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መግቢያ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ በህዝብ ተሳትፎና መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና 

መልካም አስተዳደር የሰፈነባት፣ ማኅበራዊ ፍትሕ የነገሰባት፣ ከድህነት ተላቃ በ2017 ዓ.ም 

መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር ትሆን ዘንድ በዕቅድ የታገዘ ሰፊ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል፡፡ 

በዚህም በርካታ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ዘርፎች ላይ ተስፋ ሰጭ ውጤቶች 

እየተመዘገቡ ይገኛሉ፡፡ የሀገሪቱ መንግስት ሰፊ መሰረት ያለው፣ ፈጣን፣ ቀጣይና ፍትሐዊ 

የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብ ልማትን በማረጋገጥና ድህነትን በማስወገድ ሰላምና 

ዴሞክራሲን ለማስፈን በሚል እያንዳንዳቸው የአምስት ዓመታት ቆይታ የነበራቸው ሁለት ዙር 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዶችን በማዘጋጀት በሁሉም ዘርፎች በርካታ ትግባራትን 

ሲፈጽም ቆይቷል፡፡ 

ትምህርት ሀገራዊ ራዕያችንን ለማሳካት የሚያስችለን ዋነኛ የማስፈፀም አቅም ግንባታ መሳሪያ 

ነው፡፡ የከፍተኛ ትምህርትም በእውቀት፣ በክህሎት እና በአመለካከት የተገነቡ ለሰላም መጠበቅ፣ 

ለሁለንተናዊ ፈጣን ልማት መረጋገጥ፣ ለዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታና ለመልካም አስተዳደር 

መስፈን ድርሻቸውን የሚወጡ ብቁ ዜጎችን በማፍራት ሀገራዊ ተልዕኮውን የሚያሳካ ቁልፍ 

መሳሪያ ነው፡፡ 

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ከተቋቋሙት ከፍተኛ 

የትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ ነው፡፡ ዩኒቨርሲቲው ከ20132022 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ 

የአሥር ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ አቅዶ በመፈጸም ላይ ይገኛል፡፡ ይህ የ2014 ዓ.ም ዓመታዊ 

ዕቅድም ከስትራቴጂክ ዕቅዱ የተወሰደ ሲሆን በዋናነት የ2013 ዓ.ም የዕቅድ አፈጻጸምን እና 

የሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ቁልፍ የውጤት አመላካቾችን መነሻ አድርጓል፡፡ 

ዕቅዱም ዩኒቨርሲቲው ተልዕኮውን ለማሳካት ተግባር ተኮር የመማር ማስተማር ዘዴን 

በመጠቀም የትምህርት ተደራሽነትን፣ ፍትሐዊነትን፣ አግባብነትንና ጥራትን በማጎልበት፣ ችግር 

ፈቺ የሆኑ ጥናትና ምርምሮችን በማከናወን፣ የኅብረተሰቡን ችግሮች ሊያቃልሉ የሚችሉና 

ፍላጎትን መሠረት ያደረጉ የማኅበረሰብ አገልግሎቶች በመስጠት እንዲሁም ብቃት ያላቸውና 

በሥነ-ምግባር የታነጹ ሀገር ወዳድ ምሩቃንን በማፍራት ብቁና ተመራጭ ዩኒቨርሲቲ ለመሆን 

እንዲያስችል ሆኖ የተዘጋጀ ነው፡፡ 
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በተጨማሪም የሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሀገሪቱን ዩኒቨርሲቲዎች በተልዕኮ 

በለየው መሠረት እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ ተመድቧል፡፡ በመሆኑም 

ዕቅዱ ሲዘጋጅም ጥናትና ምርምርን፣ መማር ማስተማርን እና የማኅበረሰብ ተሳትፎ ሥራዎችን 

ተመጣጣኝ ትኩረት ሰጥቶ መፈጸምን መሠረት ያደረገ ነው፡፡ 
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ክፍል አንድ፡ አጠቃላይ መረጃዎች 

1.1. የ2014 ዓ.ም የበጀት ዓመቱ ዕቅድ መነሻዎች 

 የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የአሥር ዓመት ስትራቴጅክ ዕቅድ፣ 

 የሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ቁልፍ የውጤት አፈጻጸም አመላካቾች፣ 

 የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የ2013 ዓ.ም የበጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ፣ 

 የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ሌጅስሌሽን፣ 

 ልዩ ልዩ የመንግስት መመሪያዎችና ደንቦች፣ 

1.2. የ2014 ዓ.ም የበጀት ዓመቱ ዕቅድ ታሳቢዎች 

 የሥራ ማስኬጃ በጀት በወቅቱ ይለቀቃል፤ 

 ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ይኖራል፤ 

 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የከፋ ጉዳት በማያደርስ መልኩ ይቀጥላል፡፡ 

1.3. የዩኒቨርሲቲው ተልዕኮ፣ ርዕይ፣ እሴቶችና መሪ ቃል 

ተልዕኮ (Mission) 

ጥራት፣ አግባብነትና ፍትሐዊነት ያለው ትምህርትና ሥልጠና በመስጠት በእውቀት፣ 

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 (Vision) 

በ2022 ዓ.ም ከሦስቱ ምርጥ የአጠቃላይ ዘርፍ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ መሆን 
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እሴቶች (Values) 

 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) 

መሪ ቃል (Motto) 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials) 
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1.4. አሐዛዊ መረጃ 

ሰንጠረዥ 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 ት/ትና ስነ-ባህሪይ 78 40 118 21 14 35 - - - 99 54 153 

ድምር 535 445 980 650 426 1076 18 13 31 1203 884 2087 
 

ሰንጠረዥ 2፡ የ2013 የመደበኛ ተማሪዎች ማቋረጥና ስንብት 

 ሳያሳውቁ ያቋረጡ (Dropout) አሳውቀው ያቋረጡ (Withdrawal) በውጤት የተሰናበቱ /Dismissal/ ጠቅላላ 
ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ 

2ኛ ዓመት 5 8 13 1 - 1 10 15 25 16 23 39 
3ኛ ዓመት - - - - - - 3 - 3 3 - 3 
4ኛ ዓመት - - - - - - - - - - - - 
ጠቅላላ 5 8 13 1 - 1 13 15 28 19 23 42 
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ሰንጠረዥ 3፡ የ2013 ዓ.ም ተከታታይ (እሁድና ቅዳሜ) ተማሪዎች 

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 

ማህበራዊ ሳይንስ 1 እንግሊዘኛ - - - - - - 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 

 

 



 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials)                    ገፅ    7 

ሰንጠረዥ 4፡ የክረምት ተማሪዎች ቁጥር 

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-ጹሁፍ 208 112 320 
4 የሥነ-ዜጋና ሥነምግባር 129 114 243 
 ድምር 690 692 1382 

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 

 

ሰንጠረዥ 5፡ በየኮሌጁ ያሉ መምህራን ቁጥር 

ሰንጠረዥ 6፡ የመምህራን ቁጥር በአካዳሚክ ደረጃ 

የትምህርት ደረጃ ወ ሴ ድ 

ፕሮፌሰር 1 - 1 
ተባባሪ ፕሮፌሰር 1 - 1 
ረዳት ፕሮፌሰር 15 1 16 
ሌክቸረር 185 53 238 
ረዳት ሌክቸረር 2 1- 3 
ረዳት ምሩቅ II 6 - 6 
ረዳት ምሩቅ I 10 7 17 

ድምር 220 62 282 
 

 

 

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 
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ሰንጠረዥ 7፡ በትምህርት ላይ ያሉ መምህራን መረጃ 

 

ሰንጠረዥ 8፡ የዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች አጠቃላይ መረጃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሀገር  ፕሮግራም በትምህርት ላይ ያሉ መምህራን   
ወንድ ሴት ድድምር 

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

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

 ድምር 30 7 37 

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 220 62 282 22.6 
ሲኒየር ቴክኒካል ረዳቶች 14 - 14 0 

ድምር 664 666 1330 50 
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ክፍል ሁለት፡ የሁኔታዎች ግምገማ 

2.1. የ2013 ዓ.ም በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም አጠቃላይ ግምገማ 

አሠራርን የሚያቀላጥፉ ተግባራት፡ የሥራ ክፍሎች የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ 

አውጥተው ሥራቸውን እየፈጸሙ ይገኛሉ፡፡ የሠራተኞችንና የኃላፊዎችን የሥራ ኃላፊነት፣ 

ስልክ ቁጥርና ኢሜይል ያካተተ ማውጫ የማሻሻል ሥራ በመሥራት ተዘጋጅቶ ለሥራ 

ክፍሎች ተሰራጭቷል፡፡ 

መልካም አስተዳደር፡ መንግስት ያወጣቸው አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በየደረጃው ባሉ 

የሥራ ክፍሎች ተግባራዊ መሆናቸው እየተረጋገጠ ሥራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ 

በተጨማሪም አገልግሎቶች የመልካም አስተዳደር እሴቶችንና መርኆዎችን መሰረት አድርገው 

እየተፈጸሙ ናቸው፡፡ ሠራተኞች ቅሬታ በሚኖራቸው ወቅት የሚያመለክቱበት እንዲሁም 

የዲሲፕሊን ግድፈት ሲኖር ቅጣቶች የሚወሰኑበት ሥርዓት ተዘርግቷል፡፡ 

የክትትልና ማማከር አገልግሎት /Guidance and Counseling/፡ ወጣትነትን፣ ሥርዓተ-ፆታን 

እና ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን በሚመለከት የሥልጠና ሰነዶች ተዘጋጅተው ለሴት ተማሪዎች 

ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ ከፈተና ጋር ተያይዞ የሚመጣ ፍርሀትንና ጭንቀትን ለመቀነስ 

እንዲሁም የዲሲፕሊን ጉድለትና የሱስ ችግር ያለባቸውን ተማሪዎች ከችግሩ ለማውጣት 

የምክር አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡ 

የአካል ጉዳተኞችን በተመለከተ፡ ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች በማደሪያ እና በመማሪያ ክፍል 

ረገድ በአመቺ ቦታዎች ላይ እንዲመደቡ ተደርጓል፡፡ በቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ዙሪያ ደግሞ 

ራሱን የቻለ የማንበቢያ ክፍል ከመዘጋጀቱም በተጨማሪ በሰርኩሌሽን ላይ ቅድሚያ አገልግሎት 

እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ 

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

ትብብርና የጋራ ኃላፊነት ወሳኝ ነው›› በሚል መሪ ቃል በተለያዩ ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን 

ቫይረሱ አሁን ያለበት የስርጭት ሁኔታ ላይም ግንዛቤ ተፈጥሯል፡፡ 
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ዓለም ዓቀፍ የሴቶች ቀን፡ ሁሉም የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ አካላት በተገኙበት ‹‹የሴቶችን 

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

የማበረታቻ ሽልማት፡ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች ስማቸውን፣ ፎቷቸውንና 

ውጤታቸውም የያዘ ባነር በአደባባይ በመለጠፍ ለሌሎች ተማሪዎች መነሳሳትን እንዲፈጥር 

ተደርጓል፡፡ 

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

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

ያወጣውን መመሪያ መሠረት በማድረግ ተደራጅቷል፡፡ የርቀት ማስጠበቂያ ምልክቶች 

ተደርገዋል፤ የምግብ ቤቱ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች በተማሪዎች መካከል ሊኖር የሚገባውን 

ርቀት በጠበቀ መንገድ ተዘጋጅተዋል፤ የእጅ መታጠቢያዎችም ከእጅ ንክኪ ነጻ 

በሚያደርግ መልኩ ተዘጋጅተዋል፡፡ የዩኒቨርሲቲው ግቢ የኮቪድ-19 ተጠርጣሪዎችንና 

ታማሚዎችን ለይቶ የማቆየት አገልግሎት በሚሰጥበት ወቅት ለ325 ሰዎች የምግብና 

ተዛማጅ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡ 

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

አስፈላጊ ቁሳቁስ ሁሉ በማሟላትና ንጽህናቸውም እንዲጠበቅ በማድረግ በመደበኛው 

አኳኋን 5012 ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተናገድ የሚችል ማደሪያ ክፍል ተዘጋጅቷል፡፡ 

በተጨማሪም 4 የተማሪዎች ማደሪያ ሕንጻዎች እየተገነቡ ሲሆን አፈጻጸሙ 83.4%  

ይገኛሉ፡፡ ማደሪያ ክፍሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መመሪያን መሠረት አድርጎ አገልግሎት 

እየሰጠ ነው፡፡ በዶርሞች አካባቢ ምንም ዓይነት የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት የተለያዩ 

አደረጃጀቶች ተፈጥረው ሠላማዊ ማደሪያ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ 

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፡፡ ወረርሽኙን ለመከላከል የተቀናጀና ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ 

ቡድን ተቋቁሞ ከፍተኛ ሥራዎችን እየሠራ ይገኛል፡፡ በክሊኒክ ደረጃ አስፈላጊው የህክምና 

አገልግሎት እየተሰጠ ሲሆን ከአቅም በላይ የሆነውን ሪፈር በመጻፍ ተማሪዎች የህክምና 
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አገልግሎት እያገኙ ይገኛሉ፡፡ በተጨማሪም የአገልግሎት ዘመናቸውን የጨረሱ የተለያዩ 

መድሃኒቶች በኮሚቴ የማቃጠል ሥራ ተሠርቷል፡፡ 

የዩኒቨርሲቲው ገጽታ ግንባታን በተመለከተ፡ በጅማ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት አውደ-ርዕይ ላይ በመገኘት ዩኒቨርሲቲውን የማስተዋወቅ ሥራ 

ተሠርቷል፡፡ ዩኒቨርሲቲው ኮቪድ-19ን ለመከላከል ያከናወናቸው ልዩ ልዩ የማኅበረሰብ 

አገልግሎት ሥራዎች የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ በተቋሙ የተከናወኑ ዋና ዋና 

ሥራዎች በምስል የተደገፈ ዜና ተሠርቶላቸው በማኅበራዊ ድረ-ገጽ ተዋውቀዋል፡፡ 

በተጨማሪም በዩኒቨርሲቲው ድረ-ገጽ ላይ ወቅታዊ መረጃዎች በየጊዜው እንዲጫኑ 

እየተደረገ ይገኛል፡፡  

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

ፈረሰኞች ማኅበር የፈረሰኞች 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 ላይ ውይይት ተካሂዷል፡፡ ዝግጅቶቹም የበርካታ 

ሚዲያዎችን ሽፋን እንዲያገኝ ማድረግ ተችሏል፡፡ 

አጋር አካላትን በተመለከተ፡ ከዚህ ቀደም የነበሩት የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር አጋር አካላት 

እንደተጠበቁ ሆነው በ2012 ዓ.ም አንድ የውጭ ተቋም እና ሁለት የሀገር ውስጥ ተቋማት 

የአጋርነት ስምምነት ተፈራርመዋል፡፡ የውጭው ተቋም በኮሪያ ሀገር የሚገኘው ኮንኩክ 

ዩኒቨርሲቲ ሲሆን የሀገር ውስጥ ተቋማት ደግሞ የእንጅባራ ሙሉ ወንጌል አካል ጉዳተኞች 

ልማት ድርጅት እና በጣና ዙሪያ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች (ደብረ ታቦር፣ ጎንደር፣ ደባርቅ፣ 

ባህርዳርና ደብረ ማርቆስ) ናቸው፡፡ 

ተማሪዎችን በተመለከተ፡ የመደበኛ ተማሪዎች ቅበላና ምዝገባ በአካዳሚክ ካሌንደሩ መሰረት 

በተቀላጠፈና በተሳካ መልኩ ተከናውኗል፡፡ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ልዩ 

ልዩ ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ አንዱ አካዳሚክ ካላንደሩን መሰረት በማድረግ 

የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ክፍል መርኅ ተግባራዊ መደረጉ ነው፡፡ ሌላው ደግሞ የትምህርት 
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ክፍለ ጊዜያት እንዳይባክኑ ከፍተኛ ክትትል የተደረገ ሲሆን ከአቅም በላይ በሆኑ ምክንያቶች 

የባከነ ክፍለ ጊዜ ሲኖርም እንዲካካስ ተደርጓል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው በኮቪድ19 ወረርሽኝ ምክንያት በ2012 ዓ.ም ሊያስመርቃቸው የነበሩ 957 

የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎችን ጥር 15/2013 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ የፌዴራልና የክልል 

ባለሥልጣናት እና ሌሎች ታዋቂ ግለሰቦች በተገኙበት በደማቅ ሥነሥርዓት አስመርቋል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በግቢ ውስጥ 17 ቤተ ሙከራዎች ያሉ ሲሆን አዲስ በተገነባው የሳይንስ ቤተ 

ሙከራ ህንጻ ውስጥ የቤተ ሙከራ ቁሳቁሶች እየተደራጁ ይገኛሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ለሆቴል 

ማኔጅመንት ትምህርት ክፍል ተማሪዎች የተግባር ትምህርት መማሪያ ወርክሾፕ ተቋቁሟል፡፡ 

የቤተ መጻሕፍት አገልግሎትን በተመለከተ፡ ቤተ መጻሕፍቱ በሣይንስና ከፍተኛ ትምህርት 

ሚኒስቴር የኮቪድ-19 መመሪያ መሰረት አድርጎ የ24 ሰዓት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ 

ለተማሪዎች አስፈላጊና አጋዥ የሆኑ 51385 ማጣቀሻ እና ዋቢ መጽሐፍቶች በትምህርት 

ክፍል ኃላፊዎች ተለይተው ሰርኩሌሽን ላይ እንዲቀመጡ ተደርጓል፡፡ ከዲጂታል 

ቤተመጻሕፍት እንቅስቃሴ አንጻር ቤተ መጻሕፍቱ በ114 ኮምፒዩተሮች ተደራጅቶ 

ኢንተርኔትና ዋይፋይ 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 በየትምህርት ክፍል ተለይተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ፡፡ 

ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ፡ የኢንተርኔት አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ በሁሉም 

ህንጻዎች የዩኒቨርቲውን የኔትወርክ መሠረተ ልማት ሽፋን ለማሳደግ እየተሠራ ይገኛል፡፡ 

የገመድና የገመድ አልባ ኔትዎርክ ሥራ፣ የሴኩሪቲ ካሜራ ሥራ፣ የኢንቬንተሪና የሰው 

ኃብት ማኔጅመንት ሲስተም ሥራ እየተሠራ ይገኛል፡፡ የአይ.ሲ.ቲ ሥልጠና ማዕከል 

/ሲስኮ/ ክፍል የኔትወርክ ዝርጋታ ሥራ ተሠርቷል፡፡ የአይሲቲ ዳታ ሴንተር ግንባታ 

ተጠናቋል፡፡ የኔትወርክ ዲዛይን ተዘጋጅቶ 80 ኮምፒውተሮች የያዘ የኮምፒውተር 

ላብራቶሪ ክፍል የኔትወርክ ዝርጋታ ተሠርቷል፡፡ የአይሲቲ የኔትወርክ ማስፋፊያን 

በተመለከተ የኔትወርክ ዝርጋታ Wired and Access Point፣ CCTV Camera፣ Wireless 

ኢንስታሌሽን ሥራዎች በተቀመጠው ዲዛይን መሰረት እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ አዲስ 
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የሚሠራው የአይ.ሲ.ቲ መሠረተ ልማት ፋይበር ኦብቲክ ኬብል ዝርጋታ፣ ማንሆል፣ 

ቢፒሲና የቁፋሮ ሥራ በአሸናፊው ድርጅት እየተሠራ ነው፡፡ 

ምርምርን በተመለከተ፡ 2012/13 ዓ.ም የተሠሩ የምርምር ሥራዎችን የሚገመግም ቴክኒካል 

ቡድን በማቋቋም የምርምር ሥራዎች በሁለት ዙር ተገምግመው የተሠሩ ሥራዎች 

ያሉበትን ደረጃ ለማወቅ ተችሏል፡፡ በተቀመጠው ንድፈ ሀሳብ መሰረት መሬት ላይ 

ያልተሠሩ ሥራዎች ላይ የዕርምት ዕርምጃ ተወስዷል፡፡ የምርምር ሥራዎች ያሉበት ደረጃ 

ከተገመገመ በኋላ በኮቪድ-19 ምክንያት ያልተለቀቀ በሁለት ዙር 100% በጀት ተለቋል፡፡ 

ሴት መምህራንን ለማበረታታት ለሴቶች ብቻ የወጣ የምርምር ንድፈ ሀሳብ ላሸነፉ 

ተመራማሪዎች በሁለት ዙር 100% በጀት እንዲለቀቅ ተደርጓል፡፡ 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፡፡ 

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

ሀውስ እና 15 ሜትር በ10 ሜትር የሆነ የድንች ማጎንቆያ ተሠርተው ወደሥራ 

ገብተዋል፡፡  

ለመምህራን በሣይንሳዊ የጥናትና ምርምር አሠራርና አጻጻፍ እንዲሁም የምርምር 

ውጤቶችን በታዋቂ ጆርናሎች ላይ እንዴት ማሳተም እንደሚቻል ሥልጠናዎች 

ተሰጥተዋል፡፡ 

የማኅበረሰብ አገልግሎትን በተመለከተ፡ 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 ሦስት መንደሮች የጋራ የግጦሽ መስክን (625 ሄክታር ስፋት ያለው) 

መሰረት ያደረገና 387 አባወራዎችን ያሳተፈ ሥራ እየተሠራ ይገኛል፡፡ 
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 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 ማድረግ፣ የተግባር ሥልጠና መስጠት፣ የልምድ ልውውጥ የማካሄድ 

ሥራ ተሠርቷል፡፡ 

 በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተፈጠረው ችግር ለተፈናቀሉ ወገኖች 970,042.00 ብር 

የሚያወጡ የተለያዩ የማብሰያና የመመገቢያ ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደርጓል፡፡  

2.2. በዕቅድ አፈጻጸም የታዩ ጠንካራ ጎኖች 

 ስትራቴጅክ ዕቅድ ተዘጋጅቶ ወደሥራ መገባቱ፣ 

 ቀልጣፋና አሳታፊ የሆነ የአመራር ስልት መኖሩ፣ 

 የሰው ኃይል ስምሪት በችሎታና በውድድር መሆኑ፣ 

 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፣ 

 የዩኒቨርሲቲው አጥር እየተገነባ መሆኑ፣ 

 የተፋጠነ የግንባታ ፕሮጀክት አፈጻጸም መኖሩ፣ 

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

 የድርጅታዊ መዋቅር /Organizational Structure/ አለመዘጋጀቱ፣ 

 እሴቶችን በሁሉም የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ እንዲሰርጹ አለመደረጉ፣ 

 የስፖርት ሜዳ ዝግጅት መዘግየቱ፣ 

 ለሠራተኛው የማበረታቻ ሥርዓት ያለመዘርጋቱ፣ 

 አደረጃጀቱ የተማከለ መሆኑ፣ 

2.4. ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች 

 የመምህራን መኖሪያ ቤት ግንባታ፣ 

 የመምህራን ቢሮ ጥበት፣ 

 የተንዛዛ የግዢ ሥርዓት፣ 

 የመኪና አቅርቦት ችግር፣ 
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2.5. የመልካም አጋጣሚዎችና ሥጋቶች ትንተና 

ሰንጠረዥ 9፡ የመልካም አጋጣሚዎችና ሥጋቶች ትንተና 

ተ.ቁ ሁኔታዎች መልካም አጋጣሚዎች (Opportunities) ሥጋቶች (Threats) 

1 ፖለቲካዊ 

(Political) 

ሁኔታዎች 

 ለባለብዙ ዘርፍ ጉዳዮች ልዩ ትኩረት መሰጠቱ፣ 

 ከውጭ ተቋማት ጋር ትብብር ለመፍጠር ዕድል መኖሩ፣ 

 መንግሥት ለማስፈፀም አቅም ግንባታ ከፍተኛ ትኩረት 

መስጠቱ፣ 

 የትምህርትና ሥልጠና ፍኖተ ካርታ ተቀርፆ በሥራ ላይ 

እንዲውል መደረጉ፣ 

 ወቅታዊ የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ 

 የህግ የበላይነት መጓደል፣ 

 የለውጥ መካችነት አመለካከት መኖሩ (Change Resistance)፣ 

 ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና ከአባይ ውኃ ጋር የተያያዘ ያለው የውኃ 

ፖለቲካ ውጥረት፣ 

2 ኢኮኖሚያዊ 

(Economical) 

ሁኔታዎች 

 የሀገር በቀል እውቀት በአካባቢው መኖር (ለምሳሌ፡- 

ባህላዊ መስኖ፣ እንስሳት ማዳቀል፣ የደን ውጤት 

ምርቶች፣ ወዘተ…)፣ 

 የነፃ ገበያ ሥርዓት ጅማሮ መኖሩ፣ 

 የቁጠባ ባህል እያደገ መምጣቱ፣ 

 የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች መሻሻል፣ 

 የዋጋ ግሽበት መኖር በተለይም የግብዓቶች ዋጋ በየጊዜው መጨመር፣ 

 የውጭ ምንዛሬ ዕጥረት በመኖሩ ከውጭ የሚገዙ እቃዎች ላይ ያለው 

ተጽዕኖ፣ 

 ግብዓቶችን በጨረታ ለመግዛት ቢሞከርም አቅራቢዎች በጊዜና በጥራት 

አለማቅረባቸው፣ 

 ኢንዱስትሪው በሚፈለገው ፍጥነት አለመስፋፋትና ከፍተኛ የሆነ ሥራ 

አጥ ቁጥር መኖር፣ 

 የኤሌክትሪክ ኃይል ዕጥረትና መቆራረጥ፣ 

3 ማህበራዊ 

(Social) 

ሁኔታዎች 

 መንግስት ለከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነት እንዲሁም 

ጥራት ልዩ ትኩረት መስጠቱ፣ 

 በገበያ ላይ የተማረ የሰው ኃይል መኖሩ፣ 

 በሀገር አቀፍ ደረጃ ለጤናው ዘርፍ ትኩረት መሰጠቱ፣ 

 የተለያዩ በሽታዎች መስፋፋት (ለምሳሌ፡ ኮቪድ19)፣ 

 የባለድርሻ አካላት ለትምህርት ጥራት መሳካት የሚያደርጉት እገዛ 

ውስንነት፣ 

 የተማሪዎችን ሥነ-ምግባር ሊያበላሹ የሚችሉ ሁኔታዎች በአካባቢው 

መስፋፋት፣ 
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ተ.ቁ ሁኔታዎች መልካም አጋጣሚዎች (Opportunities) ሥጋቶች (Threats) 

 የማኅበራዊ ሚዲያን በኃላፊነት መንፈስ አለመጠቀም፣ 

4 ቴክኖሎጂያዊ 

(Technological) 

ሁኔታዎች 

 ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ መረጃ የማግኘት  ምቹ ሁኔታ 

መፈጠሩ፣ 

 መንግሥት ለቴክኖሎጂ ሽግግር የሰጠው ልዩ ትኩረት፣ 

 ለሳይንስና ቴክኖሎጂ አማራጮች መበራከት፣ 

 አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራና የመቅዳት ሥርዓት መኖር፣ 

 የቴክኖሎጂ ተለዋዋጭነት፣ 

 የመረጃ መረብ ደህንነት ችግር፣ 

 ቴክኖሎጂን ከተፈለገው ዓላማ ውጭ መጠቀም፣  

 የማኅበራዊ ሚዲያን በኃላፊነት መንፈስ አለመጠቀም፣ 

5 ከባቢያዊ 

(Environmental) 

ሁኔታዎች 

 የአካባቢው ማኅበረሰብ ለትምህርት ቀናዒ አስተሳሰብ 

ያለው መሆኑና ለዩኒቨርሲቲው ያለው ጥሩ አመለካከት፣ 

 እምቅ የቱሪዝም መስህብ ኃብቶች በአካባቢው 

መኖራቸው፣ 

 በአካባቢው ሰፊ የትምህርት፣ የጥናትና ምርምር እና 

የማኅበረሰብ አገልግሎት ፍላጐት መኖር፣ 

 የአረንጓዴ ልማት ኢኮኖሚ እየዳበረ መምጣቱ (የተፈጥሮ 

ኃብትና የተፋሰስ ልማት)፣ 

 ሥነምህዳራዊ ብዝኃነት መኖርና ማኅበረሰቡ ያለው 

መልካም የአካባቢ ጥበቃ ባህል፣ 

 በከተማው የመሠረተ ልማት አለመሟላት እንዲሁም የመምህራን የመኖሪያ 

ቤት እጥረት፣ 

 የተጠየቁ መሬቶች ወደዩኒቨርሲቲው አለመካለላቸው፣ 

 የዓለም ዓየር ንብረት መዛባት፣ 

 ዩኒቨርሲቲው ከሀገሪቱ ርዕሰ መዲና አዲስ አበባ ያለው ርቀት በግብዓት 

አቅርቦት ላይ ያለው ተፅዕኖ፣ 

 በዩኒቨርሲቲው አካባቢ ያለው አስፓልት መንታ መንገድ ያለመሆኑና 

ለአደጋ አጋላጭ መሆኑ፣ 

 ዩኒቨርሲቲው የራሱ የሆኑ በቂ መኪናዎች የሌለው መሆኑ፣ 

 በየደረጃው ሊገነቡ የሚገባቸው ህንጻዎች በዕቅዱ መሠረት 

አለመጀመራቸው፣ 

6 ሕጋዊ (Legal) 

ሁኔታዎች 

 ሊያሠሩ የሚችሉ አዋጆች፣ ደንቦች እና መመሪያዎች 

መኖራቸው እና እየተሻሻሉ መሆናቸው፣ 

 አሳሪና የተንዛዛ የግዥ ሂደት መኖር፣ 

 ዩኒቨርሲቲው የሚጠይቃቸው አንዳንድ የሥራ መደቦች በሲቪል ሰርቪስ 

ኮሚሽን ፍቃድ አለማግኘታቸው፣ 
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2.6. የደንበኞችና አጋር አካላት ትንተና 

ሰንጠረዥ 10፡ የደንበኞችና ባለድርሻ አካላት ፍላጎት ትንተና 
ተገልጋዮች/ባለ
ድርሻ አካላት 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) ከተቋሙ 
የሚፈልጉት ምርት 
ወይም አገልግሎት 

ከምርቱ/አገልግሎቱ የሚጠበቅ የግንኙነት 
አግባብ 

(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) በተቋሙ ላይ 

አሉታዊ ተጽዕኖ 
የሚያሳድሩባቸው 

ጉዳዮች 

የተገልጋዮች 
(ባለደረሻ አካላት) 
በተቋሙ ላይ 
የሚኖረው 

የተፅዕኖ ደረጃ 

ለምን ተግባር? (Function) በጥራት 
(Quality) 

በጊዜ (Time) በወጪ 
(Economy) 

1) ተገልጋዮች (Customers) 

ተማሪዎች 
ጥራት ያለው 
ትምህርት 

 ተገቢውን እውቀት፣ 
ክህሎትና ሥነ-ምግባር 
ለማዳበር 

 የሥራ ዕድል እንዲያገኙ 
 ሥራ ፈጣሪ መሆን 
እንዲያስችላቸው 

የጥራት 
ደረጃውን ያሟላ 

በአካዳሚክ 
ካላንደሩ 
መሰረት 

መንግስት 
በሚመድበው 
በጀትና 
ዩኒቨርሲቲው 
በሚያመነጨው 
ገቢ በወጪ 
መጋራት 
ሥርዓት  

በማብቃት፣ 
በአማካሪነት፣ 
በክትትልና 
ድጋፍ ላይ 
የተመሰረተ 

ተመራጭ 
የሆነና 
በመልካም 
አርዓያነት 
የሚገለፅ 

 ተቋማዊ 
ተጠያቂነት 

 ዩኒቨርሲቲው 
ተመራጭ 
አይሆንም 

ከፍተኛ 

ምግብ፣ መጠለያ፣ 
ህክምናና መዝናኛ 

 መሰረታዊ ፍላጎት 
ለማሟላት 

 ጤናማና ፈጣን አስተሳሰብ 
ያላቸው እንዲሆኑ 

ሰላማዊና ምቹ የሆነ 
አካባቢ 

 በሰላማዊ ሁኔታ  የመማር 
ማስተማሩን ሂደት 
እንዲቀጥል 

 ያለምንም ችግር 
የአገልግሎቱ ተጠቃሚ 
ለማድረግ 

 ጽዱና አካባቢ በመፍጠር 

 የደንበኞችን 
ፍላጎት 
መሰረት 
ያደረገ 

 ጥራቱን 
የጠበቀ 
አገልግሎት 

ሁል ጊዜ መንግስት 
በሚመድበው 
በጀት 

በመቻቻልና 
በመግባባት ላይ 
የተመሰረተ 

ተመራጭ 
የሆነ 

የአካባቢው 
ማኅበረሰብ 

የሥራ ዕድል የሥራ አጥነትን ቁጥር 
ለመቀነስና አስተዋጽዖ 
ማድረግ 

ለሥራው ብቃት 
ያለው ባለሙያን 
ማፍራት 
ያስችላል፡፡ 

ጥያቄው 
እንደቀረበ 
ፈጣን ምላሽ 
መስጠት 

እንደየሥራው 
ባህሪ ተመጣጣኝ 
ክፍያ 

የሁለትዮሽ 
ግንኙነት 

የባለቤትነት 
ስሜት 
መፍጠር 

 በተቋሙ ላይ 
አመኔታ 
ማጣት 

 ተባባሪ 
አለመሆን 

ከፍተኛ 

የማኅበረሰብ 
አገልግሎት 

የማኅበረሰቡን ሁለንተናዊ 
ችግር መፍታት፣ በኅብረተሰቡ 
ዘንድ መልካም ሥም 
ለማትረፍ 

ወቅታዊ፣ 
ተደራሽና ችግር 
ፈች አገልግሎት 

እንደ 
አስፈላጊነቱ 

ከመንግስት 
በሚመደብና 
ከሌሎች ኃብት 
በማፈላለግ 

የሁለትዮሽ 
/የጋራ 
ግንኙነት/ 

የባለቤትነት 
ስሜት 
መፍጠር 
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ተገልጋዮች/ባለ
ድርሻ አካላት 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) ከተቋሙ 
የሚፈልጉት ምርት 
ወይም አገልግሎት 

ከምርቱ/አገልግሎቱ የሚጠበቅ የግንኙነት 
አግባብ 

(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) በተቋሙ ላይ 

አሉታዊ ተጽዕኖ 
የሚያሳድሩባቸው 

ጉዳዮች 

የተገልጋዮች 
(ባለደረሻ አካላት) 
በተቋሙ ላይ 
የሚኖረው 

የተፅዕኖ ደረጃ 

ለምን ተግባር? (Function) በጥራት 
(Quality) 

በጊዜ (Time) በወጪ 
(Economy) 

የጥናትና ምርምር 
ውጤት 

የማኅበረሰቡን ችግር 
ለመለየትና ለመፍታት፣ 
የምርምር አቅምን ለማሳደግ 

ችግር ፈቺና 
ምርታማነትን 
የሚያረጋግጥና 
የምርምር 
ስታንዳርድን 
የተከተለ 

እንደ 
አስፈላጊነቱ 

ከመንግስት 
በሚመደብና 
ከሌሎች ኃብት 
በማፈላለግ 

የጋራ ግንኙነት 

የጥናትና 
ምርምር 
ውጤት 
ተጠቃሚ 
ተቋማት 

 በጥናትና ምርምር 
የተገኙ አዳዲስ 
ወይም የተሻሻለ 
ግኙቶች 

 የማማከር 
አገልግሎት 

 ምርታማነትን ለመጨመር 
 የትምህርት ጥራትን 
ለማረጋገጥ 

ተቋማት 
የሚፈልጉትን 

መስፈረት ያሟላ 

እንደተገልጋዩ
ጊዜ የሚወሰን 

ተገቢና 
ተመጣጣኝ 

ቀጣይነትና 
ተከታታይነት 
ባለው መልኩ 

ተቀባይነት 
መኖር 

በተቋሙ ላይ 
አመኔታ ማጣት መካከለኛ 

2) ባለድርሻ አካላት (Stakeholders) 

የመንግስት 
ግዥና ንብረት 
ማስወገድ 
አገልግሎት 

 ወቅታዊ የግዥ 
ዕቅድና ሪፖርት 

 መመሪያዎችና 
ደንቦች ተግባዊ 
እንዲሆኑ 

 የመንግስት ኃብትና 
ንብረት በአግባቡ 
እንዲጠበቁ 

 በሀገሪቱ ህጎች ላይ 
የተመሰረተ የግዥ ሥርዓት 
ለመዘርጋት 

 የመንግስት ኃብት 
ለታለመለት ተግባር 
እንዲውል ለማድረግ 

 ያለአግባብ የሆነ የንብረት 
ክምችትና እጥረት 
እንዳይኖር ለማድረግ 

 መመሪያዎች
ን መሰረት 
ያደረገና 
ብክነት 
የሌለበት 

 ጥራትና 
ደረጃው 
የተረጋገጠ 

በግዥ ዕቅዱ 
መርኃ ግብር 
መሰረት 

መንግስት 
በመደበው በጀት 

በመመሪያ ላይ 
የተደገፈ 

ተዓማኒነት   የግዥ ሂደት 
መጓተት 

 ተቋማዊ 
ተጠያቂነት 

ከፍተኛ 

ሳይንስና 
ከፍተኛ 
ትምህርት 
ሚኒስቴር 

ሀገራዊ ርዕይን ዕውን 
ሊያደርግ የሚችል 
ትውልድ 

ሀገራዊ ችግርን የሚቀርፍ 
ዜጋ ለማፍራት 

ብቁና ተወዳዳሪ 
ዜጋ 

በተቀመጠው 
የትምህርት 
ካሌንደር 
መሠረት 

ከመንግሥት 
በሚመደብና 
ከሌሎች አጋር 
አካላት ኃብት 
በማፈላለግ 

በትብብርና 
በመደጋገፍ ላይ 
የተመሰረተ 
ግንኙነት 

የመልካም 
ተሞክሮዎች 
መፍለቂያ 
መሆን 

ተቋማዊ 
ተጠያቂነትና 
እምነት ማጣት 

ከፍተኛ 

ጥናትና ምርምር 
ማካሄድ እና 
የማኅበረሰብ 
አገልግሎት መስጠት 

የማኅበረሰቡን ችግር 
መፍታትና የቴክኖሎጂ 
ሽግግር ለማካሄድ 

የአካባቢውን 
ማኅበረሰብ 
ችግር መሠረት 
ያደረገ፣ 
ማኅበረሰቡን 
ያሳተፈና ያረካ 

በሥራ ዘመኑ 
ሁሉ 

የትምህርት ክፍሎችን 
የማስፋፋት ሂደት 
ሀገራዊ ፍላጐትን 

ሀገራዊ ርዕይን ለማሳካት አግባብነቱን 
የጠበቀ  

በበጀት ዓመቱ በጀትን በአግባቡ 
መጠየቅና ወጪ 
ቆጣቢ በሆነ 
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ተገልጋዮች/ባለ
ድርሻ አካላት 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) ከተቋሙ 
የሚፈልጉት ምርት 
ወይም አገልግሎት 

ከምርቱ/አገልግሎቱ የሚጠበቅ የግንኙነት 
አግባብ 

(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) በተቋሙ ላይ 

አሉታዊ ተጽዕኖ 
የሚያሳድሩባቸው 

ጉዳዮች 

የተገልጋዮች 
(ባለደረሻ አካላት) 
በተቋሙ ላይ 
የሚኖረው 

የተፅዕኖ ደረጃ 

ለምን ተግባር? (Function) በጥራት 
(Quality) 

በጊዜ (Time) በወጪ 
(Economy) 

መሠረት ማድረግ አግባብ መጠቀም 
መልካም አስተዳደር ግልጸኝነትና ተጠያቂነት 

ያለው አሠራር ለማስፈን 
ህግና መመሪያን 
የተከተለ 

በሥራ ዘመን 
ሁሉ 

በመንግስት 
በጀት 

ገንዘብና 
ኢኮኖሚ 
ትብብር 
ሚኒስቴር 

የተደራጀ የሂሳብ 
አያያዝና ውጤታማ 
የኃብት ምደባና 
አጠቃቀም 

ኃብትን በአግባቡና በወቅቱ 
ለመጠቀም  

የተደራጀና 
ውጤታማ 
የኃብት 
አጠቃቀምን 
በሚያመላክት 
መልኩ መፈፀም 

በበጀት ዓመቱ ከመንግሥት 
በሚመደብና 
ከሌሎች አጋር 
አካላት ኃብት 
በማፈላለግ 

በትብብርና 
በመደጋገፍ ላይ 
የተመሰረተ 
ግንኙነት 

ለሌሎች 
ተቋማት 
ተምሳሌት 
መሆን  

 በጀትና ክፍያ 
በወቅቱ 
አይለቀቅም 

 የሚቀጥለው 
ዓመት በጀት 
መጠን 
መቀነስ 

 የተቋሙ 
ዕቅድ 
አይሳካም  

ከፍተኛ 

የውስጥ ገቢን 
ማጠናከር 

ለተለያዩ የሥራ 
እንቅስቃሴዎች ተጨማሪ 
ገቢን ለማጐልበት  

ተገልጋዩን ባረካ 
መልኩ ገቢን 
ማጐልበት 

በተቻለ መጠን 
በአጭር ጊዜ 
ውስጥ 

- የማበረታታትና 
የመደገፍ 
ተግባር 

የበጀት ዕቅድና 
አፈጻጸም ሪፖርት 

 ክትትልና ድጋፍ 
ለማድርግ፣ 

 ተገቢና ፍትሐዊ በጀት 
ለመመደብ 

የተደራጀ ዕቅድና 
ሪፖርት 

በየወሩ፣ በሩብ 
ዓመቱ እና 
በየዓመቱ 

- የማበረታታትና 
የመደጋገፍ 
ተግባር 

ኢኖቬሽንና 
ቴክኖሎጂ 
ሚኒስቴር 

የዩኒቨርሲቲ-
ኢንዱስትሪ ግንኙነት 
መፍጠርና መተግበር 

የኢንዱስትሪዎችን ፍላጐት 
መሠረት ያደረገ ትምህርት 
ለመስጠት 

የዩኒቨርሲቲ-
ኢንዱስትሪ 
ግንኙነት ችግር 
ፈቺ ብቁ ዜጋ 
ሆኖ መገኘቱ 

በተቻለ መጠን 
በአጭር ጊዜ 
ወደ ሥራ 
ቢገባ 

መንግስት 
በሚመድበው 
በጀት 

በትብብርና 
በመደጋገፍ ላይ 
የተመሠረተ 
ግንኙነት 

ተመራጭነት  ተባባሪ አለመሆን 
መካከለኛ 

የቴክኖሎጂ ፈጠራና 
ሽግግር እንዲስፋፋ 

ለችግሮች ዘላቂ መፍትሄ 
ለመስጠት 

በተቀመጠው 
የአገልግሎት 
አሰጣጥ 
ስታንደርድ 
መሰረት 

ጥያቄ ሲቀርብ በጋራ ስምምነት 

ሲቪል ሰርቪስ 
ኮሚሽን 

 የሰው ኃብት 
አስተዳደር 
መመሪያዎችንና 
ሪፎርሞች 
ተግባራዊነት 

 ሥራን መሰረት 
ያደረገ አደረጃጀትና 
ስምሪት  

 የሰው ኃይል 

 ዘመናዊና ፍትሐዊ የሰው 
ኃብት አስተዳደር ሥርዓት 
ለመዘርጋት 

 ሥራና ሠራተኛን 
ለማገናኘት 

 ቀልጣፋና ወጭ ቆጣቢ 
አገልግሎት እንዲኖር 

የሰው ኃብት 
ስምሪት 
መመሪያዎችን 
የተከተለ 

ቀጣይነት 
ባለው መንገድ 

መንግስት 
በሚመድበው 
በጀት 

ክትትል፣ 
ድጋፍና 
ቁጥጥር 

ተዓማኒነት  ተቋማዊ 
ተጠያቂነት መካከለኛ 
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ተገልጋዮች/ባለ
ድርሻ አካላት 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) ከተቋሙ 
የሚፈልጉት ምርት 
ወይም አገልግሎት 

ከምርቱ/አገልግሎቱ የሚጠበቅ የግንኙነት 
አግባብ 

(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) በተቋሙ ላይ 

አሉታዊ ተጽዕኖ 
የሚያሳድሩባቸው 

ጉዳዮች 

የተገልጋዮች 
(ባለደረሻ አካላት) 
በተቋሙ ላይ 
የሚኖረው 

የተፅዕኖ ደረጃ 

ለምን ተግባር? (Function) በጥራት 
(Quality) 

በጊዜ (Time) በወጪ 
(Economy) 

ስታትስቲካል 
መረጃና ሪፖርት 

ሴቶች፣ 
ህጻናትና 
ወጣቶች 
ጉዳይ 

ሚኒስቴር 

 የሴቶችን ፍትሐዊ 
ተሳታፊነትና 
ተጠቃሚነት 
የሚያረጋግጥ 
የአሠርር ሥርዓት 

 የሴቶች አመራርነት 
ተሳትፎ 

 ልዩ ፍላጎት ለሚሹ 
አካላት ድጋፍና 
እገዛ 

 ሴቶች፣ ወጣቶችና ልዩ 
ፍላጎት ያላቸው አካላት 
በየደረጃው ተሳታፊና 
ተጠቃሚ እንዲሆኑ 

 መብትና ጥቅማቸው 
እንዲከበር 

ተጠቃሚነታቸ
ውንና 
ተሳትፏቸውን 
ባረጋገጠ መልኩ 

በመደበኛነት በመንግስት 
በጀትና እና 
ኃብት 
በማፈላለግ 

ድጋፍ፣ 
ክትትልና 
ሥልጠና 

መልካም 
ተሞክሮ 

 ድጋፍ 
አለማድረግ 

 ተቋማዊ 
ተጠያቂነት 

መካከለኛ 

ባህልና 
ቱሪዝም 
ሚኒስቴር  

 ጠቃሚ የሆኑ 
ባህሎች ወደ 
ማኅበረሰቡ 
እንዲሰርጹ 

 ጎጅ የሆኑ ባህላዊ 
ልምዶች ማስወገድ 

 የአከባቢ ቱባ ባህልን 
ማሳደግና 
ማስተዋወቅ  

 የቱሪስት መዳረሻ 
ቦታዎቸ እንዲለዩና 
እንዲተዋወቁ 

 ባህልን ለማሳደግ  
 የቱሪዝም መስህቦችን 
ለመጨመር 

 የአከባቢ ማኅበረስብ 
ተጠቃሚ እንዲሆን 

 በሀገርና በዓለም አቀፍ 
ደረጃ እንዲተዋወቅ  

ተጠቃሚነቱ 
የተረጋገጠ 
ማኅበረሰብ  

ሁል ጊዜ በመንግሰት 
በጀትና ኃብት 
በማፈላለግ  

ቀጣይነትና 
ተከታታይነት 
ባለው መልኩ  

የልህቀት 
ማዕከል 
መሆን 

ተባባሪነትና 
አጋርነት መጓደል መካከለኛ 

ልዩ ልዩ 
የአማራ ክልል 
ቢሮዎች 

 ቅንጅትና ትብብር 
 ችግር ፈች ጥናትና 
ምርምር 

 የማኅበረሰብ 
አገልግሎት 

 አዳዲስ አሠራሮችን 
ለመጠቀም 

 የህዝብ ችግር እንዲፈታ 

የክልሉን 
የልማት 
ክፍተቶች ያሟላ 

በዘላቂነት በመንግሰት 
በጀትና ኃብት 
በማፈላለግ 

የትብብርና 
አጋርነት 

መልካም 
ገፅታ 

ተባባሪነትና 
አጋርነት 
ይጓደላል 

መካከለኛ 

የአዊ ዞን እና 
የእንጅባራ 
ከተማ 

አስተዳደር  

 ሰላማዊ መማር 
ማስተማር 

 የአስተዳደርና 
የጸጥታ ደንቦች 
ተገዥነት 

 የዩኒቨርሲቲውን 

 የህዝብ ችግር እንዲፈታ 
 የአካባቢው ሰላምና ጸጥታ 
እንዲሰፍን 

 አዳዲስ አሠራሮችን 
ለመጠቀም 

 ተቋሙ የብጥብጥና ሁከት 

የመስተዳደሩን 
ፍላጎት ያሟላ 

በዘላቂነት በመንግሰት 
በጀትና ኃብት 
በማፈላለግ 

የትብብርና 
አጋርነት 

መልካም 
አርዓያነት 

ተባባሪነትና 
አጋርነት 
ይጓደላል 

መካከለኛ 
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ተገልጋዮች/ባለ
ድርሻ አካላት 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) ከተቋሙ 
የሚፈልጉት ምርት 
ወይም አገልግሎት 

ከምርቱ/አገልግሎቱ የሚጠበቅ የግንኙነት 
አግባብ 

(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገልጋዮች (ባለድርሻ 
አካላት) በተቋሙ ላይ 

አሉታዊ ተጽዕኖ 
የሚያሳድሩባቸው 

ጉዳዮች 

የተገልጋዮች 
(ባለደረሻ አካላት) 
በተቋሙ ላይ 
የሚኖረው 

የተፅዕኖ ደረጃ 

ለምን ተግባር? (Function) በጥራት 
(Quality) 

በጊዜ (Time) በወጪ 
(Economy) 

የማስፋፊያና 
መሠረተ ልማት 
በጥናት መደገፍ 

 ቅንጅትና ትብብር 
 የግብዓት እገዛ 

ማዕከል እንዳይሆን 
 የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር 
መሪ ዕቅድ ከዩኒቨርሲቲው 
እድገትጋር እንዲጣጣም 

የምርምር 
ተቋማት 

 የጋራ የመግባቢያ 
ሰነድ  
(Memorandum of 
Understanding) 

 የተቀናጁ ጥናትና 
ምርምር ሥራዎች 

 የጋራ የምርምር 
ግምገማ 

 አዳዲስ የምርምር ሀሳቦችን 
ለማግኘት 

 በትብብር ለመሥራት 
 የምርምር ባህልን ለማሳደግ 
 የማኅበረሰቡን ኑሮ 
ለማሻሻል 

 የኅብረተሰቡን 
ችግር 
በሚያቃልል 
መልኩ 

 በሀገር አቀፍ 
የምርምር 
ስታንዳርድ 
መሰረት 

በተቀመጠው 
የምርምር 
መርሃ ግብር 
መሰረት 

በመንግስት 
በጀትና ኃብት 
በማፈላለግ 

ትብብርና 
አጋርነት 

ዕውቅና 
ማግኘት 

ተባባሪ አለመሆን 
መካከለኛ 

መንግስታዊ 
ያልሆኑ 
ድርጅቶች 

 በዩኒቨርሲቲው 
ፕሮጀክቶች ላይ 
መሳተፍ 

 ቅንጅትና ትብብር 

ድርጅቶቹ የተቋቋሙበትን 
ዓላማ ለማሳካት እንዲችሉ 

ፍላጎታቸውን 
የሚያሟላ 

በተፈለገ ጊዜ በመጋራት በትብብር ላይ 
የተመሰረተ 

ተዓማኒነትና 
ተባባሪነት 

ድጋፍ ማጣት 
ዝቅተኛ 

የንግዱ 
ማኅበረሰብና 
የገበሬዎች 
ዩኒየን 

 ግልጽ፣ ፍትሐዊና 
አሳታፊ የሆነ የግዥ 
ሥርዓት 

 ተገቢ የሆነ 
የሥልጠናና ድጋፍ 

 ፈጣንና ቀልጣፋ 
አገልግሎት 

 ፍትሐዊና ግልጽ የሆነ 
ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ 

 የአሠራር ሥርዓታቸውን 
ለማሻሻል 

 የንግዱን ማኅበረሰብ 
የአገልግሎት እርካታ 
ለማረጋገጥ 

 ምንም ዓይነት 
ቅሬታ 
የሌለበት 

 ክፍተትን 
የሚሞላ  

በተፈለገ ጊዜ በመጋራት የደንበኝነት  ተዓማኒነትና 
ተቀባይነት 

 የግብዓት 
አለማቅረብ 

 ተቋማዊ 
ተጠያቂነት 

ከፍተኛ 

ሌሎች 
የከፍተኛ 
ትምህርት 
ተቋማት 

ትብብርና ድጋፍ  የጋራ ጥናትና ምርምር 
ለማካሄድ 

 ለልምድ ልውውጥና 
ሥልጠና  

 ኃብትን በጋራ ለመጠቀም 

ፍላጎትን ያሟላ እንደ 
አስፈላጊነቱ 

ከመንግስት 
በሚመደብና 
ከሌሎች ኃብት 
በማፈላለግ 
እንዲሁም 
በወጭ መጋራት 

ትብብርና 
አጋርነት 

መልካም 
ግንኙነት 

ተባባሪ አለመሆን 
መካከለኛ 
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ክፍል ሦስት፡ የ2014 በጀት ዓመት ግቦች እና ዝርዝር ተግባራት 

3.1. ቁልፍ ተግባር 

የበጀት ዓመቱ ቁልፍ ተግባር ሰላማዊ መማር ማስተማር ሂደት ማስፈን፤ የመሠረተ ልማት 

ሥራዎችን ማፋጠን እና ኮቪድ19ን በመከላከል ጥራት፣ ተደራሽነት፣ ፍትሐዊነትና 

አግባብነት ያለው ትምህርት፣ ጥናትና ምርምርና የማኅበረሰብ አገልግሎት ማካሄድ ነው፡፡ 

የዓመቱ  ዕቅድም በሦስት ምዕራፎች (የዝግጅት፣ የትግበራና የማጠቃለያ) የሚከናወን 

ሲሆን ሰፊውን ጊዜ በሚሸፍነው የትግበራ ምዕራፍ የለውጥና የመልካም አስተዳደር 

ሥራዎች እንዲሁም በዓበይት ተግባራት ስር የሚካተቱ ስትራቴጂክ ግቦች ትግበራ 

በትኩረት የሚከናወኑ ይሆናል፡፡ በእያንዳንዱ ምዕራፍ የሚከናወኑ ተግባራት 

እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡ 

3.2. በዝግጅት ምዕራፍ የሚሠሩ ተግባራት 

በ2014 ዓ.ም በጀት ዓመት የዝግጅት ምዕራፍ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል የሚከተሉት 

ይገኙበታል፡፡ 

 የ2013 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ በማድረግ ጠንካራና ደካማ ጎኖች 

እንዲሁም ለተሞክሮነት የሚያገለግሉ የተሻሉ አፈጻጸሞችን መለየት፤ 

 የ2014 ዓ.ም በጀት ዓመት ዕቅድ ማዘጋጀት፤ 

 የተዘጋጀውን ዓመታዊ ዕቅድ በየደረጃው ላሉ አካላትን (ለሥራ አመራር ቦርድ፣ 

ለአመራሩ፣ ለመምህራን፣ ለአስተዳደር ሠራተኞች፣ ለተማሪዎች፣ ለአውትሶርስ 

ሠራተኞች ወዘተ) በማቅረብ በመድረኩ የሚሰጡ ገንቢ ሀሳቦች እንዲካተቱ 

ማድረግ፤ 

 ከተቋሙ ዓመታዊ ዕቅድ በማውረድ /Cascade በማድረግ/ ሁሉም የሥራ ክፍሎች 

እና ግለሰብ ፈጻሚዎች የ2014 ዓ.ም ዓመታዊ ዕቅድ እንዲያዘጋጁ ማድረግ፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን ንብረት ቆጠራ ማካሄድ፤ 
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 ከተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ጋር የልምድ ልውውጥ በማድረግና የአቅም ግንባታ 

ሥልጠናዎችን በማመቻቸት የሠራተኞችና የአመራር አካላትን የመፈጸምና 

የማስፈጸም አቅም ማሳደግ፤ 

 ለመማር ማስተማር ሥራ አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን ማሟላት፤ 

 የአካዳሚክና የአስተዳደር ዘርፍ የሰው ኃይል ፍላጎት በማጥናትና በመለየት የሰው 

ኃይል ስምሪት መፈጸም፤ 

 እንደአዲስ አውትሶርስ ለሚደረጉ ወይም ውላቸው ለሚታደስ የአገልግሎት ዘርፎች 

ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ጽ/ቤት ጋር በመተባበር ውል በመፈጸምና 

ሥልጠና በመስጠት ወደ ሥራ ማስገባት፤ 

 በበጀት ዓመቱ የሚከናወኑ የግንባታ ፕሮጀክቶች መለየት እና አጠቃላይ የቅድመ 

ዝግጅት ሥራ መሥራት፤ 

 ከተማሪዎች ቁጥር ጋር የተመጣጠነ የምግብ ጥሬ እቃና የሌሎች ግዥዎች ግልጽ 

ጨረታ ሰነድ በማዘጋጀት ጨረታውን ማውጣት፤ 

 ለመደበኛ ተማሪዎች በወቅቱ የምግብ ጥሬ እቃ ዋጋና በጀት መሰረት የምግብ ሜኑ 

ማዘጋጀት፤ 

 የምግብ ቤት ሠራተኞችን የጤና ምርመራና የደንብ ልብስ ማሟላትና 

ተግባራዊነቱን መከታተል፤ 

 የተማሪዎች ክሊኒክ በመድሃኒትና በህክምና መገልገያ ቁሳቁስ ማደራጀትና 

ማጠናከር፤ 

 የተማሪዎች መዝናኛ ላውንጅ እንዲሁም ማደሪያና መማሪያ ክፍሎች ለአገልግሎት 

ዝግጁ ማድረግ፤ 

 ለዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ በብዝኃነትና በሀገራዊ አንድነት ዙሪያ የምክክር መድረክ 

ማዘጋጀት፤ 

 በዩኒቨርሲቲው ለሚሰጡ ኮርሶች በቂ መጻሕፍት መኖራቸውን ማረጋገጥ እና 

ከሌሉም እንዲሟሉ ማድረግ፤ 

 ለእያንዳንዱ ኮርስ መምህር መደልደልና በመምህራን በኩልም አስፈላጊው ዝግጅት 

እንዲደረግ ምደባውን ቀድሞ ማሳወቅ፤ 

 የተማሪዎች መታወቂያና የመመዝገቢያ ስሊፕ ማዘጋጀት፤ 
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 ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደትን በተመለከተ ለመምህራንና ለአስተዳደር 

ሠራተኞች የውይይት መድረክ ማዘጋጀት፤ 

 በ2014 ዓ.ም የምርምርና የማኅበረሰብ አገልግሎት ሥራዎችን ለመሥራት 

የሚያስችሉ ተጨማሪ የአደረጃጀትና የአሠራር ሥርዓቶችን መዘርጋት፤ 

3.3. በትግበራ ምዕራፍ የሚሠሩ ተግባራት 

 መምህራን የየኮርሱን መጻሕፍት በሶፍትና በሀርድ ኮፒ (እንደአስፈላጊነቱ በድምጽና 

በምስል ጭምር) እንዲያሰባስቡና ከሚያስተምሩት ትምህርት ጋር አደራጅተውና 

አቀናጅተው ለተማሪዎች ተደራሽ እንዲያደርጉ ማስቻል፤ 

 መማር ማስተማሩና የምዘና ሥርዓቱ ከትምህርት ጥራት መስፈርቶች ጋር 

እንዲጣጣሙ ማድረግ፤  

 የተማሪዎች የመዝናኛ አማራጮችን (የቴሌቭዥን፣ የስፖርት፣ የጋዜጣና መጽሔት 

ስርጭት ወዘተ) ተደራሽ ማድረግ፤ 

 ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የእርስ በርስ የመማማሪያ 

መድረኮችን በትኩረት ማከናወን፤ 

 የመልካም አስተዳደር ዕቅድ በማዘጋጀት ችግሮችን ደረጃ በደረጃ እየፈቱ መሄድ፤ 

 አነቃቂ የሆኑ ንግግሮችንና ሴሚናሮችን ማካሄድ፤ 

 በልምድ ልውውጥና በትግበራ ሂደት የተገኙ መልካም ተሞክሮዎችን በመቀመር 

ሥራ ላይ ማዋል (ማስፋት)፤ 

 ተንጠልጣይ ሰነዶችን በወቅቱ ማወራረድ፣ የባንክ ማስታረቂያ ማዘጋጀት እና የግዥ 

ሰነድን በመመርምር ክፍያ መፈጸም፤ 

 በዩኒቨርሲቲው የሚከናወኑ ዓበይት ሁነቶችን በሚዲያ ላይ እንዲውሉ በማድረግ 

የህዝብ ግንኙነት ሥራዎችን ማጠናከር፤ 
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3.4. የማጠቃለያ ምዕራፍ 

 የሥራ ክፍሎች ዓመታዊ የዕቅድ አፈጻፀም ግምገማ በማካሄድ ሪፖርት ማዘጋጀት፤  

 ሪፖርቱን በዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት በኩል በማካሄድ 

ማጠናቀርና ግምገማ ማድረግ እንዲሁም የግምገማውን ውጤቶች ለሚቀጥለው በጀት 

ዓመት እንደመነሻ መውሰድ፣ 

 የሠራተኞች የሥራ አፈጻጸም ውጤት ተሞልቶ ከፍተኛ የአፈጻጸም ደረጃ ያላቸውን 

ሠራተኞች ማበረታታት እና ክፍተት የታየባቸውን ሠራተኞች ደግሞ የማስተካከያ 

እርምት መስጠት፤ 

3.5. የ2014 በጀት ዓመት ግቦች በእያንዳንዱ ዕይታ ስር 

ለዩኒቨርሲቲው ተልዕኮና ርዕይ መሳካት የሚያግዙ 9 ግቦችና ተግባራት በአራቱ ስትራቴጂያዊ 

ዕይታዎች ውስጥ ተለይተው እንደሚከተለው በዝርዝር ቀርበዋል፡፡ 

ዕይታዎች ስትራቴጂክ ግቦች 
የደንበኞች ዕይታ ግብ 1፡ የደንበኞችን እና አጋር አካላትን ቁጥርና እርካታ ማሳደግ 

የፋይናንስ ዕይታ ግብ 2፡ የኃብት አጠቃቀም ሥርዓትንና የውስጥ ገቢን ማሳደግ 

የውስጥ አሠራር 
ዕይታ 

ግብ 3፡ የአካዳሚክ ፕሮግራሞችን ብዛት፣ ተደራሽነትና ጥራትን ማሳደግ  

ግብ 4፡ የምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት ጥራትና ተደራሽነትን ማሻሻል  

ግብ 5፡ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራትናን እና የተቋሙን ገጽታ ማሳደግ 

ግብ 6፡ የባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ተፈጻሚነትን ማሻሻል 

መማማርና 
ዕድገት 

ግብ 7፡ የሠራተኛና አመራርን ብቃት ማጎልበት 

ግብ 8፡ መሰረተ ልማትና የግብዓት አቅርቦትን ማሳደግ 

ግብ 9፡ የቴክኖሎጂ አቅምን እና ተቋማዊ የአሠራር ሥርዓትን ማጎልበት 

3.5.1. የ2014 በጀት ዓመት በእያንዳንዱ ግብ ሥር የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባራት 

ግብ 1፡ የደንበኞችን እና አጋር አካላትን ቁጥርና እርካታ ማሳደግ 

 የአካዳሚክ ፕሮግራሞችን በማስፋፋት እና የድህረ ምረቃ ፕሮግራም በመክፈት 

የተማሪዎችን ቁጥር መጨመር፤ 

 ሰላማዊና ስኬታማ የመማር ማስተማር ተግባራት ማከናወን፤ 
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 የጥናትና ምርምር እና የማኅበረሰብ አገልግሎት ፕሮጀክቶች በመንደፍ 

የተጠቃሚዎችን ቁጥርና እርካታ መጨመር፣ 

 ፕሮጀክቶችን በመቅረጽና በመተግበር በሀገር ውስጥና በውጭ አገር ያሉ አጋር 

አካላትን ቁጥርና እርካታ ማሳደግ፤ 

 ለቴክኖሎጅ ሽግግር የሚያገለግሉ ሥራዎችን በመሥራት ማኅበረሰቡ 

ከቴክኖሎጂው ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ፤ 

 በተቋሙ ለሚሰጡ አገልግሎቶች ደንበኞች እና አጋር አካላት ማሟላት ያለባቸው 

መስፈርቶች ተለይተው እንዲያውቋቸው ማድረግ እና አገልግሎቱን ለማግኘት 

የሚወስደውን ጊዜ እና የጥራት መጠን ማስቀመጥ፤ 

 የለውጥ መሳሪያዎችን በአግባቡ በመተግበር የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራትና 

ቅልጥፍናን ማሻሻል፤ 

 በተቋማዊ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዙሪያ ጥናቶችን ማካሄድ፤ 

 አገልግሎት አሰጣጥንና የደንበኛ አያያዝን በተመለከተ ሥልጠናዎችን መስጠት፤ 

 ለአፈጻጸም ማነቆ የሆኑ አሠራሮችን በጥናት በመለየት የማሻሻያ እርምጃዎችን 

መውሰድ፤ 

 የደንበኞችን እና አጋር አካላትን የእርካታ ደረጃ ለማወቅ የእርካታ ዳሰሳ ጥናት 

ማካሄድ፤ 

 በትግበራ ሂደት የተገኙ መልካም ተሞክሮዎች ተቀምረው ወደ ሌሎችም 

እንዲሰፉ ማድረግ፤ 

 ሁሉም ተግባራት ግልጽ አካሄድን በተከተለ መልኩ እንዲከናወኑ ማድረግ፤ 

ግብ 2፡ የኃብት አጠቃቀም ሥርዓትንና የውስጥ ገቢን ማሳደግ 

 ውጤታማና ወጭ ቆጣቢ የኃብትና ንብረት አስተዳደር ሥርዓትን መተግበር፤ 

 በጀቱ ከዕቅድ ጋር እንዲጣጣም ለማድረግ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ፤ 

 የግዥ ፍላጎትን በማሰባሰብ ጥቅል ግዥዎችና ሌሎች አማራጭ የግዢ ዘዴዎችን 

በመጠቀም መፈጸም፤ 

 ለመንግስት ግዥ ኤጀንሲ ጥያቄ የሚቀርቡና በማዕቀፍ የሚገዙ እቃዎችን ለይቶ 

ጥያቄ በማቅረብ የግዥ ሂደቱ እንዲፋጠን መከታተል፤ 
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 የተለያዩ ክፍያዎች በአዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች መሰረት መከናወናቸውን 

በማረጋገጥ ክፍያዎች መፈጸም፤ 

 የሚሰበሰቡ ገቢዎች በአግባቡ መሰብሰባቸውንና በወቅቱ ወደ ባንክ 

መተላለፋቸውን ቁጥጥር ማድረግ፤ 

 ዓመታዊ የሒሳብ ሪፖርት በወቅቱ አዘጋጅቶ መላክና ሰነዶችን ለምርመራ ዝግጁ 

ማድረግ፣ በውስጥና በውጭ ኦዲተሮች ማስመርመር፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን የኃብት ማመንጨት ፕሮግራሞች፣ አደረጃጀት፣ ስትራቴጂዎችና 

ስታንዳርዶች ማዘጋጀት፤ 

 የተቋቋመውን ኢንተርፕራይዝ በተጠናከረ መልኩ ወደሥራ እንዲገባ ማድረግ፤  

 የተከታታይ ትምህርትን ሽፋን በማሳደግ የውስጥ ገቢን ማሳደግ፤  

 የህግና ማማከር አገልግሎት፣ ፕሮጀክቶችና የምርምር ሥራዎችን ከተለያዩ 

ተቋማት ውል በመውሰድ መሥራት፤ 

 የኃብት ማመንጨት ፕሮግራሞች ውጤታማነት ለማረጋገጥ የዳሰሳ ጥናት 

ማካሔድ፤ 

ግብ 3፡ የአካዳሚክ ፕሮግራሞችን ብዛት፣ ተደራሽነትና ጥራትን ማሳደግ 

 አዳዲስ የትምህርት ፕሮግራሞችን መጀመር፤ 

 በመደበኛና በተከታታይ የትምህርት ፕሮግራሞች የመቀበል አቅምን ማሳደግ፤ 

 ለሴቶች፣ በአካዳሚያዊ ውጤታቸው ዝቅተኛ ለሆኑና ከታዳጊ ክልሎች ለመጡ 

ተማሪዎች የቲቶሪያል እገዛ መስጠት፤  

 የከፋ ኢኮኖሚያዊ ችግር ላለባቸው ተማሪዎች የፋይናንስ ድጋፍ ማመቻቸት፤  

 በጤናው ዘርፍ የማስተማር ፈቃድ ለማግኘት ቅደመ ሁኔዎችን ማሟላት እና 

ጥያቄውንም አጠናክሮ መቀጠል፤ 

 ለልዩ ፍላጎት ተማሪዎች አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁስ ማሟላት፤ 

 የትምህርት ጥራትና አግባብነት አስተማማኝ በማድረግ በፖሊሲው ተለይተው 

የተቀመጡ የጥራት መለኪያዎች እንዲሟሉና እንዲስተካከሉ ማድረግ፤ 
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 የተማሪዎችን የውድድር አቅምና የፈጠራ ችሎታ ለማዳበር በመደበኛና 

በተጓዳኝ ትምህርቶች በንቃት እንዲሳተፉ ማድረግ እንዲሁም ከፍተኛ ውጤት 

ላመጡ ተማሪዎች የማበረታቻና የዕውቅና ሽልማት መስጠት፤ 

 ፈተናዎች በፈተና ኮሚቴ እየተገመገሙ እንዲተገበሩና ተማሪዎች ላከናወኗቸው 

ፕሮጀክቶች፣ አሳይመንቶችና ፈተናዎች ወቅታዊ ግብረ መልስ እንዲያገኙ 

ማድረግ፤ 

 የተግባር ልምምድ ለሚያስፈልጋቸው የትምህርት ዓይነቶች ተግባራዊ ልምምድ 

እንዲያገኙ ማድረግ፤ 

 የበጀት ዓመቱን ትምህርት “የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ” በሚለው 

መርኅ መሰረት በሁሉም ፕሮግራሞች ተግባራዊ ማድረግ፤ 

 የሚባክኑ የትምህርት ክፍለ ጊዜዎች እንዳይኖሩ ጥረት ማድረግ እና 

የባከኑትንም በወቅቱ በማካካስ የትምህርት ካሌንደሩን በተሟላ መልኩ 

መተግበር፤ 

 የከፍተኛ ዲፕሎማ ፕሮግራም እና የተለያዩ የማስተማር ሥነዘዴ 

ሥልጠናዎችን አጠናክሮ መቀጠል፤ 

 ተማሪዎች በአካዳሚክና አስተዳደራዊ ሥራዎች ላይ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ 

ማስቻል፤ 

 የቤተ መጻሕፍት ክምችትን በአካዳሚክ ጆርናል፣ በመጻሕፍት፣ በሕትመት፣ በe-

book፣ በe-library፣ በኤሌክትሮኒክስና በሶፍት ኮፒ ተደራሽ ማድረግ፤ 

ግብ 4፡ የምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት ጥራትና ተደራሽነትን ማሻሻል 

 ቤተ ሙከራዎችን በአስፈላጊ ግብዓቶችና መሳሪያዎች እንዲሟሉ ማድረግ፤ 

 የምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት አሠራር ክህሎት ለማጎልበት ሥልጠና 

መስጠት፤ 

 የምርምር በጀት ከተለያዩ ምንጮች ማፈላለግ፤ 

 የሚሠሩ የምርምርና የማኅበረሰብ አገልግሎት ሥራዎች አስፈላጊውን የጥራት 

ደረጃ እንዲያሟሉ ማድረግ፤ 

 የተለያዩ ቴክኖሎጅዎችን መቅዳት፣ ማላመድ፣ ማሻሻልና ማሰራጨት፤ 
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 የምርምር ውጤቶችን ማሳተም፣ ማሰራጨትና ማስረጽ፤ 

 የምርምር ጉባዔዎችን ማዘጋጀት፤ 

ግብ 5፡ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራትን እና የተቋሙን ገጽታ ማሳደግ 

 በየትኛውም ቦታ በሰዓት መገኘት (Punctuality) የተቋሙ መለያ ሆኖ 

እንዲዘልቅ ማድረግ፤ 

 የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ ማዘጋጀት፤ 

 አገልግሎቶች በዜጎች ቻርተር ላይ በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት እየተሰጡ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ፤ 

 የለውጥ መሳሪያዎችን በተገቢው መንገድ ለመተግበር የሚያስችል ስልት 

መንደፍ፤ 

 የሚወሰኑ ውሳኔዎችን በወቅቱ ለሚመለከታቸው አካላት ግልጽ ማድረግ፤ 

 በአገልግሎት አሰጣጥና በደንበኞች አያያዝ ላይ ያተኮሩ የአጭር ጊዜ 

ሥልጠናዎችን ማዘጋጀትና መስጠት፤  

 በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ ምርጥ ተሞክሮዎችን መቀመርና ለሌሎች ተደራሽ 

ማድረግ፤ 

 የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ በተመለከተ ከደንበኞችና አጋር አካላት ጋር 

የምክክር መድረኮችን ማዘጋጀት፤ 

 ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተገልጋዮች ምቹ የአገልግሎት መስጫ ቦታና ጊዜ 

ማመቻቸት፤ 

 በአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የተጠናከረ የክትትል፤ ድጋፍና እውቅና መስጫ 

ሥርዓት መዘርጋት፤ 

 የውስጥ መመሪያዎችንና አሠራሮችን በማጥናት ማሻሻያ ማድረግ፤ 

 በሁሉም ዘርፍ ግልጽ፣ ከሙስና የጸዳ፣ አሳታፊ፣ ፍትሐዊ፤ ተጠያቂነት ያለበት 

የአሠራር ሥርዓት እንዲሰፍን አልሞ መሥራት፤ 

 የመልካም አስተዳደርና የሥነምግባር ንቅናቄ ጉባዔዎችን ማካሄድ፣ ሙስናና 

ብልሹ አሠራሮችን ለመከላከል እንዲቻል የሚቀርቡ አቤቱታዎችንና 

ጥቆማዎችን በአግባቡ ማጣራት፤ 
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 ከተማሪዎች፣ ከሠራተኞችና ከአጋር አካላት ጋር ተከታታይ ውይይቶችን 

በማድረግ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በአጭር ጊዜ መፍታት፤ 

 ጠንካራ የሆነ የዩኒቨርስቲውን ገጽታ የሚያጎላ ግንኙነት መገንባት፤ 

 በውጭ እና በሀገር ውስጥ ከሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች፣ እና ሌሎች ተቋማት ጋር 

ግንኙነት መመስረት፤ 

 በተማሪዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ ሥነሥርዓት ላይ የተለያዩ የአካባቢው 

ማኅበረሰብ አካላት እንዲሳተፍ ማድረግ፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን የሥራ እንቅስቃሴ በመደበኛ መገናኛ ብዙኃን፣ በድረገጽ፣ 

በማኅበራዊ ሚዲያ እና በሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች ማስተዋወቅ፤ 

 ለትምህርት መርኃ ግብሮች፣ ለማኅበራዊ ኃላፊነቶች እንዲሁም ለስፖርታዊና 

ባህላዊ ክንዋኔዎች መሳካት ድጋፍ መስጠት፤ 

 በዩኒቨርስቲው የሚካሄዱ ጉባዔዎችን፣ ስብሰባዎችን፣ ውይይቶች፣ ሴሚናሮችን 

እና ወርክሾፖችን በተለያዩ ሚዲያዎች እንዲተዋወቁ ማደረግ፤ 

 ከዩኒቨርስቲው የተለያዩ ክፍሎች ጋር በቅርበት መሥራት፣ መረጃዎችን 

ማሰባሰብና ማደራጀት፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን መልካም ገጽታ የሚያስተዋውቁ ህትመቶችን (ዓመታዊ 

መጽሔት፣ በራሪ ወረቀት፣ ብሮሸር፣ ዓመታዊ የመረጃ መጽሐፍ፣ ጋዜጣዊ 

መግለጫ ወዘተ…) ማዘጋጀት፤ 

 የዓየር ሰዓት ኪራይ መፈጸምና ዶክመንታሪ ፊልም ማዘጋጀት፤ 

 ኢሜጅ ላይብራሪ ማደራጀትና መረጃዎችን በፎቶና በኦዲዮቪዥዋል ማጠናከር፤ 

ግብ 6፡ የባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ተፈጻሚነትን ማሻሻል 

 ለባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ትኩረት በመስጠት ለአካባቢው ማኅበረሰብ የህይወት 

ክህሎትና የሥራ ፈጠራ ሥልጠና ማመቻቸት፤ 

 የኢኮኖሚ ችግርና ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ከተማሪዎች ኅብረት ጋር 

በመተባበር መለየትና እገዛ ማድረግ፤ 
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 የሥርዓተ ፆታ ጉዳዮች፣ ኤች.አይ.ቪ/ኤዲስ እና የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ 

በሁሉም የዩኒቨርሲቲው ሥራዎች ውስጥ ተካትቶ እንዲሠራ /Mainstream/ 

ማድረግ፤ 

 የሴት ሠራተኞችንና ተማሪዎችን እኩል ተሳታፊነትንና ተጠቃሚነትን 

ማረጋገጥ፤ 

 ለሴት ተማሪዎች ለትምህርታቸው አጋዥ የሆኑ ሥልጠናዎችን ማመቻቸት፤ 

 ሴት ተማሪዎች በብቃት መመረቅ እንዲችሉ በትምህርት ዘርፍ ከሚሠሩ ዓለም 

አቀፍና አገር በቀል ድርጅቶች ጋር ቅንጅታዊ ሥራዎችን መስራት፤ 

 በሴት ተማሪዎች ትምህርት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ጐጂ ልማዳዊ 

ድርጊቶች፣ ፆታዊ ትንኮሳዎች ወዘተ የሚወገዱበትን ስልቶች መንደፍ፤ 

 ሴት ሠራተኞች ወደ አመራር እንዲመጡ ማድረግ፤ 

 ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ልዩ ዕገዛ (ምሳሌ፡- ቱቶሪያል፣ የሥነ-ልቡና 

ምክር አገልግሎት ወዘተ) ማድረግ፤ 

 ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን መርዳትና የትምህርት ዕድል መስጠት፤ 

ግብ 7፡ የሠራተኛና አመራርን ብቃት ማጎልበት 

 የአመራሩንና የሠራተኛውን የሥልጠና ፍላጎት በመለየት ማንዋሎችን 

ማዘጋጀት፤ 

 አመራሩና ሠራተኛው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የአጫጭር እና የረጅም ጊዜ 

ሥልጠና እንዲያገኙ ማድረግ፤ 

 በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ ለመቅሰም የሚያስችል የልምድ 

ልውውጥ ፕሮግራሞችን ማመቻቸት፤ 

 ለአስተዳደርና ለአውትሶርስ ሠራተኞች ነጻ የትምህርት ዕድል ማመቻቸት፤ 

 በመማር ማስተማር፣ በጥናትና ምርምር እንዲሁም በማኅበረሰብ አገልግሎት ጥሩ 

አፈጻጸም ላላቸው መምህራን እውቅናና ሽልማት መስጠት፤ 

 ጥሩ አፈጻጸም ላስመዘገቡ የዩኒቨርሲተው አስተዳደር ሠራተኞች ግልጽና 

ፍትሐዊ የአሠራር ሥርዓትን በመከተል እውቅናና ሽልማት መስጠት፤ 
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 ለመምህራን የከፍተኛ ዲፕሎማ ፕሮግራም፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ፣ 

የመረጃ አያያዝና አጠቃቀም፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ አጠቃቀም፣ 

የተከታታይ ምዘናና ትምህርት አቀራረብ፣ የፔዳጎጅክ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን 

ሥልጠናዎች መስጠት፤ 

 አዲስ ለሚቀጠሩ፣ ለሚመደቡና በዝውውር ለሚመጡ መምህራንና ሠራተኞች 

ከዩኒቨርሲቲው ህገ ደንብና አሠራር ጋር እንዲተዋወቁ ማድረግ፤ 

 ለጥናትና ምርምር መረጃ ትንተና በሚያግዙ ሶፍትዌሮች በተለይም SPSS፣ 

SAS፣ GenStat፣ STATA፣ MINITAB እና በሌሎችም ጠቃሚ ሶፍትዌሮች ላይ 

ሥልጠና መስጠት፤ 

ግብ 8፡ መሰረተ ልማትና የግብዓት አቅርቦትን ማሳደግ 

 የሥራ ከባቢን ምቹ፤ ሳቢና ማራኪ እንዲሁም ሰላማዊና ከስጋት ነጻ ማድረግ፤ 

 የቢሮ ግብዓቶችን ማሟላት፤ 

 የላቦራቶሪዎችን ግብዓት ማሟላት፤ 

 ማጣቀሻ መጻሕፍትን ማሟላት፤ 

 የመማሪያ ክፍልን ለመማር ማስተማር ምቹ ማድረግ፤ 

 የተማሪዎችን ዶርሚተሪ ለኑሮ ምቹ ማድረግ፤ 

 የስልክ መስመር መዘርጋት፤ 

 የግቢውን አጥር ማሳጠር፤ 

 የስፖርትና መዝናኛ አገልግሎቶችን በግብዓት ማሟላት፤ 

 ግቢውን በአረንጓዴ የማስዋቡን ሥራ አጠናክሮ ማስቀጠል፤ 

 የሳኒቴሪ ሥራዎችን ማከናወን፤ 

 ተጨማሪ ህንፃዎችን መገንባት፤ 

 ለመምህራን መኖሪያ ህንጻ መገንባት፤ 

 የተሟላ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት፤ 

 በአዲስ አበባ ጉዳይ ማስፈጸሚያ እና የእንግዳ ማረፊያ ህንጻ መከራየት፤ 

 የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ ግንባታ ማጠናቀቅ፤ 

 የቆሻሻ ማቃጠያ (Incinerator) ማዘጋጀት፤ 
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 ለሠራተኞች ልጆች ማቆያ ማዕከል መገንባት፤ 

 ውኃ፣ መብራት እና መዝናኛ ክበቦችን አቅርቦት ማሟላትና አስተማማኝ 

እንዲሆኑ ክትትል ማድረግ፤ 

 ለተማሪዎች ምግብ ቤት በኤሌክትሪክ የሚሠሩ የምግብ ማብሰያ ማሽኖች፣ 

የጽዳት ዕቃዎች፣ የመመገቢያ እቃዎችና የምግብ ግብዓቶችን ማሟላት፤ 

ግብ 9፡ የቴክኖሎጂ አቅምን እና ተቋማዊ የአሠራር ሥርዓትን ማጎልበት 

 የገመድ አልባ እና የባለገመድ ኔትወርክ ዝርጋታና ማስፋፊያ፤ 

 የደህንነት ካሜራ መትከል፤ 

 የዳታ ማዕከል ማዘጋጀት፤ 

 ቤተ መጻሕፍቱንና ሬጅስትራርን ዲጅታላይዝ ማድረግ፤ 

 ስማርት ክላስ ማዘጋጀት፤ 

 የአይ.ሲ.ቲ ማዕከልን (Data Center) መገንባት፤ 

 የአንድ ካርድ ሥርዓት መዘርጋት፤ 

 የንብረት አስተዳደር ሥርዓትን አውቶሜት ማድረግ፤ 

 የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ግብዓቶችን ማሟላት፤ 

 የሶፍትዌሮች ግዥ መፈጸምና ማበልጸግ፤ 
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3.6. ዓመታዊ ግቦች መግለጫ (Objective Commentary) 

ከላይ በአራቱም የትኩረት መስኮች ለማሳካት የተቀመጡትን ዓመታዊ ግቦች ከተቋሙ ተልዕኮ ጋር በተገናዘበ መልኩ  

እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡ 

ሰንጠረዥ 11፡ የዓመታዊ የግቦችና የግቦች መግለጫ 

ዕይታ ተቋማዊ ግቦች የግብ ይዘትና ወሰን ውጤት 

የደንበኛ 1. የደንበኞችን እና 
አጋር አካላትን 
ቁጥርና እርካታ 
ማሳደግ 

 የዩኒቨርሲቲውን አቅም በማሳደግ የሀገሪቱንና የገበያውን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ የቅድመ ምረቃና 

የድህረ ምረቃ ትምህርት ፕሮግራሞችን  በመክፈት የተማሪዎችን ቁጥር መጨመርን፤ 

 ለማኅበረሰቡ የሚሰጡ የምክር፣ የሥልጠናና የድጋፍ አገልግሎቶችን እንዲሁም የምርምር ውጤቶችን 

ተደራሽነት በማስፋት የተጠቃሚውን ቁጥር መጨመርን፤ 

 ከሀገር ውጭና በሀገር ውስጥ ካሉ አጋር አካላት ጋር ትስስር በመፍጠር የአጋር አካላትን ቁጥርና 

ዓይነት መጨመርን፤ 

 ጥራት ያለው፣ በንድፈ ሀሳብና በተግባር የተደገፈ ትምህርት በመስጠት፣ ተማሪ ተኮር የማስተማር 

ሥነ-ዘዴን እና የተከታታይ ምዘና ዘዴን በአግባቡ በመተግበር፤ አስፈላጊ የትምህርት፣ የምግብ፣ 

የመዝናኛ፣ የህክምናና የማደሪያ ቤት ግብዓቶችን በማሟላት  የተማሪዎችን እርካታ ማረጋገጥን፤ 

 ከሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር አጋር ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት የጋራ ፕሮጀክቶችን በመተግበር 

የተቋሙንና የአጋር አካላትን ፍላጎት በተገቢው መንገድ በማሟላት እርካታቸውን ማረጋገጥን፤ 

 በማኅበረሰቡ ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ፣ ችግር ፈች የማኅበረሰብ አገልግሎቶችን (የማማከር፣ የሥልጠና፣ 

የድጋፍና ክትትል) በጥራት በመስጠት የማኅበረሰቡን እርካታ ማሳደግን፤ 

 ችግር ፈች ጥናትና ምርምር በማካሄድ እና ቴክኖሎጂዎችን በመፍጠር፣ በማሻሻልና በማላመድ 

የማኅበረሰቡን የተጠቃሚነት ዕርካታን መጨመርን ያካትታል፡፡ 

ቁጥራቸው ያደገና 
የረኩ ደንበኞችና አጋር 

አካላት 
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ፋይናንስ 2. የኃብት 
አጠቃቀም 
ሥርዓትንና 
የውስጥ ገቢን 
ማሳደግ 

 የመንግስት ቀልጣፋ የወጭ አስተዳደርን በመዘርጋት በዝቅተኛ ወጭ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብን፤ 

 ኃብትን ከብክነት በፀዳ መልኩ ለታለመለት ዓላማ መጠቀምን፤ 

 ፍትሐዊና ወቅቱን የጠበቀ የንብረት ስርጭት፣ ምዝገባና ቆጠራ ማካሄድን፤ 

 አግባብነት ያለው የንብረት ማስወገድ መዘርጋትን፤ 

 ቀልጣፋ የፋይናንስ ሥርዓት መዘርጋትን፤ 

 የተቋቋመውን ኢንተርፕራይዝ ማስፋፋትን፤ 

 የተከታታይና የርቀት ትምህርት ማስፋፋትን፤ 

 የህግና ማማከር አገልግሎት፣ ፕሮጀክቶችና የምርምር ሥራዎችን ለተለያዩ ተቋማት ውል በመውሰድ 

መሥራትን እና ሌሎች የገቢ አማራጮችን በመንደፍ የኃብት አቅምን ማሳደግን መሠረት ያደረገ ነው፡፡ 

ውጤታማ የኃብት 
አጠቃቀም ሥርዓትና 

ያደገ ገቢ 

የውስጥ 
አሠራር 

3. የአካዳሚክ 
ፕሮግራሞችን 
ብዛት፣ 
ተደራሽነትና 
ጥራትን ማሳደግ 

 የሀገሪቱን የትምህርት ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዲሁም የማኅበረሰቡን ፍላጎት መሰረት በማድረግ 

በቅድመና ድህረ ምረቃ በመደበኛና በተከታታይ የትምህርት ፕሮግራሞች የሚከፈቱ የትምህርትና 

የሥልጠና መስኮችን ማስፋፋት፤ 

 ሥርዓተ ትምህርትን በማሻሻልና በመተግበር አፈጻጸሙንም በመገምገም ተገቢውን ዕውቀት፣ ክህሎትና 

እሴት የተላበሱ ብቁ ምሩቃንን ማፍራት የሚያስችል የትምህርትና ሥልጠና ሥርዓት መፍጠርን፤ 

 በመማር ማስተማር (አሳታፊ የማስተማር ሥነ-ዘዴ፣ ተግባር ተኮር፣ የተከታታይ ምዘና አፈጻጸም 

ወዘተ..) ሂደትን በተሻለ ሁኔታ መተግበርንና የሚከናወኑ አገልግሎቶችን በጥራትና በብቃት መስጠትን፤ 

 የፈተና ኮሚቴ አዋቅሮ ተግባራዊ ማድረግን ያካትታል፡፡ 

የተስፋፉ አዳዲስ 
የትምህርት 

ፕሮግራሞች እና 
ብቃት ያላቸው 

ምሩቃን 
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4. የምርምርና 
ማኅበረሰብ 
አገልግሎት 
ጥራትና 
ተደራሽነትን 
ማሻሻል 

 የሚሠሩ ጥናትና ምርምሮች በተለዩት የትኩረት መስኮች ላይ ያተኮሩና ችግር ፈቺ  እንዲሆኑ 

እንዲሁም ተገቢና ውጤታማ ፕሮጀክቶች እንዲቀረጹና እንዲተገበሩ ማድረግን፤ 

 ጥራት ያላቸው ጥናትና ምርምሮች ማካሄድን፤  

 የማኅበረሰብ አገልግሎቶች (የማማከር፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የሥልጠና እና የድጋፍና ክትትል) 

በጥናት ውጤት እንዲሁም በማኅበረሰቡ ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ፣ ችግር ፈች እና ተደራሽ እንዲሆኑ 

ማድረግን፤ 

 የምርምር የትኩረት መስኮችን በየኮሌጆቹ በመለየት እና በመቀመር የጋራ ግንዛቤ በመፍጠር 

ተመራማሪዎችን በዓይነትና በብዛት ማሳተፍን፤ 

 የማኅበረሰብ አገልግሎት ዓይነት እና ተጠቃሚ ቁጥር ማሳደግን፤ 

 የሚካሄዱ የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ቁጥር ማሳደግን፣ በታዋቂ ጆርናሎች ማሳተምን እና 

ለተጠቃሚዎችን ማስረጽን፣ 

 የማኅበረሰብ አገልግሎትና የጥናትን ምርምር ሥራዎችን የግምገማና ቁጥጥር ሥርዓት ማጠናከርን 

(የምርምር ሥነ-ምግባር ቦርድ ማቋቋምን) እና በጋራ የመሥራት ባህል ማዳበርን ያካትታል፡፡ 

ያደገና ጥራት ያላው 
ጥናትና ምርምር 

እንዲሁም 
የማኅበረሰብ 
አገልግሎት 
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5. የአገልግሎት አሰጣጥ 
ጥራትናን እና 

የተቋሙን ገጽታ 
ማሳደግ 

 የሚሰጡ አገልግሎቶች በዜጎች ቻርተር መሠረት  በጊዜ፣ በመጠንና በጥራት በመፈጸም ተደራሽነትን 

ማሳደግን፣ የአገልግሎቱን ብዝኃነት ማስፋትን፣ አገልግሎትን ማዘመንን እና በተገልጋዩ ፍላጎት መሰረት 

መስጠትን፤ 

 በሰው ኃብት ስምሪት፣ በግዥ፣ በፋይናንስ፣ በተማሪዎች አገልግሎት፣ በግቢ ጸጥታና ደህንነት 

አገልግሎት ላይ ጨዋነትን፣ ወቅታዊነትን እና ተጠያቂነትን ያማከለ አገልግሎት መስጠትን፤  

 ተጠያቂነትን፣ ግልፀኝነትን፣ ኃላፊነት መውሰድን እና የሕግ የበላይነት ማክበርን እንዲሁም የቅሬታ 

አፈታት ሥርዓት መዘርጋትን፤ 

 ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸውን አገልግሎቶች እና የሥራና የትምህርት ውጤቶችን ልዩ ልዩ የመረጃ ማሰራጫ 

ዘዴዎችን በመጠቀም ለማኅበረሰቡና ለሚመለከታቸው አካላት ማስተዋወቅን፤  

 ተቋማዊ አሠራርን ግልጽ በማድረግ፣ ተደራሽ በመሆንና ግብረ መልሶችን በመቀበል እንዲሁም 

የተቋሙን እሴቶች በማስረጽ የዩኒቨርሲቲውን መልካም ሥምና ዝና መገንባትን ይመለከታል፡፡ 

ያደገና ጥራት 
ያለው አገልግሎት 
እና የተፈጠረ 
መልካም ገጽታ 
 
 
 

6. ባለ ዘርፈ ብዙ 

ጉዳዮች 

ተፈጻሚነትን 

ማሻሻል 

 በየደረጃው ባሉ የአመራር ቦታዎች ላይ የሴቶችን ተሳትፎ ሊያጎለብት የሚችል የአሠራር ሥርዓት 

ማጠናከርን፤ 

 የሴት መምህራናንን የማስተማርና የምርምር ተሳትፎ ለማሳደግ የተዘረጋውን ሥርዓት ማሻሻልን፤ 

 የሴት ተማሪዎችን፣ ከታዳጊ ክልሎች የሚመጡ ተማሪዎችን፣ አካል ጉዳተኞችንና ሌሎች ልዩ ድጋፍ 

የሚሹ ተማሪዎችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ የድጋፍ አገልግሎት መስጠትን፤ 

 የባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን (ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካላት እና 

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከል) አካቶ ለመሥራት የሚያስችል አሠራር መዘርጋትን፣ ማስረጽንና 

ማረጋገጥን ይይዛል፡፡ 

ተጠቃሚነታቸው 

የተረጋገጠ ልዩ 

ድጋፍ የሚፈልጉ 

አካላት 

መማማርና 
ዕድገት 

7. የሠራተኛና 
አመራርን ብቃት 
ማጎልበት 

 ሠራተኛውንና በየደረጃው ያሉ አመራሮችን ሁለንተናዊ የመፈጸምና የማስፈጸም ብቃት ሊያጎለብቱ 

የሚችሉ የአጭርና የረጅም ጊዜ ሥልጠናዎችን መስጠትን እና፤ 

 የልምድ ልውውጥ በማድረግ አቅም ያለው አመራርና ሠራተኛ ማፍራትን ይመለከታል፡፡ 

አቅሙ የተገነባ 

አመራርና ሠራተኛ  
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ዕይታ ተቋማዊ ግቦች የግብ ይዘትና ወሰን ውጤት 

8. መሰረት ልማትና 
የግብዓት 
አቅርቦትን 
ማሳደግ 

 የተቋሙን ሥራዎች በተገቢው ሁኔታ ለማከናወንና ለማዘመን የሚያስችሉ የግብዓት አቅርቦትንና 

የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ይኸውም፡- 

 የመረጃ ግንኙነት ቴክኖሎጂ /ICT/፣  

 የምርምር ግብዓቶች፣  

 ወርክሾፖች እና ቤተ-ሙከራዎች፣ 

 የመማሪያ ክፍሎች፣ ቤተ-መጻሕፍት እና የተማሪዎች መኖሪያ፣  

 የውስጥ ለውስጥ መንገድ፣ የምድረ ግቢ ውበትና ደህንነት፣  

 የመዝናኛ አገልግሎቶች፣ 

 የትራንስፖርት አገልግሎት፣ 

 የመምህራን የመኖሪያ ቤት ግንባታ ያጠቃልላል፡፡ 

የተሟላ መሰረተ 
ልማትና ግብዓት 

9. የቴክኖሎጂ 
አቅምን እና 
ተቋማዊ 
የአሠራር 
ሥርዓትን 
ማጎልበት 

 የተቋሙን አጠቃላይ የሥራ ሂደትን ማሳለጥ የሚችሉ ወቅታዊ ቴክኖሎጂዎችን ማላመድ፣ ማስፋፋትና 

ጥቅም ላይ ማዋልን፤  

 የማስተማርና የምርምር ሥራው በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ማድረግን፤ 

 መዋቅሮችን፣ መመሪያዎችንና ደንቦችን ማዘጋጀትን፣ ማደራጀትንና ማስረጽን ያካትታል፡፡ 

ያደገ የቴክኖሎጂ 
አቅም እና ተቋማዊ 
የአሠራር ሥርዓት 
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ክፍል አራት፡ የአፈጻጸም መለኪያዎችና ዒላማዎች 

የአፈጻጸም መለኪያዎች ዓመታዊ ግቦችን የስኬት ደረጃ ለመመዘን የሚያስችሉ ሲሆኑ ተቋሙ በዕቅድ ዘመኑ ለማከናወን ያቀዳቸውን 

ግቦች አፈጻጸም ከተቀመጠው ዒላማ አንጻር በየሩብ ዓመቱ ለመለካት የምንጠቀምባቸው መለኪያዎች ከዚህ ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ 

ተቀምጠዋል፡፡ መለኪያዎችም በቁጥር፣ በመቶኛ እና በንጽጽር ተገልጸዋል፡፡ ቀጥሎም የ2014 ዓ.ም የተመደበው የዕቅድ ማስፈጸሚያ 

በጀት በየበጀት ርዕሱ ቀርቧል፡፡ 

4.1. የአፈጻጸም መለኪያዎችና ዒላማዎች 

ሰንጠረዥ 12፡ የአፈጻጸም መለኪያዎችና ዒላማዎች 

ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

ደንበኛ 
(20) 

1. 
የደንበኞችን 
እና የአጋር 
አካላት 
እርካታና 
ቁጥር 
ማሳደግ 

20 በድጋፍ ሰጭ አገልግሎት 
አሰጣጥ የተማሪ ዕርካታ 
በመቶኛ 

2 80 95 - 95 - 95   

የማኅበረሰብ አገልግሎት 
ተጠቃሚዎች እርካታ 
በመቶኛ 

2 75 76 76 76 76 76   

የጥናትና ምርምር 
ውጤት ተጠቃሚ 
ተቋማት እርካታ በመቶኛ 

1.5 65 66 - - - 66   

የአጋር አካላት እርካታ 
በመቶኛ 

1 75 76 - - - 76   

የመደበኛ የመጀመሪያ 
ዲግሪ ተማሪዎች ብዛት 
በቁጥር 

3.5 3701 6185 6185 6185 6185 6185   

የመደበኛ የሁለተኛ ዲግሪ 1.5 - 100 - 100 - -   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

ተማሪዎች ብዛት በቁጥር   
የተከታታይ መጀመሪያ 
ዲግሪ ተማሪዎች ብዛት 
በቁጥር  

1.5 6256 8531 8531 8531 8531 8531   

የተከታታይ ሁለተኛ 
ዲግሪ ተማሪዎች ብዛት 
በቁጥር 

1.5 - 100 - 100 - -   

የማኅበረሰብ አገልግሎት 
ተጠቃሚዎች ብዛት 
በቁጥር 

1.5 1973 2000 500 500 500 500   

የምርምር ውጤት 
ተጠቃሚ ተቋማት ብዛት 
በቁጥር 

1 1 2 - 1 - 1   

የሀገር ውስጥ የአጋር 
አካላት ብዛት በቁጥር 

2 5 6 5 5 5 6   

የውጭ ሀገር የአጋር 
አካላት ብዛት በቁጥር 

1 5 6 5 5 5 6   

ፋይናንስ 
(10) 

2. የኃብት 
አጠቃቀም 
ሥርዓትንና 
የውስጥ ገቢን 
ማሳደግ 

10 በአግባቡ ጥቅም ላይ 
የዋለ በጀት በመቶኛ 

4 95.7 100 100 100 100 100   

በአግባቡ ተይዞ ጥቅም 
ላይ የዋለ ንብረት 
በመቶኛ 

3 100 100 100 100 100 100   

የገቢ መጠን በብር 
በሚሊዮን 

1.5 6.9 20 - 10 - 10   

ከኦዲት ግኝት የከፋ ደረጃ 
ነጻ መሆን በመቶኛ 

1.5 100 100 100 100 100 100   

የውስጥ 
አሠራር 
(40) 

3.  የአካዳሚክ 
ፕሮግራሞችን 

ብዛት፣ 
ተደራሽነትና 
ጥራትን 

15 በመደበኛ ፕሮግራም 
በመጀመሪያ ዲግሪ 
የትምህርት ክፍሎች 
ብዛት በቁጥር 

1.75 29 47 47 - - -   

በመደበኛ ፕሮግራም 0.5 - 11 11 - - -   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

ማሳደግ በሁለተኛ ዲግሪ 
የትምህርት ክፍሎች 
ብዛት በቁጥር 
በተከታታይ ፕሮግራም 
የመጀመሪያ ዲግሪ 
ትምህርት ክፍሎች ብዛት 

0.75 14 15 15 15 15 15   

በተከታታይ ፕሮግራም 
በሁለተኛ ዲግሪ 
ትምህርት ክፍሎች ብዛት 

0.5 - 11 11 - - -   

የቅበላ ሙሉ አቅምን 
መጠቀም በመቶኛ 

0.75 100 100 100 100 100 100   

የመውጫ ምዘና (Exit 
Exam) ያለፉ 
ተመራቂዎቸ ብዛት 
በመቶኛ 

0.5 - 100 100 100 100 100   

የተመራቂ ተማሪ 
መመረቅ ምጣኔን 
ማሳደግ በመቶኛ 

0.75 72 80 - - - 80   

የሴት ተማሪ ተመራቂ 
ተማሪዎችን ምጣኔ 
ማሳደግ በመቶኛ 

0.5 65.8 70 - - - 70   

የአካል ጉዳተኛ ተመራቂ 
ምጣኔን ማሳደግ 
(በየዓመቱ እያደገ 
የሚሄድ) በመቶኛ 

0.5 100 100 - - - 100   

ተመራቂዎችን ወደ ሥራ 
ለማስገባት የተመሰረተ 
የቁጥጥር ማዕከል 

0.5 - 1 - 1 1 1   

በ12 ወራት ውስጥ ሥራ 
ላይ የተሰማሩ ምሩቃን 
በመቶኛ 

0.5 - 67.1 35 45 55 67.1   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

በተመራቂ ተማሪዎች 
ውጤታማነት የቀጣሪ 
አካላት እርካታን ማሳደግ 
(በየዓመቱ እያደገ 
የሚሄድ) በመቶኛ 

0.5 - 90 90 90 90 90   

የመምህራን ምጥጥን 
(የመጀመሪያ፣ 2ኛ እና 
3ኛ ዲግሪ) 

0.5 9፡87.5፡3.5 2፡95፡3 2፡95፡3 2፡95፡3 2፡95፡3 2፡95፡3   

የመምህር-ተማሪ 
ጥምርታ ቅድመ ምረቃ 

0.75 1፡13 1፡16 1፡16 1፡16 1፡16 1፡16  ከመደበኛ 
ተማሪዎች አንጻር 

የመምህር-ተማሪ 
ጥምርታ ድህረ ምረቃ 

0.25 - 1፡5 1፡5 1፡5 1፡5 1፡5   

የማጣቀሻ መጻሕፍት-
ተማሪ ጥምርታ 

0.25 1፡13 1፡10 1፡10 1፡10 1፡10 1፡10   

ማጣቀሻ መጻሕፍት 
የተሟላላቸው የትምህርት 
ዓይነቶች ብዛት በመቶኛ 

0.5 75 80 80 80 80 80   

የመማሪያ ክፍል-ተማሪ 
ጥምርታ 

0.5 1፡21 1፡30 1፡30 1፡30 1፡30 1፡30   

የመኝታ ክፍል ተማሪ 
ጥምርታ 

0.5 1፡3 1፡4 1፡4 1፡4 1፡4 1፡4   

የኮምፒውተር ተማሪ 
ጥምርታ 

0.5 1፡9 1፡35 1፡35 1፡35 1፡35 1፡35   

የቢሮ መምህር ጥምርታ 0.75 1፡5 1፡5 1፡5 1፡5 1፡5 1፡5   
የላቦራቶሪ ተጠቃሚ 
ተማሪዎች ቁጥር 
በስታንዳርዱ መሰረት 
ማድረግ በመቶኛ 

0.4 65 85 85 85 85 85   

ላቦራቶሪ ቴክኒሽያኖችን 
ማሟላት በመቶኛ 

0.1 90 91 91 91 91 91   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

በላቦራቶሪ የተማሪ 
አጠቃቀም እርካታ 
በመቶኛ 

0.25 85 87 87 87 87 87   

ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ባሉ 
ላቦራቶሪዎች አጠቃቀም 
የተማሪዎችን እርካታ 
በመቶኛ 

0.25 80 82 82 82 82 82   

የተካሄደ የውስጥ 
አካዳሚክ ጥራት 
ማረጋገጫ ግምገማ 
በቁጥር 

0.25 1 2 - 1 - 1   

ተገምግምው በትኩረት 
መስክ መሠረት 
ባለመሆናቸው የሚቀነሱ 
ፕሮግራሞች ብዛት 
በቁጥር 

0.5 0 0 0 0 0 0   

በፕሮግራምና በካሪኩለም 
ዝግጀት ባለድርሻ 
አካላትን ተሳትፎ ማሳደግ 
በመቶኛ 

0.25 100 100 100 100 100 100   

የተደረገ የካሪኩለም ክለሳ 
በመቶኛ 

0.5 - - - - - -   

4. 
የምርምርና 
ማኅበረሰብ 
አገልግሎት 
ጥራትና 
ተደራሽነትን 
ማሻሻል 

10 ከትምህርት ጋር የተገናኙ 
የጥናትና ምርምር ሜጋ 
ፕሮጀክቶች ብዛት በቁጥር 

0.75 1 6 6 6 6 6   

የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች 
ብዛት በመቶኛ 

0.5 54.9 100 100 100 100 100   

የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን 
ለተጠቃሚዎች 
ማስተላለፍ በመቶኛ 

0.5 85 87 85 87 87 87   

በተለዩ የሀገር በቀል 
እውቀቶች ላይ ምርምር 

0.25 5 7 6 7 7 7   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

ማካሄድ በመቶኛ 
በሀገር በቀል እውቀት 
ዙሪያ የተገኙ የምርምር 
ውጤቶችን ለእውቀቱ 
ባለቤቶች ማስተዋወቅ 
በመቶኛ 

0.25 - 100 100 100 100 100   

በሀገር በቀል ዕውቀት 
ዙሪያ የተገኘውን 
የምርምር ውጤት 
ለእውቀቱ ባለቤቶች 
የአተገባበር ሥልጠና 
መስጠት በመቶኛ 

0.25 - 75 75 75 75 75   

የተቋቋመ የጥናትና 
ምርምር ጣቢያ ብዛት 
በቁጥር 

0.75 - 1 - - - 1   

የፀደቁ የጥናትና ምርምር 
ኘሮጀክት ኘሮፖዛሎች 
ብዛት በቁጥር 

0.25 43 50 50 50 50 50   

በጥናትና ምርምር ሥራ 
ላይ የመምህራን ተሳትፎ 
በመቶኛ 

0.8 45.4 73 70 71 72 73   

በታዋቂ ጁርናሎች 
የታተሙ የጥናትና 
ምርምር ሥራዎች ብዛት 
በቁጥር 

1 18 10 6 7 8 10   

የምርምር ውጤታቸውን 
በታወቁ ጁርናሎች ላይ  
ያሳተሙ የመምህራን 
ድርሻ በመቶኛ 

0.25 5 20 15 16 18 20   

በቴክኖሎጂ ሽግግር ዙሪያ 
የተካሄዱ ምርምሮችን 
ማጠናቀቅ በመቶኛ 

0.1 54.9 87 87 87 87 87   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

የቴክኖሎጂ ሽግግር 
ስርፀት ብዛት በቁጥር 

0.75 2 6 2 3 4 6   

በተቋም 
/በዞን/በክልል/በሀገር/ 
በአህጉር ደረጃ በተካሄዱ 
ወርክሾፖች፣ ኮንፍረንሶች 
ወይም ሴሚናሮች ላይ 
የቀረቡ የምርምር 
ሥራዎች ብዛት በቁጥር 

0.25 10 15 3  8 12 15   

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

0.5 4 5 1 2 3 5   

የፀደቁ የማኅበረሰብ 
አገልግሎት ኘሮጀክት 
ኘሮፐዛሎች ብዛት 
በቁጥር 

0.75 28 30 30 30 30 30   

በማኅበረሰብ አገልግሎቶች 
የመምህራን ተሳትፎ 
በመቶኛ 

0.5 62 65 65 65 65 65   

የማኅበረሰብ አገልግሎት 
ተጠቃሚ ከሆኑት ውስጥ 
ውጤታማነታቸው 
የተሻሻሉ በመቶኛ 

0.3 40 45 45 45 45 45   

ከማኅበረሰቡ/ተጠቃሚዎች 
ጋር የስምምነት ሰነድ 
የተፈረመባቸው 
ፕሮጀክቶችን ብዛት  

0.25 2 3 2 2 3 3   

ሳይንስ ከሦስቱ 
ተልዕኮዎች ጋር 
የሚቀናጅበት ስትራቴጀና 

0.25 - 1 1 1 1 1   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

መርኃ ግብር ማዘጋጀት 
በቁጥር 

በሦስቱ ተልዕኮዎች 
ተለይቶ የተዘጋጀውን 
መርኃ ግብር ተግባራዊ 
የሚያደርገ አደረጃጀቶች 
መፍጠር በቁጥር 

0.2 - 1 1 1 1 1   

መቅረብ ያለበትን 
የምርምር መሰረተ 
ልማት አቅርቦትን 
ማሳደግ በመቶኛ 

0.25 90 91 91 91 91 91   

በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በቀረበ 
የምርምር መሰረተ 
ልማት አጠቃቀም 
የመምህራንን እርካታ 
በመቶኛ 

0.25 90 91 91 91 91 91   

ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ባሉ 
መሰረተ ልማቶች 
አጠቃቀም 
የተመራማሪዎችን 
እርካታ በመቶኛ 

0.1 85 86 86 86 86 86   

5. 
የአገልግሎት 
አሰጣጥ 

ጥራትንና እና 
የተቋሙን 

ገጽታ ማሳደግ 

9 የክትትልና ግምገማ 
ሥርዓቱ የሚመራበት 
ስትራቴጂና መርኃ ግብር 
ማዘጋት በቁጥር 

0.25 1 1 1 1 1 1   

መርኃ ግብሩን ተግባራዊ 
የሚደርግ አደረጃጀት 
መፍጠር በቁጥር 

0.15 1 1 1 1 1 1   

በግምገማ ሂደቱ 
አግባብነት የመምህራንን 
እርካታ በመቶኛ 

0.1 90 91 - 91 - 91   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

በግምገማ ሂደቱ 
አግባብነት የተማሪዎችን  
እርካታ ማሳደግ በመቶኛ 

0.1 90 91 - 91 - 91   

የክትትልና ግምገማ  
ውጤት ላይ የተመሰረተ 
የድጋፍ አገልግሎት 
ሥርዓቱ የሚመራበት 
ስትራቴጂና መርኃ ግብር 
ማዘጋት በቁጥር 

0.1 - 1 1 1 1 1   

በየሴሚስተሩ የተለዩ ዋና 
ዋና ዋና ማነቆዎችን 
መፍታት በመቶኛ 

0.2 90 92       

በተዘረጋው ስታንዳርድ 
መሰረት አገልግሎት 
የሚሰጡ የሥራ ክፍሎች 
በመቶኛ 

0.3 60 75 75 75 75 75   

በሥራ ክፍሎች የተደረጉ 
የሩብ ዓመት የሥራ 
አፈጻፀም ግምገማዎች 
ብዛት በመቶኛ 

0.3 100 100 100 100 100 100   

የተደረገ የሠራተኛ 
ማበረታቻ  የሽልማት 
ፕሮግራም ብዛት በቁጥር 

0.5 - 1 - - - 1   

በህጋዊ ክርክሮች 
ተቋማዊ ጥቅምን ባስከበረ 
መልኩ ህጋዊ ውሳኔ 
እንዲያገኙ ማድረግ 
በመቶኛ 

0.5 - 80 80 80 80 80   

የውጤት ተኮር ሥርዓት 
የተገበሩ የሥራ ክፍሎች 
በመቶኛ 

0.75 100 100 100 100 100 100   

ከቀረቡ ቅሬታዎች ውስጥ 0.75 100 100 100 100 100 100   



 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials) ገፅ 49 

ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

በስታንዳርዱ መሰረት  
ፈጣን ምላሽ ያገኙ 
በመቶኛ 
በኅትመት ሚዲያ 
ማስተዋወቅ በቁጥር 

1 6 15 5 9 13 15   

በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ 
(ሬድዮና ቴሌቪዥን) 
ማስተዋወቅ በቁጥር 

1 25 20 7 12 17 20   

በማኅበራዊ  ሚዲያ 
ማስተዋወቅ በቁጥር 

0.75 183 130 30 60 100 130   

የተፈጠሩ የገጽታ ግንባታ 
መድረኮች ብዛት 

1 1 5 1 2 3 5   

ዓመታዊ የስታትስቲካዊ 
መረጃ መጽሄት ብዛት 
በቁጥር 

1.25 1 1 - - - 1   

6. ባለ ዘርፈ 
ብዙ ጉዳዮች 
ተፈጻሚነትን 
ማሻሻል 

6 ልዩ ድጋፍ ከሚሹ 
ተማሪዎች መካከል 
ድጋፍ የተደረገላቸው 
በመቶኛ 

0.5 100 100 100 100 100 100   

የመማሪያ ክፍሎችን 
ለአካል ጉዳተኞች ምቹ 
ማድረግ በመቶኛ 

0.5 100 100 100 100 100 100   

የሴት ተመራማሪዎች 
በመቶኛ 

1 10.04 22 22 22 22 22   

የቲቶሪያል ድጋፍ 
የተደረገላቸው ሴት 
ተማሪዎች በመቶኛ 

0.75 - 100 100 100 100 100   

የሴት መምህራን 
ከአጠቃላይ መምህራን 
ያላቸው ድርሻ በመቶኛ 

0.75 22.6 23 22.6 23 23 23   

ለሴት መምህራንና 
የአስተዳደር ሠራተኞች 

1 6 4 1 2 3 4   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

የተዘጋጀ ሥልጠና ብዛት 
በቁጥር 
ለሴት ተማሪዎች 
የተዘጋጀ ሥልጠና ብዛት 
በቁጥር 

0.75 - 3 1 2 3 -   

የሴቶች የአመራር 
ተሳትፎ በመቶኛ 
(በከፍተኛ፣ መካከለኛና 
መሰረታዊ) 

0.75 15 16 15 15 16 16   

መማማር 
እና 

ዕድገት 
(30) 

7. 
የአመራርና 
የሠራተኛን 
ብቃት 

ማጎልበት 

10 ለመምህራን የተሰጡ 
የአጭር ጊዜ የሥልጠና 
መድረክ ብዛት በቁጥር 

0.5 8 8 2 4 6 8   

ለመምህራን በዲጂታል 
ቴክኖሎጂ አጠቃቀም 
ስልጠና መስጠት በመቶኛ 

0.3 - 80 75 78 80 80   

የመምህራንን የዲጂታል 
ተጠቃሚነት ብቃት 
በተጨባጭ ማሳደግ 
በመቶኛ 

0.2 - 80 75 78 80 80   

ለቴክኒካል ረዳቶች 
የትምህርት ዕድል ብዛት 
በቁጥር 

0.75 - 4 4 4 4 4   

ለአስተዳደር ሠራተኛ 
የተሰጡ የአጭር ጊዜ 
የሥልጠና መድረክ ብዛት 
በቁጥር 

0.75 10 6 1 3 5 6   

የአካዳሚክ መካከለኛ 
አመራር የአመራር 
ስልጠና የወሰዱ ብዛት 
በመቶኛ 

0.75 100 90 - 45 90 -   

የድጋፍ ሰጭ 
ዳይሬክተሮች አስከ 

0.5 100 90 - 45 90 -   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

ዝቅተኛ ኃላፊ ድረስ 
በከፍተኛ ልዩ ባህሪና 
በመሠረታዊ አስተዳደር 
ሥልጠና የወሰዱ 
እንዲሆኑ ማድረግ 
በመቶኛ 
የልምድ ልውውጥ ያገኙ 
ሠራተኞች ብዛት በመቶኛ 

0.75 15 20 5 10 15 20   

የትምህርት ዕድል ያገኙ 
የአካዳሚክ ሠራተኞች 
ብዛት በቁጥር 

1.5 37 60 - 60 60 60   

የትምህርት ዕድል ያገኙ 
የአስተዳደርና አውት 
ሶርስ ሠራተኞች ብዛት 
በቁጥር 

1 20 25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

  

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

1.5 15 30 30 30 30 30   

በድጋፍ ሰጭ አገልግሎት 
አሰጣጥ የመምህራን 
ዕርካታ በመቶኛ 

1.5 92 94 - 94 - 94   

8. መሰረት 
ልማትና 
የግብዓት 
አቅርቦትን 
ማሳደግ 

12 የተለዩ የልህቀት 
ማዕከላት በቁጥር 

0.25 2 2 - - 1 2   

በተለያዩ መስኮች 
የተደራጁ ወርክሾፖችና 
የቤተ-ሙከራ ማዕከላት 
ብዛት በመቶኛ 

1.25 65 70 65 67 68 70  17 በቁጥር 

አዲስ የተገነቡ ህንጻዎች 
ብዛት በቁጥር 

1.5 9 11 11 11 11 11   

የውስጥ ለውስጥ መንገድ 
ሽፋን በኪ.ሜ.  

1 11.7 14.2 - 14.2 14.2 14.2   
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ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

ስማርት ክፍሎችን 
ማዘጋጀት በመቶኛ 

1 - 95 25 50 70 95   

በስማርት ክፍሎች 
አጠቃቀም የተማሪ 
እርካታ በመቶኛ 

0.75 - 92 - 92 - 92   

የካምፓሶች ብዛት በቁጥር 1.5 1 1 1 1 1 1   
የግቢ የውበት ሽፋን 
በመቶኛ 

1.5 84.3% 90 89 89 89 90   

የወንዝዳር ልማት ብዛት 
በኪ.ሜ 

1.5 - 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5   

ሞዴል ነርሰሪ ግንባታ 
በቁጥር 

1.75 1 1 1 1 1 1   

9. 
የቴክኖሎጂ 
አቅምን እና 
ተቋማዊ 
የአሠራር 
ሥርዓትን 
ማጎልበት 

8 አውቶሜት የተደረጉ 
የሥራ ክፍሎች ብዛት 
በቁጥር 

1.5 1 4 1 2 3 4   

ስታንዳርድ ያዘጋጁ 
የሥራ ክፍሎች በመቶኛ 

2 100 100 100 100 100 100   

የሠራተኞችን የቴክኖሎጂ 
አቅም ለማጎልበት 
የተሰጡ ሥልጠናዎች 
ብዛት በቁጥር 

1.5 2 2 
 

1 1 2 2   

በተቋም ደረጃ 
የኢንፎርሜሽን ሲስተም 
መዘርጋት በቁጥር 

0.5 0 1 1 1 1 1   

የዩኒቨርሲቲው መረጃ 
በማዕከሉ እንዲከማችና 
ከአደጋ የተጠበቀ 
እንዲሆን ማድረግ 
በመቶኛ 

0.3 90 91 91 91 91 91   

ከልዩነት ነጻ የሆነ መረጃ 
ማሰራጨት በመቶኛ 

1.7 100 100 100 100 100 100   



 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials) ገፅ 53 

ዕይታዎች ተቋማዊ 
ስትራቴጂያዊ 

ግቦች ክብ
ደ
ት
 የአፈጻጸም መለኪያዎች ክብደት 2013 ዓ.ም 

መነሻ 
የ2014 
ዓ.ም 
ዒላማ 

የ1ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ2ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ3ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የ4ኛ 
ሩብ 

ዓመት 
ዒላማ 

የግቡ 
ባለቤት 

ምርመራ 

ወደሥራ የገቡ የሠላም 
ማስፈን አደረጃጀቶች 
ብዛት በቁጥር 

0.5 2 2 2 2 2 2   
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4.2. የዕቅድ ማስፈጸሚያ የመደበኛና የካፒታል በጀት 

ሰንጠረዥ 13፡ የ2014 ዓ.ም ዕቅድ ማስፈጸሚያ መደበኛና ካፒታል በጀት 

ተ.ቁ ፕሮግራም 2014 
1 ሥራ አመራርና አስተዳደር 191,604,500.00 
2 መማር ማስተማር 216,259,500.00 
3 ተማሪዎች አገልግሎት 42,500,000.00 
4 ጥናትና ምርምር 23,755,000.00 
5 የማማከርና ማህበረሰብ አገልግሎት 16,300,000.00 

መደበኛ በጀት ጠቅላላ ድምር 490,419,000.00 
6 ካፒታል በጀት 500,000,000.00 

መደበኛና ካፒታል በጀት ጠቅላላ ድምር 990,419,000.00 
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ክፍል አምስት፡ ስትራቴጅያዊ እርምጃዎች 

5.1. የስትራቴጅያዊ እርምጃዎች መግለጫ 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 1፡ የሰው ኃብት ልማት ፕሮግራም 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅካዊ እርምጃ የሚያተኩረው አመራሮች፣ መምህራን፣ የአስተዳደር 

ሠራተኞች እና ቴክኒካል ረዳቶች የአጭር፣ የመካከለኛና የረዥም ጊዜ ሥልጠና እና ልምድ 

እንዲያገኙ ማድረግን፣ እንዲሁም የሰው ኃይል አስተዳደሩን ዘመናዊና ምቹ በማድረግ ብቃት 

ያለውን የሰው ኃይል መሳብና ማቆየት ላይ ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ 

 የሠራተኘውን ዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት ለማሻሻል፤ 

 የአገልግሎት አሰጣጥ ብቃትን ለማሻሻል፤ 

 የአገልግሎት ብዝኃነትን ለማስፋት፤ 

 የደንበኞችና የአጋር አካላት ዕርካታን ለመጨመር፤ 

ውጤቶች፡  

 በሁሉም የኃላፊነት ተዋረድ ያሉ አመራሮች ብቁ ይሆናሉ፤ 

 ሠራተኞች የመፈፀምና የማስፈፀም አቅማቸውን ያጎለብታሉ፤ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ ይህ ፕሮግራም የሚከተሉትን ንዑስ ፕሮጀክቶች ይይዛል፤ 

1) የአመራር ልማት ፕሮጀክት 

 የሰው ኃብት ልማትና አስተዳደር ዕቅድ ዝግጅት፤ 

 ለአመራሩ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ሥልጠናዎችን መስጠት፤ 

 ለአመራሩ የልምድ ልውውጥ ፕሮግራሞችን ማመቻቸት፤ 

2) የሠራተኞች ልማት ፕሮጀክት 

 በዕቅድ ላይ የተመሰረተ የሰው ኃይል ስምሪት ማካሄድ፤ 

 የሠራተኛውን እውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት ክፍተት መለየት፤ 

 ለሠራተኞች የተለያዩ የአቅም ግንባት ሥልጠናዎችን መስጠት፤ 

 ግልጽና ፍትሐዊ የሆነ የምዘና ሥርዓት መዘርጋት፤ 
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 ዘመናዊ የሰው ኃይል መረጃ አያያዝ ስርዓትን መዘርጋት፤ 

 የውይይት መድረኮችን ማዘጋጀት፤ 

 በጋራ የመሥራት ባህልን ማበረታታት፤ 

 መምህራን በሀገር ውስጥና በውጪ ካሉ ተቋማት ጋር ልምድ እንዲቀስሙ ማድረግ፤ 

3) የሠራተኛ ማበረታቻና ማትጊያ ፕሮጀክት 

 ጥሩ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ሠራተኞች እውቅናና ሽልማት መስጠት፤ 

 ለአስተዳደርና ለአውትሶርስ ሠራተኞች በውጤታማነት ላይ የተመሰረተ ነጻ 

የትምህርት ዕድል መስጠት፤ 

 ለመምህራን የሀገር ውስጥና የውጭ ትምህርት ዕድል መስጠት፤ 

 ለሠራተኞች የደረጃ ዕድገት በመመሪያው መሰረት መፈጸም፤ 

የሚያስፈልገው በጀት፡ 50,000,000.00 (ሃምሳ ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት/አስተባባሪ፡ የአስተዳደርና ልማት፣ የአካዳሚክ እና የምርምርና ማኅበረሰብ 

አገልግሎት ም/ፕሬዝዳንት ጽ/ቤቶች 

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ፡ የሰው ኃብት ሥራ አመራርና ልማት ዳይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 2፡ መሰረተ ልማት እና ግብዓት ማሻሻያና ማስፋፊያ ፕሮግራም 

ወሰን፡ ለመማር ማስተማር፣ ለጥናትና ምርምር፣ ለማኅብረሰብ አገልግሎት ሥራዎች መሳለጥ 

እና ለአገልግሎት አሰጣጥና ለመልካም አስተዳደር መሳካት የሚያስፈልጉ የመሰረተ ልማትና 

ግብዓት አቅርቦት ማሟላት እንዲሁም የቴክኖሎጅ ተደራሽነትና ሽግግር መሳካትን ያካትታል፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የመሰረት ልማትና የግብዓት አቅርቦትን ለማሳደግ፣ የአገልግሎት አሰጣጥ 

ተደራሽነትን፣ ቅልጥፍናንና ጥራትን ለማሻሻል፣ እንዲሁም የቴክኖሎጂ አቅምንና ተቋማዊ 

የአሠራር ሥርዓትን ለማጎልበት የተነደፉትን ግቦች ለማሳካት ያግዛል፡፡ 

ውጤቶች፡ ዩኒቨርሲቲው በቂ መሠረተ ልማቶችና ግብዓቶች እንዲኖሩትና የተደራጀ፣ ጥራትና 

ውጤታማነት ያለው አገልግሎት አሰጣጥ እንዲዘረጋ ያደርጋል፡፡ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

1) መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት ለነባር ግንባታዎች 

 የግቢ ዙሪያ አጥር ግንባታ፤ 

 የውስጥ ለውስጥ መንገድ ግንባታ፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን ቅጥር ግቢ ማስዋብ፤ 
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 የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ማስፋፊያ፤ 

 የእንስሳት ምርምርና ልማት ግንባታ፤ 

 የተማሪዎች መኖሪያ ህንጻ ግንባታ፤ 

 ወርክሾፖ ግንባታ ፕሮጀክት፤ 

 የአዲስ አበባ እና የባሕርዳር ጉዳይ ማስፈጸሚያ እና የእንግዳ ማረፊያ ህንጻ ኪራይ፤ 

 የተለያዩ ዕቃዎች ማስቀመጫ መጋዘን ግንባታ፤ 

 የተሸከርካሪዎች አቅርቦት ማሟላት፤ 

 ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፤ 

 የቆሻሻ ማቃጠያ (Incinerator) ፕሮጀክት፤ 

 ለሠራተኞች ልጆች ማቆያ ማዕከል መገንባት፤ 

 ተጨማሪ የተማሪዎች ላውንጅ ግንባታ፤ 

 የምግብ ቤት ሠራተኞች ልብስ መቀየሪያ ግንባታ፤ 

 ኩሽና ግንባታ፤ 

2) የግብዓት ማሻሻያ ፕሮጀክት 

 ለመማር ማስተማር አስፈላጊ ግብዓቶችን ማሟላት፤ 

 የውኃና የመብራት አገልግሎትን አስተማማኝ ማድረግ፤ 

 ለተማሪዎች ምግብ ቤት በኤሌክትሪክ የሚሠሩ የምግብ ማብሰያ ማሽኖች፣ የጽዳት 

ዕቃዎች፣ የመመገቢያ እቃዎችና ለምግብ የሚያገለግሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች ማሟላት፤ 

የሚያስፈልገው በጀት፡ 550,000,000.00 (አምስት መቶ ሃምሳ ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት (አስተባባሪ)፡ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክት ፈጻሚ፡ አስተዳደርና ልማት፣ አካዳሚክ እና ምርምርና ማኅበረሰብ ም/ፕሬዝዳንት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 3፡ የአይ.ሲ.ቲ መሰረተ ልማት ግንባታና ማስፋፊያ ፕሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅካዊ እርምጃ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ መሰረታዊ የአይ.ሲ.ቲ አገልግሎቶችን 

ማለትም የኢንተርኔት መሰረተ ልማት ዝርጋታና ማስፋፊያ፣ የመረጃ መረብና ዘመናዊ የመረጃ 

አያያዝ (አውቶሜሽን) እንዲሁም ስማርት ክላስ ዝርጋታን ያካትታል፡፡ 

ጠቀሜታ፡ 

 የመረጃ ልውውጥና ግንኙነት የሰመረና የቀለለ ያደርጋል፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን ማኅበረሰብ የአይ.ሲ.ቲ አጠቃቀምን ግንዛቤና ተሳትፎን ያሳድጋል፤ 
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 መማር ማሰተማርን የተቀላጠፈና ውጤታማ ያደርጋል፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን የውስጥና የውጭ ግንኙነት የተቀላጠፈ ያደርጋል፤ 

 የዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥን ፈጣንና ዘመናዊ እንዲሆን ያደርጋል፤ 

 የሰው ኃይልን በአጫጭርና በረጅም ጊዜ የአይ.ሲ.ቲ ሥልጠና አቅም ያጎለብታል፤ 

 ተስማሚ የሆኑ ዘመናዊ ሶፍትዌሮችን ሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፡፡ 

ውጤቶች፡ ፈጣን የመረጃ ግንኙነት፣ የተደራጀና የተሟላ የመረጃ አያያዝና ልውውጥ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 የገመድ አልባ እና የገመድ ኔትወርክ ዝርጋታና ማስፋፊያ፤ 

 የደህንነት ካሜራ ተከላ፤ 

 የዳታ ማዕከል ግንባታ፤ 

 የአንድ ካርድ ሥርዓት ዝርጋታ፤ 

 የንብረት አስተዳደር ሥርዓትን አውቶሜት ማድረግ፤ 

 የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ግብዓቶችን ማሟላት፤ 

 የመረጃ አስተዳደር ሥርዓት መዘርጋት፤ 

 E-resource እና Smart Class ሥርዓት መዘርጋት፤ 

 የተቋሙን ሥራዎች ማቀላጠፍ የሚያስችሉ ሶፍትዌሮች ግዥ መፈፀምና ማበልፀግ፤ 

 ፈጻሚዎችን ከቴክኖሎጂ ጋር ማስተዋወቅና ማላመድ፤ 

 የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ውጤታማነትን በመከታታልና በመገምገም ማሻሻል፤ 

የሚያስፈልገው በጀት፡ 195,364,000.00 (አንድ መቶ ዘጠና አምስት ሚሊዮን ሦስት መቶ 

ስልሳ አራት ሺህ ብር) 

የፕሮጀክቱ ባለቤት (አስተባባሪ)፡ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክት ፈጻሚ፡ የኢንፎርሜሸን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 4፡ ገቢ ማመንጪያ፣ ማፈላለጊያና አጠቃቀም ማሻሻያ ፕሮጀክት 

ወሰን፡ የዩኒቨርሲቲውን የውስጥ ገቢ በማጠናከር ወጪን የመሸፈን አቅምን ለማሳደግ እንዲቻል 

ማንኛውንም የዩኒቨርሲቲውን የገቢ መሠረቶች በማስፋት ገቢን ማሳደግን ይመለከታል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው የሚያከናውናቸውን የተለያዩ ተግባራት ወጪን መሸፈንና መንግሥት 

የሚመድበውን በጀት መጋራት የሚያስችል የገቢ አቅም መገንባት፣ የተቋቋመውን 

ኢንተርፕራይዝ በማጠናከር፣ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ለጋሽ ድርጅቶችን በማፈላለግ 
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እንዲሁም ሌሎች የገቢ ማስገኛ አማራጮችን በማስፋትና በማጠናከር ላይ የሚያተኩር ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የውስጥ ገቢን በማሳደግ መንግስት የሚመድበውን በጀት ማገዝ የሚያስችል የገቢ 

አቅም መገንባት፣ ተጨማሪና መደበኛ ሥራዎችን በማከናወን የዩኒቨርሲቲውን ተልዕኮ 

ለሚያሳኩ ተግባራት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ለማሟላት ያስችላል፡፡ 

ውጤት፡ ያደገ የውስጥ ገቢና የተሻሻለ የኃብት አጠቃቀም 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 በተከታታይ ትምህርት ዘርፍ የቅድመና ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞችን በማስፋፋትና 

አጠናክሮ በማስቀጠል ገቢን ማሳደግ፤ 

 የኢንተርፕራይዝ ፕሮጀክቶች ቀረጻና ትግበራ፤ 

 የምርምርና የማማከር አገልግሎት በመስጠት የዩኒቨርሲቲውን ገቢ መጨመር፤ 

 የተለያዩ የኃብት ማፈላለጊያ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ገቢን ማሳደግ፤ 

 የንብረት ማስወገድን ኃብት ለማፍራት በሚያስችሉ መንገዶች ማከናወን፤ 

የሚፈለገው በጀት፡ 1,000,000.00 (አንድ ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት (አስተባባሪ)፡ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክት ፈጻሚ፡ ርቀትና ተከታታይ ትምህርትና ምርምር ዳይሬክቶሬቶች እንዲሁም ሱታና 

ኢንተርፕራይዝ 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 5፡ የአጋርነት ግንኙነትና ማስተዋወቅ ፕሮጀክት 

ወሰን፡ ዩኒቨርሲቲው ከሀገር ውስጥ እና ከውጭ ሀገር ባለድርሻ አካላት፣ አቻ ተቋማት፣ 

መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ከምርምር ተቋማት እና ከኢንዱስትሪዎች 

ጋር የሚመሰርታቸውን ስትራቴጂያዊ ትብብሮች በመማር ማስተማር፣ በጥናትና ምርምር፣ 

በማኅበረሰብ አገልግሎት እና በቴክኖሎጅ ሽግግር ስትራቴጅካዊ አጋርነትና ትስስር መፍጠር እና 

ማሳደግ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲውን ሥራዎች ማስተዋወቅና ገጽታ መገንባት ላይ ያተኩራል፡፡ 

ጠቀሜታ፡ 

 የምርምር አቅምን ያጎለብታል፤ 

 የተግባር ተኮር ትምህርትን ያጠናክራል፤ 

 የቴክኖሎጅ ሽግግርን ያፋጥናል፤ 

 የሰውና የገንዘብ ኃብትን ያሳድጋል፤ 

 ገጽታን ለመገንባት እንዲሁም የተሻለ ተግባቦትና ግንኙነት ለመመስረት ያግዛል፡፡ 
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ውጤቶች፡ ጠንካራና ዘላቂ ስትራቴጅካዊ አጋር፣ አዎንታዊ ገፅታ፣ ከፍተኛ ቁጥር እና ተሳትፎ 

ያለው ደንበኛ እና ጠንካራ ግንኙነት ያለው ተቋም፤ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 ዩኒቨርሲቲውን ለማስተዋወቅ የሚያስችል ሥርዓት መመስረት፤ 

 የውጭ ሀገር ተማሪዎችንና ተመራማሪዎችን የሚስብ ስልት መንድፍና መተግበር፤ 

 መምህራንና ተማሪዎች የውጭ ልምድ እንዲያገኙና በዓለማቀፋዊ ፕሮግራሞች 

እንዲሳተፉ ድጋፍ ማድረግ፤ 

 አጋርነት ሊመሰረትባቸው የሚችሉ ተቋማትና ድርጅቶችን መለየት፤ 

 ከአጋር አካላት ጋር የሚኖር ግንኙነትን ለመከታተልና ለመገምገም የሚያስችል 

ሥርዓት መዘርጋት፤ 

 የስትራቴጂካዊ አጋርነት የተግባቦት ሰነድ ማዘጋጀትና ስምምነት መፈፀም፤ 

 የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር ማዕቀፍ ማዘጋጀት፤ 

 የህዝብና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬትን ማጠናከር፤ 

 የህዝብ ግንኙነት ሥራ የውስጥ መመሪያ ማዘጋጀት፤ 

 የማኅበረሰብ ሬድዮ ማቋቋም፤ 

 በሠራተኞች መካከል የውይይትና የማኅበራዊ ግንኙነት መድረኮችን ማዘጋጀት፤ 

 አጋርነት መፍጠር የሚያስችሉ ልዩ ልዩ መድረኮችን መፍጠር፤ 

 ቀጣይነት ያለው አጋርነት መመስረትና ማጠናከር፤ 

የሚፈለገው በጀት፡ 50,000,000.00 (ሃምሳ ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት አስተባባሪ /ባለቤት/፡ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክት ፈጻሚ፡ የህዝብና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 6፡ የባለ ዘርፈብዙ ጉዳዮች ፕሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ኘሮጀክት ሴቶችን፣ ህጻናትና ወጣቶችን፣ ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካላትን፣ 

ሥርዓተፆታ፣ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስንና ኮቪድ19ን መከላከልን በየሥራዎች በማካተት 

ለመሥራት የሚያስችል አሠራር መዘርጋትን፣ ማስረጽንና ማረጋገጥን ይይዛል፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የሴቶችን አቅምና ተሳትፎ፣ ልዩ ፍላጎት ያላቸውና በማደግ ላይ ካሉ ክልሎች 

ለሚመጡ ተማሪዎች የሚደረግን ድጋፍ ለማሳደግ፣ ህጻናትንና ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ፣ 

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስንና ኮቪድ19ን ለመቆጣጠርና በሥነተዋልዶ ዙሪያ ግንዛቤ ለመፋጠር 
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ይጠቅማል፡፡ 

ውጤቶች፡ ሴቶችን፣ ህጻናትን፣ ወጣቶችንና ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካላት 

ተጠቃሚነታቸውን በማረጋገጥ የተጽዕኖ ደረጃቸውን መቀነስ እና ኤች.አይ.ቪ/ኤድስንና 

ኮቪድ19 ወረርሽኝን መቆጣጠር፤ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 የባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮዎችን በሰው ኃይል ማጠናከር፤ 

 የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ከዩኒቨርሲቲው ውጪ ለሚገኙ የአካባቢ ነዋሪዎች 

የባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች አገልግሎት መስጠት፤ 

 ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ተማሪዎች አጋዥ የሆኑ አጋር አካላትን ማፈላለግና አብሮ 

መሥራት፤ 

 በባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች የተጠናከረ ምርምር እና መፍትሄ የሚሹ ጥናትና 

ምርምሮችን እንዲሠሩ ማመቻቸት፤ 

 በአካባቢው ለሚገኙ ባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች የህይወት ክህሎትና የሥራ ፈጠራ 

ሥልጠና ማመቻቸት፤ 

 የጸረ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ክበብ ማጠናከርና የተለያዩ የህትመት ውጤቶችን በመጠቀም 

ለማኅበረሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ መሥራት፤ 

 ሴት መምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞች ወደ አመራርነት እንዲመጡ አቅማቸውን 

ማጎልበትና ማበረታታት፤ 

 የሴት መምህራንንና ተመራማሪዎችን ቁጥር መጨመር፤ 

 ለሴት ተማሪዎች፣ መምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞች ልዩ ልዩ ሥልጠናዎችን 

መስጠት፤ 

 ለሴት ተማሪዎች የቱቶሪያል አገልግሎት፣ የማቴሪያል ድጋፍና ሥነልቡና ምክር 

አገልግሎት መስጠት፤ 

 የባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች የሚሠሩ የተለያዩ ክበባትን ማጠናከርና መደገፍ፤ 

 ለሴት ተማሪዎችና መምህራን ብቻ ነጻ የትምህርት ዕድል ማፈላለግና መስጠት፤ 

 ልዩ ፍላጎት ላላቸው ተማሪዎች ልዩ ዕገዛ (ምሳሌ፡- ቱቶሪያል፣ የሥነልቡና ምክር 

አገልግሎት፣ ነጻ ትምህርት ዕድል ወዘተ) ማድረግ፤ 

 ወላጅ ያጡ ህፃናትን መርዳትና የትምህርት ዕድል መስጠት፤ 



 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials)                     ገፅ 62 

የሚያስፈልገው በጀት በብር፡ 15,000,000.00 (አሥራ አምስት ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት (አስተባባሪ)፡ ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክት ፈፃሚ፡ የሴቶች፣ ህጻናት እና ወጣቶች ጽ/ቤት እና ሌሎች የሥራ ክፍሎች 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 7፡ ሥራ ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት ፕሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ፕሮጀክት ተማሪዎችን፣ ሠራተኞችንና የአካባቢውን ማኅበረሰብ ዕውቀት፣ ክህሎትና 

አመለካከት በማሳደግ፣ ሥራ ፈጣሪና ተወዳዳሪ በማድረግና አጋር አካላትን በማጠናከር 

የማምረት፣ የንግድና የማማከር ሥራዎችን በመሥራት ገቢ ለማመንጨት የሚከናወኑ 

ተግባራትን ያጠቃልላል፡፡ 

ጠቀሜታ፡ ሥራ ፈጣሪ የሆኑ ተማሪዎችን ለማፍራት፣ የዩኒቨርሲተውን የውስጥ ገቢ 

ለመጨመርና ለማኅበረሰቡ ምርት ለማቅረብና አገልግሎት ለመስጠት እንዲሁም የሥራ ዕድል 

ለመፍጠር ያስችላል፡፡ 

ውጤቶች፡ የዩንቨርስቲው የገቢ አቅም ያድጋል፤ ሥራ ፈጣሪ ተማሪና ማኅበረሰብ ያስገኛል፡፡ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 የሥራ ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ መመሪያ ማዘጋጀት፤ 

 በሱታና ኢንተርፕራይዝ ስር ያሉትን ቢዝነሶች ማስተዋወቅ፤ 

 የኢንተርፕራዙን መሰረተ ልማት፣ ግብዓት እና የሰው ኃይል ማሟላት፤ 

 የገበያ የዳሰሳ ጥናት መሥራት፤ 

 ለተማሪዎች በሥራ ፈጣሪነት ዙሪያ በቂ የሆነ ሥልጠና መስጠት፤ 

 ለአካባቢው ማኅበረሰብ በሥራ ፈጣሪነትና በቢዝነስ ፕላን ዝግጅት ዙሪያ የሥልጠናና 

የማማከር አገልግሎት መስጠት፤ 

 የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን ለዩኒቨርሲቲውና ለአካባቢው ማኅበረሰብ ማቅረብ፤ 

 የምርት መሸጫና የአገልግሎት መስጫ ቦታዎችን ማመቻቸት፤ 

 ማተሚያ ቤት እና ሌሎች የንግድ ድርጅቶችን ማቋቋምና ማጠናከር፤ 

 ተመራማሪዎችና ሌሎች ገቢ አመንጪዎች የራሳቸው ድርሻ እንዲኖራቸው 

የሚያበረታቱ የገቢ ማመንጫ መመሪያዎችን ማዘጋጀት፤ 

የሚያስፈልገው በጀት፡ 5,000,000.00 (አምስት ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት (አስተባባሪ)፡ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክት ፈጻሚ፡ አስተዳደርና ልማት፣ አካዳሚክ እና ምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት 
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ም/ፕሬዝዳንት ጽ/ቤቶች እና ሱታና ኢንተርፕራይዝ 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 8፡ የምርምርና የማኅበረሰብ አገልግሎት ልማት ፕሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅያዊ እርምጃ በዋናነት የሚያተኩረው የምርምር መስኮችን በመለየት፣ 

የምርምርና የማኅበረሰብ አገልግሎት አጋር አካላትን በማሳደግ፣ የምርምር ጣቢያን በመገንባት፣ 

የተለያዩ የምርምር ሥራዎችን በመሥራት፣ የምርምር ውጤቶችን ወደ ማኅበረሰቡ በማድረስና 

የቴክኖሎጅ ሽግግር በማድረግ የማኅበረሰቡን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ላይ ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የምርምር ውጤትና የተቀዱ ቴክኖሎጅዎች ሽግግርን ለማሳደግ፣ የመማር 

ማስተማር ሂደቱን ተግባር ተኮር ለማድረግ፣ የምርምር ባህልንና አቅምን ለማሳደግ፣ ሙያዊ 

ቅንጅትን ለማጠናከር እና የማኅበረሰብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ ነው፡፡ 

ውጤቶች፡ ችግር ፈቺ የምርምር ውጤቶች፣ የተቀናጀ ተግባር ተኮር መማር ማስተማር፣ 

የቴክኖሎጅ ሽግግር እና ተጠቃሚ ማህበረሰብ፤ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 የምርምር እና የማኅበረሰብ አገልግሎት ልማት የመመሪያ ማዕቀፍ ማሻሻል፤ 

 የምርምር መስኮችንና ቦታዎችን ለመለየት የሚያስችል የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ፤ 

 የጥናትና ምርምር ጣቢያዎችን ማደራጀትና ቤተ ሙከራዎችን በአስፈላጊ ግብዓቶችና 

መሳሪያዎች ማሟላት፤ 

 የምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት አሠራር ክህሎት ለማጎልበት ሥልጠና መስጠት፤ 

 የማኅበረሰብ ንቁ ተሳትፎ የሚፈጠርባቸውን ሥርዓቶች መመስረት፤ 

 የምርምር በጀት ከተለያዩ ምንጮች ማፈላለግ፤ 

 ምርምሮችን ማካሄድና የማኅበረሰብ አገልግሎት መስጠት፤ 

 የተለያዩ ቴክኖሎጅዎችን መቅዳት፣ ማላመድ፣ ማሻሻልና ማሰራጨት፤ 

 የምርምር ውጤቶች  ማሳተም፣ ማሰራጨትና ማስረጽ፤ 

 የምርምር ጉባዔዎችን ማዘጋጀት፤ 

 አገር አቀፍ የጋራ የምርምር ፕሮጀክቶችን መሥራት፤  

 ተማሪዎችን በጥናትና ምርምር እንዲሁም በማኅበረስብ አገልግሎት ማሳተፍ፤ 

የሚያስፈልገው በጀት፡ 40,055,000.00 (አርባ ሚሊዮን ሃምሳ አምስት ሺህ ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት /አስተባባሪ/፡ ምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዝዳንት 

የፕሮጀክት ፈጻሚ፡ የምርምር፣ የማኅበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክቶሬቶች፣ ኮሌጆችና ትምህርት 



 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም (Explore Your Creative Potentials)                     ገፅ 64 

ክፍሎች 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 9፡ የሥነምግባርና መልካም አስተዳደር ማሻሻያ ፕሮግራም 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅያዊ እርምጃ በሥነምግባርና መልካም አስተዳደር ምንነት ላይ ግንዛቤ 

በመፍጠር፣ የሥነምግባር እና የመልካም አስተዳደር መርኆዎችን በተቋሙ በተገቢው መንገድ 

ተግባራዊ በማድረግ እንዲሁም መልካም የእርስ በርስ ግንኙነትን በመፍጠር በአስተሳሰብና 

በተግባር አርዓያ የሆኑ፣ በእኩልነት የሚያምኑ፣ ሙስናን የሚጸየፉ፣ መልካም የሥነ-ምግባር 

እሴቶችን የተላበሱ እና በዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የተቃኙ የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ አባላትን 

መፍጠር ላይ የሚያተኩር ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ መልካም ሥነምግባር የተላበሰ የዩኒቨርሲቲ ማኅበረሰብ ለመፍጠር፣ ሥነምግባራዊ 

ያልሆኑ ድርጊቶችን ለመከላከል፣ ዲሞክራሲያዊ ባህልን ለማጎልበት፣ መልካም የእርስ በርስ 

ግንኙነት ለመመስረት እና  በአጠቃላይ የተቋሙን እንቅስቃሴ ውጤታማ  ለማድረግ 

የሚያስችል ምቹ የሥራ አካባቢን ለመፍጠር ይረዳል፡፡ 

ውጤቶች፡ መልካም አስተዳደር የሰፈነበት ተቋምና በሥነምግባር የታነጸ የዩኒቨርሲቲ 

ማኅበረሰብ፤ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

1) የሥነምግባር ማሻሻያ ንዑስ ፕሮግራም 

 ለዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ የሥነምግባር ትምህርትና ሥልጠና መስጠት፤ 

 ለሙስናና ብልሹ አሠራር ተጋላጭ የሆኑ አሠራሮችን ለመለየት የዳሰሳ ጥናት 

ማካሄድ፤ 

 የዳሰሳ ጥናቱን መሰረት አድርጎ ብልሹ አሠራርን ማስወገድ የሚቻልበትን የአሠራር 

ሥርዓት መዘርጋት፤ 

 የሥነ-ምግባር ደንብ ማዘጋጀት፤ 

 የሙስናና ብልሹ አሠራር የጥቆማ  ሥርዓት መዘርጋት፤ 

 ሠራተኞች ለመልካም ሥነምግባር ግንባታ ላደረጉት አስተዋፅዖ እውቅና መስጠት፤ 

 የሥነምግባር ክበባትን ማቋቋምና ማጠናከር፤ 

 የተማሪዎች የሥነምግባር መመሪያ በትክክል እየተተገበረ መሆኑን ማረጋገጥ፤ 

 አደንዛዥ እፆች እና የምሽት ክበቦች በሚያስከትሉት አሉታዊ ውጤት ላይ 

ለተማሪዎች ግንዛቤ መፍጠር፤ 
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2) የመልካም አስተዳደር ማሻሻያ ንዑስ ፕሮግራም 

 በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ለዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ ሥልጠና መስጠት፤ 

 በተመረጡ የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ጥናት ማካሄድ፤ 

 የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመለየት በዕቅድ አካቶ መተግበር፤ 

 የመልካም አስተዳደር መርኆዎችን አተገባበር በሚመለከት መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ 

ማደራጀትና መገምገም፤ 

 የአገልግሎት አሰጣጥና ቅሬታ ማስተናገጃ ሥርዓቱን ማጠናከር፤ 

 የግልጽነትና የተጠያቂነት አሠራር በተቋሙ እንዲጎለብት ማድረግ፤ 

የሚያስፈልገው በጀት፡ 3,000,000.00 (ሦስት ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት /አስተባባሪ/፡ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ፡ የሥነምግባር መከታተያ እና የለውጥና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች 

ዳይሬክቶሬቶች  

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 10፡ የትምህርት ጥራትና አግባብነት ፕሮጀክት 

ወሰን፡ የትምህርት ጥራት ማሻሻል፣ በመደበኛና በተከታታይ የቅደመና ድህረ ምረቃ 

ፕሮግራሞችን ማስፋፋት፣ ተቋማዊ ጥራት ማስጠበቂያ ሥርዓቶችን መዘርጋት እና የደንበኛ 

ውጤታማነት ማሻሻል ላይ ያተኩራል፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የትምህርት ፕሮግራሞችን ለማስፋፋት፣ ተገቢነትን ለማሳደግ፣ የትምህርትና 

የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራትን፣ አሠራርና አደረጃጀትን ለማሻሻል ይጠቅማል፡፡ 

ውጤት፡ በግልጽነትና ተጠያቂነት ላይ የተመሰረተ ጥራት ያለው፣ ቀልጣፋና ውጤታማ 

አገልግሎት፣ ብቁና ተወዳዳሪ  ምሩቃን እንዲሁም የደንበኛ እርካታ፤ 

የሚከናወኑ ተግባራት 

 የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ ማጎልበቻና ኦዲቲንግ ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬትን 

ማጠናከር፤ 

 የትምህርት ጥራት ፖሊሲ ሰነድን መተግበር፤ 

 ፕሮግራሞችና ኮርሶችን ለማሻሻል የሚረዱ መመሪያዎችን ማዘጋጀት፤ 

 የአካዳሚክ ስታንዳርድና ሥርዓተ ትምህርት ኮሚቴዎችን ንቁ ተሳታፊ ማድረግ፤ 

 በሁሉም የትምህርት ክፍሎች በተግባር የታገዘ የመማር ማስተማር ዘዴን 

ማበረታታት፤ 
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 ተማሪ ተኮር የማስተማር ዘዴን ማጠናከር፤ 

 የምዘና ዘዴና አተገባበርን መፈተሽና አስፈላጊ ሲሆንንም ማሻሻል፤ 

 የፔዳጎጂ ሥልጠናዎችን አጠናክሮ መቀጠል፤ 

 የተማሪዎችን ምዘናና ግምገማ ግልፅነት ማረጋገጥ፤ 

 ጥራት ለማስጠበቅ የአፈጻጸም ኦዲትን ማጠናከር፤ 

 የታቀደና ድንገተኛ የትምህርት ጥራት ቁጥጥር ማካሄድ፤ 

 ፕሮግራሞችን ለመገምገም የሚያስችሉ መለኪያዎችን ማዘጋጀት፤ 

 የሂደትና የውጤት ግምገማዎችን ማካሄድ፤ 

 በተለያዩ የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤ መፍጠር፤ 

 ብቃት ተኮር ሞጁላር ሥርዓተ ትምህርትን ማጠናከር፤ 

 የትምህርት ጥራት መከታተያ መመሪያ ማዘጋጀት፤ 

የሚያስፈልገው በጀት በብር፡ 5,000,000.00 (አምስት ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት አስተባባሪ /ባለቤት/፡ አካዳሚክ ም/ፕሬዝዳንት 

የፕሮጀክት ፈፃሚ፡ የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ፣ ማጎልበቻና ኦዲቲንግ ማስተባበሪያ 

ዳይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 11፡ የማኅበረሰቡን ባህልና ሀገር በቀል እውቀት ማበልጸጊያ ፕሮጀክት 

ወሰን፡ የአካባቢው ማኅበረሰብ ባህልና ወግ እንዲሁም ሀገር በቀል እውቀትን በዩኒቨርሲቲው 

ማኅበረሰብ፣ በሀገር ውስጥ ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ማስተዋወቅን እና ማበልጸግን 

የሚመለከት ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የማኅበረሰቡን ባህልና ወግ በማስተዋወቅና በማሳደግ እንዲሁም ሀገር በቀል 

እውቀትን ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ በማሳደግ ጥቅም ላይ ለማዋል ይረዳል፡፡ 

ውጤት፡ የታወቀና የበለጸገ ባህልና ሀገር በቀል እውቀት 

የሚከናወኑ ተግባራት: 

 የማኅበረሰቡን ወግ፣ ልማድና ባህል መለየት፤ 

 በሀገር በቀል እውቀት ላይ ምርምር ማድረግና ማስተዋወቅ፤ 

 ለሀገር በቀል እውቀት ሙያተኞች ሥልጠናና ድጋፍ ማድረግ፤ 

 የባህሉን መገለጫ ቁሶች ማሰባሰብ፤ 

 የአዊኛ ቋንቋን የሚያሳድጉ ሥራዎች መሥራት፤ 
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 ዘጋቢ ፊልሞች ማዘጋጀት እና በዓየር ላይ ማዋል፤ 

 የዞኑን ባህል ቡድን በሥልጠና ማገዝ፤ 

 የባህል ማዕከል በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ማቋቋም፤ 

 ለሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማኅበር እገዛ ማድረግ፤ 

የሚያስፈልገው በጀት፡ 70,000,000.00 (ሰባ ሚሊየን ብር) 

የፕሮጀክቱ አስተባባሪ፡ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት  

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ፡ አካዳሚክ ም/ፕሬዝዳንት፣ ምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዝዳንት 

እና የህዝብና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት 

ስትራቴጂያዊ እርምጃ 12፡ የለውጥ መሳሪያዎች ትግበራ ማሻሻያ ፕሮግራም 

ወሰን፡ በለውጥ ፕሮግራሞች ላይ ጥራትና ዘላቂነት ያለው የግንዛቤ መፍጠሪያ ፕሮግራም 

በማዘጋጀት፣ ምርጥ ተሞክሮዎችን በማሳደግ እና ጠንከር ያለ የድጋፍና ክትትል ሥርዓትን 

በመዘርጋት የለውጥ መሳሪያዎችን ትግበራ ስኬታማ በሆነ መንገድ እውን ማድረግ ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የሠራተኞችን ብቃት ለማሳደግ፣ የሥራ አካባቢን ለማሻሻል እንዲሁም ውጤታማነት 

እና ብቃት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል፡፡ 

ውጤት፡ ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት አሰጣጥ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 የለውጥ መሳሪያዎችን ለመተግበር የሚያስችል ስልት መንደፍ፤ 

 በለውጥ መሳሪያዎች ላይ ያተኮሩ የአጭር ጊዜ ሥልጠናዎች መስጠት፤ 

 የለውጥ መሳሪያዎችን የአተገባበር ሂደት በየጊዜው መከታተልና መገምገም፤ 

 ምርጥ ተሞክሮዎችን መቀመርና ለሌሎች ተደራሽ ማድረግ፤ 

 የልምድ ልውውጥ መድረኮችን ማዘጋጀት፤ 

 ከደንበኞችና አጋር አካላት ጋር የምክክር መድረኮችን ማዘጋጀት፤ 

 የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ ማዘጋጀት፤ 

 ተመሳሳይና ተዛማጅ አገልግሎቶችን በአንድ ማዕከል መስጠት፤ 

 የደንበኞችና የአጋር አካላት ዕርካታ የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ፤ 

 የጥራት አሀድ አደረጃጀቶችን በማጠናከር ቡድናዊ ሥራን ማጎልበት፤ 

 ለሁሉም አደረጃጀቶች የተጠናከረ የክትትል፣ ድጋፍና እውቅና መስጫ ሥርዓት 

መዘርጋት፤ 
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የሚያስፈልገው በጀት፡ 1,000,000.00 (አንድ ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት /አስተባባሪ/፡ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክቱ ፈጻሚ፡ የለውጥና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 13፡ ዘላቂ የአረንጓዴ ልማት ማረጋገጫ ፕሮጀክት 

ወሰን፡ የዓየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋሙ፣ ዘለቄታነት ያላቸው፣ በዓየር ንብረትና አካባቢ ላይ 

ተጽዕኖ የማያደርሱ፣ ለግቢው ውበት ተስማሚ የሆኑ እና ከግቢው መሰረተ ልማት ጋር 

አዎንታዊ መስተጋብር ያላቸው ተግባራት ማከናወንን ያካትታል፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የሥነምህዳር ሚዛኑን ለመጠበቅና ዘለቄታዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ 

ውጤቶች፡ ሥነምኅዳራዊ ሚዛኑ የተጠበቀ፣ አረንጓዴ እና ጽዱ አካባቢ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 ዘላቂ የአረንጓዴ ልማት ማረጋገጫ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ሰነድ ማዘጋጀት፤ 

 የአካባቢውን ሥነምህዳር የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ፤ 

 የሥነምህዳር እንክብካቤና ጥበቃ ማድረግ (የተራራ አረንጓዴ ልማት፣ የረግረጋማ 

ቦታ እንክብካቤ፣ የግቢ ውበት)፤ 

 የማኅበረሰብ ግንዛቤ ማስጨበጥ፤ 

 የአካባቢውን የተፈጥሮ ኃብት እንክብካቤ ባህል አጉልቶ በማውጣት ጥቅም ላይ 

ማዋል፤ 

 ማኅበረሰቡን ያሳተፈ የአካባቢ ብክለትን መከላከል ተግባር፤ 

የሚያስፈልገው በጀት፡ 5,000,000.00 (አምስት ሚሊዮን ብር) 

የፕሮጀክት ባለቤት /አስተባባሪ/፡ የፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 

የፕሮጀክት ፈፃሚ፡ ኮሌጆች፣ ዳይሬክቶሬቶች፣ የትምህርትና ሌሎች ሥራ ክፍሎች 
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ክፍል ስድስት፡ የዕቅድ አፈጻጸም ክትትልና የግምገማ ሥርዓት 

የበጀት ዓመቱ ዕቅድ ውጤታማ በሆነ መልኩ መፈጸሙን፣ ግቦች መሳካታቸውን እና 

ስትራቴጅያዊ እርምጃዎች መተግበራቸውን ለማረጋገጥ ዩኒቨርሲቲው የሚከተለውን የድጋፍ፣ 

ክትትልና ግምገማ ሥርዓት ይከተላል፡፡ 

6.1. የሥራ አመራር ቦርዱ የድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ ሥርዓት 

 ውሳኔ በሚሹ ስትራቴጅክ ጉዳዮች ላይ ፈጣን ውሳኔ ያስተላልፋል፤ ተግባራዊነቱንም 

ይከታተላል፤ 

 ከተቋሙ አጠቃላይ ዕቅድ በመነሳት የዩኒቨርሲቲውን የበላይ አመራር ይከታተላል፤ 

ይቆጣጠራል፤ ይገመግማል፤ 

 በየሩብ ዓመቱ የአፈጻጸም ግምገማ ያካሂዳል፡፡ 

6.2. የበላይ አመራሩ የድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ ሥርዓት 

 በየደረጃው ያሉ አመራሮችን የማስፈጸም አቅም ለማሳደግ የአቅም ግንባታ 

ሥልጠናዎችን ያመቻቻል፤ 

 ለበጀት ዓመት ዕቅዱ ተፈጻሚነት አስፈላጊውን ድጋፍ፣ ክትትልና ቁጥጥር 

ያደርጋል፤ 

 ዓመታዊ ዕቅዱን ለማስፈጸም የተነደፉ ስትራቴጅያዊ እርምጃዎች ተፈጻሚነትን 

ይከታተላል፤ ይደግፋል፤ ይቆጣጠራል፤ ይገመግማል፤ 

 ከተቋሙ ዓመታዊ ዕቅድ በመነሳት ወደ ሥራ ክፍሎች ግቦች በአግባቡ 

እንዲወርዱ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፤ 

 የተቋሙን አጠቃላይ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ከዩኒቨርሲቲው ካውንስሉ፣ ከሴኔት፣ 

ከማኔጅመንት ካውንስልና ከሥራ አመራር ቦርድ ጋር በመሆን ይገመግማል፤ 

 በሥራ አመራር ቦርዱ የሚቀርቡ የውሳኔ ሀሳቦችን በዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ 

ተፈጻሚ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ 
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6.3. የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት ድጋፍ፣ ክትትልና 
ግምገማ ሥርዓት 

6.3.1. ድጋፍ፣ ክትትልና ግምገማ 

 የዓመታዊ ዕቅዱን በየሩብ ዓመቱ ከአፈጻጸም ጋር በማነጻጸር ይከታተላል፤ ግብረ 

መልስ ያዘጋጃል፤ ክፍተቶች ሲኖሩም ለውሳኔ ሰጭ አካላት ያሳውቃል፤ 

 ስትራቴጅካዊ እርምጃዎች በድርጊት መርኃ ግብሮች መሰረት መፈጸማቸውን 

ይከታተላል፤ 

 የሪፖርት ዝግጅቱ ዓመታዊ ዕቅዱን መሰረት ያደረገና የሪፖርት ፎርማቱን የተከተለ 

እንዲሆን ያደርጋል፡፡ 

6.3.2. የዕቅድ አፈጻጸም የሪፖርት ምንጮች 

በዩኒቨርሲቲው በተለያየ ደረጃ የሚጠበቁ አምስት ዓይነት የሪፖርት ምንጮች ይኖራሉ፡፡ 

እነርሱም፡- 

1) የዩኒቨርሲቲው የተጠቃለለ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት፤ 

2) በምክትል ፕሬዝዳንት ደረጃ የሚቀርቡ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶች፤ 

3) በኮሌጆችና በዳይሬክቶሬቶች የሚቀርቡ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶች፤ 

4) በትምህርት ክፍሎች፣ በቡድን መሪዎችና አስተባባሪዎች የሚቀርቡ የዕቅድ አፈጻጸም 

ሪፖርቶች፤ 

5) በግለሰብ ደረጃ የሚቀርቡ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶች ናቸው፡፡ 

6.3.3. መረጃ አሰባሰብና ፍሰት 

በዕቅድ የተቀመጡ ግቦችንና ዒላማዎችን ለመገምገም የዳሰሳ ጥናት፣ የአካል ምልከታ እና 

መደበኛ ሪፖርቶች ዋና ዋና የመረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴዎች ናቸው፡፡ የሥራ ክፍሎች በዕቅድ 

አፈጻጸም ወቅት ያጋጠሟቸውን ችግሮች በመለየት የማሻሻያ እርምጃ መውሰድ እና ከመልካም 

ተሞክሮዎች ልምድ መቀመር ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሪፖርቱንም ተጠሪ ለሆኑባቸው ኃላፊዎችና 

ለዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት ያቀርባሉ፡፡ 
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በግለሰብ ደረጃ መረጃዎች በግለሰቡ በየዕለቱ እየተመዘገቡ የሁለት ሣምንቱ ሪፖርት ለቅርብ 

ኃላፊዎቻቸው ያቀርባሉ፡፡ የትምህርት ክፍል ኃላፊዎች፣ የቡድን መሪዎችና አስተባባሪዎች 

ደግሞ እንደየሥራ ዘርፋቸው ለዲኖችና ለዳይሬክቶሬቶች በየወሩ ያቀርባሉ፡፡ ዲኖችና 

ይሬክቶሬቶች በበኩላቸው ለየዘርፋቸው ምክትል ፕሬዝዳንቶች እና ለዩኒቨርሲቲው ዕቅድ 

ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት በየሩብ ዓመቱ ያቀርባሉ፡፡ ምክትል ፕሬዝዳንቶች 

ደግሞ ለዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት እና ለፕሬዝዳንት ጽ/ቤት ያቀርባሉ፡፡ 

በመጨረሻም የዕቅድና ክትትል ግምገማ ዳይሬክቶሬት ከየዘርፉ የደረሱ ሪፖርቶችን በዩኒቨርሲቲ 

ደረጃ ከተቀመጡ ግቦችና ዒላማዎች አንጻር ገምግሞ በማጠናቀር ለዩኒቨርሲቲውና 

ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፡፡ 

ሠንጠረዥ 14፡ የመረጃ ፍሰትና አሰባሰብ  
ሪፖርት የሚልከው አካል ሪፖርቱን የሚቀበለው አካል ሪፖርት የሚላክበት ጊዜ 

ግለሰብ ፈጻሚዎች ትምህርት ክፍሎች፣ ቡድን መሪዎችና 

አስተባባሪዎች 

በየሁለት ሳምንት 

ትምህርት ክፍሎች፣ ቡድን መሪዎችና 

አስተባባሪዎች 

ዲኖችና ዳይሬክቶሬቶች በየወሩ 

ዲኖችና ዳይሬክቶሬቶች ምክትል ፕሬዝዳንቶች በየሩብ ዓመት 

ምክትል ፕሬዝዳንቶች የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ 

ዳይሬክቶሬት 

በየሩብ ዓመት 

የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ 

ዳይሬክቶሬት 

የዩኒቨርሲቲው የበላይ አመራር በየሩብ ዓመት 

የዩኒቨርሲቲው የበላይ አመራር ለሥራ አመራር ቦርድ፣ ለሳይንስና ከፍተኛ 

ትምህርት ሚኒስቴር፣ ለህዝብ ተወካዮች 

ም/ቤት እና ለሌሎች ለሚመለከታቸው አካላት 

በየሩብ ዓመት 

 

በየደረጃው የሚዘጋጁ ሁሉም የየሩብ ዓመት ሪፖርቶች የሁሉንም የሚመለከታቸውን አካላት 

ተሳትፎ ባረጋገጠ ሁኔታ መዘጋጀት ይገባቸዋል፡፡ ሪፖርቶችም በዕቅድ አፈጻጸም ወቅት የታዩ 

ጠንካራ ጎኖች፣ ደካማ ጎኖች፣ በአፈጻጸም የታዩ ችግሮች እና የተወሰዱ የመፍትሔ ርምጃዎችን 

የለዩ መሆን አለባቸው፡፡ በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቷቸው ሊፈቱ የሚገባቸው ጉዳዩችም በሪፖርቱ 

መመላከት ይኖርባቸዋል፡፡ 
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6.3.4. የሪፖርት አላላክና የግብረ መልስ አሰጣጥ ሥርዓት 

 ትምህርት ክፍሎች፣ ቡድን መሪዎችና አስተባባሪዎች ወርኃዊ ሪፖርቶቻቸውን 

በቀጣዩ ወር የመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናት ውስጥ፤ 

 ዲኖችና ዳይሬክቶሬቶች የሩብ ዓመት ሪፖርቶቻቸውን ሩብ ዓመቱ ሊጠናቀቅ 

አምስት ቀናት እስኪቀረው ድረስ፤ 

 ምክትል ፕሬዝዳንቶች የሩብ ዓመት ሪፖርታቸውን በጥቅምት፣ ጥርና ሚያዚያ 

ወራት የመጀመሪያዎቹ አምስት ቀናት ውስጥ፤ 

 የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት የተጠቃለለውን ሪፖርት 

ለዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት እስከሚቀጥለው ሩብ ዓመት የመጀመሪያዎቹ ስምንት 

ቀናት ውስጥ ያቀርባል፡፡ 

በመጨረሻም የዩኒቨርሲቲው አመራር የዩኒቨርሲቲውን የተጠቃለለ የሩብ ዓመትና ዓመታዊ 

ሪፖርት እስከሚቀጥለው ሩብ ዓመት የመጀመሪያዎቹ አሥራ ሁለት ቀናት ውስጥ ያጸድቃል፡፡  

እያንዳንዱ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ዲንና ዳይሬክቶሬት የውጤት ተኮር ሥርዓት ዕቅድንና 

የአፈጻጸም ሪፖርቱን ለዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት በሶፍት ኮፒ እና 

በሀርድ ኮፒ ይልካል፡፡ እቅዶችን በተሳካ ሁኔታ ለመተግበር በሚመለከታቸው የሥራ ክፍሎች 

መካከል ፈጣን የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር ይደረጋል፡፡ በተጨማሪም የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ 

በሙሉ በዕቅድ ዝግጅትና ትግበራ ሂደት ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን ይደረጋል፡፡  

6.3.5. የሥራ አፈጻጸም ምዘናና ማበረታቻ 

6.3.5.1. የአፈጻጸም ደረጃዎች 

የአፈጻጸም ምዘናና ነጥብ የመስጠት ሥራ የሚሠራው ስትራቴጅያዊ እይታዎችን መሰረት 

በማድረግ ነው፡፡ 100% የሚሆነው ነጥብ ለሁሉም እይታዎች ይካፈላል፡፡ እያንዳንዱ እይታም 

ነጥብ የተቀመጠለት ካለው የተፈላጊነት ደረጃ አንጻር በመመዘን ነው፡፡ ለእያንዳንዱ እይታና 

ተቋማዊ ግብ የተሰጠው ክብደትም የሚከተለውን ይመስላል፡፡ 
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ሠንጠረዥ 15፡ የዕይታዎችና ተቋማዊ ግቦች ክብደት 

ዕይታዎች የተጠቃለሉ ግቦች ክብደት 
ደንበኛ 1) የደንበኞችንና የአጋር አካላት እርካታና ቁጥር ማሳደግ 20 

ፋይናንስ 2) የኃብት አጠቃቀም ሥርዓትንና የውስጥ ገቢን ማሳደግ 10 

የውስጥ አሠራር 3) የአካዳሚክ ፕሮግራሞችን ብዛት፣ ተደራሽነትና ጥራትን ማሳደግ 15 

4) የምርምርና ማኅበረሰብ አገልግሎት ጥራትና ተደራሽነትን ማሻሻል 10 

5) የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራትንና የተቋሙን ገጽታ ግንባታ ማሳደግ 9 

6) ባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ተፈጻሚነትን ማሻሻል 6 

መማማርና ዕድገት 7) የሠራተኛና አመራርን ብቃት ማጎልበት 10 

8) መሰረት ልማትና የግብዓት አቅርቦትን ማሳደግ 12 

9) የቴክኖሎጂ አቅምን እና ተቋማዊ የአሠራር ሥርዓትን ማጎልበት 8 

ጠቅላላ የክብደቶች ድምር 100 

 

በዩኒቨርሲቲው በየደረጃው ያሉ የሥራ አፈጻጸሞችን መዝኖ ተገቢውን የማሻሻያ እርምጃ 

ለመውሰድ ያመች ዘንድ አምስት የአፈጻጸም ደረጃዎች ተለይተው እንደሚከተለው ቀርበዋል፡፡  

ሰንጠረዥ 16፡ የአፈጻጸም ደረጃዎች (Threshold Levels) 

የአፈጻጸም 

ደረጃ 

መገለጫ ውጤት ከ….እስከ…. ማብራሪያ 

በጣም ከፍተኛ  5 (ከ95%-100%) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዒላማ አንፃር 

ሲታይ ከ95-100% ሲሆን 

ከፍተኛ  4 (ከ80% -

94.99%) 

የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዒላማ አንፃር 

ሲታይ ከ80-94.99% ሲሆን 

መካከለኛ  3 (ከ65%-79.99%) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዒላማ አንፃር 

ሲታይ አፈጻጸሙ ከ65-79.99% ሲሆን 

ዝቅተኛ  2 (ከ55%-64.99%) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዒላማ አንፃር 

ሲታይ አፈጻጸሙ ከ55%-64.99 ሲሆን 

በጣም ዝቅተኛ  1 (ከ55% በታች) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዒላማ አንፃር 

ሲታይ አፈጻጸሙ ከ55% በታች ሲሆን 
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6.3.5.2. የሥራ ክፍሎችና የዩኒቨርሲቲው አፈጻጸም ምዘና 

የዩኒቨርሲቲው አመራር ሪፖርቱን በመገምገም በዕቅድ ዘመኑ የተቀመጡ ግቦችና ዒላማዎች 

በምን ደረጃ እንደተሳኩ በመለየት የዩኒቨርሲቲውን የተጠቃለለ የአፈጻጸም ደረጃ ያስቀምጣል፡፡ 

በዚሁ አግባብ በተዋረድ ያሉ አደረጃጀቶችም የየራሳቸውን ዕቅድ አፈጻጸም የሚመለከታቸው 

የበላይ ኃላፊዎች በተገኙበት በመገምገም የዒላማዎች ስኬት ደረጃንና የተጠቃለለ የሥራ ክፍል 

አፈጻጸም ደረጃን ይለያሉ፡፡ 

6.3.5.3. የግለሰቦች የሥራ አፈጻጸም ምዘናና ማበረታቻ 

በአስተዳደር ዘርፍ ያሉ ሠራተኞች የግለሰብ የሥራ አፈጻጸም ምዘና በራሱ ግለሰቡ፣ በቅርብ 

ኃላፊው፣ በሥራ ባልደረቦቹ በየስድስት ወሩ የሚሞላ ሲሆን የመምህራን ደግሞ በተማሪዎች፣ 

በሥራ ባልደረቦችና በትምህርት ክፍል ኃላፊዎች በየሴሚስተሩ ይሞላል፡፡ ከተሞላም በኋላ 

በመምህራንና ሠራተኞች የሥራ አፈጻጸም ምዘና መመሪያ በተቀመጠው መሠረት ተጠቃሎ 

ይሠራል፡፡ የማበረታቻ ሥርዓቱም ይህንን የምዘና ውጤት መሠረት ያደረገ እንዲሆን 

ይደረጋል፡፡ ለስትራቴጅክ እቅዱ መሳካት የላቀ አስተዋጽዖ ላበረከቱ አመራሮች፣  ግለሰቦች፣ 

የሥራ ክፍሎች እና አጋር አካላት አፈጻጸሙን መሠረት በማድረግ በተቋሙ ዕውቅና 

ይሰጣቸዋል፡፡ የግለሰብ ሥራ አፈጻጸም ምዘና ሂደቱ በተቻለ መጠን ግልጽና አሳታፊ እንዲሆን 

ይደረጋል፡፡  

6.3.5.4. የግብረመልስና የእርማት አሰጣጥ ስልቶች 

እያንዳንዱ ኃላፊ የሚደርሱትን ሪፖርቶች በሚገባ በመገምገም ወቅታዊ ግብረ መልስ በመስጠት 

ከተቀመጠው ዒላማ በታች ያሉ አፈጻጸሞችን የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ ይደረጋል፡፡ 

የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬትም የሚቀበላቸውን ሪፖርቶች ተገቢውን 

ግብረመልስ ይሰጣል፡፡ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለቀረቡ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶች ደግሞ 

የዩኒቨርሲቲው የበላይ አመራርና የሥራ አመራር ቦርዱ ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ 

የሚያስችል ግብረመልስ ይሰጣሉ፡፡ 
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