
ተሸለምቲ ብድምፂ ወያነ ትግራይ 

 

ንስሪ ዝሽለሙ 

- ህወሓት 

Eዚ ሬድዮ ካብ ዝተመስረተሉ ክሳብ ደርጊ ዝወደቐሉ ድሕሪU’ውን ክሳብ ሓላፍነቱ 

ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ተባሂሉ ፕራይቬት(Private) ክሳብ ዝኸውን ዋና Eዚ ትካል 

ነይሩ፡፡ ድሓር ግን ናብ ትEምት ሰጊሩ ስለዚ ከም መጠን ነባር በዓል ዋና Eዚ 

ቀዳማይ ደረጃ ናይ ክብሪ ሽልማት ይውሃብ ኣሎ፡፡  

 

- ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

ከም መጠን መንግስቲ ትግራይ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ልUል ኣፍልጦን ክብርን 

ብምሃብ ንዝገብሮ ዘሎ ኩለመዳያዊ ደገፍ ክብርን ሞገስን ስለዝግብO Eዚ ቀዳማይ 

ደረጃ ናይ ክብሪ ሽልማት ይውሃብ ኣሎ፡፡ 

 

- ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር 

መንግስቲ ዓፋር ከም መንግስቲ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝለዓለ Eምነት ስለዘለዎ 

ህዝቢ ዓፋር’ውን ንድምፂ ወያነ ካብ Eጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ስለዝፈልጣን ይከታተላን 

ስለዝነበረ ንልEሊ 10 ዓመታት መንግስቲ ዓፋር ስፖንሰር Eንዳገበሩ በብEለቱ ብቋንቋ 

ዓፋር ድምፂ ወያነ ትግራይ መደባትን ፕሮግራማትን ከሕልፍ ብምግባሩ Eዚ ቀዳማይ 

ደረጃ ናይ ክብሪ ሽልማት ይወሃብ ኣሎ፡፡ 

   

- ትካል Eግሪ ምትካል ትግራይ 

ትEምት ካብቲ ካልE ኣብ ልምዓት ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈት ብተወሳኺ ናይ ድምፂ ወያነ 

ትግራይ በዓል ዋና ኾይኑ Eዚ ትካል ዝጎድሎ ነገራት EናማልA ድምፂ ወያነ ትግራይ 

ተጠናኺሩ ክቕፅል ዝገብር ዘሎ Eዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ክብሪ 

ሽልማት ይውሃቦ ኣሎ፡፡ 

 



 

ዋንጫ ዝሽለሙ 

ዋንጫ ዝሽለሙ ዘለዉ ብኽልተ መመዘኒ Eዩ ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ብገንዘብ 

ይኹን ካልE ደገፋት ዝገበሩልና ኣካላትን ውልቀ ትካላት ብዙሓት Eዮም፡፡ ንኹሎም 

ንምሽላም ግዘ’ውን ዝኣክል ኣይኸውንን፡፡ ስለዚ ብዝተፈላለየ መEቀንታት ብልጫ 

ዝረኸቡ ብቕደም ስዓብ ክንወስድ ተገዲድና፡፡ 

 

በዚ መሰረት ኣብ ክልተ ከፊልና ብገንዘብ ንምEቃኑ ዘፅግም ኮይኑ ግን ድምፂ 

ወያነ ትግራይ ዘለዋ ሽግራት Eናፈትሐ ንክቕፅል ኣብ ጎንና ኾይኖም ዝተፈላለየ ደገፍ 

ዝገበሩልና ብገንዘብ EንተዝEቀን’ውን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኸውን Iልና Eንኣምነሉ 

Eንትኸውን ነዚOም ብቕደም ስዓብ ኣቐሚጥናዮም ኣለና፡፡ 

 

Eዚ ካልኣይ ክፋል ድማ ንነዊሕ ግዘ ኣየር ግዘ ብምክራይ ይኹን ብስፖንሰር 

ብምግባር ዝበዝሐ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ዝገበሩን ብተኸታታሊ ዝሰርሐን ሕዚ’ውን ዝቕፅሉ 

ዘለዉ ብመጠን ዘEተውዎ ገንዘብ ቅደም ስዓብ ሰሪEና ዋንጫ ንሽልም ኣለና 

በብኣካሎም፡፡ 

1. ኤጄንሲ ብሮድካስቲንግ Iትዮጵያ 

2. የIንፎርመሽን መረብ ደህንነት ኤጄንሲ(Iንሳ) 

3. ሬድዮ ፋና 

4. ትካል ሬድዮን ቴሌቪዥንን Iትዮጵያ 

5. ባንኪ ወጋገን 

6. ባንኪ ንግዲ Iትዮጵያ 

7. ጨንፈር ሓይሊ መብራህቲ ሪጅን ሰሜን 

8. ኮርፖሬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ሪጅን ሰሜን 

9. ምምሕዳር ከተማ መቐለ 

10. ምምሕዳር ወረዳ Eንደርታ 

11. ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ብ/ክ/መንግስቲ ትግራይ 

12. ቢሮ ሓለዋ ጥEና ክልል ትግራይ ኣውራ ከይዲ ምትEኽኻብ፣ ምክፍፋል፣ 

ምክትታል ሃብቲ ንመደባት ፀረ-ኤች ኣይቪ ኤድስ (HAPCO) 



13. ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ብ/ክ/መ/ትግራይ 

14. ቢሮ ሓለዋ ጥEና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 

15. ማሕበር ረድኤት ትግራይ(ማረት) 

16. የክርስትያን በጎ ኣድራጎትና ልማት ድርጅት 

17. ሚኒስተር ሓለዋ ጥEና 

18. ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ብ/ክ/መንግስቲ ትግራይ 

19. ኮሚሽን ፖሊስ ብ/ክ/መንግስቲ ትግራይ 

20. መፍረይ መሳርሕታት ህንፃ መሰቦ ሓ/ዝተ/ውልቀ ማሕበር 

21. ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ፌ.ደ.ሪ.ኣ 

22. ኤጄንሲ ልምዓት Eቶት 

23. ኣይተ ኣረጋዊ ሃይሉ 

 

ወረቐት ምስክር 

Eዚ ዓይነት ሽልማት ዝሽለሙ ብዙሓት Eዮም፡፡ ብመጠን ገንዘብ ይኹን ተሳትፎ 

ዝናኣድ ምንቅስቓስ ዝገበሩ ግን ዋላ ብንEሽተይ ኣፈላላይ ድሕሪ ዋንጫ ዝተሸለሙ 

ቀፂሎም ዝስርU ኾይኖም ገሊOም ድማ ብሓሳብ ይኹን ካልE መሰል ደገፍ Eናገበሩልና 

ዝመፁ ደገፎም ድማ ቀፃልነት ዘለዎም ወረዳታት ትካላትን ውልቀ ሰባትን Iና ነዚ ናይ 

ወረቐት ምስክር ንህብ ዘለና፡፡ ብፍላይ ወረዳታት ብገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓሳብን 

ካልOት ተግባራትን ኣብ ጎንና ዘይተፈለዩና Eዮም፡፡ ኣብዚ ብዙሕ ተሸላሚ ስለዘሎ ግዘ 

ንምቍጣብ ተመሳሳልነት ዘለዎ ኣብ መድረኽ ብሳምፕል ክንሽልም Iና፤ ካልOት ሽም 

ዝርዝሮም ፀዊEና ድሓር ክወስድዎ ክንገብር Iና፡፡ 

1. ወረዳታት ትግራይ (ሳምፕል ወረዳ ቃፍታ ሑመራ) 

2. ማሕበር ልምዓት ትግራይ 

3. ፓዝፋይንደር Iንተርናሽናል Iትዮጵያ 

4. በዓል ስልጣን ምምሕዳርን ምቍፅፃርን ኣፋውስ Iትዮጵያ 

5. ግልጋሎት ከተማ መቐለ 

6. ቢሮ ትምህርቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንገስቲ ትግራይ 

7. ቢሮ ፋይናንስን Iኮኖሚያዊ ልምዓትን ክልል ትግራይ 



8. Population Services International Ethiopia (PSI) 

9. ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ዋና ከይዲ ስራሕ ቅድመ መጠንቀቕታን ግብረ 

መልሲ ምግቢ ውሕስና 

10. ፋብሪካ ኣፋውስ Iትዮጵያ 

11. ትካል ፍትሓዊ ልቓሕን Eቋርን ደደቢት 

12. መቐለ ሃምሊን (ሆስፒታል ፊስቱላ) 

13. ኤድስሪ ሶርስ ሰንተር 

14. ኤጀንሲ ፅንዓት Eዳጋ ክልል ትግራይ 

15. ኣክሽን ኤይድ Iትዮጵያ 

16. ማሕበር ደቂኣንስትዮ ትግራይ 

17. ቤት ምኽሪ ንግዲ መቐለ 

18. ዩኒቨርሲቲ መቐለ 

19. Oርኬስትራ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ 

20. ሲቪል ኣቪየሽን Iትዮጵያ 

21. ጨንፈር ትካል ሜትሮሎጂ ክልል ትግራይ 

22. ቢ.ጂ.ኣይ Iትዮጵያ 

23. ሜታ ኣቦ ቢራ 

24. ፋብሪካ ቢራ ዳሽን 

25. ማሕበርሰ ብ ሞያ ሕጊ 

26. ዓይጋ ፎረም 

27. ዶ/ር ሰለሞን Eንቋይ 

28. ኣይተ ሳሙኤል ዘማርያም 

29. ኣይተ ሃይለ ትኩE 

30. ኣይተ ወርቁ መንገሻ  

31. ኣይተ ታኣምራት የማነ 

32. መምህር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም  

33. መምህር ገ/ኺዳን ደስታ 

34. ሊቀሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ 

35. ዶክተር ተስፋኣለም ይሕደጎ 



36. መምህር ዮሃንስ ፍስሃ 

37. ቀሺ ገ/ፃዲቕ ገ/ሂወት 

 

 

ሬድዮ ዝሽለሙ 

Eዞም ሬድዮ ዝሽለሙ ተሸለምቲ ንነዊሕ ግዘ ሬድዮና Eናዳተኸታተሉ ብቀፃልነት 

ሃናፂ ርIቶ ዝህቡና ዝተፈላለዩ ፅሑፋት Eንዳለኣኹ ዘየቋርፅ ተሳትፎ ዝገብሩ ዝበዝሑ 

ብኣካል ይኹን ብመልክE ዘይንፈልጦም ፅሑፋትን ሓሳባትን ምሃብ ግን ዘየቋርፁ 

ብምዃኖም ንተሳትፎOም ሬድዮ ንሽልሞም ኣለና፡፡ 

1. ኣይተ ኣለም ገ/ዋህድ 

2. ኣይተ ኣወጠሀኝ ብርሃነ 

3. ኣይተ Uመር ሙስጦፋ 

4. ኣይተ ኣስረስ ኣረሩ 

5. ወይዘሪት ንIማ ኣሕመድ 

6. መምህር ፍፁም ኣሰፋ 

7. ተምሃራይ ሙሉጌታ ገ/ማርያም 

8. መምህር ብርሃነ ተኹሉ 

9. መምህር ተስፋይ ኣይናለም 

10. ወ/ሮ መብራት ኣፅብሃ 

11. ኣይተ ብርሃነ ባራኺ 

12. ኣይተ Eስጢፋኖስ ጌታሁን 

13. ኣይተ ወ/ኪሮስ ዳደ 

14. ኣይተ ያሲን ኑርሑሴን     

 


