
አባሪ 1:- የ በጀትና የ ወጪ አመሊካቾች  

አባሪ 1.1:- የ 2015 በጀት ዓመት አዲማ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ የ ወጪ መረጃ በዋና ዋና ምንጭ/ በጀት ዴጋፍ/ 

 ሌዩ የ ፕሮግራም ዴጋፍ  

መረጃ ሰጪውː- አዲማ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒ ቨርሲቲ 

የ ወጪ ዝርዝር የ ወጪ ዕቅዴ ብር/ በ1ኛሩብ ዓመት የ ወጣ  እስከ 1ኛሩብ ዓመቱ መጨረሻ የ ወጣ/ ምርመራ 

መዯበኛ ወጪ    702,783,500.00       117,566,391.55 117,566,391.55  

የ ካፒታሌ ወጪ    575,000,000.00        43,478,358.48      43,478,358.48  

ጠቅሊሊ ወጪ ዴምር  1,265,801,000.00       161,044,358.48   161,044,750.03  

አባሪ 1.2:- የ 2015 በጀት ዓመት የ ፌዳራሌ መንግሥት የ ገ ቢ መረጃ በዋና ዋና ምንጭ 

መረጃ ሰጪውː- አዲማ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒ ቨርሲቲ 

 ዋና ዋና የ በጀት ምንጮች  የ ዓመቱ ገ ቢ ዕቅዴ 
ብር/ 

እስከ 1ኛሩብ ዓመት 
የ ተሰበሰበ  

እስከ 1ኛ ሩብ ዓመቱ መጨረሻ 
የ ተሰበሰበ  

ምርመራ 

 የ ውስጥ ገ ቢ ከማታ ት/ት ገ ቢ  17,000,000.00        2,036,494.34               2,036,494.87  

 የ ውስጥ ገ ቢ ላልች ገ ቢዎች 6,000,000.00       468,485.45       468,485.45  

 የ ውስጥ ገ ቢ ዴምር  23,386,000.00      2,504,979.79      2,504,979.79  

 



አባሪ 1.3:- በ2015 በጀት ዓመት አዲማ ሳይንስና ቴከኖልጂ ዩኒ ቨርሲቲ የ ተመዯበ መዯበኛ በጀት እና ወጪ መረጃ 

መረጃ ሰጪውː- አዲማ ሳይንስና ቴከኖልጂ ዩኒ ቨርሲቲ 

የ ፕሮግራሙ እና ሥራ ክፍለ ስም 

 

ያሇፈው በጀት ዓመት /2015 ሇበጀት ዓመቱ /2015  

የ ተመዯበ በጀት/ 
ብር/ 

ወጪ የ ሆነ  /ብር/ የ ተመዯበ በጀት እስከ ኛ ሩብ ዓመት የ ወጣ  

አስተዲዯር 304,335,000.00 233,554384.84 280,290,700.00        34,733,972.42 

መማር ማስተማር    316,913,500.00 
277,008,895.98   

293,724,250.00 67,360,919.23 

መማር ማስተማር  

(ተማሪዎች አገ ሌግልት) 

  112,270,500.00 
 106,031,470.20 

90,820,000.00 12,953,074.20 

ጥናትና ምርምር 24,566,000.00 13,241,957.75 20,910,510.00 868,144.47 

ማህበረሰብ አገ ሌግልት 24,716,960.00 11,107,875.92 17,335,040.00 1,650,281.23 

የ መዯበኛ ዴምር 785,801,000.00 640,944,584.69 703,080,500.0

0 

117,566,391.55 

 

 

 

    



ካፒታሌ በጀት 

ሇውጪ ዜጋ መምህራን ዯመወዝ 156,000,000.00 134,433,833.50 150,000,000.00 31,910,833.72 

ሇግንባታና አማከሪ 

   

324,000,000.00 53,810,291.83 325,000,000.00 11,567,524.78 

ሇቀሚ እቃና ተገታጠሚ ግዥ   100,000,000.00 0.00 

ካፒታሌ ዴምር 480,000,000.00 188,244,125.33 575,000,000.00        

43,478,358.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

የ 2015 ዓ.ም የ መጀመሪያዉ ሩብ በጀት ዓመት የ ፕሮግራም ውጤቶች አፈጻጸም 

       

የ ፕሮግራም/የ ውጤት ሥም 

  የ ውጤት 
የ 2015 ዓ.ም የ 1ኛ ሩብ በጀት ዓመት የ ፊዚካሌ 

የ 1ኛ ሩብ በጀት ዓመት ፋይናንስ 

መሇኪያ / በሚሉዮን ብር/ 

  ዕቅዴ አፈፃ ጸም ዕቅዴ አፈፃ ጸም አፈፃ ፀም % 

       ፕሮግራም 
01 

      56.06 34.73 62% 
ስም - ስራ አመራርና  

አስተዲዯር 

ውጤት1.የ

ተሰጠ ቀሌጣፋ፣  ግሌፅ ና 
ተዯራሽ የ ሆነ  
አገ ሌግልት 

በጥራት 
ዓይነ ትና 
በግዜ 

በተቀመጠዉ ግዜና ጥራት 
ቀሌጣፋና ግሌፅ የ ሆነ  
አስተዲዯራዊ አገ ሌግልት 

መስጠት 

በተቀመጠዉ ግዜና ጥራት 
ተፈሊገ ዉን የ ዴጋፍ 
አገ ሌግልት ተሰቷሌ 

56.06 34.73 62 

ፕሮግራም  03             
ስም መማር ማስተማር 

      
89.49 80.31 90% 

ውጤት 1 ፡  ጥራት 

ያሇው ትምህርት 
በአፕሊይዴ ሳይንስና 
ቴክኖልጂ መስኮች 
በመስጠት ብቃት 
ያሊቸው፤ ተወዲዲሪ 
ሙያተኞችና ተመራማሪ 
ምሁራን 

በተማሪዎች 
ቁጥር 

ጥራት ያሇው ትምህርት 
ሇ6,572 ተማሪዎች 
በመስጠት እና 1,300 
ሇውጤት የ በቁ ተማሪዎችን 
ማፍራት/ማስመረቅ 

ጥራት ያሇው ትምህርት 
ሇ6,572 ተማሪዎች 

ተሰጥቷሌ 
69.39 67.18 97 



ማፍራት/ማብቃት፡ ፡  

  

በተማሪዎች 
ቁጥር 

ሇተማሪዎች ምግብ ፣ ዉል 
አበሌና ትራንስፖርት 
አገ ሌግልት ሇ5877 
ተማሪዎች መስጠት 

የ ተማሪዎች ምግብ፤ ውል 
አበሌ እና ትራንስፖርት 
አገ ሌግልት ሇ5877 
ተማሪዎች ተሰጥቶሌ 

20.1 12.93 65 

ውጤት 2 ፡   የ ተሰጠ 

ጥራት ያሇዉ የ ተማሪዎች 
አገ ሌግልት 

ፕሮግራም  04             
ስም - ጥናትና 
ምርምር 

      

3.48 0.86 25% 

ውጤት 1  ፡  

የ ተጠናቀቁ ችግር ፈቺ 
ምርምሮች 

በቁጥር 
50  ችግርፈቺ የ ሆኑ 
ምርምሮችን ማከናወን  

50  ችግርፈቺ የ ሆኑ 
ምርምሮችን 

ተከናዉኖዋሌ፡ ፡  
3.08 0.76 25 

ዉጤት 2  ፡ የ ተጠናቀቁ 

ሇህትመት የ በቁ 
የ ምርምር ጆርናልች 

በቁጥር - - 0.4 0.1 25 

ፕሮግራም  05 ስም 
- ማማከርና 

ማህበረሰብ አገ ሌግልት 
      2.95 1.65 56% 



ውጤት 1፡  የ ተሰጡ 

ስሌጠናዎች 
፤ ዎርክሾፖችና ሴሚናሮች 

በቁጥር 

5 የ ተሇያዩ 
ስሌጠናዎች፣ ዎርክሾፖች 
ሲንፖዚየ ምና ሴሚናሮች 
ማካሄዴ 

የ ተከናወኑ 5 የ ተሇያዩ 
ስሌጠናዎች፣ ዎርክሾፖች 
ሲንፖዚየ ምና ሴሚናሮች  

1.06 0.59 56 

ውጤት 2፡   የ ተፈጠረ 

ትስስር ከሀገ ር አቀፍና 
ዓሇም አቀፍ 
ኢንደስትሪዎችና 
የ ተሇያዩ የ ምርምር 
ተቋማት 

በቁጥር 
ከ 2 አዲዱስ 
ኢንደስትሪዎች ጋር ትስስር  
ይዯረጋሌ፡ ፡  

ከ2 አዱስ ኢንደስትሪ 
ጋር ትስስር ተዯርጓሌ 
፡ ፡  

0.46 0.25 54 

ውጤት 3፡   የ ተሸጋገ ሩ 

የ ቴክኖልጂና የ ፈጠራ 
ስራዎች ወዯ 
ህብረተሰብና 
ኢንደስትሪዎች 

በቁጥር 

ከ1 የ ቴክኖልጂ የ ፈጠራ 
ስራ ውጤቶች ወዯ 
ህብረተሰብናኢንደስትሪዎች 
ማሸጋገ ር፡ ፡  

ከ1የ ቴክኖልጂ የ ፈጠራ 
ስራ ውጤቶች ወዯ 
ህብረተሰብና 
ኢንደስትሪዎች ተሸጋግራሌ 
፡ ፡  

1.05 0.58 55 

ውጤት 4፡   የ ተሰጠ 

አዲዱስ እና በሂዯት 
ሊይ ሊለ የ ማማከር 
አገ ሌግልት 

በቁጥር 

ሇ4 የ ተሇያዩ መስራቤቶች 
ዴርችቶችና ኢንደስትሪዎች 
የ ማማከር አገ ሌግልት  
መስጠት፡ ፡   

ሇ4 የ ተሇያዩ መስሪያ 
ቤት ዴርጅት የ ማማከር 
አገ ሌግልት ተሰቷሌ፡ ፡   

0.38 0.21 55 

 

 


