በቤቶች ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ ሇመሆን የሚያስፇልጉ መሥፇርቶች
በቅድሚያ በግል መሟላት የሚገባቸው መስፇርቶች
1. ሇኢትዮጵያውያን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የመኖሪያ ፇቃድ ቅጂ ማቅረብ፣
2. የሌላ አገር ዜግነት ላገኙ ትውልዯ ኢትዮጵያውን የፓስፖርት ቅጂና የትውልዯ ኢትዮጵያዊ
መታወቂያ ቅጂ፣
3. ያገባ/ች ከሆነ/ች የጋብቻ ማስረጃ ዋናውንና ቅጂ፣ ያላገባ/ችም ከሆነ ስላሇማግባቱ/ቷ ማስረጃ
ማቅረብ፣
4. ሁሇት የፓስፖርት መጠን ያሇው ፎቶግራፍ፣
5. ሇቤቶች ፕሮግራም ተብሎ የተዘጋጀ ቅፅና ውል በመሙላት ፇርሞ ማቅረብ፣
6. አስፇላጊ ሆኖ ሲገኝ የጣት አሻራ ሇመስጠት ፇቃዯኛ የሆነ/ች፣
7. ከዚህ በፊት በራሱ/ሷም ሆነ በትዲር ጓዯኛው/ዋ ስም የመኖሪያ ቤት የሌሇው/የሌላትና የመሥሪያ
ቦታ ያልወሰዯ/ች ወይም ኖሮት/ሯት ሇሶስተኛ ወገን ያላስተላሇፇ/ች፣ (እንዯክልለ ሁኔታ የሚሇያይ
ስሇሆነ የየክልሎቹን መመሪያ ከዌብሳይቱ ላይ ይመልከቱ)
8. ሇቤቶች ፕሮግራም የተዘጋጀ የውጭ ምንዛሪ አካውንት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመክፇት
በቅድሚያ በማህበር ሇመዯራጀት እንዱያስችል የግንባታውን ወጪ 50% በውጭ ምንዛሪ
ማስገባትና ገቢ የሆነበትን ዯረሰኝ ማቅረብ የሚችል/የምትችልና ቀሪውን 50% ሇማህበሩ መሬት
ተዘጋጅቶ ሲሰጥ ሇመክፇል የሚችል/የምትችል፣
ከላይ የተዘረዘሩትን መስፇርቶች የሚያሟላ ተመዝጋቢ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሇቤቶች ፕሮግራም
የሚሆን አካውንት ሇመክፇት የሚስፇልጉት መስፇርቶችና ቅድመ ሁኔታዎች
1. ሇኢትዮጵውያን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የመኖሪያ ፍቃድ ቅጂ፣

2. ዜግነታቸውን ሇቀየሩ ትውልዯ ኢትዮጵያውን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የፀና ትውልዯ ኢትዮጵያዊ
መታወቂያ ቅጂ
3. አንድ ፓስፖርት መጠን ያሇው ፎቶግራፍ፣
4. ሇቤቶች ፕሮግራም አካውንት ሇመክፇት የተዘጋጀውን የማመልከቻ ቅፅ መሙላት (ቅፁን
በዌብሳይታችን ላይ ማግኘት ይችላለ)
5. ከላይ የተዘረዘሩትን መሥፇርቶች በማሟላት በኢትዮጵያ ኤምባሲ ሇዱያስፖራ ዘርፍ በአድርሻ
መላክና አካውንቱ ተከፍቶ እንዯተገሇፀ በተከፇተሎት አካውንት ክፍያውን ማስቀመጥ መጀመር፣

ህብረት ሥራ ማህበሩን በመመሥረት የፕሮግራሙ ተጠቃሚ ሇመሆን በተጨማሪነት መሟላት
የሚገባቸው መሥፇርቶች
1. በግል አካውንት ከፍተው የግንባታውን ወጪ 50% ተቀማጭ ያዯረጉ የዱስፖራ አባላት
እንዯየክልለ ወይም ከተማ አስተዲዯሩ የማህበራት አዯረጃጀት መመሪያ መሠረት ዝቅተኛውን
ቁጥር ሲያሟለ ኤምባሲው በማህበር እንዱዯራጁ ያዯርጋል፣
2. ዝቅተኛውን ቁጥር የማያሟለ ከሆነ ኤምባሲው ከሌሎች ካላሟለ ተመዝጋቢዎች ጋር በማቀናጀት
እንዱዯራጁ ያዯርጋል፣ በሚሲዮን ዯረጃ ሇማዯራጀት ካልተቻሇ ከሌሎች አገሮች ከተመዘገቡ
የዱስፖራ አባላት ጋር ሇማዯራጀት እንዱቻል መረጃውን ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ይላካል፣
3. ማህበሩን ሇማዯራጀት ሁለም የማህበሩ አባል

የግንባታውን 50% ክፍያ በውጭ ምንዛሪ

በከፇቱት አካውንት በማስገባት ዯረሰኛቸውን ማቅረብ፣ ገንዘቡ ወዯ ማህበሩ የጋራ አካውንት
(Pull Account) በእያንዲንደ አባል ስም ሰብሲዱሪ ሌጀር ተይዞ ገቢ ማድረግ ያስፇልጋል፡፡
(ዝርዝሩን ከየክልሎቹ መመሪያ ላይ ይመልከቱ)
4. ማህበሩ ሇግንባታው የሚያስፇልገውን መሬት ሲረከብ ቀሪውን 50% ክፍያ ከአባላቱ በማሰባሰብ
ወዯ ፑል አካውንቱ ገቢ ማድረግ ይኖርበታል፣

5. ነባር ማህበራት ከዚህ ቀዯም የከፇለት ገንዘብ 50% ከሞላ ይመዘገባለ ካልሞላ ግን እንዱያሟለ
ተዯርጎ በፕሮግራሙ ውስጥ ያሳተፋለ፣
ማሳሰቢያ፡ ዝርዝር መረጃ ሰንጠረዥ እና የክልሎች መመሪያዎች፣ የማህበራት አዯረጃጀት መመሪያዎች፣
የመመዝገቢያ ቅፆችና የባንክ አካውንት መክፇቻ ቅፅ ከዌብ ሳይታችን ላይ በማግኘት መጠቀም
ይችላለ፣

