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መግቢያ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ በህዛብ ተሳትፍና መፇቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ ዳሞክራሲያዊ ሥርዒትና መሌካም አስተዲዯር የሰፇነባት፣ 

ማኅበራዊ ፌትሕ የነገሰባት፣ ከዴህነት ተሊቃ በ2017 ዒ.ም መካከሇኛ ገቢ ያሊት ሀገር ሇማዴረግ በሁሇተኛው የዔዴገትና 

ትራንስፍርሜሽን ዔቅዴ ተይዜ ሲሠራ ቆይቷሌ፡፡ ይህ ዔቅዴ ሰፉ መሰረት ያሇው፣ ፇጣን፣ ቀጣይና ፌትሏዊ የኢኮኖሚ ዔዴገት 

በማስመዛገብ ሌማትን ሇማፊጠን እንዱሁም ሰሊምና ዱሞክራሲን ሇማስፇን ያሇመ ነው፡፡ በዘህም ቀሊሌ በማይባለ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና ፕሇቲካዊ ዖርፍች ሊይ ተስፊ ሰጭ ውጤቶች ተመዛግበዋሌ፡፡  

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በሁሇተኛው ዔዴገትና ትራንስፍርሜሽ ዔቅዴ ዖመን ከተቋቋሙ ዩኒቨርሲቲዎች አንደ ሲሆን ሊሇፈት 

ሦስት ዒመታት ከሀገራዊ ዔቅደ ጋር የተናበበ ተቋማዊ ዔቅዴ አዖጋጅቶ ተግባራዊ ሲያዯርግ ቆይቷሌ፡፡ ባሇፇው ዔቅዴ ዖመን 

በርካታ ተግባራት የተከናወኑ ሲሆን በተሇይም በተቋማዊ መሰረተ ሌማት፣ በማኅበረሰብ ተሳትፍ፣ በአረንጓዳ ሌማት ዖርፌ፣ 

በመማር ማስተማርና ምርምር፣ በአውትሶርሲንግ፣ በተማሪዎች አገሌግልትና ሰሊማዊ መማር ማስተማር እንዱሁም በላልችም 

ዖርፍች መሌካም ውጤቶች ተገኝተዋሌ፡፡  

ይህ የአሥር ስትራቴጂያዊ ዔቅዴ ዯግሞ የዩኒቨርሲቲውን የባሇፇውን ዔቅዴ አፇጻጸም ግምገማ፣ የሀገሪቱን የአሥር ዒመት 

ስትራቴጂያዊ ዔቅዴ፣ አዱሱን ሀገር በቀሌ የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዲ፣ የትምህርትና ሥሌጠና ፌኖተ ካርታ፣ አካባቢያዊ 

የተፇጥሮ ጸጋዎች እንዱሁም ዩኒቨርሲቲው የዯረሰበትን የዔዴገት ዯረጃ ታሳቢ በማዴረግ የተዖጋጀ ነው፡፡  

በተጨማሪም የሣይንስና ከፌተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የሀገሪቱን ዩኒቨርሲቲዎች የምርምር /Research University/፣ 

የተግባር ተኮር ሣይንስ /Universitites of Applied Science/ እና አጠቃሊይ ዖርፌ /Comprehensive 

Universities/ በሚሌ በመዯበው መሠረት እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በአጠቃሊይ ትምህርት ዖርፌ ተመዴቧሌ፡፡ ስትራቴጂክ 

ዔቅደ ሲዖጋጅም ይህንን ምዯባ መሠረት በማዴረግ ጥናትና ምርምርን፣ መማር ማስተማርን እና የማኅበረሰብ ተሳትፍ 

ሥራዎችን ተመጣጣኝ ትኩረት ሰጥቶ መፇጸምን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ 

በዘህም ዩኒቨርሲቲው ተማሪ ተኮር የመማር ማስተማር ዖዳን በመጠቀም የትምህርት ተዯራሽነትን፣ ፌትሏዊነትን፣ 

አግባብነትንና ጥራትን የማጎሌበት፣ ችግር ፇቺ ጥናትና ምርምሮችን የማከናወን፣ የኅብረተሰቡን ችግሮች ሉያቃሌለ የሚችለና 

ፌሊጎትን መሠረት ያዯረጉ የማኅበረሰብ ተሳትፍ ሥራዎችን የመሥራት ተሌዔኮውን የሚወጣ ይሆናሌ፡፡ 

ዔቅደም የተዖጋጀው ዖጠኙ የውጤት ተኮር አስተቃቀዴ ዯረጃዎችን /Balanced Score Card Stages/ መሠረት ባዯረገ 

መንገዴ ነው፡፡ ይህም ስዴስቱን የግንባታ ዯረጃዎችን (ስትራቴጂያዊ ትንተና፣ የትኩረት መስክና ዔይታ ዛግጅት፣ ስትራቴጅያዊ 

ግቦች ቀረጻ፣ ስትራቴጅያዊ ማፔ ዛግጅት፣ መሇኪያዎችና ዑሊማዎች ቀረጻ፣ ስትራቴጂያዊ ርምጃዎች ዛግጅት) እና ሦስቱን 

የትግበራ ምዔራፍችን (አውቶሜሽን፣ ካስኬዱንግ እና የአፇጻጸም ግምገማ ስሌቶችን መዖርጋት) ያካተተ ነው፡፡ ሇዔቅደ 

ተግባራዊነት የበሊይ አመራሩን፣ የባሇዴርሻ አካሊትን እና መሊው የዩኒቨርሲቲውን ማኅበረሰብ ተሳትፍና ርብርብ ይጠይቃሌ፡፡ 
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1. የዔቅዴ ዛግጅቱ ዒሊማ፣ ስሌት፣ መነሻዎችና የተፇጻሚነት ወሰን 

1.1. የስትራቴጂክ ዔቅዴ ዛግጅቱ ዒሊማ 

 አእምሯዊና ቁሳዊ ኃብቶችን አቀናጅቶ በመምራት የዩኒቨርሲቲውን ብልም ሀገራዊ ራዔይን ሇማሳካት 

አስተዋጽኦ ማዴረግ፤ 

 ቅዴሚያ ሇሚሰጣቸው ተግባራት ትኩረት ሰጥቶ ሇመንቀሳቀስ እና ሥራዎችን በተቀናጀ መንገዴ ሇማከናወን፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን ተሌዔኮ፣ ራዔይና እሴቶች በየዯረጃው ሊለ አካሊት ሇማስረጽ፤ 

 የቀጣይ አሥር ዒመት የዩኒቨርሲቲውን የአፇጻጸም መዲረሻ ሇማመሊከት፤ 

 ወጥነትና ቀጣይነት ያሇው የዴጋፌ፣ የክትትሌና ግምገማ ሥርዒት ሇመዖርጋት፤ 

1.2. የአዖገጃጀት ስሌት እና የዔቅደ መነሻዎች 

ዔቅደ የተቀናጀው የስትራቴጂያዊ ዔቅዴ ሥራ አመራር፣ የኮሙኒኬሽንና የመሇኪያ ሥርዒትን አጣምሮ በያዖው በሚዙናዊ 

የውጤት ተኮር ሥርዒት (BSC) ማዔቀፌ ነው፡፡ በዛግጅት ሂዯቱም፡- 

 ሀገራዊ ፕሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ተተንትነዋሌ፤ 

 የተቋሙን ጥንካሬና ዴክመት ሇመሇየት መጠይቆች ተዖጋጅተው በተሇያየ የኃሊፉነት እርከን ሊይ ሊለ ኃሊፉዎች፣ 

ሇመምህራን፣ ሇአስተዲዯር ሠራተኞች እና ሇተማሪዎች በማስሞሊት የተገኙ መረጃዎች ተተንትነዋሌ፤ 

 የመሌካም አጋጣሚና ስጋት እንዱሁም የዯንበኞችና ባሇዴርሻ አካሊት ፌሊጎት ትንተና ተካሂዶሌ፤ 

 ከተዯረጉ ትንተናዎች በመነሳት ስትራቴጂያዊ ጉዲዮች እና የትኩረት መስኮች ተሇይተዋሌ፤ 

 ሇእይንዲንደ የትኩረት መስክ መገሇጫ፣ ውጤት፣ ግብና የማስፇጸሚያ ስሌት ተዖጋጅቷሌ፤ 

 ከትኩረት መስክ ግቦች በመነሳት የተጠቃሇለ ተቋማዊ ግቦች ተዖጋጅተዋሌ፤ 

 ሇግቦቹ የማስፇጸሚያ ስሌትና የሚጠበቅ ውጤት፣ የአፇጻጸም መሇኪያዎች እና ዑሊማዎች ተሇይተዋሌ፤ 

 ስትራቴጂያዊ እርምጃዎች /ፔሮግራሞች፣ ፔሮጀክቶች፣ ዋና ዋና ተግባራት/ ተዖጋጅተዋሌ፤ 

 በመጨረሻም የአፇጻጸም ዴጋፌ፣ ክትትሌና ቁጥጥር ሥርዒት ተቀምጧሌ፡፡ 

በዛግጅት ሂዯቱም የሚከተለት ሀገራዊና ተቋማዊ ሰነድች ተዲሰዋሌ፤ 

 ከዩኒቨርሲቲው ተሌዔኮና ራዔይ ጋር ቀጥተኛ ትስስር ያሊቸው ሀገራዊ ፕሉሲዎችና ስትራቴጅዎች፣ 

 የሣይንስ፣ ከፌተኛ ትምህርትና ሥሌጠና ዖርፌ የአሥር ዒመት የሌማት ዔቅዴ፣ 

 የትምህርትና ሥሌጠና ፌኖተ-ካርታ፣ 

 የኢትዮጵያ ከፌተኛ ትምህርት ሥርዒት ምዯባ /differentiation/ የጥናት ሪፕርት፣ 

 የከፌተኛ ትምህርት አዋጅ እና የዩኒቨርሲቲው የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንቦች፤ 

 የዩኒቨርሲቲው ያሇፈት ዒመታት ዔቅዴ አፇጻጸም ሪፕርት፣ 
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 በሌዩ ሌዩ አካሊት የተሰጡ ግብረ መሌሶች፣ 

 የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ቦርዴ እና ሴኔት ቃሇ ጉባዓዎች  

 ዖሊቂ ሌማት ግቦች (SDG) እና አጀንዲ 2063፣ 

1.3. የዔቅደ ተፇጻሚነት ወሰን 

በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በሚገኙ ጽ/ቤቶች፣ ዲይሬክቶሬቶች፣ ኮላጆች፣ ፊኩሌቲዎች፣ ተቋማት፣ ትምህርት ክፌልች 

እንዱሁም ጉዲዩ በሚመሇከታቸው አጋር አካሊት እና ሌዩ ሌዩ አዯረጃጀቶች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2. የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ አጭር ታሪክ 

2.1. አመሠራረት 

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 352/2008 በሁሇተኛው የዔዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዔቅዴ 

ከተቋቋሙት የአራተኛው ትውሌዴ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንደ ነው፡፡የዩኒቨርሲቲው ግንባታ በየካቲት 1 ቀን 2007 ዒ.ም 

የመሠረት ዴንጋይ ተጥል በታህሳሥ 13 ቀን 2010 ዒ.ም የመማር ማስተማር ሥራውን በይፊ ጀምሯሌ፡፡  

ዩኒቨርሲቲው ሥራ በጀመረበት ወቅት 1254 ተማሪዎች፣ አራት ኮላጆች እና 22 ትምህርት ክፌልች ነበሩት፡፡ ይህ ዔቅዴ 

በተዖጋጀበት ወቅት በአራቱ ኮላጆች ሥር 26 ትምህርት ክፌልች፣ 8131 ተማሪዎች /3305 መዯበኛና 4826 ተከታታይ/ 

ያለት ሲሆን በቀጣይ ዒመታትም የኢጁኬሽን፣ የጤና ሣይንስ፣ የቴክኖልጂ እና ላልች ኮላጆችን ሇመክፇት ጥረት እየተዯረገ 

ይገኛሌ፡፡ 

2.2. የዩኒቨርሲቲው መገኛ ቦታ 

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በአዊ ብሔረሰብ አስተዲዯር ውስጥ ይገኛሌ፡፡ ዋና ከተማ በሆነችው 

የእንጅባራ ከተማ ወዯ ቻግኒ በሚወስዯው አስፒሌት መንገዴ ዲር 2.5 ኪ.ሜ ከከተማው በስተዯቡብ ምዔራብ አቅጣጫ 

ይገኛሌ፡፡ 

የአዊ ብሔረሰብ አስተዲዯር በአማራ ብሔራዊ ክሌሌ ከሚገኙ 15 ዜኖች ውስጥ አንደ ሲሆን በ9 ወረዲዎች፣ በ3 የከተማ 

አስተዲዯሮችና በ233 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው፡፡ የዏየር ንብረቱም ዯጋ 17%፣ ቆሊ 11% እና ወይና ዯጋ 72% ሲሆን 

ዒመታዊ የዛናብ መጠኑም ከ800-2700 ሚ.ሜ ይዯርሳሌ፤ የሙቀት መጠኑም ከ15-24 ዱግሪ ሴንቲ ግሬዴ ነው፡፡ 

ብሔረሰብ አስተዲዯሩ ሇግብርና ሥራዎች ምቹና ከፌተኛ የዯን ሽፊን ያሇው፣ በተፇጥሮ ኃይቆችና ፎፎቴዎች የታዯሇ፣ ሇቱሪዛም 

ሌማት እንዱያገሇግሌ እየተሠራበት ያሇ ሰማንያ ዒመት ያስቆጠረና ከ52000 በሊይ አባሊት ያለት የሰባት ቤት አገው ፇረሰኞች 

ማኅበርን ጨምሮ የበርካታ ተፇጥሯዊና ሰው ሰራሽ ኃብቶች ባሇቤት ነው፡፡ በብሔረሰብ ዜኑ ውስጥ ዖንገና እና ጥርባ ሏይቆች፣ 

ጓጉሪ፣ ድንድር፣ ፊንግ፣ ትስኪና ላልች ፎፎቴዎች፤ ግርን፣ መጋቾ፣ ኬንዲ፣ ጊንዲ፣ ዋሻ ማሪያምና ላልች ዋሻዎች፤ ቢኒኒ፣ ኢሊሊ፣ 
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ኬንቦ፣ ወይራና ላልች የዯን ኃብቶች (ሇምሳላ ቀርቀሃና የመሳሰለት) እንዱሁም ስሇምጌ፣ ዙግሪ እና ድራም የሚባለ ጥንታዊ 

የመቃብር ቦታዎች ይገኛለ፡፡ እነዘህ ከሊይ የተዖረዖሩት የቱሪስት መስህቦች የዜኑን የቱሪዛም ባሇጸጋነት የሚያመሇክቱ ናቸው፡፡ 

በብሔረሰብ አስተዲዯሩ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መረጃ መሠረት የዜኑ የህዛብ ቁጥር 1.23 ሚሉየን በሊይ እንዯሆነ የሚገመት 

ሲሆን ከዘህ ውስጥ 82.4%ቱ በገጠር እንዱሁም 17.6%ቱ በከተማ የሚኖር ነው፡፡ ብሔረሰብ አስተዲዯሩ የተሇያዩ 

ብሔረሰቦች የሚኖሩበት አካባቢ ሲሆን በ1999 ዒ.ም የህዛብና ቤት ቆጠራ ውጤት መሠረት በብሔረሰብ አስተዲዯሩ የሚኖሩ 

ብሔረሰቦች አገው 60%፣ አማራ 38%፣ ጉምዛ 0.7%፣ ኦሮሞ 0.1% እንዱሁም ላልች 1.2% ናቸው፡፡ የሃይማኖት 

ስብጥሩም ሲታይ ኦርቶድክስ ክርስቲያን 94.4%፣ ሙስሉም 4.5%፣ ፔሮቴስታንት ክርስቲያን 0.2% እንዱሁም ላልች 

0.9% የሚሆኑ የእምነት ተከታዮች ይኖራለ፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው የሚገኝባት እንጅባራ ከተማ (በቀዴሞ መጠሪያዋ ኮሶበር) ከአዱስ አበባ በስተሰሜን ምዔራብ አቅጣጫ በ445 

ኪ.ሜ እንዱሁም ከባህርዲር በስተዯቡብ ምዔራብ አቅጣጫ በ122 ኪ.ሜ ርቀት ሊይ ትገኛሇች፡፡ የከተማዋ ሕዛብ ቁጥር 

ከ60,000 በሊይ እንዯሚዯርስ ይገመታሌ፡፡ የከተማዋ አማካይ ከፌታ 2552 ሜትር ከባህር ወሇሌ በሊይ እንዱሁም ዒመታዊ 

የዛናብ መጠኑ 2400 ሚ.ሜ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ሇኑሮ አመቺ የሆነ ጥሩ የዏየር ንብረትና እንግዲ ተቀባይ ህዛብ ያሊት መሆኗ፣ 

የአዱስ አበባ - ባህርዲር የአስፒሌት መንገዴን ተከትሊ መገኘቷ፣ የታሊቁ የኢትዮጵያ ሕዲሴ ግዴብ መተሊሇፉ መሆኗ እና 

የተረጋጋ ሰሊምና ጸጥታ የሰፇነባት መሆኗ ከተማዋ ‹‹የዯጋዋ ገነት›› እንዴትሰኝ አዴርጓታሌ፡፡ ከከተማው ፇጣን የሆነ ዔዴገት 

ጋር በተያያዖ የቡሬ አግሮ ኢንደስትሪ መጋቢ የሆነ የገጠር ትራንስፍርሜሽን አግሮ ኢንደስትሪ እየተገነባ ሲሆን ከዘህ 

በተጨማሪ በግለ ዖርፌ አማካይነት ኢንደስትሪዎች እየተገነቡ ይገኛለ፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው ሉዊ ተራራን ጨምሮ በ328 ሄክታር መሬት ሊይ ያረፇ ሲሆን በዩኒቨርሲቲው አቅራቢያ ሇትምህርት ቀናዑ የሆነ 

ሕዛብ፣ በአፌሪካ በግፌነት ቀዲሚ የሆነው ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ፣ የቡሬ ኢንደስትሪ ፒርክ፣ የጣና በሇስ የስኳር 

ፊብሪካና ሰፊፉ እርሻ ሌማቶች በቅርበት ይገኛለ፡፡ እነዘህ እምቅ አቅሞች ዩኒቨርሲቲው ሇመማር ማስተማር፣ ሇጥናትና 

ምርምር፣ ከኢንዯስትሪው ጋር ትስስር ሇመፌጠር እንዱሁም የማኅበረሰብ አገሌግልት ሇመስጠት መሌካም አጋጣሚዎች 

ተዯርገው የሚወሰደ ናቸው፡፡ 

2.3. የዩኒቨርሲቲው አስተዲዯር 

በከፌተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 1152/2011 እና በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 210/2003 መሠረት 

ዩኒቨርሲቲው በሥራ አመራር ቦርዴ የሚተዲዯር እና በፔሬዘዯንትና በምክትሌ ፔሬዘዯንቶች ይመራሌ፡፡ ተቋሙ በመንግሥት 

የተሰጠውን ተሌዔኮ ሇመወጣትም የአካዲሚክ፣ የአስተዲዯር ዴጋፌ ሰጭ እና ሥራን በአውትሶርስና በኮንትራት የሚሠሩ ሌዩ 

ሌዩ ክፌልች አለት፡፡ 

2.4. የሰው ኃብት መረጃ 

ከ2010-2012 ዒ.ም ዴረስ ያሇው የሠራተኞች ቁጥር ከታች በሰንጠረዥ 1 ተቀምጧሌ፡፡  
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ሠንጠረዥ 1፡ የሠራተኞች ቁጥር ዔዴገት (ከ2010-2012 ዒ.ም) 

ተ.ቁ የሥራ ዖርፌ 2010 ዒ.ም 2011 ዒ.ም 2012 ዒ.ም 

ወንዴ ሴት ዴምር ወንዴ ሴት ዴምር ወንዴ ሴት ዴምር 

1. መምህራን 75 21 96 155 38 193 174 42 216 

2. የአስተዲዯር ሠራተኞች 114 62 176 137 85 222 165 121 286 

3. የፔሮጀክት ሠራተኞች 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

4. አውት ሶርስ ሠራተኞች 134 192 326 157 343 500 226 405 631 

5. ሲኔር ቴክኒካሌ ረዲቶች 10 0 10 13 0 13 12 0 12 

 ዴምር 337 275 612 466 466 932 581 568 1,149 

የመምህራን የትምህርት ዯረጃ ስብጥር ሲታይ 2.75% ሦስተኛ ዱግሪ፣ 92.2% ሁሇተኛ ዱግሪ እንዱሁም 5.05% 

የመጀመሪያ ዱግሪ ያሊቸው ናቸው፡፡ ከዘህም በተጨማሪ 16 መምህራን የሦስተኛ ዱግሪ፣ 4 መምህራን ዯግሞ የሁሇተኛ ዱግሪ 

ትምህርታቸውን በመከታተሌ ሊይ ይገኛለ፡፡ ከሠራተኛ አቅም ግንባታ አንጻር ሲታይ መምህራን ብቻም ሳይሆኑ የአስተዲዯርና 

የአውትሶርስ ሠራተኞችም የትምህርት ዔዴሌ እየተሰጣቸው ይገኛለ፡፡ 

3. የዩኒቨርሲቲው ተሌዔኮ፣ ራዔይና እሴቶች 

3.1. ተሌዔኮ (Mission) 

ጥራት፣ አግባብነትና ፌትሏዊነት ያሇው ትምህርትና ሥሌጠና በመስጠት በዔውቀት፣ በክህልት፣ በአመሇካከትና በሥነ-ምግባር 

ብቁ የሆኑ፣ ሥራ ፇጣሪ እንዱሁም ሀገር ወዲዴና ኃሊፉነት የሚሰማቸው ምሩቃንን ማፌራት፤ ችግር ፇቺ ጥናትና ምርምሮችን 

ማካሄዴ እና ፌሊጎትን መሰረት ያዯረገ የማኅበረሰብ አገሌግልት መስጠት፡፡   

3.2. ራዔይ (Vision) 

በ2022 ዒ.ም ከሦስቱ ምርጥ የአጠቃሊይ ዖርፌ ዩኒቨርሲቲዎች አንደ መሆን! 

3.3. እሴቶች (Values) 

 ቅዴሚያ ሇዯንበኛ (Customer First)፡ ዯንበኛን መሰረት ያዯረገ፣ ኃሊፉነት የሚሰማውና ሇጋራ ሌማት የሚተጋ 

ማኅበረሰብ በተቋማችን ሇማፌራት እንሠራሇን፡፡  

 ጥራት በሁለም (Quality in All)፡ ተሌዔኮ አፇጻጸማችንና እና ላልች የዩኒቨርሲቲው የውስጥ አሠራሮች 

ዯረጃቸውን የጠበቁ እንዱሆኑ ተግተን እንሠራሇን፡፡  
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 አካዲሚክ ነፃነት (Academic Freedom)፡ መምህራንና ተማሪዎች የማንንም መብት በማይነካ መሌኩና ያሇ 

ማንም ጣሌቃ ገብነት የመማር ማስተማር፣ የምርምር፣ ሀሳብን የማንፀባረቅ እና እውቀት የመገብየት መብታቸው 

እንዱከበር ተግተን እንሠራሇን፡፡  

 ሇሀገር በቀሌ እውቀት ትኩረት መስጠት (Value for Indigenous Knowledge)፡ በባህሊዊ የአሠራር ዖዳ 

የሚሠሩ የዯን ሌማት ውጤቶች፣ የሰብሌ ሌማት፣ የእንስሳት እርባታ፣ እዯ ጥበብ ሥራዎች በአጠቃሊይ የተሇያዩ 

የማኅበረሰቡን ባህልችና የአሠራር ዖዳዎችንን ሇማሳዯግ በትብብር እንሠራሇን፡፡ 

 ፇጠራን ማበረታታት (Encouraging Innovation)፡ ጊዚውንና ወቅታዊ ሁኔታዎችን እንዱሁም 

የኅብረተሰቡን ፌሊጎት ከግምት ውስጥ ያስገቡ ፇጠራዎችና ግኝቶች የሚሠሩበት ተቋም እንሆናሇን፡፡ 

 ብዛኃነትና መቻቻሌ (Diversity and Tolerance)፡ የተሇያዩ እምነቶች፣ ቋንቋዎች እና ባህልች 

እንዯመገኘታቸው መጠን ኢትዮጵያዊ የሆነ መተሳሰብና መቻቻሌ በዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ ሊይ ሇማስፇን 

እንሠራሇን፡፡ 

 ዖሊቂነት (Sustainability)፡ በትምህርት፣ በምርምርና በማኅበረሰብ አገሌግልት እና በአካባቢ ሌማት 

የምናወጣቸው መመሪያዎችና የማስፇጸሚያ ስሌቶች እንዱሁም የምንፇጽማቸው ተግባራት ቀጣይነትን የሚያረጋግጡ 

እንዱሆኑ እንሠራሇን፡፡ 

 በጋራ መሥራትና ትብብር (Team Work and Networking): በሠራተኛው መካከሌ በጋራና በትብብር 

የመሥራት ባህሌ እንዱዲብር በማዴረግ አብሮ ማዯግ፣ አብሮ መሇወጥ በሚሌ መርኅ ተቋማችንን ወዯሚፇሌገው 

ትሌም ሇማዴረስ ተግተን እንሠራሇን።  

 የሥነ-ምግባር ተዒማኒነት (Ethical Commitment)፡ ከሙስና እና ብሌሹ አሠራር የፀዲ ማኅበርሰባዊ መዋቅር 

እንዱፇጠር የሥነ-ምግባር መርኆችንና የአሠራር ሌማድችን ማሇትም ተጠያቂነትን፣ ግሌጸኝነትን፣ ሀቀኝነትን፣ 

ከአዴል የነፃ አሠራርን እና የመሳሰለትን በቁርጠኛነት እንዱተገበሩ በርትተን እንሠራሇን፡፡  

3.4. የተቋሙ ተግባርና ኃሊፉነት    

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ከፌተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 1152/2011   በተሰጠው ሥሌጣን 

መሠረት የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የሚከተለት ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡፡         

 የከፌተኛ ትምህርት ዒሊማዎችና የተቋማት መሪ እሴቶችን የማክበር፣ የትምህርትና ምርምር ተቋም መሆኑን 

የማረጋገጥ፣ 

 የትምህርት ፔሮግራሞችን የመቅረጽና የከፌተኛ ትምህርትን የመስጠት፣ በአገሪቱ ፌሊጎት ሊይ በመመስረት በዔውቀት፣ 

በክህልትና በአመሇካከት የታነጹ ምሩቃንን የማፌራትና በፔሮግራሞቹ መሠረት የተሇያዩ የትምህርት ማስረጃዎችን 

የመስጠት፣ 

 በሀገራዊ የትኩረት አቅጣጫ መሠረት አግባብነት ያሊቸው የጥናት፣ ምርምር እና የማኅበረሰብ አገሌግልትን ቅዴሚያ 

በሚሰጣቸው ሀገራዊና ከባቢያዊ ጉዲዮች ሊይ የማካሄዴና ግኝቶቹንም ተገቢ በሆነ አግባብ የማሰራጨት፣ እንዯ 
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አስፇሊጊነቱ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ተቋማትና ከላልች የምርምር ማዔከሊት ጋር በመተባበር የአካዲሚያዊና 

የምርምር ፔሮጀክቶችን የማካሄዴ፣ 

 በከፌተኛ ትምህርት አዋጅ እና ተፇጻሚነት ባሊቸው ላልች ሕጎችና ዴንጋጌዎች መሰረት ሠራተኞችን የመቅጠርና 

የማስተዲዯር፣ የተቋሙን ገንዖብና ንብረት የማስተዲዯር፣  

 በከፌተኛ ትምህርት አዋጅ እና ተፇጻሚነት ባሊቸው ላልች ህጎችና ዴንጋጌዎች መሰረት የተሇያዩ የገቢ ማመንጫ 

ሥራዎችን የመሥራትና ገቢውን ሇተሌዔኮ ማስፇጸሚያ የመጠቀም ነፃነት፣ 

 በከፌተኛ ትምህርት አዋጅ መሠረት የውስጥ ዯንቦችንና መመሪያዎችን የማውጣትና የማስፇጸም፣ 

 የተቋሙን ዔቅዴ፣ በጀትና አዯረጃጀት የማዖጋጀትና ሲፇቀዴም የመተግበር እንዱሁም የአፇጻጸም ሪፕርቶችን 

የማቅረብ፣ 

 በተሌዔኮው ሊይ በመመስረት ከኢንደስትሪዎችና ላልች ተቋማት ጋር የትብብር ግንኙነቶችን የመመስረት፣ 

 ከፌተኛ ውጤት ሊስመዖገቡ ወይም ሇኅብረተሰቡ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ሊበረከቱ ግሇሰቦች ዔውቅና እና/ወይም ሽሌማት 

ወይም የክብር ዴግሪ የመስጠት፣ 

 ሇመጀመሪያና ሇሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች እገዙ ማዴረግና እንዯአስፇሊጊነቱ ሇቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች 

እና የሥሌጠና ተቋማት ዔገዙ ማዴረግና ከእነርሱ ጋር መተባበር፣  

 በከፌተኛ ትምህርት አዋጅ በተዯነገገው መሰረት ዒመታዊና የቀዯምት ዒመታት የትምህርት ግብዒትና ውጤት 

እንዱሁም የፊይናንስ ገቢና ወጪ ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን የማሳተም፣  

 የተማሪዎችን የሥነ-ምግባር ዯንብና የዱሲፔሉን እርምጃ ሇመውሰዴ የሚያስችሌ የአሠራር ሥርዒት የመዖርጋት፣ 

 በከፌተኛ ትምህርት አዋጅና በማቋቋሚያው ሕግ ወይም በመመስረቻው ሰነዴ የተሰጡትን ላልች ኃሊፉነቶችን 

የመወጣት፣ 

4. የባሇፇው ዔቅዴ አፇጻጸም ግምገማ 

4.1. የዔቅዴ አፇጻጸም ግምገማ ከተሌዔኮ አንጻር  

4.1.1. መማር ማስተማር 

ሀ. የትምህርት ተሳትፍን ከማሳዯግ አንፃር 

ዩኒቨርሲቲው በ2011 ዒ.ም 4000 ተማሪዎችን በመዯበኛ እና 3500 ተማሪዎችን በተከታታይ በቅዴመ ምረቃ ፔሮግራም 

ተቀብል ሇማስተማር አቅድ መዯበኛ ተማሪዎች 3305 እና በተከታታይ 4826 ተማሪዎችን እያስተማረ ይገኛሌ፡፡ አፇጻጸሙም 

ከዔቅዴ በሊይ በመሆኑ ዑሊማውን ከማሳካትም ያሇፇ ተግባር ተፇጽሟሌ፡፡ 

ሇ. የትምህርት ፌትሏዊነትን ከማረጋገጥ አንፃር 
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ዩኒቨርሲቲው ከሣይንስና ከፌተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከተመዯቡሇት መዯበኛ ተማሪዎች በተጨማሪ በክሌለ ውስጥ ያለ 

የመንግስት ሠራተኞችን ተቀብል እያስተማረ ይገኛሌ፡፡ ከዘህም ባሻገር በተከታታይ መርኃ ግብር ሇዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች 

የትምህርት ዔዴሌ ሰጥቷሌ፡፡  

በዔቅዴ ዖመኑ 60% ሇሚሆኑ ሴት ተማሪዎች ሌዩ እገዙ ሇማዴረግ ታቅድ የተከናወነው ግን 100% ነው፡፡ ይህም አፇጻጸሙ 

ከዔቅዴ በሊይ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ሴት ተማሪዎች በትምህርታቸው እንዱዖሌቁ በመረጡት ትምህርት መስክ የመመዯብ እዴሌ፣ 

ተከታታይነት ያሇው ቲቶሪያሌ፣ የገንዖብና የትምህርት ቁሳቁስ እና ላልች አቅማቸውን ሉያጎሇብቱ የሚችለ ሌዩ ሌዩ 

ሥሌጠናዎች ወዖተ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

በተመሳሳይ መሌኩ ሌዩ ፌሊጎት ሊሊቸው ተማሪዎች 75% እገዙ ይዯረጋሌ ተብል የታቀዯ ሲሆን አፇጻጸሙ ግን 100% ነው፡፡ 

ሌዩ ፌሊጎት ያሊቸው ተማሪዎች እንዯየችግራቸው ዒይነት መኖሪያ ክፌሊቸው ምዴር ሊይ በሚገኙ ክፌልች እንዱሆን፣ የራሳቸው 

የኮምፑተር ክፌሌ እንዱዖጋጅሊቸው፣ ብሬልችንና ላልች ዴጋፍችን (የገንዖብ ዴጋፌን ጨምሮ) እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

ሏ. የትምህርት ጥራት እና ተገቢነትን ከማረጋገጥ አንፃር 

የትምህርት ጥራት እና አግባብነት ቁጥጥር እንዱካሄዴ በታቀዯው መሰረት ዩኒቨርሲቲው በራሱ በፔሮግራሞች ዯረጃ ግምገማ 

ያካሄዯ ሲሆን ከዘህም በመነሳት ጉዴሇቶችን ሇሟሟሊት የሚያስችሌ የክትትሌና ቁጥጥር ሥራዎችን ሠርቷሌ፡፡ የተማሪዎች 

የመዛሇቅ ምጣኔ 98% ሇማዴረስ ታቅድ አፇጻጸማችን በአማካይ 97.7% ሆኗሌ፡፡ 

የመምህር ተማሪ ጥመርታን 1፡30 ሇማዴረስ ታቅድ በአማካይ 1፡15 መሆኑ ተገምግሟሌ፡፡ በጥቅሌ ሲታይ ከዑሊማው በሊይ 

ቢሆንም በአንዲንዴ ኮላጆችና ትምህርት ክፌልች የመምህራን ቁጥር ከፌተኛ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ በቀጣይ ምጥጥኑን 

ሇማስተካከሌ መሠራት እንዲሇበት ያሳያሌ፡፡ መወሰዴ ከሚገባቸው እርምጃዎች መካከሌ በርካታ መምህራን ባለባቸው ኮላጆችና 

ትምህርት ክፌልች የ2ኛ ዱግሪ አዲዱስ ፔሮግራሞች መክፇት፣ ሇሚቀጥሇው የትምህርት እርከን ዯረጃ መሊክ፣ በጥናትና 

ምርምር እንዱሁም በማኅበረሰብ አገሌግልት ሥራዎች ሊይ እንዱሳተፈ ማዴረግን ይጠይቃሌ፡፡ 

የከፌተኛ ትምህርት መምህራንን ቁጥርና ምጥጥን ከማሳዯግ አንፃር የመጀመሪያ ዱግሪ 1.45%፣ ሁሇተኛ ዱግሪ 96.15% እና 

ሦስተኛ ዱግሪ 2.4% ሇማዴረስ ዑሊማ ተቀምጦ አፇጻጸሙም በትምህርት ሊይ ያለትን መምህራን ጨምሮ የመጀመሪያ ዱግሪ 

3.81%፣ ሁሇተኛ ዱግሪ 93.33% እና ሦስተኛ ዱግሪ 2.86 ዯርሷሌ፡፡ በሦስተኛ ዱግሪ ከዔቅዴ በሊይ የተሳካው ዩኒቨርሲቲው 

ባዯረገው ከፌተኛ ጥረት በቅጥርና በዛውውር ሌዩ ትኩረት በመሰጠቱ ነው፡፡  

4.1.2. ሥራ አመራር እና መሌካም አስተዲዯር  

በየዯረጃው የሚገኙ አመራሮች በትምህርት ስትራቴጂ ማዔከሌም ይሁን በተሇያዩ ተቋማት የተዖጋጁ የአመራር አቅም ግንባታ 

ሥሌጠናዎችን ተከታትሇዋሌ፡፡ በከፌተኛ አመራሩ ተከታታይነት ያሇው አመራር መስጠት በመቻለ ሇተሞክሮ የበቁ ውጤቶችን 

ማስመዛገብ ተችሎሌ፡፡ ሦስት ሴት መምህራን በመካከሇኛ የአመራር ዯረጃ እንዱሁም 4 መምህራንና 2 የአስተዲዯር ሠራተኞች 

በ መሰረታዊ አመራር ዯረጃ ሊይ ይገኛለ፡፡ ይህም ሇወዯፉቱ በየዯረጃው በሚኖሩ የአመራር ቦታዎች ሊይ ሴት አመሌካቾች 

መስፇርቱን አሟሌተው እስከተገኙ ዴረስ ማበረታታት የሚገባ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 
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መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን የመሌካም አስተዲዯር ዔቅዴ ራሱን ችል እንዱታቀዴ በማዴረግ በአብዙኛው የሥራ ዖርፌ 

የተግባር እንቅስቃሴ ተዯርጓሌ፡፡ በዘህም በተማሪዎች፣ በመምህራን እና በሠራተኞች የሚነሱ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች 

መፌትሄ ሲሰጣቸው ቆይቷሌ፡፡በተጨማሪም የሥነ-ምግባርና የመሌካም አስተዲዯር ንቅናቄ ዔቅዴ ተዖጋጅቶ የግንዙቤ 

ማስጨበጥ ሥራ ተሰርቷሌ፡፡ በዘህም የሥነ-ምግባር ችግር በታየባቸው መምህራን፣ ተማሪዎችና የአስተዲዯር ሠራተኞች ሊይ 

የዱስፔሉን እርምጃዎች ተወስዯዋሌ፡፡ ይህ እርምጃም ሰሊማዊ መማር ማስተማርን ማረጋገጥ አስችሎሌ፡፡ በተጓዲኝ ተማሪዎች፣ 

መምህራንና ሠራተኞች ቅሬታቸውን የሚያቀርቡበት ሥርዒት በመዖርጋት እና የሙስና ጥቆማዎችን ተቀብል የማጣራት 

ሥራዎች በመሥራት ውጤቶች ተገኝቶበታሌ፡፡ የዯንበኞችና አጋር አካሊትን እርካታ ሇማሻሻሌ የተያዖውን ዔቅዴ ሇማሳካት 

በየጊዚው በአገሌግልት አሰጣጡ ሪያ አስተያየት በማሰባሰብ እና የምክክር መዴረኮችን በማዖጋጀት አገሌግልት አሰጣጣችን 

ከጊዚ ወዯጊዚ ሇማሻሻሌ ተችሎሌ፡፡ 

4.1.3. የጥናትና ምርምር ሥራዎችን በተመሇከተ 

የጥናትና ምርምር ሥራን ሇማከናወን የአካባቢውን ኅብረተሰብ እና ላልች ባሇዴርሻ አካሊትን ባሳተፇ መሌኩ የሚከተለት 

የምርምር ትኩረት መስኮች ተሇይተዋሌ፡፡ 

1. አካባቢና የዏየር ንብረት ሇውጥ (Environment and Climate Change) 

2. ምግብ ዋስትና እና ዯህንነት (Food Security and Livelihood)  

3. ትምህርትና ማኅበራዊ  ሥነ-አዔምሮ (Education and Psychosocial)   

4. ስፕርት፣ ባህሌ፣ ቋንቋና የቱሪዛም ዔዴገት (Sport, Culture, Language and Tourism Development)  

5. ፕሇቲካ እና ግብረ-ገብ (Politics and Ethics) 

6. ሥራ ፇጠራና መዋቅራዊ ሇውጥ (Entrepreneurship and Organizational Transformation) 

ጥናትና ምርምሮችም በተቻሇ መጠን የትኩረት መስኮችን መሰረት አዴርገው እንዱሁም የአካባቢውን ኅብረተሰብ ችግር ሉቀርፈ 

በሚችለበት አግባብ እንዱሠሩ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ በዔቅዴ ዖመኑ 54 ምርምሮችን ሇመሥራት ታቅድ 66 ምርምሮች 

ተሠርተዋሌ፤ የተወሰኑትም በሂዯት ሊይ ይገኛለ፡፡ በተጨማሪም በዔቅዴ ዖመኑ 5 የምርምርና ቴክኖልጂ ሽግግር ስርጸት 

ይኖራሌ ተብል የታቀዯ ቢሆንም የተከናወነው 2 ብቻ ነው፡፡ እነሱም የኮሶዬ ዱቨልፔመንት ፔሮጀክትና የተቀናጀ የዖር መረጣና 

ዔዴገት ቴክኖልጂ ሲሆኑ በአዊ ብሔረሰብ አስተዲዯር ወረዲዎች ሇሚገኙ የማኅበረሰብ ክፌልች በማሸጋገር ተጠቃሚ እንዱሆኑ 

የተዯረጉ ናቸው፡፡   

4.1.4. የማኅበረሰብ ተሳትፍ ሥራዎችን በተመሇከተ 

በዔቅዴ ዖመኑ 30 የማኅበረሰብ አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ 20 ተሰጥቷሌ፡፡ ሇእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ ተነሽ አርሶ 

አዯሮችና አካሌ ጉዲተኞችን በድሮ እርባታ፣ በችግኝ ማፌሊት፣ በአትክሌትና ፌራፌሬ ዖርፌ ሇማሰማራት ፔሮጀክት ተቀርፆ ወዯ 

ሥራ ተገብቷሌ፡፡ ሂውማን ብሪጅ ከተባሇ ግብረ ሰናይ ዴርጅት ጋር በመተባበር ከሠሊሳ ሚሉዮን ብር በሊይ የሚያወጡ ሌዩ ሌዩ 
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የህክምና መሣሪያዎች ሇቻግኒ፣ ሇእንጅባራ፣ ሇአገው ግምጃ ቤት፣ ሇዲንግሊ እና ሇጃዊ ሆስፑታልች ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ ከዘህም 

በተጨማሪ ሇአካባቢው ኅብረተሰብ እና ሇተቋማት ሌዩ ሌዩ ሥሌጠናዎችና ምክሮች እንዱሁም የቁሳቁስ ዴጋፍች ተዯርገዋሌ፡፡  

በ2012 ዒ.ም የተፇጠረው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ሇመከሊከሌ ዩኒቨርሲቲው የሇይቶ ማቆያ፣የምርመራና የህክምና ማዔከሌ 

በመሆን አገሌግሎሌ፡፡ በተጨማሪም የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዖር በማምረትና ሇማኅበረሰቡ በማሰራጨት፣ ሳሙናዎችን ተጋሊጭ 

ሇሆኑ የማኅበረሰብ ክፌልች በማከፊፊሌ፣ የግንዙቤ ማስጨባጫ ቅስቀሳ በማካሄዴና የከፊ የኢኮኖሚ ችግር ሊሇባቸው 

የማኅበረሰብ ክፌልች የቁሳቁስ፣ የዖይትና የደቄት ዴጋፌ በማዴረግ ማኅበራዊ ኃሊፉነቱን ተወጥቷሌ፡፡  

4.2. የአፇጻጸም ግምገማ ከግቦች አንጻር 

1ኛ) የተቋሙን ገፅታ ግንባታን ማሳዯግ 

 በተቋም ዯረጃ እና በዜን ዯረጃ የተሇያዩ ሴሚናሮችን፣ ወርክሾፕችን እና ሌዩ ሌዩ ዛግጅቶችን በማዖጋጀት በመዴረክ፣ 

በኤላክትሮኒክስ እና በኅትመት ሚዱያ እንዱተዋወቁ ተዯርጓሌ፡፡  

 በዔቅዴ ዖመኑ 18 የማስተዋወቅ ሥራ ሇመሥራት ታቅድ 33 የማስተዋወቅ ሥራዎች ተሠርተዋሌ፡፡  

 በዔቅዴ ዖመኑ 7 የሀገር ውስጥና 5 የውጭ ሀገር በጠቅሊሊው 12 ተጨማሪ አጋሮችን ሇማፌራት ታቅድ 3 የሀገር 

ውስጥና 3 የውጭ ሀገር በጠቅሊሊው 6 አጋሮችን ማፌራት ተችሎሌ፡፡ 

2ኛ) የዯንበኞችንና አጋር አካሊትን እርካታ ማሳዯግ 

 ዩኒቨርሲቲው በሚሰጣቸው አገሌግልቶች የዯንበኞችንና የአጋር አካሊትን ዔርካታ ከተጠቃሚነት፣ ከጊዚ፣ ከጥራት፣ 

ከመጠን፣ ከዋጋ ተመጣጣኝነት፣ ከተሳታፉነት እና ከተዯራሽነት አንፃር ሇማሳዯግ በዔቅዴ ተይዜ ሰፉ ሥራዎች ሲሠሩ 

ቆይተዋሌ፡፡ 

 በ2011 ዒ.ም የተማሪዎችን እርካታ 73% ሇማዴረስ ታቅድ አፇጻጸሙ 72.3% ሆኗሌ፡፡ በተመሳሳይ የ2012 ዒ.ም 

75% ሇማዴረስ ታቅድ በኮቪዴ-19 ምክንያት መሇካት አሌተቻሇም፡፡ ተማሪዎች በተሇያዩ ውሳኔዎች ሊይ ማሇትም 

በሴኔት፣ በተማሪዎች ምግብ አቅርቦት ወዖተ እንዱሳተፈ መዯረጋቸው ሇእርካታቸው አስተዋጽዕ አዴርጓሌ፡፡ 

3ኛ) የዯንበኞችና አጋር አካሊትን ቁጥር መጨመር 

 በሦስቱም ዋና ዋና ተሌዔኮዎች የዯንበኞችና አጋር አካሊትን ቁጥር ማሳዯግ ተችሎሌ፡፡  

4ኛ) የኃብት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሻሻሌ 

 ቁሳዊ፣ የገንዖብ እና ሰብዒዊ ኃብትን ወጪ ቆጣቢ፣ ውጤታማ እና ከብክነት ነጻ በሆነ መሌኩ ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ፡፡  

 ከሕዛብ ተወካዮች ምክር ቤትና ከፋዯራሌ ኦዱት በመጡ ባሇሙያዎች አጠቃሊይ የንብረትና የፊይናንስ አጠቃቀም 

ከብክነት የፀዲ እና ሇላልችም ተሞክሮ እንዯሚሆን ተረጋግጧሌ፡፡  

 የበጀት አጠቃቀም በአማካይ 97.8% ነው፡፡ 
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5ኛ) የውስጥ ገቢን ማሳዯግ 

 የውስጥ ገቢን በተመሇከተ 5 ሚሉዮን ብር ሇማመንጨት ታቅድ በዋናነት ከተከታታይ ትምህርት 19,695,975.19 

ሚሉዮን (የመዯበኛ በጀቱን 4.6%) ገቢ ማመንጨት ተችሎሌ፡፡ ይህም አፇጻጸሙ ከዔቅዴ በሊይ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

6ኛ) የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትን ማሻሻሌ 

 በተቋሙ የሚሰጡ አገሌግልቶች ከጊዚ፣ ከጥራት፣ ከመጠን፣ ከተዯራሽነት፣ ከዖሇቄታዊነትና ከዖመናዊነት አንጻር 

በአብዙኛው በአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርደ መሰረት ሲሰጡ ቆይተዋሌ፡፡  

 የተሻሇ አፇጻጸም ያሊቸውን የሥራ ክፌልችና ግሇሰቦች ከማበረታታት አንጻር ትኩረት የሚሻ መሆኑ ተገምግሟሌ፡፡ 

7ኛ) የውስጥ ተግባቦትን ማጎሌበት 

 በስትራቴጂክ ዔቅዴ ዖመኑ 4 መዴረኮችን ሇዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ ሇመፌጠር ታቅድ 4 ተፇጽሟሌ፤ 8 የካውንስሌ 

መዴረኮች ታቅዯው 3 ተከናውኗሌ፤ 8 የቦርዴ ስብሰባዎች ታቅዯው 6 ተፇጽሟሌ፡፡  

8ኛ) የባሇዖርፇ ብ ጉዲዮች ተፇጻሚነትን ማሻሻሌ 

 የሴቶች የአመራር ተሳትፍ 20% ሇማዴረስ ታቅድ አፇጻጸሙ 15.6% ሆኗሌ፡፡ ይህም በቀጣይ ዒመታት ትኩረት 

ተሰጥቶ መሠራት ያሇበት መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ 

 ሇሴት ተማሪዎች፣ ሌዩ ዴጋፌ ሇሚሹ እና ከታዲጊ ክሌልች ሇሚመጡ ተማሪዎች የአሠራር ሥርዒት ተዖጋጅቶ 

በትምህርት ክፌሌ አመራረጥ፣ በቲቶሪያሌ እና አስፇሊጊ የኢኮኖሚ ዴጋፌ የማዴረግ ሥራዎች ተሠርተዋሌ፡፡ 

 ሌዩ ሌዩ በዒሊትን (የኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ቀን፣ የነጭ ሪቫን ቀን፣ ዒሇም አቀፌ የሴቶች ቀን)  በፒናሌ ውይይት፣ በሥነ 

ጽሐፌ እና በሌዩ ሌዩ ዛግጅቶች እንዱከበር ተዯርጓሌ፡፡ 

 በኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ወሊጆቻቸውን ሇተነጠቁና ሇችግረኛ ወጣቶች ነፃ የትምህርት ዔዴሌ ተሰጥቷሌ፡፡  

9ኛ) የሰው ኃብትን አቅም ማሳዯግ 

 የሰው ኃይለን ዔውቀት፣ ክህልትና አመሇካከት ሇማሳዯግ በተያዖው ዔቅዴ መሰረት የተሇያዩ ሥሌጠናዎች 

ተሰጥተዋሌ፡፡ ሇአብነትም ሇአስተዲዯር ሠራተኞች 14 ሇመስጠት ታቅድ 11 ሥሌጠናዎች እንዱሁም ሇመምህራን 

15 ታቅድ 16 ሥሌጠናዎች ተሰጥተዋሌ፡፡ በተጨማሪም 170 ሠራተኞች ከተሇያዩ ተቋማት ሌምዴ እንዱያመጡ 

ሇማዴረግ ታቅድ 140 ሠራተኞች ሌምዴ ቀስመው ተመሌሰዋሌ፡፡  

 በከፌተኛ ዱፔልማ ፔሮግራም (HDP) ሇ90 መምህራን ሥሌጠና ሇመስጠት ታቅድ ሥሌጠናውን ያገኙት 29 

መምህራን ብቻ ናቸው፡፡ 
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10ኛ) የቴክኖልጂ ተዯራሽነትንና ሽግግርን ማጎሌበት 

 በአብዙኛው የመምህራንና የሠራተኞች ቢሮዎች የብሮዴ ባንዴ እና የዋይፊይ ኢንተርኔት አገሌግልት ተጠቃሚ 

ሆነዋሌ፡፡ በተጨማሪም ተማሪዎች የኢንተርኔት አገሌግልት የሚጠቀሙበት የቤተ መጻሕፌት ክፌሌ ተዖጋጅቶ 

አገሌግልት እየሰጠ ይገኛሌ፡፡ 

 ከ28 ሚሉዮን ብር በሊይ በሆነ ወጭ የኢኮቴ መሰረተ ሌማት ግንባታ ሥራ እየተሠራ የሚገኝ ሲሆን ይህም በቀጣይ 

በዖርፈ ሇሚሠሩ ሥራዎች መሰረት የሚጥሌ ነው፡፡ 

11ኛ) ፊሲሉቲን በዒይነትና በብዙት ማሳዯግ 

 በህንጻ ግንባታ ዖርፌ 2 የሴሚናር፣ 2 የቤተ-ሙከራ፣ 2 የመማሪያ፣ 2 የቢሮ እና 7 የተማሪዎች ማዯሪያ ህንጻዎች 

ተገንብተዋሌ፡፡ በተጨማሪም 3 ግራውንዴ ፔሊስ ዚሮ ህንጻ፣ 1 የቤተ መጻሕፌት ህንፃ፣ 2 የተማሪዎች መመገቢያ 

አዲራሽ፣ 1 መጋዛን፣ 2 ሊውንዯሪ ህንጻዎች፣ 2 ሊውንጆች፣ 1 የDSTV አዲራሽ፣ 2 በቆርቆሮ የተሠሩ የማብሰያ 

ቤቶች፣ 1 የተማሪዎች ክሉኒክ ህንጻ፣ 1 የዖበኛ ማረፉያ ህንጻ እና በቆርቆሮ የተሠራ 1 የተማሪዎች ፐሌ ቤት 

ተሠርተዋሌ፡፡  

 ከህንጻ ግንባታ እና ከላልች የፊሲሉቲ አቅርቦቶች አንጻር ከነበሩት ችግሮች መካከሌ የካፑታሌ በጀት ማዔከሊዊነት፣ 

የግዥ ሥርዒቱ መንዙዙት፣ ከድሊር አቅርቦት ጋር በተያያዖ የእቃዎች ዋጋ በየጊዚው መጨመር እና አንዲንዴ 

ግብዒቶችም በሚፇሇገው መጠን ያሇመገኘት ይጠቀሳለ፡፡ 

 የሊብራቶሪ፣ የወርክሾፔ እና የቢሮ ዔቃዎች፣ ዖመናዊ የምግብ ማብሰያ ማሽኖች፣ ጀነሬተሮች እና የመሳሰለት እቃዎች 

እንዱሟለ ተዯርገዋሌ፡፡  

 ሇዩኒቨርሲቲው ሥራዎች አገሌግልት የሚሰጡ 12 ተሸከርካሪዎች አለ፡፡  

 በስትራቴጂክ ዔቅዴ ዖመኑ አረንጓዳ መሌበስ ካሇበት የዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ 50% አረንጓዳ ሇማዴረግ ታቅድ 

አፇጻጸሙ 88% ዯርሷሌ፡፡ 

12ኛ) የሠራተኞችን ዔርካታ መጨመር 

 በዔቅዴ ዖመኑ የሠራተኖችን እርካታ ሇመጨመር ከተሠሩ ሥራዎች መካከሌ የሚከተለት ይገኙበታሌ፡፡ 

 ሇሥራ አስፇሊጊ የሆነ ግብዒቶች ማሟሊት፣ 

 ጥቅማ ጥቅሞችን በመመሪያው መሰረት ማስጠበቅ፣ 

 ከዔቅዴ ዛግጅት እስ አፇጻጸም ግምገማ ዴረስ የሠራተኞችን ተሳትፍ በማረጋገጥ፣ 

 ሌዩ ሌዩ የሥሌጠናዎችን በማመቻቸት፣ ወዖተ፡፡ 
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 በዔቅዴ ዖመኑ የሠራተኞችን እርካታ 70% ሇማዴረስ ታቅድ ነበር፡፡ የ2012 ዒ.ም የሠራተኞችን እርካታ በኮቪዴ-19 

ምክንያት መሇካት ባይቻሌም በ2011 ዒ.ም በተዯረገው የዲሰሳ ጥናት 74.3% ሆኗሌ፡፡ ይህም ከዔቅዴ በሊይ 

አፇጻጸም መሆኑን ማየት ይቻሊሌ፡፡  

13ኛ) አሠራርና አዯረጃጀትን ማሻሻሌ 

 በዔቅዴ ዖመኑ 10 አዲዱስ የአፇጻጸም መመሪያዎች ሇማዖጋጀት ታቅድ 11 መመሪያዎች ተዖጋጅተዋሌ፡፡ አሠራርና 

አዯረጃጀትን የሚያሻሸለ መመሪያዎችንና ዯንቦችን ከማዖጋጀት አንጻር የሚከተለት መመሪያዎች ተዖጋጅተዋሌ፡፡ 

 የሠራተኞች የውስጥ የትምህርት ዔዴሌ መመሪያ፣ 

 የአመራሮች ሹመት መመሪያ፣  

 የርቀትና ተከታታይ ትምህርት መመሪያ፣  

 የሥርዒተ ፆታ ፕሉሲ፣  

 የተማሪዎች የሥነ ምግባር ዯንብ፣ ወዖተ፡፡ 

 በዔቅዴ ዖመኑ 30 የሥራ መዯቦች ይሻሻሊለ ተብል ታቅድ 40 ያህሌ ተሻሽሇዋሌ፡፡ በተመሳሳይ 61 አዲዱስ የሥራ 

መዯቦች እንዱፇጠሩ ታቅድ 51 የሥራ መዯቦች ተፇጥረዋሌ፡፡ 

14ኛ) መረጃ አያያዛና አስተዲዯርን ማሻሻሌ 

 የሥራ ክፌልችን አውቶሜት ከማዴረግ አኳያ የተያዖው ዔቅዴ በዴክመት ነው፡፡ ቢሆንም ሁለም የሥራ ክፌልች 

የካይዖን ፌሌስፌናን በመከተሌ መረጃዎችን በሀርዴ ኮፑ እና በሶፌት ኮፑ ሰንድ ከማስቀመጥ አንጻር የተሻሇ አፇጻጸም 

ታይቷሌ፡፡   

በአጠቃሊይ ዩኒቨርሲቲው ያሇፇው የዔቅዴ አፇጻጸሙ ሲታይ 88.4% ሲሆን ይህም በሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽ መመሪያ መሠረት 

ከፌተኛ አፇጻጸም እንዲሇው ያመሇክታሌ፡፡ 

5. ሀገራዊ ፕሉሲዎችና ስትራቴጅዎች ዲሰሳ 

የኢትዮጵያ መንግስት ሰሊምን፣ ሌማትንና ዳሞክራሲን እና ዔዴገትን በዖሊቂነት ሇማረጋገጥ እንዱቻሌ የተሇያዩ ፕሉሲዎችንና 

ስትራቴጅዎችን ነዴፍ በሥራ ሊይ በማዋሌ ዖርፇ ብ ውጤቶችን አስመዛግቧሌ፡፡  ከእነዘህ ፕሉሲዎችና ስትራቴጅዎች 

መካከሌ በትምህርት ሴክተሩ የራሱን ዴርሻ መወጣት የሚያስችሌ ፕሉሲ ተዖጋጅቶ የከፌተኛ የትምህርት ተቋማት ዴርሻም 

በዘሁ ፕሉሲ ውስጥ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡  
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ስሇሆነም እንዯማንኛውም የከፌተኛ ትምህርት ተቋም እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም የበኩለን ዴርሻ የሚወጣበትን ሁኔታ በዔቅዴ ይዜ 

ሇመንቀሳቀስ ያስችሇው ዖንዴ በአሥር ዒመት ስትራቴጅያዊ ዔቅደ ውስጥ ከተሌዔኮው፣ ከራዔዩ እና ከዋና ዋና እሴቶቹ ጋር 

ቀጥተኛ ቁርኝት ያሊቸው ሀገራዊ ፕሉሲዎችና ስትራቴጅዎች እንዯሚከተሇው ተተንትነዋሌ፡፡ 

5.1. የግብርናና የገጠር ሌማት ፕሉሲና ስትራቴጂ 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት ያዯረገው ግብርና ሊይ ነው፡፡ ከ80% በሊይ የሚሆነው ህዛብ የሚተዲዯረው በእርሻ ሲሆን፣ 

33% የሀገሪቱ ጠቅሊሊ ምርትም (GDP) የሚሸፇነው በዘሁ ክፌሇ ኢኮኖሚ ነው፡፡ ይሁንና ይህ ዖርፌ በጣም አዛጋሚ፣ 

ኋሊቀርና ባህሊዊ በመሆኑ ሀገሪቱ በምግብ እራሷን እንዴትችሌ የሚያዯርግ አስተማማኝ ሁኔታ አሌተፇጠረም፡፡ ይህንን ሁኔታ 

ከግንዙቤ ውስጥ ያስገባው የግብርናና ገጠር ሌማት ፕሉሲ የሚከተለትን ዒሊማዎች ይዝሌ፡፡ 

 የሰው ኃብት አቅምን መገንባትና በከፌተኛ ዯረጃ መጠቀም እንዱሁም ሥራ አጥ ወጣቶችን በማዯራጀት የሥራ ፇጠራ 

ተጠቃሚ ማዴረግ፤ 

 የሰብሌ ምርታማነትን የሚያሻሽለ ተግባራት ሊይ ምርምር፣ ዴጋፌና እገዙ ማዴረግ፤ 

 የተፇጥሮ ኃብት ጥበቃና አጠቃቀምን ማሻሻሌ፤ 

 የእንስሳት ዛርያዎችን በማሻሻሌ፣ ምርታማነትን በመጨመርና አጠቃቀምን በማሻሻሌ ሇሀገራዊ ኢኮኖሚ አስተዋጽዕ 

ማዴረግ፤ 

 የብዛኃ ህይወት ጥናት፣ ጥበቃና እንክብካቤ ማዴረግና አጠቃቀምን ማሻሻሌ፤ 

 ሌማዲዊ የመስኖ ውኃ አጠቃቀምን በማሻሻሌ ምርታማነትን ማሳዯግ፤ 

 ፌሊጎትን መሰረት ያዯረገ የምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት መስጠት፤ 

 የገበያ መር ግብርና እዴገትን ማረጋገጥ፤ 

 የግሌ ባሇኃብቶችን በግብርናው ሌማት መስክ እንዱሰማሩ ማበረታታት፤ 

 ሇኢንደስትሪ ሌማት ጥሬ እቃ ማቅረብ፤ 

 የገጠር መሰረተ ሌማት አውታሮችን ማስፊፊትና ከእርሻ ውጭ ያለ ሥራዎችን ማበረታታት ናቸው፡፡ 

ከዘህ ሀገራዊ ፕሉሲ በመነሳት የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲም ከሊይ የተጠቀሱትን ፕሉሲዎች ማስፇጸም እና በቂ እውቀት ያሇው፣ 

ኃሊፉነት የሚሰማው እንዱሁም በግብርናው ዖርፌ የአርሶ-አዯሩን ህይወት የሚሇውጡ የምርምር ሥራዎችን የሚሠራና ጥራት 

ያሇው የማማከር አገሌግልት የሚሰጥ የሰው ኃይሌ በማፌራት እንዱሁም ምርምርና የቴክኖልጂ ሽግግር በማዴረግ 

ሇፕሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ተፇጻሚነት የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታሌ፡፡ 

5.2. የከተማና ኢንደስትሪ ሌማት ፕሉሲና ስትራቴጂ 

ከተሞች ከፌተኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚካሄዴባቸው ማዔከሊት ናቸው፡፡ በኢትዮጵያ በከተሞች የሚኖረው የሕዛብ 

ቁጥርም እየጨመረ ይገኛሌ፡፡ ከዘህም ጋር ተያይዜ ከፌተኛ የኢኮኖሚና ማኅበራዊ  አገሌግልቶች ፌሊጎት እያዯገ መጥቷሌ፡፡ 

በተሇይም የወጣቶች የሥራ ፌሊጎት ከፌተኛ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ የኢትዮጵያ የከተማ ሌማት ፕሉሲ ራዔይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ 
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ከተሞችን ሌማትና እዴገት ማረጋገጥ፣ ከተሞችን ተወዲዲሪ፣ ተመጋጋቢና አስተማማኝ የሌማት ማዔከሊት ማዴረግ እና 

ሇነዋሪዎች አጥጋቢ ምሊሽ የሚሰጡ ማዴረግ ነው፡፡ በዘህ ፕሉሲ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፔራይዜችን፣ የቤቶች ሌማት፣ 

መሬት አሰጣጥ፣ መሰረተ ሌማት ዛርጋታ፣ የማኅበራዊ አገሌግልት አሰጣጥ፣ የከተሞችን ዯረጃ አወጣጥ፣ የአካባቢ ጥበቃ፣ 

ዱሞክራሲ፣ መሌካም አስተዲዯር እና አቅም ግንባታ ተካተውበታሌ፡፡  

የእንጅባራ ዩኒቨርስቲም ፕሉሲው የተሳካ እንዱሆን በከተማ መሬት ሌማትና ማኔጅመንት፤ በአረንጓዳ ሌማትና የዯረቅ ቆሻሻ 

አያያዛና አወጋገዴ፣ በከተማ ሥራ አመራር፣ በከተማ ፔሊን፣ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፔራይዜች ሌማት እና ላልች ጉዲዮች 

ሊይ ሥሌጠናና ዴጋፌ በመስጠት እንዱሁም የከተማ ጽዲትና ውበት ሊይ በመሥራት የበኩለን አስተዋጽዎ የሚያበረክት 

ይሆናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኢትዮጵያን የመካከሇኛ ገቢ ያሊት ሀገር የመሆን ራዔይ ሇማሳካት የኢንደስትሪ ሌማት ፕሉሲው 

በኢንደስትሪው ዖርፌ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሇውጥ ማምጣት፣ ባለት ቀሊሌ ኢንደስትሪዎች ምርታማነትን መጨመር፣ 

የኢንደስትሪዎች ቁጥር ማበራከት፣ የተሻሇ ቴክኖልጅ የሚጠቀሙ ኢንደስትሪዎችን መገንባት ከተቀመጡት አጠቃሊይ ግቦች 

መካከሌ ናቸው፡፡ 

ከዘህ ፕሉሲ አንጻር እንጅባራ ዩንቨርስቲም በዔውቀት፣ በክህልት፣ በአመሇካከትና በሥራ ፇጠራ ብቃት ያሊቸው ምሩቃንን 

በማፌራት፣ የአመራር እና የቴክኖልጂ አጠቃቀም ሥሌጠና በመስጠት፣ እንዱሁም ኢንደስትሪውን ሉዯግፌ የሚችሌ ችግር ፇቺ 

ጥናትና ምርምር በማካሄዴ ኢንደስትሪዎችና ፊብሪካዎች አዲዱስ ቴክኖልጂዎችን ሇመቅዲትና ሇመጠቀም የሚያስችሊቸውን 

ምርምር በማካሄዴ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፡፡ በተጨማሪም ከግብርና ወዯ ኢንደስትሪ የሚዯረገውን ሽግግር የሚያፊጥን ቴክኖልጂ 

የማመንጨትና የማማከር አገሌግልት በመስጠት ሇፕሉሲው መሳካት የበኩለን አስተዋጽዕ ያዯርጋሌ፡፡ 

5.3. ሀገራዊ የጤና ፕሉሲና ስትራቴጂ 

ጤነኛ፣ አምራችና ብቁ ዚጏች እንዱኖሩ ማዴረግ የሚሌ ራዔይ አንግቦ በመከሊከሌ ሊይ ትኩረት በመስጠት በትጋት የሚሠራው 

ሀገራዊ የጤና ፕሉሲና ስትራቴጂ ያተኮረባቸው ነጥቦች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 የጤና ሥርዒቱን በቴክኖልጂ በመታገዛ ማዖመንና ቀሌጣፊ የጤና አገሌግልት መስጠት፤ 

 በእርግዛናና በወሉዴ ጊዚ የሚከሰት የእናቶችን ሞት መቀነስ፤ 

 የህጻናትን ሞት መቀነስ፤ 

 ኮቪዴ-19ን፣ ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስን፣ ሳንባ ነቀርሳን፣ የወባ በሽታን እና ላልች በሽታዎችን መቆጣጠር፤ 

 የጤና አገሌግልቶች እንዱስፊፈ ማዴረግ እንዱሁም የጤና አገሌግልት የሚሰጡ መሳሪያዎችን ወዯ ጤና ተቋማት 

ማስገባትና የጥገና ሥርዒት ማዖጋጀት፤ 

 ሪፇራሌ ሆስፑታልች እንዱሁም የጥናትና ምርምር ተቋማትን ማቋቋምና ማስተዲዯር፤ 

 በተሇያዩ ዯረጃ ሊይ ያለ የኅብረተሰብ ጤና አገሌግልት ሰጪ ባሇሙያዎችን ብቁነት ማረጋገጥ፤ 

 ባህሊዊ መዴኃኒቶች ሊይ ጥናቶች እንዱካሄደ ማዴረግና ይህም እንዱሆን የጥናትና ምርምር ተቋማትን ማዯራጀት፤ 

 ተሊሊፉ በሽታዎችን ስርጭት ሇመግታትና ሇማቆም አመቺ መንገድችን መቀየስና አፇጻጸማቸውን መከታተሌ፤ 
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 የተሇያዩ ምግቦች ያሊቸውን የምግብ ይዖት ሇማወቅ ጥናቶች ማካሄዴ፤ 

የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲም የሀገሪቱን የጤና ፕሉሲ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያግ ጥናትና ምርምሮችን በማዴረግ፣ በጤናው 

ዖርፌ አገሌግልት የሚሰጡ ብቁ ምሩቃንን በተሇያዩ የትምህርት መስኮች በማፌራት እና ከአጋር አካሊት ጋር በመሆን 

የጀመራቸውን በአካባቢው የሚገኙ ሆስፑታልችንና ጤና ጣቢያዎችን የቁሳቁስ ዴጋፌ አጠናክሮ በመቀጠሌ የበኩለን 

አስተዋፅዕ ያበረክታሌ፡፡ 

5.4. የመሌካም አስተዲዯርና የዳሞክራሲ ሥርዒት ግንባታ ፕሉሲና ስትራቴጂ  

ዳሞክራሲ ሁለንም አገራዊ ፕሉሲዎችና ስትራቴጅዎች በጥራት ሇመፇጸም ያሇውን ሚና በመረዲት፣ መንግስት የመሌካም 

አስተዲዯርና የዳሞክራሲ ሥርዒት ግባታ ፕሉሲና ስትራቴጂ አውጥቷሌ፡፡ ስትራቴጂው የሚያተኩረው በመሌካም አስተዲዯር፣ 

በዳሞክራሲ፣ በሰሊም፣ በሌማት፣ በሀገራዊ አንዴነት፣ በግሌና ቡዴን መብቶች መከበር፣ የጋራ ሀገራዊ ስምምነት በመፌጠር፣ 

ፌትሕን ከዳሞክራሲ ጋር በማገናኘት፣ በተጠያቂነት፣ በቀጥተኛ የህዛብ ተሳትፍና ባሌተማከሇ አስተዲዯር፣ ሰብዒዊና ብሔራዊ 

እኩሌነትን በማረጋገጥ ሊይ ነው፡፡  

ይህንን ሇማሳካት ትምህርት  በእውቀት፣ በክህልትና በአመሇካከት የተገነቡ ሇሰሊም መጠበቅ፣ ሇሁሇንተናዊ ፇጣን ሌማት 

መረጋገጥ፣ ሇዳሞክራሲ ሥርዒት ግንባታና ሇመሌካም አስተዲዯር መስፇን ዴርሻቸውን የሚወጡ ብቁ ዚጎችን በማፌራት 

ሀገራዊ ተሌዔኮውን የሚያሳካ ቁሌፌ መሳሪያ ነው፡፡ 

ስሇሆነም እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የዳሞክራሲና መሌካም አስተዲዯር ባህሌና አቅምን ከማዲበር አኳያ በመሌካም አስተዲዯርና 

አመሇካከት የተቃኙ ብቁ ዚጎችን በማፌራት፣ መሌካም አስተዲዯርን ሉያጠናክሩ የሚችለ ጥናትና ምርምሮችን በማካሄዴ እና 

የማኅበረሰብ አገሌግልትቶችን በማቅረብ የራሱን ዴርሻ ይወጣሌ፡፡ 

5.5. የትምህርትና ሥሌጠና ፌኖተ ካርታ  

አንዴ ሀገር ሁሇንተናዊ እዴገትን በማምጣት የሕዛቧን ኑሮ ማሳዯግ የምትችሇው በሚኖራት የሰው ኃይሌ እምቅ አቅም ነው፡፡ 

ዙሬ በሣይንስና ቴክኖልጂ በሌጽገው በአገራቸው ሌማትን በማምጣት የሕዛባቸውን ተጠቃሚነት ያጏሇበቱ አገሮች ሌምዴ 

የሚያሳየን ይህንን ሀቅ ነው፡፡ ሇዘህም በቅርብ ዒመታት ከነበሩበት የዴህነት አረንቋ ወጥተው ከፌተኛ የሣይንስና ቴክኖልጂ 

እዴገት ሊይ የዯረሱ የዯቡብ ኮሪያ፣ የቻይና፣ የሲንጋፕር፣ የቬትናም፣ የማላዢያ እና የላልችም ሀገሮች ተሞክሮዎችን 

እንዯአብነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡  

በሀገራችንም መንግሥት በ1986 ዒ.ም. የትምህርትና ሥሌጠና ፕሉስ በመቅረጽ ሰብዒዊ ሀብትን በማሌማት ሀገራችንን 

በአጭር ጊዚ ውስጥ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው፣ ሩቅ ባሌሆነ ጊዚም ከበሇፀጉት አገሮች ተርታ ሇማሰሇፌ መሠረታዊ መሆኑን 

በመረዲት ሇትምህርትና ሥሌጠና ሌዩ ትኩረት ሰጥቷሌ፡፡ በትምህርትና ሥሌጠና ፕሉሲው የተቀመጠውን ዒሊማና ግብ 

ሇማሳካት ባሇፈት 24 ዒመታት የትምህርት ተዯራሽነት፣ ፌትሏዊነት፣ አግባብነትና ጥራት ሇማጏሌበት ሰፉ ሥራዎች 

ተሰርተዋሌ፡፡  
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የሀገራችን የትምህርት ፕሉሲ በተሰጠው ተሌዔኮ አማካኝነት የትምህርት ዯረጃን በየዯረጃው የአፇጻጸም አቅም በመገንባት፣ 

የተስተካከሇ የትምህርት ዯረጃን በመቅረጽና በመቆጣጠር፣ ዯረጃውን የጠበቀ ትምህርት በመሊ ሀገሪቱ በማስፊት ውጤታማ፣ 

ጥራት ያሇውና ፌትሏዊ የትምህርትና ሥሌጠና ሥርዒትን ሇማረጋገጥ ያሇመ ነው፡፡ ስሇሆነም በአዱሱ ፌኖተ ካርታ ጥናት ግኝት 

መሰረት የትምህርት መዋቅር ተሻሽሎሌ፡፡ 

ከኢህ ጋር በተያያዖ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በስትራቴጂክ ዔቅዴ ዖመኑ የሚከተለትን ሥራዎች ትኩረት አዴርጎ ይሠራሌ፡፡  

 የአገሪቱን ሌማት፣ ሰሊምና ዳሞክራሲ ሥርዒት ግንባታ እውን የሚያዯርጉ እና ሀገሪቱን በዒሇም አቀፌ ዯረጃ ተወዲዲሪ 

መሆን የሚያስችሎት ምሩቃንን ያፇራሌ፤ 

 በሀገሪቱ ፌሊጎት ሊይ የተመሰረተ ችግር ፇቺ እና በዔውቀትና ቴክኖልጂ ሽግግር ሊይ ያተኮረ ምርምር ያዯርጋሌ፤ 

 የማኅበረሰቡን ፌሊጎት መሰረት ያዯረገ እና የኅብረተሰቡን ኑሮ የሚያሻሽሌ የማኅበረሰብ አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ 

5.6. የቴክኖልጂ እና የፇጠራ ፕሉሲ   

የመረጃና መገናኛ ቴክኖልጂ የሀገራዊ ፕሉሲ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎችም የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 ሇዖመናዊ ግብርና፣ ትምህርት፣ ጤና፣ ኢንደስትሪ፣ የግለ ዖርፌ ሌማት እንዱሁም መንግሥታዊ አስተዲዯር የመረጃና 

መገናኛ ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማት ማስፊፊት፤ 

 የመረጃና መገናኛ ቴክኖልጂ አገሌግልቶችን ሇተጠቃሚዎች በተወዲዲሪ ዋጋ ማቅረብ፤ 

 የመረጃና መገናኛ ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማትና ሥርዒቶች አጥጋቢ አገሌግልት የሚሰጡ መሆናቸውንና ውጤታማና 

ጥራት ባሇው ጥቅም ሊይ መዋሊቸውን ማረጋገጥ፤ 

 የመረጃና መገናኛ ቴክኖልጂ ሥሌጠና አሠጣጥን ሇማጠናከርና የቴክኖልጂ ፇጠራን ሇማስተዋወቅ እንዱችሌ የግለን 

ዖርፌ በትምህርታዊ ተቋማትና በኢንደስትሪ አዯረጃጀት መዯገፌና ማበረታታት፤ 

 የመረጃ ኃብቶችና አገሌግልቶችን ከማሌማት ጋር የተያያ የህግ ማዔቀፍችን ማውጣትና የወጡትንም ከሌማት 

ፕሉሲዎች ጋር እንዱካተቱ ማዴረግ፤ 

 በአገራዊ ቋንቋዎች ሊይ የተመሰረቱ፣ ሇብሃን ፌጆታ የሚውለ እና በመረጃ አገሌግልት መስጠት ሊይ የተመሰረቱ 

የይዖት እና የትግበራ ጥረቶችን መዯገፌና ማበረታታት፤ 

 ሇአርሶ አዯሩ፣ ሇአርብቶ አዯሩ፣ ሇመስክ ሠራተኞችና ሇላልች የገጠር ነዋሪዎች መሠረታዊ የኮምፑውተር ክህልትን 

የሚያስጨብጡ የመረጃ ማዔከሊትን ማቋቋም ናቸው፡፡ 

ስሇዘህ የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በተሇያዩ የሥራ መስኮች የተሰማሩ አምራቾችን ምርት ሇማሳዯግ እና የአገሌግልት ሰጭ 

ኢንተርፔራይዜችን አቅም ሇመገንባት ጥረት ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ ተስማሚ ቴክኖልጂዎችን መሇየትና የት እንዲለ 

መጠቆም፣ ቴክኖልጂዎችን በመሥራት መማርና መቅዲት፣ የቴክኖልጂ መረጣና አጠቃቀም፣ ሽግግሩን እና የሰው ኃይሌ 

ሌማቱን ማስተባበር ከዩኒቨርሲቲው የሚጠበቁ እና ሉሠራባቸው የሚገቡ ጉዲዮች ናቸው፡፡ 
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5.7. የባህሌና ቱሪዛም ፕሉሲ እና ስትራቴጂ  

ኢትዮጵያ ከባህሇ-ብ እና ከሌሳነ-ብ ሀገራት ውስጥ የምትመዯብ ሀገር ናት፡፡ ካሊት የባህሌና የቋንቋ ስብጥር በተጨማሪ 

ሇቱሪዛም መስህብ የሚሆኑ በርካታ ቁሳዊና መንፇሳዊ ኃብቶች የታዯሇች ሀገር ናት፡፡ በኢትዮጵያ የባህሌ ፕሉሲ መሠረት 

የተፇጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርሶችን፣ የሚዲሰሱና የማይዲሰሱ የቱሪዛም መስህቦችን በመጠበቅና በማሌማት፣ የባህሌና ቱሪዛም 

ምርቶቻችንና አገሌግልቶችን በማበሌጸግና በማስፊፊት የዚጎችን ተጠቃሚነት ማሳዯግ፣ በተሇይም የሴቶችንና የወጣቶችን 

የሥራ ዔዴሌ ማስፊት፣ ብዛሀ-ባህሌ መገሇጫዎቻችን በእኩሌነት እንዱሇሙና እንዱጠበቁ እሴቶቻችንን እንዱያጎሇብቱ 

ማዴረግ፣ ትክክሇኛና አስተማማኝ መረጃ በመዖርጋት ወዯ ተግባር ሉሇወጡ የሚችለ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን ሇዖርፈ 

ተቋማዊ አቅም ግንባታና አገሌግልት እንዱውለ ማዴረግ ትኩረት የተሰጣቸው የሴክተሩ ዒሊማዎች ናቸው፡፡ 

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም የአካባቢውን ባህሌ ሇማሳዯግና ሇማጎሌበት የሚከተለትን ነጥቦች በአጽንዕት ይከውናሌ፡፡ 

 የባህሌ ቅርሶችን ጥበቃና ሌማት ከማሳዯግ አኳያ የሚንቀሳቀሱ ቅርሶችን የሥነ-ሰብ የባህሌ ኃብቶችን ጠብቆ ሇማቆየት 

አስፇሊጊውን ዴጋፌ ማዴረግ፤ 

 የአካባቢውን ማኅበረሰብ ቁሳዊና መንፇሳዊ መስህቦች ሇማሌማትና ሇማሳዯግ ተቋማዊ አሠራርን መፌጠር፤ 

 የቱሪዛም መዲረሻዎችን ማሌማትና ተጨማሪ መስህቦችን ሇዒሇም ማስተዋወቅ፤  

 የቱሪዛም ገበያ ሌማትን፣ ግብይትና ብራንዱንግ ስትራቴጂን መተግበር፤ 

 በአካባቢው የሚነገሩ ቋንቋዎችን ማሳዯግ፤ 

 የመረጃ ሀብቶችን ክምችትና አጠቃቀም በቴክኖልጂ የታገ እንዱሆኑ መሥራት፤ 

 በባህሌና ቱሪዛም ኢንደስትሪዎች ብቃት ያሇው የሰው ኃይሌ ሇማፌራት ከከፌተኛ ትምህርት፣ ከቴክኒክና ሙያ 

ኮላጅ፣ ከጥናትና ምርምር ተቋማትና ከሙያ ማህበራት ጋር የተቀናጀ የሥሌጠና ፔሮግራም ማዖጋጀት፤ 

5.8. የዖሊቂ ሌማት ግቦች (Sustainable Development Goal) 

የተባበሩት መንግሥታት አ.ኤ.አ ዴህረ 2015 ዒሇምን ትራንስፍርም ማዴረግ ያስችሊሌ ተብል የታመነበት 17 የዖሊቂ ሌማት 

ግቦች በሀገሮች ስምምነት ይፊ አዴርጓሌ፡፡ ከ17ቱ የዖሊቂ ሌማት ግቦች መካከሌ አራተኛው ግብ ትምህርትን የሚመሇከት ነው፡፡ 

ትኩረቱ ሁለ አቀፌ፣ ፌትሏዊና ጥራት ያሇው ትምህርትና የዔዴሜ ሌክ ትምህርት ዔዴሌ ሇሁለም ማዴረስ ነው፡፡  

የሰብዒዊ ኃብት ሌማት የሚመራበት ፕሉሲ፣ ፔሮግራምና ሥርዒት ተከታታይና ቀጣይነት ያሇው፣ ተሇዋዋጭ፣ ዒሇም ሇውጡ 

የሚያስከትሇውን ውጤት መሸከም በሚችሌ ዯረጃ ሊይ የተቃኘ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ለሊዊው ዒሇም ፇጣንና የማያቋርጥ 

ሇውጥና ዔዴገት ሊይ የሚገኝና ተጽኖ ፇጣሪ የሆነው የቴክኖልጂ እዴገት እና እዯገቱ የሚጠይቀውን ብቃት መፌጠር 

የሚያስችሌ የትምህርትና ሥሌጠና ሥርዒት መዖርጋትና መተግበርን ይጠይቃሌ፡፡  

የዖሊቂ ሌማት ግቦች የትምህርትን አስፇሊጊነት በመረዲት ሇትምህርት በግብ 4 ያስቀምጥ እንጂ ላልች ግቦችም ማሇትም የጤና፣ 

የእዴገትና ሥራ፣ የዖሊቂ ምርታማነትና የዏየር ንብረት ሇውጥ ከትምህርት ውጪ እንዯማይታሰብ የታመነ ነው፡፡ የዖሊቂ ሌማት 

ግቦች ዒሊማ እና ሦስቱ ገጽታዎች ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊ እና አካባቢያዊ ጉዲዮች የ2030 አጀንዲዎች ምሰሶዎች ናቸው፡፡  
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ስሇሆነም እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ሀገራዊ የሌማት ዔቅድችን ከዖሊቂ የሌማት ግቦች ጋር በማስተሳሰር ሇተግባራዊነቱ የጎሊ ሚና 

ይጫወታሌ፡፡ 

5.9. ሇዏየር ንብረት ሇውጥ የማይበገር አረንጓዳ ሌማት ስትራቴጂ 

በሀገር ዯረጃ በተያዖው ዔቅዴ የአረንጓዳ ኢኮኖሚ ግንባታን አንደ የዔቅደ መሠረታዊ አቅጣጫ በማዴረግ ሇዘህ ተፇጻሚነት 

የሚከተለት ግቦችን አስቀምጧሌ፡፡ 

 ሇዏየር ንብረት ሇውጥ የማይበገር አረንጓዳ ኢኮኖሚ ግንባታ ሊይ በየዯረጃው ሊለ የኅብረተሰብ አካሊት ግንዙቤ 

መፌጠር እና ተሳትፍን ማሳዯግ፤  

 ሇአየር ንብረት ሇውጥ የማይበገር አረንጓዳ ኢኮኖሚ ግንባታን በሊቀ ዯረጃ ሇመፇፀም የሚያስችሌ የፊይናንስ ምንጭ 

ማሳዯግ፤ 

 የኢንደስትሪና የከተሞች መስፊፊት እና የኑሮ ሇውጥን ተከትል እየመጣ ያሇውን የአካባቢ ኃብት ብክነትንና ብክሇትን 

በአጥጋቢ ሁኔታ ሇመቀነስ እና ሇመከሊከሌ የሚያስችለ ተግባራትን ማገዛ፤ 

 የተበከለ አካባቢዎችን ሇማጽዲት፣ በብክሇት ምክንያት ሉከሰቱ የሚችለ አለታዊ ተፅዔኖዎችን ሇመከሊከሌና ሇመቀነስ 

አካባቢን ጽደና አረንጓዳ እንዱሆን የሚያስችለ እርምጃዎችን በማገዛ ዚጎች በንጹህና ጤናማ አካባቢ እንዱኖሩ  

ሇማዴረግ የሚያስችለ ግቦች ተቀምጠዋሌ፡፡ 

በመሆኑም እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የዏየር ንብረት ሇውጥ እና የአካባቢ ብክሇት ተፅዔኖን የሚከሊከሌ እንዱሁም ሇአየር ንብረት 

ሇውጥ የማይበገር አረንጓዳ ኢኮኖሚ ግንባታ ግቦች መሳካት የራሱን ዴርሻ የሚወጣ ብቁ ዚጋ በማፌራትና ጥናትና ምርምር 

በማካሄዴ ሇግቦቹ መሳካት የበኩለን ዴርሻ ይወጣሌ፡፡ 

5.10. የውጭ ጉዲይ እና የብሔራዊ ዯህንነት ፕሉሲ 

አዱሱ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፕሉሲ በመግባባትና በርትዔ ሊይ የቆመውን የውጭ ግንኙነት በማስቀጠሌ ሇጎረቤት ሀገራት 

ትኩረት መስጠት፣ ብሔራዊ ክብርን ማረጋገጥ እና የሀገር ኃይሌና የተሰሚነት ምንጭን ማስፊት ዒብይ ትኩረቶቹ ናቸው፡፡  

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም የአገሪቱን ፕሉሲ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚከተለት ጉዲዮች ሊይ በማተኮር ተግባሩን ያከናውናሌ፡፡ 

 ዒሇም አቀፊዊና አገራዊ የሇውጥ ሁኔታን ተረዴቶ ሇሀገራዊ ዔዴገት በሙያው የሚተጋ ብቁ ዚጋ ማፌራት፤ 

 በተሇያዩ ቋንቋዎች የሰሇጠኑ ዒሇም አቀፊዊና ቀጠናዊ ትስስርን ሇመፌጠርና ሇማጠናከር የሚያስችለ ምሩቃንን 

ማፌራት፤   

 ዒሇም አቀፌ የትምህርት ጥራት ዯረጃ መስፇርቶችን በጠበቀ ሁኔታ የትምህርት አሰጣጥ ሥርዒትን መዖርጋት፤ 

 የትምህርት ጥራትና አግባብነትን የሚያጎሇብቱ ዒሇም አቀፊዊና አገራዊ አጋርነትን ማሳዯግና ማጠናከር ናቸው፡፡ 
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5.11. የኢነርጂ ፕሉሲና ስትራቴጂ 

እ.ኤ.አ. በ2012 የተቀረጸው የኢትዮጵያ የኢነርጂ ፕሉሲ ዒሊማዎች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 የኢነርጂ አቅርቦት አስተማማኝነትና ተጨባጭነትን /ታማኝነትን/ ማሻሻሌ እና የቀጠናው ታዲሽ ኃይሌ ማዔከሌ 

መሆን፤ 

 ተመጣጣኝ የሆነ ዖመናዊ የኢነርጂ አቅርቦትን መጨመር፤ 

 ውጤታማ፣ ጽደናና ተገቢ የኢነርጂ ቴክኖልጂዎችንና ኢነርጂ ጥበቃን ማስተዋወቅ፤ 

 የኢነርጂውን ዖርፌ አስተዲዯር ማጠናከርና ጠንካራ የኢነርጂ ተቋም መገንባት፤ 

 አካባቢያዊና ማኅበራዊ ዯህንነትን ማረጋገጥ እንዱሁም የኢነርጂ ቀጣይነትንማረጋገጥ፤ 

 የኢነርጂውን ዖርፌ የፊይናንስ ሂዯት ማጠናከር፤ 

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም ከዘህ አንጻር በኢነርጂው ዖርፌ በተሇይም በታዲሽ ኃይሌ ዖርፌ ጥናትና ምርምር በማዴረግ ይህንን 

ሀገራዊ ፕሉሲ ይፇጽማሌ፡፡ 

5.12. አጀንዲ 2063 

የአፌሪካ ኅብረት የ50 ዒመታት ጉዜውን ሇመገምገምና የቀጣይ 50 ዒመት ጉዜ እና ውጤት ምን መሆን እንዲሇበት ‹‹አጀንዲ 

2063›› የተባሇ ማዔቀፌ አዖጋጅቷሌ፡፡ የዘህ ማዔቀፌ ዋና ዋና ትሌሞች /aspirations/ የአፌሪካ አህጉር የሚከተሇውን 

ቅርጽ ይዙ ማየት ነው፡፡  

 አካታች ዔዴገት እና ቀጣይነት ያሇው ሌማት ያሊት የበሇጸገች፤ 

 በፒን አፌሪካዊነት የተመሰረተች፣ የተባበረችና የፕሇቲካ ህብረት ያሊት፤ 

 መሌካም አስተዲዯርና ዳሞክራሲ የሰፇኑባት፣ ሰብዒዊ መብቶች፣ ፌትሕና የህግ የበሊይነት የነገሰባት፤ 

 ሰሊማዊና አስተማማኝ ዯህንነት ያሇባት፤ 

 ጠንካራ ባህሊዊ ማንነት፣ የጋራ ቅርስ፣ እሴቶችና ሥነ-ምግባር ያሇባት፤ 

 ጠንካራ፣ የተባበረና ዒሇም አቀፌ ተጽዔኖ ፇጣሪ የሆነች፡፡ 

በዘህ የ2063 አጀንዲ ከተያ ትሌሞች መካከሌ የበሇጸገች አህጉር መፌጠር በሚሇው ሥር ብቁና የተማሩ ዚጎችን ማፌራት እና 

በሣይንስ፣ በቴክኖልጂና በፇጠራ የተዯገፇ የክህልት አብዮት ማምጣት እንዯ አንዴ ግብ ተዯርጎ ተወስዶሌ፡፡ በተሇይም ዯግሞ 

በ10 ዒመት የትግበራ ዔቅዴ ውስጥ ከተዖረዖሩ 12 ፔሮግራሞ መካከሌ አንደ ፒን-አፌሪካ ኢ-ዩኒቨርሲቲ አንደ ነው፡፡ ይህ 

ፔሮጀክት ቀረጻም ያስፇሇገው የሦስተኛ ዯረጃና ተከታታይ ትምህርትን ተዯራሽነት በማስፊት የሰው ኃይሌ ሌማትን፣ ሣይንስን፣ 

ቴክኖልጂንና ፇጠራን ሇማሳዯግ በሚሌ ነው፡፡ 
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እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም ይህንን አህጉራዊ ግብ ሇማሳካት በቴክኖልጂ ማሊመዴ፣ በሀገር በቀሌ እውቀት ሌየታና ስርጭት 

እንዱሁም አዲዱስ አሠራሮችን ማስተዋወቅ ሊይ ትኩረት አዴርጎ ይሠራሌ፡፡  

5.13. ባሇብ ዖርፌ ጉዲዮች (Cross Cutting Issues) 

እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በእቅዴ ዖመኑ ትኩረት ተሰጥቶባቸው መከናወን ያሇባቸውን የባሇብ ዖርፌ ተግባራትን በዘህ ስትራቴጅክ 

ዔቅዴ በሚከተሇው መሌኩ አካቷሌ፡፡ 

5.13.1. ሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶች 

ሀገራችን ካሊት ሕዛብ መካከሌ ግማሸ ያህለ ሴቶች ሲሆኑ ቀጣይ ዔጣ ፇንታዋን ሉወስኑ የሚችለ ህፃናትና ወጣቶችም መኖሪያ 

ናት፡፡ በመሆኑም በሀገር አቀፌ ዯረጃ የእነዘህን የኅብረተሰብ ክፌልች ተሳትፍና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ፕሉሲዎችና 

ስትራቴጅዎች ተቀርጸው ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ የሚገኙ ሲሆን እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም ከዘህ አንጻር በዔቅዴ ዖመኑ 

በሚከተለት ሀገራዊ ፕሉሲዎች ሊይ ትኩረት የሚያዯርግ ይሆናሌ፡፡ 

 በሴቶች ሊይ የሚዯርሰውን ፆታዊ ትንኮሳ እና ጥቃትን ማስወገዴ፤ 

 ሴቶችና ወጣቶች በሀገሪቱ የሌማት፣ የመሌካም አስተዲዯርና የዳሞክራሲ ሥርዒት ግንባታ ሊይ ተሳታፉና ተጠቃሚ 

እንዱሆኑ ማዴረግ፤ 

 በሴቶች ትምህርት ሪያ የኅብረተሰቡን አመሇካከት መቀየር፤ 

 ወጣቶች በጥቃቅንና አነስተኛ የገቢ ማስገኛ የሥራ መስኮች ተዯራጅተው ተሳታፉና ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሁሇንተናዊ 

አቅም መገንባት፤ 

 ወጣቶች ወዯ ሥራ እንዱገቡ የሚረደና የወጣቶችን እንቅስቃሴና የሥራ ስምሪት ሉያሻሻለ የሚችለ ተጨማሪ 

አሠራሮችን ማመቻቸት፤ 

 በሕጻናት ሊይ የሚዯርሱ ችግሮችን መንስኤዎች፣ የሚያስከትለትን ተጽዔኖ እና መፌትሄዎቻቸውን በግሌጽ ማሳየት 

የሚያስችለ የጥናትና ምርምር ሥራዎች  ማከናወን፤ 

 ህጻናት በዴህነት ምክንያት ሇተሇያዩ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ተጋሊጭ እንዲይሆኑ 

የወሊጆቻቸውን/አሳዲጊዎቻቸውን አቅም ሇማጏሌበት የቤተሰብን የገቢ ምንጭ የሚያሰፈ የተሇያዩ ሥሌጠናዎችና 

ላልች ዴጋፍች መስጠት፤ 

 ሌዩ ፌሊጎት እና ሌዩ ዴጋፌ የሚሹ ህፃናት አስፇሊጊውን ዴጋፌና እንክብካቤ እንዱያገኙ ማዴረግ፤ 

5.13.2. ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ መከሊከሌና መቆጣጠር ፕሉሲ 

ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ዚጎችን በማጥቃት በሀገር ኢኮኖሚ ሊይ ከሚያዯርሰው ከፌተኛ አለታዊ ተጽእኖ ባሻገር ማኅበራዊና 

ፕሇቲካዊ ተጽዔኖውም ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ በዘህም መሰረት  በሀገራችን ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር በሀገር 

ዯረጃ የወጣው ፕሉሲ የሚከተለትን ጉዲዮች አካቷሌ፡፡ 
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 በኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ሪያ የሚዯረጉ ጥናትና ምርምሮችን ማሳዯግ እና የጥናት ውጤቶችንም በሥራ ሊይ ማዋሌ፤ 

 በሽታውን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር በመንግስት፣ መንግስታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶችና በግሌ ተቋማት የሚዯረገውን 

ቅንጅታዊ አሠራር ማጎሌበት፤ 

 በሥራ ቦታ በፇቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ የኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ምርመራና የምክር አገሌግልት ባህሌን በማጎሌበት 

ማኅበረሰቡ ራሱን የሚጠብቅበትን ሁኔታ ማጠናከር፤ 

 ተቋሙ ከሚተዲዯርባቸው ሕጎች፣ ዯንቦችና ስምምነቶች ጋር የተናበቡ ከሥራ ባህሪውና ከአቅም ጋር የተጣጣሙ፣ 

የጸረ-ኤዴስ ማስተባበሪያ ጽ/ቤትና ክበባት እንዱቋቋሙና አስፇጻሚ አካሊት እንዱዯራጁ በማዴረግ በሽታውን 

የመከሊከሌና የመቆጣጠር ሥራ በዖሊቂነት የሚከናወንበትን ምቹ ሁኔታ መፌጠር፤ 

5.13.3. የሠራተኛና ማኅበራዊ  ጉዲዮች ፕሉሲና ስትራቴጂ 

በሀገራችን የማኅበራዊ ሌማት ዯህንነት ዖርፌ ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ አዴርጎ እየሠራ ካሇባቸው ጉዲዮች ውስጥ አንደ አካሌ 

ጉዲተኞችና በአስቸጋሪ ሁኔታ ሊይ የሚገኙ የኅብረተሰብ ክፌልች በሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ፕሇቲካዊ ዖርፍች ከላሊው 

የማኅበረሰብ ክፌሌ ጋር እኩሌ ተጠቃሚ እና ተሳታፉ እንዱሆኑ ማዴረግ እንዱሁም የዚጎችን የማኅበራዊ  ዋስትና አገሌግልት 

ሽፊን ማሳዯግ ነው፡፡  

በመሆኑም የሚከተለት የፕሉሲ ጉዲዮች አካሌ ጉዲተኞችን እና ሌዩ ፌሊጎት ያሊቸውን ዚጎች በሁለም  ዖርፍች ተጠቃሚ 

ከማዴረግ አንፃር ትኩረት የሚሰጣቸው ይሆናለ፡፡ 

 የሕንጻ ግንባታ አዋጅን መሠረት በማዴረግ የመስሪያ ቦታዎችን (ቤተ-መጻሕፌት፣ ድርሚተሪ፣ የመማሪያ ክፌልች 

ወዖተ…) እና አስፇሊጊ መገሌገያዎችን አካሌ ጉዲተኞችን ታሳቢ በማዴረግ ማሟሊት፤ 

 ሇአካሌ ጉዲተኞችና ሌዩ ፌሊጎት ሊሊቸው የኅብረተሰብ ክፌልች በሌዩ ሁኔታ የትምህርት ዔዴሌ ማመቻቸት፤ 

 በተሇያዩ ፍረሞች ሊይ በአግባቡ እንዱወከለና ዴምጻቸው እንዱዯመጥ የአካሌ ጉዲተኞች ማኅበራትን መዯገፌና 

ማበረታታት፤ 

 ሇአካሌ ጉዲተኞች የተሇየ ፌሊጎት የሚስማሙ የዴጋፌና የሥሌጠና እዴልችን ማመቻቸት፤ 

5.14. ሀገር በቀሌ የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዲ 

ይህ ሀገር በቀሌ የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዲ የሚከተለት ጉዲዮች ሊይ ትኩረት ያዯርጋሌ፡፡ 

 ሇአርሶ አዯሮችን ዖመናዊ የግብርና ግብዒቶችን በማቅረብ ምርታማነትን ማሳዯግ፤ 

 የእንስሳት ህክምና አገሌግልትን በማስፊፊት፣ የተሻሻሇ አሠራርን በመዖርጋት እንዱሁም ዖርፈ ከላልች ጋር 

የሚኖረውን ትስስር በማጎሇበት የእንስሳት ኃብት ሌማትን ማዖመን፤ 

 የማንፊክቸሪንግ እሴት ሰንሰሇት እና የኢንደስትሪ ትስስርና ተመጋጋቢነትን ማጠናከር፤ 

 የገቢ ምርቶችን የሚተኩ ምርት አምራቾችን መዯገፌ፤ 

 ባህሊዊና አነስተኛ አምራቾችን ማበረታት፤  
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 ታሪካዊ፣ ባህሊዊ እና ተፇጥሯዊ መስህቦች ማራኪና ተዯራሽ እንዱሆኑ ማዴረግ፣ 

 የቱሪስት መዲረሻዎችን በገበያ፣ በአገሌግልት እና በዯንበኛ ዒይነት ሇይቶ ማስተዋወቅ እንዱሁም የቱሪዛም አገሌግልት 

አሰጣጥን ማዖመን፤ 

 አዲዱስ የቱሪስት መዲረሻዎችን ማሌማት፣ 

 የቴክኖልጂ ግብይይት፣ ፊይናንስና ልጂስቲክ አጠቃቀምን ማሳዯግ፣ 

 የአይሲቲ ፒርክንና ኢኮሲስተምን ማበሌጸግ፤  

 በአይሲቲ ዔውቀትን የቮኬሽናሌና የከፌተኛ ዯረጃ ትምህርቶችን ማስፊፊት፤   

 ሇፇጠራና አዲዱስ የሥራ ሀሳቦችን ሇማመንጨት የሚያግዛ ከባቢ ሁኔታን መፌጠር፤ 
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6. ጥንካሬ፣ ዴክመት፣ መሌካም አጋጣሚዎችና ስጋት (SWOT) ትንተና 

6.1. የውስጣዊ ሁኔታዎች ትንተና፡- ጥንካሬና ዴክመት 

ሠንጠረዥ 2፡ የዩኒቨርሲቲው ጥንካሬና ዴክመት ትንተና 

ተ.ቁ. መስፇርቶች ጠንካራ ጎን ዯካማ ጎን 

1 የሰው ኃብት 

(አመሇካከት፣ 

ክህልትና 

እውቀት) 

 አብዙኛዎቹ ሠራተኞች ሇሥራ ትጉ መሆናቸው፣ እንዱሁም ሇዩኒቨርሲቲው ጥሩ 

አመሇካከትና የባሇቤትነት ስሜት ያሊቸው መሆኑ፣  

 አብዙኛዎቹ የዩኒቨርሲቲው አመራሮች መመሪያዎችን፣ ህጎችንና  ላልች ተያያዥ ሰነድች ሊይ 

በቂ የሆነ እውቀት ያሊቸው መሆኑ፣ 

 ተቋሙ የተሇያዩ ምሁራንን በመጋበዛ ሠራተኞች ሥሌጠና፣ ሌምዴና የማነቃቂያ 

(ሞቲቬሽናሌ) ንግግሮች እንዱያገኙ ማዴረጉ፣ 

 አብዙኛዎቹ መምህራን በምርምሮች ሊይ ጥሩ ተሳትፍ ማዴረጋቸው፣  

 በጥናትና ምርምር ሪያ ሇመምህራን ሥሌጠናዎች መሰጠቱ፣ 

 በሥሌጠናና በሌምምዴ አቅሙ ሉዲብር የሚችሌ በርካታ ወጣት ሠራተኛና አመራር ያሇው 

መሆኑ፣ 

 የተወሰኑ ሠራተኞች ህጎችና ዯንቦችን አሇመረዲትና አሇመፇጸም፣ 

 ሇመካከሇኛና መሰረታዊ አመራሮች በአመራር ክህልት ሪያ በቂ 

ሥሌጠና አሇመሰጠቱ፣ 

 የአንዲንዴ ሠራተኞች የሥነ-ምግባርና የቅንነት ችግር ማሳየታቸው፣  

 ተማሪዎች መብት እና ግዳታቸውን በተገቢው አሇመረዲት፣ 

 በአንዲንዴ የትምህርት ክፌልች በቂ መምህራን በየስፓሻሊይዚሽኑ 

አሇመኖር፣ 

 አንዲንዴ መምህራን በቂ ዛግጅት ሳያዯርጉ ክፌሌ መግባት፣ 

2 አዯረጃጀትና 

አሠራር 

 አብዙኞቹ ሥራዎች አውትሶርስ ተዯርገው በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት መሠራታቸው፣ 

 ዩኒቨርሲቲው ስትራቴጂክ እቅዴ የነበረው መሆኑና ሇሚመሇከታቸው የሥራ ክፌልች 

ዒመታዊ ዔቅደን ማውረዴ መቻለ፣ 

 የክትትሌና ግምገማ ሥርዒት እየተተገበረ መሆኑ፣ 

 ግሌጸኝነትንና ውዴዴርን መሠረት ያዯረገ የአመራር ምሌመሊና የሠራተኛ ዔዴገት መኖሩ፣ 

 ቀሌጣፊና ግሌጽ የሆነ አዯረጃጀት እና አሠራር መዖርጋቱ፣ 

 ሌዩ ሌዩ የውስጥ መመሪያዎችና ዯንቦች የሚመሇከታቸውን አካሊት ተሳትፍ መዖጋጀታቸው፣   

 ተማሪዎች የተግባር ትምህርት እንዱያገኙ የሚዯረግ ጥረት መኖሩ፣ 

 ጥፊተኛ ሠራተኞችን ሇማስተካከሌ የሚወሰዯው እርምጃ የተጓተተ 

መሆኑ፣  

 በአንዲንዴ የሥራ ክፌልች የሥራ ስታንዲርዴ ተግባራዊ አሇመዯረጉ፣ 

 የትምህርት ክፌልችና ኮላጆች አሇመስፊፊታቸው፣ ሇምሳላ፡- ማኅበራት 

(cooperatives)፣ ቱሪዛም፣ ጤና፣ ምህንዴስናና ቴክኖልጂ፤ 

 አንዲንዴ የሥራ ክፌልች በሙለ የሰው ኃይሌ አሇመዯራጀታቸው እና 

የሚጠየቁ የሰው ኃይሌ ፌሊጎቶች በወቅቱ አሇመሟሊት፣  

 አንዲንዴ ጊዚ በሥራ ክፌልች መካከሌ ተናቦ ያሇመሥራት፣ 
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 የዩኒቨርሲቲውን ግቢ ሇሥራ ምቹና ማራኪ መሆኑ፣ 

 የግዥ ፌሊጎትና ዔቅዴ በወቅቱ መዖጋጀቱ፣ 

 ከላልች የሀገር ውስጥና የውጭ ተቋማት ጋር ትብብር መመስረቱ፣ 

 የሴቶችን ተሳትፍ ሇማሳዯግ ሌዩ ትኩረት መሰጠቱ፣ 

 የዩኒቨርሲቲው አመራሮች የአካባቢውን ማኅበረሰብ የማገዛና አብሮ የመሥራት ሌምዴ 

መኖሩ፣ 

 የፊይናንስ ክፌሌ አገሌግልት ፇጣንና ቀሌጣፊ መሆኑ፣ 

 የመምህራን የየወሰነ ትምህርቱ የኮርስ ዴሌዴሌ ፌትሏዊ በሆነ መንገዴ ቀዴሞ መዖጋጀቱ፣ 

 ሇጥናትና ምርምር እና ሇማኅበረሰብ አገሌግልት ትኩረት መሰጠቱ፣ 

 አካታች የሆኑ የጥናትና ምርምር የትኩረት አቅጣጫዎች መሇየታቸው፣  

 በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የተሇያዩ ሀገራዊ ኮንፇረንሶችን፣ ወርክሾፕችን፣ ሴሚናሮችንና 

ሲምፕዛየሞች መዖጋጀታቸው፣ 

 የተጠናቀቁ የጥናትና ምርምር ሥራዎች ፍረም መዖጋጀቱ፣ 

 ሇቡዴን የጥናትና ምርምር ሥራ ትኩረት መሰጠቱ፣ 

 የዱስፔሉን ችግር ያሇባቸው ተማሪዎች ሊይ የሚወሰደ እርምጃዎች ፇጣንና አስተማሪ 

መሆናቸው፣ 

 ጠንካራ የተማሪ ኅብረት አዯረጃጀት መኖሩ፣ 

 ሇሴት ተማሪዎች በተመረጡ ኮርሶች የቲቶሪያሌ አገሌግልት መጀመሩ፣ 

 ተማሪዎች ወዯ ዩኒቨርሲቲው ሲገቡ  መሌካም አቀባበሌ መዯረጉ እንዱሁም ሇአዱስ 

ተማሪዎች በቂ ኦረንቴሽ መሰጠቱ፣ 

 የተማሪዎች የእርስ በርስ የመማማሪያ መዴረክ መኖሩ፣ 

 የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ክፌሌ የሚሇው መርህ ተግባራዊ መዯረጉ፣ 

 ሌዩ ዴጋፌ ሇሚያስፇሌጋቸው ተማሪዎች እገዙ መዯረጉ፣ 

 24 ሰዒት አገሌግልት የሚሰጡ ክሉኒክና ቤተ-መጻሕፌት መኖራቸው፣ 

 አንዴነትን ሇማጠናከር የሠራተኞች እንዱሁም የተማሪዎች የእርስ በርስ የስፕርት ውዴዴር 

መዯረጉ፣ 

 የመገሌገያ እቃዎች ሲበሊሹ ቶል አሇመጠገን፣ 

 የማበረታቻ ሥርዒት አሇመኖር፣ 

 የሠራተኞች የጋራ ሥራ አዯረጃጀት በተገቢው ሁኔታ እየተሰራበት 

አሇመሆኑ፣ 

 ዩኒቨርሲቲው በምርምሩ ዖርፌ ከኢንደስትሪዎችና የምርምር ተቋማት ጋር 

ያሇው ትስስር የሚጠበቀውን ያህሌ አሇመጓ፣ 

 የመምህራን በማኅበረሰብ አገሌግልት ሪያ ያሊቸው ተሳትፍ አናሳ 

መሆን፣ 

 የማኅበረሰብ አገሌግልት ጥራትና ውጤታማነት ውስንነት /በአብዙኛው 

በሥሌጠና ሊይ ያተኮረ መሆኑ/ 
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 የተማሪዎችን ዯህንነት ሇመጠበቅ በዩኒቨርሲቲው ግቢ በርና ሪያው ሊይ አመራሩን ያሳተፇ 

ከፌተኛ ጥበቃና ቁጥጥር መዯረጉ  

3 መሰረተ ሌማትና 

ግብዒት 

 በጀት በፇቀዯ መጠን ግብዒቶችን  ማቅረብ መቻለ፣ 

 እያንዲንደ የአካዲሚክ እና አብዙኛው የአስተዲዯር ሠራተኞች ሊፔቶፔ ያሊቸው መሆኑ፣ 

 ምቹ የውስጥ ሇውስጥ መንገድች መኖራቸው፣ 

 በቂና ያሌተቆራረጠ የውኃ አቅርቦት መኖሩ፣ 

 የመብራት መቆራረጥን ሇመከሊከሌ ጀኔሬተሮች አገሌግልት መስጠታቸው፣ 

 ሇሠራተኞች የትራንስፕርት አገሌግልት በኪራይ ሇማሟሊት መሞከሩ፣ 

 ሳቢ፣ ምቹና ጽደ የመማሪያ ክፌሌ፣ ድርሚታሪ፣ ቤተ-መጻሕፌትና የመመገቢያ አዯራሽ 

መኖሩ፣ 

 ሇተማሪዎች የሱቅና የጸጉር ቤት አገሌግልት በበቂ ሁኔታ መሰጠቱ፣ 

 

 የተሇያዩ የተገ ዔቃዎች በጊዚው ፌትሏዊ ስርጭት ተሰርቶ ሇተፇሇገው 

አገሌግልት አሇመዋሊቸው፣ 

 በቂ የመዛናኛ ክበባት አሇመኖርና ያለትም የተሟሊ አገሌግልት 

አሇመስጠት፣ 

 የቤተ-ሙከራና የምርምር እቃዎች ግዥ ጥያቄ በስፓስፌኬሽን መሰረት 

ባሇመቅረቡ በወቅቱ አሇመገዙታቸው፣ 

 ቤተ-መጻሕፌት ውስጥ የማጣቀሻና ዋቢ መጻሕፌት፣ ወንበር እንዱሁም 

የኢንተርኔት አገሌግልት እጥረት መኖሩ፣ 

 በግቢ ውስጥ ሇተማሪዎች በቂ የፍቶ ኮፑ አገሌግልት አሇመሰጠቱ፣ 

 ከፌተኛ የሆነ የመብራት መቆራረጥ መኖሩ እና ጀኔሬተሮች ተማሪዎች 

ድርም አካባቢ አሇመዲረስ፣ 

 ክሉኒክ ሊይ ከፌተኛ የሆነ የመዴኃኒት እጥረት መኖር፣ 

 የጋይዲንስና ካውንስሉንግ አገሌግልት የሚሰጥበት ቦታ ሇተማሪዎች ምቹ 

አሇመሆን፣ 

4 ኢንፍርሜሽን 

ኮሚዩኒኬሽን 

ቴክኖልጂ 

 በግቢ ውስጥ የኢንተርኔት አገሌግልት መጀመሩ፣ 

 ተቋሙ የአይሲቲና ላልች ቴክኖልጂዎችን ሇማሟሊት ያሇው ከፌተኛ ፌሊጎት፣  

 የኢንተርኔት አገሌግልት ውሱን መሆኑ እንዱሁም የኔትወርክ መቆራረጥ 

እና ዯካማነት፣ 

5 አመራር 

(ከፌተኛ፣

መካከሇኛና 

መሠረታዊ) 

 የዩኒቨርሲቲው የበሊይ አመራሮች ሇመካከሇኛና መሰረታዊ አመራሮች ጥሩ ዴጋፌና ክትትሌ 

ማዴረጋቸው፣ 

 ትጉ፣ ታታሪ እና ተነሳሽነት ያሇው አመራር መኖር፣ 

 በበሊይ፣ በመካከሇኛና በመሰረታዊ አመራሩ መካከሌ መሌካም  ግንኙነት መኖሩ፣ 

 አመራሩ የተቋሙን በጀት ሇታቀዯሇት ዒሊማ ማዋለ፣ 

 አሳታፉና ግሌጽ የሆነ የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት መኖሩ፣ 

 በዩንቨርስቲው ቦርዴ እና በከፌተኛ አመራሩ መካከሌ መሌካም የሆነ ቅንጅት፣ መግባባትና 

ትብብር መኖሩ፣ 

 የተወሰኑ መሰረታዊና መካከሇኛ አመራሮች ሥራን ወዯ ሊይ መግፊት፣ 

ሥሌጣንን ተጠቅሞ በየዯረጀው በራስ አሇመወሰን፣  ሥራን  ወዯላሊ 

መግፊት እንዱሁም ማዖግየት፣ 

 የተወሰኑ አመራሮች ዯንቦችንና አሠራሮችን አሇመረዲት፣ ሇሚመሯቸው 

አሇማስረዲት እና አሇማሳመን፣ 

 የተወሰኑ አመራሮች በየዯራጃው ዔቅዴ አውጥቶ አሇመምራት፣ የሌምዴ 

ማነስ እና ከግምገማዎች ተነስቶ ሥራን ሇማሻሻሌ የተዯረገ ጥረት ውስን 

መሆኑ፣ 
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 አመራሩ ሇአረንጓዳ ሌማት፣ ሇሥራ ፇጠራ፣ ሇጥናትና ምርምር እና ሇማኅበረሰብ 

አገሌግልት እንዱሁም ሇአይሲቲ ሌዩ ትኩረት መስጠቱ፣ 

 የዩኒቨርሲቲው የበሊይ አመራሮች፣ የኮላጅ ዱኖችና የትምህርት ክፌሌ ኃሊፉዎች ሇተማሪዎች 

ዴጋፌና ክትትሌ ማዴረጋቸው፣ 
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6.2. የውጫዊ ሁኔታዎች ትንተና፡- መሌካም አጋጣሚዎችና ስጋቶች 

ሠንጠረዥ 3፡ የመሌካም አጋጣሚዎችና ሥጋቶች ትንተና 

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

1 ፕሇቲካዊ 

(Political) ሁኔታዎች 

 በሀገራዊ ፕሇቲካው የታየው ሇውጥ እና የፕሇቲካ ምህዲር መስፊት፣ 

 ሇባሇብ ዖርፌ ጉዲዮች  ሌዩ ትኩረት መሰጠቱ፣ 

 ከውጭ ተቋማት ጋር ትብብር ሇመፌጠር ዔዴሌ መኖሩ፣ 

 መንግሥት ሇማስፇፀም አቅም ግንባታ  ከፌተኛ ትኩረት መስጠቱ፣ 

 ያሌተማከሇ አስተዲዯር ፇጣን ውሳኔ ሇመስጠት ምቹ ሁኔታ መፌጠሩ፣ 

 የትምህርትና ሥሌጠና ፌኖተ ካርታ ተቀርፆ ሥራ ሊይ መዋለ፣ 

 ሀገራዊ የመሌካም አስተዲዯር ፒኬጅ መዖጋጀቱ፣ 

 ወቅታዊ የፕሇቲካ አሇመረጋጋት፣ 

 የህግ የበሊይነት መጓዯሌ፣ 

 የሇውጥ መካችነት አመሇካከት መኖሩ፣ 

 የማኅበራዊ  ሚዱያን በኃሊፉነት መንፇስ አሇመጠቀም፤ 

 የውኃ ፕሇቲካ (ከአባይ ወንዛ ጋር በተያያዖ ያለ ጉዲዮች) 

2 ኢኮኖሚያዊ 

(Economical) ሁኔታዎች 

 የሀገር በቀሌ እውቀት በአካባቢው መኖሩ (ምሳላ፡- ባህሊዊ መስኖ እንስሳት፣ እንስሳት ማዲቀሌ እና 

የዯን ውጤት ምርቶች ወዖተ)፣ 

 ሀገራዊ የኢኮኖሚ እዴገት መኖሩ እና የኢኮኖሚ ፕሉሲ ማሻሻያ፣ 

 የነፃ ገበያ ሥርዒት ጅማሮ መኖሩ፣ 

 የቁጠባ ባህሌ እያዯገ መምጣቱ፣ 

 የዋጋ ግሽበት መኖር እና የግብዒቶች ዋጋ በየጊዚው መጨመር፣ 

 የውጪ ምንዙሬ ዔጥረት፣ 

 ግብዒቶችን በጨረታ ሇመግዙት ቢሞከርም አቅራቢዎች በጊዚና በጥራት 

አሇማቅረባቸው፣ 

 ኢንደስትሪው በሚፇሇገው ፌጥነት አሇመስፊፊትና ከፌተኛ የሆነ ሥራ አጥ 

ቁጥር መኖር፣  

 የኤላክትሪክ ኃይሌ እጥረትና መቆራረጥ፣ 

 የዒሇም ኢኮኖሚ መቃወስ፣ 

3 ማኅበራዊ 

(Social) 

ሁኔታዎች 

 መንግስት ሇከፌተኛ ትምህርት ተዯራሽነትና ሌዩ ትኩረት መስጠቱ፤ 

 የባህሌ ትውውቅ መፇጠሩ፣ 

 በገበያ ሊይ የተማረ የሰው ኃይሌ መኖሩ፣ 

 የተሇያዩ በሽታዎች መስፊፊት (ሇምሳላ፡- ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ፣ ኮሮና)፣ 

 የባሇዴርሻ አካሊት ሇትምህርት ጥራት መሳካት የሚያዯርጉት እገዙ ውስንነት፣ 

 የተማሪዎችን ሥነ-ምግባር ሉያበሊሹ የሚችለ ስፌራዎች በአካባቢው 

መስፊፊት፣ 
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ተ.ቁ ሁኔታዎች መሌካም አጋጣሚዎች (Opportunities) ሥጋቶች  (Threats) 

4 ቴክኖልጂያዊ 

(Technological) 

ሁኔታዎች 

 ዒሇም አቀፊዊና ሀገራዊ መረጃ የማግኘት  ምቹ ሁኔታ መፇጠሩ፣ 

 መንግሥት ሇቴክኖልጂ ሽግግር የሰጠው ሌዩ ትኩረት፣ 

 የቴክኖልጂ አማራጮች መበራከት፣ 

 አዲዱስ የቴክኖልጂ ፇጠራና የመቅዲት ሥርዒት መኖር፣ 

 የሣይንስና ቴክኖልጅ ሌማትን ሇማፊጠን የሚያግ ተቋማት መስፊፊት፣ 

 የቴክኖልጂ ተሇዋዋጭነት፣ 

 የመረጃ መረብ ዯህንነት ችግር፣ 

 የኢኮቴ መስፊፊት ጠቃሚ ያሌሆኑ የላልች ሀገሮች ባህሌና ሌምድች 

እንዱስፊፈ ምክንያት መሆን፣ 

 ቴክኖልጂን ከተፇሇገው ዒሊማ ውጭ መጠቀም፣ 

5 ከባቢያዊ 

(Environmental) 

ሁኔታዎች 

 የአካባቢው ማኅበረሰብ ሇትምህርት ቀናዑ  አስተሳሰብ ያሇው መሆኑና ሇዩኒቨርሲቲው ያሇው ጥሩ 

አመሇካከት፣ 

 በአካባቢው ሰፉ የትምህርት፣ የጥናትና ምርምር እና የማኅበረሰብ አገሌግልት ፌሊጏት መኖር፣ 

 የአረንጓዳ ሌማት ኢኮኖሚ እየዲበረ መምጣቱ (የተፇጥሮ ኃብትና የተፊሰስ ሌማት)፣ 

 ሇሌማት ተስማሚ የሆነ መሌክአ ምዴርና የዏየር ንብረት መኖር፣ 

 እምቅ የቱሪዛም መስህብ ኃብቶች በአካባቢው መኖራቸው፣ 

 ሥነ-ምህዲራዊ ብዛኃነት መኖርና ማኅበረሰቡ ያሇው መሌካም የአካባቢ ጥበቃ ባህሌ፣ 

 በከተማው የመሰረተ ሌማት አሇመሟሊት እንዱሁም የመምህራን የመኖሪያ 

ቤት እጥረት፣ 

 የተጠየቁ መሬቶች ወዯ ዩኒቨርሲቲው አሇመካሇሊቸው፣ 

 የዒሇም አየር ንብረት መዙባት፣ 

 በዩኒቨርሲቲው አካባቢ ያሇው አስፒሌት መንገዴ መንታ ባሇመሆኑ ምክንያት 

ሇአዯጋ አጋሊጭ መሆኑ፣ 

 ዩኒቨርሲቲው የራሱ የሆኑ በቂ መኪናዎች አሇመኖር፣ 

 የህንጻ ግንባታ መጓተት፣ 

 በተወሰኑ የሥራ ዖርፍች ተፇሊጊ ሌምዴ ያሊቸውን ሠራተኞች ማግኘት 

አሇመቻለ፣  

6 ሕጋዊ  

(Legal)  

ሁኔታዎች 

 ሉያሠሩ የሚችለ አዋጆች፣ ዯንቦችና መመሪያዎች መኖራቸው እና እየተሻሻለ መሆናቸው፣  አሳሪና የተንዙዙ የግዥ ሂዯት መኖር፣ 

 ዩኒቨርሲቲው የሚጠይቃቸው አንዲንዴ የሥራ መዯቦች በሲቪሌ ሰርቪስ 

ኮሚሽን ፌቃዴ አሇማግኘታቸው፣ 
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7. አስቻይና ፇታኝ ሁኔታዎች 

   ሠንጠረዥ 4፡ አስቻይና ፇታኝ ሁኔታዎች 

አስቻይ ሁኔታዎች (Enablers) ፇታኝ ሁኔታዎች (Barriers) 

ጥንካሬ + መሌካም አጋጣሚ ዴክመት + ስጋት 

 አብዙኛው ሠራተኞች ሇሥራ ትጉ መሆናቸው፣  

 በሥሌጠናና በሌምምዴ አቅሙ ሉዲብር የሚችሌ በርካታ ወጣት ሠራተኛና አመራር ያሇው 

መሆኑ፣ 

 የተሇያዩ ዒሇም አቀፌ ምሁራንን በመጋበዛ በምርምር እና በላልች ዖርፍች ሥሌጠና 

መስጠታቸው እና የማነቃቂያ ንግግሮች ማዴረጋቸው፣ 

 አብዙኛው መምህራን በምርምር ሥራ ሊይ ጥሩ ተሳትፍ ማዴረጋቸው፣  

 አብዙኛዎቹ ሥራዎች አውትሶርስ መዯረጋቸው፣ 

 የዩኒቨርሲቲውን ግቢ ማራኪና ሇሥራ ምቹ መሆኑ፣ 

 ከሀገር ውስጥና ከውጭ ተቋማት ጋር ትብብር መፇጠሩ፣  

 የማኅበረሰብ ተሳትፍ /community engagement/ ከፌተኛ መሆኑ፣ 

 አበረታች የጥናትና ምርምር እና የማኅበረሰብ አገሌግልት ጅማሮ መኖሩ፣ 

 የቡዴን የጥናትና ምርምር ሥራ ትኩረት መሰጠቱ፣ 

 ጠንካራ የተማሪ ህብረት አዯረጃጀት መኖሩ፣ 

 የበሊይ አመራሮች ሇመካከሇኛና መሰረታዊ አመራሮች ዴጋፌና ክትትሌ ማዴረጋቸው፣ 

 ሇአረንጓዳ ሌማት፣ ሇሥራ ፇጠራ፣ ሇጥናትና ምርምር እና ሇማኅበረሰብ አገሌግልት  እንዱሁም 

ሇአይሲቲ ሌዩ ትኩረት መስጠቱ፣ 

 የትምህርትና ሥሌጠና ፌኖተ ካርታ ተቀርፆ ሥራ ሊይ መዋለ፣ 

 የሀገር በቀሌ እውቀቶች በአካባቢው መኖራቸው፣ 

 የኢኮኖሚ ፕሉሲ መሻሻሌ፣ 

 ሇመካከሇኛና መሰረታዊ አመራሮች በአመራር ክህልት ሪያ በቂ ሥሌጠና አሇመሰጠቱ፣ 

 ተማሪዎች መብት እና ግዳታቸውን በአግባቡ አሇመረዲታቸው፣ 

 ኃሊፉነትን ከተጠያቂነት ጋር አሇማውረዴ ወይም የሥራና የበጀት ማዔከሊዊነት፣ 

 አንዲንዴ የሥራ ክፌልች በሙለ የሰው ኃይሌ አሇመዯራጀታቸው እና የሚጠየቁ የሰው ኃይሌ ፌሊጎቶች በወቅቱ 

አሇመሟሊት፣ 

 በምርምሩ ዖርፌ ከኢንደስትሪዎችና ከምርምር ተቋማት ጋር የሚጠበቀውን ያህሌ ትስስር አሇመፇጠር፣ 

 የመምህራን በማኅበረሰብ አገሌግልት ሪያ ያሊቸው ተሳትፍ አናሳ መሆን፣ 

 በቂ የመዛናኛ ክበባት አሇመኖር እና ያለትም የተሟሊ አገሌግልት አሇመስጠት፣ 

 የቤተ-ሙከራና የምርምር እቃዎች ግዥ ጥያቄ በስፓስፌኬሽን መሰረት ባሇመቅረቡ  በወቅቱ አሇመገዙታቸው፣ 

 ወቅታዊ የፕሇቲካ አሇመረጋጋት፤ 

 በሀገሪቱ የህግ የበሊይነት መጓዯሌ፣ 

 የማኅበራዊ ሚዱያን በኃሊፉነት መንፇስ አሇመጠቀም፣ 

 የዋጋ ግሽበት መኖር፣ የግብዒቶች ዋጋ በየጊዚው መጨመር፣ 

 የውጪ ምንዙሬ ዔጥረት፣ 

 ግብዒቶችን በጨረታ ሇመግዙት ቢሞከርም አቅራቢዎች በጊዚና በጥራት አሇማቅረባቸው፣ 

 የኤላክትሪክ ኃይሌ ዔጥረትና መቆራረጥ፣ 

 የተሇያዩ በሽታዎች መስፊፊት (ሇምሳላ፡- ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ፣ ኮሮና)፣ 

 ቴክኖልጂን ከተፇሇገው ዒሊማ ውጭ መጠቀም፣ 

 በከተማው  የመሰረተ ሌማት  አሇመሟሊት እንዱሁም የመምህራን የመኖሪያ ቤት እጥረት፣ 
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 መንግስት ሇከፌተኛ ትምህርት ተዯራሽነት እንዱሁም ጥራት ሌዩ ትኩረት መስጠቱ፣ 

 ዒሇም አቀፊዊና አገራዊ መረጃ የማግኘት  ምቹ ሁኔታ መፇጠሩ፣ 

 አዲዱስ የቴክኖልጂ ፇጠራና የመቅዲት ሥርዒት መኖር፣ 

 የአካባቢው ማኅበረሰብ ሇትምህርት ቀናዑ  አስተሳሰብ ያሇው መሆኑና ሇዩኒቨርሲቲው ያሇው ጥሩ 

አመሇካከት፣ 

 በአካባቢው ሰፉ የትምህርት፣ የጥናትና ምርምር እና የማኅበረሰብ አገሌግልት ፌሊጏት መኖር፣ 

 ሇሌማት ተስማሚ የሆነ መሌክአ ምዴርና የዏየር ንብረት መኖር፣ 

 የዒሇም አየር ንብረት መዙባት፣ 

 ዩኒቨርሲቲው የራሱ የሆኑ በቂ መኪናዎች የላለት መሆኑ፣ 

 የህንጻ ግንባታ መጓተት፣ 

 አሳሪና የተንዙዙ የግዥ ሂዯት መኖሩ 
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8. የትኩረት አቅጣጫ የሚወሰንበት አግባብ 

የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት በተሇይም ዩኒቨርሲቲዎች በእውቀት፣ በክህልትና በአመሇካከት ብቃት የተሊበሰ የሰው ኃይሌ 

በመፌጠር፣ ችግር ፇቺ ምርምር በማካሄዴ እና ፌሊጎትን መሠረት ያዯረገ የማኅበረሰብ አገሌግልት በመስጠት በሀገሪቱ 

የኢኮኖሚ ዔዴገት ሊይ ጉሌህ ሚና የሚጫወቱ ናቸው፡፡ በዘህም መሰረት እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ይህንን ተገቢ ሀገራዊ አስተዋጽዕ 

ሇማበርከት የተጣሇበትን ኃሊፉነት አጠናክሮ ሇመቀጠሌ እንዱችሌ፡-  

 ዒሇም አቀፌ ሁኔታ በየጊዚው ተሇዋዋጭ በመሆኑና ዖሊቂ የሌማት ግቦች እና የአፌሪካ አጀንዲ 2063ን ታሳቢ 

በማዴረግ፤ 

 የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፕሇቲካዊ አቅጣጫዎችን በተሇይም ከግብርና ወዯኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ 

ሇማሸጋገር ታሳቢ ባዯረገ መሌኩ፤ 

 ዩኒቨርሲቲው የሚያወጣቸው ምሩቃን ብቃት፣ ክህልት፣ እውቀትና አመሇካከት ከፌተኛና የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ 

ፌሊጎት ማሟሊት የሚችለ መሆን እንዯሚገባቸው ታሳቢ በማዴረግ፤ 

 ዩኒቨርሲቲው በሳይንስና ከፌተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃሊይ ዩኒቨርሲቲ /Comprehensive 

University/ ዖርፌ መመዯቡንና ይህም የሚጠይቀውን የተቀናጀ ተግባርና ውዴዴር መሠረት በማዴረግ፤ 

 የሁሇተኛውን የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዔቅዴ (GTP II) እና በአምስተኛው የትምህርት ዖርፌ ሌማት ፔሮግራም 

ውስጥ የትኩረት አቅጣጫ ተዯርጎ ሲሰራባቸው ከነበሩ ዋና ዋና የትኩረት መስኮች ውስጥ የትምህርትና ሥሌጠና 

ተዯራሽነት፣ የትምህርት ሥሌጠና ፌትሏዊነት፣ የትምህርትና ሥሌጠና ጥራትና አግባብነት፣ የሳይንሳዊ ባህሌ 

ማጎሌበት፣ የሳይንሳዊ ጥናትና ምርምር፣ የቴክኖልጂ ሽግግርና ማኅበረሰብ አቀፌ አገሌግልት የዯረሱበትን አግባብ፤ 

 ኢትዮጵያ አሁን ያሇችበትን ነባራዊ ሁኔታ እና በሀገሪቱ እና በሳይንስና ከፌተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የአሥር ዒመት 

ዔቅድች ውስጥ ዩኒቨርሲቲው የሚጠበቅበትን ኃሊፉነት ግንዙቤ በማስገባት በቀጣይ በትኩረት የሚሰጥባቸውን 

ጉዲዮች ከግምት እንዱገቡ የማዴረግ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

9. ሇእንጅባራው አገሌግልት ወሳኝ የሆኑ ሰብዒዊና ቁሳዊ ኃብቶች 

ሀገራችን ኢትዮጵያ በ2025 ዒ.ም እ.ኤ.አ. የመካከሇኛ ገቢ ሊይ ሇመዴረስ ሊስቀመጠችው ራዔይ መሳካት የከፌተኛ ትምህርት 

ዖርፌ ትሌቅ አስተዋጽዕ አሇው፡፡ ዚጎች ከተሇያዩ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና ባህሊዊ አስተዲዯግ ካሊቸው ግሇሰቦች ጋር 

መስተጋብር እንዱፇጥሩ እና ሌዩነቶችን ሇመረዲት፣ ሇመቀበሌ እና ሇማስተናገዴ እንዱማሩ ከፌተኛ ሚና ይጫወታሌ። 

በኢኮኖሚ ውስጥ በምርትና አገሌግልት ሂዯት ውስጥ በተሇየያ መንገዴ ጥቅም ሊይ የሚውሌ ብቃት ያሇው የሰው ኃይሌ 

ሇማምረት ያገሌግሊሌ፡፡ የሰው ኃይሌ በብቃት ጥቅም ሊይ እንዱውሌ፣ አሠሪዎች አሁን ባሇው ኢኮኖሚ እና በእውቀት ሊይ 

ወዯተመሰረተ ኢኮኖሚያ ውስጥ ገበያው የሚፇሌገውን እውቀት፣ ችልታዎች እና የሥራ ባህሌ እንዱያገኙ ያስችሊቸዋሌ። 



እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የአሥር ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ (2013-2022 ዓ.ም) 
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ከዖሊቂ የሌማት ግቦች አንደ ዔዴሚያቸው ሇትምህርትና ሥሌጠና የዯረሰ ዚጎች ጥራት ያሇው ትምህርትና ሥሌጠና አቅርቦት 

ማረጋገጥ ነው፡፡ ትምህርት አዋቂዎችን ጨምሮ ሇሁለም የኅብረተሰብ ክፌልች ተዯራሽ በማዴረግ ዴህነትንና ኋሊቀርነትን 

ሇማጥፊት ወሳኝ መንገዴ ነው፡፡ ትምህርትና ሥሌጠና ቁሌፌ መሣሪያ ብቻም ሳይሆኑ የዔዴገት ውጤትም ጭምር ናቸው፡፡ 

ሇገጠርና ሇግብርና ሌማት ስትራቴጂ ስኬታማ የከተማ ሌማት እና የኢንደስትሪ ሌማት ስትራቴጂ ውጤታማ ሇመሆን 

የሚያስፇሌገውን የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ ማፌራት አንደ የሰው ኃይሌ ሌማት ዋና ግብ ነው፡፡ የጾታ እና የዔዴሜ ሌዩነት ሳይኖር 

ሀገራችን ምርታማነትን ማሳዯግ እና ዖሊቂ ሌማት ማምጣት የምትችሇው ሁለም የትምህርት እና ሥሌጠና መብቶች ሲረጋገጥ 

ብቻ ነው፡፡ የዘህ ዔዴሌ መኖር አዙውንቶችን ከእውቀትና ከሥራ እንዲይገሇለ ይረዲሌ፡፡ አዲዱስ የቴክኖልጂ ፇጠራዎችን 

ሇመቋቋም የሚያስችሌ ምቹ ሁኔታንም ይፇጥራሌ፡፡ ትምህርትና ሥሌጠና በእዴሜ ያሌተገዯበ መሆኑን በመረዲት የጎሌማሶችን 

ቴክኒክና ሙያ ሥሌጠና ጨምሮ ሇሁለም ሰው የረጅም ጊዚ (የዔዴሜ ሌክ) የትምህርትና ሥሌጠና አገሌግልት እንዱስፊፊ 

የፕሉሲ አቅጣጫ ሉኖረው ያስፇሌጋሌ፡፡ በትምህርትና ሥሌጠና ተቋማት፣ በመገናኛ ብኃን እና በአጠቃሊይ በኅብረተሰቡ 

መካከሌ ግንዙቤን በመፌጠር የወጣችን ዔውቀት የመማር እና ሥሌጠናን እንዱያገኙ የማዴረግ መብትን በማስከበር የሁለም 

አካሊት ኃሊፉነት ነው፡፡  

በሀገራችን  የዚጎችን ሁሇንተናዊ ሌማትና ዔዴገት ከፌ በማዴረግ ጥራትና ተገቢነት ያሇው ትምህርትና ሥሌጠና በፌትሏዊነት 

ሇሁለም ተዯራሽ በማዴረግ ዔውቀትና ችልታን በማሳዯግ ምርታማነታቸውንና ተወዲዲሪነታቸውን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ከዖርፈ የሚፇራው የሰው ኃይሌ በኢኮኖሚው ንቁ ተሳትፍ በማዴረግ ባሇው የሥራ ዔዴሌ በመሳተፌና ሥራ ፇጠራ 

በሚያገኘው ገቢ የተሻሇ ህይወት ሇመኖር ማስቻሌ ትኩረት ተሰጥቶት መሠራት ሇበት ነገር ነው፡፡ ትምህርትና ሥሌጠና የአንዴን 

ሀገር ምርታማነት ከሚያሳዴግበት መንገድች በዋናነት በመጀመሪያ ያለትን የተሇያዩ ሥራዎች በፌጥነት ሇማከናወን በሚያስችሌ 

ዯረጃ ሠራተኛውን አጠቃሊይ አቅም መጨመር፣ ላሊው በዴህረ-ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት በተሇይ በላልች ስሇተፇጠሩ አዲዱስ 

መረጃዎች፣ ምርቶች እና ቴክኖልጂዎች የእውቀት ሽግግርን ማመቻቸት እና በመጨረሻም ፇጠራን በመጨመር አዱስ 

ዔውቀትን፣ ምርቶችን እና ቴክኖልጂዎችን ሇመፌጠር የአንዴን ሀገር አቅም ማጎሌበት የዖርፈን እና ላልች ዖርፍች ሇማሌማት 

እንዯ አጠቃሊይ አቅጣጫ ተቀምጧሌ፡፡ በዘህም የሰው ኃብት ማሌማት በቀጣዮቹ ዒመታት ሇዖርፈ ወይም ሇላልች ዖርፍች 

ሌማት የሚውለበትን ዋና ዋና አቅጣጫ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ። 

 የግሌ ዖርፌ፣ የኢደስትሪው (የማኑፊክቸሪንግ፣ የኮንስትራሽን፣ ቱሪዛም፣ ማዴን…) እና ቁሌፌ የዴህነት ተኮር 

ሴክተሮች ግብርና፣ የጤናና ማኅበራዊ፣ አገሌግልትና የንግደ ማኅበረሰብ በዋናነት በባሇቤትን ሇማሳተፌ የሚያስች 

የተቀናጀ አጋርነት መፌጠር፣ በጥብቅ ዱሲፔሉን በጋራ ተጠያቂነት በመዯበኛነት በዔቅዴ ዛግጅት፣ በትግበራ ሂዯት 

እና የውጤት ግምገማ እንዱቀሳቀሱ ይዯረጋሌ፡፡ 

 በዩኒቨርሲቲው የምርምር ሥራዎችም ሆነ በላልች አካሊት የተገኙ የጥናትና ምርምር ውጤቶች ወዯማኅበረሰቡና 

ወዯኢንደስትሪው የሚሸጋገሩበት መንገዴ ትኩረት ተሰጥቶ ይሠራሌ፡፡ 

 በቀጣዮች መካከሇኛና ረጅም ዒመታት በአገራዊ የኢኮኖሚ ሪፍረሙ በግሌጽ በተመሊከተው መሰረት የኢኮኖሚው 

መዋቅራዊ ሽግግር ሇማሳካት በሚያስችሌ ዯረጃ የየሴክተሩ የሰው ኃይሌ ፌሊጎት በመካከሇኛ ዖመንና በረጅም ዖመን 



እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የአሥር ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ (2013-2022 ዓ.ም) 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም! (Explore Your Creative Potentials!)    ገጽ 34 
 

ጥናት በአሳታፉነት አሃዙዊ ትንታኔ በማካሄዴ የሙያ መስኮችንና ሙያ ዯረጃ ፌሊጎት በመሇየት በቁርጠኝነት ገበያ-

መር ሰው ኃይሌ ሌማት ሊይ ዩኒቨርሲቲው ይሠራሌ፡፡ 

 በግሌጽ ፕሉሲ፣ ስትራቴጂ፣ ማዔቀፍችና ስታንዲርዴ ሴክተሮች በጥሌቀት አሳትፍ በማዖጋጀት በጥብቅ ዱሲፔሉን 

የተቋማት፣ የተመራቂዎችን፣ የመምህራን እና የአመራር ብቃት ማረጋገጥ፣ እውቅና ፌቃዴ በየጊዚው መስጠት፣ 

በመሆንም የሰው ኃይሌ ሌማት ጥራት እንዱጠበቅ ይዯረጋሌ፡፡ 

 በምርምርና ሥራ ፇጠራ፣ መቅዲትና ማሻሻሌ የመነጩ እና የባሇቤትነት ፒተንት ያገኙ ቴክኖልጂዎች ወዯ ዴርጅት 

የማሳዯግና የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንትርፔራይዜች በማሸጋገር ዚጎች ሇራሳቸውም ሆነ ሇላልች የሥራ እዴሌ 

እንዱፇጥሩ ሥርዒት በማሻሻሌ ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡ 

 በየዖርፈ የተያ እና እየተከናወኑ ያለ የሌማት ሥራዎች፣ የሰው ኃይሌ ስምሪት እና የወዯፉት አቀጣጫ በተመሇከተ 

አስተማማኝ መረጃዎችን በመዯበኛነት በየዒመቱ አዯረጃጀትና መያዛ፤ ወቅታዊ ሪፕርቶችን መሇዋወጥ፣ በጋራ 

መገምገም፤ የማሻሻያ አቅጣጫዎች ማስቀመጠ እና ሇትምህርና ሥሌጠና እንዱሻሻሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

 የዖርፈ ተጠያቂነትን ሇማረጋገጥ ግሌፅ የአስተዲዯር መዋቅርና አሠራሮች እንዱኖሩ ይዯረጋሌ፡፡
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10. የዯንበኞችና ባሇዴርሻ አካሊት ፌሊጎት ትንተና 

ሠንጠረዥ 5፡ የዯንበኞችና ባሇዴርሻ አካሊት ፌሊጎት ትንተና 

ተገሌጋዮች 
/ባሇዴርሻ 
አካሊት/ 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት/ ከተቋሙ 

የሚፇሌጉት 
ምርት/አገሌግልት 

ከምርቱ /ከአገሌግልቱ/ የሚጠበቅ የግንኙነት አግባብ 
(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት/ በተቋሙ ሊይ 

አለታዊ ተጽዔኖ 
የሚያሳዴሩባቸው 

ጉዲዮች 

የተገሌጋዮች /ባሇዯርሻ 
አካሊት/ በተቋሙ ሊይ 
የሚኖረው የተፅዔኖ 

ዯረጃ  

ሇምን ተግባር? 
(Function) 

በጥራት 
(Quality) 

በጊዚ (Time) በወጪ 
(Economy) 

1. ተገሌጋዮች (Customers)    

ተማሪዎች ጥራት ያሇው ትምህርት  ተገቢውን እውቀት፣ክህልትና 
ሥነ-ምግባር ሇማዲበር፣ 

 ተወዲዲሪ ሆነው የሥራ ዔዴሌ 
እንዱያገኙ፣ 

 ሥራ ፇጣሪ እንዱሆኑ፣ 

የጥራት ዯረጃውን ያሟሊ በአካዲሚክ 
ካሊንዯሩ መሰረት 

 መንግስት 
በሚመዴበው 
በጀትና 
ዩኒቨርሲቲው 
በሚያመነጭገቢ
፣ 

 በወጪ መጋራት 
ሥርዒት 

 በማብቃት፣ 
 በአማካሪነት፣ 
 በክትትሌና ዴጋፌ 

ሊይ የተመሰረተ 

 ተመራጭ 
የሆነ፣ 

 በመሌካም 
አርዒያነት 
የሚገሇፅ 

 ተቋማዊ 
ተጠያቂነት፣ 

 ዩኒቨርሲቲው 
ተመራጭ 
አይሆንም፤ 

ከፌተኛ 

ምግብ፣ መጠሇያ፣ ህክምናና 
መዛናኛ 

 መሰረታዊ ፌሊጎት ሇማሟሊት፣ 
 ጤናማና ፇጣን አስተሳሰብ 

እንዱኖራቸው፣ 
ሰሊማዊና ምቹ የሆነ  አካባቢ    በሰሊማዊ ሁኔታ  የመማር 

ማስተማሩን ሂዯት እንዱቀጥሌ፣ 
 ያሇምንም ችግር የአገሌግልቱ 

ተጠቃሚ ሇማዴረግ፤ 
 ጽደና አካባቢ በመፌጠር 

 የዯንበኞችን ፌሊጎት 
መሰረት ያዯረገ፣ 

 ጥራቱን የጠበቀ 
አገሌግልት፣ 

ሁሌ ጊዚ መንግስት 
በሚመዴበው በጀት 

በመቻቻሌና 
በመግባባት ሊይ 
የተመሰረተ 

ተመራጭ የሆነ 

የአካባቢው 
ማኅበረሰብ 

የሥራ ዔዴሌ የሥራ አጥነትን ቁጥር ሇመቀነስና 
አስተዋፅዕ ማዴረግ 

ሇሥራው ብቃት ያሇው 
ባሇሙያን ማፌራት 
ያስችሊሌ፣ 

ጥያቄው እንዯ ቀረበ 
ፇጣን ምሊሽ 
መስጠት 

እንዯየሥራው ባህሪ 
ተመጣጣኝ ክፌያ 

የሁሇትዮሽ 
ግንኙነት 

የባሇቤትነት 
ስሜት መፌጠር 

 በተቋሙ ሊይ 
አመኔታ ማጣት 

 ተባባሪ አሇመሆን፤ 

ከፌተኛ 

የማኅበረሰብ አገሌግልት   የማኅበረሰቡን ሁሇንተናዊ 
ችግሮች ሇመፌታት አስተዋጽኦ 
ማዴረግ፣  

 በኅብረተሰቡ ዖንዴ መሌካም 
ስም ሇማትረፌ 

ወቅታዊ፣ ተዯራሽና 
ችግር ፇች አገሌግልት 

እንዯ  
አስፇሊጊነቱ 

ከመንግስት 
በሚመዯብና 
ከላልች ኃብት 
በማፇሊሇግ 

የሁሇትዮሽ /የጋራ 
ግንኙነት/ 

  

የጥናትና ምርምር ውጤት 
ተዯራሽነት 

 የማኅበረሰቡን ችግር 
ሇመሇየትና በምርምር 
ሇመፌታት፣  

 የምርምር አቅምን ሇማሳዯግ፣ 

 ችግር ፇቺና 
ምርታማነትን 
የሚያረጋግጥ፣ 

 የምርምር 
ስታንዲርዴን 
የተከተሇ፣ 

እንዯ  
አስፇሊጊነቱ 

ከመንግስት 
በሚመዯብና 
ከላልች ኃብት 
በማፇሊሇግ 

የጋራ ግንኙነት 
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ተገሌጋዮች 
/ባሇዴርሻ 
አካሊት/ 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት/ ከተቋሙ 

የሚፇሌጉት 
ምርት/አገሌግልት 

ከምርቱ /ከአገሌግልቱ/ የሚጠበቅ የግንኙነት አግባብ 
(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት/ በተቋሙ ሊይ 

አለታዊ ተጽዔኖ 
የሚያሳዴሩባቸው 

ጉዲዮች 

የተገሌጋዮች /ባሇዯርሻ 
አካሊት/ በተቋሙ ሊይ 
የሚኖረው የተፅዔኖ 

ዯረጃ  

ሇምን ተግባር? 
(Function) 

በጥራት 
(Quality) 

በጊዚ (Time) በወጪ 
(Economy) 

የጥናትና 
ምርምር 
ውጤት 
ተጠቃሚ 
ተቋማት 

 በጥናትና ምርምር የተገኙ 
አዲዱስ ወይም የተሻሻለ 
የምርምር ግኙቶች 

 የማማከር አገሌግልት 

 ምርታማነትን ሇመጨመር፣ 
 የትምህርት ጥራትን ሇማረጋገጥ 

እገዙ ማዴረግ፣ 

ተቋማት የሚፇሌጉትን 
መስፇረት ያሟሊ 

እንዯተገሌጋዩ ጊዚ 
የሚወሰን 

ተገቢና ተመጣጣኝ ቀጣይነትና 
ተከታታይነት ባሇው 
መሌኩ 

ተቀባይነት 
መኖር 

በተቋሙ ሊይ አመኔታ 
ማጣት 

ከፌተኛ 

2. ባሇዴርሻ አካሊት (Stakeholders) 
የመንግስት 
ግዥና ንብረት 
ማስወገዴ 
አገሌግልት 

 ወቅታዊ የግዥ ዔቅዴና 
ሪፕርት፣ 

 መመሪያዎችና ዯንቦች 
ትግበራ፣ 

 የመንግስት ኃብትና ንብረት 
በአግባበቡ እንዱጠበቁ፣ 

 በሀገሪቱ ህጎች ሊይ የተመሰረተ 
የግዥ ሥርዒት ሇመዖርጋት፣ 

 የመንግስት ኃብት ሇታሇመሇት 
ተግባር እንዱውሌ ሇማዴረግ፣ 

 ያሊግባብ የሆነ የንብረት 
ክምችትና እጥረት እንዲይኖር 
ሇማዴረግ፣ 

 መመሪያዎችን 
መሰረት ያዯረገና 
ብክነት የላሇበት፣ 

 ጥራትና ዯረጃው 
የተረጋገጠ፣ 

በግዥ ዔቅደ መርሃ 
ግብር መሰረት 

መንግስት 
በመዯበው በጀት  

በመመሪያ ሊይ 
የተዯገፇ 

ተዒማኒነት  የግዥ ሂዯት 
መጓተት፣ 

 ተቋማዊ 
ተጠያቂነት፣ 

ከፌተኛ 

ሣይንስና 
ከፌተኛ 

ትምህርት 
ሚኒስቴር 

ሀገራዊ ራዔይን ዔውን 
ሉያዯርግ የሚችሌ ትውሌዴ 

ሀገራዊ ችግርን የሚቀርፌ ዚጋ 
ሇማፌራት 

ብቁና ተወዲዲሪ ዚጋ በተቀመጠው 
የት/ት ካላንዯር 
መሠረት 

ከመንግሥት 
በሚመዯብና 
ከላልች ሀብት 
በማፇሊሇግ 

በትብብርና 
በመዯጋገፌ ሊይ 
የተመሰረተ ግንኙነት 

የመሌካም 
ተሞክሮዎች 
መፌሇቂያ መሆን 

ተቋማዊ 
ተጠያቂነትና እምነት 
ማጣት 

ከፌተኛ 

ጥናትና ምርምር ማካሄዴና 
የማኅበረሰብ አገሌግልት 

የማኅበረሰቡን ችግር መፌታትና 
የቴክኖልጂ ሽግግር ሇማካሄዴ 

ያካባቢውን ማኅበረሰብ 
ችግር መሠረት ያዯረገ፣ 
ያሳተፇና ያረካ 

በሥራ ዖመኑ ሁለ 

የትምህርት ክፌልችን 
የማስፊፊት ሂዯት ሀገራዊ 
ፌሊጏትን መሠረት ማዴረግ 

ሀገራዊ ራዔይን ሇማሳካት አግባብነቱን የጠበቀ  በበጀት ዒመቱ  በጀትን 
በአግባቡ 
መጠየቅና፣ 

 ወጪ ቆጣቢ 
በሆነ አግባብ 
መጠቀም፣ 

መሌካም አስተዲዯር ግሌጠኝነትና ተጠያቂነት ያሇው 
አሠራር ሇማስፇን 

ህግና መመሪያን የተከተሇ በሥራ ዖመን ሁለ በመንግስት በጀት 

ገንዖብና 
ኢኮኖሚ 

ሌማት ትብብር 
ሚኒስቴር 

የተዯራጀ የሂሳብ አያያዛና 
ውጤታማ የኃብት ምዯባና 
አጠቃቀም 

ኃብትን በአግባቡና በወቅቱ 
ሇመጠቀም 

የተዯራጀና ውጤታማ 
የኃብት አጠቃቀምን 
በሚያመሊክት መሌኩ 
መፇፀም 

በበጀት ዒመቱ ከመንግሥት 
በሚመዯብና 
ከላልች ኃብት 
በማፇሊሇግ 

በትብብርና 
በመዯጋገፌ ሊይ 
የተመሰረተ ግንኙነት 

ሇላልች 
ተቋማት 
ተምሳላት 
መሆን 

 በጅትና ክፌያ 
በወቅቱ 
አይሇቀቅም፣ 

 የተቋሙ እቅዴ 
አይሰካም፣ 

ከፌተኛ 

የውስጥ ገቢን ማጠናከር ሇተሇያዩ የሥራ እንቅስቃሴዎች 
ተጨማሪ ገቢን ሇማጏሌበት  

ተገሌጋዩን ባረካ መሌኩ 
ገቢን ማጏሌበት 

በተቻሇ መጠን 
በአጭር ጊዚ ውስጥ 

- የማበረታታትና 
የመዯገፌ ተግባር 

 የበጀት ዔቅዴ፣  ሇክትትሌና ዴጋፌ ሇማዴርግ የተዯራጀ እቅዴና በዒመት፣ በየሩብ - የማበረታታትና 
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ተገሌጋዮች 
/ባሇዴርሻ 
አካሊት/ 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት/ ከተቋሙ 

የሚፇሌጉት 
ምርት/አገሌግልት 

ከምርቱ /ከአገሌግልቱ/ የሚጠበቅ የግንኙነት አግባብ 
(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት/ በተቋሙ ሊይ 

አለታዊ ተጽዔኖ 
የሚያሳዴሩባቸው 

ጉዲዮች 

የተገሌጋዮች /ባሇዯርሻ 
አካሊት/ በተቋሙ ሊይ 
የሚኖረው የተፅዔኖ 

ዯረጃ  

ሇምን ተግባር? 
(Function) 

በጥራት 
(Quality) 

በጊዚ (Time) በወጪ 
(Economy) 

 አፇጻጸም ሪፕርት፣ ተገቢና ፌትሏዊ በጀት ሇመመዯብ ሪፕርት ዒመቱ  የመዯጋገፌ ተግባር 

ኢኖቬሽንና 
ቴክኖልጂ 
ሚኒስቴር 

የዩኒቨርሲቲ-ኢንደስትሪ 
ግንኙነት መፌጠርና 
መተግበር 

የኢንደስትሪዎችን ፌሊጏት 
መሠረት ያዯረገ ትምህርት 
ሇመስጠት 

የዩኒቨርሲቲ-ኢንደስትሪ 
ግንኙነት ችግር ፇቺ ብቁ 
ዚጋ ሆኖ መገኘቱ 

በተቻሇ መጠን 
በአጭር ጊዚ ወዯ 
ሥራ ቢገባ 

- በትብብርና 
በመዯጋገፌ ሊይ 
የተመሰረተ ግንኙነት 

ተመራጭነት  ተባባሪ አሇመሆን መካከሇኛ 

የቴክኖልጅ ፇጠራና ሽግግር 
እንዱስፊፊ 

ሇችግሮች ዖሊቂ መፌትሄ 
ሇመስጠት 

በተቀመጠው 
የአገሌግልት አሰጣጥ 
ስታንዯርዴ መሰረት 

ጥያቄ ሲቀርብ በጋራ ስምምነት 

ሴቶች፣ 
ህፃናትና 

ወጣቶች ጉዲይ 
ሚኒስቴር 

 የሴቶችን ፌትሏዊ 
ተሳታፉነትና ተጠቃሚነት 
የሚያረጋግጥ  የአሠርር 
ሥርዒት፣ 

 የሴቶች አመራርነት 
ተሳትፍ፣ 

 ሌዩ ፌሊጎት ሇሚሹ አካሊት 
ዴጋፌና እገዙ፣ 

 ሴቶች፣ ወጣቶችና ሌዩ ፌሊጎት 
ያሊቸው አካሊት በየዯረጃው 
ተሳታፉና ተጠቃሚ እንዱሆኑ፣ 

 መብትና ጥቅማቸው እንዱከበር 

ተጠቃሚነታቸውንና 
ተሳትፍአቸውን ባረጋገጠ 
መሌኩ 

በመዯበኛነት በመንግስት በጀትና 
እና ኃብት 
በማፇሊሇግ 

ዴጋፌ ክትትሌና 
ሥሌጠና 

መሌካም 
ተሞክሮ 

 ዴጋፌ 
አሇማዴረግ 

 ተቋማዊ 
ተጠያቂነት 

መካከሇኛ 

ግብርና 
ሚኒስቴር 

 ችግር ፇች የጥናትና  
ምርምር ውጤት፣ 

 የቴክኖልጅ ሽግግር፣ 
 የማኅበረሰብ አገሌግልት፣ 
 የሰሇጠነ የሰው ኃብት፣ 

 ምርታማነትን ሇመጨመር፣ 
 የአዲዱስ አሠራሮች ተጠቃሚ 

ሇመሆን፣ 
 ብቃት ያሇው ባሇሙያ 

ሇማግኘት፣ 

ተጠቃሚዎችን የሚያረካ ቀጣይነት ባሇው 
መሌኩ 

በመንግስት በጀትና 
እና ኃብት 
በማፇሊሇግ 

ትብብርነትና አጋረነት 
መሰረት ያዯረገ 

ተመራጭነት ተባባሪ ያሇመሆን መካከሇኛ 

ባህሌና 
ቱሪዛም 
ሚኒስቴር 

 ጠቃሚ የሆኑ ባህልች ወዯ 
ማኅበረሰቡ እንዱሰርጹ፣ 

 ጎጅ የሆኑ ባህሊዊ ሌምድች 
ማስወገዴ፣ 

 የአከባቢውን ቱባ ባህሌ 
ማሳዯግና ማስተዋወቅ፣ 

 የቱሪስት መዲረሻ ቦታዎቸ 
እንዱሇዩና እንዱተዋወቁ፣ 

 ባህሌን ሇማሳዯግ፣ 
 የቱሪዛም መስህቦችን 

ሇመጨመር፣ 
 የአከባቢ ማኅበረስብ ተጠቃሚ 

እንዱሆን፣ 
 በሀገርና በዒሇም አቀፌ ዯረጃ 

እንዱታዋወቅ፣ 

ተጠቃሚነቱ የተረጋገጠ 
ማኅበረሰብ  

ሁሌጊዚ በመንግሰት በጀትና 
ኃብት በማፇሊሇግ  

ቀጣይነትና 
ተከታታይነት ባሇው 
መሌኩ 

የሌህቀት ማዔከሌ 
መሆን 

ተባባሪነትና አጋርነት 
መጓዯሌ 

መካከሇኛ 

ሌዩ ሌዩ 
የአማራ ክሌሌ 

ቢሮዎች 

 ቅንጅትና ትብብር፣ 
 ችግር ፇች ጥናትና 

ምርምር፣ 
 የማኅበረሰብ አገሌግልት፣ 

 አዲዱስ አሠራሮችን 
ሇመጠቀም፣ 

 የህዛብ ችግር እንዱፇታ፣ 

የክሌለን የሌማት 
ክፌተቶች ያሟሊ 

በዖሊቂነት በመንግሰት በጀትና 
ኃብት በማፇሊሇግ 

የትብብር 
/አጋርነት/ 

መሌካም ገፅታ ተባባሪነትና አጋርነት 
ይጓዯሊሌ 

መካከሇኛ 

የአዊ ዜን እና  ሰሊማዊ መማር  የህዛብ ችግር እንዱፇታ፣ የመስተዲዯሩን ፌሊጎት በዖሊቂነት በመንግሰት በጀትና የትብብር/አጋርነት መሌካም ተባባሪነትና አጋርነት መካከሇኛ 
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ተገሌጋዮች 
/ባሇዴርሻ 
አካሊት/ 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት/ ከተቋሙ 

የሚፇሌጉት 
ምርት/አገሌግልት 

ከምርቱ /ከአገሌግልቱ/ የሚጠበቅ የግንኙነት አግባብ 
(Relationship) 

ገፅታ 
(Image) 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት/ በተቋሙ ሊይ 

አለታዊ ተጽዔኖ 
የሚያሳዴሩባቸው 

ጉዲዮች 

የተገሌጋዮች /ባሇዯርሻ 
አካሊት/ በተቋሙ ሊይ 
የሚኖረው የተፅዔኖ 

ዯረጃ  

ሇምን ተግባር? 
(Function) 

በጥራት 
(Quality) 

በጊዚ (Time) በወጪ 
(Economy) 

የእንጅባራ 
ከተማ 

አስተዲዯር  

ማስተማር፣ 
 የአስተዲዯርና የፀጥታ 

ዯንቦች ተገዥነት፣ 
 የዩኒቨርሲቲውን 

የማስፊፉያና መሰረተ 
ሌማት በጥናት መዯገፌ፣ 

 ቅንጅትና ትብብር፣ 
 የግብዒት እገዙ፣ 

 የአካባቢው ሰሊምና ፀጥታ 
እንዱሰፌን፣ 

 አዲዱስ አሠራሮችን 
ሇመጠቀም፣ 

 ተቋሙ የብጥብጥና ሁከት 
ማዔከሌ እንዲይሆን፣ 

 የእንጅባራ ከተማ አስተዲዯር 
መሪ ዔቅዴ ከዩኒቨርሲቲው 
እዴገትጋር እንዱጣጣም፣ 

ያሟሊ ኃብት በማፇሊሇግ አርዒያነት ይጓዯሊሌ 

የምርምር 
ተቋማት 

 የጋራ የመግባቢያ ሰነዴ 
(Memorandum of 
Understanding)፣ 

 የተቀናጁ ጥናትና ምርምር 
ሥራዎች፣ 

 የጋራ የምርምር ግምገማ፣ 

 አዲዱስ የምርምር ሀሳቦችን 
ሇማግኘት፣ 

 በትብብር ሇመሥራት፣ 
 የምርምር ባህሌን ሇማሳዯግ፣ 
 የማኅበረሰቡን ኑሮ ሇማሻሻሌ፣ 

 የኅብረተሰቡን ችግር 
በሚያቃሌሌ መሌኩ፣ 

 በሀገር አቀፌ 
የምርምር ስታንዲርዴ 
መሰረት፣ 

በተቀመጠው 
የምርምር መርኃ 
ግብር መሰረት 

በመንግሰት በጀትና 
ኃብት በማፇሊሇግ 

ትብብርና አጋርነት ዔውቅና ማግኘት ተባባሪ አሇመሆን መካከሇኛ 

የንግደ 
ማኅበረሰብና 
የገበሬዎች 
ዩኒየን 

 ግሌጽ፤ ፌትሃዊና አሳታፉ 
የሆነ የግዥ ሥርዒት፤ 

 ተገቢ የሆነ የሥሌጠናና 
ዴጋፌ፤ 

 ፇጣንና ቀሌጣፊ 
አገሌግልት  

 ፌትሃዊና ግሌጽ የሆነ 
ተጠቃሚነት እንዱረጋገጥ 

 የአሠራር ስርዒታቸውን 
ሇማሻሻሌ 

 የንግደን ማኅበረሰብ 
የአገሌግልት አርካታ 
ሇማረጋገጥ 

 ምንም ዒይነት ቅሬታ 
የላሇበት 

 ክፌተትን የሚሞሊ  

በተፇሇገ ጊዚ በመጋራት የዯንበኝነት  ተዒማኒነትና 
ተቀባይነት 

የግብዒት አሇማቅረብ 
ተቋማዊ ተጠያቂነት 
 

ከፌተኛ 
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10.1. ዋናና ቀጥተኛ ተጠቃሚ ባሇዴርሻዎች 

 ተማሪዎች 

 የምርምር ውጤት ተጠቃሚዎች 

 የአካባቢው ማኅበረሰብ 

10.2. ሁሇተኛ ተጠቃሚዎች 

 ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር 

 ግብርና ሚኒስቴር 

 ባህሌና ቱሪዛም ሚኒስቴር 

 ጤና ሚኒስቴር 

 ሌዩ ሌዩ የአማራ ክሌሌ ቢሮዎች 

 የአዊ ብሔረሰብ አስተዲዯር 

 የእንጅባራ ከተማ አስተዲዯር 

 የምርምር ተቋማት 

10.3. የኃብትና አገሌግልት አቅራቢዎች 

 ገንዖብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር 

 ሇጋሽ ዴርጅቶች 

 ግዥና ንብረት ማስወገዴ ኤጀንሲ 

 የአርሶ አዯሮች ዩኒየኖች 

 ማኅበራት 

 መሠረተ ሌማት አቅራቢዎች (ምሳላ፡- ኢትዮ ቴላኮም፣ መብራት ኃይሌ) 

10.4. ስትራቴጂክ ተቋማት 

 ሳይንስና ከፌተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እና ተጠሪ ተቋማቱ 

 የእንጅባራ ከተማ አስተዲዯር፣ የአዊ ብሔረሰብ አስተዲዯር እና የአማራ ክሌሌ 

 ሚዱያ 
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11. ስትራቴጂያዊ ጉዲዮች 

o የትምህርት ጥራት፣ አግባብነት፣ ተዯራሽነትና 

ፌትሏዊነት 

o ምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት 

o የመሰረተ ሌማት ማስፊፊትና የግብዒት አቅርቦት 

o ጠንካራና ዖመናዊ የመረጃ ሥርዒት ዛርጋታ  

o የኃብት ማፇሊሇግና የውስጥ ገቢ ማሳዯግ 

o የሰው ኃብት ሌማት 

o መሌካም አስተዲዯር ዖሊቂ ሰሊም 

o ስትራቴጂያዊ አጋሮችን ማፇሊሇግ 

o የዩኒቨርሲቲና ኢንዯስትሪ ትስስር 

o የአገሌግልት አውትሶርሲንግ 

12. ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮች 

12.1. ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክና ውጤት 

የትኩረት መስኮች ራዔያችንን ሇማሳካት ምን ሊይ አተኩረን መሥራት እንዲሇብን የትኩረት አቅጣጫን የሚያመሊክቱ የስኬት 

አምድች (Pillars of Excellence) ናቸው፡፡ የተቋሙ ሠራተኞች ሙለ ትኩረት ሉያርፌባቸው የሚገባ፣ ተቋማዊ ትስስርን 

መፌጠር የሚያስችለ፣ ሁለንም ዔይታዎች የሚያቋርጡና ሁለም የሥራ ሂዯቶች የሚጋሯቸው ናቸው፡፡ የትኩረት መስክ 

ውጤቶች ተቋሙ ሇይቶ ያስቀመጣቸውን የትኩረት መስኮች በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ሲዯረጉ የሚመጣ፣ በእያንዲንደ 

የትኩረት መስክ የሚቀረጹ ግቦች የሚያመጡትን አጠቃሊይ ስኬት የሚያመሊክቱ ናቸው፡፡ የሁለም ስትራቴጂያዊ ውጤቶች 

ዴምር ወዯ ተቋሙ ተሌዔኮና ራዔይ ስኬት ያመራሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ 6፡ ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮችና ውጤቶች 

ተ.ቁ ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ ስትራቴጂያዊ  ውጤት 

1 አካዲሚያዊ ሌህቀት ብቁ፣ ተመራጭ፣ ሥራ ፇጣሪ፣ ሀገር ወዲዴና መሌካም ዔሴትን የተሊበሱ ምሩቃን 

2 የምርምርና ማኅበረሰብ ተሳትፍ ሌህቀት የተገኘ ችግር ፇቺ የምርምር ውጤት እና የአዯገ የማኅበረሰብ ተሳትፍና ተጠቃሚነት 

3 መሰረተ ሌማትን ማስፊፊት በመሰረተ ሌማት የተዯራጀ ተቋም 

4 አስተዲዯርና አጋርነት በተቋሙ የተፇጠረ መሌካም አስተዲዯር እና በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ ውጤታማ አጋርነት 
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ጥራት፣ አግባብነትና ፌትሏዊነት ያሇው ትምህርትና ሥሌጠና በመስጠት 
በዔውቀት፣ በክህልት፣ በአመሇካከትና በሥነ-ምግባር ብቁ የሆኑ ሥራ ፇጣሪ 
እንዱሁም ሀገር ወዲዴና ኃሊፉነት የሚሰማቸው ምሩቃንን ማፌራት፤ ችግር ፇቺ 
ጥናትና ምርምሮችን ማካሄዴና ፌሊጎትን መሰረት ያዯረገ የማኅበረሰብ 
አገሌግልት መስጠት፡፡ 

 

ተልዕኮ 

ራዔይ 
በ2022 ዓ.ም በኢትዮጵያ ተመራጭ በአፍሪካ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ማየት! 
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12.2. ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ መግሇጫ 

የትኩረት መስክ አንዴ: አካዲሚያዊ  ሌህቀት 

የትኩረት መስክ መግሇጫ፡ የትምህርት ሌህቀት መገሇጫዎች ምሁራዊ ተግባራትን ሇማሊቅ በሚዯረጉ ምሁራዊ ሥራዎች 

የሚገሇጽ ነው፡፡ በመሆኑም የመምህራንን ሙያዊ ክህልት በቀጣይነት በማሻሻሌ፣ የሀገሪቱን፣ የዯንበኞችንና የገበያውን ፌሊጎት 

መሰረት ያዯረገ ጥራትና አግባብነት ያሇው ችግር ፇች ሥርዒተ-ትምህርት በመቅረጽ የሚተገበር ነው፡፡ ይህንንም በማዴረግ 

ብቁ፣ ተመራጭ፣ ሥራ ፇጣሪ፣ ሀገር ወዲዴና መሌካም እሴትን የተሊበሱ እና በቴክኖልጂ የተካኑ ምሩቃንን ሇማፌራት 

የሚያስችሌ አዲዱስ የትምህርት ክፌልችንና ፔሮግራሞችን (በቅዴመና ዴህረ ምረቃ) በተሇያዩ ሞዲሉቲዎች (በመዯበኛ፣ 

በተከታታይና በርቀት) በመክፇት፣ የመማር ማስተማር ሂዯቱን በማሻሻሌ ተዯራሽ፣ ፌትሏዊ፣ ተማሪ ተኮር፣ በቴክኖልጂ 

የተዯገፇ ተገቢነትና ጥራት ያሇው ትምህርት መስጠት ሊይ የሚያተኩር ነው፡፡ 

የትኩረት መስክ ሁሇት: የምርምርና ማኅበረሰብ ተሳትፍ ሌህቀት 

የትኩረት መስክ መግሇጫ፡ የምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት የማኅበረሰቡን ፌሊጎት መሰረት በማዴረግና የምርምርና 

ሥሌጠናን ተመጋጋቢነት በማረጋገጥ የሀገር ውስጥና የውጭ አጋሮችን ግንኙነት በመመስረት፣ በማጠናከርና የአካባቢውንና 

የዩኒቨርሲቲውን ማኅበረሰብ በማሳተፌ ጥራትና ስፊት ባሇው መሌኩ ችግር ፇች ጥናትና ምርምሮችን ማካሄዴን ይመሇከታሌ፡፡ 

በምርምሩ የተገኙ ውጤቶች መሰረት በማዴረግ የሥሌጠና፣ የማማከር፣ የቴክኖልጂ ትውውቅና ሽግግር በማዴረግ 

የማኅበረሰቡን የኑሮ ዯረጃ በማሻሻሌ እና የምርምርና የማኅበረሰብ ተሳትፍ ተዯራሽነትን፣ ፌትሏዊነትን፣ አሳታፉነትንና 

ውጤታማነትን በማረጋገጥ ሊይ የሚያጠነጥን ነው፡፡ 

የትኩረት መስክ ሦስት፡ መሰረተ ሌማትን ማስፊፊት 

የትኩረት መስክ መግሇጫ፡ ይህ የትኩረት መስክ የሚከተለት የመሰረተ ሌማት ሥራዎች ሊይ የሚያተኩር ይሆናሌ፡፡ 

 በቂ፣ ምቹና ዖመናዊ የተማሪዎች መማሪያ፣ መኖሪያና መመገቢያ ህንጻ መገንባትን፣ 

 የመምህራን መኖሪያ ቤት ግንባታን፣  

 ኢ.ኮ.ቴ /ICT/ ማስፊፊትን፣  

 የቤተ-ሙከራና የወርክ ሾፔ ክፌልችና አስፇሊጊ ግብዒቶችን ማሟሊትን፣  

 ክሉኒክና ቤተ-መጻሕፌት ግንባታና ማዖመንን፣  

 የውስጥ ሇውስጥ መንገድች መገንባትን፣  

 የወንዛ ዲርቻ ሌማትን፣  

 ሉዊ ተራራን በሀገር በቀሌ ዯን ማሌበስን፣  

 የግቢ ውበትን ሥራዎችን፣  

 ዖመናዊ የቆሻሻ ማስወገጃ ቴክኖልጂ ማስገንባትን፣  
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 የውኃና የኤላክትሪክ ኃይሌ አቅርቦት ማስፊፊትን፣  

 የትምህርት፣ የምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት መሰረተ ሌማትና ግብዒቶችን በጥራትና በመጠን ማሟሊትን፣  

 የምርምር ሙከራ ጣቢያ መገንባትን፣  

 የፇረስ ጉግስ መጫወቻ ሜዲን ጨምሮ የስፕርትና መዛናኛ አገሌግልቶችን ማሟሊትን፣  

 ካምፒሶች ማስፊፊትን፣  

 የውስጥ ገቢን ሇማጠናከር የኢንተርፔራይዛ ግንባታን፣  

 የትራንስፕርት አቅርቦት ማሟሊትን፣  

 የማስተማሪያ ሆስፑታሌና የመማሪያ ሆቴሌና ልጂ ግንባታን፡፡   

የትኩረት መስክ አራት፡ አስተዲዯርና አጋርነት 

የትኩረት መስክ መግሇጫ፡ በዩኒቨርሲቲው የግሌጽነት፣ የተጠያቂነት፣ አሳታፉነት፣ ፌትሏዊ ተጠቃሚነትና የህግ የበሊይነት 

ባህሌ መዲበርን፣ በኢ.ኮ.ቴ የተዯገፇና ከወረቀት ነጻ የሆነ፣ ቀሌጣፊና ውጤታማ የአሠራር ሥርዒት መዖርጋትን እና  በሰሊማዊ 

የመማር ማስተማር፣ ችግር ፇች ጥናትና ምርምር እንዱሁም የማኅበረሰቡን ፌሊጎት መሰረት ባዯረገ የማኅበረሰብ አገሌግልት 

ዖርፌ በሀገር አቀፌ እና በዒሇም አቀፌ ዯረጃ ከሚገኙ ቁሌፌ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ስትራቴጂያዊ ትስስርን እና አጋርነትን 

በማሳዯግ ሇዩኒቨርሲቲው ተሌዔኮ ስኬትና ገጽታ ግንባታ ምቹ ሁኔታ መፌጠርን ያካትታሌ፡፡ 

13. ዔይታዎች 

ዔይታዎች /perspectives/ የተቋሙን አፇጻጸም ከተሇያዩ አቅጣጫዎች አንፃር ሇማየት የሚያስችለ ሚዙናዊ ላንሶች 

ናቸው፡፡ የተሇመደት ዔይታዎች አራት ሲሆኑ አቀማመጣቸውም ሇትርፌ ያሌተቋቋመ ተቋም ስሇሆነ በሚከተሇው ቅዯም 

ተከተሌ ነው፡፡ 

 የዯንበኞች ዔይታ 

 የፊይናንስ ዔይታ 

 የውስጥ አሠራር ዔይታ 

 መማማር እና ዔዴገት ዔይታ 

ከሊይ በተመሇከተው መሌኩ ዔይታዎች ከተሇዩ በኋሊ እያንዲንደ ዔይታ ያሇውን ፊይዲ በጥሌቀት በመገምገም ከዘህ ቀጥል 

በቀረበው ሠንጠረዥ የዔይታዎች ትኩረት ተሇይተዋሌ፡፡ 

     ሠንጠረዥ 7፡ የዔይታዎች ትኩረት  

         ዔይታዎች           የዔይታዎች ትኩረት 

ዯንበኞች ዔርካታንና ዖሊቂነትን ማሸሻሌ፣ ቁጥር መጨመር 
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ፊይናንስ ፌትሏዊና ውጤታማ የኃብት አጠቃቀምና ያዯገ የገቢ መጠን 

የውስጥ አሠራር ተዯራሽ፣ ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት 

መማማር እና ዔዴገት የመፇጻምና የማስፇጸም አቅም 

 

 

 

 

14. ስትራቴጂያዊ ግቦች 

14.1. የትኩረት መስክ ግቦች 

የትኩረት መስክ 1፡ አካዲሚያዊ ሌህቀት 

ስትራቴጂያዊ ውጤት፡ ብቁ፣ ተመራጭ፣ ሥራ ፇጣሪ፣ ሀገር ወዲዴና መሌካም እሴትን የተሊበሱ ምሩቃን 

ሠንጠረዥ 8፡ የአካዲሚያዊ ሌህቀት የትኩረት መስክ ግቦች 

ዔይታዎች ስትራቴጂያዊ ግቦች 
የዯንበኞች ዔይታ 1. የተማሪዎችን እርካታ ማሻሻሌ 

2. የተማሪዎችን ቁጥር ማሳዯግ 

3. የተማሪዎችን የመዛሇቅ ምጣኔ ማሻሻሌ 

የፊይናንስ ዔይታ 4. የኃብት አጠቃቀምን ማሻሻሌ 

5. የውስጥ ገቢን ማሳዯግ 

የውስጥ አሠራር 6. የአካዲሚክ ፔሮግራሞችን ብዙትና ተዯራሽነትን ማሳዯግ 

7. የትምህርት ጥራትን ማሻሻሌ 

8. የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትን ማሻሻሌ 

መማማርና ዔዴገት 9. የመምህራንን ብቃት ማሻሻሌ 

10. መሰረተ ሌማትና የትምህርት ግብዒት አቅርቦትን ማሳዯግ 

11. የቴክኖልጂ አቅምን እና ተቋማዊ የአሠራር ሥርዒትን ማጎሌበት 

12. የሥራ ከባቢ ምቹነትን ማሳዯግ 

13. የሠራተኛውን የሥራ ባህሌ ማሻሻሌ 

 

የትኩረት መስክ 2፡ የምርምር እና ማኅበረሰብ ተሳትፍ ሌህቀት  

ስትራቴጂያዊ ውጤት፡ የተገኘ ችግር ፇቺ የምርምር ውጤት እና ያዯገ የማኅበረሰብ ተሳትፍና ተጠቃሚነት 
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ሠንጠረዥ 9፡ የምርምር እና ማኅበረሰብ ተሳትፍ ሌህቀት የትኩረት መስክ ግቦች 

ዔይታዎች ስትራቴጂያዊ ግቦች 

የዯንበኞች ዔይታ 1. የዯንበኞችንና የአጋር አካሊትን እርካታ ማሻሻሌ 

2. የዯንበኞችንና አጋር አካሊትን ቁጥር መጨመር 

የፊይናንስ ዔይታ 

 

3. የኃብት አጠቃቀምን ማሻሻሌ 

4. የውስጥ ገቢን ማሳዯግ  
የውስጥ አሠራር 5. የጥናትና ምርምር ጥራትና ተዯራሽነትን ማሻሻሌ 

6. የማኅበረሰብ አገሌግልት ጥራትንና ተዯራሽነትን ማሻሻሌ 

7. የቴክኖልጅ ማሊመዴንና ሽግግርን ማሳዯግ 

መማማርና ዔዴገት 8. መሰረተ ሌማትና ግብዒት አቅርቦትን ማሳዯግ 

9. የባሇሙያዎችን አቅም ማሳዯግ 

10.  የቴክኖልጅ አቅምን ማሳዯግ 

11.  የአሠራር ሥርዒትን ማሻሻሌ 

 

ስትራቴጅክ የትኩረት መስክ 3፡ መሰረተ ሌማትን ማስፊፊት 

ስትራቴጅክ ውጤት፡ በመሰረተ ሌማት የተዯራጀ ተቋም 

ሠንጠረዥ 10፡ መሰረተ ሌማትን ማስፊፊት የትኩረት መስክ ግቦች 
 

ዔይታዎች ስትራቴጂያዊ ግቦች 

የዯንበኞች እይታ 1. የዯንበኞችንና አጋር አካሊትን እርካታ ማሻሻሌ 

2. የዯንበኞችንና አጋር አካሊትን ቁጥር መጨመር 
የፊይናንስ ዔይታ 3. የኃብት አጠቃቀምን ማሻሻሌ 
የውስጥ አሠራር 4. የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትንና ተዯራሽነትን ማሻሻሌ 

5. ዖመናዊ አሠራርን ማጎሌበት 

6. ባሇ ዖርፇ ብ ጉዲዮች ተፇጻሚነትን ማሻሻሌ 
መማማርና ዔዴገት 7. የቴክኖልጂ ተዯራሽነትና ሽግግር አቅምን ማጎሌበት 

8. ግብዒት በዒይነትና በብዙት ማሳዯግ 

9.  አሠራርና አዯረጃጀትን ማሻሻሌ 

10.  የሥራ ከባቢን ምቹነትን ማሻሻሌ 

 
ስትራቴጅክ የትኩረት መስክ 4፡ አስተዲዯር እና አጋርነት 

ስትራቴጅክ ውጤት፡ በተቋሙ የተፇጠረ መሌካም አስተዲዯር እና በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ ውጤታማ አጋርነት 

ሠንጠረዥ 11፡ አስተዲዯር እና አጋርነት የትኩረት መስክ ግቦች 

 

ዔይታዎች ስትራቴጂያዊ ግቦች 
የዯንበኞች እይታ 1. የአጋር አካሊትን ቁጥር መጨመር 

2. የዯንበኞች እና የአጋር አካሊትን  እርካታ ማሳዯግ 
የፊይናንስ ዔይታ 3. የኃብት አጠቃቀምን  ማሻሻሌ 

4. የውስጥ ገቢን  ማሳዯግ 
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ውስጥ አሠራር 5. የመሌካም አስተዲዯር ሥርዒትን ማጎሌበት 

6. የአገሌግልት አሰጣጥ ተዯራሽነትና ጥራትን ማሳዯግ 

7. ሌዩ ትኩረት የሚሹ የኅብረተሰብ ክፌልችን ተሳትፍና ተጠቃሚነት ማሳዯግ 

8. የተቋሙን የገጽታ ግንባታ ማሳዯግ 

9. ተቋማዊ ቅንጅትን ማጠናከር 

10.  አጋርነትና ግንኙነትን ማጠናከር 

 
መማማርና ዔዴገት 

11.  በየዯረጃው ያለ አመራሮችን አቅምና ተነሳሽነት ማሳዯግ 

12.  የፇጻሚውን አመሇካከት፣ እውቀት፣ ክህልትና ተነሳሽነት ማሳዯግ 

13.  የቴክኖልጂ አቅርቦትና አጠቃቀምን ማሳዯግ 

14.  የሠራተኞችን እርካታ ማሳዯግ 

 

14.2. ተቋማዊ ስትራቴጂያዊ ግቦች 

ሠንጠረዥ 12፡ የተጠቃሇለ ስትራቴጂያዊ ግቦች 

ዔይታዎች ስትራቴጂያዊ ግቦች ግቦች ሇማሳካት የሚስፇሌግ በጀት 
የዯንበኞች ዔይታ  1) የዯንበኞችን እና አጋር አካሊትን ቁጥርና እርካታ ማሳዯግ 1,000,000,000 

የፊይናንስ ዔይታ  2) የኃብት አጠቃቀም ሥርዒትንና የውስጥ ገቢን ማሳዯግ 400,000,000 

የውስጥ አሠራር ዔይታ  3) የአካዲሚክ ፔሮግራሞችን ብዙት፣ ተዯራሽነትና ጥራትን ማሳዯግ 1,500,000,000 

 4) የምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት ጥራትና ተዯራሽነትን ማሻሻሌ 1000,000,000 

 5) የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትናን እና የተቋሙን ገጽታ ማሳዯግ 200,344,000 

 6) ባሇዖርፇ ብ ጉዲዮች ተፇጻሚነትን ማሻሻሌ 495,000,000 

መማማርና ዔዴገት 
ዔይታ 

 7) የሠራተኛና አመራርን ብቃት ማጎሌበት 1,500,000,000 

 8) መሰረት ሌማትና የግብዒት አቅርቦትን ማሳዯግ 3,000,000,000 

 9) የቴክኖልጂ አቅምን እና ተቋማዊ የአሠራር ሥርዒትን ማጎሌበት 1,000,000,000 

ዴምር 10,095,344,000 
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14.3. የተጠቃሇለ ስትራቴጅያዊ ግቦች መግሇጫ (Objective Commentary) 

ስትራቴጂያዊ ግቦች የተመረጡትን የትኩረት መስኮች ወዯ ተጨባጭ ሥራዎች በመመንዖር ስትራቴጂያዊ ውጤትን የሚያስገኙ፣ ሉሇኩ የሚችለና የተቋሙን ስትራቴጂያዊ 

ውጤቶች የሚያሳኩ ቀጣይነት ያሊቸው የማሻሻያ ክንውኖች ናቸው፡፡ የተቋሙ ስትራቴጂ የሚገነባባቸው ማዔከልች (Building Blocks) ናቸው፡፡ የስትራቴጂው ውጤት 

እንዱሳካ ምን ምን ሥራዎች መከናወን እንዲሇባቸው የሚያሳዩም ናቸው፡፡ ከሊይ በአራቱም የትኩረት መስኮች ሇማሳካት የተቀመጡትን ስትራቴጅያዊ ግቦች ከተቋሙ ተሌዔኮ 

ጋር በተገናዖበ መሌኩ ተዯጋጋሚና ተቀራራቢ የሆኑ ግቦችን በማዋሀዴ/በማዋዋጥ የተቋሙ ዖጠኝ ስትራቴጅያዊ ግቦች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሠንጠረዥ 13፡ የተጠቃሇለ የተቋሙ ስትራቴጂያዊ የግቦችና የግቦች መግሇጫ 

ዔይታ ተቋማዊ ግቦች የግብ ይዖትና ወሰን ውጤት 
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ዔይታ ተቋማዊ ግቦች የግብ ይዖትና ወሰን ውጤት 

የዯንበኛ 1. የዯንበኞችን እና አጋር 
አካሊትን ቁጥርና እርካታ 
ማሳዯግ 

 የዩኒቨርሲቲውን አቅም በማሳዯግ የሀገሪቱንና የገበውን ፌሊጎት መሰረት ያዯረጉ የትምህርት ፔሮግራሞችን እንዱሁም ካምፒሶችን በመክፇት፣ የተማሪዎችን ቁጥር 

መጨመርን፤ 

 ሇማኅበረሰቡ የሚሰጡ የምክር፣ የሥሌጠና እና የዴጋፌ አገሌግልቶችን እንዱሁም የምርምር ውጤቶችን ተዯራሽነት በማስፊት የተጠቃሚውን ቁጥር መጨመርን፤ 

 ዩኒቨርሲቲው ከሀገር ውጭና በሀገር ውስጥ ካለ አጋር አካሊት ጋር ትስስር በመፌጠር የአጋር አካሊትን ቁጥርና ዒይነት መጨመርን፤ 

 ጥራት ያሇው፣ በንዴፇ ሀሳብና በተግባር የተዯገፇ ትምህርት በመስጠት፣ ተማሪ ተኮር የማስተማር ሥነ-ዖዳን እና የተከታታይ ምዖና ዖዳን በአግባቡ በመተግበር፤ 

አስፇሊጊ የትምህርት፣ የምግብ፣ የመዛናኛ፣ የህክምናና የማዯሪያ ቤት ግብዒቶችን በማሟሊት  የተማሪዎችን እርካታ ማረጋገጥን፤ 

 ከሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር አጋር ዴርጅቶች ጋር በመቀናጀት የጋራ ፔሮጀክቶችን በመተግበር የተቋሙንና የአጋር አካሊትን ፌሊጎት በተገቢው መንገዴ በማሟሊት 

እርካታቸውን ማረጋገጥን፤ 

 በማኅበረሰቡ ፌሊጎት ሊይ የተመሰረቱ፣ ችግር ፇች የማኅበረሰብ አገሌግልቶችን (የማማከር፤ የሥሌጠና፣ የዴጋፌና ክትትሌ) በጥራት በመስጠት የማኅበረሰቡን 

እርካታ ማሳዯግን፤ 

 ችግር ፇች ጥናትና ምርምር በማካሄዴ እና ቴክኖልጂዎችን በመፌጠር፣ በማሻሻሌ እና በማሊመዴ የማኅበረሰቡን የተጠቃሚነት ዔርካታን መጨመርን ያካትታሌ፡፡ 

ቁጥራቸው ያዯገና የረኩ 
ዯንበኞችና አጋር አካሊት 

ፊይናንስ 2. የኃብት አጠቃቀም 
ሥርዒትንና የውስጥ ገቢን 
ማሳዯግ 

 የመንግስት ቀሌጣፊ የወጭ አስተዲዯርን በመዖርጋት በዛቅተኛ ወጭ ከፌተኛ ውጤት ማስመዛገብን፤ 

 ኃብትን ከብክነት በፀዲ መሌኩ ሇታሇመሇት ዒሊማ መጠቀምን፤ 

 ወቅቱን የጠበቀ የንብረት ስርጭት፣ የንብረት ምዛገባና ቆጠራ ማካሄዴን፤ 

 አግባብነት ያሇው የንብረት ማስወገዴ እንዱሁም ቀሌጣፊ የፊይናንስ ሥርዒት መዖርጋትን፤ 

 የተቋቋመውን ኢንተርፔራይዛ ማስፊፊትን፤ 

 የተከታታይና የርቀት ትምህርትን በማስፊፊት፤ 

 የህግና ማማከር አገሌግልት፣ ፔሮጀክቶችና የምርምር ሥራዎችን ሇተሇያዩ ተቋማት ውሌ በመውሰዴ መሥራት እና ላልች የገቢ አማራጮችን በመንዯፌ የኃብት 

አቅማችንን ማሳዯግ ሊይ መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ 

ውጤታማ የኃብት 
አጠቃቀም ሥርዒትና ያዯገ 

ገቢ 
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ዔይታ ተቋማዊ ግቦች የግብ ይዖትና ወሰን ውጤት 

የውስጥ አሠራር 3. የአካዲሚክ ፔሮግራሞችን 
ብዙት፣ ተዯራሽነትና 
ጥራትን ማሳዯግ 

 ይህ ግብ የማኅበረሰቡንና  የሀገሪቱን የትምህርት ፕሉሲና ስትራቴጂ ፌሊጎት መሰረት በማዴረግ በቅዴመ እና ዴህረ ምረቃ በመዯበኛና በተከታታይ 

የትምህርት ፔሮግራሞች የሚከፇቱ የትምህርትና የሥሌጠና መስኮችን፣ ካምፒሶችን፣ የአውት ሪችንግ አገሌግልት ማስፊፊት፤ 

 የተሇያዩ የትምህርት ፔሮግራሞችን በብዙትና በዒይነት ማስፊፊትንና ማጠናከርን፤ 

 የትምህርት ፔሮግራሞችን ጥራት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ የአካዲሚክ ፔሮግራም ቀረጻን፤ 

 ሥርዒተ ትምህርትን በማሻሻሌና በመተግበር አፇጻጸሙንም በመገምገም ተገቢውን ዔውቀት፤ ክህልትና እሴት የተሊበሱ ብቁ ምሩቃንን ማፌራት የሚያስችሌ 

የትምህርትና ሥሌጠና ሥርዒት መፌጠርን፤ 

 በመማር ማስተማር (አሳታፉ የማስተማር ሥነ-ዖዳ፣ ተግባር ተኮር፣ የተከታታይ ምዖና አፇጻጸም፣ የሞጁሊር አተገባበርን ወዖተ..) ሂዯትን በተሻሇ ሁኔታ መተግበርን 

እና የሚከናወኑ አገሌግልቶችን  በጥራትና በብቃት መስጠትን ያካትታሌ። 

የተስፊፈ አዲዱስ የትምህርት 
ፔሮግራሞች እና ብቃት 

ያሊቸው ምሩቃን 

4. የምርምርና ማኅበረሰብ 
አገሌግልት ጥራትና 
ተዯራሽነትን ማሻሻሌ 

 ይህ ግብ የሚሠሩ ጥናትና ምርምሮች በተሇዩት የትኩረት መስኮች ሊይ ያተኮሩና ችግር ፇቺ  እንዱሆኑ እንዱሁም ተገቢና ውጤታማ ፔሮጀክቶች እንዱቀረጹና 

እንዱተገበሩ ማዴረግን፤  

 ጥራት ያሊቸው ጥናትና ምርምሮች ማካሄዴን፤  

 የማኅበረሰብ አገሌግልቶች (የማማከር፣ የቴክኖልጂ ሽግግር፣ የሥሌጠና እና የዴጋፌና ክትትሌ) በጥናት ውጤት እንዱሁም በማኅበረሰቡ ፌሊጎት ሊይ የተመሰረቱ፣ 

ችግር ፇች እና ተዯራሽ እንዱሆኑ ማዴረግን፤ 

 የምርምር የትኩረት መስኮችን በየኮላጆቹ በመሇየት እና በመቀመር የጋራ ግንዙቤ በመፌጠር ተመራማሪዎችን በዒይነትና በብዙት ማሳተፌን፤ 

 የማኅበረሰብ አገሌግልት ዒይነት እና ተጠቃሚ ቁጥር ማሳዯግን፤ 

 የሚካሄደ የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ቁጥር ማሳዯግን፣ በታዋቂ ጆርናልች ማሳተምን፣  

 የማኅበረሰብ አገሌግልትና የጥናትን ምርምር ሥራዎችን የግምገማና ቁጥጥር ሥርዒት ማጠናከርንና በጋራ የመሥራት ባህሌ ማዲበርን  ያካትታሌ፡፡ 

ያዯገና ጥራት ያሊው ጥናትና 
ምርምር እንዱሁም 

የማኅበረሰብ አገሌግልት 
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ዔይታ ተቋማዊ ግቦች የግብ ይዖትና ወሰን ውጤት 

5. የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትናን 
እና የተቋሙን ገጽታ ማሳዯግ 

 ዩኒቨርሲቲው የሚሰጣቸውን አገሌግልቶች በዚጎች ቻርተር መሠረት  በጊዚ፣ በመጠንና በጥራት በመፇጸም ተዯራሽነትን ማሳዯግን፣ የአገሌግልቱን ብህነት 

ማስፊትን፣ አገሌግልትን ማዖመንን እና በተገሌጋዩ ፌሊጎት መሰረት መስጠትን፤ 

 በሰው ኃብት ስምሪት፣ በግዥ፣ በፊይናንስ፣ በተማሪዎች አገሌግልት፣ በግቢ ጸጥታና ዯህንነት አገሌግልት ሊይ ጨዋነትን፣ ወቅታዊነትን እና ተጠያቂነትን 

ያማከሇ አገሌግልት መስጠትን፤  

 ተጠያቂነትን፣ ግሌፀኝነትን፣ ኃሊፉነት መውሰዴን እና የሕግ የበሊይነት ማክበርን እንዱሁም የቅሬታ አፇታት ሥርዒት መዖርጋትን፤ 

 ሀገራዊ ፊይዲ ያሊቸውን አገሌግልቶች እና የሥራና የትምህርት ውጤቶችን ሌዩ ሌዩ የመረጃ ማሰራጫ ዖዳዎችን በመጠቀም ሇማኅበረሰቡና ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

ማስተዋወቅን፤  

 ተቋማዊ አሠራርን ግሌጽ በማዴረግ፣ ተዯራሽ በመሆንና ግብረ መሌሶች በመቀበሌ እንዱሁም የተቋሙን እሴቶች በማስረጽ የዩኒቨርሲቲውን መሌካም ሥምና ዛና 

መገንባትን ይመሇከታሌ፡፡ 

ያዯገና ጥራት ያሇው 
አገሌግልት እና 
የተፇጠረ መሌካም 
ገጽታ 

6. ባሇ ዖርፇ ብ ጉዲዮች 

ተፇጻሚነትን ማሻሻሌ 

 ይህ ግብ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በየዯረጃው ባለ የአመራር ቦታዎች ሊይ የሴቶችን ተሳትፍ ሉያጎሇብት የሚችሌ የአሠራር ሥርዒትን ማጠናከርን፤ 

 የሴት መምህራናንን የማስተማርና የምርምር ተሳትፍ ሇማሳዯግ የተዖረጋውን ሥርዒት ማሻሻሌን፤ 

 የሴት ተማሪዎችን፣ ከታዲጊ ክሌልች የሚመጡ ተማሪዎችን፣ አካሌ ጉዲተኞችንና ላልች ሌዩ ዴጋፌ የሚሹ ተማሪዎችን ፌሊጎት መሰረት ያዯረገ የዴጋፌ 

አገሌግልት መስጠትን፤ 

 የባሇዖርፇ ብ ጉዲዮችን (ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ሌዩ ዴጋፌ የሚያስፇሌጋቸው አካሊት እና ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ መከሊከሌ) አካቶ ሇመሥራት የሚያስችሌ አሠራር 

መዖርጋትን፣ ማስረጽንና ማረጋገጥን ይይዙሌ፡፡ 

ተጠቃሚነታቸው 

የተረጋገጠ ሌዩ ዴጋፌ 

የሚፇሌጉ አካሊት 

መማማርና ዔዴገት 7. የሠራተኛና አመራርን 
ብቃት ማጎሌበት 

 ሠራተኛውንና በየዯረጃው ያለ አመራሮችን ሁሇንተናዊ የመፇጸምና የማስፇጸም ብቃት ሉያጎሇብቱ የሚችለ የአጭርና የረጅም ጊዚ ሥሌጠናዎችን መስጠትን እና፤ 

 የሌምዴ ሌውውጥ በማዴረግ አቅም ያሇው ሠራተኛ ማፌራትን ይመሇከታሌ፡፡ 

አቅሙ የተገነባ አመራርና 

ሠራተኛ  
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ዔይታ ተቋማዊ ግቦች የግብ ይዖትና ወሰን ውጤት 

8. መሰረት ሌማትና 
የግብዒት አቅርቦትን 
ማሳዯግ 

 የተቋሙን ሥራዎች በተገቢው ሁኔታ ሇማከናወንና ሇማዖመን የሚያስችለ የግብዒት አቅርቦትንና የመሰረተ ሌማት ግንባታዎችን ይኸውም፡- 

 የመረጃ ግንኙነት ቴክኖልጂ /ICT/፣  

 የምርምር ግብዒቶች፣  

 ወርክሾፕች እና ቤተ-ሙከራዎች፣ 

 የመማሪያ ክፌልች፣ ቤተ-መጻሕፌት እና የተማሪዎች መኖሪያ፣  

 የውስጥ ሇውስጥ መንገዴ፣ የምዴረ ግቢ ውበትና ዯህንነት፣  

 የካምፒስ ማስፊፉያ ሥራዎች፣ 

 የመዛናኛ አገሌግልቶች እና፣ 

 የመምህራን የመኖሪያ ቤት ግንባታ ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

የተሟሊ መሰረተ ሌማትና 
ግብዒት 

9. የቴክኖልጂ አቅምን እና 
ተቋማዊ የአሠራር 
ሥርዒትን ማጎሌበት 

 የተቋሙን አጠቃሊይ የሥራ ሂዯትን ማሳሇጥ የሚችለ ወቅታዊ ቴክኖልጂዎችን ማሊመዴ፣ ማስፊፊትና ጥቅም ሊይ ማዋሌን፤  

 የማስተማርና የምርምር ሥራው በቴክኖልጂ ተዯጋፉ እንዱሆን ማዴረግ፤ 

 መዋቅሮችን፣ መመሪያዎችና ዯንቦች ማዖጋጀትን፣ ማዯራጀትንና ማስረጽን ያካትታሌ፡፡ 

ያዯገ የቴክኖልጂ አቅም እና 
ተቋማዊ የአሠራር ሥርዒት 

15. ስትራቴጂያዊ ማፔ 

ስትራቴጂያዊ ማፔ ግቦች በምክንያትና ውጤት ተሳስረው እንዳት ተጨማሪ እሴት እንዯሚፇጥሩ የሚያሳይ ነው፡፡ ስትራቴጂው በአጭሩ የሚተረክበት ስዔሊዊ መግሇጫ ሲሆን 

በዔይታዎች መካከሌ ሚዙን እንዱጠብቅ የሚስችሌ ነው፡፡ ስሇስትራቴጂው ሇማስተማርና ሇማሳወቅ እንዱሁም ሇዔሴት ፇጠራው አስተዋጽዕ የማይኖራቸውን ግቦች ሇማስወገዴ 

ይረዲሌ፡፡ 
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15.1. የትኩረት መስኮች ማፕች 

የትኩረት መስክ 1: አካዲሚያዊ ሌህቀት 

የትኩረት መስክ ውጤት:  ብቁ፣ ተመራጭ፣ ሥራ ፇጣሪ፣ ሀገር ወዲዴና መሌካም እሴትን የተሊበሱ ምሩቃን 

 

 የተማሪዎችን ቁጥር 

ማሳደግ 
የተማሪዎችን እርካታ 

ማሻሻል 

የኃብት አጠቃቀምን  

ማሻሻል 

 

የአካዳሚክ ፕሮግራሞችን 

ብዛትና ተደራሽነትን 

ማሳደግ 

ደንበኛ 

ፋይናንስ 

የውስጥ 

አሠራር 

የውስጥ ገቢን  ማሳደግ 

የትምህርት ጥራትን 

ማሻሻል 

የተማሪዎችን ዘላቂነት 

ማሻሻል 

የአገልግሎት አሰጣጥ 

ጥራትን ማሻሻል 

የቴክኖሎጂ 

አቅምን እና 

ተቋማዊ የአሠራር 

ሥርዓትን 

የመምህራንን 

ብቃት ማሻሻል 

መማማርና 

እድገት 
የሥራ ከባቢ 

ምቹነትን 

ማሳደግ 

መሰረተ ልማትና 

የትምህርት 

ግብዓት 

አቅርቦትን 

ማሳደግ 

የሠራተኛውን 

የሥራ ባህል 

ማሻሻል 
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የትኩረት መስክ 2: የምርምርና ማኅበረሰብ ተሳትፍ ሌህቀት 

የትኩረት መስክ ውጤት:  የተገኘ ችግር ፇቺ የምርምር ውጤትና ያዯገ የማኅበረሰብ ተሳትፍና ተጠቃሚነት 

 

 

 

 

 

የደንበኞችንና 

አጋር አካላት 

ቁጥር መጨመር 

የደንበኞችንና 

አጋር አካላት 

እርካታ ማሻሻል 

የሀብት አጠቃቀምን 

ማሻሻል 

 

የጥናትና ምርምር 

ጥራትና 

ተደራሽነትን 

ማሻሻል 

የማህበረሰብ 

አገልግሎት 

ጥራትንና 

ተደራሽነትን ማሻሻል 

የቴክኖሎጅ 

ማላመድንና 

ሽግግርን ማሳደግ 

ደንበኛ 

 
የውስጥ ገቢን ማሳደግ 

 

ፋይናንስ 

የውስጥ 

አሠራር 

መሰረተ ልማትና 

ግብዓት አቅርቦት 

ማሳደግ 

 

የባለሙያዎችን 

አቅም ማሳደግ 

የቴክኖሎጅ 

አቅምን 

ማሳደግ 

 

የአሠራር 

ሥርዓትን 

ማሻሻል 

 

መማማርና 

እድገት 
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የትኩረት መስክ 3:  መሰረተሌማትን ማስፊፊት 

የትኩረት መስክ ውጤት:  በመሰረት ሌማት የተዯራጀ ተቋም 

 

 

 

 

 

የደንበኞችንና 

አጋር አካላት 

ቁጥር መጨመር 

የደንበኞችንና 

አጋር አካላት 

እርካታ ማሻሻል 

የሀብት አጠቃቀም 

ማሻሻል 

የአገልግሎት 

አሰጣጥ ጥራትንና 

ተደራሽነትን 

ማሻሻል 

የቴክኖሎጂ 

ተደራሽነትና 

ሽግግር 

አቅምን 

ማጎልበት 

ዘመናዊ 

አሠራርን 

ማጎልበት 

ባለ ዘርፈ ብዙ 

ጉዳዮች 

ተፈጻሚነትን 

ማሻሻል 

ግብዓት 

በዓይነትና 

በብዛት 

ማሳደግ 

አሠራርና 

አደረጃጀት

ን ማሻሻል 

የሥራ 

ከባቢን 

ምቹነትን 

ማሻሻል 

ደንበኛ 

ፋይናንስ 

የውስጥ 

አሠራር 

መማማርና 

እድገት 
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የትኩረት መስክ 4: አስተዲዯር እና አጋርነት 

የትኩረት መስክ ውጤት:  በተቋሙ የተፇጠረ መሌካም አስተዲዯር እና በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ ውጤታማ አጋርነት 

 

 

 

 

 

 

የደንበኞችንና አጋር 

አካላት ቁጥር መጨመር 

የደንበኞችንና አጋር 

አካላት እርካታ ማሻሻል 

የሀብት አጠቃቀም 

ማሻሻል 

 

ዴሞክራሲ

ያዊ ባህልን 

ማጎልበት 

የአገልግሎት 

አሰጣጥ 

ተደራሽነትና 

ጥራትን ማሳደግ 

በየደረጃው ያሉ 

አመራሮችን 

አቅምና ተነሳሽነት 

ማሳደግ 

ደንበኛ 

ፋይናንስ 

የውስጥ 

አሠራር 
ልዩ ትኩረት የሚሹ 

የኅብረተሰብ 

ክፍሎችን ተሳትፎና 

ተጠቃሚነት ማሳደግ 

 

የተቋሙን 

የገጽታ 

ግንባታ 

ማሳደግ 

 

ተቋማዊ 

ቅንጅትን 

ማጠናከር 

 

የውስጥ ገቢን  ማሳደግ 

የአጋርነትና 

ግንኙነትን 

ማጠናከር 

 

የፈጻሚውን 

አመለካከት፣ እውቀት፣ 

ክህሎትና ተነሳሽነት 

ማሳደግ 

የቴክኖሎጂ 

አቅርቦትና 

አጠቃቀምን 

ማሳደግ 

 

መማማርና 

እድገት 

 
የሠራተኞችን 

እርካታ ማሳደግ 
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15.2. የተጠቃሇሇ ስትራቴጅያዊ ማፔ 

ተሌዔኮ፡ ጥራት፣ አግባብነትና ፌትሏዊነት ያሇው ትምህርትና ሥሌጠና በመስጠት በዔውቀት፣ በክህልት፣ በአመሇካከትና በሥነ-ምግባር ብቁ የሆኑ ሥራ ፇጣሪ እንዱሁም ሀገር 

ወዲዴና ኃሊፉነት የሚሰማቸው ምሩቃንን ማፌራት፣ ችግር ፇቺ ጥናትና ምርምሮችን ማካሄዴ እና ፌሊጎትን መሰረት ያዯረገ የማኅበረሰብ አገሌግልት መስጠት፡፡   

ራዔይ: በ2022 ዒ.ም በኢትዮጵያ ተመራጭ በአፌሪካ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ማየት፡፡ 

 

 

 

የኃብት አጠቃቀም ሥርዓትንና 
የውስጥ ገቢን ማሳዯግ 

ደንበኛ 

ፋይናንስ 

የውስጥ 

አሠራር የአካዳሚክ 
ፕሮግራሞ
ችን ብዛት፣ 
ተዯራሽነትና 
ጥራትን 
ማሳዯግ 

የምርምርና 
ማኅበረሰብ 
አገልግሎት 
ጥራትና 

ተዯራሽነትን 
ማሻሻል 

የአገልግሎት 
አሰጣጥ 

ጥራትናን እና 
የተቋሙን 

ገጽታ ማሳዯግ 

 

የዯንበኞችን እና የአጋር 
አካላት እርካታና ቁጥር 

ማሳዯግ 

መማማርና 

እድገት የቴክኖሎጂ አቅምን 
እና ተቋማዊ 

የአሠራር ሥርዓትን 
ማጎልበት 

መሰረት ልማትና 
የግብዓት አቅርቦትን 

ማሳዯግ 
የአመራርና 

የሠራተኛንና ብቃት 
ማጎልበት 

ባለ ዘርፈ 
ብዙ ጉዳዮች 
ተፈጻሚነትን 

ማሻሻል 
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16. ተቋማዊ ግቦች፣ የአፇጻጸም መሇኪያዎች እና ዑሊማዎች 

የአፇጻጸም መሇኪያ በተጠቃሇሇው የስትራቴጂ ማፔ የተቀመጡ ግቦችን የስኬት ዯረጃ (ውጤት) ሇመመዖን የሚያስችለ ሲሆኑ ተቋሙ በስትራቴጂያዊ ዖመኑ ሇማከናወን 

ያቀዲቸውን ግቦች አፇጻጸም ከተቀመጠው ዑሊማ አንጻር ሇመሇካት የምንጠቀምባቸው  መሇኪያዎች ከዘህ ቀጥል  ባሇው ሰንጠረዥ ተገሌፀዋሌ። መሇኪያዎችም በቁጥር፣ 

በመቶኛ ወይም በጥምርታ ይገሇጻለ፡፡ 

ሠንጠረዥ 14፡ የአፇጻጸም መሇኪያዎች 

ዔይታዎ

ች 
ተቋማዊ 

ስትራቴጂያዊ 
ግቦች ክ

ብ
ዯ
ት

 የአፇጻጸም መሇኪያዎች ክብዯ

ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ዯንበኛ 

(20) 
1. 
የዯንበኞችን 
እና የአጋር 
አካሊት 
እርካታና 
ቁጥር 
ማሳዯግ 

20 የዯንበኞች እርካታ 
በመቶኛ 

5              

በዴጋፌ ሰጭ አገሌግልት 
አሰጣጥ የተማሪ ዔርካታ 
በመቶኛ 

2 72.3 90 93 95 96 97 98 99 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ተጠቃሚዎች እርካታ 
በመቶኛ 

1.5 - 85 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 ም/ማ/ም/
ፔ 

የጥናትና ምርምር ውጤት 
ተጠቃሚ ተቋማት 
እርካታ በመቶኛ 

1.5 - 75 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 ም/ማ/ም/
ፔ 

የአጋር አካሊት እርካታ 
በመቶኛ 

1 - 85 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 ፔ/ጽ/ቤት 

የተማሪዎች ብዙት በቁጥር 5              
መዯበኛ 4.5              
የመጀመሪያ ዱግሪ  1 3305 1301

3 
478

7 
618

5 
8765 1040

3 
1061

3 
1124

3 
1157

3 
1205

3 
1253

3 
1301

3 
አ/ም/ፔ 

የሁሇተኛ ዱግሪ  1.5 0 330 - 40 100 140 180 250 300 300 300 330 አ/ም/ፔ 

የሦስተኛ ዱግሪ 2 0 35 - - - - - 3 9 15 23 35 አ/ም/ፔ 

ተከታታይ 2.5              
የመጀመሪያ ዱግሪ  1 4826 1768

0 
625

6 
853

1 
1071

3 
1311

8 
1558

8 
1534

0 
1651

0 
1690

0 
1729

0 
1768

0 
አ/ም/ፔ 

የሁሇተኛ ዱግሪ 1 0 330 - 40 100 140 180 250 300 300 300 330 አ/ም/ፔ 

በርቀት የመጀመሪያ ዱግሪ 1 0 5000 - 700 1300 1900 2600 3200 3800 4000 4500 5000 አ/ም/ፔ 

የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ተጠቃሚዎች ብዙት 

1.5 575 2000 700 100 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 2000 ም/ማ/ም/
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ዔይታዎ

ች 
ተቋማዊ 

ስትራቴጂያዊ 
ግቦች ክ

ብ
ዯ
ት

 የአፇጻጸም መሇኪያዎች ክብዯ

ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

በቁጥር 0 ፔ 
የምርምር ውጤት 
ተጠቃሚ ተቋማት ብዙት 
በቁጥር 

1 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ም/ማ/ም/
ፔ 

የአጋር አካሊት ብዙት 
በቁጥር 

3 17 37           ፔ/ጽ/ቤት 

የሀገር ውስጥ 1.5 6 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ፔ/ጽ/ቤት 
የውጭ ሀገር 1.5 11 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ፔ/ጽ/ቤት 

ፊይናንስ 

(10) 
2. የኃብት 
አጠቃቀም 
ሥርዒትንና 
የውስጥ ገቢን 
ማሳዯግ 

10 በአግባቡ ጥቅም ሊይ የዋሇ 
በጀት በመቶኛ 

4 95.5
6 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ሌ/ም/ፔ 

በአግባቡ ተይዜ ጥቅም 
ሊይ የዋሇ ንብረት በመቶኛ 

3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ሌ/ም/ፔ 

የገቢ መጠን በብር 
በሚሉዮን 

1.5 16.5 60 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 አ/ሌ/ም/ፔ 

ከኦዱት ግኝት የከፊ ዯረጃ 
ነጻ መሆን በመቶኛ 

1.5 - 100 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የውስጥ 
አሠራር 

(40) 

3.  የአካዲሚ
ክ 

ፔሮግራሞች
ን ብዙት፣ 

ተዯራሽነትና 
ጥራትን 
ማሳዯግ 

15 በመዯበኛ ፔሮግራም 
የትምህርት ክፌልች 
ብዙት በቁጥር 

2.75              

በመጀመሪያ ዱግሪ 0.5 26 52 33 36 38 40 42 44 46 48 50 52 አ/ም/ፔ 

በሁሇተኛ ዱግሪ 1 0 12 - 4 6 8 10 10 10 10 10 12 አ/ም/ፔ 

በሦስተኛ ዱግሪ 1.25 0 3 - - - - - 1 2 2 2 3 አ/ም/ፔ 

በተከታታይ ፔሮግራም 
የትምህርት ክፌልች 
ብዙት በቁጥር 

1              

በመጀመሪያ ዱግሪ 0.5 14 23 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 አ/ም/ፔ 

በሁሇተኛ ዱግሪ 0.75 0 12 - 4 6 8 10 10 10 10 10 12 አ/ም/ፔ 

በመጀመሪያ ዱግሪ 
በርቀት ትምህርት 
የትምህርት ክፌልች 
ብዙት በቁጥር 

0.5 0 6 - 3 3 4 4 4 5 5 6 6 አ/ም/ፔ 

የተከታታይ ትምህርት 
የሚሰጥባቸው ጣቢያዎች 
ብዙት በቁጥር 

0.5 1 4 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 አ/ም/ፔ 

የቅበሊ ሙለ አቅምን 
መጠቀም በመቶኛ 

0.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

የመውጫ ምዖና (Exit 
Exam) ያሇፈ 
ተመራቂዎቸ ብዙት 
በመቶኛ 

0.5 - 95 - - 95 96 97 98 
 

99 100 100 100 አ/ም/ፔ 

የተመራቂ ተማሪ 0.5 76.4 100 85 90 92 94 95 96 97 98 99 100 አ/ም/ፔ 
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ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

መመረቅ ምጣኔን ማሳዯግ 
በመቶኛ 
የሴት ተማሪ ተመራቂ 
ተማሪዎችን ምጣኔ 
ማሳዯግ በመቶኛ 

0.25 69.5 75 80 85 90 93 94 95 96 97 98 100 አ/ም/ፔ 

የአካሌ ጉዲተኛ ተመራቂ 
ምጣኔን ማሳዯግ 
(በየዒመቱ እያዯገ 
የሚሄዴ) በመቶኛ 

0.25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

ተመራቂዎችን ወዯ ሥራ 
ሇማስገባት የተመሰረተ 
የቁጥጥር ማዔከሌ 

0.5 - 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ፔ/ጽ/ቤት 

በ12 ወራት ውስጥ ሥራ 
ሊይ የተሰማሩ ምሩቃን 
በመቶኛ 

0.5 - 90 - 67.1 71.4 75.7 80 82 84 86 88 90 ፔ/ጽ/ቤት 

በተመራቂ ተማሪዎች 
ውጤታማነት የቀጣሪ 
አካሊት እርካታን ማሳዯግ 
(በየዒመቱ እያዯገ 
የሚሄዴ) በመቶኛ 

0.5 100 75 80 90 95 96 97 98 98 99 99 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የመምህራን ምጥጥን 
(የመጀመሪያ፣ 2ኛ እና 
3ኛ ዱግሪ) 

0.5 

4
፡9

3
፡3

 

0
፡7

0
፡3

0
 

4
፡9

3
፡3

 

2
፡9

5
፡3

 

1
፡9

0
፡9

 

0
፡8

5
፡1

5
 

0
፡8

0
፡2

0
 

0
፡7

0
፡3

0
 

- - - - 

አ/ም/ፔ 

የመምህር-ተማሪ 
ጥምርታ ቅዴመ ምረቃ 

0.5 

1
፡1

7
 

1
፡1

5
 

1
፡1

7
 

1
፡1

6
 

1
፡1

6
 

1
፡1

6
 

1
፡1

6
 

1
፡1

5
 

1
፡1

5
 

1
፡1

5
 

1
፡1

5
 

1
፡1

5
 አ/ም/ፔ 

የመምህር-ተማሪ 
ጥምርታ ዴህረ ምረቃ 

0.25 

- 

1
፡5

 

- 

1
፡5

 

1
፡5

 

1
፡5

 

1
፡5

 

1
፡5

 

1
፡5

 

1
፡5

 

1
፡5

 

1
፡5

 አ/ም/ፔ 

የማጣቀሻ መጻሕፌት-
ተማሪ ጥምርታ 

0.25 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 

1
፡1

0
 አ/ም/ፔ 

ማጣቀሻ መጻሕፌት 
የተሟሊሊቸው የትምህርት 
ዒይነቶች ብዙት በመቶኛ 

0.5 - 100 75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

የመማሪያ ክፌሌ-ተማሪ 
ጥምርታ 

0.5 1፡66 1፡50 1፡50 1፡50 1፡50 1፡50 1፡50 1፡50 1፡50 1፡50 1፡50 1፡50 ፔ/ጽ/ቤት 

የመኝታ-ክፌሌ ተማሪ 
ጥምርታ 

0.5 1፡6 1፡4 1፡6 1፡6 1፡4 1፡4 1፡4 1፡4 1፡4 1፡4 1፡4 1፡4 አ/ሌ/ም/ፔ 

የኮምፑውተር ተማሪ 0.5 - 1፡25 1፡40 1፡35 1፡30 1፡25 1፡25 1፡25 1፡25 1፡25 1፡25 1፡25 አ/ም/ፔ 
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ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ጥምርታ 
የቢሮ- መምህር ጥምርታ 0.75 1:5 1፡2 1፡5 1፡5 1፡5 1፡5 1፡5 1፡4 1፡4 1፡4 1፡3 1፡2 ፔ/ጽ/ቤት 
የሊቦራቶሪ ተጠቃሚ 
ተማሪዎች ቁጥር 
በስታንዲርደ መሰረት 
ማዴረግ በመቶኛ 

0.4 - 100 65 85 95 100 100 100 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

ሊቦራቶሪ ቴክኒሽያኖችን 
ማሟሊት በመቶኛ 

0.1 - 100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 አ/ም/ፔ 

በሊቦራቶሪ የተማሪ 
አጠቃቀም እርካታ 
በመቶኛ 

0.25 - 100 85 87 89 91 93 95 97 99 100 100 አ/ም/ፔ 

ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ባለ 
ሊቦራቶሪዎች አጠቃቀም 
የተማሪዎችን እርካታ 
በመቶኛ 

0.25 - 100 80 82 84 86 88 90 93 96 99 100 አ/ም/ፔ 

የተካሄዯ የውስጥ 
አካዲሚክ ጥራት 
ማረጋገጫ ግምገማ 
በቁጥር 

0.25 1 19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 አ/ም/ፔ 

ተገምግምው በትኩረት 
መስክ መሠረት 
ባሇመሆናቸው የሚቀነሱ 
ፔሮግራሞች ብዙር 
በቁጥር 

0.5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  አ/ም/ፔ 

በፔሮግራምና በካሪኩሇም 
ዛግጀት ባሇዴርሻ 
አካሊትን ተሳትፍ ማሳዯግ 
በመቶኛ 

0.25 -  75 75 75 80 80 80 90 95 100 100 አ/ም/ፔ 

የተዯረገ የካሪኩሇም ክሇሳ 
በመቶኛ 

0.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

4. 
የምርምርና 
ማኅበረሰብ 
አገሌግልት 
ጥራትና 
ተዯራሽነትን 
ማሻሻሌ 

10 ከትምህርት ጋር የተገናኙ 
የጥናትና ምርምር ሜጋ 
ፔሮጀክቶች ብዙት በቁጥር 

0.75 99 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ም/ማ/ም/
ፔ 

የተጠናቀቁ ፔሮጀክቶች 
ብዙት በመቶኛ 

0.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ም/ማ/ም/
ፔ 

የተጠናቀቁ ፔሮጀክቶችን 
ሇተጠቃሚዎች 
ማስተሊሇፌ በመቶኛ 

0.5 - 100 85 87 89 91 93 95 97 98 99 100 ም/ማ/ም/
ፔ 

በተሇዩ የሀገር በቀሌ 
እውቀቶች ሊይ ምርምር 
ማካሄዴ በመቶኛ 

0.25 - 20 5 7 9 11 13 15 17 18 19 20 ም/ማ/ም/
ፔ 

በምርምር የተገኙ 
ውጤቶችን ሇኅብረተሰቡ 

0.25 - 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ም/ማ/ም/
ፔ 
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ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

/ሇእውቀቱ ባሇቤቶች/ 
ማስተዋወቅ በመቶኛ 
ሇእውቀቱ ባሇቤቶች 
የአተገባበር ሥሌጠና 
መስጠት በመቶኛ 

0.25 - 95 - 75 76 77 78 80 84 87 91 95 ም/ማ/ም/
ፔ 

የተቋቋመ የጥናትና 
ምርምር ማዔከሌ ብዙት 
በቁጥር 

0.75 - 5 - 1 - 1  1  1 - 1 ም/ማ/ም/
ፔ 

የፀዯቁ የጥናትና ምርምር 
ኘሮጀክት ኘሮፕዙልች 
ብዙት በቁጥር 

0.25 41 675 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ም/ማ/ም/
ፔ 

በጥናትና ምርምር ሥራ 
ሊይ የመምህራን ተሳትፍ 
በመቶኛ 

0.5 63 95 70 73 76 80 83 85 87 90 92 95 ም/ማ/ም/
ፔ 

በታዋቂ ጁርናልች 
የታተሙ የጥናትና 
ምርምር ሥራዎች ብዙት 
በቁጥር 

1 - 275 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ም/ማ/ም/
ፔ 

የምርምር ውጤታቸውን 
በታወቁ ጁርናልች ሊይ  
ያሳተሙ የመምህራን 
ዴርሻ በመቶኛ 

0.25 - 60 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ም/ማ/ም/
ፔ 

በቴክኖልጂ ሽግግር ሪያ 

የተካሄደ ምርምሮችን 

ማጠናቀቅ በመቶኛ 

0.25 - 100 85 87 89 92 95 98 100 100 100 100 ም/ማ/ም/
ፔ 

የቴክኖልጂ ሽግግር 
ስርፀት ብዙት በቁጥር 

0.75 2 147 2 6 8 11 13 15 18 20 24 30 ም/ማ/ም/
ፔ 

በተቋም 
/በዜን/በክሌሌ/በሀገር/ 
በአህጉር ዯረጃ በተካሄደ 
ወርክሾፕች፣ ኮንፌረንሶች 
ወይም ሴሚናሮች የቀረቡ 
የምርምር ሥራዎች ብዙት 
በቁጥር 

0.25 5 195 10 15 15 1 5 20 20 20 25 25 30 ፔ/ጽ/ቤት 

የተዖጋጁ 
ተቋማዊ/ሀገራዊ/ዒሇም 
ዒቀፊዊ  ወርክሾፕች 
ኮንፌረንስ ወይም 
ሴሚናር ብዙት በቁጥር 

0.5 3 74 4 5 6 6 7 7 8 9 10 12 ፔ/ጽ/ቤት 

የፀዯቁ የማኅበረሰብ 
አገሌግልት ኘሮጀክት 
ኘሮፏዙልች ብዙት 

0.5 21 385 25 30 32 35 37 40 43 45 48 50 ም/ማ/ም/
ፔ 
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ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

በቁጥር 
በማኅበረሰብ 
አገሌግልቶች የመምህራን 
ተሳትፍ በመቶኛ 

0.5 14.3 80 20 30 35 40 55 60 65 70 75 80 ም/ማ/ም/
ፔ 

የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ተጠቃሚ ከሆኑት ውስጥ 
ውጤታማነታቸው 
የተሻሻለ በመቶኛ 

0.3 - 85 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 ም/ማ/ም/
ፔ 

ከማኅበረሰቡ/ተጠቃሚ
ዎች ጋር የስምምነት ሰነዴ 
የተፇረመባቸው 
ፔሮጀክቶችን ብዙት  

0.25 - 35 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 ም/ማ/ም/
ፔ 

ሳይንስ ከሦስቱ 
ተሌዔኮዎች ጋር 
የሚቀናጅበት ስትራቴጀና 
መርሃ ግብር ማዖጋጀት 
በቁጥር 

0.25 - 3 - 1 - - 1 - - 1 - - ም/ማ/ም/
ፔ 

በሦስቱ ተሌዔኮዎች 
ተሇይቶ የተዖጋጀውን 
መርሃ ግብር ተግባራዊ 
የሚያዯርገ አዯረጃጀቶች 
መፌጠር በቁጥር 

0.2 - 3 - 1 - - 1 - - 1 - - ም/ማ/ም/
ፔ 

መቅረብ ያሇበትን 
የምርምር መሰረተ ሌማት 
አቅርቦትን ማሳዯግ 
በመቶኛ 

0.25 - 100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 ም/ማ/ም/
ፔ 

በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ በቀረበ 
የምርምር መሰረተ ሌማት 
አጠቃቀም የመምህራንን 
እርካታ በመቶኛ 

0.5 -  90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 ም/ማ/ም/
ፔ 

ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ባለ 
መሰረተ ሌማቶች 
አጠቃቀም 
የተመራማሪዎችን እርካታ 
በመቶኛ 

0.25 - 99 85 86 87 88 89 91 93 95 97 99 ም/ማ/ም/
ፔ 

5. 
የአገሌግልት 

አሰጣጥ 
ጥራትንና እና 
የተቋሙን 

ገጽታ 

9 የክትትሌና ግምገማ 
ሥርዒቱ የሚመራበት 
ስትራቴጂና መርሃ ግብር 
ማዖጋት በቁጥር 

0.25 - 2 1 - - - 1 - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 

መርሃ ግብሩን ተግባራዊ 
የሚዯርግ አዯረጃጀት 
መፌጠር በቁጥር 

0.15 - 1 1 - - - - - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 
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 የአፇጻጸም መሇኪያዎች ክብዯ

ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ማሳዯግ በግምገማ ሂዯቱ 
አግባብነት የመምህራንን 
እርካታ በመቶኛ 

0.1 - 100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 ፔ/ጽ/ቤት 

በግምገማው ሂዯቱ 
አግባብነት የተማሪዎችን  
እርካታ ማሳዯግ በመቶኛ 

0.1 - 100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የክትትሌና ግምገማ  
ውጤት ሊይ የተመሰረተ 
የዴጋፌ አገሌግልት 
ስርዒቱ የሚመራበት 
ስትራቴጂና መርሃ ግብር 
ማዖጋት በቁጥር 

0.1 - 1 - 1 - - - - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 

በየሴሚስተሩ የተሇዩ ዋና 
ዋና ዋና ማነቆዎችን 
መፌታት በመቶኛ 

0.2 - 100 90 92 94 96 98 100 100 100 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

በተዖረጋው ስታንዲርዴ 
መሰረት አገሌግልት 
የሚሰጡ የሥራ ክፌልች 
በመቶኛ 

0.3 54.3 100 60 75 80 85 90 95 100 100 100 100 አ/ሌ/ም/ፔ 

በሥራ ክፌልች የተዯረጉ 
የሩብ ዒመት የሥራ 
አፇጻፀም ግምገማዎች 
ብዙት በመቶኛ 

0.3 - 100 50 60 70 80 90 95 100 100 100 100 አ/ሌ/ም/ፔ 

የተዯረገ የሠራተኛ 
ማበረታቻ  የሽሌማት 
ፔሮግራም ብዙት በቁጥር 

0.75 0 18 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ፔ/ጽ/ቤት 

በህጋዊ ክርክሮች ተቋማዊ 
ጥቅምን ባስከበረ መሌኩ 
ህጋዊ ውሳኔ እንዱያገኙ 
ማዴረግ በመቶኛ 

0.5 - 100 75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የውጤት ተኮር ሥርዒት 
የተገበሩ የሥራ ክፌልች 
በመቶኛ 

0.75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ሌ/ም/ፔ 

ከቀረቡ ቅሬታዎች ውስጥ 
በስታንዲርደ መሰረት  
ፇጣን ምሊሽ ያገኙ 
በመቶኛ 

0.75 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ሌ/ም/ፔ 

በኅትመት ሚዱያ 
ማስተዋወቅ በቁጥር 

1 3 302 11 15 19 24 28 32 36 41 46 50 ፔ/ጽ/ቤት 

በኤላክትሮኒክስ ሚዱያ 
(ሬዴዮና ቴላቪዥን) 
ማስተዋወቅ በቁጥር 

1 15 278 18 20 22 24 27 29 31 33 36 38 ፔ/ጽ/ቤት 

በማኅበራዊ  ሚዱያ 0.75 - 1640 110 130 140 150 160 170 180 190 200 210 ፔ/ጽ/ቤት 
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ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ማስተዋወቅ በቁጥር 

የተፇጠሩ የገጽታ ግንባታ 
መዴረኮች ብዙት 

1 1 75 4 5 5 6 8 8 8 9 11 11 ፔ/ጽ/ቤት 

ዒመታዊ የስታትስቲካዊ 
መረጃ መጽሄት ብዙት 
በቁጥር 

1.25 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ፔ/ጽ/ቤት 

6. ባሇ ዖርፇ 
ብ ጉዲዮች 
ተፇጻሚነትን 
ማሻሻሌ 

6 ሌዩ ዴጋፌ ከሚሹ 
ተማሪዎች መካከሌ ዴጋፌ 
የተዯረገሊቸው በመቶኛ 

0.5 - 100 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የመማሪያ ክፌልችን 
ሇአካሌ ጉዲተኞች ምቹ 
ማዴረግ በመቶኛ 

0.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የሴትተመራማሪዎች 
በመቶኛ 

1 19.3
5 

30 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ም/ማ/ም/
ፔ 

የቲቶሪያሌ ዴጋፌ 
የተዯረገሊቸው ሴት 
ተማሪዎች በመቶኛ 

0.75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

የሴት መምህራን 
ከአጠቃሊይ መምህራን 
ያሊቸው ዴርሻ በመቶኛ 

0.75 19 35 23 25 28 33 27 41 43 45 48 50 ፔ/ጽ/ቤት 

ሇሴት መምህራንና 
የአስተዲዯር ሠራተኞች 
የተዖጋጀ ሥሌጠና ብዙት 
በቁጥር 

1 4 66 4 4 6 6 6 8 8 8 8 8 ፔ/ጽ/ቤት 

ሇሴት ተማሪዎች የተዖጋጀ 
ሥሌጠና ብዙት በቁጥር 

0.75 3 40 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 ፔ/ጽ/ቤት 

የሴቶች የአመራር ተሳትፍ 
በመቶኛ (በከፌተኛ፣ 
መካከሇኛና መሰረታዊ) 

0.75 14.3 30 15 16 17 19 22 24 26 27 28 30 ፔ/ጽ/ቤት 

መማማ

ር እና 
ዔዴገት 

(30) 

7. 
የአመራርና 
የሠራተኛን 

ብቃት 
ማጎሌበት 

10 ሇመምህራን የተሰጡ 
የአጭር ጊዚ የሥሌጠና 
መዴረክ ብዙት በቁጥር 

0.5 8 88 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 አ/ም/ፔ 

ሇመምህራን በዱጂታሌ 
ቴክኖልጂ አጠቃቀም 
ስሌጠና መስጠት በመቶኛ 

0.3 - 100 75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

የመምህራንን የዱጂታሌ 
ተጠቃሚነት ብቃት 
በተጨባጭ ማሳዯግ 
በመቶኛ 

0.2 - 100 75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

ሇቴክኒካሌ ረዲቶች 
የትምህርት ዔዴሌ ብዙት 
በቁጥር 

0.75 0 75 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 አ/ም/ፔ 
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ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ሇአስተዲዯር ሠራተኛ 
የተሰጡ የአጭር ጊዚ 
የሥሌጠና መዴረክ ብዙት 
በቁጥር 

0.75 5 73 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 አ/ሌ/ም/ፔ 

የአካዲሚክ መካከሇኛ 
አመራር የአመራር 
ስሌጠና የወሰደ ብዙር 
በመቶኛ 

0.75 - 100 90 90 90 94 94 96 97 98 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የዴጋፌ ሰጭ 
ዲይሬክተሮች አስከ 
ዛቅተኛ ኃሊፉ ዴረስ 
በከፌተኛ ሌዩ ባህሪና 
በመሠረታዊ አስተዲዯር 
ሥሌጠና የወሰደ 
እንዱሆኑ ማዴረግ 
በመቶኛ 

0.5 - 100 90 90 90 94 94 96 97 98 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የሌምዴ ሌውውጥ ያገኙ 
ሠራተኞች ብዙት በመቶኛ 

0.75 12 5 15 20 25 30 30 25 20 15 10 5 ፔ/ጽ/ቤት 

የትምህርት ዔዴሌ ያገኙ 
የአካዲሚክ ሠራተኞች 
ብዙት በቁጥር 

1.5 20 603 58 60 65 50 50 55 55 60 70 80 አ/ም/ፔ 

የትምህርት ዔዴሌ ያገኙ 
የአስተዲዯርና አውት 
ሶርስ ሠራተኞች ብዙት 
በቁጥር 

1 13 425 20 25 
 

30 
 

35 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

60 
 

65 
 

ፔ/ጽ/ቤት 

የከፌተኛ ትምህርት 
የማስተማር ሥነ-ዖዳ 
(HDP) ሥሌጠና 
የወሰደ መምህራን ብዙት 
በቁጥር 

1.5 13.4 98 20 30 50 70 90 95 96 97 98 98 አ/ም/ፔ 

በዴጋፌ ሰጭ አገሌግልት 
አሰጣጥ የመምህራን 
ዔርካታ በመቶኛ 

1.5 74 90 92 94 96 98 99 100 100 100 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

8. መሰረት 
ሌማትና 
የግብዒት 
አቅርቦትን 
ማሳዯግ 

12 የተሇዩ የሌህቀት ማዔከሊት 
መሇየት  በቁጥር 

0.75 - 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 ፔ/ጽ/ቤት 

የፇረስ ስፕርት ሜዲ 
ብዙት በቁጥር 

1 - 1 - - 1 - - - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 

የእግር ኳስ ስፕርት ሜዲ 
ብዙት በቁጥር 

1.25 - 1 - - 1 - - - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 

በተሇያዩ መስኮች 
የተዯራጁ ወርክሾፕችና 
የቤተ-ሙከራ ማዔከሊት 
ብዙት በመቶኛ 

1 - 100 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 አ/ም/ፔ 
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ዔይታዎ

ች 
ተቋማዊ 

ስትራቴጂያዊ 
ግቦች ክ

ብ
ዯ
ት

 የአፇጻጸም መሇኪያዎች ክብዯ

ት 
መነሻ ዑሊማ ዑሊማ /Target/ (2013-2022ዒ.ም) የግቡ 

ባሇቤት 201
3 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

አዱስ የተገነቡ ህንጻዎች 
ብዙት በቁጥር 

1 30 102 10 11 13 12 8 9 9 8 10 12 ፔ/ጽ/ቤት 

የውስጥ ሇውስጥ መንገዴ 
ሽፊን በኪ.ሜ.  

0.75 10.2 89.5 11.7 14.2 17.4 21.1 25.1 - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 

ስማርት ክፌልችን 
ማዖጋጀት 

0.75 - 100 - 95 96 97 98 99 100 100 100 100 አ/ም/ፔ 

በስማርት ክፌልች 
አጠቃቀም የተማሪ 
እርካታ በመቶኛ 

0.25 - 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  አ/ም/ፔ 

የካምፒሶች ብዙት በቁጥር 1.5 1 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 አ/ም/ፔ 

የግቢ የውበት ሽፊን 
በመቶኛ 

1 87 100 89 90 95 96 97 98 99 100 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

የወንዛዲር ሌማት ብዙት 
በኪ.ሜ 

1.5 - 2.5 1 1.5 - - - - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 

ሞዳሌ ነርሰሪ ግንባታ 
በቁጥር 

1.25 - 2 1 1 - - - - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 

9. 
የቴክኖልጂ 
አቅምን እና 
ተቋማዊ 
የአሠራር 
ሥርዒትን 
ማጎሌበት 

8 አውቶሜት የተዯረጉ 
የሥራ ክፌልች ብዙት 
በቁጥር 

1.5 0 63 2 4 5 5 5 7 8 8 9 10 ፔ/ጽ/ቤት 

ስታንዲርዴ ያዖጋጁ የሥራ 
ክፌልች በመቶኛ 

1 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 አ/ሌ/ም/ፔ 

የሠራተኞችን የቴክኖልጂ 
አቅም ሇማጎሌበት 
የተሰጡ ሥሌጠናዎች 
ብዙት በቁጥር 

1 1 20 2 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

 
ፔ/ጽ/ቤት 

የተቋቋመ የምርምር 
መረጃ ቋት በቁጥር   

2 0 8 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 ፔ/ጽ/ቤት 

የተቋቋመ የዩኒቨርሲቲው 
ጆርናሌ ብዙት በቁጥር 

1 0 2 - - - 2 2 2 2 2 2 2 ፔ/ጽ/ቤት 

በተቋም ዯረጃ 
የኢንፍርሜሽን ሲስተም 
መዖርጋት በቁጥር 

0.5 0 1 1 - - - - - - - - - ፔ/ጽ/ቤት 

የዩኒቨርሲቲው መረጃ 
በማዔከለ እንዱከማችና 
ከአዯጋ የተጠበቀ 
እንዱሆን ማዴረግ 
በመቶኛ 

0.3 - 100 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 ፔ/ጽ/ቤት 

ከሌዩነት ነጻ የሆነ መረጃ 
ማሰራጨት በመቶኛ 

0.2 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ፔ/ጽ/ቤት 

ወዯሥራ የገቡ የሠሊም 
ማስፇን አዯረጃጀቶች 
ብዙት በቁጥር 

0.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ፔ/ጽ/ቤት 
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የግቦች ባሇቤት መግሇጫ      ፔ/ጽ/ቤት፡ ፔሬዘዯንት ጽ/ቤት             አ/ም/ፔ፡ አካዲሚክ ጉዲዮች ምክትሌ ፔሬዘዯንት 

                          አ/ሌ/ም/ፔ፡ አስተዲዯርና ሌማት ምክትሌ ፔሬዘዯንት 

                          ም/ማ/ም/ፔ፡ ምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት ምክትሌ ፔሬዘዯንት 
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17. ስትራቴጂያዊ እርምጃዎች 

ስትራቴጂያዊ ርምጃዎች በተቋሙ የአፇጻጸም መነሻ እና በተቀረጹት ዑሊማዎች መካከሌ ያሇውን ክፌተት ሇመሙሊት የሚዖጋጁ 

ፔሮግራሞች፣ ፔሮጀክቶች እና አንኳር ተግባራት ናቸው፡፡ እነዘህም ከተቋሙ የዔሇት ከዔሇት ተግባር የተሇዩ እና ሇውጥ 

ሇማምጣትና ግቦችን ሇማስፇጸም የምንተገብራቸው መሳሪያዎች (ዖዳዎች) ናቸው፡፡ እንጅባራ ዩኒቨርሲቲም በቀጣዩ አሥር 

ዒመት ስትራቴጂክ ዔቅዴ የተያ ግቦችን ሇማሳካት ይቻሌ ዖንዴ የሚከተለትን አሥራ ሦስት ስትራቴጂያዊ እርምጃዎች 

አዖጋጅቷሌ፡፡ 

1. የሰው ኃብት ሌማት ፔሮግራም 

2. መሰረተ ሌማትና ግብዒት ማሻሻያና ማስፊፉያ 

ፔሮግራም 

3. የአይ.ሲ.ቲ መሰረተ ሌማት ግንባታ ፔሮጀክት 

4. ገቢማመንጨት፣ ማፇሊሇጊያና አጠቃቀም ፔሮጀክት 

5. የአጋርነት ግንኙነትና የማስተዋወቅ ኘሮጀክት 

6. የባሇዖርፇብጉዲዮችፔሮጀክት 

7. ሥራ ፇጠራና ኢንተርፔራይዛ ሌማት ፔሮጀክት 

8. አካባቢያዊ የምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት 

ሌማት ፔሮጀክት 

9. የሥነ-ምግባርና መሌካም አስተዲዯር ማሻሻያ 

ፔሮግራም 

10.  የትምህርት ጥራትና አግባብነትን ማረጋገጫ 

ፔሮግራም 

11.  የማኅበረሰቡን ባህሌና ሀገር በቀሌ እውቀት 

ማበሌፀጊያ ፔሮጀክት 

12.  የሇውጥ መሳሪያዎች ትግበራ ማሻሻያ ፔሮጀክት 

13.  ዖሊቂ የአረንጓዳ ሌማት ማረጋገጫ ፔሮጀክትና 

ማዔከሌ ግንባታ 

17.1. የስትራቴጅያዊ እርምጃዎች መግሇጫ (PROJECT PROFILE) 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 1፡ የሰው ኃብት ሌማት ፔሮግራም 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅካዊ እርምጃ የሚያተኩረው አመራሮችን፣ መምህራንን፣ አስተዲዯር ዴጋፌ ሰጭ ሠራተኞች እና ቴከኒካሌ 

ዴጋፌ ሠጭ ሠራተኞች የአጭር፣ የመካከሇኛና የረዥም ጊዚ ሥሌጠና እና ሌምዴ እንዱያገኙና የሰው ኃይሌ አስተዲዯሩን 

ዖመናዊና ምቹ በማዴረግ ብቃት ያሇውን የሰው ኃይሌ መሳብና ማቆየት ሊይ ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ 

 የመምህራንን፣ የቴክኒክ ሠራተኞችን እንዱሁም የአስተዲዯርና አውትሶርስ ሠራተኞችን ዔውቀት፣ ክህልትና 

አመሇካከት ሇማሻሻሌ፣ 

 የአገሌግልት አሰጣጥ ብቃትን ሇማሻሻሌ፣ 

 የአገሌግልት ብህነትን ሇማስፊት፣ 

 የዯንበኞችና የአጋር አካሊት ዔርካታን ሇመጨመር፣ 

ውጤቶች፡ 
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 በሁለም የኃሊፉነት ተዋረዴ ያለ አመራሮች ብቁ ይሆናለ፤ 

 የመምህራን፣ የቴክኒክ ሠራተኞች እንዱሁም የአስተዲዯርና አውትሶርስ ሠራተኞች የመፇጸምና የማስፇጸም አቅም 

ይዲብራሌ፡፡ 

የሚከናወኑ ተግባራቶች፡ ይህ ፔሮግራም የሚከተለትን ፔሮጀክቶች ይይዙሌ፡፡ 

1ኛ) የአመራር ሌማት ፔሮጀክት 

 የሰው ኃብት ሌማትና አስተዲዯር ዔቅዴ ዛግጅት፤ 

 የአመራሩን ብቃት ሉያሻሽለ የሚችለ ሥሌጠናዎችን (የአመራር ሰጪነት፣ የውሳኔ አሰጣጥ፣ የግጭት አወጋገዴ፣ 

የአዯጋ/ስጋት አስተዲዯር፣ የዯንበኞች አያያዛ፣ የቅሬታ አቀባበሌና አፇታት፣ የሇውጥ አመራርና አራማጅነት፣ የማቀዴ፣ 

በመፇጸም፣ የመመዖንና የመገምገም ክህልት ወዖተ ሊይ) መስጠት፣ 

 ሇመምህራንና ሠራተኞች በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የአጫጭር እና የረጅም ጊዚ ሥሌጠና እንዱያገኙ ማዴረግ፣ 

 በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ምርጥ ተሞክሮ ሇመቅሰም የሚያስችሌ የሌምዴ ሌውውጥ ፔሮግራሞችን ማመቻቸት፣ 

2ኛ) የመምህራንና ሠራተኞች ሌማት ፔሮጀክት 

 በዔቅዴ ሊይ የተመሰረተ የሰው ኃይሌ ስምሪት፣ 

 የመምህሩንና የሠራተኛውን የእውቀት፣ ክህልትና አመሇካከት ክፌተት መሇየት፣ 

 የመምህራን፣ የቴክኒክ ሠራተኞች፣ የአስተዲዯር ዴጋፌ ሰጭና አውት ሶርስ ሠራተኞች  የተሇያዩ የአቅም ግንባት 

ሥሌጠናዎችን መስጠት፣ 

 ግሌፅና ፌትሏዊ የሆነ የምዖና ሥርዒት መዖርጋት፣ 

 ብቁና ጤናማ የሰው ኃይሌ መገንባት፣ 

 የሠራተኛውን የሥራ ሁኔታ ማሻሻሌ፣ 

 ዖመናዊ የሰው ኃይሌ መረጃ አያያዛ ሥርዒትን መዖርጋት፣ 

 የውይይት መዴረኮችን ማዖጋጀት፣ 

3ኛ) የሠራተኛ ማበረታቻና ማትጊያ ፔሮጀክት 

 ሇአስተዲዯር ሠራተኞች በውጤታማነት የተመሰረተ ነጻ የትምህርት ዔዴሌ መስጠት፣ 

 ሇመምህራን የሀገር ውስጥና የውጭ ትምህርት ዔዴሌ መስጠት፣ 

 በመማር ማስተማር፣ በጥናትና ምርምር እንዱሁም በማኅበረሰብ አገሌግልት ጥሩ አፇጻጸም ያሊቸው መምህራንን 

እውቅናና ሽሌማት መስጠት፣ 

 ጥሩ አፇጻጸም ሊስመዖገቡ የዩኒቨርሲተው አስተዲዯር ሠራተኞች ግሌጽና ፌትሏዊ የአሠራር ሥርዒትን በመከተሌ 

እውቅናና ሽሌማት መስጠት፣ 

 በጋራ የመሥራት ባህሌን ማበረታታት፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 500,000,000.00 (አምስት መቶ ሚሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት ባሇቤት/አስተባባሪ፡ አስተዲዯርና ሌማት ምክትሌ ፔሬዘዯንት ጽ/ቤት  

እና አካዲሚክ ምክትሌ ፔሬዘዯንት ጽ/ቤት 
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የፔሮጀክቱ ፇጻሚ፡ የሰው ኃብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 2፡ መሰረተ ሌማት እና ግብዒት ማሻሻያና ማስፊፉያ ፔሮግራም 

ወሰን፡ ሇመማር ማስተማር፣ ሇጥናትና ምርምር፣ ሇማኅብረሰብ አገሌግልት ሥራዎች መሳሇጥ እና ሇአገሌግልት አሰጣጥና 

ሇመሌካም አስተዲዯር መሳካት የሚያስፇሌጉ የመሰረተ ሌማትና ግብዒት አቅርቦት ማሟሊት እንዱሁም የቴክኖልጂ 

ተዯራሽነትና ሽግግር መሳካትን ያካትታሌ፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የመሰረት ሌማትና የግብዒት አቅርቦትን ሇማሳዯግ፣ የአገሌግልት አሰጣጥ ተዯራሽነት፣ ቅሌጥፌናንና ጥራትን 

ሇማሻሻሌ፣ እንዱሁም የቴክኖልጂ አቅምንና ተቋማዊ የአሠራር ሥርዒትን ሇማጎሌበት የተነዯፈትን ግቦች ሇማሳካት ያግዙሌ፡፡ 

ውጤቶች፡ ዩኒቨርሲቲው በቂ መሰረተ ሌማቶችና ግብዒቶች እንዱኖሩት እና የተዯራጀ፣ ጥራትና ውጤታማነት ያሇው 

አገሌግልት አሰጣጥ እንዱዖረጋ ያዯርጋሌ፡፡ 

ፔሮጀክቶችና የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

1ኛ) መሰረተ ሌማት ማስፊፉያ ፔሮጀክት ሇነባር ግንባታዎች 

 የግቢ ሪያ አጥር ግንባታ፣ 

 የውስጥ ሇውስጥ መንገዴ ግንባታ፣ 

 የዩኒቨርሲቲውን ቅጥር ግቢ ማስዋብ፣ 

 የኤላክትሪክ ዛርጋታ ማስፊፉያ ፔሮጀክት፣ 

2ኛ) መሰረተ ሌማት ማስፊፉያ ፔሮጀክት ሇአዱስ ግንባታዎች 

 ካምፒስ ማስፊፊት፣ 

 የሆቴሌ ግንባታ ዱዙይንና በጀት ማፇሊሇግ፣ 

 የኦዱቶሪየም ግንባታ፣ 

 የእንስሳት ምርምርና ሌማት ሕንፃ ግንባታ፣ 

 የእግር ኳስ ሜዲ ግንባታ ፔሮጀክት፣ 

 የፇረስ መጋሇቢያ ስታዱየም ግንባታ፣ 

 ሇመምህራን መኖሪያ ህንጻ ግንባታ፣ 

 የተማሪዎች መኖሪያ ህንጻ ግንባታ፣ 

 የመማሪያ ክፌልች፣ የሊብራቶሪዎች፣ የወርክሾፕች እና የቤተ መጻሕፌት ህንጻዎች ግንባታ፣ 

 የአዱስ አበባ ጉዲይ ማስፇጸሚያ እና የእንግዲ ማረፉያ ህንጻ ኪራይ/ግዥ ፔሮጀክት፣ 

 የተሇያዩ ዔቃዎች ማስቀመጫ መጋዖን ግንባታ፣ 

 የተሸከርካሪዎች አቅርቦት ማሟሊት፣ 

 መሇስተኛ ጋራዥ ግንባታ ፔሮጀክት፣ 

 የተማሪዎች ክሉኒክ ግንባታ እና ማስፊፉያ፣ 

 የተማሪዎች መመገቢያ አዲራሽ ግንባታና ማስፊፉያ፣ 

 የማኅበረሰብ ት/ቤት መክፇት እንዱሁም ት/ቤቶችን መዯገፌ፣ 
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 የመኪና ማቆሚያ ቦታ ግንባታ ፔሮጀክት፣ 

 የቆሻሻ ማቃጠያ (Incinerator) ግንባታ፣ 

 የጄኔሬተሮች ግዥ፣ 

 የውኃ ጉዴጓዴ ቁፊሮና ፒምፔ ሥራ፣ 

 የቆሻሻ ውኃ ማጣሪያ ግንባታ፣ 

 ሇሠራተኞች ሌጆች ትምህርት ቤትና ማቆያ ማዔከሌ መገንባት፣ 

 የማስተማሪያ ሆስፑታሌ ማስፊፊትና ግንባታ፣ 

3ኛ) የግብዒት ማሻሻያ ፔሮጀክት 

 ሇመማር ማስተማር አስፇሊጊ ግብዒቶችን ማሟሊት (የቤተ ሙከራ ቁሳቁስ፣ ኬሚካልች፣ መጻሕፌት፣ ጠረጴዙ፣ 

ወንበር፣ ዳስክቶፔና ሊፔቶፔ ኮምፑውተሮች፣ ኤሌሲዱ ፔሮጀክተር፣ ፔሪንተር፣ ፍቶ ኮፑ ማሽን እና መጠረጃ ማሽን 

ወዖተ)፣ 

 ውኃ፣ መብራት እና መዛናኛ ክበቦችን አቅርቦት ማሟሊትና አስተማማኝ እንዱሆኑ ክትትሌ ማዴረግ፣ 

 ሇተማሪዎች ምግብ ቤት በኤላክትሪክ የሚሠሩ የምግብ ማብሰያ ማሽኖች፣ የጽዲት ዔቃዎች፣ የመመገቢያ እቃዎችና 

ሇምግብ የሚያገሇግለ የተሇያዩ ቁሳቁሶች 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 5,000,000,000.00 (አምስት ቢሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት ባሇቤት (አስተባባሪ)፡ ፔሬዘዲንት ጽ/ቤት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡ አስተዲዯርና ሌማት ም/ፔሬዘዲንት፣ አካዲሚክ እና ምርምር ም/ፔሬዘዲንት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 3፡ የአይ.ሲ.ቲ መሰረተ ሌማት ግንባታና ማስፊፉያ ፔሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅካዊ እርምጃ የሚያተኩረው በዩኒቨርሲቲው ውስጥ መሰረታዊ የአይሲቲ አገሌግልቶችን ማሇትም 

የኢንተርኔት መሰረተ ሌማት ዛርጋታና ማስፊፉያ፣ የመረጃ መረብና ዖመናዊ የመረጃ አያያዛ (አውቶሜሸን) እንዱሁም ስማርት 

ክሊስ ሥርዒትን በመዖርጋት የመማር ማስተማር፣ የምርምር እና የማኅበረሰብ አገሌግልት ሥራዎችን በማሳሇጥ በዩኒቨርሲቲው 

ማኅበረሰብና በአጋር አካሊት መካከሌ የሚኖረውን ግንኙነትና የመረጃ ሌውውጥ ፇጣንና የተቀሊጠፇ ማዴረግ ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ 

 የመረጃ ሌውውጥና ግንኙነት የሰመረና የቀሇሇ ያዯርጋሌ፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን ማኅበረሰብ የአይሲቲ አጠቃቀምን ግንዙቤና ተሳትፍን ያሳዴጋሌ፤ 

 መማር ማሰተማርን የተቀሊጠፇና ውጤታማ ያዯርጋሌ፤ 

 የዩኒቨርሲቲውን የውስጥና የውጭ ግንኙነት የተቀሊጠፇ ያዯርጋሌ፤ 

 የዩኒቨርሲቲ አስተዲዯርና አገሌግልት አሰጣጥን ፇጣንና ዖመናዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፤ 

 የሰው ኃይሌን በአጫጭርና በረጅም ጊዚ የኢ.ኮ.ቴ ሥሌጠና አቅም ያጎሇብታሌ፤ 

 ተስማሚ የሆኑ ዖመናዊ ሶፌትዌሮችን ሥራ ሊይ እንዱውለ ያዯርጋሌ፡፡ 

ውጤቶች፡ ፇጣን የመረጃ ግንኙነት፣ የተዯራጀና የተሟሊ የመረጃ አያያዛና ሌውውጥ 
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የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 የገመዴ አሌባ እና የገመዴ ኔትወርክ ዛርጋታና ማስፊፉያ፣ 

 የዯህንነት ካሜራ ተከሊ፣ 

 የዲታ ማዔከሌ ዱዙይን፣ ግንባታና ማስፊፊት፣ 

 የአንዴ ካርዴ ሥርዒት ዛርጋታ፣ 

 ኢንቨንተሪ አስተዲዯር ሥርዒት አውቶሜት ማዴረግ፣ 

 የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ግብዒቶችን ማሟሊት፣ 

 የመረጃ አስተዲዯር ሥርዒት መዖርጋት፣ 

 E-resource and Smart Class ሥርዒት መዖርጋት፣ 

 የተቋሙን ሥራዎች ማቀሊጠፌ የሚያስችለ ሶፌትዌሮች ግዥ መፇፀምና እንዱሁም ማበሌፀግ፣ 

 ፇጻሚዎችን ከቴክኖልጂዎች ጋር ማስተዋወቅና ማሊመዴ፣ 

 የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሸን ውጤታማነትን በመከታታሌና በመገምገም ማሻሻሌ፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 1,000,000,000.00 (አንዴ ቢሉዮን ብር) 

የፔሮጀክቱ ባሇቤት (አስተባባሪ)፡ ፔሬዘዲንት ጽ/ቤት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡ የኢንፍርሜሸን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 4: ገቢ ማመንጪያ፣ ማፇሊሇጊያና አጠቃቀም ፔሮጀክት 

ወሰን፡ የዩኒቨርሲቲውን የውስጥ ገቢ በማጠናከር የወጪ በጀትን የመሸፇን አቅምን ሇማሳዯግ እንዱቻሌ ማንኛውንም 

የዩኒቨርሲቲውን የገቢ መሠረቶችን በማስፊት ገቢን ማሳዯግ ይመሇከታሌ፡፡ ዩኒቨርሲቲው የሚያከናውናቸውን የተሇያዩ 

ተግባራት ወጪን መሸፇንና መንግሥት የሚመዴበውን በጀት መጋራት የሚያስችሌ የገቢ አቅም መገንባት፣ የተቋቋመውን 

ኢንተርፔራይዛ በማጠናከር፣ የተሇያዩ ፔሮጀክቶችን በመቅረጽ፣ ሇጋሽ ዴርጅቶችን በማፇሊሇግ እንዱሁም ላልች የገቢ ማስገኛ 

አማራጮችን በማስፊትና በማጠናከር ሊይ የሚያተኩር ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የዩኒቨርሲቲውን የገቢ አቅም በማሳዯግ ከመንግስት በጀት በተጨማሪ ከላልች ምንጮች በሚገኙ ገቢዎች 

አማካኝነት መንግስት የሚመዴበውን በጀት መጋራት የሚያስችሌ የገቢ አቅም መገንባት፣ ተጨማሪና መዯበኛ ሥራዎችን 

በማከናወን የዩኒቨርሲቲውን ተሌዔኮ ሇሚያሳኩ ተግባራት የሚያስፇሌጉ ግብዒቶችን ሇማሟሊት ያስችሊሌ፡፡ 

ውጤት፡ ያዯገ የውስጥ ገቢና የተሻሻሇ የኃብት አጠቃቀም 

የሚከናወኑ ተግባራት፡  

 በተከታታይ ትምህርት ዖርፌ የቅዴመና ዴህረ ምረቃ ፔሮግራሞችን በማስፊፊትና አጠናክሮ በማስቀጠሌ ገቢን 

ማሳዯግ፣ 

 የኢንተርፔራይዛ ፔሮጀክቶች ቀረጻና ትግበራ፣ 

 የምርምርና የማማከር አገሌግልት በመስጠት የዩኒቨርሲቲውን ገቢ መጨመር፣ 

 የተሇያዩ የኃብት ማፇሊሇጊያ ፔሮጀክቶችን በመቅረጽ ገቢን ማሳዯግ፣ 
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 ቱሪስት መሳብ የሚያስችሌ የሆቴሌ አገሌግልት መስጠት፣ 

 የንብረት ማስወገዴን ኃብት ሇማፌራት በሚያስችለ መንገድች ማከናወን፣ 

የሚፇሇገው በጀት፡ 3,000,000.00 (ሦስት ሚሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት ባሇቤት (አስተባባሪ)፡- ፔሬዘዯንት ፅ/ቤት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡ የሚመሇከታቸው የሥራ ሂዯቶች 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 5፡ የአጋርነት ግንኙነትና ማስተዋወቅ ፔሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅያዊ እርምጃ ዩኒቨርሲቲው ከሀገር ውስጥ እና ከውጭ ሀገር (ክሌሊዊ፣ ሀገራዊና ዒሇማቀፊዊ) ባሇዴርሻ 

አካሊት፣ አቻ ተቋማት፣ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች፣ ከምርምር ተቋማት እና ከኢንደስትሪዎች ጋር 

የሚመሰርታቸውን ስትራቴጂያዊ ትብብሮችን /ግንኙነቶችን/ እና አጋርነቶችን በመማር ማስተማር፣ በጥናትና ምርምር፣ 

በማኅበረሰብ አገሌግልት እና በቴክኖልጅ ሽግግር ስትራቴጅያዊ አጋርነትና ትስስር መፌጠር እና ማሳዯግ እንዱሁም 

የዩኒቨርሲቲውን ሥራዎች ማስተዋወቅና ገጽታ መገንባት ሊይ ያተኩራሌ፡፡ 

ጠቀሜታ፡  

 የምርምር አቅምን ያጎሇብታሌ፤ 

 የተግባር ተኮር ትምህርትን ያጠናክራሌ፤ 

 የቴክኖልጅ ሽግግርን ያፊጥናሌ፤ 

 የሰውና የገንዖብ ኃብትን ያሳዴጋሌ፤  

 ገጽታን ሇመገንባትና የተሻሇ ተግባቦትና ግንኙነት ሇመመስረት ያግዙሌ፡፡ 

ውጤቶች፡ ጠንካራና ዖሊቂ ስትራቴጅካዊ አጋር፣ አዎንታዊ ገፅታ፣ ከፌተኛ ቁጥር እና ተሳትፍ ያሇው ዯንበኛ፣ ጠንካራ ግንኙነት 

ያሇው ተቋም 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 ሇማስተዋወቅ፣ ሇክትትሌና የትምህርት ፔሮግራሞችን ዒሇማቀፊዊነት ሇመገምገም የሚያስችሌ ሥርዒት መመስረት፣ 

 የውጭ ሀገር ተማሪዎችንና ተመራማሪዎችን መሳብ የሚችሌ ስትራቴጂ መንዴፌና መተግበር፣ 

 የዩኒቨርሲቲው መምህራንና ተማሪዎች የውጭ ሌምዴ እንዱያገኙና በዒሇማቀፊዊ ፔሮግራሞች እንዱሳተፈ ዴጋፌ 

ማዴረግ፣ 

 አጋርነት ሉመሰረትባቸው የሚችለ ሃገራት፣ ተቋማትና ዴርጅቶችን መሇየት፣ 

 ከአጋር አካሊት ጋር የሚኖር ግንኙነትን ሇመከታተሌና ሇመገምገም የሚያስችሌ ሥርዒት መዖርጋት፣ 

 የስትራቴጂካዊ አጋርነት የተግባቦትና የትግበራ ሰነዴ ማዖጋጀትና ስምምነት መፇፀም፣ 

 የዩኒቨርሲቲ ኢንደስትሪ ትስስር ማዔቀፌ ማዖጋጀት፣ 

 የማኅበረሰብ ሬዴዮ ማቋቋም፣ 

 የቴላቪዥን ፔሮግራም መጀመር፣ 

 የህትመትና የኤላክትሮኒክ ሚዱያዎችን አጣምሮ ሇመጠቀም የሚያስችሌ የውስጥ ግንኙነት አስተዲዯርን ማሳዯግ፣ 
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 በሠራተኞች መካከሌ የውይይትና የማኅበራዊ  ግንኙነት መዴረኮችን ማዖጋጀት፣ 

 አጋርነት መፌጠር የሚያስችለ ሌዩ ሌዩ መዴረኮችን መፌጠር፣ 

 የዯንበኞች እና የአጋሮች የግንኙነት መመስረቻ ቢሮዎችን በተመረጡ ቦታዎች መክፇት እና ማጠናከር፣ 

የሚፇሇገው በጀት፡- 70,000,000.00 (ሰባ ሚሉየን ብር) 

የፔሮጀክት አስተባባሪ /ባሇቤት/፡ ፔሬዘዯንት ጽ/ቤት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡ የህዛብና የውጭ ግንኙነት ዲይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 6፡ የባሇ ዖርፇብ ጉዲዮች ፔሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ኘሮጀክት የባሇዖርፇ ብ ጉዲዮችን ማሇትም ሴቶችን፣ ህጻናትንና ወጣቶችን፣ ሌዩ ዴጋፌ የሚያስፇሌጋቸውን 

አካሊት፣ ሥረዒተ-ዕታና ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ መከሊከሌን በየሥራዎች በማካተት ሇመሥራት የሚያስችሌ አሠራር መዖርጋትን፣ 

ማስረጽንና ማረጋገጥን ይይዙሌ፡፡ 

ጠቀሜታ፡ ሇሴቶች፣ ሌዩ ፌሊጎት ሊሊቸው እና ከታዲጊ ክሌልች ሇሚመጡ ተማሪዎች ዴጋፌ በማዴረግ፣ ሇህጻናትንና ወጣቶችን 

ተጠቃሚ በመሥራ፣ ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ እና ኮቪዴ-19ን በመቆጣጠር እና በሥነ-ተዋሌድ ሪያ ግንዙቤ በመፊጠር ሊይ 

ትኩረት የሚዯርግ ነው፡፡ 

ውጤቶች፡ ሴቶችን፣ ህጻናትን፣ ወጣቶችንና ሌዩ ዴጋፌ የሚያስፇሌጋቸው አካሊት ተጠቃሚነታቸውን በማረጋገጥ የተጽዔኖ 

ዯረጃቸውን መቀነስ እና ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስና ኮቪዴ-9ን ሇመቆጣጠር 

የሚከናወኑ ተግባራቶች፡ 

 የባሇዖርፇብ ጉዲዮች ማስተባበሪያ ቢሮዎችን በሰው ኃይሌ ማጠናከር፣ 

 የተሇያዩ ፔሮጀክቶችን በመቅረፅ ከዩኒቨርሲቲው ውጪ ሇሚገኙ የአካባቢ ነዋሪዎች የባሇዖርፇ ብ ጉዲዮች 

አገሌግልት መስጠት፣ 

 ሌዩ ዴጋፌ ሇሚሹ ተማሪዎች አጋዥ የሆኑ አጋር አካሊትን ማፇሊሇግና አብሮ መሥራት፣ 

 በባሇ ዖርፇ ብ ጉዲዮች የተጠናከረ ምርምር እና መፌትሄ የሚሹ ጥናትና ምርምሮችን እንዱሠሩ ማመቻቸት፣ 

 በአካባቢው ሇሚገኙ ባሇዖርፇ ብ ጉዲዮች የህይወት ክህልትና የሥራ ፇጠራ ሥሌጠና ማመቻቸት፣ 

 የጸረ-ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ክበብን ማጠናከርና የተሇያዩ የህትመት ውጤቶችን በመጠቀም ሇማኅበረሰቡ ግንዙቤ 

ማስጨበጥ፣ 

 ሴት መምህራንና የአስተዲዯር ሠራተኞች ወዯአመራር እንዱመጡ አቅማቸውን ማጎሌበትና ማበረታታት፣ 

 የሴት መምህራንንና ተመራማሪዎችን ቁጥር መጨመር፣ 

 ሇሴት ተማሪዎች፣ መምህራንና የአስተዲዯር ሠራተኞች ሌዩ ሌዩ ሥሌጠናዎችን መስጠት፣ 

 ሇሴት ተማሪዎች የቱቶሪያሌ አገሌግልት፣ የማቴሪያሌ ዴጋፌና የሥነ ሌቡና ምክር አገሌግልት መስጠት፣ 

 ሇሴት ተማሪዎችና መምህራን ብቻ ነጻ የትምህርት ዔዴሌ ማፇሊሇግና መስጠት፣ 

 ወሊጅ ያጡ ህፃናትን መርዲትና የትምህርት ዔዴሌ መስጠት 

የሚያስፇሌገው በጀት በብር፡ 50,000,000.00 (ሃምሳ ሚሉዮን ብር) 
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የፔሮጀክት ባሇቤት (አስተባባሪ)፡ ፔሬዘዲንት ጽ/ቤት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡- የሴቶች፣ ህፃናት እና ወጣቶች ጽ/ቤት እና የሥራ ክፌልች 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 7፡ ሥራ ፇጠራና ኢንተርፔራይዛ ሌማት ፔሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ፔሮጀክት ተማሪዎችን፣ ሠራተኞችንና የአካባቢውን ማኅበረሰብ እውቀት ክህልትና አመሇካከት በማሳዯግ፣ ሥራ 

ፇጣሪና ተወዲዲሪ በማዴረግና አጋር አካሊትን በማጠናከር የማምረት፣ የንግዴና የማማከር ሥራዎችን በመሥራት፣ 

ከዩኒቨርሲቲው ውስጥም ሆነ ከዩኒቨርሲቲው ውጭ ገቢን ሇማመንጨት የሚከናወኑ ተግባራትን በሙለ ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

ጠቀሜታ፡- ሥራ ፇጣሪ የሆኑ ተማሪዎችን ሇማፌራት፣ የዩኒቨርሲተውን የውስጥ ገቢ ሇመጨመርና ሇማኅበረሰቡ ምርት 

ሇማቅረብና አግሌግልት ሇመስጠት እንዱሁም የሥራ እዴሌ ሇመፌጠር ያስችሊሌ፡፡ 

ውጤቶች፡ የዩንቨርስቲው የገቢ አቅም ያዴጋሌ፤ ሥራ ፇጣሪ ተማሪና ማኅበረሰብ ያስገኛሌ፡፡ 

የሚከናወኑ ተግባራቶች፡ 

 የሥራ ፇጠራና ኢንተርፔራይዛ ሌማት ፔሮጀክት ማስፇጸሚያ መመሪያ ማዖጋጀት 

 በኢንተርፔራይ ሥር ያለትን ቢዛነሶች የማስተዋወቅ ሥራ መሥራት፣  

 መሰረተ ሌማትና ግብዒት ማሟሊት፣ 

 ኢንተርፔራን በሰው ኃይሌ ማዯራጀት፣  

 የገበያ የዲሰሳ ጥናት መሥራት፣ 

 ሇተማሪዎች በሥራ ፇጣሪነት ሪያ በቂ የሆነ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 ሇአካባቢው ማኅበረሰብ በሥራ ፇጣሪነትና የቢዛነስ ፔሊን ዛግጅት  ሪያ የሥሌጠናና የማማከር አገሌግልት 

መስጠት፣ 

 ቢዛነስ ኢንተርፔራይዛ በማቋቋም የተሇያዩ እገሌግልቶችንና ምርቶችን ሇዩኒቨርሲተውና ሇአካባበው ማኅበረሰብ 

ማቅረብ፣ 

 የምርት መሸጫና የአገሌግልት መስጫ ቦታዎችን ማመቻቸትና የገበያ ትስስር መፌጠር፣ 

 ማተሚያ ቤት ማቋቋምና ማጠናከር፣ 

 የማማከር አገሌግልቶችን ማቋቋም፣  

 የሆቴሌ ግንባታ፣ 

 ግብርና ነክ የምርት ውጤቶች ማምረቻ ማዔከሊትን ማቋቋም፣ 

 የሥራ ፇጠራና ምርምር ውጤቶች መበሌጸጊያ ኢንኩቤሽን ሴንተር ማቋቋም፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 200,000,000.00 (ሁሇት መቶ ሚሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት ባሇቤት (አስተባባሪ)፡ ፔሬዘዯንት ጽ/ቤት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡ አስተዲዯርና ሌማት ም/ፔሬዘዯንት፣ የአካዲሚክና ምርምር ም/ፔሬዘዯንትና የኢንተርፔራይዛ ጽ/ቤት 

 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 8፡ የምርምርና የማኅበረሰብ አግሌግልት ሌማት ፔሮጀክት 
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ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅያዊ እርምጃ በዋናነት የሚያተኩረው የምርምር መስኮችን በመሇየት፤ የምርምርና የማኅበረሰብ አገሌግልት 

አጋር አካሊትን በማሳዯግ፤ የምርምር ማዔከሌን በመገንባት፤ የተሇያዩ የምርምር ሥራዎችን በመሥራት፤ የምርምር ውጤቶችን 

ወዯ ማህበረሠቡ በማዴረስና የቴክኖልጅ ሽግግር በማዴረግ የማኅበረሰቡን ተሳትፍና ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ ሊይ ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የዘህ ስትራቴጂያዊ እርምጃ ጠቀሜታ የምርምር ውጤትና የተቀደ ቴክኖልጅዎች ሽግግርን ሇማሳዯግ፣ የመማር 

ማስተማር ሂዯቱን ተግባር ተኮር ሇማዴረግ፣ የምርምር ባህሌንና አቅምን ሇማሳዯግ፣ ሙያዊ ቅንጅትን ሇማጠናከር እና 

የማኅበረሰብ ተሳትፍና ተጠቃሚነት ሇማሳዯግ ነው፡፡ 

ውጤቶች፡ ችግር ፇቺ የምርምር ውጤቶች፣ የተቀናጀ ተግባር ተኮር መማር ማስተማር፣ የቴክኖልጅ ሽግግር እና ተጠቃሚ 

ማኅበረሰብ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 የምርምር መስኮችንና ቦታዎችን ሇመሇየት የሚያስችሌ በየጊዚው የዲሰሳ ጥናት ማካሄዴ፣ 

 የጥናትና ምርምር ማዔከሊትን ማዯራጀትና ቤተ ሙከራዎችን በአስፇሊጊ ግብዒቶችና መሳሪያዎች እንዱሟለ ማዴረግ፣ 

 የምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት አሠራር ክህልት ሇማጎሌበት ሥሌጠና መስጠት፣ 

 የማኅበረሰብ ንቁ ተሳትፍ የሚፇጠርባቸውን ሥርዒቶችን መመስረት፣ 

 የምርምር በጀት ከተሇያዩ ምንጮች ማፇሊሇግ፣ 

 የምርምር ሥራዎችን መሥራትና የማህበረሰብ አገሌግልት መስጠት፣ 

 የተሇያዩ ቴክኖልጅዎችን መቅዲት፣ ማሊመዴ፣ ማሻሻሌና ማሰራጨት፣ 

 የምርምር ውጤቶች  ማሳተም፣ ማሠራጨትና ማስረጽ፣ 

 ጆርናልችን መመስረት እና የምርምር ውጤቶች የመረጃ ቋት ማቋቋም፣ 

 የምርምር መጽሄቶችን ማሳተም፣ 

 የምርምር ጉባኤዎችን ማዖጋጀት፣ 

 ሀገር አቀፌ የጋራ የምርምር ፔሮጀክቶችን መሥራት፣  

 ተማሪዎችን በጥናትና ምርምር እንዱሁም በማኅበረስብ አገሌግልት ማሳተፌ፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 500,000,000.00 (አምስት መቶ ሚሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት ባሇቤት /አስተባባሪ/፡ የአካዲሚክና ምርምር ም/ፔሬዘዯንት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡ የምርምር፣ የማኅበረሰብ አገሌግልት ዲይሬክተሮች፣ ኮላጆች እና የትምህርት ክፌልች 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 9፡ የሥነ-ምግባርና መሌካም አስተዲዯር ማሻሻያ ንዐስ ፔሮግራም 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጅያዊ እርምጃ በሥነ-ምግባርና መሌካም አስተዲዯር ምንነት ሊይ ግንዙቤ በመፌጠር፣ የሥነ-ምግባርና 

የመሌካም አስተዲዯር መርኆዎችን በተቋሙ በተገቢው መንገዴ ተግባራዊ በማዴረግ እንዱሁም መሌካምነት ያሇው የእርስበርስ 

ግንኙነትን በመፌጠር በአስተሳሰብ እና በተግባር አርዒያ የሆኑ፣  በእኩሌነት የሚያምኑ፣ ሙስናን የሚጸየፈ፣ መሌካም የሥነ-

ምግባር እሴቶችን የተሊበሱ እና በዱሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የተቃኙ የዩኒቨርሲቲ አመራሮችን፣ መምህራንን፣ ዴጋፌ ሰጭ 

ሠራተኞችን እና ተማሪዎችን መፌጠር ሊይ የሚያተኩር ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ መሌካም ሥነ-ምግባር የተሊበሰ የዩኒቨርሲቲ ማኅበረሰብ ሇመፌጠር፣ ኢ-ሥነምግባራዊ ዴርጊቶችን ሇመከሊከሌ፣ 
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ዱሞክራሲያዊ ባህሌን ሇማጎሌበት፣ መሌካምነት ያሇውን የእርስ በርስ ግንኙነት ሇመመስረት እና በአጠቃሊይ የተቋሙን 

እንቅስቃሴ ውጤታማ  ሇማዴረግ የሚያስችሌ ምቹ የሥራ አካባቢን ሇመፌጠር ይረዲሌ፡፡ 

ውጤቶች፡ መሌካም አስተዲዯር የሰፇነበት ተቋምና በሥነ-ምግባር የታነጸ የዩኒቨርሲቲ ማኅበረሰብ 

የሚከናወኑ ተግባራቶች፡ ይህ ፔሮግራም የሚከተለትን ንዐሳን ፔሮግራሞችን ይይዙሌ፡፡ 

1ኛ) የሥነ-ምግባር ማሻሻያ ንዐስ ፔሮግራም 

የሚከናወኑ ተግባራቶች፡ 

 የሥነ-ምግባር ትምህርትና ሥሌጠና መስጠት፣ 

 ሇሙስናና ብሌሹ አሠራር ተጋሊጭ የሆኑ አሰራሮችን ሇመሇየት የዲሰሳ ጥናት ማካሄዴ፣ 

 የዲሰሳ ጥናቱን መሰረት አዴርጎ ብሌሹ አሠራርን ማስወገዴ የሚቻሌበትን የአሠራር ሥርዒት መዖርጋት፣ 

 የሥነ-ምግባር ዯንብ /ኮዴ/ ማዖጋጀት፣ 

 የሙስናና ብሌሹ አሠራር የጥቆማ  ሥርዒት መዖርጋት፣ 

 ሠራተኞች ሇመሌካም ሥነ-ምግባር ግንባታ ሊዯረጉት አስተዋፅዕ እውቅና መስጠት፣ 

 የሥነ-ምግባር ክበባትን ማቋቋምና ማጠናከር፣ 

 የተማሪዎች የሥነ- ምግባር መመሪያ በትክክሌ መተግበሩን ማረጋገጥ፣ 

 አዯንዙዥ እፆች እና የምሸት ክበቦች በሚያስከትለት አለታዊ/ መጥፍ ውጤት ሊይ ሇተማሪዎች ግንዙቤ መፌጠር፣ 

2ኛ) የመሌካም አስተዲዯር ማሻሻያ ንዐስ ፔሮግራም 

 የመሌካም አስተዲዯር ምንነትን በተመሇከተ ሇዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ ሥሌጠና መስጠት፣ 

 በተመረጡ የመሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች ሊይ ጥናት ማካሄዴ፣ 

 የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችን በመሇየት በእቅዴ አካቶ መተግበር፣ 

 የመሌካም አስተዲዯር መርኆዎችን አተገባበር በሚመሇከት መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ ማዯራጀትና መገምገም፣ 

 የትምህርት ዖርፈን ሴኩሊሪዛም ማረጋገጥ፣ 

 የአገሌግልት አሰጣጥና ቅሬታ ማስተናገጃ ስርዒቱን ማጠናከር፣ 

 የግሌጽነትና የተጠያቂነት አሠራር በተቋሙ እንዱጎሇብት ማዴረግ፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 50,000,000.00 (ሀምሳ ሚሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት ባሇቤት /አስተባባሪ/፡ ፔሬዘዯንት ጽ/ቤት 

የፔሮጀክቱ ፇጻሚ፡ የሇውጥና የመሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት፣ የሥነ-ምግባር መከታተያ ዲይሬክቶሬት  

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 10፡ የትምህርት ጥራትና አግባብነት ፔሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ፔሮጀክት የትምህርት ጥራት ማሻሻሌ፣ በቅዯመ ምረቃና በዴህረ ምረቃ የተከታታይና የመዯበኛ ፔሮግራሞችን 

እንዱሁም ትምህርት ክፌልችን ማስፊፊት እና ተቋማዊ ጥራት ማስጠበቂያ ሥርዒቶችን መዖርጋት ሊይ ያተኩራሌ፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የትምህርት ፔሮግራሞችን ሇማስፊፊት፣ ተገቢነትን ሇማሳዯግ፣ የትምህርት፣ የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትን፣ አሠራርና 

አዯረጃጀትን ሇማሻሻሌ ይጠቅማሌ፡፡ 
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ውጤት፡ በግሌጽነትና በተጠያቂነት ሊይ የተመሰረተ ጥራት ያሇው፣ ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት፣ ብቁና ተወዲዲሪ  

ምሩቃን እንዱሁም የዯንበኛ እርካታ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 የትምህርት ጥራት ፕሉሲ ሰነዴን መተግበር፣ 

 ፔሮግራሞችና ኮርሶችን ሇማሻሻሌ የሚረደ መመሪያዎችን ማዖጋጀት፣ 

 የአካዲሚክ ስታንዲርዴና ሥርዒተ ትምህርት ኮሚቴዎችን ንቁ ተሳታፉ ማዴረግ፣ 

 በተግባር የታገዖ የመማር ማስተማር ዖዳን ማበረታታት፣ 

 ተማሪ ተኮር የማስተማር ዖዳን ማጠናከር፣ 

 የምዖና ዖዳና አተገባበርን መፇተሽና ማሻሻሌ፣  

 የፇተና ማዔከሌ እንዱኖር ማዴረግ፣ 

 የፓዲጎጅ ሥሌጠናዎችን አጠናክሮ መቀጠሌ፣ 

 ቡዴናዊ የመማር ማስተማር ዖዳን (Team Teaching, Cooperative Learning) መተግበር፣ 

 የተማሪዎችን ምዖናና ግምገማ  ግሌጽነት ማረጋገጥ፣ 

 ጥራት ሇማስጠበቅ የአፇጻጸም ኦዱትን  ማጠናከር፣ 

 የታቀዯና ዴንገተኛ የትምህርት ጥራት ቁጥጥር ማካሄዴ፣ 

 ፔሮግራሞችን ሇመገምገም የሚያስችለ መሇኪያዎችን ማዖጋጀት፣  

 የሂዯትና የውጤት ግምገማዎችን ማካሄዴ፣ 

 ብቃት ተኮር ሞጅሊር ሥርዒተ ትምህርትን ማጠናከር፣  

 የትምህርት ጥራት መከታተያ መመሪያ ማዖጋጀት፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት በብር፡ 40,000,000.00 (አርባ ሚሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት አስተባባሪ /ባሇቤት/፡ አካዲሚክና ምርምር ም/ፔሬዘዯንት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡ የትምህርት ጥራት ማረጋገጫ፣ ማጎሌበቻና ኦዱቲንግ ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 11፡ የማኅበረሰቡን ባህሌና ሀገር በቀሌ እውቀት ማበሌጸጊያ ፔሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጂካዊ እርምጃ የሚያተኩረው የአካባቢው ማኅበረሰብ ባህሌና ወግ እንዱሁም ሀገር በቀሌ እውቀትን 

በዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ፣ በሀገር ውስጥ ብልም በዒሇም አቅፌ ዯረጃ ማስተዋወቅ እና ማበሌጸግ ሊይ ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የማኅበረሰቡን ባህሌና ወግ በማስተዋወቅና በማሳዯግ እንዱሁም ሀገር በቀሌ እውቀትን ሣይንሳዊ በሆነ ዖዳ 

በማሳዯግ ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ይረዲሌ፡፡ 

 ውጤት፡ የታወቀና የበሇጸገ ባህሌና ሀገር በቀሌ እውቀት 

የሚከናወኑ ተግባራት: 

 የማኅበረሰቡን ወግ፣ ሌማዴና ባህሌ መሇየት፣ 

 በሀገር በቀሌ እውቀት ሊይ ምርምር ማዴረግና ማስተዋወቅ፣ 

 ሇሀገር በቀሌ እውቀት ሙያተኞች ሥሌጠናና ዴጋፌ ማዴረግ፣ 
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 የባህለን መገሇጫ ቁሶች ማሰባሰብ. 

 የአገውኛ (አዊኛ) ቋንቋን ማሳዯግ፣ 

 የዖጋቢ ፉሌሞች ማዖጋጀት እና በዏየር ሊይ ማዋሌ፣ 

 የቲአትር ሥነ-ጥበብ ክፌሌ መክፇት፣ 

 የዜኑን ባህሌ ቡዴን በሥሌጠና ማገዛ፣ 

 የባህሌ ማዔከሌ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ማቋቋም፣ 

 ሇሰባት ቤት አገው ፇረሰኞች ማኅበር እገዙ ማዴረግ፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 500,000,000.00 (አምስት መቶ ሚሉየን ብር) 

የፔሮጀክቱ አስተባባሪ: ፔሬዘዲንት ጽ/ቤት  

የፔሮጀክቱ ፇጻሚ: አካዲሚክና ምርምር ም/ፔሬዘዯንት እና የህዛብና የውጭ ግንኙነት ዲይሬክቶሬት 

ስትራቴጂያዊ እርምጃ 12፡ የሇውጥ መሳሪያዎች ትግበራ ማሻሻያ ፔሮግራም 

ወሰን፡ የዘህ ፔሮጀክት ትኩረት በሇውጥ ፔሮግራሞች ሊይ ጥራትና ዖሊቂነት ያሇው የግንዙቤ መፌጠሪያ ፔሮግራም በማዖጋጀት፣ 

ምርጥ ተሞክሮዎችን በማሳዯግ እና ጠንካራ የዴጋፌና ክትትሌ ሥርዒትን በመዖርጋት የሇውጥ መሳሪያዎችን (መሠረታዊ የሥራ 

ሂዯት ሇውጥ፣ የውጤት ተኮር ሥርዒት፣ ካይዖን እና የሌማት ሰራዊት) ትግበራ ስኬታማ በሆነ መንገዴ እውን ማዴረግ ነው፡፡ 

ጠቀሜታ፡ ፔሮጀክቱ የሠራተኞችን ብቃት ሇማሳዯግ፣ የሥራ አካባቢን ሇማሻሻሌ /ምቹ የሥራ ቦታን ሇመፌጠር/ እንዱሁም 

ውጤታማነት እና ብቃት ያሇው አገሌግልት ሇመስጠት ያስችሊሌ፡፡ 

ውጤቶች፡ የፔሮጀክቱ ተግባራዊ መሆን ዩኒቨርሲቲው ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት እንዱሰጥ ያዯርገዋሌ፡፡ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡  

 የሇውጥ መሳሪያዎችን ሇመተግበር የሚያስችሌ ስሌት መንዯፌ፣ 

 በሇውጥ መሳሪያዎች ሊይ ያተኮሩ የአጭር ጊዚ ሥሌጠናዎችን ማዖጋጀትና መስጠት፣  

 የሇውጥ መሳሪያዎችን የአተገባበር ሂዯት በየጊዚው መከታተሌና መገምገም፣ 

 ምርጥ ተሞክሮዎችን መቀመርና ሇላልች ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

 በዩኒቨርሲቲው ውስጥም ሆነ ከዩኒቨርሲቲው ውጭ የሌምዴ ሌውውጥ መዴረኮችን ማዖጋጀት፣ 

 የተቋሙን አገሌግልት አሰጣጥ በተመሇከተ ከዯንበኞችና አጋር አካሊት ጋር የምክክር መዴረኮችን ማዖጋጀት፣ 

 የአገሌግልት አሠጣጥ ስታንዲርዴ ማዖጋጀት፣ 

 ተመሳሳይና ተዙማጅ አገሌግልቶችን በአንዴ ማዔከሌ መስጠት፣ 

 የዯንበኞችና የአጋር አካሊት ዔርካታ የዲሰሳ ጥናት ማካሄዴ፣ 

 የጥራት አሀዴ አዯረጃጀቶችን በማጠናከር ቡዴናዊ ሥራን ማጎሌበት፣ 

 ሇሁለም አዯረጃጀቶች የተጠናከረ የክትትሌ፤ ዴጋፌና እውቅና መስጫ ሥርዒት መዖርጋት፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 50,000,000.00 (ሃምሳ ሚሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት ባሇቤት /አስተባባሪ/፡ ፔሬዘዯንት ጽ/ቤት 
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የፔሮጀክቱ ፇጻሚ፡ የሇውጥና የመሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት 

ስትራቴጅካዊ እርምጃ 13፡- ዖሊቂ የአረንጓዳ ሌማት ማረጋገጭ ፔሮጀክት 

ወሰን፡ ይህ ስትራቴጂያዊ እርምጃ ዩኒቨርሲቲው የሚያከናውናቸው ተግባራት የዏየር ንብረት ሇውጥን የሚቋቋሙ፣ ዖሇቄታ 

ያሊቸው፣ በዏየር ንብረትና አካባቢ ሊይ ተጽዔኖ የማያዯርሱ፣ ሇግቢው ውበት ተስማሚ የሆኑ፣ ከግቢው መሰረተ ሌማት ጋር 

አወንታዊ መስተጋብር ያሇው ተግባራትን ያካትታሌ፡፡ 

ጠቀሜታ፡ የሥነ-ምህዲር ሚዙኑን ሇመጠበቅና ዖሇቄታዊ ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ 

ውጤቶች፡ ሥነ-ምህዲራዊ (Ecosystem) ሚዙኑ የተጠበቀ አካባቢ፣ አረንጓዳና ጽደ አካባቢ፣ የተጠናከረ አካባቢ ጥበቃ 

የሚከናወኑ ተግባራት፡ 

 ዖሊቂ የአረንጓዳ ሌማት ማረጋገጫ ፔሮጀክት ማስፇጸሚያ ሰነዴ ማዖጋጀት፣ 

 የአካባቢውን ሥነ-ምህዲር የዲሰሳ ጥናት ማካሄዴ፣ 

 የሥነ-ምህዲር እንክብካቤና ጥበቃ ማዴረግ /የተራራ አረንጓዳ ሌማት፣ የረግረጋማ ቦታ እንክብካቤ፣ የግቢ ውበት/ 

 የማኅበረሰብ ግንዙቤ ማስጨበጥ፣ 

 የአካባቢውን የተፇጥሮ ኃብት እንክብካቤ ባህሌን አጉሌቶ በማውጣት ጥቅም ሊይ ማዋሌ፣ 

 ማኅበረሰቡን ያሳተፇ የአካባቢ ብክሇትን መከሊከሌ ተግባር፣ 

የሚያስፇሌገው በጀት፡ 30,000,000.00 (ሠሊሳ ሚሉዮን ብር) 

የፔሮጀክት ባሇቤት /አስተባባሪ/፡ የፔሬዘዯንት ጽ/ቤት 

የፔሮጀክት ፇጻሚ፡ ኮላጆች፣ ዲይሬክቶሬቶች፣ የትምህርትና ላልች ሥራ ክፌልች  
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17.2. የተጠቃሇሇ የፊይናንስ ፌሊጎትና ምንጭ 

ሠንጠረዥ 15፡ የተጠቃሇሇ የፊይናንስ ፌሊጎትና ምንጭ 

ተ.

ቁ 

ዛርዛር መነሻ 

ዒመት 

የ2012 

የ10 ዒመት ትንበያ የ10 ዒመት 

ዴምር 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 ጠቅሊሊ ወጭ - 731,986,

753 

1,042,39

3,359 

1,239,59

0,988 

1,450,00

0,000 

1,610,00

0,000 

1,780,00

0,900 

1,970,37

2,000 

2,354,00

0,000 

2,760,00

0,000 

3,150,00

0,000 

18,088,34

4,000 

1.

1 

የካፑታ

ሌ ወጭ 

- 361,286,

753 

572,974,

359 

644,365,

988 

750,000,

000 

800,000,

000 

830,000,

900 

870,372,

000 

954,000,

000 

1,060,00

0,000 

1,150,00

0,000 

7,993,000,

000 

1.

2 

የመዯበ

ኛ ወጭ 

258,364,

300 

370,700,

000 

469,419,

000 

595,225,

000 

700,000,

000 

810,000,

000 

950,000,

000 

1,100,00

0,000 

1,400,00

0,000 

1,700,00

0,000 

2,000,00

0,000 

10,095,34

4,000 

2 የውጭ ምንዙሬ 

ፌሊጎት 

ከጠቅሊሊ ወጭ 

በUSD 

            

3 የፊይናስ 

ምንጭ 

በቢሉዮን ብር 

            

3.

1 

ከመንግ

ሥት 

በጀት 

- 
716,986,

753 

1,022,39

3,359 

1,214,59

0,988 

1,420,00

0,000 

1,575,00

0,000 

1,740,00

0,900 

1,925,37

2,000 

2,304,00

0,000 

2,705,00

0,000 

3,090,00

0,000 

17,713,34

4,000 

3.

2 

ከውስጥ 

ገቢ 

16,532,7

98 

15,000,0
00 

20,000,0

00 

25,000,0

00 

30,000,0

00 

35,000,0

00 

40,000,0

00 

45,000,0

00 

50,000,0

00 

55,000,0

00 

60,000,0

00 

375,000,0

00 

3.

3 

ከውጭ 

ርዲታ 

            

3.

4 

ከብዴር             
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17.3. የተቋማዊ ግቦች እና የዔርምጃዎች ትስስር 

ሠንጠረዥ 16፡ የተቋማዊ ግቦቸ እና የዔርምጃዎች ትስስር 

ተ.ቁ ተቋማዊ ግብ 

ስትራቴጂያዊ እርምጃዎች 

የሰ
ው

 ኃ
ብ

ት
 ሌ

ማ
ት

 ፔ
ሮ

ግ
ራ

ም
 

.መ
ሰ
ረ
ተ

 ሌ
ማ

ት
ና

 ግ
ብ

ዒ
ት

 
ማ

ሻ
ሻ
ያ
ና

 ማ
ስ
ፊ

ፉ
ያ
ፔ

ሮ
ግ
ራ

ም
 

የት
ም

ህ
ር
ት

 ጥ
ራ

ት
ና

 አ
ግ
ባ
ብ

ነት
ን

 
ማ

ረ
ጋ
ገጫ

 ፔ
ሮ

ግ
ራ

ም
 

ገቢ
 ማ

መ
ን
ጨ

ት
፣ማ

ፇ
ሊ
ሇ
ጊ
ያ
ና

 
አ
ጠ

ቃ
ቀ
ም

 ፔ
ሮ

ጀ
ክ
ት

 

የአ
ጋ
ር
ነት

 ግ
ን
ኙ

ነት
ና

 
የማ

ስ
ተ

ዋ
ወ

ቅ
 ኘ

ሮ
ጀ

ክ
ት

 

የባ
ሇ
ዖ
ር
ፇ

 ብ


 ጉ
ዲ
ዮ
ች

 ፔ
ሮ

ጀ
ክ
ት

 

የአ
ይ

.ሲ
.ቲ

 መ
ሰ
ረ
ተ

 ሌ
ማ

ት
 ግ

ን
ባ
ታ

 
ፔ

ሮ
ጀ

ክ
ት

 

አ
ካ
ባ
ቢ

ያ
ዊ

 የ
ም

ር
ም

ር
ና

 ማ
ኅ
በ
ረ
ሰ
ብ

 
አ
ገሌ

ግ
ል

ት
 ሌ

ማ
ት

 ፔ
ሮ

ጀ
ክ
ት

 

የማ
ኅ
በ
ረ
ሰ
ቡ

ን
 ባ

ህ
ሌ

ና
 ሀ

ገር
 

በ
ቀ
ሌ

 ዔ
ው

ቀ
ት

 ማ
በ
ሌ

ፀጊ
ያ

 
ፔ

ሮ
ጀ

ክ
ት

 

ዖ
ሊ
ቂ

 የ
አ
ረ
ን
ጓ
ዳ

 ሌ
ማ

ት
 ማ

ረ
ጋ
ገጫ

 
ፔ

ሮ
ጀ

ክ
ት

 

ሥ
ራ

 ፇ
ጠ

ራ
ና

 ኢ
ን
ተ

ር
ፔ

ራ
ይ

ዛ
 

ሌ
ማ

ት
 ፔ

ሮ
ጀ

ክ
ት

 

የሥ
ነ-

ም
ግ
ባ
ር
ና

 መ
ሌ

ካ
ም

 
አ
ስ
ተ

ዲ
ዯ
ር

 ማ
ሻ
ሻ
ያ

 ፔ
ሮ

ግ
ራ

ም
 

የሇ
ው

ጥ
 መ

ሳ
ሪ
ያ
ዎ

ች
 ት

ግ
በ
ራ

 
ማ

ሻ
ሻ
ያ

 ፔ
ሮ

ጀ
ክ
ት

 

1 የዯንበኞችን እና አጋር አካሊትን ቁጥርና እርካታ ማሳዯግ x X X x x X X X x X x x x 

2 
የኃብት አጠቃቀም ሥርዒትንና የውስጥ ገቢን ማሳዯግ x X  x   X    x x x 

3 
የአካዲሚክ ፔሮግራሞችን ብዙት፣ ተዯራሽነትና ጥራትን 
ማሳዯግ 

x X X x x X X  x     

4 
የምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት ጥራትና ተዯራሽነትን 
ማሻሻሌ 

x x 
X x x X X x x X x x X 

5 
የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትናን እና የተቋሙን ገጽታ ማሳዯግ x X 

X x x X X x x  x x X 

6 ባሇዖርፇ ብ ጉዲዮች ተፇጻሚነትን ማሻሻሌ x X X x x x X x   x x  

7 የሠራተኛና አመራርን ብቃት ማጎሌበት x X X x x x X x x X x x X 

8 መሰረት ሌማትና የግብዒት አቅርቦትን ማሳዯግ x X  x x  X    x   

9 
የቴክኖልጂ አቅምን እና ተቋማዊ የአሠራር ሥርዒትን 
ማጎሌበት 

x X 
X x x x X x x X x x X 
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18. የእቅዴ አፇጻጸም ዴጋፌ፣ ክትትሌ እና ግምገማ ሥርዒት 

የአንዴን ዔቅዴ ውጤታማነት እየሇኩ የአፇጻጸም አቅጣጫዎችን እያስቀመጡ ሇመሄዴ እንዱቻሌና በተሇይም የውሳኔ ሠጪ 

አካሊት በተጨባጭ መረጃዎችና ውጤቶች ሊይ ተመስርተው ወቅታዊ ውሳኔዎችን መስጠት እንዱችለ የተጠናከረ 

የክትትሌና ቁጥጥር እንዱሁም የዴጋፌ ሥርዒት መዖርጋት ወሳኝ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም የስትራቴጅክ ዔቅዴ ውጤታማ 

በሆነ መሌኩ መፇፀሙን፤ የተቀመጡ ግቦች መሳካታቸውን እና የተቀመጡ እርምጃዎች መተግበራቸውን ሇማረጋገጥ 

ዩኒቨርሲቲው የሚከተለትን ዴጋፌ፤ ክትትሌና ግምገማ ስርዒቶች በአሥር ዒመት (2013-2022 ዒ.ም) ስትራቴጂክ 

ዔቅዴ ዖመኑ ይከተሊሌ፡፡ 

 
 በሥራ አመራር ቦርዴ የሚዖረጉ ዴጋፌ፤ ክትትሌና ግምገማ ሥርዒቶች 
 

 በየዯረጃው ያለ አመራሮችን የማስፇፀም አቅም ሇማሳዯግ የአቅም ግንባታ ሥሌጠናዎችን ያመቻቻሌ፤ 

 ከስትራቴጅክ ዔቅደ በመነሳት ዒመታዊ ዔቅድች በሚዙናዊ የውጤት ተኮር ሥርዒት መሰረት እንዱዖጋጁ ተገቢውን 

አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፡፡ 

 ውሳኔ በሚሹ ስትራቴጅክ ጉዲዮች ሊይ ፇጣን ውሳኔ ያስተሊሌፊሌ ተግባራዊነቱንም ይከታተሊሌ፡፡ 

 የተቋማዊ ዔቅድችን መሠረት በማዴረግ በየዒመቱ የተቋሙን አፇጻጸም ይገመግማሌ፤ ጥንካሬዎችንና 

ዴክመቶችን ይሇያሌ፤ የአፇጻጸም አቅጣጫዎችን ያስቀምጣሌ፡፡ 

 በ5 ዒመት አንዳ አጠቃሊይ የስትራቴጅክ ዔቅዴ አፇጻጸም ከ10 ዒመቱ ዔቅዴ አንፃር በመገምገም አስፇሊጊውን 

የማስተካከያ እርምጃዎችን ይወስዲሌ የቀጣይ አቅጣጫዎችንም ያስቀምጣሌ፤ 

 ከተቋሙ አጠቃሊይ ስትራቴጅክ ዔቅዴ በመነሳት የዩኒቨርሲቲውን የበሊይ አመራር ይከታተሊሌ፤ ይቆጣጠራሌ፤ 

ይገመግማሌ፤ ማስተካከያዎችንም ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

 በስትራቴጂክ ዔቅዴ ዖመኑ መጨረሻ የዔቅዴ አፇጻጸም ግምገማ በማካሄዴ የቀጣይ ስትራቴጅክ ዔቅዴ መነሻ የሚሆኑ 

ግብዒቶችን ያስቀምጣሌ፤ 

በዩኒቨርሲቲው የበሊይ አመራር የሚዖረጉ ዴጋፌ፤ ክትትሌና ግምገማ ሥርዒቶች 
 

 

 ሇስትራቴጅክ ዔቅደ ተፇጻሚነት አስፇሊጊውን ዴጋፌ፤ ክትትሌና ቁጥጥር በማዴረግ ማስተካካያዎችን 

ያስቀምጣሌ፡፡ 

 ስትራተጀክ ዔቅደ አፇጻፀም ያሇበትን ዯረጃ በ5 ዒመት አንዳ ይገመግማሌ፤ 

 ስትራተጅክ ዔቅደን ሇማስፇጸም የተነዯፈ ስትራቴጅካዊ እርምጃዎች ተፇጻሚነትን መከታተሌ መዯገፌና 

መቆጣጠርና መገምገም፤ 

 የተቋሙ ዒመታዊ ዔቅድች ከስትራቴጅክ ዔቅዴ በመነሳት እንዱዖጋጁ ትኩረት ሠጥቶ ይንቀሳቀሳሌ፡፡ 

 ከተቋሙ ስትራቴጅክ ዔቅዴ በመነሳት ወዯ የሥራ ክፌልች ግቦች በአግባቡ እንዱወርደ ክትትሌና ቁጥጥር 

ያዯርጋሌ፡፡ 
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 የተቋሙን አጠቃሊይ የዔቅዴ አፇፃጸም ሪፕርት ከማኔጅመንት ካውንስለ፤ ከሴኔትና ከሥራ አመራር ቦርዴ ጋር 

በመሆን ይገመግማሌ፡፡ 

 በሥራ አመራር ቦርደ የሚቀርቡ የውሳኔ ሀሳቦችን በዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ ዔውቅና ተይዜባቸው 

ተፇጻሚ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡ 

እቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት የሥራ ክፌሌ የሚከናወን ዴጋፌ፤ ክትትሌና ግምገማ ሥርዒቶች 
 

 ከስትራቴጅክ ዔቅደ ጋር ከፌተኛ ትስስር ያሇው ወይም የተቀዲ ዒመታዊ ዔቅዴ እንዱዖጋጅ ያዯርጋሌ፤ 

 የስትራቴጅክ ዔቅደን ከአፇጻጸም ጋር በማነፃፀር ይከታተሊሌ፤ ግብረ መሌስ ያዖጋጃሌ እንዱሁም ያለ 

ክፌተቶችን ሇውሳኔ ሰጭ አካሊት ያሳውቃሌ፡፡ 

 የፉዘካሌ ዔቅድች ከፊይናንሽያሌ ዔቅድች ጋር ተጣጥሞ እንዱዖጋጅና ፤አፇፃፀሙም በዔቅደ መሰረት መሆኑን 

ይከታተሊሌ፤ ሇበሊይ አመራሩም ያቀርባሌ፡፡ 

 የተነዯፈ ስትራቴጅካዊ እርምጃዎች በዴርጊት መርሀ-ግብሮች  መሰረት  መፇፀማቸውን ይከታተሊሌ፤ 

 የሪፕርት ዛግጅቱ የስትራቴጅክ ዔቅደን መሰረት ያዯረገ እንዱሆን ያዯርጋሌ 

18.1. ክትትሌ 

16.1.1. በክትትሌ ወቅት የሚሰበሰቡ የውጤት አፇጻጸም የሪፕርት ምንጮች 

በዩኒቨርሲቲው በሁለም ዯረጃ በሩብ ዒመት፣ በግማሽ ዒመት፣ በዒመት ሇሚካሔዯው ክትትሌና ግምገማ የዩኒቨርሲቲው እቅዴ 

ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት ከዩኒቨርሲቲው የበሊይ አመራር ጋር በመተባበር የመምራትና የማስተባበር ኃሊፉነት ይኖረዋሌ፡

፡ የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርቶች የተሇያዩ ተግባራትን የምክንያትና ውጤት ትስስር ወይም ተመጋጋቢነት ማመሊከት አሇባቸው፡፡ 

ከዘህ ጋር ተያይዜ በዩኒቨርሲቲው በተሇያየ ዯረጃ የሚጠበቁ አምስት አይነት የሪፕርት ምንጮች ይኖራለ፡፡ እነሱም  

 የዩኒቨርሲቲው የተጠቃሇሇ የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርት፣ 

 በም/ፔሬዘዯንት ዯረጃ የሚቀርቡ የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርቶች፣  

 በአካዲሚክ ክፌልች እና በዲይሬክቶሬቶች የሚቀርቡ የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርቶች፣ 

 በትምህርት ክፌልች እና በቡዴን መሪዎች ዯረጃ የሚቀርቡ የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርቶችና 

 በግሇሰብ ዯረጃ የሚቀርቡ የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርቶች ናቸው፡፡ 

16.1.2. መረጃ አሰባሰብና ፌሰት 

በእቅዴ የተቀመጡ ግቦችንና ዑሊማዎችን ሇመገምገም የተሇያዩ የመረጃ ማሰባሰቢያ ዖዳዎችን ጥቅም ሊይ ማዋሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ከነዘህም ውስጥ የዲሠሣ ጥናት፣ የአካሌ ምሌክታ እንዱሁም ከየዲይሬክቶሬቱና አካዲሚክ ክፌልች የሚቀርቡ መዯበኛ 

ሪፕርቶች በዋናነት ይጠቀሳለ፡፡ አካዲሚክ ክፌልችና ዲይሬክቶሬቶች የሩብና ዒመታዊ እቅዴ አፇጻጸም ግምገማ በማካሔዴ 

በእቅዴ አፇጻጸም ወቅት ያጋጠሟቸውን ችግሮች በመሇየት የማሻሻያ እርምጃ መውሰዴ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ መሌካም 
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ተሞክሮዎችን ወይም አበረታች አፇፃፀሞችን በመሇየት ሌምዴ መቀመር ይገባቸዋሌ፡፡ ሪፕርቱንም ተጠሪ ሇሆኑባቸው 

ኃሊፉዎችና በግሌባጭ ሇእቅዴ ክትትሌና ግምገማ ዲይሬክቶሬት ያቀርባለ፡፡  

በግሇሰብ ዯረጃ የሚጠበቀውን እቅዴ አፇጻጸም ሇመከታተሌ መረጃዎች በየሚመሇከታቸው ግሇሰቦች በየእሇቱ እየተሰበሰቡ 

ሣምንታዊ ሪፕርት ሇቅርብ ኃሊፉዎቻቸው ያቀርባለ፡፡ የትምህርት ክፌሌ ኃሊፉዎች እና በቡዴን መሪዎች ዯግሞ ከግሇሰቦቹ 

የቀረቡትን ሪፕርቶች በማጠናቀርና የራሣቸውን የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርት በመጨመር እንዯየሥራ ዖርፊቸው ሇአካዲሚክ 

ዩኒቶችና ሇዲይሬክቶሬቶች በየሁሇት ሣምንቱ ያቀርባለ፡፡ አካዲሚክ ዩኒቶችና ዲይሬክቶሬቶች በበኩሊቸው ከየዖርፊቸው 

የመጡ ሪፕርቶችን በማጠናቀርና የራሣቸውን እቅዴ አፇጻጸም ሪፕርት በመጨመር ሇየዖርፊቸው ምክትሌ ፔሬዘዲንቶች እና 

ሇዩኒቨርሲቲው እቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት በየወሩ ያቀርባለ፡፡ ምክትሌ ፔሬዛዲንቶች ዯግሞ በበኩሊቸው 

ከየዖርፊቸው የዯረሳቸውን ሪፕርት በማጠናቀርና የራሳቸውን እቅዴ አፇጻጸም ሪፕርት በመጨመር ሇዔቅዴና ክትትሌ ግምገማ 

ዲይሬክቶሬት እና ሇፔሬዘዯንት ጽ/ቤት ያቀርባለ፡፡ በመጨረሻም እቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት ከየዖርፈ የዯረሱ 

ሪፕርቶችን በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ ከተቀመጡ ግቦችና ኢሊማዎች አንፃር ገምግሞ በማጠናቀር ሇዩኒቨርሲቲውና ሇሚመሇከታቸው 

አካሊት ያቀርባሌ፡፡  

16.1.3. የወርሃዊ፣ የሩብ ዒመት፣ የግማሽ ዒመትና ዒመታዊ ሪፕርቶች ዛግጅት 

በየዯረጃው የሚዖጋጁ ሁለም ወርሃዊ፣ የሩብ ዒመት፣ የግማሽ ዒመትና ዒመታዊ ሪፕርቶች የሁለንም የሚመሇከታቸውን 

አካሊት ተሣትፍ ባረጋገጠ ሁኔታ መዖጋጀት ይገባቸዋሌ፡፡ ሪፕርቶችም በእቅዴ አፇጻጸም ወቅት የታዩ ጠንካራ ጎኖች፣ ዯካማ 

ጎኖች፣ በአፇጻጸም የታዩ ችግሮች እና የተወሰደ የመፌትሔ ርምጃዎችን የሇዩ መሆን አሇባቸው፡፡ በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቷቸው 

ሉፇቱ የሚገባቸው ጉዲዩችም በሪፕርቱ መመሊከት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

16.1.4. የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርት አሊሊክና የግብረ መሌስ አሰጣጥ መርሃ ግብር 

የአካዲሚክ ዩኒት መሪዎችና ዲይሬክቶሬቶች የእቅዴ አፇጻጸም ሪፕርቶቻቸውን ሇዔቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት እና 

ሇየዖርፊቸው ም/ፔሬዛዲንቶች በሚከተሇው መርሃ ግብር መሠረት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 ወርሃዊ ሪፕርቶቻቸውን በቀጣዩ ወር የመጀመሪያዎቹ ሁሇት ቀናት ውስጥ 

 የሩብ ዒመት ሪፕርቶቻቸውን በጥቅምት፣ ጥር እና ሚያዛያ ወራት የመጀመሪያዎቹ ሶስት ቀናት ውስጥ 

 ዒመታዊ ሪፕርታቸውን (የ4ኛውን ሩብ ዒመት ሪፕርት በመጨመር) እስከ ሏምላ አምስት ቀን ዴረስ 

ም/ፔሬዛዲንቶች ዯግሞ ከየዖርፊቸው የዯረሷቸውን ሪፕርቶችና የራሳቸውን እቅዴ አፇጻጸመም ሪፕርት ጨምረው 

ሇፔሬዘዯንት ጽ/ቤትና ሇእቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት በሚከተሇው ሂዯት ያቀርባለ፡፡ 

 ወርሃዊ ሪፕርቶቻቸውን በቀጣዩ ወር የመጀመሪያዎቹ አራት ቀናት ውስጥ፤  

 የሩብ ዒመት ሪፕርታቸውን በጥቅምት፣ ጥርና ሚያዘያ ወራት የመጀመሪያዎቹ አምስት ቀናት ውስጥ፤ 

 ዒመታዊ ሪፕርታቸውን (የ4ኛውን ሩብ ዒመት ሪፕርት ጨምሮ) እስከ ሏምላ ሰባት ቀን ዴረስ፤ 
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እቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት ዯግሞ የተጠቃሇለ ወርሃዊ፣ የሩብ ዒመትና ዒመታዊ ሪፕርቶችን ሇዩኒቨርሲቲው 

የበሊይና መካከሇኛ አመራሮች እንዯሚከተሇው ያቀርባሌ፡፡ 

 የሩብ ዒመት ሪፕርቶችን በጥቅምት፣ ጥርና ሚያዛያ ወራት በመጀመሪያዎቹ ሰባት ቀናት ውስጥ 

 ዒመታዊ ሪፕርቱን (የ4ኛውን ሩብ ዒመት ሪፕርት ጨምሮ) እስከ  ሏምላ 1ዏ ቀን ዴረስ፤ 

በመጨረሻም የዩኒቨርሲቲው አመራር የዩኒቨርሲቲውን የተጠቃሇሇ ዒመታዊ ሪፕርት እስከ ሏምላ 12 ቀን ዴረስ ማፅዯቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ የዩኒቨርሲቲው አመራርም የተጠቃሇሇውንና የተተነተነውን ሪፕርት ሇዩኒቨርሲቲው የቦርዴ አመራር፣ ሇሣይንስና 

ከፌተኛ ትምህርት ሚኒስቴርና ሇከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ቋሚ ኮሚቴ በሚከተሇው መርሃ ግብር መሠረት ያቀርባሌ፡፡  

 የሩብ ዒመት ሪፕርቶችን በጥቅምት፣ ጥር፣ ሚያዘያ እና ሏምላ የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ውስጥ 

 ዒመታዊ ሪፕርቱን እስከ ሏምላ 15 ቀን ዴረስ፡፡ 

16.1.5.  የእቅዴና ሪፕርት ማዖጋጃና ማስረከቢያ ጊዚ አከባበር 

እያንዲንደ ም/ፔሬዘዯንት፣ አካዲሚክ ዩኒትና ዲይሬክቶሬት የውጤት ተኮር ሥርዒት እቅዴንና የአፇጻጸም ሪፕርቱን ሇዔቅዴና 

ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት መጀመሪያ በኢ-ሜይሌ ቀጥል በወረቀት (hard Copy) በሚመሇከተው ኃሊፉ አማካይነት 

ያስረክባሌ፡፡ ሁለም የዩኒቨርሲቲው አዯረጃጀቶች ቀዯም ሲሌ የተቀመጠውን የእቅዴና ሪፕርት መሊኪያ ጊዚ የማክበር ግዳታ 

አሇባቸው፡፡ የዩኒቨርሲቲው እቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት ከዩኒቨርሲቲው የበሊይ አመራር ጋር በመሆን እቅዴና 

ሪፕርት በወቅቱ በማይሌኩ ኃሊፉዎች ሊይ አስፇሊጊውን የእርምት እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የዩኒቨርሲቲውን ተሌዔኮ ሇመፇፀም፣ ራዔዩን ሇማሳካት እንዱሁም በእቅዴ ዖመኑ የተሇዩ ግቦችንና ኢሊማዎችን 

ሇማሳካት በበሊይ አመራሩ እርስ በእርስ፣ በበሊይ አመራሩና በመካከሇኛ አመራሩ መካከሌ እንዱሁም በመካከሇኛ አመራሩና 

በታችኛው እርከን አመራር መካከሌ በቡዴን መንፇስ ሊይ የተመሰረተ ጠንካራ የሥራ ግንኙነት መኖር አሇበት፡፡ እቅድችን 

በተሳካ ሁኔታ ሇመተግበር በሚመሇከታቸው የሥራ ክፌልች መካከሌ ፇጣን የመረጃ ሌውውጥ መኖር ይገባዋሌ፡፡ ከዘህም 

በተጨማሪ የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ በሙለ በእቅዴ ዛግጅትና ትግበራ ሂዯት ንቁ ተሳታፉ እንዱሆን ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ይህን ተሳትፍ ሇማረጋገጥ ዯግሞ የውስጥና የውጭ ግንኙነት ዲይሬክቶሬት ትሌቁን ሚና መጫወት ይገባዋሌ፡፡ በሂዯት ሉፇጠሩ 

የሚችለ የአሠራር ችግሮችን በመፌታት ረገዴ ዯግሞ ትሌቁን ሚና የሚጫወተው እቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት 

ይሆናሌ፡፡  

18.2. የሥራ አፇጻጸም ምዖናና ማበረታቻ 

16.2.1. የአፇጻጸም ዯረጃዎች 

የአፇጻጸም ምዖናና ነጥብ የመስጠት ሥራ የሚሰራው ስትራቴጅያዊ እይታዎችን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ 100% የሚሆነው 

ነጥብ ሇሁለም እይታዎች ይካፇሊሌ፡፡ እያንዲንደ እይታም ከሚያሳየው የተፇሊጊነት ዯረጃ አንጻር ነጥብ ያገኛሌ፡፡ በተሇይም 
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በእይታዎች ውስጥ ከተቀረጹት/ከወጡት/ ዒሊማዎችና ግቦች ከእያንዲንዲቸው ከሚጠበቀው ውጤት፣ ግብዒትና ሂዯት 

ጠቀሜታ አንጻር የሚሰጥ ይሆናሌ፡፡ ሇእያንዲንደ እይታና ተቋማዊ ግብ የተሰጠው ክብዯትም የሚከተሇውን ይመስሊሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ 17፡ የእይታዎችና ተቋማዊ ግቦች ክብዯት 

ዔይታዎች ስትራቴጂያዊ ግቦች ክብዯት 

የዯንበኞች እይታ 1. የዯንበኞችን እና አጋር አካሊትን ቁጥርና እርካታ ማሳዯግ 20 
የፊይናንስ ዔይታ 2. የኃብት አጠቃቀም ሥርዒትንና የውስጥ ገቢን ማሳዯግ 10 

የውስጥ አሠራር 3. የአካዲሚክ ፔሮግራሞችን ብዙት፣ ተዯራሽነትና ጥራትን ማሳዯግ 15 

4. የምርምርና ማኅበረሰብ አገሌግልት ጥራትና ተዯራሽነትን ማሻሻሌ 10 

5. የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትናን እና የተቋሙን ገጽታ ማሳዯግ 9 

6. ባሇዖርፇ ብ ጉዲዮች ተፇጻሚነትን ማሻሻሌ 6 
መማማር እና ዔዴገት 7. የሠራተኛና አመራርን ብቃት ማጎሌበት 10 

8. መሰረት ሌማትና የግብዒት አቅርቦትን ማሳዯግ 12 

9. የቴክኖልጂ አቅምን እና ተቋማዊ የአሠራር ሥርዒትን ማጎሌበት 8 

 

በዩኒቨርሲቲው በየዯረጃው ያለ የሥራ አፇፃፀሞችን መዛኖ ተገቢውን የማሻሻያ እርምጃ ሇመውሰዴ ያመች ዖንዴ አምስት 

የአፇጻጸም ዯረጃዎች ተሇይተው እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡  

ሠንጠረዥ 18፡ የአፇጻጸም ዯረጃዎች (Threshold Levels) 

የአፇጻጸም 

ዯረጃ 
መገሇጫ ውጤት ከ….እስከ…. ማብራሪያ 

የሊቀ አፇጻጸም/ 
በጣም ከፌተኛ 

 5 (ከ95%-100%) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዑሊማ አንፃር ሲታይ ከ95-100% ሲሆን 

ከፌተኛ  4 (ከ80% -94.99%) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዑሊማ አንፃር ሲታይ ከ80-94.99% ሲሆን 

መካከሇኛ  3 (ከ65%-79.99%) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዑሊማ አንፃር ሲታይ አፇጻጸሙ ከ65-

79.99% ሲሆን 
ዛቅተኛ  2 (ከ55%-64.99%) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዑሊማ አንፃር ሲታይ አፇጻጸሙ ከ55%-

64.99 ሲሆን 

በጣም ዛቅተኛ  1 (ከ55% በታች) የተገኘው ውጤት ከሚጠበቀው ዑሊማ አንፃር ሲታይ አፇጻጸሙ ከ55% 
በታች ሲሆን 

 

16.2.2. የቡዴኖች፣ የአካዲሚክ ዩኒቶች፣ የዲይሬክቶሬቶች እና የዩኒቨርሲቲው አጠቃሊይ አፇጻጸም ምዖና 

ከየዖርፈ የሚሊኩ ሪፕርቶች በሚጠበቀው ዯረጃ መሆናቸውን እቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት ያረጋግጣሌ፡፡ 

ዲይሬክቶሬቱ የማስተካከያ ሀሳቦች ካለት እነሱን ጨምሮ ሪፕርቱን ሇየሚመሇከተው የበሊይ አመራር ይሌካሌ፡፡ እቅዴና 

ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት በተሊኩ ሪፕርቶች ሊይ ያዯረገውን ክትትሌና ግምገማ መሠረት በማዴረግ ያጠቃሇሇውን ሪፕርት 
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በዩኒቨርሲቲው የበሊይ አመራር ቡዴን ውይይት ተዯርጎበት እንዱፀዴቅ ሇዩኒቨርሲቲው ኘሬዛዲንት ይሌካሌ፡፡ የዩኒቨርሲቲው 

አመራር ቡዴን ዯግሞ ሪፕርቱን በጥሌቀት በመገምገም በእቅዴ ዖመኑ የተቀመጡ ግቦችና ዑሊማዎች በምን ዯረጃ እንዯተሳኩ 

በመሇየት የዩኒቨርሲቲውን የተጠቃሇሇ የአፇጻጸም ዯረጃ ያስቀምጣሌ፡፡ በዘሁ አግባብ በተዋረዴ ወዯታች ያለ አዯረጃጀቶችም 

የየራሳቸውን እቅዴ አፇጻጸም የሚመሇከታቸው የበሊይ ኃሊፉዎች በተገኙበት በመገምገም የዑሊማዎች ስኬት ዯረጃንና 

የተጠቃሇሇ የሥራ ክፌሌ አፇጻጸም ዯረጃን ይሇያለ፡፡ በዘህ ሂዯት የተገኘውን መረጃ እንዯግብዒት በመውሰዴ የዩኒቨርሲቲው 

እቅዴና ክትትሌ ግምገማ ዲይሬክቶሬት ከዩኒቨርሲቲው የበሊይ አመራር ጋር በመሆን የተሇያዩ የሥራ ክፌልችን የአፇጻጸም 

ዯረጃ በመሇየት ዯረጃ ያወጣሊቸዋሌ፡፡ የማበረታቻ ስርዒቱም ይህንን ዯረጃ መሠረት ያዯረገ ይሆናሌ፡፡  

በሚመሇከታቸው የሥራ ዖርፍች የተካሔደ ግምገማዎችና በዩኒቨርሲቲው የአመራር ቡዴን የተካሄደ ግምገማዎች ሌዩነት 

ካሊቸው ሌዩነታቸው በተጨባጭ መረጃ ሊይ ተመርኩዜ መረጋገጥ አሇበት፡፡ ሌዩነቱ በጣም ሰፉ ከሆነና ሉታረቅ የማይችሌ ከሆነ 

ግምገማው መዯገም ይኖርበታሌ፡፡ ከዘህ በኋሊ ሪፕርቱ ሇቦርደ ይሊክና ቦርደ አስተያየት ካሇው የሪፕርቱ አካሌ እንዱሆን 

ይዯረጋሌ፡፡  

16.2.3. የግሇሰቦች የሥራ አፇጻጸም ምዖናና ማበረታቻ 

የግሇሰብ የሥራ አፇጻጸም ምዖና በራሱ ግሇሠቡ፣ በቅርብ ኃሊፉው፣ በሥራ ባሌዯረቦቹ/በቡዴን አባሊት፣ የመምህራን ዯግሞ 

በተማሪዎች፣በሥራ ባሌዯረቦችና በትምህርት ክፌሌ ኃሊፉዎች በየስዴስት ወሩ እንዱሞሊ ከተዯረገ በኋሊ በመምህራንና 

ሠራተኞች ሥራ አፇጻጸም ምዖና መመሪያ በተቀመጠው መሠረት ተጠቃል ይሠራሌ፡፡ የዴጋፌ ሰጭ ሠራተኞች ሥራ አፇጻጸም 

ምዖና በጥርና በሏምላ ወራት የሚከናወን ሲሆን የመምህራን ወይም አካዲሚክ ሠራተኞች ዯግሞ በየሴሚስተሩ መጨረሻ 

ይካሄዲሌ፡፡ የማበረታቻ ሥርዒቱም ይህንን የምዖና ውጤት መሠረት ያዯረገ መሆን ይጠበቅበታሌ፡፡ ሇስትራቴጅክ ዔቅደ 

መሳካት የሊቀ አስተዋጽኦ ሊበረከቱ አመራሮች፤  ግሇሠቦች፤ የሥራ ክፌልች እና አጋር አካሊት አፇፃፀሙን መሠረት በማዴረግ 

በተቋሙ ዔውቅና ይሰጣቸዋሌ፡፡ 

የግሇሠብ ሥራ አፇጻጸም ምዖና ሂዯቱ በተቻሇ መጠን ግሌጽና አሳታፉ እንዱሆን ይጠበቃሌ፡፡ የሥራ አፇጻጸም ምዖናውም ከሊይ 

በተጠቀሠው መመሪያ አባሪ የተዯረጉ ቅፆችን መሠረት በማዴረግ ይከናወናሌ፡፡ 
  

16.2.4. የግብረ-መሌስና የእርማት አሰጣጥ ስሌቶች 

የዔቅዴ አፇጻጸም ክትትሌና ግምገማ የሚዯረግበት ዋነኛ ዒሊማ በዔቅዴ የተቀመጡ ግቦችና ዑሊማዎች በምን ዯረጃ እየተፇፀሙ 

እንዯሆነ ሇመከታተሌና የሚገኘውን ግብረ-መሌስ በመመርኮዛ የማስተካከያ እርምጃ ሇመውሰዴ ነው፡፡ አጠቃሊይ ዒሊማውም 

የተቋም ዑሊማዎች የአፇጻጸም ዯረጃን ማሻሻሌ ነው፡፡ በዘህ ሂዯት እያንዲንደ ኃሊፉ በሁሇት ሳምንት፣ በወር፣ በሩብ ዒመት እና 

በዒመት የሚዯርሱትን ሪፕርቶች በሚገባ በመገምገም ወቅታዊ ግብረ-መሌስ መስጠት ይጠበቅበታሌ፡፡ እነዘህ ኃሊፉዎችም 

በሪፕርት ግምገማ ወቅት የታዩ ችግሮች ሊይ ወይም በእቅዴ ከተቀመጠው ዑሊማ በታች ያለ አፇጻጸሞችን በሚገባ በመከታተሌ 

ወቅታዊና ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ መውሰዴ አሇባቸው፡፡ የግሇሰቦች፣ የቡዴን መሪዎች፣ የትምህርት ክፌልች፣ የአካዲሚክ 

ዩኒቶች፣ የዲይሬክቶሬቶች፣ የዩኒቨርሲቲውና የቦርደ የግምገማ ውጤቶች ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ ይወሰዴባቸው ዖንዴ 

ሇየሚመሇከታቸው አካሊት በአንዴ ሳምንት ጊዚ ውስጥ ይሊካለ፡፡ 
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በአካዲሚክ ዩኒቶችና በዲይሬክቶሬቶች ዯረጃ ሇቀረቡ ወርኃዊ፣ የሩብ ዒመትና ዒመታዊ ሪፕርቶች የእቅዴ ዛግጅት፣ ክትትሌና 

ግምገማ ዲይሬክቶሬት ተገቢውን ግብረ-መሌስ በአሥር ቀናት ውስጥ ይሰጣሌ፡፡ በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ ሇቀረቡ የዔቅዴ አፇጻጸም 

ሪፕርቶች ዯግሞ የዩኒቨርሲቲው የበሊይ አመራርና ቦርደ ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ መውሰዴ የሚያስችሌ ግብረ-መሌስ 

ይሰጣለ፡፡ 

16.2.5.  የቅሬታ አቀራረብና አፇታት ሂዯት 

በሥራ አፇጻጸም ምዖና ውጤት ቅሬታ ያሇው ግሇሰብ ቅሬታውን በጽሐፌ ቀጥል ሊሇው ኃሊፉ ውጤቱ በይፈ ከተገሇፀበት ቀን 

ጀምሮ በሦስት ቀናት ውስጥ ያቀርባሌ፡፡ ቅሬታው የቀረበሇት ኃሊፉ አጣርቶ በሁሇት ቀናት ውስጥ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ ሆኖም ግን 

ቅሬታ አቅራቢው አሁንም በተሰጠው ውሣኔ ካሌተስማማ ቅሬታውን በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ ሇተዋቀረው ቅሬታ አጣሪ ኮሚቴ በ5 

ቀናት ውስጥ በጽሐፌ ያቀርባሌ፡፡ የቅሬታ አጣሪ ክፌለም ቅሬታውን በቂ መረጃ ሊይ በመመርኮዛ ተገቢውን ማጣራት ካዯረገ 

በኋሊ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡  

19. የስትራቴጂክ ዔቅደ አመሊካች ከራዔይና ዋና ዋና ግቦች አንጻር 

በዘህ ስትራቴጂክ ዔቅዴ በርካታ ዛርዛር የሚጠበቁ ውጤቶችና ዋና ዋና ግቦች በዛርዛር ይዝሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ዋና 

ዋና ግቦችን በሚገባ ሇይቶ በማውጣት አፇፃፀማቸውን በሌዩ ሁኔታ መከታተሌ ጠቀሜታው የሊቀ ነው፡፡ በተሇይም 

ዩኒቨርሲቲው በኢትዮጵያ ካለት ዩኒቨርሲቲዎች ተመራጭ በአፌሪካ ካለት ዩኒቨርሲቲዎች ታወቂ ሇመሆን ያቀዯው ራይ ሊይ 

ሇመዴረስ የሚያዯርገውን ጉዜ በሚገባ በመፇተሽ ሇማስተካከሌ ያግዙሌ፡፡ ይህንን የራዔይ ቁሌፌ ጉዲይ በዋናነኝነት 

የሚተገብሩትና መገሇጫዎችም ትምህርት ክፌልች እንዯሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ያለትን እነዘህን 

አሊማ ፇጻሚ ትምህርት ክፌልች ዯረጃቸውን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር በሊቀ ዯረጃ ካለ ተቋማት ጋር የምናወዲዴርበትና 

ትምህርት ክፌልችን የምናበቃበት ሥርዒት መመዖኛ መስፇርቶች በማዖጋጀት በየጊዚው መሇካት ይገባሌ፡፡ ስሇዘህ ከዘህ በታች 

ባሇው ሠንጠረዥ የተጠቀሱ መስፇርቶችን የትምህርት ክፌልችን ዯረጃ እና አፇጻጸም በትኩረት ሇመከታተሌና ዩኒቨርሲቲው 

ያቀዯውን ራዔይ ከማሳካት አኳያ ያሇበትን ዯረጃ ሇመሇየት ይውሊለ፡፡  

ሠንጠረዥ 19 ፡ የራዔይ መዲረሻ አመሊካቾች 

ተ.ቁ መስፇርት እንጅባራ 
ዩኒቨርሲቲ 
ት/ክፌሌ 

በኢትዮጵያ ተመራጭ  
ት/ክፌሌ 

በአፌሪካ ታዋቂ 
ት/ክፌሌ 

1 የመምህራን ስብጥር (PhD, MSc, BSc)    
2 የPhD፣ MSc፣ BSc ፔሮግራሞች ብዙት     
3 የሚመረቁ ተማሪዎች ብዙት PhD፣ MSc፣ BSc    
4 የህትመት ብዙት (በታወቁ ጆርናልች)    
5 በዴህረ ገጹ ሊይ ያሇው የመረጃ መጠን (በባይት)    
6 ሇምርምር ፔሮጀክቶች ያፇራነውና ሇምርምር የዋሇ ገንዖብ በብር    
7 የተፇጠረ ዒሇምአቀፊዊና ሀገር አቀፊዊ ትብብሮች    

 



እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የአሥር ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ (2013-2022 ዓ.ም) 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም! (Explore Your Creative Potentials!)    ገጽ 90 
 

20. አባሪዎች 

18.1. የትኩረት መስኮች ስትራቴጅያዊ ግቦች መግሇጫ (OBJECTIVE COMMENTARY) 

የትኩረት መስክ 1፡ አካዲሚያዊ ሌህቀት 

የትኩረት መስክ ውጤት፡ ብቁ፣ ተመራጭ፣ ሥራ ፇጣሪ፣ ሀገር ወዲዴና መሌካም እሴትን የተሊበሱ ምሩቃን 

ሠንጠረዥ 20፡ አካዲሚያዊ ሌህቀት የግቦች መግሇጫ 

እይታዎች ግብ የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
ዯንበኛ 1. የተማሪዎችን እርካታ ማሻሻሌ ዩኒቨርሲቲው በሚሰጠው ጥራትና አግባብነት ያሇውና በምርምር የታገዖ ስርዒተ ትምህርት፤ ተማሪ ተኮር የማስተማርስነ-

ዖዳ፤ የተከታታይ ምዖና ዖዳን በመተግበር፤ እና ፌሊጎትን ማዔከሌ ያዯረገ ትምህርት በመስጠት የተማሪዎችን እርካታ 

ማረጋገጥን ያካትታሌ። ጥራትና አግባብነት ያሇው ትምህርትን ተዯራሽ በማዴረግ  በፌሊጎት እና በተሌዔኮ ሊይ 

የተመሰረተ ቀሌጣፊና ፇጣን አገሌግልት በመስጠት የተማሪዎችን እርካታ በማሳዯግ ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ 

ያዯገ የተማሪዎች እርካታ 

2. የተማሪዎችን ቁጥር ማሳዯግ  ኮላጆችንና የትምህርት ክፌልችን በመጨመር እንዱሁም  የተከፇቱ ትምህርት ክፌልችን የመቀበሌ አቅም በመጨመር 

የመዯበኛና በተከታታይ ፔሮግራሞችን በመክፇት፡፡ የቅዴመና ዴህረ ምረቃ ፔሮግራም በማስፊፊት የተማሪዎችን ቁጥር 

መጨመር ሊይ ያተኩራሌ 

ያዯገ የተማሪ የቅበሊ አቅም 

3. የተማሪዎችን የመዛሇቅ ምጣኔ 
ማሻሻሌ 

በዩኒቨርሲቲው በተሇያዩ ፔሮግራሞች ውስጥ ትምህርታቸውን በመከታተሌ ሊይ የሚገኙ ተማሪዎችን በዔውቀነት 

በክህልትና በአስተሳሰብ በመሇወጥ ተወዲዲሪ፤ በራሳቸው ሥራ ፇጣሪ ፤ ችግር ፇች እንዱሁም የመሌካም ስነ ምግባር 

ባሇቤት እንዱሆኑ ሇማዴረግ አሌሞ በመሥራት ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ 

መሌካም ሥነ-ምግባር ያሊቸው 
ብቁና ተወዲዲሪ ተማሪዎች 

ፊይናንስ 4. የኃብት አጠቃቀምን ማሻሻሌ የገንዖብ፤ የቁሳቁስና የሰው ኃይሌ ሀብትን ከብክነት በጸዲ መሌኩ ሥራ ሊይ ማዋሌን ያካትታሌ።  የቀነሰ ብክነት 
 

5. የውስጥ ገቢን ማሳዲግ የገቢ መሰረቶችን በማስፊት የዩኒቨርሲቲውን የፊይናንስ አቅም ማሳዯግ ሊይ ያተኩራሌ። የተሇያዩ የትምህርት 

ፔሮግራሞችን በመክፇት ያለትን በማስፊፊት የቅበሊ አቅምን በማሳዯግ፣ የሞያ አገሌግልት በመስጠት እና ተሇያዩ 

ያዯገ የውስጥ ገቢ 



እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የአሥር ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ (2013-2022 ዓ.ም) 

ያለህን እምቅ አቅም ለይና ተጠቀም! (Explore Your Creative Potentials!)    ገጽ 91 
 

እይታዎች ግብ የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
ፔሮጀክቶችን ቀርጾ ፇንዴ በማፇሊሇግ የዩኒቨርስቲውን የውስጥ ገቢ መጠን ማሳዯግ ሊይ ያተኩራሌ 

የውስጥ አሠራር 6. የአካዲሚክ ፔሮግራሞችን 
ተዯራሽነትን ማሳዯግ 

ግቡ የሚያተኩረው የማኅበረሰቡን እንዱሁም ሀገራዊ የትምህርት ፕሉሲና ስትራቴጂ ፌሊጎትን መሰረት በማዴረግ 

በቅዴመ እና ዴህረ ምረቃ  (በመዯበኛ፣ ርቀትና በተከታታይ) የትምህርት ፔሮግራሞች የሚከፇቱ የትምህርትና 

የሥሌጠና መስኮችን በብዙትና በዒይነት ማስፊፊት ሊይ ነው ፡፡ የትምህርት ፔሮግራሞችን ተገቢነት እና ጥራት 

ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ የአካዲሚክ ፔሮግራም ዛግጅት፤ ትግበራና ምዖና ሥርዒትን ማጎሌበት፤ የካምፒሶች ማስፊፊትን 

ያካትታሌ፡፡  

በዒይነትና በጥራት የተስፊፈ 
አዲዱስ የትምህርት ፔሮግራሞች 

7. የትምህርት ጥራትን ማሻሻሌ ይህ ግብ የሚያተኩረው የትምህርት ተገቢነት እና ጥራት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ የአካዲሚክ ፔሮግራም ቀረፃ፤ 

ዛግጅት፤ ትግበራና ምዖና ሥርዒትን በማጎሌበት፤ ኢኖቬቲቭ ስርዒተ ትምህርትን በማሻሻሌና በመተግበር 

አፇፃጸሙንም በመገምገም ተገቢውን ዔውቀት፤ ክህልትና ዔሴትን የተሊበሱ ብቁ ምሩቃንን ማፌራት የሚያስችሌ 

የሥሌጠና ሥርዒት መፌጠር ሊይ ነው፡፡  

ብቃት ያሊቸው ምሩቃን 
 

8. የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትን 
ማሻሻሌ 

አሳታፉ የማስተማር ስነ ዖዳ፣ የማጠናከሪያ ትምህርት፣ የፇተና አፇጻጸምና የሞጁሊር አተገባበር ሂዯትን በተሻሇ ሁኔታ 

መተግበርን እንዱሁም የቅሬታ አፇታት ሥርዒት መዖርጋትን ያካትታሌ፡፡ 

የሊቀ አገሌግልት 
 

መማማርና 
እዴገት 

9. የመምህራንን ብቃት ማሻሻሌ ሇመምህራን የአጭር፤ የመካከሇኛና የረዥም ጊዚ የሙያ ማሻሻያ ሥሌጠና በመስጠት እና ወዯ ዩኒቨርሲቲው ብቁ 

መምህራንን በመሳብ ሇዩኒቨርሲቲው ተሌዔኮ ስኬት አጋዥ የሆነ ብቃት ያሊቸው መምህራንን ማፌራት ያጠቃሌሊሌ፤ 

የመፇጸምና የማስፇጸም አቅማቸው 

የጎሇበቱ  ሠራተኞች 

10. መሰረት ሌማትና የትምህርት 

ግብዒት አቅርቦትን ማሳዯግ 

ይህ ዒሊማ በቀጣይነት እንዯ ቤተ-ሙከራዎች፣ ወርክሾፕች፣ እና የቢሮ መገሌገያዎች አቅርቦት እና አጠቃቀምን፣ ቤተ-

መጻሕፌት፣ ተግባራዊ ትምህርት ጣቢያዎችን እና ትምህርትን ሇማሳዯግ የሚያግ የትምህርትና የቁሳቁስ ግብዒቶችን 

ማሟሊትን ያካትታሌ፡፡ ሇዩኒቨርሲቲው የአገሌግልት አሰጣጥ ቅሌጥፌና፣ ዖመናዊነትና ውጤታማነት ወሳኝ ዴርሻ 

ያሊቸውን ግብአቶች (የተማሪዎች መኖሪያ፣ የመማሪያ ክፌልችን፣ የመስክ ቦታ፣ ምቹ የሥራ አካባቢ ሇመምህራንና 

ሠራተኞች ፣የመዛናኛ አገሌግልቶች፣ ወዖተ.) ማሟሊት እና ማስፊፊትን ይይዙሌ፡፡ 

መሰረታዊ ሌማቶች የተሟሊሇት 

ተቋም 

11. የቴክኖልጂ አቅምን እና 
ተቋማዊ የአሠራር ሥርዒትን 
ማጎሌበት 

የዩኒቨርሲቲውን አገሌግልት ስኬታማ ማዴረግ የሚያስችለ ተስማሚ አማራጭ ቴክኖልጅዎችን በማቅረብና 

ውጤታማ የቴክኖልጅ አጠቃቀም እንዱኖር በማዴረግ የመረጃ ጥራትና ተዯራሽነትን በማስፊት ሊይ ያነጣጠረ ነው፡፡ 

ይህ ግብ የዩኒቨርሲቲውን አጠቃሊይ የሥራ ሂዯት ማሳሇጥ የሚያስችለ መዋቅሮችን፣ መመሪያዎችንና ዯንቦችን 

ማዖጋጀት፣ ማዯራጀትና ማስረፅ እንዱሁም ከጠቀሜታቸውና ከዖሊቂነታቸው ጋር አናቦና አቀናጅቶ የሚያስኬዴ አሠራር 

 ያዯገ ቴክኖልጅ 

የመጠቀም አቅም 

 ምቹ አዯረጃጀት እና 

አሠራር 
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እይታዎች ግብ የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
መዖርጋትን/ማሻሻሌን ይይዙሌ፡፡ የአካዲሚክ ዖርፈን አዯረጃጀትና አሠራርን በመፇተሽ የተሻሇ አሠራርን መተግበርና 

በትግበራው ወቅት የታዩ ችግሮችንና ያሌተዲሰሱ ሥራዎችን በማካተት አገሌግልትን ወዯ ሊቀ ዯረጃ የሚያሳዴጉ 

አሰራሮችን (መመሪያዎች፤ ዯንቦችና መዋቅሮች) ማሻሻሌን ያካትታሌ። ሇማናቸውም የሥራ ክንውንና አገሌግልት 

አሰጣጥ ቅሌጥፌና ዖመናዊነትና ውጤታማነት ወሳኝ ዴርሻ ያሇውን የመረጃና መገናኛ ቴክኖልጅን ሇተሇያዩ ክፌልች 

(የመማሪያ፤ቤተ ሙከራና ቢሮ)ማስፊፊትን ትኩረት ያዯረገ ነው። 

 

12. የሥራ ከባቢ ምቹነትን ማሳዯግ የሥራና መማሪያ ከባቢ ምቹ፣ ሳቢና ማራኪ በማዴረግ፤ የእውቅና አሰጣጥ ስርዒቱን በማሻሻሌና ጥቅማ ጥቅሞችን 

በማስከበር፣ ግሌጽና ፌትሃዊ የአሠራር ሥርዒት መዖርጋትን ያካትታሌ፡፡ ሇተማሪዎች አገሌግልት የሚውለ ግባቶች 

እንዱሟለ በማዴረግ የመማር ማስተማር ሂዯቱ ሰሊማዊና ከስጋት ነጻ በማዴረግ ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ ይህ ዒሊማ ትኩረት 

ያዯረገው የመዛናኛ ማዔከሊትን በማጠናከር፣ እና የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችን በመቀነስ በኩሌ የዩኒቨርሲቲውን 

ተሌዔኮ ስኬት ሇማስፇፀም አቅም ያሊቸውን ሠራተኞች በተሟሊ ሁኔታ በመያዛ ምቹ አካባቢ የተፇጠረሊቸው ተቋሙን 

ሌክ እንዯራሳቸው ኃብት የሚመሇከቱ ሠራተኞችን ማፌራት ነው፡፡ 

የተፇጠረ ምቹ   የሥራና የመማሪያ 

ከባቢ 

13. የሠራተኛውን የሥራ ባህሌ 
ማሻሻሌ 

የአካዲሚክ ሠራተኛው የሥራ ስዒትን በአግባቡና ውጤታማ በሆነ ሥራ ሊይ ማዋሌን፤ በጋራ መሥራትን፤ የሥራ ፌቅርና 

ሞያዊ ከበሬታ ማሳዯግን ያካትታሌ። 

የዲበረ የሥራ ፌቅር ያሇው የሰው 

ኃይሌ 

የትኩረት መስክ 2፡ የምርምርና ማኅበረሰብ ተሳትፍ ሌህቀት 

የትኩረት መስክ ውጤት፡ የተገኘ ችግር ፇቺ የምርምር ውጤት እና የአዯገ የማኅበረሰብ ተሳትፍና ተጠቃሚነት 

ሠንጠረዥ 21፡ የምርምርና ማኅበረሰብ ተሳትፍ ሌህቀት የግቦች መግሇጫ 

እይታዎች ግብ  የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
ዯንበኛ 1. የዯንበኞችና የአጋር አካሊትን 

እርካታ ማሻሻሌ 

የዯንበኞችንና የአጋሮችን ፌሊጎት ማዔከሌ ያዯረጉ፤ ጥራት ያሊቸው፤ ማኅበረሰቡን ያሳተፈና ችግር ፇች ምርምሮችን 

እንዱሁም  የማኅበረሰብ አገሌግልቶችን (የማማከር፤ የሥሌጠና፣ የቴክኖልጅ ሽግግር፣ የዴጋፌና ክትትሌ) አገሌግልቶችን 

ዖሊቂነትን ዔውን በሚያዯርግ መሌኩ በመስጠት የዯንበኞችንና የአጋር አካሊትን እርካታ ማሻሻሌን ያካትታሌ፡፡ 

የረኩ ዯንበኞችና አጋር አካሊት 

2. የዯንበኞችና አጋር አካሊትን 

ቁጥር መጨመር 

ችግር ፇቺ የምርምር ውጤቶችንና ሇማኅበረሰቡ የሚሰጡ የምክር፤ የሥሌጠና፣ የቴክኖልጅ ሸግግርና የዴጋፌ 

አገሌግልቶችን ተዯራሽነት በማስፊት የአገሌግልቱ ተጠቃሚ ዯንበኞችንና አጋር አካሊትን  ቁጥር በመጨመር ሊይ ያተኮረ 

ነው፡፡ 

የጨመረ ዯንበኛና አጋር አካሌ 
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እይታዎች ግብ  የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
ፊይናንስ 3. የሀብት አጠቃቀምን ማሻሻሌ ሇምርምርና ሇማኅበረሰብ አገሌግልት ከመንግስት የተመዯበና  ከአጋሮቻችን የምናገኘውን ኃብት ( በጀትና ንብረት) 

በተቀመጠሇት የጊዚ ገዯብ፤  የመንግስት የወጭ አስተዲዯርን መሰረት ባዯረገና ሇታሇመሇት አሊማ ሥራ ሊይ እንዱውሌ 

ማዴረግን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

ውጤታማ የኃብት አጠቃቀም 

4. የውስጥ ገቢን ማሳዯግ የተሇያዩ ፔሮጀክቶችን በመቅረፅ፤ በሀገር ውስጥና ከውጭ ከሚገኙ አጋር አካሊት ኃብት በማፇሊሇግና የተሇያዩ የምርምር 

ሥራዎችን ፇሊጊ ከሆኑ ተቋማት ጋር በመሥራት የውስጥ ገቢን ማሳዯግን ያሇመ ነው፡፡ 

ያዯገ ገቢ 

የውስጥ አሠራር 5. የጥናትና ምርምር ጥራትና 

ተዯራሽነትን ማሻሻሌ 

የሚካሄደ የጥናትና ምርምር ቁጥር ማሳዯግን፣ በታዋቂ ጆርናልች ማሳተምን፣ የጥናትን ምርምር ሥራዎችን የግምገማና 

የቁጥጥር ሥርዒትን ማጠናቀርንና በጋራ የመሥራት ባህሌ ማዲበርን  ያካትታሌ፡፡ 

ያዯገና ጥራት ያሇው ምርምር 

6. የማኅበረሰብ አገሌግልት 

ጥራትንና ተዯራሽነትን 

ማሻሻሌ 

የሚሰጡ ማኅበረሰብ አገሌግልት ዒይነት እና ተጠቃሚ ቁጥር ማሳዯግን፣ ማኅበረሰብ አገሌግልት ሥራዎችን የግምገማና 

የቁጥጥር ሥርዒትን ማጠናከርንና በጋራ የመሥራት ባህሌ ማዲበርን  ያካትታሌ፡፡ 

ያዯገና ጥራት ያሇው የማኅበረሰብ 
አገሌግልት 

7. የቴክኖልጅ ማሊመዴንና 

ሽግግርን ማሳዯግ 

በሀገር ውስጥና በውጭ የምርምር ተቋማት የተገኙ ሇአካባቢያችን ማኅበረሰብና አየር ንብረት ምቹ የሆኑ ቴክኖልጅዎችን / 

የምርምር ውጤቶችን  የመቅዲት፣ የማሻሻሌ፣ የማሊመዴንና ሇተጠቃሚው ማዴረስን ያካትታሌ፡፡ 

ያዯገ የቴክኖልጅ ሽግግር 

መማማርና 
እዴገት 

8. መሰረተ ሌማትና ግብዒት 

አቅርቦት ማሳዯግ 

ሇምርምር ሥራና ማኅበረሰብ አገሌግልት የሚያስፇሌጉ መሰረተ ሌማቶችና ግብዒቶችን አቅርቦት በማሻሻሌ ሊይ 

ያተኩራሌ፡፡ 

የተሟሊ መሰረተ ሌማትና ግብዒት 

9. የባሇሙያዎችን አቅም ማሳዯግ ጥራት ያሇው ምርምር ሇመሥራትና ማኅበረሰብ አገሌግልት ሇመስጠት የተሇያዩ የአቅም ግንባታ ሥሌጠናዎችን በመስጠት 

ሲምፕዘየም፣ ሰሚናሮችንና ወርክሾፕችን በማዖጋጀት እና የሀገር ውስጥና ውጭ ሌምዴ ሌውውጦችን በማዴረግ 

የባሇሙያዎችን ዔውቀት፣ ክህልት፣ አመሇካከት፣ ተነሳሽነትና የሥራ ባህሌን  በማሳዯግ ሊይ ያተኩራሌ፡፡  

ያዯገ የባሇሙያዎች አቅም 

10.  የቴክኖልጅ አቅምን ማሳዯግ ተቋማዊ አገሌግልትን ስኬታማና ውጤታማ ሇማዴረግ የሚያስችለ አማራጭ ቴክኖልጅዎችን በማቅረብና አውቶሜት 

በማዴረግ ሠራተኛው ውጤታማና ተገቢ በሆነ መንገዴ እንዱጠቀምበት ማስቻሌና ጥራት ያሇው የመረጃ አያያዛ ፤ 

ሌውውጥ እና አጠቃቀም እንዱኖር ሇማዴረግ ያሇመ ነው፡፡ 

የተገነባ የቴክኖልጅ አቅም 

11.  የአሠራር ሥርዒትን ማሻሻሌ የምርምርና የማኅበረሰብ ተሳትፍ አሰራሮች ግሌጽ፤ ፌትሃዊ፤ ዖመናዊ፤ ሙያዊ እና ጥራታቸውን የጠበቁ እንዱሆኑ 

የተዖጋጁ መመሪያዎች፣ ገሇጻዎች፣ ማሸሻያዎች ሊይ መሥራትን ያተኮረ ነው፡፡ 

የተዖረጋ ጠንካራ የአሠራር ሥርዒት 
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የትኩረት መስክ 3፡ መሰረተ ሌማትን ማስፊፊት 

የትኩረት መስክ ውጤት፡ በመሰረተ ሌማት የተዯራጀ ተቋም 

ሠንጠረዥ 22፡ መሰረተ ሌማት ማስፊፊት የግቦች መግሇጫ 

እይታዎች ግብ  የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
ዯንበኛ 1. የዯንበኞችንና አጋር አካሊት 

እርካታ ማሻሻሌ 

አስፇሊጊ መሰረተ ሌማቶችንና ግብዒቶችን በበቂ መጠንና በተፇሊጊው ጥራት በማሟሊት የተማሪዎችን፣ የአካባቢውን 

ማኅበረሰብ እና የምርምር ውጤት ተጠቃሚዎችን እንዱሁም አጋር አካሊት እርካታ በየጊዚው እያሻሻለ መሄዴን 

ያካትታሌ፡፡ 

ያዯገ የዯንበኞችና የአጋር አካሊት 
እርካታ 

2. የዯንበኞችንና አጋር አካሊት ቁጥር 

መጨመር 

የመሰረተ ሌማትና ግብዒቶችን በማሟሊት በዴህረ-ምረቃና በቅዴመ-ምረቃ ፔሮግራም ካምፒሶችንና ትምህርት 

ክፌልችን ማስፊፊትን፣ በመዯበኛውም ሆነ በተከታታይ ዖርፌ የተማሪዎችን ቁጥር መጨመርንና እስከሚመረቁም 

ዴረስ ማዛሇቅን፣ የዩኒቨርሲቲውን አንጻራዊ ብሌጫ (Comparative Advantage) በመጨመር አጋርነትን 

መፌጠርና የተፇጠሩትን ማዛሇቅ ሊይ ያተኩራሌ፡፡ 

የጨመረ የዯንበኞችና አጋር አካሊት 
ቁጥር 

ፊይናንስ 3. የኃብት አጠቃቀም ማሻሻሌ ዩኒቨርሲቲውን በዖመናዊ የመሰረተ ሌማት በማዯራጀት ፇጣንና ወጭ ቆጣቢ ማዴረግ ሊይ ያተኩራሌ፡፡ የተዖረጉት 

መሰረተ ሌማቶችን በአግባቡ መጠቀምን ይጨምራሌ፡፡ 

ያዯገ የኃብት አጠቃቀም 

የውስጥ አሠራር 4. የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራትንና 

ተዯራሽነትን ማሻሻሌ 

የመሰረተ ሌማትን በማሟሊትና በማስፊፊት ትምህርትን፣ ምርምርና የማኅበረሰብ አገሌግልት የጥራት መሇኪያዎችን 

ሇማሟሊት ጥረት ማዴረግን ያካትታሌ፡፡ 

ያዯጉና ጥራት ያሊቸው  
አገሌግልቶች 

5. ዖመናዊ አሠራርን ማጎሌበት  የአይሲቲ እና የዖመናዊ ቴክኖልጂዎችን በመጠቀም ዖመናዊነት በየጊዚው እየጎሇበተ የሚሄዴ አሠራርን መዖርጋትና 

መሰረተ ሌማቱም ከዘህ አንጻር እንዱቃኝ ማዴረግን ያሇመ ነው፡፡ 

የጎሇበተ ዖመናዊ አሠራር 

6. ባሇ ዖርፇ ብ ጉዲዮች 

ተፇጻሚነትን ማሻሻሌ 

የሚሠሩ የቤተ-መጻሕፌት፣ የመመገቢያና የመኖሪያ እንዱሁም ላልች ህንጻዎች አካሌ ጉዲተኞችን ታሳቢ ያዯረጉ 

እንዱሆኑ ማዴረግ፣ ሌዩ ፌሊጎት ሊሊቸው ዯንበኞች፣ አጋሮችንና ሠራተኞች የተመቻቸ የአገሌግልትና የአሠራር ዖዳ 

መቀየስን ያካትታሌ፡፡ 

ምቹ መሰረተ ሌማቶች 

መማማርና 
እዴገት 

7. የቴክኖልጂ ተዯራሽነትና ሽግግር 

አቅምን ማጎሌበት 

ሇኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ፣ ሇኤላክትሮኒክስ ሇርኒንግ እና በላልችም ዖርፍች ዖመናዊ አሠራርን 

የሚያጎሇብቱ መሰረተ ሌማቶችን መዖርጋትና ፇጻሚ አካሊትንም በሥሌጠናና በሌምዴ ሌውውጥ ማብቃትን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

ያዯገ የቴክኖልጂ ሽግግር እና ዒቅም 

8. ግብዒት በዒይነትና በብዙት በትምህርት፣ በማኅበረሰብ አገሌግልት፣ በምርምር፣ በተማሪዎች አገሌግልት እና በሥራ ሂዯቶች አስፇሊጊ የሆኑ ያዯገ የግብዒት አቅርቦት 
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እይታዎች ግብ  የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
ማሳዯግ ግብዒቶችን በወቅቱ ማሟሊትን ያካትታሌ፡፡ 

9. አሠራርና አዯረጃጀትን ማሻሻሌ የሚዖረጉ መሠረት ሌማቶችና ግብዒቶችን አሠራሮችን ቀሌጣፊ፣ ወጭ ቆጣቢ እና ውጤት ተኮር ይሆኑ ዖንዴ አሌሞ 

መሥራትን ይመሇከታሌ፡፡ 

የተሻሻሇ አሠራርና አዯረጃጀት 

10.  የሥራ ከባቢን ምቹነትን ማሻሻሌ የሥራ አካባቢ የሠራተኞችን ተነሳሽነት፣ የሥራ ሞራሌ እና የኃሊፉነት ስሜት በሚጨምር መንገዴ ማዯራጀት ፡፡ የግቢ 

ውበትን፣ ስፒርትና መዛናኛ፣ቢሮ፣ ትራንስፕርትና የመሳሰለትን ይመሇከታሌ፡፡ 

ምቹ የሥራ ከባቢ 

የትኩረት መስክ 4፡ አስተዲዯር እና አጋርነት 

የትኩረት መስክ ውጤት፡ በተቋሙ የተፇጠረ መሌካም አስተዲዯር እና በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ ውጤታማ አጋርነት 

ሠንጠረዥ 23፡ አስተዲዯር እና አጋርነት የግቦች መግሇጫ 

እይታዎች ግብ  የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
ዯንበኛ 1. የአጋር አካሊትን ቁጥር መጨመር በዩኒቨርሲቲው የመሌካም አስተዲዯር መርሆች በተገቢው መንገዴ ተግባራዊ በማዴረግ ፣ ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ 

ካለ አጋር አካሊት ጋር ትስስር በመፌጠርና ተመራጭ ተቋም በመሆን የአጋር አካሊትን ቁጥርና አይነት መጨመርን 

ይመሇከታሌ፡፡ 

የጨመረ የአጋር አካሊት ቁጥር 

2. የዯንበኛና እና የአጋር አካሊትን 

እርካታ ማሳዯግ 

 ከሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር አጋር ዴርጅቶች ጋር በቅንጅት የተቋሙንና የአጋር አካሊትን ፌሌጎት በተገቢው 

መንገዴ በማሟሊት እርካታቸውን ማረጋገጥን ያካትታሌ፣ 

 ዯንበኛ ተኮር፤ ግሌፅ፣ ቀሌጣፊና ጥራት ያሇው አገሌግልት በመስጠት የዯንበኞችና የአጋር አካሊትን እርካታ 

ማረጋገጥን ያካትታሌ፣ 

 በዩኒቨርሲቲው የግሌጽነት፣ የተጠያቂነት፣ አሣታፉነት፣ ፌትሃዊ ተጠቃሚነትና የህግ የበሊይነት ባህሌ 

በመዲበርን የተጠቃሚዎችን እርካታ ማረጋገጥን ያካትታሌ፡፡ 

የረካ ዯንበኛና አጋር አካሌ 

ፊይናንስ 3. የኃብት አጠቃቀምን  ማሻሻሌ የመንግስት የወጭ አስተዲዯርን መሰረት በማዴረግ በአነስተኛ ወጭ ከፌተኛ ውጤት ማስመዛገብ፣ ሀብትን ከብክነት 

በፀዲ መሌኩና ውጤትን መሰረት ባዯረገ ሁኔታ መጠቀምን፤ ንብረትን በወቅቱ ማሰራጨትን፤ የንብረት ቆጠራ 

ማካሄዴን፤ ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ ሀብትን ጥቅም ሊይ ማዋሌን እና አገሌግልት የማይሰጠውን ማስወገዴን እንዱሁም 

በአግባቡ ጥቅም ሊይ የዋሇ ሀብት 
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እይታዎች ግብ  የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
ቀሌጣፊ የፊይናንስ ሥርዒትን በመዖርጋት የተቋሙን ግቦች በተሣካ ሁኔታ እንዱፇፀሙ ማዴረግ ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ 

4. የውስጥ ገቢን ማሳዯግ የተሇያዩ ፔሮጀክቶችን በመቅረፅና ሇጋሾችን  በመሳብ ሀብት ማፇሊሇግን፣  የገቢ ማመንጫና ኢንተርፔራይዛ ሌማትን 

በማጠናከር የውስጥ ገቢ አቅምን ማሳዯግን ያካትታሌ፡፡ 

ያዯገ ገቢ 

የውስጥ አሠራር 5. ዳሞክራሲያዊ ባህሌን ማጎሌበት በየዯረጃው የሚወሰኑ ውሳኔዎችን ሇሚመሇከታቸው አካሊት ግሌፅ ማዴረግን፣ የህግ የበሊይነት ማክበርን፣ ሠራተኞችን 

ከእቅዴ ዛግጅት እስከ አፇጻጸም ግምገማ ዴረስ ማሳተፌ እንዱሁም ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥን ፣ አካታችንነትን፣  

የቅሬታ አፇታት ሥርዒትን ማጠናከርን፣ ሴኩሊር የሆነ አገሌግልት መስጠትን ያካትታሌ፡፡ 

የጎሇበተ የዱሞክራሲ ባህሌ 

6. የአገሌግልት አሰጣጥ 
ተዯራሽነትና ጥራትን ማሳዯግ 

ዩኒቨርሲቲው የሚሰጣቸውን አገሌግልቶች በዚጎች ቻርተር መሠረት መፇጸምን፣ ዯንበኛ ተኮር፤ ግሌፅ፣ ቀሌጣፊና 

ጥራት ያሇው አገሌግልት መስጠትን ያካትታሌ፡፡ 

ጥራትያሇው አገሌግልት 

7. ሌዩ ትኩረት የሚሹ የኅብረተሰብ 
ክፌልችን ተሳትፍና ተጠቃሚነት 
ማሳዯግ 

የባሇዖርፇ ብ ጉዲዮችን (ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ HIV ቫይረስ በዯማቸው ውስጥ የሚገኝባቸው እና የአካሌ 

ጉዲተኞችን) አካቶ ሇመሥራት የሚያስችሌ አሠራር መዖርጋትን፣ ማስረጽንና ማረጋገጥን፣ ሴቶችን ወዯ ኃሊፉነት 

ሇማምጣት የሚያስችሌ የአቅም ግንባታ ሥራ መሥራትን ያካትታሌ፡፡ 

ተጠቃሚነታቸው የተረጋገጠ ሌዩ 

ፌሊጎት የሚሹ አካሊት 

8. የተቋሙን የገጽታ ግንባታ 
ማሳዯግ 

ዩኒቨርሲቲው በሚሰጠው ፌትሃዊ፣ ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት፣ ጥራቱን የጠበቀ ትምህርት፣  በችግር ፇቺ 

ምርምሮቹ፣ ፌሊጎትን መሰረት ባዯረጉ የማኅበረሰብ አገሌግልቶች፣  በሚያዖጋጃቸው ዒሇም አቀፌ የምርምር አውዯ 

ጥናቶችን፣ በታዋቂ ዒሇም አቀፌ ጆርናልች በሚያሳትማቸው የምርምር ውጤቶች፣ እንዱሁም አጠቃሊይ አገሌግልቶችና 

የሥራ ውጤቶችን ሌዩ ሌዩ የመረጃ ማሰራጫ ዖዳዎችን በመጠቀም ሇማኅበረሰቡ እና ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

የማስተዋወቅ ተቋማዊ አሠራርን ግሌፅ በማዴረግንና ዔሴቶች በማስረፅ የዩኒቨርሲቲውን መሌካም ስምና ዛና 

በማስተዋወቅ ሊይ ያተኮረ ነው፡፡  

መሌካም ሥምና ዛና ያሇው ተቋም 

9. ተቋማዊ ቅንጅትን ማጠናከር የዩኒቨርሲቲውን ማኅበረሰብ በዩኒቨርሲቲው ተሌዔኮ፣ ራዔይና ስትራቴጂ ሊይ በቂ ግንዙቤና መነሳሳት በሚፇጥር አግባብ 

የተግባቦት ሥራ በመሥራት የባሇቤትነት፣ የተቆርቋሪነትና ሇጋራ ዒሊማ የተዯጋጋፉነት መንፇስ መፌጠር ሊይ ያተኩራሌ፡

፡ 

ሇጋራ አሊማ የተሰሇፇ ሠራተኛ 
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እይታዎች ግብ  የግብ መግሇጫ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 
10. አጋርነትንና ግንኙነትን ማጠናከር የዩኒቨርሲቲውን አጠቃሊይ ተሌዔኮና የሥራ ዔቅዴ ሇሚመሇከታቸውና ተባባሪ አካሊት የጠራ ግንዙቤ ሇማስያዛ 

የሚያስችሌ ጠንካራ የሀገር ውስጥና የውጭ ግንኙነት ዔቅዴ በማዖጋጀት በመተግበርና ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ 

መዴረኮችን በማመቻቸት የሰው ኃብትን ማሌማት፣ ኃብት ማፇሊሇግ፣ ምርጥ ተሞክሮን መቀመር፣ የቴክኖልጅ ሽግግር 

መፌጠርና አዲዱስ አሰራሮችን ሇመዖርጋት  የሚያስችሌ ትስስር መፌጠር ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ 

የጠበቀ አጋርነትና ትስስር 

መማማርና 
እዴገት 

11.  የአመራሮችን አቅምና ተነሳሽነት 

ማሳዯግ 

በተሇያዩ ሰሚናሮች፣ ወርክ ሾፕች፣ የሥሌጠና ፔሮግራሞች አማካኝነት ፕሉሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችን እና 

ፔሮግራሞችን በውጤታማነት ማስፇጸም የሚችሌ በአመሇካከት፣ በእውቀትና በክህልት የዲበረ አመራር መገንባትን 

ያካትታሌ፡፡ 

አቅሙ የተገነባ አመራር 

12.  የፇጻሚውን አመሇካከት፣ 
እውቀት፣ ክህልትና ተነሳሽነት 
ማሳዯግ 

በተሇያዩ ሰሚናሮች፣ ወርክ ሾፕች፣ እና የአጭር፣ መካከሇኛና የረጅም ጊዚ የትምህርትና ሥሌጠና ፔሮግራሞች 

አማካኝነት የሠራተኞችን ብቃት ማሳዯግን፣ ተፇሊጊውን እውቀት፣ ክህልትና አመሇካካት የጨበጡ፣ በስነምግባራቸው 

የተመሰገኑ፣ የሚጠበቅባቸውን ኃፉነት ሇመወጣት ተነሳሽና ዛግጁ የሆኑ ፇጻሚዎችን መገንባትን ያካትታሌ፡፡ 

አቅማቸው የተገነባ ፇጻሚዎች 

13.  የቴክኖልጂ አቅርቦትና 
አጠቃቀምን ማሳዯግ 

የተቋሙን አስተዲዯራዊ ሥራዎች በቴክኖልጂ የተዯገፈ እንዱሆን አስፇሊጊና ዖመናዊ ቴክኖልጂዎችን በአይነትና 

በብዙት ማቅረብን፣ የሠራተኞችን የቴክኖልጂ አጠቃቀም ክህልት በማሳዯግ  አሠራርን ማዖመንን ያካትታሌ፡፡  

ዖመናዊ አሠራርን የሚከተሌ ተቋም 

14.  የሠራተኞችን እርካታ ማሳዯግ የሥራ ከባቢን ምቹ በማዴረግ፤ ጥቅማ ጥቅሞችን በማስከበር፣ ግሌጽና ፌትሃዊ የአሠራር ሥርዒት በመዖርጋት 

የሠራተኞችን እርካታ ማሳዯግን ያካትታሌ 

የረኩ ሠራተኞች 
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18.2. የመሇኪያዎች መግሇጫ 

ሠንጠረዥ 24: የመሇኪያዎች መግሇጫ 

መሇኪያው 
የተቀረጸበት ግብ 

የመሇኪያ መጠሪያ ቀመር የቀመር መግሇጫ 

መ
ስ
ፇ
ሪ
ያ

 

የመረጃ ምንጭ የመረጃ 
መሰብሰቢያ ዖዳ 

መረጃው የሚሰበሰብበት 
/ሪፕርት የሚዯረግበት/ 

ዴግግሞሽ 

የዯንበኞችን እና 
አጋር አካሊት 
ዔርካታ ማሻሻሌና 
ቁጥር ማሳዯግ 

የዯንበኞች ዔርካታ       

የተማሪዎች ዔርካታ - - በመቶኛ የትምህርት ጥራት 
ማረጋገጫ ዲይሬክቶሬት 

መጠይቅ 
በማዖጋጀት 

አንዴ ጊዚ /በዒመቱ 
መጨረሻ/  

የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ተጠቃሚዎች ዔርካታ  

- - ” የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ዲይሬክቶሬት 

” ” 

የጥናትና ምርምር ውጤት ተጠቃሚ 
ተቋማት ዔርካታ 

- - ” የጥናትና ምርምር 
ዲይሬክቶሬት 

” ” 

የአጋር አካሊት ዔርካታ በመቶኛ - - ” የህዛብና የውጭ ግንኙነት 
ዲይሬክቶሬት  

” ” 

የተማሪዎች ብዙት በቁጥር       

መዯበኛ       

የመጀመሪያ ዱግሪ - - በቁጥር ሪጅስትራር ዲይሬክቶሬት - በየሩብ ዒመቱ 

የሁሇተኛ ዱግሪ - - ” ” - ” 

የሦስተኛ ዱግሪ - - ” ” - ” 

ተከታታይ       

የመጀመሪያ ዱግሪ - - ” ” - ” 
የሁሇተኛ ዱግሪ - - ” ” - ” 

በርቀት የመጀመሪያ ዱግሪ - - ” ” - ” 
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የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ተጠቃሚዎች 

- - ” የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ዲይሬክቶሬት 

- ” 

የምርምር ውጤት ተጠቃሚ ተቋማት - - ” የጥናትና ምርምር 
ዲይሬክቶሬት 

- ” 

የአጋር አካሊት ብዙት በቁጥር       

የሀገር ውስጥ - - ” የህዛብና የውጭ ግንኙነት 
ዲይሬክቶሬት 

- ” 

የውጭ ሀገር - - ” ” - ” 

የኃብት አጠቃቀም 
ሥርዒትንና 
የውስጥ ገቢን 
ማሳዯግ 

በአግባቡ ጥቅም ሊይ የዋሇ በጀት 
በመቶኛ 

ጥቅም ሊይ የዋ በጀት

ጠቅሊሊ በጀት
 

- ” የፊይናንስ ዲይሬክቶሬት  - ” 

በአግባቡ ተይዜ ጥቅም ሊይ የዋሇ 
ንብረት 

በአግባቡ ጥቅም ሊይ የዋሇ ንብረት

ጠቅሊሊ ንብረት
 

አጠቃሊይ ንብረቱ  እና የተበሊሸው፣ 
የጠፊውና ከጥቅም ውጭ የሆነው 
ንብረት ወዯገንዖብ ተቀይሮ ይሰሊሌ፡፡ 

” ንብረት አስተዲዯር 
ዲይሬክቶሬት 

- ” 

የገቢ መጠን  - የውስጥ ገቢን ብቻ የሚመሇከት ነው፡
፡ 

በሚሉዮን
ብር 

” - ” 

የአካዲሚክ 
ፔሮግራሞችን 
ብዙት፣ 
ተዯራሽነትንናጥራ
ትን ማሳዯግ 

በመዯበኛ ፔሮግራም የትምህርት 
ክፌልች ብዙት በቁጥር 

      

በመጀመሪያ ዱግሪ - - - የሬጂስትራር ዲይሬክቶሬት - ” 

በሁሇተኛ ዱግሪ - - - ” - ” 

በሦስተኛ ዱግሪ - -  ” - ” 

በተከታታይ ፔሮግራም የትምህርት 
ክፌልች ብዙት በቁጥር 

      

በመጀመሪያ ዱግሪ - - - አካዲሚክ ዲይሬክተር - ” 

በሁሇተኛ ዱግሪ - - - ” - ” 

በመጀመሪያ ዱግሪ በርቀት ትምህርት 
የትምህርት ክፌልች ብዙት በቁጥር 

- - - ” - ” 

የተከታታይ ትምህርት የሚሰጥባቸው 
ጣቢያዎች ብዙት በቁጥር 

- - - የተከታታይና ርቀት 
ትምህርት ዲይሬክቶሬት 

- ” 

የመምህራን የመጀመሪያ፣ 2ኛና 3ኛ 
ዱግሪ ምጥጥን 

- - በንጽጽር አካዲሚክ ዲይሬክቶሬት - ” 

የመምህር ፡ ተማሪ ጥምርታ (ቅዴመ 
ምረቃ) 

- በሥራ ሊይ ያለ መምህራን ብቻ 
ያካትታሌ፡፡ 

” ” - ” 

የመምህር ፡ ተማሪ ጥምርታ (ዴህረ 
ምረቃ) 

- ሇዴህረ ምረቃ የሚያስተምሩትን 
መምህራን ብቻ ያካትታሌ፡፡ 

” ” - ” 
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የማጣቀሻ መጻሕፌት-ተማሪ ጥምርታ - መጻሕፌቱ ማጣቀሻ መሆናቸው 
ከካሪኩሇም ጋር ይመሳከራሌ፡፡ 

” ቤተ መጻሕፌት ዲይሬክተር - ” 

ማጣቀሻ መጻሕፌት የተሟሊሊቸው 
የትምህርት ዒይነቶች ብዙት በመቶኛ 

ማጣቀሻ የተሟሊሊቸው የትምህርት ዒይነቶች

የትምህርት ዒይነቶች
 

የተሟሊሊቸው የሚባለት ስንት 
መጻሕፌት ሲኖር ነው የሚሇው 
በሣይንስና ከፌተና ትምህርት 
ሚኒስቴር መስፇርት ይወሰናሌ፡፡ 

በመቶኛ ” - ” 

የመማሪያ ክፌሌ ፡ ተማሪ ጥምርታ የመማሪያ ክፌሌ ብዙት ፡ የተማሪዎች ብዙት - በንጽጽር የተማሪዎች አገሌግልት - ” 

የመኝታ ክፌሌ ፡ ተማሪ ጥምርታ የመኝታ ክፌሌ ቁጥር ፡ የተማሪዎች ቁጥር - ” ” - ” 

የኮምፑውተር : ተማሪ ጥምርታ የኮምፑውተር ብዙት ፡ የተማሪዎች ብዙት - ” አይሲቲ ዲይሬክቶሬት - ” 

የኢንተርኔት አገሌግልት የሚሰጡ 
ኮምፑዩተሮች ፡ ተማሪ ጥምርታ 

የኢንተርኔት ኮምፑውተር ብዙር ፡ የተማሪዎች ብዙት- - ” ” - ” 

የቢሮ ፡ መምህር ጥምርታ የመምህራን ቢሮዎች ብዙት ፡ የመምህራን ቁጥር በኃሊፉነት ምክንያት መምህራን 
የያዝቸውን ቢሮዎች ይጨምራሌ፡፡  

” የትምህርት ጥራት 
ማረጋገጫ ዲይሬክቶሬት 

- ” 

ዯረጃቸውን የጠበቁ ቤተ-ሙከራዎች 
ያሎቸው ትምህርት ክፌልች 

ዯረጃቸውን የጠበቁ ቤተ ሙከራዎች ቁጥር

ጠቅሊሊ ቤተ ሙከራዎች
      

ዯረጃቸውን የጠበቁ የሚሇው 
በሣይንስና ከፌተኛ ትምህርት 
ሚኒስቴር ወይም በዩኒቨርሲቲው 
ስታንዲርዴ መሠረት ነው፡፡ አንዴ ቤተ 
ሙከራ ዯረጃውን የጠበቀ ነው 
የሚባሇው በአካዲሚክ ምክትሌ 
ፔሬዘዯንት ሲረጋገጥ ነው፡፡ 

በመቶኛ አይሲቲ ዲይሬክቶሬት - ” 

የተካሄዯ የውስጥ አካዲሚክ ጥራት 
ማረጋገጫ ግምገማ 

- - በቁጥር የትምህርት ጥራት 
ማረጋገጫ ዲይሬክቶሬት 

- በዒመት ሁሇት ጊዚ 

የምርምርና 
ማኅበረሰብ 
አገሌግልት 
ጥራትና 
ተዯራሽነትን 
ማሻሻሌ 

ከትምህርት ጋር የተገናኙ የጥናትና 
ምርምር ሜጋ ፔሮጀክቶች  

- ከፑኤችዱ ጋር የተገናኙ ምርምሮችን 
ይመሇከታሌ 

በቁጥር የጥናትና ምርምርና 
ዲይሬክቶሬት  

 በየዒመቱ መጨረሻ 

የተቋቋመ የጥናትና ምርምር ማዔከሌ - - ” - - ” 

የዯጸቁ የጥናትና ምርምር ኘሮጀክት 
ኘሮፕዙልች 

- - ” የጥናትና ምርምርና 
ዲይሬክቶሬት  

- በየሩብ ዒመቱ 

በጥናትና ምርምር ሥራ ሊይ 
የመምህራን ተሳትፍ 

በምርምር የሚሳተፈ መምህራን ቁጥር

ጠቅሊሊ መምህራን
      

በትምህርት ሊይ ያለ መምህራን ከዘህ 
ካሌኩላሽን ውጭ ናቸው፡፡ 

በመቶኛ ” - ” 

በታዋቂ ጁርናልች የታተሙ የጥናትና 
ምርምር ሥራዎች 

- - በቁጥር ” - ” 

የምርምር ውጤታቸውን በታወቁ 
ጁርናልች ሊይ  ያሳተሙ የመምህራን 
ዴርሻ  

በታዋቂ ጆርናሌ ያሳተሙ መምህራንት

ጠቅሊሊ መምህራን
      

እዘህ ሊይ በትምህርት ሊይ ያለትም 
ሆነ በሥራ ሊይ ያለትን መምህራን 
ያካትታሌ 

በመቶኛ ” - ” 

የቴክኖልጂ ሽግግር ስርፀት - - በቁጥር ” - ” 

በተቋም፣ በዜን፣ በክሌሌ፣በሀገርና 
በአህጉር ዯረጃ በተካሄደ 
ወርክሾፕች፣ ኮንፌረንሶች ወይም 
ሴሚናሮች ሊይ የቀረቡ የምርምር 
ሥራዎች 

- በዩኒቨርሲቲውም ሆነ በላልች 
ተቋማት የተዖጋጁትንና 
የዩኒቨርሲቲው መምህራን 
የተሳተፈባቸውን የሚመሇከት ነው፡፡ 

” ” - ” 
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የተዖጋጁ ተቋማዊ፣ ሀገራዊና ዒሇም 
ዒቀፊዊ ወርክሾፕች፣ ኮንፌረሶች 
ወይም ሴሚናሮች 

- ዩኒቨርሲቲው ሇብቻው ወይም 
ከላልች አካሊት ጋር በትብብር 
የሚያዖጋጃቸውን ይመሇከታሌ፡፡ 

” ” - ” 

የጸዯቁ የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ኘሮጀክት ኘሮፏዙልች 

- - ” የማኅበረሰብ አገሌግልት 
ዲይሬክቶሬት 

- ” 

በማኅበረሰብ አገሌግልቶች 
የመምህራን ተሳትፍ 

በማኅበረሰብ አገሌግልት የሚሳተፈ መምህራን

ጠቅሊሊ የመምህራን ቁጥር
      

- ” ” - ” 

የማኅበረሰብ አገሌግልት ተጠቃሚ 
ከሆኑት ውስጥ ውጤታማነታቸው 
የተሻሻለ 

ውጤታቸው የተሸሻለ

የማኅበረሰብ አገሌግልት ያገኙ
      

ውጤታቸው የተሻሻለ የወሰነው 
ከተጠቃሚዎቹ የሚመጣው 
አስተያየት መሠረት አዴርጎ ነው፡፡ 

” ” መጠይቅ 
በማዖጋጀት 

” 

የአገሌግልት 
አሰጣጥ ጥራትንና 
የተቋሙን ገጽታ 
ማሳዯግ 

በተዖረጋው ስታንዲርዴ መሰረት 
አገሌግልት የሚሰጡ የሥራ ክፌልች 

በስታንዲርዴ አገሌግልት የሚሰጡ

ጠቅሊሊ የሥራ ክፌልች
      

- በመቶኛ የሇውጥና መሌካም 
አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

- ” 

በሥራ ክፌልች የተዯረጉ የሩብ ዒመት 
የሥራ አፇጻፀም ግምገማዎች 

የተዯረጉ ግምገማዎች

መዯረግ የነበረባቸው
      

- ” ሁለም የሥራ ክፌልች - ” 

የተዯረገ የሠራተኛ ማበረታቻ 
የሽሌማት ፔሮግራም 

- - በቁጥር የሇውጥና መሌካም 
አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

- ” 

በህጋዊ ክርክሮች ተቋማዊ ጥቅምን 
ባስከበረ መሌኩ ህጋዊ ውሳኔ ያገኙ 

ተቋማዊ ጥቅምን ያስከበሩ ውሳኔዎች

የህግ ክርክሮች ቁጥር
      

ተቋማዊ ጥቅምን ያስከበሩ ማሇት 
ተቋሙ ይዜት በተነሳው ወይም 
በተከራከረቡት መሠረት ሲወሰን 

በመቶኛ የህግ ዲይሬክቶሬት - ” 

የውጤት ተኮር ሥርዒት የተገበሩ 
የሥራ ክፌልች 

ውጤት ተኮር የተገበሩ

ጠቅሊሊ የሥራ ክፌልች
      

- ” የሇውጥና መሌካም 
አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

- ” 

ከቀረቡ ቅሬታዎች ውስጥ 
በስታንዲርደ መሠረት ፇጣን ምሊሽ 
ያገኙ 

በስታንዲርደ መሰረ ትየተፇቱ

አጠቃሊይ የቀረቡ ቅሬታዎች
      

- በመቶኛ  - በየሩብ ዒመቱ 

በህትመት ሚዱያ ማስተዋወቅ - - በቁጥር የህዛብና የውጭ ግንኙነት 
ዲይሬክቶሬር 

- ” 

በኤላክትሮኒክስ ሚዱያ (በሬዴዮና 
በቴላቪዥን) ማስተዋወቅ 

-  ” ” - ” 

በማኅበራዊ ሚዱያ ማስተዋወቅ - - ” ” - ” 

የተፇጠሩ የገጽታ ግንባታ መዴረኮች - - ” ” - ” 

ዒመታዊ ስታትሲቲካዊ መረጃ 
መጽሔት 

- - ” ” - ” 

ባሇ ዖርፇ ብ 
ጉዲዮች 
ተፇጻሚነትን 

ሌዩ ዴጋፌ ከሚሹ ተማሪዎች መካከሌ 
ዴጋፌ የተዯረገሊቸው 

በምርምር የሚሳተፈ ሴት መምህንት

በምርምር የሚሳተፈ መምህራን
      

ሌዩ ዴጋፌ የሚሹ ማሇት አካሌ 
ጉዲተኞችና ከታዲጊ ክሌልች 
የመጡትን የሚመሇከት ነው፡፡  

” የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች 
ዲይሬክቶሬት 

- ” 
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ማሻሻሌ የሴት ተመራማሪዎች ተሳትፍ ምርምር የሚሠሩ ሴት መምህራን

ጠቅሊሊ ሴት መምህራን
      

- ” ” - ” 

የቲቶሪያሌ ዴጋፌ የተዯረገሊቸው ሴት 
ተማሪዎች 

ቲቶሪያሌ ያገኙ ሴት ተማሪዎች

ሴት ተማሪዎች
      

- ” ” - ” 

የሴት መምህራን ከአጠቃሊይ 
መምህራን ያሊቸው ዴርሻ 

የሴት መምህራን ቁጥር

ጠቅሊሊ መምህራን
      

- ” ” - ” 

ሇሴት መምህራንና የአስተዲዯር 
ሠራተኞች የተዖጋጀ ሥሌጠና 

- - በቁጥር ” - ” 

ሇሴት ተማሪዎች የተዖጋጀ ሥሌጠና - - ” ” - ” 

የሴቶች የአመራር ተሳትፍ (በከፌተኛ፣

መካከሇኛና መሰረታዊ) 
የሴት አመራሮች ቁጥር

የአመራሮች ቁጥር
      

- በመቶኛ ” - ” 

የአመራርና 
የሠራተኞችን 
ብቃት ማጎሌበት 

ሇመምህራን የተሰጡ የአጭር ጊዚ 
የሥሌጠና መዴረክ ብዙት በቁጥር 

- - ” አካዲሚክ ዲይሬክቶሬት - ” 

ሇቴክኒካሌ ረዲቶች የትምህርት ዔዴሌ - - ” ” - ” 

ሇአስተዲዯር ሠራተኛ የተሰጡ የአጭር 
ጊዚ የሥሌጠና መዴረክ 

- - ” የሰው ኃብት ሌማትና 
አስተዲዯር 

- ” 

ሇአመራሩ የተሰጠ የአጭር ጊዚ 
የሥሌጠና መዴረክ 

- - ” የሇውጥና መሌካም 
አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 

- ” 

የአመራርነት ሥሌጠና የወሰደ 
አመራሮች 

የአመራርነት ሥሌጠና

አመራሮች
      

- በመቶኛ ” - ” 

የሌምዴ ሌውውጥ ያገኙ ሠራተኞች ሌምዴ ሌውውጥ ያገኙ ሠራተኞች

ጠቅሊሊ ሠራተኞች
      

- ” ከእያንዲንደ የሥራ ክፌሌ - ” 

የትምህርት ዔዴሌ ያገኙ የአካዲሚክ 
ሠራተኞች 

- - በቁጥር አካዲሚክ ዲይሬክቶሬት - ” 

የትምህርት ዔዴሌ ያገኙ የአስተዲዯርና 
አውት ሶርስ ሠራተኞች 

- - ” ” - ” 

የከፌተኛ ትምህርት የማስተማር ሥነ-
ዖዳ (HDP) ሥሌጠና የወሰደ 
መምህራን 

- - ” ” - ” 

የሠራተኞች እርካታ በመቶኛ - - በመቶኛ የሰው ኃብት አመራርና 
ሌማት 

- ” 

መሰረት ሌማትና 
የግብዒት 
አቅርቦትን ማሳዯግ 

የፇረስ ስፕርት ሜዲ - - በቁጥር ፔሮጀክት ጽ/ቤት - ” 

የእግር ኳስ ስፕርት ሜዲ - - ” ” - ” 
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በተሇያዩ መስኮች የተዯራጁ 
ወርክሾፕችና የቤተ-ሙከራ ማዔከሊት 

የተዯራጁ ወርክሾፔና ቤተ ሙከራ

ጠቅሊሊ ወርክሾፔና ቤተ ሙከራ
      

የተዯራጁ ስሇመሆናቸው የሣይንስና 
ከፌተና ትምህርት ሚኒስቴር 
ስታንዲርዴን ወይም የአካዲሚክ 
ምክትሌ ፔሬዘዯንትን ውሳኔ መሠረት 
ያዯርጋሌ፡፡ 

” አካዲሚክ ዲይሬክተር - ” 

አዱስ የተገነቡ ህንጻዎች - - በቁጥር ፔሮጀክት ጽ/ቤት - ” 

የሚጀመር የውስጥ ሇውስጥ መንገዴ - - ” ” - ” 

በዖመናዊ መንገዴ የተዯራጁ የመማሪያ 
ክፌልች 

በዖመናዊ የተዯራጁ መማሪያ ክፌልች

መማሪያ ክፌልች
      

የሣይንስና ከፌተኛ ትምህርት 
ሚኒስቴርን ስታንዲርዴ ወይም 
የአካዲሚክ ምክትሌ ፔሬዘዯንት 
ውሳኔን መሰረት 

በመቶኛ የትምህርት ጥራት 
ዲይሬክቶሬት 

- ” 

የካምፒሶች ብዙት  - - በቁጥር አካዲሚክ ዲይሬክቶሬት - ” 

ግቢ ውበት ሽን - - በመቶኛ ፊሲሉቲ  - ” 

የወንዛ ዲር ሌማት - - በኪ.ሜ ፔሮጀክት ጽ/ቤት - ” 

ሞዳሌ ነርሰሪ ግንባታ   በቁጥር    

የቴክኖልጂ 
አቅምን እና 
ተቋማዊ የአሠራር 
ሥርዒትን 
ማጎሌበት 

አውቶሜት የተዯረጉ የሥራ ክፌልች - - ” አይሲቲ ዲይሬክቶሬት - ” 

ስታንዲርዴ ያዖጋጁ የሥሰራ ክፌልች  ስታንዲርዴ ያዖጋጁ የሥራ ክፌልች

ጠቅሊሊ የሥራ ክፌልች
      

- በመቶኛ የሇውጥና መሌካም 
አስተዲዯር 

- ” 

የሠራተኞችን የቴክኖልጂ አቅም 
ሇማጎሌበት የተሰጡ ሥሌጠናዎች 

- - በቁጥር ” - ” 

የተቋቋመ የምርምር መረጃ ቋት - - ” የጥናትና ምርምር 
ዲይሬክቶሬት 

- ” 

የተቋቋመ ጆርናሌ - - ” ” - ” 
የኢንፍርሜሽን ማኔጅመት ሲስተም 
ዛርጋታ 

- ሣይንስና ከፌተኛ ትምህርት ሚኒስቴር 
ያበሇጸገውን 

” አይሲቲ ዲይሬክቶሬት - ” 



በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የ______________ ዩኒቨርሲቲ 
የጸደቀ የአስር ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ አተገባበር የስምምነት ሰነድ 

 

እኛ ስማችን ከዚህ በታች የተዘረዘረው ከፍተኛ አመራሮች በቀን 
_____________ ዓ.ም የዩኒቨርሲቲውን የጸደቀ የአስር ዓመት ስትራቴጂክ 
ዕቅድ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ክቡር ዶ/ር ሳሙኤል 
ኡርቃቶ ፈርመን የተረከብን ሲሆን፤ በሰነዱ በተቀመጠው ቁልፍ የአፈጻጸም 
አመልካች የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት የበኩላችንን ሃላፊነት ለመወጣት ቃል 
ገብተናል፡፡ የፈራሚ አካላት ጥቅል ሃላፊነት፤ 

1. የሳ/ከ/ት/ ሚኒስቴር ሚንስትር፤-  አመራር መስጠትና ማገዝ 
2. የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ፤- አመራር መስጠት፤ አፈጻጸሙን 

መከታተል፤ መገምገምና ማገዝ 
3. የከ/ት/ስ/ ማዕከል፤ አፈጸጸሙን መከታተል፤ መገምገምና ለሚንስትሩ 

ሪፖርት ማቅረብ 
4. የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ ዝርዝር ዕቅድ ማዘጋጀት፤ አደረጃጀት 

መፍጠርና ማጠናከር፤ አሰራር መዘርጋት፤ አቅም መገንባትና 
የተቀመጠውን ግብ ማሳካት ናቸው፡፡ 
 

ፈራሚ አካላትና ፊርማ 
  

ተ
ቁ 

ስም ሃላፊነት ፊርማ ቀን 

1 ክቡር ዶ/ር ሳሙኤል 
ኡርቃቶ 

የሳከትሚ ሚንስትር _________ _________ 

2 ___________ የዩኒቨርሲቲው ቦርድ 
ሰብሳቢ 

_________ _________ 

3 ዶ/ር ሀብታሙ ተካ የከትስማ ዋና ዳይሬክተር _________ _________ 
4 ___________ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት _________ _________ 
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