅ 23 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 23 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 መ. ወረዳ ዴስክ ኣብ ወረዳ ስራሕ ፈፃሚት 
ኣቕሪቡ ክፀድቕ ብምግባር ኮሚቴ 
ጣብያ ምምሕዳር መሬት መሬቱ 
ንከሕድጎ ደብዳቤ ይፅሕፍ፣ 

ረ. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 
ፊደል “መ” መሬቱ ክሕደግ ውሳነ ወረዳ 
ዴስክ ዝበፅሐ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 
መሬት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ 
የተግብር። 

3. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ብመሬት ናይ 
ምጥቃም መሰሉ ዝተቋረፀ ብዓል ትሕዝቶ 
ኣብ ልዕሊ እቲ መሬት ዘፍረዮ ሃፍቲ ናይ 
ምልዓል መሰል ኣለዎ። ካሕሳ ናይ ምርካብ 
መሰል ግን አይህልዎን ንምልዓል ዘፀግም 
ሃፍቲ እንትህሉ ብመሰረት መምርሒ ካሕሳ 
ክልል ትግራይ ዝተቐመጠ ግምት ዋጋ 
ተሸጋሻጋይ ክኸፍሎ ይግበር፣ 

4. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ብመሬት ናይ 
ምጥቃም መሰሉ ዘቋረፀ ሓረስታይ ትሕዝቶ 
መረጋገፂ ደፍተሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 
ንኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ከረክብ 
ኣለዎ፣ 

5. ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 11 ንኡስ 
ዓንቀፅ 1 ፊደል “ረ” ኣብ ተሓራሳይ መሬቱ 
ወይ ካብ ዝተፈቐደሉ ወፃኢ ኣብ ካሊእ 
መሬት ገጠር ብኢደ ወነኑ መጠሻ ገዛ ወይ 
ዝኾነ ህንፃ ሰሪሑ ዝተረኽበ ሓረስታይ 
እንትህሉ፡- 
ሀ. ኮሚቴ ጣቢያ ምምሕዳር መሬት ካብ 

ዝፈለጠሉ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ 
ባዕሉ ኣፍሪሱ ሪፓርት ክገብር 
መጠንቀቕታ ይፅሕፈሉ፣ 

ለ. አብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ባዕሉ ዘየፍረሶ 
እንተኾይኑ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 
መሬት ብቀጥታ ክፈርስ ይግበር፣ 

ሐ. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 5 ፊደል “ለ” 
መሰረት ዝፈርስ መጠሻ ገዛ ኮሚቴ 
ጣብያ ምምሕዳር መሬት ባዕሉ ወይ 
ንሚልሻ ኣዚዙ ዘፈፅሞ ይኸውን” 

 
6. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 5 ፊደል “ለ” 

መ. የወረዳው ዴስክ በወረዳው የሥራ አስፈፃሚ 
ኮሚቴ እንዲጸድቅ በማድረግ የቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ መሬቱን 
እንዲያስጥለው ደብዳቤ ይጻፋል፣ 

ሠ. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 ፊደል “መ” 
መሰረት መሬቱ እንዲቀማ ውሳኔ የደረሰው 
የቀበሌ የመሬት አስተዳደር በ30 ቀናት 
ውስጥ ይተገብራል። 

 
3. በዚህ አንቀጽ መሰረት በመሬት የመጠቀም 

መብት የተቋረጠ ባለይዞታ በመሬቱ ላይ 
ያፈራውን ሃብት የማንሳት መብት አለው። ካሳ 
የማግኝት መብት ግን አይኖረውም፣ ለማንሳት 
የሚያስቸግር ሃብት ሲኖር በትግራይ ክልል የካሳ 
መመርያ መሰረት የተቀመጠ ዋጋ ግምት 
የሚሸጋሸግ እንዲከፍለው ይደረጋል፣ 
 

4. በዚህ አንቀጽ በመሬት የመጠቀም መብቱ 
ያቋረጠ አርሶ አደር የይዞታ ማረጋገጫ ደብተሩ 
በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለቀበሌው የመሬት 
አስተዳደር ኮሚቴ ማስረከብ አለበት፣ 
 

5. በአዋጅ አንቀጽ 11 ንኡስ አንቀጽ 1 ፊደል “ረ” 
መሰረት በእርሻ  መሬቱ ወይም ከተፈቀደለት 
ውጪ በሌላ የገጠር መሬቱ ላይ በገዛ ስልጣኑ 
ጎጆ መውጫ ቤት ወይም ህንፃ ሰርቶ የተገኘ 
አርሶ አደር ሲኖር፡- 

 
ሀ. የቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ 

ካወቀበት በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ራሱ 
አፍርሶ ሪፓርት እንዲያደርግ ማስጠንቀቂያ 
ይጽፍለታል፣ 

ለ. በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ራሱ ያላፈረሰው ከሆነ 
የቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በቀጥታ 
እንዲፈርስ ያደርጋል፣ 

ሐ. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 5 ፊደል “ለ” 
መሰረት የሚፈርስ ጎጆ መውጫ /ቤት/  
የቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ራሱ 
ወይም ለሚልሻ ኣዞ የሚያስፈጽመው 
ይሆናል። 

6. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀጽ 5 ፊደል “ለ” እና 
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  ቸቸ 

ገፅ 24 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 24 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 መሰረት እቲ ዝፈረሰ ንብረት ኣብ ቤት 
ፅሕፈት ምምሕዳር ጣብያ ይቕመጥ። በዓል 
ሃፍቲ ንመፍረሲ ዘድሊ ወፃኢ/ኣበል/ ገንዘብ 
ከፊሉ ንብረቱ ክወስድ ይኽእል። ዘይኸፍል 
እንተኾይኑ ብፋይናንስ እቲ ጣብያ ብጨረታ 
ተሸይጡ ንዘፍረሱ ኣበል ይኽፈል ዝተረፍ 
ገንዘብ እንትህሊ ንብዓል ንብረት ክምለሰሉ 
ይግበር። ብዓል ንብረት ነቲ ዝተረፈ ገንዘብ 
ኣይወስድን ዝብል እንተኾይኑ ናብ ፋይናንስ 
ጣብያ ኣታዊ ይግበር። 

 
ዓንቀፅ 31 

ብመሬት ናይ ምጥቃም መሰል ብድልየት 
ምቁራፅ 

1. ዝኾነ ሓረስታይ ብመሬት ናይ ምጥቃም 
መሰሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክቋረፅ መሰል 
ኣለዎ። ኮይኑ ግን ቅድሚ ሓደ ወርሒ 
ንኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ከፍለጥ 
ይግባእ፣ 

2. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 
መሰሉ ክቋረፅ ዘፍለጠ ሓረስታይ ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ወርሒ መልሲ እንተዘይረኽቡ 
ሕቶኡ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ተቖፂሩ ካብ 
ዝህልዎ ግቡእ ነፃ ይኸውን፣ 

3. ናይ ምቁራፅ ሕቶ ዝቐርበሉ ግዘ ዘራእቲ 
ምስተኣከበ ክኸውን ኣለዎ። ቀዋሚ ተኽሊ 
ዝሓወስ ኣይኮን፣ 

4. ብፈቃዱ ብመሬት ምጥቃም መሰሉ ዘቋረፀ 
ሓረስታይ ንብረቱ ናይ ምልዓል እምበር 
ካሕሳ ናይምርካብ መሰል ኣይህልዎን ። 
ቀዋሚ ተኽሊ እንተሃልይዎ ግን ግምቱ 
ተሸጋሻጋይ ክኽፍሎ ይግበር፣ 

5. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ብመሬት ምጥቃም 
መሰሉ ዘቋረፀ ሓረሰታይ ትሕዝቶ መረጋጋፂ 
ደፍተር ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንኮሚቴ 
ጣብያ ምምሕዳር ክምለስ ኣለዎ። 

ክፍሊ ሽዱሽተ 
ብዛዕባ ክራይ መሬት ገጠር 

ዓንቀፅ 32 
ብውልቀ ዝግበር ኪራይ መሬት ገጠር 

1. ብዛዕባ ክራይ መሬት ገጠር ድንጋገታት እቲ 

“ሐ” መሰረት የፈረሰው ንብረት በቀበሌ 
አስተዳደር ፅሕፈት ቤት ይቀመጣል። ባለ 
ንብረት ለማፍረሻ የሚያስፈልግ ወጪ /አበል/ 
ገንዘብ ከፍሎ ንብረቱ መውሰድ ይችላል። 
የማይከፍል ከሆነ በቀበሌው ፋይናንስ በጨረታ 
ተሽጮ ላፈረሱት አበል ይከፈላል። የሚተርፍ 
ገንዘብ ሲኖር ለባለ ንብረቱ እንዲመለስለት 
ይደረጋል። አልውሰድም የሚል ከሆ ለቀበሌው 
ፋይናንስ ገቢ ይሆናል። 

 
 

አንቀጽ 31 
በመሬት የመጠቀም መብት ብፍላጎት ማቋረጥ 

 
1. ማንኛውም አርሶ አደር በመሬት የመጠቀም 

መብቱ በማንኛውም ጊዜ የማቋረጥ መብት 
አለው። ሆኖም ከአንድ ወር በፊት በቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ማሳወቅ አለበት፣ 
 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መብቱ ለማቋረጥ 
ያሳወቀ አርሶ አደር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 
መልስ ካላገኘ ጥያቄው ተቀባይነት እንዳገኘ 
ተቆጥሮ ካሉበት ግዴታዎች ነፃ ይሆናል። 
 

3.  በመሬት የመጠቀም መብት የማቋረጥ ጥያቄ 
የሚቀርብበት ጊዜ የተዘራው ከተሰበሰበ መሆን 
አለበት ።ቋሚ ተክሎችን አይጨምርም፣ 

4. በመሬት የመጠቀም መብት  በፈቃዱ ያቋረጠ 
አርሶ አደር ንብረቱን የማንሳት እንጂ ካሳ 
የማግኘት መብት አይኖረውም። ቋሚ ተክል 
ካለው ግን ግምቱ የሚሸጋሸግ ሰው እንዲከፍለው 
ይደረጋል። 

5. በዚህ አንቀጽ መሰረት የመጠቀም መብቱ 
ያቋረጠ አርሶ አደር የይዞታው ማረጋገጫ 
ደብተር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ መመለስ አለበት። 

ክፍል ስድስት 
ስለ ገጠር መሬት ኪራይ 

አንቀጽ 32 
በግል የሚደረግ የገጠር መሬት ኪራይ 

1. ስለ ገጠር መሬት ኪራይ በኣዋጅ ድንጋጌዎች 
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  ቸቸ 

ገፅ 25 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 25 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ኣዋጅ ዝተሓለው ኮይኖም ተወዓዓልቲ 
ወገናት ኣብ ውዕሎም ብዛዕባ ሃፍቲ ተፈጥሮ 
ዕቀባን ክንክን ዝምልከቱ ግቡኣት ብግልፂ 
ክቐምጡ ይግባእ። ንዝስዕብ ጉድኣት እውን 
ሓላፍነት ዝወስድ ወገን ክንፀር ኣለዎ፣ 

2. እቲ ዝካረ መሬት ብመስኖ ዝለምዕ 
እንተኾይኑ ኣጠቓቅማ መስኖ ማይ 
ዝምልከት ዝወፁ ደንብታትን 
መምርሒታትን ተፈፃምነት ይህልዎም፣ 

3. ብውዕሊ ክራይ ዝተውሃበ መሬት ልምዓት 
ዘሳልጡ ዝርገሐ መሰረተ ልምዓት 
ብስምምዕነት ተወዓዓልቲ ወገናት ዝውሰን 
ይኸውን፣ 

4. ንልዕሊ 3 ዓመት ዝግበር ውዕል ኪራይ ካብ 
ልማዳዊ ሕርሻ ወፃኢ ዝኾነ ቴክኖሎጂ 
ዘይጥቀም እንተኾይኑ ተቐባልነት የብሉን። 
ዓይነታት ቴክኖሎጂ ብመምርሒ  ይውሰን። 

5. ብኪራይ መሬት ዝሓዘ ሰብ ኣብ ዝተኻረዮ  
መሬት ናይ ዝርከበሉ ኣግራብ ተፈጥሮ 
ፍርያቶም ክጥቀም ይኽእል፣ 

6. ሓደ ሓረስታይ ምስ ካሊእ ሓረስታይ ወይ 
ምስ በዓል ሃፍቲ ዝግበር ውዕሊ ኪራይ 
መሬት ተወዓዓልቲ ወገናት ነዚ ተባሂሉ 
ዝተዳለወ ቅጥዒ መመልከቲ መሊኦም ናብ 
ኮሚቴ ጣቢያ ምምሕዳር መሬት የቕርቡ፣ 

7. ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ብመሰረት 
እዚ ዓንቀፅ  ንኡስ ዓንቀፅ 6 ተመሊኡ 
ዝቐረበሉ መመልከቲ ኣብ ውሽጢ 10 
መዓልቲ ትሕዝቶ ናይቲ ውዕል መርሚሩ 
ዝግባእ ምፅራይ  ድሕሪ ምግባር ክሳብ 3 
ዓመት ውዕሊ ኪራይ ሪኢቶኡ ኣስፊሩ ናብ 
ክፍሊ  ምዝገባ ውዕልን መረዳእታን 
ይልእኾ። ልዕሊ 3 ዓመት ንዝኾነ ውዕሊ 
ክራይ ሪኢቶኡ ብምስፋር ናብ ወረዳ ዴስክ 
የሕልፎ። ዘይቕበሎ እንተኾይኑ ምኽንያቱ 
ኣረዲኡ ንሰብ ጉዳይ የሰናብት፣ 

8. ወረዳ ደስክ ብኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር 
መሬት ዝተውሃበ ሪኢቶ ምስ ሕጊ 
ብምግንዛብ ኣብ ውሽጢ 15  ማዓልቲ 
ሪአቶኡ ኣቐሚጡ ናብ ክፍሊ ምዝገባ 
ውዕልን መረዳእታን የሕልፎ። ዘይተቐበሎ 

የተጠበቁ ሆነው ተዋዋይ ወገኖች በውላቸው ስለ 
ተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና እንክብካቤ በተመለከተ 
ግዴታዎች በግልጽ ሊያስቀምጡ ይገባል። 
ለሚከተለው ጉዳት ኃላፊነት የሚወስድ ወገን  
ተጠያቂነት በተመለከተ መገለጽ አለበት፣ 

2. የሚከራየው መሬት በመስኖ የሚለማ ከሆ 
የመስኖ ውሃ አጠቃቀም በሚመለከት የወጣ 
ደንቦችና መመሪያዎች ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል፣ 
 

3. በኪራይ ውል የተሰጠ መሬት ልማትን 
የሚያቀላጥፍ የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ 
በተዋወይ ወገኖች ስምምነት የሚወሰን ይሆናል። 
 

4. ከ3 ዓመት በላይ የመሬት ኪራይ ውል ከልማዳዊ 
እርሻ ውጪ የሆኑ ቴክኖሎጂ የማይጠቀም ከሆነ 
ተቀባይነት የለውም። የቴክኖሎጂው ዓይነቶች 
በመመሪያው ይወሰናል። 

5. መሬት በኪራይ የያዘ ሰው በተከራየው መሬት 
የሚገኙ የተፈጥሮ ዛፎች ፍሬዎች መጠቀም 
ይችላል፣ 

6. አንድ አርሶ አደር ከሌላ አርሶ አደር ወይም 
ከባለሃብት ጋር የሚደረግ የመሬት የኪራይ ውል 
ተዋዋይ ወገኖች ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው 
የማመልከታ ቅጽ ሞልተው ወደ ቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ያቀርባሉ፣ 

7.  የቀበሌ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በዚህ 
አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 6 መሰረት ተሞልቶ 
የቀረበለት ማመልከቻ በ10 ቀናት ጊዜ ውስጥ 
የውሉን ይዘት መርምሮ ተገቢውን ማጣራት 
ካደረገ በኃላ እስከ 3 ዓመት ላለው የኪራይ ውል 
አስተያየቱን አስፍሮ ወደ ውልና ማስረጃ ምዝገባ 
ክፍል ይልከዋል። ከ3 ዓመት በላይ ለሆነ 
የኪራይ ውል አስተያየቱን በማስፈር ወደ ወረዳ 
ዴስክ ያስተላልፈዋል። የማይቀበለው ከሆነ  
ምክንያቱ አስረድቶ ለባለ ጉዳዮች ያስናብታል። 
 

8.  የወረዳው ዴስክ በቀበሌ የመሬት አስተዳደር 
ኮሚቴ የተሰጠ አስተያቱን ከህግ ጋር በመገናዘብ 
በ15  ቀናት ጊዜ ውስጥ አስተያየቱን አስቀምጦ 
ወደ ውልና ማስረጃ ምዝገና ክፍል ያሳልፈዋል። 
ያልተቀበለው ሲሆን ምክንያቱን ገልፆ 
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  ቸቸ 

ገፅ 26 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 26 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 እንተኾይኑ ምኽንያቱ ገሊፁ ንሰብ ጉዳይ 
የሰናብት፣ 

9. ተወዓዓልቲ ወገናት ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ 
ዓንቀፅ 7 ን 8ን ኣብ ክፍሊ ምዝገባ ውዕልን 
መረዳእታን ዝፀደቐ ውዕሊ ኪራይ ቅዳሕ 
ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ናብ ኮሚቴ ጣቢያ 
ምምሕዳር መሬትን ወረዳ ዴስክን ከተሓሕዙ 
ይግባእ፣ 

10.  ኣብ መንጎ መካረይን ተካራይን ዝፈፀም 
ውዕል ሕጊ ፍትሃብሄር ኢትዮጵያ 
ድንጋገታት ውዕሊ ተፈፃሚነት ይህልዎም። 

 
ዓንቀፅ 33 

ብመንግስቲ ዝካረ መሬት ገጠር 
ብመንግስቲ ዝግበር ምክራይን ንኢንቨስትመንት 
ዝኸውን ምርካብን መሬት ገጠር ዝምልከት 
ናይቲ ኣዋጅ ድንጋገታት ዝተሓለዉ ኮይኖም፡- 
1. ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመነሉ 

እንተዘይኮይኑ ንኢንቨስትመንት ብክራይ 
ዝውሃብ መሬት ትሕዝቶ ሓረስታይ 
ብዘየፈናቕልን ኣግራብ ተፈጥሮ ብዘይጎድእን 
ክኸውን ኣለዎ፣ 

2. መሬት ክካረ ዝደለየ በዓል ሃፍቲ ክሰርሖ 
ዝሓስቦ ስራሕ ብዝምልከት ፕሮጀክት 
ፕሮፖዛልን ካልኦት ደገፍቲ ሰነዳት ምስ 
መመልከቲኡ ኣተሓሒዙ ንበዓል መዚ ሓለዋ 
ከባቢን ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት 
ገጠር ከቕርብ ኣለዎ፣ 

3. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 
ዝተጠቐሰ ዝቐርብ ፕሮፖዛል፡- 
ሀ. እቲ ዝካየድ ዓይነት ስራሕ 

ኢንቨስትመንት፣ 
ለ. ቴክኒካዊ ብቕዓት እቲ ኢንቨስትመንት፣ 
ሐ. በዓል ሃፍቲ ኣብ ኢንቨስትመንት ዘውዕሎ 

እኹል ገንዘብ ዘለዎ ምዃኑ ዘረጋግፅ ኣብ 
ናይ ባንኪ ሒሳቡ ብውሑድ ን6 ወርሒ 
ዘንቀሳቐሰሉ መረዳእታ ባንኪን፣ 

መ. ካልኦት ኣድለይቲ ሰነዳትን ዝሓዘ 
ክኸውን ይግባእ፡፡ 

4. ንስራሕቲ ኢንቨስትመንት ዝኸውን መሬት 
ገጠር ንምክራይ ዝቐረበ መመልከቲ ኣብ 

ለባለጉዳዮች ያሰናብታል፣ 
 

9. ተዋዋይ ወገኖች በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 7 
እና 8 ውልና ማስረጃ ምዝገባ ክፍል የጸደቀውን 
የኪራይ ውል ቅጂ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ 
በቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴና በወረዳው 
ዴስክ ሊያያይዙ ይገባል፣ 

 
10. በአከራይና ተከራይ መካከል በሚፈፀም ውል 

የኢትዮጵያ ፍትሃብሄር ህግ የውል ድንጋጌዎች 
ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል። 
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በመንግስት የሚከራይ የገጠር መሬት 
በመንግስት የሚደረግ መከራየት እና 
ለኢንቨስትመንት የሚሆን የገጠር መሬት ማግኘት 
በሚመለከት የአዋጁ ድንጋጌዎች የተጠበቁ ሆነው፡- 
1. ለኢንቨስትመንት በኪራይ የሚሰጥ መሬት 

የተሻለ ጠቃሚነት አለው ተብሎ የሚታመንበት 
ካልሆነ በስተቀር የአርሶ አደሩ ይዞታ 
በሚያፈናቅል እና የተፈጥሮ ዛፎች በማይጎዳ 
መሆን አለበት፣ 

2. መሬት ሊከራይ የፈለገ ባለሃብት ሊሰራው 
ያሰበው ሥራ በሚመለከት የፕሮጀክት 
ፕሮፖዛልና ሌሎች ደጋፊ ሰነዶችን 
ከማመልከቻው ጋር ለአከባቢ ጥበቃና ለገጠር 
መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ባለስልጣን 
ማቅረብ አለበት፣ 

3. በዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጸ 2 የሚቀርበው 
ፕሮፖዛል፡- 
ሀ. የሚካሄደው የኢንቨስትመንት ስራ አይነት፣ 
 
ለ. የኢንቨስትመንቱ የቴክኒክ ብቃት፣ 
ሐ. ባለሃብቱ ለኢንቨስትመንቱ የሚያውለው በቂ 

ገንዘብ ያለው መሆኑ የሚያረጋግጥ በባንክ 
ሒሳብ ቢያንስ ለ6 ወር ያንቀሳቀሰበት 
የባንክ ማስረጃ፣ 

መ. ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶችን የያዘ ሊሆን 
ይገባል፡፡ 

4. ለኢንቨስትመንት ስራዎች የሚሆን መሬት 
ለመከራየት የቀረበ ማመልከቻ በ30 ቀናት 
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  ቸቸ 

ገፅ 27 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 27 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ውሽጢ 30 መዓልቲ መልሲ ክረክብ 
ይግባእ፡፡ ተቐባልነት ዘይብሉ እንተኾይኑ 
ምኽንያቱ ብምግላፅ ኣብ ውሽጢ 15 
መዓልቲ ንመመልከቲ መልሲ ይውሃቦ፣ 

5. ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ዕድላት ስራሕ 
ዘስፍሕ፣ ዝሓሸ ተሞክሮ ከሕልፍ ዝኽእል፣ 
ፍርያት ሓረስታይ ናብ ዕደጋ ንምቕራብ 
ደገፍ ክገብር ዘኽእል በዓል ሃፍቲ ካብ ናይ 
ሓባር መሬት ወይ ካብ ናይ ውልቀ መሬት 
ብመሰረት እዚ ደንቢ መሬት ብክራይ ክውሃቦ 
ይኽእል፡፡ 

6. ንበዓል ሃፍቲ ብክራይ ዝውሃብ መጠን 
መሬት ዝውሰን በቲ በዓል ሃብቲ ዝቐርብ 
ዓይነት ፕሮጀክትን መጠን ካፒታልን 
ይኸውን፡፡ ዝርዝሩ ምስ እዚ ደንቢ 
ብዝተትሓሓዘ ሰደቓን ብመምርሒን ዝውሰን 
ይኸውን፣ 

7. በዓል ሃብቲ ውዕሊ ክራይ መሬት ምስገበረ 
እቲ ዝድለ መሬት ብወረዳ ዴስክን ኮሚቴ 
ጣብያን ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ 
ንክውሃቦ ይግበር፣ 

8. ሰብ ሃፍቲ ዝሳተፉሎም ዓይነት 
ኢንቨስትመንት ልምዓት ሕርሻ፣ ኣግሮ 
ኢንዱስትሪ፣ ግልጋሎት ሕርሻ፣ መዓድንን 
ካልኦት ኮይኖም ኣብ መስኖ ንዝዋፈሩ፣ ኣብ 
ወፃኢ ዕዳጋ ዝለዓለ ጠለብ ዘለዎ ፍርያት 
ንዘፍርዩን ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ንዝሳተፉ 
ቀዳምነት ይውሃቦም፡፡ 

 
ዓንቀፅ 34 

ትሕዝቶ ውዕሊ 
1. ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ምስ መንግስቲ ዝገብሮ 

መሬት ክራይ ውዕሊ እዞም ዝስዕቡ ዘማልአ 
ክኸውን ኣለዎ፡- 
ሀ. ሽምን ኣድራሻን ተወዓዓልቲ ወገናት፣ 
ለ. ስፍሓት እቲ መሬትን መዋስንትን፣ 
ሐ. ውዕሊ ፀኒዑ ዝፀንዓሉ ግዜ፣ 
መ. በብዓመቱ ዝኽፈል መጠን ክራይ፣ 
ረ. ግቡኣትን መሰላትን ተወዓዓልቲ ወገናት፣ 
ሰ. እቲ መሬት ዝተሓሰበሉ ዓላማ /ዓይነት 

ኢንቨስትመንት/፣ 

ውስጥ መልስ ሊያገኝ ይገባል፡፡ ተቀባይነት 
የሌለው ከሆነ በ15 ቀናት ውስጥ ምክንያቱን 
በመግለጽ ለአመልካቹ መልስ ይሰጠዋል፣ 
 

5. የተሻለ ቴክኖሎጂ በመጠቀም የስራ እድሎችን 
የሚያሰፋ፣ የተሻለ ተሞክሮ ሊያሳልፍ የሚችል፣ 
የአርሶ አደሩ ምርት ወደ ገበያ ለማቅረብ እገዛ 
ሊያደርግ የሚችል ባለሃብት ከጋራ መሬት 
ወይም ከግል መሬት በዚ ደንብ መሰረት 
በኪራይ ሊሰጠው ይችላል፣ 

 
6. ለባለሃብት በኪራይ የሚጥ የመሬት መጠን 

የሚወሰነው በባለሃብቱ በሚቀርብ የፕሮጀክት 
ዓይነትና የካፒታል መጠን ይሆናል፡፡ ዝርዝሩም 
ከዚህ ደንብ በተያያዘው ሰንጠረዥና በመመሪያ 
የሚወሰን ይሆናል፣ 

 
7. ባለሃብት የመሬት ኪራይ ውል ከፈጸመ በኋላ 

የሚፈልገውን መሬት በወረዳ ዴስክና በቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በኩል በ30 ቀናት 
ውስጥ እንዲሰጠው ይደረጋል፣ 

8. ባለሃብቶች የሚሳተፉባቸው የኢንቨስትመንት 
አይነት የእርሻ ልማት፣ አግሮ ኢዱስትሪ፣ እርሻ 
አገልግሎት መአድንና ሌሎች ሆኖው በመስኖ 
ለሚሰሩ፣ በውጭ ገበያ በከፍተኛ ደረጃ 
ተፈላጊነት ያለው ምርት ለሚያመርቱና 
በእንስሳት ሃብት ለሚሳተፉ ቅድሚያ 
ይሰጣቸዋል፡፡ 

 
አንቀጽ 34 
የውሉ ይዘት 

1. ማንኛውም ባለሃብት ከመንግስት ጋር 
የሚያደርገው የመሬት ኪራይ ውል የሚከተሉትን 
ያሟላ መሆን አለበት፡- 
ሀ. የተዋዋይ ወገኖች ስምና አድራሻ፣ 
ለ. የመሬቱ ስፋትና አዋሳኞች፣ 
ሐ. ውሉ ፀንቶ የሚቆበት ጊዜ፣ 
መ. በየዓመቱ የሚከፈል የኪራይ መጠን፣ 
ረ. የተዋዋይ ወገኖች መብቶችና ግዴታዎች ፣ 
ሰ. መሬቱ የታሰበበት ዓላማ/የኢንቨስትመንት 

ዓይነት/፣ 
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  ቸቸ 

ገፅ 28 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 28 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ሸ. ካልኦት ኣድለይቲ ሰነዳትን ዘማለአ 
ክኸውን ይግባእ፡፡ 

2. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 እቲ 
በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢን ምምሕዳርን 
ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር ንኣሳልጦ ስራሕ 
ዝሕግዙ ቅጥዕታት ውዕሊ ከዳሉ ይኽእል፣ 

3. ኣብ መንጎ መካረይ /መንግስቲን/ በዓል 
ሃፍቲን ዝግበር ውዕሊ ክራይ መሬት ገጠር 
ሕጊ ፍትሃብሄር ኢትዮጵያ ድንጋገታት 
ውዕሊ ተፈፃምነት ይህልዎም፡፡ 

 
ዓንቀፅ 35 

መሰልን ግቡእን መካረዪ 
1. መሰል መካረዪ፡- 

ሀ. ኣግባብ ኣፈፃፅማ እቲ ኢንቨስትመንት 
ምክትታልን ምቁፅፃርን፣ 

ለ. ተኻራያይ በቲ ዝኣተዎ ግቡእ 
እንተዘይፈፂሙ ኣብቲ መሬት ጉድኣት 
እንተበፂሑ ነቲ ውዕል ናይ ምቁራፅ፣ 

ሐ. ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ተኸራያይ 
ስራሕ ከይጀመረ እንትፀንሕ ዝኸፈሎ 
ኪራይ መሬት ተመላሲ ከይኮነ ውዕል 
ክቋረፅ ምግባር፣ 

መ. በቲ ውዕል ዝተቐመጠ ክፍሊት መሬት 
ክራይ ምእካብን ግዘ ኣሕሊፉ ንዝኸፍል 
በዓል ሃፍቲ ብወለድ ባንኪ ብምውሳኽ 
ክኸፍል ምግባር፣ 

ረ. ብሕጊ ካብ ዝተውሃቦ መሬት ወፃኢ ትርፊ 
ወይ ሕልፊ መሬት ሒዙ ዝተረኸበ በዓል 
ሃፍቲ ቅድሚ እቲ ኣዋጅን እዚ ደንብን 
ምውፁኡ ንዝሓዞ እቲ ትርፊ መሬት 
ምምንጣል፣ ድሕሪ እቲ ኣዋጅን እዚ 
ደንብን ምውፁኡ ንዝሕዝ ድማ ነቲ 
ትርፊ መሬት ምምንጣል፣ ንዝተጠቐመሉ 
ትርፊ መሬት ክራይ ንክኸፍል ምግባር፣ 
ብሕጊ ገበን ክሕተትን ብዘይኣግባብ ካብ 
ዝሓዞ መሬት ዝረኸቦ ጥቕሚ ብበዓል 
ሞያ ተገሚቱ ክኸፍል ምግባርን እዩ፡፡ 

2. ግቡእ መካረዪ፡- 
ሀ. ብዝተገበረ ውዕሊ መሰረት መዋሰኒኡ 

ከሊሉን ኣረጋጊፁን መሬት ብእዋኑ 

ሸ. ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶች ያሟላ መሆን 
አለበት፣ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 
የአከባቢ ጥበቃና የገጠር መሬት አስተዳደርና 
አጠቃቀም ባለስልጣን ለስራው ቅልጥፍና 
የሚያግዙ የውል ቅፆችን ሊያዘጋጅ ይችላል፣ 

3. በመንግስት እና ባለሃብት መሃከል ለሚደረግ 
የገጠር  መሬት ኪራይ ውል የኢትዮጵያ 
ፍትሃብሄር ህግ የውል ድንጋጌዎች ተፈፃሚነት 
ይኖራቸዋል፡፡ 

 
አንቀጽ 35 

የአከራይ መብትና ግዴታ 
1. የአከራይ መብት፡- 

ሀ. የኢንቨስትመንቱ የአፈጻጸም አግባብ 
መከታተልና መቆጣጠር፣ 

ለ. ተከራይ ግዴታውን ካልፈጸመ ወይም 
በመሬቱ ጉዳት ካደረሰ ውሉን የማቋረጥ፣ 

 
ሐ. ተከራይ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ስራ 

ሳይጀምር ከቆየ የከፈለው የመሬት ኪራይ 
ተመላሽ ሳይሆን ውሉ እንዲቋረጥ ማድረግ 

 
መ. በውሉ የተቀመጠውን የመሬት ኪራይ ክፍያ 

መሰብሰብና ጊዜ አሳልፎ ለሚከፍል ባለሃብት 
የባንክ ወለድ በመጨመር እንዲከፍል 
ማድረግ፣ 

ሠ. በህግ ከተሰጠው ውጪ ትርፍ ወይ አብላጫ 
መሬት ይዞ የተገኘ ባለሃብት ይህ አዋጁና 
ደንብ ከመውጣታቸው በፊት ለያዘው ትርፍ 
መሬት ይወሰዳል፤ ይህ አዋጅና ደንብ 
ከወጡ በኋላ ለሚይዘው ደግሞ ትርፍ መሬቱ 
መውሰድ፣ ለተጠቀመበት ትርፍ መሬት 
ኪራይ እንዲከፍል ማድረግ በወንጀል ህግ 
እንዲጠየቅና ያለአግባብ ከያዘው መሬት 
ያገኘው ጥቅም በባለሙያ ተገምቶ 
እንዲከፍል ማድረግ፡፡ 

 
2. የአከራይ ግዴታ 

ሀ. በተደረገው ውል መሰረት አዋሳኙ ከልሎና 
አረጋግጦ ለተከራዩ /ለባለሃብቱ/ በጊዜው 
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  ቸቸ 

ገፅ 29 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 29 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ንተኸራያይ ክረክብ ምግባር፣ 
ለ. ኣብቲ መሬት ብሳልሳይ ወገን ንዝቐርብ 

ሕቶ ንበዓል ሃፍቲ ሓላፊ ምዃን፡፡ 
 

ዓንቀፅ 36 
መሰልን ግቡእን ተኸራያይ 

1. መሰል ተኸራያይ 
ሀ. ብውዕሊ ክራይ ዝረኽቦ መሬት 

ብዘይፅዕንቶ ናይ ምጥቃም፣ 
ለ. ብመሰረት እቲ ውዕሊ መሬት ብእዋኑ 

ምርካብ፣ 
ሐ. ብውዕሊ ክራይ ዝረኽቦ መሬት ናይ 

ምጥቃም መሰሉ ብውሕስና ምትሓዝ፣ 
መ. ተኸራያይ እንትመውት ወረስቲ እቲ 

ዝተጀመረ ስራሕ ናይ ምቕፃል መሰሎም 
ዝተሓለወ ምዃን፣ 

ረ. በቲ ዝግባእ ኣገባብን እዋንን መሬት 
ዘይረኸበ እንተኾይኑ ነቲ ውዕሊ ናይ 
ምቁራፅ፣ መሰል ኣለዎ 

2. ግቡእ ተኸራያይ፡- 
ሀ. ዝተኻረዮ መሬት ብመሰረት እቲ 

ፕሮጀክት ንዝተሓሰበሉ ዕላማ ክውዕል 
ምግባር 

ለ. መሬት ንምልማዕ ብቴክኒካዊ መፅናዕቲ 
ዘቕረቦም እታውታትን ቴክኖሎጂታትን 
መጠን ካፒታልን ኣብ ግብሪ ምውዓል፣ 

ሐ. መሬት ካብ ዝተረኸበሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ 
ዓመት በቲ ፕሮጀክት መሰረት ስራሕቲ 
ምጅማር፣ 

መ. ብውዕሊ ክራይ ዝረኸቦ ናይ ምጥቃም 
መሰል ብውሕስና ንምትሓዝ ኣቐዲሙ 
25% ካፒታሉ ኣብ ስራሕ ምውዓል  

 
ረ. ካብቲ መሬት ዝርከቡ ኣግራባት ዝርከብ 

እቶት ክፍሊት ሮያሊቲ ምኽፋል፣ 
ሰ. ንዝጥቀመሉ ትሕዝቶ መሬት በዓል ሃፍቲ 

ባዕሉ ብኺኢላ ዘስርሖ ወይ ዘድሊ 
ክፍሊት ብምኽፋል በቲ ወረዳ ዴስክ 
ተዳልዩ ዝውሃቦ ካረታ ምሓዝ፣ 

ሸ. ናይ ተፈጥሮ ሚዛን ዘዛብዑ ተግባራት 
ምፍፃምን ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 

እንዲረከብ ማድረግ፣ 
ለ. በመሬቱ ላይ በሶስተኛ ወገን ለሚቀርብ 

ጥያቄ ለባለሃብቱ ዋቢ/አላፊ/ መሆን፡፡ 
 

አንቀጽ 36 
የተከራይ መብትና ግዴታ 

1. የተከራይ መብት፡- 
ሀ. በኪራይ ውል ያገኘውን መሬት ያለምንም 

ተፅእኖ መጠቀም፣ 
ለ. በውሉ መሰረት መሬት በወቅቱ ማግኘት፣ 
 
ሐ. በኪራይ ውል ያገኘውን መሬት የመጠቀም 

መብቱ በዋስትና ማስያዝ፣ 
መ. ተከራይ ሲሞት ወራሾች የተጀመረውን ስራ 

የመቀጠል መብታቸው የተጠበቀ መሆን፣ 
 
ሠ. በተገቢው ጊዜና አግባብ መሬት ያላገኘ 

ከሆነ ውሉን የማቋረጥ መበት አለው፣ 
 

2. የተከራይ ግዴታ፡- 
ሀ. የተከራየውን መሬት በፕሮጀክቱ መሰረት 

ለታሰበለት ዓላማ እንዲውል ማድረግ፣ 
 
ለ. መሬት ለማልማት በቴክኒካዊ ጥናት 

ያቀረባቸው ግብኣቶች፣ ቴክኖሎጂና 
የካፒታል መጠን ተግባር ላይ ማዋል፣ 

ሐ. መሬት ከተረከበ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ 
በፕሮጀክቱ መሰረት ስራዎችን መጀመር፣ 

 
መ. ለኪራይ ውል ያገኘውን የመጠቀም መብት 

በዋስትና ለማስያዝ አስቀድሞ የካፒታሉ 
25%  የሚሆነውን በተከራየው መሬት ስራ 
ላይ ማዋል፣ 

ሠ. ከመሬቱ የሚገኙ ዛፎች የሚገኝ ገቢ ሮያሊቲ 
የመክፈል፣ 

ረ. ለሚጠቀምበት የመሬት ይዞታ ባለሃብት ራሱ 
በባለሙያ ያሰራው ወይም አስፈላጊውን 
ክፍያ በመክፈል በወረዳ ዴስክ ተዘጋጅቶ 
የሚሰጠው ካርታ መያዝ፣ 

ሰ. የተፈጥሮ ሚዛን የሚያዛቡ ተግባሮች 
መፈጸምና በአዋጅ አንቀጽ 13 ንኡስ 
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  ቸቸ 

ገፅ 30 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 30 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 13 ንኡስ ዓንቀፅ /3/ ዝተገለፁ ከም 
ዕጣን፣ እንዳዲዕ፣ ሰሞቕ፣ ሞሞና፣ መቒዕ፣ 
ሓቢ፣ ዳዕሮ፣ ሳግላን ዝግባ፣ ዓኹማ፣ 
ደምበቃ፣ ሊሓም፣ ሓንሰ፣ ፀቐንጠን 
ዝመሳሰሉ ኣግራብ ምቑራፅ ዝተኸልከለ 
እዩ፣ 

ቀ. ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ግቡኣት 
ተኻራያይ ከምዘለዉ ኮይኖም ንዘራእቲ 
ልምዓት ዝውዕል ተሓራሳይ መሬት ዝሓዘ 
በዓል ሃፍቲ፡- 
1. ካብ ወሰን ጉህሚታትን ሩባታትን 3 

ሜትሮ ርሒቑ ክጥቀም ኣለዎ፣ 
2. ኣብ መንጎ ብሎካትን ግራውትን 

ዝተሰርሑ ደረታት ወይ መንገድታት 
ወይ መዳውብቲ መሬታት ጉድኣት 
ከይበፅሕ ምግባር፣ 

3. ኣብ ዝሓዞ መሬት ይኹን ኣብ 
መዋስንቱ ዝርከብ ደኒ ከይበርስን 
ፍግረ መሬት ከይጋፋሕን ዘድሊ 
ሜላታት መከላኸሊ እናተጠቐመ 
ክከላኸል ኣለዎ፣ 

በ. ካብ መንግስቲ መሬት ተኻርዩ ኣብ ሕርሻ 
ይኹን ካብ ሕርሻ ወፃኢ ዝዋፈር በዓል 
ሃፍቲ ኣብ ትሕዝትኡ ዝርከብ መሬት 
ናይ ምዕቃብን ምክንኻንን ግቡእ ዘለዎ 
ኮይኑ፡- 
1. ኣብ ትሕዝቶ መሬቱ ብተፈጥሮ 

ዝቦቖሉ ኣግራብ እንተሃልዮም ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ሄክታር እንተወሓደ 40 
ኣግራብ ከይቆረፀ ክገድፍ ኣለዎ፣ 

2. ትሕዝቶ መሬቱ ብተፈጥሮ ዝቦቖለ 
ኣግራብ ዘይብሉ እንተኾይኑ 
ንኣግራብ ልምዓት ዝውዕል ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ሄክታር 40 ኣግራብ 
ብምትካል ክከናኸኖ ኣለዎ፣ 

3. ከይተቖረፁ ዝግደፉ ኣግራብ ወይ 
ድማ ብተፈጥሮ ዝቦቖሉ ኣግራብ 
ብዘይምህላዎም ንኣግራብ ዝውዕል 
ክፋል መሬት ኣብ ወሰን ወሰን እቲ 
መሬት እንተኾይኑ በዝሒ ከይተቖረፁ 
ዝግደፉ ወይ ድማ ክትከሉ ዝግበኦም 

አንቀጽ /3/ የተገለጹትን እንደ እጣን፣ 
የሙጫዛፍ፣ ቅርቅራ፣ ግራር፣ በዳኖ፣ የኮስ 
ዛፍ፣ ዋርካ፣ ሾላ፣ ዝግባ፣ ወምበላ፣ ደምበቃ፣ 
ዶቅማ፣ ቆንጥር፣ ጭብሃ የመሳሰሉትን ዛፎች 
መቁረጥ የተከለከለ ነው፣ 

 
ሸ. ከዚህ በላይ የተገለጹት የተከራይ ግዴታዎች 

እንዳሉ ሆነው ለአዝርእት ልማት የሚውል 
የሚታረስ መሬት የያዘ ባለሃብት፡- 

 
1. ከቦረቦርና የተዳፋት ጫፍ 3 ሜትር ርቆ 

መጠቀም አለበት፣ 
2. በብሎኮችና ማሳዎች መካከል የተሰሩትን 

ደረቶች ወይም መንገዶች ወይም አዋሳኝ 
መሬቶችን ጉዳት እንዳይደርስ ማድረግ፣ 
 

3. በያዘው መሬት ይሁን በአዋሳኙ የሚገኝ 
ደን እነዳይመነጠረና የመሬት መቦረቦር 
እንዳይስፋፋ አስፈላጊውን የመከላከል 
ዜዴዎች እየተጠቀመ መከላከል አለበት፣ 

 
ቀ. ከመነግስት መሬት ተከራዮች ከእርሻ ውጪ 

ለተሰማራ ባለሃብት በይዞታው የሚገኝ 
መሬት የመጠበቅና የመንከባከብ ግዴታ 
ያለው ሆኖ፡- 

 
1. በመሬት ይዞታው በተፈጥሮ የበቀለ ዛፍ 

ካለው በአንድ ሄክታር ውስጥ ቢያንስ 40 
ዛፎች ሳይቆርጥ መተው አለበት፣ 
 

2. የመሬት ይዞታው በተፈጥሮ የበቀለ ዛፍ 
የሌለው ከሆነ ለዛፎች ልማት የሚውል 
በአንድ ሄክታር ውስጥ 40 ዛፎች 
መትከልና መንከባከብ አለበት፣ 
 

3. ሳይቆረጡ የሚተዉ ዛፎች ወይም 
በተፈጥሮ የበቀለ ዛፍ ባለመኖር ለዛፎች 
የሚውል የመሬት ክፍል ለመሬት ጫፍ 
/ዳር/ ከሆነ ሳይቆረጥ የሚተው ወይም 
ሊተከል የሚገባው የዛፍ ብዛት በአንድ 
ሄክታር እስከ 100 ሊደርስ ይችላል፡፡ 
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  ቸቸ 

ገፅ 31 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 31 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 በዝሒ ኣግራብ ኣብ ውሽጢ ሓደ 
ሄክታር ክሳብ 100 ክበፅሕ ይኽእል፣ 

ተ. ኣብ ምልማዕን ምፍራይን ዕጣንን 
እንዳዲዕን ዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ምስከባቢ 
ዝስማማዕ ትልሚ ኣመራርሓ ስራሕን 
ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ኣዳልዮም ናብ 
ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ዘፈር ሃፍቲ 
ተፈጥሮ ከቕርቡን ተቐባልነት ዝረኸበሉ 
ናይ ፅሑፍ መረዳእታ ብምሓዝ 
ከተግብሩን ይግባእ፣ 

 
ዓንቀፅ 37 

ምቁራፅ ውዕሊ ክራይ መሬት ገጠር 
1. በዓል ሃፍቲ ብመሰረት እቲ ኣዋጅ፣ እዚ 

ደንብን ስዒቡ ዝወፅእ መምርሒን ኣብ ውዕሊ 
ዝተቐመጡ ግቡኣትን ብዘይምፍፃሙ ውዕሊ 
ክራይ መሬት ገጠር ክቋረፅ ይኽእል፣ 

2. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 
ግቡኡ ዘይተዋፀአ በዓል ሃፍቲ ኣብ ውሽጢ 6 
ወርሒ ግቡእ ንኽፍፅም ብወረዳ ዴስክ ናይ 
ፅሑፍ መጠንቀቕታ ክበፅሖ ይግበር፣ 

3. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 ብዝተወሃቦ 
መጠንቀቕታ ክእረምን ከስተኻኽልን 
ዘይከኣለ በዓል ሃፍቲ ብወረዳ ዴስክ 
ብዝቐረበ ፀብፃብ እቲ ውዕሊ ክራይ ብበዓል 
መዚ ሓለዋ ከባቢን ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር ክቋረፅ ይኽእል፣ 

4. ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ውዕሊ ክራይ መሬት ገጠር 
ብፍቓዱ ከቋርፅ ይኽእል፡፡ ኮይኑ ግን 
ብኪራይ ኣብ ዝሓዞ መሬት ንዝበፅሐ 
ጉድኣት ተሓታቲ ምዃኑ ኣይተርፍን፣ 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 4 ኣብ መሬት 
ዝበፅሕ ጉድኣት ማለት ምብራስ ኣግራብ 
ተፈጥሮ፣ ብሕጊ ክተክል ዝተኣዘዘ በዝሒ 
ተኽሊ/ኣግራብ/ ዘይምትካል፣ ዶብ/ደረት/ 
ምፍራስ፣ ሓመድን ማይን ዘይምዕቃብ፣ ካብ 
መሬትካ ዝፈስስ ዋሓዚ ማይ ብዘምእላይ 
ኣብናትካን ጎረባብቲ መሬት ጉድኣት 
እንትበፅሕ፣ ሓመድ፣ እምኒ፣ ፀፀር ንምውፃእ 
መሬት ኲዒትካ ምቕያርን ንፍግረ መሬት 
መከላኸሊ ዘይምስራሕን ወዘተ ዝመሳሰሉ 

 
 
በ.  በእጣንና ሙጫ የልማት ስራ የተሰማሩ 

ባለሃብቶች ለአከባቢው የሚስማማ የስራ 
አመራር ፕላን አያያዝና አጠቃቀም 
አዘጋጅተው ለግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ 
የተፈጥሮ ሃብት ዘርፍ እንዲያቀርቡና 
ተቀባይነት ያገኘበት የፅሑፍ ማስረጃ 
በመያዝ ስራ ሊያውሉ ይገባል፣ 

 
 

አንቀጽ 37 
የገጠር መሬት የኪራይ ውል ማቋረጥ 

1. ባለሃብት በአዋጁ በዚህ ደንብና ቀጥሎ 
በሚወጣው መመሪያና በውሉ የተቀመጡ 
ግዴታዎች ባለመፈጸሙ የገጠር መሬት የኪራይ 
ውል ሊቋረጥ ይችላል፣ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 
ግዴታው ያልተወጣ ባለሃብት በ6 ወር ጊዜ 
ውስጥ ግዴታውን እንዲፈጽም በወረዳው ዴስክ 
የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ እንዲደርሰው ይደረጋል፣ 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 በተሰጠው 
ማስጠንቀቂያ ሊታረምና ሊያስተካክል ያልቻለ 
ባለሃብት በወረዳው ዴስክ የሚቀርበው ሪፖርት 
መሰረት የኪራይ ውሉ በአከባቢው ጥበቃና 
የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 
ባለስልጣን በኩል ሊቋረጥ ይችላል፣ 

4. ማንኛውም ባለሃብት የገጠር መሬት ኪራይ ውል 
በፍቃዱ ሊያቋርጥ ይችላል፡፡ ሆኖም በኪራይ 
በያዘው መሬት ላይ ለደረሰ ጉዳት ተጠያቂ 
ከመሆን አይድንም፣ 

5. በዚህ አንቀጸ ንኡስ አንቀጽ 4 በመሬት ላይ 
የሚደርስ ጉዳት ማለት የተፈጥሮ ዛፎች 
መመንጠር፣ በህግ እንዲተክል የታዘዘ የዛፍ 
መጠን አለመትከል፣ ድንበር/ደረት/ ማፍረስ፣ 
አፈርና ውሃ አለመጠበቅ፣ ከመሬትህ የሚፈስን 
ወራጅ ውሃ ባለመቆጣጠር በራስህና በጎረቤት 
መሬት ጉዳት ሲደርስ፣ አፈር፣ ድንጋይ፣ ጠጠር 
ለማውጣት መሬት ቆፍሮ መቀየርና ለመሬት 
መቦርቦር መከላከያ አለመስራት እና ወ.ዘ.ተ 
የመሳሰሉት ናቸው፣ 
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  ቸቸ 

ገፅ 32 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 32 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 እዮም፣ 
6. ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ብፍቓዱ ወይ ግቡኡ 

ብዘይምፍፃሙ ውዕሊ ክራይ መሬት 
እንትቋረፅ ኣብ ልዕሊ እቲ መሬት ዘፍረዮን 
ዝሃነፆን ሃፍቲ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ከልዕል 
መሰል ኣለዎ፡፡ ካሕሳ ናይ ምሕታት መሰል 
ግን የብሉን፣ 

7. በዚ ዓንቀፅ ውዕሊ ክራይ መሬት እንትቋረፅ 
እቲ በዓል ሃፍቲ ምስቲ ክራይ መሬት 
ዝተተሓዙ ሰነዳት ክምልስን ዝተወዘፈ 
ክፍሊት ክራይ መሬት ኣታዊ ናይ ምግባር 
ግቡእ ኣለዎ፣ 

8. መንግስቲ እቲ ብክራይ ዝተትሓዘ መሬት 
ንዝበለፀ ግልጋሎት እንትደልዮ ነቲ ውዕሊ 
ክራይ ከቋረፆ ይኽእል፡፡ ኮይኑ ግን ንበዓል 
ሃፍቲ ኣብቲ መሬት ንዘፍረዮን ዝሃነፆን 
ካሕሳ ናይ ምኽፋል ግቡእ ኣለዎ፣ 
 

9. ብሕብረት ዝተኻረዩ ሽርክና ማሕበሮም 
እንትፈርስን በዓል ሃፍቲ ውዕል እንትኣስር 
ዝተጭበርበረ ወይ ናይ ሓሶት ሰነድ 
ዝተጠቐመ ምዃኑ እንትፍለጥን ንምቁራፅ 
ውዕሊ ክራይ መሬት ምኽንያት ክኾኑ 
ይኽእሉ እዮም፡፡ 
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ዘበንን ተመንን ክፍሊት ውዕሊ ክራይ መሬት 
ገጠር 

1. ብተወዓዓልቲ ወገናት ስምምዕነት ወይ ምስ 
ግዘን ኩነታትን እናተርኣየ ዘበን ውዕሊ ክራይ 
መሬት ክማሓየሽ ወይ ክናዋሕ ይኽእል 
እዩ፡፡ ውዕሊ ክራይ መሬት ክናዋሐሉ ዝደሊ 
በዓል ሃፍቲ ዘበን እቲ ውዕሊ ቅድሚ ምእኻሉ 
ሓደ ዓመት ኣቐዲሙ ብፅሑፍ ንበዓል መዚ 
ሓለዋ ከባቢ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር ከፍልጥ ኣለዎ፣ 

2. ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት 
ንምውፋር መሬት ዝተኻረዩ ሰብ ሃፍቲ 
ተመን ክፍሊት መሬት ክራይን ግዘ ገደብን 
ዝምልከት ምስዚ ደንቢ ብዝተተሓሓዙ 
ሰደቓታትን በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢን 

 
6. ማንኛውም ባለሃብት በፍቃዱ ወይም ግዴታው 

ባለመፈጸሙ የመሬት ኪራይ ውሉ ሊቋረጥ 
በመሬቱ ላይ ላፈራውና ለገነባው ሃብት በ6 ወር 
ጊ ውስጥ ማንሳት መብት አለው፡፡ ካሳ 
የመጠየቅ መብት ግን የለውም፣ 
 

7. በዚህ አንቀጽ መሰረት ውል ሲቋረጥ ባለሃብቱ 
ከመሬት ኪራይ ውል ጋር የተያያዙ ሰነዶች 
የመመለስና ውዝፍ የመሬት ክራይ ክፍያ ገቢ 
የማድረግ ገዴታ አለበት፣ 
 

8. መንግስት በኪራይ የተያዘውን መሬት ለበለጠ 
አገልግሎት ሲፈልገው የኪራይ ውሉን 
ሊያቋርጠው ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ ለባለሃብቱ 
በመሬቱ ላይ ላፈራውና ለገነባው ሃብትና በዚህ 
ምክንያት ለደረሰው ጉዳት ካሳ የመክፈል ግዴታ 
አለበት፣ 

9. በሕብረት የተከራዩ የሽርክና ማሕበራቸው 
ሲፈርስና ባለሃብቱ ውል ሲገባ የተጭበረበረ 
ወይም የሐሰት ሰነድ የተጠቀመ መሆኑ ሲታወቅ 
ኪራይ ውል መቋረጥ ምክንያት ሊሆን ይችላሉ፡፡ 
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የገጠር መሬት ኪራይ ውል ዘመንና የክፍያ ተመን 

 
1. በተዋዋይ ወገኖች ስምምነት ወይም ከጊዜና 

ሁኔታዎች እየታየ የመሬት ኪራይ ውል ሊሻሻል 
ወይም ሊራዘም ይችላል፡፡ የመሬት ኪራይ ውሉ 
እንዲራዘምለት የሚፈልግ ባለሃብት የውሉ ዘመን 
ከማለቁ አንድ ዓመት አስቀድሞ ለአከባቢ 
ጥበቃና የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 
ባለስልጣን በፅሑፍ ማሳወቅ አለበት፣ 
 

2. በተለያዩ የኢንቨስትመንት ስራዎች ለመሰማራት 
መሬት ለተከራዩ ባለሃብቶች የመሬት ኪራይ 
ክፍያ ተመንና የጊዜ ገደብ በሚመለከት ከዚህ 
ደንብ ጋር በተያያዙ ሰንጠረዦች የአከባቢ 
ጥበቃና የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 
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  ቸቸ 

ገፅ 33 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 33 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር 
ብዘውፅኦ መምርሒን ዝውሰን ይኸውን፣ 

3. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 ዝተጠቐሰ ተመን 
ክፍሊት ክራይ መሬት ምስ ግዘን ኩነታትን 
እናተርኣየ በብ 5 ዓመት ክማሓየሽ 
ይኽእል፡፡ 
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ምምሕልላፍ ኢንቨስትመንት 
1. ካብ መንግስቲ ብሊዝ መሬት ገጠር ዝተኻረየ 

በዓል ሃፍቲ ናይ ምጥቃም መሰሉ ብውህብቶ፣ 
ብውርሲ፣ በቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 15 ንኡስ 
ዓንቀፅ 3 መሰረት ዝተለቅሖ ገንዘብ 
ብዘይምኽፋሉ ብዕዳ ክተሓዝ ከሎን ብውሳነ 
ቤት ፍርዲን ክመሓላለፍ ይኽእል፣ 

2. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ካብ 
ውርሲ ወፃኢ ምምሕልላፍ ዝከኣል እቲ በዓል 
ሃፍቲ ኣብ ዝተኻረዮ መሬት ገጠር ካብ 
ዘመዝግቦ ካፒታል እንተውሓደ 25% ዘፍሰሶ 
ምዃኑ እንትረጋገፅ ጥራሕ ይኸውን፣ 

3. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ኢንቨስትመንት 
እንትመሓላለፍ ኣብቲ መሬት ዝህሉ መሰልን 
ግቡእን ሓቢሩ ይመሓላለፍ፣ 

4. ቤት ፍርዲ ብዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ልዕሊ 
ናይ በዓል ሃፍቲ ናይ ምጥቃም መሰልን 
ንካሊእ ሰብ ክሓልፍ ውሳነ ዝህብ ኣቐዲሙ 
በዓል ሃፍቲ ኣብ ዝተኻረዮ መሬት ገጠር 
እንተውሓደ 25% ዝግመት ካፒታል 
ዘፍሰሰሉን ምዃኑ ካብ በዓል መዚ ሓለዋ 
ከባቢን ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት 
ገጠር መረዳእታ እንትቐርበሉ ጥራሕ 
ክኸውን ኣለዎ፣ 

5. ናይ ምጥቃም መሰሉ ብውሕስና ኣትሒዙ 
ገንዘብ ዝተለቅሐ በዓል ሃፍቲ መሊኡ ዕዳኡ 
ዝኸፈለ ምዃኑ መረጋገፂ ክሳብ ዘየቕረበ 
መሰሉ ንሳልሳይ ወገን ከመሓላልፍ 
ኣይኽእልን፣ 

6. ገንዘብ ንበዓል ሃፍቲ ዘለቅሐ ትካል 
መረዳእታ ሰነድ ምስ በዓል መዚ ሓለዋ 
ከባቢን ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት 
ገጠር ከተሓሕዝ ኣለዎ፡፡ እቲ ዝተለቅሐ 

ባለስልጣን በሚያወጣቸው መመሪያዎች 
የሚወሰን ይሆናል፣ 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው 
የመሬት ኪራይ የክፍያ ተመን ከጊዜና 
ሁኔታዎች ጋር እየታየ በየ5 ዓመቱ ሊሻሻል 
ወይም ሊቀየር ይችላል፡፡ 
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ኢንቨስትመንት የማስተላለፍ 
1. ከመንግስት የገጠር መሬት በሊዝ የተከራየ 

ባለሃብት የመጠቀም መብቱ በስጦታ፣ በውርስ 
በአዋጁ አንቀጽ 15 ንኡስ አንቀጽ 3 መሰረት 
የተበደረውን ገንዘብ መክፈል ባለመቻሉ በዕዳ 
ሊያዝና በፍርድ ቤት ውሳኔ ሊተላለፍ ይችላል፣ 
 

2. በዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት ከውርስ 
በስተቀር ማስተላለፍ የሚቻለው ባለሃብት 
በተከራየው የገጠር መሬት ላይ ካስመዘገበው 
ካፒታል ቢያንስ 25% ያፈሰሰ /ስራ ላይ ያዋለ 
መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፣ 

3. በዚህ አንቀጽ መሰረት ኢንቨስትመንት ሲተላለፍ 
በመሬቱ ላይ ያሉት መብቶችና ግዴታዎች 
አብረው ይተላለፋሉ፣ 

4. ፍርድ ቤት በተለያየ ሁኔታዎች የባለሃብት 
የመጠቀም መበት ለሌላ እንዲተላለፍ ውሳኔ 
የሚሰጠው ባለሃብቱ በተከራየው የገጠር መሬት 
ቢያንስ 25% የሚገመት ካፒታል ያፈሰሰ 
ለመሆኑ አስቀድሞ ከአከባቢው ጥበቃና የገጠር 
መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ባለስልጣን 
ማስረጃ ሲቀርብለት ብቻ መሆን አለበት፣ 
 
 

5. የመጠቀም መብቱ በዋስትና አስይዞ ገንዘብ 
የተበደረ ባለሃብት ዕዳውን በሙሉ የከፈለ መሆኑ 
ማረጋገጫ እስካላቀረበ ድረስ መብቱን ለሶስተኛ 
ወገን ማስተላለፍ አይችልም፣ 
 

6. ለባለሃብቱ ገንዘብ ያበደረ ተቋም በአከባቢ 
ጥበቃና የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 
ባለስልጣን ማስረጃ ማያያዝ አለበት፡፡ 
የተበደረው ባለሃብት ዕዳውን መመለስ ካልቻለ 
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  ቸቸ 

ገፅ 34 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 34 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 በዓል ሃፍቲ ዕዳኡ ክምልስ እንተዘይኪኢሉ 
በቲ ዝተረፈ ዘበን ውዕሊ ክራይ መሬት 
ተረኪቡ ይጥቀመሉ፡፡ ናይ ምጥቃም መሰሉ 
ንሳልሳይ ወገን ክሸጥ ይኹን ከካሪይ 
ይኽእል፡፡ 

ዓንቀፅ 40 
ውርሲ ኢንቨስትመንት መሬት ገጠር 

1. ካብ መንግሰቲ ብሊዝ መሬት ገጠር ዝተኻረየ 
በዓል ሃፍቲ እንትመውት ወረስቱ በቲ 
ዝተረፎ ዘበን ውዕሊ ክራይ ክቕፅለሉ 
ይኽእሉ፣ 

2. መሰል ውርሲ ዝረጋገፅ ብመሰረት ሕጊ 
ፍትሃብሄር ኢትዮጵያ ድንጋገታት ውርሲ 
ይኸውን፣ 

3. ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ምስ መዋቲ ሕጋዊ 
ሓዳር ነይሩኒ ዝብል ኣካል ኣብ ቤት ፍርዲ 
ብምርግጋፅ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ዝህልዎ 
መሰል ይኽበረሉ፣ 

4. ወረስቲ ብዙሓት እንተኾይኖም ተስማሚዖም 
በቲ ናይ መዋቲ ኢንቨስትመንት ብሓባር 
ክቕፅሉ እምበር ነቲ መሬት ምክፍፋል 
ኣይኽእሉን፣ 

5. ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 4 ዝተደንገገ 
ከምዘሎ ኮይኑ ወረስቲ ዘይስማምዑ 
እንተኾይኖም ዝልዓለ ብፅሒት ዘለዎ 
ክጥቕለል ቀዳምነት ይውሃቦ፡፡ እሱ 
ዘይጥቕልሎ እንተኾይኑ ካልኦት ክጥቕልልዎ 
ይኽእሉ፡፡ 

ዓንቀፅ 41 
ውህብቶ ኢንቨስትመንት መሬት ገጠር 

1. ዝኾነ ካብ መንግስቲ ብሊዝ መሬት ገጠር 
ዝተኻረየ በዓል ሃፍቲ ናይ ምጥቃም መሰሉ 
ክህብ ዝኽእል፡- 
ሀ. በቲ ኣዋጅ፣ እዚ ደንብን ቀፂሉ ዝወፅእ 

መምርሒን ብውዕሉ ዝተቐመጡ ግቡኣት 
ዝፈፀመ እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ፣ 

ለ. ተቐባሊ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን 
ክኸውን ይግባእ፣ 

2. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት ዝግበር 
ውህብቶ ተቐባሊ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ እቲ 
ኢንቨስትመንት ከመይ ከምዘካይዶ ፕሮጀክት 

አበዳሪው ተቋም በተረፈው የኪራይ ውል ዘመን 
መሬቱን ተረክቦ ይጠቀምበታል፣ የመጠቀም 
መብቱን ለሶስተኛ ወገን ሊሸጥ ይሁን ሊያከራይ 
ይችላል፡፡ 
 

አንቀጽ 40 
የገጠር መሬት ኢንቨስትመንት ውርስ 

1. ከመንግስት የገጠር መሬት በሊዝ የተከራየ 
ባለሃብት ሲሞት ወራሾቹ በቀረው የኪራይ ውል 
ዘመን መቀጠል ይችላሉ፣ 
 

2. የውርስ መብት የሚረጋገጠው በኢትዮጵያ 
ፍትሃብሄር ህግ የውርስ ድንጋጌዎች መሰረት 
ይሆናል፣ 

3. ሚስት ወይ ባል ከሟች ሕጋዊ ጋብቻ ነበረኝ 
የሚል ወገን በፍርድ ቤት በማረጋገጥ 
በኢንቨስትመንቱ የሚኖረው መብት 
ይከበርለታል፣ 

4. ወራሾች ብዙ ከሆኑ ተስማምተው በሟች 
ኢቨስትመንት በጋራ የመጠቀም እንጂ መሬቱን 
መከፋፈል አይቸሉም፣ 
 

5. በዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 4 የተደነገገው 
እንዳለሆኖ ወራሾች የማይስማሙ ከሆኑ የበለጠ 
ድርሻ ያለው የመጠቅለል ቅድሚያ ይሰጠዋል፣ 
እሱ የማይጠቀልለው ከሆነ ሌሎች ሊጠቀልሉት 
ይችላሉ፡፡ 
 

አንቀጽ 41 
የገጠር መሬት ኢንቨስትመንት ስጦታ 

1. ማንኛውም ከመንግስት የገጠር መሬት በሊዝ 
የተከራየ ባለሃብት የመጠቀም መብቱ መስጠት 
የሚችለው፡- 
ሀ. በአዋጁ፣ በዚህ ደንብ፣ ቀጥሎ በሚወጣው 

መመሪያና በውሉ የተቀመጡትን ግዴታዎች 
የፈጸመ ሲሆን ብቻ ነው፣ 

ለ. የተቀባይ እድሜ 18 ዓመትና ከዚያ በላይ 
መሆን ይገባል፣ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 
የሚደረግ ስጦታ ተቀባይ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ 
ኢንቨስትመንቱን እንዴት እንደሚያካሂደው 
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  ቸቸ 

ገፅ 35 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 35 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ፕሮፖዛል ከቕርብ ኣለዎ፣ 
3. ብተቐባሊ ዝቐርበ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል 

ቴክኒካዊ ብቕዓቱ ተገምጊሙ ብወረዳ ዴስክ 
ተቐባልነት እንትረክብ ጥራሕ ተፈፃሚነት 
ይህልዎ፣ 

4. ውህብቶ ማሕበራት ዝምልከት ብመሰረት 
መጣየሺ፣ መተሓዳደሪ ደንቦምን ንግዲ ሕጊ 
ኢትዮጵያን ይፍፀም፣ 

5. ኣብ ዝግበር ውዕሊ ውህብቶ ናይ ሰብኣይን 
ሰበይቲን ስምምዕነት ክረጋገፅ ይግባእ፣ 

6. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ዝግበር ውህብቶ ኣብ 
ክፍሊ ምዝገባን ውዕልን መረዳእታን 
ክፀድቕን ክምዝገብን ኣለዎ፡፡ 

 
ዓንቀፅ 42 

ምምሕያሽን ምግፋሕን ኢንቨስትመንት መሬት 
ገጠር 

1. ኢንቨስትመንት ከመሓይሽ ወይ ከጋፍሕ 
ዝደሊ በዓል ሃፍቲ መጀመሪያ እቲ ክሰርሖ 
ዘመዝገቦ ስራሕ ኢንቨስትመንት ኣማሊኡ 
ዝፈፀመ ምዃኑ ብኪኢላ ክረጋገፅ ይግባእ፣ 

2. በዓል ሃፍቲ ሓዱሽ ቴክኖሎጂን ዝልዓለ 
ካፒታል ተጠቒሙ ብዕዳጋ ተጠላቢን ዝልዓለ 
ሸርፊ ወፃኢ ዘርክቡ ዘራእቲን ፍርያትን 
ዘተኣታተወን ስእነት ስራሕ ንምቕራፍ 
ዝሕግዝ ፕሮጀክት እንተቕርብን ኮይኑ 
በብደረጅኡ ዘሎ በዓል ሞያ በዓል መዚ 
ሓለዋ ከባቢ ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር እናተገምገመን እናተረጋገፀን 
ኣብቲ ከባቢ ነፃ መሬት እንተሃልዩ 
ይፍቀደሉ፡፡ 

ክፍሊ ሸውዓተ 
ኣብ መንጎ ሓረስቶት ዝግበር ላውጣ መሬት 

ገጠር  
ዓንቀፅ 43 
ሓፈሻዊ 

1. እቲ ዝግበር ላውጣ ሃፍትን ጉልበትን 
ሓረስቶት ብምቑጣብ መፍረያይነቶም 
ንምምሕያሽ ዝዓለመ ክኸውን ኣለዎ፣ 

2. ንልሙዕነትን መፍረያይነትን መሬት ዝፃባእ 
ወይ መሬት እናቖረፅካ ዝግበር ላውጣ 

የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ማቅረብ አለበት፣ 
3. በተቀባይ በቀረበው የፕሮጀክት ፕሮፖዛል 

ቴክኒካዊ ብቃቱ ተገምግሞ በወረዳ ዴስክ 
ተቀባይነት ሲያገኝ ብቻ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፣ 
 

4. የማህበሮች ስጦታ በሚመለከት የመመስረቻ፣ 
የመተዳደሪያ ደንባቸውና የኢትዮጵያ የንግድ 
ህግ መሰረት ይፈጸማል፣ 

5. በሚፈጸመው የስጦታ ውል የባልና ሚስት 
ስምምነት ማረጋገጥ ይገባል፣ 

6. በዚህ አንቀጽ መሰረት የሚደረግ የስጦታ ውል 
በውልና ማስረጃ ምዝገባ ክፍል መጽደቅና 
መመዝገብ አለበት፡፡ 
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የገጠር መሬት ኢንቨስትመንት ማስፋፋትና ማሻሻል 
 

1. ኢንቨስትመንቱ ማሻሻል ወይም ማስፋፋት 
የሚፈልግ ባለሃብት መጀመሪያ ሊሰራው 
ያስመዘገበው የኢንቨስትመንት ስራ አሟልቶ 
የፈጸመ መሆኑ በባለሙያ ማረጋገጥ ይገባል፣ 

2. ባለሃብት አዲስ ቴክኖሎጂ እና ከፍተኛ ካፒታል 
ተጠቅሞ በገበያ ተፈላጊ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ 
የሚያስገኝ አዝርእትና ፍራፍሬዎች የተጠቀመ 
/ያስተዋወቀ/ እና የስራ አጥነትን ለመቅረፍ 
የሚያግዝ ፕሮጀክት ሲያቀርብ ሆኖ በየደረጃው 
ያለ የአከባቢ ጥበቃና የገጠር መሬት 
አስተዳደርና አጠቃቀም ባለስልጣን ባለሙያ 
እየተገመገመና እየተረጋገጠ በአከባቢው ነፃ 
መሬት ካለ ይፈቀድለታል፡፡ 

 
ክፍል ሰባት 

በአርሶ አደሮች መሃከል ስለሚደረግ  
የገጠር መሬት ልውውጥ 

አንቀጽ 43  
ጠቅላላ 

1. የሚደረገው ልውውጥ የአርሶ አደሩን ጉልበት 
በመቆጠብ የአምራችነቱ ለማሳደግ ዓላማ ያደረገ 
መሆን አለበት፣ 

2. የመሬት ለምነትና አምራችነት የሚቃረን መሬት 
እየቆራረጡ የሚደረግ ልውውጥ የተከለከለ ነው፣ 

211
www.chilot.me



  ቸቸ 

ገፅ 36 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 36 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ክልኩል እዩ፣ 
3. ኣብ መንጎ ሰብ ትሕዝቶ መሬት ገጠር 

ሓረስቶት ዝግበር ላውጣ ኣብ ኩሉ ዓይነትን 
መጠንን መሬት ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

4. ኣብ ልዕሊ መሬት ዘሎ ቀዋሚ ተኽልን 
ኣግራብን ዝምልከት ብኽልቲኦም ተወዓዓልቲ 
ስምምዕነት ዝፍፀም ኮይኑ ኣብ ኣግራብን 
ተኽሊን ጉድኣት ብዘየስዕብ ክኸውን ኣለዎ፣ 

5. ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ሓባር ትሕዝቶ 
ዝኾነ መሬት ናይ ክልቲኦም ስምምዕነት 
ምህላዉ ከይተረጋገፀ ዝግበር ላውጣ 
ተቐባልነት የብሉን፣ 

6. ቅድሚ እዚ ደንብን እቲ ኣዋጅ ምውፅኡ 
ዝተገበረ ላውጣ መሬት ገጠር በዚ ደንቢ 
ተቐባልነት ይህልዎ፣ 
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ኣፈፃፅማ ላውጣ 
1. ሓደ ወረዳ ምስ ካሊእ ወረዳ ዝግበር ላውጣ፡- 

 
ሀ. ተወዓዓልቲ ወገናት ካብ ዝነብርሉ ጣብያ 

ኮሚቴ ጣቢያ ምምሕዳር መሬትን ወረዳ 
ዴስክን ዝተረጋገፀ መረዳእታ ብምቕራብ 
ኣብ ዝመረፅዎ ክፍሊ ምዝገባ ውዕልን 
መረዳእታን ብምኻድ ውዕሎም የፅድቑ፣ 

ለ. እቲ ኣብ ክፍሊ ምዝገባን ውዕልን 
መረዳእታን ዝፀደቐ ውዕሊ ላውጣ ቅዳሕ 
ኣብ ክልቲኡ ወረዳ ዴስክን ኮሚቴ ጣቢያ 
ምምሕዳር መሬትን ኣብ ውሽጢ 30 
መዓልቲ የተሓሕዙ፣ 

ሐ. ናይ ዝተለወጠ መሬት ቅድም ተዋሂቡ 
ዝነበረ ወረቐት ምስክር ተስተኻኺሉ 
ይውሃቦም፣ 

2. ሓደ ጣብያ ናብ ካሊእ ጣብያ ዝግበር ላውጣ፣ 
 
ሀ. ተወዓዓልቲ ወገናት ካብ ዝነብርሉ ኮሚቴ 

ጣብያ ምምሕዳር መሬትን ወረዳ ዴስክን 
ዝተረጋገፀ ቅጥዒ ብምሓዝ ናብ ክፍሊ 
ምዝገባን ውዕልን መረዳእታን ከይዶም 
ውዕሎም የፅድቑ፣ 

ለ. ኣብ ክፍሊ ምዝገባን ውዕልን መረዳእታን 

 
3. በገጠር የመሬት ባለይዞታ አርሶ አደሮች 

መሃከል የሚደረግ ልውውጥ በሁሉም መጠንና 
የመሬት አይነት ተፈፃሚ ይሆናል፣ 

4. በመሬቱ ላይ ያለውን ቋሚ ተክልና ዛፎች 
የሚመለከት በሁለቱ ተዋዋዮች ስምምነት 
የሚፈጸም ሆኖ በተክሉና ዛፎች ጉዳት 
በማያደርስ መሆን አለበት፣ 

5. የባልና የሚት የጋራ ይዞታ በሆነ መሬት 
የሁለቱም ስምምነት ሳይረጋገጥ የሚደረግ 
ልውውጥ ተቀባይነት የለውም፣ 
 

6. አዋጁና ይህ ደንብ ከመውጣቱ በፊት የተደረገ 
የገጠር መሬት ልውውጥ በዚ ደንብ ተቀባይነት 
ይኖረዋል፡፡ 
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የልውውጥ አፈጻጸም 
1. አንድ ወረዳ ከሌላ ወረዳ ጋር የሚደረግ 

ልውውጥ፡- 
ሀ. ተዋዋይ ወገኖች ከሚኖርበት ቀበሌ የመሬት 

አስተዳደር ኮሚቴና የወረዳ ዴስክ 
የተረጋገጠ ማስረጃ በማቅረብ በመረጡት 
የውልና ማስረጃ ምዝገባ ክፍል በመሄድ 
ውላቸውን ያጸድቃሉ፣ 

ለ. በውልና ማስረጃ ምዝገባ ክፍል የጸደቀ 
የልውውጥ ውል ቅጅ በሁለቱም ቀበሌዎች 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴና ወረዳ ዴስክ 
በ30 ቀናት ውስጥ ያያይዛሉ፣ 

 
ሐ. ለተለወጠው መሬት ቀደም ሲል ተሰጥቶ 

የነበረ የምስክር ወረቀት ተስተካክሎ 
ይሰጣቸዋል፡፡ 

2. አንድ ቀበሌ ከሌላ ቀበሌ ጋር የሚደረግ 
ልውውጥ፡- 
ሀ. ተዋዋይ ወገኖች ከሚኖሩበት ቀበሌ የመሬት 

አስተዳደር ኮሚቴና የወረዳ ዴስክ 
የተረጋገጠ ቅጽ በመያዝ ወደ ውልና ማስረጃ 
ምዝገባ ክፍል ሄደው ውላቸውን ያጸድቃሉ፣ 

 
ለ. በውልና ማስረጃ ምዝገባ ክፍል የጸደቀ 
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  ቸቸ 

ገፅ 37 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 37 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዝፀደቐ ውዕሊ ላውጣ ቅዳሕ ኣብ ውሽጢ 
15 መዓልቲ ናብ ወረዳ ዴስክን ኮሚቴ 
ጣቢያ ምምሕዳር መሬትን የተሓሕዙ፡፡ 
ወረቐት ምስክር ተስተኻኺሉ 
ይውሃቦም፡፡ 

3. ኣብ ውሽጢ ጣብያ ዝግበር ላውጣ፡- 
ሀ. ተወዓዓልቲ ወገናት ናብ ኮሚቴ ጣብያ 

ምምሕዳር መሬት ቐሪቦም ነዚ ዝተዳለወ 
ቅጥዒ መመልከቲ ይመልኡ፣ 

ለ. ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ኣብ 
ውሽጢ 15 ማልቲ ኩነታቱ ኣፃርዩ 
ሪኢቱኡ ብምስፋር ናብ ክፍሊ ምዝገባን 
ውዕልን መረዳእታን ይልእኾም፣ 

ሐ. ተወዓዓልቲ ኣብ ውዕልን መረዳእታን 
ስምምዕነቶም ኣቕሪቦም የፅድቑ ናይቲ 
ውዕል ቅዳሕ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ 
ናብ ኮሚቴ ጣቢያ ምምሕዳር መሬት 
ወረዳ ዴስክን የተሓሕዙ ወረቐት ምስክር 
ተስተኻኺሉ ይውሃቦም፣ 

 
ክፍሊ ሸሞንተ  

ብዛዕባ ኣጠቓቕማ መሬት ገጠር 
ዓንቀፅ 45 
ኣጠቓቕማ 

ዝኾነ በዓል ትሕዝቶ መሬት ገጠር፡- 
1. ነቲ መሬት ክንክን ናይ ምግባርን ንጎረባብቲ 

ሓረስቶት ብዘይጎድእ መልክዑ ክጥቀም 
ኣለዎ፣ 

2. ዝኾነ ብመሬት ገጠር ተጠቃሚ ሰብ ናይ 
ሓባር መሬት ንምክንኻን ብዝወፅእ ናይ ቤት 
ምኽሪ ወረዳ ወይ ጣብያ ደንቢ መተሓዳደሪ 
/ስሪት/ መሰረት ብፅሒቱ ክፍፅም ኣለዎ፣ 

3. ብመሰረት እቲ ዝወፅእ ስሪት ኣብ ናይ ሓባር 
መሬት ዝግበር ናይ ልምዓት ስራሕቲ 
ምምሕዳር እቲ ጣብያ ኣተሓባባርነት ዝፍፀም 
ይኸውን፣ 

4. ናይ ሓባር መሬት ንምልማዕ በቲ ከባቢ 
ዝወፅእ ስሪት ብናይቲ ተጠቃማይ ህዝቢ 
ተሳትፎ ዝወፅእን ዝትግበርን ይኸውን፣ 

5. ዝተፈላለየ ውዳበታት ኣብ ትሕቲ 
ትሕዝቶኦም ዝርከብ መሬት ነቲ ዝተሓሰበሉ 

የልውውጥ ውል ቅጅ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ 
በቀበሌ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴና 
በወረዳው ዴስክ ያያይዛሉ፡፡ የምስክር 
ወረቀት ተስተካክሎ ይሰጣቸዋል፡፡ 

 
3. በቀሌ የሚደረግ ልውውጥ፡- 

ሀ. ተዋዋይ ወገኖች ወደ ቀበሌ የመሬት 
አስተዳደር ኮሚቴ ቀርበው ለዚሁ የተዘጋጀ 
የማመልከቻ ቅጽ ይሞላሉ፣ 

ለ. የቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በ15 
ቀናት ጊዜ ውስጥ ሁኔታው አጣርቶ 
አስተያየቱን በማስፈር ወደ ውልና ማስረጃ 
ምዝገባ ክፍል ይልካቸዋል፣ 

ሐ. ተዋዋይ ወገኖች ውላቸውን በውልና ማስረጃ 
ምዝገባ ክፍል አቅርበው ያጸድቃሉ፣ የውሉ 
ቅጅ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ለቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴና የወረዳ ዴስክ 
ያያይዛሉ፣ የምስክር ወረቀት ተስተካክሎ 
ይሰጣቸዋል፡፡ 

 
ክፍል ስምንት 

ስለገጠር መሬት አጠቃቀም 
አንቀጽ 45 
አጠቃቀም 

ማንኛውም የገጠር መሬት ባለይዞታ፡- 
1. መሬቱን መንከባከብና ለጎረቤት አርሶ አደሮች 

በማይጎዳ መልኩ መጠቀም አለበት፣ 
 

2. ማንኛውም በገጠር መሬት ተጠቃሚ ሰው የጋራ 
መሬት ለመንከባከብ በወረዳ ወይም በቀበሌ 
ምክር ቤት የሚወጣው መተዳደሪያ ደንብ 
መሰረት ድርሻውን መፈጸም አለበት፣ 

3. በሚወጣው የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት በጋራ 
መሬት ላይ የሚደረጉ የልማት ስራዎች በቀሌው 
አስተዳደር አስተባባሪነት የሚፈጸሙ ይሆናሉ፣ 
 

4. የጋራ መሬት ለማልማት በአከባቢው በሚመጣ 
የመተዳደሪያ ደንብ በተጠቃሚው ህዝብ ተሳትፎ 
የሚወጣና የሚተገበር ይሆናል፣ 

5. የተለያዩ የተደራጁ አካላት በይዞታቸው ስር 
የሚገኝ መሬት ለታሰበለት ዓላማ ብቻ የማዋልና 
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  ቸቸ 

ገፅ 38 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 38 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዕላማ ጥራሕ ናይ ምውዓልን ሃፍቲ ተፈጥሮ 
ብምዕቃብ ክፍፀም ኣለዎ፣ 

6. ምስ ዋናን ውሽጣ ውሽጢ መንገዲን ዝዳቦ 
በዓል ትሕዝቶ መሬት ብመሰረት ኪኢላ 
ዝውሃቦ ሓበሬታ ኣብ ወሰን እቲ መሬት 
ተኽሊ ክተክል ዘለዎ ኮይኑ ካብቲ ተኽሊ 
ዝርከብ ፍርያት ናይ ምጥቃም መሰል ኣለዎ፣ 

7. ዕቀባ ሓመድን ማይን ስራሕቲ ኣብ 
ዝተኻየደሎምን ቀዋሚ ተኽሊታት ኣብ 
ዝለምዓሎም ከባቢታት ስዲ ጋህፂ 
ብምኽልካል ሳዕሪ ዓፂድካ ኣብ ጥቕሚ 
ከውዕል ይገብር፣ 

8. ኣብ ዝኾነ ኣቀማምጣ ዝርከብ ዝተጎድአ 
መሬት ካብ ሰብን እንስሳን ክዕቀብ ብምግባር 
ለውጢ እንተምፅእ ጥራሕ ኣብ ጥቕሚ 
ንኽውዕል ይግበር፡፡ ነዚ ኣፈፃፅማ በቲ ከባቢ 
ወረዳ ወይ ጣብያ ቤት ምኽሪ ስሪት ከውፅእ 
ይኽእል፣ 

9. ካብ ውልቀ ሰብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾኑ 
ልምዓት ገፋሕቲ ጎቦታትን ጉህሚታትን ናይ 
ዕቀባ ስራሕቲ ብሓባር ብዛዕባ ምስራሕን 
ብውልቀን ብውዳበን ምምቃል ዝምልከት 
ኣፈፃፅማ በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢን 
ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር 
መምርሒ ከውፅእ ይኽእል፡፡ 

 
ዓንቀፅ 46 

ኣጠቓቕማን ሽግሽግን ከባቢ ብግድብን መስኖን 
ዝለምዕ መሬት 

1. በቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 23 ንኡስ ዓንቀፅ 9 ግድብ 
ኣብ ዝስረሓሉ ዝፈናቐሉ ሓረስቶት በዚ 
ደንቢ ዓንቀፅ 26 ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት 
መጠሻ ይውሃቦም፡፡ ኣብቲ መሬት ዘፍረይዎ 
ሃፍቲ በቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 21 ብዝተቐመጠ 
ኣግባብ ካሕሳ ይወሃቦም ከምኡ እውን ኣብቲ 
ብመስኖ ዝለምዕ መሬት ክሸጋሸጉ ይግበር፣ 
 

2. በቲ ኣዋጅ ዓንቀፅ 23 ንኡስ ዓንቀፅ 10 
ዝኾነ ብመስኖ ተጠቃሚ ብዓል ትሕዝቶ 
ንክልተ ተኸታታሊ ዓመት ብመስኖ 
ተጠቒሙ እንተዘይኣልሚዑ፡- 

የተፈጥሮ ሃብት በመጠበቅ መፈጸም አለባቸው፣ 
 

6. ከዋናው ውስጥ ለውስጥ መንገድ የሚዋስን 
የመሬት ባለይዞታ በባለሙያ በሚሰጠው መረጃ 
መሰረት በመሬቱ ዳር ተክል መትከል ያለበት 
ሆኖ ከተክሉ የሚገኙ ፍሬዎች የመጠቀም 
መብት አለው፣ 

7. የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች የተሰራባቸውን 
ቋሚ ተክሎች ባለማባቸው አከባቢዎች ልቅ 
መጋጫ በመከላከል ሳርን በማጨድ ጥቅም ላይ 
እንዲውል ይደረጋል፣ 
 

8. በማንኛውም አቀማመጥ የሚገኝ የተጎዳ መሬት 
ከሰውና እንስሳት እንዲጠበቅ በማድረግ ለውጥ 
ሲያመጣ ብቻ ጥቅም ላይ እንዲውል 
ይደረጋል፡፡ ለዚህ አፈፃፀም በአከባቢው የወረዳ 
ወይም የቀበሌ ምክር ቤት መተዳደሪያ ደንብ 
ሊወጣ ይችላል፣ 

9. ከግለ ሰብ አቅም በላይ ለሆኑ የሰፊ ተራሮችና 
ቦረቦሮች ልማትና የጥበቃ ስራዎች በጋራ ስለ 
መስራትና በግልና በመደራጀት ስለመከፋፈልና 
መጠቀም የሚመለከት የአከባቢ ጥበቃና የገጠር 
መሬት አስተዳደር አጠቃቀም ባለስልጣን 
መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡ 

 
 

አንቀጽ 46 
በግድብና በመስኖ አከባቢ ስለሚለማ መሬት  

ሽግሽግና አጠቃቀም 
1. በአዋጅ አንቀጽ 23 ንኡስ አንቀጽ 9 ግድቡ 

በሚሰራበት አካባቢ ለሚፈናቀሉ አርሶ አደሮች 
በዚህ ደንብ አንቀጽ 26 ንኡስ አንቀጽ 1 
መሰረት ጎጆ መውጫ ይሰጣቸዋል፡፡ በመሬቱ 
ላይ ላፈሩት ሃብት በአዋጅ አንቀጽ 21 
በተቀመጠ አገባብ ካሳ ይሰጣቸዋል፡፡ እንዲሁም 
በመስኖ በሚለማው መሬት እንዲሸጋሸጉ 
ይደረጋል፣ 

2. በአዋጁ አንቀጽ 23 ንኡስ አንቀጽ 10 
ማንኛውም በመስኖ የሚጠቀም የመሬት 
ባለይዞታ ለሁለት ተከታታይ ዓመታት በመስኖ 
ተጠቅሞ ካላለማ፡- 
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  ቸቸ 

ገፅ 39 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 39 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ሀ. ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ኣብ 
ውሽጢ 3 ወርሒ መሬቱ ብመስኖ 
ተጠቒሙ ከልምዕ መጠንቀቕታ ብፅሑፍ 
ይህቦ፣ 

ለ. ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ብዝተውሃቦ 
መጠንቀቕታ መሰረት ዝገበሮ ምንቅስቓስ 
ወይ ለውጢ እንተዘይሃልዩ ኮሚቴ ጣብያ 
ምምሕዳር መሬት ፀብፃብ ናብ ወረዳ 
ዴስክ የቕርብ፡፡ ወረዳ ዴስክ ኣብ ወረዳ 
ስራሕ ፈፃሚ ኮሚቴ ኣቕሪቡ ዘየልምዐ 
በዓል ትሕዝቶ መሬቱ ክሕደግ የውስን፡፡ 
ብውሳነ መሰረት ክፍፀም ናብ ኮሚቴ 
ጣብያ ምምሕዳር መሬት ደብዳቤ 
ይፅሕፍ፣ 

ሐ. ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ገጠር 
ብመሰረት ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 2 
ፊደል "ለ" ዝተውሃበ ውሳነ ነቲ መሬት 
ኣሕዲጉ ብመስኖ ክሰርሕ ወይ ከልምዕ 
ንዝደሊ ካሊእ ሰብ የሸጋሽጎ፣ 

መ. ብዘይምልማዑ መሬቱ ዝሕደግ ሓረስታይ 
ካሕሳ ናይ ምርካብ መሰል ኣይህልዎን፡፡ 
ኣብ ልዕሊ መሬት ዘፍረዮ ሃፍቲ ከልዕል 
ይኽእል፡፡ ንምልዓሉ ዘፀግም ዓይነት 
ንብረት እንትህሉ ብመሰረት መምርሒ 
ካሕሳ ክልል ትግራይ ዝግመት ዋጋ 
ተሸጋሻጋይ ክኸፍሎ ይግበር፡፡   

3. ኣጠቓቕማ ግድብን መሰኖ ማይን ክፍሊት 
ግልጋሎትን ኣመልኪቱ ንቅድሚት ብዓል 
መዚ ሓለዋ ከባቢን ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን 
መሬት ገጠር ብዘውፅኦ ዝርዝር መምርሒ 
ይውሰን፡፡ 

 
ክፍሊ ትሽዓተ 

ብዛዕባ መረጋገፂ ትሕዝቶ መሬት ገጠር 
ዓንቀፅ 47 

ኣዋሃህባን ምዝገባን ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ 
መሬት ገጠር 

ኣወሃህባ ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶን ምዝገባ 
መሬት ገጠርን ዝምልከት እዞም ቀፂሎም ዘለዉ 
ድንጋገታት ተፈፀምቲ ይኾኑ፡- 
1. ብዝኾነ ይኹን ኣካል ብመንግስታዊ 

ሀ. የቀበሌ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በ3 ወር 
ጊዜ ውስጥ መስኖ ተጠቅሞ መሬቱን 
እንዲያለማ የፅሑፍ ማስጠንቀቂያ 
ይሰጠዋል፣ 

ለ. በ3 ወር ጊዜ ውስጥ በተሰጠው ማስጠንቀቂያ 
መሰረት ያደረገው እንቅስቃሴ ወይም ለውጥ 
ከሌለ የቀበሌው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ 
ወደ ወረዳ ዴስክ ሪፖርት ያቀርባል፣ 
የወረዳው ዴስክ በወረዳው የስራ አስፈፃሚ 
ኮሚቴ አቅርቦ ያላለማው ባለይዞታ መሬት 
እንዲወስድ ያስወስናል፡፡ በውሳኔው መሰረት 
እንዲፈጸም ወደ ቀበሌ የመሬት አስተዳደር 
ኮሚቴ ደበዳቤ ይጽፋል፣ 

 
ሐ. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 2 ፊደል "ለ" 

መሰረት የተሰጠ ውሳኔ መሬቱ አስጥሎ 
በመስኖ ሊያለማ ወይም እንዲሰራ ለሚፈልግ 
ሌላ ሰው ያሸጋሽገዋል፣ 

 
መ. ባለማልማቱ መሬቱ በሚቀማ አርሶ አደር 

ካሳ የመጠየቅ መብት የለውም፡፡ በመሬቱ 
ላይ ያፈራው ሃብት ሊያነሳ ይችላል፣ 
ለማንሳቱ የሚያስቸግር ንብረት ሲኖረው 
በክልል ትግራይ የካሳ መመሪያ መሰረት 
የሚገመት ዋጋ የሚሸጋሸገው ሰው 
እንዲከፍለው ይደረጋል፣ 

3. የመስኖ ውሃና የግድብ አጠቃቀም እና 
የአገልግሎት ክፍያ አስመልክቶ የአከባቢ 
ጥበቃና የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም 
ባለስልጣን በሚያወጣው ዝርዝር መመሪያ 
መሰረት ይወሰናል፡፡ 

 
ክፍል ዘጠኝ 

የገጠር መሬት ይዞታ ማረጋገጫ 
አንቀጽ 47 

የገጠር መሬት ይዞታ ማረጋገጫ ደብተር 
አሰጣጥና ምዝገባ 

የገጠር መሬት ይዞታ ማረጋገጫ ደብተር አሰጣጥና 
ምዝገባ በተመለከተ የሚከተሉትን ድንጋጌዎች 
ተፈጻሚዎች ይሆናሉ፡- 
1. በማንኛውም የመንግስት፣ የመንግስታዊ ያልሆነ 
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  ቸቸ 

ገፅ 40 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 40 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ዘይመንግስታዊ ብውልቀ ሰባትን ዝተትሓዘ 
መሬት መዋሰኒታቱ ብንፁር ተፈልዩ 
ክምዝገብን ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ 
ክወፀሉ ይግባእ፣ 

2. ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ናይ ወራስነት መሰል 
ዝተረጋገፀሎም ሰባት ንሕድሕዶም ካብ 
ርብዒ ሄክታር ዘይነኣሰ መሬት 
እንትመቓቐሉ ነናይ ባዕሎም መረጋገፂ 
ትሕዝቶ መሬት ደፍተር ይውሃቦም፡፡ ኮይኑ 
ግና ካብ ርብዒ ሄክታር ዝንእስ እንተኾይኑ 
ናይ ሓባር ወይ ዕፃ ንዝበፅሖ ትሕዝቶ 
መረጋገፂ ደፍተር ይውሃብ፣ 

3. ቅድሚ እዚ ደንቢ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ 
ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ትሕቲ 0.25 ሄክታር 
ዋላ እንተኾነ እውን ብዘለዎ ቅቡል ኮይኑ 
ተመዝጊቡ ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ 
ንክውሃብ ይግበር፣ 

4. ኣብ ትሕቲ ዝምልከቶ ኣካል ወይ ምምሕዳር 
ዝርከቡ ከም ጎቦታት፣ ጉህሚ፣ ደኒን ሕዛእትን 
ዝመሳሰሉ ተመዝጊቦም ክተሓዙ ይግበር፣ 
 

5. ንኢንቨስትመንት ንክውዕሉ ብመፅናዕቲ 
ዝተወሰኖም መሬታት ተመዝጊቦም ክተሓዙ 
ይግበር፣ 

6. ኣግባብ ኣወሃህባ ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ 
ደፍተር ብኮሚቴ ቁሸትን ጣብያን ምምሕዳር 
መሬት አናተረጋገፀ ህዝቢ ንክፈልጦ ዕድል 
ብምሃብ ብወረዳ ዴስክ እናተፈረመ ክውሃብ 
ይግበር፣ 

7. ናይዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 6 ድነጋገ 
ከምዘሎ ኮይኑ ቅድሚ ደፍተር መረጋገፂ 
ትሕዝቶ ምሃብ ሽም በዓል ትሕዝቶ፣ ስፍሓት 
መሬት፣ መዋሰኒ እቲ መሬት፣ ደረጃ 
ልሙዕነት ዝመሳሰሉ ኣድለይቲ ዝኾኑ 
ሓበሬታታት ኣብ ቀዋሚ መዝገብ ክምዝገብ 
ኣለዎ፣ 

8. ኣብ ናይ ሓባር መሬት ብሓባር ዝጥቀሙ 
ሰባት ነቲ ሕብረት ሽም ተዋሂቡ በቲ 
ዝተውሃቦ ሽም ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ 
ይወሃቦም፣ 

9. ኣብ ጎቦን ጉህምን መሬት ዝተወሃቦም 

አካልና በግል የተያዘ መሬት አዋሳኙ በግልጽ 
ተለይቶ ሊመዘገብና የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር 
ሊወጣለት ይገባል፣ 
 

2. በአዋጁ የወራሽነት መብት የተረጋገጠላቸው 
ሰዎች ለያንዳንዳቸው ከሩብ ሄክታር ያላነሰ 
ሲከፋፈሉ ለየራሳቸው የይዞታ ማረጋገጫ 
ደብተር ይሰጣቸዋል፡፡ ሆኖም ከሩብ ሄክታር 
ያነሰ ከሆነ የጋራ ወይም እጣ ለደረሰው የይዞታ 
ማረጋገጫ ደብተር ይሰጣል፣ 

 
 

3. ይህ ደንብ ስራ ላይ ከመዋሉ በፊት የነበረው 
መሬት ከ0.25 ሄክታር በታች ቢሆንም ባለው 
ሁኔታ ተቀባይነት ያለው ሆኖ ተመዝግቦ የይዞታ 
ማረጋገጫ ደብተር እንዲሰጥ ይደረጋል፣ 
 

4. በሚመለከተው አካል ወይም አስተዳደር ስር 
የሚገኙ እንደ ተራሮች፣ ቦረቦሮች፣ ደኖች ወይም 
የተከለከሉ መጋጫዎችና የመሳሰሉት 
ተመዝግበው እንዲያዙ ይደረጋል፣ 

5. ለኢንቨስትመንት እንዲውሉ በጥናት 
የተወሰነባቸው መሬቶች ተመዝግበው እንዲያዙ 
ይደረጋል፣ 

6. የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር የአሰጣጥ አገባብ 
በቀበሌና ጎጥ የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ 
እየተረጋገጠ ህዝብ እንዲያውቀው እድል 
በመስጠት በወረዳው ዴስክ እየተፈረመ 
እንዲሰጥ ይደረጋል፣ 

7. የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 6 ድንጋጌ እንዳለ 
ሆኖ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ከመስጠት 
በፊት የባለይዞታ ስም፣ የመሬቱ ስፋት፣ የመሬቱ 
አዋሳኝ፣ የለምነት ደረጃና የመሳሰሉት አስፈላጊ 
የሆኑ መረጃዎች በቋሚ መዝገብ መመዝገብ 
አለበት፣ 
 

8. በጋራ መሬት በህብረት የሚጠቀሙ ሰዎች 
ለህብረቱ ስም ተሰጥቶ በተሰጠው ስም የመሬት 
ይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ይሰጣቸዋል፣  
 

9. በተራራ /ኮረብታ/ እና ቦረቦር መሬት 
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  ቸቸ 

ገፅ 41 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 41 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ሓረስቶት ድሕሪ 2 ዓመት ኣፈፃፅማ ስርሖም 
ተራእዩ ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ ክወሃቦም 
ይኽእል፣ 

10. ብዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ትሕዝቶ ለውጢ 
እንትህሉ ብመሰረት እቲ ዝተገበረ ለውጢ 
ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ ንክልወጥ ይግበር 

11. ንሰብ ሓዳር ዝውሃብ ደፍተር መረጋገፂ 
ትሕዝቶ ብሽም ክልቲኦም ሰብ ሓዳር 
ተመዝጊቡ ብክልቲኦ ሽም ደፍተር መረጋገፂ 
ትሕዝቶ ይውሃብ፣ 

12. መረጋገፂ ትሕዝቶ እንትውሃብ ዝኽፈል 
ክፍሊት ዝምልከት ብመምርሒ ይውሰን፣ 
 

13. ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝተወሰደ ወይ ፀገም ዘለዎ 
ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ ብምምላስ 
ተስተኻኺሉ ክውሃብ የግበር፣ 

14. ዝተማሓየሸ ሓዱሽ ህንደሳ መሬት ገጠርን 
ምዝገባን ንምትእትታው መሰረት ዝገበረ 
ነባር ደፍተር መረጋገፂ ትሕዝቶ ብሓዱሽ 
ክልወጥ ይኽእል፡፡ ዝርዝሩ ብመምርሒ 
ይውሰን፡፡  

ክፍሊ ዓሰርተ 
ኣወሳሰና ክርክራት 

ዓንቀፅ 48 
ውሳነ ዝህብ ኣካልን ዝኽተሎም ስነ-ስርዓትን 

1. ዝኾነ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ዝኽተሎ 
ስነ-ስርዓት በቲ ኣዋጅን እዚ ደንቢን 
ዝተደንገገ ይኸውን፣ 

2. ኣብ መሬት ገጠር ተንከፍ ዝልዓሉ ናይ 
ፍትሃብሄር ክርክራት ብዝምልከት ኮሚቴ 
ጣብያ ዳይነት መሬት ናይ መጀመርያ ብርኪ 
ዳይነት ስልጣን ይህልዎ፣ 

3. ኣብ መሬት ገጠር ዝለዓሉ ክርክራት 
ብቐዳምነት ብተኸራኸርቲ ወገናት 
ብምርድዳእ ተስማሚዖም ፀገሞም ክፈትሑ 
ወይ ሳልሳይ ወገን ሓዊሶም ብዕርቂ ክውድኡ 
ይነግሮም፣ 

4. ብስምምዕነት ወይ ብዕርቂ ዝተወደአ 
እንተኾይኑ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ብፅሑፍ 
ናብ ኮሚቴ ጣብያ ምምሕዳር መሬት ብሰብ 
ጉዳይ ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ 

የተሰጣቸው አርሶ አደሮች ከ2 ዓመት በኋላ 
የስራቸው አፈጻጸም ታይቶ የይዞታ ማረጋገጫ 
ደብተር ሊሰጣቸው ይችላል፣ 

10. በማንኛውም ምክንያት የይዞታ ለውጥ ሲኖር 
በተደረገው ለውጥ መሰረት የይዞታ ማረጋገጫ 
ደብተር እንዲለወጥ ይደረጋል፣ 

11. ለባለትዳሮች የሚሰጥ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር 
በሁለቱም ስም ተመዝግቦ ይሰጣል፣ 
 
 

12. የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ወይም 
የምስክር ወረቀት ሲሰጥ የሚከፈለው ክፍያ 
በመመሪያ ይወስናል፣ 

13. ከህግ ውጪ የተወሰደ ወይም ችግር ያለው 
የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር እንዲመለስ 
በማድረግ ተስተካክሎ እንዲሰጥ ይደረጋል፣ 

14. የተሻሻለ አዲስ የገጠር መሬት ቅየሳና ምዝገባ 
ለማግባባት/ለማስተዋወቅ/ መሰረት ያደረገ ነባር 
የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር በአዲስ ሊለወጥ 
ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል፡፡ 

 
ክፍል አስር 

የክርክሮች አወሳሰን 
አንቀጽ 48 

ውሳኔ የሚሰጥ አካልና የሚከተላቸው ስነ ስርዓቶች 
1. ማንኛውም የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ 

የሚከተለው ስነ ስርዓት በአዋጁ እና በዚ ደንብ 
የተደነገገ ይሆናል፣ 

2. በገጠር መሬት ነክ የሚነሱ የፍትሃብሄር 
ክርክሮች በሚመለከት የቀበሌ የመሬት 
አስተዳደር ኮሚቴ የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት 
ስልጣን ይኖረዋል፣ 

3. በገጠር መሬት የሚነሱ ክርክሮች በቅድሚያ 
ተከራካሪ ወገኖች በመረዳዳት ተስማምተው 
ችግራቸውን እንዲፈቱ ወይም ሶስተኛ ወገን 
ጨምረው በእርቅ እንዲጨርሱ ይነገራቸዋል፣ 
 

4. በስምምነት ወይም በእርቅ ያለቀ ከሆነ 
የተደረሰውን ስምምነት በፅሑፍ ወደ ቀበሌው 
የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ በባለጉዳዮች በኩል 
በ30 ቀናት ጊዜ ውስጥ መድረስ አለበት፣ 
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  ቸቸ 

ገፅ 42 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 42 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ክበፅሕ ኣለዎ፣ 
5. ተኸራኸርቲ ወገናት ጉዳዮም በዚ ዓንቀፅ 

ንኡስ ዓንቀፅ 2 ብዝተቐመጠ ኣገባብ 
ክውድኡ ፍቓደኛታት ኣብዘይኮንሉ እዋን 
መጀመሪያ ናብ ኮሚቴ ጣቢያ ዳይነት መሬት 
ከሳሲ ፋይል መኽፈቲ ብር 10/ዓሰርተ ቅርሺ/ 
ከፊሉ ክሱ የቕርብ፣ 

6. ክሲ ዝቐረበሉ ኮሚቴ ጣቢያ ዳይነት መሬት 
መልሲ ተኸሳሲ ተቐቢሉ ኣብዘይተስማምዕሉ 
ጭብጢ ናይ ክልቲኦም መሰኻኽርን ካልእ 
ናይ ፅሑፍ መርትዖን ኣገናዚቡ ኣድላይ 
እንተኾይኑ ነቲ መከራኸሪ ዝኾነ መሬት 
ብኣካል ርእዩ ውሳነ ይህብ፣ 

7. ኮሚቴ ጣቢያ ዳይነት መሬት ውሳነ ካብ 
ዝሃበሉ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ብዝተውሃ 
ውሳነ ዘይተስማምዐ ወገን ይግበኣኒ ክሓትት 
ይኽእል፣ 

8. ይግበኣኒ በሃሊ ውሳነ ቅዳሕ ካብ ዝበፅሖ ኣብ 
ውሽጢ 15 መዓልቲ ቅሬታኡ ኣዳልዩ ናብ 
ወረዳ ቤት ፍርዲ የቕርብ፣ 

9. ወረዳ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ 
ውሳነ ይህብ፣ ነቲ ናይ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት 
መሬት ውሳነ እንተፅዲቕዎ ናይ መወዳእታ 
ይኸውን፡፡ ነቲ ናይ ጣብያ ውሳነ 
እንተለዊጥዎ ወይ እንተማሓይሽዎ ግን ወረዳ 
ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ውሳነ ዘይተስማመዐ 
ወገን ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ይግበኣኒ 
ይሓትት፣ 

10. ናይ ወረዳ ቤት ፍርዲ ውሳነ ቅዳሕ ዝበፅሖ 
ተኸራኻሪ ወገን ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ 
ቅሬታኡ ኣዳልዩ ናብ ዞባ ማእኸላይ ቤት 
ፍርዲ የቕርብ፡፡ ናይ ዞባ ማእኸላይ ቤት 
ፍርዲ ውሳነ ይግበኣኒ ዘይብሃለሉ ናይ 
መወዳእታ ውሳነ ይኸውን፣ 

11. ብኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ዝውሃብ 
ውሳነ ብይግበኣኒ ክሳብ ዘይተኣገደ ውሳነ ካብ 
ዝተውሃቦ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ይፍፅም፣ 

12. ተኸራኸርቲ ወገናት ባዕሎም ብስምምዕነት፣ 
ብዕርቂ ወይ ብሽምግልና ዝተወደአን ከምኡ 
እውን ብኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት 
ዝውሃብ ውሳነ ከምናይ ስሩዕ ቤት ፍርዲ 

 
5. ተከራካሪ ወገኖች ጉዳያቸው በዚህ አንቀጽ ንኡስ 

አንቀጽ 2 በተቀመጠው አገባብ ሊጨረሱ 
ፈቃደኞች በማይሆኑበት ወቅት መጀመሪያ ከሳሽ 
ፋይል መክፈቻ ብር 10/አስር ብር/ ከፍሎ ወደ 
ቀበሌው የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ክሱን 
ያቀርባል፣ 

6. ክስ የቀረበለት የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ 
የተከሳሽ መለስ ተቀብሎ ካልተስማሙበት 
ጭብጥ ላይ የሁለቱም ምስክሮችና ሌላ የፅሑፍ 
ማስረጃ አገናዝቦ አስፈላጊ ከሆነም መከራከሪያ 
የሆነው መሬት በአካል አይቶ ውሳኔ ይሰጣል፣ 
 

7. የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ውሳኔ ከሰጠበት በ15 
ቀናት ጊዜ ውስጥ በተሰጠው ውሳኔ ያልተስማማ 
ወገን ይግባኝ መጠየቅ ይችላል፣ 

 
8. ይግባኝ ባዩ የውሳኔ ቅጅ ከደረሰው በ15 ቀናት 

ጊዜ ውስጥ ቅሬታውን አጋጅቶ ወደ ወረዳ 
ፍርድ ቤት ያቀርባል፣ 

9. የወረዳው ፍርድ ቤት በ30 ቀናት ጊዜ ውስጥ 
ውሳኔ ይሰጣል፡፡ የቀበሌውን የመሬት ዳኝነት 
ኮሚቴ ውሳኔ ካጸደቀው የመጨረሻ ይሆናል፡፡ 
የቀበሌውን ውሳኔ ከለወጠው ወይም ካሻሻለው 
ግን ወረዳ ፍርድ ቤት በሰጠው ውሳኔ 
ያልተስማማ ወገን በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ 
ይግባኝ ይጠይቃል፣ 
 

10. የወረዳ ፍርድ ቤት የውሳኔ ቅጅ የደረሰው 
ተከራካሪ ወገን በ30 ቀናት ውስጥ ቅሬታውን 
አዘጋጅቶ ወደ ዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 
ያቀርባል፡፡ የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ 
ይግባኝ የማይባልበት የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናል፣ 

 
11. በቀበሌው የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የሚሰጥ ውሳኔ 

በይግባኝ እስካልታገደ ድረስ ውሳኔ ከተሰጠ በ30 
ቀናት ጊዜ ውስጥ ይፈጽማል፣ 

12. ተከራካሪ ወገኖች በራሳቸው ስምምነት ፣ በእርቅ 
ወይም በሽምግልና ያለቀና እንዲሁም በቀበሌ 
የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የተሰጠ ውሳኔ እንደ 
መደበኛ የፍርድ ቤት ውሳኔ ተቆጥሮ 
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  ቸቸ 

ገፅ 43 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 43 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ውሳነ ተቖፂሩ ይፍፀም፣ 
13. መፀዋዕታ ትእዛዝ በፂሑዎ ክቐርብ ዘይደለየ 

ምስክር ብሚሊሻ ወይ ፖሊስ ተገዲዱ 
ንክቐርብ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት 
ክእዝዝ ይኽእል፣ 

14. ብውሳነ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬትን ውሳነ 
ቤት ፍርድን መሰረት ዘይፍፀም በዓል ጉዳይ 
እንተጋጥም ብሚሊሻ ወይ ፖሊስ ተገዲዱ 
ይፍፅም፡፡ ኣድላይ እንተኾይኑ እውን ካብ 3 
መዓልቲ ንዘይበለፀ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኮይኑ 
ተገዲዱ ንክፍፅም ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት 
መሬት ክእዝዝ ይኽእል፣ 

15. ትእዛዝ ወይ ውሳነ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት 
መሬት ንምፍፃም ንዝንቀሳቐስ ሚልሻን 
ፖሊስን ዝኽፈል ኣበል ብሰብ ጉዳይ ዝሽፈን 
ይኸውን፣ 

16. ናብ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ንዘቕርብ 
ዋኒን ሕድሕድ ተኸራኻራይ ወገን ናይ ባዕሉ 
ወፃኢ ይኽእል፡፡ ኮይኑ ግና ከሳሳይ ዘቕረቦ 
ክሲ ኾነ ኢሉ ንተኸሳሳይ ንምጉልእላእ 
ምዃኑ እቲ ኮሚቴ እንተኣሚኒሉ ንተኸሳሲ 
ክሳብ ብር 100 /ሚኢቲ/ ዝበፅሕ ኪሳራ 
ክቖርፀሉ ይኽእል፡፡ 
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ኣመሰራርታ ክሲን ኣወሃህባ ትእዛዝን 
1. ናብ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ዝቐርብ 

ክሲ ብፅሑፍ ኮይኑ ብሰለስተ ቅዳሕ ተዳለዩ 
ከቕርብ ኣለዎ፣ 

2. ኣብ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ተኸሲሱ 
ዝቐርብ ዝኾነ ሰብ ዝተኸሰሰሉ ዋኒን 
ኣቐዲሙ ፈሊጡ ተዳልዩ ምእንታን ክቐርብ 
እቲ ዋኒን ዝስማዓሉ ሰዓት፣ ቦታን ሽም 
ከሳሲን ብሓፂሩ ተገሊፁ መፀዋዕታ ክበፅሖ 
ይግበር፣ 

3. ከሳሲ ድሕሪ ክሲ ምቕራቡ ኣብ ቆፀሮ 
መዓልቲ ከይቐረበ እንተተሪፉ ንኽከራኸር 
ሓደ ተወሳኺ ዕድል ይውሃቦ፡፡ ኣብ መበል 
ካልኣይ ቆፀሮ ከይቀረበ እንተተሪፉ ንውሳነ 
ዝሓደረ እንተዘይኮይኑ እቲ ኮሚቴ ነቲ ክሲ 
መዝገብ ይዓፅዎ፣ 

ይፈጽማል፣ 
13. የመጥሪያ ትእዛዝ ደርሶት ሊቀርብ ፈቃደኛ 

ያልሆነ ምስክር በሚልሻ ወይም በፖሊስ ተገዶ 
እንዲቀርብ የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ 
ማዘዝ ይችላል፣ 

14. በቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴና በፍርድ ቤት 
ውሳኔ መሰረት የማይፈፅም ባለጉዳይ ሲያጋጥም 
በሚልሻ ወይም በፖሊስ ተገዶ ይፈጽማል፡፡ 
አስፈላጊ ከሆነም ከ3 ቀናት ላልበለጠ በቁጥጥር 
ስር ሆኖ ተገዶ እንዲፈጽም የቀበሌው የመሬት 
ዳኝነት ኮሚቴ ትእዛዝ ሊሰጥ ይችላል፣ 
 

15. የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ትእዛዝ ወይም 
ውሳኔ ለማስፈጸም ለሚንቀሳቀስ ሚልሻና ፖሊስ 
የሚከፈል አበል በባለጉዳዮች የሚሸፈን ይሆናል፣ 

 
16. ወደ ቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የሚቀርብ 

ጉዳይ እያንዳንዱ ተከራካሪ የራሱን ወጪ 
ይሸፍናል፡፡ ሆኖም ግን ከሳሽ ያቀረበው ክስ ሆነ 
ብሎ ተከሳሽን ለማጉላላት መሆኑን ኮሚቴው 
ካመነ ለተከሳሹ እስከ ብር 100 /አንድ መቶ/ 
የሚደርስ ኪሳራ ሊቆርጥለት ይችላል፡፡ 

 
 

አንቀጽ 49 
የክስ አመሰራረትና የትእዛዝ አሰጣጥ 

1. ወደ ቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የሚቀርብ 
ክስ በፅሑፍ ሆኖ በሶስት ቅጂ መሆን አለበት፣ 
 

2. ወደ ቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ተከሶ 
የሚቀርብ ማንኛው ሰው የተከሰሰበትን ጉዳይ 
አስቀድሞ አውቆ ተዘጋጅቶ መቅረብ እንዲችል 
ጉዳዩ ሚሰማበት ሰዓት ፣ ቦታና የከሳሽ ስም 
ባጭሩ ተገልፆ መጥሪያ እንዲደርሰው ይደረጋል፣ 

 
3. ከሳሽ ክስ ከቀረበ በኋላ በቀጠሮው ቀን ካላቀረበ 

መከራከር ይችል ዘነድ አንድ ተጨማሪ እድል 
ይሰጠዋል፡፡ በሁለተኛው የቀጠሮ ቀን ካልቀረበ 
ለውሳኔ የተቀጠረ ካልሆነ በስተቀር ኮሚቴው 
የክሱን መዝገብ ይዘጋዋል፣ 
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  ቸቸ 

ገፅ 44 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 44 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 4. ተኸሳሲ ኣብ ቆፀሮኡ ከይቐረበ እንተተሪፉ 
ንካልኣይ ግዘ መፀዋዕታ ክበፅሖ ይግበር፡፡ 
ብመሰረት እቲ መፀዋዕታ እንተተሪፉ እቲ 
ኮሚቴ ተኸሳሲ ብዘየለሉ ሪኡ ክውስን 
ይኽእል፣ 

5. በዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 4 መዝገቡ 
ዝተዓፀወ ከሳሲ ወይ ተኸሳሲ ኣብ ቆፀሮኡ 
ዘይተረኸበ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ብዝኾነ 
ምኽንያት ዝብሃል፡- 
ሀ. ካብ ዓራት ንምትሳእ ዘየኽእል ሕማም፣ 
ለ. ብምኽንያት ናይ ቀረባ ዘመድ ሞት ወይ፣ 
ሐ. ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምዝውዋር ዘየኽእሉ 

ካልኦት ተመሳሰልቲ ኩነታት ምዃኑ 
ብዝርዝር ብምግላፅ ከምኩነታቱ ዝተዓፀወ 
መዝገብ ክኽፈት ወይ ዝተውሃቦ ውሳነ 
እንደገና ንክረኣየሉ ከመልክት ይኽእል፡፡ 

 
6. ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ብመሰረት እዚ 

ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 5 ዝቐረበ ጥርዓን 
እንተኣሚንሉ ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ 
ዓንቀፅ 3ን 4ን ተዓፅዩ ዝነበረ መዝገብ 
እንደገና ክረአ ክገብር ይኽእል፣ 

7. ዝተዓፀወ መዝገብ ብብቁዕ ምኽንያት 
ንክኽፈት ወይ ዝተውሃቦ ውሳነ እንደገና 
ንክረአ ዝቐርብ ጥርዓን እቲ ፀገም ካብ 
ዝተወገደ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ጥራሕ 
ክቐርብ ኣለዎ፡፡ በዚ ናይ ግዘ ወሰን ውሽጢ 
እንተዘይቐሪቡ እቲ ኮሚቴ ነቲ ሕቶ ውድቂ 
ይገብሮ፡፡ 

ዓንቀፅ 50 
ካብ ዳይነት ብዛዕባ ምልዓል 

ዝኾነ ኣባል ኮሚቴ ዳይነት መሬት፡- 
ሀ. ብቁዕ ምኽንያት ሃልይዎ ነቲ ዋኒን ከይርእዮ 

ባዕሉ እንትሓትት ወይ ካብ ተኸራኸርቲ 
ወገናት ተቓውሞ እንትቐርብ፣ 

ለ. ካብ ተኸራኸርቲ ወገናት ምስ ሓዲኦም 
ዝቐረበ ናይ ስጋ ወይ መውስቦ ዝምድና፣ 
ፅልኢ፣ እንተሃልይዎ ካብ መጋባእያ ክልዓል 
ኣለዎ፣ 

ሐ. ኣብዚ ዓንቀፅ ፊደል "ለ" ናይ ቀረባ ዘመድ 
ማለት ወላዲ፣ ውሉድ፣ ሓው፣ ሓፍቲን በዓልቲ 

4. ተከሳሽ በቀጠሮው ቀን ካልቀረበ ለሁለተኛ ጊዜ 
መጥሪያ እንዲደርሰው ይደረጋል፡፡ በመጥሪያው 
መሰረት ካልቀረበ ኮሚቴው ተከሳሽ በሌለበት 
ጉዳዩን በማየት ውሳኔ መስጠት ይችላል፣ 

 
5. በዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 4 መዝገቡ 

የተዘጋበት ከሳሽ ወይም ተከሳሽ በቀጠሮው 
ያልተገኘበት ካቅሙ በላይ በሆነ ምክንያት 
የሚባለው፡- 
ሀ. ካልጋ መነሳትን የሚከለክል በሽታ፣ 
ለ. የቅርብ ዘመድ መሞት ወይም፣ 
ሐ. ከቦታ ቦታ ለመዘዋወር የማያስችል ወይም 

ሌሎች ተመሳሳይ ምክንያቶች በዝርዝር 
በመግለፅ እንደሁኔታው የተዘጋውን መዝገቡ 
እንዲከፍት ወይም የተሰጠው ውሳኔ እንደ 
ገና እንዲታይለት አቤቱታ ማቅረብ 
ይችላል፡፡ 

6. የቀበሌው የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ በዚህ አንቀጽ 
ንኡስ አንቀጽ 5 የቀረበውን አቤቱታ ካመነበት 
በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 3 እና 4 መሰረት 
የተዘጋውን መዝገብ እንደገና እንዲታይ ማድረግ 
ይችላል፣ 

7. የተዘጋው መዝገብ በብቁ ምኽንያት እንዲከፈት 
ወይም የተሰጠ ውሳኔ እንደገና እንዲታይ 
የሚቀርብ አቤቱታ ችገሩ ከተወገደ በ30 ቀናት 
ጊዜ ውስጥ ብቻ መቕረብ አለበት፡፡ በዚህ የጊዜ 
ገደብ ውስጥ ካልቀረበ ኮሚቴው ጥያቄውን 
ውድቅ ያደርገዋል፡፡ 

 
አንቀጽ 50 

ከዳኝነት ስለመነሳት 
ማንኛውም የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ አባል፡- 
ሀ. በቂ ምክንያት ኖሮት ጉዳዩን እንዳያይ ራሱ 

ሲጠይቅ ወይም ከተከራካሪ ወገኖች ተቃውሞ 
ሲቀርብ፣ 

ለ. ከተከራካሪ ወገኖች ከአንዱ ጋር የቅርብ የስጋ 
ወይም የጋብቻ ዝምድና፣ ጠብ ሲኖረው ከችሎት 
መነሳት አለበት፣ 

 
ሐ. በዚህ አንቀጸ ፊደል "ለ" የቅርብ ዝምድና ማለት 

ወላጅ፣ ልጅ፣ ወንድም፣ እህት እና የትዳር 
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  ቸቸ 

ገፅ 45 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 45 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ሓዳሩን ጥራሕ ዝምልከት ይኸውን፡፡ 
 

ዓንቀፅ 51 
ኣወሃህባ ውሳነ 

1. ዝቐረበሉ ክርክር ምስ ተዛዘመ ኮሚቴ ጣቢያ 
ዳይነት መሬት ኣብ ሓፂር ግዘ ውሳነ ክህብ 
ኣለዎ፣ 

2. ኣብ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ዝውሃብ 
ውሳነ ብዝተኽኣለ መጠን ብሙሉእ ድምፂ 
ይኸውን፡፡ ሙሉእ ድምፂ ኣብዘይህልወሉ 
እዋን ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ውሳነ ይኸውን፡፡ 
ናይቲ ዝተፈለየ ውሑድ ድምፂ እውን ኣብ 
ውሳነ ይምዝገብ፡፡ 

3. ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት ውሳነ ኣብ 
ዝህበሉ ግዘ ኣብ ከይዲ ክርክር ዝቐረቡ 
ጭብጥታትን መርትዖታትን ብምግላፅ ናብ 
ውሳነ ዘብፅሕዎ ምኽንያታት ብሓፂሩ 
ከስፍሮም ኣለዎ፣ 

4. ዝኾነ ሰብ ኣብ መጋባእያ ተረኺቡ ነቲ ኣካቢ 
ኣፍቂዱ ርኢቶ ናይ ምሃብ መሰል ኣለዎ፡፡ 
ኮይኑ ግን እቲ ኮሚቴ ውሳነ ዝህብ ሕጊ 
ተኸቲሉ እዩ፡፡ 

 
ዓንቀፅ 52 

ንኮሚቴ ዳይነት መሬት ዝግበር ክፍሊት 
1. ካብ በዓል ጉዳይ ፋይል መኽፈቲ ዝኽፈል 

ገንዘብ መጠን ብር 10/ዓሰርተ ቅርሺ/ ኮይኑ 
ብፀሓፊ ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት 
ብሕጋዊ ደረሰይ ተኣኪቡ ናብ ፋይናንስ 
ጣብያ ኣታዊ ይግበር፣ 

2. ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 ካብ 
ዝተኣከበ ገነዘብ በብወርሒ መወዳእታ 
ንኣባላት ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት 
አበልን ንፅሕፈት መሳርሒን ወፃኢ እናተገበረ 
ብፋይናንስ እቲ ጣብያ ይኽፈሎም፣ 

3. ንኣባላት ኮሚቴ ጣብያ ዳይነት መሬት 
ዝውሃብ ኣበል ስራሕ ኣብ ዝውዕልሉ መጠን 
ገንዘብ ብመዓልቲ ብር 10/ዓሰርተ ቅርሺ/ 
ሒሳብ ይኸውን፣ 

4. ካብ ኣበልን ፅሕፈት መሳርሕን ዝተርፍ 
ገንዘብ እንትህሉ ንኣባላት ኮሚቴታት እቲ 

ጓደኛ/ሚስት/ ብቻ የሚመለከት ይሆናል፡፡ 
 

አንቀጽ 51 
የውሳኔ አሰጣጥ 

1. የቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የቀረበለት 
ክርክር እንደተጠናቀቀ በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ውሳኔ መስጠት አለበት፣ 

2. በቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የሚሰጥ ውሳኔ 
በተቻለ መጠን በሙሉ ድምጽ ይሆናል፡፡ ሙሉ 
ድምጽ በማይኖርበት ወቅት ብልጫ ያለው 
ድምጽ ውሳኔ ይሆናል፡፡ የተለየ ዝቅተኛ ድምጽ 
በውሳኔው ይመዘገባል፣ 
 

3. የቀበሌው የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ ውሳኔ 
በሚሰጥበት ጊዜ በክርክሩ ሂደት የቀረቡ 
ጭብጦችና ማስረጃዎች ባጭሩ ማስፈር አለበት፣ 

 
 

4. ማንኛውም ሰው በችሎት ቦታ ተገኝቶ 
ሰብሳቢውን አስፈቅዶ አስተያየት የመስጠት 
መብት አለው፡፡ ሆኖም ግን ኮሚቴው ውሳኔ 
የሚሰጠው ህግ ተከትሎ ነው፡፡ 

 
አንቀጽ 52 

ለመሬት ዳኝነት ኮሚቴ የሚደረግ ክፍያ 
1. ከባለጉዳይ ለፋይል መክፈቻ የሚከፈል የገንዘብ 

መጠን ብር 10 /አስር ብር/ ሆኖ በመሬት 
ዳኝነት ኮሚቴው ፀሓፊ በሕጋዊ ደረሰኝ 
ተሰብስቦ ወደ ቀበሌው ፋይናንስ ገቢ ይደረጋል፣ 
 

2. በዚ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት 
ከተሰበሰበው ገንዘብ በየወሩ መጨረሻ ለቀበሌው 
የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ አባሎች አበልና 
ለፅሕፈት መሳሪያ የሚሆን በቀበሌው ፋይናንስ 
ወጪ እየተደረገ ይከፈላቸዋል፣ 

3. ለቀበሌ የመሬት ዳኝነት ኮሚቴ አባላት የሚሰጥ 
አበል የገንዘብ መጠን ስራ ላይ በሚውሉበት 
ጊዜ በቀን ብር 10 /አስር ብር/ ሒሳብ ይሆናል፣ 
 

4. ከአበልና ጽሕፈት መሳሪያ የሚተርፍ ገንዘብ 
ሲኖር ለቀበሌውና ለጎጦች የኮሚቴዎች አባላት 
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  ቸቸ 

ገፅ 46 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 46 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ጣብያን ቁሸትን ስራሕቲ ዓቕሚ ህንፀት 
ክውዕል ይግበር፡፡ 

 
ክፍሊ ዓሰርተ ሓደ 

ንዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ትካላት ዝውሃብ መሬት 
ገጠር  

ዓንቀፅ 53 
ንመንግስታውን ማሕበራውን ኣካላት 

ዝውሃብ መጠን መሬት 
1. ንዝተፈላለዩ ትካላት ዘድሊ መሬት ገጠር 

ስታንዳርድ ምስዚ ደንቢ ተተሓሒዙ ዝርከብ 
ሰደቓ መሰረት ብምግባር ይፍፀም፣ 

2. ናይዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ 1 እንተሃለወ 
እውን ኣብቲ ሰደቓ ዘይተገለፀ ካሊእ ኩነታት 
እንተጋጥም በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ 
ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር 
ብዝህቦ ውሳነ መሰረት ተፈፃሚ ይኸውን፣ 

3. ብመሰረት ምስዚ ደንቢ ተተሓሒዙ ዝርከብ 
ሰደቓ ንመንግስታውን ማሕበራውን ትካላት 
ዝውሃብ መሬት ገጠር ካብ ክፍሊት ክራይ ነፃ 
ኮይኑ ግዘ ገደብ ኣይህልዎን፡፡ 

 
ክፍሊ ዓሰርተ ኽልተ 
ዝተፈላለዩ ድንጋገታት 

ዓንቀፅ 54 
ኣጠቓቕማ ማዕድን መሬት 

መሬት ገጠር ንማዕድን ምጥቃም ኣመልኪቱ 
ኣወሃህባ ፍቓድ ምጥቃም ማዕድን መሬት ናይ 
ፌዴራል መንግስቲ ኣዋጅ ቑፅሪ 52/1985 ዓ.ም 
ከምኡ እውን ቀፂሎም ዝወፁ መማሓየሺታቱን 
ተፈፀምቲ ይኾኑ፡፡ 

 
ዓንቀፅ 55 

ግቡእ ምትሕብባር 
ንኣፈፃፅማ እዚ ደንቢ ዝኾነ ይኹን ቤት ዕዮ፣ 
ውልቀ ሰባትን ናይ ምትሕብባር ግቡእ ኣለዎ፡፡ 

ዓንቀፅ 56 
ምውፃእ መምርሒ 

ንኣፈፃፅማ እዚ ደንቢ በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢን 
ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር 
መምርሒ ከውፅእ ይኽእል፡፡ 

አቅም ግንባታ ስራዎች ላይ እንዲውል 
ይደረጋል፡፡ 

 
ክፍል አስራ አንድ 

ለተለያዩ የልማት ድርጅት የሚሰጥ የገጠር መሬት 
 

አንቀጽ 53 
ለመንግስታዊና ማሕበራዊ ድርጅቶች 

የሚሰጥ የመሬት መጠን 
1. ለተለያዩ ድርጅቶች የሚያስፈልግ የመሬት 

ስታንዳርድ ከዚህ ደንብ ጋር ተያይዞ የሚገኝ 
ሰንጠረዥ መሰረት በማድረግ ይፈጽማል፣ 

2. የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ ቢኖርም 
በሰንጠረዡ ያልተገለጹ ሌሎች ሁኔታዎች 
ሲያጋጥሙ የአከባቢ ጥበቃና የገጠር መሬት 
አስተዳደርና አጠቃቀም ባለስልጣን በሚሰጠው 
ውሳኔ መሰረት ተፈጻሚ ይሆናል፣ 

3. ከዚህ ደንብ ጋር ተያይዞ በሚገኘው ሰንጠረዥ 
መሰረት ለመንግስታዊና ማሕበራዊ ድርጅቶች 
የሚሰጥ የገጠር መሬት ከኪራይ ክፍያ ነፃ ሆኖ 
የጊዜ ገደብ አይኖረውም፡፡ 

 
ክፍል አስራ ሁለት 
የተለያዩ ድንጋጌዎች 

አንቀጽ 54 
የመሬት መአድን አጠቃቀም 

የገጠር መሬት ለመአድን መጠቀምና የፈቃድ 
አሰጣጥ በሚመለከት የፌደራል መንግስት አዋጅ 
ቁጥር 52/1985 ዓ.ም እና ቀጥለው የወጡ 
ማሻሻያዎቹ ተፈፃሚዎች ይሆናሉ፡፡ 

 
 

አንቀጽ 55 
የመተባበር ግዴታ 

ለዚ ደንብ አፈጻጸም ማንኛውም መስሪያቤትና ሰው 
የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡ 

አንቀፅ 56 
የመመሪያ ማውጣት 

ለዚ ደንብ አፈጻጸም የአከባቢ ጥበቃና የገጠር 
መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መመሪያ ሊያወጣ 
ይችላል፡፡ 
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ገፅ 47 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 47 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 

 

 

  

 
ዓንቀፅ 57 

ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት 
1. ናይ ክልል ትግራይ መሬት ገጠር 

ኣጠቓቕማን ስራሕ ኢንቨስትመንት ልምዓት 
ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ንምውሳን ዝወፀ 
ደንቢ ቁፅሪ 15/1994 ዓ.ም ከምኡ እውን 
ምምሕዳርን ኣጠቓቕማን መሬት ገጠር 
ንምውሳን ዝወፀ ደንቢ ቁፅሪ 37/1999 ዓ.ም 
በዚ ደንቢ ተሳዒሮም ኣለዉ፣ 

2. ነዚ ደንቢ ዝጓነፁ ደንቢ፣ መምርሒ ወይ 
ልምዲ ኣሰራርሓ ኣብዚ ደንቢ ንዝተደንገጉ 
ጉዳያት ብዝምልከት ተፈፃምነት 
ኣይህልዎምን፡፡  

 
ዓንቀፅ 58 

እዚ ደንቢ ዝፀንዐሉ ግዘ 
እዚ ደንቢ ካብ 15 ታሕሳስ 2000 ዓ/ም ጀሚሩ 
ዝፀንዐ ይኸውን፡፡ 
 

ፀጋይ በርሀ 
 

ፕረዚደንት 
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

መቐለ 
 

 
አንቀጽ 57 

ተፈፃሚነት የሌላቸው ሕጎች 
1. የትግራይ ክልል ገጠር መሬት አጠቃቀምና 

የተፈጥሮ ሃብት የኢንቨስትመንት ስራ ለመወሰን 
የወጣ ደንብ ቁጥር 15/1994 ዓ.ም እንዲሁም 
የገጠር መሬት አስተዳደር አጠቃቀም ለመወሰን 
የወጣ ደንብ ቁጥር 37/1999 ዐ.ም በዚህ ደንብ 
ተሽረዋል፣ 
 

2. ከዚ ደንብ ጋር የሚቃረን ደንብ፣ መመሪያ 
ወይም የአሰራር ልምድ በዚህ ደንብ ለተደነገጉት 
ጉዳዮች በተመለከተ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

 
 

አንቀጽ 58 
ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ ደንብ ታህሳስ 15/2000 ዓ/ም ጀምሮ የጸና 
ይሆናል፡፡ 

 
ፀጋይ በርሀ 

 
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት  

ፕረዚዳንት 
መቐለ 
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  ቸቸ 

 
   ገፅ 48 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም              

ሰደቓ 01 
ናይ ኢንቨስትመንት ክራይ መሬትን ግዘ ገደብን ብዝምልከት 

ተ
.
ቁ ወረዳ/ከባቢ 

ግዘ ገደብ በዝሒ ዓመት/ብዓይነት ኢንቨስትመንት 
ክራይ 
ተመን 
ብር 
ብሄ/ር 

ልምዓት ሃ/ተፈጥሮ 
ልምዓት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን መስኖን ፍሉይ ቴክኖሎጂን 

ገደብ ግዘ 
ብዓመት 

ክፍሊት 
ብር ብሄ/ር 

ብዝናብ ዝለምዕ ልምዓት 
ሃፍቲ 
እንስሳ 

ልምዓት ዝራእቲ 
ኣሕምልትን 

ዓመታዊ ፍረምረን 

ልምዓት 
ሃፍቲ 
እንስሳ 

ልምዓት 
ንህቢ 

ዝራእቲ 
ኣሕምል

ቲ 
ዓመታዊ 
ፍረምረ 

1 ቃፍታ ሑመራ 20-25 15-25 15-25 20-25 20-40 30 15 100 50 100 
2 ወልቃይት 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 60 50 60 
3 ፀገዴ           
3.1 ዳንሻ 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 100 50 100 
3.2 ካልኦት ክፋል ፀገዴ 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 40 50 40 
4 ታሕታይ ኣድያቦ 20-25 15-25 15 15-20 20-40 30 15 60 50 60 
5 ላዕላይ ኣድያቦ 20-25 15-25 15 15-20 20-40 30 15 60 50 60 
6 ራያ ዓዘቦ 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 100 50 100 
7 ኣላማጣ 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 100 50 100 
8 ካልኦት ኩለን ወረዳታት 15 15 15 15 20-40 25 15 60 50 60 

መተሓሳሰቢ፡- 
1. በቲ ሰደቓ መሰረት ኪራይ መሬት ውዕሊ ን50 ዓመታት ፀኒዑ ኣብ ዝፀንሓሉ እዋን በብ5ተ ዓመቱ ኪራይ ክፍሊት ተመን ዝመሓየሽ ይኸውን፣ 
2. ልምዓት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኪራይ ዘበን 50 ዓመት ኮይኑ 

ሀ. 10 ዓመት ካብ ክፍሊት ነፃ፣ 
ለ. 10 ዓመት 50% ናይቲ ዝተቐመጠ ኪራይ መሬት ይኽፈል፣ 
ሐ. 30 ዓመት 100% ሙሉእ ክራይ ክፍሊት ዝኽፈል ይኸውን፡፡ 

3. ዝለዓለ ቴክኖሎጂን ካፒታልን ዝጥቀም በዓል ሃፍቲ ክፍሊት ኪራይ ብምቕናስ ይተባባዕ፡፡ 
 
 

     ገፅ 48 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

ሰንጠረዥ 01 
የኢንቨስትመንት የመሬት ኪራይና ጊዜ ገደብ የሚመለከት 

ተ
.
ቁ ወረዳ/ከባቢ 

ጊዜ ገደብ በኢንቨስትመንት አይነት 
ኪራይ 
ተመን 
ብር 

በሄክታር 

የተፈጥሮ ልማት 
በዝናብ የሚለማ የተፈጥሮ ሃፍት እርሻ በመስኖ ልዩ ቴክኖሎጂ የሚለማ 

ጊዜ ገደብ 
በዓመት 

የክፍያ 
መጠን 
በሄክታር 

በዝናብ የሚለማ የእንስሳ 
ሃብት 
ልማት 

የአዝርእት ልማት 
ጎመንና ዓመታዊ 

ፍራፍሬ 

የእንስሳ 
ሃብት 
ልማት 

የንብ 
ልማት 

አዝርእ
ት 

ጎመን 
ዓመታዊ 
ፍራፍሬ 

1 ቃፍታ ሑመራ 20-25 15-25 15-25 20-25 20-40 30 15 100 50 100 
2 ወልቃይት 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 60 50 60 
3 ፀገዴ           
3.1 ዳንሻ 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 100 50 100 
3.2 ካልኦት ክፋል ፀገዴ 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 40 50 40 
4 ታሕታይ ኣድያቦ 20-25 15-25 15 15-20 20-40 30 15 60 50 60 
5 ላዕላይ ኣድያቦ 20-25 15-25 15 15-20 20-40 30 15 60 50 60 
6 ራያ ዓዘቦ 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 100 50 100 
7 ኣላማጣ 20-25 15-25 15 20-25 20-40 30 15 100 50 100 
8 ካልኦት ኩለን ወረዳታት 15 15 15 15 20-40 25 15 60 50 60 

ማሳሰቢያ፡- 
1. በሰንጠረዡ የተጠቀሰው የመሬት ኪራይ ውል ለ50 ዓመታት ፀንቶ በሚቆይበት ወቅት በየ5 ዓመቱ የኪራይ ክፍያ ተመኑ የሚሻሻል ይሆናል 
2. የተፈጥሮ ሃብት የእርሻ ልማት ኪራይ ዘመን 50 ዓመት ሆኖ፡- 

ሀ. ለመጀመሪያዎቹ 10 ዓመታት ክፍያ ነፃ 
ለ. ለተጨማሪ 10 ዓመታት ከተቀመጠው የመሬት ኪራይ 50% ይከፍላል፣ 
ሐ. ለ30 ዓመታት 100% ወይም የመሬት ኪራይ ክፍያ በሙሉ የሚከፈል ይሆናል፡፡ 

3. ከፍተኛ ቴክኖሎጂ ካፒታል ለሚጠቀም ባለሃብት የኪራይ ክፍያውን በመቀነስ ይበረታታል፡፡ 
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  ቸቸ 

ገፅ 49 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 49 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 

 

ሰደቓ 02 
2. ተመን ኪራይ መሬት ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ 
ተ
.
ቁ 

ናይ ሕርሻ ልምዓት 
ዓይነት 

ናይ መሬት ኪራይ 
ተመን ብሄክታር 

1 
2 
 
3 

ናይ ኣትክልት ባልስምን 
ዕጣን እንዳዲዕ ከርበ 
ምልማዕ 
ደኒ ኣልሚዕካ ምጥቃም 

ኣብዞም ዝተጠቐሱ 
ይኹን ኣብ ካልኦት 
ልምዓት ስራሕቲ ሃፍቲ 
ተፈጥሮ ዝተዋፈረ 
ኢንቨስተር ናይ መሬት 
ኪራይ ከይተሓተተ ብነፃ 
ይሰርሕ 

 
ሰደቓ 03 

3. ዝተፈቐደ መልዓሊ ትሕዝቶ መሬት ብሄክታር 
ተ.
ቁ 

ዓይነት ሕርሻን/ተፈጥሮ 
ሃፍቲ ልምዓት/ 

ዝተፈቐደ 
መልዓሊ ናይ 
መሬት ትሕዝቶ 
/ሄ/ር/ 
መስኖ ብዝናብ 

1 ኣብ ሑመራን ዳንሻን 
ዝግበር መስኖን ዝራኣትን 
ኢንቨስትመንት 

2 100 

2 ዘራእቲ ልምዓት /ናይ ብርዒ 
ናይ ቃጫ፣ ጥረምረ ናይ 
ቅብኣት እኽሊታት 
ምፍራይ/ 

2 50 

3 ጭረት ተኽሊታት /ጡጥ፣ 
ኪናፍ ጁት ዒቃ/ 

2 50 

4 ሽኮር ተኽልታት ምልማዕ 2 50 
5 ቀለብ እንስሳ ዘራእቲ 

ምልማዕ 
2 50 

6 ድንችን ካልኦት ሱራሱር 
ተኽልታት ምፍራይ 

2 50 

7 ኣሕምልትን ቆፅላመፅልን 
ምልማዕ 

2 50 

8 ኣትክልትን ፍረምረን 
ቐዋሚ ተኽልታት ምልማዕ 

2 50 

9 ቅመማ ቅመም ምልማዕ 2 50 
10 ቡና ሻሂ ካካዎ ዝመሳሰሉ 

መንቅሒ ተኽልታት 
ምልማዕ 

2 50 

11 ዕምበባ ምልማዕ 2 50 
12 ፈልሲ ምፍላስ 2 50 
13 ፀረ ባልዕ ፀረ ፃህያይ ወዘተን 

ንመድሓኒት ዝኾኑ 
ተኽልታት ምልማዕ 

2 50 

14 ዝተዋደደ ናይ እንስሳት 
ምርባሕን ዘራእቲ ልምዓትን 
 

2 50 

15 ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ልምዓት 
ስራሕቲ ምክያድ 

2 5 

ሰንጠረዥ 02 
2. የተፈጥሮ ሃብት የመሬት ኪራይ ተመን 

ተ
.
ቁ 

የእርሻ ልማት ዓይነት የመሬት ኪራይ ተመን 
በሄክታር 

1 
2 
 
3 

የአትክልት ባልስም 
እጣን ሙጫና ከርቤ 
ማልማት 
ደን በማልማት መጠቀም 

በነዚህ የተጠቀሱት 
ይሁን በሌሎች የተፈጥሮ 
ሃብት ልማት ዘርፍ 
የተሰማራ ባለሃብት 
የመሬት ኪራይ ሳይጠየቅ 
በነፃ ይሰራል፣ 
 

 
ሰንጠረዥ 03 

3. የተፈቀደ ይዞታ መሬት መነሻ በሄክታር 
ተ.
ቁ 

የእርሻ ዓይነት /የተፈጥሮ 
ሃብት ልማት/ 

የተፈቀደ  
የመሬት ይዞታ 
በሄክታር 
 
መስኖ በዝናብ 

1 በሑመራና ዳንሻ የሚደረግ 
መስኖና የአዝርእት 
ኢንቨስትመንት 

2 100 

2 የአዝርእት ልማት /የአገዳ፣ 
ቃጫ፣ ጥራጥሬና የቅባት 
እህሎች ማፍራት 
 

2 50 

3 ቃጫ ተክሎች /ጥጥ ኬናፍ፣ 
ጁት ዒቃ 

2 50 

4 የስኳር ተክሎች ማልማት 2 50 
5 ለእንስሳት ቀለብ ዛፎች 

ማልማት 
2 50 

6 ድንችና ሌሎች ስራ ስር 
ተክሎች ማፍራት 

2 50 

7 የጓሮ አትክልት ማፍራት 
 

2 50 

8 አትክልትና ፍራፍሬዎችና 
ቋሚ ተክሎች ማልማት 

2 50 

9 ቅመማ ቅመሞች ማልማት 2 50 
10 ቡና፣ ሻይና ካካዋ 

የመሳሰሉት ማነቃቂያ 
ተክሎች ማልማት 

2 50 

11 አበባ ማልማት 2 50 
12 ችግኝ ማፍላት 2 50 
13 ፀረ ተባይ ፀረ አረም ወዘተ 

ለመድሃኒት የሚሆኑ 
ተክሎች ማልማት 

2 50 

14 የተቀናጀ የእንስሳት 
ማራብያና የአዝርእት ልማት 
 

2 50 

15 የተፈጥሮ ሃብት ልማት 
ስራዎች ማካሄድ 

2 5 
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ሰደቓ 04 

4. ንኢቨስትመንት መበገሲ በዝሒ እንስሳን 
ዘድሊ ስፍሓት መሬትን 

ተ.
ቁ 

ዓይነት 
ስራሕ 

በዝሒ 
እንስሳ 

ዘድሊ ስፍሓት መሬት 
ንህንፃ   
ነፃ 
ደንበ 

እሱር 
ደንበ 

ንቀለብ 
መልም
ዕን 
መሸራሸ
ርን 

ድምር 

1 ምርባሕ 
ፀባ 
ከፍትን 
ምህጣርን 

     

1.1 ፀባ ከፍቲ 10 
ኣላሕም 

331ሜ2 285ሜ2 1 ሄክታር 1.0285 
ሄ/ር 

1.2 ምህጣር 
ከፍቲ 

15 ከፍቲ 189ሜ2 90ሜ2 0.45 
ሄክታር 

0.46 ሄ/ር 

2 ጠለበጊዕ 
ምርባሕን 
ምህጣርን 

     

2.1 ምርባሕ 
ጠለበጊዕ 

93 
ጤል/በጊዕ 

180ሜ2  1 ሄክታር 1.018  
ሄ/ር 

2.2 ምርባሕ 
ጠለበጊዕ 

75 ጤል 
/በጊዕ 

150ሜ2  0.45 
ሄክታር 

0.46  
ሄ/ር 

3 ደርሁ 
ምርባሕ 

440 158ሜ2  632 790ሜ2 

3.1 ምርባሕ 
ስጋ ደርሆ 

400 132ሜ2  528ሜ2 660ሜ2 

3.2 ምርባሕ 
ናይ 
እንቋቁሖ 

400 144ሜ2  576ሜ2 720ሜ2 

4 ልምዓት 
ንህቢ 

     

4.1 ዘበናዊ 
ምርባሕ 
ንህቢ 

100 
ዘ/ቆፎ 

  1 ሄክታር 1  ሄክ. 

5 ብራንች 
/ሕፁር 
ጋህፂ/ 
ምርባሕ 

     

5.1 ከፍቲ 52    250 ሄ.ር 
5.2 ጠለበጊዕ 104    50 ሄክ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ሰንጠረዥ 04 

4. ለኢንቨስትመንት የሚሆን መነሻ እንስሳት 
ብዛትና የመሬት ስፋት 

ተ.
ቁ 

የስራ 
ዓይነት 

የእንስ
ሳት 
ብዛት 

የሚያስፈልገው የመሬት ስፋት 
ለህንፃ   
ነፃ 
በረት 

ጥብ
ቅ 
በረት 

ለመስኖ 
ልማት
ና 
ማዛወሪ
ያ 

ድምር 

1 የወተት 
ላሞች 
ማርባትና 
ማደለብ 

     

1.1 የወተት 
ላም 

10 ላሞች 331ሜ2 285ሜ2 1 ሄክታር 1.0285 
ሄ/ር 

1.2 ከብት 
ማደለብ 

15 ከብት 189ሜ2 90ሜ2 0.45 
ሄክታር 

0.46 ሄ/ር 

2 በግና ፍየል 
ማራባትና 
ማደለብ 

     

2.1 በግና ፍየል 
ማራባት  

93 
ፍየል/በግ 

180ሜ2  1 ሄክታር 1.018  
ሄ/ር 

2.2 በግና ፍየል 
ማራባት 

75 ፍየል 
/በግ 

150ሜ2  0.45 
ሄክታር 

0.46  
ሄ/ር 

3 የደሮ 
እርባታ 

440 158ሜ2  632 790ሜ2 

3.1 የስጋ ደሮ 
እርባታ 

400 132ሜ2  528ሜ2 660ሜ2 

3.2 የእንቁላል 
ዶሮ 
ማራባት 

400 144ሜ2  576ሜ2 720ሜ2 

4 ንብ ልማት 
 

     

4.1 ዘመናዊ 
ንብ 
ማራባት 

100 
ዘ/ቆፎ 

  1 ሄክታር 1  ሄክ. 

5 ብራንች 
/የታጠረ 
ማራባት 
 

     

5.1 ከብት 52    250 ሄ.ር 
5.2 ፍየልና በግ 104    50 ሄክ 
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  ቸቸ 

ገፅ 51 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 51 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 ሰደቓ 05 
ንዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ትካላት ዘድሊ ናይ መሬት ስታንዳርድ 
ተ.
ቁ 

በዓል 
ትካል 

ዓይነት ትካል መዐ
ቀኒ 

ስፍሓት 
መሬት 
ብሜትር ካሬ 

ግዘ 
ገደብ 

ተመን 
ክፍሊት 
መሬት 
ኪራይ 
/ንተቐመ
ጠ መጠን/ 

1 ሃፍቲ 
ተፈጥሮ 

ማሕበራዊ 
ፈልሲ ጣብያ 

ካ.
ሜ 

500-1000 ብዘይግዘ 
ገደብ 

ነፃ 

መንግስቲ 
ፈ/ጣብያ 

 2500-10000 " " 

መሬት 
መኻዚ
ኖ 

ሳተላይት 
መኽዘን 

 10000 " " 

2 ሕርሻ መሰልጠኒ 
ሓረስቶት 

 20500 " " 

3 ሃፍቲ 
እንስሳ 

እንስሳ  
ክሊኒክ 

 2500 " " 

ዓብይ መኖ 
ዘርኢ መርብሒ 

 10000-40000 " " 

ንኡሽተይ መኖ 
ዘርኢ መርብሒ 

 1000-10000 
5000-10000 

" " 

4 መስኖ ፍረምረ ፈልሲ 
ጣብያ ምስ 
መኻዚኖ 
 

 500-2000 " " 

5 ጥዕና ጥዕና ኬላ  2500 " " 
ኣስኳል ጥዕና  5625 " " 
ጥዕና ጣብያ  10000 " " 
ሆስፒታል  20600 " " 

6 ትምህር
ቲ 

አፀደ ህፃናት  400-2000 " ብነፃ 
ካልኣይ ብርኪ  20000-30000 " ነፃ 
ቀዳማይ ብርኪ  15000-20000 " " 

7 ንግድን 
ግልጋሎ
ትን 

ድንኳን/ኪዮስኪ  10 5 20 
ማሕበራት 
/ኪዪስኪ/ 

 50-400 5 ነፃ 

ቱሪዝም ባህላዊ 
መዘናግዒ 

 10000-40000 50 30ንሄ/
ር 

ብሌኬት 
መፍረዪ 

 500-800 50 10 

ሓፂን መፂን  100 30 30 
ክዳን ስፌት  10-20 20 20 
ናይ ንግዲ 
መኻዘን 

 120 50 20 

መጥሓን  350-400 50 60 
ሽመና  10 20 10 
ነዳዲ መዐደሊ 
ጣብያ 

 1000-2000 50 150-
200 

8 ንገበርቲ 
ሰናይ 
 

መንበሪ ገዛ  2000-10000 99 200 

9 ካልኦት 
ቤትፅሕ
ፈት 

ካምፐን/ጊዚያ
ዊ ፕሮጀክት 

 300-10000  ብነፃ 

10 መፍረ
ይ 
ትካላት 

ሑፃ ምፍራይ  100-500 1 50-
100 

ሓመድ 
ምፍራይ 

 100-5000 1 50-
150 

ፀፀር ምፍራይ  300-5000 5 50-
150 

እምኒ ምውፃእ  50-5000 1 50-
100 

ኖራ ምፍራይ  50-100 1 50-70 

- ኣብዚ ሰደቓ ዘይተጠቐሰ ዓይነት ስራሕ ኢንቨስትመንት ከም 
ኩነታቱ እንዳተርኣየ ዝውሰን ይኸውን፣ 

- ትካት መንግስቲ ዝጥቀመሉ መጠን ትሕዝቶ ዝተቐመጠ 
ከምዘሎ ኮይኑ ምስ ጭቡጥ ኩነታት ናይቲ ፕሮጀክት ልምዓት 
እናተገምገመ መጠን ትሕዝቶ ምርኣይ ዝከኣል እዩ፡፡ 

 
 
 
 
 

ሰንጠረዥ 05 
ለተለያዩ የልማት ድርጅቶች የሚያስፈልግ የመሬት ስታንዳርድ 

ተ.
ቁ 

ባለ 
ድርጅ
ት 

የድርጅቱ 
ዓይነት 

መለ
ኪያ 

ስፋት በካሬ 
ሜትር 

የጊዜ 
ገደብ 

የመሬት 
ኪራይ 
ተመን 
ለተቀመጠ
ው የሰፋት 
መጠን 

1 ተፈጥሮ 
ሃብት 

የማህበራት 
ችግኝ ጣብያ 

ካ.
ሜ 

500-1000 ብዘይግዘ 
ገደብ 

ነፃ 

የመንግስት 
ችግኝ ጣብያ 

 2500-10000 " " 

መሬት 
ፕሮጀክ
ት 

ሳተላይት 
መጋዘን 

 10000 " " 

2 ሕርሻ የገበሬዎች 
ማሰልጠኛ ማእከል 

 20500 " " 

3 ለእንስሳ
ት 
ሃብት 

የእንስሳ 
ክሊኒክ 

 2500 " " 

ትልቅ የመኖ 
ማራቢያ 

 10000-40000 " " 

ትንሽ የመኖ 
ማራብያ 

 1000-10000 
5000-10000 

" " 

4 መስኖ የአትክልትና 
ፍራፍሬ ችግኝ 
ጣብያ ከመጋዘን 
ጭምር 

 500-2000 " " 

5 ጤና የጤና ኬላ  2500 " " 
የጤና አስኳል  5625 " " 
ጤና ጣብያ  10000 " " 
ሆፒታል  20600 " " 

6 ትምህር
ት 

መዋእለ ህፃናት  400-2000 " ብነፃ 
2ኛ ደረጃ  20000-30000 " ነፃ 
1ኛ ድርጃ  15000-20000 " " 

7 ንግድና 
አገልግ
ሎት 

ሱቅ/ኪዪስኪ/  10 5 20 
የማህበር ሱ 
/ኪዪስኪ 

 50-400 5 ነፃ 

ቱሪዝም ባህላዊ 
መዝናኛ 

 10000-40000 50 30ንሄ/
ር 

ብሎኬት 
ማምረቻ 

 500-800 50 10 

ብረታ ብረት  100 30 30 
ልብስ ስፌት  10-20 20 20 
የንግድ 
መጋዘን 

 120 50 20 

የእህል ወፍጮ  350-400 50 60 
ሽመና  10 20 10 
ነዳጅ ማደያ 
ጣብያ 

 1000-2000 50 150-
200 

8 ለበጎ 
አድራጊ
ዎች 

መኖርያ ቤት  2000-10000 99 200 

9 ሌሎች 
ጽ/ት 
ቤቶች 

ካምፕና/ኢዚያ
ዊ ፕሮጀክት 

 300-10000  ብነፃ 

10 የማምረ
ቻ 
ድርጅቶ
ች 

የአሸዋ 
ማምረቻ 

 100-500 1 50-
100 

አፈር ማምረቻ  100-5000 1 50-
150 

ጠጠር 
ማምረቻ 

 300-5000 5 50-
150 

ድንጋይ 
ማውጣት 

 50-5000 1 50-
100 

ኖራ ማምረቻ  50-100 1 50-70 

- በዚህ ሰንጠረዥ ያልተጠቀሰ የኢንቨስትመንት የስራ ዓይነት 
እንደሁኔታው እየታየ የሚወሰን ይሆናል፣ 

- የመንግስት ድርጅቶች የይዞታ መጠን የተቀመጠው እንዳለ ሆኖ 
ከፕሮጀክቱ ልማት ተጨባጭ ሁኔታ እየተገመገመ የይዞታው 
መጠን ማየት ይቻላል፡፡ 
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  ቸቸ 

ገፅ 52 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ደንቢ ቁፅሪ 48 15 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም             ገፅ 52 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ደንብ ቁጥር 48 ታህሣሥ15/ 2000 ዓ.ም 

 

 

 
ሰደቓ 06 

ንዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕቲ ዝፍቀድ መጠን ቁልቋለ 
ተ.
ቁ 

ዓይነት ስራሕ ዝፍቀድ 
ቁልቋለ 
መሬት 

ኣድላይ ቴክኒካዊ 
ስራሕቲ 

1 ዘራእቲ ቋሚ 
ተኽሊን እንስሳ 
ምርባሕን 

0-10 ስ/ሕ/ዕ/ሓ ማይን 

2 ዘራእቲ ቋሚ 
ተኽሊን እንስሳ 
ምርባሕን 

11-30 ደረቕ ዕ/ሓ/ማይን 
ስ/ሕ/ዕ/ሓ/ማይን 
መትረባዊ ዛላ፣ ሓመድ 
/እምኒ ዛላ ወ.ዘ.ተ 

3 ዘራእቲ፣ ቋሚ 
ተኺሊ፣ ኣግራብ 
ሳዕሪ ምዝራእ 

31-60 መደባዊ ዛላ 
ስ/ህ/ዕ/ሓ/ማይን 

4 ኣግራብ ተኸላ፣ ሳዕሪ 61-80 መደባዊ ዛላ +  
ስ/ሕ/ዕ/ሓ/ማይን + 
ምክልኻል መትረባዊ 
ዛላ 

5 ምክልኻል መሬት፣ 
ሳዕሪ ምዝራእ ንህቢ 
ምርባሕ 

ልዕሊ 
80 

ኣግራብ ተኸላ + ሳዕሪ 
ምዝራእን + ምዕፃውን 
+ ንህቢ ምርባሕን + 
ኢንተርተይሜንት 
መደባዊ ዛለ 

 
 

 
ሰንጠረዥ 06 

ለተለያዩ ዓይነቶች የሚፈቀድ የተዳፋት መጠን 
ተ.
ቁ 

የአርሻ ዓይነት የሚፈቀድ 
የመሬት 
ተዳፋት 

የሚያስፈልግ ቴክኒካዊ 
ስራዎች 

1 አዝርእት፣ ቋሚ 
ተክልና የእንስሳት 
እርባታ 

0-10 የስነ ህይወት አፈርና 
ውሃ ጥበቃ 

2 አዝርእት ቋሚ 
ተክልና የእንስሳት 
እርባታ 

11-30 የአፈርና ውሃ ጥበቃና ስነ 
ህይወታዊ ትሬንች ባንድ 
በአፈር በድንጋይ ወ.ዘ.ተ 
መስራት 

3 አዝርእት ቋሚ 
ተክልና ዛፍ ተከላ 
ሳር መዝራት 

31-60 ጠረጴዛ፣ እርከን ስነ-
ሀይወታዊ አፈርና ውሃ 
ጥበቃ 

4 ዛፍ ተከላና ሳር 
መዝራት 

61-80 ጠረጴዛ፣ እርከን ስነ 
ህይወታዊ አፈርና ውሃ 
ጥበቃ + መሬት መከለል 
/መዝጋት/፣ ትሬንች ባንድ 

5 መሬት መከለል፣ 
ሳር መዝራት ነብ 
እርባታ 

ከ80 
በላይ 

ዛፍ ተከላና + ሳር 
መዝራት + መከለል + 
ንብ እርባታ + 
ኢንተርተይመንት 
ጠረጴዛ እርከን 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ 

ብሂራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

 

 

ኣዋጅ ቑፅሪ 159/2001 ዓ/ም 

ኣብ 2001 በጀት ዓመት ናይ ኤጀንሲ ሌምዓት  

ኣባይቲ ተወሳኺ በጀት ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ  

 

ኣብ 2001 በጀት ዓመት ኣብ ውሽጢ እዚ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስቲ ንዝፍፀሙ መንግስታዊ ስራሕትን ግሌጋልታትን 

ዝውዕሌ ተወሳኺ በጀት ብምፅዲቕ ኣብ ስራሕ  ክውዕሌ 

ምግባር ኣድሊይ ብምዃኑ፣ 

 

ብመሰረት ኣብ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋዯዯ 

ፕሮግራም ሌምዓት ኣባይቲ ንምስራሕ ሌቓሕ መፅዯቂ ኣዋጅ 

ቑፅሪ 120/1999 ዓንቀፅ 3 ከምኡ እውን ሕገ-መንግስቲ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49 (3)(ቸ) ኣብ 

ስራሕ ዝውዕሌ ዝስዕብ ተወሳኺ በጀት ኣዋጅ ኣውፂኡ ኣል፡፡ 

 

1. ሓፂር ርእሲ  

እዚ ኣዋጅ “ብኤጀንሲ ሌምዓት ኣባይቲ ንዝህነፁ ናይ ሓባር 

መንበሪ ኣባይቲ ተወሳኺ በጀት ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ ቑፅሪ 

159/2001”  ተባሂለ ክጥቀስ ይኽእሌ፡፡ 

2. መመሓየሺ  

ካብ ሓምሇ 1/2000 ክሳብ ሰነ 30/2001 ዓ/ም ኣብ 

ዘል በጀት ዓመት ካብ ዓዱ ውሽጢ ባንኪ ዝርከብ ሌቓሕ 

ብር 472,901,292.00 እዩ፡፡ 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 159/2001 ዓ/ም 

የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት በ2001  

በጀት ዓመት የቤቶች ሌማት ኤጀንሲ ተጨማሪ  

በጀት ሇመወሰን የወጣ አዋጅ 

 

በ2001  በጀት ዓመት በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሇሚሰሩ 

ሰራዎችና አገሌግልቶች ማስፈፀሚያ የሚውሌ ተጨማሪ በጀት 

ፀድቆ ስራ ሊይ እንዱውሌ ማድረግ አስፈሊጊ በመሆኑ፣ 

 

 

በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የተቀናጀ የቤቶችች ሌማት 

ፕሮግራም ቤቶችን ሇመስራት የብድር ማፅዯቂያ ዋጅ ቁጥር 

120/1999 ዓንቀፅ 3 እንዯዚሁም ተሻሽል በወጣው የትግራይ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 49 (3)(ተ) መሰረት ስራ 

ሊይ የሚውሌ የሚከተሇው ተጨማሪ በጀት አዋጅ አውጥታሌ ፡፡ 

 

1. አጭር  ርእስ 

ይህ አዋጅ “በቤቶች ሌማት ኤጀንሲ ሇሚገነቡ የጋራ መኖሪያ 

ቤቶች ተጨማሪ በጀት ሇመወሰን የዋጣ አዋጅ ቁጥር 

159/2001”   ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. የበጀት ምንጭ 

ከሓምላ 1/2000 እስከ ሰኔ 30/2001 ሊሇው በጀት ዓመት 

ከአገር ውስጥ ባንክ ብድር የሚገኘውን ብር 472,901,292.00 

ነው፡፡ 

 

 

 

 መበሌ 17ዓመት ቑ.2      

መቐሇ 24ሕዲር 2001ዓ/ም 

17ኛ ዓመት ቑ.2    ሕዲር 
24/2001ዓ/ም  ብሓሌዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ  

ናይ ሓዯ ዋጋ       ብር18.25 

ያንደ ዋጋ  

ነጋሪት ጋዜጣ ቑ.ፓ.ሳ                

ነጋሪት ጋዜጣ ፓ.ሳ.ቁ         291 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

 

 

ኣዋጅ ቑፅሪ 160/2001 ዓ/ም 

ሓወሌቲ ሰማእታትን ኣብ ትሕትኡ ዝርከቡ 

ትካሊትን  

ንብረትን ብመንግስቲ እዚ ክሌሌ ንክመሓዲዯር  

ዝተገበረ ስምምዕ መፅዯቒ ኣዋጅ 

ሓወሌቲ ሰማእታት መግሇፂ ህዝባዊ ተጋድልን 

ፅንዓት መሪር ቃሌስን ህዝቢ ትግራይ ህያው 

ምስክር ኾይኑ ትካሊዊ መሌክዕ ሒዙ ክቕፅሌ 

ስሇዝተኣመነለ፣ 

 

ዕሊማታት ህዝባዊ ወያነናን ሕድሪ ስውኣትናን 

ንቕድሚት እናሰጎመ ዝቕፅሌ ትካሌ ክኸውን 

ብህዝብን መንግስትን ክሌሌ ትግራይ 

እንትመሓዯር ምዃኑ ብፅንዓት ስሇዝተኣመነለ፡፡ 

 

ነዚ ዕሊማ እዚ ንምዕዋት መቐሇ ዝርከብ ሓወሌቲ 

ሰማእታትን ምስ ኣብ ትሕትኡ ዝርከብ ንብረትን 

ትካሊትን መንግስቲ እዚ ክሌሌ ከመሓዲድሮ ኣብ 

መንጎ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ እዚ ክሌሌን 

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ስምምዕ ርክክብ 

ስሇ ዝተፈረመ፣ 

 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 

49/3/ሀ/  እዚ ዝስዕብ ኣዋጅ ተኣዊጁ ኣል፡፡  

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 160/2001  

የሰማዕታት ሓወሌትና በስሩ የሚገኙ ንብረቶችና  

ተቋማት በክሌለ መንግስት እንዱተዲዯር 

የተዯረገውን ስምምነት ማፅዯቂያ አዋጅ 

 

የሰማዕታት ሓወሌት የትግራይ ህዝብ የህዝባዊ 

ተጋድልውና መራራ ትግሌ ፅናት መገሇጫ ህያው 

ምስክር ሆኖ ተቋማዊ መሌክ ይዞ መቀጠሌ እንዲሇበት 

ስሇታመነበት፣ 

 

የህዝባዊው ኣብዮት ዓሊማዎችና የሰማዕታት አዯራ 

ወዯፊት እያራመዯ ቀጣይነት ያሇው ተቋም የሚሆነው 

በትግራይ ህዝብና መንግስት ስር እንዱተዲዯር 

በማድረግ መሆኑን በፅናት ስሇታመነበት፣ 

 

ይህንን ዓሊማ ዕውን ሇማድረግ መቀላ የሚገኘው 

የሰማዕታት ሓወሌትና በስሩ የሚገኝ ላልች ንብረቶችና 

ተቋማት የክሌለ መንግትስት እንዱ ያስተዲድረው 

በክሌለ ስራ አስፈፃሚ ምክር ቤት እና በህዝባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ መካከሌ የርክክብ ስምምነት 

በመፈረሙ፣ 

 

ተሻሽል በወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት ህገ-መንግስት አንቀፅ 49/3/ሀ/ መሰረት 

የሚከተሇው አዋጅ ታውጀዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 መበሌ 17ዓመት ቑ.3      

መቐሇ 24ሕዲር 2001ዓ/ም 

17ኛ ዓመት ቁ.3    ሕዲር 
24/2001  ዓ/ም 

ብሓሌዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ  

ናይ ሓዯ ዋጋ         ብር 18.25 

ያንደ ዋጋ  

ያንደዱ ዋጋ  

ነጋሪት ጋዜጣ ቑ.ፓ.ሳ                
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑፅሪ 160  ሕዲር 24/2001  ዓ.ም        ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ አዋጅ ቁጥር 160  ሕዯር 24/2001  ዓ.ም 

 

 

1. ሓፂር ርእሲ 

እዚ ኣዋጅ ”ሓወሌቲ ሰማእታትን ኣብ ትሕቲኡ 

ዝርከቡ ንብረትን ትካሊትን ብመንግስቲ እዚ 

ክሌሌ ንክመሓዯር ዝተገበረ ስምምዕ መፅዯቒ 

ኣዋጅ ቁፅሪ 160/2001ዓ/ም”  ተባሂለ ክጥቀስ 

ይከኣሌ፡፡ 

2. ምፅዲቅ እቲ ስምምዕ 

ኣብ መንጎ ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚ ክሌሌ 

ትግራይን ህወሓትን ሓወሌቲ ሰማእታትን ኣብ 

ትሕቲኡ ዝርከቡ ትካሊትን ንብረታትን 

ብመንግስቲ እዚ ክሌሌ ክመሓዲዯር ዝተገበረ 

ስምምዕ ፀዱቑ ኣል፡፡ 

 

3. ስሌጣን ዝምሌከቶም ፈፀምቲ ኣካሊት   

ኣብቲ ስምምዕ ዝተኻተቱ ዝምሌከቶም ፈፀምቲ 

ኣካሊት እዚ ክሌሌ በቢ ስራሕ ዘርፎም እቲ 

ስምምዕ ኣብ ስራሕ ክውዕሌ ናይ ምግባር 

ሓሊፍነት በዚ ኣዋጅ ተዋሂብዎም ኣል፡፡ 

 

4. እቲ ኣወጅ ዝፀንዓለ ጊዜ 

እዚ ኣዋጅ ካብ 24 ሕዲር 2001ዓ/ም ጀሚሩ 

ዝፀንዏ ይኸውን፡፡  

 

 

መቐሇ 

ፀጋይ በርሀ 

 

ፕሬዚዯንት ብሄራዊ 

ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. አጭር ርእስ 

ይህ ኣዋጅ ”የስማዕታት ሓወሌትና በስሩ የሚገኝ 

ንብረትና ተቋማት በክሌለ መንግስት እንዱተዲዯር 

የተዯረገውን ስምምነት ማፅዯቅያ አዋጅ ቁጥር 

160/2001” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፣ 

 

 

2. ስምምነቱ ስሇመፅዯቅ 

በክሌለ ስራ አስፈፃሚ ምክር ቤትና በህዝባዊ ወያነ 

ሓርነት ትግራይ መካከሌ የተፈረመው የሰማዕታት 

ሓወሌትና በስሩ የሚገኙ ተቋማትና ንብረት በክሌለ 

መንግስት እንዱተዲዯር የተዯረገው ስምምነት ጸድቋሌ፡፡ 

 

 

3. የሚመሇከታቸው አስፈፃሚ ኣካሊት ስሌጣን 

በስምምነቱ የተካተቱት የሚመሇከታቸው የክሌለ 

አስፈፃሚ አካሊት በየስራ መስካቸው ስምምነቱ በስራ 

ሊይ እንዱውሌ የማድረግ ሓሊፍነት በዚህ ኣዋጅ 

ተሰጥቷቸሌ፡፡ 

 

4. አዋጁ የሚፀናበት  

ይህ ኣዋጅ ከሕዲር 24/2001ዓ/ም ጀምሮ የፀና 

ይሆናሌ፡፡ 

 

 

መቀላ 

ፀጋይ በርሀ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ  

መንግስት ፕሬዚዲንት 
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ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ 
የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ 

ብሂራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ 

የትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

 

 

 

ኣዋጅ ቁፅሪ 167/2001 ዒ/ም 

ካብ ሓሊፌነት ዝተሌዒሇ ኣውፃኢ ሕጊ ፣ ኣፇፃሚ ሕጊን  

ትርጓሚ ሕጊን ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ 

ዝረኽቦ መሰሌን ረብሓን ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ 

 

ኣውፃኢ ሕጊ፣ ኣፇፃምን ተርጓምን ሕጊ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስቲ ትግራይ ሓሊፌነት ህዝቢ ተሰኪሙ ንረብሓ ህዝቢ 

ዝሰርሕ ብምዃኑ ካብ ዝነበሮ ሓሊፌነት እንትሌዒሌ  ካብ 

ምጉስቋሌ ዝረሓቐ መነባብሮ ክመርሕ ምግባርን ንምጥቃዕቲ 

ዝተቓሇዒ ከይኸውንን ሓሇዋን ከሇሊን ምሃብ ኣድሊይ 

ብምዃኑ፣ 

 

 ኣውፃኢ ሕጊ፣ ኣፇፃምን ተርጓምን ሕጊ  ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሓሊፌነት ኣብ ዝፀንሐለ ግዘ ዝረኸቦ 

ፌሌጠትን ሌምዱ ስራሕን ንምጥቃም ምችው  ኩነታት 

ምፌጣር ኣድሊይ ብምዃኑ፣ 

  

ኣብ ስራሕ ዘል ኣውፃኢ ፣ ኣፇፃምን ተርጓምን ሕጊ ብዛዕባ 

ቐፃሊይ መነባብርኡ ከይሰግአ ንሌምዒትን ዕብየትን ክሌለ 

ብቕንዕና ፣ ተኣማንነትን ውፌይነትን ክሰርሕ ምብርትታዕ 

ኣድሊይ ብምዃኑ፣ 

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስቲ ትግራይ ዒንቀፅ 49 ንኡስ ዒንቀፅ 3/ሀ ቤት ምኽሪ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ  ብሕጊ ብዝተውሃቦ 

ስሌጣን ዝስዕብ ኣዋጅ ኣውፂኡ ኣል፡፡ 

 

 

 

 

አዋጅ ቁጥር 167/2001 

ከሃሊፉነት የተነሳ የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት  

ህግ አውጪ፣ ህግ አስፇፃሚና ህግ ተርጓሚ 

የሚያገኘው መብትና ጥቅም ሇመወሰን የወጣ ኣወጅ  

 

የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ህግ ኣውጪ ህግ አስፇፃሚና 

ተርጓሚ ህዝባዊ አዯራ በመሸከም ሇህዝብና ሇሃገርና ጥቅም የሚሰራ 

በመሆኑ  ከኋሊፉነት ሲነሳ ከጉስቁሌና የራቀ ኑሮ እንዱኖር ማድረግና 

ሇጥቃት ተጋሊጭ እንዲይሆን ጥብቃና ከሇሊ መስጠት ኣስፇሊጊ 

በመሆኑ፣ 

 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ህግ አውጪ ፣ ህግ አስፇፃሚና 

ተርጓሚ በሃሊፉነት በነበረበት ወቅት ያካበተውን ዕውቀትና ሌምድ 

ሇመጠቀም አመቺ ሁኔታ  መፌጠር ስሇሚያስፇሌግ፣ 

 

 

በሥራ ሊይ ያሇ ህግ አውጪ ፣ ህግ አስፇፃሚና ተርጓሚ ሇወዯፉት 

ኑሮው ሳይሰጋ፣ ሇክሌለ ሌማትና እድገት በቅንነት፣በታማኝነትና 

በትጋት እንዱሰራ ማበረታታት አስፇሊጊ በመሆኑ፣ 

 

የትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ምክር ቤት ተሻሽል በወጣው 

ህገ-መንግስት አንቀፅ 49 ንዐስ አንቀፅ 3/ሀ በህግ በተሰጠው ስሌጣን 

መሰረት የሚከተሇው አዋጅ አውጥቷሌ፡፡ 

 

 

  

 መበሌ 17ዒመት ቑ.10          

መቐሇ  2 ሕዲር 2002ዒ/ም  
17ኛ ዒመት ቁ.10                

መቀላ ሕዲር2/2001  ዒ/ም 
ብሓሌዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ  

ናይ ሓዯ ዋጋ          ብር 6.85 

ያንደ ዋጋ  

ያንደዱ ዋጋ  

ነጋሪት ጋዜጣ ቑ.ፓ.ሳ      291          

ነጋሪት ጋዜጣ ፓ.ሳ.ቁ              

ያንደዱ ዋጋ  
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