ለአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት
ጠቅለላ ጉባኤ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ
ዕጩዎችን ለማቅረብ የተዘጋጀ መመሪያ
በአዋጅ ቁጥር 341/1995 መሠረት የተቋቋመው አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ
ማኅበራት ምክር ቤት መስከረም 12 ቀን 2015 ዓ/ም በኢንተር ሌግዠሪ
(የቀድሞው ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል) ከጠዋቱ 2፡30 ጀምሮ 16ኛው መደበኛ
ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሂዳል፡፡ የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት
ፕሬዚዳንት፣ ም/ፕሬዚዳንትና የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫም ይካሄዳል፡፡
ይህ ምርጫ ከምን ጊዜውም በላይ ግልጽና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የአዲስ አበባ
ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ከፍተኛ ልምድና የሥራ ፍላጐት ያላቸው
አባላት

የሚገኙበት

የምርጫ

ዝግጅት

ኮሚቴ

አቋቁሟል፡፡

ይህ

ኮሚቴ

ለፕሬዚዳንትነት፣ ለም/ፕሬዚዳንትነትና ለዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት ቦታዎች
የሚጠቆሙትን ዕጩዎች ይቀበላል፡፡ ከተጠቆሙት ዕጩዎች መካከልም ከዚህ
በታች የተገለጹትን መስፈርቶች የሚያሟሉትን ለይቶ ለጉባኤው ያቀርባል፡፡
ስለዚህ የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት አባላት በሙሉ
በመስፈርቶቹ መሠረት ለተጠቀሱት ከፍተኛ የኃላፊነት ቦታዎች ራሳችሁንም ሆነ
ብቃት ያላቸውን ሌሎች አባላት ለመጠቆም በአባሪነት የተላከላችሁን የዕጩዎች
መጠቆሚያ ቅጽ በመሙላት በኤንቨሎፕ አሽጋችሁ አድራሻውን "ለምርጫ
አስፈጻሚ ኮሚቴ"

በሚል አስፍራችሁ እስከ ነሀሴ 30 ቀን 2014 ዓ.ም. 11፡00

ሰዓት ድረስ ለአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኀበራት ምክር ቤት ዋና ፀሐፊ ቢሮ
ለዚሁ አላማ በተዘጋጀው የጥቆማ ሳጥን ውስጥ እንድታስገቡ
እናሳስባለን፡፡

ከአደራ ጭምር

ለፕሬዝዳንትነትና ለዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት በዕጩነት የሚጠቆሙት ወይም
የሚቀርቡት ተወዳዳሪዎች የሚከተሉትን መመዘኛዎች/መስፈርቶች እንዲያሟሉ
ይጠበቃል፡፡
1.

መንግሥትንና የንግዱን ሕብረተሰብ በማቀራረብ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዕድገት ሊፋጠን
የሚችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሚጥር/የምትጥር፤

2.

ኃላፊነትን በብቃት እና በጥራት የሚወጣ/የምትወጣ፤

3.

የሚወክለው የተሰማራበትን ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በንግድ፣ በማምረትና በአገልግሎት ሥራ
ላይ የተሰማራውን ሕብረተሰብ መሆኑን የሚገነዘብ/የምትገነዘብ፤

4.

በቦርድ አባልነት ቆይታ ጊዜ ከግል ጥቅም ይልቅ የሁሉንም የሥራ መስክና ዘርፍ ጥቅም
የሚያስቀድም/የምታስቀድም፤

5.

ጊዜና ዕውቀትን ለተጠቀሰው ተግባር ለማዋልና ለማገልገል ፈቃደኝነት ያለው/ያላት፤

6.

አመራር ለመስጠት በቂ የሥራ ልምድ ያለው/ያላት፤

7.

ምክር
ቤቱን
በብሄራዊ፣
አህጉራዊና
ዓለምአቀፋዊ
መድረኮች
ለመወከል
የሚችል/የምትችል፣ ከሀገራችን የሥራ ቋንቋ በተጨማሪ ጥሩ እንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ
ያለው/ያላት እና ቢቻል አንድ ሌላ ኢንተርናሽናል ቋንቋ የሚችል/የምትችል፤

8.

ስለምክር ቤቱ እንቅስቃሴዎች በቂ ግንዛቤ ያለው/ያላት እና ቢያንስ ለሁለት ዓመት
በአባልነት ቆይቶ/ቆይታ ምርጫው በሚካሄድበት ዓመት ያለበትን/ያለባትን የአባልነት
ክፍያ ያጠናቀቀ/ያጠናቀቀች፤

9.

በባለቤትነት ወይም በዋና ሥራአስኪያጅነት በቂ የሥራ ልምድ ያለው/ያላት፤

10. ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደር/የምትወዳደር ዕጩ ቢያንስ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ያለው/ያላት
ሆኖ/ሆና፣ ሰፊ የንግደ እንቅስቃሴ ባለው ድርጅት ወይም ድርጅቶች ውስጥ በባለቤትነት
ወይም በዋና ሥራአስኪያጅነት ቢያንስ 2 ዓመት የሰራ/የሰራች፤

አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማበራኅት ምክር ቤት
ለተጨማሪ መረጃ፣
በስልክ ቁጥር 011 5513814፣ 011 5519817 ወይም 011 5518055 የውስጥ መስመር 214/222/202
በመደወል የምክር ቤቱን ባልደረቦች ማነጋገር ይቻላል፡፡

አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት
ለፕሬዚዳንትነትና ለዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት
እጩዎችን መጠቆሚያ ቅጽ፣
አድራሻ
ተራ
ቁጥር

በዕጩነት
የተጠቆሙበት
የኃላፊነት ቦታ

1

ለፕሬዚዳንትነት

2

የዕጩ ሙሉ
ስም

የድርጅቱ ስም

ኃላፊነት

ስልክ
ቁጥር

ሞባይል

ኢ-ሜይል

ለዲሬክተሮች
ቦርድ አባልነት

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

የድርጅቱ ማኀተም

የጠቋሚው ስም፡

_____________________________________

የድርጅቱ ስም፡

______________________________________

ፊርማ፡

______________________________________

ቀን፡

______________________________________

ማስታወሻ፣
1. አንድ ምክትል ፕሬዚዳንት እና ሦስት የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ከአዲስ አበባ ዘርፍ ማኀበራት ምክር ቤት የሚጠቆሙ
በመሆኑ፣ ከንግዱ የሚጠበቀው አንድ ፕሬዚዳንት እና ስድስት የቦርድ አባላት ናቸው፡፡
2. ምክር ቤታችን በመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው በሚያካሂደው ምርጫ ጠንካራ አመራር እንዲያገኝ የምክር ቤቱ አባላት ይህን
ቅጽ በጥንቃቄና በኃላፊነት ስሜት እንዲሞሉ ይጠበቃል፡፡
3. የተሞላውንም ቅጽ ለዋና ፀሐፊ ቢሮ እስከ ነሀሴ 30 ቀን 2014 ዓ.ም 11፡00 ሰዓት ድረስ በፖስታ አሽገው እንዲልኩ
በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡

