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መግቢያ 

ትምህርት ብቃት ያለው፣ በራሱ የሚተማመን፣ ሥራ ፈጣሪ እና ሀገር ወዳድ ዜጋ 

ለማፍራት እንዲሁም በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ የሚወስን ማኅበረሰብ ለመገንባት 

እጅግ አስፈላጊና ወሳኝ ግብዓት ነው፡፡ በተጨማሪም በሥነጥበብ፣ በማኅበራዊ ሣይንስ 

እንዲሁም በተፈጥሮ ሣይንስና ቴክኖሎጂ የበለፀገ ዜጋ ለመፍጠር፣ ልማትን ለማፋጠን እና 

መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የማይተካ ሚና ይጫወታል፡፡ 

የኢትዮጵያ የትምህርት ሥርዓት በዕውቀት፣ በክህሎትና በአመለካከት የተገነቡ፥ ለሰላም 

መጠበቅ፣ ለሁለንተናዊና ፈጣን ልማት መረጋገጥ እንዲሁም ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታና ለመልካም አስተዳደር መስፈን የድርሻቸውን የሚወጡ ብቁ ዜጎችን የማፍራት 

ተልዕኮ አለው፡፡ ኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ለማስፋፋትና ለማበልጸግ 

ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ እየሠራች ትገኛለች፡፡ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በዚሁ ዓላማ 

የሁለተኛው ዕድገትና ትራንስፎርሜሽ ዕቅድ አካል ሆኖ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ 

ቁጥር 352/2008 የተመሠረተ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ነው፡፡ ዩኒቨርሲቲው በሳይንስና 

ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በተሠራው ምደባ መሠረት የአጠቃላይ ዘርፍ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ 

የተመደበ ሲሆን በዚህም መማር ማስተማርን፣ ጥናትና ምርምርንና የማኅበረሰብ ተሳትፎ 

ሥራዎችን በተመጣጠነ መልኩ እየተገበረ ይገኛል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ወቅት 6 ኮሌጆች፣ 1 ትምህርት ቤት እና 29 ትምህርት ክፍሎች 

ያሉት ሲሆን በ282 መምህራንና በ14 ቴክኒካል ረዳቶች 7741 ተማሪዎችን እያስተማረ 

ይገኛል፡፡ ከድጋፍ ሰጭ ሠራተኞች አኳያ ተቋሙ 302 የአስተዳደር፣ 727 የአውትሶርስ 

እና 5 የፕሮጀክት ሠራተኞች ያሉት ሲሆን በድምሩም 1330 ሠራተኞች አሉት፡፡ 

በ2012 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ መመረቅ የነበረባቸው ተማሪዎች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ 

የተነሳ ተራዝሞ ጥር 15 ቀን 2013 ዓ.ም 957 ተማሪዎች በደማቅ ሥነሥርዓት 

ተመርቀዋል፡፡ የምረቃ ዝግጅቱም በመገናኛ ብዙኃን በቀጥታ ሥርጭት እንዲተላለፍ 

ተደርጓል፡፡ በተመሳሳይ 1059 የ2013 ዓ.ም ተመራቂዎችም ሀምሌ 17 ቀን 2013 ዓ.ም 

የሚመረቁ ይሆናል፡፡ 
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እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ እንደአጠቃላይ ዘርፍ ዩኒቨርሲቲነቱ ከመማር ማስተማሩ በተጨማሪ 

በምርምርና በማኅበረሰብ አገልግሎት ዘርፍም አዓመቱ ውስጥ በርካታ ተግባራትን 

ሲያከናውን ቆይቷል፡፡ በዚህ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት በ2013 ዓ.ም በዓመታዊ ዕቅድ 

ተይዘው የተከናወኑ ተግባራት፣ የግቦች አፈጻጸም፣ ያጋጠሙ ችግሮች፣ የተሰጡ 

መፍትሄዎችና በቀጣይም የባለድርሻ አካላትን ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ተዳሰዋል፡፡ 
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ተልዕኮ፣ ርዕይ፣ መሪ ቃል እና እሴቶች 

ተልዕኮ 

ጥራት፣ አግባብነትና ፍትሐዊነት ያለው ትምህርትና ሥልጠና በመስጠት በዕውቀት፣ 

በክህሎት፣ በአመለካከትና በሥነ-ምግባር ብቁ የሆኑ፣ ሥራ ፈጣሪ እንዲሁም ሀገር ወዳድና 

ኃላፊነት የሚሰማቸው ምሩቃንን ማፍራት፤ ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምሮችን ማካሄድ እና 

ፍላጎትን መሰረት ያደረገ የማኅበረሰብ አገልግሎት መስጠት 

ርዕይ 

በ2022 ዓ.ም ከሦስቱ ምርጥ የአጠቃላይ ዘርፍ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የመሆን 

መሪ ቃል 

ያለህን ዕምቅ አቅም ለይና ተጠቀም! 

እሴቶች 

 ቅድሚያ ለደንበኛ (Customer First) 

 ጥራት በሁሉም (Quality in All) 

 አካዳሚያዊ ነፃነት (Academic Freedom) 

 ለሀገር በቀል እውቀት ትኩረት መስጠት (Value for Indigenous Knowledge) 

 ፈጠራን ማበረታታት (Empowering Innovation) 

 ብዝኃነትና መቻቻል (Diversity and Tolerance) 

 ዘላቂነት (Sustainablity) 

 በጋራ መሥራት (Team Work) 

 የሥነ-ምግባር ተዓማኒነት (Ethical Commitment) 
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ክፍል አንድ፡ አሀዛዊ መረጃዎች እና የዝግጅት ምዕራፍ ተግባራት 

1.1. አሀዛዊ መረጃዎች 

ሠንጠረዥ 1፡ የ2013 ዓ.ም መደበኛ ተማሪዎች ቁጥር 

ተ.ቁ ኮሌጅ 2ኛ ዓመት 3ኛ ዓመት 4ኛ ዓመት ጠቅላላ መደበኛ 
ተማሪዎች 

ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ 
1 ማኅበራዊና ሰብዓዊ ሣይንስ 161 50 211 104 79 183 - - - 265 129 394 
2 ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ 85 98 183 242 148 390 - - - 327 246 573 
3 ግብርና፣ ምግብና ዐየር ንብረት ሣይንስ 75 138 213 138 103 241 - - - 213 241 454 
4 ተፈጥሮና ቀመር ሣይንስ 136 119 255 145 82 227 18 13 31 299 214 513 
5 ትምህርትና ሥነ-ባህሪይ 78 40 118 21 14 35 - - - 99 54 153 

ድምር 535 445 980 650 426 1076 18 13 31 1203 884 2087 
የ1ኛ ዓመት መደበኛ ተማሪዎች 

 ወንድ ሴት ድምር 
ማኅበራዊና ሰብዓዊ ሣይንስ ዘርፍ 443 296 739 
ተፈጥሮና ቀመር ሣይንስ ዘርፍ 596 279 875 

ድምር 1039 575 1614 
ጠቅላላ መደበኛ ተማሪዎች 

ወንድ 2242 
ሴት 1459 
ድምር 3701 
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ሠንጠረዥ 2፡ የ2013 ዓ.ም የእሁድና ቅዳሜ (Weekend) ፕሮግራም ተማሪዎች ቁጥር 

ኮሌጅ ተ.ቁ ትምህርት ክፍል  1ኛ ዓመት 2ኛ ዓመት 3ኛ ዓመት አጠቃላይ ድምር 
ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ 

ማኅበራዊ ሳይንስ 1 እንግሊዝኛ - - - - - - 36 10 46 36 10 46 

2 አማርኛ - - - 15 20 35 45 113 158 60 133 193 

3 ጅኦግራፊ - - - - - - 28 13 41 28 13 41 

4 ሥነ-ዜጋ - - - - - - 20 26 46 20 26 46 

ድምር - - - 15 20 35 129 162 291 144 182 326 
ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ 5 አካውንቲንግና ፋይናንስ 110 148 258 85 60 145 76 54 130 271 262 533 

6 ኢኮኖሚክስ 104 47 151 66 21 87 27 9 36 197 77 274 

7 ማኔጅመንት 191 331 522 160 223 383 86 81 167 437 635 1072 

 ድምር 405 526 931 311 304 615 189 144 333 905 974 1879 

ተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ 8 ስፖርት ሳይንስ - - - - - - 80 53 133 80 53 133 

9 ኮምፒውተር ሳይንስ - - - 39 16 55 118 39 157 157 55 212 

10 ሒሳብ - - - - - - 19 6 25 19 6 25 

11 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ - - - 29 11 40 - - - 29 11 40 

12 ሥነ-ህይወት - - - 23 6 29 50 37 87 73 43 116 

ድምር - - - 91 33 124 267 135 402 358 168 526 
አጠቃላይ ድምር 405 526 931 417 357 774 585 441 1026 1407 1324 2731 

 

ሠንጠረዥ 3፡ 2013 ዓ.ም የክረምት ፕሮግራም ተማሪዎች መረጃ 

ኮሌጅ ተ.ቁ ትምህርት ክፍል 2ኛ ዓመት 

ወንድ ሴት ድምር 

ማኅበራዊ ሣይንስና ሰብዓዊ ኮሌጅ 1 ጅኦግራፊና የአካባቢ ጥናት 208 133 341 
2 አማርኛ ቋንቋና ሥነጽሑፍ 145 333 478 
3 እንግሊዘኛ ቋንቋና ሥነ-ጹሑፍ 208 112 320 
4 የሥነ-ዜጋና ሥነምግባር 129 114 243 
 ድምር 690 692 1382 
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ኮሌጅ ተ.ቁ ትምህርት ክፍል 2ኛ ዓመት 

ወንድ ሴት ድምር 

የተፈጥሮና ቀመር ሣይንስ ኮሌጅ 5 ስነ ህይወት 265 185 450 
6 ስፖርት ሳይንስ 332 153 485 
7 ሒሳብ 246 69 315 
8 ፊዚክስ 70 13 83 
9 ኬሚስትሪ 156 52 208 

ድምር 1069 472 1541 
ጠቅላላ ድምር 1759 1164 2923 

 

ሠንጠረዥ 4፡ በ2013 ዓ.ም የጠቅላላ ተማሪዎች አሐዛዊ መረጃ ማጠቃለያ 

ኮሌጅ ትምህርት ክፍል 
መደበኛ የቅዳሜና እሑድ የክረምት አጠቃላይ 

ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 

ማህበራዊ ሳይንስ እንግሊዘኛ  27 14 41 36 10 46 208 112 320 271 136 407 

አማርኛ 29 21 50 60 133 193 145 333 478 234 487 721 

ጅኦግራፊ 74 46 120 28 13 41 208 133 341 310 192 502 

ሥነ-ዜጋ 47 23 70 20 26 46 129 114 243 196 163 359 

ታሪክ 56 15 71 - - - - - - 56 15 71 

ሕግ 35 10 45 - - - - - - 35 10 45 

ድምር 265 129 394 144 182 326 690 692 1382 1099 1003 2102 
ት/ትና ስነ-
ባህሪይ 

ሥነባህሪይ 40 25 65 - - - - - - 40 25 65 

ቅድመ ልጅነት 20 8 28 - - - - - - 20 8 28 

የትምህርት ዕቅድ 
አመራር 

22 13 35 - - - - - - 22 13 35 

ልዩ ፍላጎት 17 8 25 - - - - - - 17 8 25 

 ድምር 99 54 153 - - - - - - 99 54 153 
ቢዝነስና 
ኢኮኖሚክስ 

አካውንቲንግና እና 
ፋይናንስ 

96 59 155 271 262 533 - - - 367 321 688 

ኢኮኖሚክስ 79 20 99 197 77 274 - - - 276 97 373 
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ኮሌጅ ትምህርት ክፍል 
መደበኛ የቅዳሜና እሑድ የክረምት አጠቃላይ 

ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 

ማኔጅመንት 32 28 60 437 635 1072 - - - 469 663 1132 

ሆቴል ማኔጅመንት  80 76 156 - - - - - - 80 76 156 

ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 40 63 103 - - - - - - 40 63 103 

ድምር 327 246 573 905 974 1879 - - - 1232 1220 2452 
ግብርና፣ ምግብና 
የዐየር ንብረት 
ሳይንስ 

ተፈጥሮ ኃብት አያያዝ  27 49 76 - - - - - - 27 49 76 

ሆርቲካልቸር  25 47 72 - - - - - - 25 47 72 

ግብርና ምጣኔ ሀብት  53 32 85 - - - - - - 53 32 85 

ደንና ዓየር ንብረት 
ሳይንስ  

41 25 66 - - - - - - 41 25 66 

እፅዋት ሳይንስ  27 65 92 - - - - - - 27 65 92 

እንስሳት ሳይንስ  40 23 63 - - - - - - 40 23 63 

ድምር 213 241 454 - - - - - - 213 241 454 

ተፈጥሮና ቀመር 
ሳይንስ 

ስፖርት ሳይንስ 54 17 71 80 53 133 332 153 485 466 223 689 

ኮምፒውተር ሳይንስ 76 51 127 157 55 212 - - - 233 106 339 

ኬሚስትሪ 45 20 65 - - - 156 52 208 201 72 273 

ስታትስቲክስ 35 14 49 - - - - - - 35 14 49 

ፊዚክስ 21 17 38 - - - 70 13 83 91 30 121 

ሒሳብ 7 26 33 19 6 25 246 69 315 272 101 373 

ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ 9 37 46 29 11 40 - - - 38 48 86 

ስነ-ህይወት 52 32 84 73 43 116 265 185 450 390 260 650 

ድምር 299 214 513 358 168 526 1069 472 1541 1726 854 2580 
አጠቃላይ ድምር 1203 884 2087 1407 1324 2731 1759 1164 2923 4369 3372 7741 
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ሠንጠረዥ 5፡ በየኮሌጁ ያሉ መምህራን ቁጥር 

ሠንጠረዥ 6፡ የመምህራን አህዛዊ መረጃ በአካዳሚክ ማዕረግ ትምህርት ደረጃ 

የትምህርት ደረጃ ኮሌጅ 
ማኅበራዊ 
ሳይንስ 

ትምህርትና 
ሥነባህሪይ 

ቢዝነስና 
ኢኮኖሚክስ 

ተፈጥሮና 
ቀመር 

ግብርና፣ 
ምግብና የዓየር 

ንብረት 

ድምር 
 

ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ 
ፕሮፌሰር - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 
ተባባሪ ፕሮፌሰር - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1 
ረዳት ፕሮፌሰር 5 - 5 3 - 3 1 - 1 4 - 4 2 1 3 15 1 16 
ሌክቸረር 44 14 58 11 1 12 28 5 33 62 18 80 40 15 55 185 53 238 
ረዳት ሌክቸረር - - - - - - 1 - 1 1 1 2 - - - 2 1 3 
ረዳት ምሩቅ II - - - - - - 5 - 5 1 - 1 - - - 6 - 6 
ረዳት ምሩቅ I 4 1 5 - - - - 3 3 1 2 3 5 1 6 10 7 17 

ድምር 53 15 68 14 1 15 36 8 44 69 21 90 48 17 65 220 62 282 

ሠንጠረዥ 7፡ በትምህርት ላይ ያሉ መምህራን መረጃ 

ሠንጠረዥ 8፡ አስተዳደር ሠራተኞች አህዛዊ መረጃ (በትምህርት ደረጃ) 

ተ.ቁ የትምህርት ደረጃ ጾታ የሴቶች ድርሻ 
በ% ወንድ ሴት ድምር 

1 ሁለተኛ  ዲግሪ 2 0 2 0 
2 የመጀመሪያ ዲግሪ 92 41 133 30.8 
3 ዲፕሎማ 11 18 29 62 
4 አድቫንስ ዲፕሎማ 42 52 94 55.3 

ኮሌጅ ወንድ ሴት ድምር የሴቶች ድርሻ በ% 

ማኅበራዊና ሰብዓዊ ሣይንስ  53 15 68 22.1 
ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ 36 8 44 18.2 
ግብርና፣ ምግብና ዓየር ንብረት ሣይንስ 48 17 65 26.2 
የተፈጥሮና ቀመር ሣይንስ 69 21 90 23.3 
የትምህርትና ሥነባህሪ ሳይንስ 14 1 15 6.7 

ድምር 220 62 282 22 

ሀገር  ፕሮግራም በትምህርት ላይ ያሉ መምህራን   
ወንድ ሴት ድድምር 

በሀገር ውስጥ ለሦስተኛ ዲግሪ (PhD) 23 6 29 
ለሁለተኛ ዲግሪ (MA/MSc) 3 1 4 

በውጭ ሀገር ለሁለተኛ ዲግሪ (MA/MSc) 1 - 1 
ለሦስተኛ ዲግሪ (PhD) 3 - 3 

 ድምር 30 7 37 
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ተ.ቁ የትምህርት ደረጃ ጾታ የሴቶች ድርሻ 
በ% ወንድ ሴት ድምር 

5 ሌቭል (10+1 እና 10+2) 6 16 22 72.7 
6 ከ12ኛ ክፍል በታች 12 10 22 45.5 

 ድምር 165 137 302 45.4 

ሠንጠረዥ 9፡ የአውትሶርስ ሠራተኞች ቁጥር 

ሠንጠረዥ 10፡ ጠቅላላ የሠራተኞች ቁጥር 

 

 

 

 

 

ተ.ቁ የሥራ መደቡ መጠሪያ ወንድ ሴት ድምር 
1 የካምፓስ ፖሊስ (ጥበቃ ሠራተኞች) 125 30 155 
2 ጽዳት ሠራተኛ 3 103 105 
3 ጽዳትና መስተንግዶ ሠራተኛ 24 52 76 
4 ወጥ ቤት 25 62 87 
5 ቲከር (የተማሪ ምግብ ተቆጣጣሪ) 5 9 14 
6 የተማሪ መኝታ ተቆጣጣሪ (ፕሮክተር) 24 24 48 
7 የመኝታ ክፍል ጽዳት 2 97 99 
8 እንጀራ ጋጋሪ 22 54 76 
9 አትክልተኛ 16 34 50 
10 ዳቦ ቤት 14 2 16 

ጠቅላላድምር 260 467 727 

የሥራ ዘርፍ ወንድ ሴት ድምር የሴቶች ድርሻ በ% 

የአስተዳደር ሠራተኞች 165 137 302 45.4 
የፕሮጀክት ሠራተኞች 5 - 5 0 
አውት ሶርስ ሠራተኞች 260 467 727 64.02 
መምህራን 221 61 282 22.6 
ሲኒየር ቴክኒካል ረዳቶች 14 - 14 0 

ድምር 665 665 1326 50 
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1.2. የዝግጅት ምዕራፍ ተግባራት 

1.2.1. ዕቅድ ዝግጅትና የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት 

2012 በጀት ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ቦርድ ቀርቦ 

ጸድቋል፡፡ የ10 ዓመት ስትራቴጅክ ዕቅድ ተዘጋጅቶ በዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ቦርድ 

ቀርቦ ከጸደቀ በኋላ ለከፍተኛ ትምህርት ስትራቴጅክ ማዕከል እንዲላክ ተደርጓል፡፡ 

ማዕከሉም ስትራቴጅክ ዕቅዱን በባለሙያዎቹ ካስገመገመ በኋላ ማሻሻያ 

የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች ዩኒቨርሲቲው እንዲያስተካከል ልኳል፡፡ ዩኒቨርሲቲውም 

የተሰጡትን አስተያየቶች በተሟላ ሁኔታ በማካተት ለሚኒስትር መሥሪያ ቤቱ የላከ ሲሆን 

በመጨረሻው ግምገማ የተሻለ ሆኖ በመገኘቱ ዕቅዱ መልካም አስተያየትን አግኝቷል፡፡ 

ይህንን ስትራቴጅክ ዕቅድም የሚኒስትር መሥሪያ ቤቱ እና የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ 

አመራሮች የጋራ የስምምነት ፊርማ አድርገው ጸድቆ ወደሥራ ተገብቷል፡፡ ከዋናው 

ስትራቴጂያዊ ዕቅድ የተወሰደ የ2013 በጀት ዓመት ዓመታዊ ዕቅድ ተዘጋጅቶ በቦርድ 

ከጸደቀ በኋላ ለፈጻሚ የሥራ ክፍሎች እንዲወርድ ተደርጓል፡፡ 

1.2.2. የትምህርት ግብዓት ማሟላትና ዝግጅት 

አስፈላጊ የሆኑ ሰብዓዊና ቁሳዊ የትምህርት ግብዓቶች በተፈለገው ዓይነት፣ መጠን እና 

ጥራት ተሟልተው በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የተቋረጠው ትምህርት እንዲጀመር 

ተደርጓል፤ መማሪያ ክፍሎች፣ ቤተ-ሙከራዎች እና ቤተ-መጻሕፍት ኮቪድ-19ን መከላከል 

በሚያስችል ሁኔታ ተደራጅተዋል፤ ከእጅ ንክኪ ነጻ የሆኑ የእጅ መታጠቢያዎች፣ ሳሙና፣ 

ሳኒታይዘር እና ማስክ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዘጋጅተው ሥራ ላይ እንዲውል 

ተደርጓል፡፡ በአጠቃላይ የተማሪዎች ደህንነት ተጠብቆ ሰላማዊ የመማር-ማስተማር ሁኔታ 

እንዲሰፍን የሚያግዙ የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡ 

የሰው ኃይል ብቃትን ለማሳደግ ረዳት ፕሮፌሰርነት እና ከዚያ በላይ ማዕረግ ያላቸውን 

መምህራን ከሌሎች ቦታዎች በዝውውርና በቅጥር ለማሟላት ሁኔታዎችን የማመቻቸት 

መምህራን ለሦስተኛ ዲግሪ ትምህርት እንዲሄዱ የማበረታታት ሥራዎች ተሠርተዋል፡፡ 
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1.2.3. የአቅም ግንባታ ሥልጠናዎች 

በ2013 ዓ.ም በጀት ዓመት ለዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ የሚከተሉት ልዩ ልዩ ሥልጠናዎች 

ተሰጥተዋል፤ 

 የአመራርነት ሥልጠና፡ ሁሉም የተቋሙ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች 

በስትራቴጂያዊ አመራርና በስትራቴጂያዊ ዕቅድ ላይ የሦስት ተከታታይ ቀናት 

ሥልጠና ወስደዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአመራር ጥበብ ዙሪያ በሣይንስና ከፍተኛ 

ትምህርት የተዘጋጀ የበየነመረብ ሥልጠና ለኮሌጅ ዲኖች ለ15 ቀናት ያህል 

ተሰጥቷል፡፡ 

 የአዲስ መምህራን ሥልጠና፡ አዲስ ለተቀጠሩ መምህራን ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በመጡ 

የትምህርት ባለሙያዎች ለ3 ቀናት ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 የኮቪድ-19 መመሪያ፡ በሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት የተዘጋጀውን ኮቪድ-19 

ወረርሽኝን ለመከላከል የወጣውን  መመሪያ በሥልጠናዊ ውውይት መልክ ሁሉም 

የዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች እና ተማሪዎች እንዲያውቁት ተደርጓል፡፡ 

 በሥነ-ምግባር ዙሪያ፡ ለ130 ወንድና ለ32 ሴት በድምሩ 162 ተማሪዎች በሥነ-ምግባር 

ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡  

 በኃብት ምዝገባና ማሳወቅ መመሪያ ዙሪያ፡ የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን በ2013 

ዓ.ም ሁሉንም የሀገሪቱን የመንግስት ሠራተኞች ኃብት እንዲመዘግብ በተሰጠው ተልዕኮ 

መሠረት በየደረጃው ያሉት የዩኒቨርሲው አመራሮች በተሻሻለው የኃብት ምዝግባና 

ማሳወቅያ መመሪያ ዙሪያ ሥልጠና ወስደው ሠራተኞች ኃብታቸውን እንዲያስመዘግቡ 

ተደርጓል፡፡ 

 በጾታዊ ትንከሳና የቤት ሠራተኛ አያያዝ፡ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ለ27 የግቢው ማኅበረሰብ 

አባላት የአንድ ቀን ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 የለውጥ ፍኖተ ካርታ ሥልጠና፡ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ 70 ወንዶችና 63 ሴቶች 

በድምሩ 133 የተቋሙ ሠራተኞች ለ2 ቀናት ሥልጠናና ውይይት አድርገዋል፡፡ 

 የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ፖሊሲና መሪ ዕቅድ፡ ሁሉም የዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች 

በ3 ቡድን በመከፈል የ2 ቀናት ሥልጠናና ውይይት አድርገዋል፡፡   

 ሲስኮ ሰርቲፋይድ ኔትወርክ አሶሸት (CCNA) ሮቲንግ እና ስዊችንግ፡ የአይሲቲ ዳታ 

ሴንተር ማዕከል ሥራ የኔትወርክ ኮንፊገሬሽን ለመሥራት የሚያግዝ ሥልጠና (Cisco 
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Certified Network Associate /CCNA/ Routing and Switching) ለ10 ቀናት 

በመጀመሪያው ዙር የተሰጠ ሲሆን በ2ኛ ዙር CCNP ፕሮፊሽናል ሥልጠና ለ10 ቀናት  

በአይሲቲ የሲስኮ ማሰልጠኛ ማዕከል ውስጥ ለኔትወርክና ሲስተም አድሚኒስትሬተር 

ባለሙያዎች ተሰጥቷል፡፡ 

 ዘመናዊ መረጃ አያያዝና አጠቃቀም፡ በተለያዩ የዩኒቨርሲቲው የሥራ ክፍሎች ውስጥ 

ለሚሠሩ 24 ጸሐፊዎች በመረጃ አያያዝና አጠቃቀም እንዲሁም በፋይል አያያዝና 

ቅድመ ብልሽት መለኪያ ዘዴዎች ዙሪያ ለ2 ቀናት ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ በተጨማሪም 

ጸሐፊዎች በኮምፒውተርና በኔትወርክ ቅድመ ብልሽት መከላከያ ዘዴዎች እና 

ስለአፕሊኬሽን ሶፍትዌር አጠቃቀም ዙሪያ ለ3 ቀናት ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 ሶፍትዌር ሥልጠና፡ ለሁሉም የICT ባለሙያዎች እና ለሚመለከተቸው የሥራ ክፍል 

ባለሙያዎች የሶፍትዌር አጠቃቀም ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 የሥነ-ልቡና ዝግጅት ሥልጠና፡ ተማሪዎች ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት የሥነ-

ልቡና ዝግጅታቸው የተሻለ እንዲሆን የሚያስችል የአንድ ቀን ሥልጠና 

ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

 የ6ኛው ዙር ምርጫን በተመከተ፡ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቅ  በፖለቲካል ሳይንስ 

መምህራን ወደ 200 ለሚሆኑ  የእንጅባራና የቻግኒ ወጣቶች ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 ለአርሶ አደሮች፡ በተለያዩ አርዕስቶች አሥር ሥልጠናዎች በአዊ ዞን ለሚገኙ 567 አርሶ 

አደሮች፣ ባለሙያዎችና ወጣቶች ተሰጥቷል፡፡ 
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ክፍል ሁለት፡ የትግበራ ምዕራፍ ተግባራት 

2.1. አሠራር፣ አደረጃጀት እና መልካም አስተዳደር 

2.1.1. መልካም አስተዳደር እና ባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች 

መልካም አስተዳደር፡ መንግስት ያወጣቸው አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና የአሠራር 

ማንዋሎች በየደረጃው ባሉ የሥራ ክፍሎች ተግባራዊ መሆናቸው እየተረጋገጠ ሥራዎች 

እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ በተጨማሪም አገልግሎቶች የመልካም አስተዳደር እሴቶችንና 

መርኆዎችን መሠረት አድርገው እየተፈጸሙ ናቸው፡፡ 

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ፡ የዓለም አቀፍ ኤድስ ቀን ‹‹ኤች.አይ.ቪን ለመከላከል ዓለም አቀፋዊ 

ትብብርና የጋራ ሐላፊነት ወሳኝ ነው›› በሚል መሪ ቃል በፓናል ውይይትና በልዩ ልዩ 

የግንዛቤ ማስጨበጫና የማንቂያ ዝግጅቶች ተከብሯል፡፡ 

ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን፡ ሁሉም የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ አካላት በተገኙበት 

‹‹የሴቶችን መብት የሚያከብር ማኅበረሰብ እንገንባ›› በሚል መሪ ቃል ተከብሯል፡፡ 

የማበረታቻ ሽልማቶች፡ ባለፈው ዓመት የትምህርት ዘመን ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ 

ተማሪዎች ሥማቸውን፣ ፎቷቸውንና ውጤታቸውም የያዘ ባነር በአደባባይ በመለጠፍ 

ለሌሎች ተማሪዎች መነሳሳትን እንዲፈጥር ተደርጓል፡፡ 

ድጋፍ ለተማሪ፡ የገንዘብ ችግር ላጋጠማቸው 107 ተማሪዎች የንጽህና መጠበቂያና 

የጽሕፈት መሳሪያ ድጋፍ የተደረገላቸው ሲሆን 32 ተማሪዎችን ደግሞ ከደጋፊ ወላጆች 

(በጎ አድራጊ ግለሰቦች) ጋር የማገናኘት ሥራ ተሠርቷል፡፡ 

የአካል ጉዳተኞች፡ ለአካል ጉዳተኞች በትምህርት ምርጫ፣ በማደሪያ  ክፍልና በመማሪያ 

ክፍል ድልደላ ላይ ቅድሚያ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ በቤተ-መጻሕፍት ውስጥ ራሱን የቻለ 

ማንበቢያ ክፍል እና ኢንተርኔት ሩም ተዘጋጅቶላቸው እየተጠቀሙ ይገኛሉ፡፡ 

በተጨማሪም ለዓይነ-ሥውራን ተማሪዎች በየወሩ 250.00 ብር እየተከፈላቸው 

ትምህርታቸውን በአገባቡ እንዲማሩ ተደርጓል፡፡ 
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2.1.2. የተማሪዎች አገልግሎት ሥራዎች 

የተማሪዎች ምግብ አገልግሎት፡ የተማሪዎች ምግብ ቤት ግብዓቶች ተሟልተዋል፡፡ የምግብ 

ቤት አገልግሎት አሰጣጡ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር 

ያወጣውን መመሪያ መሠረት በማድረግ ተደራጅቷል፡፡ 

የተማሪዎች የመኝታ አገልግሎት፡ 7 ባለአራት ፎቅ ሕንጻዎችና በ3 ጊዜያዊ ህንጻዎች ላይ 

አስፈላጊ ቁሳቁስ ሁሉ በማሟላትና ንጽህናቸውም እንዲጠበቅ በማድረግ በመደበኛው 

አኳኋን 5012 ተማሪዎችን ማስተናገድ የሚችሉ ማደሪያ ክፍሎች ተዘጋጅተዋል፡፡ 

በተጨማሪም 4 የተማሪዎች ማደሪያ ሕንጻዎች ተገንብተዋል፡፡ በማደሪያ ክፍሎች አካባቢ 

ምንም ዓይነት የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት የተለያዩ አደረጃጀቶች ተፈጥረው እየሰሠራ 

ይገኛል፡፡ 

የህክምና አገልግሎት፡ ዩኒቨርሲቲው በመከላከል ላይ ያተኮረ የጤና አገልግሎት የሚሰጥ 

ሲሆን የመድሃኒት ግብዓቶችም ተሟልተዋል፡፡ ኮቪድ-19ን እየተከላከልን ለምናደርገው 

የመማር ማስተማር እንቅስቃሴ ከአጠቃላይ የክሊኒክ አገልግሎት ጋር በተገናኘ ከፍተኛ 

ትኩረት ተሰጥቷል፡፡ ለኮቪድ-19 መመርመሪያ የሚሆኑ 10 መሳሪያዎች ተገዝተው 

አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ፡፡  በክሊኒክ ደረጃ አስፈላጊው የህክምና አገልግሎት እየተሰጠ 

ሲሆን ከአቅም በላይ የሆነውን ሪፈር በመጻፍ ተማሪዎች የህክምና አገልግሎት እያገኙ 

ይገኛሉ፡፡ በተጨማሪም የአገልግሎት ዘመናቸውን የጨረሱ የተለያዩ መድሃኒቶች በኮሚቴ 

የማስወገድ (የማቃጠልና በድጋፍ የማስተላለፍ) ሥራ ተሠርቷል፡፡ 

መዝናኛ አገልግሎት፡ ሰባት የቲሌቪዥን ክፍሎችና አንድ የዲ.ኤስ.ቲቪ ክፍል ተዘጋጅቶ 

አገልግሎት እየተሰጠ ሲሆን የተማሪዎች ላውንጅም አግልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ 

ተጓዳኝ አገልግሎትች፡ የወንዶችና የሴቶች ጸጉር ቤት፣ ፎቶ ኮፒዎች፣ ሱፐር ማርኬትና 

የልብስ ስፌት አገልግሎት እየሰጡ ናቸው፡፡ 

የተማሪዎች ጋይዳንስና ካውንስሊንግ፡ የጋይዳንስና ካውንስሊንግ ምክርና ሥልጠና 

አገልግሎቶች ተሰጥተዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ 2040 ተማሪዎች በግልና በቡድን 

አገልግሎቱን አግኝተዋል፡፡ 

ዲሲፕሊን፡ የዲሲፕሊን ግድፈት ክስ የቀረበባቸው ተማሪዎች ወንድ 35 ሴት 5 በድምሩ 

40 ሲሆኑ 4 ተማሪዎች ለ1 ሴሚስተር ተቀጥተዋል፡፡ ዘጠኙ የመጀመሪያ የጽሑፍ 
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ማስጠንቀቂያ እና 18ቱ የመጨረሻ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል፡፡ ሌሎች በምክር 

2፣ በቃል ማስጠንቀቂያ 3 የታለፉ ሲሆን 2 ተማሪዎች ደግሞ በነጻ ተሰናብተዋል፡፡ 

የዩኒቨርሲቲው ገጽታ ግንባታን በተመለከተ፡ በጅማ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት አውደ-ርዕይ ላይ በመገኘት ዩኒቨርሲቲውን የማስተዋወቅ ሥራ 

ተሠርቷል፡፡  የመጀመሪያ እና ታሪካዊ የሆነውን የምረቃ ሥነ-ሥርዓትን በቀጥታ ስርጭት  

የተላለፈ ሲሆን በተለያዩ ሚዲያዎችም ሽፋን እንዲያገኝ ተደርጓል፡፡ የተለያዩ 

የዩኒቨርሲቲው አበይት እንቅስቃሴዎች በዩኒቨርሲቲው ፌስቡክ፣ ዌብሳይትና የቴሌግራም 

ቻናሎች ተዘግበዋል፤ በተለያዩ ቻናሎችም ሽፋን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም 

በዩኒቨርሲቲው ድረ-ገጽ ላይ ወቅታዊ መረጃዎች በየጊዜው እንዲጫኑ እየተደረገ ይገኛል፡፡  

ዩኒቨርሲቲው ኮቪድ-19ን ለመከላከል ያከናወናቸው ልዩ ልዩ የማኅበረሰብ አገልግሎት 

ሥራዎች የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡   

የፈረሰኞች ትርኢት እና የባህል፣ የታሪክና የቋንቋ ሲምፖዚየም፡ 81ኛውን የ7 ቤት አገው 

ፈረሰኞች ማኅበር የፈረስ ትርኢት ዩኒቨርሲቲው በተለያየ መንገድ ድጋፍ አድርጓል፡፡ ከዚህ ጋር 

በተያያዘ ትርኢቱን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ በሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች ዙሪያ የተለያዩ 

የመነሻ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎ ተግባራዊ ሥራዎች ተጀምረዋል፡፡ በተጨማሪም 

የአዊኛ ቋንቋና ሥነጽሑፍ የመጀመሪያ ዲግሪ ሥርዓተ ትምህርት ግምገማ የተደረገ ሲሆን 

የአዊ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ ማዕከል ምስረታ ላይም ውይይት ተካሂዷል፡፡ ዝግጅቶቹም የበርካታ 

ሚዲያዎችን ሽፋን እንዲያገኝ ማድረግ ተችሏል፡፡ 

2.1.3. ልዩ ልዩ መመሪያዎች 

የውስጥና ሀገራዊ ልዩ ልዩ መመሪያዎችን መሠረት በማድረግ ዩኒቨርሲቲው ተግባሩን 

እያከናወነ ይገኛል፡፡ በተጨማሪም መሻሻልና አዲስ መውጣት የሚገባቸው የውስጥ 

መመሪያዎች ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች ተዋቅረው በመዘጋጀት ላይ ይገኛሉ፡፡ ከኮቪድ 19 ጋር 

ተያይዞ የወጣውን አዲሱን መመሪያ በብሮሸር መልክ ለተማሪዎች የማስገንዘብ ሥራ 

ተሠርቷል፡፡ በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ስለኮቪድ-19 በሽታ መመሪያ  ለሠራተኞች፣ 

ለተመራቂ ተማሪዎች እንዲሁም ለሁለተኛ ዓመት የቅዳሜና እሁድ ተማሪዎች ኦረንቴሽን 

ተሰጥቷል፡፡ 
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2.2. መደበኛ ትምህርት 

ተማሪዎችን አቀባበል በተመለከተ፡ የመደበኛ ተማሪዎች ቅበላና ምዝገባ በአካዳሚክ ካሌንደሩ 

መሰረት በተቀላጠፈና በተሳካ መልኩ ተከናውኗል፡፡ የ2013 ዓ.ም አዲስ ገቢ ተማሪዎች የአገር 

ሽመግሌዎች፣ ወጣቶችና ሌሎች ተባባሪ አካትን ባሳተፈ መልኩ ከሰኔ 28-30/2013 ዓ.ም 

ከመነኻሪያ ጀምሮ አቀባበል ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል፡፡ 

መማር ማስተማርን በተመለከተ፡ በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የ2012 በጀት 

ዓመት ትምህርት በ45 ቀናት ውስጥ ተጠናቆ ተማሪዎች ወደ ሚቀጥለው የትምህርት ዘመን 

ተሸጋግረዋል፡፡ የተማሪዎችን የውድድር አቅምና የፈጠራ ችሎታ ለማዳበር ጥራት ያለው 

ተግባር ተኮር ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ወቅት በግቢ ውስጥ 17 ቤተ 

ሙከራዎች ያሉ ሲሆን አዲስ በተገነባው የሳይንስ ቤተ ሙከራ ህንጻ ውስጥ የቤተ ሙከራ 

ቁሳቁሶች እየተደራጁ ይገኛሉ፡፡ በኮቪድ-19 ምክንያት ተማሪዎች ወደ ተለያዩ ቦታዎች 

ለተግባር ተኮር ትምህርት ለመሄድ ስለሚቸገሩ የተግባር ልምምዱን በዩኒቨርሲቲያችን 

የሚያደርጉበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ የመማር-ማስተማር እና የፈተና አሰጣጥ ሥነ-

ዘዴዎች የትምህርት ጥራትን በሚያሳድግ መልክ እንዲተገበሩ ተደርጓል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው በ2012 ዓ.ም ሊያስመርቃቸው የነበሩ ወንድ 525 ሴት 432 ድምር 957 

የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች በኮቪድ19 ወረርሽኝ ምክንያት የተራዝመ ቢሆንም ጥር 

15/2013 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ የፌዴራልና የክልል ባለሥልጣናት እና ሌሎች ታዋቂ 

ግለሰቦች በተገኙበት በደማቅ ሥነሥርዓት አስመርቋል፡፡ ለሁሉም ተመራቂ ተማሪዎች 

የሥራ ፈጠራና የሲቪ አዘገጃጀት ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ በዚህ ዓመትም በ2ኛ ዙር ወንድ 

633 ሴት 426 ድምር 1059 ተማሪዎችን ሐምሌ 17 ቀን 2013 ዓ.ም በደማቅ ሁኔታ 

ለማስመረቅ ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡ 

የትምህርት ፕሮግራሞችን ከማስፋፋት አንጻር፡ በ2013 ዓ.ም የትምህርትና ሥነ-ባህሪይ 

ኮሌጅ እራሱን ችሎ በኮሌጅ ደረጃ እንዲደራጅ የተደረገ ሲሆን፤ በውስጡም አራት 

የትምህርትት ፕሮግራሞችን አካቶ ተቋቁሟል፡፡ በአሁኑ ወቅት 29 የመደበኛ ፕሮግራሞች 

ያሉን ሲሆን፤ በሚቀጥሉት ዓመታት የጤና ሳይንስ ኮሌጅን ጨምሮ በመጀመሪያና በ2ኛ 

ዲግሪ ፕሮግራምችን የማስፋፋት ሥራ የሚሠራ ይሆናል፡፡ ለዚህም በ2014 ዓ.ም የ2ኛ 

ዲግሪ ለመክፈት ዕቅድ በተያዘላቸው ፕሮግራሞ የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ተሠርቷል፡፡  
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2.3. ተከታታይ ትምህርት 

በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የ2012 በጀት ዓመት ትምህርት በ45 ቀናት 

ውስጥ ተጠናቆ ተማሪዎች ወደ ሚቀጥለው የትምህርት ዘመን ተሸጋግረዋል፡፡ የመጀመሪያ 

ቀን የመጀመሪያ ክፍል የሚለው መርኅ ተግባራዊ ተደርጓል፡፡ በኮቪድ-19 ምክንያት 

ከሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በወረደው መመሪያ መሰረት በአንድ ክፍል 

መማር የሚቻለውን የተማሪዎች ቁጥር ልየታ ተደርጎ በተቀመጠው ስታንዳርድ መሠረት 

ሥራዎች እየተከናወኑ ነው፡፡  

የ2013 ዓ.ም ክረምት አዲስ ገቢ ተማሪዎች ምዝገባ የተደረገ ሲሆን፤ የአጠቃላይ 

የካሪኩለም ዝግጅትና ኮርስ ብሬክ ዳወን በሚመለከታቸው ትምህርት ክፍሎች በመዘጋጀት 

ላይ ይገኛል፡፡ የ2ኛ ዓመት የክረምት ተማሪዎች ቅበላ ሐምሌ 4 ቀን 2013 ዓ.ም የተወሰነ 

ቢሆንም የአንደኛ ደረጃ ትምህርት በመዘግየቱ ምክንያት ለጊዜው ቅበላው እንዲራዘም 

ተደርጓል፡፡ 

2.4. የቤተ-መጻሕፍት አገልግሎት 

የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ቤተ-መጻሕፍት በሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኮቪድ-19 

መመሪያን መሠረት በማድረግ የ24 ሠዓት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ ለተማሪዎች 

አስፈላጊና አጋዥ የሆኑ 51,385 ማጣቀሻ እና ዋቢ መጽሐፍቶች በትምህርት ክፍል 

ኃላፊዎች ተለይተው ሰርኩሌሽን ላይ እንዲቀመጡ ተደርጓል፡፡ ከዲጂታል ቤተ-መጻሕፍት 

እንቅስቃሴ አንጻር ቤተ መጻሕፍቱ በ114 ኮምፒዩተሮች ተደራጅቶ የኢንተርኔት 

አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን መጻሕፍትም በሶፍት ኮፒ ከየኮሌጆች ተሰብስበው ለአገልግሎት 

ዝግጁ ሆነዋል፡፡ ለተቋሙ የምርምር ቋት (Institutional Repositary) ክፍል ተዘጋጅቶ 35 

ኮምፒዩተሮች ገብተዋል፡፡ ለጥናትና ምርምር የሚሆኑ ጆርናሎች በየዲፓርትመንታቸው 

ተለይተው አገልግሎት እየሰጡ ነው፡፡ 

በአጠቃላይ ቤተ-መጻሕፍቱን በመጻሕፍት፣ በሕትመት፣ በe-book፣ በe-library፣ 

በኤሌክትሮኒክስና በሶፍት ኮፒ ለማሳደግ  ጥረት ተደርጓል፡፡ 
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2.5. ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ 

የአይ.ሲ.ቲ አገልግሎት አሰጣጡን በማደራጀት መማር ማስተማሩን ተወዳዳሪ፣ የተቀላጠፈና 

ውጤታማ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ የኢንተርኔት አገልግሎትን ተደራሽ 

ለማድረግ በሁሉም ህንጻዎች የዩኒቨርቲውን የኔትወርክ መሠረተ ልማት ሽፋን ለማሳደግ 

እየተሠራ ይገኛል፡፡ 

የአይሲቲ የኔትወርክ ማስፋፊ፡ የኔትዎርክ ዝርጋታ ሥራ፣ የሴኩሪቲ ካሜራ ሥራ እና 

የኢንቬንተሪና የሰው ኃብት ማኔጅመንት ሲስተም ሥራ እየተሠራ ይገኛል፡፡ የአይ.ሲ.ቲ 

ሥልጠና ማዕከል /ሲስኮ/ ክፍል የኔትወርክ ዝርጋታ ሥራ ተሠርቷል፡፡ የአይሲቲ ዳታ 

ሴንተር ግንባታ ተሠርቷል፡፡ የኔትወርክ ዲዛይን ተዘጋጅቶ 80 ኮምፒውተር የያዘ 2 

የኮምፒውተር ላብራቶሪ ክፍል የኔትወርክ ዝርጋታ ተሰርቷል፡፡ አዲስ የሚሠራው የአይ.ሲ.ቲ 

መሠረተ ልማት ፋይበር ኦብቲክ ኬብል ዝርጋታ፣ ማንሆል፣ ቢፒሲና የቁፋሮ ሥራ 

እየተሠራ ነው፡፡ በእያዳንዱ ቢሮ ማስፋፈያ የተዘረጉ 558 የኔትወርክ ሶኬት (Node) 

በትክክል Crimp መደረጋቸውን፣ የኔትወርክ ፋይበር ኦፕቲክ ኬብል በትክክል መድረስ 

ባለባቸው ቦታዎች መድረሳቸውን እና በእያዳንዱ መሬት ላይ የሚሠሩ ሥራዎች 

በትክክል መሠራቱን በኔትወርክ ባለሙያዎች ፍተሻ ተደርጎ ለድርጅቱ ክፍያ እንዲፈጸም 

ተደርጓል፡፡ 

2.6. ምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት 

2.6.1. ጥናትና ምርምር 

ለመምህራን በሣይንሳዊ የጥናትና ምርምር አሠራርና አጻጻፍ እንዲሁም የምርምር ውጤቶችን 

በታዋቂ ጆርናሎች ላይ እንዴት ማሳተም እንደሚቻል ሥልጠናዎች የተሰጡ ሲሆን እስካሁን 

በዩኒቨርሲቲው መምህራን በታዋቂ ጆርናሎች የታተሙ የምርምር ውጤቶች 18 ናቸው፡፡ 

በ2012/13 ዓ.ም የተሠሩ የምርምር ሥራዎችን የሚገመግም ቴክኒካል ቡድን በማቋቋም 

የምርምር ሥራዎች በሁለት ዙር ተገምግመው ሥራዎቹ ያሉበትን ደረጃ ለማወቅ 

ተችሏል፡፡ በተቀመጠው ንድፈ ሀሳብ መሰረት መሬት ላይ ባልተሠሩ ሥራዎች የዕርምት 

ዕርምጃ ተወስዷል፡፡ ሴት መምህራንን ለማበረታታት ለሴቶች ብቻ የወጣ የምርምር ንድፈ 

ሀሳብ ላሸነፉ ተመራማሪዎች በሁለት ዙር 100% በጀት እንዲለቀቅ ተደርጓል፡፡ 
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በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው በልዩ ሁኔታ “Online Teaching Accessibility for Injibara 

University Students” በሚል ርዕስ አንድ ንድፈ ሀሳብ የሚሠራው የምርምር ሥራ አልቆ 

ለግምገማ ዝግጁ ሆኗል፡፡ በ2013 ዓ.ም 43 የምርምር ንድፈ ሀሳቦች የጸደቁ ሲሆን 35ቱ 

ውል በመውሰድ ወደሥራ ገብተዋል፡፡ በአጠቃላይ ከ2011-2013 ዓ.ም 102 የምርምር 

ፕሮጀክቶች ተካሒደው 56ቱ የተጠናቀቁ ሲሆን 46ቱ በሒደት ላይ ናቸው፡፡ በምርምር 

ሒደቱ የተሳተፉ መምህራን 45.38% ሲሆኑ 10.04% ሴቶች ናቸው (አባሪ 1)፡፡ 

ሠንጠረዥ 11፡ በምርምር ሥራ ላይ የመምህራን ተሳትፎ 

ዓ.ም የመምህራን ቁጥር በምርምር የተሳተፉ መምርራን በቁጥር የሴቶች 
ተሳትፎ 
በመቶኛ 

(ከጠቅላላው) 

ወንድ ሴት ድምር 
 ወ ሴ ድ በቁጥር በመቶኛ በቁጥር በመቶኛ በቁጥር በመቶኛ 

2011 157 40 197 62 39.5 10 25 72 36.5 5.07 
2012 182 43 202 84 46.2 20 46.5 104 54.5 9.90 
2013 196 53 249 88 44.9 25 47.2 113 45.4 10.04 

 

ለምርምርና ለዘር ብዜት አገልግሎት የሚውሉ አንድ 35 ሜትር በ10 ሜትር የሆነ ስክሪን 

ሀውስ እና 15 ሜትር በ10 ሜትር የሆነ የድንች ማጎንቆያ ተሠርተው ወደሥራ 

ገብተዋል፡፡ በአርሶ አደር ማሳ ላይ ተዘርተው የነበሩ የግብርና ጥናትና ምርምር ሥራዎች 

በማኔጅመንት እና ካውንስል አባላት በመስክ ተገምግመው ግብዓቶች ተሰጥተዋል፡፡ 

በተጨማሪም ለአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ለደን ችግኝ ማባዣ አገልግሎት የሚሰጥ 35 

ሜትር በ10 ሜትር የሆነ ግሪን ሀውስ ለመሥራት ዝግጅት እተደረገ ይገኛል፡፡ 

ሴሚናሮች፡ በተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ 6፣ በማህበራዊና ሰብዓዊ ሳይንስ ኮሌጅ 2 

በግብርና፣ ምግብና አየር ንብረት ኮሌጅ 11 በአጠቃላይ 19 ሴሚናሮች/ወርክሾፖች 

ተዘጋጅተዋል፡፡ 

2.6.2. ማኅበረሰብ አገልግሎት 

በኮቪድ19 ወረርሽኝ ምክንያት ሳይሠሩ የተላለፉ የማኅበረሰብ አገልግሎት ፕሮፖዛሎች 

የድርጊት መርኃ ግብር የተዘጋጀላቸው ሲሆን በ2013 ዓ.ም 28 ፕሮፖዛሎች ጸድቀዋል፡፡  

 እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ከዓለም አቀፍ የደረቃማ አካባቢዎች ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት 

/ICARDA/ ጋር በመተባበር የዋሸራ በግ /የዳንግሌ በግ/ ዝርያን በመኅበረሰብ አቀፍ መረጣ 

የማሻሻል (community based breeding program) በፋግታ ለኮማ ወረዳ በተመረጡ 
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ሦስት መንደሮች የጋራ የግጦሽ መስክን (625 ሄክታር ስፋት ያለው) መሰረት ያደረገና 

387 አባወራዎችን ያሳተፈ ሥራ እየተሠራ ይገኛል፡፡ 

 እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ከአዊ ብሄረሰብ አስተዳደር ጤና መምሪያ ጋር በመቀናጀት ከመተከል 

ዞን ለተፈናቀሉ ዜጎች የሥነልቡናና የሥነአዕምሮ ሥልጠናና ህክምና እንዲሰጥ 

አድርጓል፡፡ 

 በሂደት ላይ ባሉ /Ongoing/ ሁለት ፕሮጀክቶች በዶሮ ርባታና በችግኝ ጣቢያ ሙያዊ 

ክትትልና ድጋፍ የማድረግ፣ የተግባር ሥልጠና የመስጠት፣ የልምድ ልውውጥ የማካሄድ 

ሥራ ተሠርቷል፡፡ 

 በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተፈጠረው ችግር ለተፈናቀሉ ወገኖች 970,042.00 ብር 

የሚያወጡ የተለያዩ የማብሰያና የመመገቢያ ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደርጓል፡፡  

 ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና ለሌሎች የጸጥታ አካላት 763,887.00 ብር 

የሚያወጡ የተለያዩ ምግብና ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደርጓል፡፡ 

 በአራቱም ኮሌጆች ለሚገኙ መምህራን በሰጡት የማኅበረሰብ አገልግሎት የሥልጠና 

አርዕስትና በተሳተፉበት በጎ አድራጎት ሠላሳ ለሚጠጉ መምህራን የምስክር ወረቀት 

ተዘጋጅቶ ተሰጥቷል፡፡ 

 በዳንግላ ወረዳ ሞዴል የገበሬ ማሰልጠኛ የማጠናከር ሥራ በመሰራት ላይ ነው፡፡  

 የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ ተነሽ አርሶ አደሮችና አካል ጉዳተኞችን በዶሮ 

እርባታ፣ በችግኝ ማፍላትና በአትከልትና ፍራፍሬ ዘርፍ በማሰማራት ክትትልና 

ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

በአጠቃለይ በ43 የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የማኅበረሰብ አገልግሎት ሥልጠናዎች 

ተሰጥተዋል (አባሪ 2)፡፡ 

ሠንጠረዥ 12፡ በማኅበረሰብ አገልግሎት የመምህራን ተሳትፎ 

ተ.ቁ ኮሌጅ የመምህራን ቁጥር የመምህራን ተሳትፎ 
በቁጥር 

የመምህራን ተሳትፎ 
በመቶኛ 

ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 
1) ሰብአዊና ማህበራዊ ሳይንስ 67 16 83 42 2 44 62.7 12.5 53 
2) ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ 36 8 44 18 1 19 50 12.5 43.2 
3) የተፈጥሮና ቀመር ሣይንስ 69 21 90 32 5 37 41.1 28.8 41.1 

4) ግብርና ምግብና ዓየር 
ንብረት ሳይንስ 

48 17 65 45 8 53 93.8 47.1 81.5 

ድምር 220 62 282 159 16 175 72.3 25.8 62.1 
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2.7. በጀትና ግዥ አስተዳደርና አጠቃቀም 

ሰንጠረዥ 13፡ የ2013 ዓ.ም ዓመታዊ የመደበኛ በጀት አፈጻጸም 

 
 ሠንጠረዥ 14፡ የ2013 ዓ.ም ዓመታዊ የካፒታል በጀት አፈጻጸም 

 

ተ.ቁ ፕሮግራም ለ2013 በጀት ዓመት 
የተመደበ 

በጀት (ዕቅድ) 

በአሃዝ በ% 

1 ለሥራ አመራርና አስተዳደር 192,923,500.00 192,384,524.75 99.7% 

2 መማር ማስተማር 181,516,500.00 148,126,670.79 81.6 

2.1 ለተማሪዎች 36,800,000.00 36,504,474.20 99.2 

3 ለጥናትና ምርምር አገልግሎት 15,715,000.00 14,340,319.36 91.3 

4 ለማማከርና ማኅበረሰብ አገልግሎት 10,350,000.00 8,876,929.52 85.8 

ድምር 437,305,000.00 400,232,918.62 91.5 

የፕሮጀክት 
ኮድ 

የፕሮጀክቱ መግለጫ ብዛት ለ2013 በጀት 
ዓመት  

የሚያስፈልግ 
በጀት (ዕቅድ) 

ሥራ ላይ የዋለ 
በጀት 

አፈጻጸም በ% 

001 በ2010 ዓ.ም የተጀመሩ 
የተማሪዎች ማደሪያ ሕንጻዎች 
ግንባታ 

3 3,615,722.5 3,615,659.20 99.99 

002 በ2011 የተጀመረ የመማሪያ 
ክፍል ህንጻ ግንባታ 

1 - - - 

003 ጊዜያዊ የማደሪያ ክፍሎች 
ግንባታ  

2 - - - 

004 ዋና መሠረተ ልማት ግንባታ - 32,406,426.43 32,406,426.43 100 

005 የውኃ አቅርቦት ሥራዎች - - - - 
006 በ2012 ዓ.ም የተጀመሩ 

የተማሪዎች ማደሪያ ህንጻዎች 
4 144,840,237.07 144,803,697.16 99.97 

007 በ2012 ዓ.ም የተጀመሩ መማሪያ 
ክፍሎች ግንባታ 

2 58,427,615.00 58,322,077.94 99.82 

008 መመገቢያ አዳራሽና ላውንደሪ 
ግንባታ 

- 30,364,133.00 30,346,210.63 99.94 

009 ትሪትመንት ፕላንት 
ኮንስትራክሽን 

 - - - 

010 የተማሪዎች ላውንጅ  - - - 
011 በ2013 ዓ.ም ተጀመሩ የመማሪያ 

ክፍሎች ግንባታ  
 45,469,366.00 45,467,965.99 99.99 

ድምር 315,123,500.00 314,962,037.35 99.94 
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የውስጥ ገቢ፡ ከተከታታይ ትምህርት 6,953,037.75 ብር ገቢ ተገኝቷል፡፡ የመንግሥት 

ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የገቢ ማስገኛ ድርጅቶችን ለማቋቋም በሚንስትሮች ምክር ቤት 

በወጣ ደንብ መሰረት የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ሥራ አመራር ቦርድ በ20/09/2012 ዓ.ም 

በወሰነው መሠረት ሱታና የንግድና የማማከር ሥራዎች ኢንተርፕራይዝ ተመስርቶ 

እንቅስቃሴውን ጀምሯል፡፡ ኢንተርፕራይዙ በምርት ሥራ፣ የማማከርና ሥልጠና 

አገልግሎት በመስጠት እና በመርቻንዳይዝ ሥራዎች ውስጥ ባሉ ዝርዝር የሥራ መስኮች 

ለመሰማራት ታቅዷል፡፡ 

በዚህም መሰረት ከውስጥ ገቢ የተገኘውን ገንዘብ በመጠቀም ሥራውን በህትመት ዘርፍ 

ለመጀመር ተወስኖ በአማራ ክልል ንግድና ኢንዱስትር ቢሮ የንግድ ምዝገባ አድርጎ 

የንግድ ፈቃድ አግኝቷል፡፡ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በተወሰደው ተሞክሮ መሰረት 

ኢንተርፕራይዞች ከተቋቋሙ በኋላ የሚገጥማቸውን ችግሮች ቀድሞ በመገንዘብ ሱታና 

የንግድና የማማከር ሥራዎች ኢንተርፕራይዝ ሥራ ከመጀመሩ በፊት አስፈላጊ የሆኑ 

ጥቅምን እና ተቋማዊ መዋቅርን ያካተቱ ዶክመንቶች ለማዘጋጀት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ 

ግዥ፡ የተለያዩ የግዥ ዘዴዎችን በመጠቀም (በግልጽና በውስን ጨረታ፣ በዋጋ ማቅረቢያ፣ 

እንዲሁም ከአንድ አቅራቢ) በመደበኛ በ201,165,908.52 ብር በካፒታል244,607,832.77 

በድምሩ 445,773,741.29 ግዥ ተፈጽሟል፡፡ ለአይ.ሲ.ቲ መሰረተ ልማት አገልግሎት 

የሚውሉ የአይሲቲ ዕቃዎች እና ሌሎች ዕቃዎች ግዥ ከመፈጸሙ በፊት ስፔስፊኬሽን 

የማዘጋጀትና ግዥ ሲፈጸም በተጠየቀው ስፔስፊኬሽን መሰረት መቅረባቸውን በከፍተኛ 

ጥንቃቄ የማረጋገጥ ሥራ ተሠርቷል፡፡ ማንኛውም ንብረት በሕጋዊ ሰነድ ገቢና ወጪ 

እየሆነ ሲሆን እንቅስቃሴውም በመውጫ እየተሰራ ነው፡፡ 

ኦዲት፡ የነዳጅ አጠቃቀምን በተመለከተ እና ከንብረት ጋር ተያያዥ በሆኑ የሥራ ክፍሎች 

ምርመራ እየተካሄደ ነው፡፡ መንግስት ያወጣቸው አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና 

የአሠራር ማንዋሎች በአግባቡ ሥራ ላይ መዋላቸው ተረጋግጧል፡፡ 

2.8. የህንጻና የሌሎች ግንባታ ፕሮጀክቶች 

በዚህ በጀት ዓመት 4 የተማሪዎች ማደሪያ (ዶርምተሪ) ሕንጻዎች፣ 2 የመማሪያ ክፍል 

ሕንጻዎች፣ 2 የላውንደሪ ሕንጻዎች እና 1 የመመገቢያ ክፍል ሕንጻ በአጠቃላይ 9 

ሕንጻዎች እየተገነቡ ሲሆን አፈጻጸሙ ያለበት ደረጃ 84.31% ላይ ነው፡፡ 
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ምስል 1፡ የዶርሚተሪ ገንባታዎች 

  
ምስል 2፡ የመማሪ ክፍሎች እና የመመገቢ አዳራሽ ግንባታ 

የግቢ አጥር፡- የዩኒቨርሲቲው ግቢ አጥር በ51,410,910.43 እየተገነባ ሲሆን አፈጻጸሙም 

ያለበት ደረጃ 41.08% ላይ ነው፡፡ 
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ምስል 3፡ የግቢ ዙሪያ አጥር  

የውኃ አቅርቦት፡- በውኃ አቅርቦቱ በዘርፉ ሠራተኞች ክትትል እየተደረገለት የ24 ሠዓት 

የንጹህ ውኃ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ የውኃ ታንከሩ በየሦስት ወሩ እየታጠበ ክሎሪን 

ይጨመርበታል፡፡ የግቢው ፋውንቴን ተጠናቆ አገልግሎት እየሰጠ ነው፡፡ 

የመብራት አገልግሎት፡ መብራት በሁሉም ሕንጻዎችና በዋና መንገዱ ላይ አገልግሎት 

እየሰጠ ይገኛል፡፡ መብራት በሚጠፋበት ወቅትም 4 ጀነሬተሮችን በመጠቀም 

የዩኒቨርሲቲው መማር ማስተማር ሥራና ሌሎችም ተግባራት ሳይቋረጡ ቀጥለዋል፡፡ 

በኮንትራክተር ውል ተይዞ የሚሠራው የመብራት ግንባታ በ52,887,556.74 ብር የሚገነባ 

ሲሆን  አፈጻጸሙ ያለበት ደረጃ 84.56% ላይ ነው፡፡ 

መንገድ፡- በዩኒቨርሲቲው ግቢ 9.701 ኪ.ሜ ዋና መንገድ ተገንብቶ ተጠናቋል፡፡ የውስጥ 

ለውስጥ የእግረኛ መንገድ 3.60 ኪ.ሜ የጠጠርና ኮብል ስቶን ሙሌት እየተሠራለት 

ይገኛል፡፡ በአዲስ የተጀመረው የውስጥ ለውስጥ መንገድ አፈጻጸም ያለበት ደረጃ 88.10% 

ላይ ነው፡፡ 
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ምስል 4፡ የተጠናቀቁ መንገዶች 

 
ምስል 5፡ በግንባታ ላይ ያለ መንገድ 

ሳኒተሪ፡ በኮንትራክተር በ52,245,025.52 ብር እየተሠራ ያለው ሳኒተሪ ያለበት የአፈጻጸም 

ደረጃ 86.62% ላይ ነው፡፡ 

ፓርኪንግ፡- በብር 4,670,856.45 የሚገነባው የመኪና ማቆሚያ ሥራ ያለበት ደረጃ 

87.09% ላይ ነው፡፡ 
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ምስል 6፡ የመኪና ማቆሚያ (ፓርኪንግ) 

 

የጥገና አገልግሎት፡- ብልሽት ያጋጠማቸው  29 ላፕቶፖች  24 ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች፣ 

6 ፎቶ ኮፒዎች 11 የተለያዩ ፕሪንተሮች  ተጠግነዋል፡፡ 

የመብራት፣ የውኃ፣ የፍሳሽ ማስወገጃ መስመር፣ በር፣ መስኮት፣ የመማሪያና ማደሪያ 

ክፍሎች ጥገና ተደርጓል፡፡ በዋናው ሕንጻ መሸፈን ያልቻሉ የተለያዩ አገልግሎቶች ቆርቆሮ 

በቆርቆሮ ቤት በመገንባት ክፍተቶች ተሸፍነዋል፡፡ 

2.9. የግቢ ውበት፣ ጽዳት፣ ትራንስፖርትና ደህንነት 
ፋውንቴን፡ በግቢው ውስጥ በአደባባይ ላይ አንድ ፋውንቴን ተገንብቶ ተጠናቋል፡፡  
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ምስል 7፡ ፋውንቴን 

የግቢ ውበት፡ የዩኒቨርሲቲውን ግቢ በእጽዋትና በአትክልት በማስዋብ ጽዱና አረንጓዴ 

የማድረግ ሥራው በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ አረንጓዴ ለማልበስ በተያዘው ዕቅድ 

መሠረት ከ84.3% በላይ በአረንጓዴ ተሸፍኗል፡፡ በዚህም ሳርና የአበባ ተክሎችን 

የመትከል፣ የማጨድ /የማስተካከል/፣ ተጨማሪ የእንክብካቤ ሥራዎች እየተሰሩ ሲሆን 

በአዲስ መልክ 70,000 የሚሆን ችግኝ እየተፈላ ይገኛል፡፡ በችግኝ ተከላው ላይ መምህራን፣ 

የአስተዳደር ሠራተኞች፣ ተማሪዎችና ሌሎች አካላት ተሳትፈውበታል፡፡ በግቢ ውስጥ 

የተተከሉ ችግኞችን የመንከባከብ ሥራ ተሠርቷል፡፡ 

ችግኝ ጣቢያን በተመለከተ፡ በግቢው በተዘጋጀው ችግኝ ጣቢያ 11 ዝርያ ያላቸው 1600 

ሀገር በቀል እና 46400 የውጭ ዝርያ ችግኞች ተዘጋጅተው ለግቢ ውበት ሥራና በዞኑ ላሉ  

ወረዳዎች እንዲሁም ለሀይማኖት ተቋማት ተሰራጭተዋል፡፡ በዳንግላ ወረዳ 5 ሄክታር 

ቦረቦር ለማልማት 2290 ችግኝ ተተክሎ የማልማት ሥራ እየተሰራ ይገኛል፡፡ የአትክልትና 

ፍራፍሬ ዘር በ5 ወረዳዎች ለ500 አርሶ አደሮች ተሰራጭቷል፡፡ 

በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ጋባዥነት የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ልዑክ ጣና ኃይቅን ከደለል 

መታደግ በሚል ዓላማ በጉና ተራራ ላይ ችግኝ ተክሏል፡፡ በጮቄ ተራራ ላይም ተከላ 

አካሂዷል፡፡ 

 
ምስል 8፡ አረንጓዴ ልማት 
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ትራንስፖርት፡ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ 7 የተለያዩ የመንግስት 

ተሽከርካሪዎች ያሉ ሲሆን 6 የተለያዩ መኪኖችን በመከራየት የተሽከርካሪ እጥረትን 

ለመቅረፍ ጥረት ተደርጓል፡፡ በሁለት ባጃጅ እንቅስቃሴ የምግብ ቤትና የወፍጮ ቤት 

ሥራው ቀልጣፋ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ሁለት ሞተር ሳይክሎች አስቸኳይ የጥገና 

ሥራዎችን፣ የሠላምና ደህንነት ሥራዎችን ለማከናወን አገልግሎት እየሰጡ ናቸው፡፡ 

ሠላምና ደህንነት፡ በአውትሶርስ ሠራተኝነት ያሉት የካምፓስ ፖሊሶች የግቢውን ሰላምና 

ደህንነት በማስጠበቅ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽዖ አድርገዋል፡፡ የተማሪዎች ሰላምና 

ደኅንነታቸው ተጠብቆ እንዲማሩ ለማድረግ በከፍተኛ ቅንጅት እየተሠራ ይገኛል፡፡ 

ስፖርትና መዝናኛ፡ ሰባት የቴሌቪዥን ክፍልና አንድ የዲ.ኤስ.ቲቪ. አገልግሎት መስጫ 

ክፍል በማዘጋጀት ተገቢ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ 

የተማሪዎች ህብረት፡ አዲስ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዚደንትና አባላት ተመርጠው 

ወደሥራ ገብተዋል፡፡ ህብረቱ ሦስት ዋና የሥራ አስፈጻሚ አባላት ያሉት ሲሆን 

በአጠቃላይ 11 የየዘርፋ አስፈጻሚ አካላት በርካታ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ከምግብ ጥራት፣ 

ከሰላማዊ መማር ማስተማር አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ በ2013 

ለሚመረቁ የ3ኛ ዓመት ተማሪዎች የመጽሔት ዝግጅት ሥራ ላይ ህብረቱ ከፍተኛ ሚና 

ተጫውቷል፡፡ ተማሪዎች በኮሌጅ አካዲሚክ ኮሚሽን እና በትምህርት ክፍል 

ዲፓርትመንት ካውንስል ስብሰባዎች ተማሪን የተመለከተ ጉዳይ ላይ በተወካዮቻቸው 

አማካኝነት እየተሳተፉ ናቸው፡፡ በአጠቃላይ የተማሪዎች ህብረት ጥንካሬውን እንደያዘ 

የቀጠለ ሲሆን በአካዳሚክና አስተዳደራዊ ሥራዎች ላይ ንቁ ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ 



 መሪ ቃል፡ ያለህን ዕምቅ አቅም ለይና ተጠቀም!  Explore Your Creative Potentials!  

29 

2.10. የዕቅድ አፈጻጸም ንጽጽር 

ሰንጠረዥ 15፡ የ2013 ዓ.ም ዓመታዊ የዕቅድ ክንውን ንጽጽር 

ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች መነሻ የ2013 

ዒላማ 
አፈጻጸም ምርመራ 

ደንበኛ (20) 1. የደንበኞችን 
እና የአጋር 
አካላት እርካታና 
ቁጥር ማሳደግ 

20 የደንበኞች እርካታ በመቶኛ     
በድጋፍ ሰጭ አገልግሎት አሰጣጥ የተማሪ ዕርካታ በመቶኛ 72.3 93 80  
የማኅበረሰብ አገልግሎት ተጠቃሚዎች እርካታ በመቶኛ - 75 75  
የጥናትና ምርምር ውጤት ተጠቃሚ ተቋማት እርካታ በመቶኛ - 65 65  
የአጋር አካላት እርካታ በመቶኛ - 75 -  

የመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ  ተማሪዎች ብዛት በቁጥር 3305 4787 3701  

የተከታታይ  የመጀመሪያ ዲግሪ  ተማሪዎች ብዛት በቁጥር 4826 6256 5654 የክረምት 2923 የእሁድና ቅዳሜ 2731 
የማኅበረሰብ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ብዛት በቁጥር 575 700 1973  
የምርምር ውጤት ተጠቃሚ ተቋማት ብዛት በቁጥር 0 1 1  
የአጋር አካላት ብዛት በቁጥር 17    
የሀገር ውስጥ 6 7 5  
የውጭ ሀገር 11 12 5 በፊት የነበሩ 

ፋይናንስ 
(10) 

2. የኃብት 
አጠቃቀም 
ሥርዓትንና 
የውስጥ ገቢን 
ማሳደግ 

10 በአግባቡ ጥቅም ላይ የዋለ በጀት በመቶኛ 95.56 100 95.7 የካፒታልና መደበኛ 
በአግባቡ ተይዞ ጥቅም ላይ የዋለ ንብረት በመቶኛ 100 100 100  
የገቢ መጠን በብር በሚሊዮን 16.5 15 6.9 6,953,037.75 
ከኦዲት ግኝት የከፋ ደረጃ ነጻ መሆን በመቶኛ - 96 100  

የውስጥ 
አሠራር (40) 

3.  የአካዳሚክ 
ፕሮግራሞችን 

ብዛት፣ 
ተደራሽነትና 

ጥራትን ማሳደግ 

15 በመደበኛ ፕሮግራም በመጀመሪያ ዲግሪ የትምህርት ክፍሎች ብዛት 
በቁጥር 

26 33 29  

በተከታታይ ፕሮግራም በመጀመሪያ ዲግሪ  የትምህርት ክፍሎች ብዛት 
በቁጥር 

14 14 14 የክረምት 9፣ የቅዳሜ እሁድ 14 

የተከታታይ ትምህርት የሚሰጥባቸው ጣቢያዎች ብዛት በቁጥር 1 1 1  
የቅበላ ሙሉ አቅምን መጠቀም በመቶኛ 100 100 100  
የተመራቂ ተማሪ መመረቅ ምጣኔን ማሳደግ በመቶኛ 78.3 85 72  
የሴት ተማሪ ተመራቂ ተማሪዎችን ምጣኔ ማሳደግ በመቶኛ 69.5 80 65.8  
የአካል ጉዳተኛ ተመራቂ ምጣኔን ማሳደግ (በየዓመቱ እያደገ የሚሄድ) 
በመቶኛ 

100 100 100  

ተመራቂዎችን ወደ ሥራ ለማስገባት የተመሰረተ የቁጥጥር ማዕከል - - -  
በተመራቂ ተማሪዎች ውጤታማነት የቀጣሪ አካላት እርካታን ማሳደግ 
(በየዓመቱ እያደገ የሚሄድ) በመቶኛ 

100 80 - ዳሰሳ ጥናት አልተሠራም 
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች መነሻ የ2013 

ዒላማ 
አፈጻጸም ምርመራ 

የመምህራን ምጥጥን (የመጀመሪያ፣ 2ኛ እና 3ኛ ዲግሪ) 4፡93፡3 4፡93፡3 9፡87.5፡3.5  

የመምህር-ተማሪ ጥምርታ ቅድመ ምረቃ 1፡17 1፡17 1፡13  

የማጣቀሻ መጻሕፍት-ተማሪ ጥምርታ 1፡10 1፡10 1፡13  

ማጣቀሻ መጻሕፍት የተሟላላቸው የትምህርት ዓይነቶች ብዛት 
በመቶኛ 

- 75 -  

የመማሪያ ክፍል-ተማሪ ጥምርታ 1፡66 1፡50 1፡21  
የመኝታ-ክፍል ተማሪ ጥምርታ 1፡6 1፡6 1፡3  
የኮምፒውተር ተማሪ ጥምርታ - 1፡40 1፡9  

የቢሮ- መምህር ጥምርታ 1:5 1፡5 1:5  
የላቦራቶሪ ተጠቃሚ ተማሪዎች ቁጥር በስታንዳርዱ መሰረት ማድረግ 
በመቶኛ 

- 65 -  

ላቦራቶሪ ቴክኒሽያኖችን ማሟላት በመቶኛ - 90 100  
በላቦራቶሪ የተማሪ አጠቃቀም እርካታ በመቶኛ - 85 -  
ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ባሉ ላቦራቶሪዎች አጠቃቀም የተማሪዎችን እርካታ 
በመቶኛ 

- 80 -  

የተካሄደ የውስጥ አካዳሚክ ጥራት ማረጋገጫ ግምገማ በቁጥር 1 1 1  
ተገምግምው በትኩረት መስክ መሠረት ባለመሆናቸው የሚቀነሱ 
ፕሮግራሞች ብዛር በቁጥር 

0 0 0  

በፕሮግራምና በካሪኩለም ዝግጀት ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ማሳደግ 
በመቶኛ 

- 75 100 የአዊኛ ቋንቋ ካሪኩለም ላይ 

የተደረገ የካሪኩለም ክለሳ በመቶኛ - - -  
4. የምርምርና 
ማኅበረሰብ 
አገልግሎት 
ጥራትና 
ተደራሽነትን 
ማሻሻል 

10 ከትምህርት ጋር የተገናኙ የጥናትና ምርምር ሜጋ ፕሮጀክቶች ብዛት 
በቁጥር 

- 5 1  

የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ብዛት በመቶኛ 100 100 54.9 መጠናቀቅ ካለባቸው ውስጥ 
የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ለተጠቃሚዎች ማስተላለፍ በመቶኛ - 5 2  
በተለዩ የሀገር በቀል እውቀቶች ላይ ምርምር ማካሄድ በመቶኛ - 5 11.4  
በምርምር የተገኙ ውጤቶችን ለኅብረተሰቡ /ለእውቀቱ ባለቤቶች/ 
ማስተዋወቅ በመቶኛ 

- - -  

ለእውቀቱ ባለቤቶች የአተገባበር ሥልጠና መስጠት በመቶኛ - - -  
የተቋቋመ የጥናትና ምርምር ማዕከል ብዛት በቁጥር - - -  
የፀደቁ የጥናትና ምርምር ኘሮጀክት ኘሮፖዛሎች ብዛት በቁጥር 41 45 35  
በጥናትና ምርምር ሥራ ላይ የመምህራን ተሳትፎ በመቶኛ 63 70 45.4  
በታዋቂ ጁርናሎች የታተሙ የጥናትና ምርምር ሥራዎች ብዛት 
በቁጥር 

- 5 18  
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ደ
ት
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ዒላማ 
አፈጻጸም ምርመራ 

የምርምር ውጤታቸውን በታወቁ ጁርናሎች ላይ  ያሳተሙ 
የመምህራን ድርሻ በመቶኛ 

- 15 5  

በቴክኖሎጂ ሽግግር ዙሪያ የተካሄዱ ምርምሮችን ማጠናቀቅ በመቶኛ 
- 85 -  

የቴክኖሎጂ ሽግግር ስርፀት ብዛት በቁጥር 2 2 2  
በተቋም /በዞን/በክልል/በሀገር/ በአህጉር ደረጃ በተካሄዱ ወርክሾፖች፣ 
ኮንፍረንሶች ወይም ሴሚናሮች የቀረቡ የምርምር ሥራዎች ብዛት 
በቁጥር 

5 10 -  

የተዘጋጁ ተቋማዊ/ሀገራዊ/ዓለም ዓቀፋዊ  ወርክሾፖች ኮንፍረንስ 
ወይም ሴሚናር ብዛት በቁጥር 

3 4 19 ሴሚናሮች 

የፀደቁ የማኅበረሰብ አገልግሎት ኘሮጀክት ኘሮፐዛሎች ብዛት በቁጥር 21 25 28  
በማኅበረሰብ አገልግሎቶች የመምህራን ተሳትፎ በመቶኛ 14.3 20 62 175/282*100 

የማኅበረሰብ አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆኑት ውስጥ ውጤታማነታቸው 
የተሻሻሉ በመቶኛ 

- 40 50  

ከማኅበረሰቡ/ተጠቃሚዎች ጋር የስምምነት ሰነድ የተፈረመባቸው 
ፕሮጀክቶችን ብዛት  

- 2 1  

መቅረብ ያለበትን የምርምር መሰረተ ልማት አቅርቦትን ማሳደግ 
በመቶኛ 

- 90 90  

5. የአገልግሎት 
አሰጣጥ 

ጥራትንና እና 
የተቋሙን ገጽታ 

ማሳደግ 

9 የክትትልና ግምገማ ሥርዓቱ የሚመራበት ስትራቴጂና መርኃ ግብር 
ማዘጋት በቁጥር 

- 1 1  

መርኃ ግብሩን ተግባራዊ የሚደርግ አደረጃጀት መፍጠር በቁጥር - 1 1  
በግምገማ ሂደቱ አግባብነት የመምህራንን እርካታ በመቶኛ - 90 - በዳሰሳ ጥናት የሚለይ ይሆናል፡፡ 
በግምገማው ሂደቱ አግባብነት የተማሪዎችን  እርካታ ማሳደግ በመቶኛ - 90 75  
በተዘረጋው ስታንዳርድ መሰረት አገልግሎት የሚሰጡ የሥራ ክፍሎች 
በመቶኛ 

54.3 60 100 94 ክፍሎች  

በሥራ ክፍሎች የተደረጉ የሩብ ዓመት የሥራ አፈጻፀም ግምገማዎች 
ብዛት በመቶኛ 

- 50 100  

በህጋዊ ክርክሮች ተቋማዊ ጥቅምን ባስከበረ መልኩ ህጋዊ ውሳኔ 
እንዲያገኙ ማድረግ በመቶኛ 

- 75 100  

የውጤት ተኮር ሥርዓት የተገበሩ የሥራ ክፍሎች በመቶኛ 100 100 100  
ከቀረቡ ቅሬታዎች ውስጥ በስታንዳርዱ መሰረት  ፈጣን ምላሽ ያገኙ 
በመቶኛ 

- 100 100  

በኅትመት ሚዲያ ማስተዋወቅ በቁጥር 3 11 6  
በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ (ሬድዮና ቴሌቪዥን) ማስተዋወቅ በቁጥር 15 18 25  
በማኅበራዊ  ሚዲያ ማስተዋወቅ በቁጥር - 110 183  
የተፈጠሩ የገጽታ ግንባታ መድረኮች ብዛት 1 4 4  
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ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች መነሻ የ2013 

ዒላማ 
አፈጻጸም ምርመራ 

ዓመታዊ የስታትስቲካዊ መረጃ መጽሄት ብዛት በቁጥር 0 1 -  
6. ባለ ዘርፈ 
ብዙ ጉዳዮች 
ተፈጻሚነትን 
ማሻሻል 

6 ልዩ ድጋፍ ከሚሹ ተማሪዎች መካከል ድጋፍ የተደረገላቸው በመቶኛ - 65 100  
የመማሪያ ክፍሎችን ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ማድረግ በመቶኛ 100 100 100  
የሴት ተመራማሪዎች በመቶኛ 19.35 20 10.04  
የቲቶሪያል ድጋፍ የተደረገላቸው ሴት ተማሪዎች በመቶኛ 100 100 - በኮቪድ የተነሳ አልተደረገም 
የሴት መምህራን ከአጠቃላይ መምህራን ያላቸው ድርሻ በመቶኛ 19 23 22.6  
ለሴት መምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞች የተዘጋጀ ሥልጠና ብዛት 
በቁጥር 

4 4 1  

ለሴት ተማሪዎች የተዘጋጀ ሥልጠና ብዛት በቁጥር 3 3 -  
የሴቶች የአመራር ተሳትፎ በመቶኛ (በከፍተኛ፣ መካከለኛና መሰረታዊ) 14.3 15 15  

መማማር 
እና ዕድገት 

(30) 

7. የአመራርና 
የሠራተኛን 

ብቃት ማጎልበት 

10 ለመምህራን የተሰጡ የአጭር ጊዜ የሥልጠና መድረክ ብዛት በቁጥር 8 8 8  
ለመምህራን በዲጂታል ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ሥልጠና መስጠት 
በመቶኛ 

- 75 -  

የመምህራንን የዲጂታል ተጠቃሚነት ብቃት በተጨባጭ ማሳደግ 
በመቶኛ 

- 75 -  

ለቴክኒካል ረዳቶች የትምህርት ዕድል ብዛት በቁጥር 0 3 -  
ለአስተዳደር ሠራተኛ የተሰጡ የአጭር ጊዜ የሥልጠና መድረክ ብዛት 
በቁጥር 

5 6 10  

የአካዳሚክ መካከለኛ አመራር የአመራር ሥልጠና የወሰዱ ብዛት 
በመቶኛ 

- 90 100  

የድጋፍ ሰጭ ዳይሬክተሮች አስከ ዝቅተኛ ኃላፊ ድረስ በከፍተኛ ልዩ 
ባህሪና በመሠረታዊ አስተዳደር ሥልጠና የወሰዱ እንዲሆኑ ማድረግ 
በመቶኛ 

- 90 100  

የትምህርት ዕድል ያገኙ የአካዳሚክ ሠራተኞች ብዛት በቁጥር 20 58 37  

የትምህርት ዕድል ያገኙ የአስተዳደርና አውት ሶርስ ሠራተኞች ብዛት 
በቁጥር 

13 20 - በምልመላ ሂደት ላይ 

የከፍተኛ ትምህርት የማስተማር ሥነ-ዘዴ (HDP) ሥልጠና የወሰዱ 
መምህራን ብዛት በቁጥር 

13.4 20 15  

8. መሰረት 
ልማትና 
የግብዓት 
አቅርቦትን 
ማሳደግ 

12 የተለዩ የልህቀት ማዕከላት መለየት  በቁጥር - 2 -  
በተለያዩ መስኮች የተደራጁ ወርክሾፖችና የቤተ-ሙከራ ማዕከላት 
ብዛት በመቶኛ 

- 65 17 በቁጥር 

አዲስ የተገነቡ ህንጻዎች ብዛት በቁጥር 30 10 9  
የውስጥ ለውስጥ መንገድ ሽፋን በኪ.ሜ.  10.2 11.7 36.54 በመቶኛ አፈጻጸም 
በስማርት ክፍሎች አጠቃቀም የተማሪ እርካታ በመቶኛ - 91  የዳሰሳ ጥናት ይሠራል፡፡ 
የካምፓሶች ብዛት በቁጥር 1 1 1  

የግቢ የውበት ሽፋን በመቶኛ 87 89 84.3  
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች መነሻ የ2013 

ዒላማ 
አፈጻጸም ምርመራ 

የወንዝ ዳር ልማት ብዛት በኪ.ሜ - 1 -  
ሞዴል ነርሰሪ ግንባታ በቁጥር - 1 -  

9. የቴክኖሎጂ 
አቅምን እና 
ተቋማዊ 
የአሠራር 
ሥርዓትን 
ማጎልበት 

8 አውቶሜት የተደረጉ የሥራ ክፍሎች ብዛት በቁጥር 0 2 -  
ስታንዳርድ ያዘጋጁ የሥራ ክፍሎች በመቶኛ - 100 100  
የሠራተኞችን የቴክኖሎጂ አቅም ለማጎልበት የተሰጡ ሥልጠናዎች 
ብዛት በቁጥር 

1 2 3  

በተቋም ደረጃ የኢንፎርሜሽን ሲስተም መዘርጋት በቁጥር 0 1 -  

የዩኒቨርሲቲው መረጃ በማዕከሉ እንዲከማችና ከአደጋ የተጠበቀ 
እንዲሆን ማድረግ በመቶኛ 

- 90 -  

ከልዩነት ነጻ የሆነ መረጃ ማሰራጨት በመቶኛ - 100 100  
ወደሥራ የገቡ የሠላም ማስፈን አደረጃጀቶች ብዛት በቁጥር 2 2 2  
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ክፍል ሦስት፡ የማጠቃለያ ምዕራፍ ሥራዎች 

3.1. ማጠቃለያ 

በበጀት ዓመቱ በዕቅድ ተይዘው የተከናወኑ ግቦችንና ዋና ዋና ተግባራትን የአፈጻጸም 

ስኬት ለመለካት የክትትልና ግምገማ ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

የክትትልና ግምገማ ሥርዓቱ ዕቅድ አፈጻጸም ሂደት ላይ ችግር የሚፈጥሩ ጉዳዮችን 

በመለየት በየጊዜው የመፍትሄ አቅጣጫ ያስቀምጣል፡፡ የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር 

ቦርድም ሆነ በየደረጃው ያለው አመራር ግምገማዎችን በማድረግ የዩኒቨርሲቲው ሥራዎች 

ቀልጣፋና ውጤታማ እንዲሆኑ እያደረጉ ናቸው፡፡ 

የግንባታና መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች በበጀት ዓመቱ የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች 

በተያዘላቸው ዕቅድ መሠረት እንዲጠናቀቁ የክትትልና ግምገማ ሥራ ተሠርቷል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው የተመደበለትን የካፒታል በጀት ማስተዳደር ጀምሯል፡፡ 

የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ቦርድ እስካሁን አንድ ጊዜ ተሰብስቦ ሥራዎችን የገመገመ 

ሲሆን የዩኒቨርሲቲውን የተለያዩ ሥራዎች እንቅስቃሴ እየተከታተለ ይገኛል፡፡ 

3.2. በዕቅድ አፈጻጸም የታዩ ጠንካራ ጎኖች 

 ስትራቴጅክ ዕቅድ ተዘጋጅቶ ወደሥራ መገባቱ፣ 

 ቀልጣፋና አሳታፊ የሆነ የአመራር ስልት መኖሩ፣ 

 ለለውጥ ዝግጁ የሆነ ሠራተኛና አመራር መኖሩ፣ 

 አመራሩና ሠራተኛው ሥልጠናዎችንና የልምድ ልውውጦችን ማግኘታቸው፣ 

 ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት መኖሩ፣ 

 ጠንካራ የተማሪዎች ኅብረት መኖሩ፣  

 ግቢውን አረንጓዴ የማድረግ ሂደት፣ 

 የአይሲቲ መሠረተ ልማት ዝርጋታ እየተካሄደ መሆኑ፣ 

 የምርምርና የማኅበረሰብ አገልግሎት ተጠናክሮ መቀጠሉ፣ 

 ሠራተኞችን በአውትሶርስ መቅጥር መቻሉ፣ 

 ሰፊ የህዝብ ግንኙነት ሥራዎች መሠራታቸው፣ 

 የተፋጠነ የግንባታ ፕሮጀክት አፈጻጸም መኖሩ፣ 

 ውጤታማ የፋይናንስ አሠራር መኖሩ፣ 
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3.3. በዕቅድ አፈጻጸም የታዩ ደካማ ጎኖች 

 እሴቶችን በሁሉም የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ ዘንድ ማስረጽ ላይ ውስንነት መኖሩ፣ 

 የስፖርት ሜዳ ዝግጅት መዘግየቱ፣ 

 ለሠራተኛው የማበረታቻ ሥርዓት ያለመዘርጋቱ፣ 

 አደረጃጀቱ የተማከለ መሆኑ፣ 

3.4. ያጋጠሙ ችግሮች እና የተወሰዱ የመፍትሄ ርምጃዎች 

ችግር፡ የእንጅባራ ቻግኒ የአስፓልት መንገድ እስከ ዩኒቨርሲቲው ወሰን ጫፍ ድረስ መንታ 

መንገድ ባለመሆኑ ምክንያት ለተማሪዎች እንቅስቃሴ ስጋት ፈጥሮ መቀጠሉ፤ 

የመፍትሄ ርምጃ፡ በማዕከላዊ መንግስት ቃል በተገባው መሠረት መንገዱ እንዲሠራ 

ለሚመለከታቸው አካላት ተደጋጋሚ የማሳወቅ ሥራና ክትትል እየተደረገ ነው፡፡ 

ችግር፡ ተከታታይ የመብራት መቆራረጥ መኖሩ፤ 

የመፍትሄ ርምጃ፡ በዚህ ምክንያት የመማር ማስተማሩ ሂደት እንዳይደናቀፍ ጀነሬተር 

በመጠቀም ማስቀጠል ተችሏል፡፡ 

ችግር፡ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በማጋጠሙ ምክንያት በኦን ላይን ትምህርት ለማስቀጠል 

ሰማርት ፎን፣ ታብሌት፣ ወዘተ የሌላቸው ተማሪዎች መኖር፣ 

የመፍትሄ ርምጃ፡ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል በኦን ላይን ትምህርት ለማስቀጠልና 

30% አሳይመነት ለማሠራት ለአነድ ሴክሽን ተማሪ የ100 ብር ካርድ ለትምህርት ክፍል 

ኃላፊ ተመድቦ ተማሪዎች መረጃ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ተሞክሯል፡፡ 

3.5. ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች 

 በተማሪዎች መግቢያ መውጫ ያለው የቻግኒ አስፓልት መንገድ መንታ አለመሆኑ፤ 

 የኮቪድ 19 ጉዳይ፤ 

 የመምህራን መኖሪያ ቤት ግንባታ፣ 

 የመምህራን ቢሮ ጥበት፣ 

 የተንዛዛ የግዢ ሥርዓት፣ 

 የመኪና አቅርቦት ችግር፣ 
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አባሪዎች 

አባሪ 1፡ ከ2011-2013 ዓ.ም የተሠሩና እየተሠሩ ያሉ የምርምር ሥራዎች 

No. Research Titles  Status 

1 Analyzing Socio-economic impact and Land Use Land Cover change of the Lake 

Tiraba catchment, Awi zone, Northwest, Ethiopia 

Completed 

2 Abundance and distribution of medium and large mammals in major eco-tourism 

sites of Awi Zone, Ethiopia 

Completed 

3 The impact of Covid-19 on Agricultural production and marketing in Awi zone, 

Ethiopia 

Completed 

4 Food and Nutrition insecurity and challenges of Agricultural extension in 

Southwestern part of Amhara Region, Ethiopia 

Completed 

5 Base line survey on mount Lewi and Wet land in Injibara University, Northwest 

Ethiopia 

Completed 

6 Status and indigenous knowledge on management and utilization of Natural Forest 

resources in Awi Zone, Northwestern Ethiopia 

Completed 

7 Characterization of chicken production and marketing system in Awi zone, 

Ethiopia 

Completed 

8 Factors affecting strategic change management: in Awi Zone Administration Completed 

9 Determinant of Maize efficiency in Maize production: Awi Zone, Ethiopia Completed 

10 Local community participation and perception towards Tourism Development  

(Case study in selected tourist attraction sites in Awi Zone Administration) 

Completed 

11 Prevalence of Destructive Leadership behavior in Awi Zone Completed 

12 The influence of political environment and economic reforms on Tourism 

Development in Ethiopia: The case of major tourist sites in Amhara Region and 

Addis Ababa 

Completed 

13 The effect of entrepreneurial leadership on organizational performance in Micro 

and Small Scale Enterprise: A case study of Town administrations in Awi Zone, 

Amhara Regional State, Ethiopia 

Completed 

14 Impact of early girl-child marriage on socio-economic development in Awi- Zone, 

North West Ethiopia  

Completed 

15 The Impact of Covid-19 disease on private sector jobs in Amhara Region, Ethiopia: 

(The way to retain Employees) 

Completed 

15 Atri-lingual Amharic-English-Agewgna E-Dictionary analysis and implementation Completed 

17 Cultivation of Pleurotus ostreatusmushroom on (Corn cobs, Bamboo waste & 

Finger millet straw) and their combinations, Injibara, Amhara, Ethiopia 

Completed 

18 Time to death predictors of Diabetes Miletus patients in case of Injibara, Dangila 

and Chagini Hospitals, Awi Zones, Amhara, Ethiopia 

Completed 

19 Determination of heavy metals in soil used for Potato Cultivation by Atomic 

Absorption Spectroscopy in Awi zone, Amhara Region, Ethiopia 

Completed 

20 Determinants of knowledge, attitude and practice (KAP) towards Cervical Cancer 

on adult women in Awi zone,Ethiopia  

Completed 

21 The assessment of HIV/ AIDS knowledge among high school and preparatory Completed 
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school students in Awi Zone, Amhara, Ethiopia 

22 Coaching process in the development of player performance in Awi-Zone National 

league male football club, Amhara, Ethiopia 

Completed 

23 Determination of Aflatoxin in raw Cow's Milk by using Hplc-Fld, in Injibara 

Town, Awi Zone, Ethiopia 

Completed 

24 Analysis the determinate factors affect marketing supply of high land bamboo, in 

selected districts of  Awi zone, Amhara Region, Ethiopia 

Completed 

25 Assessment of Knowledge, Attitude and Practice of the Community on Malaria and 

Mosquito behavior in Selected Districts of Awi Zone, North Western Ethiopia 

Completed 

26 Investigation of water quality based on macro-invertebrates on rivers in Awi zone, 

North Western Ethiopia 

Completed 

27 Species composition and relative abundance of Insect, Avian and Primate in Lake 

Zengena Forest Awi Zone, North western Ethiopia 

Completed 

28 Assessment of Solid Waste Management practices in Injibara, Dangila and 

Chagini Awi Zone, Amahara Regional State, Ethiopia 

Completed 

29 Assessing Teachers' Sense of Self- Efficacy, English Proficiency and Teaching 

Strategies: A Study on English Teachers and Students in Seven Selected 

Secondary Schools of Awi Administrative Zone 

Completed 

30 Assessing School Based Factors that Affect Quality of English Language 

Education in Awi Zone Junior Secondary Schools 

Completed 

31 Small Business Taxation in Awi Administration Zone: Assessment of the Law 

and the Practice 

Completed 

32 The role of Customary Dispute Resolution Mechanisms in restoring peace and 

their interplay with the Formal Justice System: The Case of Arbitration 

(Shumagelt) in Three Selected  districts of Awi Zone; 

Ethiopia” 

Completed 

33 Challenges and Opportunities for Sustainable Charcoal Production in Awi zone; 

the case of Fagita lekoma Woreda 

Completed 

34 Attitudes and Practices to Improve English Language Skills through Mobile 

Applications of Secondary Schools ELTs in Awi Zone 

Completed 

45 Good Governance Practices, Challenges and Ways Forward: Evidence from 

Some Selected Towns of Awi Zone, Amhara 

Regional State, Ethiopia 

Completed 

36 መልክዓ-ሴቶች በአዊኚ ስነቃል ውስጥ፡ በአዊ ዞን ተተኳሪነት Completed 

37 Assessing Students’ Soft Skills: The Case of Seven Selected Secondary high 

Schools of Awi Zone 

Completed 

38 Perception, Language Shift and Language Maintenance of Awgni Language 

Speakers: In the Case of Selected Towns of Awi Zone. 

Completed 

39 Effect of marketing strategy on sales Performance of micro and small scale 

manufacturing enterprises in Awi  Zone, North West Ethiopia 

Completed 

40 Growth and  business challenges of micro & small scale enterprise in Awi zone Completed 

41 Determinate  factors of  entrepreneurship  development youth unemployed in Awi 

Zone Ethiopia 

Completed 
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42 Exploring traditions and practices of horse riders association  in Awi Zone Completed 

43 Working capital management of micro and small enterprises in Awi Zone Completed 

44 Factors Affecting the growth of enterprise in Awi Zone, ANRS Completed 

45 “Determinants Of Economic Efficiency In Honey Production Among Beekeepers 

In Awi Zone, Northwest Ethiopia 

Completed 

46 Factors Affecting The Performance Of Multipurpose Cooperatives In Awi Zone, 

Amhara National Regional State, Ethiopia 

Completed 

47 Determinants Of Business Income Tax Compliance In Awi Zone, Ethiopia Completed 

48 Graduating Students’ Intention Towards Entrepreneurship; A Case Study On 

Selected Universities In Amhara Region, Ethiopia 

Completed 

49 Determinants Of Urban Agricultural Growth; Case Study In Awi Zone. Completed 

50 Investigating Poverty And Vulnerability To Poverty; Case Of Rural Households In 

Awi Zone, Ethiopia 

Completed 

51 Challenges and prospects for value added utilization of bamboo plant in selected 

areas of awi zone, North West Ethiopia 

Completed 

52 Determinants of Financial inclusion: Evidence from Awi Zone, Amhara Ethiopia Completed 

53 Assessing the challenges, opportunities, and practices of cooperative learning to 

enhance students’ academic success. : A Study on English Teachers and students in 

six selected secondary & preparatory Schools of Awi Zone. 

Completed 

54 Students’ English Need in Comparing with the Textbook Preparations: In Selected 

First Cycle Primary Schools of Awi Administrative Zone. 

Completed 

55 Socio-economic Impacts of Land Use Land Cover Dynamics at Ayu Watershed Completed 

56 Perceived knowledge and skills of teachers on assessment skills as correlates of 

classroom assessment practices across subjects in Awi administrative Zone  

Completed 

57 Potato (Solanum tuberosum L.) Technology development and promotion for 

sustainable food security and commercialization in Awi zone, Northwestern 

Ethiopia 

Ongoing 

58 Characterization and management intervention of farmers’ Acacia decurrens 

plantation establishment for charcoal production and sustainable natural resource 

management in Awi zone, North western Ethiopia 

Ongoing 

59 Enhancing Barley Productivity in Awi Zone, Northwest Ethiopia Ongoing 

60 Resource base evaluation and management intervention of Highland Bamboo in 

Awi and West and East Gojjam Zones of Amhara Region, Ethiopia 

Ongoing 

61 Improving Faba bean production technologies in Awi Zone, Western Amhara 

Region, Ethiopia 

Ongoing 

62 Role of Forest management for enhancing of Forest productivity and sustainable 

utilization in selected Forest areas of Awi Zone, Amhara Region, Northwest 

Ethiopia 

Ongoing 

63 On Farm Phenotypic characterization, production, marketing and socio-economic 

importance of Horse in Awi zone, Northwestern Ethiopia 

Ongoing 

64 Characterization of Beef Cattle production and marketing system in Awi Zone, 

Northwestern Ethiopia 

Ongoing 

65 Characterization of Dairy Cattle production and marketing system in Awi Zone, Ongoing 
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Western Ethiopia 

66 Characterization of Beekeeping system and assessment of Honey Bee Flora in Awi 

Zone, Ethiopia 

Ongoing 

67 Enhancing Wheat productivity for sustainable food security in Awi Zone, Ethiopia. Ongoing 

68 Efficiency and Constraints of Artificial Insemination service delivery in Dairy 

Cattle in Awi Zone, Amhara Region, Ethiopia 

Ongoing 

69 Evaluation of the effect of harvesting stage on Morphological characteristics, 

Biomass Yield and Chemical composition of selected perennial Forage Grasses 

under rain fed system with supplemental Irrigation in Awi Zone, Ethiopia 

Ongoing 

70 Assessment of Indigenous Soil Fertility Management Techniques and Traditional 

Fertility Classification in Awi Administrative Zone, Northwestern Ethiopia 

Ongoing 

71 Contract farming and value chain analysis of Malt Barley   in Awi Zone, Western 

Amhara Region, Ethiopian 

Ongoing 

 

72 Institutional support service assessment in small- scale irrigation projects in the 

case of Awi zone western Amhara, Ethiopia.    

Ongoing 

 

73 Evaluating selected sustainable Land Management practices On Crops yield and 

Soil properties in Awi Administrative Zone, North Western Ethiopia 

Ongoing 

74 Prevalence of major Gastro-Intestinal Strongyles and Fasciola of Washera Sheep in 

Awi Zone, North Western Ethiopia 

Ongoing 

 

75 Analysis of Hides and Skin market performance in Awi Zone, Ethiopia Ongoing 

76 Leveraging of “Agew Dinch” through improved crop variety and appropriate of 

crop management technologies development in Awi zone, Western Amhara, 

Ethiopia 

Ongoing 

77 Ecological and socioeconomic role of exclosure’s and Natural Forests under PFM 

in mid and highland areas of Awi Zone, Northwestern, Ethiopia  

Ongoing 

 

78 Identifying potential cause for drying of Acacia decurrens tree plantation in 

highlands of Awi zone, Northwestern Ethiopia 

Ongoing 

 

79 The effect of service quality on customer satisfaction in the Hospitality Industry: 

The case of Selected Hotels in Awi Zone, North West Ethiopia 

Ongoing 

80 Determinates of Loan repayment performance of Borrowers’ During Covid-19 

Tenure: A Case in The Microfinance institutions in Awi Zone, Ethiopia 

Ongoing 

81 Socioeconomic benefit and challenges of Bagusa Mariam National Park 

management in Jawi District, Awi Zone, Amhara Regional State, Ethiopia 

Ongoing 

82 Ethno botany and nutritional quality and germination ecology of Wild Edible plant 

species in selected districts of Awi Zone, Northwestern Ethiopia 

Ongoing 

83 Evaluation of Tanning activity and Phytochemical analysis of some Locally used 

plants for eco-friendly Leather Processing 

Ongoing 

84 Assessment of factors affecting the status of Students’ in COC Exam; The Case of 

Awi Zone, Ethiopia 

Ongoing 

85 Assessment of compliance and contraceptive method preference among rural 

reproductive age group Women in Awi Zone, Northwest Ethiopia 

Ongoing 

86 Farmer’s perception and practice towards Pesticide safety and Pest management 

options in Awi and North West Gojjam Zone, Amhara region Ethiopia 

Ongoing 
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87 Integrated geophysical methods for exploration of ground Water potential in Sutana 

and Meseni Catchment, to water supply for Injibara Town 

Ongoing 

88 Risk factors of mortality among children under age five in Awi Zone, Ethiopia  Ongoing 

89 Phenotypic variability of lupine and to toxicity of Brassica nigra and lupine product 

against weevil on stored pains   

Ongoing 

90 The assessment of Hypertension prevalence and associated factors in Awi Zone, 

Amhara region, Ethiopia 

Ongoing 

91 Study on the phenotypic variability in some agronomic traits of Sweet Lupine 

(Lupinus angustifoliu), Awi Zone, Ethiopia 

Ongoing 

92 Automatic speech recognition system for Awngi (አውጚ) language  Suspended 

/ongoing 

93 Assessment of Soil Erosion, Conservation Measures and perception of farmers 

towards land management practices: In the Case of Ayu Watershed, Awi zone, 

Amhara region, Ethiopia. 

Ongoing 

94 Instructional Leadership Practice of Principals, Teachers’ Job Satisfaction, and 

Students’ Academic Achievement in Awi Zone Secondary Schools 

Ongoing 

95 Assessing Domestic Violence against Women in selected districts of Awi zone, 

Amhara national Regional stat 

Ongoing 

96 Analyze ground water potential and physico-chemical water quality in Ayu river 

basin, Awi and West Gojjam Zones 

Ongoing 

97 The Rights to Self-determination under Multi-ethnic Federal Ethiopia: Trend 

analysis on the Status of Awi Nationality Administrative Zone 

Ongoing 

98  Assessing EFL Teachers’ Test Development knowledge and Skills: in Awi Zone 

Higher education Preparatory Schools 

Ongoing 

99 ቁሳዊ ባህል ከለውጥ እና ከቀጣይነት አንፃር መመርመር በአዊ ብሔረሰብ ተተኳሪነት Ongoing 

100 Knowledge, Attitude, Perception and Practice of Prevention of COVID-19 

among the Communities in Awi Zone, Northwest Ethiopia 

Ongoing 

101 በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር በተማሪዎች ትምህርት  አቀባበልና 

ስነልቦና ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ (በአዊ ዞን ተተኳሪነት) 

Ongoing 

102 Challenges and Opportunities for Sustainable Charcoal Production in Awi zone; 

the case of Fagita lekoma District 

Ongoing 
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አባሪ 2፡ ለማኅበረሰቡ የተሰጡ የተለያዩ ሥልጠናዎች 

ተ.ቁ ኮሌጅ የተሰጡ ስልጠናዎች ርዕስ የወሰደው 
ጊዜ 

የተሳታፊ ቁጥር አሰልጣኝ ምርመራ 
ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ  

1 ማኅበራዊና 
ሰብዓዊ 
ሳይንስ 

Giving CPD Training to Awi 
Zone Government TVET 
College and Secondary and 
Preparatory School Teachers at 
Dangila and Injibara Town 

10 44 1 45 3 0 3  

2 » Indigenous conflict Resolution 
Mechanisms Training for Elders 
and Religious Leaders in Banja 
Woreda, Awi Zone 

5 59 3 62 4 0 4  

3 » Mapping and Managing Mineral 
Resources Site Using GIS and 
Remote Sensing Training to 
Mining and Energy Office and 
Investment Management 
Experts at Awi Zone and 
Woredas 

5 28 4 32 4 0 4  

4 » Improving the Awareness of 
Mini Media Club Members 
about Mini Media and Its 
Usage at Dangila and Injibara 
Town Preparatory and 
Secondary Schools 

6 11 12 23 3 0 3  

5 » Integrated Application of GIS 
and TS for Cadastral Mapping 
for Awi Zone Woredas 
Municipal Workers 

5 25 9 34 4 0 4  

6 » የምልክት ቋንቋ ስልጠና ለተለያዩ 
ተቋማት መስጠት 

12 25 10 35    Demand 
Based 

7 » Life skill Training for Awi Zone 
Correctional Center Criminals 
 

 22 3 25 2 0 2  

8 » Giving Action Research 
Training to Awi zone 
Government Secondary and 
Preparatory school teachers.  

 47 10 57 4 0 4  

9 » Awareness Raising Training on 
Community Policing in Awi 
Nationality  Administrative Zone 

 80 4 84 5 0 5  

10 » አማርኛ ቋንቋ ከ5ኛ-8ኛ ክፍል 
ለሚያስተምሩ መመህራን ክሂሎችን 
በማስተማሪያ እና በመመዘኛ ስነ-
ዘዴዎች ላይ የአቅም ማጎልበቻ 
ስልጠና 

 23 3 26 1 2 3  

11 » Legal Training for Social Court 

Judges in the four Awi Zone 

Woreds. 

 52 5 57 3 0 3  

12 » Training on effective and 
efficient public service delivery 

 44 24 68 4 0 4  
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in some selected Town 
municipalities in Awi Zone. 

13 » Active learning and continuous 
professional development for 
Banja woreda Teachers. 

 38 6 44 1 0 1 Demand 
driven 

14 » Disability Menistreaming 
Training to Leaders and 
Officers of Awi Zone 

3 78 0 78    Demand 
based 

15 ቢዝነስና 
ኢኮኖሚክስ 

Capacitating Hotels’ 
Performance through 
Intervention in Injibara Town 

15 6 9 15 3 0 3  

16 » Awareness Creation on 
Documentation, Conservation 
and Tourism Development 
Towards the Identified Potential 
Tourism Resources of Awi 
Zone 

5 12 8 20 4 0 4  

17 » Enhancing Competencies of 
Leaders, Managers and 
Employees in Awi Zone. 

5 14 6 20 4 0 4  

18 » Adopting New Socio-Economic 
Environment and Creating New 
Source of Sustained Income for 
the Family at Dangila, Injibara 
and Chagni Towns. 

15 73 23 96 6 0 6  

19 » የሂሳብ  አያያዝ እና የፋይናንስ 
አስተዳደር ስልጠና በቻግኒ ከተማ 
በአንስተኛና ጥቃቅን ለተደራጁ 
ወጣቶች መስጠት   

5 14 1 15 2 0 2  

20 » Women Entrepreneurship 
Development: Enabling 
Environment and Improving the 
Market Access for Women 
Entrepreneur at Injibara Town 

5 23 0 23 5 1 6  

21 » Overcoming the challenges and 
using opportunities to Micro 
and Small Scale Business 
Enterprises in Awi Zone 

 49 26 75 7 0 7  

22 » Employment Preparation 
training for unemployed 
Graduate in Awi zone; Dangla, 
Chagni and Injibara towns 

 47 28 75 6 0 6  

23 » Training for Enhancing Women 
Leaders Management and 
Leadership Skills in Awi Zone  

 0 20 20 3 0 3  

24 የተፈጥሮና 
ቀመር 
ሳይንስ 

Food Handling Safety Training 
for Chef/Waiters of Dangila and 
Injibara Towns, Ethiopia 

10 16 24 40 2 1 3  

25 » School Based Tutorial Program 
for Grade 7th and 8th Female 
students of Kesa Primary 
school 

 - 50 50 7 - 7  



 መሪ ቃል፡ ያለህን ዕምቅ አቅም ለይና ተጠቀም!  Explore Your Creative Potentials!  

43 

26 » Life skill, sexual harassment 
and STD training for selected 
female students of Dangila 
town 

 - 25 25 3 1 4  

27 » Delivering laboratory and 
tutorial class for Addis alem 
secondary school 

 62 94 156 9 0 9  

28 » Statistical Software (SPSS) 
Training  for Secondary and 
Preparatory School Teachers at 
Tilili, Awi Zone. 

5 19 4 23 3 2 5  

29 » SPSS software training for 
Injibara college of teacher’s 
education 

 23 1 24 5 1 6  

30 » Sport psychology training for 
Injibara city administration 
project trainee 

 10 2 12 3 0 3  

31 » የስፖርት አሰልጣኞችንና ተጫዋቾችን 
የኮችግና የስነ-ባህሪ ስልጠና  
በእንጅባራ ከተማ መስጠት 

5 50 0 50 3 0 3 Demand 
Based 

32 ግብርና፣ 
ምግብና 
ዐየር 
ንብረት 
ሳይንስ 

Technical and Modular Training 
of Farmers and DAs on FTC 
at Dangila Town, in Awi Zone. 

10 23 3 26 5 2 7  

33 » Api Culture in Natural Forest to 
Improve Livelihood and 
Maintain Sustainable Natural 
Forest Management in Banja 
and Chagni, AWi Zone 

10 49 1 50 4 0 4  

34 » Forest Management 
Interventions for Enhancing 
Forest Productivity in Banja 
District Awi Zone, Amhara 
region, Northwest Ethiopia   

5 19 0 19 5 0 5  

35 » A Participatory Training on How 
to Improve, Preserve and 
Produce Livestock Feeds in 
Dangila Town, Awi Zone  

10 20 0 20 5 0 5  

36 » Improve Practices of Beef 
Cattle Fattening to Increase 
Incomes of Relocated 
Unemployed Youth in Bana 

5 20 0 20 4 2 6  



 መሪ ቃል፡ ያለህን ዕምቅ አቅም ለይና ተጠቀም!  Explore Your Creative Potentials!  
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Wordas, Awi Zone 

37 » Nursery Establishment and 
Management for Relocated 
Unemployed and Disabled 
Youths in Injibara Town 

2 years 9 0 9 4 1 5 በሂደት 
ላይ ያለ 
ፕሮጀክት 

38 » Awi Tourist map Preparation 
and promotion 

 12 8 20 3 0 3  

39 » Adopting mobile nursery 
technology in Dnaglia District 
Awi Zone    

 16 4 20 4 0 4  

40 » The Role of Effective Microbes 
Treated Feeds for Ruminants 
and Its Treatment on Hay for 
Dairy cattle producers in 
Dangila and Injibara, Awi zone 

 28 2 30 2 1 3  

41 » Introduction and Demonstration 
on the Production and 
Utilization of Fodder Beet in 
the Highland Districts of Awi 
Zone 

 18 2 20 2 0 2  

42 » Nutrition improvement in rural 
livelihood 

 340 26 366 3 1 4  

43  Poultry Production Management 
for Relocated Unemployed and 
Disabled Youths in Injibara 
Town 

2 years 9 0 9 4 2 6  

                       Total  1491 482 1973 159 16 175 

 


	መግቢያ
	ተልዕኮ፣ ርዕይ፣ መሪ ቃል እና እሴቶች
	ክፍል አንድ፡ አሀዛዊ መረጃዎች እና የዝግጅት ምዕራፍ ተግባራት
	1.1. አሀዛዊ መረጃዎች
	1.2. የዝግጅት ምዕራፍ ተግባራት

	ክፍል ሁለት፡ የትግበራ ምዕራፍ ተግባራት
	2.1. አሠራር፣ አደረጃጀት እና መልካም አስተዳደር
	2.1.1. መልካም አስተዳደር እና ባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች
	2.1.2. የተማሪዎች አገልግሎት ሥራዎች
	2.1.3. ልዩ ልዩ መመሪያዎች

	2.2. መደበኛ ትምህርት
	2.3. ተከታታይ ትምህርት
	2.4. የቤተ-መጻሕፍት አገልግሎት
	2.5. ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ
	2.6. ምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት
	2.7. በጀትና ግዥ አስተዳደርና አጠቃቀም
	2.8. የህንጻና የሌሎች ግንባታ ፕሮጀክቶች
	2.9. የግቢ ውበት፣ ጽዳት፣ ትራንስፖርትና ደህንነት
	2.10. የዕቅድ አፈጻጸም ንጽጽር

	ክፍል ሦስት፡ የማጠቃለያ ምዕራፍ ሥራዎች
	3.1. ማጠቃለያ
	3.2. በዕቅድ አፈጻጸም የታዩ ጠንካራ ጎኖች
	3.3. በዕቅድ አፈጻጸም የታዩ ደካማ ጎኖች
	3.4. ያጋጠሙ ችግሮች እና የተወሰዱ የመፍትሄ ርምጃዎች
	3.5. ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች




