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ክፌሌ አንዴ 
ጠቅሊሊ  

 

1. አጭር ርዕስ 
  

ይህ መመሪያ “የ ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፊፇያ ዴርጅት የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር 

መመሪያ ቁጥር 492/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

 

2. የ መመሪያው ዓሊማ 

2.1. የ ሥራ መሪዎችም ሆኑ ሠራተኞች የ ዴርጅቱን ዓሊማና የ ተጣሇባቸውን ኃሊፉነ ት በመገ ንዘብ 

ዕውቀታቸውንና ጉሌበታቸውን በስሌት እያቀናጁ በትጋትና በታታሪነ ት የ ጋራ ሕሌውናቸውን 

መገ ሇጫ የ ሆነ ውን ዴርጅታችን ውጤታማና አትራፉ ሆኖ እንዱቀጥሌ ሇማስቻሌ፡ ፡  

 

2.2. የ ዴርጅቱንና የ ሠራተኛውን ዕዴገ ትና ጥቅምን የ ሚጠብቅ፣  የ ሠራተኛውን ተሳትፍና የ ፇጠራ ችልታ 

የ ሚያበረታታና ምርታማነ ትን የ ሚያሳዴግ፣  ግሌጽና ሚዛናዊ የ ሆነ  የ አመራርና የ አሠራር 

ስርዓትን ሇማስፇን፣  

 

2.3. ሠራተኞች በሥራ አመራሩ ሊይ ዕምነ ት የ ሚኖራቸውና በቅን ሌቦና ሇዴርጅቱ ዓሊማ መሰሇፌ 

የ ሚችለት አስተዲዯራዊ ፌትሕ ሲሰፌን በመሆኑ፣  በቅጥር በዝውውርና በዕዴገ ት እንዱሁም 

በዱሲፕሉን እርምጃ አወሳሰዴ እና በላልች አስተዲዯራዊ ውሳኔ አሰጣጥ ሊይ አዴሌዎ የ ላሇበት 

ግሌጽ አሠራር እንዱሰፌን ሇማዴረግ፣  

 

2.4. ዴርጅቱ ከዘመናዊ ቴክኖልጂ እና አሠራር ጋር እንዱራመዴ፣  በየ ወቅቱ አሠራርን በመፇተሽ 

ሇውጡን ቀጣይነ ት ያሇው እንዱሆን ሇማዴረግ፣  

 

2.5. የ ሠራተኛውን ዕውቀት ከጊዜው ቴክኖልጂ ጋር እንዱራመዴና ክህልቱን በማሳዯግ በምርቱ ሊይ 

ጥራትንና የ ተሻሇ አሠራርን ሇመፌጠር ማስቻሌ፣  

 

3. የ ቃሊት ትርጉም 

3.1. “አሠሪ” ማሇት አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የ ሆኑ ሰዎችን በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ 

377/96 አንቀጽ 4 መሠት ቀጥሮ የ ሚያሠራ ግሇሰብ ወይም ዴርጅት ነ ው፣  
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3.2. “ሠራተኛ” ማሇት በአሠሪና ሠራተኛ ጉዯይ አዋጅ 377/96 አንቀጽ 4 መሠረት ከአሠሪ ጋር 

በቅጥር ሊይ የ ተመሠረተ የ ሥራ ግንኙነ ት ያሇው ግሇሰብ ነ ው፣  

 

3.3. “ዴርጅት” ማሇት የ ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፊፇያ ዴርጅት ማሇት ነ ው፣  
 

3.4. “ማህበር” ማሇት የ ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፊፇያ ዴርጅት መሠረታዊ የ ሠራተኛ 

ማህበር ነ ው፣  

 

 

ክፌሌ ሁሇት 
 

4. የ ሰው ኃይሌ ዕቅዴ 

4.1. መሠረተ ሃሳብ 

በቅዴሚያ ዴርጅቱ ያሇውን የ ሰው ኃይሌ ብዛትና ዓይነ ት በመነ ሻ በማወቅ ወዯፉት ዴርጅቱ 

ዓሊማዎቹን ሇማስፇጸም የ ሚያስፇሌገ ውን የ ሰው ኃይሌ በዓይነ ትና በብዛት፣  በትክክሇኛው ጊዜና 

ሥፌራ ሇማግኘት የ ሚዯረግ የ ዝግጅት ሂዯት ነ ው፡ ፡  

 

4.2. የ ሰው ሀብት ዕቅዴ ዝግጅት 

4.2.1. በወቅቱ ያሇውን የ ሰው ኃይሌ ዓይነ ት፣  ብዛትና ዯረጃ ሇይቶ ማዘጋጀት፣  
 

4.2.2. ከዴርጅቱ መስፊት /መጥበብ/ አንፃ ር ወዯፉት የ ሚኖረውን የ ሰው ኃይሌ ዓይነ ት፣  

ብዛትና ዯረጃ ጋር በማነ ፃ ፀ ር ሌዩነ ቱን ማወቅ፣  

 

4.2.3. ወዯፉት ከዴርጅቱ በጡረታ የ ሚገ ሇለትን ሠራተኞች ዓይነ ት፣  ብዛት ዯረጃና ጊዜ 
ማወቅ፣  

 

4.2.4. በዕዴገ ት፣  በዝውውር፣  ወዘተ. ምክንያት ክፌት ሉሆኑ የ ሚችለ የ ሥራ መዯቦች 

በሥራ ውጤት ሊይ ሉያስከትለ የ ሚችለትን ሁኔታ መቃኘት፣  

 

4.2.5. ከዴርጅቱ ዕቅዴ አኳያ የ ሰው ኃይሌ ፌሊጏት (Manpower need) 

መገ ምገ ም፣  
 

 

ክፌሌ ሦስት 
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5. ቅጥር 

5.1. መሠረተ ሃሳብ 

5.1.1. ቅጥር አንዴ ዴርጅት ሲቋቋም ወይም የ ሥራ መዯብ ሲሇቀቅ ወይም መዋቅር ሲስፊፊ 

ወይም የ ሥራ ዕዴገ ት ዴርጅቱ ተጨማሪ ከዘመኑ ቴክኖልጂ ጋር የ ሚሄዴ አዲዱስ ማሽነ ሪዎች 

ባሇቤት ሲሆን ተጨማሪ ሠራተኛ የ ሚያሻ ሆኖ ሲገ ኝ በሚፇጠር የ ሥራ መዯብ ሊይ ከዴርጅቱ 

ሠራተኞች ውስጥ ሇዚሁ የ ተቀመጠውን መስፇርት የ ሚያሟሊ ባሇመኖሩ ሠራተኛው ከውጭ 

ተመሌምል የ ሚመዯብበት የ አሠራር ዘዳ ነ ው፡ ፡  
 

5.1.2. የ ቅጥሩ ሁኔታ አንዯ ዴርጅቱ ሥራ ሁኔታ ሊሌተወሰነ  ጊዜ ወይም ሇተወሰነ  ጊዜ 

የ ሚዯረግ ሉሆን ይችሊሌ፣  

 

5.1.3. ሇቅጥር አዱስ የ ሥራ መዯብ በሚፇጠርበት ወቅት የ ሥራ መዯቡ አስፇሊጊነ ት 

የ ታመነ በት መሆኑ፣  ሇክፌት የ ሥራ መዯቡ የ ሥራ ዝርዝር መግሇጫ መዘጋጀቱ፣  ሇሥራ መዯቡ 

ዯመወዝ መወሰኑ፣  የ ተወሰነ ው ዯመወዝ በበጀት መያዙ በቅዴሚያ መረጋገ ጥ አሇበት፣  
 

5.2. የ ሠራተኛ ቅጥር አፇፃ ፀም 

5.2.1. የ ቅጥር ሂዯት የ ሚከናወነ ው ሇቋሚና ሇኮንትራት ሠራተኛ ሲሆን በግሌጽ የ ተቀመጠ 

መስፇርትና አስፇሊጊነ ቱም በሚመሇከተው አካሌ ሉታመንበት ይገ ባሌ፣  የ ጊዜያዊ ቅጥር 

የ ተፇቀዯ የ ሥራ መዯብ ባይኖረውም በሥራ ክፌለ ጠያቂነ ት በሰው ሀብት ሥራ አመራር 

ሲፇቀዴ በሰው ሀብት ሥራ አመራር በኩሌ የ ሚፇፀም ይሆናሌ፡ ፡  

 

5.2.2. በተፇጠረው ክፌት የ ሥራ መዯብ ሠራተኞችን በውስጥ ዝውውር በማሸጋሸግ ወይም 

በዕዴገ ት መመዯብ ሳይቻሌ ሲቀር ነ ው፣  
 

5.2.3. በዴርጅቱ ውስጥ ክፌት የ ሥራ መዯብ መኖሩን ሲረጋገ ጥ፣  

5.2.4. የ ተፇጠረው ክፌት የ ሥራ መዯብ በጀት የ ተያዘሇት መሆኑን ሲረጋገ ጥ፣  

ዕጩዎች ሇሚወዲዯሩበት የ ሥራ መዯብ ሇ10 የ ሥራ ቀናት ያህሌ ማስታወቂያ ወጥቶ 

ማስታወቂያው አየ ር ሊይ ከዋሇበት ቀን ጀምሮ ባለት 10 የ ሥራ ቀናት ውስጥ ምዝገ ባ 

ይካሄዲሌ፣  
 

5.2.5. የ ማስታወቂያውም ይዘት፡ - 

ሀ/ ክፌት የ ሥራ መዯቡ የ ሚገ ኝበት መ/ቤት ስምና አዴራሻ፣  
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ሇ/ የ ሥራ መዯቡ መጠሪያ 

ሐ/ የ ሥራ መዯቡ የ ሚጠይቀው የ ትም/ዓይነ ት፣  ዯረጃ፣  የ ሥራ ሌምዴ፣  ክህልት፣  
 

መ/ የ ሚያስፇሌገ ው የ ሰው ኃይሌ ብዛት፣  

ሠ/ የ ሥራ ቦታ 

ረ/ ዕጩ ተወዲዲሪ ማቅረብ ያሇበት ማስረጃ፣  

ሰ/ የ ቅጥር ዓይነ ት፣  

ሸ/ የ መመዝገ ቢያ ቦታና ቀን 

ቀ/ ፇተናው የ ሚሰጥበት ቀንና ጊዜ 

 

5.2.6. የ ዕጩዎች አመዘጋገ ብ፣  

ዴህረ ገ ፅ/ በህትመትና በአላክትሮኒክስ ሚዱያ በሚወጣው ማስታወቂያ መሠረት የ ሚቀርብ 

አመሌካች ከዋናው ጋር የ ተገ ናዘበ የ ትምህርት ዯረጃ፣  የ ሥራ ሌምዴ፣  የ ሠሩባቸው 

መ/ቤቶች ወዘተ. ማስረጃ ያቀርባሌ፣  

 

5.2.7. የ ቅጥር ኮሚቴ ስሇማቋቋምና ስሇኯሚቴው አባሊት፣  

የ ቋሚ ሠራተኛ ቅጥር በዴርጅቱ በሚቋቋም የ ቅጥር ኯሚቴ የ ሚካሄዴ ሲሆን፣  ኯሚቴውም 

ከዚህ በታች የ ተመሇከቱት አባሊት ይኖሩታሌ፣  
 

 የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር ሥራ አስፇፃ ሚ …………………...... ሰብሳቢ 

 ክፌት የ ሥራ መዯቡ የ ሚገ ኝበት የ ሥራ ሂዯት ኃሊፉ .…………… አባሌ 

 ሥነ  ፆታና ማህበራዊ ጉዲዮች ኃሊፉ ……………………………….  “ 

 የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር ቡዴን መሪ  ………….……………..  ፀሐፉ 
 

5.2.8. የ ቅጥር ኮሚቴው ተግባርና ኃሊፉነ ት፣  

5.2.8.1. በማስታወቂያ የ ተመዘገ ቡ ዕጩ ተወዲዲሪዎች ክፌት የ ሥራ መዯቡ የ ሚጠይቀውን የ ትምህርት 

ዯረጃና የ ሥራ ሌምዴ መሠረት በማዴረግ የ ቃሌ ወይም የ ተግባር ወይም የ ጽሁፌ ፇተና 

በመስጠት በነ ጥብ ያወዲዴራሌ፣  
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5.2.8.2. ኮሚቴው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ ዕጩዎች በላሊ አግባብ ባሇው አገ ሌግልት 

ሰጪ ተቋም እንዱፇተኑ ያዯርጋሌ፣ በፇተና ውጤት ከ50 በታች ያገ ኘ ተወዲዲሪ 

ሇቅጥር አይቀርብም፡ ፡  

 

5.2.8.3. በተካሄዯው ውዴዴር ሇሴት ተወዲዲሪ ካገ ኘችው አጠቃሊይ ነ ጥብ ሊይ 

በተጨማሪ 3 ይጨመርሊታሌ፡ ፡  

 

5.2.8.4. ከምዝገ ባው የ መጨረሻ ቀን ጀምሮ በ16 ቀናት ውስጥ ምርጫው 

ይጠናቀቃሌ፡ ፡  ምርጫው ከተጠናቀቀ በኃሊ ቃሇ ጉባዔና የ ውሳኔ ሀሳብ ከአንዴ 

ቀን ባሌበሇጠ ጊዜ ሇዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ያቀርባሌ፣  

 

5.2.9. የ ዕጩዎች ማወዲዯሪያ መመዘኛ፣  

ሇቅጥር አፇፃ ፀም ዕጩዎች የ ሚወዲዯሩባቸው መመዘኛዎች ትምህርት፣  የ ሥራ ሌምዴ፣  ፇተና 

ወዘተ ሲሆኑ እንዯ የ ሥራ ዘርፈ የ ሥራ ይዘትና ባህሪ የ ነ ጥብ አሰጣጡ ሉሇያይ የ ሚችሌ 

ቢሆንም ሇትምህርት የ ሚሰጠው ነ ጠብ ከ40 ማነ ስ የ ሇበትም፡ ፡  

 

5.2.10. የ ውሳኔ አሰጣጥ፣  

የ ዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ከቅጥር ኯሚቴ የ ቀረበሇትን የ ውሳኔ ሃሳብና አስተያየ ት 

ከገ መገ መ በኋሊ በአንዴ ቀን ውስጥ ምሊሽ ይሠጣሌ፡ ፡  
 

5.3. የ ቋሚ ቅጥር ሠራተኛ የ ሚያሟሊቸው ሁኔታዎች፣  

5.3.1. በቋሚነ ት የ ሚቀጠር አዱስ ሠራተኛ ሇአገ ሌግልት ብቁ መሆኑን ሇማረጋገ ጥ 

በመንግስት አካሊት ምዝገ ባ ባሊቸው ሆስፒታልች ዴርጅቱ ጽፍሇት የ ጤና ምርመራ ማስረጃ 

ያቅርባሌ፣  ወጭውንም ዴርጅቱ ይሸፌናሌ፡ ፡  

 

5.3.2. ከወንጀሌ ነ ፃ  መሆኑን ሇማረጋገ ጥ የ ጣት አሻራ ምርመራ ውጤት ከፖሉስ 

ያቀርባሌ፣  
 

5.3.3. በንብረትና በገ ንዘብ ያዥነ ት ሥራ ሊይ የ ሚቀጠር ወይም የ ሚመዯብ ሠራተኛ 

ዋስትና ያቀርባሌ፣  

5.4. የ ሥራ ውሌ አመራረት፣  

ሠራተኛ በሚቀጠርበት ወቅት የ ሥራውን ዓይነ ት፣  ቦታ፣  የ ሚከፇሇውን ዯመወዝ የ ሥራ 

መዘርዝር የ ሚመሇከት ዯብዲቤ ይሰጠዋሌ፣  
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5.5. የሙከራ ጊዜ  

5.5.1. አዱስ ሠራተኛ የሙከራ ጊዜ 45 ተከታታይ ቀናት ይሆናሌ፣  የሙከራ ጊዜው 

ከማሇቁ 5 ቀናት በፉት የ ሥራ አፇፃ ፀም ሪፖርት አግባብ ባሇው ኃሊፉ ተሞሌቶ ሇሠው 

ሀብት ሥራ አመራር አሠራር ይሌካሌ፣  
 

5.5.2. በሙከራ ጊዜ ብቁ ሆኖ የ ተገ ኘ ሠራተኛ የ ቋሚነ ት ዯብዲቤ እንዱዯርሰው 

ይዯረጋሌ፣  
 

5.5.3. በሙከራ ጊዜ ብቁ ሆኖ ያሌተገ ኘ ሠራተኛ ይሰናበታሌ፣  

 

5.6. ሇተወሰነ  ጊዜ /ሥራ የ ሚዯረግ ቅጥር፣  

5.6.1. ዴርጅቱ በዓመት ፇቃዴ፣  በሕመም ፇቃዴ ወይም በላሊ አኳኋን ሇተወሰነ  ጊዜ 

የ ተፇጠረ የ ሥራ ክፌተት ሸፌኖ ሇማሠራት ሲፇሇግ ሇተወሰነ  ጊዜ በኮንትራት ሠራተኛ 

ሉቀጥር ይችሊሌ፣  

 

5.6.2. የ ቅጥሩ የ ጊዜ ገ ዯብ በሥራው መጠናቀቅ ሇሚወሰን ማንኛውም ሥራ ዴርጅቱ 

ማስታወቂያ በማውጣት የ ቅጥሩን ምርጫ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ያከናውናሌ፡ ፡  

የ ተቀጠረው ሠራተኛም የ ቅጥሩን ሥራና ጊዜ በጽሁፌ እንዱያውቀው ይዯረጋሌ፣  

 

5.6.3. በጉሌበት ሥራና በመሳሰለት ሙያዎች ሊይ ሇተወሰነ  ጊዜ ሠራተኞችን ሇመቅጠር 

በሚፇሇግበት ጊዜ ዴርጅቱ ማስታወቂያ በማውጣት ቅጥሩን ይፇጽማሌ፣  

 

ክፌሌ አራት 
 

 

6. የ ሠራተኛው ዕ ቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ፣  

6.1. መሠረተ ሃሣብ፣  

6.1.1. ሠራተኞች በዴርጅቱ ዓሊማ መሠረት የ ሚሰጣቸውን ሥራዎች በብቃት እንዱያከናውኑ 

ሇማዴረግ፣  

 

6.1.2. ሠራተኞች የ ሚጠበቅባቸውን ሥራዎች ቀዯም ሲሌ በተቀመጡ ዯረጃዎች መሠረት 

ማከናወናቸውን ሇማረጋገ ጥ፣  

 

6.1.3. የ ዯመወዝ ጭማሪ፣  የ ዯረጃ ዕዴገ ት፣  የ ሥራ ሇውጥ የ መሳሰለትን በማዴረግ 

ሠራተኛውን በይበሌጥ ሇማትጋት ነ ው፡ ፡  
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6.1.4. ሠራተኛው የ ታየ በትን ዯካማ ጏን ሇማሻሻሌ እንዱቻሌ ትምህርት ወይም ምክር 

ሇመስጠትና በአጠቃሊይም ከጊዜ ወዯ ጊዜ ያሳየ ውን የ ሥራ ውጤት ሪከርዴ ሥርዓት ባሇው 

መሌክ መዝግቦ ተገ ቢውን እርምጃ ሇመውሰዴ ነ ው፡ ፡  

 

6.1.5. ከዚህ በሊይ የ ተዘረዘሩትንና ላልች መሰሌ አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን በወቅቱ 

ሇመውሰዴ እንዱቻሌ ማንኛውም ሠራተኛ ከቅርብ ሀሊፉው መገ ምገ ም ይኖርበታሌ፣  

 

6.2. የሙከራ ቅጥር ሠራተኛ የ ዕ ቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ፣  

6.2.1. የሙከራ ቅጥር ሠራተኛ የሙከራ ጊዜው ከተቀጠረበት ቀን ጀምሮ ከ45 ቀናት 

የ ማይበሌጥ ሆኖ በእነ ዚህ ቀናት ውስጥ ያሳየ ው የ ሥራ ውጤት ይገ መግማሌ፣  
 

6.2.2. በመመዘኛው ቅጽ መሠረት የ ሚዯረገ ው የ ሥራ የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ ሇአንዴ 

ጊዜ ብቻ ይሆናሌ፣  

 

6.2.3. መሇኪያው የ ሚዯረገ ው ሠራተኛው በተቀጠረ እስከ 40ኛው ቀን ባሇው ጊዜ ውስጥ 

ሆኖ ከ45ኛው ቀን በፉት በመሇኪያው ውጤት መሠረት ስሇቅጥሩ ውሳኔ መስጠት አሇበት፣  

6.2.4. የ ሠራተኛው የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ ከ50% በታች ሆኖ ከተገ ኘ ሇሥራው ብቁ 

እንዲሌሆነ  ተቆጥሮ ከሥራ ይሰናበታሌ፣  
 

6.2.5. የ ሠራተኛው የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ ከ50% እና ከዚያም በሊይ ሆኖ ከተገ ኘ 

ሠራተኛው ሇሙከራ ከተቀጠረበት ቀን ጀምሮ በቋሚነ ት ይቀጠራሌ፣  

 

6.3. የ ቋሚ ሠራተኛ የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ፣  

6.3.1. የ ቋሚ ሠራተኛ የሥራ ውጤት በዓመት ሁሇት ጊዜ /በየ ስዴስት ወሩ/ ይገመገማሌ፣ 

 የሠራተኛው የሥራ አፇፃፀም ምዘና ሇዚሁ ሲባሌ በተዘጋጀው የተቀናጀ የሥራ ውጤት ምዘና ሥርዓት 

(BSC) መመሪያና ሇዚሁ ሲባሌ በተዘጋጀው ቅፅ መሠረት ይፇፀማሌ፡ ፡  

 

6.3.2. ሠራተኛው ከሀምላ 1 እስከ ታህሳስ 30 ባሇው ጊዜ ውስጥ የ ፇጸመው ሥራ 

ተገ ምግሞ ውጤቱ እስከ ጥር 10 መጠናቀቅ አሇበት፣  

 

6.3.3. ሠራተኛው ከጥር 1 እስከ ሰኔ 30 ባሇው ጊዜ ውስጥ የ ፇጸመው ሥራ ተገ ምግሞ 

ውጤቱ እስከ ሐምላ 10 መጠናቀቅ አሇበት፣  
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6.3.4. የ ሠራተኛው የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም ውጤት እንዯአግባቡ በሚሰጠው ከብዯት መሠረት፣  

ሥሌጠና ወይም በሥራ ሊይ ትምህርት በሚዘጋጅበት ወቅት የ ዯመወዝ ጭማሪ፣  የ ዯረጃ 

ዕዴገ ት፣  በሚዯረግበት ጊዜ ከመመዘኛዎቹ አንደ ይሆናሌ፣  

 

6.3.5. የ ሠራተኛው የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ ነ ጥብ አማካይ ውጤት /አቬሬጅ/ ከ50% 

በታች ሆኖ ከተገ ኘ የ ሥራ ሂዯቱ ባሇቤት እና የ ሰው ሀብት አመራር የ ሥራ ሂዯት 

ስሇሥራው ውጤት ተገ ምጋሚውን በአንዴነ ት ያነ ጋግሩታሌ፣  
 

6.3.6. ከዚህ በተራ ቁጥር 6.3.5. የ ተመሇከተው ከተከሰተ የ ተገ ምጋሚው ሁኔታ 

እንዱታይ ከተዯረገ  በኋሊ እንዯ ሁኔታው አስፇሊጊውን ስሌጠና በመስጠት ሇተመዯበበት 

ሥራ ብቃት እንዱኖረው ማዴረግ በስሌጠናው ውጤቱን ማሻሻሌ ካሌቻሇ ከሚሠራበት የ ሥራ 

ሂዯት ባሇቤት ጋር በመነ ጋገ ር ከአቅሙ ጋር የ ሚመጣጠን ቦታ ይመዯባሌ፡ ፡  ሠራተኛውን 

በላሊ ሥራ ሊይ ዯሌዴል በማሠራት ወይም በተመዯበበት ሥራ ብቃት እንዱኖረው የ ሚረዲው 

ሥሌጠና እንዱከታተሌ ይዯረጋሌ፣  ሆኖም ማሻሻሌ ካሌቻሇ የ ሥራ ውለ እንዱቋረጥ 

ይዯረጋሌ፣  

6.3.7. በተከታታይ ታይቶና ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ የ ሥራ ብቃቱ ካሌተሻሻሇ በአዋጁ 

መሠረት ጥቀሙ ተጠብቆሇት ከሥራ ይሠናበታሌ፣  
 

6.3.8. በአንዴ የ ምዘና ወቅት የ ሠራተኛው የ ቅርብ ኃሊፉ ቢሇወጥ ወይም ሠራተኛው 

ቢዛወር የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያው ከሦሰት ወራት በሊይ ባሠራው የ ቅርብ ኃሊፉ 

ይከናወናሌ ወይም ከሥራ ኃሊፉው በሊይ ባሇ ኃሊፉ እንዱገ መገ ም ይዯረጋሌ፡ ፡  ይህም 

ምዘና ሇወቅቱ ሙለ ጊዜ እንዯሆነ  ይቆጠራሌ፣  

 

6.3.9. ሠራተኛው የ ተሰጠውን የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ ውጤት አይቶ አስተያየ ቱን ሰጥቶ 

እንዱፇርም ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

6.3.10. በተሇያየ  ምክንያት የ ሠራተኞች የ ሥራ አፇፃ ፀም በአመት ውስጥ አንዴ ጊዜ ብቻ 

የ ተሞሊ ከሆነ  ይኸው ውጤት እንዯ ዓመት ይወስዲሌ፣  

 

6.4. የ ሠራተኛ የ ዕ ቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ ዝግጅት፣  

6.4.1. የ ሠራተኛ የ ዕቅዴ አፇፃ ፀም መሇኪያ አስቀዴሞ ከተቀመጡ ዓሊማዎች አኳያ 

የ አፇፃ ፀም ግቦች የ ሚወሰኑበት ቁጥጥር የ ሚዯረግበትና የ ሚመዘገ ብበት ቀጣይነ ት ያሇው 

ሂዯት ነ ው፡ ፡  
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6.4.2. የ አፇፃ ፀም መሇኪያዎችና ዯረጃዎች ከውጤት ተኮር ስርዓት ጋር በተያያዘ 

የ ሚቀመጡ ታሳቢ ውጤቶችን የ ሚያሳያ ሆኖ ሠራተኞች በግሌጽ እንዱያውቋቸው ይዯረጋሌ፣  

 

6.4.3. ዴርጅቱ የ ሠራተኞች የ አፇፃ ፀም መሇኪያዎችን በዕቅዴ አፇፃ ፀም ሥራ አመራር 

ሥርዓት መርህ መሠረት ያዘጋጃሌ፣  

 

 

ክፌሌ አምስት 
 

7. የ ዯረጃ ዕዴገ ት 

7.1. መሠረተ ሃሣብ 

ዯረጃ ዕዴገ ት የ ሚሰጥበት ዋና ዓሊማ አዱስ የ ሥራ መዯብ ሲፇጠር፣  የ ሥራ መዯብ ክፌት ሲሆን፣  

የ ተጓዯሇ ክፌት የ ሥራ መዯብ ሇመሸፇን ከዝቅተኛ የ ሥራ መዯብ ወዯ ከፌተኛ የ ሥራ መዯብ 

የ ሚዯረግ ምዯባ ነ ው፣  

 

7.2. የ ሠራተኛ የ ዯረጃ ዕዴገ ት አፇፃ ፀም፣  

 በአንዴ በተሇቀቀ ወይም አዱስ በተፇጠረ የ ሥራ መዯብ ሊይ ሠራተኛ ተመርጦ በዯረጃ ዕዴገ ት 

ከመመዯቡ በፉት በቅዴሚያ የ ሥራ መዯቡ አስፇሊጊነ ት ታምኖበት በዋና ሥራ አስፇፃ ሚ መወሰን 

አሇበት፣  
 

 ክፌት የ ሥራ መዯብ ሲፇጠር አሠሪው የ ሥራ ዘርፌ ክፌት የ ሥራ ቦታው የ ተፇጠረበትን 

ምክንያት፣  በመጥቀስ በቦታው ሊይ ሠራተኛ እንዱመዯብ ሇሰው ሀብት ሥራ አመራር አቅርቦ 

በዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ሲፇቀዴ የ ሚፇጸም ይሆናሌ፡ ፡  
 

7.2.1. የሰው ሀብት ሥራ አመራር ተግባርና ኃላፊነት፣ 

7.2.1.1. ከአሠሪው ክፌሌ የ ተሊሇፇሇትን ጥያቄ በመመርመር እንዯአስፇሊጊነ ቱም  

አግባብ ካሊቸው የ ሥራ ክፌልች ጋር በመመካከር እና የ ሥራ መዯቡ በተሇያየ  

ምክንያት ክፌት ሆኖ ሰው ሉመዯብሇት አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ የ በኩለን የ ውሣኔ 

አስተያየ ት ሇዋናው ሥራ አስፇፃ ሚ ያቀርባሌ፣  

 
7.2.1.2. ክፍት የሥራ መደቡ በደረጃ ዕድገት እንዲሞላ ከዋና ሥራ 

አስፈፃሚ ሲፈቀድ ዕጩዎች ለውድድር እንዲመዘገቡ የውስጥ 

ማስታወቂያ ያወጣል፣ 
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7.2.1.3. በሚያወጣው የውስጥ ማስታወቂያ፡- 

 የክፍት የሥራ መደቡ መጠሪያ፣ 

 ለሥራ መደቡ የተወሰነው ደመወዝ፣ 

 ለሥራ ቦታው ከዕጩዎች የሚፈለገው የትምህርት ደረጃ፣ የሙያ 

ዕውቀተና የሥራ ልምድ እና ክህሎት፣ 
 

 ምዝገባው የሚካሄድበት ቀን እና ፈተና የሚሰጥበት ጊዜ 

እንዲገለጽ ይደረጋል፣ 

 የዕድገት ማስታወቂያ ለ5 ቀናት በማስታወቂያ ሰሌዳ ይለጠፋል፣ 

7.2.1.4. በማስታወቂያው መሠረት በዕጩነት ለመመዝገብ የሚቀርቡትን 

ሠራተኞች የውድድር ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላታቸውን እያጣራ 

ይመዘግባል፡፡ በተጨማሪም ለድርጅቱ ሥራ በመላካቸው ምክንያት 

ማስታወቂያውን ሊያዩ ያልቻሉትን እንዲሁም በዓመት ዕረፍት 

ፈቃድ ያሉ ሠራተኞችን ለቦታው ይመጥናሉ ብሎ መሥ/ቤቱ 

የሚያምንባቸውን ሠራተኞች በቅድሚያ ፈቃደኝነታቸውን ጠይቆ 

እንዲመዘገቡ ያደርጋል፣ 
 

7.2.1.5. ሇክፌት የ ሥራ መዯቡ የ ሚዯረገ ው ውዴዴር ሇዕዴገ ት ኮሚቴ እስካሌቀረበ 

ዴረስ፣  ከአቅም በሊይ በሆነ  ላሊ ምክንያት የ ምዝገ ባው የ ጊዜ ገ ዯብ ካሇፇ 

በኋሊ እንዱመዘገ ቡ የ ሚጠይቁትን ሠራተኞች ሁኔታ የ ሥራ ሂዯቱ ገ ምግሞ ካመነ በት 

ሇውዴዴር እንዱመዘገ ቡ ሉያዯርግ ይችሊሌ፣  
 

7.2.1.6. የ ሥራ ሂዯቱ የ ምዝገ ባውን ሥራ ካጠናቀቀ በኋሊ የ ዕጩዎችን ዝርዝር 

ከላልች አስፇሊጊ መረጃዎች ጋር ሇዯረጃ ዕዯገ ት ኮሚቴ ያስተሊሌፊሌ፣  
 

7.2.1.7. በጀት ሇተያዘሇት ክፌት የሥራ መዯበ በዕጩነ ት ሇዯረጃ ዕዴገት ውዴዴር የሚቀርቡ 

ሠራተኞች፣  
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 በዴርጅቱ ውስጥ ቢያንስ ሇ9 ወራት በቋሚ ሠራተኛነ ት በማገ ሌገ ሌ ሊይ 

የ ሚገ ኙ፣  
 

 ሇዯረጃ ዕዴገ ት የ ወጣው ክፌት የ ሥራ ቦታ የ ሚጠይቀውን የ ትምህርት 

ዯረጃ ሌዩ ሙያ ወይም ሥሌጠና የ ሥራ ሌምዴ የ ሚያሟለ መሆኑ፣  
 

 ቀዯም ብል ላሊ ዕዴገ ት ባሇፈት 12 ወራት ውስጥ ያሊገ ኙ፣  

 የ ቅርብ ጊዜ የ ሁሇት መንፇቅ ዓመት የ ሥራ አፇፃ ፀም ምዘና ውጤት 3 

እና ከዚያ በሊይ ያሊቸው መሆን አሇባቸው፣  
 

7.2.2. የ ዯረጀ ዕዴገ ት ኮሚቴ ስሇማቋቋምና ስሇኮሚቴው አባሊት፣  

7.2.2.1. የ ሠራተኛን የ ዯረጃ ዕዴገ ት አይቶ የ ውሳኔ አስተያ የ ት ሇዋና ሥራ 

አስፇፃ ሚ የ ሚያቀርብ ኮሚቴ ያቋቁማሌ፣  

 

7.2.2.2. ማንኛውም የ ዯረጃ ዕዴገ ት ኮሚቴ አባሌ ሇአንዴ ክፌት የ ሥራ መዯብ ዕጩ 

ተወዲዲሪ ሆኖ ሉቀርብ በዕጩነ ት ሇቀረበበት የ ዕዴገ ት ጉዲይ ብቻ ከአባሌነ ቱ 

ይነ ሳሌ፣  

7.2.3.  ምሌዓተ ጉባዔ 

የ ዯረጃው ዕዴገ ት ኯሚቴ ሰብሳቢና ላልች ሁሇት አባሊት ከተገ ኙ ምሌዓተ ጉባዔ 

ይሆናሌ፡ ፡  ሆኖም አንዴ ከማኔጅመንት አንዴ ከማህበር ተወካይ መገ ኘት አሇበት፣  
 

7.2.4. የ ዕጩዎች ማወዲዯሪያ ነ ጥቦች 

ሇክፌት የ ሥራ መዯቡ የ ተጠየ ቀውን ዝቅተኛ መስፇርት ያሟለ ዕጩ ተወዲዲሪዎች ሇምርጫ 

የ ሚወዲዯሩባቸው የ መመዘኛ ነ ጥቦች በህብረት ስምምነ ት በተመሇከተው መሠረት ይሆናሌ፣  

እነ ዚህም፡ - 

 ትምህርት፣  

 የ ሥራ ሌምዴ/አገ ሌግልት 

 የ ሥራ አፇፃ ፀም ውጤት፣  

 እንዯአስፇሊጊነ ቱ የ ሚሰጥ የ ቃሌ፣  የ ጽሁፌና ወይም የ ተግባር ፇተና፣  

 ስሌጠና፣  /ሇማበሊሇጫ/ 

 ሇማህዯር ጥራት ይሆናሌ፡ ፡  
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ሆኖም ዕጩዎች ከሊይ በተጠቀሱት መመዘኛዎች ተወዲዴረው ሴትና ወንዴ ሠራተኛ እኩሌ ነ ጥብ ካገ ኙ 

ዕዴገ ቱ ሇሴቷ ይሰጣሌ፡ ፡  በላሊ በኩሌ ዕኩሌ ነ ጥብ ያገ ኙት ተመሣሣይ ፆታ ያሊቸው ከሆነ  

የ ዯረጃ ዕዴገ ቱ በሙያው ስሌጠና ብሌጫ ሊሇው ተወዲዲሪ ሠራተኛ ይሰጣሌ፡ ፡  

 

7.2.5. የ ዯረጃ ዕዴገ ት ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነ ት፣  

- የ ኮሚቴው አባሊት ብዛትና ስብጥር በተመሇከተ፡ - 

 የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር ሥራ አስፇፃ ሚ ………………….… ሰብሳቢ 

 በዋና ሥራ አስፇፃ ሚ የ ሚሰየ ም ሁሇት የ ማኔጅመንት ተወካይ …..  አባሌ 

 ከሠራተኛ ማህበር የ ሚወከሌ ሁሇት ተወካይ …………………..….   “ 

 ዕዴገ ት ከሚፇፀምበት የ ሥራ ዘርፌ አንዴ ተወካይ …..…………….   “ 

 የ ሥነ  ፆታ ማህበሪዊ ጉዲዮች ኦፉሰር ……………………………….   “ 

 የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር ቡዴን መሪ ………... ዴምፅ የ ማይሰጥ ፀሐፉ 

7.2.5.1. ኮሚቴው ከሊይ በተራ ቁጥር 7.2.1 መሠረት በሥራ ሂዯቱ አማካይነ ት 

የ ሚቀርቡሇትን ዕጩዎች የ ግሌ ማህዯር እንዯአስፇሊጊነ ቱ ይመረምራሌ፡ ፡  በተራ 

ቁጥር 7.2.4. ሊይ በተዘረዘሩት የ መመዘኛ ነ ጥቦች መሠረትም ዕጩዎችን 

ያወዲዴራሌ፣  
 

7.2.5.2. ውዴዴሩ ከተከናወነ  በኋሊ ኮሚቴው ሇክፌት የ ሥራ መዯቡ ብቃት አሇው 

ብል የ ሚያምንበትን ዕጩ ይመርጣሌ፡ ፡  
 

7.2.5.3. ከዚህ በሊይ በተመሇከተው አኳኋን ኮሚቴው ሥራውን ካጠናቀቀ በኋሊ 

አስተያየ ቱን ከቃሇ ጉባዔ ጋር ሇዋና ሥራ አስፇፃ ሚ የ ውሣኔ ሀሳብ ያቀርባሌ፡ ፡  
 

7.2.5.4. የ ዯረጃ ዕዴገ ት ሂዯት ከምዝገ ባው የ መጨረሻ ቀን ጀምሮ ባለት 7 

ተከታታይ ቀናት ውስጥ አሌቆ የ ውሳኔ ሀሳብ ሇዋና ሥራ አስፇፃ ሚ መቅረብ 

አሇበት፣  

7.2.5.5. ሴት ተወዲዲሪዎችን ሇማበረታታት በውዴዴሩ ካገ ኙት ነ ጥብ በተጨማሪ 3 

ነ ጥብ ይያዝሊቸዋሌ፡ ፡  
 

 

7.2.6. የ ውሳኔ አሰጣጥ፣  

ዋናው ሥራ አስፇፃሚ ከዯረጃ ዕዴገ ት ኮሚቴ የ ቀረበሇትን አስተያየ ት ከገ መገ መ በኋሊ ያፀዴቃሌ፣  

ጉዲዩ እንዯገ ና እንዱጠና ያዛሌ ወይም ይሰርዛሌ፡ ፡  
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7.3. የ ዯመወዝ አወሳሰን፣  

7.3.1. አንዴ ሠራተኛ በዯረጃ ዕዴገ ት ሲመዯብ የሚከፇሇው ዯመወዝ የ አዱሱ የ ሥራ መዯብ መነ ሻ 

ዯመወዝ ይሆናሌ፡ ፡  
 

7.3.2. አንዴ ሠራተኛ የ ዯረጃ ዕዴገ ት ሲሰጠው ይከፇሇው የ ነ በረው ዯመወዝ ከአዱሱ የ ሥራ መዯብ 

መነ ሻ ዯመወዝ እኩሌ ወይም የ ሚበሌጥ ከሆነ  ባዯገ በት የ ሥራ መዯብ ስኬሌ ውስጥ ከያዘው ዯመወዝ 

ቀጥል ያሇውን አንዴ እርከን ያገ ኛሌ፣  
 

7.4. የ ዯረጃ ዕዴገ ት ተፇፃሚ የ ሚሆንበት ጊዜ፣  
ማናቸውም የ ዯረጃ ዕዴገ ት፣  የ ዕዴገ ት ጉዲዮችን መርምሮ ሇመወሰን ዋና ሥራ አስፇፃሚ ከወሰነ በት ቀን 

ጀምሮ የ ጸና ይሆናሌ፣  
 

7.5. ዯረጃ ዕዴገ ት መቆያ ጊዜ፣  

የ ዯረጃ ዕዴገ ት ሇሥራው መሻሻሌ ወይም ጥቅም ተብል ስሇሚሰጥ ማንኛውም ሠራተኛ በዕዴገ ት 

በተመዯዯበት የ ሥራ መዯብ ሊይ ቢያንስ 12 ወራት በማገ ሌግሌ ሥራው ተገ ምግሞ ውጤቱ 

ከመታወቁ በፉት ሇላሊ የ ዯረጃ ዕዴገ ት ሉወዲዯር አይችሌም፡ ፡  

ክፌሌ ስዴስት 
 

8. ዝውውር 

8.1. መሠረተ ሃሣብ 

8.1.1. የ አንዴ ሠራተኛ ዝውውር የ ሚፇጸመው ሥራንና ሠራተኛን በይበሌጥ በማገ ናኘት፣  

የ ሥራ ውጤትን ሇማሻሻሌ የ ዴርጅቱን ፌሊጎ ት በተቻሇ መጠን ከሠራተኛው ሁኔታ ጋር 

በማገ ናዘብ ከአንዴ የ ሥራ ቦታ /ከተማ/ ወዯ ሇሊ የ ሥራ ቦታ /ከተማ/ ወይም በአንዴ 

የ ሥራ ቦታ ከአንዴ የ ሥራ መዯብ ወዯ ላሊ የ ሥራ መዯብ የ ሚፇጸም የ ሠራተኛ ምዯባ 

ነ ው፡ ፡  

 

8.1.2. ነ ባር የ ሥራ መዯብ ሲሇቀቅ ወይም አዱስ የ ሥራ መዯብ ሲፇጠር የ ሚዛወረው 

ሠራተኛ የ ትምህርት ዯረጃና የ ሥራ ሌምዴ ሇክፌት የ ሥራ መዯቡ አግባብ ያሇው መሆኑ 

በቅዴሚያ እየ ተረጋገ ጠ ሇቦታው ብቃት አሇው ተብል እስከታመነ በት ዴረስ ዯመወዙ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ዝውውሩ መፇጸም አሇበት፡ ፡  

 

8.2. የ ዝውውር አፇፃ ፀም፣  

8.2.1. ዝውውር የ ሚፇጸምባቸው ሁኔታዎች 

የ አንዴ ሠራተኛ ዝውውር፡  
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8.2.1.1. በዴርጅቱ ውስጥ ትርፌ የ ሆነ ውን ወይም ሙለ በሙለ በሥራ ሊይ 

ያሌዋሇውን የ ሰው ኃይሌ አዯሊዴል በማሠራት በአግባቡ ሇመጠቀም ሲፇሇግ፣  
 

8.2.1.2. በዴርጅቱ ውስጥ የ ሰው ኃይሌ እጥረት የ ታየ በት የ ሥራ ክፌሌ ያጋጠመውን 

ችግር ሇማቃሇሌ ሲታሰብ፣  
 

8.2.1.3. ሠራተኛውን በተሇያዩ ሥራዎች ሊይ ዯሌዴል በማሠራት ሙያውን ይበሌጥ 

እንዱያዲብር ከሌዩ ሌዩ ሥራዎች ጋር እንዱተዋወቅና በአጠቃሊይ ብስሇት 

እንዱኖረው ሇማዴረግ ሲታቀዴ፣  
  

8.2.1.4. የ ሠራተኛውን የ ሥራ አፇፃ ፀም ውጤት በመገ ምገ ም በችልታው መሠረት 

አግባብ ባሇው ላሊ የ ሥራ መዯብ ሊይ ሇመዯሌዯሌ ሲፇሇግ፣  
 

8.2.1.5. ሠራተኛው በዯረሰበት ህመም ምክንያት የ ሐኪሞች ቦርዴ በውለ ውስጥ 

ከተመሇከተው የ ተሇየ  ሥራ በቋሚነ ት እንዱሠራ ሲያዝ፣  
 

8.2.1.6. ነ ፌሰጡር ሴት የ ምትሠራው ሥራ ሇጤናዋ የ ማያመች ስሇመሆኑ በህክምና 

ማስረጃ ሲዯገ ፌ፣  
 

8.2.1.7. ሠራተኛው በህመም ምክንያት ሇተወሰነ  ጊዜ ሐኪም በውለ መሠረት የ ተሇየ  

ሥራ እንዱሠራ ሲያዝ፣  
 

8.2.1.8. ሠራተኛው ዕረፌት በመሄደ፣  እክሌ ገ ጥሞት በመቅረቱ ወይም በላሊ 

ምክንያት ከሥራ መዯቡ ሲሇይ ሥራው እንዲይበዯሌ ተተኪ ሠራተኛ መመዯብ ሲፇሇግ 

እና፣  ላልች መሰሌ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ይፇጸማሌ፡ ፡  

 

8.2.2. የ ቋሚ ዝውውር አወሳሰን ፣  
 

8.2.2.1. በዴርጅቱ ውስጥ የ ሚከናወን የ ሠራተኛ ቋሚ ዝውውር በዋናው ሥራ 

አስፇፃ ሚ ወይም እርሱ በሚወክሇው ኃሊፉ ይወሰናሌ፡ ፡  
 

8.2.2.2. ቋሚ ዝውውር ከ6 ወራት በሊይ ሇሚቆይ ጊዜ የ ሚዯረግ ዝውውር ነ ው፡ ፡  
 

8.2.2.3. በቋሚ ዝውውር የ ተመዯበ ሠራተኛ ቀዴሞ ያገ ኝ የ ነ በረው ዯመወዝ 

እየ ተከፇሇው ይመጥናሌ በተባሇበት የ ሥራ መዯብ ተዛውሮ እንዱሠራ ይዯረጋሌ፡ ፡  

በሚዛወርበት የ ሥራ ቦታ ሊይ ያለ ጥቅሞችን እንዱያገ ኝ ይዯረጋሌ፡ ፡  
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8.2.2.4. ዴርጅቱ ከአንዴ ከተማ ወዯ ላሊ ከተማ ሊዛወረው ሠራተኛ ከነ ቤተሰቡ 

የ ትራንስፖርት ወጪና የ ዕቃ ማጓጓዣ በህብረት ስምምነ ት መሠረት ይከፌሊሌ፡ ፡  

8.2.2.5. አንዴን ሠራተኛ ከዝቅተኛ ዯረጃ ወዯ ከፌተኛ ዯረጃ አዛውሮ ማሰራት 

አይቻሌም፣  ነ ገ ር ግን እንዯሁኔታው ከከፌተኛ ዯረጃ ወዯ ዝቅተኛ ዯረጃ 

ዯመወዝና ጥቅሙ ሳይጓዯሌ አዛውሮ ማሰራት ይቻሊሌ፡ ፡  

 

ክፌሌ ሰባት 
 

 

9. የ ሥራ ስንብት 

9.1. ሇስንብት የ ሚያበቁ ሁኔታዎች 

በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96 እና ማሻሻያ አዋጅ 494/98 እንዱሁም 

ከሕብረት ስምምነ ት አኳያ የ ሥራ ውሌ ሉቋረጥ ይችሊሌ፡ ፡  

 

 

9.2. የ ስንብት ተፇፃሚነ ት 

የ ማንኛውንም ቋሚ ሠራተኛ ስንብት ህጋዊ ሥርዓትን ተከትል የ ሚፇፀም ሲሆን በመጨረሻው 

በዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ይፀዴቃሌ፣  

9.3. የ ምስክር ወረቀት 

ማንኛውም ሠራተኛ ከዴርጅቱ ተሰናብቶ የ ኃሊፉነ ት ማስወረጃ ቅጽ ሲያቀርብ የ ሠራባቸውን 

የ ሥራ መዯቦች፣  የ አገ ሌግልት ዘመኑንና ይከፇሇው የ ነ በረውን ዯመወዝ የ ሚገ ሌጽ የ ምስክር 

ወረቀት ይሠጠዋሌ፣  
 

9.4. የ ሥራ ስንብት ክፌያ 

ማንኛውም ሠራተኛ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96፣  በማሻሻያ አዋጅ 

494/98 እና በህብረት ስምምነ ት በተመሇከተው አኳኋን በዴርጅቱ ውስጥ ሊገ ሇገ ሇበት 

ጊዜ የ ሥራ ስንብት ክፌያ ያገ ኛሌ፣  

 

9.5. የ ይርጋ ጊዜና የ ዕዲ ጥያቄ ቅዴሚያ፣  
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ማንኛውም የ መብት ጥያቄ የ ሚቀርብብት የ ጊዜ ገ ዯብ በአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ 

377/96 እና በማሻሻያ አዋጅ 494/98 መሠረት ይሆናሌ፣   

 

 

ክፌሌ ስምንት 

10. ሠራተኛን በተተኪነ ት ስሇመመዯብ፣  

10.1. መሰረተ ሃሳብ 

ሠራተኛ በአንዴ የ ሥራ መዯብ ሊይ በተተኪነ ት የ ሚመዯበው ላሊውን ሠራተኛ ሇተወሰነ  

ጊዜ ሇመተካት ወይም በቋሚነ ት የ ተሇቀቀ ሆኖ ነ ገ ር ግን ቋሚ ሠራተኛ ያሌተመዯበሇትን 

ክፌት የ ሥራ መዯብ በጊዜያዊነ ት ሇመሸፇን ሲባሌ ነ ው፡ ፡  
 

10.2. ሠራተኛ በተተኪነ ት የ ሚመዯብባቸው ሁኔታዎች፣  

ሠራተኛ በተተኪነ ት እንዱመዯብ የ ሚዯረገ ው፡ - 

10.2.1. ሇጊዜው ከሥራው የ ተሇየ  ቋሚ ሠራተኛ እስኪመሇስ ዴረስ የ ራሱንና የ ተሇቀቀውን 

የ ሥራ መዯበ ዯርቦ እንዱሠራ ሇማዴረግ ሲፇሇግና ሲፇቀዴ፣  
  

10.2.2. ሠራተኛ ሇጊዜው ባሌተመዯበበት ወይም በቋሚነ ት በተሇቀቀ ክፌት የ ሥራ መዯብ 

ሊይ ቋሚ ሠራተኛ እስኪመዯብ ዴረስ የ ተሇቀቀውን የ ሥራ መዯብ ሇጊዜው እንዱሸፌን 

ሲፇሇግ፣  

 

10.3. በተተኪነ ት የ ሠራተኛ አመዲዯብ፣  

10.3.1. በተተኪነ ት የ ሚመዯብ ሠራተኛ በተተኪነ ት ከመመዯቡ በፉት ሇሚመዯብበት የ ሥራ 

መዯብ የ ሚመጥን የ ዕውቀት፣  የ ችልታና የ ሥራ ሌምዴ ዝግጅት ያሇው መሆኑን መረጋገ ጥ 

አሇበት፣  

 

10.3.2. ሠራተኛ በቋሚነ ት በተሇቀቀ የ ሥራ መዯብ ሊይ በተተኪነ ት ከንዴ ወር በሊይ 

ተመዴቦ እንዱሠራ አይዯረግም፡ ፡  ሆኖም አስገ ዲጅ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ በህብረት 

ስምምነ ት መሠረት ሠራተኛው የ ተተኪነ ት አበሌ እየ ተከፇሇው ከአንዴ ወር በሊይ ሇሆነ  

ጊዜ እንዱሠራ ይዯረጋሌ፡ ፡  
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10.3.3. ዴርጅቱ በተራ ቁጥር 10.1.3.2. በተሰጠው የ ጊዜ ገ ዯብ ውስጥ በዕዴገ ት 

ወይም በዝውውር ወይም በቅጥር ክፌት የ ሥራ መዯቡን በቋሚ ሠራተኛ ሇማስያዝ ተገ ቢውን 

እርምጃ መውሰዴ አሇበት፡ ፡  

 

10.4. ሠራተኛን በተተኪነ ት የ መመዯብ ሥሌጣን፣  

በዴርጅቱ መ/ቤት ውስጥ ሠራተኛ በተተኪነ ት የ ሚመዯበው ዋናው ሥራ አስፇፃ ሚ ወይም 

እርሱ በሚወክሇው ኃሊፉ ውሣኔ ነ ው፡ ፡  

 

 

ክፌሌ ዘጠኝ 
11. የ ዯመወዝ ጭማሪና ቦነ ስ 

11.1. መሠረተ ሃሣብ፣  

11.1.1. የ ዯመወዝ ጭማሪና ቦነ ስ በአንዴ ገ ጽታው በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገ ዴ ከሠራተኞቹ 

ጤናማ የ ሥራ ውዴዴር ጋር ግንዛቤ ካሊቸው የ ማበረታቻና የ ምርታማነ ት ማበሌጸጊያ ዘዳዎች አንደ 

ነ ው፡ ፡  
 

11.1.2. የ ዯመወዝ ጭማሪና ቦነ ስ የ ሠራተኛ ማበረታቻና የ ምርታማነ ት ማጏሌበቻ መሣሪያ እንዯመሆኑ 

መጠን አፇቃቀደም በህብረት ስምምነ ት ሊይ በተመሇከተው አኳኋንና ዴርጅቱ በሚያወጣቸው 

መመሪያዎች እንዱሁም የ ታታሪና የ ዯካማ ሠራተኞች መሇያ በሆነ ው የ ሥራ አፇፃ ፀም ግምገ ማ ሊይ 

የ ተመሠረተ መሆን ይገ ባዋሌ፡ ፡  

 

11.2. የ ዯመወዝ ጭማሪ አፇቃቀዴ፣  

 የ ዯመወዝ ጭማሪ የሚሰጠው፣  

11.2.1. በበጀት ዓመቱ ከታክስ በኋሊ የ ተገ ኘው ትርፌ 50% የ ዕቅደ ከሆነ  አንዴ እርከን 

ይሰጣሌ፣  

 

11.2.2. ሠራተኛው በቋሚ ሠራተኝነ ት ቢያንስ የ 1 ዓመት አገ ሌግልት ያበረከተ መሆን ይኖርበታሌ፣  

 

11.2.3. የ ሁሇት ጊዜ የ ውጤት ተኮር አማካይ የ ሥራ አፇፃ ፀማቸው ከ50% እና ከዚያ በሊይ 

ሇሆኑት ብቻ የሚታሰብ ይሆናሌ፡ ፡  

 

11.3. የ ቦነ ስ አፇቃቀዴ፣  

ቦነ ስ የ ሚሰጠው በሕብረት ስምምነ ቱ እንዯተመሇከተው፡ - 
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11.3.1. ዴርጅቱ ያቀዯው የ ዓመቱ የ ተጣራ ትርፌ ዕቅዴ፡ - 

 ከ50%-100% ግቡን ከመታ የ አንዴ ወር ዯመወዝ 

 101-125% ግቡን ከመታ የ አንዴ ወር ዯመወዝና በተጨማሪም የ ዯመወዙ 50%፣  

 

 125% በሊይ ግቡን ከመታ የ ሁሇት ወር ዯመወዝ ሆኖ የ ተገ ኘው ትርፌ በውስጥ 

ኦዱተሮች ተመርምሮ ሲረጋገ ጥ ወይም እንዯአስፇሊጊነ ቱ በማኔጅመንትና በቦርዴ 

ሲፇቀዴ ቦነ ስ ሇሠራተኛው ይከፇሊሌ፣  
 

11.3.2. ቦነ ስ የ ሚከፇሇው የ ወጤት ተኮር የ ሁሇት ጊዜ አማካይ የ ሥራ አፇፃ ፀም ውጤት 

50% እና ከዚያ በሊይ ሲሆን ነ ው፣  

 

11.3.3. ከአንዴ አመት በታች ሇሰሩ ሠራተኞች አንዴ ጊዜ ብቻ አማካይ የ ሥራ አፇፃ ፀም 

ውጤት ቢሞሊሇትም ሁሇት ጊዜ ሳይመዘን ቦነ ስ ሉያገ ኝ ይችሊሌ፣  
 

 

11.3.4. ቦነ ስ የ ሚከፇሇው ትርፌ በተገ ኘበት የ በጀት ዓመት ሇተሠራበት ጊዜ ታስቦ 

ይሆናሌ፡ ፡  

 

11.3.5. አንዴ ሠራተኛ ቦነ ስ የ ሚያገ ኘው በውጤት ተኮር የ ግሌ የ ሥራ አፇፃ ፀም ሊይ 

ተመስርቶ ነ ው፡ ፡  በዚህ መሠረት የ ውጤት ተኮር የ ሥራ አፇፃ ፀሙ፡ - 
 

 ከ85 - 100%የ ሆነ  100% 

 ከ71 - 84% የ ሆነ  84% 

 ከ61 - 75 የ ሆነ  70% 

 ከ60 - 50% የ ሆነ  60% ቦነ ስ ያገ ኛሌ ከ50% በታች የ ውጤት ተኮር የ ሥራ 

አፇፃ ፀም ውጤት ያሇው ቦነ ስ አያገ ኝም፣  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ክፌሌ አሥር 
 

12. ዯመወዝ ሌዩ ሌዩ አበልችና ክፌያዎች፣  
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12.1. መነ ሻ ዯመወዝ፣  

12.1.1. በክፌት የ ሥራ መዯብ ሊይ የሚቀጠር ሠራተኛ ሇቦታው የ ተያዘ የ መነ ሻ ዯመወዝ 

ይከፇሇዋሌ፣  

 
 

12.1.2. በቂ ባሇሙያዎች በማይገ ኙባቸው የ ሙያ ዘርፍች ባሇሙያ ቀጥሮ ማሠራት በማይቻሌበት ጊዜ 

ከሚቀጠረው ሠራተኛ ጋር በመዯራዯር ከመነ ሻ ዯመወዝ በሊይ መክፇሌ ይቻሊሌ፡ ፡  

 

12.2. የ ዯመወዝ ክፌያ አፇፃ ፀም፣  

12.2.1. ወርሃዊ ዯመወዝ እ.ኤ.አ. ወር በገ ባ ከ28ኛው ቀን ጀምሮ ይከፇሊሌ፣  

12.2.2. ከመንግሥት ግብርና የ ጡረታ መዋጮ በስተቀር ከሠራተኛ ዯመወዝ መቀነ ስ የ ሚቻሇው 

ሠራተኛው ፇቃደን በጽሁፌ ሲገ ሇፅ ወይም በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ብቻ ነ ው፡ ፡  

 

12.3. የ ዯመወዝ ውክሌና፣  

አንዴ ሠራተኛ በሥራ፣  በህመም፣  በፇቃዴ ወዘተ ምክንያት ዯመወዙን የ ሚቀበሌሇት ሰው 

በጽሁፌ በመወከሌ ክፌያ ይፇፀማሌ፡ ፡  
 

12.4. አበሌ፣  

12.4.1. የ ውል አበሌ፣  

12.4.1.1. አንዴ ሠራተኛ ከመዯበኛ ሥራ ቦታ /ከተማ/ ክሌሌ ውጭ ተጓጉዞ ሥራ 

እንዱሠሩ በዴርጅቱ ሲታዘዝ ሇምግብና ሇመኝታ ወጪ ክፌያ ይዯረግሇታሌ፣  

 

12.4.1.2. ከጉዞ በፉት ሇጉዞ የ ተዘጋጀውን ቅፅ መነ ሻና መዴረሻ ተጠቅሶ 

በሚመሇከተው ኃሊፉ መፇቀዴ ይኖርበታሌ፣  

 

12.4.1.3. የ ውል አበሌ የ ሚከፇሇው ሠራተኛ የ ትርፌ ሰዓት ሥራ ክፌያ 

አይከፇሇውም፣  

 

12.4.1.4. የ ውል አበሌ የ ተከፇሇው ሠራተኛ ከጉዞ መሌስ እስከ 5ኛው ቀን ዴረስ 

ሂሳብ ማወራረዴ ይኖርበታሌ፣  

 

12.4.1.5. የ ውል አበሌ ክፌያ አስገ ዲጅ ሁኔታ ካሊጋጠመ በስተቀር ከሁሇት 

ተከታታይ ወራት አይበሌጥም፣  
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12.4.1.6. የ ውል አበሌ ክፌያ ተመን እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፣  
 

 

   

 

12.4.1.7. የ ውል አበሌ መነ ሻ/መዴረሻ ሰዓት አከፊፇሌ በተመሇከተ በህብረት 

ስምምነ ት መሰረት ተፇፃ ሚ ይሆናሌ፣  
  

12.4.1.8. የ ውል አበሌ አከፊፇሌ ሇቁርስ 10% ሇምሳ 25% ሇእራት 25% 

ሇመኝታ 40% ይሆናሌ፡ ፡  
 

12.4.1.9. ወዯ ውጭ አገ ር ሇሚዯረግ ጉዞ የ ሚከፇሌ አበሌ በመንግሥት መመሪያ 

መሠረት ይፇጸማሌ፣  

 

 

 

12.5. የ ተተኪነ ት አበሌ፣  

12.5.1. በተተኪነ ት ተመዴቦ የ ሚሠራ ሠራተኛ ከተወከሇበት ጊዜ ጀምሮ የ ተተኪ አበሌ 

ይከፇሇዋሌ፣  
 

12.5.2. በተተኪነ ት ተመዴቦ የ ሚሠራ ሠራተኛ ከአንዴ ወር በሊይ ከሰራ የ ተተካበትን 

የ ሥራ መዯብ 25% ሆኖ ከብር 350 የ ማይበሌጥ የ ተተኪነ ት አበሌ ይከፇሇዋሌ፡ ፡  

 

12.6. የ መጓጓዣ ወጭ፣  

12.6.1. ዴርጅቱ ሠራተኛውን ከአንዴ የ ሥራ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ /ከተማ/ ሲያዛውረው 

ሠራተኛውን ከነ ቤተሰቡ የ ትራንስፖርት ወጭውን ችል ያዛውረዋሌ፡ ፡  ሇዕቃ ማጓጓዣ፡ - 

 

 1 - 3 ቤተሰብ ሊሇው 3 ኩንታሌ 

 4 - 5 ቤተሰብ ሊሇው 4 ኩንታሌ 

ተቁ የ ወር  ዯመወዝ 

 

የ ቀን  የ ውል አበሌ 

 

1 ከ800-2500 ብር  250.00 

2 ከ2501-4500 ብር  300.00 

3 ከ4501-6000 ብር  350.00 

4 ከ6001 በሊይ ብር  450.00 
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 ከ6 ቤተሰብ በሊይ - 6 ኩንታሌ ዴርጅቱ ያጓጉዛሌ ወይም በታሪፈ መሠረት 

ይከፌሇዋሌ፣  
 

 

12.7. የ ትራንስፖርት አገ ሌግልት፣  

12.7.1. ዴርጅቱ በህብረት ስምምነ ት በተመሇከተው አኳኋን ዴርጅቱ ሇሠራተኞች 

የ ትራንስፖርት ሰርቪስ ይሰጣሌ፡ ፡  ከቤት ወዯ ሥራ ከሥራ ወዯ ቤት የ ሚያዯርስ 

የ ትራንስፖርት አገ ሌግልት በነ ፃ  ያቀርባሌ፣  

 

12.7.2. በሥራ ፀ ባይ ከዴርጅቱ ውጭ በተሇያዩ ቦታዎች በመዘዋወር ሥራቸውን ሇሚያከናውኑ 

ሠራተኞች ዴርጅቱ ተሽከርካሪ ያቀርባሌ፣  
 

12.7.3. በዚህ አንቀጽ ተ.ቁ. 12.7.1. እና 12.7.2. በተጠቀሰው መሠረት 

ዴርጅቱ ተሽከርካሪ ማቅረብ ካሌቻሇ በወቅቱ የ ታክሲ ሂሳብ ታሪፌ መሠረት ክፌያ 

ይፇጽማሌ፣ ሠራተኛውን በሰዓቱ በሥራው ሊይ የ መገ ኘት ግዳታ አሇበት፣  

 

 

12.8. የ ገ ንዘብ ጉዴሇት ማካካሻ አበሌ/ክፌያ/ 

12.8.1. ዴርጅቱ በገ ንዘብ ያዥነ ት፣  በገ ንዘብ ተቀባይነ ት ሇመዯባቸው ሠራተኞች የ ገ ንዘብ 

ጉዴሇት ማካካሻ አበሌ በየ ወሩ ይከፌሊሌ፣  
 

12.8.2. የ ሚከፇሇው የ ገ ንዘብ ጉዴሇት ማካካሻ አበሌ እንዯሚከተሇው ነ ው፡ ፡  

 ሇገ ንዘብ ያዥ ……..  ብር 200 

 ሇገ ንዘብ ተቀባይ…….  ብር 200 በየ ወሩ ይከፌሊሌ፡ ፡  
 

12.8.3. የ ገ ንዘብ ጉዴሇት ማካካሻ ክፌያ በሠራተኛው ስም በዴርጅቱ ዘንዴ እንዱቆይ ተዯርጏ 

ከዓመት በኋሊ ያሇው ግን ሠራተኛው የ ገ ንዘብ ጉዴሇት እስከላሇበት ዴረስ በየ ወሩ 

ከዯመወዝ ጋር ይከፌሊሌ፣  
 

12.8.4. የ ገ ንዘብ ጉዴሇት ማካካሻ የ ሚከፇሇው በሥራ ሊይ ሆኖ ገ ንዘብ ሊንቀሳቀሰበት ጊዜ 

ብቻ ነ ው፡ ፡  በዓመት ዕረፌት ወቅት ክፌያው አይፇጸምም፣  

 

12.8.5. በገ ንዘብ ያዥነ ት /ከፊይነ ት/ ተቀባይነ ት ሲያገ ሇግሌ የ ቆየ  ሠራተኛ ወዯ ላሊ ሥራ 

ተዛውሮ የ ሚፇሇግበት ዕዲ አሇመኖሩ ሲረጋገ ጥ የ ተጠራቀመሇት ገ ንዘብ ይከፇሇዋሌ፣  

 

12.9. ብዴር 
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12.9.1. ሠራተኛው አስቀዴሞ ሉገ ምተው የ ማይቻሌ ዴንገ ተኛ አዯጋ አስቸኳይ ጉዲይ ሲያጋጥመው 

በበጀት ዓመቱ ተከፌል የ ሚያሌቅ እስከ አንዴ ወር ዯመወዝ የ ሚዯርስ ከወሇዴ ነ ፃ  

የ ሆነ  ብዴር ይሰጣሌ፣  

 

12.9.2. ብዴሩ የ ሚፇቀዯው ሇዴርጅቱ ቋሚ ሠራተኛ ነ ው፣  

ሇሠራተኛው የ ሚሰጠው ተፇፃ ሚ የ ሚሆነ ው ተበዲሪው ሠራተኛ ላሊ ሠራተኛ በዋስትና 

ሲያቀርብና ዋሱም ተበዲሪውም በማንኛውም ምክንያት ሇመክፇሌ ባይችሌ ተተክቶ 

ሇመክፇሌ ሲስማማ ብቻ ነ ው፡ ፡  

 

12.10. የ ትርፌ ሰዓት ሥራ ክፌያ 

የ ትርፌ ሰዓት ሥራ ክፌያ በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 እና የ ማሻሻያ 

አዋጅ 494/98 እንዱሁም በሕብረት ስምምነ ቱ መሠረት ተፇፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

ክፌሌ አስራ አንዴ 

13. ሥሌጠናና ትምህርት፣  

13.1. መሠረተ ሃሳብ፣  

13.1.1. ሠራተኛ ሇሥሌጠና ወይም ሇትምህርት የ ሚመረጠው፡ - 

13.1.1.1. ሙያውንና ዕውቀቱን በማሻሻሌ ምርትንና አገ ሌግልቱን በጥራትና በብዛት 

ሇማሳዯግና ብልም የ አገ ሪቱን ዕዴገ ት ሇማፊጠን፣  
 

13.1.1.2. ሣይንስና ቴክኖልጂ ከሚፇጥሯቸው ከአዲዱስ መሣሪያዎችና የ አሠራር 

ስሌቶች ጋር በማስተዋወቅ የሙያ ብቃት እንዱኖረው ሇማዴረግ፣  

 

13.1.1.3. በየ ጊዜው ሇሚሰጥ ተጨማሪ የ ሥራ ኃሊፉነ ት በቅዴሚያ ሇማሇማመዴና 

አዘጋጅቶ ሇመጠበቅ በማሰብ ነ ው፣  
 

13.1.2. ሥሌጠናና ትምህርት በማናቸውም ጊዜ በአንዴ በኩሌ ከዴርጅቱ ዓሊማ፣  የ ሥሌጠና 

ፌሊጏትና የ ገ ንዘብ አቅም፣  በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከሠራተኞች ቅዴመ ዝግጅትና ከትምህርት 

ዯረጃቸው አንፃ ር እየ ታዬ በዕቅዴና በፕሮግራም መመራት ይኖርበታሌ፣  
 

13.1.3. ሠራተኛው ሥሌጠና ወይም ትምህርት እንዱከታተሌ የ ሚፇቀዯው ሥሌጠናው ወይም ትምህርቱ 

ሇሥራው በቀጥታ ጠቃሚ መሆኑ ሲታመንበት ብቻ ነ ው፡ ፡  
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13.1.4. በዴርጅቱ ወይም በላሊ የ ማሰሌጠኛ ተቋም በዕቅዴ በተያዙ ስሌጠናዎች ሊይ በሰሌጠና 

አመራረጥ ሊይ የ ስሌጠና ኮሚቴ የ ሚቋቋም ሲሆን፣  በስሌጠና ኮሚቴው ውስጥ የ ሠራተኛ 

ማህበር እንዱሳተፌ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

13.2. የ ስሌጠና ፌሊጎ ት መሇያ ዘዳዎች፣  

13.2.1. የ ሰው ኃይሌ ዕቅዴ ዝግጅት /አንቀጽ 4.2. /ተመሌክቷሌ/ 

13.2.2. የ ሥራ አፇፃ ፀም መመዘኛ /አንቀጽ 6.1.4. /ተመሌክቷሌ/ 

13.2.3. የ ዴርጅቱ የ ተሇያዩ የ ሥራ ዘርፍች ከተቀመጠሊቸው ግብ አኳያ አጠቃሊይ የ ሥራ ክንውን 

ግምገ ማ፣  
 

13.3. የ ሥሌጠና ዝግጅት፣  

13.3.1. ከተሇየ ዩ የ ሥራ ዘርፍች በሚቀርብ የ ሥሌጠና ፌሊጎ ት አኳያ ሉሰሇጥን የ ታቀዯው የ ሰው 

ኃይሌ ዓይነ ት፣  የ ሥሌጠና መስክ፣  ስሌጠናው የ ሚፇጀው ጊዜ ተሇይቶ ዕቅዴ ይዘጋጃሌ፣  
 

13.3.2. የ ሥሌጠና በጀት በቅዴሚያ ይያዛሌ፣  

13.3.3. በዴርጅቱ ውስጣዊ አቅምና ከዴርጅቱ ውጪ ሉሰጡ የ ሚችለ የ ስሌጠና ዓይነ ቶች ይሇያሌ፣  
 

13.4. የ ሥሌጠና ኮሚቴ ስሇማቋቋምና ስሇኮሚቴው አባሊት፣  

በተሇየ  ሁኔታ ከሚጡ ስሌጠናዎች በስተቀር ዴርጅቱ ሇሥሌጠና ተወዲዲሪዎች ሇመምረጥ 

ከዚህ በታች የ ተመሇከቱት አባሊት ይኖሩታሌ፣  
 

 የ ጥራት ማረጋገጫና የ አሠራር ማሻሻያ ሥራ አስፇፃ ሚ …………. ሰብሳቢ 

 ሥሌጠናው የሚመሇከተው የ ሥራ ሂዯቶች/አገ ሌግልት ኃሊፉ… አባሌ  

 አንዴ የ ሠራተኛ ማህበር ተወካይ ……………………………  “ 

 የ ጥራት ማረጋገ ጫና የ አሠራር ማሻሻያ ቡዴን መሪ ……….. ፀሐፉ 

13.4.1. ምሌዓተ ጉባዔ 

የ ሥሌጠና ኮሚቴ ሰብሳቢና ሁሇት አባሊት ሲገ ኙ ምሌዓተ ጉባዔ ይሆናሌ፣  

ከተገ ኙት አባሊት መካከሌ ሥሌጠናው የ ሚገ ኝበት የ ሥራ ዘርፌ ኃሊፉ/ተወካይ 

መገ ኘት ይኖርበታሌ፡ ፡  

 

13.4.2. የ ሥሌጠና ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነ ት፣  
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13.4.2.1. በማናቸውም ዯረጃ የ ሚቋቋም የ ሥሌጠና ኮሚቴ የ ሚቀርቡሇትን ዕጩዎች 

የ ግሌ ማሕዯር ይመረምራሌ፣  
 

13.4.2.2. ኮሚቴው የ ተገ ኘውን ሥሌጠና ወይም ትምህርት ከሥሌጠናው ወይም 

ከትምህርቱ ዓይነ ት ከሥሌጠናው ወይም ከትምህርቱ ጊዜ ከዕጩዎች ዕዴሜና 

ከሥሌጠና በኋሊ ከሚጠበቀው የ ሥራ አስተዋጽኦ ጋር በማገ ናዘብ፣  በዕጩዎች 

የ ማወዲዯሪያ ነ ጥቦች መሠረት ዕጩዎችን ያወዲዴራሌ፣  
 

13.4.2.3. የ ስሌጠና ኮሚቴ ከውዴዴሩ ፌፃ ሜ በኋሊ፣  ሇሥሌጠናው ወይም ሇትምህርቱ 

ብቃት አሇው ብል የ ሚያምንበትን ዕጩ ይመርጣሌ፣  
 

13.4.2.4. ከዚህ በሊይ በተመሇከተው አኳኋን ኮሚቴው ጥናቱን ካጠናቀቀ በኋሊ፣  

አስተያየ ቱን ከጥናቱ ቃሇ ጉባዔ ጋር ሇዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ውሳኔ ያቀርባሌ፣  
 

13.4.3. የ ዕጩዎች አቀራረብና የ ስሌጣኞች ምርጫ አፇፃ ፀም፣  

13.4.3.1. ሇሥሌጠና የ ውስጥ ማስታወቂያ ወጥቶ የ ሚቀርቡትን ዕጩዎች፣  ወይም የ ሥራ 

መሪዎች ከሚያቀርቡዋቸው ዕጩዎች መካከሌ በማወዲዯር የ ፇፀማሌ፡ ፡  
 

13.4.3.2. በሚወጣውማስታወቂያ ሊይ የ ሥሌጠናው ወይም የ ትምህርት ዓይነ ት፣  

ሥሌጠናው የ ሚወሰዯው ጊዜ/ በሥሌጠናው ፕሮግራም ሇመሳተፌ የ ሚጠየ ቀው 

የ ትምህርት ዯረጃና የ ሥራ ሌምዴ፣  የ ተወዲዲሪዎችን አመዘጋገ ብና የ ምዝገ ባውን 

ቀን የ መሳሰለት በዝርዝር ይገ ሇፃ ሌ፣   
 

13.4.4. በዕጩነ ት ሇመቅረብ መሟሊት የ ሚገ ባቸው ነ ጥቦች፣  

  ሇሥሌጠና በዕጩነ ት ሇመቅረብ፣  
 

13.4.4.1. በውስጥ ማስታወቂያ ያመሇከቱትን መስፇርት የ ሚያሟሊ፣  

13.4.4.2. ሥሌጠናው ከሚሰጥበት ሙያ ጋር ተመሳሳይነ ት ባሇው ሥራ ቢያንስ አንዴ 

ዓመት የ ሠራ፣  
 

13.4.4.3. የ ሠራተኞችን የ ሥራ አፇፃ ፀም ሇማሻሻሌ ካሌሆነ  በቀር በሥራ አፇፃ ፀም ግምገ ማ 

በመጨረሻዎቹ የ ሁሇት ጊዜ የ ሥራ አፇፃ ፀም ከ3 ነ ጥብ ወይም 75% በሊይ ያስመዘ ገ በ፣  
 

 

13.4.5. የ ዕጩዎች ማወዲዯሪያ ነ ጥቦች፣  

13.4.5.1. ሇሚሰጠው ሥሌጠና ያሇው የሙያ ተመሳሳይነ ት ወይም ቅርበት፣  

13.4.5.2. ሇሥሌጠናው የ ሚጠየ ቀው የ ትምህርት ዯረጃ፣  

13.4.5.3. ሠሌጣኙ በሥራ ሊይ ያሇው የ ሞያ /ክህልት ክፌተት፣  



 

 

25 

 

 

 

የ ትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና  ማከፊፇያ  ዴርጅት 
Educational Materials Production and Distribution Enterprise 

(EMPDE) 

 

 

      

ISO 9001:2008 Certified    

 Document No.    
WD/INT/EMPDE/38 

Revision No.00 

Title: የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር መመሪያ Page No.1 of 1 

13.4.5.4. አግባብ ያሇው የ ሥራ ሌምዴ፣  እና 

13.4.5.5. እንዯአስፇሊጊነ ቱ የሚሰጥ የ ቃሌ፣  የ ጽሁፌና ወይም የ ተግባር ፇተና፣  ይሆናለ፣  

ሆኖም ዕጩዎች ከሊይ በተጠቀሰው መመዘኛዎች ተወዲዴረው እኩሌ ነ ጥብ ካገ ኙ ሥሌጠናው 

ወይም ትምህርቱ የ ሥራ አፇፃ ፀም ውጤቱ ከፌተኛ ሇሆነ  ሠራተኛ ይሰጣሌ፣  እኩሌ ነ ጥብ 

ያገ ኙ አንዴ ወንዴና አንዴ ሴት ከሆኑ ግን ሇሴቷ ቅዴሚያ ይሰጣታሌ፣  

 

13.4.6. የ ውሳኔ አሰጣጥ፣  

የ ዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ከዴርጅቱ ፌሊጏት ሇመነ ጨ ስሌጠና ከስሌጠና ኮሚቴ 

የ ቀረበሇትን ጥናትና አስተያየ ት ከገ መገ መ በኋሊ ውሳኔ ይሰጣሌ፡ ፡  

 

13.5. ሇአጭር ጊዜ የሙያ ማሻሻያ ትምህርት ወይም ወርክሾፕ ስሇሚዯረግ ዴጋፌ፣  

13.5.1. በአገ ር ውስጥ የ አጭር ጊዜ የሙያ ማሻሻያ ትምህርት ወይም ሴሚናር ወይም ወርክሾፕ 

የሚከታተሌ ሠራተኛ ትምህርቱን ወይም ሴሚናሩን ወይም ወርክሾፕ ሇሚከታተሌበት ጊዜ ዯመወዙ 

ይከፇሇዋሌ፡ ፡  
 

13.5.2. ሠራተኛው የ ሚከታተሇው ስሌጠና በሚኖርበት ከተማ ክሌሌ ውስጥ ከሆነ  ዴርጅቱ 

ሇዯርሶ መሌስ በታክሲ ሂሳብ በታሪፈ መሠረት ትራንስፖርት ይከፌሊሌ፡ ፡  

13.5.3. ሠራተኛው የ ሚከታተሇው ከሚኖርበት ከተማ ክሌሌ ውጭ ከሆነ ፣  የ ዯርሶ መሌስ 

የመጓጓዣ ወጪ እና ስሌጠናው እስከሚፇጸም ዴረስ የውል አበሌ ይከፇሇዋሌ፣  
 

13.5.4. ትምህርቱን ወይም ሴሚናሩን /ወርክሾፑን ያዘጋጀው ተቋም፣  ምግብና መኝታ 

የ ሚሰጥ ከሆነ  ሠራተኛው በተራ ቁጥር 13.5.3. የ ተጠቀሰው የ ውል አበሌ 

አይከፇሇውም፣  

  ምግብ እያቀረበ የ መኘታ አገ ሌግልት የ ማይሰጥ ከሆነ  የ መኘታ ሂሣብ ብቻ 

ይከፇሇዋሌ፣  

  ምግብ በከፉሌ ብቻ ካቀረበ ወይም የ ምግቡን ወጪ ሙለ በሙለ ካሌሸፇነ  

ከመኘታወጪ ጋር በውል አበሌ ዯንብ መሠረት ተዲምሮ ይከፇሇዋሌ፣  

  የ መኝታ አገ ሌግልት ብቻ የ ሚሰጥ ከሆነ  ሠራተኛው ከቀን የ ውል አበሌ ውስጥ 

ሇምግብ የ ተመዯበው ወጪ ታስቦ ይከፇሇዋሌ፣    

 

13.6. ከመዯበኛ ሥራ ውጭ ሇመማር የ ሚያስችሌ ቅዴመ ሁኔታ፣  

13.6.1. ሇመማር የ ሚቀርብ ጥያቄ በቅዴሚያ በዴርጅቱ መፇቀዴ ይኖርበታሌ፣  
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13.6.2. ሇመማር ጥያቄ የ ቀረበበት የሙያ መስክ ሠራተኛው በወቅቱ ተመዴቦ ከሚሠራበት 

ሥራ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነ ት ሉኖረው ይገ ባሌ፣  
 

 

13.6.3. የ መማር ዕዴሌ የ ተሰጠው ሠራተኛ በመንግስት ዕውቅና ባሇው ተቋምና ፕሮግራም 

ብቻ መሳተፌ ይኖርበታሌ፣  በተሇይ በፕሮፋሽናሌና በመሇስተኛ ፕሮፋሽናሌ ትምህርት 

ዘርፍች የ ሚማሩ ሠራተኞች የ ሚማሩት ትምህርት አስቀዴሞ በዴርጅቱ ታውቆ መፇቀዴ 

አሇበት፡ ፡  

 

13.7. ከመዯበኛ ሥራ ውጭ የ ሚዯረግ የ ትምህርት ክፌያ፣  

13.7.1. በተራ ቁጥር 13.6 የ ተቀመጠውን ያሟሊ ሠራተኛ ከወቅቱ የ ፇተና ውጤት ጋር 

አጣምሮ በማቅረብ በፇተና ያሇፇው፡ - 
 

 ፕሮፋሽናሌና መሇስተኛ ፕሮፋሽናሌ 75%፣  

 ሇቴክኒክ ሙያና ከፌተኛ ትምህርት ማዘጋጃ 75% ዴርጅቱ ይሸፌንሇታሌ፣  

13.7.2. ሾፋሮች ያሊቸውን መንጃ ፇቃዴ ሲያሻሽለ እንዯ ትምህርት ተቆጥሮ ሇመንገ ዴ 

ትራንስፖርት በዯረሰኝ የ ከፇለትን ዴርጅቱ 75% ይከፌሊሌ፣  
 

13.7.3. ከአንዯኛ እስከ አስረኛ ክፌሌ በትርፌ ጊዜያቸው ሇሚማሩ የ ዴርጅቱ ሠራተኞች 

ዴርጅቱን ማስፇቀዴ ሳያስፇሌግ ከአንዴ የ ትምህርት ዯረጃ ወዯ ቀጣዩ የ ትምህርት ዯረጃ 

ሇማሇፊቸው ማስረጃ ሲያቀርቡ ዴርጅቱ 100% ክፌያ ይሸፌናሌ፡ ፡  

 

13.8. የ ሠሌጣኝ ግዳታ፣  

ሇሥሌጠና ወይም ሇትምህርት የ ተመረጠ ሠራተኛ፣  

13.8.1. ዴርጅቱን ሳያስፇቅዴ እንዱማር የ ተፇቀዯሇትን ሙያ መስክ ሊሇመሇወጥ፣  

13.8.2. ከአሠሪው መሥ/ቤት ፇቃዴ ሳይሰጠው ከቁጥጥሩ ውጭ በሆነ  ምክንያት ካሌሆነ  

በስተቀር የ ትምህርቱን ጊዜ ሊሇማራዘም፣  
 

13.8.3. ሥሌጠናውን ወይም ትምህርቱን ጨርሶ ሲመሇስ የ ትምህርት ማስረጃውን፣  ስሇቀሰመው 

ትምህርት፣  ስሇአዯረገ ው ትምህርታዊ ጉብኝትና ስሊገ ኘው ሌምዴ፣  እንዱሁም ሥሌጠናው 

ወይም የ ትምህርቱ ውጤት በሥራ ሊይ ስሇሚውሌበት ሁኔታ ሇዴርጅቱ የ ተሟሊ የ ጽሁፌ 

ሪፖርት ሇማቅረብ፣  በቅዴሚያ ግዳታ መግባት አሇበት፡ ፡  
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13.8.4. ከመዯበኛ ሥራ ውጪ በትርፌ ጊዜው በዴርጅቱ የ ገ ንዘብ ዴጋፌ እየ ተዯረገ ሇት 

እንዱማር የ ተፇቀዯሇት ሠራተኛ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኃሊ የ ትምህርቱ ፕሮግራም 

በመዯበኛ የ ትምህርት ጊዜ የ ሚወሰዯውን ጊዜ ያህሌ ዴርጅቱን ያገ ሇግሊሌ፣  አገ ሌግልቱን 

ሳያሟሊ በራሱ ፇቃዴ ወይም በዱስፕሉን ቅጣት ከሥራ ቢሇቅ ዴርጅቱ የ ከፇሇሇትን ሂሳብ 

በአገ ሇገ በት ጊዜ ሌክ ታስቦ ይከፌሊሌ፡ ፡  ይህንንም ሇማዴረግ ስምምነ ት ይፇርማሌ፡ ፡  
 

 

13.9. የ ዴርጅቱ ግዳታ፣  

ሥሌጠናው ወይም ትምህርት በሚሰጥበት ወቅት፣  

13.9.1. ሇሥሌጠና ወይም ሇትምህርት የ ተመረጠ ሠራተኛ በተተኪ ዕጦት ሥሌጠናውን ወይም 

ትምህርቱን ከመከታተሌ እንዲይቀር በቅዴሚያ ተኪ ሠራተኛ የ መመዯብ ወይም ሥራው በላሊ 

ተዯርቦ አንዱሠራ ማዴረግ፣  
 

 

13.9.2. በግሌ ዴክመት፣  በሥነ -ሥርዓት ጉዴሇት ወይም በላሊ ከቁጥጥር ውጭ ባሌሆነ  

ምክንያት ግዳታውን ባሊከበረ ሠሌጣኝ ሊይ ጉዲዩን አጣርቶ አስፇሊጊውን እርምጃ 

የ መውሰዴ፣  ግዳታ አሇበት፡ ፡  

13.9.3. ሰሌጣኙ ከስሌጠናው በኋሊ በሞያው/ በክህልቱ ሊይ ያስገ ኘውን ሇውጥ በመገ ምገ ም 

ሇሠሌጣኙ ያሳውቃሌ፣  በግሌ ማህዯሩም ያኖራሌ፣ ግምገ ማውንም በሚቀርፀው ቅፅ መሠረት 

ሰሌጣኙ የ ሚገ ኝበት የ ሥራ ክፌያ ያከናውናሌ፡ ፡  

 

ክፌሌ አሥራ ሁሇት 

 

14. የ ሠራተኛ ጤንነ ትና የሙያ ዯህነ ነ ት፣  

14.1. የ ሕክምና አገ ሌግልት 

14.1.1. ዴርጅቱ የ ሠራተኞችን ጤንነ ት ሇመጠበቅ በክሉኒክ ዯረጃ ነ ፃ  የ ሕክምና  

አገ ሌግልት ይሰጣሌ፣  

14.1.2. ማንኛውም የ ዴርጅቱ ሠራተኛ ሲታመም ዴርጅቱ ስምምነ ት ባዯረገ ባቸው የ መንግሥት 

ሆስፒታልች 100% ተሸፌኖሇት ህክምናና መዴኃኒት እንዱያገ ኝ ይዯረጋሌ፣  
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14.1.3. የ ታመመው ሠራተኛ በመንግሥት ሆሰፒታሌ ተኝቶ ሲታከም እስከ 2ኛ ዯረጃ ባለት 

መኘታዎች መጠቀም ይችሊሌ፡ ፡  ሕመሙ ጊዜ የ ማይሰጥ በሆነ በት ወቅት በአንዯኛ ዯረጃ 

መኘታ ተጠቅሞ ወጭውን ዴርጅቱ ከፌል ሌዩነ ቱን ታካሚው ይተካሌ፣  

 

14.1.4. ከፌ ብል በአንቀጽ 14.1.2. የ ተመሇከተው ቢኖርም በሠራተኛው ሊይ ከሥራ 

ሰዓት እና ቀናት ውጭ ከሆነ  ማንኛውም የ መንግስት ሆሰፒታሌም ሆነ  ጤና ጣቢያ 

ሠራተኛው ታክሞ ማስረጃ ሲያቀርብ ያወጣው ወጪ 50% ይተካሇታሌ፣  ነ ገ ር ግን ህመሙ 

የ ዯረሰው ከሥራ ሰዓትና ቀናት ውጭ እንዱሁም ቅዲሜ፣  ዕሁዴና በበዓሊት ቀን ከሆነ ና 

ህመሙ አጣዲፉ የ ሆነ  ህመም ሆኖ ከተገ ኘ በክሉኒኩ ባሇሙያ ሲረጋገ ጥ 100% ዴርጅቱ 

ይሸፌናሌ፡ ፡  

 

14.1.5. ሠራተኛው ከሥራ በመነ ጨ አዯጋ ወይም በሸታ እየ ታከመ ባሇበት ሁኔታ ጉዲት 

ከዯረሰበት ከአንዴ ወር በኋሊ ሇተከታታይ ስዴስት ወራት ሠራተኛው ጉዲቱ ከመዴረሱ 

በፉት ያገ ኝ የ ነ በረው ሙለ ዯመወዝ ይከፇሇዋሌ፡ ፡  ሇሚቀጥለት ስዴስት ወራትም ጉዲቱ 

ከመዴረሱ በፉት ያገ ኝ የ ነ በረው ዯመወዝ 75% ይከፇሇዋሌ፣  

 

14.1.6. በሥራ ሰዓት ሇሚዯርስ አዯጋ ወይም ሕመም ሠራተኛው የ ሕክምና አገ ሌግልት 

እንዱያገ ኝ ዴርጅቱ የ ትራንስፖርት አገ ሌግልት ይሰጣሌ፣  
 

14.1.7. ህመም የ ዯረሰበት ሠራተኛ መዴሃኒት እንዱገ ዛ ሐኪም ሲያዝ መዴሃኒቱን ዴርጅቱ 

የ ደቤ ውሌ ከተዋዋሇባቸው መዴሃኒት ቤቶች ይገ ዛሌ፡ ፡  

ይሁን እንጂ መዴሃኒቱ ዴርጅቱ ከተዋዋሇባቸው ሁሇት መዴሃኒት ቤቶች ማግኘት አሇመቻለ 

ተረጋግጦ መዴሃኒቱን ከላሊ ከገ ዛ ከሐኪም ትዕዛዝ ጋር ዯረሰኙ ሲቀርብ የ ወጭው 

100% ይተካሌ፡ ፡  

 

14.1.8. ማንኛውም የ ዴርጅቱ ሴት ሠራተኛ በእርግዝና በወሉዴ ምክንያት በመንግስት ሆስፒታሌ 

/ጤና ጣቢያ ሇመመርመርና ሇመታከም የ ምታወጣውን ወጭ 100% ዴርጅቱ ይሸፌናሌ፡ ፡  

 

14.1.9. ሠራተኛው ከሥራ በመነ ጨ አዯጋ ወይም በሸታ የ አካሌ ጉዲት ከዯረሰበት በአሰሪና 

ሠራተኛ አዋጅ 377/96 ዴንጋጌዎች መሠረት ይፇጽማሌ፣  
 

14.1.10. ሇአባሊዘርና ሠራተኛው በሚፇጥረው አምባጓሮ ሇሚዯርስበት ጉዲት ዴርጅቱ 

የ ሕክምና አገ ሌግልት አይሰጥም፣  
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14.1.11. ሠራተኛው በማንኛውም ጊዜ በዴርጅቱ ወጪ የ ጤና ምርመራ እንዱያዯርግና የ መከሊከያ ህክምና 

እንዱወስዴ ሲጠየ ቅ ይህንኑ ይፇጽማሌ፣  

 

14.1.12. የ ኤች አይቪ ኤዴስ ተጠቂ ሠራተኛ የ ተመዯበበትን ሥራ በተገ ቢው ሁኔታ ሇማከናወን አቅም 

እንዯላሇው በሐኪም ከተረጋገ ጠ ወይም በዴርጅቱ ኃሊፉዎች ዕይታ ከታመነ   ዯመወዙንና የ ሥራ 

መዯብ ዯረጃው ሳይነ ካ በላሊ ቀሊሌ ሥራ መዯብ ሊይ ሇመመዯብ ይችሊሌ፣  

 

14.1.13. የ ኤች አይቪ ኤዴስ ሠራተኛ የ ህመም ፇቃዴ ሲሰጠው ከሙለ ዯመወዝ ክፌያ ጋር ዕ ረፌቱን 

እንዱወስዴ ይዯረጋሌ፡ ፡  

 

14.2. የ መዴን ዋስትና 

14.2.1. በሥራ ሊይ ሇሚዯረስ ጉዲት /አዯጋ ሠራተኛው የ መዴን ዋስትና ይኖረዋሌ፣  

14.2.2. ሠራተኛው በሥራ ሰዓትና ከቤቱ ወዯ ሥራ ቦታ እንዱሁም ከሥራ ቦታ ወዯ ቤቱ በሚጓጓዝበት 

ወቅት ሇሚዯርስበት አዯጋ አሥራ ሁሇት ሰዓት የ መዴን ዋስትና (WORKMEN 

COMPENSATION) ይኖረዋሌ፡ ፡  

 

14.2.3. በሠራተኛ ሊይ የ ሚዯርስ ጉዲት ወዱያውኑ ተመዝግቦ በ24 ሰዓት ውስጥ ሪፖርት መዯረግ 

ይኖርበታሌ፣  

 

14.2.4. ሠራተኛው ከሥራ በመነ ጨ አዯጋ ወይም በሽታ የ ዯረሰበት ጉዲት መጠን ተተምኖ አግባብ 

ባሇው ህግ መሠረት በኢንሹራንስ ይሸፇናሌ፣  
 

14.3. የ ሥራ ሌብስና የ አዯጋ መከሊከያ /የ ሙያ ዯህን ነ ት/ 

14.3.1. ዴርጅቱ በህብረት ስምምነ ት ሊይ በተመሇከተው አኳኋን በጠመኔ ና ግንባታ ዕቃዎች ማምረቻ 

ውስጥ ሇሚሠሩ ሠራተኞች እና ሇኬሚካሌ መጋዘን ኃሊፉና ረዲት በስራ ቀን ½ ሉትር ወተት 

ይሰጣሌ፡ ፡  

 

14.3.2. ዴርጅቱ በሠራተኛው ሊይም ሆነ  በዴርጅቱ ንብረት ሊይ የሚዯርስ አዯጋ ሇመከሊከሌ የ ሥራ 

ሌብስና የ አዯጋ መከሊከያ በህብረት ስምምነ ት መሠረት አግባብ ሊሊቸው ሠራተኞች ይሰጣሌ፣  

 

14.3.3. ሠራተኛው ዴርጅቱ የሚሰጠውን የ ሥራ ሌብስና የ አዯጋ መከሊከያ በሥራ ወቅት የ መጠቀም ግዳታ 

አሇበት፣  

 

14.3.4. የ ሥራ ሌብስና የ አዯጋ መከሊከያ ባሇመጠቀሙ ምክንያት ሠራተኛው ሇሚዯርስበት አዯጋ ዴርጅቱ 

የ ማሳከምና በጉዲቱም ካሣ የ መክፇሌ ግዳታ የ ሇበትም፣  
 

14.3.5. ዴርጅቱ የ ሚሰጠው የ ሥራ ሌብስና የ አዯጋ መከሊከያ ዝርዝር በሚከተሇው ሁኔታ ተቀምጧሌ፣  
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14.3.6. ዴርጅቱ የ ሚሰጠው የ ጽዲት ዕቃዎች በሚከተሇው ሁኔታ ተቀምጧሌ፣  

 

ተ.ቁ የ ሥራ ክፌሌ 
የ ሌብስ 
ሣሙና 
በወር 

የ እጅ 
ሣሙና 
በወር 

ሶፌት ምርመራ 

1 ሇማ/ቤት 
ሇሣይንስ፣  ሇፇርኒቸርና ብረታ 
ብረት፣  ሠራተኞች፣   
ሇሾፋሮች፣  ሇሾፋር ረዲትና፣  ሇጽዲት 
ሠራተኞች፣  ሇአትክሌተኞች  
ሇጥበቃ፣  ሇማባዣና 
ሇጋራዥ ሠራተኞች 

1 1 1 ኦሞና  ላልች የ ጽዲት ዕቃዎች 
እንዯ ሥራ መሣሪያ  የ ሚሰጡ 
ናቸው 

2 ጠመኔና ጀሶ 3 1 1  

3 ሇቢሮ ሠራተኞች - 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

1 የ ተሽከርካሪ ጥገ ና ቡዴን መሪ ¾ኛ ካፖርት ሰማያዊ አንዴ    

 የ ተሽከርካሪ ጥገ ና ክሇርክ  ¾ኛ ካፖርት ሰማያዊ አንዴ - -  

2 የ ድክመንቴሽን ኦፉሰር  ¾ኛ ካፖርት ሰማያዊ አንዴ - -  

 ገ ንዘብ ያዥ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ    

 አከፊፊይ /Delivery Man/ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 የ ሸያጭ ጣቢያ ኃሊፉ 

የ ኮንስትራክሽንና ጥገ ና ሥራዎች ሱኘር ቫይዘር 

3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 የ ሸያጭ ጣቢያ ንብረት ሠራተኛ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 የ ሽያጭ ጣቢያ ገ ንዘብ ተቀባይ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 የ ሸያጭ ጣቢያ ክሇርክ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

 ዲታ ቤዝ አዴሚኒስትሬተር 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 ጀማሪ የ ዲታቤዝና ኔ ትወርክ አዴሚኒስትሬተር 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 ሊይብረሪያን 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ    

 ፐርሶኔ ሌ ሠራተኛ ¾ኛ ነ ጭ ካፖርት አንዴ    

 የ ኮምፒዩተር ቴክኒሽያን 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ    

 የ ምርት ዱዛይነ ር 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ    

 የ ሪከርዴና ማህዯር ኃሊፉ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 የ ሪከርዴና ማህዯር አከናዋኝ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 ረዲት ማህዯር አከናዋኝ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 የ ቅዴመ ህትመት ቡዴን መሪ 

የ መረጃ ጥንቅር ባሇሙያ 

3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ -         -          

 አንዴ                    

 የ መረጃ ሰብሳቢ ¾ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 ከፌተኛ የ ፐብሉሽንግና አርትኦት ባሇሙያ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 የ ፐብሉሽንግና አርትኦት ባሇሙያ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

 ጀማሪ የ ፐብሉሽንግና አርትኦት ባሇሙያ 3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ    

 የ ሠራተኛ ግንኙነ ት፣  የሙያ ዯህን ነ ትና የጤንነ ት 

ቡዴን መሪ 

3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ    

  3/4ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት አንዴ - - - 

 የ ሰራተኛ ግንኙነ ትና የሙያ ዯህን ነ ት ባሇሙያ ¾ ኛ ነ ጭ ካኪ ካፖርት ሁሇት - - - 

  ቆዲ ጫማ ሁሇት - - - 

3 ሁሇገ ብ ነ ርስ /ኃሊፉ/ ¾ ነ ጭ ቲትሮን ካፖርት ሁሇት - - - 

 ክሉኒካሌ ነ ርስ     “     “ - - አንዴ - 

 ሊብራቶሪ ቴክኒሽያን     “     “ 2 - - - 

4 ፖስተኛ ሞተረኛ ቆዲ ጃኬት 2 - - - 

  ደባይ ወይም ተመሳሳይ ሱሪ 2 - - - 

  የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ሸሚዝ  - አንዴ - 

  ቆዲ ጫማ አጭር ቦት  - - እንዯሥራ መሣሪያ 

የሚሰጥ 

  የ ዝናብ ሌብስ አንዴ -   

  ሄሌሜት የ ብረት ከነ መነ ፅሩ                             

የ እጅ ጓንት 

አንዴ   
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

5 ከፌተኛ የ ቅዴመ ህትመት ባሇሙያ  ¾ኛ ነ ጭ ካፖርት አንዴ -  

 የ ቅዴመ ህትመት ባሇሙያ የ ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /ወንዴ/ አንዴ    

 ጀማሪ የ ቅዴመ ህትመት ባሇሙያ ቆዲ ጫማ አጭር /የ ሴት/    እንዯሥራ መሣሪያ  

  የ ዓይን መነ ጽር ዱ.ዱ.ሲ.ኤም ሁሇት    

6 የ መጋዘን ኃሊፉ ¾ኛ ሰማያዊ ካፖርት /ሇሴት/ 

ቱታ ካኪ ሰማያዊ /ሇወንዴ/    

ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /ሇወንዴ/ 

አንዴ 

 

አንዴ 

- -  

  ቆዲ ጫማ አጭር /ሇሴት አንዴ    

  የ ፕሊስቲክ ሽርጥ  አንዴ   

  የ እስትንፊስ ማጣሪያ     እንዯሥራ መሣሪያ 

የሚሰጡ 
  የ ዓይን ጉግሌ  - - 

  የ እጅ ጓንት ፕሊስቲክ  - - 

7 የ መጋዘን ኃሊፉ ረዲት ¾ኛ ሰማያዊ ካፖርት /ሇሴት/ አንዴ - -  

ቱታ ካኪ ሰማያዊ /ሇወንዴ/ አንዴ   

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /ሇወንዴ/ አንዴ  -  

  ቆዲ ጫማ አጭር /ሇሴት/ አንዴ   እንዯሥራ መሣሪያ 

የሚሰጥ 

8 የ ዴህረ ህትመት ቡዴን መሪ 

የ ፇርኒቸርና ሳይንስ ትምህርት መርጃ ቡዴን  

3/4• ሰማያዊ ‰ÛZp አንዴ    

ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት የ ወንዴ አንዴ    

ቆዲ ጫማ አጭር የ ሴት አንዴ    

9 ኦፕሬተር III /ህትመት/ ¾ኛ ሰማያዊ ካፖርት አንዴ    

 

 

ኦፕሬተር II /ህትመት/ 

ኦፕሬተር I /ህትመት/ 

ቱታ ካኪ ሰማያዊ  አንዴ      

ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /የ ወንዴ/ አንዴ    

10 የ ማምረቻ መሣሪያዎች ጥገ ና  

ቡዴን  መሪ  

ቆዲ ጫማ አጭር  /የ ሴት/  ቱታ ካኪ አንዴ    

¾ኛ ካፖርት ሰማያዊ       አንዴ     

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት አንዴ    

11 ሲግኒቸር ሰብሳቢና ዯርዲሪ ¾ኛ ካኪ ካፖርት አንዴ - - - 

  ቱታ ካኪ ሰማያዊ አንዴ - -  

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /ወንዴ/ አንዴ - -  

  ቆዲ ጫማ አጭር /የ ሴት/ አንዴ - -  

  የ አቧራ መከሊከያ የ ፀ ጉር ከጨርቅ 

የ ተሠራ 

አንዴ - -  

12 የ ማጠናቀቂያ ሥራ አስተባባሪ ¾ኛ ካኪ ካፖርት ሰማያዊ ሁሇት    
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

የ ህትመት ሥራ አስተባባሪ 

የ እንጨት ሥራዎች አስተባባሪ 

የ መገ ጣጠሚያ ሥራዎች አስተባባሪ 

የ ቅርፃ  ቅርፅ እና የ ሳይንስ ኪትስ አስተባባሪ 

የ ብረታ ብረት ሥራዎች አስተባባሪ 

ቱታ ካኪ ሰማያዊ አንዴ - -  

ቆዲ ጫማ ጉርዴ  ቦት /የ ወንዴ/ አንዴ    

ቆዲ ጫማ አጭር /የ ሴት/ አንዴ    

13 የ ማጠናቀቂያና የ ስብጥር ሠራተኛ ¾ኛ ሰማያዊ ካፖርት ሁሇት    

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /የ ወንዴ/ አንዴ - -  

  ቆዲ ጫማ አጭር /የ ሴት/ አንዴ - -  

  የ አቧራ መከሊከያ የ ፀ ጉር ከጨርቅ 

የ ተሠራ 
ሁሇት - - እንዯሥራ መሣሪያ 

የሚሰጥ 

14 ጀማሪ ማሽን ኦፕሬተር /ህትመት/ ቱታ ካኪ ሰማያዊ ሁሇት    

  ¾ኛ ሰማያዊ ካፖርት     

  ቆዲ ጫማ አጭር ቦት /የ ወንዴ/ አንዴ - -  

  ቆዲ ጫማ አጭር /የ ሴት/ አንዴ - -  

  ቆዲ ጓንት አንዴ    

  የ አቧራ መከሊከያ የ ፀጉር ከጨርቅ የ ተሠራ አንዴ - - እንዯሥራ መሣሪያ 

የሚሰጥ 

15 ልዯርና ፍርክሉፌት ኦፕሬተር ቱታ ካኪ ሰማያዊ ሁሇት - -  

 

 

የ ፍርክሉፌት ኦፕሬተር 

 

ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት  አንዴ - -  

ከጨርቅ የ ተሠራ ቆብ  አንዴ    

  የ ዝናብ ሌብስ  አንዴ  እንዯሥራ መሣሪያ 

የሚሰጥ 

16 የ ጠመኔ ና የ ግንባታ ዕቃዎች ቡዴን መሪ ቱታ ካኪ  አንዴ - -  

  ¾ኛ ካኪ ካፖርት አንዴ - -  

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት ሁሇት - -  

  ቆብ የ ጆሮ መሸፇኛ ያሇው ሁሇት    

  ቆዲ ጫማ  አጭር /ሇቤት/ ሁሇት    

17 የ መጋዘን ኃሊፉ /ጠመኔ/  ቱታ ካኪ      

  ¾ኛ ካኪ ካፖርት ሁሇት - -  

    ቆዲ ጫማ አጭር /ሇሴት/  ሁሇት - -  

 ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /ሇወንዴ ሁሇት - -  

  ቆብ የ ጆሮ መሸፇኛ ያሇው - - አንዴ  

18 ኦፕሬተር III /ጠመኔ/ 

ኦፕሬተር II /ጠመኔ/ 

ቱታ ካኪ አንዴ - -  

ቆዲ ጫማ አጭር /የ ሴት/ አንዴ - -  

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /የ ወንዴ/ ሁሇት - -  

  ቆብ የ ጆሮ ማሸፇኛ ያሇው ሁሇት - -  
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

  የ እስትንፊስ ማጣሪያ ሁሇት    

  የ ዓይን ጏግሌስ አንዴ    

  የ እጅ ጓንት የ ቆዲ አንዴ    

19 ኦፕሬተር I /የ ጠመኔ ምርት ሠራተኛ/ ¾ኛ ሰማያዊ ካኪ ካፖርት /ሇሴት አንዴ    

  ቱታ ሇወንዴ /ካኪ/ አንዴ    

     hª ¿N ´ðZ¬ lp ሇወንዴ ሁሇት    

  ቆዲ ጫማ አጭር /ሇሴት/ ሁሇት - -  

  የ ፀ ጉር መሸፇኛ ክብ ቆብ ሇሴት ሁሇት    

ቆብ የ ጆሮ መሸፇኛ ያሇው/ሇወንዴ ሁሇት - - እንዯሥራ መሣሪያ 

የሚሰጥ 
  ¡†^p}Ô^ N¹W¤   -   

20 የ ተሽከርካሪ ጥገ ና መካኒክ 

ጏሚስታ ሠራተኛ 

የ ማተሚያ ማሸን ከፌተኛ መካኒክ 

የ ማተሚያ ቤት ማሸን መካኒክ 

የ ማተሚያ ማሸን ጀማሪ መካኒክ 

የ ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /የ ወንዴ/ ሁሇት    

ቱታ ሰማያዊ ሁሇት   

ቆዲ ጫማ ጉርዴ አጭር /ሇሴት/ ሁሇት   

     

 የ ተሽከርካሪ ጥገ ና ሲኒ የ ር መካኒክ 

የ ተሽከርካሪ  ጥገ ና  መካኒክ 

ጏሚስታ 
የ ተሽከርካሪ ጥገ ና ሲኒ የ ር ኤክትሪሽያን 

የ ተሽከርካሪ ጥገ ና ኤላክትሪሺያን 

የ ተሽከርካሪ ጥገ ና ጀማሪ ኤላክትሪሺያን 

የ ማተሚያ ማሽን ከፌተኛ ኤላክትሪሺያን 

የ ማተሚያ ማሽን ኤላክትሪሺያን 

የ ማተሚያ ማሽን ጀማሪ ኤላክትሪሺያን 

የ ፇርኒቸር ማሽን ከፌተኛ መካኒክ 

የ ፇርኒቸር ማሽን መካኒክ  

የ ፇርኒቸር ማሽን ጀማሪ መካኒክ 

የ ፇርኒቸር  ማሸን  ኤላክትሪሺያን  

የ ፇርኒቸር  ማሽን  ጀማሪ  ኤላክትሪሺያን  

የ ቧንቧ ሠራተኛ 

የ አናፂ  ሠራተኛ 

አታሚ III  

አታሚ II  

አታሚ I 

     

21 ኤላክትሪካሌ ኢንጂነ ር  ቱታ ሰማያዊ ሁሇት    

 መካኒካሌ ኢንጂነ ር  ¾ኛ ካፖርት ሰማያዊ ሁሇት    

 ጁኒ የ ር  ኤላክትሪካሌ ኢንጅነ ር  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /ሇወንዴ/ ሁሇት - -  
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

 ጁኒ የ ር  መካኒካሌ ኢንጂነ ር  ቆዲ ጫማ አጭር  /ሇሴት/ ሁሇት - - እንዯሥራ መሣሪያ  

የሚሰጥ 

22 ሲኒ የ ር  በያጅና  አካሌ ጠጋኝ ቱታ ካኪ ሰማያዊ - - - 

 

 

 

 

ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት ሁሇት - -  

የ ቆዲ ሽርጥ ሁሇት - -  

የ እጅ ጓንት /የ ቆዲ/ ሁሇት    

  ጏግሌስ      

23 የ እጥበትና  ግሪስ  ሠራተኛ  ቱታ ካኪ ሰማያዊ     

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት አንዴ    

  ሊስቲክ ቦት ጫማ አንዴ    

  የ ሊስቲክ ካፖርት ከነ ቆቡ ሁሇት    

  ጏግሌስ ሁሇት    

24 4ኛ ዯረጃ ሹፋር /የ ከባዴ መኪና  ኮትና ሱሪና ደባይ ሁሇት   1 ሸራ 

 ከነ ተሣቢው ሾፋር/ ቱታ ካኪ ሰማያዊ  ሁሇት   1 ካ ኪ 

 3ኛ ዯረጃ ሹፋር  /የ ሼሌቶ   ቱታ ካቲ ሇሹፋር ሇረዲት 
አንዴ    

 የ ከባዴ መኪና  ሹፋር  ረዲት የ ቆዲ ጫማ አጭር    እንዯሥራ 

መሣሪያ የ ሚሰጥ 

 የ ሰርቪስ  መኪና  ሾፋር  ሸሚዝ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት    

  የ ዝናብ ሌብስ ሁሇት    

25 የ ነ ዲጅ ቅባትና ዕዴሊ ሠራተኛ ቱታ ካኪ ሰማያዊ አን    

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት አንዴ    

  የ ቆዲ ጓንት አንዴ    

  የ ዝናብ ሌብስ    እንዯሥራ መሣሪያ 

የሚሰጥ 

26 1ኛ ዯረጃ /የ ቀሊሌ መኪና ሸፋር/ ኮትና ሱሪ ደባይ-ተመሳሳይ አንዴ    

  የ ቆዲ ጫማ አጭር አንዴ - -  

  ሸሚዝ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ሁሇት    

 
 

የ ዝናብ ሌብስ  ሁሇት - -  

27 የ ግቢ ዯህን ነ ት ሠራተኛ ኃሊፉ ደባይ/ተመሳሳይ ኮትና  ሱሪ  ሁሇት - -  

  የ ሀገ ር  ውስጥ ሸሚዝ - - አንዴ  

  ቆዲ ጫማ አጭር  ሁሇት    
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

  ኮፌያ  ከጨርቅ የ ተሠራ ሁሇት    

  ከረቫት አንዴ    

  የ ዝናብ ሌብስ    አንዴ  

28 የ ግቢ ዯህንነ ት ሠራተኛ ፇረቃ ኃሊፉ ደባይ/ተመሳሳይ ኮትና ሱሪ ሁሇት    

 የ ግቢ ዯህንነ ት ሠራተኛ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ሸሚዝ ሁሇት - -  

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት ሁሇት - -  

    ቆዲ ጫማ አጭር  - አንዴ  

  የ ብዴር መከሊከያ ካፖርት  ሁሇት  -  

  የ ዝናብ ሌብስ ሁሇት - -  

  ከረባት ሁሇት - -  

  ኮፌያ ከጨርቅ የ ተሠራ ሁሇት  - -  

29 የ ግቢ ዯህንነ ት ሠራተኛ /ሴት ፇታሽ/ ደባይ ሸሚዝና  ሱሪ  ሁሇት - -  

  ደባይ ጃኬትና  ጉርዴ ቀሚስ  ሁሇት - -  

  የ ሀገ ር  ውስጥ ምርት ሸሚዝ ሁሇት - - " 

  የ ውስጥ ሌብስ  አንዴ - -  

  የ ሴት ቆዲ ጫማ አጭር  አንዴ - -  

  ከጨርቅ የ ተሠራ ኮፌያ  - - አንዴ  

  ከረባት - - አንዴ  

  የ ዝናብ ሌብስ  ሁሇት    

30 የ ቢሮ እንክብካቤ ሠራተኛ ደባይ ሙለ ቀሚስ ሁሇት    

  ደባይ ሙለ ሽርጥ አንዴ    

  የ ውስጥ ሌብስ አንዴ    

  ቆዲ ጫማ አጭር በጥንዴ ሁሇት    

  የ አቧራ መከሊከያ የ አፌ /ዯስት/ አንዴ    

  የ አቢራ መከሊከያ  የ ፀ ጉር  መሸፇኛ ከካኪ 

የ ተሠራ 
ሁሇት    

  የ እጅ ጓንት /ፕሊስቲክ/ ሁሇት    

31 የ መሌዕክት ሠራተኛ /ወንዴ/ ደባይ ኮትና  ሱሪ  ሁሇት    

  የ ሃ ገ ር  ውስጥ ምርት ሸሚዝ   አንዴ  

  ቆዲ ጫማ አጭር  በጥንዴ አንዴ - -  

  ከረባት አንዴ - -  

32 የ መሌዕክት ሠራተኛ /የ ሴት/ ደባይ ጃኬትና  ጉርዴ ቀሚስ  ሁሇት - -  

  ደባይ ሸሚዝና  ሱሪ  አንዴ    
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

  የ ሀገ ር  ውስጥ ሸሚዝ ሁሇት    

  የ ውስጥ ሌብስ     እንዯ ሥራ መሣሪያ 

  ቆዲ ጫማ አጭር  በጥንዴ ሁሇት    

  ከረቫት ሶስት    

33 የ ግቢ እንክብካቤ ሠራተኛ ኮትና ሱሪ ደባይ   ሁሇት    

  ሸሚዝ ሁሇት    

  ቱታ ሰማያዊ ካኪ ሁሇት    

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት ሁሇት    

  ሊስቲክ  ቦት ጫማ  አንዴ - - - 

  ክብ ቆብ አንዴ - - - 

  የ ዝናብ ሌብስ  ሁሇት - - - 

  ጓንት የ ቆዲ አንዴ - - - 

  ጓንት የ ፕበሊስቲክ ሁሇት - - - 

34 የሥልክ ኦፕሬተር ጉርዴ ቀሚስ ደባይ /ተመሳሳዩን/ ሁሇት - - - 

  ሸሚዝ ሁሇት - - - 

  ከረቫት አንዴ - - - 

  የ ሴት ቆዲ ጫማ  አንዴ - - - 

  የ ውስጥ ሌብስ ሁሇት - - - 

35 የ ማባዣና  ፍቶ ኮፒ ሠራተኛ ¾ኛ ካፖርት -  አንዴ  

  ቆዲ ጫማ የ ሴት አንዴ - - - 

36 የ እንጨት ሥራ ባሇሙያ  III ¾ኛ ካፖርት አንዴ - - - 

 የ እንጨት ሥራ ባሇሙያ  II 

የ እንጨት ሥራ ባሇሙያ   I 

ረዲት የ ማምረቻ ሠራተኛ 

ካኪ ቱታ ሁሇት    

ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /ሇወንዴ/ ሁሇት    

ቆዲ ጫማ አጭር  /የ ሴት/ ሁሇት    

  ጓንት የ ቆዲ አንዴ    

  የ እስትንፊስ  ማጣሪያ  አንዴ    

  የ አቧራ መከሊከያ  ቆብ ሁሇት   እንዯ ሥራ 

መሣሪያ የ ሚሰጥ 
  የ አቧራ መከሊከያ  መነ ጽር  ሁሇት   

  ጏግሌ    
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

37 የ ብረታ ብረት ሥራ ባሇሙያ  III ቱታ ካኪ     

 የ ብረታ ብረት ሥራ ባሇሙያ  II ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት     

የ ብረታ ብረት ሥራ ባሇሙያ  I ቆዲ ጓንት     

  ጏግሌስ     እንዯ ሥራ መሣሪያ 

  ሇጆሮ ዴምፅ  መከሊከያ  ሁሇት   1 ሸራ  1 

  የ ቆዲ ሽርጥ ሁሇት    

38 ቫርኒሽና  ቀሇም ቀቢ ¾ኛ ካፖርት     

  ቱታ ካኪ     

  ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት ሇወንዴ     

  ቆዲ ጫማ አጭር  ሇሴት     

  ¼ ኛ ካኪ ሽርጥ አንዴ    

  ቆዲ ጓንት አንዴ    

  የ እስትንፊስ  ማጣሪያ  ሁሇት    

  የ አቧራ መከሊከያ  ቆብ ሁሇት    

  ጏግሌስ     እንዯ ሥራ መሣሪያ   

39 የ ቅርፃ  ቅርፅ  እና  የ ሳይንስ  ኪትስ  ባሇሙያ  III  ¾ኛ ካፖርት አንዴ    

 የ ቅርፃ  ቅርፅ  እና  የ ሳይንስ  ኪትስ  ባሇሙያ  II ቱታ ካኪ አንዴ    

 የ ቅርፃ  ቅርፅ  እና  የ ሳይንስ  ኪትስ  ባሇሙያ  I ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት /ሇወንዴ/ ሁሇት    

  ቆዲ ጫማ አጭር  /የ ሴት/ ሁሇት    

  የ ቆዲ ሽርጥ አንዴ    

  ሇጆሮ ዴምጽ መከሊከያ     እንዯ ሥራ 

መሣሪያ የ ሚሰጥ 

  ጓንት የ ቆዲ    

  ጏግሌስ     

40 የ ቅርፃ  ቅርፅ እና የ ሳይንስ ኪትስ ባሇሙያ III 

/ሇግሊስ/ 

¾ኛ ካፖርት    

 የ ቅርፃ  ቅርፅ እና የ ሳይንስ ኪትስ ባሇሙያ II 
/ለግላስ/ 

ቱታ ካኪ አንዴ    

 የ ቅርፃ  ቅርፅ እና የ ሳይንስ ኪትስ ባሇሙያ I 
/ለግላስ/ 

ቆዲ ጫማ ጉርዴ ቦት ሇወንዴ አንዴ    
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ተ.
ቁ 

የ ሥብ መዯሰ  
የ ሚያስፇሌገውየሥራ ሌብሰና  የ አዯጋ 

መከሊከያ  

የ ሚሰጥበት ጊዜ 
ተጨማሪ  መግሇጫ 

 
በአንዴ 
ዓመት 

በሁሇት 
ዓመት 

በየ ሦሰት 
ዓመት 

  ቆዲ ጫማ አጭር  ሇሴት ሁሇት    

  የ ዓይን  መነ ፅር  ዱ.ዱ.ሲ.ኤም ሁሇት    

  የ እስትንፊስ  ማጣሪያ  አንዴ    

 

 

 

 

ክፌሌ አሥራ ሦሰት 

 

15. ሌዩ ሌዩ ፇቃዴ፣  

15.1. የ ዓመት የ ዕረፌት ፇቃዴ፣  

15.1.1. መሠረተ ሃሣብ 

15.1.1.1. የ ዓመት ዕረፌት ፇቃዴ የ ሚሰጥበት ምክንያት እያንዲንደ ሠራተኛ ሥራውን 

በሚያጠግብ አኳኋን እንዱፇጽም ሇማዴረግ ዕረፌት የሚያሻው መሆኑን በማመን 

ነ ው፡ ፡  ስሇዚህ ሠራተኛው የ ዓመት ዕረፌት ፇቃዴ የ ሚያገ ኘው አንዴ ዓመት 

ካገ ሇገ ሇ በኋሊ ነ ው፣  
 

15.1.1.2. የ ዓመት የ ዕ ረፌት ፇቃዴ የ ሚሰጠው በበጀት ዓመት ውስጥ ነ ው፣  

15.1.1.3. ማንኛውም ሠራተኛ ሇዕረፌት በሚወጣበት ጊዜ የ ተመዯበበትን ሥራ 

ሳያጓዴሌ እንዱቀጠሌ ሇማዴረግ ብቃት ያሇው ተተኪ ሠራተኛ መኖር አሇበት፡ ፡  

ስሇዚህ ከአዱሱ የ በጀት ዓመት የ ዕ ረፌት ፇቃዴ ዘመን አስቀዴሞ በዴርጅቱ ውስጥ 

የ ፇቃዴ አሰጣጥ ፕሮግራም እንዱዘጋጅ ያስፇሌጋሌ፣  

 

15.1.2. የ ዓመት የ ዕረፌት ፇቃዴ መጠን፣  

15.1.2.1. አንዴ ዓመት ያገ ሇገ ሇ ሠራተኛ 14 የ ሥራ ቀን የ ዓመት ፇቃዴ የ ገ ኛሌ፣  

15.1.2.2. ከአንዴ ዓመት በሊይ ያገ ሇገ ሇ ሠራተኛ በተራ ቁጥር 15.1.2.1. 

ከተመሇከተው ቀን ሊገ ሇገ ሇበት ሇእያንዲንደ ተጨማሪ ዓመት አንዴ ቀን 

እየ ታከሇበት የ ዓመት ፇቃደን ያገ ኛሌ፣  
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 የ ዓመት ፇቃዴ የ ሚቆጠረው ሠራተኛው የ ተቀጠረበት ጊዜን በመከተሌ ሲሆን 

በመንግስት መ/ቤት ወይም በመንግስት የ ሌማት ዴርጅት የ ተሰጠ 

አገ ሌግልትም ታሳቢ ይሆናሌ፣  

 

 

15.1.3. የ ዓመት ዕ ረፌት ፇቃዴ አወሳሰዴ፣  

አንዴ ሠራተኛ የ ዓመት ፇቃደን በሚወስዴበት ጊዜ የ ዕ ረፌቱን ጊዜ ጨምሮ ቢሠራ 

ማግኘት የ ሚገ ባውን ዯመወዝ በቅዴሚያ ማግኘት አሇበት፣  
 

15.1.4. የ ዓመት ፇቃዴን ስሇማጠራቀም፣  

15.1.4.1. ከሊይ በተራ ቁጥር 16.1.2.2. በተመሇከተው መሠረት የ ተሊሇፇ 

ወይም የ ተቋረጠ የ ዓመት የ ዕ ረፌት ፇቃዴ መወሰዴ ይኖርበታሌ፡ ፡  
 

15.1.4.2. በዚህ መመሪያ መሰረት እንዱተሊሇፌ ወይም እንዱጠራቀም ያሌተፇቀዯ 

የ ዓመት የ ዕ ረፌት ፇቃዴ ሳይወስዴ ቢቀር የ ተጠራቀመው ፇቃዴ ይሠረዛሌ፣  

  

15.1.5. የ ዓመት የ ዕ ረፌት ፇቃዴ በሕመም፣  በዝውውርና በሥራ መቋረጥ ጊዜ፣  

15.1.5.1. ሠራተኛው በዓመት ዕረፌት ፇቃዴ ሊይ እያሇ ቢታመም በሐኪም የ ሕመም 

ፇቃዴ ቢሰጠው የ ዓመት ፇቃደ ጊዜ በዚያው መጠን ይራዘማሌ፣  

15.1.5.2. አንዴ ሠራተኛ የ ሥራ ውለ የ ተቋረጠ እንዯሆነ  የ ተጠራቀመው የ ዓመት 

ፇቃዴ በወር ዯመወዙ ሌክ ታስቦ ይከፇሇዋሌ፣  

 

15.2. የ ሕመም ፇቃዴ 

15.2.1. ከሥራ ጋር ግንኙነ ት ሊሇው ህመም የ ሚሰጥ ፇቃዴ፣  

ሠራተኛው ከሥራ ጋር ግንኙነ ት ያሇው ሕመም ወይም አዯጋ ሲያጋጥመው ዴርጅቱ ከሐኪም 

በሚቀርብ ማስረጃ መሠረት ዯመወዝ የ ሚከፇሌበት ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፣  

 

15.2.2. ከሥራ ጋር ግንኙነ ት ሇላሇው ሕመም የ ሚሰጥ ፇቃዴ፣  

15.2.2.1. የሙከራ ጊዜውን የጨረሰ ሠራተኛ ከሥራ ጋር ግንኙነ ት የ ላሇው ህመም 

ቢዯርስበት በሕግ ከታወቀ የ ሕክምና ዴርጅት ማስረጃ ሲያቀርብ በአንዴ ዓመት 

ጊዜ ውስጥ፡ - 
 

 ሇመጀመሪያ አንዴ ወራት ሙለ ዯመወዝ የ ሚከፇሌበት፣  
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 ሇቀጣዩ ሶስት ወር ግማሽ ዯመወዝ የሚከፇሌበት፣  እና ሇተከታዩ ሁሇት ወር 

ጊዜ ዯመወዝ የ ማይከፇሌበት፣  የ ህመም ፇቃዴ ይሰጣሌ፣  
 

15.2.2.2. በዓመት ዕረፌት ፇቃዴ ሊይ የ ሇ ሠራተኛ ዴንገ ት ቢታመምና የ ሐኪም 

የ ዕ ረፌት ፇቃዴ ሲሰጠውና በ3 ቀናት ውስጥ ሠራተኛው ሇዴርጅቱ ቢያሳውቅ ይኸው 

ፇቃዴ ከዓመት ፇቃዴ ውጭ ተሇይቶ ይታሰብሇታሌ፣  
 

15.2.2.3. የ ሕመም ፇቃዴ በተከታታይነ ት በሚወሰዴበት ሆነ  ተከፊፌል በሚፇቀዴበት ጊዜ፣  

ከሕመም ፇቃደ ጋር የሚሰጠው የ ዯመወዝ ክፌያ ዴምር በማናቸውም የ 12 ወር ጊዜ ውስጥ 

ከ2 ወራት ሙለ ዯመወዝ ሉበሌጥ አይችሌም፣  የሚሰጠው ፇቃዴም ከ6 ወራት ሉበሌጥ 

አይችሌም፣  
 

15.2.3. መታመምን ስሇማሳወቅ፣  

15.2.3.1. ከአቅም በሊይ የ ሆነ  ምክንያት ካሊጋጠመው በስተቀር ሠራተኛው መታመሙን 

ሇዴርጅቱ እጅግ ቢዘገ ይ በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በተገ ኘው የ መገ ናኛ መንገ ዴ 

ማስታወቅ አሇበት፣  

 

15.2.3.2. በሕመም ምክንያት ከሥራ የ ቀረ ሠራተኛ ወዯ ሥራው ሲመሇስ ከሥራው 

ሇቀረበት ጊዜ ሕጋዊ የ ሐኪም ማስረጃ ማቅረብ አሇበት፣  
 

15.2.4. የ ሕክምና ማስረጃ ተቀባይነ ት፣  

ሠራተኛው መንግስት ዕውቅና ከሰጣቸው የ መንግስትም ሆነ  የ ግሌ የ ሕክምና ተቋማት 

የ ሕክምና ማስረጃ ሲያቀርብ ተቀባይነ ት ይኖረዋሌ፣  
 

15.2.5. የ ሕመም ፇቃዴ የ ሥራ ውሌ መቋረጥ፣  

የ ሕመም ፇቃዴ ከማሇቁ በፉት የ ሥራ ውለ ዘመን ካሇቀ የ ሕመም ፇቃዴ አብሮ 

ይፇጸማሌ፣  
 

15.3. የ ወሉዴ ፇቃዴ፣  

15.3.1. ማንኛውም ነ ፌሰ ጡር የ ሆነ ች ሠራተኛ ሇምርመራ ሐኪም በሚያዘው መሠረት ዯመወዝ 

የ ሚከፇሌበት ፇቃዴ ይሰጣታሌ፣  
 

15.3.2. ሠራተኛዋ ከመውሇዶ በፉት ዕረፌት እንዴታዯርግ ሐኪም ካዘዘ ዯመወዟን እያገ ኘች 

ታርፊሇች፣  
  



 

 

42 

 

 

 

የ ትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና  ማከፊፇያ  ዴርጅት 
Educational Materials Production and Distribution Enterprise 

(EMPDE) 

 

 

      

ISO 9001:2008 Certified    

 Document No.    
WD/INT/EMPDE/38 

Revision No.00 

Title: የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር መመሪያ Page No.1 of 1 

15.3.3. ማንኛውም ነ ፌሰጡር ሠራተኛ እወሌዲሇሁ ብሊ ከገ መተችበት ቀን በፉት መውሇጃዋ 

ሲዯርስ ሇ30 ተከታታይ ቀናት የ ወሉዴ ፇቃዴ እንዱሁም ከወሇዯችበት ቀን ጀምሮ 60 

ተከተታይ ቀን የ ወሉዴ ፇቃዴ ይሰጣታሌ፣  

 

15.3.4. ሠራተኛዋ ከመውሇዶ በፉት የ ወሰዯችው የ 30 ቀን የ ወሉዴ ፇቃዴ ሲያሌቅ 

ካሌወሇዯች እስከምትወሌዴ ዴረስ በተራ ቁጥር 15.3.1. መሠረት ዕረፌት ሌታገ ኝ 

ትችሊሇች፡ ፡  የ ሠሊሳ ቀን ፇቃዴዋ ሳያሌቅ ከወሇዯች በተራ ቁጥር 15.3.3. 

መሠረት የ ምትወስዯው የ 60 ቀን የ ወሉዴ ፇቃዴ ይጀምራሌ፣  
 

15.3.5. ሠራተኛዋ ከሊይ በተራ ቁጥር 15.3.3 የ ተመሇከተውን የ ወሉዴ ፇቃዶን 

ከጨረሰች በኋሊ በመታመሟ ምክንያት ሐኪም የ ሕመም ፇቃዴ እንዯሚያስፇሌጋት ሲረጋገ ጥ 

በዚህ መመሪያ በተራ ቁጥር 15.3.3. መሠረት የ ሕመም ፇቃዴ ታገ ኛሇች፣  

 

15.4. ሇሠራተኛ ማህበር የ ሚሰጥ ፇቃዴ 

15.4.1. የ ዴርጅቱ የ ሠራተኛ ማህበር መሪዎች የ ሥራ ክርክር ሇማቅረብ ሇህብረት ስምምነ ት 

ዴርዴር፣  ሇመዯበኛ ስብሰባ፣  ሇሠራተኞች ሰብሰባ፣  ሇፋዳሬሸንና ሇኮንፋዳሬሸን 

ስብሰባ፣  ሇሴሚናር ፇቃዴ በሚጠይቁበት ወቅት ዴርጅቱ ፇቃዴ ከክፌያ ጋር ይሰጣሌ፡ ፡  

ሇእነ ኝህ ጉዲዮችም ማህበሩ የ ጽሑፌ ማስረጃ ያቀርባሌ፣  
 

15.4.2. ሇሠራተኛ ማህበር አመራር አባሊት ስብሰባ ዴርጅቱ በሣምንነ ት አንዴ ቀን ብቻ 

ዯመወዝ የ ሚከፇሌበት ፇቃዴ ይሰጣሌ፡ ፡  

 

15.5. የ ጋብቻ ፇቀዴ፣  

ሠራተኛው ሇሚያዯርገ ው ሕጋዊ ጋብቻ ሇአንዴ ጊዜ ብቻ ዯመወዝ የ ሚከፇሌበት 7 የ ሥራ ቀን 

ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፣  

 

15.6. የ ኃዘን ፇቃዴ፣  

15.6.1. የ አንዴ ሠራተኛ ባሌ/ሚስት፣  እናት፣  አባት፣  ሌጅ፣  ወንዴምና እህት ሲሞት 

ዯመወዝ የ ሚከፇሌበት ሦሰት ተከታታይ ቀናት የ ሐዘን ፇቃዴ ይሰጣሌ፣  
 

15.6.2. ከተራ ቁጥር 15.6.1. ከተጠቀሰው የ ዝምዴና ሐረግ ውጭ ከዴርጅቱ ሠራተኛ 

ቤት ሰው ሞቶ አስክሬን ሲወጣ ዯመወዝ የ ሚከፇሌበት ሦስት ቀናት የ ሀዘን ፇቃዴ 

ይሰጣሌ፣  
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15.7. የ አጭር ጊዜ ፇቃዴ፣  

15.7.1. ሠራተኛው ከግማሽ ቀን እስከ 3 ቀናት ሇሚዯርስ ጊዜ ፇቃዴ ከጠየ ቀ ከዓመት 

ዕረፌቱ ቀናት የ ሚታሰብ ፇቃዴ በሥራ ኃሊፉው ይሰጠዋሌ፣  
 

15.8. ሇፌ/ቤት ሇላሊ ሕጋዊ ጥሪ የ ሚሰጥ ፇቃዴ፣  

15.8.1. አንዴ ሠራተኛ መብቱን ሇማስጠበቅ ወይም ግዳታውን ሇማስፇጸም ከፌ/ቤት፣  

ከፖሉስ ወይም ላሊ ሕጋዊ አካሌ አንዱገ ኝ ሲታዘዝና ማስረጃውን ሲያቀርብ ዯመወዝ 

የ ሚከፇሌበት ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፣  

ክፌሌ አሥራ አራት 

 

16. የ ሥራ ሰዓት፣  የ ሣምንት ዕ ረፌትና የ ሕዝብ በዓሊት 

16.1. መዯበኛ የ ሥራ ሰዓት 

16.1.1. የ ዴርጅቱ ሠራተኞች መዯበኛ የ ሥራ ሰዓት በቀን ውስጥ ከ8 ሰዓት፣ በሣምንት 

ውስጥ ከአርባ ስምንት ሰዓት አይበሌጥም፣  

 

16.1.2. በዚህ አንቀጽ ተራ ቁጥር 16.1.1. እንዯተጠበቀ ሆኖ ዴርጅቱ አስፇሊጊ ሆኖ 

ባገ ኘው ጊዜ የ ሥራ ሰዓትን ሇመሇወጥ ወይም ሇማሻሻሌ ይችሊሌ፣  

 

16.1.3. የ ሽፌት ሠራተኞች፣  የ ጥበቃ ሠራተኞች፣  የ ጽዲት ሠራተኞች ሾፋሮች የ ሥራ ሰዓት 

ዴርጅቱ በሚያወጣው ፕሮግራም ይሆናሌ፣  

 

16.1.4. የ ዴርጅቱ ሠራተኞች /ከጥበቃ፣  ከሽፌት ከጽዲት ከሾፋሮች ሠራተኞች በስተቀር/ 

የ ሥራ መግቢያና መውጫ ሰዓት እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡ ፡  

 

ከሊይ የ ተጠቀሰው የ ሥራ ሰዓት የ ሽፌት ሠራተኞችን አይመሇከትም፡ ፡  የ ሽፌት ሥራ ዴርጅቱ በሚያወጣው 

ፕሮግራምና በሠራተኛ አዋጅ የ ተቀመጠውን የ ሥራ ሰዓት ጣሪያ ሳይጥስ ተግባራዊ ይሆናሌ፡ ፡  

 

16.2. የ ሣምንት የ ዕ ረፌት ቀን 

 

 

ቀናት 

የ ሥራ መጀመሪያ  

ሠዓት 

የ ጠዋት የ ሻይ ዕ ረፌት 

ሰዓት 
የ ምሣ ሰዓት 

ከሰዓት በኋሊ  የ ሻይ 

ዕ ረፌት ሰዓት 

ከሥራ የ መውጫ 

ሰዓት 

ለቢሮ 
ሠራተኞች 

ሰኞ-አርብ 2:00 4:10-4:25 6:30-7:30 9:10-9:25 11:00 

ለምርት 
ሠራተኞች 

“ “ 4:30-4:45 “   9:30-9:45 “ 
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16.2.1. የ ዴርጅቱ ሠራተኞች በሳምንት ውስጥ የ ሌተቆራረጠ ቢያንስ የ 24 ሰዓት የ ሣምንት 

ዕረፌት ያገ ኛለ፣  
 

16.2.2 የ ዴርጅቱ ሠራተኞች በሙለ በተቻሇ መጠን የ ሣምንት ዕረፌታቸውን በተከታታይ 

እንዱወስደ ያዯረጋሌ፡ ፡   

 

16.2.3. ማንኛውም ሠራተኛ በሣምንት የ ዕ ረፌት ቀን የ ትርፌ ሰዓት ሥራ ከሠራ በአሰሪና 

ሠራተኛ አዋጅ 377/96፣  የ ተሻሻሇው አዋጅ 494/98፣  መሠረት ክፌያ ያገ ኛሌ፣   

 

16.3. የ ሕዝብ በዓሊት፣  

16.3.3. አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት የ ሚከበሩ የ ሕዝብ በዓሊት ዯመወዝ የ ሚከፇሊቸው ይሆናለ፡ ፡  
 

16.3.4. ማንኛውም ሠራተኛ በሕዝብ በዓሊት ቀን የ ትርፌ ሰዓት ሥራ ከሠራና በአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ 

አዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ክፌያ ያገ ኛሌ፣  

 

 

ክፌሌ አሥራ አራት 

17. ዱሲፕሉን፣  

17.1. መሠረተ ሃሳብ፣  

በዴርጅቱ ውስጥ የ ሥራ ዱሲፕሉን መኖር አስፇሊጊ የሚሆነ ው፡ - 

17.1.1. ዴርጅቱ የ ተቋቋመበትን ዓሊማ ከግቡ ሇማዴረስ፣  

17.1.2. ሇቀሌጣፊ ሥራ፣  ሇምርታማነ ት በዓይነ ትም ሆነ  በመጠን ማዯግ ዓይነ ተኛ መሣሪያ የ ሆነ ውን 

ዱስፕሉን ሇማስከበር፣  
 

17.1.3. ሠራተኞች የሚጠበቅባቸውን ተግባርና ኃሊፉነ ት በሚገ ባ ሇመወጣት እንዱችለ ሇማዴረግ፣  
 

17.1.4. የ ሠራተኞችን መብትና ግዳታ ሇማስከበር፣  ጥፊተኛ ሠራተኞችን ተቆጣጥሮ ሇመምከር፣  

ሇማስተማር፣  ሇማረምና እንዯአስፇሊጊነ ቱም ሇመቅጣት በማሰብ ነ ው፣  
 

17.2. የ ሠራተኛ ከመዯበኛ ሥራው በእገ ዲ ስሇሚነ ሳበት፣  

አንዴ ሠራተኛ ከመዯበኛ ሥራው የ ሚታገ ዯው፡ - 

17.2.1. ከተከሰሰበት ጉዲይ ጋር አግባብ የ ሊቸውን ማስረጃዎች በማበሊሸት ወይም 

በመዯበቅ ምርመራውን የ ሚያሰናክሌ ሆኖ ሲገ መት፣  
 

17.2.2. በመንግሥት ንብረት ሊይ ጉዲት ያዯርሳሌ ተብል ሲጠረጠር፣  
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17.2.3. የ ተከሰሰበት ጥፊት ከባዴ ከመሆኑ የ ተነ ሳ የ ላልች ሠራተኞችንም ሞራሌ የ ሚነ ካ 

ወይም ተገ ሌጋዩ ሕዝብ በመንግሥት ሠራተኞች ሊይ ሉኖረው የ ሚገ ባውን እምነ ት 

የ ሚያዛባ ሆኖ ሲገ ኝና ጥፊቱ ከሥራ የ ሚያስወጣ ሆኖ ሲገ መት ነ ው፡ ፡  
 

17.3. የ እገ ዲ አፇፃ ፀም፣  

17.3.1. ከሥራ ታግዯ የ ሚቆይ ሠራተኛ የ ታገ ዯበት ምክንያት በጽሁፌ እንዱገ ሇጽሇት 

ያስፇሌጋሌ፡ ፡  የ ማገ ጃውን ትዕዛዝ ሇሠራተኛው ሇመስጠት ካሌተቻሇ በዴርጅቱ 

የ ማስታወቂያ ሠላዲ ሊይ እንዱሇጠፌ ይዯረጋሌ፡ ፡  
 

17.3.2. የ ሠራተኛው ከሥራ መታገ ዴ የ ሚጸናው የ ማገ ጃው ትዕ ዛዝ በዯረሰ ሇሠራተኛው 

ከተሰጠበት ቀን ወይም በማስታወቂያው ሰላዲ ሊይ ከተሇጠፇበት ቀን ማግስት ጀምሮ 

ነ ው፡ ፡  

 

17.4. የ እገ ዲ የ ጊዜ ገ ዯብ 

ሠራተኛው ከሥራው ታግድ እንዱቆይ የ ሚዯረገ ው ከአንዴ ወር ሊሌበሇጠ ጊዜ ነ ው፡ ፡  

 

17.5. እገ ዲና የ ዯመወዝ ክፌያ፣  

17.5.1. ሠራተኛው ከሥራው ታግዯ እስከሚቆይበት ጊዜ ዴረስ ዯመወዙ መያዝ አሇበት፡ ፡  

ሆኖም ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ የ ነ ገ ሩ ሁኔታ የ ሚፇቅዴ ሲሆን ከሥራ ሇታገ ዯው ሠራተኛ 

ከወር ዯመወዙ እስከ ግማሽ እንዱከፇሇው ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡ ፡  

 

17.5.2. የ ሠራተኛው የ ዱስፕሉን ጉዲይ ከሊይ በተራ ቁጥር 17.4. የ ጊዜ ገ ዯብ ውስጥ 

ውሣኔ ካሊገ ኘ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ሠራተኛውን ወዯ ነ በረበት የ ሥራ መዯብ በመመሇስ 

በተመሳሳይ ዯረጃ በላሊ የ ሥራ መዯብ ሊይ በመመዯብ ዯመወዙን እየ ከፇሇ እንዱሠራ 

የ ዯርጋሌ፡ ፡  የ ዱሲፕሉን ምርመራውም ይቀጥሊሌ፡ ፡  
 

17.5.3. ምርመራው ተጠናቆ ሠራተኛው ከተጠረጠረበት ጥፊት ነ ፃ  ሆኖ ከተገ ኘ ያሌተከፇሇው 

ዯመወዙ ያሇወሇዴ ይከፇሇዋሌ፣  
 

17.5.4. ከምርመራው በኋሊ የ ሚወሰዴበት እርምጃ ከሥራ ስንብትን ወይም ከዯረጃ ዝቅ 

ማሇትን የ ማያስከትሌ ሆኖ ሲገ ኝ ሇጥፊቱ ተመጣጣኝ ነ ው ተብል የ ሚወሰንበት ቅጣት 

በቂ ሆኖ በእገ ዲው ጊዜ የ ተያዘበት ዯመወዝ ይመሇስሇታሌ፣  
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17.5.5. ከምርመራው በኋሊ ሠራተኛው የ ተወሰነ በት ቅጣት ከዯረጃ ዝቅ የ ማዴረግ ወይም 

ከሥራ የ ሚሰናበት ሆኖ ከተገ ኘ በእገ ዲው ጊዜ የ ተያዘበት ዯመወዝ አይመሇስሇትም፡ ፡  
 

17.6. የ ዱስፕሉን ኯሚቴ ስሇማቋቁም፣  

ሠራተኛው ከአንዴ ወር ዯመወዝ በሊይ የ ሚያስቀጣ፣  ከዯረጃ ዝቅ የ ሚያስዯርግ ወይም 

ከሥራ የ ሚያሰናብት ጥፊት ፇጽሞ ሲገ ኝ፣  ጉዲዩን ከየ አቅጣጫው ገ ምግሞ የ ውሳኔ  

አስተያየ ት ሇዋና ሥራ አስፇፃ ሚ የ ሚያቀርብ ኯሚቴ በመሥ/ቤቱ ውስጥ ይቋቋማሌ፡ ፡   
 

17.7. የ ዴርጅቱ የ ዱስፕሉን ኯሚቴ አባሊት፣  

17.7.1. የ ዴርጅቱ የ ዱስፕሉን ኯሚቴ አባሊት፣  

 ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ የ ሚሰይመው ……………………….. ሰብሳቢ 

 ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ የ ሚመርጣቸውና ሇርሱ ተጠሪ የ ሆኑ  

2 የ ሥራ ኃሊፉዎች ……………………………………….  አባሌ 

 ሁሇት የ ሠራተኛ ማህበር ተወካዮች ……………………… “ 

 ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ የ ሚሰይመው ….…………….………  ፀሐፉ 
 

17.8. የ ዱስፕሉን ኯሚቴ የ ስብሰባ ጊዜና ምሌዓተ ጉባዔ 

17.8.1.  የ ዱስፕሉን ኯሚቴ ሰብሳቢ ኮሚቴው የ ሚሰበሰብበትን ጊዜና ቦታ ይወስናሌ፣  

17.8.2. የ ዱስፕሉን ኯሚቴ ሰብሳቢውና ላልች 2 አባሊት ማሇትም ከአሠሪና ከሠራተኛው 

ወገ ኖች አንዴ አንዴ አባሌ ከተገ ኙ የ ኯሚቴው ስብሰባው ሉቀጥሌ ይችሊሌ፣  
 

17.8.3. የ ዱስፕሉን ኯሚቴ ስብሰባ በሌዩ ሌዩ ምክንያት ምሌዓተ ጉባዔው በተከታታይነ ት 

ሇሁሇት ጊዜ ሳይሟሊ ሲቀር፣  የ ኯሚቴው ሰብሳቢ ሁኔታውን ሇዋና ሥራ አስፇፃ ሚ 

ያሳውቃሌ፣  ዋና አስፇፃ ሚም ጁም የ በኩለን ተገ ቢ እርምጃ ይወስዲሌ፡ ፡  
 

17.9. የ ዱስፕሉን ኯሚቴ ሥሌጣንና ኃሊፉነ ት፣  

  የ ኮሚቴው ስሌጣን የ ቀረበበትን የ ዱሲፕሉን ጉዲይ ማጣራት፣  መመዘንና ሠራተኛው ጥፊተኛ ሆኖ 

ሲገ ኝ ሇጥፊቱ ተመጣጣኝ የ ሆነ  ቅጣት በህብረት ስምምነ ቱ ወይም በላሊ ህግ የ ተመሇከተውን 

የ ቅጣት አይነ ት እንዱቀጣ የ ውሳኔ ሀሳብ ማቅረብ ነ ው፡ ፡  
 

17.9.1. ኯሚቴው በዚህ መመሪያ የ ተሰጠውን ተግባር በሚያከናውንበት ጊዜ የ ሚያስፇሌጉትን 

ማሕዯሮች፣  መረጃዎች ሰነ ድች አስቀርቦ ማየ ት፣  አግባብ ያሇውን ሰው መጥራትና 
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መጠየ ቅ ይችሊሌ፣  ሆኖም ሚስጥር የ ሆኑ ሰነ ድችን በዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ 

ካሌተፇቀዯ በስተቀር ማየ ት አይችሌም፣  

 

17.9.2. በዱስፕሉን ኯሚቴ አባሌነ ት ወይም ፀሐፉነ ት የ ሚያገ ሇግሌ ኃሊፉ ወይም ሠራተኛ ኯሚቴው 

የ ሚመረምራቸውን ጉዲዮችና የ ሚመሇከታቸውን መረጃዎች ሁለ በሚስጥር መያዝ አሇበት፡ ፡  ሚስጥር 

ማባከኑ በመረጃ የ ተረጋገ ጠበት አባሌ ወይም ፀሐፉ ዴርጅቱ ባሇው ዯንብ ወይም መመሪያ 

መሠረት የ ዱስፕሉን እርምጃ ይወሰዴበታሌ፡ ፡  

 

17.9.3. ኯሚቴው የ ሚሰጠው የ ውሳኔ አስተያየ ት ሇዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ቀርቦ ካሌተወሰነ  

በስተቀር ተፇፃ ሚነ ት የ ሇውም፣  

 

17.9.4. የ ኯሚቴው የ ውሣኔ አስተያየ ት በዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ተወስኖ በጽሁፌ ሇባሇጉዲዩ 

እስኪሰጥ ዴረስ ሚስጥር ሆኖ መጠበቅ አሇበት፣  

 

17.10. የ ዱስፕሉን ኯሚቴ ዴምጽ አሰጣጥ፣  

17.10.1. የ ዱስፕሉን ኯሚቴው የ ውሳኔ ሃሳብ የ ሚያሳሌፇው በዴምጽ ብሌጫ ይሆናሌ፡ ፡  

የ አባልች ዴምጽ እኩሌ ሇእኩሌ ከሆነ  ሰብሳቢው የ ዯገ ፇው ያሌፊሌ፣  
 

17.10.2. በዴምጽ አሰጣጥ ረገ ዴ በሃሳብ የ ተሇየ  ማንኛውም የ ኯሚቴ አባሌ የ ዴምጽ 

ሌዩነ ቱን በመዘርዘር ሃሳቡን በቃሇ ጉባዔው ውስጥ ሉያሰፌር ይችሊሌ፡ ፡  

 

17.11. የ ዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ የ ውሳኔ አሰጣጥ፣  

17.11.1. በዚህ መመሪያ መሠረት ዋናው ሥራ አስፇፃ ሚ የ ዱስፕሉን ኮሚቴ የ ሚያቀርብሇትን 

የ ውሳኔ ሃሳብ መርምሮ እንዲሇ በመቀበሌ ወይም በማሻሻሌ ወይም በመሰረዝ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፣  
 

17.11.2. የ ተሰጠው ውሳኔ ተዘርዝሮ ሇተከሳሽ በጽሁፌ መሰጠት አሇበት፣  

17.11.3. ተከሳሹ ውሳኔውን ሇመቀበሌ ያሌቀረበ ወይም ያሌተገ ኘ እንዯሆነ  በአዴራሻው 

ይሊክሇታሌ፡ ፡  አዴራሻው ካሌታወቀ የ ውሳኔው ፌሬ ነ ገ ር በአጭሩ ተገ ሌጾ ቢያንስ 

በአስር ቀናት በማስታወቂያ ሠላዲ ሊይ ተሇጥፍ እንዱቆይ መዯረግ አሇበት፣  
 

17.12. የ ዱስፕሉን እርምጃዎች ተፇፃሚነ ት፣  
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በሠራተኛው ሊይ የ ሚወሰዴ ማናቸውም የ ዱስፕሉን እርምጃ በመዯበኛው ፌ/ቤት ወይም በላሊ 

ሥሌጣን ባሇው አካሌ በመታየ ት ሊይ ያሇውን ሳይጠብቅ ይወሰናሌ፡ ፡  
 

17.13. የ ሬከርዴ አያያዝ፣  

የ ዱስፕሉን ቅጣትን መረጃ ሇመያዝ እንዱረዲ ሠራተኛው በዴርጅቱ ውስጥ ሲያገ ሇግሌ 

የ ፇጸመው ጉዴሇት ወይም ያሳየ ው መሌካም ተግባር ሁለ በሪከርዴ መያዝ አሇባቸው፣  
  

17.14. የ ቅጣት ሪከርዴ መቆያ ጊዜ፣  

17.14.1. የ ዱስፕሉን ቅጣት የ ተወሰነ በት ሠራተኛ በሪከርዴ የ ያ ዘ ቅጣት እንዲይጠቀስበት 

የ ሚዯረገ ው በመሌካም ሥራውና ሥነ  ምግባሩ ነ ው፡ ፡  
 

17.14.2. ቀዯም ብል የ ተወሰነ ው ቅጣት በሪከርዴነ ት ሉቆይና ሉጠቀስ የ ሚችሇው ቅጣቱ ፣   
 

ሀ/ ከጽሁፌ ማስጠንቀቂያ እስከ 1 ወር ዯመወዝ ተመሊሽ በማዴረግ ከሆነ  ከተወሰነ በት 

ቀንና ዓ.ም ጀምሮ ሇአንዴ ዓመት፣  
 

ሇ/ የ ዯመወዝ ጭማሪና የ ቦነ ስ ቅጣት ፀ ንቶ የ ሚቆየ ው በህብረት ስምምነ ት በተመሇከተው 

አኳኋን ነ ው፣  

 

 

17.15. ከሥራ የ ሚያሰናብት ቅጣት ተፇፃሚ የ ሚሆንበት ጊዜ፣  

በዚህ መመሪያ ተራ ቁጥር 17.2 ስሇዕ ገ ዲ የ ተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዱስፕሉን ጥፊት 

ምክንያት በአንዴ ሠራተኛ ሊይ የ ሚወሰን ከሥራ የ ማሰናበት ቅጣት ተፇፃ ማ የ ሚሆነ ው በዋና 

ሥራ አስፇፃ ሚ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ነ ው፡ ፡  

 

17.16. የ ዱስፕሉን እርምጃ አወሳሰዴ፣  

የ ዱሲፕሉን እርምጃ የ ሚወሰዴባቸው የ ጥፊት ዓይነ ቶችና ዯረጃዎች አወሳሰዴ በህብረት 

ስምምነ ት በተመሇከተው አኳኋን የ ሚፇጸም ይሆናሌ፣  የ እርምጃ አወሳሰዴ እንዯሚከተሇው 

ይፇጸማሌ፣  
 

17.16.1. የ ቃሌ ማስጠንቀቂያ በቡዴን መሪ /ወይም በቅርብ ኃሊፉ/፣  

17.16.2. የ መጀመሪያ የ ጽሁፌ ማስጠንቀቂያና እስከ 6 ቀን የ ገ ንዘብ ቅጣት በሥራ ዘርፈ 

የ በሊይ ኃሊፉና ወይም በቡዴን መሪ፣  
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17.16.3. የ መጨረሻ ዯረጃ የ ጽሁፌ ማስጠንቀቂያ እና እስከ አሥራ አምስት ቀን የ ዯመወዝ 

ቅጣት በሥራ አስፇፃ ሚዎችና በአገ ሌግልት ኃሊፉዎች፣  

  

17.16.4. እገ ዲ ከዯረጃ ዝቅ ማዴረግና ስንብት በዴርጅቱ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ይከናወናሌ፣  
 

 

17.17. የ ቅሬታ አቀራረብ ሥነ  ሥርዓት፣  

ሠራተኛው ጥፊት ፇጽሟሌ ተብል በቅርብ ኃሊፉው እርምጃ ሲወሰዴበት በተሰጠው ውሳኔ ቅር 

ከተሰኘ ከዚህ በታች በተመሇከተው አኳኋን በየ ዯረጃው ቅሬታውን ያቀርባሌ፣  

 

17.17.1. ምዯባን፣  የ ዯረጃ ዕዴገ ትን፣  የ ዯመወዝ ጭማሪን፣  የ ሥራ ዝርዝር መጠየ ቅን፣  

ዝውውርን፣  ሥሌጠናን እና የ መሳሰለት አቤቱታና ቅሬታዎች በቀጥታ በሰው ሀብት ሥራ 

አመራር የ ሚቀርቡ ይሆናለ፣  

 

17.17.2. በተራ ቁጥር 17.18.3 ከተጠቀሱት ውጭ የ ሚቀርቡ አቤቱታና ቅሬታዎች በቀጥታ 

ሇቅርብ የ ሥራ ኃሊፉዎች ይቀርባለ፣  

 

17.17.3. በተራ ቁጥር 17.18.3. መሠረት የ ሚቀርቡ አቤቱታዎችና ቅሬታዎች አፇፃ ፀም 

እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡ ፡  
 

 

17.17.4. የ መጀመሪያ ዯረጃ 

ሀ/ ሠራተኛው ቅሬታውን ወይም አቤቱታውን ሇዴርጅቱ በሰው ሀብት ሥራ አመራር በጽሁፌ 

ያቀርባሌ፣  
 

ሇ/ የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ በአምስት የ ሥራ ቀናት ውስጥ 

የ በኩለን ውሳኔ ወይም መሌስ ይሰጣሌ፣  

 

17.17.5. የ ሁሇተኛ ዯረጃ፣  

ሀ/ ሠራተኛው ከሰው ሀብት ሥራ አመራር የ ተሰጠው ውሳኔ ወይም መሌስ ካሊረካው ውሳኔው 

በዯረሰው በሦስት የ ሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇዴርጅቱ ዋና ዲይሬክተር በጽሁፌ 

ያቀርባሌ፣  
 

ሇ/ ዋና ሥራ አስፇፃሚ ከሠራተኛው የ ቀረበሇትን አቤቱታ ቀዯም ሲሌ የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር 

በጉዲዩ ሊይ የ ሰጠውን ውሳኔ ና መሌስ ካገ ናዘበና ከመረመረ በኋሊ በአምስት ቀናት ውስጥ 

ውሳኔ /መሌስ/ ይሰጣሌ፣  የ ዋና ሥራ አስፇፃሚ መሌስም የ መጨረሻ ይሆናሌ፡ ፡  
 

 



 

 

50 

 

 

 

የ ትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና  ማከፊፇያ  ዴርጅት 
Educational Materials Production and Distribution Enterprise 

(EMPDE) 

 

 

      

ISO 9001:2008 Certified    

 Document No.    
WD/INT/EMPDE/38 

Revision No.00 

Title: የ ሰው ሀብት ሥራ አመራር መመሪያ Page No.1 of 1 

17.18. ከምዯባ፣  የ ዯረጃ ዕዴገ ት ወዘተ. /ተራ ቁ. 17.18.3./ ውጭ የ ሚቀርብ 

አቤቱታና ቅሬታ አፇፃ ፀም፣  
 

 

17.19.1. የ መጀመሪያ ዯረጃ 

17.19.1.1. ሠራተኛው ቅሬታውን ሇቅርብ ሥራ ኃሊፉው በጽሁፌ ወይም በቃሌ ያቀርባሌ፡ ፡  

የ ቅርብ ኃሊፉው ቅሬታው በዯረሰው በሁሇት የሥራ ቀናት ውሳኔ ወይም መሌስ 

ይሰጣሌ፡ ፡  
 

 

 

17.19.2. ሁሇተኛ ዯረጃ 

የ ቅርብ ሥራ ኃሊፉው ውሳኔ ወይም መሌስ ያሊረካው ሠራተኛ ውሳኔ በዯረሰው በሦሰት የ ሥራ 

ቀናት ውስጥ ቅሬታው ሇሚቀጥሇው ኃሊፉው ያቀርባሌ፡ ፡  የ ሚቀጥሇው ኃሊፉም አቤቱታው 

በዯረሰው በአምስት የ ሥራ ቀናት ውስጥ የ በኩለን ውሳኔ ይሰጣሌ፣  
 

17.19.3. ሦሰተኛ ዯረጃ 

ሠራተኛው በሚቀጥሇው ኃሊፉ የ ተሰጠው ውሳኔ ካሊረካው በሦሰት የ ሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን 

ሇሚቀጥሇው የ ሥራ ኃሊፉ ያቀርባሌ፡ ፡  የ ሚቀጥሇው የ ሥራ ኃሊፉ የ ቀረበውን አቤቱታና ቅሬታ 

ቀዯም ሲሌ ከሱ በታች ባሇ ኃሊፉ የ ተሰጠውን ውሳኔ ካገ ናዘበና ከመረመረ በኋሊ በ5 የ ሥራ 

ቀናት ውስጥ መሌስ ወይም ውሳኔ ይሰጣሌ፡ ፡  በዚህም ካሌረካ ሠራተኛው በግለ ወይም 

በማህበሩ አማካይነ ት ቅሬታውን ዯረጃውን ጠብቆ ያቀርባሌ፡ ፡  

 

ክፌሌ አስራ ስዴስት 
 

18. ጡረታ 

18.1 በዕዴሜ ምክንያት አገ ሌግልት ስሇሚያቋርጥ ሠራተኛ፣  

ዴርጅቱ ሠራተኛው በመጀመሪያ በመንግሥት መስሪያ ቤት ውስጥ ሲቀጠር በሞሊው የ ሕይወት ታሪክ 

ሊይ የ መዘገ በውን ወይም ያስመዘገ በውን የ ሌዯት ቀኑንና አገ ሌግልት የ ጀመረበትን ዘመን 

መዝግቦ ይይዛሌ፡ ፡  ይህም የ ሠራተኛው የ ጡረታ መውጫ ጊዜ ከመዴረሱ አስቀዴሞ ተጠናቆ መያዝ 

አሇበት፣  

                                                                    

18.2. ዴርጅቱ ዕዴሜው ሇጡረታ የ ተቃረበውን ሠራተኛ ቢያንስ ከሥራው ሇመገ ሇሌ ስዴስት ወር 

ሲቀረው ፣  
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 የ ሚፇሌግበትን ማንኛውንም የ መንግሥት ገ ንዘብ፣  ንብረት፣  ወይም ላሊ ነ ገ ር ሁለ 

እንዱያስረክብ ያዯርጋሌ፣  
 

 ሠራተኛው የ ጡረታ ክፌያ የ ሚያስፇሌጉትን የ ማሕበራዊ ዋስትና ባሇሥሌጣን 

ፍርሞትን፣  የ አገ ሌግልት ዘመን መረጃዎችን፣  የ ሠራተኛውን የ መጨረሻ 36 ወራት 

የ የ ወሩን ዯመወዝ መጠንና ላልችም ተፇሊጊ መረጃዎች ሁለ አጠናቆ በማያያዝ በሰው 

ሀብት ሥራ አመራር ተፇርሞ ሇማህበራዊ ዋስትና ባሇሥሌጣን ይሌካሌ፣  
 

 

18.2 የ ሠራተኛው የ ጡረታ አበሌ መከፇሌ የ ሚጀምረው መብቱ ከተረጋገ ጠበት ወር ቀጥል ካሇው ወር 

የ መጀመሪያ ቀን አንስቶ ስሇሆነ  ከሥራ የ ሚሇይበት ወር ሙለ ዯመወዙ ይከፇሇዋሌ፡ ፡  
 

18.3. በዴርጅቱ ቢያንስ አምስት ዓመት የ ገ ሇገ ሇ ሠራተኛ መዯበኛ የ መጦሪያ ዕዴሜው ዯርሶ 

ዴርጅቱን ሲሇቅ 5000.00 /አምስት ሺህ አምስት ብር/ ዴርጅቱ ይከፌሇዋሌ፣  
 

18.4. ሠራተኛው አገ ሌግልቱ ከመቋረጡ በፉት የ ጡረታ መቀበያ ሰነ ደን እንዱያገ ኝ መዯረግ 

አሇበት፣  
 

18.5. አንዴ ሠራተኛ የ መጦሪያው ዕዴሜ ወይም 60 ዓመት ከዯረሰ በኋሊ የ አገ ሌግልት ዘመኑ 

እንዱራዘም ሥሌጣን ባሇው መሥሪያ ቤት በሕግ ካሌተራዘመ በስተቀር በሥራ ሊይ እንዱቆይ 

አዴርጎ  የ ዯመወዝ ክፌያ መፇቀዴ ወይም መቀጠሌ አይቻሌም፣  
 

18.6. አንዴ ሠራተኛ በመዯበኛው ፌርዴ ቤት ወይም በላሊ ሥሌጣን በአሇው ቦታ ተከሶ ወይም 

ከመሥሪያ ቤቱ ከሥራ ታግድ በክርክር ሊይ እያሇ ዕዴሜው ሇጡረታ ቢዯርስ፣  የ ጡረታ መብቱን 

ሉያሳጣው የ ሚችሌ ውሳኔ ከላሇበት በጡረታ ተገ ሌል ክርክሩ ሉቀጥሌ ይችሊሌ፣  

 

18.7. የ አገ ሌግልት ዘመን ስሇማራዘም፣  

18.7.1. በዕዴሜ ሇጡረታ የ ዯረሰ ሠራተኛ ሇተመዯበበት ሥራ ምትክ የ ማይገ ኝሇት ሲሆን 

የ መንግሥት ሠራተኞች ከመጦሪያ ዕዴሜ በኋሊ አገ ሌግልት እንዱቀጥለ ስሇማዴረግ 

በተሻሻሇው የ ጡረታ አዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀጽ 18 ተ.ቁ 2 የ ሠራተኛው 

አገ ሌግልት እንዱራዘም ማዴረግ ይቻሊሌ፣  

 

18.7.2. የ ሠራተኛው አገ ሌግልት ዘመን እንዱራዘም የ ሚጠየ ቀው፣  

 ላሊ ሠራተኛ በዴሌዴሌ ወይም በዕዴገ ት መተካት ሳይቻሌ ሲቀር፣  
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 ሠራተኛው የ መጦሪያ ዕዴሜ ከመዴረሱ በፉት ዴርጅቱ ካለት ሠራተኞች ውስጥ መርጦ አብሮ 

በማሠራት ወይም በማሠሌጠኛ ዴርጅት አሇማምድ እንዱተካ ሇማዴረግ ከአቅም በሊይ የ ሆነ  

ችግር ሲያጋጥም፣  

 

 ከላልች የ መንግሥት መስሪያ ቤቶች በዝውውር ወይም በአዱስ ቅጥር ተተኪ ሇማግኘት 

ተሞክሮ ሲታጣና የ ሠራተኛው በሥራ ሊይ መቆየ ት እጅግ በጣም አስፇሊጊና አማራጭ 

መንገ ዴ የ ሌተገ ኘሇት መሆኑ ሲረጋገ ጥ ነ ው፣  
 

18.7.3. ከሊይ በተራ ቁጥር 18.2.2 ውስጥ በተጠቀሱት ምክንያቶች የ ሠራተኛውን 

የ አገ ሌግልት ዘመን ማራዘም ሲያስፇሌግ፣  አዋጅ ቁጥር 40/67 ሊይ እንዯመሇከተው፣  
 

 የ ሠራተኛው የ ጤንነ ት የ ሕክምና ማስረጃ፣  

 ሠራተኛው የ አገ ሌግልት ዘመኑ እንዱራዘም የ ተስማማበት የ ጽሁፌ ማስረጃ፣  
 

 የ ሠራተኛው የ አገ ሌግልት ዘመን እንዱራዘም የ ተዘጋጀ መጠየ ቂያና ስሇ ተተኪ 

ሠራተኛ የ ተሞሊ መግሇጫ ፍርም፣  

 የ ሠራተኛው ዕዴሜ ሇጡረታ ከመዴረሱ ከ6 ወር በፉት በሚመሇከተው የ በሊይ አካሌ 

አማካይነ ት ሇአገ ሌግልት ማራዘም ጉባዔ መቅረብ አሇበት፣  

 

 

 

 

 

 

 

 

ሀ/ ያሇማስጠንቀቂያ በቀጥታ ከሥራ የ ሚያስወጡ ጥፊቶች፣  

1. የ ዴርጅቱ ወይም በዴርጅቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ የ ሚገ ኘውን ንብረትም ሆነ  የ ላሊውን ሠራተኛ 

ገ ንዘብ ዕቃ ሰነ ዴ በማጭበርበርም ሆነ  በቀጥታ ሰርቆ ወይም ያሇፇቃዴ ይዞ ከግቢ የ ወጣ ወይም 

ከግቢ ሇመውጣት ሙከራ ያዯረገ ፣  
 

2. የ ሀሰት ወይም የ ተጭበረበረ የ ገ ንዘብ ሰነ ዴ ወይም የ ሀሰት የ ጽሁፌ ማስረጃ ያቀረበ ወይም 

የ ማጭበርበር ተግባር የ ፇጸመ፣  
 

3. በዴርጅቱ ሚስጥራዊ ሰነ ዴነ ት የ ሚታወቁትን ሆን ብል ያጠፊ ወይም ሲያወጣ ወይም በሥራ 

ምክንያት አግባብ ሳይኖረው ይዞ ሲገ ኝ ወይም ሇላሊ አሳሌፍ ሲሰጥ፣  
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4. የ ተቀጠረው ወይም ሇዕዴገ ት የ ተወዲዯረው በሀሰተኛ ወይም በተጭበረበሩ ሰነ ድች የ ምስክር 

ወረቀቶች ሆኖ ሲገ ኝ፣  
 

5. በመዯዲው ሇአምስት ቀናት ወይም በአንዴ ወር ውስጥ በጠቅሊሊው ሇእሥር ቀናት ወይም በአንዴ 

ዓመት ውስጥ በጠቅሊሊው ሰሊሳ ቀናት ያሇበቂ ምክንያት ከሥራ መቅረት፣  
 

6. በሥራ ሊይ ሆኖ በሠራተኞች ወይም በዴርጅቱ ንብረት ሊይ አዯጋ ሉያዯርስ የ ሚችሌ ዴርጊት 

ፇጽሞ ሲገ ኝ፣  
 

7. ሆን ብል የ ኤላክትሪክ፣  የ ውሃና የ ቴላፍን መገ ናኛ መስመሮችን እንዲይሰሩ አዴርጎ  ሲገ ኝ፣  
 

8. ከባሇጉዲይ ወይም ከሰራተኛ ጉቦ ሲቀበሇ ወይም ሲሰጥ የ ተገ ኘ፣  

9. በፌርዴ ውሳኔ በማንኛውም ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከሰሊሳ ቀናት ሇሚበሌጥ ጊዜ የ እሥራት ፌርዴ 

ተወስኖበት ከሥራ ሲቀር፣  
 

10. የ ዴርጅቱን መኪና ከጠገ ነ ው ሹፋር መካኒክ ሇሙከራ ወይም ከተፇቀዯሇት ሹፋር በስተቀር 

ያሇፇቃዴ የ ነ ዲ፣  
 

11. ዴምጽ ያሇው ወይም የ ላሇው የ ጦር መሣሪያ ይዞ በዴርጅቱ ቅጥር ግቢና በሰርቪስ መኪና ሊይ 

በመሣሪያው ሠራተኛን ያስፇራራና ሇማስፇራራት የ ሞከረ፣  
 

12. ከሥራ መዯቡ ውጭ የ ዴርጅቱን ማሽኖች ሞተሮች ያንቀሳቀሰ፣  

13. በሥራ ሰዓት ተኝቶ የ ተገ ኘ የ ጥበቃ ሠራተኛና የ ማሽን ኦፕሬተር፣  

14. የ ዴርጅቱን ተሽከርካሪ አካሌ ወይም መሇዋወጫ ወይም ነ ዲጅ የ ሸጠ ወይም ሇላሊ አሳሌፍ የ ሰጠ፣  
 

15. ህግ ሲያስገ ዴዴ ወይም ዴርጅቱ በበቂ ምክንያት የ ጤና ምርመራ ሇማዴረግ ሲጠይቅ ፌቃዯኛ 

ያሇሆነ ፣  
 

16. በሥራ ቦታ ሊይ አምባጓሮ ወይም ጠብ ጫሪ ሆኖ የ ተገ ኘ፣  

17. የ ሥራ ተቆጣጣሪ ሆኖ ሥራንና ሠራተኛን ባሇመቆጣጠር ወይም ቸሌተኝነ ት በማሳየ ቱ በዴርጅቱ ሥራ 

ሊይ ጉዲት ሲዯርስ፣  

 

18. የ ሚቆጣጠረው የ ሥራ ክፌሌ ንብረት መሣሪያና ምርት በሚገ ባ እንዱጠበቅ ጥንቃቄ ባሇማዴረጉ 

ጉዲት ሲዯርስበት ሳይታወቅ ሲቀርና ሲበሊሽ፣  

 

19. የ ዴርጅቱ ገ ንዘብ፣  ንብረት ወይም ሰነ ዴ ያጎ ዯሇ ወይም የ ዯሇዘ ፣  
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20. አዯንዛዥ ዕ ፅ ሲጠቀምና ሲያዘዋውር የ ተገ ኘ፣  

21. የ ዴርጅቱን ሥራ ወይም ሠራተኛ ሥም በማንሳት የ ሀሰት ወሬ ያሰራጨ ወይም የ ኢንደስትሪ ሰሊም 

የ ሚነ ሳና ሠራተኛን የ ሚበትን አለባሌታ የ ነ ዛ ፣  
 

22. የ ግሇሰቦችን ፉርማ አስመስል የ ፇረመ፣  

23. በዴርጅቱ ተሽከርካሪ ያሌተፇቀዯ ሰውና ዕቃ ሇጥቅም ሲባሌ መጫን፣  

24. ሠራተኛው በዚህ አንቀጽ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 24 ዴረስ በዝርዝር ከተመሇከቱት መካከሌ 

አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ የ ሆኑትን ጥፊቶች አጥፌቶ ሇመገ ኘቱ በማስረጃ ተረጋግጦ ሲገ ኝ 

ያሇ ማስጠንቀቂያ ከሥራው ይሰናበታሌ፣  
 

 

ሇ/ የ ዱስፕሉን እርምጃና ቅጣት፣  

 የ ዱስፕሉን እርምጃ ቅጣት ከዚህ ቀጥል በተመሇከተው ሰንጠረዥ አቅጣጫ ተፇፃሚ ይሆናሌ፣  

 

ተ.ቁ የ ጥፊቱ ዓይነ ት 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 6ኛ 

1 ˆSX ÁEidõ 

OŠ}¤p| ¤EÑf¬ 

¶Nb d} MgUp 

1ኛ ¨U° 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤ 

¡¶Nb d} 

¨Mወš g¹p 

¡„}¬ d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡AñEp d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡T^p 

d} 

¨Mወš 

g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

2 ˆSX ÁEidõ 

OŠ}¤p| ¤EÑf¬ 

„}¬ d} MgUp 

¡¶Nb d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡„}¬ d} 

¨Mወš g¹p 

¡AñEp d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡T^p d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡„Xp 

d} 

¨Mወš 

g¹p 

' 

3 ˆSX ÁEidõ 

OŠ}¤p| ¤EÑf¬ 

AñEp d} MgUp 

¡„}¬ d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡AñEp d} 

¨Mወš g¹p 

¡T^p d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡„Xp d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡„O^p 

d} 

¨Mወš 

g¹p 

' 

4 ˆSX ÁEidõ 

OŠ}¤p| ¤EÑf¬ 

T^p d} MgUp 

¡AñEp d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡T^p d} 

¨Mወš g¹p 

¡„Xp d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡„O^p 

d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡^¬^p 

d} 

¨Mወš 

g¹p 

' 

5 ˆSX ÁEidõ 

OŠ}¤p| ¤E Ñf¬ 

E„Xp d} MgUp 

¡T^p d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡„Xp d} 

¨Mወš g¹p 

¡„O^p 

d} ¨Mወš 

g¹p 

¡^¬^p 

d} 

¨Mወš 

ˆSX 

N\|ip 

' 
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ተ.ቁ የ ጥፊቱ ዓይነ ት 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 6ኛ 

g¹p 

6 iSX lo F¦ \Š[ 

M´ኘp 

¡„}¨� 

¨U° የËAñÖ 

N^¸ 

}ddõ¤| ¡T 

^p d} ¨M 

ወš g¹p 

¡M¼Ua 

¨U° 

N^¸}ddõ¤| 

¡T^p d} 

¨Mወš g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

   

7 

 

 

በሥራ ቦታ የ ቅርብ ወይም 

የ በሊይ ኃሊፉ በሥነ  ሥርዓት 

የ ተመዯበበትን ሥራ እንዱሰራ 

በሚያዝበት ጊዜ በእንቢተኝነ ት 

አሇመታዘዝ 

አንዯኛ ዯረጃ 

የ ጽሁፌ 

ማስጠንቀቂያ 

ሁሇተኛ ዯረጃ  

የ ጽሁፌ 

ማስጠንቀቂያና 

የ አንዴ ቀን 

ዯመወዝ ቅጣት 

የ ሦስኛ ዯረጃ 

ማስጠንቀቂያ 

ከሁሇት ቀን 

ዯመወዝ ቅጣት 

ጋር 

የ መጨረሻ 

ዯረጃ 

ማስጠንቀቂያ 

ከሶስት ቀን 

ዯመወዝ ቅጣት 

ጋር 

ከሥራ 

ማሰናበት 

 

9 iSX \•p ¤Eidõ 

OŠ}¤p ˆSX ´io 

ውÁ M˜’ወZ 

¡fG 

N^¸}ddõ¤ 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤ 

¡ËAñÖ N^ 

¸}ddõ¤| 

¡¶Nb d} 

¨Mወš 

¡„}¬ d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡AñEp 

d} 

¨Mወš 

g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

10 ˆM¨i� ¡SX 

M¶iô¤ ¤E idõ 

OŠ}¤p ˆ15 ¨dõf 

iF¦ M˜ ¶¡p| 

iMው¿ \•p d¨O 

kEù Mው¹p 

¡fG 

N^¸}ddõ¤ 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤ 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤

| ¡¶Nb 

d} ¨Mወš 

¡„}¬ d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡M¼Ua 

N^¸}d

dõ¤| 

¡AñEp 

d} ¨M 

ወš g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

11 ¡m\¸ው} ¡SX 

Gk^| ¡„¨µ 

MˆFˆ¤ pºg 

i„¶jið ¤EM¸dO 

¡fG 

N^¸}ddõ¤ 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤   

¡„}¬ d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡AñEp d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡^¬^p 

d|p 

¨Mወš 

g¹p 

NyiV| 

¬Z ²n 

m´iô ነ ው 

¡NóEðp} 

ZO° 

¦ወ^ªEð 

12 iSX \•p ¡¶G 

ወ¦O ¡EöF \ው SX 

M^Xp| N\Xp@ 

¡fG 

N^¸}ddõ¤ 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤   

¡ËAñÖ N^ 

¸}ddõ¤| 

¡„}¬ d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡AñEp d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡„Xp 

d} 

¨Mወš 

g¹p 

' 

13 EMSXp „gO| 

uEùo †¤Eው iSX 

¡fG 

N^¸}ddõ¤ 

¡ËAñÖ 

N^¸}d 

dõ¤| ¡„}¬ 

¡ËAñÖ N^ 

¸}ddõ¤| 

¡AñEp d} 

¡„Xp d} 

¨Mወš 

¡^¬^p 

d} 

¨Mወš 

' 
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ተ.ቁ የ ጥፊቱ ዓይነ ት 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 6ኛ 

F¦ rGm‚{p N]¡p d} ¨Mወš 

g¹p 

¨Mወš 

g¹p 

g¹p g¹p 

14 ¤Eidõ OŠ}¤p 

¡¬Z²n} Mˆó| 

ˆgºZ ¶iô ውÁ 

N]¨Z  

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤ 

¡AñEp d} 

¨Mወš g¹p 

¡„O^p 

d} ¨Mወš 

g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

  

15 ¡mbˆZ‰Wው u¶Z 

jGD{ M}´¬ 

NንኛውO cÕZ 

¡pX}^ÛZp C¶| 

¨}k} mFG× 

ENó¤^ˆpEው ወ¾ 

m¸¤dõ ¦D|G፡ ፡   

¡ËAñÖ 

N^¸}d 

dõ¤| ¡1 d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡ËAñÖ 

N^¸}d 

dõ¤| ¡3 d} 

¨Mወš g¹p 

¡5 d} 

¨Mወš 

g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

  

16 \Š[ ¡¬Z²n} 

mbˆZ‰W M}ªp 

¡ËAñÖ N^¸ 

}ddõ¤| ¡6 

d} ¨Mወš 

g¹p 

¡15 d} 

¨Mወš g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

   

17 iN}••ñO ¡¬Z ²n 

}kUp F¦ „¨µ 

\ô¨Z^ ˆ„ gO iF¦ 

‰GD{ i^mdZ ወªó¤ 

ውኑ WÛZp „EN¬U¶ 

¡ËAñÖ 

N^¸}d 

dõ¤| ¡3 d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡M¼Ua 

N^¸}ddõ¤| 

¡^¬^p d} 

¨Mወš g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

   

18 ¡¬Z²n} mbˆZ‰W 

¤E ¬Z²n Ñf¬| 

¤Em´iôው M}° 

Ñf¬ M}ªp 

¡„O^p d} 

¨Mወš 

g¹p| 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤ 

¡„SZ d} 

¨Mወš g¹p 

¡15 d} 

¨Mወš 

g¹p 

ˆSX 

N\|ip 

  

19 ¤EÚ[¶XO iMš|� 

Šik /‰ÓmøW¤/ 

M´€p 

¡fG 

N^¸}ddõ¤ 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤ 

¡1 d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡2 d} 

¨Mወš 

g¹p 

¡3 d} 

¨Mወš 

g¹p 

NCiV| 

¬Z ²n 

iM‰ˆZ 

m´ቢ ነ ው 

¡NóEðp} 

ZO° 

¦ወ^ªEð 

20 i¬Z²n| iQX mኛው 

NCiZ M‰ˆG „EM 

¶jjp †}ªóÑ¸Z 

MðˆX N¬U¶ 

¡3 d} 

¨Mወš †| 

¡ËAñÖ 

N^¸}ddõ¤ 

¡6 d} 

¨Mወš  

ˆSX 

^}kp 
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ተ.ቁ የ ጥፊቱ ዓይነ ት 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 6ኛ 

21 ከኃሊፉ የ ሚሰጠ ውን የ ዴርጅቱ 

ዯብ ዲቤ አሌቀበሌም ያሇ፣  

ዯንበኛንና የ ሥራ ባሌዯረባን 

የ ዘሇፇ 

የ ጽሑፌ 

ማስጠንቀቂያ 

የ ጽሑፌ 

ማስጠንቀቂያና 

የ ዯመወዙን 25% 

ቅጣት 

ŸÅ[Í¨< ´p 

uTÉ [Ó 

›”É •`Ÿ” 

Ãk’eu•M:: 

   

 

 

 

 

 

 

ክፌሌ አስራ ሰባት 

19. የ ዚህ መመሪያ ተፇፃ ሚነ ት፣  

የ ሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ እንዯተጠበቀ ሆኖ ይህ መመሪያ በዴርጅቱ ሠራተኞች ዘንዴ 

ተፇፃ ሚነ ት ይኖረዋሌ፡ ፡  
 

20. መመሪያው ስሇሚሻሻሌበት ሁኔታ፡ - 

 ይህ መመሪያ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝ ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡ ፡  

21. ሌዩ ሌዩ ፍርሞች፡ - 

 ሇአገ ሌግልቱ ሥራ የ ሚረደ የ ተሇያዩ ፍርሞች ከዚህ መመሪያ ጋር እንዱያዙ ተዯርጓሌ፡ ፡  ወዯፉት እንዯ 

ሥራው ሁኔታ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገ ኝም ላልች ፍርሞች እየ ተዘጋጁ ሥራ ሊይ ይውሊለ ፡ ፡  
 

22. መመሪያው የ ሚፀናበት ጊዜ፡ - 

 ይህ መመሪያ በቦርዴ ከፀዯቀበት ከ_________ ቀን ________ ዓ.ም ጀምሮ የ ፀ ና ይሆናሌ፡ ፡  


