
አባሪ 1:- የበጀትና የወጪ አመላካቾች  

አባሪ 1.1:- የ2013 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/ በ3ኛሩብ ዓመትየወጣ  እስከ 4ኛ ሩብ ዓመቱመ 

ጨረሻ የወጣ/ 

ምርመራ 

መደበኛ ወጪ   676,849,000.00   366,308,794.64 536,990,970.70 
 

የካፒታል ወጪ   370,000,000.00    138,848,172.36 198,468,180.65  

ጠቅላላ ወጪ ድምር  1,046,849,000.00   505,15,967.00 735,459,151.35 
 

አባሪ 1.2:- የ2013 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት የገቢ መረጃ በዋና ዋና ምንጭ 

መረጃ ሰጪውː- አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 

 ዋና ዋና የበጀት ምንጮች  የዓመቱ ገቢ ዕቅድ 
ብር/ 

እስከ 3ኛሩብ 
ዓመት የተሰበሰበ  

እስከ 4ኛ ሩብ ዓመቱ 
መጨረሻ የተሰበሰበ  

ምርመራ 

 
የውስጥ ገቢ ከማታ ት/ት ገቢ  7,000,000.00      6,150,454.75          10,130,576.14 

 

 
የውስጥ ገቢ ሌሎች ገቢዎች 5,525,000.00 1,287,706.50             4,062,288.55 

 

 
የውስጥ ገቢ ድምር 12,525,000.00 7,438,161.25.50        14,192,864.69 

 

 



 

አባሪ 1.3:- በ2013 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 /2012 ለበጀት ዓመቱ /2013  

የተመደበ በጀት/ 
ብር/ 

ወጪ የሆነ / 
ብር/ 

የተመደበ በጀት እስከ 4ኛ ሩብ 
ዓመት የወጣ  

አስተዳደር 283,238,700.00 194,732,770.57 275,323580.00 216,775,860.07 

መማር ማስተማር 270,800,370,.00 
216,585,648.19 

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

መማር ማስተማር  

(ተማሪዎች አገልግሎት) 

60,737,750.00 
50,653,835.32 

   60,919,120.00      45,787,120.67 

ጥናትና ምርምር 19,167,933.00 6,030,603.14 20,626,280.00 13,613,775.46 

ማህበረሰብ አገልግሎት 33,055,247.00 4,054,245.55 24,716,960.00 12,385,805.85 

የመደበኛ ድምር 677,000,000.00 472,054,102.77 676,849,000.00 536,990,970.70 

     



ካፒታል በጀት 

ለውጪ ዜጋ 

መምሀራን ደመወዝ 

90,960,000.00 90,388,079.09 132,000,000.00 122,043,559.59 

ለግንባታ፤አማከሪና ዕቃ 

ግዥ  

309,04,000.00 96,714,870.30 238,000,000.00 76,424,624.91 

ካፒታል ድምር 400,000,000.00 187,102,949.39 370,000,000.00 198,468,184.50 

 

 
 
 
 
 
 

                  4. የፕሮግራም ውጤቶች አፈፃፀም ማቅረቢያ 

      ሰንጠረዥ 4.1፡- የ2013 ዓ.ም አስራ ሁለት ወር የፕሮግራም በጀት ውጤቶች አፈጻጸም ማቅረቢያ 
 

የፕሮግራም/የውጤት ሥም 
የውጤት 
 መለኪያ 

         የ2013 ዓ.ም በጀት ዓመት የፊዚካል 

የ2013 ዓ.ም በጀት ዓመት ፋይናንስ 

በሚሊዮን ብር/ 



ዕቅድ አፈፃጸም ዕቅድ አፈፃጸም 

ፕሮግራም 0 1 
 ስም - ስራ አመራርና   
አስተዳደር 
 
  

 
ጥራት/ዓ
ይነት   

በተቀመጠዉ ግዜና ጥራት 
ቀልጣፋና ግልፅ 
 የሆነ አስተዳደራዊ 
 አገልግሎት መስጠት 

በተቀመጠዉ ግዜና  
ጥራት ተፈላገዉን የድጋፍ 
 አገልግሎት ተሰቷል 

302.32 216.77 

ፕሮግራም  03  
ስም - መማር ማስተማር 

      

 
363.18 

        
288.42 

ውጤት 1 ፡ የሰለጠኑና የበቁ 
በሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ 
በአፕላይድ ትምህርት መስኮች  
ብቃት ያላችዉ ተወዳዳሪ 
ሙያተኞችና ተመራማሪ 
ሙሁራን 

በቁጥር ጥራት ያለው ትምህርት 
ለ7232 ተማሪዎች በመስጠት 
እና 1500 ለውጤት የበቁ 
ተማሪዎችን ማፍራት 

የኮቪድ-19 ወረርሽኝ 

ምክንያት ተፅዕኖ 

ቢኖረውም በቅድመ ምረቃ 

233 እና በድህረ ምረቃ 

289 ተማሪዎችን  

ማስመረቅ ተችሏል 

296.26 248.69 

ውጤት 2 ፡  የተሰጠ ጥራት 
ያለዉ የተማሪዎች አገልግሎት 

 
በተማሪዎች 
ቁጠር  

ለተማሪዎች ምግብ ፣ዉሎ 
አበል፣ ትራንስፖርት 
አገልግሎት  
ለ6000 ተማሪዎች መስጠት 

6000 አገልግሎት  
ያገኙ ተማሪዎች 

 
 

66.91 

 
 

39.72 

ፕሮግራም  0 4  
ስም - ጥናትና ምርምር       

20.62 13.17 

ውጤት 1  ፡ የተጠናቀቁ ችግር 
ፈቺ ምርምሮች 
 
ዉጤት 2  ፡የተጠናቀቁ ና 
የተሸጋገሩ  የምርምር ዉጤቶች 

 
 
በቁጥር 
 
 
በቁጥር 

 
*   125  ችግርፈቺ የሆኑ 
ምርምሮችን ማከናወን  
*  3  የታተሙና የተሰራጩ 
ችግር ፈቺ ምርምሮችን ያካተተ 
ጆርናሎች ማሰራጨት  

* 106  ችግርፈቺ የሆኑ 
ምርምሮችን ተከናዉኖዋል፡፡   
* 2 የታተሙና የተሰራጩ 
ችግር ፈቺ ምርምሮችን 
ያካተተ ጆርናሎች 
ማሰራጭቷል  

 
 

16.50 
 
 
 

4.12 

 
 

10.50 
 
 
 

2.67 



የፕሮግራም/የውጤት ሥም 
የውጤት 
 መለኪያ          የ2013 ዓ.ም በጀት ዓመት የፊዚካል 

የ2013 ዓ.ም በጀት ዓመት ፋይናንስ 

በሚሊዮን ብር/ 

ዕቅድ አፈፃጸም ዕቅድ አፈፃጸም 

ፕሮግራም  05 
ስም -ማማከርና ማህበረሰብ 
አገልግሎት       

24.71 12.50 

ውጤት 1 ፡ የተሰጡ ስልጠናዎች 
፤ዎርክሾፖችና ሴሚናሮች  

በቁጥር 

 12 የማህበረሰብ አገልግሎት  
ፕሮጀክቶች  ተጠናቀው ስራ 
ላይ  ማዋል  

 10 የማህበረሰብ አገልግሎት  
ፕሮጀክቶች  ተጠናቀው ስራ  
ላይ ውለዋል  13.10 6.84 

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

በቁጥር ከ 9 አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች 
ጋር ትስስር  መፍጠር ፡፡ 

ከ 8 አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች 
ጋር ትስስር ተደርጓል ፡፡ 

2.44 1.19 

ውጤት 3 ፡  የተሸጋገሩ 
የቴክኖሎጂና 
የፈጠራ ስራዎች ወደ 
ህብረተሰብና  
ኢንዱስትሪዎች  

በቁጥር ከ4 የቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራ  
ውጤቶች ወደ ህብረተሰብና 
ኢንዱስትሪዎች  ማሸጋገር  

ከ4 የቴክኖሎጂ የፈጠራ 
ስራ ውጤቶች ወደ 
ህብረተሰብና 
ኢንዱስትሪዎች ተሸጋገራል 
፡፡ 

6.94 3.39 

ውጤት 4 ፡  የተሰጠ አዳዲስ እና 
በሂደት  
ላይ ላሉ የማማከር አገልግሎት  

በቁጥር 

ለ16 የተለያዩ መስራቤቶች  
ድርችቶችና ኢንዱስትሪዎች  
የማማከር አገልግሎት  
መስጠት፡፡  

ለ14 የተለያዩ መስራቤቶች  
ድርችቶችና ኢንዱስትሪዎች  
የማማከር አገልግሎት  
ተሰቷል፡፡  2.22 1.08 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


