
አባሪ 1:- የበጀትና የወጪ አመላካቾች  

አባሪ 1.1:- የ2014 በጀት ዓመት አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የወጪ መረጃ በዋና ዋና ምንጭ/ በጀት ድጋፍ/ 

 ልዩ የፕሮግራም ድጋፍ  

መረጃ ሰጪውː- አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 

የወጪ ዝርዝር የወጪ ዕቅድ ብር/ በ1ኛሩብ ዓመትየወጣ  እስከ 1ኛ ሩብ ዓመቱመ 

ጨረሻ የወጣ/ 

ምርመራ 

መደበኛ ወጪ   777,701,000.00   130,810,332.13 130,810,332.13  

የካፒታል ወጪ   500,000,000.00     31,174,456.83     31,174,456.83  

ጠቅላላ ወጪ ድምር  1,277,701,000.00   161,984,788.96 161,984,788.96  

አባሪ 1.2:- የ2014 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት የገቢ መረጃ በዋና ዋና ምንጭ 

መረጃ ሰጪውː- አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 

 ዋና ዋና የበጀት ምንጮች  የዓመቱ ገቢ ዕቅድ 
ብር/ 

እስከ 1ኛሩብ 
ዓመት የተሰበሰበ  

እስከ 1ኛ ሩብ ዓመቱ 
መጨረሻ የተሰበሰበ  

ምርመራ 

 የውስጥ ገቢ ከማታ ት/ት ገቢ  16,000,000.00      2,936,339.50               2,936,339.50  

 የውስጥ ገቢ ሌሎች ገቢዎች 6,386,000.00 848,230.55             848,230.55  

 የውስጥ ገቢ ድምር 22,386,000.00 3,784,570.05        3,784,570.05  



 

 

አባሪ 1.3:- በ2014 በጀት ዓመት አዳማ ሳይንስና ቴከኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተመደበ መደበኛ በጀት እና ወጪ መረጃ 

መረጃ ሰጪውː- አዳማ ሳይንስና ቴከኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 

የፕሮግራሙ እና 
ሥራ ክፍሉ ስም 

 

ያለፈው በጀት ዓመት /2013 ለበጀት ዓመቱ /2014  

የተመደበ በጀት/ 
ብር/ 

ወጪ የሆነ / 
ብር/ 

የተመደበ በጀት እስከ 1ኛ ሩብ 
ዓመት የወጣ  

አስተዳደር 275,323580.00 216,775,860.07 337,835,000.00 39,547,910.00 

መማር ማስተማር 295,261,060,00    
248,428,408.65 

316,913,500,00    62,788,985.70 

መማር ማስተማር  

(ተማሪዎች አገልግሎት) 

   60,919,120.00 
45,787,120.67 

   70,670,500.00      24,972,108.79 

ጥናትና ምርምር 20,626,280.00 13,613,775.46 27,566,000.00 1,677,270.64 

ማህበረሰብ አገልግሎት 24,716,960.00 12,385,805.85 24,716,600.00 1,824,057.21 

የመደበኛ ድምር 676,849,000.00 536,990,970.70 777,701,000.00 130,810,332.13 



 

ካፒታል በጀት 

    

ለውጪ ዜጋ 

መምሀራን ደመወዝ 

132,000,000.00 122,043,559.59 156,000,000.00 31,160,700.83 

ለግንባታ፤አማከሪና ዕቃ 

ግዥ  

238,000,000.00 76,424,624.91 344,000,000.00 13,756.00 

ካፒታል ድምር 370,000,000.00 187,102,949.39 500,000,000.00 31,174,456.83 

 

 
 
 
 
 



 

 

4. የፕሮግራም ውጤቶች አፈፃፀም ማቅረቢያ 

      ሰንጠረዥ 4.1፡- የ2014 ዓ.ም ሶስት ወር (የአንደኛ ሩብ ዓመት) የፕሮግራም በጀት ውጤቶች አፈጻጸም ማቅረቢያ 

    

የፕሮግራም/የውጤት 
ሥም 

  
የውጤት 
መለኪያ 

የ2014 ዓ.ም የመጀመሪያዉ ሩብ በጀት ዓመት 
የፊዚካል 

 የመጀመሪያዉ ሩብ በጀት ዓመት  ድረስ 
ፋይናንስ/ በሚሊዮን ብር/ 

ዕቅድ አፈፃጸም ዕቅድ አፈፃጸም አፈፃፀም% 
ፕሮግራም 0 1 ስም- ስራ 
አመራርና  አስተዳደር 

   70.00 48.81 69.73% 

1.የተሰጠ ቀልጣፋ፣ ግልፅና 
ተደራሽ የሆነ አገልግሎት  

 በጥራት 
ዓይነትና በግዜ   

በተቀመጠዉ ግዜና 
ጥራት ቀልጣፋና ግልፅ 
የሆነ አስተዳደራዊ 
አገልግሎት መስጠት 

በተቀመጠዉ ግዜና ጥራት 
ተፈላገዉን የድጋፍ አገልግሎት 
ተሰቷል 

70.00 48.81 69.73 

ፕሮግራም  03 ስም   መማር 
ማስተማር 

      113.42 83.77 73.86% 

ውጤት 1 ፡ ጥራት ያለው 
ትምህርት በአፕላይድ ሳይንስና 
ቴክኖሎጂ መስኮች በመስጠት 
ብቃት ያላቸው፤ተወዳዳሪ 
ሙያተኞችና ተመራማሪ 

ምሁራን ማፍራት/ማብቃት፡፡ 

በተማሪዎች 
ቁጥር 

ጥራት ያለው ትምህርት 
ለ7500 ተማሪዎች 
በመስጠት እና 1600 

ለውጤት የበቁ 
ተማሪዎችን 

ማፍራት/ማስመረቅ 

ጥራት ያለው ትምህርት 
ለ6,509 ተማሪዎች በመስጠት 

እና1,300 ለውጤት የበቁ 
ተማሪዎችን ተመርቀዋል 

80.16 58.90 73.47 

ውጤት 2 ፡  የተሰጠ ጥራት 
ያለዉ   የተማሪዎች 

አገልግሎት 

በተማሪዎች 
ቁጥር 

ለተማሪዎች ምግብ 
፣ዉሎ አበልና 

ትራንስፖርት አገልግሎት 
ለ6000 ተማሪዎች 

መስጠት 

የተማሪዎች ምግብ፤ውሎ አበል 
እና ትራንስፖርት አገልግሎት 
ለ5,089ተማሪዎች ተሰጥቶል  

33.26 24.87 74.77 

ፕሮግራም  0 4 ስም ጥናትና 
ምርምር 

      4.13 1.57 38.04% 

ውጤት 1  ፡ የተጠናቀቁ ችግር በቁጥር * 80  ችግርፈቺ የሆኑ * 80  ችግርፈቺ የሆኑ 4.13 4.13 38.04 



ፈቺ ምርምሮች ምርምሮችን ማከናወን  ምርምሮችን ተከናዉኖዋል፡፡ 
ዉጤት 2  ፡የተጠናቀቁ ና 
የተሸጋገሩ  የምርምር ዉጤቶች 

በቁጥር      

ፕሮግራም  05 ስም  ማማከርና 
ማህበረሰብ አገልግሎት 

      3.70 1.82 49.21% 

ውጤት 1 ፡ የተሰጡ 
ስልጠናዎች ፤ዎርክሾፖችና 
ሴሚናሮች  

በቁጥር 

* 8 የማህበረሰብ 
አገልግሎት ፕሮጀክቶች  
ተጠናቀው ስራ ላይ 

ይውላል 

* 8 የማህበረሰብ አገልግሎት 
ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ስራ 
ላይ ውለዋል  

1.96 0.96 48.97 

ውጤት 2 ፡  የተፈጠረ ትስስር 
ከሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ 
ኢንዱስትሪዎችና የተለያዩ 
የምርምር ተቋማት  

በቁጥር 
ከ 2 አዳዲስ 
ኢንዱስትሪዎች ጋር 
ትስስር  ይደረጋል፡፡ 

ከ 2 አዲስ ኢንዱስትሪ ጋር 
ትስስር ተደርጓል ፡፡ 

0.37 0.19 51.35 

ውጤት 3 ፡  
የተሸጋገሩየቴክኖሎጂና የፈጠራ 
ስራዎች ወደ ህብረተሰብና 
ኢንዱስትሪዎች  

በቁጥር 

ከ1 የቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራ 
ውጤቶች ወደ 
ህብረተሰብናኢንዱስትሪዎች 
ማሸጋገር፡፡ 

ከ1 የቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራ 
ውጤቶች ወደ ህብረተሰብና 
ኢንዱስትሪዎች ተሸጋግራል ፡፡ 

1.04 0.51 49.03 

ውጤት 4 ፡  የተሰጠ አዳዲስ 
እና በሂደት ላይ ላሉ የማማከር 
አገልግሎት  

በቁጥር 

ለ4 የተለያዩ መስራቤቶች 
ድርችቶችና 
ኢንዱስትሪዎች የማማከር 
አገልግሎት  መስጠት፡፡  

ለ4 የተለያዩ መስሪያ ቤት 
ድርጅት የማማከር አገልግሎት 
ተሰቷል፡፡  

0.33 0.16 48.48 
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