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ክፌሌ አንዴ 
 

ጠቅሊሊ 

 

1. መግቢያ 
 

በኢፋዳሪ የትምህርት ሚኒስቴር የፋዳራሌ አስፇፃሚ አካሊትን ስሌጣንና ኃሊፉነት ሇመወሰን 

በወጣው አዋጅ ቁጥር 471/1998 አንቀፅ 14/2፣ 3 እና በከፌተኛ ትምህርት አዋጅ 650/2001 

አንቀፅ 97/2 በተሰጠው ስሌጣን መሰረት የትምህርት አግባብነት እና ጥራትን ሇማስጠበቅ 

ይህን መመሪያ አውጥቷሌ። 

 

2. የመመሪያው አስፇሊጊነት 
  
ይህን መመሪያ ማውጣት ያስፇሇገው የሚከተለትን ዓሊማዎች ሇማሳካት ነው። 

 
1) መንግስት በተሇይ ሇሳይንስና ቴክኖልጂ የስሌጠና ዘርፍች ያስቀመጠውን አቅጣጫ 

መሰረት በማዴረግ ብቁ፣ ተወዲዲሪና ገበያው የሚፇሌገውን የሰው ሃይሌ በማፌራት 

የታቀዯውን ሌማት ቀጣይነት ማረጋገጥ፣ 

2) የትምህርትና ስሌጠና ጥራት የማረጋገጥ ሂዯት ውጤትን፣ ሂዯትንና ግብዓትን  

ማዕከሌ በማዴረግ የሚሰራበትን የተጠናከረ ስርዓት መዘርጋት፣ 

3) ተቋማት ጥራት ያሇው ትምህርትና ስሌጠና ሇመስጠት ያሊቸውን ብቃትና ዝግጁነት 

በየጊዜውና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ እየፇተሹና እያጠናከሩ መሄዴ የሚችለበትን 

ስርዓት መዘርጋት፣ 

 

3. አጭር ርዕስ 
 

 

ይህ መመሪያ “በግሌ የከፌተኛ ትምህርት ተቋም የሚሰጥ የመጀመሪያ ዱግሪ ትምህርት 

የዕውቅና አሰጣጥ መመሪያ መስከረም 2003” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 
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4. ትርጓሜ 
 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ፦ 

1) “አዋጅ” ማሇት የከፌተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 650/2001 ነው። 

2) “ሚኒስቴር” ማሇት የትምህርት ሚኒስቴር ነው። 

3) “የከፌተኛ ትምህርት” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 650/2001 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 8 

የተመሇከተውን ትርጉም ይይዛሌ። 

4) “ኤጀንሲ” ማሇት የትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ነው። 

5) “ተቋም” ማሇት የከፌተኛ ትምህርት የሚሰጥ የግሌ ወይም መንግስታዊ ያሌሆነ 

አካሌ ነው። 

6) “የዕውቅና ፇቃዴ” ማሇት ትምህርትና ሥሌጠና ሇመጀመር በአዋጁ መሰረት 

ሇተቋም የሚሰጥ የስራ ፇቃዴ ነው። 

7) “የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት” ማሇት ትምህርትና ስሌጠና እንዱቀጥሌ በአዋጁ መሰረት 

ሇተቋም የሚሰጥ የእዴሳት ፇቃዴ ነው።  

8) “የማስተማሪያ መጽሐፌ” ማሇት አንዴ ትምህርት (ኮርስን) ሇማስተማር የሚረዲ ሰፊ 

ያሇና ዝርዝር መረጃዎችን የያዘና ተማሪዎች ትምህርቱን እንዱጨብጡ የሚረዲ 

መፅሐፌ ነው። 

9) “የማጣቀሻ መጽሐፌ” ማሇት ሉሰጥ ሇታሰበው ትምህርት (ኮርስ) የመረጃ ምንጭ 

ሆኖ የሚያገሇግሌ ሁለ አቀፌ መጽሐፌ (Reference book) ነው። 

10) “ሳይንቲፉክ ጆርናሌ” ማሇት ሳይንሳዊ የምርምር ውጤቶችንና የሳይንሳዊ ጥናቶች 

ሙያዊ ግምገማዎች የሚታተሙበት ታዋቂ መጽሔት ነው። 

11) “የማታ ትምህርት” ማሇት በማታው እና በተጨማሪም በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት 

የሚሰጥ የትምህርት ፕሮግራም ማሇት ነው። 
 

5. የመመሪያው ተፇፃሚነት ወሰን 
 

ይህ መመሪያ በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ጸዴቆ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በማንኛውም ተቋም 

ሊይ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ። 

 

6. ዝርዝር መመዘኛዎች 
  የዚህን መመሪያ ማስፇጸሚያ ዝርዝር መመዘኛዎችና የጥራት ዯረጃዎች ኤጀንሲው  
  ያወጣሌ። 
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ክፌሌ ሁሇት 

የእWQÂ እና የእውቅና ፇቃዴ ዕዴሳትን ሇማስተናገዴ የሚያገሇግለ 

መሰረታዊ ነጥቦች 

 

7. መርሆዎች 
 

በዱግሪ ፕሮግራም ትምህርትና ስሌጠና ሇመስጠት ተፇጻሚነት ያሊቸው የአዋጁ ዴንጋጌዎች 

እንዯተጠበቁ ሆኖ በተሇይም  

1) ትምህርቱ ወይም ሥሌጠናው ከሃይማኖት ነፃ የሆነ ወይም ሴኩሊር መሆን 

ይኖርበታሌ፤                               

2) ትምህርቱ ወይም ሥሌጠናው የሚሰጥበት ቋንቋ እንግሉዝኛ ይሆናሌ፣ 

3) ማንኛውም ተቋም ተማሪዎችን የሚቀበሌበት ሥርዓት በሃይማኖት፣ በብሔር በፆታና 

በመዯብ ሌዩነት የማይዯረግበት ይሆናሌ፤ 

4) ተቋሙ የዕውቅና ፇቃዴ ወይም የዕውቅና ፇቃዴ እዴሳት የሚጠይቅባቸው 

የትምህርትና ስሌጠና መስኮች በአገሪቱ የሰው ኃይሌ ገበያ ፌሊጎት ሊይ የተመሰረተ 

ይሆናሌ፤ 

5) ተቋሙ ማስተማር የሚችሇው የዕውቅና ፇቃዴ እና የዕውቅና ፇቃዴ እዴሳት 

በተሰጠው የትምህርት ዓይነትና መጠን ሌክ ብቻ ይሆናሌ፤ 

6) የተቋሙ ስያሜ በአዋጁ ሇዯረጃው የተቀመጠውን መስፇርት የሚመጥን ይሆናሌ፤  

በኤጀንሲውም ይረጋገጣሌ፤ 

7) ተቋሙ የሚያካሂዯው የምርምር ሥራ የአገሪቱን እዴገትና ሌማት የሚያፊጥን፣ 

የሚያስቀጥሌና ችግር ፇቺ መሆን ይኖርበታሌ፤ 

8) በማታው መርሃ-ግብር የሚሰጥ ትምህርት ራሱን የቻሇ የእውቅና ፇቃዴ ይኖረዋሌ፤ 

የሚለትን መሰረታዊ መርሆዎችን የተከተሇ ይሆናሌ።  

 

8. የተማሪዎች ቅበሊ መስፇርት 
   
  ማንኛውም ተቋም t¥¶ãCN y¸qblW በአዋጁ አንቀጽ 39 ንዐስ አንቀጽ (1)፣ 3(ሀ)፣ (ሇ)   

እና (ሐ) በተዯነገገው መሰረት  

1) የመሰናድ ትምህርት ያጠናቀቁትንና ሚኒስቴሩ የሚያስቀምጠውን የዩኒቨርሲቲ መግቢያ 

ፇተና የመቁረጫ ነጥብ የሚያሟለትን፣ 
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2) በውጭ አገር የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርትን አጠናቀው በኤጀንሲው የአቻ ግምት 

የተሰጣቸውን እና  

3) ከቴክኒክና ሙያ ወዯ ከፌተኛ ትምህርት ተቋም የመሸጋገሪያ መመሪያ ሊይ 

የተቀመጡትን መስፇርቶች ያሟለትን  

ይሆናሌ። 
 

9. ትምህርቱ ወይም ሥሌጠናው የሚሰጥበት ህንጻና ከባቢ ሁኔታ 
 

1) ተቋሙ ትምህርቱን ወይም ሥሌጠናውን የሚሰጥበት ሕንፃና ግቢ በተቋሙ በግሌ 

ንብረትነት ytÃz ወይም በማናቸውም በሕግ ፉት ሉጸና በሚችሌ ውሌ ሇ5 ዓመታት 

እንዱያገሇግሌ በኪራይ የተያዘ መሆኑ፤    

2) መማሪያው ሕንጻና ግቢው ሇመማር ማስተማር ምቹ እና መማር ማስተማሩን ወይም 

የተማሪዎችና የመምህራን ጤንነት ሇሚያውኩ ሁኔታዎች ባሌተጋሇጠ ከባቢ መሆኑ፣ 

3) ተቋሙ ያሇበት የመሬት አቀማመጥ ሇጎርፌ፣ ሇከባዴ ንፊስ፣ ሇፌሳሽና ላልች 

አዯጋዎች ያሌተጋሇጠና ምቹ የመኪና መንገዴ ያሇው መሆኑ፤  

4)  ሇተቋሙ ሠራተኞችና ተማሪዎች የተሰሩ በቂ የመጸዲጃ  ክፌልች፣ የመጀመርያ 

የሕክምና እርዲታ መስጫ ማዕከሌና የጊዜ ማሳሇፉያና መዝናኛ ክበቦች ያለት መሆኑ 

እና 

5) የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 እና 2 የተጠቀሰው እንዯተጠበቁ ሆኖ ተቋሙ የቦታ 

ሇውጥ ከማዴረጉ በፉት በኤጀንሲው ሇመማር ማስተማሩ ሂዯት አመቺ መሆኑ 

መረጋገጥ ይኖርበታሌ።  

 

10. ክፌያ 
የዕውቅናና የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት አገሌግልት ክፌያን በተመሇከተ የኤጀንሲው ቦርዴ 

በሚያወጣውና ሚኒስትሩ በሚያጸዴቀው የክፌያ መመሪያ መሰረት ይፇጸማሌ። 

 

11. ስሇ ዕውቅናና ዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት አስፇሊጊነት 
 

   የግሌ ተቋምን ሇማቋቋም፣ ዯረጃውን ሇማሳዯግ፣ ሇመሇወጥ ወይም ዕውቅና በተሰጠው 

ሇመቀጠሌ ወይም አዱስ የትምህርት ዓይነት ሇመክፇት የሚፇሌግ ማንኛውም ተቋም 

በአዋጁና በዚህ መመሪያ የዕውቅና ፇቃዴ ሳያገኝ የከፌተኛ ትምህርት ሉሰጥ አይችሌም። 
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ክፌሌ ሶስት 

 
የዕውቅና ፇቃዴ አሰጣጥ መገምገሚያ መስፇርቶች 

 

 

12. የዕውቅና ፇቃዴ አገሌግልት ሇማግኘት ስሇሚቀርብ ማመሌከቻ 
 

የግሌ ተቋምን ሇማቋቋም፣ ዯረጃውን ሇማሳዯግ ወይም ሇመሇወጥ ወይም ተጨማሪ 

ካምፓስ ሇመክፇት ወይም አዱስ መርሃ-ግብር/ፕሮግራም ሇመክፇት ወይም በተፇቀዯሇት 

የተማሪዎች ብዛትን ሇመጨመር የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው አግባብነት ያሊቸው 

መረጃዎችን የያዘ የዕውቅና ፇቃዴ መጠየቂያ ማመሌከቻ ሇኤጀንሲው ማቅረብ 

ይኖርበታሌ። የሚቀርበው ማመሌከቻ በአዋጁ አንቀጽ 75 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 

የተዘረዘሩት እንዯተጠበቁ ሆኖ   

 

1) ሇተቋሙ ዯረጃ የሚመጥን አካዲሚያዊና አስተዲዯራዊ አዯረጃጀት፣ 

2) ተቋሙ ሇሚያቀርበው የስያሜ ዯረጃ  አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን እና 

3) የሕንጻ የይዞታ ማስረጃ ወይም የአምስት ዓመት የኪራይ ውሌ ማቅረብ  

 ይኖርበታሌ። 

 

13. የዕውቅና ፇቃዴ ሇማግኘት መሟሊት ያሇባቸው መስፇርቶች 

   
በአዋጁና በዚህ መመሪያ መሰረት ትምህርትና ሥሌጠና ሇመስጠት የተዘጋጀ ተቋም 

ተማሪዎችን ተቀብል ማስተማር የሚችሇው የሚከተለት ሁኔታዎች ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ 

ነው። 

 
1) ተቋሙ በአንዴ የትምህርት ዘመን በአንዴ መርሃ-ግብርና የትምህርት ዓይነት 

ከተፇቀዯሇት ቁጥር በሊይ ተቀብል ሇማሰሌጠን ከፇሇገ የሚጠበቀውን መስፇርት 

በማሟሊት ትምህርትና ስሌጠና ከመጀመሩ በፉት ከኤጀንሲው ፇቃዴ ማግኘት 

ይኖርበታሌ። 
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2) የተቋሙ አመራርና አዯረጃጀት 

 
ሀ) ተቋሙ በዱግሪ ዯረጃ ሥሌጠና ሇመስጠት የሚያስችሇው ግሌጽና ሇዯረጃው 

የሚመጥን  ዴርጅታዊ መዋቅር፣ 

 ሇ)  ሇዱግሪ ፕሮግራም ራሱን የቻሇ አዯረጃጀትና የአስተዲዯር ስርዓት፣  

 ሐ)  የተቋሙ በጀት ሇሚሰጠው ግሌጋልት በቂና አስተማማኝ የሆነ፣   

መ) በሚፇሇገው ብዛትና ዓይነት በስሌጠናውና በአገሌግልት ስራ ሊይ የተሰማሩ በቂ   

    የዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞች እና 

ሠ) የእያንዲንደን ክፌሌና ሰራተኞች የሥራ ዴርሻ በጽሁፌ በተዯገፇ ሰነዴ የተቀመጠ 

መሆን ይኖርበታሌ። 

  

3)  መምህራንን በተመሇከተ 
 

ሀ) በእያንዲንደ የትምህርት ዓይነት ሇአንዴ ክፌሌ (ከ40-50) ተማሪዎች ሇሚሰጡ 

አብይ (Major Courses) ኮርሶች፤ ሇመጀመሪያ፣ ሇሁሇተኛ፣ ሇሶስተኛ፣ ሇአራተኛ፣ 

ሇአምስተኛ እና ሇስዴስተኛ ዓመት እንዯቅዯምተከተለ ሁሇት፣ ሶስት፣ አራት፣ 

አምስት፣ ስዴስት እና ሰባት በሁሇተኛ ዱግሪና አንዴ አንዴ በመጀመሪያ ዱግሪ 

(ረዲት ምሩቅ) ቋሚ መምህራን ሉኖሩ ይገባሌ።  

ሇ)  የእያንዲንደ መምህር ሣምንታዊ ጫና በመዯበኛው ክፌሇ ጊዜ ከ12 ክሬዱት አወር 

የበሇጠ መሆን የሇበትም።  

ሐ)  በተቋሙ የሚያስተምሩ መምህራን በሙለ የፔዲጎጂ ስሌጠና የወሰደ ሉሆን 

ይገባሌ። 

መ)  አብይና ዯጋፉ ኮርሶችን የሚያስተምሩ መምህራን ሁለም የማስተርስና ከዚያ በሊይ 

የትምህርት ዯረጃ ያሊቸው ሉሆኑ ይገባሌ፣ 

ሠ)  ተቋሙ ምጣኔው 33 ከመቶ ያሌበሇጠ ጊዜያዊ መምህራን ሉኖሩት ይችሊሌ። 

ረ)  የመምህር ተማሪ ጥምርታ እንዯ ፕሮግራሙ የሚሇያይ ሆኖ በአማካይ 1:25 ሉሆን 

ይገባሌ፣ 

ሰ)  ሇተግባር ኮርሶች በአንዴ (ቤተሙከራ፣ ወርክሾፕ፣ ወዘተ) ከ25 ተማሪዎች መብሇጥ 

የሇበትም፣ 
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ሸ)  ተቋሙ በቋሚነት ሇቀጠራቸው መምህራን አስፇሊጊውን መረጃ ማቅረብ 

ይጠበቅበታሌ፣  

ቀ)  ከውጭ የተገኘ ዱግሪ ከሆነ የአቻ ግመታ ተሰርቶ መቅረብ አሇበት።  

በ)  የተቋሙ መምህራን ምርምርና የሕብረተሰብ አገሌግልት የሚሰጡበት ስርዓት 

ሉዘረጋ ይገባሌ።  

 

4) የስርዓተ ትምህርት ቀረጻ ሂዯት እና ተገቢነት 

 ማንኛውም ተቋም ሇሚሰጠው ትምህርትና ስሌጠና በአግባቡ የተቀረጸ ስርዓተ ትምህርት 

ያሇው ሆኖ፦  

ሀ)  የትምህርት ዓይነቱ ከአገር ፌሊጎት ጋር የተገናዘበ½ አግባብነት ያሇው፤ ሰሌጣኙን 

ሇስራ የሚያዘጋጅና ችግር ፇቺ ዜጋ የሚያፇራ፤ 

ሇ)  የትምህርት ዓይነቱ ዓሊማዎችና የምሩቃን ፕሮፊይሌ በግሌጽ የተቀመጠ፤ 

ሐ)  ሇእያንዲንደ ኮርስ የተሟሊ ዓሊማ፣ መግሇጫ (course description)፤ 

የማስተማሪያና የምዘና ዘዳዎችን፤ የውጤት አሰጣጥ የመማሪያ እና ማጣቀሻ 

መጽሐፌት ዝርዝር የያዘ፣  

መ)  እንዯትምህርቱ ዓይነት በቂ ቁጥር፤ ዓይነትና አመጣጠን ያሊቸው አብይ፤ 

ዯጋፉና መሰረታዊ ኮርሶች፤  

ሠ)  የስርዓተ ትምህርቱን አፇጻጸም የሚከታተሌ ተገቢ አዯረጃጀት፤  

ረ)  ትምህርቱና ስሌጠናው ሴሚስተርን መሰረት አዴርጎ የሚሰጥ መሆኑ፤   

ሰ)   በየሴሚስተሩ (16 ሳምንት) በመዯበኛ መርሃ-ግብር የሚሰጠው የክሬዱት አወር 

መጠን ከ18 ክሬዱት አወር የማይበሌጥ እና አስገዲጅ በሆኑ ሁኔታዎች የክሬዱት 

አወር መጠኑ በተቋሙ የአካዲሚክ ኮሚሽን ወይም ሴኔት ውሳኔ በቃሇ ጉባዔ 

ተዯግፍ እስከ 21 ክሬዱት አወር ከፌ ሉሌ የሚችሌ መሆኑን፣  

ሸ)  ሇዱግሪ ፕሮግራሞች መሰጠት ከሚገባው የክሬዱት አወር መጠን አብይ ኮርሶች 

ከጠቅሊሊው ክሬዱት አወር በአማካይ ከ76 በመቶ ያሊነሰ ዴርሻ መኖሩን 

የሚያሳይ እና  

ቀ)  አዱስ የትምህርት ዓይነት ሇመክፇት የፌሊጎት ዲሰሳ ጥናት፣  በዏውዯ ጥናት 

የተዯገፇና የባሇዴርሻዎችን አስተያየት ያካተተ መረጃ መቅረብ ይኖርበታሌ። 
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 5) ቤተ-መጻሕፌት እና የቤተ መጻሕፌት ግብዓቶች 

ሀ)  አጠቃሊይ የተማሪውን ቁጥር ቢያንስ 25 ከመቶ በአንዴ ጊዜ ማስተናገዴ የሚችሌ 

እና በተማሪ 1.5 ካ.ሜ የተመጠነ የቦታ ስፊት ያሇው½   

ሇ)   በቂ ብርሃን ያሇውና አየር ማስገባት የሚችሌ፣ 

ሐ) በኢንሳይክልፔዱያ፣ በመዝገበ ቃሊት፣ በፒሪዮዱካሌስ፣ ጋዜጦች ወዘተ. የተሟሊ፤ 

መ)  የኢንተርኔት አገሌግልት ያሇው፣ 

ሠ)  ቢያንስ እስከ ምሽቱ ሁሇት ሰዓት ዴረስ ቅዲሜና እሁዴን ጨምሮ አገሌግልት 

የሚሰጥ መሆኑን፤ 

ረ)  በሙያው በቂ የትምህርት ዝግጅትና ሌምዴ ያሇው የቤተመጻሕፌት ባሇሙያና 

ረዲቶች ያለት፤ 

ሰ)  ከትምህርቱ ጋር አግባብነት ያሊቸው  የቅርብ ጊዜ እትም የሆኑ የመማሪያና 

የማጣቀሻ መጻሕፌትና ሳይንሳዊ ጆርናልች ያለት እና 

 ሸ)  ተቋሙ በኢ-ሊይብራሪ የተዯራጀ ከሆነ የኤላክትሮኒክ መጽሐፌትና ጆርናልች፤  

እንዯታተሙ መጻሕፌትና ጆርናልች ሉቆጠሩ የሚችለ ሆነው ተቋሙ ሇዚህ 

አገሌግልት የሚውለ ኮምፒዩተሮች ያለት  

ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

     

6) የመማሪያ ክፌልች 
 

ሀ) በአንዴ ተማሪ 1.2 ካሬ ሜትር ምጣኔ በእያንዲንደ ክፌሌ ከ40-50 ተማሪዎችን 

ማስተናገዴ የሚችሌ እና 

ሇ)  በቂ ብርሃንና ቬንትላሽን ያሇው፣ ዯረጃቸውን በጠበቁ ቁሳቁሶች የተዯራጀ እና 

ሇመማር ማስተማር ሂዯት ምቹ የሆነ 

ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

 

 7) ቢሮዎችን በተመሇከተ 
     

በተገቢው ቁሳቁስ የተዯራጁ ሇእያንዲንደ የትምህርት ክፌሌ ኃሊፉ፣ ሇመምህራንና በተቋሙ 

ዴርጅታዊ መዋቅር መሠረት ሇላልች የሥራ ክፌልች የሚያገሇግለ ቢሮዎች  ሉኖሩ 

ይገባሌ። 
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8) የቤተ-ሙከራ፣ የዱሞንስትሬሽን፣ የወርክሾፕ ክፌልች እና ግብዓቶች፣ 
   

ሀ)  በተገቢው ግብዓቶች የተዯራጁ በተማሪ 3.0 ካሬ ሜትር ቤተሙከራና የዱሞንትሬሽን 

ክፌሌ፣ 2.2 ካሬ ሜትር የቋንቋ ቤተሙከራ፣ 5.0 ካሬ ሜትር የዴሮዊንግ ክፌሌ እና 

6.0 ካሬ ሜትር ስፊት ያሇው ወርክሾፕ፣ 

ሇ)  ሇቤተሙከራ፣ ወርክሾፕ እና ዱሞንስትሬሽን ክፌልች ከሥሌጠናው ጋር ቀጥተኛ    

ግንኙነት ያሇው ረዲት ወይም ቴክኒሺያን እና  

ሐ) ሇሕክምናና የጤና ሣይንስ ፕሮግራሞች ሌምምዴ ከሚካሄደባቸው ሆስፒታልች 

ወይም ጤና ጣቢያዎች ጋር ሉያሰራ የሚችሌ መረጃ  

ሉኖር ይገባሌ፡፡ 

 

9) የኮምፒውተር ማዕከልች 
 

ሀ) በኮምፒውቲንግ ሳይንስ፣ በማኔጅመንት ኢንፍርሜሽን ሲስተም፣ በኢንፍርሜሽን 

ቴክኖልጂ እና ተዛማጅ ትምህርቶች ሥሌጠና የሚያካሂዴ ተቋም 

ሇኔትወርኪንግና እንዯየስሌጠና መስኩም ሇጥገና ጭምር የሚያገሇግለ 

ወርክሾፖችን፣ 

ሇ) ከሰርቨር ጋር እና እርስ በእርስ የተገናኘ (Server based network) እና 

የኢንተርኔት አገሌግልት የሚሰጥ የኮምፒውተር ማዕከሌ እና 

ሐ) ሇላልች የትምህርት ዓይነቶች መሰረታዊ የኮምፒውቲንግ ኮርሶችን ሇመስጠት 

በተመሳሳይ መሌኩ የተማሪዎችን ቁጥር ግምት ውስጥ ያስገባ የኮምፒውተር 

ማዕከሊትን  

ማዯራጀት ይጠበቅበታሌ። 

 

10)  ፖሉሲዎች ዯንቦችና መመሪያዎች  

 
ማንኛውም የእውቅና ፇቃዴ ጥያቄ የሚያቀርብ ተቋም በአግባቡ የተዘጋጁና የተሟለ½ 

ሀ)  የአካዲሚክ ዯንብ የተማሪ ቅበሊን½ ምዝገባን፣ መሌሶ መቀበሌን½ የትምህርት 

ጊዜን ኮርሶችን፣ የሴሚስተር ጫናን½ ምዘናንና ሇምረቃ የሚያበቁ ሁኔታዎችን፣   

ሇ)  የክፌያንና የተመሊሽ ገንዘብ አመሊሇስ፣ 
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ሐ)  የመምህራን የቅጥር ሥርዓት½ መብትና ግዳታ½ 

   መ)  የተማሪዎች መብትና ግዳታ½ 

   ሠ)  የተማሪዎች ጋይዲንስና ካውንስሉንግ እና 

ረ) የዴጋፌ ሰጪና የአስተዲዯር ሠራተኞች የቅጥር½ ዕዴገት፣ ስንብት፣ ወ.ዘ.ተ 

ዯንቦች ማቅረብ አሇበትÝÝ 

 
11)  የቦታ ስፊት ዯረጃዎች  

 
አንዴ የከፌተኛ ትምህርት tቋም ሕንፃ ሲገነባ ወይም ሲከራይ ሇአንዴ ተማሪ 

የሚያስፇሌገውን የቦታ መጠን ግምት ውስጥ ማስገባት xlbT። 

 
14. የማታ ትምህርትን በተመሇከተ 
 

1) ማንኛውም በማታ መርሃ-ግብር ሇማሰሌጠን የእውቅና ፇቃዴ ጥያቄ የሚያቀርብ 

ተቋም ሇመዯበኛው የተቀመጠውን መስፇርት አሟሌቶ ሲገኝ ተማሪዎችን ተቀብል 

ማሰሌጠን ይችሊሌ፡፡  

2) በማታ መርሃ-ግብር በአንዴ ሴሚስተር ከ12 ክሬዱት አወር የበሇጠ መሰጠት 

አይችሌም፡፡ 

3) በማታው መርሃ-ግብር የሚሰጥ ትምህርት የሚወስዯው የስሌጠና ጊዜ በዚሁ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ 2 የተቀመጠውን መሰረት ባዯረገ መሌኩ ይሆናሌ።  

 

15. የዕውቅና ፇቃዴ ስሇመስጠት 

1) ኤጀንሲው በአንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 1-11 የተቀመጡ መመዘኛዎች መሟሊታቸውን 

ገምግሞ በማረጋገጥ የዕውቅና ፇቃዴ ይሰጣሌ። 

 2) ተቋሙ የዕውቅና ፇቃደን በወሰዯበት ሴሚስተር ተማሪዎችን መመዝገብ ካሌቻሇ 

ምዝገባ ከመጀመሩ በፉት ሇኤጀንሲው ማሳወቅ ይኖርበታሌ። 
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ክፌሌ አራት 

የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት አሰጣጥ 

መገምገሚያ መስፇርቶች 

 

16. የዕውቅና ፇቃዴ እዴሳት አገሌግልት ሇማግኘት ስሇሚቀርብ   
ማመሌከቻ 
 
ትምህርትና ስሌጠና ሲሰጥ የቆየ ተቋም ትምህርትና ስሌጠናውን ሇመቀጠሌ አግባብነት 

ያሊቸው መረጃዎችን የያዘ የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት ማመሌከቻ ሇኤጀንሲው ማቅረብ 

አሇበት፡፡ ማመሌከቻው በክፌሌ ሶስት አንቀጽ 12 ንዐስ አንቀጽ1፣ 2 እና 3 የተዘረዘሩት 

እንዯተጠበቁ ሆኖ፦   

1)  የትምህርት ግብዓቶችና መገሌገያዎች አሁን ያለበትን ዯረጃ የሚገሌጽ ሪፖርት፣ 

2)  የተቋሙ የአካዲሚክ፣ የቴክኒክና የዴጋፌ ሰጪ ሠራተኞች ዝርዝር፣ 

3)  በየዓመቱ ተቋሙ በሚሰጠው በእያንዲንደ የትምህርት መስክ የተመዘገቡ ተማሪዎች 

 ዝርዝር፣ 

4)  በኦዱተር የተመረመሩ የመጨረሻዎቹን ሁሇት ዓመታት የሂሳብ ሪፖርቶች፣ 

5)  የየስዴስት ወር የአፇጻጸም ሪፖርት፣  

6)  የጥራት ማጎሌበት ዩኒት ዓመታዊ ሪፖርት፣   

7)  የምርምርና ስርፀት የስራ ክንውን ሪፖርት እና 

8)  ተቋሙ ካሇው የፕሮግራሞች ዓይነት አኳያ ሇትምህርት ጥራት መሻሻሌ በያዘው 

የአምስት ዓመት እቅዴ መሰረት መዋዕሇንዋይ እያፇሰሰ መሆኑን የሚያሳይ ሪፖርት 

መቅረብ አሇበት። 

 

 17.  የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት ሇማግኘት መሟሊት ያሇባቸው መስፇርቶች 
 

1)  ytÌÑ xdr©jTN btmlkt 
 

 በአንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 2 የተዘረዘሩት ነጥቦች እንዯተጠበቁ ሆነው ተቋሙ 

በአዯረጃጀቱ ሊይ ያዯረጋቸው ሇውጦችን/መሻሻልችን የያዘ ሪፖርት ማቅረብ 

ይኖርበታሌ። 
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 2) የመምህራን ብዛትና ስብጥር 

 በአንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 3 የተዘረዘሩት ነጥቦች እንዯተጠበቁ ሆነው፦ 

ሀ)  ተቋሙ ሇመጀመሪያ ጊዜ የእውቅና ፇቃዴ እዴሳት ጥያቄ ሲያቀርብ 

በእያንዲንደ የትምህርት ዓይነት ሇሚሠጡ ኮርሶች ከ40-50 ተማሪዎችን ሇሚይዝ 

ክፌሌ በሙያው ቢያንስ ሇሶስት፣ ሇአራት፣ ሇአምስት እና ሇስዴስት ዓመት 

የቆይታ ጊዜ ሊሊቸው የትምህርት ዓይነቶች እንዯየቅዯም ተከተሊቸው አራት፣ 

አምስት፣ ስዴስት እና ሰባት የሁሇተኛ እና አንዴ አንዴ የመጀመሪያ ዱግሪ 

ያሊቸው መምህራን ያስፇሌጋለ።   

ሇ)  የተቋሙ መምህራን ምርምር የሚሰሩበትና የሕብረተሰብ አገሌግልት የሚሰጡበት 

ስርዓት ተጠናክሮ ሉተገበር ይገባሌ። 

ሐ) ተቋሙ ሇሁሇተኛ ጊዜ የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት ሲጠይቅ የስሌጠናና የምርምር 

ተግባራትን በተፇሇገው የጥራት ዯረጃ ማካሄዴ እንዱቻሌ በየስሌጠና መስኩ 25 

ከመቶ የሦስተኛ ዱግሪ ያሊቸው መምህራን እንዱኖሩት ይጠበቃሌ። በዚህ 

መሰረት በሙያው ሇሶስት፣ ሇአራት፣ ሇአምስት እና ሇስዴስት ዓመት የቆይታ 

ጊዜ ሊሊቸው የትምህርት ዓይነቶች እንዯየቅዯም ተከተሊቸው ሶስት፣ አራት፣ 

አምስት  እና ስዴስት የሁሇተኛ እና አንዴ አንዴ የሦስተኛና የመጀመሪያ ዱግሪ 

ያሊቸው መምህራን ያስፇሌጋለ።   

 

 3)  ስርዓተ ትምህርትን የማሻሻሌ ሂዯት  

 
በአንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 4 የተዘረዘሩት ነጥቦች እንዯተጠበቁ ሆነው ተቋሙ 

በሥርዓተ ትምህርት ሊይ ያዯረጋቸውን ሇውጦች የያዘ ሪፖርት ማቅረብ 

ይኖርበታሌ። 

 

 4) ቤተ-መጻሕፌትና የቤተ መጻሕፌት ግብዓቶች 

 
በአንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 5 የተዘረዘሩት ነጥቦች እንዯተጠበቁ ሆነው ተቋሙ በቤተ 

መጻሕፌት አዯረጃጀትና የመጻሕፌት ክምችት ሊይ ያዯረጋቸውን ሇውጦች የያዘ 

ሪፖርት ማቅረብ ይኖርበታሌ።  
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5) ፉዚካሌ ግብዓቶች  
 

 

 በአንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 6፣ 7፣ 8 እና 9 የተዘረዘሩት ነጥቦች እንዯተጠበቁ ሆነው 

ተቋሙ በፉዚካሌ ግብዓቶች ሊይ ያዯረጋቸውን ሇውጦች የያዘ ሪፖርት ማቅረብ 

ይኖርበታሌ። 

 

6) ዯንቦችና መመሪያዎች  
 

በአንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 10 የተዘረዘሩት ነጥቦች እንዯተጠበቁ ሆነው ተቋሙ 

ዯንቦችና መመሪያዎች ተግባራዊ ስሇመሆናቸው የሚገሌፅ ሪፖርት ማቅረብ 

ይኖርበታሌ። 

 

7) ግሇ-ግምገማ  

  
ኤጀንሲው ባዘጋጀው የትኩረት ነጥቦች መሰረት ግምገማ በማዴረግ የግሇ ግምገማ 

ሰነደን በማዘጋጀት የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት ጥያቄ ከማቅረቡ ከአንዴ ዓመት በፉት 

ሇኤጀንሲው ማቅረብ ይኖርበታሌ። 

 
 

18.  የሂዯት ግምገማ  
 
    በተቋሙ የሚካሄደት የመማር ማስተማር፣ የምርምርና የማህበረሰብ አገሌግልት 

እንቅስቃሴዎች በተጨባጭ ይገመገማለ፣ 

 

1)  የመማር ማስተማር ሂዯት 

 
ሀ)  የተሇያዩ አሳታፉና ተማሪ ተኮር የመማርያ ዘዳዎችን መጠቀሙ፣  

ሇ)  በተግባር የተዯገፇ ትምህርት መሰጠቱ፣ 

ሐ)  የታቀዯ አካዲሚክ የማማከር ስራ መሰራቱ፣  

መ) የመምህራን ግምገማ  ስርዓትና አፇጻጸም እና የተወሰደ የእርምት እርምጃዎች 

በመረጃ  የተዯገፈ መሆኑን፣  

ሠ)  የኮርስ ሽፊንና ስርዓተ ትምህርቱን መሰረት ያዯረገ ስሇመሆኑ እና 

ረ)  የተቋሙ መምህራን ሙያዊ ስነምግባር መከታተያ ስርዓት የሚታዩ ይሆናሌ።  
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2) ምዘናና የምዘና ስርዓት  

 

ሀ) ፇተናዎች የሚወጡበት፣ የሚጸዴቁበት እና የአስተዲዯር ስርዓት፣  

ሇ) ተከታታይ የምዘና ስርዓት፣  

ሐ) ቋሚ የውጤት አሰጣጥ ስርዓት እና 

 መ) ምዘናው በስርዓተ ትምህርቱ ከተቀመጡት ዝርዝር ዓሊማዎች ጋር አብሮ የሚሄዴ  

  መሆኑ ይታያሌ። 

       

3) ሇስርዓተ ትምህርቱ  ወቅታዊ የሆነ የማሻሻሌ ስርዓት ስሇመኖሩ፣ 

4)  ሇተማሪዎች የዴጋፌ አገሌግልት፣ 

5)  የጥናትና ምርምር እና የፕሮጀክት ስራዎች 

ሀ)  የመመረቂያ ጽሁፌ ወይም የፕሮጀክት ስራ የማማከር ሂዯት፣ 

ሇ) የጥናትና ምርምር ፕሮፖዛሌ አዘገጃጀት፣ ግምገማና አጸዲዯቅ ስርዓትና የበጀት 

አጠቃቀም ስርዓት እና 

ሐ) የምርምርና ስርፀት እና የገበያ ትስስር ስርዓት  ስሇመኖሩና መተግበሩ ይታያሌ። 

 
6)  የመምህራን ሌማት  

ሀ) የመምህራን ሌማት እቅዴና አፇጻጸም እና 

ሇ) መምህራንን ከአዲዱስ ቴክኖልጂ እና እውቀቶች ጋር የማስተዋወቅና የማብቃት ስራ 

ስሇመተግበሩ ይታያሌ። 

 
 7) ቅጥርና እዴገት 

የመምህራንና የዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞች የቅጥርና እዴገት መመዘኛዎች እና 

አተገባበራቸው የሚታዩ ይሆናሌ።  

 

19.  የውጤት ግምገማ 
 

ተቋሙ በመማር ማስተማር፣ በምርምርና በማህበረሰብ አገሌግልቶች ያስገኛቸው ውጤቶች 

ይገመገማለ። በዚህ መሰረት ተቋሙ፦ 

 

1) ገበያው የሚፇሌገውን ምሩቅ ማፌራቱን፣ 
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2) ያከናወናቸው ችግር ፇቺ የምርምር ስራዎች፣ የቴክኖልጂ  ፇጠራና ሽግግሮች እና 

የታተሙ ጽሁፍችን፣    

3) ሇማህበረሰቡ ያበረከተው አገሌግልቶችን፣ 

4) ስራ የመፌጠር ብቃትና በኢንደስትሪው ተቀጣሪ የሆኑ ምሩቃንን  ማፌራቱ እና  

5) ያካሄዯው የቀጣሪዎች የእርካታ ዲሰሳ ውጤት የሚታዩ ይሆናሌ። 

 

20.  የእውቅና እዴሳት ፇቃዴ ስሇመስጠት  

በአንቀጽ 13፣ 17፣ 18 እና 19 የተዘረዘሩት መሟሊታቸውን በማረጋገጥ ኤጀንሲው 

የእውቅና ፇቃዴ እዴሳት ይሰጣሌ። 

21. ላልች የአዋጁን ዴንጋጌዎች በተመሇከተ  

የእውቅና ፇቃዴ ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜ፣ የዕውቅና ፇቃዴ ስሇመከሌከሌ፣ የእውቅና ፇቃዴ 

እና የዕውቅና ፇቃዴ ዕዴሳት ያገኙ ተቋማትን ስሇማሳወቅ እና አቤቱታ ማቅረብን 

በተመሇከተ በአዋጁ አግባብነት ባሊቸው አንቀጾች በተዯነገገው መሰረት ይሆናሌ። 
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እዝሌ ሀ 

የትምህርት ጥራትና አግባብነትን ሇማሻሻሌ በተቀመጠው አቅጣጫና የአፇፃፀም መመሪያ ሊይ 

ተጨማሪ ማብራሪያ 

 

አጠቃሊይ አቅጣጫ 

 

መንግስት በከፌተኛ ትምህርት ዘርፌ አቅጣጫ ሲያስቀምጥ የዘርፈ ዋነኛ ትኩረት ኢኮኖሚው 

የሚፇሌገውንና በገበያው ተወዲዲሪ የሆነ የሰው ሀይሌ ማፌራት ሉሆን እንዯሚገባ መወሰኑ 

ይታወሳሌ። በዚህ መሰረት ሁለም የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰጡት ትምህርትና ስሌጠና 

በሳይንስና ቴክኖልጂ (7ዏ%) እና በሶሻሌ ሳይንስና ሂውማኒቲ (3ዏ%) ምጣኔ የተከተሇ ሉሆን 

ይገባሌ። በአሁኑ ሰዓት የመንግስት ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ከሞሊ ጎዯሌ ምጣኔውን ጠብቀው 

የሚሠጡበት ዯረጃ ሊይ ዯርሰዋሌ። ይሁን እንጂ የግሌ ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት እዚህ ዯረጃ 

ሊይ አሌዯረሱም። 

 
ይህ በእንዱህ እንዲሇ በተሇያዩ ጊዜያት ከተወሰደ የግምገማ ውጤቶችና ከተገኙ መረጃዎች  

ሇመረዲት እንዯተቻሇው ተቋማት እየሰጡት ያሇው ትምህርት  በተሇያየ የጥራት ዯረጃ ሊይ 

ይገኛለ። ስሇሆነም የትምህርት ተቋማቱ በተሰማሩበት መስክ ትምህርቱን በጥራት እየሰጡ 

መሆናቸውንና በተሰጠው የሰው ሃይሌ ሌማት አቅጣጫ እየገቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባሌ። 

በዚህም መሠረት የግሌ ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት እስካሁን ባሊቸው የትምህርት 

አግባብነትንነና የጥራት ዯረጃን መሰረት በማዴረግ ከዚህ በታች በተቀመጡት ሶስት ዯረጃዎች 

ተቋማቱን መክፇሌ አስፇሌጓሌ፡፡  

 

ዯረጃ  1፡ ጥራት ያሇው ትምህርትና ስሌጠና ሇመስጠት የሚያስችሌ፣ ብቃትና ዝግጁነት 

  ያሊቸውና መንግስት የበሇጠ የሚያበረታታቸው ተቋማት፣ 

ዯረጃ  2፡ በተወሰነ እገዛና ክትትሌ እየተሰጣቸው ብቃታቸው ወዯሚፇሇገው ዯረጃ ሉመጡ  

 እንዯሚችለ የሚታመንባቸውና ዯረጃ በዯረጃ እየተጠናከሩ የሚሄደ ተቋማት፣ 

ዯረጃ 3፡ የትምህርት ጥራትና አግባብነትን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ዝግጁነቱና ብቃቱ 

የላሊቸውና በዚህ ሥርዓት ሇመቀጠሌ የማይችለትን የማስተካከያ እርምጃ መውሰዴ 

ናቸው። 
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እነዚህን ዯረጃዎች ሙለ በሙለ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ስርዓት በመዘርጋት 

እየተዯረገ ያሇው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ ይዯረጋሌ። 

 

ሇዚህም የመጀመሪያ የማስተካከያ እርምጃ ባለ የግምገማ ውጤቶችና ከተገኙ መረጃዎች 

በመመስረት የከፊ የጥራት ችግር የሚታይበትን የርቀት ትምህርት እና ከሞሊ ጎዯሌ ችግሩ 

ሰፌቶ የሚታይባቸውን የሕግና የመምህራን ትምህርት ሊይ ማስተካከያ መውሰዴ አስፇሊጊ ሆኖ 

ተገኝቷሌ። በመሆኑም፣  

 
1. ሁለም የመንግስትና የግሌ ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት በ7ዏ፡3ዏ የፕሮግራም ምጣኔ 

መሠረት ገበያው የሚፇሌገውን የአገራችንን የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ እንዱያፇሩ ይዯረጋሌ፣ 

2. የመምህራንና የሕግ ባሇሙያዎች ስሌጠና በመንግስት ተቋማት ብቻ ይከናወናሌ፡፡ 

 

3. የርቀት ትምህርትን በተመሇከተ 

 
3.1  በርቀት ትምህርት የተሰማሩ ሁለም ተቋማት በቅዴመ ምረቃና በዴህረ ምረቃ 

ፕሮግራሞች   በመማር ሊይ ያለ ተማሪዎችን ብቻ በብቃት ያስጨርሳለ። 

 
3.2  በርቀት ትምህርት በማስተማር ሊይ ያለ ተቋማት አዱስ ፕሮግራምና ቅበሊ ማካሄዴ 

የሚችለት አሁን በሚሰጡት መርሃ-ግብሮች ሊይ በብቃት ሇማሰሌጠን የሚያስችሊቸውን 

መሠረታዊ ማሻሻያ ሙለ በሙለ ማዴረጋቸው በተግባር ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ ሇዚህም 

አግባብ ባሊቸው አካሊት አፇፃፀማቸው በዝርዝር እየተገመገመ በሚዯረስበት ውሣኔ 

መሠረት የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡ 

 

3.3  በቅዴመ ምረቃ በርቀት ትምህርት ሲያሰሇጥኑ የቆዩ ተቋማት በመዯበኛ ፕሮግራም 

ማሰሌጠን ከፇሇጉ በዚህ መስክ መስፇርቱን ሲያሟለ እውቅና ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

ሆኖም በሁሇት ዓመት ውስጥ አስፇሊጊውን ዝግጅት አዴርገው ወዯተቀመጠው የምጣኔ 

ሥርዓት መግባት ይጠበቅባቸዋሌ። ሇዚህም በስዴስት ወራት ውስጥ ዝርዝር የሥራ 

እቅዴ (Business plan) እንዱያቀርቡ ይጠበቃሌ። 

Abrham Yohannes Haramaya University College of Law www.chilot.me



የግሌ ከፌተኛ ትምህርት ተቋም የመጀመሪያ ዱግሪ ትምህርት የዕውቅና አሰጣጥ መመሪያ 

 

19 

 

 

3.4  የሁሇተኛ ዱግሪ ፕሮግራም ሇመስጠት በቅዴሚያ የመጀመሪያ ዱግሪ በተመሳሳይ 

የስሌጠና መስክ ሁሇት ጊዜ አስተምሮ ማስመረቅ የሚጠይቅ ቢሆንም በርቀት 

ትምህርት የዴህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ሲሰጡ የቆዩ ተቋማት ብቃታቸው እየተረጋገጠ 

በመዯበኛ ፕሮግራም መስጠት ይችሊለ። 

 
3.5  በዴህረ ምረቃ የርቀት ትምህርት ከመንግስት ጋር ውሌ ገብተው በመስጠት ሊይ ያለ 

ተቋማት በውለ መሠረት መተግበራቸው እየተገመገመ ሥሌጠናውን ያካሂዲለ። ይህን 

በተመሇከተ ራሱን የቻሇ ዝርዝር የአፇፃፀም መመሪያ ይወጣሇታሌ፡፡ 

 
4. አዱስ የእውቅና ጥያቄዎችን በተመሇከተ 

 
4.1 ተቋማት የአገሪቱን የሰው ኃይሌ ፌሊጎት ባማከሇ መሌኩ ገበያው የሚፇሌገውን የሰው 

ኃይሌ በሳይንስና ቴክኖልጂ (7ዏ%) በሶሻሌ ሳይንስና ሂውማኒቲ (3ዏ%) የፕሮግራም 

ምጣኔ መሠረት የእውቅና ጥያቄ ሲያቀርቡ ተገምግመው እውቅና የሚሰጣቸው 

ይሆናሌ። 

4.2 አንዴ ተቋም የሚሰጣቸውን ስሌጠናዎች ሙለ በሙለ በቴክኖልጂ ወይም በተፇጥሮ 

ሳይንስ መስክ ማዴረግ ከፇሇገ የተቀመጠውን የእውቅና መስፇርት አሟሌቶ ሲገኝ 

ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ የሚሰጡት ስሌጠናዎች በጤናና በግብርና 

የሙያ መስኮች ከሆኑ የሚመሇከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ሇኤጀንሲው 

በሚያሳውቁት የአጭርና የረጅም ጊዜ የሰው ኃይሌ ፌሊጎትና የስሌጠና መስኮች ትኩረት 

መሠረት በማዴረግ የእውቅና ፇቃዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

 

5. እውቅናና እውቅና እዴሳትን በተመሇከተ 

 
5.1. በ2ዏዏ2 ዓ.ም. እውቅና አግኝተው ነገር ግን ሥሌጠና ያሌጀመሩ ተቋማት እውቅናቸው 

ይከበራሌ፤ ይሁንና ወዯ ሥራ ሲገቡ በሁሇት ዓመት ውስጥ በተራ ቁጥር 4 

የተቀመጠውን አቅጣጫ ሇማሟሊት የሚያስችሊቸውን እቅዴ በስዴስት ወራት ውስጥ 

እንዱያቀርቡ ይጠበቃሌ፡፡  
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5.2. የእውቅና ጥያቄ አቅርበው ነገር ግን እውቅናቸው ያሌታየሊቸው ተቋማት እውቅናቸው 

በተሻሻሇው የእውቅና መመሪያ መሠረት የሚታይሊቸው ይሆናሌ። 

 
5.3. አንዴ የግሌ ከፌተኛ ትምህርት ተቋም ኤጀንሲው ያወጣቸውን የጥራት ዯረጃዎች 

ጠብቆ መሥራቱ ሲረጋገጥ እውቅና ባገኘባቸው የሥሌጠና መስኮች የተማሪዎችን 

ቁጥር መጨመር ይችሊሌ። 

 
5.4. የእውቅና እዴሳት ፇቃዴ ጠይቀው እውቅናቸው ያሌታዯሰሊቸው ተቋማት ብቃታቸው 

ተገምግሞ የእውቅና ፇቃዲቸው ሉታዯስሊቸው ይችሊሌ። ይሁን እንጂ በ6 ወራት 

ውስጥ ዝርዝር የስራ እቅዴ እንዱያቀርቡ ይዯረጋሌ። በሁሇት ዓመት (2003-2004 

ዓ.ም) ጊዜ ውስጥ አስፇሊጊውን ዝግጅት በማካሄዴ በሶስተኛው ዓመት (2ዏዏ5 ዓ.ም) 

ሙለ በሙለ በመንግስት የትኩረት አቅጣጫ የሥሌጠና መስኮች ሥሌጠና መስጠት 

ይጠበቅባቸዋሌ። ከቅዴመ እውቅና የእውቅና ፇቃዴ ጥያቄ አቅርበው ያሌታየሊቸው 

ተቋማትም በተመሳሳይ መሌኩ ይስተናገዲለ። 

 

6. አዱስ ቅርንጫፌ መክፇትን በተመሇከተ 

 
አዱስ ተቋም ማቋቋምና አዱስ ቅርንጫፌ ወይም አዱስ ፕሮግራም መክፇት በተጨባጭ  

አንዴ ናቸው። በመሆኑም የሚከፇቱ የሥሌጠና መስኮች በሳይንስና ቴክኖልጂና በሶሻሌ 

ሳይንስ ሂውማኒቲ የፕሮግራሞች ምጣኔ ይሆናሌ።  
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ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና መስክ ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም መሸጋገሪያ መመሪያ 

 

 

 

ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና መስክ  ወደ  

ከፍተኛ ትምህርት ተቋም መሸጋገሪያ መመሪያ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

ትምህርት ሚኒስቴር  

                              

ታህሣሥ  2000 ዓ.ም 

 

 

የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና የሙያ ብቃት፣  የሥራ ተነ ሳሽነ ት፣  በየጊዜው ራስን ከአዳዲስ ቴክኖሎጂ 

ጋር የሚያስማማ እንዲሁም የኢኮኖሚ ዕድገትንና ልማትን የሚያፋጥን የሰው ኃይል በማፍራት ለሥራ ገበያው 

የሠለጠነ  የ ሰው ኃይል ፍላጐት ምላሽ የመስጠት ተቀዳሚ ተግባር ያለው ቢሆንም፣  
 

Abrham Yohannes Haramaya University College of Law www.chilot.me



የትምህርትና ሥልጠና ሥርዓቱ ሙያዊና አካዳሚያዊ ብቃቱ ያላቸውን ግለሰቦች አካዳሚያዊ እድገት የሚገታ 

መሆን ስለማይኖርበት ትምህርት ሚኒስቴር  የአስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ 

ቁጥር 471/98 አንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ  1 መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡ ፡  

 

1. አጭር ርዕስ   

ይህ መመሪያ “ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና መስክ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም መሸጋገሪያ 

መመሪያ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡ ፡  

2. ዓላማ  

  መመሪያው የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡ ፡  

2.1 የቴ/ሙያ ትም/ሥልጠና ዋና ተግባር በዝቅተኛና በመካከለኛ ደረጃ የሠለጠነ  የሰው ኃይል 

ማፍሪያ መሆኑን ተግባራዊ ማድረግ፣  

2.2 ከቴ/ሙያ ትም/ሥልጠና ተመራቂዎች መካከል ብቃቱ ያላቸው ሰልጣኞች ብቻ ወደ ከፍተኛ 

ትምህርት መቀጠል የሚችሉበትን ሥርዓት መዘርጋትና ዋና መስፈርቶችን ማሳወቅ፣  

2.3 የቴ/ሙያ ትም/ሥል/ሥርዓት ከከፍተኛ ትምህርት ስርዓት ጋር የሚኖረውን ዓምዳዊ ትሥሥር 

በግልጽ ማሳየት፣   

 

 

 

 

3.  ትርጓሜ፡ - 

በዚህ መመሪያ መሠረት 
 

3.1  “የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና” ማለት በምንዳ ተቀጥሮ ወይም ሥራን ፈጥሮ 

ራስን ለመምራት የሚያስችል ብቃት ለመላበስና በአንድ የሙያ መስክ ክህሎትን፣  

ዕውቀትንና የሥራ ባህርይን ለመቅሰም የሚሰጥ የትምህርትና ሥልጠና መርሐግብር ነ ው፡ ፡   

3.2  “የኢትዮጵያ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍ” ማለት የአንድን ሙያ 

የብቃት ሥልት፣  ጥልቀትና ውስብስብነ ት፣  ብቃቱ የሚጠይቀውን የኃላፊነ ት መጠንና በሥራ 

ላይ ራስን የመምራት ነ ፃ ነ ት፣  የሥራን ሁኔታ ውስብስብነ ት፣  ትሥሥር፣  ግልፅነ ት፣  እና 

ተለዋዋጭነ ት ከግንዛቤ በማስገባት የሙያዎችን የበቃት ደረጃ የሚያስቀምጥ ሰነ ድ ማለት 

ነ ው፡ ፡  

3.3 “ወደ ከፍተኛ ትምህርት መሸጋገሪያ (Pathways to Higher 

Education)” ማለት የሁለተኛ ደረጃን የመጀመሪያ እርከን ያጠናቀቁ፣  ለሙያ 

ምዘና ፈተና በመቀመጥ ብቃታቸው የተረጋገጠላቸው፣  በሙያቸው ቢያንስ ሁለት ዓመት 

የሠሩና የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተናን በመውሰድ ትምህርት ሚኒስቴር በሚወስነ ው 

የማለፊያ ነ ጥብ መሠረት አልፈው የሙያ ምዘና ባለñበት የሥልጠና መስክ የመጀመርያ 

ዲግሪ ፕሮግራም የሚከታተሉበት መተላለፊያ ነ ው፡ ፡  
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3.4 “የሙያ ደረጃ“ ማለት አንድ ሠልጣኝ በአንድ የሙያ መስክ ለመሠማራት ይችል ዘንድ 

ሊኖረው የሚገባውን የሙያ ብቃት ዝርዝር የያዘ  ሰነ ድ ነ ው፡ ፡  የሙያ ደረጃ ምደባ 

የግለሰብን ብቃት ወይም ግለሰቡ የሠለጠነ በት ሥርዓተ ትምህርት የሚገመገምበት የደረጃ 

መለኪያ ነ ው፡ ፡  
 

3.5  “የሙያ ብቃት ምዘና“ ማለት አንድ ሰው በአንድ የተወሰነ  የሙያ መስክ የቴክኒክና 

ሙያ ብቃት ያለው  መሆኑን ወይም ያለመሆኑን ለማረጋገጥ በሙያ ደረጃ ላይ ተመሥርቶ 

ምዘና የሚከናወንበት ሥርዓት ሲሆን፣  ይህም አገር አቀፍ ዕውቅና ያለው የቴክኒክና 

ሙያ ብቃት ምስክር ወረቀት ለማግኘት ቅድመ ሁኔታ ይሆናል፡ ፡  

3.6  “የሙያ ምዘና ማዕከል” ማለት በክልል ደረጃ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና 

አካላትና በግሉ ዘርፍ ሥር የተዋቀረ ማዕከል ሲሆን የክህሎት ምዘናን በማደራጀትና 

በማከናወን የተሠማራ እንዲሁም ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ሥርዓቱ የአቅም 

ግንባታ፣  የምክርና የምርምር አገልግሎት የመሳሰሉትን ሙያዊ ተግባራት የሚያከናውን 

ማዕከል ነ ው፡ ፡  
 

3.7  “የማካካሻ ትምህርት (Bridging Course)” ማለት የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ሥልጠና  ምሩቃን  ለዩኒቨርስቲ መግቢያ ፈተና ለመዘጋጀት በመሰናዶ ትምህርት ላይ 

ተመሥርቶና በሞጁል (Module) ተዘጋጅቶ የሚሰጥ ትምህርት ነ ው፡ ፡  

3.8  “የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ  ፈተና” ማለት ከመሰናዶ የማካካሻ ትምህርት ዝግጅት 

በኋላ  ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመግባት የሚሰጥ አገር አቀፍ ፈተና ማለት ነ ው፡ ፡  

4.    የቅበላ  መስፈርቶች  
       በዚህ መመሪያ መሠረት ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ያሟሉ አመልካቾች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

ውስጥ ገብተው የሙያ ምዘና ባለñበት የሙያ መስክ ትምህርታቸውን መቀጠል ይችላሉ፡ ፡  
 

4.1 በአዲሱ የትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ መሠረት 10ኛ ክፍልን (በቀድሞው 12ኛ ክፍልን) 

ስለማጠናቀቃቸው ማስረጃ የሚያቀርቡ፣  
 

4.2  የሥራውን ዓለም ፍላጎት መሠረት በማድረግ ከተዘጋጀው የሙያ ደረጃ /Occupational 

Standard/ በመነ ሣት የሚዘጋጀውን አገር አቀፍ የሙያ ብቃት ምዘና  በመውሠድ 

ከፍተኛውን ውጤት ያስመዘገቡ፣    

4.3.  ለሙያ ምዘና በተፈተኑበት ሙያ ሕጋዊ የሁለት ዓመት ተግባራዊ የሥራ ልምድ ማስረጃ 

የሚያቀርቡ፣   

4.4  ኃላፊነ ት በተሠጠው አካል በአገር አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጀውን የከፍተኛ   ትምህርት መግቢያ 

ፈተና ወስደው /Entrance Exam/ ያለፉ፣  
 

5. የአስፈፃሚ አካላት የስራ ድርሻና ሃላፊነ ት 

በቴ/ሙ/ት/ሥ እና በከፍተኛ ትምህርት መካከል የመሸጋገሪያ መሠላል በመፍጠር ዜጎች የሙያ ብቃታቸውን 

ማሻሻል የሚችሉበትን መንገድ በማመቻቸት ረገድ ይህ መመሪያ ጉልህ ድርሻ ያለው ሲሆን ለተግባራዊነ ቱም 
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የበርካታ ባለድርሻዎች አስተዋጽኦ ወሣኝ ነ ው፡ ፡  ከእነ ዚህ አስፈፃሚ አካላት መካከል ትልቅ ድርሻ 

ያላቸው የሚከተሉት ናቸው፡ - 
 

5.1 ትምህርት ሚኒስቴር 

5.1.1 የምዝገባና የፈተና ወቅቶችን ያሣውቃል 

5.1.2. ለከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና ብቁ የሆኑትን እጩ ተፈታኞች ይመዘግባል፣  ይፈትናል፣  

ውጤታቸውንም ያሳውቃል፡ ፡  

    5.1.3. የከፍተኛ ትምህርት የመግቢያ ነ ጥብን በየወቅቱ ይወስናል፡ ፡  

    5.1.4. የመሸጋገሪያ ማካካሻ ትምህርት (Bridging Course) ይዘትን   /Content/ 

ያዘጋጃል፡ ፡   

5.1.5. የሙያ ብቃት መመዘኛ /Assessment Tools/ ያዘጋጃል፤   

5.1.6. የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምዘና የሚሠጡ ባለሙያዎችን /Assessors/ እና የሙያ ብቃት 

መመዘኛ አዘጋጆችን /Assessment tools developers/ ያሠለጥናል፡ ፡   
 

5.2. የክልል ት/ቢሮዎች /የቴ/ሙ/ት/ስ ኤጀንሲዎች/ ኮሚሽኖች  

5.2.1 በክልሉ ውስጥ ባሉ የብቃት ማረጋገጫ ማዕከላት (Center of competence) 

አማካኝነ ት የሚሠጡትን የሙያ ብቃት ምዘናና የምስክር ወረቀት አሠጣጥ ሂደትን በበላይነ ት 

ይመራል፡ ፡  

5.2.2 የሙያ ብቃት ምዘናውን ውጤት በየወቅቱ ለትምህርት ሚኒስቴርና ለሚመለከታቸው ሌሎች ክፍሎች 

ያሣውቃል፡ ፡  

 

 
 

5.3  የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ማዕከላት 

5.3.1  የሙያ ብቃት ምዘና የሚሠጥባቸውን የሙያ ዓይነ ቶችን ለይተው ይገልፃሉ፤   

5.3.2    ለፈተናው ብቁ የሆኑትን እጩ ተፈታኞች መረጃዎችን አጣርተው ለፈተና ብቁ የሆኑትን 

ይመዘግባሉ፡ ፡   

5.3.3 ምዘናውን ለማካሄድ የሚያስችል ጥሩ አደረጃጀትና በቂ የመፈተኛ መሣሪያዎች ላላቸው 

ተቋማት፣  ድርጅቶች፣  ፋብሪካዎች፣  ወዘተ በመገምገም እውቅና ይሠጣሉ፡ ፡   

5.3.4 እውቅና ባገኙ የምዘና ማዕከላት /Testing Centers/ ምዘና ያካሂደሉ፡ ፡   

5.3.5 የሙያ ብቃት ምዘናውን ላለፉ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ እንዲሰጣቸው ዝርዝራቸውን ካገኙት 

ነ ጥብ ጋር ለሚመለከታቸው አካላት በወቅቱ ያስተላልፋሉ፡ ፡  

 5.3.6   በደንብና መመሪያ መሠረት ለሚሰጡት የሙያ ብቃት ምዘና ተገቢውን የአገልግሎት ክፍያ 

ያስከፍላሉ፡ ፡  

5.4 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት  

5.4.1 የተዘጋጀውን የመሸጋገሪያ ማካካሻ ትምህርት (Bridging Course) መሠረት በማድረግ 

ሚስጢራዊነ ታቸውን በጠበቀ ሁኔታ የመግቢያ ፈተናዎችን በጋራ ያዘጋጃሉ ወይም በሚወክሉት 

አካል አማካኝነ ት እንዲዘጋጅ ያደርጋሉ ፡ ፡   

5.4.2 የተዘጋጁትን  ፈተናዎች ፈተናዎችን ለሚያስተዳድረው አካል በወቅቱ ያስረክባሉ፡ ፡  

 4

Abrham Yohannes Haramaya University College of Law www.chilot.me



 

6.   ከተማሪዎች ስለሚጠበቅ ሁኔታ 

6.1 ተዘጋጅቶ በቀረበው የማካካሻ ትምህርት ይዘት መሠረት ራሳቸውን ለከፍተኛ ትምህርት መግቢያ 

ፈተና ያዘጋጃሉ ፡ ፡  

6.2 በደንብና መመሪያ መሠረት ለፈተናው የሚፈለግባቸውን ክፍያ ይፈጽማሉ፡ ፡  

6.3 ፈተናውን በብቃት ያለñ ተማሪዎች በመንግሥት የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ገብቶ መማር መብት 

ያለመሆኑ በመረዳት የራሳቸውን አመቺ መንገዶች ያዘጋጃሉ፡ ፡  

7. የማካካሻ ትምህርት (Bridging Course)  

የማካካሻ ትምህርት ሰልጣኞች ቀደም ሲል ባለñባቸው ትምህርትና ሥልጠናዎች ያልተማሯቸውን ዩኒቨርስቲ 

ገብተው የከፍተኛ ትምህርታቸውን ለመከታተል የሚያስችሏቸውን እንዲሁም የአካዳሚው ዕውቀት ሊጨብጡ 

የሚያስችሏቸውንና ለብሔራዊ ፈተና የሚያዘጋጃቸውን የትምህርት ዓይነ ቶችና ይዘቶችን የሚያካትት 

ነ ው፡ ፡  የማካካሻ ትምህርት ማጠናቀቂያ ማስረጃ ማቅረብ ግዴታ ባለመሆኑ ተማሪዎች የማካካሻ 

ትምህርትን ባመቻቸው መንገድ /በማታ፣  በርቀት፣  በራስ ጥናት ወዘተ…/ ተምረው ማጠናቀቅ ይችላሉ፡ ፡  

 

8.  የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና  

      8.1 በአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማረጋገጫና ፈተናዎች ኤጀንሲ አስተባባሪነ ት በሚመለከታቸው 

ዩኒቨርስቲዎች ወይም ተወካያቸው የመሸጋገሪያ ትምህርትን (Bridging Course) መሠረት 

አድርጐ የሚዘጋጅና በብሔራዊ ደረጃ በዓመት አንድ ጊዜ የሚሰጥ ይሆናል፡ ፡  ለዚህ ፈተና 

የተቀመጡት ተፈታኞች በፈተናው ያገኙትን ውጤት የሚገልጽ የምስክር ወረቀት የሚሰጣቸው ሲሆን 

የማለፊያ ነ ጥቡ በየወቅቱ በትምህርት ሚኒስቴር የሚወሰን ይሆናል፡ ፡  ተፈታኞች ለዚህ ፈተና 

ባመቻቸው መንገድ ራሳቸውን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡ ፡  

      8.2  በአንድ የትምህርት ዘመን የተገኘ የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና ውጤት ከሶስት ዓመት 

በኋላ  ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመግባት አያገለግልም፡ ፡  

      8.3  ማንኛውም ለከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና የሚቀመጥ ተፈታኝ ለመግቢያ ፈተናነ ት 

የተቀመጡትን ሁሉንም የትምህርት ዓይነ ቶች በአንድ ጊዜ መውሰድ ይኖርበታል፡ ፡  

8.4 የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና ውጤት ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመግባት የሚያገለግለው 

ለአንድ ጊዜ ብቻ ይሆናል፡ ፡  

 

 

 

9.  ልዩ  ልዩ  ድንጋጌዎች 

9.1 ከዚህ ቀደም ከግብርና ማሰልጠኛ ተቋማት በዲፕሎማ ተመርቀው የወጡ ተማሪዎች ወደ ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት የሚሸጋገሩበት መመሪያ በሥራ ላይ ይቆያል፡ ፡  

9.2   ከላይ በተራ ቁጥር 9.1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚህ መመሪያ ጋር የማይጣጣሙ 

ማንኛቸውም መመሪያዎች  ተፈጻሚነ ት አይኖራቸውም፡ ፡  
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10.   መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ  
 

  ይህ መመሪያ ከ ታህሣሥ 19 ቀን 2000 ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል፡ ፡   

   

ትምህርት ሚኒስቴር 
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