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አዱሱ የሉዝ አዋጅ 

የኪራይ ሰብሳቢነት  ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚን በር ሇመቀርቀር 

        ሚስባህ ያሲን   
በአሁኑ ሰአት ስሇ አዱሱ የሉዝ አዋጅ በህብረተሰቡ  አንዲንዴ ነጥቦች  እየተነሱ 

ውይይት ሲዯረግባቸው ይታያሌ። አዋጁ የበርካታ ሚዱያዎችን ትኩረት 

ከማግኘቱም ባሻገር ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የየራሳቸውንና የመሰሊቸውን አስተያየት 

በየሚዱያው በመስጠት ሊይ ናቸው። መንግስት በበኩለ በርካታ መዴረኮችን ፈጥሮ 

በአዋጁ ሊይ ማብራሪያ  እየሰጠ ቢሆንም እስካሁን ዴረስ  በአንዲንዴ ወገኖች  

ዘንዴ የጠራ ግንዛቤ የተፈጠረ አይመስሌም። ምክንያቱም አዋጁን አስመሌከቶ 

በተሇያዩ የሚዱያ አውታሮች የሚነገሩት ነገሮች ሁለ  ወጥነት የላሊቸውና 

በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ የተሇያዩ ትርጓሜዎችን  ይዘው መገኘታቸው ነው።  

በመሆኑም በዛሬው  ጽሁፌ የአዋጁን መሰረታዊ ነጥቦችና  የያዟቸውን መሰረታዊ   

ጭብጦች ሇማብራራት መሞከር ይሆናሌ። ሇዚህ ይረዲ ዘንዴ በህብረተሰቡ ውስጥ 

የሚነገሩና ግሌፅነት ያሌታየባቸውን ነጥቦች ማንሳትና ቀዴሞ ሲሌ  የነበረውን 

የመሬት አስተዲዯር ፖሉሲ ችግሮች በመሰረታዊነት እመሇከታሇሁ። 
 

 በተሇያዩ መገናኛ ብዙሃንና አካባቢዎች አዱሱን አዋጅ በተመሇከተ ከሚነገሩት 

የተሇያዩ ጉዲዮች እንነሳ። አዱሱ የሉዝ አዋጅ ሇህዝቡ በተሇይም ሇዯሃው 

አይጠቅምም፤ በአዋጁ ተጠቃሚ የሚሆነው ሃብታሙ ብቻ ነው፤ ህገመንግስቱ  

ዜጎች ሀብት የማፍራት መብት አሊቸው ቢሌም መንግስት መሬትን ወዯሉዝ ስሪት  

በማስገባት የህዝቡን ህገ መንግስታዊ መብት ነጥቋሌ፣ ቤት ከተሸጠ መሬት ተሸጠ 

ማሇት ነው እንጂ የመሬት ባሇቤትነት መብት እና የመጠቀም መብት የሚባሌ ነገር 

የሇም፤ አዋጁ የተረጋጋ ኢንቨስትመንት እንዲይኖር እንቅፋት ይሆናሌ፤ ነባር 

ይዞታን በተመሇከተ ወዯሉዝ አይገባም የሚባሇው ሇማዘናጋት ነው እንጂ ነባር ይዞታ 

ወዯሉዝ መግባቱ አይቀርም፤ መሬት ስንጠቀምበትና ስንሸጠው ስሪቱ መሇያየት 

የሇበትም፣ ሁለም በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ወዯሉዝ ይገባሌ መባለም ግሇጽ 

አይዯሇም ፤  አዋጁ ነባር ይዞታ (ከውርስ በስተቀር) ሇሶስተኛ አካሌ ሲተሊሇፍ በሉዝ 

አግባብ ይስተናገዲሌ ይሊሌ፤ በውርስ ስም ሽያጭ ቢካሄዴ መንግስት እንዳት 

ሉቆጣጠር ነው?፤ 800 ካሬ ሜትር ቦታ ያሇው ማውረስ የሚችሇው 500 ካሬ ሜትር 
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ብቻ ነው። ነባር ይዞታ እና የሉዝ ይዞታ ሲቀሊቀለ ወዯሉዝ ይገባሌ መባለም 

ፍትሃዊ አይዯሇም፤ ሇምን ከ500 ካሬ ሜትር በሊይ ያሊቸው ይወረስባቸዋሌ?፤ 

የሰነዴ አሌባ ይዞታ ካርታ ሇዋስትና አይሆንም፤ በማህበራት ተዯራጅተው  ቤት 

ሇሰሩና በቀጣዩም ሇሚሰሩ ወገኖች መሬት ከሉዝ ነፃ ሉሰጣቸው ይገባሌ፤ ሃገራዊ 

ፋይዲ ሊሊቸው ሰፋፊ ፕሮጀክቶች መሬት በምዯባ ይሰጣሌ መባለም ሇኪራይ 

ሰብሳቢነት በር ይከፍታሌ፤ በጨረታ ሂዯት በቂ ተጫራች ካሌተገኘ ሇአንዴም 

ተጫራች ቢሆን ይሰጣሌ መባለ ችግር አሇው፤ የመንግስት ተሿሚዎችን ጨምሮ 

በርካቶች መሬት ዘርፈው ከከበሩ በኋሊ አዋጁን ማውጣት ላሊውን ሇመጫን ነው፤ 

ከዯርግ ተነጥል የማይታይ አዋጅ ነው ወዘተ የሚለና ሇመከራከር ሲባሌ ብቻ 

የሚቀርቡ ተመሳሳይ  ጉዲዮች አደሱን የሉዝ አዋጅ መውጣት ተከትል 

በህብረተሰቡ ውሰጥ እየተነሱና ባሌተገባ መንገዴ ትርጉም እየተሰጣቸው የውይይት 

አጀንዲዎች መሆን ከጀመሩ ሰነባብቷሌ። በነዚህ ጉዲዮች ሊይ ቀዯም ብል 

እንዯተጠቀሰው ምናሌባት መዴረክ ይዘው ሇህብረተሰቡ አዋጁን በተመሇከተ 

ማብራሪያ እንዱሰጡ  ሃሊፊነት የተሰጣቸው አመራሮችና ባሇሙያዎች በቂ ግንዛቤ 

የላሊቸው ሆኖ ካሌሆነ በስተቀር አዋጁ ግሌጽና  በቂ የሆኑ ማብራሪያዎችን  አካቶ 

የቀረበ ነው። 
 

ቀዯም  ሲሌ የነበረውን የመሬት አስተዲዯር ፖሉሲ ችግሮችንና ክፍተቶችን 

በተመሇከተ ጥቂትና በተጨባጭ የሚታዩ መገሇጫዎችን ሊንሳ”- የነበረው ፖሉሲ 

ክፍት መሬትንና አረንጓዳ ቦታዎችን /green areas/ በህገወጥ መንገዴ እንዱያዝ፣ 

እንዱወረርና ይዞታን አስፋፍቶ በመያዝ መንግስትን  |ማካተት´ ወዯሚባሌ ህገወጥ 

ዴርጊት እንዱያመራ በር ከፍቷሌ፤ የቀበላና የመንግስት ቤቶች፣ የመኖሪያ ቤቶችና 

የንግዴ ቤቶች በውሌ እንዲይታወቁና በከተማ ክሌሌ የሚገኙ አርሶ አዯሮችና 

አርብቶ አዯሮች ቦታ  በአግባቡ ተሇይተው እንዲይታወቁ አዴርጓሌ። በጊዜያዊ ሉዝ 

የተያዙ ቦታዎች ሊይ ሰፊ የአስተዲዯር ክፍተት እንዱፈጠር  ቁሌፉን ሚና 

ተጫውቷሌ። እነዚህ ጉዲዮች በተጨባጭ በየሰፈራችን የምናያቸውና የሇትተሇት 

የህብረተሰቡ ሮሮ ስሇመሆናቸው የምናውቃቸው ሲሆኑ ከዚህም በሊይ የሆኑ ሇበርካታ 

ችግሮች መነሻ የሆነ አዋጅ ነው። ቀዯም ብል የነበረው የመሬት አስተዲዯር 

ፖሉሲ፤ ከመሬት ዝግጅትና አቅርቦት ጋር በተያያዘ የቀዯመውን አዋጅ ክፍተት 

እዚህ ጋር አሁንም እንዯተጨማሪ ማንሳት የአዋጁን ክፍተት የበሇጠ ግሌጽ 

ያዯርግሌናሌ። በመሬት ዝግጅትና አቅርቦት ጊዜ ግሌጽነት የላሇው እና ፍትሃዊ 
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ያሌሆነ የተነሺዎች መስተንግድ እንዱፈጠር  መንገዴ የተከፈተው አዋጁ ሊይ 

ክፍተት በመኖሩ ሲሆን በዚህ ብቻ ሳያበቃ የከተሞች የሌማት ፍሊጎትን ያሊማከሇ 

የመሬት ዝግጅት እንዱኖርም በር ከፍቷሌ፤ 
 

የመሬት ዝግጅትንና አቅርቦትን በተመሇከተ ላሊ በስፋት የተስተዋሇና ምናሌባትም 

በርካቶችን ያበሳጨ ችግር  የተስተዋሇ ሲሆን ይኸውም መሰረተ ሌማት 

ባሌተሟሊሇት የመሬት አቅርቦት ምክንያት በባሇይዞታና መንግስት መካከሌ ሲፈጠር 

የነበረ እሰጣገባ፤ ምንም መሰረተ ሌማት በላሇበት ቦታ በተያዘ መሬት ሊይ 

ባሇይዞታውን አሌማ ማሇት የሞራሌም ሆነ የህግም መሰረት የላሇው በመሆኑ 

ህዝቡን ሲያማርር እንዯነበር የሚዘነጋ አይዯሇም።  
 

ስሇሆነም ህግና ስርዓትን ሇማስፈን እና የመሬት ሃብታችንን ከብክነትና ከወረራ 

ሇመታዯግ አዱሱ የሉዝ አዋጅ ፍቱን መዴሃኒት  እንዯሚሆን ታምኖበታሌ ። አዋጁ 

በትክክሌ እንዱፈፀምና ግቡን እንዱመታ ከተሞች የመሬት ሃብታቸውን በትክክሌ 

የማወቅ ሃሊፊነትና ግዳታ እንዲሇባቸው፣ ከሉዝ ውጭ ቦታ መያዝና መፍቀዴ 

የማይቻሌ እንዯሆነ የሚዯነግገውና በህገወጥ መንገዴ የተያዙ ቦታዎችን ስርዓት 

የማስያዝ አቅጣጫን የሚከተሇው አዱሱ የሉዝ አዋጅ ሶስት መሰረታዊ   

ማስተካከያዎቸን አዴርጓሌ። 
 

ማንኛውም ሰው የከተማ ቦታ መያዝ የሚችሇው በጨረታ ወይም በምዯባ ብቻ ነው 

የሚሇው የአዋጁ የመጀመሪያውና መሰረታዊው ማስተካከያ ሲሆን፤ በህገወጥ መንገዴ 

የተያዘ ቦታ ሊይ ሊሇ ንብረት አግባብ ያሇው አካሌ ተጠያቂ አይሆንም የሚሇው 

ዯግሞ ሁሇተኛው የማስተካከያ ነጥብ ነው። አዋጁ የኪራይ ሰብሳቢነትን በር 

በመዝጋት ሌማቱን ሇማስቀጠሌ ሲባሌ መመሪያውን ስሇመተሊሇፍና 

የሚያስከትሇውን ቅጣት በተመሇከተ ማሻሻያም አዴርጓሌ ይኸወም ሶስተኛው ነው። 

በአዋጁ መሰረት መመሪያውንና ዯንቡን ተሊሌፎ ሇተገኘ ባሇሙያ፣ ባሇይዞታም ሆነ 

አመራር ከ7-15 ዓመት የሚዯርስ እስራትና ከ40ሺህ - 200 ሺህ ብር የሚዯርስ 

ቅጣት አዋጁ አስቀምጧሌ። 
 

 የቀዴሞውን የሉዝ አዋጅና ዋና ዋና የተባለ  ችግሮቹን እንዱሁም የአዱሱን የሉዝ 

አዋጅ ፣    የፖሉሲ አቅጣጫውንና ማሻሻያ ነጥቦች በመጠኑና ማየት ቀዯም ሲሌ 

በህብረተሰቡ ዘንዴ የሚነሱ አጀንዲዎችና ግሌጽነት ያሌተፈጠረባቸውን ጉዲዮች 
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ሇመረዲት እንዯመንዯርዯሪያ የሚጠቅም ሲሆን ጉዲዮችን ከማብራራት ባሻገር 

ባጠቃሊይ የአዋጁን መንፈስና አስፈሊጊነቱን ሇመረዲት ዯግሞ በከተማና 

ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ስሇተዘጋጀው የከተማ መሬት ሌማትና ማኔጅመንት ፖሉሲ 

መሰረታዊ ጭብጦችና የሉዝ አዋጅ 721/2004 ዋና ዋና የሆኑ ነጥቦችን ማንሳት 

ሇበሇጠ ግሌጽነት ያግዛሌ። 
 

አዋጅ 721/2004 ቀዯም ብዬ የጠቀስኳቸውን የቀዴሞውን ፖሉሲ ችግሮች 

በዘሊቂነት ሇማስወገዴና የኪራይ ሰብሳቢነትን አስተሳሰብ ከመሰረቱ  ሇመናዴ አራት 

መሰረታዊ ነገሮች ሊይ ትኩረት በማዴረግ የተዘጋጀ ነው። እነሱም የመሬት ሃብት 

አስተዲዯር ፣  የመሬት ዝግጅትና አቅርቦት ፣የመሬት ግብይትና አሰጣጥና የይዞታ 

አስተዲዯር ናቸው። 
 

እነዚህ አራት መሰረታዊ ነጥቦች የአዋጅ 721/2004 ዋነኛ የትኩረት  አቅጣጫዎችና 

ጭብጦች ሲሆኑ አራቱም እርስ በርስ የሚያያዙና የሚዯጋገፉ፣ አንደ ያሇ  ላሊው 

ተፈፃሚ መሆን የማይችሌ እንዯሆነ በዝርዝር ተቀምጧሌ። እነዚህ ነጥቦች የአዋጁ 

ማጠንጠኛ የሆኑበት  አቢይ ምክንያትም የቀዴሞው አዋጅ እነዚህን ጉዲዮች 

ባሊገናዘበና   በተበጣጠሰ መንገዴ ተግባራዊ ሇማዴረግ በመሞከሩ ቀዯም ብዬ 

የጠቀስኳቸው ችግሮች እንዱከሰቱና ኪራይ ሰብሳቢነት የበሇጠ ስር  እንዱሰዴ ሰፊ 

ዕዴሌ የፈጠረ በመሆኑ ነው። ስሇሆነም ቀዯም ሲሌ የጠቀስናቸው  አራት  ነጥቦች 

እርስ በርስ ተያይዘውና ተዯጋግፈው የሉዙ ዋነኛ ምሰሶዎች የሚሆኑበትን ማዕቀፍ 

መሰረት ያዯረገ አዋጅ ነው አዱሱ የሉዝ አዋጅ ። 
 

የከተማ መሬት ሌማትና ማኔጅመንት ፖሉሲ የአዱሱን የሉዝ አዋጅ መነሻና 

መዴረሻ እንዱሁም ዝርዝር አፈፃፀም በተመሇከተ በርካታ ዝርዝር ጉዲዮችን 

የሚዲስስ ሲሆን እነዚህ ዝርዝር ማብራሪያዎች ዯግሞ ስሇአዱሱ የሉዝ አዋጅ 

ጠቀሜታ ያሇውን የአረዲዴ ክፍተት መሙሊት የሚችለ ናቸው። ዝርዝሩ ብዙ 

ቢሆንም በመግቢያዬ ሊይ በህብረተሰቡ ዘንዴ አዋጁን በተመሇከተ የሚነገሩና የጋራ 

ግንዛቤ ያሌተያዘባቸው ናቸው  በማሇት ካነሳኋቸው ጉዲዮች ጋር ተያያዥነት 

ያሊቸውንና ባጠቃሊይ በአዋጁ ሊይ መያዝ ያሇባቸው መሰረታዊ ጉዲዮች ናቸው  

የምሊቸውን ብቻ  እንመሌከት፦  
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ሇጨረታ የሚዘጋጁ የከተማ ቦታዎችን በተመሇከተ በአዱሱ የሉዝ አዋጅ 

የመጀመሪያውና ትኩረት የተሰጠው ጉዲይ ነው። የጨረታ ጉዲይ ሲነሳ ሁላም 

አብሮ የሚነሳውና ችግር ሆኖ የቆየው የሙስና ጉዲይ ነው፤ ጨረታ ግሌጽ በሆነ 

መረጃ ሊይ ካሌተመሰረተ ሉከተሌ የሚችሇው ነገር እስካሁን ተገቢ ያሌሆነና 

እንዯተመሇከትነው  እርስ በርስ መጠቃቀምና  ሙስና ነው። ስሇሆነም በአዱሱ 

የሉዝ አዋጅ ሇጨረታ የሚዘጋጁ የከተማ ቦታዎችን በተመሇከተ መረጃን 

ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ በሚያዯርግ መሌኩ የተዘጋጀ ነው። ሇጨረታ የሚዘጋጁ 

የከተማ ቦታዎች መንገዴ፣ መብራት ውሃና ላልችም የመሰረተ ሌማት ሁኔታዎች 

የተሟለሊቸው ናቸው ወይ? ካሌተሟሊ በዛ አካባቢ መቼ ውሃ፣ መብራት  ወዘተ 

ይገባሌ? የሚሇው መረጃ መጀመሪያ ሇህበረተሰቡ መዴረስ እንዲሇበት አዋጁ 

የሚያስገዴዴ ሲሆን ከዚህም በሊይ ሇጨረታ የተዘጋጀው ቦታ የሚገኝበት አካባቢ 

ከዚህ ቀዯም የነበረው ያሇፈ የጨረታ መነሻ ዋጋም ሇህብረተሰቡ ግሌጽ ይዯረጋሌ። 
 

ይህ ብቻም አይዯሇም ከተሞች በየአመቱ ሇጨረታ የሚያቀርቡትን የመሬት መጠን፣ 

ጊዜ፣ ብዛትና አካባቢም ሇህብረተሰቡ መጀመሪያ ግሌጽ ማዴረግ እንዯሚጠበቅባቸው 

የተዯነገገ ሲሆን ይህን ተሊሌፎ የተገኘ ማናቸውም አካሌ ዯግሞ ቀዯም ብዬ 

በጠቀስኩት የአዋጁ ማሻሻያ መሰረት የተቀመጠውን ቅጣት ይከናነባሌ ማሇት ነው። 

ላሊውና በሁሇተኝነት መታየት  ያሇበት አቢይ ጉዲይ በምዯባ የሚሰጥ መሬትን 

የተመሇከተው ነው። ህዝቡን ተጠቃሚ አያዯርግም የሚባሇውና ብዙ ትችት 

የገጠመው ይህ የሉዝ አዋጅ በተቃራኒው የህዝቡን ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ 

የተዘጋጀ ስሇመሆኑ በማሳያነት የሚቀርበው ነጥብ ይኸው በምዯባ የሚሰጥ ቦታን 

የተመሇከተው ጉዲይ ነው።  
 

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገሌገልት ሇሚሰጡ ተቋሞች ሁለ መሬት ከሉዝ ነፃ 

በምዯባ እንዯሚሰጥ በዚህ አጀንዲ ሊይ ተመሌክቷሌ። (ሇትምህርት ቤቶች፣ ሇጤና  

ወዘተ ተቋማት የውሃ፣ መብራትና ላልች ተመሳሳይ አገሌገልት ሇሚሰጡ ተቋሞች) 

መሬት ከሉዝ ነፃ የሚሰጠው የህብረተሰቡ መሰረታዊ ፍሊጎቶችና ጥቅሞች 

በመሆናቸው ነው። ላሊውና በምዯባ መሬት የሚሰጠው ዘርፍ የማኑፋክቸሪንግና 

ክሊስተር መስሪያና የመሸጫ ቦታ ነው። በዚህም የስራ እዴሌ ይፈጠራሌ። በተሇይም 

አነስተኛ ገቢ ያሇው የህበረተሰብ ክፍሌ ተጠቃሚ ይሆናሌ። ሇጋራ መኖሪያ ቤት 

ግንባታ (ኮንድሚኒየም) ቦታ በምዯባ የሚሰጥ ሲሆን በማዕከሊዊ ስታስቲክስ ቆጠራ 
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መሰረት ላሊው በምዯባ ቦታ የሚሰጣቸው  ዯግሞ የእምነት ተቋማቶች ናቸው። 

ከተሞች በህዲሴ ጎዲና መጓዝ ስሇሚገባቸው የተጎደ ቤቶችን ማፍረስና መሌሶ 

የማሌማት ስራም ዋነኛ የከተሞች የትኩረት አቅጣጫ በመሆኑ በመሌሶ ማሌማት 

ሇሚነሱ ዜጎችም ቦታ ከሉዝ ነፃ በምዯባ የሚሰጥበትን አግባብ በቅጡ ያስቀመጠና 

በተሇያየ መሌክ በሚገሇጽ ዯረጃ የህዝብ ተጠቃሚነትን ያረጋገጠ አዋጅ ነው አዱሱ 

የሉዝ አዋጅ። 
 

በሶስተኛ ዯረጃ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ የሉዝ መነሻ ዋጋን የተመሇከተው ነጥብ 

ነው። የሉዝ መነሻ ዋጋ አንዳ በተተመነበት ዋጋ የሚቀጥሌ ሳይሆን ከየወቅቱ ሁኔታ 

ጋር በማጣጣም የሚከሇስ እንዯሆነ በአዋጁ ተዯንግጓሌ። ሆኖም ግን ሇአንዴ ቦታ 

የወጣ የሉዝ መነሻ ዋጋ ቢያንስ ሇአንዴ ዓመት በነበረበት ሁኔታ ቢቀጥሌ 

ሇአሰራሩም ሆነ ሇተጫራቹ ማህበረሰብ ጠቃሚ መሆኑ ታምኖበታሌ። ከዚሁ ጋር 

በተያያዘ የመሬት ዋጋ ትመና የሚሰራው እንዯከዚህ ቀዯሙ በኮሚቴና በዘፈቀዯ 

አይዯሇም። በቂ ዝግጅት በማዴረግ፣ የሰሇጠነ የሰው ሀይሌ በመመዯብና በዘመናዊ 

ቴክኖልጂ በመታገዝ   የሚተመን ሲሆን ሇዚህ ተግባር ሃሊፊነቱን የሚወስደት 

ዯግሞ የከተማው አመራሮች እንዯሆኑ በአዋጁ ሊይ በግሌጽ ሰፍሮ ይገኛሌ። ላሊው 

ከዚሁ ጋር የሚያያዘውና ትኩረት የተሰጠው ጉዲይ በመነሻ ዋጋው ሊሸነፉ 

ተጫራቾች እንዯግንባታቸው አይነት በቂ የችሮታ ጊዜ የሚፈቅዴ አዋጅ መሆኑ 

ነው። 
 

በአራተኛ ዯረጃ የሚሰመርበትና የአዋጁን አዎንታዊ ጎን የሚያመሊክተው ነጥብ 

በተሇይም የኪራይ ሰብሳቢውን ቅስም የሚሰብረውና የሌማታዊ ፖሉቲካሌ ኢኮኖሚን 

የበሊይነት ሇማረጋገጥ በአዋጁ የተካተተው ጉዲይ የመጠቀም መብትን የተመሇከተው 

አጀንዲ ነው። ከዚህ ቀዯም በነበረው ሁኔታ በ200 ሺህ ብር በሉዝ ሇተገዛና ቢያንስ 

የ100ሺህ ብር ንብረት ሊረፈበት ቦታ የይዞታው ባሇቤት እስከ ሶስት ሚሉዮን ብር 

ዴረስ የሚበዯርበትና በህዝብ ገንዘብ ተጠቃሚ የሚሆንበት ዕዴሌ ነበር። በአዱሱ 

የሉዝ አዋጅ አንዴ ባሇይዞታ የባንክ ብዴር ማግኘት የሚችሇው ቦታውን የገዛበት 

የሉዝ ዋጋ ሲዯመር በቦታው ሊይ ያፈራውን ንብረት ዋጋ ብቻ ይሆናሌ ማሇት ነው። 

ከሊይ ከተጠቀሰው ምሳላ የምንረዲው ባሇይዞታው ከባንክ መበዯር የሚችሇው 300 

ሺህ ብር ብቻ መሆኑን ነው። በዚህም አሇአግባብ በአጋጣሚ መሬት ያሊቸው 

ግሇሰቦች የሚበሇጽጉበትና ላሊው የበይ ተመሌካች የሚሆንበት አግባብ ከመቆሙም 
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ባሻገር ሳይሰሩና ምንም ዕሴት ሳይጨምሩ ባገኙት ብር ገበያውን ሲያንሩ የነበሩ 

ግሇሰቦች አዯብ  የሚገዙበትና ገበያው  የሚረጋጋበት ሁኔታ ይፈጠራሌ ማሇት 

ነው። 
 

ላሊው ከአዋጁ መውሰዴ የሚገባን አሳማኝ ነጥብ ዯግሞ የግንባታ መጀመርንና 

መጠናቀቅን የተመሇከተው ጉዲይ ነው። ሰው ወዯ መሬት ፍሊጎት መምጣት ያሇበት 

የቤት ስራውን ጨርሶና ቤት ሇመገንባት የሚያስችሇውን በቂ ዝግጅት አዴርጎ 

መሆን እንዲሇበት የሚዯነግገው አዋጅ የቤት ስራውን ጨርሶ ሇሚመጣ ዜጋ ዯግሞ 

መሬት ማግኘት የሚያስችሇውን አስተማማኝ የሉዝ ስርዓት እንዯተዘረጋ ወይም 

መጀመሪያ አስተማማኝ ስርዓት መዘርጋት እንዯሚያስፈሌግ በግሌጽ ተቀምጧሌ። 

በዚሁ መሰረት ሇመኖሪያ ቤት ግንባታ ሁሇት ዓመት፣ ሇመካከሇኛ ግንባታ ሶስት 

ዓመት፣ ሇትሊሌቅ ግንባታዎች ዯግሞ አራት ዓመት በቂ እንዯሆነ ታሳቢ በማዴረግ 

የተዯነገገ ሲሆን ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ሇሚያጋጥሙ ችግሮች ዯግሞ 

ግንባታውን ከስዴስት ወር እስከ አንዴ አመት ማራዘም እንዱችሌ ሇከተማ 

አስተዲዯሩ ሃሊፊነት ተሰጥቶታሌ። 
 

ስሇሆነም ማንኛውም ግሇሰብ ሲጀመር የቦታ ፍሊጎት ማሳየት ያሇበት አስፈሊጊውን 

መስፈርት አሙአሌቶ በመሆኑ በተሰጠው ጊዜ ሰርቶ ያሊጠናቀቀን ባሇይዞታ 

መንግስት መሬቱን በአፋጣኝ የሚረከብበት አግባብ በዚህ አዋጅ የሰፈረ ሲሆን 

መሬት የተወሰዯበት ግሇሰብ በላሊ ጊዜ የቤት ስራውን ጨርሶ ሲመጣ እንዯገና ቦታ 

የሚያገኝበት እዴሌ ክፍት ስሇመሆኑም ተገሌጿሌ። 
 

ወዯተከታዩና የሉዝ መብት ማስተሊሇፉን ወዯተመሇከተው ወሳኝ ነጥብ እናምራ። 

ነባር ይዞታን በተመሇከተ ሙለ ሇሙለ ባሇይዞታው መብቱን ማስተሊሇፍ 

እንዯሚችሌና ግንባታው ከ50 በመቶ በታች የሆነው ሊይ ግን መብቱ ሲተሊሇፍ 

መንግስት ዴርሻ እንዯሚኖረው ነው በአዋጁ ሊይ የሰፈረው። ምክንያቱ ዯግሞ 

ሌማቱ መቀጠሌ ስሊሇበት የተጀመረውን ሇመጨረስና የጋራ የሆነውን ሃብት 

እንዱመራ ውክሌና የተሰጠው አካሌ መንግስት በመሆኑ ነው።  

 

የዜጏችን ሃብት የማፍራት ህገመንግስታዊ መብት የሚጋፋ ነው የሚሇው ጩኸትም 

እንዱሁ ምንጩ ኪራይ ሰብሳቢነት እንጂ ላሊ አይዯሇም። ምክንያቱም 

በህገመንግስቱ አንቀጽ 4ዏ ንኡስ አንቀጽ 6 መሠረት ማንም ኢትዮጵያዊ በጉሌበቱ፣ 
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በእውቀቱ እና በገንዘቡ ተጠቅሞ በመሬት ሊይ ሇሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም 

ሇሚያዯርገው ቋሚ መሻሻሌ ሙለ መብት ተሰጥቶታሌ፡፡ ይህ መብት የመሸጥ፣ 

የመሇወጥ፣ የማውረስ፣ የመሬት ተጠቃሚነቱን የማዘዋወርና የመሣሠለትን 

የሚያካትት ነው፡፡  
 

ባሇይዞታው በመጀመሪያ መሬቱን እጠቀማሇሁ እስካሇ ዴረስ ይጠቀምበታሌ 

ሉያወርስም ይችሊሌ፡፡ በመሬቱ ሊይ ዯግሞ ግንባታ አሣርፎ አዱስ ሃብት ሉጨምር 

ይችሊሌ፡፡ ይህንን ሃብቱንና በመሬት የመጠቀም መብቱን ዯግሞ በፈሇገው ጊዜ 

ይሸጣሌ፣ ያስተሊሌፋሌ፣ አዱስ በፈጠረው ሃብት ሊይ ገበያው የፈቀዯውን ዋጋና 

ትርፍ የማግኘት መብቱም የተጠበቀ ነው፡፡ በመሆኑም መጠቀም እስከፈሇገ ጊዜ 

ዴረስ መጠቀም መቻለ፣ ተጨማሪ ሃብት ማፍራት መቻለ፣ ሃብቱን መሸጥ መቻለ፣ 

የመጠቀም መብቱን ማስተሊሇፍ መቻለ፣ ሇዚህም ተጠቃሚ የሚያዯርገው ዋጋ 

ማግኘቱ የባሇቤትነት መንፈስ እንዱጠናከር የሚያዯርግ ከመሆኑም በሊይ ሃብት 

የማፍራት እሱን በመሸጥም ተጨማሪ ላሊ ሃብት የማፍራት መብት እንዲሇው 

የሚያረጋግጥ እንጂ   የሚገዴብ  አይዯሇም፡፡  
 

አዋጁ ኢንቨስትመንትን ያዲክማሌ ወዯሚሇው የተሳሳተ ትንበያ ዯግሞ እንሻገር፡፡  

አዋጁ በዋናነት በመሬት ግብይትና ሥርዓት ሊይ ያሇውን ኪራይ  ሰብሳቢነት 

በማስወገዴ የመሬትና የንብረት ግብይት ዋጋን የሚያረጋጋ መሆኑ መጀመሪያ 

ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ አዋጁ በዚህ ብቻ ሳይወሰን 

የመሬት አቅርቦት በስፋትና በቀጣይነት እንዱኖር የሚያዯርግ በመሆኑ ኢንቨስተሩ 

ወይም ትክክሇኛው አሌሚ ሉሠራበት የሚፈሌገውን መሬት ግሌጽ በሆነ አሠራር 

ያሇ ብዙ ውጣ ውረዴ የሚያገኝበትን ዕዴሌ ይሰጠዋሌ፡፡  
 

ባጠቃሊይ ከተሞች አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ በገጠሩ ኢኮኖሚ እየተገፉ 

በመሆኑና ቀጣዩን የኢንደስትሪ ሽግግር ሇማሳካት እንዱቻሌ አዋጁ የግዴ መሆኑ 

ሊይ ጥርጣሬ መኖር የላሇበት ሲሆን ቀጣዩ ኢኮኖሚ  በከተማ ሊይ የሚሽከረከር 

እንዯመሆኑ መጠን የከተሞችን የውሃ፣ የትራንስፖርት፣ የፍሳሽና ላልች መሰረተ 

ሌማቶች ሇማሟሊትና እየጨመረ የሚመጣውን የህዝብ ፍሊጎት ሇማርካት እንዱሁም 

መሬት የህዝብና የመንግስት የመሆኑን ህገመንግስታዊ ምስጢር በመሰረታዊ 

መነሻነት በመያዝ መሬትን በሉዝ ስሪት ማስተዲዯር ተገቢና የህሌውና ጉዲይ 
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መሆኑም ተገቢው ግንዛቤ ሉኖረን ይገባሌ። ይህ ብቻም አይዯሇም  ጉዲዩ የሌማታዊ 

ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚን በመገንባትና የኪራይ ሰብሳቢነት ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚን 

በመናዴ መሀከሌ የሚካሄዴ ትግሌ በመሆኑ መንግስት ትግለን አጠናክሮ 

ሉቀጥሌበት ይገባሌ።  

 

በመጨረሻም፣ በሕገመንግስታችን በግሌጽ እንዯተመሇከተው መሬት የህዝብና 

የመንግስት ሃብት ነው፡፡ በመሆኑም የሉዝ አዋጁ መሬትን የህዝቦች እኩሌ 

የመጠቀም መብት እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ፡፡ እዴለን አግኝቶ መሬቱን የመጠቀም 

መብት ያገኘው አካሌ ከሚከፍሇው የሉዝ ክፍያ ሇላሊው ዯሃ ሕዝብ መሠረተ ሌማት 

በመገንባትና ኑሮው እንዱሻሻሌ የሚያዯርጉ ሥራዎችን በማከናወን  ላሊውም ህዝብ 

ተጠቃሚ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ ይህ ብቻ አይዯሇም የሉዝ አዋጁ የመኖሪያ ቤትን 

በመገንባት ሇህዝቡ የተሇያዩ አማራጨችን በማስቀመጥ በራስ አገዝ የመኖሪያ ቤት 

ሇሚሠሩ በምዯባ ቦታ እንዱያገኙ ይህም በተመጣጣኝ ዋጋ እንዯሚሆንና በዯንቡ 

በቀጣይ እንዯሚወሰን፣ ሇኮንድሚኒየም የሚሆኑ ቦታዎችን በማዘጋጀት መንግስት 

ገንብቶ እንዱያስተሊሌፍ በማዴረግና በመሣሠለት ዝቅተኛው የህብረተሰብ ክፍሌ 

እንዱጠቀም የሚያዯርግ አዋጅ መሆኑ ሉሠመርበት ይገባሌ፡፡ ሇጥቃቅንና አነስተኛ 

ተቋማት ሇማምረቻና መሸጫ ቦታዎች በማዘጋጀት ዝቅተኛው የህብረተሰብ ክፍሌ 

መሥራትና ሃብት ማፍራት እንዱችሌም የሚያግዝ አዋጅ መሆኑ ሉታወቅ የሚገባ 

ሲሆን፣ መሬት የህዝብና የመንግስት በመሆኑና በዚህም አዋጅ በግሌጽ በተቀመጠው 

መሠረት መንገዴ፣ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ የውሃ ፕሮጀክት፣ የወጣት 

ማዕከሌና የመሣሠለት እንዱገነቡና ህዝቡን  ህዝቡን የበሇጠ ተጠቃሚ የሚያዯርግ 

እንጂ ነገሩ ኪራይ ሰብሳቢው እንዯሚያራግበው አይዯሇም፡፡ 

  

 

  


