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መግቢያ፣ 

 

የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን በከተማው አስተዲዯር ም/ቤት መጋቢት 6 ቀን /1990 ዓ.ም 

በዯንብ ቁጥር 7/1990 ዓ.ም ሲቋቋም ዋነኛ ዓሊማው በከተማዋ ማስተር ፕሊን መሰረት ዯንብና ስርዓት 

ጠብቆ ዋና ዋና መንገድች፣እግረኛ መንገድች ፣ዴሌዴዬች፣የፌሳሽ ማስወገጃ መስመሮች እና የመሳሰለት 

ዱዛይን እንዱያወጣ፣እንዱገነባ፣ እንዱያስገነባ፣ እንዱጠግንና እንዱያስተዲዯር ሇማስቻሌ ነው ፡፡  
 

ባሇስሌጣን መ/ቤቱ የህብረተሰቡን ፌሊጎት ዯረጃ በዯረጃ ሇማርካት፣ከተማዋ የአፌሪካ መዱና እንዱሁም 

የዓሇም አቀፌ ተቋማትና ዱፕልማት መኖሪያ እንዯመሆኗ መጠን ዯረጃቸውን የጠበቁ የመንገዴ 

መሰረተ ሌማት ግንባታውን  አጠናክሮ ማስቀጠሌ ዋነኛው ተግባር ይሆናሌ ፡፡ 
 

የመንገዴ መሰረተ ሌማቱ የከተማዋን የሌማትና ዱሞክራሲ ማዕከሌ በማዴረግ አገራችንን መካከሇኛ 

ገቢ ካሊቸው ሀገራት ተርታ ሇማሰሇፌ የሁሇተኛውን ዙር የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ መነሻ 

በማዴረግ የቀጣይ 5 ዓመታት (2008 – 2012) ዓ.ም የመንገዴ ሌማት ዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን 

ዕቅዴ ሇማሳካት ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ መረባረብ ይጠይቃሌ ፡፡ 
 

ባሇስሌጣን መ/ቤቱም የከተማው ህዝብና አስተዲዯሩ የጣለበትን ኃሊፉነት በብቃት ሇመወጣት 

እንዱያስችሇው በአዱስ መሌክ ያሌተማከሇ አዯረጃጀት በመፌጠር ወዯ ተግባር እንቅስቃሴ ገብቷሌ፡፡ 

በዚህም የመንገዴ ሌማት ስራው በባህሪው በመዯበኛ የስራ ስዓት ክንውን ብቻ ውጤታማ 

መሆን እንዯማይችሌ ቢታመንም፣ የትርፌ ስዓት ስራ ክፌያ በአፇፃፀም ሊይ መሰረት ያዯረገ 

/PERFORMANCE RELATED PAYMENT/ ባሇመሆኑ የአሰራር ክፌተቶች ይታዩበታሌ፡፡ 
 

ከዚሁ በተጨማሪ አሁን በተፇጠሩት አዱስ አዯረጃጀቶች ከዚህ ቀዯም በነበረው የትርፌ ስዓት 

ክፌያ አሰራር መመሪያ ያሌተካተቱ በመሆኑ፣እንዱሁም የስራ ክፌልች በመንገዴ ሌማት 

ስራው ያሊቸው ተሳትፍ በግሌፅ ያሌተሇዬ በመሆኑ በአፇፃፀም ስራዎች ሊይ ችግር እያጋጠመ 

ይገኛሌ ፡፡ 
 

በዚህም መሰረት የመዯበኛውን የስራ ስዓት ባገናዘበ መሌኩ የወሩ ትርፌ ስዓት ካሌተወሰነ 

ከባሇስሌጣኑ ዋና ዋና ወጪዎች በበሇጠ ሁኔታ ትሌቁን የወጪ ዴርሻ ይዞ ሉገኝ እንዯሚችሌ 

አያጠራጥርም፡፡ 

በመሆኑም የባሇስሌጣን መ/ቤቱን በጀት በዕቅዴ ይዞ በመምራት አሰራራችን 

ግሌፀኝነት፣ተጠያቂነትና ወጥነት ያሇው እንዱሆን ሇማስቻሌ የትርፌ ስዓት ስራ አፇፃፀም 

መመሪያ ማሻሻሌ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ ይህ መመሪያ ተሻሽል እንዱወጣ ተዯርጓሌ ፡፡  
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1.1 አጭር ርዕስ፣ 
ይህ መመሪያ ‘’የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን  የትርፌ ሰዓት ስራ የአፇፃፀም 

መመሪያ ቁጥር 26/2013 ” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

1.2 ትርጉም፣ 
የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም ካሌተሰጠው በቀር ሇመመሪያው አፇፃፀም አመቺ ይሆን ዘንዴ 

ሇሚከተለት ቃሊቶች ቀጥል ያሇው ትርጉም እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡ 

1. ባሇስሌጣን ፣ 

ባሇስሌጣን  ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን ነው ፡፡ 

2. የማኔጅመንት አባሊት፣ 

የማኔጅመንት አባሊት የሚባለት በባሇስሌጣን መ/ቤቱ ያለ ቡዴን መሪዎችና ከዚያ በሊይ ያለ 

የሥራ ኃሊፉዎች ማሇት ነው፡፡  
 

3. ዕቅዴ፣ 

አንዴን ፕሮግራም፣ ፕሮጀክት ወይም ሥራ ሇማከናወን የሚፇጀውን ግብዓት፣ የሚጠይቀውን ጊዜ፣ 

የሚያከናውነውን አካሌ፣ የሚገኘውን ውጤት ሥራውን ሇማከናወን የተወሰደ ታሣቢዎችን 

በዝርዝር በማስቀመጥ ሇክትትሌና ግምገማ የሚረዲ በተጨባጭ መረጃ የተዯገፇ የወዯፉት ግብ 

ነው፡፡  

4. በጀት፣  

በጀት በዕቅዴ ሊይ ተመሥርቶ የሚዘጋጅ በጊዜ የተገዯበ የወጪ ዝርዝር ዕቅዴ ነው፡፡ 
 

5. ክትትሌ፣ 

ክትትሌ ማሇት ቀጣይነት በሆነ መሌኩ የሚከናወን አንዴን የሥራ ሂዯት ወይም ኘሮጀክትን 

አስመሌክቶ ሇአስተዲዯራዊና ውሳኔ ሇመስጠት የመረጃ ማሰባሰብና የማጠናቀር ሥራ ነው፡፡  

6. ግምገማ ፣ 

ሥርዓት ባሇው እና ተጨባጭ በሆነ መንገዴ የአንዴን የሥራ ሂዯት  ወይም ፕሮጀክት ክንውንና 

የተገኘውን ውጤት ከጠቃሚነቱ፣ ኢኮኖሚያዊነቱ፣ ከአፇፃፀም ተገቢነቱ፣ ፊይዲ እና ዘሊቂነት 

አኳያ ሇመወሰን የሚያስችሌ ሥራ ነው፡፡ 

7. መሇኪያ ፣ 

መሇኪያ ማሇት ክንውኑ ምን ያህሌ እንዯተፇጸመ እና የአፇጻጸሙ ሁኔታ እንዳት እንዯሆነ ሇክቶ 

ሇማሳየትና ቀጣይ ማሻሻያ መምጣቱን ሇማረጋገጥ የሚረዲ መስፇሪያ ነው፡፡ 
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8. ውጤት፣  

ውጤት ማሇት ከአንዴ ተግባር ወይም የተግባራት ስብስብ ክንውን (ፌጻሜ) የሚገኝ ምርት ወይም 

አገሌግልት ነው፡፡ 

1.3 የመመሪያው ዓሊማ፣ 
 የትርፌ ሰዓት ስራዎችን በተገቢው ሁኔታ ሇመስራት፣ 

 በአከፊፇለ ሊይ አግባብ ያሌሆነ ወጪ እንዲያስከትሌ ሇማዴረግ፣ 

 የትርፌ ስዓት ስራ ከተጠያቂነት ጋር የተያያዘ እንዱሆን ሇማዴረግ ነው፡፡  

1.4 የመመሪያው መሻሻሌ አስፇሊጊነት፣  
 በባሇስሌጣኑ የትርፌ ሰዓት ሥራ ከፌያ ወጪ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ ከዋና 

ዋና ወጪዎች ባሌተናነሰ ሁኔታ ትሌቁን የወጪ ዴርሻ ይዞ በመገኘቱ፣  

 የወሩን ትርፌ ሰዓት ስራ ጣሪያን መወሰን እና ነባሩ የአሠራር መመሪያ አሁን 

ከተፇጠረው አዱስ አዯረጃጀት ክፌተቶች የታየበት በመሆኑ፣  

 ከዚህ ቀዯም በነበረው አዯረጃጀት የስራ ክፌልች በመንገዴ ሌማት ስራው ያሊቸው 

ተሳትፍ በግሌፅ ያሌተሇየ በመሆኑ፣ 

 አጣዲፉ ስራዎችን በወቅቱ ሇማጠናቀቅ እንዱቻሌ፣  

 የመንገዴ ግንባታና ጥገናው ስራ በአጭር ጊዜ አጠናቆ ሇትራፉክ ክፌት እንዱሆን 

ሇማዴረግ   በማስፇሇጉ ነው፡፡ 

1.5 የመመሪያው ተፇፃሚነት ወሰን፣ 
ይህ መመሪያ በባሇስሌጣኑ መ/ቤት ስር ባለ ሁለም የስራ ክፌልች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ ፡፡ 
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ክፌሌ ሁሇት 

ስሇትርፌ ሰዓት ሥራ 

2.1 የባሇስሌጣኑ መዯበኛ የስራ ቀንና ሰዓት፣ 
1. የባሇስሌጣኑ መዯበኛ ቀንና ሰዓት የሚባሇው ከሰኞ እስከ ሐሙስ በየቀኑ ስምንት ሰዓት፣ 

ዓርብ ሰባት ሰዓት ፣ በሳምንት ውስጥ በዴምሩ 39 ሰዓት ነው፡፡ 

2. ከሊይ በንዑስ አንቀፅ 1 እንዯተቀመጠው አንዴ ሰራተኛ በሳምንት ውስጥ ከ39 ስዓት 

የሚበሌጥ ስራ ከሰራ የትርፌ ስዓት ስራ እንዯሰራ ይቆጠራሌ ፡፡ 

2.2 የማኔጅመንት አባሊት የትርፌ ሰዓት ስራ፣ 
1. በሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ የማኔጅመንት አባሊት ተብሇው የተጠቀሱ በዋናው 

መ/ቤት፣ በቅርንጫፌ ወይም በፕሮጀክቶች ያለ ማናቸውም የሥራ ኃሊፉዎች በመዯበኛ የስራ 

ሰዓት ሉጠናቀቁ የማይችለ ስራዎች ሲያጋጥሙ ወይም ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥም 

ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት በተጨማሪ ቢሰሩም ሇሰሩት ትርፌ ሰዓት ስራ ምንም ዓይነት የትርፌ 

ሰዓት ክፌያ አይከፇሊቸውም፡፡ 

2. ከሊይ በንዑስ አንቀፅ 1 ሊይ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ 

አንቀፅ 16 (2) በተቀመጠው መሰረት በቅርንጫፌ እና በፕሮጀክቶች ያለ የስራ ኃሊፉዎች 

ተመጣጣኝ የሆነ የትርፌ ስዓት ክፌያ ሉከፇሊቸው ይችሊሌ ፡፡ 

2.3 በትርፌ ሰዓት ስሇማስፇቀዴና መስራት፣ 
የትርፌ ሰዓት ሥራ በሥራ ክፌለ ባሇው ኃሊፉ አስፇሊጊነቱ ሲታመንበት ማንኛውም የባሇስሌጣኑ 

ሠራተኛ የትርፌ ሰዓት ሥራ የሚሠራበት ሁኔታ ሉኖር ይችሊሌ፡፡  

1. የትርፌ ሰዓት ሥራ የሚሠራው አሰሪው ክፌሌ ኃሊፉ በራሱ የስራ ክፌሌ  በቂ ስራና በጀት 

መኖሩን ካረጋገጠ በኋሊ ብቻ ነው፡፡  

2. በብሔራዊ በዓሊት ጊዜ በሌዩ ሁኔታ ሲፇቀዴ የትርፌ ስዓት ስራ የሚሰራ ይሆናሌ ፡፡ 

3. የትርፌ ሰዓት ሥራ የሚሠራው በሌዩ ሁኔታ በዋና ዲይሬክተር ወይም በዘርፈ ም/ዋ/ዲይሬክተር 

ካሌተፇቀዯ በስተቀር ሇክፌለ እስከ ተቀመጠሇት የወሩ ትርፌ ሰዓት ጣሪያ ዴረስ ብቻ ነው፡፡ 

4. በአንቀፅ 2.6 መሰረት በዋናው መ/ቤት ከተራ ቁጥር 1 እስከ 25 ዴረስ ያለ የስራ ክፌልች በወር 

ውስጥ ባለት 4 (አራት)  ቅዲሜዎች 16 / አስራ ስዴስት/ ስዓት የትርፌ ስዓት ስራ የሚሰራው 

በእያንዲንደ ቅዲሜ   ከጠዋቱ 2፡30 እስከ 6፡30 ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

5. በወር ውስጥ ያለት ቅዲሜዎች 5 /አምስት/ በሚሆኑበት ጊዜ የሚሰራው የትርፌ ስዓት ስራ 

መጠን በአንደ ቀን በተያዘው ሌክ ሉጨምር ይችሊሌ ፡፡ 

6. ቡዴን መሪው የትርፌ ሰዓት ሥራ ሇክፌለ እስከተቀመጠሇት ጣሪያ ዴረስ የሥራው አስፇሊጊነት፣ 

አሳማኝ ምክንያት እና በቂ የሥራ መጠን መኖሩን በማረጋገጥ በእቅዴ የተዘጋጀ ጥያቄ ሇሥራ 
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ክፌለ የበሊይ ኃሊፉ ዲይሬክተር ወይም ፕሮጄከት ሥ/አስኪያጅ ወር በገባ እስከ 5 /አምስት/ 

ተከታታይ ቀናት ውስጥ እንዱፇቀዴ ጥያቄ ያቀርባሌ፣ሲፇቀዴ በተገቢው ሁኔታ ያሰራሌ፣ 

7. የቅርንጫፌ ጽ/ቤት ዲይሬክተሮች እና ቡዴን መሪዎች እንዱሁም የፕሮጀክት ስ/አስኪያጆችና 

ቡዴን መሪዎች የትርፌ ስዓት ስራ የሚፇቀዯውና የሚፀዴቀው በየዘርፊቸው ባለ ም/ዋና 

ዲይሬክተሮች ይሆናሌ ፡፡ 

8. ቡዴን መሪው ወይም ዲይሬክተሩ የትርፌ ሰዓት ሥራ እንዱሠራ ፇቃዴ ካገኘ በኋሊ ሥራው 

በትክክሌ መሠራቱን የመከታተሌ እና የማረጋገጥ እንዱሁም ፣የተከናወኑትን ተግባራት በዕቅዴና 

አፇፃፀም ሪፖርት ማቅረብ  አሇበት፡፡  

2.4. ስሇትርፌ ሰዓት ክፌያ፣ 
በአንቀፅ 2.1 በተጠቀሰው የባሇስሌጣኑ መዯበኛ የስራ ቀንና ሰዓት ውጪ ሇተሠራበት ትርፌ 

ሰዓት ክፌያ አወሳሰን በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሠረት ይሆናሌ፡፡  

2.5. ትርፌ ሰዓት ስራ ስሇሚፇቀዴባቸው ሁኔታዎች፣ 
ማንኛውም ስራዎች በመዯበኛ የስራ ስዓት መሰራትና መጠናቀቅ የሚገባቸው ሲሆን፣ ሆኖም ግን 

ከዚህ በታች የተቀመጡት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ የስራ ክፌለ ኃሊፉነቱን ወስድ የትርፌ ስዓት 

ስራ ሉፇቀዴ ይችሊሌ ፡- 

1. በመዯበኛ የስራ ሰዓት ሉጠናቀቁ የማይችለ ስራዎች ሲያጋጥሙ፣ 

2. በዕሇቱ ተጀምረው ማሇቅ የሚገባቸው ሥራዎች የግዴ ሲሆኑ፣ 

3. ስራዎች በአስቸኳይ እንዱሰሩ በመስሪያ ቤቱ ዋና ዲይሬክተር ወይም ም/ዋና ዲይሬክተር 

ውሳኔ ሲሰጥ፣ 

4. በስራው ሊይ የሚኖር የአዯጋ ስጋት ሲኖር ወይም አዯጋ ሲዯርስ፣ 

5. ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥም  የመሳሰለት ናቸው ፡፡ 

2.6. የትርፌ ሰዓት ስራ ጣሪያ፣ 
 

የትርፌ ስዓት ስራ የሚፇቀዴበት ምክንያቶች በዚህ መመሪያ በንዑስ አንቀፅ 2.5 በተቀመጠው 

መሰረት ሲሆን ፣የሚሰራው የትርፌ ስዓት መጠን በየስራ ክፌልቹ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ ፡፡ 

 

ተ.ቁ የስራ ክፌለ ስም 

በወር የትርፌ ስዓት መጠን 

መዯበኛ/ከ

ሰኞ - 

ዓርብ 

ቅዲሜ/ 

እሁዴ 
ዴምር 

2.6.1. ዋናው መ/ቤት፣    

1 ዋና ዲይሬክተር ጽ/ቤት 22 16 38 
2 የምህንዴስና ዘርፌ ሬጉሊቶሪ ም/ዋና ዲይሬክተር ጽ/ቤት 22 16 38 

3 የምህዴስና ዘርፌ መንገዴ ሀብት አስተዲዯር ም/ዋና ዲይሬክተር 
ጽ/ቤት 

22 16 38 

4 የምህዴስና ዘርፌ ኦፕሬሽን ም/ዋና ዲይሬክተር ጽ/ቤት 22 16 38 
5 የአቅም ግንባታና ዴጋፌ ሰጭ ም/ዋና ዲይሬክተር ጽ/ቤት 22 16 38 
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6 የመንገዴ ሀብት አስተዲዯር ዲታ ቤዝ  ስራዎች - 16 16 

7 የጥራት ማረጋገጥና የመንገዴ ዯህንነት ኢንስፔክሽን ስራዎች  - 16 16 

ተ.ቁ የስራ ክፌለ ስም 

በወር የትርፌ ስዓት መጠን 
መዯበኛ/ከ
ሰኞ - 
ዓርብ 

ቅዲሜ/ 
እሁዴ 

ዴምር 

8 የምህዴስና ግዥ ስራዎች - 16 16 

9 
የመንገዴ ግንባታና ጥገና ዱዛይን መገምገም ትግበራና ክትትሌ 
ስራዎች 

- 16 16 

10 
የጋራ  መኖሪያ ቤቶች የመንገዴ ግንባታ ኮንትራት አስተዲዯር 
ስራዎች 

- 16 16 

11 የመንገዴ ኮንስትራክሽን ኮንትራት አስተዲዯር ስራዎች - 16 16 
12 የምርትና የቴክኖልጂ ስርፀትና የሊብራቶሪ  ስራዎች - 16 16 
13 የውስጥ ኦዱት ስራዎች - 16 16 
14 የህግ አገሌግልት ስራዎች  - 16 16 
15 የኮሚኒኬሽን ጉዲዮች ስራዎች - 16 16 
16 የዕቅዴ ፣በጀትና ስትራቴጂክ ማኔጅመንት ስራዎች - 16 16 
17 የኢንፍርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖልጂ ስራዎች  - 16 16 
18 የተቋም አቅም ግንባታና ሲስተም ስራዎች - 16 16 
19 የሰው ሀብትና የፊሲሉቲ አገሌግልት ስራዎች - 16 16 
20 የፊይናንስ አስተዲዯር ስራዎች - 16 16 
21 የዕቃ ግዥ አቅርቦት እና ንብረት አስተዲዯር ስራዎች - 16 16 
22 የሥነ- ምግባር መከታተያ ስራዎች - 16 16 
23 የስሌጠና ማዕከሌ ስራዎች - 16 16 

24 የሴቶችና ወጣቶች፣የወሰን ማስከበር፣የኢንሹራንስ፣የስራ አካባቢ 
ዯህንነት ክትትሌ  ስራዎች  

- 16 16 

25 
በዲይሬክተሮች፣ከፌተኛ አማካሪዎች፣ስታፌ አሲስታንቶች፣ 
ፕሮጀክት ስ/አስኪያጆችና ቡዴን መሪዎች ያለ ፀሐፉዎች 

- 16 16 

26 መካከሇኛ ክሉኒክ ህክምና መስጫ ስራዎች /Stand By/  - 64 64 
27 ሇኃሊፉ ሰርቪስ የሚሰጡ ሹፋሮች  44 40 84 
28 ሇሰራተኞች ሰርቪስ የሚሰጡ ሹፋሮች  66 40 106 

2.6.2. ፕሮጀክት ስራዎች፣    

1 የራስ ኃይሌ መንገዴ ግንባታ እና ጥገና ስራዎች 44 80 124 

2 መሳሪያዎች አቅርቦት አስተዲዯርና ጥገና ስራዎች   - 80 80 

3 የኮብሌስቶን ፕሮጀክቶች ስራዎች - 32 32 

4 የመሳሪያዎች ጥገና ባሇሙያዎችና ሹፋሮች /Stand By/ 44 80 124 

5 የፕሊንት መሳሪያዎች ጥገና ስራዎች  /Stand By/ 44 80 124 

6 የካባ መረጣና ምርት ስራዎች 44 80 124 

7 አስፊሌት ኮንክሪት ምርት ስራዎች 44 80 124 

8 የሲሚንቶ ውጤቶች ምርት ስራዎች 44 80 124 

9 ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ  10 32 42 

10 ዓሊማ ፇፃሚ ቡዴን መሪ /የምህንዴስና እና የዋናው ጋራዥ / 10 32 42 

11 ዴጋፌ ሰጪ ቡዴን መሪ 10 32 42 

12 የፕሮጀክት ዴጋፌ ሰጭ ስራዎች - 64 64 

13 የፕሮጀክት ምህንዴስና አገሌግልት  ስራዎች 10 64 74 
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2.6.3. ቅርንጫፌ ጽ/ቤቶች ፣    

1 የመንገዴ ሀብት ማኔጅመንት ቅርንጫፌ ጽ/ቤቶች ሰራተኞች 10 20 30 

ተ.ቁ የስራ ክፌለ ስም 

በወር የትርፌ ስዓት መጠን 
መዯበኛ/ከ
ሰኞ - 
ዓርብ 

ቅዲሜ/ 
እሁዴ 

ዴምር 

2 ዲይሬክተሮች 10 20 30 

3 ዓሊማ ፇፃሚ ቡዴን/ምህንዴስና/ 10 20 30 

4 ዴጋፌ  ሰጪ ቡዴን - 20 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ተጨማሪ ሌዩ የትርፌ ሰዓት ስራ ስሇ ማስፇቀዴ፣ 

 
1. የትርፌ ሰዓት ስራ የሚሰራው ከዚህ በሊይ ባሇው አንቀፅ 2.5 እና 2.6 ሊይ በተገሇፀው ብቻ 

ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ዲይሬክተሮች፣ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጆች እና ቡዴን መሪዎች 

በየተጠሪነታቸው ሇዋና ዲይሬክተር ወይም ሇም/ዋና ዲይሬክተር በፅሁፌ ጥያቄ 

ሲያቀርቡና ሲፀዴቅ ከሊይ ከተቀመጠው ትርፌ ሰዓት ጣሪያ በሊይ ሉሰራ ይቻሊሌ፡፡ 

2. በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቁ የኮሚቴ ስራዎች ሲያጋጥሙና የስራ ክፌልች በየተጠሪነታቸው 

ሇዋና ዲይሬክተር ወይም ሇም/ዋና ዲይሬክተር በፅሁፌ ጥያቄ ሲያቀርቡ ከስራው ጋር 

ተመጣጣኝ የሆነ ትርፌ ሰዓት ሉፇቀዴሊቸው ይችሊሌ ፡፡ 

2.8. የትርፌ ሰዓት ስራና ክፌያ በመመሪያው መሰረት መፇፀሙን ስሇማረጋገጥ፣ 
 

1. በእያንዲንደ የስራ ክፌሌ የሚሰራው የትርፌ ሰዓት ስራ መጠን ከሊይ በመመሪያው 

አንቀፅ 2.6 መሰረት ከተገሇፀው ጣሪያ በሊይ አሇመሆኑን የትርፌ ሰዓት ጥያቄ 

የሚያቀርበው  እና የሚያፀዴቀው የስራ ክፌሌ፣ እንዱሁም ክፌያ የሚፇፅመው የፊይናንስ 

ስራዎች ክፌሌ በዚህ መመሪያ አባሪ በሆኑ ቅፆች ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 

ተ.ቁ የስራ ክፌለ ስም 

በወር የትርፌ ስዓት መጠን 

የሇሉት 
አዲር ስራ 

ቅዲሜ/ 
እሁዴ 

ዴምር 

2.6.4 የሇሉት አዲር ስራዎች     

1 ግብዓት  ምርት አቅርቦት ስራዎች  88 80 168 

2 የመንገዴ ግንባታና ጥገና ስራዎች  66 80 146 
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2. እያንዲንደ የስራ ክፌሌ በመመሪያው አንቀፅ 2.5 እና 2.6 መሰረት ትርፌ ስዓቱን 

አስፇቅድ ከሰራ ቡሃሊ ሇክፌያ ስራ ሲያስተሊሌፌ በዚህ መመሪያ አባሪ በሆኑ ቅፆች 

መሰረት የስራ ክንውኑን ሪፖርት አንዴ ሊይ አያይዞ መሊክ ይገባዋሌ ፡፡ 

3. የትርፌ ስዓት ክፌያ ከተሰራበት ወር ቀጥል ባሇው ወር ከመዯበኛ ዯመወዝ ጋር 

ተሰርቶ ተከፊይ ይሆናሌ ፡፡ 

4. በእያንዲንደ የስራ ክፌሌ ከተቀመጠው ስዓት ጣሪያ በሊይ የተጋነነ የትርፌ ስዓት 

ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ካሇ በተÒዯለ የሰው ሀይሌ ቦታዎች እንዱሟሊ ማዴረግና 

የሽፌት ስራዎችን ታሳቢ በማዴረግ ስራዎችን በአግባቡ መስራት ይገባዋሌ ፡፡ 

5. ባሇስሌጣን መ/ቤቱ የትርፌ ስዓት ስራ በአግባቡ ስሇመሰራቱ በመዯበኛና 

ዴንገታዊ በሆነ የቁጥጥርና ክትትሌ ስራዎች በውስጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት በኩሌ 

እንዱሰሩ ይዯረጋሌ፡፡ 

2.9. ኃሊፉነትና ተጠያቂነት፣ 
 
ማንኛውም የስራ ኃሊፉ የዚህን መመሪያ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ያሌተፇቀዯ የትርፌ 

ሰዓት ስራ ቢያሰራና ክፌያ ተፇፅሞ ቢገኝ በኃሊፉነት ይጠየቃሌ ፡፡  
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ክፌሌ ሦስት 
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

3.1. መመሪያው ተፇፃሚ የሚሆንበት ጊዜ፣ 
ይህ መመሪያ የባሇስሌጣኑ መ/ቤት  ዋና ዲይሬክተር ካፀዯቁት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

3.2. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ፣ 
 መመሪያውን ማሻሻሌ አሰፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በከፉሌም ሆነ በሙለ ማሻሻሌ ይቻሊሌ፡፡ 

3.3. ስሇተሻሩ መመሪያዎች፣ 
ይህ መመሪያ በባሇስሌጣን መ/ቤቱ ዋና ዲይሬክተር ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ ከአሁን ቀዯም ያለ 

ማናቸውም የትርፌ ሰዓት ስራ ክፌያ አፇፃፀም መመሪያና ቃሇ ጉባዔ በዚህ መመሪያ ተሽረዋሌ፡፡ 
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አጣቃሽ መረጃዎች፣/References/፣ 

 
 የኢ.ፋ.ዳ.ሪ መንግስት፣ ያወጣው አሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996፣ 
 የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን/አ/አ/ከ/መ/ባ/፣ ሚያዝያ 7/1997 ዓ.ም 

ያወጣው ከምርት አንፃርና በውጤት ተኮር አሰራር ስሇሚፇፀም የትርፌ ስዓት 

ክፌያ ስርዓት፣  

 የአ/አ/ከ/መ/ባሇስሌጣን፣ ሚያዝያ 12 ቀን /2006 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የሆነውን 

የትርፌ ስዓት መመሪያ፣ 

 የአ/አ/ከ/መ/ባሇስሌጣን፣ ግንቦት 10/2008 ዓ.ም ያወጣው  የትርፌ ስዓት አከፊፇሌ 

ማሻሻያ መመሪያ፣ 

 የኢትዬጵያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን፣ሰኔ/2008 ዓ.ም ያወጣው የትርፌ ስዓት 

መመሪያ፣ 
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ሇ፡-        

ከ፡-        

1. የትርፌ ሰዓት ጠያቂው ክፌሌ        

2. የትርፌ ሰዓት ስራ እንዱሰራ የተጠየቀበት አሳማኝ ምክንያት በአጭሩ -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

የተጠየቀው ትርፌ ሰዓት ሰራው የሚከናወንበት ጊዜ ከ-------------------------- እስከ ------------------- 

      የትርፌ ሰዓት የሚሰሩ ሠራተኞች ስም ዝርዝር 

ተ.ቁ 

የሰራተኛው 
በእቅዴ የተያዘው ስራ  

 

መሇያ 
ቁጥር 

ስም 
የስራ መዯብ 
መጠሪያ 

ዓይነት መሇኪያ መጠን 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

በዚሁ መሰረት ከሊይ በተመሇከተው መሰረት በትርፌ ሰዓት ማሰራት የተመነበት ስሇሆነ 
እንዱፇቀዴ እንጠይቃሇን::  

ጠያቂው ክፌሌ                       እንዱሰሩ ተፇቅዶሌ 

 

-------------------------------------------   ---------------------------------------------- 
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በአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን 
በትርፌ ስዓት የተሰሩ ስራዎች ሪፖርት ማቅረቢያ ቅፅ - 02 
የስራ ክፌለ ስም --------------------------------------------------------፣የሪፖርት ጊዚያት ------------------------ አስከ -------------------/------------- ዓ.ም 

ተ.
ቁ 

በዕቅዴ የተያዘው ስራ የተከናወነው ተግባር ዕቅዴ 
አፇፃፀም 
በ% 

ስራውን ያከናወነው ሰራተኛ 

ዓይነት መሇኪያ መጠን ዓይነት መሇኪያ መጠን ስም የስራ መዯብ 

          

          

          

          

          

          

          

 

ማብራሪያ፣ 

ከተያዘው ዕቅዴ አፇፃፀሙ በመብሇጥ ወይም በማነስ የሆነበት ምክንያት በአጭሩ ይግሇፁ፣-- ---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ሪፖርቱን ያዘጋጀው ፣                                                                                                                      ያፀዯቀው , 
  ስም --------------------------------                                                                                                   ስም ---------------------------- 

  ፉርማ   ----------------------------                                                                                                     ፉርማ  ------------------------- 

   ቀን -----------------------------                                                                                                         ቀን --------------------------



                        የ አ ዲስ  አ በባ  ከተማ መንገ ዶች  ባለስልጣን  የ ትርፍ ስዓት ስራ አ ፈፃ ፀም መመሪያ  Page 1 
 

 


