ቅዋም ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ
ምዕራፍ 1፡ ሓፈሻዊ መግለጺ ቕዋም ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ
1.1 ሽም ማሕበር
ሽም ማሕበር፡ ማሕበረ ኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ ትባሂሉ ዪጽዋዕ
መለልዪ ቁጽሪ፡ 802490-9262
ዝተመስረተሉ ዕለት፡2014-04-01
ቕዋም ዝተነድፈሉ ዕለት፡ 2015-11-30

1.2 ዕላማ ማሕበር
ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ ካብ ገንዘባዊ፡ ሃይሞኖታዊ፡ ፖለቲካዊ ረብሓ ወይ ጸግዒ ነጻ ኮይኑ፡ መሰልን
ግቡኣትን ናይ ኩሎም ኣባላቱ ይሕሉን የኽብርን።
ማሕበረኮም ኤርትራዊያን፣ ኣብ መንጎ ኣባላቱ ፍቅሪን፡ ስኒትን፡ ምትሕልላይን ንክህሉ ኣብ ግዜ ሓጎስን ሽግርን ከማኡውን
ኣብ መንጎ ኣባላቱ ናይ ምትሕግጋዝን፣ ተመክሮ ናይ ምልዉዋጥ ባህሪ ንኸማዕብል ይጽዕር።
ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ ነዞም ዝስዕቡ ዕላማታት ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ፣§

ማሕበር፣ ንኹሎም ኤርትራዊያን ነብርቲ ምምሕዳር ሉድቪካን ከባቢኣን ናይ እባልነትን መሰሎም የኽብር

§

ማሕበር፣ ኣባላቱ ኣብዘይተደልየ ወልፊ፡ በደልን፡ ዓመጽን ንኸይወፍሩ ይምዕድን ይግስጽን

§

ማሕበር፣ ንኣባላቱ ንዝወርዶም ዘይሕጋዊ በደል ወይ ዓመጽ ብትሪ ይቃወምን ንምእመላዩ ይጽዕርን

§

ማሕበር፣ ዝተፈላልዩ ንጥፈታት ንኣባላቱ ንኽፈጥር ይጽዕር

§

ኣባላት ማሕበር፣ ማሕበር ንዝፈጠሮም ንጥፈታት ከማኡውን ንብረት ማሕበር ሓላፍነት ወሲዶም ክጥቀሙሎምን
ከተግብሩዎምን ይግባእ

§

ማሕበር፣ ኣባላቱ መታን ኣቓልቦ ክረኽቡ ምስ ምምሕዳር ሉድቪካ ጥቡቕ ርክባትን ጻዕርታትን የካይድ

§

ማሕበር፣ ስነፍልጠታዊ ይኹን ዘይስነፍልጠትዊ ተመኩሮ ናይ ምልዉዋጥ መደባት ይሰርዕን የዳሉን

§

ማሕበር ብቅዓት ኣባላኡ ንምሕያልን ንምዕባይን ብናይ ውሽጥን ደገን ሓገዛት ብምጥላብ ኣስትምህሮ ናይ ምሃብ
ምደብ ይሰርዕ
ንኣብነት፣
§

ንኣብ ሽወደን ንዝተወለዱ ህጻናት፣ ደገፍ ቋንቋ ኣደ ከማኡውን ዕዮገዛ ናይ ምሕጋዝ መደብ
የዳሉ

§

ደገፍ ቋንቋ ሽወደን ከምኡዉን ተወሳኺ ማባእታዊ ሓበሬታ ብዛዓባ ሽወደን ንዘድልዮም
ኣባላቱ ሓገዝ ናይም ሃብ መደባት የዳሉ

§

ስፖርታውን ባህላዉን ንጥፈታት ይሰርዕ

1.3 ቦታ ማሕበር
ቦታ ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ም ም ሕዳር ሉድቪካ ዞባ ዳላርና ዝርከብ ኮይኑ ዉልቕዊ ኣድራሻ ግን ግዚኡ
ፍሬንድስኮፕስ ሁስ ከምዚኾነ ክንሕብር ንፈቱ።

1.4 እቋዉማ ማሕበር
ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ብኹሎም ህሉዋት ኣባላት ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ ዚቖመ ከምዝኾነ ይፍለጥ።

1.5 ወሳኒ ኣካል ማሕበር
ወሰንቲ ኣካላት ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ፣ ዓመታዊ ኣኸባን ከማኡውን ኣካየድቲ ሽማግለን አዮም።

1.6 ተጸዋዒ ወይ ወካሊ ኣካል ማሕበር
ተጸዋዒ/ቲ ወይ ወኪል/ከልቲ ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ፣ ኣካየድቲ ሽማግለ ወይ ኣካየድቲ ሽማግለ ኣሚኑ
ብዚመረጾ/ምን ኣባል/ላት ኣካየድቲ ሽማግለ አዮም።

1.7 ግዜ ንጥፈታት ማሕበር
ማሕበረኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ፣ ካብ ምጀመርያ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ማለት
ዓመት ሙሉእ ብዘይ ምቑራጽ ንጥፈታቱ ይሰላስል።

1.8 ትርጉምን ርዲኢትን ቅዋም ማሕበር
ጌጋ ርዲኢት ወይ ትርጉም ሕጋጋት ማሕበር ምስ ዘጋጥም ኣካየድቲ ሽማግለ ማሕበር ኣብ እዋኑ ናይ ምፍታሕ ሓላፍነት
ይወስዱ ኣብ እዋኑ ምስዘይፍታሕ ግን ኣብ ዝቕጽል ዓመታዊ ኣኼባ ተጻፊፉ ከምዝቐርብ ይግበር።

1.9 መሰል ምልዋጥ ወይ ምምሕያሽ ቅዋም ማሕበር
ጠለባትን እድላይነትን ምልዋጥ ሕጋጋት ማሕበር ምስዘድሊ ብጽሑፍ መልክዕ ኣብ ዝቕጽል ዕመታዊ ኣኼባ ይቕርብ፣
ካብ 2/3 ንላዕሊ ድምጺ ተሳተፍቲ ኣባላት ማሕበር ምስዝረክብ ካኣ ትቐባልነቱ ይጸድቕ።

1.10 ኣፈታትሓ ዉሽጣዊ ግጪት ማሕበር
እብ ሞንጎ ኣባላት ማሕበር ኮነ ኣብ ሞንጎ ኣባላትን ኣካየድቲ ሽማግለ ማሕበርን ንዘጋጥም ግጭት ቕድሚ ናብ ቤት ፍርዲ
ምኽያዱ ብዉሽህጣዊ ኣባላት ከምዝፍታሕ ይግበር። ማሕበር ነቲ ዝተፈጥረ ሽግር ንምፍታሕ ዪሕግዙና አዮም ዝብሎም
ሰባት ብምምራጽ ሸምጋሊት ኮሚተ የቕውም።
ጉዳይ ተጋጨውቲ በዞም ሸምጋሊት ኮሚተ ዝህቡዎ ዉሳኔ ኽፍታሕ ምስ ዘይክል ግን ጉዳዮም ናብ ሕጋዊ ቤትፍርዲ
ሃገረ ሽወደን ይምራሕ።
ዝኾነ ጉዳይ ካብቲ ብሸምጋሊት ኮሚተ ዝትዋህበ ዉሳኔ ሓሊፉ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ዘምርሕ፣ ነብሲ ወከፍ ባዓል ጉዳይ
ንናይ ቤትፍርዲ ኮኑ ካልኦት ንዝግበሩ ወጻኣኢታት ባዕሎም ይሽፍኑ።

ምዕራፍ 2 እባልነት ማሕበር
ኹሎም ኤርትራዊያን ነብርቲ ምምሕዳር ሉድቪካን ከባቢኣን ናይ እባልነትን መሰሎም ዝታሓለወ እዩ። እባል ኪኸውን
ንዝደሊ ኤሪትራዊ ሓው ወይ ሓፍቲ ኣብቲ ማሕበር እተካይዶም ኣኬባትታ ብምምጻእ ክምዝገብ ይኽእል አዩ።
ከም ኣማራጺ ውን ነዞም ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዓንቅጽ 1.2 ተጠቂሶም ዘለዎ ሕጋጋት ኣንቢቡ ተረዲኡ ብጽሑፍ መልክዕ
ናይ ኣባልነት ጠለቡ ንኣካየድቲ ሽማግለ የቅርብ፣ ኣካየድቲ ሽማግለ ካኣ ኣብ ዉሽጢ 3 ስሙን ጠለብ ካብዚቕረበሉ ዕለት
ወይ ኣብ ዝቕጽል ማሕበራዊ ኼባናይ ኣባልነት ዉሳኔ ይሕብር።

2.1 መሰል ምቑራጽ ኣባልነት ማሕበር
ዝኾነ ኣባል ማሕበረ ኮም ኤርትራዊያን ሉድቪካ ኣባልነቱ ከቛርጽ ምስ ዝደሊ ወይ እትደሊ ብጽሑፍ መልክዕ ጠለቡ
ንኣካየድቲ ሽማግለ የቅርብ፣ ኣካያዲ ሽማግለ ካኣ ኣብ ዉሽጢ 3 ስሙን ጠለብ ካብዚቕረበሉ ዕለት ናይ ኣባል ስም ካብ
መዝገብ ይስርዝን ከማኡውን ንዝተርፉ ኣባላት ሓበረታ የማሓላልፍ።
ብድልየቱ ኣባልነቱ ዘቛረጸ ኣባል ዝኾነ ብጺሒት ወይ መሰል ካብ ማሕበር ኣይህልዎን። ኸምኡውን ንሰለስተ ትኸታተልቲ
ኣዋርሕ ወርሓዊ ክፍሊቱ ዘየማለአ ኣባል ብድሌቱ ከምዘቛረጸ ይዉሰድ።
ዝኾነ ኣባል፡ ማሕበረ ንዝጠለቦም ሰለስትስ ትኸታተልቲ ኣኼባታት ምስዘይርከብ እሞ ንዝምከቶም ኣካላት ምስዘይሕብር
ብድልየቱ ኣባልነቱ ከምዘቛረጸ ይሕሰብ ዝኾነ ብጺሒት ወይ መሰል ካብ ማሕበር ካኣ ኣይህልዎን።
ዝኾነ ኣባል ማሕበረ ካብ ዘውጸኦም ሕጋጋት ወጻኢ ምስዝኸይድ፣ ወይውን ንማሕበር ሓደጋ ኣብ ከውድቕ ዝኽእል
ጌጋታት ምስዝገብር፣ ናይ እባልነት መሰሉ/ላ ይዕጾ። ብናይ ዲሲፕሊን ምኽንያት መሰሉ ዝታዓጽወ ኣባል ኣብ ዉሽጢ
14 ማዓልታት ናይ ይግባይ ጠለቡ ከቕርብ መሰሉ/ላ ዝተሓለወ እዩ። ኣካየድቲ ሽማግለ ካኣ ኣብ ዉሽጢ 3 ስሙን ጠለብ
ይግባይ ካብዚቕረበሉ ዕለት ጀሚሩ ዉሳኔኡ ይብይን።

2.2 ክፍሊት
ኣካየድቲ ሽማግለ ማሕበረ ኮም ኤርትራ ኣብ ናይ ዓመታዊ ኣኼቡኡ መጠነ ክፍሊት ኣባልነትን ከማኡ ውን ወርሓዊ
ክፍሊትን የጽድቕ።
በቲ እብ ውርሒ ሚያዝያ 2015 ብኣባላት ማሕበር ዝሓለፈ ዉሳኔ ኣካየድቲ ሽማግለ ማሕበረኮም ኤርትራ መጠነ ክፍሊት
ናይ ኣባልነትን 100 ክሮነር ከማኡ ውን ወርሓዊ ክፍሊት 50 ክሮነር ከምዝኾነ ይሕብር።
ንድሕነት ኣባል/ላት ኣካየድቲ ሽማግለ ተሓዚ/ዝቲ ገንዘብ፣ ከማኡውን ሕጋዉነት ንምልባስን ትባሂሉ ካብ ዝመጽእ ዓመት
ጀሚሩ ወርሓዊ ክፍሊትን ክፍሊት እባልነትን ብመልክዕ ኣውቶጂሮ ከምዚኸውን ይሕበር።

2.3 መሰልን ሓላፍነትን ኣባል ማሕበር
ዝኾነ ህሉው እባል ማሕበር እዞም ዝስዕቡ መሰላትን ሓላፍነትን ይህልዎ፣
Ø ዝኾነ ኣባል፣ ማሕበር ንዘካይዶም ኣኼባታት ናይ ምስታፍን ምዉሳእ መሰል ይህልዎ።
Ø ዝኾነ ኣባል፣ ማሕበር ንዘካይዶም ዓመታዊ ምርጫ ንኽመርጽን ክምረጽን መሰል ይህልዎ።
Ø ዝኾነ ኣባል፣ ማሕበር ዝዉኒኖም እዋናዊን ቁጠባዊን ሓበሬታ ናይምርካብ መሰል ይህልዎ።
Ø ዝኾነ ኣባል፣ ማሕበር ንዝዉንኖም ንብረት ናይ ምጥቃም መሰል ይህልዎ።

Ø ዝኾነ ኣባል፣ ብማሕበር ሓገዝ ክግበረሉ እንተዳኣ ኮይኑ ካብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንላዕሊ ኣብ ማሕበር ግቧኣቱ
ኣንዳማለአ/ት ምስ ዝጸንሕ ጥራይ እዩ።
ነፍሲ ወከፍ ኣባል፣ ማሕበር ዝጠለቦም ዝግቦኦ ክፍሊት ኣብ ግዚኡ ናይ ምኽፋል ግዴታ ይህልዎ።
ነፍሲ ወከፍ ኣባል፣ ማሕበር ንዝዉንኖም ንብረት ሎካል ማሕበር ብዘውጸኦም ሕግታትን፡ ብሓላፍነትን ናይ
ምጥቃም ግዴታ ይህልዎ።
ነፍሲ ወከፍ ኣባል፣ ማሕበር ንዝዉንኖም ንብረት ብጉቡእን ብሓላፍነትን ናይ ምጥቃም ግዴታ ይህልዎ።
ኣባል ማሕበር፣ ውይ ዉን ዉሉዱ ኣብ ሉድቪካ ምስዝምርዖ፣ ኣባላት ማሕበር ብኣካል ተረኺቦም ዘድሊ
ናይ ጉልበት ሓገዝ የበርክቱን ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ኣባል 100 ክሮነር ዕድመ ናይ ምኽፋል ግዴታ
ይህልዎ።
ሓው ውይ ሓፍቲ ኣባል ማሕበር ሉድቪካ ም ስዝም ርዖ/እትም ርዖ፣ ኣባላት ማሕበር ብኣካል ተረኺቦም
ዘድሊ ናይ ጉልበት ሓገዝ ከበርክቱ ግዴታ ይህልዎም።
ኣባል ማሕበር ብሞት ምስዝፍለ/ትፍለ፣ ኣባላት ማሕበር ብኣካል ተረኺቦም ሓዘንተኛ ናይ ምጽንናዕ ሕልናዊ
ግዴታ ይህልዎም ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ኣባል 100 ክሮነር ደብስ ንሕጋዊያን ወረስቱ ናይ ምኽፋል ግዴታ
ይህልዎ።
ኣብ ስነስርዓት ቀብሪ ብሞት ንዝተፈልየ/ት ኣባል ብስም ማሕበር ዕንበባ ይንበረሉ/ላ።
ብዓል/ቲ ቤት ወይ ዉሉድ ኣባል ማሕበር፣ ብሞት ምስዝፍለ ኣባላት ማሕበር ብኣካል ተረኺቦም ሓዘንተኛ
ናይ ምጽንናዕን ሕልናዊ ግዴታ ይህልዎም ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ኣባል 50 ክሮነር ደብስ ናይ ምኽፋል
ግዴታ ይህልዎ።
ነፍሲ ወከፍ ኣባል፣ ማሕበር ንዝጠለቦም ዝግቦኦ ክፍሊት ኣብ ግዚኡ ናይ ምኽፋል ግዴታ ይህልዎ።

ምዕራፍ 3 ሓፈሻዊ ኣኼባ ማሕበር
መሕበርኮም ኤርትራ ኣብ ሉድቪካ እብ ዓመት ኣርባዕተ ግዜ ስሩዓት ኣኬባታት የካይድ፡ ማለት ኣብ ሰለስተ ወርሒ ሓደ
ግዜ ስሩዕ ኣኼባ የካይድ። እድላይ ጉዳይ ምስ ዝህሉ ግን ኣካያዲ ሽማግለ ማሕበር ህጹጽ ኣኼባ ናኢ ምጽዋዕ መሰል
ይህልዎ።
እታ ራበዕይቲ ኣኼባ፣ ማለት ዓማትታዊ ኣኼባ ኢልና እንጽዋዓ ኮይና ኣብ መወዳእታ ዓመተ ማለት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ
ብኣካየድቲ ሽማግለ ኣብ ዝተወሰነ ቦታን ዕለትን ይካየድ። ትርጉምን ዕላማን ናይ ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር ኣብ ዝስዕብ
ብዝርዝር ተገሊጹ ኣሎ።
መጸዋዕታ ኣኼባን ዘተኩሮሎም ባእታታትን፣ ዝካየድሎም ቦታን ዕለትን፣ ብዝርዳእ ቛንቛ ቀሪቡን፣ ብጽሑፍ መልክዕ
ተዳልዩ ቅድሚ 1 ሰሙን ናብ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ማሕበር ይዕደል።
ኣብ ኣኼባታት ማሕበር ዝላዓሉ ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ብጉቡእ ተሰኒዶም ይዕቅቡን ናብ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት
ማሕበር ይዝርጉሑ። ኣቦ ወንበር ካየድቲ ሽማግለ መልሲ ዘድልዮም ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ጉቡኡ/ኣ ኣማሊኡ/ኣ ናብ
ነፍሲ ወከፍ ኣባል ከምዝቐርብ ይገብር።

3.1 ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር
ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር አታ ዝላዓለ ዉሳኔ ዝዋሃበላን ኣኼባ ከምዝኮነት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ብኣካየድቲ
ሽማግለ ኣብ ዝተወሰነ ቦታን ዕለትን ይካየድ።
ዕላማ ዓመታዊ ኣኼባ ዝያዳ ኣብ ምምራጽ ኣካየድቲ ሽማግለ ማሕበርን ኣብ ዓመታዊ ጸብጻብን ዘቶከረ ይኸውን።
መጸዋዕታ ዓመታዊ ኣኼባን ዘተኩሮሎም ባእታታትን፣ ዝካየድሎም ቦታን ዕለትን፣ ብዝርዳእ ቛንቛ ቀሪቡ ብጽሑፍ
መልክዕ ተዳልዩ ቅድሚ 1 ሰሙን ናብ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ማሕበር ይዕደል።
ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ ንዝላዓሉ ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ብግቡእ ተሰኒዶም ይዕቅቡን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ማሕበር
ይዝርጉሑ። ኣቦ ወንበር ካየድቲ ሽማግለ መልሲ ዘድልዮም ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ጉቡኡ/ኣ ኣማሊኡ/ኣ ናብ ነፍሲ
ወከፍ ኣባል ማሕበር ከምዝቐርብ ይገብር።
ነፍሲ ወከፍ ጉቡኡ ዘማለአ/ትን ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነ/ትን ኣባል፣ ማሕበር ንዘካይዶም ዓመታዊ ምርጫ ብኣካል
ተረኺቡ ንኽመርጽን ኽምረጽን መሰሉ/ላ ዝተሓለወ አዩ።
ዉሳኔታት ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር አብቲ ማዓልታዊ ኣብዝግበር ቆጸራ ድምጺ ተሳተፍቲ ልዕሊ 1/2 ድምጺ ብምርካብ
ይጸድቅ።
ተወሳኺ ኣኼባ ማሕበር አብዘድልየሉ በቲ ኣብቲ ማዓልቲ ኣብዝግበር ቆጸራ ድምጺ ተሳተፍቲ ልዕሊ 2/3 ድምጺ
ብምርካብ ይጸድቅ።

3.2 ቅጥዒ ኣኼባ ማሕበር
ኣኼባ ማሕበር ነዞም ዝስዕቡ ቅጥዕታት ኣማሊኡ ብኸምዞም ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ዘሎ ኣገባብ ይስነድ:1. መኽፈቲ ኣኼባ፡ እቦወንበር ኣካያዲ ሽማግለ ማሕበር ናይ ኣንቛዕ ዳሓን መጻእኩም መልኽቱ የማሓላልፍ

ከሙዉን ምጅማር ኣኼባ የጽድቕን።
2. ጸሓፊ ኣካያዲ ሽማግለ ናይ ተሳተፍቲ ኣባላት ማሕበር ሽም ዝርዝር ይስንድ

3. እቦወንበር ምስ ጸሓፊ፣ ኮይኖም ተቆጻጸርቲን ኣጽደቅትን ቅይዒ ማሕበር ይመርጽ
4. ኣቦወንበር ምስ ኣባላት ማሕበር፣ ኮይኑ ስነስርዓት ምኽባር ኣኼባ ማሕበር የጽድቕ
5. ኣቦወንበር፣ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ንዝተላዓሉ ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ወይ ወሳነታት ግቡእ ም ልሲ ይህብን

ዉሳኔታት የጽድቕን
6. ኣብታ መዓልቲ ኣኼባ ንዝላዓሉ ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ብጉቡእ ይዝተየሎምን ይመያየጥሎምን ክምለሱ ዘይካሉ

ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ብግቡእ ተሰኒዶም ናብ ዝቕጽል ግዚ መልሲ ዪዋሃቦም።
7. መዕጸዊ ኣኼባ፣ እቦ ወንበር ኣካያዲ ሽማግለ ማሕበር ናይ መዕጸዊ ኣኼባ መልኽቱ የማሓላልፍን ን ተሳተፍቲ

ንዘርኣይዎ ድሌት ኮነ ተሳታፍነት የመስግን ከሙዉን ናይ ዝመጸእ ኣኼባ፡ ቦታን ግዜን ይሕብር።

3.3 መደብ ምዝንጋዕ
መሕበርኮም ኤርትራ ኣብ ሉድቪካ እብ ዓመት ሓደ ግዜ ስሩዕ ናይ ምዝንጋዕ መድብ የዳሉ፤ ማለት 24 ግንቦት ሃገራዊ
መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ።
ከምኡዉን ተወሰኽቲ ክልት ግዜ ማለት ሓንሳብ ኣብ ግዜ ክረምቲ፣ ሓንሳብ ኣብ ግዜ ሓጋይ ኣባላት ማሕበር ብዝጠልቡዎ
መንክዕ ዘይስሩዕ ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታት የዳሉ።

20 ሰነ ማለት መዕልቲ ሰማእታት ኤርትራ፣ እታ ዝላዓለት ሰማእታትና ኣንዝከረላ ዕለት ለዝኾነት ነታ መዓልቲ ንምኽባር
ይሕግዙና አዮም ዝበልናዮም ንጥፈታት ብምድላው ኣብቲ ብኣካየድቲ ሽማግለ ዝተወሰነ ቦታ ይኽበር።

ምዕራፍ 4 ኣካያዲ ሽማግለ ማሕበር
ማሕበረ ኮም ኤርትራዊያን ኣብ ሉድቪካ 3 ሕጹያት ዝርከቡዎም ካብ 6 ክሳብ 7 ኣባላት ይህልዉዎ። ኣባላት ኣካየድቲ
ሽማግለ ካብ ማንጎኦም እቦወንበር፡ ምኽትል እቦወንበር፡ ጸሓፊ፡ ትሕዚ ገንዘብን ምክትል ተሓዚ ገንዘብን ከምኡውን
ተቖጻጸርቲ ተንቐሳቐሲን ዘይተንቐሳቐሲ ንብረት ማሕበር ይመርጹ።
ኣባላት ኣካየድቲ ሽማግለ ብኣባላት ማሕበር ንሓደ ዓመት ይምረጹ። ኣገዳስነትን ብቕዓትን ኣካየድቲ ሽማግለ ተራእዩ
ኣባል/ላት ኣካየድቲ ሽማግለ ንኻላኣይ ግዜ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለዎም።

4.1 ሓላፍነት ኣካያዲ ሽማግለ ማሕበር
v ቅዋማትን ሕጋጋትን ማሕበር ኣብ ተግባር ምውዓልን ተግባርነቶም ምከታተልን
v ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ ማሕበር ንዝላዓሉ ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ግቡእ ስጉምቲ ምውሳድ
v ጽቡቕ መሪሕነትን ምዳበን ከማኡዉን ፍቅሪን ስኒትን ኣብ መንጎ ኣባላቱ ንክህሉ ይጽዕር
v ኣብ መዕላ ኽዉዕሉ ዝግቦኣኦም ገንዘብ ኮነ ንብረት ማሕበር ይከታተል
v ጸብጻብ ማሕበር ኣብ ዝግበረሉ ብዉሑዱ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቅድሚ ዓመታዊ ኣኼባ ጸብጻብ ሓሳብ
ንተቆጻጸርቲ የቕርብ

4.2 ስልጣንን ሓላፍነትን ኣቦወንበር
v ንጥርናፈን መሪሕነትን ማሕበር ይውክል
v ስሩዕን ዘይስሩዕን ኣኼባታት ማሕበር ኣብምድላው ብሓላፍነት ይዋሳእን ይመርሕን
v ዉሳኔታት ከምኡዉን ሕቶታት ኮኑ ሪኢቶታት ኣባላት ማሕበሪ ኣብ ግብሪ የውዕል ወይ ልከምዝዉዕሉ ይገብር
v ቕዋማትን ሕጋጋትን ማሕበር ኣብ ግብሪ የውዕልን ንተግባርነቶም ይከታትልን
v ምስ ተሓዚ/ት ገንዘብ ኮይኑ ገንዘብን ንብረትን ማሕበር የንቐሳቕስ
v ምስ ዉሽጣዊያ ኮነ ደጋዊያን ማሕበራት ኮነ ትካላት ንማሕበር ወኪሉ ይዋሳእ

4.3 ስልጣንን ሓላፍነትን ምክትል ኣቦወንበር
v እቦወንበር ኣበዘይህልወሉ ግዜ ንጥርናፈን መሪሕነትን ማሕበር ይውክል
v ኩሎም ሓላፍነታት ናይ ኣቦወንበር ኣብ ኣድላዪ ግዜ ንምትግባሮም ድሉው ይኸውን

4.4 ስልጣንን ሓላፍነትን ትሓዚ/ት ገንዘብ
v ምስ እቦወንበር ኮይኑ ገንዘብ ማሕበር የንቐሳቕስን ንማሕበር ዘድልይዎ ቁጠባዊ ሓገዛት ካብ ዝምልከቶም ኣካላት
ይሓትትን
v ኣብ ዓመት ኽልተ ግዜ ናይ ኣታዊን ወጻእን ገንዘብ ማሕበር ጸብጻቡ ኣዳልዩ ንኣባላት ማሕበር የቕርብ።
v ኣታዊን ወጻኢን ገንዘብ ማሕበር ብቅደምተኽተል ይስንድን ናይ መረጋገጺ ቅብሊት ይዕቅብን

v ማሕበር ካብ መኽሰብ ነጻ ከምዝኾነ ዝፍፍለጥ ኮይኑ ኩሎም ኣባላት ሽማግለ ማሕበርዉን ብነጻ ከምዝሰርሑ
ይፍለጥ። ስለዚ ዝኾነ ዝኽፈል ዓመታዊ ግብሪ ወይ ናይ ዉሃቢ ስራሕ ከምዘይብሉን ንዝምልከቶም ኣካላት
ይንሕብር። ዓመታዊ ግብሪ ናይ ባንኪ ግን ግዴታ ስለዝኾነ ምስ ናይ ዓመታዊ ጸብጻብ ይቐርብ
v ብዛዓባ ማዓላን ኣጠቓቕማን ገንዘብ ማሕበር ራኢቶን መደባትን ይሰርዕ
v ዓመታዊ ኣታዊን ወጻኢን ገንዘብ ማሕበር ቅድሚ 4 ሰሙን ኣዳልዩ ናብ ተቆጻጸርቲ ሕሳብ ይልእኽ

4.5 ስልጣንን ሓላፍነትን ጸሓፊ
v ኣብ ስሩዕን ዘይ ስሩዕን ንዝግበሩ ኣኼባታት ናይ ምስናድን ምዕቃብን ከሙኡውን ናብ ዝምልከቶም ኣባላት
ምሕበር ከምዝበጽሕ ይገብር
v ምስ ናይ ዉሽጢ ኮነ ናይ ደገ ንዝግበሩ/ዝዋሃቡ ርክባት ይዋሳእ ሓበሬታ ምስ ዝህሉ ካኣ ናብ ዝምልከቶም ኣባላት
ማሕበር የመሓላልፍን
v ሰነድ ቅጥዒ ኣኼባ ማሕበር የዳሉን ምምሕያሽ ምስ ዘድሊ ምስ ኣባላት ኣካየድቲ ሽማግለ ማሕበር ይመያየጠሎም

4.6 ስልጣንን ሓላፍነትን ተቖጻጸርቲ ሕሳብ
v ኣባላት ንተቆጻጸርቲ ሕሳብ፣ ጸብጻብ ካብዝቐረብሎም ዕለት ጀሚሩ ኣብ ዉሽጢ ከልተ ሰሙን ጸብጻቦም ናብ
ኣካየድትል ሽማግለ ማሕበር የቕርቡ
v ኣብ መዓልቲ ዓመታዊ ኣኼባ ጸብጻቦም ከማኡውን ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝህልዎም ምስ ኣካየድቲ ሽማግለ
ማሕበር ኮይኖም ንኣባላት ማሕበር የቕርቡ

4.7 ሓላፍነቶም/ቱ ንዘየማአ/ሉኡ ኣካያዲ/ቲ ሽማግለ ማሕበር
ሓደ ኣባል ወይ ኣባላት ኣካየድቲ ሽማግለ ማሕበር ሓላፍነቱ ምስ ዝዝንግዕ እቦወንበር ምስ ኣካይዲ ሽማግለ ማሕበር
ኮይኑ ይመያየጠሎም። እብ ሞንጏኦም ኪፈትሕዎ ምስ ዘይክእሉ ግን እቦወንበር ህጹጽ እኬባ ይጠልብ። ካብቶም ኣብቲ
ኣኼባ ዝተሳተፉ እባላት ማሕበር ከኣ ነቲ ዝተፈጥረ ሽግር ንምፍታሕ ዪሕግዙና አዮም ብዝልናዮም ሰባት ሸምጋሊት
ኮሚተ የቕዉም።
እታ እትቕውም ኮሚተ በቲ ኣብ ምዕራፍ 1 ዓንከጽ 1.10 ተገሊጹ ዘሎ ጹሑፍ መሰረት ብምግባር ነቲ ዝተፈጥረ ሽግር
ትመያየጠሉ።
ጉዳይ ተጋጨውቲ በዞም ሸምጋሊት ኮሚተ ዝህቡዎ ዉሳኔ ኽፍታሕ ምስ ዘይክል ግን ጉዳዮም ናብ ሕጋዊ ቤትፍርዲ
ሃገረ ሽወደን ይምራሕ።
ዝኾነ ጉዳይ ካብቲ ብሸምጋሊት ኮሚተ ዝትዋህበ ዉሳኔ ሓሊፉ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ዘምርሕ፣ ነብሲ ወከፍ ባዓል ጉዳይ
ንናይ ቤትፍርዲ ኮኑ ካልኦት ንዝግበሩ ወጻኣኢታት ባዕሎም ይሽፍኑ።

