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1. መግቢያ  
ብሄራዊ የሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩት ከ2009-2012 የተከሇሰውን የኢንስቲትዩቱን ስትራቴጂክ ዕቅዴ መሰረት 

በማዴረግ፣ በ2012 በጀት ዓመት በመጀመሪያው የስዴስት ወራት ያሌተጠናቀቁ ተግባራትን በማካተት 

የ2012 በጀት ዓመት እቅዴ ተከሌሶ ወዯ ትግበራ ተገብቷሌ፡፡ በዚሁ መሰረት በ2012 በጀት ዓመት  

ውስጥ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት አፇጻጸም እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡  

 
      የኢንስቲትዩቱ አፇጻጸም       (80% ) 

      የተገሌጋይ ዕይታ አፇጻጸም    (71%) 

      የፊይናንስ ዕይታ            (91%) 

      የውስጥ አሰራር ዕይታ        (84%) 

      የመማርና እዴገት እይታ      (84%) 

2. የቁሌፌ ተግባር እና የዓበይት ተግባር ግቦች አፇጻጸም  

2.1 የቁሌፌ ተግባራት ግብ አፇፃፀም (ክንዉን  80%) 

ግብ 1፡ የአገሌግልት ተዯራሽነትንና  የተጠቃሚን እርካታ ማሳዯግ  (ክንዉን  80%) 

 1.1 የመንግስት ክንፌ አዯረጃጀትን ማጠናከር (ክንዉን 85%) 

 1.1.1 የስራ አመራር ፍረም ፣የትራንስፍርሜሽን ፍረም፣የስራ ሂዯት ፍረም እና የሇውጥ ቡዴን  

      አዯረጃጀቶችን አጠናክሮ ማስቀጠሌ፣ በየዯረጃው የውል ግምገማ ማካሄዴ እና ግብረ መሌስ  

      መስጠት      
 

አፇጻጸም 

በተቋማችን በሲቪሌ ሰርቪስ ማንዋለ መሰረት አራቱም አዯረጃጀቶች ማሇትም አንዴ የስራ አመራር 

ፍረም፤ 12 የስራ ሂዯት ፍረም፤ 6 የትራንስፍርሜሽን ፍረም እና  43 ሇውጥ ቡዴኖች በጠቅሊሊ 223 

(ወ=141፣ሴት=82) አባሊት ያለት የሇውጥ ቡዴኖች ተዯራጅተው  ቀጥሎሌ፡፡ በየዯረጃው የውል 

ግምገማ እና ግብረ መሌስ እየተሰጠ ሲሆን  በኮቪዴ 19 ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት ስብሰባው 

ተቋርጧሌ (ክንዉን 85%)፡፡ 
 

1.2 የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀትን ማጠናከር (ክንዉን 50%) 

1.2.1 የተቋሙንና ከተመረጡ የህዝብ ክንፌ አካሊት (የኢትዮጵያ ቤተ ሙከራዎች ማህበር ፣ የባዮሜዱካሌ 

መሏንዱሶችና ቴክኖልጂስቶች ማህበር እና የአዱስ አበባ የግሌ ጤና ተቋማት አሰሪዎች ማህበር) ጋር 

የጋራ ዕቅዴ ማዘጋጀት፣  
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አፇጻጸም 

የተቋሙንና የህዝብ ክንፌ አካሊት (ከአዱስ አበባ የግሌ ጤና ተቋማት አሰሪዎች ማህበር እና 

ከኢትዮጵያ ቤተሙከራዎች ማህበር) ጋር የጋራ ዕቅዴ ተዘጋጅቷሌ (ክንዉን 50%) አፇፃፀሙ ዝቅ 

ያሇበት ምክንያት በእቅደ መሰረት ስሌጠናዎችን ሇመስጠት ስሌጠናው በተቋሙ ወጪ የሚሰጥ 

ቢሆንም ማህበሩ ሇሰሌጣኞቹ አበሌ መክፇሌ ባሇመቻለ ነው፡፡ 

  

1.3 መሌካም አስተዲዯርን ማጎሌበት (ክንዉን 100%) 

1.3.1 በመሌካም አስተዲዯር ዙሪያ የሚነሱ ቅሬታዎችን ሇመሇየት ታቅድ 

አፇጻጸም 

በመሌካም አስተዲዯር ዙሪያ የሚነሱ ቅሬታዎችን ሇመሇየት ታቅድ ሠርተፌኬት መዝግየት ፣ በቀጠሮ 

መሠረት አገሌግልት አሇማግኘትና ከዯንበኞች ያሌተገባ ጥቅም መጠየቅ ሊይ ቅሬታ ቀርቧሌ፡፡ 

        (ክንዉን 100 %)፡፡ 
1.3.2   የተሇዩትን ቅሬታዎች መፌታት 

አፇጻጸም 

የተሇዩትን ቅሬታዎች ሇመፌታት ታቅድ ሠርተፌኬት መዝግየትና በቀጠሮ መሠረት አገሌግልት 

አሇማግኘት ከሚመሇከታቸው የስራ ሂዯቶች ጋር በመነጋገር ቅሬታው የተፇታ ሲሆን ያሇበቂ ምክንያት 

መጓተቶች እንዲይኖሩ ጥብቅ ክትትሌ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ ሁሇት ባሇሙያዎች ያሌተገባ ጥቅም 

ሇማግኘት ከዯንበኞች ቅሬታ የቀረበ በመሆኑ በስራ ሂዯቱ እና በዱሲፒሉን ኮሚቴ ጥፊተኝነታቸው 

ተረጋግጦ የዱሲፒሉን ቅጣት ሁሇቱም ባሇሙያዎች ሊይ እርምጃ ተወስድ እንዱማሩበት በማዴረግ 

ቅሬታው ተፇትቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

 
1.3.3 የተቋሙን የመሌካም አስተዲዯር ዕቅዴና ሪፖርት ማዘጋጀት  

አፇጻጸም 

የተቋሙን የመሌካም አስተዲዯር ዕቅዴና ሪፖርት ሇማዘጋጀት ታቅድ የ2012 በጀት ዓመት ዕቅዴና  
ሪፖርት ተዘጋጅቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

1.3.4 በመሌካም አስተዲዯር ዙሪያ ስሌጠና መስጠት 

አፇጻጸም 

በመሌካም አስተዲዯር ዙሪያ ስሌጠና ሇመስጠት ታቅድ ሇ117 (ወንዴ=72 ሴት=45) ሠራተኞች 
ስሌጠና ተሰጥቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡   
 

 

 

1.4 የኢንስቲትዩቱን አገሌግልቶች ቅሌጥፌናና ፌትሀዊነት ማሳዯግ (ክንዉን 100%) 

1.4.1 የዜጎች ቻርተር እስታንዲርዴ መከሇስ 

አፇጻጸም 
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      የዜጎች ቻርተር እስታንዲርዴ ሇመከሇስ ታቅድ ተከሌሶና ታትሞ ተሰራጭቷሌ(ክንዉን 100%)፡፡ 

1.4.2 በተቋሙ የሚሰጠውን አገሌግልት በዜጎች ቻርተር በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሰረት መከናወኑን  

      በማረጋገጥ ሪፖርት ማቅረብ 

አፇጻጸም 

በተቋሙ የሚሰጠውን አገሌግልት በዜጎች ቻርተር በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሰረት መከናወኑን 
ሇማረጋገጥ ታቅድ በስታንዲርዴ መሠረት አገሌግልት ያገኙ (50.75%)   ከስታንዲርዴ በታች/ዘግይቶ/ 
አገሌግልት ያገኙ (11.22%)  ቀዯም ብል /ስታንዲርዴ/ በሊይ አገሌግልት ያገኙ (55.35%)  መሆኑ 
በሪፖርቱ ቀርቧሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
 

1.4.3 በሁለም የስራ ሂዯት የካይዘን ስርዓት መተግበርና ሪፖርት ማቅረብ 

አፇጻጸም 

በሁለም የስራ ሂዯት የካይዘን ስርዓት ሇመተግበርና ሪፖርት ሇማቅረብ ታቅድ የካይዘን ስርዓት 
ትግበራው ከዕቅደ አንጻር 8ዏ% ተከናውኗሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
 

1.5  የኪራይ ሰብሳቢ ምንጮችን ማዴረቅ (ክንዉን 80%)፡፡ 

1.5.1 በስነ-ምግባር እና ጸረ ሙስና ዙሪያ ሇአዲዱስ ሠራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና መስጠት 
 

አፇጻጸም 

በስነ-ምግባር እና ጸረ ሙስና ዙሪያ ሇአዲዱስ ሠራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ሇመስጠት 

ታቅድ ሇ80  (ወ=54 ሴ=26) ሠራተኞች ስሌጠናው ተሰጥቷሌ፡፡ የፀረ-ሙስና በዓሌም በዯማቅ ሁኔታ 

ተከብሯሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

 

1.5.2 ሇሙስናና ብሌሹ አሰራር ተጋሊጭ የሆኑ የተቋሙ የስራ ክፌልችን በመሇየት የማዴረቂያ አሰራር 

ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 

አፇጻጸም 

ሇሙስናና ብሌሹ አሰራር ተጋሊጭ ሉሆኑ ይችሊለ ተብሇው የሚገመቱ የተቋሙ የስራ ክፌልችን 

ተሇይተዋሌ፡፡ ሇአብነት በሰው ሀይሌ ቅጥር፤ በፊይናንስ የበጀት አጠቃም፤ የቁጥቁጥ ግዢ የንብረት 

አስተዲዯር ፤ የዯንበኞች አገሌግልት  የተሇዩ ሲሆን  በኢንስቲትዩቱ በተዘጋጀው የተቀናጀ ሙስናን 

የመከሊከሌ ስትራቴጂ መሠረት  ሇተሇዩት ምንጮች ማዴረቂያ ተዘርግቶ የነበረው የአሰራር ስርዓት 

በማስቀጠሌ  በዚህ በጀት ዓመትም ተጠናክሮ ቀጥሎሌ፡፡  

 የሥራ ሰዓት መሸራረፌ ሇማስቀረት ቫዮሜትሪክ ሲስተም ተግባራዊ ተዯርጓሌ፤  

 የዯረጃ ዕዴገትና ስሌጠና በተመሇከተ ቀዴሞ በተዘጋጀ መመሪያው መሠረት እየተተገበረ 
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            ይገኛሌ፤ 

 የቁጥ ቁጥ ግዥን ሇማስቀርት በግዢ እቅዴ መሰረት እየተከናወነ ይገኛሌ፤ 

 የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፌኬት መስጠት በኮሚቴ እንዱሰራ ተዯርጓሌ፤ 

 የተሽከርካሪ እና ነዲጅ አጠቃቀም በተመሇከተ ተሽከርካሪዎች ኪል ሜትራቸውን በኮሚቴ 

    በማስጠናት በኪል ሜትር ስታንዲርዴ ሇያንዲንደ ተሽከርካሪ /ኖርማሊይዜሽን/ መሰረት 

    እንዱጠቀሙ ተዯርጓሌ፡፡  

 የመኪና ጥገና በተመሇከተ በግሌጽ ጨረታ አውትሶርስ አዴርጎ በማሰራት የአሰራር ስርዓት  

ተዘርግቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
 

1.5.3 የተዘረጋውን የአሰራር ስርዓት ተግባራዊነት መፇተሸ 

አፇጻጸም 

የተዘረጋውን የአሰራር ስርዓት ተግባራዊነት ሇመፇተሽ ታቅድ ባሇው ወቅታዊ ችግር ምክንያት ጥናቱ 

አሌተከናወነም (ክንዉን 0%)፡፡ 

1.5.4 ከዉጭም ሆነ ከዉስጥ የሚቀርቡ ጥቆማዎችን በመቀበሌ ማጣራትና ሪፖርት ማቅረብ 

አፇጻጸም 
በዯንበኞች አገሌግልት አሰጣጥ ዙሪያ፡ ከሶማላ ክሌሌ የኮንስትራክሽን እና ዱዛይን ስራዎች ዴርጅት  
የቀረበ ቅሬታን፤ ቅሬታው ከሚመሇከተው ክፌሌ ኃሊፉዎች ጋር በመነጋገር  የጠየቁትን አገሌግልት 
እንዱያገኙ ተዯርጓሌ ዴርጅቱ አገሌግልቱን ማግኘቱን በክፌለ ሀሊፉዎችም ተረጋግጧሌ፡፡(ክንዉን 
100%)፡፡ 

 

1.5.5. የተቋሙ ኃሊፉዎች ፣ተሿሚዎች እና ከፌተኛ ባሇሙያዎች የሃብት ምዝገባ ቅጽ እንዱሞለ ማዴረግ 

አፇጻጸም 

ሇ10 የተቋሙ ኃሊፉዎች ፣ተሿሚዎች እና ከፌተኛ ባሇሙያዎች የሃብት ምዝገባ ቅጽ እንዱሞለ 

ሇማዴረግ ታቅድ ሇ15 ኃሊፉዎች እና ባሇሙያዎች የሃብት ምዝገባ ቅጽ እንዱሞለ ተዯርጓሌ፡፡ 

(ክንዉን 100%)፡፡ 

1.6 የተጠቃሚ የእርካታ ሪፖርት ማቅረብ   

1.6.1 የተጠቃሚ እርካታ ከ91.4% ወዯ 95% ማሳዯግ 

የተጠቃሚ እርካታ ከ91.4% ወዯ 95% ሇማሳዯግ ታቅድ በበጀት ዓመቱ የተጠናው የዯንበኞች እርካታ 

80% ሆኗሌ (ክንዉን 84%)፡፡ 
 

2.2 የዓበይት ተግባር ግቦች አፇጻጸም (ክንዉን 86%) 

ግብ 2 የብሄራዊ ሥነ-ሌክ ሊቦራቶሪ ዓሇም ዓቀፌ ተቀባይነትን ማሳዯግ (ክንዉን 62%)፡፡ 

2.1 የአሇካክ ወሰኖችን ማሳዯግ (ክንዉን 89%)፡፡ 
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2.1.1 በhumidity ሇማጠናከር በመስኩ ስሌጠና ማግኘት እና የካሉብሬሽን የአሰራር መመሪያ /calibration  
      procedure and work instructional/መከሇስ 
 

አፇጻጸም 

በhumidity አሇካክ ከጀርመን የሥነ-ሌክ ተቋም/PTB/በተገኘ ዴጋፌ ሇስዴስት ባሇሙያዎች የጽንሰ 

ሃሳብና የተግባር ስሌጠናዎች ተሰጥተዋሌ፤ በስሌጠናውም መሰረት የእርጥበት ካሉብሬሽን የአሰራር 

መመሪያ/Calibration procedure and Uncertainty Budget/ እና የመሳሪያ አጠቃቀም 

መመሪያ/Work instruction/ ተዘጋጅቶ ወዯ ሥራ እንዱገቡ ተዯርገዋሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

2.1.2 የኬሚካሌ ሥነ-ሌክ አሇካክ መስክ ሇማስጀመር የሚያስችሌ ሁሇት ቅዴመ ሥሌጠናዎችን ማግኘት 

 

አፇጻጸም 

በኬሚካሌ የሥነ--ሌክ መስክ በቀጣይ አገሌግልት ሇማስጀመር የሚያስችሌ የሊቦራቶር መሳሪያዎች 

ግዢ በ5 ክሌልች በሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡ በመስኩ በ GC/MS, HPLC/MS,LC/MS የአናሉትካሌ 

መሳሪያዎች ሊይ በሁሇት ዙር ባሇሙያዎች  ስሌጠና እንዱያገኙ ተዯርገዋሌ፤ በISO/IEC 

17034:2016 እና ISO ጋይዴ 35፡2017 ሊይ ቅዴመ ስሌጠና ዝግጅት የተጠናቀቀ ቢሆንም በcovid 

19 በሽታ ወረርሽኝ ምክንያት እስከ አሁን ስሌጠናው አሌተወሰዯም  (ክንዉን 100%)፡፡ 

 

2.1.3 ከዓሇም ባንክ ብዴር በተገኘው በጀት የብሔራዊ የጥራት መሰረተ ሌማት ፕሮጀክት በኬሚካሌ ሥነ-ሌክ  

     መስክ የካሉብሬሽን አገሌግልት ሇማስጀመር  የመሳሪያዎች ግዥ ክንዉን መከታተሌ 

አፇጻጸም 

በዓሇም ባንክ ብዴር በብሔራዊ የጥራት መሰረተ ሌማት ፕሮጀክት በኬሚካሌ ሥነ-ሌክ መስክ ሇሚገዙ 
የመሇኪያ መሳሪያዎች ዝርዝር ባህርያት መስፇርት በማዘጋጀት፣ የመሳሪያዎች ግዥ የጨረታ ሰነዴ 
ግምገማ ተጠናቆ ሇፕሮጀክት ማስተባበሪያ ተሌኮ በግዢ አፅዲቂ ኮሚቴ እንዱገመገም ተዯርገዋሌ ፡፡ 
የመሣሪያዎች ግዥ በከፉሌ ከጨረታ አሸናፉዎች ጋር መሣሪያዎቹን ሇማቅረብ ስምምነት ተዯርጓሌ፡፡ 
ቀዯም ሲሌ ሇኬሚካሌ ስነ-ሌክ ሊቦራቶሪ የተጠየቁ ሶስት ሚዛኖች የግዥ ሂዯታቸዉ ተጠናቆ ገብቷሌ፡፡ 
(ክንዉን 100%)፡፡ 

2.1.4    በጊዜና ዴግግሞሽ አሇካክ መስክ አዱስ የካሉብሬሽን አገሌግልት ማስጀመር 

  አፇጻጸም 

በጊዜና ዴግግሞሽ አሇካክ መስክ አዱስ የካሉብሬሽን አገሌግልት ማስጀመር ታቅድ በጊዜና ዴግግሞሽ 
አሇካክ መስክ የካሉብሬሽን አገሌግልት ሇማስጀመር የሚያስችሌ የመሇኪያ መሳሪዎች ግዢ በዓሇም 
ባንክ ብዴር በብሔራዊ የጥራት መሰረተ ሌማት ፕሮጀክት በከፉሌ ተከናውኗሌ ቀሪ መሳሪያዎችና 
ስሌጠና አሌተገኙም (ክንዉን 50%)፡፡ 

2.1.5 በፍርስ እና በታንከር ፌልው ሜትር አዱስ ፕሮሲጀር ማዘጋጀት 
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አፇጻጸም 
ፍርስ እና በታንከር ፌልው ሜትር አዱስ ፕሮሲጀር ሇማዘጋጀት ታቅድ በሁሇቱም መስክ አዱስ  
ፕሮሲጀሮች ተዘጋጅተዋሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

2.2. የካሉብሬሽን ወሰኖችን በዓሇም ዓቀፌ የሥነ-ሌክ ዴርጅት ብቃት መረጃ ቋት ማስመዝገብ  (ክንዉን 
100%)፡፡   

2.2.1 በተመረጡ የአሇካክ መስኮች (የይዘት፣የኤላክትሪካሌ፣የሙቀት እና በግፉት)የብቃት ማረጋገጫ መረጃ በ 
BIPM KCDB ዉስጥ ሇማስመዝገብ   የጥራት ስራ አሰራር ሥርዓት ሰነድች በአህጉሩ የሥነ-ሌክ 
ዴርጅት ማስገምገም እና ቅዴመ ዝግጅት ማጠናቀቅ 

አፇጻጸም 

የተመረጡ የአሇካክ መስኮች የካሉብሬሽን ሌኬት ብቃት/Calibration Measurement CApability 
(CMC)/ በዓሇም አቀፌ የሥነ-ሌክ ዴርጅት ቁሌፌ የንጽጽር መረጃ ቋት/BIPM KCDB/ ዉስጥ 
ሇማስመዝገብ የጥራት ስራ አሰራር ሥርዓት ሰነድች ክሇሳ በአዱሱ የጥራት ሥራ አመራር ሥርዓት 
መሰረት ተጠናቋሌ፤ አጠቃሊይ በአዱሱ የጥራት ሥራ አመራር ሥርዓት ISO/IEC 17025:2017 
መሰረት ሽግግር ሇማዴረግ የጥራት አሰራር ሥርዓት ግምገማ ሇሰኔ ወር ተይዘው የነበረው በወቅቱ 
ዓሇም አቀፌ ችግር የሆነው COVID-19 ኮሮና በሽታ ምክንያት ሇሏምላ ወይም ነሏሴ 2012 ዓ.ም 
እንዱዛወር ተዯርጓሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በሁሇት የአሇካክ መስኮች በሙቀትና በይዘት የአሇካክ መስኮች 
በዕውቅና ሰጪው አካሌ የመስክ ግምገማ ተዯርጎ በወቅቱ ሇተገኙ ግዴፇቶች/NC/ በሙለ የእርምት 
እርምጃ/Corrective Action/ ተወስድ በቴክኒካሌ ኦዱተሩ በኩሌ ግዴፇቶቹ መወገዲቸው /Closing/ 
ሪፖርት ቀርቧሌ(ክንዉን 100%)፡፡ 

2.3 በISo/IEC 17025 መሰረት የተገኝን ዓሇም አቀፌ ዕውቅናን ማስፊት (ክንዉን 83%)፡፡ 

2.3.1. በግዝፇት አሇካክ መስክ የተገኘዉ ዓሇም አቀፌ እዉቅና ከ 10 ኪ.ግ ወዯ 20 ኪ.ግ ማሳዯግ 

አፇጻጸም 

በግዝፇት አሇካክ መስክ የተገኘዉ ዓሇም አቀፌ እዉቅና ከ 10 ኪ.ግ ወዯ 20 ኪ.ግ ሇማሳዯግ ታቅድ  
ሊቦራቶሩ ቅዴመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመስኩ የሰነዴና የመስክ ግምገማ እንዱካሄዴ ሇዕውቅና ሰጪው 
ተቋም ጥያቄ ያቀረብን ቢሆንም ዕውቅና ሰጪው ተቋም የግምገማውን ጊዜ ሊሌተወሰነ ጊዜ 
አራዝሞታሌ (ክንዉን 75%)፡፡ አፇጻጸሙ ዝቅ ያሇበት ምክንያት በዓሇም አቀፌ ባሇው ወቅታዊ 
ወረርሽን ምክንያት ጊዜው በመራዘሙ ነው፡፡ 

2.3.2 በዲይሜንሽን፣ በሙቀት (Fixed Points) በክሊፕ ሜትር፣ በእርጥበት /Moisture/ ፣ ንክኪ አሌባ/Non 

contact/ እና በቶርክ አሇካክ መስኮች ዓሇም አቀፌ ዕውቅና ሇማስፊ ቅዴመ ዝግጅት ማጠናቀቅ  

(ስሌጠና ማግኘት፣ የካሉብሬሽን የአሰራር መመሪያዎችን ማዘጋጀት) 

አፇጻጸም 

 በዲይሜንሽን ሇዓሇም አቀፌ ዕውቅና ቅዴመ ዝግጅት የአከባቢ የአየር ሁኔታ መቆጣጠሪያ 
መሇኪያ መሳሪያ ግዢ ሇመፇጸም የሚያስችሌ ዝርዝር ባህርያት /specification/ 
ተዘጋጅቷሌ፡፡ አገር ውስጥ ግዢውን ሇመፇጸም ይቻሌ ዘንዴ የአቅራቢዎች ዲሰሳ ተዯርጎ 
ሪፖርት ቀርበዋሌ፡፡                                                  
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   ክሊፕ ሜትር ሇዓሇም አቀፌ ዕውቅና ሇማግኘት የካሉብሬሽን የአሰራር መመሪያ 

/Calibration procedure and work instructional and uncertainity budget/ 
ተዘጋጅቶ ስራ አየተሰራበት ይገኛሌ:: 

                                                                                              
በቶርክ የአሇካክ መስክ ዓሇም አቀፌ ዕውቅና ሇማግኘት የካሉብሬሽን የአሰራር መመሪያ 
/Calibraton procedure/ ተዘጋጅቷሌ፡፡ ሇዓሇም አቀፌ ዕውቅና ቅዴመ ካሉብሬሽን 
ናሙና በመከወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

2.4 በISo/IEC 17025 መሰረት ዓሇም አቀፌ ዕውቅና የተገኘባቸውን አሇካክ መስኮች ማስቀጠሌ (ክንዉን  

   82%)፡፡  

2.4.1 ዓሇም አቀፌ ዕውቅና የተገኘባቸው ስዴስት (በግዝፇት፣ በኤላክትሪካሌ፣ በሙቀት፣ በግፉት፣ በይዘት  

      እና ሚዛን) የአሇካክ መሰኮች ቀጣይነታቸውን ማረጋገጥ 

አፇጻጸም 

ዓሇም አቀፌ ዕውቅና የተገኘባቸው ስዴስት (በግዝፇት፣ በኤላክትሪካሌ፣ በሙቀት፣ በግፉት፣ በይዘት 
እና ሚዛን) የአሇካክ መሰኮች ቀጣይነታቸውን ሇማረጋገጥ ታቅድ በግዝፇት፣ በኤላክትሪካሌ፣በሙቀት፣  
በይዘት እና ሚዛን የአሇካክ መስኮች ቀጣይነታቸውን ሇማረጋገጥ በአዱሱ ISO 17025-2017 
እስታዲንዲርዴ መሰረት ፕሮሲጀሮች ተከሌሰዋሌ፣ የውስጥ ኦዱቶች ተከናውነዋሌ፣ በሙቀት እና 
በይዘት አሇካክ መስኮች በውጭ ኦዱተሮች የተገመገመ ሲሆን ጥሩ ውጤቶችም ተገኝቷሌ                                              
(ክንዉን 100%)፡፡ 

2.4.2  የጥራት ኦዱት ግኝቶች ሊይ ማስተካከያ እርምጃዎች በመውሰዴ ውጤቱን ተግባራዊ ማዴረግ 

አፇጻጸም 

የጥራት ኦዱት ግኝቶች ሊይ ማስተካከያ እርምጃዎች በመውሰዴ ውጤቱን ተግባራዊ ማዴረግ ታቅድ 
ዕውቅና በተገኘባቸው የአሇካክ መስኮች ከዕውቅና ሰጪ አካሌ የመስክ ግምገማ ከመዯረጉ በፉት 
በሁለም የውስጥ የጥራት ኦዱት ግምገማ ተዯርገዋሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

2.4.3 ዕዉቅና በተገኘባቸዉ የአሇካክ መስኮች ዓመታዊ ኦዱትና ማኔጅመንት ግምገማዎችን ማካሄዴ  

አፇጻጸም 

ዕዉቅና  በተገኘባቸዉ የአሇካክ መስኮች ዓመታዊ ኦዱትና ማኔጅመንት ግምገማዎችን ሇማካሄዴ ታቅድ 
ህዲር 29 እና 30/2012 ዓ.ም. ከጀርመን እውቅና ሰጪ ተቋም በመጣ አንዴ አሰሰር በውስጥ 
በሞባይሌ ፣ በመስክ የሙቀት ካሉብሬሽን ዘርፌ እና በውስጥ እና በሞባይሌ ይዘት ካሉብሬሽን አሰራር 
ሊይ በISO/IEC17025 መሰረት የአሰራር ስርዓቱን ፌተሻ አከናውኗሌ፡፡  እንዱሁም ከታህሳስ 10-
15/2012 ዓ.ም. የኤላክትሪካሌ እና በግዝፇት ካሉብሬሽን እንዱሁም በሚዛን መስፇሪያ መስክ የውስጥ 
የጥራት ኦዱት ፌተሻ ተከናውኗሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
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2.4.4 በእዉቅና ሰጪ ተቋማትና በዉስጥ ኦዱቶች ግኝት መሰረት የእርምት እርምጃዎችን መዉሰዴ  

አፇጻጸም 

በእዉቅና ሰጪ ተቋማትና በዉስጥ ኦዱቶች ግኝት መሰረት የእርምት እርምጃዎችን ሇመዉሰዴ ታቅድ  

የእርምት እርምጃዎችን ተወስዯዋሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

2.4.5 በISo/IEC 17025 እና በተሇያዩ የሥነ-ሌክ ዘርፌ ስሌጠናዎች እንዱካሄደ በማዴረግ ሪፖርት ማቅረብ 

 
አፇጻጸም 

በተሇያዩ የሥነ-ሌክ ዘርፌ ስሌጠና ሇመስጠት ታቅድ ከሏምላ 10-12 2011 እና ሏምላ 17-19 
/2011 በሁሇት ዙር ሇ47 (ወ=41 ሴት=6) የመ/ቤቱ የሥነ-ሌክ ሙያተኞች "General 
Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories Based On 
ISO/IEC 17025:2017"  በሚሌ ርዕስ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ በተጨማሪም ከታህሳስ 6-10/2012 
ዓ.ም. ዴረስ በኢትዮጵያ የዯረጃዎች ኤጀንሲ ሇ12 (ወ=10 ሴት=2) እና ከህዲር 8-12/2012 ዯግሞ 
ሇ25 (ወ=23 ሴት= 2) የካሉብሬሽን ሙያተኞች በNQIDP ፕሮጀክት አማካይነት ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡  
(ክንዉን 100%)፡፡ 

2.4.6 በተሇያዩ የአሇካክ መስኮች የማጠናከሪያ ስሌጠናዎችን ማግኘት 
 

አፇጻጸም 

በተሇያዩ የአሇካክ መስኮች የማጠናከሪያ ስሌጠናዎችን ሇማግኘት ታቅድ ባሇው ወቅታዊ ወረርሽን 
ምክንያት አሌተከናወነም (ክንዉን 0%)፡፡ 
 

2.4.7 በሊቦራቶሪ አሰሰሮች እና የካሉብሬሽን ዉጤት ዙሪያ የዯንበኞችን ጥያቄ በማሰባሰብ፣ መረዲትና  
      በመተንተን ሪፖርት ማቅረብ 
 

አፇጻጸም 

በሊቦራቶሪ አሰሰሮች እና የካሉብሬሽን ዉጤት ዙሪያ የዯንበኞችን ጥያቄ በማሰባሰብ፣ መረዲትና 
በመተንተን ሪፖርት ሇማቅረብ ታቅድ የዯንበኞች የእርካታ መጠን ዲሰሳ ከዯንበኞች አገሌግልት 
ከሀምላ 2011 ዓ.ም. እስከ ታህሳስ መጨረሻ 2012 ዓ.ም. በተሰበሰበው መረጃ መሰረት  ትንተናው 
ተካሄድ ሪፖርት የቀረበ ሲሆን የዯንበኞች የእርካታ መጠን 76% ሆኗሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

 

2.5 በዓሇም ዓቀፊዊ እና አህጉራዊ የስነ -ሌክ ዴርጅቶች ተሳትፍን ማሳዯግ (ክንዉን 0%)፡፡ 

2.5.1 በአህጉራዊ የሥነ-ሌክ ዴርጅት፣ በሰሜን ምስራቅና ምዕራብ አፌሪካ ክፌሇ አህጉር የሥነ-ሌክ ዴርጅት፣ 

     በምስራቅ አፌሪካ የሥነ-ሌክ ዴርጅት እና በዯቡባዊው የሥነ-ሌክ ትብብር ዴርጅት ዓመታዊና የቴክኒክ 

     ስብሰባና አውዯ ጥናቶች ሊይ መሳተፌ 

አፇጻጸም 
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በአህጉራዊ የሥነ-ሌክ ዴርጅት፣ በሰሜን ምስራቅና ምዕራብ አፌሪካ ክፌሇ አህጉር የሥነ-ሌክ ዴርጅት፣ 

በምስራቅ አፌሪካ የሥነ-ሌክ ዴርጅት እና በዯቡባዊው የሥነ-ሌክ ትብብር ዴርጅት ዓመታዊና የቴክኒክ 

ስብሰባና አውዯ ጥናቶች ሊይ ሇመሳተፌ ታቅድ ባሇው ወቅታዊ ወረርሽኝ ምክንያት አሌተከናወነም 

(ክንዉን 0%)፡፡ 

 

2.6 ከላልች ብሄራዊ የስነ-ሌክ ተቋማት ጋር ስትራቴጂክ አጋርነትን በማጎሌበት ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ 

   (ክንዉን 20%)፡፡ 

2.6.1 ከኬንያና ቱኒዚያ የሥነ-ሌክ ተቋም ጋር የስምምነት ፉርማ ማከናወን 

አፇጻጸም 

ከኬንያና ቱኒዚያ የሥነ-ሌክ ተቋም ጋር የስምምነት ፉርማ ሇማከናወን ታቅድ ባሇው ወቅታዊ 

ወረርሽኝ ምክንያት አሌተከናወነም (ክንዉን 0%)፡፡ 

 

2.6.2 ከግብጽ፣ከዯቡብ ኮርያ፣ ከዯቡብ አፌሪካና ጋር የተፇረመውን ስምምነት ወዯ ተግባር መቀየርና 

መከታተሌ 

አፇጻጸም 

ከላልች ብሄራዊ የስነ-ሌክ ተቋማት ጋር የትብብርና የትግበራ መርሀ ግብር ሇማዘጋጀት ታቅድ  
 ከዯቡብ አፌሪካ የሥነ-ሌክ ተቋም ጋር በተዯረገው ስምምነት መሰረት ሇአንዴ ወር ተኩሌ 

የባሇሙያ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 
 ከግብጽ የሥነ-ሌክ ተቋም ጋር በተዯረገው ስምምነት ከሰሜን ምዕራብ የአፌሪካ ሀገሮች የሥነ -

ሌክ ዴርጅቶች ጋር በተዯረገው የቴክኒካዊ ስብሰባ ሊይ ተሳትፍ ተዯርጓሌ፡፡ 
 ሇሱማላ ሊንዴ የአቅም ማጎሌበቻ ስሌጠና ተሰጥቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

 
2.6.3 ከላልች ብሄራዊ የስነ-ሌክ ተቋማት ጋር የትብብርና የትግበራ መርሀ ግብር ማዘጋጀት 

አፇጻጸም 

ከላልች ብሄራዊ የስነ-ሌክ ተቋማት ጋር የትብብርና የትግበራ መርሀ ግብር ሇማዘጋጀት ታቅድ 
በወቅታዊ ችግር ምክንያት አሌተከናወነም(ክንዉን 0%)፡፡ 

 
ግብ 3 የህብተሰቡን የሥነ-ሌክና የሳ/መሣሪያዎችን አጠቃቀም ግንዛቤ ማሳዯግ(ክንዉን 60%)  

3.1 የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን ተግባራዊ ማዴረግ (ክንዉን 54%) 

3.1.1 በሶስት ክሌልች(  አዱስ አበባ፣ ትግራይ እና አማራ)  የግንዛቤ ማስጨበጫ ዉይይት /ምክክር/  
      ፕሮግራሞችን ማካሄዴ  
 

አፇጻጸም 
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      በሶስት ክሌልች(  አዱስ አበባ፣ ትግራይ/ዯቡብ እና አማራ)  የግንዛቤ ማስጨበጫ ዉይይት /ምክክር/ 
ፕሮግራሞችን ሇማካሄዴ ታቅድ በአማራ ክሌሊዊ መንግስት ባህርዲር ከተማ  የግንዛቤ   ማስጨበጫ 
ስሌጠና ተሰጥቷሌ (ክንዉን 33%)፡፡ ባሇው ወቅታዊ ወረርሽን ምክንያት አሌተከናወነም፡፡ 

 

3.1.2 ኢንስቲትዩቱን ተግባራት የሚገሌጽ ትምህርታዊ ድክመንተሪ በ5 ቋንቋ ማሰራት 
አፇጻጸም 

      የኢንስቲትዩቱን ተግባራት የሚገሌጽ ትምህርታዊ ድክመንተሪ በ5 ቋንቋ ሇማሰራት ታቅድ ውስን 
ጨረታው ወጥቶ የነበረ ቢሆንም በግዢ ሂዯት መጓተት ምክንያት አሌተከናወነም (ክንዉን 0%)፡፡ 

 
3.1.3 ሇተሇያዩ ክሌልች፣ ዩኒቨርስቲዎችና ላልች ተቋማት የሚመጡ እንግድችን የኢንስቲትዩቱን  

      ሊብራቶሪዎች እና ወርክሾፖች  በማስጎብኘት ሪፖርት ማቅረብ 

አፇጻጸም 

ሇተሇያዩ ክሌልች፣ ዩኒቨርስቲዎችና ላልች ተቋማት የሚመጡ እንግድችን የኢንስቲትዩቱን 
ሊብራቶሪዎች እና ወርክሾፖች  በማስጎብኘት ሪፖርት ሇማቅረብ ታቅድ ከ100 በሊይ ሇሚሆኑ የ1ኛ 
እና የ2ኛ ዯረጃ ግንባር ቀዯም ተማሪዎች በአዲማ የሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ ጥያቄና 
አስተባባሪነት መሠረት ሁለንም የሥነ-ሌክ ሊብራቶሪዎች እንዱጎበኙ ተዯርጓሌ፤ በተጨማሪም 
ከቡላሆራ ዩኒቨርሲቲ ሇመጡ 49  ተማሪዎች እና 3 መምህራን የፉዚክስ ክፌሌ ተማሪዎች የሥነ-
ሌክ ሊቦራቶች እንዱጎበኙ ተዯርገዋሌ(ክንዉን 100%)፡፡ 
 

3.1.4 በወሩ ሇኢንስቲትዩቱ ማህበራዊ ሚዱያ ሊይ የሚመጥኑ ዜናዎች ማዘጋጀት እንዱሁም የኤላክትሮኒክስ 
ሚዱያን በመጠቀም የግንዛቤ ማዲበር ስራ ማከናወን ፣በኢግዚቢሽንና በኤላክትሮኒክስ ዱስፒላይ 
ኢንስቲትዩቱን የማስተዋወቅ ስራዎችን መስራት 

     አፇጻጸም 

በየወሩ ሇኢንስቲትዩቱ ማህበራዊ ሚዱያ ሊይ የሚመጥኑ ዜናዎች ሇማዘጋጀት ታቅድ በኢንስቲትዩቱ 

አመራሮችና ሠራተኞች የተከናወነ የችግኝ ተከሊ ሥራዎች መሠራታቸውን  በቦላ ሇሚ፣ በአንቆርጫ 

(አዱስ አበባ) እና በግራር ጃርሶ ወረዲ (ኦሮሚያ) ፣የሥነ-ሌክ ባሇሙያዎች ስሌጠና በኮተቤ ግቢ፣የ 

IFMIS ስሌጠና ፣የሰራተኞች ብቃት የተመሇከተ ስሌጠና ፣ ሇህፃናት ስሇተዯረገ የአሌባሳት ዴጋፌ 

፣በሰንዯቅ ዓሊማ ቀን አከባበር፣ ኤላክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ስሌጠና በተመሇከተ፣ የሴቶች ፍረም 

መመስረት፣ ባህርዲር ከተማ  የተከናወነውን የግንዛቤ ማስጨበጫ ፣ዓሇምአቀፌ የሴቶች ቀን መከበሩ፣ 

የሥርዓተ ጾታ ስሌጠና፣ የዓሇም ሕፃናት፣ ስነ-ምግባር ኮዴን ስሌጠና እና የሶማላሊንዴ ጥራት 

ቁጥጥር ኃሊፉዎች ጉብኝት ዜና ተሰርቶ ተጭኗሌ፡፡ በተጨማሪም የኤላክትሮኒክስ ዱስፕላይ 

እንዱተከሌ በማዴረግ ኢንስቲትዩቱን የማስተዋወቅ ስራ፣ የኮሮና ቫይረስን ሇመከሊከሌ ስሇተከናወኑ 

የጤና መርጃ መሣሪያዎች ጥገናና ካሉብሬሽን፣ የዓሇም ሥነ ሌክ ቀን ታስቦ መዋለ፣ ዜናዎች 

ተዘጋጅተዋሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
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3.1.5 የኢንስቲትዩቱን የሥነ-ሌክ መጽሄትና ቡክላት ማዘጋጀት 

       አፇጻጸም 

የኢንስቲትዩቱን የሥነ-ሌክ መጽሄትና ቡክላት ሇማዘጋጀት ታቅድ ባሇው ወቅታዊ ወረርሽኝ ምክንያት 

አሌተከናወነም (ክንዉን 0%)፡፡ 

3 .1.6 የተሇያዩ በዓሊትን በዯመቀ ሁኔታ ሇማክበር ባነሮችንና ፖስተሮችን ማተም ፣የዓሇም የሥነ-ሌክ ቀን  

      ምክንያት በማዴረግ ሇባሇዴርሻ አካሊት የውይይት መዴረክ ማዘጋጀት 

     አፇጻጸም 

የተሇያዩ በዓሊትን በዯመቀ ሁኔታ ሇማክበር ባነሮች፣ ፖስተሮች፣ የዓሇም የሥነ-ሌክ ቀን ምክንያት 

በማዴረግ ሇባሇዴርሻ አካሊት የውይይት መዴረክ ሇማዘጋጀት ታቅድ የባህርዲር ግንዛቤ ማስጨበጫ 

ሁሇት ባነር ተዘጋጅቷሌ፡፡ የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን አስመሌክቶ መሌዕክት ተቀርፆ በማህበራዊ ዴህረ ገጽ 

ተጭኗሌ፡፡ ተጨማሪም በማስታወቂያ ቦርዴ ሊይ የማውጣት ሥራ ተከናውኗሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

 
3.2  ቅንጅታዊ አሰራርን ማሻሻሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

3.2.1  ከተሇያዩ  ስዴስት ተቋማት ጋር በቅንጅት የተሰሩ ስራዎች የአፇጻጸም ሪፖርት ማቅረብ                                                                 

      አፇጻጸም 

      ከተሇያዩ ስዴስት ተቋማት ጋር በቅንጅት ሇመስራት ታቅድ፡- 

ከኦሮሚያ ሳይንስና ቴክኖልጂ ኢንፍርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ባሇስሌጣን፣ ከኢፋዱሪ የንግዴና 

ኢንደስትሪ ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ ጨረራ መከሊከያ ባሇስሌጣን፣ ከኢትዮጵያ የአከባቢጥበቃ 

ባሇስሌጣን፣ ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፉዚክስ ትምህርት ክፌሌ፣ ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ፣ 

ክሌሌ ንግዴና ገበያ ሌማት ቢሮዎች እንዱሁም ከጥራት መሰረተ ሌማት ተቋማት ጋር 

በቅንጅት እየተሰራ ነው፡፡ 

 ከንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጋር በህክምና መሳሪያዎች ተከሊ ኮሚሺኒንግ ፣ ጥገና የብቃት 

ማረጋገጫ በመስጠትና  የአውቶቦቴ ካሉብሬሽን ሇማዘመን እንዱቻሌ በተቋቋመ ኮሚቴ ውስጥ 

የተሻሇ አማራጭ አሰራር ሇመዘርጋት በቅንጅት ተሰርቷሌ፡፡   

 በንግዴ ሚ/ር ሰብሳቢነት እና በዯረጃዎች ኤጀንሲ አስተባባሪነት ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር 

በመቀናጀት በርካታ የprepackage እስታንዲርድች ተከሇሰዋሌ፡፡  

 በኦሮሚያ ሳይንስና ቴክኖልጂ ኢንፍርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ባሇስሌጣን አዘጋጅነት ሏምላ 19 

ቀን 2011 ዓ.ም በቢሾፌቱ ከተማ የሥነ-ሌክ ሚና በጥራት መሠረተ ሌማት በሚሌ ርዕስ ሊይ 
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ከተሇያዩ የኦሮሚያ ኢንደስትሪዎችና አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ሇተውጣጡ ተሳታፍዎች 

ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡   

 ከሏምላ 22 እስከ 26 ቀን 2011 ዓ.ም የኢፋዱሪ ንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጥያቄ 

መሰረት በህጋዊ የሥነ-ሌክ አዋጅ ዝግጅት ሥራ ሊይ ተሳትፍ ተዴርጓሌ፡፡ 

 ሇአዱስ አባባ ንግዴና ኢንደስትሪ ቢሮ የሚዛን ግዢ ዝርዝር ባህርያት /Specification/ 

ግምገማ ሊይ በመሳተፌ እገዛ ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡  

 ከአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሇመጡ ሁሇት ተማሪዎች የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ተሰጥቷሌ፡፡ 

 አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፉዚክስ ትምህርት ክፌሌ ጋር በመሆን የኃይሌ ሊቦራቶራችን የመሬት 

ስበት /Acceleration due to gravity determination/ ተከናውኗሌ፡፡  

 ከዯረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በመሆን Enhancement of quality infrastructure  በሚሌ በ PTB 

ዴጋፌ በግብርና ምርምር ውስጥ በሚካሄዯው ፕሮጀክት ሊይ ሇገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር 

አሰሊ የ3 ቀን ከ 8-10/4/2012 ዓ.ም ስሌጠና ተሰጥቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

ግብ 4 የሀብት አጠቃቀምና አስተዲዯር ስርዓትን ማጎሌበት (ክንዉን 87%) 

4.1 የበጀት አጠቃቀም ውጤታማነት ማሳዯግ (ክንዉን 83%) 

4.1.1 በፀዯቀዉ በጀት መሰረት የ2012 በጀት ዓመት የፕሮግራም በጀት ዕቅዴ የዴርጊት መርሃ ግብር   

     ማዘጋጀት  

አፇጻጸም 

በፀዯቀዉ በጀት መሰረት የ2012 በጀት ዓመት የፕሮግራም በጀት ዕቅዴ የዴርጊት መርሃ ግብር   

ሇማዘጋጀት ታቅድ የዴርጊት መርሀ ግብር ተዘጋጅቶ ተሌኳሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
 

4.1.2 በፀዯቀዉ በጀት መሰረት የ2012 በጀት ዓመት የገንዘብ ፌሰት (cash flow) ማዘጋጀትና 3 ወርሃዊ  

      የገንዘብ ፌሰት ፌሊጎት ሇገ/ሚ/ር በማቅረብ የሥራ ማስኬጃያ ወጪ መጠየቅ    

አፇጻጸም 

በፀዯቀዉ በጀት መሰረት የ2012 በጀት ዓመት ወርሃዊ የገንዘብ ፌሰት (cash flow) ተዘጋጅቶ 

ሇገ/ሚ/ር በማቅረብ የሥራ ማስኬጃ ጥያቄ ሇገ/ሚ/ር አቅርበን ተፇቅዶሌ(ክንዉን 100%)፡፡  

4.1.3 የመካከሇኛ ወጪ ማዕቀፌ (2013-2015 )የሶስት  በጀት ዓመት እና የ2013 የፕሮግራም በጀት ዕቅዴ 

ማዘጋጀት 

አፇጻጸም 

የመካከሇኛ ወጪ ማዕቀፌ (2013-2015 )የሶስት  በጀት ዓመት እና የ2013 የፕሮግራም በጀት ዕቅዴ 

ሇማዘጋጀት ታቅድ በሀርዴ ኮፒ እና በifmis  ሲስተም በወቅቱ ተዘጋጅቶ ተሌኳሌ፡፡ (ክንዉን 100%)፡፡ 

 

4.1.4 በዉሌ የሚፇጸሙ የአገሌግልት ክፌያዎችን በመፇጸም ሪፖርት ማቅረብ 
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አፇጻጸም 

በዉሌ የሚፇጸሙ የአገሌግልት ክፌያዎችን በመፇጸም ሪፖርቶች ሇማቅረብ ታቅድ የ2012 በጀት 

ዓመት  እስከ  ግንቦት 2012 ዴረስ  የጥበቃና የጽዲት አገሌግልት ክፌያ ተፇፅሟሌ (ክንዉን 50%)፡፡ 
 

4.1.5 ወቅታቸዉን ጠብቀዉ የሚከፇለ (BIPM,DAKSS,ELA)  የሀገር ዉስጥና ዓሇም አቀፌ መዋጮዎች  
     መፇጸም 
 

አፇጻጸም 

ወቅታቸዉን ጠብቀዉ የሚከፇለ (BIPM,DAKSS,ELA)  የሀገር ዉስጥና ዓሇም አቀፌ መዋጮዎች 
ብር 8451 ክፌያ ሇመፇጸም ታቅድ የ2012 በጀት ዓመት አዱስ አበባ ንግዴ ም/ቤት አባሌነት መዋጮ 
ብር 2451 እንዱሁም የኢትዮጵያ ሊብራቶሪ አሶሴሽን ማህበር ብር 6000.00 ክፌያ ተፇፅሟሌ፡፡ 
በዴምሩ ብር 8451.00 ክፌያ ተፇፅሟሌ (ክንዉን 50%)፡፡ 
              

4.1.6 ወርሃዊ፣የሩብ ዓመት አመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ሇገ/ሚ/ር ማቅረብ 
 

   አፇጻጸም 
በIFMIS  የሂሳብ አያያዝ መሠረት የ2011 በጀት ዓመት ዓመታዊ ሂሳብ እና የ2012 በጀት ዓመት 
ከሀምላ 2011 እስከ ሚያዚያ ወር 2012 ዓ.ም  ሂሳብ ተዘግቶ ሇገንዘብ ሚ/ር እና ሇሚመሇከታቸው 
ክፌልች ተሊሌፎሌ(ክንዉን 100%)፡፡ 

 
4.1.7 ሇኢንስቲትዩቱ የተመዯበውን በጀት በዕቅደ መሰረት መጠቀም  
 

   አፇጻጸም 
ሇኢንስቲትዩቱ የተመዯበውን በጀት በዕቅደ መሰረት ሇመጠቀም ታቅድ የበጀት አፇጻጸሙ 76% ሆኗሌ፡፡ 
(ክንዉን 76%)፡፡ 

 

4.1.8 የቅርንጫፌ የፊይናንስ አሰራር ስርዓት መዘርጋት 

    አፇጻጸም 
ቅርንጫፌ የፊይናንስ አሰራር ስርዓት ሇመዘርጋት ታቅድ ሇቅርንጫፍች አነስተኛ የጥሬ ገንዘብ 
አጠቃቀም እና የገቢ አሰባሰብ የውስጥ መመሪያ ፀዴቆ ሇሚመሇከታቸው ሁለ ተሊሌፎሌ(ክንዉን  
100%)፡፡ 
 

4.2 የግዢ ዕቅዴ ማዘጋጀትና መፇጸም (ክንዉን 88%)፡፡ 

4.2.1 የግዢ ዕቅዴ ማዘጋጀትና ማጽዯቅ 

አፇጻጸም 

የግዢ ዕቅዴ ሇማዘጋጀትና ሇማጽዯቅ ታቅድ የመ/ቤቱ ዓመታዊ የግዥ ዕቅዴ ተዘጋጅቶ  

ሇሚመሇከታቸው ሁለ ተሊሌፎሌ (ክንዉን 100%) ፡፡ 
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4.2.2  በግዥ ዕቅደ መሠረት የሀገር ዉስጥ ግዢ መፇጸም   

አፇጻጸም 

የሀገር ዉስጥ ግዢ ሇመፇጸም ታቅድ  70% ግዢ ተከናውኗሌ (ክንዉን 70%)፡፡ አፇፃፀሙ ዝቅ 

ያሇበት ምክንያት በማዕቀፌ የሚገዙ ግዥዎች አቅራቢዎች ዕቃውን ባሇማቅረባቸው በወቅቱ መግዛት 

ባሇመቻለ ነው፡፡ 

 

4.2.3. ወርሃዊ የግዢ እቅዴ አፇጻጸም ሪፖርት ሇስራ አመራር ማቅረብ 
 

አፇጻጸም 

ወርሃዊ የግዢ ዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርት ሇሥራ አመራር በማቅረብ ሇማስገምገም ታቅድ በእቅደ 

መሰረት ተከናውኗሌ (ክንዉን 100%) 

 

4.2.4 የግዥ ዕቅዴ አፇጻጸም ሪፖርት በየሩብ ዓመቱ ሇመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ ማቅረብ  
 

     አፇጻጸም 
የ2011 በጀት ዓመት የአራተኛው ሩብ ዓመት እና ዓመታዊ የግዢ አፇፃፀም ሪፖርት እንዱሁም 
የ2012 1ኛው የ2ኛው ሩብ ዓመት የግዢ አፇፃፀም ሪፖርት ሇመንግስት ግዢና ንብረት አስተዲዯር 
ኤጀንሲ ቀርቧሌ(ክንዉን 100%)፡፡  
 

4.3 የንብረት ቆጠራ ማካሄዴና ስራ ሊይ የማይውለ ንብረቶችን በወቅቱ ማስወገዴ (ክንዉን 95%) 

4.3.1 ዓመታዊ ንብረት ቆጠራ ማከናወን 

አፇጻጸም 

ዓመታዊ ንብረት ቆጠራ ሇማከናወን ታቅድ የ2011 በጀት ዓመት የንብረት ቆጠራ ተጠናቋሌ (ክንዉን 

100%)፡፡  

4.3.2 በዓመታዊ ንብረት ቆጠራ ዉጤት መሠረት ከአገሌግልት ዉጪ የሆኑ ንብረቶችን በየአይነታቸዉ   

     በመሇየት እንዱወገደ ሪፖርት ማቅረብ 
 

አፇጻጸም 

ዓመታዊ ንብረት ቆጠራ ዉጤት መሠረት ከአገሌግልት ዉጪ የሆኑ ንብረቶችን በየአይነታቸዉ 

በመሇየት እንዱወገደ ሇማዴረግ ታቅድ ያገሇገለ ኮምፒውተሮች፣ ፕሪንተሮች፣ፊክስ ፍቶኮፒና 

ተመሳሳይ ኤላክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ሇኢኖቬሽን እና ቴክኖልጂ ሚኒስቴር በማስረከብ ተወግዯዋሌ፡፡ 

በመጋዘን የሚገኙ በመ/ቤቱ አስወጋጅ ኮሚቴ በኩሌ የሚወገደ ንብረቶችን በተመሇከተ የዋጋ ገማች 

ኮሚቴ ተቋቁሞ የሚገመቱ ዕቃዎችን ዋጋ ግምት ተጠናቆ  ሇአስወጋጅ ኮሚቴ ቀርቧሌ፡፡ 
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ከዋናው ግቢ የህንፃ ፌርስራሽ የተሇያዩ ቆርቆሮና ብረታ ብረቶች በየዓይነቱ ተሇይቶ ሇመ/ግ/ን/ማስ/አገ/ 

ዝርዝራቸው ቀርቦ በሂዯት ሊይ ይገኛሌ (ክንዉን 90%)፡፡  

 
4.4 የፊይናንስ ኦዱት ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ (ክንዉን 100%) 

4.4.1 የ2011 በጀት ዓመት የፇሰስ ሂሳብ ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ 

አፇጻጸም 

የ2011 በጀት ዓመት የፇሰስ ሂሳብ ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇማቅረብ ታቅድ 604,325.28 /ስዴስት መቶ 
አራት ሺ ሦስት መቶ ሃያ አምስት ከ28/100/ ፇሰስ ተዯርጓሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
 

4.4.2 የ2011 በጀት ዓመት የ4ኛሩብ ዓመት የሂሳብ ኦዱት ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ 

አፇጻጸም 
የ2011 በጀት ዓመት የ4ኛሩብ ዓመት የሂሳብ ኦዱት ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ  በታቀዯው መሠረት 
ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ ተሌኳሌ (ክንዉን 100%)፡፡   

4.4.3 የ2012 በጀት ዓመት የ1ኛ፣ የ2ኛ እና የ3ኛ የሂሳብ ኦዱት ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ 

አፇጻጸም 
የ2012 በጀት ዓመት የ1ኛ፣ የ2ኛ እና የ3ኛ  የሂሳብ ኦዱት ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇማቅረብ ታቅድ 
ሪፖርቱ ተዘጋጅቶ ሇገንዘብ ሚኒስቴር ተሌኳሌ  (ክንዉን 100%)፡፡  

                                 
 

4.5   የክዋኔ ኦዱት ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ (ክንዉን 100%)፡፡   

4.5.1 የስጋት አካባቢን ሇመሇየት የዲሰሳ ጥናት ማካሄዴና ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ    

አፇጻጸም 

የስጋት አካባቢን ሇመሇየት የዲሰሳ ጥናት ማካሄዴና ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇማቅረብ ታቅድ በተመረጡ 
አራት የስራ ሂዯቶች የተሇዩ ችግሮች እርምት መወሰዲቸውን ከኦዱት ተዯራጊዎች ጋር በመነጋገር 
መተማመኛ ተወስድ ሪፖርቱን   ሇሚመሇከተው አካሌ ተሌኳሌ (ክንዉን 100%)፡፡  

         
4.6 በውስጥና በውጪ ኦዱት ግኝት ሊይ የእርምት እርምጃ መወሰዲቸውን ማረጋገጥ(ክንዉን 33%) 

4.6.1 በዉስጥ ኦዱት በሚሰጡ አስተያየቶች ሊይ የእርምት እርምጃ መውሰዴ 

አፇጻጸም 
በዉስጥ ኦዱት በሚሰጡ አስተያየቶች ሊይ የእርምት እርምጃ ሇመውሰዴ ታቅድ የኢትዮጵያ የመዴን 
ዴርጅት ታክስ መከፇሌ የነበረበት ክፌያ ብር 387897 በግኝት ተገኝቶ ክፌያው ሇገቢዎች ሚ/ር 
እንዱፇጸም በማዴረግ ሇገንዘብ ሚ/ር ስሇትክክሇኛነቱ ተረጋግጦ ሪፖርቱ ተሌኳሌ (ክንዉን 100%)፡፡  
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4.6.2 በፋዯራሌ ዋና ኦዱተር በሚሰጡ አስተያየቶች ሊይ የእርምት እርምጃ መውሰዴ 

አፇጻጸም 
በፋዯራሌ  ዋና ኦዱተር በሚሰጡ አስተያየቶች ሊይ የእርምት እርምጃ ሇመውሰዴ ታቅድ ቀዯም ብል 
በነበሩበት ግኝቶች ሊይ የክትትሌ ሥርዓቱን ተከትል በወቅቱ ሇዋና ኦዱተር እና ሇገንዘብ ሚኒስቴር 
መ/ቤት ተሌኳሌ፡፡ አንዱሁም በ2011 በጀት ዓመት የኦዱት ግኝት ሊይ የማስተካከያ እርምጃ ተወስዶሌ 
(ክንዉን 100%)፡፡ 

4.6.3 በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ በሚሰጡ አስተያየቶች ሊይ የእርምት እርምጃ መውሰዴ 

አፇጻጸም 
በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ በሚሰጡ አስተያየቶች ሊይ የእርምት እርምጃ ሇመውሰዴ 
የታቀዯ ቢሆንም የኤጀንሲው ባሇሞያዎች የሰጡት አስተያየት ባሇመኖሩ አሌተከናወነም፡፡ (ክንዉን 
0%)፡፡ 

ግብ 5 የገቢ ምንጮችን ማስፊፊትና ገቢን ማሳዯግ (ክንዉን 49.4 %) 

5.1 ከተሰጡ አገሌግልቶች በወቅቱ ገቢ መሰብሰብ (ክንዉን 49.4%) 

5.1.1 በዘጠኝ ወራት 7.5 ሚሉዮን ብር የአገሌግልት ክፌያዎች መሰብሰብ 
 

አፇጻጸም 

በበጀት ዓመቱ 10 ሚሉዮን ብር ሇመሰብሰብ ታቅድ ከካሉብሬሽን ገቢ ብር 9,481,522.32 ከሌዩ ሌዩ 
ገቢ ብር 388,621.99 በዴምሩ ብር 9,870,144.31 ገቢ ተሰብስቧሌ፡፡ በተጨማሪም በአንፌራ ሬዴ 
ቴርሞሜትር ካሉብሬሽን መግባት የነበረበት 328,000 ብር  በኮቪዴ 19 በሽታ ምክንያት በነጻ 
አገሌግልቱ ተሰጥቷሌ (ክንዉን 99%)፡፡  
 
 

5.1.2 ያሌተወራረደ ሂሳቦችን ከግሇሰብና ከዴርጅቶች  መሰብሰብ 
 

አፇጻጸም 

ያሌተወራረደ ሂሳቦችን ከግሇሰብና ከዴርጅቶች ብር  125,612 ሇመሰብሰብ ታቅድ ከማትሪክስ ግልባሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር የሚፇሇግ ብር 10,231.06፣ ከአብነት ዘሇቀ (የመ/ቤታችንን አዱስ የሊብራቶሪ ሕንፃ 
ጠበቃ በቅዴሚያ የተከፇሇ ብር 37,000.00፣ ወዯ ውጪ ሀገር ተሌከው ካሌተመሇሱት ከአቶ 
አንደአሇም ባጫ የሚፇሇግ ብር 61065.26 እና ዋጋው ብር17316 የሆነ ሊፕቶፕ ኮምፒውተር ዋጋ 
በዴምሩ ብር 78381.26 በፌርዴ ቤት የተያዙና ሂሳቡ ከመዝገብ እንዱሰረዝ ከመረጃ ሰጪ አካሊት 
መረጃ እየተጠበቀ ይገኛሌ(ክንዉን 0%) 

 

ግብ 6 የጥናትና ምርምር ስራዎችን ማካሄዴ (ክንዉን 66%) 

6.1 በካሉብሬሽን ዘርፌ ጥናት ማካሄዴ (ክንዉን 75%) 

6.1.1 የሥነ-ሌክ እርከን ተዋረዴ ትስስር ሚና የውጭ ምንዛሪ በማስቀረት፡ ሇአምራችና አገሌግልት ሰጪ 

ተቋማት  ዙሪያ ጥናት ማካሄዴ 

አፇጻጸም 
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ሥነ-ሌክ በአገር ኢኮኖሚ ሊይ ያሇዉ ተፅዕኖ የሚሇው የጥናት ርዕስ የሌኬት ዕርከን ተዋረዴ ትስስር 

በአምራችና አገሌግልት ሰጪው ሊይ ያሇው ተፅዕኖ በሚሇው እንዱተካ ተዯርጎ የጥናቱ ፕሮፖዛሌ 

የተዘጋጀ ሲሆን በወቅቱ በተከሰተው የCOVID 19 በሽታ ወረርሽን ምክንያት የጥሬ ዲታ ማሰባሰብ 

ሥራ አሌተጠናቀቀም (ክንዉን 50%)፡፡ 

6.1.2 ኢንስቲትዩቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ያሇውን የካሉብሬሽን አገሌግልት ፌሊጎትና የተዯራሽነት ዕዴገት ጥናት  

     ማካሄዴ 

አፇጻጸም 

ኢንስቲትዩቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ያሇውን የካሉብሬሽን አገሌግልት ፌሊጎትና የተዯራሽነት ዕዴገት 
ጥናት ሇማካሄዴ ታቅድ ያሇፈት አምስት ዓመታት የተሰጡ የካሉብሬሽን አገሌግልቶች እና የቀረቡ 
የዯንበኞች የአገሌግልት ጥያቄዎችን በመገምገም የፌሊጏትና የአገሌግልት ተዯራሽነት እዴገት ጥናት 
ተዘጋጅቷሌ(ክንዉን 100%)፡፡  

 
6.2 በሳይንስ መሳሪያዎች ዘርፌ ምርምር ማካሄዴ (ክንዉን 56%)፡፡ 

6.2.1 የሳይንስ መሳሪያዎች ሊይ ነጻ ኃይሌ አቅርቦት (power) ጥናትና ምርምሮችን ማጠናቀቅ 

አፇጻጸም 
የሳይንስ መሳሪያዎች ሊይ ነጻ ኃይሌ አቅርቦት (power) ጥናትና ምርምሮችን ሇማጠናቀቅ ታቅድ በነፃ 
ኃይሌ አቅርቦት የጂኔተሩ ምርት ተጠናቋሌ፡፡ ጀነሬተሩን ውጤታማ ሇማዴረግ ተጨማሪ ስራዎች 
እየተሰሩ ይገኛለ(ክንዉን 100%)፡፡  

6.2.2 በህክምና መሳሪያዎች ዘርፌ በስቲም ስቴራሊይዘር መሳሪያ ሊይ ጥናትና ምርምር ማዴረግ 
አፇጻጸም 
በህክምና መሳሪያዎች ዘርፌ በስቲም ስቴራሊይዘር መሳሪያ ሊይ ጥናትና ምርምር ሇማዴረግ ታቅድ 
ስቲም ስቴራሊይዘሩን ሇማምረት የፕሮግራሚንግና መካኒካሌ ዱዛይን ስራው የተሰራ ቢሆንም 
ማጠናቀቅ አሌተቻሇም (ክንዉን 40%)፡፡ አፇጻጸሙ ዝቅ ያሇበት ምክንያት በኮቪዴ 19 ወረርሽኝ  
ምክንያት አብዛኛው ሰራተኛ እረፌት ሊይ በመሆኑ ማጠናቀቅ አሌተቻሇም፡፡ 

 
6.2.3 በህክምና ዘርፌ በተሇይ ሇእናቶች ህጻናት የክትባት መዴሀኒቶችን ከ2c - 8c ሇማስቀመጥ የሚያግዝ  
      ፌሪጅ መስራት 
     አፇጻጸም 

በህክምና ዘርፌ በተሇይ ሇእናቶች ህጻናት የክትባት መዴሀኒቶችን ከ2c - 8c ሇማስቀመጥ የሚያግዝ 
ፌሪጅ ሇመስራት ታቅድ የፌሪጅ መካኒካሌ ዱዛይን ስራው ውጪ አሌተከናወነም (ክንዉን 40%)፡፡ 
አፇጻጸሙ ዝቅ ያሇበት ምክንያት በኮቪዴ 19 ወረርሽኝ  ምክንያት አብዛኛው ሰራተኛ እረፌት ሊይ 
በመሆኑ ማጠናቀቅ አሌተቻሇም፡፡ 

 

6.2.4 ሇተግባራዊ ስሌጠና የሚሆኑ ኪቶችን ዱዛይን ማዴረግ (Controlling and sensing)   
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አፇጻጸም 

ሇተግባራዊ ስሌጠና የሚሆኑ ኪቶችን ዱዛይን ሇማዴረግ (Controlling and sensing)ታቅድ 

ሇተግባራዊ ስሌጠና የሚሆኑ ኪቶችን ዱዛይን (strain Controlling and temprature sensing) 

ተዯርገዋሌ(ክንዉን 100%)፡፡ 

  
ግብ 7 የጎሇበተ ብሄራዊ የሥነ -ሌክና የሳይንስ መሳሪያዎች አቅም መገንባት (ክንዉን 79%)፡፡ 

7.1 በሳይንስ መሳሪያዎች እና በሥነ-ሌክ ዘርፌ የምክር አገሌግልት መስጠት (ክንዉን 82%)፡፡ 

7.1.1 በሳይንስ መሳሪያዎች ዘርፌ  የምክር አገሌግልት መስጠት 

አፇጻጸም 

በሳይንስ መሳሪያዎች ዘርፌ 18 የምክር አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ ሇኦሮሚያ ግብርና ግብአቶችና 

ቁጥጥር ባሇሥሌጣን የሊቦራቶሪ መሳሪያዎችና ዱዚሌ ጀነሬተር የቴክኒካሌ ስፔሲፉኬሽን ዝግጅትና 

ግምገማ (በቁጥር አራት)፣ ሇኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የህክምና መሳሪያዎች የቴክኒካሌ ግምገማ፣ ሇጋንዱ 

ሆስፒታሌ የህክምና መሳሪያዎች የቴክኒካሌ ስፔሲፉኬሽን ዝግጅት እና ቴክኒካሌ ግምገማ (በቁጥር 

ሁሇት)፣ በዓሇም ባንክ ፕሮጀክት የውስጥ አቅም ግንባታ ሰሌጠና የቴክኒካሌ ግምገማ፤  በዓሇም ባንክ 

ፕሮጀክት በአምስት ክፌልች የተከፇሇ የሳይንስ መሳሪዎችና ፊሲሉቲዎች የቴክኒካሌ ስፔሲፉኬሽን 

ዝግጅትና ግምገማ (በቁጥር ሁሇት) በአጠቃሊይ አሥር የምክር አገሌግልት ስራዎች  ተከናውነዋሌ፡፡ 

(ክንዉን 55%)፡፡  

 
7.1.2 በሥነ-ሌክ ዘርፌ የምክር አገሌግልት መስጠት  

አፇጻጸም 

በሥነ-ሌክ ዘርፌ  የምክር አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ ኦሮሚያ ሳይንስ ቴክኖልጂ ኢንፍርሜሽንና 

ኮሙኒኬሽን ባሇስሌጣን በማነጻጸሪያ መሇኪያ መሳሪያ ግዢና በሙቀትና የግዝፇት ሥነ-ሌክ 

የካሉብሬሽን አገሌግልት በማስጀመር፣ ሇኢፋዱሪ የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር በህጋዊ የሥነ-ሌክ 

አዋጅ ሊይ፣ ሇከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የኮንስትራክሽ ግብዓቶች መፇተሻ መሳሪያዎች 

ግዢ ሇመፇጸም የሚያስችሌ የመሇየትና ዝርዝር ባህርያት መስፇርት ዝግጅት እና የCOVID 19 

በሽታ ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ የሙቀት መሇኪያ መሳሪያዎች ግዢ ሊይ የምክር አገሌግልት 

ተሰጥቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡  

7.1.3 በሥነ-ሌክ ዘርፌ የምክር አገሌግልት መስጠት 

 አፇጻጸም 
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በሥነ-ሌክ ዘርፌ የምክርና የዴጋፌ  አገሌግልት መስጫ ማኑዋሌ ሇማዘጋጀትና ሇማጽዯቅ ታቅድ 

በዘርፈ ወጥነት ያሇው የምክር አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ ማኑዋሌ በመዘጋጀት ሊይ ይገኛሌ 

(ክንዉን 75%)፡፡ 

 
7.1.4 ሇአምራች ኢንደስትሪዎች፣ ሇህጋዊ ሥነ-ሌክ እና ሇግሌ ባሇሀብት ወ.ዘ.ተ የምክር አገሌግልት 

መስጠትና መዯገፌ  
 

አፇጻጸም 

ሇአምራች ኢንደስትሪዎች፣ ሇህጋዊ ሥነ-ሌክ እና ሇግሌ ባሇሀብት  ወ.ዘ.ተ የምክር አገሌግልት 

ሇመስጠትና ሇመዯገፌ ታቅድ በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዘቦች ክሌሊዊ መንግሥት ሇንግዴና ገበያ 

ሌማት ቢሮ የህጋዊ የሥነ-ሌክ መሇኪያ መሳሪያዎች ግዢ መፇጸም የሚያስችሌ የማማከር እና የሶስት 

ቀን የህጋዊ ሥነ-ሌክ ስሌጠና ተሰጥቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡  
 

7.2 በሣይንስ መሳሪያዎችና በስነ-ሌክ ዘርፌ የጽንሰ ሃሳብና የተግባር ስሌጠና መስጠት (ክንዉን 100%)፡፡ 

7.2.1 በሳይንስ መሳሪያዎች ባሇሙያዎች በ5 የስሌጠና ዓይነቶች ማብቃትና የስሌጠና አሰጣጥ ስትራቴጂን 

መሇወጥ 
 

አፇጻጸም 

በህክምናና ሳይንስ መሳሪያዎች ጥገና ሥራ ሊይ ሇተሰማሩ ከተሇያዩ የግሌና የመንግስት ተቋማት 

ሇተውጣጡ 6 ሴቶችና 11 ወንድች መሃንዱሶችና ቴክኒሻኖች (በዴምሩ 17) ከህዲር 1 እሰከ 30 ቀን 

2012 ዓ.ም የቆየ ተግባራዊ ሥሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ የስሌጠና ሊቦራቶሪዎች በጣሪያና ኮርኒስ ጥገና 

ሥራ ምክንያት የወጭ ሥሌጠናዎች ቢቆሙም በዓሇም ባንክ ፕሮጀክት የውሰጥ አቅም ግንባታ 

የስሌጠና ፕሮግራሞች (Basic Analytical Chemistry as a Tool for Instrumentation Training; 

HPLC and LC-MS Instrumentation Principle, Concepts and Practice; GC and GC-MS 

Instrumentation Principle, Concepts and Practice and HPLC and LC-MS 

Instrumentation Principle, Concepts and Practice) ሊይ 54 መሀንዱሶችና ቴክኒሻኖች 

እንዱሰሇጥኑ ተዯርጓሌ፡፡ ይሁንና ሁሇት የስሌጠና ሞጁልች በአገራዊ ሀኔታዎች ምክንያት ተሊሌፇዋሌ 

(ክንዉን 100%)፡፡  

7.2.2  ሇባሇሙያዎች በሥነ-ሌክ ዘርፌ ጽንሰ ሃሳብና የተግባር ስሌጠና መስጠት 
 

አፇጻጸም 

ሇባሇሙያዎች በሥነ-ሌክ ዘርፌ ጽንሰ ሃሳብና የተግባር ስሌጠና ሇመስጠት ታቅድ   
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 ሇሁሇት የአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሇአንዴ ወር ከሁሇት ሳምንት በዲይሜንሽናሌ፣ 

በግዝፇት፣ በኤላክትሪካሌ፣ በሙቀት፣ በግፉት እና ይዘት የአሇካክ መስኮች የጽንሰ ሃሳብ እና 

የተግባር ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡                               

 ሇ9 የውስጥ ባሇሙያዎች በሙቀት፣ በግዝፇት፣ በግፉት እና በሃርዴነስ ሊይ ስሌጠና 

ተሰጥተዋሌ፡፡                          

 ሇ6 ከኬሚካሌ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ሇመጡ ባሇሙያዎች በዲይሜንሽናሌ፣ 

በግዝፇት፣ በሙቀትና ግፉት አሇካክ መስኮች ሊይ ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡                         

 ሇ54 ከተሇያዩ ክሌሌ የተውጣጡ የዩኒቨርስቲዎች እና የቴክኒካሌ ሙያ ማሰሌጠኛ ተቋማት 

ሇመጡ አሰሌጣኞችና መምህራን በፋዳራሌ ከተማና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስተባባሪነት 

በሥነ-ሌክ ሊይ ስሌጠና ተሰጥተዋሌ፡፡      

 ሇ4 ከጁሌፊርም ሇመጡ ባሇሙያዎች በግዝፇት፣ በሙቀት፣ ግፉትና ይዘት አሇካክ መስኮች 

ሊይ ስሌጠና ተሰጥተዋሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
 

7.2.3 የሥነ-ሌክ የስሌጠና መስጫ ማኑዋልች መከሇስ 
 

አፇጻጸም 

የሥነ-ሌክ የስሌጠና መስጫ ማኑዋልች ሇመከሇስ ታቅድ በዲይሜንሽናሌ፣ በግዝፇት፣ በኤላክትሪካሌ፣ 

በሙቀት እና በግፉት  አሇካክ መስኮች የስሌጠና መስጫ ማኑዋልች ክሇሳ በመሰራት ሊይ ይገኛሌ 

(ክንዉን 100%)፡፡  

7.3 ሇከፌተኛ ተቋማት ተማሪዎች ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ማካሄዴ (ክንዉን 50%)፡፡ 

7.3.1 ከአ.አ እና ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚመጡ የባዮ ሜዱካሌ ተማሪዎች ኢንተርንሺፕ ማካሄዴ 

   አፇጻጸም 

ከአ.አ እና ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ሇሚመጡ ሇባዮ ሜዱካሌ ተማሪዎች ኢንተርንሺፕ ሇማካሄዴ ታቅድ 
ተማሪዎቹን የተቀበሌን ቢሆንም ባሇው ወረርሽኝ ምክንያት ሇጊዜው ሌምምደ ተቋርጧሌ(ክንዉን 
0%)፡፡ 

7.3.2 ከተሇያዩ ዩኒቨርስቲዎችና ቴክኒክ እና ሙያ ተቋማት ሇሚመጡ ተማሪዎች ኢንተርንሺፕ ማካሄዴ   

አፇጻጸም 
      ከተሇያዩ ዩኒቨርስቲዎች፣ ቴክኒክ እና ሙያ ተቋማት ሇሚመጡ ተማሪዎች ኢንተርንሺፕ ማካሄዴ 

ታቅድ ከአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሇመጡ ሁሇት ተማሪዎች እና ከአዱስ አባባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖልጂ  
ኢንስቲትዩት ሇመጡ አራት ተማሪዎች በዴምሩ ሇ6 ተማሪዎች የኢንተርሺፕ ፕሮራም እየተሰጠ ነው 
(ክንዉን 100%)፡፡  
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7.4 የብቃት ማረጋገጫ መስጠት (ክንዉን 100%)፡፡ 

7.4.1 የህክምና መሳሪያዎች ተከሊ፣ጥገናና ኮሚሽኒንግ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ መስጠት   

አፇጻጸም 
ሇ6 በህክምና መሳሪያዎች ተከሊ ከሚሺኒንግና ጥገና የሙያ ብቃት ማረጋገጫ መስጠት ታቅድ ሇ12 
አዱስና ሇ1 ዕዴሳት ስራ ተሰቷሌ(ክንዉን 100%)፡፡  

 

7.4.2 የመሇኪያ መሳሪያዎች አምራች፣በሥነ-ሌክ ዘርፌ የማማከር ስራ ሇሚሰሩ ዴርጅቶችና ግሇሰቦች የብቃት 

ማረጋገጫ ሰርተፌኬት መስጠት (ክንዉን 100%) 
 

አፇጻጸም 
የመሇኪያ መሳሪያዎች አምራች፣ በሥነ-ሌክ ዘርፌ የማማከር ስራ ሇሚሰሩ ዴርጅቶችና ግሇሰቦች የብቃት 
ማረጋገጫ ሰርተፌኬት ሇመስጠት ታቅድ                    

 ሇኦሮሚያ ቡና አቅራቢ ህብረት ሥራ ማህበር የመሇኪያ መሳሪያ ግዢ ዝርዝር ባርያት 
/Specification/ ግምገማ ሊይ የምክር አገሌግልት ፤ 

 ሇሜትሮ አሉያንስ የኃ.የተ የግ ማህበር በግፉት የአሇካክ መስክ የሙያ ዴጋፌና ምክር አገሌግልት 
መስጠቱ፤ 

  በ6574 የንግዴ ሥራ መዯብ የመሇኪያ፣ መፇተሻ እና ናቪጌሽን መሳሪያዎች አስመጪዎች 
ሇአምስት ዴርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ ሰርቴፉኬት የተሰጠ ሲሆን የሶስት ዴርጅቶች ማመሌከቻ 
በግምገማ በሂዯት ሊይ ይገኛሌ (ክንዉን 100%)፡፡  

ግብ 8 በካሉብሬሽንና በሳይንስ መሳርያዎች ዘርፌ የመረጃ አያያዝን ማሳዯግ (ክንዉን 100 %)፡፡ 

8.1  የሥነ-ሌክ መረጃ ሰነዴ ማጠናከር (ክንዉን 100%)፡፡ 

8.1.1 የካሉብሬሽን አገሌግልት ሊይ መረጃ መሰብሰብ እና ማዯራጀት 
 

አፇጻጸም 
የካሉብሬሽን አገሌግልት ሊይ መረጃ ሇመሰብሰብ እና ሇማዯራጀት ታቅድ  

 በየዓመቱ የቀረቡ የአገሌግልት ጥያቄዎች እና የተጨመሩ አዲዱስ ዯንበኞች እና በየዓመቱ 
የቀረቡ አዲዱስ የካሉብሬሽን ጥያቄዎች ተሇይተዋሌ 

 በተሇዩ ዓመታት ካሉብሬት የተዯረጉ መሳሪያዎች አሃዝ ተጠናቅሯሌ 
 የመሳሪያዎች ርክክብ የቅዴመ እና የዴህረ -ካሉብሬሽን ምርመራ ሪፖርቶች ተዯራጅተው  

እንዱቀመጡ ተዯርጓሌ 
 የካሉብሬሽን ሰርተፌኬቶች በተገቢው ሁኔታ ተዯራጅተው እንዱሰራጩ ተዯርጓሌ 
 የዯንበኞች ፌሊጏት መገምገሚያ ቅጾች /Request/ በተገቢው ሁኔታ ተዯራጅተው ፊይሌ  

እንዱዯረጉ ተዯርጓሌ 
 የክፌያ ማዘዣ ዯብዲቤዎች (Quotation) እና የክፌያ መሰብሰቢያ ቅጾች (Collection forms)  

በተገቢው ሁኔታ ተዯራጅተው ፊይሌ እንዱዯረጉ ተዯርጓሌ 
 የውሇታ አገሌግልት (Agreement) ቅጾች እና በውሌ ሇተሰጠ አገሌግልት ክፌያ ሰነድች 

በገቢው ሁኔታ ተዯራጅተው ፊይሌ እንዱዯረጉ ተዯርጓሌ 
 ከኢንስቲትዩቱ የአገሌግልት ወሰን ውጭ ሇሆኑ ጥያቄዎች የተሰጡ ማረጋገጫዎች በተገቢው  

ሁኔታ ተዯራጅተው ፊይሌ እንዱዯረጉ ተዯርጓሌ (ክንዉን 100%) 
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ግብ 9 የካሉብሬሽን እና የጥገና አገሌግልት ማሳዯግ(ክንዉን 90%) 

9.1 የካሉብሬሽን አገሌግልት መስጠት(ክንዉን 85%) 

9.1.1 በመዯበኛ (ቋሚ)፣በተንቀሳቃሽ እና በመስክ ሊቦራቶሮች የካሉብሬሽን አገሌግልት መስጠት 
 

አፇጻጸም 

በመዯበኛ (ቋሚ)፣በተንቀሳቃሽ እና በመስክ ሊቦራቶሮች 27055 የካሉብሬሽን አገሌግልት ሇመስጠት 

ታቅድ 15,542 የመሇኪያ መሣሪያዎች እና የኮቪዴ 19 ወረርሽኝን ሇመከሊከሌ የቅዴመ ሌየታ 

አገሌግልት የሚውለ 5,767 የሰውነት ሙቀት መሇኪያ መሣሪያዎች (IR Thermometers)  

በጠቅሊሊው 21,297 የመሇኪያ መሣሪያዎች ካሉብሬት ተዯርገዋሌ (ክንዉን 79%)፡፡ 

 

9.1.2 በቅርንጫፌ ሊቦራቶሮች የካሉብሬሽን አገሌግልት መስጠት 

አፇጻጸም 

በቅርንጫፌ ሊቦራቶሮች 3706 የካሉብሬሽን አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ 3384 የቅርንጫፌ 

ሊቦራቶሮች የካሉብሬሽን አገሌግልት ተሰጥቷሌ (ክንዉን 91%) 
 

9.2 የአካባቢ ጥበቃ መሇኪያ መሳሪያዎች ካሉብሬት ማዴረግ (ክንዉን 100%)፡፡ 

9.2.1 አዮን ፇጣሪ የሆኑ መሇኪያ መሳሪያዎችን ካሉብሬት ማዴረግ(በመቶኛ) 
 

አፇጻጸም 

አዮን ፇጣሪ የሆኑ መሇኪያ መሳሪያዎችን ካሉብሬት ማዴረግ ታቅድ የመሇኪያ መሳሪያዎቹ 

እንዱጫረርሊቸው የተጠየቁትን ጥያቄዎች በሙለ አገሌግልት እንዱያገኙ ተዴርጓሌ(ክንዉን 100%)፡፡ 

 

9.2.2 የጨረራ ሊብራቶሪ አካባቢ ሉከሰት የሚችሇውን የጨረራ መጠን መከታተሌና መቆጣጠር 

አፇጻጸም 
በኢንስቲትዩቱ የጨረራ ሊቦራቶር አካባቢ ሉከሰት የሚችሌ የጨረራ ሌቀት መጠን ሇመከታተሌና 

መቆጣጠር ታቅድ በኢንስቲትዩቱ የጨረራ ሊቦራቶር አከባቢ ሉከሰት የሚችሌ የጨረራ ሌቀት መጠን 

ሇመከታተሌ በየሳምንቱ በተዯረገው ቁጥጥር መሠረት የሩብ ዓመቱ የጨረር ሌቀት አማካይ መጠን 

0.5 ሚሉ ሲቨርቲ ሲሆን ይህም በአከባቢው በሰውና በእንስሳት ሊይ ምንም ዓይነት ጉዲት 

የማያስከትሌ መሆኑ ተረጋግጧሌ (ክንዉን 100%) 

 

9.3 ከተቋማት አቅም በሊይ የሆኑ የሳይንስ መሳሪያዎች የጥገና አገሌግልት መስጠት (ክንዉን 72%) 

9.3.1 ሇሳይንስ መሳሪያዎች የጥገና አገሌግልት መስጠት  
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አፇጻጸም 
ሇ628 የሳይንስ መሳሪያዎች የጥገና አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ 188 የጥገና አገሌግልት 
ተሰጥቷሌ፡፡ በበጀት ዓመቱ በዩኒቨርስቲዎች ያጋጠሙን የጸጥታ ችግርና በሀገሪቱ የተከሰተውን 
የወረርሽኝ በሽታ ተከትል ከዯንበኛ የቀረበው የጥገና ጥያቄ ከታቀዯው በታች በመሆኑ አፇጻጸሙ ዝቅ 
ሉሌ ችሎሌ(ክንዉን 30%) 
 

9.3.2 በኢንስቲትዩቱ ሊብራቶሪዎች የሚገኙ መሳሪያዎችን የቅዴመ ብሌሽት ጥገና መስጠት  

አፇጻጸም 

በኢንስቲትዩቱ ሊብራቶሪዎች ሇሚገኙ 424 መሳሪያዎችን የቅዴመ ብሌሽት ጥገና ሇመስጠት ታቅድ 

368 ተከናውኗሌ (ክንዉን 87%)፡፡  

9.3.3 የመካኒካሌ አካሊት ማምረት 

አፇጻጸም 

25 የመካኒካሌ አካሊት ሇማምረት ታቅድ ሇ26 የመካኒካሌ አካሊት የማምረት ሥራ ተከናውኗሌ፡፡ 

(ክንዉን 100%)፡፡  

9.4 ዓሇም አቀፌ እርከን ተዋረዴ ትስስር መጠበቅና ማሰራጨት (ክንዉን 100%)፡፡ 

9.4.1 በአራት የአሇካክ መስኮች (በግዝፇት፣በሙቀት፣በዲይሜንሽናሌ እና በግፉት) ዓሇም አቀፌ ዕርክን ተዋረዴ 
ትስስር ማስጠበቅ 

አፇጻጸም 

በአራት የአሇካክ መስኮች (በግዝፇት፣ በሙቀት፣ በዲይሜንሽናሌ እና በግፉት) ዓሇም አቀፌ ዕርከን 
ተዋረዴ ትስስር ሇማስጠበቅ ታቅድ በግዝፇትና በሙቀት የአሇካክ መስኮች ዓሇም አቀፌ የዕርከን 
ተዋረዴ ትስስር እንዱጠበቅ ተዯርገዋሌ፡፡ (ክንዉን 100%)  

 

9.4.2 በኢንስቲትዩቱ የሌኬት ወሰን ውስጥ ሇሚገኝ የአሇካክ መስኮች የዕርከን ተዋረዴ ትስስር ማስራጨት 

አፇጻጸም 

በኢንስቲትዩቱ የሌኬት ወሰን ውስጥ ሇሚገኝ የአሇካክ መስኮች የዕርከን ተዋረዴ ትስስር ማስራጨት 

ታቅድ  የዋናው መ/ቤት የካሉብሬሽን ቡዴኖች የመዯበኛ ማነጻጸሪያ መሇኪያ መሳሪያዎችና 

ከኢንደስትሪያዊ ዲይሬክቶሬት የካሉብሬሽን ቡዴን አቅም በሊይ ሇሆኑት የዕርከን ተዋረዴ ትስስር 

እንዱሰራጭሊቸው ተዯርገዋሌ፡፡  (ክንዉን 100%)፡፡  
 

9.5 የካሉብሬሽን አገሌግልት ውጤታማነትና ቅሌጥፌና ማሻሻያዎችን ተግባራዊ ማዴረግ                                      

(ክንዉን 100%)፡፡  

9.5.1 የICT እና የExcel አውቶሜሽኖችን ተግባራዊ ማዴረግ 

አፇጻጸም  
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የICT እና የ Excel አውቶሜሽኖችን ተግባራዊ ሇማዴረግ ታቅድ የLocal network ICT እና የ 

Excel አውቶሜሽኖች ከቡዴኖች ጋር ሇመረጃ ሌውውጥ ተግባራዊ እየተዯረጉ ይገኛለ፡፡ (ክንዉን 

100%)፡፡  
 

ግብ 10 ሴክተር ዘሇሌ ሥራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠሌ(ክንዉን 50%) 

10.1 የስርዓተ-ጾታና ኤች. አይ. ቪ /ኤዴስ/  ጉዲዮችን፤የሴቶች፤ወጣቶችና ህጻናት ተጠቃሚነትን፤  

     የአርብቶ አዯሮችና አካሌ ጉዲተኞችን በማካተት የተተገበሩ ስራዎች(ክንዉን 50%) 

10.1.1 ትምህርቷን ሊሌጨረሰች አንዴ ሴት ሠራተኛ የነጻ የት/ዕዴሌ ማፇሊሇግ  

አፇጻጸም 

ትምህርቷን ሊሌጨረሰች አንዴ ሴት ሠራተኛ የነጻ የት/ዕዴሌ ሇማፇሊሇግና ሇማስተማር ታቅድ 

ያሌተከናወነበት ምክንያት ኮላጆችን በማነጋገር የነጻ የት/ዕዴሌ የተጠየቀ ቢሆንም መጠነኛ ቅናሽ 

ከማዴረግ ውጭ የነጻ ዕዴሌ ማግኘት ባሇመቻለ አሌተከናወነም (ክንዉን 0%)፡፡ 

10.1.2 ሇተቋሙ ሴት ሰራተኞችና ሇስራ አመራር አባሊት  አቅም ሇመገንባት Gender Mainstreaming 
(የስርዓተ ጾታ ማካተት ) ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና መስጠት  

አፇጻጸም 

ሇ40 ሇተቋሙ ሴት ሰራተኞችና ሇስራ አመራር አባሊት አቅም ሇመገንባት የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ስሌጠና ሇመስጠት ታቅድ በመጀመሪያው ዙር Gender Mainstreaming (የስርዓተ ጾታ ማካተት) 
ዙሪያ ሇ5 ቀናት ሇ20 ሴቶችና ሇ3 ወንድች በዴምሩ ሇ23 ሰራተኞች በማኔጅመንት ኢንስቲትዩት 
ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ ሁሇተኛ ዙር ስሌጠና ሇማከናወን ባሇው ወቅታዊ ችግር ምክንያት አሌተከናወነም 
(ክንዉን100%)፡፡ 

10.1.3 ኤች አይቪ በዯማቸዉ ዉስጥ ሇሚገኝ ሁሇት የተቋሙ ሰራተኞች እና ወሊጆቻቸዉን ሊጡ ሁሇት 
ሕጻናት ዴጋፌ ማዴረግ  

አፇጻጸም 

ኤች አይቪ በዯማቸዉ ዉስጥ ሇሚገኝ ሁሇት የተቋሙ ሰራተኞች እና ወሊጆቻቸዉን ሊጡ ሁሇት 

ሕጻናት ብር 18480 ዴጋፌ ተዯርጓሌ (ክንዉን 100%)  

 

 

10.1.4 ዓሇም አቀፌ የሴቶች ቀን (March 8) አስመሌክቶ ግንዛቤ ማስጨበጫ ዉይይት ማዴረግ       
 

አፇጻጸም 
ዓሇም አቀፌ የሴቶች ቀን (March 8) አስመሌክቶ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዉይይት ሇማዘጋጀት ታቅድ 
ሇአጠቃሊይ የተቋሙ ሠራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት ተዯርጓሌ  (ክንዉን 100%)   
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10.1.5  ሇሚቋቋመው የህጻናት ማቆያ አስፇሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ማሟሊት 

አፇጻጸም 

የህጻናት ማቆያ አስፇሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ሇማሟሊት ታቅድ በ4ቱ የመሠረተ ሌማት (NQI) ተቋማት 
ሇሚቋቋመው የህጻናት ማቆያ አስፇሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ሇማሟሊት የግዢ ጥያቄ ቀርቦ በሂዯት ሊይ 
ነው (ክንዉን 0%)፡፡ 
 

10.1.6 ሇአርብቶ አዯር አካባቢዎች ሇሚገኙ አንዴ ሆስፒታሌ እና አንዴ የእስሳት ህክምና ሊብራቶሮች 
       በተሇይ እናቶችንና ህጻናትን ተጠቃሚ በሚያዯርግ መሌኩ የጥገና ዴጋፍችን መስጠት 

አፇጻጸም 

ሇአርብቶ አዯር አካባቢዎች የጥገና ዴጋፍችን ሇመስጠት ታቅድ ባሇው ወቅታዊ ወረርሽኝ ምክንያት 
አሌተከናወነም  (ክንዉን 0%)፡፡ 

ግብ 11 ሇስራ ምቹ የሆኑ ከባቢያዊ ሁኔታዎችን ማሻሻሌ (ክንዉን 73%) 

11.1 ተስማሚ የሆኑ የስራ ቦታዎችን መፌጠር (ክንዉን 83%) 

11.1.1 የዯንብ ሌብስና ቁሳቁሶች በማጥናት ሰነዴ ማቅረብና ማጸዯቅ 
 

አፇጻጸም  
የዯንብ ሌብስና ቁሳቁሶች በማጥናት ሰነዴ ሇማቅረብና ሇማጸዯቅ ታቅድ የዯንብ ሌብስ መመሪያው 
በኮሚቴ ተዘጋጅቶ ጸዴቋሌ (ክንዉን 100%)  
 

11.1.2 በሁሇቱም ግቢ የውሃና የመብራት መስመሮችን በማስተካከሌ አቅርቦትን በማሻሻሌ ሪፖርት ማቅረብ 

አፇጻጸም  
በሁሇቱም ግቢ የውሃና የመብራት መስመሮችን በማስተካከሌ አቅርቦትን በማሻሻሌ ሪፖርት ሇማቅረብ 
ታቅድ በዕቅደ መሠረት  ተከናውኗሌ(ክንዉን 100%)፡፡ 

11.1.3 የሳይንስ መሳሪያዎች ወርክሾፕ ህንጻ እዴሳት መከታተሌ 

አፇጻጸም 

የሳይንስ መሳሪያዎች ወርክሾፕ ህንጻ እዴሳት ሇመከታተሌ ታቅድ ዕዴሳቱ ተከናውኖ ተጠናቋሌ፡፡ 

(ክንዉን 100%) 

11.1.4 አዱሱን የህንጻ ግንባታ መከታተሌ 

አፇጻጸም 

አዱሱን የህንጻ ግንባታ ሇመከታተሌ ታቅድ  ክትትሌ ተዯርጎ ሪፖርት ቀርቧሌ (ክንዉን 100%)፡፡  

11.1.5 ፊሲሉቲው የተሟሊሇት የስሌጠና አዲራሽ ማዘጋጀት 
አፇጻጸም 

      ፊሲሉቲው የተሟሊሇት የስሌጠና አዲራሽ ሇማዘጋጀት ታቅድ በነበረው ወቅታዊ ችግር ምክንያት 
      አሌተሠራም(ክንዉን 0%)፡፡ 
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11.1.6  የኮተቤ ግቢን ማስዋብ 
 አፇጻጸም 

 የኮተቤ ግቢን ሇማስዋብ በታቀዯው መሰረት የማስዋብ ስራው ተከናውኗሌ(ክንዉን 100%)፡፡ 

11.2 በስራ አካባቢ ምቹነት የዲሰሳ ጥናት ማካሄዴ 
11.2.1 የኢንስቲትዩቱን ሰራተኞች እርካታ መሰብሰብ፣ መተንተንና ሪፖርት ማቅረብ 

አፇጻጸም 

የኢንስቲትዩቱን ሰራተኞች እርካታ ሇመሰብሰብ፣ ሇመተንተንና ሪፖርት ሇማቅረብ ታቅድ መረጃ 
ተሰብስቦ በማዯራጀት ሊይ ነው፡፡ አፇጻጸሙ  ዝቅ ያሇበት ምክንያት አብዛኛው ሰራተኛ በወረርሽኙ 
ምክንያት እረፌት ሊይ የነበረ በመሆኑ ነው፡፡ 
 

11.3 አካባቢ በካዮችን በመሇየት በአግባቡ እንዱወገደ ማዴረግ (ክንዉን 100%) 
 

11.3.1 በተቋሙ ሊብራቶሪዎች እና የስራ ክፌልች አካባቢ በካዮችን መሇየት 
 

አፇጻጸም  

በተቋሙ ሊብራቶሪዎች እና የስራ ክፌልች አካባቢ በካዮችን ሇመሇየት ታቅድ በየስራ ሂዯቱ 

በየሊቦራቶሮች እና ቢሮ አካባቢ ያለ በካይ ነገሮች የመሇየት ሥራ ተከናውኗሌ (ክንዉን 100%) 

11.3.2 በተቋሙ ሊብራቶሪዎች እና የስራ ክፌልች አካባቢ በካዮችን ማስወገዴ  

አፇጻጸም  
በተቋሙ ሊብራቶሪዎች እና የስራ ክፌልች አካባቢ በካዮችን ሇማስወገዴ ታቅድ የወክሾፕ ዕዴሳት 

እየተከናወነ ቢሆንም አካባቢ በካዮችን የመሇየት እና የማስወገዴ ስራ እየተከናወነ ነው እንዱሁም 

በሊብራቶሪዎች የስራ ክፌልች አካባቢ የተሇዩ በካዮች አንዱወገደ ተዯርጓሌ፡፡                                      

(ክንዉን 100%)፡፡  

 
11.4 ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተገናኛ ከሚሰሩት ተቋማት ጋር በቅንጅት መስራት (ክንዉን 100%) 

11.4.1 የአካባቢ  ጥበቃ መሇኪያ  መሳሪያዎች ካሉብሬት ማዴረግ እንዱቻሌ እገዛ ሇማዴረግ ከጨረራ 
ሊቦራቶሪ እና ላልች ሊቦራቶሪዎች ጋር በጋራ መስራት 

አፇጻጸም 

ከጨረራ መከሊከሌ ባሇስሌጣንና አከባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ ጋር አዱስ በተገዙ መሳሪያዎች በጋራ ሇመስራት 
ታቅድ በወቅቱ የCOVID 19 በሽታ ወረርሽን ምክንያት ሳይሰራ ቀርቷሌ(ክንዉን 0%)፡፡ 
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11.4.2 ችግኞችን መትከሌ 

አፇጻጸም 

500 ችግኞችን ሇመትከሌ ታቅድ 500 ችግኞች በኮተቤ ግቢ በመትከሌ እንክብካቤ እየተዯረገ ነው፡፡ 

(ክንዉን 100%)             

 

ግብ 12 የኢንፍርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖልጂ አቅርቦት እና የሰው ሀብት ሌማትን ማጎሌበት (ክንዉን  

    88%) 

12.1 የኢንፍርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማት፣ ክትትሌና ቴክኒካሌ ዴጋፌ ተግባራትን 

ማከናወን (ክንዉን 64%) 

12.1.1 የኢንስቲትዩቱን ዴረ ገጽ ዯህንንነት አገሌግልትና ወቅታዊነት መጠበቅ  
 

አፇጻጸም 
የኢንስቲትዩቱን ዴረ ገጽ ዴህንነት የመጠበቅ  ስራ እየተሰራ ቢሆንም የመረጃ እጥረት እና የዌበሳይቱ 
የውጭ ገጽ አዯረጃጀት ሊይ እንዯተፇሇገ ሇመስራት ባሇመቻለ በአዱስ ሇማሰራት  በሂዯት ሊይ ነው፡፡ 
(ክንዉን 50%)፡፡   
 

12.1.2 የተቀናጀ የፊይናንስ ሥርዓት እና የሰው ኃ/ሌ/መረጃ /IFMIS/ ICMIS/ሲስተሞች ተግባራዊ ማዴረግ 
 

አፇጻጸም 
የተቀናጀ የፊይናንስ ስርዓት ሙለ በሙለ ወዯ ስራ የገባ ሲሆን የዴጋፌና ክትትሌ ስራው ተጠናክሮ 
ቀጥሎሌ፡፡ የሰው ሀብት አስተዲዯር ሲሰተሙን ወዯ ስራ ሇማስገባትም ከሰውሀብት አስተዲዯር ኮሚሸን 
ጋር ሇመስራት የተጀመሩ ስራዎች በወረርሽኑ ምክንያት ተቋርጠው የነበሩትን በቀጣይ ወር 
ስሌጠናውን ሇመጀመር ከመግባባት ሊይ ተዯርሷሌ (ክንዉን 75%)፡፡  
 
 

12.1.3 የሳይንስ መሳሪያዎች  ዲይሬክቶሬቶች  ሲስተም ማሰራት     
አፇጻጸም 
የሳይንስ መሳሪያዎች ዲይሬክቶሬቶች ሲስተም ሇማሰራት ታቅድ በጨረታ የቀረበው ዋጋ ከተያዘው 
በጀት ጋር የሚመጣጠን ባሇመሆኑ ጨረታው ተሰርዟሌ (ክንዉን 0%)፡፡ 

                     
12.1.4 የኢንስቲትዩቱን የኢቴኮ መሰረት ሌማት ዯህንነት መጠበቅና ተጨማሪ የዯህንነት ማጠናከሪያ 

ስራዎችን መስራት  

አፇጻጸም 
      የኢንስቲትዩን የኢኮቴ መሰረተ ሌማት ዯህነነት የመጠበቅ ስራ እየተሰራ ይገኛሌ (ክንዉን 80%)  

12.1.5 የኢንስቲትዩቱን የኢቴኮ ፖሉሲ ተግባራዊ ማዴረግና  መከታተሌ 

አፇጻጸም 
     የኢንስቲትዩቱን ፖሉሲ በከፉሌ ተግባራዊ ተዯርጓሌ ሙለ በሙለ ተግባራዊ ሇማዴረግ እየተሰራ   



29 
 

     ይገኛሌ (ክንዉን 80%)፡፡ 

12.1.6 ሇኢንስቲትዩቱ አመራሮችና የቡዴን መሪዎች በኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ ዙሪያ ስሌጠና መስጠት  

አፇጻጸም 
ሇኢንስቲትዩቱ አመራሮችና የቡዴን መሪዎች በኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ ዙሪያ ስሌጠና ሇመስጠት 
ታቅድ ሇ16 የአንስቲትዩቱ አመራሮች ፣ ቡዴን መሪዎችና ከፌተኛ ባሇሙያዎች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡  
(ክንዉን 100%)፡፡  

 
12.1.7 የኢንስቲትዩቱን ዌብሳይት ማስጀመር 

አፇጻጸም 
የኢንስቲትዩቱን አዱስ ዌብ ሳይት ሇማስጀመር ታቅድ በኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት አዱስ 
ዌብሳይት ተሰርቶ የተጠናቀቀ ሲሆን በተቋማችን አስተያየት ተሰጥቶ በመስተካከሌ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
(ክንዉን 80%)   

12.1.8  የኢንስቲትዩቱን ኮፖሬት ኢሜሌ  ማስጀመርና ክትትሌና ዴጋፌ ማዴረግ 

አፇጻጸም 
የኢንስቲትዩቱን ኮፖሬት ኢሜሌ  ሇማስጀመርና ክትትሌና ዴጋፌ ሇማዴረግ ታቅድ አስፇሊጊ የሆኑ 
ግብዓቶች እና ቅዴመ ዝግጅቶች ተዘጋጅተው ኮንፉገር የማዴረግ ስራ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ አፇጻጸሙ 
ዝቅ ያሇበት ምክንያት በውስጥ አቅም መስራት ባሇመቻለ ከቴላኮሚኒኬሽን እና ከላልች ተቋማት 
ጋር በመሆን ሇመስራት ጥረት እየተዯረገ ይገኛሌ(ክንዉን 80%)፡፡   

12.2 የሊይብረሪ አገሌግልት ማዯራጀት (ክንዉን 50%) 

12.2.1 በኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ የታገዘ መዯበኛ የሊይብራሪ አገሌግልት መስጠት 
 

 አፇጻጸም 

የሊይብራሪ አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ ሌዩ ሌዩ ጋዜጦች እና መጽሔቶችን ሇአንባብያን የቀረቡ  

ቢሆንም በወቅቱ በተፇጠረ ወረርሽኝ ምክንያት  የአንባቢ ቁጥር ቀንሷሌ (ክንዉን 100%)   

                      
12.3 የክህልትና የአመሇካከት ማጎሌበቻ ስሌጠናዎችን መስጠት(ክንዉን 95%) 

12.3.1 በየመዯቡ የሚያስፇሌጉ መሰረታዊ ስሌጠናዎችን መሇየት ማቀዴ 
 

አፇጻጸም 

በየመዯቡ የሚያስፇሌጉ መሰረታዊ ስሌጠናዎችን በመሇየት ሇማቀዴ ታቅድ ስሌጠናዎች ተሇይተዉ 
እና ታቅዯዉ ሇስራ አመራር እንዱቀርቡ ተዯርጓሌ (ክንዉን 100%)፡፡     

12.3.2 የስሌጠና ፌሊጏት ከየስራ ሂዯቶች በማሰባሰብ እና በመሇየት የተቋሙን የስሌጠና ፌሊጎት ሰነዴ 

ማዘጋጀትና ማጸዯቅ   

 አፇጻጸም  
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የስሌጠና ፌሊጏት ከየስራ ሂዯቶች በማሰባሰብ እና በመሇየት የተቋሙን የስሌጠና ፌሊጎት ሰነዴ 
ሇማዘጋጀትና ሇማጸዯቅ ታቅድ ሰነደ ተዘጋጅቶ ጸዴቋሌ (ክንዉን 100%)፡፡  

12.3.3 በጸዯቀዉ የስሌጠና እቅዴ መሰረት ስሌጠናዉ እንዱሰጥ ማዴረግ        

አፇጻጸም  

ሇ69 ሰራተኞች ስሌጠናዉ እንዱሰጥ ሇማዴረግ ታቅድ ሇ51 ሰራተኞች ስሌጠናው ተሰጥቷሌ፡፡ 

(ክንዉን 75%)  

12.3.4 ሇአዲዱስ ሠራተኞች የተቋሙን ተግባር እና ኃሊፉነት ማስተዋወቅ እና የኢንዲክሽን ፕሮግራም  
      ማዘጋጀት  
 

አፇጻጸም 

ሇአዲዱስ ሠራተኞች የተቋሙን ተግባር እና ኃሊፉነት ማስተዋወቅ እና የኢንዲክሽን ፕሮግራም 

ሇማዘጋጀት ታቅድ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ሇተቀጠሩ ሠራተኞች የትውውቅ ኘሮግራም ተፇፃሚ ሆኗሌ 

(ክንዉን 100%)፡፡  

12.3.5 ሇአመራር አባሊት ፣ ሇሳይንስ መሳሪያዎች እና በሥነ-ሌክ ዘርፌ የጥራት ስራ አመራር 9001/2015 
ስሌጠና እንዱያገኙ ሇማዴረግ  

አፇጻጸም  
ሇአመራር አባሊት ፣ ሇሳይንስ መሳሪያዎች እና በሥነ-ሌክ ዘርፌ የጥራት ስራ አመራር 9001/2015 
ስሌጠና እንዱያገኙ ሇማዴረግ ታቅድ በዕቅደ መሠረት ሇሁለም ዲይሬክተሮች ተሰጥቷሌ፡፡ (ክንዉን 
100%)፡፡  
 

12.4 የሰው ሃይሌ ማሟሊት (ክንዉን 84%)፡፡ 

12.4.1 የሰዉ ሀብት ፌሊጎትን በዯረጃ እዴገት እና በቅጥር ማሟሊት  

አፇጻጸም  
የሰዉ ሀብት ፌሊጎትን ሇማሟሊት 65 ሠራተኞችን በዯረጃ እዴገት እና በቅጥር ሇማሟሊት ታቅድ 
በቅጥር 34፣ በዝውውር 1፣ በዯረጃ እዴገት 9 በዴምሩ 44 ሠራተኞች የማሟሊት ስራ ተሰርቷሌ 
(ክንዉን 68%)፡፡ 
 

12.4.2 ሰራተኞች በሁሇተኛ ዱግሪ የትምህርት እዴሌ እንዱያገኙ ማዴረግ 
 

አፇጻጸም 

ሇሶስት ሰራተኞች በሁሇተኛ ዱግሪ የትምህርት እዴሌ እንዱያገኙ ሇማዴረግ ታቅድ ሇሶስት ወንዴ 

ሰራተኞች የትምህርት እዴሌ እንዱያገኙ ተዯርጓሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
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12.5   የውጤት ተኮር ዕቅዴ ማዘጋጀትና አፇጻጸም መገምገም (ክንዉን 100%)፡፡ 
 
12.5.1 የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅዴ ማዘጋጀት   

አፇጻጸም 

የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅዴ ሇማዘጋጀት ታቅድ በም/ዋና ዲይሬክተር የሚመራ ኮሚቴ ተዋቅሮ 

የኢንስቲትዩቱ የ5 ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅዴ(2013-2017) ተዘጋጅቶ በስራ አመራር ጸዴቋሌ፡፡ (ክንዉን 

100%)፡፡ 

12.5.3 የወርሃዊ ፣ሩብ ዓመት፣ግማሽ ዓመት፣የዘጠኝ ወርና ዓመታዊ የስራ እቅዴ አፇጻጸም ሪፖርቶች 

ማዘጋጀት ማጽዯቅ 

አፇጻጸም 

የወርሃዊ ፣ሩብ ዓመት፣ግማሽ ዓመት፣ የስራ እቅዴ አፇጻጸም ሪፖርቶች ሇማዘጋጀትና ሇማጽዯቅ 

ታቅድ 12 የውጤት ተኮር እና 4 የፕሮግራም በጀት ሪፖርቶች ተዘጋጅተዋሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 

12.5.4 በተዘጋጁ ሪፖርቶች መሰረት ግብረ መሌስ ማዘጋጀትና ማሰራጨት ማጸዯቅ 

አፇጻጸም 

በተዘጋጁ ሪፖርቶች መሰረት ግብረ መሌስ ሇማዘጋጀትና ሇማሰራጨት ታቅድ ተዘጋጅቶና ፀዴቆ 

ተሰራጭቷሌ (ክንዉን 100%)፡፡  

12.6 የክትትሌ ግምገማና ዴጋፌ ስርዓትን ማሻሻሌ (ክንዉን 100%) 

12.6.1 የ2012 በጀት ዓመት የዉጤት ተኮር ምዘና  ዕቅዴ በየዯረጃዉ መፇራረም 

አፇጻጸም 

የ2012 በጀት ዓመት የዉጤት ተኮር ምዘና ዕቅዴ በየዯረጃዉ ሇመፇራረም ታቅድ ሁለም የስራ 

ሂዯቶች ከዋና ዲይሬክተሩ ጋር ተፇራርመዋሌ፡፡ እንዱሁም የስራ ክፌሌ ኃሊፉዎች፣ የቡዴን 

ኃሊፉዎችና ፇጻሚዎች ፉርማ ተከናውኗሌ፡፡ (ክንዉን 100%)፡፡ 

12.6.2 የ2012 በጀት ዓመት የዉጤት ተኮር ምዘና ማካሄዴ 

አፇጻጸም 

የ2012 በጀት ዓመት የዉጤት ተኮር የመጀመሪያው አጋማሽ ምዘና በ9 የስራ ሂዯቶች ተካሂዶሌ፡፡ 10 

(ሴ= 2 ወ = 8 ) ሠራተኞች የሊቀ አፇፃፀም ፣ 100 (ሴ 27 ወ 73)  ሠራተኛ ከፌተኛ አፇጻጸም፣ 4 

(ሴ 1 ወ 3) ሠራተኛ መካከሇኛ እና 1 ወንዴ ሠራተኛ ዝቅተኛ አፇፃፀም በዴምሩ 115 (ሴ=30 

ወ=85) ሠራተኞች ተመዝነዋሌ፡፡ እንዱሁም 11 አመራሮች ከፌተኛ አፇፃፀም አስመዝግበዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ 126 ሰራተኞች እና 11አመራሮች ምዘና ተካሂዶሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
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12.6.3 ግንባር ቀዯም ፇጻሚን በመሇየት እዉቅና መስጠት 

አፇጻጸም 

ግንባር ቀዯም ፇጻሚን በመሇየት እውቅና ሇመስጠት ታቅድ የ2012 በጀት ዓመት የመጀመሪያው   

አጋማሽ 2 ሴት 8 ወንዴ በዴምሩ 10 ፇጻሚዎች ግንባር ቀዯም ፇጻሚ ሆነው ተሇይተዋሌ፡፡ (ክንዉን 

100%)፡፡ 

12.6.4 ኢንስቲትዩቱን ወክል በፌርዴ ቤት የተያዙ ጉዲዮችን በመከታተሌ ሪፖርት ማቅረብ 

አፇጻጸም 

ኢንስቲትዩቱን ወክል በፌርዴ ቤት የተያዙ ጉዲዮችን በመከታተሌ  ሪፖርት ሇማቅረብ ታቅድ ክትትሌ 

የተዯረገባቸው ሁለት ጉዲዮች ውሳኔ አግኝተው ተዘግተዋሌ (ክንዉን 100%)፡፡                                   

12.6.5 በኢንስቲትዩቱ የሚያዙ ረቂቅ ውልችን በመመርመር ሪፖርት ማቅረብ  

አፇጻጸም 

በኢንስቲትዩቱ የሚያዙ ረቂቅ ውልችን በመመርመር ሪፖርት ሇማቅረብ ታቅድ የአጭርና ረጅም ጊዜ 

የውጭ ሀገር ስሌጠና ዋስትና ውሌ፣ የሀገር ውስጥ የትምህርት ውሌ፣ የጽዲት አገሌግልት ውሌ፣ 

የጥበቃ አገሌግልት ውሌ እና የሳይንስ መሳሪያዎች ስሌጠና አገሌግልት ውሌ ተመርምሯሌ፡፡ (ክንዉን 

100%)፡፡  

 
12.6.6 በህግ ጉዲዮች ሊይ አስተያየት ሇመስጠት ታቅድ 

አፇጻጸም 

በህግ ጉዲዮች ሊይ አስተያየት ሇመስጠት ታቅድ በቀረቡ ጉዲዮች ሊይ አስተያየት ተሰጥቷሌ፡፡ (ክንዉን 
100%)፡፡  
 

12.6.7 የሚፀዴቁ የህግ ማዕቀፍችን ክትትሌ ማዴረግ 
አፇጻጸም 

የሚፀዴቁ የህግ ማዕቀፍችን ክትትሌ ሇማዴረግ ታቅድ የግሌ ባሇሀብቶች የካሉብሬሽን ዘርፌ 

እንዱሰማሩ ሇማዴረግ የተዘጋጀ የማበረታቻ ዯንብ ክትትሌ በማዴረግ ሇንግዴ እና ኢንደስትሪ 

ሚኒስቴር ተሌኳሌ (ክንዉን 100%)፡፡ 
 

12.6.8 የስራ አመራሩ አባሊት አዋጅ፣ዯንብ እና መመሪያዎችን እንዱያውቁ ማዴረግ 

አፇጻጸም 

የስራ አመራሩ አባሊት አዋጅ፣ዯንብ እና መመሪያዎችን እንዱያውቁ ሇማዴረግ ታቅድ ሇስራ ኃሊፉዎች   

በስራ ሊይ ያለ የተሇያዩ አዋጅ ዯንብና መመሪያዎች በኢሜሌ እንዱዯርሳቸዉ ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም 

የዱሲፕሉን አና ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴዎች በዱሲፒሉንና ቅሬታ አቀራረብ ዙሪያ ግንዛቤ አግኝተው 
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ወዯስራ እንዱገቡ ተዯርጓሌ፡፡ ሇአጠቃሊይ ሰራተኛው በስነ-ምግባር ዯንብ ዙሪያ ግንዛቤ ማስጨበጫ 

ተሰጧሌ (ክንዉን 100%)፡፡     

                             

3. የቁሌፌና የዓበይት ተግባራት ጠንካራና ዯካማ ጏኖች 
    የቁሌፌ ተግባር ጠንካራ ጎን 

 በመሌካም አስተዲዯር ዙሪያ ስሌጠና መስጠቱ 

 የተቋሙ ኃሊፉዎች ፣ተሿሚዎች እና ከፌተኛ ባሇሙያዎች የሃብት ምዝገባ ቅጽ እንዱሞለ መዯረጉ 

 የተሇዩትን ቅሬታዎች ሇመፌታት ጥረት መዯረጉ 

 የዜጎች ቻርተር እስታንዲርዴ መከሇስ መቻለ 

 ሇሙስናና ብሌሹ አሰራር ተጋሊጭ የሆኑ የተቋሙ የስራ ክፌልችን በመሇየት የማዴረቂያ አሰራር   

ሥርዓት መዘርጋቱና ተግባራዊ መዯረጉ 

 የተጠቃሚ እርካታ ሰነዴ መዘጋጁ 

የቁሌፌ ተግባር ዯካማ ጎን 

 የተቋሙንና ከተመረጡ የህዝብ ክንፌ አካሊት ጋር የተዘጋጀውን የጋራ ዕቅዴ  መተግበር አሇመቻለ 

 የተዘረጋውን የአሰራር ስርዓት ተግባራዊነት አሇመፇተሹ 

 

  የዓብይ ተግባራት  ጠንካራ ጎን  

 ዓሇም አቀፌ ዕውቅና የተገኘባቸው የአሇካክ መሰኮች ቀጣይነታቸውን ማረጋገጥ መቻለ 

 በISO/IEC 17025 እና በተሇያዩ የሥነ-ሌክ ዘርፌ ስሌጠናዎች መሰጠቱ 

 የመካኒካሌ አካሊት ማምረት አፇጻጸም ከፌተኛ መሆኑ 

 በሥነ-ሌክ ዘርፌ የምክር አገሌግልት መሰጠቱ 

 በዕቅደ መሰረት ችግኞች መተከሊቸውና እንክብካቤ መዯረጉ 

 የካሉብሬሽን አገሌግልት ውጤታማነትና ቅሌጥፌና ማሻሻያዎችን ተግባራዊ መዯረጉ   

  የሳይንስ መሳሪያዎች ሊይ ነጻ ኃይሌ አቅርቦት (power) የምርምር ስራው መጠናቀቁ                                   

 ኤች አይቪ በዯማቸዉ ዉስጥ ሇሚገኝ ሁሇት የተቋሙ ሰራተኞች እና ወሊጆቻቸዉን ሊጡ ሁሇት  

      ሕጻናት ዴጋፌ መዯረጉ 

 በውስጥና በውጭ ኦዱት በሚሰጡ አስተያየቶች ሊይ የእርምት እርምጃ መወሰዲቸው 

 የጨረራ ሊብራቶሪ አካባቢ ሉከሰት የሚችሇውን የጨረራ መጠን መከታተሌና መቆጣጠር ክትትሌ 

መዯረጉ 

 በአራት የአሇካክ መስኮች (በግዝፇት፣በሙቀት፣በዲይሜንሽናሌ እና በግፉት) ዓሇም አቀፌ ዕርክን 

ተዋረዴ ትስስር ማስጠበቅ እና ማሰራጨት መቻለ 
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 አዮን ፇጣሪ የሆኑ መሇኪያ መሳሪያዎችን ካሉብሬት መዯረጉ 

 የህክምና መሳሪያዎች ተከሊ፣ጥገናና ኮሚሽኒንግ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ መሰጠቱ 

 በቅርንጫፌ ሊቦራቶሮች  የካሉብሬሽን አገሌግልት አፇጻጸም 

 በኮቪዴ 19 ወረርሽን ሇመግታት በሚዯረገው ጥረት የሙቀት መሳሪያዎችንና የህክምና መሳሪያዎችን 

ጥገና በነጻ መሰጠቱ 

 የኢንስቲትዩቱ የአስር ዓመትና የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅዴ መዘጋጀቱ 

 
    የዓብይ ተግባራት  ዯካማ ጎን 

 ከላልች ብሄራዊ የስነ-ሌክ ተቋማት ጋር የትብብርና የትግበራ መርሀ ግብር አሇመዘጋጀቱ 

 በስነ-ሌክ ዘርፌ በተሇያዩ የአሇካክ መስኮች የማጠናከሪያ ስሌጠናዎች አሇመሰጠታቸው 

 ሇሳይንስ መሳሪያዎች የጥገና አገሌግልት መስጠት አፇፃፀሙ ዝቅተኛ መሆኑ 

 ሇአርብቶ አዯር አካባቢዎች ሇሚገኙ አንዴ ሆስፒታሌ  እና አንዴ የእስሳት ህክምና ሊብራቶሮች በተሇይ 

እናቶችንና ህጻናትን ተጠቃሚ በሚያዯርግ መሌኩ የጥገና ዴጋፍችን መስጠት አሇመቻለ 

 በህክምና መሳሪያዎች ዘርፌ በስቲም ስቴራሊይዘር መሳሪያ ሊይ ጥናትና ምርምር ማዴረግ አሇመቻለ 

 በህክምና ዘርፌ በተሇይ ሇእናቶች ህጻናት የክትባት መዴሀኒቶችን ከ2c - 8c ሇማስቀመጥ የሚያግዝ 

ፌሪጅ አሇመሰራቱ 

 ከህክምና ውጭ በሆኑ ሣይንሳዊ መሳሪያዎች ቴክኒካዊ አስተዲዯር ሊይ ጥናት ማካሄዴ  አሇመቻለ 

 የግንዛቤ ማስጨበጫ ዉይይት /ምክክር/ ፕሮግራሞችን ማካሄዴ አፇጻጸሙ ዝቅተኛ መሆኑ 

 ግዥና የበጀት አፇጻጸም  ዝቅተኛ መሆኑ 

 ሇሚቋቋመው የህጻናት ማቆያ አስፇሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን የማሟሊት ስራ አሇመጠናቀቁ 

 ሇአመራር አባሊት  የጥራት ስራ አመራር 9001/2015 ስሌጠና እንዱያገኙ መዯረጉ 

 ከኬንያና ቱኒዚያ  የሥነ-ሌክ ተቋም ጋር የስምምነት ፉርማ ማከናወን 

 ኢንስቲትዩቱን ተግባራት የሚገሌጽ ትምህርታዊ ድክመንተሪ ማሰራት አሇመቻለ 

 የኢንስቲትዩቱን የሥነ-ሌክ መጽሄትና ቡክላት አሇመዘጋጀቱ  

 ፊሲሉቲው የተሟሊሇት የስሌጠና አዲራሽ ማዘጋጀት አሇመቻለ 

 የኢንስቲትዩቱን ሰራተኞች እርካታ ጥናት አሇመጠናቀቁ 
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    ያጋጠመ ችግር 

 

  በግዢ  ኤጀንሲ የሚገዙ ግዢዎች በወቅቱ አሇመቅረባቸው 

  በኮቪዴ 19 ወረርሽን ምክንያት በእቅዴ የተያዙ ስራዎች አሇመጠናቀቃቸው 

 

   የመፌትሔ ሀሳብ 

     
 ከግዢ ኤጀንሲ ጋር በመነጋገር በራስ ሇመግዛት ጥረት ማዴረግ 

 በቀጣይ በጀት ዓመት ሇማጠናቀቅ ከወዱሁ ጥረት ማዴረግ 
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4. የ2012 በጀት ዓመት   የሰው ኃይሌ መግሇጫ  

  

    

በ2011 በጀት 
ዓመት መጀመሪያ 

የነበሩ  

የ2012 በጀት ዓመት የሰው ኃይሌ መግሇጫ 

አዲስ የተቀጠሩ የለቀቁ አሁን ያሉ 
 ወ  ሴ  ድ ወ  ሴ  ድ  ወ  ሴ  ድ  ወ  ሴ  ድ 

1  ከ1ኛ-12ኛ 
21 32 53 1 4 5 2 - 2 20 36 56 

2  10+1 

               
-- 

               
-- 

               
-- 

               
-- 

               
-- 

               
-- 

               
-- 

               
--         

3  10+2 

               
-- 

               
-- 

               
-- 

               
-- 

               
- 

               
-- 

               
-- 

               
--         

4 TVT(Level) 
1 3 4 - 1 1 1- - 1 

 

4 4 

5  ዲፕሎማ (10+3) 
14 22 36 12 3 15 4                

-- 4 
22 25 47 

6 
 ቢ.ኤ/ቢ.ኤስ.ሲ 
ዲግሪ 

91 18 109 1 - 3 2 3 5 92 15 107 

7 

 ኤም.ኤ/ 
ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ 7 3 10 

               
-- 

               
-- 

               
-- 1 

               
1 

               
2 6  2 8 

8  ፒ.ኤች.ዲ 1 
               

-- 1 
               

-- 
               

-- 
               

--   - - 1 
               

-- 1 

ድምር 
135 78 213 16 8 24 10 4 14 141 82 223 
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5. የ2012 በጀት ዓመት  የፊይናንስ አፇጻጸም 

 

    
የ2012 በጀት ዓመት 

ዕቅዴ በ2012 ሥራ ሊይ የዋሇ /ወጪ/ 

ከበጀት 
ዓመቱ 
እቅዴ 
ጋር 

ሲነፃፀር/   

         ከመንግስት  ከመንግስት 
ከውጭ 
እርዲታ   

  መዯበኛ በጀት         
  ፕሮግራም 01 19,825,840.00         16,465,027      83.0  
  ፕሮግራም 02 4,680,650.00           2,243,066      47.9  
  ፕሮግራም 03 7,287,600.00           6,437,793      88.3  
  ፕሮግራም 04 10,389,440.00 7,009,294.87     67.5  
  ንዐስ ዴምር         
  ካፒታሌ በጀት         
  ዴምር 42,183,530.00 32,155,181.57     76.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
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6. ማጠቃሇያ  

የ2012 በጀት ዓመት እቅዴ ከ2009-2012 የተከሇሰውን የኢንስቲትዩቱን ስትራቴጂክ ዕቅዴ መሰረት በማዴረግ፣ 

የ2012 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ስዴስት ወራት ዕቅዴ አፇጻጸም ግምገማ እና በበጀት ዓመቱ ውስጥ 

ያሌተጠናቀቁ ተግባራትን በማካተት በ12 ግቦች፤ በዋና ዋና እና ዝርዝር ተግባራት ተሇይቶ የታቀዯ ሲሆን  

በበጀት ዓመቱ ጠንካራ የሇውጥ ሰራዊት በመገንባት ከዓሇም አቀፌ ሥነ-ሌክ ስርዓት ጋር የተጣጣመ ብሄራዊ 

የሥነ-ሌክ ስርዓትን ሇመዘርጋትና ተግባራዊ ሇማዴረግ  223 (ወ=141 ሴት=82) ሠራተኞችን  በሇውጥ 

ቡዴኖች በማዯራጀት የበጀት ዓመቱን እቅዴ በተጠናከረ መሌኩ እያከናወነ ይገኛሌ፡፡ በተዯራጀው የሇውጥ 

ሠራዊት የ2012 በጀት ዓመት የእቅዴ አፇጻጸም የሚከተለት ዋና ዋና ውጤቶች ተመዝግበዋሌ፡፡ 

 

 የብሄራዊ ሥነ-ሌክ ሊቦራቶሪ ዓሇም ዓቀፌ ተቀባይነትን ከማሳዯግ  አንጻር  

በhumidity ሇማጠናከር በመስኩ ስዴስት ባሇሙያዎች ስሌጠና አግኝተዋሌ፡፡ እንዱሁም  በhumidity 

ካሉብሬሽን አሰራር መመሪያ  ተዘጋጅቶ ሇስራ ዝግጁ ሆኗሌ፡፡ ዓሇም አቀፌ ዕውቅና የተገኘባቸው ስዴስት 

(በግዝፇት፣ በኤላክትሪካሌ፣ በሙቀት፣ በግፉት፣ በይዘት እና ሚዛን) የአሇካክ መሰኮች ቀጣይነታቸውን 

ሇማረጋገጥ በአዱሱ የአይሶ 17025-2017 እስታዲንዲርዴ መሰረት ፕሮሲጀሮች ተከሌሰዋሌ፣ የውስጥ ኦዱቶች 

ተከናውነዋሌ፣ በሙቀት እና በይዘት አሇካክ መስኮች በውጭ ኦዱተሮች  የተገመገመ ሲሆን ጥሩ ውጤቶችም 

ተገኝተዋሌ ፡፡ በተጨማሪም  በክሊፕ ሜትር ዓሇም አቀፌ ዕውቅና ሇማግኘት የካሉብሬሽን የአሰራር መመሪያ 

/Calibration procedure/ ተዘጋጅቷሌ:: በቶርክ የአሇካክ መስክ ዓሇም አቀፌ ዕውቅና ሇማግኘት የካሉብሬሽን 

የአሰራር መመሪያ /Calibraton procedure/ የተዘጋጀ ሲሆን ቅዴመ ካሉብሬሽን ናሙና በመከናወን ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ እንዱሁም በተሇያዩ የሥነ-ሌክ ዘርፌ ስሌጠናዎች ተሰጥተዋሌ፡፡ 

 
የጎሇበተ ብሄራዊ የሥነ-ሌክና የሳይንስ መሳሪያዎች አቅም ከመገንባት አንጻር በሳይንስ መሳሪያዎች ዘርፌ  

ሇ10 የተሇያዩ ዘርፍች የምክር አገሌግልት ሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም በሳይንስ መሳሪያዎች ዙሪያ የክህልት 

ክፌተቶችን የሚዯፌኑ ስሌጠናዎችን  በህክምናና ሇሳይንስ መሳሪያዎች ጥገና ሥራ ሊይ ሇተሰማሩ ከተሇያዩ 

የግሌና የመንግስት ተቋማት ሇተውጣጡ 17 መሃንዱሶችና ቴክኒሻኖች አንዴ ወር የቆየ ተግባራዊ ሥሌጠና 

ተሰጥቷሌ፡፡ በተጨማሪም ሇ54 የሳይንስ መሳሪያ ባሇሙያዎች በዘርፈ ተከታታይ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ በሥነ-

ሌክ ዘርፌ  ሇኦሮሚያ ቡና አቅራቢ ህብረት ሥራ ማህበር የምክር አገሌግልት እና ሇሁሇት የአርባምንጭ 

ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሇአንዴ ወር ከሁሇት ሳምንት በተሇያዩ የአሇካክ መስኮች የጽንሰ ሃሳብ እና የተግባር 

ስሌጠና እንዱሁም ሇሜትሮ አሉያንስ የኃ.የተ.የግ. ማህበር በግፉት የአሇካክ መስክ የሙያ ዴጋፌና ምክር 

አገሌግልት ተሰጥተዋሌ፡፡  
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የካሉብሬሽን እና የጥገና አገሌግልት ከማሳዯግ አንጻር ሇ188 ከተቋማት አቅም በሊይ ሇሆኑ የሳይንስ 

መሳሪያዎች የጥገና አገሌግልት ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም 22 የመካኒካሌ አካሊት ተመርቷሌ፡፡ በመዯበኛና 

በቅርንጫፌ ሊቦራቶሮች በተሇያዩ የአሇካክ መስኮች ሇ24681 የመሇኪያ መሳሪያዎች የካሉብሬሽን አገሌግልት 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

የሴክተር ዘሇሌ ተግባራትን በሚመሇከት ኤች አይቪ በዯማቸው ውስጥ ሇሚገኝ የተቋሙ ሰራተኞች እና 

ወሊጆቻቸውን ሊጡ ሁሇት ሕፃናት የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች ከዯመወዛቸው ተቆራጭ በማዴረግ 18480ብር 

የገንዘብ ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ በአጠቃሊይ በበጀት ዓመቱ ብር 9,870,144 የአገሌግልት ክፌያዎች የተሰበሰበ ሲሆን  

በ2012 በጀት ዓመት  የተግባር አፇጻጸም 80% ሲሆን የበጀት አፇጻጸሙ 76% ሆኗሌ፡፡ 
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