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1. መግቢያ 

 
ጅማ ዩኒቨርስቲ መሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ አጥንቶ ወዯ ትግበራ ከገባበት ከ2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ጀምሮ በኃሊፊነት ቦታ ሊይ ሇሚመድቡ የአካዲሚክ ሠራተኞች የምሌመሊና ምዯባ መመሪያ 

አዘጋጅቶ በዚሁ አግባብ ማንኛውንም የኃሊፊነት ቦታ በግሌጽ በሚሇጠፍ ማስታወቂያና በውድድር 

እየሇየ አግባብነት ያሊቸው ኃሊፊዎችን በመመዯብ ውጤታማ ሥራ እያስመዘገበ ቆይቷሌ፡፡  ይሁን 

እንጅ አሁን በሥራ ሊይ ያሇው የኃሊፊዎች የምሌመሊና ምዯባ መመሪያ ከመነሻው ጀምሮ ሇጥንቃቄ 

ሲባሌ ሁለም የኃሊፊነት ቦታዎች በግሌጽ በሚሇጠፍ ማስታወቂያ አመሌካቾች እየተወዲዯሩ፣ 

በጨረሻም በበሊይ አመራሩና በቅርብ ኃሊፊዎች ብቻ ብቃታቸው እየታየና እየተመዘነ ይመዯቡ 

ስሇነበረ፣ ይህም በጣም የተማከሇ አሠራር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 

 በበሊይ አመራሩ ሊይ የሥራ ጫና በመፍጠሩ 

 ሂዯቱ ብዙሃኑን የአካዲሚክ ሠራተኛ የማያሳትፍ በመሆኑ 

 በዚህም የተነሳ አሠራሩ በስታፉ ዘንድ ቅሬታ በማሳዯሩ መመሪያውን ማሻሻሌ አስፈሌጓሌ፡፡ 

ስሇዚህ ዩኒቨርስቲው አሁን ከዯረሰበት የዕድገት ዯረጃ በመነሳት ግንባር ቀዯም ሠራተኞችን 

ሇመሇየትና ይበሌጥ ብቁና ተወዲዲሪ የሥራ ኃሊፊዎችን አንጥሮ ሇማውጣት የውድድር ምኀዲሩን 

ይበሌጥ ማስፋትና አሳታፊ የሆነ መድረክ በመፍጠር መሥራቱ የተሻሇ መሆኑን በማመን 

በአካዲሚክ ዘርፍ ሇሚያዙ የኃሊፊነት ቦታዎች ይህን የአመሊመሌና ምዯባ መመሪያ ማውጣት 

አስፈሌጓሌ፡፡ 

 
2. ዓሊማ 

 
ይህ መመሪያ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፡፡ 

 የ ው ድ ድ ር  ም ኀ ዲ ሩ ን  በ ማ ስ ፋ ት  ብቁና ተወዲዲሪ እጩዎችን  ሇማፈሊሇግና ሇመምረጥ 

 በ የ ዕ ር ከ ኑ  የ ሚ ገ ኙ  ሠ ራ ተ ኞ ች ን  ተ ሳ ት ፎ  በ ማ ካ ተ ት  ሇውድድር  የሚቀርቡ  ግሇሶቦች  

ተፈሊጊው  ብቃትና  ሌምድ  እንዲሊቸው ሇማረጋገጥ  በዚሁ ማዕቀፍ የሚመረጡትም  

በሙያዊ ብቃታቸው እንዱሆን ሇ ማድረግ 

 እጩዎችን  የማወዲዯርና የመምረጥ ሥርዓትና  ሂዯቱ ግሌፅ፣  ፍትሃዊ፣  

ዱሞክራሲያዊ፣ አሳታፊነትና ነፃ እንዱሆን ሇማድረግ 

 ሇሁለም ተወዲዲሪዎች እኩሌ እድሌ የሚያገኙበትን መድረክ እንዱፈጠርሊቸው ሇማድረግ 

 
3. ዕጩዎችን የመመሌመሌና ኃሊፊዎችን የመመዯብ ሂዯት 

3.1.  የትምህርት ክፍሌ ኃሊፊዎች አመራረጥ 

የትምህርት ክፍሌ ኃሊፊ ሇመመሌመሌ  

i. ኮላጆች ክፍት የሥራ ቦታውንና የሚፈሇገውን መስፈርት ያካተተ ማስታወቂያ ያወጣለ፡፡ 
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ii. አመሌካቾች የትምህርት ማስረጃቸውን፣ የቅርብ ጊዜ የ2 ሴሚስተር የሥራ ግምገማ ውጤታቸውንና የሥራ 

ሌምዲቸውን ያካተተ ማመሌከቻ ሇኮላጁ ዱን ቢሮ ያስገባለ፡፡ 

iii. የምዝገባው ሂዯት እንዯተጠናቀቀ የኮላጁ ዱን ወይም ም/ዱኑ ወይም ዱኑ የሚወክለት አካሌ ማስታወቂያ 

የወጣበት የትምህርት ክፍሌ አባሊት የት/ት ክፍሌ ኃሊፊያቸውን ሇመምረጥ እንዱገኙ የስብሰባ ጥሪ 

ያስተሊሌፋለ፡፡ 

iv. በስብሰባው ሊይ ቢያንስ 2/3ኛው የት/ት ክፍለ አባሊት መገኘት አሇባቸው 

v. ይህንን የትምህርት ክፍሌ ስብሰባ የኮላጁ ዱን ወይም ም/ዱን በበሊይነት ይመሩታሌ 

vi. የትምህርት ክፍለ አባሊት በሚያዯርጉት ስብሰባ የተወዲዲሪዎቹ ማንነት ይገሇጻሌ፡፡  

vii. የተመዘገቡት አመሌካቾች ቁጥር ከ3 በታች ከሆነ የት/ት ክፍለ ካውንስሌ አባሊት ከተመዘገቡት በተጨማሪ 

ዕጩዎችን እንዱጠቁሙ ይዯረጋሌ፡፡  

viii. የት/ት ክፍለ ካውንስሌ አባሊት ከተሇዩት ዕጩዎች መካከሌ በየግሊቸው ሇያንዲንደ ዕጩ ነጥብ የሚሰጡበት 

የመመዘኛ መስፈርት ተሰጥቷቸው በነፍስ ወከፍ ነጥብ ይሰጣለ  (አባሪ  ሀ)፡፡ እያንዲንዲቸው የስብሰባው 

ተካፋይ አባሊት የሚሰጡት ነጥብ ከ8ዏ% ይያዛሌ    

ix. በስብሰባው ሊይ የተገኙት የሁለም የት/ት ክፍለ አባሊት ሇያንዲንደ ተወዲዲሪ የሰጡት ድምጽ ተዯምሮ አማካዩ 

ይሰሊሌ፡፡ 

x. ሰብሳቢው አብሊጫ ድምጽ ያገኙትን 3 አባሊት ስም ዝርዝር ይፋ ያዯርጋሌ፡፡ አጠቃሊይ ሂዯቱ በቃሇ ጉባኤ 

ይያዛሌ፡፡ 

xi. አብሊጫ ድምጽ ያገኙት 3 ተወዲዲሪዎች ከነነጥባቸው ጭምር በመያዝ የኮላጁ ዱንና ም/ዱን በጋራ ተቀምጠው 

በተዘጋጀው መስፈርት መሠረት በሶስቱም ዕጩዎች ሊይ የየራሳቸውን ነጥብ ከ2ዏ% ይሰጣለ (አባሪ  ሇ)፡፡ 

ሁሇቱ የሰጡት አማካይ ውጤት ተዯምሮ አማካዩ ይያዛሌ፡፡ 

xii. በዚህ መሠረት የት/ት ክፍለ ካውንስሌ አባሊት በስብሰባቸው ሇያንዲንደ ተወዲዲሪ የሰጡት አማካይ ነጥብ 

(8ዏ%) እንዱሁም ዱኑና ምክትሊቸው የሰጡት አማካይ ነጥብ (2ዏ%) በአንድ ሊይ ተዯምሮ አብሊጫውን 

ድምጽ ያገኙት ተወዲዲሪ የት/ት ክፍለ ኃሊፊ ሆነው በኮላጁ ዱን ይሾማለ፡፡ 

xiii. እኩሌ ነጥብ ያገኙ ተወዲዲሪዎች ቢኖሩ ዱኑ ይወስናለ፡፡ 

 

3.2. በኮላጅ ዯረጃ ሇሚገኙ ማስተባበሪያ ቢሮዎች (ም/ዱኑን ጨምሮ) የዕጩዎች ምሌመሊ 

     በኮላጅ ዯረጃ ሇሚገኙ ማስተባበሪያ ቢሮዎች ኃሊፊ ሇመምረጥ 

i. ኮላጆች በሥራቸው የሚገኘውን ክፍት የሥራ ቦታና የሚፈሇገውን መስፈርት ያካተተ ማስታወቂያ ያወጣለ፡፡  

ii. አመሌካቾች የትምህርት ማስረጃቸውን፣ የቅርብ ጊዜ የ2 ሴሚስተር የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ውጤታቸውንና 

የሥራ ሌምዲቸውን ያካተተ ማመሌከቻ ሇኮላጁ ዱን ቢሮ ያስገባለ፡፡ 

iii. የምዝገባው ሂዯት እንዯተጠናቀቀ የኮላጁ ዱን ወይም ም/ዱኑ ወይም ዱኑ የሚወክለት ሰው የኮላጁን 

አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊትን ሇስብሰባ ይጠራለ፡፡ 

iv. በስብሰባው ሊይ ቢያንስ 2/3ኛው የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት መገኘት አሇባቸው 

v. ይህንን የአካዲሚክ ኮሚሽን ስብሰባ የኮላጁ ዱን ወይም ም/ዱን በበሊይነት ይመሩታሌ 

vi. የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት በሚያዯርጉት ስብሰባ በማስታወቂያው መሠረት የተመዘገቡት ተወዲዲሪዎች 

ማንነት ይገሇጻሌ፡፡  
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vii. የተመዘገቡት አመሌካቾች ቁጥር ከ3 በታች ከሆነ የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት በኮላጁ ከሚገኙ 

የአካዲሚክ ሠራተኞች መካከሌ ከተመዘገቡት በተጨማሪ ዕጩዎችን እንዱጠቁሙ ይዯረጋሌ፡፡  

viii. የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት በየግሊቸው ሇያንዲንደ ዕጩ ነጥብ የሚሰጡበት የመመዘኛ መስፈርት 

ተሰጥቷቸው በነፍስ ወከፍ ነጥብ ይሰጣለ (አባሪ ሀ)፡፡ እያንዲንዲቸው የሚሰጡት ነጥብ ከ8ዏ% ይያዛሌ 

ix. በስብሰባው ሊይ የተገኙት የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት ሇያንዲንደ ተወዲዲሪ የሰጡት ድምጽ ተዯምሮ 

አማካዩ ይሰሊሌ፡፡ 

x. ሰብሳቢው አብሊጫ ድምጽ ያገኙትን 3 አባሊት ስም ባገኙት ነጥብ ቅዯም ተከተሌ ይፋ ያዯርጋለ፡፡ አጠቃሊይ 

ሂዯቱ በቃሇ ጉባኤ ይያዛሌ፡፡ 

xi. አብሊጫ ድምጽ ያገኙትን 3 ተወዲዲሪዎች ከነነጥባቸው ጭምር በመያዝ የኮላጁ ዱንና ም/ዱን በጋራ 

ተቀምጠው በተዘጋጀው መስፈርት መሠረት በሶስቱም ዕጩዎች ሊይ የየራሳቸውን ነጥብ ከ2ዏ% ይሰጣለ  

(አባሪ ሇ)፡፡ ሁሇቱ የሰጡት አማካይ ውጤት ተዯምሮ አማካዩ ይያዛሌ፡፡ 

xii. በዚህ መሠረት የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት በስብሰባቸው አብሊጫ ድምጽ ሊገኙት ተወዲዲሪዎች 

የሰጡት አማካይ ነጥብ (8ዏ%) እንዱሁም ዱኑና ምክትሊቸው የሰጡት አማካይ ነጥብ (2ዏ%) በአንድ ሊይ 

ተዯምሮ አብሊጫውን ድምጽ ያገኙት ተወዲዲሪ የማስተባበሪያ ቢሮው ኃሊፊ ሆነው በኮላጁ ዱን ይሾማለ፡፡ 

 
3.3. የኮላጅ ዱኖች ምሌመሊና አመራረጥ 

ዱኖች ሇመምረጥ 

i. በቅድሚያ ክፍት የኃሊፊነት ቦታውንና የሚፈሇገውን መመዘኛ የያዘ ማስታወቂያ ከማዕከሌ ወጥቶ ተወዲዲሪዎች 

እንዱያመሇክቱ ይጋበዛለ 

ii. አመሌካቾች የትምህርት ማስረጃቸውን፣ የቅርብ ጊዜ የ2 ሴሚስተር የሥራ ግምገማ ውጤታቸውንና የሥራ  

የሥራ ሌምዲቸውን ያካተተ ማመሌከቻ ሇኘሬዚዯንቱ ቢሮ ያስገባለ፡፡ 

iii. የምዝገባው ሂዯት እንዯተጠናቀቀ የዩኒቨርስቲው የአካዲሚክ ጉዲዮች ም/ኘሬዚዯንት ወይም የሚወክለት አካሌ 

የኮላጁን አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት ስብሰባ ይጠራለ፡፡ 

iv. ይህንን የአካዲሚክ ኮሚሽን ስብሰባ የዩኒቨርስቲው የአካዲሚክ ጉዲዮች ም/ኘሬዚዯንት ወይም ተወካያቸው 

በበሊይነት ይመሩታሌ 

v. የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት በሚያዯርጉት ስብሰባ ሇኮላጅ ዱንነት በወጣው ማስታወቂያ መሠረት 

የተመዘገቡት አመሌካቾች  ማንነት ይገሇጻሌ፡፡  

vi. የተመዘገቡት አመሌካቾች ቁጥር ከ3 በታች ከሆነ የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን ከተመዘገቡት በተጨማሪ ከኮላጁ 

የአካዲሚክ ሠራተኞች መካከሌ ተጨማሪ ዕጩዎችን እንዱጠቁሙ ይዯረጋሌ፡፡ 

vii. የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት ሇተሇዩት ዕጩዎች በየግሊቸው ሇያንዲንደ ዕጩ ነጥብ የሚሰጡበት 

የመመዘኛ መስፈርት ተሰጥቷቸው በነፍስ ወከፍ ነጥብ ይሰጣለ (አባሪ ሏ)፡፡ እያንዲንዲቸው የሚሰጡት ነጥብ 

ከ8ዏ% ይያዛሌ 

viii. በስብሰባው ሊይ የተገኙት የኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት ሇያንዲንደ ተወዲዲሪ የሰጡት ድምጽ ተዯምሮ 

አማካዩ ይሰሊሌ፡፡ 

ix. ሰብሳቢው አብሊጫ ድምጽ ያገኙትን 3 አባሊት ስም ዝርዝር ባገኙት ውጤት ቅዯም ተከተሌ መሠረት ይፋ 

ያዯርጋለ፡፡ አጠቃሊይ ሂዯቱ በቃሇ ጉባኤ ይያዛሌ፡፡ 
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x. አብሊጫ ድምጽ ያገኙትን 3 ተወዲዲሪዎች ከነነጥባቸው ጭምር (8ዏ%) በመያዝ በአካዲሚክ ጉዲዮች 

ም/ኘሬዚዯንት አማካይነት ሇዩኒቨርስቲው ኘሬዚዯንት ይቀርባለ፡፡ 

xi. የዩኒቨርስቲው ኘሬዚዯንት ሁለንም የዩኒቨርስቲውን የበሊይ አመራር (ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ) ስብሰባ በመጥራት 

ሶስቱም ተወዲዲሪዎች በኃሊፊነት ቢመዯቡ ሉያበረክቱ ስሇሚችለት ጉሌህ አስተዋጽኦና ያሊቸውን ራዕይ 

በተመሇከተ ከ10 ዯቂቃ ሊሌበሇጠ ገሇጻ ያስዯርጋለ  

xii. የዩኒቨርስቲውን የበሊይ አመራር (ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ) በተዘጋጀው የማወዲዲሪያ መስፈርት መሠረት 

ተወዲዲሪዎች በሚያቀርቡት ገሇጻ፣ እንዱሁም የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ሌምድ በመነሳት ነጥብ ይሰጣለ 

(አባሪ መ)፡፡ የሚሰጡት ነጥብ ከ2ዏ% ይያዛሌ፡፡ 

xiii. በኮላጁ አካዲሚክ ኮሚሽን የተሰጠው አማካይ ውጤት (8ዏ%)  እና  የበሊይ አመራሩ የሰጠው  አማካይ 

ውጤት 2ዏ%   አንድ ሊይ ተዯምሮ ከ1ዏዏ ይያዛሌ  

xiv. ከቀረቡት ዕጩዎች መካከሌ አብሊጫ ነጥብ ያገኘው ተወዲዲሪ ተሇይቶ በዩኒቨርስቲው ኘሬዚዯንት አማካይነት 

በዱንነት ይመዯባሌ፡፡ 

 
3.4. በማዕከሌ (በኘሬዚዯንቱና በም/ኘሬዚዯንቶች ሥር ሇሚገኙ ቢሮዎች) ኃሊፊ (ዲይሬክተር) አመራረጥ 

በማዕከሌ ሇሚገኙ የኃሊፊነት ቦታዎች ዲይሬክተሮች ሇመምረጥ 

i. በቅድሚያ ክፍት የኃሊፊነት ቦታውንና የሚፈሇገውን መመዘኛ የያዘ ማስታወቂያ ከማዕከሌ ወጥቶ ተወዲዲሪዎች 

እንዱያመሇክቱ ይጋበዛለ 

ii. አመሌካቾች የትምህርት ማስረጃቸውን፣ የቅርብ ጊዜ የ2 ሴሚስተር የሥራ ግምገማ ውጤታቸውንና የሥራ 

ሌምዲቸውን ያካተተ ማመሌከቻ ሇኘሬዚዯንቱ ቢሮ ያስገባለ፡፡ 

iii. ከ3 ተወዲዲሪዎች በታች ከቀረቡ ማስታወቂያው በድጋሚ ይወጣሌ፡፡ 

iv. ማስታወቂያው ድጋሚ ወጥቶ በቂ ተወዲዲሪዎች ባይገኙ የቀረቡት እንዱወዲዯሩ ይዯረጋሌ፡፡ 

v. የምዝገባው ሂዯት እንዯተጠናቀቀ የዩኒቨርስቲው ኘሬዚዯንት ሁለንም የዩኒቨርስቲውን የበሊይ አመራር 

(ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ) ስብሰባ በመጥራት እያንዲንደ ተወዲዲሪ በኃሊፊነት ቢመዯብ ሉያበረክት ስሇሚችሇው 

ጉሌህ አስተዋጽኦና ያሊቸውን ራዕይ በተመሇከተ ከ10 ዯቂቃ ሊሌበሇጠ የሚዯረገውን ገሇጻ ያዲምጣለ 

vi. የዩኒቨርስቲውን የበሊይ አመራር (ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ) በተዘጋጀው የማወዲዲሪያ መስፈርት መሠረት 

ተወዲዲሪዎች በሚያቀርቡት ገሇጻ፣ እንዱሁም የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ሌምድ በመነሳት በመስፈርቱ 

መሠረት ነጥብ ይሰጣለ (አባሪ ሠ)፡፡ ነጥቡ የሚሰጠው ከ1ዏዏ ነው፡፡ 

vii. እያንዲንደ የአመራሩ አባሊት የሚሰጡት ነጥብ ተዯምሮ አማካይ ውጤቱ ከ1ዏዏ ይያዛሌ፡፡ 

viii. ከቀረቡት ዕጩዎች መካከሌ አብሊጫ ነጥብ ያገኘው ተወዲዲሪ ተሇይቶ በዩኒቨርስቲው ኘሬዚዯንት አማካይነት 

በኃሊፊነት ይመዯባሌ፡፡ 

 

3.5. በማዕከሌ በሚገኙ ዲይሬክተር ቢሮዎች ሥር በአካዲሚክ ሠራተኞች ሇሚያዙ የክፍሌ ኃሊፊነት ቦታዎች አመራረጥ 

(ተከታተይና ርቀት ት/ት፣ ሬጅስትራር፣ ምርምርና ማኀበረሰብ አገሌግልት ወዘተ. ሥር ሇሚገኙ የኃሊፊነት ቦታዎች 

ም/ዲይሬክተርና የክፍሌ ኃሊፊ ሇመምረጥ ) 

i. በቅድሚያ ክፍት የኃሊፊነት ቦታውንና የሚፈሇገውን መመዘኛ የያዘ ማስታወቂያ ከማዕከሌ ወጥቶ ተወዲዲሪዎች 

እንዱያመሇክቱ ይጋበዛለ 
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ii. አመሌካቾች የትምህርት ማስረጃቸውን የቅርብ ጊዜ የ2 ሴሚስተር የሥራ ግምገማ ውጤታቸውንና የሥራ 

ሌምዲቸውን ያካተተ ማመሌከቻ ዘርፉን በበሊይነት ሇሚመራው ም/ኘሬዚዯንት  ቢሮ ያስገባለ፡፡ 

iii. አመሌካቾች ከ3 ያነሱ ከሆኑ ማስታወቂያው ድጋሚ ይወጣሌ፡፡ 

iv. ማስታወቂያው ድጋሚ ከወጣ በቂ ሰው ባይቀርብም ከቀረቡት ተወዲዲሪዎች መካከሌ ምርጫው ይካሄዲሌ 

v. የምዝገባው ሂዯት እንዯተጠናቀቀ የሚመሇከተው ም/ኘሬዚዯንት ክፍት የሥራ መዯቡ የሚገኝበትን ክፍሌ 

ዲይሬክተር፣ ም/ዲይሬክተርና ላልች በዘርፉ ውስጥ በኃሊፊነት የሚሠሩ የአካዲሚክ ሠራተኞችን ስብሰባ 

በመጥራት የእያንዲንደን ተወዲዲሪ ማንነት ይገሌጻለ፡፡ 

vi. ስብሰባውን ዘርፉ የሚመሇከታቸው ም/ኘሬዚዯንቱ ይመሩታሌ፡፡ 

vii. የስብሰባው ተሳታፊዎች በተዘጋጀው የማወዲዲሪያ መስፈርት መሠረት ሇያንዲንደ ተወዲዲሪ ከ8ዏ ፐርሰንት 

የሚያዝ ነጥብ ይሰጣለ (አባሪ ረ)፡፡  

viii. እያንዲንደ የስብሰባው ተሳታፊ የሚሰጠው ነጥብ ተዯምሮ አማካይ ውጤቱ ይያዛሌ፡፡ ሂዯቱ በቃሇ ጉባኤ 

ይያዘሌ፡፡ 

ix. ም/ኘሬዚዯንቱ የሥራ ክፍለን በኃሊፊነት የሚመሩትን ዲይሬክተር በመያዝ አብሊጫ ድምጽ ያገኙትን 

ተወዲዲሪዎች በመውሰድ ሇያንዲንዲቸው ከ2ዏ ፐርሰንት ነጥብ ይሰጣለ፡፡ የሁሇቱን አማካይ ውጤት ከ2ዏ 

ፐርሰንት (አባሪ ሰ) የክፍለ አባሊት ከሰጡት 80 ፐርሰንት ጋር በማዲመር ነጥቡን ይይዛለ 

x. ከቀረቡት ዕጩዎች መካከሌ አብሊጫ ነጥብ ያገኘው ተወዲዲሪ ተሇይቶ በዘርፉ ም/ኘሬዚዯንት አማካይነት 

በኃሊፊነት ይመዯባሌ፡፡ 

 
4. ተወዲዲሪዎች አሟሌተው ማቅረብ የሚጠበቅባቸው ማስረጃዎች 

ሇሁለም የኃሊፊነት መዯቦች አመሌካቾች ከዚህ በታች የተጠቀሱትንና ይጠቅመናሌ የሚሎቸውን ማስረጃዎች አሟሌተው 

ማቅረብ አሇባቸው፡፡ ተሟሌቶ ባሌቀረበ ማስረጃ ሊይ ነጥብ አሌተያዘሌኝም የሚሌ ቅሬታ ማስተናገድ አይቻሌም 

4.1. የሥራ ግምገማ ውጤት (በተማሪ፣ በሥራ ባሌዯረቦችና በት/ት ክፍሌ ኃሊፊ የተሰጠ) የቅርብ ጊዜ የ2 ሴሚስተር ውጤት  

 በት/ት ክፍሌ የተፈረመ ዯብዲቤ ተያይዞ መቅረብ አሇበት 

4.2. ከትምህርት የተመሇሱ አመሌካቾች ቢኖሩ ሇት/ት ከመሄዲቸው በፊት የነበረውን የቅርብ ጊዜ የግምገማ ውጤት  

ያቀርባለ፡፡ 

4.3. የኀትመት ውጤቶችን በተመሇከተ ኀትመቱ ወዯ ዩኒቨርስቲው የምርምር ቋት ስሇመግባቱ የሚያረጋግጥ ዯብዲቤ ወይም   

ሰርቲፊኬት ከምርምርና ድኀረ ምረቃ ማስተባበሪያ ቢሮ ተያይዞ መቅረብ አሇበት፡፡ 

4.4. የኃሊፊነት የሥራ ሌምድን በተመሇከተ በተሇያዩ የኃሊፊነት ቦታዎች ተመድበው የሠሩበት ዯብዲቤ ተያይዞ መቅረብ  

 አሇበት፡፡ 

4.5. የ HDP (Higher Diploma)  ስሌጠና መውሰዲቸውን የሚያረጋግጥ ሰርትፊኬት ተያይዞ መቅረብ አሇበት 

 
5. ላልች ጉዲዮች 

5.1. ሇሁለም የኃሊፊነት ቦታዎች የሚያገሇግሇው መመዘኛ መስፈርት ከዚህ መመሪያ ጋር  

 አባሪ ሆኖ የተያያዘው ነው፡፡ 

5.2. በሁለም ዯረጃ ሇሚቀርቡ ሴት አመሌካቾች እንዯማንኛውም ተወዲዲሪ ከሚያገኙት ነጥብ  

 በተጨማሪ ያገኙት ነጥብ 1ዏ% ይዯመርሊቸዋሌ፡፡ 
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5.3. ሁሇት ተወዲዲሪዎች እኩሌ ነጥብ ቢያመጡ በየዯረጃው ውድድሩን በኃሊፊነት የሚመራው  

 የኮላጁ ዱን፣ወይም የዘርፉ ም/ኘሬዚዯንት ወይም ኘሬዚዯንቱ የመጨረሻውን ብይን ይሰጣለ 

5.4. ሇያንዲንደ የኃሊፊነት መዯብ የሚጠበቀው ተግባርና ኃሊፊነት፣ እንዱሁም የማወዲዲሪያው  

 መስፈርት በዩኒቨርስቲ ዯረጃ ወጥ ሆኖ የተዘጋጀው ይሆናሌ፡፡ 

5.5. በዚህ መመሪያ መሠረት የሚያዙ የሁለም የኃሊፊነት ቦታዎች የአገሌግልት ጊዜ 3  

  ዓመት ሆኖ፣ በኃሊፊነት ሊይ ያሇ ሰው ሇ2 ዙር ሉወዲዯርና ሉመረጥ ይችሊሌ፡፡ 

5.6. ሁሇት ዙር አገሌግልት የጨረሰ አካዲሚክ ሠራተኛ ሇተመሳሳይ የኃሊፊነት ቦታ ከአንድ  

  ተርም ቆይታ በፊት መወዲዯር አይችሌም፡፡ 

5.7. አንድ ሰው ሇኃሊፊነት ቦታ ሇመወዲዯር ወይም ዕጩ ሆኖ ሇመቅረብ በዩኒቨርስቲው  

  ውስጥ ቢያንስ ሇሁሇት  ዓመት በአካዲሚክ ሠራተኛነት ማገሌግሌ አሇበት 

5.8. ማስታወቂያው በሁለም አማራጭ ሚዱያ ሉወጣ ይችሊሌ፡፡ ከወጣበት ቀን ጀምሮም ሇ5  

  የሥራ ቀናት በአየር ሊይ መቆየት አሇበት 

5.9. በዚህ መመሪያ በወንድ ጾታ የተገሇጸው ሁለ ሴት የአካዲሚክ ሠራተኞችንም  

  ያካትታሌ/ይመሇከታሌ፡፡ 

5.1ዏ. የሰው እጥረት ባሇበት የሥራ ክፍሌ የውጭ ሀገር ዜጎች ሉወዲዯሩና ሉመዯቡ ይችሊለ፡፡ 

5.11.ይህ መመሪያ በአስተዲዯር ሠራተኞች የሚያዙ የኀሊፊት ወይም የሥራ መዯቦችን  

   አይመሇከትም፡፡ 

5.12. የኘሬዚዯንቱና የም/ኘሬዚዯንቶች ምርጫና ምዯባ በት/ሚ መመሪያ መሠረት ይሆናሌ 

5.13. አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የዩኒቨርስቲው ሴኔት መመሪያውን ሉያሻሽሇው ይችሊሌ፡፡ 

5.14. መመሪያው ሴኔቱ ካጸዯቀው ጊዜ ጀምሮ በሥራ ሊይ ይውሊሌ፡፡ 
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6. የማወዲዯሪያ መስፈርቶች (አባሪዎች) 

አባሪ ሀ.  ሇት/ት ክፍሌ ኃሊፊነትና በኮላጅ ዯረጃ ሇሚገኙ ማስተባበሪያ ቢሮዎች ኃሊፊነት   

(በት/ት ክፍሌ ካውንስሌ እንዱሁም በኮላጅ  አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት የሚሞሊ)   80 % 

እያንዲንደን መስፈርት በውሌ በማጤን ተገቢውን ነጥብ በማክበብ ያመሌክቱ 

የዕጩ ተወዲዲሪው ስም________________________________________________ 

1.  የትምህርት ዝግጅት      (15%)                                                              

 ሶስተኛ ዱግሪ 15 

 ሁሇተኛ ዱግሪ 1ዏ 

 የመጀመሪያ ዱግሪ   5 

2.  የሙያዊ ብቃትና ውጤታማነት      15 %  

 የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ውጤት  (በተማሪዎች፣ በጓዶቹና በት/ት ክፍለ ኃሊፊ  ያገኘው የ2 ሴሚስተር አማካይ 

የግምገማ ውጤት ከ5  ይያዝሇታሌ) 

 

  የ HDP ስሌጠና የወሰዯና ሰርቲፊኬት ያሇው           3  ነጥብ ይያዝሇታሌ  

 የሥራ አመራር ስሌጠና የወሰዯና ሰርቲፊኬት ያሇው   2 ነጥብ ይያዝሇታሌ  

 ያስመዘገባቸው የምርምር ውጤቶች ፣ ያሳተማቸው Journal Article ብዛት፣ የተቋሙ የማስተማርያ ጽሁፍና  (5)  

1ዏና በሊይ የኀትመት ውጤቶች  5 

ከ7-9 የኀትመት ውጤቶች 4 

ከ4-6 የኀትመት ውጤቶች 3 

ከ2-3 የኀትመት ውጤቶች 2 

1  የኀትመት ውጤት 1 

3.  በኃሊፊነት ያሊቸው የሥራ ሌምድ        1ዏ%  

 የ1ዏ ዓመትና በሊይ የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ  10 

 9 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 9 

 8 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 8 

 7 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 7 

 6  ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 6 

 5 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 5 

 4 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 4 

  3 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 3 

  2 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 2 

  1 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 1 

 
የሇውጥ ሥራ አመራር፣ ውጤታማነትና መሌካም ስነምግባር     (40%) 

ተ.ቁ መሇኪያ ነጥብ በጣም 

ከፍተኛ 

(100%) 

ከፍተኛ 
(75%) 

አጥጋቢ 
(50%) 

ዝቅተኛ 
(25%) 

4 የአሠራር ሇውጡን ሇመቀበሌ ያሇው ዝግጅነትና ተነሳሽነት  10%     

  ያሇውን ዕውቀት በስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያዯርገው ጥረት፤ሥራን 

በቅሌጥፍናና በውጤታማነት የሚያከናውን፤ 

3 3 2 1 0 
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 የሚያጋጥሙ የአፈጻጸም ችግሮችን ሇመፍታት አማራጭ ሃሳብ 

የሚያቀርብ፤ ላልች ሠራተኞች በማይገኙበት ጊዜ እነሱን ተክቶ 

ሇመስራት ያሇው ተነሳሽነትና ፊቃዯኝነት፤ 

4 4 3 2 1 

 በጸዯቀሇት የስራ ዕቅድ መሰረት ስራውን በብቃት የሚያከናውን፤ 

የሚያከናውናቸውን ስራዎች በሚመሇከት መረጃ የሚይዝና 

በወቅታዊ ሪፖርት የሚያቀርብ፤ 

3 3 2 1 0 

5 የአመራር ብቃትና ውጤታማነት  10%     

 መሌካም አስተዲዯር ሇማስፈን ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

 የሥራ ባሌዯረቦቹን ሇማስተባበርና ሇማሠራት ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

 የተሰጠውን ኃሊፊነት በብቃትና በወቅቱ የሚወጣ 2 2 1.5 1 0.5 

 ሇስራውና ሇህብረተሰቡ ያሇው ቀና አስተሳሰብ 2 2 1.5 1 0.5 

6 መሌካም ስነ ምግባር ያሇው 10%     

  ከስራው ጋር በተያያዘ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሇሙስና 

በሚያጋሇጥ ድርጊት የማይሳተፍ፤ 

2 2 1.5 1 0.5 

 የመንግስትን ሃብት ወይም መሳሪያ ወይም የስራ ጊዜ ወይም መረጃ 

ሇግሌ ጥቅሙ ያሊዋሇ፤ መረጃዎች አሇአግባብ አሳሌፎ ያሌሰጠ፤ 

3 3 2 1 0 

 ከስራ ኃሊፊዎች የሚሰጡትን ህጋዊ ትዕዛዞች ተቀብል የሚፈጽም፤ 2 2 1.5 1 0.5 

 መሌካም ስነምግባር የተሊበሰ (በዝሙት ወይም በስካር ወይም ሱስ 

የሚያስይዝ ዕጽ ወይም መድኃኒት ተጽዕኖ ስር ያሌወዯቀ፣ 

ሇተገሌጋዮች ከበሬታ ያሇው) 

3 3 2 1 0 

7 አገሌግልት አሰጣጥ 10%     

7.1. የውስጥ እና የውጭ ተገሌጋዮች በተቀመጡ የአሰራርና ስርዓቶ መሰረት 

ሇማስተናገድ ያለው ዕምነትና ፍሊጏት፤  
(ዯንበኞች አገሌግልት የማግኘት መብት፤ ግንዛቤ እና እምነት 

ያሇው፤ በአገሌግልት አሰጣጡ የተቋሙን መሌካም ስም እና ዝና 

የመጠበቅ ፍሊጏት ያሇው) 

3 3 2 1 0 

7.2. ሇተገሌጋዮች ያሇውን አከብሮት በስራው የሚገሌጽ፤  4 4 3 2 1 

 (ሇአገሌግልት ተቀባዮች ግሌጽ እና በቂ መረጃ የሚሰጥ፤ 

ሇተገሌጋዮችን ቅሬታ ተቀብል  በትህትናና በአግባቡ 

የሚያስተናግድ፤  በአገሌግልት አሰጣጡ ከተገሌጋዮች በተዯጋጋሚ 

ቅሬታ ያሌቀረበበት፤  የአገሌግልት አሰጣጡን ሇማሳሇጥ ጥረት 

የሚያዯርግ)  

7.3. አገሌግልቱን ሇመስጠት የሚያሳየው ታታሪነት፤  

 የመንግስትን የስራ ሰዓት ሳያባክን ስራውን በሙለ ቃዯኝነት 

የሚያከናውን፤  

 ሇአገሌግልት ተቀባዮም ሆነ ሇስራው ቀና አመሇካከት ያሇው፤  

 ዯንብና መመሪያን በአግባቡ ተከትል ሇሁለም አገሌግልት  

ተቀባይ በእኩሌነት ተፈጻሚ የሚያዯርግ፤  

3 3 2 1 0 

 አጠቃሊይ ድምር 80%     
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 አባሪ  ሇ.  ሇት/ት ክፍሌ ኃሊፊነትና በኮላጅ ዯረጃ ሇሚገኙ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃሊፊነት  

(በኮላጁ ዱንና ም/ዱን በጋራ የሚሞሊ) 

እያንዲንደን መስፈርት በውሌ በማጤን ተገቢውን ነጥብ በማክበብ ያመሌክቱ 

የዕጩ ተወዲዲሪው ስም  _________________________________ 

1 የአመራር ብቃትና ውጤታማነት  10%     

  መሌካም አስተዲዯር ሇማስፈን ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

 የሥራ ባሌዯረቦቹን ሇማስተባበርና ሇማሠራት ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

 የተሰጠውን ኃሊፊነት በብቃትና በወቅቱ የሚወጣ 2 2 1.5 1 0.5 

 ሇስራውና ሇህብረተሰቡ ያሇው ቀና አስተሳሰብ 2 2 1.5 1 0.5 

2 መሌካም ስነ ምግባር ያሇው 10%     

  ከስራው ጋር በተያያዘ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሇሙስና 

በሚያጋሇጥ ድርጊት የማይሳተፍ፤ 

2 2 1.5 1 0.5 

 የመንግስትን ሃብት ወይም መሳሪያ ወይም የስራ ጊዜ ወይም መረጃ 

ሇግሌ ጥቅሙ ያሊዋሇ፤ መረጃዎች አሇአግባብ አሳሌፎ ያሌሰጠ፤ 

3 3 2 1 0 

 ከስራ ኃሊፊዎች የሚሰጡትን ህጋዊ ትዕዛዞች ተቀብል የሚፈጽም፤ 2 2 1.5 1 0.5 

 መሌካም ስነምግባር የተሊበሰ (በዝሙት ወይም በስካር ወይም ሱስ 

የሚያስይዝ ዕጽ ወይም መድኃኒት ተጽዕኖ ስር ያሌወዯቀ፣ 

ሇተገሌጋዮች ከበሬታ ያሇው) 

3 3 2 1 0 

 አጠቃሊይ ድምር  20%     
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አባሪ  ሏ.  ሇኮላጅ ዱንነት ፡  (በኮላጅ  አካዲሚክ ኮሚሽን አባሊት የሚሞሊ)    80% 

እያንዲንደን መስፈርት በውሌ በማጤን ተገቢውን ነጥብ በማክበብ ያመሌክቱ 

የዕጩ ተወዲዲሪው ስም  _________________________________ 

1 የትምህርት ዝግጅት      (15%)                                                                     

 ሶስተኛ ዱግሪ 15 

 ሁሇተኛ ዱግሪ 1ዏ 

 የመጀመሪያ ዱግሪ   5 

2 የሙያዊ ብቃትና ውጤታማነት         15 %                                               

 የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ውጤት  (በተማሪዎች፣ በጓዶቹና በት/ት ክፍለ ኃሊፊ  ያገኘው የ2 ሴሚስተር አማካይ 

የግምገማ ውጤት ከ5  ይያዝሇታሌ) 

 

  የ HDP ስሌጠና የወሰዯና ሰርቲፊኬት ያሇው           3  ነጥብ ይያዝሇታሌ  

 የሥራ አመራር ስሌጠና የወሰዯና ሰርቲፊኬት ያሇው   2 ነጥብ ይያዝሇታሌ  

 ያስመዘገባቸው የምርምር ውጤቶች ፣ ያሳተማቸው Journal Article ብዛት፣ የተቋሙ የማስተማርያ ጽሁፍ  (5)  

1ዏና በሊይ የኀትመት ውጤቶች  5 

ከ7-9 የኀትመት ውጤቶች 4 

ከ4-6 የኀትመት ውጤቶች 3 

ከ2-3 የኀትመት ውጤቶች 2 

1  የኀትመት ውጤት 1 

3 በኃሊፊነት ያሊቸው የሥራ ሌምድ                                              1ዏ%  

 የ1ዏ ዓመትና በሊይ የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ  10 

 9 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 9 

 8 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 8 

 7 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 7 

 6  ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 6 

 5 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 5 

 4 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 4 

  3 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 3 

  2 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 2 

  1 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 1 

 
የሇውጥ ሥራ አመራር፣ ውጤታማነትና መሌካም ስነምግባር     (40%) 

ተ.ቁ መሇኪያ ነጥብ በጣም 
ከፍተኛ 
(100%) 

ከፍተኛ 
(75%) 

አጥጋቢ 
(50%) 

ዝቅተኛ 
(25%) 

4 የአሠራር ሇውጡን ሇመቀበሌ ያሇው ዝግጅነትና ተነሳሽነት  10%     

  ያሇውን ዕውቀት በስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያዯርገው ጥረት፤ሥራን 

በቅሌጥፍናና በውጤታማነት የሚያከናውን፤ 

3 3 2 1 0 

 የሚያጋጥሙ የአፈጻጸም ችግሮችን ሇመፍታት አማራጭ ሃሳብ 

የሚያቀርብ፤ ላልች ሠራተኞች በማይገኙበት ጊዜ እነሱን ተክቶ 

ሇመስራት ያሇው ተነሳሽነትና ፊቃዯኝነት፤ 

4 4 3 2 1 
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 በጸዯቀሇት የስራ ዕቅድ መሰረት ስራውን በብቃት የሚያከናውን፤ 

የሚያከናውናቸውን ስራዎች በሚመሇከት መረጃ የሚይዝና 

በወቅታዊ ሪፖርት የሚያቀርብ፤ 

3 3 2 1 0 

5 የአመራር ብቃትና ውጤታማነት  10%     

 መሌካም አስተዲዯር ሇማስፈን ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

 የሥራ ባሌዯረቦቹን ሇማስተባበርና ሇማሠራት ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

 የተሰጠውን ኃሊፊነት በብቃትና በወቅቱ የሚወጣ 2 2 1.5 1 0.5 

 ሇስራውና ሇህብረተሰቡ ያሇው ቀና አስተሳሰብ 2 2 1.5 1 0.5 

6 መሌካም ስነ ምግባር ያሇው 10%     

  ከስራው ጋር በተያያዘ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሇሙስና 

በሚያጋሇጥ ድርጊት የማይሳተፍ፤ 

2 2 1.5 1 0.5 

 የመንግስትን ሃብት ወይም መሳሪያ ወይም የስራ ጊዜ ወይም መረጃ 

ሇግሌ ጥቅሙ ያሊዋሇ፤ መረጃዎች አሇአግባብ አሳሌፎ ያሌሰጠ፤ 

3 3 2 1 0 

 ከስራ ኃሊፊዎች የሚሰጡትን ህጋዊ ትዕዛዞች ተቀብል የሚፈጽም፤ 2 2 1.5 1 0.5 

 መሌካም ስነምግባር የተሊበሰ (በዝሙት ወይም በስካር ወይም ሱስ 

የሚያስይዝ ዕጽ ወይም መድኃኒት ተጽዕኖ ስር ያሌወዯቀ፣ 

ሇተገሌጋዮች ከበሬታ ያሇው) 

3 3 2 1 0 

7 አገሌግልት አሰጣጥ 10%     

7.1. የውስጥ እና የውጭ ተገሌጋዮች በተቀመጡ የአሰራርና ስርዓቶ መሰረት 

ሇማስተናገድ ያለው ዕምነትና ፍሊጏት፤  
(ዯንበኞች አገሌግልት የማግኘት መብት፤ ግንዛቤ እና እምነት 

ያሇው፤ በአገሌግልት አሰጣጡ የተቋሙን መሌካም ስም እና ዝና 

የመጠበቅ ፍሊጏት ያሇው) 

3 3 2 1 0 

7.2. ሇተገሌጋዮች ያሇውን አከብሮት በስራው የሚገሌጽ፤  4 4 3 2 1 

 (ሇአገሌግልት ተቀባዮች ግሌጽ እና በቂ መረጃ የሚሰጥ፤ 

ሇተገሌጋዮችን ቅሬታ ተቀብል  በትህትናና በአግባቡ 

የሚያስተናግድ፤  በአገሌግልት አሰጣጡ ከተገሌጋዮች በተዯጋጋሚ 

ቅሬታ ያሌቀረበበት፤  የአገሌግልት አሰጣጡን ሇማሳሇጥ ጥረት 

የሚያዯርግ)  

7.3. አገሌግልቱን ሇመስጠት የሚያሳየው ታታሪነት፤  

 የመንግስትን የስራ ሰዓት ሳያባክን ስራውን በሙለ ቃዯኝነት 

የሚያከናውን፤  

 ሇአገሌግልት ተቀባዮም ሆነ ሇስራው ቀና አመሇካከት ያሇው፤  

 ዯንብና መመሪያን በአግባቡ ተከትል ሇሁለም አገሌግልት  

ተቀባይ በእኩሌነት ተፈጻሚ የሚያዯርግ፤  

3 3 2 1 0 

 አጠቃሊይ ድምር 80%     
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አባሪ መ. ሇኮላጅ ዱንነት፡ በዩኒቨርስቲው የበሊይ አመራር የሚሞሊ     20% 

እያንዲንደን መስፈርት በውሌ በማጤን ተገቢውን ነጥብ በማክበብ ያመሌክቱ 

የዕጩ ተወዲዲሪው ስም  _____________________________________ 

 ቪዥን ስተትመንት   (20%)   የተሰጠ ነጥብ 

1.  
 
 
 

  ተወዲዲሪው ያቀረቡት ቪሽን ስቴትመንት ይዘትና የሰጡት ተጨማሪ 
ማብራሪያ፡ 
 ተቋሙን የሌህቀት ማዕከሌ ሇማድረግ ስሇሚከተለት አመራርና 

ያቀረቡት እቅድ፣  
 ተቋሙን ዓሇማቀፋዊ ተወዲዲሪ ሇማድረግ ስሊሇቸው ራዕይ 
 ተጨማሪ ሃብት ሇማፍራት/ሇማፈሊሇግ፣ ስሊሇቸው ዕቅድና 

ስሇሚያዯርጉት ጥረት፡ 

12 ፐርሰንት  

2.  
 
 
 

ቃሇ መጠይቅና ገሇፃ፡  
 የኮሚቴው አባሊት በሚያነሷቸው ጥያቄዎች ሊይ በሚሰጥ ማብራርያ  
 አመሌካቹ ስሊሊቸው የማስረዲት ተነሳሽነትና  ተግባቦት  
 ሇተነሱ ጥያቄዎች የሰጡት ምሊሽ  

8 ፐርሰንት  

ድምር  
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አባሪ  ሠ. በማዕከሌ ሊለ ቢሮዎች ሇሚወዲዯሩ ዲይሬክተሮች 

 (በዩኒቨርስቲው የበሊይ አመራር የሚሞሊ)   ከ1ዏዏ ፐርሰንት) 
እያንዲንደን መስፈርት በውሌ በማጤን ተገቢውን ነጥብ በማክበብ ያመሌክቱ 

የዕጩ ተወዲዲሪው ስም  __________________________________________ 

 ቪዥን ስተትመንት               (2ዏ%)  የተሰጠ 
ነጥብ 

1 
 
 
 

ተወዲዲሪው ያቀረቡት ቪሽን ስቴትመንት ይዘትና የሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ፡ 
 ተቋሙን የሌህቀት ማዕከሌ ሇማድረግ ስሇሚከተለት አመራርና ያቀረቡት እቅድ፣  
 ተቋሙን ዓሇማቀፋዊ ተወዲዲሪ ሇማድረግ ስሊሇቸው ራዕይ 
 ተጨማሪ ሃብት ሇማፍራት/ሇማፈሊሇግ፣ ስሊሇቸው ዕቅድና ስሇሚያዯርጉት ጥረት፡ 

20 ፐርሰንት  

2 
 
 
 

ቃሇ መጠይቅና ገሇፃ፡  
 የኮሚቴው አባሊት በሚያነሷቸው ጥያቄዎች ሊይ በሚሰጥ ማብራርያ  
 አመሌካቹ ስሊሊቸው የማስረዲት ተነሳሽነትና  ተግባቦት  
 ሇተነሱ ጥያቄዎች የሰጡት ምሊሽ  

10 ፐርሰንት  

3 የትምህርት ዝግጅት      (20%)                                                                     

 ሶስተኛ ዱግሪ 20 

 ሁሇተኛ ዱግሪ 15 

 የመጀመሪያ ዱግሪ   10 

4 የሙያዊ ብቃትና ውጤታማነት          30 %                                              

 የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ውጤት  (በተማሪዎች፣ በጓዶቹና በት/ት ክፍለ ኃሊፊ  ያገኘው የ2 ሴሚስተር አማካይ 

የግምገማ ውጤት ከ10  ይያዝሇታሌ) 

10 

  የ HDP ስሌጠና የወሰዯና ሰርቲፊኬት ያሇው           5  ነጥብ ይያዝሇታሌ 5 

 የሥራ አመራር ስሌጠና የወሰዯና ሰርቲፊኬት ያሇው   5 ነጥብ ይያዝሇታሌ 5 

 ያስመዘገባቸው የምርምር ውጤቶች ፣ ያሳተማቸው Journal Article ብዛት፣ የተቋሙ የማስተማርያ ጽሁፍና  (10)  

1ዏና በሊይ የኀትመት ውጤቶች  10 

ከ7-9 የኀትመት ውጤቶች 8 

ከ4-6 የኀትመት ውጤቶች 6 

ከ2-3 የኀትመት ውጤቶች 4 

2  የኀትመት ውጤት 2 

5 በኃሊፊነት ያሊቸው የሥራ ሌምድ                                              20%  

 የ1ዏ ዓመትና በሊይ የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ  20 

 9 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 18 

 8 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 16 

 7 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 14 

 6  ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 12 

 5 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 10 

 4 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 8 

 3 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 6 

 2 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 4 

  1 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 2 
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አባሪ  ረ. በማዕከሌ ባለ ዲይሬክቶሬቶች ሥር ሇሚገኙ የሥራ ክፍልች  

(አግባብ ባሇው የዘርፉ/ክፍለ ዲይሬክተር፣ም/ዲይሬክተርና ላልች በክፍለ የሚገኙ   የአካዲሚክ 

ኃሊፊዎች በአንድ ሊይ ተሰባስበው የሚሞለት)   ከ8ዏ ፐርሰንት 

እያንዲንደን መስፈርት በውሌ በማጤን ተገቢውን ነጥብ በማክበብ ያመሌክቱ 

የዕጩ ተወዲዲሪው ስም  ___________________________________________ 

1 የትምህርት ዝግጅት       (15%)                                                                    

 ሶስተኛ ዱግሪ 15 

 ሁሇተኛ ዱግሪ 1ዏ 

 የመጀመሪያ ዱግሪ   5 

2 የሙያዊ ብቃትና ውጤታማነት      15 %                                                  

 የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ውጤት  (በተማሪዎች፣ በጓዶቹና በት/ት ክፍለ ኃሊፊ  ያገኘው የ2 ሴሚስተር አማካይ 

የግምገማ ውጤት ከ5  ይያዝሇታሌ) 

 

  የ HDP ስሌጠና የወሰዯና ሰርቲፊኬት ያሇው           3  ነጥብ ይያዝሇታሌ  

 የሥራ አመራር ስሌጠና የወሰዯና ሰርቲፊኬት ያሇው   2 ነጥብ ይያዝሇታሌ  

 ያስመዘገባቸው የምርምር ውጤቶች ፣ ያሳተማቸው Journal Article ብዛት፣ የተቋሙ የማስተማርያ ጽሁፍና  (5)  

1ዏና በሊይ የኀትመት ውጤቶች  5 

ከ7-9 የኀትመት ውጤቶች 4 

ከ4-6 የኀትመት ውጤቶች 3 

ከ2-3 የኀትመት ውጤቶች 2 

3  የኀትመት ውጤት 1 

3 በኃሊፊነት ያሊቸው የሥራ ሌምድ                                              1ዏ%  

 የ1ዏ ዓመትና በሊይ  የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ  10 

 9 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 9 

 8 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 8 

 7 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 7 

 6  ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 6 

 5 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 5 

 4 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 4 

  3 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 3 

  2 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 2 

  1 ዓመት የኃሊፊነት የሥራ ሌምድ 1 

 
የሇውጥ ሥራ አመራር፣ ውጤታማነትና መሌካም ስነምግባር     (40%) 

ተ.ቁ መሇኪያ ነጥብ በጣም 
ከፍተኛ 
(100%) 

ከፍተኛ 
(75%) 

አጥጋቢ 
(50%) 

ዝቅተኛ 
(25%) 

4 የአሠራር ሇውጡን ሇመቀበሌ ያሇው ዝግጅነትና ተነሳሽነት  10%     

  ያሇውን ዕውቀት በስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያዯርገው ጥረት፤ሥራን 

በቅሌጥፍናና በውጤታማነት የሚያከናውን፤ 

3 3 2 1 0 
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  የሚያጋጥሙ የአፈጻጸም ችግሮችን ሇመፍታት አማራጭ ሃሳብ 

የሚያቀርብ፤ ላልች ሠራተኞች በማይገኙበት ጊዜ እነሱን ተክቶ 

ሇመስራት ያሇው ተነሳሽነትና ፊቃዯኝነት፤ 

4 4 3 2 1 

 በጸዯቀሇት የስራ ዕቅድ መሰረት ስራውን በብቃት የሚያከናውን፤ 

የሚያከናውናቸውን ስራዎች በሚመሇከት መረጃ የሚይዝና 

በወቅታዊ ሪፖርት የሚያቀርብ፤ 

3 3 2 1 0 

5 የአመራር ብቃትና ውጤታማነት  10%     

 መሌካም አስተዲዯር ሇማስፈን ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

 የሥራ ባሌዯረቦቹን ሇማስተባበርና ሇማሠራት ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

 የተሰጠውን ኃሊፊነት በብቃትና በወቅቱ የሚወጣ 2 2 1.5 1 0.5 

 ሇስራውና ሇህብረተሰቡ ያሇው ቀና አስተሳሰብ 2 2 1.5 1 0.5 

6 መሌካም ስነ ምግባር ያሇው 10%     

  ከስራው ጋር በተያያዘ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሇሙስና 

በሚያጋሇጥ ድርጊት የማይሳተፍ፤ 

2 2 1.5 1 0.5 

 የመንግስትን ሃብት ወይም መሳሪያ ወይም የስራ ጊዜ ወይም መረጃ 

ሇግሌ ጥቅሙ ያሊዋሇ፤ መረጃዎች አሇአግባብ አሳሌፎ ያሌሰጠ፤ 

3 3 2 1 0 

 ከስራ ኃሊፊዎች የሚሰጡትን ህጋዊ ትዕዛዞች ተቀብል የሚፈጽም፤ 2 2 1.5 1 0.5 

 መሌካም ስነምግባር የተሊበሰ (በዝሙት ወይም በስካር ወይም ሱስ 

የሚያስይዝ ዕጽ ወይም መድኃኒት ተጽዕኖ ስር ያሌወዯቀ፣ 

ሇተገሌጋዮች ከበሬታ ያሇው) 

3 3 2 1 0 

7 አገሌግልት አሰጣጥ 10%     

7.1. የውስጥ እና የውጭ ተገሌጋዮች በተቀመጡ የአሰራርና ስርዓቶ መሰረት 

ሇማስተናገድ ያለው ዕምነትና ፍሊጏት፤  
(ዯንበኞች አገሌግልት የማግኘት መብት፤ ግንዛቤ እና እምነት 

ያሇው፤ በአገሌግልት አሰጣጡ የተቋሙን መሌካም ስም እና ዝና 

የመጠበቅ ፍሊጏት ያሇው) 

3 3 2 1 0 

7.2. ሇተገሌጋዮች ያሇውን አከብሮት በስራው የሚገሌጽ፤  4 4 3 2 1 

 (ሇአገሌግልት ተቀባዮች ግሌጽ እና በቂ መረጃ የሚሰጥ፤ 

ሇተገሌጋዮችን ቅሬታ ተቀብል  በትህትናና በአግባቡ 

የሚያስተናግድ፤  በአገሌግልት አሰጣጡ ከተገሌጋዮች በተዯጋጋሚ 

ቅሬታ ያሌቀረበበት፤  የአገሌግልት አሰጣጡን ሇማሳሇጥ ጥረት 

የሚያዯርግ)  

7.3. አገሌግልቱን ሇመስጠት የሚያሳየው ታታሪነት፤  

 የመንግስትን የስራ ሰዓት ሳያባክን ስራውን በሙለ ቃዯኝነት 

የሚያከናውን፤  

 ሇአገሌግልት ተቀባዮም ሆነ ሇስራው ቀና አመሇካከት ያሇው፤  

 ዯንብና መመሪያን በአግባቡ ተከትል ሇሁለም አገሌግልት  

ተቀባይ በእኩሌነት ተፈጻሚ የሚያዯርግ፤  

3 3 2 1 0 

ጠቅሊሊ ድምር  
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አባሪ  ሰ. በማዕከሌ ባለ ዲይሬክቶሬቶች ሥር ሇሚገኙ የሥራ ክፍሌ ኃሊፊዎች  

(ም/ዲይሬክተሮችና የክፍሌ ኃሇፊዎች) 

(አግባብ ባሇው ም/ኘሬዚዯንትና በዘርፉ ዲይሬክተር የሚሞሊ)   ከ2ዏ ፐርሰንት 

እያንዲንደን መስፈርት በውሌ በማጤን ተገቢውን ነጥብ በማክበብ ያመሌክቱ 

የዕጩ ተወዲዲሪው ስም  ___________________________________________ 

1 የአመራር ብቃትና ውጤታማነት  10%     

  መሌካም አስተዲዯር ሇማስፈን ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

  የሥራ ባሌዯረቦቹን ሇማስተባበርና ሇማሠራት ያሇው ብቃት  3 3 2 1 0 

  የተሰጠውን ኃሊፊነት በብቃትና በወቅቱ የሚወጣ 2 2 1.5 1 0.5 

  ሇስራውና ሇህብረተሰቡ ያሇው ቀና አስተሳሰብ 2 2 1.5 1 0.5 

2 መሌካም ስነ ምግባር ያሇው 10%     

  ከስራው ጋር በተያያዘ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሇሙስና 

በሚያጋሇጥ ድርጊት የማይሳተፍ፤ 

2 2 1.5 1 0.5 

 የመንግስትን ሃብት ወይም መሳሪያ ወይም የስራ ጊዜ ወይም መረጃ 

ሇግሌ ጥቅሙ ያሊዋሇ፤ መረጃዎች አሇአግባብ አሳሌፎ ያሌሰጠ፤ 

3 3 2 1 0 

 ከስራ ኃሊፊዎች የሚሰጡትን ህጋዊ ትዕዛዞች ተቀብል የሚፈጽም፤ 2 2 1.5 1 0.5 

 መሌካም ስነምግባር የተሊበሰ (በዝሙት ወይም በስካር ወይም ሱስ 

የሚያስይዝ ዕጽ ወይም መድኃኒት ተጽዕኖ ስር ያሌወዯቀ፣ 

ሇተገሌጋዮች ከበሬታ ያሇው) 

3 3 2 1 0 

 አጠቃሊይ ድምር  20%     

 


