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የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ የሥሌጠና አፇፃፀም 

መመሪያ ቁጥር 82/2014 

መግቢያ 

ተቋሙ የተሰጠውን ተሌኮ በተሟሊ መሌኩ ሇመፇፀም የሰው ኃይሌ ሌማት ቀዲሚውን 

ሥፌራ የሚይዝ በመሆኑ፣ ሇዚህ ወሳኝ ተግባር  አስፇሊጊ ከሆኑ ስሌቶች መካከሌ አንደ 

እና  ዋነኛው   የሠራተኛ  የመፇጸም አቅምን በስሌጠና ማሳዯግ  መሆኑን በመረዲት፣ 

 የሥሌጠና አፇጻጸም በህግ ማዕቀፌ በአግባቡ ከተመራ ተቋማዊ ሇውጥ ሇማምጣት 

የሚዯረገውን ጥረት ከዲር ሇማዴረስ አይነተኛ መገሌገያ መሳሪያ መሆኑን በመገንዘብ፤ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ በሰራተኞች አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 

99/2010 አንቀጽ 18(4) መሠረት ይህን የሥሌጠና አፇፃፀም መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  

1. አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ “የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ የሥሌጠና አፇፃፀም 

መመሪያ ቁጥር 82/2014” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚሰጠው ካሌሆነ በስተቀር የሚከተለት ቃሊት በዚህ 

መመሪያ ውስጥ የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛለ፡- 

1. “ሥሌጠና” ማሇት የሰራተኛን ዕውቀት ፣ ክህልት፣ ብቃት፤አመሇካከት፤  እና 

ሌምዴ ሇማሻሻሌና ሇመሇወጥ በታቀዯና በተዯራጀ ሁኔታ የሚከናወን የመማርና 

የማስተማር ሂዯት ነው፡፡ 

2. “የሥሌጠና ፌሊጎት” /Trainning Need/ ማሇት ስሇስራው ባሇው እውቀትና 

ሥራው በሚፇሌገው ክህልትና ብቃት መካከሌ ያሇው ክፌተት የሚገሇጽበት 

ሃሳብ ነው፡፡ 

3. “የስሌጠና ፌሊጎት ዲሰሳ እና ትንተና” ማሇት የቢሮውን የሥሌጠና አፇፃፀም    

ሇማሻሻሌ፤ ሇመሇወጥ በማቀዴ ሠራተኛን ሇማሰሌጠን በተቀነባበረ ሁኔታ 

የሚከናወን ዘዳ ነው፡፡ 

4. “ቢሮ” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ ነው፡፡ 

5. “ተሿሚ” ማሇት በሹመት የስራ መዯብ በከተማ አስተዲዯሩ የሚሰየሙ የስራ 

ኃሊፉዎች ማሇት ነው፡፡ 

6. “ሠራተኛ” ማሇት የቢሮው ሠራተኛ ወይም የስራ ኃሊፉ ማሇት ሲሆን 

ተሿሚዎችን አይጨምርም፡፡ 
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7. “ክህልት” /skill/ ማሇት ሥሌጠና በመውሰዴ ወይም በሥራ ሌምዴ የሚገኝ 

ሥራን በጥራትና በተቀሊጠፇ ሁኔታ ሇማከናወን የሚረዲ የተሇየ ችልታ ነው፡፡  

8. “ብቃት” ማሇት የተቀሰመውን ዕውቀት በሥራ ሊይ ሇማዋሌ ወይም የየስራ 

መዯቡን ተግባሮችና መ/ቤቱ ያስቀመጠውን ዓሊማ በአጥጋቢ ሁኔታ ሇማከናወን 

የሚያስችሌ ችልታ ነው ፡፡ 

9. “ዕውቀት” ማሇት አንዴን የስራ መዯብ ሇመያዝና ሥራውን በተሳካ ሁኔታ 

ሇማከናወን በትምህርት ወይም በሥራ ሌምዴ የሚገኝ ብቃት ነው፡፤ 

10. “የሥራ ሂዯት” ማሇት የቢሮው የሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ አንቀጽ 2(4) 

የተመሇከተውን ትርጉም ነው፡፡ 

11. “የሥሌጠና ተወዲዲሪ” ማሇት ተቋሙ በያዘው የስሌጠና እቅዴ መሰረት ወይም 

ተሸንሽኖ በተሰጠው ዕዴሌ መሰረት በሥሌጠና ተጠቃሚ ሇመሆን ሥሌጠናው 

የሚፇሌገውን ቅዴመ ሁኔታ አሟሌቶ ሇውዴዴር የቀረበ ሰራተኛ ማሇት ነው፡፡ 

12. “የጊዜ ገዯብ” ማሇት ቅ/ጽ/ቤቶች የስሌጠና ተወዲዲሪዎችን መርጠው 

እንዱያቀርቡ በሰው ሀብት ስራ አመራር ተወስኖ የሚሰጥ የመጨረሻ ቀን ማሇት 

ነው፡፡ 

13. “የረጅም ጊዜ ሥሌጠና” ማሇት ሇሶስት ወርና ከዚያ በሊይ ሇሚቆይ ጊዜ የሚሰጥ 

ስሌጠና ሆኖ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚሰጥ ሥሌጠና ወይም ትምህርት 

ማሇት ነው፡፡ 

14. “የአጭር ጊዜ ሥሌጠና” ማሇት ከሶስት ወር በታች በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር 

የሚሰጥ ሥሌጠና ማሇት ነው፡፡  

3. ዓሊማ 

የመመሪያው ዓሊማ የተቋሙን ራዕይና ተሌዕኮ ሇማሳካት እንዱቻሌ የሰራተኞች ዯንብ 

ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ የሰው ኃይለን የመፇፀም አቅም ብቃት ሇማሳዯግ 

የሚሰጡ ሥሌጠናዎች  በሥርዓት እንዱመሩ ሇማስቻሌ ነው፡፡  

4. መመሪያ ተፇፃሚነት ወሰን  

ይህ የሥሌጠና አፇፃፀም መመሪያ በተቋሙ ዋና መ/ቤትና በስሩ በሚገኙ የቅርንጫፌ 

ጽ/ቤት  ሠራተኞችና ተሿሚዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

5. የሥሌጠና መርህ  

1. ሥሌጠና ከማይመሇከተው የስራ መዯብ በስተቀር በቢሮው የሚቀጠር ማንኛውም 

አዱስ ሠራተኞች  ወዯ ስራ ከመሰማራቱ በፉት በሰራተኞች አስተዲዯር ዯንብ 
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ቁጥር 99/2010 ከአንቀጽ 17 መሰረት ተቋሙ በጅት በማስፇቀዴና እቅዴ 

በመያዝ  አስፇሊጊውን ስሌጠና እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡  

2.  ሇላልች ነባር ሰራተኞች የሚሰጥ ሥሌጠና የሥሌጠና ፌሊጎትን በመሇየትና 

በመተንተን በዕቅዴ የሚመራ ይሆናሌ፡፡  

6. የሥሌጠና ፌሊጎት ዲሰሳና ትንተና  

1. የተቋሙ የሥሌጠና ፌሊጎት የተቋሙን፣ የሰራተኛው፤ የሥራ ሂዯትና  የስራ ዯረጃን  

መሠረት ያዯረገ ይሆናሌ፡፡  

2. የተቋም ችግሮችንና የሇውጥ ሂዯቶችን ሇማስተናገዴ ቅዴሚያ መስጠቱ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇሥራ ዘርፍችና ሇሠራተኞች የአቅም ችግሮች ትኩረት 

በመስጠት ዝርዝር የሥሌጠና ፌሊጎት ዲሰሳ እና ትንተና  ይካሄዲሌ፡፡  

3. የሥሌጠና ፌሊጎት ዲሰሳና ትንተና ጥናት የተቋሙን  ወቅታዊ ችግሮችና የወዯፉት 

ዕቅድች በዝርዝርና በጥሌቀት የዲሰሰና የቢሮውን ዕቅዴ፤ የሰው ኃይለን ፕሮፊይሌ 

፣የሠራተኛ እንቅስቃሴንና የሥራ አከባቢውን ውጤታማነት የሚመሇከቱ 

መረጃዎችን መሠረት ያዯረግ መሆን አሇበት፡፡ 

4. በተቋሙ አቅም ሉሰጡ የሚችለ የሥሌጠና ዓይነቶች፤ ከተቋሙ ውጭ በአገር 

ውስጥና በውጭ አገር ከሚሰጡ ሥሌጠናዎች ተሇይተው ዲሰሳ እና ትንተና 

ሉዯረግባቸው ይገባሌ፡፡ 

5. በሥሌጠና መፌትሔ የማያገኙ የተቋሙ ጉሌህ ችግሮች በስሌጠና ፌሊጎት ዲሰሳ 

ትንተና ውስጥ እንዱካተቱ አይዯረግም፡፡  

6. የሥሌጠና ፌሊጎት ዲሰሳና ትንተና ሠራተኛን አዘዋውሮ ሇማሰራት ከፌ ወዲሇ 

የሥራ ዯረጃ ሇመመዯብ፣የአስተሳሰብ እና የአመሇካከት ሇውጦችን ሇማምጣትና 

አዲዱስ የአሰራር ዘዳዎችንና ቴክኖልጂዎችን ሇማስተዋወቅ ሲያስፇሌግ 

የሚከናውን ይሆናሌ፡፡  

7. የሥሌጠና ፌሊጎትን ዲሰሳና ትንተና የተቋሙን የአጫጭርና የረጅም ጊዜ ዕቅዴ 

መሰረት በማዴረግ የትኛው ሥሌጠና ቅዴሚያ እንዯሚሰጠው፤ መቼ ሥሌጠናና 

ትምህርት መካሄዴ እንዲሇበት፤ ሥሌጠናው በማን ሉከናወን እንዯሚችሌና እንዳት 

እንዯሚሰጥ እንዱሁም ሇሥሌጠና የሚያስፇሌገው የወጪ ግምት ማሳየት 

ይኖርበታሌ፡፡  

8. የቢሮውን የሥሌጠና ፌሊጎት ሇተቋሙ ወቅታዊ ችግሮች መፌትሔ መስጠቱ ሊይ 

ቅዴሚያ ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም የዕሇት ሥራዎችን ሇማስፇፀም ሇሚያግዙ 

የአጭር ጊዜ የስሌጠና ፌሊጎቶች ትኩረት ይሰጣሌ፡፡  
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7. የሥሌጠና ዕቅዴና ፕሮግራም 

1. የሠራተኛን የመፇፀም አቅም በማሳዯግ የተቋሙን ራዕይ ዕውን ሇማዴረግ  

በተገኘው የሥሌጠና ፌሊጎት ዲሰሳና ትንተና ውጤት መሠረት የሥሌጠና ዕቅዴ 

በሰው ሃብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክተቶሬት በኩሌ  ሇእያንዲንደ 

ዲይሬክቶሬት እና ቅ/ጽ/ቤቶች እንዱዘጋጅ ይዯረጋሌ፡፡  

2. በሰው ሃብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት የሚዘጋጀው የስሌጠና ዕቅዴ 

የመንግስት የበጀት አቆጣጠርን ይከተሊሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የቀጣዩ ዓመት 

የሥሌጠና ዕቅዴ በመ/ቤቱ ማኔጅመንት እስከ የካቲት 30 ዴረስ መጽዯቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

3. የየዓመቱ የተቋሙ ዕቅዴና ፕሮግራም ከጊዜ፣ ከሃበት አጠቃቀም፣ ከሚያስገኘው 

ጠቀሜታና ተመሳሳይ መመዘኛዎች አንፃር ተገምግሞ በቢሮው  ከፀዯቀ በኋሊ 

ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡  

8. ሠሌጣኞችን ስሇማወዲዯር  

የተቋሙን ሰራተኞች በሥሌጠና እዴልች በፌትሀዊ መንገዴ ተጠቃሚ ሇማዴረግ  

እንዯሥሌጠናው ዓይነት በሚከተለት መንገድች ማወዲዯር ይቻሊሌ፡፡  

1. ማስታወቂያ በመጠቀም  

1.1. ከሚከተለት ሥሌጠናዎች በስተቀር በሁለም የአጭር፣ የመካከሇኛ፣ የረዥም 

ጊዜ ሥሌጠናዎች ማስታወቂያ በማውጣት ማወዲዯር ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሀ. የማስተዋወቂያ /Induction Training/ ሥሌጠናዎች 

ሇ. ተከታታይነት ያሊቸው ሥሌጠናዎች ሆነው የመጀመሪያውን ክፌሌ 

/ክፌልች ሥሌጠና የወሰደ የዘርፈ ሠራተኞች ሲኖሩ  

ሐ. የታየውን የአቅም ውስንነት በስራ አፇፃፀም ግምገማ የሚገኝ 

ውጤትን ጨምሮ/ሇመቅረፌ የሚሰጡ ሥሌጠናዎች፣ 

መ. አንዴ የሥራ ሂዯትን ወይም የሥራ መዯብን ብቻ የሚመሇከቱትን 

ሴሜናር አውዯ-ጥናትና ላልች ስብሰባዎች፣ በሥራ ሂዯቱ ውስጥ ብቻ 

ውዴዴር የሚዯረግባቸው ናቸው፡፡ 

1.2. የአጭር እና የመካከሇኛ ጊዜ ስሌጠናዎች እና የረጅም ጊዜ ትምህርት 

ዕዴልች የሚካሄደት ማስታወቂያ በማውጣትና አመሌካቾችን በመመዝገብ 

ሲሆን የማስታወቂያው ይዘት ቢያንስ፡-  

ሀ) የትምህርትና ስሌጠናውን የሚሰጠው አካሌ፣ 
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ሇ) የትምህርትና የሥሌጠናው ርዕስ፣ 

ሐ) የትምህርትና የስሌጠናው ዯረጃ፣ 

መ) ትምህርትና ሥሌጠናው የሚጀመርበት ጊዜ፣ 

ሠ) ትምህርትና ሥሌጠናው የሚሰጥበት ቦታ፣ 

ረ) የሚፇሇጉ ተሣታፉዎች ብዛት፣ 

ሰ) የመመዝገቢያ ቦታ፣ ቀንና ሰዓት፣ 

ሸ) ትምህርትና ሥሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፣ 

ቀ) የተሳታፉዎች መመዝገቢያ መስፇርት፣ያካተተ መሆን አሇበት፡፡ 

1.3. ማስታወቂያ የሚቆይበትና የምዝገባ ጊዜ  

1. የተሇየ ሁኔታ ከላሇ በስተቀር ማንኛውም የሥሌጠና ማስታወቂያ 

ሇአምስት የሥራ ቀናት ተሇጥፍ ይቆያሌ፡፡ በዚሁ አምስት የሥራ 

ቀናት ውስጥ የአመሌካቾች ምዝገባ ይከናወናሌ፡፡ ሰራተኛው እራሱ 

መመዝገብ በማይችሌበት ወቅት በተወካይ አማካኝነት ሉመዘገብ 

ይችሊሌ፡፡  

2. ላልች ሠሌጣኞች የመመዝገቢያ ዘዳ የሰው ሃበት ስራ አመራርና 

ሌማት ዲይሬክቶሬት/የሥራ ሂዯት ቀጥል በተመሇከቱት ዘዳዎች 

ሰሌጣኞችን /ተማሪዎችን ማወዲዯር ይችሊሌ፡፡  

ሀ.  የመረጃ ቋትን በመጠቀም  

ሇ. ዴረገጽን (Website) በመጠቀም  

ሐ. የሠራተኛውን የግሌ ማህዯር 

3. ማስታወቂያው የሚሇጠፌበት ቦታ  

ማስታወቂያው በዋና መ/ቤትና በየቅ/ጽ/ቤቶች ሠራተኞች ሉመሇከቱት 

በሚችለበት የማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ መሇጠፌ ይኖርበታሌ፡፡ 

በተጨማሪም በዌብሳይት፤አውትለክ፤ በተላግራምንና በኤስ ኤም ኤስ  

እና በፊክስ መሌዕክት ሁለም የሚመሇከታቸው ሠራተኞችና የስራ 

ሂዯቶች እንዱያውቁት መዯረግ አሇበት፡፡  

4. የሥሌጠና ዕዴሌ የሚሰጠው አካሌ የሊከው ዯብዲቤ ዘግይቶ የዯረሰ 

በሚሆንበት ጊዜ የምዝገባ ቀኑ  በሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት 

ዲይሬክቶሬት ሉወሰን ይችሊሌ፡፡  
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5. የተወዲዲሪዎች ምዝገባ የሚካሄዯው ማስታወቂያው ክፌት ሆኖ 

በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ ሲሆን በማስታወቂያ ከተገሇጸው ጊዜ ውጭ 

ምዝገባ ማካሄዴ የተከሇከሇ ነው፡፡ ሆኖም ከአቅም በሊይ በሆነ 

ምክንያት ማሇትም በመ/ቤቱ የሚታወቅ የመስክ ስራ፣ በህመም፣ 

በአዯጋ፣ በቤተሰብ ሀዘን፣ በዓመት ፇቃዴ፣ በወሉዴ ምክንያት ከመ/ቤት 

ውጭ ከሆነና ሇዚህም ማስረጃ ከቀረበ የምዝገባ ጊዜው ከመጠናቀቁ 

በፉት የሰራተኛውን ፌሊጎት መሰረት አዴርጎ የስራ ክፌለ ማስመዝገብ 

ይችሊሌ፡፡  

9. የምርጫ ማወዲዯሪያ መስፇርቶችና ነጥብ አሰጣጥ  

ሇምርጫ ማወዲዯሪያ የሚያገሇግለ መስፇርቶች  

 የትምህርት ዯረጃ --------------------------------------------------------30% 

 ከሥራው ጋር ቀጥታ አግባብነት ያሇው የሥራ ሌምዴ /የአገሌግልት ዘመን--

10% 

 የሥራ አፇፃፀም ውጤት ------------------------------------------------- 40% 

 የማህዯር ንፅሕና/ሥነ-ምግባር----------------------------------------- 20%ናቸው፡፡ 

የተሇያየ የትምህርት ማስረጃ ሇያዙ ተወዲዲሪዎች ያሇው መመሪያ እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ተመሳሳይ ማስረጃ ብቻ በሚቀርብበት ጊዜ ግን የመመረቂያ አጠቃሊይ 

ውጤት/GPA/ ተመንዘሮ ነጥብ ይሰጣሌ፡፡  

ሇሥሌጠና ውዴዴር 2 ጊዜ የተሞሊ የስራ አፇፃፀም አማካይ ውጤት የሚያዝ ሆኖ 

በወሉዴ፤ በህመም ወይም በላሊ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ተሟሌቶ 

በማይገኝበት ጊዜ የቅርብ ጊዜው ሉያዝ ይችሊሌ፡፡ የመመዘኛ ነጥብ ዝርዝሩ ከአባሪ 

1፣2፣3፣እና 4 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ከዚህ በታች ከ9.1-9.4 ከተመሇከቱት ውጭ ያለ ሥሌጠናዎች ሥሌጠናውን 

የሚሳተፈ አመሌካቾች ዝቅተኛ ተፇሊጊ የትምህርት ዯረጃ ተሇይቶ፣  

1. የማስተዋወቂያ /Induction training/ ሥሌጠናዎችን ያሌወሰደ የተቋሙ 

ሠራተኞች ሲሰሩ ያሇውዴዴር እንዱሳተፈ ይዯረጋሌ፡፡  

2. የሥራ አፇፃፀም ግምገማ መሠረት በማዴረግ በሚሰጡ ሥሌጠናዎች በአንዴ 

ጊዜ ሁለንም ወዯ ሥሌጠና ሇማስገባት የማይቻሌ ሲሆን በተመቻቸው 

ሥሌጠና በአንፃራዊነት ዝቅተኛውን የስራ አፇፃፀም ግምገማ ነጥብ ካገኙት 

ጀምሮ በየዯረጃው ያሇውዴዴር እንዱሰሇጥኑ ያዯርጋሌ፡፡ 
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3. ሴሚናሮች፣ አውዯጥናትና ላልች ስብሰባዎች ሲሆኑ እንዯሥራው ባህሪይ እና 

ቅርበት ብቻ እየታየ ስብሰባውን የሚመጥን ኃሊፉ/ባሇሙያ እንዱሳተፌ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

4. የዴህረ-ምረቃ ትምህርት ሇመከታተሌ በርከት ያለ ሠራተኞች ካመሇከቱ 

ሥራ ሉበዴሌ የማይችሌበት ቁጥር ተወስኖ ሁሇት ዓመትና ከዚህ በሊይ 

በተቋሙ ያገሇገለ ሰራተኞች በሥራ አፇፃፀማቸው ተወዲዴረው፡-  

ሀ. በተቋሙ የዘመኑ የሥሌጠና ዕቅዴ መሠረት የተመረጡ ሠሌጣኞች ሙለ 

ቀን/መዯበኛ ፡ 

ሇ. በላሊ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በስተቀርከዚህ በታች  በተራ ቁጥር 11.2 “ሐ” 

ሊይ የተጠቀሰውን ሇማስፇፀም እንዱቻሌ ሠሌጣኞች የሚሰሇጥኑበትን 

ጊዜና ከሥሌጠና በኋሊ የሚሰጡት የአገሌግልት ጊዜን ያገናዘበ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡  

10. የተወዲዲሪዎች መረጣ  

1/ ማስታወቂያ የማይወጣባቸው ሥሌጠናዎች የመረጣ ሂዯት ፡- 

  ሀ) ተከታታይነት ባሊቸው ስሌጠናዎች መጀመሪያ ክፌሌ የወሰደ የቢሮው 

ሠራተኞች በስሌጠና ንዑስ ቡዴን/የስራ ሂዯት/ በኩሌ የሚቀጥሇውን ሥሌጠና 

እንዱገኙ ይዯረጋሌ፡፡  

ሇ) የአቅም ውስንነትን ሇመቅረፌ የሚሰጡ የአገር ውስጥ ሥሌጠናዎች  በመ/ቤቱ 

የሥሌጠና ፌሊጎት ጥናት ሊይ ተመርኩዞ በተያዘው ዕቅዴ መሠረት 

ከሚመሇከታቸው የስራ ሂዯት ኃሊፉዎች ጋር በመመካከር ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

ሐ) አንዴን የስራ ሂዯት ብቻ የሚመሇከቱ ሥሌጠናዎች ፣ሲማናሮች፣ አውዯ 

ጥናትና ላልች ስብሰባዎች ሲሆኑ እንዯሥራው ባህሪይና ቅርበት ብቻ እየታየ 

ስብሰባውን የሚመጥን ኃሊፉ/ባሇሙያ እንዱሳተፈ በሥራ ክፌለ የበሊይ ኃሊፉ 

ይመረጣሌ፡፡ 

መ) ዱፕልማ፣ የመጀመሪያ ዴግሪ፤ የዴህረ ምረቃ ትምህርት ሇመከታተሌ በርከት 

ያለ ሠራተኞች ካመሇከቱ ሥራ ሉበዯሌ የማይችሌበት ቁጥር ተወስኖ በተቋሙ 

ከሁሇት ዓመት በሊይ አገሌገልት ያሊቸው በሥራ አፇፃፀማቸው ውጤት ብሌጫ 

ያሳዩት ይመረጣለ፡፡ 

2/ ማስታወቂያ የሚወጣበት የመረጣ ሂዯት  

ማንኛውም ሇመ/ቤቱ የተሰጡ የነፃ ትምህርት ዕዴልች፣ ሥሌጠናዎች አውዯ 

ጥናቶች ሴሚናሮች እና ስብሰባዎች ከአንዴ የሥራ ሂዯት በሊይ ሉያሳትፈ የሚችለ 
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ሆነው ሲገኙ፣ ማስታወቂያ በማውጣት በዌብሳይት በመረጃ ቋት በግሌ ማህዯር 

ተጠቅሞ በማወዲዯር በሰው ሃብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ሥራ 

ሂዯት አማካይነት መረጣ ይካሄዲሌ፡፡  

3/ የሰሌጣኞች መራጭ ቡዴን ስሇመሰየም  

 ሀ/ አባሊት ብዛትና ስብጥር  

 በሰው ኃብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት  የትምህርት እና 

ስሌጠና ቡዴን / የሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት የስራ  ሂዯት/ተወካይ -

--------- ሰብሳቢ 

 የስነ- ምግባር ዲይሬክቶሬት ወይም የስነ-ምግባር ቡዴን አስተባበሪ/ተወካይ -

-- አባሌ  

 የሴቶች ጉዲይ ዲይሬክቶሬት/ተወካይ/ሇቅ/ጽ/ቤቶች በቅ/ጽ/ቤቱ ስራ 

አስኪያጅ የሚወከለ የሴቶች ተወካይ/----------------------------------------------- 

አባሌ 

 ከሰው ኃብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት  የትምህርት እና 

ስሌጠና ቡዴን / ከሰው ሀብት የስራ  አመራርና ሌማት የስራ ሂዯት 

የሚመረጥ ባሇሙያ  .......አንዴ አባሌና ፀሐፉ ይኖሩታሌ፡፡  

የቡዴኑ አባሊት የፆታ ስብጥርን የጠበቀ መሆን ይገባዋሌ፡፡  

ሇ/ የአባሊት መመዘኛ  በመራጭ ቡዴን አባሌነት ሚመዯቡና የሚመረጡ ሇሥራው 

ብቁ የሚያዯርግ የትምህርት ዝግጅት ያሊቸው ሆኖ፣ 

1. የተቋሙን  ሥራ ሁኔታ ጠንቅቀው የሚያውቁ 

2. በመሌካም ሥነ- ምግባራቸው የሚታወቁ መሆን አሇባቸው፡፡  

ሐ/ ከሰብሳቢነት ወይም ከአባሌነት ስሇመነሳት  

የቡዴኑ ሰብሳቢ ወይም ማንኛውም አባሌ ሇሥሌጠና ውዴዴር በዕጩነት ራሱ 

በቀረበበት ጊዜ፣ ወይም ሇሥሌጠና ውዴዴር በዕጩነት ከቀረቡት ሠራተኞች ጋር 

ፀብ፣በፋዯራለ የቤተሰብ ሕግ መሠረት የስጋ ዝምዴና ወይም የጋብቻ ዝምዴና 

ያሇው መሆኑ ሲያምን ወይም በማስረጃ ሲረጋገጥ ብቻ ከሰብሳቢነት ወይም 

ከአባሌነት ሇጊዜው እንዱነሳ ይዯረጋሌ፡፡  
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4/ የመራጭ ቡዴን ተግባራት  

ሀ/ በተቋሙ ውስጥ ካለት ሠራተኞች መካከሌ የስሌጠና  መመዘኛውን 

የሚያሟለና መወዲዯር የሚፇሌግ ሁለ እንዱሳተፈ መዯረጉን ያረጋግጣሌ፡፡  

ሇ/ የቀረቡት ዕጪዎች አመዘጋገብ ትክክሇኛነት በዋና መ/ቤት እና በቅርንጫፌ 

ጽ/ቤቶች የሚገኙ ሠራተኞች በወቅቱ መመዝገባቸውን ያረጋግጣሌ፡፡  

ሐ/ ሥሌጠናው ስሇሚሰጥበት የሙያ ዓይነትና ዯረጃ ግንዛቤ በመውሰዴ የቀረቡ 

ዕጭዎችን የግሌ ማህዯሮች በመመርመር ፤ በወጡት መመዘኛዎች መሠረት 

ዕጩዎችን ያወዲዴራሌ፡፡  

5/ የመራጭ ቡዴኑ የአሰራር ሥርዓት  

ሀ) ቡዴኑ በቋሚነት የሚሰራ ቢሆንም ሠሌጣኞችን ሇመምረጥ ስብሰባ አስፇሊጊ 

ሆኖ ሲገኝ በመሰብሰብ ይወስናሌ፤ 

ሇ) በቡዴን ስብሰባ ሊይ ከአባሊቱ ሁሇት ሦስተኛ ከተገኙ ምሌዓተ-ጉባኤ 

ይሆናሌ፡፡ 

ሐ) አከራካሪ ጉዲይ ሲያጋጥም የቡዴኑ አስተያየት የሚያሌፇው በዴምጽ ብሌጫ 

ይሆናሌ፡፡አባሊቱ በሀሳብ እኩሌ እየተከፇለ እንዯሆነ ግን ሰብሳቢው 

የሚዯግፇው ሃሳብ ያሌፊሌ፡፡ በሃሳብ የተሇየ አባሌ ካሇ ምክንያቱን በቃሇ-

ጉባኤው አንዱሰፌር ያዯርጋሌ፡፡  

መ) የቡዴኑ ሰብሳቢ በላሇበት ጊዜ ሰብሳቢው ወይም እንዯሁኔታው የሰው ሃብት 

ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት ወይም የሰው ሀብት ስራ አመራር 

የስራ ሂዯት አስተባበሪ ከአባሊቱ ጊዜያዊ ሰብሳቢ በመወከሌ ስብሰባውን 

እንዱመራ ያዯረጋሌ፡፡  

6/ የመረጣ ውሳኔ አሰጣጥ  

ሀ/ ቡዴኑ በመወዲዯሪያ መመዘኛዎች የነጥብ አሰጣጥ መሰረት ብሌጫ ያገኘውን 

ተወዲዲሪ ሇሥሌጠና መርጦ ሇሰው ሃብት ሥራ አመራር እና ሌማት 

ዲይሬክቶሬት ወይም  የስራ ሂዯት ወይም ሇሚወክሇው አቅርቦ ውሳኔ 

ይሰጥበታሌ፡፡ 

ሇ/ የቡዴኑን መሰብሰብ ሉጠብቁ የማይችለ አስቸኳይ የስሌጠና ውሳኔዎች 

ሲያጋጥሙ በቀጥታ በተቋሙ የዘርፌ ኃሊፉ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ የዘርፈ ኃሊፉው 
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በማይኖርበት ጊዜ በሰው ሃብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት ወይም 

የሰው ሀብት የስራ ሂዯት አስተባበሪ ውሳኔ መሠረት ይከናወናሌ፡፡  

ሐ/ በውዴዴሩ እኩሌ የሆኑ ወንዴ/ሴት ሠራተኞች ሲያጋጥሙ ቡዴኑ በሥራ 

አፇፃፀም ብሌጫ ሊሇው ቅዴሚያ ይሰጣሌ፡፡ ሆኖም ግን በሴትና ወንዴ 

ተወዲዲሪዎች መካከሌ ያሇው የነጥብ ሌዩነት እስከ 3 በመቶ ካነሰ ሇሴት 

ተወዲዲሪዎች ቅዴሚያ ይሰጣሌ፡፡  

11. በሥሌጠና ወቅትና በኋሊ የሚጠበቁ መብቶችና ግዳታዎች 

1.  የሠሌጣኝ መብት  

ሀ/ በሥሌጣና ሊይ ሇሚገኙ የመንግስት ሠራተኛ ዯመወዝ የሚከፇሇው በዚህ 

መመሪያ መሰረት በውዴዴር ተመርጦ እና አግባብ ባሇው ኃሊፉ ተፇቅድ 

ሇሥሌጠና መሊኩ በቅዴሚያ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡  

ሇ/ በአገር ውስጥ ሇሚሰጥ ሥሌጠና የተመረጠ ሠራተኛ ሥሌጠናው ሇሚፇጀው 

ጊዜ ሙለ ዯመወዙን እያገኘ ሥሌጠናውን እንዱከታተሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

ሐ/ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር የትምህርት ስሌጠና ዕዴሌ የተፇቀዯሊቸው 

ሰራተኞች ዯመወዝና ላልች ወጪዎች አከፊፇሌ የአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር ፐብሉክ  ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ሌማት ቢሮ በሚያወጣው 

የስሌጠና ፖሉሲ እና መመሪያ መሠረት ይፇፀማሌ፡፡  

መ/ በተቋሙ ዕቅዴ መሠረት የሚካሄዴ የረዥም ጊዜ ሥሌጠና ተከታትል 

የሚያጠናቅቅ የመ/ቤቱ ሠራተኛ የሥራ ዯረጃው በአንዴ ከፌ ብል 

ይመዯባሌ፡፡ ይሁን እንጂ በሁኔታዎች  አሇመመቻቸት ምክንያት ተቋሙ   

ዯረጃውን ማሻሻሌ ባይችሌ ሠራተኛው በነበረበት የስራ ዯረጃ እንዯሚዯብ 

ይዯረጋሌ፡፡  

2. የሠሌጣኝ ግዳታ  

በሥሌጠና ወቅትና  በኋሊ ከሰሌጣኙ የሚጠበቁ ግዳታዎችን በተመሇከተ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፐብሉክ  ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ሌማት ቢሮ 

መመሪያ የተቀመጡ ጉዲዮች እንዯተጠበቁ ሆነው፡-  

ሀ) ከሥራው በፉት ዘርፈን በተመሇከተ በሚሰጥ  የሙያ ስሌጠና ሊይ 

የመሳተፌ፣ 

ሇ) ሠሌጣኙ በሠሇጠነበት የሙያ መስክ የመስራት፣ 

ሐ) ሇሥሌጠና የተመረጠ ሠራተኛ ሇሥሌጠናው ሇወጣው ወጪ ተመጣጣኝ 

የሆነ ጊዜ አገሌግልት መስጠት ይጠበቅበታሌ፡፡  
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1. ሇአጭር፣ ሇመካከሇኛ ሇረዥም ጊዜ ሥሌጠና የሥሌጠናውን ጊዜ እጥፌ 

ሇማገሌገሌ፣ 

2. ከፕሮጀክቱ ስራ ጋር በተገናኘ ማንኛውንም ስሌጠና ሇሚወስደ ቢያንስ 

የፕሮጀክቱ ጊዜው እስከሚጠናቀቅ ሇማገሌገሌ፣ 

3. ሠራተኛው ተመጣጣኝ የሆነ አገሌግልት ሳይሰጥ ተቋሙን ቢሇቅ 

ቀሪውን አገሌግልት ጊዜ የሚሸፌን የሥሌጠና ወጪ ሇተቋሙ ሇመክፇሌ 

ግዳታ ይገባሌ፡፡  

      መ) ሠሌጣኞች በሠሇጠኑበት የሙያ መስክ ያገኙትን ሌምዴ ሇሥራ 

ባሌዯረቦቻቸው የማካፇሌ፤የሥሌጠናው ይዘትና የፇተና  ውጤት  ሪፖርት 

የማቅረብና የሥሌጠና ድክመንቶችን እንዱሁም ጥናታዊ ፅሑፍችን 

ሇቅርብ አሇቆቻቸው አቅርበው ሇሁለም በሚጠቅም ሁኔታ እንዱቀመጥ 

ማስዯረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

12. የተቋሙ የሥሌጠና ግምገማ ሥርዓት  

የተቋሙ የሰው ኃይሌ አቅም ከመገንባት ፣ ከማሻሻሌ አኳያ በውጤት ሊይ 

የተመሰረተ የስሌጠና እና የግምገማ ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡ የግምገማ ስርዓት 

የተቋሙን ስትራቴጂ ዕቅዴና ተቋማዊ አዯረጃጀት መሠረት በማዴረግ ይፇፀማሌ፡፡  

1/ አጠቃሊይ አቅጣጫ  

በአሠራር ሥርዓቱ፡-  

ሀ) የሥሌጠና ፖሉሲ ስኬትና የአፇፃፀም ሂዯት ይመዘናሌ፣ 

ሇ) የቴክኒክ ክህልትና  ብቃት፣ ገቢን ከማሳዯግ አኳያ፣ ከሲቪሌ ሰርቪሱ 

የአገሌግልት አሰጣጥና ከዯንበኞች እርካታ አንፃር ይገመገማሌ፡፡  

ሐ) በውጤት ሊይ የተመሰረተ የሰው ኃይሌ ሌማት አስተዲዯር (performance 

Based Human Resource Development) ስራ ሊይ መዋለ ይረጋገጣሌ፡፡ 

መ) አሠሌጣኞች የሥሌጠናውን ዓሊማ ከማሳካት ላልችን ሇማሰሌጠን 

ብቃታቸውና ትክክሇኛ የሥሌጠና ቴክኒክን በመጠቀም አንፃር  

ይገመገማለ፡፡ 

ሠ) ግምገማው በተቋሙ በማሠሌጠኛ ተቋማት በሠሌጣኞችና አሠሌጣኞች፣ 

እንዱሁም እንዯአስፇሊጊነቱ በአማካሪዎችና በአመቻቹ አካሊት 

ይከናወናሌ፡፡  

2/ የሥሌጠና ሥርዓት ዘዳዎች  
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   ሥሌጠናው ከመተግበሩ በፉት ያሇው ሁኔታና ከሥሌጠናው ትግበራ በኋሊ 

የመጣውን ሇውጥ /የግብ ስኬት/ሇመሇካት በየዯረጃው /ከሥሌጠና በፉት፣ 

በሥሌጠናው ሂዯት ሊይሥሌጠናው እንዯተጠናቀቀ ከሥሌጠና በኋሊ 

ግምገማ ይካሄዲሌ፡፡  

ሀ/ ከስሌጣነ በፉት በተቋሙ የሚዯረግ ግምገማ የሚሰጠው ሥሌጠና በሥሌጠና 

ፌሊጎት ጥናት ሊይ የተመሠረተና ሥራን ማዕከሌ ያዯረገ  ከመሆኑ አኳያ 

እንዱሁም በሰሌጣኞች ምሌመሊ ፌትሐዊነትና ግምገማ ሂዯት አንፃር 

በጥሌቀት ይታያሌ፡፡  

ሇ/ በሥሌጠና ሊይ የሚዯረገው ግምገማ በምዘናና ሙከራ ሊይ ያተኮረ ሆኖ 

በሥሌጠናው ሊይ የተገኘን ዕውቀትና ክህልት ይዲስሳሌ፡፡  

ሐ/ ሥሌጠናው እንዯተጠናቀቀ የሚካሄዯው ግምገማ ሠሌጣኞች ስሇ ስሌጠናው 

ዘዳ፣ አጠቃሊይ ሁኔታ እና ሂዯት እንዱሁም የእርካታ ዯረጃ በሚሰጡ 

ተጨባጭ መረጃ መሰረት ይካሄዲሌ፡፡ 

መ/ሥሌጠናው ከተጠናቀቀ በኃሊ በሥራ ቦታ የሚዯረገው የስሌጠና ግምገማ 

ሠሌጣኞች በሥሌጠና ወቅት ያገኙትን እውቀትና ክህልት በሥራ 

ከመተርጎም አንፃር በተሇይ ስሌጠናው የታሇመሇትን ግብ ከመምታትና 

ውጤትን ከማሳካት አኳያ ይታያሌ፡፡ በአጠቃሊይ የተሰጠው ስሌጠና 

የአመሇካከትና የአስተሳሰብ ሇውጥ በማምጣት በአገሌግልት አሰጣጥ እና 

ጥራት ሊይ ያመጣው ሇውጥ ይመዘናሌ ፣ ይገመገማሌ፡፡  

3/ የሥሌጠናው ግምገማ መሇኪያዎች  

   በተቋሙ የሚሰጠው ስሌጠና የአፇፃፀም ውጤት (output) የስሌጠና ግብ ስኬት 

(Outcome) እና ስሌጠናው ከሚያመጣው ሇውጥ ወይም ፊይዲ (impact) 

አንፃር የሚሇካ ሲሆን በስትራቴጂክ ዕቅዴ የተመረጡት የስሌጠና ዓይነቶች 

የአፇፃፀም ውጤቶች በታቀዯሊቸው ጊዜ፣ የሀብት አጠቃቀም  እና  የስራ 

መጠንና ጥራት ይሇካለ፡፡  

13. የሥሌጠና ግብዓት አማራጮች እና ሌዩ ሌዩ ወጪዎች  

1. የሥሌጠና ግብዓት አማራጮች  

ሀ) በተቋሙ ስትራቴጂክ ዕቅዴ የተቀመጡ የስሌጠና ግቦችን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ የሚያስችሌ በጀት ምንጭ አማራጭ ከመንግስት ግምጃ ቤትና 

ከሇጋሾች ማፇሊሇግ የተገኘውንም ጥቅም ሊይ ማዋሌ ተገቢ  ይሆናሌ፡፡ 
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ሇ) በዚህ ረገዴ በተቋሙ አቅም ግንባታ ፕሮግራም የተመዯበውን/ 

የሚመዯበውን የሥሌጠና በጀት ጥቅም ሊይ ማዋሌ አንደና ዋናው 

አማራጭ ይሆናሌ፡፡ 

ሐ) ሦስተኛ አማራጭ የፕሮጀክት ሀሳብ ማዘጋጀትና ግብዓት በማፇሊሇግ 

ይፇፀማሌ፡፡ የትምህርትና ስሌጠና ተቋማትንም በመገናኘት የነፃ 

የትምህርት ዕዴሌ የሚሰጥበት ሁኔታ ይመቻቻሌ፡፡ 

ከሊይ ከተጠቀሱት አማራጮች በተጨማሪ በተቋሙ የሚመጡ ነፃ የትምህርት 

ዕዴልችን ከተቋሙ ተሌዕኮና ዓሊማ ጋር ተዛማጅ ሆኖ ሲገኝ በአግባቡ 

የመጠቀም ሥሌት ተነዴፍ ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡  

2. ሌዩ ሌዩ ወጪዎች  

የሥሌጠና ሌዩ ሌዩ ወጪዎች አሸፊፇን በመንግስት የፊይናንስ አስተዲዯር 

አዋጅ ዴንጋጌዎች መሠረት ይፇፀማሌ፡፡  

14. ሌዩ ሌዩ ጉዲዮች  

1. ጥናትና ምርምር  

ሀ/ በሥሌጠና እና በከፌተኛ ትምህርት ፕሮግራሞች የሚሳተፈት ሠራተኞች 

የሚያዯርጉት ጥናትና ምርምር የተቋሙን ዓሊማና ግቦች መሠረት ያዯረገ 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

2. የሥሌጠና ተቋም አመራረጥ  

ሀ/ በተቋሙ ሥሌጠና ሇማካሄዴ የሚሳተፈ ተቋሞች የተቋሙን ዓሊማና አፇፃፀም 

የሚያግዙና ጉሌህ ሇውጥ ሉያመጡ የሚችለ መሆን አሇባቸው፡፡ 

3. ሇረጅም ጊዜ ስሌጠና መሟሊት የሚገባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች  

3.1. የስሌጠናውን እዴሌ የሰጡት አካሊት የሚያስቀምጡት ተፇሊጊ 

መስፇርቶችን ማሟሊት እንዯተጠበቀ ሆኖ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 

ቅዴመ ሁኔታዎችና ግዳታ መሟሊት አሇባቸው፡፡ 

3.1.1.1. በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር ስሌጠና እየወሰዯ ያሇ 

የመንግስት ሠራተኛ ላሊ ተጨማሪ የረዥም ጊዜ ስሌጠና 

መውሰዴ አይችሌም፡፡ 

3.1.1.2. በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር የትምህርት ዕዴሌ ሊይ 

ተወዲዴሮ ያሸነፇ ሰራተኛ ስሌጠናውን/ትምህርቱን ሳይወስዴ 

ቢተወው ወይም ጀምሮት ካቋረጠ ያቋረጠበት ወይም 
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የተወበት ምክንያት ቀርቦ አሳማኝ ከሆነ ሇቀጣይ ሇመወዲዯር 

እዴሌ ያገኛሌ፡፡ ነገር ግን ምክንያቱ አሳማኝ ካሌሆነ፡- 

ሀ/ የመጀመሪያውን እዴለን እንዲሸነፇ ካቋረጠ ሇአንዴ አመት የስሌጠና 

ዕዴሌ መሳተፌ አይችሌም፡፡ 

ሇ/ ጀምሮ ያቋረጠ ከሆነ ሇሁሇት አመት ያክሌ መሳተፌ አይችሌም፡፡ 

3.2. ማንኛውም ከባዴ ዱሲፕሉን አጥፌቶ የተወሰነበት ሠራተኛ ሇሁሇት 

ዓመት ወይም ቀሊሌ የዱሲፕሉን ጥፊት ያጠፊና የተወሰነበት ሇአንዴ 

ዓመት ከማንኛውም የስሌጠና እዴሌ ይታገዲሌ፡፡  

15. የሽግግር ጊዜ  

ይህ መመሪያ ከመውጣቱ በፉት በቀዴሞው ኢትዮጵያ ገቢዎች  እና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን ውስጥ የተጀመሩ ሥሌጠናዎች በነበሩበት ሁኔታ ይቀጥሊለ፡፡  

16. የተተኩ መመሪያዎች  

ሥሌጠናን አስመሌክቶ ከዚህ በፉት በኢትዮጵያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

ሲሰራበት የነበረው መመሪያ ቁ. 09/2001 በዚህ መመሪያ ተተክቷሌ፡፡ 

17. መመሪያው የሚፀናበት ቀን  

ይህ የሥሌጠና አፇፃፀም መመሪያ በአዴስ አበባ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ ኃሊፉ  

ከተፇረመበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡  

                                                    ሙለጌታ ተፇራ ዯበሊ 

  

                             የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ ኃሊፉ 

                                                 አዱስ አበባ 
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ሠንጠረዥ-1 

ሇተሇያዩ የትምህርት ዯረጃዎች የሚሰጥ ነጥብ 30% 

 

ተ.ቁ የትምህርት ዯረጃ የሚሰጥ ነጥብ 

1 ድክትሬት ዴግሪ ሊሊቸው 30 

2 ማስተርስ ዱግሪ ሊሊቸው 27 

3 ባችሇር ዴግሪ ሊሊቸው 24 

4 4ኛ ዓመት ያጠናቀቀ ወይም በ3 ዓመት ኮላጅ 

ትምህርት የተገኘ ዱፕልማ 

22 

5 ሶስተኛ ዓመት ሊጠናቀቀ የኮላጅ ዱፕልማ ሊሊቸው  20 

6 ቴክኒክና ሙያ  18 

6.1. በአዱሱ 12ኛ ወይም የቴክኒክና ሙያ ሁሇተኛ 

ዓመት ሊጠናቀቀ 

 6.2. በነባሩ ቴክኒክና ሙያ ዱፕልማ 18 

 6.3. በአዱሱና በነባሩ አንዯኛ ዓመት ቴክኒክና ሙያ 

ሊጠናቀቁ 

16 

7 7.1. በአዱሱ 10ኛ ሊጠናቀቁ 14 

 7.2. በአዱሱ 9ኛ ሊጠናቀቁ 12 

8 በነባሩ  12ኛ ሊጠናቀቁ 14 

 በነባሩ  11ኛ ሊጠናቀቁ  

12  በነባሩ 10ኛ ሊጠናቀቁ 

 በነባሩ 9ኛ ሊጠናቀቁ 

9 ከ1-8ኛ  10 
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ሠንጠረዥ- 2 

 

ሇሥራ ሌምዴ የሚሰጥ ነጥብ 10% 

የሥራ ሌምዴ የሚሰጥ ነጥብ 

ቀጥታ አግባብ ሊሇው  

ሙለ ነጥብ 

በተዘዋዋሪ መንገዴ 

አግባብ ሊሇው ግማሽ 

ነጥብ 

1 1 0.5 

2 2 1 

3 3 1.5 

4 4 2.0 

5 5 2.5 

6 6 3.0 

7 7 3.5 

8 8 4.0 

9 9 4.5 

10 ዓመትና 

በሊይ 

10 5 
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ሠንጠረዥ -3 

 

 

ሇሥራ አፇፃፀም የሚሰጥ ነጥብ 40% 

 

ተ.ቁ የሥራ አፇፃፀም ውጤት በመቶኛ % የሚሰጥ ነጥብ 

1.  50 20.00 

2.  51 20.40 

3.  52 20.80 

4.  53 21.20 

5.  54 21.60 

6.  55 22.00 

7.  56 22.40 

8.  57 22.80 

9.  58 23.20 

10.  59 23.60 

11.  60 24.00 

12.  61 24.40 

13.  62 24.80 

14.  63 25.20 

15.  64 25.60 

16.  65 26.00 

17.  66 26.40 

18.  67 26.80 

19.  68 27.20 

20.  69 27.60 

21.  70 28.00 

22.  71 28.40 

23.  72 28.80 

24.  73 29.20 
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25.  74 29.60 

26.  75 30.00 

27.  76 30.40 

28.  77 30.80 

29.  78 31.20 

30.  79 31.60 

31.  80 32.00 

32.  81 32.40 

33.  82 32.80 

34.  83 33.20 

35.  84 33.60 

36.  85 34.00 

37.  86 34.40 

38.  87 34.80 

39.  88 35.20 

40.  89 35.60 

41.  90 36.00 

42.  91 36.40 

43.  92 36.80 

44.  93 37.20 

45.  94 37.60 

46.  95 38.00 

47.  96 38.40 

48.  97 38.80 

49.  98 39.20 

50.  99 39.60 

51.  100 40.00 
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ሠንጠረዥ- 4 

 

ሇማህዯር ጥራት/ሥነ-ምግባር 20% 

ተ.ቁ ውዴዴሩ ከሚዯረግበት ጊዜ በፉት 

ሊለት 3 ዓመታት የተወሰዯ 

የዱስፕሉን እርምጃ  

የሚቀነስ ነጥብ የሚሰጥ ነጥብ 

1 የሚቀጥሇውን የዯመወዝ ጭማሪ 

የማገዴ ወይም ከዯረጃ ዝቅ 

የማዴረግ ቅጣት 

20 0 

2 ከአንዴ ወር በሊይ የዯመወዝ 

ቅጣት 

9 11 

3 የአንዴ ወር ዯመወዝ ቅጣት 8 12 

4 ሁሇትና ከዚህ በሊይ 

የማስጠንቀቂያ ቅጣት 

7 13 

5 የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ቅጣት 6 14 

6 ምንም የቅጣት ሪከርዴ የላሇበት  0 20 

 

ትምህርትና ሥሌጠና ቡዴኑ የውሳኔ አስተያየት ማቅረቢያ ቅጽ 1 

1. በቡዴኑ ሰብሰበባ ሊይ የተገኙ አባሊት  
1.1. ----------------------------------- 
1.2. ----------------------------------- 
1.3. ----------------------------------- 
1.4. ----------------------------------- 
1.5. ----------------------------------- 

2. የሥሌጠናው  
2.1. ርዕስ ------------------------------ 
2.2. የቆይታ ጊዜ ------------------------ 
2.3. የተሳታፉዎች ብዛት ----------------- 
2.4. ቦታ ------------------------------- 

3. አጀንዲ  
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------- 
4. የተከናወነ ተግባር ውይይትና የተሊሇፇ ውሳኔ ሀሳብ  
4.1. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 

4.2. በምርጫው ያሌተስማማ አባሌ ቢኖር በሃሳብ የተሇየበት ምክንያት  
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 

4.3. የአባለ ስም -------------------------------- ፉርማ ----------------- 
4.4. ቡዴኑ የውሳኔ አስተያየት ያቀረበበት ወር------------- ቀን --------- ዓ.ም.--------

--- 
4.5. የቡዴኑ አበሊት ሥምና ፉርማ  

      ሥም                                    ፉርማ  
 ------------------------------------------------- 
 ------------------------------                      ------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

4.6. የመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ውሳኔ  
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 

4.7. የበሊይ ኃሊፉው  
ሥም ---------------------------------    ፉርማ ---------------- 
ወር -----------------ቀን ---------------- ዓ.ም. ----------- 
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በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ 

ሇሥሌጠና የቀረቡ ዕጪዎችን ማወዲዯሪያቅጽ 2 

ሥሌጠናው የሚሰጥበት 

            ጊዜ ------------------------------------- 
 ቦታ ------------------------------------- 
ርዕስ ------------------------------------- 
የሚፇሌገው የሠሌጣኝ ብዛት ------------------------------------ 

 
ተ.
ቁ 

 
ስም  

የትምህር
ት ዯረጃ 
(30%) 

የተሰጠ 
ነጥብ 

የአገሌግል
ት ዘመን 
(10%) 

የተሰጠ 
ነጥብ 

የሥራ 
አፇፃፀም 
(40%) 

የተሰጠ 
ነጥብ 

የማህዯር 
ጥራት 
(20%) 

የተሰጠ 
ነጥብ 

ዴምር  
(100%) 

ዯረጃ  

1            

2            

3            

4            

5            

የሠሌጣኝ መራጭ ቡዴን አባሊት 
ስም                                                   ፉርማ 
1. ---------------------------------                                    ---------------------- 
2. ---------------------------------                                    ---------------------- 
3. ---------------------------------                                    ---------------------- 
4. ---------------------------------                                    ---------------------- 
5. ---------------------------------                                    ---------------------- 

                    ----------------------- ወር ---------------- ቀን ------------ ዓ.ም.  
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ተቀጽሊ 1 

የረጅም ጊዜ ትምህርት ተጠቃሚዎች ግዳታ ውሌ 
 

ይህ የመዯበኛ ትምህርት ግዳታ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ ቋሚ 
ሠራተኛ በሆኑት በአቶ/ወ/ሮ/ወ/ሪት ------------------------------------------------------------------ 
ከዚህ በኋሊ ሰሌጣኝ እየተባለ በሚጠሩት ዛሬ -------------------- ቀን ------- ዓ.ም ተፇረመ፡፡ 

አንቀጽ አንዴ 

ዓሊማ 

የመ/ቤቱ ቋሚ ሠራተኛ የአገር ውስጥ ወይም የውጭ ሀገር የረጅም  ጊዜ ትምህርት 
(የዴህረ ምረቃ ወይም የመጀመሪያ ዱግሪ ወይም የዱኘልማ ትምህርት) በመዯበኛ 
ኘሮግራም ወይም በተሌዕኮ በመስሪያ ቤቱ ዴጋፌ ወይም በነፃ ትምህርት ዕዴሌ ያገኘ 
ሠራተኛ በዚህ ውሌ መሰረት አገሌግልት መስጠት ግዳታ ወይም አገሌግልት መስጠት 
ካሌፇሇገ ተቋሙ ሇትምህርት ያወጣውን ማንኛውንም ወጪ እንዱመሌስ ማዴረግ ነው፡፡ 

አንቀጽ ሁሇት 

የሰሌጣኙ ግዳታዎች 
1. ሠራተኛው ትምህርቱን እንዯጨረሰ መ/ቤቱ በሚመዴበው የስራ መዯብ/ቦታ 

ያገሇግሊሌ፡፡ 
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንዴ የሚሰጠው የአገሌግልት ጊዜ ትምህርቱ 

የወሰዯው ጊዜ እጥፌ ይሆናሌ፡፡ 
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ሁሇት የተገሇፀውን ግዳታ ሙለ ሇሙለ ወይም 

በከፉሌ ሳይፇጽም ስራዉን የሇቀቀ ሠራተኛ ሇስሌጠናው የወጣውንና ላልች 
ተያያዥ ወጪዎችን ከነወሇደ መተካት አሇበት፡፡ 

4. ሠራተኛው ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ካሊጋጠመው በስተቀር ስሌጠናውን 
በኘሮግራሙ በተወሰነው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ማጠናቀቅ አሇበት፡፡ 

5. ሠራተኛው ትምህርቱን ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ሲያቋርጥ ወዱያውኑ 
ሇመ/ቤቱ የማስታወቅና ከአቅም በሊይ የሆነውን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ህጋዊ ማስረጃ 
ሇሚመሇከተው አካሌ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡ 

6. ሠራተኛው ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ሳያጋጥመው ትምህርቱን ካቋረጠ ወዯፉት 
ትምህርቱን እንዲይቀጥሌ ማዴረግ እንዯተጠበቀ ሆኖ አግባብ ባሇው በቢሮው 
ዯንብና መመሪያ  መሰረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

7. ሠራተኛው በየሴሚስተሩ ያገኘውን ውጤት የሚያሳይ ማስረጃና ሇሚቀጥሇው 
ሴሚስተር የተመዘገበ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ በተሰጡት አምስት ቀናት 
ውስጥ  ሇዋናው መ/ቤት ሇሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት ማቅረብ 
አሇበት፡፡ 
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8. ሠራተኛው እንዱማር የተፇቀዯሇትን የትምህርት መስክ ከመስሪያ ቤቱ ፇቃዴ ውጭ 
መሇወጥ አይችሌም፡፡ 

9. ሠራተኛው በዚህ ግዳታ የተመሇከቱትን ሇመፇፀም ዋስ ማቅረብ አሇበት፡፡ 
10. ሠራተኛው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ዘጠኝ መሰረት የሚያቀርበው ዋስ ቀዯም 

ሲሌ ተፇቅድሇት በትምህርት በመማር ሊይ ወይም በተመሳሳይ እንዱማር የተመረጠ 
ሠራተኛ መሆን የሇበትም፡፡ 

አንቀጽ ሦስት 

የዋስ ግዳታ 

1. ሠራተኛው በዚህ ውሌ አንቀጽ ሁሇት ሊይ የተመሇከቱትን ግዳታዎችን ሳይፇፅም 
ቢቀር ዋሱ ሠራተኛውን ወክል ወይም ተክቶ በትምህርቱ ወቅት የተከፇሇውን 
ዯመወዝና ላልች ተያያዥ ወጭዎችን ከሰሌጣኙ ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት የመመሇስ 
ግዳታ አሇበት፡፡   

2. ሠራተኛው በዚህ ውሌ የተመሇከተውን ግዳታ አሇማሟሊቱ እንዯታወቀ ዋሱ 
የገባውን የዋስትና ግዳታ ተቋሙ በሚወስነው አግባብ መወጣት አሇበት፡፡ 

አንቀጽ አራት 

የመ/ቤቱ ግዳታ 

1. መ/ቤቱ ሠራተኛው በትምህርት ሊይ ሇሚቆይበት ጊዜ ዯንቡ በሚፇቅዯው መሰረት 
ክፌያዎችን የመፇፀም ግዳታ አሇበት፡፡ 

2. ሠራተኛው ትምህርቱን እንዯጨረሰ ዯንቡ በሚፇቅዯው መሰረት አግባብ ባሇው 
የሥራ መዯብ ሊይ የመመዯብ ግዳታ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ አምስት 

ውለን ስሇማሻሻሌ 

1.  ይህ ውሌ በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት መሰረት በማንኛውም ጊዜ ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 
2. ሠራተኛው በትምህርት ሊይ እያሇ የዯመወዝ ሇውጥ ወይም ከትምህርቱ ጋር 

የተያያዘ ተጨማሪ ወጪ የሚከሰት ቢሆን ውለን ማሻሻሌ ሳያስፇሌግ ግዳታ 
የተገባበት ወጪ አካሌ ተዯርጏ ይወሰዲሌ፡፡ 

አንቀጽ ስዴስት 

የውለ አካሌ ስሇሚሆን ሰነዴ 

1. ሠራተኛው ትምህርቱን እንዱማር ውሳኔ የተሰጠበት ሰነዴና ላልች ከጉዲዩ ጋር 
ተያያዥነት ያሊቸው ሰነድች በሙለ የውለ አካሌ ሆነው ይወሰዲለ፡፡ 

2. ዋሱ ሇሠራተኛው ዋስትና የሰጠበት ሰነዴ የዚህ ውሌ አካሌ ይሆናሌ፡፡ 
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3. ሠራተኛው የሚማርበት የትምህርት ተቋም ሇሠራተኛው የሚሰጠው የትምህርት 
ማስረጃ ፣ የውጤት ማሳወቂያ ሰነዴ ፣ የመመዝገቢያ ሰነዴና ሠራተኛውን 
በተመሇከተ የሚፅፊቸው ዯብዲቤዎች የዚህ ውሌ አካሌ ናቸው፡፡ 

 

አንቀጽ ሰባት 

ውለ የሚፀናበት ጊዜ 
 

ይህ ውሌ ከዛሬ  --------ቀን ----- ወር-------- ዓ.ም ጀምሮ እስከ  ---------------ቀን ------- 
ዓ.ም የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

ስሇ አዱስ አበባ ገቢዎች ቢሮ     ሠራተኛ/ተማሪ 
 

ሥም፡-  ------------------------------    ሥም፡- --------------------------------- 

ፉርማ፡- ----------------      ፉርማ፡- --------------- 

ቀን፡- --------------------     ቀን፡- ------------------- 

 

 

ምስክሮች 

1. ሥም፡- ----------------------------------  2.  ሥም፡- ----------------------------  

ፉርማ፡- -------------     ፉርማ፡-  ------------- 

ቀን፡-  -----------------     ቀን፡- ----------------- 
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የአዱስ አበባ ገቢዎች ቢሮ 

የዋስትና መቀበያ ቅጽ 

የአንዴነት ዋስትና ግዳታ 

 
እኔ -------------------------------------------- አዴራሻዬ -------------------- ክ/ከተማ -------- 

ቀበላ ---------- የቤት ቁጥር ----------- የሆነ የባሇስሌጣኑ መ/ቤት አቶ፣ወ/ሮ/ት ----------------
------------------------- የወር ዯመወዝ ብር -------------- /---------------------------------------------/ 
እየተከፇሊቸው በ---------------------- ዩኒቨርስቲ /ተቋም በመዯበኛ ትምህርት ኘሮግራም 
ወይም በተሌዕኮ ተከታትሇው ትምህርታቸውን ሲጨርሱ በትምህርት የቆዩበት እጥፌ ጊዜ 
ሇመስሪያ ቤቱ አገሌግልት ሇመስጠት በ------------ ቀን ----- ወር ------- ዓ.ም ከመ/ቤቱ ጋር 
በገቡት ውሌ መሰረት ግዳታቸውን ሳይወጡ ቢቀሩ ቢሮው  በትምህርት ወቅት ሇተጠቃሹ 
የከፇሇውን የወር ዯመወዝ ብር ---------------- /-------------------------------------------/ 
እንዱሁም ላልች ከትምህርቱ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን ሇመክፇሌ ዋስ በመሆን በዛሬ -----
---------- ቀን ------ ወር -------- ዓ.ም ተስማምቼ ፇርሜያሇሁ፡፡ 

የዋስ       የዋስትና ውሌ ተቀባይ 

ሥም፡- -------------------------------------   ሥም፡- --------------------------------- 

ፉርማ፡- --------------      ፉርማ፡- --------------- 

ቀን፡- ----------------------     ቀን፡- --------------------- 
 

የዋስ ባሇቤት  

ሥም፡- ------------------------------------- 

ፉርማ፡- ----------------- 

ቀን፡- ------------------ 
 

ምስክሮች 

1. ሥም፡- ----------------------------------    2.  ሥም፡- -------------------------  

ፉርማ፡- --------------        ፉርማ፡-  --------------- 

ቀን፡-  -----------------         ቀን፡- ----------------- 


