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ማውጫ

1. የዕዴሩ ስም
2. የዕዴሩ ግብ - ተፈጻሚነት
3. የዕዴሩ ዓሊማና የቃሊት ትርጓሜ
4. የዕዴሩ የገቢ ምንጭ
5. የዕዴሩ አባሊት ጥቅምና መብት
6. የዕዴሩ ስብሰባና ስነ ሥርዓት
7. አባሌነት/አባሌ ስሇመሆን
8. የሥራ አመራር ኮሚቴ ኃሊፊነትና ግዳታ
9. የሥራ ዝርዝር (ሥራ አስፈጻሚ)
10. የሥራ ዝርዝር የኦዱት/ቁጥጥር አገሌግልት
11. የአባሌነት መብትና ግዳታ
12. የእዴሩን ዯንብ ስሇማሻሻሌ
13. የዕዴሩ ዘመን/ህሌውና
14. የዕዴሩ መፍረስ
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መግቢያ
በአንዴ አካባቢ ተሰብስበው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍልች በዕሇት ተዕሇት ኑሮዋቸው
ክፉም ሆነ በጎ ገጠመኝ ሲዯርስባቸው እርስ በርስ በመፈሊሇግና በመሰባሰብ ችግሮቻቸውን
ማስወገዴና ገጠመኞቻቸውን በጋራ መወጣት አብሮ የኖረና የሚኖር የሕይወት ሌምዴ ነው፡፡
በዚህ መሠረት የተሇያየ ዓሊማና ተግባር ያሊቸው የመረዲጃና የህብረት ማሕበራት
እየተቋቋሙ ግሌጋልት ሲሰጡ ቆይተዋሌ፡፡
በቴክሳስ ክፍሇ ሀገር በሂውስተን ከተማና አካባቢው የሚኖሩ በትውሌዴና በዜግነት
ኢትዮጵያውያን የሆኑ በሞት ሀዘን ጊዜ ሇሚያጋጥም ችግር የምንረዲዲበት የመረዲጃ ዕዴር
በፈቃዯኝነትና በሙለ ፍሊጎት አቋቁመናሌ፡፡
ይህ የመረዲጃ ዕዴር ሕጋዊ የሆነ የመተዲዯሪያ ዯንብ ያሇውና የመንግሥት እውቅና
የሚኖረው አካሌ ይሆናሌ፡፡
የመረዲጃ ዕዴሩ በምንም መሌኩ የብሔር፣ የሃይማኖት፡ የፆታ፣ የቀሇም፣ የቋንቋና፣
የፖሇቲካ አመሇካከት ሌዩነት ሊይ ያሌተመሠረተ ነው፡፡
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1. የዕዴሩ ስም
ዕዴሩ “የኢትዮጵያውያን መረዲጃ ዕዴር በሂውስተን ቴክሳስ” ተብል ይጠራሌ፡፡
2. የዕዴሩ ግብና ተፈፃሚነት
2.1.

ይህ የመረዲጃ ዕዴር ዯንብ በመንግሥት ሥርዓትና ዴንጋጌ መሠረት የወጣ
እንዯመሆኑ፣ የዕዴሩ መተዲዯሪያ ዯንብ በመሆን ዕዴሩ የሚያስፈሌገውን ተግባር
ሇመፈፀም ኃሊፊነትና ስሌጣን ሇመወሰን ይሆናሌ፡፡

2.2.

የመረዲጃ ዕዴሩ ግብ - የዚህ የመረዲጃ ዕዴር ግብ በሂውስተንና አካባቢው ነዋሪ
የሆኑ በዜግነት ፣ በትውሌዴ፣ በጋብቻና በመሰሌ ቁርኝቶች (ጥገኝነት፣ ጉዱፈቻ)
ኢትዮጵያዊ ሇሆኑ የዕዴሩ አባሊትና ቤተሰቦቻቸው የሞት ሀዘን በሚያጋጥም ጊዜ
አስፈሊጊ ርዲታ ሇማዴረግ ይረዲ ዘንዴ የተቋቋመ ነው፡፡

2.3.

የዕዴሩ መተዲዯሪያ ዯንብ ተፈፃሚነት - ይህ የመተዲዯሪያ ዯንብ በመንግሥት ሕግና
ዯንብ ተገዢ እነዯመሆኑ መጠን ተፈፃሚነቱም ሇዕዴሩ አባሊትና ሇቤተሰቦቻቸው
ይሆናሌ፡፡

3. የዕዴሩ ዓሊማና የቃሊት ትርጓሜ
3.1.

የዕዴሩ መመሥረት ዋና ዓሊማ፣ በዕዴሩ አባሊትና ቤተሰቦቻቸው ሊይ የሞት ሀዘን
በሚያጋጥም ጊዜ በአንቀፅ 5.1 በተጠቀሰው መሠረት የገንዘብ፣ የቁሳቁስ፣ የጉሌበት፣
የቀብር ስነ ሥርዓት ወጭን፣ የአስክሬን መጓጓዣ ክፍያን መሸፍን፣ ላልችን አባሊትን
ማነቃቃትና ማስተባበርን ያካትታሌ፡፡

3.2.

የቃሊት ትርጓሜ
በዚህ መተዲዯሪያ ዯንብ ሁሇቱ ፆታዎች በአንዴ ቃሌ (ተባዕታይ) ተጠቃሇዋሌ፡፡
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3.2.1 ዕዴርተኛ ማሇት
ሀ.

የዕዴሩን መተዲዯሪያ ዯንብ ተቀብል በሥራ ሊይ የሚያውሌ፣
በተወሰነው የጊዜ ገዯብ የአባሌነትና ወርኃዊ ክፍያውን ያጠናቀቀ፣
በስብሰባዎች ሊይ በመገኘት ተሳትፎ የሚያዯርግ፣

ሇ.

በሀዘን ጊዜ የሚገኝ፣ ቤተሰብን በማስተዛዘንና፣ አስፈሊጊ በሆኑ
የጉሌበትና የአዕምሮ ሥራዎች ሊይ የሚሳተፍ፣

ሐ.

የመመረጥና የመምረጥ መብቱን በመጠቀም ግዳታና ኃሊፊነቱን
የሚወጣ፡፡

መ.

ዕዴሜዉ 18 እና ከዚያ በሊይ የሆነው ማሇት ነው፡፡

3.2.2 ቤተሰብ
ቤተሰብ ማሇት በባህሌ፣ በሃይማኖት፣ ወይም በመንግሥታዊ አሠራር ሕጋዊ
ጋብቻ ፈፅመው የሚኖሩ ወንዴና ሴት ባሌና ሚስት፣ሌጆች ማሇት ነው፡

3.2.3. ባሌና ሚስት ማሇት በሕጋዊ ጋብቻ ተቆራኝተው የሚኖሩ ሲሆኑ ከተሇያዩ

መሇያየታቸውን ሇዕዴሩ አሳውቀው አዱስ ቅፅ በመሙሊት የወሩን ክፍያ
በመክፈሌ አባሌነታቸውን መቀጠሌ ይችሊለ፡፡ ነገር ግን የመመዝገቢያውን ብር
አይከፍለም፡፡

3.2.4. ያሊገባ ማሇት በትዲር የማይኖር (ትዲር የላሇው) ብቸኛ ግሇሰብ ማሇት ነው፡፡
3.2.5. ወሊጅ

ማሇት የዕዴርተኛው አባትና እናት ማሇት ነው፡፡ የዕዴርተኛው

ወሊጆች በዕዴርተኛው ቤት እየኖሩ ወይም ሇእንግዴነት መጥተው በሞት
ቢሇዩ የአባሌ ቤተሰብ መብቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ ክፍያው ይፈፀማሌ፡፡
የዕዴርተኛው ወሊጆች ከዕዴርተኛው ጋር ነዋሪ መሆናቸውን ወይም ሇጉብኝት
ሲመጡ ማስመዝገብ የዕዴርተኛው ኃሊፊነት እና ግዳታ ነው፡፡
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የክፍያውም መጠን በሚቀጥሇው የጠቅሊሊ ጉብሄ ስብሰባ ሊይ (December
2011) ይወሰናሌ፡፡

3.2.6. ሌጅ ማሇት ከዕዴርተኛው በሥጋ የተወሇዯ ወይም በጉዱፈቻ (ማዯጎ) ያዯገ
ማሇት ነው፡፡ ሌጁ በከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሙለ ጊዜ (Full Time
Student) እስከሆነና በትምሕርት ሊይ መኖሩን ማስረጃ በማቅረብ ዕዴሜው
23 እስኪሞሊው ዴረስ የዕዴሩ ተጠቃሚ መሆን ይችሊሌ፡፡
3.2.7. ጥገኛ

ማሇት ሊሌተወሰነ ጊዜ በዕዴርተኛው ቤት በቤተሰብነት(/ጥገኝነት)

የሚኖር ማሇት ነው፡፡ የመኖሪያ ፈቃዴ ወይም ሕጋዊ መታወቂያ በማሳያት
በየግሊቸው ዕዴሩ ውስጥ ተመዝግበው ተጠቃሚ መሆን ይችሊለ፡፡

3.2.8. ሀዘን - ማሇት በዕዴሩ አባሌ ወይም በቤተሰብ ሊይ በማናቸውም ምክንያት
የሞት ሀዘን ሲያጋጥም ነው፡፡

3.2.9. የዕዴርተኛው መኖሪያ፡ ዕዴርተኛው ነዋሪነቱ በሂውስተን ከተማና አካባቢው
በቴክሳስ ክፍሇ ሀገር መሆን አሇበት፡፡

4.0

የመረዯጃ ዕዴሩ የገቢ ምንጭ - ይህ የገቢ ምንጭ ከአባሊት የሚሰበሰብ የመመዝገቢያ
ወርኃዊ ክፍያና የመቀጫ ገንዘብ ሲሆን እንዯአስፈሊጊነቱ ከላልች የገቢ ምንጮች
የሚገኝ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
4.1.

የአባሌነት - የመመዝገቢያ ክፍያ
ሀ.

የአባሌነት መመዝገቢያ $300 (ሶስት መቶ ድሊር) ሲሆን የአባሌነት
ቅፅ ከተሞሊበት እሇት ጀምሮ እስከ 8 ወር

ዴረስ ክፍያው

መጠናቀቅ አሇበት፡፡
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4.2.

4.3.

5.

2003

የአባሊት ክፍያ
ሀ.

የአባሊት ክፍያ በወር $15.00 (አስራ አምስት ድሊር) ነው

ሇ.

ሇአሰባሰብ እን እንዱያመች በየ4 ወራት ወይም አባለ ከፈሇገ ግን
በአንዴ ጊዜ የዓመቱን ክፍያ ማጠናቀቅ/ መክፈሌ ይችሊሌ፡፡

መቀጮ
ዘግይቶ የከፈሇ አባሌ ሊሌከፈሇበት ሇእያንዲንደ ወር የ$5 ብር መቀጫ
ይከፍሊሌ፡፡ በተከታታይ የ 4 ወር ክፍያ ያሊጠናቀቀ አባሌ የፅሑፍ
ማስጠንቀቂያ ይሊክሇታሌ፡፡ ይህም ማሇት በ5ኛው ወር ሊይ ያሇበትን ውዝፍ
ክፍያ እና ቅጣቱን አብሮ መክፈሌ ይጠበቅበታሌ፡፡ የፅሑፍ ማስጠንቀቂያ
ዯርሶት በሚቀጥሇው ክፍያ ሊይ ያሇበትን ውዝፍ ካሌከፈሇ ከአባሌነቱ
ይወገዲሌ፡፡

የዕዴሩ አባሌት ጥቅምና መብት

ማንኛውም የመረዲጃ ዕዴሩ አባሌ ወይም ቤተሰብ (3.2.2 እንዯተገሇፀው) በአጠቃሊይ ጉባኤው
በፀዯቀው መተዲዯሪያ ዯንብ በሚያዘው መሠረት ተጠቃሚ ይሆናሌ፡፡
5.1.

ዕዴርተኛው ወይም ከዕዴርተኛው ቤት ነዋሪ የሆነ ቤተሰብ በሞት ሲሇይ ሇቀብር ስነ
ሥርዓት ወይም ሇአስክሬን ማጓጓዣ የሚረዲ ዕዴሩ $10,000 (አስር ሺህ ድሊር)
ይከፍሊሌ፡፡

5.2.

የዕዴሩ አባሊት ሀዘን በዯረሰበት አባሌ ቤት በመገኘት በማስተዛዘን፣ በማፅናናት፡
በቀብር ማስፈፀምና፣ አስክሬን በመሸኘት ተግባር መሳተፍ ይኖርባቸዋሌ፡፡

5.3.

ዕዴርተኛው ወይም ቤተሰብ (ቋሚ ነዋሪዎች) በአጋጣሚ ከሚኖሩበት ከሂውስተንና
አካባቢው ክሌሌ ውጭ በሞት ቢሇዩና የቀብሩ ስነ ሥርዓትም እዚያው ባረፉበት
አካባቢ ቢፈፀም የአባሌ ወይም የአባሌ ቤተሰብ መብቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ ክፍያው
ይፈፀማሌ፡፡
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5.4.

2003

የዕዴርተኛው ወሊጆች ወይም ጥገኞች ከሂውስተንና አካባቢዉ ውጭ (አገር ቤት)
በሞት ቢሇዩ ጉዲዩ በመርድነት የሚታይ ሲሆን የማስተዛዘን ተግባሩ ግን ይጠበቃሌ፡፡

5.5.

አንዴ አባሌ ከዕዴሩ ጥቅም ማግኘት የሚችሇው፣
ሀ.
ሇ.

የመመዝገቢያውን $300(ሦስት መቶ ድሊር) ከፍል ሲያጠናቅቅ፣
ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ ትክክሇኛውን ወራዊ መዋጮ እየከፈሇ 1ዓመት
በዕዴሩ ውስጥ በአባሌነት ከቆየ፣

ሐ.

በአባሌነት ተመዝግቦ የአባሌነት ክፍያ የጀመረ አባሌ በተሇያየ ምክንያት
ክፍያውን ቢያቋርጥ እና ከአባሌነት ቢሰረዝ የከፈሇው ገንዘብ ተመሊሽ
አይሆንም፡፡

5.6.

አንዴ የዕዴር አባሌ በግሌ ፍሊጎቱ አባሌነቱን መቀጠሌ ባይፈሌግ ከዕዴሩ መሰናበቱን
በዯብዲቤ ወይም በአመቺ ሆኔታ ያሳውቃሌ፡፡ ከዕዴሩ አስተዲዯር በe-mail ወይም

በRegistered Mail ከዕዴሩ መሰናበቱ ይፃፍሌታሌ፡፡ ቀዯም ብል በአባሌነት
የከፈሇው ገንዘብ ተመሊሽ አይሆንም፡፡ እንዯገና ወዯ ዕዴሩ መመሇስ ከፈሇግ ግን እንዯ
አዱስ ኣባሌ የምዝገባውን ከፍል ይገባሌ፡፡
5.7.

የክፍያ ገንዘብ ወር በገባ በመጀመሪያው ሳምንት ይሆናሌ፤ የአከፋፈለም ሆኔታ
በአንቀፅ 4.2.ሀ እንዯተግሇፀው ይሆናሌ፡፡

5.8.

አንዴ አባሌ ተጨማሪ የቤተሰብ ሇውጥ ካዯረገ (ትዲር ከመሠረተ፣ ሌጅ ከወሇዯ)፣
የሞኖሪያ አዴራሻ፣ የስሌክ/ቴላፎን፣ የኢ-ሜሌ ሇውጥ ካዯረገ ቀዯም ብል
የተሞሊውን ቅፅ በማሻሻሌ ወቅታዊ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡

6.0,

የዕዴሩ ስብሰባና ስነ ሥረዓት
ሀ.

የዕዴሩ አጠቃሊይ ስብሰባ/ጉባኤ በዓመት አንዴ ጊዜ ይሆናሌ፡፡ ስብሰባው
በቴላፎን፣ በኢ-ሜሌና አመች በሆኑ የመገናኛ ዘዳዎችን በመጠቀም ሇአባሊት
ይገሇፃሌ፡፡
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ሇ.

2003

የዕዴሩ ሥራ አስኪያጅ ኮሚቴ የስብሰባውን ዕሇት፣ ሰዓትና፣ ቦታ በግሌፅ
ያስታውቃሌ፡፡

ሐ.

ምዕሊተ ጉባኤው 3/4 አባሊት ከተገኙ ስብሰባዉ ይካሄዲሌ፡፡ ነገር ግን በቂ
ተሰብሳቢ ካሌተገኘ ሇሁሇተኛ ጊዜ ስብሰባ በመጥራት በተገኘው ሰው
ውሳኔውን በመቀበሌ አስፈሊጊውን ተግባር ይፈፅማሌ፣ አፈፃፀሙን ሇቀሩት
አባሊት በመገናኛ ዘዳዎች ያሳውቃሌ፡፡

መ.

የዕዴሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ አስፈሊጊ ሆኖ ካገኘው አስቸኳይ ስብሰባ
መጥራት ይችሊሌ፡፡

7.

የመረዲጃ ዕዴሩ አባሌ ስሇመሆን - በዚህ ዯንብ በአንቀጽ 3 የተጠቀሰው የቃሊት
ትርጓሜ እንዯተጠበቀ ሆኖ
7.1

በአንቀፅ 3 በተገሇፀው መሠረት ዕዴሜው 18 እና ከዚያ በሊይ የሆነው ግሇሰብ
የተዘጋጀውን ቅፅ በመሙሊት የዕዴሩ አባሌ መሆን ይችሊሌ፡፡

7.2.

በመተዲዯሪያ ዯንቡ የተጠቀሱትን ክፍያዎች በተገቢው መንገዴ መፈፀም
ያስፈሌጋሌ፡፡

7.3.

የመረዲጃ ዕዴሩን ሕግና ዯንብ ተቀብል ሇተግባራዊነቱ የሚጥርና ፍሊጎት
ያሇው መሆን ይኖርበታሌ፡፡

7.4.

የመረዲጃ ዕዴሩ በፆታ፣ በሃይማኖት፣ በጎሳ፣ በዜግነት፣ በፖሇቲካ ሌዩነት
አመሇካከት ሊይ ያሌተመሠረተ መሆኑን በመቀበሌ በዕዴሩ ሽፋን
የተጠቀሱትን ሌዩነቶች የማያንፀባርቅ መሆን አሇበት፡፡
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7.5.

2003

በሂውስተንና አካባቢው ነዋሪ ሇመሆኑ (ሕጋዊ) የመታወቂያ ካርዴ
ማቅረብ የሚችሌ ወይም ነዋሪነቱ በሥራ አመራር ኮሚቴው ተጠንቶ
ተቀባይነት ያሇው፡፡

7.6.

በስብሰባዎች በመገኘት በአባሌነት ምርጫ የሚሳተፍ፣ የመምረጥና የመመረጥ
መብቱን የመጠቀም፣

8.0

የሥራ አመራር ኮሚቴ ኃሊፊነትና ግዳታ
8.1

የዕዴሩ የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት በአጠቃሊይ ስብሰባ በዴምፅ ብሌጫ
ይመረጣለ፡፡

1.

ሰብሳቢ

2.

ፀሐፊ

ኮሚቴው አምስት አባሊት ይኖሩታሌ እነርሱም የሚከተለት ናቸው፡-

3.

ሂሳብ ሹም እና ምክትሌ ፀሐፊ

4.

ገንዘብ ያዥና

5.

የሕዝብ ግንኙነት ኃሊፊ

8.2.

የሥራ አመራር ኮሚቴው ኃሊፊነት እና ተግባር የዕዴሩን የመተዲዯሪያ ዯንብ
የማስከበር፣ የማስፈፀም፣ የመቆጣጠርና እንዯአስፈሊጊነቱ የአጠቃሊይ አባሊቱን ሃሳብና
ውሳኔ በመከታተሌ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡ የእዴሩን ንብረትና ገንዘብም
በአግባቡ መያዙንና አጠቃቀሙን የመከታተሌ ኃሊፊነት አሇበት፡፡
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8.3

2003

የሥራ አመራር ኮሚቴው የአባሊት አገሌግልት ዘመን ሇሁሇት ዓመት ይሆናሌ፡፡
ሆኖም ግን አጠቃሊይ የዕዴሩ መረዲጃ አባሊት ካመኑበት በተከታታይ ሇሁሇት ጊዜ
መመረጥ ይችሊሌ፡፡ ተጨማሪ ምርጫን በተመሇከተ ከአምስቱ የሥራ አመራር
ኮሚቴው አባሊት ውስጥ የሚሇወጡት ሁሇቱ ብቻ ይሆናለ፡፡ የሚቀሩት ሶስቱ አባሊት
ከሁሇት ጊዜ በሊይ መመረጥ አይችለም፡፡

8.4.

በተሇያዩ አጋጣሚዎች የሥራ አመራር አባሊቱ ከኃሊፊነታቸው ሊይ ባይገኙ ይህ
ኮሚቴ አጠቃሊይ ስብሰባ በመጥራት በጎዯሇው ቦታ ላሊ ተተኪ አባሌ ማስመረጥ
ይችሊሌ፡፡

8.5.

የሥራ አመራር ኮሚቴው ሥራው ወጥነት እንዱኖረው የዕዴሩን ዯንብ በማይጻረር
መሌኩ የውስጥ አሠራር ዯንብ ይኖረዋሌ፡፡

8.6.

የሥራ አመራር ኮሚቴው አስቸኳይ ስብሰባ መጥራት ካስፈሇገው የሥራ አመራሩ
ሰብሳቢ ወይም ፀሐፊ ከላለ ሶስቱ የኮሚቴው አባሊት ስብሰባውን መጥራት፣
ማስተባበርና ማካሄዴ ይችሊለ፡፡

8.7.

የሥራ አመራር ኮሚቴው በሥራ ዘመኑ አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የተሇያዩ ጉዲዮችን
የሚያጠኑ፣ የሚያከናውኑና የመፍትሄ ሃሳብ የሚያቀርቡ ከዕዴሩ አባሊት ጊዜያዊ
ኮሚቴ ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ ተጠሪነቱም ሇኮሜቴው ነው፡፡

9,0

የሥራ አመራር ኮሚቴ የሥራ ዝርዝር
9.1.

የመረዲጃ ዕዴሩ ሰብሳቢ/ፕሬዚዲንት
9.1.1.

የጠቅሊሊ ጉባኤውን እና የሥራ አመራሩን ኮሚቴ ስብሰባ ይጠራሌ፣
ይመራሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡
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9.1.2.

2003

የመረዲጃ ዕዴሩ ተጠሪና ተወካይ በመሆኑ አስፈሊጊ በሆኑ የውስጥና
የውጭ ግንኙነቶች ስብሰባ ሊይ ይገኛሌ፣ በመሪነት ስብሰባዎችን
ያካሂዲሌ፣ ዕዴሩን በመወከሌ ጠቃሚ ሃሳቦችንና ጥያቄዎችን
ያቀርባሌ፣ ውሳኔ ያስተሊሌፋሌ፡፡

9.1.3.

በዕዴሩ መተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት ወጭ፣ ገቢ፣ ያፀዴቃሌ፣በባንክ
እና በላልች ሰነድች ሊይ በመሪነት ይፈርማሌ፡፡

9.2.

የዕዴሩ ዋና ፀሐፊ
9.2.1.

የዕዴሩ ሰብሳቢ በማይገኝበት ጊዜ ስብሰባውን ይመራሌ፣ ውሳኔ
ያስተሊሌፋሌ፣ ከውስጥና ከውጭ አባሊት ጋር በመገናኘት ውሳኔ
ይሰጣሌ፣ እንግድችን ያስተናግዲሌ፡፡

9.2.2.

በአጠቃሊይ ሇዕዴሩና ሇኮሚቴው የውስጥ ስብሰባዎች አጀንዲ
ያዘጋጃሌ፣ ጥሪ ያስተሊሌፋሌ፣ቃሇ ጉባኤ ይይዛሌ፣ ሪፓርት ያዘጋጃሌ፡፡

9.2.3.

የዕዴሩን አባሊት በባህር መዝገብ ውስጥ ይመዘግባሌ፣ የአባሌነት ቅጽ
ያዘጋጃሌ፣ በአግባቡ መሞሊቱን ይከታተሊሌ፡፡

9.2.4.

ሇመረዲጃ ዕዴሩ የሚዯርሱ ዯብዲቤዎችንና የጥሪ መሌክቶች
ይቀበሊሌ፣ እንዲስፈሊጊነቱ ሇሥራ አመራርና ሇላልች አካሊት
ያስተሊሌፋሌ፣ የዯብዲቤዎችን ውሳኔ ይከታተሊሌ፣
ሰብሳቢው/ፕሬዚዲንቱ ያፀዯቀውን ዯብዲቤ ወጪ ያዯርጋሌ፣
ይመዘግባሌ፡፡

9.3. ሂሳብ ሹም እና ምክትሌ ጸሐፊ
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9.3.1.

2003

የመረዲጃ ዕዴሩን የሂሳብ ነክ ሥራ ያከናውናሌ፡፡
ሀ.

የወጪ ዯረሰኝና ገቢ ከገንዘብ ያዡ ጋር በመሆን በሰብሳቢው
አፅዲቂነት ይከፍሊሌ፣ይቀበሊሌ፣

ሇ.

በትክክሌ ይመዘግባሌ፡፡

በገቢና ወጪ ሰነድች ሊይ ይፈርማሌ፣ ሰንድቹ በአግባቡ
መያዛቸውን ይከታተሊሌ፡፡

ሐ.

በስብሰባዎችና ጉባኤዎች ሊይ በመገኘት ዋናው ፀሐፊ
በማይገኝበት ቦታ የፀሐፊውን የሥራ ኃሊፊነት ይሸፍናሌ፡፡

መ.

ከፀሐፊው ጋር በመሆን የዕዴሩን ንብረት ይመዘግባሌ፣
በአግባብ መያዙን ይቆጣጠራሌ፣ የአባሊት ቅጽ በዯንብ
መሞሊቱን ይከታተሊሌ፡፡

9.3.2.

9.4.

የመረዲጃ ዕዴሩን ንብረት ይቆጣጠራሌ፤ ይመዘግባሌ፡፡

ገንዘብ ያዥ - የዕዴሩን ገቢና ወጪ በኃሊፊነት ይመራሌ፣ ገቢ ይሰበስባሌ፣ የባንክ
ሰንድች፣ ቼኮችን ይይዛሌ፡፡
9.4.1.

ወርሃዊ መዋጮና ሌዩ ሌዩ ገቢዎችን በዯረሰኝ ይቀበሊሌ፣
በመረዲጃ ዕዴሩ የባንክ አካውንት ውስጥ ገቢ ያዯርጋሌ፡፡
በአግባቡ የታዘዙ ወጭዎችን ይከፍሊሌ፡፡

9.4.2.

የመረዲጃ ዕዴሩ ሰብሳቢና ሂሳብ ሹም በሰነድችና ቼኮች ሊይ
በአግባቡ መፈረማቸውን ያረጋግጣሌ፣ ገቢና ወጭዎችን
ይመዘግባሌ፡፡
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9.4.3.

2003

የአባሊትን ክፍያ ግሌፅና በቂ በሆነ የገቢ መዝገብ በአባሊት
ሥም ቀጥል ይመዘግባሌ፣ ወጭ አዴርጎ ይከፍሊሌ፣ ገቢ
ይሰበስባሌ፡፡

9.4.4.

በዕዴሩ ሰንድችና መዝገቦች ሊይ መሟሊት የሚገባቸውን
የአባሊት ሥም፣ ቀን፣ ፊርማ፣ የገቢና የወጭ ዝርዝር ሰንድችን
ትክክሇኛነት ያረጋግጣሌ፡፡

9.4.5.

የገቢና የወጭ ሂሳብ ዝርዝር በአግባቡ ይይዛሌ፡፡ አስፈሊጊ
ሲሆንና ሲጠየቅ ሇጠያቂው ሕጋዊ አካሌ ያቀርባሌ፡፡

9.5.

የሕዝብ ግኑኝነት - ዕዴሩን በሕዝብ ግንኙነት ሥራ ይመራሌ፡

ከሥራ አመራር

ኮሚቴ ጋር በመነጋገር ጊዜያዊ ኮሜቴዎችን ሉያቋቁም ይችሊሌ፣ የሚቋቋመው ኮሚቴ
ተጠሪነቱ ሇሥራ አመራር ኮሚቴው ይሆናሌ፡፡
9.5.1.

የመረዲጃ ዕዴሩን በተመሇከተ ከውስጥና ከውጭ የሚቀርቡ
ጥያቄዎችን ይቀበሊሌ፡፡ እንዯአስፈሊጊነቱ መሌስ ይሰጣሌ፣ ሇሥራ
አመራር ኮሚቴው ጉዲዮችን ያቀርባሌ፡፡

9.5.2.

ሰብሳቢው፣ ዋና ፀሐፊው እና ምክትሌ ፀሐፊው በማይመቻቸው ጊዜ
ዕዴሩን በመወከሌ ስብሰባዎች ሊይ ይሳተፋሌ፣ መሌስ ይሰጣሌ፣
ጥያቄዎችን ያቀርባሌ፡፡

9.5.3.

በሞት ሃዘን ወይም መርድ ጊዜ አስፈሊጊ መረጃዎችን በማሰባሰብ
ሇአባሊት ችግሩን ያሳውቃሌ፣ ያስተባብራሌ፣ አባሊት በቦታው
እንዱገኙ ይረዲሌ፡፡
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9.5.4.

2003

የቀብር ሥነ ሥርዓት ሇማስፈፀም ወይም አስክሬን ሇመሸኘት
ከአዘንተኛው ቤተሰብና ሥራ ኣመራር አካሊት ጋር በመሆን አስፈሊጊ
ሁኔታዎችን በማስፈፀም ይረዲሌ፣ ይመራሌ፣ ያመቻቻሌ፡፡

9.5.5.

ሇሃዘንተኛው ቤተሰብ የሚዯረገው የገንዘብ ክፍያ በወቅቱ እንዱከፈሌ
ከአመራሩ ጋር በመሆን ስራው የሚፋጠንበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፡፡

9.5.6.

ሇዕዴሩ ማዯግ የተሇያዩ የገቢ ምንጮችን ያጠናሌ፣ ይተሌማሌ፣
ሇተፈፃሚነቱ ሥራ አመራሩን ያማክራሌ፣አስፈሊጊ ሲሆን ከአጠቃሊይ
አባሊት አስፈሊጊ ይሆናለ የሚሊቸውን ሰዎች በማሰባሰብ ሥራዎችን
ያከናውናሌ፡፡

9.5.7.

ሇዕዴሩ አባሊትና ቤተሰቦች የሚጠቅሙ አስፈሊጊ ትምህርቶችንና መሪ
ሃሳቦችን ያጠናሌ፣ ይቀይሳሌ፣ ተፈፃሚነታቸውን ይከታተሊሌ፡፡

10.0. የቁጥጥር ኮሚቴ/ኦዱት ኮሚቴ አገሌግልት - ይህ ኮሚቴ በአጠቃሊይ ስብሰባ በዴምፅ
ምርጫ ይመረጣሌ፡፡ ተጠሪነቱም ሇአጠቃሊይ ጉባኤው ነው፡፡ ኮሚቴው ሦስት አባሊት
ይኖሩታሌ፣ እነርሱም ሰብሳቢ፣ ፀሐፊ እና፣ አባሌ ናቸው፡፡ ሇሥራው መቃናት ይረዲ
ዘንዴ ኮሚቴው የራሱ የሆነ ውስጣዊ መመሪያ ማዘጋጀት ይችሊሌ፡፡
10.1.

የኦዱት ኮሚቴው የሥራ ዘመን ኃሊፊነት
10,1,1,

የኦዱት ኮሚቴው አባሌ የአገሌግልት ዘመኑ ሁሇት ዓመት
ይሆናሌ፡፡ ሇሁሇተኛ ጊዜ ሇቀጣይ 2 ዓመት መመረጥና
ማገሌገሌ ይችሊለ፡፡
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10.1.2.

2003

የዕዴሩን የሂሳብ አጠቃሊይ ወጪና ገቢ ያጠናሌ፣
ይመረምራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ መረጃና ሰነድችን ይመሇከታሌ፡፡

10.1.3.

ከሥራ አመራር ኮሚቴው የዕዴሩን መዝገቦችና ሰነድች
በመረከብ

ሂሳቦች በአግባብ መያዛቸውን፣ ንብረቶች

መጠበቃቸውን ይቆጣጠራሌ፣ ሇአጠቃሊይ ጉባኤው በመረጃ
የተዯገፈ ሪፖርት በአጠቃሊይ ስብሰባ ወቅት ያቀርባሌ፡፡
10.1.4.

የኦዱት ኮሚቴው ከባዴ ችግር ከገጠመው ከሥራ አመራር
ኮሚቴዉ ጋር በመነጋገር አጠቃሊይ ስብሰባ መጥራት ይችሊሌ፡፡
አጠቃሊይ ጉባኤው ችግሩን ካመነበት ሂሳቡን በውጭ ኦዱተር
እንዱመረመር ያዯርጋሌ፡፡

10.1.5

የኦዱት ኮሚቴው ሇሥራ የሚያወጣቸው ወጭዎች ከዕዴሩ
ገንዘብ ወጪ ይሆናሌ፡፡

11.0

የአባሌነት መብትና ግዳታ - ማንኛውም የመረዲጃ ዕዴሩ አባሌ በማሕበሩ
የመተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት፤ የመምረጥ፣ የመመረጥ፣ ዴምፅ የመስጠት መብት እና
ኃሊፊነትና አሇው፡፡
11.1.

ዕዴሜው ከ18 ዓመት እና ከዚያ በሊይ የሆነ በሂውስተንና አካባቢው የሚኖር፡፡

11.2.

የመረዲጃ ዕዴሩ አባሌ በትውሌዴ፣ በዜግነት፣ በጋብቻ፤ በጉዱፈቻና፣ ጥገኛ
ቤተሰብ አባሌነት መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ኢትዮጵያዊ፣ ኢትዮ-አሜሪካዊ ወይም
በትውሌዴ ኢትዮጲያዊ የሆነ የላሊ ሀገር ዜግነት ያሇው ሙለ አባሌ ሉሆን
ይችሊሌ፡፡
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11.3.

2003

አንዴ የዕዴር አባሌ/ሊት በኮሚቴው የአመራር/ቁጥጥር አሠራር ሊይ ችግር አሇ
ብሇው ካመኑ ችግሩን ከበቂ መረጃ ጋር ሇኮሚቴው ሕዝብ ግኑኝነት ወይም
ሰብሳቢ ያቀርባለ፡፡ ችግሩ እንዲስፈሊጊነቱ መፈታቱን ይከታተሊለ፡ ይህ ሳይሆን
ቢቀር የችግሩን አንገብጋቢነት በማስገንዘብ ከሕዝብ ግኑኝነት ጋር በመነጋገር
አጠቃሊይ ስብሰባ እንዱጠራ ሉጠይቁ ይችሊለ፡፡

11.4. አንዴ የቤተሰብ አባሌ በጋብቻ፣ በሥራና በተሇያዩ ምክንያቶች ራሱን መቻለን
ካረጋገጠ በግሌ የዕዴሩ አባሌ ሇመሆን መመዝገብና አስፈሊገውን ክፍያ
መፈፀም አሇበት፡፡
11.5.

አንዴ አባሌ የመኖሪያ አዴራሻ ሇውጥ ቢያዯርግና ከሂውስተንና አካባቢው
ቢርቅ፣ በአባሌነት የመቀጠሌ መብቱ በግሌ ፍሊጎቱ ሊይ የተመሠረተ
ይሆናሌ፣ በአባሌነት ሇመቀጥሌ የአባሌነት መብቱ የተጠበቀ ሆኖ ሃዘን
ቢዯርስበት ግን የማስተዛዘን ተግባር በአባሊት የግሌ ፍሊጎት ሊይ የተመሠረት
ይሆናሌ፡፡

11.6.

የአባሌነት ቅፅ ሇውጥ ወይም ማሻሻሌ የሚፈሌግ አባሌ በዕዴሩ የፖስታ
አዴራሻ አማካይነት ቅፅ እንዱሊክሇት መጠየቅ የሚችሌ ሲሆን የተመሊሽ
ፖስታ ሂሳብ/ቴምብር ጨምሮ መሊክ ይኖርበታሌ፡፡

11.7.

በሂውስተንና አካባቢው ነዋሪ የሆነ አባሌ የመኖሪያ አዴራሻውን ቢቀይር
የአዴራሻ ሇውጡን በማሳወቅ ቅፁን ማስተካከሌ አሇበት፡፡

11.8.

ማንኛውም የዕዴሩ መስራች አባሌ ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ ተጠቃሚ
ሇመሆን 1 ዓመት (12 ወር) መቆየት አሇበት ፡፡ ነገር ግን ዕዴሩ ከተመሠረተ
(10/07/10) ከ ዓንዴ ዓመት በኋሊ የተመዘገበ አባሌ የመመዝገቢያ $500 ብር
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2003

ከፍል የወሩን ክፍያ እየከፈሇ የዕዴሩ ተጠቃሚ ሇመሆን 1 ዓመት መቆየት
ይኖርበታሌ፡፡

12.0. የዕዴሩን ዯንብ ስሇማሻሻሌ - የሥራ አመራር ኮሚቴው ወይም የዕዴሩ አባሊት ባሇው
የመተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ ችግር እንዲሇበት ካመኑና ወይም መሻሻሌ የሚገባው አንቀፅ ካሇ
በአጠቃሊይ ጉባኤው ስብሰባ ሊይ በማቅረብ መሻሻሌ፣ መሇወጥ፣ ወይም መስፈር ያሇበትን
በመጥቀስ የምሌዕተ ጉባኤውን በ 3/4 ዴምፅ ያሇፈ ውሳኔ ይቀበሊሌ፡፡ ነገር ግን በቂ ተሰብሳቢ
ካሌተገኘ ሇሁሇተኛ ጊዜ ስብሰባ በመጥራት በተገኘው ሰው ውሳኔውን በመቀበሌ አስፈሊጊውን
ተግባር ይፈፅማሌ፣ አፈፃፀሙን ሇአባሊቱ በመገናኛ ዘዳዎች ያሳውቃሌ፡፡

13.0. በሞት ሃዘን ጊዜ ሇቀብር ስነ ስርዓት የሚሰጠው ገንዘብ በመመዝገቢያ ቅፁ ሊይ ሇተጠቀሰው
ዋና ተጠሪ ይሆናሌ፡፡
14.0

የዕዴሩ መፍረስ- ዕዴሩ መፍረስ የሚችሇው የመፍረሱን ሀሳብ በጠቅሊሊ ጉባሄ ስብሰባ ሊይ
ከዕዴሩ አባሊት ሶስት አራተኛው ወገን ውሳኔውን ሲዯግፈው ይሆናሌ፡፡ የዕዴሩ ገንዘብ እና
ንብረትንም በተመሇከተ የዕዴሩ ጠቅሊሊ ጉባዔ ሊይ በዕዴሩ አባሊት ይወሰናሌ፡፡
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