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መግቢያ 

የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇሥሌጣን አዱሱን አዯረጃጀት መነሻ በማዴረግ እና ነባሩን 

የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ መመሪያ ከአዱሱ አዯረጃጀት ጋር ማጣጣም በማስፇሇጉ እንዱሁም 

ነባሩ የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ መመሪያ በዱሲኘሉን አወሳሰን ሊይ ያሊካተታቸው ጉዲዮች 

በመኖራቸው በአፇፃፀም ሊይ ችግር በማስከተለና ወቅታዊ ሁኔታን ባገናዘበ መሌኩ 

ሇጥቅማጥቅም ጥያቄዎች ተገቢውን ምሊሽ መስጠት አስፇሊጊ በመሆኑ፣ 

የሥራ መሪዎች የመንግሥትን የሌማት አቅጣጫ መሠረት አዴርገው በከተማ ዯረጃ ሉኖር 

የሚገባውን የመንገዴ መሰረተ ሌማት ሥራ በመምራት ምርታማና ውጤታማ እንዱሆኑ እና 

መብታቸውንና ግዳታቸውን በግሌጽ አውቀው ኃሊፉነታቸውን እንዱወጡ ወቅታዊ ሁኔታዎችን 

ያገናዘበ እና ሇአሠራር አመቺ የሆነ መተዲዯሪያ መመሪያ አዘጋጅቶ ተግባራዊ ማዴረግ አስፇሊጊ 

በመሆኑ፣  

በአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን ማቋቋሚያ መመሪያ ቁጥር 7/1990 አንቀፅ 18 ንዐስ 

አንቀፅ 1(ቀ) በተሰጠው ስሌጣን መሠረት የባሇስሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ይህን የሥራ መሪዎች 

መተዲዯሪያ መመሪያ አዘጋጅቶ አቅርቧሌ፡፡  
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ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

አንቀጽ 1፡ አጭር ርዕስ 

ይህ የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ መመሪያ “የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን የሥራ 

መሪዎች መተዲዯሪያ መመሪያ ቁጥር 25/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 2፡ ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ፡- 

1. “አዋጅ” ማሇት የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 እና 494/1998 ማሇት 

ነው፡፡ 

2. “መመሪያ” ማሇት ባሇስሌጣኑ የተቋቋመበት መመሪያ ቁጥር 7/1990 ማሇት ነው፣ 

3. “ቦርዴ” ማሇት የባሇስሌጣኑ ሥራ አመራር ቦርዴ ነው፡፡ 

4. “ባሇስሌጣን” ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ ምክር ቤት መመሪያ ቁጥር 7/1990  

የተቋቋመው የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን ነው፡፡ 

5. “ዋና ዲይሬክተር” ማሇት ባሇሥሌጣኑን በበሊይነት የሚመራ የመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ነው፡፡ 

6. “የሥራ መሪ” ማሇት በባሇስሌጣኑ በተሰጠ የውክሌና ስሌጣን መሰረት ፖሉሲዎችን 

የማውጣትና የማስፇጸም፣ ሠራተኛን የመቅጠር፣ የማዛወር፣ የማገዴ፣ የማሰናበት፣ 

የመመዯብ ወይም የሥነ ስርዓት እርምጃ የመውሰዴ ተግባሮችን የሚያከናውንና 

የሚወስን፤ የአሰሪውን ጥቅም ሇመጠበቅ አሰሪው ሉወስዴ ስሇሚገባው እርምጃ በራሱ 

የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ ሲሆን፣ ዋና ዲይሬክተር፣ ም/ዋና ዲይሬክተሮች፣ 

ዲይሬክተሮች፣ ከፍተኛ አማካሪዎች/ሲኒየር ስታፍ አሲስታንቶች፣ ፕሮጀክት ሥራ 

አስኪያጆች እና ቡዴን መሪዎችን  ያካተተ ነው፡፡  

7. “ካዉንስሌ/መማክርት” ማሇት በባሇስሌጣኑ ዋና መ/ቤት፣ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እና 

በፕሮጀክቶች የሚዯራጅ እና በየዯረጃው የሚገኙ የማኔጅመንት አባሊት የሚሳተፈበት 

የሥራ መሪዎች የጋራ ዉሳኔ ሰጭ አካሌ ነዉ፡፡ 

8. “ተወካይ” ማሇት አንዴ የሥራ መሪ በሌዩ ሌዩ ምክንያቶች ሇተወሰነ ጊዜ በሥራ ቦታው 

በማይገኝበት ጊዜ ከመዯበኛ ሥራው በተጨማሪ ዯርቦ እንዱሰራ አግባብ ባሇው አካሌ 

የሚመዯብ የሥራ መሪ ወይም ሠራተኛ ነው፡፡ 
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9. “ተጠባባቂ“ ማሇት ክፍት በሆነ የስራ መዯብ ሊይ በቋሚነት የሥራ መሪ እስኪመዯብ ዴረስ 

በጊዜያዊነት ቦታውን ሸፍኖ እንዱሰራ አግባብ ባሇው አካሌ የተመዯበ የሥራ ኃሊፉ ነው፡፡ 

10. “ዯመወዝ” ማሇት አንዴ የሥራ መሪ በሥራ ውለ መሠረት ሇሚያከናውነው ሥራ በየወሩ 

የሚከፇሇው መዯበኛ ክፍያ ሲሆን ማንኛውንም አይነት አበሌ፣ ጉርሻ (ቦነስ)፣ የውል 

አበሌ ወይም ማንኛውንም አይነት የጥቅማ ጥቅም ክፍያን አይጨምርም፡፡ 

11. ”ጥቅማ ጥቅም” ማሇት አንዴ የሥራ መሪ በተመዯበበት የሥራ መዯብ ሇሚያበረክተው 

አስተዋጽኦ ከመዯበኛ ዯመወዙ በተጨማሪ በአይነት ወይም በገንዘብ የሚከፇሇው ክፍያ 

ነው፡፡ 

12. “የዯረጃ ዕዴገት” ማሇት በባሇስሌጣኑ የሥራ መዯቦች ዯረጃ ከነበረበት የሥራ መዯብ ከፍ 

ወዲሇ የሥራ መዯብ የሚዯረግ የሥራ ምዯባ ነው፡፡ 

13. “የዯረጃ ዝቅታ“ ማሇት በባሇስሌጣኑ የሥራ መዯቦች ዯረጃ ከነበረበት የሥራ መዯብ ዝቅ 

ወዲሇ የሥራ መዯብ የሚዯረግ የሥራ ምዯባ ነው፡፡ 

14. “ዝውውር” ማሇት በባሇስሌጣኑ መዋቅር መሠረት በተመሳሳይ ዯረጃና ዯመወዝ አዛውሮ 

ማሰራት ነው፡፡ 

15. “ትምህርት” ማሇት በሀገር ውስጥ ወይም በውጭ ሀገር ሇሥራ መሪዎች የሚሰጥ መዯበኛ 

ትምህርት ነው። 

16. “ሥሌጠና” ማሇት አጫጭር ኮርሶችን፣ ሴሚናርን፣ ሲምፖዚየምን፣ የሥራ ሊይ ሥሌጠና 

(On the job training) እና ትውውቅን (Induction) ያካተተ ነው፡፡ 

17. “የሙከራ ጊዜ” ማሇት አንዴ የሥራ መሪ በባሇስሌጣኑ ሇተቀጠረበት/ሇተመዯበበት/ የሥራ 

ኃሊፉነት ብቁ ስሇመሆን/አሇመሆኑ የሚመዘንበት ጊዜ ነው፡፡ 

18. “ቅሬታ” ማሇት የሥራ መሪው በዚህ መተዲዯሪያ መመሪያ መሠረት በባሇስሌጣኑ 

የተወሰነበትን ጉዲይ በመቃወም የሚያቀርበው አቤቱታ ነው፡፡ 

19. “ምሥጢር” ማሇት በባሇስሌጣኑ ማናቸውም አፇፃፀም ሊይ ጉዲት ሉያስከትሌ የሚችሌ 

በሥራ አጋጣሚ የተገኘ መረጃ እንዱሁም የመጨረሻ ውሳኔ ያሌተሰጠበት ጉዲይ ነው፡፡ 

20. በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ጾታ የተገሇጸው ሇሴት ጾታም ያገሇግሊሌ፡፡ 

 

 

አንቀጽ 3፡ ዓሊማ  
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የመተዲዯሪያ መመሪያው ዋና ዓሊማ የሥራ መሪዎች የተሰጣቸውን ተግባርና ኃሊፉነት በአግባቡ 

እንዱወጡ ምቹ የሥራ ሁኔታዎችን በመፍጠር የባሇስሌጣኑን አፇፃፀም ሇማሳዯግ የሚያስችሌ 

የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት ሲሆን፣ የሚከተለት ዝርዝር ዓሊማዎች አለት፡፡ 

ሀ) የሥራ መሪዎችን አስተዲዯራዊ ጉዲዮች ማሇትም አመራረጥ፣ አመዲዯብ፣ የጥቅማ ጥቅም 

አሰጣጥ ወዘተ ሁኔታ ወጥና ግሌጽ በሆነ ሁኔታ ሇመፇጸም የሚያስችሌ አሰራር 

ተግባራዊ ማዴረግ፣ 

ሇ) የሥራ መሪዎች መብትና ግዳታቸውን በግሌጽ ተረዴተው የተሰጣቸውን ተግባርና 

ኃሊፉነት በአግባቡ እንዱወጡ እና በመሌካም ስነምግባርና በብቃት እንዱያከናውኑ 

ማዴረግ፣ 

ሐ) ብቁ የሥራ መሪዎችን ሇመሳብና ሇማቆየት ተገቢውን ጥቅማ ጥቅምና የማትጊያ ሥርዓት 

መዘርጋት፣ 

 

አንቀጽ 4፡ የተፇጻሚነት ወሰን  

ይህ መተዲዯሪያ መመሪያ በአንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 6፣ 8 እና 9 በተጠቀሱት የሥራ 

መሪዎች እና ሠራተኞች ሊይ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

 

ክፍሌ ሁሇት 

የባሇስሌጣኑና የሥራ መሪዎች ግዳታዎች 

 

አንቀፅ 5፡ የባሇስሌጣኑ ግዳታዎች 

1. ሇሥራ መሪው በሥራ ውለ መሠረት በቂ ሥራ የመስጠት፣ ሥራውን ሇማከናወን 

የሚያስፇሌጉ የመገሌገያ መሣሪያዎችን የማቅረብ፤ 

2. ባሇስሌጣኑ የሚመራባቸውን ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጅዎችና መመሪያዎች የማውጣትና 

የማሳወቅ፤ 

3. አግባብ ባሊቸው የመንግስት ህጏች ዯንቦችና መመሪያዎች እንዱሁም፣ ሇሥራ መሪው 

ዯመወዝና በዚህ መተዲዯሪያ መመሪያ መሠረት የተዯነገጉትን መብቶችና ጥቅማ ጥቅሞች 

የመጠበቅ፤ 
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4. የሥራ መሪው የሥራ ውሌ ሲቋረጥ ወይም በስራ ሊይ ባሇበት ጊዜ የሥራ ሌምዴና ላልች 

ዯጋፉ ማስረጃዎች እንዱሠጡት ሲጠይቅ የመስጠት፤ 

5. የሥራ መሪውን ሰብአዊ ክብር የመጠበቅ፣ የሥራ መሪው በሥራ አካባቢው ማናቸውም 

አይነት ጉዲት እንዲይዯርስበት ዯህንነቱንና ጤንነቱን የመጠበቅ፤ 

6. የሥራ መሪው ጤንነት እንዱመረመር በህግ ወይም አግባብ ባሇው ባሇስሌጣን ግዳታ 

በሚጣሌበት ጊዜ ሇምርመራው የሚያስፇሌገውን ወጪ የመሸፇን፤ 

7. በባሇስሌጣኑ ፍቃዴ በስሌጠና ወይም ትምህርት ሊይ የቆየ የሥራ መሪ ጨርሶ ሲመሇስ 

በቀዴሞ ቦታ ወይም የሥራ ሌምደና ትምህርቱ ተመጣጣኝ በሆነ ቦታ የመመዯብ፤  

 
አንቀፅ 6፡ የሥራ መሪ ግዳታዎች 

 
1. ማንኛውም የሥራ መሪ በሚሰጠው ኃሊፉነትና የሥራ ዝርዝር መሰረት ሕጎችን፣ ዯንቦችን፣ 

መመሪያዎችን፣ ውሣኔዎችን እና የሙያውን ሥነ መግባር ጠብቆ ተግባሩን የማከናወን፣ 

በተሰጠው የስሌጣን ውክሌና መሰረት ውሳኔ የመስጠት፤ 

2. የሥራ ክፍለን እቅዴ አፇጻጸም የመከታተሌና የመቆጣጠር፣ በሥሩ ሇሚገኙ የሥራ 

ኃሊፉዎች ወይም ሠራተኞች ተገቢውን ምክርና ዴጋፍ የመስጠት እንዱሁም በህብረት 

ስምምነቱና በመተዲሪያ መመሪያው መሠረት እርምጃ የመዉሰዴ፤  

3. ማንኛውም የሥራ መሪ የተመዯበበትን ሥራ ሇማከናወንና የተጣሇበትን ኃሊፉነት ሇመወጣት  

መሊ ጉሌበቱን፣ ጊዜውንና ችልታውን ሥራ ሊይ ማዋሌ፤ 

4. ከበሊይ የሚተሊሇፍሇትን ሕጋዊ የሥራ ትዕዛዞች የመቀበሌና የመፇጸም፣ የማስፇጸም፤ 

5. ሥራውን በጥንቃቄና በትጋት ማከናወን፤ 

6. ሥራውን ያሇአዴሌዎ በሐቀኝነትና በትክክሌ መሥራት፤ 

7. በሥራ አጋጣሚ ያወቃቸውን/ያገኛቸውን የባሇስሌጣኑን ሚስጢራዊ መረጃዎች የመጠበቅ፣ 

በህግ ካሌተጠየቀ በስተቀር በማናቸውም ሁኔታ ሇሦስተኛ ወገን ያሇማስተሊሊፍ፤ 

8. ከባሇስሌጣኑ ሥራዎች ጋር የጥቅም ግጭት (Conflict of interest) የሚያስከትለ 

ሥራዎችን አሇመስራት፤ 

9. ሇባሇስሌጣኑ ኃብትና ንብረት ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ ማዴረግ፣ ሥሌጣን ባሇው አካሌ 

ካሌተፇቀዯ በስተቀር የባሇስሌጣኑን ንብረቶች ሇግሌ ጥቅም አሇማዋሌ ወይም ሇሦስተኛ 

ወገን አሳሌፎ አሇመስጠት፤ 
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10. የጤና ምርምራ እንዱያዯርግ በህግ ወይም ሥሌጣን ባሇው የባሇስሌጣኑ አካሌ ሲጠየቅ፣ 

ሇጤና ምርመራ የመቅረብ፤ 

11. በሌዩ ሌዩ ምክንያቶች ምዴብ ሥራው ሊይ በማይገኝበት ጊዜ እርሱን ተክቶ ሉሠራ የሚችሌ 

የሥራ ኃሊፉ ወይም ሠራተኛ የማዘጋጀት/የመወከሌ፤ 

12. ከያዘው ዯረጃና ዯመወዝ ተመጣጣኝ በሆነ የሥራ ቦታ ተመዴቦ የመስራት፤ 

13. ባሇስሌጣኑን የሚጏደ ሁኔታዎች ስሇመኖራቸው በሥራም ሆነ በራሱ አጋጣሚ ሲገነዘብ 

የማሳወቅ፤ 

14. ከባሇስሌጣኑ በራሱ ፇቃዴ ሥራ ሲሇቅ አስቀዴሞ ሇባሇስሌጣኑ የ30 ቀናት ማስጠንቀቂያ 

የመስጠት፣ ከዕዲ ነጻ መሆኑን ማስረጃ የማቅረብ፤ 

15. በማንኛውም ሁኔታ ከባሇሥሌጣኑ ሲሰናበት በእጁ የሚገኙትን ንብረቶችና ሰነድች 

ማስረከብ፤  

 

 

ክፍሌ ሶስት 

የሥራ መሪዎች አዯረጃጀት 

 

አንቀጽ 7፡ የሥራ መሪዎች አዯረጃጀት 

1. ዋና ዲይሬክተር እና ም/ዋና ዲይሬክተሮች የባሇስሌጣኑ ከፍተኛ የማኔጅመንት አባሌ 

ይሆናለ፡፡ 

2. ዲይሬክተሮች፣ ከፍተኛ አማካሪዎች/ሲኒየር ስታፍ አሲስታንቶች፣ እና ፕሮጀክት ሥራ 

አስኪያጆች መካከሇኛ የማኔጅመንት አባሌ ይሆናለ፡፡ 

3. የቡዴን መሪዎች የታችኛው እርከን የማኔጅመንት አባሌ ይሆናለ፡፡ 

4. ዋና ዲይሬክተር፣ ም/ዋና ዲይሬክተሮች፣ ዲይሬክተሮች እና ከፍተኛ አማካሪዎች/ሲኒየር 

ስታፍ አሲስታንቶች የባሇስሌጣኑ ካውንስሌ አባሊት ይሆናለ፡፡  

5. የቅርንጫፍ ዲይሬክተሮችና በሥራቸው የሚገኙ የቡዴን መሪዎች የቅርንጫፍ ካውንስሌ 

ይሆናለ፡፡ 

6. የፕሮጀክት ሥራ አስኪያጆችና በሥራቸው የሚገኙ የቡዴን መሪዎች የፕሮጀክት ካውንስሌ 

አባሊት  ይሆናለ፡ 
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ክፍሌ አራት 

የሥራ መሪዎች ምሌመሊ፣ መረጣና ምዯባ  

 

አንቀጽ 8፡ ሇቅጥር እና ሇምዯባ የሚያበቁ ቅዴመ ሁኔታዎች 

1. በባሇስሌጣኑ መዋቅርና የተፇሊጊ ችልታዎች መስፇርት መሠረት የትምህርት፣ ሥራ   

ሌምዴና ሥሌጠና የሚያሟሊ ወይም ሇውስጥ ሰራተኞች ተመጣጣኝ ብቃት ያሇው፤ 

2. ሥራን የማቀዴ፣ የመምራትና የማስተባበር እንዱሁም በቡዴን የመስራት ችልታ ያሇው፤ 

3. በሥነ-ምግባሩ እንዱሁም በሙያ ክህልቱ የተመሠገነ (አርአያ የሆነ)፤ 

4. ከባሇሥሌጣኑ ኃሊፉዎች/ሠራተኞች መካከሌ የሚመረጥ ከሆነ የመጨረሻዎቹ 2 ተከታታይ 

የሥራ አፇፃፀም ምዘና ውጤቱ ከ75% በታች ያሌሆነ፤ 

5. በተረጋገጠ ጥፊት ወይም ችልታ ማነስ ምክንያት ከማናቸውም የመንግስትም ሆነ የግሌ 

መ/ቤት ያሌተሰናበተ፤ 

6. ሊሇፈት 2 አመታት በማናቸውም ፍ/ቤት ተከሶ በወንጀሌ ያሌተፇረዯበት፣ 

 

አንቀጽ 9፡ ዝውውር  
1. ሇሥራው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ የሥራ መሪውን በተመሳሳይ የሥራ ዯረጃና ዯመወዝ ከአንዴ 

የሥራ መዯብ እኩሌ ዯረጃ ወዲሇው ላሊ ተመሳሳይ የሥራ መዯብ ወይም ከአንዴ የሥራ 

ቦታ ወዯ ላሊ የሥራ ቦታ በማዛወር ማሰራት ይቻሊሌ፡፡ 

2. ዝውውር የሚፇጸመው የሥራ መሪውን ተገቢ በሆነው ቦታ ሇመመዯብና ባሇስሌጣኑ 

የተቋቋመበትን ዓሊማ በሚገባ እንዱወጣ ሇማዴረግ ነው፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው ቢኖርም ከአቅም በሊይ የሆነ አዯጋ እንዲይዯርስ 

ሇመከሊከሌ ወይም በአዯጋ ምክንያት የዯረሰውን ጉዲት ሇማስተካከሌ አንዴን የሥራ መሪ 

ዯመወዙ ሳይቀነስ ዯረጃውና የሥራው ዓይነት ሳይጠበቅ ከአንዴ ዓመት ሊሌበሇጠ ጊዜ 

በጊዜያዊነት አዛውሮ ማሰራት ይቻሊሌ፡፡  

4. ማንኛውም ቋሚ የሥራ መሪ በጤና መታወክ፣ ምክንያት በተመዯበበት ወይም በተቀጠረበት 

የሥራ መዯብ ሊይ ወይም ባሇበት የሥራ ቦታ ሉሠራ አሇመቻለ በሐኪም ማስረጃ ሲረጋገጥ 

በተመሳሳይ ዯረጃ ሉመዯብበት የሚችሌ ክፍት የሥራ መዯብ ካሇ በያዘው ዯረጃ በዝውውር 

ሉመዯብ የሚችሌበት ክፍት የሥራ መዯብ ከላሇና የሥራ መሪው በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ 
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ሇመሥራት ፇቃዯኛ ከሆነ ዯረጃው ተቀንሶ ወዯ ሚስማማው የሥራ መዯብ ወይም የሥራ 

ቦታ ይዛወራሌ፡፡  

5. የቡዴን መሪዎች ዝውውር የሚከናወነው በየዘርፈ ም/ዋ/ዲይሬክተሮች ሆኖ የተkም ሇውጥ 

እና ዴግፍ ሰጭ ም/ዋና ዲይሬክተር እንዱያውቀው ይዯረጋሌ፡፡ ሆኖም ሇዋና ዲይሬክተር 

ተጠሪ የሆኑ ዲሬክቶሬቶች ያለ ቡዴኖች ዝውውር በዋና ዲይሬክተር የሚጸዴቅ ይሆናሌ፡፡ 

6. ሇዋና ዲይሬክተር ተጠሪ የሆኑ ዲይሬክተሮች ዝውውር በዋና ዲይሬክተር አቅራቢነት በሥራ 

አመራር ቦርዴ የሚጸዴቅ ይሆናሌ፡፡  

7. የላልች ዲይሬክተሮች፣ ከፍተኛ አማካሪዎች/ሲኒየር ስታፍ አሲስታንቶች እና ፕሮጀክት 

ሥራ አሰኪያጆች ዝውውር በዋና ዲይሬክተር የሚጸዴቅ ይሆናሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 10፡ የዯረጃ ዕዴገት 

1. በዚህ መተዲዯሪያ መመሪያ አንቀጽ 9 መሠረት በቅዴሚያ ከውስጥ በዝውውር ማሟሊት 

ካሌተቻሇ በዯረጃ ዕዴገት ውዴዴር የተሻሇ ነጥብ ያገኘው ተወዲዲሪ ሇቦታው በዕዴገት 

ይመዯባሌ። 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው ቢኖርም ከሚቀርቡት ተወዲዲሪዎች መካከሌ 

ቦታው የሚጠይቀውን መስፇርት የሚያሟሊ ተወዲዲሪ ካሌተገኘ ተቀራራቢ ችልታ ያሊቸውና 

ሇሥራው ብቁ መሆናቸው የታመነባቸው ተወዲዲሪዎች በዋና ዲይሬክተሩ ውሳኔ የዯረጃ 

ዕዴገት ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

3. ከውስጥ በዝውውር ወይም በዯረጃ ዕዴገት ክፍት መዯቡን ማሟሊት ካሌተቻሇ በዋና 

ዲይሬክተሩ  ውሳኔ የተሇያዩ አማራጮችን በመጠቀም ብቃት ያሇው መሪ በማፇሊሇግ 

በቦታው ሉመዯብ ይችሊሌ፡፡ 

4. የባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች የዯረጃ ዕዴገት በዋና ዲይሬክተር፣ እንዱሁም ሇዋና 

ዲይሬክተር ተጠሪ የሆኑ ዲይሬክተሮች በባሇስሌጣኑ ሥራ አመራር ቦርዴ ይፀዴቃሌ፡፡ 

 
አንቀጽ 11፡ ቅጥር 
1. በባሇስሌጣኑ ማቋቋሚያ መመሪያ ቁጥር 7/1990 አንቀጽ 15 ንዐስ አንቀጽ 5 መሰረት  

የሥራ አመራር ቦርደ የባሇስሌጣኑን ዋና ዲይሬክተር ይሾማሌ፡፡  

2. የም/ዋና ዲይሬክተሮች እና ሇዋና ዲይሬክተር ተጠሪ የሆኑ ዲይሬክተሮች ቅጥር በዋና 

ዲይሬክተር አቅራቢነት በቦርዴ የሚጸዴቅ ይሆናሌ፡፡ 
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3. የላልች ዲይሬክተሮች፣ ሲኒየር ስታፍ አሲስታንቶች፣ የፕሮጀክት ሥራ አሰኪያጆች እና 

የቡዴን መሪዎች ቅጥር በዋና ዲይሬክተር የሚጸዴቅ ይሆናሌ፡፡ 

4. የሥራ መሪዎች በቅጥር የሚመዯቡት በዚህ መተዲዯሪያ መመሪያ አንቀጽ 9 እና 10 

መሠረት ክፍት የሥራ መዯቡን ማሟሊት ካሌተቻሇ ብቻ ነው፡፡ 

5. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 የተገሇፀው ቢኖርም የሥራ መሪው መዯብ ሊይ ሌዩ የሙያ 

ክህልትና የአመራር ብቃትን የሚጠይቅ ሲሆንና በቀሊለ ሇቦታው የሚመጥን ተወዲዲሪ 

ማግኘት እንዯማይቻሌ ሲታመን ከመንግስት ተቋማት በዝዉዉር ወይም በተሇያዩ 

አማራጮች ብቃት ያሇው የሥራ መሪ በማፇሊሇግ በዋና ዲይሬክተር ውሳኔ በቀጥታ ቅጥር 

ሉፇፀም ይችሊሌ፡፡ 

6. የሥራ መሪ ቅጥር የሚፇጸመው ሇሥራ መዯቡ የሚጠየቀውን ተፇሊጊ ችልታ የሚያሟሊና 

ከላልች ጋር ተወዲዴሮ ብሌጫ ያሇው ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ 

7. በዚህ አንቀጽ ንዐሰ አንቀጽ 6 የተገሇጸው ቢኖርም ቦታው የሚጠይቀውን መስፇርት 

የሚያሟሊ ተወዲዲሪ ካሌተገኘ እንዯ አስፇሊጊነቱ ከቀረቡት ተወዲዲሪዎች መካከሌ ተቀራራቢ 

ችልታ ያሊቸውና ሇሥራው ብቁ መሆናቸው የታመነባቸው ተወዲዲሪዎች በዋና ዲይሬክተር 

ውሳኔ ሉቀጠሩ ይችሊለ፡፡ 

8. የሥራ መሪ አዱስ ሲቀጠር የቅጥር ዯብዲቤ ከመሰጠቱ በፉት ቀዯም ሲሌ ከሚሰራበት 

ዴርጅት መሌቀቂያ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

9. ባሇፈት ሁሇት ዓመታት በፍርዴ ቤት በወንጀሌ ያሌተፇረዯበት፣ በተረጋገጠ ጥፊት ወይም 

በችልታ ማነስ ምክንያት ከማናቸውም የመንግስትም ሆነ የግሌ መ/ቤት ያሌተሰናበተ 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

10. የሥራ መሪ አዱስ ሲቀጠር ዕዴሜው ከ18 (አስራ ስምንት) ዓመት ያሊነሰ እና ከ55 (ሃምሣ 

አምስት) ዓመት ያሌበሇጠ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

11. ባሇስሌጣኑ አዱስ የሥራ መሪ ከዉጭ መቅጠር ሲፇሌግ የሥራውን አጭር መግሇጫ እና 

የተፇሊጊ ችልታ መስፇርት የያዘ ማስታወቂያ በጋዜጣ እና በላልች መገናኛ ብዙሃን 

ማውጣት አሇበት፡፡ 

12. ማስታወቂያው ሇ10 ተከታታይ ቀናት የሚቆይ ሲሆን፣ ቢያንስ የሚከተለትን መረጃዎች 

የያዘ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

ሀ) የመ/ቤቱ ስምና አዴራሻ፣ 

ሇ) የሥራ መዯቡ መጠሪያና ዯረጃው፣ 
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ሐ) የሥራ መዯቡ ተግባርና ኃሊፉነቶች፣ 

መ) የሥራ መዯቡ ተፇሊጊ ችልታ፣ 

ሠ) የቅጥር ሁኔታ፣ 

ረ) ዯመወዝና ጥቅማ ጥቅሞች፣ 

ሰ) የሥራ ቦታው፣ 

ሸ) የአመዘጋገብ ሁኔታ፣ 

          ቀ) ምዝገባው የሚቆይበት ጊዜ፣ 

13. ሇሥራ መሪነት ሇሚወዲዯሩ ዕጩዎች እንዯአስፇሊጊነቱ የቃሌ ወይም የጽሑፍ ፇተና 

ይሰጣሌ፡፡ 

14. ሇሥራው ብቁ ሆኖ ሇተገኘው ተመራጭ የቅጥር ዯብዲቤ ይሰጠዋሌ፡፡ የቅጥር ዯብዲቤውም፣  

ሀ) ሙለ ስም፣ 

ሇ) የቅጥር ቀን፣ 

ሐ) የሥራውን ዓይነት፣  

 መ) የሥራ ቦታ፣  

 ሠ) የሙከራ ጊዜውን፣  

 ረ) የዯመወዝ መጠን፣  

 ሰ) የሥራ መዯቡ መጠሪያ እና ዯረጃ፣ 

15. አዱስ ሇተቀጠረው የሥራ መሪ የሥራ ዝርዝር መግሇጫ/Job Description/ እንዱሁም 

የመተዲዯሪያ መመሪያው ኮፒ ተዯርጏ ይሰጠዋሌ፡፡  

 

አንቀጽ 12፡ የሙከራ ጊዜ 

1. የሙከራ ጊዜ ዓሊማ አዱስ የተቀጠረውን የስራ መሪ ሇስራው ብቁ መሆኑን በይበሌጥ 

ማረጋገጥ ነው፡፡  

2. የሥራ መሪ  የሙከራ ጊዜ 3 ወራት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በሙከራ ቅጥሩ ወቅት አጥጋቢ 

ውጤት ያሊሳየ እንዯሆነ የሙከራ ጊዜውን ሇተጨማሪ 3 ወራት ማራዘም ይቻሊሌ፡፡  

3. የሥራ መሪው የሙከራ ቅጥሩ ከሚጀምርበት ቀን በፉት መሌቀቂያ (Clearance 

Certificate)፣ የጤንነትና የፖሉስ አሻራ ማስረጃዎች ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 
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4. የሙከራ ጊዜውን በብቃት ማጠናቀቁ የተረጋገጠ የሥራ መሪ የቋሚነት ዯብዲቤ 

እንዱዯርሰው ይዯረጋሌ፡፡ የሥራ መሪው የቋሚ ቅጥር ዯብዲቤ ባይዯረሰውም የሙከራ 

ጊዜው ካሇቀበት ቀን ጀምሮ ቋሚ እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡ 

5. የሥራ መሪው የሙከራ ጊዜ የሥራ አፇፃፀም ውጤቱ 75% እና ከዚያ በሊይ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

6. በሙከራ ጊዜው ውስጥ ሇስራው ብቁ ሆኖ ያሌተገኘ የሥራ መሪ ከስራው ይሰናበታሌ፡፡ 

የሥራ መሪውም በሙከራ ጊዜ ውስጥ ያሇ ቅዴመ ማስጠንቀቅያ ሥራውን ሉሇቅ ይችሊሌ፡፡  

7. ሇሙከራ ጊዜ የተቀጠረ የሥራ መሪ ሇሥራው ብቁ ባሇመሆኑ የሙከራ ጊዜውን ሳያጠናቅቅ 

ሲሰናበት ወይም በራሱ ፇቃዴ ሥራውን ሲሇቅ፣ የአገሌግልት ካሣ፣ ከስራ ጋር ያሌተያያዘ 

የሕክምና ወጪ፣ የቦነስ ክፍያና የዓመት እረፍት ፇቃዴ እንዱሁም የዯመወዝ ጭማሪ 

የማግኘት መብት አይኖረውም፡፡  

 

አንቀጽ 13፡ በውክሌና ስሇመመዯብ  

1. በማንኛውም ምክንያት የባሇስሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ከሥራው ከ1 (አንዴ) ወር በሊይ 

ሲሇይ የባሇስሌጣኑ የሥራ አመራር ቦርዴ ቦታው ሊይ ውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

2. በማንኛውም ምክንያት የሥራ መሪው ከሥራው ሲሇይ ላሊ የሥራ መሪ ወይም ሠራተኛ  

ሉወክሌ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም የሥራ መሪው መወከሌ የማይችሌበት ሁኔታ ሲፇጠር ቀጥል 

ባሇ የሥራ መሪ ወይም ዋና ዲይሬክተር ሉወከሌ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 መሠረት ተወካዩ በቦታው ሊይ የሚቆየው ከሥራ 

የተሇየው የሥራ መሪ ወዯ ሥራው እስኪመሇስ ወይም በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ እስከሚሰጥበት 

ጊዜ ዴረስ ይሆናሌ፡፡ 

4. አንዴ ወር እና ከዚያ በሊይ በውክሌና የቆየ ሠራተኛ ወይም የሥራ ኃሊፉ ሇተወከሇበት ጊዜ 

ሇቦታው የተመዯበውን ሙለ የኃሊፉነት አበሌ እንዱሁም ተወካዩ በሚከፇሇው ዯመወዝና 

በተወካይነት በተመዯበበት የሥራ መዯብ መነሻ ዯመወዝ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት 50% 

(ሃምሳ በመቶ) በዯመወዙ ሊይ ተጨምሮ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

5. የተወካዩ ዯመወዝ ከሚወከሌበት የሥራ መዯብ መነሻ ዯመወዝ ጋር እኩሌ ወይም የበሇጠ 

ከሆነ በተመዯበበት ቦታ ሇሚቆይበት ጊዜ ብቻ በሚያገኘው ዯመወዝ ሊይ ሁሇት እርከን 

በመጨመር የጭማሪው 25% (ሃያ አምስት በመቶ) በዯመወዙ ሊይ ተጨምሮ 

ይከፇሇዋሌ፡፡ 
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6. በማንኛውም ምክንያት እስከ አንዴ ወር ዴረስ ውክሌና የሰጠ የሥራ መሪ የሚያገኘው 

ጥቅማ ጥቅም አይቋረጥበትም፡፡ ሆኖም ከአንዴ ወር በሊይ ውክሌና በመስጠት ከሥራ 

ገበታው የተሇየ የሥራ መሪ ከዯመወዝ በስተቀር የሚያገኘው ጥቅማ ጥቅም የሚቋረጥበት 

ይሆናሌ፡፡  

7. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 6 የተገሇፀው ቢኖርም ውክሌና የሰጠው የሥራ መሪ ከመዯበኛ 

ሥራው የተገሇሇው የባሇስሌጣኑን ሥራ ሇማከናወን ከሆነ በመዯበኛ ሥራው ሊይ ከ1 

(አንዴ) ወር በሊይ ባይገኝም ሇቦታው የሚያገኘው ጥቅማ ጥቅም አይቋረጥበትም፡፡ 

8. ውክሌና የተሰጠው የሥራ መሪ ወይም ሠራተኛ ሇተወከሇበት የሥራ መዯብ በማንኛውም 

ሁኔታ ላሊ ሰው መወከሌ አይችሌም። 

9. ማንኛውም የሥራ መሪ  የሚሰጠው ውክሌና በጽሁፍ ሆኖ ሇሚመሇከታቸው የሥራ 

ክፍልች እንዱያውቁት መዯረግ አሇበት። 

10. በተወካይነት የተመዯበ ማንኛውም ሠራተኛ በውክሌና እስከ ቆየበት ጊዜ ዴረስ በዚህ 

መመሪያ መሠረት ይተዲዯራሌ። 

11. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 10 የተጠቀሰው ቢኖርም ሠራተኛ በኃሊፉነት ቦታ ሲወከሌ 

በሠራተኛነቱ ሉያገኘው የሚገባውን የዯረጃ ዕዴገት ውዴዴር፣ የትምህርትና የስሌጠና 

ዕዴሌ እና የመሳሰለትን ጥቅሞች አያሳጣውም፡፡  

 

አንቀጽ 14፡ በተጠባባቂነት ስሇመመዯብ  

1. አንዴ የሥራ መሪ ከሥራ በመታገደ ወይም በመሰናበቱ ወይም በላሊ ምክንያት የሥራ 

መዯቡ ክፍት ሲሆን ወይም አዱስ የሥራ መዯብ ሲፇጠር በቦታው ቋሚ ምዯባ 

እስከሚሰጥ ዴረስ ማንኛውም የሥራ መሪ ወይም ሠራተኛ በሚመሇከተው የሥራ መሪ 

አቅራቢነት ወይም በቀጥታ በዋና ዲይሬክተሩ ሲወሰን ተጠባባቂ የሥራ መሪ ሆኖ ሉመዯብ 

ይችሊሌ፡፡  

2. ክፍት የሥራ መዯብ ሊይ በተጠባባቂነት ምዯባ ማካሄዴ የሚቻሇው ምዯባ ከሚካሄዴበት 

የሥራ መዯብ ዯረጃ ቀጥል ያሇ የሥራ መሪ ወይም ሠራተኛ ነው፡፡  

3. በተጠባባቂነት የተመዯበው የሥራ መሪ ወይም ሠራተኛ ቋሚ ምዯባ እስከሚፇጸም ዴረስ 

በቦታው ሊይ ሉቆይ ይችሊሌ፡፡ ይሁንና የተጠባባቂነት የጊዜ ገዯብ ከስዴስት ወር መብሇጥ 

የሇበትም፡፡ ሆኖም አስገዲጅ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥም ሇተጨማሪ ስዴስት ወር ሉራዘም 

ይችሊሌ፡፡ 
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4. ተመዲቢው በተጠባባቂ ከተመዯበበት ጊዜ ጀምሮ ሇቦታው የተመዯበውን ጥቅማ ጥቅም 

እንዱሁም የሚከፇሇው ዯመወዝና የተመዯበበት የሥራ መዯብ መነሻ ዯመወዝ ሌዩነት 

50%  በዯመወዙ ሊይ ታክል ይከፇሇዋሌ፡፡ 

5. የተጠባበቂው ዯመወዝ ከሚመዯብበት የሥራ መዯብ መነሻ ዯመወዝ ጋር እኩሌ ወይም 

የበሇጠ ከሆነ በተመዯበበት ቦታ ሇሚቆይበት ጊዜ ብቻ በሚያገኘው ዯመወዝ ሊይ ሁሇት 

እርከን ተጨምሮ በሚገኘው ዯመወዝ እና በሥራ መዯቡ መነሻ ዯመወዝ መካከሌ ያሇው 

ሌዩነት 25% (ሃያ አምስት በመቶ) በዯመወዙ ሊይ ተጨምሮ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

6. በተጠባባቂነት የተመዯበ የሥራ ኃሊፉ በቦታው በቋሚነት የሚመዯበው በውዴዴር 

ይሆናሌ፡፡ 

7. ተመዲቢው ተጠባባቂ ሆኖ ሇሰራበት የስራ መዯብ በስራ አፇጻጸሙ ብቁ ሆኖ ካሌተገኘ 

ወይም ሇቦታው የሚያስፇሌገውን መስፇርት የሚያሟሊ ላሊ የሥራ መሪ ከተገኘ ቀዴሞ 

ወዯሚሰራበት የስራ መዯብ ወይም ወዯ ተመሳሳይ የሥራ መዯብ ወይም ቦታ ተመዴቦ 

እንዱሰራ ይዯረጋሌ። ይህ በሚሆንበት ጊዜ በተጠባባቂነት ከተመዯበበት የስራ መዯብ ጋር 

ተያይዞ ይሰጠው የነበሩ ጥቅሞች በሙለ ይቋረጣለ። 

8. በተጠባባቂነት የተመዯበ ማንኛውም የሥራ መሪ ወይም ሠራተኛ በተጠባባቂነት እስከ 

ቆየበት ጊዜ ዴረስ በዚህ መተዲዯሪያ መመሪያ መሰረት ይተዲዯራሌ። 

9. ማንኛውም የሥራ መሪ ወይም ሠራተኛ የሚሰጠው የተጠባባቂነት ምዯባ በጽሁፍ ሆኖ 

የሚመሇከታቸው የሥራ ክፍልች እንዱያውቁት መዯረግ አሇበት። 

10. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 9 የተጠቀሰው ቢኖርም ሠራተኛ በኃሊፉነት ቦታ በተጠባባቂነት 

ሲመዯብ በሠራተኛነቱ ሉያገኘው የሚገባውን የዯረጃ ዕዴገት ውዴዴር፣ የትምህርትና 

የስሌጠና ዕዴሌ እና የመሳሰለትን አያሳጣውም፡፡  
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ክፍሌ አምስት  

የሥራ ሰዓት እና ሌዩ ሌዩ ፇቃድች 

 

አንቀጽ 15፡ ስሇመዯበኛ የስራ ሰዓት 

1. የማንኛውም የሥራ መሪ መዯበኛው የሥራ ሰዓት በቀን 8፡00 ሰዓት ወይም በሳምንት 48 

ሰዓት ያሌበሇጠ ይሆናሌ፡፡  

2. የሥራ መሪዎች  የሥራ ሰዓት ከሰኞ እስከ ሐሙስ ጠዋት መግቢያ 2፡30 መውጪያ 

6፡30፣ ከሰዓት በኋሊ መግቢያ 7፡30 መውጪያ 11፡30 ይሆናሌ፡፡ አርብ ጠዋት መግቢያ 

2፡30 መውጪያ 5፡30፣ ከሰዓት በኋሊ መግቢያ 7፡30 መውጪያ 11፡30 ይሆናሌ፡፡  

 

አንቀጽ 16፡ የትርፍ ሰዓት ስራ  

1. አንዴ የሥራ መሪ የሥራው ሁኔታ ሲያስገዴዴና ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት ውጪ በህዝብ 

በዓሊትና ቅዲሜና እሁዴን ጨምሮ በዕረፍት ቀናት የሚሰራ ሲሆን፣ ሇሰራው ስራ የትርፍ 

ሰዓት ሥራ ክፍያ አያገኝም፡፡ 

2. ከሊይ በአንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ በቅርንጫፍ መ/ቤት እና 

በፕሮጀክት የተመዯቡ የሥራ ኃሊፉዎች በባስሌጣኑ በሚወጣው የትርፍ ሰዓት ክፍያ 

አፇፃፀም መመሪያ መሠረት የትርፍ ሰዓት ክፍያ ሉፇፀምሊቸው ይችሊሌ፡፡  

 

አንቀጽ 17፡ የሕዝብ በዓሊትና የሳምንት የዕረፍት ጊዜ 

1. አግባብ ባሇው ህግ መሰረት የሚከበሩ የህዝብ በዓሊት ዯመወዝ የሚከፇሌባቸው ይሆናለ፡፡ 

 

አንቀጽ 18፡ የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ 

1. የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ የሚሰጠው የሥራ መሪው ሇተወሰነ ጊዜ በማረፍ ሥራውን በታዯሰ 

መንፇስ እንዱቀጥሌ ሇማስቻሌ ነው፡፡  

2. የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ የሚታሰበው የባሇስሌጣኑን የበጀት ዓመት ተከትል ይሆናሌ፡፡ 

3. ሇማንኛውም የሥራ መሪ የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ በሚሰጥበት ጊዜ ሇስራው ብቁ የሆነ 

ተተኪ ይመዯባሌ፡፡ 
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4. አንዴ የሥራ መሪ ሇመጀመሪያ ጊዜ የዓመት ፇቃዴ ማግኘት የሚችሇው ከተቀጠረ ቢያንስ 

አንዴ ዓመት የሰራ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ ሆኖም ቋሚ ሆኖ የስራ ውለ ከተቀጠረ አንዴ ዓመት 

ሳይሞሊው ከተቋረጠ በስራ ሊይ የቆየበት ጊዜ ታስቦ በገንዘብ ተሇውጦ ይሰጠዋሌ፡፡ 

5. አንዴ የሥራ መሪ በዕረፍት ሊይ እያሇ ቢታመምና የህክምና ፇቃዴ በሐኪም ቢሰጠው 

በዚው መጠን የዕረፍት ጊዜው ይራዘምሇታሌ፡፡ 

6. አንዴ የሥራ መሪ የዓመት ዕረፍቱን በሚወስዴበት ጊዜ የሰራበት ቀናትና በዕረፍት ሊይ 

ሇሚቆይባቸው ቀናት እንዯ አስፇሊጊነቱ ዯመወዙ በቅዴሚያ ሉከፇሇዉ ይችሊሌ፡፡ 

7. በአስገዲጅ ሥራ ምክንያት ከሁሇት ዓመት በሊይ ተጠራቅሞ የሚገኝ እና በባሇስሌጣኑ ዋና 

ዲይሬክተር የተራዘመ የሥራ መሪዎች የዓመት ዕረፍት ወዯ ገንዘብ ተቀይሮ ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 19፡ የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ መጠን 

1. ማንኛውም የሥራ መሪ አንዴ ዓመት ሇባሇስሌጣኑ ካገሇገሇ 14 የሥራ ቀናት የዓመት 

ዕረፍት ፇቃዴ ያገኛሌ፡፡ ከአንዴ ዓመት በሊይ ያገሇገሇ የሥራ ኃሊፉ ተጨማሪ ሊገሇገሇበት 

ዓመት አንዴ ቀን እየታከሇ የዓመት እረፍት ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ የሥራ መሪው በአንዴ 

በጀት ዓመት ውስጥ ሉወስዴ የሚችሇው የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ ከ40 የሥራ ቀናት 

መብሇጥ የሇበትም፡፡  

2. የሥራ መሪው በማንኛውም የመንግስት መ/ቤት ወይም የመንግስት የሌማት ዴርጅት 

ያገሇገሇበት ዘመን ካሇው በዓመት እረፍት ፇቃዴ ስላት ሊይ ከ1 እስከ 15 ዓመት 

ያገሇገሇበት የሚያዝሇት ሲሆን፣ ከ15 ዓመት በሊይ ያሇው አገሌግልት ሇዓመት ዕረፍት 

ፇቃዴ አይያዝም፡፡  

3. በዚህ መመሪያ መሰረት የሥራ ውለ የተቋረጠ የሥራ መሪ ያሌወሰዯው የዓመት ፇቃዴ 

ታስቦ በገንዘብ ይከፇሇዋሌ፡፡ ሆኖም በገንዘብ ተሇውጦ የሚሰጠው የዓመት ዕረፍት መጠን 

ከ3 በጀት ዓመት ሉበሌጥ አይችሌም፡፡ 

4. በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 77 ንዐስ ቁጥር 3፣4 እና 6 የተገሇጹት 

ሇሥራ መሪውም ያገሇግሊለ፡፡ 
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አንቀጽ 20፡ የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ አወሳሰዴ 

1. የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ በዓመቱ ውስጥ ምቹ በሆነ ጊዜ ይወስዲሌ፡፡ ይኸውም የስራውን 

ዓይነት፣ የባሇስሌጣኑን እና የስራ መሪውን ጥቅም በተቻሇ መጠን በማስማማት ይሆናሌ፡፡ 

2. የዓመት ዕረፍት ፇቃዴን መከፊፇሌ ወይም ከሁሇት ዓመት በሊይ ማስተሊሇፍ አይቻሌም፡፡ 

ሆኖም  አስገዲጅ ሁኔታ ሲፇጠር ሇስራው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝና የባሇስሌጣኑ ዋና 

ዲይሬክተር ሲፇቅዴ የዓመት ዕረፍት ፇቃዴን ማስተሊሇፍ ይቻሊሌ፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በተጠቀሰው መሰረት የተሊሇፇ ወይም የተቋረጠ የዓመት 

ዕረፍት ፇቃዴ ችግሩ እንዯተወገዯ መወሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ 

4. ባሇስሌጣኑ የዓመት ዕረፍት ፕሮግራም በማውጣት እያንዲንደ የስራ መሪ የዓመት ዕረፍት 

ፇቃደን በወቅቱ እንዱወስዴ ያዯርጋሌ፡፡ ሆኖም በፇቃዴ ሊይ ያሇ የሥራ መሪ ፇቃደን 

አቋርጦ በስራ ሊይ እንዱገኝ ሲዯረግ  የሰራበት እረፍት ጊዜዉ ታስቦ እንዱራዘም ይዯረጋሌ፡፡ 

ሆኖም ከእረፍት ተመሌሶ የሰራበት ቀን ከ10 ቀን በሊይ መሆኑ ሲረጋገጥ በገንዘብ ተሇውጦ 

ሉከፇሇዉ ይችሊሌ፡፡ የሥራ መሪው ከፍቃደ በመጠራቱ ምክንያት የዯረሰበትን የመጓጓዣና 

የውል አበሌ ወጪ ባሇስሌጣኑ ይከፍሊሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 21፡ የሕመም ፇቃዴ አወሳሰዴ 

1. ማንኛውም የሥራ መሪ በሕመም ምክንያት ሥራ መሥራት ያሌቻሇ እንዯሆነ የሕመም 

ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ሇቋሚ የሥራ መሪ የሚሰጥ የሕመም ፇቃዴ 

በተከታታይ ወይም በተሇያየ ጊዜ ቢወሰዴም ሕመሙ ከጀመረበት ከመጀመሪያ ቀን አንስቶ 

ባሇው 12 (አስራ ሁሇት) ወር ጊዜ ውስጥ፣   

   ሀ) ሇመጀመሪያ 3 ወራት ሙለ ዯመወዝ፣ 

   ሇ) ሇሚቀጥለት 3 ወራት የዯመወዙ 1/2ኛ፣  

  ሐ) ሇሚቀጥለት 3 ወራት የዯመወዙ 1/4ኛ፣ 

  መ) ሇሚቀጥለት 3 ወራት ዯመወዝ የማይከፇሌበት የህመም ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ 

3. ማንኛውም የሥራ መሪ ሲታመም፡- 

ሀ) ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ካሊጋጠመው በስተቀር በተቻሇ ፍጥነት መታመሙን 

ሇቅርብ ኃሊፉው ማሳወቅ አሇበት፡፡ 
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ሇ) በተከታታይ ከሦስት ቀን ወይም በአንዴ የበጀት ዓመት ውስጥ ከስዴስት ቀን በሊይ 

በሕመሙ ምክንያት ከሥራ የቀረ እንዯሆነ ሇመታመሙ የሕክምና ማስረጃ ማቅረብ 

አሇበት፡፡ 

4. ማንኛውም የሥራ መሪ በህመም ፇቃዴ ሊይ ከሆነ በቦታው ሲያገኝ የነበረውን ማንኛውንም 

ጥቅማ ጥቅም ሇአንዴ ወር እንዱያገኝ ይዯረጋሌ፡፡ ሆኖም ከአንዴ ወር በኋሊ ከሥራው 

ተሇይቶ ሇሚቆይበት ጊዜ ማንኛውም ጥቅማ ጥቅም የሚቋረጥ ሲሆን፣ የስሌክ ክፍያ እና 

የመኪና አገሌግልት ግን እስከ 2 /ሁሇት/ ወራት ዴረስ ይቀጥሊሌ፡፡  

5. ከሊይ በተመሇከተው መሰረት የሥራ መሪው ሥራውን ሇመቀጠሌ ካሌቻሇ ባሇስሌጣኑ ህጋዊ 

መብቱን ጠብቆ ያሰናብተዋሌ፡፡ 

6. በሥራ ምክንያት የሚዯርሱ ጉዲቶችን በተመሇከተ በአዋጅ 377/96 ሇሠራተኞች 

የተቀመጠው ሇሥራ መሪውም ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡  

 

አንቀጽ 22፡ የወሉዴ ፇቃዴ  

1. ነፍሰ ጡር የሆነች የስራ መሪ ከእርግዝናዋ ጋር የተያያዘ ምርመራ ሇማዴረግ ከዯመወዝ 

ጋር ፇቃዴ ይሰጣታሌ፡፡ ሆኖም ሰራተኛዋ ከምርመራው በኋሊ የሀኪም ማስረጃ ማቅረብ 

አሇባት፡፡ 

2. ነፍሰ ጡር የሆነች የስራ መሪ ከመውሇዶ  በፉት ሀኪም እንዴታርፍ ካዘዘ ከክፍያ ጋር 

እረፍት ይሰጣታሌ፡፡ 

3. ነፍሰ ጡር የሆነች የሥራ መሪ እወሌዲሇሁ ብሊ ከገመተችበት ቀን በፉት መውሇጃዋ ሲዯርስ 

የ30 ቀን ቅዴመ ወሉዴ፣ እንዱሁም ስትወሌዴ ከወሇዯችበት ቀን ጀምሮ 60 ተከታታይ 

ቀናት የወሉዴ ፇቃዴ ከክፍያ ጋር ይሰጣታሌ፡፡ 

4. የሥራ መሪዋ ከመውሇዶ በፉት የወሰዯችው የ30 ቀን ፇቃዴ ሲያሌቅ ካሌወሇዯች 

እስከምትወሌዴበት ቀን ዴረስ ዕረፍት ሌታገኝ ትችሊሇች፡፡ 

5. የሥራ መሪዋ ሇቅዴመ ወሉዴ የተሰጣት የ30 ቀን ፇቃዴ ሳያሌቅ ከወሇዯች ቀሪ ፇቃደን 

ከወሉዴ በኋሊ ሌትወስዴ ትችሊሇች፡፡ 

6. የትዲር ጓዯኛው ሇወሇዯች የሥራ መሪ ቤተሰቡንና ባሇቤቱን ሇመንከባከብ እንዱችሌ የ5 

ተከታታይ የሥራ ቀናት እረፍት ይሰጠዋሌ፡፡ 
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አንቀጽ 23፡ ላልች ፇቃድች 

1. ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የሥራ መሪ ሲያገባ 7 (ሰባት) የሥራ ቀናት የጋብቻ ፇቃዴ 

ከዯመወዝ ጋር ይሰጠዋሌ፡፡ በተጨማሪም ሇሠርግ አገሌግልት የሚውሌ አንዴ ቀሊሌ 

ተሽከርካሪ ሇ3 (ሦስት) ቀናት ከ60 (ስሌሣ) ሉትር ነዲጅ ጋር ይመዯብሇታሌ፡፡  

2. የሥራ መሪው የትዲር ጓዯኛ፣ ሌጅ፣ የሌጅ ሌጅ፣ አባት፣ እናት፣ አያት፣ እህት፣ ወንዴም፣ 

አክስትና አጎት ሲሞት ወይም ከሥራ መሪው ቤት አስክሬን ሲወጣ የ5 ተከታታይ የሥራ 

ቀናት የሐዘን ፇቃዴ ከዯመወዝ ጋር ይሠጠዋሌ፡፡ 

3. አንዴ የሥራ መሪ ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት ውጭ ሇሚከታተሇው ትምህርት ፇተና በመዯበኛ 

የሥራ ሰዓት የሚሰጥ ከሆነ እና ማስረጃ ሲያቀርብ ሇዚሁ ጊዜ ፇቃዴ ከክፍያ ጋር 

ይሰጠዋሌ፡፡ 

4. ማንኛውም የሥራ መሪ በፍርዴ ቤት ወይም ሥሌጣን ባሇው አካሌ እንዱቀርብ መጥሪያ 

ሲዯርሰው ፇቃዴ ከዯመወዝ ጋር ይሰጠዋሌ፡፡ 

5. ማንኛውም የሥራ መሪ በዴንገት ሇሚያጋጥመው ችግር ከዓመት ዕረፍት ፇቃዴ የሚታሰብ 

ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ የዓመት ዕረፍት ፇቃዴ የላሇው ከሆነ ግን ዯመወዝ የማይከፇሌበት 

ፇቃዴ በዓመት ከ30 ቀናት ያሌበሇጠ ፇቃዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 

6. አንዴ የሥራ መሪ ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር ሲያጋጥመው እና ሇዚሁ የሚውሌ የዓመት 

ዕረፍት ፇቃዴ ሳይኖረው ሲቀር በዋና ዲይሬክተር ሲፇቀዴ እስከ 3 ወር ዴረስ ዯመወዝ 

የማይከፇሌበት ፇቃዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡ 
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ክፍሌ ስዴስት  

ትምህርትና ሥሌጠና 

 

አንቀጽ 24፡ የትምህርትና ሥሌጠና ዓሊማ 

1. ባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች የዕውቀት ዯረጃቸውን ከፍ በማዴረግ የሥራ ችልታቸውንና 

የሙያ ብቃታቸውን አዲብረው የተሻሇ የሥራ ቅሌጥፍና እንዱያገኙ እና የበሇጠ ውጤታማ 

እንዱሆኑ በሀገር ውስጥና በውጭ አገር የትምህርትና የሥሌጠና ዕዴሌ እንዱያገኙ 

ያዯርጋሌ፡፡ ሇሥራ መሪ ትምህርትና ሥሌጠና የሚሰጠው የሚከተለትን ዓሊማዎች መሰረት 

በማዴረግ ነው፡፡ 

ሀ) ዕውቀቱን በማሻሻሌ የባሇስሌጣኑን ተወዲዲሪነትና ትርፊማነት ከፍ ሇማዴረግና አጠቃሊይ 

የባሇስሌጣኑን ዕዴገት ሇማፊጠን፣ 

ሇ) ሳይንስና ቴክኖልጂ ከሚፇጥራቸው አዲዱስ መሣሪያዎችና የአሠራር ስሌቶች ጋር 

በማስተዋወቅ የሙያ ብቃቱን ከፍ ሇማዴረግ፣ 

ሐ) የማቀዴ፣ የማዯራጀት፣ የመምራት፣ የማስተባበርና የመቆጣጠር ተግባሩን በየጊዜው 

እንዱያጎሇብት ሇማዴረግ፣ 

መ) ከፍ ያሇ የኃሊፉነት ቦታ ሊይ ሇመመዯብ በቅዴሚያ ሇማሇማመዴና ሇማብቃት፣  

 

አንቀጽ 25፡ ትምህርት 

1. በባሇስሌጣኑ አነሳሽነት ስሇሚሰጥ የትምህርት ዕዴሌ 

ሀ) ባሇስሌጣኑ በራሱ አነሳሽነት የሥራ መሪውን ሇማስተማር ከፇሇገና ትምህርቱ በአገር 

ውስጥ የትምህርት ተቋማት ወይም የአገር ውስጥ የትምህርት ተቋማት በውጭ አገር 

ከሚገኙ ተቋማት ጋር በመተባበር በመዯበኛ የትምህርት ጊዜ ማሇትም በቀን የሚሰጥ 

ከሆነ በትምህርት ሊይ ሇሚቆይበት ጊዜ ሙለ ዯመወዝ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

ሇ) ትምህርቱ የሚሰጠው በማታ የትምህርት ክፍሇ ጊዜ ከሆነ ትምህርት ባሇው ጊዜ ከሥራ 

መውጫ ሰዓት ቀዯም ብል እንዱወጣ ይፇቀዴሇታሌ፡፡ የርቀት ትምህርት ከሆነ 

ቱቶሪያሌ በሚሰጥበት ጊዜ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡ ሙለ ዯመዎዝም ይከፇሇዋሌ፡፡ 

ሐ) በባሇስሌጣኑ የሚሰጥ የትምህርት ዕዴሌን ሇመጠቀም የሥራ መሪዎች ምርጫ 

በውዴዴር የሚከናወን ይሆናሌ፡፡  
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መ) ሇቅጣትና በዴጋሚ ሇተወሰዯ ኮርስ ባሇስሌጣኑ ወጭ አይሸፍንም፡፡ 

ሠ) ባሇስሌጣኑ በመዯበኛ ትምህርት እንዱማሩ ሇፇቀዯሊቸው የሥራ መሪዎች የተማሩበትን 

ጊዜ እጥፍ ሇማገሌገሌ የውሌ ግዳታ እንዱገቡ ያዯርጋሌ፡፡ 

ረ) ባሇስሌጣኑ በማታውና የርቀት ትምህርት እንዱማሩ ሇፇቀዯሊቸው የሥራ መሪዎች 

የተማሩበትን ጊዜ ያክሌ ሇማገሌገሌ የውሌ ግዳታ እንዱገቡ ያዯርጋሌ፡፡  

ሰ) ትምህርት እንዱማር የተፇቀዯሇት የሥራ መሪ እንዱማር የተፇቀዯሇትን የትምህርት 

መስክ አይሇውጥም፡፡ ትምህርቱን ሲጨርስም የትምህርት ማስረጃውን ያቀርባሌ፡፡ 

ሸ) ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ካሌሆነ ወይም ባሇስሌጣኑ ፇቃዴ ካሊገኘ በስተቀር 

ትምህርት እንዱማር የተፇቀዯሇት የሥራ መሪ ትምህርቱን ማቋረጥ ወይም ማራዘም 

አይፇቀዴሇትም፡፡ 

ቀ) የሥራ መሪው ትምህርቱን ጨርሶ ወይም ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት አቋርጦ 

ሲመሇስ በቀዴሞ ቦታው ወይም በተመጣጣኝ የሥራ መዯብ ይመዯባሌ፡፡ 

በ) ማንኛውም የውጭ አገርም ሆነ የአገር ዉስጥ ትምህርት በዋና ዲይሬክተር መፇቀዴ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

ተ) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1/በ/ መሰረት ሇሚማር የሥራ መሪ የትምህርቱን ወጪ 

100% ባሇስሌጣኑ ይሸፍናሌ፡፡ 

ቸ) ሇሥራ መሪዎች የሚሰጠው የትምህርት ዕዴሌ ሁሇተኛ ዱግሪ ብቻ ነው፡፡ ሆኖም 

ሇመ/ቤቱ ያሇው ከፍተኛ ጠቀሜታ በዋና ዲይሬክተር ተቀባይነት ሲያገኝ በድክትሬት 

ዱግሪ እንዱሁም በተመሰከረሊቸው ባሇሙያዎች የሚሰጡ የሙያ ማበሌፀጊያ 

ትምህርቶች ሇምሳላ፡- Certified Project Manager, Association of Charetered 

Certified Accountants, Certified Human Resource Manager etc ሉፇቀዴ 

ይችሊሌ፡፡  

ኀ) የሥራ መሪው ትምህርቱን ከጨረሰ በኋሊ በውሌ የገባውን ግዳታ ሳይፇጽም ሥራውን 

መሌቀቅ ቢፇሌግ ሇትምህርቱ የወጣውን ገንዘብ በሙለ በመክፇሌ ከሥራው ሉሠናበት 

ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋሊ የሰጠው አገሌግልት ካሇ ታስቦ 

ይቀነስሇታሌ፡፡   
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2. በሥራ መሪው አነሳሽነት ስሇሚሰጥ የትምህርት ዕዴሌ 

ሀ) አንዴ የሥራ መሪ በራሱ አነሳሽነት ትምህርት መማር የሚፇቀዴሇት የሚማረው 

ትምህርት ከሥራው ጋር ተያያዥ መሆኑና ሇባሇስሌጣኑ ጠቃሚ መሆኑ በሚመሇከተው 

የሥራ ክፍሌ ሲታመንበት እንዱማር ሲፇቀዴሇት ብቻ ነው፡፡ 

ሇ) አንዴ የሥራ መሪ ከሥራው ወይም ከሙያው ጋር ተዛምድ ያሇውና ሇባሇስሌጣኑ 

ጠቃሚ መሆኑ በሰው ሃብትና ፊሲሉቲ ማኔጅመንት ዲይሬክቶሬት ተረጋግጦ ሲቀርብ 

በዋና ዲይሬክተር እንዱሁም ሇዋና ዲይሬክተር በሥራ አመራር ቦርዴ ሰብሳቢ ሲፇቀዴ 

ትምህርቱን በመንግሥት በሚታወቁና ሙለ ዕውቅና ባሊቸው የትምህርት ተቋማት 

ተመዝግቦ መማር ይችሊሌ፡፡  

ሐ) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ መሰረት ሇሚማር የሥራ መሪ የትምህርቱን ወጪ 

100% ባሇስሌጣኑ ይሸፍናሌ፡፡ 

መ) የትምህርት ወጪ የሚሸፇነው የሥራ መሪው ትምህርቱን ከመጀመሩ በፉት ጥያቄውን 

ሇሚመሇከተው የሥራ ክፍሌ አቅርቦ ሲፇቅዴና ተገቢውን የውሌ ግዳታ የፇረመ 

እንዯሆነ ነው፡፡ 

ሠ) የትምህርት ክፍያ ሇሁሇተኛ ዴግሪ ተፇቅድሇት የሚማር የሥራ መሪ ሇመጀመሪያው 

የትምህርት ሴሚስተር የሚከፇሇው ክፍያ በሚያቀርበው የምዝገባ ሰነዴ እና ዯረሰኝ 

መሰረት ተመሊሽ ይዯረግሇታሌ፡፡ ሆኖም በሁሇተኛው ሴሚስተር ሇመመዝገብ በቅዴሚያ 

ያሇፇውን ውጤት ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ ከማሇፉያ ውጤት በታች ሇሚያገኙ የሥራ 

መሪዎች ባሇስሌጣኑ ክፍያ አይፇፅምም፡፡  

ረ) የሥራ መሪው ተፇቅድሇት ሲማር ትምህርቱን በገዛ ፇቃደ ቢያቋርጥ ባሇስሌጣኑ 

ሇትምህርቱ ያወጣውን ወጪ የመክፍሌ ግዳታ አሇበት፡፡ 

ሰ) የሥራ መሪው ትምህርቱን ከጨረሰ በኋሊ በውሌ የገባውን ግዳታ ሳይፇጽም ሥራውን 

መሌቀቅ ቢፇሌግ ሇትምህርቱ የወጣውን ገንዘብ በሙለ በመክፇሌ ከሥራው ሉሠናበት 

ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋሊ የሰጠው አገሌግልት ካሇ ታስቦ 

ይቀነስሇታሌ፡፡  

  

አንቀጽ 26፡ ስሌጠና 

የስሌጠና አሰጣጥ ቀጥል በተመሇከተው ሁኔታ ይፇፀማሌ፡፡ 
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1. የሥራ መሪው ሥሌጠና እንዱያገኝ የሚዯረገው በባሇስሌጣኑ የሰው ኃይሌ ሌማት ዕቅዴ 

መሠረት ሲሆን፣ አፇፃፀሙም በባሇሥሌጣኑ የትምህርትና ሥሌጠና መመሪያ መሠረት 

ይሆናሌ፡፡ 

2. በማንኛውም የውጭ አገር ሥሌጠና ሇመካፇሌ የሚመረጡ የሥራ መሪዎች በውዴዴር 

የሚመረጡ ሲሆን፣ የውዴዴሩ ውጤት በዋናው ዲይሬክተር ሲጸዴቅ ስሌጠናው ተፇፃሚ 

ይሆናሌ፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ 2 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇሥራ ጉብኝት፣ አዱስ 

መሣሪያና ቴክኖልጂን ሇማስተዋወቅና ተከታታይነት ያሇውን ሥሌጠና ሇማጠናቀቅ ከሆነ 

ያሇውዴዴር ሉፇፀም ይችሊሌ፡፡ 

4. ስሌጠና የሚሰጠው በአጭር፣ በመካከሇኛ እና በረጅም ጊዜ ተከፊፍል ሲሆን፣ እስከ 3 

ወራት የሚቆይ ሥሌጠና አጭር፣ ከ3 እስከ 6 ወራት የሚቆይ ሥሌጠና መካከሇኛ 

እንዱሁም ከ6 ወራት በሊይ ረጅም ሥሌጠና ይሆናሌ፡፡ 

5. በአገር ውስጥ ሇሚሠጥ ሥሌጠና እንዯ ቦታው ርቀት እየታየና የሥራ መሪው ተሸከርካሪ 

ያሌተመዯበሇት ከሆነ ባሇስሌጣኑ የትራንስፖርት ወጭ ይሸፍናሌ፡፡ 

6. በአገር ውስጥ ሥሌጠና ሇሚከታተሌ የሥራ መሪ ሥሌጠናውን ተከታትል እስኪመሇስ 

ዴረስ ባሇስሌጣኑ ዯመወዙን ይከፍሇዋሌ፡፡ 

7. በአገር ውስጥ የሚሰጠው ሥሌጠና የሥራ መሪው ከሚኖርበት ከተማ ውጪ ከሆነ፣ የውል 

አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሥሌጠናውን ያዘጋጀው ተቋም የምግቡን እና የመኝታውን 

ወጪ በሙለ ከቻሇ ባሇስሌጣኑ የውል አበሌ ሉከፍሌ የሚችሇው የሥራ መሪው ወዯ 

ሥሌጠና ቦታ ሲሄዴ እና ሥሌጠናውን አጠናቆ ሲመሇስ ሇሚኖሩት ቀናት ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

ሆኖም ተቋሙ በከፉሌ ከቻሇ ግን ሌዩነቱ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

8. በባሇስሌጣኑ ፇቃዴ በውጭ አገር የረጅም ጊዜ ሥሌጠና እንዱከታተሌ የተዯረገ የሥራ መሪ 

ሥሌጠናውን አጠናቆ እስኪመሇስ በመንግስት መመሪያ መሰረት ዯመወዙ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

9. በባሇስሌጣኑ ፇቃዴ በውጭ አገር ሇሥራ ጉብኝት፣ ሇአጭርና መካከሇኛ ጊዜ ሇሚዯረግ 

ሥሌጠና ባሇስሌጣኑ ሙለ ዯመወዝ ይከፍሊሌ፡፡ 

10. የሥሌጠና ፕሮግራሙ በውጭ አገር የሚካሄዴ ከሆነ ሇጤና ምርመራ ማስረጃ፣ ሇክትባት፣ 

ሇፓስፖርትና ቪዛ፣ ሇኮቴና ሇመሣሠለት በዯረሰኝ የሚወራረደ ወጭዎችን ባሇስሌጣኑ 

ይሸፍናሌ፡፡ 

11. የውጭ አገር ጉዞ የውል አበሌ አከፊፇሌ በመንግስት መመሪያ መሠረት ይፇፀማሌ፡፡ 
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12. ሠሌጣኙ በሚሰሇጥንበት አገርና ተቋም ዯርሶ ሥሌጠናውን እስኪጀምር ዴረስ ምግብን፣ 

መኝታን፣ ቴላፎንና የመሳሰለትን ወጪዎች የማይሸፍንሇት ከሆነ በመንግስት የፊይናንስ 

መመሪያ መሠረት ይፇፀምሇታሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 27፡ የሠሌጣኝ ግዳታ 

1. ሇሥሌጠና የተመረጠ የሥራ መሪ ባሇስሌጣኑን ሳያስፇቅዴ ሇሥሌጠና የተሊከበትን የሙያ 

መስክ መሇወጥ አይችሌም፡፡ 

2. ባሇስሌጣኑ ፇቃዴ ሳይሰጠው ከቁጥጥር ውጭ በሆነ ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር 

ሥሌጠናውን ሳያቋርጥ ወይም ሳያራዝም በሚገባ መከታተሌ ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ሥሌጠናውን ጨርሶ ሲመሇስ የሥሌጠና ማስረጃ የሚያስገኝ ከሆነ ያቀርባሌ፣ ስሇቀሰመው 

ትምህርት ስሇ አዯረገው ትምህርታዊ ጉብኝትና ስሊገኘው ሌምዴ እንዯሁም የሥሌጠናው 

ውጤት በሥራ ሊይ ስሇሚውሌበት ሁኔታ ሇባሇስሌጣኑ የተሟሊ የፅሁፍ ሪፖርት የማቅረብ 

ግዳታ አሇበት፡፡ 

4. ከ6 ወር በሊይ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር ሥሌጠና የወሰዯ የሥራ ኃሊፉ በሥሌጠና 

ሊይ ሊሳሇፇው ጊዜ በእጥፍ በባሇስሌጣኑ ውስጥ ሇማገሌገሌ የውሌ ግዳታ መፇረም 

ይኖርበታሌ፡፡ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሠሌጣኙ የቀሰመውን ትምህርት/ ሙያ ሇላልች 

ባሌዯረቦቹ የማካፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡  

5. ሰሌጣኙ ስሌጠናውን ከጨረሰ በኋሊ ከባሇሥሌጣኑ ወይም ከመንግስት መ/ቤት በውሌ 

የገባውን ግዳታ ሳይፇጽም ሥራውን መሌቀቅ ቢፇሌግ ሇስሌጠናው የወጣውን ገንዘብና 

ተያያዥ ወጭዎች በሙለ በመክፇሌ ከሥራው ሉሠናበት ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ወዯ ላሊ 

የመንግስት መ/ቤት ከተዛወረ ወይም ከተቀጠረ የግዳታ አፇፃፀሙን የሚገሌጽ ዯብዲቤ 

ሇተቀጠረበት መ/ቤት ይሊካሌ፡፡  

አንቀጽ 28፡ የባሇስሌጣኑ ግዳታ  

1. ሇስሌጠና የተመረጠ የሥራ መሪ በተተኪ እጦት ስሌጠናውን ከመከታተሌ እንዲይቀር 

በቅዴሚያ ተተኪ ሰራተኛ የመመዯብ ወይም ስራው በላሊ ተመዴቦ እንዱሰራ የማዴረግ፣  

2. የሥራ መሪው በስሌጠና ሊይ ሲሆንና ዯመወዝ ሇተወካይ እንዱሰጥሇት በጽሑፍ ሲጠይቅ 

ሇወኪለ እንዱከፇሌ የማዴረግ፣ 

3. የሥራ መሪው ስሌጠናውን ጨርሶ ሲመሇስ በቀዴሞ ቦታው ወይም በተመሳሳይ የሥራ 

መዯብ ሊይ የመመዯብ ግዳታ አሇበት፡፡ 
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ክፍሌ ሰባት 

ሌዩ ሌዩ ክፍያዎች እና ጥቅማ ጥቅሞች 

 

አንቀጽ 29፡ ዯመወዝ 

1. የሥራ መሪዎች የዯመወዝ ክፍያ ቀን የባሇስሌጣኑ ሠራተኞች የዯመወዝ ክፍያ ቀን 

ይሆናሌ፡፡ 

2. በህግ አግባብ ወይም በዚህ መተዲዯሪያ መመሪያ ወይም የሥራ መሪው በራሱ ስምምነት 

በጽሑፍ ካሌገሇፀ በስተቀር ዯመወዝ ተቀንሶ አይከፇሇውም፡፡ 

3. ከሥራ መሪው ዯመወዝ ሊይ በአንዴ ጊዜ በአጠቃሊይ የሚቆረጥ ገንዘብ ከመዯበኛ ዯመወዙ 
1/3ኛ መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

 

አንቀጽ 30፡ ዓመታዊ የእርከን ጭማሪ እና ቦነስ አከፊፇሌ 

1. ዓመታዊ የዯመወዝ እርከን ጭማሪ ባሇስሌጣኑ የሚያስመዘግበውን ዓመታዊ የዕቅዴ 

አፇጻጸም መነሻ በማዴረግ በሥራ አመራር ቦርዴ በሚወሰነው መሠረት ይፇፀማሌ፡፡ 

2. የሥራ መሪዎች አመታዊ የዯመወዝ ጭማሪ በባሇስሌጣኑ የዯመወዝ ስኬሌ መሠረት 

ሲሆን፣ ዓመታዊ የዯመወዝ ጭማሪ ሇማግኘት የሥራ መሪው የሥራ አፇጻጸም 70% እና 

በሊይ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

3. አንዴ የሥራ መሪ አመታዊ የዯመወዝ ጭማሪ የማያገኝባቸው ሁኔታዎች፣ 

ሀ) የዯመወዝ ጭማሪ የሚያስከሇክሌ የዱሲፕሉን እርምጃ ከተወሰዯበት፣ 

ሇ) በህግ ወይም በመንግስት ውሳኔ የዯመወዝ ጭማሪ ከተከሇከሇ፣ 

ሐ) በባሇስሌጣኑ ውስጥ ያሇው የበጀት አመቱ አገሌግልት ከ9 ወር በታች ከሆነ፣ 

መ) የሥራ አፇፃፀም ውጤቱ ከ70% በታች ከሆነ፣ 

4. ዓመታዊ የዯመወዝ ጭማሪ ከአንዴ እርከን በታች አይሆንም፡፡ 

5. ባሇሥሌጣኑ በየዓመቱ የሚያከናውነውን ዕቅዴ በተገቢው ከፇፀመ በአፇፃፀሙ ሇተሳተፈ 

የሥራ መሪዎች ባሇው መዋቅር መሠረት የአንዴ እርከን ጭማሪ ይሰጣሌ፡፡ ጭማሪው 

የሚሰጠው ባሇሥሌጣኑ ሇበጀት ዓመቱ የያዘውን እቅዴ ዌይትዴ አቬሬጅ (Waited 

Avarage) ወይም በፉዚካሌ (Physical) በአማካይ አፇፃፀም 80% ወይም በሊይ ሲያከናውን 

ነው፡፡  
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6. የዯመወዝ እርከን ጭማሪ የሚያገኙ የሥራ መሪዎች በበጀት ዓመቱ ቢያንስ 9 ወር ያገሇገለ 

መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

7. ማንኛውም የዯረጃ ዕዴገት ያገኘ የሥራ መሪ በበጀት ዓመቱ ውስጥ (እስከ ሰኔ 30 ቀን 

ዴረስ) ዕዴገት በማግኘቱ ምክንያት ዓመታዊ የዕርከን ጭማሪ አይከሇከሌም፡፡ ሆኖም የሥራ 

መሪው የዯረጃ ዕዴገት ያገኘው በአዱሱ በጀት ዓመት ዓመታዊ የዕርከን ጭማሪ ከመዯረጉ 

በፉት ባለት ወራት ውስጥ ከሆነ ዕዴገት ከማግኘቱ በፉት ያገኝ የነበረው ዯመወዝ ሊይ 

ዕርከኑ ተጨምሮ ሌዩነቱ የሚከፇሇው ሲሆን፣ በአዱሱ በጀት ዓመት መጀመሪያ /ከሐምላ 1 

ቀን ጀምሮ/ ከሆነ ዓመታዊ የዕርከን ጭማሪ ተጠቃሚ አይሆንም፡፡  

8. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 7 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሥራ መሪው በዯረጃ ዕዴገት 

ከሚያገኘው ዯመወዝ ዓመታዊ የዕርከን ጭማሪው የሚበሌጥ ከሆነ የዕርከን ጭማሪው 

ተጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

9. መንግስት የሚጨምረው ሌዩ የዯመወዝ ጭማሪ እንዯአመታዊ የእርከን ጭማሪ ሆኖ 

አይቆጠርም፡፡ 

10. ባሇስሌጣኑ በበጀት አመቱ ካስቀመጠው የፉዚካሌ ዕቅዴ አፇጻጸም በዎይትዴ አቬሪጅ 

(Waited Avarage) 80% እና ከዚያ በሊይ አፇጻጸም ካስመዘገበ በሚከተሇው መሰረት የቦነስ 

ክፍያ ይፇጸማሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

11. የቦነስ አከፊፇሌ በስራ መሪው የሥራ አፇጻጸም ምዘና መሰረት በሚከተሇው አኳኋን 

ይከናወናሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

ተ/ቁ 

 

የባሇስሌጣኑ ዕቅዴ ክንውን(በመቶኛ) 

 

አመታዊ የቦነስ መጠን 

1 ከ80%- 90% 1 ወር ዯመወዝ 

2 ከ91%- 100 % 1 ½ ወር ዯመወዝ 

3 ከ100 % በሊይ  የ 2 ወር ዯመወዝ 
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12. የዱሲፕሉን ቅጣት ባሌሆነ ምክንያት  የተሰናበተ የሥራ መሪ ሇሰራበት ጊዜ በአፇጻጸሙ 

መሰረት ተሰሌቶ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

13. ቦነስ በተፇቀዯበት በጀት አመት ዯመወዝ በማይከፇሌበት ፇቃዴ ሊይ የነበረ የሥራ መሪ  

ሥራ ሊይ ሊሌነበረበት ጊዜ የቦነስ ክፍያ ታስቦ የሚቀነስበት ይሆናሌ፡፡  

14. ሇሥራ መሪዎች ቦነስ የሚሰጠው በባሇስሌጣኑ እና በፕሮጀክቶች አጠቃሊይ አመታዊ የዕቅዴ 

ክንውን መሰረት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ከባሇስሌጣኑ አቅም በሊይ ወይም ከመ/ቤቱ ውጭአዊ 

በሆኑ ምክንያቶች የፕሮጀክቱ ዕቅዴ ያሇመሳካቱ ሲታመን እና የፉዚካሌ አፇጻጸሙ 

ተገምግሞ ቦርደና ማኔጅመንቱ በሚያዯርጉት ስምምነት ቦነስ ሉሰጥ ይችሊሌ ፡፡   

 

አንቀጽ 31፡ የቀን የውል አበሌ አከፊፇሌ 

1. የቀን ውል አበሌ አከፊፇሌ በሚከተሇው መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

 

2. ባሇስሌጣኑ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራትና መኝታ አዘጋጅቶ ካቀረበ የውል አበሌ አይከፇሌም፡፡ 

ተ/ቁ የሥራ አፇጻጸም አመታዊ የቦነስ መጠን 

1 ከ96%- 100% 100% 
2 ከ91%- 95% 95% 
3 ከ86%- 90% 90% 
4 ከ81%- 85% 85% 
5 ከ76%- 80% 80% 
6 ከ70%- 75%  75% 
7 ከ70% በታች ቦነስ አይከፇሌም 
8 ከባዴ የዱስፕሉን ቅጣት 

ካሇ 
ቦነስ አይከፇሌም 

ተ/ቁ የሥራ ኃሊፉነት የቀን ውል አበሌ መጠን 

1 ዋና ዲይሬክተር  አበሌ ሳይሆን ወጭዉን  በመሸፇን በዯረሰኝ 
የሚወራረዴ  

2 ም/ዋና ዲይሬክተሮች በዯረሰኝ የሚወራረዴ እስከ ብር 500.00 ሇአሌጋ እና 
ብር 400.00 የውል አበሌ  

 
3 

ዲይሬክተሮች፣ ከፍተኛ 
አማካሪዎች/ሲኒየር ስታፍ 
አሲስታንቶች እና ፕሮጀክት ሥራ 
አስኪያጆች  

በዯረሰኝ የሚወራረዴ እስከ ብር 400.00 ሇአሌጋ እና 
ብር 350.00 የውል አበሌ  

 
4 

 
የቡዴን መሪዎች 

በዯረሰኝ የሚወራረዴ እስከ ብር 400.00 ሇአሌጋ እና 
ብር 250.00 የውል አበሌ  
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3. የውል አበሌ የሚከፇሇው ከአዱስ አበባ ከተማ ውጭ ወዯ ላሊ የሥራ ቦታ የሚያስኬዴ 

ሲሆንና የቁርስ፣ የምሳና የእራት ሰዓትን አሳሌፎ ወይም አዴሮ ሥራውን ማከናወን 

ሲያስፇሌግ ነው፡፡ የውል አበሌ በሚመሇከተው የሥራ መሪ አስቀዴሞ መፇቀዴ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

4. ሇመስክ ሥራ የውል ገብ አበሌ አከፊፇሌ የቁርስ አበሌ ከጠዋቱ 1፡00 ሰዓት በፉት፣ የምሳ 

አበሌ ከቀኑ 7፡00 ሰዓት በኋሊ እንዱሁም የእራት አበሌ ከምሽቱ 2፡00 ሰዓት እና ከዚያ 

በሊይ ሊሇው የሥራ ቆይታ ነው፡፡      

5. ሇሥራ መሪዎች ሇውል ገብ ሥራ ከአዱስ አበባ ከተማ ርቀው ሇቆዩበት ተገቢው አበሌ 

ይከፇሊቸዋሌ፡፡  

6. በአገር ውስጥ የሥራ መሪዎች የውል አበሌ ስላት ሇቁርስ 20%፣ ሇምሳ 40% እና ሇእራት 

40% ይሆናሌ፡፡ 

7. ወዯ ውጭ አገር ሇሚዯረግ ጉዞ የአበሌ ክፍያ በመንግስት መመሪያ መሠረት ይፇጸማሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 32፡ የትራንስፖርት አገሌግልት  

1. ሇዋና ዲይሬክተር እና ሇም/ዋና ዲይሬክተሮች ሇስራዉ የሚያስፇሌገው ነዲጅ ከተሸከርካሪ ጋር 

ይሰጣቸዋሌ፡፡  

2. የምህንዴስና ዘርፍ ዲይሬክተሮች፣ የኘሮጀክት ሥራ አስኪያጆች፣ ቅርንጫፍ ዲይሬክተሮች 

እንዱሁም ከምርት ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያሊቸው ቡዴን መሪዎች ሇስራዉ የሚያስፇሌገው 

ነዲጅ ከተሸከርካሪ ጋር ይሰጣቸዋሌ፡፡  

3. ላልች የዋና መ/ቤት ዲይሬክተሮች እና ከፍተኛ አማካሪዎች/ሲኒየር ስታፍ አሲስታንቶች 

በወር 225 ሉትር እንዱሁም ሇዋናው መ/ቤት፣ ሇቅርንጫፍ እና ሇፕሮጀክት ዴጋፍ ሰጪ 

ቡዴን መሪዎች በወር 150 ሉትር ነዲጅ ከተሸከርካሪ ጋር ይሰጣቸዋሌ፡፡ 

4. ሇዲይሬክተሮች፣ፕሮጀክት ሥራ አስኪያጆች በሌዩ ሌዩ ምክንያቶች እስከ 1 ወር ተከታታይ 

የስራ ቀናት እና ሇቡዴን መሪዎች ዯግሞ እስከ 15 ተከታታይ የሥራ ቀናት እረፍት ሊይ 

ሲሆኑ የተመዯበሊቸውን ተሽከርካሪ ይጠቀማለ፡፡ 

5. እስከ ቡዴን መሪዎች መኪና ይመዯባሌ፡፡ ሆኖም ባሇስሌጣኑ የተሽከርካሪ ዕጥረት ሲያጋጥም  

በጋራ እንዱጠቀሙ ያዯርጋሌ፡፡  

6. በዚህ አንቀፅ ከንዐስ አንቀጽ 1 እስከ 5 የተጠቀሰው የነዲጅ መጠን የሥራ መሪዎቹ ሇሥራ 

ጉዲይ ማሇትም ሇመስክ ሥራ የሚጠቀሙትን ነዲጅ አይጨምርም፡፡ 
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አንቀጽ 33፡ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት 

1. ሇዋና ዲይሬክተር ከመንግሥት ወይም ከግሇሰብ መኖሪያ ቤት ከተሟሊ የቤት ዕቃ ጋር 

በኪራይ ባሇስሌጣኑ ያቀርባሌ፡፡ 

2. የም/ዋና ዲይሬክተሮች የመኖሪያ ቤት አቅርቦት በከተማ አስተዲዯሩ አሰራር መሠረት 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

3. የሥራ መሪዎች የግሌ መኖሪያ ቤታቸውን በሚሰሩበት ወይም በሚያዴሱበት ወቅት ህጋዊ 

የግንባታ ወይም የእዴሳት ፍቃዴ ከባሇቤትነት ማረጋገጫ ካርታ ጋር የመሐንዱስ ግምት 

ቀርቦ ሲፇቀዴ ባሇስሌጣኑ ከሚያመርታቸው ግብዓቶች ሇምሳላ ሌዩ ሌዩ ጠጠሮች፣ ጥቁርና 

ነጭ ዴንጋይ፣ ገረጋንቲ፣ ብልኬት፣ ታይሌስ፣ ቀይ አሸዋ በማምረቻ ዋጋ ይሸጥሊቸዋሌ፡፡ 

የትራንስፖርት አገሌግልትም ባሇሥሌጣኑ ይሰጣሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 34፡ የተንቀሳቃሽ ስሌክ /ሞባይሌ/ ክፍያ 

1. የሞባይሌ ስሌክ አገሌግልት ባሇስሌጣኑ በሚያቀርበው የዴህረ-ክፍያ/post paid/ ሲም ካርዴ 

ተፇጻሚ የሚሆን ሆኖ የክፍያ መጠኑም የሚከተሇው ይሆናሌ፣ 

ተ/ቁ የሥራ ኃሊፉነት ክፍያ(በብር) 

1 ዋና ዲይሬክተር፣ ሥራው 
እንዯጠየቀው 

2 ም/ዋና ዲይሬክተር፣ 1500 
3 ከፕሮጀክት እና ከምርት ጋር ቀጥታ ግንኙነት 

ያሊቸው ዲይሬክተሮች፣ 
1000 

4 ላልች ዲይሬክቶሮች፣ 800 
5 ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጆችና የቅ/ዲይሬክተሮች  1000 
6 ከፕሮጀክት እና ከምርት ጋር ቀጥታ ግንኙነት 

ያሊቸው ቡዴን መሪዎች ( ሇፕሮጀክትም ሆነ ዋ/ 
መ /ቤት ) 

800 

7 ላልች ቡዴን መሪዎች  500 
 

2. ከባሇስሌጣኑ ሥራ ውጪ በሌዩ ሌዩ ምክንያት ሇተከታታይ 30 ቀናት እና በሊይ በምዴብ 

ሥራው ሊይ ሊሌተገኘ የሥራ መሪ የሞባይሌ ወጭ አይሸፇንም ፡፡ 
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አንቀጽ 35፡ የኃሊፉነት አበሌ 

1. የሥራ መሪዎች አጠቃሊይ የባሌስሌጣኑን ዓሊማ ሇማስፇፀም ሌዩ ሌዩ ተግባሮችን በኃሊፉነት 

የሚያከናወኑ፣ የሚመሩና የሚያስተዲዴሩ ከመሆናቸውም በሊይ ባሌስሌጣኑ የሚያካሂዲቸው 

የኮንስትራክሽን ግንባታና ጥገና ፕሮጀክቶች በትርፍ ሰዓታቸው ጭምር የሚያንቀሳቅሱ፣ 

የሚቆጣጠሩ፣ የሚያስተባብሩና ተገቢውን ዴጋፍ የሚሰጡ፣ በጊዜ ሳይወሰኑ ስሇ ሥራ 

ውጤትና ጥራት ከፍተኛ ሚና ያሊቸው ስሇሆኑ የኃሊፉነት አበሌ በየወሩ ይከፇሊቸዋሌ፡፡ 

የኃሊፉነት አበሌ ክፍያ የተጣራ ወይም ከታክስ በኋሊ ሆኖ አከፊፇለም በሚከተሇው መሌኩ 

ይሆናሌ፡፡ 

ተ/ቁ የሥራ ኃሊፉነት 
የኃሊፉነት 

አበሌ(በብር) 

1  
ዋና ዲይሬክተር፣ 

5000 

2 ም/ዋና ዲይሬክተሮች  4000 

3 ሇዋና መ/ቤት ዲይሬክተሮች እና ከፍተኛ 
አማካሪዎች/ሲኒየር ስታፍ አሲስታንቶች  

3000 

4 ሇቅርንጫፍ ዲይሬክተሮች 3000 

5 ሇፕሮጀክት ሥራ አስኪያጆች 3000 

6 ሇፕሮጀክት ዏሊማ ፇጻሚ ቡዴን መሪዎች 2000 

7 ሇፕሮጀክት ዴጋፍ ሰጭ  ቡዴን መሪዎች 1500 

8 በዋና መ/ቤት ከምርትና ፕሮጀክት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት 
ያሊቸዉ ቡዴን መሪዎች  

 
2000 

9 ሇላልች ቡዴን መሪዎች (የዋና መ/ቤት) 1500 
 

2. ከባሇስሌጣኑ ሥራ ውጪ በሌዩ ሌዩ ምክንያት ሇተከታታይ 30 ቀናት እና በሊይ በሥራ ሊይ 

ያሌተገኘ የሥራ መሪ የኃሊፉነት አበሌ ክፍያ አያገኝም፡፡ 

 

አንቀጽ 36፡ የሙያ አበሌ 

1. ባሇስሌጣኑ ሌምዴ ያሊቸዉን የሲቪሌ ምህንዴስና እና የኮንስትራክሽን ቴክኖልጂና 

ማኔጅመንት የሥራ ኃሊፉዎች እና ባሇሙያዎች ሇመሳብ እና ሇማቆየት እንዱቻሌ የሙያ 

አበሌ ክፍያ ይፇጽማሌ፡፡  
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2. የሲቪሌ ምህንዴስና እና የኮንስትራክሽን ቴክኖልጂና ማኔጅመንት ሙያ ሊሊቸው የሥራ 

ኃሊፉዎች እና ሉዴ ሲቪሌ መሐንዱሶች የዯመወዛቸው 25% የሙያ አበሌ ይከፇሊሌ፡፡ 

3. የሲቪሌ ምህንዴስና እና የኮንስትራክሽን ቴክኖልጂና ማኔጅመንት ሙያ ሊሊቸው ሲኒየር 

ሲቪሌ መሐንዱሶች የዯመወዛቸው 20% የሙያ አበሌ ይከፇሊሌ፡፡ 

4. የሲቪሌ ምህንዴስና እና የኮንስትራክሽን ቴክኖልጂና ማኔጅመንት ሙያ ሊሊቸው ሲቪሌ 

መሐንዱሶች የዯመወዛቸው 15% የሙያ አበሌ ይከፇሊሌ፡፡ 

5.  ከባሇስሌጣኑ ሥራ ውጪ በሌዩ ሌዩ ምክንያት ሇተከታታይ 30 ቀናት እና በሊይ በሥራ 

ሊይ ያሌተገኘ የሥራ መሪ ወይም ባሇሙያ የሙያ አበሌ ክፍያ አያገኝም፡፡ 

6. የሙያ አበሌ የሚከፇሇው በየወሩ የሚዯረገው የሥራ አፇጻጸም ምዘና አጥጋቢ መሆኑ 

በሚመሇከተው ኃሊፉ ተረጋግጦ ሲቀርብ ይሆናሌ፡፡ 

  

አንቀጽ 37፡ ህክምና እና የመዴን ዋስትና 

1. ማንኛውም የሥራ ኃሊፉ በባሇስሌጣኑ የህክምና ክሉኒክ ያሇምንም ክፍያ በነጻ እንዱታከም 

ይዯረጋሌ፡፡ 

2. በተሇያየ ምክንያት ህክምናው በክሉኒክ ውስጥ መታከም ካሌቻሇና ከክሉኒኩ አቅም በሊይ 

ከሆነ በመንግሥት ወይም ህጋዊ እውቅና ባሊቸው የግሌ ህክምና ተቋም መታከም ይችሊሌ፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የሥራ መሪው የሚያወጣው የህክምና ወጪ 

ባሇሥሌጣኑ ሙለ በሙለ /100%/ ይሸፍናሌ፡፡ 

4. ባሇስሌጣኑ እስከ ብር 10,000 /አስር ሽህ ብር/የህክምና መዴን ዋስትና ሇሥራ መሪው 

ይገዛሌ፡፡ 

5. ሇሴት የሥራ መሪዎች በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 ከተጠቀሰው በተጨማሪ ሇወሉዴ 

ምርመራ የህክምና ወጪ ባሇሥሌጣኑ ሙለ ይሸፍናሌ፡፡ 

6. ከሥራ ጋር የተገናኘ ህመም ወይም አዯጋ ሲዯርስበት በአገር ውስጥ በመንግስት ወይም 

ባሇስሌጣኑ ጋር ውሌ ባሊቸው የጤና ተቋማት ሙለ ዯመወዝ እየከፇሇና ሙለ የህክምና 

ወጭ እየሸፇነ እስከሚዴን ያሳክመዋሌ፡፡ 

7. ጥርስ ሇማስነቀሌና ሇማስሞሊት የሚዯረግ ወጪን ባሇሥሌጣኑ ሙለ በሙለ ይሸፍናሌ፡፡ 

8. የሥራ መሪው በአመት አንዴ ጊዜ ሇሚያዯርገው ጠቅሊሊ የህክምና ምርመራ ባሇስሌጣኑ 

ሙለ ወጭ ይሸፍንሇታሌ፡፡ 
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9. የሥራ መሪው የዓይን መነጽር፣ የጆሮ ማዲመጫ እንዱገዛ በሐኪም ሲታዘዝ በየሁሇት 

ዓመት እስከ ብር 2000.00 /ሁሇት ሺህ ብር/ ዴረስ ባሇሥሌጣኑ ወጪውን ይሸፍናሌ፡፡ 

10. ወዯ ውጭ አገር ሄድ እንዱታከም በሃኪሞች ቦርዴ የተመሠከረሇት የሥራ መሪ በሥራ 

አመራር ቦርዴ ሲወሰን ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

11. የሥራ መሪዎች የ24 ሰዓት ሙለ የመዴን ዋስትና ሽፊን ይኖራቸዋሌ፡፡  

 

አንቀጽ 38፡ ሇቀብር ማስፇፀሚያ የሚዯረግ ዴጋፍ  

1. የሥራ መሪው በሞት ሲሇይ በቀብር ሥነ - ሥርዓት ሊይ ሇሚገኙ ዲይሬክተሮችና 

ሠራተኞች ባሇስሌጣኑ ተሽከርካሪ ያቀርባሌ፡፡ 

2. ሇህጋዊ የትዲር ጓዯኛና በስሩ ይተዲዯሩ ሇነበሩ ቤተሰቦች ወይም ሇሟች እናትና አባት 

የቀብር ማስፇፀሚያ ከታክስና ላልች ተቀናሾች ነጻ የሦስት ወር ዯመወዝ ይሠጣሌ፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 ከተጠቀሱት ውጪ የቀብር ስርዓቱ የተፇፀመ እንዯሆነ 

የቀብር ስርዓቱን ያስፇፀመው አካሌ ሕጋዊ ማስረጃ ሲያቀርብ ክፍያውን ያገኛሌ፡፡ 

4. ከሊይ የተጠቀሰው ማስረጃ የሚቀርበው ከሐይማኖት ተቋማት፣ ከማህበራዊ ፍ/ቤት፣ ከዕዴር 

ወይም ከላሊ ሕጋዊ አካሌ ይሆናሌ፡፡  
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ክፍሌ ስምንት 

የመረጃ አያያዝ እና የሥራ አፇጻፀም ምዘና 

 

አንቀጽ 39፡ የግሌ ማህዯር  

1. ባሇሥሌጣኑ እያንዲንደ የሥራ መሪ የግሌ ማህዯር እንዱኖረው ያዯርጋሌ፡፡ በተጫማሪም 

በህግ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ በሚወጣው መመሪያ መሠረት ሇተወሰነ ጊዜ የሥራ 

መሪውን ማህዯር ጠብቆ ያቆያሌ፡፡  

2. በግሌ ማኅዯሩ ውስጥ የሥራ መሪውን የሚመሇከት ማንኛውም መረጃ በሚስጥር 

ይቀመጣሌ፡፡ 

3. በባሇሥሌጣኑ የሰው ሀብትና ፊሲሉቲ ማኔጅመንት ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ሇሥራ ጉዲይ 

ካሌተፇሇገ በቀር ወይም በላልች የሥራ መሪዎች ሇሥራ ተፇሌጎ በሥራ ክፍለ መሪ 

ወይም ዋና ዲይሬክተር ሳይፇቅዴ ማንኛውም ሰው የሥራ መሪውን የግሌ ማህዯር ማየት 

አይችሌም፡፡ 

4. የግሌ ማህዯሩም ሆነ በግሌ ማህዯሩ ውስጥ የሚገኘው መረጃ በህግ ሥሌጣን ሇተሰጠው 

አካሌ ካሌሆነ በስተቀር ሇማንም ሰው ወይም ዴርጅት አይሰጥም፡፡ 

5. የሥራ መሪ በግሌ ማህዯሩ ውስጥ የተቀመጠውን መረጃ ማወቅና መመሌከት ከፇሇገ 

ማህዯሩን የሚጠብቀው ኃሊፉ ባሇበት የመመሌከት ወይም ግሌባጩን መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

6. የሥራ መሪው ያሊወቀውን የጽሑፍ ማስረጃ በግሌ ማህዯሩ ውስጥ ማስቀመጥ አይቻሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 40፡ የሥራ አፇጻጸም ምዘና 

1. የሥራ አፇፃፀም ምዘና የሥራ መሪን ችልታ፣ ትጋት፣ የሥራ ቅሌጥፍና፣ ጥንቃቄ፣ 

አስተማማኝነት፣ ታማኝነት፣ የሥራ ተባባሪነት፣ ሥራን የማቀዴ፣ ማዯራጀት፣ የመምራት 

እና የመሳሰለት ብቃቶች የሚመዘንበት ዘዳ ነው፡፡ 

2. የሥራ አፇፃፀም ምዘና የሚከናወነው የሥራ መሪዎች ሥራቸውን በሚጠበቀው መጠን፣ 

የጥራት ዯረጃና ጊዜ በተሟሊ ሁኔታ እንዱያከናውኑ፤ ጠንካራና ዯካማ ጎናቸውን 

እንዱያውቁ፤ እንዱሁም የወዯፉቱ የሥራ አፇፃፀማቸው እንዱሻሻሌና ሇሥራ ያሊቸውን 

ተነሳሽነት እንዱያጎሇብቱ ሇማስቻሌ ነው፡፡ 

3. የሥራ አፇፃፀም ምዘና በሥራ መሪዎች ግሌፅ ተሳትፎ በሚያዘጋጀው ሚዛናዊ የሥራ 

አመራርና የውጤት መሇኪያ ምዘና ሥርዓት /BSC/ መሠረት ይከናወናሌ፡፡ ሆኖም ይህ 
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የምዘና አሠራር ሥርዓት በባሇስሌጣኑ ሙለ በሙለ ተግባራዊ እስከሚሆን ዴረስ ከዚህ 

መመሪያ ጋር በተያያዘው አባሪ 3 መሰረት ምዘናው ይካሄዲሌ፡፡ 

4. የሙከራ ጊዜያቸውን ፇጽመው ቋሚ የሆኑ የሥራ መሪዎች በየስዴስት ወር የሥራ 

አፇፃፀም ምዘና ይሞሊሊቸዋሌ፡፡ 

5. የሥራ መሪዎች የሥራ አፇፃፀም ምዘና የሚዯረገው ሇዚሁ በሚያዘጋጀው ቅጽ ይሆናሌ፡፡ 

6. በተከታታይ ሁሇት ጊዜ የሥራ አፇፃፀም ምዘና ዝቅተኛ ያገኘ የሥራ መሪ ከሚሰጠው 

ምክር፣ ዴጋፍ እና ሥሌጠና በተጨማሪ በቅርብ ኃሊፉው ዴክመቱን እንዱያሻሽሌ የጽሑፍ 

ማሳሰቢያ ይሰጠዋሌ፡፡ 

7. በሥራ አፇፃፀም ምዘና ውጤቱ ቅር የተሰኘ የሥራ መሪ ቅሬታውን የሥራ አፇፃፀም 

ምዘናውን ከሞሊው የሥራ መሪ ቀጥል ሊሇው ከፍተኛ የሥራ መሪ በየዯረጃው ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ 

8. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 7 በተጠቀሰው መሠረት ሇዋና ዲይሬክተር በቀጥታ ተጠሪ 

ያሌሆነ የሥራ መሪ በዋና ዲይሬክተር እንዱሁም ሇዋና ዲይሬክተር በቀጥታ ተጠሪ የሆነ 

የሥራ መሪ በሥራ አመራር ቦርዴ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡  

9. ዝቅተኛ አፇፃፀም ያስመዘገበ የሥራ መሪ የተሰጠውን ምክር እና የጽሑፍ ማሳሰቢያ ችሊ 

በማሇት በግዳሇሽነት፣ በእንዝሊሌነትና በሥነ-ምግባር ጉዴሇት አፇፃፀሙን ሇማሻሻሌ ጥረት 

የማያዯርግ ከሆነ በዚህ መመሪያና አግባብነት ባሊቸው ሕጎች መሠረት የዱሲፕሉን እርምጃ 

ይወሰዴበታሌ፡፡ 

10. ዝቅተኛ አፇፃፀም ያስመዘገበ የሥራ መሪ በችልታ ማነስ ከሆነና ይህም በሥሌጠና 

የሚሻሻሌ መሆኑ በዋና ዲይሬክተር ከታመነ አቅም በፇቀዯው መሠረት ሥሌጠና እንዱያገኝ 

ጥረት ይዯረጋሌ፡፡ ሆኖም በሥሌጠና የመሻሻሌ እዴሌ የላሇው መሆኑ ከታመነ ውሳኔ 

እንዱሰጥበት ይዯረጋሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 41፡ የአፇጻጸም የውጤት ዯረጃዎች እና የነጥብ አሰጣጥ 

ባሇሥሌጣኑ ቀጥል እንዯተመሇከተው ባሇ አምስት ዯረጃ የአፇፃፀም ውጤት የምዘና ሥርዓት 

ይጠቀማሌ፡፡ 

1. ከ91% በሊይ   እጅግ በጣም ጥሩ 

2. ከ86% -90%     በጣም ጥሩ 

3. ከ76% -85%      ጥሩ 
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4. ከ70% -75%     አጥጋቢ 

5. ከ70% በታች     ዝቅተኛ 

6. በጣም ከፍተኛ፣ ከፍተኛ፣ መካከሇኛ እና አጥጋቢ የሥራ አፇፃፀም ምዘና ውጤት ያገኙ 

የሥራ መሪዎች የባሇስሌኛኑን አፇፃፀም መሰረት በማዴረግ በውጤታቸው መሠረት የቦነስ 

እና የዯመወዝ ዕርከን ጭማሪ የሚሰጣቸው ይሆናሌ፡፡ 

7. ማንኛውም የሥራ መሪ በተከታታይ የሦስት ጊዜ የሥራ አፇፃፀም ውጤቱ ከአጥጋቢ በታች 

ሆኖ ከተገኘ እና እንዯአስፇሊጊነቱ ተጨማሪ አቅም ግንባታ ተሰጥቶ ሉሻሻሌ ካሌቻሇ ከዯረጃና 

ዯመወዝ ዝቅ ተዯርጎ ሉመዯብ ይችሊሌ፡፡ 
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ክፍሌ ዘጠኝ 

ዱሲፕሉን 

 

አንቀጽ 42፡ የዱሲፕሉን እርምጃ ዓሊማ 

1. የዱሲፕሉን እርምጃ ዓሊማ የሥራ መሪውን ከጥፊቱ ሇማረም፤ ተመሣሣይ ጥፊት 

እንዲይፇጽም ሇማስተማርና ላልችም ይህንኑ ተገንዝበው ባሇሥሌጣኑን ከሚጏዲ ተግባር 

እንዱቆጠቡ ሇማዴረግ፤ የሥራ መሪውን መብት ሇማክበርና ግዳታውን ሇማሳወቅ፤ 

እንዱሁም ሇቀሌጣፊ ሥራ፣ ሇምርታማነትና ሇምርት ማዯግ አስፇሊጊ የሆነውን ዱሲኘሉን 

ሇማስከበርና ላልች የሥራ መሪዎችን ሇማስተማር ነው፡፡  

2. አንዴ የሥራ መሪ በባሇስሌጣኑ መ/ቤት በፇፀመው ጥፊት የዱስኘሉን እርምጃ ተወስድበት 

በፍትሐብሔር ወይም በወንጀሌ ተከሶ መቀጣቱ አያግዯውም፡፡ 

 

አንቀጸ 43፡ የዱሲኘሉን ጥፊት ዓይነቶች  

1. ቀሊሌ የዱሲኘሉን የጥፊት ዓይነቶች፡- 

ሀ/ ያሇ ፇቃዴ ወይም ያሇበቂ ምክንያት ከሥራ ገበታ በተከታታይ እስከ 3 የሥራ ቀናት 

መቅረት፤ 

ሇ/ በግሌጽ በተሰጠው የሥራ መዘርዝር መሠረት መዯበኛ ሥራውን በሚመሇከት እንዱሠራ 

ከኃሊፉው አግባብ የሆነ ትዕዛዝ ዯርሶት አሇመፇፀም፤ 

ሐ/ ሇሥራ የተሰጠውን መኪና ወይም መሳሪያ አዯጋ ሲዯርስበት በ48 ሰዓት ውስጥ ሪፖርት 

አሇማዴረግ፤ 

መ/ ስሇ ዯህንነት ጥበቃና ስሇ አዯጋ መከሊከሌ የወጡ የሥራ ዯንቦችን አሇማክበርና አስፇሊጊ 

የሆኑትን የአዯጋ መከሊከያ ጥንቃቄዎች ሇመውሰዴ ፇቃዯኛ አሇመሆን፤ 

 

2. መካከሇኛ የዱስኘሉን ጥፊት አይነቶች፡- 

ሀ/ ሥራን በተመሇከተ ሥሌጣን ባሇው ኃሊፉ የተፃፇሇትን ዯብዲቤ፣ የውስጥ ማስታወሻ 

ወይም ስሇሥራ የተመራሇትን ጽሑፍ ፇርሞ አሇመቀበሌ፤ 

ሇ/ ያሇፇቃዴ ወይም ባሇስሌጣኑ መብት ሳይሰጥ መሣሪዎችን/ተሽከርካሪዎችን 

በመጠቀም አዯጋ ማዴረስ፤ 

ሐ/ በመጠጥ፣ በሚያፇዝና በሚያዯነዝዝ ኃይሌ ተመርዞ ወዯ ሥራ መግባት፤ 
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መ/ መዯበኛ ሥራውን ትቶ በባሇስሌጣኑ ውስጥ ያሌተፇቀዯሇትን ላሊ ሥራ ሲሰራ 

የተገኘ፤ 

ሠ/ በቸሌተኝነት ወይም በመዯበኛ ሥራው ሊይ ተገቢውን ጥንቃቄ ባሇማዴረግና ትኩረት 

ባሇመስጠት ሥራን  ማጓተት ስህተት መፇፀሙ በተጨባጭ ሲረጋገጥ፤ 

ረ/ ያሇ ፇቃዴ ወይም ያሇበቂ ምክንያት ከሥራ ገበታ በተከታታይ ከ4-5 የሥራ ቀናት 

መቅረት፤ 

ሰ/ በሠራተኛው ወይም በባሇስሌጣኑ ንብረት ሊይ በዯረሰ አዯጋ/ብክነት/ጥፊት/ ሊይ 

እርምጃ አሇመውሰዴ፤ 

ሸ/ ፆታዊ ትንኮሳ መፇፀም፤ 

ቀ/ በሥራ ሊይ በጥንቃቄ ጉዴሇት በንብረት ወይም በመሣሪያ ሊይ ጉዲት ወይም ጥፊት 

ማዴረስ፤ 

በ/ ከሰላዲዎች ሊይ የባሇስሌጣኑን ማስታወቂያዎችና ጽሑፎች ወዘተ መቅዯዴ፤ 

ተ/ ሇሥራ የተሰጠውን ንብረት አሊግባብ ማባከን፤ 

ቸ/ በስራ ቦታ ዴንገተኛ አዯጋ ወይም የንብረት ጥፊት የሚያዯርስ ሁኔታ መኖሩን 

እያወቀ በቸሌታ ማሇፍ (አሇማሳወቅ/አሇመጠቆም)፤ 

ኀ/ በስራ አካባቢ /ቅጥር ግቢ ውስጥ/ ማንኛውንም ሰው መሳዯብ፣ ማንቋሸሽና ሰብአዊ 

ክብር የሚነካ ዴርጊት መፇፀም፤  

ነ/ አሇበቂ ማስረጃ የኃሊፉ/የሠራተኛ ወይም የባሇሥሌጣኑን ስም ማጉዯፍ፤ 

ኘ/ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ መሰረት ወይም አሠሪውን ወክል በሚሠራ የሥራ መሪ 

ሊይ የተጣለ ግዳታዎችን ያሇመፇፀም፤ 

3. ከባዴ የዱስኘሉን ጥፊት አይነቶች፡- 

ሀ/ ያሇ በቂ ምክንያት ከስራ ገበታው የጠፊ ወይም ሳያስፇቅዴ የሄዯ፣ ወይም በሥራ 

ገበታው ሊይ ሆኖ የግሌ ሥራ የሚያከናውን፤ 

ሇ/ በሥራ ቦታ ወይም በሳይት ሊይ ሁከትና አምባጓሮ ማስነሳትና መዯባዯብ፤ 

ሐ/ በባሇሥሌጣኑ የማስታወቂያ ሰላዲዎችና በግዴግዲዎች ሊይ የባሇስሌጣኑን 

ኃሊፉዎችና ሠራተኞች ሞራሌ የሚነካና፣ ጥቅም የሚጋፊ ጉዲይ መሇጠፍ፤ 

መ/ በሥራ ኃሊፉዎች/ሠራተኞች ሊይ ማስፇራራት ወይም መዛት፤ 

ሠ/ የባሇስሌጣኑን መታወቂያ ሇጥፊት ሥራ ሇላሊ ሰው አሳሌፎ መስጠቱ 

የተረጋገጠበት፤ 
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ረ/ በአንዴ ወር ውስጥ ሇተከታታይ ከ5 የሥራ ቀናት በሊይ ያሇፇቃዴ ወይም ያሇበቂ 

ምክንያት ከሥራ መቅረት፤ 

ሰ/ በአንዴ አመት ውስጥ በጠቅሊሊው ሇ30 የሥራ ቀናት ያሇፇቃዴ ወይም ያሇበቂ 

ምክንያት ከሥራ መቅረት፤ 

ሸ/ የሥራ ባሌዯረባን ሇመጉዲት በሥራ ቦታ የጦር መሣሪያ ወይም ስሇት ይዞ መገኘት፤ 

ቀ/ የመስሪያ ቤቱን ንብረት ወይም ገንዘብ መሥረቅ፣ ዕምነት ማጉዯሌ ወይም ሇስርቆቱ 

መተባበር፤ 

በ/ የመስሪያ ቤቱን የሥራ መዛግብት ሆን ብል ማጥፊት፣ መጨመር፣ የሃሰት 

የምስክር ወረቀት ማቅረብ፣ በሐሰት ዯረሰኝ ማጭበርበር ወይም ማታሇሌ፤ 

ተ/ ሇሥራ የተሰጠውን ንብረት ከመ/ቤት እና ከሥራ ውጭ ሇላሊ ወገን አሳሌሮ 

መስጠት፤ 

ቸ/ ባሇስሌጣኑን የሚጏዲ ሰነዴ እንዱሁም ይፊ ያሌሆነን ሚስጥራዊ መረጃ 

ሊሌተፇቀዯሇት ሰው አሳሌፎ መስጠት/ማሳየት/መንገር፤ 

ኀ/ በባሇሥሌጣኑ አርማ እና ማህተም በሐሰት መጠቀም፤ 

ነ/ በመ/ቤቱ ውስጥ ዝሙት መፇፀም፤ 

ኘ/ ሆን ብል ከባሇስሌጣኑ ፖሉሲና የአሠራር መመሪያ ውጭ ባሇስሌጣኑን የሚጎዲ 

ውሳኔ ማስተሊሇፍ፤ 

አ/ የሥራ መሣሪያዎችንና ሇሥራ የሚያገሇግለ ንብረቶችን ሆን ብል እንዲይሠሩ 

ማዴረግ፤ 

ከ/ በእስራት ምክንያት ከ4 ወር በሊይ ከሥራ መሇየት፤ 

ኸ/ አግባብ ባሌሆነ ምክንያት የባሇስሌጣኑ ሥራ እንዲይሠራ ማሳዯም፣ አዴማውን 

መምራትና ማስተባበር፤ 

 

አንቀጸ 44፡ የዱሲኘሉን እርምጃ አወሳሰዴ 

1. የዱሲፕሉን እርምጃ የቃሌ ማስጠንቀቂያ፣ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ፣ የገንዘብ ቅጣት፣ ከዯረጃ 

ወይም ከዯመወዝ ዝቅ ማዴረግ እና ከሥራ ማሰናበትን ወይም በጥምር የሚወሰደ 

እርምጃዎችን ያካትታሌ፡፡ 
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2. ዋና ዲይሬክተር የዱሲፕሉን ጉዴሇት ሇፇፀመ የሥራ መሪ ጉዲዩ ሇዱሲፕሉን ኮሚቴ 

ሳይቀርብ የቃሌ፣ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ የመስጠትና እንዱሁም ከ20 ቀን ያሌበሇጠ 

ዯመወዝ የመቅጣት ሥሌጣን አሇው፡፡ 

3. ም/ዋና ዲይሬክተሮች በቀጥታ ሇእነርሱ ተጠሪ የሆኑ ዲይሬክተሮች ወይም ሲኒየር ስታፍ 

አሲስታንቶች ጥፊት ሲፇፅሙ ጉዲዩ ሇዱሲፕሉን ኮሚቴ ሳይቀርብ የቃሌ፣ የጽሑፍ 

ማስጠንቀቂያ የመስጠትና እንዱሁም ከ15 ቀን ያሌበሇጠ ዯመወዝ የመቅጣት ሥሌጣን 

አሊቸው፡፡ 

4. ዲይሬክተሮች እና ፕሮጀክት ሥራ አስኪያጆች በሥራቸው ያለ ቡዴን መሪዎች ጥፊት 

ሲፇጽሙ ጉዲዩ ሇዱሲፕሉን ኮሚቴ ሳይቀርብ የቃሌ፣ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ የመስጠት 

እንዱሁም ከ10 ቀን ያሌበሇጠ ዯመወዝ የመቅጣት ሥሌጣን አሊቸው፡፡ 

5. ከሊይ ከተገሇጸው በሊይ ሉያስቀጣ የሚችሌ ጥፊት ከተፇፀመ በሚቋቋመው የዱሲፕሉን 

ኮሚቴ መታየት ይኖርበታሌ፡፡ 

6. ከሊይ በተገሇፀው የዱሲፕሉን ቅጣት ቅር የተሰኘ የሥራ መሪ ቅሬታውን በየዯረጃው ሊሇ 

የሥራ መሪ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

7. ቅሬታውን የተቀበሇው የሥራ መሪ በ15 ቀናት ውስጥ ውሳኔ መሰጠት አሇበት፡፡ 

8. የሥራ መሪው የዱሲፕሉን ቅጣት ከመወሰኑ በፉት ሥራ መሪው ፇፀመ የተባሇውን 

የዱሲፕሉን ጉዴሇት እንዱያውቀው በማዴረግ የመከሊከሌ እዴሌ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ 

9. በቡዴን መሪዎች እና በኘሮጀክት ሥራ አስኪያጆች ሊይ የሥነ ሥርዓት እርምጃ 

የሚወስደት ዲይሬክቶሮች ይሆናለ፡፡ ተጠሪነታቸው ሇም/ዋና ዲይሬክተር በሆነ የሥራ 

መሪ ሊይ የሥነ-ሥርዓት እርምጃ መውሰዴ የሚችሇው የባሇሥሌጣኑ ም/ዋና ዲይሬክተር 

ይሆናሌ፡፡ ተጠሪነቱ ሇዋና ዲይሬክተር በሆነ የሥራ መሪ ሊይ የሥነ ሥርዓት እርምጃ 

መውሰዴ የሚችሇው የባሇስሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ሲሆን በባሇስሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ሊይ 

የሥነ ሥርዓት እርምጃ የሚወስዯው ዯግሞ የሥራ አመራር ቦርዴ ይሆናሌ፡፡ 

10. አንዴ የሥራ መሪ ጥፊት ፇጽሟሌ ተብል ሲጠረጠር፣ አግባብ ያሇው ባሥሌጣን ጉዲዩን 

 ራሱ በማጣራት ወይም እንዯ አስፇሊጊነቱ በባሇሙያ ወይም በኮሚቴ እንዱጣራ 

 በማዴረግ እና የሥራ መሪውን የመከሊከሌ መብት በመጠበቅ በዚህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ 9 መሠረት ተገቢውን የሥነ ሥርዓት እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ 

11. በቃሌ ከሚሰጥ ማስጠንቀቂያ በስተቀር ማንኛውም ውሣኔ በፅሁፍ ሆኖ ሇሥራ መሪው 

እንዱዯርሰው መዯረግ አሇበት፡፡ የሥራ መሪው ሉገኝ ካሌቻሇ ውሣኔ የተሰጠ መሆኑንና 



የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ መመሪያ ቁጥር 25/2013  

  

39 
 

የውሣኔውን ዯብዲቤ መውሰዴ የሚችሌ መሆኑን የሚገሌጽ ፅሁፍ በባሇሥሌጣኑ 

በማስታወቂያ ሠላዲ ሊይ ይሇጠፊሌ፡፡ 

12. የሥራ መሪው የተወሰዯበት እርምጃ የገንዘብ ቅጣት ከሆነ ገንዘቡ ተቀናሸ የሚዯረገው 

ቅጣቱ ከተወሰነበት ቀጣይ ወር ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 45፡ ከሥራ ስሇማገዴ 

1. አንዴ የሥራ መሪ ከሥራና ከዯመወዝ የሚታገዯው በባሇስሌጣኑ ሃብትና ንብረት እንዱሁም 

ሥራ ሊይ ጉዲት ያስከትሊሌ ወይም ከጥፊቱ ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ያጠፊሌ (ያሸሻሌ) 

ተብል ሲታመነበት ነው፡፡ 

2. ከሥራና ከዯመወዝ የሚታገዴ የሥሪ መሪ የታገዯበትን ምክንያትና የዕገዲውን የጊዜ ገዯብ 

የሚገሌጽ ዯብዲቤ ይሠጠዋሌ፣ የማገጃውን ዯብዲቤ ሇሥራ መሪው መስጠት ካሌተቻሇ 

በባሇስሌጣኑ የማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ እንዱሇጠፍ ይዯረጋሌ፡፡ 

3. ዕገዲ የሚፀናው የሥራ መሪው የዕገዲ ዯብዲቤውን ፉርሞ ከተቀበሇበት ወይም በማስታወቂያ 

ሰላዲ ሊይ ከተሇጠፇበት ማግስት ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ 

4. አንዴ የሥራ መሪ ከሥራ የሚታገዴበት ጊዜ ከአንዴ ወር በሊይ መሆን አይኖርበትም፡፡ 

5. የሥራ መሪው ከሥራው በሚታገዴበት ጊዜ ዯመወዙ እንዱያዝ ይዯረጋሌ፡፡ 

6. የሥራ መሪው የዱሲፕሉን ጉዲይ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ እንዱያገኝ ጥረት 

ይዯረጋሌ፡፡ ሆኖም በ1 ወር ጊዜ ውስጥ ጉዲዩ ካሊሇቀ ሇተጨማሪ 1 ወር ዋና ዲይሬክተር 

ሉያራዝም ይችሊሌ፡፡ በ2 ወር ጊዜ ውስጥ ጉዲዩ ውሳኔ ካሊገኘ የተያዘበትን ዯመወዝ ጨምሮ 

መዯበኛ ዯመወዙ እንዱከፇሇው ይዯረጋሌ፡፡ 

7. የሥራ መሪው ፇጽሟሌ ከተባሇው ጥፊት ነፃ ከወጣ የታገዯበት ዯመወዝ ያሇወሇዴ 

ይከፇሇዋሌ፡፡ 

8. የሥራ መሪው የፇፀመው ጥፊት ተረጋግጦ ቅጣት ከተወሰነበት የታገዯበት ዯመወዝ 

አይከፇሇውም፡፡ 

9. በሥራ መሪው ሊይ የተወሰነው ቅጣት ስንብት ከሆነ፣ ውሳኔው ተግባራዊ የሚዯረገው 

ከሥራ ከታገዯበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡ 
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አንቀጽ 46 ፡ ኮሚቴ ስሇማቋቋም 

1. የሥራ መሪዎችን ቀሊሌ፣ መካከሇኛና ከባዴ የዱሲኘሉን ጉዴሇትና ጥፊቶች ተመሌክቶ 

የውሳኔ ሀሳብ የሚያቀርቡ የሥራ መሪዎች አምስት አባሊት ያለት በዋና ዲይሬክተር 

ይሰየማሌ፡፡ የሚመረጡት የሥራ መሪዎችም በሥነ-ምግባራቸውና በሥራ ተነሳሽነታቸው 

የተመሰከረሊቸው ሉሆኑ ይገባሌ፡፡  

 

አንቀጽ 47፡ ስሇ ይግባኝ 

1. በተወሰዯው የዱሲፕሉን እርምጃ ቅር የተሰኘ የሥራ መሪ ውሣኔው በዯረሰው ወይም 

ዯብዲቤውን እንዱወስዴ ማስታወቂያ ከተሇጠፇበት ቀን ጀምሮ ባለት ተከታታይ 15 /አሥራ 

አምስት/ ቀናት ውስጥ ቀጥል ሊሇው ባሇሥሌጣን ይግባኝ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ውሳኔው የተሰጠው በዲይሬክተር ወይም በፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ ዯረጃ ከሆነ ይግባኙ 

ሇም/ዋና ዲይሬክተር ወይም ሇዋና ዲይሬክተር ይቀርባሌ፡፡ 

3. ውሳኔው የተሰጠው በም/ዋና ዲይሬክተሮች ዯረጃ ከሆነ ይግባኙ ሇዋና ዲይሬክተር ይቀርባሌ፡፡ 

4. ውሣኔው የተሰጠው በባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ከሆነ ይግባኝ ሇባሇስሌጣኑ የሥራ 

አመራር ቦርዴ ይቀርባሌ፡፡ 

5. ውሣኔው የተሰጠው በባሇስሌጣኑ የሥራ አመራር ቦርዴ ከሆነ ይግባኝ አይኖረውም፡፡ 

6. በይግባኝ ዯረጃ የሚሰጥ ውሣኔ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ ውሣኔው በፅሁፍ ሆኖ ሇሥራ መሪው 

እንዱዯርሰው ይዯረጋሌ፡፡ 

7. በይግባኝ ባይ የቀረበ አቤቱታ በቀረበ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ውሣኔ ማግኘት አሇበት፡፡ 

 

አንቀጽ 48፡ የዱሲፕሉን ቅጣት ከመዝገብ ስሇመሰረዝ 

1. አንዴ የሥራ መሪ በቀሊሌ የዱሲፕሉን ጥፊት እርምጃ የተወሰዯበት ሆኖ በላሊ ጥፊት ሊይ 

ካሌተገኘ በስተቀር ከአንዴ ዓመት በኋሊ ቅጣቱ እንዯተነሳሇት ይቆጠራሌ፡፡  

2. አንዴ የሥራ መሪ በመካከሇኛ የዱሲፕሉን ጥፊት እርምጃ የተወሰዯበት ሆኖ በላሊ ጥፊት 

ሊይ ካሌተገኘ በስተቀር ከአንዴ አመት ከስዴስት ወር በኋሊ ቅጣቱ እንዯተነሳሇት 

ይቆጠራሌ፡፡ 

3. አንዴ የሥራ መሪ በከባዴ የዱሲፕሉን ጥፊት እርምጃ የተወሰዯበት ሆኖ በላሊ ጥፊት ሊይ 

ካሌተገኘ በስተቀር ከሁሇት ዓመት በኋሊ ቅጣቱ እንዯተነሳሇት ይቆጠራሌ፡፡ 

 



የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ መመሪያ ቁጥር 25/2013  
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ክፍሌ አስር 

የሥራ ውሌ ስሇማቋረጥ እና ስሇሚሰጡ ክፍያዎች 

 

አንቀጽ 49፡ የሥራ ውሌ ስሇሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች 

1. ያሇማስጠንቀቂያ የስራ ውሌ ስሇሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች 

ሀ) የሥራ መሪው በጡረታ ሲገሇሌ ወይም በሞት ሲሇይ፤ 

ሇ) የሥራ መሪው በዚህ መመሪያና በላልች አግባብ ባሊቸው ሕጏችና ዯንቦች መሠረት 

ካሇማስጠንቀቂያ ከሥራ የሚያሰናብት ጥፊት ሲፇጽም፤ 

ሐ) ባሇስሌጣኑ የሥራ መሪውን ሰብአዊ መብት የሚነካ ወይም በወንጀሇኛ መቅጫ ህግ 

መሠረት የሚያስቀጣ ወንጀሌ የፇፀመበት እንዯሆነ፤ 

መ) በህግ ቁጥጥር ሥር በመሆኑ የተነሳ ከ3 ወራት በሊይ ከሥራው የተሇየ እንዯሆነ፤ 

ሠ) የሥራ መሪው በዚህ መመሪያና በላልች አግባብ ባሊቸው ህጏችና ዯንቦችየተፇቀዯሇትን 

መብትአሇማግኘቱን በጽሑፍ ጠይቆ ሳያገኝ ሲቀር፤ 

ረ) በሙከራ ቅጥር/ምዯባ ሊይ ከሆነ፤ 

ሰ) የስራ መሪው ከስራዉ ጋር ግንኙነት በላሇው ምክንያት ስራውን በተከታታይ ከ12 

ወራት ሇበሇጠ ጊዜ ሲያቋርጥ፤ 

  

2. በማስጠንቀቂያ የሥራ ውሌ የሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች 

ሀ) የሥራ መሪው በገዛ ፇቃደ ሥራውን ሇመተው ሲፇሌግ፣ 

ሇ) ዴርጅቱ በመክሰሩ ወይም በላሊ ምክያት ሇዘሇቄታው ሲዘጋ፣ 

ሐ) በመዋቅር ማስተካከያ ምክያት የሥራ መሪው የተመዯበበት የሥራ መዯብ 

ሲዘጋ፣ወይም ሲታጠፍ፣ 

መ) የሥራ መሪው ሇተመዯበበት ቦታ በችልታ፣ በአካሌ ጉዲት ወይም በህመም ምክንያት 

ብቁ ሆኖ ሳይገኝ ሲቀርና ላሊ የሚመጥን ቦታ ሇማግኘት ካሌተቻሇ፣ 

ሠ) የሥራ መሪው በተከታታይ ሇ5 የስራ ቀናት ከመዯበኛ ስራው ሊይ ያሇበቂ ምክንያት 

ሲቀርና በማስታወቂያ ሇ5 ቀናት ተጠርቶ ያሌቀረበና በዴጋሚ ማስታወቂያ እንዱወጣ 

በማዴረግ ሇ5 ቀናት ሳይቀርብ ሲቀር፣ 

 

 



የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ መመሪያ ቁጥር 25/2013  
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አንቀጽ 50፡ የስንብት ክፍያ ሇመፇፀም የሚያስችለ ሁኔታዎች፣ 

1. የሙከራ ጊዜውን የጨረሰ የሥራ መሪ በዚህ መመሪያ ከተገሇፀው ወይም ህግ ከዯነገገው 

ውጭ የሥራ ውለ እንዱቋረጥ ሲዯረግ፤ 

2. በአካሌ ጉዲት ወይም በሕመም ምክንያት መዯበኛ ሥራውን ሙለ በሙለ ማከናወን 

እንዯማይችሌ በህክምና ቦርዴ ሲረጋገጥ፤ 

3. የሥራ መሪው በባሇስሌጣኑ ቢያንስ አምስት አመት ያገሇገሇ ሆኖ ሥራውን በገዛ ፇቃደ 

ሲሇቅ፤ 

4. የሥራ መሪው በባሇስሌጣኑ ቢያንስ አምስት አመት ያገሇገሇ ሆኖ በዚህ መመሪያ በተገሇፀው 

የህመም እረፍት ጊዜ ውስጥ ዴኖ ሥራ ሇመጀመር ሳይችሌ ሲቀር፤ 

5. ባሇስሌጣኑ ሇሥራ መሪው ዯህንነት ወይም ጤንነት የሚያሰጋ አዯጋ መኖሩን እያወቀ 

ተገቢውን ጥንቃቄ ባሇማዴረጉ ምክንያት የሥራ መሪው ሥራውን ሲሇቅ፤ 

6. ባሇስሌጣኑ በሥራ መሪው ሊይ ሰብዓዊ ክብሩንና ሞራለን የሚነካ ወይም በወንጀሇኛ መቅጫ 

ህግ የሚያስቀጣ ዴርጊት በመፇፀሙ የሥራ መሪው ሥራውን ሲያቋርጥ፤ 

 

አንቀጽ 51፡ የስራ ስንብት ክፍያ አፇጻጸም፣ 

1. የሥራ ግንኙነት ሲቋረጥ ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ካሊጋጠመ በስተቀር የሥራ መሪው 

ዯመወዝና ከዯመወዙ ጋር የተያያዙ ክፍያዎች ሁለ በሰባት የሥራ ቀናት ውስጥ መፇጸም 

አሇባቸው፡፡ 

2. ከአምስት ዓመት በታች አገሌግል በራሱ ፇቃዴ የተሰናበተ የሥራ መሪ የአገሌግልት ካሳ 

ክፍያ አይከፇሇውም፡፡ 

3. የሥራ መሪው በቅነሳ ወይም በባሇስሌጣኑ አምስት ዓመት አገሌግል በራሱ ፇቃዴ ከሥራ 

ከተሰናበተ እና በዕዴሜው በጡረታ ከመገሇለ በፉት ከሆነ፣ 

ሀ) ሇመጀመሪያ አንዴ ዓመት የሶስት ወራት ዯመወዙ፣ 

ሇ) በተጨማሪ ሊገሇገሇበት ሇእያንዲንደ ዓመት የወር ዯመወዙ አንዴ ሶስተኛ እየታከሇ 

ይከፇሇዋሌ፡፡ ሆኖም የሚሰጠው ክፍያ ከሥራ መሪው የአስራ ሁሇት ወር ዯመወዝ 

መብሇጥ የሇበትም፡፡  

4. የሥራ መሪው ያሇ ፇቃዴ ከሥራ በመሇየቱ ወይም በማንኛውም የዱስፕሉን ጥፊት 

ከተሰናበተ ምንም ዓይነት ክፍያ አይከፇሇውም፡፡ 
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አንቀጽ 52፡ ጡረታ  

1. የሥራ መሪው አጠቃሊይ የጡረታ ጉዲዮች የሚሸፇኑት በመንግስት ሠራተኞች የጡረታ 

አፇፃፀም ስርዓት ይሆናሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሥራ መሪው የጡረታ 

መውጫ ዕዴሜ ከዯረሰ በኋሊ በአንዴ ጊዜ እስከ 2 (ሁሇት ዓመት) በጠቅሊሊው ከአራት 

ዓመት ሇማይበሌጥ ጊዜ አገሌግልቱን ማራዘም ይቻሊሌ፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የሥራ መሪውን አገሌግልት ማራዘም የሚቻሇው፡- 

ሀ) የሥራ መሪው ትምህርት፣ ሌዩ ዕውቀትና ችልታ ሇባሇስሌጣኑ ሥራ ጠቃሚ ሆኖ 

ሲገኝ፣ 

ሇ) በዯረጃ ዕዴገት፣ በዝውውር ወይም በቅጥር ተተኪ የሥራ መሪ ሇማግኘት አሇመቻለ 

ሲረጋገጥ፣ 

ሐ) የሥራ መሪው አገሌግልቱን ሇመቀጠሌ ሲስማማ፣  

 

4. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከባሇሥሌጣኑ በጡረታ 

ሇሚገሇሌ የሥራ መሪ የ1 ወር ዯመወዝ ከግብር ነፃ በጉርሻ መሌክ ይሰጠዋሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 53፡ ስሇሥራ የምስክር ወረቀት 

1. ማንኛውም የሥራ መሪ የሥራ ሌምዴ ማስረጃ የምስክር ወረቀት እንዱሰጠው በፅሑፍ 

ሲጠይቅ ይሰጠዋሌ፡፡ ሆኖም ይህ የምስክር ወረቀት እንዯመሌቀቂያ አይቆጠርም፡፡  

2. ማንኛውም የሥራ መሪ በዚህ መመሪያ ወይም በህግ በተዯነገገው መሰረት ውለ ሲቋረጥና 

ከዕዲ ነፃ ስሇመሆኑ ክሉራንስ ሲያቀርብ በ5 የሥራ ቀናት ውስጥ ከባሇስሌጣኑ የሥራ 

መሌቀቂያ የምስክር ወረቀት የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

3. ሇሥራ መሪው የሚሰጠው የምስክር ወረቀት የሥራ መሪው የሠራበትን የሥራ ማዕረግ፣ 

ዘመን፣ ዯመወዝ፣ ግብር ስሇመክፇለ፣ የሥራ ውለ የተቋረጠበትን ምክንያት የሚገሌጽ 

ሆኖ እንዯአስፇሊጊነቱ ፎቶግራፍ የሚኖረው ይሆናሌ፡፡  
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ክፍሌ አስራ አንዴ  

ቅሬታ አቀራረብ እና ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 54፡ የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ስርዓት 

1. ማንኛውም የሥራ መሪ በዯሌ ተፇጽሞብኛሌ የሚሌ ከሆነ፣ ወይም በማንኛውም ጉዲይ ሊይ 

የተሠጠው ውሳኔ ካሊረካው በዯለ በተፇጸመበት ወይም ውሳኔው በዯረሰው በአስር የሥራ 

ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇፇጠረበት የቅርብ ኃሊፉ ወይም ጉዲዩ በቀጥታ ሇሚመሇከተው 

አካሌ ቅሬታውን በጽሑፍ ያቀርባሌ፡፡ 

2. ቅሬታውን የፇጠረው ኃሊፉ ወይም አካሌ በ10 የሥራ ቀናት ውስጥ በጽሁፍ መሌስ 

መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ ይህን ካሊዯረገ ባሇጉዲይ በማጉሊሊት ይጠየቃሌ፡፡ 

3. ቅሬታ አቅራቢው በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በተቀመጠው ቀነ ገዯብ የቅርብ ኃሊፉው 

ወይም ቅሬታ የቀረበበት አካሌ መሌስ ካሌሰጠው፣ ተጨማሪ ቀን ሳይጠብቅ ይህንኑ 

በማስረጃ አስዯግፎ ሇዋና ዲይሬክተር ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

4. ዋና ዲይሬክተር ጉዲዩን አጣርቶ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ የጽሑፍ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ ሇጉዲዩ 

በዚህ ጊዜ ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስቸግር ከሆነ ዋና ዲይሬክተር ሇተጨማሪ 1 ወር 

ሉያራዝም ይችሊሌ፡፡ 

5. ዋና ዲይሬክተር ቅሬታው በኮሚቴ እንዱታይ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

6. ዋና ዲይሬክተር የተሰጠው ውሳኔ በባሇስሌጣኑ ዯረጃ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 55፡ የይርጋ ጊዜ 

1. አንዴ የሥራ መሪ ዯመወዝና ላልች ጥቅማ ጥቅሞችን ወይም ክፍያዎችን መጠየቅ 

ከሚገባው ጊዜ ጀምሮ እስከ ስዴስት ወር ዴረስ በጽሑፍ ካሌጠየቀ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ 

2. የሥራ ውሌ በመቋረጡ ምክንያት በባሇስሌጣኑ ሊይ የሚቀርብ ማንኛውም የክፍያ ጥያቄ 

የሥራ ውለ በተቋረጠ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ ወይም ክስ ካሌቀረበ በይርጋ 

ይታገዲሌ፡፡ 

3. የሥራ መሪው የሥራ ውለ ከሕግ ውጭ ተቋርጦብኛሌ በማሇት ወዯ ሥራ ሇመመሇስ 

የሚያቀርበውን ጥያቄ ወይም ክስ የሥራ ውለ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ ከ3 ወር በኋሊ 

የሚያቀርበው ጥያቄ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ 
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4. ቀሊሌ የዱሲፕሉን ቅጣት የሚያስከትሌ ጥፊት የፇፀመ የሥራ መሪ የፇፀመው ጥፊት 

ከታወቀበት ቀን ጀምሮ እስከ 6 ወር እርምጃ ካሌተወሰዯበት በዱሲፕሉን ተጠያቂ 

አይሆንም፡፡ 

5. ከባዴ የዱሲፕሉን ቅጣት የሚያስከትሌ ጥፊት የፇፀመ የሥራ መሪ የፇፀመው ጥፊት 

ከታወቀበት ቀን ጀምሮ በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ እርምጃ ካሌተወሰዯበት በዱሲኘሉን 

ተጠያቂ አይሆንም፡፡  

 

አንቀጽ 56፡ የዚህ መመሪያ አፇፃፀም 

1. ይህ የመተዲዯሪያ መመሪያ የሥራ መሪዎችን የሥራ ሁኔታዎችና ግዳታዎች የሚመሇከቱ 

የመንግስት መመሪያዎችና ትዕዛዞችን ተፇፃሚነት አያግዴም፡፡ 

2. ከዚህ የመተዲዯሪያ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም የባሇሥሌጣኑ የአስተዲዯር ዯንቦችና 

የአሠራር ሌምድች ተፇፃሚ አይሆኑም፡፡ 

3. በማናቸውም ሁኔታ ከሀገር ውጭ ሇሥራ ወይም ሇሥሌጠና ወይም ሇትምህርት ተሌዕኮ 

ወዯ ሥራው ያሌተመሇሰ የሥራ መሪ ከባሇሥሌጣኑ ጋር የገባውን ውሌ ሳያሟሊ በዚህ 

መተዲዯሪያ መመሪያ የተፇቀደ ጥቅማ ጥቅሞችን አያገኝም፡፡  

 

አንቀጽ 57፡ መመሪያውን ስሇማሻሻሌ እና የተፇጻሚነት ጊዜ 

1. የባሇስሌጣኑ ካውንስሌ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ይህን መመሪያ በከፉሌም ሆነ ሙለ 

በሙለ በማሻሻሌ በሥራ አመራር ቦርዴ እንዱፀዴቅ ያስዯርጋሌ፡፡ 

2. ይህ መመሪያ በባሇስሌጣኑ የሥራ አመራር ቦርዴ ከፀዯቀበት ከሰኔ 1 ቀን 2009 ዓ.ም 

ጀምሮ በሥራ ሊይ ይውሊሌ፡፡ 
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አባሪ 
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አባሪ 1 

የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን ሇሥራ መሪዎች ምዯባ የሚያገሇግሌ የመመዘኛ ቅፅ  

ዘርፍ    

ዲይሬክቶሬት/ፕሮጀክት/ቡዴን     

የተመዛኙ መ/ቁ ስም     

የሥራ መዯብ    

ተ.ቁ መስፇርት ሇተመዛኙ የተሰጠው 
ነጥብ 

1.  የአመራር ብቃት (20%)   

1.1 የስራ ክፍለን ዕቅዴ በጥራት ነዴፎ በወቅቱ የማቅረብ ብቃት 2%  

1.2 የመዯበኛ ዕቅዴ አፇፃፀም 6%  

1.3 የሇውጥ አፇፃፀም 2%  

1.4 ክትትሌና ግምገማ 3%  

1.5 የቡዴን ሥራ 3%  

1.6 የውሳኔ አሰጣጥ 2%  

1.7 ሇሥራ ተነሳሽነት መውሰዴ 2%  

 ን/ዴምር      ከ20%  

2. ዕውቀትና ክህልት (10%)   

2.1 በተመዯበበት የስራ መዯብ ሊይ ያሇው ዕውቀትና ክህልት 2%  

2.2 የዘመናዊ ቴክኖልጂ አጠቃቀም ብቃት 2%  

2.3 በሥራ መዯቡ አፇፃፀም ሊይ ተጽዕኖ ሉያሳዴሩ የሚችለ 
ሇውጦችንና ክስተቶችን አስቀዴሞ የማወቅና በቂ ዝግጅት የማዴረግ 
2% 

 

2.4 ሰርቶ በተግባር የማሳየት ሌምዴ 2%  

2.5 የመረጃ አሰጣጥና ሪፖርት አቀራረብ 2%  

 ን/ዴምር      ከ10%  
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3 ስነ-ምግባርና ኪራይ ሰብሳቢነትን መዋጋት /ባህሪ/ከ10%  

3.1 መሌካም ስነ-ምግባር ያሇውና በስነ-ምግባሩ ሇላልች አርአያ 
የሚሆን 2% 

 

3.2 ሥራውን በግሌጽነት መርህ ሊይ ተመስርቶ የሚያከናውንና 
ሇሥራውና ሇመ/ቤቱ ታማኝ የሆነ  (Transparency & Integrity) 
1.5% 

 

3.3 ከአዴሌዎ፣ ሙስና እና ብሌሹ አሰራር የፀዲ 1.5%  

3.4 ኪራይ ሰብሳቢነትን በአመሇካከትም በተግባርም መታገሌ 2%  

3.5 የተጠያቂነት ሥርዓትን የሚተገብር (Accountability) 1.5%  

3.6 ከውስጥና ከውጭ ባሇጉዲዮች ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች ወቅታዊ ምሊሽ 
መስጠት  (Responsiveness) 1.5% 

 

 ን/ዴምር      ከ10%  

4 ትምህርት (30%)   

4.1 ቀጥተኛ አግባብ ያሇው 20%  

4.2 በተዘዋዋሪ አግባብነት ያሇው 15%  

4.3  ሁሇተኛ ዱግሪና ከዚያ በሊይ 10%  

4.4 የመጀመሪያ ዱግሪ 7%  

 ን/ዴምር      ከ30%  

5 የሥራ ሌምዴ (30%)   

5.1 ቀጥተኛ የሆነ የሥራ ሌምዴ 30  

5.2 ቀጥተኛ ያሌሆነ የሥራ ሌምዴ 20  

 ን/ዴምር  ከ30%  

 ጠቅሊሊ ዴምር      ከ100%  

 
አጠቃሊይ አስተያየት            

              

ፉርማ       

ቀን    
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አባሪ 2 

በአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን 

የም/ዋና ዲይሬክተሮች የዕቅዴ አፇጻጸም መመዘኛ ቅጽ  

የሥራ ክፍለ ስም-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ምዘናው የሚሸፍነው ጊዜ ከ--------------------------------------------- እስከ --------------------------------------- 

የተመዛኙ መሇያ ቁጥር----------------ስም---------------------------------የስራ መዯብ------------------------------------ 

 

ተ/

ቁ 
መስፇርት 

ሇተመዛ
ኙ    

ከ100% 
የተሰጠ
ው 

ነጥብ -
A- 

ሇመስፇ
ርቱ 

የተሰጠ
ው 

ክብዯት 
(Weight
)-B- 

ተመዛ
ኙ 

ያገኘው 
ነጥብ 

=A * 
B 

1 የፉዚካሌ ዕቅዴ አፇፃፀም (70 )    

1.1 የስራ ሂዯቱን ዕቅዴ ነዴፎ በወቅቱ የማቅረብ   0.1  

1.2 የመዯበኛ ዕቅዴ አፇፃፀም  0.5  

1.3 የሇውጥ አፇፃፀም  0.1  

 ዴምር  0.7  

2 የአመራር ብቃት (20)    

2.1 በስራ አፇፃፀም ሊይ ወቅታዊ ክትትሌና ግምገማ የማዴረግ ብቃት   0.07  

2.2 ከዕቅዴ በሊይ ወጭ አሇማውጣት - ወጭ ቅነሳ   0.05  

2.3 ችግር የመፍታት ወይም ወቅታዊ መፍትሄ የመስጠት ችልታ  0.05  

2.4 ከስራ  ኃሊፉዎችና ሰራተኞች ጋር ሇመ/ቤቱ አሊማ ተግባብቶ 
የመስራት-(አግባብ ያሇው ቅሬታ ያሌቀረበበት) 

 0.03  
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ተ/

ቁ 
መስፇርት 

ሇተመዛ
ኙ    

ከ100% 
የተሰጠ
ው 

ነጥብ -
A- 

ሇመስፇ
ርቱ 

የተሰጠ
ው 

ክብዯት 
(Weight
)-B- 

ተመዛ
ኙ 

ያገኘው 
ነጥብ 

=A * 
B 

 ዴምር  0.20  

3 ኮሚንዩኬሽን (10)    

3.1 ችግሮችን ጉዲት ሳያዯርሱ ወይም ቀዴሞ በመገመት ማሳወቅ  0.05  

3.2 የወር፣የሩብ ዓመት፣የስዴስት ወር፣የዘጠኝ ወር እንዱሁም ዓመታዊ 
ሪፖረት ወሩ በገባ በ10 ቀናት ውስጥ ማቅረብ 

 0.03  

3.3 በስራ ክፍልች ሇሚጠየቁ መረጃዎች ወቅታዊ ምሊሽ መስጠት  0.02  

 ዴምር  0.1  

4 ሌዩ ክህልት (10 ቦነስ)    

4.1 የስራ መሳሪያ ወይም የአሰራር ስሌት ወይም ምርታማነትን 

የሚያሳዴግ ሃሳብ ያበረከተ 

 0.03  

4.2 ስራውን እንዱፇፀምበት ከሚጠበቅበት ጊዜና ጥራት በተሻሇ ሁኔታ 

የመፇጸም  

 0.03  

4.3 ስራውን ባነሰ ወጪ ማጠናቀቅ  0.04  

    ዴምር  0.1  

 ጠቅሊሊ ዴምር  1.0  

 

4. የመዛኙ አጠቃሊይ አስተያየት  -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

ስም-------------------------------የስራ መዯብ---------------------------ፉርማ------------ቀን-------------- 

   5. የተመዛኙ አጠቃሊይ አስተያየት------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

    ስም--------------------------------የስራ መዯብ --------------------------ፉርማ----------------ቀን------- 

   6. የአጽዲቂው አስተያየት----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

ስም-------------------------------የስራ መዯብ----------------------------------ፉርማ------------ቀን------- 

ማስታወሻ፡ 

 ሁለም የስራ አፇጻፀም ምዘናዎች በተጨባጭ መረጃ መዯገፍ ይኖርባቸዋሌ፣ 

 ኃሊፉው/ሰራተኛው በእያንዲንደ መስፇርት የሚሇካው ከመቶ (100%) ይሆንና 

ያገኘውን/ያገኘችውን ውጤት ሇመስፇርቱ ከተያዘሇት ክብዯት ጋር በማባዛት የሚገኘው 

ውጤት በተቀመጠው መስፇርት ያገኘውን/ ያገኘችውን ውጤት የሚያመሇክት ይሆናሌ፡፡ 
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በአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን 

የዲይሬክተሮች፣ የከፍተኛ አማካሪዎች/ሲኒየር ስታፍ አሲስታንቶች እንዱሁም የፕሮጀክት ሥራ 
አስኪያጆች የዕቅዴ አፇጻጸም መመዘኛ ቅጽ 

 

የሥራ ክፍለ ስም-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ምዘናው የሚሸፍነው ጊዜ ከ---------------------------------------- እስከ -------------------------------------------- 

የተመዛኙ መሇያ ቁጥር ---------------ስም-------------------------------የስራ መዯብ-------------------------------------- 

ተ/

ቁ 
መስፇርት 

ሇተመዛኙ    
ከ100% 
የተሰጠው 
ነጥብ -A- 

ሇመስፇ
ርቱ 

የተሰጠ
ው 

ክብዯት 
(Weight
)-B- 

ተመዛ
ኙ 

ያገኘው 
ነጥብ 

=A * 
B 

1 የፉዚካሌ ዕቅዴ አፇፃፀም (70 )    

1.1 የስራ ሂዯቱን ዕቅዴ ነዴፎ በወቅቱ የማቅረብ   0.1  

1.2 የመዯበኛ ዕቅዴ አፇፃፀም  0.5  

1.3 የሇውጥ አፇፃፀም  0.1  

 ዴምር  0.7  

2 የአመራር ብቃት (20)    

2.1 በስራ አፇፃፀም ሊይ ወቅታዊ ክትትሌና ግምገማ የማዴረግ ብቃት   0.07  

2.2 ከዕቅዴ በሊይ ወጭ አሇማውጣት - ወጭ ቅነሳ   0.05  

2.3 ችግር የመፍታት ወይም ወቅታዊ መፍትሄ የመስጠት ችልታ  0.05  

2.4 ከስራ  ኃሊፉዎችና ሰራተኞች ጋር ሇመ/ቤቱ አሊማ ተግባብቶ 

የመስራት-(አግባብ ያሇው ቅሬታ ያሌቀረበበት) 

 0.03  
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ተ/

ቁ 
መስፇርት 

ሇተመዛኙ    
ከ100% 
የተሰጠው 
ነጥብ -A- 

ሇመስፇ
ርቱ 

የተሰጠ
ው 

ክብዯት 
(Weight
)-B- 

ተመዛ
ኙ 

ያገኘው 
ነጥብ 

=A * 
B 

 ዴምር  0.20  

3 ኮሚንዩኬሽን (10)    

3.1 ችግሮችን ጉዲት ሳያዯርሱ ወይም ቀዴሞ በመገመት ማሳወቅ  0.05  

3.2 የወር፣የሩብ ዓመት፣የስዴስት ወር፣የዘጠኝ ወር እንዱሁም ዓመታዊ 

ሪፖረት ወሩ በገባ በ10 ቀናት ውስጥ ማቅረብ 

 0.03  

3.3 በስራ ክፍልች ሇሚጠየቁ መረጃዎች ወቅታዊ ምሊሽ መስጠት  0.02  

 ዴምር  0.1  

4 ሌዩ ክህልት (10 ቦነስ)    

4.1 የስራ መሳሪያ ወይም የአሰራር ስሌት ወይም ምርታማነትን 

የሚያሳዴግ ሃሳብ ያበረከተ 

 0.03  

4.2 ስራውን እንዱፇፀምበት ከሚጠበቅበት ጊዜና ጥራት በተሻሇ ሁኔታ 

የመፇጸም  

 0.03  

4.3 ስራውን ባነሰ ወጪ ማጠናቀቅ  0.04  

    ዴምር  0.1  

 ጠቅሊሊ ዴምር  1.0  

 

4. የመዛኙ አጠቃሊይ አስተያየት  -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

ስም------------------------------የስራ መዯብ------------------------------ፉርማ--------------ቀን---------- 

   5. የተመዛኙ አጠቃሊይ አስተያየት------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 ስም-----------------------------------የስራ መዯብ-------------------------------ፉርማ---------------ቀን------ 

   6. የአጽዲቂው አስተያየት----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

ስም---------------------------------የስራ መዯብ -----------------------------ፉርማ------------ቀን-------- 

ማስታወሻ፡ 

 ሁለም የስራ አፇጻፀም ምዘናዎች በተጨባጭ መረጃ መዯገፍ ይኖርባቸዋሌ፣ 

 ኃሊፉው/ሰራተኛው በእያንዲንደ መስፇርት የሚሇካው ከመቶ (100%) ይሆንና 

ያገኘውን/ያገኘችውን ውጤት ሇመስፇርቱ ከተያዘሇት ክብዯት ጋር በማባዛት የሚገኘው 

ውጤት በተቀመጠው መስፇርት ያገኘውን/ ያገኘችውን ውጤት የሚያመሇክት ይሆናሌ፡፡ 
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በአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ባሇስሌጣን 

የቡዴን መሪዎች የዕቅዴ አፇጻጸም መመዘኛ ቅጽ 

የሥራ ክፍለ ስም------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ምዘናው የሚሸፍነው ጊዜ ከ--------------------------------------- እስከ ------------------------------------------- 

የተመዛኙ መሇያ ቁጥር ------------ስም ---------------------------------የስራ መዯብ------------------------- 

ተ/ቁ መስፇርት 

ሇተመዛኙ    
ከ100% 
የተሰጠው 
ነጥብ -A- 

ሇመስፇርቱ 
የተሰጠው 
ክብዯት 

(Weight) 

-B- 

ተመዛኙ 
ያገኘው 
ነጥብ 

=A * B 

1 የፉዚካሌ ዕቅዴ አፇፃፀም    

1.1 የቡዴኑን ዕቅዴ ነዴፎ በወቅቱ የማቅረብ  0.1  

1.2 የመዯበኛ ዕቅዴ አፇፃፀም  0.5  

1.3 የሇውጥ አፇፃፀም  0.1  

 ዴምር  0.7  

2 የአመራር ብቃት    

2.1 በስራ አፇፃፀም ሊይ ወቅታዊ ክትትሌና ግምገማ የማዴረግ 
ብቃት  

 0.05  

2.2 ከዕቅዴ በሊይ ወጭ አሇማውጣት - ወጭ ቅነሳ   0.05  

2.3 ከስራ  ኃሊፉዎችና ሰራተኞች ጋር ሇመ/ቤቱ አሊማ ተግባብቶ 
የመስራት-(አግባብ ያሇው ቅሬታ ያሌቀረበበት) 

 0.05 

 

 

2.4 ችግር የመፍታት ወይም አፊጣኝ መፍትሄ የመስጠት ችልታ  0.05  

 ዴምር  0.20  

3 ኮሚንዩኬሽን    

3.1 ችግሮችን ጉዲት ሳያዯርሱ ወይም ቀዴሞ በመገመት ማሳወቅ  0.03  

3.2 የወር፣የሩብ ዓመት፣የስዴስት ወር፣የዘጠኝ ወር እንዱሁም 
ዓመታዊ ሪፖርት ወሩ በገባ በ15 ቀናት ውስጥ ማቅረብ 

 0.03  
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ተ/ቁ መስፇርት 

ሇተመዛኙ    
ከ100% 
የተሰጠው 
ነጥብ -A- 

ሇመስፇርቱ 
የተሰጠው 
ክብዯት 

(Weight) 

-B- 

ተመዛኙ 
ያገኘው 
ነጥብ 

=A * B 

3.3 በስራ ክፍልች ሇሚጠየቁ መረጃዎች ወቅታዊ ምሊሽ መስጠት  0.02  

3.4 በራስ አነሳሽነት ሥራን አውቆ የማከናወን  0.02  

 ዴምር  0.1  

4 ሌዩ ክህልት (10 ቦነስ)    

4.1 የስራ መሳሪያ ወይም የአሰራር ስሌት ወይም ምርታማነትን 
የሚያሳዴግ ሃሳብ ያበረከተ 

 0.03  

4.2 ስራውን እንዱፇፀምበት ከሚጠበቅበት ጊዜና ጥራት በተሻሇ 
ሁኔታ የመፇጸም 

 0.03  

4.3 ስራውን ባነሰ ወጪ ማጠናቀቅ  0.04  

    ዴምር  0.1  

 ጠቅሊሊ ዴምር  1.0  

4. የመዛኙ አጠቃሊይ አስተያየት --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ስም----------------------------------የስራ መዯብ------------------------------ፉርማ-------------ቀን------- 

5. የተመዛኙ አጠቃሊይ  

ስም------------------------------የስራ መዯብ---------------------------ፉርማ----------------ቀን------- 

6. የአጽዲቂው አስተያየት----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

ስም---------------------------------------የስራ መዯብ------------------------ፉርማ---------------ቀን------ 
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ማስታወሻ፡  

 

 ሁለም የስራ አፇጻፀም ምዘናዎች በተጨባጭ መረጃ መዯገፍ ይኖርባቸዋሌ፣ 

 ኃሊፉው ወይም ሰራተኛው በእያንዲንደ መስፇርት የሚሇካው ከመቶ (100) ይሆንና 

ያገኘውን/ያገኘችውን ውጤት ሇመስፇርቱ ከተያዘሇት ክብዯት ጋር በማባዛት የሚገኘው 

ውጤት በተቀመጥው መስፇርት ያገኘውን ውጤት የሚያመሇክት ይሆናሌ፡፡ 

 


