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www.ethiopiatrustfund.org 

ለተጨማሪ መረጃ፡   

ሀና አጥናፉ - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የኮምንኬሽን ስፔሻሊስት +251 955 332 933 

hanna.a@ethiopiatrustfund.org 
 

ከበርካታ ድርጅቶች የቀረበውን የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄን ተከትሎ                  
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ከፕሮጄክት ግምገማ ቡድን አባላት                 
ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ይገኛል  
 
መስከረም 14 ቀን 2012 ዓ.ም 
አዲስ አበባ 
 
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ እጅግ በርካታ ከሆኑ ድርጅቶች የቀረቡለትን የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄዎችን ፍፁም ፍትሃዊ እና ግልፅነትን በተላበሰ 
መንገድ በተመደበው የመርሃ ገብር ሰሌዳ መሰረት ለማከናወን ከፕሮጀክት ግምገማ ቡድኖች ጋር በአካል እና በቪድዮ የታገዘ የስካይፕ ውይይት በማድረግ 

ላይ ይገኛል።  

 

የፕሮጀክት ግምገማ ቡድን አባላት በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር  የሚኖሩ  በተለያዩ የስራ መስኮች ሙያዊ ብቃታቸውን ያስመሰከሩ ልሂቃን ሲሆኑ 
ምንም ክፍያ የማይከፋለቸው እና ለሚወዷት አገራቸው በበጎ ፈቃደኘነት ግዜያቸውን እና ለረጅም አመት ያካበቱትትን ልምዳቸውን ለማበርከት 

ቀናኢነታቸውን ያሳዩበት አንድ መድረክ መሆኑን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ያምናል። በፕሮጀክት ቀረጻ፣ ትግብራ እና ግምገማ ላይ ከፍተኛ 

ልምድ ያላቸው እነዚህ ከፍተኛ የቴክኒክ ባለሙያዎች፤ ፕሮጀክት ፕሮፖዛሎችን በሚገመግሙበት ግዜ እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ነቅሰው 

በማውጣት ከማንም እና ክምንም ተፅዕኖ ነፃ ሆነው ከማንኛውም አይነት የጎሳ፣ የፖለቲካ እና የሃይማኖት ጉዳዮች ጋር ተዛማጅነት ካላቸው ቡድኖች 

አስተያየት ተቆጥበው፣  አድሎአዊ ያልሆነ፣ ፍትሃዊነትን በማረጋገጥ ላይ ብቻ የተመረኮዘ ምዘና አድርገው ለገመገሟቸው ፕሮጀክቶች ደርጃ እንዲሰጡ 
ከአደራ ጭምር ጽ/ቤቱ አሳስቦዋቸዋል። 

 

በውይይቱ ላይ ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ምስረታ ጀምሮ ስለ ፕሮጄክት ግምገማው አጠቃላይ መመሪያ እና የሥራ ዝግጅት፣ ስለ ተፈላጊ 

ችሎታዎች እና የስራ ወሰን፣ ስለ ቀነ-ገድቡ እና ከእያንዳንዳቸው ስለሚጠበቅባቸው ሙያዊ ሃላፊነት የጽህፈት ቤቱ አመራሮች አጠር ያለ ገለፃ በመስጠት 
ከፕሮጀክት ግምገማ ቡድን አባሎች ጋር በጋራ ውይይት አድርገዋል።  

 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ልዩ ከሚያደርገው እና ፍፁም ግልፅነት እና አድሎን ለማስቀርት ከተጠቀመባቸው መንገዶች አንዱ በማጣቀሻ ሰነድ 

(Terms of Reference) ላይ እንደተገለፀው እያንዳንዱ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል የምስጢር ቁጥር ተሰጥቶት (coded) በሶስት የተለያዩ የምርመራ ቡድን 

አባላት ተመዝኖ፤ የሶስቱ አማካይ ድምር ውጤት የሚሰጠው ይሆናል። ይህም ውጤት ለዳይሬክተሮች ቦርድ ቀርቦ ይሁንታን ሲያገኝ ብቻ ነው ለፕሮጀክቱ 
የተፈቀደው ገንዘብ የሚለቀቀው። የፀደቁት ፕሮጀክቶች ዝርዝር፣ የተፈቀደው የገንዘብ መጠን፣ ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት ቦታ፣ ያስገኛል ተብሎ የሚጠበቀው 

ውጤት ወዘተ በፍፁም ግልፅነት ወድያውኑ በኢትዮጵያ ዳይስፖራ ትረስት ፈንድ ድረ ገፅ ላይ እንዲሰፍር ይደረጋል። 

 

ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የቀረቡት የፕሮጀክት  ፕሮፖዛሎች ቁጥር ከተጠበቀዉ እጅግ የበለጠና ከፍተኛ መሆኑ  በከፋ ድህነት ውስጥ የሚኖሩ 

ኢትዮጵያዊያንን አንገብጋቢ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለማቃለል ትረስት ፈንዱ የሚያደርገዉ ጥረት በሀገር ውስጥም ሆነ በዉጭ ሀገር በሚኖሩ 
ኢትዮጵያዊን ሁሉ የተጠናከረ ድጋፍ እና ርብርብ እንደሚያስፈልገው የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በተጨማሪም በርካታ ተቋሞች ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት 

ፈንድ ጋር አብሮ በመስራት የተጀመረዉን ወገንን የመርዳት እንቅስቃሴ ለማገዝ ያላቸዉን ፍላጎት እና ተነሳሽነት እንዲሁም በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት 

ፈንድ ላይ ያላቸዉን እምነት የሚያመለክት ነዉ፡፡ እርሶም ሀገርዎን በገንዘብም ሆነ በእውቀትዎ ለመርዳት የኢትዮጵያ ዳይስፖራ ትረስት ፈንድ ሀገራዊ 

ጥሪ ያቀርብሎታል። 
 

 

https://www.ethiopiatrustfund.org/donations/pledge/ 

https://www.ethiopiatrustfund.org/become-a-volunteer/  
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