
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ቅጽ 23 ቁጥር 4 

 

 

 
እ.ኤ.አ ከጥር 1 እስከ መጋቢት 31 ቀን 2022 



የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለነባር የሽያጭ ወኪሎች የተሐድሶ ሥልጠና ሰጠ 

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለሽያጭ ወኪሎች ቢያንስ በአምስት ዓመት አንድ ጊዜ የሚያደርገው 

የተሐድሶ ስልጠና አካል የሆነው የ2014 በጀት ዓመት ስልጠና ከየካቲት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ 

ለተከታታይ አራት ቀናት በአዲስ አበባ ራስ ሆቴል ሰጥቷል፡፡ 

በስልጠናው መክፈቻ ወቅት የቢዝነስ ዴቨሎፕመንትና ሪስክ ማኔጅመንት ጽ/ቤት ም/ዋ/ሥ/አስፈፃሚ አቶ 

መንግስቱ መሐሩ ተገኝተው ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር የተሀድሶ ስልጠናው ዋና ዓላማ ድርጅታችን 

እየሰጣቸው ያሉትን የመድን አገልግሎት ይበልጥ አስተማማኝና የተቀላጠፈ እንዲሆን የሚያስችሉ ጠቃሚ 

ሀሳቦችን በስልጠና ወቅት ለመወያየትና በሥራ ሒደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን በማንሳት ለችግሮቹ 

መፍትሔ በማስቀመጥ በቀጣይ ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ከወዲሁ ጥንቃቄ በማድረግ ደንበኞችን 

የሚያረካ አገልግሎት መስጠት የሚቻልበትን አቅጣጫ ለማስቀመጥ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡ ቀጥለውም 

ስልጠናው የልምድ ልውውጥ ለማድረግ  እንደሚጠቅምና  የሽያጭ  ኃይሎች  አገልግሎቱን 

በማስተዋወቅና በማዳረስ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡ 

የስልጠናው መክፈቻ በከፊል 

ስልጠናው ለተከታታይ አራት የሥራ ቀናት የሚቆይ መሆኑን ገልፀው በስልጠናውም ወቅት 

ከሰልጣኞች የተለያዩ  ገንቢ ሀሳቦች ሊነሱ እንደሚችሉ ገልፀው የአንድ የመድን አገልግሎት 

የተሠማራ ድርጅት አቅሙ የሚለካው ባገኘው የገበያ መጠን ብቻ ሳይሆን በደንበኞች አገልግሎትና 

እርካታም ጭምር መሆኑን በማውሳት ይህ የስልጠናውም አንዱ አካል መሆን እንደሚገባው 

አሳስበዋል፡፡ 

በመጨረሻም በስልጠናው ማጠናቀቂያ ተገኝተው አቶ መንግስቱ መሐሩ እንደተናገሩት ሰልጣኞች 

በነበራቸው የአራት ቀን ቆይታ ተገቢ ነጥቦችን ያነሱና በድርጅቱ አሠራር ዙሪያ የሚታዩ ግድፈቶችን 

በግልፅ በመጠቆም ጠቃሚ ሀሳብ ስለሰጡ እንዲሁም በስልጠናው የእርስ በእርስ የልምድ ልውውጥ 

ስላደረጉ ጭምር አመስግነው መልካም የስራ ጊዜ በመመኘት ንግግራቸውን አጠቃለዋል፡፡ ሥልጠናው 

የካቲት 18 ቀን 2014 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በተካሄደ ውይይት ተጠናቋል፡፡ 



የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በ21ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ላይ ተሳተፈ 

የኢትዮጵያ መድን  ድርጅት በዓለም አቀፍ ደረጃ ትኩረትን ሳቢ በሆነው ከሩጫነት አልፎ አገር 

አቀፋዊ ፌስቲቫል እየሆነ ባለው 21ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ላይ 175 ቲሸርቶችን ገዝቶ 

ከድርጅታችን ዋና መ/ቤት፣ ዲስትሪክት እና ቅርንጫፍ ለተውጣጡ ሰራተኞች በማከፋፈል ተሳታፊ 

ሆኗል፡፡ የ2014 ዓ.ም ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለ21ኛ ጊዜ የኮቪድ 19 መከላከያ መንገዶችን 

(COVID Protocol) በመከተል ከተለመደው የሯጭ ቁጥር ከግማሽ በላይ በመቀነስ ጥር 15 ቀን 

2014 ዓ.ም መስቀል አደባባይን  መነሻና መድረሻ በማድረግ ተካሂዶ ውሏል፡፡ 

 

በ21ኛው ታላቁ ሩጫ በከፊል 

 
ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ  ለ21ኛ  ጊዜ  በተካሄደበት በዚህ ወቅት ተሳታፊዎች አረንጓዴ፣ ቢጫ 

እና ቀይ ቀለም ያላቸው ቲሸርቶችን በመልበስ ተሳትፈዋል፡፡ በተጨማሪም የተሳታፊዎችን የመነሻ 

ሰዓት በ15 ደቂቃ በመለያየት እና በሶስት የተለያዩ አቅጣጫዎች፤ አረንጓዴ ለባሾች በቦሌ 

መንገድ፣ ቢጫ ለባሾች በባምቢስ መንገድ እንዲሁም ቀይ ለባሾች ከብሔራዊ ቤተመንግስት 

በእስጢፋኖስ ቤ/ክርስቲያን መነሻ ቦታ ወደሆነው ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሄዱ በማድረግ 

የመንገድ መጨናነቅ በቀነሰ መልኩ ተካሂዶ ውሏል፡፡ 



 

 

ስልጠናዎች 
 

የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለደንበኞቹ እና ሠራተኞቹ እ.ኤ.አ ከጥር 1 እስከ መጋቢት 31 ቀን 

2022 ድረስ በራሱ እና በኢትዮጵያ የፋይናንስ ጥናት ኢንስቲቱዩት አማካይነት በተለያዩ ዘርፎች 

ዙሪያ ሥልጠና የሰጠ ሲሆን እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

 
በኢትዮጵያ መድን ድርጅት የተሰጠ ስልጠና 

እ.ኤ.አ ከየካቲት 14 -18 ቀን 2022 ለ10 ሠራተኞች “Induction for  New Junior Attorney” 

የተሰኘ ሥልጠና በኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዋና መ/ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ ተሰጥቷል፡፡ 

 

በኢትዮጵያ የፋይናንስ ጥናት ኢንስቲቱዩት የተሰጡ ሥልጠናዎች 

እ.ኤ.አ ከጥር 24 እስከ መጋቢት 11 ቀን 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ በተለያዩ ቀናት “Contractual 

& Engineering Insurance, Marine Cargo Insurance, Insurance Accounting, Risk Management & 

Insurance, Re-Insurance, Law Related to Insurance’’ ዙሪያ ከተለያዩ የሥራ ክፍሎች ለተውጣጡ 

43 ሠራተኞች በባንክና መድን ማሰልጠኛ ተቋም በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ሥልጠናዎች 

ተሰጥተዋል፡፡ 

 

ሠራተኛ ነክ ዜናዎች 



አዲስ የተቀጠሩ ሠራተኞች 
 

         
     
 

ነጋሽ አዳነ ፈቀደች ኡስማን ቦንቱ አብዱልቃድር 

ሴክሬታሪ/ካሸር ፅዳት/ተላላኪ ሴክሬታሪ/ካሸር 

ጎንደር ሕይወት ቅርንጫፍ ሃላባ ሳተላይት ቢሮ ሃላባ ሳተላይት ቢሮ 

እ.ኤ.አ ጥር 4 ቀን 2022 እ.ኤ.አ የካቲት 7 ቀን 2022 እ.ኤ.አ የካቲት 7 ቀን 2022 

 

           
    

 
ነቢላ ሼተማም ሳልልሽ ገመቹ ሂንሰኔ አበራ 

ሰልጣኝ ኦፕሬሽን ኦፊሰር ሰልጣኝ ኦፕሬሽን ኦፊሰር ሴክሬታሪ/ካሸር 

ጋምቤላ ቅርንጫፍ ጋምቤላ ቅርንጫፍ ያቤሎ ሳተላይት ቢሮ 

እ.ኤ.አ የካቲት 8 ቀን 2022 እ.ኤ.አ የካቲት 8 ቀን 2022 እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022 

 
 

         
       
 

ደራርቱ ዋርዮ ታምራት እሸቱ ለታ ደረሰ 

ፅዳት/ተላላኪ ሰልጣኝ ነገረፈጅ ሰልጣኝ ነገረፈጅ 

ያቤሎ ሳተላይት ቢሮ ዋና መ/ቤት ዋና መ/ቤት 

እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022 



         
 

ምዕራፍ ትዕግስቱ ኢማና አሰፋ ጥበቡ ከበደ 

ሰልጣኝ ነገረፈጅ ሰልጣኝ ነገረፈጅ ሰልጣኝ ነገረፈጅ 

ዋና መ/ቤት ዋና መ/ቤት ዋና መ/ቤት 

እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022 

    

      

        
         

 

ኤፍሬም ጥበቡ ሪቻርድ አበራ ተስፋዬ ግርማ 

ሰልጣኝ ነገረፈጅ ሰልጣኝ ነገረፈጅ ሰልጣኝ ነገረፈጅ 

ማዕከላዊ አዲስ ዲስትሪክት ምሥራቅ አዲስ ዲስትሪክት ማዕከላዊ አዲስ ዲስትሪክት 

እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022 እ.ኤ.አ ካቲት 14 ቀን 2022 

 

 

       
            

ገላና ደቻሳ አማኑኤል  ለማ ዳዊት አዱኛ 

ሰልጣኝ ነገረፈጅ  ሹፌር  ሹፌር 

ምዕራብ አዲስ ዲስትሪክት ጋምቤላ ቅርንጫፍ በደሌ ቅርንጫፍ 

እ.ኤ.አ የካቲት 14 ቀን 2022 እ.ኤ.አ ካቲት 25 ቀን 2022 እ.ኤ.አ መጋቢት 1 ቀን 2022 

 

 
የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን አዲስ የተቀላቀላችሁ ሠራተኞች መልካም የሥራ ዘመን 

ይሁንላችሁ! 



በጡረታ የተሰናበቱ 
 

 

           
  

             

ትርሲት ማሞ ሰናይት መኮንን 

ኦፊስ አሲስታንት ሲኒየር ካሸር 

ምዕራብ አዲስ ዲስትሪክት  ሰሜን አዲስ ዲስትሪክት 

እ.ኤ.አ ጥር 9 ቀን 2022 እ.ኤ.አ መጋቢት 10 ቀን 2022 

 

        
 

ወርቅነሽ መላኩ 

ተላላኪ 

ሰሜን አዲስ ዲስትሪክት 

እ.ኤ.አ መጋቢት 10 ቀን 2022 

 

 
የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በጡረታ ለተሰናበታችሁ ሠራተኞች መልካም የእረፍት ጊዜ 

እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቱን ይገልፃል! 

 

 

 

 

የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን የዜና መድን መጽሔት ስላነበባችሁ ከልብ እያመሰገንን ስለ 

መጽሔቷም ሆነ አጠቃላይ ስለ ድርጅቱ ያላችሁን አስተያየት በድርጅቱ ኢ-ሜይል አድራሻ 

eic.mdxvs@eic-et.com ወይም bdrm@eic-et.com ወይም በፖ.ሣ.ቁ. 2545 

ለኢንተግሬትድ ኮሙኒኬሽን ቡድን በሚል እንድትልኩልን በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡ 

mailto:eic.mdxvs@eic-et.com
mailto:bdrm@eic-et.com
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