
 
 

 

1. አስነዋሪ በሆነ መሌኩ ወሲብ ቀስቃሽ አካሊትን አጋሌጦ ማሳየት፣ 

2. የላሊውን ወሲባዊ ፍሊጏት ሉያነሳሱ የሚችለ ፅሁፎችና መጽሔቶችን 
በዩንቨርሲቲ ውስጥ ሇላልች ማሳየት፣ 

3. .ወሲብ አዘሌ ሁኔታን የሚያንፀባርቁ ቀሌድች፣ ቧሌቶች፣ አስተያየቶች፣ 
ጥያቄዎች፣ ገጠመኞች እና ላልች ተመሳሳይ ተግባራትን ከላሊው ሰው 
ፇቃዴ ውጪ ፇፅሞ መገኘት/መናገር/ 

4. ወሲብ አዘሌ በሆነ ሁኔታ ጾታን ማጥሊሊት፣ ማናናቅና ማንኳሰስ፣ 

5. በኤላክትሮኒክስ መሣሪያ ሇምሳላ በሞባይሌና በመሳሰለት የወሲብ ምስሌ፤ 
የፁሁፍ መሌእክት እና ፎቶ ግራፍ ያሇአንደ ወገን ፇቃዴ ሇላሊ ሰው ማሳየት 
ወይም ማስተሊሇፍ፣ 

6. ሇወሲብ በሚያነሳሳ መሌኩ የአካሌ እንቅስቃሴ ሇላሊ ወገን ማሳየት፣ 

7. የአንዴ ሰው ፆታ ወይም ተክሇ ሰውነት ወይም አሇባበስ የተመሇከቱና 
ወሲባዊ ተፇጥሮ ያሊቸው አስተያየቶች፣ ነቀፌታዎች፣ ያሌተፇሇጉና አዋራጅ 
መገሇጫዎችን፣ ቁጣ ቀስቃሽ ቅፅሌ ስሞችን መጠቀም፣ 

8. ተግባር ተኮር ትምህርቶች በሚሰጥበት ወቅት ወሲባዊ ዴርጊትን 
በሚያመሊክት መሌኩ የአካሌ እንቅስቃሴዎችን ማዴረግ ወይም  የቃሌ 
አስተያየቶችን መስጠት፣ 

 

 

ሀ) ቀሊሌ የወሲብ ትንኮሳ ዓይነቶች 

 

 

በኢፌዳሪ ህገ መንግስትና  
በዓሇም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች መሠረት ማንኛውም ሰው በነፃነት 
የመማር፤ መሌካምና  ምቹ የመማሪያ አካባቢ የማግኘት መብት ያሇው በመሆኑ፣  
 

የወሲባዊ ትንኮሳ ተግባር በሁሇቱም ፆታዎች ሊይ የሚፇፀም ተግባር ቢሆንም፣ 
በተሇይ የችግሩ ተጋሊጭ የሆኑት ሴቶች በመሆናቸው ትምህርታቸውን ከወንድች 
እኩሌ በመከታተሌ ውጤታማ  እንዲይሆኑና ሀገራዊ ኃሊፊነታቸውንም 
እንዲይወጡ እንቅፋት እየሆነባቸው በመምጣቱ፣ 
 

ወሲባዊ ትንኮሳ የሰብአዊ መብት ጥሰት በመሆኑ፤ በተሇይም በትምህርት ተቋማት 
አካባቢ እየተፇፀመ ያሇው የወሲባዊ ትንኮሳ ተግባር ጤናማ የመማር ማስተማር 
ሂዯት እንዲይኖር እንቅፋት እየሆነ በመምጣቱና በተሇይም የሴቶችን የትምህርት 
ተሳትፎ ብቃትና ውጤታማነት የሚያቀጭጭ በመሆኑ፣ 
 

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየተፇፀሙ ያለ ወሲባዊ ትንኮሳ ተግባራትን 
ሇመከሊከሌ፣ ሇመቀነስና ብልም  ሇማጥፋት እንዱሁም የጥፋት ዴርጊት ፇፃሚዎች 
ሊይ ተገቢውን እርምጃ ሇመውሰዴ የሚያስችሌ መመሪያ ማውጣት አስፇሊጊ ሆኖ 
በመገኘቱ፣ 
 

የትምህርት ሚኒስቴር በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 650/2001 አንቀጽ 97(2) 
መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  
 

ወወወወ ወወወወ” ማሇት ማንኛውም የአካዲሚክ ማህበረሰብ  አባሌ ወይም 
የአስተዲዯር ዴጋፍ ሰጪ ሠራተኛ በላሊ የአካዲሚክ ማህበረሰብ አባሌ ወይም 
የአስተዲዯር ዴጋፍ ሰጪ ሠራተኛ ከላሊኛው ፇቃዴ ውጪ ወይም ወሲባዊ 
ጥያቄን እንዯ ቅዴመ ሁኔታ በማስቀመጥ ( Quid Pro Quo) የሚቀርብ የወሲብ 
ጥያቄ ወይም ላሊ ወሲባዊ ይዘት ያሇው የቃሌ ወይም የአካሌ ንኪኪ ተግባር 
ይሆናሌ፡፡ 

 
 

በዩንቨርሲቲዉ  ዉስጥ የሚፇፀም ወሲባዊ ትንኮሳን  ሇመከሊከሌ 
የወጣ  መመሪያ 

 

  

 

 

በዩኒቨርስቲው ውስጥ የሚፇፀም ወሲባዊ ትንኮሳን 
ሇመከሊከሌ ሁለም ባሇዴርሻ አካሊት መተባበር አሇባቸው  

አዴራሻ፡-  አዱሱ አስተዲዯር ህንፃ 4ኛ ፎቅ  
ቢሮ ቁጥር 408 

 022 211 04 61 / 022 211 42 56 

       

  

 

 
 

አዲማ ሳይንስና ቴክኖልጂ 
ዩኒቨርስቲ 

ሰርዓተ ፆታ ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት 
 

ሁለም ሰው የወሲባዊ ትንኮሳዎችን ጏጅነት 
በመረዲት በመከሊከለ ረገዴ የዴርሻውን 

ሉወጣ ይገባሌ 
   እናመሰግናሇን፡፡ 

ፆታዊ ጥቃት ይቁም!!! 

እንኳን ሇ2015 ዓ.ም በሠሊም አዯረሳችሁ 



Equal rights,      
      equal  

opportunities:       
  Pro-

gress for all 

Happy Women’s day!!! 

   

Equal rights,      
      equal  

opportunities:       
  Pro-

gress for all 

 

 

9. በኤላክትሮኒክስ መሣሪያ፣ በዴህረ ገፅ ወይም በላልች መሰሌ 

መንገድች የአካዲሚክ ማህበረሰብ አባሌ ወይም የአስተዲዯር ዴጋፍ ሰጪ 

ሠራተኛን ምስሌ በመጠቀምና በማስመሰሌ የላሊን ሰው ወሲባዊ ሕይወት 

የሚያጋሌጡና የሚያንቋሽሹ ተግባራትን መፇጸም፡፡ 

10. አንዴን ሰው በማንኛውም ቦታ በመከታተሌ እና በነፃነት የመንቀሳቀስ መብትን 

በመጋፋት ሊይ የስነሌቦና ጫና ማሳዯር፣ 

11. ሇትምህርት ውጤት ሆነ ሇተሇያዩ የትምህርት ተግባራት ወሲብን እንዯቅዴመ 

ሁኔታ አስቀምጦ መጠየቅ፣ 

12. ወሲብ አዘሌ ዴርጊቶችን በማስገዯዴ ሇመፇፀም በማሰብ የትምህርት 

መሣሪያዎችና ዋጋ ያሊቸውን ንብረቶች መቀማትና መዯበቅ፣ 

13. ቀሊሌ የወሲብ ትንኮሳ በመፇፀም በተወሰዯበት የቅጣት እርምጃ ባሇመታረም 

በተዯጋጋሚ  ቀሊሌ የወሲብ ትንኮሳዎችን መፇፀም፣ 

14. በዚህ አንቀጽ የተመሇከቱትን ቀሊሌና ከባዴ የወሲባዊ ትንኮሳ አይነቶች 

እንዱፇጸም የተባበረ ወይም ያዯመ የአካዲሚክ ማህበረሰብ አባሌ ወይም ዴጋፍ 
ሰጪ ሰራተኛ እንዯጥፋቱ ዴርጊት እርምጃዎች ሉወሰደበት ይችሊሌ፡፡ 

15. በአካሌ ጉዲተኞች ሊይ የሚፇጸም ቀሊሌ ወሲባዊ ትንኮሳ በከባዴ የወሲባዊ ትንኮሳ 

ተግባራት ከተመሇከቱት የጥፋት ዴርጊቶች ጋር እኩሌ ክብዯት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ሇ) ከባዴ የወሲብ ትንኮሳ ዓይነቶች 
 

 

ማንኛውም የአካዲሚክ ማህበረሰብ አባሌ ወይም ዴጋፍ ሰጪ ሰራተኛ በዚህ 
መመሪያ የተመሇከቱትን የወሲባዊ ትንኮሳ አይነቶች ከፇጸመ በላልች ህጎች 
የተመሇከቱት ቅጣቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ እንዯጥፋቱ ክብዯት ከሚከተለት 
የቅጣት አይነቶች አንደ ተፇጻሚ ይዯረግበታሌ፡፡ 

በተማሪዎች ሊይ የሚወሰዴ ቀሊሌ የሥነ ሥርዓት እርምጃ፣ 
ሀ ተግሳፅ/የቃሌ ማስጠንቀቂያ፣ 
ሇ የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ 
ሐ የማህበራዊ አገሌግልት እንዱሰጥ ማዴረግ፣ 
 

በተማሪዎች ሊይ የሚወሰዴ ከባዴ የሥነ-ሥርዓት እርምጃ፣ 
 

ሀ ሇአንዴ ሴሚስተር ከትምህርት መታገዴ፣ 
ሇ ሇአንዴ አመት ከትምህርት መታገዴ፣ 
ሐ ተመራቂ ተማሪ ሲሆን የትምህርት ማስረጃን እስከ አንዴ ዓመት 

ሇሚዯርስ ጊዜ  ማገዴ፣ 
 

በዩንቨርሲቲዉ መምህራን ሊይ የሚወሰዴ ቀሊሌ የሥነ-ሥርዓት እርምጃ፣ 
 ሀ ተግሳፅ/የቃሌ ማስጠንቀቂያ፣ 
 ሇ የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ 
 ሐ እስከ 2 ወር የሚዯርስ የዯመወዝ ቅጣት፣ 

 
4. በዩንቨርሲቲዉ መምህራን ሊይ የሚወሰዴ ከባዴ የሥነ-ሥርዓት እርምጃ፣ 

ሀ. የሦስት ወር ዯመወዝ መቀጮ፣ 
ሇ.. ካሇበት የዯመወዝ ዯረጃ  እስከ ሁሇት ዯረጃ ዝቅ 
     ማዴረግ፣ 
ሐ ከሥራ ማሰናበት፣ 
 

በጥቃት አዴራሾች ሊይ የሚወሰደ  

የሥነ-ሥርዓት እርምጃዎች 

 

በፌዳራሌ የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 67 መሠረት 
የተቀመጡ የቅጣት አይነቶች በዱስፒሉን ኮሚቴ ተጣርቶ በሚቀርበው የውሣኔ ሃሣብ 
መሠረት በኘሬዝዲንቱ ይወሰናሌ፡፡  

ሥነ-ሥርዓት እርምጃ አወሳሰዴ፣ 

ዩንቨርሲቲዉ በተማሪ፣ በመምህራኖችና በዴጋፍ ሠጪ ሠራተኞች ሊይ  የሚፇፀም 
ወሲባዊ ትንኮሣን አጣርቶ የውሣኔ ሃሣብ ሇኘሬዚዲንት የሚያቀርብ የወሲባዊ ትንኮሣ 
አጣሪ ኮሚቴ አሇዉ፡፡ 
 

የአቤቱታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት፣ 
 ማንኛውም የወሲባዊ ትንኮሣ ተግባር ተፇፅሞብኛሌ የሚሌ ሰው አቤቱታውን 

ጉዲዩ ተፇፀመ ከተባሇበት ጊዜ ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ሇከፍተኛ ተቋሙ 
የሥርዓተ ፆታ ጉዲይ ቢሮ በጽሁፍ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡ 

 

 አቤቱታ አቅራቢው በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ አቤቱታውን ማቅረብ 
ያሌቻሇው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት መሆኑን በበቂ ማስረጃ ያረጋገጠ 
ከሆነ አቤቱታ የማቅረቢያ ጊዜው የሚቆጠረው ከአቅም በሊይ የሆነው 
ምክንያት  ከተወገዯበት ጊዜ ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ 

 

የአቤቱታ ማመሌከቻ መያዝ ስሇሚገባቸው ዝርዝር ነጥቦች 
 

ሀ. የከሳሽ ስምና ፊርማ 
ሇ. የሚማመርበት ት/ ክፍሌ ወይም የሚሰራበት ክፍሌ 
ሐ. ዴርጊቱ የተፇፀበት ቀን፣ ቦታና ሰዓት 
መ. ተፇፀመ የተባሇው የወሲባዊ ትንኮሳ ዓይነት/የዴርጊቶ መገሇጫዎች 
ሠ. የሚታወቅ ከሆነ የትንኮሳው ፇፃሚ ስምና የትምህርት ክፍሌ/የሥራ ቦታ 

ወይም ላሊ ማንኛውንም ዓይነት መሇያ  
ረ. የምስክሮች ስም 
ሰ. በአቤቱታ አቅራቢ እጅ የሚገኙ የጽሁፍም ሆነ ላልች ማስረጃዎች ወይም 

በእጅ የማይገኙ ከሆኑ የሚገኙበትን ቦታ  
ሸ. የሚጠየቅ ዲኝነት 
ቀ. የአቤቱታ አቅራቢ ፊርማና አቤቱታ የቀረበበት ቀን መያዝ ይኖርበታሌ፡ 

በዩንቨርሲቲዉ የሚሰሩ የአስተዲዯርና ዴጋፍ ሰጪ ሠራተኞች 
ሊይ የሚወሰዴ የሥነ-ሥርዓት እርምጃን በተመሇከተ 


