
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የ2015 በጀት ዓመት የበጀት አፈፃፀም ሪፖርት 

የመደበኛ በጀት የ1ኛ ሩብ ዓመት  አፈፃፀም ማጠቃለያ 

የፕሮግራም ኮድ 
የፕሮግራም ስም 

ለ2015 የፀደቀ በጀት በ1ኛ ሩብ ዓመት ስራ 

ላይ የዋለ  

የ1ኛ ሩብ ዓመት 

አፈፃፀም (%) 

01/01 ሥራ አመራርና አስተዳደር 116,650,000.00 54,235,080.69 46 

02/01 የመማር ማስተማር አገልግሎት መስጠት 268,600,000.00 101,742,990.29 38 

02/02 የተማሪ አገልግሎት መስጠት 114,400,000.00 44,746,566.38 39 

03/01 ጥናትና ምርምር 16,600,000.00 
7,106,623.88 43 

04/05 የማማከርና የማህበረሰብ አገልግሎት 10,000,000.00 3,004,743.94 30 

 ድምር 547,492,000.00 210,836,005.18 38.5 

 

የፕሮጀክቶች የ1ኛ ሩብ ዓመት አፈፃፀም ማጠቃለያ 

የፕሮጀክት ስም  

የ2015 ሩብ 

ዓመት የፊዚካል 

ስራዎች ክንውን 

 አፈፃፀም 

ለ2015 በጀት 

ዓመት የተፈቀደ 

በጀት (ብር) 

በሩብ ዓመቱ 

የተከፈለ (ብር) 

አፈፃፀም 

የውጭ ሀገር መምህራን ደመወዝ ፣ አበል እና ተያያዥ 

ወጪዎች - - 24,200,000.00 4,430,802.72 18% 

የአስተዳደር ህንፃ ግንባታ 0 0 64,670,000.00 - 0% 

በዋናው ግቢ የመማሪያ ክፍል ግንባታ 0 0 28,500,000.00 - 0% 

በዋናው ግቢ የወርክ ሾፕ ግንባታ 0 0 4,500,000.00 - 0% 

በገላን የስልጠና ማዕከል ግንባታ 0 0 4,000,000.00 - 0% 

ለተጠናቀቁ ለወርክሾፕ ለቋሚ ዕቃና መሳሪያ ግዥ 0 0 60,000,000.00 0 0% 

በዋናው ግቢ የተማሪ መኖሪያ ግንባታ 0 0 7,000,000.00 808,395.00 12% 

በዋናው ግቢ የላይብራሪ ግንባታ 1.55 10.33 
27,370,000.00 22,932,766.66 84% 

በዋናው ግቢ የተማሪ ክሊኒክ ግንባታ 1.65 8 
2,670,000.00 3,798,345.98 142% 

የመሰረተ ልማት ዝርጋታ 0 0 64,000,000.00 - 0% 

በዋናው ግቢ የጎርፍ መከላከያ ግንባታ 0 0 4,000,000.00 197,225.00 5% 

በዋናው ግቢ የእንግዳ ማረፊያ ግንባታ 0 0 6,000,000.00 - 0% 

በዋናው ግቢ ለመምህራን የመኖሪያ ቤት ግንባታ 3.9 26 
70,000,000.00 34,614,638.49 49% 

የGIZ ህንጻዎች እድሳት 12.56 25 
25,000,000.00 16,893,412.24 68% 

የውሃ መስመር ዝርጋታ 0 0 15,600,000.00 8,811,181.60 56% 

የማስተማሪያ ሪፈራል ሆስፒታል ግንባታ 

የማጠናቀቂያ ስራ 0 0 87,200,000.00 7,184,969.14 8% 

የአጥር ግንባታ 0 0 5,000,000.00 - 0% 

በዋናው ግቢ ላንድስኬፕ 0 0 10,000,000.00 179,500.00 2% 

በዋናው ግቢ የመሰብሰቢያ አዳራሽ 0 0 50,790,000.00 - 0% 

በዋናው ግቢ ሰርቶ ማሳያ ግንባታ 0 0 3,000,000.00 - 0% 

የድህረ ምረቃ ህንጻ ግንባታ (አዲስ) 0 0 25,500,000.00 - 0% 

Total 589,000,000.00 99,851,236.83 17% 

 


