ኣርማ ኮምዩኒቲ ትግራይ ኣትላንታን ዜህልዎ ትርጉምን

ቋንቋና፣ ባህልና፣ ታሪኽናን
መንነትናን ይውክል።

ካብ ሃገርና ናብ’ዘ ለናዮ
ሃገር ንዜመፃእናን ይውክል።

መዋቅራዊ ቅርፂ ኮምዩኒቲ ትግራይ ኣትላንታ

መእተዊ
ንሕና ኣብ ኣትላንታን ከባቢኣን ነበርቲ ዜኾንና ውሉዯ ትግራይን ቤተሰብናን:


ተራኺብና ሕውነትናን ዕርክነትናን እነጠናኽረሉ፣



ናይ ሕድሕድና ፀገምን ዯስታን ብሓዯ ኮይንና ንካፇለሉ፣



ክእለትና፣ ተሞክሮና፣ ግዛናን ገንብናን ኣዋዱድና ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ እነውዕለሉ፣



ፍቅሪ ስኒትን ምክብባርን ከምኡ ድማ ኢትዮጵያዊ መንነትና ንዯቅና እነሕልፇሉ፣
መድረኽ ኣድላይነት ብምግንዚብ ነዚ “ኮምዩኒቲ ትግራይ ኣትላንታ” ዜተባህለት ካብ’ዘይ ቀፂሉ
“ኮምዩኒቲ” እናተባህለት ትፅዋዕ ትካል ኣጣይሽና ኣለና::
እዚ ትካል ነ’ቲ ዜተጣየሸትሉ ዕላማ ንምትግባር እትኽእል፣



ኣባላታ ግቡኦምን መሰሎምን ፇሊጦም ክሳተፈ ክኽእሉ እንተለዉ:



እቶም ብኣባላት ተመሪፆም ሓላፍነት ዜተውሃቦም መራሕታ ድማ ስረሖም ብፅፇትን ትግሃትን ክሰርሑ
ዜኽእሉ ስልጣኖምን ሓላፍነቶምን ንፁር ብዜኾነ መገዱ መልክት ዒንድን ሕጊን ክህሉ እንተሎ ምዃኑ
ብምእማን ነ’ዙ ካብዙ ቀፂሉ ተርዙሩ ሎ ሕጊ ኣውፂእና ኣለና::
፩

ሓፂር ርእሲ
እዙ ዯንቢ “ዒንድን ሕጊን ኮሚዩኒቲ ትግራይ ኣትላንታ “ ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል

፪

ኣብ ስራሕ ዜወዕለሉ ጊዛ

እዙ ዒንድን ሕጊን ኮሚዩኒቲ ትግራይ ኣትላንታ ብጉባኤ ‘ታ ኮምዩኒቲ ካብ ዜፀዯቀሉ ዕለት 15 መስከረም
2013 ዒ/ም ጀሚሩ ዜፀንዏ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ይውዕል
፫

ትርጉም

ብትሕዜቶአን ካልእ ትርጉም እንተይሃልዩወን እን ዜስዕባ ቃላትን ሃረጋትን ኣብዙ ውሽጢ ዒንድን
ሕጊን’ ዘይ ዜህልወን ትርጉም ከም ዜስዕብ ይኸው።
1. ኣባል ማለት ናይ ኣባልነት ቅጥዑ ብምምላእ ድሊ ክፍሊት ከፊሉ ዜተመዜገበ ውልዯ ትግራይን ቤተሰቡን
ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዜተወልዯ/ዜዒበየ ኮይኑ ካብ ትግራይ ይውለድ ጠቃልል እዩ::
2. ዒንድን ሕጊን ማለት እዚ ኮምዩኒቲ’ዙኣ እትመሓዯረሉን እትምረሐሉን ሕጋዊ ሰነድ እዩ
3. ቤተሰብ ማለት ብውልዯት ተጋሩ ዜኾኑን ይኮኑን ብሓዲር ዜተኣሳሰሩን ዯቆምን (ዕብዩዎም ካብ ትግራይ
ይውለደ’ውን ይውስኽ) ጠቃልል ይኸውን።
4. ዕያል ማለት እቶም ብኣባልነት ዜተመዜገቡ መራሕቲ ገዚ መሓድሩዎምን ሓቢሮም ዜነብሩን ዯቆም
(ዕብዩዎም ካብ ትግራይ ይውለደ’ውን ይውስኽ) ወለዶምን ይኸውን:: ብምኽንያት ትምህርቲ ካብ

ገዜኦም ተፇልዮም ዜነብሩ ተምሃሮ ኣብ’ዘይ ይጥመሩ። እዝም ዕያል ተባሂሎም ዜተጠቅሱ ከሳዕ ናይ
ባዕሎም እቶት ዜረኽቡ ጥራሕ ይኸውን።
5. ስሩዕ ጉባኤ ማለት በብዒመቱ ዜካየድ ናይ ኣባላት ሓፇሻዊ ኣኼባ እዩ
6. ህፁፅ ጉባኤ ማለት ኣድላዪ ኮይኑ ክርከብ እንተሎ ብህፁፅ ዜፅዋዕ ናይ ኣባላት ሓፇሻዊ ኣኼባ’ዩ።
7. ኣትላንታን ከባቢኣን ማለት ኣብ ውሽጢ ግዜኣት ጆርጅያን ከባቢኣ ለዋ ካልኦት ግዜኣታትን
(STATES) ዜነብር፣ ርሕቀቱ ብየገድስ ኣባል ክኸውን ዜዯሊ ውልድ ትግራይ ኣባል ናይ
ኣባልነት ግቡኡ ክፍፅም እስካብ ዜኸኣለ ናይ ቦታ ርሕቀት ይድርቶ ምዃኑ ዜጠቅስ እዩ።
ዒንቀፅ 1፣ ዕላማ
1.1 ኣባላት ንሓባር ረብሓና ንሰርሓሉ ካብ ሃይማኖትን ፖለቲካን ናፃ ዜኾነ ንመኽሰብ ይወፍር መድረኽ
ምፍጣር
1.2 ተሞክሮና፣ ክእለትና፣ ገንብናን ግዛናን ብምውዲድ ሕብረትና ኣጠናኺርና ከም ህዜቢ ብሓባር
ንቅድሚት ንስጉመሉ ኩነታት ምምችቻው
1.3 ኣብ መንጎና ሕውነት፣ ዕርክነት፣ ፍቅርን ምትሕስሳብን እንፇጥረሉ ነቲ ሎ ድማ ኣጠናኺርና ንቅፅለሉ
ኩነታት ምፍጣር
1.4 ኣባላት ካብ ዒቅሞም ንላዕሊ ዜኾነ ፇተና ኣብ ጋጥሞም እዋን ኣብ ጎኖም ተሰሊፍና ሓገዜና
ክንውፍይ ኽእለና ኩነታት ምፍጣር
1.5 ዯቅና ኢትዮጵያዊ መንነቶም፣ ባህሎም፣ ታሪኾምን ቋንቆኦምን ከይርስዐ፣ እቶም ኣብዙ ዜተወልደ
ወይ ብህፃንነቶም ዜመፁ ድማ ፇሊጦም ክዒብዩ ኽእል ኩነታት ምድላው
1.6 ብሓፇሻ አብ’ዙ ዒንድን ሕጊን ተርዙሮም ለዉን ካልኦት’ውን ኣብ’ዙ ብዜርዜር ይተጠቅሱ
ንኣባላት ክወሃቡ ዜግበኦም ኣገልግሎታት ተማሊኦም ክቀርቡ ምግባር
1.7 ሙሉእ ግልፅነትን ተሓታትነትን ዜነገሶ ኣሰራርሓ እትኽተል፣ ኢንተርኔትን ካልኦት ውፅኢት ቴክኖሎጂ
መራኸቢታትን ብምጥቃም ኣባላት ዜሳተፈሉ መድረኽ ምዜርጋሕ
ዒንቀፅ 2፣ ምምሕዲር
ኮምዩኒቲ ኣመሓዲድራኣን ኣተሓሕዚ ንብረታን እተካይዶ ብመሰረት እዙ ዒንድን ሕጊን እዩ:: እዙ ዒንድን
ሕጊን’ዘይ ነ’ታ ኮሚዩኒቲ ንምምሕዲር ድሊ ሕግን ዯንቢን ስርዒትን ኣማሊኡ ዜሓ ሰነድ እዩ::
ዒንቀፅ 3፣ ስለ ኮምዩኒቲ ስራሕ ምቁራፅ
ብቁፅሪ ኣባላት ምውሓድ ወይ ብኻልእ ዜተፇላለዩ ኩነታት እታ ኮምዩኒቲ ኣብ’ዙ ዒንድን ሕጊን
ተርዙሮም ለዉ ኣገልግሎታት ንምቅራብ ኣብ ይትኽእለሉ ኩነታት እንተ በፂሓ’ሞ ብመሰረት ዒንቀፅ

10 ናይዙ ዒንድን ሕጊን ብዜተፀወዏ ሓፇሻዊ ጉባኤ ክውሰን እንተሎ እታ ኮምዩኒቲ ፇሪሳ ስራሓ ዯው
ተብል::
ዒንቀፅ 4፣ ንብረትን ገንብን ኮምዩኒቲ
4.1 ዜኾነ ይኹን ንብረት ኮምዩኒቲ ኩሉ ጊዛ ብሱም እታ ኮምዩኒቲን ኣብ ትሕዜቶኣን ዯኣ እምብር
ብሱም ወይም ትሕዜቶ ውልቀ ሰብ ወይም ካሊእ ትካል ኣይኸውንን።
4.2 ገንብ ኮምዩኒቲ ኩሉ ጊዛ ኣብ ብሱማ ዜኽፇት ናይ ባንኪ ሒሳብ እምበር ብሱም ዉልቀ ሰብ ወይም
ካሊእ ትካል ኣይኸውንን።
4.3 ብመሰረት’ዙ ዒንድን ሕጊን ዒንቀፅ 3 እታ ኮምዩኒቲ ፇሪሳ ስራሕ ዯው ክተብል ክውሰን እንተሎ
ኩሎም ዕዲታት’ታ ኮምዩኒቲ ምስ ተኸፍሉ እቲ ዜተረፇ ኣባላት ብዜውስኑዎ መሰረት ተመሳሳሊ ተግባር
ንካይዲን ንመኽሰብ ንይተዋፇራን ትካላት ይወሃብ።
ዒንቀፅ 5፣ ኣባልነት
ሓዯ ሰብ ኣባል ኮምዩኒቲ ኮይኑ ክምዜገብ ዜኽእል ነን ዜስዕባ መመኒ ኣማሊኡ ክርከብ እንተሎ እዩ::
5.1 ትግራዋይ ዜኾነ፣ ኣብ ትግራይ ዜተወልዯ/ዜዒበየ፣ ወይ ድማ ብመውስቦ ይኹን ብመዕበያ ዜተኣሳሰረ
5.2 ነዙ ዒንድን ሕጊን ዜተቀበለን ንተግባራዊነቱ ክሰርሕ ፍቃዯኛ ዜኾነ
5.3 ናይ ኣባልነት ቅጥዑ (FORM) መሊኡን ፇሪሙን ቅረበ
5.4 ሕጋዊ መውስቦ ለዎም ሰባኣይን ሰበይቲን ኣብ ሓዯ ቅጥዑ ይምዜገቡ ከም ሓዯ ኣባል ድማ ይሕሰቡ::
5.5 ዕድሜኡ 18 ዒመት ወይ ከኣ ካብኡ ንላዕሊ ዜኾነን ብመነባብሮ ዒርሱ ዜኸኣለን
5.6 ኣብ ዜምዜገበሉ እዋን $100.00 ን’ታ ኮምዩኒቲ መጠናኸሪ ዜኸፍል
5.7 ኣብ ዜምዜገበሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣባላትን ቤተሰቦምን ንጋጥም ሞት ግልጋሎት ዜውዕልን ርእሱ
ዜኸኣለ ናይ ባንኪ ሒሳብ ዜህልዎን $200.00 ዜኸፍል:: ካብኡ ንዲሓር ድማ በብዒመቱ $100.00 ዜኸፍል
5.8 ነ’ታ ኮምዩኒቲ ስራሕ መፇፀሚ ዜውዕል በብወርሑ $10.00 ዜኸፍል
5.9 ኣባላት ዜኸፍሉዎ ዜኾነ ዒይነት ክፍሊት ነ’ቲ ኣብ’ዙ ዒንድን ሕጊን ተጠቂሱ ሎ ዕላማ ዜውዕል
ስለዜኾነ ኣባላት ብፍቃዶም ይኹን ብይፍቃዶም ካብ ኣባነት ክወፁ እንተለው ዜምለሰሎም ኣይኮነን።
5.10 ብሕማም ኮነ ስራሕ ብምስኣን ወይ ድማ እኹል ኣታዊ ብምስኣን ዜግበኦ ክፍሊታት ንክኸፍል ዒቅሚ
ዜሰኣነ ኣባል ክኸውን ዜዯሊ ንላዕለዋይ ሽማግለ ብፅሑፍ ናይ ምምልካት መሰል ኣለዎ። ላዕለዋይ ሽማግለ
ምኽንያቱ ቅቡል እንተገይሩሉ (እንተኣሚኑሉ) ድማ ኣባል ኮይኑ ይምዜገብን ናይ ኣባልነት መሰሉ
ይሕለወሉን።

ዒንቀፅ 6፣ መሰል ኣባላት
ኣብ ካልኦት ዒንቀፃት ናይ’ዙ ዒንድን ሕጊን ዜተጠቅሱ ከም ዜተሓለዉ ኮይኖም ሓዯ ብመሰረት ዒንቀፅ 5
ናይ’ዙ ዒንድን ሕጊን ዜተመዜገበ ኣባል እን ዜሰዕባ መሰላት ይህልወኦ።
6.1 እታ ኮሚዩኒቲ ኣብ ትፅውዖም ሓፇሻዊ ኣኼባታት ናይ ምስታፍ፣ ሓሳብ ናይ ምቅራብ፣ ንዜቀረቡ ሓሳባት
ብምድጋፍ ውይም ብምቅዋም ርእይቶ ናይ ምሃብ፣ እቲ ሓሳብ ንውሳነ ኣብ ዜቀርበሉ ብድምፁ ናይ
ምድጋፍ ውይ ምቅዋም ከምኡውን ኣድላይ ኮይኑ ክረኽቦ እንተሎ ድማ ድምፂ ካብ ምሃብ ናይ ምዕቃብ
መሰል ኣለዎ።
6.2 ናይ ላዕለዋይ ሽማግለ ኮነ ናይ ካልኦት ሽማግለታት ኣባላት ናይ ምምራፅን ናይ’ን ሽማግለታት ኣባል
ኮይኑ ከገልግል ናይ ምውድዲርን እንተ ተመሪፁ ድማ ናይ ምግልጋል መሰል ኣለዎ።
6.3 መን ኣግልግሎቱ ዜፇፀመ ኣባል ላዕለዋይ ሽማግለ ንኻልኣይ ጊዛ ንመረፃ ብተወዲዲሪነት ክቀርብ
ይኽእል እዩ:: እንተኾነ ግና ብተኸታታሊ ካብ ክልተ ጊዛ ንላዕሊ ተመሪፁ ከገልግል ኣይኽእልን።
6.4 ኣብዜኾነ ጊዛ ነ’ዚ ኮምዩኒቲ ዜምልከት ዜመሰሎ ሕቶ ብይ ምንም ዯረት (ገንብን ንብረትን
ዜውስኽ) ንመራሕቲ’ዚ ኮምዩኒቲ ኣብዜኾነ ቦታን ሰዒትን ከቅርብን ሙሉእ ሓበሬታን መልሲን ክወሃቦን
ሙሉእ መሰል ይህልዎ::
6.5 ኣብ ሓዯ ኣባል ወይ ድማ ብዕያልነት መዜገቦም ኣባላት ቤተሰቡ ሞት እንተጋጥም ካብ’ቲ ብመሰረት
ዒንቀፅ 5 ኣባላት ነ’ዙ ተባሂሉ ዜኸፍሉዎ ዒመታዊ ክፍሊት $15,000.00 ብቸክ ይወሃቦ።
6.6 ሓዯ ኣባል ምስኡ ብዕያልነት ይተመዜገቡ ወለደ መፂኦም ናይ ሞት ሓዯጋ እንተጋጥሞም ካብ’ቲ
ብመሰረት ዒንቀፅ 5 ኣባላት ነ’ዙ ተባሂሉ ዜኸፍሉዎ ዒመታዊ ክፍሊት $5000.00 ብቸክ ይወሃቦ።
6.7 ሓዯ ኣባል ኣብ ልዕሊኡ ኮነ ኣብ ቤተ ሰቡ ፀገም ኣብ ጋጥመሉ ጊዛ ካብ ኣብ’ዘ ዒንድን ሕጊን
ዜተጠቀሱ ካልኦት ዒቅሚ’ቱ ማሕበር ገናቡን በ’ቲ ብጉባኤ ይኹን ብላዕለዋይ ሽማግለ ዜውሰኑ ሓገዚት
ይግበሩሉ::
ዒንቀፅ 7፣ ግቡእ ኣባላት
ኣብ ካልኦት ዒንቀፃት ናይ’ዙ ዒንድን ሕጊን ዜተጠቅሱ ከም ዜተሓለዉ ኮይኖም ሓዯ ብመሰረት ዒንቀጽ 5
ናይ’ዙ ዒንድን ሕጊን ዜተመዜገበ ኣባል እን ዜሰዕባ ግቡኣት ከማልእ ኣለዎ።
7.1 ናይ’ዚ ዒንድን ሕጊን ዒንቀፃትን ካልኦት እታ ኮምዩኒቲ ተውፅኦም ሕግታትትን ተቀቢልካ ምትግባር
7.2 እታ ኮምዩኒቲ ኣብ ትፅውዖም ኣኼባታት ኮነ ወፇራታት ምስታፍ ኣብ ይተኽኣለ ጊዛ ድማ ንላዕለዋይ
ሽማግለ ምፍላጥ።

7.3 ብመሰረት ዒንቀፅ 5 ዒመታዊን ወርሓዊን ክፍሊታት ምኽፋል። እዝም ክፍሊታት’ዙኦም
ብይምኽፋል ሰለስት ወርሒ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ውዘፍ ለዎ ኣባል ክሳብ እቲ ውዘፈ ተኸፊሉ ዜውዲእ
ነ’ቶም ኣብ ዒንቀጽ 6 ተጠቂሶም ለዉ መሰላቱ ይስእን::
7.4 ብሕማም ኮነ ስራሕ ብምስኣን ወይ ድማ ካልእ እኹል ኣታዊ ብምስኣን ዜግበኦ ክፍሊታት ንክኸፍል
ዒቅሚ ዜሰኣነ ኣባል ንላዕለዋይ ሽማግለ ብፅሑፍ ናይ ምምልካት መሰል ኣለዎ። ላዕለዋይ ሽማግለ ምኽንያቱ
ቅቡል እንተገይሩሉ (እንተኣሚኑሉ) ድማ ኣባልነቱ ይኹን መሰላቱ ከምሎ ይቅፅል።
ዒንቀፅ 8፣ ኣኼባታት
ኮምዩኒቲ እን ዜስዕባ ሰለስተ ኣኼባታት ኣለዋኣ
8.1 ብመሰረት ዒንቀፅ 5 ብኣባልነት ዜተመዜገቡን እዙ ዒንድን ሕጊን ዜእዜዝም ግቡኦም ማልኡን ኣባላት
ዜሳተፈሉ እንተ ወሓዯ ኣብ ዒመት ሓዯ ጊዛ ዜፅዋዕ ስሩእ ጉባኤ
8.2 እንተወሓዯ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ሓዯ ጊዛ ዜካየድ ኣኼባ ላዕለዋይ ሽማግለ
8.3 እንተወሓዯ ኣብ ወርሒ ሓዯ ጊዛ ዜካየድ ኣኼባ ፇፅሚት ሽማግለ
8.4 ላዕለዋይ ሽማግለ ኣድላይ ኮይኑ ክረኽቦ እንተሎ ወይ ከኣ ካብ ኣባላት ኮምዩኒቲ ካብ ሲሶ ይወሓደ
ብፊርማ ክሓቱ ከለዉ ህፁፅ ጉባኤ ይፅዋዕ ።
8.5 ኣቦ መንበር ላዕለዋይ ሽማግለ ኣድላይ ኮይኑ ክረኽቦ እንተሎ ወይ ከኣ ካብ ሲሶ ይውሕደ ኣባላት
ላዕለዋይ ሽማግለ ብፊርማ ክሓቱ ከለዉ ህፁፅ ኣኼባ ላዕለዋይ ሽማግለ ይፅዋዕ።
8.6 ህፁፅ ዜኾነ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ኣቦ ወንበር ፇፃሚት ሽማግለ ህፁፅ ኣኼባ ፇፃሚት ሽማግለ ክፅውዕ
ይኽእል።
ዒንቀፅ 9፣ ኣካይዲ ኣኼባ
9.1 ናይ’ቲ ዕለት ኣጀንዲ ብፀሓፊ ቀሪቡ ይፀድቅ
9.2 ፀሓፊ ከይዱ እቲ ኣኼባ ኣብ ቃለ ጉባኤ ይምዜግብ
9.3 ተሳተፍቲ ሓሳባቶም ክገልፁ ብይ ኣድልዎ ዕድል ይረኽቡ
9.4 ኣብ መንጎ እቶም ተኣከብቲ ይምስምማዕ ተፇጢሩ ሰላማዊ ኣኼባ ንምክያድ ኣብ ይከኣለሉ ኩነታት
እንተ ተበፂሑ ኣቦ ወንበር ነቲ ኣኼባ ንኻልእ ጊዙ ኣመሓላሊፈ ይዒፅዎ::
ዒንቀፅ 10፣ ስሩዕ ጉባኤ
ስሩዕ (ዒመታዊ) ጉባኤ ነን ዜስዕባ ተግባራት ይፍፅም
10.1 ኣብ ዜሓለፇ ዒመት ብላዕለዋይ ሽማግለ፣ ፇጻሚት ሽማግለን ካልኦት ሽማግለታትን ናይ ዜተኻየደ
ስራሕቲ ሪፖርት ሰሚዐ ይግምግም
10.2 ናይ ዜመፅእ ዒመት ትልሚን ባጀትን ይውስን

10.3 ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ኣባላት ላዕለዋይ ሽማግለን: ካልኦት ንዐሳን ሽማግለታትን ይመርፅ
10.4 ኣብ ኻልኦት ብኣጀንዲ ተታሒዝም ኣብ ዜቀረቡ ዜተፇላለዩ ጉዲያት ኮምዩኒቲ ትዩ ይውስን
10.5 ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ዒንቀፃት እዙ ዒንድን ሕጊን ይስርዜ፣ ይቅይር፣ የመሓይሽ ወይ ድማ
ሓዯሽቲ ዒንቀጻት ይውስኽ፡:
10.6 ናይቲ ኮምዩኒቲ ሕጊ ዜጠሓሰን ሰላም ዜርግን ኣባል ካብ ኣባልነት ይስርዜ
ዒንቀፅ 11፣ ህፁፅ ጉባኤ
ላዕለዋይ ሽማግለ ህፁፅ ጉባኤ ክፅውዕ ዜኽእል ካብ’ን ዜስዕባ ሓዱአን ከጋጥም እንተሎ እዩ:
11.1 ህልውና ኮምዩኒቲ ብዜምልከት ተዚትዩ ንምውሳን
11.2 ቁፅሪ ኣባላት ላዕለዋይ ሽማግለ ካብ ክልተ ሲሶ ክውሕድ ከሎ
11.3 ናይ ኣባልነት ግቡኦም ኣማሊኦም ካብ ዜርከቡ ኣባላት እንተ ወሓዯ ሲሶ ህፁፅ ኣኼባ ክፅዋዕ ክሓቱ
ከለዉ
ዒንቀፅ 12፣ ምዜገባ ተሳተፍቲ ጉባኤ
ኣብ’ቲ ኣኼባ ንምስታፍ ዜተረኽቡ ኣባላት ጉቡኦም ማልኡ ምዃኖም ምስተረጋገፀ ኣብ ናይ ኣኼባ
መዜገብ ይምዜገቡ
ዒንቀፅ 13፣ ምልኣት ጉባኤ
ኣብ ላዕላይ ኣብ ዒንቀፅ 5 ዜተመዜገቡ ኣባላት ካብ’ቶም ግቡኦም ኣማሊኦም ዜርከቡ ኣባላት ካብ ፍርቂ
ንላዕሊ እንተ ኮይኖም ምልኣተ ጉባኤ ኮይኑ እቲ ኣኼብ ይካየድ::
ዒንቀፅ 14፣ ኣካይዲ ጉባኤ
14.1 እቲ ጉባኤ ብኣቦ ወንበር ተኸፊቱ ስራሑ ይጅምር
14.2 ኣቦ ወንበር እቲ ኣኼባ ነ’ቲ ኣብ ዒንድን ሕጊን ዜተርሩ ሕግታት ማልአ ምዃኑን ምስኣረጋገፀ
እቲ ጉባኤ ይጅመር
14.3 ቃለ ጉባኤ ብፀሓፊ ይምዜገብ
14.4 ኣብ መወዲእታ ኣቦ ወንበር፣ ም/ኣቦ ወንበርን ፀሓፊን ነቲ ቃለ ጉባኤ ተናቢቦም ይፍርሙ’ሞ እቲ
ጉባኤ ብኣቦ ወንበር ይዕፆ
ዒንቀፅ 15፣ ኣጀንዲ ጉባኤ
15.1 ብላዕለዋይ ሽማግለ ዜቀረበን ካብ ኣባላት ኣብ’ቲ ዕለተ ጉባኤ ቀረቡ ኣጀንዲታትን ብፀሓፊ ይንበቡ
15.2 መራረቢ እቲ ጉባኤ እተን ኣብቲ ኣጀንዲ ዜሰፇራ ኣርእስትታት እየን
15.3 ፍቃድ ጉባኤተኛታት እንተኾይኑ ብኣጀንዲ ይተትሓዘ ኣርእስትታት ኣብዙ ኣኼባ ቀሪቦም
ክዜተየሎም ይከኣል

ዒንቀፅ 16፣ ኣወሃህባ ድምፂ ጉባኤ
16.1 ሓዯ ኣባል ሓዯ ድምፂ ጥራይ ይህልዎ
16.2 ሰብኣይን ሰበይትን ብሓባር ዜተመዜገቡ’ኳ እንተኾኑ ንሓድ ሓዱኦም ሓዯ ድምፂ ይህልዎም
16.3 ድምፂ ዜህቡ ኣብቲ ኣኼብ ዜተረኽቡ ኣባላት ጥራይ እዮም
16.4 ኣወሃህባ ድምፂ ብካርድ ወይ ድማ ኢድ ብምውፃእ እዩ
16.5 ውፅኢት እቲ ድምፂብኣቦ መንበር ንኣኼበኛ ይግለፅ።
ዒንቀፅ 17፣ ውሳነ ጉባኤ
ካልኦት ዒንቀፃት ናይ’ዙ ዒንድን ሕጊን ከም ዜተሓለዉ ኮይኖም: ኣብ ጉባኤ ዜቀረበ ሓሳብ ተቀባልነት
ረኺቡ ሓሊፈ ዜበሃል ካብቶም ዜተረኽቡ ኣባላት ብመብዚሕትኦም ክድገፍ እንተሎ እዩ::
ዒንቀፅ 18፣ ላዕለዋይ ሽማግለ
18.1 ላዕለዋይ ሽማግለ ብጉባኤ ዜተመርፁ 13 ኣባላት ለዉዎ ኣካል ኮይኑ ካብ ጉባኤ ቀፂሉ ሎ ዜለዒለ
ናይ’ቲ ኮምዩኒቲ ስልጣን እዩ::
18.2 መን ኣገልግሎት ናይ ኣባላት ላዕለዋይ ሽማግለ ክልተ ዒመት ኮይኑ ንዏኦም ዜትክኡ ካልኦት ኣባላት
ተመሪፆም ርክክብ ንብረት ተኻይደ እቶም ሓዯሽቲ ተመረፅቲ ስራሕ ክሳብ ዜጅምሩ ኣብ ሓላፍነቶም
ይፀንሑ::
18.3 ኣባላት ላዕለዋይ ሽማግለ ንዜህቡዎ ኣገልግሎት ኣይኽፇሎምን
18.4 ላዕለዋይ ሽማግለ ውሳነ ትውስን ብድምፂ ኮይኑ: እቲ ዜለዒለ ድምፂ ዜረኸበ ሓሳብ ድማ ይሓልፍ
18.5 ላዕለዋይ ሽማግለ ካብ ንኡሳን ሽማግለታት ይኹን ካብ ፇፃሚት ሽማግለ ዜቀርቡላ ፀብፃባት ብወረቀት
ፅሑፍን ብናይ ባዕላ ኢንተርኔት ፎረምን ኣቢሉ ይኸውን።
ዒንቀፅ 19፣ ስልጣንን ሓላፍነትን ላዕለዋይ ሽማግለ
19.1 ስራሕቲ ፇፃሚት ሽማግለን ንኡሳን ሽማግለታትን ምክትታልን ብጉባኤ ዜተወሰኑ ወሳነታት ኣብ
ተግባር ምውዒሎም ምቁፅፃርን
19.2 ዒመታዊ ትልሚን ባጀትን ኣዲልዩ ናብ ጉባኤ ብምቅራብ ምፅዲቅ
19.3 ሓላፊነቶም ብግቡእ ንይውፅኡ ኣባላት ፇፃሚት ሽማግለ ካብ ስልጣኖም ብምውራድ ናብ ኣባልነት
ላዕለዋይ ሽማግለ ምምላስን ብካልኦት ናይቲ ላዕለዋይ ሽማግለ ኣባላት ምትካእን
19.4 ኣባላት ግቡኦም ይፍፅሙ ምሀላዎምን መሰሎም ሙሉእ ብሙሉእ ሕልው ምዃኑን ከምኡ ድማ
ብመሰረት’ዙ ዒንድን ሕጊን’ዘይ ግልጋሎት ይኹን ጥቅሚ ኣባላት ዜተሓለወ ምዃኑን ምርግጋፅ
19.5 እቶትን ወፃኢን እታ ኮምዩኒቲ ምክትታልን ምቁፅፃር። ኩሎም ኣባላት’ዚ ሽማግለ’ዙኣ ናይ’ቲ
ኮምዩኒቲ ባንኪ ሒሳብ ብኢንተርኔት ኣቢሎም ክሪኡን ክቆፃፀሩን መሰሎምን ግቡኦምን’ዩ::

19.6 ንዐሳን ሽማግለታት ንዜገብርኦ ስራሕቲ ሙሉእ ዯገፍን ምክትታልን ምግባር
19.7 ኣድላይ ኮይኑ ክርከብ እንተሎ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ክሳብ ካብ ኣባልነት ምእጋድ ዜኸይድ ናይ ስነ
ስርዒት ስጉምቲ ምውሳድ
19.8 ንኣሰራርሓ’ቲ ኮምዩኒቲ ዜውዕሉ ሕጋዊ ሰነዲት ምድላው።
ዒንቀፅ 20፣ ፇፃሚት ሽማግለ
ፇፃሚት ሽማግለ ናይቲ ኮምዩኒቲ ዕለታዊ ተግባራት ተካይድን ብሓፇሻዊ ጉባኤን ላዕለዋይ ሽማግለን
ንዜተወሰኑ ውሳነታት ኣብ ተግባር ተውዕልን ብላዕለዋይ ሽማግለ ዜተሰየመት ኣካል እያ:: ተፀዋዕነት ፇፃሚት
ሽማግለ ንላዕለዋይ ሽምግለ እዩ:: ኣባላት ፇፃሚት ሽማግለ ድማ
20.1 ኣቦ ወንበር
20.2 ም/ ኣቦ ወንበር
20.3 ፀሐፊ
20.4 ሒሳብ ሹም
20.5 ተሓዜ ገንብን እዮም
ዒንቀፅ 21፣ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣቦ ወንበር
21.1 ናይ’ቲ ኮምዩኒቲ ዕለታዊ ስራሕቲ ብላዕለዋይነት ይመርሕን ይቆፃፀርን
21.2 ምስ ም/ኣቦ ወንበርን ፀሓፊን ኮይኑ ኣጀንዲት ሓፇሻዊ ጉባኤ፡ ላዕለዋይ ሽማግለን ፇፃሚት ሽማግለን
የዲሉ
21.3 ሓፇሻዊ ጉባኤ፣ ኣኼባ ላዕለዋይ ሽማግለን ፇፃሚት ሽማግለን ይፅውዕ
21.4 ሓፇሻዊ ጉባኤ፣ ኣኼባ ላዕለዋይ ሽማግለን ፇፃሚት ሽማግለን ይመርሕ
21.5 ናይቲ ኮምዩኒቲ ወግዒዊ ወኪል’ዩ። ብምዃኑ ድማ ነታ ኮምዩኒቲ ወኪሉ ኣብ ካልኦት እታ ኮምዩኒቲ
ዜምልከቱ ወይ ድማ ዜተዒዯመትሉ ኣኼባታት ይርከብ። እንተኾነ ግና እታ ኮምዩኒቲ ዜተዒዯመትሉ ጉዲይ
ናብ’ቲ ላዕለዋይ ሽማግለ ኣቅሪቡ ኣድላዪነቱን ተቀባሊነቱን ምስተወሰነ ይኸውን ናብ’ቲ እታ ኮምዩኒቲ
ዜተዒዯመትሉ ውራይ ዜኸይድ::
ዒንቀፅ 22፣ ስልጣንን ሓላፍነትን ም/ኣቦ ወንበር
22.1 ምስ ኣቦ ወንበርን ፀሓፊን ኮይኑ ናይ ሓፇሻዊ ጉባኤ፣ ላዕለዋይ ሽማግለን ፇፃሚት ሽማግለን
ኣጀንዲታት የዲሉ
22.2 ኣቦ ወንበር ኣብ የለወሉ ጊዛ ንዕኡ ወኪሉ ይሰርሕ
22.3 ምስ ህዜበ ርክብ ንኡስ ሽማግለ ይተሓባበርን ፇፃሚት ሽማግለ ወኪሉ ኣመራርሓ ይህብን
22.4 ካሊእ ብላዕለዋይ ሽማግለ ወይ ድማ ብፇፃሚት ሽማግለ ዜወሃቦ ስራሕ ይሰርሕ

ዒንቀፅ 23፣ ስልጣንን ሓላፍነትን ፀሓፊ
23.1 ምስ ኣቦ ወንበርን ም/ ኣቦ ወንበርን ኮይኑ ኣጀንዲታት ሓፇሻዊ ጉባኤ፡ ላዕለዋይ ሽማግለን ፇፃሚት
ሽማግለን የዲሉ።
23.2 ኣባላት ይምዜግብ፣ መዜገብ ኣባላት ይሕዜ፣ ናይ ኣባል መንነት ይህብ
23.3 ኣብ ጉባኤ ላዕለዋይ ሽማግለን ፇፃሚት ሽማግለን ተረኺቡ ቃለ ጉባኤ ይሕዜ
23.4 ቃለ ጉባኤ ምስ ኣቦ ወንበርን ም/ኣቦ ወንበርን ተናቢቡ ይፍርም
23.5 ቃለ ጉባኤ ላዕለዋይ ሽማግለን፣ ፇፃሚት ሽማግለን ብኣባላት እተን ሽማግለታት ከም ዜፍረም ይገብር
23.6 ድሊ ሓበሬታ ንኣባላት ከም ዜበፅሕ ይገብር
23.7 ሰነዲት ኮምዩኒቲ ብስርዒት ከምዜተሓዘ ይገብር
23.9 ማሕተም ኮምዩኒቲ ይሕዜ፣ ብዜምልከቶም ሰብ መዙ እታ ኮምዩኒቲ ዜተዲለዉ ዯብዲበታት ናብ
ዜምልከቶም ከም ዜለኣኹ ይገብር
23.10 ምስ ሚድያን ኮምዩኒኬሽንን ንኡስ ሽማግለ ይተሓባበርን ፇፃሚት ሽማግለ ወኪሉ ኣመራርሓ
ይህብን
23.11 ካሊእ ብላዕለዋይ ሽማግለ ወይ ድማ ብፇፃሚት ሽማግለ ዜወሃቦ ስራሕ ይሰርሕ
ዒንቀፅ 24፣ ስልጣንን ሓላፍነትን ሒሳብ ሹም
24.1 ኣቶትን ክፍሊትን እታ ኮምዩኒቲ ኣብ መዚግብቲ ሒሳብ እታ ኮምዩኒቲ መዜጊቡ ይሕዜ
24.2 እቶት ብዕላዊ ቅብሊት ከም ዜኣተወን ክፍሊት ድማ ብባጀት ዜተታሕን ምዃኑ የረጋግፅ
24.3 በብወርሑ መዚግብቲ ሒሳብ ብምዕፃው ናይ እቶትን ክፍሊትን ሪፖርት ንላዕለዋይ ሽማግለ
ብኢንተርኔት ፎረሞም ኣቢሉ የቅርብ
24.4 ተቆፃፃሪት ሽማግለ ሒሳብ ኣብ ትምርምረሉ ጊዛ ሰነዲት እቶትን ክፍሊትን ብምቅራብ ይተሓባበር
24.5 ብቅብሊት ዜተኣከበ እቶት ኣብቲ ናይ ኮምዩኒቲ ሒሳብ ባንኪ ከም ዜኣተወ ይቆፃፀር
24.6 ምስ ናይ ትምህርቲ ንኡስ ሽማግለ ይተሓባበርን ፇፃሚት ሽማግለ ወኪሉ ኣመራርሓ ይህብን
24.7 ካሊእ ብላዕለዋይ ሽማግለ ወይ ድማ ብፇፃሚት ሽማግለ ዜወሃቦ ስራሕ ይሰርሕ
ዒንቀፅ 25፣ ስልጣንን ሓላፍነትን ተሓዙ ገንብ
25.1 እቶት ኮምዩኒቲ ቅብሊት ብምሃብ ይቅበል
25.2 ነቲ ብቅብሊት ዜተቀበሎ ገንብ ኣብቲ ብስም ኮምዩኒቲ ዜተኸፍተ ናይ ባንክ ሒሳብ የእቱ
25.3 ወርሓዊ ፀብፃብ ኣሰናዱኡ ምስ ዜድለዩ ሰነዲት ንሒሳብ ሹም የቅርብ
25.4 ተቆፃፃሪት ሽማግለ ሒሳብ ኣብ ትምርምረሉ ጊዛ ሰነዲት እቶት ባንክን ብምቅራብ ይተሓባበር

25.5 ናይታ ኮምዩኒቲ ናይ ባንክ ቸክ ይሕዜ፣ ብፇፃሚት ሽማግለ ንዜተፇቅዯን ብኣቦ ወንበር ንዜተፇረመን
ስሩዕ ይኹን ካልኦት ክፍሊታት ብቸክ ይኸፍል። ነናይ ሕድሕድ ቸክ ቅዲሕ ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ማዕልታት
ንሒሳብ ሹም ብኢመይል ይልእኽ። ከምኡ ድማ ዜርዜር ወፃኢን ኣታውን በብወርሑ ንላዕለዋይ ሽማግለ
የቅርብ።
25.6 ምስ ናይ ሓገዜ መተኣኻኸቢት ንኡስ ሽማግለ ይተሓባበርን ፇፃሚት ሽማግለ ወኪሉ ኣመራርሓ
ይህብን
25.7 ካሊእ ብላዕለዋይ ሽማግለ ወይ ድማ ብፇፃሚት ሽማግለ ዜወሃቦ ስራሕ ይሰርሕ
ዒንቀፅ 26፣ ንኡሳን ሽማግለታት
ኮምዩኒቲ ትግራይ ኣትላንታ ንኣባላታ ይኹን ንይ ኣባላታ ኣብ’ዘ ዒንድን ሕጊን ተጠቂሶም ንለዉን
ካልኦት ይተጠቅሱን ግልጋሎታት እትህበሉን፣ ካብ ኣባላታ ይኹኑ ይኣባላታ ነፃ ግልጋሎት ብምርካብ
ዕላማኣ እተሳኸዏሉን ብንኡሳን ሽማግለታታ ኣቢላ ይኸውን። በ’ዙ መሰረት ዜቆማ ድማ 4 ንኡሳን
ሽማግለታት ይህልውኣ። እን ንዉኡሳን ሽማግለታት ድማ ነንሕድሕዯአን ናይ ኣገልግሎት መኖም ክልት
ዒመት ብዜኾነ ሰሰለስተ መራሕቲ ማለት ኣቦ ወንበር፣ ፀሓፊን ኣባልን ይምረሓ። ንሳተን ድማ
1. ናይ ህዜበ ርክብ
2. ናይ ሚድያን ኮምዩኒኬሽንን
3. ናይ ትምህርቲ
4. ናይ ሓገዜ ኣታኣኻኻቢትን እየን።`
ዒንቀፅ 27፣ ስራሕን ሓላፊነትን ህዜበ ርክብ ሽማግለ
27.1 ተፀዋዑነታ ንፇፃሚት ሽማግለ ኮይኑ ርክባ ምስ ም/ኣቦ ወንበር ናይ’ቲ ኮምዩኒቲ ይኸውን
27.2 ኣብ ሓዯ ግቡኡ ማለአ ኣባል ኮምዩኒቲን ዕያሉን ናይ ሞት ሓዯጋ እንተጋጥም ካብ’ቲ ብመሰረት
ዒንቀፅ 5 ዜተዋፅአ ገንብ $15,000.00 ንክወሃብ ትገብር
27.3 ሓዯ ግቡኡ ማለአ ኣባል ኮምዩኒቲ ወለደ ካብ ካልእ ዒዱ ንክሪኡዎ መፂኦም ናይ ሞት ሓዯጋ
እንተጋጢሙዎም ድማ ካብ’ቲ ብመሰረት ዒንቀፅ 5 ዜተዋፅአ ገንብ ናይ $5,000.00 ሓገዜ ንኽግበረሉ
ትገብር።
27.4 ኣብ መንጎ ኣባላትና ንዜፍጠሩ ይምቅድዲዋት ንምፍታሕ ትፅዕር
27.5 ካብ ሃገርና ናብ ከባቢና ንዜመፁን ሰብ ይብሎም ኣጋይሽ ብዜተኽኣለ መጠን ናብ ዜምልከቶም
ቤት ፅሕፇት ስዯተኛታት ብምውሳድን ቅጥዑታት ብምምላእን፣ ናብራ’ዘ ዒዱ ምልላይን ካልኦት ዒቅማ
ዜፇቅዶም ዯገፋትን ትገብር

27.6 ብቤት ፍርዱ ኣብ ኮምዩኒቲታት ምኽሪ ንክወሃቦም ተፇሪደሎም ናብ ኮምዩኒቲና ንዜመፁ ኣባላትና
ይኹኑ ይ ኣባላትና ተቀቢላ ምኽሪታታ ትልግስ
27.7 ኣባላት ብሕማም ይኹን ካልእ ምኽንያት ካብ ስራሕ ወፂኦም ኣብ ፀገም ኣብ ዜወዯቁሉ እዋን ሓገዜ
ዜረኽቡሉ ኩነታት ትዯሊ። እዘ ሓገዜ’ዘይ ካብ መንግስታዊ ይኹን ይመንግስታዊ ኣካላት ከምኡ ድማ
ካብ ኣባላትና ዜርከብ ክኸውን ይኽእል።
27.8 መሰል ኣባላትና ኣብዜተግሃሰሉ እዋን ይኹን ከም ኮምዩኒቲ ክንሳተፇሉ ዜግበአና ሰላማዊ ሰልፍታት
ንክፅዋዕ ትገብርን ተተሓባብርን
ዒንቀፅ 28፣ ስራሕን ሓላፊነትን ሚዱያን ኮምዩኒኬሽንን ሽማግለ
28.1 ተፀዋዑነታ ንፇፃሚት ሽማግለ ኮይኑ ርክባ ምስ ዋና ፀሓፊ ይኸውን
28.2 ናይ’ቲ ኮምዩኒቲ ዌብሳይት ተመሓድርን ትከናኸንን
28.3 ናይ ላዕለዋይ ሽማግለ፣ ናይ ተምሃሮን ኣባላትን ፎረማት ትኸፍት
28.4 ብትምህርቲ ሽማግለ ንዜወሃቡ ናይ ቋንቋ ይኹኑ ካልኦት ትምህርታዊ ምድላዋት ኣብ’ቲ ዌብሳይት
ብምንባር ንተጠቀምቲ ከምዜበፅሑ ትገብርን ትቆፃፀርን
28.5 ካብ ዜተፇላለዩ ሽማግለታት ንዜመፁ መልእኽቲታት ኣብ’ቲ ዌብሳይት ትጥቅዕ
28.6 ናይ ግጥሚን ስነፅሑፍን ልምዱ ይኹን ድልየት ንምጉልባት ኣብ’ቲ ዌብሳይት ቦታ ብምድላው ካብ
ኣባላትና ንዜለኣኹ ፅሑፋት ተተኣናግድ
28.7 ብተምሃሮ ዯቅና ንዜቀርቡ ናይ ኢድ ስእሊታት ይኹኑ ናይ ፇጠራ ስራሕቲ ቦታ መዱባ ተተኣናግድ
ዒንቀፅ 29፣ ስራሕን ሓላፊነትን ትምህርቲ ሽማግለ
29.1 ተፀዋዑነታ ንፇፃሚት ሽማግለ ኮይኑ ርክባ ምስ ሒሳብ ሹም ይኸውን
29.2 ቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ንዯቅና ይኹን ዌብሳይትና ንዜከታተል ተቅርብ
29.3 ተምሃሮ ካብ ስሩዕ ትምህርቶም ዕረፍቲ ኣብዜኾኑሉ እዋን ድማ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ክፍሊታት
ንክመሃሩ ትገብር
29.4 ታሪኽና ቋንቋናን ባህልናን ብሓፇሽኡ ኢትዮጵያዊ መንነትና ማዕብሉ ኮሎም ዒይነት መፃሕፍቲን
ቪዱዮታትን ከምኡ ድማ ካልኦት ኣብዘይ ይተርሩ ነገራት ተቅርብ
29.5 ዯቅና ኣካዲሚያዊ ብቅዒቶም ንክጥንክርን ክሳዕ መወዲእታ ንክመሃሩን ዜዒለመ ናይ ትምህርቲ
ሓገዜ (tutorial) ብኣካል፣ ብስልኪ ከምኡ ድማ ብዌብሳይት ፎረማትን ካልኦት መን ዜፇጠሮም ውፅኢት
ቴክኖሎጂን ተጠቂማ ትህብ
29.6 ናይ እንግሊዜኛ ቋንቋ ንሓዯሽቲ መፃእቲ ትምህር
29.7 ኣጠቃቅማ ኢንተርኔት ኩሉ ኣባልና ንክፇልጥ ዕላማኣ ትገብርን ትምህርን

29.8 ዜዒብዩ መናእሰያት ዯቅና ንክፇልጡዎም ዜግባእ ሓዯገኛ ዜኾኑ ነገራት ንክፇልጡ ትገብር
29.9 ስፖርት ኣብ ኮምዩኒቲና ልሙድ ንክኸውን ትገብር
ዒንቀፅ 30፣ ስራሕን ሓላፊነትን ሓገዜ መተኣኻኸቢት ሽማግለ
30.1 ተፀዋዑነታ ንፇፃሚት ሽማግለ ኮይኑ ርክባ ምስ ተሓዙ ገንብ ናይቲ ኮምዩኒቲ ይኸውን
30.2 ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ (ፌዯራል ይኹን ስቴት) ከምኡ ድማ ካብ ካልኦት መንግስታዊ ይኮና ትካላት
ንከም ኮምዩኒቲና ዜኣመሰሉ ዜወሃቡ ሓገዚት እንተልዮም ተፅንዕን ትፍትሽን፣ ምስዜህልው ድማ ዕላዊ ናይ
ሓግዘና ዯብዲቤ ብኣቦ ወንበር እቲ ኮምዩኒቲ ንክፀሓፍ ትገብር
30.3 ኮምዩኒቲና ንተካይዶም ናይ ገንብ ምትእኽኻብ መድርኻት ተዲሉን ትመርሕን
ዒንቀፅ 31፣ ተቆፃፃሪት ሽማግለ
31.1 ተቆፃፃሪት ሽማግለ ቅድሚ ስሩዕ ጉባኤ ኣብዜግበር ሓፇሻዊ ናይ ኣባላት ኣኼባ እትምረፅ ሰለስተ ኣባላት
ማለት ኣቦ ወንበር፣ ፀሓፊን ኣባልን ለዉዋ ኣካል እያ
31.2 መን ኣገልግሎት ተቆፃፃሪት ኮሚቴ ካብ ዜተመረፀትሉ ክሳብ መዯበኛ ጉባኤ ዜካየድ እዩ
21.3 ተፀዋዕነት ተቆፃፃሪት ሽማግለ ንሓፇሻዊ ጉባኤ እዩ::
ዒንቀፅ 32፣ ሓላፍነት ተቆፃፃሪት ሽማግለ
32.1 እቶትን ክፍሊትን ብኣግባቡ ዜተትሓ ምዃኑን ትቆፃፀር
32.2 ኣታዊታትን ወፃኢታትን ኮምዩኒቲ ብሕጋዊ ሰነዲት ዜተፇፀሙ ምዃኖምን ተረጋግፅ
32.3 ኩሎም ንብረታት’ታ ኮምዩኒቲ ብዜግባእ ክንክን ዜተትሓዘ ምዃኖም ተረጋግፅ
32.4 ተቆፃፃሪት ሽማግለ ስራሓ ኣብተካይዯሉ እዋን ኩሉ ናይ’ዙ ኮምዩኒቲ ኣባል (ካብ ኣባላት ላዕለዋይ
ዜማግለ ጀሚሩ ክሳብ ኣባል) ሙሉእ ትሕብብር ንክገብረላ ይግዯድ
32.5 ተቆፃፃሪት ሽማግለ ምርመራኣ ምስወድአት ውፅኢቱ ናብ ሓፇሻዊ ጉባኤ ተቅርብ

ዒንቀፅ 33፣ መምረፂት ሽማግለ
ብጉባኤተኛታት ዜተመርፁ ሰለስተ ኣባላት ለዉዋ ኣብቲ ጉባኤ ዜካየዯሉ ዕለት እትምረፅ ኮይና ኣብ መንጎ
ዜፀንሑን ሕዯሽቲ ተመተፅቲን ርክክብ እስካብ ዜፍፀም እትፀንሕ ኣካል እያ።
ዒንቀፅ 34፣ ስልጣንንን ሓላፍነት መምረፂት ሽማግለ
34.1 ድምፂ ዜህቡ ኣባላት ኣብ’ዙ ውሽጠ ዯንቢ ዒንቀፅ 7ን 37ን ዜተመልከተ መመኒ ማልኡ
ምዃኖም ተረጋግፅ
34.2 ንኣባልነት ላዕለዋይ ሽማግለን ንኡሳን ሽማግለታትን ዜወዲዯሩ ኣባላት ጥቆማ ካብ ጉባኤተኛታት
ትቅበል

34.3 እቶም ዜተጠቆሙ ኣባላት ኣብ’ዙ ዒንድን ሕጊን ዒንቀጽ 36 ዜተመልከተ መመኒ ማልኡ ምዃኖም
ምስ ኣረጋገፀት ንጉባኤተኛታት ተፋልጥ
34.4 ኣወሃህባ ድምፂ ብኢድ ምውፃእ ወይ ድማ ብካርድ ይኸውን
34.5 ኣወሃህባ ድምፂ ምስተፇፀመ ሸዐ ንሽዐ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ተቆፂሩ ውፅኢቱ ይግለፅ
34.6 እቲ ከይድን ውፅኢቱን ኣብ ቃለ ጉባኤ ተመዜጊቡ ብኣባላት እታ መምረፂት ሽማግለ ተፇሪሙ
ንዜምረፅ ፀሓፊ ላዕለዋይ ሽማግለ ይወሃብ
34.7 መምረፂት ሽማግለ ክሳብ ተመረፅቲ ነናይ ስራሕ ሓላፊነቶም ዜመዲዯቡን ኣብ መንጎ ነባርን ሓዯሽቲ
ሽማግለታት ርኽክብ ዜፍፀምን ኣብ ሓላፊነታ ትፀንሕ
ዒንቀፅ 35፣ መረፃ
35.1 ኩሉ መረፃ ኮምዩኒቲ ዜካየድ በታ ብጉባኤተኛታት ዜተመርፀት መምረፂት ሽማግለ እዩ::
35.2 ንዜተፇላለያ ሽማግለታት ዜካየድ መረፃ ሓዯሽቲ ኣባላት ኣብ ስሩዕ ጉባኤ ኣብ ክልተ ዒመት ሓዯ ጊዛ
ከምኡ ድማ ኣብ ዜፅውዐ ህፁፃት ጉባኤታት ዜካየድ ይኸውን
ዒንቀፅ 36፣ መመኒ ተመረፅቲ
ኣብ ኩለን ሽማግለታት እታ ኮምዩኒቲ ከገልግሉ ብተመራፅነት ዜቀርቡ ኣባላት ንን ዜዜዕባ መመንቲ
ማልኡ ክኾኑ ኣለዎም::
36.1 ናብ መረፃ ኣብ ዜቀረቡሉ እዋን ኣብ ናይ ሃይማኖት፣ ናይ ፖለቲካ ወይ ድማ ብትግራይ ሱም ናይ
ዜተመስረታ ውዲበታት ብመራሒነት ተመሪፆም ኣብምግልጋል ይርከቡ። እዘይ ዜኾነሉ ምኽንያት ድማ
ናይ ጥቅሚ ጎንፂን ናይ መራሕቲ ስራሕ ምድርራብ ኣብ ልዕሊ ኮምዩኒቲና ንምፀኦ ኣሉታዊ ተፅዕኖ
ንምውጋድን እዩ።
36.2 መረፃ ቅድሚ ምክያደ እንተወሓዯ ንሽደሽት ኣዋርሕ ብኣባልነት ተመዜጊቦም ዜፀንሑ ወርሓዊ
ክፍሊቶም ኮነ ካልእ ዜምልከቶም ክፍሊት ብምኽፋል ውዘፍ ይብሎም
36.3 ካብ ሓዯ ቤተሰብ ካብ ሓዯ ንላዕሊ ንመረፃ ኣይቀርቡን።
ዒንቀፅ 37፣ መመኒ መረፅቲ
መረፃ ቅድሚ ምክያደ እንተወሓዯ ንሽደሽተ ወርሒ ብኣባልነት ተመዜጊቦም ዜፀንሑ ወርሓዊ ክፍሊቶም
ኮነ ካልእ ዜምልከቶም ክፍሊት ካብ ሰለስተ ወርሒ ንላዕሊ ዜኾነ ውዘፍ ይብሎም
ዒንቀፅ 38፣ ከይዱ መረፃ
38.1 ኣብ’ቲ ዕለተ ጉባኤ ብመሰረት ዒንቀፅ 13 ምልኣተ ጉባኤ ከምዜመልአ ምስ ተረጋገፀ መምረፂት
ሽማግለ ንመረፃ ንዜወዲዯሩ ኣባላት ጥቆማ ትቅበል

38.2 መዜገብ ተጠቆምቲ ተመርሚሩ ብመሰረት ዒንቀፅ 36 ተመረፅቲ መመኒ ማልኡ ምዃኖም
ይረጋገፅ
38.3 ንላዕለዋይ ሽማግለ 18 ኣባላት ይጥቆሙ ንንኡሳን ሽማግለታት ድማ ነንሕድሕዯአን 5 ኣባላት
ይጥቆሙ
38.4 መረፃ ኢድ ብምውፃእ ወይ ድማ ብካርድ ይኸውን
38.5 ዜተውሃበ ድምፂ ተቆፂሩ እቶም ተወዲዯርቲ ዜረኸቡዎ ድምፂ ኣብ ዕለቱ ንኣባላት ይንገር
38.6 ካብቶም ተወዲዯርቲ እቶም ዜለዒለ ድምፂ ዜረኸቡ 13 ተወዲዯርቲ ኣባላት ላዕለዋይ ሽማግለ ይኾኑ::
ክልተ ተወዲዯርቲ ብተመሳሳሊ ድምፂ መበል 13 እንተኮይኖም ኣብ ክልቲኦም ዲግመ መረፃ ይካየድ
38.7 ነንሕድሕዯአን ንኡሳን ሽማግለታት ንዜመርሑ ድማ ሰሰለስተ ይምረፁ።
38.8 ክልተ ተጠባበቅቲ ንላዕለዋይ ሽማግለ ከምኡ ድማ ነንሕድሕዯአን ንኡሳን ሽማግለታት ሓድሓዯ
ካብቶ’ም ዜልዒለ ድምፂ ዜረኸቡ ተጠባበቅቲ ይኾኑ።
ዒንቀፅ 39፣ ኣባል ኣብ የለወሉ ምምራፅ
መመኒ ተመራፃይ ማልአ ኣባል: ፍቃድኛ ምዃኑ እንተ ተረጋጊፁ ንሱ ኣብየለወሉ ንመረፃ ቀሪቡ
ክወዲዯር ይኽእል እዩ::
ዒንቀፅ 40፣ ምትካእ ኣባል ሽማግለ
ሓዯ ኣባል ሽማግለ ኮይኑ ዜተመርፀ ውልቀ ሰብ መን ኣግልግሎቱ ከይወዯአ ሓላፍነቱ እንተ ገዱፈ
ብመሰረት ዒንቀፅ 38 ቁፅሪ 8 ካብ’ቶም ተጠባበቅቲ ይትካእ
ዒንቀፅ 41፣ ምርኽኻብ
41.1 ሓደሽ ዜተመርፀ ላዕለዋይ ሽማግለ ስርሑ ዜጅምር ምስ’ቲ ነባር ሽማግለ ናይ ሰነድል፣ ገንብን
ንብረትን ምርኽኻብ ምስተኻየዯ እዩ።
41.2 እታ ነባር ሽማግለ መምረፂት ሽማግለ ኣብ ዜተረኸበትሉ ነታ ሓደሽ ዜተመርፀት ሽማግለ ሰነድ፣
ገንብን ንብረትን ተረክብ
41.3 መምረፂት ሽማግለ፣ ሰነዲትን ገንብን ምስ ንብረት ኣመሰኻኺራ ምስ ኣረጋገፀት እቲ ምርኽኻብ
ይፍፀም
41.4 ኣባላት እታ ሓዲሽ ስራሕ ፇፃሚት ሽማግለን ነባር ፇፃሚት ሽማግለን ከምኡ’ውን መምረፂት ሽማግለ
ኣብ’ቲ ናይ ርኽክብ ሰነድ ይፍርሙ:: እቲ ናይ ርኽክብ ሰነድ ድማ ነንሕድሕዯኦም ፇረምቲ ቀቅዲሖም
ይወሃብ
41.5 እታ ሓዲሽ ፇፃሚት ሽማግለ ንብረትን ገንብን ካብ ዜተረከበትሉ ዕለት ጀሚራ ስራሓ ትጅምር
41.6 ርኽክብ ኣብ ውሽጢ ሓዯ ሰሙን ክፍፀም ኣለዎ።

ዒንቀፅ 42፣ ስነ ስርዒታዊ ስጉምቲ
42.1 ሓዯ ኣባል ጉድለት ስነ ስርዒት ክፍፅም እንተሎ: እቲ ዜፇፀሞ ጉድለት ድማ ነዙ ዒንድን ሕጊን
ዜጠሓሰ፣ ናይቲ ኮምዩኒቲ ሰላም ዜርግ ወይ ድማ ነታ ኮምዩኒቲ ዜጎድእን ኮይኑ ክርከብ እንተሎ ኣባላት
ላዕለዋይ ሽማግለ ነቲ ኩነታት መርሚሮም ምስ ኣፃረዩ ድሊ ውሳነ ይህቡሉ:: እቲ ውሳነ ክሳብ ካብ
ኣባልነት ምእጋድ ዜኸይድ ይኸውን
42.2 ሓዯ ኣባል ላዕለዋይ ሽምግለ ድማ:
ሀ) መንበሪኡ ካብ ኣትላንታን ከባቢኣን ወፃኢ እንተቀይሩ
ለ) ብይ እኹል ምኽንያት ካብ ሓዯ መዒልቲ ንላዕሊ ኣኼባ እታ ሽማግለ እንተብድዩ
ሐ) ኣባል ፇፃሚት ሽማግለ ኮይኑ ብይ እኹል ምኽንያት ካብ ሓዯ መዒልቲ ንላዕሊ ኣኼባ እታ ሽማግለ
እንተብድዩ
መ) ኣብ ዒንቀፅ 31 ዜተመልከታ መመኒ የማልእ ኮይኑ እንተተረኺቡ
ሠ) ብፍቃደ ካብ ኣባልነት ኮምዩኒቲ እንተ ወፂኡ ንሱ ካብ ኣባልነት እታ ሽማግለ ወሪደ ብመሰረት ዒንቀፅ
40 ብኻልእ ኣባል ይትካእ::
42.3 ሓዯ ኣባል ላዕለዋይ ሽማግለ ኣብ’ዚ ዒንቀፅ’ዙኣ ቁፅሪ 2 ካብ ዜተመልከታ ምኽንያታት ወፃኢ ካብ
ዜተመረፀሉ ሽማግለ ክወርድ ዜኽእል እቲ ጉዲይ ናብ ጉባኤ ቀሪቡ ክውሰን እንተሎ ጥራይ እዩ።
ዒንቀፅ 43፣ ዜወፀ ኣባል ክምለስ ዜኽእለሉ ኣገባብ
43.1 ሓዯ ኣባል ብላዕለዋይ ሽማግለ ንዜተወሰነሉ ካብኣባልነት ናይ ምእገድ ስጉምቲ እንተተቀቢሉዎ ናብ ጉባኤ
ቀሪቡ ይረኣየለይ ናይ ምባል መሰል ይህልዎ። እቲ ጉባኤ ነቲ ብላዕለዋይ ሽማግለ ዜተወሰነ ናይ እገዲ ስጉምቲ
እንተፍሪሱዎ ድማ እቲ ኣባል ሙሉእ ኣባልነቱ ካብቲ ዜተኣገዯሉ ዕለት ጀሚሩ ይምለሰሉ፣ መሰሉን ግቡኡን ከምቲ
ዜነበረ ይቅፅል፣ በቲ እገዲ ምኽንያት ዜጎዯሎ ጥቅሚ እንተነይሩ ይማለአሉ።
43.2 ሓዯ ኣባል ብውሳነ ጉባኤ ካብ ኣባልነቱ እንተተሰናቢቱ ናብ ኣባልነቱ ንክምለስ ዜኽእል ነቲ ሰናበቶ ጉባኤ ናይ
ይቅርታ ይገበረለይ ሕቶ ከቅርብ እንተሎ ጥራይ እዩ። እቲ ጉባኤ ነቲ ኣባል ይቅርታ እንተገይሩሉ ድማ እቲ ኣባል
ኣባልነቱ ካብ ዜተቋረፀሉ ዕለት ጀሚሩ እስካብ ይቅርታ ዜተገበረሉ ዕለት ለው ሕሉፍ ናይ ኣባልነት ክፍሊታትን
ካልኦት ኣባላት ዜኸፇሉዎም ካልኦት ክፍሊታትን ከፊሉ ምስወዯአ ናይቲ ኮምዩኒቲ ኣባል ኮይኑ ይቅፅል። ነዙ
ኣከያይዲዘይ ይተኸለ ካ ብ ኣባልነቱ ዜተሰናበት ኣባል ብዜኾነ ይኹን ኣገባብ ከም ሓደሽ ኣባል ኮይኑ ክኣቱ
ኣይክእልን።
43.3 ሓዯ ኣባል ብናይ ባዕሉ ውሳነ ካብ ኣባልነት ክወፅእ እንተዯልዩ ዜወፅእ ሎ ምዃኑ ነቲ ላዕለዋይ ሽማግለ
ብፅሑፍ ከፍልጦ ይግባእ። ላዕለዋይ ሽማግለ ድማ ኣባልነቱ ብኣገባቡ እናተዋፅአ ዜፀንሐን ምንም ዒይነት ይተኸፍለ

ክፍሊት ይብሉ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፀ ስንብቱ ቅቡል ይገብረሉ። ብኸምዘይ ኣገባብ ዜወፀ ኣባል ክምለስ
እንተዯልዩ ከም ሓደሽ ኣባል ዜግበዎኦ ከፊሉ ክኣቱ ይኽእል።
ዒንቀፅ 44፣ ዒንድን ሕጊን
ዒንቀፃት እዙ ዒንድን ሕጊን ንምስራዜ፣ ንምቅያር፣ ንምምሕያሽ ወይ ድማ ሓዯሽቲ ዒንቀፃት ንምውሳኽ
ዜከኣል ኣብ ጉባኤ ቀሪቡ ክፀድቅ እንተሎ ጥራይ እዩ::
ዒንቀፅ 45፣ ተሓታትነት
ኣባላት ኮምዩኒቲ ኮኑ ተመረፅቲ እታ ኮምዩኒቲ ከም ትካል ኣብ ትኣትዎ ግቡእ ኮነ ዕዲ ብውልቀ
ሰብ ኮነ ብሕብረት ተሓተትቲ ኣይኾኑን:: ኣብ ልዕሊ’ታ ኮምዩኒቲ ካብ ዜቀርብ ክሲ ኮነ መቅፃዕቲ
ነፃ እዮም:: እንተኾነ ግና

እቲ ጉድለት ብይምግዲስ፣ እምነት ብምጉዲል ወይ ድማ ኮነ ኢልካ

ዜተፇፀመ ገበን ምዃኑ እንተተረጋጊፁ
እዮም::

እቶም ኣብ’ቲ ገበን ዜተሳተፈ መራሕቲ ተጠየቅቲ ክኾኑ

