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1.

መግቢያ
በአዱስ አበባና በዋና ዋና ከተሞች እያዯገ የመጣውን የመኖሪያ ቤት ችግር ሇመፍታት መንግስት የቤት
ሌማት ፖሉሲን ቀርጾ በፖሉሲውም በከተሞች በተሇያዩ የቤት ሌማት አቅርቦት ስሌቶች የመኖሪያ ቤት
አቅርቦት ሌማትን በማፋጠን የነዋሪውን ህብረተሰብ የቤት ችግር ከመፍታት ጎን ሇጎን ከተሞችን በማሳዯግ
ላልች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅሞች አስተዋጽዖ እንዱያበረክቱ ማዴረግ ነው፡፡

በዙህ ሂዯት ባሇፉት ዓመታት አንደ የቤት ሌማት አቅርቦት አማራጭ በሆነው በተቀናጀ የቤቶች
ሌማት ፕሮግራም (20/80) በክሌልችና በአዱስ አበባ ከ200 ሺሀ በሊይ መኖሪያ ቤቶች ተገንብተው
ከ60 በመቶ በሊይ ሇተጠቃሚዎቸ ማስተሊሇፍ የተቻሇ ቢሆንም ከቤት ፈሊጊው ነዋሪ ህብረተሰብ
ቁጥርና አቅም ጋር ተመጣጣኝ ባሇመሆኑ መንግስት ከዙህ ፕሮግራም በተጨማሪ የአነስተኛ ገቢ
ያሊቸው

ነዋሪዎች(10/90)፣

መካከሇኛ

ገቢ

ሊሊቸው

20/80

ነባርና

አዱስ፣

የቁጠባ

ቤቶች

ሌማት(40/60) እና የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የቤት ሌማት ፕሮግራሞችን ነዴፎ
በአዱስ አበባ ከተማ ወዯ ተግባር የተገባ ሲሆን በክሌልችም ተጨባጭ የቤት ፍሊጎት ተጠንቶ
የሚጀመር ይሆናሌ፡፡
በነዙህ ፕሮግራሞች ተጠቃሚ የሚሆኑ ነዋሪዎችን ሇመሇየት ነበሩን የኮንድምኒዬም ምዜገባ
አጣርቶ ዲግም ከመመዜገብ በተጨማሪ አዱስ በተቀረጹት የቤት ሌማት አማራጮች ተጠቃሚ
የሚሆኑትን ሇመሇየትና የፋይናንስ ዜግጅት እንዱያዯርጉ የቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ መመሪያ ወጥቶ
ምዜገባው እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡ በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የተዯራጁና በቀጣይ
የሚዯራጁ እንዱሁም የ40/60 ቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ መመሪያ ተጋጅቶ ስራ ሊይ የሚውሌ
ይሆናሌ፡፡
ሆኖም ግን በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በውጭ ምንዚሪ ገንብ
ቆጥበው በቤት ሌማት ፕግራሙ ንቁ ተሳትፎ በማዴረግ የቤት ባሇቤት እንዱሆኑና ከእናት
ሀገራቸው ጋር ያሊቸውን ትስስር ከማጥበቅ ጎን ሇጎን ሇኢኮኖሚው አስተዋጽዖ እንዱያዯርጉ ግሌጽ
የምዜገባ፣

የአዯረጃጀትና

የቁጠባ

ስርዓቱን

የሚያሳይ

ቀሌጣፋ

የአሰራር

ስርዓት

መርጋት

ያስፈሌጋሌ፡፡
ይህንን ተግባራዊ ሇማዴረግ የተሇያዩ የባሇዴርሻ አካሊትን ሰፊና የተቀናጀ ተሳትፎ የሚፈሌግ
በመሆኑ የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር፣ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ንግዴ
ባንክ፣ የፌዳራሌ ህብረት ስራ ኤጀንሲ እና የአዱስ አበባ ከተማ ንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ
የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ
ኢትዮጵያውን በ40/60 እና በመኖ/ህ/ስ/ማ ቤት ሌማት ፕሮግራሞች ሇመጠቀም ሲያመሇክቱ
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የምዜገባና ቁጠባ አሰራር ስርዓቱን ወጥነት፣ ግሌጽነትና ፍትሃዊነት በተሞሊ መሌኩ በቅንጅትና
በመናበብ ሇማካሄዴ ሲባሌ ይህን ዜርዜር የምዜገባ የጋራ ማስፈጸሚያ ሰነዴ በጋራ አውጥተዋሌ፡፡
2. አጭር ርዕስ
ይህ ማስፈጸሚያ ሰነዴ "በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን የ40/60 እና
የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ቤት ፈሊጊዎች የምዜገባ ማስፈጸሚያ ሰነዴ ቁጥር
01/2005 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡
3. ትርጓሜ
1) “ዱያስፖራ” ማሇት በውጭ ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ ማሇት ነው፡፡
2) “ሀዋሊ” ማሇት በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ በሚገኙ ባንኮች ወይም የገንብ አስተሊሊፊ
ዴርጅቶች አማካኝነት ገንብ የማዋወር ዳ ነው፡፡
3) “ዱፕልማቲክ ፓውች” ማሇት የተቀባዩን አገር ሕግ የማይጻረርና በቪየና ኮንቬንሽን መሰረት
ሇአንዴ ሚሲዮን ወይም ቆንስሊ ኦፊሴሊዊ ሥራ ብቻ እንዱያገሇግለ የተፈቀደ ሠነድች
መያዣና መሊሊኪያ ከረጢት ማሇት ነው፣
4) “ሚሲዮን” ማሇት የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ መንግስት በውጭ ሀገር
ያቋቋመው ወይም የሚያቋቁመው ኤምባሲ ወይም ቋሚ መሌዕክተኛ ጽ/ቤት ወይም ቆንስሊ
ጽ/ቤት ማሇት ነው፣
5) “ነባር ማህበራት” ማሇት በ1996 እና በ1997 ዓ.ም. በውጭ ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና
ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያውያን ተቋቁሞ እስካሁን ዴረስ የመኖሪያ ቤት ግንባታ ቦታ ያሌተረከበ
ህብረት ስራ ማህበር ነው፡
6)

"አዱስ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር" ማሇት የመ/ቤ/ህ/ስ/ማህበራት መመሪያ ጸዴቆ
ተፈጻሚ መሆን ከጀመረበት ጊዛ ጀምሮ በአዱሰ መሌክ የሚቋቋም የቤት ስራ ማህበር ማሇት
ነው፡፡

7) "ተወካይ" ማሇት በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ወይም በኢትዮጵያ ሰነድች ማረጋገጫ ባሇስሌጣን
በኩሌ በተረጋገጠ ህጋዊ ውክሌና በአባሊቱ የተሰጠው ሰው ማሇት ነው፣
8) "ንግዴ ባንክ" ማሇት የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ማሇት ነው፣
4. የማስፈጸሚያ ሰነደ ዓሊማ
1) በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በቤት ሌማት ፕሮግራሙ
ተጠቃሚ ሇመሆን ከምዜገባ ጀምሮ የሚያስፈሌገውን ዜርዜር የአሰራር ሂዯት ግሌጽ
ሇማዴረግ፣
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2)

በምዜገባ ሂዯት የሚሳተፉ አካሊትና ተቋማት በመቀናጀትና በመናበብ እንዱሰሩ ግሌጽ
የአሰራር

ስርዓት

ሇመርጋትና

ተግባርና

ኃሊፊነታቸውን

ሇይተው

እንዱያስፈጽሙ

ሇማዴረግ፣
5. የማስፈጸሚያ ሰነደ ጠቀሜታ
ይህ ሌዩ ማስፈጸሚያ ሰነዴ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያንን
በ40/60 እና በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ቤት ፈሊጊዎች በመመዜገብ ሂዯት
የባሇዴርሻ አካሊት ግሌጽ አረዲዴ ኖሯቸው እንዱተገብሩና ክፍተት እንዲይፈጠር ይረዲሌ፣
6. መርሆዎች
1) በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በሚካሄደ የቤት ሌማት
ፕሮግራሞች ሇሀገራቸው ሌማት አስተዋጽዖ እንዱያዯርጉ ሁኔታዎች ይመቻቻለ፡፡
2) ግሌጽ እና ፈጣን የምዜገባ፣ የቁጠባና የአዯረጃጀት ስርዓት በመከተሌ መረጃዎች ሇሁለም
ተዯራሽ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
3) ሁለም የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ባቀናጀ መሌኩ ሇአንዴ ዓሊማ በጥራትና በፍጥነት
በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ሇመዯገፍ የጋራ ጥረት ይዯረጋሌ፡፡
7. ዜርዜር አፈጻጸም
7.1. የ40/60 ፕሮግራም ቤት ፈሊጊዎችን በተመሇከተ
7.1.1. የምዜገባና ቅጽና ቁጠባ ውሌ አሞሊሌ ሂዯት
በ40/60 የቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ መመሪያ ቁጥር 21/2005 የተቀመጡት የምዜገባና የቁጠባ
መስፈርቶች እንዯተጠበቁ ሆነው፣
ሀ. በውጭ ሀገር የሚኖሩ ቤት ፈሊጊዎች የምዜገባ መስፈርቱን አሟሌተው 40 ከመቶና ከዙያ
በሊይ በአንዴ ጊዛ የሚቆጥቡ ከሆነ የምዜገባ ቅጹንና የቁጠባ ውለን በውጭ ጉዲይ
ሚኒስቴር

በኩሌ

በየኢምባሲያቸውና

ቆንሲሊ

ጽ/ቤታቸው

አማካኝነት

እንዱሊክሊቸው

በማዴረግ ሙለ በሙለ ሞሌተውና ፈርመው እንዱሌኩና የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ወይም
የኤምባሲዎች ማህተም እንዲሇው ተረጋግጦ የቁጠባ ሂሳብ እንዱከፈትሊችው ይዯረጋሌ፣
ሇ. ከ40 በመቶ በታችና በየወሩ ቁጠባ የሚያዯርጉ ከሆነ የምዜገባ ቅጹንና የቁጠባ ውለን
በራሳቸው ወይም በህጋዊ ተወካዮቻቸው አማካኝነት እንዱሞለና የቁጠባ ሂሳብ እንዱከፍቱ
ይዯረጋሌ፣
ሏ. በአካሌ የማይገኙትና የቁጠባ ውለን ፈርመው በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር አማካኝነት
የሚሌኩትን በተመሇከተ የቁጠባ ውለን ቀሪ ዴርሻ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እንዯዯረሰው
የሚፈርም ሲሆን ኦርጂናሌ ውለ ሲዯርስ ከውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ጋር በመሆን የቁጠባ
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ሂሳቡ የሚከፈትበት ሁኔታ ይመቻቻሌ፣ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ኦሪጂናሌ ውለንና
የምዜገባ ቅጹን በማስሞሊት ሇባንኩ አስቀዴሞ እንዱዯርሰው ማዴረግ ይኖርበታሌ፣
መ. የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የ40/60 ቤት ፈሊጊዎች የቁጠባ ውሌ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
ተረክቦ በውጭ ሀገር በሚሲዮኖችና ቆንሲሊ ጽ/ቤቶች አማካኝነት በማስፈረም ኦሪጅናለን
እንዱያቀርብ ይዯረጋሌ፣
ሠ. በውጭ ሀገር የሚኖሩ ቤት ፈሊጊዎች የምዜገባና የቁጠባ ሂሳብ የመክፈት ሂዯቱን
ሇማስፈጸም ወቅታዊ የፓስፖርት ኮፒ፣ የኢትዮጵያ ትዉሌዴ መታወቂያ ካርዴ ኮፒ፣
የሚኖሩበትን ሀገር የመኖሪያ ፈቃዴ ኮፒ ከውለና የምዜገባ ቅጹ ጋር ሁሇት ፎቶ ግራፍ
ተያይዝ መቅረብ ይኖርበታሌ፣
7.1.2. የቁጠባ ስርዓት
ሀ. 40 ከመቶና ከዙያ በሊይ በአንዴ ጊዛ የሚቆጥቡ ቁጠባውን በንግዴ ባንክ በተከፈተዉ
አካዉንት በመሊክ የመሊኪያ ዯረሰኝ ኮፒ በኢምባሲያቸው አማካኝነት መሊክ ይኖርበታሌ፣
በውጭ ጉዲይ ሚ/ር እና በንግዴ ባንክ አማካኝነት ከኤምባሲ ቢሊከዉ ዜርዜር በመነሳት ወዯ
እያንዲንዲቸው የባንክ ሂሳብ ገቢ እንዱሆን ይዯረጋሌ፣
ሇ

ከ40

ከመቶ

በታችና

በየወሩ

ሇሚቆጥቡ

ተመዜጋቢዎች በአካሌ

ወይም

በወኪሊቸው

አማካኝነት በተከፈው ሂሳብ በባንክ፣ በገንብ አስተሊሊፊ ዴርጅቶች ወይም በጥሬ ገንብ
በኢተዮጵያ ንግዴ ባንክ ማስገባት ይችሊለ፤
ሏ.

በሀገር

ውስጥ

በተሇያዩ

ስራዎች

ተሰማርተው

የሚገኙ

ኢትዮጵያዊያንና

ትውሌዯ

ኢትዮጵያዊያን (ተመሊሽ ዱያሰፖራ) በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ ተረጋግጦ ሲቀርብ
ሉመገቡ ይችሊለ፣ የሚቆጥቡበት በብር ይሆናሌ፣
መ. ከዙህ በፊት በዱያስፖራ አካውንት ስም የተከፈተ ሂሳብ ካሊቸው ከዙህ ሂሳብ ወዯ መኖሪያ
ቤት ቁጠባ ሂሳብ እንዱዝርሊቸው ማዴረግ ይችሊለ፣
ሠ. ቁጠባ የሚዯረገው ሇመመዜገብ የፈሇጉትን የቤት አይነትና የቁጠባ መጠን ከውጭ ምንዚሪ
ወዯ ኢትዮጵያ ብር ተቀይሮ በማንኛውም ኢትዮጵያ በምትገበያይባቸው የውጭ ምንዚሪ
(በድሊር ዩሮና ፓዉንዴ ስተርሉንግ) ነው፡፡
ረ. የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በውጭ ምንዚሪ የተሊከውን ገንብ ወዯ ብር በመቀየር የተከፈተው
ሂሳብ ውስጥ እንዱገባ ያዯርጋሌ፣ በውጭ ምንዚሪ የነበረው ወዯ ብር ተቀይሮ ቁጠባ
ይዯረጋሌ፡፡
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7.1.3. የመኖሪያ ቤቶች ስፋት፣ ጠቅሊሊ ዋጋ እና ቅዴመ ቁጠባ
ባሇ 1 መኝታ ስፋቱ 55 ካ.ሜ፣ ጠቅሊሊ ዋጋ ብር 162,645 ሲሆን 40 ከመቶው ብር
65,058 ሲሆን ዜቅተኛው ወርሃዊ ቁጠባ ዯግሞ ብር 1,033 በኢትዮጵያ ብር
ይሆናሌ፣
ባሇ 2 መኝታ ስፋቱ 75 ካ.ሜ፣ ጠቅሊሊ ዋጋ ብር 250,000 ሲሆን 40 ከመቶው ብር
100,000 ሲሆን ዜቅተኛው ወርሃዊ ቁጠባ ዯግሞ ብር 1,575 በኢትዮጵያ ብር
ይሆናሌ፣
ባሇ 3 መኝታ ስፋቱ 100 ካ.ሜ፣

ጠቅሊሊ ዋጋ ብር 386,400 ሲሆን 40 ከመቶው

ብር 154,560 ሲሆን ዜቅተኛው ወርሃዊ ቁጠባ ዯግሞ ብር 2,453 በኢትዮጵያ ብር
ይሆናሌ፣
ከሊይ የተጠቀሱት ዋጋዎች የሚያገሇግለት ሇምዜገባና ቁጠባ ሇማዴረግ እንጂ የቤቶች
ትክክሇኛ የማስተሊሊፊያ ዋጋ የሚወሰነው ግንባታቸው ተጠናቆ በወቅቱ በሚወጣው
ዋጋ መሰረት ይሆናሌ፣
በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር አማካኝነት የቁጠባ ሂዯቱን ዴጋፍ ማዴረግ የሚቻሇው
አነስተኛው የቁጠባ መጠን 40 ከመቶ ሲዯርስ ይሆናሌ፣
7.1.4. ተግባርና ኃሊፊነቶች
7.1.4.1.

የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር

ሀ. በ40/60 ቤት ፈሊጊነት ሇሚመገቡ የኢትዮጵያ ዱያስፖራ ምዜገባውና ቁጠባውን የተቀሊጠፈ
ሇማዴረግ በምዜገባ፣ በቁጠባና በአዯረጃጀት የሚሳተፉ አካሊትና ተቋማትን የጋራ ስምምነት
ዕቅዴ በማጋጀት ስሇ አፈጻጸሙ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣
ሇ.

ሇ40/60

ቁጠባ

ቤቶች

ሌማት

ፕሮግራም

የሚያስፈሌገው

መሬት

ዜግጅት

ከከተማ

አስተዲዯሮች ጋር በመጣመር መጋጀቱን ይከታተሊሌ፣ ይዯግፋሌ፣
ሏ. ከመሬት ዜግጅቱ ጎን ሇጎን የሚያስፈሌጉ የመሰረተ ሌማት አቅርቦት በተቀናጀ አግባብ
እየቀረበ መሆኑን ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣
መ. ሇ40/60 ቁጠባ ቤቶች ሌማት ፕሮግራም የሚገነቡ ቤቶች ስታንዲርዴ ዱዚይን በማጋጀት
እንዱሁም በራሳቸው ዱዚይን የሚገነቡ ካለ ዱዚይኖችን የማጽዯቅ ስራ ያከናውናሌ፣
ረ. በመንግስት የተዯረጉና በቀጣይ ሉዯረጉ የታሰቡ ላልች ዴጋፎች በጸዯቀው የቤት አቅርቦት
ስትራቴጂ መሰረት ስሇመሆኑ ይከታተሊሌ፣
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7.1.4.2. የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር
1)

የሚሲዮኖች አጠቃሊይ የስራ ዴርሻ
ሀ) በ40/60 መመዜገብ ሇሚፈሌጉ ቤት ፈሊጊዎች ማስፈጸሚያ በተጋጁ መመሪያዎች ሊይ
በሚሲዮኑ እንዱሁም ሇሚወክለባቸው አገሮች/ከተሞች ሇሚገኙ የኢትዮጵያ ዱያስፖራ
አባሊት ግንዚቤ የማስጨበጥ ስራ መስራት፣
ሇ) የ40/60 ቁጠባ ቤት ሌማት ፕሮግራም መመሪያው ሊይ የተቀመጠው የምዜገባ ቀናት፣
የምዜገባ ቦታና ተመዜጋቢዎች የሚጠበቅባቸውን መስፈርቶች እንዱያሟለ በግሌጽ
የማስገንብ ስራ መስራት፣
ሏ) በ40/60 ቁጠባ ቤት ሌማት ፕሮግራም ተመዜጋቢዎች እንዱሞለ በውጭ ጉዲይ ሚ/ር
የተሊኩ ቅጾችን በበቂ ሁኔታ በማጋጀት ማስሞሊት፣
መ) በ40/60 ቁጠባ ቤት ሌማት ፕሮግራም የተመገቡትን እንዱሁም የተሞለ ቅጾችንና
ላልች ተፈሊጊ መረጃዎችን በጥንቃቄ በማዯራጀት በዱፕልማቲክ ፓውች በወቅቱ ሇውጭ
ጉዲይ የዱያስፖራ ተሳትፎ ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ እንዱዯርስ ማዴረግ፣
ሠ) ስሇ 40/60 ፕሮግራም ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በኩሌ የሚሊኩትን የተሇያዩ ሰነድች፣
ቅጾችና ውልች በተገቢው መንገዴ ሇተጠቃሚዎች መዴረሳቸውን ማረጋገጥ፣
ረ) ቅሬታዎች፣ ጥያቄዎች እንዱሁም ማብራሪያ የሚያስፈሌጉ ጉዲዮች ካጋጠሙ በወቅቱ
ሇዋናው መ/ቤት ማቅረብ፣
ሰ) የ40/60 ቁጠባ ቤት ሌማት ፕሮግራም ምዜገባ በጸዯቀው መመሪያ መሰረት ብቻ
መፈጸሙን ማረጋገጥ፣

2)

በ40/60 ምዜገባ ፕሮግራም የሚሲዮኖች የስራ ዴርሻ
ሀ) ይህ ምዜገባ የሚካሄዯው በዋናነት በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በኩሌ ቢሆንም በውጭ ሇሚኖሩ
ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ሇመመዜገብ በሚሲዮኖች በኩሌ እንዱሆን
በመፍቀደ

የፕሮግራሙ

ተሳታፊዎች

ምዜገባ

በታቀዯሇት

የጊዛ ገዯብ

እንዱፈጸም

ማዴረግ፣
ሇ) በተሊከሊቸው የምዜገባ ቅጽ መሰረትና ከባንኩ ጋር የውሌ ስምምነት ቅጽ በተመዜጋቢው
ተፈርሞ በዱፕልማቲክ ፓውች ሇዱያስፖራ ተሳትፎ ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ
እንዱዯርስ ማዴረግ፣
ሏ) ከምዜገባ ቅጾችና ውሌ ሰነዴ በተጨማሪ እያንዲንደ ተመዜጋቢ የስም ዜርዜር እንዱሁም
ሁሇት ጉርዴ ፎቶ ግራፍ አብሮ መሊክ፣
መ)

በምዜገባው

መሰረት

ከኢትዮጵያ

ንግዴ

ባንክ

የሚሊክሇትን

የቁጠባ

ዯብተር

ሇተመዜጋቢዎች በማዴረስ በተከፈተሊቸው የቁጠባ ሂሳብ ገንብ እንዱሌኩ ማሳወቅ፣
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3) በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የዱያስፖራ ተሳትፎ ጉዲዮች ጄኔራሌ የስራ ዴርሻ
ሀ) ከሚሲዮኖች ጋር በቅርበት በመገናኘት አስፈሊጊ መመሪያዎችን፣ ማንዋልችን፣ ቅጾች
ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የሚሊኩ ውልችን በወቅቱ ሇሚሲዮኖች መሊክ፤
ሇ)

ማብራሪያ

የሚያስፈሌጋቸውን

ጉዲዮች

ከሚመሇከታቸው

ጋር

በመነጋገር

በወቅቱ

ሇሚሲዮኖች እንዱዯርሱ ማዴረግ፣
ሏ) ከሚሲዮኖች የሚሊኩ የተሞለ ቅጾችንና መረጃዎችን ሇአዱስ አበባ ከተማ ንግዴና
ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯትና ሇኢትዮጵያ
ንግዴ ባንክ ማዴረስና ስሇጉዲዩ ክትትሌ ማዴረግ፣
መ) ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሇሚሲዮኖች በተሊከው መረጃ መሰረት በባንኩ የተፈረመ የውሌ
ሰነዴ ኮፒ እንዱሁም የተጋጀ በተመገበው ስም የተከፈተ የተሟሊ የቁጠባ ዯብተር
ተቀብል ሇሚሲዮኖች መሊክ፣
ሠ) ከሚሲዮኖች፣ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እንዱሁም የአዱስ አበባ ከተማ ንግዴና ኢንደስትሪ
ሌማት ቢሮ የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯት የሚዯረጉ ግንኙነቶችን
በተመሇከተ መከታተሌና መረጃ መያዜ፣
7.1.4.3. የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
ሀ. በውጭ ሇሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በ40/60 የቁጠባ ፕሮግራም
ሇምዜገባ የሚቀርቡ ቤት ፈሊጊዎች የሚያስፈሌግ የቁጠባ ሂሳብ እንዱከፈት ከውጭ ጉዲይ
ሚኒስቴር ጋር በጋራ ይሰራሌ፤
ሇ. በ40/60 ቤት ፈሊጊዎች ሇመመዜገብ ሇሚፈሌጉ ተጠቃሚዎች የቁጠባ ውሌ እና ላልች
ሰነድችን በማጋጀት በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ እንዱዯርሳቸውና ፈርመው እንዱሌኩ
ያዯርጋሌ፤
7.1.4.4. የአዱስ አበባ አስተዲዯር ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ ሌማት ኤጀንሲ
በውጭ

የሚኖሩ

ኢትዮጵያውያንና

ትውሌዯ

ኢትዮጵያውያን

ቤት

ፈሊጊዎች

ምዜገባ

የሚያስፈሌገውን ሶፍትዌር በማሌማትና አጠቃሊይ የቴክኖልጂ አጠቃቀሙን በመምራት
ይሠራሌ፣
7.1.5.

ሌዩ ሌዩ ጉዲዮች
አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች በ40/60 ቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ በሚዯረግበት ወቅት ትኩረት
አዴርገው የሚመሇከቷቸው ጉዲዮች የሚከተለት ይሆናለ፣

1) የምዜገባ ጊዛ
የ40/60 ቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ ጊዛ በተቀመጠው ጊዛ ገዯብ መጠናቀቅ ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም
በቦታ እርቀትና በመረጃ እጥረት ምክንያት በወቅቱ ያሌዯረሱ መረጃዎች ካለ በንግዴ ባንክ
ውሳኔ መሠረት የሚፈጸም ይሆናሌ፣
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2) የሂሳብ እንቅስቃሴና የገንብ ዜውውር ሁኔታ
ሀ) የ40/60 ፕሮግራም ተጠቃሚ ከሆኑ የሂሳብ እንቅስቃሴው ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ጋር
በሚፈርሙት የቁጠባና የብዴር ውሌ መሰረት ይሆናሌ፣
3) የግንባታ ክትትሌን በተመሇከተ
ሀ) በ40/60 ተጠቃሚ ሇመሆን የሚያመሇክቱ ቤት ፈሊጊዎች ህጋዊ ውክሌና በሰጡት አካሌ
በኩሌ ሉሆን ይችሊሌ፣
ሏ) በመንግስት ዴጋፍ በቤቶች ሌማት ኢንተርፕራዜ አማካኝነት ቤቱ እንዱገነባሊቸው
የሚፈሌጉ ከሆነ መንግስት አማካሪ በመቅጠር የግንባታ ክትትሌ ሉያዯርግ ይችሊሌ፣
4)

ቤት ርክክብና ቅዴሚያ አወሳሰን
ሀ) በ40/60 ቁጠባ ቤቶች ሌማት ፕሮግራም ቤት ፈሊጊ ሆነው ተመዜግበው የቤቱን ዋጋ
100 የቆጠቡ በዋናው መመሪያ መሰረት ቅዴሚያ ያገኛለ፣
ሇ) በ40/60 ቁጠባ ቤቶች ሌማት ፕሮግራም የተገነቡ ቤቶች በቁጠባና ብዴር ውለ በተሞሊው
ውሌ መሰረት የተጠናቀቀውን ቤት በራሳቸው ወይም በወኪሊቸው አማካኝነት እንዱረከቡ
ይዯረጋሌ፣

5)

ከፕሮግራሙ ስሇመሰረዜ
ሀ) በ40/60 ቁጠባ ቤቶች ሌማት ፕሮግራም ቤት ፈሊጊነት የተመገበ ማንኛውም ተመዜጋቢ
በተመገበበት

ፕሮግራም

የሚጠበቅበትን

ቁጠባ

በፈቃዯኝነት

የማይቆጥብ

ከሆነ

ከፕሮግራሙ
ከምዜገባው

ሇመውጣት
ተሰርዝ

ከፈሇገ

ወይም

የቆጠበውን

ገንብ

በኢትዮጵያ ብር እና በመመሪያው በተቀመጠው መሰረት ወሇደ ታስቦ ይመሇስሇታሌ፣
ሇ) ተመዜጋቢው የምዜገባ መመሪያውን መስፈርቶች ሳያሟሊ የተመገበ እንዯሆነ ከምዜገባ
ፕሮግራሙ ከመሰረዘ በተጨማሪ በህግ ሉጠየቅ ይችሊሌ፣
6) ቁጠባው ተመሊሽ ስሇሚዯረግበት ሁኔታ
ሀ) ከ40/60 ቁጠባ ፕሮግራም ቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ ተሰርዝ ገንቡ እንዱመሇስ የተወሰነ
ተጠቃሚ ግሇሰብ ወይም ማህበር የሚመሇሰው ገንብ በወቅቱ የኢትዮጵያ ገንብ ሆኖ
በቁጠባ ውለና በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሰረት የሚያገኘውን የወሇዴ ጥቅም በመጨመር
ነው፡፡
7)

ክሌከሊ
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ሀ) በ40/60 የቁጠባ ቤቶች ፕሮግራም የቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ መመሪያ ቁጥር 21/2005፣
በውጭ

አገር

የሚኖሩ

ኢትዮጵያውያንና

ትውሌዯ

ኢትዮጵያውያን

በሚመሇከት

ከተቀመጠው መስፈርት ውጭ መመዜግብም ሆነ እንዱመገብ ማዴረግ የተከሇከሇ ነው፡፡
ሇ) በመመሪያው የተቀመጡ ክሌከሊዎች በሙለ በዙህ ማስፈጸሚያ ሠነዴ ተፈጻሚነት
አሊቸው፣
8)

ቅጣት
የ40/60 የቁጠባ ቤቶች ፕሮግራም የቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ መመሪያ ቁጥር 21/2005
የተቀመጡትን መስፈርቶች ሳያሟሊ የተመገበ፣ ሇመመዜገብ የሞከረ ወይም ሀሰተኛ መረጃ
በማቅረብ የተመገበ እንዯሆነ አግባብ ባሇው በወንጀሌም ሆነ በፍትሕ ብሔር ህግ ተጠያቂ
ይሆናሌ፣

7.2.

የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ቤት ፈሊጊዎችን በተመሇከተ

7.2.1. የምዜገባና ቅጽና ቁጠባ ውሌ አሞሊሌ ሂዯት
ሀ. አንዴ ማህበር በህጋዊ መንገዴ ሇመመዜገብ የሚችለት ሁለም የማህበሩ አባሊት በመረጡት
የቤት አይነት መጠን ከ50 በመቶ እስከ 100 በመቶ ቁጠባቸውን ማሟሊት ሲችለ ብቻ
ነው፣
ሇ.. ከተጠቀሰው ጊዛ በፊትም ሆነ በኋሊ ሇመመዜገብ ማናቸውም የህብረት ስራ ማህበራት
ኃሊፊነት የማህበሩ ይሆናሌ፣
ሏ ማሀበራት እንዯተቋቋሙ የሚቆጠረው በመረጡት የቤት አይነት መጠን ቢያንስ 50 በመቶ
ቆጥበው ከተመገቡበት ቀን ጀምሮ ይሆናሌ፣
መ. ሁለም የህብረት ሥራ ማህበራት የራሳቸው መጠሪያ ሲኖራቸው በመጠሪያ ማህበራት ስር
ያለ አባሊት በሙለ የሚቀርብሊቸውን ቅጽ በራሳቸው ወይም በወኪሊቸው አማካኝነት ሙለ
በሙለ መሙሊት ይገባቸዋሌ፣
ሠ. የህብረት ስራ ማህበራት አባሊት አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የጣት አሻራ ሇመስጠት ፈቃዯኛ መሆን
ይገባቸዋሌ፣
ረ የህብረት ስራ ማህበራት የራሳቸውን ዱዚይን በማጋጀት ማቅረብ የሚችለ ሲሆን የከተማ
ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚ/ር ወይም በክሌሌ አስተዲዯሮች የሚመሇከተው አካሌ ሲያጸዴቀው
ተግባራዊ ይሆናሌ፣
ሰ. ከአዱስ አበባ ከተማ ውጪ በክሌሌ ከተሞች በማህበር ተዯራጅተው የመኖሪያ ቤት ሇመስራት
ሇሚፈሌጉ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በትውሌዴ ክሌሊቸው
የሚመርጡትን

ከተማ

ሇይተው

እንዱያሳውቁና

እንዱስተናገደ ይዯረጋሌ፣
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አስፈሊጊውን

ዜግጅት

በማዴረግ

7.2.2. የቁጠባ ሥርዓት
ሀ. የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሇሁለም የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር የሚያገሇግሌ አመቺ
አሰራር

ሇመርጋት

በሚያስችሇውና

በሚጋጅ

መንገዴ

ሇእያንዲንደ

ማህበር

ሂሳብ

እንዱከፈት ያዯረጋሌ፣
ሇ. የመጀመሪያውን ቁጠባ በመረጡት የቤት አይነት መጠን ከ50 በመቶ እስከ 100 በመቶ
በኢምባሲያቸው አማካኝነት ህጋዊነቱ እንዱረጋገጥ በማስዯረግ በማህበሩ ስም እንዱሌኩ
ይዯረጋሌ፤
ሏ. በእያንዲንደ ሂሳብ መሊክ ያሌቻሇ ማህበር የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሇዙህ ስራ ያገሇግሊሌ ብል
ወዯ ተጋጀው አካውንት እንዱሌክ በማዴረግ በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴርና በተወካዮቻቸው
አማካኝነት ዜርዜሩን በማየት ወዯ እያንዲንደ ማህበር አካውንት እንዱገባ ይዯረጋሌ፣
መ. ቀሪውን የቁጠባ መጠን (50 በመቶ) በመመሪያው መሰረት ወዯ እያንዲንደ ማህበር የቁጠባ
ሂሳብ እንዱገባ ይዯረጋሌ፣
ሠ. አባሊቱ ከዙህ በፊት በዱያስፖራ አካውንት ስም የተከፈተ ሂሳብ ካሊቸው ከዙህ ሂሳብ ወዯ
መኖሪያ ቤት ቁጠባ ሂሳብ እንዱዝርሊቸው ማዴረግ ይችሊለ፣
ረ. ቁጠባ የሚዯረገው ሇመመዜገብ የፈሇጉትን የቤት አይነትና የቁጠባ መጠን ከውጭ ምንዚሪ
ወዯ ኢትዮጵያ ብር ተቀይሮ በማንኛውም ኢትዮጵያ በምትገበያይባቸው የውጭ ምንዚሪ
(በድሊር ዩሮና ፓዉንዴ ስተርሉንግ) ነው፡፡
ሰ.

በሀገር

ውስጥ

በተሇያዩ

ስራዎች

ተሰማርተው

የሚገኙ

ኢትዮጵያውያንና

ትውሌዯ

ኢትዮጵያውያን በብር መቆጠብ ይችሊለ፣
ሸ. የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በውጭ ምንዚሪ የተሊከውን ገንብ ወዯ ሀገር ውስጥ ገንብ በመቀየር
የተከፈተው ሂሳብ ውስጥ እንዱገባ ያዯርጋሌ፣
7.2.3. የመኖሪያ ቤቶች ስፋት፣ ጠቅሊሊ ዋጋ እና ቅዴመ ቁጠባ
ባሇ 1+1 መኝታ ስፋቱ 60 ካ.ሜ፣ ጠቅሊሊ ዋጋው 210,000 ሲሆን ቅዴሚያ ክፍያው
ብር 105,000 በኢትዮጵያ ብር ነው፡፡
ባሇ 2+1 መኝታ ስፋቱ 80 ካ.ሜ፣ ጠቅሊሊ ዋጋው 280,000 ሲሆን ቅዴሚያ ክፍያው
ብር 140,000 በኢትዮጵያ ብር ነው፡፡
ባሇ 3+1 መኝታ ስፋቱ 110 ካ.ሜ፣ ጠቅሊሊ ዋጋው 385,000 ሲሆን ቅዴሚያ ክፍያው
ብር 192,500 በኢትዮጵያ ብር ነው፡፡
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ከሊይ የተጠቀሱት ዋጋዎች የማጠናቀቂያ ዋጋ የማያካትቱ ሲሆን የሚያገሇግለት
ሇምዜገባና ቁጠባ ሇማዴረግ እንጂ የቤቶቹ ትክክሇኛ የማስተሊሊፊያ ዋጋ የሚወሰነው
ግንባታው ተጠናቆ በወቅቱ በሚወጣው ዋጋ መሰረት ይሆናሌ፣
የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት 100% መቆጠብ የሚችለትን በማበረታታት
በመመሪያው

መሰረት

በመረጡት

የመኖሪያ

ቤት

ዓይነት

በማዯራጀት

ዜርዜሩ

ሇኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እንዱቀርብ ይዯረጋሌ፣
7.2.4. ተግባርና ኃሊፊነቶች
7.2.4.1. የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር
ሀ. በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ቤት ፈሊጊነት ሇሚመገቡ የኢትዮጵያ ዱያስፖራ
ማህበራቱን በማዯራጀት፣ የምዜገባና የቁጠባ ሂሳብ በመክፈት የሚሳተፉ አካሊትና ተቋማትን
የተቀናጀና የተናበበ አሰራር እንዱከተለ የሚያግዜ ማሰፈጸሚያ ሰነዴ በማጋጀት ስሇ
አፈጻጸሙ ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፣
ሇ. ከከተማ አስተዲዯሮች ጋር በመሆን ሇመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ቤት ግንባታ
የሚውለ በቂ የመሬት፣ የመሰረተ ሌማት አቅርቦት፣ ስታንዲርዴ ዱዚይኖችን አጋጅቶ
የማቅረብ ወይም በማህበራቱ በራሳቸው ተጋጅተው የቀረቡትን ዱዚይኖችን የማጸዯቅና
ላልች ዴጋፎችን በማዴረግ በተቀናጀ አግባብና በጸዯቀው የቤት አቅርቦት ስትራቴጂ መሰረት
መፈጸማቸውን ይከታተሊሌ፣ ይዯግፋሌ፣
7.2.4.2. የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር
1) የሚሲዮኖች አጠቃሊይ የስራ ዴርሻ
ሀ) በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ሇተዯራጁ ቤት ፈሊጊዎች ማስፈጸሚያ በተጋጁ
መመሪያዎች

ሊይ

በሚሲዮኑ

እንዱሁም

ሇሚወክለባቸው

አገሮች/ከተሞች

ሇሚገኙ

የኢትዮጵያ ዱያስፖራ አባሊት ግንዚቤ የማስጨበጥ ስራ መስራት፣
ሇ) በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ፕሮግራም መመሪያው ሊይ የተቀመጠውን የምዜገባ
ቀናት፣ የምዜገባ ቦታና ተመዜጋዎች የሚጠበቅባቸውን መስፈርቶች እንዱያሟለ በግሌጽ
የማስገንብ ስራ መስራት፣
ሏ) ሇመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ፕሮግራም ተመዜጋቢዎች እንዱሞለ በውጭ
ጉዲይ ሚ/ር የተሊኩ ቅጾችን በበቂ ሁኔታ በማጋጀት ማስሞሊት፣
መ) በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ፕሮግራም የተመገቡትን እንዱሁም የተሞለ
ቅጾችንና ላልች ተፈሊጊ መረጃዎችን በጥንቃቄ በማዯራጀት በዱፕልማቲክ ፓውች
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በወቅቱ ሇውጭ ጉዲይ የዱያስፖራ ተሳትፎ ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት ጄኔራሌ እንዱዯርስ
ማዴረግ፣
ሠ) ስሇ መኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበራት ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በውጭ ጉዲይ
ሚኒስቴር በኩሌ የሚሊኩትን የተሇያዩ ሰነድች፣ ቅጾችና ውልች በተገቢው መንገዴ
ሇተጠቃሚዎች መዴረሳቸውን ማረጋገጥ፣
ረ) ቅሬታዎች፣ ጥያቄዎች እንዱሁም ማብራሪያ የሚያስፈሌጉ ጉዲዮች ካጋጠሙ በጊዛው
ሇዋናው መ/ቤት ማቅረብ፣
ሰ) የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ፕሮግራም የቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ በጸዯቀው
መመሪያ መሠረት ብቻ መፈጸሙን ማረጋገጥ፣
2) በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር ምዜገባ ፕሮግራም የሚሲዮኖች የስራ ዴርሻ
ሀ) ምዜገባው የሚጸዴቀው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በኩሌ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ
የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ በመመሪያው መሰረት
ማከናወን፣
ሇ) በመመሪያው መሰረት ነባርና አዱስ የተዯራጁ ማህበራት እንዱሁም በአባልቻቸው የተሞለ
ቅጾች ሇውጭ ጉዲይ ሚ/ር ሇዱያስፖራ ተሳትፎ ጉዲዮች በዱፕልማቲክ ፓውች እንዱዯርስ
ማዴረግ፣
ሏ) በእያንዲንደ ነባርም ሆነ አዱስ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር የተሞለ የአባሊት
ቅጾች፣ የተዯራጁበት የመተዲዯሪያ ዯንብ፣ የአመራር አባሊትን የመረጡበት የተፈረመ ቃሇ
ጉባኤ፣ የፈሇጉትን የቤት አይነት ዋጋ 50 በመቶ፣ ከአባሊቱ የተሰበሰበ የውጭ ምንዚሪ
ገንብ፣ የተሊከበትን ዯረሰኝ ከሚሲዮኑ የመሸኛ ዯብዲቤ ጋር መሊክ፣
መ) አዱስ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር አባሊት 24 እና ከዙያ በሊይ አባሊት ሆነው
የሚተዋወቁ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ ነባር ከሆኑ ከ16 ያሊነሱ መሆኑን በማረጋጋጥ ሚሲዮኑ
ሞዳሌ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራትን መተዲዯሪያ ዯንብ በማቅረብ እንዱሞለት
በቃሇ ጉባዔም የተዯገፈ አመራር አባሊት መምረጥና ተፈራርሞ መሊክ፣
ሠ) ሇመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር አባሊት የሚገነቡት ቤት አይነት በኢንተርፕራይዜ
ወይም ራሳቸው በመረጡት ስራ ተቋራጭ የሚገነባ መሆኑን ሇይተው እንዱያቀርቡና
በሚመርጡት ዓይነት በቅዴሚያ የሚጠበቅባቸውን ዋጋ ከ50 በመቶ እስከ 100 በመቶ
ገንብ መሊካቸውን ማረጋገጥ፣
7.3.

በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የዱያስፖራ ተሳትፎ ጉዲዮች ጄኔራሌ የስራ ዴርሻ
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ሀ) ከሚሲዮኖች ጋር በቅርበት በመገናኘት ተፈሊጊ መመሪያዎችን፣ ማንዋልችን፣ ቅጾች፣
የማህበራት መመስረቻ ቃሇ ጉባዔ፣ መተዲዯሪያ ዯንብና ላልች ሰነድችና ፎርሞች
በወቅቱ ሇሚሲዮኖች መሊክ፤
ሇ) ማብራሪያ የሚያስፈሌጋቸውን ጉዲዮች

ከሚመሇከታቸው ጋር በመነጋገር

በወቅቱ

ሇሚሲዮኖች እንዱዯርሱ ማዴረግ፣
ሏ) ከሚሲዮኖች የሚሊኩ የተሞለ ቅጾችንና መረጃዎችን ሇአዱስ አበባ ከተማ ንግዴና
ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯትና ሇኢትዮጵያ
ንግዴ ባንክ ማዴረስና ስሇጉዲዩ ክትትሌ ማዴረግ፣
መ) የመኖ/ህ/ስ/ማህበራትን የምዜገባ ዕውቅና የሚገሌጽ ዯብዲቤ ከአዱስ አበባ ከተማ ንግዴና
ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯት ሲሊክ
ሇሚሲዮኖች ማስተሊሇፍ፣
ሠ) ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሇሚሲዮኖች በተሊከው መረጃ መሰረት በባንኩ የተፈረመ የውሌ
ሰነዴ ኮፒ እንዱሁም የተጋጀ በተመገበው ስም የተከፈተ የተሟሊ የቁጠባ ዯብተር
ተቀብል ሇሚሲዮኖች መሊክ፣
ረ. በውጭ የሚኖሩ ሆነው በምዜገባው ወቅት በአካሌ የሚገኙ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ
/ማህበር አባሊትን በተመሇከተ ከአዱስ አበባ ከተማ ንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ
የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯት ጋር በመሆን የባንክ ሂሳብ ከፍቶ
ምዜገባውን ያከናውናሌ፣
ሰ. ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ጋር በመሆን ሂሳብ ከተከፈተ በኋሊ ዜርዜሩን የአዱስ አበባ
ከተማ ንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት ዋና የስራ
ሂዯት ያስረክባሌ፣
ሸ. ከሚሲዮኖች፣ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እንዱሁም የአዱስ አበባ ከተማ ንግዴና ኢንደስትሪ
ሌማት ቢሮ የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት ዋና የስራ ሂዯት የሚዯረጉ ግንኙነቶችን
በተመሇከተ መከታተሌና መረጃ መያዜ፣
ቀ. የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ከሊካቸው የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ዜርዜር
ውስጥ ዕውቅና ሇማግኘት ችግር ያሇባቸው ከሆኑ የማስተካከሌ ወይም ከባንክ ሂሳብ
አከፋፈት ጋር የተያያዘ ችግሮችን የመፍታት ኃሊፊነት የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር
ይሆናሌ፣
7.2.4.2. የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
ሀ. በውጭ ሇሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ተዯራጅተው
ሇምዜገባ የሚቀርቡ ቤት ፈሊጊዎች የሚያስፈሌግ የቁጠባ ሂሳብ እንዱከፈት ከውጭ
ጉዲይ ሚኒስቴርና ከፌዳራሌ ህብረት ስራ ኤጄንሲ ጋር በጋራ ይሰራሌ፤
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ሇ. ተመሳሳይ ፍሊጎት ያሊቸውና በመመሪያው መሰረት የተዯራጁ ማህበራትን በኢምባሲዎች
አማካኝነት በማጣራትና ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በመሊክ ቅዴመ ምዜገባ በማዴረግ
ውጭ

ጉዲይ

ሚ/ር

በሚሌከው

ዜርዜር

መሰረት

በማህበሩ

ስም

የባንክ

ሂሳብ

እንዱከፈትሊቸው ይዯረጋሌ፤
7.2.4.3. የአዱስ አበባ ከተማ ንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ የህብረት ስራ ማዯራጃና ሌማት
ዋና የስራ ሂዯት
ሀ. በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያንን በመኖሪያ ቤት ህብረት
ስራ ማህበር ተዯራጅተው ሇመመዜገብ የሚያስፈሌጋቸውን የአዯረጃጀት መመሪዎችንና
ቅጾችን ያሳውቃሌ፣ ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር እንዯአስፈሊጊነቱ ውክሌና በመስጠት
እንዱዯራጁና የቁጠባ ሂሳብ እንዱከፍቱ ያዯርጋሌ፣
ሇ.

በውጭ

ሇሚኖሩ

የሚያስፈሌጋቸውን

በመኖሪያ

ቤት

ህብረት

ዜርዜር መመሪያና

ስራ

ማህበር

አማካኝነት

ሞዳሌ ቅጾች በማጋጀት

ሇመዯራጀት

በውጭ ጉዲይ

ሚኒስቴር በኩሌ እንዱዯርሳቸው ያዯርጋሌ፣
ሏ. ቅዴመ ሁኔታዎችን አሟሌተው በአዱስ አበባ ከተማ የቤት ፈሊጊነት ምዜገባ ሇመጠቀም
በውጭ የተዯራጁ (ካለ) ነባርና አዱስ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ከውጭ
ጉዲይ ሚኒስቴርና ከንግዴ ባንክ ጋር በመተባበር የቁጠባ ሂሳብ እንዱከፈትሊቸው
ያዯርጋሌ፣ የቤቱን ዋጋ ከ50 በመቶ እስከ 100 በመቶ ያሟለና ላልች ሇምዜገባ
የሚያስፈሌጉ

ቅዴመ

ሁኔታዎችን

ማሟሊታቸውን

በማረጋገጥ

የምዜገባ

እውቅና

ሰርቲፊኬት እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣
መ. የአዱስ አበባ ንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ የህብረት ስራ ማህበራት ማዯራጃና
ሌማት ዋና የስራ ሂዯት ከውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በተሊከሇት ዜርዜር መመሪያ መሰረት
ቁጠባ ያጠናቀቁ የህብረት ስራ ማህበራትን ቤት ሇመስራት ሇመረጡበት ክፍሇ-ከተማ
በመሊክ በክፍሇ-ከተማው የህብረት ስራ ማህበራት ማዯራጃና ሌማት የስራ ሂዯት
አማካኝነት የምዜገባ እውቅና ሰርቲፊኬት እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣
ሠ. የተመገቡና ቅዴመ ሁኔታዎችን ያሟለ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የቦታ
ዜግጅትና ግንባታ ፈቃዴ እንዱያገኙ ሇከተማው አስተዲዯር የመሬት ዜግጅትና ግንባታ
ፈቃዴ ባሇስሌጣን በማቅረብ እንዱፈቀዴ ያዯርጋሌ፣
7.2.5. ሌዩ ሌዩ ጉዲዮች
አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች በመኖሪያ ቤቶች ህብረት ስራ ማህበራት የቤት ፈሊጊዎቸ ምዜገባ
በሚዯረግበት

ወቅት

ሌዩ

ትኩረት

አዴርገው

ይሆናለ፣
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የሚከታተሎቸው

ጉዲዮች

የሚከተለት

1) የምዜገባ ጊዛ
የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ ጊዛ በተቀመጠው ጊዛ ገዯብ
የሚጠናቀቅ ሆኖ በቦታ እርቀትና በመረጃ እጥረት ምክንያት በወቅቱ ያሌዯረሱ መረጃዎች
ካለ ግምት ውስጥ እንዱገቡ ይዯረጋሌ፡፡
2)

የሂሳብ እንቅስቃሴና የገንብ ዜውውር ሁኔታ
ሀ) የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የሂሳብ እንቅስቃሴ ሁኔታ በመተዲዯሪያ ዯንቡና
ሇመኖሪያ ቤት ቁጠባ በዜግ ሂሳብ የተቀመጠ ገንብ ስሇማንቀሳቀስ ከኢትዮጵያ ንግዴ
ባንክ ጋር በሚገቡት ውሌና ሂሳቡን እንዱያንቀሳቅስ በተስማሙት ህጋዊ ተወካይ ወይም
አመራሮች መሰረት ይሆናሌ፣

3)

የግንባታ ክትትሌን በተመሇከተ
ሀ) በማህበር የተዯራጁ አባሊት የግንባታ ክትትሌን በተመሇከተ በውክሌና ወይም የራሳቸው
አማካሪ በመቅጠር ክትትሌ ሉያዯርጉ ይችሊለ፣
ሇ) በመንግስት ዴጋፍ በቤቶች ሌማት ኢንተርፕራዜ አማካኝነት ቤቱ እንዱገነባሊቸው
የሚፈሌጉ ከሆነ መንግስት አማካሪ በመቅጠር የግንባታ ክትትሌ ሉያዯርግ ይችሊሌ፣
ሏ) ራሳቸው በመረጡት ወይም በሚቀጥሩት ስራ ተቋራጭ ግንባታ ሇማከናወን ከፈሇጉ
የግንባታ ክትትለ በራሳቸው ፍሊጎት በሚቀጥሩት አማካሪ አማካኝነት ይሆናሌ፣

4)

ቤት ርክክብና ቅዴሚያ አወሳሰን
ሀ) ከዙህ በፊት በማህበር ተዯራጅተው የነበሩ የዱያስፖራ ተጠቃሚዎች በዴጋሚ በዙህ
መመሪያ መስፈርቱን አሟሌተው ከተመገቡ ከአዱስ ተመዜጋቢ ማህበራት ቅዴሚያ
መብት ይኖራቸዋሌ፣
ሇ)

በማህበር

የተዯራጁ

ከሚያከናውነው

አካሌ

አባሊት
እና

የቤት
ከአማካሪ

ርክክብን
ጋር

በተመሇከተ

በገቡት

ማህበሩ

ስምምነት

ግንባታውን

የሚፈጸም

ሲሆን

ሇእያንዲንደ የማህበር አባሌ የቤት ርክክብ የሚፈጸመው ግን በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ
አማካኝነት ይሆናሌ፣
5) ከፕሮግራሙ ስሇመሰረዜ
ሀ) ተመዜጋቢ ማህበር በተመገበበት ፕሮግራም በፈቃዯኝነት ከፕሮግራሙ ሇመውጣት
ከፈሇገ ወይም የሚጠበቅበትን ቀሪ 50 በመቶ ክፍያ መክፈሌ ካሌቻሇ ከምዜገባው ተሰርዝ
በቅዴሚያ

የከፈሇው 50 በመቶ ክፍያ በኢትዮጵያ ብር እና በመመሪያው በተቀመጠው

መሰረት ወሇደ ታስቦ ይመሇስሇታሌ፣
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ሇ) ተመዜጋቢው ማህበር የምዜገባ መመሪያውን መስፈርቶች ሳያሟሊ የተመገበ እንዯሆነ
ከምዜገባ ፕሮግራሙ ከመሰረዘ በተጨማሪ በህግ ሉጠየቅ ይችሊሌ፣
ሏ) ሆኖም ከማህበሩ አባሊት ውስጥ አንደ ወይም የተወሰኑት አባሊት መስፈርቶችን
የማያሟለ ከሆነ በግሌ ተጠያቂ ሆነው ማህበሩ በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሰረት የሚቀጥሌ
ይሆናሌ፣
6)

ቁጠባው ተመሊሽ ስሇሚዯረግበት ሁኔታ
ሀ) ከመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ ተሰርዝ ገንቡ እንዱመሇስ
የተወሰነ ተጠቃሚ ግሇሰብ ወይም ማህበር የሚመሇሰው ገንብ በወቅቱ የኢትዮጵያ
ገንብ ሆኖ በቁጠባ ውለና በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሰረት የሚያገኘውን የወሇዴ ጥቅም
በመጨመር ነው፡፡

7) ክሌከሊ
ሀ) በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ መመሪያ ቁጥር 01/2005
በውጭ

አገር

የሚኖሩ

ኢትዮጵያውያንና

ትውሌዯ

ኢትዮጵያውያን

በሚመሇከት

ከተቀመጠው መስፈርት ውጭ መመዜግብም ሆነ እንዱመገብ ማዴረግ የተከሇከሇ ነው፡፡
ሇ) በመመሪያው የተቀመጡ ክሌከሊዎች በሙለ በዙህ ማስፈጸሚያ ሰነዴ ተፈጻሚነት
አሊቸው፣
8) ቅጣት
የነባርና አዱስ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት ቤት ፈሊጊዎች ምዜገባ መመሪያ
ቁጥር 01 /2005 የተቀመጡትን መስፈርቶች ሳያሟሊ የተመገበ፣ ሇመመዜገብ የሞከረ
ወይም ሀሰተኛ መረጃ በማቅረብ የተመገበ እንዯሆነ አግባብ ባሇው በወንጀሌም ሆነ
በፍትሕ ብሔር ህግ ተጠያቂ ይሆናሌ፣
8. ማስፈጸሚያ ሰነደን ስሇማሻሻሌ
ይህን ማስፈጸሚያ ሰነዴ ማሻሻሌ ሲያስፈሌግ የጋራ አስፈጻሚ አካሊት ሉያሻሽለት ይችሊሌ፡፡
9. ማስፈጸሚያ ሰነደን የሚጸናበት ገዛ
ይህ ማስፈጸሚያ ሰነዴ

በ------ ተፈርሞ ከወጣበት ከ------ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፣
--------------- የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር
--------------- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ
-------------- የአ/አ/ከተማ ንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ
-------------- የፌዳራሌ ህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲ
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ቅጽ 007
አባሪ አንዴ ፡- በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በ40/60 ቤት ሌማት
ፕሮግራም ሊይ ሇመመዜገብ የቤት ፍሊጎት መግሇጫ ቅጽ
1. የአመሌካች ሁኔታ፣
1.1. ስም --------------------- የአባት ስም --------------------የአያት ስም ---------------------ፆታ -------ዕዴሜ---------ብሔር-------------------ዛግነት-------------የፓስፖርት ቁጥር--------------------የትዉሌዴ እትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዴ ቁጥር-----------1.2 የአመሌካች እናት ስም ------------------------- የእናት አባት ስም ------------------------------የእናት አያት ስም -------------------------------------1.3 የመኖሪያ አዴራሻ
አገር--------------------------------------ከተማ------------------------------------ፖ.ሳ.ቁ.---------------------------------- ፋክስ ቁጥር---------------------------ስሌክ ቁጥር---------------------------------ኢሜሌ ------------------------------

2

3

1.4 የትዲር ሁኔታ
ያገባ/ች 
ያሊገባ/ች 
በፍቺ የተሇየ/ች 
በሞት የተሇየ/ች 
1.5 ያገባ/ች ከሆነ የትዲር ጓዯኛ ስም----------------የአባት ስም----------------- የአያት ስም -------------------የሚፈሌጉት የቤት አይነትና የክፍሌ ብዚት
ባሇ 1 መኝታ 
ባሇ 2 መኝታ 
ባሇ 3 መኝታ

የገቢ ሁኔታ
3.1. የአመሌካች ወርሃዊ የገቢ መጠን ----------------------------- ምንጭ -------------------3.2. የትዲር ጓዯኛ የገቢ መጠን ------------------------- ምንጭ --------------------------------

4

3.3. ጠቅሊሊ የገቢ መጠን በአኃዜ ------------- /በፊዯሌ-------------------------------------/
የተወካይ መረጃ፤(ካሇ)
4.1 የተወካዩ ስም ከነአያት-------------------------------------------------------------------

4.2 የተወካዩ የመኖሪያ አዴራሻ ፡ክሌሌ----------------------------ከተማ--------------------------------------ዝን/ክ/ከተማ--------------------------------ወረዲ ---------------------------ቀበላ ----------------------------የቤት ቁጥር -----------------------------የቤት ስሌክ ቁጥር --------------------የሞባይሌ ስሌክ ቁጥር -----------------------5. ሇምዜገባ የሚያስፈሌግ የቁጠባ መጠን በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ያስቀመጠው ገንብ
5.1 በቅዴሚያ በሌዩ ዜግ ሂሳብ ያስቀመጠው ዜቅተኛ የቁጠባ መጠን ብር በአኃዜ ------------------/በፊዯሌ--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
5.2 የዜግ ሂሳብ የቁጠባ ዯብተር ቁጥር ------------------------------------- ቅርንጫፍ ----------------------6. የቁጠባ ሂሳብ የሚከፍትበትና የቤቱን ዋጋ ክፍያ የሚፈጸምበት አማራጭ መንገዴ፡-
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6.1. ሙለ ክፍያ (100%) በአንዴ ጊዛ



6.2 40% በአንዴ ጊዛና ቀሪውን 60% በውለ መሰረት በየወሩ በተከታታይ የሚከፈሌ



6.3. የየወሩን ቁጠባ መጠን በየወሩና ቅዴሚያ ክፍያ 40 በመቶ በአምስት ዓመት ሆኖ ቀሪውን 60%
የቤት ዋጋ ክፍያ በህጉ ወይም በውለ መሰረት በየወሩ በተከታታይ የሚከፈሌ 
7.

እኔ ስሜ ከሊይ የተገሇጸው አመሌካች
7.1 ቀዯም ሲሌ በመንግስት በተረጉት በማናቸውም የቤት ሌማት ፕሮግራሞች ያሌተመገብኩ
መሆኑን፣
7.2 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በራሴ ወይም በትዲር ጓዯኛዬ ስም የተመገበ የመኖሪያ ቤት ወይም
የቤት መስሪያ ቦታ የላሇኝ እና ከዙህ በፊትም የነበረኝን በሽያጭ ወይም በስጦታ ሇሶስተኛ ወገን
ያሊስተሊሇፍኩ እና በመንግስት በተረጉት የቤት ሌማት ፕሮግራሞች ከዙህ በፊት ተጠቃሚ
ያሌሆንኩኝ መሆኑን፣
7.3 ሇምዜገባ ብቁ የሚያዯርገኝ የቤቱን ዋጋ ወርሃዊ/ የመጀመሪያ ቁጠባ በውጭ ምንዚሪ በዜግ ሂሳብ
ያስቀመጥኩ መሆኑን፣
7.4 በምረከበው ቤት በጋራ ህንፃ ህግ መሠረት ሇመተዲዯር ፈቃዯኛ መሆኔን፣
7.5 እኔም ሆነ የትዲር ጓዯኛዬ የምንኖረው በመንግስት ቤት ከሆነ ቤቱን ሇሚያስተዲዴረው አካሌ
የገዚሁትን ቤት በተረከብኩ በ30 ቀን ውስጥ ሇማስረከብ ፈቃዯኛ መሆኔን፣
7.6. በዙህ ማመሌከቻ ቅጽ የሞሊሁትና የሰጠሁት ማረጋገጫ ሀሰተኛ ሆኖ ቢገኝ የምዜገባው ውሌ
የሚፈርስ መሆኑንና ቤቱን ሇሚመሇከተው ሇማስረክብ ወይም በከፍተኛ የሉዜ ዋጋ ታስቦ ከነቅጣቱ
ሇመክፈሌ የምስማማ መሆኑን፣
7.7 ወዯፊት የሚጠየቁ መረጃዎችን ሇምሳላ የጣት አሻራና ላልች መረጃዎችን ሇመስጠት ፈቃዯኛ
መሆኔን እንዱሁም
7.8 ከሊይ ስማቸው የተጠቀሰው ተጠሪ የቤቱን ጉዲይ ተከታትሇው እንዱያስፈጽሙ የወከሌኳቸውና
የሞሊሁት መረጃ ሀሰት ሆኖ ቢገኝ በህጉ መሠረት ተጠያቂ እንዯምሆን በመስማማት ይህን ቅጽ
የሞሊሁ መሆኑን በፊርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡
የአመሌካች ሙለ ስም-----------------------------------ፊርማ -------------------------------ቀን ---------------------------------
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ቅጽ 005
አባሪ ሁሇት ፡- በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵውንና ትውሌዯ ኢትዮጵውያንን በመኖሪያ ቤት
የህብረት ስራ ማህበራት ሇማዯራጀት የአባሌነት ማመሌከቻ ቅጽ
2. የህብረት ስራ ማህበሩ መጠሪያ--------------------------------------------------------------ፎቶ
የመኖሪያ ቤት ኃ/የተ/የህ/ስ/ማ
3. የአመሌካች ሁኔታ፣
2.1. ስም ---------------- የአባት ስም -----------------የአያት ስም ---------------------ፆታ -------- ዕዴሜ----------- ብሔር--------------- ዛግነት---------------- የፓስፖርት ቁጥር------------የትዉሌዴ እትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዴ ቁጥር-----------1.2 የአመሌካች እናት ስም ------------------------- የእናት አባት ስም ------------------------------የእናት አያት ስም--------------------------------------
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2.3 የመኖሪያ አዴራሻ
2.3.1 አገር-------------------------------------2.3.2 ከተማ------------------------------------2.4 የትዲር ሁኔታ
ያገባ/ች 
ያሊገባ/ች 
በፍቺ የተሇየ/ች 
በሞት የተሇየ/ች 
4.5 ያገባ/ች ከሆነ የትዲር ጓዯኛ ስም ----------------- የአባት ስም ------------------ የአያት ስም--------------የሚፈሌጉት የቤት አይነትና የክፍሌ ብዚት
3.1 ቪሊ ከሆነ ፤
ባሇ 1 መኝታ 
ባሇ 2 መኝታ 
ባሇ 3 መኝታ

ላሊ ------------------------3.2 የጋራ ህንጻ (ፎቅ) ከሆነ፡
ባሊ 1 መኝታ 

ባሇ 2 መኝታ 

ባሇ 3 መኝታ 

ላሊ---------------------------

3.1 በራሳቸው ዱዚይን ሇሚገነቡ የሚፈሌጉት የቦታ ስፋት --------------- ካ.ሜ

6

5

የተወካይ መረጃ፤
4.1 የተወካዩ ስም ከነአያት------------------------------------------------------------------4.2 የተወካዩ የመኖሪያ አዴራሻ ፡ክሌሌ----------------------------ከተማ--------------------------------------ዝን/ክ/ከተማ--------------------------------ወረዲ ---------------------------ቀበላ ----------------------------የቤት ቁጥር ---------------------------የቤት ስሌክ ቁጥር --------------------የሞባይሌ ስሌክ ቁጥር -----------------------እኔ ስሜ ከሊይ የተገሇጸው አመሌካች
5.1 ቀዯም ሲሌ በመንግስት በተረጉት በማናቸውም የቤት ሌማት ፕሮግራሞች ያሌተመገብኩ
መሆኑን፣
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5.2 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ውስጥ በራሴ ወይም በትዲር ጓዯኛዬ ስም የተመገበ የመኖሪያ ቤት
ወይም የቤት መስሪያ ቦታ የላሇኝ እና ከዙህ በፊትም የነበረኝን በሽያጭ ወይም በስጦታ ሇሶስተኛ
ወገን ያሊስተሊሇፍኩ እና በቤት ሌማት ፕሮግራም ከዙህ በፊት ተጠቃሚ ያሌሆንኩኝ መሆኑን፣
5.3 ሇምዜገባ ብቁ የሚያዯርገኝ የቤቱን ግንባታ ዋጋ 50 በመቶ በምዜገባ ወቅትና ቀሪውን 50 በመቶ
ሇማህበሩ ፈቃዴ በሚሰጥበት ጊዛ በውጭ ምንዚሪ በዜግ ሂሳብ የማስቀምጥ መሆኑን፣
5.4 በምረከበው ቤት በጋራ ህንፃ ህግ መሠረት ሇመተዲዯር ፈቃዯኛ መሆኔን፣
5.5 እኔም ሆነ የትዲር ጓዯኛዬ የምንኖረው በመንግስት ቤት ከሆነ ቤቱን ሇሚያስተዲዴረው አካሌ ቤቱን
በተረከብኩ በ 30 ቀን ውስጥ ሇማስረከብ ፈቃዯኛ መሆኔን፣
5.6 በዙህ ማመሌከቻ ቅጽ የሞሊሁትና የሰጠሁት ማረጋገጫ ሀሰተኛ ሆኖ ቢገኝ የምዜገባው ውሌ
የሚፈርስ መሆኑንና ቤቱን ሇሚመሇከተው ሇማስረክብ ወይም በከፍተኛ የሉዜ ዋጋ ታስቦ ከነቅጣቱ
ሇመክፈሌ የምስማማ መሆኑን፣
5.7 ወዯፊት የሚጠየቁ መረጃዎችን ሇምሳላ የጣት አሻራና ላልች መረጃዎችን ሇመስጠት ፈቃዯኛ
መሆኔን እንዱሁም
5.8 በተ.ቁ 1 ሊይ በተገሇጸው የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር ስም ከላልች የማህበሩ አባሊት ጋር
በፈቃዯኝነት ሇመዯራጀትና የመኖሪያ ቤት ሇመስራት የሚያስፈሌገውን ቅዴመ ሁኔታና መስፈርቶች
በአዋጁና በመመሪያው መሰረት ያማሊሁ በመሆኑ የህብረት ስራ ማህበሩ በአባሌነት እንዱቀበሇኝና
ከሊይ ስማቸው የተጠቀሰው ተጠሪ የቤቱን ጉዲይ ተከታትሇው እንዱያስፈጽሙ የወከሌኳቸውና
የሞሊሁት መረጃ ሀሰት ሆኖ ቢገኝ በህጉ መሠረት ተጠያቂ እንዯምሆን በመስማማት ይህን ቅጽ
የሞሊሁ መሆኑን በፊርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡
የህ/ስ/ማ/አባለ ሙለ ስም-----------------------------------ፊርማ -------------------------------ቀን ---------------------------------

ማሳሰቢያ፡- ይህ ቅጽ በእያንዲንደ የህ/ስ/ማህበሩ አባሌ ወይም ወኪሌ አማካኝነት ተሞሌቶ የሚቀርብ ነው
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