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የከተማዊ እድሳት ማለት ምን 
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ገጽ 5 

የከተማዊ እድሳት ማለት ምን 
ማለት ነው?

ገጽ 5 

ማውጫ

 ይህ መፅሄት የተቀናበረው መረጃ በሞዱስ ህብረት ስራ ሂደት ነው።

የከተማዊ እድሳት ማለት ምን
ማለት ነው?

የመኖሪያ ቤት መለት ምሰሶና ጣራ ያለው ግንባታ ሲሆን ለብዙወቻችን ይህ ቤት አሉን
ተምንላቸው ንብረቶች መካከል ውድ ንብረታችን ነው። የከተማና የሰፍሩ እድሳት ሂደት
ተመጀመሩ በፊት በክርያት ሞሼ ምን ዓይነት እድሳት እንደሚካሄ መረዳት አስፈላጊ ነው።

ለክርያት ሞሼ ሁለት ዋና አማራጮች አሉ።

 መልቀቅ -ግንባታ፡ ይህ ፕሮግራም ላረጁ 
ህንፃወችና ቤቶች የሚካሄድ እርምጃ ነው።  
በዚህ ፕሮግራም ድሮ የነበሩትን ያረጁ ህንፃወች 
በማፍረስ በምትካቸው አዳዲስ ህንፃወች 
ይገነቡባቸዋል። ይህ ፕሮግራም በሚካሄድበት 
ጊዜ ግንባታው እስተሚፈፀም ነዋሪወች በክራይ 
ይሰነብታሉ ፥ ፕሮግራሙ ተተጠናቀቀ በኋላ 
ተአዳዲስ ቤቶቻቸው ይመለሳሉ። በዚህ 
መልቀቅና-ግንባታ ፕሮግራም ህንፃወችን ብቻ 
ሳይሆን የሚታደሱት በአካባቢው ያሉት መሠረተ 
ልማት አብረው ይታደሳሉ ፥ ለምሳሌ፡ አስፗልትና 
መንገዶች ፥ ትቦወች ፥ ውሃ ፥ የህዝብ ህንፃወች 
፥ ፓርኮች ወዘተ••. የመሳሰሉት በሙሉ።  

ግንባታ- መልቀቅ -ግንባታ፡ ቅድም ተተጠቀሰው 
ፕሮግራም ተመሳሳይ ቢህንም የተለየ ፕሮግራም 
ሲሁን ፥ እንዲሁም በዚህ ፕሮግራም መጀመሪያ 
ሌላ አካባቢ አዲስ ህንፃ ተተገነባ በኋላ ነዋሪወች 
ያረጀ ህንፃውን እና ቤታቸው በመልቀቅ ወደ አዲሱ 
ቤት ያልፋሉ ፥ ከዚህ በመቀጠልም የአረጀውን 
ህንፃ በማፍረስ አዲስ ህንፃ ይገነቡበታል። በዚህ 
ፕሮግራም ነዋሪወች መከራየት እና ሁለት ጊዜ 
ወደ ሌላ ቤት መሸጋገር አያስፈጋቸውም። 
ይህን ፕሮግራም ለማካሄድ ትርፍና ባዶ መረት 
ስለሚያስፈልግ ብዙ ጊዜ አይሳካም  

ያረጁ ህንፃወችን በማፍረስ በምትካቸው
አዳዲስ ህንፃወች ይገነቡባቸዋል።

መጀመሪያ ሌላ አካባቢ አዲስ ህንፃ ተገነቡ
በኋላ ነዋሪወች ወደዚህ አዲስ ንፃ ያልፋሉ።

 ያረጁ ህንፃወችን በማፍረስ በምትካቸው
አዳዲስ ህንፃወች ይገነቡባቸዋል።
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እንዲት ነው የፕሮግራሙ ሚካሄደው?

ተጨማሪ መሬት፡ የገንባታ ሃላፊው በዚህ 
የመልቀቅ እና የግንባታ ፕሮግራም  የገንዘብ 
ጥቅም እንዲያገኙበት ተአሉት ቤቶች በብዙ 
የበለጠ ቤቶች መገንባት ይኖርበታል 
(ለአፓርትመንት ባለቤቶ  ፕሮግራሙ በነፃ 
ስለሆነ) ፥ እንዲሁም በዚህ ሁኔታ የግንባታ 
ሃላፊ እስከ 35 ወይም የበለጠ ፎቆች 
እንዳይገነባ እና ይህን ሁኔታ ለመወገድ 
የኮንስትራክሽን እና  የቤቶች ልማት ሚኒስቴር 
እና የርሆቮት ከተማ ሚንስቴር በአንድ ላይ 
መፍትሄ በመፈለግ በህንፃው አጠገብ 
የሚገኙትን የመንግስት ቦታወች ልግንባታ 
ሃላፊው በመስጠትና እንዲገነባባቸው 
በመፍቀድ የህንፃወችን እርዝመት ከ 9 እስከ 
20 ፎቅ ድረስ ያገባድዳሉ።   

ሂደቱ ምንድን ነው? ነዋሪወች በሙሉ በድሮ 
ቤታቸው ምትክ አዳዲስ ቤቶች በነፃ 
እንዲረከቡ ይህ ፕሮግራም የበለጡ ቤቶች 
ለመገንባት ፍቃድና መብት በመስጠት ሁሉም 
ጎኖች ጥቅም ያገኛሉ። እንዲሁም ይህ 
ፕሮግራም እንዲካሄድ ነወራወች በሙሉ 
መዘጋጀትና ተግንባታ ሃላፊው ጋር ስምምነት 
በመፈፀም የግንባታ ሃላፊው የድሮ ህንፃወች 
አፍርሶ አዲስ ህንፃወች እንዲገነባባቸው 
ይስማማሉ።  

ተጨማሪ መሬት - ያልተገነባበት የመንግስት መሬት
ከዚህ መሬት ላይ ተጨማሪ ህንፃወች ይገነቡባቸዋል።

ጥቅማ ጥቅሞች

ለፕሮግራሙ ሂደት ነዋሪወች ምንም ዓይነት
ወጪ የላቸውም።

ጥራት ያለው አዲስ መደበኛ ቤት እስተ
መከላከያ ክፍል ይሰጣቸዋል።

በሁሉም ህንፃወች ተምድር በታች የመኪና
ማቆሚያና ሊፍት አላቸው።

የሚቀበሉት አዲስ ቤት ዋጋ ተድሮ ቤታቸው
በብዙ የበለጠ ዋጋ ይኖረዋል።

እያንዳንዱ የተመደበ ግሩፕ ለእየራሱ አዲስ
መሰረተ ልማት ይኖረዋል።

ሁሉም መንገዶች, የሕዝብ ህንፃዎች እና ክፍት
ቦታዎች በድጋሚ ይነደፋሉ።

ለነዋሪዎች አገልግሎት ጥራት እና ተደራሽነት
ማሻሻል።

ተፈታታኝ ሁኔታዎች

የሂደቱ ጊዜ እርዝመት ከ 5 እስከ 10
ዓመታቶች ይወስዳል።

በግንባታው ጊዜ ወደ ክራይ ቤት መሸጋገርና
አለመመቻቸት።

በአካባቢው ባለው የሕዝብ ብዛት። መጨመር።

ወርሃዊ ወጪዎች, የቤቴም ኮሚቴ እና
የማዘጋጃት ታክሶችን ይጨምራሉ።

 ባር ሌቪ አርኪቴክት ፥ የገብሬሎብ ጎዳና(ቀበሌ) ምስል 

ይህ ፕሮግራም ክሪያት ሞሼ ሰፈር ያሉትን ያረጁ ህንፃወች ለማደስ በሚያደርገው ዕቅድ 
በቡድን (የተወሰኑትን ህንፃወች ለግሩፕ)በመከፋፈል የመልቀቅ - የግንባታ ወይም 

የግንባታ - የመልቀ -  የግንባታ ፕሮጀክት የጀምራሉ። ከዚህም በመቀጠል ሁሉም ሰፈር 
በመታደሱ አዳዲስና ለንግድ የሚውሉ ህንፃወችም አብረው ይገነባሉ ፥ እንዲሁም 

አዳዲስ ህንፃዎች ለመንግስት ተቋማት እና ለመናፈሻ ቦታዎች ይዘጋጃሉ ፥ ለነዋሪዎችም 
አዲስ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ይዘጋጃሉ። በተጨማሪም እንደ የዕቅዱ አካል ፥ 

መንገዶች ፥ የህዝብ ተቋማት እና ነባራዊ ህዝቦች እንደ አዲስ ይታደሳሉ።  



ይህ ከላይ የተጠቀሰው ፕሮግራም ያረጁትን 
ህንፃወች በማፍረስ በምትካቸው አዲስ ህንፃወች 
የሚገነቡባቸው ይገለፃል። እንዲሁም 
በአጠገባቸው ባሉት ባዶ ቦታወች 
ደግሞ(ተጨማሪ መሬት ተብሎ እንደታወቀው) 
አዲስ ህንፃወች እነደሚገነቡባቸው ይግለፃል። 
በዚህ ግንባታ ነዋሪወች አዲስ ከ 9 እስከ 20 
ፎቆች ድረስ በሚገነባ ህንፃ እንዲኖሩ ያስችላል። 
በዛሬው ወቅት 1629 ቤቶች እንዳሉ ስለሚታወቅ 
በዚህ ፕሮግራም ደግሞ የበለጠ ቁጥራቸው 

የህፃኖች መዋያ
 ክፍሎች

የመዋለ ህፃናት
ክፍሎች

የትምህርት
ቤት ክፍሎ

የቤተሰብ ጤና
ክሊኒኮች

የወጣቶች
መዝናኛ ክለቦች

ፀሎት ቤት የኳስ ሜዳ የማኅበራዊ
ጉዳይ ሚኒስቴር

እንደሚበዛ ይገለፃል። ይህ ፕሮግራም እስከ 
10,000 ቤቶችን ለመገንባት ያስችላል (ሁሉም 
ሰፈር ተታደሰ)። እንዲሁም ግማሹ ግንባታ 
ተሰፈሩ አጠገብ ሌላ ኣዲስ ቦታ ላይ ይገነባል። 
በዚህ ሁኔታ ክሪያት ሞሼ ትልቅና ሰፊ ዋና ሰፈር 
እንደምትሆን ይገለፃል። በዛሬው ወቅት 7,000 
ነዋሪወች እንደሚኖሩባት ስለሚታወቅ ለወደፊቱ 
እስከ 30,000 ነዋሪወች ሊኖሩባት እንደሚችሉ 
ይገለፃል።    
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  የመ
ኪ

ና መ
ንገድ

 411

ሼ
ሼ

ት
 ሃ

ያሚ

ዴርህ ሃያም 410

ጋን ሃባኒም

ሃዳሪም ትምህርት
ቤት

ዮሃናኖፍ ሱፐርማርኬት

ሞሼ የቶም

የቱክማን

ሃየፂራ

ገብ
ርኤ

ሎ

ሃማ
ፑህ

ፅ
ቪ

 ሆ
ሮ

ቪ
ፅ

ዮም ሃኪፑሪም

 ይሁዳ ሃዳድ
የእግር ኳስ ሜዳ

ኔቬ ማርሙርክ

ኔዘርላንድያን ርሆቮት

የመልቀቅ -ግንባታ ግሩፖች

ትውፊት

ተጨማሪ መሬ

ለመኖሪያ አዲስ ግንባታ

የህዝባዊ ህንፃወ

ያሉት የምድር ቤቶች

አረንጓዴ/እሳራማ ቦታወች

የስራ ቦታ ቢሮ

የመልቀቅ - የግንባታ ሂደት
የሚያስችሉ የምድር ቤቶች ክልል

ፕሮግራሙ ምን ያቀርባል?

መኖሪያ ቤቶች

የሕዝብ ሕንፃዎች እና ክፍት ቦታዎች
ፕሮግራሙ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን የህብረተሰብ ማእከል እና ማዘጋጃ ቤት በማጠናከር ለአካባቢ 
ነዋሪዎች ሁሉ ማዕከል ሆኖ ያገለግላል። ዕቅዱ በተጨማሪም በህንፃዎች በህዝባዊ የአትክልት ቦታዎች 
ተጨማሪ ስፍራዎችን ይጨምራል  ይህም የሰፈር ነዋሪዎችን የኑሮ ጥራት ያሻሽላል። ስለዚህ በአካባቢው 
ነዋሪዎች ቁጥር በመጨመሩ ለአካባቢ ነዋሪዎች የአገልግሎት ደረጃ ጉልህ በሆነ መልኩ ይሻሻላል።



  የመ
ኪ

ና መ
ንገድ

 411

ሼ
ሼ

ት
 ሃ

ያሚ

ዴርህ ሃያም 410
ሞሼ የቶም

የቱክማን

ሃየፂራ

ገብ
ርኤ

ሎ

ሃማ
ፑህ

ፅ
ቪ

 ሆ
ሮ

ቪ
ፅ

ዮም ሃኪፑሪም

የስራ ቦታወች ለዕደ ጥበብ እና ለንግድ ቦታዎች

የሥራ እና ኢንዱስትሪ ክልል

በመኪና መንገድ 411 አዲስ ማግቢያ

6

1110

ስራ እና የእጅ ኪነ ጥበብ 
13% 

የህዝብ ተቋማት 14% 
የመኖሪያ ቤቶች 37% 

መንገዶችና መሰረተ ልማት 25%

ባዶና ክፍት ቦታወች 
11% 

%
 ተጨማሪ የንግድ ማእከሎች እና ቢሮዎችን ለአካባቢ በማስተዋወቅ አሁን ያለውን የኢንዱስትሪ ዞን
ማሳደግ።
 በቶክማን እና በገብርኤሎቭ ጎዳናወች በሚገኙት የተወሰኑ ህንፃወች ከመሬት በታች የንግድ
መናሃሪወች ይገነባሉ።
  በተጨማሪ ቦታወች ላይ በሚገነቡባቸው ህንፃወች በፎቆች መካከል አንዱ የንግድ ይሆናል።

ትራፊክ እና መጓጓዣ

የቶክማንን ጎዳና ተመኪና መንገድ 411 
የሚያገናኝ አዲስ መተላለፊያ ማቀድ።
የእግር መጓዣና የሳይክል መሽከርከሪያ 
መንገዶች 
ከባቡር ጣቢያ ጋር የተሻሻለ ግንኙነት
የመኪና መንገድ 411 አጠገብ የአኩስቲክ 
ግድግዳ መገንባት።
የመኪና መንገዶችን ማስፋፋት እና ማብዛት

በኢንዱስትሪ ክልል አዲስ የመኪና መንገድ 
መገንባት።
ከመኪና መንገድ 411 ወደ ሰፈር መግቢያ  አዲስ 
መንገድ እና በደቡብ አቅጣጫ መግቢያ አዲስ 
መንገድ መገንባት።
ያሉትን የመንገዶች መገናኛ ለማሻሻል 
ማስፈፋትና ማስተካከል።
ሰፈሩን በጥሩ ሁኔታ ተከተማዋ ጋር ማገናኘ። 

በፕሮግራሙ መካከል መን አለ?በፕሮግራሙ መካከል መን አለ?
የህንፃው እርዝመት ምን ያክል ይሆናል?
የቤቱ ስፋት ምን ያክል ይሆናል?
የመኪና ማቆሚያው  ቦታ ዝቅተኛ ብዛት ስንት 
ነው?
በአካባቢው ያሉ የሕዝብ አካባቢዎች እና 
መጠናቸው ስንት ይሆናል?

በአካባቢው ያሉ የህዝብ ተቋማት የት 
እንደሚሆኑ እና ምን ያህል መጠን 
እንደሚኖራቸው (ትምህርት ፥ ሃይማኖት ፥ 
ማህበረሰ ፥ ወዘተ)?
የመኪና መንገዶች በዜት ያልፋሉ ፥ የህዝባዊ 
የመኪና ማቆሚያስ የት ይሆናል?

የምቀበለው የቤት ስፋት ምን ያክል ይሆናል?
በስንት የፎቅ ቁጥርና አቅጣጫ ነው ቤት 
እምረከበው?
እራሴን ለማጥበቅ ወይም ለትምምን 
ተግንባታው ሃላፊ ምን ዓይነት የኢኮኖሚ 
ውቅርት እቀበላለሁ? 
የኮንስትራክሽን መስፈርት ወይም ጥራት 
እንዴት ዓይነት ነው?
የፕሮግራሙ ግንባታ ስንት ጊዜ ይወስዳል? 

ለአንድ ቤት ስንት የመኪና ማቆሚያ ይኖራቸዋል 
፥ ቦታቸውስ የት ይሆናል?
የመጋእን ክፍል ይኖረኛል? ቦታው የት ይሆናል?
የግንባታ ሃላፊው የጥገና ወጪወችን 
ይከፍላል? ለስንት ዓመታት?
ለምረከበው አዲስ ቤት ውዲያው ነው መግባት 
የምችለው ወይስ ክራይ ቤት መቆየት 
ይኖርብኛል?
በግንባታው ጊዜ የት ነው እምቆየው?

ከግንባታ ሃላፊው ጋር ምን ድርድር ማድረግ ይችላል?ከግንባታ ሃላፊው ጋር ምን ድርድር ማድረግ ይችላል?



5ሀ

5ለ
5ሐ

5መ

5ሠ

6ሀ
6ለ

6ሐ
6መ

6ሠ

4ሀ

4ለ
4ሐ

4መ

4ሠ4ረ
4ሰ

4ሸ
4ቀ

8

7
1ሀ

1ለ

1ሐ 1መ

2ሀ
2ለ

2ሐ

3ሀ

3ለ

3ሐ

3መ

  የመ
ኪ

ና መ
ንገድ

 411 ሼ
ሼ

ት
 ሃ

ያሚ

5ረ

ዮም ሃኪፑሪም

ፅ
ቪ

 ሆ
ሮ

ቪ
ፅ

 ገብ
ርኤ

ሎ

ሃየፂራ የቱክማን

ሃማ
ፑህ

የመልቀቅ -ግንባታ ግሩፖች

ትውፊት

ተጨማሪ መሬ

ለመኖሪያ አዲስ ግንባታ

የህዝባዊ ህንፃወ

ያሉት የምድር ቤቶች

አረንጓዴ/እሳራማ ቦታወች

የስራ ቦታ ቢሮ

የመልቀቅ - የግንባታ ሂደት
የሚያስችሉ የምድር ቤቶች ክልል

1312

አድራሻአድራሻግሩፕግሩፕ
 የህንፃወች

ቁጥር
 የህንፃወች

ቁጥር
 የቤቶች
ቁጥር

 የቤቶች
ቁጥር

 የፎቆች
ቁጥር

 የፎቆች
ቁጥር ተጨማሪ ጥቅሞችተጨማሪ ጥቅሞች

ገብርኤሎቭ

26,28
ሃሻኬድ 103

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 2

የድሮ፡ 64
የወደፊት፡ 150

የድሮ፡ 4
 የወደፊት፡

 ገብርኤሎቭ
18-20

ሃሻኬድ 9

 በገብርኤሎቭ

 ጎዳና የንግድ ፎቅ

ወይም ቦታ ይሆናል

ቶክማን 108
ገብርኤሎቭ

22,24

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 3

የድሮ፡ 80
የወደፊት፡ 222

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 18-20

 ሃሻኬድ

104,105

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 3

የድሮ፡ 48
የወደፊት፡ 108

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

 ቶክማን

106,107

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 2

የድሮ፡ 64
የወደፊት፡ 148

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 18-20

የንግድ ፎቅ

ቶክማን 155 የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 20
የወደፊት፡ 114

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 18-20 የንግድ ፎቅ

ቶክማን 154 የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 20
የወደፊት፡ 114

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 18-20 የንግድ ፎቅ

ቶክማን 153 የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 20
የወደፊት፡ 114

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 18-20 የንግድ ፎቅ

ሀ1

ለ1

መ1

ለ2

ሐ2

መ2

ሐ1

ክሊኒክ

በፕሮግራሙ እኔ የት ነው እምሳተፈው?

ይህ ፕሮግራም ምን እንደሚያቀርብላቹህ ለመረዳትና ይህን የከተማ እድሳት ለማንቀሳቀስ ተማን ጋር 
መወያየትና መዘጋጀት እንድትችሉ ይምትኖሩበት ህንፃ ተዜትኛው የህንፃወች ግሩፕ ጋር እንደተመደበ 
ማወቅና ተእናንተ ህንፃ ጋር የትኞቹ ህንፃወች እንደተመደቡ ማወቅ አለባቹህ። ለዚህ ዓላማ የግሩፖችን 
ዝርዝር በፅሁፍ አዘጋጅተናል። እንዲሁም በዚህ የግሩፖች ዝርዝር እራሰቹህን ፈልጉ ፥ በተጠቀሱት 
ግሩፖች ዝርዝር የንኡስ ግሩፕ ዝርዝሮችም አሉ። በእነዚህ የንኡስ ግሩፕ ዝርዝር የሚገኙ በሙሉ ይህን 
የእድሳት ፕሮግራም ለማካሄድ አንድ ላይ መዋሃድ ይኖርባቸዋል። የንኡስ ግሩፕ ዝርዝር የሚገኙ በሙሉ 
ተተዋሃዱ ይህን የእድሳት ፕሮግራም ለመፈፀም በግንባታ ሃላፊወች ፊት ሃይል ይኖራቸዋል።    

የክርያት ሞሼ ከተማዊ እድሳት ፕሮግራም ዝርዝር  - የንኡስ ግሩፕ ክፍፍል

* ከ 1-6 ለሚገኙት የህንፃ ግሩፖች ከ 2-4 የመዋለ ህፃናት ክፍሎች ይገነባሉ።

ሀ3

ለ3

ሐ3

ሆሮቪፅ 152
153,154

የድሮ፡ 3
የወደፊት፡ 4

የድሮ፡ 112
የወደፊት፡ 300

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

ሆሮቪፅ 149 የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 40
የወደፊት፡ 86

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

ሆሮቪ

147,148

 የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 3

የድሮ፡ 46
የወደፊት፡ 122

  የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 9

የንግድ ፎቅ



1514

8

መ3

ሀ4

ለ4

ሐ4

መ4

ሠ4

ረ4

ሰ4

ሸ4

ቀ4

ሀ5

ለ5

ሐ5

መ5

ሠ5

ሸ5

ሀ6

ለ6

ሐ6

መ6

ሠ6

7

* ከ 1-6 ለሚገኙት የህንፃ ግሩፖች ከ 2-4 የመዋለ ህፃናት ክፍሎች ይገነባሉ።

አድራሻአድራሻግሩፕግሩፕ
 የህንፃወች

ቁጥር
 የህንፃወች

ቁጥር
 የቤቶች
ቁጥር

 የቤቶች
ቁጥር

 የፎቆች
ቁጥር

 የፎቆች
ቁጥር ተጨማሪ ጥቅሞችተጨማሪ ጥቅሞች

አድራሻአድራሻግሩፕግሩፕ
 የህንፃወች

ቁጥር
 የህንፃወች

ቁጥር
 የቤቶች
ቁጥር

 የቤቶች
ቁጥር

 የፎቆች
ቁጥር

 የፎቆች
ቁጥር ተጨማሪ ጥቅሞችተጨማሪ ጥቅሞች

ገብርኤሎቭ

31,33

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 2

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 188

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 18-20

 ሆሮቪፅ

145,146

የድሮ፡ 3
የወደፊት፡ 4

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 144

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

የንግድ ፎቅ

ገብርኤሎቭ

27,29

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 114

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 18-20 የንግድ ፎቅ

ገብርኤሎቭ

19,21
23,25 

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 3

የድሮ፡ 64
የወደፊት፡ 262

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 18-20

 ሃራቭ ዳቪድ

ናዳቭ

2,4,6

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 24
የወደፊት፡ 65

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

 ሃራቭ ዳቪድ

ናዳቭ

8,10,12

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 24
የወደፊት፡ 45

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

 ሃራቭ ዳቪድ

ናዳቭ

9,11,13,15

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 52

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 18-20

 ሃራቭ ዳቪድ

ናዳቭ

1,3,5,7

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 2

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 36

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

የንግድ ፎቅ

ገብርኤሎቭ

15,17
የድሮ፡ 1

የወደፊት፡ 1
የድሮ፡ 32

የወደፊት፡ 74
የድሮ፡ 4

የወደፊት፡ 18-20 የንግድ ፎቅ

ገብርኤሎቭ

11,13
የድሮ፡ 1

የወደፊት፡ 1
የድሮ፡ 32

የወደፊት፡ 74
የድሮ፡ 4

የወደፊት፡ 18-20 የንግድ ፎቅ

 ሆሮቪፅ
30,36

ዮም ሃኪፑሪም
35

የድሮ፡ 3
የወደፊት፡ 3

የድሮ፡ 72
የወደፊት፡ 124

 የድሮ፡ 3 ወይም 4
የወደፊት፡ 9

ሆሮቪፅ 31,

ዮም ሃኪፑሪም

32,33,34

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 3

የድሮ፡ 88
የወደፊት፡ 108

የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 18-20

ዮም ሃኪፑሪም

37

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 2

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 72

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

ዮም ሃኪፑሪም

38

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 2

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 72

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

ዮም ሃኪፑሪም

28

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 18
የወደፊት፡ 54

  የድሮ፡ 3
የወደፊት፡ 9

ዮም ሃኪፑሪም

21

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 12
 ህዝባዊ ህንፃ

ይሆናል

 የድሮ፡ 3
 ህዝባዊ ህንፃ

ይሆናል

 ማርባድ
ሃክሳሚም
41,42

የድሮ፡ 2
የወደፊት፡ 2

የድሮ፡ 48
የወደፊት፡ 72

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

 ማርባድ

ሃክሳሚም
43

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 2

የድሮ፡ 24
የወደፊት፡ 72

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

ሆሮቪፅ 44
 ማርባድ
ሃክሳሚም
45,46

የድሮ፡ 3
የወደፊት፡ 4

የድሮ፡ 56
የወደፊት፡ 158

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

 ማርባድ

ሃክሳሚም
47

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 16
የወደፊት፡ 36

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

 ማርባድ

ሃክሳሚም
48

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 16
የወደፊት፡ 46

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

 ሴቶልቮቭ
216

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 72

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 9

ገብርኤሎቭ
144

የድሮ፡ 1
የወደፊት፡ 1

የድሮ፡ 32
የወደፊት፡ 148

 የድሮ፡ 4
የወደፊት፡ 18-20

የህዝባዊ ህንፃ

የንግድ ፎቅ
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የወደፊቱ ቅጥለት እንዴት ይካሄዳል?
የወደፊቱ ቅጥለት እንዴት
ይካሄዳል?

ህዝቡን በፕሮግራሙ የማሳተፍ ሁኔታ የፕሮግራሙ ዝግጅትና ፍቃድ መቀበያ ዋና መሰላል፡

ከተማዊ የሰፈር እድሳት ፕሮግራም ዝርዝር በደምብ ለማዘጋጀት በመጀመሪያ በ"ሞዱስ 
- የተሳትፎ ሂደት ድርጅት" ህዝቡን ማሳተፍ አስፈላጊ ነው። ከሁሉም የመንደሩ ነዋሪዎች 
የተውጣጡ የቡድን ተጓዳኝ ዕቅዶች እቅዱን ለማካሄድ እና መረጃን ለመቀበል ወይም 
ለፕሮግራሙ ሂደት ለማዘጋጀት በየሁለት ወሩ አንድ ጊዜ ተገናኝተዋል።  ከዚህም 
በመቀጠል መታደስ በተወሰነብት ግሮፕ ተሚኖሩ ነዋሪወችና ተእያንዳንዳቸው ጋር 
በመሰብሰብ ተወያይተዋል። በዚህ ፕሮግራም ነዋሪወች የሚሳተፉበት ወቅት 
ቢጠናቀቅም ከእነሱ ጋር የስራ ባልደረባነት ይቀጥላል።  
  

ፕሮግራሙን የሚጠነስሱና ለማካሄድ ፈላጊወች በዚህ ፕሮግራም የሚሳተፉትን ህዝቦች 
ስለ ፕሮግራሙና ሃሳባቸውን ሲያሳትፏቸው ተህዝቡ ጋር ተመግባባታቸው ባሻገር የበለጠ 
መረጃና ህዝቡ በእርግጥ ምን እንደሚያስፈልገው ይረዳሉ። እንዲህም ይህ የማሳተፍ 
ድርጊት በሁለታቸው መካከል ፕሮግራሙን ለመገንባት  የትምምነት እና የመግባባት ወቅት 
ያሰምራል።       

በዚህ ተመሳሳይ ጊዜ በክርያት ሞሼ ሰፈር በርካታ የመንግሥት አካላት ፡ የርሆቮት ከተማ 
ማህበራዊ የስነ ልቦና ሰራተኞች ፥ የሰፈሮች እድሳት ኮሚቴ የግንባታ እና ኮንስትራክሽን 
ቢሮ ሰራተኞች ፥ የአዲስ ገቢወች ሰራተኞች ኮሚቴ እና ከተማዊ ድልድይ
 መስሪያ ቤቶች። የተጠቀሱት ይማህበራዊ ባለሞያ ሰራተኞች በሙሉ ነዋሪወችን እና 
ሰፈሩን በድምብ ስለሚያውቋቸው በዚህ ሆኔታ ችግራቸውን እና ሃሳባቸውን በመስማት 
የሚፈልጉት መልዕክት  ያሳልፋሉ። በቅርቡ አዲስ የከተማዊ እድሳት ሃላፊ መስሪያ ቤት 
እንደሚከፈትና ለነዋሪወች በቂ አገልግሎት እንደሚሰጥ ይገለፃል።    

በከተማ እድሳት ጊዜ ለምን ህዝቡን በፕሮግራሙ
የማሳተፍ ድርጊት ያስፈልጋል?

የፕሮግራሙ ጅግጅት - የአዘጋጆች ቡድን ፥ በኮንስትራክሽን እና ቤት ሚኒስቴር እና የርሆቮት 
ከተማ ድጋፍ የፕሮግራሙን ዝግጅት ለማጠናቀቅ ብዙ እየታጣሩ ይገኛሉ። 
የፕሮግራሙ ፍቃድ - በእነዚህ ቀናቶች ፕሮግራምን ለውይይት እና የእቅድ ኮሚቴዎች 
በማቅረባችን(ለተቀማጭ ምክር)፥ ለፕሮግራሙ ፍቃድ ተተቀበልን በኋላ ፕሮግራሙ መጀመር 
ይቻላል።
      

ፕሮግራሙ እንደሚካሄድ የሚገፋፉ ነዋሪወች ብቻ ስለሆኑ ፥ የሰፈራቸውና 
የተመደበው ግሩፕ በዚህ ፕሮግራም እንዲሳተፍ የሚመርጡት ንእና የሚወስኑት እነሱ 
ናቸው። ይህ ፕሮግራም ብዙ ውጣ ውረድ ቢኖረውም በትክክልና በስነ ስርዓት 
ተተካሄደ ብዙና ጠቃሚ ውጤት ያገኙበታል። 

በአሁኑ ጊዜ  ፥ በደኮሜንቶ ላይ ተመፈረማቹህ በፊት
የሚከተሉት ን  ድርጊቶች እንድታደርጉ እንመክራቹሃለን። 

በተወሰናቹህት ግሩፕ አንድ ላይ በመሰባሰብ ለእያንዳንዱ ህንፃ ወካዮች መምረጥ። 
ተጠበቃ ጋር ስለ ከተማዊ እድሳት ህግጋት ማማከር ፥ በፕሮግራሙ ሂደት ጠበቃ ብዙ ሊረዳቹህ 
ይችላል። 
በፕሮግራሙ መሳተፍ ተመወሰናቹህ በፊት ተተወሰኑ የግንባታ ሃላፊወች እና ባለሞያወች ጋር 
በመገናኘት መወያየት።
በተመሳሳይ የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የግንባታ ባለሞያወችን እውቀት መፈትን። 
ተግንባታ ሃላፊው ያጠናቀቃቸውን ፕሮግራሞች ለምሳሌነት እንዲያሳያቹህ መጠየቅ።
በግንባታና መኖሪያ ቤት ሚኒስቴር የታተመውን የባለቤትነት መመሪያ መመልከት።



የተማአረጡት የወካይ ቡድኖች አላማ የነዋሪወችን 
ፍላጎትና ችግሮቻቸውን በመረዳት ይህን የከተማ 
እድሳት  እንዲካሄድ የሚወግዱ
በማጥናት ይኖርባቸዋል።
በቂ ልምድ ያላቸውና አዋቂ የስራ ባለሞያ 
መምረጥ።
የግንባታ ሃላፊ በጨረታና በጠበቃ ፊት 
ይካሄዳል(የግንባታ ሃላፊውን የሚመርጡት እነሱ 
ናቸው)።
በጠበቃ ፊት ተግንባታ ሃለፊወች ጋር ድርድር 
የሚያደርጉት እነሱ ናቸው።
ስለግንባታ ሂደትና ቅጥለት የአፓርታማ ባለቤቶችን 
በማሰባሰብ ያሳውቋቸዋል።
የስብሰባወችን አኳኋን በመመዝገብ ለመጪው 
ስብሰባ ፕሮቶኮል ማውጣት።
የአፓርትመንት ባለቤቶችን በመወከል የተለያዩ 
ድርጅቶች ጋር 
የሚስዮን አባላቱ ከተለያዩ መስኮች ጋር የተያያዙ 
ልዩ ልዩ ቡድኖችን መሾም ይችላሉ
ለምሳሌ።

የያወካዮች ቡድን ሃላፊ - ቀጠሮወች ማዘጋጀት ፥ 
ለፓርትመንት ባለቤቶች ጥሪ መላክ ፣ 
ቀጠሮወችን ማዋሃድ።  የፕሮግራሙን ሂደት 
ለአፓርትመንት ባለቤቶች ማሳወቅ ፥ እንዲሁም 
ስለሂደቱ ማሳወቂያ የተለያዩ የግንኙነት 
መሰመሮች መክፈት (የፍስቡክ ግሩፕ ፥ 
የዋትስዓፕ ግሩፕ ወዘተ...)።
ተአፓርትመንት ባለቤቶች ጋር አገናኝ እና አነጋጋሪ 
ቡድን፡
የአፓርትመንት ባለቤቶች ወካዮች በወሰኑት 
መልክ በእያንዳንዳቸው ቤት በመግባት 
መረጃወችን እና የግንኙነት ዝርዝሮችን 
መሰብሰብ ፥ ለጥያቄወቻቸው መልስ መስጠት 
፥ ችግራቸውን መፈታትና ተቃውሞዎችን 
መወገድ ይሆናል።
የግንኙነትና የውሎች ብድን፡ ከግንባታ 
ሃላፊወች/ኮንትራክተሮች እና የተለያዩ የስራ 
ባለሞያች ጋር አብረው የሚሰሩ ናቸው።  ይእነሱን 
ፍላጎት መግለፅ።

ስለፕሮግራሙ በሰፊው መማርና ማጥናት አስፈላጊ ነው ፥ 
ለምሳሌ ፕሮግራሙ ለተወሰነው የህንፃ ግሮፕ ምን ያቀርባል።?
ስለፕሮግራሙ በሰፊው መማርና ማጥናት አስፈላጊ ነው ፥ 
ለምሳሌ ፕሮግራሙ ለተወሰነው የህንፃ ግሮፕ ምን ያቀርባል።?

1918

ለመዘጋጀት ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ብዙ ሰወች ይሚጠይቋቸው ጥያቄወችና ማወቅ
የሚያስፈልጓቹህ መልሶች:ማጥናት

ለእያንዳንዱ ተግባር የጊዜ መርሐ-ግብሮችን ለማቀናበር እና 
ኃላፊነትን ለመወሰን  የሚረዳ የተደራጀ የድርጊት እቅድ 
መገንባት።

ለእያንዳንዱ ተግባር የጊዜ መርሐ-ግብሮችን ለማቀናበር እና 
ኃላፊነትን ለመወሰን  የሚረዳ የተደራጀ የድርጊት እቅድ 
መገንባት።

የዝግጅት ድርጊት መርሃ ግብር መገንባት

መልካም ስም እና ልምድ ያላቸው በርካታ ትላልቅ የጠበቃ መስሪያ ቤቶች 
በመሄድ ማማረጥ አስፈላጊ ነው። የተመረጡት የአፓርታማ ባለቤቶች 
ወካዮች ተምረጡት ጠበቃ ጋር ቀጣይ ግንኙነት እንዲያደርጉ ሃላፊነቱ 
የእነሱ ነው።

መልካም ስም እና ልምድ ያላቸው በርካታ ትላልቅ የጠበቃ መስሪያ ቤቶች 
በመሄድ ማማረጥ አስፈላጊ ነው። የተመረጡት የአፓርታማ ባለቤቶች 
ወካዮች ተምረጡት ጠበቃ ጋር ቀጣይ ግንኙነት እንዲያደርጉ ሃላፊነቱ 
የእነሱ ነው።

ጠበቃ መምረጥ

የአፓርታማ ባለቤቶች የመረጡት ጠበቃ በፍላጎታቸው መሰረት የግንባታ 
ሃላፊ ለመወሰን ጨረታ በማካሄድ ይረዳቸዋል። እንዲሁም የአፓርትመንት 
ባለቤቶች የፕሮጀክቱን (አካላዊ, ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ) ሁኔታ 
በተምለከተ በድንጋጊያቸው እንደሚፈፅም ግዴታ ይኖርበታል። 

የአፓርታማ ባለቤቶች የመረጡት ጠበቃ በፍላጎታቸው መሰረት የግንባታ 
ሃላፊ ለመወሰን ጨረታ በማካሄድ ይረዳቸዋል። እንዲሁም የአፓርትመንት 
ባለቤቶች የፕሮጀክቱን (አካላዊ, ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ) ሁኔታ 
በተምለከተ በድንጋጊያቸው እንደሚፈፅም ግዴታ ይኖርበታል። 

የግንባታ ሃላፊወች ጨረታ

የተመረጡት ወካዮች የፕሮግራሚን ሂደት የሚመሩ ቡድን በመሆናቸውና 
ሁሉንም የአፓርትመንት ባለቤቶች በፕሮጀክቱ ያስራ ባለሞያወች ፊት 
የሚወክሉ ናቸው።  የተደራጁ አፓርታማ ባለቤቶች

አብሮ መስራት ብዙውን ጊዜ የተሻለ የመልቀቂያና የግንባታ ስራን በጥሩ 
ሁኔታ በማራመድ እንደሚችሉ ይገለፃል። ሚስዮን ቀጣይነት ያለውን 
የመግባቢያ ግንኙነት ማድረጉ አስፈላጊ ነው

ከአፓርትመንቶች ባለቤቶች ጋር የሚጠበቅባቸውን እና የሚያስፈልጋቸውን 
ሙያዎችን ይወክላል

እናም ከእነዚህ ነገሮች ጋር ድርድር ያካሂዳል። የእድሳት ሂደትን የሚመራ እና 
የሚያራምድ ኃይል እና ክህሎት ያላቸው አፓርታማ ባለቤቶችን ማግኘት 
በጣም አስፈላጊ ነው። 

የተመረጡት ወካዮች የፕሮግራሚን ሂደት የሚመሩ ቡድን በመሆናቸውና 
ሁሉንም የአፓርትመንት ባለቤቶች በፕሮጀክቱ ያስራ ባለሞያወች ፊት 
የሚወክሉ ናቸው።  የተደራጁ አፓርታማ ባለቤቶች

አብሮ መስራት ብዙውን ጊዜ የተሻለ የመልቀቂያና የግንባታ ስራን በጥሩ 
ሁኔታ በማራመድ እንደሚችሉ ይገለፃል። ሚስዮን ቀጣይነት ያለውን 
የመግባቢያ ግንኙነት ማድረጉ አስፈላጊ ነው

ከአፓርትመንቶች ባለቤቶች ጋር የሚጠበቅባቸውን እና የሚያስፈልጋቸውን 
ሙያዎችን ይወክላል

እናም ከእነዚህ ነገሮች ጋር ድርድር ያካሂዳል። የእድሳት ሂደትን የሚመራ እና 
የሚያራምድ ኃይል እና ክህሎት ያላቸው አፓርታማ ባለቤቶችን ማግኘት 
በጣም አስፈላጊ ነው። 

ለሁሉም የአፓርትመንት ባለቤቶች ወካይ መሾም

የተመረጡት ወካዮች ምን ያደርጋሉ?

የቡድኖች አባላት በምን መንገድ ይመረጣሉ?

ሂደቱን ለመቀጠል ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ዋና ዋና ደረጃወች፡ 

የቡድኖች አባላት አመራረጥ በዴሞክራሲ ሁኔታ ስለሆነ እያንዳንዳቸው ነዋሪወች መመረጥ ይችላሉ። 
በህንፃው ሌላ መግቢያወች ተኖሩ ለእያንዳንዳቸው መግቢያወች የቡድን አባላት ያስፈልጋቸዋል። 
በህንፃ ግሩፖች የተወሰኑ ህንፃወች ተኖሩ ደግሞ ለእያንዳንዳቸው ህንፃ የቡድን አባላት 
ያስፈልጋቸዋል ፥ ቁጥራቸውም ከ 3 - መሆን አለበት።  

የአፓርትመንት ባለቤቶች ኦፊሴላዊ ስብሰባ ማድረግ ፥ ስለስብሰባው በቅድሚያ ማሳወቅ ያስፈልጋል።
ስለስብሰባው ተሚታዩ ቦታወች ላይ ማስታወቂያ መለጠፍ። መታወቂያው የስብሰባውን ቀን ፥ ቦታውን እና 
የሂድተን መመሪያ ዝርዝር (በከተማ እድሳት ለተወሰኑትን የህንፃወች ግሮፕ የቡድን አባል መምረጥ)። 
በዚህ የህንፃወች ግሩፕ መኖር እንደማይቻል ለአፓርትመንት ባለቤቶች ማሳወቅ።



በሁሉም የህጋዊ ብሄረሰቦ ቦታ እናንተን መወከል ፥ ለምሳሌ ፥ ተግንባታ ሃላፊው ጋር በምትፈርሙበት 
ወቅት።
በሁሉም ስምምነቶች ላይ ፍላጎታቹህ እንዲሳካ መጣርና እንዳትጎዱ መከላከል።
የወካይ ዶክሜቶች በመያዝ መብቶቻችሁን ለማስከበር ተግንባታ ሃላፊው ዋስትናዎችን   
በስምምነታቹህ ጊዜ የበለጠ ውጤት እንድታገኝ ፍላጎታቹህን ለመመስረት ድጋፍ መስጠት።
በአፓርትመንት ባለቤቶች ስብሰባወች ላይ በመሳተ የህጋዊ ጉዳዮችን ማቅረብ።  

አዲሱ ህንፃ እስተሚገነባ ድረስ ተቃያሪ የመኖሪያ 
ቤት ያልተሰጠው የአፓርትመንት ባለቤት።
የግል ምክንያቶች ያለው እምቢታ።
የመልቀቅ-ግንባታ ፕሮግራም በኢኮኖሚ መልክ 
ጠቃሚ ታልሆነ።

መዘጋጀት አሳሳቢ ነው ፥  በአንድ ላይ ስትዋሃዱ 
የበለጠ ጉልበት ይኖራቹሃል ፥ በዚህ ሁኔታ 
ተግንባታ ሃላፊው ጋር በመደራደር የበለጠ 
ውጤት ታገኛላቹህ።
በፕሮግራሙ ሂደት ታዋቂና ጥሩ እና 
ፍላጎታቹህን የሚያሳኩ የስራ ባለሞያወችን 
መቅጠር ይኖርባቹሃል።
የከተማ እድሳት ብዙ ጊዜ ስለሚወድ በሂደቱ 
ሁሉ መከታተል ያስፈልጋል።
እውቀት ማለት ጉልበት ነው ፥ ብዙ እውቀት 
ታላቹህ መብታቹህን መጠበቅና የበልጠ 
ጥቅም እንደምታገኙበት ይገለፃል። 
በከተማ እድሳት ስምምነት ተዋና ዋናወቹ 
የፕሮግራሙ ሂደቶች አንዱ ነው።     
በሚቀጥሉት አመታቶች የቡድን አባላቶች 
ሊቀየሩ ይችላሉ።

የፕሮግራሙ ሂደት እንዲሳካ የአፓርትመንት 
ባለቤቶችን በቅጥለታዊ ማሳታፍ ግዴታ ነው።
ውሳኔወቹን በሙሉ በስብሰባ መድረክ ላይ 
መወሰን እና ውሳኔወቹን መመዝገብ አስፈላጊ 
ነው።
የቡድኖች አባላት ማሳወቅ ፥ ትምምንነት እና 
ቅንንት ሂደቱ እንዲሳካ ያስፈልጋል።
የቡድኖች አባላት ውሳኔወች ተአፓርትመንት 
ባለቤቶችን ጋር መሆን አለበት።
ተአፓርትመንት ባለቤቶች መካከል የስራ 
ባለሞያወች ታሉ (ለምሳሌ ፡ ገምጋሚ ፥ 
አርኪቴቶችና ጠበቃወች) ታሉ ተቡድኑ አባላት 
እንዲመረጡ አስፈላጊ ነው።

አምቢታ የሚያሰማው ነዋሪ ወይም አብረውት 
ተሚኖሩት ቤተሰቦቹ አንዱ አካል ጉዳተኛ ተሆነ 
እና ያቀረቡለት ቅያሪ ቤት የማይስማማ ተሆነ። 

2120

የቡድኖች አባላት በምን መንገድ ይመረጣሉ?

የህግ ምክር ማግኘት እና የጠበቃ ድጋፍ ያስፈልጋል?

አወ። ለእያንዳንዱ የህንፃ ግሩፕ ወካይ ጠበቃ ያስፈልጋል። ተአዋቂና የግንባታ የስራ ልምድ ያለው 
ጠበቃ ህጋዊ ምክር መከበል ሂደቱ እንዲሳካ ይጠቅማል። የምትቀጥሩት ጠበቃ የእናንተ ነው። ብዙ 
ጊዜ ለጠበቃው ደሞዙን የሚከፍለው የግንባታ ሃላፊው እንደሆነ ይታወቃል ፥ ጠበቃውን የሚመርጡት 
እናንተ ስለሆናቹህ ስራና ግንኙነቱ ግን ከእናንተ ጋር ነው።

ተጠበቃ ጋር መገናኘት - በመጀመሪያ ደረጃ በሂደቱ ጊዜ የጠበቃው ስራው ምን እንደሆነ በመወሰን 
የውከላና የደሞዙን ስምምነት መዝጋት ይኖርባቹሃል። በዚህ ሁኔታ ድሞዙን የግንባታ ሃላፊው 
እንደከፍለው በመወሰን ደሞዙ በታማኝነት መለያ እንዲተላለፍ ያስፈልጋል።
በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጠበቃው የአፓርትመንት ባለቤቶችን በመወከል ተግንባታ ሃላፊወች ጋር 
የሚያስፈልጉትን ድርጊቶች እንዲያደርግ የወካይነት ደኮሜንቶች ማዘጋጀት ይኖርባቸሃል።   

አሁን ምን ማድረግ አለብን?

ስለዚህ ጠበቃው ማድረግ ያለበት ምንድን ነው?

እንዴት ነው የግንባታ ሃላፊ ምመርጠው? ምን መጠየቅ እችላለሁ?

በአካባቢያቹ ብዙ ይግንባታ ሃላፊወች ይኖራሉ። መጀመሪያ የመልቀ-ግንባታ ወይም 
የግንባታ-መልቀ-ግንባታ ፕሮጀክቶች የሚካሄዱባቸው የህንፃ ግሩፕ ነዋሪወች በአንድ ላይ በመሰባሰብ 
ወካይ የብድን አባላት በመምረጥ መዘጋጀት ያስፈልጋቸዋል። በተጭማሪም ስለፕሮግራሙ ሂደት 
በማጥናት መብታቹህን በደምብ መረዳት አሳሳቢ ነው። እንዲሁም በፕሮግራሙ ሂደት የሚረዳቹህ 
ጠበቃ መቅጠር አለባቹህ። ከዚህም በመቀጠል በጠበቃ ድጋፍ የግንባት ሃላፊ ለመምረጥ ጨረታ 
ታወጣላቹህ። ታሳባቹህት የበለጠ ውጤት ለማገኘት ተብዙ የግንባታ ሃላፊወች ጋር መደራደር ጥሩ ነው። 
የምትመርጡ የግንባታ ሃላፊ ከዚህ በፊት የፈፀማቸውን ፕሮጀክቶች እንዲያሳያቹህና እንደዚህ ዓይነት 
የቤትና ህንፃ እድሳት የደረጉ ነዋሪወች መጠየቅ ጠቃሚ ነው።     

የግንባታው መብት የማን ነው?

የፕሮግራሙ ዝግጅት ኮሚቴ ታፈቀደ በኋላ  መብቱ የአፓርትመንት ባለቤቶች ይሆናል። እንዲሁም 
የግንባታ ሃላፊ አልባ ይህ የመልቀ-ግንባታ ፕሮጀክት ሊካሄድ አይችልም። ስለዚህ በቂ እውቀትና ልምድ 
ያለው የግንባታ ሃላፊ መምረጥ አሳሳቢ ነው 

ፕሮግራሙን ለማካሄድ ስንት የስምምነት ፐርሰንት ያስፈልጋል?

ይህን ፕሮግራም ለማካሄድ የሁሉችን የአርትመንት ባለቤቶች ስምምነት ያስፈልጋል። ያም ሁኖ 
በህንፃወች ግሩፕ የ 80% ስምምነት እና በአንድ ህንፃ 67% ስምምነት ታለና አንድ የአፓርትመንት 
ባለቤት ያለንም ምክንያት የእምቢታ መልስ ታቀረበ በኪሳራ መልክ ፍርድ ቤት መክሰስ ይችላሉ።   

ምክንያት ያለው እምቢታ ምን ማለት ነው?

ተማን ጋር ተጨማሪ መማከር ይቻላል?

በግንባታው ጊዜ በሰፈሩ ብዙ የስራ ባለሞያወች ይሰራሉ፡ ስምምነቶችን የመፍጠር ተግባሩን 
የሚያከናውን የማህበረሰብ ሥራ ተወካዮች እና የከተማው ማስታረሻ ማዕከል ተወካዮች ናቸው። 
እነዚህ ባለሙያዎች በማንኛውም ጉዳይ ላይ ለመርዳት ደስተኞች ናቸው። 
በተጨማሪም በቅርቡ በከተማ መልሶ ማልማት ጉዳዮች ላይ ነዋሪዎችን ለማማከር አንድ 
ጎረቤንት ሥራ አስኪያጅ ይቋቋማል።
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?? !ጥያቄና መልስ

እስካሁን ድረስ ህዝቡን ለማሳወቅ በሚደረጉት ስብሰባወች የሚመላለሱ ጥያቄወች አሉ።
ዋና ዋና ጥያቄወችና መልሶቻቸው በአጭሩ ይቀርባሉ።

እቅዱን ከተፈፀሙ በኋላ በሰፈር ውስጥ የሕዝብ መኖሪያ ቤቶች ነዋሪዎች ምን ይደርስባቸዋል?

የመኖሪያ ቤቶችና የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ነዋሪዎቹ አዲሱን ግንባታ ሲያጠናቅቁ ተጨማሪ የቤት 
ኪራይ ወይም ቤት ኮሚቴ ክፍያ ሳይፈጽሙ እና ያለመክፈታቸው ሳይቀሩ ወደ አፓርታማዎቻቸው 
እንዲመለሱ የሚያስችላቸው ስልት እንዲስፋፋ አድርጓል።

በፕሮግራሙ ዋናው ግኝት እሄ ነው። ህንፃወች በጣም እንዳይረዝሙና ብዙ የመጣበብ ሁኔታ 
ለማስወገድ የኮንስትራክሽን እና የቤት ልማት ሚኒስትር እና የርሆቮት ከተማ ሚንስቴር ተህንፅው 
አጠገብ ባዶና ክፍት ቦታ (የመንግስት መሬት) በማግኘት መፍትሄ አግኝተዋል ፥ በፕሮግራሙ ስም 
ተጨማሪ መሬት ይባላል። በዚ ተጨማሪ መሬት በጨረታ ለተመረጠው የግንባታ ሃላፊት ህንፃ 
እንዲገነባበት ይፈቀድለታል። እንዲሁን በዚህ ተጨማሪ መሬት ምክንያት የግንባታ ሃላፊው ትርፍ 
ስለሚያገኝበት ፕሮግራሙ እንዲካሄድ ይረዳል። ይህ ተጨማሪ ቦታ ተሰፈሩ አጠገብ ይገኛል ተ"ዳቪድ 
ነዳቭ ሰፈርና ተመኪና መንገድ ቁጥር 411 አጠገብ የሚገኝ ክፍት ቦታ።    

የህንፃወች ግሮፕ የተወሰኑት ይህ ፕሮግራም ሊሳካ የሚያስችል በኢኮኖሚና አርኪቴክቶች አስተሳሰብ 
ነው። በሁሉም ሰፈር የከተማዊ እድሳት እንዲካሄድ ይህ ፕሮግራም ለነዋሪወች ምቹ እንዲሁን እና 
ለግንባታ ሃላፊው ትርፍ እንዲያገኝበት መሆን አለበት። በተጨማሪም ይህ ፕርጀክት በምቹ ሁኔታ 
እንዲሳካ የህንፃ ግሩፖችን በማሳነስና ለምዘጋጀት እንዲመቻቹህ ወይም ፕሮግራሙን ለማካሄድ 
በሌሎች ህንፃወች ላይ ጥገኛ እንዳይሆኑ ለማመቻቸት ብዙ ጥረት እያረግን ነው።       

ለሰፈር ነዋሪወች የህዝብ ተቋማት ፥ መሰረተ ልማትና ክፍት ቦታወች እንዳያንሱ ለማስወገድ ፕሩግራሙ 
የሂደት ደረጃወች ይፈጥራ። ከዚህም በመቀጠል ፕሮግራሙ የትኛው የህንፃወች ግሩፕ መጀመሪያ 
እንደሚገነባ ስለማይወስኑ መጀመሪያ የተዘጋጁት የህንፃ ግሩፖች ይገነባሉ። 

ተጨማሪ ወይም ባዶ ቦታወች ምንድን ነው? ሚናውስ ምንድን ነው?

የህንፃወች ግሩፖች በምን ዓይነት መመሪያ ነው የተወሰኑት?

በእድሳት ወቅት ፕሮግራሙ የሂደት ደረጃወች ይፈጥራል?  

ልችወደፊት እድሳቱ ተጠናቀቀ በኋል በክሪያት ሞሼ ስንት ነዋሪው ይኖራሉ?

በሁሉም ሰፈር የመልቀቅ-ግንባታ ፕሮግራም ሂደት በአንድ ቀን እንደማይጠናቀቅ እንድትረዱ እሳሳቢ 
ነው። የፕሮግራሙ ሂደት ብዙ ጊዜ ይወስዳል። መጨረሻ ፕሮግራሙ ተጠናቀቀ በኋላ እስከ 31,000 
ነዋሪወች መኖር እንደሚችሉ ይገለፃል። 

ልዩ ፍላጎቶች ላላቸው ህዝብ ተደራሽነት መመስረት የህጋዊ መመሪያ ነው። ስለዚህ በሰፈሩ የሚገንቡት 
ሁሉ ህንፃወች ልዩ ፍላጎቶች ላላቸው ህዝብ ተደራሽነት መመስረት ግዴታ አለባቸው። ዝንዲሁም 
ተግንባታ ሃላፊው ግር ስምምነታቸውና በድርድር ጊዜ ልዩ ፍላጎቶች ያለው ነዋሪ የተመቻቸ ተደራሽነት 
በሚቀበለው ቤት አብሮ አንዲሰራለት ማቅረብ ይኖርበታል።    

ፕሮግራሙ የተልያዩ የቤት ስፋቶች ሊስገነባ ይችላል። ያም ሁኖ በትክክል የቤቱ ስፈት የሚወሰነው 
ተግንባታ ሃላፊው በሚደረገው የድርድር ስምምነት ነው። 

በአካባቢያቹህ ብዙ የግንባታ ሃላፊውች ይኖራሉ። በአካባቢያቹ ብዙ ይግንባታ ሃላፊወች ይኖራሉ። 
መጀመሪያ የመልቀ-ግንባታ ወይም የግንባታ-መልቀ-ግንባታ ፕሮጀክቶች የሚካሄዱባቸው የህንፃ ግሩፕ 
ነዋሪወች በአንድ ላይ በመሰባሰብ ወካይ የብድን አባላት በመምረጥ መዘጋጀት ያስፈልጋቸዋል። 
በተጭማሪም ስለፕሮግራሙ ሂደት በማጥናት መብታቹህን በደምብ መረዳት አሳሳቢ ነው። እንዲሁም 
በፕሮግራሙ ሂደት የሚረዳቹህ ጠበቃ መቅጠር አለባቹህ። ከዚህም በመቀጠል በጠበቃ ድጋፍ 
የግንባት ሃላፊ ለመምረጥ ጨረታ ታወጣላቹህ። ታሳባቹህት የበለጠ ውጤት ለማገኘት ተብዙ 
የግንባታ ሃላፊወች ጋር መደራደር ጥሩ ነው። የምትመርጡ የግንባታ ሃላፊ ከዚህ በፊት የፈፀማቸውን 
ፕሮጀክቶች እንዲያሳያቹህና እንደዚህ ዓይነት የቤትና ህንፃ እድሳት የደረጉ ነዋሪወች መጠየቅ ጠቃሚ 
ነው።     

የፕሮጀክቱ ዝግጅት ተጠናቅቋል እናም ለግንባታ አስተዳደሩ አካላት ልፍቃድ ጥያቄ ቀርቧል። 
ፕሮግራሙም በ 2018 ዓ.ም መካከል ፍቃድ እንደሚያገኝ ይታመናል። ተዝግጅት ፥ ብድን ተመረጣሁና 
ተግንባታ ሃላፊው ጋር የውል ፊርማ ተፈረማቹህ በኋላ መጀመሪያ ለሚዘጋጁ የህንፃ ግሩፖች 
አጠግባቸው ያለውን የተጨማሪ መሬት አከፋፈል ሂደት ይካሄዳል። ከዚህ በመቀጠል የግንባታ ሃላፊው 
የአዲሶችን ህንፃወች ግንባታ ትንተና እና ፕሮግራም እንዲያዘጋጁ በመጠየቅ ከርሆቮት ከተማ 
ሚንስቴር የግንባታ ፍቃድ ለመቀበል ጥያቄ ያቀርባል። ፍቃድ ተተቀበለ በኋላ የግንባታ ሃላፊው 
ግንባታውን መጀመር ይችላል። ግንባታው ተተጅመረ በኋላ ከ 2 ዓመት ተኩል እስከ 3 ዓመታቶች 
የወስዳል።    

ፕሮግራሙ ልዩ ፍላጎቶች ላላቸው ህዝብ ተደራሽነት ይፈጥራልን?

በፕሮግራሙ የቤቶች ስፋት ይጠቀሳል?

ተግንባታ ሃላፊ ጋር እንዴት መገናኘት ይቻላል?

የግንባታ-መልቀ-ግንባታ ፕሮግራም ሂደት ስንት ጊዜ ይወስዳል?
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የምረከበው ቤት እስከዜት ያድገል?

የምረከበው ቤት የት ነው? ተቤቴ አጠገብ ነው?

ግንባታው ተጠናቀቀ በኋላ የአርኖና ክፍያ ይጨምራል?

በከተማዊ እድሳት ፕሮጀክቶች ተጨማሪ ክፍል ወይም የመናፈሻ በረንዳ ወይም ባልኮን ፥ የመጋዝን 
ክፍልና የመኪና ማቆሚያወች ፥ እንዲሁም ስለዚህ ሂደት ተግንባታ ሃላፊው ጋር መደራደር ይቻላል። 
እንዲሁም ተግንባታ ሃላፊው ጋር በምታደርጉበት ውል ወቅት ትንሽ ቤት አንዲገነባላቹ በመተየቅ ትርፉን 
መቀበል ትችላላቹህ። ይህ ትርፍ ክፍያ ለርኖና እና ለጥገና ክፍያ ብዙ ዓመታቶች ያገለግላቹህል። 

የህንፃው እርዝመት የሚወሰነ በመገንቢያ ቦታው መሰረት ነው፡ አዲሱ ቤታቹህ ተተጨማሪ ክፍት 
ቦታወች በሚገነቡበት ህንፃወች ወይስ ተነበራቹህበት ቦታ እንደሚሆኑ። እነዚህ ምርጫወች ተግንባታ 
ሃላፊው ጋር በምትዋዋሉበት ወቅት መሆን አለበት። የህንፃው እርዝመት እስከ 9ኛ ወይም 20ኛ ፎቆች 
መገንባት እንደሚች እንዴት ይወሰና? በእያንዳንዱ ይይየምገንቢያ ቦታ መጀመሪያ ቦታው ስንት ፎቆች 
ማስገንባት እንደሚያስችል የወሰና። ተጨማሪ ክፍት ቦታወች ተሚገነቡበት ህንፃወች ማለፍ የሚችሉት 
የህንፃ ግሩፖች በሚዘጋጁበት ሁኔታና ጊዜ ወቅት ነው። 

በአጣቃልይ ተተጨማሪው ቦታ የሚገነብበት ቤቶች መምረጥ ይቻላል ፥ ግን ይህ ነገር ተግንባታ ሃላፊው 
ጋር በድትድት የሚወሰን ነው። አዲሱ ቤታቹህ ተተጨማሪው ቦታ ተሆነ ፕሮጀክቱ ሲገነባ ያትኛው 
ቤታቹህ እንደሆነ ይወሰናል ። መጀመሪያ የተዘጋጁት የህንፃ ግሩፖች እድሳትየሚጀምሩት ነዋሪወች 
የመጀምሪያወችን ቤቶች ሊረከቡ ይችላሉ። ሁለተኛ የህንፃ ግሩፖችም ሁለተኛ የሚገነባውን አዲ ህንፃ 
ይረከባሉ ፥ እንዲህ እያለ ይቀጥላል። ተጨማሪ አማራችም ድሮ ተነብረው ህንፃ የሚገነባው አዲስ ህንፃ 
እስተሚጠናቀቅ ድረስ በግንባታ ሃላፊው ወጪ ክራይ ቤት በመቆዬት መምርጥ ይቻላል። ይህ የምርጫ 
ሂደት ተግንባታ ሃላፊው ጋር በሚደረገው ድርድር ይወሰናል። 

የአርኖና ክፍያ የሚወሰነው በቤቱ ስፋት ልክ ነው። በቤቱ ስፋት መጠን የአርኖና ክፍያም ያድጋል። 
በአዲሱ ቤታቸው ወጪወች አብረው ማሳወቅ ይኖርብቻዋል። በህጋዊ መመሪያ እስከ 5 ዓመታቶች 
ድረስ የአርኖና ክፍያ እንዳያድግ ቢገለፅም በስምምነቱ ሂደት ይወሰናል።

የአፓርትመንት ባለቤቶች በክርያ ሞሼ በሚገነቡት አዲስ ህንፃወች 9ኛ
ፎቅ ወይም 20ኝ በላቸው ህንፃወች ቤት መምረጥ ይችላል?

የአዲሱ ህንፃ ጥገና ክፍያ ድሮ ተምትከፍሉት የህንፃ ክፍያ የበለጠ ስለሚሆን የቤት ኮሚቴ ክፍያ 
የበለጠ ሊበዛ ይችላል። ይህን ክፍያ ለማስወግና መፍትሄ ለማገኘት ባደረጉት አስተሳሰብ ምፍትሄው 
ውጫዊ የጥገና ድርጅቶች በመቅጠር በኢኮኖሚ ገምጋሚ አስተሳሰብ በክሪያት ሞሼ  ሰፈር የግንባታ 
ሃላፊው በሚቀበላቸው የግንባታ ቦታወችን አስልተው ተገንባታ ሃላፊው ጋር በሚደረገው የውል ድርድር 
እስከ 10 ዓመታቶች እሱ እንዲከፈለው መወሰን ይሆናል። ሁለተኛ ምርጫ ደግሞ መጀመሪያ የግንባታ 
ሃላፊው ያነሰ ቤት እንዲገነባላቹህ በመስማማት ቀሪው ገንብ ለወደፊቱ ብዙ ዓመታቶች ለጥገና እና 
ለቤት ኮሚቴ ክፍያ እንዲሆናቹህ መወሰን ይሆናል።
 

ለህንፃው ጥገና ክፍያ ተለለኝ ምን ማድረግ እችላለሁ?

የከተማ እድሳትን በተመለከተ የሚረዱና በቂ ማስረጃች የሚሰጡ የርሆቮት ከተማ ሚንስቴርና 
የኮንስትራክሽን እና የቤቶች ልማት ሚኒስቴር የከተማዊ እድሳት ሃላፊ እንደሚያቋቁሙ ይግለፃል። 
እስተሚቋቋም ድረስ የኮንስትራክሽን እና የቤቶች ልማት ሚኒስቴር ጋር መማከር ይቻላል። መስርያ 
ቤታቸው ገብርኤሎቭ 20 አድርሻ ይገኛል ፥ ስ.ቁ 08-9350641, navar@moch.gov.il     

ተማን ጋር መመካከር እችላለሁ?

ስለሚደርሰኝ መብቶች የበለጡ ማስረጃች ወዴት ማግኘት እችላለሁ? 

የአዲስ ህንፃች ጥጋና ወጪ ተድር ህንፃወች ይበልጣል ፥ ስለዚህ የቤት ኮሚቴ ክፍያ
ሊያድግ ይችላል። ብዚህ ሁኔታ በብዛት የህንፃው ነዋሪወ ውጫዊ የጥገና ድርጅት ይቀጥራሉ። ለአንድ 
ወር እስከ 9ኛ ፎቅ የሚኖሩ ቤተሰቦች ከ 200-250 ድረስ እስከ 20ኛ ፎቅ ደግሞ ለቤታአሰብ ከ 
350-400 ብር ይከፍላሉ። ለህንፃ እንዲሁም ለህንፃ ጥገናወች የበለ ሊከፍሉ ይችላሉ።      

ግንባታው ተጠናቀቀ በኋላ የጥገና ወጪወች ስንት ይሆናሉ?



ለተጨማሪ ማብራሪያ፡

የተለያዩ መረጃወችን ከርቦት ከተማ ድረ ገፅ ማገኘት ትችላላቹህ
www.rehovot.muni.il/32
በገብርኤሎብቭ 20 አድራሻ በሚገኘው የማብራሪያ ክፍል መረጃወችን መቀበል ትችላላቹህ። 

ገብርኤሎቭ 20 አድርሻ
ስ.ቁ 08-9350641
navar@moch.gov.il     

በዚህ ፕሮግራም ተሳታፊ የሆኑትን ባለሞያወችም ማማከት ትችላላቹ።

የኮንስትራክሽን እና የቤቶች ልማት ወካዮች - የሰፈር እድሳት


