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የስራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ እና የአዯጋ መከሊከያና የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች አሰጣጥና 

አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 88/2014 
 

መግቢያ  

ተቋሙ የዯንብ ሌብስ፣ የስራ ሌብስ እና የአዯጋ መከሊከያ መሳሪያዎችን ወጥ በሆነ መሌኩ እያጠና 

በወቅቱ ሇሰራተኞች እንዱቀርቡ የማዴረግ ኃሊፊነት ያሇበት መሆኑን በመገንዘብ፤ 

ተቋሙ ሲጠቀምበት የነበረውን የኢትዮያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባስሌጣን ያመወጠው መመሪያ ቁጥር 

105/2007 ሲሆን ተቋሙ ከታህሳስ 2010 ዓ.ም ጀምሮ ራሱን ችል ስሇተዯራጀ የራሱን መመሪያ 

ማውጣት በማስፈሇጉ 

የነበረው መመሪያም የራሱ ውሰንነቶች ሰሇነበሩት ፤ የቅሬታ ምንጭ ስሇነበሩትና ተቋሙ በ2011 

ዓ፣ም ባስጠነው የመሰረታዊ የስራ ሂዯት ጥናት መሰረት ምሊስ የሚያስፈሌጋቸው አዲዴስ የስራ 

መዯቦች ሰሇተፈጠሩ ተቋሙ በዯንብ ቁጥር 99/2010 አንቀጽ 47 በተሰጠው ስሌጣን መሰረት 

ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ የስራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ እና 

የአዯጋ መከሊከያና የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች አሰጣጥና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 

88/2014” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

ሇዚህ መመሪያ አፈፃፀም ሲባሌ፡- 

1/ “የዯንብ ሌብስ” ማሇት የተቋሙ ሰራተኞች ከላሊ መ/ቤት ሰራተኞችና ተገሌጋዮች በከፊሌ 

ወይም በሙለ እንዱሇይ ታስቦ የሚሰጥ በስራ ሰዓት የሚሇበስ ሌብስ ነው፡፡ 

2/ “የስራ ሌብስ” ማሇት የተቋሙ ሰራተኞች ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ እንዯስራው ፀባይ 

ሇሰራተኛው ሥራ አፈፃፀም ውጤታማነት እንዱያግዝ እንዱሁም ከላልች የሥራ ባሌዯረቦች 

ሇመሇየት እንዱረዲ ታስቦ የሚሰጥ ሌብስ እና ጫማ ነው፡፡ 

3/ “የአዯጋ መከሊከያ ወይም የጤና መጠበቂያ መሳሪያ” ማሇት የአዯጋ መከሊከያና የጤና 

መጠበቂያ መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች ሲሆኑ ሰራተኛው ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ 

እንዯስራው ፀባይ ሇሰራተኛው ዯህንነት፣ ጤንነትና ንጽህና ሲባሌ ሰራተኛው የሚያስራቸውና 

የሚያጠሌቃቸው መሳሪያዎች ሲሆኑ የስራ መሳሪያን ይጨምራሌ፡፡ 

4/ “ቢሮ” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዯዲዯር ገቢዎች ቢሮ ነው፡፡ 

5/ “ዲይሬክቶሬት” ማሇት የሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት ነው፡፡ 
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6/ “የስራ ሂዯት “ማሇት የቅርንጫፍ የሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት የስራ ሂዯት ማሇት 

ነው፡፡ 

7/” የስራ አካባቢ ዯህንነትና ጤንንት ባሇሙያ” ማሇት በተቋሙ ውስጥ ከስራ ሌብስ፤የዯንብ 

ሌብስ እና የአዯጋ መከሊከያ እና የጤና መጠባበቂያ በተያያዘ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን 

በመመርመርና ጥናት በማካሄዴ የውሳኔ ሀሳብ የሚያቀርብ ባሇሙያ ማሇት ነው፡፡ 

3. የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ  የዯንብ ወይም የስራ 

ሌብስ መጠቀም የሚመሇከታቸው ሰራተኞች የዯንብ ወይም የስራ ሌብስ እና 

መሳሪያ አጠቃቀም እና አሰጣጥ እንዯዚሁም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሰራተኞች 

ያሊቸው መብትና ግዳታዎች ሊይ ተፈፃሚነት ይሆናሌ፡፡ 

 

ክፍሌ ሁሇት 

የስራ ወይም የዯንብ ሌብስ እና መሳሪያ 

አስፈሊጊነቱ የሚወሰንበትና የሚሰጥበት ሁኔታ 

4. የስራ ወይም የዯንብ ሌብስ እና መሳሪያ የሚሰጥበት ሁኔታ 

1/ ማንኛውም የተቋሙ ቋሚ ሰራተኛ የስራው ባህሪ መሳሪያ ወይም፤የስራ ሌብስ 

የሚያስፈሌገው ከሆነ ቢሮው ጥናት አዴርጎ ተገቢውን የስራ መሳሪያና አሌባሳት 

ያቀርባሌ፡፡ 

2/ የስራ ወይም የዯንብ ሌብስ እና መሳሪያዎች ሇተፈቀዯሊቸው የስራ መዯቦች እና 

ሰራተኞች ከዚህ መመሪያ ጋር በተያያዙ አባሪ ሰንጠረዦች ሊይ በተገሇፀው መሰረት 

ይሰጣሌ፡፡ 

3/ የዯንብ ሌብስ፣ የአዯጋ መከሊከያና የጤና መጠበቂያ መሳሪያ የሚሰጠው ቋሚ ሇሆነ 

ወይም ሇሙከራ ጊዜ የተቀጠረ ሰራተኛ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

4/ ሰራተኞች ሇበጀት ዓመቱ የተወሰነውን የዯንብ ወይም የስራ ሌብስና መሳሪያን 

በየስዴስት ወሩ ወይም የንብረት አስተዲዯርና ጠቅሊሊ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት 

በሚወሰነው ጊዜ እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ 

5/ አንዴ ሰራተኛ ከዓመቱ አጋማሽ በኋሊ የሚቀጠር ከሆነ በዚሁ መመሪያ በተያያዘው 

አባሪ ሰነዴ መሰረት ሁሇት የስራ ወይም የዯንብ ሌብስ የሚሰጠው ከሆነ አንዴ ብቻ 

እንዱሰጥ ይዯረጋሌ፡፡ 
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6/ በአንዴ በጀት ዓመት ያሌተሰጠ የዯንብ ሌብስ ወይም መሳሪያ ሇሚቀጥሇው በጀት 

ዓመት አይተሊሇፍም፣ 

7/ የስራ ሌብስ፣ የአዯጋ መከሊከያና የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች ከሚተኩበት የጊዜ 

ቆይታ በፊት በማሇቃቸው ምክንያት መተካት ሲያስፈሌግ ሇአገሌግልት ብቁ 

አይዯለም የተባለት አሌባሳትና መሳሪያዎች በአካሌ ቀርበው አገሌግልት 

እንዯማይሰጡ በሰራተኛው የቅርብ ኃሊፊ እየተረጋገጠ በዲይሬክቶሬቱ/የስራ ሂዯት 

ሲታመንበት ይሰጣሌ፡፡ 

8/ የሥራ ሌብስና የዯንብ ሌብስ የተፈቀዯሊቸው ሠራተኞች ብትን ጨርቁ ተገዝቶ 

ከነማሰፊያ ወጭው ይሰጣቸዋሌ፡ 

9/ ሇሠራተኞች የተፈቀዯ ኮት ወይም ጃኬት ገበር እንዱኖረው ይዯረጋሌ፡፡ 

10/ ሇሌብስ ማሰፊያ የሚሰጠው ገንዘብ መጠን በየበጀት ዓመቱ ገበያው እየተጠና 

የግዥና ፋይናንስ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬትና የንብረት አስተዲዯርና ጠቅሊሊ 

አገሌግልት ዲይሬክቶሬት በጋራ በሚወስኑት መሠረት ይፈፀማሌ፡፡ 

11/ በዚህ መመሪያ የተፈቀዯሇትን የሥራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ፣ የአዯጋ መከሊከያና 

የጤና መጠበቂያ መሳሪያ ሳይወሰዴ ሥራ የሇቀቀ ወይም እንዱሰናበት የተዯረገ 

ሰራተኛ ሌብስና መሳሪያዎቹ አይሰጡትም፡፡ 

12/ በዚህ መመሪያ የተፈቀዯ ሇጥበቃ ሠራተኞች የሚሰጥ ሌብስ ግሬይ ቀሇም ሲሆን 

የዯንብ ሌብሱ የቀሇም ዓይነት ዯግሞ ሰማያዊ ቀሇም ይኖረዋሌ፡፡ የሌብስና 

የመሣሪያ ግዥ ሲፈጸም በገበያ ሊይ ባይገኝ (በዓይነት ወይም በቀሇም ወይም 

በብዛት) ችግሩን እንዯሁኔታው ሇዋናው መ/ቤት ወይም ሇቅ/ጽ/ቤቱ አመራር 

እየቀረበ በሚወሰነው መሠረት ይፈፀማሌ፡፡  

5. የስራ ወይም የዯንብ ሌብስ ወይም የአዯጋ መከሊከያ እና የጤና መጠበቂያ መሳሪያ 

የሚወሰንበት ሁኔታ 

1/ ይህ መመሪያ ከፀዯቀ በኋሊ በመመሪያው ያሌተካተተ የስራ ወይም የዯንብ ሌብስ 

ወይም የአዯጋ መከሊከያ ወይም የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች ጥያቄ 

ሇዲይሬክቶሬቱ ይቀርባሌ፡፡ 

2/ ዲይሬክቶሬቱ ከስራ ክፍልችና ከቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በቀረበው ጥያቄ ሊይ 

ተገቢውን ጥናት በባሇሙያ ወይም በኮሚቴ እንዱጠናና እንዱወሰን ያዯርጋሌ፡፡ 
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3/ ዲይሬክቶሬቱ የጥናቱን ውጤት ሇሞዯርናይዜሽን እና ኮርፖሬት ሥራዎች ዘርፍ 

ም/ቢሮ ኃሊፊ አቅርቦ በማፀዯቅ ተግባራዊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

4/ የሥራ ሌብስ ተፈቅድሊቸው የነበሩ ሠራተኞች የዯንብ ሌብስ ተጠቃሚ የሚሆኑበት 

ውሳኔ ሲያጋጥም የሥራ ሌብሱ ቀሪ ሆኖ የዯንብ ሌብሱ ብቻ ይሰጣቸዋሌ፡፡ 

6. የስራ ወይም የዯንብ ሌብስና መሳሪያ የሚመሇስበት ሁኔታ 

  ሠራተኛው ወዯ ላሊ መስሪያ ቤት ከተዛወረ ወይም ሥራውን ከሇቀቀ  የተቋሙ  አርማ 

ያሇበትን የዯንብ ሌብስ፤የሥራ ሌብስ እና መሣሪያዎች እንዱመሇስ ይዯረጋሌ፡፡  

7.  የዯንብ/ የስራ ሌብስ አስተዲዯርና አጠቃቀም 

     ወዯ ግምጃ ቤት የተመሇሰ የሥራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ፣ የአዯጋ መከሊከያና የጤና 

መጠበቂያ መሳሪያ በሚከተሇው ሁኔታ ይጠበቃሌ፡፡ 

1/ ወዯ ግምጃ ቤት የተመሇሱ አሌባሳትና መሳሪያዎች በየዓመቱ እንዱወገደ መዯረግ 

አሇበት፡፡ 

2/ ወዯ ግምጃ ቤት የተመሇሱ ሌብስና መሳሪያዎች የሚወገደት በማቃጠሌ ይሆናሌ፡፡ 

3/ አሌባሳቱ በሚወገደበት ጊዜ አስወጋጁ አካሌ በአወጋገዴ ሥርዓቱ ሊይ የሚሳተፉ 

ሦስት አባሊት ያለት ኮሚቴ መርጦ ያዯራጃሌ፡፡ 

4/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተመሇከተው አንዯተጠበቀ ሆኖ ያገሇገለ 

አሌባሳትና መሣሪያዎች አስወጋጅ ኮሚቴ ዋና ተግባር የሚወገደ ዕቃዎች 

ዝርዝርን መሠረት በማዴረግ ሇላሊ ሠራተኛ ቢሰራጩ ሉጠቅሙ የሚችለና 

መወገዴ ያሇባቸውን መሇየት፤ የሚወገደትን ዕቃዎች ማስወገዴ፤ የማስወገዴ 

ሥራውን የተመሇከተ ሪፖርት ማቅረብና ተመሣሣይ ተግባራትን መፈፀም 

ይሆናሌ፡፡  

5/ አሌባሳቱ ከተወገደ በኋሊ የኮሚቴው ሪፖርት በዋናው መ/ቤት ሇንብረት 

አስተዲዯርና ጠቅሊሊ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት በቅ/ጽ/ቤቶች ዯግሞ ሇንብረት 

አስተዲዯር ና ጠቅሊሊ አገሌግልት የሥራ ሂዯት በወቅቱ መቅረብ አሇበት፡፡ 

6/ ወዯ ግምጃ ቤት ከተመሇሱ መሳሪያዎች መካከሌ እንዯገና ጥቅም ሊይ የሚውለ 

ስሇመሆኑ አስወጋጅ ኮሚቴው ካመነ መሳሪያዎቹ እንዱጸደ ተዯርጎ ሇላልች 

ሠራተኞች እንዱሰራጭ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሦስት 

የስራ ወይም የዯንብ ሌብስ እና መሳሪያዎች አጠቃቀምና አያያዝ 

8. የሰራተኛው መብት 

1/ የሚመሇከተው የተቋሙ ሰራተኛ በዚሁ መመሪያ መሰረት የተፈቀዯውን 

የስራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ እና መሳሪያ የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

2/ በመመሪያው አፈፃፀም ሊይ ቅሬታ ሲያጋጥም ሇዲይሬክቶሬቱ/ሇስራ ሂዯቱ 

ቅሬታ የማቅረብ መብት አሇው፡፡ 

9. የሰራተኛው ግዳታ 

1/ በዚህ መመሪያ እና ወዯፊት በሚከናወኑ ጥናቶች ሊይ ተመስርቶ የስራ ሌብስ፣ 

የዯንብ ሌብስ እና መሳሪያ የሚሰጠው ሰራተኛ በስራ ሰዓት የመሌበስ እና በአግባቡ 

የመጠቀም ግዳታ አሇበት፡፡ 

2/ የተሰጠውን የስራና የዯንብ ሌብስ ንጽህና መጠበቅ አሇበት፡፡ 

3/ የተሰጠውን የሥራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ፣ የአዯጋ መከሊከያ እና የጤና መጠበቂያ 

መሳሪያዎች በሽያጭ ወይም በስጦታ ሇላሊ አካሌ ማስተሊሇፍ የሇበትም፡፡ 

4/ በሥራው አካባቢ አዯጋ ሉያስከትሌ የሚችሌ ሁኔታ መኖሩን ሲገምት ወዱያውኑ 

ሇቅርብ አሇቃው ወይም ሇሚመሇከተው አካሌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

5/ አሰፍቶ እንዱሇብስ የተሰጠውን ብትን ጨርቅ በተረከበ 30 ቀናት ውስጥ በታዘዘው 

የስፌት ዱዛይን መሠረት ማሰፋትና መሌበስ አሇበት፡፡ 

6/ ሰራተኛው የተሰጠውን ብትን ጨርቅ አስፍቶ ስሇመሌበሱ የሚመሇከተው የስራ 

ክፍሌ ሃሊፊ አረጋግጦ ሇዲይሬክቶሬቱ/የስራ ሂዯቱ ሪፖርት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

7/ ከሥራ ሲሇቅ በመጨረሻ ጊዜ የተሰጠውን አርማ ያሇውን ሌብስና መሣሪያ ሇግምጃ 

ቤት መመሇስ አሇበት፡፡ 

 

ክፍሌ አራት 

የተሇያዩ አካሊት ተግባርና ኃሊፊነት 

10. የዲይሬክቶሬቱ ተግባርና ኃሊፊነት 

1/ ከሥራ ክፍልችና ከቅ/ጽ/ቤቶች ሇሚቀርቡ የሥራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ እና 

መሳሪያዎች ጥያቄዎችን ይቀበሊሌ፡፡ በጥናት ሊይ ተመስርቶ ከላልች 

ከሚመሇከታቸው ዲይረክቶሬቶች ጋር በመመካከር ምሊሽ ይሰጣሌ፣ 
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2/ የተሇያዩ ሥራዎችን ባህርይ እያጠና ሥራውን የሚያከናውኑ ሠራተኞች ሥራውን 

ሇመፈፀም፣ ከአዯጋ ሇመጠበቅና የጤና ጉዲት እንዲያጋጥማቸው ሲባሌ ሉፈቀዴ 

በሚገባው የሥራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ እና መሳሪያ ረገዴ ሃሳብ ያቀርባሌ፣ 

3/ የተቀፈዯ የሥራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ፣ የአዯጋ መከሊከያና የጤና መጠበቂያ 

መሳሪያ በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋለን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

4/ በሥራ አካባቢ ዯህንነትና ጤንነት አጠባበቅ ዙሪያ ጥቅም ሊይ የሚውሌ 

የመከሊከያ መሳሪያዎችን ዝርዝር፣ በሥራ ሊይ የዯረሱ አዯጋዎችን ዓይነትና 

መጠን፣ በየጊዜው የተወሰደ እርምጃዎችን የሚገሌፁ መረጃዎች እንዱያዙ 

ያዯርጋሌ፣ 

5/ በዚህ መመሪያ የተፈቀዯ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብስና የአዯጋ መሊከያና የጤና 

መጠበቂያ መሳሪያ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፣ 

6/ ሰራተኛው በስራ ወይም በዯንብ ሌብስና የአዯጋ መከሊከያና የጤና መጠበቂያ 

መሳሪያ ሊይ የሚያቀርበውን ቅሬታና ጥቆማ በማጣራት ይወስናሌ፡፡ 

11. የላልች ዲይሬክቶሬቶች እና ቅ/ጽ/ቤቶች ተግባርና ኃሊፊነት 

1/ በመመሪያው ያሌተሸፈኑ አዲዱስ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብስ ወይም መሳሪያዎች 

የሚያስፈሌጋቸው የሥራ መዯቦች ሲፈጠሩ እንዱፈቀዴሊቸው ጥያቄአቸውን 

ሇዲይሬክቶሬቱ ያቀርባለ፣ 

2/ በዚህ መመሪያ ሇተሸፈኑ የሥራ መዯቦች የተፈቀዯ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብስ 

ወይም መሳሪያ ሊይ ሇውጥ ሲያስፈሌግ ጥያቄአቸውን ሇዲይሬክቶሬቱ ያቀርባለ፣ 

3/ በዚህ መመሪያ በተፈቀዯ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብስ ወይም መሳሪያ ማስፈፀሚያ 

የሚያስፈሌግ በጀት እንዱያዝና በወቅቱ እንዱሟሊ ያዯርጋለ፣ 

4/ ባሇሙያዎች የተሰጧቸውን የሥራ ወይም የዯንብ ሌብሶች ወይም መሳሪያ በአግባቡ 

መጠቀማቸውን ይከታተሊለ፣ ይቆጣጠራለ፣ የመሳሪያዎቹን አጠቃቀም 

ሇሠራተኞቹ ያሳውቃለ፡፡ 

5/ ሠራተኞች የተሰጣቸውን የሥራ እና የዯንብ ሌብስ በ30 ቀናት ውስጥ አሰፍተው 

መሌበሳቸውን ይከታተሊለ፣ ያረጋግጣለ፤ ይቆጣጠራለ፡፡ያሌሇበሱትን ሠራተኞች 

ወዯ ቤታቸው እንዱመሇሱ በማዴረግ ሇሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት 

ዲይሬክቶሬት/የስራ ሂዯት  ከሥራ የቀሩ ስሇመሆኑ ሪፖርት ያቀርባለ፡፡ 
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6/ የተሰጣቸውን የዯንብ፣ የሥራ ሌብስ ወይም መሳሪያ በማይጠቀሙ ሠራተኞች ሊይ 

በተቋሙ ሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 99/2010 እና በዚሁ ዯንብ አንቀጽ 

31 መሠረት በወጣው የሠራተኞች ሥነ-ምግባር ዯንብ በተዯነገገው መሠረት 

በሥነ-ምግባር መከታተያ ዲይሬክቶሬት ወይም የሥነ-ምግባር መከተተያ ቡዴን 

አማካኝነት የዱሲኘሉን እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋለ፣ 

7/ በአንዲንዴ የሥራ መዯቦች ሊይ በሚከሰት ሇውጥ ወይም ሠራተኛው ከሥራ መዯቡ 

በመነሳት ምክንያት ተፈቅድ የነበረውን የሥራ ወይም የዯንብ ሌብስ ወይም 

መሳሪያ አቅርቦት ማቆም አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ አፋጣኝ እርምጃ ይወስዲለ፣ 

8/ የሥራ ሌብስ፤ የዯንብ ሌብስ፤ የአዯጋ መከሊከያ እና የጤና መጠበቂያ መሣሪያዎች 

ከተሰጣቸው በኋሊ ሥራ የሚሇቁ ሠራተኞች ሇመጨረሻ ጊዜ የተሰጣቸውን ሌብስና 

መሣሪያ እንዱመሌሱ ያዯርጋለ፡፡   

9/ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ሇሠራተኞች ስሇተሰራጩ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብሶች፣ 

መሳሪያ የተጠቃሇሇ ሪፖርት ሇዲይሬክቶሬቱ/የስራ ሂዯቱ ያቀርባለ፡፡ 

12. የዕቅዴና በጀት ክትትሌ ዲይሬክቶሬት/የስራ ሂዯት ተግባርና ኃሊፊነት 

1/ በየበጀት ዓመቱ ሇሥራ ወይም ሇዯንብ መሳሪያ የሚያስፈሌገውን በጀት አዘጋጅቶ 

ያስፈቅዲሌ፣ 

2/ የተፈቀዯውን በጀት ሇዋና መ/ቤትና ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በአግባቡ ይመዴባሌ፡፡ 

13.  የግዥና የፋይናንስ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት/የሥራ ሂዯት ተግባርና ኃሊፊነት 

  1/ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብሶችን ወይም መሳሪያ በመንግስት የግዥ መመሪያ 

መሠረት እንዱገዙ ያዯርጋሌ፣ 

  2/ በሥራ ሌብስ ወይም በዯንብ ሌብስ ወይም በአዯጋ መከሊከያና የጤና መጠበቂያ 

መሳሪያ ግዥ ሊይ የሠራተኞች ተወካዮች እንዱሳተፉ ያዯርጋሌ፣ የተወካዮቹ 

ብዛት በሥራ ሂዯቱ የሚወሰን ሆኖ በአሌባሳቱ ወይም በመሣሪያዎቹ ተጠቃሚ 

ሠራተኞች ይመረጣለ፡፡  

  3/ ከሥራቸው ባህርይ የተነሳ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብስ፣ መሳሪያ የተፈቀዯሊቸው 

ሠራተኞች በወቅቱ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣ 

  4/ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብስ እና መሳሪያ ግዥ መረጃ ያጠናቅራሌ፣ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ያስተሊሌፋሌ፡፡ 
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  5/ ቅ/ጽ/ቤቶች በአካባቢው ገበያ አሌባሳትና መሣሪያዎች ሇመግዛት አዲጋች 

ሲሆንባቸው በማዕከሌ እንዱገዛሊቸው ሲጠይቁ ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡ 

14.  የንብረት አስተዲዯርና የጠቅሊሊ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት እና የቅ/ጽ/ቤት የሥራ 

ሂዯት ተግባርና ኃሊፊነት 

 1/ የሥራ ወይም የዯንብ ሌብስ ወይም መሳሪያ የተሰጣቸውን ሠራተኞች ዝርዝርና 

አስፈሊጊ መረጃዎች በጋራ መዝግበው ይይዛለ፣ 

 2/ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ወይም እንዯአስፈሊጊነቱ ሇሠራተኞች ስሇተሰራጩ 

የሥራ ወይም የዯንብ ሌብሶች፣ መሳሪያ የተጠቃሇሇ ሪፖርት 

ሇዲይሬክቶሬቱ/ሇስራ ሂዯት ያቀርባለ፡፡ 

15.  የመረጃና ኢንስፔክሽን ቡዴን ተግባርና ኃሊፊነት 

1/ ሠራተኞች ሥራቸውን የሚያከናውኑባቸው ቦታዎችና ሇሥራ የሚጠቀሙባቸው 

መሳሪያዎች በሠራተኞች ዯህንነትና ጤንነት ሊይ አዯጋ የማያስከትለ መሆናቸውን 

በጥናት በማረጋገጥ ሇሚመሇከተው አካሌ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባሌ፣ 

2/ ሇአዯጋ መከሊከያና ጤና መጠበቂያ አስፈሊጊ የሆኑ መሳሪያዎችን አጥንቶ 

ሇዲይሬክቶሬቱ ያቀርባሌ፣ ሲፈቀዴም በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋሊቸውን 

ያረጋግጣሌ፡፡ 

 

ክፍሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

16.  ግዥ ስሇሚፈፀምበት ሁኔታ 

የዯንብ/የስራ ሌብስ ግዥ በየጊዜው  በስራ ሊይ በሚኖረው የመንግስት የግዥ አፈፃፀም 

መመሪያ መሰረት ይከናወናሌ፡፡ 

17.  ተጠያቂነት 

1/ የዯንብ ሌብስ ወይም የሥራ ሌብስ አሰፍቶ እንዱሇብስ በብትን የተሰጠውን ጨርቅ 

በ30 ቀናት ጊዜ ውስጥ ያሊሰፋ፣ 

2/ በሥራ ሰዓት በሥራ ቦታ የዯንብ ሌብስ ወይም የሥራ ሌብስ መሌበስ እየተገባው 

ሳይሇብስ የተገኘ፣ 



10 
 

3/ የተሰጠውን የሥራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ፣ የአዯጋ መከሊከያና የጤና መጠበቂያ 

መሳሪያ ሇላሊ ሰው በስጦታ፣ ወይም በሽያጭ ወይም በማንኛውም መንገዴ 

ያስተሊሇፈ፣ 

4/ የተሰጠውን አዱስ ሌብስ ትቶ ዯረጃውን ያሌጠበቀ ከላልቹ የሥራ ባሌዯረቦቹ 

ሲነፃፀር የተሇየ አሮጌ ወይም ንጽህናውን ያሌጠበቀ የሥራ ሌብስ፣ የዯንብ ሌብስ፣ 

የአዯጋ መከሊከያ ወይም የጤና መጠበቂያ ሇብሶ የተገኘ፣ 

5/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ከ1-4 ከተጠቀሱት የዱሲኘሉን ጉዴሇቶች ጋር 

ተያያዥና ተመሳሳይ የሆኑ ላልች ጥፋቶችን ፈጽሞ የተገኘ ማንኛውም ሠራተኛ 

በተቋሙ ዯንብ ቁጥር 99/2010 እና የዴስፕሉን እርምጃዎች አፈጻጸምና የይግባኝ 

አቀራረብ መመሪያ 1/2011 መሠረት በዱሲኘሉን ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

6/ በዚህ መመሪያ መሠረት የዯንብ ሌብስ፣ የሥራ ሌብስ፣ የአዯጋ መከሊከያና የጤና 

መጠበቂያ መሳሪያዎች የተፈቀዯሇት ሠራተኛ በአግባቡ ሥራ ሊይ እንዱያውሌ 

ያሊዯረገ የቅርብ ኃሊፊና በተዋረዴ ያለ ኃሊፊዎች በቢሮው የሰራተኞች አስተዲዯር 

ዯንብ ቁጥር 99/2010 እና የዴስፕሉን እርምጃዎች አፈጻጸምና ይግባኝ አቀራረብ 

መመሪያ ቁ.1/2011 መሠረት በዱሲኘሉን ተጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

18. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ ኃሊፊ  ከተፈረመበት ቀን 

ጀምሮ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡  

 

ሙለጌታ ተፈራ ዯበሊ 
 
 

የአዱስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ኃሊፊ 
` 

ሰኔ/ 2013 ዓ.ም 

አዱስ አበባ 
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ሠንጠረዥ 1 

የአዱስ አበባ ገቢዎች ቢሮ 

የሥራ ሌብስ ፤ የአዯጋ መከሊከያና የጤና/የጽዲት ሌብስ የሚያስፈሌጋቸው የሥራ መዯቦችና የሚሰጥበት ሁኔታ 

ተ.

ቁ 
የሥራ መዯቡ መጠሪያ 

የተፈቀደ ሌብሶችና መሣሪያዎች  

የሥራ ሌብስ የአዯጋ መከሊከያ የጤና/የጽዲት መጠበቂያ 

ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች 

1 የጥበቃ ሠራተኛ /ጥበቃ አስተባባሪ/ 

 

 ኮትና ሱሪ በዓመት 2 
 ሸሚዝ በዓመት 2 
 ክራቫት በዓመት 2 
 ብርዴ ሌብስ በ2 ዓመት 1 
 አንሶሊ በዓመት 2 
 ትራስ ጨርቅ በዓመት 2 

 የዝናብ ሌብስ ባሇ ኮፍያ በ2 ዓመት 1  የሱፍ ካፖርት በ 2 ዓመት 1 
 የእጅ ጓንት (የሹራብ/የጨርቅ) 

በዓመት 6 
 የሌብስ ሳሙና በወር 3 ባሇ 250 

ግራም  
 

 አጭር የቆዲ ጫማ በዓመት 2 ጥንዴ  
 

 

 የጨርቅ ኬፕ በዓመት 2    

2 የፅዲት ሠራተኛ  ኮትና ሱሪ በዓመት 2 
 /ሴ/ቀሚስ በዓመት 2 ወይም ኮትና  ጉርዴ ቀሚስ 

ወይም ሱሪ 
 ሸሚዝ በዓመት 2  
 አጭር የቆዲ ጫማ በዓመት 2 ጥንዴ 

 
 
 

 ¾ ካፖርት ያሇገበር በአመት 2/ወ/ 
 የኘሊስቲክ የእጅ ጓንት /እንዲሇቀ 

የሚሰጥ/ 
የእጅ ማዴረቂያ ፎጣ (ከ0.5x0.5 
ያሌበሇጠ) በዓመት 2 

 አፍና የአፍንጫ መሸፈኛ በዓመት 

4 

 የፀጉር መሸፈኛ ቆብ በዓመት 4 

 የሌብስ ሣሙና በወር 3 ባሇ 250 
ግራም 

 ሙለ ሽርጥ በዓመት 2/ሴ/ 
3 ሞተረኛ ፖስተኛ  አጭር ቡትስ/safety shoes/ የቆዲ ጫማ በዓመት 2 

ጥንዴ 

 ሱሪ በዓመት 2 

 ሸሚዝ በዓመት 2 

 ክራባት በዓመት 2 

 ሄሌሜት  1 

 የብረት ቆብ /እንዲሇቀ የሚሰጥ/ 

 ንፋስ መከሊከያ መነፅር /እንዲሇቀ 

የሚሰጥ/ 

 የዝናብ ሌብስ በ2 ዓመት 1 

 የቆዲ ጃኬት በ3 ዓመት 1 

 የእጅ ጓንት የሸራ /እንዲሇቀ 

የሚሰጥ/ 

ንፋስ መከሊከያ መነፅር /እንዲሇቀ 
የሚሰጥ/ 
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ተ.

ቁ 
የሥራ መዯቡ መጠሪያ 

የተፈቀደ ሌብሶችና መሣሪያዎች  

የሥራ ሌብስ የአዯጋ መከሊከያ የጤና/የጽዲት መጠበቂያ 

ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች 

 ጥቁር መነጽር 2 

4 ሾፌር (ሇቢሮ ኃሊፊ እና 

ሇም/ቢ/ኃፊዎች የተመዯበ ) 

 ሙለ ኮትና ሱሪ ዯረጃውን የጠበቀ በአመት 1 
 ሸሚዝ በዓመት 2/ዯረጃውን የጠበቀ 
 አጭር የቆዲ ጫማ በዓመት 2 ጥንዴ 
 ክራቫት በዓመት 2/ዯረጃውን የጠበቀ 

  ቱታ በዓመት 1 
 የእጅ ጓንት የሸራ /እንዲሇቀ 

የሚሰጥ/ 

 የዝናብ ሌብስ በ2 ዓመት 1 

 የሌብስ ሣሙና በወር 3 ባሇ 250 
ግ 

5 ሾፌር (ሇቢሮ ኃሊፊ እና 

ሇም/ቢ/ኃፊዎች ከተመዯበ ሾፌር 

በስተቀር) 

 ኮትና ሱሪ በዓመት 2  /ሴ/ኮትና ጉርዴ ቀሚስ 
ወይም ሱሪ በዓመት 2 

 ሸሚዝ በዓመት 2 
 አጭር የቆዲ ጫማ በዓመት 2 ጥንዴ 
 ክራቫት በዓመት 2 

 
 

 

 ቱታ በዓመት 1 
 የእጅ ጓንት የሸራ /እንዲሇቀ 

የሚሰጥ/ 

 የዝናብ ሌብስ በ2 ዓመት 1 

 የሌብስ ሣሙና በወር 3 ባሇ 250 
ግራም 

 
6 የመሌዕክት/የውሳኔ ስርጭት 

ሠራተኞች 

 ኮትና ሱሪ በዓመት 2 
 /ሴ/ኮትና ሱሪ ሇሚፈሌግ  ወይም ጃኬትና ጉርዴ 

ቀሚስ በዓመት 2 
 የውስጥ ሌብስ በዓመት 2 
 ሸሚዝ በዓመት 2 

 አጭር ቆዲ ጫማ በዓመት 2 

 ክራቫት በዓመት 2 

 የሌብስ ሳሙና በወር 3 ባሇ 250 

ግራም 

7 የመረጃ ዳስክ ሠራተኞች  ኮትና ሱሪ በዓመት 2 
 /ሴ/ኮትና ጉርዴ ቀሚስ በዓመት 2 
 /ሴ/የውስጥ ሌብስ በዓመት 2 
 ሸሚዝ በዓመት 2 
 ክራቫት በዓመት 2 
 ጉርዴ ቆዲ ጫማ በአመት 2 

 የሌብስ ሳሙና በወር 3 ባሇ 250 250 
ግራም 

8 ሁሇገብ የጥገና ሠራተኞች  ቱታ በዓመት 2 
 ¾ ካፖርት ያሇገበር በዓመት 1 
 ቡትስ የቆዲ ጫማ በዓመት 1 ጥንዴ 

 ከቆዲና ከፕሊስቲክ የሚሰራ 2 አይነት 

የእጅ ጓንት /እንዲሇቀ የሚሰጥ/ 

 የአዯጋ መከሊከያ መነጽር እንዲሇቀ 

የሚተካ  

 

 የሌብስ ሳሙና በወር 3ባሇ 250 

ግራም 

 አሌኮሌ በአመት  2 ሉትር 
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ተ.

ቁ 
የሥራ መዯቡ መጠሪያ 

የተፈቀደ ሌብሶችና መሣሪያዎች  

የሥራ ሌብስ የአዯጋ መከሊከያ የጤና/የጽዲት መጠበቂያ 

ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች 

 ከቆዲ የተሰራ የዯህንነት ጫማ በ2 
ዓመት 1 

9 የሽያጭ መመዝገቢያ መሣሪያ 

ተቆጣጣሪዎች 

የግዥ ባሇሙያዎች 

 ጃንጥሊ በዓመት 1 

 የዝናብ ሌብስ በ2 ዓመት 1 

 ከቆዲ የተሰራ ሰነዴ መያዥያ ቦርሳ በ2 
ዓመት 1 

       

 

10 ፎቶ ኮፒና ጥራዝ ሠራተኛ  

 ኮትና ሱሪ በዓመት 2 
 ኮትና ጉርዴ ቀሚስ በዓመት 2/ሴ/ 
 የውስጥ ሌብስ በዓመት 2/ሴ/ 
 ሸሚዝ በዓመት 2 
 ክራቫት በዓመት 2 
ጉርዴ ቆዲ ጫማ በአመት 2 
 
 

 

 ¾ ካፖርት ያሇገበር በዓመት 2 

 ከቆዲ የተሰራ የእጅ ጓንት 

/እንዲሇቀ የሚተካ/ 

 አፍና አፍንጫ መሸፈኛ በዓመት 

4 

 የአንፀባራቂ መከሊከያ መነጽር 

በሁሇት ዓመት 1  

 የእጅ ማዴረቂያ ፎጣ 

(ከ0.5ሜx0.5ሜ ያሌበሇጠ) 

በአመት 2 

 በወር ብር 500 የወተት አበሌ 

ሐኪም በሚያዘው ጊዜ ውስጥ 

የጨረራ/የኬሚካሌ የጤና ምርመራ 

11  ሁሇገብ የሪከርዴ ሠራተኛ 

 የሪከርዴ ሥራ አመራር ቡዴን 

አስተባባሪ እና ኦፊሰሮች 

 የታክስ መረጃ አዯራጅ 

 ሁሇገብ መዝገብ አዯራጅ 

 የተያዙ ንብረቶች መዝጋቢ 

ጀ/ኦፊሰር 

  

 ¾ ካፖርት ያሇገበር በዓመት 2  

 የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ 

በዓመት 2 

 የሌብስ ሣሙና በወር 3 ባሇ 250 

ግራም  

 የፀጉር መሸፈኛ በዓመት 6 ሇነርስ 

እናሇህጻናት ተንከባካቢ ሠራተኛ 
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ተ.

ቁ 
የሥራ መዯቡ መጠሪያ 

የተፈቀደ ሌብሶችና መሣሪያዎች  

የሥራ ሌብስ የአዯጋ መከሊከያ የጤና/የጽዲት መጠበቂያ 

ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች ሇወንዴ/ ሇሴት ሠራተኞች 

 የህጻናት ማቆያ የሚሰሩ ባሇሙያ 

 የቼኪንግ ፖይንት ሰራተኛ 

 የቴምብር ቀረጥ ሽያጭ ሰራተኛ፤ 

 የስምሪት ሰራተኛ 

 የግምጃ ቤት ሰራተኛ 

 ሰነዴ አዯራጅ ባሇሙያ 

 የሽያጭ መመዝገቢያ መጋዘን 

ሠራተኛ፤ ሁሇገብ ባሇሙያ 

  

 የፕሊስቲክ ጋንት በዓመት 

2ፓኬት(ሇህጻናት ተንከባካቢ 

ሠራተኛ 

 

12  የካሜራ ባሇሙያ 

 ከሸራ ተሰርቶ የተዘጋጀ ሰዯርያ በዓመት 1. 
 የሸራ ሱሪ ከጎን እና ጎን ዯኪስ ያሇው በዓመት 1  

 የሌብስ ሣሙና በወር 3 ባሇ 250 

ግራም  

13  የመረጃ ቴክኖልጂ ዴጋፍ ንዑስ 

ቡዴን አስተባባሪ 

 መረጃ ቴክኖልጂ  ከፍተኛ 

ኢንጂነር 

 መረጃ ቴክኖልጂ ኢንጂነር 

 ¾ ካኪ ካፖርት ያሇገበር በዓመት 2  

 

 የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ በዓመት 2 

 የአዋራ መከሊከያ መነጽር በዓመት 2 

 የሌብስ ሣሙና በወር 3 ባሇ 250 

ግራም  

 

14  የህግ አገሌግልት ባሇሙያዎች 

  ሰነዴ መያዥያ ቦርሳ በ2ዓመት አንዴ 

 

15  ሇኢንተሇጀንስ ባሇሙያዎች 

 

 

 የፀሀይ መነጽር በዓመት 2 

 ሁሇት ፊት ያሇው ጃኬት በ2 ዓመት 

1 

 የእጅ ጋንት በዓመት 2 

 ዴምጽ መቅረጫ በዓመት 1 

 ¾ ካፖርት በ3 ዓመት 1 

 

 የሌብስ ሣሙና በወር 3 ባሇ 250 

ግራም  
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ሇሁለም ሠራተኞች የሚሰጥ የዯንብ ሌብስ እና የጽዲት መጠበቂያ ዓይነትና ብዛት 

ተ/ቁ የሥራ መዯብ መጠሪያ  የሚሰጥ ዯንብ ሌብስ ዓይነትና ብዛት መግሇጫ 

17 
በሁለም ሥራ መዯቦች ሊይ ሇተመዯቡ ሠራተኞች 

(የሥራ ሌብስና የዯንብ ሌብስ የማይመሇከታቸው) 

ሙለ ሌብስ ኮትና ሱሪ በዓመት 2 (ሇሴት ኮትና ጉርዴ ቀሚስ)  
ተሰፍቶ የተዘጋጀ  

 

ሸሚዝ በዓመት 4  

ክራቫት በዓመት 2  

አጭር የቆዲ ጫማ በዓመት 2 ጥንዴ/ ሇሴቶች ትንሽ ተረከዝ ያሇው ጫማ/  

የውስጥ ሌብስ በዓመት 2 (ኮትና ጉርዴ ቀሚስ ሇሚሰጣቸው)  

የተቋሙ ተሰኪ ልጎ ወይም አርማ በዓመት 2  

ሶፍት በወር 3  

የእጅ ሳሙና ባሇ 125 ገራም በወር 3  

የሌብስ ሳሙና 250 ግራም በወር 3  
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ሠንጠረዥ 2 

  

???? ??   ?? ?? ????  ???? ????   ?? ?? ??  ?? ??   ???? ?? ??   ?? ????????   ?? ??   ???? ??   ?? ?? ???? ??   ?? ?? ???? ????   ???? ?? ??   ???? ?? ?? ??   ???? ??   ?? ?????? ??   //SSttaannddaarrddss//  

የጨርቅ ዯረጃዎች 

ተ.ቁ 

የሥራ/ የዯንብ 
ሌብስ የአዯጋ 

መከሊከያና የጤና 
መጠበቂያ መሣሪያ 

ዓይነት 

የተፈቀዯ የጨርቅ 
ዓይነት 

ስሪት 

የጨርቅ መጠን 
በሜትር 

የቀሇም ዓይነት የስፌት ዓይነት ሌዩ ምሌክት 
(ልጏ) 

የሚሰጥበት ሁኔታ አርበ 

ሰፊ 

አርበ 

ጠባብ 

1 ኮትና ሱሪ 

ሱሪ 

70% ሱፍ እና 30% 

ፖሉስተር ከሆነ 

ማቴሪያሌ የተሰራ 

የሀገር ውስጥ 
ምርት 

3.5 

1.25 

5.15 

1.85 

የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

ተቋሙ የሚፈሌገው 
ዓይነት 

 በብትን ጨርቅ 

2 ኮትና ጉርዴ 

ቀሚስ 

70% ሱፍ እና 30% 

ፖሉስተር ከሆነ 

ማቴሪያሌ የተሰራ 

የሀገር ውስጥ 
ምርት 

2.9 4.25 የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

ተቋሙ የሚፈሌገው 

ዓይነት 

 በብትን ጨርቅ 

3 ሸሚዝ ከጥጥ ወይም ከጥጥና 
ላሊ ተስማሚ ጥሬ 
ዕቃ ዴብሌቅ የተሰራ 

የሀገር ውስጥ 
ምርት 

  የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

እንዯምርጫ  የተዘጋጀ 

4 ሙለ ሽርጥ ከካኪ ጨርቅ የተሰራ የሀገር ውስጥ 
ምርት 

2.65 4.25 የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

ተቋሙ የሚፈሌገው 
ዓይነት 

 በብትን ጨርቅ 

5 ቀሚስ ከፖሉስተር የተሰራ የሀገር ውስጥ 
ምርት 

3.00 4.85 ተቋሙ የሚፈሌገው 
ዓይነት 

ተቋሙ የሚፈሌገው 
ዓይነት 

 በብትን ጨርቅ 

6 ውስጥ ሌብስ ቦቢሉን የሀገር ውስጥ 
ምርት 

2.15 3.15 እንዯምርጫ እንዯምርጫ  በብትን ጨርቅ 
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7 ቱታ ከፖሉስተር የተሰራ የሀገር ውስጥ 
ምርት 

3.15 4.75 የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

ተቋሙ የሚፈሌገው 

ዓይነት 

 በብትን ጨርቅ 

8 የቅዝቃዜ መከሊከያ 

ጃኬት 

ቅዝቃዜ ከሚከሊከሌ 
ጥሬ ዕቃ የተሰራ 

   የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

እንዯምርጫ  የተዘጋጀ 

9 የዝናብ ሌብስ ውሃ ከማያስገባ 
ከሴንተቲክ ጥሬ ዕቃ 
የተሰራ 

የሀገር ውስጥ 
ምርት/ 

የውጭ ሀገር 
ምርት 

  የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

እንዯምርጫ  የተዘጋጀ 

10 የሱፍ ካፖርት ከሱፍ ወይም ከጥጥ 
የተሰራ  

የሀገር ውስጥ 
ምርት/ 

የውጭ ሀገር 
ምርት 

   ተቋሙ 
የሚፈሌገው ዓይነት 

 ተቋሙ የሚፈሌገው 

ዓይነት /ገበር ያሇው/ 

 የተዘጋጀ 

11 ኬፕ ከጨርቅ የተሰራ 

የተቋሙ አርማ 

ያሇው 

የሀገር ውስጥ 
ምርት/ 

የውጭ ሀገር 
ምርት 

0.25 0.4 የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

ተቋሙ የሚፈሌገው 

ዓይነት 

የተቋሙ 
አርማ (ልጏ) 

ያሇው 

በብትን ጨርቅ 
/የተዘጋጀ 

12 የእጅ ፎጣ ከጥጥ የተሠራ 

 

 

የሀገር ውስጥ 
ምርት 

0.5 x 0.5 እንዯምርጫ እንዯምርጫ  የተዘጋጀ 

13 አፍና አፍንጫ 
መሸፈኛ (የሚሰፋ 
ሲሆን) 

ዯረጃውን ከጠበቀ 

ማቴሪያሌ የተሠራ 

የሀገር ውስጥ 
ምርት 

0.125 0.2 እንዯምርጫ እንዯምርጫ  በብትን ጨርቅ 
/የተዘጋጀ 

14 ክራቫት የተዘጋጀ ከፖሉስተር 
የተሰራ አንዴ 
ዓይነት ቀሇምና 
የባሇሥሌጣኑ አርማ 
ያሇው 

የሀገር ውስጥ 
ምርት 

- - የተቋሙ አርማ (ልጏ) 
መዯብ ቀሇም 

ተቋሙ የሚፈሌገው 
ዓይነት 

የተቋሙ 
አርማ (ልጏ) 

ያሇው 

የተዘጋጀ 
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የጫማ ዯረጃዎች 

ተ.ቁ 
የሥራ/ የዯንብ ሌብስ 

የአዯጋ መከሊከያና የጤና 
መጠበቂያ መሣሪያ ዓይነት 

የተፈቀዯ የጫማ ዓይነት ስሪት መጠን የቀሇም 
ዓይነት 

የስፌት ዓይነት የሚሰጥበት 
ሁኔታ 

1 አጭር ጫማ (የሴት/የወንዴ) ከቆዲ የተሰራ  የሀገር ውስጥ 

ምርት 

በሠራተኛው 

የጫማ ቁጥር 

ጥቁር አንዴ ዓይነት 
ስፌት 

የተዘጋጀ 

2 ቡትስ ጫማ (የሴት/የወንዴ) ከቆዲ የተሰራ  የሀገር ውስጥ 

ምርት 

በሠራተኛው 

የጫማ ቁጥር 

ጥቁር አንዴ ዓይነት 
ስፌት 

የተዘጋጀ 

3 የዯህንነት መጠበቂያ ጫማ ከቆዲ የተሰራ የሀገር ውስጥ 

ምርት 

በሠራተኛው 

የጫማ ቁጥር 

ጥቁር አንዴ ዓይነት 
ስፌት 

የተዘጋጀ 

 


