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መግቢያ  (Introduction) 

 በ2011 ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከጅማ ከተማ እና ከጅማ ዞን የስራ ዕዴሌ ፈጠራና የምግብ 

ዋስትና ጽ/ቤቶች ጋር በመሆን  እስከ 3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርት ሇሥራ ፈሊጊ ወጣቶችና ሴቶች 

በተሇይም ሇታርጌት ግሩፖች (ከከፍተኛ ት/ት ተቋም የተመረቁ ፤ ከቴክንክና ሙያ 

የተመረቁ እንዴሁም ከስዯት የተመሇሱ)  ዜጎችን ወዯ ሥራ ሇማስገባት ብዙ ሥራዎች 

ተሰርቷሌ፡፡ 

 ዩኒቨርሲቲዉ ባለት አራቱ ካምፓሶች በከተማዉ እና በዞኑ የስራ ዕዴሌ ፈጠራና የምግብ 

ዋስትና ጽ/ቤት በኩሌ በጥቃቅንና አነስተኛ ሥራዎች ሇተዯራጁ ሥራ ፈሊጊ ወጣቶችና 

ሴቶች በአገሌግልት፤ በማኑፋክቼሪንግ፤ በግብርና፤ በኮንስትራክሼን፤ በእንስሳት ሌማት፤ 

በማዕዴን እና በንግዴ ሥራዎች ሊይ በዚህ ዓመት ከመቼዉም በሊይ ዉጤታማ ሥራ 

ሰርቷሌ፡፡ 

 

 



ዓሊማ (Objectives) 

 

 ሇጅማ ዞንና ሇጅማ ከተማ አስተዲዯር ሥራ አጥ ወጣቶችና ሴቶች በዩኒቨርሲቲዉ ቅጠር 

ጊቢ ዉስጥም ሆኔ ዉጪ ያሇዉን የሥራ ዕዴሌ ተጠቃሚ ሇማዴረግ ነዉ፡፡ 

 

 ዩኒቨርሲቲዉ ያሇዉን ዕዉቀት በማህበር ሇተዯራጁት ሥራ አጥ ወጣቶችና ሴቶች የሙያና 

የኢንተርፕሪነርሽፕ ሥሌጠናዎችን በመስጠት ወጣቶችና ሴቶች በሥራቸዉ ዉጤታማ 

እንዴሆኑና  ወዯሚቀጥሇዉ ዕርከን እንዴሻገሩ አስፈሊጊዉን ዴጋፍ መስጠት ነዉ፡፡  

 

 በዩኒቨርሲቲዉ፤ በከተማዉ እና በዞኑ አስተዲዯር  መካከሌ  ያሇዉን የሦሥትዮሽ ግኑኝነት 

በማጠናከር እና የአከባቢዉን ማህበረሰብ ከዩኒቨርሲቲዉ ተጠቃሚ  ሇማዴረግ ነዉ፡፡ 

 

 



   የተሇዩ የሥራ ዕዴልች 

 

1. ምግብና የምግብ ግብዓቶች (ሇመዯበኛና የተማሪዎች መዝናኛ ክበብ) 

2. የካፌ አገሌግልት (በየኮላጆች)  

3. የተሇያዩ ሱቆች (ሇተማሪዎች አገሌግልት) 

4. የባሌትና ሥራና ዉጤቶች 

5. የሴቶችና የወንድች የዉበት ሳልን 

6. የፑሌና ከረንቡሊ ጫወታ (ሇተማሪዎች) 

7. መጠረጊያ እና መወሌወሌያ መምረትና ማቅረብ 

 

 



  …….የቀጠሇ 

8. የቡና መፈሌፈያ ማሽን ሊይ (ርጥብና ዯረቅ ቡና)  

9. የቀርቀሃ ወንበር አመራረት ሊይ  

10. ቴራዞን አመራረትና ንጣፍ 

11. የኮብሌስቶን ንጣፍ  

12. ፅዲት ሥራ (በየኮላጆች እና በሆስፒታሌ) 

13. የሊዉንዳሪ ሥራ (በሆስፒታሌ እና የተማሪዎች ድርም አከባቢ) 

14. የሌብስ ስፌት ሥራ (የሁለም ሠራተኞች እና የመምህራን የዯንብ ሌብስ) 

15. የጥበቃ ሥራ (በየካንፓሶች እና በሆስፒታሌ) 

16. የማገድ እንጨትን ማቅረብ (ሇዋና ጊቢ፤ ሇግብርና ኮላጅ፤ ሇቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት፤ ሇሆስፒታሌ) እና ወዘተ ናቸዉ፡፡ 

 



የተከናወኑ  ሥራዎች (የተፈጠሩ የሥራ ዕዴልች) 

 

ተ.

ቁ 

       የማህበሩ ሥም ማህበራቱ  የተዯራጁበት 

የሥራ  ዘርፍ  

የአባሊት ብዛት የሥራ ቦታ 

ወ ሰ ዴምር 

1 አዴስ ህይወት የሴቶች 

ማህበር 

ዯረቅ እንጄራ ማቅረብ - 27 27 ግብርና ኮላጅ 

2 አሉያና ከዝና ዲቦ ማቅረብ 9 6 15 ግብርና ኮላጅ  

3 አኑዋሪና ሁሴን አተክሌት እና ፍራፍሬ 

ማቅረብ 

8 6 14 ግብርና ኮላጅ 

እና ዋና ጊቢ 

4 ማይቡባና ሰሚራ የሴት ተማሪዎች የዉበት ሳልን  - 8 8 ግብርና ኮላጅ  

5 ካሉዴና ረዉዲ የካፌ አገሌግልት መስጠት 3 4 7 ቢዝነስ ኮላጅ  

6 መዱናና ሙንተሃ ባሌትና - 16 16 ሆስፒታሌ 

7 ዙሊሉና ካሌሳ ባሌትና - 12 12 ሆስፒታሌ 

8 ካሉዴ እና ሀቢብ ጫኝና አዉራጅ  10 - 10 ሆስፒታሌ 

9 ቲጃኒና ፉዓዴ ጫኝና አዉራጅ  

 

10 - 10 ሆስፒታሌ 



ተ.ቁ የማህበሩ ሥም 

 

ማህበራቱ  የተዯራጁበት የሥራ  

ዘርፍ  

 

የአባሊት ብዛት የሥራ ቦታ 

 
ወ ሰ ዴምር 

10 አይሻና እስማኤሌ የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት 5 2 7 ቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት  

11 ደንጌና ትዕግስት የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት 

 

- 10 10 ቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት 

12 መሃመዴና ኒዛሙ የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት 

 

4 2 6 ቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት 

13 ሳሉና ሳቢት የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት 

 

3 2 5 ቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት  

14 ቢፍቱና ፋሲካ የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት 

 

- 8 

 

8 ቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት  

15 ጃፈርና ዘኪያ የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት 

 

3 2 5 ቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት  

16 ሰብስብና ሰይዴ የወንድች የዉበት ሳልን 4 - 4 ቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት 

17 ሂክማና ፍርድዎስ 

 

የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት 4 8 12 በዋና ጊቢ 
 

 



ተ.
ቁ 

የማህበሩ ሥም 

 
ማህበራቱ  የተዯራጁበት 

የሥራ  ዘርፍ  

 
 

የአባሊት ብዛት 
 

       የሥራ ቦታ 

ወ ሰ ዴምር 

18 እታፈራዉና 
ምስጋና 

የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት 
 

3 4 7 በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት  

19 ሀይዯርና ፈቲያ ሱፐርማርኬት 3 2 5 በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት 

20 ዋሰና ረህመት ሱፐርማርኬት 2 2 4 በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት 

21 ብሩክ አዴናንና 

ቃሌኣብ 
የፑሌ አገሌግልት 3 - 3 በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት 

22 ብላንና ረዴኤት የሰቶች የዉበት ሳልን 2 3 5 በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት 

23 ሳራና ጌቱ የዯንብ ሌብስ ስፌት(በ1.7 ሚሉየን) 
 (ጨረታ ያሸነፉ)        

7 5 12 በዋና ጊቢ 

24 ሚስኪያና ራህማ  የተማሪዎች የካፌ አገሌግልት - 17 17 በቢዝነስ ኮላጅ 

25 አብድና ቶፊቅ            መገድ እንጨት ማቅረብ           
                              (2,745,000) (ጨረታ ያሸነፉ)  
 

13 
 

6 
 

19 
 

በዋና ጊቢ 
 



ተ.ቁ 
 

   የማህበሩ ሥም 

 
ማህበራቱ  የተዯራጁበት የሥራ  

ዘርፍ  

 

      የአባሊት ብዛት  

   የሥራ ቦታ 

 ወ ሴ ዴምር 

26 ሣሪስ ወጣቶች ማህበር  የተሇያዩ ዘር ችግኞችን 

በማምረት  ሇተሇያዩ ዴርጅቶች፤ 

ተቋማትና ግሇሰቦች  ማከፋፈሌ 

 
70 

 
26 

 
96 

 
ከጊቢ ዉጪ 

27 ሺቶና አቡ የሴቶች የዉበት ሳልን  - 10 10 ከጊቢ ዉጪ 

28 አብደሌፈታና ተስኒም በአባቡና 2ኛ ዯረጃ ት/ት ቤት 

የካፌ አገሌግልት መስጠት 
3 4 7 ከጊቢ ዉጪ 

 

29 ከዴጃና ሀምራ ጥቃቅንና አነስተኛ የንግዴ ሥራ 

ሊይ የተሰማሩ 
5 4 9 ከጊቢ ዉጪ 

 

30 ታርኳና ተዕግስት በኤላክትሪክና በማገድ ምጣዴ 

እንጄራ ጋግሮ ሇተሇያዩ 

ተቋማትና ግሇሰቦች ማቅረብ 

- 22 22 ከጊቢ ዉጪ 

 

31 ኑረዱንና ተስፋ የሉስትሮ ሥራ ሊይ የተሰማሩ 31 4 35 ከጊቢ ዉጪ 

32 አህመዴንና ከዴር ተንቀሳቃሽ የመፀዲጃ አገሌግልት 12 8 20 ከጊቢ ዉጪ 

33     ኤሉያስና  ፉኣዴ የዯረቅ ቆሻሻ አወጋገዴ 26 8 34 ከጊቢ ዉጪ 

34      የሊዉንዯሪ ሥራ ሊይ የተዯራጁ (አምስት ማህበራት) - 50 50 በዋና  ጊቢ 

           አጠቃሊይ  ዴምር 243 298 541 



 በግብርና ዘርፍ ሊይ ሇተዯራጁ ወጣቶችና ሴቶች 

1. በቀርሣ ወረዲ የመስኖ ሥራ ሊይ ሇተዯራጁ አንዴ ዋተር ሞተር ፓምፕ 

ተሰቷሌ፡፡ 

የማህበሩ ብዛት = 7 

 የማህበሩ አባሊት = 65 (ወ =55 እና ሴ = 10) 

በ37 ሄክታር መሬት ሊይ 

2. በቦቶር ጦሊይ ወረዲ የመስኖ ሥራ ሊይ ሇተዯራጁ አንዴ ዋተር ሞተር ፓምፕ 

ተሰቷሌ፡፡  

  የማህበሩ ብዛት፤ 16  

 የማህበሩ አባሊት = 160 (ወ =110 እና ሴ = 50) 

በ40 ሄክታር መሬት ሊይ 

           አጠቃሊይ  ዴምር = ወ =429 እና ሴ = 425 

    854 (በከተማ እና በገጠር) 

  

 

    



 የተሇያዩ የሙያ እና የኢንተርፕሪነርሽፕ ሥሌጠናዎች 

የተሇያዩ ሥራ ዘርፍ ሊይ በማህበር ሇተዯራጁ ወጣቶችና ሴቶች  በሥራቸዉ ዉጤታማ 

እንዴሆኑ የተሇያዩ የአጭር ጊዜ የሙያና የኢንተርፕሪነርሽፕ ሥሌጠናዎችን ተሰቷሌ፡፡  
1. የእንጨትና ብረታብረት  ሥራ ቴክኖልጂ ስሌጠና 

2. የእንስሳት ሌማት (እንስሳት ማዯሇብ እና የወተት ሌማት) ስሌጠና  

3. የመስኖ ሥራ ቴክኖልጂ  ስሌጠና 

4. Market Linkage (የገበያ ትስስር) ስሌጠና  

5. Product Quality Improvement & Control Training 

6. Work Culture Training  

7. Saving Culture Training 

8. Customer Handling Training 

9. Bookkeeping Training 

10. የንግዴ ሃሳብ ማመንጨት ( Business Idea Generation and Competition Grant) ስሌጠና  

11. በነፃ የቢዝነስ መማክርት አገሌግልት (Free Business Consultancy Services) 

 

 



 የ2010 የሥራ ሪፖርትና የ2011 ዕቅዴ ስቀርብ 

 



ጨረታዉን ካሸነፉ ነጋዳዎች ቀንሶ ሇመስጠት ስወየይ 

 



 

 

በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት የተሇያዩ ሥራ ዘርፍ ሊይ ዕዴሌ ያገኙ ማህበራት ጋር ዉይይት ስዯረግ 

 



       በቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮላጅ የስራ ዕዴሌ ያገኙ ማህበራት በከፍሌ 

 





በግብርናና የእንስሳት ህኪምና ኮላጅ የስራ ዕዴሌ ያገኙ ማህበራት በከፍሌ  

 



 



 





በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት የስራ ዕዴሌ ያገኙ ማህበራት በከፍሌ 

 







 









 









በዋና ግቢ የስራ ዕዴሌ ያገኙ ማህበራት በከፍሌ 

 



 



 









 Revenue Creation (Injera bakery) Benefiting 8 
 Orphans and 16 Women  





Green Entrepreneurship (Solid Waste Management 
Job Creation) for 64 Youths with Value Chain 



Green Entrepreneurship (Solid Waste Management 
Job Creation) for 64 Youths with Value Chain 

 



Green Entrepreneurship (Solid Waste Management 
Job Creation) for 64 Youths with Value Chain 

 



      በዩኒቨርሲቲዉ  ሆስፒታሌ ዉስጥ የሕኪምና መገሌጋያ ዕቃዎችና መዴኃንቶች  (ጫኝና    

       አዉራጅ) ሊይ የተዯራጁ ማህበራት በከፍሌ  

 





በየቡ ወረዲ የተሇያዩ የኢንተርፕሪነርሽፕ ሥሌጠናዎች  በእንስሳት ሌማት (እንስሳት ማዯሇብ 

እና የወተት ሌማት) እና የእንጨትና ብረታብረት  ሥራ ቴክኖልጂ ስሌጠና ስሰጥ  

 





 



 



 

 

በቀርሣ ወረዲ የተሇያዩ የኢንተርፕሪነርሽፕ ሥሌጠናዎች  ስሰጥ (Work Culture, 

Saving Culture, Customer Handling, Bookkeeping)  

 



 



  ምቹ አጋጣሚዎች 

 ዩኒቨርሲቲዉ ያለትን የሥራ ዕዴልች ሇይተዉ ማሳወቁ 

 የከተማዉ  እና የዞኑ የስራ ዕዴሌ ፈጠራና የምግብ ዋስትና ጽ/ቤቶች ከዩኒቨርሲቲዉ ጋር 

በቅንጅት ተናብበዉ መስራታቸዉ 

 የዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ ሃሊፊዎች ሇጉዲዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራታቸዉ 

   

  የጋጠሙን ተግዲሮች 

 ከክሌሌ እና ከፌዯራሌ መንግስት የምመጡ መመሪያዎች እና ዯንቦች አሇመናበብ 

 ቀዯም ሲሌ በከተማዉ የስራ ዕዴሌ ፈጠራና የምግብ ዋስትና ጽ/ቤት የነበረዉ አሰራሮች 

በአሁኑ ሥራ ሊይ ተጽኖ ማሳዯሩ (CPO፤ የዘይት፤ ደቄት፤ ስኳር) 

 ሰብኮንተራት የወሰደ ማህበራት አቅርቦቱን ሙለ በሙለ/በከፍሌ ማቋረጥና የአቅርቦት 

ሰዓት አሇማክበር (JUCAVM) 

 

 

 

 

 

 

 



  ….የቀጠሇ 

 ታርጌት ግሩፖች (ከከፍተኛ ት/ት ተቋም የተመረቁ ፤ ከቴክንክና ሙያ የተመረቁ 

እንዴሁም ከስዯት የተመሇሱ) ሥራ ፈሊጊ ዜጎች ሊይ ትኩረት አሇመስጠት 

 የሥራ ዕዴሌ አገኝቶ ወዯ ሥራ ሇገቡት ማህበራት አስፈሊጊዉን ክትትሌና ዴጋፍ 

አሇማዴረግ (Poor monitoring and evaluation system) 

 ስሇ IMX አቃሌል / አሳንሶ ማየት እና እንዯ አማራጭ ሥራ መቁጠር (Enterprise 

development is Poorly defined)  

 በጥራትም ሆኔ በብቃት ተወዲዲሪ (Compitent) የሆኑ ማህበራት አሇመኖር 

 ከተማዉም ሆኔ ዞኑ ጨረታዎች ሳይወጡ በፊት ፍሊጎታቸዉን እና ፖቴንሻሊቸዉን በጊዜ 

አሇማሳወቅ 

 



Areas of Intervention for Universities 
 
Training,  Education/Scholarship 

Research 

Technology  

Consultancy  

Awareness Creation 

IT Based System  Development 

TVET- University Linkage 

Market Linkage 

 



   

 የመወያያ  ነጥቦች (ወዯፊት የሚሰሩ ሥራዎች) 

  ሇቀሩት ሁሇት ወራት (ግንቦትና ሰኔ) እና ሇቀጣይ ዓመት(2012 ዓ.ም) ዩኒቨርሲቲዉ 

ባለት አራቱ ካምፓሶች ከከተማዉ እና ከዞኑ የስራ ዕዴሌ ፈጠራና የምግብ ዋስትና 

ጽ/ቤቶች ጋር በመሆን ሥራ አጥ ወጣቶችና ሴቶችን ወዯ ሥራ ሇማስገባት በሚከተለት 

የሥራ ዘርፎች ወይም ሴክተሮች ሊይ በዩኒቨርሲቲዉ፤ በከተማዉ እና በዞኑ መሰራት 

ያሇባቸዉ አብይ ሥራዎች፤ 

       1.  በአገሌግልት ዘርፍ  

       2. በኮንስትራክሼን ዘርፍ 

       3. በማኑፋክቼሪንግ ዘርፍ 

      4. በእንስሳት ሌማት ዘርፍ 

       5. በግብርና ዘርፍ 

       6. በማዕዴን ዘርፍ እና 

       7. በንግዴ ሥራዎች ዘርፍ 

       8. የተሇያዩ የሙያ እና የኢንተርፕሪነርሽፕ ሥሌጠናዎች ሊይ ፡፡ 

 



  

 Hard  Work  Always  Pays  Off!  

             We Are In The Community!! 

      GALATOOMAA; HORAA BULAA! 

 


