የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ዕድር በሂውስተን ቴክሳስ
ማስተካከያ/ጭማሪ - #001

ከዚህ በታች የተጠቀሱት ውሳኔዎች በኀዳር 30 ቀን 2004 (December 10, 2011)
በተካሄዯው የአጠቃሊይ የዕድሩ ስብሰባ ሊይ በድምፅ ብልጫ አልፎ እ.ኤ.አ ከ January 1,
2012 ጀምሮ እነሆ ሥራ ሊይ እንዲውል ተወስኗል፡፡
የመተዳዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 5.1. (ገጽ 6) እንዯሚከተሇው ተሻሽሏል :5.1.

ዕድርተኛው ወይም ከዕድርተኛው ቤት ነዋሪ ቤተሰብ በሞት ሲሇይ ሇቀብር ሥነ
ሥርዓት ወይም ሇአስክሬን ማጔጔዣ የሚረዳ ከዕድሩ ወጪ ሆኖ $5,000 እንዲሁም
$50 በነፍስ ወከፍ ከዕድርተኛው $5,000 ተሰብስቦ በዕድሩ ባንክ አካውንት ውስጥ
ይገባል፡፡ በጠቅሊሊው $10,000 ሇሃዘነተኛው ይከፈሊል፡፡ የ$50 ብር ክፍያው የጊዜ
ገዯብ በአስተዳዯር ኮሚቴው ይወሰናል፡፡ ከዕድርተኛው የተሰበሰበው ገንዘብ ከ $5,000
ከበሇጠ ሇዕድሩ ገቢ ይሆናል፡
የ$10,000 ብር ተጠቃሚ የሚሆኑት አባሊት በአንቀፅ 5.5.ሇ. የተጠቀሱት
ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ ትክክሇኛውን ወራዊ መዋጮ እየከፈለ 1 ዓመት በዕድሩ
ውስጥ በአባልነት የቆዩ አባሊት ሲሆኑ ነገር ግን ዕድሩ ውስጥ ገብተው 1 ዓመት
ያልሞሊቸው አባሊት ከአባሊቱ በነፍስ ወከፍ ተሰብስቦ ከሚገኘው $5,000 ብቻ
ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡
ይህም የገንዘብ አሰባሰብ ሆኔታ የዕድሩ ካፒታል $200,000 እስከሚሆን ይቀጥሊል፡፡

የሚከተሇው ማሻሻያ በመተዳዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 5. የዕድሩ አባሊት ጥቅምና መብት
በሚሇው ሥር 5.1.1. የዕድርተኛው ወሊጆችን በተመሇከተ ገብቷል፡፡
5.1.1. በመተዳዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 3.2.5. የተጠቀሱት ወሊጅ ማሇትም የዕድርተኛው
እናት እና አባት ዕድርተኛው ቤት እየኖሩ በሞት ቢሇዩ ሇቀብር ሥነ ሥርዓት
ወይም ሇአስክሬን ማጔጔዣ የሚረዳ ከዕድሩ ወጪ ሆኖ $2,500 እንዲሁም
$25 በነፍስ ወከፍ ከዕድርተኛው ተሰብስቦ በዕድሩ ባንክ አካውንት ውስጥ
ይገባል፡፡ በጠቅሊሊው $5,000 ሇሃዘነተኛው ይከፈሊል፡፡ የ$25 ብር ክፍያው
የጊዜ ገዯብ በአስተዳዯር ኮሚቴው ይወሰናል፡፡ ከዕድርተኛው የተሰበሰበው
ገንዘብ ከ $2,500 ከበሇጠ ሇዕድሩ ገቢ ይሆናል፡
የ$5,000 ተጠቃሚ የሚሆኑት አባሊት በአንቀፅ 5.5.ሇ. የተጠቀሱት
ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ ትክክሇኛውን ወራዊ መዋጮ እየከፈለ 1 ዓመት
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በዕድሩ ውስጥ በአባልነት የቆዩ አባሊት ሲሆኑ ነገር ግን ዕድሩ ውስጥ ገብተው
1 ዓመት ያልሞሊቸው አባሊት ከአባሊቱ በነፍስ ወከፍ ተሰብስቦ ከሚገኘው
$2,500 ብቻ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡
ይህ የገንዘብ አሰባሰብ ሆኔታ የዕድሩ ካፒታል $200,000 እስከሚሆን
ይቀጥሊል፡፡

የዕድሩ መተዳዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4.2. እና 4.3. የአባልነት ክፍያ እና መቀጮ
እንዯሚከተሇው ተሻሽሏል፡፡
4.2.

ሀ. የአባሊት ክፍያ
በነጠሊ ብቻውን የተመዘገበ አባል በወር $15.00 ይከፍሊል
በቤተሰብ የተመዘገበ አባል በወር $20 ይከፍሊል
ይህ ክፍያ ከJanuary 1, 2012 ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል፡፡

ሇ.

4.3.

ሇአሰባሰብ እንዲያመች በየ6ወሩ አጠቃሊይ ጉባሄ በሚካሄድበት ጊዜ
የ6ወሩን ክፍያ በቅድሚያ ወይም አባለ ከፈሇገ ግን በአንድ ጊዜ የዓመቱን
መክፈል ይችሊል፡፡
አጠቃሊይ ስብሰባ በሚካሄድበት ጊዜ ያሇበትን ክፍያ ያሊጠናቀቀ አባል
በዕድሩ ባንክ ውስጥ ማስገባት (Deposit) ማድረግ ይችሊል፡፡
መቀጮ
ዘግይቶ የከፈሇ አባል በየሳምንቱ የ$5 መቀጫ ይከፍሊል፣ በ5ኛው ሳምንት
ክፍያውን ካሊጠናቀቀ ከዕድሩ አባልነት ይወገዳል፡፡

4.2 .

አጠቃሊይ ስብሰባ በየ6 ወር እንዲሆን ተወስኗል፣ በዚህ ጊዜ ዕድርተኛው
የ6ወር የወርሃዊ ክፍያውን በቅድሚያ ይከፍሊል፡፡

የሚከተሇው መጨመሪያ በ አንቀፅ 8.0. በ ሥራ አመራር ኮሚቴ ኃሊፊነትና
ግዴታ ሥር ተጨማሪ አንቀፅ 8.8. ተሰይሞሇት እንዯሚከተሇው ጸድቋል፡፡
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8.8.

የሥራ ማስኬጃ ገንዘብ ፍቃድን በተመሇከተ፡8.8.ሀ. ሇጥቃቅን ሥራ ማስኬጃ የሚውል በዯረሰኝ የተዯገፈ
(Petty Cash) በሉቀመንበሩ ፈቃድ የሚወጣ እስከ $1,000
ድረስ ወጭ ማድረግ ይቻሊል፡፡
8.8.ሇ. ዕድሩ ሕጋዊ እንዲሆን የሚያዯርጉ ሰነዶችን ሇማግኘት የሚረዳ
የሥራ ማስኬጃ ክፍያዎችን ሇማካሄድ የሚረዳ እስከ $3,000
(ሇአንድ ጊዜ ብቻ) የሚወጣ ወጭ ሇማድረግ ተወስኗል፡፡

ከዚህ በሊይ ከተገሇጹት ማስተካከክያዎች/ተጨማሪዎች በስተቀር የዕድሩ ዯንብ በዋናነት
የዕድሩ መመሪያ መሆኑን ይቀጥሊል፡፡
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