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ክፍል አንድ   

ጠቅላላ ድንጋጌዎች 

አንቀፅ 1 - አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ዲሲኘሊን 

መመሪያ ሰኔት 01ሐ 2005ቃ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

አንቀፅ 2 - ትርጓሜ 

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም ካልተሰጠው በስተቀር  በዚህ ደንብ 

ውስጥ  

1. “ዩኒቨርሲቲ” ማለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 

234/2003 የተቋቋመ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው፡፡ 

2. “ተማሪ” ማለት በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በመደበኛና መደበኛ 

ባልሆነ መርሐ ግብር፣ ተከታታይና አጫጭር የስልጠና መስክ 

ውስጥ በቀንና በማታ፣ በክረምት እንዲሁም በርቀት 

ትምህርት በመጀመሪያ ዲግሪ እና በድህረ ምረቃ መረሀ 

ግብር ተመዝግቦ የሚማር ተማሪ ማለት ነው፡፡ 

3. “የተማሪ የዲሲኘሊን ኮሚቴ” ማለት በዩኒቨርሲቲው የተለያዩ 

ካምፓሶች የተቋቋመ ሆኖ በዲሲኘሊን ግድፈት የተከሰሰውን 

ተማሪ ጉዳይ እየመረመረ እና በዲስፕሊን መመሪያው እየቃኘ 

ለየፋኩሊቲዎች ፣ኮሌጆች፣ ት/ቤቶች፣ ኢንስቲትዩቶች 

አካዳሚክ µWNSL የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ አካል 

ነው፡፡ 
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4. “የዲሲኘሊን ግድፈት” ማለት በዚህ መመሪያ ወይም በሌሎች 

አግባብነት ባላቸው ህጎች የተከለከለ ድርጊት መፈፀም ነው፡፡ 

5. “መመሪያ” ማለት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች 

ዲሲኘሊን መመሪያ ሰኔት 01/2005  ማለት ነው፡፡ 

6. “ሰራተኛ” ማለት ማንኛውም የዩኒቨርሲቲው ቋሚ ወይም 

ጊዜያዊ ወይም የቀን ሰራተኛ ማለት ነው፡፡ 

7. “የተማሪዎች ክበብ” ማለት የጋራ ችግሮችን ለመፍታት 

በተማሪዎች የተቋቋመ ከዩኒቨርሲቲው አላማ ጋር የማይቃረን 

ተልዕኮ ያለው በተማሪዎች ህብረትና በዩኒቨርሲቲው እውቅና 

ያገኘ ስብስብ ነው፡፡ 

8. “የተማሪዎች ህብረት” ማለት በዩኒቨርሲቲው ህግ መሰረት 

የተቋቋመ የተማሪ ተወካዬችን የያዘ ማህበር ነው፡፡  

9. “ኘሬዝዳንት” ማለት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት  

ማለት ነው፡፡ 

10.  “ሴኔት” ማለት የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሃላፊነት እንደተጠበቀ 

ሆኖ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ለሚነሱ ጉዳዮች ውሳኔ የሚሰጥ 

ከፍተኛ የውሳኔ ሰጭ አካል ነው፡፡  

11.  “ተመራቂ ተማሪ” ማለት ዲግሪ ለማግኘት የሚያስችሉ 

ሁሉንም ቅድመ ሁኔታዎች   አሟልቶ የምረቃ ቀን /የስነ- 

ስርዓት ቀን/ እስኪደርስ የሚጠብቅ ተማሪ ማለት ነው፡፡ 

12.  “የተማሪዎች አገልግሎት”  ማለት በየግቢው የሚገኙ 

የተማሪዎች አገልግሎት አስተባባሪ ወይም ዳይሬክተር ማለት 

ነው፡፡ 
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አንቀፅ 3:- የፆታ አገላለፅ  

በዚህ መመሪያ  ውስጥ የቃሉ አገባብ ካላስገደደ በስተቀር በወንድ 

ፆታ የተገለፀው ሴትንም ያመለክታል፡፡ 

አንቀፅ 4:- የመመሪያው የተፈፃሚነት ወሰን 

1. መመሪያው በዩኒቨርሲቲው በተለያዩ የትምህርት መርሀ-ግብር 

በመደበኛ፣ በማታ፣ በክረምትና በርቀት እንዲሁም የአጭር 

ጊዜ የትምህርት ስልጠና በሚሰጣቸው ተማሪዎች ላይ 

ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

2. ይህ መመሪያ የዲሲኘሊን ግድፈቱ የዩኒቨርሲቲውንና 

የተማሪዎችን ጥቅም የሚጐዳ ከሆነ ከዩኒቨርሲቲው  

ካምፓሶች ውጭ በተሰሩት ጥፋቶችም ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

3. መመሪያው ዩኒቨርሲቲው ተማሪውን ከተቀበለበት ጊዜ 

አንስቶ የትምህርት ማስረጃ እስኪሰጥ ድረስ በሚፈፀሙ 

የዲሲኘሊን ግድፈቶች ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

4. ንዑስ አንቀጽ 3 ቢኖርም ይህ መመሪያ  በልዩ ልዩ  

ምክንያቶች ትምህርት አቋርጠው ከሄዱ በሀኋላ ጥፋት 

በሚፈጽሙ ተማሪዎችም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 
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አንቀፅ 5:- ኃላፊነት 

1. በዚህ መመሪያ ውስጥ የተካተቱ ድንጋጌዎች በተማሪዎች 

አገልግሎት እና በሌሎች በሚመለከታቸው አካላት 

ይፈፀማሉ፡፡ 

2. የተማሪዎች አገልግሎት የተማሪዎችን የዲሲኘሊን ጉዳይ 

የሚያይ ከአምስት እስከ ሰባት አባላት ያሉት ኮሚቴ 

ያቋቁማል፡፡ ስብጥሩም ከመምህራን፣ ከተማሪዎችና 

ከተማሪዎች አገልግሎት የተውጣጣ መሆን አለበት፡፡ 

3. የተማሪዎች አገልግሎት አነስተኛ ግድፈት ፈፅሞ በተገኘ 

ተማሪ ላይ ወደ ዲሲፕሊን ኮሚቴ ሳይመራ በራሱ ውሳኔ 

ማስጠንቀቂያ መስጠት ይችላል፡ 

4. የአካደሚክ ጉዳዮች ም/ኘሬዝዳት አምስት አባላት ያሉት 

የተማሪዎችን ዲሲኘሊን ጉዳይ የሚያይ የይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ 

ያቋቁማል፡፡ 

5. የፋኩሊቲዎች፣ ኮሌጆች፣ ት/ቤቶች፣ ኢንስቲትዩቶች 

አካዳሚክ ካውንስል በዚህ መመሪያ የተካተቱትን ጥፋቶች 

መርምሮ የዲሲፕሊን ኮሚቴ የሚያቀርበውን የውሳኔ ሃሳብ 

በመመርመር ውሳኔ ይሰጣልÝÝ 

6. የተማሪዎች አገልግሎት እና የተማሪዎች ህብረት የውሳኔ 

መጓተት እንዳይፈጠር አፈጻጸሙን ይከታተላሉ፡፡ 
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ክፍል ሁለት 

መሰረታዊ ድንጋጌዎች፣ የዲሲፕሊን ግድፈቶችና ቅጣት 

አንቀጽ 6:- አነስተኛ ግድፈቶች 

በጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ወይም ከ30 ሰዓታት ያልበለጠ የነጻ 

አገልግሎት ወይም በሁለቱም ሊያስቀጡ የሚችሉ ግድፈቶች 

1. ባልተፈቀደለት የፈተና ክፍል ገብቶ መፈተን 

2. አልኮል ጠጥቶ ሰክሮ ወደ ግቢ መግባት 

3. ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ካፌ ሰራተኞች፣ ስታፍ ሰራተኞች፣ 

ወዘተ ብር ሲለምን መገኘት ወይም ባልተፈቀደ ሁኔታ ምግብ 

መሰብሰብና  ለመሸጥ  መሞከር ወይም መሸጥ 

4. በዩኒቨርሲቲው የኢንተርኔት አገልገሎት መስጫ 

ኮምፒዩተሮች ፖርኖግራፊ (የወሲብ ፊልም) መመልከት 

5. ሁለት ግለሰቦችን ለተራ ጥል መጋበዝ 

6. ያለ ግለሰቡ ወይም የዩኒቨርሲቲው ፈቃድ የግለሰብ  ወይም 

የዩኒቨርሲቲ ንብረት መጠቀም 

7. የተማሪዎች አገልግሎት እና የተማሪዎች ህብረት ሳያውቅ 

በየትኛውም መንገድ ከተማሪዎች ገንዘብ መሰብሰብ፣ 

የተማሪዎችን ትራንስፖርትና የመሳሰሉ አገልግሎቶችን 

በማመቻቸት ሽፋን ከፍተኛ ወጪ መጠየቅ ወይም 

እንዲጠየቁ መተባበር 
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8. የአንድን አገልግሎት መስጫ መለያ ቦኖዎችን በመጠቀም 

ከሌላ አገልግሎት መስጫ አገልገሎት ለማግኘት መሞከር 

9. አጭበርብሮ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት መሞከር 

10.  ምንም ውክልና ሳይኖር የተማሪዎች ህብረት አባል፣ የክበብ 

ተጠሪ ነኝ ወዘተ. በማለት ሰዎች መረጃ እንዲሰጡት መጠየቅ 

ወይም ፈቃድ ሳይሰጠው ስራ ለመስራት መሞከር ወይም 

መስራት   

11.  በልዩ ልዩ ሃላፊዎች የሚሰጠውን ትዕዛዝ አለማክበር 

12.  በቤተ-መፅሐፍት፣ በቤተ-ሙከራ፣ በክፍል ውስጥ ወይም 

ኮሪደሮች አካባቢ ድምጽ ማሰማት፣ መዝፈን ወይም ሞባይል 

ማስዘፈን ፣ ሲዲ ማጫዎቻ፣ ሬድዬ ወዘተ በማዳመጫም ሆነ 

ያለ ማዳመጫ መጠቀም፣ በማስቲካ ድምፅ በማሰማት 

ተጠቃሚዎችን መረበሽ፣ የቤተ-መፅሐፍት ወንበሮችን ከቦታ 

ቦታ እንደፈለገው ያለፈቃድ ማንቀሳቀስ፣ 

13.  በቤተ-መጻሓፍት ውስጥ ደብተር፣መፅሐፍ፣ ካልኩሌተር፣ 

ሞባይል፣ልብስ ወዘተ. በወንበርና በጠረንዼዛ ላይ 

በማስቀመጥ ለሌሎች ጓደኞቹ ቦታ ሲይዝላቸው መገኘት 

14.  ቤተ-መፅሐፍት ሲገባ መታወቂያ ለማሳየትና ሲወጣ 

ለመፈተሽ ፈቃደኛ ያለመሆን   

15.  ወንበሮችና ጠረንዼዛዎችን ከመማሪያ ክፍል አውጥቶ ውጭ 

መጠቀም 
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16. ማስቲካ ከተጠቀሙ በሀኋላ  በወንበርና በጠረዼዛ ላይ 

ማጣበቅ፣ በመማሪያ  ክፍሎች፣ በመኝታ ቤት፣ በቤተ-

መፅሐፍትና ቤተ-ሙከራዎች  እንዲህም በየትኛውም ህንፃ 

ግድግዳ ላይ መጣል ወይም መለጠፍ 

17.  የመኝታ ክፍሉን ንፅህና በአግባቡ አለመጠበቅ 

18.  ፊቱን፣ እግሩን፣ ካልሲውን፣ ጫማውን  ዶርም ውስጥና 

ኮሪደር ላይ ማጠብ፣ ተረፈ ምግብ፣ ውሃ  በመስኮት መድፋት 

ወይም ሌላ ነገር በመስኮት መወርወር 

19. በፊት መታጠቢያ ገንዳም ሆነ በመኝታ ክፍል ውስጥ ትሪ፣ 

እግር፣ ካልሲ ወዘተ. ማጠብ፣ ገላ መታጠብ 

20.  በአንድ አልጋ ከአንድ በላይ  ሆኖ መተኛት 

21.  ጠረዼዛ፣ ወንበር፣ ፍራሽና ትራስ ከአንድ ዶርም ወደ ሌላ  

ማዛወር፣ ፍራሽና ትራስ ወለል ላይ አውርዶ መጠቀም 

22.  በተቀራራቢ ህንፃዎች መስኮት ተንጠልጥሎ  ማውራት፣ 

23.  በከፍተኛ ድምፅና ሙዚቃ ዶርም መረበሽ፣ በር ያለአግባብ 

ገፍትሮ መዝጋት ወይም መክፈት፣የሌሎች ተማሪዎችን መኝታ 

ክፍል ሳያንኳኩ ከፍቶ መግባት 

24. በልዩ ሁኔታ ካልተፈቀደለት በስተቀር ምግብ ከግቢ ውጭና 

ውስጥ ካሉ ሬስቶራንቶች አምጥቶ መኝታ ክፍል መመገብ 

25.  የኤሌክትሪክ ሃይል በመጠቀም ምግብ ሲያበስል፣ሻይ 

ሲያፈላ ወይም ማብሰያና  ማቀዝቀዣ መሳሪያዎችን ይዞ 

መገኘት (ንብረት መወረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ) 

26.  ከዩኒቨርሲቲው ሌሎች ግቢዎች የመጡ ተማሪዎችን 

ለመኝታ ቤት ተቆጣጣሪ ሣያሳውቁ ማሳደር 
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27.  በግድግዳ፣በቁም ሳጥን፣ በህንፃ ጣሪያ ላይ ለተለያዩ ነገሮች 

ማንጠልጠያ የሚሆን ሚስማር በስቶ መትከል   

28.  የተመገበበትን ትሪ፣ኩባያ፣ማንኪያ ወዘተ.ለዚህ ወደ ተዘጋጀ 

ቦታ አለመመለስ፣የምግብ ቤት ሰልፍ መጣስ 

29.  ያለፈቃድ ወደ ምግብ ማብሰያ ክፍል ወይም የምግብ ቤት 

ግብዓቶች ማከማቻ መካዝን መግባት 

30.  በመመገቢያ አዳራሽና በዙሪያው ምራቅ መትፋት፣ 

መናፈጥ፣ሌላ ቦታ የተዘጋጁ ምግቦችን /በርበሬ፣ቅቤ ወዘተ./ 

ወደ ተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ ወስዶ መመገብ፣ ከእጅ 

መታጠቢያ ቦታ ውጭ ሲታጠብ መገኘት 

31. ጤነኛ ሆኖ ሳለ የታመመ አስመስሎ ለሃኪም በማስረዳት 

በማጭበርበር የታማሚ ምግብ እንዲታዘዝለት ለማድረግ 

መሞከር 

32. ለታማሚዎች የተዘጋጀ ምግብ ለማግኘት የምግብ ቤት 

አስተናጋጆችን መጠየቅ 

33. በቂ መቀመጫ እያለ ቆሞ መመገብ፣ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ 

መመገብ፣ተመግቦ ከጨረሰ በኋላ ለሌላው ቦታ አለመልቀቅ 

34.  ከተማሪዎች ምግብ ቤት ምግብ ደግሞ መመገብ 

35.  ያለመኝታ ቤት ተቆጣጣሪ ፈቃድ ለአንድ ቀን ብቻ  

ከዩኒቨርሲቲው ግቢ ወጥቶ ማደር፤ ያለመኝታ ቤት 

ተቆጣጣሪ ፈቃድ ለ2ኛ ቀን ከዩኒቨርሲቲው ግቢ ወጥቶ ካደረ 

ለቤተሰብ ወይም አሳዳጊ ስልክ ይደወላል 

36.  ከተቃራኒ ፆታ ሽንት ቤት መጠቀም 
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 አንቀጽ 7፡- ቀላል ግድፈቶች  

ከስድስት ወር እስከ አንድ አመት የሚያሰቀጡ 

1. ባልተፈቀደለት ፈተና ገብቶ መፈተን 

2. በግቢ ዉስጥ አልኮል ይዞ መገኘት፣ በድብቅ ወደ ግቢ 

ማመላለስና ማሰራጨት ወይም መሸጥ 

3. በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ በህንፃዎች ውስጥ እና 

በተከለከሉ ቦታዎች ላይ ሲጋራ ማጨስ 

4. የራሱን እምነት፣ ፖለቲካዊ አመለካከት ወይም ባህል 

ካልተቀበላችሁ ብሎ ማስቸገር 

5. የራሱ ያልሆነና ያልተፈቀደለትን ንብረት በይዞታ ስር ይዞ 

መገኘት፣ ወድቆ የተገኘ መመገቢያ ካርድ፣ መታወቂያ ወይም 

ሌላ ዕቃ በካሽ ወይም በአይነት ውለታ ካልሰጠህኝ በማለት 

ለባለቤቱ ለመመለስ ፈቃደኛ አለመሆን ወይም ይህን ድርጊት 

ከሚፈፅም ሰው ጋር መተባበር 

6. የማስቀየሪያ ወይም የማስጠገኛ ወጭ የመሸፈን ግዴታ 

እንደተጠበቀ ሆኖ   የዩኒቨርሲቲ ንብረት ለምሳሌ፡- ግድግዳ፣ 

አጥር፣ መፃፊያ ሰሌዳ፣ ትራስ፤ ፍራሽ ፣ፍሎረሰንት፣አምፖል፣ 

ሶኬት፣ ቁምሳጥን፣ወንበር  መግቢያ በር  ወይም ሌላ ንብረት 

መስበር፤ማቃጠል ወይም ቅርፅና ሳቢነቱን ማሳጣት፡፡ 

7. ፈታኝ ሆኖ የተመደበ አስተማሪ ጥብቅ ቁጥጥር በማድረጉ 

ምክንያት ማንገላታት፣ የማይገባ የማስፈራሪያ ምልክት 

ማሳየት ወይም መሳደብ 
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8. ሆን ብሎ ተፈታኝ ተማሪዎችን ለመረበሽ አስቦ ፈተናው 

ተሰርቆ ወጥቷል ወይም ለሆነ ተማሪ ቀድሞ ተሰጥቷል 

በማለት ማውራት ወይም  ማስወራት 

9. ለመልስ መስጫ የተዘጋጀ ወረቀት እያለ በሌላ ወረቀት ላይ 

መልስ መፃፍ፣ ከተፈቀደለት ውጭ ተጨማሪ መልስ መስጫ 

ወረቀት በድብቅ መውሰድ፣   

10. ለመፈተን ሲገቡ በእጅ መዳፍ፣ በቁራጭ ወረቀት፣ 

በመታወቂያ፣ በመመገቢያ  ካርድ ወዘተ ጽፎ መግባት፣ 

በተፈቀዱ መሳሪያዎች /ለምሳሌ፡- የህግ ማጣቀሻ ኮዶች/፣ 

በመፈተኛ ክፍል ግድግዳ፣ ጠረንዼዛ ሆን ብሎ ለማስቀዳት 

ወይም ለመቅዳት ሲሉ መፃፍ፣ አስተማሪው የፈተና ውጤት 

ሲያሳይ መልስ ለመቀየርና ለማሳረም በማሰብ መሰረዝና 

ማስተካከል፣ ተመሳሳይ ስራ /በአሳይመንትና በቤት ስራ/ 

ማቅረብ፣ እንደ ካልኩሌተር፣ ሞባይል ፣ ደብተር፣ መፅሐፍ  

ያሉ  መሳሪዎችን ሳይፈቀድ ፈተና  ክፍል ይዞ መግባት 

11. የቤተ-መፃሕፍት፣የምግብ ቤት ወይም ሌሎች ሰራተኞችን 

ሞራል የሚነካ ስድብ  መሳደብ ወይም የማስፈራሪያ 

ምልከት ማሳየት ፣ የአገልግሎት አሰጣጡን ለመርዳት 

የሚሰጡትን ትዕዛዝ  ተግባራዊ ያለማድረግ 

12. የቤተ-መፃሕፍት፣የመማሪያ ክፍል፣የ መኝታ ቤት ና የቤተ-

ሙከራ መሳሪያዎችን ለዕቃዎቹ እድሜ በማይሰጥና 

ባልተለመደ መልኩ መጠቀም ፣ የቤተ-መፃሕፍት የቤተ-

ሙከራ የክፍል ውስጥ  ማሳሪያዎችን ሆን ብሎ መደበቅ ፣ 

ቦታ መቀየር ወይም ላያቸው ላይ መፃፍ 
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13.  በግቢ ውስጥ የትኛውንም የፖለቲካ ፖርቲ ወይም ሃይማኖት 

የሚያመልክት ምልክት ወይም ስዕል በግድግዳ ላይ መሳል 

ወይም ማንጠልጠል፣ የትኛውንም  የፖለቲካ ወይም 

የሐይማኖት ስብሰባ ማካሄድ ወይም ማደራጀት ወይም 

የሚለብሰው ቲሸርት፣ ቀለበት፣ ኬፕ፣ የየትኛውንም የኢትዮጵያ 

(የውጭ) የፖለቲካ ፖርቲ ወይም ኃይማኖት አርማ የሌሎችን 

ኃይማኖትና የፖለቲካ ፖርቲ የሚያንቋሽሽ ወይም ለብጥብጥ 

የሚጋብዝ ከሆነ 

14. ትምህርት የማቋረጥ ፈቃድ አግኝቶ ወይም በውጤት ማነስ 

ትምህርት ካቋረጠ በኋላ ካለፈቃድ በየትኛውም የተማሪዎች 

አገልግሎት መስጫ ሲገለገሉ መገኘት 

15.  በስካር መንፈስ የዩኒቨርሲቲ ግቢ መበጥበጥ 

16.  ለቤተሰቡ ወይም አሳዳጊው ማሳወቅ እንደተጠበቀ ሆኖ 

ተማሪው የጫት ቅጠል ይዞ    ወይም በድብቅ ሲያዘዋውር 

መገኘት 

17. በጨለማ ቦታዎች ላይ ከተቃራኒ ፆታ ጋር ሲሳሳም 

መገኘት፣ 

18. በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ከሚኖረው ታማኝነቱ 

የተነሳ እምነት በማሳደር ተማሪ ወይም ሌላ 

የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የሰጠውን አደራ እና 

ንብረት መካድ ወይም የተበደረውን ገንዘብ ለመመለስ 

ፈቃደኛ ያለመሆን   
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19.  ያለግለሰቡ ፈቃድ የሰውን ምስሉንና ድምፁን በካሜራ ወይም  

በሞባይል መቅረፅ ወይም ፎቶ ማንሳት 

20.  መግባት የማይፈቀድለትን እንደ አትክልት ቦታ፣ ሳርና 

ሌሎች ጥበቃ የሚያስፈልጋቸውን  የተፈጥሮና የሰው 

ሰራሽ ሀብቶችን ማውደም 

21.  ምንም አደጋ ሳይኖር ባልተፈቀደ በር ወደ ዩኒቨርስቲ ግቢ 

ሲገባ ወይም ሲወጣ መገኘት 

22.  በየትኛውም የዩኒቨርሲቲው ህንፃ ለመረበሽ ሆን ብሎ 

የውስጥና የውጭ መብራት ሲያጠፋ መገኘት 

23.  ለታማሚዎች የተዘጋጀ ምግብ ካልተሰጠኝ በሚል የምግብ 

ቤት አስተናጋጆች  ጋር ግርግር መፍጠር 

24.  ኢንተርኔት ከተፈቀደለት ሰዓት ውጭ ተጠቅሞ ቦታውን 

ለሌላው እንዲለቅ ሲጠየቅ ከሰራተኞች ጋር ግብግብ መፍጠር፣ 

25.  በዩኒቨርሲቲው ክሊኒክ ሀኪሙ ሙያው በሚፈቅደው 

መሰረት  ህክምና በመስጠት ላይ እያለ ሪፈር ፃፍልኝ 

በማለት ግርግር መፍጠር 

26. በመማሪያ ክፍሎች፣ በመኝታ ቤት፣ በቤተ-መፅሐፍትና ቤተ-

ሙከራዎች  እንዲሁም በየትኛውም ህንፃ ግድግዳ ላይ መፃፍ 

27. በፈተና ሰዓት ተንቀሳሳቃሽ ስልክ በእጅ ይዞ መገኘት 
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አንቀጽ 8፡- መካከለኛ ጥፋቶች  

ከአንድ አመት እስከ ሁለት ዓመት የሚያስቀጡ 

1. በክፍል ውስጥ፣ በዶርሚታሪ፣ በቢሮ ወይም በሌላ 

የዩኒቨርሲቲው ግቢ ክልል ውስጥ በስምምነት ላይ የተመሰረተ 

የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈፀም ወይም ለመፈፀም መሞከር 

2. ለተማሪዎች ህብረት ስራ ማስኬጃ የተበጀተውን ገንዘብ ወይም 

የተማሪዎች ክበብ በድጋፍ ያገኘውን ወይም ከአባላት 

የሰበሰበውን ገንዘብ የፋይናንስ የገቢና ወጪ ስርዓት ባልተከተለ 

መልኩ ማስኬድ /መመዝበር/ (ከአመራርነት መነሳትና ገንዘብ 

መመለስ እንደተጠበቀ ሆኖ) 

3. ሆን ብሎ መታወቂያ ካርዱን፣ ሚል ካርዱን /መመገቢያ/፣ 

ያለየቤተ-መፅሐፍት ፖኬት ወይም ሌላ የግል መለያውን ለሌላ 

ተማሪ አሳልፎ መስጠት ወይም ከሌላው ተቀብሎ መጠቀም 

4. በዩኒቨርሲቲ ሰራተኛ ወይም ተማሪ  ላይ በማስፈራራት  ወይም 

በመዛት የሆነ ነገር እንዲደረግ ወይም እንዳይደረግ ለማድረግ 

መሞከር ወይም ማድረግ 

5. በተጭበረበረ መልኩ የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት(ገንዘቡን ገቢ 

ማድረጉ እንደተጠበቀ ሆኖ) 

6. በፈተና ወረቀቱ ላይ ስሙን ቀይሮ እንዲፈተንለት የሌላ 

ዲፓርትመንት ተማሪ ወይም በወቅቱ ተማሪ ያልሆነ ሰው 

በራሱ ቦታ ማስፈተን 

7. ፈተናው ከመሰራጨቱ በፊት የፈተና ወረቀት ይዞ መገኘት 

8. ሆን ብሎ የፈተና ወረቀት ሳያስረክብ ይዞ መውጣት፣ የሌላ 

ተማሪ የታረመም ሆነ ያልታረመ የፈተና ወረቀት ለማጥፋት 

መሞከር ወይም ማጥፋት 
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9. ያለ ተማሪዎች አገልግሎት እና ያለ ተማሪዎች ህብረት ፈቃድ 

በዩኒቨርሲቲው  ግቢ ውስጥ በተመራቂ ተማሪዎች ኮሚቴም 

ሆነ በሌሎች ተማሪዎች አነሳሽነት ማንኛውም ተማሪ ባንድ ላይ 

ሊያከብራቸው የሚችሉ ብሔራዊም ሆኑ ብሔራዊ 

ያልሆኑ፣ሃይማኖታዊም ሆኑ ሃይማኖታዊ ያልሆኑ በኣላትን   

በቡድን ማክበር 

10. በመማሪያ ክፍል፣በተግባር ትምህርት ልምምድ ቦታዎች 

ስልጠናው የሚፈልገውን የደንብ ልብስ ለመልበስ ፈቃደኛ 

አለመሆን፣ነጠላ፣  ሽርጥ ፣ ጀለቢያ ወይም ተመሳሳይ ልብሶችን 

ለብሶ ቤተ-መጻሀፍት፣መመገቢያ አዳራሽ፣መማሪያ ክፍል፣ 

ወዘተ መግባት፣ ኒቃብ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ለብሶ መገኘት 

11. ሐይማኖትን መሰረት በማድረግ ለራሱና ተከታዮቹ ልዩ 

መመገቢያ አዳራሽና ምግብ መጠየቅ ፣በመመገቢያ አዳራሽ 

ውስጥ ከምግብ በፊትና በኋላ የህሊና ጸሎት ሲያደርጉ ድምጽ 

ማሰማት ፣በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ የአምልኮ ቦታ 

መጠየቅ ፣ህንጻዎችን ለአምልኮ መጠቀም፣ በቡድን ተሰባስቦ 

ሃይማኖታዊ ስርዓት ማካሄድ፣መዘመር፣መስገድ 

12. በቤተ-መፃሕፍት ወይም በቤተ-ሙከራ ውስጥ ያሉ 

መፅሐፍትን፣ ጆርናሎች፣  ወዘተ ገጽ መቅደድ፣ መገንጠል  

13.  ወደ ተቃራኒ ፆታ መኝታ ክፍል ወይም መኖሪያ ክልል መግባት 

14. የሌላ ተማሪ መመገቢያ ካርድ፣መታወቂያ ወይም ሌላ ዕቃ ሰርቆ 

ከወሰደ በኋላ በገንዘብ ወይም በአይነት ጥቅም ለማግኘት 

መደራደር ወይም ይህን ድርጊት ከሚፈፅም ሰው ጋር መተባበር 
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15. ከዩኒቨርሲቲው በተለያዩ ምክንያቶች በተሰናበተ ተማሪ 

መታወቂያ ካርድና መመገቢያ ካርድ ሲጠቀም መገኘት 

16. ሳይታመም የታመመ በማስመሰል ከክሊኒክ መድሃኒት 

አውጥቶ ሲሸጥ ወይም ለሌላ ሰው ሲሰጥ መገኘት፣ 

መታወቂያና መመገቢያ ካርድ ሳይጠፋበት ጠፋብኝ በሚል  

አመልክቶ ሁለተኛ ለማግኘት መሞከር ወይም አግኝቶ 

በሁለት ካርድ ሲጠቀም መገኘት   

17. በአግባቡ በመካሄድ ላይ ባለ የዲስፕሊን ክርክር የመስማት 

ሂደት ጣልቃ መግባትና ማደናቀፍ፣ በፍትህ ስርዓቱ መሰረት 

ለመዳኘት የሚያመለክቱ ተማሪዎችንና ሰራተኞችን 

ማደናቀፍ፣ በዲሲኘሊን ኮሚቴዎች ላይ ወከባ በመፍጠር 

ገለልተኝነታቸው ላይ ተፅዕኖ ለመፍጠር መሞከር 

፣ለዲሲኘሊን ኮሚቴ ምንም ያልተጨበጠ የተሳሳተ 

የምስክርነት ቃል መስጠት 

18. የዲሲኘሊን ጉዳይ የሚያይ የኮሚቴ አባል ፣ አመልካች 

ወይም ምስክር ሆኖ የቀረበ ሰው በተከሳሹ ወይም እሱ 

በላካቸው ሌሎች ሰዎች ማስፈራራትና ውሳኔ እንዳይተላለፍ 

የማድረግ ሙከራ እንዲካሄድ ማድረግ 

19. የግለሰብን ወይም የዩኒቨርሲቲ ንብረት መስረቅ ወይም 

ለመስረቅ መሞከር 

20. ያለግለሰቡ ፈቃድ ምስሉን ወይም ድምፁን በካሜራ ወይም  

በሞባይል  ቀርፆ ለህዝብ ማሳየት ወይም ማሰማት 

21. በሆቴሎች፣ በጭፈራ ቤቶች ወይም በሌሎች ቦታዎች በሴተኛ 

አዳሪነት ተሰማርቶ መገኘት ወይም ሌሎች ይህን እንዲያደርጉ 

እንደአገናኝ ማገልገል 
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አንቀጽ 9-ከፍተኛ ጥፋቶች  

ከሁለት አመት እስከ ሶስት ዓመት የሚያስቀጡ 

1. እንደ ማሪዋና /ካናቢስ/፣ ሀሺሽ፣ ኮካይን፣ ወዘተ. ያሉ ዕፆችን 

በዩኒቨርሲቲው ግቢ  ውስጥ ይዞ መገኘት ወይም በድብቅ 

ሲያዘዋውር ወይም ሲሽጥ  መገኘት 

2. ሀሳቡን በነፃነት የመግለፅ መብት እንደተጠበቀ ሆኖ ተማሪው 

የራሱን ፖለቲካዊና የእምነት አመለካከቱን ለመግለፅ 

የተጠቀመው አካሄድ ሌሎች ምክንያታዊ ሰዎች ለአመፅ 

የሚያነሳሳ ወይም ያነሳሳ እንደሆነ 

3. ሆን ብሎ የሌላ ተማሪ የስራ ውጤት ማውደም ወይም 

ማቃጠል ወይም ማጥፋት 

4. ገንዘብ ወይም ሌላ ዋጋ የሚያወጣ ነገር በመስጠት ያልተገባ 

የትምህርት ጥቅም ለማግኘት መሞከር 

5. በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ በህዝብ ፊት ራቁቱን 

መታየት  
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አንቀጽ 10-በጣም ከፍተኛ ግድፈቶች wYM _ÍèC 

 

ከትምህርት ሙሉ በሙሉ የሚያሰናብቱ 

1. የሌሎችን ሀይማኖት የሚጐዳ ድርጊት መፈፀም ለምሳሌ፡- 

መንፈሳዊ መፅሐፍት፣ስዕሎችና ቅርፃ ቅርፆች፣ ሀይማኖታዊ 

ምልክቶች እንዲቃጠሉ ወይም ቅርፃቸው እንዲጠፋ ማድረግ 

2. ልዩ ልዩ ስዕሎችን፣ ዲያግራሞችን፣ ስነ-ጽህፎችን ወዘተ 

በመጠቀም ለሌላ ተማሪ ቋንቋ፣ ብሔር፣ ሀይማኖት እና ዘር 

ያለውን ጥላቻ ማንፀባረቅ 

3. ተማሪው ባገኘው ውጤት ቅር በመሰኘት በመምህሩና 

በመምህሩ ቤተሰብ ላይ  ጉዳት ለማድረስ መሞከር ወይም 

ማድረስ  

4. የዩኒቨርሲቲውን መዝገቦች፣ ማህተሞች፣ የሰዎችን ፊርማ 

ወይም ሌሎች ሰነዶችን አስመስሎ  መስራት ወይም 

ተመሳስለው የተሰሩትን እያወቀ መጠቀም 

5. ዘርን፣ ቋንቋን፣ ሃይማኖትንና ፖለቲካን መሰረት በማድረግ 

ሁከት መፍጠር 

6. ሰውን መደባደብ፤ የአካል ጉዳት ማድረስ ወይም ጉዳት 

ለማድረስ መሞከር 

7. በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆን ብሎ ወይም 

በቸልተኛነት ወይም በጥንቃቄ ጉድለት ቃጠሎ ለማስነሳት 

መሞከር ወይም ማስነሳት 
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8. አስገድዶ መድፈR ወይም የተቃራኒ ፆታውን የመከላከል 

አቅም በጉልበት ወይም በስነ ልቦና ጫና  በማድከም ፆታዊ 

ጥቃት ማድረስ ወይም ለማድረስ መሞከር፣ በጉልበት ገፍቶ 

ወደ ተቃራኒ ፆታ መኝታ ቤት መግባት 

9. በማስፈራራትና ጉልበት በመጠቀም የሌላ የዩኒቨርሲቲው 

ማህበረሰብ ንብረት መውሰድ ወይም ለመውሰድ ሙከራ 

ማካሄድ(ዘረፋ) 

10. ትክክለኛ ባልሆነ ማስረጃ በተቋሙ ለመማር እድል ማግኘት 

11. በመመገቢያ አዳራሽ አካባቢ ከምግብ ጋር አያይዞ ወይም 

በየትኛውም ምክንያት አመፅ ማስነሳት ወይም ለማስነሳት 

መሞከር፣በስራ ላይ ያሉ ሰራተኞችን መደባደብ 

12. የጦር መሳሪያ የያዘ በማስመሰል አካልህን አጐድላለሁ፣ 

እገድልሀለሁ በማለት የማህበረሰቡን አባላት በግል ወይም 

በቡድን ማስፈራራት 

13. ጐበዝ ተማሪዎችን በጉልበት በማስፈራራት እንዲያስቀዱት  

ማስገድድ፣ ፈተና ክፍል ውስጥ ሁከት መፍጠር 

14. የትኛውንም ዓይነት የጦር መሳሪያ (ጦር፣ ሳንጃ፣ ገጀራ፣ 

ቢላዋ፣ ሰንጢ፣ ሽጉጥ፣ ወዘተ…) ይዞ መገኘት ወይም 

ማዘዋወር  
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አንቀፅ 11:- xÆ¶nT 

በዚህ መመሪያና በሌሎች ህጎች የተከለከሉ ድርጊቶችን በሚፈፅም 

አካል ተባባሪ የሆነ እና ድጋፍ ሲሰጥ የተገኘ ተማሪ ራሱ 

የዲስፕሊን ግድፈቱን እንደፈጸመ ተደርጎ ከዋናው ድርጊት ፈፃሚ 

ጋር እኩል ይቀጣል፡፡ 

አንቀፅ 12፡- ስልጣንን በአግባቡ አለመጠቀም 

1. የተማሪዎች ህብረት አባል ወይም የክበብ መሪ ሁሉም 

ተማሪዎች እኩል እንዳይሳተፉበት በዘር፣ በሐይማኖት፣ 

በቋንቋ፣ በፖለቲካዊ አመለካከት፣ ወዘተ ላይ የተመሰረተ 

አድሎ የፈፀመ እንደሆነና g#Ä† b¥Sr© ktrUg- 

የህብረቱ ወይም የክበቡ መሪ ከቦታው  እንዲነሳ ይደረጋል፡፡ 

2. ከላይ የተገለፀዉ ንዑስ አንቀጽ ቢኖርም በዚህ መመሪያ 

ቅጣት የተቀመጠላቸውን የዲሲኘሊን ግድፈቶች የሚፈፅም 

የህብረቱ አባል ወይም የክበብ መሪ እንደማንኛውም ተማሪ 

በደንቡ መሰረት ይቀጣል፡፡ 

አንቀጽ 13  

በውጤት ማነስ ወይም የማቋረጥ ፈቃድ በመጠየቅ ወይም 

በፈፀመው ዲስፕሊን ግድፈት መሰረት የቅጣት ውሳኔ ያረፈበት 

ተማሪ የሚጠበቅበትን ሂደት በጨረሰበት በ24 ሰዓት ውስጥ 

ግቢውን ለቆ መውጣት አለበት፡፡ ነገር ግን ተማሪው በታቀደለት 

ጊዜ ሳይወጣ ቢገኝ በድጋሜ ጉዳዩ በዲሲፕሊን ይታያል፡፡  
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አንቀፅ 14:- በተመራቂ ተማሪዎች ስለሚፈፀም  የዲሲኘሊን 

ግድፈትና ቅጣት 

በዚህ መመሪያ ውስጥ ተመራቂ በሆኑ ተማሪዎች ግድፈቱ ሲፈፀም 

1. በማስጠንቀቂያና በነፃ አገልግሎት የሚያስቀጣ ከሆነ ከ2 ወር 

ላላነሰ ጊዜ የትምህርት ማስረጃው ይያዝበታል፡፡ 

2. ከስድስት ወር  ላላነሰ ጊዜ ከትምህርት ገበታ የሚያሳግድ 

እንደሆነ  ከአራት ወር ላላነሰ ጊዜ የትምህርት ማስረጃው 

ይያዝበታል፡፡ 

3. ከአንድ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ከትምህርት ገበታ የሚያሳግድ 

እንደሆነ የትምህርት ማስረጃው  ከስድስት ወር   ላላነሰ ጊዜ  

ይያዝበታል፡፡ 

4. ከሁለት አመት ላላነሰ ጊዜ ከትምህርት ገበታ የሚያሳግድ 

እንደሆነ የትምህርት ማስረጃው  ከአንድ አመት  ላላነሰ ጊዜ  

ይያዝበታል፡፡ 

5. ሙሉ በሙሉ ከትምህርት ገበታ የሚያሳግድ እንደሆነ 

የትምህርት ማስረጃው  ጭራሽ አይሰጠውም፡፡ 

   

 

 

 



የተማሪዎች የዲስፕሊን መመሪያ 

22 

አንቀፅ 15:- የእርምጃ ዓይነቶችና አወሳሰድ 

1. የዲሲኘሊን ቅጣቱ በሚወሰድበት ወቅት የአጥፊውን 

አደገኝነት፣ የዲሲኘሊን ግድፈቱ ክብደት፣ የጥፋት ሃሳብ፣ 

የነገሩ አካባቢ፣ ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ መሆን አለበት፡፡ 

2. በመደበኛ ፍ/ቤት መቀጣት ወይም ነፃ መሆን ተማሪውን 

በዚህ መመሪያ ከመጠየቅ አያድነውም፡፡ 

3. በዚህ ደንብ መሰረት መመሪያውን በተላለፈ ተማሪ ላይ 

ሊያርፍ የሚችል ቅጣትና እርምጃ 

ሀ. የፁሁፍ ማስጠንቀቂያ 

ለ. ስለጉዳዩ ቤተሰቡ /አሳዳጊ/ እንዲያውቀው ማድረግ 

ሐ.‘’ከጥፋቴ እየተማርኩ ነው!!’’ የሚል ጹሁፍ ያለበት 

ቲሸርት በመልበስ የነፃ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ   

መ. ጥፋት የፈጸመበት ንብረቱን መውረስ 

ሠ. ለተወሰነ  ጊዜ ከትምህርት ማገድ 

ረ. ሙሉ በሙሉ ከትምህርት ማሰናበት 

ሰ. የትምህርት ማስረጃውን ለተወሰነ ጊዜ መያዝ 

ሸ. የትምህርት ማስረጃ አለመስጠት 
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አንቀፅ 16:- ቅጣት በሪከርድነት ስለመያዝ 

አንድ ተማሪ የዲሲፕሊን የቅጣት ውሳኔ ከተሰጠው በኋላ 

በሪኮርድነት ሊያዝበት የሚችለው፣ 

1.  ለአነስተኛ ጥፋቶች ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ለአንድ አመት 

ብቻ 

2.  ለቀላል፣መካከለኛ፣ከፍተኛና በጣም ከፍተኛ ጥፋቶች 

ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ተማሪው ትምህርቱን 

እስኪያጠናቅቅበት ጊዜ ድረስ ሆኖ በሰነድነት ግን 

ከተመራቂው ፋይል ውስጥ ይቀመጣል፡፡ 

አንቀፅ 17:- የኘሬዝዳንቱ ስልጣን 

1. የዲሲኘሊን የውሳኔ ሂደቱ እየታየ ባለበት ወቅት 

የተጠርጣሪው ግቢ መኖር ከተጠረጠረበት ጥፋት ክብደት 

አንፃር ለእርሱና ለሌሎች ጥሩ አለመሆኑን   ግድፈቱ 

በተፈጸመበት ግቢ የሚገኝ የተማሪዎች አገልግሎት እና ዲን 

ወይም ዳይሬክተር ሲያሳውቅ ኘሬዝዳንቱ ካመነበት 

ተጠርጣሪውን ሰብአዊ  መብቱ በአግባቡ  ተጠብቆለት፣ 

የምግብና  የህክምና አገልግሎት ከዩኒቨርሲቲው ማግኘት 

በሚችልበት መንገድ  ከግቢ ወጥቶ  እንዲቆይ  ማድረግ 

ይችላል፡፡  

2. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 10 መሰረት ከትምህርት ገበታ ሙሉ 

በሙሉ ለተሰናበቱ ተማሪዎች ፕሬዝዳንቱ ይቅርታ ማድረግ 

ይችላል፡፡ 
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ክፍል ሦስት 

የስነ-ስርዓት ድንጋጌዎች 

አንቀፅ 18:- የማመልከቻ አቀራረብ 

ማንኛውም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባል ይህን የዲሲኘሊን 

መመሪያ በጣሰ ተማሪ ቅሬታ /ክስ/ በፅሁፍ ማቅረብ ይችላል፡፡ 

አንቀፅ 19:- የማመልከቻው ይዘት 

1. ማመልከቻው የሚከተሉትን ዝርዝር ነገሮች ማካተት 

አለበት፡፡ 

          ሀ.  የአመልካቹና የተከሳሹ ስምና አድራሻ 

    ለ. ድርጊቱ የተፈፀመበትን ቦታ፣ ቀንና ሰዓት 

        ሐ. የድርጊቱ ዝርዝር ማብራሪያ 

        መ. ምስክር /እማኝ/ ካለ ስምና አድራሻ 

        ሠ. ሌላ አስፈላጊ ማስረጃ 

2. በአንቀፅ 19(1) መሰረት የተሞላ ፎርም  ድርጊቱ ከተፈፀመበት 

ቀን አንስቶ በ5 ቀናት ውስጥ በየግቢው ላሉ የተማሪዎች 

አገልግሎት መድረስ አለበት፡፡ በምንም መልኩ ግን ከ 15 

ቀናት በላይ መቆየት አይችልም፡፡ 

3. በአንቀፅ 19(2) የተደነገገው ቢኖርም የተማሪዎች አገልግሎት 

ወይም ሌሎች የዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ከፍተኛ የሆነ 

የዲሲኘሊን ጥፋት በተካሄደባቸው ጉዳዬች በየትኛውም  ጊዜ 

ምርመራ ማካሄድ ይችላሉ፡፡ 

የተማሪዎች የዲስፕሊን መመሪያ 

25 

 

አንቀፅ 20:- የኮሚቴው ስልጣን 

ኮሚቴው በተማሪዎች አገልግሎት በኩል የቀረቡለትን ጉዳዮች 

መርምሮ ለአካዳሚክ ኮሚሽን የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፡፡ 

 

አንቀፅ 21:- የተማሪዎች የዲሲኘሊን ጉዳይ ሰሚ ኮሚቴ  

           የክስ አሰማም ሂደት / ስነ-ስርዓት/ 

1. ተከሳሹ ተማሪ ክስ ለመስማት ከተቀጠረው ቀን ቢያነስ 4 

ቀን ቀደም ብሎ ክሱ መቼ፣ የት እንደሚሰማ የሚገልፅ 

መግለጫ ከክሱ ዝርዝር ጋር ተያይዞ ሊደርሰው ይገባል፡፡. 

2. ተከሳሹ ተማሪ በፅሁፍና በቃል መልስ የማቅረብ መብቱ 

ሊጠበቅለት ይገባል፡፡ 

3. ተማሪው የውሳኔውን ግልባጭ ሊያገኝ ይገባል፡፡ 

4. ከፍተኛና አሳማኝ በሆነ ምክንያት ተማሪው በክርክሩ ሂደት 

መሳተፍ ያልቻለ እንደሆነ ክርክሩ እንዲቆይ ይደረጋል፡፡ 

5. ተከሳሹ የእርሱን ጥፋተኝነት ለማስረዳት ከሳሽ ያቀረባቸውን 

ምስክሮች የመጠየቅ መብት አለው፡፡ ከሳሽም ተከሳሽ 

ያቀረባቸውን የመከላከያ ምስክሮች የመጠየቅ መብት 

አለው፡፡ 

6. ከተማሪዎች የዲሲፕሊን ኮሚቴ አባላት ከግማሽ በላይ 

በስብሰባዉ ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡ 
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7. ሰብሳቢው በአግባቡ ሂደቱን መምራት አለበት፡፡ በክርክሩ 

ወቅት የስነ ምግብር ግድፈት  የሚያንፀባርቅ ካለ 

እንዲወጣ ማድረግ ይችላል፡፡ 

8. ተከሳሹ ዝም የማለት መብት አለው፡፡ ነገር ግን ዝምታው 

አምኖ እንደመቀበል አይቆጠርም፡፡ 

9. ተጠርጣሪው ጥፋተኛ ነው የሚል  ድምዳሜ ላይ 

ከተደረሰ የውሳኔ  ሀሳብ የሚቀርብበት የቅጣት ዓይነትና 

መጠን  በኮሚቴው አብላጫ ድምፅ ይወሰናል፡፡ እኩል 

በሚሆንበት ጊዜ ሰብሳቢዉ የደገፈዉ የዉሳኔ ሀሳብ 

ተቀባይነት ይኖረዋል፡፡  

10.  የውሳኔ ሂደቱ ከተጠናቀቀበት ከ7 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ 

የውሳኔ ሃሳቡ ለአካዳሚክ ኮሚሽን መድረስ አለበት፡፡ 

አካዳሚክ ኮሚሽኑም የውሳኔ ሀሳቡ ቃለ ጉባኤ ከደረሰበት 

ቀን አንስቶ ከ7 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ውሳኔ 

መስጠት አለበት፡፡ 

11. ተከሳሹ አማርኛ የማይችል ከሆነ ሀሳቡን በእንግሊዝኛ 

የማቅረብ መብት ይኖረዋል፡፡  
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ክፍል አራት 

የቅጣት አወሳሰን 

  1.  ቅጣት ስለማክበድ 

አንቀፅ 22 - የቅጣት ማክበጃ መንገዶች 

ከዚህ ቀጥለው  ያሉት የተማሪዎች የዲሲኘሊን ጉዳዮች ሰሚ 

ኮሚቴ ቅጣቱን ማክበድ  የሚችልባቸው መንገዶች ናቸው፡፡ 

1. ተደጋጋሚ ከሆነ፣ በሌሊት ወይም ጨለማን ተገን 

በማድረግ ከሆነ፣ የጦር ወይም ሌላ አደገኛ መሳሪያ  

በመያዝ ከሆነ፤ 

2. ጥፋቱን የፈፀመው ከሌሎች የወንጀለኞች ቡድን ጋር 

በመሆን በተለይ በመሪ ተዋናይነትና አደራጅነት ከሆነ፤ 

3. ጥፋቱን የፈፀመው ስልጣኑን በመጣስ፣ የተማሪውን አደራ 

ወደ ጐን በመተው ሆን ብሎ ለማጥፋት አስቦ ከሆነ፤ 

4. ጥፋቱን የፈፀመው በሽፍጥነት ወይም በከፍተኛ ጥላቻ 

በመነሳሳት ወይም ሆን ብሎ ለማጥፋት አስቦ ከሆነ፤ 

5. ጥፋቱን የፈፀመው  ልዩ ጥበቃ በሚያስፈልጋቸው ለአቅመ 

አዳም /ሄዋን ያልደረሱ ህፃናት ወይም በከፍተኛ ህመም 

ላይ ባሉ የማህበረሰቡ አባላት ከሆነ፣ ወይም 

በዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ላይ ከሆነ፤ 
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  አንቀፅ 23 - ግድፈቱ በሪከርድነት በተያዘበት ወቅት     ሲደገም  

1. ቀድሞ ውሳኔ የተሰጠበት የዲሲኘሊን ግድፈት አነስተኛ 

ግድፈት  እንደሆነ ሪከርዱ የሚያበቃበት ጊዜ ሳይደርስ 

በተመሳሳይ ምድብ ውስጥ የሚገኝ ግድፈት  ከተደገመ  አስከ 

አንድ ዓመት  ከትምህርት ገበታ ያሳግዳል፡፡ የተደገመው 

ግድፈት አነስተኛ ካልሆነ ግን በአዲስ መልኩ ይታያል፡፡ 

2. ቀድሞ ውሳኔ የተሰጠበት ግድፈት ቀላል ግድፈት ከሆነ 

ተመሳሳይ ምድብ ውስጥ የሚገኝ ግድፈት ወይም አነስተኛ 

ግድፈት ከተደገመ  ከአንድ እስከ ሁለት ዓመት ከትምህርት 

ገበታ ያሳግዳል፡፡የተደገመው ግድፈት መካከለኛ ወይም 

ከፍተኛ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ከትምህርት ገበታ ያሰናብታል፡፡ 

3. ቀድሞ ውሳኔ የተሰጠበት ግድፈት መካከለኛ ወይም ከፍተኛ  

ከሆነ የትኛውም ግድፈት ቢፈፅም  ሙሉ በሙሉ  ከትምህርት 

ገበታ ያሳናብታል፡፡ 
 

አንቀፅ 24:- ተደራራቢ የዲሲኘሊን ግድፈት ሲፈፀም የቅጣት 

አወሳሰን 

ተማሪው  ሁለት  ወይም ከዚያ  በላይ  ከትምህርት ገበታ 

የሚያሳግዱ  የዲሲኘሊን ግድፈቶች በአንድ ጊዜ ወይም  

በመጀመሪያ  በፈፀመው ግድፈት ውሳኔ ከማግኘቱ በፊት ፈፅሞ 

ከተገኘ ለእያንዳንዱ ጥፋት ቅጣት ከተቀመጠ በኋላ የሁሉንም 

ቅጣት በመደመር ይወሰናል፡፡ የሁሉም ድምር ከሦስት ዓመት 

ከበለጠ ሙሉ በሙሉ  ከትምህርት የማሰናበት  ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 
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2. ቅጣት ስለማቅለል 

አንቀፅ 25:- የቅጣት ማቅለያ መንገዶች  

ከዚህ በታች የቀረቡት ምክንያቶች ከትምህርት ገበታ 

ሙሉ በሙሉ የማሰናበትና ዲግሪ/ሰርቲፊኬት/ የመከልከል  

ውሳኔ ሊያሰጡ  ለሚችሉ ጥፋቶች የቅጣት ማቅለያዎች  

ሊሆኑ  ይችላሉ፡፡ 

1. ጥፋተኛው ከዚህ በፊት ጥሩ ፀባይ የነበረው መሆኑ 

ከመዝገብ ሲረጋገጥና ከዚህ በኋላ የመድገም ሀሳብ የሌለው  

ከሆነ፤ 

2. ጥፋቱን የፈፀመው አደጋ ሳይኖር  ነገር ግን ከባድ አደጋ 

እየደረሰበት መስሎት ራሱን ለመከላከል  በሚያደርገው 

ሙከራ ከሆነ፤ 

3. ጥፋቱ እንዲፈፀም የተጐጅው እጅ ካለበት፣ ጥፋቱን ሲሰራ 

አጥፊው በከፍተኛ አካላዊና ስነ-ልቦናዊ  ጭንቀት ውስጥ 

ከነበረ፤ 

4. ጥፋተኛው የሚጠበቅበትን ሁሉ በማድረግና ጥፋቱን 

በማመን ከፍተኛ የመፀፀት አዝማሚያ  ያንፀባረቀ  

እንደሆነ፤ 
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 ክፍል አምስት 

ልዩ የክርክር ሂደት 

አንቀፅ 26:- ጉዳዩ በሴኔት ስለመታየት 

ለአንድና ከዚያ በላይ አመት ከትምህርት ሊያሰነብቱ የሚችሉ 

ግድፈቶች ላይ  በወቅቱ በተከሰተው ችግር አሳሳቢነት የተነሳ ሴኔቱ 

ማየት ሲፈልግ ጉዳዩን የማጣራትና ውሳኔ የመስጠት ስልጣን 

አለው፡፡ 

 

ክፍል ስድስት 

የይግባኝ ስነ-ስርዓት 

አንቀፅ 27:- የይግባኝ ስነ-ስርዓት 

የዲስኘሊን ግድፈቱ ላይ የቅጣት ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ አመልካች 

ወይም ተከሳሽ ከአነስተኛ እና ቀላል ጥፋቶች በስተቀር በሌሎች 

ጥፋቶች ላይ በተወሰኑ ቅጣቶች የውሳኔው ግልባጭ ከተሰጠበት 

ቀን ጀምሮ ከአምስት ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ለይግባኝ ቦርድ የይግባኝ 

ክስ ማቅረብ ይችላል፡፡ 
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አንቀፅ 28:- የይግባኝ መሰረቶች 

1. አዲስ ማስረጃ ካልተገኘ በስተቀር ይግባኝ መሰረት 

የሚያደርገው የተማሪዎች የዲሲኘሊን ጉዳይ ይግባኝ ሰሚ 

ኮሚቴ ባሰባሰባቸው ማስረጃዎችና በውሳኔ መዝገብ ላይ ብቻ 

ነው፡፡  

2. የይግባኝ ቦርዱ  ይግባኙን ማየት አግባብ ሆኖ ካገኘው 

ሀ. የመጀመሪያ  ክርክሩ ስነ-ስርዓቱን ጥብቆ  ስለመካሄዱ፤ 

ለ. የተወሰነው ውሳኔ በቂ ማስረጃ ላይ የተመሰረተ  ስለመሆኑ፤ 

ሐ. ቅጣቱ ተማሪው አጥፍቷል  ለተባለው ጥፋት  ተመጣጣኝ 

ስለመሆኑ፤ 

መ. ተከሳሹ ከዚህ በፊት ሊያገኘው ያልቻለውና ውሳኔ 

ማስቀየር የሚችል ማስረጃ ስለመኖሩ መርምሮ ከ 15 ቀን 

ባልበለጠ ጊዜ ውሳኔ ለአካዳሚ ጉዳዮች ምክትል 

ፕሬዚዳንት ማሳወቅ አለበት 

 አንቀፅ 29:-  የቅጣት አፈጻጸም 

1. የተማሪዎች አገልገሎት  በተማሪው ላይ የተወሰነውን ውሳኔ 

በማስታወቂያ ካወጣበት ሠኣት ጀምሮ ውሳኔው በጥፋተኛው 

ላይ ተግባራዊ ይሆናል፡፡  

2. ተማሪው የይግባኝ ማመልከቻ አቅርቦ ይግባኙ አግባብ መሆኑ 

ከታመነበትና ተማሪው ሂደቱን ግቢ ሆኖ መከታተል ከፈለገ  

ግቢ ውስጥ በመቆየቱ በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና ንብረት ላይ 

የሚያመጣው አደጋ መኖሩ ካልታመነበት በስተቀር የይግባኝ 

ሥርዓቱን እስኪጨርስ እንዲቆይ ይፈቀድለታል፡፡ 
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      ክፍል ሰባት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

አንቀፅ 30 - ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች 

ከዚህ በፊት ሲሰራበት የነበረው  የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 

የተማሪዎች የዲሲፕሊን መመሪያ በዚህ መመሪያ የተሻረ በመሆኑ 

ተፈጻሚነት የለውም፡፡ 

አንቀጽ 31 - መመሪያው ስለሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከ¬?úS 3; ቀን 2005 ›.M ጀምሮ የጸና 

ይሆናል፡፡ 

                     ባይሌ ዳምጤ(ዶ/ር)  

                 የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት 
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በተጨማሪነት  በኢትዮጵያ ቴክስታይል እና ፋሽን 

ቴክኖሎጅ ኢንስትቲዩት የጸደቁ ህጎች 

 በኢትዮጵያ ተክስታይል እና ፋሽን ቴክኖሎጅ 

ኢንስትቲዩት በኢንስቲቲዩቱ ነባራዊ ሁኔታ እና 

እንዲሁም ይበልጥ የተረጋጋና ሰላማዊ የመማር 

ማስተማር ሂደት እንዲኖር በተጨማሪም  

የተማሪዎችን ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር 

በተጨማሪነት በኢንስትቲዩቱ ሴኔት የጸደቁ  

የተማሪዎች የዲሲፕሊን መመሪያዎች 
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ሀ. የሰላም ግቢ በምሽት የመግቢያ ሰዓት 

የመግቢያ ሰአት እስከ ምሽቱ 3:00 ሰዓት ሆኖ   ከ 3:00 ሰአት 

በኋላ ግን ከህክምና ወይም አጠዳፊ በሆነ ችግር  የተገናኘ እና 

ይህም በህጋዊ ፈቃድ  ካልተፈቀደ በቀር  ወደ ማደሪያ ክፍሎች 

መግባትም ሆነ ከግቢ መውጣት የማይቻል ይሆናል፡፡ 

ለ. በአነስተኛ ግድፈቶች የሚካተቱ  

በጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ወይም ከ30 ሰዓታት ያልበለጠ የነጻ 

አገልግሎት ወይም በሁለቱም ሊያስቀጡ የሚችሉ ግድፈቶች 

1. በየጊዜው በሚካሄዱ የክፍል አድቫይዘር  ዉይይት ጊዜ 

ያለፈቃድ 2 ቀን መቅረት  

2. በሀገር አቀፍ ደረጃ፣ ዩኒቨርስቲው ወይም ኢንስትቲዩቱ 

በሚያዘጋጁት የጋራ የውይይት ጊዜ ለ1 ቀን አለመገኘት  

3. በሀገር አቀፍ ደረጃ፣ ዩኒቨርስቲው ወይም ኢንስትቲዩቱ 

በሚያዘጋጁት የጋራ የውይይት ጊዜ ለ2 ቀን አለመገኘት  

4. ከኢንስትቲዩቱ ወጥቶ ማደር 

4.1. አንድ ቀን ወጥቶ ያደረ - የመጀመሪያ በግቢው ባለ 

የማስታወቂያ ቦርድ ላይ ስማቸው ወጥተው ያደሩ ተብሎ 

የሚለጠፍ እና የቃል ማስጠንቀቂያ 

4.2 ሁለት ቀን ወጥቶ ያደረ -  ለሁለተኛ ጊዜ ወጥቶ ያደረ 

ተብሎ በማስታወቂያ ቦርድ የሚለጠፍ ሆኖ ለወላጅ 

አሳውቆ ለሁለተኛ ጊዜ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እና የ ሁለት 

ሰዓት ነጻ የጉልበት ስራ አገልግሎት 

4.3. ሶስት ቀን ወጥቶ ያደረ - የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እና 

የ3 ሰዓት ነጻ የጉልበት ስራ አገልግሎት  
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ሐ. በቀላል ግድፈቶች የሚካተቱ 

ከስድስት ወር እስከ አንድ አመት የሚያሰቀጡ 

1. ለወንዶች፡ ፀጉርን ከመጠን በላይ ማንጨባረር፣ መፍተል፣ 

ማቆም፣ ግሪል ማድረግ ፣በተለየ ቀለም ማቅለም፣ ሹርባ 

መሰራት እና የመሳሰሉት 

 በአጠቃላይ ለትምህርት ወይም በመማር ማስተማር 

ሂደትን የሚረብሽ የፀጉር አቆራረጥም ሆነ የማሳደግ 

መንገድ፤ 

2.      ለሴቶች፤ ከተለመደው በተለየ ሁኔታ የጸጉር አሰራር (ግማሽ 

ጸጉርን መላጨት እና  የመሳሰሉት)  

 በአጠቃላይ ለትምህርት ወይም በመማር ማስተማር 

ሂደትን የሚረብሽ የፀጉር አቆራረጥም ሆነ የማሳደግ 

ይዘት ወይም የመቅለም መንገድ፤ 

3.      ነጠላ ጫማ፣ ረጅም ታኮ ያለው ጫማ፣ ብረታ ያለው እና 

ከፍተኛ ድምጽ የሚያስወጣ ጫማ መማሪያ ክፍል፣ 

ላይብራሪ፣ በቤተ-ሙከራ እና በልምምድ ጊዜ መልበስ 

 በአጠቃላይ ለትምህርት ወይም በመማር ማስተማር 

ጊዜ የሚረብሽ የመጫሚያ መንገድ ይህም 

በተጨማሪነት የእግር ንጽህናን አለመጠበቅንም 

ያካትታል 
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መ. በመካከለኛ ጥፋቶች የሚካተቱ ከአንድ አመት እስከ 

ሁለት ዓመት የሚያስቀጡ 

1.  ሰውነትን የሚያጋልጥ አለባበስ (ስስ ልብስ፣ ሱሪን ዝቅ ማድረግ፣ 

ቁምጣ፣ ቢኪኒ፣ በጣም አጭር ልብስ፣ የሌሊት ልብስ፣ ሽቲ እና 

የመሳሰሉትን) መማሪያ ክፍል፣ ላይብራሪ፣ በቤተሙከራ እና 

በልምምድ ጊዜ መልበስ 

 በአጠቃላይ አለባበስና የአኗኗር ዘይቤ የመማር 

ማስተማሩን ሂደት የማይረብሽ የማህበረሰቡን 

እሴት የማይጻረር መሆን ይኖርበታል፡፡ 
 

2. በላቦራቶሪ እና በልምምድ ጊዜ ከፋብሪካ ሰራተኞች ወይም 

ከላቦራቶሪ ሰራተኞች ጋር ከመማር መመራመር ውጭ የተለየ 

አቀራረብ  (ወሲባዊ ግንኙነት፣ መሳሳም፣ መዳራት፣ ወዘተ)

መፍጠር፣ መጮህ፣ ሰራተኞችን መንቀፍና ማንጓጠጥ፣ 

በልምምድ ጊዜ መቀለድ ወይም በተደጋጋሚ መቅረት፣ መረበሽ፣ 

የስራ ቦታን ማወክ፣ ጠጥቶ መግባት፣ እና የመሳሰሉት 

3. የላቦራቶሪ እቃዎችን ሳይፈቀድ መነካካት፣ ከተቀመጠበት ቦታ 

መቀየር፣ መስበር፣ ወደ አልተፈቀደ ቦታ መግባት እና የማሳሰሉት

(በተጨማሪም የተሰበረው ወይም የወደመውን ንብረት እዳ 

የሚከፍል ሆኖ  እንደሁኔታውም በዲሲፕሊን የሚታይ ይሆናል) 
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ሠ. ከፍተኛ ግድፈቶች ወይም ጥፋቶች ከትምህርት ሙሉ 

በሙሉ የሚያሰናብቱ 

1. በምንም መልኩ ይሁን የግቢውን ስም፣ የትምህርት 

ዘርፎችን ስም ማጥፋት እና ማንቋሸሽ 

2. ባልተረጋገጠ ወይም ህጋዊ ሂደት በሌለበት ጉዳይ 

የመምህር፣ የአስተዳደር ሰራተኛ ወይም የተማሪን ስም 

ማጥፋት ወይም ማጉደፍ፣ በማህበራዊ ድህረ ገጾች 

ላይ ወይም በማስታወቂያ ይሄን ማንጸባረቅ  

3. ሴት መምህራንን በተለየ ሁኔታ  የማስተማር 

ሙያቸውን የሚጎዳ ነገር ማድረግ (ጾታዊ ትንኮሳ 

ማድረግ፣ ማንገራገር፣ ማስቸገር፣ መከታተል እና 

የመሳሰሉት) 

4. ከመምህራን ጋር ለራስ ጥቅም ወይም ለፈተና ውጤት  

እና ከመሳሰሉት ጋር በተገናኘ ሙስና መስራት 

(በገንዘብ መደራደር ወይም ለመደራደር መሞከር፣ 

በወሲብ መደራደር ወይም ለመደራደር መሞከር፣ 

በሌላ ሰው ማስጠየቅ፣ ቤተሰብን ማንገራገር፣ መስደብ 

እና የመሳሰሉት) 
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