
 
 

 
 

 መግቢያ 
የ2006 ዓ.ም. የዩኒቨርሲቲው ዕቅዴ ባሇፈት ዓመታት የተገኙ ሌምድችን መሰረት በማዴረግ የተጋጀ ሲሆን ሇአተገባበርና 

ክትትሌ አመችነት ሲባሌ በዜግጅት፡ ትግበራ እና ማጠቃሇያ ምዕራፍች የተከፊፇሇ መሆኑ ይታወሳሌ፡፡  

በሁሇተኛዉ ሩብ አመት የግማሽ አመት የትግበራ ምዕራፌ ስሇነበረ በወቅቱ የታቀደትንና የተከናዋኑትን በየዴርሻቸዉ 

በዜርዜር ቀርቦ ዉይይት ተዯረጎበት የታዩ ክፌተቶች ሊይ በቀጣዩ ሩብ ዓመት ወይም  በማጠቃሊያ  ምዕራፌ ትኩረት ሰጥቶ 

ሇመተግበር ታቅድ ወዯ  ስራ የተገባበት ሁኔታ ነበረ፡፡ በዙሁ መሠረት የጠኝ ወር የዕቅዴ አፇፀፃም በዙህ ሪፕርት በዜርዜር 

ቀርበዋሌ፡፡  

የሪፕርቱ ዓሇማ  

የዙህ ሪፕርት ዓሇማ ዩኒቨርሲቲዉ በ9 ወር ዉስጥ ያከናወነቸዉን ሥራዎችን የሚገመግምበትና ከዕቅደ ጋር በማገነብ  

ያሇበትን ዯረጃ የሚያዉቅበት ነዉ፡፡  

 የዩኒቨርሲቲዉ ዕቅዴ አፇፃፀም ሇመዲሰስና እንዱሁም  ጠንካራና ዯከማ ጎኖቹን ነቅሶ ሇማዉጣት፡፡ 

 ኮላጆች ወይም የሥራ ክፌልች የሚማማሩበትና በዩኒቨርሲቲዉ አሊማ ማስፇፀም ሊይ የጋራ አቃም የሚይዘበት 

ነዉ፡፡ 

 በመጨረሻም አግባብ ያሇዉ አስተየየት በመስጠትና በታዩት ችግሮች ሊይ የመፌትህ  አማራጮችን በማስቀመጥ 

የወዯፉቱን የዩኒቨርሲቲ አቅጣጫ ሇመጠቆም ነዉ፡፡      

የሪፕርቱ አቀራረብ   

ይህ ሪፕርት ሁሇት አይነት የረፕርት አቀረረብ ዳ የተከተሇ ሲሆን እነሱም በአሃዜና በአገሊሇፅ ናቸዉ፡፡ መረጃዎችን 

ሇማሰባሰብ የተጠቀምነዉ ዳ ቅዴሚያ መጠይቆችን በማገጀትና  በተገጀዉ መጠይቆች ሊይም ኮላጆችና ላልች የሥራ 

ክፌልች እንዱሞለ በማዴረግ ነበረ፡፡ መረጃዉ የተጠናከረና እዉነተኛ እንዱሆን ሪፕርት አቀነባሪ አካሊት በአካሌ በቦታዉ 

በማዴረስ ሇሀሇፉዎችና ቁሌፌ ሇሆኑ ሠራተኞች የቃሌ ጥያቄ በመጠየቅ መረጃዎች ተሰባስበዋሌ፡፡ ይህንን መረጃ በፍቶ 

የተዯገፇ ሇማዴረግ ፍቶ በማንሳት የተቀነባበረ ሪፕርት ነዉ፡፡ ይህ ሪፕርት ሇአንባቢዉ አስረጅ እንዱሆን በግሌፅ ቋንቋ 

የተቀነባበረና በተቻሇ መጠን ሪፕርት የሚቀርብበትን ዳ የተከተሇ እንዱሆን ዜርዜር የሪፕርቱ ክፌልች በሰንጠረዥ፤ 

በግራፌ እና በግሌፅ  በፅሁፌ የቀረበ ሪፕርት ነዉ፡፡ 

ይህ የ9 ወር ሪፕርት በግማሽ አመቱ  አፇፃፀም ግምገማ ሊይ በዩኒቨርሲቲዉ ቦርዴ የተሰጠዉን ገንብ  አስተያየትና 

ያስቀመጠዉን አቅጣጫ እንዯግብኣት ተወስድ በ9 ወሩ  ሪፕርት ዉስጥ ተካቶ ቀርበዋሌ፡፡ በተጨማሪም የሕዜብ ተወካዮች 

ምክርቤት በሪፕርቱ ሊይ የሰጡት ግብረ-መሌስ እንዯበጎ መሌስ ተወስድ እንዯግብአት በመጠቀም በሪፕርቱ ዉስጥ 

እንዱከተት ተዯርገዋሌ፡፡  

 

 



 
 

 
 

አጠቃሊይ መረጃ   

1. አጠቃሊይ የዩኒቨርሲቲ ሠራተኞች መረጃ  

ሀ. የመምህራን ቁጥር  በትምህርት ዯረጃና አካዯሚያዊ ማዕረግ  

ተ.

ቁ.   

ፆታ  የትምህርት ዯረጃ  

 

የአካዯሚያዊ  ዯረጃ  

BA 

/BSC/

LLB 

DVM 

/MD/D

MD 

MA/ 

MSC/M

PH/LM 

MD+Sp 

MPH+Sp 

DMD+Sp 

DVM+Sp 

PH

D 

ጠቅሊሊ 

ዴምር  

GI&I

I 

A/ 

Lecturer  

Lectur

er  

A/ 

professo

r  

A/ 

Professo

r  

Professo

r  

ጠቅሊሊዴ

ምር 

1  ወንዴ 420 73 675 55 64 1287 125 283 667 159 31 11 1287 

2 ሴት   54 22 69 3 - 148 20 31 83 9 - - 148 

 ጠቅሊሊ 

ዴምር  

474 95 744 58 64 1435 145 314 750 172 31 11 1435 

 

 

 

 



 
 

 
 

የሴት መምህራን ዴርሻ ከጠቅሊሊዉ መምህራን በመቶኛ ስሰሊ 

1. ወንዴ ፡ 89.69 በመቶ  

2. ሴት፡ 10.31 በመቶ ነዉ፡፡ በአምስት አመት የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ ሇይ በተቀመጠዉ የሴት መምህራን ዴርሻ በከፌተኛ ትምህርት ተቃማት በዕቅደ 

መጨረሻ 20 በመቶ መሆን አሇበት የሚሌ ነዉ፡፡ በዙሁ መሰረት ዩኒቨርሲቲያችን አሁን ባሇዉ መረጃ የሴት መምህራን ተሳትፍ 10.31 በመቶ ሊይ መዴረሱን 

የሚገሌፅ ሲሆን ይህም ቁጥር ከአምስት አመቱ ዕቅዴ ጋር ስናነፃፅር ከግማሽ በሊይ (51.55) በመቶ እንዯተከናወነ ይገሌፃሌ፡፡  

የዩኒቨርሲቲ መምህራን ስብጥር በትምህርት ዯረጃ  

1. ሦስተኛ ዱግሪ፡ 4.46 በመቶ  

2. ሁሇተኛ ዱግሪ፡ 55.89 በመቶ  

3. የመጀመሪያ ዱግሪ፡ 39.65 በመቶ ነዉ፡፡  

በሀገሪተዋ የአምስት አመት የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ መሰረት ዩኒቨርሲቲዎች የመምህራን ስብጥራቸዉ 25፡75 ( 25 በመቶ የሦስተኛ ዱግሪና 75 በመቶ ዯግሞ 

የሁሇተኛ ዱግሪ) ሉኖራቸዉ ይገባሌ የሚሌ ነበረ፡፡ በዙሁ መሠረት አንዴ አመት በቀረዉ የዕቅዴ አፇፃፀም ዉስጥ የጂማ ዩኒቨርሲቲ የ25፡75 ቀመር አፇፃፀም ስንመሇከት  

አሁን ባሇዉ መረጃ በሦስተኛ ዱግሪ የ4.46 በመቶ ሲሆን የሁሇተኛ ዱግሪ ዯግሞ 55.89 በመቶ ነዉ፡፡ ቀሪዉ 39.65 በመቶዉ የመጀመሪያ ዱግሪና የህክምና ዱግሪ ያሊቸዉ 

ናቸዉ፡፡ ሆኖም ግን ዩኒቨርሲቲዉ በርካታ ቁጥር ያሊቸዉ የመጀመሪያና የሁሇተኛ ዱግሪ መምህራንን ሇሁሇተኛና ሇሦስተኛ ዱግሪ በዉጭና በሀገር ዉስጥ ሌኮ  በተሇያዬ 

የትምህርት መስክ ትምህርታቸዉን እየተከታተለ ይገኛለ፡፡ በትምህርት ሊይ የሚገኙትን መምህራን ቁጥር በመቶኛ ስንመሇከት  13.03 በመቶዉ በአሁኑ ሰዓት የሦስተኛ 

ዱግሪያቸዉን በተሇያዬ ሀገር እየተከታተለ ያለ ሲሆኑ  18.47 በመቶዉ ዯግሞ የሁሇተኛዱግሪያቸዉን በመከታተሌ ሊይ ይገኛለ፡፡  

ይህ ማሇት ዯግሞ በላሊ መሌኩ ስሰሊ እነኝህ ተማሪዎች ተመርቆ ሲመጡ የሦስተኛዱግሪ መምህራን በ13.03 በመቶ በመጨመር ወዯ 17.49 በመቶ  ያዴገሌ እንዯዙሁም 

የሁሇተኛ ዱግሪ መምህራንም በ18.47 በመቶ ከፌ በማሇት ወዯ 74.36 ከፌ እንዴሌ ያዯርገዋሌ፡፡ ሆኖም ግን የመጀመሪያ ዱግሪ መምህራን በ31.5  በመቶ ወዯ ታች ዜቅ 

በማሇት የ8.15 በመቶ ብቻ ዴርሻ ይኖራቸዋሌ፡፡፡ ይህ እንግዱህ በቀጣይ የትምህርት መን( 2007 ዓ.ም.) ወዯ ትምህርት የሚገቡትንና የሚቀጠሩትን የመምህራን ቁጥር 

ሳይጨምር ማሇት ነዉ፡፡  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ሇ. የአስተዲዯርና ዴገፌ ሰጪ  ሠራተኞች መረጃ         

ተ.ቁ.  ፆታ  የትምህርት ዯረጃ  

 

ጠቅሊሊ ዴምር   

የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት የጨረሱና ከዙያ በታች   ዱፑልማ   መጀመሪያ ዱግሪ  የሁሇተኛ ዱግሪ  PHD  

1 ወንዴ 598 409 347 33 - 1388 

2 ሴት   446 624 246 9 - 1315 

 ጠቅሊሊ ዴምር  1044 133 593 42 - 2703 

 

በአስተዲዯርና ዴገፌ ሰጪ ሠራተኞች በኩሌ የሴት ሠራተኞቻችን ተሳትፍ  ስንመሇከት እንዯሚከተሇዉ ነዉ፡፡  

1. ሴት፡ 48.65 በመቶ  

2. ወንዴ፡ 51.35 በመቶ  

በመሆኑም ይህንን መረጃ ስንመሇከት ዩንቨርሲቲያችን የሴት ሠራተኞችን ቁጥር ከመጨመር አንፃር ከፌተኛ ሚና የተጨወተ ሲሆን ይህም ዩኒቨርሲቲዉ በፃታ 

እኩሌነት ሊይ የሰራዉ ስራ የመንግስትን ዓሊማ ግብ ከማዴረስ አቅጣጫ ስታይ መቶበመቶ መፇፀም የቻሌ ቀዲሚ ዩኒቨርሲቲ ያዯርገዋሌ፡፡  

 

 



 
 

 
 

ሏ. የቴክኒካሌ  አካዯምክ ዴገፉ ሰጪ ሠራተኞች መረጃ   

ተ.ቀ. ፆታ  የትምህርት ዯረጃ  ጠቅሊሊ ዴምር  

ዱፑልማ  የመጀመሪያ ዱግሪ   የሁሇተኛ ዱግሪ  PHD  

1 ወንዴ  49 - - - 49 

2 ሴት   11 - - - 11 

 ጠቅሊሊ ዴምር   60 - - - 60 

የቴክኒካሌ አካዯሚክ ዴገፌ ሰጪ ሴት ሠራተኞች ዴርሻ በመቶኛ  

1. ሴት፡ 18.33 በመቶ 

2. ወንዴ፡ 81.67 በመቶ 

መ. በትምህርት ሊይ የሚገኙ መምህራን  

ተ.ቀ.   ፆታ  የሚከተተለት የትምህርት ዯረጃ   የሚከተተለበት ሀገር ጠቅሊሊ 

ዴምር   
የሁሇተኛ ዱግሪ  PHD  ጠቅሊሊ ዴምር  ሀገር ዉስጥ  ዉጭ ሀገር  

 የሁሇተኛ ዱግሪ PHD  የሁሇተኛ ዱግሪ   PHD  

1 ወንዴ  224 175 399 209 117 15 58 399 

2 ሴት  41 12 53 41 8 0 4 53 

 ጠቅሊሊ ዴምር  265 187 452  250 125 15 62 452 



 
 

 
 

በኣጠቃሊይ በዩኒቨርሲቲ ዉስጥ የሴቶችን ተሳትፍ ስንመሇከት፡-  

1. ሴት፡ 35.11 በመቶ  

2. ወንዴ፡ 64.89 በመቶ ናቸዉ፡፡ ስሇሆነም ይህ አኀዜ የሚያሳየን የሴት ሠራተኞች ተሳትፍ በዩኒቨርሲቲያችን ዉስጥ ከግዛ ወዯ ግዛ በከፌተኛ ፌጥነት እያዯገ 

መምጣቱን ነዉ፡፡ ይህም የሆነበት  ምክንያት ዩኒቨርሲቲዉ ሇሴት ሠራተኞች ከቅጥር ጀምሮ የተሇዬ ዴገፌ ስሇሚያዯርግሊቸዉና በስራ ሊይም ሌዩ ዴገፌ በማዴረግ 

በስራ ዉስጥ ያሊቸዉ ተሳትፍ እየጨመረ መጥተዋሌ፡፡  

2. የተማሪዎች መረጃ  

ሀ. የመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪዎች መረጃ በባንዴ   

ሀ.1. የመዯበኛ ተማሪዎች ቁጥር በባንዴ  

ተ.ቀ. ፆታ  ባንዴ  ጠቅሊሊ ዴምር  አስተያየት  

ባንዴ-1  ባንዴ-2 ባንዴ-3 ባንዴ-4 ባንዴ-5 ባንዴ-6 

1 ወንዴ 7342 1225 2773 1189 1116 1518 15163   

2 ሴት  1788 438 769 432 287 556 4270   

  ጠቅሊሊ ዴምር  9130 1663 3542 1621 1403 2074 19433   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

የመዯበኛ ተማሪዎች የሳይንስና ቴክኖልጂ/ ማህብራዊ ሳይንስ 70፡30 ቀመር  

           ሳይንስ ቴክኖልጅ          ማህብራዊ   
          ሳይንስ   

          ጠቅሊሊ  
           ዴምር   

              ሳይንስ 
            ቴክኖልጅ   
              በመቶኛ 

        ማህብራዊ  
          ሳይንስ           
          በመቶኛ   

የሳይንስ ቴክኖልጅ/ ማህብራዊ ሳይንስ 
70፡30 ቀመር  

በሁሇቱም 
ፆታ 

15956   3477 19433               82.11 17.89              82.11፡17.89  

            

            

 በፆታ            

ወንዴ 12529   2634 15163 82.63 17.37              82.63፡17.37  

            

ሴት  3427   843 4270 80.26 19.74               80.26፡1974  

 

ሀ.2. የመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪዎች በሁለም ፔሮግራምና መርሃግብር   

ተ.ቀ. ፆታ  ባንዴ  ጠቅሊሊ ዴምር  አስተያየት  

ባንዴ-1  ባንዴ-2 ባንዴ-3 ባንዴ-4 ባንዴ-5 ባንዴ-6 

1 ወንዴ 8178 2649 4164 2798 2245 6459 26495  

2 ሴት  2013 695 1644 572 809 2834 8567  

  ጠቅሊሊ ዴምር  10091 3344 5808 3370 3054 9293 35062  

የመጀመሪያ ዱግሪ በሁለም ፔሮግራም የሳይንስና ቴክኖልጅ/ማህበራዊ ሳይንስ 70፡30 ቀመር  

1. ሳይንስና ቴክኖልጅ፡ 64.79 በመቶ 

2.  ማህብራዊ ሳይንስ፡ 35.21 በመቶ  

ስሇሆነም የሳይንስና ቴክኖልጅ/ ማህብራዊ ሳይንስ ቀመር፡ 64.79፡ 35.21 ነዉ፡፡  



 
 

 
 

ሇ. የዴህረምረቃ ፔሮግራም በሁለም መረሃግብር  

ተ.ቀ. ፆታ  ባንዴ  ጠቅሊሊ ዴምር  አስተያየት  

ባንዴ-1  ባንዴ-

2 
ባንዴ-3 ባንዴ-4 ባንዴ-5 ባንዴ-6 

1 ወንዴ 566 351 909 307 564 476 3173  

2 ሴት  94 30 148 55 91 37 455  

  ጠቅሊሊ ዴምር  660 381 1057 362 655 513 3628  

 

የዴህረምረቃ ፔሮግራም የሳይንስና ቴክኖልጅ/ማህብራዊ ሳይንስ 70፡30 ቀመር 

1. የሳይንስና ቴክኖልጅ፡ 65.1  

2. የማህብራዊ ሳይንስ፡ 34.9  

ስሇሆነም የሳይንስና ቴክኖልጅ/ ማህብራዊ ሳይንስ ቀመር፡ 65.1፡34.9 ነዉ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

የዩኒቨርሲቲዉ የመጀመሪያ ዱግሪ አጠቃሊይ የተማሪዎች ቁጥር  
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ከሊይ ከግራፈ መረዯት እንዯተቻሇዉ በዩኒቨርሲቲ ዉስጥ የሚገኙ የመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪዎች ቁጥር 35062 ሲሆን ከዙህ 

ዉስጥ የሴት ተማሪዎች ዴርሻ 23.94 በመቶ ነዉ፡፡ በመሆኑም የሴት ተማሪዎች ተሳትፍ ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየጨመረ መሄደን 

ያሳያሌ፡፡  

3. የካምፒስ ብዚት  

የኒቨርሲቲዉ አራት አገሌግልት እየሰጡ ያለ ካምፒሶችና አንዴ አገሌግልት ማስጠት ያሌጀመረ በጥቅለ አምስት  ካምፒሶች 

አለት፡፡ እነርሱም፡- 

1. የዋናዉ ግብ ካምፒስ ( የዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራር፤ የማዕከሌ ቢሮዎችና ሦስት ኮላጆች፤ አንዴ ተቃሚና 

የመማሪያ ሆስፑታሌ  የሚገኙበት ካምፒስ ነዉ፡፡) 

2. የግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ ካምፒስ( ከዋናዉ ግብ 4 ክል ሜትር ርቆ የሚገኝና 6 የትምህርት ክፌልች 

ያለበት ካምፒስ ነዉ)  

3. የኪቶ ፈርዱሣ የጅማ ቴክኖልጅ ተቃሚ  ካምፒስ ( ከዋናዉ ግብ በ6 ክል ሜትር ርቆ የሚገኛ)፡፡ 

4. የብዙነስና እኮኖምክስ ኮላጅ ካምፒስ( ከዋናዉ ግብ አጥር በስተዯቡብ 24 ሜትር ርቆ የሚገኝና 4 የትምህርት 

ክፌልች ያለበት ካምፒስ ) ሲሆኑ አምስተኛዉ ዯግሞ በግንባታ ሊይ የሚገኝ  ከጂማ ከተማ 42 ክል ሜትር 

ርቆ የሚገኝ የአጋሮ ካምፒስ ነዉ፡፡ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. የ2006ዓ/ም የጠኝ ወር አጠቃሊይ የበጀት አፇጻጸም ማጠቃሇያ 

ሇበጀት አመቱ የተፇቀዯ  ሇሦስተኛ ሩብ 

ዓመት የታቀዯ 

ወጪ  

የሦስተኛ ሩብ 

ዓመት አፇጻጸም  

አፇጻጸም 

በመቶኛ/ከሩብ 

ዓመቱ የታቀዯ 

ወጪ አንፃር/  

አፇጻጸም 

በመቶኛ 

/ሇበጀት አመቱ 

ከተፇቀዯ ወጪ 

አንፃር/  

እስከ ሦስተኛ 

ሩብ ዓመት 

የታቀዯ ወጪ  

እስከ ሦስተኛ ሩብ 

ዓመት አፇጻጸም  

አፇጻጸም 

በመቶኛ/ከሩብ 

ዓመቱ የታቀዯ 

ወጪ አንፃር/  

አፇጻጸም በመቶኛ /ሇበጀት 

አመቱ ከተፇቀዯ ወጪ 

አንፃር/  

መዯበኛ  

658,314.40  151,573.40  155,510.94  102.6%  23.6%  478,353.90  349,728.43            73.1%  53.1%  

ካፑታሌ  

912427.2  182,368.54  131,301.06  71.9%  14.4%  831,792.60  627,496.04  75.4%  68.7%  

ዴምር  

1,570,741.60  333,943.94  286.812.00  85.8%  18.3%  1,310,146.50  977,224.47  74.5%  62.2%  



 
 

 
 

የዩንቨርስቲው ስትራቴጂክ ዕቅዴ፤ የGTP እና ESDP-IV ትስስር መግሇጫ 

የአምስት አመቱ የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ በትምህርትና ስሌጠና ርፌ ትኩረት ያዯረገው ሀገራችንን መካከሇኛ ገቢ 

ካሊቸው ሀገሮች ተርታ ሇማሰሇፌ የተቀመጠ ሲሆን ራዕዩን ሇማሳካት የኢንደስትሪው ክፌሊ-ኢኮኖሚ በየዯረጃው 

የሚፇሌገውን የሰሇጠነ የሰው ሃይሌ በተሇያዬ ዯረጃ ማፌራት ነዉ፡፡ 

በአምስት አመቱ የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ የከፌተኛ ትምህርት ዋንኛ ትኩረት የትምህርት ጥራትና አግባብነትን 

ማረጋገጥ ነዉ፡፡በዕቅደ መሰረት የዩንቨርስቲዎች የአመራርና አስተዲዯር ስረአት የሚገነባ ሲሆን በዋናነት የምህንዴስናና 

ሳይንስ ርፌ ሊይ ትኩረት የሚዯረግበትና የቴክኖልጂ ኢኒስቲቲዉቶች የሚጠናከሩበት እንዯሚሆን ተቀምጧሌ፡፡ 

የመምህራንን አቅም በማሳዯግና ግብአቶችን በማሟሊት የመማር ማስተማር ሂዯቱ በተጠናከረ መሌኩ እንዯሚቀጥሌ 

ያሳያሌ፡፡እንዴሁም የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ትምህርት አሰጣጥ የጥናትና ምርምር እንዱሁም የቴክኖልጂ 

ሽግግርን፤የማህበረሰብ አገሌግልትን መሰረት ያዯረገ እንዱሆንና ችግር ፇች ስረአት እንዱረጋ ይገሌፃሌ፡፡ 

በ ESDP-IV ዕቅዴ በከፌተኛ ትምህርት ርፌ ዋናዉ የትኩረት አቅጣጫ በትምህርት ጥራት ሊይ የተመሰረተ ሲሆን 

ጥራቱንም ሇማስጠበቅ ከፌተኛ የሆን የአሰራር ስረአት መርጋት እንዲሇበት አትኩሮት ይሰጣሌ፡፡በዕቅደ መሰረት 70 በመቶ 

በሳይንስና ቴክኖልጅ  ትምህርት ርፌ እንዱሁም  30 በመቶዉ ዯግሞ የህብረተሰብ ሳይንስ ሊይ ትኩረት ተዯርጎ 

እንዯሚሰራ ዕቅደ አስቀምጧሌ፡፡ 

 
በዕቅደ መሠረት የከፌተኛ ትምህርት አሊማም ዉጤታማነትን ያማከሇ የአመራር፤ የአስተዲዯርና የአፇፃፀም ስረአትን 

መገንባት ፤በከፌተኛ ባሇሙያ ዯረጃ ሇሀገሪ ሁሇንተናዊ ሌማት ብቁ ዛጎችን ማፌራት፤የሳይንስና ቴክኖልጂ መሪነትን ያረጋገጠ 

የከፌተኛ ትምህርት የተሳትፍ እዴገትን ማሳካት፤የከፌተኛ ትምህርት ሴት ተማሪዎችን ተወዲዲሪና ዉጤታማ እንዱሆኑ 

በማስቻሌ የተሳትፍ ፌትሃዊነት ማሳዯግና ማረጋገጥ ነዉ፡፡   

ይህንንም መሰረት በማዴረግ የጅማ ዩንቨርስቲ በአምስት አመት የትራንስፍርሜሽን ዕቅዴና በESDP-IV በከፌተኛ ትምህርት 

ርፌ የታቀዯውን የዴርሻውን ሇመወጣት እስክ አሁን ዴረስ ከፌተኛ ስራዎች የተሰሩ ሲሆን የዩንቨርስቲዉም ስትራቴጂክ 

ዕቅዴ የእዴገትና ትራንስፍርሜሽንና የESDP IV እቅዴን መሰረት አዴርጎ የተሰራ ሲሆን አተገባበሩም ይህንኑ መሰረት ያዯረገ 

ነዉ:: 

የዩንቨርስቲዉም አመታዊ ዕቅዴ ስትራቴጂክ እቅደንና የአምስት አመቱ የሀገሪቱን የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅዴ 

እንዱሁም በ ESDP IV እቅዴ ተቃኝቶ የተገጀ ነዉ፡፡ በአራቱም የትኩረት ርፍች ማሇትም በመማር ማስተማር 

(Academic excellence)፤በምርምርና የእዉቀት ሽግግር (Excellence in research and technology transfer)፤በሊቀ 

አገሌግልት (Excellence in service) እና በመሌካም አስተዲዯር (Good governance) ርፍች የዩንቨርስቲው ስትራቴጂክ 

እቅዴ ከሊይ በተጠቀሱት የሀጊሪቷ እቅድች ሊይ ተመርኩዝ የተሰራ ነዉ፡፡ 



 
 

 
 

የዩንቨርሲቲው ስትራቴጂክ ዕቅዴ፤ የGTP እና ESDP-IV ትስስር ከ9 ወር የዩኒቨርሲቲዉ አመታዊ ዕቅዴ አፇፃፀም ጋር በማነፃፀር የቀረበ መግሇጫ 

ሰንጠረዥ 

ተ.ቁ ተግባራት አመት  

የአምስት አመት ዕቅዴ 

የ2006 ዓ.ም የ9 ወር ዕቅዴ አፇፀፀም 

ሪፕርት  

GTP ESDP IV JU strategic Plan 

1 የመጀመሪያ ዱግሪ ጠቅሊሊ ቅበሊ 2014/15 467445 467,445 51000 35062 

2 የሴት ተማሪዎች ቅበሊ አቅም  2014/15 40% 40% 52% 23.94 

3 የሳይንስናቴክኖልጂ፤ ማህበረሰብ ሳይንስ ቀመር  2014/15 70/30 70/30 70/30 (82.11%)፡(17.89%) 

4 የዴህረ ምረቃ ቅበሊ 2014/15 16,100(300 ፑቸዱ) 16,100(300 ፑቸዱ) 1501*9 PhD 3628  

5 የሴት ተማሪዎች የዴህረ ምረቃ ቅበሊ 2014/15 25% 25% 611*3 PhD 12.54% 

6 የመመረቂያ ምጣኔ 2014/15 93% 93%   በአመቱ መጨረሻ ይገሇፃሌ 

7 የመምህራን ተማሪዎች ምጣኔ 2014/15 1፡23 1፡23 1፡15 1፡16  

8 የመምህራን ቁጥርና አካዲሚያዊ ዯረጃ 2014/15 23000 (75%) masters 

and (25%) PhD. 

23000 (75%) masters 

and (25%) PhD. 

1835*372  PhD. 4.46፡55.89፡39.65 

PHD:masters: undergraduate 

respectively  

9 የሴት መምህራን ዴርሻ በመቶኛ  2014/15 20% 20% 553*97  PhD. 10.31% 

10 በከፌተኛ አመራር ሊይ ያለ ሴቶች ቁጥር 2014/15 16 16  11 

11 የዯንበኞች  እርካታ  2014/15 80% 80% 80% በጥናት ሊይ ነዉ  

12 የሴት ተማሪዎች የመመረቅ ምጣኔ 2014/15 6 6 95% በአመቱ መጨረሻ ይገሇፀሌ 



 
 

 
 

5. የጂማ ዩኒቨርሲቲ ራዕይ፡ ተሌዕኮና የትኩረት አቅጣጫዎች 

ራዕይ 

የጂማ ዩኒቨርሲቲ ራዕይ በሚሰጠዉ ትምህርትና ሥሌጠና፤ በሚያካሂዯዉ ምርምርና ስኮሊርሽፔ እንዱሁም ሇሕበረተሰቡ 

በሚሰጠዉ ሙያዊና የምክር አግሌግልት የሊቀ ጥራትና ብቃት ኖሮት በአገሪቱ መሪ የከፌተኛ ትምህርት ተቋም፤ በአፌሪካ 

የታወቀና በአሇምም የተከበረ የትምህርት፡ የምርምርና አገሌግልት ማዕከሌ በመሆን በአገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ዕዴገትና ሌማት ዉስጥ ጉሌህ አስተዋፅዖ የሚያበረክት የሌማት አጋር ሆኖ ማየት ነዉ፡፡ 

ተሌዕኮ 

የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተሌዕኮ ጥራትና አግባብነት ያሇዉ ትምህርትና ሥሌጠና በቅዴመ ምረቃ፡ ዴህረ ምረቃና ሙያ ማሻሻያ 

ዯረጃዎች፤ በመዯበኛ፡ በተከታታይና ርቀት መርሃ ግብሮች በመስጠት አገሪቱ ሇሌማትና ዕዴገት የምትፇሌገዉን የሰሇጠነ ሰዉ 

ኃይሌ በብዚትና ጥራት ማፌራት፤ የአገሪቱን ዋነኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሇመፌታት፡ ዕዉቀትን በማመንጨት፡ 

በማሳዯግና በመጠበቅ ሊይ ያተኮሩ ምርምሮችን ማካሄዴ፤ እንዱሁም ቀሌጣፊና ተገሌጋዩን የሚያረኩ ሙያዊና የምክር 

አገሌግልቶችን በመስጠት በህብረተሰቡ ሁሇንተናዊ ሌማትና ዴህነትን በመቅረፌ እንቅስቃሴ ዉስጥ የበኩለን ዴርሻ 

መወጣት ነዉ፡፡ 

ዩኒቨርሲቲዉ ተማሪዎቹን የትምህርትና ሥሌጠና ፌሌስፌናዉ በሆነዉ የህብረተሰብ አቀፌ ሥሌጠና ትምህርት አሰሇጣጠን 

ይቤ ዉስጥ እንዱያሌፈ በማዴረግ የትምህርት አሰጣጡ ተማሪ ተኮር፡ ከተግባር የተገናበና ችግር-ፇች እንዱሁም 

ህብረተሰቡን የሚያሳትፌና የሚዯግፌ እንዱሆን ያሊሰሇሰ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 

መሠረታዊ ዕሴቶች 

 ጥራትና አግባብነት ያሇዉ ትምህርት፡ ምርምርና አገሌግልት (Quality and Relevance) 

 የሊቀ ብቃት (Excellence) 

 ሕብረባህሊዊነት፡ መቻቻሌና መቀራረብ (Diversity, Tolerance and Inclusiveness) 

 ሇስራዓተ-ፆታ ትኩረት መስጠት (Gender Sensitivity) 

 ተዯራሽነትና ፌትሃዊነትን ማስፊት (Equity and Access) 

 የመዯጋገፌና የቡዴን ስሜት (Collegiality and Team Spirit) 

 ግሌጽነትና ተጠያቂነት (Transparency and Accountability) 

 ታማኝነትና ሃቀኝነት (Honesty and Integrity) 

 ማህበረሰቡን ማሳተፌና ማስቻሌ (Community Involvement and Empowerment) 

 በትብብርና አጋርነት መስራት (Networking, Collaboration and Partnership) 

 ወጪ ቆጣቢነትና ዉጤታማነት ዋና ዋናዎቹ ዩኒቨርሲቲዉ የሚገዚባቸዉ መርሆቹ ናቸዉ፡፡ 

 በተሌዕኮ ስኬት ሊይ የተመሰረተ ታዋቂነት  

 አሳታፉ አስተዲዯርና የሕግ የባሊይነት  



 
 

 
 

 ዳሞክራሲና የባህሌ ብዘህነት  

 ሇምስጉን ሰዉ ዕዉቅና መስጠት  

 እዉነትን የማሻትና እዉነትን የመግሇጽ ነፃነት  

የትኩረት አቅጣጫዎች (Strategic Themes) 

ጂማ ተሌዕኮዉን ሇማሳካት ከራዕዩም ሇመዴረስ አጋዥ የሆኑ የትኩረት አቅጣጫዎችን በዉጤት ተኮር ስትራጂያዉ ሰነደ 

አስቀምጧሌ፡፡ እነዙህም የትኩረት አቅጣጫዎች የሚከተለት ናቸዉ፡-  

 የሊቀ አካዲሚክስ (Academic excellence) 

 የሊቀ ምርምርና የእዉቀት ሽግግር (Excellence in research and technology transfer) 

 የሊቀ አገሌግልት (Excellence in service) 

 መሌካም አስተዲዯር (Good governance) 

ሪፕርቱ የሚሸፌነዉ ግዛ  

ይህ ሪፕርት የ9 ወር እንዯመሆኑ መጠን ዩኒቨርሲቲዉ በ9 ወራት ዉስጥ ማሇትም ከሀምላ 1/2006 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 

መጋቢት 30/2006 ዓ.ም ዴረስ ያሇዉን የሥራ ዕቅዴ አፇፃፀም የሚሸፌን ነዉ፡፡ ስሇዙህ ሪፕርቱ የ9 ወርን የስራ አፇፃፀምን 

የዲሰሰና በዙሁ ወራት ዉስጥ የተከናወኑትን ተግባራት በግሌፅ ተተንትኖ የቀረበ ሪፕርት ነዉ፡፡  

የሪፕርቱ  አገጃጀትና አቀራረብ ስሌት  

ሪፕርቱ ጠንካራና ሁለንም የዩኒቨርሲቲ  አቀፌ የስራ እንቅስቀሴ ያካተተ እንዴሆን ሇማዴረግ በተዯረገዉ ጥረት በዩኒቨርሲቲ 

ስር ከሚገኙት ሁለም ኮላጆች፤ ሆስፑታሌ፤ ተቃማትና ላልች የአስተዲዯር የስራ ክፌልችን ዲታ ያካተተ ሪፕርት ነዉ፡፡ 

የመረጃ አሰባሰብ ስሌትም በየግዛዉ የተሰሩትን ስራዎች በቅዴሚያ በየግዛዉ በመመዜገብና በአንዴ የመረጃ ማጠራቀሚያ 

ፊይሌ ዉስጥ በመክተት አግባብ ያሊቸዉን መረጃ እንዯአስፇሇግነታቸዉ በመሇየት በማቀነባበር የተገጀ ሪፕርት ነዉ፡፡ 

ሪፕርቱ ሇሁለም አካሊት ግሌፅ እንዴሆን በተሇያዩ መረጃ መግሇጫ ስሌቶችን እንዯ፡- ሠንጠረዥ፤ ግራፌና እንዴሁም በግሌፅ 

ፅሐፌ የቀረበ ነዉ፡፡ በመጨራሻም ሪፕርቱ ላኒቨርሲቲዉ ካዉንስሌና ቦርዴ ቀርቦ የተገመገመና በተሰጠዉ አስተያየት 

ተገንብቶ የቀረበ ሪፕርት ነዉ፡፡  

 

 

 

 



 
 

 
 

ክፌሌ አንዴ፡ የዜግጅት ምዕራፌ ስራዎች  

የ2005 ዓ.ም እቅዴ አፇፃፀም ሊይ የተዯረጉ ዉይይቶችና የተዯረሰባቸዉ መዯምዯሚያዎች  

አንዯምተወቀዉ ዩኒቨርሲቲያችን እንዯወትሮ ሁለ በሳሇፌነዉ  በ2005 ዓ.ም አመታዊ ዕቅዴ አጋጅቶ ወዯ ስራ መግባቱ 

ይተወቃሌ፡፡ በዙሁ መሠረት የ2005 ዓ.ም የዕቅዴ አፇፃፀምም በዙሁ መጠን መከተተሌና ዉጤቱን ማየት የግዴ ስሇሆነ 

መንግስት በስቀመጠዉ የሪፕርት አቀራረብና ግምገማ ስርዓት መሠረት በየሩብ አመቱ የሩብ አመት የዕቅዴ አፇፃፀም ሪፕርት 

በማገጀት የሚመሇከተዉ የዩኒቨርሲቲ ካዉንስሌና እንዱሁም ቦርዴ በማቅረብ ከዉንስለም ሆነ ቦርደ የሩብ አመት፤የግመሽ 

አመት፤ የጠኝ ወርና የአመት አፇፃፀም በየወቅቱ በመገምገም በጎ አስተያያቶችን በማስጥት ሲከነወን እንዯ ነበረ ግሌፅ ነዉ፡፡ 

ከተሳታፌዎች የሚቀርቡትን ገንብ ሀሳቦች ሪፕርቱ በሚገመገምበት ወቅት ሁለ እንዯ ገንብ ሀሳብ እየተወሰዯ ዯረጃ በዯረጃ 

በሪፕርቱ  ዉስጥ እነዴካታት ተዯርገዋሌ፡፡ በዙሁ መሠረትም ሰራዎች ስሰሩ ቆይቶ የዩኒቨርሲቲያችን አፇፃጸምም ከላልች 

መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመወዯዯር ሇአረተኛ ግዛ የአንዯኛነቱን ማዕረግ እያስከበረና እያስቀጠሇ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም 

በአመቱ መጨረሻ የዩኒቨርሲቲዉን የአመት ዕቅዴ አፇፃፀም መገምገምና ሇቀጣይ አመት አቅጣጫ ማስቀመጥ የግዴ ስሇነበረ 

ሐለም የሚመሇከታቸዉ የዩኒቨርሲቲ ማህብረሰብ የተሳተፇበት የአቅጣጫ ማስቀመጥ ስሌት ተቀይሶ በዙሁ መሠረት ወዯ 

ቀጣይ አመት ሉያሰወስደን የሚችለ መሪ ነጥቦችን  በማስቀመጥ ነዉ ወዯ 2006 ዓ.ም. ስራ መን የተገባዉ፡፡ 

ሇ2006  የስራ መን ዕቅዴ ማገጀትና የማስፇፀሚያ ማሳሪያዎችና ስሌቶችን የማቀነባበር ተግባርም የግዴ ስሇነበረ 

የዩኒቨርሲቲዉ የ2006 ዓ.ም. እቅዴ ጉዲዩ የሚመሇከታቸዉ ሁለንም የባሊዴርሻ አካልቶች (ተማሪዎች፤ ሠራተኞች፤ 

መምህራንና በየዯረጃ የሚገኙ አመራሮችን) በማሳተፌ ተገጅቶ ነበረ፡፡ በዙሁ መሠረት እያንዲንደ የዬኒቨርሲቲ ማህበረሰብ 

የሚመሇከተዉን የስራ ርፌ ከቅርብ አሇቆቻቸዉ በመረከብና ቃሌ በማግባት  ነዉ ወዯ ስራ የተገባዉ፡፡ እቅደም 

በተቀመጠሇት ግዛ፤ መጠን፤ ጥራትና ወጪ ሇመፇጸም ሇፇጻሚዎቹ አስፇሊጊዉ የግንዚቤ ማስጨበጫና ክህልት ማበሌፀጊያ 

ስራ ተሰርተዋሌ፡፡ በ2005 ዓ.ም. የታዩ ዯካማ ጎኖችን ነጥል በማዉጣት በአስፇፃሚዉ አካሌ ትኩረት እንዱሰጥበትና 

የማብከኛ ስሌት እንዴቀይሱበት የግንዚቤ ማስጨበጥ ስራ ተሰርቶ አስፇሊጊዉ ስሌቶችን በማገጀት ወዯ ስራ ተገብተዋሌ፡፡  

በመጀመሪያዉ የዜግጅት ምዕራፌ እንዯ ከፌተኛ የትምህርት ተቃማት ሇመማር መስተማር ስራ ሉዯግፈና ሉሰሩ የሚገባቸዉ 

ስራዎች የካላንዯር ዜግጅትና ስርጭት፤ የመማሪያ ክፌልችና ማዯሪያ ቤቶች ዜግጅት፡ የመምህራን ቅጥርና ምዯባ፤ የኮርስ 

ዴሌዯሊ ፤ የግብአቶች አቅርቦትና ላልች ፊሲሉቲዎች ስራ ተሰርተዋሌ፡፡ ይህ መሰረታዊ ስራዎች ከተሰሩ ቦኃሊ የተማሪዎች 

አቀባበሌና የፇርስት ዯይ ፇርስት ክሊስ በማከናወን ጤናማ የመማር መስተማር   ሂዯት እንዴካሄዴ ተዯርገዋሌ፡፡  

በላሊ መሌኩ የትግበራ ምዕራፌም ከባዴና አቅም የሚጠይቅ የስራ ምዕራፌ በመሆኑ አስፇሊጊዉን ቅዱሚያ ዜግጅት ማዴረግ 

የግዴ ነበረ፡፡ በዙሁ መሰረት ወቅቱን የጠበቀና ዉጤተማ የሆነ  የተማሪዎች የምዜገባ ስርኣት በመርጋት ተማሪዎቻችን 

ያሇምንም ኢንግሌት እንዴመገቡ የማዴረግ ስራ በሬጅስትራር በኩሌ ከፌተኛ ዜግጅት በማዴረግ በተቀመጠዉ ግዛ ገዯብ 

ዉስጥ ምዜገባዉ እንዴጠናቀቅ ተዲርገዋሌ፡፡ የዩኒቨርሲቲ አብያተመጸሀፌትም የተመቻቸና በቂ የማንበቢያ ቦታ እንዴኖር 

በማዴረግ ዘሪያ ሰፌዉን ስራ ስሰራ ቆይተዋሌ፡፡ ላልች ፊሲሉቲዎችም ሇምሳላ፡- የተማሪዎች ማዯሪያ፤ ሊብራቶሪ፤ የምግብ 

አዯራሽና ክሉኒክ ሇተማሪዎቹ በሚመች መሌኩ እንዴገጅና ያሇተቆራረጠ አገሌግልት እንዱሰጡ ሇማዴረግ የተሰሩ 

ስራዎችም በመማር መስተማር ሊይ በጎ አስተዋፅኦ አበርክተዋሌ፡፡  



 
 

 
 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ አዴስ ተማሪዎች ከመቀበሌ አንስቶ ትምህርታቸዉን እስኪጀምሩ ዴረስ ምንም አይነት የሰሊም ችግር 

እንዲይኖር ከከተማዉ የመስተዲዴር አካሊት፤ የዯህነት አካሊትና ከማህብረሰቡ ጋር በመሆን የዯህነት ችግር ሳይኖር ተማሪዎቹ 

ወዯ ትምህርት ገበታቸዉ እንዴገቡ ተዯርገዋሌ፡፡ ዪኒቨርሲቲዉ ከከተማዉ መስተዯዯር፤ ከዝን መስተዯዯር፤ ከላልች የዯህነት 

አካሊቶች ጋር በመሆን አንዴ ኮማንዴ ፕስት በማዋቀር በየግዛዉ ችግር ሲኖርም ሆነ ሳይኖር በተማሪዎች ዯህንነትና 

በህብረተሰቡ ሊይ በማወያየት ሇተፇጠረዉ ችግር የመፌትሔ ሏሳብ በማስቀመጥ እየሰራ ነዉ አሁንም እየተሰራ ይገኛሌ፡፡  

በዩኒቨርሲቲዉ ዉሰጥና ዉጭ  በዯህንነት ዘሪያ  የተሰሩ ስራዎች በዜርዜር 

በዩኒቨርሲቲዉ  የመማር መስተማር የሥራ ሂዯት በሰሇማዊ መንገዴ እንዴከናወን በዯህንነት ሊይ የተሰሩ ሥራዎች፡-   

1. የተማሪዎችን ዯህንነት ሇማስጠበቅ የተሰሩ ስራዎች 

1.1. እንዯሚተወቀዉ ዩንቫርሲቲያችን  በቅርብ ርቀት  ሊይ ሦስት ከምፒሶች ከዋናዉ ግቢ ዉጭ የሚገኙ ሲሆን 

እነሱም የግብረናና እንስሰት ህክምና ኮላጅ፤ የቴክኖልጅ ኢነስቲትዩት ተቃሚና የቢዙነስና ኢኮኖሚክስ ኮላጅ 

ናቸዉ፡፡ከዙህ ዉስጥ የመጀመሪያዎቹ ሁሇቱ ከዋናዉ ግቢ በተወሰኑ ክል ሜትር ርቆ የሚገኙ ሲሆን 

የቢዙነስና ኢኮኖምክስ ኮላጅ ግን ከዋናዉ የግቢ አጥር በስተዯቡብ በ24 ሜትር ብቻ ርቆ ይገኛሌ፡፡ ይህ 

ካምፒስ ካሇዉ የቦታ ጥበትና  እንዱሁም  የተማሪዎች መመገቢያ ካፌቴርያና ቤተመጽሏፌት በዋናዉ ግቢ 

ስሇምገኝ ተማሪዎች በየግዛዉ ወዯ ዋናዉ ግቢ ይመሊሇሳለ፡፡ ሆኖም ግን በዋናዉ ግቢና ከምፒሱ መካከሌ 

ሀገር አቀፌ የመክና መንገዴ አቋርጦ ስሇሚያሌፌ በየግዛዉ የትራፌክ መጨናነቅ  ከመታያቱም በሊይ 

ተማሪዎቹ  ከካምፒሱ ወዯ ዋና ግቢ ሇምግብም ሆነ ሇላሊ ጉዯይ ስመሊሇሱ የመክና አዯገና የፆታዊ  ትንኮሳ 

ሌዯርስባቸዉ ስሇሚችሌ ዩኒቨርሲቲዉ ይህንን ጉዯይ ግንቤ ዉስጥ በመስገበት የተማሪዎቹን ዯህንናት 

ከመጠበቅ በተጨማረ ሥራን ሇማቀሇጠፌ በአየረ ሊይ ተሻጋር ዴሌዴይ  (Suspension bridge ) ከዋና ግቢ 

ወዯ ቢዙነስና ኢኮኖሚክስ ኮላጅ የሚዋስዴ ተገንብቶ ስራ ጀምራሌ፡፡    

1.2. ዩኒቨርሲቲያችን ተማሪዎቹንም ሆነ የግቢዉን ማህበረሰብና ንብረት ከአዯጋ ሇመከሇካሌ ከጂማ ከተማ 

መስተዯዯርና ህብረተሰብ እንዱሁም ከጂማ ዝን መስተዲዯርና ህብረተሰብ ጋር ተቀናጅቶ ማስራት የሇቀ 

ዯህንነት ኢንዯሚኖር በመገንብ አንዴ የጂማ ዩኒቨርሲቲ ኮማንዴ ፕስት 25 አበሊት ያሇዉና በዩንቫርሲቲዉ 

የሚመራ ኮሚቴ ተመስርቶ በአሁኑ ሰዓት በዴህንናት ዘሪያ በየግዛ እየተገነኙ ዉይይት ያዯርጋለ እንዱሁም 

ያገጠሙ ችግሮችም ካለ በወቅቱ መፌትሄ ያፇሊሌጋለ፡፡  

1.3. የዩንቫርሲቲዉ ጥበቃና ዯህንናት ቢሮ በተማሪዎች መካከሌ ምንም አይነት ወከባና አሇመረገጋት እንዲይኖር 

ሇማዴረግ በተማሪዎች መከከሌ ከተማሪዎቹ የተወጣጡ የሰሊም አስከባር ኮሚቴ ተዯረጅቶ ስራ እየተሰራ 

ይጋኛሌ፡፡ ቢሮዉ ከሁለም የተማሪዎች ክባባት ጋር በቅንጂት እየሰራ ይጋኛሌ፡፡  

1.4. ዩኒቨርሲቲዉ ከያዚቸዉ አሊማ ( የመማር መስተማር፤  የጥናትና ምርምር እና  ማህብረሰብ አገሌግልት ) 

ዉጪ ላልች የተማሪን ቀሌብ እና አቋሚ የሚያዉኩ ጉዯዮች ሇምሳላ ሃይማኖታዊ አሇባበሶችን፤ 

አመጋገቦችን፤ ሃይማኖታዊ ጥቅሶችን፤ መዜሙሮችን፤ ፀልትን ወይም ስግዯትን ፤ ሃይማኖታዊ ሰበካዎችን፤ 

ጉባኤዎችን እና የመሰሰለት የዩኒቨርሲቲዉን አሇማ ሉያስቱ የሚያስችለ ዴርግቶችን በዩኒቨርሲቲዉ ቅጥር ግቢ 

ዉስጥ እንዯይከናወንና ተማሪዎች ሇትምህርታቸዉ  ብቻ ትኩረት እንዴሰጡ ሇማዴረግ  በሀገር አቀፌ ዯረጀ 

ሇዩኒቨርሲቲዎች በተሰጠዉ መመሪያ መሠረት አንዯ መመረያ ተገጅቶ በሴኔት ከፀዯቀ ቦኃሊ ቦርደ 



 
 

 
 

እንዱያፃዴቅ ተዯርጎ ፀዴቀዋሌ፡፡ ሇተፇፃሚነቱ እንዱያመች በየዯረጃ የሚገኙ የዩኒቨርሲቲዉ አመራሮች፤ 

የተሇያዩ የሃይማኖት አባቶችና እናቶች እንዱሁም የተማሪዎች ተወካይ ሊይ የግንቤ ማስጨበጫ ሥራ ተሰርቶ  

የካተቲ 17/ 2006 ዓ.ም.   በዩኒቨርሲቲዉ  ቅጥር ግቢ ዉስጥ ሙለበሙለ ታግባራዊ እንዱሆን ተዯርገዋሌ፡፡  

1.5. የሴት ተማሪዎቻችን ፆታዊ ትንኮሳ ሇመከሊካሌ  በሁለም ካምፒሶች በፀጥታና ፆታዊ ትንኮሳ  ሊይ ከፌተኛ 

ሥራ እየተስራ ይጋኛሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ  በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅና በዋናዉ ግብ ሴት 

ተማሪዎቻችን ከከተማዉ የተሇያዩ  አገሌግልቶችን ሇማግኘት ወዯ ከተማ ስወጡ የሚዯርስባቸዉን ፆታዊ 

ትንኮሳና ላልች የዯህንነት ችግሮች እንዲይዯርስባቸዉ ሇመከሊካሌ ስባሌ  በካምፒሱ ዉስጥ እንዱያገኙ 

ሇማዴረግ  የሴቶች የዉበት ሰልን ተከፌቶ በተመጣጠኝ ዋጋ አገሌግልት እያገኙ ናቸዉ፡፡  

1.6. በግቢ ዉስጥም ቢሆን ፆታዊ ጥቃት በተሇይ ሇሉት ሊይ ሉኖር ይችሊሌ ተብል ግምት ዉስጥ በማስገባት 

በሴት ተማሪዎች መኝታ አከባቢ የቤተመፅሓፌትና የኢነተረኔት አገሌግልት ኢንዱያገኙ ተዯርገዋሌ፡፡  

1.7. የዩኒቨርሲቲዉ መምህራን-ተማሪዎች ግንኙነት፤ የሠራተኞች-ተማሪዎች ግንኘነትና የአመራሮች-ተማሪዎች 

ግንኙነት ጉዲይ ሰሇማዊና ጤናማ እንዱሆን በየግዛዉ የግንቤ ማስጨበጫ ሥራ እየተሰራ  ይጋኛሌ፡፡ 

1.8. ፆታዊ ትንኮሳዉን ሇመከሊከሌ የዩኒቨርሲቲዉ የሴቶች ጉዲይ ቢሮ በተማሪዎቹ መካከሌ ከተማሪዎቹ 

በተወጣጡ የፆታዊ ትንኮሰ ተከሊካይ ኮሚቴ  ከሁሇቱም ፆታ ተቋቅሞ በሰፉዉ እየተሰረበት ይጋኛሌ፡፡  

1.9. በአገሌግልት መስጫ አከባቢም ምንም አይነት አዴልና ተመሳሰይ ችግሮች እንዲይኖር ሇማዴረግ አጋሌግልት 

ሰጪ ሠራተኞቻችን በ1 ሇ5 በቡዴን ተዯራጅቶ አንደ አንደ ሊይ ሂስ በማንሳት የተመጣጠነ አገሌግልት 

እየተሰጠ ይጋኛሌ፡፡ በተሇይ በዩኒቨርሲቲዉ አብያተመጽሏፌት ኮሚቴ ተዋቅሮ ከግዛ ወዯ ግዛ በአገሌግልት 

ሊይ ያለ ችግሮችን ነቅሶ በማዉጣት መፌተዎቻቸዉን እያስቀመጡ እየሰሩ ይጋኛለ፡፡  

1.10. በብሔር፡፤ በጎሳ፤ በሃይማኖት ሌዩነት በዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ዉስጥ እንዲይፇጠር በሀገረ ዯረጀ 

በተከበረዉ ብሔር ብሔረሰብ ቀን በዩኒቨርሲቲዉ ቅጥር ግቢ ዉስጥም ሁለም የዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ 

በተገኙበት  በዯመቀ  ሁኔታ የተከበረ ሲሆን በክብረ በዓለ ሊይም ስሇብዘሃንነትና አንዴነት የግንቤ 

ማስጨበጫ ትምህርት በዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራርና በሚመሇከታቸዉ አካሊት ተሰጥቷሌ፡፡  

ዩኒቨርሲቲዉ የሙስናና ብሌሹ አሰራር ሊይ የዩኒቨርሲቲዉን ማህበረሰብ  ግንዚቤ ሇማስጨበጥ በየዯረጃዉ ሇሚገኙት 

አመራሮች፡ ሠራተኞችና የዯህነት ሰዎች ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡  

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ክፌሌ ሁሇት፡ የመሌካም አስተዲዯርና ሇዉጥ መሣሪያዎች ትግበራ አፇፃፀም 

2.1. ሰሊማዊ የመማር ማስተማርና መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን የተሰሩ አበይት ታግባራት  

2.1.1. ግሌፅና አሳታፉ የዉሳኔ ስርዓት ስሇመርጋቱ  

ዪኒቨርሲቲያችን ፌትሃዊ አመራርና ዉሳኔ  እንዴኖር ከመቼዉም በበሇጠ ሁኔታ ስሰራ እንዯነበረና አሁንም እየሰራ ያሇ መሆኑ 

ግሌፅ ነዉ፡፡ በዩኒቨርሲቲዉ ዉስጥ ግሌፅና አሳታፉ የዉሳኔ ስርዓት እንዱኖር ሇማዴረግ የዩኒቨርሲቲዉ አመራር 

በተማሪዎችም ዉስጥ ሆነ በሠራተኞችና መምህራን መካከሌ ስርዓቱን መርጋት የግዴ ሆኖ በማግኘቱ የተሇያዩ አዯረጃጀት 

እንዱኖር ተዯርገዋሌ፡፡ በተማሪዎች መካከሌ የተማሪዎች ህብረት እንዱኖርና በስሩም የተሇያዩ ክባባት እንዴዋቀሩ ተዯርጎ 

ከተዋቀሩም ቦሃሊ በየትም ቦታ ተማሪዎችን በሚመሇከት ጉዲይ ሊይ በቀጥታም ሆነ በተዋዋር እንዴሳተፈበትና የዉሳኔ ሰጪ 

አካሌ ሆነዉ እንዴሰሩ ተዯርገዋሌ፡፡ በዙሁ መሰረት ሁሇት የተማሪዎች ተወካዮች የዩነቨርሲቲዉ የበሊይ አመራር አካሌ 

የሆነዉ የሴነት አበሌ ሆነዉ ሀሳብ እንዯያፇሌቁና እንዴሁም ከሴኔት አባሊት እኩሌ ዉሳኔ እንዴሰጡ ተዯርገዋሌ፡፡ ይህም 

ዩኒቨርሲቲዉ ምን ያህሌ ሇተማሪዎቹ ግሌፅ እንዯሆነና አሳታፉ የአመራር ስርዓት እንዯሇዉ በግሌፅ በማህብረሰቡም ሆነ 

በተማሪዎቹ መካከሌ የተመሰከረሇት ስሇመሆኑን ያሳያሌ፡፡ በላሊ መሌኩ ዩኒቨርሲቲዉ የመምህራን ተወካይ በዩኒቨርሲቲዉ 

ሴኔት የሴኔት አበሌ እንዴኖር በማዴረግ ተወካዩም ከላልቹ የሴኔት አባሊት እኩሌ ዴምፅና የዉሳኔ ሀሳብ እንዴኖረዉ 

ተዯረግዋሌ፡፡ ይህም ዩኒቨርሲቲዉ በግሌፀኝነት ሊይ ያሇዉን ፅኑ አቃም የገሇፀበትና የተመሰገነበት ነዉ፡፡ በአስተዲዯር 

ሠራተኞች በኩሌም በተሇያዩ የሰራተኞች ጉዲይ ሊይ የዉሳኔ ሏሳብ የሚያቀርብና ዉሳኔ የሚሰጥ ተወካይ እንዴኖር ተዯርጎ 

በግሌፅ በሠራተኞቹ ፌሊጎት የተመረጠ ተወካይ እንዱኖር ተዯርጎ እየተሰራበት ይገኛሌ፡፡ በመሠረቱ ሁለም ተወካዮች 

የተወከለት በሚወክለት አካሊት ግሌፅ በሆነ የምርጫ አካሄዴ ስርኣት የተመረጡና የተወከለ ናቸዉ፡፡  

2.1.2. የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ ስሇመገጀቱና ሥራ ሊይ ስሇመዋለ  

እንዲሚተወቀዉ ዪኒቨርሲቲያችን በዋንኝነት ተማሪዎቹን ቁጥር አንዴ ዯምበኛ በማዴረግ በዙሁ ሌክ አገሌግልትንም 

እያበረከተሊቸዉ ይገኛሌ፡፡ በዙሁ መሠረት በተሇይ ከተማሪዎች የቀን ተቀን ፌሊጎት ገር የሚገነኙት የስራ ማዕከልች በግሌፅ 

ስሇሚተወቁ ሇይቶ በማስቀመጥ የተቀሇጠፇ የአገሌግልት ስርዓት እንዴረጋ ተዯርጎ በሬጅስትራር፤ በተማሪዎች ክሌኒክ፤ 

በምግብ ቤት፤ በማዯሪያ ቤትና በፊይናንስ አከባቢ የየራሳቸዉ የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ እንዴያገጁ ተዯርጎ 

በማገጀት ፌትሃዊና ቀሌጣፊ የአገሌግልት አሰጣጥ እንዱኖር ተዯርጎ አገሌግልቱ በዙሁ መሌኩ እየተሰጠ ይገኛሌ፡፡ ይህ 

አካሄዴ በሁለም የስራ ክፌልች ሇወዯፉቱ የሚስፊፊ ሲሆን የዩኒቨርሲቲዉ አመራርም በዙህ ሊይ ከፌተኛ ትኩረት በመስጠት 

እየሰራ ይገኛሌ፡፡  

2.1.3. የቅሬታ ስርዓት ማቅረቢያ መኖሩ 

ዩኒቨርሲቲያችን የቅሬታ ሰሚና ማስተነገጃ ቢሮ በማዯረጀት ማንኛዉም ቅሬታ በወቅቱና በአግባቡ መሌስ እንዱያገኙ 

ተዯርግዋሌ፡፡  በግሌፅ በቢሮ ዯረጃ ቅሬታዎችን ማቅረብ ሇማይፇሌጉ ግሇሰቦች የሏሳብ ማቅረቢያ ሳጥን ተጋጅቶ በሁለም 

የሥራ ክፌልች ዯጃፌ ኢንዱኖር ተዯርግዋሌ፡፡ ስሇሆነም ዩኒቨርሲቲዉ ጠቃሚም ሆነ ጎጅ ሏሳቦችን በዙሁ መሌኩ 

ከማህብረሰቡ በመሰብሰብ የራሱን አቅጣጫ በማስቀመጥ እየሰራ ይገኛሌ፡፡  



 
 

 
 

2.1.4. በክራይ ሰብሳቢነትና ብሌሹ አሰራር  ሊይ የተሰሩ ሥራዎች  

በዩኒቨርሲቲዉ ዉስጥ ሇብሌሹ አሰራርና ክራይ ሰባሳብነት ተጋሊጭ ናቸዉ የተባለትን የሥራ ክፌልች ሇይቶ በማወቅ በምን 

መሌኩ ይህንን ቀዯዲ መዴፇን እንዯሚቻሌ ስሌቶችን በማገጀት ወዯ ስራ ተገብተዋሌ፡፡ በተሇይ የ1፤ሇ5 ቡዯን አዯረጃጀት 

አጠናክሮ ማስኬደ ሇዙህ ጉዲይ አማራጭ የላሇዉ መንገዴ ስሇመሆኑ ዩኒቨርሲቲዉ አምኖበታሌ፡፡ ማመን ብቻም ሳይሆን 

ወዯ አፇፃፀሙም ሌቆ ገብተዋሌ፡፡ በመሆኑም ዩኒቨርሲቲዉ በአሁኑ ሰዓት በክራይ ሰብሳብነት ሊይ እያዯረገ ያሇዉ መቻ 

በቀሊለ የሚታይ አይዯሇም፡፡ ሇወዯፉቱ ዯግሞ ከዙህ በሊቀ ሁኔታ ሇማስራት ዩኒቨርሲቲዉ ጠንካራና የማይያወሊዉሌ አቃም 

አሇዉ፡፡  

ዩንቨርሲቲዉ ሇክራይ ሰብሰባነት የተጋሇጡ የስራ ሂዯቶችን በመሇየት ግሇሰቦቹ ሇዙህ ብሌሹ አሠራር ተጋሊጭ 

እንዲይሆኑ፡-  

 የቡዴንና የግሇሰብ ፇፃሚዎችን አቅም ሇመገንባትና በብሌሹ አሰራሮች ሊይ  የተሇያዩ ስሌጠናዎች  ሇአተዲዯር 

ሰራተኞች ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በየዯረጃዉና በየርፈ ኮላጆች፤የትምህርት ክፌልችና  ላልች የስራ ክፌልች  በየጊዛዉ  የዉይይት መዴረኮችን 

በማጋጀት በአጠቃሊይ የስራ ሂዯት ሊይ   በመወያየት ሊጋጠሙ  ችሮች የመፌትሄ አቅጣጫ  ያስቀምጣለ፡፡  

 የስራ ክፌልች ሇብሌሹ አሰራርና ክራይ ሰብሳብነት ተጋሊጭ እንዲይሆኑ በየግዛዉ በዉስጥ ኦዱታችን የየወሩ 

የኦዱት ሂሳብ ኦዱት ይዯረጋሌ፡፡ የፔሮጀክት ሂሳብ ኦዱትም ተሰርቶ ሪፕርቱ ሇሚመሇከተዉ የበሊይ ሀሊፉ 

እንዱቀርብ ተዯርጓሌ 

 የ1፤5 አዯረጃጀትም በብሌሹ አሰራሮች ሊይ ከፌተኛ ጫና እያሰዯረ ይገኛሌ፡፡ 

  የካይን መሰረተ ሃሳቡንና አተገባበሩን አስመሌክቶ ከሁለም ኮላጆች፤ከተማሪዎች አገሌግልትና ከንብረት ክፌሌ 

ሇተዉጣጡ ሰራተኞች ስሌጠና ተሰጥቶ ወዯ ትግበራ ተገብቷሌ 

 በዩነቨርስቲዉ የሚከሰቱ ብሌሹ አሰራሮችን ሇማሰተካከሌና ሙስናን ሇመከሊከሌ ዩኒቨረስቲዉ የፀረ ሙስና ቢሮ 

ከፋዯራሌ የፀረ ሙስና ቢሮ ጋር በመተባበር በተሇያየ ጊዛ በየርፈ ግምገማ እንዱዯረግ አዴረጓሌ፡፡በተጨማሪም 

የስነ ምግባር መኮንን ባሌነበረባቸዉ ኮላጆች ባሇሙያዎች እንዱመዯቡ ተዯርጓሌ፡፡ከየክፌልቹና ከግሇሰቦች  

የሚመጡ  ወዯ 20 የቅሬታና  ሙስናን የማጋሇጥ ጥቆማዎች በመዉሰዴ  ሇ15ቱ ከሚመሇከታቸዉ አካሊት ጋር 

በመሆን አስፇሊጊዉን መፌትሄና እርምጃዎች ወስዶሌ፡፡ በአጠቃሊይ በዙህ ግማሽ አመት 24 ቅሬታዎች ቀርቦ 19ኙ 

( አስራ ጠኙ) ህገዊ የመፌትሄ እርምጃ ተወስዶሌ፡፡ 

 ከ20 በሊይ የሚሆኑ የትምህርት ክፌሌ ኃሊፉዎች   ከፋዯራሌ የፀረ ሙስና ቢሮ በተሊከዉ የሃብት ማስመዜገቢያ 

ቅፅ በማስሞሊት የምዜገባ የምስክር ወረቀት ወስዶሌ፡፡ 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2. የሇዉጥ መሳሪያዎች ትግበራና ያስገኙት ዉጤት  

2.2.1.  የትምህርት ሌማት ሠራዊት ግንባታ 

መሊውን የዩኒቨርስቲውን ማኀበረሰብ በትምህርት ሌማት ሠራዊት በማዯራጀትና ወዯ ሇውጥ ንቅናቄ  በማስገባት 

ተሌዕኮውን በሊቀ ሁኔታ ሇመወጣት የተዯረገው ጥረት ተጠናክሮ እየቀጠሇ ነዉ፡፡ እንዯሚተወቀዉ ዩኒቨርሲቲያችን በዙህ 

የትምህርት መን በተሇያዩ ርፍች የሌማት ሠራዊት ግንባታን በማዯረጀት ወዯ ሥራ ተገብተዋሌ፡፡ በዙሁ መሠረት፡- 

 በአካዲሚክ ርፌ መምህራንን በሚያስተምሩት የትምህርት መስክ ሊይ ተመስርቶ በኬዜ ቲም እንዴዯራጁ ሲዯረግ 

በትምህረት ክፌሌ ዯረጃም የሌማት ቡዴን ተዯራጅቶ ወዯ ስራ ተገብተዋሌ፡፡     

 በአስተዲዯር ርፌ በሁለም የስራ ክፌልች እንዯሙያ ቅርበታቸዉና የሥራ ባህሪ በ1፡ሇ5 ተዯራጅቶ ሙለ 

በሙለ ወዯ ስራ ተገብተዋሌ፡፡ ጥሩ ዉጤትም ተመዜግበዋሌ፡፡      

 በሆስፑታሌ አገሌግልት ርፌ በዙህ ርፌም ተቀራራቢ የሥራ ባህሪ ስሇአሊቸዉ በ1፡ሇ5 እንዴዯራጁ 

ተዯርጎ ወዯ ትግበራም ተገብቶ ጥሩ ዉጤት እየተመገበ ይገኛሌ፡፡   

 ተማሪዎችም uዙሁ መሌኩ በ1፡ሇ5 ኔትወርክ ተዯራጅተው በየጊዛው የሥራቸውን አፇጻጸም 

ይገመግማለ፣ የማሻሻያ ስሌቶችን እየቀየሱ ስራቸው በሚሳሇጥባቸው አግባቦች ሊይ ይመክራለ፡፡ 

በተመሳሳይ ሁኔታ በየርፊቸው (በሥራ ሂዯት) ባለ የሌማት ቡዴኖች፣ በኘሮሰስ ካውንስሌ ፍረሞችና 

በዩኒቨርስቲ አቀፌ የትራንስፍርሜሽን ፍረም የሥራ አፇጻጸም፣ የአገሌግልት አሰጣጥ፣ እንዱሁም ተያያዥ 

ችግሮች እየተገመገሙ ጠንካራ አፇጻጸሞችና ክፌተቶች ይሇያለ፣ የመፌትሄ አቅጣጫዎች ይነዴፊለ፡፡ 

ከዙሁ ጋር ተያይዝ በሇውጥ ፒኬጆች (ው.ተ.ስ. ዕቅዴ፣ ካይን፣ መሌካም አስተዲዯር…) አፇጻጸም 

ያሇበትን ዯረጃ ይገመግማለ፡፡ በየዯረጃው ሊሇ አካሌ  ሳምንታዊ ሪፕርት በኢሜሌ፣ ወርሃዊ ሪፕርት 

ዯግሞ በጽሁፌ ይቀርባሌ፡፡  

የታዩ ውጤቶች 

 በሠራተኞች ንዴ በተፇጠረው አዯረጃጀት አማካይነት የተሻሇ አፇጻጸም፣ የሥራ ተነሳሽነትና ግሌጽነት ጠንክሮ 

አየወጣ ነው፡፡ ጠንካራ ቡዴኖችና ሠራተኞች እየተሇዩና ዕውቅና እየተሰጣቸው፣ ችግር ያሇባቸው ዯግሞ ምክር፣ 

ከዙህ ባሇፇም ተግሳጽና ማስጠንቀቂያ እንዱዯርሳቸው እየተዯረገ የሥራ መነሳሳትን ሇማጎሌበት የተጠናከረ ጥረት 

ቀጥሎሌ፡፡ በዙህም መሠረት በአዯረጃጀቱ ታቅፇው ነገር ግን ጉሌህ እንቅስቃሴ በማያዯርጉ ቡዴኖች ሊይ የቃሌና 

የጽሁፌ ማስጠንቀቂያ እንዱዯርሳቸው እየተዯረገ የቅርብ ክትትሌና ዴጋፌ ተጠናክሮ ቀጥሎሌ፡፡ 

 በሁለም ኮላጆችና ት/ት ክፌልች የ1፡5 የተማሪዎች አዯረጃጀት በሁሇተኛው ሴሚስተርም ተጠናክሮ የቀጠሇ ሲሆን 

ሜንተርም ተመዴቦሊቸው ሥራቸውን እያከናወኑ ነው፡፡ 

 ተማሪዎች በየእሇቱ፣ እንዱሁም ሜንተሮች በየሳምንቱ ሪፕርት የሚያዯርጉበት ቅጽ ተሠራጋጅቶ ሥራ ሊይ 

ውሎሌ፡፡ 

 የሇውጡ አተገባበርና አዯረጃጀቱ ያስገኘውን ውጤትና ያሇበትን ዯረጃ ሇማየት እንዱያግዜ ከየሴክሽኑ ተወካይ 

ተማሪዎችና ከሜንተሮች  ጋር በየትምህርት ክፌለ የምክክር ግምገማ ተካሄዲሌ፡፡ ሁሇተኛው ሴሚስተር 



 
 

 
 

እንዯተጀመረም በየኮላጆቹ ከተማሪዎች ጋር ስብሰባ ተካሂድ  ከአፇጻጸሙ ጋር በተያያ  እንዱሁም ከአጠቃሊይ 

መማር ማስተማር ዘሪያ የታዩ ክፌተቶች ሊይ ምክክር ተዯርጓሌ፡፡  

 
በነዙሁ የምክክር መዴረኮች ሊይ 

 ሰሊማዊ መማር ማስተማር ሂዯት   

 የአቻ ሇአቻ ትምህርት ተሞክሮዎችና ያጋጠሙ ችግሮች  

 የአካዲሚክ ዴጋፌና ትምህርት መርጃ መሣሪያዎች  

 ኦንሊይን ግሬዱንግና ተከታታይ ምና   

 ሃንዴአውት ሰርኩላሽን በሚለና ተዚማጅ ጉዲዩች ውይይት የተዯረገ ሲሆን፣ 

 
ከተሇዩች ችግሮች በከፉሌ 

 ከመምኀራን የማስተማር ክኀልት ጋር ተያያዥ የሆኑ ችግሮች  

 እየታየ ያሇውን የውሃ /የመጠጥ፣ የመጸዲጃና ሌብስ ማጠቢያ/ ችግር  

 መምህራን የሚሰጡትን ኮርስ ሃንዴአውት ጥራቱ ሊይ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራና   በሶፌትኮፑ ጭምር 

እንዱሰጡ ሇማዴረግ ጥረት ቢዯረግ  

 ምግባረ ብሌሹ በሆኑ ተማሪዎች ሉከሰቱ የሚችለ የሃንዴአውት የውስጥ ገፆች ከመቀዯዴ ሇማዲን ከወዱሁ 

ቢሰራበት   የሚለ አስተያየቶች ተነስተዋሌ፡፡  

 ሇመማር ማስተማር ተግባር ዋነኛው ግብዓት የሆኑት በመማሪያ ክፌለ የተገጠሙ አብዚኞቹ LCD አሇመሰራት 

የማባዣ ማሥን ብሌሥት ምክንያት ስራ ማቆም የ White Board Markers ዯረቅ መሆን፣ የመብራት 

መቆራረጥና፣ መብራት ሲጠፊ በኮሌጁ ጊቢ ያሇውን ጀነርተር ስራ ሇማስጀመር በርካታ ሰዓታት መወሰዴ 

የሚለት ከፉልቹ ናቸው 

ኮላጆችም የተነሱትን ችግሮች ሇመቅረፌ በትኩረት አየሠሩ ሲሆን፣ የተወሰኑት እሌባት አግኝተዋሌ፡፡ 

 
በጠንካራ አፇጻጸም ከተገሇጹት ጥቂቶቹ 

 በዜግጅት ምዕራፌ /ህዲር/2006 በተዯረገ ግምገማ/ በቀረቡ  ጥቆማዎች  መሠረት  ሇታዩ  ተግዲሮቶች ግብረ 

መሌስና  ክትትሌ  በመዯረጉ  በተዯጋጋሚ  ሲከሰቱ የነበሩ ሁከቶች ቀንሰዋሌ  

 የተማሪ  ካውንስሌ  ኃሊፉዎች  በየኮላጁ  አካዲሚክ  ኮሚሽን AC  ሊይ  መሳተፌ  መቻሊቸው  ሇሰሊማዊ  

መማር ማስተማር አስተዋፅኦ አበረክቷሌ  

 በሴቶች ሊይ የሚዯርሰውን ትንኮሳ  ሇመቅረፌ  ከተሇያዩ  ክፌሇ  ከተማዎች፣  ዝን ፕሉስ  አመራሮችና  

መስተዲዴር  አካሊት  ጋር  በቅንጅት መስራት በመጀመሩ ችግሮች ቀንሰዋሌ 

 በመኝታ ቤት አቅራቢያ ኢንተርኔት አገሌግልት ተጀምራሌ  

 በኮምፑውተር  አክሰሰሪ መሳሪያዎች ሊይ ሲከሰት የነበረው ጥፊት የግንዚቤ ማስጨበጫ በመሰጠቱና ክትትሌ 

በመዯረጉ እየቀነሰ ነው፣  

 አገሌግልት አቋርጠው የነበሩ ኮምፑውተሮች የቅርብ ክትትሌና ጥገና እየተዯረገሊቸው ስራ ጀምረዋሌ  



 
 

 
 

 ኢኮኖሚያዊ ችግር ያሊባቸውን ሴት ተማሪዎች የመዯገፌ ስራ እየተሰራ ነው 

 ተከታታይ  ምና  ስርዓት  በአብዚኛው  መምህራን  በትክክሌ መተግበሩ አበረታች ነው 

 
በየርፈ በተዯራጁ የ 1.5 የትምህርት ሌማት ቡዴኖች ከተስተዋለ ሇውጦች በከፉሌ፣ 

1. አብያተ መጽሏፌት  

- የንብረት ዯህንነት ሇማስጠበቅ በቂ ስራ ስሇተሰራ በአብሊጫው የቡዴን ስራ ውስጥ አመርቂ ሇውጥ 

ታይቷሌ፡፡ ሇዙህም ማሳያ ሚሆን በቅርብ ጊዛያት ውስጥ ከቤ/መጽሀፌት ተሰርቀው የወጡ መጽሀፌት 

ተይዋሌ፡፡  

- ሰራተኛው ሇስራውና ሇተጠቃሚያን ክብር በመስጠት ያሇ ምንም ውጣ ውረዴና አዴሌዎ የተቀሊጠፇ 

አገሌግልት እንዱሰጥ ተዯርጓሌ ፡፡  

- ተጠቃሚያን የሚፇሌጉት መረጃ ባግባቡና በሰዓቱ እንዱያገኙ የሚዯረገው  ጥረት የሚበረታታ ዯረጃ ሊይ 

ነው፡፡  

- በየቡዴኑ ስር ያለ አባሊት ተጠቃሚዎችን በአግባቡና በስርዓቱ በማስተናገዴ ረገዴ ያለትን ችግሮች 

እየተቀረፈ እንዲለ በየጊዜው በሚያዯረጉሌን ሪፕርት ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

- የአስተዲዯር ሠራተኞችም በየሥራ ባኀሪያቸው ተፇጥሮአዊ የሥራ ሂዯት ፌሰት መሠረት በ1፡5 የተዯራጁ 

ሲሆን የየግሌና የሌማት ቡዴኑን ዕቅዴ በማጋጀት ሊይ ናቸው፡፡  

- በአጠቃሊይ 748 የ1፡5 ቡዴኖች በአስተዲዯር ርፌ ሲመሠረት  ሁለም ቡዴኖች የየራሰቸዉን ሱፏርቫይር 

አቋቅመዋሌ፡፡ 

- ከዙሁ ጋር ተያይዝ ከበሊይ አመራር አካሌ ጀምሮ እስከ እያንዲንደ ኮላጅ ዴረስ ያሇውን የትምህርት ሌማት 

ሠራዊት ክንውንና ዜርዜር አፇጻጸሙን የሚከታተሌና ዴጋፌ የሚሰጥ የሱፏርቪዥን ቡዴን በየዯረጃው 

ሇማቋቋም ኘሮግራም ወጥቶ እየሄዴንበት ነው፡፡ በዩኒቨርስቲው ኘሬዙዯንት የሚመራ 7 አባሊት የሚገኙበት 

ዩኒቨርስቲ አቀፌ የሱፏርቪዥን ቡዴን ተቋቁሟሌ፡፡ 

- በኮላጅ ዯረጃ እንዱሁም በት/ት ክፌሌ ዯረጃ 3/3 አባሊት የሚገኙበት የሱፏርቪዥን ቡዴን ተቋቁሞ 

አፇጻጸሙን በቅርብ እየተከታተሇው ነው፡፡ 

o ዩኒቨርሲቲዉ የራሱን ፌሌስፌና ወዯ ህብረተሰቡ በማዉረዴ we are in the community የሚሇዉን ልጎ 

በተጨባጭ ዕዉን ሇማዴረግ በህብረተሰብ አቀፌ ትምህርት ፔሮግርም፡- በኢንተርንሽፔ፤ በፔራክቲከምና 

ፔሮፋሽናሌ ፔራክቲስ በዓመቱ 1700 ተማሪዎች እንዴሳተፈ ሇማዴረግ ታቅድ በመጀመረያዉ ሩብ ዓመት 

1400 ተማሪዎች ሲሰማሩ በዙህኛዉ ሩብ ዓመት ዯግ 256 ተማሪዎች ተሰማርተዉ የትምህርቱን 

መሠረታዊ አሇማ በህብረተሰቡ መከካሌ እንዱገባ ተዯርግዋሌ፡፡  

o የተጠናከረ የመማር መስተማር ሂዯት  ኢንዱኖር ሇማዴረግ በትምህርታቸዉ  ጠንካራ፤ መካከሇኛና  

ዯከም የሚለትን ተማሪዎች  በዉጤተቸዉ መሰረት ታሇይተዉ ከተወቁ ቦኃሊ ጥሩ የአፇፃፀም ስብጥር 

በመካካሊቸዉ እንዴኖር ሦስቱም ከተጎሪዎች የሚገኙበት ቡዴን እንዱፇጠርና እንዴዯጋገፈ 1ሇ5 

በማዯረጃት 3300 ቡዴን በዩኒቨርሲቲዉ ዯረጃ ተቋቅመዋሌ፡፡ 



 
 

 
 

o  ተማሪዎቹን የማዯረጀት ሥራ ከተሰራ ቦኃሊ ሁለም ቡዴኖች የየራሳቸዉ ቡዴን መሪ እንዱኖራቸዉ 

ሲዯረግ በየግዛዉ ግን ቡዴን መሪዉ ይቀየራሌ፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት ሁለም ተማሪዎች የመሪነትን 

ክህልት በዙሁ ዯረጃ እንዴጨብጡና ዯፊር እንዴሆኑ ሇማዴረግ ያህሌ ነዉ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ የሴት 

ተማሪዎች ተሳትፍ በቡዴኑ ዉስጥ ጎሌቶ እንዱታይና አቅማቸዉንም እንዱያጎሇብቱ ሇማዴረግ የቡዴን መሪ 

በመሆን እንዴሰሩ ተዯርግዋሌ፡፡ ሇየቡደኖቹም መምህር ተመዴቦሊቸዉ ችግር ባሇበት ቦታ ሊይ መምህሩ 

እንዱረዲቸዉ ተዯርጓሌ፡፡  

o በዙሁ መሌኩ መምህራንም በምያስተምሩት የትምህርት ርፌ በኬዜ ቲም እንዴዯራጁ ተዯርጎ በሁለም 

ኮላጆች ተዯራጅቷሌ፡፡ በተጨማሪም በየትምህርት ክፌሊቸዉም በሌማት ቡዴን እንዱዯረጁ ተዯርጎ 178 

ቡዴኖች ተዯራጅቷሌ፡፡ 

o ሁለም የዩኒቨርስቲው ከፌተኛ አመራሮችን ጨምሮ &የየኮላጅ ዱኖች&የትምህርት ክፌሌ  ሃሊፉዎች 

&የተማሪዎች ተወካይ ፤ ዲይሬክተሮች ፤ቡዴን መሪዎች በተገኙበት በትምህርት ሌማት ሠራዊትና በ1ሇ5 

አዯረጃጀት ፅንስ ሃሳብ ሊይ በሁሇት ዘር የግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

o ከ1ሇ5 አዯረጃጀት በኃሊም የየቡደኖች ዕቅዴና አፇፃፀም ሊይ የዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራሮች በተገኙበት 

የየሁለም ኮላጆችና ላልች የሥራ ክፌልች ሪፕርት ተሰምተዋሌ፡፡ 

o በ1ሇ5 ሇተዯራጁ ተማሪዎች በቅርቡ የሚከታተሌ አማካሪ መምህር ተመዴቦሊቸዉ ባሇባችዉ ችግሮች ሊይ 

የቅርብ ምክር እንዱያገኙ ተዯርገዋሌ፡፡  

o በያንዲንደ የተማሪዎች ቡዴንም ሆነ የመምህራን ቡዴን ውስጥ ሱፏርቫይርና ፀሏፉ በመምረጥ በሳምንት 

አንዴ ጊዛ ወይም እንዯሁኔታው ያለበትን ዯረጃ ይገመግማለ፡፡ 

o በዩኒቨርስቲ ዯረጃም በኘሬዙዯንቱ የሚመራ 7 አባሊት ያሇው የሱፏርቪዥን ኮሚቴ ተቋቁሟሌ 

 
2. በተማሪዎች አገሌግልት  

 በ17/6/2006 በተግባር ሊይ የዋሇው የአምሌኮ የአመጋገብና የአሇባበስ ስርዓት መመሪያ ሇሁለም 

ሰራተኞች የግንዚብ ማስጨበጥ ስራ ቀዴሞ በመሰጠት ፔሮክተሮችና ሁለም ሰራተኞች ሇተማሪው 

መመሪያውን በመጣስ የሚከተሇውን የዱሲፔሉን እርምጃ በማስረዲት በቂ የግንዚብ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

ይህም አፇጻጸሙን የተሳካ ሇማዴረግ የበኩለን አስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ 

 የአገሌግልት አሰጣጥ ጥራት እንዲይጓዯሌ ሁለም የሥራ ክፌሌ ባዯረገው ውይይት መሰረት የፅዲትና  

የግቢ ውበት ስራ፣ የውሃ አቅርቦትና የመብራት ስራዎች በመስራት ተማሪዎች የተሻሇ አገሌግልት 

እንዯያገኙ ተዯርጓሌ፣ እየተዯረገም ነው፡፡  

 በተጨማሪም አፊጣኝ ጥገና በማዴረግ የመኝታ አካባቢ የውጭ መብራቶች እንዱበሩ ተዯርጓሌ፡፡ የልከር 

ጥገናዎች ተካሂዯዋሌ፡፡   

 ሇተማሪዎች ካውንስሉንግ ሇሚሰጡ ባሇሞያዎች ተማሪዎችን የሚያገኙበት ስሌት ተቀይሷሌ፡፡  

 የህክምና አገሌግልት ሇሚፇሌጉ ተማሪዎች የአገሌግልት ጥራት እንዱጨመር በየዕሇቱ በግምገማ የታገዚ 

የስራ ጥራት ሇማምጣት እየተሰራ ንው፡፡  

 



 
 

 
 

3 በሬጅስትራር ጽ/ቤት 

 ጽ/ቤቱ የሚሰጣቸው አገሌግልቶችና ዯንበኞች አገሌግልት ሇማግኘት ሲመጡ ማሟሊት ያሇባቸው ነገሮች 

በግሌጽ ተጋጅተው በመሇጠፊቸው ቀሌጣፊ አገሌግልት ሇመስጠት አግዞሌ፡፡ 

 በ1፡5 አዯረጀጀት በተፇጠረው መዴረክ ዴክመቶች በግሌጽ ምክክር እየተዯረገባቸው በመሆኑ ማንኛውም 

ባሇጉዲይ ከዙህ በፉት ከሚያገኘው መስተንግድ በተሻሇ እየተስተናገዯ ይገኛሌ፡፡  

 በዋናው ሬጅስትራር የ1-5 የት/ት ሌማት ሰራዊት የሱፏርቪዥን ቡዴን አባሊት ተቋቁሞ ሁሇት ሳምንት 

ከቡዴኖች ሇተነሱት ጥያቅዎች ግብረ-መሌስ እየሰጠ ከቆየ በኋሊ፣ በጋራ መግባባት የዯረሰበትን መስፇርት 

በማውጣት በቡዴኖች መካከሌ ያሇውን የሥራ አፇጻጸምና ውጤታማነት መሠረት በማዴረግ ቡዴኖችን 

ከአንዴ እስከ 10 በዯረጃ አስቀምጧሌ፡፡ ዴክመት ያሊቸውን ቡዴኖችም የአዯረጃጀት ሇውጥ አዴረጓሌ፡፡ 

በተጨማሪም የሰራተኞችን መወዲዯሪያ ነጥብ በማውጣት ሶስት ግንባር ቀዯም ሰራተኞችን ሇየቶ 

አውጥቷሌ፡፡ ዜቀተኛ ውጤት ያሊቸውንም ምከር ሰጥቷቸዋሌ፡፡  

 
በተመሳሳይ ሁኔታ በአንዲንዴ ኮላጆችና አገሌግልት ሰጭ ርፍች በጋራ የጸዯቀ የመገምገሚያ መስፇርት 

በማጋጀት ጠንካራ የሥራ አፇጻጸም ያስመገቡ 1፡5 ቡዴኖችን በዯረጃ በመሇየት፣ ከዙህም ባሇፇ በየቡዴኑ 

ያለትን ሠራተኞች አፇጻጸም በመገምገም ውጤታማና ሇሇውጡ ጉሌህ ተነሳሽነት ያሳዩትን ሠራተኞች በመሇየት 

ዕውቅና እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡  

 
4. በተፇጥሮ ሳይንስ ኮላጅ  

በኮላጅ ዯረጃ የሚካሄዯውን የሇውጥ መርሀ-ግብር ይበሌጥ ሇማስረጽና የሥራ ባህሌ እንዱሆን ሇማዴረግ 

የመገምገሚያ መስፇርት ተጋጅቶ ጠንካራ ቡዴኖችን ሇማትጋት የዕውቅናና ሽሌማት ስነስርዓት ተከናውኗሌ፡፡ 

በዙህም መሠረት መጋቢት 19 ቀን 2006 ዓ.ም የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊትና የኮላጁ ተማሪዎች በተገኙበት 

በ2006 ዓ.ም በአንዯኛው ሴሚስተር የትምህርት መን  

1. በስራቸው አብሊጫ ውጤት ሊስመገቡ 13 Peer Leering ቡዴኖች  

2. በት/ክፌልች አብሊጫ ውጤት ሊስመገቡ 8 ሴት ተማሪዎች  

3. በትምህርት ክፌልች ካለት ባቾች አብሊጫ ውጤት ሊስመገቡ 25 ተማሪዎች የማበረቻ ሽሌማትና 

ሰርተፉኬት ስጦታ ተዯርጓሌ፡፡  

 
5. በግብርናና እንስሳት ሕክምና ኮላጅ 

 ከመምህራንና  ተማሪዎች  ጋር  በየወሩ  ተከታታይ  ውይይት  በማዴረግ  የትምህርት  ጥራትና  አግባብነትን  

ሇማረጋገጥ  በስፊት እተሰራ ነው  

 የትምህርት ፌትሏዊነትን ሇማጠናከር ዴጋፌ የሚሹ ተማሪዎችን  (ሴቶችና አካሌ  ጉዲተኞች)  በትምህርት  

ሇማዜሇቅና  ተወዲዲሪ  ሇማዴረግ የቱቶሪያሌ ዴጋፌ ተሠጥቷሌ   

  ከፌተኛ ውጤት ያስመገቡ የሴት ተማሪዎች በትምህርታቸው እንዱበረታቱ የማበረታቻ ሽሌማት ተሰጥቷሌ፤   



 
 

 
 

 ፆታዊ ትንኮሣን ሇመከሊከሌ ከተሇያዩ የፌትህና ሕግ አካሊትና  ላልች ባሇዴርሻዎች ጋር የተቀናጀ ስራ በመስራት 

ችግሮች በጋራ ተፇተዋሌ    

 በ1፡5 የት/ት ሌማት ሠራዊት አዯረጃጀት መሠረት የእያንዲንደን ትምህርት ክፌሌ አፇጻጸም በየሳምንቱ በመገምገም 

በዯረጃ በማውጣት/በማስቀመጥ ሁለም ክፌልች ተነሳሽነታቸው ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ ጥረቶች እየተዯረጉ ነው፡፡ 

 
በአጠቃሊይ ሥራን በጋራ የመገምገምና ሇሊቀ አፇጻጸም በጋራ የመሥራት ጥረቶች በሁለም ርፍች የቀጠለ ሲሆን የተሻሇ 

አፇጻጸም ያስመገቡትን ቡዴኖችና ግንባር ቀዯሞችን የማትጋት ሥራዎች እየተከናወኑ ነው፡፡ ሠራተኞችም የ1፡5 አዯረጃጀት 

ሥራቸውን ይበሌጥ ውጤታማ ሇማዴረግ ጠቃሚ መዴረክ እንዯፇጠረሊቸው ግንዚቤአቸው እየጎሇበተ የመጣ ሲሆን፣ 

በሁለም ርፍች ሉባሌ በሚችሌ ዯረጃ ከጊዛ ወዯ ጊዛ የተሻለ አፇጻጸሞች እየታዩ ነው፡፡ 

 
1. የውጤት ተኮር ዕቅዴ አውቶሜሽን 

ዩኒቨርስቲው ሚዚናዊ ውጤት ተኮር ዕቅዴ አጋጅቶ ሥራ ሊይ ማዋለ ይታወሳሌ፡፡ ዕቅደን አውቶሜት ሇማዴረግም 

የተሇያዩ ጥረቶች ሲዯረጉ ቆይተዋሌ፡፡ በዙሁ መሠረት የሶፌትወሩን አጠቃቀምና ውጤታማነት ጭምር ሇመገምገም 

እንዱቻሌ በተወሰኑ ርፍች ሊይ አትኩሮ መሥራት እንዯሚሻሌ ስሇታመነበት ከታኀሳስ ወር 2ዏዏ6 ዓ.ም መጨረሻ 

ጀምሮ በኮላጆችና ት/ት ክፌልች ሊይ ተከታታይ ስሌጠናዎች ተካሂዯዋሌ፡፡ በመሆኑም በምዕራፌ በምዕራፌ የተከፊፇሇ 

ሁሇት ሁሇት ዘር ስሌጠና ሇሁለም ኮላጆች ዱኖች ሇየት/ት ክፌልች ፣ ሇት/ት ክፌለ መምኀራን ስሌጠናውን ሰጥቷሌ፡፡ 

በማስጠቀሌ ዯግሞ የዩኒቨርስቲው የበሊይ አመራር ከኘሬዙዯንቱ ጀምሮ 4ቱ ም/ኘሬዙዯንቶች፣ የየጅማ ዩኒቨርሰቲ 

ቴክኖልጅ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፉክ ዲይሬክተር፣ የሆስፑታለ ዋና ሥራ አስፇጻሚ የቤኤስሲ ሶፌት ዌር አጠቃቀም 

ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡ ስሌጠናው ኘሮግራሙን በሁለም ኮላጆች በማስቀጠሌ ረገዴ በቅርብ ሆነው ሇመከታተሌ 

ይረዲቸዋሌ ተብል ይገመታሌ፡፡  በአሁኑ ጊዛ  በናሙናነት በተመረጠ አንዴ ኮላጅ ኘሮግራሙን (ሶፌትዌሩን) ሙለ 

በሙለ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ ዜግጅታችንን በማጠናቀቅ ሊይ ነን፡፡ 

 
2. ዩኒቨርስቲ አቀፌ የሇውጥ አፇጻጸም ግመገማ 

የዩኒቨርስቲው የበሊይ አካሌ የሱፏርቪዥን ቲም በተመረጡ ኮላጆች በግምባር በመገኘት ግምገማ አካሂዶሌ፡፡ 

ግምገማው የተከናወነው ቀዴሞ በተጋጀ ቼክ ሉስት መሠረት ሲሆን፣ 

 በትምህርት ሌማት ሠራዊት አዯሪጃጀትና ስሇተከናወኑ ተግባራት 

 መስፇርት በማጋጀት በየቡዴኑ ውስጥ ግንባር ቀዯም ሠራተኞችን ሇመሇየት የተሠራ ሥራና በሥራቸው 

አብሊጫ ውጤት ያስመገቡ ሠራተኞችን ሇመሇየት ስሇተዯረገው ጥረት፣ 

 ቢያንስ በየወሩ በኮላጁ ካለ ከያንዲንደ ሴክሽን ተማሪዎች ተወካዮች ወይም ግንባር ቀዯሞች ወይም የሌማት 

ቡዴን መሪዎች ጋር የተዯረገ ምክክር፣ ተማሪዎቹ ያነሷቸው ችግሮችና የተቀመጡ የመፌትኄ አቅጣጫዎች 

ርፍችን/ቡዴኖችን ሇመሇየትና ሇማትጋት ስሇተሠራ ሥራ 

 በመሌካም አስተዲዯር ዘሪያ የተሠሩ ሠራዎችና የተገኘ ውጤት 

 ኪራይ ሰብሳቢ አመሇካከትን ከመዋጋት እንዱሁም ምንጮቹን ከመሇየት አንጻር የተሠሩ ሥራዎች 

 የኮላጁ የሱፏርቪዥን ቡዴን የረጋው የክትትሌና ዴጋፌ ሥርዓት፣ ያካሄዲቸው ምሌከታዎች ስሇመኖራቸው፣ 



 
 

 
 

 በሁለም ሠራተኞች ንዴ በውጤት ተኮር ስትራተጂካዉ ዕቅዴ አውቶሜሽኑ አጠቃቀም ሊይ ስሇተሠራው 

የማብቃት ሥራና የተገኘው  

 የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓት ስሇመርጋቱና ሥራ ሊይ ስሇመዋለ፣ ቅሬታዎችን ሇመሇየትና ሇመፌታት 

ስሇተዯረገው ጥረት 

 በኮላጅ፣ በዯጋፉ የሥራ ሂዯቶች ዯረጃ በየሌማት ቡዴናቸው የካይን ቲም ተቋቁሞ ስሇተሠራው ሥራና 

ስሇተገኘው ውጤት 

 በምርምርና ቴክኖልጅ ሽግግር፡ ስሇተሠሩ ሥራዎች 

 የትምህርት ጥራትን ሇማረጋገጥ የተሠሩ ሥራዎች    

በሚለ ጭብጦች ዘሪያ የኮላጆቹ የሁለም ርፌ የሥራ ኃሊፉዎች በተገኙበት ግምገማና ምክክር ተካሂዶሌ፡1 በዙሁ 

መሠረት ኮላጆችም ተመሳሳይ ግምገማና ምክክር አዴርገዋሌ፡፡ በዙህም ውስንነቶች ተሇይተዋሌ፡፡ መወሰዴ 

በሚገባቸው የርምት እርምጃዎች ሊይ ውይይት ተዯርጎ ግንዚቤ ተይዞሌ፡፡ 

 
ከዙሁ ተሞክሮ በመነሳት ኮላጆችና ማስተባበሪያ ቢሮዎችም የየራሳቸውን ግምገማ አዴርገው ውስንነቶችን በመሇየት 

መወሰዴ በሚገባቸው ጉዲዬች ሊይ የጋራ አቋም ይው በመሥራት ሊይ ናቸው፡፡ 

3. የካይን አተገባበር 

የካይን መሠረተ ሀሳበና አተገባበሩን አስመሌክቶ ከሁለም ኮላጆች፤ ከተማሪዎች አገሌግልትና ከንብራት ክፌሌ 

ሇተዉጣጡሠራተኞች ስሌጠና ተሰጥቶ ወዯ ትግበራ ተገብታሌ፡፡በዙሁ መሠረት በሁለም ንብረት ክፌልች ፤መጋኖችና 

ወርክሾፕች የሚገኝ ንብረት ሁለ በዓይነት በዓይነታቸዉ ተሇይተዉ በአግባቡ ተዯራጅተዋሌ፡፡ ዜርዜር መሇያም 

ተጋጅቶሊቸዉ ( ሇብሌዴ) ተዯርገዋሌ፡፡  በዙሁ መሠረት አብኞቹ ሊቦራቶሪዎችና ንብረት ክፌልች እነዱሁም የሥራ 

ቦታዎች በተሻሇ ሁኔታ ተዯራጅተዋሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌም በግብርናና እስሳት ህክምና ኮላጅ በከይን የተዯገፇ የንብረት 

አያያዜ ሥርዓት በመጠቀም ተከትሇዉ በሚገኘዉ ፍቶ አይነት የንብረት ክፌሊቸዉን አዯራጅተዋሌ፡፡  
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ከዙህ በተጨማሪም በላልች ኮላጆችምና የሥራ ክፌልችም በተሇያ በሆስፑታሌና የተፇጥሮ ሳይንስ ኮላጅ የተሸሇ የካይን 

አፇፃፀም ተይተዋሌ፡፡ በካይን አፇፃፀምም የተሸሇ ዉጤትም ተገኝተዋሌ፡፡ ከተገኙት ዉጠየቶች የተወሰኑት እንዯሚከተሇዉ 

ነዉ፡፡  

 የንብረት አያያዜ ሥርአቱ ከምንግዛዉም የተሸሇ ሆኖ ተገኝተዋሌ፡፡  

 በሰራተኞችና በተሇይም በሥራ ፇፃሚዎች የአመሇካከት ሇዉጥ በሰፉዉ ታይተዋሌ፡፡  

 መመሪያ በሚፇቅዯዉ መሠረት በዩኒቨርሲቲ ዉስጥ የሚገኙ አሮጌ ንብረቶች በማስወገዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡  

 ሆኖም ግን ይህ ሁለ ሥራ ስሰራ የተወሰኑ ችግሮች አይኖሩም ማሇት አይቻሌም፡፡ በወቅቱ ያገጠሙን ችግሮችም 

እንዯሚከተሇዉ ቀርበዋሌ፡፡  

 

 



 
 

 
 

ክፌሌ ሦስት፡ የአመቱ ዕቅዴ አበይት ተግባራት ክንዉን  

በ2006 ዓ.ም. የዕቅዴ መን የሦስተኛ ሩብ ዓመት ዕቅዴ አፇፃፀም መግሇጫ ሰንጠረዥ (ሚናዊ የዉጤት ተኮር ሪፕርት)፡፡ 
ይህ ሰንጠረዥ በክፌሌ አራት  በዜርዜር በአራቱ ፔሮግራሞች ስር የቀረቡትን መግሇጫዎች ከዉጤት ተኮር ዕቅደ ጋር በማስማማት የተጋጀ ሲሆን፡ በእያንዲንደ ፔሮግራም 

ስር የተቀመጡ ዉጤቶችና የዩኒቨርሲቲዉ ስትራቴጅያዊ ግቦችን ትስስር ያሳያሌ፡፡  

ዕይታዎች ስትራቴጅያዊ ግቦች መሇኪያዎ
ች/ዉጤቶ

ች 

ፕሮግራም/የትኩረት 
አቅጣጫ/ 

መስፈሪያ ዓመታዊ 
ዕቅድ 

 
የ3ኛ ሩብ ዓመት 

 እስከ ሦስተኛ ሩብ ›S� 

 
 

°pÉ ›ðíìU °pÉ ›ðíìU 

 
ደንበኛ/ዜጋ 
 

የደንበኞችን/ባሇድርሻ አካሊትን 
እርካታ፡ እምነትና ተጠቃሚነት 
ማሳደግ 

ትምህርታ
ቸዉን 
የሚከታተ
ለ 
ተማሪዎች 
ብዛት  

መማርና ማስተማር 
 
ቁጥር 46000 46000 

 

 

42997 
 
 

46000 
 
 

42997 

  በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

 ዩኒቨርሲቲዉ የሴት ተማሪዎች ቆይታን ከመጨመር አንፃር ሇመጀመሪያ አመት ቅዴመ ምረቃ ተማሪዎች የማጠነከሪያ ትምህርት በሁለም ኮላጆች እንዴሰጥ ተዯርገወሌ፡፡  

 ከአዲዴስ ክስተቶች ጋር እንዴተዋወቁ ሇመመህራን በየግዛዉ በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ አጫጭር ስሌጠናዎች እየተሰጡ ይገኛለ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ አዴስ ሇምቀጠሩ መምህራን 

የኢንዲክሽን ስሌጠና ፤በተከታታይ ምና ትግበራ ሊይ ሇዩኒቨርሲቲዉ ተማሪዎችና መምህራን አግባብ ያሇዉ ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፤ 

 የተማሪዎችን የዉጤት ምና ስርዓትን በቴክኖልጅ የተዯገፇ እንዱሆን ሇማዴረግ የኦንሊይን ተከታታይ ምና ስራ ሊይ ሇማዋሌ በታቀዯዉ መሠረት ሇ225 መምህራን 

ስሌጠና ተሰጥቶ፡በ SRS የሪጅስተራር ሶፌትዌር የመጀመሪያ አመት ተማሪዎች የ 1 ኛ ሴሚስተር ዉጤት  በ Continious assessment  መሰረት •እንዱሰራ  

ተዯርግዋሌ፡፡  

 አዱሱ አገር አቀፌ የአካዲሚክ ህግና ዯንብ ሇዱኖች ፤ሇኮላጅ ሪጅስትራር ፤ሇሪከርዴ ሰራተኞች፤ሇሪጅስትራር ፅ/ቤትሰራኞች በሶፌት ዌር እንዱዯርስ ተዯርጓሌ፡፡ 

 በየትምህርት ክፌልች የፇተና ኮሚቴ እንዴቋቀም ተዯርጎ ተቋቁሟሌ፡፡ 

 ሇመማር ማስተማር ሂዯቱ የሚያስፇሌጉ ግብዓቶችን ግዢ በከፉሌ ተከናውኗሌ 



 
 

 
 

 በዙህ የጠኝ ወር አፇፃፀም  ዩንቨርስቲው 12834 አዴስ ገቢ ተማሪዎችን በተሇያዬ የትምህርት መስኮች ተቀብል እያስተማረ ይገኛሌ፡፡  

 1809 ተማሪዎችን ዯግሞ በተሇያዬ ሙያ በመጀመረያ ዱግሪና በሁሇተኛ ዱግሪ በማስመረቅ ወዯ ህብረተሰቡ ገብተዉ ሇህብረተሰቡ አገሌግልት ኢንዱሰጡ 

ሲያዯርግ ዩኒቨርሲቲዉ የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽንን ዓሇማ  በትምህርት ሴክተር በኩሌ ሇማሰከት ያዯረገዉ አስተዋፅኦ ከፌተኛ መሆኑን ያሳያሌ፡፡  

 የኪቶ ፈርዱሳን ግቢ ሇመማር ማስተማሩ ምቸሁ ሇማዴረግ አብዚሃኛዎቹ የመምህራንና አሰተዲዯር ቢሮዎችና ሇመማር ማስተማር አስፇሊጊ የሆኑ ሊብራቶሪዎችና 

ግባቶች በከፉሌ ተማሇተዋሌ ፤ያሌተሟለትንም ሇማሟሊት ጥረት እየተዯረገ ነው፡፡  

 በዩንቨርስተዊው ዋና ግብ አዱስ የኔት ወርክ ዜርጋታ ተካሂዶሌ፡፡ በተጨማሪም በሴቶች ማዯሪያ አካባቢ አዱስ የኮምፑዉተር ሊብራቶሪ ከዋናው የመረጃ መረብ ጋር 

ሇማያያዜ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ 

 የቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት ካምፒስ በኔትዎርክ አገሌግልት ሇማጠናከር ዕቅዴ ተይዝ 100 ሜጋ ባይት የኢንተርኔት አገሌግልት ከዋናው ግቢ የ160 ሜጋ ባይት 

የኢንተርኔት አገሌግልት በማቀሊቀሌ የ ልዴ ባሊንሲንግ ስራ ተሰርቷሌ፤በበሇጠ መሌኩ አስተማማኝ ሇማዴረግ ተችሎሌ፡፡በኢንስቲቲዩቱ አርባ ኮምፑዉተር በሚይዜ አንዴ 

ክፌሌ ዉስጥ ሙለ የኔትዎርክ ዜረጋታ ሲዯረግ በተጨማሪም በመማሪያ ክፌልች አከባቢ ገመዴ አሌባ የኔትዎርክ ኢንተረኔት አገሌግልት ጀምሯሌ፤በተማሪዎች ክሉኒክና 

የመመገቢያ አዲራሽ ሙለ የፊይበር ዜርጋታ ተካሂዶሌ፡፡ 

 በፏፔሉክ ሄሌዜና በሜዱካሌ ኮላጅ አዱስ የተማሪዎች የአይሲቲ ሊብራቶሪ ተዯራጅቷሌ፡፡ 

 ሇሴቶች ኮንድሚኒየም መኖሪያ ቤት የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንዱሆኑ የኔት ዎርክ ዜርጋታ ተካሂዶሌ፡፡ 

 አዲዴስ ስማርት ክሊሶችን  ሇማቋቃምና እንዴሁም ነባሮቹን ሇማጠናከር በተያዉ ዕቅዴ መሰረት 46 የመማሪያ ክፌልች ወዯ ስማርት ክሊስ እንዱቀየሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የመማሪያ ክፌልች ዴሌዴሌ በሶፌት ዌር በመታገዜ ተካሂዶሌ 

 የዩኒቨርሲቲዉ መዯበኛ ተማሪዎች የተቋሙን ኢሜይሌ አገሌግልት እንዱያገኙ ሇማዴረግ በታቀዯዉ መሠረት ሇ22000 መዯበኛ ተማሪዎች ሇእያንዯንዲቸዉ የኢሜይሌ 

አካዉንት ተከፌቶሇቸዋሌ፡፡ የአብዚሃኛው  ተማሪዎች  አካዉንት አክትቭ  የተዯረገ ሲሆን ተማሪዎቹ የአገሌግልት ተጠቃሚ ሆነዋሌ፡፡ 

የመማር መስተማር ሂዯቱ በቴክኖልጂ የተዯገፇ እንዱሆን የአይሲቲ አገሌግትን ማጠናከር ወሳኝና አማረጭ የላሇዉ መንገዴ ነዉ፡፡ በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 

 በርካታ የተማሪ ቁጥር ያሇዉ የቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት ካምፒስ በኔትዎርክ አገሌግልት ሇማጠናከር ዕቅዴ ተይዝ 40 ኮምፑዉተር በሚይዜ አንዴ ክፌሌ ዉስጥ ሙለ የኔትዎርክ 

ዜረጋታ ሲዯረግ በተጨማሪም በመማሪያ ክፌልች አከባቢ ገመዴ አሌባ የኔትዎርክ ኢንተረኔት አገሌግልት ጀምሯሌ፡፡  

 K}T]‹“ SUI^” ¾}ËS[¨< ¾óÃM e�_Ï e^ }Ö“¡a ¾kÖK c=J” e”�^M óÃM e�_Ï c=e}U uT°ŸM Å[Í }slTEM:: 

 u�¡„KAÍ= ›=”c=+�¿�“ uª“¬ Ów eU”� ¾y=Ç=Ä ¢”ð[”c=”Ó c=e}U የT�ŸM e^ KTeðìU የተሇያዩ ግብዓቶች  Ó» }Ÿ“¬“EM::  

 ሇአምስት ዩንቨረስቲዎች ሪጅስትራርን በተመሇከተ የሌምድ ሌዉዉጥ ማካፈሌ ስራ ተካሂዷሌ 



 
 

 
 

 የሪጅስትራር ሲስተም ሶፍት ዌር አመሰራረት ተጠናቆ አገሌግልት ሊይ መዋሌ ጀምሯሌ 

 የመማሪያ ክፍልች ድሌድሌ በሶፍት ዌር በመታገዝ ተካሂዷሌ 

 ዩንቨርሲቲዉ ሇወዯፉቱ የተማሪዎችን የዉጤት ምና ስርዓትን በቴክኖልጅ የተዯገፇ እንዱሆን ሇማዴረግ የኦንሊይን ተከታታይ ምና ስራ ሊይ ሇማዋሌ በታቀዯዉ መሠረት የ1ኛ 

ዓመት ተማሪዎች ዉጤት ኦንሊይን ኢንዱሇክ ተዯርግዋሌ ሇስኬተማናቱም በሶፌትዌሩ ሊይ ሇ225 መምህራን ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡  

 የዩንቨርሲቲዉ መዯበኛ ተማሪዎች የተቋሙን ኢሜይሌ አገሌግልት እንዱያገኙ ሇማዴረግ በታቀዯዉ መሠረት ሇ22000 መዯበኛ ተማሪዎች ሇእያንዯንዲቸዉ የኢሜይሌ አካዉንት 

ተከፌቶሇቸዋሌ፡፡ በቀጣዩ ሩብ ዓመት አካዉንታቸዉን አክትቭ በማዴረግ ተማሪዎቹ የአገሌግልት ተጠቃሚ እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፡፡ 

ሇመማር መስተማር  ዋንኛና ግንባር ቀዯም ተጠቀሽ የሆነዉ ላሇኛዉ የአገሌግልት ማዕከሌ ዯግሞ ቤተመጽሏፌትን ማጠናከር ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት ዩንቨርሲቲዉ በአመቱ ከአቀዲቸዉ 

ሥራዎች ዉስጥ የሚከተለት ታግባራት በዙህ ግማሽ ዓመት ተከናዉነዋሌ፡፡   

ዩኒቨርሲቲያችን ወቅቱን የጠበቀና ከሚሰጠዉ የትምህርት መስክ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሊቸዉን  ጥሩ ግንዚቤ ሉያስጨብጡ የሚችለ 

መጽሓፌቶችን ወዯ ዩኒቨርሲቲዉ አብያተመጸኀፇት ሇማስገባት በዯረገዉ ጥረት በ 2005 የትምህርት መን ተገዜተዉ ከነበሩት  በአርዕስት  

4000 መፅሃፌት  በዙህ የ9 ወር የሥራ አፇፃፀም ግዛ ዉስጥ በጥቅለ 3900 መጽሓፌት ወዯ ዩኒቨርሲቲዉ አብያተመጽሓፌት ገብተዉ 

ሇአገሌግልት እንዴበቁ ተዯረገዋሌ፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ሰዓት 97.5 በመቶዉ የተከናወነ ሲሆን ቀሪዉ 100 መፅሃፌት ዯግሞ በቀጣይ ሩብ 

አመት ዉስጥ ግብቶ እንዯሚጠናቀቅ ዩኒቨርሲቲዉ ሙለ እምነት አሇዉ፡፡ በላሊ በኩሌ መረጃን በተሊያዬ መሌኩ ሇዩኒቨርሲቲዉ ማህበረሰብ 

ሇማስተሊሇፌ  በተዯረገዉ ጥረት 27003 ጋዛጦችና መፅሄቶች ወዯ አብያተመጽሓፌቱ ሇማስገባት ታቅዯዉ  በጠኝ ወር አፇፃፀሙ 29250 

የሀገር ዉስጥና የዉጭ ሀገር ጋዛጦችና መፅሄቶች ሇአገሌግልት ዉሇዋሌ፡፡ይህም ማሇት ከዕቅዴ በሊይ በ8.32 በመቶ መሰራቱን  ያሳያሌ፡፡  

የቤተመጽሏፌት አገሌግልትን የሊቀ ዯረጃ ሊይ ሇማዴረስ በተዯረገዉ እንቅስቀሴ አንዴ ስሇ አገሌግልት የሚያጠና ኮሚቴ ተቋቅሞ በየግዛዉ 

በሁለም ቤተ መጽሏፌቶች ያሇዉን የአገሌግልት ሂዯትን በመከታተሌ እጥረት ወይም ችግር አሇባቸዉ የተበለትን ቦታዎች ሇይተዉ በማዉጣት 

ሇመፌተህ ያቀርባለ፡፡ በዚዉ መሠረት የአብያተመጽሏፌቱ የበሊይ አመራሮች በጉዯዩ ሊይ ጥናት በማዴረግ አግባብ ያሇዉ መፌትህ በአጭር ግዛ 

ዉስጥ ይሰጣለ፡፡  

የቤተመጽሏፌት አገሌግልት ዱጅታሊይዙዴ ሇማዴረግና ሇተጠቃሚዎች ኦንሊይን አገሌግልት ሇመስጠት ሇ49 ሰራተኞች ስሌጠና ተሰጥቶ 5846 

መጽሏፌቶችን ወዯ ሶፌት ኮፑ በመቀየረ ወዯ ኮሚፑዉተር ሲስተም እንዱቀየር በዓመቱ ታቅድ በግማሽ ዓመቱ 1627 መጽሏፌቶች ወዯ ሶፌት 

ኮፑ ተቀይረዋሌ፡፡ ይህ ቁጥር ከአመቱ ዕቅዴ ጋር ስነፃፀር 27.83 በመቶ መከናወኑን ያሳያሌ፡፡  

ዩኒቨርሲቲዉ ሇወዲፌቱ የዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ የቤተመጽሓፌትን አገሌግልት በአካሌ ሄድ ከማግኛት ጎን ሇጎን የኦንሊይን አገሌግልትም 

ማግኛት እንዴችለ ሇማዴረግ ቤተመጽሓፌቱ ወዯዙህ መስመር እየገባ ስሇሆነ ማህብረሰቡን ማስሌጠን መሰረታዊ ጉዯይ ስሇምሆን  

አብያተመጽሏፌቱ ሇማህብረሰቡ ስሌጠና ሇመስጠት በቀዯዉ መሠረት 400 ተማሪዎች በኢ-ሊይብረሪ ሪያ ስሌጠና ሲወስደ 200 መምህራን 



 
 

 
 

ዯግሞ ስሇዴጂታሌ ሊይብረሪ ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡  

በግማሽ አመቱ 2500 የሚሆኑ የጥናትና ምርምር ዉጤቶች ወዯ ሶፌት ኮፑ ተቀይሮ አገሌግልት በማስጠት ሊይ ይጋኛሌ፡፡  

የዩቨርሲቲዉ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችና ላልች ማህብረሰብ  ዉጣ ዉረዴ የላሇበት ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚመች የቤተመጽሏፌት አገሌግልት 

እንዯያገኙ ሇማዴረግ በታቀዯዉ መሠረት ተከናዉኖ የአገሌግልት አሰጠጡም  እየተጠናከረ ይገኛሌ፡፡  

 

 የተጠናከረ የመማር መስተማር ሂዯት  ኢንዱኖር ሇማዴረግ በትምህርታቸዉ  ጠንካራ፤ መካከሇኛና  ዯከም የሚለትን ተማሪዎች  በዉጤተቸዉ መሰረት 

ታሇይተዉ ከተወቁ ቦኃሊ ጥሩ የአፇፃፀም ስብጥር በመካካሊቸዉ እንዴኖር ሦስቱም ከተጎሪዎች የሚገኙበት ቡዴን እንዱፇጠርና እንዴዯጋገፈ 1ሇ5 በማዯረጃት 

3300 ቡዴን በዩኒቨርሲቲዉ ዯረጃ ተቋቅመዋሌ፡፡ 

  ተማሪዎቹን የማዯረጀት ሥራ ከተሰራ ቦኃሊ ሁለም ቡዴኖች የየራሳቸዉ ቡዴን መሪ እንዱኖራቸዉ ሲዯረግ በየግዛዉ ግን ቡዴን መሪዉ ይቀየራሌ፡፡ ይህም 

የሆነበት ምክንያት ሁለም ተማሪዎች የመሪነትን ክህልት በዙሁ ዯረጃ እንዴጨብጡና ዯፊር እንዴሆኑ ሇማዴረግ ያህሌ ነዉ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ የሴት 

ተማሪዎች ተሳትፍ በቡዴኑ ዉስጥ ጎሌቶ እንዱታይና አቅማቸዉንም እንዱያጎሇብቱ ሇማዴረግ የቡዴን መሪ በመሆን እንዴሰሩ ተዯርግዋሌ፡፡ ሇየቡደኖቹም 

መምህር ተመዴቦሊቸዉ ችግር ባሇበት ቦታ ሊይ መምህሩ እንዱረዲቸዉ ተዯርጓሌ፡፡  

 በዙሁ መሌኩ መምህራንም በምያስተምሩት የትምህርት ርፌ በኬዜ ቲም እንዴዯራጁ ተዯርጎ በሁለም ኮላጆች ተዯራጅቷሌ፡፡ በተጨማሪም በየትምህርት 

ክፌሊቸዉም በሌማት ቡዴን እንዱዯረጁ ተዯርጎ 178 ቡዴኖች ተዯራጅቷሌ፡፡ 

 ሁለም የዩኒቨርስቲው ከፌተኛ አመራሮችን ጨምሮ &የየኮላጅ ዱኖች&የትምህርት ክፌሌ  ሃሊፉዎች &የተማሪዎች ተወካይ ፤ ዲይሬክተሮች ፤ቡዴን መሪዎች 

በተገኙበት በትምህርት ሌማት ሠራዊትና በ1ሇ5 አዯረጃጀት ፅንስ ሃሳብ ሊይ በሁሇት ዘር የግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ከ1ሇ5 አዯረጃጀት በኃሊም የየቡደኖች ዕቅዴና አፇፃፀም ሊይ የዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራሮች በተገኙበት የየሁለም ኮላጆችና ላልች የሥራ ክፌልች ሪፕርት 

ተሰምተዋሌ፡፡ 

 በ1ሇ5 ሇተዯራጁ ተማሪዎች በቅርቡ የሚከታተሌ አማካሪ መምህር ተመዴቦሊቸዉ ባሇባችዉ ችግሮች ሊይ የቅርብ ምክር እንዱያገኙ ተዯርገዋሌ፡፡  

 በያንዲንደ የተማሪዎች ቡዴንም ሆነ የመምህራን ቡዴን ውስጥ ሱፏርቫይርና ፀሏፉ በመምረጥ በሳምንት አንዴ ጊዛ ወይም እንዯሁኔታው ያለበትን ዯረጃ 

ይገመግማለ፡፡ 

 በዩኒቨርስቲ ዯረጃም በኘሬዙዯንቱ የሚመራ 7 አባሊት ያሇው የሱፏርቪዥን ኮሚቴ ተቋቁሟሌ 

 ሇሴት ተማሪዎች የማንበቢያና የኢንተርኔት አገሌግልት ፤የፍቶ ኮፑ አገሌግልት፤የመዜናኛ ክበብ አገሌግልት በየመኝታ ህንፃቸዉ አካባቢ እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የኪቶ ፈርዱሳ ካምፒስ  ሇመማር ማስተማሩ ሂዯት ምቹ እንዱሆን አስፇሊጊ የሆኑ ግብዓቶች ከሞሊ ጎዯሌ የተሟለ ሲሆን ሇመምህራንም ቢሮዎችና ከቢሮ ጋር 

ተያይዝ ያለ  ፊሲሉቲዎች • ተሟሌተዋሌ፡፡ 



 
 

 
 

  በዩኒቨርሲቲዉ 
ሆስፒታሌ በተሻሻለ 
የተኝቶ መታከም፡ 
ተመሊሊሽ ህክምና፡ 
ድንገተኛና የማዋሇድ 
አገሌግልቶች 
የተገሇገለ ታካሚዎች 
ብዛት 

ማማከርና 
የሕብረተሰብ 
አገሌግልት 
 

ቁጥር 250000 62500 30772 1775000 133867 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

 Jeúታለን በc¬ GÃM KTTEL�“ }Úvß ›ÑMÓKA� KIw[}cu< KTeÖ� u}KÁÂ ¾S<Á Se¡ ¾WKÖ’< uKS<Á‹“ ¾›e}ÅÅ` W^}•‹ 

uØpK< 13 W^}•‹ }ቀጥሯM:: 

 ¾JeúታK<” ›ÑMÓKA� ¨Å Lk Å[Í KTÉ[e ulØ` eÉe� (6)  c^}•‹ u}KÁÂ ¾Ö?“ ’¡ Ñ<ÇÄች LÃ uI”É GÑ`  eMÖ“ •እንዯወስደ 

ተዯርገዋሌ፡፡ 

 JeúታK<” u}KÁÂ Ów¯�“ ›ÑMÓKA�‹ KTTDL� }pÅ¬ K\w ¯S~ ¾}Á²¬ °pÉ }Ÿ’¬’ªM:: 

 u u¿”z`c=+¬ Jeú M 103095 "T>‹ ¾Jeú K<” ›ÑMÓKA� ›Ó‡}ªM:  

 u 102 ሇሚሆኑ የአከባቢዉ አካሌ ጉዲተኞች የአርቲፉሻሌ ፔሊስቲክ የአካሌ ዯጋፉ  በሆስፑታለ ፑኦሲ ክፌሌ ተመርተዉ ሇአካሌ ጉዲተኞች ተሰረጭቷሌ፡፡ 

 የአካሌ ጉዯተኞቹ ማዕከሌ ይህንን የአርተፌሻሌ ፔሊስቲክ በማምረት በጂማ ዝን ኢንዱሁም በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክሌሇዊ መንግስት ዉስጥ ሇሚገኙት  

ሇአቅረቢያ ህብረተሰብ ይህ አገሌግልት እየተሰጠቸዉ ይጋኛሌ፡፡ 

   አንዴ ሰፓሻሌ ክሉኒክ  (Opretive and endodontics and maxillofacial room) ተከፌቷሌ፡፡ 

 ከ German MLU ጋር በመተባበር  በEstabilishment of medical schools in low resource setting  ሊይ ዯብረ ይት ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 uከናይጀሪያ ዩንቨርስቲ ሆስፑታሌ ጋር በመሆን በጤና -ኮሚኒኬሽንን አቅም ግንባታ ሊይ ስሌጠናና  የሌምዴ ሌዉዉጥተዯርጓሌ 

 ¾›Ç=c< Jeú M Ó”vታ• TÖ“kp: ¾I¡U“ Sd]Á‹“ ldlf‹ STDL�አስፈሊጊዉ ስራ በመሰራት ሊይ ነው፡፡ 

 በሆስፑታለ ሊይ  መዋቅራዊ ማሻሻያ  እንዱዯረግ ታቅዯዉ በዙሁ መሠረት የማሻሻያ ሂዯቱ ወዯ መጨረሻዉ ምዕራፌ ሊይ ይጋኛሌ፡፡ 

 

  በተማሪዎች የመስክ 
ስሌጠና ፕሮግራም 
አገሌግልት ያገኙ 
ተጠቃሚዎች ብዛት 

ማማከርና 
የሕብረተሰብ 
አገሌግልት 
 

ቁጥር 
 

600000 150000 360000 4500000 600000 



 
 

 
 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

 u ተማሪዎች በሲቢቲፒ፡ ቲቲፒ፡ ኢንተርንሽፕ፡ ፕራክቲከምና ፕሮፌሽናሌ ፕራክቲስ ተሳታፊ  ሲሆን ሇተማሪዎቹ 

ስምሪት ግብኣት ¾TTEL�“ ¾�^”eþ`}i” ›ÑMÓKA� ›p`x� S<K< KS<K< }Ÿ“ዉኗM፡፡ 

 u ዓመት የሥራ አፇፃፀም  በተሇያዩ የተማሪዎች የመስክ ስሌጠና ፕሮግራም አገሌግልት ያገኙ ተጠቃሚዎች ብዛት 600000 

ናቸዉ፡፡ 

 uG<K<U ¢K?Ð‹ ¾T>Ñ‟< ¾ÉI[U[n }T]‹ uT>ÁÅ`Ñ<� uÇ={KAýT@”� �_”Ó ýaÓ^U KÍ=T Ÿ}T“ 

›Ÿvu=ª ¾qhh õdi Te¨ÑÍ & i”� u?�‹& ÉMÉÄ‹& ¾u?}S<Ÿ^“ u?}SîPõ� SÅ^Ë� & •እንዴሁም 

በተመሳሳይ መሌኩ  ህብረተሰብ አቀፉ አገሌግልቶችን ስያከናዉኑ ቆይተዋሌ፡፡  

 u}ðØa dÃ”e ¾ÉI[U[n }T]‹ KÉM õ_ �UI`� u?� ¾ሟተL ¾XÃ”e ቤ} S<Ÿ^ ›Å[ÏቷM፡፡ 

 u}SddÃ SMŸ< KZe� �UI`ትu?�ችም u?}SêNõታቸዉን በመፅሏፌ የማዯረጃት ሥራ ተሰርቷሌ፡፡   

 u²=G< ÉM õ_ �UI`� u?� ›”É ¾›Ã c=+ T°ŸM u 15 ¢Uú¬}a‹& u15 ¨”ua‹ ¾}Å[Ì c=J” ¾’@�`¡ 

ldlf‹U }Å[ÏቷM፡፡ 

 ucÙ cSa G<K}† Å[Í �UI`� u?� K›ካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች  ምቹ የመማሪያ አከባቢ ሇመፌጠር የመፀዯጃ ቤትና የዉስጥሇዉስጥ 

የጥርጊያ መንገዴ ተሠረቷሌ፡፡ 

 ¨”u`“ Ö[â?³ ሊK?L�¬ ¾TªK Ií“� ትምህርት ቤት Å[Í�¬” ¾Öul ¨”ua‹“ Ö[â?³‹ ሇግሷሌ፡፡ 

 ጥቃቅን ከውሃ የሚመነጭ የሏይሌ አቅርቦት ( Micro Hydro Power) በአሁኑ ሰዓት በጅማ ዘራያ በቀርሳ ወረዲ ከ AIPHA SOL ጋር በመሆን የስራውን 

የገንብ መጠን 15%  ዩኒቨርስቲው በመሸፇን ከ 650 በሊይ ነዋሪን እና የተሇያዩ ተቋማትን የኃይሌ አቅርቦት ሉሸፌን የሚችሌ የኤላክትሪፉኬሽን ስራ ከ90% 

በሊይ በማጠናቀቅ በአሁኑ ሰዓትም ተጨማሪ የሀሌይ አቅርቦት በሸቤ ሰምቦ ወረዲ ሇኩ ሳይት ከGIZ እና ከኦሮሚያ ውሃ ቢሮ ጋር በመሆን ከ 13KW   በሊይ 

የሚያመነጭ ስራ በማከናወን ሊይ ይጋኛሌ፡፡ 

 ከ TVET ጋር ያሇው ግንኙነት- ዩኒቨርስቲያችን “We are in the Community”  ብሇን እየሰራንበት ባሇው አቅጣጫ መሠረት የጂማ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት 

ከአምስት ክሌሌ (ከጋምቤሊ፣ ኦሮሚያ ፣ ቤንሻንጉሌ፣ ከዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦች፣ እንዱሁም ከአዱስ አበባ) እና በውጭ ሏገር ከሚገኙ ( ከዯቡብ 

አፌሪካ፣ጀርመን፣ሞዚቢክ እና ከአሜሪካ)የተሇያዩ ተቋማት ጋር በቴክኖልጂ ሽግግር ዘሪያ ስራዎችን በማከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ ሇዙህም MoU ተፇራርሞ ወዯ 

ተግባር ተገብቶአሌ ሇምሳላ ያህሌ ከ20 በሊይ ሇሆኑ ከ TVET  ተቋማት ሇመጡ መምህራን  የ Auto Cad  ስሌጠና  እንዱያገኙ፣ ተማሪዎቹ በውጭ ሀገር የተሰሩ 

ፔሮቶታይፕችን እንዱቀስሙ፣ በኢንስቲትዩታችን የሚገኙ Proto Type  እና ዱዚይኖችን ዯግሞ ሰፉ ማብራሪያ ሇ TVET በመስጠት ወዯ ታች አውርዯው 

እንዱተገብሩ ስራዎች እየሰራን እንገኛሇን፡፡ 

 የሕብረተሰብ አቀፌ ትምህርት የዩኒቨርስቲያችን ፌሌስፌና እንዯመሆኑ በዙህም ዘሪያ ተማሪዎቻችን፣ መምህራኑን እና ኢንደስትሪውን ሉያስተሳስር የማችለ 

ስራዎች ተከናውኖአሌ፡፡ ሇምሳላ 1.2 ማሉዮን ብር ሉያወጣ የሚችሌ የመንገዴ ስራ ከጅማ መንገድች ባሇስሌጣን እና ከላልች ሴክተሮች ጋር በመሆን በከተማችን 



 
 

 
 

ከጥቅምት እስከ ህዲር   በ DTTP አከናውነናሌ፡፡ 

 የተሇያዩ የሊቦራቶሪ (Construction Material Testing, Highway Material Testing, soil Testing) ግሌጋልቶችን ሇግንባታው እና ሇመንገዴ ሴክተር  

ሰጥተናሌ፡፡ 

  በነፃ የህግ አገሌግልት 

ማዕከሊት ድጋፍ ያገኙ 

ተጠቃሚዎች ብዛት 

ማማከርና 
የሕብረተሰ
ብ 
አገሌግልት 
 

ቁጥር     317 

  በዚህ ዘጠኝ ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

 ሇ279 የአከባቢዉ ህብረተሰብ  የህግ መማከር አገሌግልት የተሰጠ ሲሆን በቁጥር 38 ሇሚሆኑ የዩንቫርሲቲ ማህብርሰብም በህግ ዘሪያ ነፃ የመማከር አገሌግልት 

አግኝቷሌ፤፤ 

 uÍ=T µ” T[T>Á u?� ¬eØ KT>Ñ‟< ¾IÓ •ታራሚዎችም በህግና ከህግ ጋር ተያዥነት በሊቸዉ ጉዯይ ሊይ ነፃ የመማከር አገሌግልት ተሰጠቷሌ፡፡  

 የህግ መማከር አገሌግልት ማዕከለ  ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሺን ሇማጠናከረየነት 70578 ብር በእርዲታ መሌክ  አግኝቷሌ፡፡ 

 በጅማ ማህበረሰብ ሬዴዮ  ከህግ ማህዯር በሚሌ ርእስ ሇማህበረሰቡ በህግ ጉዲዮች ሊይ የተሇያዩ ትምህርቶች ተሰጥተዋሌ 

 

  K} ማትና ማህበረሰብ 

የተሰጡ ላልች አገሌግልቶች 

ብዛት  

 የማማከር 

አገሌግልት 12 

 በፍሊጎት ሊይ 

ያተኮረ ስሌጠና 21 

 ላልች ድጋፎች 25 

 
ማማከርና 
የሕብረተሰ
ብ 
አገሌግልት 
 

 
 
ቁጥር 

 

58 

 

   

 

 

 
 

 



 
 

 
 

  በዚህ ዘጠኝ ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

በተሇያዩ  የዩንቨርሲቲዉ ሥራ ክፌልች / ኮላጆች ሇማህብረሰቡ የተሰጡ አገሌግልቶች  

 በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ በኩሌ የተሇያዩ ምርጥ ዘሮች ሇተጠቃሚዉ ሇአከባቢው ህብረተሰቡ ተሊሌፏሌ፡፡ 

o ከ 1790 በሊይ ሇሚሆኑት ሇአከባቢዉ እንስሳት  የህክምና  አገሌግልት ተሰጥቷሌ፡፡ 
o የግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ ሇአከበቢዉ ማህብረሰብ በግብሪና ኤክስቴንሽን ሇይ አስፊሊጊዉን ስሌጠና ሰጥተዋሌ፡  

o በጅማ ከተማ በዜቅተኛ ኑሮ የሚተዲዯሩ ሴተኛ አዲሪዎች ከኤች አይ ቪ ኤዴስ ቫይረስ ጋር አብረው የሚኖሩ ወገኖችናሇስራአጥ የዩኒቨርስቲ ምሩቃን ማዕከሌ ሊዯረጉ 

የጥቃቅንና መካከሇኛ ገቢ ማመንጫ ማህበራት የክህልት ማበሌፀጊያና ሇመሬት ዜግጅት የትራክተር አገሌግልት እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

o ¾Ò^ SÉ[¢‹” TS‰��“ SÖkU [ÑÉ ¾Í=T Ÿ}T MT� ›T"] ö[U LÃ ”l }d�ö ŸTÉ[Ó Ô” KÔ” K¢T>ቴ¬ ¾Te]Á 

u=a }Ÿ^Ã}ªM::በተጨማሪም ¾ÏT”  Ÿ}T uTeªu= ²<]Á ¿”z`c=+¬ ¾}KÁ¿ }¡KA‹” uTe×�& ¾X` TÚÍ Tg” uT¨e 

እንዲሁም   የመማከር አገሌግልቶችን በማስጠት ሳፊዉን ድርሻ ተጫዉተዋሌ፡፡ 

o የሌማት አማከሪዉ ፎረም ከጅማ ከተማ መስተዳድር ጋር ሇመስራት በዚህ ግማሽ አመት ዉስጥ የጋራ እቅድ በማዘገጀት 
ወደ ተጨባጭ ሥራ ሇማግበት በዝግጅት ሊይ ነዉ፡፡   

o የጂማ ከተማ ችግር ፈች ኮሚቴ በዩንቨርሲቲዉ ዉስጥ ተቃቁሞ በከተማዉ ችግሮች ዙሪያ ሰፊ ምክክሮችን በማከሂድ ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 

o የጂማ ዩንቨርሲቲ ፈጠራ የሆነዉን Hay Box የጫጩት ማሳደጊያ ቴክኖልጂ 20 Hay Box ተዘጋጂቶሇዲሊ ዩኒቨርሲቲ በኪፍያ 
እንዲወስዱ ተደርጎዋሌ፡፡ 

o በጂማ ዩኒቨርሲቲአብያተመፅሃፍት  720  የተሇየዩ ሶፍት ኮፒ መዕሓፎች በድጋፍ ሇÏT Ÿ}T“ ›"vu=ª KTÑ‟<ትምህርት ቤቶች ÉÒõ }Å`ÕM 

o DTTP ፕሮግራም በ ቦሳ አዲስ ቀበላ፤በቦሳ ኪቶ፤ስጦ ሁሇተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በዲሌ ፍሬ ት/ቤቶች 
communal latrine ግንባታ ተካሂዷሌ፡፡እንድሁም ቦሳ አዲስ ቀበላ፤በቦሳ ኪቶ ቀበላዎችና ትምህርት ቤቶች  
በህዝብ ሽንት ቤቶች የመታጠቢያ ዉሃ ተሰርቷሌ፡፡ 

o በDTTP ፔሮግራም ሇአካባቢዉ 1 ኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች የቤተ መፅሃፌት ማዯራጀት፤የሳይንስ ቤተ ሙከራን ማዯራጀት፤የሌዩ ትምህርት ማዕከሌን 

መክፇትና የ አይሲቲና ኔት ዎርክ ዜርጋታና የቁሳቁስ  እርዲታ ሇትምህርት ቤቶቹ ተዯርጓሌ 

o በሳይኮልጅ ትምህርት ክፌሌ ነፃ የምክር አገሌግልት ማዕከሌ ሇመክፇትና  ነፃ የካዉንስሉንግ አገሌግልት ሇመስጠት እንቅስቃሴ እየተዯረገ ይገኛሌ 

o በትምህርትና ሙያ ማበሌፀጊያ ጥናት ተቋም  አማካኝነት 500 ሇሚሆኑ ከ 5 ማዕከሊት ሇመጡ የወረዲና የት/ቤት ሱፏርቫይሮችና አሇቆች  ሥሌጠና 

ተሰጥቷሌ 

  



 
 

 
 

o 35 ሇሚሆኑ  የ10 ኛና 12 ኛ ክፌሌ እንግሉኛ መምህራን  TEFL ስሌጠና በ ELIP   ተጠሰጥቷሌ፡፡ 

በዩንቫርሲቲዉ ኣይ ሲቲ ( ICT) ሇእህት ዩንቨርሲቲዎች  የተሰጡ  ዴጋፌና የማማከር አገሌግልት፡ 

o ሇቡላ ሆራ ዩንቨርስቲ ኔትዎርክ ዜርጋታና የቢሮ ዕቃዎች ተከሊና ጥገና ስሌጠናና የአቅም ግንባታ ዴጋፍች ተዯረገዋሌ 

o ሇወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲት ሙለ የኔትወርክና ፊይበር  ዜርጋታ ስራተጠናቆ በተጨማሪም ሇ6  ባሇሙያዎች የሙያ መበሌፀግያ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

o አራት የሃረማያ ዩኒቨርሲቲ  ባሇሙያዎች  የክሕልት ማዯበሪያ ስሌጠና ወስዯዋሌ 

o የመቱ ዩኒቨርሲትየኔትወርክ  ዜርጋታና የኮንፉግሬሸንና ዲታ ሴንተር ማዯራጀት ተጠናቆ ሇዩንቨርስቲዉ ባሇሙያዎች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም  

ሇዩንቨርስቲዉ ባሇሙያዎች በሃርዴ ዌር ሜንቴናንስና ትራቨሌ ሹቲንግ ሊይ ሥሌጠና ተሰጥቷሌ 

o ከሰመራ ዩንቨርስቲ ጋር ሁሇተኛ ዘር የኔትወርክ ዜርጋታ ስራ አግሪመንት ተፇርሞ ወዯ ስራ ሇማግበት በዩንቨርስቲዉ በኩሌ ባለ አንዲንዴ ችግሮች 

ወዯ ስራ መግባት አሌተቻሇም  

o ሇአምቦ  ዩኒቨርሲት-  ሇ ምግብ ቤት ፡ ሇ ጥበቃ ና ዯህንነት ፡ ሇሉይብራሪ ልን  ሲስታም ፡ ሇመኝታ አገሇግልት የሚዉሌ one card system ስራ 

ተሰርቶዋሌ፡፡ 

o ከአርዯታ ቲቬት ኮላጅ ጋር የስራ አግሪመንት ተፇርሟሌ 

o ከቦንጋ መምህራን ኮላጅ ጋር አዱስ የኔትዎርከ ዜርጋታ ኘሮጀክት ዉሌ ገብተዉ 40 በመቶ ያህለ ስራ ተጠናቋሌ፡፡  

o ከወሇጋ ፣ጅጅጋና ሚዚን ቴፑ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የኔትዎርክ ዜርጋታ ስራ ሇመስራት ውሌ ሇመፇራረም ስምምነት ሊይ ተዯርስዋሌ፡፡  

 ሇወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ የሲስተም አዴሚኒስተር ስራ ተሰርቷሌ፡፡  

 ሇጅማ ከተማ ጉሙሩክ ባሇስሌጣን መስሪያ ቤት የHardware ጥገና ስራ እና የ Hardware ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡  

 ከወል ዩኒቨርሲቲ ጋር የኔትዎርክ ዜርጋታ ስራ ሇመስራት ውሌ ተገብተዋሌ፡፡  

 ሇዱሊ ዩኒቨርሲቲ እና ሇሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ሇአይሲቲ በሇሙያዎች  የSymfony   ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡  

ዩንቨርሲቲዉ ከዉጪ ሀገር  በአካዯሚያዊ የጋራ ትብብር  አብሮ ሇመስራት ከተፇራረመባቸዉ  ፔሮጄክቶች ጋር በመሆን ሇአከባቢዉ ማህብረሰብ የተሰጡ አገሌግልቶች   

በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ በሚገኘዉ ከ  “Ethio-Netherlands CASCAPE Project”  ጋር የተሰሩ ተጨባጭ ስራዎች፡-  

 በጅማ ዝን በጌራ፣ በኦሞናዲ እና በሉሙ ሰቃ እንዱሁም በኢለባቦር ዝን በበዯላ እና በዱዯሣ ከእያንዲንደ ወረዲ አራት ቀበላዎችን በመምረጥ አርሶ 

አዯሩን በማወያየት በአካባቢው ጎሌተው የሚታዩትን የግብርና ማነቆዎች በመሇየት ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመሆን የመፌትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ 

እየተንቀሳቀሰ ይገኛሌ፡፡ 



 
 

 
 

 የግብርና ምርት ማሳዯጊያ ግብዓቶችን (የአፇር ማዲበሪያ እና የተሇያዩ ምርጥ ሮች) በተፇሇገው  ቦታ በማዴረስ፣ በተሇዩ ስነ ምህዲሮች የተሻሻለ 

የተመሰከረሊቸው ምርጥ ሮች በአርሶ አዯሩ ማሳ ሊይ የቴክኖልጅ ስርፀት እያካሄዯ ይገኛሌ፡፡ 

 በዙሁ መሠረት የተመሰከረሊቸው 6 የቦቆል ምርጥ ሮች፣ የማሽሊ ምርጥ ሮች፣ 6 የሰንዳ ምርጥ ሮች፣ 3 የጤፌ ምርጥ ሮች 3 የአኩሪ አተር 

ምርጥ ሮች ዉጤታማነታቸዉን ሇማሇየት   በ238  የአርሶ አዯር ማሣ ሊይ የምርምር ሥራ ተካሂዲሌ፡፡ አርሶ አዯሩም  ከቴክኖልጂው ጋር 

እንዱተዋወቅና ተጠቃሚ እንዱሆን  ተዯርጓሌ፡፡ 

 የአፇርን መከሊት ሇመጠበቅ  5 የተሇያዩ ዜርያዎችን በማፊሊት በ38 የአርሶ አዯር መሬት ሊይ ምርምር ተከናውናሌ፡፡ ሇ18 ሴት አርሶ አዯር የጋሮ 

አትክሌት ሌማትና የምግብ አገጃጀት ስሌጠና ተካሂዶሌ፡፡ 

 በአርሶ አዯሩ አካባቢ በሚገኝ ተረፇ ምርት በ1ዏ አርሶ አዯር ከብቶች ሊይ  የእንስሳት ማዴሇብ ቴክኖልጂ ተከናውኗሌ፡፡ 

 ከአኩሪ አተር ሉሰሩ የሚችለትን የተሇያዩ የምግብ ዓይነቶች ዜግጅት ከ1ዏዏ በሊይ ሇሚሆኑ ሴት አርሶ አዯር ስር 5 (አምስት) ላልች አርሶ አዯሮችን 

በማዯራጀት ቴክኖልጂውን እንዱቀስሙ የተዯረገ ሲሆን በአጠቃሊይ ከ1453 በሊይ አርሶ አዯሮች በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ ከተሇያዩ ቴክኖልጂዎች 

ጋር እንዱተዋወቁ ተዯርጓሌ፡፡ 

በዚሁ ኮላጅ ከኮሪያ ፕሮጄክት ጋር በመሆን የተሰጡ አገሌግልቶች  

 ምረታማነትን ሇማሻሻሌ የKorean Project የተሇያዩ የአትከሌት ዜርያዎች በመስክና  በ “Greenhouse”  ዯረጃ በማሌማት (በመሞከር) ምርትና 

ምርታማነት የሚያሻሽለ ቴክኖልጂዎችን በማሊመዴ አምራቾች (ገበሬዎች) ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሇማዴረግ እየተሠራ ሲሆን ፡ 

 ቴክኖልጂውን ሇማስፊፊት በጅማ ዝን ከሚገኙ ስዴስት ወረዲዎች የሌማት ሰራተኞችንና ሞዳሌ ገበሬዎችን በተሇያዩ የአትክሌት አመራረት ዳዎች 

ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡  

 በኘሮጀክቱም አንዴ መምህርት የሁሇተኛ ዱግሪ የትምህርት እዴሌ ተጠቃማ ሆናሇች፡፡ 

 ፏሮጄክቱም በርካታየቀን ሠራተኞችና   በሇሙያዎችን ቀጥሮ በማሰራት   ሇአከባቢዉ ህብርተሰብ ከፌተኛ የሆነ የሥራ ዕዴሌ ፇጥረዋሌ፡፡  

 ፔሮጄክቱ በሰዉ ሀይሌ ሌማት ሊይ የሚሰራ ስሇሆነ በሳሇፌነዉ ግማሽ አመት ዉስጥ አንዴ የኮላጁ ሴት መምህር የሁሇተኛ ዱግሪዋን ኢንዱትማር 

አዴርገዋሌ፡፡  

 ፔሮጄክቱ ቀጣይነት እንዱኖረዉ ህብረተሰቡና ላልች የሚመሇከታቸዉ አካሊቶች ዕወቀቱንና ቴክኖልጂዉን ኢንዴቀስሙት እያዯረገ ይጋኛሌ፡፡  

IUC-JU የተሰኘዉ በዩንቨርሲቲዉ ዉስጥ ቆይታዉ የዕዴሜ በሇፀጋ ሉባሌ የሚችሌ  ፔሮጄክትም በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ህብረተሰቡን እየዯገፇ ይጋኛሌ፡፡  

 ፔሮጄክቱ ሀገራችን ያስቀመጠችዉን የዕዯገትና ትራንስፍረሜሽን አጀንዲ ሉዯግፌ የሚችሌ አሇማ በመያዜ ከዩንቨርሲቲዉ ጋራ በጋራ ትብብር ሇመስራት ተዋዉል 

በቆይተዉ ዉስጥ ይህ ነዉ የማይባሌ ሥራ ሰርተዋሌ፡፡  

 ፔሮጄክቱ በሰኮሩ አከባቢ አንዴ የምርምር ማዕከሌ በመክፇት በወባና ላልች መሰሌ ጉዯዮች ሊይ ምርምር እያካሄዯ በምርምሩ ዉጤትም የአከባቢዉ ህብረተሰብ 



 
 

 
 

ተጠቃሚ ሆነኗሌ፡፡  

 የፔሮጄክቱ  የሶስተኛ ዱግሪ  የሆነዉ አንዴ ተማሪ  በዙህ ግማሽ አመት በዯረገዉ ተጨባጭ የምርምር  ሥራ በቀርሳ ወረዲ ---ሇሚሆኑ የህብረተሰብ ክፌሌ 

ሇመስኖ ማሌማት የሚሆን ዉሃ ኢንዴያገኙ አዴረገዋሌ፡፡  

 ሇትምህርትቤቶች  የወንበርና የጠረጴዚ ዴጋፉ አዴረጓሌ፡፡  

 ሇትምህርትቤቶች  የመፀዯጃ ቤቶችን በመገንባት  ሇህብርተሰቡ አስረክቧሌ፡፡ 

  በሰኮሩ ካምፒስ የቬክተር ኮንትሮሌ የምርምር ዩንት ኢንሴክቴሪ ተቋቅሞ በግብዓቶች ተጠናክሮ በሀገራችንም ሆነ በዓሇም አቀፌ ገዲይ የወባ በሽታ ሊይ 

የሚያዯርገዉ ምርምር ተጠናክሮ እንዴቀጥሌ ተዯርጎ ሇህብረተሰቡ በበሽታዉ ዘሪያ አጨጭር ስሌጠና ሇመስጠት ቅዴሚያ ሁኔታዎች ተመቻችቷሌ፡ 

 በዩኒቨርሲቲው 

ማህበረሰብ ተኮር ሬዱዮ 

በዩኒቨርሲቲው የተሊሇፈ 

ትምህርታዊ ፔሮግራሞች 

የወሰደት የዓየር ሰዓት 

 
ማማከርና የሕብረተሰብ አገሌግልት 
 

ሰዓት 

 

364 91 91 273 254 

የዩኒቨርሲቲዉ አንዴንዴ ክስተቶች ሇማህብረሰቡ እንዴተሊሇፌ ተዯርገዋሌ፡፡በተሇያዩ ህግ ጉዲዮች፤ ጤና ነክና ማህብረሰባዊ ጉዲዮች ሊይ ሇአከባቢዉ ማህብረሰብ በሁሇተ 

ቃንቃ ( በአፊን ኦሮሞና በአማርኛ) የግንዚቤ ማስጨበጫ ትምህርቶች የተሰጠዉን የአየረ ሰዓት በመጠቀም ሲሰጥ ነበረ፡፡ በዉጤቱም በህብረተሰቡ መካከሌ ያሇዉ ግንዚቤ 

እየጨመረ መምጣቱን የሚያሳዩ ምሌክቶች አለ፡፡  

  ምቹ የመኖሪያ አካባቢ 

የተፇጠረሊቸዉ ተማሪዎች 

ብዚት 

የስራ አመራርና መሌካም አስተዲዯር ቁጥር 26000 26000 19414 26000 19414 

   uÓw›�“ uSW[} MT� uThhM k×Ã’� ÁK¨< Y^ •እ¾}W^ ’¨<&& 

 የአገሌግልት ተዯራሽነትና 
ፌታሃዊነትን ማስፊፊት 

ተጨማሪ የዴህረምረቃ 

ፔሮግራሞች ቀረፃና 

ማፅዯቅ፡ 

መማር ማስተማር ቁጥር 15   15 17 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

አዲዴስ ፔሮግራሞች ከመክፇት አንፃር 15 ዴህረ ምረቃና የቅዴመ ምረቃ ፔሮገራሞች እንዴከፇቱ ታቅዯዉ 17 ፔሮግራሞች ተከፌተዋሌ፡፡ እንርሱመርሱም፡-  

በሦስተኛ ዱግሪ፡ 4 በሁሇተኛ ዱግሪ፡ 7ቱ የተከፇቱና ተማሪዎችን ተቀብል በማስተማር ሊይ የሚገኝ ሲሆን አራቱ ግን በካርኩሇም ቀረፃ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

በመጀመሪያ ዱግሪ፡ 2 ናቸዉ፡፡  



 
 

 
 

የተከፇቱት ፔሮገራሞች በዜርዜር ስቀመጡ፡-በህብረተሰብ ጤናና የህክምና ሳይንስ ኮላጅ በMSc in Pharmacitical Drug and Supply chain 

management, 

1. MSc in Nutrition  

2. MSc in Pharmacitical Drug and Supply chain management 

3. PhD  in Nutrition, 

4. PhD in Infections Disease and  Tropical Mediccine 

5.  Master of Dental \science in Oprative Dentistry and Endoodontic  

6. value chain oriented rural development and agricultural extension program 

7. Translation and intercultural  communication studies  

8. public relation and communication studies 

9. Material Science Engineering 

10. MA in civic Education 

  ያዯገ የሴት ተማሪዎች 

የመመረቂያ ምጣኔ 

በመቶኛ 

መማር ማስተማር       

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

¾c?� }T]‹ u¿”z`c=+¬ ¬eØ qÃ}“  ¾SS[mÁ U×’@Á�¬”  Ÿõ KTÉ[Ó:- 

 Ø\ ¨<Ö?� LeS²Ñu< ulØ` 402 KT>J’< c?� }T]‹ ¾Tu[ታ‰ iMT� •ታu`¡}¬L�ªM:: u}ÝT]U 

u�UI`� LÃ ÁK�¬ ›nU �›=”ÅÖ“¡` ¾Ó”²u? TeÚuÝ U¡` u¿”z`c=+¬ ¾uLÃ ›S^`“ ¾c?�‹ Ñ<ÇÃ 

u=a uŸ<M }eØ}ªM:: 

 የስርዓተ ፆታ ግንዚቤና የተሇያዩ ስሌጠናዎች Kc?� }T]‹ uG<L� ²<`  }cØ��ªM::  

 u}KÁ¿ ›`°e�‹ ²<]Á }ŸÃ ¾J’ ¾U¡` ›ÑMÓKA� u}KÃ KI¡U“ }T]‹ }Å[ÑªM:: 

 ²ÓÃ}¬ KÑu< ›Ç=e Ñu= c?� }T]‹ ¾Ó”³u?  TeÚuÝ“ Ÿ¿”z`c=+¬ IÓ“ Å”w  Ò` እንዱተዋወቁ የማስተዋወቅ 

ሥራ ተሰረተዋሌ፡፡:  

 K364 ›=¢„T>Á© ÉÒõ KT>g< =c?� }T]‹ u¾¨\ ¾Ñ”²w ÉÒõ •እየተሰጠቸዉ ሲሆን ሇ585 c?� }T]‹ ÅÓV 



 
 

 
 

¾T’]ÁM ÉÒõ Ÿc?�‹ Ñ<ÇÃ u=a ÁÑ†K<:: 

 Kc?� }T]‹ }ÚT] ¾�UI`� ÉÒõ KTeÖ� evM uS‡ታ-u?ታ�¬ ›Ÿvu= ›”É u?}S°Nõ�“ ›”É 

¾›=”}[’@� ›ÑMÓKA� ¾T>cØ ¾¢T>ý¬}` Kw^�] }Ÿõ}ªM:  

 ðnÅ† uJ’< SUI^” K1† ›S� ¾c?� }T]‹ ¾T×“Ÿ]Á (~�]ÁM) eMÖ“ }CcØ�M 

 በመሪነት ዯረጃ የሴቶችን አስተዋፅኦ ከፌ ሇማዴረግ ሴት ተማሪዎቻችን ከዪንቫርሲቲ ተመርቀዉ ሲወጡ ጠንካራና ጥሩ መረ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ከወዱሁ 

ማብቃቱ አማረጭ የላሇዉ መንገዴ ስሇሆነ የዩንቫርሲቲዉ ሴቶች ጉዯይ ቢሮ ከአጋር ዴርጅቶች ጋር በመሆን ሇ50 ሴት ተማሪዎች የሉዯርሽፔ ስሌጠና 

ኢንዴወስደ ተዯርግዋሌ፡፡ 

   የሴት ተማሪዎቻችን ግዛ፤ ገንብ እንዱሁም ዯህንነተቸዉን ሇመጠበቅ በተሇይ በኪቶ ፈርዱሳ ካምፒስ ከከተማ የሚያገኙትን አገሌግልት እዚዉ እግብ ዉስጥ 

ማግኘት እንዴችለ የሴቶች ዉበት ሳልን በግቢዉ ዉስጥ ተከፌቶሊቸዉ  በተመጣጣኝ ዋጋ አገሌግልት እየሰጠ ይጋኛሌ፡፡ 

 በስርዓተ ፆታ ሊይ ጥሩ ግንዚቤ እንዴኖራቸዉ ሇማዴረግ በዩንቫርሲቲዉ ዉስጥ በሁሇት ዘረ የግንዚቤ ማስጨበጫ ፍረም ተከፌቶ በተሇያዩ ርዕሶች ሊይ ሇሴት 

ተማሪዎቻችን አስፇሊጊዉ ስሌጣናና የግንዚቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰረተዋሌ፡፡ 

 ሴት ተማሪዎቻችን በተሇያዩ ማህብራዊና ጤና ነክ ጉዯዮች ሊይ ጥሩ ግንዚቤ እንዴኖራቸዉ በሴቶች ጉዯይ ቢሮ ተከታታይ የምክር አገሌግልቶች እየተሰጠቸዉ 

ይጋኛሌ፡፡ 

 ሴት ተማሪዎቻችን ሊይ ፆታዊ ትንኮሳ እንዲይዯርስባቸዉ ሇመከሊከሌ በዋናዉ ግብም ሆነ በሀለም ኮላጆችና ከምፒሶች ትንኮሳን የሚከሊከሌ ወይም ያሇዉን 

ጉዯይ ሇሚመሇከተዉ አካሌ የሚያሰዉቅ ከተማሪዎቹ ዉስጥ ከሁሇቱም ፆታ የተዋጣጡ ኮሚቴዎች ተቃቅሞ በስራ ሊይ ይጋኛሌ፡፡  

ፊይናንስ 
 

የአማራጭ ገቢ ምንጮችን 
ማስፊፊትና የንብረት አጠቃቀምን 
ማሻሻሌ 

የዩኒቨርሲቲዉ ከመንግስት ግምጃ ቤት 
ዉጭ የሚገኙ ገቢዎች መጠን አዯጓሌ 

የስራ አመራርና መሌካም አስተዲዯር     

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 
 ¾SÉH’>�“ T@Ç="M cýLÃe ÏUL ”ÓÉ e^ LÃ KScT^� ›eðLÑ>¨< ö`TK=+“ ¾”ÓÉ õkÉ T¬×� Y^ 

}Ÿና¬’ªM:: 

 ¾}ËS[¨<” ¾ldle TU[‰ ýL”� Ó”vታ የማጠናቀቅ ስራ በተጠነከረ ሁኔታ እየተከነወነ ይጋኛሌ፡፡ 
 በ7ቱም ገቢ ማመንጫ ኢንተርኘራይዝች የፊይናንስና የንብረት ዯረሰኞችና ሰነድችን ማጋጀትና ሥራ ሊይ ሇማዋሌ በተዯረገዉ እንቅስቀሴ በሁለም 

ኢነተርፔራይዝች ተሰክቶ ከክበባትና መዜናኛ አገሌግልት ብቻ ይቀራሌ፡፡ 

 ሇ7ቱም ገቢ ማመንጫ ኢንተርኘራይዝች  መተዲዯሪያ ዯንብ ከአንደ በስተቀር ሇሁለም ተጋጀቶ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ እስክፀዴቅ ዴረስ 

እየተጠባበቅን ነዉ፡፡ 
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  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

 ¾¿’>y`c=+¨< K?Í=eK?i” S<K< KS<K< e^ LÃ KTªM ¾}T]� É`h u=ÁMpU ¾SUI^’< É`h uH>Å� LÃ ይÒ†M:: 

 108 ሇሚሆኑ  ›ÇÉe መምህራን  የ Instrucctional Skill ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 የኢ ሇርኒግ ትምህርት በአንዴንዴ  ኮላጆች እየተጀመረ ይጋኛሌ፡፡ ሇምሳላ  በሶሻሌ ሶሻሌ ሳይንስ ህግ  ኮላጅ እንዯ አርአያነት  ተጀምረዋሌ፡፡ 

 ›ÇÉe K}kÖ\ SUI^” ¿”z`c=+¬” ŸTe}¨¨p u}ÚT] ¾�UI`� Ø^�” K=ÁeÖwl ¾T>‹K< Ñ<ÇÄ‹ LÃ  

¾SÓwÁ eMÖ“     እ”Ç=¨eÆ }Å`ÓªM. 

 የጥራት ማስጠበቂያ ፖሉሲ ረቂቅ ወጥቶ በባሇሙያዎች እየተተቸ ሲሆን በቅረቡ ሇሴኔት ይቀርባሌ፡ 

 የትምህርት ጥራትና አግባብነትን ሉያሻሽለ የሚችለ መመሪያዎች ተቀርፀዋሌ፤ 

 በትምህርት ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ የሚካሄደውን የፕሮግራም ግምገማ ሶስት ፕሮግሞች ማሇትም Civil Engineering,Electrical 

Engineering and Nursing ፕሮግሞች ግምገማውን አካሂደው ዉጤቱ ሇ HERQA የተሊከ ሲሆን የሜድስን ፕሮግራም እስከ አሁን ድረስ 

በግምገማ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
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8 3 4          3 10 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡- 

  በየአመቱ በዩኒቨርሲቲያችን አዘጋጅነት  የሚካሄደዉ አሇም አቀፋዊ የምርምር ጉባኤ በዘንድሮ አመትም በታቀደዉ መሰረት ጉደዩ 

የሚመሇከተቸዉ የሀገር ዉስጥና ዉጭ ሀገር ተገባዥ አንግዶች በተገኙበት የሀገሪትዋን ችግር ሉፈቱ የሚችለ የምርምር ዉጤቶች ቀርቦ ዉይይት 



 
 

 
 

ተደርጎበታሌ፡፡  

  36 ሇሚሆኑ ተሳታፈዎች የሁሇት ቀን ዎርክ ሾፕ በ sustainable indiginious bio fertilizer ሊይ ተካሂዷሌ 

  70  ሇሚሆኑ ተሳታፈዎች ከBrown University  ጋር በመተባበር  Reproductive Health በሚመሇከት ዎርክ ሾፕ  ተካሂዷሌ 
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የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡- 

 በጅማ ንቨርስቲ ስር የሚታተሙ ጆርናልች ብዚት ከሶስት ወዯ አራት አዴጓሌ፡፡ እነርሱም፡- 

 Ethiopian Journal of Health Sciences - ይህንን  ዕትም ወዯ  ማህብረሰቡ ማስተሊሇፌና የሚመሇከተዉ አካሌ እንዴጠቀምበት ሇማዴረግ ሁለም 
የሀምላ፤የህዲርና የጥር እትሞች በኦን ሊይን ተሇቋሌ፡፡  

 Ethiopian Journal of Education and Sciences -ሇህትመት በዜግጅት ሊይ ያሇና ህትመቱ አንዯተጠናቀቀ ወዯ ህብረተሰቡ የሚሸጋገር ይሆናሌ፡፡  

 Ethiopian Journal of Applied Science and Technology 

 Journal of law ናቸዉ፡፡ 

 የተወሰኑ የተማሪዎች የጥናትና ምርምር ዉጤቶች በተዋቂ ጆርናልች ሊይ ታትመዋሌ. 

  ተገምግመዉ ፇንዴ 

የተዯረጉ የምርምር 

ፔሮፕዚልች ብዚት 

ጥናትና ምርምር lØ` 660     

  በጠኝ ወሩ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 22 የምርምር ዉጤቶች ሙለበሙለ ተጠናቆ የሚመሇከተዉ አካሌ እንዴጠቀምበት በጠኝ ወር የተጠናቀቁ የምርምር ፔሮጀክቶች ብዚት 22 ነው፡፡ 

 አሁን በመካሄዴ ሊይ ያለ የምርምር ፔሮጀክቶች ብዚት 15 ነው፡፡ የምርምር ስራዎቹም  በሀይሌ ማመንጫ፤ በማዲበሪያ፤ በጤና፤በግብርናና አካባቢ ጥበቃ፤ 

ንፅህና፤በምግብና ህክምና እንዱሁም  በላልችም ርፍች የሚካተቱ ናቸው 



 
 

 
 

 አዱስ በመታየት ሊይ ያለ የዴህረ ምረቃ ተማሪዎች  የምርምር ፔሮጀክቶች ብዚት 450 ነው፡፡ 

 አዱስ በመታየት ሊይ ያለ የመምህራን  የምርምር ፔሮጀክቶች ብዚት 175 ነው፡፡ 

 7 ኮላጆችና ኢኒስቲቲዩቶች የተማሪዎችንና የመምህራንን   የሪሰርች ስራዎች በቴማቲክ  ኤሪያ መሰረት ፇንዴ አዴርገዋሌ፡፡ 

 ሇግራንት ምርምርና  የማማከር አገሌግልት  ኮሌ አናውንስመንተ በ African Innovative prize,Circle Project ,Africa bio science challenge fund ሊይ 

ጥሪ ተዯረጓሌ፡፡ 
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›"L� u}Ñ‟ 

ÉÒõ/uÒ^ �ww` 

¾T>ËS\ U`Ua‹   

w³� 

ጥናትና 
ምርምር 

ቁጥር 7 1 3 3 5 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 RELOAD (Reduction of Post harvest Losses and In East Africa food Value Chains) ከተሰኘው ፔሮጀክት ከ 4 የጀርመንና ከ 5 የአፌቻ አገር 

ዩንቨርስዎች እና ተቋማት ጋር የምርምር እቅዴ ፅዴቆ ስራ ተጀምሯሌ፤በዙሁም ፔሮጀክት የዩንቨርስው 2 የድክትት ዱግሪና 4 የማስተርስ ዱግር ተማሪዎች በሀገር 

ዉስጥ እንዱማሩ ተወስኗሌ፡፡ 

 በ JUCAN research project -ይህ የምርምር ፔሮጀክት በጂማ ዩንቨርስቲና በኮፏንሃግነ ዩንቨርስቲ ትብብር የተጀመረ ሲሆን በጤናና ምግብ ሊይ የሚሰራ 

ሲሆንበጤናና ምግብ   የአቅም ግንታና ሇተጎደና ሌዩ ፌሊጎት ሇሚያስፇሌጋቸው ማሀበረሰቦች እርዲታና ዴጋፌ የሚዯረግበት ነው፡፡ ፡፡የዙህ ፔሮጀክት አባሊትም 

ዩንቨርስ ኦፌ ኮፏንሃገን፤የአሇም አቀፌ አቶሚክ ኢነተርጂ ተቃም ;London school of Hygiene and tropical medicine Uganda;Kampala Hospital 

.Tanzania ,Mwanza ,Nairobi university and Jimma University ናቸው .የፔሮጀክቱ ፇንዴም በዋናነት ከዲኒሽ አሇም አቀፌ እርዲታ ዴርጅት ፤  አሇም አቀፌ 

አቶሚክ ኢነተርጂ ተቃም እና አሇም አቀፌ አቶሚክ ኢነተርጂ ተቃም ነው፡፡በዙህ ፔሮጀክትም ከጅ ዩነቭርስ 10 ፑኤች ዱ ፤ከኮፏሀገን 4  ሊዉንችዴ የሆኑ ሲሆን 4 

mansuscripts published and 4 submitted for publication.በዙሁ ፔሮጀክት ሇመምህን ዯንማርክ ሊይ ስሌጠና የተሰጠ ሲሆን laboratory for blood 

chemistary and hematologቻ ናላሲሰ በሚሌ ርእስ ሪሰርች ፔሮጀክት በዙሁ ፔሮግም ጂማ ዩንቨርስቲ ተጀምሯሌ፡፡ 

 ዩኒቨርሲቲዉ በዯረገዉ  የዴገፉ ማፇሊሇግ ስራ ከUSAID ጋር ወባን ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ ፇንዴ ተፇራርሟሌ 

 የሚገኙ የምርምር ዕዴልችን ሇመጠቀም የሚያስችሌ አንዴ ኘሮፕዚሌ ሇማጋጀት ከታቅዯው ከዕቅዴ በሊይ ሦስት /3/ ኘሮፕዚልች ተጋጅተው ሇባሇዴርሻ አካሊት 

ተሌከው ሁሇቱ ተቀባይነት ሲያገኙ የአንደን ውጤት ግን በመጠባበቅ ሊይ እንገኛሇን፡፡• 

  አንዴ ፇንዴ የሚያስገኝ ፔሮጄክት ተቀርፆ ሇከነስቴሌ ፊዉንዯሽን ቀርቦ  ፔሮጀክቱን  በማሸነፌ በተገኘዉ ፊንዴ በጂማ ዝን በሚገኙ ወረዲዎች ሇ404 ቤተሰቦች  



 
 

 
 

በምግብ ራሳቸዉን እንዱችለ የሚያግዜ ፔሮጀክት ተጀምሯሌ፡፡ 

  ሇህብረተሰቡ/ሇተጠቃሚ

ዉ የተሊሇፈ የምርምር 

ዉጤቶችና ስራ ሊይ የዋለ 

ብዚት 

ጥናትና 
ምርምር 

ቁጥር 23 8 5 8 13 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡- 

 በግብርና ኮላጅ በCIDA ፔሮጀክት አማካኝነት 10 ቴክኖልጂዎች ተሇይተው ከታወቁ ብኋሊ ቴክኖልጂዎቹ በኮላጁ ወርክ ሾፔ እየተሰሩ ይገኛለ፡፡  

 በአመት ከታቀዯው  10  ቴክኖልጂዎችን ማስተሊሇፌ  በዙህ ሩብ አመት ከታቀው 3 ሁሇቱ የተሊሇፈ ሲሆን በጠኝ ወር ዉስጥ 4 ቴክኖልጂዎች ሇህብረተሰቡ 

ተሊሌፇዋሌ፡፡ 

 በአመቱ ከታቀዯው 6 ህብረተሰቡን ያማከሇ ምርምር 5 ቱ በጠኝ ወር ተሰርተዋሌ፡፡በጠኝ ወር ዉስጥ 61 ችግር ፇች ስራዎች በህበረተሰቡ ዉስጥ ከባሇዴርሻ 

አካሊት ጋር በመሆን ተሰርቷሌ፡፡ 

 በቴክኖልጂ ተቋም አነስተኛ የዉሃ ሀይሌ ማመንጫ  (micro haydro pow) ተሰርቶ ሇመረቃ በዜግጅት ሊይ ነው፡፡እንዱሁም በሸቤ ወረዲ ቦሩ ቀበላ የአነስተኛ 

የዉሃ ሀይሌ ማመንጫ ገንባታ ሇማስጀመር የዜግጅት ስዎች ተጠናቀዋሌ፡፡ 

 በግሌገሌ ጊቤ የምርምር ማእከሌ  አስራ ሁሇተኛና አስራ ሶስተኛ ዘር በቤተሰብ ዯረጃ መረጃ ተሰባስቧሌ፤የተሰበሰቡ መረጃዎችን የማስታረቅና ወዯ ዲታ ቤዜ 

የማስገባት ስራ ተሰርቷሌ፡፡በሰርቨሊንሰ የተገኘው መረጃም ተጠናክሮ ሪፕርት ተፅፎሌ፡፡ 

 በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ አማካኝነት ቬት ቫር ሳርን በመጠቀም በአራት የግሌገሌ ጊቤ ሀይዴሮ ኤላክትሪክ ማመንጫ ግዴብን በጎርፌ ዯሇሌ እንዲይሞሊ 

ሇማዴረግ ከጥፊት ሇመታዯግ የተቀናጀ የተፊሰስና አፇር መክሊት ስራን ሇመስራትና እንዱሁም የገቢ ማመንጫ ሇመር የሚያስችሌ የቬትቫር ማባዣ ስፌራ 

በሶስቱም እርሻ ጣቢያዎች ተመስርቶ ምርቱ በስፊት ተጋጅቷሌ፡፡ 

 በጅማ ዝን በሽቤና ሰርቦ ወረዲ ሁሇት የሃይዴሮ ኤላክትሪክ ኘሮጀክቶች ግንባታ ስራ ሇህብረተሰቡ አገሌግልት እንዱውለ ተዯርገው እየተካሄደ ነው፣ 

 በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት  እያንዲንደ የምህንዴስና የመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪ ከመመረቁ በፉት አንዴ ፔሮቶ ታይፔ ከመምህሩ ጋር በመሆን ማጋጀት 

ስሇሚጠበቅበት ኢንደስትሪውን ሉያግዘ የሚችለ የተሇያዩ ዱዚይኖችን እና ፔሮቶ ታይፕችን አጋጅተን ወዯታች ሇማውረዴ በእንቅስቃሴ ሊይ ስንሆን ይህንን 

ሲስተም ርግተን ሇማከናወንም ከጀርመን መንግስት  GIZ  በኩሌ አንዴ አማካሪ እንዱመዯብሌን ጠይቀን በአሁኑ ሰዓትም አማካሪውን ሇማግኘት የመጨረሻው 

ምዕራፌ ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

 RELOAD  ከተሰኘው ፔሮጀክት ከ 4 የጀርመን እና ከ 5 የ አፌሪካ አገር ዩኒቨርሲቲ እና ተቋማት ጋር የምርምር ስራ እዱጀመር ተዯርጓሌ. 

 በጅማ ዝን በሸቤና ሰርቦ ወረዲ ሁሇት የሃይዴሮ ኤሇክትሪክ ኘሮጀክቶች ግንባታ ስራ ሇህብረተሰቡ አገሌግልት  

 እንዱውለ ሇማዴረግ አንደ በመጠናቀቅ ሊይ ሲሆን ሁሇተኛው ግን ዜርዜር ጥናቱ ተጠናቆ ወዯ ግንባታ በመሸጋገር ሊይ ነው፡፡ 



 
 

 
 

 በግሌገሌ ጊቤ የመስክ ምርምር ማዕከሌ የተሰበሰቡና የተቀናጁ የሰርቪሊንስ መረጃዎችን ሇተጠቃሚውና ሇሚመሇከታቸው አካሊት ተሰራጭተዋሌ፡፡ 

  ፀዴቀዉ ስራ ሊይ የዋለ ተጨማሪ 

የምርምርና ስርፀት መመሪያዎች 

ጥናትና 
ምርምር 
 
 

ቁጥር 
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የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 

 አንዴ የምርምርና ስርፀት መመሪያ በዩኒቨርሲቲው ፀዴቆ ሇክንውን ሇሚመሇከተው አካሌ ተሰራጭቶ  በመመሪያዉ መሰረት ስራ ተጀምሯሌ:: 

 አዱሱን የThematic system   የምርምር ስራ ሲስተም በተመሇከተና ስሇ ፔሮፕዚሌ የፊይናንስ አጠቃቀምን በተመሇከተ የግንዚቤ ማስጨበጫ ሇመምህራንና 

ተማሪዎች ተሰጥቷሌ 

 የDigital Repository policy እየተጋጀ ሲሆን በቅርቡ ሇሚመሇከተው አካሌ ይቀርባሌ 

 ሇአዱሱ የቴማቲክ ሪሰርች አሰራር የሚያገሇግሌ ጋይዴሊይን በመጋጀት ሊይ ነው፡፡ 

 ሇግራንትና ኮንሰሌታነሲ ጋይዴ ሊይን ተጋጅቶ በሚመሇከተው አካ ሇማፅዯቅ እየተጠበቀ ነው፡፡ 

 በአዱሱ የምርምር ሰራ ስርፀት ግንዚቤ ማስጨበጫ ወርክ ሾኘ ተካሂዶሌ 

 የዯህረ ምረቃ ተማሪዎችም ሆኑ መምህራን ዩኒቨርስቲው ካጋጀው ቴማቲክ (thematic area) ሳይወጡ  ምርምራቸዉን እንዱሰሩ የክትትሌና ግምገማ ሥራ 

እየተካሄዯ ነዉ፡ 

   

¾}hhK< ¾JeúታM ›ÑMÓKA�‹ w³�(4) 

 }SLLi ታካሚዎች ህክምና እስኪያገኙ 

ቆይታ ከ60 ደቂቃ ወደ 50 ደቂቃ ማውረድ 

 ¾Sc[ © SÉH’>�‹ ›p`x� ›T"Ã 

¾e�¡ °Ø[� ¾qÃታ ጊዜን ከ ሁሇት ቀን 

ወደ አንድ ቀን ማውረድ 

 
ማማከርና 
የሕብረተሰ
ብ 
አገሌግልት 

 

 
ቁጥር 
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 የሞት ምጣኔን መቀነስ 

 ተኝቶ ታካሚዎች ከ1.26 ወደ 1.0 ማውረድ 

 ኢመርጀንሲ ሩም 0.075  LÃ Tq¾� 

 T}`“M Ÿ0.39 ¨Å 0.1 T¨<[É 

 ¾›=�ÄåÁ Jeú KA‹ ThhÁ S`HÓw` Sc[� 

e^ LÃ ¾ªK< e”Ç`Ê‹ É`h uS�† (80) 

 ¾}Ö“Ÿ\” ›Ç=e ¾}ËS\ ¾Jeú•M 

›ÑMÓKA�‹ w³� ²Ö‡ ÃJ“M 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

 ሇ102 ሇሚሆኑየአከባቢዉ  አካሌ ጉዲተኞች የአርቲፉሻሌ ፔሊስቲክ የአካሌ ዯጋፉ  በሆስፑታለ ፑኦሲ ክፌሌ ተመርተዉ ሇአካሌ ጉዲተኞች ተሰረቷሌ፡፡ 

 የአካሌ ጉዯተኞቹ ማዕከሌ ይህንን የአርተፌሻሌ ፔሊስቲክ በማምረት በጂማ ዝን ኢንዱሁም በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክሌሇዊ መንግስት ዉስጥ 

ሇሚገኙት  ሇአቅረቢያ ህብረተሰብ ይህ አገሌግልት እየተሰጠቸዉ ይጋኛሌ፡፡ 

 በ G<K}† \w አመት አንዴ ሰፓሻሌ ክሉኒክ  (Opretive and endodontics and maxillofacial room) ተከፌቷሌ፡፡ 

 ከ German MLU ጋር በመተባበር  በEstabilishment of medical schools in low resource setting  ሊይ ዯብረ ይት ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 በ G<K}† \w አመት ከናይጀሪያ ዩንቨርስቲ ሆስፑታሌ ጋር በመሆን በጤና -ኮሚኒኬሽንን አቅም ግንባታ ሊይ ስሌጠናና  የሌምዴ ሌዉዉጥተዯርጓሌ 

 ¾›Ç=c< Jeú M Ó”vታ• TÖ“kp: ¾I¡U“ Sd]Á‹“ ldlf‹ STDL�አስፈሊጊዉ ስራ በመሰራት ሊይ ነው፡፡ 

 በሆስፒታለ ሊይ  መዋቅራዊ ማሻሻያ  እንድደረግ ታቅደዉ በዚሁ መሠረት የማሻሻያ ሂደቱ ወደ መጨረሻዉ ምዕራፍ ሊይ ይጋኛሌ፡፡ 

 

 የተገሌጋይ/ባሇዴርሻ አካሊትን 
ግንኙነት ማሻሻሌ 

የዩኒቨርሲቲ ገፅታ ግንባታና 
ከአጋር ተቋማት ጋር የስራ 
ግንኙነት ሇመፌጠርየተሇያዩ 
ሚዱያዎችን በመጠቀም 
የማስተዋወቅ ስራና አዲዱስ 
ግንኙነት የመፌጠር ስራ 
መስራት 

የስራ 
አመራርና 
መሌካም 
አስተዲዯር 

      



 
 

 
 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 

 ¿’>y`c=+¬Ÿ¬Ü ¿’>y`c=+‹:- ‰Ã“& w^²=M&c<TK=Á ••እና ከሜንሶታ ዩኒቭረሲቲዎች ጋር በገራ ሇመስራት ተፇረርመዋሌ፡፡ 

 ዩንቨርሲቲዉ በሳሇፉነዉ ግማሽ አመት ዕቅዴ አፇፃፀም ዉስጥ ከተሇያዩ ሀገር ዉስጥና ዉጭ ከሚገኙ ተቋማት ጋር አካዯሚያዊ የጋራ ትብብር ሇመፌጠር አቅድ 

ከአስራ ሁሇት (12) ዉጭ ሀገር ተቋማት ጋር በተሊያዩ የመማር መስተማር እንዱሁም የምርምር ሥራዎች ዘሪያ አብሮ ሇማስረት የጋራ ስምምነት ተፇጥሯሌ፡፡ 

 ነባር ግንኙነቶችን ሇማጠናከርና አብሮ መስራት ቀጣይነት እንዱኖረዉ ሇማዴረግ ከዙህ በፉት የተፇራረምነዉን ድክመንቶች አሰባስቦ የመመዜገብና የመዯረጀት ስራ 

ሇመስራት ታቅድ በግማሽ አመቱ ተከናዉኗሌ፡፡  

  በተሇያዬ መሌኩ ዩንቨርሲቲያችን የማስተወወቅ ስራ ሇመስራት ታቅድ ዩንቨርሲቲዉን ሉያስተወዉቅ ይችሊሌ በተበለ መንገድች በመጠቀም በሀገር ዉስጥና ዉጪ 

የማስተዋወቅ ሥረዉ እየተሰራ ይጋኛሌ፡፡  

 በዩንቨርሲቲዉ የዉጭ ግንኙነት ቢሮ በኩሌ የአለሚኒ ኮንፇረንስ ሇማካሄዴ አስፇሊግዉ ቅዱሚያ ዜግጅቶች እየተጠናቀቁ ይጋኛሌ፡፡  

  ኤችአይቪ ኤዴስ፡ ሌዩ ዴጋፌና 

መሰሌ ጉዲዮች ሊይ አገሌግልት 

ያገኙ ተጠቃሚዎች ብዚት 

 
መማር 

ማስተማር 

      

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 

¾›KU ¾›?Ée k” u¿?”y`e+¬ c=Ÿu` ¾T>Ÿ}K<�” ›Ÿ<] •ታÓv^�” ›ከናዉነዋሌ፡፡• 

  uÓw[““ •እንስሳት ህክምና ኮላጅ በተዯረገዉ ክበረ በዓሌ ሊይ ከተሇያዩ ክፌልች ( ከዩንቫርሲቲዉ ማህበረሰብ፤ ከካተማዉ ነዋረ ፤ ከመጀመረያ ዯረጀ ትምህርት ቤቶች የመጡ 

የነገ ተስፊ ተማሪዎች እና የዩንቫርቲዉ የበሊይ አመራሮች በተገኙበት) በፔሮጄክቱ አሰተባባር ተወካይ አሇም አቀፊዊ ሌምድችን ያጠቀሰ የግንቤ ማስጨበጫና ትምህርት አሌ ሪፕርት 

ቀርቦ ዉይይት ተዯረጎበታሌ፡፡ በተጨማሪም የፒናሌ ዉይይት በዩንቫርሲቲዉ ማህብረሰብ መካካሌ ተዯርጎ ካፌተኛ የሆነ የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥራ ተሰርተዋሌ፡፡  

 uª“¬ Óu= u}Å[Ñ¬ ¡u[ u¯M LÃU }T]‹&SUI^”“ W^}•‹ ¾}d}ñu� u}KÁ¿  ¾eþ`� ¬ÉÉa‹ •¾}Ëu 

¾Ó”³u? TeÚuÝ ýaÓ^U }ŸH@ÉªM::  

 Ÿ 5000 uLÃ ¾T>J’< eK›?‹›Ãy= Ø\ Ó”²u? ¾T>ÁeÚwÖ< w\ga‹&þe}a‹“ ûUýK?�‹  uT²ÑË� Ÿu¯K< uò�“ xኃL 

¾I´w T°ŸM uJ’< xታዎች ሊይ ከማሇጠፌ በተጨማሪ ሇግሇሰቦችም እንዴሰራጭ ተዯርገዋሌ፡፡ 

 በ›?‹›Ãy= ›?Ée ²<]Á  12  ¾eMÖ“ ýaÓ^V‹ KIw[}cu< KTeÖ� •ታቅዯዉ አምስት የስሌጠና ፔሮግራሞች ተጋጅተዉ ሇዩንቫርሲቲዉ ሴት 

መምህራንና ተማሪዎች ተሰጥተዋሌ፡፡ 

  u›S~ 20 ›¨<Å Ø“�‹ u›S~  KTeŸÉ ታቅዯዉ 8  ›¬Å Ø“�‹ u²=I ÓTi ›S� KT²ÒË� }‹LDM:: 

 ¾›?‹œÃ{ ›?Ée” H>Å� u¿”ቨ`c=+¬ pØ` Óu= ¬eØ w‰ SÓታ� ስሇማይቻሌ ወዯ ማህብረሰቡ መግባትም አስገዯጅ ጉዯይ በመሆኑ የዩንቫርሲቲዉ 

ኤችአይቭ ኤዴስ መከሊካያና መቆጣጠሪያ ፔሮጄክት ከጂማ ከተማወጣቶች ጋር ሇመስራት በስምምነት ሊይ ተዯርስዋሌ፡፡ 

 ÃI ýaÎ¡� SW[}© ¾›=¢„T> ‹Ó` ÁKv�¬” }T]‹ uTK¾� K200 }T]‹ uu=a¬ uŸ<M ›eðKÑ>¬ ÉÒò 



 
 

 
 

•ታÅ`ÔK‹ªM:: 

 ›?‹›Ãy= ›?Ée” uT>SKŸ� K¡Kw ›S^a‹ eMÖ“ }cØ}ªM:: 

 u}KÁ¿ ÔÍ= c<f‹ ¾}Öl }T]‹ ሇTÑÑT>Á የሚሆን T°ŸM እንዱnkም ታቅድ በዙህ ÓTi  ዓመት ሇማዕከለ ማገሌገያ የምዉለ  ማቴሪያልች  ተገዜቶ 

ገብተዋሌ፡፡ ማዕከለም በቅርብ ግዛ ሥራዉን ይጀምራሌ፡፡ 

 በስዴስት ዘር ሇአንዴሽህ (1,000) ተሳታፌዎች የግንዚቤ ማስጨበጫ  ፍረሞች በሩብ ዓመቱ ሇማከሄዴ ታቅድ  ከዕቅዴ በሊይ ሇ1,200 ሰዎች የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥራዎች 

ተካሂዯዋሌ፡፡  

 ዴጋፉ ሇሚሹ ሴት ተማሪዎችን በቀጥታ ገንብ በእጅ በመስጠት መርዲቱ ቀጣይነት ስሊላሇዉ ፔሮጄክቱ የተሸሇ መንገዴ ስያፇሊሌግ ቆይቶ የወሰዯዉ አማራጭ ገቢ ማመንጨት 

የሚችሌ አገሌግልት የሚሰጥ ፔሮጄክት ሇመቋቀም ታቅዯዉ በዙሁ መሠረት አንዯ የሌብስ ማጠቢያ ማሽን በግቢ ዉስጥ ተቋቅመዋሌ፡፡ ይህ ማሽን በየግዛዉ በዩንቨርሲቲ ዉስጥ 

ስሇምቆይ በቀጣይነት የተማሪዎችን ችግር ሉፇታ ይችሊሌ፡፡ 

 የህብረተሰብ አቀፌ ትምህርትን 
ማጠናከርና መሌካም 
ተሞክሮዎችን ማስፊፊት 

ብሄራዊና አሇምዓቀፌ 
ወርክሾፔ ማጋጀት 

 ቁጥር 2     

  
የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 

 የሲቢኢ ብሄራዊና አሇምዓቀፍ ወርክሾፕ ሇማካሄድ ታሰክ ፎርስ ታቆቁሞ የስራ መርሃ ግብር}²ÒÏ�ªM:: 

  
የተቋማዊ ሇዉጥና የመናዊ 
የአሰራር ግንባታን ማሳዯግ 

 
የተከናወኑ የተቋም ማሻሻያ ስራዎች 
ብዚት 

 
የስራ አመራርና መሌካም 
አስተዲዯር 

 
ቁጥር 

 
13 

 
 

 
 

  

   
የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 

 ዩንቨርሲቲዉ ከግዛ ወዯ ግዛ እየሰፊ ከመምጣቱ ጋር ተያይዝ ከዙህ በፉት በነበረዉ መዋቅር ዉጤታማ የሆነ ሥራ መስራት እንዲሌተቻሇ ስሇተዯረሰበት አንዴአንዴ ዯግም ሌታዩ የሚገባቸዉ የዩንቨርሲቲ 

ክፌልች በማየት የመዋቅር ማሻሻያ የሚያስፇሌገቸዉ ክፌልችን ሇይተዉ በመወቅ ወዯ ማሻሻያ ስራ ተገብቶ ነበር፡፡ በዙሁ መሠረት ከሇዉ የስራ ስፊት በማየት ሁሇት  ምክትሌ ፔሬዙዯንቶች(የምርምርና 

ህብረተሰብ አገሌግልት ምክትሌ ፔሬዙዯንት እና የቢዙነስና ሌማት ምክትሌ ፔሬዙዯንት ሲሆኑ በአጠቃሊይ አራት ምክትሌ ፔሬዙዯንቶች እነሱም፡- የአካዯሚክ ምክትሌ ፔሬዙዯንት፤ የአስተዲዯርና ተማሪዎች 

ጉዯይ ምክትሌ ፔሬዙዯንት፤ የቢዙነስና ሌማት ምክትሌ ፔሬዙዯንትና የምርምርና ህብረተሰብ አገሌግልት ምክትሌ ፔሬዙዯንት ) ናቸዉ፡፡   

  በተጨማሪ ኢንዱኖሩ ተዯርጎ ከብዘ ግዛ ጥናት ቦኃሊ በሴኔቱ ከፀዯቀ ቦኃሊ በቦርደ እንዱፀዴቅ ተዯርጎ ፀዴቋሌ፡፡ በተጨማሪም ኮላጆች አሁን ያለበት የሥራ ሁኔታ ታይቶ በአንዴ የኮላጅ ዱን ሁለም 

ሥራዎች ሇማከናወን  ከፌተኛ የሆነ ጫና እያሰዯረ ስሇሆን  በኮላጆቹ ስር በሚገኙት የትምህርት ክፌሌ ብዚት ተይቶ ( አምስትና ከዚ በሊይ ከሆነ ) ሇኮላጁ አንዴ የአካዯሚክ ምክትሌ ዱን እንዱመዯብሊቸዉ 

ተጠንቶ በዙሁ መሠረት ወዯ ስራ ሇማግባት ሂዯት ሊይ ይጋኛሌ፡፡ ላልች የስራ ክፌልችም በዙሁ መሌኩ የተጠኑ ሲሆን ጥናቱ እንዯአሇቀ ወዯ ትግባራ ሇመግባት ዜግጅት ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

 የተገጃዉ ሚዚናዊ ዉጤት ተኮር ዕቅዴ በርፈ ሊለ የዩንቨርሲቲ አካሊት እንዱወርዴ ተዲርገዋሌ፡፡ 

 በዙሁ መሠረት ሁለም የአካዲሚክም ሆነ የአስተዲዯር ሠራተኞች የየግሌ ዕቅዯቸዉን አጋጅተዉ ወዯ ሥራ ተገብቷሌ፡፡ 

 አፇፃፀሙ በአዉቶሜሽን የተዯገፇ ሇማዴረግ ¾¿’>y`e+ያ‹” ¾›Ãc=+ vKS<Á‹ BSC fõ�«\” u}d" G<’@ታ• W`}¨< Ú`cªM:: 



 
 

 
 

 በሶፌትዌሩ አጠቃቀም ሊይ ሇዩንቫርሲቲዉ ማህብረሰብ ስሌጣና ሇመስጠት በወጠዉ ፔሮግረም መሠረት upÉT>Á Kc?’@� ›vL� ›Óvw ÁK¬ eMÖ“ }cØ�M  

 በመቀጠሌም የሁለም ርፌ ኃሊፉዎች የዩኒቨርስቲው ኘሬዙዯንት ጭምር በተገኙበት ሇሁለም የት/ት ክፌሌ ኃሊፉዎች ሁሇት ዘር ስሌጠና እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡ 

 uk×Ã በየኮላጁች ያለ የአይሲቲ አስተባባሪዎች በየኮላጃቸው ሊለ ሇሁለም ሠራተኞች ስሌጠናውን በባሇቤትነት እንዱሰጡ ሇማዴረግ እንዱችለ ዜርዜር ስሌጠና 

የተሰጣቸው ሲሆን በቅርቡ ሥራቸውን ያጠቃሌሊለ፡፡ 

  ¾}Ÿታታይ  ThhÁ e`¯�” (keizen) ›Ö“¡a TekÖM e^ ¾}c^ ’¨< : 

 ¾�UI`� MT� W^©� Ó”vታ የትምህርት ሚኒስቴር በሰተሊሇፇዉ መመሪያ በመተጋዜ  የሇዉጡ ፅንሰ ሀሰብ በዩንቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ዉስጥ ሰርፆ እንዯገባ ሇማዴረግና ወዯ ተጨባጭ ትግባራ ሇማግባት 

ዩንቨርሲቲዉ የበሊይ አመራርን ጨምሮ ላልች የቢሮ ኃሊፌዎች የተገኙበት የግንቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ በዙሁ መሠረት የ1፤5 ፅንሰ ሀሰብ ግንቤ ከተወሰዯ ቦኃሊ በ1፤5 በማዯረጀት ወዯ ተጨባጭ ትግበራ ተገብቷሌ፡፡ 

አዯረጃጀቱም አሌቆ ሁለም ቡዱኖች የየራሳቸዉን ዕቅዴ በማገጀት ሇአፇፃፀሙ ስተራቴጅ አገጅቷሌ፡፡  

 ¾¢”�^�“ Ñ>²?Á© c^}•‹” u T> SÅx‹ LÃ ¾SSÅw e^ u}kÅK� SW[� እየተከነወነ ይገኛሌ፡፡ ይህም ማሇት  በዙህ ግማሽ አመት 85 በመቶ ያህለ ተጠናቆ  ሠራተኞቹ 

በ ሚ የሥራ መዯብ ሊይ ተመዴበዋሌ፡፡ 

 ¾ÏT ¿’>y`c=+ �¡„KAÍ= ›=”e+�¿� ¾Tªk` Y^ Å[Í uÅ[Í እየተከሄዯ ያሇ ስሆን በዙሁ መሌኩ ዯግሞ  ኢንስቲትዩቱን ወዯ ክቶ ፈረዱሳ ሇማዚዋር እየተዯረገ ያሇዉ 

ሥራና ቅዱሚያ ሁኔታዎችን የመማቻቸት ሥራ በተጠናከረ መሌኩ እየቀጠሇ ነዉ፡፡ 

 SUI^” u¾T>Áe}U\� ¾�/� ›Ã’� (course team) •በኬዜ ቲም እ”Ç=Å^Ì ¾}Å[Ñ ሲሆን በየት/ት ክፌሊቸው ዯግም በሌማት ቡዴን ተዯራጅተዋሌ፡፡ 

 u›ÖnLÃ 178 የሌማት ቡዴኖች በአካዯሚክ ርፌ  }Å^Ï}ªM:: 

  የየኬዜ ቲሙም ሆነ የሌማት ቡዴኖችን ተግባርና ኃሊፉነት የያው ሙለ ድኩመንት እንዱዯርሳቸው ተዯርጓሌ፡፡ 

  የአስተዲዯር ሠራተኞችም በየሥራ ባኀሪያቸው ተፇጥሮአዊ የሥራ ሂዯት ፌሰት መሠረት በ1፡5 የተዯራጁ ሲሆን የየግሌና የሌማት ቡዴኑን ዕቅዴ በማጋጀት ሊይ ናቸው፡፡  

 በአጠቃሊይ 748 የ1፡5 ቡዴኖች በአስተዲዯር ርፌ ሲመሠረት  ሁለም ቡዴኖች የየራሰቸዉን ሱፏርቫይር አቋቅመዋሌ፡፡ 

 ከዙሁ ጋር ተያይዝ ከበሊይ አመራር አካሌ ጀምሮ እስከ እያንዲንደ ኮላጅ ዴረስ ያሇውን የትምህርት ሌማት ሠራዊት ክንውንና ዜርዜር አፇጻጸሙን የሚከታተሌና ዴጋፌ የሚሰጥ 

የሱፏርቪዥን ቡዴን በየዯረጃው ሇማቋቋም ኘሮግራም ወጥቶ እየሄዴንበት ነው፡፡ በዩኒቨርስቲው ኘሬዙዯንት የሚመራ 7 አባሊት የሚገኙበት ዩኒቨርስቲ አቀፌ የሱፏርቪዥን ቡዴን 

ተቋቁሟሌ፡፡ 

 በኮላጅ ዯረጃ እንዱሁም በት/ት ክፌሌ ዯረጃ 3/3 አባሊት የሚገኙበት የሱፏርቪዥን ቡዴን ተቋቁሞ አፇጻጸሙን በቅርብ እየተከታተሇው ነው፡፡ 



 
 

 
 

  በተቀናጀ የማኔጅመንት ኢንፍርሜሽን 

ስርዓትና አይሲቲ ዘሪያ የተሰሩ 

ስራዎች ብዚት 

የስራ አመራርና መሌካም 
አስተዲዯር 

       

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

 K’v` ¾T’@ÏS@”� ›=”ö`T@i” Y`¯� (MIS) S<K<uS<K< ¨Å �Óu^ KTÓv� ›eóLÓ ¾J’< °n‹ (devises) ሇመግዚት ጫረታ ወጥቶ በጫረታዉ ሊይ 

ግምገማ እየተከሄዯ ይጋኛሌ፡፡ 

  K›Ç=e 11 ýaË¡�‹ ¾Ç=³Ã”: ¾Ó¸“ *�T@i” e^ }"H>ÉªM::  

 የMIS አካሌ የሆነው/ PPA/   የንብረት አያያዜና የግዥ ሶፌት ዌር ሙለ በሙለ ተጠናቋሌ፡፡ሇንብረትና ዕቃ ግዥ የስራ ሂዯት ቀርቦ መግሇጫ 

ተሰጥቶበታሌ፤የማሻሻያ ሃሳቦችን ተቀብል እየተሰራበት ይገኛሌ፡፡ 

 የFMS(Fleet Mangement system) ሲጠበቁ የነበሩት tracking ዕቃዎች ሁሇት ናሙና ከዴርጅቶች ተሌኮሌን አንደ ሙለ በሙለ ተገጥሞ ስራ ጀምሯሌ 

ቀሪዎችም ዕቃዎች በቀጣይ ሩብ አመት ይገባለ ፡፡  

  የዩኒቨርሲቲው ዋናው የካምፕስ ግቢ አዱስ የኔትዎርክ ዱዚይን ስራ ተስርቷአሌ፡፡  

 የዩኒቨርሲቲውን መሠረተ ሌማት አስተማማኝ ሇማዴረግ የተጠየቁት የኔትዎርክ ዕቃዎች ግዥ  Award ተሰጠተዋሌ፡፡  

 የVOIP Proposal  ተሰርቶ ከVLIR  የ 2000000 ሺህ  ብር የመሰረተ ሌማት ሇVOIP ተጨማሪ ዕቃዎች ግዥ በጀት አግኝተናሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ዩኒቨርሲቲው 

ሇስሌክ ወጪ የሚያውጣውን ወጪ ሙለ በሙለ ይቀርፊሌ ተብል ይገመታሌ፡፡  

 የMIS ላሊኛው አካሌ የሆነው የሰው ሀብት አመራር ሶፌትዌር /HRM/ ሙለ በሙለ በስራ ሊይ ውሎሌ፣ በዙህ ሩብ ዓመት የገቡት መረጃዎች ትክክሇኛነት በአዱስ መሌኩ ተሻሽል ተስተካክልአሌ፡፡  

 

  የፀረ ሙስናና የቅሬታ ፇች እንቅስቃሴዎችን ማጠናከር      

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 

 በሙስና ፤በመሌካም አስተዲዯርና በስነምግባር ሊይ ዯረጃ በዯረጃ ሇዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ በተሇያየ ግዛ ስሌጠናዎች  ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ቅሬታ የሚፇጥሩ የአሰራር ስረአቶችን በየዯረጃው ሇመፇተሽ ተሞክሯሌ፡፡ 

 በየደረጃዉና በየዘርፉ ኮላጆች፤የትምህርት ክፍልችና  ላልች የስራ ክፍልች  በየጊዜዉ  የዉይይት መድረኮችን በማዘጋጀት በአጠቃሊይ የስራ ሂደት ሊይ   
በመወያየት ሊጋጠሙ  ችሮች የመፍትሄ አቅጣጫ  ያስቀምጣለ፡፡ 

 የዩንቨርሲቲዉ የስነምግባርና ፀረ ሙስና ቢሮ በተማሪዎች መካከሌ የፀረ-ሙስና ክሇብ ኢንዱቋቋም አዴርጎ ክሇቡም ተቋቅሞ ከቢሮዉ ጋር በመነበብ ስራ እየተሰራ ይጋኛሌ፡፡ 

በመጀመረያዉ ሩብ አመት 40 ሠራተኞች ሀብታቸዉን አስመዜግቦ ከዙህ ዉስጥ ሦስቱ የምስክር ወረቀት መረከባቸዉን ሪፕርት ተዯርጎ ነበረ፡፡ አሁንም በዙህ በሁሇተኛዉ ሩብ 



 
 

 
 

አመት 20 የትምህርት ክፌሌ ኃሊፌዎች ከፋዱራሌ የፀረ-ሙስና ኮሚሽን በተሇካዉ የሀብት ማስመዜገቢያ ቅፅ ሊይ ሀብታቸዉን በማስመዜገብ  የምስክር ወረቀት ተረክቧሌ፡፡ 

በክራይ ሰባሳብነትና ብሌሹ አሰራሮች ሊይ ተወሰደ እርምጃዎች፡- 

 ዩንቨርሲቲዉ ሇክራይ ሰብሰባነት የተጋሇጡ የስራ ሂዯቶችን በመሇየት ግሇሰቦቹ ሇዙህ ብሌሹ አሠራር ተጋሊጭ እንዲይሆኑ  

 የቡድንና የግሇሰብ ፈፃሚዎችን አቅም ሇመገንባትና በብሌሹ አሰራሮች ሊይ  የተሇያዩ ስሌጠናዎች  ሇአተዳደር ሰራተኞች ተሰጥተዋሌ 

 በየደረጃዉና በየዘርፉ ኮላጆች፤የትምህርት ክፍልችና  ላልች የስራ ክፍልች  በየጊዜዉ  የዉይይት መድረኮችን በማዘጋጀት በአጠቃሊይ የስራ ሂደት ሊይ   
በመወያየት ሊጋጠሙ  ችሮች የመፌትሄ አቅጣጫ  ያስቀምጣለ፡፡  

 የስራ ክፌልች ሇብሌሹ አሰራርና ክራይ ሰብሳብነት ተጋሊጭ እንዲይሆኑ በየግዛዉ በዉስጥ ኦዱታችን የየወሩ የኦዱት ሂሳብ ኦዱት ይዯረጋሌ፡፡ የፔሮጀክት ሂሳብ ኦዱትም ተሰርቶ 

ሪፕርቱ ሇሚመሇከተዉ የበሊይ ሀሊፉ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ 

 የ1፤5 አዯረጃጀትም በብሌሹ አሰራሮች ሊይ ከፌተኛ ጫና እያሰዯረ ይጋኛሌ፡፡ 

  የካይን መሰረተ ሃሳቡንና አተገባበሩን አስመሌክቶ ከሁለም ኮላጆች፤ከተማሪዎች አገሌግልትና ከንብረት ክፌሌ ሇተዉጣጡ ሰራተኞች ስሌጠና ተሰጥቶ ወዯ ትግበራ ተገብቷሌ 

 የቡዴንና የግሇሰብ ፇፃሚዎችን አቅም ሇመገንባት የተሇያዩ ስሌጠናዎች  ሇአተዲዯር ሰራተኞች ተሰጥተዋሌ 

 በዯረጃዉና በየርፍ ኮላጆች፤የትምህርት ክፌልችና ርፍች በየጊዛዉ  የዉይይተ መዴረኮችን በማጋጀት አጠቃሊይ የስራዉን ሂዯት  በመወያየት ሊጋጠሙ  ችሮች የመፌትሄ 

አቅጣጫ  ያስቀምጣለ 

 በዩነቨርስቲዉ የሚከሰቱ ብሌሹ አሰራሮችን ሇማሰተካከሌና ሙስናን ሇመከሊከሌ ዩንቨረስቲዉ የፀረ ሙስና ቢሮ ከፋዯራሌ የፀረ ሙስና ቢሮ ጋር በመተባበር በተሇያየ ጊዛ በየርፈ 

ግምገማ እንዱዯረግ አዴረጓሌ፡፡በተጨማሪም የስነ ምግባር መኮነን ባሌነበረባቸዉ ኮላጆች ባሇሙያዎች እንዱመዯቡ ተዯርጓሌ፡፡ከየክፌልቹና ከግሇሰቦች  የሚመጡ  ወዯ 20 

የቅሬታና  ሙስናን የማጋሇጥ ጥቆማዎች በመዉሰዴ  ሇ15ቱ ከሚመሇከታቸዉ አካሊት ጋር በመሆን አስፇሊጊዉን መፌትሄና እርምጃዎች ወስዶሌ፡፡ በአጠቃሊይ በዙህ ግማሽ አመት 

24 ቅሬታዎች ቀርቦ 19ኙ ( አስራ ጠኙ) ህገዊ የመፌትህ እርምጃ ተወስዶሌ፡፡ 

 ከ20 በሊይ የሚሆኑ የትምህርት ክፌሌ ኃሊፌዎች   ከፋዯራሌ የፀረ ሙስና ቢሮ በተሊከዉ የሃብት ማስመዜገቢያ ቅፅ በማስሞሊት የምዜገባ የምስክር ወረቀት ወስዯዋሌ፡፡ 
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የሰራተኞችንና የአመራር አካሊትን 
ብቃት ማሳዯግ 

የመምህራን ሌማትና የተሻሻሇ 

አካዲሚያዊ ስብጥር 

መማርና ማስተማር       



 
 

 
 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 255 መምህራን ሇመቅጠር እና ሇ150 መምህራን  ዯግሞ  የትምህርት እዴሌ ሇመስጠት ዕቅዴ ተይዝ -  

 60 መምህራን የሁሇተኛ ዱግሪና የፑኤችዱ ትምህርት መከታተሌ ጀምረዋሌ፤ 

 የ 129 የአገር ዉስጥ እንዱሁም 16 የዉጭ መምህራን ቅጥር ተካሂዶሌ፡ 

  የተካሄደ የአቅም ግንባታ ስራዎች፤ 

የምርምር ተቋማት ማቋቋም 

ማጠናከርና ሇተመራማሪዎች ስሌጠና 

መስጠት 

ጥናትና ምርምር ቁጥር 10 2 5 9 10 

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡ 

 በ9 ወር ዉስጥ u¿”z`c=+¬ LÃv^] K›”É Ó²? /TEEAL AND AGORA / LÃ የአስሌጣኞች ስሌጣና }cØ�M:: 

 ’va�” ¾U`U` T°ŸL�/lMõ Lx^�]‹ ¾TÖ“Ÿ` e^ እየተስራ ሲሆን KvÄ}¡„KAÏ Lw^�] u´I \w ¯S� የዲይሬክተር  ምዯባ ተከሄዯዋሌ፡፡ 

 ¾vÄ }¡„KAÏ ›=’>e++¿� u²=G< ÓTi ›S� ¬eØ }Sc[}¬ Y^ ÏS[ªM:: ÃI ›=’e++¿� ue\ ›^� T°ŸKA‹” Ákð 

’¬:: •እናሱም፡- center for Myco –Bacteriology, center for natural and pharmaciticuals molecular biology and center for plant and animal 

biotechnology ናቸዉ፡፡ 

 ሇ32 ተሳታፉዎች በሪሰርችና ፏብሌኬሽን ሊይ የ ኮንሰሌታቲቭ ዎርክ ሾፔ ተካሂዶሌ 

 48 ሇሚሆኑየዩንቫርሲቲዉ መምህራን   ከILRI   ጋር በመተባበር በ Grant Proposal Writing ሊይ መሠረታዊ ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 120 ሇሚሆኑ ከቡሬ ሆራ፤ከመቱና ከአሶሳ ዩንቭርስቲ ዎች ሇተውጣጡ ተሳታፉዎች በ Grant Proposal Writing and Data Handling ሊይ ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 የምርምርን ክህልት ከፌ ሇማዴረግ 30 ሇሚሆኑ ተሳታፉዎች በ Qualitative Research ሊይ ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 በተጨማረም  የመምህራኑን የምርምር አቅም ሇማጎሌበት በህብረተሰብ ጤናና ህክምና ሳይንስ ኮላጅ በResearch Stastical Methods ,በClinical Research 

,በMeta-Analysis Certification  እና  Research Grant Writing ሊይ አጫጭር ስሌጠናዎች  ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በህብረተሰብ ጤናና ህክምና ሳይንስ ኮላጅ በቬሇር ፔሮጀክት በHolticultural Linear Modeling Systematic Review እና Grant Writing ሊይ የአጭር ጊዛ 



 
 

 
 

ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡ 

 ሇአምስት ቀናት ያህሌ  ከ Ohio State University, በመጡት Professor Ann O’ Connell, ሇ55 በሇሙያዎች በ-Specialized Higher Statistical Course on 

Hierarchical Linear Modeling ሊይ የአቅም ግንባታ  ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡ 

 በሳይንትፌክ ራይትንግ ሊይ ሇ25 የዴህረምራቃ ተማሪዎችና የአካዯሚክ ሠራተኞች ስሌጠና ተስጥተዋሌ፡፡ 

 u’va�” ¾U`U` T°ŸL�/lMõ Lx^�]‹ ¾TÖ“Ÿ` e^ እየተስራ ሲሆንKvÄ}¡„KAÏ Lw^�]  ¾U`U` T°ካL� የዳይሬክተር  ምደባ ከማድረግ በሻገር 

መሠረታዊ ሥራዎችም ተጀምረዋሌ፡፡ 

 የስራ ከባቢንና ባህሌን ማሻሻሌ በዩኒቨርሲቲዉ መሌካም አስተዲዯርን 

ሇማስፇንና ሰሊማዊ የመማር 

ማስተማር ስርዓት እንዱፇጠር 

የተከናወኑ ስራዎች 

የስራ አመራርና መሌካም 
አስተዲዯር 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት፡ 

 ዩንቨርሲቲዉ ሇቀጣይ አመት የሥራ መን ቀዯም ብል ሥራዉን የማቀዴና ዕቅደንም ሇሚመሇከተዉ አካሌ የማሰወቅ ሥራዉ  ከዕሇት ዕሇት የማይሇየዉ የሁሌግዛ ተግባሩ 

ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት በ2006 ዓ.ም. የሚሰሩ ሥራዎችን አስቀዴሞ በማቀዴ የዩንቨርሲቲዉ የስራ ክፌልች የግዥ ፌሊጎት የማሰባሰብ ሥራና  ላልች ግብዓቶችም በዙሁ 

መሌኩ የማሰባሰብ ሥራዎች ወቅቱን ጠብቆ ተሰርቷሌ፡፡ በተሇይ ሇመማር መስተማር ሥራ የሚዉለ ግብዓቶችን በወቅቱ ሇማስገባትና ሂዯቱ ሰሇማዊ ኢንዱሆን ሁለም 

ግብዓቶች በተሰካ ሁኔታ ተፇፅሟሌ፡፡ 

 ተማሪዎቻችን ወይም ዯንበኞቻችን ሇተግባር ሌምምዴ እነዱሁም መምህራን ሇምርምርና ህብረተሰብ አገሌግልት ወዯ ህብረተሰቡ  ስወጡ በትራንስፕርት አገሌግልት ሊይ 

ዕጥረት እንዲይፇጠር በቅዱሚያ ታቅድ ተማሪዎቹም ሆኑ መምህራኑ  ያሇምንም እንግሉት የመማር መስተምርም ሆነ የተግባር ሌምምደ በተሰካ ሁኔታ ተከናዉኗሌ፡፡ 

 በሰዉ ሀይሌ ፌሊጎት ሊይም በቅዱሚያ ፌሊጎት በማሰበሰብና እንዱሁም ግዛያዊና ኮንትራት ሠራታኞችን ወዯ ቋሚ መዯብ የማምጣቱ ሥራ አስቀዴሞ በማቀዴ የመምህራን፤ 

የበሊሙያና ላልች የአስተዲዯር ሠራተኞች ቅጥር በወቅቱና በተሰካ መሌኩ ተካሂዶሌ፡፡  ጊዙያዊና የኮንትራት ሠራተኞች ወዯ ቋሚ መዯብ የማምጣቱ ሥራ በተሰካ መሌኩ 

ተፇፅሟሌ፡፡  

 ዩንቨርሲቲዉ በርካታ ነባር የቢሮዎች፤ የመመሪያ፤ የተማሪዎች መዯሪያ፤ የተማሪዎች መመገቢያ፤ የቤተመጽሏፌቶች እና ላልች   ሕንፃዎች ያለት ሲሆን እነኝህ ህንፃዎች 

ዯግሞ አገሌግልት እየሰጡ ያለ በመሆናቸዉ ከግዛ ወዯ ግዛ እየተበሊሹ እንዲይሄደና በግዛ ጥገና ማዴረጉ ወሳኝ ስሇሆነ ተማሪዎች ወዯ ቅጥረ ግቢ ከማግባታቸዉ በፌትና 

እንዱሁም ከገቡ ቦኃሊ  ክትትሌ እየተዯረገ ሙለ በሙለ ጥገና ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ በጥቅለ 150 ሇሚሆኑ መሣርያዎች፤ ተሸከርካሪዎችና ህንፃዎች ተገቢዉ ጥገና ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡  



 
 

 
 

 

 የመሰረተ ሌማት አዉታሮችን 
ማስፊፊትና የኢንፍርሜሽን 
ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጅ 
አጠቃቀምን ማሳዯግ 

የጅማ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖልጂ 

ኢኒስቲትዉት ይጠናከራሌ 

መማር ማስተማር 
 

መቶኛ 100 25 25 
 

75 
 

75 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጠት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዝርዝር ታግባራት 

 ¾ST]Á "ð�]Á“ ¡K=’>¡ I”í‹ uSÖ“kl ›ÑMÓKA� ተጀምሮዋሌ:: 

 የቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት ካምፓስ የተማሪዎች ማደሪያ፤ መማሪያ ክፍልች የምዕራፍ ሁሇት ግንባታዎች  uSÖ“kl LÃ ’‹¨< 

 መማሪያ ክፍልች የምዕራፍ ሁሇት ግንባታዎች  uSÖ“kl ›ÑMÓKA� ተጀምሮዋሌ:: 

 የፆታ ፌትሃዊነትን 
ማሻሻሌ 

ዉጤት 3፡- በስርዓተ ፆታና ፌትሃዊነት 

የተሰሩ ስራዎች 

የስራ አመራርና  
መሌካም አስተዲዯር 

 

ቁጥር 6     

   በቅጥርና የውስጥ ዕድገት ሊይ ሴቶችን የሚያበረታታ የምዘና ስርዓት ስራ ሊይ ¨<LDM c?�‹” ¾Tu[ታ�“ ¾SS²† Y`¯� Y^ LÃ ¨<LDM:: 



 
 

 
 

ክፌሌ አራት፡- በመማር ማስተማር፤ በምርምርና ቴክኖልጂ ሽግግር፤ በማህብረሰብ አገሌግልትና  

የተ ማዊ ሇዉጥና መሌካም አስተዲዯር / የስራ አመራርና አስተዲዯርየ ታዩ የሊቁ ስኬቶች  

4.1. ፔሮግራም አንዴ/ የትኩረት መስክ፡-መማር ማስተማር  

ስትራቴጅክ ዓሊማ፡- ጥራቱንና አግብነቱን የጠበቀ፤ ተዯራሽነቱ የሰፊና ፌትሃዊ ትምህርት በመስጠት የዯንበኞችን/ 

የባሇዴርሻ አካሊትን እርካታ፤ እምነትና ጥቅም ማሳዯግ፡፡ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት፡- ፡-ትምህርታቸዉን የተከታተለ ተማሪዎች ብዚት 46000 ሲሆን ከዙህ ዉስጥ  

   የሚመረቁት 8000 ይሆናሌ፡፡ 

የተጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡- 

በከፌተኛ ትምህርት ተቃማት በህሪ መሠረት በአመቱ መጀመሪያ ወይም በዜግጅት ምዕራፌ ሇመማር ማስተማር ሂዯት ገንብ 

ሉሆኑ የሚችለ ስራዎችን መስራት የግዴ ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት ዩኒቨርሲቲያችን  የአካዯምክ ካላንዯር ዜግጅትና ስርጭት፤ 

የመምህራን ቅጥርና ምዯባ፤ የኮርስ ዴሌዯሊ፤ የመማሪያ ክፌልች ዜግጅትና ዴሌዯሊ፤ ሇነባረ ተማሪዎች ማዯሪያ ዜግጅት፤ 

የቤተመጽሓፌትና ሊብራቶሪ ዜግጅት፤ የተሇያዩ ግብኣቶች አቅርቦት፤ የመመግቢያ አዯራሽ ዜግጅትና የተሇያዩ የፊሲሉቲ 

ስራዎች መከነወን በቅዴሚያ የሚሰጡ ሥራዎች በመሆናቸዉ ዩኒቨርሲቲዉም እዙህ ሊይ ከፌተኛ ትኩረት በመስጠት ከሊይ 

የተጠቀሱት ተግባራት ወቅቱን ጠብቆ በመጀመሪያ ክፌሌ የዜግጅት ምዕራፌ ዉስጥ ተከናዉነዋሌ፡፡ በሁሇተኛዉ ክፌሌ 

የዜግጅት ምዕራፌም በተቀመጠዉ ዕቅዴ መሠረት የፇረስት ዯይ ፇርስት ክሊስ በአግባቡ ስራ ሊይ ዉሇዋሌ፤ የሞጁሊሪ 

የመማር ማስተማር ዳ በሁለም የትምህርት ክፌልች ተግባራዊ እንዱሆን ተዯርጎ ስራ ሊይ ዉሇዋሌ፤ ከዙሁ ጋር ተያይዝ 

የ1፡ሇ5 አዯረጃጀት ያሇምንም ችግር ስራ ሊይ ዉል ጥሩ ዉጤት በማስመዜገብ ሊይ ይገኛሌ፡፡ የአዴስ ገቢ ተማሪዎች 

አቀባበሌም ምንም አይነት የዯህነትና ላልች ችግሮች በተማሪዎቻችን ሊይ ሳይዯርስ ወዯ ዩኒቨርሲቲዉ ገበተዉ 

ትምህርታቸዉን እንዴከታተለ የተዯረገዉ ርብርቦሽ በዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብም ሆነ በከተማዉ ነዋሪዎች እንዴሁም 

በመስተዲዴሩና የፀጥታ አካሊት በቀሊለ የማይተሊፌና ሉመሰገን የሚገባ በጎ አዴራጎት ነዉ፡፡  

በትግበራዉ ምዕራፌ ዩኒቨርሲቲዉ ሙለ በሙለ ወዯ ዋና ስራዉ መማር ማስተማር በቀጥታ የተገባበት ሲሆን በመማር 

ማስተማር ሂዯት ሊይ የፀጥታ ችግር እንዲይፇጠር ዩኒቨርሲቲዉ ከተሇያዩ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸዉ አካሊት  ጋር በመሆን 

ምንም አይነት የፀጥታ ችግር እንዲይፇጠር በቅርብ ክትትሌና ግምገማ በማዴረግ ያሌተስተጋገሇ የትምህርት አሰጣጥ ስራ 

ስሰራ ነበረ፡፡ አዴስ ገቢ ተማሪዎቻችን በተሇይ ሴት ተማሪዎች የፆታ ትንኮሳ እንዲይዯርስባቸዉና መከሊከሌ እንዴችለ 

በየግዛዉ የግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠና እየተሰጠ ይገኛሌ፡፡ የኢኮኖሚ ዴጋፌ ሇሚሹ ሴት ተማሪዎችም በአግባቡ ተሇይቶ 

ከአጋር ዴርጅቶች ጋር በመሆን በየወሩ ሇ964 ሴት ተማሪዎች  የገንብ ዴጋፉ እየተዯረገሊቸዉ ይገኛሌ፡፡ ሇላልቹም 

የተሇያዩ የማቴሪያሌ ዴጋፌ በየወሩ እንዴያገኙ ተዯርጎ ዩኒቨርሲቲዉ ያሇምንም ማስተጋገሌ የማቴሪያሌ ዴጋፌ እየዯረገሊቸዉ 

ይገኛሌ፡፡  ይህም የተዯረገበት ምክንያት የሴት ተማሪዎች ቁጥር ከመጨመር አንፃር የተሰራ ነዉ፡፡  



 
 

 
 

በአመቱ መጨረሻ በተበሇዉ ውጤት ሊይ ሇማዴረስ በተሇያዬ የትምህርት መስክና ሙያ ተማሪዎችን ተቀብል እያስተማረ 

ይገኛሌ፡፡በሳሇፌነዉ የ9 ወር የዕቅዴ አፇፃፀም ግዛ ዉስጥ 1809 ተማሪዎችን  በተሇያዬ ሙያ በመጀመረያ ዱግሪና 

በዴህረምረቃ ፔሮገራም በማስመረቅ ወዯ ህብረተሰቡ ገብተዉ ሇህብረተሰቡ አገሌግልት ኢንዱሰጡ ሲያዯርግ ዩኒቨርሲቲዉ 

የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽንን ዓሇማ  በትምህርት ሴክተር በኩሌ ሇማሰከት ያዯረገዉ አስተዋፅኦ ከፌተኛ መሆኑን ያሳያሌ፡፡   

የጂማ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖልጅ ኢንስቲትዩት በ GTP’s Priority Sectors  ተብሇው በሀገር አቀፌ ዯረጃ በተሇዩ የስሌጠና 

መርሀ-ግብሮች የትምህርት ስርዓት (curricula) ቀርፆ በኢንደስትሪው የሚገኘውን የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ ችግር ሇመቅረፌ  

ወዯስራ መገባቱ ግሌፅ ነዉ፡፡ በዙሁ መሰረት በ Infrastructure Development Sectors:- በ መንገዴ ፣ በፕወር እና 

ኢነርጂ፣ በቴላኮሙኒኬሽን ፣በውሃ አቅርቦት እና ኢሪጌሽን ዘሪያ ከሚመሇከታቸው ሴክተሮች እና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች 

ጋር በመሆን የመማር ማስተማር ፔሮጀክት ተቀርፆ በአሁኑ ሰዓት ከ300 በሊይ የሚሆኑ ነበርና አዴስ  ተማሪዎችን በቁጥር 

ሰባት በሆኑ የዴህረ ምረቃ መርሀ ግብር ተቀብሇዉ እያሰሇጠን ሲሆን በያዜነው ዓመትም ወዯ 90 የሚጠጉ የዴህረ ምረቃ 

ባሇሙያዎች በ Priority Sectors  ሇምረቃ ዜግጁ በማዴረግ ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

ላሊው የ GTP’s Priority የ Environmental and Climate Change Sectors ሲሆን በዙህ ዘሪያም የዴህረ ምረቃ 

ፔሮግራም የጀመርን ሲሆን መምህራኑም ሰፉ የምርምር ስራዎችን በማከናወን በአሁኑ ሰዓት አራት የPhD ምሩቃን በዙህ 

ርፌ ትምህርታቸውን አጠናቀው ወዯ ስራ እየገቡ ይገኛሌ፡፡ 

በ Industries Sectors (Sugar Industries,  እና Chemical Industries)  የሚከታተለ  ወዯ  400 የሚጠጉ የቅዴመ 

መረቃ ዱግሪ መዯበኛ ተማሪዎች ሇምረቃ ብቁ ሇማዴረግ በዜግጅት ሊይ እንገኛሇን፡፡ ከዙህ በተጨማረ የዩኒቨርሲቲ-

ኢንዯስተር ትስስሩን በከፌተኛ ሁኔታ ሇማጠናከርም በየአመቱ በኢንጂነሪንግ ትምህርታቸው የሚከታተለ ተማሪዎችን 

በሀገሪቱ በሚገኙ ተጓዲኝ ኢንደስትሪዎች እና ካምፒኒዎች ጋር በመሆን ሇአንዴ ሙለ ሴሚስተር (16 ሳምንት) በጋራ 

የተግባር ሌምምዴ (Internship) እንዱያከናውኑ በማዴረግ ሊይ ስንሆን በአሁኑ ሰዓትም በቇጥር 55 ከሚጠጉ ተጓዲኝ 

ኢንደስትሪዎች ጋር ከ 1500 በሊይ ተማሪዎችን እና መምህራንን ከኢንደስትሪው ሠራተኞች  ጋር በማስተሳሰር እየሰራን 

እንገኛሇን፡፡ ከአብዚኛው ኢንደስትሪዎች የምናገኘው ግብረ መሌስም እጅግ የሚያበረታታ ሲሆን ካሇን የተማሪ ብዚት የተነሳ 

በቂ ኢንደስተሪዎችን (ካምፕኒዎችን) አግኝቶ ተማሪዎቻችንን ሇመሊክ ተዯጋጋሚ ችግር ገጥሞናሌ፡፡ 

 

ዩኒቨርሲቲዉ የሴት ተማሪዎች ቆይታን ከመጨመር አንፃር ሇመጀመሪያ አመት ቅዴመ ምረቃ ተማሪዎች የማጠነከሪያ 

ትምህርት በሁለም ኮላጆች እንዴሰጥ ተዯርገዋሌ፡፡ ከአዲዴስ ክስተቶች ጋር እንዴተዋወቁ ሇመመህራን በየግዛዉ በተሇያዩ 

ጉዲዮች ሊይ አጫጭር ስሌጠናዎች እየተሰጡ ይገኛለ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ አዴስ ሇምቀጠሩ መምህራን የኢንዲክሽን ስሌጠና 

፤በተከታታይ ምና ትግበራ ሊይ ሇዩኒቨርሲቲዉ ተማሪዎችና መምህራን አግባብ ያሇዉ ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፤የተማሪዎችን 

የዉጤት ምና ስርዓትን በቴክኖልጅ የተዯገፇ እንዱሆን ሇማዴረግ የኦንሊይን ተከታታይ ምና ስራ ሊይ ሇማዋሌ በታቀዯዉ 

መሠረት ሇ225 መምህራን ስሌጠና ተሰጥቶ፡በ SRS የሪጅስተራር ሶፌትዌር የመጀመሪያ አመት ተማሪዎች የ 1 ኛ ሴሚስተር 

ዉጤት  በ Continious assessment  መሰረት •እንዱሰራ  ተዯርግዋሌ፡፡ በላሊ መሌኩ ከአዲዴስ መመሪያዎች ጋር 

የዬኒቨርሲቲዉን ማህብረሰብ እንዴተዋወቅ ማዴረግ አንደ አጃንዲችን በመሆኑ አዱሱ አገር አቀፌ የአካዲሚክ ህግና ዯንብ 

ሇዱኖች ፤ሇኮላጅ ሪጅስትራር ፤ሇሪከርዴ ሰራተኞች፤ሇሪጅስትራር ፅ/ቤትሰራኞች በሶፌት ዌር እንዱዯርስ ተዯርጓሌ፡፡ 

በንዴሮ አመት ከፇተና አሰጣጥ ጋር ተያይዝ ያሇዉን ክፌተት ሇመዴፇን ተስቦ በየትምህርት ክፌልች የፇተና ኮሚቴ 

እንዴቋቀም ተዯርጎ ተቋቁሟሌ፡፡ በዙሁ መሰረት የፇተና አወጣጥ ስርኣት ወጥና ዯረጃዉን የጠበቀ እንዱሁም አግባብነቱ 



 
 

 
 

በትምህርት ክፌለ የፇተና ኮሚቴ ከተረጋገጠ ቦሃሊ ፇተናዉ ሇተማሪዎቹ እንዴሰጥ ይዯረገሌ፡፡ ዩኒቨርሲቲዉ የመማር 

ማስተማረ ሂዯት በቴክኖልጅ የተዯገፇ እንዴሆን ሇማዴረግ እያዯረገ ያሇዉ ጥረት ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ በዙሁ መሠረት 

በንዴሮ አመት በዙህ ጠኝ ወር የዕቅዴ አፇፃፀም ዉስጥ በዩኒቨርሲቲዉ ዋና  ግብ አዱስ የኔት ወርክ ዜርጋታ ተካሂዶሌ፡፡ 

በተጨማሪም በሴቶች ማዯሪያ አካባቢ አዱስ የኮምፑዉተር ሊብራቶሪ ከዋናው የመረጃ መረብ ጋር ሇማያያዜ እየተሰራ 

ይገኛሌ፡፡የቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት ካምፒስም በኔትዎርክ አገሌግልት ሇማጠናከር ዕቅዴ ተይዝ 100 ሜጋ ባይት የኢንተርኔት 

አገሌግልት ከዋናው ግቢ የ160 ሜጋ ባይት የኢንተርኔት አገሌግልት በማቀሊቀሌ የ ልዴ ባሊንሲንግ ስራ ተሰርቷሌ፤በበሇጠ 

መሌኩ አስተማማኝ ሇማዴረግ ተችሎሌ፡፡በኢንስቲቲዩቱ አርባ ኮምፑዉተር በሚይዜ አንዴ ክፌሌ ዉስጥ ሙለ የኔትዎርክ 

ዜረጋታ ሲዯረግ በተጨማሪም በመማሪያ ክፌልች አከባቢ ገመዴ አሌባ የኔትዎርክ ኢንተረኔት አገሌግልት 

ጀምሯሌ፤በተማሪዎች ክሉኒክና የመመገቢያ አዲራሽ ሙለ የፊይበር ዜርጋታ ተካሂዶሌ፡፡ 

በፏፔሉክ ሄሌዜና ሜዱካሌ ኮላጅ አዱስ የተማሪዎች የአይሲቲ ሊብራቶሪ ተዯራጅቷሌ፡፡ ዩኒቨርሲቲዉ ሇሴት መምህራን 

ከሚሰጠዉ የሇቀ አገሌግልትና የመምህራኑ የዩኒቨርሲቲ ዉስጥ ቆይታቸዉን ሇመጨመር በምያዯረገዉ ጉሌህ አስተዋፅኦ 

በንዴሮ አመት በዙህ የ9 ወር የዕቅዴ አፇፃፀም ዉስጥ ሇሴት መምህራን ተብል የተገዉ ኮኒድሚኒየም መኖሪያ ቤት 

አከባቢ የኢኒተረኔት አገሌግልት እንዱኖር ሇማዴርግና መምህራኑ የቴክኖልጅ ተጠቃሚ እንዱሆኑ የኔት ዎርክ ዜርጋታ 

ተካሂዶሌ፡፡ በስማርት ክሊስ የሚተወቀዉ ዩኒቨርሲቲያችን በበሇጠ ሁኔታ የስማርት ክሊሶችን እየጨመረ መሄዴ ያሇዉ 

አቃሚ እንዯቀጠሇና በዙህ የ9 ወር የስራ አፇፃፀም ዉስጥ አዲዴስ ስማርት ክሊሶችን  ሇማቋቃምና እንዴሁም ነባሮቹን 

ሇማጠናከር በተያዉ ዕቅዴ መሰረት 46 የመማሪያ ክፌልች ወዯ ስማርት ክሊስ እንዱቀየሩ ተዯርጓሌ፡፡ ዩኒቨርሲቲያችን ኃሊ 

ቀር የመማሪያ ክፌሌ ዴሌዴሌ ስርዓትን በማስቀረት በሶፌትዌር በመታገዜ የመማሪያ ክፌሌ ዴሌዴሌ ተካሂዶሌ፡፡ ይህ ብቻ 

ሳይሆን  የዩኒቨርሲቲዉ  መዯበኛ ተማሪዎች የተቋሙን ኢሜይሌ አገሌግልት እንዱያገኙ ሇማዴረግ በታቀዯዉ መሠረት 

ሇ22000 መዯበኛ ተማሪዎች ሇእያንዯንዲቸዉ የኢሜይሌ አካዉንት ተከፌቶሇቸዋሌ፡፡ የአብዚሃኛው  ተማሪዎች  አካዉንት 

አክትቭ  የተዯረገ ሲሆን ተማሪዎቹ የአገሌግልት ተጠቃሚ ሆነዋሌ፡፡ 

ሇመማር መስተማር  ዋንኛና ግንባር ቀዯም ተጠቀሽ የሆነዉ ላሇኛዉ የአገሌግልት ማዕከሌ ዯግሞ ቤተመጽሏፌትን 

ማጠናከር ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት ዩኒቨርሲቲዉ በአመቱ ከአቀዲቸዉ ሥራዎች ዉስጥ የሚከተለት ታግባራት በዙህ ግማሽ 

ዓመት ተከናዉነዋሌ፡፡   

ዩኒቨርሲቲያችን ወቅቱን የጠበቀና ከሚሰጠዉ የትምህርት መስክ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሊቸዉን  ጥሩ ግንዚቤ 

ሉያስጨብጡ የሚችለ መጽሓፌቶችን ወዯ ዩኒቨርሲቲዉ አብያተመጸኀፇት ሇማስገባት በዯረገዉ ጥረት በ 2005 የትምህርት 

መን ተገዜተዉ ከነበሩት  በአርዕስት  4000 መፅሃፌት  በዙህ የ9 ወር የሥራ አፇፃፀም ግዛ ዉስጥ በጥቅለ 3900 

መጽሓፌት ወዯ ዩኒቨርሲቲዉ አብያተመጽሓፌት ገብተዉ ሇአገሌግልት እንዴበቁ ተዯረገዋሌ፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ሰዓት 

97.5 በመቶዉ የተከናወነ ሲሆን ቀሪዉ 100 መፅሃፌት ዯግሞ በቀጣይ ሩብ አመት ዉስጥ ግብቶ እንዯሚጠናቀቅ 

ዩኒቨርሲቲዉ ሙለ እምነት አሇዉ፡፡ በላሊ በኩሌ መረጃን በተሊያዬ መሌኩ ሇዩኒቨርሲቲዉ ማህበረሰብ ሇማስተሊሇፌ  

በተዯረገዉ ጥረት 27003 ጋዛጦችና መፅሄቶች ወዯ አብያተመጽሓፌቱ ሇማስገባት ታቅዯዉ  በጠኝ ወር አፇፃፀሙ 29250 

የሀገር ዉስጥና የዉጭ ሀገር ጋዛጦችና መፅሄቶች ሇአገሌግልት ዉሇዋሌ፡፡ይህም ማሇት ከዕቅዴ በሊይ በ8.32 በመቶ 

መሰራቱን  ያሳያሌ፡፡  

የቤተመጽሏፌት አገሌግልትን የሊቀ ዯረጃ ሊይ ሇማዴረስ በተዯረገዉ እንቅስቀሴ አንዴ ስሇ አገሌግልት የሚያጠና ኮሚቴ 

ተቋቅሞ በየግዛዉ በሁለም ቤተ መጽሏፌቶች ያሇዉን የአገሌግልት ሂዯትን በመከታተሌ እጥረት ወይም ችግር አሇባቸዉ 



 
 

 
 

የተበለትን ቦታዎች ሇይተዉ በማዉጣት ሇመፌተህ ያቀርባለ፡፡ በዚዉ መሠረት የአብያተመጽሏፌቱ የበሊይ አመራሮች 

በጉዯዩ ሊይ ጥናት በማዴረግ አግባብ ያሇዉ መፌትህ በአጭር ግዛ ዉስጥ ይሰጣለ፡፡  

የቤተመጽሏፌት አገሌግልት ዱጅታሊይዙዴ ሇማዴረግና ሇተጠቃሚዎች ኦንሊይን አገሌግልት ሇመስጠት ሇ49 ሰራተኞች 

ስሌጠና ተሰጥቶ 5846 መጽሏፌቶችን ወዯ ሶፌት ኮፑ በመቀየረ ወዯ ኮሚፑዉተር ሲስተም እንዱቀየር በዓመቱ ታቅድ 

በግማሽ ዓመቱ 1627 መጽሏፌቶች ወዯ ሶፌት ኮፑ ተቀይረዋሌ፡፡ ይህ ቁጥር ከአመቱ ዕቅዴ ጋር ስነፃፀር 27.83 በመቶ 

መከናወኑን ያሳያሌ፡፡  

ዩኒቨርሲቲዉ ሇወዲፌቱ የዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ የቤተመጽሓፌትን አገሌግልት በአካሌ ሄድ ከማግኛት ጎን ሇጎን የኦንሊይን 

አገሌግልትም ማግኛት እንዴችለ ሇማዴረግ ቤተመጽሓፌቱ ወዯዙህ መስመር እየገባ ስሇሆነ ማህብረሰቡን ማስሌጠን 

መሰረታዊ ጉዯይ ስሇምሆን  አብያተመጽሏፌቱ ሇማህብረሰቡ ስሌጠና ሇመስጠት በቀዯዉ መሠረት 400 ተማሪዎች በኢ-

ሊይብረሪ ሪያ ስሌጠና ሲወስደ 200 መምህራን ዯግሞ ስሇዴጂታሌ ሊይብረሪ ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡  

በግማሽ አመቱ 2500 የሚሆኑ የጥናትና ምርምር ዉጤቶች ወዯ ሶፌት ኮፑ ተቀይሮ አገሌግልት በማስጠት ሊይ ይጋኛሌ፡፡  

የዩቨርሲቲዉ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችና ላልች ማህብረሰብ  ዉጣ ዉረዴ የላሇበት ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚመች 

የቤተመጽሏፌት አገሌግልት እንዯያገኙ ሇማዴረግ በታቀዯዉ መሠረት ተከናዉኖ የአገሌግልት አሰጠጡም  እየተጠናከረ 

ይጋኛሌ፡፡  

የመማር ማስተማር ሂዯት ጎንሇጎን ሂዯቱን ሇመዯገፌ በባሇ ብዘ ርፌ በሚመሇከት  የተሰሩ ስራዎች 

የሴት ተማሪዎች በዩኒቨርስቲው ውስጥ ቆይታና የመመረቂያ ምጣኔያቸውን ከፌ ሇማዴረግ  

 ጥሩ ውጤት ሊስመገቡ በቁጠር 4ዏ2 ሇሚሆኑ ሴት ተማሪዎች የማበረታቻ ሸሌማት ተከርክተውሊቸዋሌ፡፡ 

በተጨማሪም በትምህርት ሊይ ያሊቸው አቃም እንዱጠናከር የግንዚቤ ማስጨበጫ ምክር በዩኒቨርስቲው የበሊይ 

አመራርና የሴት ጉዲይ ቢሮ በኩሌ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 የስርዓተ ፆታ ግንዚቤና የተሇያዩ ስሌጠናዎች  ሇሴት ተማሪዎች በሁሇት ዘር ተሰጥቷቸዋሌ፡፡  

 በተሇያዩ አርዕስቶች ዘሪያ ተከታታይ የሆነ የምክር አገሌግልት በተሇይ ሇህክምና ተማሪዎች ተዯርጓሌ፡፡ 

 ግይተው ሇገቡ አዱስ ገቢ ሴት ተማሪዎች የግንዚቤ ማስጨበጫና ከዩኒቨርስቲው ህግና ዯንብ ጋር 

እንዱተዋወቁ የማስተዋወቅ ሥራ ተሰረተዋሌ፡፡:  

 ሇ964 ኢኮኖሚያዊ ዴጋፌ ሇሚሹ ሴት ተማሪዎች በየወሩ የገንብ ዴጋፌ እየተሰጣቸው ሲሆን ሇ585 ሴት 

ተማሪዎች ዯግሞ የማቴሪያሌ ዴጋፌ ከሴቶች ጉዲይ ቢሮ ያገኛለ፡፡ 

 ሇሴት ተማሪዎች ተጨማሪ የትምህርት ዴጋፌ ሇመስጠት ሲባሌ በመኝታቤታቸው አካባቢ አንዴ 

ቤተመጽሏፌትና አንዴ የኢንተርኔት አገሌግልት የሚሰጥ የኮሚፑውተር ሊብራቶሪ ተከፇቷሌ፡፡ 

 በመሪነት ዯረጃ የሴቶችን አስተዋፅኦ ከፌ ሇማዴረግ ሴት ተማሪዎቻችን ከዪኒቨርሲቲ ተመርቀዉ ሲወጡ 

ጠንካራና ጥሩ መረ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ከወዱሁ ማብቃቱ አማረጭ የላሇዉ መንገዴ ስሇሆነ የዩኒቨርሲቲዉ 

ሴቶች ጉዯይ ቢሮ ከአጋር ዴርጅቶች ጋር በመሆን ሇ50 ሴት ተማሪዎች የሉዯርሽፔ ስሌጠና እንዱወስደ 

ተዯርግዋሌ፡፡ 



 
 

 
 

   የሴት ተማሪዎቻችን ግዛ፤ ገንብ እንዱሁም ዯህንነተቸዉን ሇመጠበቅ በተሇይ በኪቶ ፈርዱሳ ካምፒስ 

ከከተማ የሚያገኙትን አገሌግልት እዚዉ ጊቢ ዉስጥ ማግኘት እንዴችለ የሴቶች ዉበት ሳልን በግቢዉ ዉስጥ 

ተከፌቶሊቸዉ  በተመጣጣኝ ዋጋ አገሌግልት እየሰጠ ይጋኛሌ፡፡ 

 ሇሴት ተማሪዎች የማንበቢያና የኢንተርኔት አገሌግልት ፤የፍቶ ኮፑ አገሌግልት፤የመዜናኛ ክበብ 

አገሌግልት በየመኝታ ህንፃቸዉ አካባቢ እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

 በስርዓተ ፆታ ሊይ ጥሩ ግንዚቤ እንዱኖራቸዉ ሇማዴረግ በዩኒቨርስቲው ዉስጥ በሁሇት ዘረ የግንዚቤ 

ማስጨበጫ ፍረም ተከፌቶ በተሇያዩ ርዕሶች ሊይ ሇሴት ተማሪዎቻችን አስፇሊጊዉ ስሌጣናና የግንዚቤ 

ማስጨበጫ ስራ ተሰረተዋሌ፡፡ 

 ሴት ተማሪዎቻችን በተሇያዩ ማህብራዊና ጤና ነክ ጉዯዮች ሊይ ጥሩ ግንዚቤ እንዱኖራቸዉ በሴቶች ጉዯይ 

ቢሮ ተከታታይ የምክር አገሌግልቶች እየተሰጠቸዉ ይገኛሌ፡፡ 

ሴት ተማሪዎቻችን ሊይ ፆታዊ ትንኮሳ እንዲይዯርስባቸዉ ሇመከሊከሌ በዋናዉ ግብም ሆነ በሀለም ኮላጆችና ከምፒሶች 

ትንኮሳን የሚከሊከሌ ወይም ያሇዉን ጉዯይ ሇሚመሇከተዉ አካሌ የሚያሰዉቅ ከተማሪዎቹ ዉስጥ ከሁሇቱም ፆታ የተዋጣጡ 

ኮሚቴዎች ተቃቅሞ በስራ ሊይ ይጋኛሌ፡፡ 

አዲዴስ ፔሮግራሞች ከመክፇት አንፃር 15 ዴህረ ምረቃና የቅዴመ ምረቃ ፔሮገራሞች እንዴከፇቱ ታቅዯዉ 17 ፔሮግራሞች 

ተከፌተዋሌ፡፡ እንርሱም፡-  

በሦስተኛ ዱግሪ፡ 4  

በሁሇተኛ ዱግሪ፡ 7ቱ የተከፇቱና ተማሪዎችን ተቀብል በማስተማር ሊይ የሚገኝ ሲሆን አራቱ ግን በካርኩሇም ቀረፃ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡  

በመጀመሪያ ዱግሪ፡ 2 ናቸዉ፡፡  

የተከፇቱት ፔሮገራሞች በዜርዜር ስቀመጡ፡- 

 በህብረተሰብ ጤናና የህክምና ሳይንስ ኮላጅ በMSc in Pharmacitical Drug and Supply chain 

management, 

11. MSc in Nutrition  

12. PhD  in Nutrition, 

13. PhD in Infections Disease and  Tropical Mediccine 

14.  Master of Dental \science in Oprative Dentistry and Endoodontic  

15. value chain oriented rural development and agricultural extension program 

16. Translation and intercultural  communication studies  

17. public relation and communication studies 

18. Material Science Engineering 



 
 

 
 

19. MA in civic Education  

የትምህርትን ጥራትን በማስጠበቅ ዘሪያ የተሰሩ ሰራዎች  

 የጥራት ማስጠበቂያ ፕሉሲ ረቂቅ ወጥቶ በባሇሙያዎች እየተተቸ ሲሆን በቅረቡ ሇሴኔት ይቀርባሌ፡ 

 የትምህርት ጥራትና አግባብነትን ሉያሻሽለ የሚችለ መመሪያዎች ተቀርፀዋሌ፤ 

 በትምህርት ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ የሚካሄዯውን የፔሮግራም ግምገማ ሶስት ፔሮግሞች ማሇትም Civil 

Engineering,Electrical Engineering and Nursing ፔሮግሞች ግምገማውን አካሂዯው ዉጤቱ ሇ HERQA 

የተሊከ ሲሆን የሜዴስን ፔሮግራም እስከ አሁን ዴረስ በግምገማ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

የመምህራንን ስብጥር በትምህርት ዯረጃም ሆነ በአካዯሚያዊ ማዕረግ ከፌ ሇማዴረግ የተዯረጉ ጥረቶች 

ዩኒቨርሲቲያችን የሀገሪቱን የአመስት አመት የእዴገትና ትራንስፍረሜሽን ዕቅዴ ከግቡ ሇማዴረስ ከሚያግዚቸዉ ግብኣቶች 

አንደ በተማረ የሰዉ ሀይሌ የተዯረጀ ዩኒቨርሲቲ መሆንና በትምህርት አሰጣጥና ምርምር ስራ ጥራቱን የጠበቀ 

የመማረማስተማር እንዴሁም ምርምር እንዴኖር ማዴረግ ነዉ፡፡ በዙሁ መሰረት በንዴሮ አመት በቅጥርም ሆነ በዕዯገት 

አንዱሁም የረዥም ግዛ ስሌጠና በመስጠት የሦስተኛና ሁሇሰተኛ ዱግሪ ያሊቸዉ መመህራን ቁጥር መጨመር ነዉ፡፡ 

በመሆኑም እንዯተጠበቀዉ ማግኘት ባይቻሌም በተቻሇ መጠን በተጠቀሰዉ የትምህርት ዯረጃ ማግኘት ተችሇዋሌ፡፡ (ሇበቂ 

መረጃ የሪፕርቱ መግቢያ ይመሌከቱ)፡፡  

ያገጠሙ ችግሮች  

የመማር ማስተማርን ሂዯት ሉያስተጋግለ የሚችለ ችግሮችም ሳይታዩ አሌቀረም፡-  

• መምህራንን በተፇሇገዉ የትምህርት መስክና የትምህርት ዯረጃ ከሀገር ዉስጥ ማግኘት አሇመቻለ፡፡ 

• በተከታታይ የሚና ስርአት አፇፃፀም ሊይ የተማሪዎች መሰሊቸት  

• በ first day first class አፇፃፀም ወቅት የተወሰኑ ተማሪዎችና መምህራን  በቦታዉ አሇመገኘት  

• የግብአት  አቅርቦት በወቅቱ አሇመዴረስ  

• የዉሃ ዕጥረት በሁለም ካምፒሶች መኖሩ እና የመሰሰለት ናቸዉ፡፡ 

የተሰጡ መፌትሄዎች  

1. የመምህራንን እጥረት ሇመቀነስ ያህሌ በጣም አንገብጋብ ሇሆኑ የትምህርት በክፌልች ከዉጭ ሀገር በመቅጠርና 

እንዱሁም Guest Lectures በመቅጠር የነበረዉን ችግር እየተወጠን እገኛሇን፡፡  

2. የተከታታይ ሚና ሥርዓት በአግባቡ ሥራ ሊይ እንዱዉሌ በየግዛዉ የፔሮግራሙን አሇማና ጥቅም ሊይ የግንዚቤ 

ማስጨበጫ ስራ በሰፉዉ እየተሰራ ሲሆን ዉጤቱም በዙሁ መሌኩ እየተሇወጠ ይገኛሌ፡፡  

3. በአብዚኛዉ የግባአት አቅርቦት በሀገር ዯረጃ በማዕከሌ ስሇሚገዚ ብዘዉን ግዛ እየገዬ የሚዯረሰን መሆኑ ግሌፅ 

ነዉ ፡፡ ሆኖም ግን ሇቀን ተቀን የመማር ማስተማር የሚሆኑ ግበኣቶችን በተቸሊ መጠን ዩኒቨርሲቲዉ ከቅርቡ 

እየገና የማዕከሌ ግዥዉም እንዴጠዯፉ በማዯረግ ዕየተሰራ ይገኛሌ፡፡  



 
 

 
 

4. የዉሃ እጥረት ሇመከሊከሇሌ እጅግ ብዘ ከባዴ ቢሆንም ከከተማዉ መስተዲዴር ጋር በመነጋገር በወቅቱ የሚገኙትን 

ችግሮች አየፇታን ቢሆንም ችግሩ እስከ መጨረሻ ሇመወጠት ዩኒቨርሲቲዉ የራሱን ዉሃ ሇማዉጣት ጥረት እያዯረገ 

ይገኛሌ፡፡  

4.2. ፔሮገራም ሁሇት/ የትኩረት መስክ፡- ምርምርና ቴክኖልጂ ሽግግር  

ስትራቴጂክ ዓሊማ፡- ጥራቱንና አግባብነቱን የጠበቀ ተዯራሽነቱ የሰፊ ፌትሓዊ ምርምር በማካሄዴ ሇተጠቃሚ በማዴረስ 

የዯንበኞችን/ የባሇዴርሻ አካሊትን እርካታ፤ እምነትና ጥቅም ማሳዯግ፡፡ 

በአመቱ መጨረሻየሚጠበቅ ዉጤት1፡- የተካሄደ ብሔራዊና አሇም አቀፊዊ የትናትና ምርምር ጉባኤዎች/ ኮንፌረንሶች ብዚት 

(8) ይሆናሌ፡፡  

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በጠኝ ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡-  

 በየአመቱ በዩኒቨርሲቲያችን አጋጅነት የሚካሄዯዉ አሇም አቀፊዊ የምርምር ጉባኤ በንዴሮ አመትም በታቀዯዉ መሰረት 

ጉዯዩ የሚመሇከተቸዉ የሀገር ዉስጥና ዉጭ ሀገር ተገባዥ አንግድች በተገኙበት የሀገሪትዋን ችግር ሉፇቱ የሚችለ የምርምር 

ዉጤቶች ቀርቦ ዉይይት ተዯርጎበታሌ፡፡  ዩኒቨርሲቲያችን የሀገሪተዋን የዕዴገት አቅጣጫ ሉያፇጥኑ የሚችለ ስራዎችን 

መስራት ሀሊፌነትና ግዳታም ስሇአሇበት የተሇያዩ ዎርክሾፕችን ማስኬዴና ዉይይት ማዴረግ የግዴ በመሆኑ በንዴሮ አመት 

በ-Sustainable Indiginious Bio-Fertilizer ሊይ ሇ36 ሰዎች የሁሇት ቀን ዎርክሾፔ አካሂዯዋሌ፡፡ በተጨማሪም ከ-Brwon 

University ጋር በመተባበር Reproductive Health ሊይ 70 ተሳታፉዎች በተገኙበት ዎርክሾፔ ተዴርገዋሌ፡፡  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት-2፡- በአሇም አቀፌ ዯረጃ ዕዉቅና ባሊቸዉ ጆርናልች ሊይ የታተሙ የምርምር 

ዉጤትች ብዚት (150) ይሆናሌ፡፡  

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡-  

በጂማ ዩኒቨርሲቲ ስር የሚታተሙ ጆርናልች ብዚት ከሦስት ወዯ አራት አዴጎሌ፡፡ እነርሱም፡-  

1. Ethiopian Journal of Health Science- ይህ ጆርናሌ በአሁኑ ሰዓት የሏምላ፤ የህዲርና የትር ዕትሞች 

ህብረተሰቡ መጠቀም በሚችለ መሌኩ በዩኒቨርሲቲዉ ዴህረ-ገጽ ኦን ሊይን ተሇቋሌ፡፡ 

2. Ethiopian Journal of Education and Sciences- ጆርናለ ሇህትመት በዜግጅት ሊይ ስሇሚገኝ ህትመቱ 

እንዯተጠናቀቀ በዩኒቨርሲቲዉ ዴህረ-ገጽ ወዯ ህብረተሰቡ የሚሸጋገር ይሆናሌ፡፡  

3. Ethiopian Journal of Applied Science and Technology  

4. Journal of law ናቸዉ፡፡  

በተጨማሪም የተወሰኑ የተማሪዎች የጥናትና ምርምር ዉጤቶች በተዋቂ ጆርናልች ሊይ እየታተሙ ይገኛለ፡፡ ዜርዜር 

መረጃዉን በቀጣይ ሩብ አመት ዉስጥ  ሁለም መረጃ ሲዯርሰን በግሌፅ ይቀመጣሌ፡፡  



 
 

 
 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት -3፡- የዴህረ-ምረቃ ተማሪዎችን ጨምሮ ተገምግሞ ፇንዴ የተዯረጉ የምርምር ንዴፇ-

ሏሳቦች ( ፔሮፕዚልች)  ብዚት 660 ይሆናሌ፡፡  

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በጠኝ ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡-  

 22 የምርምር ዉጤቶች ሙለ በሙለ ተጠናቆ የሚመሇከተዉ አካሌ እንዴጠቀምበትና እንዱሁም የህብረተሰቡን 

ችግር ሉፇታ በሚችሌ መሌኩ ወዯ ህብረተሰቡ እንዴዯርስ ተዯርገዋሌ፡፡ 

 በአሁኑ ሰዓት በምርምር ሂዯት ሥር የሚገኙ የምርምር ፔሮጄክቶች 15 ሲሆኑ እነርሱም በሀይሌ ማመንጫ ዘሪያ፤ 

በማዯበሪያ፤ በጤና፤ በግብርናና አከባቢ ጥበቃ፤ በንፅህና፤ በምግብና ህክምና እንዱሁም ላልች ችግር ፇቺ የሆኑ 

የምርምር ርፍችንም ያካተተ ነወ፡፡ በመሆኑም የምርምር የስራ ሂዯትም በተያሇት ግዛና ጥራት ተሰርቶ በቀጣዩ 

ሩብ አመት ዉስጥ እንዯምጠናቀቅና ሇህብረተሰቡ እዯሚሰራጭ ዩኒቨርሲቲዉ ያምናሌ፡፡ 

 450 የዴህረምረቃ የምርምር ፔሮጄክቶች የግምገማ ሂዯታቸዉ ተጠናቆ ተማሪዎቹ ወዯ ዋናዉ የምርምር  ሥራ 

እየገቡ ይገኛለ፡፡ 

 175 አዴስ የመምህራን የምርምር ፔሮጄክቶች ሇግምገማ ቀርበዉ 108ቱ የተቀመጠዉን የግምገማ መስፇርት 

በማሇፌ ወዯ ስራ የተገባ ሲሆን ቀሪዉ 67ቱ ግን መስፇርቱን በሊማማሇታቸዉ ዉዴቅ ሆነዋሌ፡፡  

 በአዴሱ የምርምር መመሪያ መሠረት ምርምርን በቴማቲክ በማቀነጀት መምህራንና የዴህረምረቃ ተማሪዎች 

እንዯየፔሮጄክቱ በህሪያቸዉ አንዴ ሊይ በማዯረጀት መስፇርቱን ሇማለት የምርምር ንዴፇ ሏሳቦች ፇንዴ 

ተዯርግዋሌ፡፡  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት -4፡- ከላልች ባሊዴርሻ አካሊት በተገኘ ዴጋፌ / በጋራ ትብር አዱስ የሚጀምሩ 

ምርምሮች ብዚት (7) ይሆናሌ፡፡  

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በጠኝ ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡-  

 የጂማ ዩኒቨርሲቲ ከላልች አጋር አካሊት ዩኒቨርሲቲ ኦፌ ኮፏንሃገን፤ የአሇም አቀፌ አቶሚክ ኢነርጂ ተቃሚ፤ የሇንዴ 

ሃይጅን ትምህርትቤት፤ የኡገንዲ ካምፒሊ ሆሲፑታሌ፤ ታንዚኒያ እና ናይሮብ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ሌዩ ዴጋፌ 

ሇሚያስፇሌገቸዉ የማህብረሰብ ክፌሌ አቅም ሇመገንባት አንዴ የምርምር ፑሮጄክት በጋራ በማስራት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

ፇንደም በዋናነት የተገኘዉ ከዲኒሽ አሇም አቀፌ እርዲታ ዴርጅትና ከኢነተርጅ አቶሚክ ተቃሚ ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት 

4 mansuscripts published ሲሆን አራቱ በተጨማሪ እንዴታተም ተሌከዋሌ፡፡ በተጨማሪም በዙሁ 

ፔሮጄክት  laboratory for blood chemistary and hematology Analysis በሚሌ ርዕስ አንዴ 

የምርምር ፔሮጄክት ተጀምሮ በሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 ዩኒቨርሲቲዉ ከአጋር አካሊት ፇንዴ በማፇሊሇግ ዉባን ሇመከሊከሌ በዯረገዉ ጥረት አንዴ ፇንዴ ከ USAID በጎ መሌስ 

በማግኘት ሇአፇፃፀሙም በዙሁ ጠኝ ወር ዉስጥ በስምምነት ሊይ ተዯርሶ ተፇራርመዋሌ፡፡  

 በተጨማሪም ፇንዴ በማፇሊሇግ ዘሪያ አንዴ ፔሮጄክት ተቀርፆ ሇከኒቴሌ ፊዉንዳሽን ቀርቦ በማሽነፌ በፔሮጄክቱ 

በተገኘዉ ፇንዴ በጂማ ዝን ወረዲዎች ዉስጥ ሇ404 ቤተሰቦች በምግብ ራሳቸዉን እንዴችለ የሚያግዜ ፔሮጄክት 

ተጀምሮ የስራ ሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡  



 
 

 
 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት -5፡- ሇህብረተሰቡ / ሇተጠቃሚዉ የተሊሇፈ የምርምር ዉጤቶችና ስራ ሊይ የዋለ 

ብዚት (7) ይሆናሌ፡፡  

የተጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡-  

 ዩኒቨርሲቲዉ የምርምር ዉጤቶችን ወዯ ህብረተሰቡ ማሽጋገር አንደና ዋንኛዉ አሇማ በመሆኑ በአመቱ 6 

የህብረተሰቡን ችግር ያማከለ ምርምሮች እንዴተሊሇፈ ታቅዯዉ አምስቱ በጠኝ ወር ዉስጥ ወዯ ህብረተሰቡ 

ተሊሌፇዋሌ፡፡  

 በላሊ በኩሌ የጂማ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖልጂ ተቋም በተሇያዩ የጂማ ዝን ወረዲዎች ወዯ 13kw ኤላክትርክ ሀይሌ 

የሚያመነጭ የዉሃ ሀይሌ ማመንጫ ተገንብቶ ሇምረቃ ዜግጅት ሊይ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም በዙሁ ዝን በሸቤ 

ወረዯ የአንስተኛ የዉሃ ሀይሌ ማመንጫ ግንባታ ሇማስጀመር የቅዴሚያ ዜግጅት ስራዎች ተጠናቀዋሌ፡፡ በቅርቡም 

ወዯ ዋናዉ የግንባታ ስራ ይገባሌ፡፡  

 በተመሳሳይ መሌኩ በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ የግሌገሌ ግቤ ሀይሌ ማመንጫ ግዴብ በጎርፌ  ዯሇሌ 

እንዲይሞሊና ዉሃ የማጠረቀም አቅም እንዲይቀንስ ሊማዴረግ ቬት ቫር የተባሇዉን ሣር በመጠቀም ችግሩ 

እንዲይባባስ ከፌተኛ ጥረት እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ 

 በግሌገሌ ጊቤ የምርምር ማዕከሌ  በሰርቨሊንስ የመረጃ አሰባሰብ ሇ12ተኛና 13ተኛ ዘር ከቤተሰብ ከማስባሰብ 

በተጨማሪ የተሰበሰቡ መረጃዎች የማስተረቅና ወዯ ዲታ ቤዜ የማስገባት ስራ ተሰርተዋሌ፡፡ ከዙህ በፉትም 

በሰርቨሊንስ የተገኘዉ መረጃ በማጠናከር ሪፕርት ተፅፇዋሌ፡፡ 

 በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት እያንዲንደ የምህንዱስና የትምህርት ክፇሌ የመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪዎች ከምራቃቸዉ 

በፉት አንዯ ፔሮቶተይፔ ከመምራን ጋር በመሆን ማገጀት ስሇሚጠበቅበት የሀገሪትዋን ኢንዯስተሪ ሉያግዘ 

የሚችለ ዱዚይኖች እና ፔሮቶታፕችን አጋጅቶ ወዯ ህብረተሰቡ ሇማዴረስ ከ GIZ በሇሙያ ሇማገኘት ከፌተኛ 

እንቅስቀሴ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት-6፡- ፀዴቀዉ ስራ ሊይ የዋለ ተጨማሪ የምርምርና ስርፀት መመሪያዎች  

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡-  

ዩኒቨርሲቲዉ አንዴ የምርምርና ስረፀት መመሪያ አጋጅቶ ሇትግባራ ወዯ ሚመሇከታዉ አካሌ የተሰራጨ ሲሆን 

ሇአፇፃፀሙም ሇመምህራንና የዴህረምረቃ ተማሪዎች በይፊ የግንዚቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቶ ወዯ ሙለ ትግባራ 

ተግበተዋሌ፡፡ የዩኒቨርሲቲዉ Digital Repository policy እየተገጀ ሲሆን በቅርቡ ወዯ ትግበራዉ ይገባሌ፡፡  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት-7፡- የተካሄደ የአቅም ግንባታ ስራዎች  

የተጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣትበ9 ወር ዉስጥ  የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡-  

የምርምርን ጥራት ከማስጠበቅ አንፃር ሇዩኒቨርሲቲዉ መምህራንና የዴህረ ምረቃ ተማሪዎቸ በምርምር ስነ-ምግባርና 

ፔሊጃሪዙም ሊይ ጥሩ የግንቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡  

490 ሇሚሆኑ ሰዋች ከተሇያዬ ዩኒቨርሲቲ ከጂማ ዩኒቨርሲቲ፤ ከአሶሳ ዩኒቨርሲቲ፤ ከወሇጋና መቱ ዩኒቨርሲቲ ሇተወጣጡ 

ተሳታፌዎች TEEAL AND AGORA ሊይ የአስሌጣኞች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

የዩኒቨርሲቲዉን የምርምር ስራ ጥራትና ብዚት  ያሇቸዉን ምርምር ሇማስኬዴ ሇተማራማሪዎችና ሇዴህረምራቃ ተማሪዎች 

ጎንሇጎን የአቅምና ክህልት ማሰዯግ ስራ መስራት የግዴ ስሇነበረ መሰረታዊና አዴቫንስዴ የሆነ የስታቲሰትክስ የሶፌቲዌር 



 
 

 
 

ስሌጠና ሇተማሪዎችና ተመራማሪዎች ተሰጥተዋሌ፡፡ ዩኒቨርሲቲያችን በምርምር የሊቀ ዯረጃ ሊይ ሇማዴረስ የምርምር 

ማዕካልችን መክፇትና በዙሁ ጎን ሇጎን የአቅም መገንበት ስራ መስራት የግዴ በመሆኑ በንዴሮ አመት የተሇያዩ ማዕከልች 

ያለበት በዋናዉ ግብ አንዴ የባዮ ቴክኖልጅ ኢኒስቲቲዉት በማዕከሌ ዯረጃ ተዯራጅቶ ስራ የጀመረ ሲሆን ኢኒስትቲዉቱም  

የሚከተለትን ማዕከልች በዉስጡ አለት፡-  

1. center for Myco –Bacteriology 

2. center for natural and pharmaciticuals molecular biology 

3. center for plant and animal biotechnology 

ከአቅም ግንባታ ጋር ተያይዝ ሇ32 ተሳታፌዎች በምርምርና ህትማት (Research and publication) ሊይ (consultative 

workshop) የምክክር ዎርክሾፔ ተካሂዯዋሌ፡፡ የዩንቨርሲቲ መምህራንን የምርምር አቅማቸዉን ከፌ ሇማዴረግና እንዴሁም 

የግራንት ንዴፇ ሏሰብ ዜግጅት ሊይ  ከILRI ጋር በመሆን በግራንት ንዴፇሏሳብ አፃፃፌ (Grant proposal writing)  ሊይ 

መሠረታዊ ስሌጠና ተሰጠተዋሌ፡፡ በተጨማሪም ዩኒቨርሲተያችን የእህት ዩኒቨርሲቲዎችን አቅም ከማገንባት አንፃር ከቡላ 

ሆራ፤ ከመቱና ከአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ሇተወጣጡ ተሳታፌዎች Grant Proposal Writing and Data Handling 

ሊይ አስፇሊጊዉን መሠረታዊ ስሌጣና ሰጥተዋሌ፡፡ 

ዕዴሜ ጠገቡ  የጤናና ሜዴካሌ ኮላጃችን የመምህራንን አቅም ከተሇያዬ አቅጣጫ አቅማቸዉ የተጠናከረ እንዴሆንና በተሇይ 

ዯግሞ በምርምር ስራ ሊይ ጥሩ አቅም እንዴኖራቸዉ ከግዛ ወዯ ግዛ ከአዲዴስ ክስተቶች ጋር በማስተዋወቅ መምህራኑ 

የበሇጠ ችግር ፇቺና ግዛን ያገነቤ ምርምር እንዴያካሂደ አጫጭር ስሌተናዎችን በማስጣት አቅማቸዉን ሲገነባ መቆየቱ 

ይተወቃሌ፡፡ በዙህ የትምህርት መንም በResearch Stastical Methods ,በClinical Research 

,በMeta-Analysis Certification  እና  Research Grant Writing ሊይ አጫጭር ስሌጠናዎች ስሰጥ 

አንዯነበረና በተጨማሪም በ-VLIR ፔሮጄክት በመዯገፌ Holticcultural Linear Modeling, Systematic Review and 

Grant writing ሊይ አሰፇሇጊዉ ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡  

 መምህራኖቻችን በ -Qualitative Research የተሻሇ ክህልት እንዴኖራቸዉ ከግዛ ወዯ ግዛ የአቅም ግንባታ ስሌጠና 

መስጠት የግዴ በመሆኑ በንዯሮ አመት እስከ አጠን ወር መጨረሻ ዴርስ ሇ30 መምህራን በዙሁ ምርምር ዳ ሊይ ስሌጠና 

ተሰጥተዋሌ፡፡ ዩኒቨርሲቲያችን ብዘን ግዛ የሚተወቅባቸዉ ጉዲዮች አንደ ከዉጭ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር 

ሇሰራተኞቹ የአቅም ግንባታ ስሌጠና መስጠት ነዉና በዙሁ መሠረት ከ- Ohio State University ጋር በመተባበር ከዙሁ 

ዪኒቨርሲቲ በመጡት Professor Ann O’Connell አማካኝነት ሇ55 በሇሙያዎች በ-Specialized Higher Statstical 

Cpourse on Hierarchical Linear Modeling ሊይ መሠረታዊ የአቅም ግንባታ ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡ ከዩኒቨርሲቲያችን 

ጋር በትብብር የሚሰራዉ የ-VLIR ፔሮጄክትም ከዙህ በፉት ስያሰሇጥን በነበረዉ ሁኔታ ሇ-25 የዩኒቨርሲቲዉ መምህራንና 

የዴሀረምረቃ ተማሪዎች በ-sccientific writing ሊይ የአቅም ግንባታ ስሌጣና ሰጥተዋሌ፡፡  

 

 

 



 
 

 
 

 

ያገጠሙ ችግሮች  

• ሇዴህረ ምረቃ ተማሪዎች የሚሰጠዉ የምርምር  በጀት አንሰተኛ መሆን  

• በቴማታይሽን የምርምር ስራን ሇማስከዴ መጠነኛ ችግሮች ስሇመኖሩ  

• ፇንዴ የሚሇቀቅሊቸዉ የምርምር ፔሮጄክቶች በወቅቱ ተገምግሞ ሙለ በሙለ መጀመር አሇመቻለ  

የተወሰደ የመፌትሄ እርምጃዎች  

የምርምር ስራዎችን የሀገሪትዋን ችግር ሉፇቱ የሚችለ የምርምርና ጥናቶችን በመሇየት ቴማታይዜ በማዴረግ የምርምር 

አርዕስቶች ከዙህ ዉስጥ ብቻ እንዴወጡ ተዯርጎ በአንዴ ቴማቲክ አንዴ መምህር እንዴኖር በማዴረግ በዙያ ስር 

የዴህረምረቃ ተማሪዎችን በማስገባት ያሇዉን የበጀት ዕጥረት ሇመግታት ተችሇዋሌ፡፡ ሆኖም ግን ይህም የረዥም ግዛ 

መፌትሔ ሆኖ ሉቀጥሌ አይችሌም፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.3. ፔሮገራም ሦስት/ የትኩረት መስክ፡- የመማከርና ሕብረተሰብ አገሌግልት  

ስትራቴጂክ ዓሇማ፡- ጥራቱንና አግባብነቱን የጠበቀ፤ ተዯራሽነቱ የሰፊና ፌትሃዊ የማማከርና 

ህብረተሰብ አገሌግልት ሇተጠቃሚዉ በመስጠት የዯንበኞችን/ ባሇዴርሣ አካሊትን እርካታ፤ አምነትና 

ጥቅም ማሳዯግ፡፡  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት-1፡- በዩኒቨርሲቲዉ ሆሲፑታሌ በተሻሻለ የተኝቶ መተከም፤ 

ተመሊሊሽህክምና፤ ዴንገተኛና የማወሇዴ እነዱሁም የዯርሶ መሌስ ህክምና አገሌግልቶች የተገሇገለ ታካሚዎች ብዚት( 

250000) ይሆናለ፡፡  

የተጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በጠኝ ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜረ ተግባራት፡- 

ምስሌ ቁጥር-1 

የመጀመረያ
ዉ ሩብ 
አመት 
ክንዉን 

የሁሇተኛ 
ሩብ  አመት 

ክንዉን 

የሦስተኛ 
ሩብ አመት 
ክንዉን 

የ9 ወር 
ክኒውን 

የአመቱ 
ዕቅዴ 

በመቶኛ 19.3 21.94 12.31 53.55 1

የሆስፑታለን አገሌግልት የገኙ 
የህበረተሰብ ክፌሌ 48253 54842 30772 133867 250000
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በሁሇተኛዉ ሩብ አመት አፇፃፀም ሊይ በ2.6 በመቶ ከአንዯኛዉ ሩብ አመት  ጨምሮ እንዯነበረ ግሌፅ ነዉ ሆኖም ግን በሦስተኛዉ ሩብ 

አመት በከፌተኛ ቁጥር መቀነሱን ያሳያሌ፡፡  

የሦስተኛዉ ሩብ አመት አፇፃፀም ከግራፈ እንዯምንረዲዉ  ከሁሇተኛዉ ሩብ አመት አፇፃፀም በ9.63 በመቶ ዜቅ ማሇቱን ያሳያሌ፡፡ ይህ 

ዯግሞ በሁሇት መሌኩ ሉፇታ ይችሊሌ፡፡ አንዯኛዉ በዙኛዉ ሩብ አመት በተጠቀሱት የጤና ዕክልች ያሌተጉደና ሇህክምና አገሌግልት 

ወዯ ዩኒቨርሲቲዉ ሆሲፑታሌ ያሊመሩ  ዯንበኞች በብዚት ይኖራለ ማሇት ነዉ፡፡ በላሊ መሌኩ ዯግሞ ሲተይ ብዚት ያሊቸዉ የጤና ችግር 

ያሇባቸዉ ህማምተኞችም ቢመጡ በሆሲፑታለ በኩሌ በተፇሇገዉ ፌጥናት አገሌግልት ሳያገኙ የቀሩና የተጠረቀሙ ተገሌጋዮች በአሁኑ 

ሰዓት ሆሲፑታሌ እንዯሚገኙ የሚያሳይ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ግን በአሁኑ ሰዓት ሆሲፑታሊችን ካሊወትሮዉ በዙህ የጤና እክሌ የተጠራቀም 



 
 

 
 

ተገሌጋይ ስሊላሇ የመጀመሪያዉ የመፌተሔ ሏሳብ ትከክሌ ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ ይህ ማሇት በሆሲፑታለ ምንም አይነት የአገሌግልት 

መቃረጥ በላሇበት ሁኔታ የተገሌጋይ ቁጥር ሉቀንስ አይችሌም፡፡  

ዩኒቨርሲቲያችን በአይን ህክምና በኩሌ በሀገራችን ቀዲምትነቱን እንዯሚይዜ ግሌፅ ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት በ9 ወር ዉስጥ ያቀዯዉን 

ዕቅዴ አዉን ሇማዴረግ ሇ36931 የአይን ህሙማን በተሇያዬ የአይን ችግሮች ሊይ አስፇሊጊዉን ህክምና በመስጠት ጤናማ ህብረተሰብ 

መፌጠር ተችሇዋሌ፡፡ በተጨማሪም ሆሲፑታሊችን የጤና ዕክሌ ከገጠማቸዉ ቦኃሊ የህክምና አገሌግልት ከመስጠት ይሌቅ ቅዴሚያ 

ትምህርት መስጠት የመጀመሪያዉ ዓሊማ ስሇሆነ በዙሁ መሠረት ሇ4764 የአይን ህሙማን ከአይን በሽታ ጋር በተያያ የግንዚቤ 

ማስጨበጫ ትምህርት ተሰጥተዋሌ፡፡  

እንዯሚተወቀዉ ሆሲፑታለን በሰዉ ሀይሌና በቁሳቁስ ሇማዯረጀት በተዯረገዉ ጥረት እሰከ ጠነኛዉ ወር ዴረስ የተሇያዩ በሇሙያዎችን 

ከመቅጠር ጀምሮ ሇነባሮች የሙያ ማበሌፀጊያ ስሌጣና እስከ መስጥት ዯረጃ በዯረጃ ተሰርተዋሌ፡፡ ይህም ማሇት የጤና በሇሙያዎችና 

የዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞችን በጥቅለ 13 ሰራተኞች ተቀጥሮ በአሁኑ ሰዓት አገሌግልት በመስጠት ሊይ ይገኛለ፡፡ በተጨማሪም አዴሱና 

የመማሪያና ሪፌራሌ ሆሲፑታሌ በተጠናከረ የሰዉ ሀይሌ ሇማዯረጀት ተስቦ ሇቅዴሚያ ዜግጅት ከተሇያዬ የጤና በሇሙያ አንዴ ሊይ 

በማቀነጀት ህንዴ ሀገር ሄዯዉ ተመሳሳይ ሆሲፑታሌ ሌምዴ እንዴቀስሙ 6 በሇሙያዎች ተሌከዉ አስፇሇጊዉን ሌምዴ ቀስመዉ 

ሲመጡ በቀጣይም በዙሁ መሌኩ የማዯረጀት ስራዉ ይቀጥሊሌ፡፡  

 

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ዉጤት-2፡- የተሻሻለ የሆስፑታሌ አገሌግልቶች ብዚት(4) ይሆናሌ፡፡  

 ተመሊሊሽታካሚዎች ህክምና እስክያገኙ ቆይታከ60 ዯቂቃ ወዯ 50 ዯቂቃ ማዉረዴ 

 የመሰረታዊ መዴሃኒቶች አቅርቦት አማካይ የስቶክ ዕጥረት የቆይታ ጊዛን ከሁሇተ ቀን ወዯ አንዴ ቀን ማዉረዴ 

 የሞት ምጣኔን መቀነስ፡- 

 ተኝቶ ታካሚዎች ከ1.26 ወዯ 1.00 ማዉረዴ  

 ኢመርጀንስ ሩም 0.075 ሊይ ማቆየት 

 ማተርናሌ ከ0.39 ወዯ 0.1 ማዉረዴ 

 የኢትዮጵያ ሆስፑታልች ማሻሻያ መርሃግብር መሰረተ-ስራ ሊይ ስታንዲርድች ዴርሻ በመቶኛ (80)  

 የተጠናከሩ አዱስ የተጀመሩ የሆስፑታሌ አገሌግልቶች ብዚት ጠኝ ይሆናሌ 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 የዩኒቨርሲቲዉ ፑኦሲ ማዕከሌ አካሌ ጉዲተኞችን ሇመተዯግ እስከ ጠነኛዉ ወር ዴረስ 102 ሇሚሆኑ የአከባቢዉ 

አካሌ ጉዲተኞች የአርቲፉሻሌ ፔሊስቲክ የአካሌ ዴጋፉ  በዙሁ ማዕከሌ  ተመርተዉ ሇአካሌ ጉዲተኞች ስሰራጭ 

በተጨማሪም ማዕከለ የአገሌግሇት አዴማሱን በማስፊት ምርቱን በጂማ ዝን ኢንዱሁም በዯቡብ ብሔር 

ብሔረሰቦች ክሌሇዊ መንግስት ዉስጥ ሇሚገኙት  ሇአቅረቢያ ህብረተሰብ ከማከፊፇሌም ባሻገር የህክምና 

አገሌግቱንም እየሰጥ ይገኛሌ፡፡ 



 
 

 
 

 አዴስ የሚከፇተዉን የሆስፑታሌ አገሌግልትንና ነባሩን ግንዚቤ ዉስጥ በማስገባት ሰፉ አገሌግልት ሉያሰጥ የሚችሌ 

ወጪ ቆጣቢ መዋቅር ሇሆስፑታለ ማገጀት የግዴ በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት አዴሰ የመዋቅር ማሻሻያ ስራ እየተሰራ 

ይገኛሌ፡፡ በአቅም ግንባታ በኩሌም አንዴ ስፓሻሌ ክሌኒክ ( Opretive and endodontics and maxillofacial 

room) ተከፌቷሌ፡፡በላሊ በኩሌም ከ German MLU ጋር በመተባበር  በEstabilishment of 

medical schools in low resource setting  ሊይ ዯብረ ይት ስሌጠና የተሰጠ ስሆን  ከናይጀሪያ 

ዩንቨርስቲ ሆስፑታሌ ጋር በመሆንም  በጤና -ኮሚኒኬሽን አቅም ግንባታ ሊይ ስሌጠናና  የሌምዴ ሌዉዉጥ 

ተዯርጓሌ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት3:- በተማሪዎች መስክ ስሌጠና ፔሮግራም አገሌግልት ያገኙ ተጠቃሚዎች ብዚት( 600000) 

ይሆናሌ፡፡  

ሇዜርዜር አፇፃፀምና የጠኝ ወር ክኒዉን ከዙህ በታች ያሇዉን ግራፌ ይመሌከቱ፡፡   

ምስሌ ቁጥር-2 

የመጀመረያዉ 
ሩብ አመት 
አፇፃፀም 

የሁሇተኛ ሩብ 
አመት አፇፃፀም 

የሦስተኛ ሩብ 
አመት ክኒዉን 

የ9ወር ክኒዉን የአመቱ ዕቅዴ 

በመቶኛ 23.33 16.67 26.67 73.33 1

አገሌግልት ያገኙ የህብረተሰብ ክፌሌ 
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ከግራፈ እንዲምንረዲዉ የአገሌግልት አሰጣጥ አፇፃፀሙ   እየጨመረ መምጣቱንና የአገሌግልቱ ተጠቃሚዎችም እየጨመረ 

መሄደን ማየት ተችሇዋሌ፡፡ ስሇሆነም  በዙህ አካሄዴ ዪኒቨርሲቲዉ በመስክ ስሌጠና ፔሮገራም የሚሰጠዉ የህብረተሰበ 

አገሌግልት በአመቱ መጨረሻ መቶ በመቶ እንዯሚያከናዉን እርግጠኛነቱን ያሳያሌ፡፡  

 



 
 

 
 

በመስክ ስሌጠና ሇህብረተሰቡ የተሰጡ አገሌግልቶችም እንዯሚከተሇዉ ቀርበዋሌ፡-   

እንዯሚተወቀዉ ዩኒቨርሲተያችን በህብረተሰብ አቀፌ ትምህርት መስክ የራሱ ፌሌስፌና በመሆኑ በዙሁ መጠን  በተሇያዩ 

የፔሮግራም ስም፡- በሲቢቲፑ፤ ቲቲፑ፤ ኢንተርንሽፑ፤ ፔራክትከም፤ ፔሮፋሽናሌ ፔራክትስና ዱቲቲፑ በተሰኙ ፔሮግራሞች 

ወዯ ህብረተሰቡ ሰርፆ እንዴገባ ተዯረገዋሌ፡፡ በመሆኑም በተጠቀሱት ፔሮግራሞች የሚከተለት አገሌግልቶች በጂማ ከተማ 

ዉስጥና አከባቢዉ ህብረተሰብ አገሌግልቶች ተሰጥተዋሌ፡፡ በመሰረቱ በፔሮግራሙ መሰረት የመጀመሪያዉ ስራ ችግሮችን 

ሇይቶ ማወቅና ወዯ መፌትሄ መሄዴ ስሇነበረ በዙሁ መሰረት፡- 

1.  ሽንት ቤት የላሇባቸዉ ትምህርት ቤቶችን  ሇይቶ በማወቅና አስፇሊጊነቱ ከተማነበት ቦኃሊ በተሇያዩ የአንዯኛ 

ዯረጃና ሐሇተኛ ዯረጃ ትምህር ቤቶች ዯረጃዉን የጠበቀ ሽንት ቤቶችን በመገንባት ሇአገሌግልት ሇትምህርትቤቶቹ 

አሰረክበዋሌ፡፡   

2. በጂማ ከተማ ዉስጥ የፌሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦዮች የላሇባቸዉ ቦታዎችን በቅዱሚያ  በጥናት በመሇየና እንዱሁም 

የከተማዉ መስተዲዴር ጥያቄን  መሰረት በማዴረግ በረካታ ቁጥር ያሊቸዉ የፌሳሽ ቆሻሻማስወገጃ ቦዮች 

ተሰርተዋሌ፡፡ በአሁኑ ሰዓት  አገሌግልትም እየሰጡ ይገኛለ፡፡  

3. መሰረተ-ሌማት ያሌዯረሰባቸዉና ነገርግን መሰረተሌማት የሚያስፇሌገቸዉ ቦታዎች በተሇይም የመሸጋገሪያ ዴሌዴይ 

የላሊቸዉ  ከተማዉን አቃርጦ የሚያሌፈ ወንዝች   በቅጡ ተጠንቶ ተሇይቶ ከተወቀ ቦኃሊ በህብረተሰቡ ሊይ ችግር 

ያዯርሳለ የተባለ ወንዝች የመሸጋገሪያ ዴሌዴይ እንዱኖራቸዉ ሇማዴረግ የዬኒቨርሲቲዉ የዴህረምረቃ ፔሮግራም 

ተማሪዎች በዱቲቲፑ ፔሮግራም ወቅት በመገንባት ሇህብረተሰቡ ሇአገሌግልት እንዱዉሌ አሰረክበዋሌ፡፡ 

አገሌግልትም እየሰጠ ይገኛለ፡፡  

4. በከተማዉ ዉስጥ የአካሌ ጉዲተኞች ማዕከሌ አሇመኖሩ በተማሪዎች ጥናት ተሇይቶ በእነኝሁ ተማሪዎች ማዕከለ 

እንዴገነባ ተዯርጎ ተገንብቶ ተመርቀዋሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ሇአከሌ ጉዲተኞች የሚሆን መንገዴ በተወሰኑ 

ትምህርት ቤቶች ዉስጥ አሇመኖራቸዉ ከተረጋገጠ ቦኃሊ ሇዙህ አገሌግልት የሚዉሌ መንገዴ ሊላሊቸዉ ትምህርት 

ቤቶች የዉስጥ ሇዉስጥ የጥርጊያ መንገዴ ተሰረተዉሊቸዋሌ፡፡  

5. አግባብ ያሊቸዉ ቤተመፅሃፌት የላሊቸዉ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች በጥናት ተሇይቶ ከተወቀ ቦኃሊ 

በዴህረምረቃ ተማሪዎች ቤተመፅሃፌቶቹ በመማሪያ መፅሃፌቶችና በላልች ግብኣት እንዴማለ ተዯረገዋሌ፡፡  

6. በከተማዉ ዉስጥ ያለ የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች በኣይ-ሲቲ የተዯገፇ የትምህርት አሰጣጥ ስሇማኖሩ 

የማጠሪያ ስራ ተሰርቶ መሰረታዊ የሆነ  የኮሞፑዉተር ቤተሙከራ የላሊቸዉ ትምህረት ቤቶች ተሇይቶ  

በኮሚፑዉተር እንዴዯራጁና የጤክኖልጂ ተጠቃሚ እንዱሆኑ  ተዯረገዋሌ፡፡ 

7. የሳይንስ ቤተ-ሙከራ የላሊቸዉ ትምረት ቤቶች በጥናት እንዴሇዩ ተዯርጎ በተዯረገዉ የዯሰሳ ጥናት ቤተ-ሙከራ 

የላሊቸዉ ትምህርት ቤቶቸ ተሇይቶ ሇቤተ-ሙከራ የሚሆኑ ማቴሪያልች ገዜቶ ከመስጠት በተጨማሪ ቤተ-

ሙከራዉንም ሇአጠቃቀም እንዴመች ተዯረጎ ተዯራጅተዋሌ፡፡ አገሌግልትም እየሰጠ ይገኛሌ፡፡  

8. በከተማዉ ዉስጥ መሰረተ-ሌማት ያሌዯረሰባቸዉ ቦታዎች በተሇይም የጥርጊያ መንገዴ የላሊቸዉ ቦታዎች 

በአግባቡ በጥናት እንዴጠራ ተዯርጎ በማጣራት  የጥሪጊያ መንገዴ ያሌዯረሰባቸዉ ቦታዎች በስርአቱ ተሇይቶ ወዯ 6 

ክል ሜትር የሚሆን የጥሪጊያ መንገዴ ተሰረቶ ሇህብረተሰቡ አገሌግልት እንዴዉሌ ሇትራፌክ ነፃ ሆነዋሌ፡፡ በላሊ 

መሌኩ በህግ ጠሊሊ ስር ሇሚገኙ የህግ ታራሚዎች የሳይኮልጅካሌ ዱቭልፔሜንት ስራ አንዴሰራና ተራሚዎቹ 

በጥሩ የአስተሳሰብና ስነ-ምግባሪ ተንፆ እንዯወጡ የአእምሮ ማበሇፀግ ስራ ተሰርተዋሌ፡፡ በሳይኮልጅ ትምህርት 



 
 

 
 

ክፌሌ ነፃ የምክር አገሌግልት ማዕከሌ ሇመክፇትና  ነፃ የካዉንስሉንግ አገሌግልት ሇመስጠት እንቅስቃሴ እየተዯረገ 

ይገኛሌ 

9. የንጉስ አባጅፊር ቤተ-መንግስት ሇወዯፉቱ ቱሪሲቲን መሳብ የሚችሌና ማራክ እንዱሁም ተርካዊ ሆነዉ እንዴቆይ 

ሇማዯረግ በዉስጡ የሚገኙ ታርካዊ ዕቃዎች በአግባቡ እንዯቀመጡና የማሳዯስ ስራ እንዴሰራ ተዯረጎ ተሰረተዋሌ፡፡  

10. ጥቃቅን ከውሃ የሚመነጭ የሏይሌ አቅርቦት ( Micro Hydro Power) በአሁኑ ሰዓት በጅማ ዘራያ በቀርሳ ወረዲ 

ከ AIPHA SOL ጋር በመሆን የስራውን የገንብ መጠን 15%  ዩኒቨርስቲው በመሸፇን ከ 650 በሊይ ነዋሪን እና 

የተሇያዩ ተቋማትን የኃይሌ አቅርቦት ሉሸፌን የሚችሌ የኤላክትሪፉኬሽን ስራ ከ90% በሊይ በማጠናቀቅ በአሁኑ 

ሰዓትም ተጨማሪ የሀሌይ አቅርቦት በሸቤ ሰምቦ ወረዲ ሇኩ ሳይት ከGIZ እና ከኦሮሚያ ውሃ ቢሮ ጋር በመሆን ከ 

13KW   በሊይ የሚያመነጭ ስራ በማከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

11. ከ TVET ጋር ያሇው ግንኙነት- ዩኒቨርስቲያችን “We are in the Community”  ብሇን እየሰራንበት ባሇው 

አቅጣጫ መሠረት የጂማ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ከአምስት ክሌሌ (ከጋምቤሊ፣ ኦሮሚያ ፣ ቤንሻንጉሌ፣ ከዯቡብ 

ብሔር ብሔረሰቦች፣ እንዱሁም ከአዱስ አበባ) እና በውጭ ሏገር ከሚገኙ ( ከዯቡብ አፌሪካ፣ጀርመን፣ሞዚቢክ እና 

ከአሜሪካ)የተሇያዩ ተቋማት ጋር በቴክኖልጂ ሽግግር ዘሪያ ስራዎችን በማከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ ሇዙህም MoU 

ተፇራርሞ ወዯ ተግባር ተገብቶአሌ ሇምሳላ ያህሌ ከ20 በሊይ ሇሆኑ ከ TVET  ተቋማት ሇመጡ መምህራን  የ 

Auto Cad  ስሌጠና  እንዱያገኙ፣ ተማሪዎቹ በውጭ ሀገር የተሰሩ ፔሮቶታይፕችን እንዱቀስሙ፣ 

በኢንስቲትዩታችን የሚገኙ Proto Type  እና ዱዚይኖችን ዯግሞ ሰፉ ማብራሪያ ሇ TVET በመስጠት ወዯ ታች 

አውርዯው እንዱተገብሩ ስራዎች እየሰራን እንገኛሇን፡፡ 

12. የሕብረተሰብ አቀፌ ትምህርት የዩኒቨርስቲያችን ፌሌስፌና እንዯመሆኑ በዙህም ዘሪያ ተማሪዎቻችን፣ መምህራኑን 

እና ኢንደስትሪውን ሉያስተሳስር የሚችለ ስራዎች ተከናውኖአሌ፡፡ ሇምሳላ 1.2 ማሉዮን ብር ሉያወጣ የሚችሌ 

የመንገዴ ስራ ከጅማ መንገድች ባሇስሌጣን እና ከላልች ሴክተሮች ጋር በመሆን በከተማችን ከጥቅምት እስከ ህዲር   

በ DTTP አከናውነናሌ፡፡ 

13. የተሇያዩ የሊቦራቶሪ (Construction Material Testing, Highway Material Testing, soil Testing) 

ግሌጋልቶችን ሇግንባታው እና ሇመንገዴ ሴክተር  ሰጥተናሌ፡፡ 

14. በ ግማሽ ዓመት  DTTP ፔሮግራም በ ቦሳ አዱስ ቀበላ፤በቦሳ ኪቶ፤ስጦ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት እና በዱሌ 

ፌሬ ት/ቤቶች communal latrine ግንባታ ተካሂዶሌ፡፡እንዴሁም ቦሳ አዱስ ቀበላ፤በቦሳ ኪቶ ቀበላዎችና 

ትምህርት ቤቶች  በህዜብ ሽንት ቤቶች የመታጠቢያ ዉሃ ተሰርቷሌ፡፡ 

15. በሶሻሌ ሳይንስና ህግ ኮላጅ በሳይኮልጂ ትምህርት ክፌሌ የሁሇተኛ አመት የማስተርስ ተማሪዎች  

የ  Counsiling እና Educational Psychology ተማሪዎች   በDDTP ፔሮግራም ሇጅማ ዝን 

ማረሚያ ቤት ታራሚዎች ወዯ 170000 የሚገመት የሙያ፤የገንብና የቁሳቁስ ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 4:- ሇተቃማትና ማህበረሰብ የተሰጡ ላልች አገሌግልቶች 

 ብዚት 58 ሲሆን ከዙህ ዉስጥ፡- 

 የማማከር አገሌግልት 12 

 በፌሊጎት ሊይ ያተኮረ ስሌጠና 21 

 ላልች ዴጋፍች 25 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

በተሇያዩ  የዩንቨርሲቲዉ ሥራ ክፌልች / ኮላጆች ሇማህብረሰቡ የተሰጡ አገሌግልቶች  

እንዯሚተወቀዉ ዩኒቨርሲቲያችን ረፇ-ብዘ የሆነ የትምህርት መስኮች እንዲለት ግሌፅ ነዉ፡፡ ሁለም የትምህርት መስኮች 

ሇዙህች ሀገር የሚሰጡት አሰተዋፅኦ ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ በዙሁ መሰረት የዩኒቨርሲቲያችን አካሌ የሆነዉ የግብርናና እንስሳት 

ህክምና ኮላጅ ሇአከባቢዉ ማህብረሰብ በግብርና ምርት ዕዴገት ሊይ ከፌተኛ ስራ እየሰራ ይገኛሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ፡-  

ሇአከባቢዉ ተስማሚ የሆኑ የተሇያዩ የምርጥ ሮችን በጥናት ሇይቶ በማወቅ ሇህብረተሰቡ ጠቃሚ መሆኑን ከረጋገጠ ቦኃሊ  

ሇአከባቢው ህብረተሰቡ ተሊሌፎሌ፡፡በተጨማሪም የአከባቢዉ ህብረተሰብ የኢኮኖሚ ዋሌታ የሆኑት የቀንዴ ከብቶችና 

ላልች እንስሳቶች በተሇያዬ በሽታ እንዲይጠቁ  ምክር ከመስጠት ጎን ሇጎን ሇተጠቁትም አግባብ ያሇዉ የህክምና አገሌግልት  

በመስጣት ረገዴ  በዙዉ 9 ወር የዕቅዴ አፇፃፀም ዉስጥ ሇ5140 እንስሳቶች የህክምና አገሌግልት ተሰጥቷሌ፡፡ 

ኮላጁ አገሌግልት ከመስጠት በተጨማሪ ከዉጭ አጋር ዴርጅቶች ጋር ተፃፅፍ ከሚያመጣቸዉ ፔሮጄክቶች ጋርም በመሆን 

አቅመ-ዯካማ ሇሆኑና ሇሴት እህቶቻችን የማቴሪያሌ ዴጋፌ ከመሇገስ ባሻገር  ገንብ አዉጥቶ ኢኮኖሚያቸዉን ሉዯግፌ 

ይችሊሌ ብል ያመነባቸዉ ስራ ሊይ እንዴሳተፈ ያዯርገሌ፡፡ ከዙህም ዉስጥ በጥቅቱ ሇመጥቀስ ያህሌ “Ethio-Netherlands 

CASCAPE Project” ጋር በመሆን፡- 20 ሇሚሆኑ ዜቅተኛ ገቢ ሊሊቸው የአካባቢው ነዋሪዎች  የእንቁሊሌ ጣይ ድሮዎችን 

በማዯሌ ገቢያቸዉን እየጨመሩ እንዴሄደ ተዯርጓሌ፡፡ በንብ እርባታ ሉተዲዯሩ ይችሊለ የተበለ የማህብረሰብ ክፌልችን  

በጥናት ሇይቶ በማወቅ  በኢኮኖሚ ራሳቸዉን ሉዯግፈ ያሌቻለ ሇ 40 አርሶኣዯሮችና 5 በህገዊ መንገዴ  ሇተዯረጁ ሴትና 

ወጣቶች በአጠቃሊይ 60 መናዊ የንብ ቀፍዎች እና 30 Nuclei Box  ተገዜቶ ተሰራጭቷሌ፡፡በተጨማሪም ሇንብ እርባታ 

አገሌግልት የሚዉለ እቃዎች ከብር 80000 በሊይ ወጭ በማዴረግ ተገዜቶ ሇአርሶ አዯሮች ተሰራጭቷሌ፡፡ ፔሮጄክቱ የአርሶ 

ዯሩን ገቢ ከመጨመርና የሴቶችን ተሳትፍ በኢኮኖሚ ዉስጥ ያሊቸዉን ዴርሻ  ከማሳዯግ አኳያ ሇ45 አርሶ አዯሮች  145000 

ብር ወጭ በማዴረግ 675 ድሮዎችን ገዜተዉ  አከፊፌሎሌ፡፡ በአርሶ አዯሩ አካባቢ በሚገኝ ተረፇ ምርት በ1ዏ አርሶ አዯር 



 
 

 
 

ከብቶች ሊይ  የእንስሳት ማዴሇብ ቴክኖልጂ ተከናውነዉ ቴክኖልጂዉም ህብረተሰቡ ዉስጥ ሰርፆ እንዱገባ ተዯርገዋሌ፡፡ 

የአፇርን መከሊት ሇመጠበቅ  5 የተሇያዩ ዜርያዎችን በማፊሊት በ38 የአርሶ አዯር መሬት ሊይ ምርምር ተከናውናሌ፡፡  

እህት ዩኒቨርሲቲዎችን ከመረዲት አንፃርም ዩኒቨርሲቲያችን የራሱ ፇጠራ የሆነዉን Hay Box የጫጩት ማሳዯጊያ ቴክኖልጂ 20 

Hay Box ሇዱሊ ዩኒቨርሲቲ ምክነያታዊ በሆነ ክፌያ እንዱወስደ ተዯርጎዋሌ፡፡ 

በዙሁ ኮላጅ ከኮሪያ ፔሮጄክት ጋር በመሆን የተሰጡ አገሌግልቶች  

ይህ ፔሮጄክት ከመሰረቱም የአርሶአዲሩ ምርት እንዱጨምር ተጨባጭ የሆነ የቴክኖልጅ ማስተሊሇፌ ስራ ሇማስራት የመጠ 

ፔሮጄክት ነዉ ፡፡ በዙሁ መሠረት ወዯ ዩኒቨርሲቲያችን ከገባ ግዛ አንስቶ ምረታማነትን ሇማሻሻሌ  የተሇያዩ የአትከሌት 

ዜርያዎች በመስክና  በ “Greenhouse”  ዯረጃ በማሌማት (በመሞከር) ምርትና ምርታማነት የሚያሻሽለ ቴክኖልጂዎችን 

በማሊመዴ አምራቾች (ገበሬዎች) ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሇማዴረግ እየተሠራ ሲሆን ፡ ቴክኖልጂውን ሇማስፊፊት በጅማ ዝን 

ከሚገኙ ስዴስት ወረዲዎች የሌማት ሰራተኞችንና ሞዳሌ ገበሬዎችን በተሇያዩ የአትክሌት አመራረት ዳዎች ስሌጠና 

ተሰጥቷሌ፡፡ ፏሮጄክቱ በርካታየቀን ሠራተኞችና  በሇሙያዎችን ቀጥሮ በማሰራት   ሇአከባቢዉ ህብርተሰብ ከፌተኛ የሆነ 

የሥራ ዕዴሌም ፇጥረዋሌ፡፡  

የፔሮጄክቱ ፅንሰ ሏሳብ ቀጣይነት እንዱኖረዉ ህብረተሰቡና ላልች የሚመሇከታቸዉ አካሊቶች ዕወቀቱንና ቴክኖልጂዉን 

ኢንዴቀስሙት እያዯረገ ይገኛሌ፡፡  

IUC-JU የተሰኘዉ በዩንቨርሲቲዉ ዉስጥ ቆይታዉ የዕዴሜ በሇፀጋ ሉባሌ የሚችሌ ፔሮጄክትም በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ 

ህብረተሰቡን እየዯገፇ ይጋኛሌ፡፡  

 ፔሮጄክቱ ሀገራችን ያስቀመጠችዉን የዕዯገትና ትራንስፍረሜሽን ዕቅዴን ሉዯግፌ የሚችሌ አሇማ በመያዜ 

ከዩኒቨርስቲዉ ጋራ በጋራ ትብብር ሇመስራት ተዋዉል በቆይተዉ ዉስጥ ይህ ነዉ የማይባሌ ሥራ ሰርተዋሌ፡፡  

 ሇትምህርትቤቶች  የወንበርና የጠረጴዚ ዴጋፉ አዴረጓሌ፡፡  

 ሇትምህርትቤቶች  የመፀዯጃ ቤቶችን በመገንባት  ሇህብርተሰቡ አስረክቧሌ፡፡ 

 ፔሮጄክቱ በሰኮሩ አከባቢ አንዴ የምርምር ማዕከሌ በመክፇት በወባና ላልች መሰሌ ጉዯዮች ሊይ ምርምር እያካሄዯ 

በምርምሩ ዉጤትም የአከባቢዉ ህብረተሰብ ተጠቃሚ ሆኗሌ፡፡  



 
 

 
 

  በሰኮሩ ካምፒስ የቬክተር ኮንትሮሌ የምርምር ዩንት ኢንሴክቴሪ ተቋቅሞ በግብዓቶች ተጠናክሮ በሀገራችንም ሆነ 

በዓሇም አቀፌ ገዲይ የወባ በሽታ ሊይ የሚያዯርገዉ ምርምር ተጠናክሮ እንዴቀጥሌ ተዯርጎ ሇህብረተሰቡ 

በበሽታዉ ዘሪያ አጨጭር ስሌጠና ሇመስጠት ቅዴሚያ ሁኔታዎች ተመቻችቷሌ፡፡  

በዩንቨርሲቲዉ ሆስፑታሌ ሇህበረተሰቡ የተሰጡ ላልች አገሌግልቶች  

 በህብረተሰብ ጤናና የህክምና ሳይንስ ኮላጅ ከሜዱካሌ ዩንቨርስቲ ኦፌ ግሬዜ.አዉስትራሉያ ጋር በመሆን 

ከመጋቢት 7-12.2006 በአይነቱ ሌዩ የሆነውን የሪቴና የቀድ ጥገና ህክምና አገሌግልት ሇ 11 ሰዎች በነፃ ተሰጥቷሌ፡፡ 

በተጨማሪም 12 የሌብ ህሙማን ህፃናት እስራኤሌ ሀገር ተሌከው የቀድ ህክምና አግኝተው በአሁኑ ሰዓት በሙለ 

ጤንነት ሊይ ይገኛለ፡፡ ሆስፑታሊችን ነፃ አገሌግልት ሇህብረተሰቡ ከመስጠት አንፃር በሳሇፌነዉ 9ወር ዉስጥ 12 

ተጥል የተገኙ ህፃናቶችን ሇሚሇመሇከተዉ የጂማ ከተማ የመስተዲዴር አካሌ ሪፕርት በማዴረግ የነብስ-አዴን ስራ 

ተሰርተዋሌ፡፡ በተጨማሪም በአቅም ማነስ ምክንያት ከፌል መተከም  ያሌቻለ የህብረተሰብ ክፌልች አስፇሊጊዉ 

የማጠራት ስራ ተሰርቶ ሇ61 ህሙማን የህክምና አገሌግልት በነፃ ተሰጥተዋሌ፡፡ ሀገራችን ከሚተወተወቅበት አንደና 

ዋንኛዉ ጉዲይ የሆነዉ የላሊ ሀገር ዛገን ከማረዲት አንፃር ሆስፑታሊችን በዙህ 9 ወር ዉስጥ ከዯቡብ ሱዲን 

ተሰዯዉ ወዯ ሀገራችን ሇመጡትና ህገዊ የስዴተኝነት መግሇጫ ሊሊቸዉ  ሇ48 የሱዲን ዛገ ነፃ የህክና አገሌግልት 

ተሰጥተዋሌ፡፡  

በአቅም ግንባታ በኩሌ ሇህብረተሰቡ የተሰጡ አገሌግልቶችና ቴክኖልጂን የማሸጋገር ስራዎች፡-  

 በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ ሇአካባቢው ገበሬዎችና ማህበረሰብ ከ 8 በሊይ ስሌጠናዎች ስሇ ግብርና 

ኤክስቴንሽን መርህና ላልች የተሇያዩ ግብርና ነክ ስሌጠናዎች ተሰጥተዋሌ:: 

 በጅማ ከተማ በዜቅተኛ ኑሮ የሚተዲዯሩ ሴተኛ አዲሪዎች ከኤች አይ ቪ ኤዴስ ቫይረስ ጋር አብረው የሚኖሩ 

ወገኖችናሇስራአጥ የዩኒቨርስቲ ምሩቃን ማዕከሌ ሊዯረጉ የጥቃቅንና መካከሇኛ ገቢ ማመንጫ ማህበራት የክህልት ማበሌፀጊያና 

ሇመሬት ዜግጅት የትራክተር አገሌግልት እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

 ከአኩሪ አተር ሉሰሩ የሚችለትን የተሇያዩ የምግብ ዓይነቶች ዜግጅት ከ1ዏዏ በሊይ ሇሚሆኑ ሴት አርሶ አዯር ስር 5 

(አምስት) ላልች አርሶ አዯሮችን በማዯራጀት ቴክኖልጂውን እንዱቀስሙ የተዯረገ ሲሆን በአጠቃሊይ ከ1453 

በሊይ አርሶ አዯሮች በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ ከተሇያዩ ቴክኖልጂዎች ጋር እንዱተዋወቁ ተዯርጓሌ፡፡  

 ፔሮጄክቱ ቀጣይነት እንዱኖረዉ ህብረተሰቡና ላልች የሚመሇከታቸዉ አካሊቶች ዕወቀቱንና ቴክኖልጂዉን 

ኢንዴቀስሙት እያዯረገ ይጋኛሌ፡፡ በዙሁ መሰረት ቴክኖልጂውን ሇማስፊፊት በጅማ ዝን ከሚገኙ ስዴስት 



 
 

 
 

ወረዲዎች የሌማት ሰራተኞችንና ሞዳሌ ገበሬዎችን በተሇያዩ የአትክሌት አመራረት ዳዎች ሊይ ስሌጠና 

ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም ቴክኖልጂዉ በተግባር ህብረተሰቡ መካከሌ ሰርፆ እንዴገባ የግብርና ምርት ማሳዯጊያ 

ግብዓቶችን (የአፇር ማዲበሪያ እና የተሇያዩ ምርጥ ሮች) በተፇሇገው  ቦታ በማዴረስ፣ በተሇያዩ ስነ ምህዲሮች 

የተሻሻለ የተመሰከረሊቸው ምርጥ ሮች በአርሶ አዯሩ ማሳ ሊይ የቴክኖልጅ ስርፀት እንዱኖር አዴረገዋሌ፡፡ ይህም 

ቴክኖልጂዉ ያሇምንም መስተጋገሌ ቀጣይነተ ኢንዱኖረዉ ያዯረጋሌ፡፡  

 በትምህርትና ሙያ ማበሌፀጊያ ጥናት ተቋም  አማካኝነት 500 ሇሚሆኑ ከ 5 ማዕከሊት ሇመጡ የወረዲና የት/ቤት 

ሱፏርቫይሮችና አሇቆች  ሥሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ በተጨማሪም 35 ሇሚሆኑ  የ10 ኛና 12 ኛ ክፌሌ እንግሉኛ 

መምህራን  TEFL ስሌጠና በ ELIP   ተጠሰጥቷሌ፡፡ 

 ሇ18 ሴት አርሶ አዯር የጋሮ አትክሌት ሌማትና የምግብ አገጃጀት ስሌጠና ተካሂዶሌ፡፡ 

 በጅማ ዝን በጌራ፣ በኦሞናዲ እና በሉሙ ሰቃ እንዱሁም በኢለባቦር ዝን በበዯላ እና በዱዯሣ ከእያንዲንደ ወረዲ 

አራት ቀበላዎችን በመምረጥ አርሶ አዯሩን በማወያየት በአካባቢው ጎሌተው የሚታዩትን የግብርና ማነቆዎች 

በመሇየት ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመሆን የመፌትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ እየተንቀሳቀሰ ይገኛሌ፡፡ 

 በከተማ አስተዲዯሩ በቀረበው ጥያቄ መሰረት ሇከተማዋ ጎርፌ ተጋሊጭ ሇሆኑ አካባቢዎች የDrainage and run 

off control design በተጠየቀው መሰረት ተሰርቶ ሇከንቲባው ፅ/ቤት ተረክቧሌ፡፡ 

 በጀማ ከተማ ካለ ባሇሃብቶች ጋር በመቀናጀት ከቡና ገሇባ የማገድ ከሰሌ ማምረት የሚቻሌበትን የቅዴመ ጥናትና 

ዱዚይን በማጥናት ወዯስራ ሇማስገባት ጥረት እየተዯረገ ነው 

 በሳይኮልጂ ትምህርት ክፌሌ ነፃ የአገሌግልት ማእከሌ ሇመክፇት እንቅስቃሴ እየተዯረገ ይገኛሌ፤እንዴሁም 

የትምህርት ክፌለ የማህበረሰብ አገሌግልት ከተማሪዎች ህብረት ጋር በመሆን ሇተማሪዎች ነፃ ማማከር አገሌግልት 

እየሰጠ ነዉ፡፡ 

 የጋራ መዴረኮችን ማመቻቸትና መጠቀም ረገዴ የጂማ ከተማ ሌማት አማካሪ ፍረም ሊይ ንቁ ተሳትፍ ከማዴረግ 

ጎን ሇጎን ሇኮሚቴዉ ማስሪያዉ ቢሮ ተከራይተዋሌ፡፡ በተጨማሪም የጂማን ከተማ በማስዋብ ዘሪያ ዩኒቨርሲቲዉ 

የተሇያ ተክልችን በማስጠት፤ የሣር ማጨጃ ማሽን በማወስ እንዱሁም የመማከር አገሌግልቶቸን በማስጠት 

ሰፉዉን ዴርሻ ተጫዉተዋሌ፡፡  

 የሌማት አማከሪዉ ፍረም ከጅማ ከተማ መስተዲዴር ጋር ሇመስራት በቀዯዉ መሰረት በቀጣይ አመት ሀገር አቀፌ የሆነዉ 

የአምስት አመት የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ የሚጠናቀቅበትና ላሊ እቅዴ የሚገጅበት መሆኑን ግንዚቤ ዉስጥ 

በማስገባት የሌማት አማከሪ ፍረሙ ኢኒትግሬትዴ የሆነ የአምስት አመት የጂማ ከተማ ስትራቴጂክ ዕቅዴ ሇማገጀት አንዴ 



 
 

 
 

የስራ መረሀ-ግብር አወጥቶ ሇከተማዉ ከኒትባ ጽ/ቤት ሇአካሄዴና ሇፌቀዯኝነት አስረክበዉ የጽ/ቤቱን መሌስ በመጠባበቅ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡  

 የጂማ ከተማ ችግር ፇች ኮሚቴ በዩንቨርሲቲዉ ዉስጥ ተቃቁሞ በከተማዉ ችግሮች ዘሪያ ሰፉ ምክክሮችን በማከሂዴ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ 

በዩንቨርሲቲዉ ኣይ ሲቲ ( ICT) ሇእህት ዩንቨርሲቲዎች  የተሰጡ  ዴጋፌና የማማከር አገሌግልት፡ 

 ከቦንጋ መምህራን ኮላጅ ጋር አዱስ የኔት ወርክ ዜርጋታ ፔሮጀክት በመፇራረም 40 ፏርሰንት ስራው ተጠናቋሌ፡፡ 

 ከወሊይታ ሶድ ዩንቨርስቲ የኔትወርክ ዜርጋታ ፔሮጀክት ሊይ የሲስተም አዱሚንስተር ስራ ተሰርቷሌ እንዱሁም ሇ 6  

ባሇሙያዎች  የአቅም መገንባት ስሌጠና ተሰቷሌ፡፡ 

 ከወል ዩንቨርስ ጋር የኔት ወርክ ዜርጋታ ስራ ሇመስራት ዉሌ ተፇራርሞ በአጭር ጊዛ ስራወን ሇመጀመር ዜግጅቱ 

ተጠናቋሌ፡፡ 

 ሇዱሊ ዩንቨርስቲ እና ሇሀረማያ ዩንቨርስቲ የአይ ሲ ቲ ሰራተኞች የsymfony  ስሌጠና ተሰጥቷሌ:; 

 ሇቡላ ሆራ ዩኒቨርሲት- ሙለ የኔትወርክ ዜርጋታ አግሪመንት ተፉርሞ የኔትዎርክ ዜርጋታና የቢሮ ዕቃዎች ተከሊና 

ጥገና ስሌጠናና የአቅም ግንባታ ዴጋፍች ተዯረጓሌ 

 የሃሮማያ  ዩኒቨርሲት አራት ባሇሙያዎች  በአይሲቲ ዘሪያ አግባብ ያሇዉ ስሌጠና ወስዯዋሌ 

 የመቱ ዩኒቨርሲትየኔትወርክ  ዜርጋታና የኮንፉግሬሸንና ዲታ ሴንተር ማዯራጀት ተጠናቆ ሇዩንቨርስቲዉ ባሇሙያዎች 

ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም  ሇዩንቨርስቲዉ ባሇሙያዎች በሃርዴ ዌር ሜንቴናንስና ትራቨሌ ሹቲንግ ሊይ 

ሥሌጠና ተሰጥቷሌ፤በ ዩኒቨርሲቲው የኔትወርክ  ዜርጋታው ተጠናቆ የኮንፉግሬሸንና ዲታ ሴንተር ተዯራጅቷሌ፡፡ 

 ሇጅማ ዝን ትምህር ፅ/ቤት የኮምፐተር እርዲታ እንዱያገኝ ሇ ቭሉር ፔሮጀክት ፔሮፕዚሌ ተሌኳሌ፡፡ 

 ሇጅ ከተማ ጉምሩክ ባሇስሌጣን መስሪያ ቤት የሀርዴዌር ጥገና ስራ እና የሀርዴዌር ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 ከራማ ኮንስትራክሽን ጋር እየሰራነው  ያሇውን ጰሮጀክት የኦፉስ 2 የኔት ዎርክ ዜጋታ 95 ፏርሰንት ሙለ በሙለ 

ተጠናቋሌ፡፡ 

 ከተሊያዩ ዩነቨርስቲዎችና ተቋማት ሇመጡ እንግድች ጎብኝዎች ስሇ ዩንቨርስቲው አይሲቲ ሰፊ ያሇ የሌዴ ሌውዉጥ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

 ሇአምቦ  ዩኒቨርሲት-  ሇ ምግብ ቤት ፡ ሇ ጥበቃ ና ዯህንነት ፡ ሇሉይብራሪ ልን  ሲስታም ፡ ሇመኝታ አገሇግልት 

የሚዉሌ one card system ስራ ተሰርቶዋሌ፡፡ 



 
 

 
 

 በጂማ ዩኒቨርሲቲአብያተመፅሃፍት  720  የተሇየዩ ሶፍት ኮፒ መዕሓፎች በድጋፍ ሇÏT Ÿ}T“ 

›"vu=ª KTÑ‟<ትምህርት ቤቶች ÉÒõ }Å`ÕM 

በነፃ የህግ ማማከር አገሌግልት ሇህብርተሰቡ የተሰጡ አገሌግልቶች  

 በዙህ ግማሽ አመት ሇ279 የአከባቢዉ ህብረተሰብ  የህግ መማከር አገሌግልት የተሰጠ ሲሆን በቁጥር 38 ሇሚሆኑ 

የዩንቫርሲቲ ማህብርሰብም በህግ ዘሪያ ነፃ የመማከር አገሌግልት አግኝቷሌ፡፡ 

 በሁሇተኛዉ ሩብ አመት በጂማ ዝን ማረሚያ ቤት ዉስጥ ሇሚገኙ የህግ ታራሚዎች በህግና ከህግ ጋር ተያዥነት 

በሊቸዉ ጉዲዮች ሊይ ነፃ  የመማከር አገሌግልት ተሰጠቷሌ፡፡ ይህ ስራ አሁን በዙሁ መሌኩ እየቀጠሇ ነዉ፡፡  

 በጅማ ማህበረሰብ ሬዴዮ  ከህግ ማህዯር በሚሌ ርእስ ሇማህበረሰቡ በህግ ጉዲዮች ሊይ የተሇያዩ ትምህርቶች 

በሁሇት ቋንቋዎች በየሳምንቱ በመዯበኛ ኘሮግራም እየተሰጠ ይገኛሌ፡፡  

 በሶሻሌ ሳይንስና ህግ ኮላጅ ስር ያለት ስዴስቱም የህግ አገሌግልት መስጫ ማእከሊት ተጠናክረው አገሌግልት 

እየሰጡ ናቸው፡፡ የነፃ የህግ አገሌግልትን ሇማጠናከር የክሉኒካሌ ፔሮግራም ስራዎች ተሰርተዋሌ፡፡ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ውጤት5፡- በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተኮር ሬዱዮ በዩኒቨርሲቲው የተሊሇፈ ትምህርታዊ  

ፔሮግራሞች የወሰደት የዓየር ሰዓት 364 

የሚጠበቀዉን ዉጠየት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 በጅማ ማህበረሰብ ሬዴዮ  ከህግ ማህዯር በሚሌ ርእስ ሇማህበረሰቡ በህግ ጉዲዮች ሊይ የተሇያዩ ትምህርቶች 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

 u²=I ሚÉÁ ¾¿ኒቨ`c=+¬ ¾Y^ ›ðíìU“ K?KA‹ Ñ<ÇÄ‹ K¿ኒቨ`c=+¬ TIu[cw“ 

K›Ÿvu=¬ Iw[}cw Ã}LKóM::  

 u}ÚT]U uTIu^© Ñ<ÅÄ‹& uÖ?“ ’¡ Ñ<ÅÄ‹& uIÓ“ uK?Kል‹ �UI`ታዊ  በሆኑ ጉዯዮች 

²<]Á u¾Ó²?¬ KIw[}cu< Ã}KLóM:: በአጠቃሊይ ይህ  የማህብረሰብ ሬዱዮ በሁለም ማህብራዊ ጉዯዮች 

ዘሪያ  ሰፉዉን የአየር ሰዓት በመዉሰዴ አስተማር በሆኑ ጉዲዮች ሊይ በሁሇት ቋንቋ ( በአማረኛና በአፊን ኦሮሞ) የአከባቢዉ 

ህብረተሰብ መረዯት በሚችሌ መሌኩ ያስተሊሌፊሌ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.4. ፔሮግራም አራት/የትኩረት መስክ፡-የተ ማዊ ሇዉጥና መሌካም አስተዲዯር / የስራ አመራርና 

አስተዲዯር 

ስትራተጂክ ዓሇማ፡- ተ ማዊ ሇዉጡን በማጠናከር፤ ሳይንሳዊና ፌትሃዊ አገሌግልትን በመስጠትነ አስፇሊጊዉን 

የገፅታግንባታ በማከናወን የዯንበኞችን/ባሇዴርሻ አካሊትን እርካታ፤ እምነትና ጥቅም ማሳዯግ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት 1፡-  የተጠናቀቁና አገሌግልት መስጠት የጀመሩ (16)ና አዱስ የጠጀመሩ (4) የካፑታሌ 

በጀት የግንባታ ፔሮጄክቶች ብዚት ይኖራሌ፡፡ 

የተጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 በሳሇፌነዉ 9 ወራት ዉስጥ  ከነባሮቹ ፔሮጄክቶች የተወሰኑ ተጠናቀዉ ጊዛያዊ ርክክብ በማከናወን አገሌግልት 

እየሰጡ ሲገኙ ቀሪዎቹም ፔሮጄክቶች አስፇሇጊዉ አስተዲዯራዊ ክትትሌና ዴገፌ እየተዯረገሊቸዉ ስሇሆነ በአጭር 

ግዛ ዉስጥ ተጠናቀዉ አገሌግልት መስጠት እንዯሚጀምሩ የዩኒቨርሲቲዉ ፅኑ እምነት አሇዉ፡፡ 

 በግማሽ አመቱ በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ የአንዯርግራዉንዴ ኬብሌ ቀበራ በዉለ መሠረት አሸናፌዉ  

ዴርጅት ሳይቱን በመረከብ  ወዯ ስራ ተገብቷሌ፡፡ ላልችም አዲዴስ ፔሮጄክቶች በዕቅደ መሠረት የዱዚይን ሥራ 

ተሰርቶሊቸዉ ወዯ ስራ እየተገባ ነወ፡፡ 

 አዴሱ የአጋሮ ካምፒስ ግንባታ በንዴሮ አመት መሰረተ ዴንገይ ከተጣሇ ቦኃሊ ግንባታን ከማስጀመረ አካያ 

የግንባታ ጨረታ አሸናፌ ዴርጅት ወዯ ሳይቱ በማሄዴ ግንባታዉን በማስጀመረ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ሇሙለ መረጃ በዙሁ 

ክፌሌ መጨረሻ ሊ ያገኙታሌ፡፡  

 

የመዯበኛ ዋናዋና ዉጤቶች  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 1: የተከናወኑ የተም ማሻሻያ ስራዎች ብዚት (13) ይሆናሌ፡፡  

የተጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡-  

 ዩኒቨርሲቲዉ ከግዛ ወዯ ግዛ እየሰፊ ከመምጣቱ ጋር ተያይዝ ከዙህ በፉት በነበረዉ መዋቅር ዉጤታማ የሆነ 

ሥራ መስራት እንዲሌተቻሇ ስሇተዯረሰበት አንዴአንዴ ዯግም ሌታዩ የሚገባቸዉ የዩኒቨርሲቲ ክፌልች በማየት 

የመዋቅር ማሻሻያ የሚያስፇሌገቸዉ ክፌልችን ሇይተዉ በመወቅ ወዯ ማሻሻያ ስራ ተገብቶ ነበር፡፡ በዙሁ 

መሠረት ከሇዉ የስራ ስፊት በማየት ሁሇት  ምክትሌ ፔሬዙዯንቶች(የምርምርና ህብረተሰብ አገሌግልት 

ምክትሌ ፔሬዙዯንት እና የቢዙነስና ሌማት ምክትሌ ፔሬዙዯንት) በተጨማሪ እንዯሚያስፇሌግ ከተመነበት 

ቦኃሊ መዋቅሩ ፀዴቆ የምክትሌ ፔሬዛዲንቶች ብዚት ከሁሇት ወዯ አራት እንዱያዴግ ተዯርገዋሌ፡፡  እነሱም፡- 

የአካዯሚክ ጉዲዮች  ምክትሌ ፔሬዙዯንት፤ የአስተዲዯርና ተማሪዎች ጉዯይ ምክትሌ ፔሬዙዯንት፤ የቢዙነስና 

ሌማት ምክትሌ ፔሬዙዯንትና የምርምርና ህብረተሰብ አገሌግልት ምክትሌ ፔሬዙዯንት ) ናቸዉ፡፡   

በተጨማሪም ኮላጆች አሁን ያለበት የሥራ ሁኔታ ታይቶ በአንዴ የኮላጅ ዱን ሁለም ሥራዎች ሇማከናወን  

ከፌተኛ የሆነ ጫና እያሰዯረ ስሇሆን  በኮላጆቹ ስር በሚገኙት የትምህርት ክፌሌ ብዚት ተይቶ አምስትና ከዙያ 



 
 

 
 

በሊይ የትምህርት ክፌሌ ያሊቸዉ ኮላጆች አንዴንዴ የአካዯሚክ ምክትሌ ዱን እንዱመዯብሊቸዉ በጥናቱ 

ተረገግጦ  በዙሁ መሠረት ወዯ ስራ ሇማግባት ሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡ ላልች የስራ ክፌልችም በዙሁ መሌኩ 

ተጠንቶ የተጠናቀቀ ስሇሆነ ዩኒቨርሲቲዉ በአሁኑ ሰዓት ወዯ ትግባራ ሇመግባት ዜግጅት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 የተገጃዉ ሚዚናዊ ዉጤት ተኮር ዕቅዴ በርፈ ሊለ የዩኒቨርሲቲ አካሊት እንዱወርዴ ተዲርጎ ሁለም 

የአካዲሚክም ሆነ የአስተዲዯር ሠራተኞች የየግሌ ዕቅዯቸዉን አጋጅተዉ ወዯ ሥራ ተገብቷሌ፡፡ 

አፇፃፀሙ በአዉቶሜሽን የተዯገፇ ሇማዴረግ የዩንቨርሲቲያችን የኣይሲቲ በሊሙያዎችን ተጠቅሞ የሚናዊ 

ዉጤት ተኮር ሶፌትዌር በማገጀት በሶፌትዌሩ በመዯገፌ ወዯ ሙለ ትግበራ ተግብተዋሌ፡፡ በትግበራዉም 

የተገኘዉ ዉጤት የበሊይ አመራሮች ሇተከታያቸዉ ሶፌትዌሩን በመጠቀም ሥራን ያስተሊሌፊለ፤ ሪፕርትም 

በዙሁ መሌኩ ይሊካሌ፡፡   በሶፌትዌሩ አጠቃቀም ሊይ ብይታ እንዲይኖር ጉዲዩ የሚመሇከታቸዉ  

ሇዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ስሌጣና ሇመስጠት በወጠዉ ፔሮግረም መሠረት ከበሊይ አመራር ጀምሮ ዯረጃ 

በዯረጃ ሇሁለም አካሊት ተሰጥተዋሌ እየተሰጠም ይገኛሌ፡፡ ትግበራዉ እንዲይስተጋገሌ ሇማዴረግ  

በየኮላጁች ያለ የአይሲቲ አስተባባሪዎች በየኮላጃቸው ሊለ ሇሁለም ሠራተኞች ስሌጠናውን 

በባሇቤትነት እንዱሰጡ ሇማዴረግ እንዱችለ ዜርዜር ስሌጠና የተሰጣቸው ሲሆን በቅርቡ 

ሥራቸውን ያጠቃሌሊለ፡፡የተከታታይ ማሻሻያ ስርዓትን አጠናክሮ ማስቀጠሌና ዉጤቱን የመከታተሌ 

ስራ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ የትምህርት ሌማት ሠራዊት ግንባታ የትምህርት ሚኒስቴር በሰተሊሇፇዉ 

መመሪያ በመተጋዜ  የሇዉጡ ፅንሰ ሀሰብ በዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ዉስጥ ሰርፆ እንዯገባ ሇማዴረግና ወዯ 

ተጨባጭ ትግባራ ሇማግባት ዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራርን ጨምሮ ላልች የቢሮ ኃሊፌዎች የተገኙበት 

የግንዚቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ በዙሁ መሠረት የ1፤5 ፅንሰ ሀሰብ ግንቤ ከተወሰዯ ቦኃሊ በ1፤5 

በማዯረጀት ወዯ ተጨባጭ ትግበራ ተገብቷሌ፡፡ አዯረጃጀቱም አሌቆ ሁለም ቡዱኖች የየራሳቸዉን ዕቅዴ 

በማገጀት ሇአፇፃፀሙ ስተራቴጅ አገጅቷሌ፡፡ በአሁኑ ሰዓት ሁለም የተወቀሩ ቡዴኖች ወዯ ትግበራወ ገብቶ 

በየግዛዉ ሇሚመሇከታቸዉ የበሊይ ኀሊፌዎች ዯረጃ በዯረጃ የአፇፃፀም ሪፕርታቸዉን በሳምንት አንዴ ግዛ 

በሶፌት ኮቲዉና በሀርዴ ኮፑ እየሊኩ ይገኛለ ሪፕርታቸዉም ዯረጃ በዯረጃ እየተገመገመ ይገኛሌ፡፡  

 የኮንትራትና ጊዛያዊ ሠራተኞች ወዯ ሚ መዯቦች ሊይ የመመዯብ ስራ በተቀዯሇት መሰረት ወዯ መጨራሻ 

ፋዜ ሊይ ይገኛሌ፡፡  

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ዉጤት2፡- በተቀናጀ የማኔጅሜት ኢንፍርሜሽን ስርዓት (MIS)ና ኣይሲቲ ዘሪያ የተከናወኑ 

ፔሮጄክቶች ብዚት(19( ይሆናሌ፡፡  

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡- 

ሇነባር የማኔጅሜንት ኢንፍርሜሽን ስርዓት ሙለበሙለ ወዯ ትበራ ሇመግባት አስፇሇጊ የሆኑ ዕቃዎች በግዥ ሂዯት ሊይ 

የሚገኙ ሲሆኑ አተገባበር ስራዉም በተጠነከረ መሌኩ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ የሰዉ ሀይሌ መረጃ የማስገባት ስራ ተጠናቆ 

በአሁኑ ሰዓት ስህተቶችን የማፅዲት ስራ ሊይ እንገኛሇን፡፡ በመሆኑም በቀጣይ ሩብ አመት ዉስጥ ወዯ ሙለ ትግበራ 

እንዯምንገባ ዩኒቨርሲቲዉ ያምናሌ፡፡  



 
 

 
 

 

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅዉጤት3፡- የተከናወኑ የስነምግባር፤ፀረሙስናና የቅሬታ ማስተናገጃ እንቅስቃሴዎች ብዚት3 

ይሆናሌ፡፡  

 የተጠበቀዉን ዉጠየት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜረዜር ተጋባራት፡-  

 በሳሇፌነዉ  9 ወራት ዉስጥ የዩኒቨርሲቲዉ የስነምግባርና ፀረሙስና መኮንን ብዚት ያሊቸዉ ስራዎችን 

አከናዉነዋሌ፡፡ ከዙህም ዉስጥ  በተማሪዎች መካከሌ የፀረ-ሙስና ክሇብ ኢንዱቋቋም አዴርጎ ክሇቡም ተቋቅሞ 

ከቢሮዉ ጋር በመነበብ ስራ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ በመጀመረያዉ ሩብ አመት 40 ሠራተኞች ሀብታቸዉን አስመዜግቦ 

ከዙህ ዉስጥ ሦስቱ የምስክር ወረቀት መረከባቸዉን ሪፕርት ተዯርጎ ነበረ፡፡ አሁንም በዙህ በሁሇተኛዉ ሩብ 

አመት 20 የትምህርት ክፌሌ ኃሊፌዎች ከፋዱራሌ የፀረ-ሙስና ኮሚሽን በተሇካዉ የሀብት ማስመዜገቢያ ቅፅ ሊይ 

ሀብታቸዉን በማስመዜገብ  የምስክር ወረቀት ተረክቧሌ፡፡ በተጨማሪም በዙህኛዉ ሩብ አመት አዲዴስ የተሾሙ 

የትምህርት ክፌሌ ኃሊፌዎችና ዲይሬክተሮች ሀብታቸዉን እንዱያስመግቡ ጥያቄ በቢሮዉ በኩሌ ቀርቦ ምዜገባዉ 

እየተካሄዯ ይገኛሌ፡፡  

 በክራይ ሰባሳብነትና ብሌሹ አሰራሮች ሊይም ይህ ቢሮ ከፌተኛ ክትትሌ በማዴረግ በየግዛዉ የእርምት እርምጃዎች 

እንዴወሰደ እየዯረገ ይገኛሌ፡፡ (ሇዜርዜር መረጃ ክፌሌ  ሦስትን ይመሌከቱ)፡፡ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት4፡-የዉጭ ግንኙነት በማጠናከርና በገፅታ ግንባታ ሊይ የተሰሩ ስረዋች ብዚት 18  

ይሆናለ፡፡  

የተጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 እንዯሚተወቀዉ የዩኒቨርሲቲያቸን ዉጭ ግንኙነት ቢሮ በርካት የሀገር ዉስጥና ዉጭ ግንኙነቶችን ሲያከናዉን 

መቆየቱ ግሌፅ ነዉ፡፡ በመሆኑም በሳሇፌነዉ የ9 ወር የዕቅዴ አፇፃፀም ዉስጥ ከተሇያዩ ሀገር ዉስጥና ዉጭ 

ከሚገኙ ተቋማት ጋር አካዯሚያዊ የጋራ ትብብር ሇመፌጠር አቅድ ከአስራ ሁሇት (12) ዉጭ ሀገር ተቋማት ጋር 

በተሊያዩ የመማር መስተማር እንዱሁም የምርምር ሥራዎች ዘሪያ አብሮ ሇማስረት የጋራ ስምምነት ተፇጥሯሌ፡፡ 

ነባር ግንኙነቶችን ሇማጠናከርና አብሮ መስራት ቀጣይነት እንዱኖረዉ ሇማዴረግ ከዙህ በፉት የተፇራረምነዉን 

ድክመንቶች አሰባስቦ የመመዜገብና የመዯረጀት ስራ እየተሰራ ሲሆን በተሇያዬ መሌኩ ዩንቨርሲቲያችን 

የማስተወወቅ ስራ ሇመስራት ታቅድ ዩንቨርሲቲዉን ሉያስተወዉቅ ይችሊሌ የተበለ መንገድች በመጠቀም በሀገር 

ዉስጥና ዉጪ የማስተዋወቅ ሥረዉ እየተሰራ ነዉ፡፡፡ የአለሚኒ ኮንፇረንስ ሇማካሄዴም ዩኒቨርሲቲያችን የቅዱሚያ 

ዜግጅት ስራዎች እየሰራ ይገኛሌ፡፡   

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ውጤት5፡-  የዩኒቨርሲቲዉን ተሌዕኮ ሇማሳካት አስፇሊጊ ግብዓቶችን ሇማTEሇት በፊይናንስ፤ 

በግዥ፤ በፔሊንግ፤ የተሸከርካሪ ስምሪትና ጥገና፤ የሰዉ ሀብት አመራርና በኦዱት አገሌግልት የተሰጡ ዴጋፍች& 



 
 

 
 

የተጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት በ9 ወር ዉስጥ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

ዩንቨርሲቲዉ ሇቀጣይ አመት የሥራ መን ቀዯም ብል ሥራዉን የማቀዴና ዕቅደንም ሇሚመሇከተዉ አካሌ የማሰወቅ 

ሥራዉ  ከዕሇት ዕሇት የማይሇየዉ የሁሌግዛ ተግባሩ ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት በ2006 ዓ.ም. የሚሰሩ ሥራዎችን አስቀዴሞ 

በማቀዴ የዩንቨርሲቲዉ የስራ ክፌልች የግዥ ፌሊጎት የማሰባሰብ ሥራና  ላልች ግብዓቶችም በዙሁ መሌኩ የማሰባሰብ 

ሥራዎች ወቅቱን ጠብቆ ተሰርቷሌ፡፡ በተሇይ ሇመማር መስተማር ሥራ የሚዉለ ግብዓቶችን በወቅቱ ሇማስገባትና ሂዯቱ 

ሰሇማዊ ኢንዱሆን ሁለም ግብዓቶች በተሰካ ሁኔታ ተፇፅሟሌ፡፡ 

ተማሪዎቻችን ወይም ዯንበኞቻችን ሇተግባር ሌምምዴ እንዱሁም መምህራን ሇምርምርና ህብረተሰብ አገሌግልት ወዯ 

ህብረተሰቡ  ስወጡ በትራንስፕርት አገሌግልት ሊይ ዕጥረት እንዲይፇጠር በቅዱሚያ ታቅድ ተማሪዎቹም ሆኑ መምህራኑ  

ያሇምንም እንግሉት የመማር መስተምርም ሆነ የተግባር ሌምምደ በተሰካ ሁኔታ ተከናዉኗሌ፡፡ 

በሰዉ ሀይሌ ፌሊጎት ሊይም በቅዱሚያ ፌሊጎት በማሰበሰብና እንዱሁም ግዛያዊና ኮንትራት ሠራታኞችን ወዯ ቋሚ መዯብ 

የማምጣቱ ሥራ አስቀዴሞ በማቀዴ የመምህራን፤ የበሊሙያና ላልች የአስተዲዯር ሠራተኞች ቅጥር በወቅቱና በተሰካ መሌኩ 

ተካሂዶሌ፡፡  ጊዙያዊና የኮንትራት ሠራተኞች ወዯ ቋሚ መዯብ የማምጣቱ ሥራ በተሰካ መሌኩ ተፇፅሟሌ፡፡  

ዩንቨርሲቲዉ በርካታ ነባር የቢሮዎች፤ የመመሪያ፤ የተማሪዎች መዯሪያ፤ የተማሪዎች መመገቢያ፤ የቤተመጽሏፌቶች እና 

ላልች   ሕንፃዎች ያለት ሲሆን እነኝህ ህንፃዎች ዯግሞ አገሌግልት እየሰጡ ያለ በመሆናቸዉ ከግዛ ወዯ ግዛ እየተበሊሹ 

እንዲይሄደና በግዛ ጥገና ማዴረጉ ወሳኝ ስሇሆነ ተማሪዎች ወዯ ቅጥረ ግቢ ከማግባታቸዉ በፌትና እንዱሁም ከገቡ ቦኃሊ  

ክትትሌ እየተዯረገ ሙለ በሙለ ጥገና ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ አሁንም አየተዯረገ ይገኛሌ፡፡  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት6፡- የገቢ ማመንጫ ፔሮጄክቶችን በማጠናከር ከጠቅሊሊ መዯበኛ በጀት ያሇዉን ዴርሻ 

3.00 በመቶ ማዴረስ፡፡ 

የሚጠበቀዉን ዉጤት ሇማምጣት የተከናወኑ ዜርዜር ተግባራት፡-  

የዩኒቨርሲቲዉ ገቢ ማመንጫ ፔሮጄክት የተሇያዩ የገቢ ማመንጫ ማዕከልችን በመሇየት ማዕከልቹንም ህገዊ የማዴረግና እንዱሁም 

የማጠናከር ስራ በሰዉ ሀይሌና በተሇያዩ ግብኣቶች የማጠናከረ ስራዎች በሰፉዉ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ ይህንኑን ፔሮጄክት ሇማጠናከር 

ተስቦ በአዴሱ የመዋቅር ማሻሻያ ግዛ በምክትሌ ፔሬዛዲንት ዯረጃ እንዱመራ ተዯርጎ የምክትሌ ፔሬዙዲንት እየተመራ ይገኛሌ፡፡ ቀስ 

በቀስም ከሊይ አስከታች ዴረስ መዋቅር የማጠናከር ስራ መስራቱ ይቀጥሊሌ፡፡ በዙሁ መሰረት በዙህ 9 ወር ዉስጥ መዴሃኒትና ሜዱካ 

ሰፔሊይ ጅምሊ ንግዴ ስራ ሊይ ሇመሰማራት አስፇሊጊዉ ፍርማሌቲና የንግዴ ፌቀዴ የማዉጣት ስራ እየተሰራ ሲሆን የተጀመረዉ 

የቁሳቁስ ማምራቻ ፔሊንት ግንባታ የማጠናቀቅ ስራም በተጠናከረ መሌኩ እየቀጠሌ ነዉ፡፡ በላሊ በኩሌ በ7ቱም ማመንጫ 

ኢንተርፔራይዝች የፊይናንስና የንብረት ዯረሰኞችና ሰነድችን ማጃጀትና ስራ ሊይ ሇማዋሌ በተዯረገዉ እንቅስቀሴ በሁለም 

ኢንተርፔራይዝች ተሳክቶ የክበባትና መዜናኛ አገሌግልት ብቻ ይቀራሌ፡፡  ሇ7ቱም የገቢ ማመንጫ ኢንተርፔራይዝች መተዲዯሪያ ዯንብ 

ተገጅቶ ስራ ሊይ ሇማዋሌ በዜግጅት ሊይ ሲንሆን የአንደ ግን በአሁኑ ሰዓት እየተሰራ ይገ 

 

 

 

 



 
 

 
 

ሇዕቅዴ አፇፃፀሙ መሳካት የተዯረጉ የክትትሌና ግምገማ ስርዓቶች 

በየዯረጃው ያለ የዩኒቨርሲቲው አካሊት ሇዕቅደ ተፇፃሚነት የተሇያዩ ጥረቶችን አዴርገዋሌ፡፡ 

የሥራ ክፌልች የየራሳቸዉን ዕቅዴና አፇፃፀም የሚገመግሙ ሲሆን የዩኒቨርሲቲ ካዉንስሌም የዩኒቨርሲቲተ አቀፌ 

ግምገማ አዴርገዋሌ፡፡ በግምገማ ወቅትም ክፌተት የታየባቸዉ ቦታዎች ሇይቶ በማዉጣት ሇምን ክፌተት እንዯፇጠረ 

ጥያቄ በማቅረብ ሇምሳላ በጠንኛ ወር አፇፃፀም ሪፕርት ግዛ በጀት አፇፃፀማችን የወረዯ ነዉ ይህ ሇምን ሆነ የሚሌ 

ጥያቄ ከቀረቡት አንደ ሲሆን ሇዙህም መሌስ ስሰጥ፡-   

1ኛ. የማዕቀፌ ግዥ የሚካሄዯዉ በማዕከሌ ስሇሆነ በተፇሇገዉ ግዛ ዉስጥ ተገዜቶ አሇማግባቱና ክፌያ አሇመፇፀሙ  

2ኛ. ሇተገዘና እንዱሁም ሇተሰሩት ስራዎች ክፌያ በሪፕርቱ ወቅቱ ተከፌል አሇማሇቁ ምክንያት በሪፕርቱ ዉስጥ 

ሉካተቱ አሌቻለም የሚለና ላልችም ናቸዉ፡፡ በመሆኑም ተንጠሌጥል ያለ ክፌያዎች ቶል እንዱከፇለና አፇፃፀማችን 

ከፌ እንዱሌ ቃሌ ተግብተዋሌ፡፡  

3ኛዉ ዯግሞ በግዥና ላልች መሰሌ የሥራ ክፌልች ካፌተኛ የሆነ የሰዉ ሀይሌ ዕጥረት ስሇገጠመን ስራዎች በተፇሇጉ 

ዯረጃ ማስኬዴ አሌተቻሇም፡፡  

ዬኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራርም ዯረጃ በዯረጃም ቦርደ፤ የተወካዮች ምክር ቡት ፤ የትምህት ሚኒሰቴርና መሰሌ ተsማት 

በሚቀርብሊቸዉ ዕቅዴና ሪፕርት ሊይ በመመሰረት የሚሰጡት ግብረ መሌስና ጠgሚ አስተያየቶች ሇዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ 

እንዴዯርስ ተዯርÒሌ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ማጠቃሇያ  

የ2006 ዓም የዩኒቨርሲቲው ዕቅዴ ባሇፈት ዓመታት የተገኙ ሌምድችን መሰረት በማዴረግ የተጋጀ ሲሆን ሇአተገባበርና 

ክትትሌ አመችነት ሲባሌ በዜግጅት፡ ትግበራ እና ማጠቃሇያ ምዕራፍች የተከፊፇሇ መሆኑ ይታወሳሌ፡፡  

የዜግጅት ምዕራፌ ከሏምላ እስከ መስከረም መጨረሻ ባለት የበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሶስት ወራት የሚከናወን ሲሆን ይህ 

ምዕራፌ የትምህርት አመቱ አግባብ ባሇዉ መሌክ ይከናወን ንዴ የሚያስችለ የተሇያዩ አስተዲዯር ነክና ከመማር ማስተማር 

ጋር የተያያዘ የዜግጅት ስራዎች የተከናወኑበት ወቅት ነበር፡፡ በሁሇተኛዉ ሩብ አመትም ቢሆን በዙሁ መሌኩ አብኛዉ 

የመማር መስተምርም ሆነ ላልች ቁሌፌ ታግባራት የተከናወኑበት የትግበራ ምዕራፌ ነዉ፡፡ በመቀጠሇም የሦሰተኛዉ ሩብ 

አመት የተግባረ ምዕራፌ በመሆኑ በሁሇተኛዉ ሩብ አመት ዉስጥ በተሇያዩ  ምክንያቶች ወቅቱ ያሌተከናወኑ ወይም 

ያሌተሰሩ ስራዎች የተከናወኑበትና  በዙህ ምዕራፌ ተገቢዉ የአፇፃፀም ስራዎች የተሰሩበት በመሆኑ ሇቀጠዩ የማጠቃሇያ  

ምዕራፌም መሠረት የጠሇ ምዕራፌ መሆኑን የዩንቨርሲቲዉ የበሊይ አመራር ፅኑ እምነት አሇዉ፡፡ ይህም ማሇት 

የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የዩኒቨርሲቲው አመራር ቦርዴን ጨምሮ ያሇፇው ዓመት አፇፃፀምን በመገምገም ሇበሇጠ አፇፃፀም 

በጋራ መግባባት በመነሳት ሇመስራት ቃሌ ተግባብተው የተንቀሳቀሱበትና ሇውጤት የበቁበት ምዕራፌ ነዉ፡፡   

ይህ ማሇት ግን የታቀደት ስራዎች ሙለ በሙለ ተተግብረዋሌ ወይም ምንም ችግር አሌተፇጠረም ማሇት አይዯሇም፡፡ 

በሁለም ፔሮግራሞች ማሇት ይቻሊሌ  ከዕቅደ አንሰተው እስከ አፇፃፀሙ ዴረስ  ሙለ ሇሙለ ያሌተከናወኑ ተግባራት 

እንዲለና ሇእነዙህም ችግሮች  ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች ካፌተኛ አስተዋፅኦ  ማዴረጋቸውን አመራሩ ይረዲሌ፡፡ 

ዋናዋዎቹም ሚከተለት ነበሩ፡፡  

 የቲቺንግ ሪፇራሌ ሆስፑታለ ግንባታ የመጠናቀቂያ ምዕራፌ ሊይ ቢሆንም ስራ ሉያስጀምር የዯረሰበት ዯረጃ 

አይዯሇም፡፡  

 በተማሪዎች የምግብ ግብዓቶች ዋጋ ንረት ምክንያት  ሇነብስወከፌ የተመዯበዉ በጃት በቂ አሇመሆን እስከሁን 

ዴረስ የሚታዩ ችግሮች ናቸዉ  

 የከፌተኛ ዯረጃ መምህራንን ከሀገር ውስጥ ገበያ መሟሊት አሇመቻለ በተሇይ በቴክኖልጅ ኢንስቲትዩትና 

በቢዙናስና ኢኮኖምክስ ኮላጅ ሰፊ ያሇ ችግሮች ይተያለ፡፡  

 የአስተዲዯር ሠራተኞችም ሆነ ላልች በሇሙያዎች ከዩኒቨርሲቲዉ በየግዛዉ ሥራ እየሇቀቁ በዕቅዴ አፇፃፀማችን 

ሊይ ከፌተኛ ክፌተት አሳይተዋሌ፡፡ ይህ የሠራተኞች ፌሇሰት በዋናነት ከወርሃዊ ዯሞዜ ማነስና ምንም አይነት 

ጥቅማጥቅሞች ያሌተከበረሇት በመሆኑ  ጋር ተያይዝ ስሇሆነ  ሇመግታት አሌተቻሇም፡፡ ስሇሆነም በመንግስት ዯረጃ 

ዕሌባት ሉሰጠዉ ይገባሌ፡፡  

 የዉሃ ዕጥረት በሰፉዉ ስሇመተየቱና በዕቅዴ አፇፃፀማችን ሊይ ተፅዕኖ ማሰዯሩ 

 በግዥ መግየትና  እንዱሁም በማዕከሌ ተገዜተዉ የሚገቡ ዕቃዎች የጥራት ዯረጃዉን ያሌጠበቀ በመሆኑ በዕቅዴ 

አፇፃፀማችን ሊይ ከፌተኛ ተፅዕኖ አሳዴረዋሌ፡፡  

 



 
 

 
 

 የአቅራቢዎችና ተቋራጮች በገቡት ውሌ መሰረት ግዯታቸውን አሇመወጣት ሲሆን  

ሆኖም ግን በቀጣዮ ሩብ አመት በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ የሚፇቱ ችግሮችን የእርምት እርምጃ በመውሰዴና  ከዪኒቨርሲቲዉ 

አቅም በሊይ የሆኑትን ዯግሞ ከሚመሇከታቸዉ  አካሊት ጋር በመዋያየት ችግሮቹን ቀርፇን ወዯሊቀ አፇፃፀም እንዯምንሸጋገር 

እምነት አሇን፡፡ 

 

 

 

 


