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መግቢያ
ትምህርት ብቃት ያለው፣ በራሱ የሚተማመንና ሥራ ፈጣሪ ዜጋ ለማፍራትና በዕውቀት ላይ የተመሰረተ
ማህበረሰብ ለመገንባት ከየትኛውም ተግባራት በላይ አስፈላጊና ወሳኝ ነው፡፡ የሀገራችን የትምህርት
ሥርዓት በእውቀት፣ በክህሎትና በአመለካከት የተገነቡ ለሰላም መጠበቅ፣ ለሁለንተናዊ ፈጣን ልማት
መረጋገጥ፣ ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታና ለመልካም አስተዳደር መስፈን ድርሻቸውን የሚወጡ ብቁ
ዜጎችን የማፍራት ተልዕኮ አለው፡፡
ትምህርት በሥነ-ጥበብ፣ በማህበራዊ ሳይንስ እንዲሁም በሳይንስና ቴክኖሎጂ

የበለፀገና የታነጸ ዜጋ

መፍጠር የሀገሪቱን ልማት ለማፋጠንና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የሚጫወተዉ ሚና ከፍተኛ
በመሆኑ መንግስትም ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ሐብት በማፍሰስ የማስፋፋት ላይ ይገኛል፡፡
እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በሁለተኛዉ የእድገትና ትራንስፎርሚሸን እቅድ ዘመን እውቅና ካገኙ የመንግስት
ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነዉ፡፡ ዩኒቨርሲቲዉ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 352/2008 ዕዉቅና
አግኝቶ በይፋ ተመስርቷል፡፡ 184 ሔክታር መሬት ተከልሎ 22 ሕንጻ በ12 ኮንትራክተሮች ተገንብቷል፡፡
የማስፋፊያ መሬት ለማግኘትም ወደ 94 ሄክታር መሬት የካሳ ግምት ወጥቶለት ወደ 33.3 ሚሊዮን ብር
እንጅባራ ከተማና ባንጃ ወረዳ የባንክ አካዉንት ገብቶ የካሳ ክፍያ ለመፈጸም በሂደት ላይ እንገኛለን፡፡ የካሳ
ግምቱ ተከፍሎ ሲያልቅ የዩኒቨርሲቲዉ ስፋት ወደ 294 ሄክታር መሬት ይሆናል፡፡ ዩኒቨርሲቲው በ2010
ዓ.ም 1,500 ተማሪዎችን በመቀበል ሥራ ለመጀመር አቅዶ 1,252 ተማዎችን ተቀብሎ በማስተማር ላይ
ይገኛል፡፡ በ4 ኮሌጆች፣ በ22 ትምህርት ክፍሎችና በ96 መምህራን ሥራ ጀምሯል፡፡
በበጀት ዓመቱ በዕቅድ ተይዘዉ የተከናወኑ ግቦችንና ዋና ዋና ተግባራትን የአፈጻጸም ስኬት ለመለካት
የክትትልና ግምገማ ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ እየተደረገ ነዉ፡፡ የክትትልና ግምገማ ሥርዓቱ በእቅድ
አፈጻጸሙ ላይ ያጋጠሙ ችግሮችንና ተግዳሮቶች በማሳየት እንዲሁም የመፍትሔ አቅጣጫ ለማስቀመጥ
ከመርዳቱም ባሻገር የዩኒቨርሲቲው ሀብት በፍትሐዊነት መርህ መሰረት ጥቅም ላይ እንዲዉል አድርጓል፡፡
ሪፖርት የክትትልና ግምገማ ዕቅድ ማስፈጸሚያ ስልት ሲሆን በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ የተለያዩ ክፍሎች
የጎንዮሽና ተዋረዳዊ የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ የሚያስችል መሳሪያ በመሆኑ በየሩብ ዓመቱ ከሁሉም
የሥራ ክፍሎች ጋር የሪፖርት ግንኙነት ይደረጋል፡፡
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በአጠቃላይ በ2010 በጀት ዓመት በዕቅድ ተይዘዉ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትን፣ የግቦችን አፈጻጸም፣
ያጋጠሙ ችግሮችን፣ የተሰጡ መፍትሔዎችንና ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን የሚያሳይ ሪፖርት የአመራር
ኡደቶችን መሠረት አድርጎ እንደሚከተለዉ ቀርቧል፡፡
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ክፍልአንድ፡ መሠረታዊ መረጃዎችና በዝግጅት ምዕራፍ የተከናወኑ ተግባራት
1.1.

መሠረታዊ መረጃዎች

የዩኒቨርሲቲው መሠረታዊ መረጃዎች ከ1-6 ባሉ ሠንጠረዦች በዝርዝር ቀርበዋል፡፡
ሠንጠረዥ 1: በ4ቱ ኮሌጆች የተመዘገቡ፣ በመማር ላይ ያሉና በተለያየ ምክንያት ያቋረጡ ተማሪዎችን የሚያሳይ መረጃ
ተቁ

1

2

3

4

ኮሌጅ

ግብርና
ምግብና አየር
ንብርት ሳይስ
ኮሌጅ
ተፈጥሮና
ቀመር ሣይንስ
ኮሌጅ
ቢዝነስና
ኢኮኖሚክስ
ኮሌጅ
ማህበራዊና
ሰብዓዊ ሳይንስ
ኮሌጅ
ድምር
N .B

የተመዘገቡተማሪዎች

በመማርላይያሉ

በተለያ የምክኒያት ያቋረጡ ተማሪዎች ብዛት

ወ
156

ሴ
165

ድ
321

ወ
151

ሴ
160

ድ
311

ወ
-

ሴ ድ
- -

ወ
1

ሴ ድ
2 3

በዲስሚሳል
ወ ሴ
ድ
3
2
5

109

168

277

102

145

247

-

-

-

2

3

5

3

9

12

2

11

13

7

23

30

264

155

419

257

145

402

1

1

3

1

4

-

2

2

3

7

10

7

10

17

103

134

237

95

124

219

-

-

1

-

1

1

7

8

6

3

9

8

10

18

632
1

622
ሴት

1254 605
ጅኦግራፊ

574

1179
ተማሪ

1 - 1
እና
1

በዲሲፕሊን

በዊዝድረዋል

-

7 6
ወንድ

13 7 20
አካዉንቲንግ

በድሮፕአዉት
ወ
ሴ
ድ
1
1
2

ድምር
ወ
ሴ
5
5

ድ
10

27
12
ተማሪ
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22 34 27 48
75
በዝዉዉር
የመጡ
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ሠንጠረዥ 2: በ4ቱ ኮሌጆች ያሉ መመህራን መረጃ

ተ/ቁ

ኮሌጅ

የመምህራን ብዛት
ወ

ሴ

ድ

1

ግብርና ምግብና አየር ንብረት ሳይንስ ኮሌጅ

15

7

22

2

ተፈጥሮና ቀመር ሣይንስ ኮሌጅ

23

10

33

3

ማህበራዊና ሰብዓዊ ሳይንስ ኮሌጅ

19

4

23

4

ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ

18

0

18

75

21

96

ድምር

ሠንጠረዥ 3. የመምህራን የትምህርት ደረጃና የጾታ ስብጥር
ተ.ቁ

የአካዳሚክ ደረጃ

ወ

ሴ

ድ

1

ፕሮፌሰር

1

-

1

2

ተባባሪፕሮፌሰር

-

-

-

3

ረዳትፕሮፌሰር

2

1

3

4

ሌክቸረር

69

20

89

5

ረዳትሌክቸረር

-

-

-

6

ረዳትምሩቅ I
የመምህራን ድምር

7

ሲኒየር ቴክኒካል ረዳት

3
75
10

21
-

3
96
10

ድምር

85

21

የመምህራን የትምህርት
ደረጃ ስብጥር በሬሽዮ
(የመጀመሪ
ዲግሪ፡
2ኛዲግሪ፡ 3ኛ ዲግሪ)

የጾታ ስብጥር

4%

93%

የሴት
መምህራን
ድርሻ 21.88%
ነው

3%
3፡93፡4

106

ሠንጠረዥ 4፡ የአስተዳደርና የፕሮጀክት ሠራተኞች ቁጥር የሚያሳይ መረጃ
የአስተዳደርና የፕሮጀክት ሠራተኞች

ወንድ

ሴት

ድምር

የአስተዳደር ሠራተኞች

114

62

176

የፕሮጀክት ሠራተኞች

4

-

4

118

62

180

ድምር
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ሠንጠረዥ 5: የአውት ሶርስ ሠራተኞች መረጃ

ተ.ቁ

የሥራ መደቡ መጠሪያ

ወንድ

ሴት

ድምር

1

የካምፓስ ፖሊስ (ጥበቃ ሠራተኞች)

73

27

100

2

ጽዳት ሠራተኛ

12

70

82

3

ጽዳትና መስተንግዶ ሠራተኛ

14

34-

48

4

የወጥ ቤት ሠራተኛ

6

30

36

5

ቲከር (የተማሪ ምግብ ተቆጣጣሪ)

4

2

6

6

የተማሪ መኝታ ተቆጣጣሪ (ፕሮክተር )

12

12

24

121

175

296

ጠቅላላ ድምር

ሠንጠረዥ 6. በንግድ ሥራ የተሰማሩ የአውትሶርስ ሠራተኞች

ተ.ቁ

የሥራ ዓይነት

ወንድ

ሴት

ድምር

1

የመዝናኛ ክበብ

8

13

21

2

የፀጉር ቤት/ የዉበት ሳሎን /

5

4

9

ድምር

13

17

30

በአጠቃላይ በዩኒቨርሲቲዉ ግቢ ወንድ 337 ሴት 275 በድምሩ 612 ሠራተኞች በተለያየ የሥራ ዘርፍ ተሰማርተው
ይገኛሉ፡፡

1.2. በዝግጅት ምዕራፍ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት
በ2009 በጀት ዓመት የነበሩ ክንውኖችን የሚዳስስ የማጠቃለያ እቅድ አፈፃፀም ግምገማ ከቦርዱ፣
ከመምህራንና ከአስተዳደር ሠራተኞች ጋር ዉይይት ተደርጎ የነበሩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመለየት
የመፍትሔ አቅጣጫ ተቀምጧል፡፡ ችግሮችን የለየ የ2010 በጀት ዓመት እቅድ፣ ተዘጋጅቶ የዩኒቨርሲቲው
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የሥራ አመራር ቦርድ፣ መምህራንና ሠራተኞች እንዲሁም ተማሪዎች ተወያይተውበታል፡፡ በሥራ አመራር
ቦርዱም ጸድቋል፡፡
ለበጀት ዓመቱ

ዕቅድ ማስፈጸሚያ

የሚሆኑ ወሳኝ ግብዓቶችን

ለማሟላት ዝግጅት ተደርጓል፡፡

ዩኒቨርስቲዉ አራት ፕሮግራሞች [መማርና ማስተማር፣ ጥናትና ምርምር፣ የማህበረሰብ አገልግሎት ፣
የሥራ አመራርና አስተዳደር] ያሉት ሲሆን በ2010 ዓ.ም በጀት የተያዘላቸዉ 2 ፕሮግራሞች ብቻ ናቸዉ፡፡
ለመማር ማስተማር እና የሥራ አመራርና አስተዳደር ፕሮግራም 82,890,000 ብር ተመድቧል፡፡
የዝግጅት ምዕራፉ የበጀት ዓመቱን አካዳሚክ ካሌንደር በማዘጋጀት የተማሪዎች ቅበላ በአካዳሚክ
ካሌንደሩ መሠረት እንዲሆን፣ መሟላት የሚገባቸውን ወሳኝ ግብዓቶች ማሟላት ላይ ልዩ ትኩረት
አድርጓል፡፡ የተማሪዎችን

የቅበላ አቅም ያገናዘቡ በቂ መማሪያ ክፍሎች፣ ዶርምተሪዎች፣ የመመገቢያ

አዳራሽ፣ የሠራተኞችና ተማሪዎች ላውንጅ ተጠናቀዉ ሥራ እንዲጀምሩ ትኩረት አድርጓል፡፡ የመሰረተልማት ሥራዎች ማለትም የውስጥ ለውስጥ መንገድ፣ የውሃ፣ የኤሌክተሪክ እና የማፋሰሻ ሥራዎች በጊዜዉ
እንዲጠናቀቁ በልዩ ትኩረት ዝግጅት ተደርጓል፡፡ የሕንጻ ግንባታ ፕሮጀክቱ በጊዜዉ ተጠናቆ አዲስ
የሚመደቡ ተማሪዎችን ለመቀበል

ከከተማውና ከዞኑ ማህበረሰብ እንዲሁም ከአስተዳደርና ከፀጥታ

አካላት፣ ከትራንስፖርት ጽ/ቤት ጋር በመቀናጀት በደመቀ መልኩ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ከፍተኛ
ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል፡፡ የዩኒቨርስቲው ደህንነትና ጥበቃን ለማጠናከርም የአሰራርና የአደረጃጀት
ሥራዎች መልክ እንዲይዙ ተደርጓል፡፡
በበጀት ዓመቱ የሚያስፈልገዉን የአካዳሚክና የአስተዳደር ሠራተኞች የሰው ሐብት ፍላጎት በማጥናትና
በመለየት ዩኒቨርስቲውን በሰው ሐይል ለማደራጀት ዝግጅት ተደርጓል፡፡ ከአብክመ ግብርና ምርምር ጋር
በመነጋገር የተሰሩ ምርምሮችን የያዘ የምርምር መጽሄቶች በማግኘት ወደ ቤተ-መጻሕፍት የማስገባት
ሥራ ተሰርቷል፡፡
በቦርድ በተወሰነው መሠረት አውት ሶርስ ለሚደረጉ የአገልግሎት ዘርፎች በማህበር ለተደራጁ የተለያዩ
አካላት ስልጠና የመስጠት፣ የውል ስምምነት የመፈጸምና ለሥራ ዝግጁ መሆናቸውን የማረጋገጥ ሥራ
ተሠርቷል፡፡ የአዉትሶርሲንግ የማስፈጸሚያ መመሪያ በአመታዊ የሥራ ግምገማ ሒደት ውስጥ
በዩኒቨሪሲቲዉ የሥራ አመራር ቦረደ ጸድቆ ወደ 8 የሥራ መስኮች ተለይተዋል፡፡ በሁለተኛዉ ምዕራፍ
ግንባታ አንድ የልብስ ማጠቢያና 3 ዶርሚታሪዎች እየተሰሩ ሲሆን በዚህ የስራ ዘርፍ 9 ማህበራት
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ተደራጅተዉ ወደ 186 ወጣቶች ለግንባታ የሚሆኑ ማቴሪያሎችን በማምራት ላይ ይገኛሉ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ በመሰረተ ልማት ግንባታ ወደ በቀን ስራ 84 ወጣቶችና 89 የኮብል ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች
ይገኛሉ፡፡
የሥነ-ምግባርና ሥነ-ዜጋ ትምህርት ስኬቶች፣ ክፍተቶችና ቀጣይ አቅጣጫዎች፣ የኢፌዲሪ ህገ-መንግስትና
ሠላማዊ የትግል ስልት፣ ሴኩላሪዝም፣ የዉጤታማነት ትግበራ ስኬት፣ መምህርነት ቅድመ ሁኔታ
የማይገድበዉ በለአደራነት በሚሉ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ተደርጓል፡፡
የተለያዩ ሥልጠናዎችን በመስጠት

የአቅም ግንባታ ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡ ለመምህራን በተከታታይ

ምዘና፣ አሳታፊ የማስተማር ስነ-ዘዴ፣ የመምህራን ሙያዊ ስነ-ምግባር፣ የክፍል ዉስጥ አመራርና
ካሪኩለም ክለሳ ላይ ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ሙያተኛ በመጋበዝ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡
ለቤተ-መጽሃፍት ሰራተኞች በንድፈ ሀሳብና በተግባር የተደገፈ ስልጠና ከደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በተጋበዙ
ሙያተኞች፣ ለሬጅስትራር ሰራተኞች ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በተጋበዙ ሙያተኞች

ሙያዊ ስልጠና

ተሰጥቷል፡፡
ለክፍሉ ሰራተኞች ስለ ሬጅስትራር አሠራርና ህግጋቶች ዙሪያ በክፍሉ ሀላፊ እንዲሁም ባለሙያ ከነባር
ዩኒቨርሲቲዎች በመጋበዝ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ የማህበራዊና

ሰብዓዊ

ሳይንስ ኮሌጅ ከማህበረሰብ አገልግሎት አንፃር በሁሉም ኮሌጆች ለሚገኝ 286 ሴት ተማሪዎች የህይዎት
ክህሎት ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ ሠራተኞች ባህርዳርና ደብረ-ታቦር ዩኒቨርስቲ በመሔድ የልምድ ልዉዉጥ
እንዲያደርጉና

ስለዩኒቨርስቲ

አሠራር

ግንዛቤ እንዲይዙ ተደርጓል፡፡ የቤተ-ሙከራ መስሪያ ክልል

(Laboratory Settup) እንዴት እንደሚደራጅ ከደብረታቦር እና ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲዎች የልምድ
ልውውጥ ተደረጓል፡፡ በተገኘዉ ዕዉቀትም የተለያዩ ፎርማቶችን በማምጣት ልምዱ ሥራ ላይ ዉሏል፡፡
የተሞክሮ ቅመራም ተደርጓል፡፡ የስልጠና ዓይነትና በስልጠና የተሳተፉ ሰራተኞችን የሚያሳይ በሠነጠረዥ 7
ቀርቧል፡፡
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ተ.ቁ

የሥልጠና ዓይነት

የቀን ብዛት

የተሳታፊ ብዛት

ከባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
የመጡ መምህራን

1

B SC

3 ቀን

2

የሥነ-ምግባር ኮድ

ግማሽ ቀን

92

53

149

3

ግማሽ ቀን

106

43

149

4

የለዉጥ ሠራዊት
ግንባታ
የሥብሰባ መመሪያ

ግማሽ ቀን

47

3

50

5

ካ ይ ዘን

2 ቀን

56

44

100

የኮሌጅ ዲኖች፣የትምህርት ክፍል ሐላፊዎችና
የተለያዩ የሥራ ሒደት ሐላፊዎች
ሥልጠና የወሰዱ አካላት 46 መምህርን 99
የአስተዳደር ሠራተኞች
ሥልጠና የወሰዱ አካላት 57 መምህርን 94
የአስተዳደር ሠራተኞች
የኮሌጅ ዲኖች፣የትምህርት ክፍል ሐላፊዎችና
የተለያዩ የሥራ ሒደት ሐላፊዎች
የአስተዳደር ሠራተኞች

6

ተከታታይ ምዘና፣

ግማሽ ቀን

65

14

79

መምህራን

7

አሳታፊ የማስተማር
ስነ-ዘዴ፣
የክፍል ዉስጥ
አመራር
የመምህር ሙያዊ ስነምግባር

ግማሽ ቀን

65

14

79

መምህራን

ግማሽ ቀን

65

14

79

መምህራን

ከባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
የመጡ መምህራን

ግማሽ ቀን

65

14

79

መምህራን

ከባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
የመጡ መምህራን

9

ድ
58

ሥልጠና የሠጡ
አካላት

ወ
53

8

ሴ
5

ሥልጠና የወሰዱ አካላት

የ ሰ ዉ ሐ ይል
ደይሬክተር
የሕግ ዳይሬክተር
የ ሰ ዉ ሐ ይል
ደይሬክተር
የኮምፒዩተር ሳይንስ
መምህርና የኮሌጅ
ዲን
ከባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
የመጡ መምህራን
ከባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
የመጡ መምህራን

በአጠቃላይ በ2010 ዓ/ም ዩኒቨርስቲው ሥራውን ለመጀመር በአደረጃጀት፣ በሰው ኃይል ቅጥርና ምደባ፣ በአቅም ግንባታ፣ በተሞክሮ ቅመራና
በአሰራሮች፣ በግብዓት አቅርቦት፣ በካሪኩለም ግምገማና ዝግጅት፣ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሥራ ለማከናወን፣ አውትሶርስ የሚደረጉ የሥራ
ዘርፎችን የመለየት፣ የመጽሀፍት ማሰባሰብ እና የማባዛት፣ የመሳሰሉት የቅድመ-ዝግጅት ሥራዎች ተሰርተው ወደ ተግባር ምዕራፍ ተገብቷል፡፡
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ክፍል ሁለት፡ በትግበራ ምዕራፍ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት
2.1. የሰዉ ሀብት አደጃጀትና የሚያስፈልጉ መሠረታዊ ነገሮች
የዩኒቨርሲቲውን መማር ማስተማር፣ ምርምር እና የማሕበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን የተሳካ ለማድረግ
የደጋፊነትና የአመራር ሚና የሚጫወት የሰው ኃይል በአግባቡ ተደራጅቷል፡፡ የዩኒቨርስቲው አጠቃላይ
አሠራርና ተልዕኮ የመንግስትና ህዝብ ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ እንዲካሔድ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ
በሚሰጥ ቦርድና በዩኒቨርስቲው ከፍተኛ አመራሮች (ፕሬዘዳንት፣ የአስተዳደርና ልማት ጉዳይ
ም/ፕሬዝዳንት፣ የአካዳሚክና ምርምር ጉዳዮች ም/ፕሬዘዳንት) እየተመራ ነው፡፡ የቦርድ አባላት
የአካባቢው ከፍተኛ የመንግስት አካላት፣ የማህበረሰብ አባላትና ምሁራን መሆናቸው የተቋሙን አሠራር
ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ እንዲሁም የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ለማጎልበት ከፍተኛ አስተዋጽኦ
አድርጓል፡፡ ዩኒቨርስቲው በሕግ የተሰጠውን ተልዕኮ በማሳካት አሠራሩን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ
በኮሌጅ ዲኖች፣ በትምህርት ክፍል ኃላፊዎችና በዳይሬክቶሬቶች ተደራጅቷል፡፡
1. የመምህራንና የአስተዳደር የሠራተኞችን ቁጥርና እርካታ ማሳደግ፡
በ176 የአስተዳደር፣ በ296 የአውት ሶርስ፣ በ4 የፕሮጀክት ሠራተኞች፣ በ96 መምህራን እና በ10 ቴክኒካል
አሲስታንስ በድምሩ በ582 ሠራተኞች ተደራጅቶ የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ ሥራ
ፈላጊዎችን በማስታወቂያ ጋብዞ በሜሪት ሥርዓት በማወዳደር፣ በቅጥር፣ በውጭ ዝውውርና በደረጃ
ዕድገት አስፈላጊ የሆኑ ክፍት የሥራ መደቦች በሰዉ ሐብት ተሸፍነዋል፡፡ የመምህራን የትምህርት ደረጃ
ስብጥር ሲታይ 3፡93፡4 (የመጀመሪያ ዲግሪ 3%፣ ሁለተኛ ዲግሪ 93% እና 4% ፒኤችዲ) ያላቸው ናቸው፡፡
ከመምህራን ልማት አገራዊ ዕቅድ 0፡70፡30 ጋር ሲነጻጸር ገና ብዙ ሥራ የሚጠበቅ መሆኑን ያሳያል፡፡
ለሠራተኞች ምቹ የሥራ ሁኔታ ከመፍጠር አኳያ
በአካዳሚክ ዘርፍ ላሉ የሥራ ክፍሎችና ለአስተዳደር ሠራተኞች የቢሮ ምድባ የተከናወነ ሲሆን ለቢሮ
አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን በማሟላት ለመምህራንና ለአስተዳር ሰራተኞች ምቹ የሥራ ቦታ ተፈጥሯል፡፡
ዩኒቨርስቲዉ ለመምህራን ምቹ የሥራ አካባቢ ለመፍጠር የመኖሪያ ቤት መሥሪያ ቦታ ከከተማ
አስተዳደር 7 ሔክታር መሬት ቀደም ሲል ተጠይቆ 4 ሔክታር የተፈቀደ ሲሆን የፕላኒንግ ለዉጥ እንዲሰራ
ተጠይቆ በሒደት ላይ ነዉ፡፡ ከተጠየቀዉም 3 ሔክታር መሬት ይቀራልና ክትትል እየተደረገ ነዉ፡፡ ምንም
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እንኳን የመሬት አቅረቦት በሂደት ላይ ቢሆንም ለመኖሪያ ቤቱ ስራ የተመደበ በጀት ባለመኖሩ ግንባታ
ሊካሄድ አልቻለም፡፡
ለመምህራንና ለአስተዳደር ሠራተኞች ልዩ ልዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ተደራሽ ለማድረግ እየተሠራ ነዉ፡፡
ለመምህራን ¾ ጋወን፣ ለአስተዳደር ሠራተኞች የሥራ ልብስ እንደየሥራ ባህሪያቸዉ
በመመሪያ የተፈቀደላቸዉን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡
የሥራ ባህሪያቸዉ አቧራ ብናኝ፣ ከኬሚካል ጋር የተያያዘ ሥራ መደብ ላይ የተመደቡ
ሠራተኞች በመለየት በየወሩ የወተት ክፍያ የሲቪል ሰርቪስን በማስፈቀድ እንዲከፈላቸዉ
ተደርጓል፡፡
በሥራ ጫና ምክኒያት ትርፍ ጊዜ ለሚሠሩ ሠራተኞች የትርፍ ጊዜ ክፍያ እንዲከፈል ተደርጓል፡፡
የሐላፊነት አበልና የስልክ ክፍያ ለሚያስፈልጋቸዉ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተጠቃሚ
እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡
በፕሮግራም የአመት ዕረፍት ተሰጥቷል፡፡ በሥራ ጫና ምክኒያት የዓመት ዕረፍት ያልወሰዱ
ሠራተኞችን የዓመት ዕረፍት ወደ ሚቀጥለው ዓመት የማስተላለፍ ሥራ ተሰርቷል፡፡
የጡረታ ፎርም ተሞልቶ ለማህበራዊ ዋስትና ተላልፏል፡፡ ተስማሚ የሥራ አካባቢ ለመፍጠር
የተለያዩ ፋሲሊቲዎችን ለማሟላት እየተሰራ ነው፡፡
የሠራተኞችን እርካታ ለመለካትም ጥናት ተደርጎ የሠራተኛው የእርካታ ደረጃ 64.5% እንደሆነ
ተረጋግጧል፡፡
2. 1,500 ተማሪዎችን መቀበል
ብሔራዊ ፈተና ድርጅት የመደባቸውን 1,492 ተማሪዎች ከታህሳስ 13-15 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ ጥሪ
በማድረግ በደመቀ ሁኔታ ተቀብሏል፡፡ ትምህርት

ሚኒስቴር ከመደባቸዉ ተማሪዎች ዉስጥ በጊዜዉ

የተመዘገቡትን 1,252 ተማዎች ተቀብሎ በማስተማር ላይ ይገኛል፡፡ ከተማሪዎች ቁጥር አንጻር ዕቅድ
አፈጻጸሙ ሲታይ 83.46% ነዉ፡፡
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በየኮሌጁ የተመደበ ተማሪ ብዛት በቁጥር
ተ.ቁ

ኮሌጅ

የተመዘገቡ ተማሪዎች ብዛት በቁጥር
ወ

ሴ

ድ

1

ማህበራዊና ሰብዓዊ ሳይንስ

103

133

236

2

ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ

263

155

418

3

ተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ

109

168

277

4

ግብርና፣ ምግብና አየር ንብረት ሳይንስ

157

164

321

ድምር

632

620

1252

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሲቨል ሰርቪስና የሰው ሀብት ቢሮ እስፖንሰር አድራጊነት COC
አሟልተዉ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ላሉ 18 (አስራ ስምንት) ተማሪዎች የውል ስምምነት ፊርማና
የክፍያ ቅድመ-ስምምነት ተፈጽሟል፡፡
ተማሪዎች ትምህርት ከመጀመራቸዉ በፊት የተለያየ አሬንቴሽ ተሰጥቷቸዋል፡፡ ለሁሉም አዲስ ገቢ
ተማሪዎች

በተማሪዎች የስነ-ምግባር ደንብ፣ የሬጅስትራር ህግና ደንብ እንዲሁም በዲፓርትመንት

ምርጫ መስፈርት ላይ በተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክተርና በሬጅስትራር ዳይሬክተር አቅራቢነት በቂ
ኦሬንቴሽን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ ለተማሪዎች ስለ ዲፓርትመንት ምርጫ በቂ የሆነ ኦሬንቴሽን በየኮሌጅ
ዲኖች ከተሰጠ በኋላ ተማሪዎች በቂ ግንዛቤ ይዘዉ መምረጥ እንዲችሉ በእያንዳንዱ ትምህርት ክፍል ገለጻ
የተደረገ ሲሆን ከገለጻዉ በኋላም

በተዘጋጀዉ የምርጫ ቅጽ እንዲሞሉ ተደርጎ

የምደባ ኮሚቴዉ

በመምረጫ መስፈርቱ መሰረት ተማሪዎች በየዲፓርትመንቱ እንዲመደቡ ተደርጓል፡፡ የስፖርት ትምህርት
ክፍል ግን ለስፖርት ዝንባሌ ካላቸዉ ተማሪዎች መካከል የተግባር ፈተና በትምህርት ክፍሉ መምህራን
አዘጋጅቶ በመፈተን በዉጤታቸዉ መሰረት እንዲመደቡ ተደርጓል፡፡
በሬጅስትራር ጽ/ቤት በኩል መሟላት የሚገባቸዉ ቅጾች እንዲዘጋጅ ተደርጓል፡፡ የተማሪ መታወቂያና
የሬጅስትራር ፋይሎችን በፖሊ-ፔዳ ኢንተርፕራይዝ እንዲታተሙ ተደርጓል፡፡ 2,000 የተማሪዎች መታቂያ
ካርድና 2,000 መመገቢያ ካርድ በባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ታትሞ ለተማሪዎች አገልግሎት እየሰጠ ነዉ፡፡
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ሬጅስትራር የክፍለ ጊዜ ድልድል በማዘጋጀት ተማሪዎችና መምህራን እንዲያዉቁት ተደርጓል፡፡ በየኮሌጁ
የተመደቡትን ተማሪዎች ምዝገባ በማድረግ ቋሚ መታወቂያ ሰጥቷል፡፡ እንዲሁም የኮስት ሸሪንግ ቅጽ
ተዘጋጅቶ

ሁሉም ተማሪዎች የወጭ መጋራት ዉል በትክክል

እንዲሞሉ

ተደርጓል፡፡ ለተማሪዎች

ስለሚወስዱት ኮርስ ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡ ማብራሪያ ለመስጠትም እንዲያስችል Course out line
ተዘጋጅቶ ለተማሪዎች ቀርቧል፡፡ በዚህም መሠረት ተማሪዎች ለሚወስዱት ትምህርት /ኮርስ/ ግንዛቤ
የማስጨበጥ ሥራ ተሠርቷል፡፡
3. የደንበኞችንና የአጋር አካላት እርካታ በ75% ማሳደግ
መጠየቅ ተበትኖ በተደረገው ጥናት አጠቃላይ የተማሪዎች እርካታ 70.58% ሆኗል፡፡

2.1.1. ለተማሪዎች የሚሰጡ አገልግሎቶች
1.

የመኝታ አገልግሎት

በዩኒቨርሲቲው ለተማሪዎች የመኝታ አገልግሎት የሚውሉ 4 ህንፃዎች አሉ፡፡ የዶርም-ተማሪ ጥምርታ
1፡4 ነው፡፡ በ4 ኮሌጆች ለ750 ወንዶችና ለ750 ሴቶች በድምሩ ለ1500 ተማሪዎች

በ375 ዶርሞች

የመኝታ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ የተመዘገቡ ተማሪዎች ወንድ 632 ሴት 620 ድምር 1252 ናቸዉ፡፡
የተማሪዎች የዝውውር ጥያቄ መመሪያ በማዘጋጀትና በማጸደቅ ከአቅም በላይ ችግር ያለባቸውንና
መስፈርቱን የሚያሟሉ ሁለት ተማሪዎችን ከሌላ ዩኒቨርሲቲ በመቀበል እንዲስተናገዱ ተደርጓል፡፡
የተማሪዎች የመኝታ አገልግሎት የሚውል ቁሳቁች ከማሟላት አኳያ
ተ.ቁ

የዕቃው አይነት

ዕቅድ በቁጥር

ክንውን በቁጥር

አፈፃፅም በፐርሰንት

1

አልጋ

1500

1776

118.4

2

ፍራሽ

1500

1551

103.4

3

ትራስ

1500

1506

100.4

4

ች ቡድ

1500

1695

113

5

መሰላል

750

603

80.5

6

ወንበ ር

750

565

75.33

7

ሎከር

375

260

69.33

7875

7956

101.02

ድምር
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ለ1856 ተማሪዎች የመኝታ አገልግሎት የሚሰጡ 464 ዶርምች በ4ቱ ሕንጻዎች አሉ፡፡ በዕየለቱ የዶርም
ንጽህና፣ ፀጥታና ደህንነት ተጠብቋል፡፡ የመኝታ ቤት ግብዓቶች እንዲሟሉ፣ እንዳይበላሹና በወቅቱ
እንዲጠገኑ ክትትል ተደርጓል፡፡
2. የምግብ ቤት አገልግሎት
በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ አንድ የመመገቢያ አዳራሽ ተገንብቶ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኝ
ሲሆን

የምግብ

አገልግሎቱ

ቀልጠፋና ጥራት ያለዉ እንዲሆን

በቂ

ሰራተኞችን

በማሟላትና

በማሰልጠን፣ ለምግብ ዝግጅት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በወቅቱ ግዥ በመፈጸም፣ የሚገዙ ግብዓቶችም
በጥራት አረጋጋጭ ኮሚቴ እየተጣሩ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ የተማሪዎች የዳቦ መጠንና ጥራት በተደጋጋሚ
ጥያቄ ተነስቶ ከ100 ግራም ወደ 125 ግራም መጠኑ አድጓል፡፡ የጥራቱን ችግር ለማስተካከል የመጨረሻ
የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል፡፡ ጥራት ጋር ተያዞ የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት ጥራት የሌለው 30
ኩንታል ምስር ክክ በጥራት ኮሚቴ ተረጋግጦ በማስመለስ ጥራቱን የጠበቀ ምርት እንዲገባ እየተደረገ
ነዉ፡፡ ሌሎች ለተማሪው የሚቀርቡ ምርቶች የምግብ ቤቱን የየቀኑን ወጭ በማዘጋጀት በሜኑ መሰረት
የምግብ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡ የምግብ ቤት የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ
ይገኛል፡፡ በምግብ ጥራትም የተማሪዎች የምግብ ኮሚቴ አባላት ክትትል ያደርጋሉ፡፡
3. የህክምና አገልግሎት
የተማሪዎችን ውጤታማነት ከማሳደግ አንፃር የተማሪዎችን ጤና ለማስጠበቅ እንዲቻል በዩኒቨርሲቲው
የክሊኒክ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ለ504 ህሙማን እና 330 ላልታመሙ በድምሩ ለ834 ተማሪዎች አስቀድሞ
መከላከል ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ የጤና ትምህርት ተሰጥቷል፡፡ ለ390 ወንድ ህሙማን ተማሪዎችና
ለ360 ሴት ህሙማን ተማሪዎች ድምሩ ለ750 ህሙማን ተማሪዎች የህክምና አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡
ለአገልግሎቱ የሚውሉ የቁሳቁስና የመድሃኒት ግብዓቶችን ለማሟላት 88000 ብር የሚያጣ መድሃኒትና
የህክምና መሳሪያዎች ግዥ ተካሂዷል፡፡ ከአቅም በላይ የሆኑ ኬዞችን ወደ እንጅባራ ጠቅላላ ሆስፒታል
በሪፈር በመላክ ተማሪዎች የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡
4. የስፖርትና መዝናኛ አገልግሎት
የዲኤስቲቪ አገልግሎት መስጫ ክፍሎችን በየብሎኩ በማዘጋጀት ሶስት የቲቪ ክፍልና አንድ የዲ ኤስ ቲቪ
ክፍል ተዘጋጅቶ አገልግልት እየሰጠ ይገኛል፡፡ በተማሪዎች ላውንች ለግቢው ተማሪዎች ለጊዜው የፑል
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መዝናኛ አገልግሎት እየተሰጠ ነው፡፡ አንድ የመረብ ኳስ ሜዳ እና አንድ የእግር ኳስ ሜዳ በማዘጋጀት
ስልጠናዎች እየተሰጡ ይገኛሉ፡፡ ለስፖርት ስልጠናና ውድድር የሚያገለግሉ የተለያዩ ትጥቆችና ቁሳቁሶች
ተገዝተው አስፈላጊውን አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡ የተገዛውን የስፖርት ትጥቅና ቁሳቁስ
በንብረት ማዋሻ ፎርም በማዋስ ለተፈለገበት አላማ እንዲዉል ተደርጓል፡፡ በ2 የስፖርት አይነቶች ማለትም
በመረብ ኳስና በእግር ኳስ ስፖርቶች የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ እና ለተማሪዎች በተዘጋጀላቸው የስፖርት
ማዘውተሪያ ስፍራዎች ላይ ስልጠና ተሰጥቶ ውድድር ተደርጓል፡፡ በእንጅባራ ከተማ አስተዳደር
ባ/ቱ/ወ/ስ/ጽ/ቤት አማካኝነት የማስ ስፖርት ውድድር ተዘጋጅቶ የዩኒቨርሲቲው መምህራንና የአስተዳደር
ሰራተኞች በመረብ ኳስና በእግር ኳስ ዩኒቨርሲቲውን

ወክለዉ ተሳትፈዋል፡፡ ይህም ዩኒቨርሲቲው

ከሚሰጠው የማህበረሰብ አቀፍ አገለውግሎት በላይ የዩኒቨርሲቲውን ማህበረሰብና የእንጅባራን
ማህበረሰብ ይበልጥ በማስተሳሰር አንድ ያደርጋል፡፡ የDSTV Super card በመስጠት ለተማሪዎች የDSTV
አገልግሎት፣ የTV አገልግሎት፣ ተሰጥቷል፡፡ የተደራጁ ወጣቶች የፎቶ ኮፒ አገልግሎት፣ የላውንጅ
አገልግሎት፣ እንዲሁም የወንዶችና የሴቶች የፀጉር ቤት የውበት ሳሎን ከፍተው በተመጣጣኝ ዋጋ
በወጣላቸው የገበያ ጥናት መሰረት አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል፡፡ የቴሌቪዥን ክፍሎች ለተማሪዎች
ተገቢ አገልግሎት እየሰጡ ነው፡፡
5. የዲስፕሊን አገልግሎት
ተማሪዎች የዲሲፕሊን ግድፈት ከመፈፀማቸው በፊት ቅድሚያ ለማስተማር ወደ ዩኒቨርሲቲው እንደገቡ
ስለዩኒቨርሲቲው መተዳደሪያ ህግና ደንብ የውይይት መድረክ ተዘጋጅቶ ገለፃ በማድረግ ግንዛቤ
እንዲኖራቸው ተደርጓል፤ በበራሪ ወረቀቶችና ሌሎች ዘዴዎችን በመጠቀም ለተማሪዎች ቅድሚያ ግንዛቤ
ተፈጥሯል፡፡
የዲሲፕሊን መመሪያ በበቂ ኮፒ በማዘጋጀት የህንፃው የመኝታ ቤት ተቆጣጣሪዎች ለተማሪዎች
እንዲያከፋፍሉና እንዲደርሳቸው ተደርጓል፡፡ የመኝታ ቤት ህግ

ለእ ያን ዳ ን ዱ

ተማሪ

እንዲደርሰው

ተደርጓል፡፡ በተለያዩ የዲስፕሊን ግድፈቶች የተገኙ ተማሪዎችን ደረጃውን የጠበቀ አስተማሪ የእርምት
እርምጃ በመውሰድ ለማስተማር ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡ ይህ የተማሪዎች ዲሲፕሊን መመሪያ
የተለያዩ ደረጃዎች ወይም የጥፋ አይነቶች ሲኖሩት ተማዎችንም ከምክር ያለፈ ጥፋት ሲፈፅሙ
መመሪያዎችን መሰረት በማድረግ እርምጃዎች ተወስደዋል፡፡
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 አነስተኛ ግድፈት (የቃል ወይም የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ በሚያስጡ) 12 ተማሪዎች ተቀጥተዋል፡፡
 መለስተኛ ግድፈት (የፅሑፍ ማስጠንቀቂያ) የተሰጣቸው 8 ተማሪዎች ሲሆኑ በተማሪዎች
አገልግሎት ዳይሬክተር ደግሞ በአንዴ 48 ተማሪዎች የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል፡፡
 በድምሩ 56 ተማሪዎች መለስተኛ ጥፋቶች/ግድፈቶች/ ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት
የሚያስቀጡ ተማሪዎች ብዛት 2 ሲሆኑ ጉዳዩ በተማሪዎች ዲሲፕሊን ኮሚቴ ቀርቦ በሁለቱም ላይ
ጥፋተኛ ብሎ የውሳኔ ሀሳብ ያቀረበ ቢሆንም አቤቱታ ለፕ/ጽ/ቤት አቅርበው ውሳኔ ተሸሮ
በመጨረሻ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ታልፈዋል፡፡
 ሌላ አንድ ተማሪ ደግሞ አንቀፅ 4 እና አንቀፅ 5 ከፍተኛ በጣም ከፍተኛ ድግፈቶችን ፈፅሞ
በኮሚቴው

ሙሉ

በሙሉ

ከትምህርት

ገበ ታ

እንዲታገድ

የውሳኔ

ሀሳብ

ቀርቦ

በአስ/ል/ም/ፕ/ጽ/ቤት ፀድቆ ከትምህረት እንዲባረር ተደርጓል፡፡
 በአሁኑ ሰዓትም ሁለት ተማሪዎች ከክሊኒክና ከተማሪዎች ምኝታ ቤት ክስ ቀርቦባቸው ጉዳያቸው
በመታየት ላይ ይገኛል፡፡
6. የጋይዳንስና ካውንስሊንግ አገልግሎት

ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ለሚያጋጥሟቸው ማህበራዊና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች የቡድንና
የተናጠል የማማከር አገልግሎት ደረጃውን በጠበቀና ሳይንሱን በተከተለ መልኩ እንዲሰጥ ባለሙያ
ተቀጥሮ ሥራዉ ተጀምሯል፡፡ ብሮሸር ተዘጋጅቶ መሰረታዊ ነጥቦችን በማካተት ለሁሉም ተማሪ
ደርሷል ፡፡ በተለያዩ ሶስት ቀናት ሁለት ሁለት ሁነው ተመሳሳይ ፍላጎት ለነበራቸዉ 6 ተማሪዎች የቡድን
የጋይዳንስና ካውንስሊንግ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡
የጥናት ዘዴን፣ ፈተና አወሳሰድን እና መጠነኛ የሆነ ጭንቀትን እንዴት እንወጣ የሚል ጥያቄ ለነበራቸዉ
16 ተማሪዎች አገልግሎቱ ተሰጥቷል፡፡ ለ16 ተማሪዎች ከፈተና ጋር የተያያዘ የፍራት ስሜትን የመቀነስ
ስልትን የማስገንዘብ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡
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2.1.2. የተማሪዎች ህብረት፣ የሠራተኞች አደረጃጀት
2.1.2.1. የተማሪዎች ህብረትና የ1ለ5 አደረጃጀት
የተማሪ ህብረት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ተዋቅሮ ወደ ስራ ገብቷል፡፡ የራሱን መተዳደሪያ ደንብ
አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ ህብረቱ ሶስት ዋና የሥራ አስፈጻሚ አባላት ያሉት ሲሆን በአጠቃላይ
ዘጠኝ የሚደርሱ የየዘርፉ ሥራ አስፈፃሚ አካላትና በርካታ ኮሚቴዎችን በማዋቀር ወደ ሥራ ገብቶ የተለያዩ
ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል፡፡ ከምግብ ጥራት፣ ከሰላማዊ መማር ማስተማር አንፃር ከአካዳሚክ ጉዳይ፣
ከጠቅላላ አገልግሎትና ከሴቶች ጉዳይ አንፃር ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ ለሥራቸው ምቹ ሁኔታ
ለመፍጠርም ቢሮዎችን የማደራጀት፣ ግብዓት የማሟላት፣ የማህተም ህትመት፣ የሞባይል ካርድ እና
ሌሎችን የማሟላት ሥራ ዩኒቨርሲቲው ሠርቷል፡፡

2.1.2.2. የተማሪዎች ክበባት አደረጃጀት
የተለያዩ ክበባትን ለማቋቋም ተማሪዎች በየዝንባሌያቸው በክበባት ታቅፈው እንዲሳተፉ በማስታወቂያ
ተገልፆ በተለያዩ ክበባት ተመዝግበዋል፡፡ ተማሪዎች ከመደበኛ ትምህርታቸው ጎን ለጎን እውቀታቸውን፣
ክህሎታቸውን ያላቸውን የግል ተሰጥኦ ወይም ችሎታ በመጠቀም ራሳቸውን፣ ሌሎች ተማሪዎችን
እንዲሁም የዩኒቨርሲቲውንና የአካባቢውን ማህበረሰብ ለማገዝና ለማዝናናት እንዲሁም ችግሮች ሲኖሩ
በጋራ ለመፍታት ሲባል የተለያዩ 9 ክበባት ተመስርተዋል፡፡
1. የውጭ ግንኙነት የሀገር ገፅታ ግንባታ ወንድ 92 ሴት 7 ድምር 99 ናቸዉ፡፡ እነዚህንም አባላት
ለህዝብና የውጭ ግንኙነት ዳጥሬክቶሬት ተላልፈዋል፡፡
2. የተማሪ ፖሊስ ወንድ 94 ሴት 6 ድምር 100 አባላት ተመአዝግበው ለግቢ ፀጥታና ደህንነት
አስተባባሪ ተላልፈዋል፡፡
3. የስፖርት ክበብ ወንድ 180 ሴት 8 ድምር 188 አባላት ተመዝግበዉ በተማሪዎች አገልግሎት
ሥር ለሚገኘው ለስፖርትና መዝናኛ ክፍል ተላልፈዋል፡፡
4. ኪነ-ጥበብ ወንድ 32 ሴት 23 ድምር 55 ተመዝግበዋል፡፡ ፣
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5. ሥርዓተ-ፆታና ሥነ- ተዋልዶ ክበብ ወንድ 14 ሴት 73 ድምር 87 አባላትን ለሴቶች ጉዳይና
ኤችአይቪ መከላከልና መቆጣጠሪያ ዳይሬክቶሬት ተላልፈዋል፡፡
6. በጎ አድራጎት ወንድ 114 ሴት 74 ድምር 188 ተመዝግበዋል፡፡
7. አካባቢንና ሀገርህን እወቅ ወንድ 109 ሴት 57 ድምር 166 ተመዝግበዋል፡፡
8.

ሳይንስና ቴክኖሎጂ ወንድ 139 ሴት 38 ድምር 177

9. አካባቢ እንክብካቤ ወንድ 44 ሴት 11 ድምር 55 ሲሆኑ
ከእነዚህ ክበባት መካከል የአገርህን እወቅ ክበባት በዞኑ የሚገኙትን የቱሪስት መዳረሻዎች/መስህቦችን/
በቀን 10/10/2010 ዓ.ም ጥርባ ሀይቅን፣ ፉንግ ፏፏቴና ዘንገና ሀይቅን ጎብኝቷል፡፡

2.1.2.3. የሠራተኞች የ1ለ5 አደረጃጀት
የአንድ ለአምስት ማኑዋል ተዘጋጅቶና በሴኔት ጸድቆ ለሰራተኞች ስልጠና በመስጠት በማኑሉ መሰረት
ወደ ስራ ተገብቶል፡፡ ጠቅላላ ሰራተኞች ወንድ 220 ሴት 154 በድምሩ 377 በ16 የልማት ቡድን እና
በ50 1ለ5 ተደራጅቶ ውይይት እየተደረገ ነው፡፡
መምህራን በሁሉም ትምህርት ክፍሎች በ1ለ5 እንዲደራጁ እና እቅድ እንዲሰሩ በማደረግ የእቅድ መሙያ
ቅፅ እና የሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ ተሰጠቷቸዉ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡
ለተማሪዎች አስፈላጊውን ምክር በመስጠት የመማር ማስተማሩን ሒደት ውጤታማ ለማድረግ
ጥረት እየተደረገ ነው፡፡ የዩኒቨርሲቲውን ህገ ደንብ ለተማሪዎች ግንዛቤ በመፍጠር ሰላማዊ የመማር
ማስተማር ሂደት እንዲኖር የማድረግ እና የዩኒቨርሲቲውን ንብረትም በአግባቡ እንዲይዙ ተደርጎል፡፡
በየትምህርት ከፍሎች ያሉ ተማሪዎች የየትምህርት ከፍሉን ወንድና ሴት ተወካዮችን የማስመረጥ ሥራ
ተሰረቷል፡፡ በየትምህርት

ክፍሎች

የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ መምህራንና ተማሪዎች

በጋራ

ከመስራት በጨማሪ በየትምህርት ክፍሉ ከተመረጡ የተማሪ ተወካዮች ጋር በየ15 ቀኑ ውይይት
ይደረጋል፡፡
የመምህሩን ዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት የተሟላ እንዲሆን ከማድረግ በተጨማሪም መምህራን
ዲሞክራሲያዊ አመለካከት በመጎናጸፍ በትምህርት አቀራረባቸውና በምዘና አፈፃፀማቸው፣ በጊዜ
አጠቃቀማቸው፣ በስነ ምግባራቸው ለተማሪዎች
በማሳደግና አካዳሚያዊ

ንቅናቄ

በመፍጠር

አ ርአ ያ
ተማሪዎች

በመሆን

የተማሪዎችን

የመማር አቅም

የመወያየትና በራስ የመተማመን ባህል
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ለማዳበር እንዲችሉ የመሪነት ሚና እንዲጫዎቱ የሚያስችል ሥርዓት ተዘርግቷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
መብትና

ግዴታውን

አውቆ

የ መ ማር

ማስተማር

ሥርዓቱን

በሙያው

ስነ-ምግባር

መሰረት

ለመተግበር የተዘጋጀ የመምህር ኃይል ለመገንባት በሙያ ስነ ምግባራቸውና በሥራ አፈፃፀማቸው ላይ
ተከታታይ ውይይት የሚያደርጉበት ሥርዓት ተዘርግቷል፡፡

1.3. የመማር ማስተማር ሒደት
4. የትምህርት ጥራትን ማሻሻልና አግባብነትን ማሳደግ
የትምህርት አግባብነት ለማሻሻል 23 ዲፓርትመንቶች ለመክፈት ታቅዶ ዩኒቨርስቲዉ በ4 ኮሌጆችና በ22
ትምህርት ክፍሎች ትምህርት ጀምሯል፤ አፈጻጸሙ 96% ነዉ፡፡ እነዚህም ኮሌጆች፡1. ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ
2. ማህበራዊና ሰብዓዊ ሳይንስ ኮሌጅ
3. ግብርና፣ ምግብና አየር ንብረት ሳይንስ ኮሌጅ
4.

የተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ ናቸው፡፡

ዩኒቨርስቲዉ ትምህርት በጀመረባቸዉ 22 የትምህርት መስኮች ሐርሞናይዝድ የሆነዉን ካሪኩለም
አሰባስቧል፡፡
የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የተለያዩ ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡ መምህራንም በየትምህርት ክፍሉ
ከሚሰጠዉ ካሪኩለም ጋር እንዲተዋወቁና ጠንካራና ደካማ ጎኖችን እንዲለዩ በማድረግ ለግማሽ ቀን
ዉይይት ተደርጓል፡፡ የሥርዓተ ትምህርት መፈተሽ /መገምገም ለተማሪዎች አስፈላጊ የሆኑ የመማር
ማስተማር አካሄዶችን ለማቀድና ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ ስለሆነ ሥርዓተ ትምህርቱ /Curriculum/
በ22ቱም የትምህርት ክፍሎች ተፈትሿል (ተገምግሟል)፡፡ እንዲሁም መደበኛ ትምህርት ከመጀመሩ በፊት
ከባ/ዳር ዩኒቨርሲቲ በተጋበዙ የካሪኩለም ሙያተኞች ድጋፍ የአንድ ቀን የካሪኩለም ክለሳ ተደርጓል፡፡
በየትምህርት ክፍሉ ያሉ መምህራን በትምህርት ዝግጅታቸው መሰረት የኮርስ ክፍፍል አድርገዉ ሥራ
ጀምረዋል፡፡ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በየትምህርት ክፍሉ የተማሪ ተወካዮችን በማስመረጥ
በመማር ማስተማር ሒደት ላይ ተከታታይ ዉይይቶች ተደርገዋል፡፡ የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ክፍል
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የሚለው መርህ

ታህሳስ 24 ቀን 2ዐ1ዐ ዓ.ም የመማር ማስተማሩ ሥራ በደመቀ ሁኔታ ሁሉም

መምህራን በተመደቡበት ክፍለ ጊዜ ክፍል በመገኘት ትምህርት ጀምረዋል፡፡
ለተማሪዎች አስፈላጊውን ምክር በመስጠት የመማር ማስተማሩን ሒደት ውጤታማ
ተደርጓል፡፡ የየትምህርት ክፍሉ አማካሪ መምህራን
ትምህርት ክፍሎች ሞጅል ተዘጋጅቶ

ተመድበዉ

ወደ

ሥራ

ለማድረግ ጥረት

ገብተዋለል፡፡ በሁሉም

ላይበራሪ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል፡ለተማሪዎችም ተሰጥቷል፡፡

ሞጅሉ ሲዘጋጅ ተማሪዎች እራሳቸውን ለመፈተንና ለማዘጋጀት የሚያስችሉ ከተለያዩ ማጣቀሻ
መጽሐፍቶች መልመጃዎች በሚያመች መልኩ ተዘጋጅቶዋል፡፡ ሁሉም መምህራን ለሚያስተምሩት ኮርሶች
ኮርስ አዉት ላይን፣ ሀንድ አውትና ፓወር ፖይንት አዘጋጅተዉ ወደ ሥራ ገብተዋል፡፡ በሁሉም ትምህርት
ክፍሎች ኮርስ ኦፈሪንግ ተሰርቶ ሬጅስትራር ገቢ ተደርጓል፡፡
በየትምህርት ክፍሎች ተማሪዎች በንድፈ ሃሳብ የተማሩትን በተግባር የተደገፈ ትምህርት ለመስጠት
ጥረት ተደርጓል፡፡
የቤተ ሙከራ ኬሚካል እና የኮምፒዉተር ግዥ ተፈጽሞ ሁለት የኮምፒውተር

ቤተ-ሙከራ

ተደራጅቶ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡የቤተ-ሙከራ ማንዋል ለኬሚስትሪ፣ ለባዮሎጅ እና
ለፊዚክስ ትምህርት ክፍሎች ተዘጋጅቷል፡፡
የፊዚክስ፣ የባዮሎጅ እና የኬሚሰትሪ ቤተ-ሙከራ እንዲሰራ ከሜቴክ ጋር ግንኙነት በመፍጠር
specification እያወጡልን ይገኛል፡፡
ባህርዳር፣ ደ/ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎችና ቆጋ ግድብ በመላክ የመስክ ላይ ትምህርት (የተግባር
ትምህርት) እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡
የሆቴል ማናጅመንት ትምህርት ክፍል ተማሪዎች Introduction to Hotel Operations ለ1
ቀን የተግባር ትምህርት /ፍልድ ትሪፕ) በቺማ፣ ካርኒድና ሸገር ሆቴል አግኝተዋል፡፡
የመምህር ተማሪ ጥምርታ 1፡19 እንዲሆን ታስቦ የመምህራን ቁጥር እንዲሟላ በማድረግ ጥምርታው
1፡13 ደርሷል፡፡ በሥራ ላይ ያሉ መምህራን ወንድ 75 ሴት 21 በድምሩ 96 መምራን ተቀጥረዋል፡፡
በቅድመ ምረቃ የተማሪዎች የማለፍ ምጣኔ 98% ለማድረስና የማቋረጥ ምጣኔዉን ወደ 2% ዝቅ
ለማድረግ ታቅዶ ለፈተና ከቀረቡት 1215 ተማሪዎች መካከል 1179 (97%) በአንደኛዉ ሴሚስተር
አልፈዋል፡፡ መጠነ-ስንበትን በተመለከተ ጠቅላላ ከተመዘገቡ 1254 ተማረዎች 27ቱ (2.15%)
ተሰናብተዋል፡፡ በራሳቸው ጊዜ ያቋረጡ (ድሮፕ አውት) ተማሪዎች 34 (2.7%) ናቸው፡፡ በዲሲፕሊን ግድፈት
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መሪ ቃል፡- ያለህን ዕምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials)
የተሰናበተ ተማሪ 1 (0.07%)፣ በትምህርት ክፍል ካውንስልና በኮሌጅ ካወንስል ይሁንታ አግኝተው
የሚመጡ የተማሪዎችን ዊዝድሯል ጥያቄ ህገ-ደንቡን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲስተናገዱ ተደርጓል፡፡
በዊዝሯል የተስተናገዱ ተማሪዎች 13 (1.03%) ናቸው፡፡ በመማር ላይ ያሉ ተማሪዎች 1179 (94%)
ናቸው፡፡ በPre-requisite ኮርሶች “F” ዉጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲውን ህገ-ደንብና
አካዳሚክ ካላንደር በጠበቀ መልኩ Course Dropout እንዲሞሉ ተደርጓል፡፡ የሁለተኛዉ ሴሚስተር
ትምህርቱ ስላልተገባደደ የዉጤት ግምገማ በሂደት ላይ ስለሆነ ሙሉ መረጃ አልቀረበም፡፡

2.2.1. የተማሪዎች ምዘና፣ ክትትልና ድጋፍ
የተማሪዎችን የውጤት ምዘና ትንተና በመስራት የማጠናከሪያ ትምህርት ተሰጥቷል፡፡ የተማሪዎችን ፈተናና
ውጤት የሚገመግም ኮሚቴ ተቋቁሞ ፈተናዎች እየተገመገሙ እንዲሰጡ፣ ውጤትም ተገምግሞ
ሪጅስትራር እንዲገባ ተደርጓል፡፡ በመጀመሪያው ወሰነ ትምህርት ጥሩ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች
የማበረታቻ ሽልማት ተሰጥቷል፡፡
የተማሪዎችን ዉጤት በየወሩ በመገምገም ዉጤታቸዉ ዝቅተኛ በሆኑባቸዉ ኮርሶች ላይ የተለየ ድጋፍ
በማድረግ ለማሻሻል ጥረት ተደርጓል፡፡ የአንድ ተከታታይ ምዘና ዉጤት ከ10% በላይ እንዳይሆን
ተደርጓል፡፡ በተለያየ ምክንያት የባከነ የትምህርት ክፍለ ጊዜን መረጃ በየ15 ቀኑ የየክፈሉን ተወካዮች
በማወያየት፣ በትምህርት ክፍሎችና በኮሌጅ ዲኖች አማካኝነት የተጠናከረ መረጃን መሰረት በማድረግ
በባከነዉ ልክ እንዲካካስ ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል፡፡ ሆኖም 165 ክፍለ ጊዜ የባከነ ሲሆን 154 ክፍለ ጊዜ
ተካክሷል፡፡ በሁለቱም ወሰነ ትምህርት የመምህራን ኮርስ ሎድ ለአካዳሚክና ምርምር ም/ፕሬዚዳንት
በወቅቱ ገቢ ተደርጓል፡፡
የየትምህርት ክፍሉን ወንድና ሴት ተካዮችን የማስመረጥ ስራ ተሰረቷል፡፡ አማካሪ መምህር በመመደብ
እርስበርሳቸው እንዲወያዩ ክትትል ተደርጓል፡፡ በየኮሌጁ የሱፐርቪዥን ቡድን እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡

2.2.2. ቤተ-መጽሐፍትን በተመለከተ
የትምህርትን ጥራትን ለማስጠበቅ መጽሐፍት ቁልፍ መሳሪያ ስለሆኑ ለማሟላት

በተደረገዉ ጥረት

ከጅማ ዩኒቨርሲቲና ከUSA 247 መጽሐፍትን በሶፍት ኮፒ በማሰባሰብ ከዚህ ዉስጥ 45 መጽሐፍት
ተመርጠዉ እያንዳንዱን በሀምሳ ኮፒ በማባዛት 2,250 መጽሐፍ ለማስጠረዝ ታቅዶ በ750,000 ብር
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ከባህርዳር ፖሊፔዳ ኢንተርፕራይዝ ጋር ዉል ተይዞና ታትሞ ወደ ቤተ-መጽሃፍት ገቢ ተደርጓል፡፡ እንዲሁም
ከባ/ዳር ዩኒቨርሲቲ 12,000፣ ከኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ 700 ከኮድ ኢትዬጵያ 200 በድምሩ
12,900 መጽሐፍት በድጋፍ /በእርዳታ/ ተገኝቷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም እጥረት

በሚታይባቸዉ

የትምህርት መስኮች 301 መጽሐፍት ከ4ቱ ኮሌጆች የተዉጣጣ ኮሚቴ ተዋቅሮ ግዥ ተፈጽሟል፡፡
በአጠቃላይ 19,327 መጻሕፍት በግዥ፣ በስጦታ እና በህትመት ግምጃ ቤት ገቢ እንዲሆን ተደርጓል፡፡
ለተማሪዎች

አስፈላጊ

የሆኑ ማጣቀሻና ዋቢ መጻህፍቶችን በዝርዝር ተለይተዋል፡፡ በርዳታ የተገኙ

መጽሀፍትና ፕሪንት ተደርገው የተባዙ መጽሀፍት ተለይተው

ላይብራሪ ተቀምጠዋል፡፡ ለዩኒቨርሲቲው

መማር ማስተማር ያግዛሉ ተብለው በግዥም ሆነ በስጦታ የመጡ መጽሐፍቶችን የሚስጥር ቁጥር፣
ኤክሴሽን ቁጥር እንዲሁም የባለቤትነት መብት ማህተም ተደርጎላቸው ለንባብ እንዲወጡ ተደርጓል፡፡
ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኮፒ ለማድረግ በትዉስት

የመጣውን የደዊ ዴሲማል ክላስፊኬሽን ማንዋል

(DDC21) ኮፒ በማድረግ ለሥራ ምቹ እንዲሆን ተደርጓል፡፡
በስቶር ጥበት ምክንያት ተደራርበው ተቀምጠው የነበሩ መጽሐፍቶችን ወደ ሌላ ሰፊ ክፍል በማዘዋወር
በተዘጋጀው ሸልፍ መጽሐፍትን በየኮሌጃቸው ለተጠቃሚዎች ምቹ በሆነ መንገድ የማደራጀት ሥራ
ተሰርቷል፡፡ የመጽሐፍት ፖኬትና የመጽሐፍት ስሊፕ በማዘጋጀት መጽሐፎች ላይ እንዲለጠፉ ተደርጓል፡፡
መጽሐፍቶች እንዳይቆሽሹ ንጹህናቸውን የመጠበቅ ሥራ ተሰርቷል፡፡ መጽሐፍትን በኤክሴሽን ቁጥራቸዉ
ወደ ኮምፒውተር የማስገባት ሥራ ተሰርቷል፡፡ ለዩኒቨርሲቲው መማር ማስተማር ያግዛሉ ተብለው
በግዥም ሆነ በስጦታ የመጡ መጽሐፍቶችን የሚስጥር ቁጥር፣ ኤክሴሽን ቁጥር እንዲሁም የባለቤትነት
መብት ማህተም ተደርጎላቸው ለንባብ እንዲወጡ ተደርጓል፡፡
የቤተ-መጻሕፍቱን ግብዓት በሟላት ለንባብ ምቹ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ የተማሪዎች የቡድን ጥናት
እንዲዳብር በማሰብና የሚሰጣቸውን የተለያዩ አሳይመንቶች ተወያይተው መስራት እንዲችሉ
/discussion class/ ተዘጋጅቶ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ የቤተ-መፃሕፍቱ የሽፍት ሥራ ካለምንም
ችግር በተቀመጠለት ፕሮግራም መሰረት አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡
ቤተ-መጻሕፍቱን ከማጣቀሻ መጽሐፍት በተጨማሪ ለመረጃ ምንጭ ማለትም መጽሔቶችና ጋዜጦች
ተገዝተው እንዲገቡና በተጨማሪም የተለያዩ በራሪ ወረቀቶችን ከተለያዩ ቦታ በማሰባሰብ ወቅታዊ የሆኑ
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መሪ ቃል፡- ያለህን ዕምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials)
መረጃዎችን ለተጠቃሚዎች የማድረስ ስራ ተሰርቷል፡፡ ለመምህራን እናለአስተዳደር ሰራተኞች የተለያዩ
መጽሐፍቶችን የማዋስና በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት የማስመለስ ስራ ተሰርቷል፡፡

2.3. የምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር አገልግሎት
5. የምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር አገልግሎትን ጥራትና አግባብነት ማሻሻል
የዘንገናን የተወሰነ ቦታ በማስከለል ለመዝናኛና የምርምር ሳይት አድርጎ ለመጠቀም ጥረት እየተደረገ
ነዉ፡፡ የሌዊ ተራራን በዩኒቨርስቲዉ ክልል ዉስጥ በማስገባት፣ የአረንገዴ፣ የሆቴልና ቱሪዝም ማዕከል፣
የሆቴል ቱሪዝም ትምህርት ክፍል የተግባር መማሪያ እንዲሁም የምርምር ሳይት ለማድረግ በዩኒቨርስቲዉ
ግቢ ዉስጥ እንዲካተት የማስፋፊያ ጥያቄ ቀርቦ ተካቷል፡፡ ለዚህም ማስፈጸሚ 33.3 ሚሊዮን ብር ለካሳ
ክፍያ ይሆን ዘንድ ለእንጅባራ ከተማ አስተዳደርና ለባንጃ ወረዳ አሰተረዳር ባንክ አካዉነት ላይ ገብቶ ካሳ
ለመክፈል በሂደት ላይ ነን፡፡
በግቢዉ ዉስጥና ከግቢዉ ዉጪ የምርምር ሳይት ለመለየት ጥረት እየተደረገ ነዉ፡፡ በግብርና ምግብና
አየር ንብርት ሳይንስ ኮሌጅ የሊዊ ተራራ እና ዌት ላንድ management base line survey ለመስራት
ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል፡፡

2.4. አጋርነትና ግንኙነት
6. አጋርነትንና የሕዝብ ግንኙነትን ለማሳደግ
መልካም አጋጣሚዎችንና፣ አጋር አካላትን በዕቅዳችን በመለየት፣ የዩኒቨርሲቲውን ጥቅም በሚያስጠብቁ
ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሥራ እየተሰራ ነው፡፡
የዩኒቨርሲቲው ያከናወናቸውን መልካም ሥራዎች በፎቶና በቪዲዮ ካሜራ ቀርጾ መረጃዉን በማጠናከር
የዜና ዘገባ በማካሔድ የተማሪዎችን የቅበላ ጥሪና አቀባበል፣ የሕንጻ ምረቃ በዓልን የቴሌቪዥን ሽፋን
እንዲያገኝ የማድረግ ሥራ ተሰርቷል፡፡ ከዩኒቨርሲቲው ምስረታ ጀምሮ እስከ አሁን ድርስ ያለውን የሥራ
ክንውን በአንድ የፎቶ ጋላሪ የማደራጀትና በምስል የታገዘ ሁለት ዘጋቢ ፊልም ተዘጋጅቷል፡፡
የዩኒቨርሲቲውን የግንባታ ሒደት ቀረጻዎች በማሰባሰብ የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የአመሰራረት ሒደት
ትውስታዎች በፎቶ በሚል ርዕስ አንድ ዶክመንታሪ ፊልም ተዘጋጅቷል፡፡ የሁለተኛው ዙር ሕንጻ ግንባታም
ክትትል እየተደረገ ተቀርጿል፡፡ ዩኒቨርሲቲው በተመረቀበት ቀን አነስተኛ የፎቶ ኤግዚቪሽን በማዘጋጀት
ጠቅላላይ ሚኒስቴሩ ለስብሰባ በገቡበት አደራሽ ተሰናድቶ የስብሰባ ተሳታፊዎች እንዲጎበጉት ተደርጓል፡፡
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መሪ ቃል፡- ያለህን ዕምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials)
ለተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ለማስተዋወቅም በዩኒቨርሲቲዉ ምረቃ በዓል ከምስረታዉ

ጀምሮ

ዩኒቨርሲቲው ያለበትን ደረጃ በአጭሩ የሚያሳይ መልዕክት በዩኒቨርሲቲዉ ፕሬዝዳንት ተላልፏል፡፡

ዩኒቨርስቲ ሕንጻ ምርቃና የተማሪዎች አቀባበል በዓል (ጥር 6 ቀን 2010 ዓ.ም)
በተለያዩ ባነሮችና ብሮሸሮችም መልዕክት ተላልፏል፡፡ በምረቃ በዓሉ የዩኒቨርሲቲው መልካም ገጽታ
እንዲዘገብ ተደርጎ

ትምህርት ሚኒስትር ባሳተመው ሁለት መጽሔቶች የዩኒቨርሲቲውን ምስል ይዞ

ወጥቷል፡፡
የሁሉንም ሠራተኞች የሥራ ሐላፊነት፣ ቴሌፎንና ኢሜል ያከተተ ብሮሸር ተዘጋጅቶ የሠራተኛን ግንኙነት
ቀላል አድርጎታል፡፡ የቢሮና የጠረጴዛ ባጅ፣ የሥራ ዝርዝር እየተዘጋጀ ነዉ፡፡ የ2 ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ
ሲዘጋጅ ኮሚቴው የደረሰበትን ደረጃ ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በማስታዋወቅ ተግባቦትን ለመፍጠር
ጥረት ተደርጓል፡፡ ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ሽልማት ተሰጥቷል፡ ሌሎችን ለማነሳሳትና ዕውቅና
እንዲያገኙ ለማድረግም ባነር ተዘጋጅቶ ተለጥፏል፡፡ የዩኒቨርሲቲው አካባቢህንና አገርህን ዕወቅ ክበብ
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መሪ ቃል፡- ያለህን ዕምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials)
አባላት ሰኔ 10/2010 ዓ.ም ያደረጉትን የጉብኝት ጉዞ የዘገባና ቀረጻ ሥራ ተሰርቷል፡፡ የዩኒቨርሲቲው
ሠራተኞች ዩኒቨርሲቲውን ወክለው በእግር እና በመረብ ኳስ ጨዋታዎች ከማህበረሰቡ ጋር የተደረጉ
መልካም ግንኙነቶችን በመቅረጽ ዶክመንት ሆኗል፡፡
ተማሪዎች በዓሉን ምክኒያት በማድረግ ከቤተሰቦቻቸዉ ጋር ተያይዞ በሚፈጠር ትዝታ የብቸንነት
ስሜት እንደይሰማቸዉ በክርስቶስ ኢየስሱስ የልደትና የትንሳኤ በዓል ለየት ያለ ዝግጅት ተደርጎ ሙሉ
ቀን

የመዝናኛ አገልግሎት አግኝተዋል፡፡ ሰኔ 8 /2010 ዓ.ም የተከበረውን የኢድ አልፈጥር በዓል

በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ በተለያዩ ፕሮግራሞች ተማሪዎችን በማዝናናት በዓሉ
እንዲከበርና ከወላጆቻቸው ጋር በተያያዘ የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማቸው ተደርጓል፡፡ተማሪዎችም
በዓሉን ምክኒያት በማድረግ የደም ልገሳ አድርገዋል፡፡
ከዚህ በተጨማሪም በሌላ ቀን ከማህበረሰቡ 2 በሬ ለክርስቲያን ተማሪዎች 2 በግ ለሙስሊም ተማሪዎች
ተሰጥቷቸዋል፡፡
በቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ሥር የኢኮኖሚክስ መምህራኖች ለኢኮኖሚክስ ተማሪዎች በትምህርት
ክፍሉና በተማሪዎች መካከል መልካም ግንኙነት እንዲኖር የእንኳን ደህና መጣችሁ፣ የምክርና ሞቲቤሽን
ሥራ ለ 1 ቀን ተሰርቷል፡፡ የማናጅመንት ተማሪዎች ከሚስተምሯቸው መምህራኖችና ከኮሌጅ ዲን ጋር
ተማሪዎች ለግማሽ ቀን ተወያይተዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው ለ107ኛ ጊዜ የተከበረውን ዓለም-ዓቀፍ የሴቶች ቀን በደማቅ ሁኔታ አክብሯል፡፡
የአዊ ዞንን የተፈጥሮ መስህቦችና ሀገር በቀል ጥበባት ቅኝት በማድረግ

ስክሪፕት ተሰርቶ ለህትመት

እየተዘጋጀ ነው፡፡

2.4.1. አጋርነትና ትብብር
የአጋር አካላትን ቁጥር ወደ 15 ለማሳደግ ታቅዶ አሁን አጋር በመሆን አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ 9 ናቸው፡፡
አፈጻጻሙ 60% ላይ ነው፡፡
የዩኒቨርሲቲው መልካም አጋጣሚ በደብረ-መርቆስና በባህርዳር ዩኒቨርሲቲዎች መካከል መሆኑ ሲሆን
የካበተ ልምዳቸውን በማካፈል እንዲሁም ለትምርት ማስጀመሪያ የሚሆኑ 21 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ
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ቁሳቁስ በመስጠት አጋርነታቸውን አሳይተዋል፡፡ ከሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ከሚገኙ የተለያዩ
ተቋማት ጋር የአጋርነትና ትስስር ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል፡፡

ከሀገር ውስጥ
1. የኢትዮጱያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር አንዱ ሲሆን የዩኒቨርሲቲውን ክሊኒክ ለማጠናከር
እንዲሁም ለተማሪዎች በተለይ ደግሞ ለሴቶች የተለያዩ ስልጠናዎች ሊሰጥ ስምምነት ላይ
ተደርሷል፡፡
2. Progress Integrated Community Development Organization (PICDO) የተባለ ድርጅት
ደግሞ በተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም፣ በከተማ ግብርና በአትክልትና ፍራፍሬ አመራረት
ከዩኒቨርሲቲያችን ጋር ለመስራት ተስማምቷል፡፡
ከዓለምአቀፍ
1. መቀመጫውን ጃፓን ካደረገው ከሶካ ዩኒቨርሲቲ ጋር የስምምነት ሰነድ የተፈረመ ሲሆን በ2011
በጀት ዓመት ወደ ስራ ይገባል የሚል እምነት ተይዟል፡፡
2. መቀመጫውን ለንደን ካደረገው ከGlobal Knowledge Exchange Network ጋር አብሮ
ለመስራት የምምነት ሰነዱ በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ተፈርሞ የተላከ ሲሆን በእነርሱ
በኩል ተፈርሞ እስኪመጣ እየተጠበቀ ነው፡፡

3. የማህበራዊ ድረ-ገፅ
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ለደንበኞች፣ አጋር አካላትና ለተቀረውም ማህበረሰብ ለማድረስ
ተደራሽነቱንም ለማስፋት የማህበራዊ ድረ-ገፆች የማይተካ ሚና አላቸው፡፡ በመሆኑም ከሰፊው አለም ጋር
ዩኒቨርሲቲውን እያገናኙ ገጽታውን እንዲገነቡ የተለያዩ ማህበራዊ ድረ-ገፆች ተከፍተዋል፡:

1. ፌስቡክ (Facebook )
ሶስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 1228 ሰዎች ገፃችን የወደዱት ሲሆን 1239 ሰዎች ደግሞ ተከታዮች ሆነዋል፡፡
ከ20 ሺህ በላይ ሰዎች ጎብኝተውታል፡፡ የሕዝብና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬቱም ከ20 ያላነሱ ዜናና
ሁነቶቹን በመለጠፍ ዩኒቨርቲው ያለበትን ሁኔታ በማመላከት ላይ ይገኛል፡፡ የፌስቡክ አካውንታችን
ከዩኒቨርሲቲው ድረ-ገፅ ጋር የተናበበ በመሆኑ ጠቀሜታው የጎላ ነው ፡፡
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2. ቴሌግራም (Telegram)
ቴሌግራም በአሁኑ ሰዓት በወጣቶች የሚዘወተር ሲሆን የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች እንዲዝናኑበት፣
እንዲማሩበትና መረጀ እንዲቀያየሩበት የተከፈተ ሲሆን እስካሁንም ከ100 ያላነሱ ተማሪዎች መረጃ
እያገኙበትና እየተለዋወጡበት ይገኛል፡፡

3. ቲውተር(Tweeter)
በአሁን ሰዓት በተለይም የዶናልድ ትራምፕን መመረጥ ተከትሎ ዶናልድ ትራምፕ በቲውተር ገፁ
በሚፅፋቸው መረጃዎች አማካኝነት ቲውተር ከምንግዜውም በበለጠ የተጠቃሚው ቁጥር እያሻቀበ
ይገኛል፡፡ ምንም እንኳን በኢትዮጱያ የቲውተር ተጠቃሚ እምብዛም ቢሆንም ዩኒቨርሲቲው በአለም አቀፍ
ደረጃ ታዋቂ እንዲሆን ለማስቻል እየተጠቀምንበት እንገኛለን፡፡ በሌላም መልኩ ይሄ የቲውተር አካውንታችን
ከዩኒቨርሲቲው ድረ-ገፅ ጋር የተናበበ በመሆኑ ብዙ ሰዎችን ለመድረስ ይረዳናል፡፡

4. ጂሜል(G-mail )
እራሱ የማህበራዊ ድረ-ገፅ ከመሆኑም ባሻገር ሌሎች እንደ ቲውተር፣ ዩቲዩብ እና የመሳሰሉት ለመክፈት
ስለሚያመች እና ኢሜይል ለመጠቀም እንዲያስችል በዩኒቨርሲቲው ስም ተከፍቶ እየተገለገልንበት
እንገኛለን፡፡

5. ሊክዲን (LinkedIn)
በበጣም ዘመን አመጣሽ ከሆኑት እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቀባይነትን ካገኙ መግባቢያዎች ውስጥ
የሚመደብ ሲሆን በሕዝብና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዩኒቨርሲቲው የሚሰራቸውን ስራዎች ለዓለም
በጉልህ እንዲታይ አገልግሎት ላይ እንዲውል ተደርጓል፡፡

6. ዩቲዩብ(YouTube)
በደቂቃ ብቻ በሺዎች የሚቆጠር ቪዲዮዎች የሚጫኑበት ዩቲዩብ የተባለው ማህበራዊ ድረ- ገፅ
በዩኒቨርሲቲው ስም አደራሻ ተከፍቶ ለሙከራ የሚሆኑ ቪዲዮዎች ተጭነዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ከዩኒቨርሲቲው ድረ-ገፅ ጋር የሚናበብ በመሆኑ አገልግሎቱ የላቀ ነው ፡፡

7. www.inu.edu.et
የዩኒቨርሲቲው ድረ-ገፅ ላይ የሚለጠፉ(የሚጫኑ) የተለያዩ መረጃዎች ተለቀዋል፡፡
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2.5. በጀት አስተዳደርና አጠቃቀም
6. የሐብት ምደባና አጠቃቀምን ማሻሻል
ለ2010 በጀት ዓመት የበጀት ዕቅድ ተዘጋጅቶ ለገንዘብ ትብብር ሚኒስቴር ተልኳል፡፡ ለመደበኛ በጀት 82,
890,000 (ሰማኒያ ሁለት ሚሊዮን ስምት መቶ ዘጠና ሺህ ) ብር ለሥራ አመራርና አስተዳደር እንዲሁም
ለመማር ማስተማር ፕሮግራምና ለተማሪዎች አገልግሎት ተፈቅዷል፡፡
የተመደበዉ በጀት በየፕሮግራሙ በዝርዝር ሲታይ ፡ለሥራ አመራርና አስተዳደር---------------------------------37,435,000
ለመማር ማስተማር አገልግሎት ---------------------------38,630,000
ለተማሪዎች አገልግሎት -----------------------------------6,825,000 ብር ተፈቅዷል፡፡

የበጀት አፈጻጸሙ ከዓመቱ ዕቅድ ጋር በንጽጽር ሲታይ
ተ.ቁ

ፕሮግራም

አፈጻጸም

ለ2010 በጀት ዓመት ተስተካክሎ የተመደበ
በጀት(ዕቅድ)

በቁጥር

በ%

1

ለሥራ አመራርና አስተዳደር

37,763,773 /100% /

37,755,482

99.98%

2

መማር ማስተማር

38,124,587.00 /100% /

38,122,183

99.99%

2. 1

ለተማሪዎችአገልግሎት

7,001,640.00 /100% /

7,001,483

99.99%

82, 890,000

82,879,148

99. 99%

ድምር

ለሥራ አመራርና አስተዳደር
ከገንዘብ ትብብር ሚኒስቴር ለመደበኛ በጀት ብር 37,435,000 ብር የተመድበ ሲሆን የገንዘብ ዝውውር
በመስራት ወደ 37,763,773 .00 (ወደ ሠላሳ ሰባት ሚሊዮን ሰባት መቶ ስልሳ ሶስት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ
ሶስት ብር) ተስተካክሏል፡፡ በዓመቱ ከተመደበው በጀት 100% ሥራ ላይ ለማዋል ታቅዶ 37,755,482 .00
(ሰላሳ ሰባት ሚሊየን ሰባት መቶ አምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማኒያ ሁለት) ብር (99.98%)ሥራ ላይ
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ዉሏል፡፡ የግዥ ሒደቱን በተመለከተ በገበያ መዉጣትና መዉረድ ምክኒያት የሚፈለገዉን ዕቃ በወቅቱ
ያላቀረቡ አሸናፊዎች በሕጉ መሠረት እርምጃ ተወስዷል፡፡

ለመማር ማስተማር ፕሮግራም
ከገንዘብ ትብብር ሚኒስቴር ለመደበኛ በጀት ብር 38,630,000.00 / ሠላሳ ስምንት ሚሊዮን ስድስት
መቶ ሠላሳ ሺህ ብር / የተመደበ ሲሆን በገንዘብ ዝውውር ወደ 38,124,587.00 (ወደ ሰላሳ ስምንት
ሚሊዮን አንድ መቶ ሀያ አራት ሺህ አምስት መቶ ሰማኒያ ሰባት ብር ተስተካክሏል)፡፡ በዓመቱ
ከተመደበው በጀት 100% ሥራ ላይ ለማዋል ታቅዶ አፈጻጸሙ 38,122,183.00 ( ሰላሳ ስምንት ሚሊዮን
አንድ መቶ ሀያ ሁለት ሺህ አንድ መቶ ሰማኒያ ሶስት ብር) ወይም 99.99% ሥራ ላይ ውሏል፡፡

ለተማሪዎች አገልግሎት
ከገንዘብ ትብብር ሚኒስቴር ለተማሪዎች አገልግሎት ብር 6,825,000.00 /ስድስት ሚሊዮን ስምንት
መቶ ሃያ አምስት ሺህ ብር/ የተመደበ ሲሆን በገንዘብ ዝውውር ወደ 7,001,640 (ሰባት ሚሊዮን አንድ
ሺህ ስድስት መቶ አርባ ብር) ተስተካክሏል፡፡ በዓመቱ ከተመደበው በጀት 100% ሥራ ላይ ለማዋል ታቅዶ
አፈጻጸሙ 7,001,483.00 ሰባት ሚሊዮን አንድ ሺህ አራት መቶ ሰማኒያ ሶስት ብር) ወይም 99.99% ሥራ
ላይ ውሏል፡፡
በአጠቃላይ በሁሉም ፕሮግራም የተመደበውን 82, 890,000.00 ብር (100%) ሥራ ላይ ለማዋል
ታቅዶ

አፈጻጸሙ 82,879,148.00 ብር (99.99%) ለሥራ ማስኬጃና ለደመወዝ አገልግሎት ውሏል፡፡

የተመደበዉ በጀት የመንግስትን ደንብና መመሪያ መሠረት በማድረግ ሥራ ላይ ውሏል፡፡ የግዥ ሒደቱ
የቴክኒክ፣ የፋይናንስና ጥራት ምርመራ ሥራዉ
ተፈትሾ፡እንዲጸድቅ ተደርጓል፡፡ የቋሚና አላቂ ዕቃዎችን

በጥራት ኮሚቴና

በግዥ አጽዳቂ ኮሜቴ

ወቅታዊ ዋጋ ለመገንዘብም የገበያ ጥናት

ተደርጓል፡፡ የቋሚና አላቂ ዕቃዎች ግዥ ተፈጽሟል፡፡ በስጦታና በግዥ የተገኙ ቋሚና አላቂ ንብረቶችን
በትክክል ገቢ በማድረግ ሥራ ላይ እንዲዉሉ ተደርጓል፡፡

የውስጥ ገቢ
የዩኒቨርስቲውን የውጥ ገቢ በማሳደግ 300,000.00 ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ ከውል ማስከበሪያ፣
ከቅጣት፣ ከኪራይ፣ 466,617 ብር ገቢ ተሰብስቦ ለገንዘብ ሚኒስትር ፈሰስ ሆኗል፡፡ በአብክመ ስፖንሰር
ከተደረጉ ተማሪዎች 97,890 ብር ተሰብስቦ ለተማሪዎች አገልግሎት ውሏል፡፡ በአጠቃላይ 564,507.00ብር
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(188%) ተሰብስቧል፡፡ ከሌሎች ዩኒቨርስቲዎች ልምድና ተሞክሮ በመቀመር ሬጅስትራርን የሚመለከቱ
የተለያዩ የክፍያ ዝርዝሮች ተመን ለዩኒቨርስቲው ማኔጅመንት በማቅረብ እንዲጸድቅ ተደርጓል፡፡
7. መልካም አስተዳደርን ማሳደግ፣
የሴት መምህራንን ተሳትፎ በ10% ለማሳደግ ታቅዶ ክንዉኑ ሲታይ ከ96 መህራንና አመራሮች መካከል
21ዱ ሴቶች ናቸዉ፡፡ አፈጻጸሙ

ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር ከዕቅዱ በላይ 21.9% ላይ ናቸው፡፡ የሴት

አመራሮችን ተሳትፎ በ10% ለማሳደግ ታቅዶ ከ34 የአካዳሚክ አመራሮች መካከል 5ቱ ሴቶች
ናቸዉ፡፡አፈጻጸሙ ከዕቅዱ ጋር ሲነጻጸር 10.25 % ነው፡፡
ሥራዎች ሲከናወኑ የመልካም አስተዳደር መርሆዎችን መሠረት አድርጎ ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት
ተደርጓል፡፡ ሁሉም ሠራተኛ 11ዱን የመልካም አስተዳደር እሴቶች (ዲሞክራሲያዊነት፣ የህግ የበላይነት፣
እኩልነት፣ ፍትሃዊነት፣ የሥራ ፍቅር፣ ቁጠባ፣ በራስ መተማመን፣ ማህበራዊ ተሳትፎ፣ የሃገር ፍቅር፣
የኃላፊነት ስሜት እና ዕውቀትን መሻት) እና በመላበስ እንዲሁም 8ቱን የመልካም አስተዳደር መርሆዎችን
(አሳታፊነት፣ የጋራ
ውጤታማነት)

መግባባት፣ ምላሽ ሠጪነት፣ ግልፀኝነት፣ ተጠያቂነት፣ የህግ የበላይነት፣ ቀልጣፋና

በማክበር ሥራዎች እንዲከናውኑና ከዚህ

መስመር

እንዳይወጣ ክትትልና ዉይይት

እየተደረገ ነዉ፡፡ በዩኒቨርሲቲው ያለው አሰራር ግልፅ፣ አሳታፊ፣ ተጠያቂነት ያለበት፣ የህዝብ ጥቅም
ያስቀደመ፣ ውጤታማና ህግን የተከተለ መሆኑ እየተረጋገጠ ሥራዉ ይሠራል፡፡ ተማሪዎች ለሚያነሱት
ማንኛዉም ጥያቄ አፍጣኝ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ የመምህራን የሥራ አፈፃፀም በተማሪዎች እንዲገመገም
ተደርገል፡፡ የዩኒቨርሲቲው ሌጅስሌሽ በሴኔቱ እንዲጸድቅ ተደርገል፡፡ በአካዳሚክ ኮሚሽንና (AC)
በዲፓርትመንት ካዉንስል (DC)ላይ የተማሪ ተወካዮች በአባልነት እንዲካተቱ ተደርገል፡፡
የቅጥር ሥራዉ በትክክለኛ ዉድድር እንዲካሔድ በማድረግ አድሎአዊ አሠራር እንዲወገድ፣ ፍትሐዊነትና
ግልጽነት እንዲሰፍን ተደርጓል፡፡ ለቅጥር ሥራ ፈታኝ ካልታወቀ ቦታ በማምጣት ተፈታኞች በዉድድር ብቻ
እንዲያልፉ ተደርጓል፡፡
በመሆኑም እሴቶችን ለማጎልበት እና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን በ2010 የትምህርት ዘመን ልዩ ልዩ
ሥራዎችን ተከናዉነዋል፡፡ ከእነዚህም መካከል መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የተማሪዎች ምግብ ቤት፣
መኝታ ቤት ሥራዎችን አውት ሶርስ በማድረግ በአካባቢው የሚገኙ ሥራ አጥ ወጣቶች የሥራ ዕድል
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ተጠቃሚ

ሆነዋል፡፡ ማንኛውንም ለተማሪዎች የሚሰጡ

አገልግሎቶች

ከዘር፣ ከቀለም፣ ከጾታና

ከሀይማኖት ልዩነት የፀዱ ናቸዉ፡፡ ለሥራ ክፍሎች ፍትሐዊ የግብዓት ድልድል በማካሔድ፣ አሳታፊ የሆነ
የዕቅድ ዝግጅት ሥርዓት በመዘርጋት ትኩረት ተሠጥተው እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ናቸው፡፡ የ2011
እና የ2012 በጀት ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ እንዲዘጋጅ ኮሚቴ ተደራጅቶ የፊዚካልና የፋይናንሻል ዕቅዱ
ተዘጋጅቷል፡፡ የመልካም አስተዳደር መርሆችንና እሴቶችን ተግባራዊ በማድረግ፣ ውጤታማነትንና
ቅልጥፍናን በማሻሻል

ዩኒቨርሲቲዉን

በኢትዮጵያ

ተመራጭ ለማድረግ በአመራሮችና በሠራተኞች

ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነዉ፡፡
የሚሰጠው አገልግሎት ከመጠን፣ ከጥራትና ከጊዜ መለኪያዎች አንጻር ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን
ጥረት ተደርጓል፡፡ የአገልግሎት ጥራትንም ለማስጠበቅ እርስ በእርስ
የሠራተኞችን አቅም የማሳድግ ሥራ

እ የ ተሠ ራ

በመደጋገፍና በልምድ ልዉዉጥ

ነዉ፡፡ የአገልግሎት አሰጣጡ ተገቢውን የሙያ ሥነ-

ምግባር የተላበሰ እንዲሆን በአጫጭር ዉይይቶችና ሥልጠናዎች

የሥነ-ምግባር፣ የዕዉቀት፣

የአመለካከትና የክህሎት ክፍተት የመሙላት ሥራ እየተሰራ ነዉ፡፡
የጸጥታና ደህንነት ኮሚቴ ሲቋቋምና የኮማንድ ፖስቱ ዓመታዊ ዕቅድ ሲታቀድ ሕጉን የተከተለ እንዲሆን
በሕግ ባለሙያ አስተያት እንዲሰጥ ተደርጎ ሠላማዊና የተረጋጋ መማር ማስተማር ሒደት እንዲኖር
ተደርጓል፡፡
ሰራተኞች በተመደቡበት

የሥራ ቦታ

በመገኘት ለደንበኞቻችን ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ

ተደርጓል፡፡
ለተማሪዎች ቀለብ የሚውሉ የምግብ ጥሬ ዕቃዎች ተገዝተው ሲገቡም ሆነ ለምግብ ዝግጅት
ወጭ

ሲሆኑ እየተረጋገጠ መውጣት እንዳለበት የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ያለምንም ቅሬታ

የምግብ አገልግሎት እየተሰጠ ነው፡፡
የተማሪዎች መኝታ ቤት የብሎክ ፣ የፍሎር ፣ የዶርሚታሪ ተወካዮች ጋር በየወሩ ውይይት በማድረግና
በመወሰን ተግባብቶ በመስራት ሥራው ያለምንም ችግር እየተከናወነ ነው፡፡
በክሊኒክ ደረጃ ለሚሰጡ የህክምና አገልግሎት በተገቢው መንገድ የሚሰጥ ሲሆን ከክሊኒክ ውጭ
ለሚሰጥ የህክምና አገልግሎት የሪፈራል ቅደም ተከተሎችን ለታካሚዎች በማስረዳት በቀላሉና
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በተቀላጠፈ መንገድ አገልግሎቱን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ እስካሁንም ለበርካታ ተማሪዎች የህክምና
አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡
በአካዳሚክ፣ ምርምርና አስተዳደር ዘርፍናበ ሕግ አገልግሎት ዘርፍ አስፈላጊ መመሪያዎችን፣ ደንቦችንና
ቅጾችን ከባህርዳር፣ ከደብረ ማርቆስና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች በማስባሰብ ወደ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ
የመቀየር ሥራ

ተሰርቷል፡፡ ዩኒቨርሲቲዉ

አ ዲ ስ ተ ቋም

እንደመሆኑ መጠን በርካታ የውስጥ

መመሪያዎችና ደንቦች ረቂቅ ተዘጋጅቷል፡፡ መደበኛ ሕጎችና የውስጥ መመሪያዎችን በማሰባሰብ ሠራተኛው
አውቆ ሥራውን እንዲያከናውን ጥረት ተደርጓል፡፡
የውስጥ መመሪያዎች፡
1. የሴኔት መመሪያ/ መምህራን በዩኒቨርስቲው መተዳደሪያ ደንብ /Legislation/ኮሜንት
እንዲሰጡ ተደርጓል፡፡
2. የተማሪዎች ህብረት ምርጫ ማስፈጸሚያና መተዳደሪያ ደንብ
3. የትምህርትና ቴክኖሎጂ ልማት ሠራዊት መመሪያ
4. የተማሪዎች ዝውውር መመሪያ
5. የሥርዓተ-ጾታና ጾታዊ ትንኮሳ ጥቅቃትን ለመከላከል የወጣ መመሪያ
6. የስርዓተ-ጾታ ፖሊሲ ሠነድ
7. የአውትሶርስ ማስፈጸሚያ መመሪያ
መደበኛ ሕጎች (የውጭ መመሪያዎች)
8. የደረጃ እድገት፣የቅጥርና ዝዉዉር መመሪያ
9. የሠራተኞች የሥነ-ምግባር መመሪያ/ኮድ
10. የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ 650/2001
11. የፌደራል መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010
12. የመንግስት ሠራተኞች የዲሲፕሊን አፈጻጸምና የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ቁጥር
77/94
13. የመረጃ አስተዳደር፣ አጠቃቀምና አደረጃጀት መመሪያ
14. የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001
15. የግዥ ደንብና መመሪያ
16. የሥብሰባ አፈጻጸም መመሪያ
17. የተሻሻለው የውጤት ተኮር ዕቅድ ዝግጅት፣ ትግበራና የአፈጻጸም ምዘና መመሪያ
የመሳሰሉትን መሠረት ተደርጎ ሥራዎች በመከናወናቸው የክስ ፋይሎች አልነበሩም፡፡
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ለዩኒቨርሲቲው

የአስተዳደር

ሠራተኞችና

መምህራን

የቢሮ

ድልድል፣

የቢሮና የቁሳቁስ

ግብዓቶችን በማሟላት ምቹ የሥራ ቦታ በመፍጠር የሥራ ተነሳሽነት እንዲሻሻል የማድረግ ሥራ
ተሰርቷል፡፡
የደንበኞችና የአጋር

አካላትን እርካታ ለማሳደግ ዩኒቨርሲቲው ጥራት ያለዉ፣ ተገቢና ወቅታዊ

አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡
8. የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ማረጋገጥና ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን
እገዛ ለማሳደግ ለ10 ተማሪዎች ልዩ ድጋፍ ማድረግ
አይናቸዉ ለተሰወረ 2 ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸዉ በየወሩ የ400 መቶ ብር ድጋፍ እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡
እንዲሁም ኬንና ድምጽ መቅረጫ እንዲገዛላቸው ተደርጓል፡፡ መማሪያ ክፍላቸውም ምድር ላይ እንዲሆን
ተደርጓል፡፡
በተለያዩ መምህራን ለሴት ተማሪዎች ቲቶር ተሰጥቶ ልዩ ድጋፍ ተደርጓል፡፡ የአጠናን ክህሎትና ጭንቀትን
ማስወገድ በሚሉ ርዕሶችም ለ286 ሴት ተማሪዎች ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ ከ3.00 እና በላይ ውጤት
ያስመዘገቡ ሴት ተማሪዎች 110 ሲሆኑ ከ3.75 እና በላይ ውጤት ያስመዘገቡ ሴት ተማሪዎች ፎቶአቸው
በባነር ተዘጋጅቶ ዕውቅና እንዲያገኙ ተለጥፏል፡፡
በቅጥር ጊዜ አካል ጉዳተኞች ያለዕጣ እንዲወዳደሩ ተደርጓል፡፡ የሥርዓተ-ጾታና ጾታዊ ትንኮሳ ጥቅቃትን
ለመከላከል መመሪያና የፖሊሲ ሠነድ ተዘጋጅቶ ለፕሬዝዳንቶች፣ ለኮሌጆችና ለዳይሬክቶሬቶች
ተሰራጭቷል፡፡ የሥርዓተ-ጾታ ክበብ ተደራጅቷል፡፡ የዩኒቨርሲቲውን መተዳደሪያ ደንብ መሠረት
በማድረግም መተዳደሪያ ደንብ ተዘጋጅቷል፡፡ የተለያዩ ውይይቶች ተደርገዋል፡፡
ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን (ማርች-8) በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል፡፡ የበዓሉ አከባበር በዩኒቨርሲቲው
ፕሬዝዳንት ተከፍቶ የሴቶች ጉዳይ ትኩረት የሚሻው፣ የሁሉንም ርብርብ የሚጠይቅ መሆኑን ገልጸው ሴት
ተማሪዎች የተመቻቹ መልካም አጋጣሚዎችን ተጠቅመው ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲወጡ መልዕክት
አስተላልፈዋል፡፡
ኤችአይቪ/ኤድስን ለመከላከልና ምርመራ እንዲጀምር ለማድግ ከዞን ጤና መምሪያና ሲዲሲ ጋር
በመተባበር 100 ኪት መጥቶ ለክሊኒክ ተሰጥቷል፡፡ ምርመራው ተጀምሮ የተመረመሩ 12 ተማሪዎች
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ሁሉም ነጌቲቭ መሆናቸው ተገልጿል፡፡ ሲቪኤም ኤች አይ ቪ/ ኤድስ ጋር በተያያዘ የሚሰራ ድርጅት ሲሆን
መረጃና ትምህርት ሰጪ የሆኑ 1000 በራሪ ወረቀቶች ለዩኒቨርሲቲው ተሰጥተዋል፡፡ የኤችአይቪ/ ኤድስን
ተጋላጭነት ሁኔታ ለመዳሰስ መጠይቅ ተበትኖ ናሙና የተወሰደ ሲሆን የተጋላጭነት ደረጃው ዝቅተኛ
ደረጃ ላይ ነው፡፡

2.6. መሠረተ ልማትና ፋሲሊቲ
10. ምቹ የሥራ አካባቢን ለመፍጠርና ማሻሻል
ግቡን ለማሳካት የመሠረተ-ልማት ሥራዎችና ፋሲሊቲን የማሟላት ሥራ ተሠርቷል፡፡

2.6.1. ሕንጻ ግንባታ ፕሮጀክት
በመጀመሪያዉ ዙር 22 ሕንጻ በ296,007,359 ብር በ12 ኮንትራክተሮችና በአንድ አማካሪ ተገንብቶ
በ2010 በጀት ዓመት 99.96% ተጠናቆ ሙሉ አገልግሎት እየሰጠ ነው፡፡ የግንባታውን ጥራት ለማረጋገጥ
በግንባታ ፕሮጀክት ባለሙያዎችና በዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች የቅርብ ክትትልና ግምገማ ተደርጓል፡፡
የሕንጻ ግንባታ ፕሮጀክቱ ውጤትና ፋይዳ ህንጻው ተጠናቆ ለመማር ማስተማርና ለአገልግሎት ዝግጁ
መሆኑ ነው፡፡ የዩኒቨርሲቲውን ሕንጻ ከመሠረቱ እስከ ማጠናቀቂያው ድረስ የሚያሳይ ፎቶ እንደሚከተለው
ቀርቧል፡፡
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ገና መሠረቱ ሲወጣ

የተጠናቀቁ ሕንጻዎች
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በሁለተኛው

ዙር ለተማሪዎች መኝታ አገልግሎት የሚውል ሶስት ሕንጻ እና ለላውንደሪ አገልግሎት

የሚውል አንድ ሕንጻ በ100,654,692 ብር በ3 ኮንትራክተሮች እየተገነባ ሲሆን አፈጻጸሙ ያለበት ደረጃ
16.17% ነው፡፡

2.6.2 ዉኃ ልማት
የአንድ ምንጭና የአንድ ጉድጓድ ውኃ ሥራ

በአማራ ውኃ ቢሮና በአውስኮድ ኮንትራት ተወስዶ

ሥራው የተከናወነ ሲሆን የዉኃ መስመሩ በእየሕንጻዎች ተያይዞ 100% አገልግሎት እየሰጠ ነው፡፡
አገልግሎቱ እንዳይቋረጥ በዉኃ አቅርቦት ፍሳሽ ሠራተኞች ክትትል እየተደረገ ነዉ፡፡ በመሆኑም ለ24፡00
ሥዓት አገልግሎቱ አልተቋረጠም፡፡

የውኃ ምርት መጠኑም
የጉድጓዱ የውኃ ምርት አቅም 20 ሊ/ሰከንድ
የምንጭ የውኃ ምርት ሀቅም 15 ሊ/ሰከንድ
500 ሜትር ስኬር የውኃ ማጠራቀሚያ ታንከር ተሠርቷል ፡፡
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2.6.3 መብራት
የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሥራ 14,701 ሜትር በ45,989,180 ብር ለመሥራት በኮንትራክተር ዉል ተይዞ
(ታቅዶ) 3,988 ሜትር የተሰራ ሲሆን አፈጻጸሙ ያለበት ደረጃ 27.13% ላይ ነው፡፡ ከአመታዊ

ዕቅዱ

5000 ሜትር ጋር ሲነጻጸር አፈጻጸሙ 79.76% ላይ ነዉ፡፡ ለግንባታ አገልግሎት የሚዉል 315 KV/15KVA
በሥራ ላይ ይገኛል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ መጠኑ 5.75 MW ተመድቦ ለቢሮ ሥራዎች አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ ከጉድጓድና
ከምንጭ የተመረተዉን ዉሀ ወደ ሪዘርቫየር ለመግፋት የሚያገለግል የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር
በትምህርት ሚኒሰቴር አማካይነት ክፍያ ተፈጽሞ አገልግሎት እየሰጠ ነው፡፡

2.6.4. የስልክና ኢንተርኔት አቅርቦት
ዩኒቨርሲቲዉን በስልክና ኢንተርኔት ለማስተሳሰር 80 ላንድ ላይንና 50 MBT ኢንተርኔት ከቴሌ ተጠይቆ
50 MBT ኢንተርኔት ገብቶ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል፡፡ የሥልክ መስመሩ ግን ተዘርግቶ አገልግሎት
እየሰጠ አይደለም፡፡
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2.6.5. መንገድ
በዩኒቨርሲቲው ግቢ 9.701 ኪ.ሜ ዋና መንገድ በ66,260,280 ብር ለመገንባት በኮንትራክተር ዉል ተይዞ
(ታቅዶ) 5.252 ኪ.ሜ የተገነባ ሲሆን አፈጻጸሙ ያለበት ደረጃ 54.13% ላይ ነው፡፡ ከዓመታዊ ዕቅዱ
ከ5.5 ኪ.ሜ አንጻር አፈጻጸሙ ሲታይ 95.49 % ላይ ነዉ፡፡
የዉስጥ ለዉስጥ የእግረኛ መንገድ 3.60 ኪ.ሜ በ34,958,964 ብር ለመገንባት ታቅዶ 1.56 ኪ.ሜ
የተገነባ ሲሆን አፈጻጸሙ ያለበት ደረጃ 43.33 % ላይ ነው፡፡ ከዓመታዊ ዕቅድ ከ2 ኪ.ሜ አንጻር አፈጻጸሙ
ሲታይ 78 % ላይ ነዉ፡፡ በሥራዉ ጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶች ተሳትፈዋል፡፡
ተማሪዎችን ከትራፊክ አደጋ ለመታደግ የቻግኒ መንታ መንገድ እስከ ዩኒቨርሲቲዉ ወሰን ጫፍ እንዲሠራ
ለትምህርት ሚኒስቴርና ለኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ቀርቦ ክትትል እየተደረገ ነው፡፡ በዩኒቨርሲቲው
ሕንጻ ምረቃ በዓል ጥያቄዉ የተመዘገበ መሆኑን የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር በንግግራቸው ገልጸዋል፡፡

2.6.6. የሴኔቴሽን /የአካባቢ ጽዳት/ ሥራ
የአካባቢ ጽዳት ሥራዎች /ማፋሰሻዎች/ ስዌሬጅ 11,900 ሜትር፣ ፋየር 10,100 ሜትርና ዶመስቲክ
12,890 ሜትር (በድምር 34,890 ሜትር) በ52,245,025.00

ብር ለመገንባት ዉል ተይዞ (ታቅዶ)

ስዌሬጅ 5615 ሜትር፣ ፋየር 6331 እና ዶመስቲክ 7,399 (በድምር 19,345 ሜትር) የተሰራ ሲሆን
አፈጻጸሙ ያለበት ደረጃ 55.44% ላይ ነው፡፡ ከዓመታዊ ዕቅድ ከ19,345 ሜትር ጋር አፈጻጸሙ ሲነጻጸር
100 % ተከናውኗል፡፡

2.6.7. የዩኒቨርሲቲው ግቢ ወሰን
 የዩኒቨርሲቲው ጠቅላላ ስፋት ለማስፋፊያ የተጠየቀውን ቦታ ጨምሮ በካርታው የሚታየው መሬት
292 ሔክታር ነው፡፡


የተወሰኑ ገበሬዎች ያልተነሱበትን ቦታ ጨምሮ በአሁኑ ጊዜ የዩኒቨርሲቲው ስፋት 184 ሔክታር
ሲሆን በከተማው የአስተዳደር ወሰን ውስጥ የሚገኝ የዩኒቨርሲቲ ቦታ መጠን 841,206.4ሜ2
(84 ሄ/ር) ነው፡፡
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ይህን መረጃ መሰረት

በማድረግ ወሰኑ በቅየሳ መሳሪያ (Total station) ሲመላከት 2

ቤተክርስቲያናትን (አቦ እና ገብርኤል) አጥር ግቢ ውስጥ እንደሚያርፍ ተመላክቷል፡፡ ስለዚህ 2ቱ
ቤተክርስቲያኖች ከወሰን ክልሉ ውጭ ይሆናሉ፡፡


ካርታዉ ከዩኒቨርሲቲው በስተምስራቅ በኩል የሚገኘውን ወንዝ ወደ ውስጥ ያካለለ ነው፡፡
ይህም የክክልሉን መንግስት ይሁንታ ይጠይቃል፡፡



በአጠቃላይ በተለያየ ምክኒያት ሲቀናነስ የዩኒቨርሲቲው ጠቅላላ ስፋት 2,917,504.03

ሜ2

(292 ሄ/ር) ስለሆነ የቦታው ወሰን በተጠየቀው ልክ ተከልሎ ቋሚ የአጥር ወሰን እንዲሰራለት
የትምህርት ሚኒስቴርና የክልሉ መንግስትን ውሳኔ ይጠይቃል፡፡

2.6.8. የግቢ ውበት እና ጽዳት
በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ የዩኒቨርሲቲውን

ጽዳትና ውበት ለመጠበቅ

ለአካባቢው ተስማሚ የሆኑ

ከ4,500 በላይ ሀገር በቀል እጽዋት ተተክለዋል፡፡
የተተከሉ የችግኝ ዓይነቶች ኮሶ፣ ጥድ፣ ኒም፣ ቅርቅሃ፣ ጨባ፣ ግራቪል፣ ፔኑስ፣ አርዘ
ሊባኖስ፣ ችብሃ፣ ሾላ ናቸዉ፡፡
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በዩኒቨርስቲዉ ግቢ በማህበረሰብ ተሳትፎ ችግኝ ሲተከል
በዓመቱ መጨረሻ ሰኔ 14/2010 ደግሞ 32 የተለያየ የዛፍና የቁጥቋጦ ችግኝ ዝርያዎች በግብርና
ምግብና አየር ንብርት ሳይንስ ኮሌጅ ተመርጠው 8,966 ችግኞች በሥጦታና በግዥ ተሰብስበው
ተተክለዋል፡፡ በተከላው የዞንና የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች፣ ሠራተኞችና የአገር
ሽማግሌዎች ተሳተፈውበታል፡፡ ሁሉም ሰው ችግኞችን እንዲንከባከብ በዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት
መልዕክት ተላልፏል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 2.01 ሄክታር ስፋት ያለው ችግኝ ጣቢያ ተቋቁሞ ሳይሳዊ
የሆኑ መንገዶች ተሰርቶለታል፡፡ በግቢው ዋና በር መግቢያ ባለው አደባባይና በሕንጻዎች ዙሪያ ባሉ
የአረንጓዴ ልማት ቦታዎች የተለያዩ የሳር ዝርያዎች ተተክለዋል፡፡ የግቢውን ፅዳትና ውበት የተሻለ
ለማድረግም ካምፓስ ግሪኒንግ ላንድስኬፕ ዲዛይን (campus greening landscape design)
ተሰርቷል፡፡

ለችግኙ ማደበሪያ 3.75 ኪውቢክ ኮምፖስት ተዘጋጅቷል፡፡
የግቢው፣የቢሮዎች፣የተማሪ መመገቢያና ዶርሞች ጽዳት እንዲጠበቅና ግብዓት እንዲሟላ ተደርጓል፡፡
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2.6.9. የጥገና ሥራዎች
ጠቅላላ ስፋቱ ዘጠኝ ሜትር በሰላሳ ሜትር የሆነ ወርክ ሾፕ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ተሰርቶ ለኤሌክትሪክ ሥራና
ጥገና አገልግሎት፣ ለእንጨት ውጤቶች ሥራና ጥገና አገልግሎት፣ ለውኃ መስመር ሥራና ጥገና
አገልግሎት፣ ለምድረ-ግቢ ውበትና ንጽህና አገልግሎት እንዲሁም ለሁለገብ ጥገና አገልግሎት እየሰጠ
ይገኛል፡፡ ለሁለት ጀኔሬተሮች መጠለያ ተሰርቷል፡፡ ለፎቶ ኮፒና የቴሌ ቪዥን ማስቀመጫ ጠረጴዛዎች፣
የምግብ ዝግጅት ጥሬ ዕቃዎችና የዶክመንት ማስቀመጫ ሸልፎች፣ የሀሳብ መስጫ ሳጥኖች፣ የጥበቃ
ኬላዎች፣ የችግኝ ሽቦ አጥር፣ 16 የማስታወቂያ ሰሌዳዎች፣ በተማሪዎች ዶርምተሪ በ4ቱም የቴሌቪዥን
አደራሽ ውስጥ ማስቀመጫ ሳጥኖችና ለተማሪዎች ልብስ ማስጫና መጋረጃዎች ተሰርተው አገልግሎት
እየሰጡ ነው፡፡ ለባህላዊ

ምግብ

ማብሰያ ጭስ መውጫና በተማሪዎች ምግብ አደራሽ መድረክ

ተሠርቷል፡፡ በተማሪዎች ቅበላና በዩኒቨርሲቲው ምረቃ ጊዜ የተዘጋጁ ባነሮችና ባንዴራዎች

በጥንቃቄ

እንዲቀመጡ ተደርጓል፡፡ በግንባታ ሥራ ጥራት ላይ በመጠጥ ውኃና ፍሳሽ ሠራተኛ አማካኝነት ክትትል
ተደርጎ የማስተካከል ሥራ ተሰርቷል፡

2.6.10. የግቢ ጸጥታና ደህንነት
የካምፓስ ፖሊሶች የግቢውን ሠላምና ደህንነት በማስጠበቅ የመማር ማስተማር ሥራው ሰላማዊ
እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡

2.6.11. የትራንስፖርት ስምሪት
በዩኒቨርሲቲው ሁለት ተሽከርካሪዎች ያሉ ሲሆን በመንግስት ተሽከርካሪዎች ደንብ መሠረት ዓመታዊ
የጤንነት ምርመራና መድን (ዋስትና) እንዲኖራቸው ተደርጓል፡፡ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ያለውን
የተሽከርካሪ ዕጥረት ለመቅረፍ ሁለት ሚኒቫሶች በመከራየት በቀንና በማታ ተሰማርተው አገልግሎት
እየሰጡ ነው፡፡ እንዲሁም ሁለት አውተቢሶችን በመከራየት ለሠራተኞች አገልግሎት እየሰጡ ነው፡፡
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2.7. የማሕበረሰብና ምክር አገልግሎት
10. የማህበረሰብ አገልግሎትን ጥራትና አግባብነት ማሻሻል
የማህበረሰብ አገልግሎት የትኩረት አቅጣጫዎችን

በመለየት የተለያዩ ሥራዎች እየተሠሩ ነዉ፡፡

ለመጀመሪያ ጊዜ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ኮሳዮ ፕሮጀክት ጋር በመተባበር 35 ለሚሆኑ ለእንጅባራ አካባቢ
የተለያዩ ባለሙያዎች እና ሞዴል አርሶ አደሮች ስለ ጓሮ አትክልት አመራረት፣ አመጋገብና ሥነ-ምግብ ዙሪያ
የሕጻናትን መቀንጨር መከላከል የሚያስችል ሥልጠና በመስጠት የማህበረሰብ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የእርከን ሥራዎች በሚሰራበት ወቅት የተፈጥሮ ሐብት ትምህርት ክፍል ለገምብሀ ቀበሌ
ቴክኒካል ድጋፍ አድርጓል፡፡ እንዲሁም በግብርና ምግብና አየር ንብረት ሳይንስ ኮሌጅ የመምህራን ኢኮኖሚ
ችግር ያለባቸውን ተማሪዎች በመለየት በተለያዩ ቁሳቁሶች ድጋፍ አድርገዋል፡፡

2.7.1. የሆስፒታል መሳሪያዎች ልገሳን በተመለከተ
መንግሰታዊ ካልሆነና ሂዉማን ብሪጅ /Human Bridge/ ከሚባል ግብረ-ሰናይ ድርጅትና የባህር ዳር
ዩኒቨርሲቲን ከፍተኛ እገዛ በማግኘት በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ስም ከ 264 199.29 USD (7, 327, 084.04
ብር) የሚያወጡ የህክምና ዕቃዎችን ለእንጅባራ ሆስፒታል በስጦታ ለማበርከት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡
ይህ ጥረት የማህበረሰብ አገልግሎት ከመስጠት በሻገር ወደፊት የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለመክፈት
ለምናደርገዉ ጥረት መደላድል ለመፍጠር ነዉ፡፡ የህክምና ዕቃዎች 22 ዓይነት ናቸው፡፡

2.7.2. የሀቅም ግንባታ ተሳትፎን በተመለከተ
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሲቨል ሰርቪስና የሰው ሀብት ቢሮ እስፖንሰር አድራጊነት COC
አሟልተዉ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ላሉ 18 (አስራ ስምንት) ተማሪዎች የውል ስምምነት ፊርማና
የክፍያ ቅድመ-ስምምነት ተፈጽሞ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ፡፡ ይህ የሚያሳየዉ ዮኒቨርሲቲዉ
አዲስ ቢሆንም ለክልሉን የሀቅም ግንባታ ዕቅድ ለማሳካት የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ተችላል፡፡

2.7.3. የሥራ ዕድል ፈጠራ
የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማትን በመደገፍና የተደራጁ ወጣቶች ገቢ የማመንጨት ጥረታቸውን የማሳደግ
ሥራዎች እየተሠሩ ነዉ፡፡ በዩኒቨርሲቲው በተለዩ በ6 የሥራ መደቦች ወንድ 121 ሴት 175 በድምሩ ለ296
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የአውት ሶርስ ሠራተኞች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል፡፡ እንዲሁም በመዝናኛ ክበብና በፀጉር ቤት በንግድ ሥራ
ለተሰማሩ ወንድ 13 ሴት 17 በድምሩ ለ30 ሰዎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል፡፡
ግቢውን አረንጓዴ ለማድረግ በሚሠራው የችግኝ ተከላ ሥራ 3,200 ጊዜያዊ ሠራተኞችን በማሰማራት
የሥራ ዕድል ተፈጥሯል፡፡ ከመሠረተ-ልማቱ ጋር በተያያዘ 413 ለሚሆኑ ጊዜያዊ ሠራተኞች የሥራ ዕድል
ተፈጥሯል፡፡
በአጠቃላይ 2,500 የማህበረሰብ ክፍሎችን የአዉት ሶርሲንግ ተጠቃሚዎች ለማድረግ ታቅዶ 3,939
የሚሆኑ ሠራተኞች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ አፈጻጸሙ ከዕቅድ በላይ 158% ነዉ፡፡

2.7.4. የማህበረሰብ ተሳትፎ
የህብረተሰቡ ተሳትፎ ለዩኒቨርሲቲዉ ዉጤታማነት ከፍተኛ ድርሻ የአለዉ መሆኑን በመረዳትና በዕቅድ
በማካተት የአገር ሽማግሌዎችንና አመራሮችን በመጋበዝና ተሳታፊ በማድረግ በ1,248,000.00 ብር 2.5
ኪሎ ሜትር ጊዜያዊ አጥር በማህበረሰብ ተሳትፎ ለማጠር ታቅዶ በ436,000.00 ብር 1.4 ኪ.ሜ በሽቦ
በማጠር የተማሪዎችንና የዩኒቨርሲቲውን

አጠቃላይ ደህንነት ለመጠበቅ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡

የዩኒቨርሲቲውን ሕንጻ የክብር እንግዶች በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ ለማስመረቅና ተማሪዎችን
በብሔረሰቡ ባህል መሠረት ለመቀበል ከፍተኛ ንቅናቄ ተደርጎ ከታህሳስ 13-15/2010 ዓ.ም ከመነሐሪያ
እስከ ዩኒቨርሲቲው ለተማሪዎቹ ትራንስፖርት ተዘጋጅቶ በፈረስ የታጀበ የእንኳን ደህና መጣችሁ
አቀባበል በደመቀ ሁኔታ ተደርጓል፡፡ ልምዱም ለደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተላልፏል፡፡ ከተማሪዎች አቀባበል ጋር
ተያይዞ ታህሳስ 4/2010 ዓ.ም ከተማዋን ጽዱና ማራኪ ለማድረግ የመንግስት ሠራተኞች፣ የከተማውና
የዩኒቨርሲቲዉ ማህበረሰብ እንዲሁም የአገር ሽማግሌዎች በተገኙበት

የጽዳት

ዘመቻ ተደርጓል፡፡

እንዲሁም ጥር 6/2010 ዓ.ም ከፍተኛ የኢትዮጵያ አመራሮች በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ በማህበረሰቡ
ተሳትፎ ዩኒቨርሲቲው ተመርቋል፡፡ ከፍተኛ አመራሮችም የአካባቢዉንናየዩኒቨርሲቲውን ጥያቄዎች
ተረድተውና መዝግበው እንደሔዱ በንግግራቸው ገልጸዋል፡፡ የዩኒቨርሲቲው ጥያቄ የመብራት መቆራረጥን
ለመቅረፍ የራሱ ሰብ-ስቴሽን እንዲኖረዉ፣ ተማሪዎችን ከትራፊክ አደጋ ለመታደግ የቻግኒ መንታ መንገድ
እስከ ዩኒቨርሲቲው ወሰን ጫፍ እንዲሠራ፣ የዉስጥ ለውስጥ መንገዶችና ሌሎች መሠረተ ልማቶች
እንዲሠሩ እንዲሁም የ2ኛው ዙር ሕንጻ በጊዜው እንዲገነባ በዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት የቀረቡ ጥያቄዎች
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የምረቃ በዓሉ በሠላም ተጠናቋል፡፡

2.8. የዕቅድ አፈጻጸም ንጽጽር
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እይታ

የደንበኞ
ች እይታ

ተ.
ቁ

ስትራቴጅክ ግብ

1

የደንበኞችን እርካታ
ማሳደግ

የረኩ ደንበኞች በ%

የ 2010
ኢላማ
75

2

የተማሪዎችን ቁጥር
ማሳደግ

የተመዘገቡ ተማሪዎች በቁጥር

1500

የተማሪ ቅበላ በቀን

ጥ ቀም ት ወ ር
2010

የሥልጠና/የምክር አገልግሎት
ተጠቃሚዎችበቁጥር

300

3

4
5

የፋይናን
ስ ዕይታ

6

የማህበረሰብ
አገልግሎት
ተጠቃሚዎችን
ማሳደግ
የአጋር አካላትን ቁጥር
ማሳደግ
የሐብት ምደባና
አጠቃቀምን ማሻሻል

የዉስጥ ገቢን
ማሳደግ

መለኪያ

የአዉት ሶርሲንግ
ተጠቃሚዎች በቁጥር
በቁጥር

2200
15

ሥራ ላይ የዋለ በጀት በ%
የተመደበ በጀት በብር

100

የተገኘ የገቢ መጠን በብር

300,000

82, 890,000
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የ2010 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም
ክንዉን
የተማሪዎችን እርካታ ለማወቅ መጠይቅ ተበትኖ
ጥናት ተደርጓል
የተመዘገቡ ተማሪዎች ወንድ 632 ሴት 620 ድምር
1252
13-15/4/2010 ተማሪዎችን በደመቀ ሁኔታ አቀባበል
ተደርጓል፡፡
በዩኒቨርሲቲው በተለዩ በ6 የሥራ መደቦች ወንድ 121 ሴት
175 በድምሩ ለ296 የአውት ሶርስ ሠራተኞች የሥራ ዕድል
ተፈጥሯል፡፡ እንዲሁም በመዝናኛ ክበብና በፀጉር ቤት
የንግድ ሥራ ለተሰማሩ ወንድ 13 ሴት 17 በድምሩ ለ30
ሰዎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል፡፡
ከመሠረተ-ልማቱ የሚሠሩ ሠራተኞችን 413 ፣ከችግኝ
ጣቢያ የሚሰሩ 3,200 በድምሩ 3,939 ሠራተኞች
ተጠቃሚ ሆነዋል ፡፡
በሀገር ውስጥ 5 በውጭ አገር 4በድምሩ 9 አጋር አካላት
አሉ፡፡

82,879,148.00

አፈጻጸም በ%
70.58%

83.47%

158%

60%
99.99%
188%

ከውል ማስከበሪያ፣ከቅጣት፣ከኪራይ፣ 466,617 ብር ገቢ
ተሰብስቦ ለገንዘብ ሚኒስትር ፈሰስ ሆኗል፡፡በአብክመ
ስፖንሰር ከተደረጉ ተማሪዎች 97,890 ብር ተሰብስቦ
ለተማሪዎች አገልግሎት ውሏል፡፡በአጠቃላይ 564,507 ብር
ተሰብስቧል፡፡
ለዩኒቨርስቲው ገቢ ከማስገኘት አንጻር የሌሎች ዩኒቨርስቲዎችን ልምድና
ተሞክሮ በመቀመር ሬጅስትራርን የሚመለከቱ የተለያዩ የክፍያ ዝርዝሮች
ተመን ለዩኒቨርስቲው ማኔጅመንት በማቅረብ እንዲጸድቅ ተደርጓል፡፡
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ተ.
ቁ

እይታ

ስትራቴጅክ ግብ

መለኪያ
የተከፈቱ ፕሮግራሞች ብዛት በቁጥር

7

የዉስጥ
አሰራር
ዕይታ

የትምህርትየምር
የተካሔዱ የምርምር ሥራዎች ብዛት በቁጥር
ምርና
የህብረተሰብ
አገልግሎትን
ጥራት፣አግባብነት
ና ተደራሽነትን
የማህበረሰብ አገልግሎት ሥራዎች ብዛት
ማሻሻል
በቁጥር

የ 2010
ኢላማ

የ2010 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም
አፈጻጸም በ%

ክንዉን

23
4

8

22
በጀት ባለመመደቡ አልተሰራም

96
0

1)ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ኮሳዮ ፕሮጀክት ጋር በመተባበር 35 ለሚሆኑ
ለእንጅባራ አካባቢ የተለያዩ ባለሙያዎች እና ሞዴል አርሶ አደሮች
ስለ ጓሮ አትክልት አመራረት፣አመጋገብና ሥነ-ምግብ ዙሪያ
የሕጻናትን መቀንጨር መከላከል የሚያስችል ሥልጠና በመስጠት
የማህበረሰብ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡
2)መንግሰታዊ ካልሆነና ሂዉማን ብሪጅ /Human Bridge/
ከሚባል ግብረ- ሰናይ ድርጅትና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን ከፍተኛ
እገዛ በማግኘት በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ስም ከ 264 199.29 USD/
7, 327, 084.04 ብር/ የሚያወጡ የህክምና ዕቃዎችን ለእንጅባራ
ሆስፒታል በስጦታ ለማበርከት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡
3) የክልሉን የሀቅም ግንባታ ዕቅድ ለማሳካት በአማራ ብሔራዊ
ክልላዊ መንግስት ሲቨል ሰርቪስና የሰው ሀብት ቢሮ እስፖንሰር
አድራጊነት COC አሟልተዉ 18 (አስራ ስምንት)ተማሪዎች
ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ ፡፡
4) የአዉት ሶርሲንግና የኮንትራት ሠራተኞች የሥራ ዕድል
ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡
5) የእርከን ሥራዎች በሚሰራበት ወቅት የተፈጥሮ ሐብት
ትምህርት ክፍል ለገምብሀ ቀበሌ ቴክኒካል ድጋፍ አድርጓል፡፡

62.5%

የታተሙ ታዋቂ ጆርናሎች በቁጥር

5

2 ጆርናሎች ተሰርተዋል

40%

የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ክፍል

24/4/2010

24/4/2010

100
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እይታ

የዉስጥ
አሰራር
ዕ ይታ

ተ.
ቁ

8

ስትራቴጅክ ግብ
የሥርዓተ-ፆታ
እኩልነትን
ማረጋገጥና ልዩ
ድጋፍ
የሚያስፈልጋቸው
የህብረተሰብ
ክፍሎችን እገዛ
ማሳደግ

በ236 1ለ5 የተማሪዎች የእርስ በእርስ መማማር
ይካሔዳል፡፡ በየትምህርት ክፍሎች
የትምህርት
ጥራትን ለማረጋገጥ ከመምህራንና ተማሪዎች ጋር 100
በጋራ ከመስራት በጨማሪ በየትምህርት ክፍሉ
ከተመረጡ
የተማሪ ተወካዮች ጋር በየ15 ቀኑ
ውይይት ይደረጋል፡፡

በ1ለ5 በማደራጀት በመተባበር መማማር
በቁ ጥ ር

236

በተከታታይ ምዘና የትምህርት ጥራትን
ማስጠበቅ በ%

100

ጥርና የካቲት የተማሪዎች ተከታታይ ምዘና ተደርጓል

100

የተማሪ የማለፍ ምጣኔ በ%

98

ለፈተና ከቀረቡት 1215 ተማሪዎች መካከል1179
(97%) በአንደኛዉ ሴሚስተር አልፈዋል፡፡

97

የተማሪዎችን የመኝታ ቁሳቁስ ማሟላት
በ%

100

አልጋ በቁጥር 1776 ፣ፍራሽ 1551 ፣ ትራስ 1506 ፣ችቡድ
1695 ፣ ወንበር 565 ፣ሎከር 260 ፣እና የመሳሰሉት
ተሟልተዋል፡፡

100

መለኪያ

የ2010 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም

የ 2010
ኢላማ

ክንዉን

አፈጻጸም በ%

5 ሴት ተማሪዎች በዊዝድሮዋል ምክኒያት
አቋርጠዋል፡፡
ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸዉ ተማሪዎች
በቁጥር

10

0 .8 %

አይናቸዉ ለተሰወረ 2 ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸዉ የ400 መቶ ብር
ድጋፍ በየወሩ እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ እንዲሁም የብሬል፣ ኬንና
ስታይለስ ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡
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እ ይታ

ተ.ቁ

ስትራቴጅክ ግብ

መ ለኪ ያ
የዋና መንገድ ግንባታ በ%

የ 2010
ኢላማ

የ2010 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም
አፈጻጸም በ%
ክንዉን
5.5 ኪ.ሜ በአጠቃላይ በዩኒቨርሲቲው ግቢ 9.701 ኪ.ሜ 54.13%
ዋና መንገድ ለመገንባት ታቅዶ 5.252 ኪ.ሜ
ተገንብቷል፡፡

የዉስጥ
አሰራር
ዕ ይታ

9

በ2010 በጀት ዓመት 5.5 ኪ.ሜ ዋና መንገድ 95.49 %

የግንባታና
መሠረተ-ልማት
ሥራዎችን ማሻሻል

ለመገንባት ታቅዶ 5.252 ኪ.ሜ ተገንብቷል፡፡
የዉስጥ ለዉስጥ መንገድ ግንባታ
በ%

በአጠቃላይ የዉስጥ ለዉስጥ የእግረኛ መንገድ
3.60 ኪ.ሜ ለመገንባት ታቅዶ 1.56 ኪ.ሜ
ተገንብቷል፡፡
በ2010 በጀት ዓመት 2 ኪ.ሜ ለመገንባት ታቅዶ
1.56 ኪ.ሜ ተገንብቷል፡፡

43.33 %

19,345
ሜትር

በጠቅላላ 34,890 ሜትር የሳኒተሪ ሥራዎችን
ለመሥራት ታቅዶ 19,345 ሜትር ተሰርቷል፡፡

55. 44%

5000
ሜትር

በ2010 በጀት ዓመት 19,345 ሜትር የሳኒተሪ
100%
ሥራዎችን ለመሥራት ታቅዶ 19,345 ሜትር
ተሰርቷል፡፡
በጠቅላላ 14,701 ሜትር
የመብራት ሥራ 27.13%
ለመስራት ታቅዶ 3,988 ሜትር ተሰርቷል

የዉሃ ሥራ በ%

100

ሙሉ አገልግሎት እየሰጠ ነዉ፡፡

100

የኢንተርኔት በሜጋ ባይት /MBT/

50

100

ሥልክ

80

50 MBT ኢንተርኔት ገብቶ አገልግሎት መስጠት
ጀምሯል፡፡
20 ላንድ የሥልክ መስመር ለጊዜው ተሰጥቷል፡፡

የሴንተሪ ሥራ በ%

የመብራት ሥራ በ%

33.93

78 %

በ2010 በጀት ዓመት 5000 ሜትር የመብራት 79.76%
ሥራ ለመስራት ታቅዶ 3,988 ሜትር ተሰርቷል
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10

እ ይታ

ተ.ቁ

መልካም
አስተዳደርን
ማሳደግ

ስትራቴጅክ ግብ

ሕንጻ ግንባታ በ%

100

22 ሕንጻ ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል

ተግባራዊ የተደረጉ የመልካም
አስተዳደር መርሆዎች በቁጥር
ተግባራዊ የተደረጉ የተለያዩ ደንብና
መመሪያዎች
የሴት አካዳሚክ ስታፍ ተሳትፎ %

8
16

የሴት አመራሮች ተሳትፎ በ%

10

8ቱን የመልካም አስተዳደር መርሆዎች መሠረት በማድረግ ሥራዎች
እየተሠሩ ነዉ፡፡
17 የተለያዩ መመሪያዎችን ፣ደንቦችን ፣ፓሊሲዎችን ሁሉ መሠረት
ተደርጎ ሥራ ይሠራል፡፡
ከ96 መምህራንና አመራሮች መካከል 21ዱ ሴቶች
21.88%
ናቸዉ፡፡
ከ34 የአካዳሚክ አመራሮች መካከል 5ቱ ሴቶች
10.25
ናቸዉ፡፡

መ ለኪ ያ

10

የ2010 ኢላማ

99. 96%

የ2010 ዓ.ም ዓመታዊ ዕቅድ አፈጻጸም
ክንዉን

መማማር
ና ዕድገት

11

የአመራርናሠራተ
ኞችን
ዕዉቀት፣ክህሎትና
አመለካከት
ማሳደግ

አፈጻጸም በ%

2ኛ ዲግሪ የሚማሩ መምህራን
በቁጥር
የተሰጡ አጫጭር ሥልጠናዎች
በቁጥር
በአጫጭር ሥልጠናዎችየተሳተፉ
መምህራን በ%

87

87 መምህራን በመማር ላይ ናቸው

100

10

10 ሥልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡

100

75

በአጫጭር ሥልጠናዎችየተሳተፉ
ሠራተኞች በ%

75

65 ወንድ 14 ሴት በድምሩ 79 መምህራን 100
የተከታታይ ምዘና፣ አሳታፊ የማስተማር
ሥነ-ዘዴ፣ የክፍል ዉስጥ አመራር እና
የመምህር ሙያዊ ሥነ-ምግባር ሥልጠና
ለ2 ቀን ወስደዋል
56 ወንድ 44 ሴት በድምሩ 100 80
የአስተዳደር ሠራተኞች የካይዘን ሥልጠና
ወስደዋል፡፡ 94 የአስተዳደር ሠራተኞች
የትምህርት ልማት ሠራዊት ሰልጥነዋል፡፡
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እይታ

ተ.ቁ

ስትራቴጅክ ግብ

መለኪያ

12

የICT አጠቃቀም
ማሳደግና የገጽታ
ግንባታን ማሻሻል

የICT ተጠቃሚ
ሠራተኞች በ%

መማ
ማርና
ዕድገት

የተሠሩ የግንኙነትና
የገጽታ ግንባታ
ሥራዎች በቁጥር

የ2010
ኢላማ
75

10

የ2010 ዓ.ም ዓመታዊ ዕቅድ አፈጻጸም
ክንዉን
አፈጻጸም በ%

ኢንተርኔት በአብዛኛው
የአስተዳደር ሕንጻና
በመምህራን ሕንጻ መስመሩ
ተዘርግቶ አገልግሎት
እየሰጠነው፡፡

70%

7 የማህበራዊ ድረ-ገፅ
ፌስቡክ፣ቴሌግራም፣
ቲውተር ፣ ጂሜል ፣

LinkedIn ፣ዩቲዩብ እና
www.inu.edu.et

13

ምቹ የሥራ አካባቢን
መፍጠርና
ሠላማዊ መማር
ማስተማር ማስፈን

የመማርማስተማር
ሥራን የሚያዉኩ
ክስተቶችን ማስወገድ
በቁጥር

0
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የመማር ማስተማር ሥራን
የሚያዉክ 1 የረብሻ ክስተት
ተፈጥሯል

1
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ክፍል 3፡ በማጠቃለያ ምዕራፍ የተከናወኑ የክትትልና ግምገማ ሥራዎች
በበጀት ዓመቱ በዕቅድ ተይዘዉ የተከናወኑ ግቦችንና ዋና ዋና ተግባራትን የአፈጻጸም ስኬት ለመለካት
የክትትልና ግምገማ ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ እየተደረገ ነዉ፡፡ የክትትልና ግምገማ ሥርዓቱ የእቅድ
አፈጻጸሙን የሚገቱ ችግሮችንና አደጋዎችን በማሳየትና የመፍትሔ አቅጣጫ በማስቀመጥ የዩኒቨርሲቲው
ሐብት በፍትሐዊነት መርህ መሰረት ጥቅም ላይ እንዲዉል አድርጓል፡፡ ቦርዱና አመራሩም መርሁን
መሠረት ያደረገ ግምገማ በማድረግ የዩኒቨርሲቲዉ ሥራዎች ቀልጣፋና ዉጤታማ እንዲሆኑ አድርጓል፡፡
የግንባታና መሠረተ-ልማት ፕሮጀክቶች በትምህርት ሚኒስቴር ሥር ቢሆኑም በበጀት ዓመቱ የሚከናወኑ
ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው እቅድ መሰረት እንዲጠናቀቁ የክትትልና ግምገማ ሥራ እየተሠራ ነዉ፡፡
ቦርዱ 4 ጊዜ ስብሰባ በማካሔድ
የዩኒቨርሲቲውን የ2009 በጀት ዓመት የዕቅድ

አፈጻጸምን ገምግሟል፤ የ2010 በጀት ዓመት ዕቅድን

ገምግሞ አጽድቋል፡፡ የየሩብ ዓመቱን ዕቅድ አፈጻጸም ገምግሟል፡፡
አመራሩና ቦርዱ ሥራን እየገመገመ ጉድለቶችን እያስተካከለና ችግሮችን እየፈታ ነዉ፡፡ መምህራን
የስራ አፈፃፀም በሁለቱም ወሰነ ትምህርት በተማሪዎች ተገምግሟል፡፡ የሁሉም የአስተዳደር ራተኞች
በክፍል ሐላፊዎች የሥራ አፈጻጸም እየተሞላ ነው፡፡
በአጠቃላይ ከነበረዉ እንቅስቃሴ ትምህርት ተወስዷል፡፡

ምርጥ ተሞክሮዎች
ከአካባቢዉ አመራርና ማህበረሰብ ጋር ተቀራርቦና ተቀናጅቶ መሥራቱ፤
ሥራዎች ሁሉ በፎቶ ግራፍ በተደገፈ መረጃ የተጠናከሩ መሆናቸዉ፤
ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራትን ማበረታታት መቻሉ፤
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3.1. በዕቅድ አፈፃፀም የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖች
3.1.1. በዕቅድ አፈፃፀም የታዩ ጠንካራ ጎኖች
1) እቅድ
 ዩኒቨርሲቲው የሁለት ዓመት (የፊዚካልና የፋይናንስ) የስትራቴጅክ እቅድ ማዘጋጀቱ፤
 ዩኒቨርሲቲው ማንኛውም የሥራ እንቅስቃሴ በእቅድ፣ በመንግስት ደንብና መመሪያ መሠረት
መስራት መቻሉ፤
2) የመምህራንና የሰራተኞች ተሳትፎ
 የዩኒቨርሲቲው ሁሉም መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች በተማሪዎች አቀባበል ላይ ንቁ ተሳትፎ
ማድረጋቸዉ፤
 ሁሉም መምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞች በእንጅባራ ከተማ የአንድ ቀን ፅዳት ላይ
መሳተፋቸው፤
 ለሁሉም መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኛ የተደራጀ ቢሮ መኖሩ፤
 በዩኒቨርሲቲዉ

በተዘጋጁ

ሰብሰባዎችና ስልጠናዎች ላይ ሁሉም መምህራን እና የአስተዳደር

ሠራተኞች በንቃት ተሳታፊ መሆናቸው፤
3) ከማህበረሰቡ ጋር ያለ ግንኙነት
 ዩኒቨርሲቲው ከማህበረሰቡ ጋር መልካም ግንኙነት በመፍጠሩ ማህበረሰቡ ለዩኒቨርስቲዉ ሥራ
ድጋፍ እያደረገ መሆኑ፤
 ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ የሙያ ዘርፎች በጥቃቅንና አነስተኛ ለተደራጁ ማሕበራት የስራ ዕድል
መፍጠር መቻሉ፤
4) ትምህርት ነክ
 ቤተ-ሙከራ የሚያስፈልጋቸውን ትምህርቶች ቀድሞ በመለየትና የሚሰሩበትን ቦታ በማመቻቸት
ያለምንም ችግር መከናወኑ፤
 ሁሉም ትምህርት ክፍል ለአዲስ ገቢ ተማሪዎች ስለትምህርት ክፍሉ ግንዛቤ መፍጠር መቻሉ፤
 ቤተ-መጽሐፍቱ 24 ሠዓት አገልግሎት መስጠቱ፤
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 በመማር ማስተማሩ ሥራ ክትትልና ግምገማ መደረጉ፤
 ለባከኑ ክፍለ ጊዚያት መቆጣጠርያ ቸክ ሊስት መኖሩ፤
 ሁሉም መምህራን የሚያስተምሩትን መማሪያ መፅሐፍ በሶፍት ኮፒ መያዛቸውና ከተለያዩ
ዩኒቨርስቲዎች ማስመጣታቸው የመማር ማስተማሩ በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ ማገዙ፤
 በመማሪያ ክፍሉ ለመማር ማስተማር አጋዥ የሆኑ ቁሳቁሶች መኖራቸው፤
 ተከታታይ ምዘና መደረጉ እና ውጤት በወቅቱ ማሳየት መቻሉ፤
 ለተማሪዎች የትምህርት ክፍል ኃላፊዎች፣ ዲኖች እና የበላይ አመራሮች ክትትልና ድጋፍ
ማድረጋቸው፤
 ሪጅስትራር በቂና ወቅቱን የጠበቀ መረጃ ለተማሪዎች መስጠታቸው፤
 መምህራን የማስተማሪያ ሞጁል ማዘጋጀት መቻላቸው፤
 መምህራን በተጣበበ የትምህርት ጊዜ ቅዳሜ ገብተው ማስተማር መቻላቸው፤
 የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ክፍል (First day First class) ተግባራዊ መሆኑ፤
 የተሻለ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ማበረታቻ ሽልማት መሰጠቱ እና የስነ-ምግባር ችግር
ያለባቸው ተማሪዎችን መምከር መቻሉ፤
 የስራ ክፍሎች ማንኛውንም የሚጠየቁ ሪፖርቶችን በስዓቱ ማቅረብ መቻላቸው፤
5) ፋሲሊቲና አቅርቦት
 ምቹ የመመገቢያ አደራሽ እና የዶርምተሪ አገልግሎት መኖር፤
 የተማሪዎች ላውንች እና DSTV አገልግሎት መኖር፤
 ለንባብ ምቹ የሆነ ቤተ-መጽሐፍ መኖር፤
 በቂ የውኃ አቅርቦት መኖር፤
 ለሁሉም መምህራንና የደንብ ልብስ ለሚገባቸው ሰራተኞች የስራ ልብስ በመስጠት የሙያ ሥነምግባር የተከተሉ እንዲሆኑ ማስቻሉ፤
 ዩኒቨርሲቲው ያልተሟሉ ግብዓቶችን ከተለያዩ ተቋማት ርዳታ በመጠየቅና የራሱን ጥረት
በማድረግ ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር መቻሉ፤
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6) ሌሎች
 ከተለያዩ ተቋማት ጋር ከጅምሩ ትብብሮች መመስረት፤
 ለሴቶችና ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች የቲቶሪያል፣ የገንዘብ ዕገዛ መደረጉ፤
 የግቢ አረንጓዴ ልማት መጀመር፤

3.1.2. በዕቅድ አፈፃፀም የታዩ ደካማ ጎኖች
1) ፋሲሊቲና አገልግሎት
የኢንተርኔት አገልግሎት መዘግየት፤
የቤተ-ሙከራ ማቴሪያል አለመሟላት፤
 በቂ የሆነ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ አለመኖሩ፤
 የተበላሹ ኮምፒውተሮች እና ፕሪንተሮች በወቅቱ ተጠግነው አገልግሎት አለመሰጠት፤
 ለተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጥ ሱቅ አለመኖር፤
 የመምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞች መዝናኛ ክበብ የተሟላ አገልግሎት አለመስጠቱ፤
 ለጥገና የሚሆኑ በቂ መለዋወጫ ዕቃዎች አለመኖር፤
 አገልግሎትን ቀልጣፋ ከማድረግ አንፃር ስታንዳርድ አለመኖር፤
 የመረጃ አያያዝ እና ግንኙነት በአይሲቲ አለመታገዝ፤
2) አካዳሚክ
 ዩኒቨርሲቲው ለመምህራን የተለያዩ የአቅም ማጎልበቻ ሥልጠናዎች በበቂ ሁኔታ አለመስጠቱ፤
 የተማሪ ሥነ-ምግባር አልፎ አልፎ መጓደል፤
 በቂ ሳይናሳዊ ሴሚናሮች አለመኖር፤
 የቴስት እስኬጁል አለመኖር፤

3.1.3. በሥራ ላይ የታዩ ችግሮች
1) አካዳሚክ
የተማሪዎች የማቀረጥ ( Dropout) መኖር፤
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የተከታታይ ምዘናን ተግባራዊ ለማድረግ የፈታኝ መምህር እጥረት፤
የላብራቶሪ ኬሚካልና የአፓራተስ ግዥ ሂደት መዘግየት፤
የላብራቶሪ ሴታፕ ስፔስፊኬሽን ማግኘት አለመቻሉ፤
2) ፋሲሊቲና አገልግሎት
የመብራት መቆራረጥና የቢሮ እቃዎችን ማበላሸት ለምሳሌ ፕሪንተር፣ ላፕቶፕ ቻርጀርና ዩፒኤስ፣
ኮምፒተር ወዘተ…
አምቡላንስ አለመኖር፤
የ2ኛዉ ዙር ግንባታ መዘግየቱ ለሚቀጥለዉ በጀት ዓመት ሥራችን ተጽዕኖ የሚያሳድር መሆኑ፤
የመማርያ ክፍሎች ጥበት መኖሩ (ምሣሌ የማኔጅመንት፣ አካውንቲንግና ፋይናንስ 7ዐ ተማሪዎች
ባንድ ክፍል ውስጥ መመደባቸው)፤
በከተማው የመኖሪያ ቤት እጥረትና የኪራይ መወደድ ችግር፤

3.1.4. የተወሰዱ መፍትሔዎች
ችግሮችን ዘርዝሮ ለቦርዱ በማቅረብ የመፍትሔ አቅጣጫ መንድፍና ዉሳኔ እንዲያገኙ ጥረት
ተደርጓል፤
የመምህራን የትራንስፖርት ችግርንና የአምቡላንስ ችግር ለማቃለል ዩኒቨርስቲዉ መኪና ተከራይቷል፤
ለማናጅመንትና አካውንቲንግ ተማሪዎች የሴሚናር ክፍሎችን መጠቀም ተችሏል፤
የፊዚክስ፣ የባዮሎጅ እና የኬሚሰትሪ ቤተ-ሙከራ እንዲሰራ ከሜቴክ ጋር ግንኙነት በመፍጠር
specification እያወጡልን ይገኛል፡፡
ለመብራት መቆራረጥ መፍትሔ ጀነሬተር ተገዝቶ ሥራ ላይ ውሏል፡፡

3.1.5. ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች
 የቻግኒ መስመር መንታ መንገድ ከሱታና ወንዝ እስከ ዩኒቨርስቲዉ ወሰን ጫፍ እንዲሰራ ጥረት
ማድረግ፤
 የመምህራን መኖሪያ ቤት እንዲሰራ ጥረት ማድረግ፤
 የተጠየቀው የዩኒቨርሲቲው ማስፋፋያ ቦታ በወቅቱ እንዲካለል ጥረት ማድረግ፤
 የዩኒቨርሲተው አጥር እንዲኖረው ጥረት ማድረግ፤
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 በዩኒቨርሲቲው ግቢ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መቆራረጥ መኖሩ፤
 ዩኒቨርሲቲዉ ለአካባቢዉ የሚያበረክተዉን አገልግሎት መረዳትና መሳተፍ፤
 ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት፣
 ተገቢ ሥራ ፈጠራ (በቀጥታና በተዛዋሪ)፣
 ለከተማዉ ገጽታ ግንባታ፣
 የአስተሳሰብ ለውጥና አዲስ ሥራ ፈጠራ፣
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