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§1. ስምስምስምስም  

 

ቖፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን( ኤማሽ)  

 

§2. ዕላማ  

 

ዕላማ ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ማሕብረ-ሰብ ኤርትራውያን ፡ ነዚ በብግዝይኡ ዘጋጥመና ዘሎ ማሕበራዊ ጸገማት፡ ማለት 
ብፍላይ ድማ፡ ሞት ኣብ ስደት ኣብ ልዕሊ ስድራቤታት ዘሕድሮ ከቢድ ቁጠባዊ ጸቕጥን ስነ ኣእሙራዊ በሰላታት ኩላትና 
እንፈልጦን እንግዘቦን ጸገም ሕብረተ ሰብና ኢዩ፡፡ ዕላማ ናይዚ ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ኤማሽ ድማ ፡ብፍላይ ንኤርትራውያን 
ኣባላት ማሕበራዊ ጉዳያት ባዕሉ ፣ወይ ባዕላ ከሙውን ደቆም ብሞት ምስ ዝፍለይዎም ሞራላውን ቁጠባውን ድጋፍ ንስድራቤት 
መዋቲ ሓገዝ ንምግባር ኢዩ ፡፡    

 

ማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን ድማ ካብዚ ሓቅታትዚ ብምብጋስ፡ ነዚ ካብ 2012 ኣትሒዙ ናይ ሓባር ፍታሕ 
ንምርካብ ክጽዕር ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ኣብ መደምደምታ ድማ ካብ ለውሃትን ናይ ምትሕግጋዝን ባህሊ ኤርትራውያን ከይወጻና 
ንዘጋጥመና ጸገማት ፡ዓቕሚ ሕብረተ ሰብና ብምውህሃድ ክንገጥሞ ካብ ዝብል ስነ ሞጎት ዝተበገሰ ሓሳብ ኢዩ ፡፡                                                                                                                           
ሰለዚ ዘጋጥሙና ባህርያውያን ብደሆታት ኣብ ምግጣም ዝግበር ቃልሲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ስለዝኾነ ፡ ነዚ ቅዱስ 
ዕላማ ምዕዋት ካኣ ናይ ኩልና ሓፍነትዩሞ ንምዕዋቱ ብሓባር ንቃለስ ፡፡  

 

§3 .§3 .§3 .§3 .መረዳእታመረዳእታመረዳእታመረዳእታ        

 
ማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን፡ መሰል ኣባላት ማሕበራት ወይ ዓንዲ ሕጊ ማሕበራት ዘኽብር ኮይኑ፡ ቆፎ ማሕበራዊ 
ጉዳያት ኤማሽ ፡ምስቲ ገለ ኣባላት ማሕበራት ክጥቀማሉ ዝጸንሓን ዘለዋን ወሽጣዊ ሕጊ ወይ መስርሕ ዘጋራጩን ዘራኽብ 
የብሉን ፡ ስለዚ ናይ ሓባር ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ኤማሽ ፡ ንዝሰፍሐን ዝበዝሐን ጸገም ህዝቢ ኣብግምት ኣእትዩ ክሰርሕ 
ዝኣምን ናይ ኩሉ ኣብ ምትሕግጋዝ ክሳተፉ ዝደልዩ ኣባላት ባይታ ዝፈጥር ሃገራዊ መስርሕ ምዃኑ ምግብዛብ ከድሊ እዩ።  

 

§4. §4. §4. §4. ምሕደራምሕደራምሕደራምሕደራ        

    
ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ማሕበረ ሰብ ፡ ብሓላፍነት ኤማሽ ዝቐውም ኮይኑ ፡ ምሕደርኡ ድማ ኣብ  ፈጻሚት ሽማግለን ኤማሽን 
ሓላፊቲ ማሕበራዊ ጉዳያ ኤማሽ ይመሓደር ፡፡   

 

ተራተራተራተራ    ኣባላትኣባላትኣባላትኣባላት    ሽማግለሽማግለሽማግለሽማግለ    ማሕበራዊማሕበራዊማሕበራዊማሕበራዊ    ጉዳያትጉዳያትጉዳያትጉዳያት    

 

ሀ. ጎስጓስን ውደባን ኣባላት ኣብ ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ኤማሽ ።     

ለ. ምክትታል ሕሳባት ኣባላትን ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያትን መዝገባቶምን ፡፡  

ሓ. ምምሕያሽን ምክትታት ዓንዲ ሕጊ ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ኤማሽ ወዘተ፡፡    

 

§5. §5. §5. §5. ኣባልነትኣባልነትኣባልነትኣባልነት        

    

ዝኾነ ኤርትራዊ ወይ ምስ ኤርትራዊት/ኤርትራዊ ዝተዋሰበ ፣ንዓንዲ ሕጊ ማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን፣ ዓንዲ ሕጊ 
ማሕበረ ኮም ናይ ዝነብረሉ ኣኸባብን፣ ከምኡውን ሕጊ ቆፎ ማሕበረዊ ጉዳያት ማሕበረ ሰብ ዝኣምን ወይ ዘኽብር ኣባል ፡ብዘይ 
ዓሌታውን ሃይማኖትን ኣፈላላይ ኣብ ቆፎ ማሕበረ ሰብና ኣባል ክኸውን ይኽእል ፡፡  

  



 ኣባልነት ኣብ ቆፎ ማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ፡ብማሕበር ኮይኑ ኣባልነት ብወልቂ ወይ ብስድራ ቤት ኣባል ክኸወን 
ይከኣል፡ነፍሲ ወከፍ ኣባል ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ቀጥዒ መሕተት ማሕበር ሰብ ብኣገባብ ናይ ምምላእ ግዴታት ኣለዎ፡፡  

 

 ደቂ ኣባላት ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ክሳብ 20 ዓመት ዝገብሩ ኣብ ትሕቲ ወለዶም ውሑሳት ይኾኑ ፡ ካብ 20 ዓመት ንደሓር 
ግን ናይ ገዛእ ርእሶም ኣባልነት ይሕዙ ፡ ነዚ ምስ ዘየማልኡ ካኣ ካብ መዝገብ ቆፎ ማሕበረ ሰብ ይሕከኹ፡፡  

 

    

§6. §6. §6. §6. መሰልመሰልመሰልመሰል    ኣባልኣባልኣባልኣባል     

    

ሓደ ኣባል ቆፎ ማሕበር ጉዳያት ጸገማት ምስ ዘጋጥሞ ፡ ካብታ ዘመልከተላ ዕለት እንተደንጎየ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ እቲ 
ግቡእ ዝኾነ መሰል ማለት ማሕበር ዘጽደቖ ቁጠባዊ ድጋፍ ይኽፈሎ ፡፡  

  
 ክፍሊት ማሕበራዊ ጉዳያት ማለት ክፍሊት ደበስ ማሕበር ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመታዊ ጉባኤ ዝውሰን ኮይኑ ፡ ውሳኔታት ጉባኤ 

ማሕበር ፡ንኽፍሊት ደበስ ዝምልከት ድማ  ካብቲ ውሳኔ ዝጸደቐሉ    ዕለት፡ ደሕሪ ሓደ ወርሒ ( 30 ማዓልቲ ) ተግባራዊ 
ይኸውን ፡፡  
ሓደ ኣባል ማሕበር ጉዳያት ፡ ሕሳባት ወይ ጸብጻባት ቆፍ ማሕበራዊ ጉዳያት ክርእን ክሓትት መሰሉ ሕሉው ኮይኑ፡ ሰነዳት 
ማሕበር ብምልኡ ወይ ብከፊል ኮፒ ገይሩ፡ ሰነዳት ማሕበር ንገዝኡ ክወስድ ኣይፍቀድን ፡፡ 

 

§7. §7. §7. §7. ክፍሊትክፍሊትክፍሊትክፍሊት    ኣባልነትኣባልነትኣባልነትኣባልነት        

    

1. ዓመታዊ ክፍሊት ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ፡ ብማሕበር ኮይኑ ቖልዑ ዘለዋም ስድራ ቤት 500 ክራውን ኣብ ዓመት 
ብምኽፋል ኣባላት እኾኑ ፡ ዓመታዊ ክፍሊት  ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ብመጠን ወጻእታት ማሕበር ተራእዩ፡ ባይቶ 
ኣብ ዓመታዊ ጉባኤ ክብን ለጠቕን ከብሎ ከምዝኽአል ክንግንዘብ እግባእ ፡፡  

 

2. ዓመታዊ ክፍሊት ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ብማሕበር ኮይኑ ቖልዑ ዘይብሎም ስድራ ቤት ማለት ደቆም ዘእከሉ ምስ 

ዝኾኑ ካኣ 400 ክራውን ኣብ ዓመት ብምኽፋል ኣባላት እኾኑ፡ዓመታዊ ክፍሊ  ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ብመጠን 
ወጻእታት ማሕበር ተራእዩ፡ ክብን ለጠቕን ምባል ከምዘሎ ክንግንዘብ እግባእ ፡፡  

 

3.  ዓመታዊ ክፍሊት ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት፡ ብማሕበር ኮይኑ ኣቦ ወይ ኣደ( ብሲንል ወይ ብንጽል) ምስ ደቆም ኣባላት 

ቆፎ ማሕበረ ሰብ ክኾኑ ምስ ዝደልዩ ድማ ኣብ ዓመት 300 ክራውን ብምኽፋል ኣባልነቶም የረጋግጹ ። ዓመታዊ 
ክፍሊ  ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ብመጠን ወጻእታት ማሕበር ተራእዩ ፡ ክብን ለጠቕን ምባል ከምዘሎ ክንግንዘብ 
እግባእ ፡፡ 

 

4.  ዓመታዊ ክፍሊት ቆፎ ማሕበዊ ጉዳያት፡ብማሕበር ኮይኑ ብንጽል ወይ ብውልቂ 200 ክራውን ኣብ ዓመት  ይከፍል 
፡ዓመታዊ ክፍሊ  ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ብመጠን ወጻእታት ማሕበር ተራእዩ ፡ ክብን ለጠቕን ምባል ከምዘሎ 
ክንግንዘብ እግባእ ፡፡ 

 

5.  ክፍሊት ኣባልነት ማሕበራዊ ጉዳያ ንሓደ ዓመት የገልግል ፡ዓመታዊ ክፍሊት ድማ ካብ 1 ጥሪ ክሳብ 31 ታሕሳስ ናይ 

ነፍሲ ወከፍ ዓመት ይኽፈል ፡ እንተደንጎየ ቅድሚ 30 መጋቢት ኣብ ሕሳብ ማሕበር ክኣቱ ይግባእ ፡፡  

 

§8 §8 §8 §8 ግቡኣትንግቡኣትንግቡኣትንግቡኣትን        ግዴታንግዴታንግዴታንግዴታን    ኣባል።ኣባል።ኣባል።ኣባል።        

    
ሓደ ኣባል ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ማሕበር ናይ ዝተወሰነ ዓመታዊ ክፍሊት ብዘይምቁራጽ እኸፍል፣ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ 
ክኽብር ይግባአ፡፡ ሓደ ኣባል ማሕበር ነዚ ኣብ ላዕሊ ተቒሱ ዘሎ  ክፍሊትን ናይ ግዜ ገድብ ምስ ዘየኽብር፡ መጀመርያ ናይ 

መጠንቐቕታ ደብዳበ ወይ መዘኻኸሪ ይለኣኾ፡ነቲ ዝተላእከ መልእክቲ ምስ ዘየኽብር ካኣ 200 ክራውን ይቕጻዕ ፡ ንዝተወሰነሉ 

መቕጻዕትን ጉቡኡን ኣብ መዓልቱ ምስ ዘይከፍል ድማ መቕጻዕቱ ናብ 300 ክራውን ይድይብ ፡፡ 



 

ዝስደድ መዘኻኸሪ፣ ቀድዳማይ መቕጻዕቲ 200 ፣ ካልኣይ መቕጻዕቲ 300 ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ይለኣኸሉ/ላ ፡እዚ እንተዘይ 

ኣማሊኡ ድማ ካብ ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያይ ብመሰረት ዓንዲ ሕጊ ማሕበር ዓንቀጽ §7 እዝባር 5 ብወግዒ ይሕከኽ ፡፡  

 

§9 §9 §9 §9 ምስሓብምስሓብምስሓብምስሓብ    ወይወይወይወይ    ምውጻእምውጻእምውጻእምውጻእ    ካብካብካብካብ    ማሕበርማሕበርማሕበርማሕበር        

    
ሓደ ኣባል ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ኤማ ሽ፡ ካብ ማሕበር ወይ ካብ ናይ ውሕስነት ካሳ ክስሕብ እንተደልዩ ፡ ናይ ምስሓብ ወይ 
ምውጻእ መሰሉ ሕሉው ኢዩ፡፡  

ሓደ ኣባል ግቡኡ ወይ ግዴትኡ ኣብ ግዚኡ ምስ ዘይከፋል ፡ ድሕሪቲ ኣብ ዓንቀጽ §8 ተጠቒሱ ናይ መጠንቐቕታት ቀጥ ዒ 

ኣብልነቱ እሰሓብ ፡፡ ሓደ ኣባል ባዕሉ ወይ ብምኽንያት ግቡኣትካ ብዘይምኽፋል ካብ ማሕበር ክወጽእ ከሎ ተመሊስካ/ኪ ካብ 
ማሕበር ዝሕተት ገንዘብ ወይ ካልእ መሰል ከም ዘየለ ክንርዳእ የድሊ ።  

 

§10. §10. §10. §10. ክፍሊትክፍሊትክፍሊትክፍሊት    ደበስደበስደበስደበስ    መዋቲመዋቲመዋቲመዋቲ        

    

ክፍሊት ደበስ መዋቲ ኣብ መጀመርያ ዓመት 20,000 ክራውን ከምኡውን ሓንቲ ሕቛፍ ዕምባባ ብስም ማሕበረ ሰብ 

ኤትራውያን ኣብ ሽወደን ንመዋቲ እወሃብ ፡ ካብ ካልኣይ ዓመት ንደሓር ግን፡ ዓመታዊ ክፍሊት ደበስ ብ 5 % እንዳዓበየ ክሳብ 
ምሉእ ክፍሊት መስደድ ረሳ ክበጽሕ ፡፡                                                                                                                 
ክፍሊት ደበስ ብዘየገድስ መዋቲ ኣብይ ይቕበር፡ መሰል መዋትን ስድራ ቤቱን ሕሉው ኮይኑ ፡ናይ ደበስ ግቦኦም ወይ መሰሎም 
ብመሰረት ውሳኔ ጉባኤ ማሕበር ይወሃቦም፡፡  

 

§11. §11. §11. §11. ምፍራስምፍራስምፍራስምፍራስ    ማሕበርማሕበርማሕበርማሕበር        

    
� ምፍራስ ማሕበር ኩሉ ሰብ ዘይደልዮ ሓሳብ ምዃኑ ኩላትና እንሰማማዓሉ ነጥቢ ኮይኑ ፡ እንተታት ኣብ ግምት ኣእቲና 

፡ ብጽሑፍ ዝተሰነደ ሕጊ ወይ ውዕል ክህልወና ኣገዳሲ ሰለ ዝኾነ ፡፡ ማሕበር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንምፍራስ 
ዝዕድሙ ነገራት እንተ ኣጋጢሞም፡ ቅድሚ ኣብ ናይ ምፍራስ ወሳኔ ምእታው ጸገማትና ኣጽኒዓ እተህድእ ኮሚተ 
ብምምራጽ ፍታሕ ምንዳይ ። 

 

� እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ናይ ኮሚተ ፍታሕ ምስ ዘየገልግል ብመሰረት ሕግታት ማሕበራት ሽወደን ማለት 51 % 

ካብ ኣባላት ማሕበራት ዝተሳተፍዎ ኣብ 3 ተኸታታተልቲ ኣኼባታት  ክዝተየሉ፡፡ ኣብ ጉባኤታት ፍታሕ ኣንተዘይ 

ተረኺቡ ድማ ብደሞክራስያዊ ሕጊ ብድምጺ ምርጫ ውሳነ ይውሰን ። 

 

 

� ቆፎ ማሕበርዊ ጉዳያት ኤማሽ ክሳብ ጉዳዩ ኣብ መዓልቦ ዝበጽሕ ድማ ፡ ብዘየገድስ ዘጋጥም ጸገማት ዝኾነ ይኹን 
ወጻእታት ክግበር ኣይፍቀድን ።  

 

� ኣብ መደምደምታ ድማ ቆፎ ማሕበራዊ ጉዳያት ናይ ምፍራስ ዕድሉ ኣብ ደምዳሚ ውሳኔ እንተበጺሑ ፡ ርእሰማል ወይ 
ካፒታል ማሕበር ኣብ ክንዲ ናብ ኣባላት ዝምቐል ናብ ኤማሸ ይኣቱ ፡፡ 

 

 

ቀዳም  3 መስከረም 2016 
ሽማግለ ማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን ሓይሊ  
ዕማም ማሕበራዊ ጉዳያት ፡፡ 

 

 


