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1.መእተዊ:
ተወለድቲ ኢሮብ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ተወዲቦም ፀገም ህዝቦም ንምፍታሕ ብዙሕ
እናተንቀሳቐሱን ብኸመይ እንተተወዲብና ይሓይሽ ብምባል በብወገኖም እናተዛተዩ
እናሀለዉ ብ1990 ዓ.ም ሃንደበታዊ ኲናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸሲቱ
ህዝብና ንኸቢድ ፀገምን ሞትን ምብትታንን ተጨዊዮም ዝተወሰዱ ወገናትና ሃለዋቶም
ዘይፍልጥሉ ኩነታት ተፈጢሩ ድሕር’ቲ ኲናት ህዝብና እግሪ ክተክል ዝተፈላለዩ
ምንቅስቓሳት እናተገበረ እናሃለወ ዝተኸበሩ ኣባ ተስፋይ በራኺ ካብ አሜሪካ ብ1994
ዓ.ም መወዳእታ ከባቢ ብምምፃእ እዚ ፀገም ንምፍታሕ ናይ ሙሁራት ኢሮብ ውዳበ
ንመስርት ብምባል ኣብ መቐለ ዝሪርብ ይግበር’ሞ እቲ ሽዑ ዝነበረ ታኣካባይ ኣተሓባባሪት
ኮሚቴ ንምረፅ ብምባል እዞም ዝስዕቡ ሰባት መበገሲ ሓሳብን መተሓዳደሪ ደንቢ
ንኣርቒቖም ክመፁ ተመሪፆም። 1.ኣባ ወልደገብርኤል ካሕሳይ- መማኸሪ ናይቲ ኮሚቴ
2. ኣይተ ካሕሳይ ደበሱ 3. ኣይተ ተስፋይ ገብራይ 4. ኣይተ ኣብርሃ ስብሓት 5. ኣይተ
ሃይለማርያም ዮውሃንስ 6. ኣይተ ሓጐስ ፀጋይ ነይሮም። እዚ ኮሚቴ እዚ ኣብቲ ሽዑ ግዜ
ናይ ሙሁራት ማሕበር ካብ እንብሎን ጠቕላላ ተወለድትን ፈተውትን ኢሮብ ክጥርንፍ
ዝኽእል ውዳበ ንመስርት ብምባል ዝተፈላለዩ ሽማት ፕሮፖዛል ብምሓዝ ዕላማ ናይቲ
ማሕበር ንመታሓዳደሪ እቲ ማሕበር ኣብ ሓፂር ግዜ ቐትርን ለይትን ብምስራሕ ብ1994
ዓ.ም ወርሒ ነሓሰ ኣጠናቒቓ ናብ ተወልድቲ ኢሮብ ነበርቲ መቐለ ተቕርብ። ካብቶም
ቐሪቦም ዝነበሩ ሽማት ምስቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ፀገም ክገልፅ ዝኽእል ተባሂሉ ዝተመረፀ።
“ማሕበር ሕውየትን ልምዓትን ኢሮብ” (ማሕልኢ) (Irob Nationality Rehabilitation
and Development Association (INRDA) ዝብል ማሕበር ብዕለት ፡ መስከረም 1995
ዓ.ም ተመስሪቱ።ብምቕፃል ኣብ 1ይ ጉባኤ እቲ ማሕበር ኣብ ትርፊ ዘይተመሰረተ ናይ
ልምዓት ማሕበር ኮይኑ ብቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ተመዝጊቡ እናሰርሐ ፀኒሑ ዳሓር
ግና እቲ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ እናተወደአ ምስከደ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኣመራርሓ ምስ
ግዜን ኩነታትን ዝኸይድ ሽም ይሃልዎ ብምባል እዚ ሐዚ ዝፅዋዓሉ ዘሎ ሽም ማለት
ማሕበር ልምዓት ኢሮብ (ማልኢ) Irob Development Association (IDA) ዝብል ሽም
ክህልዎ ኣብ 1 ይ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ብዕለት 24/6/98 ዓ.ም ፀዲቑ ይስራሓሉ
ኣሎ።ስለዙይ ኣብ ሃገርና ዝተሓንፀፀ

መደብ ቁጠባዊ ልምዓት ንምዕዋት Irob

Development association (IDA) ዝርክቡ ኣባላት ብመልክዕ ልምዓታዊ ሰራዊት
ብምንቕስቃስ ርኡይ ለውጢ ክመዝገቡ ዝኽእሉ ኣብ አፈፃፅማ ዓቕሚ ምዕባይ ዝለዓለተራ
እንትህልው’ዩ፡፡

ስለዝኾነ Irob Development association (IDA) ዝርክቡ ኣባላት

ከምቲ ዝደለ እኳ ዝተማለኣ እንተዘይኮነ

ብኣተሓሳስባኡ ዝማዕበለ ብስርሑ ውፅኢታዊ
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ዝኮነ ኣብ ምንካይ ድኽነት ዝለዓለ እጃም ዘበርክት ኣባላት ንምፍጣር ስትራቴጅክ ትልሚ
ወፂእሉ

ብርክት

ዝበሉ

ሰራሕቲ

ኣብ

ምትግባር

ይርከብ፡፡በዚ

መሰረት

Irob

Development association (IDA) ዝርክቡ ኣባላት/ፈፀምቲ አካላትን ብዝተዓፃፀፈ
መንገዲ ዓቕሚ ምዕባይ ኣዝዩ አገዲሱ’ዩ’፡፡
ስለእኾነ ዋና ተግባር ማ.ል.ኢ ዕላማታት መሰረት ብምግባር ብመሰረት ሕግን ደንቢን
ናይዚ ማሕበር ኣብ ናይ ኢሮብ ህዝቢ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ሓጋዛይ ተራ ምፅዋት እዩ።
እዚ ናይ 2010 ዓ.ም ማ.ል.ኢ ናይ ስራሕ ትልሚ ጨንፈራት ምስ ከባብኦም ዝጥዕም
ኣሰራርሓ ትልሚ ድሕሪ ምውፃእ ናይ ኩሎም ጨንፈራት ጥማር ትልሚ ከምዝኾነ ምርዳእ
ኣገዳሲ ይኸውን።

1.1 ራኢይን ተልእኾን ማ.ል.ኢ.


ራኢይ:- ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ድንቁርናን ዘተላቐቐ
ዘላቒ ልምዓትን ዝነገሰላ ኢሮብ ምርኣይ።



ተልእኮ:- ኣብ ዓድን ወፃኢን ዘለዉ ተወልድትን ፈተውትን ኢሮብ ኣብ ትሕቲ
ፅላል ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ብምውዳብ ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ባህል
ቋንቋ ትምህርቲ ጥዕና ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን መደባት ብምስታፍ መነባብሮ
ህዝቢ ኢሮብ ክማሓየሽን ሓድነት ህዝቢ ኢሮብ ክጥንክርን ምግባር’ዩ።

1.2 ሓፈሻዊ ዕላማታት ማሕበር ልምዓት ኢሮብ
ህዝቢ ኢሮብ ድኽነትን ድንቁርናን ንምጥፋእ ዝገብሮ ፃዕሪ ምሕጋዝ ቋንቋን ባህልን
ታሪኽን ህዝቢ ኢሮብ ምዕቃብን ምምዕባልን እንትኾኑ

1.3 ዝርዝር ዕላማታት ማልኢ


ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብምስራሕ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ድኽነት
ክቕነስ ምግባር።



ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታዊ ኣብ ኩለመዳይ ትምህርቲ
ቱዂረት ሂብካ ምስራሕ፡



ቋንቋን ባህንልን ህዝቢ ኢሮብ ብምዕቃብን ብምምዕባልን ስነ-ቃልን ታሪኽ ህዝቢ
ኢሮብን ብፅሑፍ ናብ ወለዶ ክማሓላለፍ ምግባር ፡ ህዝቢ ኢሮብ ተጠቃማይ
ቋንቋኡ ክኸውን ምግባር ምዕቡል ባህሊ ዓለም-ለኸ ተፈላጥነት ክህልዎ ምግባር።
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ናይ ስራሕ ባህሉ ምዕቡል ዝኾነን ዓዱን ህዝቡን ዝፈቱን ንሓደገኛ ስደት ዝፅየፍ
መንእሰይ ክፍጠር ፃዕሪ ምግባር።



አብ ዓድና ዘሎ ፀገም ንምንካይ ኣብ ዓበይቲን ለውጢ ዘምፅኡ ፕሮጀክታትን
ትኹረት ህብካ ምስራሕ።



ህዝብ ናይ ብኹሉ መዳይ ማ.ል.ኢ ሓደ ናይ ልምዓት ትካል ሙዃኑን ብኹሉ
መዳይ ማሕበርና ክድግፍን ኣብ ዙሪያ ማሕበር ክውደብ ምግባር።



ኩሉ ስራሕቲና ኣብ ኩሉ ዝርከብ ተወላዲ ኢሮብን ደገፍቱን ብዝተዓፀፈ ኣካይዳ
ምኽታል።



ኩሉ ስራሕቲና ሕብረተሰብ መሰረት ክገብርን ተሳትፎ ተወለድቲ ኢሮብ ኣብ
ወፃኢ ብዝጠንከረን ብሓደ ውዳ ክሰርሕን ምግባር።



ኩሉ አሰራርሓና ንኣባላትናን ደገፍትናን ግልፅ ምግባር

1.4 ኣንፈት ኣፈፃፅማ


ዝተሓንፀፁ

ፓሊስን ስትራቴጅን ብትልሚታት ኣደግፍካ ከምናይ መዐቀኒ

ኣፈፃፅማ ገይርካ ብምውሳድ ኣገዳሲ ይከውን


ስራሕቲ ኣብ ኩለን ጨንፈር ኮሚቴታት ብዝግባእ ብ network ብምትእስሳር
ስራሕተን ብውፅኢተን ንክዕቀና ምግባርን ናይ መፈለምታ ቀንዲ መዐቐንኤን ዲማ
ዘፍረያኦ በዝሒ ኣባላት ንክኸውን ተወሲኑ እዩ።



ውዳበታት ምጥንካርን በብግዜ ትልሚ መሰረት ብምግባር ዝርዝር ኣባላትን አታዊን
ንዋና ቤት ፅሕፈትን ቦርድን ሪፖርት ምግባር



ኩሉ ስራሕቲና መሰረት ዝገብር ናይ ማሕበር ሕገደንቢ ሙኻኑ ብምርዳእ ኩሉ
ስራሕቲና በዚ መሰረት ተግባራዊ ምግባር ፤ ኢሉውን ኣሰራርሓታትን ማንወላትን
ናይ ማሕበር ተኸታትልካ ምስራሕ



ናይ ወፃኢ ጨንፈራት ብወከልቶም ኣብሎም ምስ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ
በብ 3 ውርሒ ስሩዕ ናይ ቴለኮንፈረንስ ናይ ሪፖርት ግዜ ይህሉ



ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከቡ ናይ ጨንፈር ኮሚቴ በብ ወርሒ ሪፖርት ናብ ቤት
ፅሕፈት ክልእኩ ኣለዎም



ውሳነታት ዝወሃቡ ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንቢ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ይኸውን

1.5 ሓበራዊ እምነታት ክብርታትን ማ.ል.ኢ


ንድሌት ህዝብናን ንተገልጋይነትን ቀዳምነትን ንህብ



ብውፅኢትና



ተአማንነት ዘለዎ ግልጋሎት ንህብ



ደንባዊ/ምምሕዳራዊ ስነ ምግባር ንሕሉ

ንሕተትን ንዕቀንን

4



መርአያ መትከላት ሰነ-ምግባር ማ.ል.ት ሙዃን



ፍሉይ ጠመተ ንጉድኣት አካል



ዝተውሃበና ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ቀዳምነት ንህብ



ቅሬታ መቕረብቲ ሃነፅትና እዩም ኢልና ንኣምን



ፅግዕተኝነትን ክራይ ኣካብነትን ኣይንጋለፅን

መንእሰያትን ንደቂ ኣንስትዮን

ምሃብ

1.6 መሰረታዊ ኢስታት (Core values) ማ.ል.ኢ


ሓድነት/Solidarity-Working together for common goal)



ቅድሚያ N gM ንተጋለፅቲ/Option for the vulnerable/



ብተወፋይነት ንህዝቢ ናይ ምግልጋል ልኡኽ/Voluntary mission to serve the
people commitment/



ንሓባራዊ ክብሪን ጥቕሚን ምስራሕ/ Working for Common good/



ናይ ሃፍቲ ኣጠቓቕማ ውፂኢታዊነት/Efficient utilization of resources/



ታኣማንነትን

ግልፅነትን/Fidelity

&

honesty

among

the

IDA

membersንካልኦት ባህልታትን ቋንቃታትን ዝግባእ ክብሪ ምሃብ/Respect for
other cultures, languages and societies.

2.ትልሚ 2010 ዓ.ም ዝርዝር መደባት
ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ኣብ 2009ዓ.ም ስራሕቲ ብዋናነት ኣብ ውዳበታት ማለትውን
በቢከባቢ ኣባላት ምብዛሕን ፤ Ztf§l ÂY XèT mt¨ኻኸቢ መደብ ብምስላጥ ፅቡቕ
ሰራሕ ተሰርሑ እዩ፤፡ነዚ መርኣያ ዝኸውን ኣብ ኣመሪካ፡ ኣድስ ኣበባን ዓድግራትን
ዝተገብሩ ናይ እቶት ምትእኽኻብ መደባት ምረኣይ ይከኣል፡፡ ብዋናነት ISTVET-APPIC
ንምስራሕ ዝተገብሩ ናይ ህዝቢ ምልዒዓል ስራሕ ካብ ዝተሰርሑ ዓበይቲ መደባት እዬም፡፡

2.1ቀንዲ መደባት 2010ዓ/ም ማ.ል.ኢ
ከም መበገሲ ናይ 2010 ዓ/ም ናይ ስራሕ መደብ ማሕበርና ከም መደብ ዝሓዞም እዞም
ዝስዕቡ መደባት እዮመ፡፡
1. ን ISTVET-APPIC ሐገዛት ምትእክካብ
2. µB ¨Æ§T wRˆêE mêô MXµB
3. ኣባለትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ምዕባይ
4. ኣብ ዘይሕጋዊ ስደትን ዝውውርን ግንዛበ ንሕብረተስብ ምብፃሕ
5. አብ ትምህርቲ ኩለመያዊ ድጋፍ ምግባር (ተምሃሮን መማህራንን ምሽላም)
6. ¨B ›DG‰T ÂY xþéB ¥ÞbrsB ¥X¡L በታ ክህሉ ምግባር
7. ናይ xþéB ¥ÞbrsB ÑZyM ምድጋፍ
8. ጨንፍር ተምሃሮ ዝገብርዋ እንቅስቃሴታት ምድጋፍ ማ.ል.ኢ
9. ጨንፍር ኣወሮፓ ክጣናከር ምግባርን/ምጥያሽን
10. ካብ 4ይ ጉባኤ ጀሚሮም ዘለዉ ሰነዳት ማ.ል.ኢ åÄþT MGÆR
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11. ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣር ምስራሕን ናይ ሱመ ፓርክ ክጣየሽ ምሕጋዝ
12. ዋዕላ ምፍላጥ ኢሮበታይን ፈተዉቶምን ሐረግ ዝምድናታቶምን ምስጎረባቢቲ ወረዳታት
13. ናይ ማ.ል.ኢ 5ይ ጉባኤ ሓናፃይን ዕዉትን ምግባር
14. ናይ ማ.ል.ኢ ማሓ ዘርእስታ ዓመታዊ መፂሄት ተዛጋጅያ ንንባብን ማህደርን ምስናድ

2.2ዝርዝር አፈፃፅማ ናይ 2010ዓ/ም መደባት ማ.ል.ኢ
2.2.1 ን STVET-APPIC ሐገዛት ምትእክካብ
 ነዚ ISTVET-APPIC ¥XkL MKT¬LN 5% ÂY «Q§§ êU µB ¨Æ§TN
dgFtEN MXµB ተጠናኪርካ ምስራሕ”” ኣብዝሓለፈ 2009 ዓ/ም ብትልሚ ካብ
ዝሓዝና ን ISTVET-APPIC 1% XÂ NMxµB ZftN ¼zþWN ÂYzþ mOÐL¬
Xzþ ¥XkL kúB m=r¹¬ ¥ÞbRÂ dgF kgBR X†”” ብ ማ.ል.ኢ አብ
2009ዓ/ም ቃል ዝተአትወን ዝተወሰነን ከብ ዝተኣከበ 1,000,000.00 ብር ናብ ISTVET-APPIC
አካዉንት ምትሕልላፍን አታዊ ምግባርን””
2.2.2 ካብ ኣባላት ወር’ዊ መዋጦ ምእካብ
 ¨B mMr¼þ dNbþ ¥ÞbRÂ kMzþtˆbr kùlù ¨ÆL ¥ÞbRÂ ›m¬êE
mêô kflþT ¨B mjmR¬ ›mT KኽFL ¨lã Xzþ KFþlþT kúB
¬ÞúS 30/2010/ ›/M wY 30/12/2017 ¨.f kþ«ÂqO ¨lã ” nzþ kùlù ¨ÆL
KþtˆÆbRN =Nf‰TWN wRˆêE mêô KXKÆ ¨lwN””
2.2.3 ኣባለትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ምዕባይ
 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝtrኸbù ዓበይቲ ተሞክሮታት መሰረት ብምግባር ኣብዚ
ዓመትውን ናይ ኣባላት ናይ ምብዛሕ ስራሕቲ ተጠናኸሩ ኽቕጽል ኸግበር እዩ። እዚ
ናይ ኣባልነት ጉዳይ ብስድራ ደረጃውን እንከይ ተረፈ ተግበራዊ ዝኸውን እዩ።
ናይዚ ቱርጉም ካብ ዝርከብ ገንዘብ ንላዕሊ ናይ ናተይነትውን አብ ነፍስወከፍ
ኢሮበታይ ዘሕድር Ñኻኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን። ኩሎም ጨንፈራት ኣብ
ታሕቲ በZተሓበረ መሰረት ተገባራዊ ይከውን፡፡

ሽም ጨንፈር

ኣብ 2009
ዝነበሩ
ኣባላት

ናይ 2010 ሓደሽቲ
ኣባላት

ጠቅላላ ኣብ
2010 መወዳእታ
ዝህልወና ኣባላት
ብዝሒ

መቐለ ጨንፈር

275

350

625

ዓድግራት ጨንፍር

322

300

622

ኣድስ ኣበባ ጨንፈር

150

150

300

80

20

100

135

50

185

ድያሰፖራ ጨንፈር
ተምሃሮ ጨንፈር

6

53

ኢስራኤል ጨንፈር

33

20

ክፍሊ ባህሊ
ጨንፍረ/ዳውሃን

66

0

ስዑድ ዓረብ ጨንፈር

47

47

94

ውቕሮ

49

49

98

416

416

832

ዳውሃን ጨንፍር/ኢሮብ

66

ጉዳይ ደቂ እንስትዮ
ጨንፈር
ጠቕላላ ድምር

100
100
1573

1502

3075

2.2.4 ኣብ ዘይሕጋዊ ስደትን ዝውውርን ግንዛበ ንሕብረተስብ ምብፃሕ
ኣብ ዘይሕጋዊ ስደት ዝውውር ን 300 መናእሰይ ግንዛበ ዘጭብጥ ትምህርቲ ምሃብዕ ኣብ
ስተራቴጅክ ትልሚና ከምዘተሓበረ ሓደ ፀገም ከባቢና መንእሰይ ኢሮበ ምስ ናይ ስራሕ
ስእነትን ናይ ቦታ ፅበትን ዝተዛመደ ኣብ ክልልና ቐንዲ ተጠቃዓይ ከምዝኾነ ዝፍለጥ
እዩ። እዚ መሰረት ብምግባር ኣብ ናይ 2009 ዓ.ም 130 ናይ ዩንቨርሲት ተምሃሮ
ኣስተምህሮ ብምሃብ ኣብ ዕረፍቶም ምስ በቢ ከባቢ ንመናእሰይ ግንዛበ ክህቡ ገርና እና።
ኣብ 2010 ዓ.ም እዚ ስራሕ ብዝተለመደ ኣገባብ ክኸይድ ኣለዎ። እዚ ስራሕ ብናይ
ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ጨንፈር ተምሃሮን ቤት ፅሕፈትን ብምትሕብባር ዝፍፀም
ይኸውን።
ናይዚ ኣንፈት ኣፈፃፅማ ዝኸውን ፤ ጨንፈር ተምሃሮ ፕረፖዛል ብምድላውን ቤት ፅሕፈት
ከዓ በጀት ብምክኣል ኣብ ተግባር ዝውዕል አዩ። ከም ልሙድ ማ.ል.ኢ ቤት ፅሕፈት
ስፖንሰራት ብምድላይን ይኸውን ።ምስዚ ብተወሳኪ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ደገፍ ንምሃብ
ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ኣብ ገዜ ዕረፍቶም ናብ ዝተፈላላዩ ትምህርቲ ቤታት ብምውፋር
ናይ መፃሕፍቲ ደገፍ ምግባርን ኣስተምህሮ ናይ ምሃብ ስራሕ ክስራሕ ኣሌዎ። ናብ
ቃላሚኖ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ዝኣትው ተምሃር ደገፍ ናይ ምግባር ስራሕቲ ከም
ዓብይ መደብ ቱክረት ተዋህቡዎ ክስራሕ ክግብር እዩ።
ኣብ ስራሕ ስእነትን ዘይሕጋዊ ስደትን ዝስራሕ ስራሕ ብወናነት ኣብ ትምህርቲ ጠንክርካ
ብምስራሕን ኣብ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣርን ብዋናነት ክስራሕ ኣለዎ። ኣብዚ ክፍሊ
ባህሊውን ኣብዚ መዳይ ቱኸረት ህቦም ናይ ኣስተምህሮን ብዝተፈላላዩ መደባትን ምስራሕ
ኣድላይ ይኸውን።

2.2.5 አብ ትምህርቲ ኩለመያዊ ድጋፍ ምግባር (ተምሃሮን መማህራንን ምሽላም)
¨B TMHRtE Zˆ¹ ngR NMMÉX ÂY tM¦é ¹l¥T MD§W µB 5-12 (Zl›l
n bþ zlãM 60 tM¦éN Zˆ¹ ¨fÉ ¥ zmZgbù 10 mMH‰N M¹§M\\ ¨Bzþ
›mT
bùQ n bþ zlãM 15 ÂY †NvRsþtE tM¦é M¹§M (Xzþ s±NsR
BMtX§§ ) Y¡WN”” Xzþ kMLÑD µB 5-12 Zl›l n¼bþ NzMÒxù tm¦é BR
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600 ¹lþ¥TN NÂY †ßvRsþtE Zl›l n¼bþ zMÒxù bR 3600 mtÆb›þ ¹lþ¥T
Yw¦ïM MS §:lãT Tµ§T TMHRtE BMTÞbþÆR S÷§R ¹P Z kblù kùn¬T
MGÆR””

2.2.6 ኣብ ዓድግራት ናይ ኢሮብ ማሕበረስብ ማእከል ቦታ ክህሉ ምግባር
¨B ›DG‰T ÂY xþéB ¥ÞbrsB ¥X¡L ¨B xþS‰XL þZRkbù twldtE kS‰Þ
MS ¨B xþS‰ L Z kbù twlDtE MZr‰BN ¨B ›ÄþG‰T ï¬ K kB MGÆR””
NqÑlþnT ¨B Ztf§ly kÆbþ¬T ÂY xþéB ¥ÞbrsB ¥XkL MS‰Þ kMˆd
:§¥ ¥ÞbRÂ g µ MWúD ¨d§Y X†”” bzþ msrT ¨bzþ ›mT ¨B ›ÄþG‰T
NMJ¥R mdB t¬Þzù YRkB”” bzþ msrT kùlÖM ¨B wÑxþ Zrkbù twlDtEN
¨Æ§TN ksRh¼ù ¨lãM””

2.2.7 ናይ ኢሮብ ማሕበረስብ ሙዘዝየም ምድጋፍ
¨B xþéB tsR¼ù zlÖ ÂY xþéB ¥ÞbrsB ÑZyM BÂWEtE (ÆH§êE nùêTN
¨Q¼ùTN Ò¼ùÍTN K¥§X MGÆR ¨D§Y YkWN”” Xzþ MS ÂY wrÄ ZMLkèM
¨µ§T BMዝር‰B ZðÐM YþWN””
2.2.8 ጨንፍር ተምሃሮ ዝገብርዋ እንቅስቃሴታት ምድጋፍ ማ.ል.ኢ
Bx¬ˆÆÆRnT =NfR tM¦é ÂY B R B rsÆT
¨B †NvRS¬T kb›§”
mÉÞFtE t¨kbù N T TMHR¬T kb ÞN” ¨BzY ÞUêE SdTN tf é MÞêY
‰Þ MS‰Þ””


mÑÞFtE Nb¤T TMHr¬T MXµB (XNÄLgÄ” Äw¦N” ›lþtÂN XßÄäúN)
b¤T TMHR¬T



¨B kùlÖM †NvRsþ¬T ZRkbù tM¦é xþéB mTÞBÆRN ¨B krMtE Gz
ÂY nÑ ˆgZ mgÆR””



Ztf§ly ¨StMHé¬T NmÂXsÃT M¦B””

2.2.9 ጨንፍር ኣወሮፓ ክጣናከር ምግባርን/ምጥያሽን
 ከም ካሎኦት ከባቢታት ተበፃሐይነት ክህልዋ ናይ ኣወሮፓ ሓd ሕጋዊ ጨንፈር
ምከፋትን ኣባላት ማሕበር 120 ምብፃሕ ናይ 2010ዓ/ም ማሕበር ትልሚ እዩ””
2.2.10 ካብ 4ይ ጉባኤ ጀሚሮም ዘለዉ ሰነዳት ማ.ል.ኢ ኦዲት ምግባር
 ÂY ¥ÞbR ˆfaêE åÄþT MGÆRN ፍቃድ MÞÄSN ከፈቶም ቁልፈ መደባት ሰለዝኮኖ
ንተፈፃምነቱ ኩሎም ናይ ማሕበር ኮሚቴታት አበርቲዖም ክሰርሑ ይግባእ ””Xzþ åÄþT BÂY wÑxþ
åÄþT ZS‰Þ Y¡WN””
2.2.11 ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣር ምስራሕን ናይ ሱመ ፓርክ ክጣየሽ ምሕጋዝ
 ¨B b¤T TMHR¬T tklþ MTµL” Xzþ ¨B xþNÄlgÄN :NÄäúN ZFÐM
Y¡WN””
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አብ ኢሮብ ሐምለዋይ ገፅታ ንምምላስ ሱመ ፓርክ ዝምስርተሉ ባይታ ምሕንፃፅን
ምስ ዝምልከቶም እካለት ብስራሕ”” እቲ ሐሳብ አብ ሕብረተሰብ ድሊየት
እተመስረተ ንክኮን ምስ ዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ምዝርራብን ብዛዕባ
ክልመዐሉ ዝክእል አገባባት አነፂርካ ምቅማጥን አብ 2010ዓ/ም ክስረሐሉ መደብ
ተታሒዙ አሎ””

2.2.12.ዋዕላ ምፍላጥ ኢሮበታይን ፈተዉቶምን ሐረግ ዝምድናታቶምን ምስጎረባቢቲ ወረዳታት
 ቋንቋን ባህልን ታሪኽን ህዝቢ ኢሮብ ንምዕቃብ ከሙኡ እዉን ንምምዕባል
ትወለድቲ ህዝቢ ኢሮብ ንክፋለጡን ዓበይቲ ዓዲ በቲ ዝፀንሐ ስናይ ጉርብትናን
ምሕዝነትን ሐቢርካ ከባቢካ ንምልማዕ ዝግበር ሐበራዊ ዘተ አብ ልምዓትን
ሐድነትን ዘይትካእ ግደ አለዋ ፤ በዚ መሰረተት ምስ ጎራባብቲ ወረዳታት ይኩን
አብ ዝተፈላለየ ዝርከቡ ኢሮበታይ ዝፍለጠሉ ናይ ልምዓት ዋዕላ ንምክያድ አብዚ
መድረክ ከዓ ወኪላት ተወለድቲ ሐረግ ስጋን ፈላጣትን ካብከባቢኦም ብምትሕብባር
ሐድነትን ስምረት ልምዓት ኢሮቦቶትን ፈቶዉቶምን ዝጉልብተሉን ዝድንፍዓሉን
ሜላታት ብምትእክካብ ሐበራዊ ቁዋማት ብምዉፃእ ንዝበለፀ ስራሕ ምዝግጃዉ””በዚ
መሰረት ዓበይቲ ዓዲ ካብ ወረዳን ጎረባቢቲ ውረዳታትዓፋርን ትግራይን አኪብካ
ናይ ምፍላጥን ልምዓት ዋዕላ ምክያድ””
2.2.13 ናይ ማ.ል.ኢ 5ይ ጉባኤ ሓናፃይን ዕዉትን ምግባር


ናይ ማ.ል.ኢ 5ይ ጉባኤ ሓናፃይን ዕዉትን ንምግባር ኩሉመደያዊ ዝግጅት ክህሉ
አበርቲዕካ ምስራሕን ነዚ ዝከዉን ሞያዉን ፈናሳዊ እቅዳት ምዉፃእ ተሳተፍቲ
ጉባእተኛታት ምዝግጃዉን ሪፓርትታት ምፅፋፍ መፃኢ አንፈታት ትልምታት
ምፅፋፍን ንጉባኤ ክቀርብ ምድላዉ””

2.2.14 ናይ ማ.ል.ኢ ማሓ ዘርእስታ ዓመታዊ መፂሄት ተዛጋጅያ ንንባብን ማህደርን ምስናድ
 ማሕበር ልምዓት ኢሮብ 2009 ን ፈላሚ ግዜ ዝተሃተመት መፂሃት በቢዓመቱ
ዝተሰርሑ ስራሕቲን አንፈታት ልምዓትን ን ኣባላትን ድገፍትን መዳርግቲ አካላት
ሐቤሪታ ንክትህብ በቢ ዓመቱ ክትስነድን አብኩሉ ክትባፃሕ ትልሚ ተታሒዙ
አሎ””በዚ መሰረት ናይ 2010ዓ/ም ስራሕቲን ካሎኦት ቁምነገራትን ሒዛ ክትሕተም
እያ””

2.3 ጠቅላላ ና ኣታዊታት ማሕበር ምዕባይ
2.3.1ዝርዝር ኣታዊት ትፅቢት ዝግበረሎም
ቀንዲ ኣተዊ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ብመሰረት መተሓዳደሪ ድንቢ እዞም ዝስዕቡ
እዮም ፤ (1) ናይ ኣባልነት ክፍሊት፤ (2) ካብ ናይ እቶት ምትእክካብ መድረካት/
ፕሮግራም፤ (3) ወፈያን ካልኦት መላታትን ኢዮም። በዚ መሰረት ኣብ 2010 ዓ.ም
በቢ ከባቢ ኣብ እቶት ምትእኽኻብ ዝስዕቡ ስራሕቲ ክስርሑ እዮም።
ጨንፈር

መቐለ ጨንፈር

ካብ
አባልነት

80,000.00

ካብ መድረክ
ምድላው

250,000.00
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ካብ ወፈያን
ካሎኦት
ስራሕቲ
ኣታዊ
20,000.00

ጠቅላላ
ኣታዊ

350,000.00

ዓድግራት ጨንፈር
ኣድስ ኣበባ
ጨንፈር
ድያሰፖራ ጨንፈር
ተምሃሮ ጨንፈር
ኢስራኤል ጨንፈር
ክፍሊ ባህሊ
ጨንፈረ/ዳውሃን
ስዑድ ዓረብ
ጨንፈር
ውቅሮ
ዳውሃን
ጨንፈር/ኢሮብ
ጠቅላላ ድምር

80,000.00

250,000.00

20,000.00

350,000.00

80,000.00

300,000.00

30,000.00

410,000.00

460,000.00

700,000.00

100,000.00

1,260,000.00

5,000.00

50,000.00

30,000.00

85,000.00

200,000.00

450,000.00

100,000.00

750,000.00

10,000.00

100,000.00

25,000.00

135,000.00

70,000.00

300,000.00

250,000.00

620,000.00

20,000.00

100,000.00

50,000.00

170,000.00

60,000.00

100,000.00

50,000.00

210,000.00

1,065,000.00

2,600,000.00

675,000.00

4,340,000.00

2.3.2 ኣንፈት ኣፈፃፅማ እቶት ምትእኽኻብ
ሀ. ካብ ኣባላት ዝርከብ ወርሓዊ መዋጮ ዝምልከት፤ ኣብ መተሓዳደሪ ደንቢ ከምዝሰፈረ
ቐዳማይ እቶት ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ናይ ኣባላት ናይ ኣባልነት መዋጮ ከምዝኾነ
ዝፍለጥ እዩ። እዚ መሰረታዊን ናይ ማሕበር ህልውና መረጋገፂን እዩ። ብዘይ ኣባላት ናይ
ማሕበር ህልውና ክህሉ ኣይክእልን ፤፤ ስለዝኾነውን ብመጀመርያ አባል ናይ ወርሓዊ
መዋጮ ከም ግዴታ ከምዘሎ ምርዳእ ኣድላይ ይኸውን ፤ እዚ ድሕሪ ምእማን ወርሓዊ
መዋጮ ናይ ዓመት ወይ ናይ ሽድሽተ ወርሒ ብምኽፋል ግደታ ኽወፃእ ክኽእል ኣለዎ።
ነዚ በቢ ከባቢ ዝርከቡ ጨንፈር ኮሚቴ ናይ ማሕበርና ደረሰኝ እናቆረፁ ገንዘብ ክቕበሉን
ንአባል‹ውን ደረሰኝ ብእዋኑ ኽወሃብ ከምዘለዎ እዩ።
ነዚ ተግባረዊ ንምግባር በቢ ከባቢ ዝርከቡ ጨንፈር ኮሚቴ ኣብ ሕበረተሰብ ዓብይ
ምንቅስቓስ ብምግባር ናይ ማሕበር አባላት ከብዝሑ ኣለዎም፤ ሕድ ሕድ ተወላዲ ኢሮብ
ብተግባር ኣባል ኽከውን አለዎ ። ነዚውን ኣብ ናይ ጨንፈራት ትልሚ ተዳልዩ ብዘሎ
መሰረት ዝተፈላለዩ ማሓዊራት ኣሰራርሓታትን ግልፂ ብምግባር አባላት ግደታን መብትን
ኣሰራርሓን ክንፀር ኣለዎ።
ለ. ናይ እቶት መተኣኻኸቢ መድረኻት ምድላው፤
ነዚ ዝሕግዝ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን መድረኻት ብምድላው ናይ ማሕበርና
እቶት ዝዓብየሉን ኩነታት ምፍፃም፤ እዚውን ፈስትቫላት ምድላው፤ ናይ ሙዝቃን ናይ
ምስጋና መድረኻትን ፤ ናይ መፅሄትን ካልኦትን መደባት ብምድላው ተግበራዊ ይኸውን።
በዚ መሰረት ምስ ዋና ቤት ፅሕፈትን ቦርድን ብምርድዳእ ሕድ ሕድ ጨንፈር እንተነኣሰ
ሓደ ግዜ ናይ ገንዘብ ናይ ምትእክካብ መደብ ከዳሉ ኣለዎ። በዚ መሰረት ጨንፈራት
ብትልሚ መሰረት ንከባቢኤንን ንባዕለንን ይሓይሽ ዘበላኦ መድረኽ ከዳልያ ይኽእላ።
ሐ. ካብ ወፈያን ካልእ ስራሕቲን ዝርከብ ኣታዊ፤'
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እዚ ወፈያን ካልኦት ስራሕቲ ብዋናነት ካብ ኣባል ፤ ካብ ትካላትን ፈተውትን ኣብ ሓደ
እዋን ብዛዕባ ፕሮጀት ይኹን ብዛዕባ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ዕድመ ብምግባር ዝርከብ
እቶት እዩ። እዚ ካብ ኣባለት ማሕበረሰብ ኢሮብ፤ ካብ ነጋዶ፤ ትካላትን ፈተውቲ ኢሮብን
ዝርከብ ኣታዊ ስለዝኾነ ጨንፈር ኮሚቴ ጠንክሮም ክሰርሑሉ ዘለዎም ስራሕ ሙኻኑ
ክስምረሉ ኣለወ። ንኣብነት ሓደ ግዜ ንማሕበር ልምዓት ኤሮብ እዚ ወፈያ ኽገብር ኣሎኒ
ዝብል ኣካል እዚ ኣጋጣሚ ተመቻችዩሉ ኣብ ናይ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ናይ ክብሪ
መዝገብ ክምዝገብ ኣለዎ።
በዚ መሰረት ካብ ቦርድ ኣመራርሓ ክሳብ ተራ ኣባል እዚ ናይ 2010 ዓ.ም ኣተዊ ብር
4,337,828.00ንምእካብ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ክሰርሕ ኣለዎ።

3.ትፅብት ዝግበረሎም ውፅኢታት/Expected OutCome/


ናይ 2009 ዓ.ም ሪፖርትን ናይ 2010 ዓ.ም ትልሚ ብቦርድ ተገምግሙ ክፀድቕ
ምግባር ኣብ ስራሕ ምውዓልን ብተመሳሳሊ ምስ ጨንፈር ኮሚተታትን
ሕብረተሰብን ዝተፈላለዩ አኼባታት ተኻይዶም ናብ ስራሕ ምቕያር””



ካብ ኩሎም ኣባላትና ወርሓዊ ኣባሊነት መእካብ ን መደበኛ ኣባላት ማሕበር
ልምዓት ኢሮብ ናብ 3075 ሽሕ ምብፃሕ ”” ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት
ብር 4,340,000.00 ምእካብ ዝተአከበ ኣታዊታት ናብ ስራሕ ምቅያር”” አብ ዙሪያ
ISTVET-APPIC ሐገዛት ምትእክካብን ግንዛበ ምዕባይ””ብ ማ.ል.ኢ አብ 2009ዓ/ም
ቃል ዝተአትወን ዝተወሰነን 1,000,000.00ብር ናብ ISTVET-APPIC አካዉንት ምትሕልላፍን አታዊ
ምግባርን ፡፡



ተምሃሮን መማህናን መተባበዒ ሽልማት ምሃብ ፡፡ ንቤት ትምህርታት መÑሕፍቲ
ተበርኪቱ፡ ዝተፈላሌ ኣስተምህሮታት ንመናእሰይ ምሃብ፡፡ኣብ ወረዳና ንመናእሰይ
ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ስደት ግንዛበ ምጭባጥ ”” ኣብ ዘይሕጋዊ ስደት ዝውውር ን300
መናእሰይ ግንዛበ ዘጭብጥ ትምህርቲ ምሃብ፡፡



ኣብ ዓዲግራት ማእካል ማሕበረሰብ ኢሮብ ምቁቓም ፡፡ ብተመሳሳሊ ኣብ ዳውሃን
ዝርከብ ሙዝየም ባህላዊ ናዊቲ ምምላእ፡፡



ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣር ምስራሕን ናይ ሱመ ፓርክ ክጣየሽ ምሕጋዝ



ዋዕላ ምፍላጥ ኢሮበታይን ፈተዉቶምን ሐረግ ዝምድናታቶምን ምስጎረባቢቲ
ወረዳታት ምክያድ



ማሕበር ኦዲት ተገይሩን ሴርትፊኬት ማሕዳስ



ናይ ማ.ል.ኢ 5ይ ስሩዕ ጉባኤ ብዓወት ምክያድ



ናይ ማ.ል.ኢ ማሓ ዘርእስታ ዓመታዊ መፂሄት ተዛጋጅያ ንንባብን ማህደርን
ምስናድ

4. ሓፈሻዊ ኩነታት
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ናይ ስራሕ መደባት በቢ ጨንፈር ዝርከብ ኮሚቴ ምስ ናይ
ባዕሉ ኩነታት ኣገናዚቡ ዓመታዊ ኣክሽን ፕላን ኣውፅኡሉ ክሰርሕ ኣለዎ።

ብቤት

ፅሕፈትን ቦርድ ደረጃ ዝስርሑ ስራሕቲ ኣጠቓላሊ ናይ ማሕበር ቤት ፅሕፈት ኣሰራርሓ
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ምክትታልን ውሳነታት ዘድልዩ ነገራት ምውሳን፤ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ምስ ናይ ጨንፈር
ኮሚቴ ብምርካብ ደገፍ ምግባርን ፤ ኣድላይ ዝኾኑ መምርሕታት ምውጻእን ይኸውን።
ኣበዚ ዓመት ናይ ማሕብር ፍቃድ ምሕዳስ፡ ናይ ማሕበር ºQ§§ åÄþT MkKÃD ናይ 5ይ
ጉባኤ ዕዉት ምግባርን µLåT S‰Þ kþúlጡ እዮም””

5. ባጀት 2010ዓ/ም ትልሚ ዝርዝር
ባጀት ዝምልከት ንሕድሕዲዩ ስራሕ ንምስራሕ ዝርዝር ታክቲክን ዝፍፀም ስራሓዊትን
መሰረት ብምግባር ኣብቲ እዋን ምስነባራዊ ዓቕሚ እቲ ማሕበር ኣብ ግምት ብምእታዊው
ዝፍፀም ይኸውን። በጀትና ኣብ ዝተኣከበ ናይ ገንዘብ መጠን መሰረት ከምዝገብር ኩሉ
ኣብ ግምት ካኣቱን ክርዳእን ኣለዎ።
ዝርዝር መደባትን ትልሚ bjTN
ተ.ቁ

ዝርዝር መደብ ስራሕትታት ትልሚ

1

ናይ 2009 ዓ.ም ሪፖርት ግምገማ(ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም)

2

ናይ 2010 ዓ.ም ትልሚ ምፅዳቅ(ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም)

3

ምስ ጨንፈር ከሚቴ ብዛዕባ ናይ 2010 ዓ.ም. ምዝታይ
(ካብ ሓምለ 2009 - ክሳበ ሰነ 2010ዓ/ም)

4

ኣባሊነት መዋጮ ምእካብ(ካብ ሓምለ 2009 - ክሳበ ሰነ
2010ዓ/ም)

5

ኣታዊ ማሕበር ምዕባይ (ካብ ሓምለ 2009 - ክሳበ ሰነ
2010ዓ/ም)
ኣብ ዘይሕጋዊ ስደት ዝውውር ን 300 መናእሰይ ግንዛበ
ዘጭብጥ ትምህርቲ ምሃብ(ካብ ጥሪ 30 2010 ዓ/ም ክሳብ
ሰነ 2010 ዓ/ም)

6

7

8

¨B TMHRtE Zˆ¹ ngR NMMÉX ÂY tM¦é ¹ል¥T
MD§W µB 5-12 (Zl›l nጥbþ zlãM 60 tM¦éN
Zˆ¹ ¨fÉፅ¥ zmZgbù 10 mMH‰N M¹§Mን 15
ቡሉፃት ናይ ዩንቨርስቲ ተመሃሮ ምሽላም

ኣB ›DG‰T ÂY xþéB ¥ÞbrsB ¥X¡L ¨B
xþS‰XL bþZRkbù twldtE kS‰Þ MS ¨B xþS‰ኤL
Zርkbù twlDtE MZር‰BN ¨B ›ÄþG‰T ï¬ KርkB
MGÆR

12

ፈፃሚ
ኣካል
ቦርድ
ማ.ል.ኢ
ቦርድ
ማ.ል.ኢ
ቦርድ
ማ.ል.ኢ
ኩለን
ጨንፈር
ኮሚቴታት
ኩለን
ጨንፈራት
ቤት
ፅሕፈት
ማ.ል.ኢ
ምስ
ጨንፈር
ተምሃሮ
ቤት
ፅሕፈትን
ማ.ል.ኢን
ጨንፈር
ዳዉሃንን
ጨንፈር
ተምሃሮን
ጨንፈር
ዲያስፖራን
ጨንፈር
ኢስራኤልን

በጀት/ወፃኢ

5,000.00

15,000.00

50,000.00

105,000.00

9

10

¨B xþéB tsR¼ù zlÖ ÂY xþéB ¥ÞbrsB ÑZyM
BÂWEtE (ÆH§êE nùêTN ሸLFN K¥§X MGÆR ¨D§Y
YkWN

Bx¬ˆÆÆRnT =NfR tM¦é ÂY B¼R B¼rsÆT
¨B †NvRS¬T kb›§” mÉÞFtE t¨kbù NቤT
TMHR¬T kbፅÞN” ¨BzY ÞUêE SdTN tfጥé
MÞêY ስ‰Þ MS‰Þ

11

12

ካብ 4ይ ጉባኤ ጀሚሮም ዘለዉ ሰነዳት ማ.ል.ኢ åÄþT
MGÆR
ኣብ ኣወሮፓ ሓድሸ ሕጋዊ ጨንፈር ምከፋት ኣባላት ማሕበር 120 ምብፃሕ

13

xB b¤T TMHR¬T tኽlþ MTµL ” Xzþ ¨B
xþNÄLgÄN XNÄäúN ZFፀM Y¡WN””(ካብ ሰነ 2010 ከሳብ
ሓምለ 2010)

14

ን ማእክል ሙዝየም ኢሮብ mdRd¶ xO¼ùT ምሰራሕ

15

ሓምለዋይ ከባቢ ንምፍጣር ምስራሕን ናይ ሱመ ፓርክ ክጣየሽ ምሕጋዝ

16

ዋዕላ ምፍላጥ ኢሮበታይን ፈተዉቶምን ሐረግ ዝምድናታቶምን ምስጎረባቢቲ
ወረዳታት

17

18

ናይ ማ.ል.ኢ 5ይ ጉባኤ ሓናፃይን ዕዉትን ምግባር

ናይ ማ.ል.ኢ ማሓ ዘርእስታ ዓመታዊ መፂሄት ተዛጋጅያ
ንንባብን ማህደርን ምስናድ

ጠቅላላ ትፅቢት ዝግበረሉ ወፃኢ

ቤት
Òሕፊት ማ.
ል.ኢ ምስ
ጨንፈር
ባህሊ
ኢሮብ
ቤት
ፅሕፈትን
ጨንፈር
ተምሃሮን

ቤት
Òሕፊት ማ.
ል.ኢ ምስ
ጨንፈራት
ቦርድ
ማ.ል.ኢ
ቤት
Òሕፊት ማ.
ል.ኢ ምስ
ጨንፈር
ሮብ/ዳወሃን
ቤት
Òሕፊት ማ.
ል.ኢ ምስ
ጨንፈር
ሮብ/ዳወሃን
ቤት
Òሕፊት ማ.
ል.ኢ ምስ
ጨንፈራት
ቤት
Òሕፊት ማ.
ል.ኢ ምስ
ጨንፈራት
ቤት
Òሕፊት ማ.
ል.ኢ ምስ
ጨንፈራት
ቤት
Òሕፊት ማ.
ል.ኢ ምስ
ጨንፈራት

30,000.00

40,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

35,000.00

36,000.00

466,000.00

6. መጠቓለሊ
ማ.ል.ኢ ካብዝምስረት ካብ መስከረም 1995 ክሳብ ሕዳር 2009 ኣስታት 15 ዓመት
ዝገበረት እንትኸውን ከብ ኣመስራርታኣ ጀሚራ ዘሎ ፀጋታትን ዕድላትን እንትረኣ ክሳብ
13

ሀዚ ዘሎ ንጥፈታት ዘዔግብ ኣይኾነን። እዙይ ኣብ ግምት ብምእታው ኣባላት ቦርድ
ማ.ል.ኢ 4ይ ዘመን ሱሩዕ 1ይ ኣኬባ ብምግባር እተን ቀነድ ፀገማት ዝፍተሐሉ ኣንፈታት
ኣቅምጡ እዩ። እዙይ መሰረት ብምግባር ኣብ 2010 ዓ/ም ኣብ ኩለን ከባቢታት Òቡቅ
ስራሕ ተሰርሑ ይርከብ በፍላይ ኣብ ኢሮብ ዓዲገራትን ኣመሪካን ዝነኣድ ናይ ኣባለትን
ናይ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብን መደባት ተፈÒሞም ኣለው፡፡ እዚ ስራሕ ኣብ ኩሉ ከባቢ
ቤት ፅሕፈት ብምክፋትን ኔትዎርክ ብምዝርጋሕን ኣብ ዓድግራት ቤት ፅሕፈት ብምኽፋት
ፅቡቕ ጅማሮ ስራሕ ኣሎ። ሐዚውን ከም ዓብይ ፀገም ዝርኤ ዘሎ ናይ ጨንፈራት ስራሕ
ምዝሕታል ተበግሶታት ኣባላትና ኣብ ትሑት ኩነታት ኣሎ። እዚ ናይ ኩሉ ፀገም ሙኻኑ
ብምርዳእ ናይ ሓባር ፃዕሪ ይድሊ።
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