
 

 
የክንግ ካውንቲ ደንብ ወይም ቻርተር፣ 

101 
የ2018-2019 ቻርተር ክለሳ ኮሚሽን የሚደግፉ ቁሳቁሶች 

በኪንግ ካውንቲ ሰራተኞች የተዘጋጀ 

  



 
ቻርተሩ ምንድን ነው? 
 
 በዋሽንግተን እስቴት ሕግ መሰረት፣ የካውንቲው ክልል መንግስት የመደራጀት እና የማስተዳደር መዋቅርን 

የሚገልጽ ቻርተር በማውጣት "የአካባቢ ግዛት" ካውንቲዎች እንዲሆን ይፈቀድላቸዋል. 

 ይህ ሰነድ "ቻርተር" በመባል ይታወቃል፡፡ ይህንን ለመግለጽ በጣም የተለመደው መንገድ የአካባቢያዊ 
አስተዳደሮች "ሕገ-መንግሥት" ይሆናል፡፡ 

 የክንግ ካውንቲ ቻርተር ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈጻሚ የሆነውበ1970 ነው፡፡ 

 በየአስር አመቱ፣ ቻርተሩንና የተመከሩ ለውጦችን "የቻርተር ክለሳ ኮሚሽን"እንዲከልስ ይጠይቃል፡፡ 

  



 
መቅድም 
 
 መቅድም የቀጣዩ ሰነድ ፍላጎት እና ዓላማ መግለጫ ጽሁፍ ነው፡፡ የኪንግ ካውንቲ መቅድም እንደሚከተለው 

ይነበባል፣ 

 "እኛ፣ የኪንግ ካውንቲ፣ ዋሽንግተን ነዋሪዎች የበለጠውን ፍትሃዊ እና ስርዓት ያለው መንግስት ለመመስረት፣ የተለየ 
የህግ እና የስራ አስፈፃሚ ስርዓቶችን መመስረት ለሀገር እና ለክልል ካውንቲ አስተዳደር እና ለአገልግሎቶች 
ኃላፊነት እና ተጠያቂነትን ማረጋገጥ፣ ውጤታማ የዜግነት ተሳትፎን ለማሳደግ፣ በገጠር እና በከተማ አካባቢንና እና 
ኢኮኖሚን ለመጠበቅ  እና የራስ አስተዳደር እና የራስ-መንግስት አገዛዝ ጥቅማጥቅሞችን ለማስጠበቅ፣ 
በዋሺንግተን ስቴት ህገ ፟መንግስት መሰረት ይህንን ቻርተር ያፀድቃል፡፡ " 

  



 
ክፍል 110-140 አጠቃላይ ድንጋጌዎች 
 
 ክፍል 110 ለኪንግ ካውንቲ ሁሉም የቤቶች ድንጋጌ ህገ  ደንቦች አሉት፡፡ ይህ ማለት የእስቴቱ ካውንቲው አንድ ሕግ 

ማውጣት የሚፍቅድ ከሆነ ካውንቲው ያንን መብት የመጠየቅ መብት አለው፡፡ 

 ክፍል 120 ካውንቲው አገልግሎቶችን ለመሥጠት ከሌሎች መንግሥታት ጋር  እንዲኮናተር ወይም እንዲሻረክ 
ይፈቅዳል፡፡ 
 ካውንቲው ይህንን እንደ ሸሪፍ አገልግሎቶች፣ ታሪካዊ ጥበቃ፣ የግዢ ማረጋገጫዎች እና የድስትርክት ፍርድ ቤቶች ለመሳሰሉት 
አገልግሎት ጥቂቶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

 ክፍል 130 ከክፍል 110 ክፍል ጋር ተመሳሳይ የሚሆነው ልዩ ከሆኑና እነዚህ ልዩነቶች በእስቴት ህጎች ወይም በህገ-መንግሥቱ 
የሚፈቀዱ ከሆነ የአካባቢው ህጎች ከእስቴት ወይም ከጠቅላላ ህጎች እንደሚበልጡ ይደነግጋል፡፡ 

 ክፍል 140 ስም፣ ወሰኖችን እና የካውንቲውን መቀመጫ ይጠብቃል እና የአካባቢው የካውንቲ ቅርንጫፎች እንዲከፈቱ 
ይፈቅዳል፡፡ 
 በአሁኑ ሰዓት በአብዛኛው የካውንቲዎች አገልግሎቶች በሲያትል ውስጥ ይገኛሉ፡፡ ይሁን እንጂ፣  ፈቃድ መስጫ በእስኖኳልሚ፣ 
ምርጫዎች በሬንቶን፣ እና ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና ወህኒ ቤት በኬንት ውስጥ ያሉ ሲሆን በርካታ የዲስትሪክቱ ፍርድ ቤቶች አሉ፡፡ 

  



 
ክፍል 210-270 የህግ መወሰኛ ቅርንጫፍ 
 
 ክፍል 220.1 በጂኦግራፊያዊ ዲስትሪክት የተመረጠውንና ዘጠኝ አባል ያለበትን በ4 አመት በተለያዩ ጊዜያት የካውንቲ 

ምክር ቤት ይፈጥሮዋል ፡፡ 
 ምክር ቤቱ በ2005 ከ13 - 9  ዝቅ ብሎአል፡፡ እ.ኤ.አ በ 2005፣ ወደ 9 ከመቀነስ በፊት፣ አንድ የምክር ቤቱ ድስትርክት 

140,000 ነዋሪዎች ነበሩት፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቅነሳና የሕዝብ ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ፣ አንድ አውራጃ ወደ 240,000 
የሚጠጉ ነዋሪዎች ጨምሯል፡፡ 

 ክፍል 220.2 የካውንቲን ምክር ቤት የካውንቲው የፖሊሲ አውጭ አካል እንደሆነ ይደነግጋል፡፡ 

 ክፍል 220.3 የምክር ቤት ሰብሳቢውን መምረጥ ይጠይቃል፣ ለድርጅቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ለሥራና ለሠራተኛው 
ሥራና ተቆጣጣሪ ኃላፊነቱን የሚወጣው፣ ጸሀፊ እንዲሾም ይጠይቃል፡፡ 

 ክፍል 220.4 ምክር ቤቱ የአሠራር መመሪያዎችን እንዲከተል ይፈልጋል እና የህዝብ የቃል በቃል መዝገብ እንዲይዝ እና 
ሁሉም ስብሰባ ለሕዝብ ክፍት እንዲደረግለት ይጠይቃል፡፡ 
 በአሁኑ ወቅት ሁሉም የምክር ቤት ስብሰባዎች እና በአጠቃላይ ሁሉም የምክር ቤት ኮሚቴ ስብሰባዎች በቀጥታ በቴሌቪዥን 
የሚተላለፉ ናቸው፡፡ 

  



 
የህግ አውጭ ቅርንጫፍ ቀጥሏል (220.5 - 230.2) 

 ክፍል 220.5 ምክር ቤቱ የካውንቲው አስተዳደር ጣልቃ እንዳይገባና ሕግ-ነክ ላልሆኑ ቅርንጫፎች ሠራተኞች ትእዛዝ 
እንዳይሰጡ ሕግ ይከለክካል፡ 
 ይህም ማለት ምክር ቤቱ ትዕዛዝን ያወጣል እና ፖሊሲን በህግ መወሰኛ በኩል ብቻ እንዲያልፍ ያደርጋል፡፡ የሥራ አስፈፃሚ 
ሰራተኞችን በግል ድርጊቶች አይያዙም፡፡ 

 ክፍል 230.1 ትእዛዛትን ለአንድ ይወስናል እና ትእዛዛቱ እንዴት እንደሚወጡ ያስተዳድራል እና በአስቸኳይ ጊዜ ካልሆነ 
በስተቀር ትእዛዛት በወጡና ተግባራዊ በሚሆኑበት ጊዜ መካከል የ7 ቀናት የጥበቃ ጊዜን ያስፈጽማል፡፡ 

 ክፍል 230.2 ለካውንቲው ሥራ አስፈፃሚ ለአንድ ጉዳይ ድምጽን በድምጽ መሻር  ይፈጥራል፡፡ የሥራ አስፈፃሚ ለአንድ 
ጉዳይ ድምጽን በድምጽ መሻር ቢያንስ በ6 የካውንቲ ምክር ቤት ድምጽ ሊሻር ይችላል፡፡ 
 ይህም ማለት የስራ አስፈፃሚው አካል  የህግ ክፍሎችን ወይንም ስነስርዓቱን ድምጽ በድምጽ ሊሽር ወይም ሙሉ በሙሉ ሊያጸድቅ 
ይችላል. ትእዛዞቹን ስለ ማስፈጸም በተመለከተ የሥራ አስፈፃሚዎች አንድ ትእዛዞች ወይም ትእዛዞቹን በሙሉ ድምጽ በድምጽ 
ሊሽሩ ይችላሉ፡፡ 

  



 
የህግ መወሰኛ ቅርንጫፍ የቀጠለ (230.3- 230.5) 

 ክፍል 230.3  ትእዛዞች በአንዳንድ ሁኔታዎች በአስቸኳይ ሁኔታ እንዲተላለፍ ቢያንስ በ6 የካውንቲ ምክር ቤት አባላት 
እንዲያልፉ ይፈቅዳል፡፡ እነዚህ ስነስርዓቶች ወዲያውኑ ተፈጻሚ ይሆናሉ እና በድምጽ ብልጫ ወይም በህዝባዊ 
ምርጫ ድምጽ ለማለፍ አይገደዱም፡፡ 
 በድንገተኛ ጊዜያት የሥራ አመራር ፊርማ እና በህዝባዊ ምርጫ ድምጽ ለማለፍ የጥበቃ ጊዜያትን መዝለል ይፈቅዳል፡፡ 

 ከገንዘብ፣ ከድንገተኛ ሁኔታዎች፣ ከሕብረት ድርድር፣ ከካሳ ወይም ከአነሳሽነቶች በስተቀር በክፍል 230.4 
በካውንቲው ባለፉት በማንኛቸውም ትእዛዛት የህዝባዊ ምርጫ ድምጽ ሂደት ማለፍን ይፈቅዳል፡፡ 

 ክፍል 230.5 የአነሳሽነት ሂደትን ይፈጥራል እና እንደ አነሳሽነት ሊካሄድ ለሚችለው ነገር ደንቦችንና እና ሂደቶችን 
እና ለአነሳሽነት ሂደት የአሰራር ሂደቶችንና ደንቦችን እና ህጎችን ያስቀምጣል፡፡ 

  



 
የህግ አውጭ ቅርንጫፍ የቀጠለ (230.5.1- 230.75) 

 በክፍል 230.5.1 ከተማዎች ባንድነት አንድ ትእዛዝ እንዲወጣ በቀጥታ ለካውንቲው ምክር ቤት የሚያቀርቡበት 
የማዘጋጃ ቤት አነሳሽነትን  (Municipal Initiative) ይፈጥራል፡፡ 

 ክፍል 230.6 ለሕዝባዊ ውሳኔ እና ለአነሳሽነት አቤቱታዎች ቅድመ ሁኔታዎችን እና ሂደትን ያዘጋጃል፡፡ 

 እነዚህ የአሠራር ሂደቶች የቻርቴሩን ጉዳዮች አፈጻጸም በተመለከተ በተጨማሪ በካውንቲው ህግ ይጠቆማሉ፡፡ 

 ክፍል 230.7 ትእዛዞቹ ውጤታማ የሚሆኑበትን ሂደት ይገልጻል፡፡ በአጠቃላይ አንድ ትእዛዝ ተግባራዊ የሚሆነው 
ሥራ አስፈጻሚው ከፈረመ ከአሥር ቀን በኋላ ይሆናል፡፡ 

 በክፍል 230.75  2/3 ድምጽ ሰጪዎች ለለውጥ ድምጽ ካልተሰጠ በስተቀር በድምጽ ሰጭዎች የጸደቀውን 
ትእዛዝ ካውንቲው ቢያንስ ለሁለት አመት እንዳይሻሻል ይከለክላል፡፡ 

  



 
የህግ መወሰኛ የቀጠለ (240-265) 
 
 ክፍል 240 የተመረጡትን ለመቀበል ወይም ላለመቀበል፣ የሕግ አውጪውን ቅርንጫፍ ለማደራጀት፣  

 የሕግ ስልጣን የሌላቸውን የፖሊሲ መግለጫዎች ለማውጣት እና የካውንቲ ድርጅቶችን መረጃ ለመጠየቅ የሚያገለግሉ  "ድንጋጌዎችን" 
ይፈጥራል፡፡ 
 ድንጋጌዎች የፖሊሲ ፍላጎት ለመስጠት ወይም ትእዛዛት በማያስፈልጉበት ወይም ገና በልተዘጋጁበት ጊዜ በካውንቲ ፈንታ ስለ ፖሊሲዎች 
መግለጫ ለመስጠት ጥቅም ላይ ሊዉሉ ይችላሉ፡፡ ትእዛዛት በአስፈጻሚው ድምጽ አይሸሩም፡፡ 

 ክፍል 250 የካውንቲው ኤጀንሲዎችን ገለልተኛ ኦዲት የማድረግ ሃላፊነት ያለበትን የካውንቲ ኦዲተር ይፈጥራል፡፡ 
 የካውንቲው ኦዲተር በየአመቱ በካውንቲው ምክር ቤት የጸደቀ ቅቡል የሥራ ፕሮግራም አለው፡፡ ሁሉም የኦዲት ሪፖርቶች ለካውንስሉ 
የስልጣን ኮሚቴ ሲቀርቡ ይፋ ይሆናሉ. 

 ክፍል 260 የዜጎች ቅሬታዎች ቢሮ ይፈጥራል, በአብዛኛው በካውንቲው አቀማመጥ ቅሬታዎችን ለመመርመር እንባ ጠባቂዎች ይባላሉ:: 

 ክፍል 265 ከሌሎቹ ነገሮች መካከል፣ በህግ አስከባሪ መኮንኖች የሃይል መጠን ለመከለስ እና ለመተንተን የህግ አስፈፃሚ ቁጥጥር ቢሮ 
ይፈጥራል፡፡ 

  



 
የህግ መወሰኛ ቅርንጫፍ የቀጠለ (270.1-270.4) 

 ክፍል 270.1 - ክፍል 270.4 ልዩ ክልላዊ ጉዳዮችን ለማስተናገድ የክልሉን ፖሊሲ ኮሚቴ፣  የክልሉን ውሃ 
ፖሊሲ ኮሚቴ እና የክልል የትራንስፖርት ኮሚቴ  ይፈጥራል፡፡ እነዚህ ኮሚቴዎች ከክልሉ ምክር ቤት አባላት እና 
ከሌሎች የተመረጡ ባለስልጣናት የተውጣጡ ናቸው፡፡ 

 የክልሉ የፖሊሲ ኮሚቴ ለዓመቱ የራሱን የሥራ ፕሮግራም ያዘጋጃል፣ እንዲሁም በስራው ፕሮግራም ውስጥም ሆነ 
በካውንቲ አቀፍ ፖሊሲ ወይም እቅድ ላይ ወደሌለው ማንኛውም ነገር የሚዘረጋ ሰፊ ስልጣን አለው፡፡ 

 የአካባቢው የውሃ ጥራት ኮሚቴ በካውንቲው በአገልግሎት መስጫ አካባቢ የተፈጠረውን የቆሻሻ ውኃ ማስወገጃ  
የካውንቲውን እቅድ  ለመገምገም ስልጣን አለው:: 
 

 የክልሉ የትራንስፖርት ኮሚቴ ከክልል ትራንዚት ጋር የተገናኙትን የካውንቲ አቀፍ ፖሊሲዎችን ወይም ዕቅዶችን 
ለመገምገም ስልጣን አለው፡፡ 

  



 
የሥራ አስፈፃሚ ቅርንጫፍ (310-340) 
 
 ክፍል 310 የካውንቲው ሥራ አስፈጻሚ እና እንደ ገማች እና የካውንቲ አስተዳዳሪ ጽ / ቤት የካውንቲው አስፈፃሚ   

የመሳሰሉትን ተዛማጅ ጽሕፈት ቤቶች ሁሉ  ስልጣን እንዳላቸው ይገመግማል፡፡ 
 ሁሉም በካውንቲው የተመረጡ ጽሕፈት ቤቶች ወገናዊ አይደሉም፡፡ 

 በክፍል 320.1 የካውንቲው ሥራ አስፈፃሚ በተላይ ለ4 ዓመት ጊዜ ውስጥ የተመረጠ እንደሆነ ይደነግጋል፣ እና የስራ 
አስፈጻሚው ደመወዝ ከአንድ የምክር ቤቱ አባል በ1.5 ጊዜ እንደሚበልጥ ይደነግጋል፡፡ 

 ክፍል 330 የካውንቲን የአስተዳደር ሹም ማእረግ ይደነግጋል፡፡ 
  ለሁሉም የካውንቲ መምሪያዎች የውስጥ አገልግሎቶችን የሚሰጡትን በትልቁ አስተዳደር ቢሮዎች ውስጥ  የሆኑትን በሥራ 
አመራር መምሪያ ውስጥ የሚገኙትን ዘርፎች ይቆጣጣረል፡፡ 

 ክፍል 340 ስለ ካውንቲው ባለስልጣናት እና ስለ ቦርዶች እና ኮሚቴዎች አባላት ሹመት በተመለከተ የተለያዩ 
ድንጋጌዎችን አካቷል፡፡ 
 በአጭሩ፣ የስራ አስፈፃሚ ወይም የአስተዳደር መኮንን ከመላ ጎደል በሁሉም ጉዳዮች ላይ ይሾማል፣ እናም ምክር ቤቱ ወይም የስራ 
አስፈፃሚው ያፀድቃል (ያረጋግጣል)፡፡ 

  



 
የስራ አመራሩ ቅርንጫፍ ይቀጥላል (350) 
 
 ክፍል 350 ምክር ቤቱ መንግስትን በቢሮዎች በመምሪያዎች እንዲከፋፍል ሥልጣን ይሰጣል፡፡ ክፍል 350 

የሚከተሉትን መምሪያዎች እና ቢሮዎች ያካትታል፣ 

 የአስተዳደር ቢሮዎች 

 የሥራ አፈጻጸም መምሪያዎች 

 የጥናቶች መምሪያ 

 የዳኞች አስተዳደር ክፍል 

 የህዝብ ደህንነት ክፍል (ሸሪፍ) 

 የምርጫዎች ክፍል 

 የህዝብ መከለከያ ተግባሮች፣ የአስተዳደር እና የመማከርት ቦርድ 
  



 
የገንዘብ አሰራር ሂደቶች (405-460) 
 
 የቻርተሩ 4ኛው ርእስ ከመንግስት አሰራር ጋር የተያዘውን የፋይናንስ ገጽታ በዝርዝር ያጠቃልላል፡፡ በዚህ 

አቀራረብ ሁሉም ክፍሎች አልተካተቱም፡፡ 

 ክፍል 405 የዓመታዊውን ወይም የሁለት ዓመት በጀት ሂደትን ይደነግጋል፡፡ 

 ክፍል 410 እና 420 በጀት በሥራ አመራር ቅርንጫፍ እንዴት እንደሚጠናቀርና ለምክር ቤቱ እንደሚቀርብ 
ይሸፍናል፡፡ 

 ክፍል 425 ለካውንቲው የፋይናንስ ትንበያ እና ሞዴል ለማቅረብ ሓላፊነት ያለበትን ገለልተኛ የሆነ የኢኮኖሚ እና 
ፋይናንስ ትንታኔ ቢሮ ይፈጥራል፡፡ 
 ሁለቱም የመንግሥት ቅርንጫፎች በቻርቴር መሰረት በትንበያ ምክር ቤት የጸደቁትንና በኢኮኖሚ እና ፋይናንስ ትንታኔ ጽ 

/ ቤት የተዘጋጁትን የገቢ ግምቶችን እንዲጠቀሙ ይፈለግባቸዋል፡፡ 

 ክፍል 430-460 የበጀቱን ይዘቶች፣ የበጀቱን መልእክት እና ለበጀቱ ሂደቱ ተቀባይነትን ያካትታል፡፡ 
  



 
የፋይናንስ ሂደቶች የቀጠለ (470-495) 

 ክፍል 470 ከበጀት ሂደት ውጪ ተጨማሪ የህግ መወሰኛ ጉዳዮችን ይሸፍናል፡፡ በአጭሩ እርሱ፣ 
 የበጀት ጥያቄውን እንዲያሻሽል የሥራ አስፈጻሚን ሃሳብ ያስፈልገዋል (ከአስቸኳይ ሁኔታ በስተቀር) 
 በካፒታል ወጪዎች ጉዳይ ላይ የሥራ አስፈጻሚን ጥያቄ ይፈልጋል፡፡ 

 ክፍል 480 የበጀት ወቅት ሲያበቃ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ሊያልቁ ወይም ሊያበቁ እንደሚችሉ ይገልጻል፡፡ ለካፒታል 
ወጪዎች በ3 ዓመት ውስጥ ምንም ሥራ ካልተሰራበት ህጉ ያልፋል፡፡ 
 ይህ ማለት የሥራ ማስካሄጃ ወጪዎች ወደ ቀጣዩ የበጀት አመት ሊሸጋገሩ አይችሉም እና ይህም የበለጠውን ተጠያቂነትንና 
ከጸደቀው ባጀት ጋር ወጭዎችን በማዛመድ የሂሳብ አያያዝ ትክክለኝነትን ይፈቅዳል፡፡ 

 ክፍል 495 ማንኛውም ከተወሰነው በላይ የሆነ ኮንትራት ዋጋ ቢስ ነው፡፡ 
 ይህ ማለት ባለስልጣናት ለድርጅታቸው ከሚፈቅደው በላይ የሆኑ ውሎችን ለመግባት አይችሉም፡፡ 

  



 
የሰራተኞች ስርዓት (ርዕስ 5) 
 
 ክፍል 510-530 የሰራተኛ አሰራር ስርዓትን ያቋቁማል፣ የሰራተኞች ደንቦችን መፍጠር እና ደንቦቹ በስምምነት 

እንዲፀድቅ ይጠይቃል፡፡ 

 ክፍል 540 በሰራተኞች አሠራር ሁኔታን ሪፖርት እንዲያደርግና ከሙሉ ለሥራ አገልግሎት ሠራተኞችን ይግባኝ የማለት 
ጉዳይ እንዲሰማ የሰራተኞችን   ቦርድ ያቋቁማል፡፡ 

 ክፍል 550 ለካውንቲው ሰራተኞች የሙያ አገልግሎት የሥራ ቦታዎችን ይፈጥራል እና የሙያ አገልግሎት እንዳልሆነ 
የተወሰኑትን የሥራ ቦታዎች ነጻ ያስወጣል፡፡ 
 የሙያ አገልግሎት የሥራ ቦታዎች ከፖለቲካ ተጽእኖ ወይም ግፊት የተከለሉ ናቸው ወይም በተመረጡ ባለስልጣናት ሹመት ላይ 
የሚመረኮዙ አይደሉም ወይም በተመረጡ ባለስልጣናት ሹመት ከቦታ መቀየር የተነሳ የሚወገዱ አይደሉም፡፡ 

 ክፍል 560 በእስቴቱ ህግ የተከለከለውን በመጥቀስ የካውንቲውን ሰራተኞች የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን ይሸፍናል፡፡ 
 የካውንቲ ሠራተኞች በፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ለመሳተፍ ማንኛቸውንም የህዝብ ሀብቶችን መጠቀም አይችሉም፡፡ እነሱ 
ከተሳተፉ የራሳቸውን የግል ሀብቶች በመጠቀም በራሳቸው ከተማ ላይ መሆን አለበት፡ 

  



 
ምርጫዎች (ርዕስ 6) (610-649) 
 
 ክፍል 610 ለካውንቲው ለተመረጡ ቢሮዎች የምርጫ ቀዳሚ ሂደትን ያጠቃልላል፡፡ 

 ክፍል 630 ጽ / ቤት ለመያዝ መስፈርቶችን ያዘጋጃል፡፡ 

 ክፍል 640-649 ለካውንቲው ለተመረጡ ጽ / ቤት የሚካተሉትን ይደነግጋል፣ 

 ሥራ አስፈጻሚ 

 ገምጋሚ 

 ሸሪፍ 

 የምርጫ አስፈፃሚ ሃላፊ 

 አቃቢ ህግ ጠበቃ 
  



 
ምርጫዎች የቀጠለ (650-690) 
 
 ክፍል 650 የካውንቲን ምክር ቤት አባላት ምርጫ ይሸፍናል፡፡ በተለይም፣ 

 የካውንቲው ምክር ቤት መልካ ምድራዊ ዲስትሪክቶችን የሚወክሉ 9 የምክር ቤት አባላት አሉት:: 

 የዲስትሪክቱን ድንበሮች እንደገን ለማዋቀር በየአስር አመቱ እንደገና የድስትርክት ምደባ ኮሚሽን ይኖራል፡፡ 

 በተለያዩ ጊዜ የሚደረጉትን ሁኔታዎች ይደነግጋል፡፡ 4 ወይም 5 ምክር ቤት አባላት በየኢታጋማሽ አመታት ይመረጣሉ፡፡ በ 2019 
አራት ቦታዎች በምርጫው ላይ ይሳተፋሉ (አምስቱ በ2017 ለምርጫ ቀርበው ነበር፡፡ 

 ክፍል 680 በሚመረጠው መስሪያ ቤት ውስጥ ክፍት የስራ ቦታዎችን የሚሸፍን ሂደት ይሸፍናል፡፡ በተጨማሪም፣ 
የካውንቲ የተመረጡ የስራ ቦታዎች (ከምክሩ ቤቱ አባላት በስተቀር) ቢሮው ባዶ በሚሆንበት ጊዜ አስተዳደራዊ 
ተግባራቸውን ለማስቀጠል አንድ ሰው ይመድባሉ፡፡ 

 ክፍል 690 የዘመቻ አስተዋጽዖ እና ወጪን ይፋ ማድረግ እና በዘመቻ መዋጮዎች ላይ የተወሰነ ገደብ ይፈልጋል 
(በትእዛዝ የተደነገገ) 

  



 
የይግባኝ ቦርድ (ርእስ 7) 
 
 ርእስ 7 የንብረት ዋጋዎችን በተመለከተ አቤቱታዎችን የሚያዳምጥ የአመልካች ቦርድን መፍጠር፣ ይዘት እና 

የምርጫ ሂደት ይሸፍናል፡፡ 

 ይህ የግምት ሰጭ መምሪያ (Department of Assessments) ለግብር አላማዎች በንብረታቸው ላይ የተመኑት ዋጋ 
በትክክል አይደለም በማለት ይግባኝ የሚሉትን ሰዎች ቅሬታ የሚሰማ ገለልተኛ ድርጅት ነው፡፡ 

  



 
ጠቅላላ ድንጋጌዎች (ርእስ 8) (800-830) 
 
 ርእስ 8 ሁሉም የራሳቸው ርዕስ የሌላቸውን ጉዳዮች ለቅሞ የሚይዝ ነው፡፡ ሁሉም በዚህ ማብራሪያ ውስጥ አይካተቱም፡፡ 

 ክፍል 800 የቻርተር ክለሳ ኮሚሽን ይፈጥራል እናም ቢያንስ በየአስር ዓመታት ሂደትን ይጠይቃል፡፡ 

 ክፍል 815 በተወሰኑ ሁኔታዎች ላይ ካልሆነ በቀር በግል ተቋራጮች የሚከናወኑ ግንባታዎችንና ህዝባዊ የግንባታ 
ስራዎችን ይፈልጋል፡፡ 

 ክፍል 820 ለካውንቲው ባለሥልጣኖችና ሰራተኞችና የጥቅም ግጭት ሂደትን መፍጠር ይፈልጋል፡፡ 

 የካውንቲው ሰራተኞች በግል ገንዘባቸውና በካውንቲው ሀላፊነታቸው መካከል ሊኖር የሚችለውን ማንኛውንም የገንዘብ የፋይናንስ 
የጥቅም ግጭት በየዓመቱ ማስታወቅ አለባቸው፡፡ 

 ክፍል 830 የካውንቲ መዛግብት ለህዝብ ይፋ የሚሆንበትን ሁኔታ ይደነግጋል፡፡ 

 በትልቁ የእስቴት ሕግ ድንጋጌዎች ይበልጡታል ፡፡ 
  



 
ጠቅላላ ድንጋጌዎች የቀጠለ (840-843) 
 
 ክፍል 840 የካውንቲው የጸረ-መድልዎ ፖሊሲ ሲሆን በጾታ፣ በዘር፣ በቀለም፣ በብሄራዊ ማንነት፣ በሃይማኖት 

አባልነት፣ በአካል ጉዳት፣ አገላለጽ፣ ወይም በእድሜ ወይም፣ በጾታዊ ዝንባሌ፣ በዝቅተኛ ዕድሜ እና የጡረታ 
ድንጋጌዎች ካልሆነ በስተቀር፡፡ በተጨማሪ፣ ካውንቲው ከዚህ በላይ በተዘረዘሩት ዝርዝር ውስጥ አድልዎ 
ከሚፈጽሙ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ጋር ኮንትራት ከመግባት ይከለክላል፡፡ 

 ክፍል 843 የሃይማኖት ነጻነትን ያቀርባል፣ እና ከአንዳንድ ልዩ ሁኔታዎች በስተቀር፣ ማንኛውም የካውንቲውን 
ገንዘብ ለሃይማኖታዊ ተግባር ማዋልን ይከለክላል፡፡ 

  



 
ጠቅላላ ድንጋጌዎች የቀጠለ (850-895) 
 
 ክፍል 850 የአንድ ካውንቲ ባለሥልጣን እንዴትና መቼ የሥልጣን ውክልና እንደሚሰጥ ይደነግጋል፡፡ 

 ክፍል 870 በደመወዝ የተቀጠሩ ሠራተኞች በምክር ቤት ወይም በኮሚሽን ስብሰባ ላይ በመቀመጣቸው ክፍያ 
እንዳይቀበሉ ይደነግጋል፡፡ 

 ክፍል 890 የሰራተኞችን የጋራ ድርድር መብት የመደገፍን ድንጋጌ ይሸፍናል እና በአብዛኛው የካውንቲው ዋና 
ሥራ አስፈጻሚ ለካውንቲው ተደራዳሪ እንዲሆን ይሰይማል፡፡ 

 ክፍል 895 በማንኛውም ጊዜ የህግ አስከባሪ መኮንን በተሳተፈበት በሃይል በመጠቀም ማንኛውም ሞት ከተከሰተ 
ምርመራ እንዲደረግ ይፈልጋል ፡፡ 

  



 
ጠቅላላ ድንጋጌዎች የቀጠለ (896-899) 
 
 ክፍል 896 ለመሬት አጠቃቀም ውሳኔዎች የይግባኝ ሂደት ያቀርባል፡፡ 

 ክፍል 897 ለመሬት ጥበቃ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ንብረቶችን ለመለየት ይረዳል፡፡ 

 ክፍል 898 እና 899 የካውንቲው የሸሪፍ ሠራተኞች እና የሕዝብ መከላከያ ሠራተኞችን በተመለከተ የጋራ 
ድርድርን እንዴት እንደሚያስተናግድ ይገልጻሉ፡፡ 


