ናይቲ ማሕበር ሕገ ደንቢ
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ጀርመን

1. እቲ ማሕበር “ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ጀርመን” ተባሂሉ ይጽዋዕ
2. ናይቲ ማሕበር ቤት ጽሕፈት ኣብ ቪዝባደን እዩ
3. እቲ ማሕበር ኣብቲ ናይ ቤትፍርዲ ናይ ማሕበራት መዝገብ ክኣቱ ኣለዎ።
ድሕሪ ምእታዉ ሽሙ “ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ጀርመን ዝተመዝገበ
ማሕበር” ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ዓንቀጽ 2

ናይቲ ማሕበር ዕላማታት

1. ናይቲ ማሕበር ዕላማ፣ ብናይተን ደቂኣንስትዮ ሓባራዊ ስራሕ ነተን ኣብ ጀርመን
ዝነብራ/ዝነብሩ ደቂ ኣንስትዮን፣ ህጻናትን መናእሰይን ደቂ ትግራይ/ኢትዮጵያ፣
ጥዕና፣ ኣተዓባብያ፣ ስራሕን ምስ ሕብረተሰብ ተመሳሲልካ ናብራን ብዝምልከት፣
ድልየት ንዋታዊ ጥቕሚ ብዘይብሉ መንገዲ ንምሕጋዝ እዩ።
2. ናይቲ ማሕበር ዕላማ፣ ነተን ኣብ ትግራይ/ኢትዮጵያ ዝርከባ ውድባት ደቂ
ኣንስትዮ „Womans Association of Tigray“ ኣብ ስራሕተን: ንስድራቤታት፣
ብዝሕን ጊዜን ወሊድ ስድራቤት ኣቐዲምካ ንምሕሳብ፣ ንጥዕና፣ ንትምህርቲ፣
ንባህሊ፣ ንከባብያዊ ህይወትን ንምዕባለን ዝግበር ሓገዝ ብዝምልከት ድልየት
ንዋታዊ ጥቕሚ ብዘይብሉ መንገዲ፣ ንማሕበራዊ ጠቐሜታን ንምርድዳእ
ህዝብታት ኣቕልቦ ሂብካ ብዝግበር ልግስነትን ደገፍ ንምሃብ እዩ።
3. ምስ ናይ ጀርመንን ዓለምለኸ ውድባትን ማሕበራትን ነንሕድሕድካ ንምልላይን፣
ባህልኻ ክትለዋወጥን ኣብሞንጎኻ ምርድዳእ ንክህሉን ሓቢርካ ንምስራሕ ጻዕሪ
ይግበር።
1.

2.
3.
4.

5.

እቲ ማሕበር በተን ስዒበን ዘለዋ ምንቅስቓሳት ዕላምኡ የሳኽዕ:
እቲ ማሕበር ናይተን ናይ ባዕሉ ዝኾና ኣባላቱ ተግባራይ ኣካል እዩ።
ናይተን ኣባላቱ ቀጻላይ ናይ ሓበረሬታን ናይ ምይይጥን ብራኸ ይኸውን። ኣብ
ወርሓዊ ኣኼባ (ቀዳመይቲ ቀዳም ኣብ ወርሒ) ሐቶታት ይእከብ፣ ምንቅስቓሳት
ይዳሎ፣ ንጸገማት ፍታሕ ይርከበሎም።
ንወለድን ህጻናትን ናይ ኣደ ቋንቋ ዝምልከት ሓበሬታ ይህብ፣ ኣብ ተሞክሮ
ቪዝባደን ተደሪኹ ድማ ኣብ ካልእ ቦታታት በብጉጅለ ናይ ኣደ ቋንቋ ምምሃር
ንኽግበር ይተሓባበር። (ትምህርቲ 1 ጊዜ ኣብ ሰሙን፣ ቦታ ንመጀመርታ ብግሊ)
ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ብዝምልከት የማኽርን ከምኡውን ነቲ ዘሎ
ተኽእሎታት የማላኽት፣ ኣብ ምዝገባን ብሓቦ ኣብ ምቕጻልን ይሕግዝ።
ከበድቲ ኩነታት ምስዝህልዉ ብዛዕባ መሰላትን ግድነታትን ሓበሬታ ይህብን ምስ
ምኽርታት ዝልግሱ ትካላትን ዝምልከቶም ሰባትን የራኽብ። ኣብ ሆስፒታል ምስ
ዶክተራት ከምኡውን ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈታት ጸገማት እንተጋጥም፣
ይሕግዝን የስተርጉምን፣ ሓባራዊ ምርድዳእ ንኽህሉ እውን ኣስተዋጽኦ ይገብር።
እቲ ማሕበር ኣድላዪ እንትኸውን ክኢላታት ይዕድም፣ ዘተታትን ጋያሹ
ንኽመጹን ምድላዋት ይገብር፣ በዚ መንገዲ ድማ ፍልጠትን ምስ ሕብረተሰብ
ተመሳሲልካ ናብራን የማዕብል። ብዛዕባ ጀርመንን ወጻኢ ሃገራትን ዝበለጸ
ሓበሬታታት ንምርካብ ኣብ ሴሚናራትን ናይ ትምህርቲ መደባትን ይሳተፍ።
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6. ናይ ባዕሉ ባህሊን ልምድን ይከናኸን፣ ጀርመናውያንን ካልኦት ዜጋታትን ናብ
በዓላቱ ይዕድም። ንህጻናትን መናእሰይን እቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባህላዊ ሓድጊታት
ንኽምዕብል የተባብዕ፣ ኣብ ናይ ጀርመን ኮነ ኣብ ናይ ዓለምለኸ ሕብረታትን
ማሕበራትን መናእሰይ ኣብ ዘቕርብዎ ጻውዒታት ይሳተፍ።
7. እቲ ማሕበር ምስተን ኣብ ትግራይ/ኢትዮጵያ ዝርከባ ውድባት ደቂኣንስትዮ
„Womans Association of Tigray“ ዘለዎ ርክብ የጠናኽር፣ ከምኡውን ኣካል
ፕሮጀክትታት ምምሕያሽ ሕክምና (ኤይድስ) ይኸውን፣ ኣብ ምትግባርን ምዕባለን
ፕሮጀክትታት ይሕግዝ (ዓንቀጽ 2. 2) ነዙይ ዝኽውን ገንዘብን ንዋትን የቕርብ።
8. እቲ ማሕበር ናይ ሓበሬታ በዓላትን ነቑጣ መረዳእታን ኣብ ጀርመን ብምድላው
ብዛዕባ ኩነታት ደቂኣንስትዮ ትግራይን ናይታ ሃገር ፍሉይ ከቢድ ኩነታትን
መረዳእታ የቕርብን ፕሮጀክትታት ናይቲ ማሕበር ደቂኣንስትዮ የላሊን።
9. እቲ ማሕበር ተመሳሳሊ ዕላማታት ምስ ዘለዎም ናይ ጀርመንን ዓለምለኸ
ማሕበራትን፣ ንምርድዳእ ህዝብታት ኣቕልቦ ብዝህብ ብምትሕብባር ይሰርሕ።
ዓንቀጽ 3

ማሕበራዊ ጠቓምነት

1. እቲ ማሕበር ኣብቲ „ግብሪ ኣብ ምኸፋል ተጠቀምቲ ዕላማታት“ ዝብል ክፋል
ናይ ግብሪ ኣከፋፍላ ስርዓት ተደሪኹ ንማሕበራዊ ጠቓምነት ጥራይን ብቐጥታ
ነዚ ዕላማታትን ይሰርሕ።
2. እቲ ማሕበር ፈታዊ ነብሱ ከይኮነ እዩ ዝሰርሕ፣ ብቐዳማይ ደረጃ ንናይ ባዕሉ
ቁጠባዊ ዕላማታት ኣይከታተልን።
3. ናይቲ ማሕበር ሃብትታት ናብተን ናይቲ ማሕበር ሕገ ደንቢ ዝፈቕደን
ዕላማታት ጥራይ እዩ ክውዕል ዝግባእ።
4. ዝኾነ ይኹን ሰብ ነቲ ዕላማታት ማሕበር ጓና ብዝኾነ ወጻእታት ወይ ተመጣጣኒ
ብዘይኮነ ዓበዪ ክፍሊት ተጠቃማይ ክኽውን ኣይግባእን።
ዓንቀጽ 4
ናይ ስራሕ ዓመት
ናይ ስራሕ ዓመት እቲ ናይ ካሌንደር ዓመት (Kalenderjahr) እዩ።
ዓንቀጽ 5

ኣባላት

1. ዝኾነ ተፈጥሮኣዊ ወይ ሕጋዊ ሰብ ኣባል ናይቲ ማሕበር ክኸውን ይኽእል እዩ።
2. ኣባልነት ንምርካብ ዝማላእ ቅድመ ኩነት፣ ናይ ግድን ሕቶ ብጽሑፍ ናብ
መካይድቲ ስራሕ ምቕራብ እዩ። መካይድቲ ስራሕ ነቲ ናይ ኣባልነት ሕቶ
ብናይ ባዕሎም ናጻ መዐቀኒ ውሳነ ይህቡሉ። እቲ ሕቶ እንተደኣ ተነጺጉ፣ ናይ
መንጸጊ ምኽንያታት ንመቕረቢ/ት ሕቶ ንኸቕርቡ ኣይግደዱን።
3. እቲ/ታ ናይ ኣባልነት ሕቶ ዘቕርብ/እተቕርብ ሰብ 18 ዓመት ዝገበረ/ት
ክኸውን/ክትከውን ኣለዎ/ዋ፣ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ/ና መረጋገጺ ናይ ወለዲ
የድልዮም/የን።
4. እቲ/ታ ኣባል ኣባልነት ምስረኸበ/ት ነቲ ሕገ ማሕበር ከም ቀያዲ ንባዕሉ/ላ
ኣፍልጦ ይህበሉ/ትህበሉ።
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ዓንቀጽ 6

መሰላትን ግድነታትን ኣባላት

1. ናይ ኣባልነት ክፍሊት በብወርሑ ብኣባላት ይኽፈል። ጠቕላላ ዓመታዊ ናይ
ኣባልነት ክፍሊት ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ካሌንደር ዓመት ክኽፈል ኣለዎ። ናይ
ኣባልነት ክፍሊት ክንደይ ንክኸውን ብናይ ኣባላት ጉባኤ ይውሰን። ኣባላት
ካብቲ ዝተወሰነ ክፍሊት ንላዕሊ ክኸፍሉ እውን ይኽእሉ እዮም።
2. ነብሲ ወከፍ ኣባል ንዕላማ ማሕበር ከተባብዕን ዝኾነ ይኹን ንዕላማታት ማሕበር
ሓደጋ ዘብጽሕ ነገር ከይገብርን ይግደድ።
3. ንሕገ ደንቢ ማሕበር ዝ/ትጥሕስ ወይ ናይቲ ማሕበር ክብሪ ወይ ስራሕ
ዝጐድእ/እትጐድእ ኣባል፣ ሓሳቡ/ባ ብጽሑፍ ንኽገልጽ/ንኽትገልጽ ዕድል
ምስተውሃቦ/ባ፣ ብመካይድቲ ስራሕ ክግለል/ክትግለል ይኽእል/ትኽእል። ነቲ/ነታ
ኣባል ዝንገሮ/ራ ምኽንያታት ዝሓዘለ ውሳነ ብምቅዋም ንጉባኤ ኣባላት ምጽዋዕ
ይከኣል። እቲ ጉባኤ ድማ ናይ መወዳእታ ውሳነ ይህብ።
ዓንቀጽ 7

ኣባልነት ዘብቅዐሉ

1. ካብ ኣባልነት ብምውጻእ፣ ብምግላል ወይ ብምስራዝ ወይ ሕጋዊ ብቕዓት
(Rechtsfähigkeit) ብዘይምህላው ወይ ብሞት፣ እቲ ኣባልነት የብቅዕ።
ዓንቀጽ 8

ምውጻእ ኣባላት

1. ኣባላት ካብቲ ማሕበር ናይ ምውጻእ መሰል ኣለዎም። ናይ ጽሑፍ መግለጺ ናብ
መካይድቲ ስራሕ ምስቀረበ እዩ እቲ ምውጻእ ዝስዕብ። ናይ ሰለስተ ወርሒ ናይ
ጊዜ ገደብ ብምሕላው እቲ መግለጺ ክቐርብ ይኽእል እዩ።
ዓንቀጽ 9

ምስራዝ ኣባልነት

1. ብተወሳኺ ሓደ/ሓንቲ ኣባል ነቲ ኣባልነት ብምስራዝ ካብቲ ማሕበር
ይወጽእ/ትወጽእ።
2. ምስራዝ ኣባልነት ዝትግበር እቲ/እታ ኣባል ብተኸታታሊ ንሹዱሽተ ኣዋርሕ ናይ
ኣባልነት ክፍሊት እንተደኣ ከይከፈለ/ት ተሪፉ/ፋ እዩ። እቲ ምስራዝ ኣባልነት
ብውሳነ መካይድቲ ስራሕ ይፍጸም።
3. እቲ ከይተኽፈለ ዝተረፈ ክፍሊት ምስዝኽፈል እቲ/እታ ኣባል 30 መዓልቲ
ድሕሪ ምጽባይ ብቐጥታ ኣባልነቱ/ታ ከምንደገና ይረክብ/ትረክብ።
4. ኣብቲ ጊዜ ስሩዝ ኣባልነት ንዝተኸሰቱ ሓደሽቲ መሰላት ኣባልነት፣ ጸኒሕኻ
ይግቡኡኒ እዮም ምባል ኣይከኣልን።
ዓንቀጽ 10

ናይቲ ማሕበር ኣካላት

ናይቲ ማሕበር ኣካላት
1. ናይ ኣባላት ጉባኤ
2. መካይድቲ ስራሕ
3. ተቖጻጻሪ ኮሚቴ

እዮም።
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ናይ ኣባላት ጉባኤ

1. እቲ ናይ ኣባላት ጉባኤ እቲ ዝለዓለ ኣካል ናይቲ ማሕበር እዩ።
2. እቲ ናይ ኣባላት ጉባኤ ከም ስሩዕ ወይ ከም ፍሉይ ጉባኤ ኣባላት ኮይኑ እዩ
ዝካየድ።
3. እቲ ስሩዕ ጉባኤ ኣባላት ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ይካይድ። ናይ ሓደ ወርሒ ናይ
ጊዜ ገደብ ብምሕላው ብመካየድቲ ስራሕ ብጽሑፍ እዩ ቆጸራ ዝጽዋዕ። እቲ
መጸዋዕታ ጉባኤ፣ ናይቲ ውሳነታት ትሕዝቶ (= ነቲ ኣብቲ ዕለት ዝተትሓዘ
መዘራረቢ ነጥብታት) ክጠቅስ ናይ ግድን ይኸውን። መጸዋዕታ ናብታ ናይ
መወዳእታ ናይ ኣባላት ኣድራሻ ካብ ዝተልኣኸሉ መዓልቲ ኣትሒዙ እቲ ናይ
ጊዜ ገደብ ይጅምር።
4. ፍሉይ ጉባኤ ኣባላት ዝካይድ ናይ ኣባላት ጉባኤ፣ ተቖጻጻሪ ኮሚቴ ወይ 25%
ካብቶም ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎም ኣባላት፣ ዕላምኡን ምኽንያታትን
ብጽሑፍ ብምጥቃስ መጸዋዕታ ንኽግበር ሕቶ እንተደኣ ኣቕሪቦም እዩ። .
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ውሳነ ምሕላፍን ኣከያይዳ ናይ ኣባላት ጉባኤን

1. ኣባላት መጺኦም ተረኺቦም ከምዘለዉ ምስተረጋገጸ እቲ ናይ ኣባላት ጉባኤ በታ
ኣደ መንበር ይኽፈት።
2. እቲ ናይ ኣባላት ጉባኤ ምስተኸፈተ እቶም/እተን ኣባላት ሓንቲ መራሒት
ጉባኤን ክልተ ጸሓፍቲን ይመርጹ/ጻ (መሪሕነት ጉባኤ)።
3. እቲ ጉባኤ ክሳብ ዝውዳእ ናይቲ ገዛ ሕጊ ኣብ ትሐቲ መራሕቲ ጉባኤ ይኸውን።
4. ብውሑድ ፍርቂ ናይቶም/ተን ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎም/ዘለዎን ኣባላት
እንተደኣ ተረኺቦም/ተረኺበን እቲ ናይ ኣባላት ጉባኤ ናይ ምውሳን ዓቕሚ
ኣለዎ። ፍርቂ ናይቶም ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎም ኣባላት እንተደኣ
ዘይተረኺቦም፣ እታ መራሒት ጉባኤ ነቲ ኣኼባ ንኻልእ መዓልቲ ተናውሖ።
መካየድቲ ስራሕ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ፣ ምስቲ ዝጸንሐ ነቲ ዕለት ዝተትሓዘ
መዘራረቢ ነጥብታት፣ ካልኣይ ናይ ኣባላት ጉባኤ ክጽውዑ ኣለዎም፣ እዚ ድማ
ቁጽሪ ናይ ብኣካል ዝተረኸቡ ኣባላት ኣብ ግምት ብዘይምእታው ናይ ምውሳን
ዓቕሚ ይህልዎ።
5. ውሳነታት ናይ ኣባላት ጉባኤ ብጽሑፍ ሰፊሩ እንተነኣሰ ብሓንቲ ጸሓፊት
ክፍረም ኣለዎ። እቲ ናይ ኣባላት ጉባኤ ብዝተሓተ ቁጽሪ ብዙኃን (einfache
Mehrheit) ይውስን። እዚ ግን ሕገ ደንቢ ንምቕያርን ማሕበር ንኽፈርስ
ንዝቐርብ ሕቶን ግቡእነት የብሉን።
ዓንቀጽ 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.

መዝነት ናይ ኣባላት ጉባኤ

እቲ ናይ ኣባላት ጉባኤ በዓል መዚ ናይቲ ዝስዕብ ጉዳያት እዩ:
ብዛዕባ ጸብጻብ ናይ መካየድቲ ስራሕ ምምኻር
ብዛዕባ ጸብጻብ ተቖጻጻሪ ኮሚቴ ምምኻር
ስንብት መካየድቲ ስራሕ
መረጻ መካየድቲ ስራሕ
መረጻ ተቖጻጻሪ ኮሚቴ
ሕገ ደንቢ ናይ ምቐያር ውሳነ: ሕገ ደንቢ ንምቕያር ካብቲ ዝተውሃበ ብቑዕ
ድምጺ 2/3 ብዝሒ የድሊ።
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7. ብዛዕባ ምግላል ኣባላት ምምኻርን ምውሳንን
8. ብዛዕባ ካልኦት ዝቐረቡ ሕቶታትን ጉዳያትን ናይቲ ማሕበር ምምኻርን
ምውሳንን።
9. ብዛዕባ ናይቲ ማሕበር ምፍራስ ዝግበር ውሳነ፣ እቲ ማሕበር ንኽፈርስ ካብቲ
ዝተውሃበ ብቑዕ ድምጺ 3/4 ብዝሒ የድሊ።
ዓንቀጽ 14

ናይቲ ማሕበር መካየድቲ ስራሕ

1. ናይቲ ማሕበር መካየድቲ ስራሕ ብናይ ኣባላት ጉባኤ ንኽልተ ዓመት - ካብቲ
መረጻ ኣትሒዙ ዝሕሰብ - ይምረጹ። ናይቲ ማሕበር መካየድቲ ስራሕ (ዓንቀጽ
26 ሲቪላዊ ሕጊ = § 26 BGB) ዝርከብዎ: ኣቦ/ኣደ መንበር፣ ካልኣይ/ቲ ኣቦ/ኣደ
መንበር ምስኡ ብተወሳኺ ምክትልን ጸሓፊን/ትን ዝኾነ/ት፣ ሳልሳይ/ቲ ኣቦ/ኣደ
መንበር ምስኡ ብተወሳኺ ተሓዚ/ት ገንዘብ ዝኾነ/ት እዮም። እቶም/እተን
መካየድቲ ስራሕ ወይ በብሓደ ብዝነኣሰ ቁጽሪ ብዙኃን (einfache Mehrheit) ወይ
ብናይ ሓባር መረጻ (Blockwahl) ክምረጹ/ጻ ይኽእሉ/ላ።
2. ሓደ/ሓንቲ ኣባል መካየድቲ ስራሕ ጊዜኡ ከይኣኸለ ካብ ሓላፍነት
ምስዝወርድ/ምስትወርድ፣ እቲ ናይ ኣባላት ጉባኤ ክልተ ናብ ምክያድ ስራሕ
ዝኣትዉ ተተካእቲ ኣባላት ይመርጽ። ቦታ ናይ ተሰናባታይ/ተሰናባቲት ኣባል
መካየድቲ ስራሕ ዝሕዝ እቲ/እታ ብናይ ኣባላት ጉባኤ ብዝበዝሐ ድምጺ
ዝተመረጸ/ት ተካኣይ/ተካኢት ኣባል እያ/እዩ።
3. ስራሕ ሓላፍነት ናይ ሓደ/ሓንቲ መካየዲ/ት ስራሕ ዘብቅዕ እቲ ናይ ሓላፍነት
ዘመን ምስዝውዳእ ወይ ብድልየት ብምስንባት ወይ ካብቲ ማሕበር ብምውጻእ
እዩ። ኣባላት መካየድቲ ስራሕ ብዝተሓተ ቁጽሪ ብዙኃን (einfache Mehrheit)
ካብ ሓላፍነቶም/ሓላፍነተን ክወርዱ/ዳ ይኽእሉ/ላ፣ ናይ ማሕበር ኣባላት
ኮይኖም/ኮይነን ድማ ይቕጽሉ/ላ።
4. ኣባላት መካየድቲ ስራሕ ኣብቲ ቐዳማይ ናይ መካይድቲ ስራሕ ኣኼባ ነቲ
ዕማማት ይከፋፈሉ፣ ከምኡ እውን ካብ ሞንጎኦም ነቲ/ነታ ኣቦ/ኣደ መንበርን
ምክትል ኣቦ/ኣደ መንበርን ይመርጹ።
5. ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ቁጽሪ መካየድቲ ስራሕ ብሓደ ጊዜ እንተደኣ ብድሌት
ተሰናቢቶም፣ ኩሎም/ኩለን መካይድቲ ስራሕ ከም ብሓድሽ ክምረጹ/ጻ ናይ ግድን
ይኸውን።
6. ነብሲ ወከፍ ኣባል ንመረጻ መካየድቲ ስራሕ ሕጹይ ኮይኑ ክቐርብ መሰል
ኣለዎ።
7. ሓድሽ መረጻ መካየድቲ ስራሕ ክሳብ ዝካየድ እቶም/እተን መካይድቲ ስራሕ
ኣብ ስራሕ ሓላፍነቶም/ሓላፍነተን ይጸንሑ/ይጸንሓ።
ዓንቀጽ 15

መዝነት ናይ መካይድቲ ስራሕ

1. መካየድቲ ስራሕ ሰብ መዚ ኩሉ ጉዳያት ናይቲ ማሕበር እዮም።
2. ዕላማታት ናይቲ ማሕበር ኣብ ግብሪ ንምውዓል ምስረታ ክፍሊታትን ናይ ስራሕ
ጉጅለታትን።
3. ውሳነታት ናይ ኣባላት ጉባኤ ተግባራዊ ምግባር።
4. ንኣባላት ናብ ጉባኤ ኣባላት ምጽዋዕ፣ ናይቲ ዕለት መዘራረቢ ነጥብታት ምውሳን
5. ናይ ባጀት ምደባ ምድላው፣ ኣተሓሕዛ ሕሳብ፣ ዓመታዊ ጸብጻብ ምድላው።
6. ብዛዕባ ምዝገባ ሓደሽቲ ኣባላትን ምግላልን ውሳነ ምሃብ።
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7. እቲ ማሕበር በብኽልተ ኣባላት መካየድቲ ስራሕ ብሓባር ይውከል፣ ግን ኩልጊዜ
ካብኣቶም/ካብኣተን ሓደ/ሓንቲ ኣቦ/ኣደ መንበር ክኸውን/ክትከውን ኣለዎ/ኣለዋ።
ዓንቀጽ 16

ናይ መካየድቲ ስራሕ ኣኼባታትን ውሳነታትን

1. ናይ መካየድቲ ስራሕ ኣኼባታት እንተነኣሰ በብርብዒ ዓመት ሓደ ጊዜ ይካየዱ፣
ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ጊዜ ገደብ ብምሕላው ብኣቦ/ኣደ መንበር ወይ ብመካየድቲ
ስራሕ ብጽሑፍ ይጽውዑ። መካየድቲ ስራሕ ብውሳነ መካየድቲ ስራሕ ይውስኑ።
2. እንተነኣሰ ፍርቂ ቑጽሪ መካየድቲ ስራሕ እንድሕር ተረኺቦም/ተረኺበን ውሳነ
ናይ ምሃብ ዓቕሚ ኣለዎም/ኣለዎን። ውሳነታት ብንኡስ ድምጺ ብዙኃን
(einfacher Stimmenmehrheit) ይካይዱ። እቲ ኣኼባ ብኣቦ/ኣደ መንበር፣
እንተዘይኪኢሉ/ላ ድማ ብምክትል ይምራሕ።
ዓንቀጽ 17

ስንብት ናይ ሓደ/ሓንቲ ኣባል መካየድቲ ስራሕ

1. ሓደ/ሓንቲ ኣባል መካየድቲ ስራሕ ብተኸታታሊ ሰለስተ ጊዜ ብዘይ ይቕረታ
ኣብቲ ስሩዕ ኣኼባ እንተዘይተሳቲፉ/ፋ፣ ብቐጥታ ካብ ምክያድ ስራሕ
ይሰናበት/ትሰናበት። እቲ/እታ ዝሰናበት/ትሰናበት ዘሎ/ዘላ ኣባል መካየድቲ ስራሕ
ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ተቓውሞ ከቕርብ/ክተቕርብ ይኽእል/ትኽእል። እቲ
ዝቕጽል ናይ ኣባላት ጉባኤ ብዛዕባ እቲ ተቓውሞ ናይ መወዳእታ ውሳነ ይህብ።
ኣብ ቦታ ናይቲ/ታ ዝሰናበት/ትሰናበት ዘሎ/ዘላ ኣባል መካየድቲ ስራሕ
ሓደ/ሓንቲ ተተካኣይ/ተተካኢት ኣባል ይኣቱ/ትኣቱ።
ዓንቀጽ 18

ተቖጻጻሪ ኮሚቴ

1. እቲ ተቖጻጻሪ ኮሚቴ በቲ ዓብይ ዓመታዊ ጉባኤ፣ ኩሉ ድምጹ ብዝህበሉን ቅሉዕ
ቆጸራ ብምክያድን ንኽልተ ዓመት ይምረጽ። እቲ ተቖጻጻሪ ኮሚቴ ሰለስተ ሰብ
ዝርከብዎ እዩ። ክሳብ እቲ ዝቕጽል ተቖጻጻሪ ኮሚቴ ዝምረጽ ኣብ ሓላፍነት
ይጸንሕ። እንተነኣሰ ክልተ ጊዜ ኣብ ዓመት ይእከብ። እቲ ውሳነታት ብዝተሓተ
ቁጽሪ ብዙኃን (einfache Mehrheit) ይውሰን።
2. እቲ ተቖጻጻሪ ኮሚቴ ኣብቲ ቐዳማይ ኣኼባኡ ካብ ውሽጡ ሓደ/ሓንቲ ኣቦ/ኣደ
መንበር ይመርጽ፣ እቲ/እታ ኣቦ/ኣደ መንበር ነቲ ተቖጻጻሪ ኮሚቴ
ይእክቦ/ትእክቦ፣ ነቲ ኣኼባታት ይመርሖ/ትመርሖ፣ ከምኡውን ነቲ ዝተዘርበ
ብጽሑፍ የስፍር/ተስፍር።.
3. እቲ ተቖጻጻሪ ኮሚቴ ንኣተሓሕዛ ገንዘብ ናይቲ ማሕበር ይቆጻጸር፣ ብዛዕብኡ
ድማ ናብቲ ዓብይ ዓመታዊ ጉባኤ ጸብጻብ ብጽሑፍ የቕርብ።
4. እቶም ኣባላት ተቖጻጻሪ ኮሚቴ ካብ ውሽጢ መስርዕ ናይ እቶም ስራሕ ሓላፍነት
ዝሓዙ ሰባት ክምረጹ ኣይኽእሉን፣ ኣብቲ ናይ ሕጋዊ ስራሕ ዘመኖም ከምዚ
ዓይነት ሓላፍነታት ክወስዱ ኣይኽእሉን።
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ዓንቀጽ 19

ናይ ክብሪ ኣባላት

1. ብፍሉይ ውፉይነቶም ምስኻዕ ዕላማታት ማሕበር ክደላደል ንዝገበሩ ሰባት ናይ
ክብሪ ኣባልነት ብውሳነ መካየድቲ ስራሕ ክዋሃብ ይከኣል።
ዓንቀጽ 20

ኣታውታትን ወጻእታትን ናይቲ ማሕበር

1. እቲ ማሕበር መጠኑ ብጉባኤ ኣባላት ዝተወሰነ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ይቕበል።
2. እቲ ማሕበር ሕጋዊ ውሳነታት ብምኽባር ነቲ ሕገ ደንቢ ዝፈቕዶ ስራሕቱ ናይ
ምክያድ መሰል ኣለዎ፣ ናይ ወፈያ ጻውዒት ንምክያድን ሓገዝ ካብ ህዝቢ
ንምእካብን ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ናይ ገንዝብ ድጋፍ ንምቕባል።
3. እቲ ገንዘብ ኣብምንታይ ከምዝወዓለ ናይቲ ዓመት ሕሳብ ኣብዝዕጸወሉ ብሕጊ
ፍቓድ ብዝተውሃቦ መርማሪ ሕሳብ ይጻረ።
4. እቶትን ወጻእታትን ናይቲ ማሕበር በቲ ሕጊ ዝፈቕዶ መልክዕ ክምዝገቡ
ኣለዎም። ወጻእታት ግቡእነት ብዘለዎም ውሳነታት መካየድቲ ስራሕ ዝተደገፉ
ክኾኑ ናይ ግድን እዩ። ወጻእታት ብዘይ ሓደ ግቡእ ውሳነ መካየድቲ ስራሕ
ብፍጹም ክግበሩ ኣይፍቀድን።
5. ናይቲ ማሕበር ዕላማታት ንምምላእ፣ ንኣድላዪ ጊዜ ዝኸውን ገንዘብ እቲ ማሕበር
ከቕምጥ ይኽእል እዩ። እዚ እንትግበር እቶም ንማሕበራዊ ጠቓምነት ዘለዎም
ማሕበራት ዝተዋህቡ ሕጋዊ መምርሕታት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ።
6. ናይ ማሕበር መዛግብ (ናይ ስራሕ መዛግብ) ሕጊ ብዝፈቕዶ መልክዕ ክታሓዙ
ኣለዎም።
ዓንቀጽ 21

ናይቲ ማሕበር ምፍራስ

1. ኣብቲ ማሕበር ንምፍራስን ውሳነታት ንምሕላፍን ዝግበር ናይ ኣባላት ጉባኤ፣
እንተነኣሰ 2/3 ክርከቡ ኣለዎም። እዚ ቑጽሪ እነተደኣ ዘይተበጺሑ ኣብቲ
ካልኣይ ናይ ኣባላት ጉባኤ እንተነኣሰ ፍርቂ እቶም ኣባላት ክርከቡ ኣለዎም።
ኣብቲ ካልኣይ ናይ ኣባላት ጉባኤ እውን ፍርቂ እቶም ኣባላት እንድሕር
ዘይተረኺቦም፣ ኣብ ሳልሳይ ናይ ኣባላት ጉባኤ፣ ክንደይ ኣባላት ኣብቲ ጉባኤ
ተረኺቦም ብዘይምግዳስ፣ ካብቶም ዝተረኽቡ ኣባላት ብ2/3 ብዙኃን (2/3
Mehrheit) ብዛዕባ ምፍራስ እቲ ማሕበር ክውሰን ይከኣል።
2. ሃብቲ ናይ ምውራስ መሰል (Anfallberechtigung)
እቲ ማሕበር እንትፈርስ ወይ ሕጋውነቱ እንትለዓል ወይ እቲ ክሳብ ደሓር
ዝነበረ ዕላማታቱ ምስዘይህሉ፣ እቲ ናይ ማሕበር ሃብቲ ናብታ ንምርድዳእ
ህዝብታት ኣቕልቦ ሂብካ ብዝግበር፣ ብቐጥታን ጥራይ ንዕላማ ማሕበራዊ
ጠቐሜታን ብሕገ ደንቢ ክትጠቀመሉ ግቡእነት ዘለዋ ማሕበር ልምዓት ትግራይ
ጨንፈር ጀርመን ዝተመዝገበት ማሕበር፣ ሃይደልበርግ (Entwicklungsinitiative
für Tigray in Deutschland e.V. Heidelberg) ይመሓላለፍ።
3. ዝተኸፈሉ ናይ ኣባላት ክፍሊታት ኣይምለሱን።
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ብሕጊ ዝጸንዐሉ

ውሳነ ምስተገብረ እቲ ሕገ ደንቢ ብሕጊ ዝጸንዐ ይኸውን።
Übersetzung aus der deutschen Sprache in die tigrinische für „Tigray Frauen Verein in Deutschland e. V“
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