ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ጥሪ 4 ስካብ ጥሪ 5 2004 ዓ.ም ተኻይዱ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ፡፡
ኣብ 9ይ ስሩዕ ጉባኤ ማ.ል.ት ዝተሳተፍና ጉባኤተኛታት ኣብ 8ይ ጉባኤ ዝተሓንፀፁ መደባት ብዝርዝር ገምጊምና
ኣብ ቀፃሊ 3 ዓመታት ዝፈፀሙ ዓበይቲ መደባትን ናይ አፈፃፅማ ኣንፈታትን ኣነፂርና ኣለና፡፡
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ሓሙሸተ ዓመት ናይ ዕብየትን ትራንስፎርመሽንን መደብ ሓንፂፁ መላእ
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርብራብ ከምዝርከብ ብዝግባእ ብምግንዛብ

ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ

ብክልልና ዝተሓንፀፁ ናይ ዕብየትን ትራንስፎርመሽንን መደባት ኣብ ምዕዋት ማሕበር ልምዓት ትግራይ አድማዒ
አስተዋፅኦ ንኽትገብር እዞም ዝስዕቡ ወሳኔታት አሕሊፍና ኣለና፡፡
1.

ዓቕሚ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዓይነት ብምልዋጥ (ትራንስፎርም ብምግባር ኣድላዪ ብምዃኑ
ብምእማን፡ሀ. ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣድማሱ ንምስፋሕ ኣባል ክኽውን ዝደሊ ኹሉ ኣባል ክኸውንን
ክወደብን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና፡፡
ለ. ብኮርፓሬት ኣባልነት ክሕቆፉ ዝኽእሉ ተጋሩ ቁፅሪ እናዓበየ ይኽይድ ከምዘሎ ብምግንዛብ ኣብ
ብኮርፓሬት ኣባልነት ክሕቆፍ ዓቕሚ ዘለዎ ኹሉ ኣባል ክኽውን ኣበርቲዕና እንስርሕ ኢና፡፡
ሐ. ኣብ መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ዝሰርሑ ኣባላት ማልት ካብ መሃያኦም ካብ 0.5% ንላዕሊ
ወርሓዊ ናይ ኣባልነት ወፈያ ክገብሩን ማሕበሮም ከጠናኽሩን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና፡፡ ማልት
ውፅኢት ተኮር ኣሰራርሓ ተኸቲላ ናይ ምፍፃም ዓቕማ ዘዕቢ ውፅኢታዊን ቆጣባይን ዝገብር ናይ
ኣሰራርሓ ስይስተም ኣታኣታትያ ብዝያዳ ተጠናኺራ ክትወፅእ ምግባር፡፡

2.

ፅሬት ትምህርቲ ምምሕያሽ ስትራተጂክ ዓላማ ማልት ስለዝኾነ
ሀ. ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዝርከብ ዓቕምታት ኹሉ ክውደብ ኣድላይ ፃዕሪ ብምግባር ዳስ ናብ ህንፃ
ንምቕያር ኣብ ዝተጀመረን ዝቕፅል ዘሎን ፃዕሪ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ንምግባር ማልት ክትረባረብ ወሲና
ኣለና፡፡
ለ. ናይ ትምሀርቲ ፅሬት ኣብ ምርግጋፅ አስተዋፅኦ ዘለዎም እታወታት ከም መፃሕፍትን ኮምፒተራትን
ወ.ዘተ. ካብ ኣባላትናን ደገፍትናን ብምትእልላሽ ክነቕርብ ወሲና ኣለና፡፡
ሐ. ፕሮጀክትታት ብምቅረፅ ናይ ትምህርቲ ፅሬት ኣብ ምርግጋፅ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ኩሎም ዓይነት
ሓገዛት ብምርካብ ብዙሓት ቀላሚኖታት ኣብ ትግራይ ክዕምብባ ተራና ክንፃወት ክንረባረብ
ኢና፡፡

መ. ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢንጂነሪንግን ዓቕሚ ካብ ታሕቲ ክህነፅ ወለንታዊያን ብምውዳብ ምስ
ዩንቨርስቲታት ብምውዳድ ፍሉይ ናይ መምህራን ስልጠናታትን ዘድልዩ መሳርሕታት ብምቕራብ
ሰፊሕ ናይ outreach ፕሮግራም ብምክያድ ፅርየት ትምህርቲ ምምሕያሽ፡፡
3. ንፅርየት ጥዕና ምምሕያሽ ዕላማ ማልት
ኣብ ጥዕና ብፍላይ ኣብ ህፃናትን ኣዴታትን ዘተኮረ ምንቅስቓስ ብምግባር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ
ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኣብርቲዕና ክንስርሕ ኢና፡፡

4. ስራሕ ስእነት ምቅላል ዕላማ ማልት
ናይ መናእሰይን ደቂ እንስትዮን ናይ ስራሕ ስእነት ዝቕንስ ዘኽእሉ ፕሮጀክታት ብምሓዝ ኣብ መነባብሮ
ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ለውጢ ንምምፃእ ክንረባረብ ኢና፡፡
5. ክንክን ሓለዋ ከባቢያዊ ልምዓትን ዕላማ ማልት
ኣብ ክንክን ሓለዎ ከባቢያዊ ልምዓት ኣብ አብያተ ትምህርቲ፣ ትካላትን ቤት ፅሕፈታትን ኣተሓባቢርና
ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ወሲና አለና፡፡
6. ርክብ ህዝብን ሓበሬታ ማልት ምጥንኻር ዕላማ ማልት
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣባላታን ደገፍታን ኣለዓዒላን ኣተሓባቢራን ሚልዮናት ህዝቢ ዝጠቅም
ስራሕቲ እንዳሰርሐት እንዳሃለወት ርክብ ህዝብን ዝርገሐ ሓበሬታኣን ድኹም ምዃኑ ተዓዚቡ ኣብዙይ
መሰረታዊ ለውጢ ብምምፃእ እዋናዊ ሓበሬታ ኣባልን ደጋፍን ክረክብ ኩሉ ዓይነት መራኸቢ ሓፋሽ
ተጠቒማ ክትንቀሳቐስ ወሲና ኣለና፡፡

9ይ ጉባኤ ናይ 3 ዓመት ናይ ማልት ስራሕቲ ናይ ቦርድ ሪፖርትን ናይ ኦዲት ሪፖርትን ድሕሪ ሃናፂ ዘተ ምፅዳቕ
ንዝመፅእ 3 ዓመት ዘገልግሉ 13 ቦርድ ኣባላትን 5 ኦዲት ኮሚቴ መሪፁ እዩ፡፡
ተመረፅቲ ኣባላት ቦርድ ማልት
1.

ኣይተ ወልደስላሴ ወ/ሚካኤል------------- ኣቦወንበር ቦርድ ማልት

2. ዶክተር ክንደያ ገ/ሂወት ---------------- ም/ኣቦወንበር ቦርድ ማልት
3. ዶ/ር ወልዳይ ኣምሃ ---------------------

ኣባል

4. ኣይተ ጎበዛይ ወልደኣረጋይ --------------

ኣባል

5. ወ/ሮ በላይነሽ ተኽላይ--------------------

ኣባል

6. ኣይተ ደስታ ኣስገዶም-------------------

ኣባል

7. ወ/ሮ ኣረጋሽ በየነ----------------------ኣባል
8. ዶ/ር ታደለ ሓጎስ ----------------------

ኣባል

9. ዶ/ር ኣለማየሁ ገ/ሔር -----------------

ኣባል

10. ኣይተ ስዒድ መሓመድ ብርሃን---------

ኣባል

11. ኣይተ ዳንኤል ኣሰፋ ----------------- ኣባል
12. ኣይተ ሓጎስ ጎዲፍ -------------------- ኣባል
13. ኣይተ ተፈሪ የማነ -------------------- ኣባል
ተጠባበቕቲ
1.

ኣይተ ዮሃንስ ተኽላይ

2. ኣይተ ፀጋልኡል ወ/ኪዳን
3. ኣይተ ማሞ ኪሮስ
4. ኣይተ ጥበበስላሴ ኣወጣኽኝ
ተመረፅቲ ኣባላት ቦርድ ኦዲት ማልት
1.

ዶ/ር ገ/ሂወት ታደሰ

2. ኣይተ ተስፋይ ሃይሉ
3. ወ/ሮ ሙሉ በላይ
4. እቴነሽ ኣብርሃ
5. ወ/ሮ ምሕረት በየነ

ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!!
ውሳነታት 9ይ ጉባኤ ክነዕውት ክንረባረብ ኢና!!

