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በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት 
የመቀበያ ኮሚቴ 

ህዝብን በነፃ ለማገልገል የሚሰጥ የምስክር ወረቀት 
 
ለሁሉም የሚሆን ማስታወሻ:- ይህ የምስክር ወረቀት በደንብ ቁጥር 49(c)(9) መሰረት በዚህ ጉዳይ ላይ ስልጣን 
ባለው ፍርድ ቤት የጥብቅና ግልጋሎት መሰጠት ከመጀመሩ በፊት ወይም ሲጀመር ወዲያውኑ በኤሌክትሮኒክ ሜይል 
ለመቀበያ ኮሚቴ መቅረብ አለበት። ይህን የምስክር ወረቀት ፍርድ ቤቱ ሊሰጠው ከሚችለው የፅሁፍ ትእዛዝ ወይም ከሌላ 
መቅረብ ካለባቸው ፅሁፎች ጋር ጉዳዩን ለመስማት ስልጣን ላለው  ፍርድ ቤት ማቅረብ ለዚያ ጉዳይ ወይም ነገር የፍርድ 
ቤቱ ክለርክ ወይም የሚወክለው የመቀበያ ኮሚቴ ወይም ያልተፈቀደ የህግ ሙያ ግልጋሎት ጉዳይ ኮሚቴ ሌላ ተጨማሪ 
እርምጃ ሳይወሰድ ጠበቃ ሆኖ ለመቆምና ሙያዊ አገልግሎትን ለመስጠት በቂ ነው። 
 
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ደንብ ቁጥር 49(c)(9) መሰረት የሚከተለውን አረጋግጣለሁ:-  
 

በዲሲ ባር ንቁ ተሳትፎ ለማያደርጉ ወይም ጡረታ ለወጡ ጠበቆች:-  
 

      (ሀ) በደንብ ቁጥር 49(c)(9)(A) መሰረት (i) በዲሲ ባር ተመዝግቤ ያለሁ፣ ንቁ ተሳትፎ የማላደርግ 
ወይም በጡረታ ላይ ያለሁ አባል ነኝ፣ (ii) በስነምግባር ጉድለት ሳቢያ በጥብቅና ሙያ እንዳላገለግል በቋሚነት ወይም 
በግዜአዊነት ታግጄ  የማላውቅ ከመሆኑ በተጨማሪ በየትኛውም አስተዳደር ወይም ፍርድ ቤት ክስ ተመስርቶብኝ ክሱ 
እልባት ሳያገኝ ከባር አባልነቴ በገዛ ፈቃዴ አልለቀቅኩም፣ (iii) በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የመክፈል አቅማቸው ውሱን 
ለሆኑ ግለሰቦች ምንም ክፍያ ሳያስከፍል (ወይም ለስሙ ያህል ለምዝገባ የሚያስከፍል) የህግ ግልጋሎቶችን የሚሰጥ ለትርፍ 
ያልቆመ ድርጅት ተቀጣሪ ሳልሆን እንዲሁ በበጎ ፈቃድ የምሰራ ነኝ፣ (iv) በዲሲ ባር ተመዝግቦና ንቁ ተሳትፎ በሚያደርግ 
ፊርማውና የባር ቁጥሩ ከዚህ በታች በቀረበ ግለሰብ ቁጥጥር የሚደረግብኝ ነኝ፣ እና (v) በደንብ ቁጥር 49(c)(9)(E) 
መሰረት የባር አባልነቴን አስመልክቶ የምገኝበትን ሁኔታ የሚገልፅ ማስታወቂያ አቀርባለሁ፣ ወይም   
 

በዲሲ ባር ንቁ ተሳትፎ ለማያደርጉ ወይም ጡረታ ለወጡ ወይም በሌላ ስቴት ወይም የግዛት 
ክልል በጥብቅና ሙያ እንዲያገለግሉ ፍቃድ ለተሰጣቸው ጠበቆች  

 
     (ለ) በደንብ ቁጥር 49(c)(9)(A) መሰረት (i) ንቁ ተሳትፎ የማላደርግ ወይም በጡረታ ላይ ያለሁ በህግ 
ሙያ ተሰማርቼ እንዳገለግል በሌላ ስቴት ወይም የግዛት ክልል ፈቃድ ያለኝ ስሆን፤ ፈቃድ ያገኘሁበት ስቴት ወይም የግዛት 
ክልል ስም _________________________ነው፣ (ii) በስነምግባር ጉድለት ሳቢያ በጥብቅና ሙያ እንዳላገለግል 
በቋሚነት ወይም በግዜአዊነት ታግጄ  የማላውቅ ከመሆኑ በተጨማሪ በየትኛውም አስተዳደር ወይም ፍርድ ቤት ክስ 
ተመስርቶብኝ ክሱ እልባት ሳያገኝ ከባር አባልነቴ በገዛ ፈቃዴ አልለቀቅኩም፤ (iii) በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የመክፈል 
አቅማቸው ውሱን ለሆኑ ግለሰቦች ምንም ክፍያ ሳያስከፍል (ወይም ለስሙ ያህል ለመመዝገቢያ ብቻ የሚየስከፍል) የህግ 
ግልጋሎቶችን የሚሰጥ ለትርፍ ያልቆመ ድርጅት ተቀጣሪ ሳልሆን እንዲሁ በበጎ ፈቃድ የምሰራ ነኝ፣ (iv) ከዚህ በፊት 
ቢያንስ ለአምስት ዓመት በሌላ ስቴት ወይም የግዛት ክልል የባር አባል ሆኜ ንቁ ተሳትፎ አደርግ ነበር፣ (v) በዲሲ ባር 
ተመዝግቦና ንቁ ተሳትፎ በሚያደርግ ፊርማውና የባር ቁጥሩ ከዚህ በታች በቀረበ ግለሰብ ቁጥጥር የሚደረግብኝ ነኝ፣ እና 
(vi) የደንብ ቁጥር 49(c)(9)(E) በሚያዘው መሰረት የባር አባልነት ሁኔታዬን የሚያሳይ ማስታወቂያ አቅርቤአለሁ፣ 
 

የመክፈል አቅማቸው ውሱን ለሆኑ ግለሰቦች የህግ አገልግሎቶችን ለሚሰጡ የፐብሊክ ዲፌንደር 
አገልግሎት ወይም ለትርፍ ያልቆመ ድርጅት ሰራተኞች:-  
 
     (ሐ) በደንብ ቁጥር  49(c)(9)(B) መሰረት (i) በህግ ስራ ተሰማርቼ እንዳገለግል በሌላ ስቴት ወይም 
የግዛት ክልል ፈቃድ ያለኝ ነኝ። የስቴቱ ወይም የግዛት ክልሉ ስም _____________________ነው፣ (ii) በስነምግባር 
ጉድለት ሳቢያ በጥብቅና ሙያ እንዳላገለግል በቋሚነት ወይም በግዜአዊነት ታግጄ  የማላውቅ ከመሆኑ በተጨማሪ 
በየትኛውም አስተዳደር ወይም ፍርድ ቤት ክስ ተመስርቶብኝ ክሱ እልባት ሳያገኝ ከባር አባልነቴ በገዛ ፈቃዴ አልለቀቅኩም፣ 
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(iii) በፐብሊክ ዲፌንደር አገልግሎት መስሪያ ቤት ወይም በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የመክፈል አቅማቸው ውሱን የሆኑ 
ግለሰቦችን ምንም ክፍያ ሳያስከፍል (ወይም ለስሙ ያህል ለመመዝገቢያ ብቻ የሚያስከፍል) የህግ ግልጋሎቶችን በሚሰጥ 
ለትርፍ ባልቆመ ድርጅት ተቀጥሬ የምሰራ ነኝ፣ (iv) በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የህግ ሙያ አገልግሎት መስጠት 
በጀመርኩ በዘጠና (90) ቀናት ውስጥ ለዲሲ ባር ማመልከቻ አቅርቤአለሁ (ወይም አቀርባለሁ) እና ለዲሲ ባር ያቀረብኩት 
የመጀመሪያ ማመልከቻዬ ውድቅ አልተደረገም፣ (v) በዲሲ ባር ተመዝግቦና ንቁ ተሳትፎ በሚያደርግ ፊርማውና የባር ቁጥሩ 
ከዚህ በታች በቀረበ ግለሰብ ቁጥጥር የሚደረግብኝ ነኝ፣ (vi) ይህንን ሰርተፊኬት ማቅረብ ያለብኝ አንድ ግዜ ብቻ መሆኑን 
አውቃለሁ፣ እና  (vii) በደንብ ቁጥር 49(c)(9)(E) መሰረት የባር አባልነት ሁኔታዬን የሚያሳይ ማስታወቂያ አቅርቤአለሁ።  
 

 በየትኛውም ቦታ በጥብቅና ሙያ እንዳያገለግሉ ያልታገዱ ግን እንዲታገዱ ለባር ማመልከቻ 
ቀርቦባቸው ላለ ሰዎች:-  
 
     (መ) በደንብ ቁጥር 49(c)(9)(C) መሰረት (i) በኤቢኤ እውቅና ከተሰጠው የህግ ትምህርት ቤት 
ተመርቄአለሁ፣ (ii) ከተመረቅሁበት የህግ ትምህርት ቤት ዲን መልካም ፀባይና ብቁ የህግ ችሎታ ያለኝ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ ሰረተፊኬት አግኝቻለሁ፣ (iii) በፐብሊክ ዲፌንደር አገልግሎት መስሪያ ቤት ወይም በዲስትሪክት ኦፍ 
ኮሎምቢያ የመክፈል አቅማቸው ውሱን ለሆኑ ግለሰቦች ምንም ክፍያ ሳያስከፍል (ወይም ለስሙ ያህል ለመመዝገቢያ ብቻ 
የሚያስከፍል) የህግ ግልጋሎቶችን በሚሰጥ ለትርፍ ባልቆመ ድርጅት ተቀጥሬ የምሰራ ነኝ፣ (iv) በፐብሊክ ዲፌንደር 
አገልግሎት መስሪያ ቤት ወይም ለትርፍ ባልቆመ ድርጅት የሚሰራ በዲሲ ባር ተመዝግቦ ንቁ ተሳትፎ በሚያደርግና በአሁኑ 
ወቅት በአባልነት ያለ ግለሰብ የሰለጠንኩና ቁጥጥር የሚደረግብኝ ነኝ፣ የግለሰቡም ፊርማና የባር ቁጥር ከዚህ በታች 
ቀርቧል፣ እና (v) በደንብ ቁጥር 49(c)(9)(E) መሰረት የባር አባልነት ሁኔታዬን የሚያሳይ ማስታወቂያ አቅርቤአለሁ፣ ከዚሁ 
ጋር በማንኛውም አስተዳደር የህግ ሙያ አገልግሎት እንዳልሰጥ ለቀረቡ ተማፅኖዎች በሙሉ የተሰጠ ማስታወቂያን 
አቅረቤአለሁ፣ ግን የህግ ሙያ ግልጋሎቴን የምሰጠው በደንብ ቁጥር 49(c)(9)(C) መሰረት የዲሲ ባር አባል በሆነ ግለሰብ 
ተቆጣጣሪነት ነው።   

 
በደንብ ቁጥር 49(c)(9)(D) መሰረት በዲሲ የሙያዊ ስራ አካሄድ ህጎችና እንዲሁም ከዚሁ ጋር ህግጋቱን ተፈፃሚ 
ለማድረግ በሚደረጉ ክንዋኔዎች ልክ እኔ በዲሲ ባር በአባልነት ተመዝግቤ፣ ንቁ ተሳትፎ የማደርግ አባል ሆኜ ብሆን ኖሮ 
ተፈፃሚ የሚሆነውን ያህል በኔ ላይ ተፈፃሚ እንደሚሆን አውቄ ለዚሁ መገዛት እንዳለብኝ ገብቶኛል። ስራዬን 
በማከናውንባቸው ፍርድ ቤቶች የማከናውናቸው ስራዎች ሁሉ በፍርድ ቤቶቹ ስልጣን ስር በመገዛት መሆኑን በተጨማሪ 
ገብቶኛል።  
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
የምስክር ወረቀቱን የሰጠው ሰው ፊርማ   ስምዎን ይፃፉ   ቀን 
 
______________________________________________________________________________ 
የድርጅት አድራሻ 
 
______________________________________________________________________________ 
የስልክ ቁጥር   የኢሜይል አድራሻ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
በደንብ ቁጥር 49(c)(9) መሰረት   የዲሲ ባር ቁጥር   ቀን 
የዲሲ ባር አባል ፊርማ 


