ማሕበር ልምዓት ኢሮብ (ማልኢ)
Irob Development association (IDA)

ማሕበር ልምዓት

2008 ናይ 9 ወርሒ ፁማቅ
ሪፖርት
ሰነ/2008
መቐለ

1. መእተዊ
ድሕሪ 4ይ ጉባኤ ማ.ል.ኢ. ቦርድ ነዚ ማሕበር መሰረት ዘትሕዙ
ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ።
 በዚመሰረት ኣብ ራባዓይ ጉባኤ ዝተመሓየሸ ናይ ማሕበር
ሕገደንቢ ኣብ ፍትሒ ብሮ ምፅዳቅ
 ፍቃድ ምሕዳስን ፤
 ናይ 2008 ኣጠቃላሊ ናይ ስራሕ ዝርዝርን ትልምን ምድላው
 ጠቅላሊ ናይ ማሕበር ንብረትን ሕሳብን ቑፅፅርን ስራሕቲ
ምስራሕ፤ ጠቅላላ ኦዲትን ፤ ናይ ገንዘብ ማእከልነት ምክያድ
 ቤት ፅሕፈት ምክራይን ናይ ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ቁፃር
ምክያድ፤
 ጨንፈራት ከምብሓድሽ ምጥያሽ፤
 ናይ ተምሃሮን ናይ ክፍሊ ባህሊ ጨንፈር ሙቑቃምን ፤ ምስ
ጨንፈር ዲያሰፖራ ብዛዕባ አሰራራሓቲን ዝርዝር ስራሕቲ
በቢገዜ ምዝርራብን እዮም።
 ዝተፈላለዩ ዝርዝር መምርሕታትን፤ኣሰራርሐታት ምዝርጋሕ፤

1. 1 ናይ ማሕበር ሕገደንቢን ፤ ፍቃድን ምሕዳስ

 ኣብ ላዕሊ ከምዝተሓበረ ናይ ማሕበርና ደንቢ ኣብ 4ይ
ጉባኤ ዝተወሰነ ምምሕያሽ ተገይሩሉ ስለዝነበረ ኣብ
ፍትሒ ቢሮ ክፀድቅ ተገይሩ እዩ፤
 ናይ ማሕበርና ፍቃድውን ን2ተ ዓመት ክሕደስ ተገይረ
ኣሎ።

ዝተሓደሰ ፍቃድ ማ.ል.ኢ

2. ናይ 2008 ዓ.ም ናይ ስራሕ ትልሚ ምድላው

ዝምልከት

 ድሕሪ ጉባኤ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ (ማ.ል.ኢ) 1ይ ህፁፅ

ናይ ቦርድ አኼባ ብምፅዋዕ ካብ ናይ ማሕበር ስተራቴጅክ
ትልሚ ዝብገስ፤
 ናይ 2008 ዓ/ም ናይ ስራሕ ዝርዝር ብምውፃእ ፤
 ናብ ኩሎም ጨንፍራትን ኣባላትን ብምብታን ኽግምገም
ብምግባር ዓመታዊ ትልሚ ኣብ መጀመርታ መሰከረም ፅድቁ
እዩ።
 እዚ መሰረት ብምግባረ ሕድሕድ ጨንፈራትን ኮሚቴታትን
መደብ ኣውፅኦም ክንቐሳቐሱ ብስሩዕ ናብ ዘነበሩ ኮሚቴታት
መደብ ኣውርዱ እዩ ፤
 እቲ ናይ ኮሚቴታት ምንቅስቃስ ትሑት እንተነበረ ።
 ቦርድ ንማሕበር ኣድላይ ዝኮነ ስራሕቲ ዝርዝር ኣዳልዩ

ናይ ቦርድ ናይ መጀመርታ ስሩዕ ኣኬባ ዘርኢ ስእሊ

ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ቦርድ ናይ መጀመረያ ኣኼባ
ኣብ ዓድግራት 2008 መስከረም

2.1 ዝርዝር ዓበይቲ መደባት 2008
ሪ
ጋ

ዝርዝር ስራሕ

2
3

1

በዝሒ

ነፀላ ዋጋ

ድምር

600.00

72000.00

15 ከዋኽብቲ ተምሃሮ ንቨርስቲ 30
ኢሮብ ሽልማት ምሃብ

3,600.00

108,000

ንብሉፃት መማህራን ሽልማት

1,500.00

15,000.00

ካብ 5ይ-12ተ ክፍሊ ብሉፃት 120
ተምሃሮ ኢሮብ ምሽላም

10

መብርሂ

2007/2008

2.1 ዝርዝር ዓበይቲ መደባት 2008

4
5

ናይ ኦፊስ ሰራሕተኛ ሃያን 1
(ቤት ፅሕፈት ሓላፊ) ጥያሽ
ገዛ ክራይ

12

6 ንባህሊ ኢሮብ ሙዚቃ ሳርሒ መግዝኢ

15,000.00

180,000

4,000.00

48,000.00

150,000.00 150,000.00

2.1 ዝርዝር ዓበይቲ መደባት 2008
7
8

9

10

11

ብዛዕባ ኢሮብ ዝፃሓፉ ጠቐምቲ
ፅሑፋት መሐገዚ (ስፖንሰርሽፕ)
ናይ ሳሆ ፊደላትን ፅንዓትን

ናይ ኦዲት ክፍሊት (External audit)

ኣብ ወላይታ ናይ መዋእለ-ህፃናት
መምህራን መሰልጠኒ

ንፀረ ስደት ምንቅስቓስ ካብ 300600 ተምሃሮ ኢሮብ ናይ ምልዓል
ስራሕቲ ምስራሕ
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተኽሊ
ምትካል

-

150,000.00 150,000.00

-

35,000.00

35,000.00

7

22,000.00

22,000,00

300-600 50,000.00

50,000.00

10

100,000.00

10,000.00

2.1 ዝርዝር ዓበይቲ መደባት 2008

12 ንእንዳሞሳ ሓድሽ 2ይ ብርኪ ቤት
ትምህርቲ ሓገዝቲ መፃሕፍቲ

60

14 ደገፍ ስፖርት ንወረዳ ኢሮብ

16 ዝተፈላለዩ ናይ ምምሕዳር ማንዋላት
ምድላው

100.00

6,000.00

20,000.00

20,000.00

-

70,000.00

70,000.00

-

-

13 ውሽጣዊ ናውቲ ቤት/ት ምምላእ ሓገዝቲ ማተረየላትን ኣብ ንዝተመረፁ ኣብያት
ትምህርቲ

15 ዓበይቲ ፕሮጀክታት ምሕሳብ

ጠቅላላ በጀት

-

-

-

1,133.000.00

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም …….
ሽልማት ቡሉፃት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ

 15 ብሉፃት ተምሃሮ ተሓርኦም ሽልማት ተዳልዮም ተግባራዊ ኽይኑ

ኣሎ፤
 ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ትምህርታዊ ሓገዝን ስኮላርሽፕን ፕሮግራም
ናይ 2007 ዓ/ም ከዋኽብቲ ተሸለምቲ ተምሃሮ ኢሮብ መንግስታዊ
ዩንቨርስቲ .
 እዚ ንቶም ቡሉፃት 15 ተምሃሮ ኢሮብ ዩኒቪርስቲ ብር 3600.

15 ብሉፃት ተምሃሮ……..
ሪ
ጋ

ሙሉእ ስም

ዋሴ ተ/ስላሴ
1 ሓጎስ

ኒያት ሓጎስ
2 ፀጋይ

ወዛም ተስፋይ
3 በርሀ
ጋይም ዮሃንስ
4 ረዳኩም

ፆታ

ተባ

ዝማሃርሉ
ዩንቨርስቲ

ዓዲግራት
ዩንቨርስቲ

ዝማሃሮ ዓይነት
ትምህርቲ

መካኒካል
ኢንጂነሪንግ

ማእከ
ላይ
ዓመት
ዉፅኢ
ት

ጣብያ

ዓጋራለ
4 3.94 ኹማ

ናይ ሓደ
ተምሃረይ
ብፅሕት
መጠን

3,600.00

ኣን

መቐለ
ዩንቨርስቲ

ኮምፒዩተር
ኢንጂነሪንግ

2 3.94 እዳልጌዳ 3,600.00

ኣን

ዓዲግራት
ዩንቨርስቲ

ሲቪል
ኢንጂነሪንግ

ዓጋራለ
1 3.92 ኹማ

ተባ

ጎንደር
ዩንቨርስቲ

ኦፕቶመትር

3

3.9 ኣራዕ

3,600.00

3,600.00

15 ብሉፃት ተምሃሮ……..
ፀጋይ ግርማይ
5 ኣውዓላ

ተባ

መቐለ
ዩንቨርስቲ

ኢኮኖሚክስ

2 3.89 ዓሊቴና

3,600.00

ተባ

ኣኽሱም
ዩንቨርስቲ

ኮኦፒረቲቪሰ

1 3.87 እዳልጌዳ

3,600.00

ተባ

መቐለ ዩንቨርስቲ

ኣካዉንቲንግ

2 3.78 ወርዓትለ

3,600.00

8 ዮናስ ሞገስ ለገሰ ተባ

መቐለ ዩንቨርስቲ

ፑፕሊክ ሄልዝ

3 3.74 ዓሊቴና

ተባ

ጎንደር ዩንቨርስቲ

ፋርማሲ

ዓሊቴና
3 3.73 (ዓይጋ)

3,600.00

ኣካዉንቲንግ

1 3.66 ዓሊቴና

ማሓሪ ተስፋይ
6 ካሕሳይ

ስልጣን ኣለማ
7 መድህን

ጋይም ሓየሎም
9 ሓጎስ

ብርሃነ ገብራይ
10 ተስፋይ

ተባ

ዓዲግራት
ዩንቨርስቲ

3,600.00
3,600.00

15 ብሉፃት ተምሃሮ……..
ደ/ኣንስትዮ

11 ኒያት ሓጎስ ፀጋይ
ወዛም ተስፋይ
12 በርሀ

ራህዋ ግርማይ
13 ካሕሳይ

ኣን
ኣን
ኣን

14 ራህዋ ኣለማ ሃይለ ኣን
ዕምበባኣለም ደስታ
15 ኣረጋዊ
ኣን

መቐለ
ዩንቨርስቲ
ዓዲግራት
ዩንቨርስቲ

ዓዲግራት
ዩንቨርስቲ
ዓዲግራት
ዩንቨርስቲ
ሰመራ
ዩንቨርስቲ

ኮምፒዩተር
ኢንጂነሪንግ
ሲቪል
ኢንጂነሪንግ

ምምሕዳር
ተፈጥሮ ሃብቲ
ሳይኮሎጂ
ኮምፒዩተር
ኢንጂነሪንግ

2
1
2
1
1

3.94 እዳልጌዳ
ዓጋራለኹ
3.92 ማ

3,600.00

3.47 እዳልጌዳ
ዓሊቴና
3.31 (ዓይጋ)
ዓጋራለኹ
3.17 ማ

3,600.00

3,600.00

3,600.00
3,600.00
18,000.00
54,000.00

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም …….

 ኣብ ዓድግራት ቤት ፅሕፈት ንሓደ ዓመት ኩንቱራት ተካርና ኣሎና

ወርሓዊ ብር 2500
 ናይ ወና ቤት ፅሕፈት መተሓበበሪ ተቆፅሩ ስሩዕ ስራሕ ጀምሩ ኣሎ
 ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣድላይ ዝኮነ ኩሉ ተዳልዩ
 ናይዚ ቤት ፅሕፈት email: irobdevelopmentassociation@yahoo.com
 ንጨንፈር ማ.ል.ኢ ባህሊ ኢሮብ ሙዚቃ መሳርሒ ንምግዝኢ ኣብ

ከይዲ ይርከብ
 ንፀረ- ስደት ምንቅስቓስ ካብ 300-600 ተምሃሮ ኢሮብ ናይ ምልዓል
ስራሕቲ ዝምልከትውን ኣብ ከረምቲ ዝፍፀም መደብ እዩ'' እዚ ናይ
ዩኒቨረሲቲ ቡሉፃት ተምሃሮ ተጠቐምና ዝስራሕ ስራሕ ይኸውን.

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም …….

ውዳበታት ኣባላት ከም እንደገና ንምጥንካር ፤
 ኣብ ዓድግራት ሓደሽቲ ኮሚቴ ተጣይሾም ስራሖም ጀምሮም
ኣለው
 ኣብ ኣድስ ኣበባ ናይ ዘለው ኩነታት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለው
በብግዜ አናተረከቡ መደበኛ ስራሖም እናሰርሑ ይርከቡ
 ኣብ መቐለውን እዚ ንካላይ ግዜ ዝፅዋዕ ዘሎ ናይዚ ኣካል ዩ፤
ብተደጋጋሚ ኮሚቴ ክጣየሽ ንዝነበሩ ኮሚቴ ፃውዕት
ተገይሩሎም ኣይተረከቡን

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም ……. …….
 ምስ ወፃኢ ዘለው ኣባላት 4ተ ግዜ ናይ ቴለ ኮንፈረንስ ትኻይዱ ፤ እዚ

ናይ ማሕበር ምንቅስቃስ ከመይ ይንቐሳቅስ ከምዘለዎ ተሓሳቢ
ተግይሩ እዩ ፤፤
 እዚ ኣብ ወፃኢ ዘለው ተወለድቲ ብዛዕባ ማሕበር ትኽክለኛ
ኣተሓሳስባን ዘዋፅእዎ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ይውዕል ከምዘሎ ዝሕብር
ሓበረታ ምእንታን ኽረኽቡ ዝተገበረ ስራሕ እየ።
 ንኣብነት ናይ ማሕበር ዌብሳይት www.irobdevelopment.org
ዘዳለው ብነፃ ኣብ ወፃእ ዘለወ ተወለድቲን ኣባላትን እዮም

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም ……. …….

ጨንፈር ዲያሰፖራ ብዛዕባ ዝርዝር ስራሕቲ ዝምልከት፤
 2. Financial Report
a. cash in bank/hand balance
- USA $ 9, 653.64
- Canada: 2, 454.74
- EU: 2, 520.00
- Israel 5,100.00
- saudi Arabia 1, 866.44
______________
total Diaspora in 2015 = $ 21, 594.82
b. expense/money transferred to home IDA

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም …….

 Wired to IDA/Ethiopia from USA $ 7,520.00

- other mislanous expenses- usa 117.00
- transfer to IDA/ethiopia from europe 1,550.00
____________
total expense/transfer in 2015 - $ 9, 187.00

total money available/Diaspora this time $ 21, 594.82

ትልሚ ጨንፈር ዲያሰፖራ
 3. 2016 plans:

A. Fund raising and get together meetings in future
summers, the date to be determined by committee and
presented to members as early as possible
B. To Continue pushing on collection of member fees and
adding new members to IDA activities and goals
C. Special fund raising of IDA to collect its share to build
Vocational school in Irob Wereda on two hectare land as
soon as the project is ready for estimated cost of 120
million Birr. Will nominate fund raising irob expert
committee in future.
D. To Apply for nonprofit/ NGO status in EU/UK and open
bank Account in EUROPE

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም ……. ዝቐፀለ

 ናይ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ናይ ተምሃሮ ጨንፈር ብምጥያሽ ኩሎም

ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ክውደቡ ተገይሩ እዩ፤
 ስለዝኾነ እዞም ናይ ዩንቨርሲቲ ተምሃሮ ኣብ ዓልተናን እንዳልገዳን
ብዛዕባ ዘይሕጋዊስደት ንተምሃሮ ኣስተምህሮ ህቦምን ዝተወሰና 104
ወይ ዲማ 7 000 ሽሕ ዝግመት ሓገዝቲ መፃሕፊቲ ካብ ጉዱሳት
ተወለድቲ ኣክቦም እዮም ዓድሎም እዮም፤
 ምስዚ ተወሳኪ ኣብ መቀለ ብሄር ብሄረ ሰባትን በዓል ኣብ 2008
ብዱሙቐ ኣክብሮም እዮም፤፤

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም ……. ዝቐፀለ

 ካልእ ናይ ባህሊ ክፍሊውን ኣብ ደውሃን ከም ሓደ ውዳበ

ተመስርቱ ኣሎ ፤ ኣባለቶም ነፅሮም ስራሕቲ ጀምሮም ኣለው።
 ኣብ መቐለ ዝኻየድ ዘሎውን ናይዚ መቀፀልታ እዩ።
 ክትትልን ድጋፍን ምክያድን ፤ ምስ ናይ ጨንፈራት ኮሚቴ

ዝርዝር ናይ ገምጋምን ኣሰራርሓን ተዳልዩ ኣሎ፤

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም ……. ዝቐፀለ

 ናይ ርክብ ግዜ ምዉሳን፤

 በብግዜ ኮሚቴ ምስ ኣባላት ኸራከቡ አለው፤ ቦርድውን በብግዜ

እናተራከ ሪፖርት የቅርብ ይግምግም እዚ ተግባረው እናኾነ
ይርከብ
 ናይ ሪፖርት ግዜ ምዉሳን ፤
 እዚ ብግልፅ ዝስራሕ ስራሕቲ ናብ ዝምልከቶ ግልፅን ሓላፍነት
ዝተሞልኦ ኣገባብ ኽቅርብ ኣለዎ፤ በዚ መሰረት ቦርድ ዝሰርሖም
ስራሕቲ ብግልፅ ናብ ዝምልከቶ እናቅረበ ይርከብ ናይ ማሕበር
ድሕረገፅ ምርይ ይከኣል ከሎም ኮመቴታት እዚ ይበፅሖም
 ናይ ሒሳብ ኣሰራርሓ ምንፃር ናይ ኦዲት ግዜን ስራሕቲን ምንፃር
ንጨንፈራት ባንክ ሒሳብ ቁፅሪ ምክፋትን ፈረምቲ ምውካልን:

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም ……. ዝቐፀለ

ናይ ማሕበር ገንዘብ ኣወፃፅኣን ስርዓት ንምንፃር ዝስዕቡ ስራሕቲ
ተሰርሖም ኣለው፤

 መምርሒ ፋይናንስ

 ንብረት ምሕዳራ

 ከይዲ ዕዳጋ ስራሕቲ

 ምሕደራ ሓይል ሰብ ማንዋል ተዳልዩ ኣሎ፤

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም ……. ዝቐፀለ

ንዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሰባት ምስያም (supportive for Board)፤

 Communication officer, (Seyoum Yohaness)

 IDA-ISESP Coordinator
 Idea Incubation officer,
 Auditor ,

(Hagos Gouesh)
(Weldemariam Besrat)
(Asfaw Hadgu)

3 . ኣፈፃፅማ ትልሚ 2008 ዓ/ም ……. ዝቐፀለ

3.1 ናይ ማሕበር ንብረትን ገንዘብን ኦዲት ምግባር
 ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ድሕሪ ናይ 4ይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካብ ዝሓዞም
መደባት ሓደ ናይ ማሕበርና ኣጠቃላሊ ናይ ሕሳብ ስራሕቲ ንቡር
ክሕዝ ምግባር ነይሩ፤
 በዚ መሰረት ዘሎ ናይ ማሕበር ሃብቲን ኣሰራረሓን ኣብ ምንታይ
ኩነታት ከምዘሉ ንምርኣይን ኣሰራርሓታት ንምንፃርን እናሰርሐ ድሕሪ
ምፅናሕ ፤
 ብናይ ወፃኢ /external auditor/ ኦዲተር ኦዲት ተገይሩ ናብ ማሕበር
ልምዓት ኢሮብ ቦርድ ቐርቡ እዩ፤
 ሪፖርት ከምዝሕብሮ ኣጠቃላሊ ዝተጠፋፌ ናይ ገንዘብን ንብረትን
ከምዘየለ ድሕሪ ምሕባር ዝተወሰነ ናይ ቴክኒካል ኣሰራርሓታትን
ግድፈታትን ከምዘሎ ይሕብር እዚ ከዓ ፤

3.1 ናይ ማሕበር ንብረትን ገንዘብን ኦዲት ምግባር ዝምልከት

ዝስዕቡ ርኢቶ ምርኣይ ይምልከት
 1. ኣብ ናይ 2004 ዓ/ም ዝተውሃበ ሪኢቶ መብዛሕቲኡ ዝተስተካከለ
እንትኸውን እዞም ዝስዕቡ ኣየተስተኻከሉን።
 ሀ) እኣይተ ሓጎስ ፀጋይ ክኽፈል ዝግብኦ ዝዞረ ዘይተከፈለ ገንዘብ ሒሳብ
ምህላው
 ለ) ምሳ ኣይተ ሃይለ ተስፋይ ዝነበረ ገንዘብ ኽወራረድ ሪኢቶ ዝሃብናሉ ክሳብ
ሐዚ ኦዲት እንርኣሉ እዋን ዘምርራድ/ ሐዚ ግና ተስተየኽክሉ ኣሎ።
 2. ደቐቅቲ ወፃእታት ፍቃድ ወፃኢ . ዘይብሎም ንኣብነት፤
 ሀ) ፎቶ ኮፒ ባይንግንግ፤ ፍቃድ ሕድሳት ፤ፅሕፈት መሳረሒን ዝኣመሳሰሉ
ወፃእታት
 ለ) ናይ ሞባይል ካርድ ብሽም ኣይተ ሃይለ ተስፋይ ዝቐረበ ደረሰኝ ዝተትሓዘ
ናይ ፅሑፍ እእዛዝ ኣይብሉን
 ስለዝኮነ እዚ ማሕበር ናይ ፒቲ ካሽ ሰርዓት ኽህልዮ ይግባእ ዝወፅእ ወፃኢ ዋላ
ደቐቅቲ ይኹን ኣቐድሙ ንዝተተለመ ብትእዛዝ ዝተደገፈ ኽከውን ይግባእ።

3.1 ናይ ማሕበር ንብረትን ገንዘብን ኦዲት ምግባር ዝምልከት

 3. ናይ ኣድስ ኣበባ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ዝኣከቦም ገንዘብ ካበይ








ከምዝክነ ኣይገልፅን ኣተዊ ዴሰኝ ኣይተቖረፀሉን ስለዝኾነ ኣየዊ ደረሰሽ
ኽቅረፀሉ ይግባእ።
4. ናይ ጨንፈር ዓድግራት ገንዘብ ካብ ባንክ እንትወፅእ ትእዛዝ
ብፅሑፍ ክኸውን እናተገቦኦእዚ እግባብ እንተይሓለወ ወፃኢ ተገይሩ
ስለዘሎ ደነቢ ብጥብቂ ተግባራዊ ክኸውን የተሓሳስብ።
ብኣጠቃላሊ እንትረኤ ግን ብዘይካ እዞም ኣብላዕሊ ዝተገለፀ ውሳነታት
ፀገማት ኣተሓሕዛ ሒሳብ ናይ ማሕበር ቅቡል ምኻኑ የረጋግፅ።
ምስ ሰላምታ
ሳራ ፍተዊ
ዝተፈቐደላ ሒሳብ ኪኢላ
ፈረማን ማሕተምን ኣለዎ'

3.1 ናይ ማሕበር ንብረትን ገንዘብን ኦዲት ምግባር ዝምልከት
current IDA Asset ፤BALANC SHEET AS OF FEBRUARY 8/2016.

 1. Cash at Bank ----------------------------------95,331.93
 2.Cash at Bank Dashen Adigrat ---------------6,445.48

 3. Cash at Bank Wegagen Edaga Br.-----------25,629.91

 4. Cash at Bank. Wegagen Mekelle Bra.------334,087.60

 5. Cash at Bank Wegagen Adigrat-------------215,954.10
 6.Cash at Bank Wegagen Adiss Ababa---------19,234.92

 Cash on hand- Expenses--------------- ----------(427,430.38)
 Cash on hand hand Haile Tesfay----------------(558.69)

 Cash on hand Hagos Tsegay ----------------------(732.80)

 Cash on hand Adigrat------------------------------331,615.27

 Total current Asset--------------------------------- --------------------599,577.34
 +Property and equipments

-------------------------------------------------------550.00
 ---------------------------------------------------+Bound 20.000
 =----------------------------------------------------------------------------20,550.0
 ===============================================620,127.34


ወፃእታት/Financial expenses
 ቤት ፅሕፈት ክራይ (3*2500 ወርሒ)----------------7,500.00

 ናይ 4ይ ጉባኤ ቪዲዮ ቐረፃ----------------------------2,800.00

 ናይ ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ማህያ (2*4500)-----9,000.00

 ሽልማት ዩንቨርሲቲ ተምሃሮ (15*3600-------------54,000.00

 ጠቅላላ ወፃኢ -----------------------------------------73,300.00

4. ዘጋጠሙ ፀገማት

 ናይ ኣባላት መዋጮ ምዱንጋይን ምቑርራፅን

 ናይ ኮሚቴታት ምድኻም ፤ ኣድላይ ዘይኾነ ፤ ሕቶታት
ብምቅራብ ንስራሕ ቱኽረት ዘይምሃብ

 ጨንፈር ኮሚቴታት ጥርናፈ ዘይምኸባር ዝተወሃበካ
ሓላፍነት ናብ ጎኒ ገድፍካ ንባዕሊካ መሰረት ገርካ ምስራሕ
ናይ ማሕበር አሰራርሓን ሕግን ዘይምኽባር ፤ ዝይምክታልን

 ናይ ማሕበር ሕገደንብን ኣሰራርሓን ምጥሓስ

 ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብትልሚ መሰረት ዘይምስራሕ ፤
ንስራሕ ዕንቐፋት ዝነበሩ ኣሰራራሐታት እዮም፤

፤

5. ንቅድሚት ነዚ ማሕበር ጠንከራ ንኽከውን ዝስዕቡ ሓሳባት
ብቦርድ ተነፅሮም ኣለው:

 እዚ ማሕበር ጠንካራ ኽክውን ቦርድ ሐዚ ጀምሩዎ ዘሎ ናይ

ማሕበር መሰረታዊ ኣሰራርሓታት ፤ ናይ ፋይናስ አሰራራሓታትን
ካሎኦትን መሰረት ገይሪ ኽሰርሕ ኣለዎ፤
 እዚ ማላት ባዕሉ ብክልተ እግሪ ዝቆመ ማሕበር ምግባር።
 ናይ ማሕበር ሓፈሻዊ ፤ ንቦርድ እዚ ማሕበር ከማሓድሩ ህቡዎም
ዘሎ ሓላፍነት ደኽሙኒ እንከይበሉ ምስራሕ ኣድላይ ይኸውን፤
 በቢ ጨንፍር ብህዝቢ ዝምረፁ ኮሚቴታት ሓላፍነቶም ፤ ናይ
ማሕበር ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ምስራሕ ብጣዕሚ ቱክረት
ኽወሃቦ ኣለዎ

5. ንቅድሚት ነዚ ማሕበር ጠንከራ ንኽከውን ዝስዕቡ ሓሳባት
ብቦርድ ተነፅሮም ኣለው……..
 ናይ ማሕበርና ዓብይ ዕንቅፋት ፤
 ትሑት ተወፋይነትን ፤

 ናይ ማሕበር ዕላማ ተረድእካ ዘይምካድን፤
 ተሰፋ መቅራፅን እዩ ፤

 እዚ ከዓ ክንሰብሮ ኣሎና።

 ነዚ ማሕበር ብዙሓት ኣባላት ምህላው ፅቡቅ ኾይኑ ፤ ግን ናተይ እሎም

ንቐፃልነት ምስ ማሕበር ዝቅፅሉ ውሑዳት ኣባላትውን እኩላት እዮም፤
 እዚ ማሕበር ካብ ሐዚ ንደሓር ፤ ናብ ማሕበር ኽአቱ እሉ ሰብ ኽልምን
ኣለዎምበር ፤ ናብ ማሕበር እተው ፤ እናተብሃለ ማሕበር ክልምን
የይቡሉን ፤ እዚ ማላት ናይዚ ማሕበር መስረትን ፤ ኣባላትን ምኻን
ብታር አጋጣሚ ዓብይ ዕድል እዩ፤

By Asgedom Berhe

የቐንየልና
ሰነ 2008 መቐለ

