የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት የመኖሪያ ቤት ግንባታ ማህበር
አዯረጃጀትን ሇመወሰን ተሻሽል በወጣው ዯንብ ቁጥር
181/2008 መሠረት ሇሚዯራጁ በውጪ አገር ሇሚኖሩ
ኢትዮጵያውያን እና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን የመኖሪያ ቤት
የኅብረት ሥራ ማህበር ሞዳሌ መተዲዯሪያ ዯንብ
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በውጭ አገር ሇሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን የመኖሪያ ቤት የኅ/ሥ/ማህበር
መተዲዯሪያ ዯንብ
አንቀጽ 1 ስሇኅብረት ሥራ ማህበሩ መቋቋም
የኅብረት ሥራ ማህበሩ በኢፇዴሪ(በክሌሌ)በህብረት ሥራ አዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 9 መሠረት ተቋቁሞ በአንቀጽ 11 ዴንጋጌ
መሠረት ይህ መተዲዯሪያ ዯንብ ይኖረዋሌ፡፡
አንቀጽ 2. የኅብረት ሥራ ማህበሩ ስያሜ
የኅብረት ሥራ ማህበሩ የ………………………………………….

የመኖሪያ ቤት ኃሊፉነቱ የተወሰነ የኅብረት ሥራ

ማህበር የሚሌ ስያሜ ይኖረዋሌ፡፡
አንቀጽ 3. የኅብረት ሥራ ማህበሩ አዴራሻ
3.1 ከተማ ………………………
3.2 ወረዲ…………………………..
3.3 የቦታው ሌዩ መጠሪያ ………………
3.4 የቤት ቁጥር ……………………
3.5 ስሌክ ቁጥር ……………..
3.6 ፖ.ሣ.ቁ. …………………
አንቀጽ 4. የኅብረት ሥራ ማህበሩ ዓሊማና ተግባር
4.1 ዓሊማ
4.1.1 ያሇባቸውን የመኖሪያ ቤት ችግር በጋራ ጥረት ሇመፍታት ፍቃዯኛ የሆኑና ፍሊጎት ያሊቸውን አባሊት በማሰባሰብ በህብረት
ሥራ ማህበራ ት መርህ መሠረት እንዱዯራጁ ማስቻሌ፣
4.1.2 የኅብረት ሥራ ማህበሩ አባሊት እውቀታቸውን ገንዘባቸውንና ጊዜያቸውን በማቀናጀት የመጠሇያ ችግሮቻቸውን ሉፇቱ
የሚችለበትን አ ማራጭ በማፇሊሇግ ተግባራዊ ማዴረግ፣
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4.1.3 የኅብረት ሥራ ንዴፇ ሃሳብ ዓሊማና ተግባር በአባሊቶቹ አመሇካከት ውስጥ ሰርፆ እንዱገባና ወዯ ተግባር እንዱሇወጥ
ማስቻሌ፣
4.1.4 የኅብረት ሥራ ማህበሩ አባሊት በጋራ ሕንፃ የመጠሇያና የአካባቢ ሌማት እንቅስቃሴ ውስጥ አርአያነት ያሇው ጉሌህ ሚና
እንዱጫወቱ ማስቻሌ፣
4.1.5 የኅብረት ሥራ ማህበሩ አባሊት እንዱያዲብሩ በማዴረግ እርስ በርሳቸው እንዱረዲደና እንዱተጋገዙ ማስቻሌ፣
4.1.6 የኅብረት ሥራ ማህበሩ አባሊት በተናጠሌ ሉወጧቸው የማይቻሊቸውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች በጋራ መፍታት፣
4.1.7 የመኖሪያ ቤት ህንፃው በተሰራበት አካባቢ ያሌተሟለ የመሠረተ ሌማት አውታሮች እንዱቋቋሙና ምቹና ተስማሚ
የመኖሪያ አካባቢ እ ንዱሆኑ ማዴረግ፣
4.1.8 የአባሊቱን መሠረታዊ ፍሊጎት ሇማሟሊት የሚያስችለ የተሇያዩ አገሌግልቶችን በማጥናት መተግበር፣
4.1.9 ከላልች አቻ ህብረት ሥራ ማህበራት ጋር ትብብር በመፍጠር ሁሇተኛ ዯረጃ የህብረት ሥራ ማህበራት ህብረት (ዩኒየን)
ማቋቋም፣
4.2. ተግባር
4.2.1 የኅብረት ሥራ ማህበሩ አባሊት በህብረት ሥራ ማህበር በመዯራጀት የግንባታ ቦታ በማስፇቀዴ የመኖሪያ ቤት
ችግሮቻቸውን እንዱያቃሌ ለ ማስቻሌ፣
4.2.2 የኅብረት ሥራ ማህበሩ አባሊት የቤት ባሇቤት ሇመሆን የሚያስችሊቸውን የገንዘብ አቅም እንዱፇጥሩ ማዴረግ፣
4.2.3 ከተማው የህብረት ሥራ ማዯራጃና መሬት ሌማት ዋና ሥራ ሂዯት እና አግባብ ካሊቸው መ/ቤቶች ጋር በቅርበት መስራት፣
4.2.4 አባሊት ያስገቧቸውንና የተረከቧቸውን የወሌና የግሌ ዴርሻዎች በአግባቡ መያዝና ማስተዲዯር፣
4.2.5 የኅብረት ሥራ ማህበሩን ዯንቦች፣ መመሪያዎችና የጠቅሊሊ ጉባኤውን ውሣኔዎች በመቀበሌ በስራ መተርጎም
4.2.6. የማህበሩን ገንዘብና ንብረት ህጋዊ በሆነ ስርዓት መያዝና ስራ ሊይ ማዋሌ፣
4.2.7 የአባሊትን መብትና ጥቅም ማስከበር፣
4.2.8 የመኖሪያ አካባቢን ማፅዲትና ማስዋብ፣

4.2.9 የመኖሪያ አካባቢን ፀጥታ ማስከበር ፤
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4.2.10 የኅብረት ሥራ ማህበራት አባሊትና ቅጥር ሠራተኞች ትምህርትና ሥሌጠና እንዱያገኙ ማዴረግ፣
4.2.11 የተሰሩት ህንፃዎች ሇታቀዯሊቸው ዓሊማ እንዱውለ ማስቻሌ፣
4.2.12 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ጽ/ቤት በሰው ሃይሌና በመገሌገያ ዕቃዎች የተሟሊ ሆኖ ቀሌጣፊ አገሌግልት እንዱሰጥ ማስቻሌ፣
አንቀጽ5. የኅብረት ሥራ መርሆዎችና እሴቶች
5.1 መርሆዎች
በኅብረት ሥራ አዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 5 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የማኅበሩ ዓሊማና ተግባር ከዚህ በታች
የተጠቀሱትን የኅብረት ሥራ መርሆዎች መሠረት ያዯረገ ይሆናሌ፡፡
5.1.2 የአባሊት ዱሞክራሲያዊ ተሣትፎ አሰራርና ቁጥጥር
5.1.3 የአባሊት ኢኮኖሚያዊ ተሣትፎ
5.1.4 ከማንኛውም ጣሌቃ ገብነት ነፃ መሆንና ራስን በራስ ማስተዲዯር፣
5.1.5 የአበሊት ትምህርትና ሥሌጠና
5.1.6 ከአቻ የኅብረት ሥራ ማህበራት ጋር ትብብር መፍጠር
5.1.7 ሇህብረተሰብ ትኩረት መስጠትና ማህበራዊ ሃሊፉነትን መወጣት
5.2 እሴቶች
የሚከተለት የኅብረት ሥራ ማህበራት እሴቶች የማህበሩ የሥነ-ምግባር መርሆዎች ሆነው ይቀጥሊለ፡፡
•

ራስን በራስ መርዲት

•

ማህበራዊ ሃሊፉነትና

•

የራስ ሃሊፉነትና ተጠያቂነት

•

ላልችን መርዲት

•

እኩሌነት

•

ፍትሃነት

•

ታማኝነት

•

አንዴነት

•

ግሌፅነት
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አንቀጽ 6. የአባሌነት
6.1 የአባሌነት መሥፇርት
በአዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 9(2) የተጠቀሰው ቢኖርም ሇዚህ ዓሊማ ሲባሌ፣
6.1.1 እዴሜው ከ18 ዓመትና ከዚያ በሊይ የሆነ በህግና በፍርዴ ያሌተከሇከሇና ፣ በውጭ አገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ እና ትውሌዯ
ኢትዮጵያዊ፣
6.1.2 በአካሌ መቅረብ የማይችሌ ከሆነ የታዯሰ ፓስፖርት ፎቶ ኮፒና በፍ/ቤት ወይም በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ የተረጋጋጠ
ውክሌና ማ ቅረብ ይኖርበታሌ፣
6.1.3 በዚህ መመሪያ አባሪ ቅፅ ቁጥር 005 የተገሇጸውን የቤት ፍሊጎት ማመሌከቻ ቅጽ በራሱ ወይም በተወካዩ አማካኝነት
መፇረም ይኖርበታ ሌ፣
6.1.4 በአንዴ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር ውስጥ በውክሌና ሇማስፇጸም አንዴ ተወካይ ሇአንዴ አባሌ ብቻ ውክሌና
መቅረብ ይኖርበታ ሌ፤
6.1.5 . የቤቱን የግንባታ ወጪ 100 በመቶ በምዝገባ ወቅት በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በዝግ ሂሳብ ማስገባት የሚችሌ፣
6.2 አዯረጃጀት
6. 2.1 አባሊቱ የሚዯራጁት በኤምባሲያቸው አማካኝነት ይሆናሌ፡፡ የአባሊት ቁጥር ዝቅተኛው 12 እና ከፍተኛው 24 ሆነው
ሉዯራጁ ይችሊለ፡
6.2.3 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ከተዯራጀ በኋሊ በኤምባሲው በኩሌ ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የሚካኩ ሰነድች፣
6.2.3.1. 3 ቅጂ መተዲዯሪያ ዯንብ በተመረጡ ሥራ አመራር ኮሚቴና የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት በእያንዲንደ ገጽ ሊይ የተፇረመና
የመስራች አባ ሊት ዝርዝር፣ አዴራሻና ፉርማ፣ የውሣኔ ስምምነት በስተጀርባው የተያያዘ፣
6.2.3.2 የውክሌና ማስረጃ ፎቶ ኮፒ /በሁሇት ቅጂ/ ሇአንዴ አባሌ አንዴ ተወካይ፣
6.2.3.4 የምስረታ ቃሇ ጉባዔ ይኸውም፡•

የኅብረት ሥራ ማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ የፀዯቀበት፣

•

የኅብረት ሥራ ማህበሩ ዓርማና ማህተም የተወሰነበት፣
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•

የሥራ አመራር ኮሚቴና የቁጥጥር ኮሚቴ የተመረጡበት የአባሊት ዝርዝርመረጃ፣

•

የተወካዮች ዝርዝር መረጃ ያካተተ ሆኖ በሁሇት ኦርጂናሌ ቅጽ ተዘጋጅቶ በተመሣሣይ ሁኔታ ይቀርባሌ።
6.3 የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴርም የተሊከሇትን ሰነዴ በእያንዲንደ ገጽ ሊይ ማህተሙን በማሳረፍና በማረጋገጥ ማህበሩ ሇመረጠው
ከተማ የከተማ ሌማት ፅሕፇት ቤት በመሸኛ ዯብዲቤ ይሌካሌ፡፡ በግሌባጭም ሇክትትሌ እንዱያመች ያሇ አባሪ በትግራይ
ንግዴና ኢንደስትሪ ከተማ ሌማት ቢሮ እንዱያውቀው ያዯርጋሌ፡፡
6.4 የኅብረት ሥራ ማህበራት ማዯራጃና ሌማት የሥራ ሂዯት ከከተማ ሌማት ንግዴና ኢንደስትሪ ቢሮ በተሊከሇት ሰነዴ መሠረት
ከተማ የሚገ ኙትን የኅብረት ሥራ ማህበሩ አባሊት ተወካዮችን በመቀበሌ የራሳቸውን የሥራ አመራርና የቁጥጥር ኮሚቴ
እንዱመርጡ ያዯርጋሌ፡፡ የ ሥራ አመራ ኮሚቴው ሉቀመንበር፣ ምክትሌ ሉቀመንበር፣ ሂሳብ ሹምና ገንዘብ ያዥ ይኖሩታሌ፡፡
ሂሳቡንም በጣምራ ፉርማ ያንቀሳቅሳ ለ፡፡

6.5 በኅብረት ሥራ ማህበሩ ስም በተከፇተ ዝግ የቁጠባ ሂሳብ አባሊቱ በየስማቸው ገቢ ማዴረጋቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ
በኅብረት ሥራ ማህበሩ በኩሌ ሲቀርብ፣ የከተማው የኅብረት ሥራ ማህበራት ማዯረጃና ሌማት የሥራ ሂዯት የኅብረት ስራ
ማህበሩ ተወካዮች አስፇሊ ጊውን እንቅስቃሴ እንዱያዯርጉ ያግዛሌ፣
6.6 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ተወካዮች ስሇ ቦታ አሰጣጥ ከመሬት ሌማትና ማኔጅሜንት እና ስሇ ህንፃው ዱዛይን ከተማ ሌማት እና
ኮንስትራክ ሽን ሚኒሽቴሪ ጋር በሚያዯርጉት ስምምነት መሠረት የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡
6.7 የኅብረት ሥራ ማህበሩ አዴራሻና የሥራ ቦታ ማህበሩ በሚረከበው የግንባታ ቦታ ሊይ ይሆናሌ፡፡
7 በግሌ የመኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች
በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮኖጵያዊያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያን በግሌ ተመዝግበው በመኖሪያ ቤት

ህብረት ሥራ ማህበር

ተዯራጅተ ው አፓርትመንት ቤት ሇመገንባት ፍሊጎት ያሊቸው የሚከተለትን በማሟሊት ምዝገባ ማከናወን ይችሊለ፡፡
1 በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የተዯራጁ ቤት ፇሊጊዎች
በዚህ ፕሮግራም መሳተፍ የሚፇሌጉ ማህበራት፡8.1 መንግስት በተዘረጉት ላልች የቤት ሌማት ፕሮግራሞች ሊይ ተጠቃሚ ያሌሆነ ወይም ሇመጠቀም ያሌተመዘገበ ወይም ተ
መዝግቦም ከሆነ ምዝገባውን መሠረዙን ወይም መተውን ግዳታ መግባት የሚችሌ፣
8.2

አንዴ ማህበር በህጋዊ መንገዴ በመኖሪያ ቤት ህብረት ሥራ ማህበር ሇመመዝገብ የሚችሇው ሁለም የማህበሩ አባሊት የ
ተገመተውን የግንባታ ወጪ 100 በመቶ መክፇሌ ሲችለ ብቻ ነው፣

8.3 ሁለም የህብረት ሥራ ማህበራት የራሳቸው መጠሪያ ሲኖራቸው በመጠሪያ ማህበራት ስር ያለ አባሊት በሙለ የሚቀርብ
ሊቸውን ቅጽ 005 በራሳቸው ካሌቻለም በወኪሊቸው አማካኝነት ሙለ በሙለ መሙሊት ይገባቸዋሌ፣
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8.4 የህብረት ስራ ማህበር አባሊት አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ መንግስት በሚያወጣው ፕሮግራም መሠረት የጣት አሻራ ሇመስጠት
ፇቃዯኛ መሆን ይገባቸዋሌ፣
አንቀጽ 9. ስሇ ስብሰባና ዴምፅ አሰጣጥ
98.1 ማንኛውም አባሌ በጠቅሊሊ ጉባዔ ስብሰባ ሊይ በአካሌ ተገኝቶ ዴምፅ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡
9.2 ማንኛውም አባሌ ያሇው የዕጣ መጠን ግምት ውስጥ ሳይገባ በስብሰባ ሊይ ተገኝቶ የሚሰጠው ዴምፅ አንዴ ብቻ ይሆናሌ፡፡
9.3 የጠቅሊሊ ጉባኤው ስብሰባ በዴምፅ ብሌጫ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡
9.4 የዴምፅ አሰጣጡ ስነስርዓት ግሌፅ በሆነና በማያሻማ መሌኩ እጅን በማውጣት ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡
9.5 ተወካዮች አባለን ተክተዉ ዴምፅ የመስጠት መብት የሊቸዉም፡፡
አንቀጽ 10. ስሇምርጫ ስነስርዓት
10.1 ማንኛውም የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሌ የሚመረጠው በጠቅሊሊ ጉባዔ ምርጫ ይሆናሌ፡፡
10.2 የምርጫው ስነስርዓት ተፇፃሚ የሚሆነው በአስመራጭ ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡
10.3 የአስመራጭ ኮሚቴው በዕሇቱ በመስራች ኮሚቴው ወይም የቀዴሞው የሥራ አመራር ቦርዴ አማካኝነት እንዱመረጥ
ይዯረጋሌ፡፡
10.4 የምርጫ ስነ-ስርዓቱ በሚፇፀምበት ወቅት እንዯአስፇሊጊነቱ የሚሲዮኑ ተወካይ መገኘት ይኖርበታሌ፡፡
10.5 አስመራጭ ኮሚቴው በጥቆማ የቀረቡሇትን እጩዎች አብሊጫ ዴምጸ ያግኙትን ያስመርጣሌ፡፡
10.7 የአስመራጭ ኮሚቴ አባሊት እራሳቸውን በዕጩነት በመጠቆም ማቅረብ አይችለም፡፡ ሆኖም ጉባዔው ካመነበት
ከአስመራጭ ኮሚቴነት በ ማንሳት ሇውዴዴር ሉያቀርባቸው ይችሊሌ፡፡
10.8 አስመራጭ ኮሚቴው በቀዴሞዎቹና በአዱሶቹ ተመራጮች መካከሌ ርክክብ እንዱፇፀም የማዴረግ ሃሊፉነት ይኖርበታሌ፡፡
10.9 አዱሶቹ የኮሚቴ አባሊት ከአንዴ ወር ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ስራቸውን ተረክበው የተጣሇባቸውን ሃሊፉነት መወጣት
ይኖርባቸዋሌ፡፡
አንቀጽ 11 . ሇሥራ አመራር ኮሚቴ አባሌነት ስሇሚያበቁ መስፇርቶች ምርጫ ስነስርዓት
11.1. ከአምስት ዓመት ወዱህ በስነምግባር ጉዴሇት ተከሶ ያሌተፇረዯበት፣
11.2 ጥሩ ስምና ስነምግባር ያሇው፣
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11.3 የአመራር ችልታ ያሇው፣
11.4 ሇማህበሩ እዴገትና ጥንካሬ ተቆርቋሪ የሆነ፣
11.5 በኅብረት ሥራ ማህበራት መርሆዎችና እሴቶች ጽኑ እምነት ያሇው፣
11.6 የማህበሩ ቅጥር ሠራተኛ ያሌሆነ፣
11.7 ከላልች ጋር ተባብሮና ተመካክሮ ሇመስራት ፍሊጎት ያሇውና የሚችሌ፣
11.8 ማህበሩ ከሚያከናወናቸው ማናቸውም ሥራዎች ጋር በጥቅም የሚያገናኝ ተግባር የማይሰራ፣
አንቀጽ 12 . የሥራ አመራር አካሊት
12.1 ጠቅሊሊ ጉባዔ፣
12.2 የሥራ አመራር ም/ቤት፣
12.3 የሥራ አመራር ኮሚቴ፣
12..4 የቁጥጥር ኮሚቴ፣
12.5 የቴክኒክና የማህበራዊ ጉዲይ ኮሚቴ፣
12.6 ላልች ኮሚቴዎች፣
አንቀጽ 13 . የጠቅሊሊ ጉባኤ
13.1 አቋም
13.1.1 ጠቅሊሊ ጉባዔ እያንዲንደ አባሌ የሚገኝበት ስብሰባ ነው፡፡
13.1.2 ጉባዔው በማንኛውም የኅብረት ሥራ ማህበሩ ጉዲይ የመጨረሻ ውሣኔ ሰጪ ነው፡፡
13.1.3 የጉባዔው መዯበኛ ስብሰባ በዓመት ውስጥ አንዴ ጊዜ ሲሆን ቀኑና ወሩ በጠቅሊሊ ጉባዔው እየታየ እንዯ አመቺነቱ
ይወሰናሌ፡፡
13.1.4 አስቸኳይ ጉባኤ በሥራ አመራር ኮሚቴው ወይም በቁጥጥር ኮሚቴው ጥሪ ወይም ከጠቅሊሊ አባሊቱ 1/3 ኛ የሚሆኑት
ሇሥራ አመራር ኮሚቴው በጽሁፍ በሚያቀርቡት ጥያቄ በቀረበ በ15 ቀን ውስጥ ይዯረጋሌ፡፡
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13.1.5 በኅብረት ሥራ ማህበራት ማዯራጃ መ/ቤት በሥራ አመራር ኮሚቴው አማካኝነት ጠቅሊሊ ጉባዔ እንዱጠራ ሲጠይቅ
የጠቅሊሊ ጉባዔ ስ ብሰባ ይዯረጋሌ፡፡
13.1.6 ከማህበሩ ህሌውና ጋር የተያያዙ ማሇትም መፍረስ፣ መከፇሌ፣ መዋሃዴ፣ ዯንብ ማሻሻሌ፣ ወይም መቀየር … ወዘተ
የመሳለትን መወሰን የ ሚቻሇው ከጠቅሊሊ አባሊት 2/3-ኛው በስብሰባው ከተገኙበሙለ ዴምጽ ሲወስን ብቻነወ፡፡
13.1.7 የጠቅሊሊ ጉባዔው ከ 15 ቀናት በፉት በግሌጽ ማስታወቂያ ጥሪ አስተሊሌፎ ምሌዓተ ጉባዔው ሉሟሊ ካሌቻሇ በተመሣሣይ
ሁኔታ ሇሁሇ ተኛ ጊዜ ጥሪ ይተሊሇፊሌ፣ በዴጋሚ ምሌዓተ ጉባዔው ሉሟሊ ካሌቻሇ ሇሦስተኛ ጊዜ ጥሪ ተሊሌፎ በአብሊጫ
ዴምፅ በሚገኙት አባሊ ት ውሣኔ ሉተሊሇፍ ይችሊሌ፡፡ ውሣኔውም በሁለም አባሊት ሊይ የፀና ይሆናሌ፡፡
13.2 ሥሌጣንና ተግባር
13.2.1 የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊትን ይመርጣሌ፣ ይሽራሌ፡፡
13.2.2 የኅብረት ሥራ ማህበሩን ህገ ዯንብና መመሪያ ያፀዴቃሌ፡፡
13.2.3 የኅብረትሥራማህበሩን የስራማስኬጃግንባታዉን ክፍያዎችን ይወስናሌ፡፡
13.2.4 የኅብረት ሥራ ማህበሩን ዕቅዴና በጀት ያፀዴቃሌ፡፡
13.2.5 ዓመታዊ የስራሪፖርት የምርመራ ውጤት ገምግሞ ይወስናሌ፡፡
13.2.6 የማህበሩን የኦዱትሪፖረት በመገምገም ያፅዴቃሌ፡፡
13.2.7 ሕብረት ሥራ ማህበሩ ከላልች አቻ የኅብረት ሥራ ማህበራት ጋር ሇመዋሃዴ ከፇሇገ የመጨረሻ ውሣኔ ይሰጣሌ፡፡
13.2.8 የቤቶች ዴሌዴሌን፣ ጥገናና እዴሣት ያፀዴቃሌ፡፡
13.2.9 ላልች ከሥራ አመራር ኮሚቴው አቅም በሊይ የሆኑ ጉዲዮችን ይወስናሌ፡፡
አንቀጽ 14 . የሥራ አመራር ምክር ቤት /ሸንጎ/ ሥሌጠንና ተግባር
14.1አቋም
14.1.1 ሁለም የኮሚቴ አባሊት የሚገኝበት ስብሰባ ነው፡፡
14.1.2 የሥራ አመራር ምክር ቤት የሁለም የኮሚቴ አባሊት የጋራ መዴረክ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡
14.1.3 የምክር ቤቱ ሰብሳቢና ፀሐፉ የኅብረት ሥራ ማህበሩ ሉቀመንበርና ፀሐፉ ይሆናለ፡፡
14.1.4 የሸንጎው የአገሌግልት ዘመን የሥራ አመራር ኮሚቴ የአገሌግልት ዘመን ይሆናሌ፡፡
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14-2

ተግባርና ኃሊፉነት

14.2.1 በኮሚቴ መካከሌ የሚነሱ አሇመግባባቶች በመመርመር የሚፇቱበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፡፡
14.2.2 ከሥራ አመራር ኮሚቴ አቅም በሊይ የሆኑ ወይም የሁለን የኮሚቴ አባሊት አቋምና ስምምነት የሚፇሌጉ ጉዲዮችን
ይመሇከታሌ፡፡
14.2.3 የጠቅሊሊ ጉባዔውን ስብሰባ ሇመጥራት በማይቻሌበት ወቅት በአስቸኳይ ጉዲዮች ሊይ የጋራ አቋም ይወስዲሌ፡፡
14.2.4 ማንኛውም ጉዲይ ሇጠቅሊሊ ጉባዔ ከመቅረቡ በፉት በጋራ መርምሮ ቅዴመ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ
14.2.5 የኮሚቴ አባሊት በሚጎዴለበት ወቅት ተሸጋሽገው የሚሰሩበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ::
14.2.6 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የገንዘብ እንቅስቃሴ ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡
14.2.7 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የገንዘብ እቅስቃሴ በየዓመቱ እንዱዘጋና ሇምርመራ ዝግጁ እንዱሆን ያስተባብራሌ፣
ይከታተሊሌ፡፡
14.2.8 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የሥራ እቅስቃሴ በየሩብ ዓመቱ እየተሰበሰበ ይግመግማሌ በቀጣይ ሥራ ሂዯት አቅጠጫዎችን
ያስቀምጣሌ ፡፡
አንቀጽ 15 . የሥራ አመራር ኮሚቴ
15.1 አቋም
15.1.1 የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት በጠቅሊሊ ጉባዔ ይመረጣሌ፡፡
15.1.2 የአገሌግልት ዘመኑ ሦስት ዓመት ሆኖ ከሁሇት ተከታታይ የምርጫ ዘመን በሊይ መስራት አይችሌም
15.1.3 የሥራ አመራር ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ምክትሌ ሰብሳቢ፣ ፀሐፉ፣ ሂሳብ ሹምና ገንዘብ ያዥ የሚኖሩት ሲሆን እንዯ አስፇሊጊነቱና
እንዯስራው ስፊትና ጥሌቀት ም/ሂሳብ ሹምና አባሊት በተጨማሪ ሉኖሩት የሚችሌ ይሆናሌ፡፡
15.1.4 የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት ቁጥር ከ 5 በታች ሉሆን አይችሌም ፡፡
15.9.5 የሥራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ እንዯአስፇሊጊነቱ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ሉዯረግ የሚችሌ ሲሆን ቢያንስ በሩብ ዓመት
ውስጥ አንዴ ጊዜ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡
15.1.6 የሥራ አመራር ኮሚቴ በአብሊጫ ዴምይወስናሌ፡፡
15.1.7 የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት ከተሰጣቸውተግባርና ሃሊፉነት ውጪ መስራት አይችለም፡፡
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15.1.8 የሥራ አመራር ኮሚቴ የሥራ ዘመኑን ሲያጠናቅቅ በዘመኑ ያከናወነውን ተግባር የማስመርመርና ሇአባሊቱ የማሳወቅ
ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡
15.1.9 የሥራ አመራር ኮሚቴ የአገሌግልት ዘመኑ ከተጠናቀቀ በኋሊ የሚያስተሊሌፇው ውሣኔና የሚሰጠው አገሌግልት ህጋዊነት
አይኖረውም፡፡
15.1.10 የሥራ አመራር ኮሚቴ የምርጫ ሇውጥ በተዯረገ በአንዴ ወር ውስጥ ሇተተኪው ኮሚቴ ስራውን ማስረከብ
ይኖርበታሌ፡፡
15.1.11 የሥራ አመራር ኮሚቴ የሥራ ዘመን አጠናቆ ሲሰናበት በዘመኑ ያከናወነውን ተግባር የማስመርመርና ሇአባሊቱ የማሳወቅ
ሃሊፉነት ይኖር በታሌ፡፡
15.1.12 የሥራ አመራር ኮሚቴ የስራ ሽግሽግና ዝውውር አዴርጎ መስራት ይችሊሌ፡ቢሆንም የተጓዯለ አባሊትን ሦስት ወር
ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ አስመርጦ ማሟሊት ይኖርበታሌ፡፡
15.1.11 የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት በተሇያየ ምክንያት ቢጓዯለ ቀሪዎቹ ተመራጮች ከግማሽ ወይም ከዚያ በታች በሆነ ቁጥር
አገሌግልት መ ስጠት አይችለም፡፡
15.1.12 የሥራ አመራር ኮሚቴ በማንኛውም ጊዜ በጠቅሊሊ ጉባዔው ውሣኔ በከፉሌም ሆነ በሙለ

ሉበተን ይችሊሌ

15.1.13 የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት አገሌግልታችዉን አጠናቅዉ ከተስናበቱ ከተከታታይ የምርጫ ዘመን በኃሊ የአባሊቱ
ቁጥር አነስተኛ ሆኖ ከተገኘ ሇቁጥጥር ኮሚቴ ተመራጭ ሇመሆን እዯገና መወዲዯር ይችሊለ፡፡
15.2 ሥራ አመራር ኮሚቴ ሥሌጣንና ተግባር
15.2.1 የጠቅሊሊ ጉባዔውን ውሣኔ ያስፇፅማሌ
15.2.2 የኅብረት ሥራ ማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብና መመሪያ አዘጋጅቶ ወይም አሻሽል ሇጠቅሊሊ ጉባዔ ውሣኔ ያቀርባሌ፡፡
ከፀዯቀም በኋሊ አ ግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን እንዱመዘገብና ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡
15.2.3 የኅብረት ሥራ ማህበሩን ገንዘብ ይሰበስባሌ በአግባቡ ሥራ ሊይ ያውሊሌ፤
15.2.4 የኅብረት ሥራ ማህበሩን ዕቅዴና በጀት ያዘጋጃሌ፤ በጉባዔውም ሲፇቀዴሇትም ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡
15.2.5 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የሂሳብ መዝገብ ያቋቁማሌ በአግባቡ፤ እንዱያዝ ያዯርጋሌ፡፡
15.2.6 ኅብረት ሥራ ማህበሩ አጠቃሊይ እንቅስቃሴ ኦዱት እንዱዯርግ ምቹሁኔታዎችን ይፇጥራሌ፤
15.2.7 የኅብረት ሥራ ማህበሩ የስራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ሇጠቅሊሊ ጉባዔ ያቀርባሌ፡፡
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15.2.8 ከኅ/ሥራ ማህበሩ ሇመሰናበት የሚፇሌጉ አባሊትን ማመሌከቻ ተቀብል ይስተናገዲሌ፡፡
15.2.9 ሇማኛውም ህጋዊ ጉዲይ የኅብረት ሥራ ማህበሩ ተጠሪና ተወካይ ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡
15.2.10 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የጋራ ህንፃ ግንባታ ይከታተሊሌ ሲጠናቀቅም በአግባቡ ይይዛሌ ያስተዲዴራሌ፡፡
15.2.11 የኅብረት ሥራ መርሆዎችና እሴቶች በአባለ መካከሌ ሰርፀው እንዱገቡና በስራ እንዱተረጎሙ ያዯርጋሌ፡፡
15.2.12 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የሥራ እንቅስቃሴ አስመሌክቶ ምክር ቤቱን በመጥራትና በማወያየት ወሳኔ እዱስጥበት
ያዯርጋሌ ፡፡
15.2.13 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የዕሇት ተዕሇት እንቅስቃሴ በሃሊፉነት ይመራሌ፡፡
15.2.14 የአገሌግልት ዘመኑ ከመጠናቀቁ ከአንዴ ወር በፉት ጉባዔው የሚጠራበትንና ምርጫው የሚከናወንበትን ሁኔታ
ያመቻቻሌ፡፡
15.2.15 እዯአስፇሊጊነቱ በጉባዔው ውሣኔና ወይም በማህበሩ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራሌ፡፡ አንቀጽ 16 .የሥራ አመራር
ኮሚቴ አባሊት ሥሌጣንና ተግባር
16.1 የሥራ አመራር ኮሚቴ ሰብሳቢ
16.1.1 የጠቅሊሊ ጉባዔውን፣ የሸንጎውንና የሥራ አመራር ኮሚቴን ስብሰባዎች በሉቀመንበርነት ይመራሌ፡፡
16.1.2 የኅብረት ሥራ ማህበሩን በመወከሌ በማንኛውም ቦታ ይገኛሌ፡፡
16.1.3 ተጠሪነቱ ሇሥራ አመራር ኮሚቴ ሆኖ የኮሚቴውን የሥራ እንቅስቃሴ ይመራሌ፡፡
16.1.4 በኅብረት ሥራ ማህበሩ ስም በሚተሊሇፈ ዯብዲቤዎችና ሰነድች ሊይ ይፇርማሌ፡፡
16.1.5 ከኅብረት ሥራ ማህበሩ ሂሳብ ሹምና ገንዘብ ያዥ እንዱሁም እንዯአስፇሊጊነቱ ከሥራ አስኪያጅ ጋር በመሆን በጣምራ
ፉርማ የኅብረት ሥራ ማህበሩን ገንዘብ ያንቀሳቅሳሌ፡፡
16.1.6 ከኅብረት ሥራ ማህበሩ ስራ አስኪያጅ ጋር በቅርበት ይሰራሌ፣ የሥራ እንቅስቃሴውን ይከታተሊሌ፡፡
16.1.7 የኅብረት ሥራ ማህበሩን እንቅስቃሴ አስመሌክቶ አግባብ ካሊቸው አካሊት ጋር በቅርበት ይሰራሌ፡፡
16.1.8 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የመተዲዯሪያና ውስጠ ዯንብ በሥራ እንዱተረጎም ያዯርጋሌ፡፡
16.1.9 የኅብረት ሥራ ማህበሩሀብት በአግባቡ እንዱያዝ ያዯርጋሌ፡፡
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16.2 ምክትሌ ሰብሳቢ
16.2.1 የሥራ አመራር ኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ የቅርብ ረዲት ሆኖ ይሰራሌ፡፡
16.2.2 ተጠሪነቱ ሇሥራ አመራር ኮሚቴ ሰብሳቢ ይሆናሌ፡፡
16.2.3 የሥራ አመራር ኮሚቴ ሰብሳቢ በማይኖርበት ወቅት እርሱ ተተክቶ ይሰራሌ፣ የኅብረት ሥራ ማህበሩን ሂሳብ ከሂሳብ
ሹሙና ከገንዘብ ያዡ እንዱሁም እንዯአስፇሊጊነቱ ከሥራ አስኪያጅ ጋር በመሆን በጣምራ ፉርማ ያንቀሳቅሳሌ፡፡
16.2.4 ከሥራ አመራር ኮሚቴ ሰብሳቢና ከፀሃፉው ጋር በመሆን የስብሰባ አጀንዲዎችን ይቀርፃሌ፡፡
16.2.6 ላልች በኮሚቴው የሚሰጡትን ተግባራት ተፇፃሚ ያዯርጋሌ፡፡
16.3 ፀሐፉ
16.3.1 ተጠሪነቱ ሇሥራ አመራር ኮሚቴ ሰብሳቢ ይሆናሌ፡፡
16.3.2 እንዲስፍሊጊነቱ ከሥራ አስኪያጅ ጋር በመሆን የኅብረት ሥራ ማህበሩን ሰነዴና ማህተም በአግባቡ እንዱያዝ ያዯርጋሌ፡፡
16.3.3 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የስብሰባ ቃሇጉባዔ ይይዛሌ፣ በፉርማ እንዱረጋገጥ ያዯርጋሌ፡፡
16.3.4 ከኅብረት ሥራ ማህበሩ ጽህፇት ቤት ጋር በመሆን የጽሁፍና የዯብዲቤ ሌውውጥ ሥራ ያካሂዲሌ፡፡
16.3.5 ሆኖምግን ፀሀፉው በማንኛውም መሌኩ በወጪ ዯብዲቤ ሊይ አይፇርምም
16.3.6 ከሥራ አመራር ኮሚቴው ሰብሳቢና ከምክትሌ ሰብሳቢው ጋር በመምከር የስብሰባ አጀንዲ ያዘጋጃሌ፡፡
16.3.7 የሥራ አመራር ኮሚቴ ሰብሳቢውና ምክትሌ ሰብሳቢው በማይኖርበት ወቅት ጊዜያዊ ሰብሳቢ በማስመረጥ ስብሰባውን
ያካሂዲሌ፡፡
16.4 ሂሳብ ሹም
16.4.1 ኅብረት ሥራ ማህበሩ እንቅስቃሴ የሚያስፇሌጉ የሂሳብ መዛግብቶችና ሰነድች እንዱዘጋጁ ያዯርጋሌ፡፡
16.4.2 የኅብረት ሥራ ማህበሩ የሂሳብ እንቅስቃሴ መሠረታዊ የሂሳብ አያያዝ ዘዳን መሠረት በማዴረግ ሥርዓት ባሇው መሌኩ
እንዱመራ ያዯ ርጋሌ፡፡
16.4.3 ከኅብረት ሥራ ማህበሩ ሥራ አስኪያጅና ከገንዘብ ያዥ ጋር በመምከር የኅብረት ሥራ ማህበሩን ገንዘብ በስርዓት
እንዱጠበቅ ያዯርጋሌ፡፡
16.4.4 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የገንዘብ ገቢና ወጪ በትክክሌ ይመዘግባሌ ፤በወቅቱም መወራረዲቸውን ያረጋግጣሌ፡፡
13

16.4.5 ከኅብረት ሥራ ማህበሩ ሰብሳቢእና ወይም ምክትሌ ሰብሳቢእና ከገንዘብ ያዥጋር የኅብረት ሥራ ማህበሩን ሂሳብ
በጣምራ ፉርማ ያንቀ ሳቅሳሌ፡፡
16.4.6 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የሂሳብ ሪፖርት እንዱዘጋጅና ሇስራ አመራሪ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፡፡
16.4.7 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ሂሳብ እንዱመረመመር ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፡፡
16.4.8 ላልች በሥራ አመራር ኮሚቴ የሚሰጡትን ተመሳሳይ ተግባራት ያከናውናሌ፡፡
16.9 እዲስፇሊጊናቱከ ማህበሩ የስራ ስፊት አንፃር ሂሳብ ሹሙን የሚረዲ ሂሣብ ሠራተኛ ሇቀጥር ይችሊሌ፡፡
17.5 ገንዘብ ያዥ
17.5.2 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ገቢና ወጪና በማስረጃ ተዯግፎሲቀርብና በማህበሩ ሂሳብ ሹምና ሰብሳቢው ወይም ምክትሌ
ሰብሳቢው ጣምራ ፉርማ ሲረጋገጥ ክፇያ ይከፍሊሌ፡፡
17.5.3 የኅብረት ሥራ ማህበሩን ገንዘብ ወዯ ባንክ ያስገባሌ ከባንክ ወጪ ያዯርጋሌ፡፡
17.5.4 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የሥራ ማስኬጃ ገንዘብ በጥንቃቄ ይይዛሌ፡፡
17.5.5 የኅብረት ሥራ ማህበሩን ወጪና ገቢ በእሇት ገቢና ወጪ መመዝገቢያ ባህርመዝግብ ሊይ ይመዘግባሌ፡፡
አንቀጽ 18 የቁጥጥር ኮሚቴ
18.1 አቋም
18.1.1 የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት ብዛት ከሦስት የማያንስ ሆኖ በጠቅሊሊ ጉባዔው የሚመረጡ ይሆናሌ፡፡
18.1.2 ኮሚቴው ተጠሪነቱ ሇጠቅሊሊ ጉባዔው ነው፡፡
18.1.3. ኮሚቴው ሰብሳቢ ምክትሌ ሰብሳቢና ፀሐፉ ይኖሩታሌ፡፡
18.1.4 የኮሚቴው የሥራ ዘመን ሦስት ዓመት ሆኖ ከሁሇት ተከታታይ የምርጫ ዘመን በሊይ ማገሌገሌ አይችሌም ፡፡
18.1.5 የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት በሥራ አመራር ምክር ቤት /ሸንጎ/ በአባሌነት ይሳተፇለ፡፡
18.1.6 የቁጥጥር ኮሚቴው አባሊት እንዯአስፇሊጊነቱ በማንኛውም የሥራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ ሊይ ያሇ ዴምፅ በታዛቢነት
ተሣታፉ ሉሆኑ ይ ችሊለ፡፡
18.1.7 የቁጥጥር ኮሚቴ ተመራጭ አባሊት አገሌግልታቸውን አጠናቀዉ ከተሰናበቱ ከሁሇት ተከታታይ የምርጫ ዘመን በኋሊ
የአባሊቱ ቁጥር አነ ስተኛ ሆኖ ከተገኘ ሇሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት ተመራጭ ሇመሆን እንዯገና መወዲዯር ይችሊለ፡፡
18.1.8 ኮሚቴው በማንኛውም ወቅት በጠቅሊሊ ጉባኤው ውሣኔ ሉበተን ይችሊሌ፡፡
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18.2 ሥሌጣንና ተግባር
18.2.1 የቁጥጥር ኮሚቴ ማንኛውንም የኅብረት ሥራ ማህበሩን ሰነድች ጠይቆ የማግኘት፤ የማየት፤ የመመርመር ሥሌጣን
አሇው፡፡
18.2.2 የጠቅሊሊ ጉባዔውን ውሣኔዎችና ህገ ዯንቦች በትክክሌ በተግባር መተርጎማቸውን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡
18.2.3 የሥራ አመራረ ኮሚቴ ፇቃዯኛ ሆኖ ካሌተገኘ እንዯአስፇሊጊነቱ የቁጥጥር ኮሚቴው የጠቅሊሊ ጉባኤውን ስብሰባ መጥራት
ይቻሊሌ፡፡
18.2.4 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ገንዘብና ንብረት በአግባቡ ስሇመያዙና ሥራ ሊይ ስሇመዋለ ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡
18.2.5 የኅብረት ሥራ ማህበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ በትክክሌ ሃሊፉነቱን መወጣቱን ይከታተሊሌ፡፡
18.2.6 የኮሚቴውን የሥራ እንቅስቃሴ አስመሌክቶ በየዓመቱ ሇጉባዔው ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡
18.2.7 የአገሌግልት ዘመናቸውን ያጠናቀቁ የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት በጊዜ ገዯባቸው አስመርጠው ሥራቸውን ሇተተኪዎች
እንዱያስረክ ቡ የማዴረግ ሃሊፉነት አሇበት፡፡
18.2.8 ላልች በጠቅሊሊ ጉባዔ የሚሰጡት ተግባራት ተፇፃሚ ያዯርጋሌ፡፡
አንቀጽ19. ስሇ ክርክር አወሳሰን
በአዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 49 መሠረት የሚነሱ ክርክሮች በአንቀፅ 46 መሠረት በእርቅ መታየት ይኖርበታሌ፡፡ በእርቅና
በስምምነት ሉፇቱ ያሌቻለ ጉዲዮች በአዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 47 ዴንጋጌ መሠረት በሽምግሌና ዲኝነት እንዱታዩይ
ዯርጋሌ፡፡
አንቀጽ 20 የጽ/ቤት አዯረጃጀት
20.1 አቋም
19.1.1 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ቋሚ ጽ/ቤት ይኖረዋሌ፡፡
19.1.2 እዲስፇሊጊነቱ ጽ/ቤቱ ቅጥር ሠራተኞች ይኖሩታሌ፡፡
20.2 ሥራ አስኪያጅ
20.2.1 እዲስፇሊጊነቱ የኅብረት ሥራ ማህበሩ ስራ አስኪያጅ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡
20.2.2 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ሇሥራ አመራር ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡
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20.2.3 የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት የጽ/ቤቱ ሥራ አስኪያጅ መሆን አይችለም፡፡
20.2.4 የኅብረት ሥራ ማህበሩን ሕጋዊ ሰነድች በአግባቡ ያስቀምጣሌ፤ በሚገባ መያዛቸውን ያረጋግጣሌ፡፡
20..2.5 እንዯአስፇሊጊነቱም የኅብረት ሥራ ማህበሩን ማህተም ይይዛሌ፡፡
20.2.6 አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የኅብረት ሥራ ማህበሩን በመወከሌ በተሇያዩ ስብሰባዎች ሊይ ሉገኝ ይችሊሌ፡፡
20.2.7 እዲስፇሊጊነቱ የቅጥር ሠራተኞችን ምሌመሊ ያካሂዲሌ በሥራ አመራር ኮሚቴ ሲፀዴቅ ይቀጥራሌ፡፡
20.2.8 የጋራ ህንፃውን የዕሇት ተዕሇት አስተዲዯር በሃሊፉነት ይመራሌ፡፡
20.2.9 የቅጥር ሠራተኞችን የሥራ አፇፃፀም ይከታተሊሌ፤ ይቆጣጠራሌ ፤ላልች በሥራ አመራር ኮሚቴው የሚሰጡትንና
በማህበሩ ውስጠ ዯ ንብ የሚገሇፁ ተግባራትን ተፇፃሚ ያዯርጋሌ፡፡
አንቀጽ 21. የሃሊፉነት ዯረጃ
21.1 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ኃሊፉነቱ የተወሰነ ነው፡፡
22. የአባሊት መብትና ግዳታ
22.1 መብት
22.1.1 ማንኛውም አባሌ የመምረጥና የመመረጥ፣
22.1.2 በኅብረት ሥራ ማህበሩ ስብሰባ የመካፇሌና ዴምፅ የመስጠት እንዱሁም ማህበሩ የሚሰጠውን አገሌግልት የመጠቀም፣
22.1.3 ከአባሌነት በፍቃደ የመሰናበት፣ ከሥራ አመራር ኮሚቴ መሌቀቂያ ዯብዲቤ የማግኘት፣
22.1.4 በስሙ የተመዘግበወን የመኖሪያ ቤት ማከራየት፣ መሸጥ፣ መሇወጥ፣ መስጠት፣ ማውረስ ወዘተ ይችሊሌ፡፡
22.1.5 ከኅብረት ሥራ ማህበሩ የፇሇገውን መረጃ የማወቅና የማግኘት መብቶች ይኖሩታሌ፡፡
22.2 ግዳታ
22.2.1 የኅብረት ሥራ ማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብን መሠረት አዴርገው የሚወጡ መመሪያዎችን ማክበርና ተግባራዊ ማዴረግ፣
22.2.2 በማህበሩ ስብሰባ ሊይ በመገኘት በውይይትና በውሣኔ አሰጣጥ ሂዯት ተሣታፉ መሆን፣
22.2.3 የአብሊጫውን ዴምፀ ውሣኔ መቀበሌና ተግባራዊ ማዴረግ፤
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22.2.4 የኅብረት ሥራ ማህበሩን የወሌ ንብረት መጠበቅና መንከባከብ፤
22.2.5 በኅብረት ሥራ ማህበሩ የሚፇሇግበትን ክፍያ በወቅቱ መክፇሌ፣
22.2.6 በተረከበው የመኖሪ ቤት ውስጥ ላልችን ነዋሪዎች ሊይ ተፅእኖ ሉፇጥር የሚችሌ ተግባር አሇመፇፀም፣
22.2.7 በችልታው ሇማህበሩ አስተዋፅኦ ማዴረግ፤
22.2.8 የህብረት ሥራ ማህበሩን እሴቶችናመርሆች መቀበሌናመተግበር፤
22.2.9 በኮሚቴ አባሌነት ሲመረጥ ማገሌገሌ፤
22.2.10 ማንኛዉም የመኖሪያ ቤት ህብርት ስራ ማህበሩ አባሌ በመረጠዉ ቤት ዱዛይን አማካኘነት የቤቱ ወጪ50% ሇቤት
ግንባታ ወጭ ቅዴ ሚያ ክፍያ በምዝግባ ወቅት 50% ዯግሞ ማህበሩ መሬት ስረከብ በወጭ ምንዛሪ በዝግ ሂሳብ
በኢትዮጵያ ንግዴባንክ ገቢ ማዴርግ አሇበት፡፡
አንቀጽ 23 ከአባሌነት ስሇመሰናበት (ሰሇመሠረዝ)
23.1 በፇቃዯኝነት
23.1.1 ማንኛውም አባሌ ከኅብረት ሥራ ማህበር አባሌነት በፇቃደ መሰናበት ይችሊሌ፡፡
23.1.2 ማንኛውም አባሌ ከአባሌነት ሇመሰናበት ሲፇሌግ ጥያቄውን በጽሁፍ ሇሥራ አመራር ኮሚቴ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡
23.1.3 የሥራ አመራር ኮሚቴ ጥያቄው በቀረበሇት 30 ቀናት ባሇሞሊ ጊዜ ውስጥ ውሣኔ ይሰጣሌ፡፡
23.1.4 ከመኖሪያ ቤትኅብረት ሥራ ማህበር አባሌነት የሚሰናበት አባሌ ጥቅምና ዴርሻው ይከበርሇታሌ፡፡
23.1.5 ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር ካሊጋጠመ በስተቀር አባለ በተሰናበተ ሁሇት ወር ባሌሞሊ ጊዜ ውስጥ ጥቅምና ዴርሻውን
ማግኘት ይኖርበታ ሌ፡፡
24.2

በአስገዲጅ ሁኔታ

24.2.1 ማንኛውም አባሌ የማህበሩን፤ ዯንብና መመሪ የሚፃረር ተግባር ሲፇፅም ከተገኘ ያሇምንም ቅዴመ ማስጠንቀቂያ
በጠቅሊሊ ጉባዔው ውሣኔ መሠረት ከአባሌነት ሉወገዴ ይችሊሌ፡፡
24.2.2 አንዴ አባሌ ሇመኖሪቤት ኅብረት ሥራ ማህበሩ የገባውን ግዳታ መወጣት ካሌቻሇ ከአባሌነት ሉወገዴ ይችሊሌ፡፡
24.2.3 ከመኖሪያ ቤት ኅብረት ሥራ ማህበሩ ጋር በማህበሩ በሚቀመጠው ውስጠ ዯንብ መሠረት ወራት ያህሌ ምንም ዓይነት
ግንኙነት ሳያ ዯርግ ከቀረ ከአባሌነት እንዱሰናበት ይዯረጋሌ፡፡

17

24.2.4 አባለበመኖሪያቤት ህብረት ሥራ ማህበሩ ውስጥ ያሇውን ዴርሻ ከግንባታ በፉት ወጪ አዴርጎ ከወሰዯ ከአባሌነት
እንዯተሰናበተ ተዯር ጎ በምትኩ ላሊ አመሌካች እንዱገባ ይዯረጋሌ፡፡
24.2.5 አንዴ አባሌ መሞቱ ሲረጋገጥ አባሌነቱ ይቋረጣሌ፡፡
25 የአገሌግልት ክፍያ /መዋጮ/
25.1.1 የመኖሪያቤትኅብረት ሥራ ማህበሩ ሇሚሰጠው አገሌግልት ከአባለ መዋጮ ክፍያ ሉጠይቅ ይችሊሌ መጠኑና አከፊፇለ
በማህበሩ ውስ ጠ ዯንብ ይወሰናሌ፡፡
25.1.2 የጋራ ሕፃው ጥበቃ እዴሣት ጥገና ወዘተ የጋራ አገሌግልቶች ሲሆኑ የመኖሪያ ቤት ኅብረት ሥራ ማህበሩ ተጨማሪ ገቢ
እስከላሇው ዴ ረስ በአባሊቱ መዋጮ የሚሸፇኑ ይሆናሌ፡፡
25.1.3 የአገሌግልት ክፍያው መጠን እንዯ ህንፃው የሥራ ስፊት በጠቅሊሊ ጉባዔ የሚወሰን ሲሆን፣ በወር ወይም በዓመት ተሰሌቶ
ሉቀርብ ይ ችሊሌ፡፡
25.1.4 የአገሌግልት ክፍያው የመኖሪያ ቤት ኅብረት ሥራ ማህበሩ የተሇያዩ የገቢ ማስገኛ ምንጮች ካለት አባሊቱ የሚስበስብ
መዋጮ የሚቋረ ጥ ይሆናሌ፡፡
25.2 ላልች የገቢ ምንጮች
26.3.1 ብዴር፣ ወሇዴ … ወዘተ የመኖሪያ ቤት ኅብረት ሥራ ማህበሩ ተጨማሪ ገቢዎች ናቸው፡፡
አንቀጽ 26 የመኖሪያ ቤት ኅብረት ሥራ ሌዩ ሌዩ መዛግብት
26.1 የመኖሪ ቤት ኅብረት ሥራ ማህበሩ፣
26.1.1 የአባሊት መዝገብ፣
26.1.2 የቃሇ ጉባዔ መዝገብ፣
26.1.3 የንብረት መዝገብ፣
26.1.4 የገቢ ዯረሰኝ፣
26.1.5 የወጪ ማዘዣ፣
26.1.6 የገቢ መዝገብ፣
26.1.7 የወጪ መዝገብ፣
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26.1.8 አጠቃሊይ የሂሳብ ቋት፣
26.1.9 ላልች አግባብያሊችዉ ሰነድች ሉኖሩት ይችሊሌ፡፡
አንቀጽ 27. ዯመወዝ፣ አበሌና የትርፍ ሰዓት ክፍያ
27.1 የመኖሪያቤት ኅብረት ሥራ ማህበሩ ሇቅጥር ሠራተኞች ዯመወዝ፣ አበሌና የትርፍ ሠዓት ክፍያ ይፇጽማሌ፡፡
27.2 የኮሚቴ አባሊት ሇተመረጡበት የሥራ ሃሊፉነት ዯመወዝ አይከፇሊቸውም፡፡
27.3 የኮሚቴ አባሊት ከተመረጡበት ተግባርና ሃሊፉነት ጋር በተያያዝ በመንግስት አካሊት በተዯረገ ጥሪ የሚስጥ ስሌጠና፤
ወርክሾፒ.ወዘተ ካሇ ማህበሩ በአበሌ መሌክ ክፍያ መፇጸም ይችሊሌ፡፡
27.4 የአበሌ ክፍያው አፇፃፀም በመኖሪያ ቤትኅብረት ሥራ ማህበሩ ውስጠ ዯንብ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡
27.5 የመኖሪያ ቤት ህብርት ስራ ቅጥር ሠራተኞች የትርፍ ሰአት ክፍያ የማይ ከፍሌ ከሆነ በስራ ቀናት በሰራዉ ሌክ ትርፍ
በሠራበት መጥን እ ረፍት ይሠጠዋሌ፡፡
አንቀጽ 28 ወራሽነት ስሇመሰየም
28.1 በአዋጅ ቁጥር147/96 አንቅፅ ---መሠረት ተፇፃሚይሆናሌ፡፡
28.2 ሇመጠባበቂያ የተመዯበ ሂሳብ በማንኛውም ሁኔታ ማህበሩ እስካሇ ዴረስ ሇአባሊት ሉከፊፇሌ አይችሌም፡፡
አንቀጽ 29 የህንፃው አጠቃቀምና አስተዲዯር
29.1 ህንፃው ተገንብቶ ከተጠናቀቀ በኋሊ እንዯ አባሊቱ ፍሊጎት በአዋጅ ቁጥር 370/95 መሠረት በህንፃ መዝጋቢ አካሌ
በመመዝገብ በቤት ባሇ ቤቶች ማህበር ይተዲዯራሌ፡፡
አንቀጽ 30 የኅብረት ሥራ ማህበሩ ስሇሚፇርስበት ሁኔታ
30.1 የመኖሪያ ህብረት ስራ ማህበራት በህብረት አወጀ147/91 ፡ማሻሻያ አወጅቁጥር 402/96 እና ዯንብ ቁጥር 106/96መስረት
ተፇፃሚይሆና ሌ፡፤
አንቀጽ 31 ስሇመተዲዯሪያ ዯንብ ትርጉም
31.1 በዚህ መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ የተጠቀሱ አንቀጾች የኅብረት ሥራ አዋጅ ቁጥር 147/91 እና የማሻሻያው አዋጅ ቁጥር
402/96 መሠረት ይተረጎማሌ፡፡
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31.2 በዚህ መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ ያሌተጠቀሱ ጉዲዮች ካለ በኅብረት ሥራ አዋጅ ቁጥር 147/91 እና በማሻሻያው አዋጅ
ቁጥር 402/96 ዴ ንጋጌ መሠረት ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡
31.3 በዚህ መተዲዯሪያ ዯንብ ውስጥ የትርጉም ክርክር የሚያስነሳ ጥያቄ ቢነሳና ስምምነት ሊይ ሇመዴረስ ባይቻሌ አግባብ ያሇው
የኅብረት ሥ ራ ማዯራጃ መ/ቤት የሚሰጠው ማብራሪያና ትርጉም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡
አንቀጽ 32 ስሇ መተዲዯሪያ ዯንብ መሻሻሌ
32.1 ይህ መተዲዯሪያ ዯንብ አስፇሊጊ ሆኖ በተገኘበት ወቅት መሻሻሌ ይችሊሌ፡፡
32.2 መተዲዯሪያ ዯንቡ ሉሻሻሌ የሚችሇው ከጠቅሊሊ አባሊት ውስጥ ሁሇት ሦስተኛው የሚሆነው እንዱሻሻሌ ሲወስኑ ይሆናሌ፡፡
32.3 በጠቅሊሊ ጉባኤው ውሣኔ እንዱሻሻሌ ወይም እንዱቀየር የተዯረገ የመተዲዯሪያ ዯንብ ውሣኔው በተሊሇፇ 30 ቀናት ባሌበሇጠ
ጊዜ ውስጥ በሦስት ቅጂ ሇክፍሇ ከተማ የኅብረት ሥራ ማህበራት ማዯራጃ መ/ቤት መቅረብና መፅዯቅ ይኖርበታሌ፡፡አንዴ
ተጨማሪ ኮፒ ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር መ/ቤት ገቢ መዯረግ አሇበት።
32.4 የመኖሪያ ቤት ህብርት ስራ ማህበሩ ተዯግፎ እንዱሻሻሌ የቀረበዉ የመተዲዯሪያ ዯንብ በክፍሇ ከተማዉ በህብርት ሥራ
ማህበራት ማዯራ ጃ መ/ቤት ታይቶ ካሌፅዯቀ ስራ ሊይ መዋሌ አይችሌም፡፡
32.5 የኅብረት ሥራ ማዯራጃ የሥራ ሂዯት የቀረበሇትን ማሻሻያ ከመረመረ በኋሊ ስሇማፅዯቁ በእያንዲንደ ገጽ ሊይ ማህተም
በማሳረፍ አንደን ቅጂ በመሸኛ ዯብዲቤ ሇኅብረት ሥራ ማህበሩ መሊክ ይኖርበታሌ። የፀዯቀው መተዲዯሪያ ዯንብ አንዴ
ኮፒ ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር መ/ቤት ገቢ መዯረግ አሇበት።
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