
   ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ 

    የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

   የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ የ 2011       በጀት ዓመት የበጀት ምደባና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት አጠቃቀም ሪፖርት

ተ.
ቁ

ፕሮግራሞች
 የፀደቀ በጀት ዝውውር

የተሰተካከለ ወጭ

 ግዴታ የተገባበት የተገባበት

 ከወጭ ቀሪ

 አፈፃፀም
 በመቶኛ 

(%) 
የተጨመረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተቀነሰ

1  መደበኛ ድምር 499,700,000.
00

67,725,992.4
6

38,286,021
.74

529,139,970.7
2

527,274,369.9
2

1,865,600.
80

99.65 

1.
1

   ሥራ አመራርና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት አስ ዩኒቨርሲቲ ተዳደር
(381/01/01)

127,901,300.0
0

127,901,300.00 127,601,359.06 299,940.94 99.77

1.
2

 መማር
ማስ ዩኒቨርሲቲ ተማር/  አገልግሎት

 መስ ዩኒቨርሲቲ ጠት (381/02/01/)

147,826,400.0
0

43,478,918.72 13,238,948.
00

178,066,370.72 177,224,379.43 841,991.29 99.53

1.
3

  መማር ማስ ዩኒቨርሲቲ ተማር /  ተማሪ
  አገልግሎት መስ ዩኒቨርሲቲ ጠት

(381/02/02)

193,742,300.0
0

8,907,217.00 9,957,217.0
0

192,692,300.00 192,129,564.98 562,735.02 99.71

1.
4

  የውስ ዩኒቨርሲቲ ጥ ገቢ ገቢ 
 መማር

ማስ ዩኒቨርሲቲ ተማር/  አገልግሎት
 መስ ዩኒቨርሲቲ ጠት (381/02/01/)

4,495,000.00 4,495,000.00 4,461,075.98 33,924.02 99.25

  መማር ማስ ዩኒቨርሲቲ ተማር
  አገልግሎት መስ ዩኒቨርሲቲ ጠት

(381/02/02)

4,305,000.00 4,305,000.00 4,268,848.59 36,151.41 99.16

1.
5

  ጥ ገቢ ና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ምርምር ማካሄድ 17,555,000.00 2,350,000.00 810,000.00 19,095,000.00 19,040,418.65 54,581.33 99.71

1.
6

  የምርመር ውጤቶችን
 ማሰራጨትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ማሳተም

1,095,000.00 303,829.74 693,829.74 705,000 704,931.20 68.80 99.99

1.
7

  ማማከርና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት የማህበረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሰብ
አገልግሎት

2,780,000.00 431,896.00 1,331,896.0
0

1,800,000.00 1,843,792.01 36,207.99 98.07

2  የካፒታ የተገባበትል በጀት 460,000,000.
00

129,333,549.
00

49,333,549
.00

540,000,000.0
0

463,650,855.2
0

75,094,948
.85

1254195.9
5

86.18

   ጠቅላላ መደበኛ እና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት 
 የካፒታ የተገባበትል በጀት

959,700,000.
00

197,059,541.
50

87,619,570
.74

1,069,139,970
.72

990,925,225.1
2

75,094,948
.85

3,119,796.
75

92.9



   የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ የ      2012   ዓ  /      ም የተመደበ በጀት የሚያሣይ ሠንጠረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዥ  

 መደበኛ በጀት=570,147,000  የካፒታ የተገባበትል በጀት    ጠቅላላ በጀት

 ሥራ አመራርና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት 
አስ ዩኒቨርሲቲ ተዳደር

(381/01/01

 መማር ማስ ዩኒቨርሲቲ ተማር/
 አገልግሎት መስ ዩኒቨርሲቲ ጠት

(381/02/01/)

  መማር ማስ ዩኒቨርሲቲ ተማር /
 ተማሪ አገልግሎት
መስ ዩኒቨርሲቲ ጠት

(381/02/02)

 የውስ ዩኒቨርሲቲ ጥ ገቢ ገቢ  ጥ ገቢ ና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ምርምር
ማካሄድ

የምርመር
ውጤቶችን
ማሰራጨትና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት 
ማሳተም

ማማከርና ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት 
የማህበረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሰብ
አገልግሎት

መማር
ማስ ዩኒቨርሲቲ ተማር/አገል

 ግሎት መስ ዩኒቨርሲቲ ጠት
(381/02/01

/)

መማር
ማስ ዩኒቨርሲቲ ተማር
አገልግሎት
መስ ዩኒቨርሲቲ ጠት

(381/02/02
)

141,301,400.
00

170,171,000.
00

223,861,600.
00

5,273,000.
00

4,495,000.
00

22,445,000
.00

830,000.
00

1,870,000.
00

500,000,000
.00

1,070,147,000
.00


