የኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የመኖሪያ ቤት ግንባታ ፕሮግራም ሊይ ሇመሳተፍ
የምያስፈሌጉ መስፈርቶች እና ስሇግንባታው አጠቃሊይ መረጃ
1. በግሌ መሟሊት የሚገባቸው መስፈርቶች
1.1. እድሜው 18 ዓመትና ከዚያ በሊይ ሆኖ በህግ ያሌታዯገ፣
1.2. በክሌለ ከተሞች ውስጥ በራሱም ሆነ በባሇቤቱ ስም ቤት ወይም የመኖሪያ ቤት መሬት ኖሮት
ሇሶስተኛው ወገን ያሊስተሊሇፈ፣
1.3. የቤቶች ሌማት ፕሮግራም በሚካሄድበት ከተማ ውስጥ ወይም በክሌለ መንግስት በፊንፊኔ
ከተማ ውስጥ በ10/90፣ 20/80 እና 40/60 የቤት ሌማት ፕሮግራም ዕድሌ ያሊገኘ ወይም
ሇማግኘት ያሌተመዘገበ ተመዝግቦም ከሆነ መሠረዙን የሚገሌጽ ማስረጃ የሚያቀርብ
1.4.ሇኢትዮጵያውያን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የመኖሪያ ፈቃድ ቅጂ ማቅረብ፣
1.5. የላሊ አገር ዜግነት ሊገኙ ትውሌዯ ኢትዮጵያውን የፓስፖርት ቅጂና የትውሌዯ ኢትዮጵያዊ
መታወቂያ ቅጂ፣
1.6. የጋብቻ ሁኔታን የሚገሌጽ ማስረጃ ማቅረብ፣
1.7. ሁሇት የፓስፖርት መጠን ያሇው ፎቶግራፍ፣
1.8. ሇቤቶች ፕሮግራም ተብል የተዘጋጀ ቅፅ 004 እና 005 እንዲሁም ላልች ተዛመጅ ውልች
በመሙሊት ፈርሞ ማቅረብ፣
1.9.የቤቱ ግንባታ ወጪ 30% በውጭ ምንዛሪ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም በኦሮሚያ የህብረት
ስራ ማህበር ባንክ በዝግ ሂሳብ በማስቀመጥ ዯረሰኝ ማቅረብ የሚችሌ፣
 ሇቤቶች ፕሮግራም የውጭ ምንዛሪ አካውንት ሇመክፈት የሚያስፈሌጉ መረጃዎች፣
 ሇኢትዮጵውያን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የመኖሪያ ፍቃድ ቅጂ፣
 ዜግነታቸውን ሇቀየሩ ትውሌዯ ኢትዮጵያውን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የፀና ትውሌዯ
ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ቅጂ


አንድ ፓስፖርት መጠን ያሇው ፎቶግራፍ፣

 ሇቤቶች ፕሮግራም አካውንት ሇመክፈት የተዘጋጀውን የማመሌከቻ ቅፅ መሙሊት፣
 ከሊይ የተዘረዘሩትን መሥፈርቶችን በማሟሊት በኢትዮጵያ ኤምባሲ የዲያስፖራ
ዘርፍ በአድርሻ መሊክና አካውንቱ ተከፍቶ እንዯተገሇፀ በተከፈተው አካውንት
ክፍያውን ማስቀመጥ፣

2. በማህበር ሇመዯራጀት መሟሊት የሚገባቸው መስፈርቶች
2.1. በማህበር ሇመዯራጀት የአባሊት ቁጥር ከ12 እስከ 24 ሉሆን ይችሊሌ
2.2. የማህበሩ አባሊት በሙለ የቤቱን የግንባታ ወጪ 30% በውጭ ምንዛሪ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ወይም በኦሮሚያ የህብረት ስራ ማህበር ባንክ በዝግ ሂሳብ ያስቀመጡና ሇዚህም ዯረሰኝ ማቅረብ
የሚችለ መሆን አሇበት፣
2.3. በማህበሩ ስም ዝግ የጋራ አካውንት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም የኦሮሚያ ኅብረት ስራ ባንክ
መከፈት አሇበት፣
2.4. ማህበሩ ህጋዊ እውቅና ሇማግኘት የመመስረቻ ጽሑፍና የመተዳዯሪያ ዯንብ መዘጋጀት አሇበት፣
2.5. ማህበሩ ስሌጣን ባሇው አካሌ ቀርቦ መመዝገብ አሇበት፣ አባሊቶቹንም ማስመዝገብ ይኖርበታሌ።
3. በፕሮግራሙ የሚገነቡ ቤቶች አጠቃሊይ ሁኔታ
3.1. የክፍያ ሁኔታ
 የማህበሩ አባሌ በሉዝ በሚተዳዯር ከተማ ውስጥ በሉዝ መነሻ ዋጋ ፣በኪራይ የሚተዳዯር ከተማ
ውስጥ የመሬት ኪራይ ክፍያ በመክፈሌ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ የሚያገኝ ይሆናሌ፣
 ሲዯራጅ የቤቱ ግንባታ ወጪ 30%፣ መሬቱን ሲረከብ 20% በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም
በኦሮሚያ የህብረት ስራ ማህበር ባንክ በዝግ ሂሳብ በውጭ ምንዛሪ የሚቆጥብ ሆኖ ቀሪውን ክፍያ
በቤት ግንባታ ህዯት ውስጥ የሚቆጥብ ይሆናሌ፣
3.2. የመሬት ስፋት
 1ኛ እና 2ኛ ምድብ ከተሞች እስከ 140 ካ.ሜ


3ኛ

ምድብ ከተሞች እስከ 160 ካ.ሜ

 በኪራይ የሚተዳዯሩ ከተሞች ውስጥ እስከ 200 ካ.ሜ
 በ1ኛ ፣ 2ኛ እና 3ኛ ምድብ ከተሞች ውስጥ የሚገነቡ አፓርታማ ከሆነ እስከ 110 ካ.ሜ ይሆናሌ
3.3. የቤቶቹ ዓይነት
 በአንዯኛና በ2ኛ ምድብ ከተሞች ውስጥ ሇቦታው በሚፈቅዯው ፕሊን ሁኔታ አፓርታማ፣ የከተማ
ቤት እና የብልኬት ቪሊ ይሆናሌ።
 በ3ኛ ምድብ ከተሞች ውስጥ አፓርታማ፣ የከተማ ቤት፣ የብልኬት ቪሊና ከአከባቢው በሚገኝ
ዕቃ የሚገነባበት ይሆናሌ።
 በማዘጋጃ ቤት ከተሞችና በታዳጊ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች ውስጥ በብልኬት ቪሊ እና በአከባቢው
የሚገኙ እቃዎች እንዲገነቡ ሉፈቀድ ይችሊሌ።

3.4. የግንባታ ዋጋ ግምት
ተ.ቁ የቤቱ ዓይነት
1

አፓርታማ

2

የከተማ ቤት

የቤቱ ስፋት

የዋጋ

(በካ.ሜ)

ተመን(በብር)

ባሇ 2 መኝታ

80

400000

ባሇ 3 መኝታ

100

550000

ባሇ 4 መኝታ

110

700000

G+1

80

500000

G+2

80

800000

G+3

80

1100000

ማሳሰቢያ፡
 ከሊይ የተገሇፀው የዋጋ ግምት የFinishing cost አይጨምርም፣
 በወቅቱ የገበያ ሁኔታ ሊይ በመመስረት ከሊይ ተገሇፀው ዋጋ ሉቀንስ ወይም ሉጨምር ይችሊሌ፣
 ማህበራቱ በራሳቸው መርጠው በሚያቀርቡት ዲዛይን መሠረት ዋጋው ሉቀይር ይችሊሌ
3.5. ግንባታን የሚያካሄድ አካሌ
 በኦሮሚያ ክሌሌ የቤቶች ግንባታ ሌማት ኤጀንሲ ወይም በማህበሩ በራሱ ወይም ማህበሩ
በመረጠው የግሌ ድርጅት የሚካሄድ ይሆናሌ፣
3.6. የቤቶቹ ዲዛይን
 የቤቶቹ ግንባታ በተሰጠው ዲዛይን ወይም የራሱን ዲዛይን አዘጋጅቶ በዞን ወይም በከተማ
ኮንስትራክሽን ጽ/ቤት ተረጋግጦ በተሰጠው ዲዛይን መሠረት መሆን አሇበት።

