
በትግራይ ክልል ከመልካም አስተዳደር እርምጃዎች በተጓዳኝ የአደረጃጃትና የአሰራር 
ለውጥ የሚፈጥሩ አዋጆች ተዘጋጁ 

 

አዲስ አበባ፣ የካቲት 7፣ 2008 (ኤፍ.ቢ.ሲ) በትግራይ ክልል የመልካም አስተዳደር ችግር በሚፈጥሩ አካላት 
ላይ እርምጃ ከመወሰድ በተጓዳኝ የአደረጃጃትና የአሰራር ለውጥ መፍጠር የሚያስችሉ አዋጆች ተዘጋጁ። 

 

በክልሉ የመልካም አስተዳደር ችግርን በፈጠሩ አመራሮች እና 

ሰራተኞች ላይ እርምጃ እየተወሰደ ሲሆን፥ ከ1 ሚሊዮን በላይ 
የክልሉን ህዝብ ባሳተፉ ውይይቶችም ከህዝቡ ተጨማሪ ሀሳቦች 
በግብዓትነት ተሰብስበዋል። 

 

በከተሞች የአገልግሎት አሰጣጡ በአደረጃጀት እና በአሰራር 
ከፍተኛ ችግር እንዳለበትና የመሬት አስተዳደርና የህንፃ 
ግንባታም በክልሉ ስር ከሰደዱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች 

ካሉባቸው ዘርፎች መካከል ቀዳሚ መሆናቸውን ህዝቡ በአስተያየትና በቅሬታ መልክ አቅርቧል። 

 

የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አምባሳደር አዲስዓለም ባሌማ ከፋና ብርድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር 
ባደረጉት ቆይታ፥ የክልሉ መንግስት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ እርምጃዎችን አጠናክሮ 
መወሰድ መጀመሩን ምክትል ርዕሰ መሰተዳድሩ አስታውቀዋል። 

 

ይሁንና የመልካም አስተዳደር ችግሩን የሚፈጥሩ አካላት ላይ የሚወሰደው አስተዳደራዊ እርምጃ ብቻ 
የችግሩን ምንጭ ስለማያደርቀው በከተሞች ከመሬት አጠቃቀምና ህንፃ ግንባታ ጋር እንዲሁም ከማዘጋጃ ቤት 
አገልግሎቶች ጋር ተያይዘው የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የሚፈታ አዋጅ እንዲዘጋጅ ተደርጓል 
ነው ያሉት። 

 

በአዋጁ በከተሞች ህንፃዎች፣ የመኖሪያ ቤቶች፣ የንግድ ማእከላትና መሰል ግንባታዎች የሚገነቡበት የመሬት 
መጠንና ዓይነት በዝርዝር ተቀምጠዋል። 

 

ለአብነትም በህዝብ መገልገያ ቦታዎች ላይ ህንፃዎች እንዳይገነቡ ከማድረግ ጀምሮ ዝቅተኛ በከተሞች የቤት 

መስሪያ ቦታ ከ140 ካሬ ሜትር እንዳያንስ የሚለው ሲጠቀስ፥ አዋጁ ህዝቡ የሚያነሳቸውን የመልካም 



አስተዳደር ችግሮች ከመፍታት በተጨማሪ በከተሞች ተገቢ ግንባታ በተገቢ ቦታ እንዲኖር በማስቻል ዘላቂ 
ልማትን ያረጋግጣል ነው ያሉት። 

 

በከተሞች  በአገልግሎት አሰጣጡ ለሚስተዋሉ ችግሮችም የክልሉ መንግስት መፍትሄ ማስቀመጡንና ህዝቡ 
በስፋት ለአገልግሎት የሚያቀናባቸው የከተማ ማዘጋጃ ቤቶችን የመሳሰሉ ተቋማትም አዲስ አዋጅ 
ካስፈለጋቸው መካከል እንደሚገኙበት አንስተዋል። 

 

እንደ ምክትል ርዕስ መሴተዳድሩ ገለፃ የከተሞችን ደረጃ መሰረት ያደረገ የመዘጋጃ ቤት አገልግሎት ምን 
ዓይነት መሆን እንዳለበት እና  በውስጣቸውስ ምን ማቀፍ እንዳለባቸው የሚወስን አዋጅ ተዘጋጅቶም 
ተጠናቋል። 

 

አዋጆቹ ከሶስት ወር በኋላ የክልሉ ምክር ቤት እንደሚያፀድቃቸው ይጠበቃል ያሉት አምባሳደር 
አዲስዓለም፥ አዋጆቹ ከፀደቁ በኋላ ወደ ተግባረ መግባት እንዲቻልም ቅድመ ዝግጀት ተጠናቋል ብለዋል። 

 

በመሆኑም ህዝቡ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በጥልቀት ለመለየት ግንባር ቀደም ሆኖ እንደተሳተፈው 
ሁሉ በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት የተዘጋጁትን አዋጆች ተግባራዊ ለማድረግ ተሳትፎውን ማጠናክር 
ይኖርበታል ነው ያሉት። 

 

  

 

  

 


