
 
 

የዜና እወጃ 

 

www.ethiopiatrustfund.org 

ለተጨማሪ መረጃ፡   

ለሚዲያ ጥያቄ፡  ሀና አጥናፉ - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የኮምንኬሽን ስፔሻሊስት +251 955 332 933 
የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ጥሪን በተመለከተ፡ ፅጌረዳ ታፈሰ - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የፕሮግራም ስፔሻሊስት +251 996864646 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ወዳጅ በአሜሪካን አገር 501 (C)(3) የተሰኘውን 
ከቀረጥ ነፃ የሚያስገኘውን ማረጋገጫ አገኘ! 

ነሐሴ 22 ቀን 2011 ዓ.ም አዲስ አበባ 

 

በሰሜን አሜሪካ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ወዳጆች ተብሎ የሚታወቀው ግብረ ሰናይ ድርጅት ከ መስከረም 17 ቀን 2011 
ዓ.ም. ጀምሮ በተለያዩ የዳያስፖራ አባላት የተለገሰውን ገንዘብ ከቀረጥ ነፃ እንዲሆን የሚያበቃውን ማረጋገጫ እንዳገኘ ስንገልፅላችሁ በታላቅ ደስታ 
ነው።  

ይህ ማረጋገጫ የዳያስፖራ አባላት ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የሚለግሱት ወይም የሚያዋጡትን ገንዘብ ከግብር ክፍያ ተቀናሽ 
እንዲሆንላቸው የሚያስችል ሲሆን ትረስት ፈንዱም የተለያዩ የገንዘብ ማሰባሰብያ ዘዴዎችን በመጠቀም ሰፋ ባለ መንገድ እንዲቀሳቀስ ይረዳዋል። 

ትረስት ፈንዱ በተቋቋመ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከ 4.7 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር በ 77 ሀገራት የሚገኙ ከ25,000 በላይ ሀገር ወዳድ የዳያስፖራዉ 
ማህበረሰብ አባላት ያሰባሰበ ሲሆን አንገብጋቢ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በዘላቂነት ለሚፈቱ ፕሮጀክቶች ፈሰስ ለማድረግ እንቀቃሴ 
ጀምሯል።  

በአዲስ አበባ የሚገኘዉን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጽ/ቤት ለማቋቋም እና ስራዉን ለማሳለጥ ያልተቆጠበ ድጋፍ እና ትብብር እያደረገልን 
ላለዉ በኢትዮጵያ ለሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም (UNDP Ethiopia) ምስጋናችንን እያቀረብን ይሄም ለሁለት አመት 
የተገኘው ፈንድ ማናቸዉም አስተዳደራዊ ወጪዎች ከዳያስፖራዉ መዋጮ ላይ እንዳይነካ፣ የተዋጣዉን ገንዘብ ሳይሸራርፍ እና ሳይጎድል በአስከፊ 
ድህነት ዉስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንን በሚረዱ ፕሮጄክቶች ላይ ብቻ እንዲውል ያስችለዋል።  

ሓምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የመጀመርያውን ዙር የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ጥሪ ይፋ ያደረገ ሲሆን፤ ህጋዊ እዉቅና 
ያላችው መንግስታዊ ያልሆኑ ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች፣ የህዝብ እና የሞያ ማህበራት ፣ የፌደራል እና የክልል የመንግስት ተቋሞች እንዲሁም 
ሰፊ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸዉ ፕሮጀክቶችን የሚተገብሩ የግሉ ዘርፍ ድርጅቶች የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎቻቸዉን ለኢትዮጵያ 
ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በመላክ የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄ እስከ መስከረም 05 ቀን 2012 ዓ.ም ማቅረብ እንደሚችሉ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን 
ተገልፅዋል።  

ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጋር አብረዉ ለመስራት ፍላጎት ያላቸዉ እና የተሳተፎ መስፈርቱን የሚያሟሉ አካላት ስለፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች 
አቀራረብ፣ ምዘና እና አመራረጥ ስርዓት ዝርዝር መረጃ እንዲሁም አስፈላጊ የፕሮጀክት ማቅረብያ ቅጾችን እና ሰነዶችን ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ 
ትረስት ፈንድ  ድረ-ገጽ https://www.ethiopiatrustfund.org/call-for-project-proposals/ ማግኘት ይችላሉ፡፡  

ማንኛውንም ከቀረጥ ተቀናሽ ልገሳዎች ለማድረግ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ  ድረ-ገጽ http://www.ethiopiatrustfund.org/ 
ይመልከቱ፡፡ 


