የእንዳባፃሕማና አከባቢዋ ልማት ማህበር
የአዲስ አባባና አከባቢዋ ቅርንጫፍ ማህበር

ያልተዘረጉለት አከባቢ በሆኑ የህዝብ የልማት

የእንዳባጻህማና አከባቢው ልማት የሚያፋጥኑና

ተጠቃሚነት በጣም አናሳ ሆኖ ቆይቷል፡፡

የህዝቡን የድህነት ህይወት በመለወጥ ድርሻውን

መግቢያ

ከዚህ በመነሳትም በወሪዒ-ለê ወረዳ እዳጋ

እንዳባፃሕማና አከባበው የሚባለው አከባቢ
በማእከላዊ ዞን ሥር በወርዒ-ለê ወረዳ ውስጥ
የሚገኝ ሲሆን የአከባቢው ነዋሪ ህዝብ አፋኙ
የደርግ ስርአትን ለማስወገድ በተካሄደው ህዝባዊ
ትግል እልህ አስጨራሽ ፍልሚያ በመግጠም
አያሌ ሰብአዊና ቁሳዊ መስዋዕት የከፈለ ህዝብ
ነው፡፡

ዓርቢ ከተማ በ2006 ዓ.ም የተቋቋመው እናት
ማህበር የወረዳው የገጠርና የከተማ አከባቢ
መሠረተ ልማት ዝርጋታ በማስፋት ንጹህ
የመጠጥ ውሀ እንዲኖራቸው ለማድረግ፤

የአከባው ተወላጅ የሆኑ ባለሃብቶች ጋር ግንኙነት
በመፍጠር በልማቱ እንዲሳተፉ እንዲሁም

የተቋቋመ ማህበር ነው፡፡ የዚሁ ማህበር
ቅርንጫፍ የሆነው የአዲስ አባባና አከባቢዋ
ብሎም በውጭ ሀገር የሚኖሩ የአከባቢው
ተወላጆችና የልማት ወዳድ ዜጎች በማሰባሰብ
መንግስት ያልደረሰበትን ቀዳዳ ለመሸፈን
የተቋቋመ ቅርንጫፍ ማህበር ነው፡፡
የቅርንጫፍ ማህበሩ ዓላማ

የማይናቁ ሆነው የደርግ አምባገነንነት ስርዓት
የጦር ቀጣና አድርጎት የቆየ በመሆኑ የመሰረተልማት አውታሮች እንደ ትምህረት ቤት፡ ቤተመጻህፍት፡ መንገድ፣ መገናኛና የመሳሰሉት

የቅርንጫፍ ማህበሩ ተልዕኮ
•

የቅርንጫፍ ማህበሩን ህጋዊነት በማረጋገጥ
ደርጅታዊ መዋቅሩን ማጠናከርና ግልጽነት
የተላበሰ ፈጣን የፋይናንስና የአባላት

እንዲከናወኑ ድጋፍ ለመስጥት የተቋቋመና

ልማት መስፋፋት ትኩረት እንዲሰጡ ለማድረግ

ፖሊሲ መሠረት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች

ማየት፣

ለህብረተሰቡ ጤንነት አስፈላጊ የሆኑ ተግባራት

መንግሥታና መንግስታዊ ያልሆኑ ለአከባቢው

መንግሥት በነደፈው ፈጣን የልማት የማድረስ

የሚወጣ ጠንካራ የልማት ማህበር ተፈጥሮ

አደረጃጃት አሰራርን መፍጠር፣
•

ውጤታማ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ
የአከባቢውን ልማት የሚያሳልጥ ሀብትና
አቅም ማሰባሰብ፣

የቅርንጫፍ ማህበሩ ጠቅላላ ሁኔታ
የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ማህበር አባላት ነሃሴ
ወር 2007 ዓ.ም ባደረገው አጠቃላይ ጉባኤና
በተደረሰበት ስምነት መሰረት ሁሉም አባል፡•

የመመዝገቢያ መነሻው አንድ መቶ ብር
(100 ብር) ጀምሮ

•

ወርሃዊ የአባልነት ክፍያ አሁንም

የእንዳባጻህማና አከባቢው ነዋሪዎችን የልማትና

መነሻው ሃያ ብር (ብር ሃያ) ሆኖ የቻለ

የማህበራዊ አገልግሎት ችግሮች ደረጃ በደረጃ

ግን ከዚህም በላይ ማድረግ

በመቅረፍ ድህነትን በመቀነስ የህዝቡን የኑሮ

እንደሚቻል በጋራ ተወስኖ እየተተገበረ

ሁኔታ ማሻሻል ነው፡፡

ይገኛል፡፡

የቅርንጫፍ ማህበሩ ራዕይ

የቅርንጫፍ ማህበሩ አመራሮች
1.

➢ የባንክ ሂሳብ ቁጥር “አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ
ቁጥር 003198677 - 28 ”

አቶ ዓለማየሁ ገብረህይወት …ሰብሳቢ

2. አቶ ብርሃነ ወልደአረጋይ…….ፀሓፊ
3. አቶ ኢያሱ ኪዳኑ……………. ሂሳብ ሹም
4. አቶ ዳዊት ወ/ሚካኤል
የቅርንጫፍ ማህበሩ የቁጥጥር
ኮሚቴአመራሮች
1. አቶ ፍሰሃ ተ/ሚካኤል …ሰብሳቢ
2. ወ/ሮ ሙሉ ተ/ሃይማኖት
3.
ለጊዜውበቅርንጫፍ ማህበሩ የተያዙት
ፕሮጀክቶች
1.

ህዝብ ቤተ-መጻህፍት፡- የቅርንጫፍ ማህበሩ
የኮሚቴ አባላት ከእናት ማህበሩና ከወረዳው
መንግስት ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር ቦታ
እንደሰጠው በመጠየቅ የተረከበ ሲሆን ፕላኑም
ቀጥሎ እንደሚታየው በአባላት አሰርቶ ወደ
ሥራ ለመግባት በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡

2. ሁለ-ገብ መዝናኛ፡-ይህ ሁለተኛው ፕሮጀክት
ሲሆን ከቤተ-መጻቱ ጋር በአንድ አከባቢ
የሚሰራ ሆኖ በተመሳሳይ ቀጥሎ
እንደሚታየው ፕላኑ ተሰርቶ ወደ ተግባር
ለመግባት በዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡

አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ማህበር አድራሻ፡
➢ ጊዚያዊ ቢሮ ጉርድ ሾላ ከሰሃለተ-ምህረት ቤተክርስቲያን ወደ ላም በረት በሚወስደው መንገድቤልት ህናጻ (የአቶ ትካቦ ---- ህንጻ)
➢ ስልክ 0911 125591 (አቶ ገ/እግዚአብሔር
ወ/ሚካኤል)
➢ ዌብ ሳይት www.5zufan.com

