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የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት የወጣ መመሪያ
በትምህርት ቤቶች፣ በኮላጆችና በዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጠውን የትምህርት ጥራት ሇማስጠበቅ እየተዯረገ
ያሇውን

ጥረት

ሇመዯገፌ

እንዱቻሌ

ሇመምህራን፣

ሇርዕሰ

መምህራንና

ሇሱፐርቫይዘሮች

የሚያስፇሌገውን ወቅታዊ የሙያዊ ብቃት ዯረጃዎችን በመወሰንና በማስጠበቅ ሙያውን በየጊዜው
ራሳቸውን ሇማብቃት በሚጥሩ ሙያተኞች መሸፇን በማስፇሇጉ፣
በትምህርት

ጥራት

ማረጋገጥ

ሂዯት

ወሳኝ

ሚና

ሇሚጫወቱ

መምህራን፣

ርዕሰ

መምህራንና

ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ብቃት ዯረጃ ማዘጋጀት እንዯሚገባና ይህንንም በምዘና በማረጋገጥ የሙያ
ፇቃዴ መስጠትና በየጊዜው ማዯስ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣
የትምህርት ሚኒስቴር የአስፇጻሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር
916/2008 በተሰጠው ሥሌጣንና ኃሊፉነት መሠረት ይህ የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር
የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ ወጥቷሌ።
ክፌሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
1. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት
አፇጻጸም መመሪያ ቁጥር 83/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ።
2. ትርጓሜ
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም ካሌተሰጠው በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፦
ሀ/ “መምህር’’ ማሇት ከቅዴመ መዯበኛ እስከ መምህራን ትምህርት

ተቋማት ባለት የትምህርት

እርከኖች የሚያስተምር የትምህርት ባሇሙያ ነው።
ሇ/ “ርዕሰ መምህር ” ማሇት ከቅዴመ መዯበኛ እስከ መሰናድ ያለ የትምህርት ተቋማትን የሚመራ
የትምህርት ባሇሙያ ነው።
ሐ/ “ሱፐርቫይዘር” ማሇት ት/ቤቶችንና የክሊስተር ማዕከሊትን በመከታተሌ

ሙያዊ ዴጋፌ እንዱሰጥ

በወረዲ/ዞን/ክፌሇ ከተማ ት/ጽ/ቤት የተመደበ የትምህርት ባሇሙያ ነው።
መ/ “ትምህርት ቤት” ማሇት ከቅዴመ-መዯበኛ እስከ መሰናድ የትምህርት እርከን

ያለተማሪዎችን

ተቀብል የሚያስተምር የመንግሥት ፣ የግሌ፣የበጎ አዴራጎት ዴርጅት የትምህርት ተቋም ነው።
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ሠ/ “የትምህርት ተቋማት” ማሇት ከቅዴመ መዯበኛ ትምህርት ቤት እስከ መምህራን ትምህርት ኮላጅ
ያለ፣ በመንግስትና በግሌ የሚተዲዯሩ ትምህርት ቤቶች/ተቋማት ናቸው።
ረ/ “የትምህርት ቤት አመራሮች” ማሇት ከቅዴመ መዯበኛ እስከ መሰናድ ትምህርት ቤት ባለ
ትምህርት ቤቶች በርዕሰ መምህርነት ወይም በሱፐርቫይዘርነት የሚያገሇግለ ባሇሙያዎች ማሇት
ነው።
ሰ/ “የመምህራን ትምህርት ኮላጅ’’ ማሇት በክሌሌ/በከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ የሚተዲዯር
በቅዴመ ሥራና በሥራ ሊይ ትምህርትና ሥሌጠና የቅዴመ መዯበኛና የመጀመሪያ ዯረጃ መምህራንን
በዱፕልማ የሚያሰሇጥን የትምህርት ተቋም ነው።
ሸ/ ’’ ካውንስሌ’’ ማሇት ከባሇዴርሻ አካሊት የተውጣጡ አባሊትን ያቀፇ ሆኖ፣ በትምህርት ሚኒስቴርና
በክሌሌ/በከተማ አስተዲዯር ዯረጃ የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ተግባርን በበሊይነት

ሇመምራት የተቋቋመ

አካሌ ነው።
ቀ/ “የሙያ ፇቃዴ’’ ማሇት መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ሇሙያው የሚያስፇሌገውን
የብቃት ዯረጃ አሟሌተው ሲገኙ የሚሰጥ ፇቃዴ ነው።
በ/ “ማኅዯረ-ተግባር/Portfolio/” ማሇት መምህራንና የት/ቤት አመራሮች በትምህርት ቤት ዯረጃ
ያከናወኗቸው አንኳር ሙያዊ ተግባራትን የያዘ ሰነዴ ነው፡፡
ተ/ “የሙያ ብቃት ምዘና’’ ማሇት መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ስታንዲርደን
መሠረት በማዴረግ ተገቢውን ሙያዊ ብቃት ማሟሊታቸውን ሇማረጋገጥ የሚሰጥ የፅሁፌ እና የማህዯረተግባር ምዘና ማሇት ነው።
ቸ/ “የሙያ ብቃት የጽሑፌ ምዘና’’ ማሇት መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ስታንዲርደን
መሠረት በማዴረግ ተገቢውን ሙያዊ ብቃት ማሟሊታቸውን ሇማረጋገጥ የሚሰጥ የዕውቀትና የክህልት
ምዘና ማሇት ነው።
ኀ/ “ሚኒስትር’’ ማሇት የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ማሇት ነው።
ነ/ “ሚኒስቴር’’ ማሇት የትምህርት ሚኒስቴር ማሇት ነው።
3. የፆታ አገሊሇጽ
በዚህ መመሪያ ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸ ቃሌ ወይም አባባሌ የሴትንም ፆታ ያካትታሌ።
4. የተፇጻሚነት ወሰን
ይህ የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥና እዴሳት መመሪያ በመንግሥት፣ በግሌና በሃይማኖት ተቋማት በጎ
አዴራጎት ስር በሚተዲዯሩ ቅዴመ መዯበኛ፣ የመጀመሪያ፣ የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶችና
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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በመምህራን ትምህርት ተቋማት ውስጥ በሚያስተምሩ መምህራንና ከቅዴመ መዯበኛ እስከ ሁሇተኛ
ዯረጃ ትምህርት ቤቶች በሚሰሩ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ሊይ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ።
5. የመመሪያው ዓሊማ
በሀገራችን

የሙያ

ፇቃዴ

አሰጣጥ

ሥርዓት

በመዘርጋት

የመምህራን፣

የርዕሰ

መምህራንና

የሱፐርቫይዘሮችን ሙያዊ የብቃት ምዘና ሂዯትን በወጥነት ሇመተግበርና በሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ
የአዯረጃጀቶችን

ሚናና

የፇጻሚ

ባሇዴርሻ

አካሊትን

ተግባርና

ሃሊፉነት

ሇይቶ

ሇማሳወቅና

ብቃት

ስታንዲርዴ

ተጠያቂነትን ሇማስፇን የሚያስችሌ የአሠራር ሥርዓት መፌጠር ነው፡፡
6. መርሆዎች
6.1 ሇትምህርት

ባሇሙያዎች

የሚሰጠውን

የሙያ

ፇቃዴ

በሙያ

ሇተቀመጡት ክህልትና የብቃት ዯረጃ ምሊሽ የሚሰጥ እንዱሆን ማዴረግ፣
6.2 የሙያ ፇቃዴ ግሌጽና ተጨባጭ መረጃዎችን መሠረት ባዯረገ ፌትሓዊ የምዘና ሂዯት
ማከናወን፣
6.3 የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ በመተግበር በጎ አመሇካከትና ቁርጠኝነት ያሊቸውና ሇሥራ ተነሳሽ
የሆኑ፣ ሇመሌካም ሥነ-ምግባር በፅናት የሚቆሙ የትምህርት ባሇሙያዎችን ማፌራት፣
6.4 በአገሪቱ

የሙያ

ፇቃዴ

ሥርዓት

በመዘርጋት

ውጤትን

ብቻ

መሠረት

ያዯረገ

ከአዴሌዎና ከወገንተኝነት የፀዲ ተጠያቂነት ያሇበት የሙያ ፇቃዴ ስርዓት ማካሄዴ፣
6.5 ከሀገር ፌሊጎትና ዕዴገት ጋር በአግባቡ የተጣጣመ የመምህርነትና የትምህርት አመራር
የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሥርዓት በመዘርጋት አሳታፉና በውዴዴር ሊይ የተመሰረተ

የሙያ

ፇቃዴ ማዕከሌ መመስረት፣
ክፌሌ ሁሇት
የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ አፇጻጸም ሥርዓት
2. የመምህራን፣ የርዕሰ መምህራንና የሱፐርቫይዘሮች ሙያ ፇቃዴ ዓይነቶችና የአፇጻጸም ሥርዓት
2.1 የሙያ ፇቃዴ ዓይነቶች
በሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሥርዓት ውስጥ ሶስት የሙያ ፇቃዴ ዓይነቶች ይኖራለ። እነዚህም፦
ሀ) የመጀመሪያ የሙያ ፇቃዴ (Initial Professional License)
ሇ) ሙለ የሙያ ፇቃዴ (Full Professional License)
ሐ) ቋሚ የሙያ ፇቃዴ (Permanent Professional License) ናቸው።
2.2 የመምህራን፣ የርዕሰ መምህራንና የሱፐርቫይዘሮች ሙያ ፇቃዴ አፇጻጸም
ሀ) የመጀመሪያ ሙያ ፇቃዴ

የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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የመጀመሪያ የሙያ ፇቃዴ ሇመምህራንና ሇትምህርት ቤት አመራሮች ሇሁሇት ዓመት ብቻ
የሚያገሇግሌ ሆኖ የመምህርነት ስሌጠና ሇወሰደና ከመምህራን ትምህርት ተቋማት በመምህርነት
ወይም በትምህርት ተቋማት አመራርነት ሰሌጥነው ወዯሙያው ሇሚገቡና ሇዯረጃው የሚሰጠውን
የብቃት መመዘኛ ሊሟለ ሙያተኞች የሚሰጥ የሙያ ፇቃዴ ዓይነት ነው።
ሇ) ሙለ የሙያ ፇቃዴ
ሙለ የሙያ ፇቃዴ የመጀመሪያ ሙያ ፇቃዴ በመያዝ ሲሠሩ ቆይተው ያጠናቀቁ መምህራን፣
ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃደን ሇማግኘት

ሇዯረጃው የሚሰጠውን የብቃት

መመዘኛ ሊሟለ ሙያተኞች የሚሰጥ የሙያ ፇቃዴ ነው። ሙለ የሙያ ፇቃዴ ሇአምስት ዓመት
ያገሇግሊሌ ።
ሐ) ቋሚ የሙያ ፇቃዴ
ቋሚ የሙያ ፇቃዴ ሙለ የሙያ ፇቃዴ ይዘው በዚህ ዯረጃ የሚዯረጉትን የሙያ ፇቃዴ
አገሌግልት አጠናቀው ፇቃዴ ሇማግኘት ሇዯረጃው የሚሰጠውን የብቃት

መመዘኛ ሊሟለ

መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚሰጥ ፇቃዴ ነው። ቋሚ የሙያ ፇቃዴ
የመጨረሻው የሙያ ፇቃዴ ዯረጃ ይሆናሌ።

2.3. የመምህራን ትምህርት ተቋማት መምህራን የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ አፇጻጸም
2.3.1 የመጀመሪያ ሙያ ፇቃዴ
የመጀመሪያ ሙያ ፇቃዴ ህጋዊ እውቅና ካሇው ኮላጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ቢያንስ በባችሇር ዱግሪ
ዯረጃ በመመረቅ በረዲት ምሩቅነት ዯረጃ I እና II ያገሇገለ ወይም የማስተርስ ዱግሪ ዯረጃ በመያዝ
በረዲት ላክቸረርነት የተቀጠሩ ሆነው ሇዯረጃው የሚሰጠውን የብቃት መመዘኛ ሊሟለ አሠሌጣኝ
መምህራን የሚሰጥ ሆኖ ሇሁሇት ዓመት ያገሇግሊሌ።
2.3.2 ሙለ የሙያ ፇቃዴ
ሙለ የሙያ ፇቃዴ የመጀመሪያ ሙያ ፇቃዴ በመያዝ ሲሠሩ ቆይተው ያጠናቀቁ ወይም የማስተርስ
ወይም የድክቶሬት ዱግሪ ይዘው የመምህራን አሠሌጣኝነት ሙያዊ ሥሌጠና ወስዯው ሊጠናቀቁ
የመምህራን ትምህርት ኮላጅ መምህራን ፇቃደን ሇማግኘት ሇዯረጃው የሚሰጠውን መመዘኛ ሲያሟለ
የሚሰጥ ሆኖ ፇቃደ ሇአምስት ዓመት ያገሇግሊሌ።
2.3.3 ቋሚ የሙያ ፇቃዴ
ቋሚ ሙያ ፇቃዴ ሙለ የሙያ ፇቃዴ ሊሊቸውና ፇቃደን ሇማግኘት

አሠሌጣኝ መምህራን

ሇዯረጃው የሚሰጠውን የብቃት መመዘኛ ሲያሟለ የሚሰጥ የሙያ ፇቃዴ ነው፡፡ ቋሚ የሙያ ፇቃዴ
የመጨረሻ የሙያ ፇቃዴ ነው።
2.3.4 የሙያ ፇቃዴ እዴሳት፡የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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በትምህርት ቤትና በመምህራን ትምህርት ተቋማት የሚያገሇግለ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና
ሱፐርቫይዘሮች ቋሚ የሙያ ፇቃዴ ከያዙ በኋሊ በየአምስት አመት የሙያ ፇቃዲቸውን ያዴሳለ፡፡
2.4. የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምዘና
2.4.1 ሇሙያ ፇቃዴ ምዝገባ ስሇማካሄዴ
የዜጎችን በመረጡት አካባቢ የመዘዋወር ህገ-መንግስታዊ ነጻነት ግምት ውስጥ በማስገባት መምህራን፣
ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ ሇማግኘት በሀገር ዯረጃ ምዝገባ ይካሄዲሌ፡፡ የምዝገባ
ቁጥሩም ተከታታይነት ያሇው ሆኖ በሚሰጥ የሙያ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ሊይ የሚጠቀስ ቁጥር
ይሆናሌ፡፡የምዝገባ ሂዯቱም ትምህርት ሚኒስቴር ወይም ክሌሌ ትምህርት ቢሮዎች በሚያወጡት
መርሃ ግብር መሠረት ተፇሊጊ መረጃዎችን በማቅረብ ይከናወናሌ።
2.4.2 የሙያፇቃዴ ምዘና መስፇርቶች
ሙያዊ እውቀትና ክህልትን አካተው

የሚሰጡት የጽሑፌና የማህዯረ-ተግባር ምዘናዎች የመምህራንና

የትምህርት ቤት አመራሮችን ሙያዊ ብቃት ማረጋገጫ ሆነው ያገሇግሊለ ።
በዚህ መሠረት ሇምዘና መሣሪያዎቹ የሚከተሇው ክብዯት ተሰጥቷሌ፣
ሀ/ ሇጽሁፌ ምዘና (Written Test) 80%
ሇ/ ሇማህዯረ-ተግባር ምዘና (Portfolio) 20%
2.4.3 የተመዛኞች ማሇፉያ ነጥብ
ማንኛውም

በመምህርነት፣ርዕሰ-መምህርነትና

ሱፐርቫይዘርነት

ሙያ

ሲሰራ

የቆየ

ተመዛኝ

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ሇማግኘት በጽሑፌና በማህዯረ-ተግባር ምዘና አማካይ ውጤት
70% ማምጣት ይጠበቅበታሌ።የማህዯረ-ተግባርን ውጤት አጠነቃቀር በተመሇከተ በማንዋለ
ሊይ በዝርዝር የሚገሇጽ ይሆናሌ፡፡
2.4.4 ከመምህራን ትምህርት ተቋማት ተመርቀው ወዯ ሙያው ሇሚገቡ አዱስ መምህራን የሚሰጠው
የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምዘና ሙለ በሙለ በጽሁፌ ምዘና ሊይ የተመሰረተ ሆኖ ከ100%
ይወሰዲሌ፡፡ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ሇማግኘት 70% ና በሊይ ውጤት ማምጣት
ይጠበቃሌ።
2.4.5 ሇብቃት ማረጋገጫ የሚሰጠው የጽሑፌ ምዘና ሇነባር ተመዛኝ በሰሇጠነበት የትምህርት
አይነትና ትምህርቱ በሚሰጥበት ቋንቋ ሲሆን አዱስ ተመራቂ ተመዛኝ በሰሇጠነበት እርከንና
ቋንቋ ይሰጣሌ።
2.4.6 የተመዛኞች ማህዯረ-ተግባር ምዘና ተመዛኞቹ በሚገኙበት ተቋም ወይም ሇዚሁ ተብል
በሚዘጋጅ ተቋም ውስጥ ይካሄዲሌ።
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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2.4.7 የብቃት ማረጋገጫ ምዘና መሣሪያዎች አዘገጃጀትና አፇጻጸም በምዘና ማዕቀፍችና በምዘና
አስተዲዯር መመሪያ በዝርዝር ተብራርተው ይቀርባለ።
2.4.8. የዲግም ምዘና አፇጻጸም
ምዘና ወስዯው የሚፇሇገውን ውጤት ያሊገኙ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች በያዙት
የሙያ ፇቃዴ እየሠሩ ያሇባቸውን ክፌተት በመሇየትና እራሳቸውን
በዴጋሚ እንዱመዘኑ

በማብቃት በቀጣዩ ዓመት

ይዯረጋሌ። ሇሁሇተኛ ጊዜ በተሰጠው እዴሌ ተመዝነው የሚጠበቀውን ውጤት

ካሊገኙ ሇሶስተኛ ጊዜ በቀጣዩ ዓመት እንዱመዘኑ ይዯረጋሌ። ሇሶስተኛ ጊዜ በተሰጠው ምዘና ማሇፌ
ካሌቻለ በያዙት ሙያ መቀጠሌ ስሇማይችለ በሲቪሌ ሰርቪስ የሰራተኛ መተዲዯሪያ አዋጅ መሰረት
ውሳኔ የሚያገኝ ይሆናሌ፡፡
2.4.9. ሇቀጣይ ዯረጃ ሙያ ፇቃዴ ስሇማመሌከት
መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ሇየሙያ ዯረጃው የቆይታ ጊዜ ከማጠናቀቃቸው አንዴ
አመት በፉት ሇሚገኙበት ወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት ጥያቄ ማቅረብ አሇባቸው።
2.4.10.የሙያ ፇቃዴ የምስክር ወረቀት ስሇመስጠት
በምዘናው

የሚጠበቀውን

ውጤት

ያስመዘገቡ

መምህራን፣ርዕሳነ-መምህራንና

ሱፐርቫይዘሮች

የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋሌ፡፡የምስክር ወረቀቱ በሀገር አቀፌ ዯረጃ የሚዘጋጅ
ሆኖ አስፇሊጊ መረጃዎች በእንግሉዘኛና በአማርኛ ቋንቋ የያዘ ይሆናሌ፡፡
2.4.11 የሙያ ፇቃዴ ስሇመሠረዝ
በዱስፒሉን ግዴፇት ወይም በብቃት ማነስ ምክንያት ከመምህርነት ወይም ከርዕሰ መምህርነት ወይም
ከሱፐርቫይዘርነት ሙያ የሚሰናበቱ ባሇሙያዎች ተሰጥቷቸው የነበረው የሙያ ፇቃዴ ይሰረዛሌ።
2.4.12 የምዘና አፇጻጸም
ሀ/ የምዘና ዝግጅት
በስታንዲርደ መሰረት ሇሙያ ብቃት ማረጋገጫ የሚዘጋጁ የምዘና መሳሪያዎች

በፋዳራሌ ትምህርት

ሚኒስቴር ይዘጋጃለ ፡፡
ሇ/ መዛኞችን በተመሇከተ
የጽሁፌ መዛኞች በተዘጋጀው የመምረጫ መስፇርት መሰረት ከትምህርት ተቋማት፣ ከትምህርት
ሚኒስቴርና

ከክሌሌ

ት/ቢሮ

ባሇሙያዎች

ይመረጣለ፡፡ሇሚሰሩት

ስራም

ተመጣጣኝ

ክፌያ

ይፇጸማሌ፡፡ የማህዯረ-ተግባር መዛኞች በሙያቸውና በስነምግባራቸው የተመረጡ፣ በማህዯረ-ተግባር
ምዘናና ውጤት አሰጣጥ ሊይ በቂ ግንዛቤና ሌምዴ ያሊቸው የትምህርት ባሇሙያዎች ይሆናለ፡፡
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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2.5 መብቶችና ግዳታዎች
2.5.1 መብቶች
ሀ/ በየዯረጃው የሙያ ፇቃዴ ያሊቸው መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች በአገሪቱ
ውስጥ በሚገኙ የትምህርት ተቋማትና የትምህርት እርከኖች የመስራት መብት አሊቸው።
ሇ/ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የያዙት የሙያ ፇቃዴ የቆይታ ጊዜው ሲያበቃ
ባለበት ክሌሌ ሇሚቀጥሇው ዯረጃ ሙያ ፇቃዴ የማመሌከትና የመመዘን መብት አሊቸው።
ሐ/ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት
የማግኘት መብት አሊቸው፡፡
መ/ መምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ስሇሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ አሰራር የማወቅና በቂ
ግንዛቤ የመያዝ መብት አሊቸው።
ሠ/ በሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሊይ ቅሬታ ያሊቸው ባሇሙያዎች በየዯረጃው

ሇሚመሇከታቸው

የቅሬታ ሰሚ አካሊት ቅሬታቸውን የማቅረብና ተገቢውን ውሳኔ ከበቂ መረጃ ጋር በወቅቱ
የማግኘት መብት አሊቸው።
2.5.2 ግዳታዎች
ሀ) ማንኛውም መምህር ወይም ርዕሰ መምህር ወይም ሱፐርቫይዘር በሙያው ሇመቀጠሌ የሙያ
ፇቃዴ መያዝ ይኖርበታሌ።
ሇ) ማንኛውም መምህር ወይም ርዕሰ መምህር ወይም ሱፐርቫይዘር የሙያ ፇቃዴ ሇማሻሻሌ
ቀዴሞ በያዘው የሙያ ፇቃዴ መሥራቱን የሚያሳይ ማስረጃ ከሚሰራበት ተቋም ማቅረብ
ይጠበቅበታሌ።
ሐ) ማንኛውም መምህር ወይም ርዕሰ መምህር ወይም ሱፐርቫይዘር በስራው ሇመቀጠሌ ህጋዊ
የሙያ ፇቃዴ ይዞ መገኘት ይገባዋሌ። መምህራንና የት/ቤት አመራሮችን የሚቀጥሩ
ትምህርት

ቤቶች/ዴርጅቶች

ተቀጣሪው

የሚያቀርበውን

ሙያ

ፇቃዴ

ህጋዊ

መሆኑን

የማረጋገጥ ሃሊፉነት አሇባቸው
መ) በሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሇሚዯረጉ የሥራ እንቅስቃሴዎች ስኬት የትምህርት ተቋማትና
ላልች

ባሇዴርሻ

አካሊት

ሇሥራው

የሚፇሇገውንና

የሚጠየቀውን

መረጃ

የመስጠትና

የመተባበር ግዳታ አሇባቸው።
ክፌሌ ሶስት
3. አዯረጃጀትና በየዯረጃው ያለ አካሊት ተግባርና ኃሊፉነት
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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3.1 በሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ የፇጻሚና አስፇጻሚ አካሊት አዯረጃጀት
ሀ)

በፋዳራሌ ዯረጃ

የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ አጠቃሊይ ሂዯትና አተገባበሩን በበሊይነት የሚያስተባብር አገር አቀፌ ካውንስሌ
ይቋቋማሌ።

ተጠሪነቱም

ሇትምህርት

ሚኒስቴር

ይሆናሌ።

የሙያ

ፇቃዴ

አሰጣጥ

አተገባበርን

በትምህርት ሚኒስቴር አጠቃሊይ ትምህርት ዘርፌ ስር የተዯራጀው የመምህራንና ትምህርት ቤት
አመራሮች ሙያ ፇቃዴ አሰጣጥና እዴሳት ዲይሬክቶሬት ስራውን በባሇቤትነት ይመራሌ።
የካውንስለ አባሊት፦
1.

የአጠቃሊይ ትምህርት ሚኒስትር ዳኤታ (ሰብሳቢ)

2.

የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዝዲንት (ም/ሰብሳቢ)

3.

የመምህራንና የት/ቤት አመራሮች ሙያ ፇቃዴ አሰጣጥና እዴሳት ዲይሬክቶሬት
ዲይሬክተር (ፀሐፉ)

4. የመምህራንና የትምህርት አመራር ሌማት ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር (አባሌ)
5. የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር

ተወካይ (አባሌ)

(2)

6. ከክሌሌ/ከተማ አተዲዯር ትምህርት ቢሮ ኃሊፉዎች (አባሌ)

(11)

7. ከመም/አመ/አሰሌጣኝከፌተኛ ትምህርት ተቋማት የጋራ መዴረክ (አባሌ)
8. የመምህራን ትምህርት ኮላጅ ተወካዮች
9 .ከግሌ የትምህርት ተቋማት ማኅበር

(7)

(አባሌ) (4)
(አባሌ)

(1)

10 .ከኢትዮጵያ አካሌ ጉዲተኞች ብሔራዊ ማህበራት ፋዳሬሽን (አባሌ) (1)
11. ከሴቶች ማህበር

(አባሌ)

12. ከወጣቶች ማህበር

(አባሌ) (1)

ካውንስለ

በዓመት

አንዴ

ጊዜ

(1)

በመሰብሰብ

ተግባራቱን

ያከናውናሌ።

ሆኖም

እንዯአስፇሊጊነቱ

በአመት ከአንዴ ጊዜ በሊይ ሉሰበሰብ ይችሊሌ፡፡ የካውንስለ አባሊት ስብጥርም ወቅታዊ አዯረጃጀትን
ግምት ውስጥ የሚያስገባ ይሆናሌ፡፡

ሇ) በክሌሌ/በከተማ አስተዲዯር ዯረጃ
የመምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሥርዓትን በክሌሌ ዯረጃ
በበሊይነት የሚመራ ካውንስሌ በክሌለ ትምህርት ቢሮ ሃሊፉ ወይም በሚወከሌ ሰብሳቢ የሚመራ ሲሆን
በክሌሌ ዯረጃ ሥርዓቱን ሇመምራት፣ ሇማስተዲዯርና ሇመተግበር የተቋቋመውን የሙያ ፇቃዴ ዘርፌ
የሚመራ ሃሊፉ በፀሐፉነት ያገሇግሊሌ።
የክሌሌ/የከተማ አስተዲዯር

ካውንስሌ የየክሌለን ተጨባጭ

ሁኔታ መሠረት ያዯረገ ከፋዳራሌ

ካውንስሌ አወቃቀር ጋር ተመሳሳይነት ያሇው አዯረጃጀት ይኖረዋሌ።
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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3.2 የፇጻሚና አስፇጻሚ አካሊት ተግባርና ሃሊፉነት
3.2.1 በፋዳራሌ ዯረጃ የሚቋቋመው ካውንስሌ ተግባርና ሃሊፉነት
ሀ) የመምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ አፇጻጸሞችን በበሊይነት
ይመራሌ፣ያስተዲዴራሌ።
ሇ)

የመምህራን፣የርዕሰ

መምህራንና

የሱፐርቫይዘሮች

የሙያ

ብቃት

ማረጋገጫ

የአፇፃፀም

መመሪያዎችን ዯንቦችን ስታንዲርድችን በመገምገም ያፀዴቃሌ።
ሐ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሊይ ያጋጠሙ የአፇፃፀም ችግሮችን ይመረምራሌ፤ ውሳኔ ይሰጣሌ።
3.2.2 የትምህርት ሚኒስቴር ተግባርና ሃሊፉነት
ሀ)

የሙያ

ፇቃዴ

አሰጣጥ

የአተገባበር ሂዯቱን

ሥርዓትንና

አተገባበሩን

የሚያስተዲዴርና

የሚያከናውን

በባሇቤትነት
አካሌ

የሚያስተባብር

ይሰይማሌ።

እንዯዚሁም

በክሌልችና

በከተማ

አስተዲዯሮች ተመሳሳይ አዯረጃጀት መዘርጋቱንና መመሥረቱን ያረጋግጣሌ፣ ዴጋፌ ያዯርጋሌ።
ሇ) የመምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ አፇጻጸም መመሪያዎችንና
ማንዋልችን ያዘጋጃሌ።
ሐ) ከክሌሌ/ከከተማ አስተዲዯርና ከላልች አጋሮች ጋር በመተባበር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ትግበራ
በወጣው መመሪያና ዯንብ መሠረት ተግባራዊ እንዱሆን እገዛ ያዯርጋሌ።
መ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ትግበራን በሚመሇከት የግምገማና የምክክር መዴረክ በማዘጋጀት
ከክሌልች/ከከተማ

አስተዲዯሮች

እንዱሁም

ከባሇዴርሻ

አካሊት

ጋር

ተገቢ

እና

ወቅታዊ

የማስተካከያ ተግባራትን ያከናውናሌ።
ሠ) የመምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ሙያዊ ብቃት ማረጋገጫ ስታንዲርዴ ከወቅቱ
ተጨባጭ ሁኔታ ጋር እያገናዘበ ያዘጋጃሌ፣ ያሻሽሊሌ፣ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያስተባብራሌ።
ረ) ከሙያ ፇቃዴ ጋር ተዛማጅ የሆኑ መረጃዎችን ያዯራጃሌ፣ የጽሑፌና የማህዯረ-ተግባር ምዘናን
መርሀ ግብር ያዘጋጃሌ።
ሰ) ሇመምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚያገሇግሌ የሙያ ብቃት ምዘና ማዕቀፌ
ያዘጋጃሌ፤

ማዕቀፈን

መሠረት

በማዴረግ

የብቃት

ማረጋገጫ

ምዘናዎችን

ያዘጋጃሌ፤

ያሠራጫሌ፤ያስተባብራሌ።
ሸ) ሇሙያ ፇቃዴ አገሌግልት የሚውለ ሰነድችና ቅጻቅጾች ያዘጋጃሌ፣ ያሰራጫሌ።
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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ቀ) ሌዩ ዴጋፌ ሇሚሹ መምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ ሥርዓት ተጠቃሚ
እንዱሆኑ ሁኔታዎች እንዱመቻችሊቸው አስፇሊጊውን ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ አፇፃፀሙንም ይከታተሊሌ፣
ግብረመሌስ ይሰጣሌ።
በ) በሙያ ብቃት ምዘና የሚጠበቀውን ውጤት ሊገኙ ተመዛኞች የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት
ይሰጣሌ።
ተ) በሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሂዯት የአገር አቀፌና የአሇም አቀፌ ተሞክሮዎችን በመቀመር ሇሥርዓቱ
ዝርጋታ መዲበር ያውሊሌ፣
ቸ) በሌዩ ሁኔታ ሇታዲጊ ክሌልች ሙያዊና ቴክኒካዊ ዴጋፌ ያዯርጋሌ።
ኀ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥን አስመሌክቶ የክሌልችን አቅም የመገንባት ሥራዎች ይሰራሌ።
ነ)

ሇሙያ

ፇቃዴ

አሰጣጥ

ማስፇጸሚያ

ሀብት

(Resource)

ከተሇያዩ

ምንጮች

ያፇሊሌጋሌ፣

እንዯአስፇሊጊነቱ ስራ ሊይ ያውሊሌ።
አ) የመምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥን አስመሌክቶ በአገር አቀፌ
ዯረጃ የአዘቦት ሥራ ይሰራሌ ።
3.2.3 በክሌሌ ዯረጃ የካውንስለ ተግባርና ሃሊፉነት
ሀ)

ከትምህርት

ሚኒስቴር

ተዘጋጅተው

ሇትግበራ

የሚሊኩ

ሕጎች፣

ዯንቦች፣

መመሪያዎችና

ስታንዲርድች ከክሌለ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ተገናዝበው በትክክሌ መተግበራቸውን ያረጋግጣሌ።
ሇ) የመረጃ አሰባሰብ፣ አያያዝና አጠቃቀም ሥርዓትን ይገመግማሌ፣ የማስተካከያ ሃሳቦችን ይሰጣሌ።
ሐ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሊይ ያጋጠሙ የአፇፃፀም ችግሮችን ይመረምራሌ፤ አጠቃሊይ የመፌትሔ
ሃሳብ ይሰጣሌ።
መ) በክሌሌ ዯረጃ የመምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሥርዓት
አፇጻጸምን ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረመሌስ ይሰጣሌ።
ሠ) በክሌለ የሚሰጠውን

የብቃት ማረጋገጫ የጽሑፌና የማህዯረ-ተግባር ምዘና ከትምህርት ሚኒስቴር

ጋር በመሆን ያስተዲዴራሌ፡፡
3.2.4 የክሌሌ/የከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ ተግባርና ሃሊፉነት
ሀ) በትምህርት ሚኒስቴር

ዯረጃ የተዘጋጁ የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሕጎች፣ ዯንቦችና መመሪያዎችን

በሚመሇከት ግንዛቤ የማዲበር ሥራዎችን

ከላልች አጋሮች ጋር በመተባበር ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣

ስሇአፇጻጸሙም ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረመሌስ ይሰጣሌ።
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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ሇ) ሇቅዴመ መዯበኛና ሇመጀመሪያ ዯረጃ መምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ከትምህርት
ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የተሊከውን የሙያ ብቃት
ክሌለ

የማስተማሪያ

ቋንቋ

ይተረጉማሌ፣

ማረጋገጫ የጽሑፌና የማህዯረ-ተግባር ምዘና ወዯ

ያስተዲዴራሌ፣

ውጤት

ያጠናቅራሌ፣

ግብረ-መሌስ

ይሰጣሌ።
ሐ) የጽሑፌና የማህዯረ-ተግባር ምዘናዎች መርሀግብርን በማዘጋጀት ሇዞኖችና ሇወረዲዎች ያሳውቃሌ።
መ) ከትምህርት ሚኒስቴር ተዘጋጅተው የሚሊኩትን የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀቶች
ምዘናውን ሊሇፈ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ይሰጣሌ።
ሠ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ትግበራን በመከታተሌ አፇጻጸሙንና ስታትስቲካዊ መረጃዎችን በማጠናከር
ሇትምህርት ሚኒስቴር ሪፖርት ያቀርባሌ።
ረ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥን አስመሌክቶ የሚቀርቡሇትን ቅሬታዎች ይቀበሊሌ፤ ይመረምራሌ፣ ውሳኔም
ይሰጣሌ።
ሰ) ሙያ ፇቃዴን

በሚመሇከት

ከትምህርት ሚኒስቴር

የሚሊኩ ሰነድችን ሇዞኖች፣ ሇወረዲዎችና

ሇትምህርት ቤቶች እንዱዯርሱ ያዯርጋሌ።
ሸ)

ሇዞኖችና

ሇወረዲዎች

ሥሌጠናዎችንና

የማቴሪያሌ

ዴጋፍችን

በመስጠት

የአቅም

ግንባታ

ሥራዎችን ይሠራሌ።
ቀ) ሌዩ ዴጋፌ ሇሚሹ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች በምዘና ወቅት ተገቢ ሁኔታዎች
እንዱመቻችሊቸው ዴጋፌ ይሰጣሌ፣ አፇጻጸሙንም ይከታተሊሌ።
በ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ትግበራን በተመሇከተ የምክክር ስብሰባዎች በዞኖችና በወረዲዎች መካከሌ
እንዱካሄደ ያዯርጋሌ፤ ተገቢ የማስተካከያ ስራዎችም እንዱሰሩ ያዯርጋሌ።
ተ) የመምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥን በሚመሇከት በክሌሌ
ዯረጃ የአህዝቦት ሥራ ይሰራሌ።
3.2.5 የዞን/የክፌሇ ከተማ/የወረዲ/ ትምህርት ጽ/ቤት ተግባርና ሃሊፉነት
ሀ) ሇሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ አፇጻጸም የወጡትን ሕጎች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎችና ስታንዲርድች
ያሰራጫሌ፣ተግባራዊነታቸውንም ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ ይገመግማሌ፣ ግብረመሌስ ይሰጣሌ።
ሇ) በሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ የአፇፃፀም መመሪያ ሊይ የመምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮችን
ግንዛቤ የሚያዲብሩ ሥራዎችን ይሰራሌ።
ሐ) የሙያ ፇቃዴ ሇማግኘት በማስረጃነት የቀረቡሇትን ሌዩ ሌዩ ሰነድች ትክክሇኛነት ይመረምራሌ፤
ያረጋግጣሌ፣ ይረከባሌ፣ በሥራ ሊይ ያውሊሌ፣ ወዯሚመሇከተው አካሌም ያስተሊሌፊሌ።
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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መ) ሇሙያ ፇቃዴ

የሚያስፇሌጉ መረጃዎችን ያሰባስባሌ፤ ይተነትናሌ፣ ያስተሊሌፊሌ።

ሠ) በሁለም ዯረጃ ሇሙያ ፇቃዴ የሚያመሇክቱ መምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮችን
ይመዘግባሌ፤

አዯራጅቶ

ሇክሌሌ

ይሌካሌ፣የጽሑፌ

ምዘና

መርሀግብር

ሇትምህርት

ቤቶች

ያሳውቃሌ፣ የምዘና ቦታም ያዘጋጃሌ፤ ውጤት ያሰራጫሌ።
ረ) ሇሙያ ፇቃዴ ባሇዴርሻ አካሊት የአቅም ግንባታና የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ ይሰራሌ።
ሰ) የሙያ ፇቃዴ ሊገኙ መምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የምስክር ወረቀት መዴረሱን
ያረጋግጣሌ ።
ሸ) ሌዩ ዴጋፌ ሇሚሹ መምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች በምዘና ወቅት ተገቢ ሁኔታዎች
እንዱመቻችሊቸው ያዯርጋሌ፣ አፇጻጸሙንም ይከታተሊሌ።
ቀ)

የሙያ

ፇቃዴ

ያሳውቃሌ፣

አሰጣጥ

በየሩብ

ትግበራን

ዓመቱ

የትግበራ

አስመሌክቶ
ሪፖርት

መረጃ

ያጠናቅራሌ፣

ሇክሌሌ/ሇከተማ

ሇሚመሇከተው

አስተዲዯር

ትምህርት

ክፌሌ
ቢሮ

ያቀርባሌ።
በ) የሙያ ፇቃዴን በተመሇከተ ዘመናዊ የመረጃ ስርዓትን በመጠቀም ሰነድችን ያዯራጃሌ፤ መዝግቦ
ይይዛሌ።
ተ)

የሙያ

ፇቃዴን

አስመሌክቶ

በትምህርት

ቤቶች

ያለ

መሌካም

ተሞክሮዎች

እንዱስፊፈ

ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ።
ቸ) በዞን/በክፌሇ ከተማ/ በወረዲ/ ዯረጃ የመምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮችን የሙያ
ፇቃዴን አስመሌክቶ የአህዝቦት ሥራ ይሰራሌ።
3.2.6 የትምህርት ቤት ተግባርና ሃሊፉነት
ሀ) ከወረዲ ትምህርት ጽህፇት ቤቶች ወይም ከክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች ጋር
ግንኙነት በማዴረግ የመምህራን የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሥራዎችን ያከናውናሌ።
ሇ) ሇመምህራን ሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ የሚያስፇሌጉ መረጃዎችን ተከታታይነት ባሇው መሌኩ
ያሰባስባሌ፤ ያዯራጃሌ፣ ስሇትክክሇኛነቱ ያረጋግጣሌ፣ ሇሚመሇከተው አካሌ ይሌካሌ።
ሐ) የመምህራንን የሙያ ፇቃዴ ጥያቄን ይቀበሊሌ፣ ትክክሇኛነቱን ያረጋግጣሌ፣ ይመዘግባሌ፣
ሇወረዲ/ሇክሌሌ ያቀርባሌ።
መ) የሙያ ፇቃዴን በሚመሇከት ከወረዲና ከላልች አካሊት የሚመጡ መመሪያዎችንና ላልች
ሰነድች መምህራን እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣ ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራዎችን ያከናውናሌ።

የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ

12

ሠ) የመምህራኑን የሥራ እንቅስቃሴ እና ያለበትን ዯረጃ በጥንቃቄና በግሌፅ መዝግቦ ሇመያዝ
እንዱረዲ መምህራኑ መረጃዎቻቸውን (Documentation Logs) በአግባቡ እንዱያዯራጁ ዴጋፌ
ያዯርጋሌ።
ረ) የሙያ ፇቃዴ የሚመሇከታቸው መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሚያመሇክቱበትን
ጊዜና የብቃት ምዘና ቦታ ያሳውቃሌ።
ሰ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥን አስመሌክቶ ሇተቋሙ ማህበረሰብ ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራዎችን
ያከናውናሌ።
3.2.7 የመምህራን ትምህርት ኮላጅና ዩኒቨርሲቲዎች ተግባርና ኃሊፉነት
ሀ) ከትምህርት ሚኒስቴር/ ከክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች ጋር ግንኙነት በማዴረግ
የመምህራን የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሥራዎችን ያከናውናሌ።
ሇ) የተመራቂ ተመዛኞችና የኮላጅ/የዩኒቨርሲቲ መምህራን ሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ የሚያስፇሌጉ
መረጃዎችን ተከታታይነት ባሇው መሌኩ ያሰባስባሌ፤ ያዯራጃሌ፣ ስሇትክክሇኛነቱ ያረጋግጣሌ፣
ሇሚመሇከተው አካሌ ይሌካሌ።
ሐ) የኮላጅ/የዩኒቨርሲቲ መምህራንን የሙያ ፇቃዴ ጥያቄን ይቀበሊሌ፣ ትክክሇኛነቱን ያረጋግጣሌ፣
ይመዘግባሌ፡፡
መ) የሙያ ፇቃዴን በሚመሇከት መመሪያዎችንና ላልች ሰነድች መምህራን እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣
ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራዎችን ያከናውናሌ።
ሠ) የኮላጅ/የዩኒቨርሲቲ መምህራንን የሥራ እንቅስቃሴ እና ያለበትን ዯረጃ በጥንቃቄና በግሌፅ
መዝግቦ ሇመያዝ እንዱረዲ መምህራኑ መረጃዎቻቸውን (Documentation Logs) በአግባቡ
እንዱያዯራጁ ዴጋፌ ያዯርጋሌ።
ረ) የሙያ ፇቃዴ የሚመሇከታቸው መምህራን የሚያመሇክቱበትን ጊዜና የብቃት ምዘና ቦታ
ያሳውቃሌ።
ሰ) የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥን አስመሌክቶ ሇተቋሙ ማህበረሰብ ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራዎችን
ያከናውናሌ።
ሸ) በኮላጁ/በዩኒቨርሲቲው ሇሚካሄዯው የሙያ ፇቃዴ ምዘና መዛኞችን ይሇያሌ፣ የምዘናውን ሂዯት
ያስተባብራሌ፡፡
ቀ)

የሙያ

ፇቃዴ

ሰነድችን

ከኮላጅ/ከዩኒቨርሲቲው

የስሌጠና

ስርዓት

ጋር

ተናባቢ

እንዱሆኑ

ያዯርጋሌ፡፡
3.3 የቅሬታ ሰሚ አካሌ ስሇማቋቋምና ቅሬታ ስሇማቅረብ
3.3.1 የቅሬታ ሰሚ አካሌ ስሇማቋቋም
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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የቅሬታ ሰሚ አካሌ ከክሌሌ ጀምሮ በየዯረጃው የሚዯራጅ ሲሆን የአገሌግልት ዘመኑም ሁሇት ዓመት
ይሆናሌ። በዚህ መሠረት፦
ሇ/ በክሌሌ/በከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮዎች ዯረጃ አንዴ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ይቋቋማሌ፤
ተጠሪነቱ ሇክሌሌ/ሇከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ ኃሊፉ ይሆናሌ።
ሇ/ በወረዲ ትምህርት ጽሕፇት ቤት ዯረጃ አንዴ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ይቋቋማሌ፤ ተጠሪነቱ
ሇወረዲ ትምህርት ጽሕፇት ቤት ኃሊፉ ይሆናሌ።
3.3.2 የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሊት
ሀ/ በክሌሌ ዯረጃ
1. በክሌለ ትምህርት ቢሮ ምክትሌ ኃሊፉ

የሚሰየም ሰብሳቢ

2. በክሌለ ትምህርት ቢሮ የመምህራንና የትምህርት ተቋማት አመራር የሙያ ፇቃዴ
አሰጣጥ የስራ ሂዯት ተጠሪ ፀሐፉ
3. በክሌለ ትምህርት ቢሮ የመምህራን ሌማት የስራ ሂዯት ተጠሪ አባሌ
4. ከክሌለ ትምህርት ቢሮ የሴቶች ጉዲይ 1 ተወካይ አባሌ
5. ከክሌለ መምህራን ማህበር 1 ተወካይ አባሌ ይሆናሌ።
ሇ/ በወረዲ ዯረጃ
1. በወረዲ ትም/ጽ/ቤት ኃሊፉ/ተወካይ ሰብሳቢ
2. በወረዲ ትም/ጽ/ቤት የመምህራንና የትምህርት ተቋማት አመራር ባሇሙያዎች የሙያ
ፇቃዴ አሰጣጥ ተጠሪ/አስተባባሪ ፀሐፉ
3. በወረዲ ትም/ጽ/ቤት የመምህራን ሌማት ተጠሪ አባሌ
4. ከመምህራን ማህበር 1 ተወካይ አባሌ
5. ከወረዲው ትም/ጽ/ቤት የሴቶች ጉዲይ 1 ተወካይ አባሌ ይሆናሌ።
3.3.3 የቅሬታ አቀራረብ
ሀ/ በሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ ሂዯት ቅሬታ ያሇው አመሌካች ቅሬታ በቀረበበት ጉዲይ ውሳኔ
ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ቅሬታውን ሇተቋቋመው ቅሬታ ሰሚ አካሌ
በጽሑፌ ማቅረብ ይችሊሌ።
ሇ/ ውሣኔ ሰጪው ወገን ሇቅሬታ አቅራቢው ቅሬታው በቀረበ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ
ውሳኔውን በጽሁፌ የማሳወቅ ግዳታ አሇበት።
ሐ/ ቅሬታ አቅራቢው በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (ሇ) በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ምሊሽ ባያገኝ
ወይም የተሰጠው ምሊሽ አጥጋቢ ሆኖ ሳያገኘው ቢቀር ጉዲዩን ወዯ ቀጣዩ

ቅሬታ ሰሚ

አካሌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡በክሌሌ ዯረጃ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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ክፌሌ አራት
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
4. የነባር መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ አፇጻጸም
የሙያ ፇቃዴ ሥርዓት ከመዘርጋቱ በፉት በተሇያየ ሙያዊ የእዴገት መሰሊሌ (ዯረጃ) ሊይ ያለ ነባር
መምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮችን ወዯ ሥርዓቱ ሇማስገባት እንዱቻሌ አሁን በሚገኙበት
የእዴገት ዯረጃ ትይዩ ተመዝነው ሇዯረጃው የሙያ ፇቃዴ ይሰጣቸዋሌ። በዚህ መሠረት፦
4.1 ነባር መምህራን
ሀ)

በመሇስተኛ የዯረጃ ዕዴገት መሰሊሌ

ሊይ ያለ

መምህራን ሇመጀመሪያ የሙያ ፇቃዴ

ይመዘናለ፣
ሇ)

በመምህርና በከፌተኛ መምህር

የዯረጃ ዕዴገት መሰሊሌ ሊይ ያለ መምህራን ሇሙለ የሙያ

ፇቃዴ ይመዘናለ፣
ሐ)

በተባባሪ መሪ፣ በመሪና በከፌተኛ መሪ መምህር የዯረጃ ዕዴገት መሰሊሌ ሊይ ያለ መምሀራን
ሇቋሚ የሙያ ፇቃዴ ይመዘናለ፣

መ) እዴሚያቸው 55 ዓመት እና በሊይ የሆናቸው ነባር መምህራን ሇሙያ ፇቃዴ ምዘና ጥያቄ
ካሊቀረቡ በስተቀር ሇመመዘን አይገዯደም፡፡
4.1.2 ነባር ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች
ሀ) በጀማሪ ርዕሰ መምህር ወይም በተባባሪ ሱፐርቫይዘር ዯረጃ ሊይ ያለ ርዕሰ መምህራንና
ሱፐርቫይዘሮች ሇመጀመሪያ

የሙያ ፇቃዴ ይመዘናለ፣

ሇ) በርዕሰ መምህር ወይም በሱፐርቫይዘር ዯረጃ ሊይ ያለ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች
ሇሙለ የሙያ ፇቃዴ ይመዘናለ፣
ሐ)

በከፌተኛና

በመሪ

ርዕሰ

መምህርና

ሱፐርቫይዘር

ዯረጃ

ሊይ

ያለ

ርዕሰ

መምህራንና

ሱፐርቫይዘሮች ሇቋሚ የሙያ ፇቃዴ ይመዘናለ፣
መ) እዴሚያቸው 55 ዓመት እና በሊይ የሆናቸው ነባር የት/ቤት አመራሮች ሇሙያ ፇቃዴ ምዘና
ጥያቄ ካሊቀረቡ በስተቀር ሇመመዘን አይገዯደም፡፡
4.2 ነባር የመምህራን ትምህርት ኮላጅና ዩኒቨርሲቲ መምህራን
ሀ) በጀማሪ ዯረጃ ያለ ሊይ ያለ የመምህራን ትምህርት ኮላጅ/ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሇመጀመሪያ
የሙያ ፇቃዴ ይመዘናለ፤

የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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ሇ) በላክቸረርና በረዲት ፕሮፇሰር

ዯረጃ ሊይ ያለ የመምህራን ትምህርት ኮላጅ/ዩኒቨርሲቲ

መምህራን ሇሙለ የሙያ ፇቃዴ ይመዘናለ፤
ሐ)

በተባባሪ

ፕሮፋሰርና

በሙለ

ፕሮፋሰር

ዯረጃ

ሊይ

ያለ

የመምህራን

ትምህርት

ኮላጅ/ዩኒቨርሲቲ መምህራን ሇቋሚ የሙያ ፇቃዴ ይመዘናለ፡፡
መ) እዴሚያቸው 55 ዓመት እና በሊይ የሆናቸው ነባር የመምህራን ትምህርት ኮላጅና ዩኒቨርሲቲ
መምህራን ሇሙያ ፇቃዴ ምዘና ጥያቄ ካሊቀረቡ በስተቀር ሇመመዘን አይገዯደም፡፡
4.3 ጊዜያዊ ፇቃዴ
ጊዜያዊ

ፇቃዴ

በአስገዲጅ

ሁኔታዎች

በመምህርነት

ወይም

በርዕሰ

መምህርነትና

በሱፐርቫይዘርነት ሙያዊ ሥሌጠና ሳይወስደ በማስተማር ወይም በአመራር ሥራ እንዱያገሇግለ
ከቅዴመ መዯበኛ እስከ መሰናድ ትምህርት ቤቶች ሇተመዯቡ ወይም በብቃት ምዘና የማሇፉያ
ውጤት ሊሊመጡ ነባር መምህራን፣ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች እንዯየሁኔታው ከሁሇት እስከ
ሶስት

ዓመታት

ብቻ

እንዱያገሇግሌ

በጊዜያዊነት

የሚሰጥ

ፇቃዴ

ነው።

ጊዜያዊ

ፇቃዴ

አይታዯስም።
4.4 ተጠያቂነት
በየዯረጃው የሚገኙ ፇጻሚ ባሇሙያዎችና ሃሊፉዎች በሙያ ፇቃዴ አተገባበር ዙሪያ ሇሚፇጽሟቸው
ጥፊቶች በሕግ አግባብ ተጠያቂ ይሆናለ።
4.5 የሽግግር ጊዜ ዴንጋጌ
ይህ መመሪያ ከመጽናቱ በፉት በመምህርነትና በትምህርት ቤት አመራርነት የጹሁፌ ምዘና
የወሰደ ባሇሙያዎች ከጹሁፌ ምዘናው የሚጠበቀውን ውጤት ያስመዘገቡ ከሆነ ፇቃዴ ሰጪው
አካሌ በሚወስነው የጊዜ ገዯብ ውስጥ የማህዯረ-ተግባር ምዘና በማካሄዴ የሙያ ፇቃዴ መያዝ
ይጠበቃሌ፡፡ ሆኖም በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ይህንን መፇጸም ካሌተቻሇ በዚህ መመሪያ
ክፌሌ 2 ቁጥር 4.8 የተጠቀሰው ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡
4.6 መመሪያውን ስሇማሻሻሌ
ይህን መመሪያ ትምህርት ሚኒስቴር አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በማንኛውም ጊዜ ሉያሻሽሇው
ይችሊሌ።
4.7 የተፇጻሚነት ጊዜ
ይህ መመሪያ ከሚያዚያ 17 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ።
አዱስ አበባ ሚያዚያ17 ቀን 2008 ዓ.ም
ሽፇራው ሽጉጤ
የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራር የሙያ ፇቃዴ አሰጣጥ እና እዴሣት አፇጻጸም መመሪያ
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