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2012 ዓ.ም   

አዱስ አበባ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ሀገ ር አቀፌ የ ትምህርት 

ምዘናና ፇተናዎች ኤጀንሲ  

ሀገ ር አቀፌ የ ፇተና አስተዲዯር መመሪያ 
 

ሀገ ር አቀፌ የ ትምህርት ምዘናና ፇተናዎች ኤጀንሲ በሀገ ሪቱ የ ትምህርትና 

ስሌጠና ፖሉሲ መሠረት ሀገ ር አቀፌ ፇተናዎችን አዘጋጅቶ የ ሚሰጥና 

በየ ትምህርት እርከኑ ማጠቃሇያ ሊይ የ ትምህርት ቅበሊ ጥናቶችንም 

የ ሚያዯርግ ተቋም ነ ው፡ ፡  የ ሀገ ር አቀፌ ፇተናዎችን በማዘጋጀትና 

በማስተዲዯሩም ሂዯት የ ፇተና ዯህንነ ትን በሚገ ባ ጠብቆ በስርዓቱ 

እንዱመራና ውጤታማ እንዱሆን በከፌተኛ ጥንቃቄና በተዯራጀ አሰራር 

ከማዕከሌ እስከ ትምህርት ቤት (የ ፇተና ጣቢያ) ዴረስ ሁለንም 

የ ባሇዴርሻ  

አካሊትን በማሳተፌ ፇተናዎችን ያስተዲዴራሌ፡ ፡   

 

አሁን ዓሇም ከዯረሰበት ሳይንስና ቴክኖልጂ እዴገ ት አኳያ እንዱሁም 

የ ሀገ ራችን የ ተፇታኞች ቁጥር ከጊዜ ወዯ ጊዜ በከፌተኛ ዯረጃ ከመጨመሩ 

የ ተነ ሳ የ ተሻሻለ አሰራሮችንና መመሪያዎችን በማዘጋጀት የ ፇተናውን 

ሥርዓት ቀሌጣፊና የ ፇተና ዯንብ ጥሰትን  

በሚፇሇገ ው ዯረጃ መቆጣጠር አስፇሊጊ ሆኖ ተገ ኝቷሌ፡ ፡   
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በመሆኑም በፇተና ዝግጅትና አስተዲዯር ስራ ሊይ ተሳታፉ የ ሚሆኑ የ ፇተና 

ስራ ፇፃ ሚዎችን ሇመመሌመሌና ሇመመዯብ እንዱሁም በተሇያዩ ዯረጃዎች 

የ ሚገ ኙ የ ባሇዴርሻ አካሊት ኃሊፉነ ትና የ ስራ ዴርሻን ሇመግሇፅ የ ፇተና 

አስተዲዯር መመሪያ በ2007 ዓ.ም ተዘጋጅቶ በስራ ሊይ ያሇ ቢሆንም 

መመሪያውን በማስፇፀም ሂዯት በተሇያዩ ጊዜያት የ ሚቀርቡ አስተያየ ቶችንና 

አሁን የ ፇተናውን አሰራር የ ዯረሰበትን ዯረጃ መሰረት በማዴረግ እንዱሁም 

ሌንተገ ብረው የ ታቀዯውን የ ኮምፒውተር ተኮር የ ፇተና አስተዲዯር ተግባራዊ 

ማዴረግ ይቻሌ ዘንዴ ይህ የ ፇተና ዝግጅትና አስተዲዯር መመሪያ 

በኤጀንሲው ተዘጋጅቷሌ፡ ፡   

ሀገ ር አቀፌ የ ትምህርት ምዘናና ፇተናዎች ኤጀንሲ  

ሀገ ር አቀፌ የ ፇተና አስተዲዯር መመሪያ  

ቁጥር 81/2013 

ክፌሌ አንዴ  

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 
 

1. አውጪው ባሇስሌጣን  
 

ሀገ ር አቀፌ የ ትምህርት ምዘናና ፇተናዎች ኤጀንሲ በሚኒስትሮች ምክር 

ቤት ዯንብ ቁጥር 260/2004 አንቀጽ 9 (2) በተሰጠው ሥሌጣን 

መሰረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡ ፡     

2.. አጭር ርዕስ  
 

ይህ መመሪያ “ሀገ ር አቀፌ የ ፇተና አስተዲዯር መመሪያ ቁጥር  

81/2013” ተብል ይጠቀሳሌ፡ ፡   
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3.ትርጓሜ  
 

የ ቃለ አገ ባብ ላሊ ሁኔታ የ ሚያመሇክት ካሌሆነ  በቀር በዚህ መመሪያ 

ውስጥ፡   

 

3.1. “ሚኒስቴር” ማሇት የ ኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ 

ትምህርት ሚኒስቴር ማሇት ነ ው፤   

 

3.2. “ኤጀንሲ” ማሇት ሀገ ር አቀፌ የ ትምህርት ምዘናና ፇተናዎች 

ኤጀንሲ ማሇት ነ ው፤   

 

3.3. “ክሌሊዊ መንግሥት” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፐብሉክ ሕገ -መንግሥት አንቀጽ 47  

የ ተመሇከተው ክሌሊዊ መንግሥት ማሇት ነ ው፤   

 

3.4. “ከተማ አስተዲዯር” ማሇት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ 

ሪፐብሉክs ህገ -መንግሥት አንቀጽ 47 የ ተመሇከተ የ አዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር እና የ ዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ማሇት ነ ው፤    

 

3.5. “የ ክሌሌ ወይም ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ” ማሇት በክሌሌ 

ወይም በከተማ አስተዲዯር የ ትምህርት ሥራን  

በበሊይነ ት የ ሚመራ ትምህርት ቢሮ ማሇትነ ው፤    
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3.6. “ዞን” ማሇት በክሌሌ ት/ቢሮ አዯረጃጀት ስር የ ሆነ  እና 

የ ትምህርትን ሥራን በበሊይነ ት የ ሚመራ የ ዞኑ ትምህርት መመሪያ 

ማሇት ነ ው፤    

 

3.7. “ሌዩ ወረዲ” ማሇት ከዞን ትምህርት መምሪያ አዯረጃጀት አቻ 

የ ሆነ  አዯረጃጀት ሆኖ በሌዩ ወረዲው የ ትምህርት ሥራን 

በበሊይነ ት የ ሚመራ የ ሌዩ ወረዲው ትምህርት  

ጽ/ቤት ማሇት ነ ው፤   

 

3.8. “ወረዲ” ማሇት በዞን ትምህርት መምሪያ አዯረጃጀት ስር ሆኖ 

በወረዲው የ ትምህርት ሥራን በበሊይነ ት የ ሚመራ የ ወረዲው 

ትምህርት ጽ/ቤት ማሇት ነ ው፤    

 

3.9. “ክፌሇ ከተማ” ማሇት በክሌሌ ወይም በከተማ አስተዲዯር 

ትምህርት ቢሮ አዯረጃጀት ስር ሆኖ በክፌሇ ከተማው የ ትምህርት 

ሥራን በበሊይነ ት የ ሚመራ የ ክፌሇ ከተማ  

ትምህርት ጽ/ቤት ማሇት ነ ው፤   

 

3.10. “ትምህርት ቤት” ማሇት በዞን ትምህርት መምሪያ ወይም በወረዲ 

ትምህርት ጽ/ቤት ወይም በክፌሇ ከተማ ትምህርት ጽ/ቤት 

አዯረጃጀት ስር ሆኖ በት/ቤቱ የ ትምህርት ሥራን በበሊይነ ት 

የ ሚመራ ማሇት ነ ው፤   

 

 3.11. “ፇተና አስተዲዯር” ማሇት ከተፇታኞች ምዝገ ባ እስከ ፇተና 

አስፇፃ ሚዎች ምሌመሊና ስምሪት፣  የ ፇተና አሰጣጥ፣  እርማት፣  

ውጤት ማጠናቀርና መግሇጽ፣  የ ምስክር ወረቀት መስጠትን ያካተተ 

ያሠራር ሥርዓት ማሇት ነ ው፡ ፡    
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3.12. “የ ፇተና አስተዲዯር ስራ አስፇጻሚዎች” ማሇት በፇተና አሰጣጥ 

ሂዯት በማዕከሌ አስተባባሪነ ት፣  በጣቢያ ኃሊፉነ ት፣  

በሱፐርቫይዘርነ ት፣  በፇታኝነ ት፣  በአንባቢነ ት የ ሚሳተፈ ማሇት 

ነ ው፤   

 

3.13. “የ ትምህርት ማስረጃዎች (Educational Documents) 

አጣሪ ቡዴን” ማሇት በትምህርት ጽ/ቤት እና በትምህርት ቤት 

ዯረጃ ሇፇተና የ ሚቀመጡ የ ተመዝጋቢዎችን የ ትምህርት ማስረጃ 

ትክክሇኛነ ት ሇማጣራት የ ተቋቋመ    

ቡዴን ማሇት ነ ው፤    

 

3.14. “የ ፇተና ዯንብ መተሊሇፌ” ማሇት በቅዴመ ፇተና፣  በፇተና እና 

በዴህረ ፇተና አስተዲዯር ስራዎች ሊይ በቡዴንም ሆነ   

በግሌ የ ሚፇፀሙ ህገ  ወጥ ተግባራትን የ ሚያካትት ነ ው፤   

 

3.15. “የ ውጤት ግሽበት ወይም መናር” ማሇት ፇተናን በግሌ ወይም 

በቡዴን ወይም በክፌሌ ዯረጃ ወይም በፇተና ጣቢያ ዯረጃ 

በህገ ወጥ መንገ ዴ የ ተፇታኙን ወይም የ ተፇታኞችን ችልታ በማይሇካ 

መንገ ዴ ውጤት  

እንዱመዘገ ብ ማዴረግ ማሇት ነ ው፤    

 

3.16. “መንፇቀ ዓመት ወይም ሴሚስተር” ማሇት የ ትምህርት ዘመኑ 

አጋማሽ ማሇትም ከሀምላ እስከ ታህሳስ ወር ወይም ከጥር እስከ 

ሰኔ ወር ያለትን ወራቶች ያካትታሌ፤   

 

3.17. “የ ፇተና ዝግጅት” ማሇት ተማሪዎች በየ ትምህርት ዘመኑ 

የ ተማሩትን ትምህርት ምን ያህሌ ይገ ነ ዘባለ ወይም  

ያውቃለ ተብል የ ሚዘጋጅ ፇተና (መመዘኛ) ማሇት ነ ው፤     
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3.18. “ሀገ ር አቀፌ ፇተና” ማሇት በኢትዮጵያ ዯረጃ በሀገ ር አቀፌ 

ዯረጃ የ ሚሰጥ የ ኢትዮጵያ 2ኛ ዯረጃ ትምህርት ማጠቃሇያ  

(12ኛ ክፌሌ) ሀገ ራዊ ፇተና ማሇት ነ ው፤    

 

3.19. “የ ፀጥታ አካሌ” ማሇት የ ኢትዮጵያ አጠቃሊይ 2ኛ ዯረጃ 

ማጠናቀቂያ ፇተና አስተዲዯርን በተመሇከተ የ ፇተና ዯህንትን 

ሇማስጠበቅ በፋዳራሌም ሆነ  በክሌሌ ዯረጃ  

የ ተመዯበ የ ፀጥታ ዘርፌ ማሇት ነ ው፤   

 

3.20. “የ ፇተና አሰጣጥ ማስተግበሪያ ቴክኖልጂ መሳሪያ (ግብአት)” 

ማሇት ሇፇተና አሰጣጥ ስራ ብቻ የ ሚውለ ሊፕቶፖች፣  ታብላት፣  

ኮምፒውተር፣  ጀኔሬተር ኦዱዮ  

ሂሪንግ ማሽን እና ኢርፍን ማሇት ነ ው፤   

 

3.21. “መስመር ሊይ/online/” ፇተና ማሇት በኤላክትሮኒክስ 

መሳሪያዎች በመታገ ዝ እና አውታረ መረብ /network/ ሊይ 

ፇተና በማሰራጭት በቴክኖልጂ በተዯገ ፇ መሌኩ  

የ ሚሰጥ ፇተና ማሇት ነ ው፤   

 

3.22. አነ ጋገ ሩ ግሌጽ በሆነ  መሌኩ ካሊመሇከተ በስተቀር በወንዴ ጾታ 

የ ተቀመጠ አገ ሊሇጽ ሁለ ሇሴት ጾታም ያገ ሇግሊሌ፡ ፡   

 

 

4. የ ተፇፃ ሚነ ት ወሰን   
 

ይህ መመሪያ የ ኢትዮጵያ አጠቃሊይ 2ኛ ዯረጃ ትምህርት ማጠቃሇያ (12ኛ 

ክፌሌ) እንዱሁም ላልች ሀገ ር አቀፌ ፇተና አስተዲዯር በተመሇከተ 

በምዝገ ባ አፇፃ ፀም፣  በፇተና አስተዲዯር፣  ውጤትን በማጠናቀር እና 

በመግሇጽ ዙሪያ ሊይ ተፇፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡    



የ ፇተና አስተዲዯር መመርያ ቁጥር 81/2013 

 

7 

 

5. ዓሊማ    

  የ ተፇታኞች ምዝገ ባን፣  የ ፇተና አሰጣጥን፣  ውጤት የ ማጠናቀር እና የ መግሇጽ 

ተግባራትን በማዘመን ፌትሀዊ፣  ቀሌጣፊ፣  ሰሊማዊ፣  ከፇተና ዯንብ መተሊሇፌ ነ ፃ  

የ ሆነ  እና ወጪ ቆጣቢ የ ፇተና አስተዲዯር ስራ ሇማካሄዴ ነ ው፡ ፡   

 

ክፌሌ ሁሇት  

የ ፇተና አስተዲዯር አስፇፃ ሚ አካሊት ተግባርና 

ኃሊፉነ ት  
 

6. የ ኤጀንሲው ተግባርና ኃሊፉነ ት   
 

6.1. የ ኢትዮጵያ አጠቃሊይ 2ኛ ዯረጃ ማጠናቀቂያ ፇተናን 

ያዘጋጃሌ፣ ያስተዲዴራሌ፣  በወረቀትም ሆነ  በኤላክትሮኒክስ 

ያሳትማሌ፣  ያርማሌ፣  በመስመር/online፣  በዴረ ገ ጽ፣  በአጭር 

የ ፅሁፌ መሌዕክት ወይም ተፇታኞች በቀሊለ ሉያገ ኙት በሚችለበት 

በዘመኑ ቴክኖልጂ በመታገ ዝ ምስጢራዊነ ቱን በጠበቀ መሌኩ 

ይገ ሌፃ ሌ፣  የ ምስክር 

ወረቀት አዘጋጅቶ ያሰራጫሌ፤   

 

6.2. የ ተፇታኞችን ምዝገ ባ እንዱሁም ፇተና የ ሚሰጥበትን የ ጊዜ ሰላዲ 

እና ቦታ ይወስናሌ፣  የ ምዝገ ባ እና የ ፇተና አስተዲዯር ሂዯቱን 

በተመሇከተ የ አሰሌጣኞች ስሌጠና ይሰጣሌ፣   

ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣  በበሊይነ ት ይመራሌ፤   

 

6.3. በክሌሌ ዯረጃ የ ሚሰጡ የ 8ኛ ክፌሌ የ ፇተና አዘ ገ ጃጀት ዯረጃውን   

በጠበቀ /Standared/ ያዘጋጃሌ፣  ይከታተሊሌ፤   
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6.4. የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን ብዛት እና የ ስራ ማስኬጃ ወጪዎች 

ይወስወናሌ፣  አፇፃ ፀማቸውን ክትትሌና ዴጋፌ በማዴረግ  

በበሊይነ ት ይመራሌ፤   

 

6.5. አግባብነ ት ካሊቸው አካሊት የ ተውጣጡ አባሊት ያለት የ ፇተና ስራ 

አስተባባሪ ግብረ ኃይሌ እና ዱጂታሌ የ ቴክኒክ ኮሚቴ ያቋቁማሌ፣  

የ አፇፃ ፀም መርሀ ግብር ያዘጋጃሌ፣  አፇፃ ፀሙንም ይከታተሊሌ፤   

 

6.6. በግሊቸው ውጤታቸውን ሇማሻሻሌ ወይም በላሊ ምክንያት ፇተና ሊይ 

ሇሚቀመጡ ተፇታኞች የ ሚያስፇሌገ ውን አሰተዲዯራዊ ወጪዎችን 

በሚመሇከተው አካሌ በማስፇቀዴ  

በተፇታኞች እንዱሸፌኑ ያዯርጋሌ፤    

 

6.7. የ ፇተና አሰጣጥና አስተዲዯር ሥርዓቱን በቴክኖልጂ እንዱዯገ ፌ 

ያዯርጋሌ አስፇሊጊ ግብአቶችንም ያቀርባሌ ያሰራጫሌ፤   

 

6.8. ፇተናን በቴክኖልጂ (በኮምፒውተር) በተዯገ ፇ ወይም ወረቀትን 

መሰረት   ባዯረገ  መሌኩ ፇተና ይሰጣሌ፤   

 

6.9. የ ትምህርት ምዘና ጥናትን በቴክኖልጂ በመታገ ዝ መረጃ 

ይሰበስባሌ፣  ያዯራጃሌ፣  ይተነ ትናሌ፣  ውጤቱንም  

ሇሚመሇከተው አካሌ ያሳውቃሌ፤   

 

6.10. ከሊይ በዝርዝር የ ተገ ሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከሚኒስትሩ 

በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡ ፡   
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7. የ ክሌሌ እና የ ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ ተግባርና 

ኃሊፉነ ት    

 

7.1. በፋዯራሌ ዯረጃ የ ተዘጋጀውን ዕቅዴ መነ ሻ በማዴረግ የ ኢትዮጵያ 

አጠቃሊይ 2ኛ ዯረጃ ማጠናቀቂያ ፇተና የ ፇተና አስተዲዯር 

ማስፇጸሚያ ዕቅዴ ያዘጋጃሌ፣  ስሇ አፇጻጸሙም ክትትሌና ዴጋፌ 

በማዴረግ ሇኤጀንሲው ሪፖርት ያዯርጋሌ፤    

 

7.2. በትምህርት ዘመኑ ነ ባር እና አዱስ ፇተና የ ሚያስፇትኑ ትምህርት 

ቤቶችን አጠቃሊይ የ ቅዴመ ፇተና መረጃ እና  

የ ተፇታኞች ብዛት መረጃ ሇኤጀንሲው በወቅቱ ያሳውቃሌ፤   

 

7.3. በተፇታኞች ምዝገ ባ እና ፇተና አሰጣጥ ዙሪያ የ አሰሌጣኞች 

ስሌጠና ይከታተሊሌ፣  በተዋረዴ ይሰጣሌ፣  አፇፃ ፀሙን በተመሇከተ 

ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤     

 

7.4. የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን ይመሇምሊሌ፣  ያሰማራሌ፣  አፇፃ ፀሙ ሰሊማዊ 

እና ከፇተና ዯንብ መተሊሇፌ የ ፀዲ እንዱሆን ክትትሌና ዴጋፌ 

ያዯርጋሌ፣  ችግር ሲፇጠር አስፇሊጊውን  

እርምጃ በመውሰዴ የ ፇተናው ስራ እንዱቀጥሌ ያዯርጋሌ፤   

 

7.5. የ ፇተና አሰጣጥ በተያዘሇት የ ጊዜ ሰላዲ መሰረት መከናወኑን 

ይከታታሌ፣  ሇሚያጋጥሙ ችግሮችም የ ማስተካከያ አቅጣጫዎችን 

በማስቀመጥ የ ፇተናውን ዯህንነ ት ያስጠብቃሌ፤   

 

7.6. በክሌሌ እና በከተማ አስተዲዯር ዯረጃ የ ተዘጋጀውን የ ፇተና 

አስተዲዯር ማስፇፀሚያ በጀት መነ ሻ በማዴረግ በተዋረዴ 

ሇሚመሇከተው አካሌ እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፣  አፇፃ ፀሙን በተመሇከተ 
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ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ ሂሳቡን በኤጀንሲው በመገ ኘት በወቅቱ 

ያወራርዲሌ፤    

 

7.7. በክሌለ ወይም በከተማ አሰተዲዯሩ የ ፇተና አስተባባሪ ግብረ 

ኃይሌ ያቋቁማሌ፣  አፇጻጸማቸውንም ይከታተሊሌ፣  በፋዯራሌ ዯረጃ 

ሇሚቋቋመው ግብረ ኃይሌ ስራውን በተመሇከተ ግብዓት ይሰጣሌ፡ ፡   

 

8. የ ዞን እና የ ክፌሇ ከተማ ትምህርት መምሪያ ወይም የ ሌዩ 

ወረዲ እና የ ወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት ተግባርና ኃሊፉነ ት   

 

8.1. በትምህርት ዘመኑ ነ ባር እና አዱስ ፇተና የ ሚያስፇትኑ ትምህርት 

ቤቶችን እና አጠቃሊይ ቅዴመ ፇተና መረጃ እና የ ተፇታኞች ብዛት 

መረጃ ሇክሌለ ያሳውቃሌ፣  ከመረጃው  

ጋር ተያይዞ የ ሚዘጋጁ ሰነ ድችን ትክክሇኛነ ት ያረጋግጣሌ፤    

 

8.2. ሇምዝገ ባ አስፇፃ ሚዎች ተገ ቢውን ስሌጠና ይሰጣሌ፣  የ ዘመኑ 

ተፇታኞችን መረጃ ያሰባስባሌ፣  ያጣራሌ፣   

ያጠናቅራሌ፣  ሇኤጀንሲው ያሳውቃሌ፤    

 

8.3. የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን ይመሇምሊሌ፣  ይመዴባሌ፣  ገ ሇፃ  በመስጠት 

ያሰማራሌ፣  አፇፃ ፀሙ ሰሊማዊ እና ከፇተና ዯንብ መተሊሇፌ የ ፀዲ 

እንዱሆን ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣  ችግር ሲፇጠር በተዋረዴ 

ሪፖርት ያዯርጋሌ፣  አስፇሊጊውን  

እርምጃ በመውሰዴ የ ፇተናው ስራ እንዱቀጥሌ ያዯርጋሌ፤   

 

8.4. የ ፇተና አስተዲዯር ማስፇፀሚያ በጀት መነ ሻ በማዴረግ ሇፇተና 

አስፇፃ ሚዎች የ ክፌያ ሰነ ዴ በማዘጋጀት ክፌያ ይፇፅማሌ፣  ሂዯቱን 

በተመሇከተ ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣  ሂሳቡን በተቀመጠው ጊዜ 

ውስጥ ያወራርዲሌ፤    
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8.5. በተዋረዴ የ ፇተና አስተባባሪ ግብረ ኃይሌ ያቋቁማሌ፣  

አፇጻጸማቸውንም ይከታተሊሌ፣  በክሌሌ እና በከተማ አስተዲዯር 

ዯረጃ ሇሚቋቋመው ግብረ     ኃይሌ ስራውን በተመሇከተ ግብዓት 

ይሰጣሌ፤   

 

8.6. ከምዝገ ባ እና ፇተና አሰጣጥ ስራ ጋር ተዛማጅ የ ሆኑ ቁሳቁሶችን 

ከኤጀንሲው ይረከባሌ፣  ምስጥራዊነ ቱና ዯህንነ ቱን ባስጠበቀ መሌኩ 

ያሰራጫሌ፣  ሌዩ ጥበቃ ያስዯርጋሌ፣  ስራው ሲጠናቀቅ ተመሊሽ 

በማዴረግ  

ሇኤጀንሲው ያስረክባሌ፤    

 

8.7. በቅዴመ ፇተና እና በፇተና አሰጣጥ ሂዯት ከስራው ጋር በተያያዘ 

የ መፇተኛ ጣቢያዎች ሇፇተና አስተዲዯር እና ሇተፇታኞች ዝግጁ 

መሆናቸውን በተዋረዴ ሱፐርቪዢን በማዴረግ ያረጋግጣሌ፣  

አስፇሊጊውን ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤   

 

8.8. የ ፇተና አሰጣጥ ሂዯቱ ከፇተና ዯንብ መተሊሇፌ ነ ፃ  ሆኖ 

በሰሊማዊ እና በተረጋጋ ሁኔታ እንዱካሄዴ አስፇሊጊውን ሁለ 

ያዯርጋሌ፣  ያሌተጠበቁ ችግሮች ሲከሰቱ አፊጣኝ ምሊሽ በመስጠት 

የ ፇተና አሰጣጥ ሂዯቱ እንዱቀጥሌ ያዯርጋሌ፡ ፡   

 

9. የ ትምህርት ቤት (የ ፇተና ጣቢያ) ተግባርና ኃሊፉነ ት 
 

9.1. የ መዯበኛ ተፇታኞችን አጠቃሊይ መረጃ ሇሚመሇከተው አካሌ በህጋዊ 

ዯብዲቤ እና በወቅቱ በሚፇሇገ ው መረጃ የ ማስተሊሇፉያ መንገ ዴ 

በተዋረዴ ያቀርባሌ፤    
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9.2. የ ትምህርት ቤቱን የ ዘመኑን ተፇታኞች ግሇ ታሪክ በሚፇሇገ ው 

የ ጥራት ዯረጃ አጠናቅሮ ይይዛሌ፤   

 

9.3. ተፇታኞች እና ት/ቤቱ ሇፇተና አሰጠጥ ሂዯቱ ዝግጁ እንዱሆኑ 

በቅዴመ ፇተና ወቅት አስፇሊጊውን ሁለ ያዯርጋሌ፣  ያሌተሟለ 

ሁኔታዎች ካለ እንዱሟለ  

ያዯርጋሌ፤    

 

9.4. የ ት/ቤቱ ተወካይ በተፇታኞች ምዝገ ባ እና በፇተና አሰጣጥ ወቅት 

ስራው በውጤታማት እንዱፇፀም ከአስፇፃ ሚ አካሊት  

ጋር በመተባበር ይሰራሌ፣  አስፇሊጊውን ሁለ ያዯርጋሌ፤    

 

9.5. ተፇታኞች ከሚጠቀሙበት የ ፇተና ማስተግበሪያ ቴክኖልጂ ጋር 

ተያይዞ ችግር ሲገ ጥማቸው በቅርብ ካሇው የ በሊይ አካሌ ጋር 

በመነ ጋገ ር ችግሮችን ሇመፌታት ጥረት  

ያዯርጋሌ፤    

 

9.6. ሇትምህርት ቤቱ ተፇታኞች የ ሚያስፇሌጉ የ ፇተና ማስተግበሪያ 

ቴክኖልጂዎችን ይረከባሌ ዯህንነ ታቸውን  

ይጠብቃሌ፤    

 

9.7. ተፇታኞች የ ፇተና ማስተግበሪያ ቴክኖልጂዎችን በአግባቡና 

በጥንቃቄ ስሇመያዛቸው ወይም ስሇመጠቀማቸው  

ይከታተሊሌ፣  ችግር ከተከሰተ በተዋረዴ ሪፖርት ያቀርባሌ፤   

 

9.8. ተፇታኞች በፇተና ወቅት ወዯ ፇተና አዲራሽ ከመግባታቸው በፉት 

እና በሂዯት ሊይ ህጋዊ ተፇታኝ ስሇመሆናቸው በቴክኖልጂ 

ማስተግበሪያ መሣሪያ ወይም በመግቢያ ካርዴ 

ያረጋግጣሌ፤    
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9.9. በዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 8/7/ የ ተጠቀሰው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ የ ፇተና ጣቢያው ሇኮሚፒውተር ተኮር ፇተና መስጫ የ ሚያገ ሇግሌ 

ከሆነ  ተገ ቢው የ ኔ ትወርክ ተዯራሽነ ት ያሇው ስሇመሆኑ 

ያረጋግጣሌ፡ ፡   

 

10. የ ፀጥታ አካሌ ተግባርና ኃሊፉነ ት   
 

10.1. የ ፇተና ህትመት እና ተዛማጅ ስራዎች ሲሰሩ በአታሚ ዴርጅቱ 

በአካሌ በመገ ኘት የ ሶስትዮሽ ቁጥጥር እና ክትትሌ ስራን 

ይሰራሌ፤    

 

10.2. የ ፇተና ቁሳቁስ ወዯ ፇተና ጣቢያ ሲጓጓዙ እንዱሁም ስራው 

ተጠናቆ ወዯ ኤጀንሲ ሲመሇስ አስፇሊጊውን የ እጀባና የ ጥበቃ 

አገ ሌግልት ይሰጣሌ፤    

 

10.3. የ ፇተና አሰጣጥ ሂዯት በሠሊማዊ እና በተረጋጋ ሁኔታ 

እንዱካሄዴ   አስፇሊጊውን ዴጋፌ ያዯርጋሌ፤   

 

10.4. በፇተና ጣቢያ በመገ ኘት ፀጥታንና ዯህንነ ትን ከሚመሇከታቸው 

አካሊት ጋር በመተባበር ያስከብራሌ፤   

 

11. በፋዯራሌ ዯረጃ ግብረ ኃይሌ አዯረጃጀት   
 

በፋዯራሌ ወይም በኤጀንሲ ዯረጃ የ ግብረ ኃይሌ አዯረጃጀት   

 

11.1. የ ኤጀንሲው ዋና 

ዲይሬክተር........................ሰብሳቢ  
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11.2. የ ትምህርት ሚኒስቴር 

ተወካይ....................አባሌ   

 

11.3. በፋዳራሌ ዯረጃ የ ወሊጆች ሕብረት ተወካይ......አባሌ   

 

11.4. የ ፋዳራሌ መምህራን ማህበር ተወካይ..............አባሌ   

 

11.5. በፋዯራሌ ዯረጃ የ ፀጥታ አካሌ ተወካይ............አባሌ   

 

11.6. ከሊይ የ ተዯነ ገ ገ ው ቢኖርም አሰፇሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ላልች 

አካሊትም   በአባሌነ ት ሉወከለ ይችሊለ፡ ፡   

 

12. የ ግብረ ሀይለ ተግባርና ኃሊፉነ ት    
 

12.1. የ ፇተና አሰጣጥ በተመሇከተ ዴጋፌና ክትትሌ ያዯርጋሌ፤    

 

12.2. በክሌሌ ዯረጃ በተዋረዴ እንዱቋቋም ያዯርጋሌ፣  አፇጻጸማቸውን 

ይከታተሊሌ፤   

 

12.3. ግብረ ሀይለ የ ራሱን ጊዚያዊ የ ፇተና ማስፇጸሚያ ዕቅዴ 

ያዘጋጃሌ፤   

 

 

13. በክሌሌ ወይም በከተማ አስተዲዯር ዯረጃ የ ሚቋቋም 

የ ፇተና አሰተባባሪ ግብረ ኃይሌ አዯረጃጀት   

 

13.1. የ ክሌለ መስተዲዴር ጽ/ቤት ተወካይ ……… ሰብሳቢ  
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13.2. የ ክሌለ መምህራን ማህበር ተወካይ ............ አባሌ   

 

13.3. በክሌለ ዯረጃ የ ወሊጆች ሕብረት ተወካይ ...... አባሌ   

 

13.4. በክሌለ ዯረጃ የ ፀጥታ አካሌ ተወካይ ............ 

አባሌ   

 

13.5. ፇተና የ ሚሰጥባቸው ት/ ቤቶች ር/መምህራን  

ወይምተወካይ 

........................................

....አባሌ  

 

13.6. ከሊይ የ ተዯነ ገ ገ ው ቢኖርም አሰፇሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ላልች 

አካሊትም   በአባሌነ ት ሉወከለ ይችሊለ፡ ፡   

 

14. የ ዱጂታሌ ኮሚቴ አዯረጃጀት   
 

14.1. በፋዯራሌ ዯረጃ የ ዱጂታሌ ኮሚቴ አዯረጃጀት በኤጀንሲው 

አቅራቢነ ት በሚኒስትሩ ይሰየ ማሌ፤    

 

14.2. በክሌሌ ወይም በከተማ አስተዲዯር ዯረጃ በተዋረዴ እስከ 

ትምህርት ቤት ዴረስ የ ዱጂታሌ ኮሚቴ በክሌለ ወይም  

በከተማ አስተዲዯሩ ትምህርት ቢሮ ኃሊፉ ይሰየ ማሌ፡ ፡   

 

 

15. የ ዱጂታሌ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነ ት    
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15.1. የ መስመር /online/ ወይም በቴክኖልጂ የ ተዯገ ፇ የ ፇተና 

አሰጣጥ በተመሇከተ ሇፇተና አስፇፃ ሚዎች፣  ሇተፇታኞች  

ስሌጠና ይሰጣሌ፣  ዴጋፌና ክትትሌ ያዯርጋሌ፤     

 

15.2. ሇዱጂታሌ ፇተና አሰጣጥ አገ ሌግልት የ ሚውለ ግብአቶችን 

ከሚመሇከተው አካሌ ጋር በመተባበር  

እንዱሟለ ያዯርጋሌ፤    

 

15.3. በፇተና አሰጣጥ ወቅት የ ኔ ት ወርክ ፌሰትን ቀጥታ በመከታተሌ 

እስከ ተፇታኝ ዴረስ መዴረሱን ያረጋግጣሌ፤    

 

15.4. የ ሳይበር ዯህንነ ት ችግሮች ከተፇጠረ ሀገ ራዊ ጉዲት ሳያስከትለ 

ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመሆን መፌትሄ ያፇሊሌጋሌ፤     

 

15.5. በፇተና ወቅት የ ኤላክትሮኒክስ መሳራያዎችን ወይም የ ሶፌትዌር 

ችግሮች ሲፇጠሩ የ መፌትሄ ሀሳብ ሇሚመሇከተው አካሌ ያቀርባሌ፣  

ሲፇቀዴም ሥራ ሊይ  

ያውሊሌ፤    

 

15.6. ከእያንዲንደ ፇተና በኋሊ ከፇተና መስጫ ዱጂታሌ መሳሪያዎች 

አጠቃቀም አኳያ አፇጻጸምን ይገ መግማሌ  

የ ቀጣይ ፇተና አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፤   

 

15.7. የ ተፇታኞች ምዝገ ባ፣  የ ፇተና አሰጣጥ፣  የ ፇተና መሌስ ዕርማት 

ውጤት ይገ ሌፃ ሌ፤   

 

15.8. ግብረ ሀይለ የ ራሱን ጊዚያዊ የ ፇተና ማስፇጸሚያ ዕቅዴ 

ያዘጋጃሌ፡ ፡   
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16. የ ኢትዮጵያ አጠቃሊይ 2ኛ ዯረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ 

(12ኛ ክፌሌ) ፇተና ዓይነ ቶች  

 

16.1. ሇተፇጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች፡ -እንግሉዘኛ፣  ሒሳብ ሇተፇጥሮ 

ሣይንስ፣  እስኮሊስቲክ አፕትቲዩዴ፣  ፉዚክስ፣  ኬሚስትሪ፣  ባዬልጂ 

እና ሥነ -ዜጋና ሥነ - ምግባር  

የ ፇተና ዓይነ ቶችን የ መመዝገ ብ ግዳታ አሇባቸው፤   

 

16.2. ሇማሕበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች፡ - ከዓይነ  ስውራን ተማሪዎች 

በስተቀር እንግሉዝኛ፣  ሒሳብ ሇህብረተሰብ ሳይንስ፣  እስኮሊስቲክ 

አኘትቲዮዴ፣  ጂኦግራፉ፣  ታሪክ፣  ኢኮኖሚክስ እና ሥነ -ዜጋና 

ሥነ -ምግባር የ ፇተና ዓይነ ቶችን የ መመዝገ ብ ግዳታ አሇባቸው፤   

 

16.3. ዓይነ ስውራን ተማሪዎች፡ - እንግሉዝኛ፣  እስኮሊስቲክ 

አፕትቲዩዴ፣  ጂኦግራፉ፣  ታሪክ፣  ኢኮኖሚክስ እና ሥነ ዜጋና ስነ -

ምግባር የ መመዝገ ብ ግዳታ አሇባቸው፡ ፡   

 

 

 

ክፌሌ ሶስት  

የ ፇተና አስፇጻሚዎች ኃሊፉነ ትናተግባር  
17. የ ፇተና አስፇፃ ሚዎች የ ጋራ ተግባርና ኃሊፉነ ት   

 

17.1. የ ፇተና አስፇፃ ሚዎች እንዯፇተና አስፇፃ ሚነ ታቸው የ ኃሊፉነ ት 

ተዋረዴ የ ሚኖራቸው ኃሊፉነ ትና ተግባር እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የ ሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነ ት  

አሇባቸው፤   
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17.2. በፋዯራሌ ዯረጃ ከኤጀንሲው ስሇ ተፇታኞች ምዝገ ባና ፇተና 

አስተዲዯር ሁኔታ የ ሚቀርብሇትን አጠቃሊይ ገ ሇፃ  እና የ ስራ 

ትዕዛዝ ይከታተሊሌ፣  ይቀበሊሌ፣  በተዋረዴ ሇሚመሇከታቸው 

አካሊት ገ ሇፃ  ይሰጣሌ፤   

 

17.3. የ ፇተና አስተዲዯር አፇፃ ፀም ሂዯት በተመሇከተ የ ተዘጋጁ 

መመሪያዎችን እና የ አሰራር ማንዋልችን በመከተሌ ስራ  

ሊይ ያውሊሌ፤   

 

17.4. በተሰጠው ገ ሇፃ  መሰረት በተመዯበበት ቦታ (የ ፇተና 

አስፇፃ ሚነ ት ወሰን መሰረት) የ ፇተና አስፇፃ ሚዎች እና ቦታው 

ሇፇተና ስራ ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፣   

ስራውን በአግባቡ ይፇፅማሌ፣  ያስፇፅማሌ፤   

 

17.5. ተፇታኞች በፇተና ወቅት ወዯ ፇተና አዲራሽ ከመግባታቸው በፉት 

እና በሂዯት ሊይ ህጋዊ ተፇታኝ ስሇመሆናቸው በቴክኖልጂ 

ማስተግበሪያ መሣሪያ ወይም በመግቢያ ካርዴ ያረጋግጣሌ፣  

ሇመፇተን የ ተመዘገ ቡት የ ትምህርት ዓይነ ት እና የ ፇተና ወረቀት 

መሇያ ቁጥር (ኮዴ) በትክክሌ በመሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ 

ስሇመፃ ፈ ያረጋግጣሌ፤   

 

17.6. በዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 15.3 የ ተጠቀሰው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ የ ፇተና ጣቢያው ሇኮሚፒውተር ተኮር ፇተና መስጫ 

የ ሚያገ ሇግሌ ከሆነ  ተገ ቢው የ ኔ ትወርክ ተዯራሽነ ት፣  የ ኤላትሪክ 

ኃይሌ አቅርቦት፣  የ ሶኬት እና ቻርጀር መኖሩን ያረጋግጣሌ፣  

በዚሁ አግባብ የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን እና የ ተፇታኞችን 

የ ኮምፒውተር ዕውቀት  

እና ክህልት አጠቃቀም ዝግጁነ ት ያረጋግጣሌ፤   
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17.7. ተፇታኞች ከሚጠቀሙበት የ ፇተና ማስተግበሪያ ቴክኖልጂ ጋር 

ተያይዞ ችግር ሲገ ጥማቸው በቅርብ ካሇው የ በሊይ አካሌ ጋር 

በመነ ጋገ ር ችግሮችን ሇመፌታት ጥረት ያዯርጋሌ፣    

 

17.8. ተፇታኞች የ ፇተና ማስተግበሪያ ቴክኖልጂዎችን በአግባቡና 

 በጥንቃቄ  ስሇመያዛቸው  ወይም ስሇመጠቀማቸው 

ይከታተሊሌ፤  ችግር ከተከሰተ በተዋረዴ ሪፖርት ያቀርባሌ፣   

 

17.9. የ ተሰጠውን ኃሊፉነ ት በመፇፀም እና በማስፇፀም ሂዯት ስራው 

በአግባቡ ስሇመካሄደ ክትትሌና ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣  በሂዯት 

የ ሚገ ጥመውን ችግር መመሪያ እና የ አሰራር  

ማንዋለ በሚፇቅዯው መሰረት ይፇታሌ፣  በተዋረዴ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ያሳውቃሌ፣   

 

17.10. ተፇታኞች ሌዩ ፌሊጎ ት ያሊቸው ወይም ዴጋፌ የ ሚያስፇሌጋቸው 

(ፇተናውን ሇመስራት እጅን የ መጠቀም ችግር ያሊባቸው ወይም 

ዓይነ  ስውር ተፇታኝ ወይም ላሊ ችግር ያሊቸው) ከሆነ  

ተገ ቢውን ሁኔታ የ ማመቻቸት እና ክትትሌና ዴጋፌ የ ማዴረግ 

ሂዯትን ያረጋግጣሌ፣  ሇዓይነ  ስውራን ተፇታኞች በአንባቢነ ት 

ወይም በአመቻችነ ት የ ሚመዯብ የ ፇተና አስፇፃ ሚ (አንባቢ) 

የ ሚያነ በው ፇተና ከሚያስተምረው ትምህርት ጋር ተመሳሳይ 

አሇመሆኑን ያረጋግጣሌ፤   

 

17.11. በፇተና አስተዲዯር ወቅት በተፇታኞችም ሆነ  በፇተና 

አስፇፃ ሚዎች እንዱሁም በላልች አካሊት የ ፇተና አስተዲዯር 

ዯንብ መተሊሇፌ ችግር እንዲይከሰት ተገ ቢውን ክትትሌ 

ያዯረጋሌ፣  ችግር ተከስቶ ከተገ ኘ በተዋረዴ ሇሚመሇከተው አካሌ 

በሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ ሊይ በፉርማ ወይም በኦንሊይን 

በመሙሊት መረጃውን  
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ያሳውቃሌ፤   

 

17.12. በስራው አጋጣሚ የ ሚያገ ኘውን ምስጢሮች በመጠበቅ በትጋትና 

በታማኝነ ት ይሰራሌ፣  ኃሊፉነ ታቸውን የ ማይወጡ የ ፇተና 

አስፇፃ ሚዎች ካለ በተዋረዴ  

ሇሚመሇከተው አካሌ የ ማሳወቅ ግዳታ አሇበት፤   

 

17.13. የ ፇተና አስፇፃ ሚዎች የ ምዴብ ቦታ አመዲዯብ መመሪያ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ በምዴብ ቦታው የ ሰው ኃይሌ ክፌተት ሲኖር 

በተዋረዴ የ ሚሰጠውን ኃሊፉነ ት እና ተግባር  

ተቀብል ይተገ ብራሌ፤   

 

17.14. የ ፇተና አስተዲዯር ተግባራትን አፇፃ ፀም ሪፖርት ያዘጋጃሌ፣  

በጋራ ይገ መግማሌ፣  ግብረ መሌስ በመቀበሌ ሇቀጣይ ስራዎች 

እንዯግብዓት ይጠቀማሌ፡ ፡    

18. የ ማዕከሌ አስተባባሪ ተግባርና ኃሊፉነ ት   
 

18.1. ስሇ ፇተና አስተዲዯር ሂዯት አጠቃሊይ ሁኔታ ከኤጀንሲው ጋር 

ውሌ ይዋዋሊሌ፣  የ ፇተና ሥራን በተመዯበበት ማዕከሌ (ቦታ) 

በበሊይነ ት ይመራሌ፣  ይከታተሊሌ፣  የ ፇተና ጣቢያ ኃሊፉዎች 

ሇፇተና ስራ ዝግጁ መሆናቸውን  

ያረጋግጣሌ፤   

 

18.2. ሇፇተና ጣቢያ ኃሊፉዎች አስፇሊጊውን የ ፇተና አሰጣጥ ገ ሇፃ  

ይሰጣሌ፣  በፇተና አሰተዲዯር ዙሪያ ከኤጀንሲው የ ሚሰጠውን 

ማናቸውም የ አሰራር ስርዓት ይቀበሊሌ፣  ይተገ ብራሌ፣  ፇተና 

አፇፃ ፀሙንም በተመሇከተ ሇኤጀንሲው  

ሪፖርት ያቀርባሌ፤    
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18.3. የ ፇተና አሰጣጥ ሂዯቱ ሲጠናቀቅ ፇተናው በወረቀት የ ተሰጠ 

ከሆነ  የ ተፇታኞችን የ መሌስ ወረቀት እና ላልች ሇፇተና ስራ 

አገ ሌግልት የ ተሰጡ ቁሳቁሶችን ከፇተና ጣቢያዎች በመሰብሰብ 

ሇኤጀንሲው በአካሌ ተገ ኝቶ ያስረክባሌ፣  ነ ገ ር ግን ፇተናው 

በቴክኖልጂ የ ተሰጠ ከሆነ  የ ቴክኖልጂ ማስተግበሪያውን መሣሪያ 

ሇት/ቤቱ ወይም ሇወረዲው ት/ቤት ጽ/ ቤት በትክክሌ ቆጥሮ 

ያስረክባሌ፡ ፡   

 

19. የ ፇተና ጣቢያ ኃሊፉ ተግባርና ኃሊፉነ ት   
 

19.1. ስሇ ፇተና አስተዲዯር ሂዯት አጠቃሊይ ሁኔታ ከኤጀንሲው 

ተወካይ (ማዕከሌ አስተባባሪ) ጋር ውሌ ይዋዋሊሌ፣  የ ፇተና 

ሥራን በተመዯበበት የ ፇተና ጣቢያ በበሊይነ ት ይመራሌ፣  

ይከታተሊሌ፣  ሱፐርቫይዘሮቸ፣  ፇታኞች፣  አንባቢዎች እና ላልች 

በፇተና ጣቢያ የ ሚገ ኙ አካሊት  

ሇፇተና ስራ ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤    

 

19.2. ሇሱፐርቫይዘሮቸ፣  ፇታኞች፣  አንባቢዎች እና ላልች በፇተና 

ጣቢያ የ ሚገ ኙ አካሊት አስፇሊጊውን የ ፇተና አሰጣጥ ገ ሇፃ  

ይሰጣሌ፣  ፇተናው በቴክኖልጂ ታግዞ የ ሚሰጥ ከሆነ  ስሇቴክኖልጂው 

አስፇሊጊውን ግንዛቤ  

ይሰጣሌ፤   

 

19.3. በፇተና መስጫ ግቢ እና ክፌሌ ውስጥ በፇተና አሰጣጥ ወቅት 

በተፇታኞች እና በፇተና አስፇፃ ሚዎች በግሌም ሆነ  በቡዴን 

የ ሚፇጸሙ የ ፇተና ዯንብ መተሊሇፌ መረጃዎችን ሇቀጣይ እርምጃ 

አወሳሰዴ እንዱሆን የ ዯንብ መተሊሇፌ ቅጽ ሊይ በመሙሊት ፇርሞ 

ሇማዕከሌ  

አስተባባሪ ያስረክባሌ፤   
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19.4. የ ፇተና አሰጣጥ ሂዯቱ ሲጠናቀቅ የ ተፇታኞችን ሇፇተና ስራ 

አገ ሌግልት የ ተሰጡ ቁሳቁሶችን ሇማዕከሌ አስተባባሪ ያስረክባሌ፤  

ነ ገ ር ግን ፇተናው በቴክኖልጂ የ ተሰጠ ከሆነ  

የ ቴክኖልጂ ማስተግበሪያ መሣሪያውን ሇሚመሇከተው    

አካሌ ያስረክባሌ፤    

 

19.5. በአንዴ የ ፇተና ጣቢያ የ ተፇታኞች ቁጥር 40 እና ከአርባ 

በታች ሲሆን በፇተና አስፇጻሚነ ት አንዴ ርዕሰ መምህር/የ ፇተና 

ጣቢያ ኃሊፉ/ አንዴ የ አይሲቲ ባሇሙያ፣  አንዴ ፇታኝ መምህር 

በፇተና አስተዲዯር ስራው ሊይ  

ተሳታፉ ይሆናለ፤    

 

19.6. በአንቀፅ 17/6/ የ ተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ፇተና 

ማስተግበሪያ ማሳሪያዎች ይረከባሌ፣  ስሌጠናዎችን ይሰጣሌ 

የ መብራት እና ኔ ት ወርክ መሟሊቱን ያመቻቻሌ፤   

 

19.7. በፇተና ጣቢያው የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን አሰራር ሂዯት ክትትሌና 

ዴጋፌ በማዴረግ ተፇታኞች በአግባቡ እንዱፇተኑ ያዯርጋሌ፣  

በፇተና አሰተዲዯር ዙሪያ ከማዕከሌ አስተባባሪው የ ሚሰጠውን 

ማናቸውም የ አሰራር ስርዓት ይቀበሊሌ፣  ይተገ ብራሌ፣  ፇተና 

አፇፃ ፀሙንም በተመሇከተ  

ሪፖርት ያቀርባሌ፡ ፡   
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20. የ ሱፐርቫይዘር ተግባርና ኃሊፉነ ት   
 

20.1. ስሇ ፇተና አስተዲዯር ሂዯት አጠቃሊይ ሁኔታ ከኤጀንሲው 

ተወካይ (ጣቢያ ኃሊፉ) ጋር ውሌ ይዋዋሊሌ፣  የ መፇተኛ ክፌልች፣  

ፇታኞች እና አንባቢዎች ሇፇተና ስራ ዝግጁ መሆናቸውን 

ያረጋግጣሌ፤   

 

20.2. በፇተና ጣቢያው የ ተመዯበበትን ሶስት የ መፇተኛ ክፌሌ ፇታኞች 

አሰራር ሂዯት ክትትሌና ዴጋፌ በማዴረግ ተፇታኞች በአግባቡ 

እንዱፇተኑ ያዯርጋሌ፤   

 

20.3. በፇተና መስጫ ግቢ እና ክፌሌ ውስጥ በፇተና አሰጣጥ ወቅት 

በተፇታኞች እና በፇተና አስፇፃ ሚዎች በግሌም ሆነ  በቡዴን 

የ ሚፇጸሙ የ ፇተና ዯንብ መተሊሇፌ መረጃዎችን ሇቀጣይ እርምጃ 

አወሳሰዴ እንዱሆን የ ዯንብ መተሊሇፌ ቅጽ  

ሊይ በመሙሊት ፇርሞ ሇማዕከሌ አስተባባሪ ያስረክባሌ፤    

 

20.4. የ ፇተና አሰጣጥ ሂዯቱ ሲጠናቀቅ ሇተፇታኞች እና ሇፇተና ስራ 

አገ ሌግልት የ ተሰጡ ቁሳቁሶችን ከተፇታኞች  

በመሰብሰብ ሇጣቢያ ኃሊፉ ያስረክባሌ፤    

 

20.5. በፇተና አሰተዲዯር ዙሪያ ከጣቢያ ኃሊፉው የ ሚሰጠውን ማናቸውም 

የ አሰራር ስርዓት ይቀበሊሌ፣  ይተገ ብራሌ፣   

ፇተና አፇፃ ፀሙንም በተመሇከተ ሪፖርት ያቀርባሌ፤   

 

 

 

21. የ ፇታኝ ተግባርና ኃሊፉነ ት   
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21.1. ስሇ ፇተና አስተዲዯር ሂዯት አጠቃሊይ ሁኔታ ከኤጀንሲው 

ተወካይ (ጣቢያ ኃሊፉ) ጋር ውሌ ይዋዋሊሌ፣  የ ፇተና ሥራን 

በተመዯበበት የ ፇተና ጣቢያ አንዴ የ መፇተኛ ክፌሌ በበሊይነ ት 

ይመራሌ፣  ይከታተሊሌ፣  የ መፇተኛ ክፌለ እና  

ተፇታኞች ሇፇተና ስራ ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፤   

 

21.2. ተፇታኞች ከሚጠቀሙበት የ ፇተና ማስተግበሪያ ቴክኖልጂ ጋር 

ተያይዞ ችግር ሲገ ጥማቸው በቅርብ ካሇው የ በሊይ አካሌ ጋር 

በመነ ጋገ ር ችግሮችን ሇመፌታት ጥረት  

ያዯርጋሌ፤   

 

21.3. ተፇታኞች የ ፇተና ማስተግበሪያ ተክኖልጂዎችን በአግባቡና 

 በጥንቃቄ  ስሇመያዛቸው  ወይም ስሇመጠቀማቸው 

ይከታተሊሌ፣  ችግር ከተከሰተ በተዋረዴ  

ሪፖርት ያቀርባሌ፤   

 

21.4. በፇተና ክፌሌ ውስጥ በፇተና አሰጣጥ ወቅት በተፇታኞች በግሌም 

ሆነ  በቡዴን የ ሚፇጸሙ የ ፇተና ዯንብ መተሊሇፌ መረጃዎችን 

ሇቀጣይ እርምጃ አወሳሰዴ እንዱሆን የ ዯንብ መተሊሇፌ ቅጽ ሊይ 

በመሙሊት ፇርሞ ሇሱፐርቫይዘር  

ያስረክባሌ፤   

 

21.5. በፇተና አሰተዲዯር ዙሪያ ከጣቢያ ኃሊፉው እና ከሱፐርቫይዘር 

የ ሚሰጠውን ማናቸውም የ አሰራር ስርዓት ይቀበሊሌ፣  ይተገ ብራሌ፣  

ፇተና አፇፃ ፀሙንም በተመሇከተ 

ሪፖርት ያቀርባሌ፤   

 

21.6. የ ተፇታኞችን የ ፇተና አዲራሽ ከመግባታቸው በፉት በቴክኖልጂ 

ማስተግበሪያ መሣሪያ ወይም መግቢያ ካርዴ በመመሌከት ወዯ ክፌሌ 



የ ፇተና አስተዲዯር መመርያ ቁጥር 81/2013 

 

25 

ያስገ ባሌ፣  በፇተና አሰጣጥ ወቅት ተፇታኞች የ መሌስ ወረቀት 

መረጃዎች በትክክሌ መሙሊታቸውን በተሇይም የ ሚፇተኑበት የ ፇተና 

ወረቀት ኮዴ እና የ መሌስ ወረቀት ኮዴ በተመሳሳይ መዛመደን  

ያረጋግጣሌ፤   

 

21.7. በፇተና አሰጣጥ ወቅት ፇተና የ ተጀመረበትን፣  በመሀሌ ያሇውን 

ጊዜ እና የ ሚጠናቀቅበትን ሰዓት በሰሊሳ ዯቂቃ ሌዩነ ት 

ሇተፇታኞች ያሳወቃሌ፣  ፇተናው ከመጠናቀቁ በፉት ተፇታኞች 

ሇፇተና መቀመጣቸውን ፉርማ  

ያስፇርማሌ፤   

 

21.8. በፇተና ስራው የ ተመዯበበት ኃሊፉነ ት የ ዓይነ  ስውራን ተፇታኞች 

አንባቢ ከሆነ  ተፇታኙ በሚረዲው አግባብ በእርጋታ እና 

በትዕግስት ያነ ባሌ፣  ፇተናው በኦንሊይን ከሆነ  ተፇታኙ 

የ ሚነ ግረውን መሌስ በተፇታኙ የ ፇተና መሌስ መስጫያ ታብላት 

/Tablet/ ሊይ መሌሱን ያስቀምጣሌ፣  ፇተናው በወረቀት 

ከሆነ ም በመሌስ መስጫ  

ወረቀት ሊይ ያጠቁራሌ፤   

 

21.9. የ ፇተና አሰጣጥ ሂዯቱ ሲጠናቀቅ የ ተፇታኞችን እና ላልች 

ሇፇተና ስራ አገ ሌግልት የ ተሰጡ ቁሳቁሶችን ከተፇታኞች 

በመሰብሰብ ሇሱፐርቫይዘር ያስረክባሌ፣  ፇተናው በኤላክትሮኒክስ 

ወይም በቴክኖልጂ ከሆነ  ተፇታኞች የ ተፇተኑበትን ታብላታቸውን 

በርዕሰ መምህሩ በኩሌ  

ሇንብረት ክፌለ ሲያስረክቡ ዴጋፌና ክትትሌ ያዯርጋሌ፤    

 

21.10. ተፇታኞች ከሚጠቀሙበት የ ፇተና ማስተግበሪያ ቴክኖልጂ ጋር 

ተያይዞ ችግር ሲገ ጥማቸው በቅርብ ካሇው የ በሊይ አካሌ ጋር 

በመነ ጋገ ር ችግሮችን ሇመፌታት ጥረት ያዯርጋሌ፤   
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21.11. ተፇታኞች የ ፇተና ማስተግበሪያ ቴክኖልጂዎችን በአግባቡና 

 በጥንቃቄ  ስሇመያዛቸው  ወይም ስሇመጠቀማቸው 

ይከታተሊሌ፣  ችግር ከተከሰተ በተዋረዴ  

ሪፖርት ያቀርባሌ፡ ፡   

 

22. የ አይ.ሲ.ቲ ባሇሙያ ኃሊፉነ ትና ተግባር   
 

22.1. ፇተና ከመሰጠቱ ቀዯም ብል ባለ ሁሇት ቀናት በፇተና ጣቢያው 

በቴክኖልጂ ወይም በኤላክትሮኒክስ በተዯገ ፇ ፇተና አሰጣጥ ሂዯት 

ጋር ሉሟለ የ ሚገ ባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች መሟሊታቸውን ከት/ቤቱ 

ርዕሰ መምህር ጋር  

ያረጋግጣሌ፤    

 

22.2. በቴክኖልጂ በተዯገ ፇ የ ፇተና አሰጣጥ የ ሚሰጠውን የ ፅ ንሰ ሀሳብ 

እና የ ተግባር ስሌጠና ይሰሇጥናሌ፣  ሇተፇታኞች  

ስሌጠና ሲሰጥ በጋራ ስሌጠና ይሰጣሌ፤    

 

22.3. ፇተናው በሚሰጥበት ወቅት ሙያዊ ዴጋፌ ሲያስፇሌግ የ ፇተና 

አሰጣጥ ሂዯቱን በማያውክ ሁኔታ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣  ከአቅም በሊይ 

የ ሆነ  ችግር ካጋጠመ ሇሚመሇከተው አካሌ በአስቸኳይ በማሳወቅ 

መፌትሔ  

ያሰጣሌ፤   

 

22.4. የ የ እሇቱን የ ፇተና አሰጣጥ ሂዯት መረጃ በመመዝገ ብ ሇቀጣይ 

ቀናት የ ተሻሇ የ ፇተና አሰጣጥ እንዱኖር  

ያዯርጋሌ፤   
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22.5. ከሌዩ ፌሊጎ ት ካሊቸው ተፇታኞች ጋር በተያያዘ ፇተናውን 

በቴክኖልጂ በተዯገ ፇ ሇመፇተን ሇሚቸገ ሩ ተፇታኞች  

የ ተመዯቡ ባሇሙያዎችን አስፇሊጊውን ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣    

 

22.6. ላልች ኃሊፉነ ት እና ተግባሮችን በተዋረዴ ከሚሰጠው አካሌ ጋር 

በመነ ጋገ ር ተፇፃ ሚ ያዯርጋሌ፡ ፡   

ክፌሌ አራት በፇተና 

አስፇፃ ሚነ ት የ ሚሳተፈ ባሇሙያዎች መምረጫ 

መስፇርት  
 

23. በፇተና አስፇጻሚነ ት ሇሚሳተፈ ሁለም ባሇሙያዎች እንዯ ተመዯቡበት 

ሙያ   የ ሚጠበቅባቸው ተግባርና ኃሊፉነ ትእንዯተጠበቀ ሆኖ የ ጋራ 

መስፇርት/መመዘኛ/ በፇተና ስራ አስፇፃ ሚነ ት የ ሚያመሇክቱ 

ባሇሙያዎች የ ሚከተለትን መስፇርቶች መሟሊት አሇባቸው፡ ፡     

 

23.1. መሰረታዊ የ ኮምፒውተር አጠቃቀም ክህልት ያሇው እና 

ፇተናው ከተጠናቀቀ በኋሊ የ ፇተና ቁሳቁስ ተረክቦ 

ማስረከብ የ ሚችሌ፤   

 

23.2. የ ስራው ባህርይ በሚፇሌገ ው አግባብ ተንቀሳቅሶ ሇመስራት 

የ አካሌ ብቃት ያሇው፤   

 

23.3. ከማንኛውም ዯባሌ ሱስ ነ ፃ  የ ሆነ ፤   

 

23.4. ቀዯም ሲሌ በፇተና አስፇፃ ሚነ ት ሰርቶ የ ሚያውቅ ከሆነ  

ምንም ዓይነ ት የ ስነ  ስርዓት ዯንብ መተሊሇፌ (ጥፊተኝነ ት) 

መረጃ ያሌተያዘበት መሆን ይገ ባዋሌ ወይም ማስረጃ/ሪከርዴ/ 

ተይዞበት ከሆነ  እንዯጥፊቱ ሁኔታ  
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የ ውሳኔ ወይም የ ይቅርታ ጊዜ ገ ዯቡ የ ተጠናቀቀ፤   

 

23.5. የ ፇተና አስፇፃ ሚዎች አስመራጭ እና ምዯባ ኮሚቴ 

በሚመዴበው የ ፇተና መስጫ ማዕከሌ፣  ጣቢያ ወይም ክፌሌ 

ኃሊፉነ ቱን ተቀብል በቦታው በመገ ኘት ሇመስራት  

ፇቃዯኛ የ ሆነ ፤   

 

23.6. በስራው አጋጣሚ የ ሚያገ ኛቸውን ምስጥሮች የ መጠበቅ 

እንዱሁም የ ፇተና ዯንብ መተሊሇፌ ከመፇፀሙ በፉት ሁኔታውን 

የ ሚከሊከሌ፣  ተፇጽሞ ከተገ ኘም ሁኔታውን በተዋረዴ ሇሚመሇከተው 

አካሌ ሇማቅረብ የ ሚችሌ፣  ሇዚህም በቅርብ ኃሊፉው ወይም በስራ 

ባሌዯረቦቹ  

ምስክርነ ት የ ተሰጠው፤   

 

23.7. የ መምህርነ ት የ ሥራ ፇቃዴ ያሇው ወይም መመዘኛ ያሇፇ፤   

 

24. የ ጉዴኝት ማዕከሌ አስተባባሪዎች መምረጫ መስፇርት  

ከሊይ በተራ ቁጥር ሃያ ሶስት የ ተገ ሇጸው አጠቃሊይ መስፇርት 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇጉዴኝት ማዕከሌ አስተባባሪዎች መምረጫ 

መስፇርት፡   

 

24.1. የ መጀመሪያ ዱግሪና ከዚያ በሊይ የ ትምህርት ዯረጃ ያሊው፣  

በመምህርነ ት፣  በርዕሰ መምህርነ ት፣  በምክትሌ ርዕሰ መምህርነ ት፣  

በሱፐርቫይዘርነ ት ወይም በትምህርት ባሇሙያነ ት 10 ዓመትና ከዚያ 

በሊይ አገ ሌግልት ያሊው፤   

 

24.2. በሀገ ር አቀፌ ፇተናዎች ስራ በጉዴኝት ማዕከሌ አስተባባሪነ ት 

2 አመት ወይም በጣቢያ ኃሊፉነ ት 4 ዓመት  
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ወይም በሱፐርቫይዘርነ ት 6 አመትና ከዚያ በሊይ የ ሰራ፤   

 

24.3. በስሩ ያለ የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን ሰርቶ የ ማሰራት እና የ መምራት 

ብቃት ያሇው ስሇመሆኑ በቅርብ ኃሊፉው እና  

በስራ ባሌዯረቦቹ ምስክርነ ት የ ተሰጠው፣   

 

24.4. ፇተናው ከተጠናቀቀ በኋሊ የ መሌስ መስጫ ወረቀቶችን እንዱሁም 

የ ፇተና ቁሳቁስ ከፇተና ጣቢያ ኃሊፉዎች ተረክቦ ሇኤጀንሲው 

ማስረከብ የ ሚችሌ፡ ፡   

 

 

25. የ ጣቢያ ኃሊፉዎች መምረጫ መስፇርት  ከሊይ በተራ ቁጥር 

ሃያ ሶስት የ ተገ ሇጸው አጠቃሊይ መስፇርት  

እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ጣቢያ ኃሊፉዎች መምረጫ መስፇርት፡ ፡   

 

25.1. የ መጀመሪያ ዱግሪና ከዚያ በሊይ የ ትምህርት ዯረጃ ያሇው፣  

በመምህርነ ት፣  በርዕሰ መምህርነ ት፣  በምክትሌ ርዕሰ መምህርነ ት፣  

በሱፐርቫይዘርነ ት ወይም በትምህርት ባሇሙያነ ት 7 ዓመትና ከዚያ 

በሊይ አገ ሌግልት ያሊው፤   

 

25.2. በሀገ ር አቀፌ ፇተናዎች ስራ በጣቢያ ኃሊፉነ ት ወይም 

በሱፐርቫይዘርነ ት 3 አመትና ከዚያ በሊይ የ ሰራ ወይም 

እንዯተጠበቀ ሆኖ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ የ መምረጫ አገ ሌግልት 

መስፇርቱ በኮሚቴው የ ጋራ ውሳኔ ዝቅ ተዯርጎ   

ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡ ፡   

 

25.3. በስሩ ያለ የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን ሰርቶ የ ማሰራት እና 

የ መምራት ብቃት ያሇው ስሇመሆኑ በቅርብ ኃሊፉው እና በስራ 

ባሌዯረቦቹ ምስክርነ ት የ ተሰጠው፣   
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26. የ ሱፐርቫይዘሮች መምረጫ መስፇርት  ከሊይ በተራ ቁጥር ሃያ 

ሶስት የ ተገ ሇጸው አጠቃሊይ መስፇርት እንዯተጠበቀ ሆኖ በተጨማሪነ ት 

የ ሱፐርቫይዘሮች መምረጫ መስፇርት፡ -  

 

26.1. የ መጀመሪያ ዱግሪና ከዚያ በሊይ የ ትምህርት ዯረጃ ያሇው፣  

በመምህርነ ት፣  በርዕሰ መምህርነ ት፣  በምክትሌ ርዕሰ መምህርነ ት፣  

በሱፐርቫይዘርነ ት ወይም በትምህርት ባሇሙያነ ት 5 ዓመትና ከዚያ 

በሊይ አገ ሌግልት ያሊው፣  የ መጀመሪያ ዱግሪ ከመያዛቸው በፉት 

በዱፕልማ ወይም በሰርተፌኬት በመምህርነ ት ያገ ሇገ ለበት ዘመን 

ሁሇቱ  

ዓመት እንዯ አንዴ እየ ታሰበ አገ ሌግልት ይያዝሊቸዋሌ፤   

 

26.2. በሀገ ር አቀፌ ፇተናዎች ስራ ወይም በሱፐርቫይዘርነ ት 

ወይም በመምህርነ ት 3 አመትና ከዚያ በሊይ የ ሰራ ወይም ይህ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ የ መምረጫ አገ ሌግልት 

መስፇርቱ በኮሚቴው የ ጋራ ውሳኔ ዝቅ ተዯርጎ  ሉሻሻሌ ይችሊሌ፤    

26.3. በስሩ ያለ የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን ሰርቶ የ ማሰራት እና 

የ መምራት ብቃት ያሇው ስሇመሆኑ በቅርብ ኃሊፉው እና  

በስራ ባሌዯረቦቹ ምስክርነ ት የ ተሰጠ፡ ፡   

 

27. የ ፇታኞች መምረጫ መስፇርት  ከሊይ በተራ ቁጥር ሃያ ሶስት 

የ ተገ ሇጸው አጠቃሊይ መስፇርት እንዯተጠበቀ ሆኖ የ ፇታኞች መምረጫ 

መስፇርት፡   

 

27.1. የ ዱፕልማ ወይም መጀመሪያ ዱግሪና ከዚያ በሊይ የ ትምህርት 

 ዯረጃ  ያሇው፣   በመምህርነ ት፣  በሱፐርቫይዘርነ ት 

ወይም በትምህርት ባሇሙያነ ት 2  
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ዓመትና ከዚያ በሊይ አገ ሌግልት ያሊው፤   

 

27.2. በት/ቤቱ ፇተና ስራዎች ጥሩ ተሞክሮ ያሇው ወይም በሀገ ር 

አቀፌ ፇተናዎች ስራ በፇታኝነ ት 1 አመትና ከዚያ በሊይ የ ሰራ 

ወይም ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ አስፇሊጊ ሆኖ  

ሲገ ኝ የ መምረጫ አገ ሌግልት መስፇርቱ በኮሚቴው የ ጋራ 

ውሳኔ ዝቅ ተዯርጎ  ሉሻሻሌ ይችሊሌ፤   

 

27.3. በመፇተኛ ክፌሌ ውስጥ ተፇታኞችን የ መከታተሌ፣  

የ መቆጣጠርና እና የ መምራት እንዱሁም የ ተሇያዩ ቅፃ  ቅፆችን 

በአግባቡ የ መሙሊት ብቃት ያሇው ስሇመሆኑ በቅርብ ኃሊፉው እና 

በስራ ባሌዯረቦቹ ምስክርነ ት  

የ ተሰጠው፤   

 

27.4. ሇዓይነ -ስውራን ተፇታኞች በአንባቢነ ት መምረጫ መስፇርት 

ከፇታኞች ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ጥሩ የ ማንበብ ሌምዴ ያሇው፣  ታጋሽ 

የ ሆነ ፣  ሇረጅም ጊዜ መቆየ ት የ ሚችሌ ቢሆን ይመራጣሌ፤   

 

27.5. ሇዓይነ -ስውራን አንባቢነ ት ሇመመዯብ አመሌካች የ ሌዩ 

ፌሊጎ ት ትምህርትን የ ተከታተሇ ወይም መሰረታዊ የ ሌዩ ፌሊጎ ት 

ዕወቀትና ክህልት ስሌጠና የ ተከታተሇ ከሆነ  ቅዴሚያ የ ማግኘት 

መብት አሇው፡ ፡   

 

28. የ አይ.ሲ.ቲ ባሇሙያ መምረጫ መስፇርት  
 

28.1. በሙያው የ መጀመሪያ ዱግሪ እና በሊይ ያሇው፤   
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28.2. ጥሩ ስነ ምግባር ያሇው፣  ምስጢር ጠባቂ የ ሆነ ፣  ሁሇት አመት 

እና በሊይ የ ስራ ሌምዴ ያሇው፤   

 

28.3. በኮምፒውተር የ ተዯገ ፇ ፇተና አሰጣጥ ጋር በተያያዘ 

የ ኮምፒውተር ክህልት እና ተያያዥ ችግሮችን የ መፌታት  

ሌምዴ ያሇው፡ ፡   

 

29. በሌዩ ሁኔታ የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን ስሇመመዯብ   
 

29.1. ከሊይ ከተራ ቁጥር 20 እስከ 28 የ ተገ ሇጸው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ በፇተና አስተዲዯር ስራ እንዯፇተና ጣቢያው የ ተፇታኞች ብዛት 

እና ስፊት አንፃ ር በመመሌከት በፇተና ስራ አስፇፃ ሚነ ት 

የ ሚመሇመለ ተሳታፉዎች በተዋረዴ የ ሚገ ኘው የ ፇተና አስፇፃ ሚ 

ተሳታፉዎች ምሌመሊ እና ምዯባ ኮሚቴ ሇኤጀንሲው በማቅረብ 

ሲፇቀዴሇት የ ራሱን የ መመሌመያ መስፇርቶችን በማዘጋጀት ሉመሇምሌ 

እና ሉመዴብ ይችሊሌ፡ ፡    

 

29.2. የ ፇተና ስራ አስፇፃ ሚዎች ምሌመሊ እና ምዯባ ኮሚቴ አዯራጃጀት 

በተዋረዴ እንዯሚገ ኘው የ ትምህርት ስራ አስፇፃ ሚ አካሌ የ ሚወሰን ሆኖ 

በሁለም ተዋረዴ በሚቋቋም ኮሚቴ የ መሰረታዊ መምህራን ማህበር ኃሊፉ 

ወይም ተወካይ በአባሌነ ት  

ያካተተ መሆን አሇበት፡ ፡   
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ክፌሌ አምስት  

የ ተፇታኞች ምዝገ ባ   
 

30.የ ክሌሌ ትምህርት ቢሮዎች/ የ ዞን ከተማ አስተዲዯር/ 

ጽ/ቤቶች ግዳታ   

 

30.1. የ ኢትዮጵያ 2ኛ ዯረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ (12ኛ ክፌሌ) 

ፇተና ከምዝገ ባ ጋር የ ተያያዙ ስራዎች በአግባቡ መከናወናቸውን 

ያረጋግጣለ፤  የ ማስተካካያ እርምጃም  

ይወስዲለ፤   

 

30.2. አስፇታኝ ትምህርት ቤቶች የ ተመዝጋቢዎችን በዝርዝር መረጃ 

ይይዛለ፡ ፡   

 

31. የ አስመዝጋቢ የ ት/ቤቶች ግዳታ  
 

31.1. የ ትምህርት ቤቱን ተፇታኞችን ስምና ዝርዝር መግሇጫ አዘጋጅቶ 

በዞን ወይም በወረዲ ወይም በክፌሇ ከተማ  

ኃሊፉ በኩሌ ይሌካሌ፤    

 

31.2. ሁለም ተመዝጋቢ ተማሪዎች ስሇመመዝገ ባቸው  

ያረጋግጣሌ፤   

 

31.3. የ ትምህርት ቤቱን የ መዯበኛና የ ማታ ተማሪዎች ምዝገ ባ 

ያካሄዲሌ፣  ሇትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ስሇ ምዝገ ባና ፇተና 

አሰጣጥ ገ ሇፃ  ይሰጣሌ፡ ፡   
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32. ሇምዝገ ባ ብቁ የ ሚያዯርጉ መመዘኛዎች (መስፇርቶች)   
 

32.1. መዯበኛ ተማሪዎች 8ኛ ክፌሌ ተፇትነ ው ያሇፈና ከ9ኛ አስከ 

12ኛ ክፌሌ   ትራንስክርቢት ማቅረብ የ ሚችለ፤   

 

32.2. ተማሪዎቹ የ ግሌ ትምህርት ቤት ተማሪ ከሆኑ ዕውቅና በተሰጣቸው 

ትምህርት ቤቶች የ 11ኛ ክፌሌን ትምህርት አጠናቀው በዘመኑ 

የ 12ኛ ክፌሌን በመማር ሊይ ያለ መሆንና የ ተማሩባቸው ዓመታት 

ተከታታይ መሆን  

አሇባቸው፤   

 

32.3. ከሊይ 32.1 እስከ 32.2 የ ተጠቀሱት ዓመታት ተከታታይ 

ካሌሆኑ ያቋረጠበትን ምክንያት ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ  

አሇባቸው፤   

 

32.4. በማታ ክፌሇ ጊዜ ትምህርታቸውን ተከታትሇው ሇዩንቨርስቲ 

መግቢያ ፇተና የ ሚመዘገ ቡ የ 8ኛ ክፌሌ ብሔራዊ ፇተና ያሇፈና 

ከ9ኛ እስከ 11ኛ ከአራት ዓመት ተኩሌ በፉት ያጠናቀቁ የ 12ኛ 

ክፌሌ ትምህርት ክፌሌ የ መጀመሪያ መንፇቀ ዓመት ወይም 

ሴሚስተርአጠናቀው የ ሁሇተኛውንና የ ሦስተኛውን ተርም በማታው 

የ ትምህርት  

ክፌሌ በመማር ሊይ ያለ፤   

 

32.5. በማታ ክፌሇ ጊዜ ትምህርታቸውን ተከታትሇው ሇዩኒቨርስቲ መግቢያ 

ፇተና የ ሚመዘገ ቡ ከሊይ ከአንቀጽ 32.1 እስከ 32.4 የ ተጠቀሰው 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ቀዯሞ የ ሁሇተኛ ዯረጃ ማጠናቀቂያ (10ኛ) ክፌሌ 
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ተፇትነ ው የ ማሇፉያ ነ ጥብ ያስመዘገ ቡ፤  የ 11ኛ ክፌሌ ሦስት መንፇቀ 

ዓመት ወይም ሴሚስተር፣  የ 12ኛ ክፌሌ የ መጀመሪያ ተርም አጠናቅቀው  

በመማር ሊይ ያለ መሆን አሇባቸው፤    

 

32.6. በግሌ በዴጋሚ ፇተና ሇመውሰዴ ሇሚያመሇክቱ ተመዝጋቢዎች ቀዯም 

ሲሌ የ ተፇተኑበትን ሠርተፉኬት  

በማቅረብ ይመዘገ ባለ፤   

 

32.7. ቀዯሞ የ ሁሇተኛ ዯረጃ ማጠናቀቂያ (10ኛ) ክፌሌ ተፇትነ ው 

የ ማሇፉያ ነ ጥብ ያስመዘገ ቡ ከ11ኛ-12ኛ ክፌሌ ያጠናቀቁበትን 

 ትራንስክሪፕት  በግሌ  በማቅረብ  

ይመዘገ ባለ፤    

 

32.8. የ ስም ሇውጥ ያዯረጉ ተመዝገ ቢዎች ከምዝገ ባ በፉት ስማቸውን 

ያስሇወጡበትን የ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ማስረጃ በማቅረብ በተሇወጠው 

ስማቸው ሇፇተናው መመዝገ ብ ይችሊለ፡ ፡   

33. የ ተመዝጋቢዎች መብትና ግዳታ   

 

33.1. ማንኛውም ተመዝጋቢ ኤጀንሲው የ ሚያወጣውን የ ምዝገ ባ የ ጊዜ 

ሰላዲ   በመከተሌ መመዝገ ብ አሇበት፤   

 

33.2. ተመዝጋቢዎች ሇምዝገ ባ የ ሚያቀርቧቸው የ ትምህርት ማስረጃዎች 

ሁለ   ዋናው (ኦርጅናሌ) መሆን አሇባቸው፤    

 

33.3. ተመዝጋቢዎች ቆብ፣  ባርኔጣ፣  ሻሽ ወይም የ ፀሐይ መነ ፅ ር 

አዴርገ ው ሇምዝገ ባ መቅረብ አይችለም፤  በባህሊዊና በኃይማኖታዊ 

ምክንያት ከሆነ  ሙለ ፉትና ሁሇት  

ጆሮዎቻቸው መታየ ት ይኖርበታሌ፡ ፡   
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34. የ መዝጋቢ ተግባርና ኃሊፉነ ት  
 

 34.1. በትምህርት ቤት የ ተማሪዎች ስም ዝርዝር ሊይ በመስመር 

/online/ መመዝገ ባቸውን ያረጋግጣሌ፤    

 

34.2. በተመዝጋቢዎች ዝርዝር (School List) ሊይ የ ተመሇከቱት 

የ ትምህርት ዓይነ ቶች ተፇታኞች በምዝገ ባ ቅጽ ሊይ ከሞለት ጋር 

አንዴ ዓይነ ት መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፣  ሇምዝገ ባ የ ቀረበው 

ማስረጃ ብቁ መሆኑን  

ያረጋግጣሌ፤     

 

34.3. የ ትምህርት ቤቱን የ መዯበኛና የ ማታ ተማሪዎች ምዝገ ባ 

ያካሄዲሌ፣       ሇትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ስሇ ምዝገ ባ  

ገ ሇፃ  ይሰጣሌ፤    

 

34.4. የ ግሌ ተመዝጋቢዎችን ሇምዝገ ባ አገ ሌግልት የ ትምህርት ማስረጃ   

ትክክሇኛነ ት በማጣራት ይመዘግባሌ፤    

 

34.5. የ ግሌና የ ማታ ተፇታኞች ድክሜንታቸውን ከምዝገ ባ ጣቢያዎች 

በማሰባሰብ ሇምርመራ ሇዞኑ ያቀርባሌ፣  ውዴቅ የ ሆኑ ድክሜንቶችን 

ሇተመዝጋቢዎች እንዱያውቁት ያዯርጋሌ፣  ከአስፇታኝ ትምህርት 

ቤቶች የ መዯበኛ ተፇታኞች የ ምዝገ ባ ሰነ ድች በመረከብ ሇዞኖች 

ያስረክባሌ፤   

 

34.6. ከምዝገ ባ ጋር ተያያዥነ ት ያሊቸው ቅሬታዎች ከተመዝጋቢው 

በመሰብሰብ ሇኤጀንሲው ሪፖርት  

ያዯርጋሌ፣  ከኤላክትሮኒክስ ፇተና አንጻር፣   

 

34.7. ስሇ ፇተና አመዘጋገ ብ ከኤጀንሲው ጋር ውሌ ይዋዋሊሌ፡ ፡   
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35. የ ትምህርት ማስረጃ አጣሪ ቡዴን መሪ ተግባርና ኃሊፉነ ት    

 

35.1. የ ማታ፣  የ ግሌ እና መንግስታዊ ያሌሆኑ መዯበኛ ተመዝጋቢዎች 

የ ክፌያ ዝርዝር፣  ሇኤጀንሲው ገ ቢ የ ተዯረገ በትን የ ባንክ ዯረሰኝ 

እና ላሊ ክፌያ የ ተፇፀመባቸውን የ ሂሳብ ሰነ ድች በመመሪያው 

መሠረት ሇኤጀንሲው ያስረክባሌ፣  ሂሳቡም ተመርምሮ እንዱወራረዴ  

ያዯርጋሌ፤   

 

35.2. በአጣሪ ቡዴኑ ተረጋግጠው ብቁ የ ሆኑ ተመዝጋቢዎች የ ምዝገ ባ 

ድክመንት ሇኤጀንሲው ያቀርባሌ፤   

 

35.3. ተቀባይነ ት ያገ ኙትን የ ምዝገ ባ መረጃዎች ሇኤጀንሲው ይሌካሌ፤  

 ተቀባይነ ት  ያሊገ ኙትን  ሇተመዝጋቢው  

ይመሌሳሌ፤   

 

35.4. ስሇ ፇተና አሰጣጥ ከኤጀንሲው ጋር ውሌ ይዋዋሊሌ፡ ፡   

 

 

36. የ መዝጋቢ እና የ ትምህርት ማስረጃ አጣሪ ቡዴን መምረጫ 

መስፇርት  

 

36.1. የ መጀመሪያ ዱግሪና ወይም ዱፕልማ የ ትምህርት ዯረጃ ያሊቸው፤   

 

36.2. መሰረታዊ የ ምፒውተር ዕውቀት ያሊቸው፤   

 

36.3. የ ተሰጣቸውን ኃሊፉነ ት በብቃት የ ሚወጡ፤    
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36.4. ተንቀሳቅሰው ሇመስራት የ አካሌ ብቃት ያሊቸው፡ ፡   

 

ክፌሌ ስዴስት   

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች   
37. የ ተፇታኞች መብት   
 

37.1. ማንኛውም ተፇታኝ ስሇፇተና አሰጣጡ በቂ ገ ሇፃ  የ ማግኘት 

መብት፤    

 

37.2. የ ፇተና ማስተግበሪያ ቴክኖልጂዎችን ወይም አስፇሊጊ ግብአቶችን 

የ ማግኘት፤   

 

37.3. ወዯ መፇተኛ ክፌሌ ከገ ባ በኋሊ በቴክኖልጂ ማስተግበሪያው 

ሇመጠቀም ችግር ካጋጠመው ዴጋፌ የ ማግኘት፤    

 

37.4. ዓይነ -ስውር ተፇታኞች እንዯጉዲቱ ሁኔታ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ 

የ ፇተናውን ጥያቄዎች የ ሚያነ ብሇትና የ ሚሰጣቸውን መሌሶች በተፇታኙ 

ታብላት ሊይ መሌሱን የ ሚያስቀምጥሇት ወይም ፇተናው የ ተሰጠው 

በወረቀት ከሆነ  የ ሚያጠቁርሇት ፇታኝ ሇብቻው እንዱመዯብሇት  

የ ማዴረግ መብት አሇው፤   

 

37.5. አንዴ ተፇታኝ በፇተና ሊይ እያሇ የ ጤና መታወክ ወይም 

ፇተናውን እንዲይሠራ የ ሚያውኩ ሁኔታዎች ቢገ ጥመው ችግሩን ሇፇታኙ 

በመግሇፅ እርዲታ ማግኘት ይችሊሌ፤  በማንኛውም ምክንያት ሇባከነ ው 

ጊዜ ተጨማሪ ሰዓት  

አይፇቀዴሇትም፤    
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37.6. በወሉዴ ምክንያት በተመዘገ በችበት ፇተና ጣቢያ ተገ ኝታ ፇተና 

መውሰዴ ያሌቻሇች ተፇታኝ ህጋዊ ማስረጃ እስካቀረበች ዴረስ በላሊ 

ቅርብ የ ፇተና ጣቢያ ፇተናው እንዱሰጣት ቀዴማ መጠየ ቅ እና 

መፇተን ትችሊሇች፡ ፡     

38. የ ተፇታኞች ግዳታ   
 

38.1. ማንኛውም ተፇታኝ ስሇፇተና አሰጣጥ በሚሰጠው ገ ሇፃ  መሰረት 

(ምሳላ በተሇመዯው አሰራር በወረቀት ወይም በኮሚፒዩተር) 

መሆኑን በመረዲት ራሱን ሇፇተናው ዝግጁ ማዴረግ ይገ ባዋሌ፤   

 

38.2. ፇተና መስጫ ግቢ እና መፇተኛ ክፌሌ ሇመግባት የ መግቢያ ካርዴ 

እና የ ፅ ህፇት መሳሪያዎች መያዝ ይገ ባሌ፣  ሆኖም ይዞ ሇመግባት 

ከተፇቀደት ውጪ ኤላክትሮኒክስ መሳሪያዎችን እና ላልች 

ያሌተፇቀደ  

ነ ገ ሮችን ይዞ መግባት አይፇቀዴም፤   

 

38.3. ፇተና በሚሰጥበት የ መጀመሪያ ቀን ፇተናው ከሚጀመርበት ጊዜ 

አንዴ ሰዓት ቀዯም ብል እንዱሁም በላልች ቀናት እንዯጣቢያ 

ኃሊፉው ትዕዛት በሚተሊሇፌ  

ጊዜ መሰረት በፇተና ጣቢያ መገ ኘት ይኖርበታሌ፤   

 

38.4. ፇተናው ከተጀመረ ከ30 ዯቂቃ በኋሊ ወዯ ፇተና ክፌሌ 

መግባት፣  ፇተናው ተጀምሮ 45 ዯቂቃ ሳይመሊ መውጣጥ እንዱሁም 

ፇተናው ሉጠናቀቅ 30 ዯቂቃ ሲቀረው  

መውጣጥ አይፇቀዴም፤   

 

38.5. ከሊይ በንዑስ አንቀጽ 38.4 የ ተገ ሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ከፇተና ክፌሌ ሇመውጣት የ ፇሇገ  ተፇታኝ አስፇሊጊ ነ ገ ር ሇፇታኙ 

አስረክቦ መውጣት አሇበት፤   
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38.6. ማንኛውም ተፇታኝ ፇተና ከሚሰጥበት ቀን ቀዴሞ ህጋዊ ማረጃ 

ሳያቀርብ ከተመዯበበት ፇተና ጣቢያ ውጭ በመገ ኘት ፇተናውን 

መፇተን አይችሌም፤   

 

38.7. ፇተናውን እንዱፇተን የ ሚያስችሇውንና የ ተረከበውን የ ቴክኖልጂ 

ወይም የ ኤላክትሮኒክስ መሣሪያ ፇተናዎቹን ተፇትኖ እንዲጠናቀቀ 

ሇትምህርት ቤቱ ወይም ሇሚመሇከተው አካሌ ወዱያውኑ የ መመሇስ 

ግዳታ 

አሇበት፤   

 

38.8. ማንኛውም ተፇታኝ በፇተና አሰጣጥ ገ ሇፃ  ወቅት የ ሚተሊሇፈ 

መሌዕክቶችን እና ትዕዛ ዞችን ባሇማክበር ምክንያት የ ፇተና ዯንብ 

መተሊሇፌ ፇፅሞ ሲገ ኝ የ ቅጣት ውሳኔ ይተሊሇፌበታሌ፣  ሇዚህም 

ኃሊፉነ ቱን ራሱ ይወስዲሌ፡ ፡   

 

39. የ ኦን ሊይን ፇተና አስተዲዯር ማስተግበሪያ መሳሪያዎች 

ስርጭትና ርክክብ  

 

39.1. የ ኦንሊይ ፇተና አስተዲዯር ማስተግበሪያ መሳሪያዎች በማዕከሌ 

ዯረጃ   ሇተፇታኞች ሇፇተና አሰጣጥ አገ ሌግልት የ ሚገ ዙ እና 

የ ሚሰራጩ ንብረቶች በት/ቤቱ ርዕሰ መምህር አስተባባሪነ ት 

በሚመሇከተው ባሇሙያ  

በኩሌ ርክክብ ይፇፀማሌ፤    

 

39.2. ፇተናው ሲጠናቀቅ በት/ቤቱ ንብረት ክፌሌ በኩሌ አስፇሊጊው 

ሰነ ዴ    ተዯራጅቶ በተገ ቢው ቦታ  

ይቀመጣሌ፤   
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39.3. የ ፇተና አስፇፃ ሚ ፇታኞች እና ተፇታኞች ሇፇተና አሰጣጥ 

አገ ሌግልት ብቻ የ ሚሰጣቸውን ሊፕቶፕ እና ታብላት አስፇሊጊውን 

የ ንብረት ርክክብ ቅጽ ሰነ ዴ መረጃ በመሙሊት ይረከባለ፣  

በአግባቡ ይይዛለ፣  ይጠቀማለ፣   

ፇተናው ሲጠናቀቅ ያስረክባለ፤   

 

39.4. የ ተረከበው ንብረት (ፇተናውን እንዱፇተንበት የ ተሰጠው 

ታብላት) በተፇታኙ አያያዝ ምክንያት አገ ሌግልት የ ማይሰጥ ሆኖ 

ቢገ ኝ ወይም ባይመሌስ ወይም በመመሇስ ሂዯት በባሇሙያ እይታ 

አገ ሌግልት የ ማይሰጥ ሆኖ ቢገ ኝ ንብረቱን በተረከበበት አግባብ 

የ መመሇስ ግዳታ አሇበት፡ ፡   

 

40. የ ተፇታኞች የ ፇተና ዯንብ መተሊሇፌ እና የ ስነ  ስርዓት 

እርምጃ አፇፃ ፀም   

 

ከዚህ በታች የ ተዘረዘሩትን ተግባራት የ ፇፀመ ተፇታኝ የ ተፇተናቸው እና 

የ ሚፇተናቸው ፇተናዎች ውጤት ሙለ በሙለ ይሰረዝበታሌ፡ ፡   

 

40.1. ከተሰጠው ምዝገ ባ ቁጥር ውጪ በላሊ ተፇታኝ ምዝገ ባ ቁጥር ላሊ 

ሰው (ተፇታኝ) ሲያስፇተነ ፣  ሇላሊ ተፇታኝ ሲፇተን ወይም ሲሰራ 

የ ተገ ኘ ወይም እነ ዚህን ስሇመፇፀሙ በመረጃ የ ተረጋገ ጠበት 

ከሆነ ፤   

 

40.2. በመፇተኛ ግቢ ወይም በፇተና ክፌሌ ውስጥ በግለ ወይም ላልች 

ተፇታኞችን በማሳዯም የ ፇተና አስፇፃ ሚዎችን የ ሰዯበ፣  የ ዯበዯበ፣  

መጥፍ ስራ ሇመስራት የ ዛተ ወይም የ ሞከረ ወይም የ ፇተና 
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ጣቢያውን ያወከ ወይም እነ ዚህን ዯንብ መተሊሇፌ ተግባራት 

ስሇመፇፀሙ በመረጃ  

የ ተረጋገ ጠበት ከሆነ ፤   

 

40.3. በፇተና ክፌሌ ውስጥ ላሊውን ተፇታኝ ተረጋግቶ ፇተናውን 

እንዲይሰራ ያወከ፣  የ ፇተና ወይም የ መሌስ ወረቀት የ ቀማ ወይም 

ማንኛውንም ዓይነ ት የ ኃይሌ  

ወይም የ ጉሌበት ተግባር በላሊ ተፇታኝ ሊይ የ ፇፀመ፤   

 

40.4.  የ ፇተና ጥያቄ ወረቀት ከፇታኙ ከተቀበሇ በኋሊ ወዯ ውጭ 

እንዱወጣ ሇማዴረግ የ ሞከረ ወይም ያወጣ ወይም ከውጭ የ መጣ 

የ ፇተና ወይም የ መሌስ ወረቀት ወይም ላሊ ሇፇተና ዯንብ 

መተሊሇፌ አገ ሌግልት የ ሚሰጥ ቁስ  

(መሳሪያ) የ ተቀበሇ፣  በቁሱ የ ፇተና መሌስ የ ሰራ፤   

 

40.5. በመፇተኛ ግቢ ወይም በፇተና ክፌሌ ውስጥ ሞባይሌ ስሌክና 

ላልች ኤላክትሮኒኪስ መሳሪያዎችን ይዞ የ ተገ ኘ ወይም መሌዕክት 

በመቀበሌ፣  በመሊክና በመጠቀም ሂዯት ሊይ የ ተገ ኘ ወይም 

በተዛማጅ መሳሪያ ዯንብ መተሊሇፌ  

ተግባራት ስሇመፇፀሙ በማረጃ የ ተረጋገ ጠበት ከሆነ ፤   

 

40.6. በሚፇጽመው ቀሊሌ ዯንብ መተሊሇፌ ምክንያት በፇታኙ የ ሚሰጠውን 

ምክርና ተግሳፅ ባሇመቀበሌ በአንዴ የ ፇተና ክፌሇ ጊዜ ተዯጋጋሚ 

ጥፊቶች የ ፇፀመ ወይም ሇመፇፀም  

የ ሞከረ ከሆነ ፤   

 

40.7. ከፅ ህፇት መሳሪያ ውጪ ላልች ያሌተፇቀደ ቁሶችን በተሇይም 

የ ስሇት መሳሪያ እና ሰውን ሉጎደ የ ሚችለ ነ ገ ሮች ይዞ መፇተኛ 
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ግቢ ወይም ክፌሌ ሇመግባት መሞከር፣  መግባት፣  ሇመጠቀም 

መሞከር፣  መጠቀም፤   

 

40.8. ከፇተና አስፇፃ ሚ አካሊት ጋር በመተባበር የ ፇተና ዯንብ 

መተሊሇፌ ሇመፇፀም የ ሞከረ ወይም የ ፇጸመ ወይም ሇመፇፀም 

ሲዘጋጅ ተጠቁሞ በማረጋገ ጫ መረጃ የ ተገ ኘበት ከሆነ ፤   

 

40.9. የ ዘመኑን የ ትምህርት ክፌሇ ጊዜ ሳያጠናቅቅ ወይም በተሇያየ  

ምክንያት የ ዘመኑን ትምህርት አቋርጦ ሇፇተና  

የ ተቀመጠ መሆኑ በመረጃ የ ተረጋገ ጠበት ከሆነ ፤   

 

40.10. በሀሰተኛ የ ትምህርት መስረጃ የ ተማረ ወይም የ ተመዘገ በ 

ስሇመሆኑ ሪፖርት የ ቀረበበት ወይም የ ተረጋገ ጠበት ከሆነ  ወይም 

ቀዯም ሲሌ ፇተናውን ተፇትኖ የ ዘመኑን ማሇፉያ ነ ጥብ አግኝቶ 

እያሇ በፇተና ሊይ ተቀምጦ የ ተገ ኘ ከሆነ ፤   

 

በፇተና አሰጣጥ ወቅት ከዚህ በታች የ ተዘረዘሩትን ተግባራት የ ፇፀመ 

ተፇታኝ ጥፊት የ ፇጸመባችው የ ፇተና አይነ ት ወይም  

ውጤቶች ብቻ ይሰረዝበታሌ፡ ፡   

 

40.11. ከላሊ ተፇታኝ ሇመኮረጅ ወይም ስሇትምህርቱ ይዘት የ ተፃ ፇበት 

የ ተቆራረጠ ማስታወሻ (ብጣሽ ወረቀት) ወይም በሰውነ ት ክፌለ 

ወይም በሌብሱ በመያዝ መሌስ ሇመስራት መሞከር ወይም ፅሑፌ 

ያሇው ወረቀት  

የ ተያዘበት፤   

 

40.12. የ ፇተና ወረቀት ወይም ላሊ የ መፇተኛ ቁስ እንዲያገ ሇግሌ 

አዴርጎ  ያበሊሸ ከሆነ  ወይም ሇማበሊሸት የ ሞከረ ከሆነ  

ወይም ስሇማበሊሸቱ በማስረጃ የ ተረጋገ ጠበት ከሆነ ፤   
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40.13. የ ፇተና አስተዲዯር ስራን ሉያውክ የ ሚችሌ አሇባበስ 

(ስካርቭ፣  ባርኔጣ፣  ቆብ፣  ሻሽ ጫማ፣  መጠኑ የ በዛ አሇባበስ) 

አዴርጎ  በመምጣት ፇተናውን ሇማወክ የ ሞከረ ወይም ያወከ ወይም 

እንዱያወሌቅ ሲነ ገ ረው ፇቃዯኛ ያሌሆነ ፤   

 

40.14. የ ፇተና መሌስ ወረቀት ማስረከብ ሲገ ባው በማወቅም ሆነ  

ባሇማስተዋሌ ሳያስረክብ ከመፇተኛ ክፌሌ የ ወጣ ከሆነ ፣  ከመሌስ 

ወረቀት በተጨማሪ ላሊ መመሇስ ያሇበት ቁስ መመሇስ ሲገ ባው 

ሳይመሌስ ከመፇተኛ ክፌሌ የ ወጣ ከሆነ ፤   

 

40.15. ከአንዴ በሊይ በሆነ  የ ፇተና ወረቀት ወይም የ መሌስ ወረቀት 

ሇመፇተን     የ ሞከረ ወይም ሲፇተን የ ተገ ኘ ከሆነ ፤    

 

በፇተና ስራ አስፇፃ ሚነ ት የ ሚሳተፈ አስፇጻሚዎች እና ላልች አካሊት 

ስሇሚፇጽሙት የ ፇተና ዯንብ መተሊሇፌ  በተመሇከተ   

 

40.16. በፇተና መስጫ ግቢ ወይም መፇተኛ ክፌሌ ውስጥ ከተፇቀዯሇት 

ፇተና አስፇፃ ሚ (የ ፇተና ጣቢያ ኃሊፉ) በስተቀር ማንኛውም 

ሰው ሞባይሌ ስሌክና ላልች ኤላክትሮኒክስ መሣሪያ መያዝ 

አይፇቀዴም ይዞ ከተገ ኘም ከፇተና አስፇፃ ሚነ ቱ ይሰናበታሌ፣  

አግባብነ ት ባሇው ሕግም ይጠየ ቃሌ፤   

 

40.17. ከሊይ በተራ ቁጥር 40.16 የ ተዯነ ገ ገ ው የ ተሊሇፇ 

አስተዲዯራዊ ቅጣት እንዯተጠበቀ ሆኖ 5 ዓመት ከፇተና 

አስፇፃ ሚነ ት ይታገ ዲሌ፤   
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40.18. የ ዩኒ ቨርስቲ ተማሪ ሆኖ ሇላሊ ሰው ሲፇተን የ ተገ ኘ 

በሚማርበት ዩነ ቨርስቲ ሕግና ዯንብ መሰረት ቅጣቱ እንዯጠበቀ 

ሆኖ አግባብ ባሊው ህግ መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፤   

 

40.19. በፇተና ስራ አስፇፃ ሚነ ት የ ተሳተፇ ይህንን መመሪያ በሚፃ ረር 

ተግባር ውስጥ የ ተሳተፇ፣  ያስፇፀመ አግባብ ባሊው ህግ መሠረት 

ተጠያቂ ይሆናሌ፤   

 

40.20. ሀሰተኛ መረጃ የ ሰጠ አስፇፃ ሚ ወይም ተመዝጋቢ ወይም ተፇታኝ 

አግባብ ባሇው ህግ ተጠያቂ ይሆናሌ፤   

 

40.21. ማንም ሰው በስራ አጋጣሚ ያወቀውን ሚስጥር ይፊ ያዯረገ  

እንዯሆነ  አግባብ ባሇው ሕግ ተጠያቂ ይሆናሌ፤   

 

40.22. በፇተና ስራ አስፇፃ ሚነ ት ተመዴቦ ተፇታኞችን እንዱኮራራጁ 

የ ፇቀዯ ወይም በአግባቡ የ ፇተና ሂዯቱን ያስተጓጎ ሇ 

አስተዲዯራዊ ቅጣት እንዯተጠበቀ ሆኖ 5  

ዓመት ከፇተና አስፇፃ ሚነ ት ይታገ ዲሌ፣  አግባብ ባሇው ሕግም 

ተጠያቂ ይሆናሌ፡ ፡   

 

41. ፇተናን በከፉሌ ወይም ሙለ ሇሙለ ስሇመሰረዝ  
 

41.1. በፇተና አሰጣጥ ወቅት የ ሥነ  ሥርዓት ጉዴሇት እንዯተፇፀመና 

ፇተና በሕገ  ወጥ መንገ ዴ በግሌ፣  በቡዴን፣  በክፌሌ ዯረጃ ወይም 

በፇተና ጣቢያ ዯረጃ እንዯተሰራ የ ሚጠቁም መረጃ ከተገ ኘ ወይም 

በፇተና ውጤት ግሽበት ወይም መናር መነ ሻ ምክንያት መሆኑ 

ሲረጋገ ጥ ኤጀንሲው የ ተፇታኞችን ውጤት በከፉሌ ወይም ሙለ በሙለ 

የ መሰረዝ መብት አሇው፤   
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41.2. ከሊይ በተራ ቁጥር 41.1 የ ተዯነ ገ ገ ው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ዴርጊቱን የ ፇጸሙት በፇተና ስራ አስፇፃ ሚነ ት የ ተመዯቡ ባሇሙያዎች 

ወይም ላልች አካሊት መሆኑ ከተረጋገ ጠ አስተዲዯራዊ ቅጣት 

እንዯተጠበቀ ሆኖ 5 (አምስት) ዓመት ከፇተና አስፇፃ ሚነ ት 

ይታገ ዲለ አግባብነ ት ባሇው ሕግ ተጠያቂ ይሆናሌ፡ ፡   

 

42. የ ፇተና ውጤት አገ ሊሇፅ ፤    
 

42.1. ፇተናው የ ተሰጠው በኦንሊይን ወይም በቴክኖልጂ በተዯገ ፇ ከሆነ  

ውጤት የ ሚገ ሇፀው የ መጨረሻው ፇተና በተጠናቀቀ  

በአምስት የ ስራ ቀናት ይሆናሌ፤   

 

42.2. ፇተናው የ ተሰጠው ወረቀትን መሰረት ያዯረገ  ከሆነ  ውጤት 

የ ሚገ ሇፀው የ መጨረሻው ፇተና በተጠናቀቀ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ 

ይሆናሌ፤   

 

42.3. የ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ሰርተፌኬት የ መጨረሻው 

ፇተና በተጠናቀቀ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ይሰጣሌ፤   

 

43. የ ቅሬታ አቀራረብ ሥነ  ሥርዓት   
 

43.1. በተፇታኞች ምዝገ ባ እና በፇተና አሰጣጥ ወቅት ሇሚከሰቱ 

ሁኔታዎች  የ ሚቀርቡ  ማናቸውም  ቅሬታዎች 

የ ሚስተናገ ደት በኤጀንሲው ዴረ ገ ጽ ወይም በኦን ሊይን ነ ው፤     

 

43.2. በዚሁ አንቀፅ በንዑስ አንቀፅ 43.1 መሰረት ቅሬታ 

የ ቀረበሇት ኤጀንሲው ቅሬታ በቀረበሇት በአንዴ ሳምንት  
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ጊዜ ውስጥ በኦን ሊይን ወይም በዴረ ገ ጽ ምሊሽ ይሰጣሌ፡ ፡    

 

43.3. ኤጀንሲውም የ ቀረበውን ቅሬታ መርምሮ የ ሰጠው ውሳኔ የ መጨረሻ 

ይሆናሌ ፤   

 

43.4. ማንኛውም ቅሬታ የ ሚያቀርብ ግሇሰብ ሇቅሬታው መነ ሻ የ ሆነ ው 

ጉዲይ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ቅሬታውን 

በኤጀንሲው ዴረ ገ ጽ ወይም በኦን ሊይን ማቅረብ አሇበት፤  ከአንዴ ወር 

በሊይ የ ሚቀርብ ቅሬታ ተቀባይነ ት የ ሇውም፡ ፡   

44. የ አገ ሌግልት ክፌያ ተመን  
   ኤጀንሲው ሇሚሰጣቸው አገ ሌግልቶች የ ማታ፣  የ ግሌ እና መንግስታዊ 

ያሌሆኑ መዯበኛ ተመዝጋቢዎች በመንግስት በሚፀዴቀው ተመን መሠረት 

የ አገ ሌግልት ዋጋ ያስከፌሊሌ፡ ፡   

 

45.መመሪያውን ስሇማሻሻሌ ኤጀንሲው አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገ ኘው ይህን 

መመሪያ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡ ፡    

 

46. የ አፇፃ ፀም ማንዋሌ የ ማውጣት ስሌጣን   
ኤጀንሲው የ አፇፃ ፀም ማንዋልችን የ ማውጣት ስሌጣን አሇው፡ ፡   

 

47. የ ተሻሩ መመሪያዎች   
 

47.1. በ1998 ዓ.ም የ ወጣው ጊዜያዊ የ ፇተና አስተዲዲር መመሪያ፤  

በመጋቢት 2007 ዓ.ም የ ወጣው ሀገ ር አቀፌ   የ ትምህርት 

ምዘና ፇተናዎች ኤጀንሲ የ ፇተና አስተዲዯር መመሪያ እና ጥቅምት 

2004 ዓ.ም የ ወጣው የ ምዝገ ባ አፇፃ ፀም ማንዋሌ እና የ ካቲት 

2007 ዓ.ም የ ወጣው  

የ ፇተናዎች አሰጣጥ ማንዋሌ በዚህ መመሪያ ተሽረዋሌ፡ ፡    
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47.2. ከዚህ መመሪያ ጋር የ ሚቃረን ማንኛውም አሰራር በዚህ መመሪያ 

በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃ ሚነ ት አይኖረውም፡ ፡    

 

48. መመሪያው የ ሚፀናበት ጊዜ  ይህ መመሪያ በሚኒስትሩ ተፇርሞ 

ከወጣበት ከሰኔ 1 ቀን  

2012 ዓ.ም ጀምሮ የ ፀ ና ይሆናሌ፡ ፡   


