ቀን ----------ቅጽ 004
በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የ ------------------------------------------------ ከተማ አስተዳደር/
ዞን ጽ/ቤት መኖሪያ ቤት ግንባታ ሕብረት ሥራ ማህበር አባልነት የተዘጋጀ የማመልከቻ ቅጽ
1. የሕብረት ሥራ ማህበሩ ስም ---------------------------------------------------------------ኃላፊነቱ
የተወሰነ የመኖሪያ ቤት ግንባታ ሕብረት ሥራ ማህበር
2. የአመልካች ሁኔታ
2.1. የአመልካች ስም ------------------------------- የአባት ስም ------------------------------- የአያት
ስም ----------------------------------- ጾታ ---------- ዕድሜ -------------- ብሔረሰብ ----------2.2. የእናት ስም --------------- የእናት አባት ስም --------------- የእናት አያት ስም ---------2.3. የጋብቻ ሁኔታ
ያገባ/ያገባች

የፈታ/ የፈታች

ያላገባ/ያላገባች

በሞት የተሇየ/ የተሇየ

2.4. ያገባ/ች ከሆነ/ች የሚስት/የባል ስም ከነአያት ----------------------------------------2.5. የአመልካቹ መኖሪያ ሥፍራ
 ክልል ------------------ ከተማ ------------ ዞን /ክፍሇ ከተማ ----------------- ወረዳ ------------------ ቀበሌ ------------------ የቤት ቁጥር ----------------------- የቤት ስልክ ቁጥር ---------------- የሞባይል ቁጥር ---------------- የመታወቂያ ቁጥር /ፓስፖርት/ ቀበሌ/መ/ቤት ------------------------3. የሥራና የገቢ ሁኔታ
3.1. የሥራ ሁኔታ
 የመንግሥት ተቀጣሪ የመንግሥታዊ ያልሆነ/ የግል ድርጅት ተቀጣሪ
 የግል ሥራ
3.2. የሥራ ቦታ
 የመ/ቤት ስም ---------------------------- የሚገኝበት ክልል ------------ ዞን -------------- ከተማ -------------- ወረዳ ------------------ የመ/ቤቱ ስልክ ቁጥር ------------------ የፖ.ሣ.ቁ ---------------

3.3. የአመልካች ወራዊ ገቢ /ብር/ -------------------4. የሚፈልጉት ቤት ዓይነትና የክፍለ ብዛት
4.1. የጋራ ሕንፃ ከሆነ
 ባሇ አንድ መኝታ
 ባሇ ሁሇት መኝታ
 ባሇ ሦስት መኝታ
 ባሇ አራት መኝታ
 ሌላ
4.2. ባሇ አንድ ፎቅ የከተማ ቤት
4.3. ቪላ
4.4. ከአካባቢ ዕቃ የሚገነባ ቤት
5. በሕብረት ሥራ ማህበር የሚደራጁበት ሁኔታ
 በመኖሪያ አካባቢ
 በመሥሪያ ቤት
 ከሌሎች ተመሳሰይ ፍሇጎት ካላቸው ጋር
6. በመሥሪያ ቤት የተደራጁ ከሆነ የቤቱ ወጪ የሚሸፈንበት ሁኔታ
 ሙለ በሙለ በድርጅቱ የሚሸፈን
 በከፊል በድርጅቱ የሚሸፈን
 ሌላ ካሇ -----------------------------------------7. የሚኖርበት / የምትኖርበት ቤት ሁኔታ
 የቀበሌ ቤት
 የኪራይ ቤቶች
 ከግሇሰብ በመከራየት
 ከሌላ ሰው ጋር በተደራቢነት
 በጥገኝነት
 ሌላ ---------------------------

8. እኔ ስሜ ከላይ የተጠቀሰው አመልካች፤
8.1. ከዚህ በፊት በማንኛውም በመንግሥት በተዘረጋው የቤቶች ልማት ኘሮግራም ውስጥ
ያልተመዘገብኩ መሆኔን፣
8.2. በምደራጅበት ከተማ ውስጥ በራሴም ስም ሆነ በሚስቴ ስም (በባሌ ስም) የተመዘገበ የመኖሪያ
ቤት ወይም የመኖሪያ ቤት ግንባታ ቦታ የሌሇኝና ከዚህ በፊት ያሇኝንም በሽያጭ ወይም በስጦታ
ሇሦስተኛ ወገን ያላስተላሇፍኩና ከዚህ በፊት በቤቶች ልማት ኘሮግራም ተጠቃሚ ያልሆንኩ
መሆኔን፤
8.3. ሇምዝገባ ብቁ የሚያደርገኝ ከቤቱ ግንባታ ዋጋ ውስጥ 30% በመደራጀት ጊዜ ፣ ቀሪውን 20%
ደግሞ ማህበሩ መሬት ሲያገኝ በዝግ የባንክ ሂሳብ የማስገባ መሆኔን፤
8.4. በከተማው ውሰጥ ሇተከታታይ ሁሇት ዓመታት እየኖርኩ (እየሠራሁ) መሆኔን፣
8.5. የመንግሥት ቋሚ ሠራተኛ መሆኔን፣
8.6. በምወስደው ቤት ውስጥ በጋራ ሕንፃ ሕግ መሠረት ሇመኖር ፍቃደኛ መሆኔን፤
8.7. እኔም ሆንኩ ባሇቤቴ እየኖርን ያሇነው በመንግሥት ቤት ውስጥ ከሆነ ቤቱን ከተረከብኩ በ30
ቀናት ውስጥ ያሇሁበትን ቤት ቤቱን ሇሚያስተዳድረው አካል ሇማስረከብ ፍቃደኛ መሆኔን ፣
8.8. በዚህ የማመልካቻ ቅጽ ላይ የሞላሁት ሐሰት ሆኖ ከተገኘና ቤቱ ከመሠራቱ በፊት ከሆነ ውለ
የሚፈርስ መሆኑንና ቤቱን ከተረከብኩ በኋላ ከሆነ በሕግ ሇመጠየቅ የተስማማሁ መሆኔን፣
8.9. ወደፊት የሚጠየቁ መረጃዎችን ሇምሣሌ የጣት አሻራና ሌሎች መረጃዎችን ሇመስጠት ፍቃደኛ
መሆኔን፣ እንዲሁም
8.10.

በተራ ቁጥር 1 ሥር በተጠቀሰው የመኖሪያ ቤት ሕብረት ሥራ ማህበር ስም ከማህበሩ

አባላት ጋር በፍላጎቴ ሇመደራጀትና የመኖሪያ ቤት ሇመሥራት ተፈላጊ ቅድመ ሁኔታና መስፈርት
በተቀመጠው አዋጅና መመሪያ መሠረት የሞሇሁ በመሆኔ ማህበሩ በአባልነት እንዲቀበሇኝና ከዚህ
በላይ የሞላሁት መረጃ ሐሰት ሆኖ ከተገኘ በሕግ ተጠያቂ መሆኔን በመስማማት ይህን ቅጽ
የሞላሁ መሆኔን በፍርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡
የማህበሩ አባል ሙለ ስም ----------------------------------------ፊርማ -------------------------ቀን -------------------------

ቀን --------------ቅጽ 005
በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የ ------------------------------------------------ ከተማ አስተዳደር/ ዞን
ጽ/ቤት ሇመኖሪያ ቤት ግንባታ ሕብረት ሥራ ማህበር አባልነት የተዘጋጀ የዲያስፖራ የማመልከቻ ቅጽ
1. የሕብረት ሥራ ማህበሩ ስም ---------------------------------------------------------------ኃላፊነቱ የተወሰነ
የመኖሪያ ቤት ግንባታ ሕብረት ሥራ ማህበር
2. የአመልካች ሁኔታ
2.1. የአመልካች ስም ------------------------------- የአባት ስም -------------------------------

የአያት ስም

----------------------------------- ጾታ ---------- ዕድሜ -------------- ብሔረሰብ ----------------ዜግነት ----------------- የፓስፖርት ቁጥር ----------------2.2. የእናት ስም --------------- የእናት አባት ስም --------------- የእናት አያት ስም ----------2.3. የመኖሪያ ሥፍራ
 ሀገር -------------------------

ከተማ ------------------------

2.4. የጋብቻ ሁኔታ
 ያገባ/ያገባች የፈታ/ የፈታች
 ያላገባ/ያላገባች በሞት የተሇየ/ የተሇየች
2.5. ያገባ/ ያገባች ከሆነ/ች የሚስት/የባል ስም ከነአያት ----------------------------------------3. የሚፈልጉት ቤት ዓይነትና የክፍለ ብዛት
3.1. የጋራ ሕንፃ ከሆነ
 ባሇ አንድ መኝታ
 ባሇ ሁሇት መኝታ
 ባሇ ሦስት መኝታ
 ባሇ አራት መኝታ
 ሌላ
3.2. ባሇ አንድ ፎቅ የከተማ ቤት
3.3. ቪላ
4. የተወካይ መረጃ
4.1. የተወካይ ስም ከነአያት --------------------------------------------------------4.2. የተወካይ መኖሪያ ሥፍራ

 ክልል ------------------ ከተማ ------------ ዞን /ክፍሇ ከተማ ----------------- ወረዳ ------------------ ቀበሌ ------------------ የቤት ቁጥር ----------------------- የቤት ስልክ ቁጥር ---------------- የሞባይል ቁጥር ---------------- የመታወቂያ ቁጥር /ፓስፖርት/ ቀበሌ/መ/ቤት ------------------------5. እኔ ስሜ ከላይ የተጠቀሰው አመልካች፤
5.1. ከዚህ በፊት በማንኛውም በመንግሥት በተዘረጋው የቤቶች ልማት ኘሮግራም ውስጥ ያልተመዘገብኩ
መሆኔን፣
5.2. በምደራጅበት ከተማ ውስጥ በራሴም ስም ሆነ በሚስቴ ስም (በባሌ ስም) የተመዘገበ የመኖሪያ
5.3. ቤት ወይም የመኖሪያ ቤት ግንባታ ቦታ የሌሇኝና ከዚህ በፊት ያሇኝንም በሽያጭ ወይም በስጦታ
ሇሦስተኛ ወገን ያላስተላሇፍኩና ከዚህ በፊት በቤቶች ልማት ኘሮግራም ተጠቃሚ ያልሆንኩ መሆኔን፤
ሇምዝገባ ብቁ የሚያደርገኝ ከቤቱ ግንባታ ዋጋ ውስጥ 30% በመደራጀት ጊዜ ፣ ቀሪውን 20% ደግሞ
ማህበሩ መሬት ሲያገኝ በዝግ የባንክ ሂሳብ የማስገባ መሆኔን፤
5.4. በምወስደው ቤት ውስጥ በጋራ ሕንፃ ሕግ መሠረት ሇመኖር ፍቃደኛ መሆኔን፤
5.5. እኔም ሆንኩ ባሇቤቴ እየኖርን ያሇነው በመንግሥት ቤት ውስጥ ከሆነ ቤቱን ከተረከብኩ በ30 ቀናት
ውስጥ ያሇሁበትን ቤት ቤቱን ሇሚያስተዳድረው አካል ሇማስረከብ ፍቃደኛ መሆኔን ፣
5.6. በዚህ የማመልካቻ ቅጽ ላይ የሞላሁት ሐሰት ሆኖ ከተገኘና ቤቱ ከመሠራቱ በፊት ከሆነ ውለ የሚፈርስ
መሆኑንና ቤቱን ከተረከብኩ በኋላ ከሆነ በሕግ ሇመጠየቅ የተስማማሁ መሆኔን፣
5.7. ሇመደፊት የሚጠየቁ መረጃዎችን ሇምሣሌ የጣት አሻራና ሌሎች መረጃዎችን ሇመስጠት ፍቃደኛ
መሆኔን፣ እንዲሁም
5.8. በተራ ቁጥር 1 ሥር በተጠቀሰው የመኖሪያ ቤት ሕብረት ሥራ ማህበር ስም ከማህበሩ አባላት ጋር
በፍላጎቴ ሇመደራጀትና የመኖሪያ ቤት ሇመሥራት ተፈላጊ ቅድመ ሁኔታና መስፈርት በተቀመጠው
አዋጅና መመሪያ መሠረት የሞሇሁ በመሆኔ ማህበሩ በአባልነት እንዲቀበሇኝና ከዚህ በላይ የሞላሁት
መረጃ ሐሰት ሆኖ ከተገኘ በሕግ ተጠያቂ መሆኔን በመስማማት ይህን ቅጽ የሞላሁ መሆኔን በፍርማዬ
አረጋግጣሇሁ፡፡
የማህበሩ አባል ሙለ ስም ----------------------------------------ፊርማ -------------------------ቀን -------------------------

