
በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች ምዯባ  

የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 80/2013 

 

1. አውጪ ባሇስሌጣን 

የኢፌዳሪ አስፈጻሚ አካሊት ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣውአዋጅ ቁጥር 

916/2008 አንቀጽ 10፣ 28(7) እና በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ 650/2001 አንቀጽ 

39፣ 92(2) መሠረት ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

2. አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ “በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች ምዯባ የአፈጻጸም 

መመሪያ ቁጥር 80/2013” ተብል ይጠቀሳሌ፡፡ 

3. ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሠጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

3.1 ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ማሇት እንዯ ቅዯም ተከተለ የትምህርት 

ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፡፡ 

3.2 ኤጀንሲ ፣ማሇት ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ማሇት 

ነው፡፡ 

3.3 ከፍተኛው የትምህርት ተቋም ማሇት እንዯ አግባብነቱ በጀቱ በፌዳራሌ 

ወይም በክሌሌና ከተማ አስተዲዯር የሚተዲዯር የከፍተኛ የትምህርት 

ተቋምና ህጋዊ ፈቃዴ /እውቅና/ አግኝቶ የተቋቋመ የግሌ ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋም ነው፡፡ 

3.4 መዯበኛ ተማሪ ማሇት በትምህርት ሚኒስቴር ወይም በክሌልች እውቅና 

በተሠጠው መንግስታዊና መንግስታዊ ባሌሆኑ ትምህርት ቤቶች በቀንና 

በማታ መርሃ ግብር ትምህርቱን የሚከታተሌ ተማሪ ማሇት ነው፡፡ 

3.5 የመሠናድ ትምህርት ማሇት ከአጠቃሊይ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት 

ማጠናቀቂያ በኋሊ ሇከፍተኛ ትምህርት ማዘጋጃ የሚሠጥ የሁሇተኛ ዯረጃ 

ሁሇተኛ ሳይክሌ ትምህርት ማሇት ነው፡፡ 



3.6 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ መመዘኛ ፈተና ማሇት የመሠናድ 

ትምህርት ሊጠናቀቁ ተማሪዎች የሚሠጥ ፈተና ነው፡፡ 

3.7 ከፍተኛ የጤና ችግር ያሇባቸው ማሇት በከፍተኛ ዯረጃ የጤና መታወክ 

በመፈጠሩ ተከታታይ የህክምና ዴጋፍ ሲያገኙ የቆዩና በቀጣይም ዴጋፍ 

የሚፈሌጉ መሆናቸውን በህክምና ቦርዴ የተረጋገጠ መረጃ የሚያቀርቡ 

ተማሪዎች ናቸው፡፡ 

3.8 የአካሌ ጉዲተኛ ማሇት በዯረሰባቸው የአካሌ ጉዲት ምክንያት በዊሌቸርና 

በሁሇት ክራንች የሚንቀሳቀሱ ተማሪዎች ብቻ ናቸው፡፡ 

3.9 የትምህርት መስክ ምዴብ ማሇት ሇትምህርትና ሇምዯባ አገሌግልት 

እንዱያመች ተዘጋጀ የከፍተኛ  ትምህርት የትምህርት መስኮች በጋራ 

የማዯራጀትና የማቀናጀት አሠራር የሚያመሇክት አዯረጃጀት ነው፡፡ 

3.10 ምዯባ ማሇት ተማሪዎች በዩኒቨርስቲዎች መመዯብ ነው፡፡ 

3.11 ቅበሊ ማሇት ወዯ ከፍተኛ ትምህርት ሉያስመዴብ የሚችሌ የማሇፊያ 

ነጥብ፡፡ 

4 ዓሊማ  

በመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመቀበሌ አቅም እና በተማሪዎች 

ፍሊጎትና ዝንባላ መሠረት ግሌጽና ፍትሃዊ የሆነና በውዴዴር እና በሌዩ ዴጋፍ ሊይ 

የተመሠረተ የተማሪዎች ምዯባ ሇማከናወን ነው፡፡ በተጨማሪም በግሌ ወዯ ከፍተኛ 

ትምህርት መግባት የሚችለ ተማሪዎችን ውጤት ሇመወሰን የሚያስችሌ ይሆናሌ፡፡ 

5 መሪህዎች 

ግሌጸኝነት 

ዳሞክራሲያዊነት 

ተጠያቂነት 

ፍትሃዊነት 

አገራዊ ፍሊጎትና አቅም 

6 አጠቃሊይ ሁኔታዎች  

6.1 በአዋጅ ቁጥር 650/2001 አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 6 መሰረት የመንግስት 

ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ራሳቸው በቀጥታ ተማሪዎች ሇመቀበሌ 

የሚችለበት ጊዜ እስኪዯርስ ሚኒስትሩ የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት 



ተቋማት በማማከር የምዯባ ሥራውን ሇማከናወን የመግቢያ ፈተናውን 

በማስተዲዯር ማሇፊያ ነጥብና መግቢያ ነጥብ በመወሰን ስሇ ሌዩ ዴጋፍ 

ተጠቃሚዎች መመሪያ በማውጣት፣ የቅበሊ ሥርዓት በመወሰንና የቅበሊ 

አፈጻጸምን በመከታተሌና በማስተካከሌ ሊይ የተገዯበ ሥራ ይሰራሌ፡፡ 

6.2 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ነጥብ የትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ 

መሰረት በማዴረግ፣ አገራዊ የማስተናገዴ አቅምና በየአመቱ 

የሚመዘገበውን የተማሪዎች ውጤት ባገናዘበ ሁኔታ በትምህርት ሚኒስቴር 

ይወሠናሌ፡፡ 

7 የተፈጻሚነት ወሠን 

7.1 ይህ መመሪያ ሇትምህርት ሚኒስቴር ተጠሪ በሆኑ ሁለም የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማትና በዚህ መመሪያ ግዳታ በተጣሇባቸው አስፈጻሚ 

አካሊት፣ የግሌ፣ የመንግስትና ኮሚኒቲ ትምህርት ቤቶች ሊይ ተፈጻሚ 

ይሆናሌ፡፡  

 

ክፍሌ ሁሇት 

የትምህርት መስክና ምዯባ 

 

 8.  ሇምዯባ ብቁ የሚያዯርጉ መስፈርቶች 

8.1 የመሰናድ ትምህርት ያጠናቀቁና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ 

የብቃት መመዘኛ ፈተና ወስዯው የዘመኑ መቁረጫ ነጥቡን ያሟለ፡፡ 

8.2 የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ መመዘኛ ፈተና በዴጋሚ የወሰደ ተማሪዎች 

በዘመኑ ሇግሌ ተፈታኞች በሚወጣው የመቁረጫ ነጥብ መሠረት የማሇፊያ 

ነጥብ ይመዯባለ፡፡ 

9.  በምዯባና በቅበሊ ወቅት አዎንታዊ ዴጋፍ የሚዯረግሊቸው፣ 

ሁለም ተማሪዎች ባስመዘገቡት ውጤት ተወዲዯወረው የሚገባቸውን የትምህርት 

መስክና የተቋማት ምርጫቸውን የሚያገኙ ሲሆን፡- 

9.1 ሴት ተማሪዎች /በቅበሊና በምዯባ ወቅት/፣ 

9.2 ዓይነስውራንና መስማት የተሳናቸው /በቅበሊና በምዯባ ወቅት/፣ 

9.3 የአካሌ ጉዲተኞች /በምዯባ ወቅት/፣ 



9.4 ከፍተኛ የጤና ችግር ያሇባቸውና በህክምና ቦርዴ የተረጋገጠሊቸው 

ተማሪዎች/በምዯባ ወቅት/፣ 

9.5 ኢትዮጲያ ሱማላ፣ የአፋር፣ የቤኒሻንጉሌ ጉምዝና የጋንቤሊ ክሌሌ ብሔር 

ብሔረሰቦች ተወሊጆች በክሌለ ውስጥ የተማሩ /በቅበሊ ወቅት/ 

9.6 በኦሮሚያና በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ የአርብቶ 

አዯርና ከፊሌ የአርብቶ አዯር አካባቢ ነባር ብሔር ብሔረሰቦች / Indigenous/ 

ሌጆች / በተወካዮች ምክር ቤት በተሇዩ የአርብቶ አዯር ወረዲዎችና ዞኖች 

/ተማሪዎች/ በቅበሊ ወቅት/ ሌዩ ትኩረትና ዴጋፍ ይዯረጋሌ፣ 

10. የኮሚኒቲ ባህርይ ያሊቸው ት/ቤቶችና በዜግነት ምክንያት ምዯባ የሚታይሊቸው፣  

10.1 የኮሚኒቲ ት/ቤት ተማሪዎች ምዯባ ከየትምህርት ቤታቸው በሚሊከው ውጤት 

መሠረት በንጽጽርና በውዴዴር ሉመዯቡ ይችሊለ፡፡ 

10.2 በዜግነት ኢትዮጲያውያን ያሌሆኑ ሆኖም ማንኛውም ጥቅማ ጥቅም እንዯ 

ኢትዮጲያዊ ዜጋ የማግኘት መብት ያሊቸው ተማሪዎች ቢኖሩ ከውጭ 

ጉዲይ ሚኒስቴር በሚቀርበው መረጃ መሰረት የምዯባው ተጠቃሚ ሉሆኑ 

ይችሊለ፡፡ 

10.3 በዜግነት ኢትዮጲያዊ ሆነው በውጭ ሀገር ተምረው ወዯ ሀገራቸው ሚመሇሱ 

ተማሪዎች ትምህርት ማስረጃቸው በአቻ ግመታ ተረጋግጦ የምዯባ 

ተጠቃሚ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

11. የትምህርት መስክና የተቋማት ምርጫ፣ 

11.1 ትምህርት መስክ በስዴስት ምዴብ ተዯራጅቷሌ፡፡ 

  11.1.1  የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ዘርፍ፣ 

Band 1- Engineering and technology 

        (1a) Engineering science 

        (1b) Computing science (Other than sciences) 

        (1c) Textile engineering 

Band 2-2a) Natural and Computational science 

       2b) Teachers Educational in natural sciences 

Band 3- Medicine and Health science 

      (3a) Medicine 



      (3b) Public health officer 

      (3c) Other health sciences 

      (3d) Dental Medicine  

Band 4- Agricultural and Natural Resource Sciences 

        (4a) Veterinary Medicine 

(4b) Other Agricultural & Natural Resource Sciences 

(4c) Veterinary Science 

11.1.2 ሇማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፍ፣ 

     Band 5- Business and Economics 

     Band 6- Social science and humanities 

          (6a) Law  

          (6b) Other social sciences & Humanities 

         (6c) Theatrical, fine arts and music 

         (6d) natural nationalities Language 

         (6e) Teachers Educational in social sciences 

11.2 የተቋማት ምርጫ፣  

     የየዓመቱን የመግቢያ መቁረጫ ነጥብ ያሟለ ተማሪዎች ወዯ መንግስት ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ሇመመዯብ በሀገሪቱ  ውስጥ ያለ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት በዝርዝር ተቀምጠው ሁለንም በቅዯም ተከተሌ ይመረጣለ፡፡ 

12 ከፍተኛ የጤና ችግር ያሇባቸው ተማሪዎች ምዯባ፣ 

10.1 ከፍተኛ የጤና ችግር ምክንያት ዴጋፍ ሉዯረግሊቸው የሚገቡ ተማሪዎች 

በየመሰናድ ትምህርት ቤቱ በኩሌ የተማሪው ሙለ ስም የመሇያ ቁጥር ተጠቅሶ 

የሜዱካሌ ቦርዴ ሰርተፍኬት በትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ፊርማና ማህተም 

ተረጋግጦ የትምህርት ቤቱ የዴጋፍ ዯብዲቤ ጭምር ውጤት በተገሇጸ ባለት 15 

ተከታታይ ቀናት ውስጥ ሇሀገር አቀፍ የፈተናዎች ኤጀንሲ መዴረስ 

ይኖርበታሌ፣ 

10.2 መረጃው አጠራጣሪ ሆኖ ሲገኝ እና የህመሙ ዓይነትና ዯረጃ ሇማወቅ ሲፈሇግ 

የሚመሇከታቸው የጤና ባሇሙያዎችን የማማከር ስራ ይሰራሌ፣ 



10.3 ከፍተኛ የጤና ችግር ኑሮባቸው የህክምና ክትትሌ የሚያስፈሌጋቸው ተማሪዎች 

የህክምና ጤና ተቋማት ባሊቸው ዩኒቨርስቲዎች ይመዯባለ          

10.4 የምዯባ ውጤት ከታወቀ በኋሊ የሚቀርብ ማንኛውም የሕክምና መረጃ ተቀባይነት 

የሇውም፣ 

10.5 የጤና መረጃው ሐሰተኛ ሆኖ በተገኘበት ወቅት ትምህርት ቤቱም ሆነ ተማሪው 

ባሇው ሕግ ተጠያቂ ሆናለ፡፡ በዚህ መረጃ የተገኘ ምዯባው ይሰረዛሌ፣ 

  

ክፍሌ ሶስት 

13.  ይህንን መመሪያ በማስፈፀም ሂዯት የሌዩ ሌዩ አካሊት ኃሊፊነትና ግዳታ፣ 

13.1 ትምህርት ሚኒስቴር፣ 

ሀ/ የተማሪዎች ምዯባ መመሪያ ያወጣሌ፣ ያሻሽሊሌ፣ ሇክሌሌ ትምህርት ቢሮዎችና 
ሇዩኒቨርስቲዎች መመሪያውን ያስተዋውቃሌ ተግባራዊ መሆኑን ይከታተሊሌ፣ 

ሇ/ ወዯ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚያስገባ ነጥብን ይወስናሌ፣ 

13.2 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ 

ሀ/ ዩኒቨርስቲዎች የ5 ዓመት የመቀበሌ አቅም በማስቀመጥ፣ በየአመቱ አዱስ 
ተማሪዎች የመቀበሌ አቅም በወቅቱ ያሳውቃሌ፣ 

ሇ/ በየዓመቱ ሇሚመዯቡ ተማሪዎች ኦረንቴሽን ይሰጣለ፣ 

ሐ/ በየዩኒቨርሲቲዎች የተመዯቡትን ተማሪዎች በተመዯቡበት የትምህርት የመስክ 
ዙሪያ በየትምህርት ዓይነቱና በዱፖርትመንት /ፕሮግራም/ ይዯሇደሊለ፣ 

መ/ ከተማሪዎች ምዯባ በኋሊ በተማሪዎች ሇሚነሱ የተሇያዩ ችግሮች መፍትሔ 
ይሰጣለ፣ 

ሠ/ በተማሪዎች የሚነሱ አሳማኝ የዝውውር ጥያቄዎች የሚፈታው በተመዯቡበት 
ዩኒቨርስቲ አንዴ ዓመት ተምረው ውጤት ከያዙ በኋሊ በሚመሇከታቸው 
ዩኒቨርስቲዎች መካከሌ በሚዯረግ ቀጥተኛ ግንኙነትና ስምምነት መሠረት ዝውውር 
ይፈጸማሌ። 

13.3 ክሌሌና ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች፣ 



ሀ/ በስራቸው ሊለ ዞኖች፣ ወረዲዎችና ትምህርት ቤቶች በየዯረጃው መመሪያውን 
ያሰራጫለ፣ ያስተዋውቃለ፣ ተግባራዊነቱን ይከታተሊለ፣ መመሪያውን በሚጥሱት 
ሊይ የእርምት እርምጃ ይወስዲለ፣ 

ሇ/ ከትምህርት ሚኒስቴር የሚሊክ የአጠቃቀም ማኑዋሌና ሇእያንዲንደ ትምህርት ቤት 
የተዘጋጀው የተማሪዎች መረጃ መመዝገቢያ ዴህረ ገጽ የይሇፍ ቃሌ /ሇዚህ 
መመሪያ ማስፈፀሚያ/ በሁለም መሰናድ ትምህርት ቤቶች መዴረሱን ያረጋግጣለ፣ 

ሐ/ እያንዲንደ የመሰናድ ትምህርት ቤት መረጃውን በተሰጠው ፎርማት በትክክሌ 
ሞሌቶ ማጠናቀቁንና ሇእያንዲአንደ ተማሪ መረጃ በዴረ ገጽ በጊዜ ገዯቡ መሠረት 
መሊኩን በመከታተሌ ያረጋግጣለ፣ 

መ/ የትምህርት ቤት ርዕሳነ መምህራን የሚመሇከታቸው ክፍልች፣ ተማሪዎችና 
ወሊጆች መመሪያውን በአግባቡ እንዱያውቁት በማዴረግ ተገቢውን እንዱፈጽሙ 
ዴጋፍ ይሰጣለ፣ 

ሠ/ በመረጃ አሰባሰብ ሊይ የተሇያዩ የቴክኖልጂ አጠቃቀም ክፍተት እንዲይኖር 
በየዯረጃው ተገቢው ዴጋፍ ይሰጣለ፣ ያስፈጽማለ፣ 

13.4 የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ፣ 

ሀ/ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መግቢያ የመቁረጫ ነጥብ አማራጮችን የመንግሥት 
ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመቀበሌ አቅምና የየዘመኑን የተማሪዎች ውጤት 
ግምት ውስጥ በማስገባት አዘጋጅቶ ሇውሳኔ ያቀርባሌ። 

ሇ/ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመቀበሌ አቅም፣ የትምህርት መስክና የተቋም 
ምርጫ መረጃና ውጤት በማሰባሰብ የተማሪዎችን ምዯባ ያካሂዲሌ። 

ሐ/ የተጠቃሇሇና ውሳኔ ያገኘ የመጨረሻ የተማሪዎችን ምዯባ በመንግሥት መገናኛ 
ብዙሃን፣ በተሇያዩ የመገናኛ ዘዳዎችና ቴክኖልጂ በመጠቀም ያስታውቃሌ። 

መ/ ምዯባን በተመሇከተ የሚቀርቡ አስተያየቶች፣ አቤቱታዎች በመቀበሌ 
ያስተናግዲሌ ተገቢውንም መፍትሔ ይሰጣሌ። 

ሠ/ የምዯባውን ሥራ የተቀሊጠፈና ተዯራሽ ሇማዴረግና የዯንበኞችን እርካታ 
የሚጨምሩ አሰራሮች በየጊዜው እያጠና ያሻሽሊሌ። 

ረ/ የተማሪዎች መረጃ መሰብሰቢያ ዴህረ ገጽና የይሇፍ ቃሌ ትምህርት ቤቶች 
እንዱያውቁት ያዯርጋሌ። 

13.5 ትምህርት ቤት፣ 

 ማንኛውም የመሰናድ ት/ቤት 



ሀ/ የተማሪዎች የትምህርት መስክና የተቋም መምረጫ ቅጽ/ፎርም/ ሊይ 
ከመሙሊታቸው በፊት ስሇትምህርት መስክና ተቋም አመራረጥ ሇተማሪዎች በቂ 
ገሇፃ በመስጠት ተማሪዎች ራሳቸውን እንዱያዘጋጁ ያዯርጋሌ። 

ሇ/ የተማሪዎችን መረጃ የዩኒቨርስቲና የስሌጠና መስክ ምርጫቸውን  ከምርጫ ፎርም 
ሊይ በዴህረ ገጽ በጥንቃቄ ያስገባሌ። 

ሐ/ በዴህረ ገጽ የገባውን መረጃ በማተም ስሇትክክሇኛነቱ ተማሪዎች የየራሳቸውን 
ምርጫ አረጋግጠው እንዱፈሩሙበት በማዴረግ በመረጃነት ይይዛሌ። 

መ/የትምህርት ቤቱን ተማሪዎች የዩኒቨርስቲና የስሌጠና መስክ ምርጫቸውን ሇሀገር 
አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ በዌብሳይት ይሌካሌ። 

ሠ/ ተጨማሪ ሌዩ ዴጋፍ የሚያስፈሌጋቸው የህክምና ጉዲዮች እና የአካሌ ጉዲተኞች 
/በፎቶግራፍ የተዯገፈ/ እንዯዚሁም መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች መረጃን 
በጥንቃቄ በማዯራጀት ሇምዯባ እንዱያገሇግለ ከምዯባው 15 ተከታታይ ቀናት 
በፊት ሇሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ይሌካሌ። 

ረ/ እያንዲንደ ትምህርት ቤት ትክክሇኛ የተማሪዎች መረጃ መሊኩን ማረጋገጥ 
ይኖርበታሌ። ከምዯባ በፊት የሚያጋጥሙ የመረጃ ክፍተቶችን በማስተካከሌ ከሀገር 
አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ጋር የመተባበር ግዳታ አሇበት። 

ሰ/ ተማሪዎች የተመዯቡበትን ዩኒቨርስቲ ከዴህረ ገጽ በማተም ተማሪዎች በግሌጽ 
ሉያዩት በሚችለበት ቦታ በመሇጠፍ እንዱያውቁት ያዯርጋሌ። 

13.6 ተማሪ/አመሌካች፣ 

ሀ/ ማናቸውም ተማሪ /አመሌካች/ ትክክሇኛና ወቅታዊ መረጃ የመስጠትና የመሙሊት 
ኃሊፊነት አሇበት። በሀሰት መረጃ የተገኘ ምዯባ በማናቸውም ጊዜ ሲታወቅ 
እንዱሰረዝ ይዯረጋሌ። 

ሇ/ ተማሪዎች ምርጫቸውን እራሳቸው ወይም በህጋዊ ወኪልቻቸው አማካኝነት 
በጥንቃቂ መሙሊት ይኖርባቸዋሌ። 

ሐ/ በተማሪዎች የትምህርት መስክና የተቋም መምረጫ ቅጽ /ፎርም/ ሊይ የሞሊውና 
በዴረገጽ የተሊሇፈው አንዴ አይነት መሆኑን በማየት ስሇትክክሇኛነቱ በፊርማው 
ማረጋገጥ ይኖርበታሌ። 

መ/ ሇምዯባ የትምህርት መስክና የተቋም መምረጫ ቅጽ /ፎርም/ ያሌሞሊ እና በዴህረ 
ገጽ ያሇተሊሇፈሇት ተማሪ በምዯባው አይካተትም። 



ሠ/ የተመዯበበት ዩኒቨርስቲ በትክክሌ የማረጋገጥ ግዳታ አሇበት። የተመዯበበት 
ዩኒቨርስቲ በትክክሌ ሳይሇይ ቀርቶ ምዝገባ ጊዜ ሳይቀርብ ቢቀር ምዯባው በራሱ 
እንዯሰረዘ ይቆጠራሌ። 

ረ/ በተመዯበበት ዓመት ትምህርቱን ያሌጀመረ ተማሪ በቀጣዩ ዓመት ሉመዯብ 
አይችሌም። 

ሰ/ ዩኒቨርስቲዎች በመገናኛ ብዙሃን በሚያስተሊሌፉት ጥሪ መሰረት እየቀረቡ 
መመዝገብ ይኖርባቸዋሌ። ከአቅም በሊይ የሆነ ነገር ሲያጋጥማቸው በህጋዊ 
ወኪልቻቸው ሇተቋሙ /ሇዩኒቨርስቲው/ ስሇሁኔታው በማሳወቅ ከተቋሙ ጋር 
መፍትሄ ይፈሌጋለ።   

ክፍሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 14 ማንኛውም ተማሪ ወዯ መንግሥት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሇመግባት አንዴ ጊዜ 
ብቻ የምዯባ ዕዴሌ እንዱያገኝ ይዯረጋሌ። ሆኖም ከምዯባ በኋሊ ከአቅም በሊይ በሆኑ 
ችግሮች ምክንያት ትምህርታቸው መከታተሌ ባሇመቻሊቸው ሇተመዯቡበት ዩኒቨርስቲ 
በሚያቀርቡት አቤቱታ መሰረትና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ባሊቸው ህግና ዯንብ 
ብቻ የሚስተናገደ ሲሆን ሇሁሇተኛ ጊዜ የምዯባ ጥያቄ ሉያቀርቡ አይችለም። 

15 አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች /በዊሌቸርና በሁሇት ክራንች የሚንቀሳቀሱ/ የጉዲቱን አይነት 
የሚያሳይ ፎቶግራፍ ሇትምህርት ቤቱ በማቅረብ ትምህርት ቤቱ ከዴጋፍ ዯብዲቤ ጋር 
በርዕሰ መምህሩ ተረጋግጦና ተፈርሞ በአዴራሻ ሇሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና 
ፈተናዎች ኤጀንሲ ውጤት በተገሇፀ ባለት ተከታታይ 15 ቀናት ውስጥ መቅረብ 
አሇበት። 

16. ተማሪዎች ሇምዯባ የሚያበቃቸውን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ የብቃት 
መመዘኛ ፈተና ውጤት ሆኖ የዘመኑ መቁረጫ ነጥቡን ያሟለ ይሆናለ። 

17. ተማሪዎች በተፈጥሮ ሳይንስና ማህበራዊ ሳይንስ መስኮች ተሇይተው የተዘጋጁ 
የትምህርት መስኮች በመሇየትና በየትኞቹ ተቋሞች እንዯሚገኙ ተገቢውን መግሇጫ 
በማግኘት ዩኒቨርስቲዎችን በቅዯም ተከተሌ እንዱመርጡ ይዯረጋሌ። 

18. ሇሴቶች፣ ሇዓይነሥውራንና መስማት ሇተሳናቸው፣ የታዲጊ ክሌሌ፣ አርብቶ አዯርና 
የከፊሌ አርብቶ አዯር ተወሊጅ የሆኑ ተማሪዎች /አመሌካቾች/ የመቁረጫ ነጥብ 
ከላልች ተማሪዎች በተሇየ ሁኔታ በሚኒስትሩ የሚወሰን ይሆናሌ። 



19. ሇሴት አመሌካቾ በውጤታቸው ከወንድች ጋር ተወዲዴረው ከሚያገኙት በተጨማሪ 
በማዕከሌ በትምህርት መስክ በአንዯኛ ምርጫቸው በየአመቱ በትምህርት ሚኒስቴር 
በሚወሰነው መጠን በእርስ በርስ ውዴዴር ይመዯባለ። 

20. አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች ከ1ኛ-3ኛ የተቋም ምርጫቸውን ይጠበቅሊቸዋሌ። 

21. የታዲጊ /አፋር፣ኢትዮጵያ፣ሱማላ፣ቤኒሻንጉሇና ጋምቤሊ/ ክሌሌ ተማሪዎች በውጤታቸው 
ከላልች ጋር ተወዲዴረው ከሚያገኘት በተጨማሪ ማዕከሌ በትምህርት መስክ 
የየአመቱን ውጤት መሠረት በማዴረግ በተሇየ ትኩረት እንዱስተናገደ በትምህርት 
ሚኒስቴር በኩሌ ይወሰናሌ። 

22. ተጨባጭ መረጃ በማቅረብ በአንዴ ተቋም ሇመመዯብ ጥያቄ ሲያቀርቡ ጾታቸው 
አንዴ አይነት የሆኑ መንትዮች እንዱስተናገደ ይዯረጋሌ። በትምህርት ውጤታቸው 
መሰረት በሚዯረግ ውዴዴር ከሁሇቱ የተሻሇ ውጤት ያሊት/ያሇው ተማሪ 
በተመዯበችው/ው ቦታ ሊይ ሁሇቱም በአንዴ ተቋም እንዱመዯቡ ይዯረጋሌ። 

23. በማንኛውም ወቅት በመንግሥት የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተመዴበው በተሇያየ 
ምክንያት ትምህርታቸውን ያቋረጡ ተማሪዎች ጉዲያቸው የሚታየው ቀዯም ብል 
በተመዯቡበት ተቋም ብቻ ይሆናሌ። 

24. በምዯባ ወቅት የእርስ በርስ ቅይይርና ዝውውር መፈፀም አይችሌም። 

25. ሌጅ የሚያጠቡ ተማሪዎች በአቅራቢያቸው በሚገኘው ዩኒቨርስቲ ሇመመዯብ ጥያቄ 
ሲያቀርቡና መረጃው ውጤት በተገሇፀ ባለት 15 ተከታታይ ቀናት ውስጥ በትምህርት 
ቤት በኩሌ ከቀረበ በጠየቁት ዩኒቨርስቲ ሉመዯቡ ይችሊለ። 

26 የቅሬታአቀራረብ ሥርዓት 

26.1 ማንኛውም ሇምዯባ ብቁ የሆኑ ተማሪ በትምህርት መስክና ተቋም ምዯባ ስህተት 
ወይም በምዯባ በቅበሊ ወቅት አወንታዊ ዴጋፍ የሚዯረግሇት ሳይዯረግሇት 
ቢቀር ቅሬታውን ማቅረብ ይችሊሌ። 

26.2  ከሊይ በንዑስ ተራ ቁጥር 24.1 ሊይ የተጠቀሰው ቅሬታ መቅረብ ያሇበት ምዯባ 
ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ በ15 ተከታታይ ቀናት ውስጥ ብቻ ነው፤ ቅሬታውም 
በአካሌ፣ በውክሌና፣ በስሌክ፣ በፋክስ፣ በኢሜሌና በትምህርት ጽ/ቤቶች በኩሌ 
ሉቀርብ ይችሊሌ። 

26.3 በቀረቡ ቅሬታዎች ሊይ ከ10 ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ምሊሽ እንዱያገኙ 
ይዯረጋሌ። 

26.4 ከሊይ በንዑስ ተራ ቁጥር 24.3 መሠረት ከኤጀንሲው በተሰጠው ምሊሽ ቅሬታ 
ያሇው ወገን ቅሬታውን ሇትምህርት ሚኒስቴር ማቅረብ ይችሊሌ። 



26.5 ከምዯባ በኋሊ የሚቀርብ ማንኛውም ማስረጃ ተቀባይነት የሇውም። 

26.6 ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች እና የሚመሇከታቸው አካሊት በሙለ 
በአፈጻጸም ሂዯት ያጋጠሙ በጎና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሇክሌሊቸው ትምህርት 
ቢሮና ሇሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ የማሳወቅ ግዳታ 
አሇባቸው። 

27. መመሪያውን ስሇማክበር 

በዚህ መመሪያ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በማንኛውም ሁኔታ የጣሰ፣ እንዱጣስ 
ያዯረገ ማንኛውም በየዯረጃው ያሇ አስፈጻሚና ፈፃሚ አካሌ በአገሪቱ ባለ ህጎች፣ 
ዯንቦችና አስተዲዯራዊ እርምጃዎች መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ። 

28. መመሪያው ሥራ ሊይ የሚውሌበት ጊዜ፣  

ይህ መመሪያ ከነሃሴ 8 ቀን 2009 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 


