የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን
Ethiopian Orthodox Tewahedo Church
የለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማሪያም
St Mary of Debre Tsion London
በለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማሪያም ቤተክርስትያን የሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ ፤ መጋቢት ፴ ቀን
፲፱፻፺፱ ዓ ም (April 8, 2007) እንዲሰራበት የተወሰነ የአገልግሎት ክፍያዎች ዝርዝር ።
1. ለክርስትና ካርድ፤
ሀ) የአባልነት ክፍያውን ሳያቋርጥ ሙሉ አባል የሆነ ለካርዱ ፤ £20.00
ለ) የአባልነት ክፍያውን ከ6 ወር በላይ ያቋረጠ ውዝፉን ከፍሎ ለካርዱ ፤ £20.00
ሐ) የሰበካ ጉባኤ አባል ሳይሆን ነዋሪነቱ እዚሁ ሆኖ የ 40 እና የ 80 ቀን ወይም በዕድሜ ከፍ ያሉ
ህጻናትን አስጠምቆ የክርስትና ካርድ ከጠየቀ በመጀመሪያ በሰበካ ጉባኤ አባልነት ተመዝግቦ የወደፊቱን የ 6
ወር ከፍሎ ለክርስትና ካርድ £20.00
መ) አባል ያልሆነ እንግዳ ደራሽ (ከሌላ አገር የመጣ) ለካርድ £30.00
ከመደበኛ አገልግሎት ውጪ ለዚህ አገልግሎት ቅዳሴ እንዲቀደስለት ተጠይቆ ከተፈጸመ ለቅዳሴው £150.00
እንዲሁም፤ ለክርስትና ካርዱ ከላይ ከሀ - መ ባለው መሰረት ይከፈላል።
1.1 በሀገር ቤት ወይም በሌላ ሀገር ክርስትና ተነስተው ማስረጃ ለሚጠይቁ ፤
በቅድሚያ የተዘጋጀውን የምስክርነት ፎርም አመልካቹ ሞልቶ እና ምስክሮቹን ካስፈረመ በኋላ ፤
ሀ) የአባልነት ክፍያውን ሳያቋርጥ ሙሉ አባል እንዲሆንና ለካርድ £20.00
ለ) የአባልነት ክፍያውን ከ 6 ወር በላይ ያቋረጠ ውዝፉን ከፍሎ ለካርዱ £20.00
ሐ) የሰበካ አባል ጉባኤ ካልሆነ የወደፊቱን ወር ከፍሎ አባል እንዲሆንና ለካርድ £30.00
2. ለስርዓተ ተክሊል ፤
ሀ) የአባልነት ክፍያውን ሳያቛርጡ ሙሉ አባል የሆነ ፤ £100.00
ለ) የአባልነት ክፍያውን ከ 6 ወር በላይ ያቋረጠ ውዝፉን ከፍሎ ፤ £100.00
ሐ) የሰበካ ጉባኤ አባል ሳይሆን ነዋሪነቱን እዚህ የሆነ በመጀመሪያ በሰበካ ጉባኤ ተመዝግቦ የወደፊቱን
የአባልነት ክፍያ ለ ዓመት ከፍሎ ፤ £100.00
መ) አባል ያልሆነ እንግዳ ደራሽ (ከሌላ ሀገር የመጣ) ፤ £120.00
ከመደበኛ የአገልግሎት ቀን ውጭ ለዚህ አገልግሎት ቅዳሴ እንዲቀደስ ተጠይቆ ከተፈጸመ ፤ ለቅዳሴው
£150.00 እንዲሁም ፤ ለተፈጸመው ስርዓተ ተክሊል አገልግሎት ከላይ ከ ሀ - መ ባለው መሰረት ይከፈላል።
3. ለጸሎተ ፍትሃትና ስም ለማስጠራት፤
ሀ) የአባልነት ክፍያውን ሳያቋርጥ ሙሉ አባል የሆነ ስም ለማስጠራት፤ £20.00 ለሙሉ ፍትሃት £40.00
ለ) የአባልነት ክፍያውን ከ 6 ወር በላይ ያቋረጠ ውዝፉን ከፍሎ ስም ለማስጠራት ፤£20.00፣ ለሙሉ
ፍትሃት £40.00
ሐ) የሰበካ ጉባኤ አባል ሳይሆን ነዋሪነቱ እዚህ የሆነ በመጀመሪያ በሰበካ ጉባኤ ተመዝግቦ የወደፊቱ
የአባልነት ክፍያ ለ ወር ከፍሎ ስም ለማስጠራት ፤ £20.00 ለሙሉ ፍትሃት ፤ £40.00
መ) አባል ያልሆነ እንግዳ ደራሽ (ከሌላ አገር የመጣ) ስም ለማስጠራት ፤ 20.00 ለሙሉ ፍትሃት ፤
£40.00
ከመደበኛ የአገልግሎት ቀን ውጭ ለዚህ አገልግሎት ቅዳሴ እንዲቀደስ ተጠይቆ ከተፈጸመ ፤ ለቅዳሴው
£150.00 እንዲሁም ፤ ለተፈጸመው የጸሎተ ፍትሃትና ወይም የስም ማስጠራት አገልግሎት ከላይ ከሀ - መ
ባለው መሰረት ይከፈላል።
4. ለዕለት አስከሬን ጸሎተ ፍትሃት፤
ሀ) የአባልነት ክፍያውን ሳያቋርጥ ሙሉ አባል የሆነ ፤ £70.00
ለ) የአባልነት ክፍያውን ከ 6 ወር በላይ ያቋረጠ ውዝፉን ከፍሎ ፤ £70.00
ሐ) የሰበካ ጉባኤ አባል ካልሆነ የክርስትና ህይወቱ በምስክርና በንስሃ አባቱ ከተመሰከረ አስፈጻሚዎቹ
የወደፊቱን የ 6 ወር ከፍለው አባል እንዲሆኑና ለፍትሃቱ ፤ £70.00
መ) ቀብር በሚደረግበት ቦታ የጸሎት አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ £100.00
ከመደበኛ የአገልግሎት ቀን ውጭ ለዚህ አገልግሎት ቅዳሴ እንዲቀደስ ተጠይቆ ከተፈጸመ ፤ ለቅዳሴው
£150.00 እንዲሁም፤ ለተፈጸመው የጸሎተ ፍትሃት አገልግሎት ከላይ ከሀ - መ ባለው መሰረት ይከፈላል።

5. ቅዳሴ ፤
5.1 በማንኛውም መልክ ቅዳሴ ከመደበኛ የቅዳሴ መርሐ ግብር ውጭ ከተጠየቀ £150.00 ይከፈላል።
የደብሩ ሰ / መ/ አ / ጉ / ጽ / ቤት ።

