
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ቅዋም ገዛና 

 
ማሕበር ኤርትራውያን ኣብ ካንቶን ቮ 

 
 
  
ሕጋዊ ቅርጺ፡ ዕላማን ቦታን  
 
ዓንቀጽ . 1 
ብስም ገዛና፡ እዚ ማሕበር ቆይሙ ኣሎ። ዕላምኡ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ብህሉው ኩነታት ቅዋምን፡            
ብዓንቀጽ 60ን ስቪላዊ ሕጊ ስዊዝ ተቐይዱ፡ ካብ ፖለቲካ፡ ሃይማኖታዊ እምነትን ነጻ ዝኾነ ማሕበር             
ኢዩ። 
 
ዓንቀጽ  2 
እዚ ማሕበር ቀንዲ መደቡ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዝ ዘለዉ፡ ኣፍረይትን ተቐባልነት ዘለዎምን ኮይኖም            
ንኽረኣዩ ንምሕጋዝ ኢዩ። እዚ ማሕበር፡ ንማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከም            
ዝሳተፉን ከም ዝጣየሱን ንምግባር ክጽዕር ኢዩ። .  
 
ነዚ መደብዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ማሕበር፡ ናይ ርክባት ዎርክሾባት፡ ናይ ምዝንጋዕ መደባት፡ ናይዚ ዘለናዮ              
ማሕበራዊ ህይወት ኣለኪኻ ወይ ፈሊጥካ ከምትግልገለሉ ምግባር፡ እዚ ንኩሎም ኣብ ካንቶን ቮ ዘለዉ             
ተቐመጥቲ ስዊዝ ኤርትራውያንን ካልኦት ዓሌታትን የጠቓልል። በዚ ናይ ማሕበር ንጥፈታት          
ንኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ብጽቡቕ ንኽረኣዩ ምጽዓር ኢዩ። እዛ ማሕበር ማእከል ናይ ኩለን ኮሚኒቲ ናይ              
ኤርትራውያን ክትኸውን ኢያ። ምስ ዘለዋ ማሕበራት እናተረዳድኤት ክትሰርሕ ኢያ። ዘተ እኬባታት           
ዎርክሾፕ ብምድላው ንጥፈታታት ከተካይድ ኢያ። 
 
ዓንቀጽ . 3 
ቦታ ኣብ ካንቶን ቮ ኮይኑ ኣገልግለቱ ንዘይ ተወሰነ ግዜ ኢዩ።  
 
ቅርጺ ማሕበር 
 
ዓንቀጽ . 4 
ኣካላት ማሕበር እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡  

- ጉባኤ  
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- ኮሚተ 
- ሓደ ጉጅለ ኣማኸርቲ ኮንስል  
- ኣካል ሕሳብ ምቁጽጻር  

ዓንቀጽ . 5 
 
ምንጪ ኣታዊ ማሕበር፡ ብፍሉይን ብስሩዕን ብዝዋጻእ ናይ ኣባላት ማሕበር፡ ካብ ወሃብቲ ሓገዝ፡            
ኣውረስቲ፡ ተደናገጽቲ/ተሓባበርቲ፡ ፍርያት ንጥፈታት ማሕበር፡ ድጎማ ህዝባውን ውልቃውን        
ኣገልግሎታት፡ ከምኡ’ውን ኩሎም ካልኦት ምንጪታት ብሕጊ ዝፍቀድ ይኸውን።   
 
እቲ ዝርከብ ሓገዝ ኣብቲ ሕጋዊ ጥቕሚ ዕላማታት ማሕበራዊ ይውዕል። 
 
ተግባራዊ መደብ ስራሕ ማሕበር ካብ ጥሪ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ 31 ታሕሳስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት               
ይኸውን። 
 
ቀጻልነት ውሕስነት ማሕበር በቶም ንጡፋት ኣባላት፡  .  
 
ኣባላት ማሕበር 
 
ዓንቀጽ . 6 
ኣባል ማሕበር ንምኻን ኩሎም ብኣካል ዝሳተፉ፡ ብሞራል ወይ ኣብ ማሕበር ዝግደሱን ብቐዋምነት ዝነጥፉ             
ብዓንቀጽ 2 ናይ ማሕበር ሕጊ ይኸውን።  
 
ዓንቀጽ . 7 
ማሕበር ብምውህሃድ ናይዞም ዝስዕቡ ኢዩ፡  

- ኣባልነት ብውልቂ 
- ኣባልነት ብሓባር 

 
ዓንቀጽ. 8 
ጠለብ ናይ ሓደስቲ ኣባላት ዝምልከት ናብ ኮሚተ ይቐርብ። ኮሚተ ንዝተቐበሎም ሓደሽቲ ኣባላት            
ንሓፈሻዊ ጉባኤ የፍልጥ።   
 
ዓንቀጽ . 9 
ካብ ኣባልነት ዘሰርዙ ረቋሒታት 

A. ብሞት  
B. ናይ ስንብት ደብዳባ ብምጽሓፍ፡ እዚ ንኮሚተ ቅድሚ 6 ወርሒ ናይ ስልጣን ምርካባ ክቐርበላ             

ይግባእ። 
C. ምስንባት ብምኽንያት « ሕጊ ምጥሓስ  ». እዚ ምስንባት ብውሳኔ ኮሚተ ይፍጸም። ዝሰናበት ሰብ           

ጥርዓኑ ኣንጻር እዚውሳኔ’ዚ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከቕርቦ መሰል ኣለዎ። ገደብ መሰል ይግባይ፡ ካብቲ             
ኮሚተ ውሳኔ ዝሃበትሉ ዕለት  ክሳብ 30 መዓልቲ ዘሎ ግዜ ጥራይ ተግባራዊ ይኸውን።  

D. ምስንባት ብምኽንያት ብተደጋጋሚ ናይ ኣባልነት ግቡእ ክፍሊት ምጉዳል ( እዚ ካብ ሓደ ዓመት             
ንላዕሊ ምስ ዝኸውን ኢዩ )። 

ሓፈሻዊ ጉባኤ  
 
ዓንቀጽ . 10 
ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ናይ ማሕበር ኣለዎ። ንኹሉ ኣባል ዘካተተ ኸኣ ይኸውን። 
 
ሓፈሻዊ ጉባኤ ተሳታፍነት ምሉእነት ናይ ኣባላቱ ምስ ተማለአ ጥራይ ኢዩ ክኻየድ ዘለዎ። .  
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ዓንቀጽ . 11 
ስልጣን ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ እዚ ዝስዕብ ይኸውን፡  

- ቅዋም የጽድቅን የመሓይሽን። 
- ኣባላት ኮሚቴ ይመርጽ፡ ፕረዚደንት፡ ምኽትል ፕረዚደንት፡ ሰክረታርያን ትረጀሪን ይህልውዎ።  
- ኣካል ተቖጻጻሪት ሕሳብ ይመርጽ። 
- ቀንዲ ዕላማ ናይ ስራሕ ኣመራርሓን ዝውሰድ ስጉምትን ንንጥፈታት ማሕበር ።  
- ጸብጻባት የጽድቅ፡ ዝተሰማማዓሉ ናይ ሕሳብ ጸብባባትን ብድምጺ ዝጸደቐ ባጀትን የጽድቕ። 
- ንኮሚቴ ዝተዋህባ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ከምኡ’ውን ናይ ኣካል ምቑጽጻር ሕሳብ ስራሕ           

የፍልጥ/ይዕድል  
- ምክንያታዊ ዝኾነ ቁጽጽርን ምክትታልን ናይተን ካልኦት ዘቖመን ኣካላት ይገብር፡  
- ዓመታዊ ክፍሊት ናይ ኣባላት ብውልቂን ብሓባርን ዝነጥፉ የቅውም።   
- ንኩሉ ዝተመሓየሸ ቅዋም የጽድቅ።ውሳኔ። 
- ሓደሽቲ ዝኣተዉን ዝወጹን ኣባላት የፍልጥ። 
- ንማሕበር ዘድልይዎ ሕግታት ይውሰን።  
- ናይ ማሕበርት መደባት ስራሕ ይውስን፡ መዓልታቲ መደባት ንጥፈታት ይሰርዕን ምስ ካልእ           

መዓልታዊ መደባት የወሃህድ።  
 
ሓፈሻዊ ጉባኤ፡ ኣብ ኣገልግሎት ዘይወዓለ ንብረት ወይ ኣቕሓ ናይ ተገልገልቲ ኣካላቱ ክወስድ ወይ ክህብ              
ይኽእል።  
 
ዓንቀጽ . 12  
ኮሚቴ፡ ስሩዕን ዘይስሩዕ ኣኬባታት ክጽውዕ ከሎ ቅድሚ 5 ሰሙን ኣቀዲሙ ብጽሑፍ ክሕብር ኣለዎ።  
 
ኮሚቴ፡ ሓደ ኣባልነት ዝሓትት ሰብ ብጽሑፍ ምስ ዝሓትት፡ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ኣቐዲሙ ኣብ              
ኣኼብኡ ከም ዛዕባ ክዛረበሉ ኣለዎ።  
 
ዓንቀጽ . 13  
ኣኼባ ብምኽትል ፕረዚደንት ወይ ብሓደ ኣባላት ኮሚቴ ክምራሕ ይክእል።   
 
ብሰክረታሪያ ወይ ብኻልእ ኣባል ኮሚቴ ደቃይቅ ናይ ኣኼባ ይምዝገብ። ምስ ፕረዚደንት ኮይኖም ድማ             
ይፍርምሉ። 
 
ዓንቀጽ . 14 
ውሳነ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ/ ኣኼባ ብብዝሒ ድምጺ ይውሰን። ማዕረ ድምጺ ምስ ዝኸውን፡ ናይ ፕረዚደንት              
ድምጺ ከም ክልተ ይቁጸር።  
 
ኣብ ምምሕያሽ ሕጊ ቅዋም በቶም ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ዘለዉ ኣባላት ማሕበር ብዝቀርብ ዓብላልሊ             
ድምጺ ይኸውን።   
 
ዓንቀጽ . 15  
ኣብ ኣድላይ ግዜ ድምጺ ምርጫ ብምስጢር ክተሓዝ ይኽእል’ዩ። ብፕሮኪሲ ናይ ምምራጽ ዕድል ኣሎ።             
እንተ ኾነ ወኪል ካብ ክልተ ንላዕሊ ፕሮክሲታት ክቕበል ኣይክእልን ኢዩ። 
 
ዓንቀጽ . 16 
ሓፈሻዊ ጉባኤ ብውሕዱ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣኼባ ከካይድ ክጽዕር ኣለዎ።   
 
ዓንቀጽ . 17 
ሓፈሻዊ ጉባኤ፡ ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ ግድነት ክቐርቡ ዘለዎም ዛዕባታት ቅደም ተከተል ከምዚ ዝስዕብ             
ይኸውን፡  
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- ኣብ ዝሓለፈ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ መወዳእታ ዝጸደቑ ውሳኔታት፡  
- ዓመታዊ ጸብጻብ ንጥፈታት ማሕበር ኣብ ውሽጢ ዓመት  ብኮሚቴ ይቀርብ፡ 
- ማሕበር ዘሕለፎም ውሳኔታትን  ዝተራእየ ምዕባሌታትን ለውጥታትን ናይ ዘተ ዛዕባ ምግባር፡ 
- ንዝሓለፉ ውሳኔታት ምጽዳቕ፡  
- ዓመታዊ ክፍሊት ኣባላት ማሕበር፡ 
- ምጽዳቕ ባጀት 
- ምርጫ ሓደስቲ ኣባላት ኮሚቴን ኣካል ምቁጽጻር ሕሳብን  
- ናይ ውልቂ ውሳኔታት/ርእይቶታት  

 
ዓንቀጽ . 18 
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሓደሽቲ ኣባላት ኮሚቴ ብምጽዋዕን ንገለ 5 ሕቶታት ናይ ኣባላት ማሕበር ብምስማዕን             
ኣኬብኡ ይዛዝም። 
 
 
ኮሚተ  
 
ዓንቀጽ . 19 
ኮሚተ እቲ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝጸደቐ ውሳኔ የተግብር። ንማሕበር ይመርሕ፡ ዕላምኡ ንምዕዋት ኩሉ             
ዝከኣሎ ስጉምትታት ይወስድ። ምስቲ ዘሎ ህሉው ኩነታትን ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝጸደቑ ጉዳያት ኩሉ             
ንምትርጓም ሰፊሕ ሓላፍነት ኣለዎ።  
 
ዓንቀጽ . 20 
ኮሚቴ ብውሕዱ ብሓሙሽተ ኣባላት ዝቖመ፡ ንሓደ ዓመት ንኽመርሕ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተመርጸ ኢዩ።  
 
ዓንቀጽ . 21 
ኮሚቴ ኣብ ንሓድሕዱ ይመኻኸር፡ ኣብ ዝኾነ እዋንን ከም ዝጥዕሞን ንማሕበር ዘገድሱ ጉዳያት ንምምያጥ             
ኣኼባታት ክገብር ይኽእል። ዋላ’ኳ ውሕዳት ኣባላት ይህሃልዉዎ ንማሕበር ወኪሉ ይመርሕ።  
 
ዓንቀጽ . 22 
ብምክንያት ዕረፍቲ ፕረሲደንት ምስ ዝኸይድ ብምክትሉ ወይ ብኻልእ ኣባል ኮሚተ ይትካእ፡ እዚ ክሳብ             
ንዝመጽእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክጸንሕ ይኽእል።  
ዓንቀጽ . 23 
ማሕበር ዘሕልፎ ውሳኔታት ብክልተ ኣባላት ኮሚቴ ምስ ዝፍረም ጥራይ ወግዓዊ ተቐባልነት ይህልዎ።   
 
ዓንቀጽ . 24 
 ሓላፍነት ኮሚቴ፡  

- ዕላምኡ ንምዕዋት ዘድልዮ ስግምትታት ብምውሳድ ግቡእ ኣሰራርሓ ይፍጽም፡  
- ንሓፈሻዊ ጉባኤ መደበኛን ፍሉይነትን ዛዕባታት የዳሉ፡ 
- ንሓደስቲ ናይ ኣባልነት ፍቃድ ምሃብን ንዝፋነዉ ናይ ስንብታ መምርሒ ምፍቃድ ሓላፍነት ኣለዎ፡ 
- መምሓደሪ ሕጊ ቅዋም ማሕበር ከም ዝኽበርን ብኡ ተማእዚዙ ንናይ ማሕበር ንብረትን           

ምምሕዳርን ቀጻልነቱ ምርግጋጽ፡  
 
ዓንቀጽ . 25 
ኮሚቴ ናይ ማሕበሩ ሕሳብ ናይ ምሓዝ ሓላፍነት ክህልዎ ኣለዎ።  
 
ዓንቀጽ . 26 
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ኮሚቴ ብደሞዝ ተቖጺሮም ዝሰርሑን ብድሌት ብዘይ ክፍሊት ዘገልግሉ ኣባላት ክቖጽርን ካብ ስራሕ            
ከሰናብትን ሓላፍነት ኣለዎ። ብተወሳኺ ኩሉ ስራሕ ንኣባላት ማሕበር ወይ ካብ ማሕበር ወጻኢ ገለ ክፋል              
ስራሕ ብግዚያውነት ከፍቅድ ሓላፍነት ኣለዎ። 
 
ዓንቀጽ . 27 
ኣባላት ኮሚቴ ብድልየቶም ብዘይ ክፍሊት ዝሰርሑ፡ ናይ መጓዓዝያ ዝኸፍልዎ ወጻኢ ጥራይ ይወሃቦም።  
 
ብደሞዝ ተቖጺሮም ኣብ ማሕበር ዝሰርሑ፡ ኣብቲ ኣኼባ ኮሚተ ከም ተዓዘብቲ ጥራይ ኮይኖም ይሳተፉ። 
 
ኣካል ሕሳብ ምቁጽጻር  
 
ዓንቀጽ . 28 
ኣካል ሕሳብ ምቁጽጻር ናይ ማሕበር ሕሳብን ፋይናንስ ምምሕዳርን ተቆጻጺሩ ብምጽፋፍ ናብ ሓፈሻዊ            
ጉባኤ ጸብጻቡ የቕርብ። ጉባኤ ጸብጻብ ናይቶም ዝመረጾም ክልተ ናይ ሕሳብ ተቖጻጸርቲ ይሰምዕ። ኣድላይ             
ምስ ዝኸውን ሓፈሻዊ ጉባኤ ንፍሉጣት ናይ ሕሳብ ተቖጻጸርቲ ትካላት ከመሓላልፎ ደቂቕ ምቁጽጻር            
ንኽግበር ተኽእሎ ኣለዎ።  
 
እቶም ፍሉጣት ተቖጻጸርቲ ውጽኢት ጸብጻቦምን ናይ ሕሳብ ዝርዝርን ንኮሚቴ የቅርቡ። ኮሚቴ ሓደ            
ዘዋሪ ጽሑፍ ብምድላው ናብ ኩሎም ኣባላት ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ጸብጻብ ከም ዝባጻሕ ትገብር። 
 
ምዕጻው ወይ ምስራዝ 
 
ዓንቀጽ . 29 
ማሕበር፡ ስራሕ ክዓጹ ወይ ክፈርስ እንድሕር ኮይኑ፡ ኣብ ኣኼባ ካብቶም ተሳተፍቲ 2/3 ንምፍራስ ምስ              
ዘድምጹ ጥራይ ተፈጻምነት ይህልዎ። ንብረት ናይ ማሕበር ንተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ማሕበር ወይ ጉጅለ             
ብሙሉኡ ክወሃብ ይኽእል። ሓደ ጉጅለ ተመዚዙ፡ ማሕበር ንዘለዎ ናይ ቀረጽ ይኹን ካልእ ዕዳ መኽፈሊ              
ይጥቀመሉ። እቲ ንብረት ናይማሕበር ነቶም ዝመስረትዋ ወይ ሓገዝ ዘወፈዩን ኣባላት ማሕበርን           
ኣይወሃብን ኢዩ።  
 
እዚ ቅዋምዚ ብዕለት 29.ጥቅምቲ 2018 ኣብ ሎዛን ጸዲቑ። 
 
 
 
ብስም ማሕበር 
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