
የአባልነት መዋጮና ሌሎች ክፍያዎች

1. ማንኛውም አባል የአባልነት ክፍያዎችን ወይንም መዋጮዎችን በወቅቱ መክፈል

አለበት፡፡

2. የየዓመቱ ወርሃዊ የአባልነት ክፍያ እስከ ዓመቱ መጨረሻ (የማኅበሩ ዓመታዊ

ጠቅላላ ጉባዔ እስከሚካሄድበት ቀን) ድረስ ተከፍሎ መጠናቀቅ አለበት፡፡

3. ወቅቱን ጠብቆ ዓመታዊ ክፍያውን ያልከፈለ አባል የክፍያውን 10% ተጨማሪ

አድርጎ በቅጣት መልክ መክፈል ይኖርበታል፣

4. ተቋማዊ አባላት ለመረጡት የአባልነት ደረጃ በሚከተለው ሠንጠረዥ መሠረት

ይከፍላሉ፡፡

አካዳሚክ

ተቋማት/ፋብሪካዎች

አስመጪና አከፋፋይ ችርቻሮ ድርጅቶች የጤና ተቋማት

ልዩ መደበኛ ልዩ መደበኛ ልዩ መደበኛ ልዩ መደበኛ

የምዝገባ ክፍያ 250.00 250.00 250.00 250.00 150.00 150.00 150.00 150.00

ዓመታዊ ክፍያ 5000.00 3000.00 5000.00 3000.00 1000.00 500.00 1000.00 500.00

5. በአዲስ አባልነት ለሚመዘገቡ መደበኛ አባላት የመታወቂያ ብር 25.00 (ሃያ

አምስት)፣የመመዝገቢያ ብር 100.00 (አንድ መቶ) እንዲሁም ወርሃዊ መዋጮ

ብር 25.00 (ሃያ አምስት) ይከፍላሉ፡፡ በውጭ ሃገር የሚኖሩ መደበኛ አባላት

ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ መላኪያውን ሳይጨምር በየዓመቱ 100.00 (መቶ)

የአሜሪካን ዶላር መክፈል አለባቸው፡፡ የመመዝገብያ ክፍያ 5 (አምስት) የአሜሪካን

ዶላር መክፈል አለባቸው፡፡

6. ማንኛውም ተባባሪ አባል የመታወቂያ ብር 2 5 .00 (ሃያ አምስት)፣የመመዝገቢያ

ብር 100.00 (አንድ መቶ) እንዲሁም ወርሃዊ መዋጮ ብር 20.00 (ሃያ)

ይከፍላሉ፡፡ በውጭ ሃገር የሚኖሩ ተባባሪ አባላት ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ

መላኪያውን ሳይጨምር በየዓመቱ 50.00 (ሃምሳ) የአሜሪካን ዶላር መክፈል

አለባቸው፡፡ የመመዝገቢያ ክፍያ 5 (አምስት) የአሜሪካን ዶላር መክፈል አለባቸው፡፡

7. የአባልነት መመዝገቢያ ክፍያ የአባልነት ቅፅ ተሞልቶ በሚቀርብበት ጊዜ ተከፋይ

ይሆናል፡፡



8. ወርሃዊው የአባልነት መዋጮ (ክፍያ) በየወሩ ሊከፈል ይችላል፡፡ በየወሩ ለመክፈል

አመቺ ካልሆነ ዓመታዊው የማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ እስከሚካሄድበት ቀን ድረስ

በአንድ ጊዜ ወይንም በተለያየ ጊዜ መክፈል ይቻላል፡፡

9. የተማሪ አባላት የመመዝገቢያ አይከፍሉም፤የአባልነት መዋጮ በዓመት ብር 60.00

(ስልሳ ብር) ይከፍላሉ፡፡ አከፋፈሉም በዓመት ሁለት ጊዜ በየስድስት ወራቱ ብር

30.00 (ሰላሳ ብር) መከፈል አለበት፡፡

10.ልዩ አባላት ብር 25,000.00 (ሃያ አምስት ሺህ) በአንድ ጊዜ ክፍያ መክፈል

ይጠበቅባቸዋል፡፡

11. የመመዝገቢያ ክፍያው ከሚፈፀምበት ቀን ጀምሮ ቢያንስ የተከታታይ አስር

ዓመታት የአባልነት ክፍያ በአንድ ጊዜ የሚከፍል መደበኛ አባል የእድሜ ልክ

አባል ሆኖ ይመዘገባል፡፡

12. የክብር አባላት የመመዝገቢያም ሆነ ዓመታዊ መዋጮ የመክፈል ግዴታ

የለባቸውም፡፡

13. የመተዳደሪያ ደንቡ በማኅበሩ ጠቅላላ ጉባዔ እንዲሻሻል ሲደረግ አስፈላጊ ሆኖ

ከተገኘ የአባልነት መዋጮዎችና ክፍያዎች መጠን በማዕከላዊ ሥራ አስፈጻሚ

አቅራቢነት በጠቅላላ ጉባዔው እንዲወሰን ይደረጋል፡፡


