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1. ድርሞ /Executive Summary/ 
 
የደን ሀብት በርካታ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አካባቢያዊ ጥቅሞችና ግልጋሎቶች ያሉት 
ቢሆንም በፍጥነት እያደገ ከመጣው የህዝብ ቁጥር ጋር ተያይዞ የእርሻ መሬት በከፍተኛ 
ፍጥነት በመስፋፋቱና የማገዶና ኮንስትራክሽን እንጨት ፍላጎት በመጨመሩ ውስን በሆነው 
የደን ሀብታችን ላይ የሚደርሰውን አደጋ በበቂ ሁኔታ መቀነስ አልተቻለም፡፡ በመሆኑም 
መንግስት የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት በዘርፉ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከምንጊዜውም 
የበለጠ ትኩረት በመስጠት በርካታ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ከእነዚህም 
ተግባራት መካከል በዘጠኝ ወሩ ለተቋሙ ከተለቀቀው መደበኛና ካፒታል በጀት ብር 
259,500,985 ብር ውስጥ   236,079,058.22 ጥቅም ላይ ለማዋል የተቻለ ሲሆን 
አፈፃፀሙም በመቶኛ 91.99 ነው፡፡ 
 
ከሮያሊቲ እና ከተወረሱ የደን ምርት ውጤቶች ሽያጭ 179.562 ሚልዮን ብር ማሰባሰብ 
ተችሏል፡፡ በተመሳሳይ በምርምሩ ዘርፍ የውስጥ ገቢን ጨምሮ ከአጋር አካላት በተገኘ 
ድጋፍ በዘጠኝ ወር ውስጥ 2.4 ሚሊዮን ብር ማግኘት ተችሏል፡፡ 

ለ439,573 (ሴት 147,195) ለሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች በህግ ተከባሪነት ዙሪያ ግንዛቤ 
የማስጨበጥ ሥራ ተሰርቷል፡፡ 3.26 ቢሊዮን የደን ችግኞች በ699,281.05 ሄ/ር ላይ 
የተተከሉ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በ67,578.9 ሄ/ር ላይ የተተከለው 42,111,161 የቀርከሀ ችግኝ 
ነው፡፡ 471.606 ቶን (›100%) ጥራቱን የጠበቀ የደን ዘር ማሰባሰብና ማሰራጨት 
ተችሏል፡፡ ለ2014 ዓም ተከላ ወቅት 448,468.84 ሄ/ር (የቀርከሀ 357.36 ሄ/ር)  የተከላ 
መሬት የተለየ ሲሆን ለዚህም ለቆጠራ የደረሰ 2.74 ቢሊዮን የተለያዩ የዛፍ ችግኞች 
ተፈልተዋል፡፡  

የትግራይ ክልልን ሳይጨምር 18.678 ሚሊዮን ሄ/ር ነባር የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደኖችን 
ለመጠበቅ፣ ለመንከባከብና በዘላቂነት ለመጠቀም የሚያስችል ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል፡፡ 
በ2.12 ሚ/ን ሄ/ር የተፈጥሮ ደኖችን ላይ አሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓትን በመተግበር 
በዘላቂነት እንዲጠበቁና ተገቢውን ግልጋሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ተችሏል፡፡ 569,411.1 
ሄ/ር የተራቆቱ ደንኖችና መሬቶችን መለየት ተችሏል፡፡ በምርምሩ ዘርፍ እስከዚህ ሩብ 
ዓመት መጨረሻ 17 ውጤቶች (15 መረጃ እና 2 ቴክኖሎጂ) ለማውጣት ታቅዶ ስራዎች 
በመሰራት ላይ ሲሆኑ 10 ውጤቶች (8 መረጃ እና 2 ቴክኖሎጂዎች) ወጥተዋል፡፡ 

ለ177,072 (ሴት 48,424) ለሚሆኑ ዜጎች በዘርፉ ጊዜያዊ እና ቋሚ ስራ ዕድል 
ተፈጥሯል፡፡ 9,465.60 ቶን የደን ምርት ውጤት ወደ ውጭ ሀገር በመላክ 1.277 ሚሊዮን 
የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ተችሏል፡፡ 
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2. መግቢያ  
 
የደን ሀብት በርካታ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አካባቢያዊ ጥቅሞችንና ግልጋሎቶችን 
የሚያበረክት ሀብት ነው፡፡ ደን ለማገዶ እና ለኮንስትራክሽን፣ የቤተሰብ ገቢን እና 
የሀራችንን ኢኮኖሚ ለማሳደግ፣ የአፈር ክለት ለመቀነስና ለምነትን ለመጨመር፣ የአየር 
ንብረት ለውጥን ለመቀነስ፣ ለዱር እንስሳት መጠለያነት፣ በውሀ አካላት ላይ የሚፈጠረውን 
ደለል ለመቀነስ፣ የሥራ ዕድል ለመፍጠር ወዘተ የሚያበረክታቸው አስተዋጽኦዎች በዋናነት 
የሚጠቀሱ ናቸው፡፡   
 

ይሁን እንጂ እያደገ ከመጣው የህዝብ ብዛት ጋር ተያይዞ በደን ውስጥ የህገወጥ እርሻ 
መስፋፋት፣ ለማገዶ እና ለግንባታ ስራ የሚያገለግል የእንጨት ፍላጎት መጨመር፣ የደን 
ምንጣሮና የደን ቃጠሎ፣ ልቅ ግጦሽ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚወጡ የህግ ማዕቀፎች 
በሚፈለገው መጠን ተግባራዊ አለመሆን፣ የመሬት ፓሊሲና ዕቅድ አለመኖር ወዘተ ለደን 
ሃብታችን መጨፍጨፍና መመናመን ምክንያቶች ናቸው፡፡ 

 
መንግስት የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት ለዘርፉ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከምንጊዜውም  
የበለጠ ትኩረት በመስጠት በርካታ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ ከእነዚህም 
ተግባራት መካከል የአስር ዓመት፣ የአምስት ዓመትና ዓመታዊ ዕቅዶች በማቀድ እና 
የተለያዩ ፕሮጀክቶችንና ፕሮግራሞችን በመቅረጽ የታቀዱ እቅዶች በመተግበር ላይ 
ይገኛሉ፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአየር ንብረት ለውጥ ችግሮችን ለመቋቋም በክቡር 
ጠ/ሚኒስትራችን የተጀመረው ሀገራዊ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር  ከሚመለከታችው 
አጋር አካላት ጋር በመቀናጀት በዚህ ዓመትም ‹‹ኢትዮጲያን እናልብሳት›› በሚል መሪ 
ቃል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተደርጓል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በ6ኛው አገራዊ የምርጫ ዕለት 
ከምርጫው ጎን ለጎን ‹‹እየመረጥን ችግኝ እንተክላለን›› በሚል መሪ ቃል ከ16 ሚሊዮን 
በላይ ህዝብ በማሳተፍ ከ87 ሚሊዮን በላይ ችግኞች እንዲተከሉ ተደርጓል፡፡ በዚሁ 
ፕሮግራም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 
እና የሀይማኖት ተቋማት ጭምር እንዲሳተፉ ተደርጓል፡፡ በመሆኑም በዓመቱ ከ3.26 
ቢሊዮን በላይ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው የደን ችግኞች በወል፣ በማህበራት፣ በመንግስትና 
በግል ይዞታዎች ላይ እንዲተከሉ ተደርጓል፡፡  

በሌላ በኩል መንግስት በአገር ደረጃ የተጀመረውን የአረንጓዴ ልማት በጎረቤት አገሮችም 
እንዲካሄድ ባለው ፍላጎት የተነሳ በርካታ ችግኞች እንዲፈሉ በማድረግ በአገሮች ጥያቄ 
መሰረት እንዲከናወን ተደርጓል፡፡ ይህም የጎረቤት ሀገራት በአረጓዴ ልማት ላይ 
የሚኖራቸውን ትብብር ከማሳደግም ባለፈ አብሮ የማደግን መንፈስ ያበረታታል፡፡ 
እንዲሁም ቀጠናዊ ትብብርን በማሳደግ ሁሉም አገሮች የመሬት መራቆትን፣ የበረሃማነት 
መስፋፋትን፣ የብዝሀ ሕይወት መመናመንን፣ ለአየር ንብረት ለውጥ የሚኖረንን 
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ተጋላጭነት፣ የውሀ ሀብት መጠንና ጥራት መቀነስን በአጠቃላይ በቀጠናው ላይ 
የተንሰራፋውን ድህነት ተባብሮ ለመዋጋት ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥር ይታመናል፡፡  

የደን ሀብታችንን ከመመናመን ለመታደግና ሀገራችን ከተፈጥሮ ሀብቶቿ ተገቢውን ጥቅም 
እንድታገኝ በሚያረጋግጥ ሁኔታ የተቀናጀ እና ወጥ የሆነ በተጠቃሚዎች ፍላጎት ላይ 
ያተኮረ ምርምር በማካሄድ ጉልህ አስተዋፅኦ የሚያበረክቱ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን 
ማስገባት፣ ማላመድ፣ ማፍለቅ መረጃዎችን/ዕውቀቶችን ማውጣት፣ ለተጠቃሚዎችና 
ለባለድርሻ አካላት ማድረስ፣ እንዲሁም በሰፊው የማስተዋወቅ ስራዎችን በመስራት ላይ 
ይገኛል ፡፡ 

ይህ ሪፖርት በደን ልማት እና ምርምር ዘርፎች በዘጠኝ ወር ውስጥ የተከናወኑት ዋና ዋና 
ተግባራት አፈፃፀም አካቶ ይዟል፡፡ 

3. በቁልፍ የውጤት አመልካቾች (KPIs) ላይ የተመሰረተ የዘጠኝ ወር የፊዚካል ስራ 
አፈፃፀም ትንተና  

 

ግብ 1 ፡- የተገልጋዮች እርካታን ማሳደግ  
 

 

በዘርፉ አገልግሎት ፈለገው የመጡትን ተገልጋዮችን በአገልግሎት አሰጣጥ እስታንዳርድ 
መሰረት በአግባቡ እንዲስተናገዱ ተደርጓል፡፡ 
 ለግለሰብ፣ ለመንግስታዊ፤ መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች 

(በደን ልማት፣ አጠቃቀምና ጥበቃ እንዲሁም በምርምር) ሶስት የማማከር አገልግሎቶች 
ተሰጥተዋል፡፡ 

 ከ26 የዛፍ ዝርያዎች 1650 ኪ.ግ ዘር ለመንግስታዊ፤ መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶችና 
ለግል አልሚዎች በሽያጭ ተሰራጭቷል፡፡ 

 

ግብ 2. የሀብት አጠቃቀምና ዉጤታማነትን ማሳደግ 
 
 የመንግስትን የፋይናንስ እና የግዥ መመሪያን መሰረት በማድረግ የተመደበ ንብረትና 

በጀትን በአግባቡ መጠቀምና ለታለመለት አላማ ብቻ እንዲውል የድጋፍና ክትትል 
ስራዎች  ተከናውነዋል፡፡  

 ለተቋሙ ከተለቀቀው መደኛና ካፒታል በጀት ብር 259,500,985 ብር ውስጥ 
236,079,058.22 ጥቅም ላይ ለማዋል የተቻለ ሲሆን አፈፃፀሙም በመቶኛ 91.99 
ነው፡፡ 

በልማት አጋር አካላት ድጋፍ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች የበጀት አፈፃፀም 
 ከደን ምንጣሮና መመናመን የሚለቀቅ ሙቀት አማቂ ጋዝ ቅነሳ ፕሮግራም (REDD+) 

ሴክሬታሪያት ደረጃ ብር 243,876,855.17 ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ ብር 
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113,300,548.21 (46.46%) ስራ ላይ ማዋል ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ ያነሰበት ምክንያት 
ክልሎች በወቅቱ የሚጠበቅባቸውን ሂሳብ ስላላወራረዱ ነው፡፡ 

 የደን ሴክተር ትራንሰፎርሜሽን ዩኒት ብር 64,926,310.60 ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ 
52,594,059.82 (80%) መጠቀም ተችሏል፡፡  

 በደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፕሮግራም ብር 268,922,907.08 ስራ ላይ ለማዋል 
ታቅዶ ብር 257,633,890.73 (92.5%) ጥቅም ላይ ማዋል ተችሏል፡፡ 

 ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ደን ተኮር የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት (CRFL) 
7,000,000.00 ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ ብር 4,200,000.00 (60%) ጥቅም ላይ ማዋል 
ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት ወረዳዎች የሚጠበቅባቸውን ሂሳብ 
በወቅቱ አወራርደው ሪፖርት ስለላደረጉ ነው፡፡ 

 የከፍታማ ቦታዎች የአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ ፕሮጀክት ብር 3,969,729.15 
ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ ብር 3,969,729.15 (100%) ስራ ላይ ማዋል ተችሏል፡ 

የተገኘ ውጤት 

 የተመደበው በጀት በወቅቱና ለታለመለት አላማ ጥቅም ላይ ውሏል፡፡  
 

ግብ 3- የሀብት ግኝትን ማሳደግ 

 ከሮያሊቲ እና ከተወረሱ የደን ምርት ውጤቶች ሽያጭ በበጀት ዓመቱ 200 ሚልዮን 
ብር እስከ ዚህ ሩብ ዓመት መጨረሻ 140 ሚልዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 
ክንውን እስከ ዚህ ሩብ ዓመት 178.133 ሚልዮን ብር የተሰበሰበ ሲሆን አፈፃፀሙ ( 
›100 %) ከተወረሰ የደን ሽያጭና ከቅጣት ደግሞ 1.429 ሚሊዮን ብር በድምሩ 
179.562 ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል፡፡ አፈፃፀሙ ከዕቅድ በላይ የሆነበት ምክንያት 
የተሻለ ክትትልና ድጋፍ በመደረጉ እና ክልሎችም ትኩረት ስለሰጡት ነው፡፡ 

 

ሠንጠረዥ1. የክልሎች ከሮያሊቲ እና ከተወረሱ የደን ምርት ውጤቶች ሽያጭ የተሰበሰ ገቢ 

ተ/ቁጥር ክልል/ ከተማ አሰተዳደር መለኪያ 
ተሰበሰበ ብር መጠን 

ከሮያሊቲ ከቅጣትና ከደን ውጤቶች ውርስ 
ሽያጭ ድምር 

1 ኦሮሚያ በሚሊዮን ብር 45.452 - 45.452 

2 አማራ በሚሊዮን ብር 90.052 0.258 90.31 

3 ደቡብ በሚሊዮን ብር 34.752 1.171 35.923 

4 ደቡብ ምዕራብ 
ኢትዮጵያ 

በሚሊዮን ብር  
2.728 

 
- 

 
2.728 

5 ሲዳማ በሚሊዮን ብር 4.508 - 4.508 

6 ቤኒሻንጉል ጉምዝ በሚሊዮን ብር 0.012 - 0.012 

7 ጋምቤላ በሚሊዮን ብር 0.408 - 0.408 

8 አዲስ አበባ በሚሊዮን ብር 0.221 - 0.221 

 ድምር 178.133 1.429 179.562 
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በምርምር ዘርፍ 

 ከኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ካውንስል ሴክሬታርያት ጋር የተጀመረውን የኒም ዛፍ 
ፕሮጀክት ሰራዎች ለማጠናቀቅ የሚያስችል ስምምነት በመፈራረም 440,000.00 ብር 
ተገኝቷል። 

 ከICRAF የPATSPO ፕሮጀክት 1,382,795 ብር ተገኝቷል። 
 ከዛፍ ዘር ሽያጭ 364,390 ብር ተገኝቷል፡፡  
 ከአፍሪካ የቴክኖሎጂ ጥናት ማዕከል ጋር በመተባበር ለ20 ባለሙያዎችና 

ተመራማሪዎች ስልጠና ለመስጠት የ200,000.00 ብር ድጋፍ ተገኝቷል፡፡  
 በአጠቃላይ በምርምር ዘርፍ ከዛፍ ዘር ሽያጭ የተገኘውን ገቢ ጨምሮ 2.4 ሚሊየን 

ብር ማግኘት ተችሏል፡፡ 
 

የተገኘ ውጤት 

 መንግስት ከሚመድበው መደበኛ በጀት ባሻገር ተጨማሪ ሀብት ማግኘት ተችሏል፡፡  
 

ግብ 4፡- ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ትግበራን ውጤታማነት 
ማሻሻል 

 እ.ኤ.አ የ2020 እና 2021 ሀገራችንን በሙሉ የሸፈነ 330 ሲኖችን የያዘ የሴንቲኔል 2 
ሳተላይት ምስል ማውረድና የሞዛይክ (ወጥ የማድረግ) ስራ መስራት ተችሏል፡፡ 

 16755 ሀገር አቀፍ የደን ሽፋን መጠንን ለማስላት የሚያገለግሉ ወካይ ናሙና 
(Training points) ለመሰብሰብ ታቅዶ 26041 ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ተችሏል፡፡ 

 እ.ኤ.አ የ2021 ደን ሽፋን ሥራ ለመስራት የሚያገለግሉ 16 የባዮሞች ቅርጽ (Vector 
file) ማስተካከል እና ማዘጋጀት ተችሏል፡፡ 

 እ.ኤ.አ ከ2020 እስከ 2021 ሃገራዊ የደን ሽፋን ለውጥ መረጃ የሚያሳይ ረቂቅ እትም 
ካርታ/ First Draft Map/ ማውጣትና የካርታውን የትክክለኛነት ልኬት/Accuracy 
Assessment/ ለማረጋገጥ የሚያስችል 1500 ወካይ ናሙና ከሳተላይት ምስል 
ለመሰብሰብ ታቅዶ 2311 ወካይ ናሙናዎችን መሰብሰብ ተችሏል፡፡ 

 

የተገኙ ውጤቶች 

 ከ2020 እስከ 2021 ያለውን ሃገራዊ የደን ሽፋን ለውጥ ረቂቅ መረጃ ተዘጋጅቷል፡፡  
 ከደን የሚቀነሰውና የሚለቀቀው የሙቀት አማቂ ጋዝ መጠን የስሌት ዘገባ ሰነድ 

ተዘጋጅቷል፡፡ 
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ግብ 5፡- የደን ህግ ተከባሪነት ማጎልበት 

1. የህብረተሰብ ግንዛቤ መፍጠር 
 በደን ልማትና ጥበቃ እንዲሁም እንክብካቤ ዙሪያ የማህበረሰቡን ግንዛቤ ከማስፋት 

አንጻር  በኦሮሚያ ለ377,246 (ወ 246,120 ሴ 131,126) በደቡብ ብሔር 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ክልል 29,900 (ወ 22,425 ሴ 7,475) 
በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ለ18,123 (ወ 12,685 ሴ 
5,438) በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለ14304 (ወ 11148 ሴ 3156)  በድምሩ 
ለ439,573 (ወ 292378 ሴ 147,195) የማህበረሰብ ክፍሎች የግንዛቤ ፈጠራ ስራ 
ተከናውኗል፡፡  
 

2. በደን ላይ የሚደርሰውን ህገ ወጥ ተግባራትን መከላከልና መቆጣጠር በተመለከተ  
 

 በደን ውጤቶች ንግድ ለሚሰማሩ 65 ግለሰቦች/ባለሀብቶች የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ 
ለመስጠት ታቅዶ ለ 95 ግለሰቦች የተሰጠ ሲሆን የህግ ተከባሪነትን ለማሳለጥ 
የሚከተሉት ተግባራት ተፈፅመዋል፡፡ 
 

ደቡብ ክልል 
 

 በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የተያዘ  294.5 ኩ/ል ከሰል ተወርሷል፡፡ 
 በህገ ወጥ መንገድ የደን ውጤቶችን በማዘዋወር ተግባር የተሰማሩ 52 ሰዎች ክስ 

ተመስርቶባቸው ጉዳያቸው በህግ ተይዟል፡፡  
 

ሲዳማ ክልል 

 የደን ውጤቶችን በህጋዊ መንገድ ለማዘዋወር 76 የይለፍ ፈቃድ ተሰጥቷል፡፡  
 46 ህገ-ወጥ ግለሰቦች ክስ ተመስረቶባቸው ጉዳያቸው በህግ ተይዟል፡፡ 

 
አማራ ክልል  
 

 የደን ውጤቶችን በህጋዊ መንገድ ለማዘዋወር 8371 የይለፍ ፈቃድ መስጠት 
ተችሏል፡፡ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የተያዘ 5021 ኩ/ል ከሰል፤ 52 ኩ/ል እጣንና 
ሙጫ፤ 510 ሜ/ኩብ የማገዶ እንጨት ተወርሷል፡፡ 

 

ኦሮሚያ ክልል 
 
 

 በደን ውጤቶች ንግድ በተሰማሩ 6121 ነጋዴዎች ላይ በተደረገ ጥናት 3181 የብቃት 
ማረጋገጫ ያወጡና የደን ውጤቶች ንግድ ፍቃድ የተሰጣቸው ሲሆን 2940 ደግሞ 
ያለብቃት ማረጋገጫ የንግድ ፍቃድ ያወጡ ናቸው፡፡ 

 ስለሆነም ያለብቃት ማረጋገጫ የደን ውጤቶች ንግድ ፍቃድ ባወጡት ላይ ተገቢው 
የእርምት እርምጃ እየተወሰደ ነው፡፡  
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የተገኙ ውጤቶች 

 የህብረተሰቡ ግንዛቤ ተሻሽሏል፣  
 የህግ ተከባሪነትን ለማረጋገጥ ጥረት ተደርጓል፡፡  

ግብ.6 - አገራዊ የደን ሽፋንን ማሳደግ  

ተግባር 1. የሰው ሰራሽ ደን ልማት 

 የአገራዊ የደን ሽፋንን ለማሳደግ ይቻል ዘንድ 0.8 ሚልዮን ሄ/ር የተከላ መሬት 
በመለየትና ደረጃቸውን የጠበቁ 4 ቢልዮን ችግኞች ተፈልተው እንዲተከሉ ለማድረግ 
ታቅዶ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች በተደረገው የመስክ ክትትልና ድጋፍ 3.26 
ቢሊዮን የደን ችግኞች በ699,281.05 ሄ/ር ላይ ተከላ ማካሄድ ተችሏል (ሠንጠረዥ 
2)፡፡ ከዚህ ውስጥ በ67,578.9 ሄ/ር ላይ የተተከለው 42,111,161 የቀርከሀ ችግኝ ነው፡፡ 
ይህ አፈፃፀም በመደበኛና በፕሮጀክቶች የተከናወኑትን ያካትታል፡፡ 
 

ሠንጠረዥ 2 የክልሎችንና የከተማ አስተዳደሮች አፈጻጸም  

ክልል የተተከለ ችግኝ ቁጥር በተከላ የተሸፈነ መሬት መጠን በሄ/ር 

ኦሮሚያ 1,798,280,000 416,276.62 

አማራ 604,700,000.00 83,191.00 
ደቡብ 636,735,537.00 144,858.00 

ሲዳማ 185,541,435.00 40,621.81 
ሶማሌ 918,150.00 367.26 
ቤኒሻንጉል ጉምዝ 25,114,734.00 8,629.00 
ጋምቤላ 2,182,916.00 3,872.00 
ሀረሪ 145,898.00 58.36 

ድሬደዋ 811,677.00 757.00 

አዲስ አበባ 5,997,261.00 650 
Total 3,260,427,608.00 699,281.05 

ሠንጠረዥ 3 የፕሮጀክቶች ተሳትፎ በተከላ የተሸፈነ መሬት መጠን በሄ/ር 

የፕሮጀክቶች ተሳትፎ በተከላ የተሸፈነ መሬት 
መጠን በሄ/ር 

የደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፐሮግራም 23,683.00 

በአዳፕቴሽን ፈንድ ሮጀክት 57.68 
በደን ሴከተር ትራንስፎርሜሽን ዩኒት   2391 

በKFW ደን ልማትና ብዝሃ ሕይወት እንክብካቤ ፕሮጄክት  770 
CRFL (የDANIDA ድጋፍ) ፕሮጄክት  545.4 
በአውሮፓ ህብረት በሚደገፍ ፕሮጅክት  2,455.56 

በከፍታማ ቦታዎች የአየር ንብረት ለዉጥ ማጣጣሚያ ፕሮጀክት  972.2 

ድምር 30,874.84 
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 የጽድቀት መጠንን ለማሳደግ ይቻል ዘንድ በ566,970.3 ሄ/ር (ቀርከሀ 6,350.68 ሄ/ር) 
ላይ በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ለተተከሉ ችግኞች የተለያዩ የድህረ ተከላ 
የእንክብካቤ ሥራን (የአረምና ኩትቶ፣ ዉሀ ማጠጣትና አልፎ አልፎ ፍግ መጨመር) 
ማካሄድ ተችሏል፡፡ ከዚህ ውስጥ 18,256.5 ሄ/ር በደን ሴክተር አቅም ግንባታ 
ፕሮጀክት የተከናወነ ነው፡፡ የክልሎች አፈጻጸም ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ ቀርቧል፡፡  
 

ሠንጠረዥ 3. የክልሎችንና የከተማ አስተዳደሮች እንክብካቤ የተደረገለት የተከላ መሬት 
በሄ/ር እና የጽድቀት መጠን በመቶኛ 
 

ክልል እንክብካቤ የተደረገለት የተከላ 
መሬት በሄ/ር 

የጽድቀት መጠን በመቶኛ 

አማራ 105,604 84 

ኦሮሚያ 319,831.2 89.8 

ደቡብ 106,500 82 

ሲዳማ 31,562.5 82 

ጋምቤላ 29,972 65 

ድሬዳዋ 160.6 95.5 

ሀረሪ 416 67.2 

አዲስ አበባ 296 88.5 

ሶማሌ 2,600 65 

ቤንሻንጉል ጉምዝ 1,822.6 73 

ድምር 598,764.9   

አማካይ   86.6 
 

 በዘጠኝ ወሩ ጥራቱን የጠበቀ 325 ቶን ዘር ለማሰባሰብና ለማሰራጨት ታቅዶ 471.606 
ቶን(›100%) እንዲሰበሰብና እንዲሰራጭ በማድረግ እና ለ2014 ዓ.ም 526.26 ኩ/ል  
ለችግኝ ማፍያ ፖሊቲን ቲዩብ በሥራ ላይ እንዲውል የተደረገ ሲሆን 103,472 ችግኝ 
ጣቢያዎችን ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል፡፡  
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ሠንጠረዥ 4. በመፈላት ላይ ያለ የደን ችግኝ 

ተ.ቁ ክልል የደን ዘር በቶን 
ፖሊቲን 

ቲዩብ በኩ/ል 
ችግኝ ጣቢያ 

በቁጥር ችግኝ በቢ/ቁጥር 

1 አማራ 73.3 2622 67696 0.4910 

2 ኦሮሚያ 273.74 580.014 32032 1.7548 

3 ደቡብ 74.905  2755 0.3552 

4 ሲዳማ 13.24015 1250 48 0.0883 

5 ድሬዳዋ 1.276 37.24 12 0.0008 

6 ሀረሪ 1.05 48 3 0.0019 

7 አዲስ አበባ 21.2 
 

8 
 

8 ሶማሌ 2.3 719.424 145 0.0003 

9 ቤንሻንጉል ጉምዝ 0.152 5.9 18 0.0001 

10 ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 8.7925 68.5 755 0.0464 

11 በደን ምርምር 1.65 -   

 
ድምር 471.606 5331.078 103472 2.74 

 
 እስካሁን በመፈላት ላይ ካለው 2.74 ቢሊየን ችግኝ ውስጥ 24,324,146 በደን ሴክተር 

አቅም ግንባታ ፕሮግራም፣ 139,900 በደን ሴክተር ትራንፎርሜሽን ዩኒት፣ 
11,627,542 በሬድ ኢንቨስትመንት የተፈሉ ችግኞች ናቸው፡፡ 

 በዘጠኝ ወሩ 0.8 ሚለዮን ሄክታር መሬት የተከላ ቦታ ልየታ ለማከናወን ታቅዶ 
በአማራ 61,805 ሄ/ር (ለቀርከሃ 300 ሄ/ር)፣ በደቡብ 63,479 ሄ/ር፣ ሲዳማ 12,153.56 
ሄ/ር (የቀርከሀ 57.36 ሄ/ር)፣ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር 223.6 ሄ/ር፤ኦሮሚያ 
297,425.94ሄ/ር፤ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 13231.74 ሄ/ር እና ሀረሪ 150ሄ/ር 
በድምሩ 448,468.84 ሄ/ር (የቀርከሀ 357.36 ሄ/ር) ተለይቷል  (113,266.1 ሄ/ር ካርታ 
የተሰራለት ነው)፡፡ ከተለየው መሬት ውስጥ በደን ሴክተር ትራንፎርሜሽን ዩኒት 
5,942 ሄ/ር የተከናወነ ነው፡፡  

 እ.ኤ.አ ከ2020 እስከ 2021 ሃገራዊ የደን ሽፋን ለውጥ መረጃ የሚያሳይ የመጨረሻ 
ረቂቅ እትም ካርታ /Final Draft Map/ ከፍተኛ ጥራት ባለው የሳተላይት ምስል 
በመጠቀም፤ ማውጣት ተችሏል፡፡  

 እ.ኤ.አ ከ2018 እስከ 2022፤ ያለውን፤ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች 
የREDD+ ፕሮጀክት፤ የ59 ወረዳዎች (24 ወረዳዎች ኦሮሚያ፣ 29 ወረዳዎች ደቡብ 
ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ 6 ወረዳዎች ጋምቤላ) የደን ሽፋን ለውጥ መረጃ የሚያሳይ 
የIPCC የመሬት አጠቃቀም መስፈርትን መሰረት ያደረገ የመጀመርያ ረቂቅ እትም 
ካርታ ከፍተኛ ጥራት ባለው የሳተላይት ምስል በመጠቀም ማውጣት ተችሏል፡፡ 
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 የሰው ሰራሽ ደኖች በሄ/ር ያላቸውን ምርታማነት እና የካርበን ክምችት መጠን 
የሚገልፅ ዘገባ ተዘጋጅቷል (ሠንጠረዥ 5)፡፡ 

 

ሠንጠረዥ 5. የክልሎችንና የከተማ አስተዳደሮች ምርታማነት(ሜ3/ሄ/ር እና የካርበን ክምችት  

ክልል 
ምርታማነት 
በ(ሜ.ኩ/ሄ/ር) 

ባዮማስ (ቶን/ሄ/ር) የካርበን ክምችት (ቶን/ሄ/ር) 

አዲስ አበባ 134.926 100.287 47.1347 
አማራ 383.781 247.552 116.35 
ኦሮሚያ 389.294 214.164 100.657 

ሲዳማ 542.514 1279.58 601.401 

ደቡብ 403.171 332.139 156.105 
 

 በአንደኛው ዙር ሀገራዊ የደን ሀብት ቆጠራ የተለዩና አዲስ ተጨማሪ ናሙናዎችን 
መሰረት ያደረገ የሁለተኛ ዙር ሀገራዊ የደን ሀብት ቆጠራ 30 በመቶ እስከዚህ ሩብ 
አመት ለማከናወን ታቅዶ 15 በመቶ የዝግጅት ስራዎችን በማጠናቀቅ በመስክ ለሚሰሩ 
ስራዎች ዝግጅት እየተደረገ ሲሆን አስካሁን ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ስራዎች 
ተከናውነዋል ፡-  

 ለደን ቆጠራ የመስክ ስራ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች ቆጠራ (inventory) በ4 
ክልሎች ተደርጎ ክፍተቶች ተለይተዋል፡፡ 

 የደን ቆጠራ የመስክ ማኑዋል (Forest inventory field manual) በአዲስ መልኩ 
ተዘጋጅቷል፡፡ 

 የመስክ መረጃ መሙሊያ ቅፅ (Field form) ተዘጋጅቷል:: 
 የደን ቆጠራውን (Forest inventory) ለማከናወን የሚረዱ ወካይ ናሙናዎችን 

የሚወክሉ 1167 የመሬት ላይ ነጥቦች (Sampling point XY Coordinates) 
ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ጂ አይ ኤስ ሶፍትዌር በመጠቀም የደን መሬቶች ላይ 
ብቻ እንዲያርፉ ተደርገው ተዘጋጅተዋል፡፡   

 ለመስክ ስራው የሚያስፈልጉ አጠቃላይ ወጪዎችን የሚያሳይ ዝርዝር እቅድ 
ተዘጋጅቶ ድጋፍ ለሚያደርገው አካል ተልኳል፡፡   

 በዘጠኝ ወሩ የደን አያያዝ እቅድ ለ100 ሺህ ሄክታር ደኖች እንዲዘጋጅና እንዲተገበር 
ታቅዶ በደቡብ ክልል ለ3,563.04 ሄ/ር የተፈጥሮ ደን እና ለ1,511  ሄ/ር ሰው ሰራሽ 
ደን በድምሩ 5,074.04 ሄ/ር፤ በሲዳማ 299 ሄ/ር የተፈጥሮ ደን ፤በኦሮሚያ ክልል 
65009.8 ሄ/ር የተፈጥሮ ደን እና በጋምቤላ ክልል ለ 109,415 ሄ/ር የተፈጥሮ ደን 
እና ለ476 ሄ/ር በቤተክርስቲያንና በገዳማት ለተያዙ የደን መሬቶች በአጠቃላይ 
180,273.87 ሄ/ር ደኖች የማኔጅመንት ፕላን የተዘጋጀ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ >100 
% ነው፡ ከዚህ ውስጥ በሬድ ኢንቨስትመንት ፕሮገራም በኦሮሚያ አና በጋምቤላ 
ክልል 174,424.83 ሄ/ር እና በጂ.አይ.ዜድ ድጋፍ በደቡብ ክልል 838.79 ሄ/ር 
የተዘጋጀ ነው፡፡ 
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ተግባር 2. የደን ጥበቃ ማካሄድ 

 በዘጠኝ ወሩ 18.68 ሚሊዮን ሄ/ር ነባር የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደኖችን ለመጠበቅ፣ 
ለመንከባከብና በዘላቂነት ለመጠቀም የሚያስችል ስራ ለማከናወን ታቅዶ በዕቅዱ 
መሰረት ተከናውኗል፡፡ 

 በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በጋሞ ዞን የነጭ ሳር 
ብሔራዊ ፓርክን ጨምሮ በ6672 ሄ/ር የደን መሬት ላይ ተከስቶ የነበረውን የደን 
እሳት ቃጠሎ ህብረተሰቡን አመራሩን ባለሞያውንና የፀጥታ አካሉን በማስተባበር 
በጋራ በተደረገ ርብርብ እሳቱን በቁጥጥር ስር ማዋል ስራ ተሰርቷል፡፡ 

 በተመሳሳይ ሁኔታ በጋሞ ዞን በዲታ ወረዳ በወይዛ ቀበሌ በሚገኛው 58 ሄ/ር የዶቅማ 
የተፈጥሮ ደን ውስጥ ቀደም ብሎ በሀገራችን የማይታወቅ ተባይ ከባለፈው ጥቅምት 
ወር ጀምሮ ተነስቶ ከፍተኛ ጉዳትን እያስከተለ ያለውን ነፍሳተ ተባይ ለመቆጣጠር 
በአለም የምግብና እርሻ ድርጅት ድጋፍ እና በአርባ ምንጭ የዕፅዋት ክሊኒክ ትብብር 
በአውሮፕላን ርጭት በማድረግ መከላከል ተችሏል፡፡ የነፍሳተ-  ተባዩን ምንነትና 
የዕድገት ዑደት ልየታ ጥናት ተሰርቷል፡፡  

 በአማራ ክልል በዋግህምራ ብሔረሰብ ዞን የተከሰተውን የእሳት ቃጠሎ ለመከላከል 
የሞያ እና የሎጂስቲክ ድጋፍ ማድረግ ተችሏል፡፡ 

 በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች ተነስቶ የነበተውን የእሳት ቃጠሎ ለመከላከል የሞያ 
እና የሎጂስቲክ ድጋፍ ማድረግ ተችሏል፡፡ 

ተግባር 3 ፡- የተራቆቱ ደኖችና መሬቶችን መለየት፣ መከለልና ማልማት 

 በዘጠኝ ወሩ 0.8 ሚ/ሊ ሄ/ር የተራቆቱ ደንኖችና መሬቶችን የመለየት፣ የመከለልና 
የማልማት ሥራ ታቅዶ በአማራ 42,000 ሄ/ር፣ በኦሮሚያ 467,350 ሄ/ር፣ ደቡብ 
37,286 ሄ/ር፣ ሲዳማ 3,500 ሄ/ር፤ ቤንሻንጉል ጉምዝ 6,500 ሄ/ር፤ ሶማሌ 7,000- 
ሄ/ር እና ድሬደዋ 220 ሄ/ር፤ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 5,555.17ሄ/ር፣  በድምሩ 
569,411.1 ሄ/ር (71.2%) ማከናወን ተችሏል፡፡ ከዚህ ውስጥ በደን ሴክተር 
ትራንስፎረሜሽን ዩኒት 3766 ሄ/ር፣ በደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፕሮግራም 
177,059 ሄ/ር፣ በከፍታማ ቦታዎች የአየር ንብረት ለዉጥ ማጣጣሚያ ፕሮጀክት 
1065.9 ሄ/ር የተከናወነ ነው፡፡  

የተገኘ ውጤት 

 በአንደኛ ዙር በተደረገ ቆጠራ የችግኝ የጽድቀት መጠን በአማካይ 86.6% 
ደርሷል፡፡ 

 ጥራቱን የጠበቁ የደን ችግኞችን ማፍላት ተችሏል፡፡ 
 በደን ማኔጅመንት ፕላን የተመሩ የደን ይዞታዎች ጨምሯል፡፡ 
 በደን ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ከሚችሉ ችግሮች መቀነስ 
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ግብ 7 የምርምር አሰራር እና አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን ማሻሻል  

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት  

  ወረቀት አልባ የአሰራር ስርዓትን ለማስፈን ከሚያስችሉት Application software 
አንዱ የሆነው  የተቀናጀ የሲቪል ሰርቪስ መረጃ ስርዓት አስተዳደርን /ICSMIS/  በስራ 
ላይ ለማዋል የመጀመሪያ ዙር ስልጠና ተጠናቆ ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡ 

 በማዕከላትና በዋናው መ/ቤት ለተገልጋዮች የኢንተርኔት እና የዳታ መስመሮችን 
ተደራሽ የማድረግ እና ቀልጣፋ የጥገና  አገልግሎት የመስጠት ስራ ተሰርቷል፡፡ 

 የአፈር ፊዚካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህርያት መመርመሪያ ዘዴዎች እና የልውጠ ሕያዋን 
መመርመሪያ ማኑዋሎች ተዘጋጅቷል፡፡ 

 በሁሉም ማዕከላትና በዋናው መ/ቤት ተቋማዊ የICT አጠቃቀም ፖሊሲን መሰረት 
ያደረገ አገልግሎት ተሰጥቷል፤ 

 በማዕከላትና በዋናው መ/ቤት ለተለያዩ ስራዎች የተቋሙ አመራሮችንና ሰራተኞችን 
ከማዕከላት እና አጋር ተቋማት ጋር በ virtual communication Technology  
በማገናኘት ስራ ተሰርቷል፤ 

 

ግብ 8 የመሰረተ ልማት ሽፋን ማሳደግ  

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

 ለላብራቶሪ አገልግሎት የሚያስፈልጉ ጥራታቸውን የጠበቁ መሳሪያዎች፣ ኬሚካሎች እና 
ሌሎች ግብዓቶችን  እንዲሟሉ፣ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል፡፡ 

 የማዕከላዊ ኢትዮጵያ የአካባቢና የደን ምርምር ማዕከል (G+5 ላብራቶሪ ኮምፕሌክስ)  
የግንባታ ሥራው አፈጻጸም 8.6 ደርሷል፡፡  

 

 የደን ውጤቶች ኢኖቬሽን ምርምር እና ስልጠና ማዕከል (G+3 ላብራቶሪ ኮምፕሌክስ)  
የግንባታ ሥራው አፈጻጸም 40 % ደርሷል፡፡  

 አገር አቀፍ የአካባቢና የደን ምርምር ውጤቶች ማጠራቀሚያ ቋት /data-repository 
portal/ እና አገር አቀፍ የዛፍ ዘር ምንጮችን መመዝገቢያ (National Tree Seed 
Sources Registry Portal) የመገንባት ስራ እየተጠናቀቀ ይገኛል፡፡ 

 

ግብ 9፡- የመረጃና ቴክኖሌጂ አቅርቦትና ሽግግርን ማሳደግ 

ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ለስምንት ቀርከሃ ውጤቶች ደረጃ 
ተዘጋጅተዋል፡፡ 

 በደን ላይ ሊደርስ የሚችለውን የደን እሳት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት 
“MyDewetra” የሚባል ፕላት ፎርም አማካኝነት የሙከራ ትግበራ ማለትም የየእለቱን 
ምልከታና የየሶስት ቀናት ትንበያን በመጠቀም በዘጠኝ ወሩ ውስጥ 148 የቅድመ 
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ማስጠንቀቂያ መረጃው ለክልሎችና ለሌሎች ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት 
እንዲደርሳቸው ማድረግ ተችሏል፡፡ 

 በዘጠኝ ወሩ 17 ውጤቶች (15 መረጃ እና 2 ቴክኖሎጂ) ለማውጣት ታቅዶ 10 
ውጤቶች (8 መረጃ እና 2 ቴክኖሎጂዎች) ወጥተዋል፡፡ 

ሰንጠረዥ 6. በምርምር ዘርፍ የቴክኖሎጂና መረጃ አቅርቦት አፈፃፀም ማጠቃለያ 

ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 
የ2014 በጀት 
ዓመት እቅድ 

የዘጠኝ 
ወር ዕቅድ 

ክንውን 

የሰው ሰራሽ እና ጥምር ግብርና ደን ምርምር መረጃ 9 3 3 
ቴክኖሎጂ 2 2 2 

የደን ውጤቶች ኢኖቬሽን ምርምር 
መረጃ  5 - - 

ቴክኖሎጂ 8 - - 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሊሲ፣ ስርፀት እና 
ስርዓተ-ፆታ ምርምር 

መረጃ 6 - 
1 

በዛፍ ዘር ቴክኖሎጂ ምርምር መረጃ 1 - - 

የደን አጠባበቅ ምርምር 
 

መረጃ 10 3 1 

የአካባቢ ብክለት አያያዝ ምርምር 
መረጃ 8 - - 

ቴክኖሎጂ 
 
 

 - - 

የስርዓተ-ምህዳር አያያዝ ምርምር መረጃ  13 6 3 

የአየር ንብረት ሳይንስ ምርምር መረጃ 6 3 - 

የአካባቢ ላቦራቶሪ መረጃ 1 - - 
ድምር ቴክኖሎጂ 9 2 2 

መረጃ 60 15 8 
ጠቅላላ ድምር  69 17 10 

 

በሰው ሰራሽ፣ ጥምር ግብርና ደን ምርምር 

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና የተገኙ ውጤቶች  

 በበሻሻ የሙከራ ጣቢያ የተለያዩ የቡና ጥላ ዛፍ (ብርብራ፣ አሊዮዶራ ዋንዛ እና 
ተርሚናሊያ) የእድገት ሁኔታና በቡና ምርት ላይ ያለቸውን አስተዋጽኦ የሚያሳይ 
አንድ መረጃ ወጥቷል። 

 በአርሲ ነገሌ የሙከራ ጣቢያ ለጭረት መጠን ጥናት የተተከሉ የፓይነስ ፓቹላ ዛፍ 
የእድገት ደረጃ መረጃ ወጥቷል። 

 በሞጆ (ኤጀርሳ) የሙከራ ጣቢያ ሃይድሮጀልን በመጠቀም የችግኝን የጽድቀት መጠን 
ማሻሻያ አንድ ቴክኖሎጂ ወጥቷል። 

 በሁልባረግ ወረዳ የሙከራ ጣቢያ የማገዶ (ሸዉሸዌ) አና የመኖ (ሰስባኒያ) የዛፍ 
ዝርያዎች ከአዝዕርት ጋር አቀናጅቶ  የሚለሙበት አንድ ቴክኖሎጂ ወጥቷል። 
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 በሆለታ የሙከራ ጣቢያ የግራንዲስ ባህር ዛፍ የተለያየ የተከላ ዕርቀት የሚያሳየው 
የዕድገት ደረጃ በተመለከተ አንድ መረጃ ወጥቷል። 

 

በሂደት ላይ ያሉ ተግባራት 

 በስናን (ቀዝቃዛ በሆኑና ውርጭ በሚበዛባቸው አካባቢዎች) ባለው ሙከራ ለበልግ ተከላ 
የሚሆን የጉድጓድ ማስቆፈር ስራ ተሰርቷል፡፡ 

 በ25 የምርምር ጣቢያዎች (በፋግታ ለኮማ፣ በደብረ ታቦር፣ በሊቦ ከምከም፣ በቁንዝላ፣ 
በስናን፣ በአዲስቀዳም፣ በፍ/ሰላም፣ በጋይንት፣ በወገራ፣ በቡሬ፣ በእንጅባራ፣ በደ/ማርቆስ፣ 
በሆለታ፣ በደብረ ብርሀን፣ በቆቃ፣ በወልመራ በቆጎታ፣ በአለታ ወንዶ፣ በአማን፣ በዳሙ፣ 
በጮራ፣ በቴፒ፣ በበሻሻ፣ በበደሌ እና በፋፈም) የክትትልና እንክብካቤ ስራዎች ማለትም 
አረም የማሳረም፣ ኩትኳቶና በጠፋው የመተካት ስራዎች በመሰራቱ ሙከራዎቹ በጥሩ 
ሁኔታ ላይ ይገኛሉ።  

 በ8 የምርምር ጣቢያዎች (በቁንዝላ፣ በስናን፣ በጎብጎብ፣ በአዲስቀዳም በእንጂባራ፣ በሞጆ፣ 
በዳሙ፣ እና በምዕራብ አባያ) አጥር ማሳጠር፣ የአጥር እድሳትና የክትትል ስራዎች 
በመሰራቱ ሙከራዎቹ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። 

 በ18 የምርምር ጣቢያዎች (በቁንዝላ፣ በስናን፣ በጎብጎብ፣ በሊቦ ከምከም፣ በአርሲ ነገሌ፣ 
በወልመራ ጮቄ፣ በአዲስ አበባ፣ በሉሜ፣ በደብረ ብርሀን፣ በበሻሻ፣ በገመዳ፣ በበደሌ፣ 
በአማን፣ በዳሙ፣ በቴባ ጨበሌ፣ በጮራ፣ በበሁልባረግ እና በሐብሮ) የክትትል እና 
የመረጃ የመሰብሰብ እና የመተንተን ስራ ተከናውኗል፡፡  

 ስምንት አዳዲስ ሙከራዎች ከስር በተዘረዘረው መሰረት በወልመራ፣ በሁልባረግ፣ 
በአለታ ወንዶ በሀብሮ እና በገለመሶ ተቋቁመዋል፡፡ 

 የሁለት የዛፍ እና የቁጥቋጦ የውጭ ሀገር ዝርያዎች (ሽውሽዌ እና 
የትሪሉሰርን) ከሰብል ጋር በማቀናጀት ዘላቂነት ላለው ለማገዶና ለከብት መኖ 
ያላቸውን ምርታማነት የመገምገም ሙከራዎች በወልመራ ወረዳ ላይ 
ተቋቁሟል፡፡  

 በሞጆ አካባቢ የእንስሳት መኖ የዛፍ እና የቁጥቋጦ (ትሪሉሰርን እና ሰስባኒያ) 
ዝርያዎች ሙከራ ተቋቁሟል፡፡  

 የዲከረንስ ግራር እና ሜላኖግዚለን ግራር ዝርያዎችን ከሰብል ጋር በማቀናጀት 
ለጣውላና ለማገዶ ያላቸውን ምርታማነት የመገምገም ሙከራ በወልመራ 
ተቋቁሟል።  

 አፕልንና አትክልትን ከከብት መኖ የዛፍ ዝርያዎች ጋር በጓሮ ውስጥ 
በማቀናጀት ለቋሚ ህይወታዊ አጥር ያላቸውን አስተዋፅኦ የሚያሳይ ሙከራ 
በወልመራ ተቋቁሟል። 

 ሁለት የግራር ዝርያዎች (አልቢዳ እና ቶርቶሊስ) ከዋና ዋና ሰብሎች ጋር 
በማቀናጀት የማልማት ሙከራ የእርሻ ማሳ በማዘጋጃት የተሻሻለ የገብስ ሰብል 
በመዝራት በሁልባረግ ተቋቁሟል።  
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 የተመረጡ የጓሮ የፍራፍሬ ችግኞች (አቮካዶ፤ ማንጎ) ከጥላ ዛፎች እና ከቡና 
ጋር በማሰባጠር በእድገታቸዉ እና ምርታማነታቸዉ ላይ ያለዉን ተጽዕኖ 
የመገምገም ሙከራ በአለታ ወንዶ ተቋቁሟል።  

 የአበሻ ግራር እና ዋንዛ ቡናን መሠረት ላደረገ ሥርዓተ-ምርት ምርታማነትና 
ዘላቂነት የሚኖራቸውን አስተዋፅኦ የመገምገም ሙከራ በአለታ ወንዶ 
ተቋቁሟል።  

 በአርሶ አደሩ ጓሮ ላይ በተለያዩ የአካባቢ ስነ-ምህዳራዊ ዞኖች መኖን መሰረት 
ያደረጉ የጥምር እርሻ ደን ልማት ጥናት ለማካሄድ ሁለት የተመረጡ የመኖ 
ዛፎችን (የወፍ አተር እና ሉሲኒያ ሉሶፋላ) ሙከራ በሀብሮ ተቋቁሟል።፡፡  

 የተለያዩ የውኃ ማቆሪያ መዋቅሮችን እና የመዝራት ዘዴዎችን ምርታማነትን 
እና የማገገሚያ ፍጥነት ማሻሻያ ሙከራ ሶስት የዛፍ ዝርያዎችን (ቶርቲሊስ 
ግራር፣ ሳሊግና ግራር እና ሰስባኒያ) በመጠቀም  እና ዘሮችን በመዝራት 
ሙከራው በገለመሶ ተቋቁሟል።  

 በወረታ (አባሎንና ሞሪንጋ ሙከራ) እርሻ ዝግጅት፣ ተከላና እንክብካቤ ስራዎች 
ተሰርተዋል። 

 በደብረ ማርቆስ የአፕል ተክልን በተለያዩ የተከላ ርቀት ከተለያዩ አትክልት ጋር 
በማቀናጀት የምርታማነት ንፅፅርን የመገምገም ሙከራ እርሻ ዝግጅት፣ ጥቅል ጎመን 
ከተከላ እስከ ምርት መሰብሰብ፣ የአፕል የቅርንጫፍ ዝርጋታና ክርከማ፣ ውሃ ማጠጣት 
ተግባር ተከናውኗል። 

 በላይ ጋይንት የጥምር እርሻ ደን ሞዴሎችን በተለያዩ ሥነ-ምዕዳሮች 
ምርታማነተቸውንና ተስማሚነታቸውን ለመገምገም ለሚሰሩት የምርምር ስራዎች 
የሙከራ ችግኝ ተከላ (ሽውሽዌና መኖ)፣ እርሻ ዝግጅት፣ ሰብል ዘር (ገብስ)፣ አረም 
ማሳረም ስራ ተከናውኗል።  

 በሆለታ የምርምር ሙከራ ጣቢያ ለጥቁር እንጨት ችግኞች ተከላ የተከላ ቦታ 
የማዘጋጀትና የችግኝ ተከላ ስራ ተከናውኗል፡፡  

 ሁለት የዛፍ ዝርያዎችን (አርዘሊባኖስንና ሰስባኒያን) ከሰብሎች ጋር በማልማት ለመኖና 
ለማገዶ የሚኖራቸውን አስተዋፅኦ ለመገምገም የእርሻ ማሳ በማዝጋጀት የተሻሻለ 
የስንዴ ሰብል በሁልባረግ ተዘርቷል፡፡ ጸረ አረም ኬሚካል ተረጭቶበታል፣ በተጨማሪ 
የተተከሉ ዛፎች የዕድገት መረጀ ተሰብስቧል፡፡  

 አባሎ (Terminalia brownii) እና ችባሀን (Ficus thonningii) በማሰባጠር በዋና ዋና 
የአዝርት ዝርያዎች ምርት ላይ እንዲሁም የማገዶ እንጨት እና የከብት መኖ ላይ 
ያላቸዉን ሚና በአማን የሙከራ ጣቢያ እየተጠና ይገኛል፡፡ የችባሀ ችግኝን 
በቁርጥራጭ መንገድ በሚፈለገዉ ቦታ ላይ ተተክሏል። 

በደን አጠባበቅ ምርምር 

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና የተገኙ  ውጤቶች  
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 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተፈጥሮ ደን ቃጠሎ ጋር በተገናኘ የአፈር ውስጥ የዘር ክምችት፣ 
የዛፍ ቅርፊትና ውፍረትን በተመለከተ የተሰበሰበውን መረጃ በመተንተንና በመቀመር 
ውጤት ተገኝቷል፡፡  

 በሂደት ላይ ያሉ ተግባራት 
 በተጨማሪም የደን ቃጠሎ ማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖ መረጃ በመተንተንና 

በመቀመር ላይ ይገኛል፡፡ የፕሮጄክቱ የመጨረሻ ዙር የመረጃዎች ማሰባሰብ ስራ 
ተሰርቷል፡፡ 

 በሆለታ፣ ደብረ ዘይት፣ ሻሸመኔ፣ ወሊሶ አካባቢዎች ባሉ ችግኝ ጣቢያዎች ከክረምቱ ጋር 
ተያይዞ በሚከሰቱ የተለያዩ የዛፍ በሽታዎች እና ነፍሳተ ተባዮች ዙሪያ የዳሰሳ ጥናት 
ተደርጓል፡፡ 

 በኦሮሚያ ክልል አርሲ ነገሌ ጋምቦ ፕላንቴሽን ውስጥ በሚሰራው የፈረንጅ ፅድ 
ነፍሳተተባይ (Cupress aphid) የምርምር ፕሮጀክት ለስነ ህይወታዊ መከላከል 
(Biologcal control) ቀድመው የተለቀቁ ተርቦች (Wasp) ያሉበትን ሁኔታ ለማጥናት 
የቅርንጫፍ ናሙና ተሰብስቦ በላብራቶሪ ውስጥ በጥናት ላይ ነው፡፡ 

 በአኬሽያ ድከረንስ ላይ የተከሰተ መጤ አድስ የዛፍ በሽታን ለመቆጣጠር 
ከአውስትራሊያ የደን የምርምር ተቋም (Australian Centre For International 
Agricultural Research (ACIAR)) ጋር በመፃፃፍ እና በተከታታይ የዙም ስብሰባዎች 
የእውቀት እና የገንዘብ ድጋፍ በማግኘት ተችሏል፡፡  

 በአማራ ክልል አዊ ዞን ውስጥ በአኬሽያ ድከረንስ ላይ የተከሰቱት wattle rust 
(Uromycladium acaciae) የሚባል የዛፍ በሽታ እና Wattle Bagworm እና Cochineal 
Scale Insects የተባሉ ነፍሳተ ተባዮች መሆናቸውን ለመለየት ተችላል፣ እንዲሁም 
መጤ የዛፍ በሽታውንና ነፍሳተ ተባዮችን ለመቆጣጠር በጋራ ለመስራት እንዲቻል 
ከእንጅባራ እና ጎንደር ዩኒቨርስቲዎች እንዲሁም መንግስታዊ ካልሆነው One Acre 
ጋር ግንኙነት መፍጠር ተችሏል፡፡ የመንስኤዎቹንም ዝርያ በይበልጥ ለማረጋገጥ 
የበሽታውና የነፍሳት ተባዩ ናሙናዎች ወደ ደቡብ አፍሪካ ተልኳል፡፡ 

 በአኬሺያ ዲከረንስ ዛፍ ላይ የተከሰተውን የመጤ በሽታ እና ነፍሳት ተባይ ለማጥናት 
በአማራ ክልል አዊ ዞን ውስጥ በሚገኙ 3 ወረዳዎች (ፋግታ፣ ባንጃና አንካሻ ጓገሳ) 
ውስጥ 6 ቋሚ ችግኝ ጣቢያዎችን በማቋቋም በ Amistar Top እና Amistar Xtra 
ኬሚካሎች በመጠቀም ለመቆጣጠር መቻሉን ለመሞኮር የቦታ መረጣ ሥራ 
ተከናውኗል፡፡  

 በጋምቤላ ክልላዊ መንግሥት የደን እሳት ቃጠሎ ጥናትን በተመለከተ በወረዳ ደረጃ 
የደን እሳት ቃጠሎ የጥናት ቦታዎች መረጣ ተካሂዷል፣ እንዲሁም ከተለያዩ የባለድርሻ 
አካላት ጋር የደን እሳት ቃጠሎን በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት የተደረገ 
ሲሆን የመጀመሪያ ዙር የመረጃዎች ማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል፡፡ 

 በደቡብ እና ኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ በቀርቀሃ የዛፍ ዝርያዎች ላይ በሚከሰቱ ነፍሳተ 
ተባይ ዙሪያ የመጀመሪያ የመስክ ዳሰሳ ጥናት ማድረግ የተቻለ ሲሆን የነፍሳተ ተባይ 
ምልክቶችን በመረጃ መያዝ ተችሏል፡፡ 
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 ከላይ የተዘረዘሩት ዋና ዋና የምርምር ሥራዎች ወቅታቸውን ጠብቀው እየተከናወኑ 
ሲሆን ከእነዚህ የምርምር ሥራዎች የተገኙ ውጤቶች በቀጣይ ሩብ ዓመት የሚገለጹ 
ይሆናል፣ 

 

በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሊሲ፣ ስርፀትና ስርዓተ-ፆታ ምርምር 

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት የተገኙ  ውጤቶች 

 የማገዶ እንጨት ያለውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና በአካባቢ ላይ የሚደርሰውን ተፅዕኖና 
አማራጭ የሀይል ምንጭ ዙሪያ መረጃ በመተንተን ሪፖርት ተዘጋጂቷል። 

 በሂደት ላይ ያሉ ተግባራት 
 የእንጨት ውጤቶችን አጠቃቀም፣ የአቅርቦትና ፍላጎት ልዩነት እንዲሁም መፍትሔውን 

የሚያሳይ መረጃ የመጀመርያ ፅሁፍ ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡ 
 የተመረጡ ታዳሽ ሀይል ቴክኖሎጂዎች የተዋወቁባቸውና የተሰራጩባቸው ዘዴዎች 

መረጃዎች ተሰብሰበዉ ትንተና ለይ ይገኛል፡፡ 
 በሃገራችን በተመረጡ ቦታዎች ከደን ወደ እርሻ እንዲሁም ከእርሻ ወደ ደን 

የተቀየረውን መሬት የሚመለከት የዳሰሳ ጥናት እና የጥናት ቦታ በመለየት እንዲሁም 
መረጃ ለማሰብሰብ መጠይቆች ተዘጋጅቷል፡፡ 

 በኢትዮጵያ በህብረተሰቡ ተሳትፎ ተከልለው ያገገሙ ቦታዎች የፈጠሩትን ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ተፅዕኖዎችን እንዲሁም የወደፊት አቅጣጫና ዘለቄታነት የሚያሳይ መረጃ 
የተሰበሰበዉን መረጃ በመተንተን ሪፖርት መጻፍ ስራ እየተሰራ ይገኛል። 

 በአየር የእንጨት አደራራቅ ማኑዋል ተዘጋጅቶ ለህትመት ዝግጁ ተደርጓል፡፡ 
 

በዛፍ ዘር ቴክኖሎጂ ምርምር  

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና የተገኙ  ውጤቶች  

 በዛፍ ዘር ተገልጋዩች ቅድሚያ ተፈላጊነት ያላቸዉ የተመረጡ ዝርያዎችን   (Priority 
tree species) ዘሮች ጥራት የዛፍ ዘር ከተለያዩ ዝርያዎች ለመሰብሰብ የዛፍ ዝርያዎች 
በአይነትና በመጠን የመለየት ስራ ተከናዉኗል፡፡ በዘጠኝ ወር ውስጥ 1500 ኪ.ግ የዛፍ 
ዘር ለመሰብሰብ ታቅዶ 1680 ኪ.ግ ዘር ከዕቅድ በላይ መሰብሰብ ተችሏል፡፡ 

 መጠኑ 1680 ኪ.ግ ዘር ለተጠቃሚዎች ለማሰራጨት ታቅዶ ከ26 የዛፍ ዝርያዎች 
በድምሩ 1650 ኪ.ግ ዘር (የዕቅዱን 98.2%) ተሰራጭቷል፡፡ ይህም 1470.5 ኪ.ግራም 
ዘር ለመንግስታዊ፤ መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶችና ለግል አልሚዎች በሽያጭ ተሰራ 
ጭቷል፤ እንዲሁም 179.5 ኪ.ግ ዘር ድጋፍ ለሚሹ ለአጋር ድርጅቶች በነጻ 
ተሰጥቷል፡፡  
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 ሰንጠረዥ 7. የተሰራጩ የዛፍ ዘሮች አይነትና መጠን 

No. Species name Amount 
(Kg) 

No. Species name Amount 
(Kg) 

1 Acacia abyssinica 92.25 14 Cupressus lusitanica 155.75 
2 Acacia decurrens 37.75 15 Delonix regia 8.75 
3 Acacia saligna 119.25 16 Eucalyptus grandis 39.5 
4 Acacia senegal 32.5 17 Hagenia abyssinica 1 
5 Acacia seyal 42.75 18 Jacaranda mimosfolia 5 
6 Acacia polycantha 1.25 19 Juniperus procera 5 
7 Acacia tortolis 25 20 Leucaena leucocephala 115 
8 Adansonia digitata 18.5 21 Melia azedarach 245.5 
9 Albizia gummifera 29 22 Moringa stenopetala 261.5 
10 Albizia schimperana 48.25 23 Pinus patula 5.5 
11 Casuarina equistifolia 64.5 24 Podocarpus falcatus 50 
12 Cordia africana 237 25 Pterolobium stellatum 5 
13 Cordia alidora 4 26 Tectonia grandis 0.5 

Total 1650 

 
 የነባር የዛፍ ዘር ምንጮችን የዘር ምርትና የጥራት ደረጃ ቀጣይነትን ያረጋገጠ ሲሆን፣ 

 የዘር ምንጮችን በመንከባከብ ጠቅላላ ስፋታቸው 371 ሄ/ር የሆነውን የዘር ምንጮች 
የማስተዳደር ስራ ተሰርቷል፡፡ 

 የአርዱ-ዱና የዛፍ ዘር ማምረቻ አካባቢ ለሚገኙ የአስተዳደር አካላትና ማህረሰብ 
ስለ ዘር ምንጭ ምንነት፤ ዛፍ ዘር ምንነት፤ ሰው ሰራሽ ደንና ሥርዓተ-ምህዳር 
አያያዝ የገንዛቤ ማስጨበጫ ተሰጥቷል:: 

 

 ከዚህ በፊት በሚዛን አማን (ቤንቺ-ማጂ) ለዘር ምንጭነት ለተቋቋሙ ሀገር በቀል የዛፍ 
ዝሪያዎች ማለትም ለጎንጂ (Millitia excelsa)፤ ተንጊ (Acacia toxicaria) እና ጥቁር 
እንጨት (Prunus africana) ክትትልና እንከበካቤ ተደርጓል፤ እንድሁም የእድገት 
መረጃ ተወስዶ  ተተንትኗል፡፡ 

 በዝግባ የዘር ባህሪ ምክንያት በደን ልማቱ ላይ እየተከሰተ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ 
ለማስወገድ በቁራጭ (ክሎናል) ችግኙን ለማምረት የሚያስችል መረጃ/ፕሮቶኮል 
ማውጣትና ማስተዋወቅ ለሙከራው የሚያስፈልጉ ቅድመ-ዝግጅቶች እየተከናወኑ ነው፡፡ 

 የዝግባ እናት ዛፎች የሚገኙበትን ቦታዎች (ወፍ ዋሻ እና ጭልሞ ደኖች ውስጥ) ልየታ 
ተደርጓል፡፡ 

 በማንኩሳ የሚገኘዉን የቀይ ባህር ዛፍ ፕሮጀኒ የዘር ምንጭን ወደ ኦርቻርድ  ደረጃ 
ለማሳደግ (upgrading source to orchard level) ያረጁ ዛፎችን ለመቁረጥና ለማሳሳት 
ቅድመ ዝግጅት ተከናውኗል፡፡   

 ከዉጭ ወደ ሀገር ዉስጥ ለገቡ የዴግሉፕታ ባህር ዛፍ (Eucalyptus deglupta)  እና 
የፈረንጅ ፅድ (Cupressus torulosa)  የዛፍ ዝርያዎች  በሚዛን አማን (ቤንቺ-ማጂ) 
የዘር ምንጭ ተቋቁሟል፡፡  
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 የዘር ባህርያቸው የተጠና በደን ኢንዱስትሪ ግብዓትነት ተመርጠው ከውጭ የገቡ የዛፍ 
ዝርያዎችን በተመለከተ መረጃ ማውጣት፣ እና ለተጠቃሚዎች የዘር አቅርቦትን ተደራሽ 
ለማድረግ የተቋቋመ ዘመናዊና የተሸሻሉ የዘር ምንጮች እና ኦርቻርዶች በተመለከተ፡- 

 ለደን ኢንዱስትሪ ግብዐትነት ተመርጠው ከውጭ ሃገር ለገቡ የዛፍ ዝርያዎች 
ማለትም በጅማ ማዕከል በሚዛና-አማን ጣቢያ የተቋቋሙ የዴግሉፕታ ባህር ዛፍ 
(Eucalyptus deglupta)፣ ቲክ (Tectonia grandis)፣ የፈረንጅ ፅድ (Cupressus 
torulosa)፣ ፓይነስ (Pinus maximoni)፣ የሴደሬላ (Cedrella odorata)፤ እንድሁም 
በባህር ዳር ማዕከል በቻግኒ ጣቢያ የተቋቋሙ የዴግሉፕታ ባህር ዛፍ (Eucalyptus 
deglupta) እና የፈረንጅ ፅድ (Cupressus torulosa) እንድሁም በእንጅባራ ጣቢያ 
የተቋቋመ የነጭ ባህር ዛፍ (E. globulus) የዘር ምንጮችን እንከበካቤ ተደርጓል፤ 
እንድሁም የእድገት መረጃ ተወስዶ ተተንትኗል፡፡ 

 ለሀገር በቀል የዛፍ ዝሪያዎች ማለትም ለጎንጂ (M.excelsa)፤ ተንጊ (A.toxicaria) 
እና ጥቁር እንጨት (P. africana) በሚዛን አማን (ቤንቺ-ማጂ) የዘር ምንጭ 
ተቋቁሟል፡፡  
የዘር ምንጭ ለማቋቋም ከውጭ ገብተው ለተላመዱ ዛፍ ዝርያዎች  የተከላ 
ቦታዎችን የሚያሳይ መረጃ ከዚህ በታች ቀርቧል፡፡   

 

ሰንጠረዥ 7. የዘር ምንጭ ለማቋቋም ከውጭ ገብተው ለተላመዱ ዛፍ ዝርያዎችና የተከላ ቦታዎች  

 

በደን ውጤቶች ኢኖቬሽን ምርምር 

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና የተገኙ  ውጤቶች  

 የነጭ ባህር ዛፍ የእምቅታ (Density) ካርታ (Density Mapping) መረጃ ለማውጣት 
ለጥናት የሚሆን ግንድ የማዘጋጀትና የማጓጓዝ ስራ ተሰርቷል ፣ ለጥናት የሚሆን ናሙና 
ተዘጋጅቷል 

 በኢትዮጵያ የለማ ለኢንዱስትሪ እና ለኮንስትራክሽን አገልግሎት ሊውል የሚችል 
መለይና (Gmelina arborea) ጣውላ አውዳሚ ተባዮችን የመቋቋም ብቃት (Durability) 
እና መከላከያዎች ውጤታማነት ለማወቅ መረጃ ተሰብስቧል፡፡ 

ተ.ቁ. የችግኙ አይነት/ዝሪያ 
የተተከለ ችግኝ 

ብዛት ችግኙ የተተከለበት ቦታ አላማ 

1 C. torulosa 300 ሚዛን አማን SPA 

2 E. deglupta 300 ሚዛን አማንና ኢፋ ቡላ(ጅማ) SPA 

3 C. odorata 125 ኢፋ ቡላና በደሌ SPA 

4 G. arborea 125 ኢፋ ቡላና በደሌ SPA 

Total 850   
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 የነጭ ባህር ዛፍ የእምቅታ (Density) ካርታ (Density Mapping) መረጃ ለማውጣት 
ለጥናት የሚሆን ግንድ የማዘጋጀትና የማጓጓዝ ስራ ተሰርቷል፣ ለጥናት የሚሆን ናሙና 
ተዘጋጅቷል 

 የታማራንደስ ኢንዲካ (Tamarandus indica) የዱር ፍሬ የምግብ ንጥረ ነገር ይዘትና 
የድህረ ምርት አያያዝ ዘዴ የሚያሳይ ቴክኖሎጂ ለማውጣት  
 
 የታማራንደስ ኢንዲካ የዱር ፍሬ በድህረ ምርት አያያዝ ሊከሰት የሚችል የምግብ 

ንጥረነገር ይዘት ልዩነት የሚያሳይ ጥናት በማከናወንና የላብራቶሪ መረጃ 
እየተወሰደ ይገኛል፡፡ 

 የታማራንደስ ኢንዲካ የዱር ፍሬ የምግብ ንጥረነገር ይዘታቸው ላይ በሙቀትና 
በቆይታ ሊፈጠር የሚችለውን ተፅዕኖ የሚያመላክት ጥናት በማከናወን የላብራቶሪ 
መረጃ እየተወሰደ ይገኛል፡፡ 

 የታማራንደስ ኢንዲካ የዱር ፍሬ ላይ የተለያ የማቀነባበር ዘዴ በመጠቀም ጃምና 
ጁስ ማምረት እንዲሁም  በተለያየ አቀማመጥና የቆይታ ጊዜ በምግብ ንጥረነገር 
ይዘታቸው ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ተፅዕኖ የሚያመላክት ጥናት በማከናወን 
የላብራቶሪ መረጃ በመወሰድ ላይ ይገኛል፡፡ 

 ከነጭ ባህር ዛፍና ከፕሮሶፒስ የዛፍ ናሙናዎች የተመረተውን አክቲቬትድ ካርበን  
የኬሚካል ባህርይ ይዘታቸውን የሚያሳይ መረጃ ለማውጣት፡፡ 
 

 የነጭ ባህርዛፍ ናሙና በመውሰድ የተለያየ የኬሚካል ማቀነባበርያ ዘዴዎችን 
በመጠቀም አክቲቬትድ ካርበን በመመረት ላይ ይገኛል፡፡ 

 የፕሮሶፒስ የዛፍ ናሙና በመውሰድ የተለያየ የኬሚካል ማቀነባበርያ ዘዴዎችን 
በመጠቀም አክቲቬትድ ካርበን በመመረት ላይ ይገኛል፡፡ 

 ከተለያዩ የፈንገስ ዝርያዎች በተለያየ ዘዴ ባዮኢታኖን ለማምረት የሚያስችል 
ቴክኖሎጂ ለማውጣት፡፡ 
 ከተመረጡ የፈንግስ ዝርያዎች በላቦራቶሪ ደረጃ ክሩድ ኢንዛይም የማምረት ስራ 

በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡ 
 በላቦራቶሪ ደረጃ የባዮ ኢታኖል ምርት ለማምረት የሚያስችል ተከታታይ 

የላብራቶሪ ሙከራዎችን በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡  
 

 የቆላ ቀርከሃ ሹት ስታንድ አጠባበቅ መረጃ ለማውጣት  
 መረጃ ወደ መረጃ ቋት የማስገባት ስራ ተከናውኗል፡፡  
 የተሰበሰቡ መረጃዎች ላይ ሳይንሳዊ ትንተና በመደረግ ላይ ይገኛል 

 የዶቅማ ዛፍ የክምችት ሁኔታ፤የአበባ ጊዜ እና የፍሬ ምርት መጠን እና ጊዜ ጥናት 
መረጃ ለማውጣት 

  
 የዶቅማ ዛፍ የስርጭትና የክምችት፣ የአበባና የፍሬ ጊዜ ጥናት ፣ የፍራፍሬ 

ምርታማነት ጥናት  በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡ 
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ስርዓተ ምህዳር አያያዝ ምርምር 

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና የተገኙ  ውጤቶች  

 የተመረጡ ሁለት የደኖቹ (የረር እና አዲስ አምባ የተፈጥሮ ደኖች) የዕጽዋት ስብጥር 
መረጃ በመተንተን ለቀጣይ ሪፖርት ዝግጅት የሚያገለግሉ 2 መረጃዎች ወጥተዋል፡፡ 
 በተመረጡ ሁለት የተፈጥሮ ደኖች የደኑን ጉዳት አመላካች የሆኑ መረጃዎች 

ተሰብስበዋል፡፡ ሳይንሳዊ ሪፖርት ለማዘጋጀት የሚረዳ መስፈርት እየተዘጋጀ ነው፡፡ 
 

 በሁለቱ የተፈጥሮ ደኖች (ይዲንድን እና ሀዌጉዲና)  ውስጥ የዛፍ ዕፅዋት አይነት፣ 
ስብጥር እና ክምችት የሚያሳይ መረጃዎች ተሰብስቦ እና ተተንትኖ ሳያንሳዊ ሪፖርቱ 
በመጻፍ ላይ ነው፡፡  

 የየረር ደን የአፈር ዉስጥ የዘር ክምችት አቅም የሚያሳይ መረጃ ለማዉጣት፡- 
 

 የተሰበሰቡ የደን አፈር ናሙናዎች በግሪን ሀውስ ውስጥ በማስቀመጥ ዕፅዋቶች 
እንዲበቅሉ በማድረግ የሚበቅሉ ዕጽዋቶችን የመመዝገብ ስራ ተከናዉኗል፣ 
እንዲሁም የበቀሉ ዕጽዋቶችን ዝርያ የመለየት ስራ በመከናወን ላይ ነው፡፡  

 የሁለት የተፈጥሮ ደኖች (የደቡብ ኦሞ እና የጌራ) የአፈር ባህሪያት ጥናት መረጃ 
ለማዉጣት፡ 
 በደኖቹ ውስጥ የሚገኝ አፈር ናሙናዎች ተሰብስበዋል፡፡ 
 የተሰበሰቡ የአፈር ናሙናዎች ውስጥ የጌራ ደን አፈር በላቦራቶሪ ትንተናው 

የተጠናቀቀ ሲሆን የደቡብ ኦሞ ደን አፈር በመተንተን ላይ ነው፡፡ 
 የተመረጡ የዛፍ ዝርያ ዘሮች የብቅለት አቅም መረጃ  ለማዉጣት፡- 

 የዛፎች የአበባ፣ የዘር ወቅት እና የዛፍ ዘር መረጃ የመሰብሰብ ስራ ተከናዉኗል፣ 
 የ8 ዝርያዎች የአበቃቀል ሁኔታ ለማጥናት ግብዓት ተማልቶ ወደ ስራ ተግብቷል፣ 
 ከተለያዩ የተፈጥሮ ደን 20 ዝርያዎች የአበባና የፍሬ መረጃ እየተወሰደ ይገኛል፣ 
 የሶስት ዛፍ ዘሮች ተሰብስቦ  የዘር ብቅለት ሙከራ ለማካሄድ ተዘጋጅቷል፣ 
 6 ዝርያዎች እና 5 አይነት የአፈርና ውሀ ጥበቃ ጉድጋዶች በ3 ብሎክ በ90 ፕሎት 

ላይ ተቁሟል፣ 
 የጌራ የተፈጥሮ ደን የአፈር ዉስጥ የዘር ክምችትና የአፈር ለምነት ውጤት ሪፖርት 

እየተጻፈ ይገኛል፣ 
 

 በተመረጡ እና በተጎዱ ደረቅ ደጋማ ደኖች መልሰው እንዲያገግሙ የሚያስችል ዘዴ 
ቴክኖሎጂ ለማዉጣት፡- 
 ለምርምር ስራው የሚያስፈልጉ ችግኞችን ለማፍላት የዛፍ ዘር ማዘጋጀት እና 

ሌሎች ስራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው፡፡ 
 በ2013 በተቋቋመው ሙከራ ጣቢያ የጥበቃ ሠራተኞች በመቅጠር ተገቢው ጥበቃ 

እየተካሄደ ነው፡፡ 
 ወደ ዝዋይ ሀይቅ ላይ የሚገባዉን የደለል መጠን የሚያሳይ መረጃ ለማውጣት፡- 

 የደለል ምንጭና መጠን በተለያዩ land use-land cover type ለመለየት የተሰበሰበ 
መረጃ ወደ manuscript በመቀየር ላይ ነዉ፡፡ 
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 የተቀናጀ የተፋሰሰ ልማት በዝዋይ ሀይቅ ላይ የሚያመጣውን በጎ ተጽዕኖ የሚያሳይ 
መረጃ ለማውጣት፡-  
 የደለል ምንጭና መጠን በተለያዩ land use-land cover type ለመለየት የተሰበሰበ 

መረጃ ወደ manuscript በመቀየር ላይ ነዉ፡፡ 
 የተለያዩ የአፈር ውሃ ጥበቃ ስራዎች የሚያስቀሩትን የደለል መጠን መረጃ 

ለማውጣት የተለያዩ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች የተከናወኑ እስከ አሁን ድረስ 
24 የውሃ እና 48 የአፈር ናሙናዎች ተሰብስበዋል፡፡ 

 የሰው ሰራሽ ደን በዝዋይ ሀይቅ ዳርቻ ለማቋቋም ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር እና 
ከወረዳው አስተዳደር ጋር ውይይት በማድረግ ደኑ የሚቋቋምበት ቦታ 
ተመርጧል፡፡ 

 በእዣ ወረዳ የገደብ የተፈጥሮ ደን ዘለቄታዊ የደን አያያዝ በተመለከተ፡- 
 የምርምር ስራው የሚካሄድበት የተፈጥሮ ደን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 

በመወያየት ስምምነት ላይ በመደረሱ የደን ቆጠራው ስራ ተካሂዷል፡፡ የተሰበሰበው 
መረጃ ከተጠናቀረ እና ከተተነተነ በኃላ የምርምር ፕሎቶች በ4ኛው ሩብ ዓመት 
ይቋቋማል፡፡ 

 በተመረጡ እና በተጎዱ ደረቅ ደጋማ ደኖች መልሰው እንዲያገግሙ የሚያስችል መረጃ 
ለማውጣት፡-  
 የተለያዩ የዛፍ ችግኞች በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ምርምር ማዕከል በቸግኝ ጣቢያ 

እየተፈሉ ይገኛል፡፡ 
 የተመረጡ የዛፍ ዝርያ ዘሮች የብቅለት አቅም መረጃ ለማውጣት፡- 

 የ8 ዝርያዎች የአበቃቀል ሁኔታ ለማጥናት ግብዓት ተማልቶ ወደ ስራ ተግብቷል፡፡ 
 ከተለያዩ የተፈጥሮ ደን 20 ዝርያዎች የአበባና የፍሬ መረጃ እየተወሰደ ይገኛል፡፡ 
 የሶስት ዛፍ ዘሮች ተሰብስቦ  የዘር ብቅለት ሙከራ ለማካሄድ ተዘጋጅቷል፡፡ 

 

በአየር ንብረት ለውጥ ምርምር 

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና የተገኙ  ውጤቶች  

 የአየር ንብረት ለውጥን የሚተነብዩ ተአማኒነት /ትክክለኝነት ያላቸው የአየር ንበረት 
ሞደሎችን መለየት፤ መፈተሸ እና መገምገም ስራወች በመተንተን ላይ ይገኛሉ፡፡ 
(Screen, test and validate reliable climate models for projecting climate 
change) 
 ለሙከራ ተግባር የሚያገለግሉ የሞዴል መረጃ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች 4 

Cordex-RCM መረጃ ተሰብስቧል፣   
 ከተመረጡ 10 የሜትወሮሎጂ ጣቢያዎች የ አንድ ጣቢያ መረጃ ትንተና (data 

analysis) ተሰርቷል፣ የተቀሩትም በመሠራት ላይ ናቸዉ 
 የተለያዩ ሞደል ዳታዎችን መዉሰድ (Extracting) ስራ ተሰርቷል፡፡ 
 የአየር ንብረት ለውጥን ለመተንበይ የሚረዱ የአየር ንብረት ሞዴሎችን መለየት፣ 

መሞከርና ማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል፡ 
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 መረጃዎች ከተለያዩ ዌብ ሳይቶች እና ከብሔራዊ ሜቲዎሮሎጂ ተሰብስበዉ ወደ 
ስራ ተገብተዋል፡፡ 

 የአየር ንብረት ለዉጥን ለመተንበይ የሚረዱ ተአማኒነት ያላቸዉን ሞደሎችን 
የመምረጥ ስራ የተሰራ ሲሆን ሞዴሎችን ለመሞከር የዝናብ እና የሙቀት መጠንን 
የሚያሳይ መረጃ ተሰብስቦ ተተንትኗል፡፡ 

 የአየር ንብረት ተለዋዋጭነት በዝናብና የአየር ንብረት ለውጥ የወደፊት ትንበያ 
በተለያዩ የልቀት መጠኖች የሚያሳይ መረጃ (Observed rainfall variability and 
future projections under different RCP2.6, 4.5, 6 and 8.5 climate scenarios in 
Jimma) 
 የአየር ንብረት ተለዋዋጭነት ታርካዊ መረጃ (historical data) በዕቅዱ መሠረት 

የመተንተን ስራ ተሰርቷል፡፡ 
 መረጃዎችን ከብሔራዊ ሜቲዎሮሎጂ እና ጥናቱ ከሚካሄድባቸዉ ቦታዎች እንዲሁም 

ለንፅፅር ከተለዩ ቦታዎች መለየት ስራ ተሰርቷል፡ 
 የተሰበሰቡ መረጃዎችን  መለየት፤ ማደራጀት፤ ወደ ተለያዩ ሞዴሎች ማስገባት ስራ 

ተሰርቷል፡፡ 
 ታሪካዊዉን መረጃ ወደ ኮምፒዉተር የማስገባት (data entering) ስራ ተሰርቷል፡፡ 
 4 የንፅፅር ቦታዎች ላይ ዳታ የመተንተን ስራ ተሰርቶ መረጃ ወጥቷል፡፡ 

  የፍሳሽና የጋዝ ህያው የሀይል ምንጮች (liquid and gaseous bioenergy sources) 
የሙቀት አማቂ ጋዞች መጠን የሚያሳይ መረጃ (GHG emission levels of liquid and 
gaseous bioenergy technologies) 
 የፍሳሽና የጋስ ህያው የሀይል ምንጮች (liquid and gaseous bioenergy sources)  

የሙቀት አማቂ ጋዞች መጠን ሊያሳይ የሚችል መረጃ ለማውጣት ቦታዎች 
ተለይቷል፡፡   

  ባህላዊ ጥምር እርሻና ደን የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖ ለመቋቋምና የአርሶ አደሩ 
ኑሮ ከማዳበር አኳያ ያለው አስተዋጽኦ የሚያሳይ መረጃ ለማውጣት፡- 
 የመረጃ ትንተና የማጠቃለያ ፅሁፍ መፃፍ ስራ ተከናውኗል፡፡ 
 በወረዳዎች ላይ የተሸሉ ገበያ መር የሆኑ የጥምር እርሻ ደን ሶስት ሙከራዎች 

በተሳካ ሁኒታ መተግበር ተችሏል ፡፡  
  የጥምር እርሻና ደን የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ ያለው ፋይዳ የሚያሳይ 

መረጃ ለማውጣት፡- 
 የየአከባቢዉን ጥራቱን የጠበቀ የተጠቃለለ መረጃ ተወስዷል:: የተለያዩ ሞደል 

ዳታዎችን መዉሰድ (Extracting) ስራ ተሰርቷል፡፡ 
 የጥምር እርሻና ደን የሙቀት ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ ያለዉን ፋይዳ ለማዉጣት 

የተለያዩ የአፈር የዕፅዋት ቅሪት ናሙናዎች የላቦራቶሪ ምርመራ ተሰርቷል፡፡ 
የተገኙ ውጤቶች 

 ቴክኖሎጂና መረጃን ተደራሽ ማድረግ ተችሏል፡፡ 
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የምርምር ዘርፍ መረጃና ቴክኖሎጂ ትውውቅና ሽግግርን ማሳደግ  

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

 ከዉጭ የገባ የቀርከሃ ዝርያን በአርሶ አደር ማሳ ለይ መደረግ ያለበትን እንክብካቤ 
በተመለከተ የመስክ ምልከታና እንዲሁም የአርሶ አደሩን የቴክኖሎጂ አቀባበል 
መገምገም ተችሏል፡፡  

 የወጡ የመረጃዎችን በበይነ-መረብ ላይ በመጫን እንዲሁም በቨርቹዋል ወርክሾፖች 
ላይ ማቅረብ ለማስተዋወቅ ተችሏል። 

 በምርምር ለወጡ ቴክኖሎጂዎችና መረጃዎች የትግበራ ፓኬጅ ማዘጋጀት ስራ 
በመሰራት ላይ ነው፣ 

 ጅማ ከተማ የሚገኙ ባለድረሻ አካላት በተመረጡ የእንጨት ዝርያ ባህርያት፣ 
ስለአሰነጣጠቅ ዘዴዎች እና አደራረቅ እንድሁም እንጨትን እንዴት ለተለያዩ 
አገልግሎት መጠቀም እንደሚቻል የተሻለ ግንዛቤ አግኝቷል፡፡   

 ለሀይል ምንጭነት (Briquete) የሚዉሉ የእንጨት ውጤቶች አጠቃቀምን በተመለከተ 
በአሚባራና በድሬዳዋ ለሚገኙ ተጠቃሚዎች ስልጠና ለመስጠት ቴክኖሎጂ 
ከሚመለከተዉ ክፍል በመነጋገር ዝግጂት እየተደረገ ይገኛል 

 

ግብ11 የወጣቶችና የሴቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ማሳደግ 

የወጣቶችና የሴቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማሳደግ በተሰራው ስራ ወንድ 128,648 
ሴት 48,424 በድምሩ 177,072 የስራ እድል ከተፈጠረላቸው ወጣቶችና የሴቶች ውስጥ 
27.4 %) ሴቶች ናቸው፡፡ ቋሚና ጊዚያዊ የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ዝርዝሩም 
እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡   

 ቋሚ የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ወንድ 11,070 ሴት 3,452 ድምር 14,522  
 ጊዚያዊ የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ወንድ 117,467 ሴት 45,083 ድምር 162,550 

ናቸው፡፡ 
የተገኙ ውጤቶች፡- 

 በዘርፉ ሴቶችና ወጣቶች የሥራ ዕድል በማግኘት ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡  
 

ግብ12. የደን ልማት ለአገራዊ የኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተውን ድርሻ ማሳደግ፣ 
 

 በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል፣ ቤንች ሸኮ ዞን፣ የቃሻ ደን (ሰሜን ቤንች ወረዳ) 
እና የጋይሼማ ደን (ሼይ ቤንች ወረዳ) ውስጥ የሚገኝን ኩታ ገጠም የደን ቦታ 
የሚሰጠውን የሥርዓተ ምህዳር ግልጋሎት ዋጋ ለመተመንና የካርበን ልኬት ለማካሄድ 
የቦታ ልየታና የቅድመ ጥናት ተደርጓል፡፡ 
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የተፈጥሮ ደኖችን በአሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓትን መተግበር 
 

 በ2.12 ሚ/ን ሄ/ር መሬት ላይ የሚገኙ የተፈጥሮ ደኖችን በአሳታፊ የደን አስተዳደር 
ስርዓትን በመተግበር በዘላቂነት እንዲጠበቁና ተገቢውን ግልጋሎት እንዲሰጡ 
ለማድረግ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በ1.6 ሚ/ሄ/ር የደን መሬት ላይ 
91,767 (ሴት 15,230) አባላት ያሉት 647 ማህበራት እንዲመሰረቱ በማድረግ፣ 
በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግሰት በ0.457 ሚ/ሄ/ር የደን መሬት 
ላይ 85,487 (ሴት 30,317) አባላት ያሉት 482 ማህበራት እንዲመሰረቱ በማድረግ፣ 
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በ0.1 ሚ/ሄ/ር የደን መሬት ላይ 3,834 (ሴት 
523) አባላት ያሉት 23 ማህበራት በድምሩ 2.157 ሚ/ሄ/ር የደን መሬት ላይ 188088 
(ሴት 46070) አባላት ያሉት 1152 ማህበራት እንዲመሰረቱ በማድረግ ደኑ ወደ 
አሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓት እንዲገባ ተደርጓል፡፡ 

 
ከሰው ሰራሽ ደንና ከደን ተረፈ ምርቶች በተሻሻለ ዘዴ የተመረተ ከሰልን በተመለከተ  
 

 በዘጠኝ ወሩ 0.150 ሚልዮን ቶን ለማቅረብ እቅድ ተይዞ  እስከዚህ ሩብ ዓመት 
0.345 ሚልዮን ቶን የቀረበ ሲሆን አፈፃፀሙ›100% ነው፡፡ አፈፃፀሙ ከዕቅድ በላይ 
የሆነበት ምክንያት የተሻለ ክትትልና ድጋፍ በመደረጉ ነው፡፡ 

 
ለአገር ውስጥና ለውጭ ገበያ የቀረበ የደን ምርትን በተመከተ 

 በዘጠኝ ወሩ 0.973 ሚልዮን ቶን የደን ምርት ውጤቶች ለማቅረብ እቅድ ተይዞ  
አስከዚህ ሩብ ዓመት 0.945 ሚልዮን ቶን የቀረበ ሲሆን አፈፃፀሙ ›100% ነው፡፡ 
ከዚህ ውስጥ  9,465.60 ቶን የደን ምርት ውጤቶች (አጣና 5,522.685 ቶን፤ 
ፈርኒቸር 3,942.8 ቶን፤ ቀርከሀ 0.175 ቶን) ወደ ውጭ ሀገር በመላክ  በዘጠኝ ወሩ 
10 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 1.2767 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር 
የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ተችሏል፡፡ የውጭ ምንዛሬ ግኝት አፈፃፀም ዝቅተኛ 
የሆነበት ምክንያት በሱዳን በኩል የሚላከው አጣና በጸጥታ ምክንያት በመቋረጡ እና 
በወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ከሰሜኑ የሃገራችን አካባቢዎች እጣንና ሙጫ ወደ ውጭ 
መላክ ባለመቻሉ ነው፡፡  

 
የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ዜጎች 
   
 በዘጠኝ ወሩ ለ0.225 ሚሊየን ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ እስከዚህ ሩብ 

ዓመት ለ0.177 ሚልዮን ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል አፈፃፀሙ 78.7% ሲሆን 
የተሰማሩባቸው የስራ መስኮችን በተመለከተ በደን ጥበቃ፤ የደን ምርቶችን በመጫን፤ 
በማጓጓዝ በማውረድ፤ በችግኝ ማፍላት፤ በችግኝ ተከላና እንክብካቤ፤ በእንጨት 
ኢንዱስተሪ፤ ኢንተርፕራይዞችና በማህበራት በመሰማራት፤ በአጠና፤ በእጣንና ሙጫ 
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እና ቀረከሀ በማቅረብ፤ በመቸርቸርና፤ የደን ውጤቶችን በማስመጣት፤ በደን ዛፍ ዘር 
ለቀማ፤ በከሰል ማክሰል (አማራ ክልል) እና በመሳሰሉት ነው፡፡ 

 

ሠንጠረዥ 8. የክልሎች የተፈጠረ የስራ ዕድል አፈፃፀም  

ተ/ቁ ክልል/ ከተማ አሰተዳደር 
 

መለኪያ 
የተፈጠረ የስራ ዕድል 

ወ ሴት ድምር 
1 ኦሮሚያ ቁጥር 54,145 21,039 75,184 
2 አማራ >> 42,323 16,641 58,964 
3 ደቡብ >> 28,542 9,207 37,749 
4 ደቡብ ምዕራብ 

ኢትዮጵያ 
>> 1900 1040 12940 

4 ሲዳማ >> 753 83 836 
5 አዲስ አባባ >> 492 165 657 

6 ድሬደዋ >> 492 165 657 
7 ሶማሊያ >> 271 99 370 
 
 

ድምር 
>> 128,570 48,419 176,989 

 

የተገኙ ውጤቶች፡- 

 የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደኖችን በአሳተፊ ደን አስተዳደር በማስገባት የአካባቢውን 
ህብረተሰብ ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ 

 ለገበያ የሚቀርብ የደን ምርት ዕድገት ታይቷል፡፡  
 ለዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ተችሏል፡፡ 
 
ግብ 13፡- የዘርፉን የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ማሳደግ 
 

ተግባር 1 የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት 

 በዘጠኝ ወሩ በዘርፉ የሚገኙ የባለሙያዎችን አቅም ከመገንባት አንጻር ከኮሪያ ደን 
ተቋም ጋር በመተባበር sustainable forest management and land restoration 
project በበየነ መረብ በመታገዝ ለ25 ፌደራል ባለሞያዎች ስልጠና መስጠት 
ተችሏል፡፡ 

  በክልልና ፌደራል ለሚገኙ ለ40 (ሴት-4) ባለሙያዎች በዛፍ ዘር ኔትዎርክ ዙሪያ 
ስልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ 

  ከኬኒያ ደን ተቋም እና INBAR (international bamboo and rattan organization) 
ጋር በመተባበር በsustainable bamboo management and land restoration በኬኒያ 
አገር ለ4 የክልልና ፌደራል ባለሞያዎች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡  
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 የ10 አመት ቀርከሃ ስትራቴጂና መርሀ ግብር ዙሪያ ከሚመለከታቸው የፌድራል 
ሚኒስትር መ/ቤቶች እና ከግል ባለ ኢንዱሰትሪዎች ለተውጣቱ 40 ባለሞያዎች ግንዛቤ 
የማስጨበት ሥራ ተሰርቷል፡፡  

 45 ለሚደርሱ ለባንክና ፋይናንስ ተቋማት በቀርከሃ አጠቃቀም ዙሪያ የአነስተኛና 
መካከለኛ ቀርከሃ አምራቾችን በገንዘብ ለመደገፍ የሚያስችል ግንዛቤ የማስጨበጥ 
ሥራ ተሰርቷል፡፡  

 ሁለት ተመራማሪዎችን በ GIS and RS ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል። 
 ከጀርመን (TUM) ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ለ 15  ተመራማሪዎች ስልጠና 

ተሰጥቷል፡፡ 
 ከ አፍሪካ የቴክኖሎጂ ልቀት ማእከል ጋር በመተባበር ለ10 ተመራማሪዎች (3 ሴት)  

በClimate Change Modeling, Financing, Policy and Leadership እና Climate 
Change Adaptation and Mitigation ዙሪያ የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 ለ30 (3 ሴት) ተመራማሪዎች Advanced Data Analysis Using R Programming 
Language ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 እስከ ሶስተኛው ሩብ ዓመት መጨረሻ ድረስ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የረጅም 
ጊዜ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያሉ ተመራማሪዎችና የአስተዳደር ዘርፍ 
ሰራተኞች ወንድ 54 ሴት 10 በድምር 64 ናቸው፡፡ 

 በግብርና ኮሌጆች በመሰረታዊ የደን ልማት ስራዎች ዙሪያ ለ320 (ሴት 39) ሰልጣኞች   
ሥልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡  

 የግሉ ሴክተር ለደን ሴክተር የሚያበረክተዉን አስተዋጽኦ ለማሻሻል ከሚመለከታቸዉ 
ባለደርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ የተከሄደ ሲሆን በዚህም 113 (ሴት 5) 
ባለደርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል፡፡  

 ለ70(ሴት 25) ተሳታፊዎች በፕሮጀክት አስተዳደር ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡  
 ለ30(ሴት 4) ተሳታፊዎች የደንን መረጃ በማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ለማካተት 

የሚያስችል መረጀ ማሰባሰቢያ ቅፅ ላይ ምክክር ተደርጓል፡፡ 
 ከክልል እሰከ ቀበሌ በመሰረታዊ የደን ልማት ስራዎች ዙሪያ በተካሄደዉ ወርክሾፕና 

የባለድርሻ አካለት ስልጠና ላይ 14,972 (ሴት 5,138) ተሳታፊዎችን ማሳተፍ 
ተችሏል፤  

 በጋምቤላ፣ ደቡብና ኦሮሚያ ክልሎች ለ563 (ወንድ 509 ሴት 54) ለደን እሳት አደጋ 
መከላከል ግብረ ሀይል  በደን እሳት አደጋ ዙሪያ  ስልጠና ተሠጥቷል፡፡  

 ከጋምቤላና ደቡብ ክልሎች ለተዉጣጡ 34(ሴት 2) ባለሙያዎች በሴፍጋርድ 
አተገባበርና ክትትል ላይ ስልጠና መስጠት ተችሏል፡፡ 

 በአሳታፊ ደን የተደራጁ የህብረት ስራ ማህበራት አባላትን የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል 
የሚያስችሉ ግብአቶች ለኦሮሚያ፣ ለደቡብ ብ/ብ/ህ/ እና ለጋምቤላ ክልሎች በድምሩ 
25 የበቆሎ መፈልፈያ፤ 70 የወተትና 1,750 ቀፎና የማር ምርት ውጤቶች 
ማቀነባበሪያ ዕቃዎች/ማሽኖች ማሰራጭት ተችሏል፡፡ ለዚህም በንብረቶቹ አፈታት፣ 
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አገጣጠም እና አጠቃቀም ዙሪያ ከላይ ከተጠቀሱት ክልሎች ለተውጣጡ 67(4 ሴት) 
ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡  

 ከባለድርሻ አካላት ለተዉጣጡ የማህበረሰብ ተወካዮች በዘላቂ የደን አጠቃቀም፤ 
በአሳታፊ የደን ማህበራት እና በማህበራዊና አካባቢያዊ የሴፊጋረድ አስተዳዳር ላይ 
ያተኮረ ስልጠና ለ498 (ሴት 99) ተሳታፊዎች ተሰቷል፡፡  

 ከደቡብ ምዕራብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ለተዉጣጡ 134(82 ሴት) ባለሙያዎች 
በማህበራት አመራር፤ በፋይናንስ አስተዳደርና በማህበራት የፋይናስ ኦዲት ላይ፤ 
በኦሮሚያ ክልል ለ962 (ሴት 264) ለሚገኙ ፈጻሚ አካላት ለልማት ጣቢያ 
ሰራተኞች፤ ለማህበረሰብ ተወካዮች፤ ለቢዝነስ ቡድን አባላት በተለያዩ ርዕሶች ላይ 
ማለትም በመረጃ አሰባሰብ፤ አሳታፊ ደን አያያዝ፤ በጂአይ ኤስ፤ የገበያ ትስስር፤ 
በደን ክትትል፤ የተፈጥሮ ደን ሀብት ዳሰሳ፤ በበግና ፍየል ማርባት፤ በፍራፍሬና 
አትክልት አመራራት፤ እንዲሁም በእንስሳት መኖ አዘገጃጃት ላይ ስልጠና 
ተሰጥቷል፡፡ 

 በኦሮሚያ ክልል በአሳታፊ ደን አስተዳደር በማህበራት ለታቀፉ 4,342 (1691 ሴት) 
የማህበራት አባላት ገቢ ለመጨመር የሚያስችሉ የተለያዩ ግብዓቶች ማለትም 387 
ዘመናዊ ቀፎ፤ 79 ኪሎ ግራም የጓሮ አትክልት ዘር፤ 10 የጋዝ ማብላያ፤ 618 ሶላር 
ፓኔል፤ 1,390 በግና ፍየል፤ 13,425 ደሮ እንዲሰራጭ ተደርጓል፡፡  

 በደቡብ ክልል ለ37,110 አባላት ገቢያቸዉን መጨመር የሚያስችሉ ግብዓቶች 
ማለትም 11,419 እንቁላላ ጣይ ደሮ፤1,137 ለድልብ የሚሆኑ እና 2,578 ለእርባታ 
የሚሆኑ በግና ፍየል፤ 2,059 የተሸሻሉ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ፤ 2,142 ሶላር ፓኔል እና 
4 የተሻሻሉ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ማምረቻ ሞልድ ማሰራጨት ተችሏል፡፡ 

 ከ6 ወረዳዎች (ቦንጋ፣ ወናጎ፣ ዳዋ ጨፋ፣ ሰበታያያ ጉለሌ፣ አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ 
እና ሃዋሳ ዙሪያ) ለተውጣጡ ለ120 (30 ሴት) የቀበሌ ግብርና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች 
እና ለ1295 (722 ወንድ 573 ሴት) ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ለአየር ንብረት ለውጥ 
የተጣጣመ መሬት አጠቃቀም እና በተለያዩ የኑሮ ሁነታ ማሻሻያ ዙሪያ ስልጠና 
ተሰጥቷል፡፡   

የተገኘ ውጤት 
 የፈጻሚውንና የአስፈጻሚውን አቅም በማሳደግና የዘርፉን የተግባራት አፈጻም 

ማቀላጠፍ ተችሏል፡፡ 

4. ቅንጅታዊ ስራዎች  

 ከንግድና ኢንዱስሪ ሚኒስቴር እና ከኢትዮጵያ ገቢዎች ኮሚሽን ጋር በደን 
አጠቃቀም ዙሪያ በቅንጅት እየሰራን እንገኛልን፡፡ 

 ከደረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ለ8ት ቀርከሃ ውጤቶች ደረጃ ተዘጋጅትዋል፡፡ 
 ከወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ እና ከጂኤይዜድ ጋር በመተባበር የተረቆቱ መሬቶችን 

በማገገም ዙሪያ ተቀናጅቶ በመስራት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡  
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 በኢፋድ ፕሮግራም በሚደገፍ ከ11 የአፍሪካ ሀገራት ለተውጣጡ አካላት ልውውጥ 
መርሀ-ግብር ላይ የሀገራችን የቀርከሃ እስትራቴጂ ማስተዋወቅ ተችሏል፡፡  

 ለ113 ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የግሉ ሴክተር ለደን ሴክተር በሚያበረክተዉ 
አስተዋጽኦ ዙሪያ የምክክር መድረክ ማካሄድ ተችሏል፡፡ 

 ከክልሎች ጋር በደን ልማትና በምርምር ዙሪያ  የቅንጅት ስራዎችን  እየተሰሩ 
ይገኛሉ፡፡ 

 በስፔን ዓለም አቀፍ ልማትና ትብብር ኤጀንሲ ድጋፍ “በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ውስጥ 
የምግብ ዋስትናን እና የገቢ ማስገኛን ለማሳደግ ዘላቂ የእንጉዳይ ምርትን ማረጋገጥ’’  
በሚል በእንጅባራ እና ሲዳማ ክልሎች ላይ እየተተገበረ በሚገኘው ፕሮጀክት፡ 
እንጉዳይና ጥቅሞቹ የሚል ለሴት እና ለወንድ ተማሪዎች እንዲሁም ለህጻናትቶች 
ግንዛቤ በማስጨበጥ እንጉዳይን ጥቅም ላይ እንዲያውሉ የሚያስቸል ብሮሸርና 
ቡክሌት ተዘጋጅተዋል፡፡ 

  ከወንዶገነት የግብርና ምርምር ጋር በትብብር የዛፍ ዘሮችን በመጭመቅ ዘይት 
የማውጣት ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል። 

 ከICRAF የPATSPO ፕሮጀክት ጋር በሚሰራው የቅንጅት የምርምር ስራ በICRAF 
ባለቤትነት የተለያዩ የዛፍ ዝሪያዎችን ችግኞች (አበሻና የፈረንጅ ፅድ፣ ኮሶ፣ ባህር 
ዛፍ፣ አልቢዳ ግራር) የፅድቀት እና የእድገት ደረጃ መረጃ ተሰብስቧል፡፡ 

 ከፌዴራል የቴክኒክ ሙያ ተቋም ጋር ባለን የድህረ- ምረቃ ትምህርት እና ምርምር 
ትብብር የ2ኛ ዲግሪ ተማሪዎች የመመረቂያ ስራዎቻቸውን የማማከር፣ የማስተማርና 
ስራዎች በመሰራት ላይ ይገኛል፡፡ 

 ከSNV ጋር በቅንጅት የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለበት ሁኔታ 
የሚያሳይ መረጃ ለማውጣት ጥረት ተደርጓል፡፡  

 ከአፍሪካ የቴክኖሎጂ ጥናት ማእከል (The African Centre for Technology 
Studies-CATs) ጋር  በክህሎት ማጎልበትና ምርምር ለመስራት የትብብር ስምምነት 
መፈራረም ተችሏል፡፡ 

 ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በተለይም ከአዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ እና ጅማ 
ዩኒቨርስቲ ጋር በውሃ እና ውሃ አዘል መሬቶች በሚሰሩ የምርምር ስራዎች በቅንጅት 
እየተሰራ ይገኛል፡፡  

 በSIDA-CIFOR መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የገንዘብ ድጋፍ የተሸሻለ የቆላ ደን 
አያያዝ ላይ በጋር እየሰራን እንገኛለን 

 በEthiopian Orthodox Church (EOC-DICAC) and PADD የሚደገፍ (ዘለቄታዊ 
የሆነ የቤተክርስትያን ደን  አያያዝ ለአካባቢው ህብረተሰብ ኑሮ ማሻሻል ፕሮጅክት  
እየተሰራ ይገኛል፣ 

 ICRAF ከሚባል አለም አቀፍ የምርምር ተቋም ጋር በሀበሻ ጽድ ተለያይነት ላይ 
በጋራ የሚሰራ አንድ የምርምር ፕሮጀክት እየተሰራ ይገኛል፡፡ 

 ከ14 ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በችግኝ ጣቢያ፣ በተራቆቱ መሬቶች ማገገም እና በገበያ 
ትስስር ዙሪያ ሞዴል ዝግጅት ስራዎች ላይ በቅንጅት በመሰራት ላይ ይገኛል፡፡ 
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5. የለውጥና የአገልግሎት አሰጣጥ አፈፃፀም 
 የ2013 በጀት ዓመት የተቋሙ የአበይትና ቁልፍ ተግባር ዕቅድ አፈፃፀም የዋናው 

መስሪያ ቤትና ማዕከላት አመራሮች በተገኙበት ግምገማ ተካሂዶ የበለጠ መጠናከር 
በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ግብአት በመስጠት የቀጣይ የአሠራር አቅጣጫ 
ተቀምጧል፡፡ 

 የ2014 በጀት ዓመት ተቋማዊ የቁልፍና አበይት ተግባራት የBSC /ባላንስድስኮር 
ካርድ/ ዕቅድ ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት እና ማዕከላት ሁሉ እንዲደርስ 
ተደርጓል፡፡ 

 የለውጥና መልካም አስተዳደር ሥራዎችን ቀጣይነት ለማጠናከር ለ2ዐ14 የበጀት 
ዓመት እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን ለማሟላት የሰው ኃይል ፍላጐት፣ የግዥ 
ፍላጐት እና የበጀት ፍላጐት ዕቅዶችን እንዲሁም የስልጠና ፍላጐት በማዘጋጀት 
ለሚመለከታቸው አካላት እንዲደርሳቸው ተደርጐ አፈፃፀሙን በመከታተል ላይ 
እንገኛለን፡፡ 

 ተቋማዊ የውስጥና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዋና መንስዔዎች ሊሆኑ ይችላሉ 
ተብለው የተለዩ ዋና ዋና ጉዳዮች /ከአደረጃጀት፣ ከአሠራር ፣ ከማስፈፀም አቅም/ 
አንፃር በመለየት የመፍትሄ ሀሳቦችን ያካተተ ዕቅድ በማዘጋጀት የቀጣይ  የአገልግሎት 
አሠጣጥ ለማሻሻል የሚያመላክት ዕቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ሥራ ተገብቷል፡፡ 

 የተቋሙን የ2ዐ14 በጀት ዓመት የበጀት ድልድል ያለፈውን ዓመት አፈፃፀም ተሞክሮ 
ታሳቢ በማድረግ የታቀዱ ሥራዎችን እንዲሁም የማዕከላትን ስፋትና ክብደት መነሻ 
በማድረግ የበጀት ድልድል ተደርጐ ወደ ሥራ ተገብቷል፡፡ 

 ሀገራችን የገጠማትን በውጭና በውስጥ ጠላቶቻችን ቅንጅት የተከፈተብንን ጦርነት 
ለመመከት እና ለማሸነፍ በመፋለም ላይ ለሚገኘው የመከላከያ ሠራዊታችንና 
ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን ለወገን ደራሽ ወገን በሚል በዋናው መ/ቤትና በማዕከላት 
በተደረገው የሠራተኞች ውይይት ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን በዓመት 
ለመስጠት በመስማማት የገንዘብ፣ የቁሳቁስ፣ ደም በመለገስና አልብሳት የማቅረብ ስራ 
ተከናውኗል፡፡ 

 የኮሮና ቫይረስን /COVID 19/ ለመከላከል የሚያስፈልጉ ጥራታቸውን የጠበቁ 
ቁሳቁሶች፣ ግብዓቶችና ፋሲሊቲዎች እንዲሟሉ ተደርጓል፣ 

 የኮሮና ቫይረስን /COVID 19/ ለመከላከል በዋና መስሪያ ቤትና በሁሉም ማዕከላት ላሉ 
ሰራተኞች የሳኒታይዘር፣ አልኮል እና ጓንት ግዥ እንዲፈጸም ድጋፍ የማድረግ ስራ 
ተሰርቷል፡፡ 

 ሠራተኞች በተለያዩ ጊዜያት ስለ አገራችን ወቅታዊ ጉዳዮች የመወያየት ግንዛቤ 
የማስጨበጥ ሥራ ከመሥራቱም በላይ ነጩ ፖስታ ለነጩ ቤተመንግሥት በሚል መሪ 
ቃል ለአሜሪካ መንግሥት ፖስታ የመላክ ስራ ተሳትፈዋል፡፡ 
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6. የኦዲት ግኝት ምልከታ 
የኦዲት ስራዎች አፈፃፀም 

በ2014 በጀት ዓመት በዘጠኝ ወር ውስጥ የተከናወኑ የኦዲት ስራዎች 

 በየሩብ ዓመቱ በተከናወኑ ኦዲቶች ሁሉ የበላይ አመራርን ያካተተ የኦዲት መውጫ 
ስብሰባ በማድረግ ባለፉ ስራዎች የተፈጠሩ ክፍተቶች እንዲታረሙና በቀጣይ ስራ 
ግልፅነት እንዲፈጠር የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡ 

 በማዕከላት በመገኘት የኢንስፔክሽንና ክትትል ስራዎች ተሰርቷል፡፡ 
 የንብረትና ሂሳብ ምዝገባ ወቅታዊነት የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል፡፡ 

ዋና ዋና የኦዲት ግኝቶች 

 የወስጥ ገቢ ወቅቱን ጠብቆ ለመንግስት ገቢ ያለመደረጉ፣ 
 ከተቀመጠው የአጠቃቀም ተመን በላይ የተደረገ የስልክ አገልግሎት ክፍያ፣ 
 ከተከፋይ ላይ የሚቀነስ የመልካም ዋስትና መያዥያ ሂሳብ ላይ ያልተቀነሰ ብር 

25,517.99 መኖሩ፣ 
 ያልተወራረደ ወይም ተመላሽ ያልሆነ ብር170,134,537.41 መኖሩ፣ 
 በሣጥን ሊኖር ከሚችለው ብር በላይ ብር161,190.72 መታየት፣ 
 የሚወገዱ ንብረቶች ለማስወገድ የሚደረግ እንቅስቃሴ በሚፈለገው መጠን ያለመሆኑ 

ናቸው፡፡ 
የተወሰደ እርምጃ  

 መርሀ ግብር ተዘጋጅቶ የማስተካከል ስራ እየተካሄደ ይገኛል፤ 

7. የክትትል እና ግምገማ አፈፃፀም 
 የ2013 በጀት ዓመት የስራ አፈፃፀም ግምገማ በማካሄድ የ2014 በጀት ዓመት ዕቅድ 

በቢኤስ ሲ መሰረት ተዘጋጅቶ በየሩብ ዓመቱ እየተገመገመ ተመርቷል፡፡ 

 ማኔጅመንቱ በየ15 ቀኑ የተግባራትን አፈፃፀም እየገመገመ መርቷል፡፡ 

 በመስክ የሙያ ድጋፍ ለክልሎች ተሰጥቷል፡፡ 

 ግብረ-መልስ ለክልሎች ተሰጥቷል፡፡ 
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8. በአፈፃፀም ሂደት ያጋጣሙ ተግዳሮቶችና የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች 

ተግዳሮቶች/ያጋጠሙ ችግሮች የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች 
በቀጣይ ሊወሰድ 

የሚገባቸው የመፍትሄ 
እርምጃዎቸ 

ሃላፊነቱን የሚወስድ 
አካል 

የመስክ መኪናዎች ለምርምር ስራ አለመኖር፤ 

ከአቻ መስሪያ ቤቶች በተውስት 
በመወስድ መስራት፤ (ጉዳዩ 
ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት 
(ለገንዘብ ሚንስቴር፣ ለአካባቢ የደንና 
የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን 
ቀርቧል፡፡) 

የመስክ መኪናዎችን 
መንግስት 
እንዲያሟላ 
ተደጋጋሚ 
ጥያቄዎችን 
ማቅረብ፤ 

ተቋሙ 
ከሚመለከታቸው 
የመንግስት አካላት 
ጋር በመነጋገር 

በማዕከላት ከአቅም በላይ የሆኑ የመሰረተ ልማት ችግሮች 
(የቢሮ እና ላብራቶሪ ፋሲሊቲ፣ የዎርክሾፕ መሳሪያዎች 
አለመሟላት) 

ጉዳዩ ለሚመለከታቸው የመንግስት 
አካላት (ለገንዘብ ሚንስቴር፣ 
ለአካባቢ፣ ደንና የአየር ንብረት 
ለውጥ ኮሚሽን) ቀርቧል፡፡ 

ከገንዘብ ሚንስቴር 
ጋር በመነጋገር 
አስፈላጊ የቢሮ እና 
ሌሎች ፋሲሊቲዎች 
እንዲሟሉ ማድረግ 

ተቋሙ 
ከሚመለከታቸው 
የመንግስት አካላት 
ጋር በመነጋገር 

በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ነባር የዛፍ ዘር ምንጮች የይዞታ 
ካርታ አለመኖር በምርምር ሳይቶች ላይ ከአካባቢውና 
ህብረተሰብ አስተዳደር አካላት ዘንድ ጫና መፈጠሩና 
በውስጣቸው ባሉ ሙከራዎች ላይ በተደጋጋሚ ጥፋት መከሰት 
(ችግኞችን የመንቀል፣ አጥር የማፍረስ ...ወዘተ መታየቱ 

ከሚመለከታቸው ክልሎችና የዞን 
መስተዳድር ፅ/ቤቶች ጋር ውይይት 
ተደርጓል፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ 
ከኮሚሽን መ/ቤት፣ 
ከክልል 
መስተዳድሮችና 
ሌሎች 
ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር 
ግንኙነት በመፍጠር 
የይዞታ ማረጋገጫ 
እንዲሰጥ ማድረግ፤ 

ተቋሙ  
ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር በመነጋገር 

ከውጭ የገቡ የቀርከሃ ዝርያዎችን ለማላመድ የሙከራ ቦታ 
የማግኘት ችግር 

የተለያዩ ቦታዎችን ያለማቋረጥ 
ማፈላለግ 

ከባለድርሻ አካላት 
ጋር ግንኙነት 

ተቋሙ  እና ማዕከላት 
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ማጠናከር 

በሀገራችን ያለው ወቅታዊ የፀጥታ ችግር እና COVID-19 

ለመስክ ስራዎች እንቅፋት መሆን 

-አንፃራዊ ሰላም በሚሆንበት ጊዜ 
ስራውን ለመስራት ጥረት ተደርጓል፣  

-የCOVID-19 በሽታ መከላከል አብይ 
ኮሚቴና ግብረ ኃይል ተቋቁሞ 
ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራዎች 
ተሰርተዋል፣ 

-በበጀት ዓመቱ የተያዘው ዕቅድ 
በወረርሺኙ ምክንያት 
እንዳይስተጓጎል በCOVID-19 
ወረርሽኝ የመከላከያ ዕቅድ ተዘጋጅቶ 
ወደ ስራ ተገብቷል፡፡ 

-ለወረርሽኙ መከላከያ በበቂ ደረጃ 
ባይሆንም  ሳሙናዎች፣ 
ሳኒታይዘሮችን እንዲሁም የአፍና 
አፍንጫ መሸፈኛ /ማስክ/  ተገዝተው 
ለሰራተኞች ቀርቧል፡፡ 

COVID-19ን 
ለመከላከል ከጤና 
ሚኒስቴር እና 
ከኢንስቲትዩቱ 
የኮቪድ ግብረ ሀይል 
የሚወጡ ምክሮችን 
በአግባቡ በመተግበር 
ምርምሮችን በወቅቱ 
ማከናወን 

ተቋሙ 

የተመራማሪዎች ከስራ መልቀቅ  ባሉት ተመራማሪዎች ጥረት 
ሥራዎችን መፈፀም 

የምርምር 
ፋሲሊቲ 
ማሟላት 

ተቋሙ  
ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር 

ለአንዳንድ ፓራሜትሮች የላብራቶሪ አገልግሎት የሚሰጥ 
የንግድ ተቋም አለመኖር 

ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ባለ 
ግንኙነት ስራዎች እንዲሰሩ ማድረግ 

ከተለያዩ ተቋማት 
ጋር በጋራ ሥራ 
አብሮ ለመሥራት 
መነጋገር እና ውል 
መፈራረም 

ተቋሙ  
ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር 



  36  
 

 
 

 

  

 

 

የኢንተርኔት መቆራረጥ፣ በሳተላይት ምስል ለሚሰሩ ስራዎች 
ከኮምፒውተር የመያዝ ሀቅም በላይ መሆንና የኤክስተርናል 
ሃርድ ዲስክ እጥረት ማጋጠም፣ 

የሚሰራው ሥራ ከፍተኛ ጥራት ባለው የሳተላይት ምስልና 
አዲስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሚሰራ መሆኑና ይኸንንም 
በቀላሉ ማግኘት አለመቻል፣  

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለጠቀም 
ከ’FAO’ ጋር ተቀራርቦ በመስራት 
ችግሩን ለመፍጣት ተሞክሯል፣   

 

ፋሲሊቲ ማሟላት ተቋሙ  
ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር 

የህግ ማስከበር ክፍትት በመኖሩ ምክንያት በደን ላይ እየደረሰ 
ያለው መጨፍጨፍ መበራከት፣ 

የግንዛቤ የመፍጠር ስራ ተሰርቷል የግንዛቤ የመፍጠር 
ስራ ማጠናከር 

ተቋሙ  
ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር 

የተሟላ ሪፖርት ከክልሎች በወቅቱና ጥራት ባለው መልኩ 
ማግኘት አለመቻል፣  

ሪፖርት በወቅቱና በሚፈለገው ጥራት 
እንዲያቀርቡ ክትትል ተደርጓል 

ተጠያቂነትን 
ማስፈን 

ተቋሙ  
ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር 
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9. በቀጣይ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች 
 

 የአረንጓዴ አሻራ ትግበራን በዕውቀት፣ በወቅቱና በውጤታማነት መፈፀም፡፡ 

 የደን እሳትን መከላከል፣ 

 የተቋሙን መዋቅር አፀድቆ የሰራተኛ ድልድል ማካሄድ፣ 

 የምርምር ጣቢያዎች ላይ ከባለቤትነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን በዘላቂነት 
ለመፍታትና ምርምሩን ለማስቀጠል ከሚመለከታቸው የወረዳና የቀበሌ ኃላፊዎች 
እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር በመወያየት ችግሩን ለመፍታት ጥረት ማድረግ፡፡ 

 የምርምር ሙከራ ጣቢያዎች እስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ በዳታ ቤዝ ኢንኮድ 
ቢደረጉና በቀላሉ በኢንተርኔት ድህረ ገፅ መልቀቅ፤ 

 በምርምር ላይ ከሚሰሩ አጋር/ባለድርሻ አካላት/ድርጅቶች ጋር ያለዉን ትስስር 
በማጠናከር በቅንጅት መስራት (ከዩኒቨርሲተዎች፤ ምርምር እንስቲትዩቶች፣ ወዘተ)፡፡ 

10. ማጠቃለያ (Conclusion) 
 

በዘጠኝ ወሩ ምንም እንኳ በአንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር ቢኖርም የእቅድ 
አፈጻጸሙ የሚበረታታ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የተከናወኑ ሥራዎችን በወቅቱ ሪፖርት 
የማድረግ ችግር ከክልሎች አየተስተዋለ ስለሆነ በቀጣይ ሊስተካከል ይገባል፡፡ በቀጣይ 
ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ላይ የተጠናከረ ድጋፍና ክትትል በማድረግ የዓመቱን አፋጻጸም 
ማሳደግ ይገባል፡፡ 
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11. አባሪ 
አባሪ አንድ ፡- የደን ልማት ዘርፍ የ2014 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ ከዓመቱ ድርጊት መርሃ - 
ግብር አኳያ 

ተ.ቁ የአፈጻጸም አመልካቾች መለኪያ 
መነሻ 
2013 

የ2014  
በጀት 
አመት 
ኢላማ 

እስከ 3ኛ ሩብ ዓመት 
አፈጻጸም  በ% 

ዕቅድ ክንውን 

 

ግብ 1 ፡- የተገልጋዮች እርካታን ማሳደግ  

ያደገ የተገልጋይ እርካታ  በመቶኛ  
83 

 
88 

 
88 

 
84 

 
95 

በአገልግሎት አሰጣጥ ለሚነሱ ቅሬታዎች የተሰጠ ምላሽ  በመቶኛ 100 100    

ግብ 2 ፡- የሀብት አጠቃቀም ዉጤታማነትን ማሳደግ   

ጥቅም ላይ የዋለ በጀት  በመቶኛ  100 100 91.9 91.9 

በኦዲት ግኝት ላይ የተወሰደ ማስተካከያ እርምጃ በመቶኛ  100 25   

የቀነሰ የሀብት ብክነት  በመቶኛ  100 100 100 100 

ግብ 3 ፡- የሀብት ግኝትን ማሳደግ 

ከደን ሮያሊቲ የተገኘ  
በሚሊዮን 

ብር 
257.96 200 140 178.133 ›100 

ከደን ምርት ኤክስፖርት የተገኘ የውጪ ምንዛሬ መጠን  በሚሊዮን 
USD 

12.03 20 10  1.277 12.8 

ግብ4  ፡- ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ትግበራን ውጤታማነት ማሻሻል 

ከደን ዘርፍ የተቀነሰ የሙቀት አማቂ ጋዞች የልቀት መጠን   በሚ/ሜ/ቶን  2.8 5 --   

2 

ግብ 5 ፡- የህግ ተከባሪነት ማጎልበት  

የተደረገ ክትትልና ድጋፍ 
በዙር 4 4 3 3 

100 

ግንዛቤ ያገኙ የህብረተሰብ  አካለት 
በሺ/ቁጥር  50 50 439 

›100 
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ተ.ቁ የአፈጻጸም አመልካቾች መለኪያ መነሻ 
2013 

የ2014  
በጀት 
አመት 
ኢላማ 

እስከ 3ኛ ሩብ ዓመት 
አፈጻጸም  በ% 

ዕቅድ ክንውን 

በደን ዘርፍ የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ብዛት በቁጥር 100 100 65 95 ›100 

 

ግብ 6 ፡- አገራዊ የደንና የጥበቃ ቦታዎች ሽፋንን ማሳደግ  

በደን የተሸፈነ መሬት ድርሻ  በመቶኛ  17.2 18.5 -  
በ4ኛ ሩብ 
ዓመት 
የሚገለፅ 

ደረጃውን የጠበቀ የደን ችግኝ እንዲተከል ማድረግ በቁጥር  3.2 3.2 3.26 ›100 

የዛፍ ዘር ማሰባሰብና ማሰራጨት በቶን  457.093 325 325 471.606 ›100 

የተዘጋጁ ችግኞች ቢ/ቁጥር  3.2115 4 1 2.74 ›100 

የተጠበቀ ነባር፣ የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ ደን በሚ/ሄ/ር 19.47 19.47 18.67 18.67 100 

የተተከሉ ችግኞች አማካይ የፅደቀት ምጣኔ 1ኛ ዙር በመቶኛ   80 82 80 86.6 ›100 

የዛፍ ተከላ የሚካሄድበት መሬት መለየት በሚ/ሄ/ር  0.772 0.8 0.8 0.448 56 

ያገገመ የተራቆተ የደን መሬት  በሚ/ሄ/ር 0.638  1 0.8 0.569 71.25 

የቀርከሀ ደን ማልማት  በሚ//ሄ/ር 0.015  0.02 0.02 0.068 ›100 

ሀገራዊ የደን ሀብት ቆጠራ ማካሄድ በመቶኛ - 50 30 15 
50 

የደን ማኔጅመንት ፕላን ማዘጋጀት በሚ/ሄ/ር 0.195 0.2 0.1 0.1803 
›100 

በአሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓት የታቀፈ የተፈጥሮ ደን በሚ/ሄ/  2.12 2.12 2.157 
›100 

የደን አያያዝ የተሸሻለላቸው የከተሞች ብዛት 
በቁጥር 9 5 4 4 100 

 

ግብ 9፡- የመረጃና ቴክኖሌጂ አቅርቦትና ሽግግርን ማሳደግ  

የወጡ የምርምር ውጤቶች  
መረጃዎች  በቁጥር 58 60 15 8 53 

ቴክኖሎጂዎች በቁጥር 4 9 2 2 100 

 
ግብ 10 ፡- የወጣቶችና ሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማሳደግ  
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ተ.ቁ የአፈጻጸም አመልካቾች መለኪያ መነሻ 
2013 

የ2014  
በጀት 
አመት 
ኢላማ 

እስከ 3ኛ ሩብ ዓመት 
አፈጻጸም  በ% 

ዕቅድ ክንውን 

በደን ዘርፍ ከተፈጠረ የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች 
ድርሻ በመቶኛ 

በመቶኛ  
44 

 
45 

 
50 

 
  48 

 
96 

በደን ዘርፍ ከተፈጠረ የሥራ ዕድል የሥራ ዕድል ተጠቃሚ 
የሆኑ ሴቶች በሚሊዮን  

በቁጥር  0.125 0.1125 
 
0.04842 

 
43 

ግብ 11፡- የዘርፉን የመሰረተ ልማት ሽፋን ማሳደግ  

 

የምርምር ላቦራቶሪ G+5 ግንባታ   በመቶኛ  30 - 
8.6 

 
የደን ዉጤቶች እኖቬሽን  ምርምር ላቦራቶሪ ኮምፕሌክስ 
G+3 ግንባታ 

በመቶኛ 13.96 100 - 
40 

 

የምርምር ጣቢያ ማቋቋም በሄክታር  2.5 - -  

 

ግብ 12 ፡-  ዘርፉ ለአገራዊ የኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተውን ድርሻ  ማሳደግ 

የአሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓት ተግባራዊ የተደረገለት 
የተፈጥሮ ደን 

ሚ/ሄ/ር  2 2.12 2.12 
 

2.157 ›100 

ከሰው ሰራሽ ደንና ከደን ተረፈ ምርቶች በተሻሻለ ዘዴ 
የተመረተ ከሰል  

ሚሊ/ቶን 0.2014 0.2 0.15 0.345 ›100 

ለአገር ውስጥና ለውጭ ገበያ የቀረበ የደን ምርት ሚሊ/ቶን  1.964 1.02  0.795 0.945 ›100 

በደን ዘርፍ ስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ዜጎች  በሚሊዮን 
ቁጥር 

0.349 0.25 0.225 

 

0.177 

 

78.7 

የስርዓተ ምህዳር ግልጋሎት ዋጋ ትመና የቅድመ ጥናት 
ማድረግ በቁጥር  3 3 

1 1 100 

 

ግብ 13፡- የዘርፉን የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ማሳደግ 

የተሰጠ የአጭር ጊዜ ስልጠና  ተሳታፊዎች በቁጥር  2100 3000 19175 ›100 
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አባሪ ሁለት፡- የደን ምርምር ዘርፍ የ2014 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር የስራ አፈፃፀም  

ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ተገልጋይ 20% 

ግብ 1. 
የተገልጋይ 
እርካታና 
አመኔታን 
ማሳደግ 

15% 

የተገልጋይ ዕርካታ ደረጃ በመቶኛ 
   

   
   

 
የውጭ ተገልጋይ ዕርካታ  

   
   

   
 

ዋና ተግባር 1 ውጤታማና 
የተገልጋይን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ 
ቴክኖሎጂዎችንና መረጃዎችን 
በማቅረብ የተገልጋይን እርካታ 
ማሳደግ፤በምርምር ዳይሬክቶሬቶች፣ 

የተገልጋዮች 
እርካታ  
በመቶኛ 

85% 90%    
90 81 90 

 

ዋ.ተ.2. በወጡ ቴክኖሎጂዎችና 
መረጃዎች ዙሪያ ለተጠቃሚዎችና 
ባለድርሻ አካላት ሥልጠናዎችን 
በመስጠት፤ የተገልጋይን እርካታ 
ማሳደግ፤  

የተገልጋዮች 
እርካታ  
በመቶኛ 

85% 90%    - - -  

ዋ.ተ.3. ለተገልጋይና ባለድርሻ አካላት 
በማማከር፣ ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት፣ 
እና ሌሎች አገልግሎቶችን በመስጠት 
እርካታቸውን ማሳደግ፣  

የተገልጋዮች 
እርካታ  
በመቶኛ 

85% 90%    - - -  

ዋ.ተ.4. የዛፍ ዘር አገልግሎት 
በመስጠት የተገልጋዮችን ዕርካታ 
ማሳደግ  

የተገልጋዮች 
እርካታ  
በመቶኛ 

85% 90%    90- 90 100  

ዋ.ተ.5. የላቦራቶሪ አገልግሎት 
በመስጠት የተገልጋይን እርካታ 
ማሳደግ፤ ማሳደግ፤  

የተገልጋዮች 
እርካታ  
በመቶኛ 

85% 90%    - - -  

5% 

የውስጥ ተልጋይ ዕርካታ የሰራተኞች 
እርካታ  
በመቶኛ 

85% 90%    - - -  

ዋና ተግባር 1. የተለያዩ አስተዳደራዊ 
አገልግሎቶች (ቅጥር፣ ዝውውር፣ የደረጃ 
ዕድገት፣ የመረጃ አቅርቦት፣ ቀልጣፋ 
አገልግሎት…ወዘተ) በመስጠት 
የሰራተኞችን ዕርካታ ማሳደግ፣  

የሰራተኞች 
እርካታ  
በመቶኛ 

85% 90%    - - -  

ዋና ተግባር 2. የሰራተኞችን ቅሬታ 
አቀራረብና አፈታት ሥርዓትን 
በማጠናከር ቅሬታዎች በመፍታት 
ዕርካታን ማሳደግ፣  

የሰራተኞች 
እርካታ  
በመቶኛ 

85% 90%    - - -  

ዋና ተግባር 3. ከኬሚካል ጋር ንክኪ 
ያላቸውንና ለጉዳት የሚጋልጡ 
ስራዎች ላይ ተመድበዉ የሚገኙ 
ሰራተኞችን መለየት፣ ተገቢዉን ጥቅም 
እንዲያገኙ ማጥናትና አፈፃፀሙን 

በክትትል ጊዜ 4 4 1 1 100 3 2 100  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

መከታተል፣  

ዋና ተግባር 4. ተከታታይነት ያለው 
ውይይት በማድረግ በስራ ላይ 
የሚያጋጥሙ ችግሮችን በወቅቱ 
መፍታት፣  

በውይይት ጊዜ 48 48 12 12 100 36 36 100  

ዋና ተግባር 5. ሴቶችና ወጣቶች 
በስራቸው ላይ ቅሬታ እንዳይኖር 
የአሰራር ስርዓትን ማሻሻል፣ ክትትል 
ማድረግ፣  

በክትትል ጊዜ 
 4 1 1 100 3 3 100  

ዋና ተግባር 6. ፍትሐዊ የሥልጠናና 
የትምህርት ዕድል ስርዓትን 
በመመሪያው መሰረት በአግባቡ ስራ 
ላይ ማዋል፣ እና አፈፃፀሙን 
መከታተል፣  

የሰራተኞች 
እርካታ  
በመቶኛ  90    90 75 75  

ፋይናንስ 15% 

ግብ 2. 
የሃብት 

አጠቃቀም 
ውጤታማነትን 

ማሳደግ 

10% 

ዋና ዋና የተቋሙ ግቦችና ተግባራትን 
መሰረት ያደረገ የበጀት ዕቅድ 

ማዘጋጀትና አፈፃፀሙን መከታተል፣ 
 

የዕቅድ ቁጥር 
 

1    1 1 100  

ክትትል 
በድግግሞሽ  

4 1 1 100 3 3 100  
የመንግስትን የፋይናንስ እና የግዥ 
መመሪያን መሰረት በማድረግ 
የተመደበ ንብረትና በጀትን በአግባቡ 
መጠቀምና ለታቀደለት አላማ ብቻ 
ማዋል፣ 

የበጀት 
አጠቃቀም 
በመቶኛ  100 100   100    

በሃብት አጠቃቀም ዙሪያ ወቅታዊ 
የኦዲት ስራ በመስራት ችግሮችን 
ማረም፣  

ክትትል በቁጥር 
 4 1 1 100 3 3 100  

የኦዲት ግኝቶች ክትትል ሥርዓት 
ማጠናከርና አፈፃፀሙን መከታተል፣ 

ክትትል በቁጥር 
 4 1 1 100 3 3 100  

በበጀት ዓመቱ የተመደበውን በጀት 
በመንግስት መመሪያ መሰረት ጥቅም 
ላይ መዋሉ የውጪ ኦዲተሮች ኦዲት 
ማስደረግ፤ 

የተደረገ ክትትል 
 1  1 100 1 1 100  

በኢንስቲትዩቱ እና በማዕከላት የበጀት 
አፈፃፀምን ኦዲት ማድረግ  

የተደረገ ክትትል 
 1  1 100 1 1 100  

ግብ 3. 
የሃብት ግኝት 

ማሳደግ 
5% 

የመንግስትና የለጋሽ አካላትን የጋራ 
ፍላጎት መሰረት ያደረጉ የምርምር 
ፕሮጀክቶችን በመቅረፅ፣ በማቅረብና 
በማፀደቅ ሀብትን ማፈላ 

የፕሮጀክት 
ቁጥር  

14    - - -  

የተገኘ የገንዘብ 
መጠን በሚሊየን 19.2 11    - 1.35 -  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ከዛፍ ዘር ሺያጭ የሚገኝ የዉስጥ ገቢ  
የተገኘ የገንዘብ 
መጠን በብር 0.41 380,000  214,515 100 

 

83,600 

 

256,375 

 

100 
 

አገልግሎት መስጠት ያቆሙ የሚወገዱ 
ዛፎች ሽያጭ የሚገኝ የዉስጥ ገቢ 

የተገኘ የገንዘብ 
መጠን በሚሊየን 1.1 0.3    - - -  

ከላቦራቶሪ አገልግሎት የሚገኝ የውስጥ 
ገቢ  

የተገኘ የገንዘብ 
መጠን በሺ ብር  0.1    - - -  

ው
ስ
ጥ
 አ

ሰ
ራ
ር
 

40% 

ግብ 4. 
የምርምር 
አሰራር 
ስርዓትን 
ማሻሻል 

8% 

የምርምር ችግሮችን ከባለድርሻ አካላት 
ጋር ውይይት በማድረግ ልየታ 
ማድረግ፤ 

በውይይት 
መድረክ ቁጥር 1 1    1 1 100  

ደረጃውን የጠበቀ የምርምር ፕሮፖዛል 
የሚገመገምበት መድረክ ማዘጋጀት፣ 
እና መገምገም       

የግምገማ 
መድረክ ቁጥር 1 1 1   - - -  

ጠንካራ የክትትልና ግምገማ ስርዓት 
መዘርጋትና ተግባራዊ ማድረግ፣ 

ክትትልና 
ግምገማ 

በድግግሞሽ 
1 1    - - -  

የምርምር ስርዓቱን ሊያግዙ የሚችሉ 
የውስጥ አሰራር መመሪያዎችን 
ማዘጋጀት/መከለስ/ ተግባራዊ ማድረግ፣  
(የውስጥ ዝውውር መመሪያ፣ የደንብ 
ልብስና የወተት አበል አፈፃፀም 
መመሪያ (መከለስ)፣ የኢንስቲትዩቱ 
የሰው ሀብት አፈፃፀም መመሪያዎች)፣ 

የመመሪያዎች 
ቁጥር 8 2    - - -  

በኢንስቲትዩቱ ሴት ሠራተኞችን 
ለማብቃት የሚያስችሉ ስልቶችን 
በመለየት፣ በቅጥር፣ በደረጃ 
እድገት፣በዝውውር፣ በድልድል፣ 
በትምህርትና ሥልጠና አፈጻጸም 
የተጨማሪ ድጋፍ እርምጃዎች 
ተጠቃሚ የሚያደርጉ የአሰራር 
ስርአቶችን እንዲዘረጉ ማመቻቸት፣ 

በተሳትፎ ቁጥር 1 1    1 1 100  

ወቅታዊነትንና ጥራቱን የጠበቀ 
ሪፖርት ማቅረብና ግምገማ ማካሄድ፣ 

የሪፖርት/ግምገማ 
ቁጥር 4 4 1 1 100 3 3 100  

በበጀት አመቱ የታቀዱ የምርምር 
ሙከራዎች በተቀመጠላቸው ጊዜ 
ማጠናቀቅ፣ 

የተጠናቀቁ 
ሙከራዎች 

ቁጥር 
53 69 14   2 2 100  

ደረጃውን የጠበቀ የቴክኖሎጂና መረጃ 
ግምገማና አፀዳደቅ ስርዓት መገንባት፣ 

ግምገማና 
አፀዳደቅ ስርዓት  1    - - -  

ግብ 5. 
የመረጃና 

20 የሰው ሰራሽና ጥምር ግብርና ደን 
ምርምር    
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ቴክኖሎጂ 
አቅርቦትን 
ማሳደግ 

የሚጠበቅ ውጤት 1. በበሻሻ የሙከራ 
ጣቢያ የተለያዩ የቡና ጥላ ዛፍ 
(ብርብራ፣ አሊዮዶራ ዋንዛ እና 
ተርምናሊያ) የእድገት ሁኔታና በቡና 
ምርት ላይ ያለቸውን አስተዋጽኦ 
የሚያሳይ አንድ መረጃ  

የመረጃ ቁጥር 
 

1    1 1 100%  

ዋና ተግባር 1. የቡና ምርት 
መስብስብና የሙከራ ክትትልና 
እንክብካቤ ስራዎችን ማካናወን. 

የክትትልና 
እንክብካቤ ስራ 

በሄ/ር 
በድግግሞሽ 

 0.53    0.53 0.53 100%  

ዋና ተግባር 2. የመረጃ መሰብሰብ፣ 
ማደራጀት፣ መረጃ ትንተና የውጤት 
ሪፖርት ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  

1    1 1 100%  

የሚጠበቅ ውጤት 2. በአርሲ ነገሌ 
የሙከራ ጣቢያ ለጭረት መጠን ጥናት 
የተተከሉ የፓይነስ ፓቹላ ዛፍ 
የእድገት ደረጃ መረጃ 

የመረጃ ቁጥር 
 1 1 1 100% 1 1 100%  

ዋና ተግባር 1. የመረጃ መሰብሰብ፣ 
ማደራጀት፣ መረጃ ትንተና የውጤት 
ሪፖርት ማዘጋጀት  

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  

1 1 1 100% 1 1 100%  

የሚጠበቅ ውጤት 3. በአለም ከተማ 
አና በአዲስ ዘመን የሙከራ ጣቢያዎች 
ለእርጥበት አጠር ተስማሚ የሆኑ የዛፍ 
ዝርያዎች የመላመድ አቅምና 
የእድገት ደረጃ የሚያሳዩ ሁለት 
መረጃዎች 

የመረጃ ቁጥር 
 

2    
   

 

ዋና ተግባር 1. የክትትልና እንክብካቤ 
ስራዎችን ማካናወን. 

የክትትልና 
እንክብካቤ ስራ 

በሄ/ር 
በድግግሞሽ 

 
0.54 0.54 0.54 100% 0.54 0.54(*2) 100%  

ዋና ተግባር 2. የመረጃ መሰብሰብ፣ 
ማደራጀት፣ መረጃ ትንተና የውጤት 
ሪፖርት ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  2  0 0% 0 0 0%  

የሚጠበቅ ውጤት 4. በሞጆ (ኤጀርሳ) 
የሙከራ ጣቢያ ሃይድሮጀልን 
በመጠቀም የችግኝን የጽድቀት መጠን 
ማሻሻያ ቴክኖሎጂ 

የቴክኖሎጂ 
ቁጥር  

1    1 1 100%  

ዋና ተግባር 1. የመረጃ መሰብሰብ፣ 
ማደራጀት፣ መረጃ ትንተና የውጤት 
ሪፖርት ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  1    1 1 100%  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

የሚጠበቅ ውጤት 5. በሁልባርግ እና 
በሞጆ የሙከራ ጣቢያዎች ግራሮችን 
(ገርቢና ጠዴቻ) አቀናጅቶ ከሰብል 
ጋር በመትክል የአፈር ለምነትንና 
የሰብል ምርታማነት መረጃ 

የመረጃ ቁጥር 
 2 1 1 100% 1    

ተግባር 1. የክትትልና እንክብካቤ 
ስራዎችን ማካናወን. 

 

የክትትልና 
እንክብካቤ ስራ 

በሄ/ር 
በድግግሞሽ 

 
0.85 0.85 0.85 100% 0.85(*2) 0.85(*2) 100%  

ዋና ተግባር 2. የመረጃ መሰብሰብ፣ 
ማደራጀት፣ መረጃ ትንተና የውጤት 
ሪፖርት ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  

1 1 1 100% 1 1 100%  

የሚጠበቅ ውጤት 6. በሁልባርግ 
የሙከራ ጣቢያ የማገዶ (ሸዉሸዌ) አና 
የመኖ (ሰስባኒያ) የዛፍ ዝርያዎች 
ከአዝዕርት ጋር አቀናጅቶ የሚለሙበት 
ቴክኖሎጂ 

የቴክኖሎጂ 
ቁጥር  1 1 1 100% 1 1 100%  

ዋና ተግባር 1. ሰብል ማምርት፣ 
የምርት ግመታ፣ የክትትልና 
እንክብካቤ ስራዎችን ማካናወን. 

የክትትልና 
እንክብካቤ ስራ 

በሄ/ር 
በድግግሞሽ 

 
0.49 0.49 0.49 100% 0.49(*2) 0.49(*2) 100%  

ዋና ተግባር 2. የመረጃ መሰብሰብ፣ 
ማደራጀት፣ መረጃ ትንተና የውጤት 
ሪፖርት ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  

1 1 1 100% 1 1 100%  

የሚጠበቅ ውጤት 7. በጮራ የሙከራ 
ጣቢያ የዲከረንስ ግራርን አመራረት 
ዘዴ የሚያሳይ አንድ መረጃ 

የመረጃ ቁጥር 
 

1    
   

 

ዋና ተግባር 1. የክትትልና እንክብካቤ 
ስራዎችን ማካናወን. 

የክትትልና 
እንክብካቤ ስራ 

በሄ/ር 
በድግግሞሽ 

 
0.24 0.24 0.24 100% 0.24(*2) 0.24(2) 100%  

ዋና ተግባር 2. የመረጃ መሰብሰብ፣ 
ማደራጀት፣ መረጃ ትንተና የውጤት 
ሪፖርት ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  

1    
   

 

የሚጠበቅ ውጤት 8. በሆለታ የሙከራ 
ጣቢያ የግራንዲስ ባህር ዛፍ የተለያየ 
የተከላ ዕርቀት የሚያሳየው የዕድገት 
አንድ መረጃ፤ 

የመረጃ ቁጥር 
 1 1 1 100% 1 1 100%  

ዋና ተግባር 1. የመረጃ መሰብሰብ፣ 
ማደራጀት፣ መረጃ ትንተና የውጤት 
ሪፖርት ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  

1 1 1 100% 1 1 100%  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

የሚጠበቅ ውጤት 9. ከፍተኛ 
ተፈላጊነት ያላቸውና ጥራታቸውን 
የጠበቁ በምርምር ችግኝ ጣቢያዎቸ 
የተመረቱ የዛፍ ቸግኞች ዓይነትና 
መጠን መረጃ 

መረጃ በቁጥር 
 1        

ዋና ተግባር 1. ከፍተኛ ተፈላጊነት 
ያላቸውን የዛፍ ዘሮች መለየትና 
ዘሮችን ማሳባሰብ 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት ቁጥር  5    0 0 0%  

ዋና ተግባር 2. የችግኝ ጣቢያ 
ስራዎችን ማካሄድ እና ችግኞችን 
ማዘጋጀት 

የተፈሉ ችግኞች 
መጠን በቁጥር 
በድግግሞሽ  1 250,000       

ዋና ተግባር 3. የመረጃ መሰብሰብ እና 
የውጤት ሪፖርት ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር  1    - - -  

ድምር 
 

ቴክኖሎጂ 1 1 1 1 100 2 2 100  
መረጃ 4 10 3 3 100 3 3 100  

የደን ውጤቶች ኢኖቬሽን ምርምር 
          

የሚጠበቅ ውጤት 1. በፀሐይ ኃይል 
የሚሰራ የጣውላ ማድረቂያ ቴክኖሎጂ 
ማውጣት 

የቴክኖሎጂ 
ቁጥር  1    - - -  

ዋና ተግባር 1. በበፀሐይ ኃይል 
የሚሰራ የጠውላ ማደረቂያ ንድፍ ስራ 
መሰራት 

 

በቁጥር 1 1 1   1 - -  

ዋና ተግባር 2 በፀሐይ ኃይል የሚሰራ 
የጠውላ ማድረቂያ ቴክኖሎጅ 
መፈብረክ 

በቁጥር 1 1 1   1 - -  

ዋና ተግባር 3. በፀሐይ ኃይል የሚሰራ 
የጣውላ ማድረቂያ ቴክኖሎጂ ላይ 
ፍተሻ ማካሄድና የመረጃ መተንተን 
ስራ መሰራት 

የመረጃ ቁጥር 1 1    - - -  

ዋና ተግባር 4. የማጠቃለያ ሪፖርት 
ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር   

   - - -  

የሚጠበቅ ውጤት 2. በኢትዮጵያ 
የለማ ለኢንዱስትሪ እና 

ለኮንስትራክሽን አገልግሎት ሊውል 
የሚችል መለይና (Gmelina arborea) 

የውጭ ሐገር የዛፍ ዝርያ ጣውላ 
አውዳሚ ተባዮችን የመቋቋም ብቃት 
(Durability) እና የአውዳሚ ተባይ 

የቴክኖሎጂ 
ቁጥር 1 1    - - -  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

መከላከያዎች ውጤታማነት 
ይታወቃል፡፡ 

ዋና ተግባር 1. የመለይና ዛፍ ጣውላ 
አውዳሚ ተባዮችን የመቋቋም ብቃት 
መረጃ መሰብሰብ 

በቁጥር 2 2 2 2 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 2 ከመለይና ዛፍ ጣውላ 
አውዳሚ ተባዮችን የመቋቋም ብቃት 
የተሰበሰበን መረጃ ማጠናቀር፤ 
መተንተንና ማጠቃለያ ሪፖርት 
ማዘጋጀት 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር 1 1 1 0 0 1 0 0  

የሚጠበቅ ውጤት 3. የነጭ ባህር ዛፍ 
የእምቅታ (Density) ካርታ (Density 
Mapping) መረጃ ማውጣት 

የመረጃ ቁጥር 1 1    - - -  

ዋና ተግባር 1. ለጥናት የሚሆን ግንድ 
ማዘጋጀት እና ማጓጓዝ 

በቁጥር 1 1  0 0 - - -  

ዋና ተግባር 2 ለጥናት የሚሆን ናሙና 
ማዘጋጀት 
 

 
በቁጥር 1 1 1 0 0 - - -  

ዋና ተግባር 3. የእምቅታ (Density) 
ባህሪያት በላብራቶሪ ፍተሻ ማካሄድ፣ 
የተሰበሰቡ መረጃዎች ላይ ትንተና 
ማካሄድ እና የማጠቃለያ ሪፖርት 
ማዘጋጀት፣ 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር 1 1 1 0 0 0 0 -  

የሚጠበቅ ውጤት 4. ከPinus patula 
ተረፈ ምርት የኃይል ምንጭ 
(ኢታኖል) ማምረት የሚያስችል 
ቴክኖሎጂ ማውጣት 

የቴክኖሎጂ 
ቁጥር 1 4 1 1 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 1. በላቦራቶሪ ደረጃ 
ባዮኢታኖል ለማምረት የሚያስችል 
pretreatment መከወንና መረጃ 
በየጊዜው መውሰድ 

የመረጃ ቁጥር 1 4 1 1 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 2. በላቦራቶሪ ደረጃ 
ባዮኢታኖል ለማምረት የሚያስችል 
hydrolysis and process 
optimization መከወንና መረጃ 
በየጊዜው መውሰድ 

የመረጃ ቁጥር 1 4 1 1 100 2 2 100  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ዋና ተግባር 3. በላቦራቶሪ ደረጃ 
ባዮኢታኖል ለማምረት የሚያስችል 
fermentation መከወንና መረጃ 
በየጊዜው መውሰድ 

የመረጃ ቁጥር 1  
4 

 
1 
 

1 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 4. የተመረተውን 
ባዮኢታኖል የጥራት ደረጃ ለማወቅ 
የሚያስችል ፍተሻ ማካሄድና መረጃ 
በየግዜው መውሰድ 

የመረጃ ቁጥር 1  
4 

 
1 
 

0 0 2 0 0  

የሚጠበቅ ውጤት 5. የታማራንደስ 
ኢንዲካ (Tamarandus indica) የዱር 
ፍሬ የምግብ ንጥረ ነገር ይዘትና 
የድህረ ምርት አያያዝ ዘዴ የሚያሳይ 
ቴክኖሎጂ ማውጣት። 

የቴክኖሎጂ 
ቁጥር 2 2    - - -  

ዋና ተግባር 1. የታማራንደስ ኢንዲካ 
የዱር ፍሬ በድህረ ምርት አያያዝ 
ሊከሰት የሚችል የምግብ ንጥረነገር 
ይዘት ልዩነት የሚያሳይ ጥናት 
ማከናወንና መረጃ በየግዜው መውሰድ  

 
የመረጃ ቁጥር 1 

 
 
4 

 
 
1 
 

 
 
1 
 

100 

 
 
2 
 

2 100  

ዋና ተግባር 2. የታማራንደስ ኢንዲካ 
የዱር ፍሬ የምግብ ንጥረነገር 
ይዘታቸው ላይ በሙቀትና በቆይታ 
ሊፈጠር የሚችለውን ተፅዕኖ 
የሚያመላክት ጥናት  ማከናወንና 
መረጃ በየግዜው መውሰድ 

የመረጃ ቁጥር 1 4 1 1 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 3፣ የታማራንደስ ኢንዲካ 
የዱር ፍሬ ላይ የተለያ የማቀነባበር 
ዘዴ በመጠቀም ጃምና ጁስ ማምረት 
እንዲሁም  በተለያየ  አቀማመጥና 
የቆይታ ጊዜ በምግብ ንጥረነገር 
ይዘታቸው ላይ  ሊፈጠር የሚችለውን 
ተፅዕኖ የሚያመላክት ጥናት ማከናወን 
መረጃ በየግዜው መውሰድ 

 
የመረጃ ቁጥር 2 

 
4 

 
1 

 
1 100 

 
2 2 100  

 የሚጠበቅ ውጤት 6. ከነጭ 
ባህርዛፍና ከአኬሺያ ዴከረንስ በተለያየ 
ዘዴ የተመረተውን የፐልፕና የወረቀት 
የጥራት ደረጃ የሚያሳይ ቴክኖሎጂ 
ማውጣት፡፡ 

የቴክኖሎጂ 
ቁጥር 2 2    - - -  

ዋና ተግባር 1. ከነጭ ባህርዛፍ 
የተለያየ ዘዴ በመጠቀም ፐልፕ 
ማምረት 

የዝርያ ቁጥር 1 1 1 0 0 2 0 0  

ዋና ተግባር 2. ከአኬሽያ ዴከረንስ 
የተለያየ ዘዴ በመጠቀም ፐልፕ 

የዝርያ ቁጥር 1 1 1 0 0 2 0 0  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ማምረት 

ዋና ተግባር 3. ከአኬሽያ ዴከረንስ 
የተመረተውን ፐልፕ የፐልፒንግ 
ባህርይ የጥራት ደረጃ የመፈተሸ ጥናት 
ማካሄድና መረጃ መውሰድ 

የዝርያ ቁጥር 1 1 1 0 0 2 0 0  

ዋና ተግባር 4. ከነጭ ባህርዛፍ 
የተመረተውን ፐልፕ የፐልፒንግ 
ባህርይ የጥራት ደረጃ የመፈተሸ ጥናት 
ማካሄድና መረጃ መውሰድ 

የዝርያ ቁጥር 1 1 1 0 0 2 0 0  

 የሚጠበቅ ውጤት 7. ከተለያዩ 
የፈንገስ ዝርያዎች በተለያየ ዘዴ 
ባዮኢታኖን ለማምረት የሚያስችል 
ቴክኖሎጂ ማውጣት፡፡ 

 

የቴክኖሎጂ 
ቁጥር 1 1    - - -  

ዋና ተግባር 1. ከተመረጡ የፈንግስ 
ዝርያዎች በላቦራቶሪ ደረጃ ክሩድ 
ኢንዛይም የማምረት ስራ ማከናወን 

በቁጥር 1 1 1 1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 2. በላቦራቶሪ ደረጃ የባዮ 
ኢታኖል ምርት ለማምረት የሚያስችል 
ተከታታይ የላብራቶሪ  ሙከራዎችን 
መተግበር 

በቁጥር 1 1 1 1 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 1. መረጃ ወደ መረጃ ቋት 
ማስገባት 

የመረጃ ቁጥር 1 1 1   1 
 

-  

ዋና ተግባር 2. የተሰበሰቡ መረጃዎች 
ላይ ሳይንሳዊ ትንተና ማድረግ 

የመረጃ ቁጥር 1 1 1   - - -  

ዋና ተግባር 3. የማጠቃልያ ሪፖርት 
ማዘጋጀት 

በቁጥር 1 1    - - -  

የሚጠበቅ ውጤት 8. የዶቅማ ዛፍ 
የክምችት ሁኔታ ፤የአበባ ጊዜ እና 
የፍሬ ምርት መጠን እና ጊዜ ጥናት 
መረጃ ይወጣል 

የመረጃ ቁጥር 1 1  1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 1. የዶቅማ ዛፍ ስርጭትና 
ክምችት ጥናት ማካሄድ የዝርያ ቁጥር 1 1  1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 2. የዶቅማ ዛፍ የአበባና 
የፍሬ ጊዜ ጥናት ማካሄድ የዝርያ ቁጥር 1 1 1   - - -  

ዋና ተግባር 3. የዶቅማ ዛፍ ፍራፍሬ 
ምርታማነት ጥናት ማካሄድ የዝርያ ቁጥር 1 1 1   - - -  

ዋና ተግባር 4. የማጠቃልያ ሪፖርት 
መጻፍ 

የተጠናቀቀ 
ሪፖርት በቁጥር 1 1    - - -  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

 የሚጠበቅ ውጤት 9. ከነጭ ባህር 
ዛፍና ከፕሮሶፒስ የዛፍ ናሙናዎች 
የተመረተውን አክቲቬትድ ካርበን 
የኬሚካል ባህርይ ይዘታቸውን ሚያሳይ 
መረጃ ማውጣት፡፡ 

የመረጃ ቁጥር 2 2    - - -  

ዋና ተግባር 1. የነጭ ባህርዛፍ 
ናሙናን በመውሰድ የተለያየ የኬሚካል 
ማቀነባበርያ ዘዴዎችን በመጠቀም 
አክቲቬትድ ካርበን ማምረት 

በኪ.ግ 1 1 1       

ዋና ተግባር 2. የፕሮሶፒስ የዛፍ 
ናሙናን በመውሰድ የተለያየ የኬሚካል 
ማቀነባበርያ ዘዴዎችን በመጠቀም 
አክቲቬትድ ካርበንን ማምረት 

በኪ.ግ 1 1 1       

ዋና ተግባር 3. ከነጭ ባህርዛፍና 
ፕሮሶፒስ ዛፍ የተመረተውን 
አክትቪትድ ካርበን የኬሚካል ባህርይ 
ይዘት የሚያሳይ በላብራቶሪ ፍተሻ 
ማካሄድ እና መረጃ መውሰድ 

የመረጃ ቁጥር 2 2 2   2    

ድምር 
  

መረጃ 10 5    
   

 

ቴክኖሎጂ 3 8    
   

 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሊሲ፣ 
ስርፀት እና ስርዓተ-ፆታ ምርምር           

 የሚጠበቅ ውጤት 1. የተመረጡ 
ታዳሽ ሀይል ቴክኖሎጂዎች 
የተዋወቁባቸውና የተሰራጩባቸው 
ዘዴዎች የተቀመሩ ምርጥ ተሞክሮዎች 
የሚያሳይ የወጣ መረጃ 

በመረጃ ቁጥር አዲስ 1    
   

 

ዋና ተግባር 1. የተለያዩ መረጃ 
መሰብሰቢያ ቅጾችን ማዘጋጀት፣  

በቅጽ ቁጥር 
 1  0 0 1 1 100  

ዋና ተግባር 2. በተለያዩ አካላት 
የተሰራጩ የተመረጡ ታዳሽ ሀይል 
ቴክኖሎጂዎች የተዋወቁባቸውና 
የተሰራጩባቸውን ዘዴዎችን 
በተመለከተ ከተለያዩ ተሞክሮዎችና 
ጥናቶች መረጃ መሰብሰብ፣ መተንተን 
እና ሪፖርት ማዘጋጀት፣ 

በመረጃ ቁጥር 
 1 1 1 100 2 2 100  

የሚጠበቅ ውጤት 2. በተወገዱ 
ፕላስቲኮች የኮንክሪት ድብልቅ 
የማዘጋጀት ቴክኖሎጂ የማስተዋወቅ 
ስራ ላይ የተጠቃሚዎችን ዕዉቀት፣ 

የመረጃ ቁጥር አዲስ 1    - - -  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

አመለካከት እና ለመተግበር ያላቸዉን 
ፍላጎት የሚያሳይ መረጃ 

ዋና ተግባር 1. በተወገዱ ፕላስቲኮች 
የኮንክሪት ድብልቅ የማዘጋጀት 
ቴክኖሎጂ የማስተዋወቅ ስራ ላይ 
ለተለያዩ ባለድርሻ  አካላት  ስልጠና 
መስጠት   

በስልጠና ቁጥር 
 

3  1 33 3 1 33  

 ዋና ተግባር 2. የተለያዩ መጠይቆች 
ማዘጋጀት፣ መረጃ መሰብሰብ፣ 
መተንተን እና ሪፖርት መጻፍ 
 

በመረጃ ቁጥር 
 1 1 0 0 1 1 100  

የሚጠበቅ ውጤት 3. የእንጨት 
ውጤቶችን አጠቃቀም፣ የአቅርቦትና 
ፍላጎት ልዩነት/ክፍተት እንዲሁም 
መፍትሔውን የሚያሳይ መረጃ 

በመረጃ ቁጥር 
 

1    - - -  

ዋና ተግባር 1. የተለያዩ የጥናት 
ጽሁፎችን ማሰባሰብ  በመጠየቅ ቁጥር 

 
1  1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 2.የተሰበሰቡ የጥናት 
ጽሁፎች የግምገማ ጥናት(review) 
ማድረግ   

  1 1 1 100 1 1 100  

የሚጠበቅ ውጤት 4. በሃገሪቱ 
በተመረጡ ቦታዎች ከደን ወደ እርሻ 
እንዲሁም ከእርሻ ወደ ደን 
የተቀየረውን የመሬት መጠን የሚያሳይ 
መረጃ 

በመረጃ ቁጥር አዲስ 1    - - -  

ዋና ተግባር 1. የዳሰሳ ጥናት ማድረግ 
እና የጥናት ቦታ መለየት   በቁጥር 

 1  0 0 1 1 100  

ዋና ተግባር 2. የተለያዩ መጠየቆችን 
ማዘጋጀት፣ መረጃ መሰብሰብ፣ 
መተንተንና ሪፖርት መጻፍ 

በመጠየቅ ቁጥር 
 1  1 100 1 1 100  

የሚጠበቅ ውጤት 5. በኢትዮጵያ 
በህብረተሰቡ ተሳትፎ ተከልለው 
ያገገሙ ቦታዎች የፈጠሩትን 
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅዕኖዎችን 
እንዲሁም የወደፊት አቅጣጫና 
ዘለቄታነት የሚያሳይ መረጃ 

በመረጃ ቁጥር 
 1    - - -  

ዋና ተግባር 1. ¾}cucu¬” S[Í በመረጃ ቁጥር 
 

1  1 100 1 1 100  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

መተንተንና ሪፖርት 
ድምር መረጃ 

 5    - - -  
የሚጠበቅ ውጤት 6. የማገዶ እንጨት 
ያለዉን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና 
በአካባቢ ላይ የሚደርሰዉን ተፅዕኖና 
አማራጭ የሀይል ምንጭ ዙሪያ የወጣ 
መረጃ  

በመረጃ ቁጥር  1  1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 1. ¾}cucu¬” S[Í 
መተንተንና ሪፖርት መጻፍ       - - -  

ድምር  መረጃ 5 6  1 100 1 1 100  
 
የዛፍ ዘር ቴክኖሎጂ ማስተባበሪያ           

የሚጠበቅ ውጤት 1. በሚፈለገው 
ብዛትና የጥራት ደረጃ ለተጠቃሚዎች 
የተሰራጨ ሃገር በቀልና የውጭ ሃገር 
ዝርያዎች 2.5 ቶን የዛፍ ዘር  

በቶን 3 2.5 1.13 1.13 100 
 

1.68 

 

1.65 

 

98.2 
 

 ዋና ተግባር 1. በዛፍ ዘር ተገልጋዩች 
ቅድሚያ ተፈላጊነት ያላቸዉ 
የተመረጡ ዝርያዎችን   (Priority tree 
species) ዘሮች ጥራት በመጠበቅ  የዛፍ 
ዘር ከተለያዩ ዝርያዎች ይሰባሰባል፤ 

በቶን 2 2 0.75   
 

1.5 
  

 

ዋና ተግባር 2.  ጥራቱን የጠበቀ ዛፍ 
ዘር ከተዘጋጀና ፍተሻ ከተደረገለት 
በኋላ ለተጠቃሚዎች ይሰራጫል በቶን 3 2.5 1.13 1.13 100 

 

1.68 

 

1.65 

 

98.2 
 

የሚጠበቅ ውጤት 2. የነባር የዛፍ ዘር 
ምንጮችን የዘር ምርትና የጥራት 
ደረጃ ቀጣይነትን ያረጋገጠ 
እንክብካቤና ክትትል 

በሄ/ር 
 

371+ √ 
√ √ √ √ √ 

 

ተግባር1. የነባር የዛፍ ዘር ምንጮች 
የዘር ምርትና የጥራት ደረጃ 
ቀጣይነትን ያረጋገጠ እንክብካቤና 
ክትትል ማድረግ 

በሄ/ር 
 

371+ √ 
√ √ √ √ √ 

 

ዋና ተግባር 2. የተመረጡ ነባር የዘር 
ምንጮችን ማሻሻል  

የተሸሻሉ የዛፍ 
ዘር ምንጮት 

ቁጥር 
- 2    1 1 100  

የሚጠበቅ ውጤት 3. የዘር ባህርያቸው 
የተጠና በደን ኢንዱስትሪ ግብዓትነት 
የተመረጡ ከውጭ የገቡ እና የሃገር 
በቀል የዛፍ ዝርያዎችን በተመለከተ 

እንክብካቤ 
የተደረገላቸው 
የዘር ምንጮች 

ብዛት 

4 6 1 1 100 
 
 
5 

 
 

51 

 
 

100 
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

መረጃ ማውጣት፣ እና ለተጠቃሚዎች 
የዘር አቅርቦትን ተደራሽ ለማድረግ 
የተቋቋመ ዘመናዊና የተሻሻሉ የዘር 
ምንጮች እና ኦርቻርዶች 

ዋና ተግባር 1. ለደን ኢንዱስትሪ 
ግብዐትነት ተመርጠው ከውጭ ሃገር 
ለገቡ የዛፍ ዝርያዎች (T.grandis, C. 
odorata, G. arborea, C.torulosa, 
E.deglupta, P.maximonii) የዘር 
ብቅለት ሙከራ ማካሄድ 

የዝርያ ቁጥር 2 3 1 1 100  
3 

 
3 

 
100 

 

ዋና ተግባር 2. ለደን ኢንዱስትሪ 
ግብዐትነት ተመርጠው ከውጭ ሃገር 
ለገቡ የዛፍ ዝርያዎች በተለያዩ 
ተስማሚ ስነ-ምህዳሮች ላይ አዲስ የዘር 
ምንጭ ማቋቋም 

የተቋቋመ የዘር 
ምንጮች ብዛት 2 2    1 1 100  

ዋና ተግባር 3. ለደን ኢንዱስትሪ 
ግብዐትነት ተመርጠው ከውጭ ሃገር 
ለገቡ የዛፍ ዝርያዎች በተለያዩ 
ተስማሚ ስነ-ምህዳሮች ላይ የተቋቋሙ 
የዘር ምንጮችን መንከባከብ 

እንክብካቤ 
የተደረገላቸው 
የዘር ምንጮች 

ብዛት 

4 6    3 3 100  

ዋና ተግባር 4. የዛፍ ዘር ምንጮችን 
ወደ ኦርቻርድ ማሳደግ (Upgrading 
and Sources to Orchard level) 

የተቋቋመ 
ኦርቻርድ ብዛት 1 1    

   
 

የሚጠበቅ ውጤት 4. በዝግባ የዘር 
ባህሪ ምክንያት በደን ልማቱ ላይ 
እየተከሰተ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ 
ለማስወገድ በቁራጭ (ክሎናል) ችግኙን 
ለማምረት የሚያስችል 
መረጃ/ፕሮቶኮል ማውጣትና 
ማስተዋወቅ 

የመረጃ ቁጥር - 1    - - -  

ዋና ተግባር 1፡ የስር ቀስቃሽ  
ሆርሞኖች (NAA አና IBA) በመጠቀም 
የዝግባ ቁራጭ ስር እንዲያወጣ 
መፈተሽ 

የሙከራ ቁጥር 
ቁጥር - 1    - - -  

ድምር  የመረጃ ቁጥር 2 1    - - -  
የደን አጠባበቅ ምርምር 

          
ዋና ተግባር 1. በዕጣን ዛፉ ላይ ጉዳት 
ያደረሰውን እና የታወቀውን ዝርያ 
በማጥናት ለህትመት ማብቃት 

የህትመት ብዛት 
 

1  - - - - -  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ዋና ተግባር 2. ሌሎች እጣን ዛፍን 
የሚያጠቁ ነፍሳተ ተባይን መለየት የዝርያ ብዛት 

 
2 1 1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 3. ለዕጣን ምርት ተብሎ 
በሚደሙና በማይደሙ ዛፎች ላይ 
የነፍሳት ተባይ ጉዳት መጠን ማጥናት፣ 

የጉዳት መጠን 
በፐርሰንት  

100  - - 50 25 50  

ዋና ተግባር 1. የጥድ ነፍሳት ተባይ 
የተፈጥሮ ጠላት መኖር-አለመኖርን 
መጀመሪያ ከተለቀቀበት አካባቢ 
በመጀመር የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ፣ 

የሚሰበሰብ 
የናሙና 
ድግግሞሽ  

4 1 1 100 3 3 100  

ዋና ተግባር 2. ዋና ተግባር 2. የጥድ 
ቅርንጫፎችን በተለያየ ወራት ወደ 
ቤተ ሙከራ በማምጣት የነፍሳት 
ተባዩን እና የተፈጥሮ ጠላቱን ቁጥር 
መከታተል፣  

የሚሰበሰብ 
የናሙና ብዛት  48 12 12 100 36 36 100  

ዋና ተግባር 1. በቀርከሃ ላይ ጉዳት 
የሚያደርሱትን ነፍሳት ተባይ 
ለማጥናት የሚሆን ቋሚ ቦታ መምረጥ፣ 

ቋሚ የምርምር 
ቦታ ብዛት  

3 1 - - - - -  

ዋና ተግባር 2. በነፍሳት ተባይ 
የተጠቁ ናሙናዎች ወደ ቤተ ሙከራ 
በማምጣት በቤተ ሙከራ ውስጥ 
የነፍሳት ተባይ የሕይወት ዑደት 
መከታተል፣ 

የሚሰበሰብ 
የናሙና ብዛት  

12 4 1 100 2 2 100  

 የሚጠበቅ ውጤት 4. bxk@¹!Ã 
ÁkrNS §Y g#ÄT y¸ÃdRs# 
ynFúT tÆY ›YnT y¸ÃúY 
mr©½ 

የመረጃ ቁጥር አዲስ 
1 1 

4 100 8 8 100  

ዋና ተግባር 1. በአኬያ ዲከረንስ ዛፉ 
ላይ ጉዳት እያደረሰ ነፍሳተ ተባይ 
የመለየት ስራ መስራት 

ቋሚ የምርምር 
ቦታ ብዛት  

9  1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 2. የዛፉን የጉዳት መጠን 
እና ነፍሳተ ተባዮቹ መቸ፣ እንደት 
ሊያጠቁት እንደቻሉ ጥናት ማካሄድ 

ፐርሰንት 
 

100  9 100 9 9 100 
 

ዋና ተግባር 3. ዋና ጉዳት አድራሽ 
ሁነው የተለዩ ነፍሳተ ተባዮችን 
የመቆጣጠሪያ ዘደዎችን ማጥናት 

የተለዩ የነፍሳት 
ተባይ ብዛት  

3  50 100 50 50 100 
 

ዋና ተግባር 1. በሞሪንጋ ዛፍ ላይ 
በሀገሪቱ ነባር የሚበቅልባቸው 
አካባቢዎች እና አዳዲስ በተተከለባቸው 
ቦታዎች ጉዳት የሚያደርሱ ነፍሳት 
ተባዮችንና በሽታ አምጪ ህዋሳትን 
መለየት፣ 

የተለዩ ነፍሳት 
ተባዮችና 

በሽታዎች ቁጥር  
3 1 4 100 4 4 100  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ዋና ተግባር 2. በሞሪንጋ ዛፍ ላይ 
በነፍሳት ተባዮችም ሆነ በበሽታ 
አምጪ ደቂቅ ዘአካላት የተከሰተ 
ጉዳት መጠን በመስክ ምልከታ 
ማጥናት፣ 

የጉዳት ደረጃ 
በፐርሰንት  100  - - - - -  

ዋና ተግባር 3. የሞሪንጋን ዛፍ ቅጠል 
አውዳሚ የእሳት ራት ሀገራዊ 
ስርጭትና የእሳት ራቱ ትል 
የሚያስከትለውን ጉዳት መጠን 
በማጥናት የስርጭት ካርታ ማዘጋጀት፣ 

የሚዘጋጅ የካርታ 
ብዛት  

1  0 0 2 0 0  

ዋና ተግባር 4. የሞሪንጋን ዛፍ ቅጠል 
አውዳሚ የእሳት ራት የህይወት 
ዑደትና የአመጋገብ ባህሪይን ማጥናት፣ 

የሚሰበሰብ 
የናሙና ብዛት  

15 5 - - - - -  

ዋና ተግባር 5. የሞሪንጋን ዛፍ ቅጠል 
አውዳሚ የእሳት ራት የተፈጥሮ 
ጠላቶችን መለየት፣ 

የተለየ የዝርያ 
ብዛት  

2 2 - - - - -  

ዋና ተግባር 1. በሚቃጠሉ እና 
በማይቃጠሉ የጥናት ቦታዎች ላይ 
የሚገኙን ዛፎች የቅርፊት ውፍረት 
በመለካት ማወዳደር፣ 

የናሙና ብዛት 
 15 7 0 0 2 0 0  

ዋና ተግባር 2. የአፈር ውስጥ የዘር 
ክምችት ጥናት ትንተና (analysis) 
በማድረግ ማወዳደር፣ 

የናሙና ብዛት 

 
15  1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 3. የደን እሳት ቃጠሎው 
የሚያስከትለውን ማኅበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ማጥናት፣ 

የዳሰሳ ጥናት 
ብዛት 

 
2  7 100 15 15 100  

የሚጠበቅ ውጤት 7. በጋምቤላ ክልል 
የተፈጥሮ ደን ቦታዎች ላይ የደን 
እሳት ቃጠሎ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ 
አስመልከቶ ሊከናወኑ የታሰቡ 
ተግባራት እና የሚጠብቁ ውጤቶች፤ 

የመረጃ ቁጥር 
አዲስ 1 1 - - - - -  

ዋና ተግባር 1. የደን እሳት ቃጠሎ 
ጥናት መርሐ ግብር (Fire 
Management Plan) ዝግጅትን 
በተመለከተ የባለሙያ ቡድን ማቋቋም፣ 
ዝርዝር ተግባራትና የሥራ ኃላፊነት 
(TOR) ማዘጋጀት፣ 

የሚቋቋም 
የባለሙያ ቡድን   

1 1 100 
2 

2 100  

ዋና ተግባር 2. የጥናት ቦታዎች 
መረጣና ዝግጅት፣ 

ቋሚ የምርምር 
ቦታ ብዛት 

አዲስ 20  - - 20 18 90  

ዋና ተግባር 3. በክልሉ ለእሳት 
ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን በመለየት 
የእሳት ስርጭት ካርታ ማዘጋጀት፣ 

የዳሰሳ ጥናት 
ብዛት አዲስ 3 1 0.5 50 1 0.5 50  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ድምር መረጃ 1 10 3 2 66.67 3 2 66.67  

የስርዓተ-ምህዳር አያያዝ ምርምር    
 - - - - -  

የሚጠበቅ ውጤት 1. የሁለት ደኖች 
የመመናመን ደረጃ የሚያሳይ መረጃ 
(የረር እና ራስ አምባ) 

መረጃ ቁጥር 
 

2    
   

 

ዋና ተግባር 1. የደኖቹ የዕጽዋት 
ስብጥር መረጃ መተንተን የደኖች ቁጥር 

 2 1 1 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 2. የደኑን ጉዳት 
አመላካች የሆኑ መረጃዎች መሰብሰብ፣ 
መረጃቹን ማጠናቀርና መተንተንና  
ሪፖርት መጻፍ 

የደኖች ቁጥር 
 

1  - - 1 1 100  

የሚጠበቅ ውጤት 2. ደቡብ ኦሞ 
አካባቢ የሚገኝ የተፈጥሮ ደን የአፈር 
ዉስጥ የዘር ክምችት አቅም የሚያሳይ 
መረጃ 

መረጃ ቁጥር 
 

1  - - - - -  

ዋና ተግባር 1. የተሰበሰቡ የአፈር 
ናሙናዎች በግሪን ሀውስ በማመቻቸት 
የሚበቅሉ ዕጽዋቶች መመዝገብ 

የደኖች ቁጥር 
 

1  
- 

- 1 1 100  

ዋና ተግባር 2. የበቀሉ የዕጽዋት 
ዝርያዎች በሀርባሪየም ማስላት መረጃ በደኖች 

ቁጥር  
1 1 1 100 1 1 100  

ዋና ተግባር 3. መረጃው ማጠናቀር ፣ 
መተንተን እና ሪፖርት መጻፍ   

1  - - - - -  

የሚጠበቅ ውጤት 3. የሁለት የተፈጥሮ 
ደኖች  የአፈር ባህሪያት ጥናት መረጃ 
(የደቡብ ኦሞ እና የጌራ) 

መረጃ ቁጥር 
 

2 1 - - 1 1 100  

ዋና ተግባር 1. የአፈር ናሙና 
መሰብሰብ የደን ቁጥር 

 
2 2 2 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 2. የተሰበሰበው የአፈር 
ናሙና በላብራቶሪ ማስመርመር፣ 
መረጃውን መተንተንና ሪፖርት መጻፍ 

የደን ቁጥር 
 2 1 1 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 3. መረጃውን የደኖች  2 1 0.5 50 1 0.5 50  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

መተንተንና ሪፖርት መጻፍ ቁጥር 

የሚጠበቅ ውጤት 4. የቢሾፍቱ 
ሀይቆችን ባህሪያት የሚያሳይ መረጃ 

የመረጃ ቁጥር 
 4        

ዋና ተግባር 1. የቢሾፍቱ ሀይቆችን 
ፊዚካላዊና ኬሚካላዊ ባህሪያትን 
ማጥናት 

በሙከራ ቁጥር 
በድግግሞሽ  

1  - - 2 2 100  

ዋና ተግባር 2. የቢሾፍቱ ሀይቆችን  
ስነ-ህይወታዊ ስብጥር በተመለከተ 
የተለያዩ  ደቂቀ-እንስሳት እና ዕፅዋትን 
የመለየት ስራ መስራት 

በሙከራ ቁጥር 
በድግግሞሽ  

1 2 2 100 2 2 100  

የሚጠበቅ ውጤት 5. የ3 የተመረጡ 
ሀይቆችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ጠቀሜታ የሚያሳይ መረጃ 

የመረጃ ቁጥር 
 

3 3 3 100 3 3 100  

ዋና ተግባር 1. በተለያዩ የኢትዮጵያ 
ክፍሎች ያሉ ሀይቆችን (አደሌ፡ ላንጌ፡ 
ጨለለቂ፡ ገራይና ሆራ-ኪሎሌ) 
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታና ተግዳሮት 
የሚያሳይ መረጃ መሰብሰብና 
ማጠናቀር 

የሀይቅ 
ቁጥር  

3 3 3 100 3 3 100  

የሚጠበቅ ውጤት 6. በተለያዩ አካላት 
በዝዋይ ሀይቅና ተፋሰስ ላይ የተሰሩ 
ስራዎችን እና የተገኙ ውጤቶችን 
ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በመገምገም 
የዝዋይ ሀይቅ ያለበትን ሁኔታ  
የሚያሳይ መረጃ ማውጣት 

የመረጃ ቁጥር 
 

1  - - 1 0.45 45  

ዋና ተግባር 1. በዝዋይ ሀይቅና 
ተፋሰስ ላይ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን 
መተንተን 

ስራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ 

   0.45 45 1 0.45 45  

ዋና ተግባር 2. በዝዋይ ሀይቅና 
ተፋሰስ ላይ እየተሰሩ ያሉ የምርምርና 
ልማት ስራዎች ማጠናቀርና 
ክፍተቶችን መለየት 

ስራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ 

 2 1 0.45 45 1 0.45 45  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

የሚጠበቅ ውጤት 7. በሁለት የተፈጥሮ 
ደኖች (እዣ ወረዳ እና ጃዊ ወረዳ)  
ዘለቄታዊ የደን አያያዝ ዘዴ/ቴክኖሎጂ 
(ከ5 ዓመት በኋላ መረጃ የሚወጣ) 

መረጃ 
ቁጥር  

        

ዋና ተግባር 1. የምርምር ፕሎቶች 
በማቋቋም የደን ቆጠራ ስራ ማካሄድ 

የሚጠና 
ደን ብዛት  

2 1 1 100 2 1 50  

ዋና ተግባር 2. የደን ማናጅመንት 
ስራዎች ማካሄድ (መመልመል እና 
ማሳሳት) 

የፕሎት ቁጥር 

 
6 2 - - 1 - -  

የሚጠበቅ ውጤት 8. በተመረጡ እና 
በተጎዱ ደረቅ ደጋማ ደኖች መልሰው 
እንዲያገግሙ የሚያስችል ዘዴ 
ቴክኖሎጂ (ከ5 ዓመት በኋላ የሚወጣ 
ቴክኖሎጂ) 

   
 - - 

 
- -  

ዋና ተግባር 1. የተለያዩ የዛፍ ችግኞች 
ማፍላት የዝርያ ብዛት 

 
10 10 12 100 12 12 100  

ዋና ተግባር 2. የምርምር ቦታ 
በማቋቋም የችግኝ ተከላ ማካሄድ የተከላ ቦታ 

 1        

ዋና ተግባር 3. በምርምር ሙከራ 
ተገቢው ጥበቃ እና ክትትል ማካሄድ፣ 
መረጃ መሰብሰብ፣ ማጠናቀር እና 
መተንተን 

በቦታ ብዛት 
 

2 2 - - 1 - -  

የሚጠበቅ ውጤት 9. የተመረጡ የዛፍ 
ዝርያ ዘሮች የብቅለት አቅም መረጃ 
(ከ2 ዓመት በኋላ መረጃ የሚወጣ) 

ስራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  50  - -  - -  

ዋና ተግባር 1. የዛፎች የአበባ እና 
የዘር ወቅት መረጃ መሰብሰብ 

የዛፍ ዝርያ 
ብዛት  

6 6 20 100+ 6 20 100+  

ዋና ተግባር 2. የዛፍ ዘር መሰብሰብ የዛፍ ዝርያ 
ብዛት  6 1 1 100 6 6 100  

ዋና ተግባር 3. የዛፍ ዘር ብቅለት 
ሙከራ ማካሄድ 

የዛፍ ዝርያ 
ብዛት  6 2 2 100 5 5 100  

ዋና ተግባር 4. የዛፍ ዘር ብቅለት 
መረጃ መሰብሰብ፣ ማጠናቀር እና 
መተንተን 

የዛፍ ዝርያ 
ብዛት  6 2 2 100 2 2 100  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

የሚጠበቅ ውጤት 10. የፋፈን የተጎዱ 
ቆላማ ደን መልሶ እንዲያገግም 
የሚያስችል ቴክኖሎጂ  ማውጣት (ከ5 
ዓመት በኋላ) 

ስራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  

10    
   

 

ዋና ተግባር 1. የተተከሉ ችግኞችን 
ጥበቃ እና እንክብካቤ ማካሄድ የተከላ ቦታ 

 1 1   1 - -  

ዋና ተግባር 2. መረጃ መሰብሰብ እና 
ማጠናቀር፡፡ 

የተከላ ቦታ 
 

1    1 
  

 

የሚጠበቅ ውጤት 11. በፋፈን 
የተፈጥሮ ደን ላይ ያለውን የወራሪ 
ዕጽዋት ተጽዕኖ መቀነስ የሚያስችል 
ቴክኖሎጂ ማውጣት (ከ5 ዓመት በኋላ) 

ስራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  20    - - -  

ዋና ተግባር 1. የወራሪ ዕጽዋት 
በተፈጥሮ ደን ውስጥ የሚገኙትን 
የዕጽዋት እና የዕንስሳት ዝርያ  እና 
ስብጥር ላይ ያለውን ተጽዕኖ ማጥናት 

የሙከራ ቁጥር 
 1 1 - - 1 - -  

ዋና ተግባር 2. በወራሪ ዕጽዋት 
ተጽዕኖ ስር በሚገኘው በፋፈን 
የተፈጥሮ ደን በአፈር ውስጥ የሚገኝ 
የዛፍ ዘር ክምችት ማጥናት 

የሙከራ ቁጥር 
 1 1 - - 1 - -  

ዋና ተግባር 3. በወራሪ ዕጽዋት 
ተጽዕኖ ስር በሚገኘው በፋፈን 
የተፈጥሮ ደን ውስጥ የሚገኘው የደን 
አፈር ኬሚካል እና የፊዚካል ባህርያት 
ማጥናት 

የሙከራ ቁጥር 
 1 1 - - 1 - -  

የሚጠበቅ ውጤት 12. በጋምቤላ ክልል 
ከእርሻ መሬት ወደ ተፈጥሮ ደን 
የሚቀየሩ የደን መሬቶች የዕጽዋት 
አይነት፣ ስብጥር እና የዕድገት ሁኔታ 
የሚያሳይ መረጃ ማውጣት (ከ5 ዓመት 
በኋላ) 

ስራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  20  - - - - -  

ዋና ተግባር 1. ከእርሻ መሬት ወደ 
ተፈጥሮ ደን የሚቀየሩ የደን መሬቶች 
የዕጽዋት አይነት እና ስብጥር ጥናት 
ማካሄድ 

የሙከራ ቁጥር 
 

1  - - 1 - -  

ዋና ተግባር 2 ከእርሻ መሬት ወደ 
ተፈጥሮ ደን የሚቀየሩ የደን መሬቶች 
በአፈር ውስጥ የሚገኝ የዛፍ ዘር 
ክምችት ማጥናት 

የሙከራ ቁጥር 
 1  - - 1 - -  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ዋና ተግባር 3. ከእርሻ መሬት ወደ 
ተፈጥሮ ደን የሚቀየሩ የደን መሬቶች 
ውስጥ የሚገኘው የደን አፈር ኬሚካል 
እና የፊዚካል ባህርያት ማጥናት 

የሙከራ ቁጥር 
 

1  - - 1 - -  

የሚጠበቅ ውጤት 13. የተቀናጀ 
የተፋሰሰ ልማት በዝዋይ ሀይቅ ላይ 
የሚያመጣውን በጎ ተጽዕኖ የሚያሳይ 
መረጃ ማውጣት(ከ5 አመት በኃላ 
የሚወጣ) 

ስራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  30  - -  - -  

ዋና ተግባር 1. የደለል ምንጭና 
መጠን በተለያዩ land use-land cover 
type መለየት 

የመረጃ ቁጥር 
 

4 1   1 - -  

ዋና ተግባር 2. የተለያዩ የአፈር ውሃ 
ጥበቃ ስራዎች የሚያስቀሩትን የደለል 
መጠን መረጃ መሰብሰብ 

የመረጃ ቁጥር 
 4 1 1 100 2 2 100  

ዋና ተግባር 3. በዝዋይ ሀይቅ ዳርቻ 
ሰው ሰራሽ ደን ማቋቋም 

ሙከራ ቁጥር 
 

1    1 
  

 

ዋና ተግባር 4. በተቋቋመው ሰው 
ሰራሽ ደን የዛፎችን የመጽደቅ እና 
የዕድገት መረጃ መሰብሰብ 

የመረጃ ቁጥር 
 

2  - - 1 - -  

ዋና ተግባር 5. የተሰራውን  የተቀናጀ 
የተፋሰሰ ልማት እና የተቋቋመው ሰው 
ሰራሽ ደን መጠበቅና መንከባከብ 

ሙከራ ቁጥር 
በድግግሞሽ  

1 1 1 100 1 1 100  

ድምር መረጃ 25 13 4   
   

 
የአየር ንብረት ሳይንስ ምርምር    

   
   

 
የሚጠበቅ ውጤት 1: ከተለያዩ የከተማ 
ቆሻሻ ዓይነቶች የሚገኘው ባዮቻር 
(bio-char) የንጥረ ነገርና የሙቀት 
ጋዝ አማቂ መጠን የሚያሳይ መረጃ 
( The GHG emission levels and 
the characteristics of bio-char from 
different organic biomass wastes) 

የመረጃ ቁጥር 
 1 1 

0.40 72.7 
1 

0.60 80 
 

ዋና ተግባር 1. ባዮ-ቻር ይዘጋጁ እና 
ልቀቶችን መለካት ሥራው ያለበት 

ደረጃ በመቶኛ  
25 10   25 

  
 

ዋና ተግባር 2. የባዮቻር እና ባዮማስ 
የቅርብ እና የመጨረሻ መረጃ 
መተንተን እና መተርጎም፣ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  35 10   35    

ዋና ተግባር 3. በባዮቻር የልቀት 
ደረጃዎች ላይ ጽሑፍ መፃፍና 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  

40 40   - 
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

መተግባር 

የሚጠበቅ ውጤት 2. የአየር ንብረት 
ለውጥን ለመተንበይ የሚረዱ የአየር 
ንብረት ሞዴሎችን መለየት፣ 
መሞከርና ማረጋገጥ በጅማ እና 
ባህርዳር (Screen, test and validate 
reliable climate models for 
projecting climate change Jimma 
and B/dar) 

የመረጃ ቁጥር 
 

 

 
 1 

0.35 0.30 86 0.80 0.70 87.5 
 

ዋና ተግባር 1. ጥናቱ 
የሚከሄድባቸዉንና የንፅፅር ቦታዎች 
መለየት 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  20 -   20    

ዋና ተግባር 2. መረጃዎችን ከብሔራዊ 
ሜቲዎሮሎጂ እና ጥናቱ 
ከሚከሄድባቸዉ ቦታዎች   እንዲሁም 
ለንፅፅር ከተለዩ ቦታዎች መለየት፡፡ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  35 5   35  100  

ዋና ተግባር 3. የተሰበሰቡ መረጃዎችን  
መለየት፤ ማደረጃት፤ ወደ ተለያዩ 
ሞዴሎች በማስገባት ዉጤቱን 
መለየት፡፡ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  20 20   -    

ዋና ተግባር 4. የወጡ የመጀመሪያ 
ዉጤቶችን ከጥናቱ አካባቢ ከለዉ 
ነባራዊ ሁኔታ ጋር  መዘማድ 
አለመዛመደቸዉን ማራጋጋጥ፡፡ የወጡ 
መረጃዎችን መለየት፤መተንተን፤ 
መፃፍ፡፡ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  25 15   -    

የሚጠበቅ ውጤት 3: የአየር ንብረት 
ተለዋዋጭነት በዝናብና የአየር ንብረት 
ለውጥ የወደፊት ትንበያ በተለያዩ 
የልቀት መጠኖች የሚያሳይ መረጃ 
(Observed rainfall variability and 
future projections under different 
RCP2.6, 4.5, 6 and 8.5 climate 
scenarios in Jimma) 

የመረጃ ቁጥር 
 1 

0.30 0.28 93 .070 0.66 94.3 
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ዋና ተግባር 1. ጥናቱ 
የሚከሄድባቸዉንና የንፅፅር ቦታዎች 
መለየት፡፡ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  

20 -   20 
  

 

ዋና ተግባር 2. መረጃዎችን ከብሔራዊ 
ሜቲዎሮሎጂ እና ጥናቱ 
ከሚከሄድባቸዉ ቦታዎች እንዲሁም 
ለንፅፅር ከተለዩ ቦታዎች መለየት፡፡ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  20 10   20    

ዋና ተግባር 3. የተሰበሰቡ መረጃዎችን 
መለየት፤ ማደራጀት፤ ወደ ተለያዩ 
ሞዴሎች በማስገባት ዉጤቱን 
መለየት፡፡ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  

20 10   20 
  

 

ዋና ተግባር 4. የወጡ የመጀመሪያ 
ዉጤቶችን ከጥናቱ አካባቢ ከለዉ 
ነባራዊ ሁኔታ ጋር መዘማድ 
አለመዘመደቸዉን ማራጋጋጥ፡፡ (የወጡ 
መረጃዎችን መለየት፤   መተንተን፤ 
መፃፍ፡፡ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  40 20   -    

የሚጠበቅ ውጤት 4: የፍሳሽና የጋስ 
ህያው የሀይል ምንጮች (liquid and 
gaseous bioenergy sources) 
የሙቀት አማቂ ጋዞች መጠን 
የሚያሳይ መረጃ (GHG emission 
levels of liquid and gaseous 
bioenergy technologies) 

የመረጃ ቁጥር 
 1 

0.55 0.55 100 0.75 0.65 86.6 
 

ዋና ተግባር 1. ፈሳሽ እና ጋዝ 
ባዮኢነርጂ ቴክኖሎጂዎችን መወሰን 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  25 10   15    

ዋና ተግባር 2. የፈሳሽ እና ጋዝ 
ባዮኢነርጂ ቴክኖሎጂ ልቀትን መጠን 
መለካት 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  

35 5   35 2.5 50  

ዋና ተግባር 3. የመረጃ ትንተና እና 
መተርጎም እና በልቀት ደረጃዎች ላይ 
የፅሁፍ ዘገባ ሪፖረት ማዘጋጀት 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  

40 40   - 
  

 

የሚጠበቅ ውጤት 5: ባህላዊ ጥምር 
እርሻና ደን የአየር ንብረት ለውጥ 
ተፅዕኖ ለመቋቋምና የአርሶ አደሩ ኑሮ 
ከማዳበር አኳያ ያለው አስተዋጽኦ 
(Contribution of traditional agro-
forestry systems to livelihood 

የመረጃ ቁጥር 
 

1 1 
0.30 75 1 0.70 87.5 
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

diversification in the face of 
climate change in Central 
Ethiopia) 

ዋና ተግባር 1. ጥናቱ ከሚከሄድበት 
ቦታ መረጀ መዉሰድ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  55 -   55    

ዋና ተግባር 2. የመረጃ መተንተን፣ 
መተርጎም እና የፅሁፍ ዘገባ ሪፖረት 
ማዘጋጀት 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  

45 -   45 
  

 

የሚጠበቅ ውጤት 6: የጥምር እርሻና 
ደን የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀትን 
ለመቀነስ ያለው ፋይዳ (GHGs 
emission reduction capacity of 
traditional agro-forestry systems in 
central Ethiopia) 

  1 1   0.5    

ዋና ተግባር 1. ጥናቱ ከሚከሄድበት 
ቦታ መረጀ መዉሰድ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  

55 -   55 
  

 

ዋና ተግባር 2.  የተሰበሰቡ 
መረጃዎችን መለየት፤ ማደረጃት፤ ወደ 
ተለያዩ ሞዴሎች              
በማስገባት ዉጤቱን መለየት፣ 
የላባራቶሪ ትንተና መስራት እና ፅሁፍ 
መፃፍ፡፡ 

ሥራው ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  45    45    

ድምር መረጃ 5 6 3  
87.78 

  
88.2 

 

  

  

ጠቅላላ ድምር 68 (9 ቴክኖሎጂ እና 
59 መረጃ) 

ቴክኖሎጂ 52 9 1       

 
መረጃ 11 60 13   2 0 0  

ግብ 6. 
የመረጃና 
ቴክኖሎጂ 
ትውውቅና 
ሽግግርን 
ማሳደግ 

8% 

በምርምር ለወጡ ቴክኖሎጂዎችና 
መረጃዎች የትግበራ ፓኬጅ ማዘጋጀት፣ 

የትግበራ ፓኬጅ 
ቁጥር 34     - - -  

የቴክኖሎጂ ስርፀትና ቅድመ-ማስፋፋት 
ዘዴዎችን (ስልጠና፣ አውደ-ጥናት፣ 
በፖስተር መልክ፣በተቋሙ ድረ-ገፅ፣ 
በብዙሐን መገናኛ አገልግሎት፣ 
በመስክ ቀን ወዘተ.) በመጠቀም 
በምርምር የወጡ ቴክኖሎጂዎች፣ 
መረጃዎችና ሞዴሎችን ለተጠቃሚዎች 

የተዋወቁ 
ቴክኖሎጂ/ 
መረጃ ቁጥር 

24 
 

   - - -  

የተሳታፊዎች 
ቁጥር 400 300  55 61.1 90 55 61.1  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

ማስተዋወቅና ተደራሽ ማድረግ፣ 
 

በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ 
ለቴክኖሎጂ ተጠቃሚ አርሶ አደር፣ 
አርብቶ አደር የግብርና ማለሙዎች 
እና ሌሎች ተጠቃሚዎች 
ለማስተዋወቅ የተሰጠ  ስልጠና 
መስጠት 

የተሳታፊዎች 
ቁጥር 295 

300  
  - - - 

 

ጥራቱን የጠበቀ መጠኑ 3 ቶን የሆነ 
ዘር ከተዘጋጀና ፍተሻ ከተደረገለት 
በኋላ ለተጠቃሚዎች ይሰራጫል 

በቶን 3.704 2.5 1.13   0.13 
  

 

ግብ 7. 
የወጣቶችና 

ሴቶች 
ተሳትፎና 

ተጠቃሚነት 
ማሳደግ 

4% 

ዋና ተግባር 1. የተቋሙን ተልዕኮ 
ከማሳካት አንጻር ለሴቶችና ወጣቶች 
ስራ ውጤታማነት ማነቆ ሊሆኑ 
የሚችሉ ችግሮችን መለየት፣ መፍትሔ 
እንዲያገኙ ተገቢውን ክትትል 
ማድረግ፣ 

በክትትል 

ቁጥር 
1 2 -   - - -  

ዋና ተግባር 2. ለሴቶችና ወጣቶች 
ፍትሃዊ የስልጠና ዕድል ስርዓት 
እንዲኖር ጥረት ማድረግና መከታተል፣ 

በክትትል 

ቁጥር 
1 2 1   - - -  

ዋና ተግባር 3 ወቅዊና አንገብጋቢ 
በሆኑ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳዮች 
ዙሪያ የግንዛቤና ንቅናቄ ተግባራትን 
ማስተባበርና መምራት፣ 

በማስተባበር 
ቁጥር 1 2 1   1 

  
 

ዋና ተግባር 4. በተቋሙ የሚሰጡ 
የተለያዩ ስልጠናዎች እና የሚፈጠሩ 
የስራ ዕድሎች የሴቶችና ወጣቶችን 
ተሳትፎና ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጡ 
ክትትል ማድረግ፣ 

በክትትል 

ቁጥር 
1 3 1   - - -  

25% 
ግብ 8. 
የዘርፉን 
የመሰረተ 

15% 

ለቢሮ፣ ለመስክና ለላቦራቶሪ ምርምር 
ስራዎች የሚያስፈልጉ ጥራታቸውን 
የጠበቁ ቁሳቁሶች፣ ግብዓቶችና 
ፋሲሊቲዎች እንዲሟሉ ማድረግ፣ 

የምርምር 
ፋሲሊቲ እድገት 

በመቶኛ 
50 70    - - -  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

መ
ማ
ማ
ር
ና
 እ

ድ
ገት

 

ልማት ሽፋን 
ማሳደግ 

በሴክተሩ የህጻናት ማቆያ በስታንደርዱ 
መሰረት ህጻናቱ ጤናቸውና 
ስብእናቸው ተጠብቆ በማቆያው ውስጥ 
እንዲቆዩ የሚያስፈልጉ ባለሙያዎችና 
ቁሳቁሶች ለማሟላት አስፈላጊውን 
ቅድመ ዝግጅት ማድረግ፣ የግንዛቤ 
ማስጨበጥ ስራ መስራትና እና 
ክትትል ማድረግ፣ 

በክትትል ጊዜ 1 4 1   1 
  

 

የማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ የአካባቢና ደን 
ምርምር ማዕከል ላቦራቶሪ ኮምሌክስ 
ህንፃ ግንባታ 

የግንባታው ስራ 
አፈጻፀም ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ  30  

  
 

8.6  
 

የእንጨት ቴክኖሎጂ ምርምር ማዕከል 
ላቦራቶሪ ኮምሌክስ ህንፃ ግንባታ 

የግንባታው ስራ 
አፈጻፀም ያለበት 
ደረጃ በመቶኛ 

13.96 100  34  
 

40 
 

 

በዋናው መ/ቤትና በማዕከላት ላይ 
ተገልጋይን መሰረት ያደረገ የ(LAN) 
ማስፋፊያ ስራ መስራት፤ 

በቁጥር 
 

1    - - -  

አገር አቀፍ የአካባቢና የደን ምርምር 
ውጤቶች ማጠራቀሚያ ቋት /data-
repository/ለመገንባት የሚያስች ል 
ዝርዝር /የSystem Requirement 
needs / ዶኩመንት ማዘጋጀት፤ 

በሰነድ ቁጥር 
 1    - - -  

ዋናው መ/ቤትን ከማዕከላት ጋር 
በVPN  ስርዓት ማገናኜት፤ 

በመቶኛ 
 

100    - - -  

የተቋሙን የምርምር ውጤት 
ለማስተዋወቅ የDigital monitor 
displaying  systemን ማስፋፋት፤ 

በመቶኛ 
 

100    - - -  

ግብ 9. 
የመፈፀምና 
የማስፈፀም 
አቅምን 
ማሳደግ 

10% 

ለአመራሮችና ፈፃሚዎች የሚሰጥ 
የአጭር ጊዜ ሙያዊ ስልጠና 

በሰልጣኝ ቁጥር 
600 

766 466   300 59 20  

ለሰራተኞች የተሰጠ የረጅም ጊዜ 
ስልጠና 

በሰልጣኝ ቁጥር 
65 

75  39 100 75 64 85.3  

የእርስ በእርስ መማማሪያ የግምገማ 
መድረኮችና  የልምድ ልውውጥ 
ባህልን ማጎልበት፣ 

በተሳትፎ/ልምድ 
ልውውጥ 
መድረክ 

1 2    - - -  

ለሰራተኞች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች 
የተሰጠ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ 
 

መድረክ 2 
 

   - - -  

በተሳታፊ ቁጥር 
 

300 100   - - -  
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ዕይታ 
የዕይታ 
ክብደት 

ግብ 
የግብ 

ክብደት 
ግብ ተኮር ተግባራት መለኪያዎች 

መነሻ       
/Baseline      
2013 

የ2014 
ዒላማ 

3ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት 

ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም ዕቅድ ክንውን አፈፃፀም 
ምርመራ 

 

   

ሴቶች፣ ወጣቶች እና ህጻናትን 
አስመልክቶ የተዘጋጁ ህጐች፣ 
ፖሊሲዎች፣ የአፈፃፀም ማኑዋሎች፣ 
የሥራ መመሪያዎች፣ ሀገራችን 
ስምምነት የገባችባቸው ዓለም አቀፍና 
አህጉራዊ ስምምነቶች ላይ  የአቅም 
ግንባታ ሥልጠናዎች ለተቋሙ 
ሰራተኞች መስጠት፣ስልጠናው 
ያስገኘው ፋይዳ መገምገም፣ በየደረጃው 
ያሉ ሴቶችና ወጣቶች ሰራተኞችን 
አቅም ለማሳደግ የሚያስችሉ የተለያዩ 
ስልጠናዎችን እንዲያገኙ ማመቻቸት፣ 

በስልጠና ቁጥር 
 

2 1   1 
  

 

 

   
አማካይ    

   
  

84.6 
 

ማሳሰቢያ፤በምርምር ስራ የቀረቡት የእቅድ ክንውን የአፈጻጸም ያልታየባቸው ተግባራት በዘጠኝ ወር ውስጥ ያልታቀዱና በአንድ ዓመት 
ጊዜ ውስጥ የማይጠናቀቁ በመሆናቸው ነው፡፡ 

አባሪ ሶስት፡-የቴክኖሎጂ ቅድመ-ማስፋፋት ስራዎች አፈጻጸም  

የተስፋፋው ቴክኖሎጂ 
ዓይነት ዲቨዥን 

ቴክኖሎጂው 
የታቀደለት ዓላማ 

ቴክኖሎጆው 
የተስፋፋባቸው 

ወረዳዎች ዝርዝር  

የተሳታፊዎች ብዛት 

አርሶ አደሮች 
አርብቶ 
አደሮች 

ከፊል 
አርብቶ 
አደሮች 

ሌሎች (ይገለጽ)የግብርና 
ባለሙያዎች 

ወ ሴ ወ ሴ ወ ሴ ወ ሴ 
በተመረጡ የእንጨት 
ዝርያ ቴክኖሎጂዎች 
አሰራር 

ስረፀትና 
ስረዓተ-ፆተ 

አማራጭ የእንጨት 
ዝርያዎችን 
በአግባቡ መጠቀም 

ጅማ ከተማ 
      22 3 

በተወገዱ ፕላስቲኮች 
የኮንክሪት ድብልቅ 
የማዘጋጀት ቴክኖሎጂ 

ስረፀትና 
ስረዓተ-ፆተ 

አካበቢን ከብክለት 
መከላከል 

አድስ አበባ 
      25 5 

የዉጭ ቀርከሃ ዝርያ 
ስረፀትና 
ስረዓተ-ፆተ 

የዉጭ ቀርከሃን 
ማለመድ 

ሀላባ ዞን/ወይራ 
ወረዳ 

26 6       

ድምር 26 6     45 8 
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አባሪ አራት፡- ለቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች የተሰጡ የአጭር ጊዜ ስልጠናዎች  

 
ዳይሬክቶሬት 

የሥልጠና ዓይነት 

የልማት 
ሠራተኞች/ 
የግብርና 

ኤክስፐርቶች 

 
አርሶ አደሮች 

አርብቶ 
አደሮች/ከፊል አርሶ 

አደሮች 

ሌሎች 
ሰልጣኞች ድምር 

ወ ሴ ወ ሴ ወ ሴ ወ ሴ 

የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሊሲ፣ 
ስርፀት እና ስርዓተ-ፆታ ምርምር 

በተመረጡ የእንጨት ዝርያ ቴክኖሎጂዎች 
አሰራር 

      22 3 25 

በተወገዱ ፕላስቲኮች የኮንክሪት ድብልቅ 
የማዘጋጀት ቴክኖሎጂ 

      25 5 30 

 ከዉጭ የገባ ቀርከሃ ዝርያ   26 6     32 

ድምር   26 6   47 8 87 

 


