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ሕገ ደንቢ 

 
 

ማሕበር ኮሚዩኒቲ ትግራይ  
ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን  
(ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ) 

 
መእተዊ 

 
ንሕና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን እንነብር ተጋሩ ኣብ ስደት ንዘጓንፉና 

ባህላዊ፣ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያውን ሽግራትን፣ ኣብ ልዕሊ ደቅና ዘለዎም ፅልዋን 
ብምስትውዓል፤ ንከስቢ ዘይንቀሳቐስን ፖለቲካዊ ዕላማ ዘይብሉን፤ ድሕሪ ሕዚ 
ማሕበር ኮሚዩኒቲ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን (ማኮት - ዋሽንግተን ዲሲ) 
እናተበሃለ ዝፅዋዕ ምግባረ-ሰናይ ኮሚዩኒቲ መስሪትና ኣለና።  

 
ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣባላቱ መሰረት ዝገብርን፤ ብዘይ ኣፈላላይ 

ፖለቲካዊ ኣረኣእያ፣ ፆታን ሃይማኖትን፤ ንኹሎም ታጋሩ ኣፍደግኡ ከፊቱ ዝቕበል 
ኮሚዩኒቲ እዩ።  ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ብናይ ባዕሉ ሕገ ደንብን ብሕገ ደንቡ 
መሰረት ብዝተመረፁ መራሕቱን ጥራሕ ይምራሕ።  
 

ተልእኾ 
 

ተልእኾና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንዝነብሩ ተጋሩ ምግልጋል፣ 
ምሕጋዝን ድሌታቶም ምስላጥን እዩ። ተወፋይነት ኮሚዩኒቲ ተጋሩ ንጉዳይ ተጋሩ 
ንምስላጥ እዩ፡፡ ዕላምኡ ድማ መናእሰይ፣ ዓበይትን ኣረጋውያንን ዝሳተፉሉ፤ ንምዕባለ 
ትምህርቲ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊን ባህላውን ምትእስሳር ኣስተዋፅኦ ምግባር 
ይኸውን፡፡  

 
ዓንቀፅ ፩ 
ሱም 

 
መፀውዒ ሱም እዚ ኮሚዩኒቲ “ማሕበር ኮሚዩኒቲ ትግራይ - ዋሽንግተን ዲሲን 

ከባቢኣን”  (ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ) ዝብል ይኸውን።  
 

ዓንቀፅ ፪ 
ቤት ፅሕፈትን ኣድራሻን 

 
፪-፩ ፡ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ኮሚዩኒቲ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣብ 

ውሽጢ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ይኸውን። ኣድራሻ እቱ ቤት ፅሕፈት ድማ 
________________ እዩ  
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፪-፪ ፡ ምንቅስቓስ ማሕበር ኮሚዩኒቲ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን እናዓበየ 

እንትኸይድን ዓቕሚ እንትፈቅድን ድማ፤ እቲ ቦርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 
ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ጨንፈር ቤትፅሕፈታት ክኸፍትን፤ ንስራሕቲ እቱ 
ኮሚዩኒቲ ዘሳልጡ ኣባላት ክምድብን ይኽእል እዩ። 

 
ዓንቀፅ ፫ 
ዕላማ 

 
፫-፩ ፡ ሓፈሻዊ ዕላማ  
 

፫-፩-፩ ፡ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣገልግሎት ኢንተርናል ረቨኑ (IRS) 
ዓንቀፅ 501(c)(3) ብዝተገለፀ መሰረት ንመኽሰብ ዘይንቀሳቐስ ትካል 
ምግባረ-ሰናይ ኮሚዩኒቲ እዩ። 

 
፫-፩-፪ ፡ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ንኹሎም ተጋሩ ኣተኣኻኺቡ ዘለዎም ክእለት፣ 

ፍልጠትን ፍሉይ ሞያን ብምትሕብባር፤ ኣባላት እቱ ኮሚዩኒቲ ዝኾኑ 
ተጋሩን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ፣ ባህሊ፣ ማሕበራዊን ኢኮኖምያውን 
ዘጓንፍዎም ሽግራት ንምፍታሕ፤ 

  
፫-፩-፫ ፡ ብሓፈሻ ምስተመሳሰልቲ ዓለምለኻዊ ኮሚዩኒቲታት፤ ብፍላይ ድማ 

ምስ ኢትዮጵያውያን ኮሚዩኒቲታት ዝምድናታት ንምጥንኻር፤ 
 
፫-፩-፬ ፡ ደቅና ኣብ ትምህርቶም ዕውታት ክኾኑ፣ ብስነስርዓት ተሃኒፆም 

ተወዳደርትን ሓላፍነት ዝስምዖምን ዜጋታት ክኾኑ ንምሕጋዝ፤  
ንባህሊ፣ ቋንቋን ልምድን ትግራይን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን 
ክፈልጡ ንምምሃር እዩ፡፡ 

 
፫-፪ ፡ ፍሉይ ናይ ነዊሕን ሓፂርን እዋን ዕማማት 
 

፫-፪-፩ ፡  ዱልዱል ማእከል ኮሚዩኒቲ ምምስራትን፤ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉን 
ዓቕሚ እንትፈቅድ ድማ ተወሳኺ ጨንፈር ማእኸላት ኣብ ዋሽንግተን 
ዲሲን ከባቢኣን ምቁቛም። ማእከል ማሕበር ኮሚዩኒቲ ትግራይ 
ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዘጠቓልሎም ግልጋሎታት፤ 

 
(ሀ) ቤትፅሕፈትን ክፍልታትን እቱ ኮሚዩኒቲ፤  
 
(ለ) ድሕሪ ሰዓት ትምህርቲን ቀዳመ ሰናብትን ንደቅና ብትምህርቲ 

መሐገዚ፣ ደቅና ብሓፈሻ ንባህሊ፣ ቋንቋን ልምድን ኢትዮጵያ 
ብፍላይ ድማ ንናይ ወለዶም ተጋሩ ባህሊ፣ ቋንቋ፣ ታሪኽን 
ልምድን ወዘተ… ዝመሃሩሉን ሓድነቶም ዘጠናኽሩሉን፤  

 
(ሐ) መአከቢ ኣዳራሽን መዛናግዕን እዩ፡፡ 
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፫-፪-፪ ፡  ኣባላት ንክመሃሩ ምሕጋዝ  
 

(ሀ) ምስ ዕለታዊ መነባብሮ ኣባላት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ 
ብዝተኣሳሰረ መሰረታዊ ሕግታት፣ መምርሒታት፣ ሰብኣዊ 
መሰላትን ፖሊሲታትን ኣሜሪካ፣ መሰሎምን ግቡኦምን ክፈልጡ 
ምሕጋዝ፤   

 
(ለ) ቋንቋ ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ እንግሊዘኛን ካልኦት ቋንቋታትን፣  

መሰረታዊ ክእለት ኮምፒዩተርን ትምህርቲ ጥዕናን ምሃብ፤ 
 
፫-፪-፫ ፡  ኣብ ልዕሊ ኣባልን ስድራ ኣባልን ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ሞትን 

ሓደጋን እንተጋጥም፣ ከምኡ እውን ኣብ ሓጎስ ኣባላት ንምትሕግጋዝ፤  
 
፫-፪-፬ ፡  ኣብ ሞንጎ ኣባላት ኮነ ስድራቤት ኣባላት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ፣ 

ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ብዓብይኡ ድማ ኣብ 
ውሽጢ እንነብረሉ ማሕበረ ሰብ ዝረኣዩ ጎንፅታት ንምፍታሕ ናይ 
ሽምግልና ግልጋሎት ምሃብ፤ 

 
፫-፪-፭ ፡  ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ኣባላት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ጠቐምቲ ዝኾኑ 

ሓበሬታታት ስራሕ፣ ጥዕና፣ ትምህርትን ካልኦት ማሕበራዊ 
ግልጋሎታትን ምሃብ፤  

 
፫-፪-፮ ፡  ኣብ ኣባላት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ዝረኣዩ ማሕበራዊ ፀገማት 

ኣመልኪቱ መፅናዕቲ ብምክያድ ንምቅላል ዘኽእሉ ትልምታት 
ምሕንፃፅ፡፡ 

 
ዓንቀፅ ፬ 
ኣባልነት 

 
፬-፩ ፡ መሰል ምምራፅ ዘለዎም ኣባላት 
 

፬-፩-፩ ፡  ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብር፣18 ዓመትን ልዕሊኡን 
ዝዕድሚኡ፣ ትግራዋይ ኣባል ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ይኾን፡፡ 

 
፬-፩-፪ ፡  ንመመሓደሪ ሕገ ደንቢን ንመመስረቲ ሕግን ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ 

ዝቕበሉ፤ ግቡእ ኣባልነት ዝፍፅሙን እቱ ኮሚዩኒቲ ንዘውርደሎም 
መደባትን መምርሕታትን ዝቕበሉን፤ 

 
፬-፩-፫ ፡ ንቅጥዒ ኣባልነት መሊኦም ፈሪሞም ዝኣተው፤ 

 
፬-፩-፬ ፡  ንመመዝገቢ ኣባልነት ዘይምለስ $50.00 (ሓምሳ ዶላር) ንውልቀ 

ኣባል፤$100.00 (ሚኢቲ ዶላር) ንሰብ ሓዳር፤  
 
፬-፩-፭ ፡  ከምኡ እውን ዓመታዊ ክፍሊት ንውልቀ ኣባል ብጠቕላልኡ $290.00 

(ክልተ ሚኢትን ቴስዓን ዶላር)፤ እዙይ እውን $50.00 (ሓምሳ ዶላር) 
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ንሓደ ግዘ፣ ወርሓዊ ክፍሊት $20.00 (ዒስራ ዶላር)፤ ንሰብ ሓዳር 
ብጠቕላልኡ $410.00 (ኣርባዕተ ሚኢትን ዓሰርተን ዶላር)፤ እዙይ 
እውን $50.00 (ሓምሳ ዶላር) ንሓደ ግዘ፣ ወርሓዊ ክፍሊት $30.00 
(ሰላሳ ዶላር)፤ ዝኸፍሉ። ዓመታዊ ክፍሊት በብወርሑ፣ ወይ ድማ 
ቀዲምካ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ፣ ወይ መቓቒልካ ኣብ ዓመት ክልተ 
ወይ ሰለስተ ግዜ፤ ክኽፈል ይከኣል እዩ። 

 

 
፬-፪ ፡ መሰል ምምራፅ ዘይብሎም ኣባላት (ተሓባበርቲ) 
 

፬-፪-፩ ፡  ተሓባባራይ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ኮይኑ ክምዝገብ ዝደሊ፤ 
ተፈጥሮኣዊ ኮነ ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎ ኣካል፤ ግቡእ ምምዝጋብ 
ኣባልነት ኣማሊኡ ክምዝገብ ይኽእል እዩ። 

 
፬-፪-፪ ፡  ኮይኑ ግና ኣብ ዝኾነ ሓላፍነት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ክምረፅን 

ክመርፅን መሰል ኣይህልዎን፤  ካልኦት መሰላትን ግቡኣትን ኣባልነት 
ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ግና ይህልውዎ፡፡  

 

ዓንቀፅ ፭ 
መሰልን ግቡእን ኣባላት 

 
፭-፩ ፡ መሰል ኣባላት   
 
 ብመሰረት ሕገ ደንቢ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ዝተመዝገቡ ኣባላት ዝስዕቡ 

መሰላት ይህልውዎም፤   
 
፭-፩-፩ ፡ ብማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተዳለው ሓፈሻዊ ኣኼባታት 

ምስታፍን፣ ብደገፍ ይኹን ብተቓውሞ ዝመሰሎም ሓሳብ ምሃብን፤ 
 
፭-፩-፪ ፡ መሰል ምምራፅ ዘለዎም ኣባላት ኣብ ዝኾነ ሓላፍነት ማኮት-

ዋሽንግተን ዲሲ ክመርፁ ወይ ንኽምረፁ ተወዳደርቲ ኮይኖም ክቐርቡ 
ይኽእሉ፤  

 
፭-፩-፫ ፡  ኣብ ምንቅስቓስ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ይኹን ዕላዊ ሪፖርት 

ፍይናንስ እቱ ኮሚዩኒቲ ኣመልኪቶም ሕቶ ምቕራብ ይኽእሉ፤ 
 
፭-፩-፬ ፡  ብመሰረት ሕገ ደንቢ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ በቲ ኮሚዩኒቲ ንዝወሃቡ 

ረብሓታት ብዘይ ኣድልዎ ይረኽቡ፡፡ 
 
፭-፩-፭ ፡ ኣባል ሞት እንተድኣ ኣጓኒፉዎ $10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ ዶላር) 

ገንዘባዊ ሓገዝ ይወሃብ፤ እዙይ እውን ንሕጋዊ ተፀዋዒ ወይ ድማ 
ኣቐዲሙ ብኣባል እቱ ኮሚዩኒቲ ከም ተጠቃሚ ንዝተመዝገበን 
ዝተፈረመሉን ይወሃብ፡፡ ኮይኑ ግና ኣብ’ቱ ዓመት ንሹዱሽተ ወርሒ 
ብተኸታታሊ ወርሓዊ ክፍሊቱ ዘይኸፈለ ኣባል ንዙ ረብሓ ኣይረክብን፡፡ 
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፭-፪ ፡ ሓላፍነትን ግድነትን ኣባላት 
  
 ኩሎም ኣባላት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ዝስዕብ ሓላፍነትን ግድነትን 

ኣለዎም፤ 
 

፭-፪-፩ ፡ ንሕገ ደንቢ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲን፣ በቲ ኮሚዩኒቲ ንዝፀድቁ 
ካልኦት ሕግታትን መምርሒታትን ምኽባር፤ 

 
፭-፪-፪ ፡ ብማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝፅውዑ ኣኼባታትን ኣብ ዝወርዱ 

መደባት እቱ ኮሚዩኒቲን ምስታፍ፤  
 
፭-፪-፫ ፡ ቅጥዒ መመዝገቢ ኣባልነት ብምምላእ፣ መመዝገቢን ወርሓዊን 

ክፍሊት ብግቡእ ምኽፋል፡፡  
 

ዓንቀፅ ፮ 
ቅርፂ፣ ስልጣንን ሓላፍነት ስራሕን  

ኣካላትን ኣካየድቲ ስራሕን ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ 
 

ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ቤት ምኽሪ፣ ቦርድ ዳይሬክተራት፣ ኮሚቴ ቁፅፅርን ዝተፈላለዩ 
ኮሚቴታትን ይህልውዎ፡፡ 
 
፮-፩ ፡ ቤት ምኽሪ (ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣባላት) 
 

፮-፩-፩ ፡ ቤት ምኽሪ ማለት ሓፈሻዊ ኣኼባ ኩሎም ኣባላት ማኮት-ዋሽንግተን 
ዲሲ እዩ፡፡  

 
፮-፩-፪ ፡  ቤት ምኽሪ ዝለዓለ ኣካል ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ንኣባላት ቦርድ 

ዳይሬክተራትን ቁፅፅርን ይመርፅን የባርርን፤ ንናታቶም ሪፖርት ድማ 
ይምርምር። 

  
፮-፩-፫ ፡  ዓመታዊ ትልምን በጀትን፣ ከምኡ እውን ዓበይቲ ፕሮጀክትታት 

ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ የፅድቕ፡፡ 
 
፮-፪ ፡ ቦርድ ዳይሬክተራት  
 

፮-፪-፩ ፡ ካብ 9 ክሳብ 21 ኣባላት እንትህልውዎ፤ ተፀዋዕነቱ ድማ ንቤት ምኽሪ 
ይኸውን። 

 
፮-፪-፪ ፡ ካብ ውሽጢ ኣባላት ቦርድ ፕረዚዳንት፣ ምክትል ፕረዚዳንት፣ ፀሓፊ፣ 

ሒሳብ ሹምን ተሓዚ ገንዘብን ይመርፅ።  
 
፮-፪-፫ ፡ ከምኡ እውን ካብ ውሽጢ ኣባላት ቦርድ፤ መራሕቲ ዝተፈላለዩ 

ኮሚቴታት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ይመርፁ። 
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፮-፪-፬ ፡ ፕረዚዳንት 

 
(ሀ) ፕረዚዳንት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ዋና ሓላፍን/ሓላፍትን ሕጋዊ 

ተወካልን/ተወካሊትን ኣባላት ቦርድ እቱ ኮሚዩኒቲ ይኸውን/ 
ትኸውን። ስርሑ/ስራሓ እንተሳልጥ/እንትተሳልጥ ድማ ኩሎም 
ንፕረዚዳንት ዝወሃቡ ሓላፍነታት ይፍፅም/ ትፍፅም። ኣብ 
ገንዘብ፣ ንብረት፣ ስራሕቲ፣ መካየድቲ ስራሕን ኣጠቓላሊ 
ምንቅስቓስን እቱ ኮሚዩኒቲ ሓፈሻውን ንጡፍን ቁፅፅር 
ይገብር/ትገብር፤  

 
(ለ) ምስ ሒሳብ ሹም ብምኳን ብሱም ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ  ሒሳብ 

ባንኪ ይኸፍት/ትኸፍት፤ የንቐሳቕስ/ተንቐሳቕስ፤  
 
(ሐ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን ይኸውን። 

 
፮-፪-፭ ፡ ምክትል ፕረዚዳንት  
 

(ሀ) ፕረዚዳንት ኣብ ዘይህልወሉ/ዘይትህልወሉ ተግባራት  ፕረዚዳንት 
ይፍፅም/ትፍፅም፤  

 
(ለ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንፕረዚዳንት፣ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን ይኸውን።  
 

፮-፪-፮ ፡ ፀሓፊ  
 

(ሀ) ፀብፃብን መዛግብትን ኣባላት፣ማሕተምን ንጥፈታት ቦርድን 
ይሕዝ/ትሕዝ፤ 

  
(ለ) ቃለ ጉባኤ (ሚኒትስ) ኣኼባታት ቤት ምኽሪን ቦርድን ብኣግባቡ 

ይሕዝ/ትሕዝ፤ ቅዳሓት ቃለ ጉባኤ ብኣባላት ቦርድ ክፍረም 
ይገብር/ትገብር፤ 

  
(ሐ) ምልክታታትን ኣጀንዳታትን ኣኼባ ንሕድሕድ ኣባላት ቦርድ 

ክበፅሕ ይገብር/ትገብር። 
 
(መ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንፕረዚዳንት፣ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን ይኸውን።   

 
፮-፪-፯ ፡ ሒሳብ ሹም  
 

(ሀ) ገንዘብን ንብረትን ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ብኣግባቡ ምትሓዙ 
ይቆፃፀር/ትቆፃፀር፤ 

 
(ለ) ምስ ፕረዝዳንት ብምኳን ብሱም ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ  ሒሳብ 

ባንኪ ይኸፍት/ትኸፍት፤ የንቐሳቕስ/ተንቐሳቕስ፤  
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(ሐ) ንእቶት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ይቆፃፀር/ትቆፃፀር፣ ንተሓዚ/ት 
ገንዘብ ይመርሕ/ትመርሕ፤ 

 
(መ) ተፀዋዕነቱ/ታ ንፕረዚዳንት፣ ንቦርድን ንቤት ምኽሪን ይኸውን፡፡ 

 
፮-፪-፰ ፡ ተሓዚ/ት ገንዘብ   

         
(ሀ) ገንዘብ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ተቐቢሉ/ላ ብሱም ማኮት-

ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተኸፈተ ሒሳብ ባንኪ የእቱ/ተእቱ 
  
(ለ) ተፀዋዕነቱ/ታ ድማ ንሒሳብ ሹም፣ ንፕረዚዳንት፣ ንቦርድን ንቤት 

ምኽሪን ይኸውን 
 
፮-፫ ፡ ኮሚቴታት 

 
ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ኮሚቴ መተኣኻኸቢ ሓገዝ፣ ኮሚቴ ትምህርቲን 
ጥዕናን፣ ኮሚቴ ርክብ ህዝቢ (ሚድያን ኮምኒኬሽንን)፣ ኮሚቴ ባህሊ-ታሪኽን-
ስነጥበብን ኮሚቴታት ይህልውዎ፤ 
 
(ሀ)  ሕድ ሕድ ኮሚቴ ብኣባል ቦርድ ይምራሕ፡፡  
 
(ለ) ሕድ ሕድ ኮሚቴ ሙሉእ መሰል ኣባልነት ካብዘማልኡ ዓቕምን ክዕለትን 

ዘለዎም ክልተ ኣባላት ብቦርድ ተመሪፆም ይውሰኹዎም፤ እቱ ቦርድ 
ኣድላዪ ኮይኑ እንተረኺቡዎ ድማ ካብ ኣባልነት ኮሚቴ ከሰናብቶም 
ይኽእል፡፡ 

 
(ሐ) ኣብከይዲ ምዕባለ እቱ ኮሚዩኒቲ ኣድላዪ ኮይኖም ዝተኣመነሎም 

ተወሰኽቲ ኮሚቴታት ብዲሬክተራት ቦርድ ክጣየሻ ይኽእላ፡፡  
 
(መ)  ሕድ ሕድ ኮሚቴ ናይ ባዕሉ መምርሒን ናይ ሓፂርን ነዊሕን እዋን 

መደብን ብምሕንፃፅ፤ ብቦርድ ምስፀደቐ ድማ ተግባራዊ ይገብር፤ 
  

(ሠ) ኣብቱ ዝሕንፀፅ መደብ ንኣተገባብርኡ ዘድሊ መጠን ገንዘብ፣ ንዋት፣ 
ሓይሊ ሰብን ግዜን ብንፁር የቕምጥ፤ 

  
(ረ) ንስራሕቱ ዘድሊ ዶኩመንትን ቅጥዕታትን ኣዳልዩ ኩሉ ኣባል ኮሚዩኒቲ 

ክፈልጦ ይገብር። 
 
፮-፫-፩ ፡ ኮሚቴ መተኣኻኸቢ ሓገዝ 
 

(ሀ)  ሓገዝ ክተኣኻኸበሉ ዝኽእል መድረኻት የዳሉን የተግብርን፤ 
 
(ለ)  ወሃብቲ ሓገዝ ብምትእልላሽ ኮነ ዝተፋላለዩ ሜላታት መደንፍዒ 

እቶት ኮሚዩኒቲ ይምህዝን የተግብርን፤ 
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(ሐ) ብኣባል ቦርድ እናተመርሐ ተፀዋዕነቱ ድማ ንፕረዚዳንትን 
ንቦርድን ይኸውን። 

 
፮-፫-፪ ፡ ኮሚቴ ትምህርቲን ጥዕናን 
 

(ሀ) ቋንቋ ትግርኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ኣምሓርኛን ካልኦት ቋንቋታትን፤ 
መሰረታዊ ክእለት ኮምፕዩተርን ሓገዝ ኣካዳሚን፤ ድሕሪ ሰዓት 
ትምህርትን ቀዳመ ሰናብትን ንደቅናን ንኣባላትን ምምሃር፤ 

 
(ለ) ትምህርቲን ምኽርታትን ጥዕና ንኣባላት ኮሚዩኒቲ ምሃብ፣ 
 
(ሐ) ንመሳለጢ ኮሚቴ ትምህርቲን ጥዕናን ኣድላይቲ ዝኾኑ ናይ 

ፅሑፍን ካልኦት ማቴሪያላት ምድላው፤ 
 
(መ) ብኣባል ቦርድ እናተመርሐ ተፀዋዕነቱ ድማ ንፕረዚዳንትን 

ንቦርድን ይኸውን፡፡ 
 

፮-፫-፫ ፡ ኮሚቴ ርክብ ህዝቢ (ሚድያን ኮምኒኬሽንን)  
 

(ሀ) ዌብሳይት (መርበብ ሓበሬታ) ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ኣዳልዩ 
ናይቲ ኮሚዩኒቲ ንጥፈታትን ሓበሬታታትን ይዝርግሕ፤ 

 
(ለ) ኣባላት ኣታውን ወፃኢን እቱ ኮሚዩኒቲ በብግዚኡ ክከታተሉ 

ዝኽእልሉ መንገዲ የመዓራሪ፤ 
  
(ሐ) ዝተፈላለየ መራኸቢ ሓፋሽ እናተጠቐመ ንዕላማን ምንቅስቓስን 

ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ የፋልጥ፤ 
 
(መ) ኣብ ልዕሊ ኣባልን ስድራ ኣባልን ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ሞትን 

ሓደጋን እንተጋጥም ናይ ሓገዝ ሓሳብ ኣዳልዩ ንውሳነ ቦርድ 
የቕርብ  

 
(ሠ) ኣብ ሞንጎ ኣባላት ኮነ ስድራቤት ኣባላት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ፣ 

ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ማሕበረ ሰባት ዝረኣዩ ጎንፅታት 
ንምፍታሕ ናይ ሽምግልና ግልጋሎት ይህብ 

 
(ረ) ብኣባል ቦርድ እናተመርሐ ተፀዋዕነቱ ድማ ንፕረዚዳንትን 

ንቦርድን ይኸውን፡፡ 
 

፮-፫-፬ ፡ ኮሚቴ ባህሊ፣ ታሪኽን ስነጥበብን 
 

(ሀ) ዝተፈላለዩ መድረኻት ብምድላው ብሓፈሻ ባህሊ፣ ታሪኽን 
ስነጥበብን ኢትዮጵያ፤ ብፍላይ ድማ ባህሊ፣ ታሪኽን ስነጥበብን 
ትግራይ ምልላይ፤ 
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(ለ) ምርኢት ባህልን መድረኻት ስነ-ፅሑፍን ስነ-ግጥሚን ትግርኛ 
ምድላው፤ 

 
(ሐ) ኣባላት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ባህሊ፣ 

ታሪኽ፣ ቋንቋ፣ ስነ-ፅሑፍ፣ ስነ-ስእሊ፣ ወዘተ … ትግራይ ክላለዩ 
ዝኽእሉሉ ማእከል ቤት ንባብ፣ ቅርሳ ቅርሲ፣ ፎቶግራፋት 
ወዘተ… ምጥያሽ 

 
(መ) ብኣባል ቦርድ እናተመርሐ ተፀዋዕነቱ ድማ ንፕረዚዳንትን 

ንቦርድን ይኸውን፡፡ 
 

፮-፬ ፡ ኮሚቴ ቁፅፅር (ኦዲት)  
 

፮-፬-፩ ፡  ብቤት ምኽሪ ዝተመረፁ ሰለስተ ኣባላት ይህልውዎ፤ 
 
፮-፬-፪ ፡  ገንዘብን ንብረትን እቱ ኮሚዩኒቲ ይቆፃፀር፤ 
 
፮-፬-፫ ፡  ሕገ ደንቢ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ብኣግባቡ ምትግባሩ ይቆፃፀር፤ 
  
፮-፬-፬ ፡ መሰል ኣባላት ብመሰረት ሕገ ደንቢ እቱ ኮሚዩኒቲ ብኣግባቡን 

ብዘይኣድልዎን ምትግባሩ ይቆፃፀር፤ 
 
፮-፬-፭ ፡ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምኽሪ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ይኸውን።  

 
፮-፭ ፡ ዘመን ኣገልግሎት  

 
(ሀ) ዘመነ ኣገልግሎት ኣባል ቦርድ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ክልተ ዓመት እዩ፤ 
 
(ለ) ይኹንምበር ቤት ምኽሪ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ እንተኣሚኑሉ ንተወሳኺ 

ሓደ ዘመን ጥራሕ ክምረፅ/ክትምረፅ ይኽእል/ትኽእል፡፡                                       
 

ዓንቀፅ ፯ 
ካብ ኣባልነት ምብራር 

 
ኣባል ካብ ኣባልነት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ዝባረር/ትባረር፤ 
 
፯-፩ ፡ ወርሓዊ ክፍሊቱ/ታ ኣብ ዓመት ንሽድሽተ ኣዋርሕ ብተኸታታሊ 

እንተዘይኸፊሉ/ላ፤ 
 
፯-፪ ፡ ብተደጋጋሚ ንሕገ ደንቢ ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ዝጥሕስ/ትጥሕስ 

እንተኾይኑ/ና፤ 
 
፯-፫ ፡ ብዘይካ ብቑዕን ሪፖርት ዘይተገበረሉን ምኽንያት ኣብ ንጥፈታት እቱ ኮሚዩኒቲ 

ዘይሳተፍ/ዘይትሳተፍ፤ 
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፯-፬ ፡ ቅድሚ ካብኣባልነት ምብራሩ/ራ ክልተ ግዜ ብፅሑፍ መጠንቐቕታ ይወሃቦ/ባ፡፡  
 

ዓንቀፅ ፰ 
ኣኼባታት 

 
፰-፩ ፡ ኩሎም ኣኼባታት ብፓርላሜንታዊ ስነ ስርዓት ይምርሑ፡፡  
 
፰-፪ ፡ ኣጀንዳ 
 

፰-፪-፩ ፡ ንምይይጥ ዝኸውን ኣጀንዳ ዝዳሎ ብፕረዚደንት፣ ክልተ ኣባላት ቦርድ 
ወይድማ ብሓምሳ ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎም ኣባላት ተፃሒፉን 
ተፈሪሙን ብዝቐረበ ሕቶ ይኸውን፤  

 
፰-፪-፪ ፡ ኣጀንዳ ሓፈሻዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ብውሑድ ቅድሚ ክልተ ሰሙን 

ናብ ኣባላት ክበፅሕ ይግበር፡፡  
 

፰-፫ ፡ ስሩዕ (መደበኛ) ኣኼባ  
 

ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ብቦርድ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓትን ቦታን በብሽድሽተ 
ኣዋርሕ ኣፈላላይ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ይግበር።  

 
፰-፬ ፡ ኣኼባ ኣባላት ቦርድ 
 

ኣባላት ቦርድ ብውሕድ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ኣብ ዝተሰማምኡሉ ቦታን ሰዓትን 
ኣኼባ ይገብሩ፡፡  
 

፰-፭ ፡ ህፁፅ ኣኼባ  
 

ህፁፅ ኣኼባ ክፅዋዕ ዝኽእል ብፕረዚደንት፣ በሰለስተ ኣባላት ቦርድ ወይ ድማ 
መሰል ምምራፅ ብዘለዎም ሓምሳ ኣባላት ብፅሑፍን ተፈሪሙን እንትሕተት 
እዩ።  

 
፰-፮ ፡ ምልኣተ ጉባኤ 
 

ብግቡእ መፀዋዕታ ኣብ ዝተፀውዐ ኣኼባ 25%+1 (ዒስራን ሓሙሽተን ሚኢታዊ 
ሓደ ተወሲኹዎ) በዝሒ ኣባላት እንተተረኺቦም ምልኣተ ጉባኤ ተማሊኡ 
ይበሃል፤ ኣኼባ ይካየድ፣ ዘሕልፉዎ ውሳነ እውን ሕጋዊ ይኸውን፡፡ 

 
፰-፯ ፡ ክፉት ቦታ 
 

ኣብ ቦርድ ወይ ኣብ ኮሚቴ ኦዲት ክፉት ቦታ እንትፍጠር፤ ክሳብ ቐፃሊ ኣኼባ 
ቤት ምኽሪ ዝካየድ፤ እቶም ዝተረፉ ኣባላት ካብ ኮሚዩኒቲ ኣባላት ቅድም ክብል 
ተጠባበቕቲ ተባሂሎም ካብዝተቐመጡ ሓርዮም ይምልእዎ።  
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ዓንቀፅ ፱ 
ሓፈሻዊ ዓንቀፃት 

 
፱-፩ ፡ ቼክ  

 
ኩሎም ቼካትን ረቒቕን ቫውቸራት ክፍሊትን ብፕረዚዳንት ወይ ብፕረዚዳንት 
ብዝተወከለ ምክትል ፕረዝዳንትን ሒሳብ ሹምን ክፍረም ኣለዎ፡፡ 
 
ልዕሊ $200 (ክልተ ሚኢቲ ዶላር) ዝኾነ ክፍሊትታት እቱ ኮሚዩኒቲ ብቦርድ 
ይውሰን፡፡ ክሳብ $200 (ክልተ ሚኢቲ ዶላር) ዝኾነ ስራሕ መካየዲ ወፃኢ እቱ 
ኮሚዩኒቲ ግና ብፕረዚዳንት ወይ ፕረዚዳንት እንተዘሃልዩ ብዝተወከለ ምክትል 
ፕረዝዳንትን ሒሳብ ሹምን ብሓባር ይውሰን፡፡ 

 
፱-፪ ፡ ዓመት በጀት  

 
ዓመት በጀት ማኮት-ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቀዳማይ መዓልቲ ጃንዋሪ ጀሚሩ 
ክሳብ ዲሰምበር 31 ይኸውን። 

 
፱-፫ ፡ ምርመራ መዛግብቲ  

 
ኣኼባ ቤት ምኽሪ ቅድሚ ምግባሩ ብውሑድ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዳይሬክተራት 
ቦርድ ንምርመራ ቅሩባት ኮይኖም ክፀንሑ ይግባእ።  
 

፱-፬ ፡ ምሕዋይ  
 

ብሕታዊ ንብረት ኮነ ገንዘብ ኣባል ቦርድ ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕዳ ማኮት-
ዋሽንግተን ዲሲ ከሕዊ ክተሓዝ ኣይኽእልን።  
 

፱-፭ ፡ ነዚ ሕገ ደንቢ ምትርጓም 
 

ናይዚ ሕገ ደንቢ ዓንቀፅ ናይ መወዳእታ ትርጉም ዝወሃብ ብውሳኔ ኮሚቴ 
ኦዲት ይኸውን። 

 
፱-፮ ፡ ምምሕያሽ ሕገ ደንቢ 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ብክልተ ሲሶ ዕላዊ ድምፂ መሰል ምምራፅ ብዘለዎም ኣባላት 
ክመሓየሽ ይክእል እዩ።  

 
፱-፯ ፡ ምፍራስ  
 

ማሕበር ኮሚዩኒቲ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ክፈርስ ዝኽእል ብክልተ 
ሲሶ ዕላዊ ድምፂ መሰል ምምራፅ ብዘለዎም ኣባላት ውሳነ ጥራሕ ይኸውን፤ 
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ንቐደም ግና ዕዳን ልቓሕን እቱ ኮሚዩኒቲ ይኽፈል። ብድሕሪኡ ተረፍ ገንዘብን 
ንብረትን እቱ ኮሚዩኒቲ ነየናይ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ትካል ብሓገዝ 
ከምዝወሃብ ብሓፈሻዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ብክልተ ሲሶ ዕላዊ ድምፂ መሰል 
ምምራፅ ብዘለዎም ኣባላት ውሳነ ይውሰን። እቱ ተረፍ ገንዘብን ንብረትን እቱ 
ኮሚዩኒቲ ዝውፈየሉ/ሎምን፣ ብክልተ ሲሶ ኣባላት ሓፈሻዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ 
ዝምረፅ/ፁን ትካል/ላት፤ ኣብ ኣገልግሎት ኢንተርናል ረቨኑ (IRS) ዓንቀፅ 
501(c)(3) ብዝተገለፀ መሰረት ዝተጣየሸ/ሹን ንመኽሰብ ዘይንቀሳቐስ/ሱን 
ትካል/ላት ጥራሕ ይኸውን፡፡  

 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 19 ሕዳር 2008 ፀዲቑ ኣሎ 
ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 21 መስከረም 2010 ተመሓይሹ ኣሎ 
ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 21 ጥሪ 2010 ንካልኣይ ግዘ ተመሓይሹ ኣሎ 
ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
 
 

እዚ ሕገ ደንቢ ኣብ 13 መስከረም 2011 ንሳልሳይ ግዘ ተመሓይሹ ኣሎ 
ዋሽንግተን ዲሲ 

ዩ.ኤስ.ኤ 
 


