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የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ የቋሚና ጊዜያዊ /ኮንትራት/ 

ቅጥር አፇፃፀም መመሪያ ቁጥር 85/2014 

  

መግቢያ 

የሰው ሀብት ምሌመሊና መረጣ ተግባር በመሌካም ሥነ ምግባር የታነፀና ብቃት 

ያሇውን ሠራተኛ መቅጠርን መሠረት ያዯረገ መሆን ስሊሇበት ፤ 

አመሌካቾች በሥነ ምግባራቸውና በችልታቸው ሇመወዲዯር እኩሌ ዕዴሌ 

የሚያገኙበትን የህግ ማዕቀፌ ማዘጋጀት በማስፇሇጉ፤ 

በተቋሙ ውስጥ ስሇሚቀጠሩ ጊዜያዊ / ኮንትራት ሠራተኞች አቀጣጠር ፣ መብትና 

ግዳታዎችን በግሌጽ መዯንገግ  ተገቢ በመሆኑ፤ 

በአመሌካቾችና በቀጣሪ ተቋሙ መካከሌ ሇሚነሱ አሇመግባባቶች አፊጣኝ መፌትሔ 

ሇመስጠት እንዱረዲ በቢሮው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ 

በሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 99/2010 አንቀጽ 12/2 መሰረት ይህን 

መመሪያ አውጥቷሌ ፡፡ 

                            ክፌሌ አንዴ 

1. አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ “የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ የቋሚና 

የጊዜያዊ/ኮንትራት ሠራተኞች ቅጥር መመሪያ ቁጥር 85/2014” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጉም 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ 

ውስጥ፡- 

1. "ቢሮ"ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ ማሇት ነው ፡፡ 

2. "ምሌመሊ"ማሇት በተቋሙ ውስጥ ባሇ ክፌት የሥራ መዯብ ሠራተኛ 

ሇመቅጠር ብቃት ያሊቸውን አመሌካቾች ሇይቶ የማወቅና ሇውዴዴር 

የመጋበዝ ሂዯት ነው ፡፡ 
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3. "መረጣ"ማሇት በተቋሙ ውስጥ ባሇው ክፌት የሥራ መዯብ ሇመቀጠር 

ያመሇከቱትን አመሌካቾች አወዲዴሮ ዕጩዎች የመምረጥ ሂዯት ነው ፡፡  

4. "የሜሪት ሥርዓት" ማሇት በአመሌካቾች መካከሌ ሌዩነት ሳይዯረግ 

በእውቀት ፣በክህልት ፣ በችልታና በብቃት ሊይ የተመሠረተ የምሌመሊና 

መረጣ አፇፃፀም ሥርዓት ነው ፡፡ 

5. "ብቃት"ማሇት አጠቃሊይና ተከታታይ በሆነ ተጨባጭ የሥራ ውጤት የሚሇካ 

የሠራተኞ ብቃት ሲሆን እውቀትን ፡ ክህልትን ፣ችልታንና መሌካም ሥነ 

ምግባርን ይጨምራሌ ፡፡ 

6. "እውቀት"ማሇት አንዴን የሥራ መዯብ ሇመያዝና ሥራውን በተሳካ 

፣ውጤትን በተሊበሰ ሁኔታ ሇማከናወን ሠራተኛው የሚያስፇሌገው በትምህርት 

የተገኘ መሠረታዊ እውቀት ነው፡፡  

7. "ክህልት"ማሇት በስሌጠና ወይም በሥራ ሌምዴ የሚገኝ ሲሆን አእምሮንና 

ላልች አካሊትን በማስተባበርና በማዋሀዴ ሥራን በጥራትና በተቀሊጠፇ 

ሁኔታ ሇማከናወን የሚረዲን ችልታ ነው ፡፡ 

8. "ችልታ"ማሇት የሥራ መዯቡን ተግባር በተሳካ ሁኔታ ሇማከናወን 

የሚያስችሌ የሥነ ሌቦናና የትምህርት ዝግጅት ነው ፡፡ 

9. "መራጭ ቡዴን" ማሇት ሇቅጥር የሚቀርቡ ተወዲዲሪዎችን አወዲዴሮ 

ሇሥራው ብቁ የሆነውን የሚመርጥ ቡዴን ነው ፡፡  

10. "የሥራ ሂዯት ባሇቤት"ማሇት በዯንቡ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ /6/ 

የተመሇከተው ትርጉም ይኖረዋሌ ፡፡  

11. "ዯንብ"ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ ሠራተኞች 

አስተዲዯር  ዯንብ ቁጥር 99/2010 ነው ፡፡  

12.  “ዲይረክቶሬት” ማሇት የሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት 

ማሇት ነው፡፡ 
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13. "ሠራተኛ"ማሇት በዯንቡ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 3 የተሰጠውን ትርጉም 

ይይዛሌ ፡፡ 

14. "ጊዜያዊ ሠራተኛ" ማሇት በተቋሙ ውስጥ የዘሊቂነት ባህሪ በላሇው ሥራ 

ወይም ሁኔታዎች ሲያስገዴደ በቋሚ የሥራ መዯብ ሊይ በጊዜያዊነት  በጊዜ 

ተገዴቦ እንዯ ሁኔታው በሚታዯስ  ውሌ ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ነው፡፡ 

ሆኖም፡- 

ሀ/  በቀን ሂሣብ እየተከፇሊቸው የሚሠሩ የቀን ሠራተኞችን፤ የሙያ 

ስሌጠና/ና የሥራ  ሌምዴ ሇማግኘት የሚመዯቡ ተሇማማጆች፤ 

ሇ/  ከቢሮ ጋር በገቡት ውሌ ዋጋ እየተከፇሊቸው በራሳቸው የንግዴ ሥራ 

ወይም ኃሊፉነት  የሚሠሩ ተቋራጮች ፣ ባሊቸው ሌዩ እውቀትና 

ችልታ ምክንያት በሚገቡት ውሌ መሠረት ዋጋ እየተከፇሊቸው 

በትርፌ ጊዜያቸው የሚሠሩ ባሇሙያዎችን አይጨምርም፡፡ 

3. የፆታ አገሊሇጽ 

በዚህ መመሪያ በወንዴ ፆታ የተገሇፀው በሴቴ ፆታ ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ ፡፡ 

4. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ ቅጥር አፇፃፀም መመሪያ በተቋሙ የሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 

99/2010 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 3 እና በዚሁ መመሪያ አንቀጽ 2/13/ ሊይ 

በተመሇከተው ትርጉም የሚሸፇኑ ሠራተኞችን ሇመቅጠር የሚያገሇግሌ ነው፡፡ 

 

ክፌሌ ሁሇት 

ምእራፌ አንዴ 

የቋሚ ሠራተኞች ምሌመሊ፣ መረጣና ቅጥር 

5. ቅዴመ ዝግጅትና ምሌመሊ  

1. የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት/ 

የቢሮው ዘርፍች፤ ዲሬከቶሬቶች፤ የሥራ ሂዯቶችን፤የወረዲዎችና የታክስ 

ማዕከሊትን የሰው ኃይሌ ፌሊጏት በየጊዜው እየተከታተሇ ፡- 
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ሀ/  ክፌት የሥራ መዯቦችን ይመዘግባሌ ፣ የተሟሊና ወቅታዊ የሰው 

ሀብት መረጃ ይይዛሌ፣ 

ሇ/  በሰው ሀብት ፌሊጏቶች ዙሪያ ሉከሰቱ የሚችለ ሇውጦችን አስቀዴሞ 

ይተነብያሌ ፣  አስፇሊጊውን ቅዴመ ዝግጅት ያዯርጋሌ ፣  

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው አጠቃሊይ ዴንጋጌ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ክፌት የሥራ መዯቦች ሲፇጠሩ የሥራ መዯቡ 

የሚገኝበት ዘርፍች፤ ዲሬከቶሬቶች፤ የሥራ ሂዯቶችን፤የወረዲዎችና 

የታክስ ማዕከሊትን የሰው ኃይሌ ፌሊጏት መግሇጫ ቅጽ በመሙሊት 

ሠራተኛ እንዱመዯብሇት ሇሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት 

ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት ጥያቄ ማቅረብ ይችሊሌ ፡፡  

3. የምሌመሊው ሂዯት ከመጀመሩ በፉት የሰው ሀብት ሥራ አመራርና 

ሌማት ዲሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯትና ክፌት የሥራ መዯቡ የሚገኝበት 

የሥራ ክፌሌ በጋራ የምሌመሊና የመረጣ አፇፃፀም ዕቅዴ ያወጣለ ፡፡  

4. በዚሁ  አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ በተጠቀሰው ዕቅዴ መሠረት ሁሇቱ 

የሥራ ክፌልች ክፌት የሥራ መዯቡ የሚጠይቀውን ዕውቀት ፣ክህልት 

፣ችልታ የሥነ ምግባር ዯረጃና ላልች ተፇሊጊ መመዘኛዎች ከሥራው 

ባህሪ አንፃር አገናዝበው ይወስናለ ፡፡ 

5. ስሇቅጥር አፇፃፀም በቢሮው ሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ አንቀጽ 12 

ንዐስ አንቀጽ 1 ከ ሀ እስከ ረ ሊይ የተመሇከተውን ሂዯት ጠብቀው 

ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡  

6. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 5 የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሰው ሀብት ሥራ 

አመራርና ሌማት ዲሬክቶሬት/የሥራ ሂዯት ክፌት የሥራ መዯብ 

ማስታወቂያውን በማዘጋጀት የሥራ መዯቡ የሚገኝበት የሥራ ክፌሌ  

እንዱስማማበት ካዯረገ በኋሊ፡- 

ሀ/  ማስታወቂያዉ፡- 
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1/ ሰፉ ሥርጭት ባሇው የመንግሥት ወይም የግሌ ጋዜጣ በይፊ 

ታትሞ እንዱወጣ ያዯርጋሌ፣ ወይም  

2/ በሕዝብ ማስታወቁያ ሠላዲ ሊይ እንዱሇጠፌ ያዯርጋሌ ፣ 

ወይም  

3/ በቢሮው ዴረ-ገጽ እንዱሇቀቅ ያዯርጋሌ ፣ ወይም  

4/ በላልች የብዙሃን መገናኛ ዘዳዎች እንዱገሇጽ ያዯርጋሌ ፣   

ሇ/ ክፌት የሥራ መዯቡን 

1/ ሇከፌተኛ የትምህርት ተቋማት በዯብዲቤ በመግሇጽ የተመራቂ 

አመሌካቾች ዝርዝርና አስፇሊጊ መረጃዎች እንዱሊክሇት 

ያዯርጋሌ ወይም  

2/ ቀጣሪ ዴርጅቶች እንዱያውቁት በማዴረግና ዴርጅቶቹን 

በማማከር የአመሌካቾችን ዝርዝርና አዴራሻ ይቀበሊሌ ፡፡ 

ወይም  

3/ ቢሮው በሶስተኛ ወገን የሚሰጡትን ታማኝነት ያሊቸውን 

ምስክርነቶች መሰረት በማዴረግ ባሇሙያዎችን ጠርቶ 

ብቃታቸውን በማረጋገጥ/በማስፇተን ሉቀጥር ይችሊሌ፡፡  

6. የማስታወቂያ ይዘት  

1/ ክፌት የሥራ መዯብ ማስታወቂያው አጭር ፣ ግሌጽ፣ የተሟሊና ዏይን 

ወይም ቀሌብ የሚስብ መሆን አሇበት         

2/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተመሇከተው ጠቅሊሊ አነጋገር 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የማስታወቅያው ይዘት ቢያንስ የሚከተለትን 

ማካተት ይኖርበታሌ ፡፡ 

 ሀ/  የመሥሪያ ቤትን ስምና አዴራሻ ፣ 

 ሇ/  የሥራ መዯቡን መጠሪያ ፣ዯረጃና ዯመወዝ መጠን፣ 

 ሐ/ የሥራ መዯቡ ብዛትና የመዯብ መታወቂያ ቁጥር ፣  
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 መ/ ሇሥራ መዯቡ የሚጠየቀው ዝቅተኛ ተፇሊጊ ችልታ ፣    

ሠ/ ሇሥራ መዯቡ የሚፇሇገውን ዕውቀት፣ ክህልት፣ ችልታ፣ የሥነ 

ምግባር ዯረጃና ላልችም ተፇሊጊ መመዘኛዎች  

 ረ/  በሥራ መዯቡ የተመሇከተው የሥራ ኃሊፉነት  ፣ 

 ሰ/  ሇምዝገባ መቅረብ ያሇባቸውን መረጃዎችና ማመሌከቻዎች ፣  

 ሸ/  የሥራው ፀባይ /የመስክ ሥራ የትርፌ ስዓት ሥራ /መሆኑን 

 ቀ/  ምዝገባ የሚዯረግበትና የሚጠናቀቅበት ቀንና ስዓት ፣ 

 በ/   የምዝገባ ቦታ ፣ የቢሮ ቁጥርና የመረጃ ስሌክ ቁጥር ፣  

ተ/ ምዝገባ በኤላክትሮኒክስ መገናኛ ማዴረግ እንዯሚቻሌና መሰሌ 

የቅጥር ማስታወቂያ ሁነቶችን ሉያካትት ይገባሌ፡፡  

7.  ማስታወቂያው ክፌት ሆኖ የሚቆይበት ጊዜና የአመሌካቾች ምዝገባ 

1/ ማንኛውም ማስታወቂያ ከተገሇፀበት ዕሇት ጀምሮ እስከ ስዴስት 

ተከታታይ የሥራ ቀናት ሇአመሌካቾች ክፌት ሆኖ ይቆያሌ ፡፡ 

2/ አመሌካቾች በግንባር በመቅረብ ፣ በመሌዕክተኛ፣ በፖስታ ፣ በፊክስና 

በላልች የኤላክትሮኒክስ መሣሪያዎች በመጠቀም በዚህ አንቀፅ ንዐስ 

አንቀጽ /1/ በተገሇፀው ጊዜ ውስጥ በማስታወቂያው ሇተጠቀሰው ክፌት 

የሥራ መዯብ መመዝገብ ይችሊለ ፡፡ ሆኖም ከማመሌከቻው ጋር 

የሥራ መጠየቂየ ቅጽ ተሞሌቶ ከሚከተለት መረጃዎች ጋር ተያይዞ 

መቅረብ አሇበት ፡፡  

 ሀ/   የትምህርት ማስረጃ ፣  

 ሇ/   የሥራ ሌምዴ ማስረጃ ፣  

 ሐ/  የግሌና የሥራ ሁኔታ መግሇጫ /CV/፣   

8. የሥራ መጠየቂያ ቅጽ ይዘት 

1/ የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት 

በአመሌካቾች የሚሞሊ ዯረጃውን የጠበቀና ስሇአመሌካቹ በቂ መረጃ ሉይዝ 
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የሚችሌ ግሌጽና አመሌካቾች በቀሊለ የሚረደት የሥራ መጠየቂያ ቅጽ 

ያዘጋጃሌ ፡፡ 

2/  የሥራ መጠየቂያው ቅጽ ቢያንስ የሚከተለትን መያዝ አሇበት ፡፡ 

 ሀ/  መግቢያ  

 ሇ/  ዝርዝር የግሌ ሁኔታ መግሇጫ ፣  

 ሐ/  ትምህርትና ሥሌጠና ፣  

  መ/  የሥራና ቅጥር ታሪክ መግሇጫ፣  

  ሠ/  የጤና ሁኔታ መግሇጫ ፣ 

  ረ/  የወንጀሌ ሪከርዴና የሥነ ምግባር ሁኔታ ፣  

  ሰ/  ስሇ አመሌካቹ ባህሪ የሚያውቁ አስረጅዎች  

  ሸ/  ላልች ዝርዝር ሁኔታዎች ፣  

  ቀ/  ማጠቃሇያ፣  

9. የማመሌከቻ አቀባበሌ ሥርዓት 

1/ የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት 

ሀ/ አመሌካቾች በዯንቡ አንቀጽ 12 መሠረት በተቋሙ ሇመቀጠር 

የሚያስችሊቸው ሁኔታ መኖሩን  

ሇ/  የሥራ መጠየቂያ ቅጽ በትክክሌ መሞሊቱን ፣ 

ሐ/ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8/2/ የተጠቀሱት አስፇሊጊ መረጃዎች 

ተሟሌተው መቅረባቸውን ፣ በማጣራት የማመሌከቻው ማቅረቢያ 

ጊዜ ከማሇፈ በፉት  

አመሌካቾችን ይመዘግባሌ ፡፡ 

2/ የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት ፡- 
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ሀ/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ /ሐ/ የተጠቀሱትን መረጃዎች 

ከዋናው ጋር በማገናዘብ ትክክሇኛ ቅጂዎች መሆናቸውን 

ማረጋገጥ ይኖርበታሌ ፡፡ 

ሇ/ በመመሪያው አንቀጽ 8/2/ ከተመሇከቱት በተጨማሪ 

የአመሌካቹን ብቃት ሇማረጋገጥ የሚረደ ላልች መረጃዎችንም 

ጭምር ትክክሇኛነታቸውን በማረጋገጥ መቀበሌ ይችሊሌ ፡፡ 

10. ሇአመሌካቾች የሚሰጥ መረጃ 

1/ አመሌካቾች ሇምዝገባ በሚቀርቡበት ጊዜ ከሰው ሀብት ሥራ አመራርና 

ሌማት ዲይሬክቶሬት/የሥራ ሂዯት በሚመዯብ ባሇሙያ ፡- 

  ሀ/  ስሇመሥሪያ ቤቱ ዓሊማና ተግባር ፣  

  ሇ/ የሚወዲዯሩበት የሥራ መዯብ ስሇሚጠይቀው የሥነ-ምግባር ዯረጃ፣ 

  ሐ/  ስሇመሥሪያ ቤቱ ተገሌጋዮች ባህሪና ፌሊጏት ፣  

  መ/  ስሇመሥሪያ ቤቱ እሴቶችና የሥራ ባህሌ እንዱሁም ፣  

ሠ/  ስሇላልች አስፇሊጊ  ሁኔታዎች ፣ አጠር ያሇ ገሇፃ 

ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ከአመሌካቾቹ ሇሚቀርቡ ጥያቄዎችም ባሇሙያው 

ምሊሽና ማብራሪያ ይሰጣሌ ፡፡  

11.   የእጩ ተወዲዲሪዎች ማጣሪያ መረጣ 

1/ ሇክፌት የሥራ መዯቡ ያመሇከቱት አመሌካቾች ቁጥራቸው ከሚፇሇገው 

በሊይ በጣም በርካታ ከሆነ የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት 

ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት እና የሥራ መዯቡ የሚገኝበት የሥራ ክፌለ 

ወኪሌ በጋራ የማጣሪያ መረጣ በማዴረግ ተመራጭ ችልታ ያሊቸውንና 

የተሻሇ ብቃት ይኖራቸዋሌ ተብሇው የሚገመቱትን ዕጩዎች ብቻ 

መርጠው ሇውዴዴር ያቀርባለ ፡፡ 

2/ የማጣሪያ መረጣ ተጨማሪ መመዘኛዎችን የሰው ሀብት ሥራ አመራርና 

ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯትና የሥራ መዯቡ የሚገኝበት የሥራ 

ክፌሌ  በጋራ ተወያይተው አስቀዯመው መወሰን አሇባቸው ፡፡ 
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3/ ማስታወቂያ በወጣበት ክፌት የሥራ መዯብ ሇመወዲዯር ያመሇከተው 

አንዴ አመሌካች ብቻ ቢሆንም ዝቅተኛውን ተፇሊጊ ችልታ የሚያሟሊ 

መሆኑን በማረጋገጥና ሇሥራ መዯቡ የሚያስፇሌገውን የሥራ ሌምዴ 

ከግምት ውስጥ በማስገባት አመሌካቹ ብቸኛ ተወዲዲሪ ሆኖ እንዱቀርብ 

የሥራ መዯቡ የሚገኝበት የሥራ ክፌሌ እና የሰው ሀብት ሥራ አመራርና 

ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት  በጋራ ሉወሰኑ ይችሊለ ፡፡  

12. መራጭ ቡዴን  

  ሇሥራ መዯቡ የቀረቡት ዕጩ ተወዲዲሪዎች መረጣ የሚከናወነው ፡- 

ሀ/  የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት  

/ተወካይ ..  ሰብሳቢ  

ሇ/  ክፌት የሥራ መዯቡ የሚገኝበት  ዲይሬክቶሬት/የሥራ ሂዯት/ተወካይ 

……...አባሌ  

ሐ/  የሴቶች ጉዲዩ  ዲይሬክቶሬት/የሥራ ሂዯት/ተወካይ...…………...  አባሌ 

መ/ የሥነ ምግባር መከታተያ ዲይሬክቶሬት/ ቡዴን/ተወካይ ............... አባሌ 

ሠ/  በሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት ዲይሬከቶሬት/ የሥራ ሂዯት 

የሚመዯብ አንዴ ባሇሙያ ………….አባሌና ቃሇጉባዔ ፀሐፉ በመሆን 

በሚያካሂደት ስብሰባ ነው ፡፡  

13. የቅጥር አፇፃፀም   

1/ ከዯረጃ 1 እስከ 5 እና ከዯረጃ 7 እስከ 9 የሥራ መዯቦች ሊይ ቅጥር 

የሚከናወነው ቅጥር በዋናው መ/ቤት እና በቅ/ጽ/ቤት የሚፇፀም ሲሆን ዯረጃ 

6፣10 እና ከዚያ በሊይ በዋናው መ/ቤት በኩሌ ይፇፀማሌ፡፡ 

14.  የመራጭ ቡዴኑ አባሊት ተግባርና ኃሊፉነት መራጭ ቡዴኑ የሚከተለት 

ተግባራትና ኃሊፉነት  

1/ በመሥሪያ ቤቱ የተዘጋጀውን የቅጥር መስፇርት መሠረት በማዴረግ 

ዕጬ ተወዲዲሪዎችን ሇመመዘን የሚያስችሌ ዝርዝር የማወዲዯሪያና 

የመምረጫ መስፇርት ያወጣሌ ፡፡ 
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2/ በተዘጋጀው ዝርዝር መስፇርት ዕጩዎቸን አወዲዴሮ በውዴዴሩ አሸናፉ 

የሆነውንና የተሻሇ ብቃት ያሇውን ይመርጣሌ ፡፡ 

3/ በምዘናውና በመረጣው ሂዯት የሚዯረገውን ውይይት ምሥጢራዊነት 

ይጠብቃሌ፡፡ 

4/ የምሌመሊና መረጣ ሂዯቱን የሚያሳይ ግሌጽ መረጃና ቃሇ ጉባዔ 

ያዯራጃሌ፡፡ 

5/ በውዴዴር አሸናፉ የሆነውን ሇሠራተኛነት በመምረጥ ተወዲዴሮ 

ባሸነፇበት የሥራ መዯብ እንዱቀጠር የውሣኔ ሀሳብ ያቀርባሌ፡፡  

6/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /5/ የተጠቀሰውን ውሣኔ ከተሟሊ መረጃ ጋር 

ሇሞዯርናይዜሽንና ኮርፖሬት ስራዎች ዘርፌ ም/ቢሮ ኃሊፉ 

/ም/ስ/አስኪያጅ ወይም አግባብነት ሊሇው የበሊይ ኃሊፉ ያቀርባሌ፡፡  

15.  የማወዲዯሪያና የመምረጫ መስፇርት  

1/ መራጭ ቡዴኑ ዕጩዎችን ሇማወዲዯርና ተቀጣሪዎችን ሇመመረጥ 

የሚያወጣው መስፇርት እንዯ የሥራው ባህሪ ከሚከተለት ቢያንስ አንደን 

ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን በማጣመር ማካተት ይኖርበታሌ ፡፡ 

  ሀ/  የጽሑፌ ፇተና  

  ሇ/  የተግባር ፇተና  

  ሐ/  የቃሌ ፇተና  

2/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ መሠረት ሇዕጩ ተወዯዲሪዎች የሚሰጠው 

ማናቸውም ፇተና የሥራ መዯቡ የሚጠየቀውን መሠረታዊ ዕውቀት ፣ 

ክህልትና ችልታ ሇመመዘን የሚያስችሌ መሆን አሇበት ፡፡  

3/ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇተወዲዲሪዎቹ 

የሚሰጠው የፇተና ዓይነት በሥራ መዯቡ የተገሇፀውን የሥራ ፀባይ ከግምት 

ውስጥ በማስገባት በመራጭ ቡዴኑ ይወሰናሌ፡፡  
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16. የጽሑፌ ፇተና ዝግጅትና አሰጣጥ 

1/ የጽሑፌ ፇተና  

ሀ/ የፇተና አዘገጃጀት ሥርዓትን በተከተሇ መሇኩ እንዯየአስፇሊጊነቱ  

በውጭ ፇታኝ ተቋም ወይም የሥራ መዯቡ በሚገኝበት 

ዲይሬክቶሬት/የሥራ ሂዯት አስተባባሪ ተዘጋጅቶ በፇተናው ዕሇት 

በመራጭ ቡዴኑ አባሊት ተቀባይነት እንዱያገኝና አባሊት ባለበት የፇተና 

ወረቀቱ በተፇታኞቹ ቁጥር ሌክ መሆኑ ተረጋግጦ የቢሮ ማህተም 

በታተመበት ፖስታ እንዱታሽጎ እንዱቀርብ የሚዯረግ ሲሆን በተሇይ 

ሙያዊ የሆነ ፇተና ሇሚያስፇሌጋቸው እና ዯረጃ 6 እና ከዚያ በሊይ ሊለ 

የስራ መዯቦች በውጪ ተቋማት ፇተና እንዱሰጥ ይዯረጋሌ፡፡ 

ሇ/ በፇተና ጥያቄ ዝግጅት ሂዯት ባሌተሳተፈና በሰው ሀብት ሥራ 

አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት አስተባበሪ በተመዯቡ 

ሁሇት ፇታኞች (Invigilators) አማካኝነት እንዱሰጥ ይዯረጋሌ ፡፡ 

ሐ/ ፇተናው የሚታረመው የመራጭ ቡዴኑ አባሊት ባለበት ይሆናሌ ፡፡ 

2/ የፇተናው ወረቀት 

ሀ/  ተፇታኞች እንዳት መሥራት እንዲሇባቸው የሚያስረዲ መግሇጫ 

በመግቢያው ሊይ  ሉኖረው ይገባሌ ፡፡ 

ሇ/  ከራስጌ በኩሌ የተፇታኙ ሙለ ስም የሚፃፌበትና በእያንዯንደ ጥያቄ 

ግርጌ ሇመሌስ መስጫ የሚሆን ክፌት ቦታ ይኖረዋሌ ፡፡  

3/ ፇተናው በሚጀመርበት ጊዜ ፇታኞቹ የጥያቄና መሌስ መስጫ ወረቀቱ 

የመሥሪያ ቤቱ ማህተም በታተመበት ፖስታ የታሸገ መሆኑን ሇፇታኞች 

በማሳየት ፖስታውን ቀዴዯው የጥያቄና መሌስ ወረቀቱን ያዴሊለ ፡፡  

4/ በፇተና ሂዯት መሌስ የሚያስኮርጅና የሚኮርጅ ተፇታኝ ሁሇቱም ከውዴዴር 

ውጭ እንዱሆኑ ይዯረጋሌ ፡፡  

5/ ሇፇተና የተፇቀዯው ጊዜ እንዲሇቀ ፇታኞቹ ወዱያውኑ የጥያቄና መሌስ 

ወረቀቱን ከተፇታኞች በመሰብሰብና በተፇታኞች ቁጥር ሌክ መሆኑን 
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በማረጋገጥ በቢሮ ማህተም በተዯረገበት ላሊ ፖስታ አሽገው ሇመራጭ 

ቡዴኑ ማስረከብ አሇባቸው ፡፡  

6/ መራጭ ቡዴኑ ከፉታኞቹ ታሽጏ የቀረበሇትን ፖስታ ትክክሇኝነት 

በማረጋገጥ ከፌቶ ፇተናውን ያርማሌ ፡፡  

17.  የተግባር ፇተና ዝግጅትና አፇፃፀም  

1/ በአንቀጽ 16/1/ሀ/ በተቀመጠው አግባብ የተግባር ፇተናውን የሚሰጡ 

ተቋማትን መራጭ ቡዴኑ ይወሥናሌ፡፡  

2/ የተግባር ፇተናውን እንዱፇትኑ የተመረጡት ተቋማት በተወሰነው ጊዜ 

ውስጥ ተፇታኞችን ወዯ ሥራው በማሠማራት ወይም የተመረጠውን ሥራ 

በመስጠት የቅርብ ክትትሌ እያዯረጉ ነጥቡን ይሰጣለ ፡፡ 

3/ የተግባር ፇተና በሚከናወንበት ጊዜ ተፇታኙ በመሃሌ የሚያጋጥሙትን 

ችግሮች ወይም እጥረቶች ሇመፌታት የሚያዯርጋቸው ጥረቶች ፣ ስሜቱን 

ሇመግዛት ያሇው ብቃት ፣ ከዯንበኞች ወይም ከላልች ሠራተኞች ጋር 

በሥራ ሊይ የሚኖረው ግንኙነትና የጊዜ አጠቃቀም እንዱሁም የሥራ 

ቅሌጥፌናውና የተጠቀመው ሀብት በተወሰነሇት ጊዜ ውስጥ ካስገኘው 

ውጤት ጋር ተገናዝቦ መታየት አሇበት ፣፣  

4/ ተፇታኞች ፇተናው ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከሚያሇቅበት ጊዜ 

ዴረስ ሇሚያከናውኑት ተግባር ነጥብ የሚሰጥ መሆኑን በቅዴሚያ 

እንዱያውቁት ማዴረግ ያስፇሌጋሌ ፡፡ 

5/ በፇተናው ሂዯት ሇእያንዲንደ ተፇታኝ በየዯረጃው የተሰጡት ነጥቦች 

ተዯምረው አማካኝ ውጤቱ እንዱወጣ ይዯረጋሌ ፡፡ 

6/ የተወሰነው ጊዜ ሲያሌቅ ሥራውን በማስቆም የተገኘውን የሥራ ውጤትና 

ሇእያንዲንደ ተግባር የተሰጠውን ነጥብ ከበቂ ምክንያትና አስተያየት ጋር 

ሇ ዲይረክቶሬቶ/ ሥራ ሂዯት አስተባባሪ ያስተሊሌፊለ ፡፡ ዲይሬከቶሬቱም 

/የሥራ ሂዯት አስተባባሪውም ውጤቱን ተቀብል ሇመራጭ ቡዴኑ 

ያቀርባሌ፡፡ 
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18. ቃሇ መጠይቅ (Interview) 

የቃሇ መጠይቅ ፇተና ዓሊማ  

ሀ/ ተወዲዲሪው ሇሚወዲዯርበት የሥራ መዯብ የሚያስፇሌጉትን መመዘኛዎች 

የሚያሟሊ መሆኑንና ሥራውን በትክክሌ ሉሠራው የሚችሌ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ ፣  

ሇ/  ተወዲዲሪው በተቋሙ ውስጥ ተቀጥሮ የሚወዲዯርበትን ሥራ ሇመሥራት 

ሙለ ፌሊጏት  ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ ፣  

ሐ/  የተወዲዲሪውን ዝንባላዎችና ሌዩ ተሰጥኦዎች ሇይቶ ሇማወቅ ፣ 

መ/ ተወዲዲሪው ከሥራ መጠየቂያ ቅጹ ጋር በማያያዝ ያቀረባቸው የሠነዴ 

ማስረጃዎች በማስረጃዎች ሊይ የሠፇሩት ቁም ነገሮች(Facts)ወይም 

መግሇጫዎች ትክክሇኛ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ ነው ፡፡ 

19.   ሇቃሇ መጠይቅ የሚዯረግ ቅዴመ ዝግጅት  

1/ ሇቃሇ መጠይቅ የሚዯረግ ቅዴመ ዝግጅት የሚከተለትን ይጨምራሌ ፡፡ 

ሀ/  ቃሇ መጠይቁ የሚከሄዴበትን ጊዜና ቦታ መወሰንና ሇተወዲዲሪውን 

ቀዯም ብል ማሳወቅ ፣  

ሇ/  ተወዲዲሪው ሇሚወዲዯርበት የሥራ መዯብ የተመሇከቱትን የብቃት 

መመዘኛዎችና ተወዲዲሪው ሉያሟሊቸው የሚገቡ ቅዴመ ሁኔታዎችን 

እንዱሁም የየሥራ መዘርዝሩን አስቀዴሞ ማንበብና መረዲት ፣  

ሐ/  ሇተወዲዲሪው የሚቀርቡ ጥያቄዎችን አግባብነት ባሊቸው አውዯ ርዕሶች 

በማውጣት የጥያቄዎች ዝርዝር ማዘጋጀትና ቅዯም ተከተሊቸውን 

መወሰን፣  

መ/ ሇቃሇ መጠይቅ የተዘጋጁ ጥያቄዎችን ሇኮሚቴ አባሊት ማከፊፇሌና 

ስሇጥያቄው ወይም  ስሇመጠይቁ አቀራረብ መነጋገር ፣ 

ሠ/  በተወዲዲሪው የተሞሊውን የሥራ መጠየቂያ ቅጽና ተያይዘው 

የቀረቡትን መረጃዎችና ማስረጃዎች በትክክሌ ማየትና መገንዘብ ፣  
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ረ/  አስፇሊጊ ማስታወሻወችን አስቀዴሞ መያዝና ከዚህ በሊይ ከፉዯሌ ሇ 

እስከ ሠ የተመሇከቱትን መረጃዎች ጭምር ይዞ መጠይቅ ወዯሚዯረግበት 

አዲራሽ ወይም ክፌሌ በስዓቱ መግባትና ሇቃሇ መጠይቁ መዘጋጀት ፣ 

2/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ /ሀ/ መሠረት ቃሇ መጠይቁ የሚዯረግበት ጊዜና 

ቦታ  ሇተወዲዲሪው የሚገሇጽሇት ቃሇ መጠይቁ ከሚዯረግበት ቀን 3/ሦስት/ 

የሥራ ቀናት ቀዯም ብል መሆን አሇበት ፣ 

20.   ሇቃሇ መጠይቅ የሚሆኑ ጥያቄዎችን ስሇማዘጋጀት  

1/ ሇቃሇ መጠይቅ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ፡- 

ሀ/  ከተወዲዲሪው የሚጠበቀውን ብቃት ፣ ችልታ፣ እውቀት፣ ክህልት፣ ሙያ፣ 

ሌምዴና አስተሳሰብ ከግምት ውስጥ የሚያስገቡ ፣  

ሇ/  የተወዲዯሪውን ሥነ ምግባርና ሌዩ ባህሪያት ሇመገመገም የሚያስችለ ፣  

ሐ/ ተወዲዯሪው ያሇውን በጏ ፇቃዴ ፣ ሥራውን የፇሇገበትን ምክንያት 

ፌሊጏትና ዓሊማው ምን እንዯሆነ ሇማወቅ የሚያስችለ ፣  

መ/  ግሌጽነት ያሊቸውና ቅዯም ተከተሊቸውን የጠበቀ መሆን አሇባቸው ፡፡  

21.   ቃሇ መጠይቅ አቀራረብ  

1. ሇተወዲዲሪዎች የቃሌ መጠየቅ ፇተናውን የሚያዯርገው መራጭ ቡዴን 

ነው፡፡  

2. መራጭ ቡዴኑ ሇተወዲዲሪው ቃሇ መጠየቁን ከማቅረቡ በፉት ተወዲዲሪው፡- 

ሀ/  የሚወዲዯርበት ሥራ የሚጠይቀውን የአካሌ ብቃት የሚያሟሊ መሆኑን ፣  

ሇ/ የሚቀርቡሇትን ጥያቄዎች ሇመስማት ፣ ሇማዲመጥና ሇመረዲት እንዱሁም 

መሌስ ሇመስጠት የሚያስችሌ ሥነ አካሊዊ ብቃት ያሇው መሆኑን ፣  

ሐ/  በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ ተቀጥሮ ሇመሥራት ፅኑ ፌሊጏትና የሥነ-ሌቦና 

ዝግጅት ያሇው መሆኑን ፣  

መ/  የቃሇ መጠይቁን ዓሊማ በትክክሌ የተረዲው መሆኑን ፣   
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ሠ/ የተመቻቸ መቀመጫ አግኝቶ መቀመጡንና መንፇሱን የሚረብሹና 

የሚያስጨንቁ ሁኔታዎች አሇመኖራቸውን አስቀዴሞ ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡  

3. መራጭ ቡዴኑ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /2/ ከ ሀ እስከ ሠ 

የተመሇከቱትን ሁኔታዎች ሇማረጋገጥ ፣ 

ሀ/  ከተወዲዯሪው ጋር ሰሊምታዎችንና ቀሌድችን በመሇዋወጥ ፣  

ሇ/ የተወዲዲሪውን አቀማመጥና እንቅስቃሴ በመከታተሌና ዘና እንዱሌ 

በማበረታታት፣  

ሐ/ የቃሇ መጠይቁን ዓሊማ  ፣  

መ/ የቃሇ መጠይቁን ዓሊማ በማስረዲትና መራጭ ቡዴኑን በማስተዋወቅ ወዯ 

ቃሇ መጠይቁ ይገባሌ ፡፡   

4. መራጭ ቡዴኑ ቃሇ መጠየቁና ውይይቱ ሲካሄዴ ፤ 

ሀ/  በውይይቱ አብዛኛውን ጊዜ ተወዲዲሪው እንዱናገር ዕዴሌ መስጠት ፣   

 ሇ/  የውይይቱን ሂዯትና አቅጣጫ በርጋታ መቆጣጣር፣  

ሐ/ በትክክሌ ማዲመጥና አእምሮን ክፌት አዴርጏ የሚሰጡ መረጃዎችን 

በጥሞና መቀበሌ ወይም ማዲመጥ፣  

መ/ ተወዲዲሪው በሚሰጠው መሌስ መሠረት ሇእያንዲንደ መመዘኛ ነጥብ 

መስጠት አሇበት፡፡ 

5. ቃሇ መጠይቁ ሲጠናቀቅ መራጭ ቡዴኑ  

 ሀ/ ቃሇ መጠይቁ መጠናቀቁን ሇተወዲዲሪው በመግሇጽ ፣  

 ሇ/  ውጤቱ የሚገሇጽበትን ሁኔታ በማሳወቅ ፣  

ሐ/ ተወዲዲሪውን ተነስቶ በመጨበጥና በር ከፌቶ በትህትና ከመሌካም 

ምኞት መግሇጫ ጋር ተወዲዲሪውን ያሰናብታሌ፡፡  
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6. መራጭ ቡዴን ተወዲዲሪዎችን ካሰናበቱ በኋሊ የእያንዲንደን ፇታኝ ውጤት      

በማጠቃሇሌና ዯረጃ በመስጠት የተወዲዲሪዎችን አጠቃሊይ ውጤት 

ይወስናሌ፡፡  

22. .  መጠይቁ የሚወስዯው ጊዜ  

 ሇቃሇ መጠይቁ የሚፇቀዯው ጊዜ  

 ሀ/ ሇዝቅተኛና ሇመካከሇኛ ዯረጃ የሥራ መዯቦች ከ30-45 ዯቂቃ ፣  

 ሇ/ ሇከፌተኛ ዯረጃ የሥራ መዯቦች ከ75-90 ዯቂቃ ብቻ ይሆናሌ ፡፡  

23.   መሪ በላሇው የቡዴን ውይይት የሚካሄዴ ፇተና 

መሪ ወይም ሰብሳቢ በላሇው የቡዴን ውይይት የሚካሄዴ ፇተና ዋናው ዓሊማ 

ተወዲዲሪዎችን በማወያየት የአመራር ብቃታቸውን ፣ የግንኙነት ክህልትና 

ራስን የመግሇፅ ችልታ እንዱሁም በጽሑፌ ከቀረበው ችግር በመነሳት 

የሚሰጡትን የግሌም ሆነ የጋራ መፌትሔ ብቃትና ዯረጃ ሇመገምገም ነው፡፡ 

24.  የቡዴን ውይይት ፇተና ዝግጅት  

ሀ/ አንዴ ሉታመንና ሉሆን የሚችሌ ክስተትን የሚገሌጽና ከተፇታኞች የቀን 

ተቀን ሕይወት ጋር ግንኙነት የላሇው ወይም ሉያጋጥም የሚችሌ ሇውዴዴር 

ክፌት ሇሆነው የሥራ መዯብ በምሣላነት ሉቀርብ የሚችሌ ከበዴ ያሇ ጉዲይ 

(Case) በጽሑፌ፣ 

ሇ/  ጽሑፈ ችግሮችን ሇማሳየት የሚበቁ በቂ መረጃዎችን የያዘና የተሇያየ 

የመፌትሔ ሃሣብ ሉቀርብበት የሚችሌ መሆኑን ማረጋገጥ ፣  

ሐ/ ፇታኞቹ የሥራው ዝርዝር ተግባርና ኃሊፉነት በሚጠየቀው ተፇሊጊ ችልታ 

መሠረት በውይይቱ ወቅት የሚገመገሙባቸው መመዘኛዎች (Factors)ምን 

እንዯሚሆኑ ስምምነት ሊይ መዴረስ ፣ 

መ/  ፇታኞች ፀጥታ ባሇው ክፌሌ የእያንዲደን ተፇታኝ /አባሌ / ገጽታ በሚገባ 

እንዱያዩ በሚያስችሌ ሁኔታ እንዱቀመጡ ማዴረግ፣ 



17 | P a g e  

 

ሠ/ በእያንዲንደ ተፇታኝ ፉት የተፇታኙን ስም (Name Card) በማስቀመጥ 

ፇታኞች እያንዲንደተፇታኝ በስም ሇይተው እንዱያውቁ ማዴረግ ፣    

ረ/  የውይይት ጽሑፈን ሇተፇታኞች ማዯሌና ጽሑፈ ሊይ ከተገሇፀው መመሪያ 

በስተቀር ላሊ ምንም ዓይነት ገሇፃ ሇተፇታኞቹ አሇማዴረግ ያስፇሌጋሌ ፡፡ 

25.   የውይይት ፇተና ሂዯት  

ሀ/ ተፇታኞች ሇተወሰኑ ዯቂቃዎች ጽሑፌን እንዱያነቡ ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ 

ወቅት ፇታኞች ከተወዲዲሪዎች ምንም ዓይነት ጥያቄ አይቀበለም፡፡ 

ሇ/ ተፇታኞች በጽሑፌ ሊይ ውይይት እንዯጀመሩ እያንዲንደ ፇታኝ ከወጣው 

መስፇርት አኳያ ማስታወሻ በመያዝ እያንዲንደን ተፇታኝ ይገመግማሌ፡፡  

26.   በቡዴን ውይይት ፇተና እያንዲንደ ተፇታኝ የሚገመገምባቸው መሇኪያዎች  

1/ በውይይት ፇተና ጊዜ ተፇታኞች የሚገመገሙት በሚከተለት ነጥቦች ነው፡፡  

 ሀ/  በውይይቱ ሊይ የማዯረግ ተሳትፍ ብዛት ፣የሃሣብ ጥራትና አስተዋፅኦ  

ሇ/  በተፇታኙ የቀረቡ ሃሣቦች በውይይት ቡዴኑ አባሊት ያገኙት ተቀባይነት፣  

ሐ/ እያንዲንደ ግሇሰብ በላሊው የቡዴን አባሌ ሃሣብ ሊይ ጣሌቃ ባሇመግባት 

የሚያዲምጥበት ሁኔታ  

መ/  እያንዲንደ አባሌ ሇላሊው አባሌ አስተያየት የሚሰጠው ትኩረት ፣ 

ሠ/ ስሇእያንዲንደ አባሌ የሚኖር አጠቃሊይ አስተያየት፡- ሇምሳላ ተነሳሽነት፣ 

የፇጠራ ችልታ፣ ወሣኝነት፣ በራስ መተማመን፣ ላሊ ወገን የመከተሌ፣ 

ቀሌዯኝነት (humor) የመሳሰለት ባህሪያትን ማየት ፣  

2/ ፇታኞች ስሇእያንዲንደ ተወዲዲሪ ከሊይ ከተጠቀሱት መመዘኛዎች አኳያ 

ማስታወሻ በመያዝ የራሳቸውን ምዘና ነጥብ ይሰጣለ ፡፡ በሰጡት የግምገማ 

ውጤት መሠረት ስሇእያንዲንደ ተፇታኝ ያሊቸውን አስተያየት በማቅረብ 

ውይይት ካዯረጉ በኋሊ በተቻሇ መጠን ስምምነት ሊይ መዴረስ 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  
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27. የ አመሌካቾች ምርጫን ማጠናቀቅ 

ዕጩ ተወዲዲሪዎችን አስመሌክቶ በምርጫው ሂዯት የተሰበሰቡ መረጃዎች 

ከተጠቃሇለ በኋሊ፡- 

1) የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 56/2010 

አንቀፅ 48/49 በተመሇከተው መሰረት፡- 

ሀ/ አወንታዊ ዴጋፌ (affirmative action) የተሰጣቸው ሴቶች፣የአካሌ 

ጉዲተኞች በአንፃራዊ ሁኔታ ሌዩ አስተያየት ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ 

ሇ/ ከሊይ በተራ ፉዯሌ /ሀ/ በተመሇከተው መሰረት ሇቅጥር ተመዝግበው 

ሲወዲዯሩ አጠቃሊይ አማካይ ውጤታቸው አንዯኛ ከወጣው አወንታዊ 

ዴጋፌ ከማይዯረግሇት ዕጩ ጋር ሲነፃፀር የተበሊሇጡት ከ3% (ሦስት 

ከመቶ) ካሌበሇጠ ሇአካሌ ጉዲተኛና ሇሴቶች እንዯቅዯም ተከተሊቸው 

መመረጥ ቅዴሚያ ይሰጣሌ፡፡ 

2) መራጭ ቡዴን አባሊት በነጥብ አሰጣጥ ሂዯት ሰፉ ሌዩነት ካሊቸው በቂ 

ውይይት በማዴረግ ሌዩነቱን አስወግዯው የጋራ ስምምነት ሊይ ቢዯርሱ 

ይመረጣሌ፡፡ የጋራ ስምምነትና ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ ካሌተቻሇና አባሊቱ 

የሃሳብ ሌዩነታቸውን ካሌፇቱ ሌዩነቱ በዝርዝር በፁሑፌ እንዱሰፌር ተዯርጎ 

ሇተቋሙ የበሊይ ኃሊፉ ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጥበታሌ፡፡ 

28. ውጤት ስሇማሳወቅ 

የተመረጡ፣ ያሌተመረጡና ሇቅጥር በተጠባባቂነት የሚያዙ ተወዲዲሪዎች  

ተሇይተው ውጤታቸው በሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/የስራ 

ሂዯት  በኩሌ አመቺ በሆነ መንገዴ እንዱገሇፅሊቸው ይዯረጋሌ፡፡ በተጠበባቂነት 

የተመረጡት ሇአንዴ አመት ጊዜ ይቆያሌ፡፡  

29. ተመራጭ ተወዲዲሪዎችን ወዯ ሥራ ስሇማሠማራት 

1)  ተመራጭ ተወዲዲሪን ወዯ ሥራ የማሰማራቱ ተግባር የሚከናወነው በሰው 

ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/የስራ ሂዯት አማካኝነት ሆኖ 

በተካሄዯው ውዴዴር ብቁ  ሆነው የተመረጡት፡- 
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ሀ/ ሥራ ከመጀመራቸው በፉት ቀዯም ሲሌ በሥራ ሊይ የነበሩ   ከሆነ 

ከነበሩበት መ/ቤት  የሥራ መሌቀቂያ ማስረጃ ፤ 

ሇ/ የጤንነት ምስክር ወረቀትና ከወንጀሌ ነፃ መሆናቸውን የሚያስረዲ የፖሉስ 

የጣት አሻራ ምርመራ ውጤት፤ 

ሐ/ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመንግስት ሠራተኞች አስተዲዯር አዋጅ 

ቁጥር 56/2010 አንቀፅ 17 መሰረት ቃሇ መሀሊ የፇፀሙበት ማስረጃ፤ 

መ/ የሕይወት ታሪክ ቅፅ የተሞሊበት ማስረጃዎች ተሟሌተው መገኘት 

አሇባቸው፡፡ 

2)  ብቃታቸው ተረጋግጦ የተመረጡ ዕጩዎች በቢሮው ሰራተኞች ዯንብ ቁጥር 

99/2010  አንቀፅ 14 መሰረት እንዯሁኔታው ከስዴስት ወር እስከ አንዴ 

ዓመት የሚዯርስ የሙከራ ጊዜ መቀጠራቸውን የሚገሌፅ የቅጥር ዯብዲቤ፣ 

የሚያከናውኑት የሥራ ዝርዝርና ላልች ተጨማሪ መመሪያዎችም ካለ ወዯ 

ሥራ ከመሰማራታቸው በፉት ይሰጣቸዋሌ፡፡ 

3)  ሙከራ ቅጥር ዯብዲቤ 

ሀ/የተቀጣሪ ሰራተኛን ሙለ ሥም 

ሇ/የሚሰራበት የስራ ሂዯት/ክፌሌ  

ሐ/የተቀጠረበት የሥራ መዯብ መጠሪያ ፣ዯረጃና ዯመወዝ 

መ/የሥራ መዯብ መታወቂያ ቁጥር 

ሠ/ሰራተኛው ሥራ የሚጀምርበትን ቀን ፣ወርና ዓ፣ም መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

30. ተመራጭ ሰራተኞችን ማሰሌጠንና ማስተዋወቅ 
1)  የተመረጡ ሰራተኞች ወዯ ሥራ ከመሰማራታቸው በፉት ስሇሥራው በቂ 

ግንዛቤ ሇማስጨበጥ በሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት 

ዲይሬክቶሬት/የስራ ሂዯት እንዱሁም ክፌት የስራ መዯቡ በሚገኝበት 

የስራ ክፌሌ ገሇፃ ይዯረግሊቸዋሌ ፤እንዯሁኔታውም በሰራተኞች 
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አስተዲዯር ዯንብ ቁ. 99/2010 አንቀጽ16/1-2/ በተቀመጠው መሰረት 

ሥሌጠና ይሰጣቸዋሌ፡፡ 

2) በመስሪያ ቤቱ ውስጥ አዱስ የሚመዯቡ ሠራተኞች፡- 

ሀ/ የመ/ቤቱን ራዕይ፣ተሌዕኮና ዓሊማ ፤ 

ሇ/ የመ/ቤቱ ዋና ዋና ፖሉሲዎች ፣የአፇፃፀም መመሪያዎች እና 

አዯረጃጀት፤ 

ሐ/ በመ/ቤቱ የሚሰጡ ጥቅማጥቅሞችና የሚዯረጉ ዴጋፍች፤ 

መ/ የሰራተኛን ግዳታ የሚገሌፁ መረጃዎች እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ 

በተጨማሪም ከሚመዯቡበት የስራ ክፌሌ አባሊትና እንዯአስፇሊጊነቱ 

ከመስሪያ ቤቱ ኃሊፉዎችና ሰራተኞች ጋር እንዱተዋወቁ ይዯረጋሌ፡፡  

31. ሥሇ ሙከራ ጊዜ ቅጥር 

1/ በሙከራ ቅጥር ወቅት ሠራተኞች ስሇ ስራው ዕውቀት ና ሙያ እንዱቀሥሙ  

ተገቢው ሥሌጠናና ዴጋፌ ይሰጣቸዋሌ ፡፡ሥራውን በአግባቡ 

ስሇማከናወናቸው ክትትሌ እየተዯረገ የሥራ አፇፃፀማቸው ይገመገማሌ፡፡ 

2/ ሰራተኞች በሙከራ የሚቆዩበት ጊዜ በተቋሙ ሰራተኞች አስተዲዯር  ዯንብ 

ቁ.99/2010 አንቀጽ 14 /1 በተመሇከተው መሰረት የስዴስት ወር /የአንዴ 

ዓመት /የሙከራ ጊዜ ነው፡፡የስዴስት ወር /የአንዴ ዓመት /የሙከራ ጊዜ 

የስራ አፇፃፀም አጥጋቢና  ከአጥጋቢ በሊይ ከሆነ የቋሚ ቅጥር ዯብዲቤ 

ይሰጠዋሌ፡፡ አፇፃፀሙ ከአጥጋቢ በታች ከሆነ በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁ፣ 56/2010 አንቀጽ 19/3/ 

መሰረት ሇተጨማሪ ሶስት ወር ሙከራ ጊዜ ይሰጠዋሌ፡፡ 

3/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው አንዯተጠበቀ ሆኖ ሇሁሇተኛ ጊዜ 

የሙከራ ጊዜ አፇጻጸም ውጤቱ ከአጥጋቢ በታች ከሆነና ከተግባር ጋር 

በተያያዘ ስሌጠና መስተካከሌ የሚችሌ መሆኑ ከታመነበት ሇቀጣይ ሶስት 

ወር የሙከራ ጊዜው  ተራዝሞሇት በአፇፃፀሙ አጥጋቢ ካሌሆነ ይሰናበታሌ፡፡  
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4/ የሰራተኛው የሙከራ ጊዜ የስራ አፇፃፀም በወቅቱ ተሞሌቶ ከሚሰራበት የስራ 

ክፌሌ ሇሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት ዲይረሬክቶሬት/የስራ ሂዯት 

መቅረብ አሇበት ፡፡ 

5/ ሥሌጠና የማያስፇሌጋቸው ሠራተኞች የ6 ወር የሙከራ ጊዜ 

ይሰጣቸዋሌ፡፡የሙከራ አፇፃፀም ውጤቱ አጥጋቢና ከዚያ በሊይ ከሆነ የቋሚ 

ቅጥር ዯብዲቤ ይሠጣቸዋሌ፡፡ 

6/ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ /3/ እና ተገቢው ክትትሌና ዴጋፌ 

እየተዯረገሊቸው የስራ አፇፃፀም ውጤታቸው አጥጋቢ ያሌሆነ  ተቀጣሪዎች 

የሙከራ ጊዜያቸው ከመጠናቀቁ  ከአምስት ቀን ቀዯም ብል የስንብት 

ዯብዲቤ እንዱዯርሳቸው ይዯረጋሌ፡፡ 

7/ የሙከራ ቅጥር ጊዜያቸውን በአጥጋቢና ከዚያ በሊይ በማስመዝገብ 

ያጠናቀቁና በሙከራ ጊዜ ውስጥ ሥሌጠና ወስዯው ፇተናውን ያሇፈና በስነ-

ምግባራቸው የተመሰገኑ ሠራተኞች የሙከራ ጊዜያቸውን ከማጠናቀቃቸው 

ከአምስት ቀን በፉት የቋሚ ሠራኛተኝነት ዯብዲቤ እንዱዯርሳቸው 

ይዯረጋሌ፡፡ ሆኖም የሰራኞች የስራ አፇፃፀም ሳይሞሊ የሙከራ ጊዜው ካሇፇና 

ሠራኛው በቋሚነት እንዲይቀጠር የሚያዯርገው የስነ-ምግባር ችግር ያሇበት 

ካሌሆነ በስተቀር ቋሚ ሰራተኛ እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡ 

8/ በስራ አፇፃፀማቸው አጥጋቢና ከዚያ በሊይ ውጤት ያስመዘገቡ የሙከራ 

ቅጥር ሠራተኞች ከተጠቀሩበት ጊዜ ጀምሮ ወይም በዚህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ 5 መሰረት ቋሚ ሰራተኛነታቸው ይመዘገባሌ፡፡ 

32. የሌዩሌዩ መረጃዎችና የመቆያ መዝገብ አያያዝ  

1/ ስሇ መረጃዎችና ሠነድች መቆያ ጊዜ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት ያሇውና 

በላሇው ህግ የተጠቀሰውን እንዯተጠበቀ ሆኖ የሰው ሀብት ስራ አመራርና 

ሌማት ዲይሬክቶሬት/ ስራ ሂዯት  ምሌመሊና መረጣውን ሂዯት የሚያሳዩ 

መረጃዎችን ሇሁሇት ዓመት ጠብቆ ያቆያሌ፡፡ ይህ የመረጃዎች ማቆያ ጊዜ 

አቤቱታዎችና ጥቆማዎች ከቀረቡ ሉራዘም ይችሊሌ፡፡በመቆያው ጊዜ 

የሚያዙ መረጃዎች ተፇሊጊውን ዝርዝር የአሰራር ሂዯት የያዙና አስፇሊጊ 
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ሲሆን ውሳኔውን ሇመሇወጥና የእርምት እርምጃ ሇመውሰዴ የሚያገሇግለ 

ናቸው፡፡ 

2/  ሇአንዴ ክፌት ስራ መዯብ በተዯረገው የቅጥር ውዴዴር ከፌተኛ ውጤት 

ያሊቸው ያሌተቀጠሩ ተወዲዲሪዎች በተጠባባቂነት መቆያ መዝገብ እስከ 

አንዴ ዓመት ማቆየት ይችሊሌ፡፡ በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ በተመሳሳይ 

ዯረጃ ክፌት የሥራ መዯብ ከተፇጠረ ወይም ከተገኘ ከተጠባባቂዎች 

መቆያ መዝገብ ውስጥ በውጤታቸው ቅዯም ተከተሌ መሰረት ሇሙከራ 

መቅጠር ይችሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

ምዕራፌ ሁሇት 

የዕጩ ምሩቃን ቋሚ ቅጥር 

33. ምሌመሊና መረጣ 
አዱስ ምሩቃን በሚጠይቁ የሥራ መዯቦች ሊይ ቢሮው ከከፌተኛ የትምህርት 

ተቋማት ዕጩ ተመራቂዎችን በቀጥታ በመመሌመሌና በመምረጥ ሲመረቁ 

መቅጠር የሚችሌ ሲሆን አፇፃፀሙም  እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡፡ 

34.  ምሌመሊ  

በዚህ መመሪያ አንቀፅ 5/1 /ሇ/ የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡-  

1)  ተቋሙ ተወዲዲሪዎችን ሇመሳብ የሚረዲ ሥሇ መ/ቤቱ ሕግ፣ሥርዓት ፣ 

የሙያ እዴገት ሥሌጠና ፣ተጨማሪ የትምህርት ዕዴሌ ፣የዯመወዝ ስኬሌና 

ላልች ተመሳሳያ ጥቅማ ጥቅሞችን የሚገሌፅ መግሇጫ/ብሮሽር ያዘጋጃሌ፡፡ 

2) ሇተቋሙ ዓሊማና አጠቃሊይ ሁኔታ መግሇጫ የሚሰጥ ቡዴን ከዕጩዎች 

የምረቃ ጊዜ ቢያንስ ከስዴስት ወር በፉት በየትምህርት ተቋማቱ ውስጥ 

በመገኘት ገሇፃ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

3) ሇተቋሙ ተፇሊጊ የሆኑ ሙያ ያሊቸውን ዕጩ ተመራቂዎች ሇመመሌመሌ 

ከምረቃ ሦስት ወር በፉት በየትምህርት ተቋማቱ ውስጥ ማስታወቂያ 

መሇጠፌ ይኖርበታሌ፡፡የማስታወቂያው ይዘት- 

  ሀ/የቢሮው ስምና አዴራሻ  

 ሇ/ የሚፇሇገው የሙያ አይነት 
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ሐ/የትምህርት ዓይነትና አጠቃሊይ አማካኝ የትምህርት ውጤት 

መ/ስሇ ስራና ጥቅማጥቅም  አጭር መግሇጫ 

ሠ/የምዝገባ ፣የፇተና ቀንና ቦታ የመሳሰለትን ያካትታሌ፡፡ 

35.  የዕጩ ምሩቃን ምርጫ 

1/ የምሩቃን ምርጫ የሚከናወነው በመ/ቤቱ የቅጥር መራጭ ቡዴን 

አማካይነት ሲሆን የምርጫው አፇፃፀም የመዯበኛ ቅጥር የምርጫ ሂዯትን 

ይከተሊሌ፡፡ 

2/ የዕጩ ምሩቃን ቅጥር ከተከናወነ በኋሊ እንዯተመረቁ ሥራ ሇመጀመር 

ግዳታ መግባትና ሇመውጣት ወጪ ዋስ ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

36. ተጠያቂነት 

ማንኛውም የስራ ኃሊፉ ፣ሰራተኛ እና የቡዴን አባሌ ከህግ ውጪ ሇሚፇፅማቸው 

የቅጥር ተግባራት ሁለ በመንግስት ሠራኞች አዋጅ ቁጥር 56/2010  አንቀጽ 

68/ እና በቢሮው የሰራተኞች አስተዲዯር ዯንብ ቁ.99/2010 አንቀጽ 32 መሰረት 

ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

37. የተከሇከለ ተግባራት  

የሰራተኛ መራጭ ቡዴን አባሊት ማንኛውም ሠራተኛና የስራ ኃሊፉ 

በሚሰራበትና በኃሊፉነት በሚመራው መስሪያ ቤት ወይም የስራ ክፌሌ፣ 

በፋዯራለ/ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የቤተሰብ ህግ መሰረት የስራ 

ወይም የጋብቻ ዘመደ ሲቀጠር ተሳታፉም ሆነ ውሳኔ ሰጪ መሆን 

አይችሌም፡፡ 

38. የመረጃ አያያዝና የቅፆች አጠቃቀም 
1) በቢሮው ውስጥ የቅጥር ውዴዴር  የተከናወነባቸውንና ውሳኔ የተሰጠባቸውን 

መረጃዎች ሇምርመራ ሥራ እንዱያገሇግለ በጥንቃቄ ተይዘው መቀመጥ 

አሇባቸው፡፡ 

2) ስሇ መንግስት ሰራተኞች ቅጥር አፇፃፀም የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

ፐብሉክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ሌማት ቢሮ ካወጣቸው መመሪያዎች ጋር 
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ተያይዘው የሚገኙ ሌዩ ሌዩ ቅጾች ሇዚህ መመሪያ አፇፃፀም እንዯአግባብነቱ 

ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

39. ስሇ ሀሰተኛ መረጃዎች 

ሇቅጥር የቀረቡ መረጃዎች ሀሰተኛ ሆነው ከተገኙ በላሊ ሕግ መሰረት 

ሚያስከትሇው ተጠያቂነት እንዯተጠበቀ ሆኖ ተቋሙ የሚከተለትን እርምጃዎች 

ይወስዲሌ፡፡  

ሀ) የሀሰት መረጃ ወይም ማስረጃ አቅራቢዎቹ ከውዴዴሩ እንዱሰረዙ ይዯረጋሌ፤ 

ሇ) የሀሰት ማስረጃ በማቅረብ የተመሇመለ ወይም የተመረጡ ሠራተኞች ቢኖሩ 

ቅጥራቸው ይሰረዛሌ፡፡ 

40. .ቅሬታ ወይም አቤቱታ ወይም ጥቆማ ሥሇማቅረብ  

ዯንብንና መመሪያን በመጣስ አግባብ ያሌሆነ የቅጥር ተግባር ሲፇፀም ሇቅሬታ 

አጣሪ ቡዴን ወይም ሇስነምግባር መከታያ ዲይሬክቶሬት/ቡዴን ቅሬታ ወይም 

አቤቱታ ወይም ጥቆማ ማቅረብ ይቻሊሌ፡፡ 

41. .ምርመራ  

42. የተቋሙ የውሥጥ ኦዱት ዲይሬክቶሬት/ ቡዴን መስሪያ ቤቱን የቅጥር ክንውኖች 

በዝርዝር በመመርመር ከዯንብና መመሪያ ውጪ የተፇፀሙ ቢኖሩ ሇቢሮው 

የበሊይ ኃሊፉ ሪፖርት በማቅረብ ውሳኔ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 

 
ክፌሌ ሶስት 

ምዕራፌ አንዴ 
ስሇ ጊዜያዊ ሰራተኞች ቅጥር 

 
 

43. የጊዜያዊ ሠራተኛ ቅጥር ዓሊማ፡- 

1/ የሰራተኛ አገሌግልት የሚፇሇግበት ዕቅዴ ወይም ሥራ ሇተወሰነ ጊዜ 

ሆኖ ሲገኝ ወይም ሁኔታዎች ሲያስገዴደ በቋሚ የሥራ መዯብ ሊይ 

ሇጊዜው ሠራተኛ መመዯብ ሲያስፇሌግ፤ 
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2/ በተሇያዩ ምክንያቶች አጣዲፉና በአጭር ጊዜ ሚጠናቀቁ ሥራዎች 

ሲያጋጥሙ፤ 

3/ በፕሮጀክት መሌክ የሚሰሩ ሥራዎች ሲፇጠሩ ፣ሥራዎችን ሇማከናወን 

ሲባሌ የሚፇፀም ቅጥር ነው፡፡ 

44. የጊዜያዊ ሰራተኛ ቅጥር አፇፃፀም 

1. ቅዴመ ዝግጅት 

ሀ/ ጊዜያዊ ሰራተኞች እንዱቀጠሩሇት የሚፇሌገው የስራ ክፌሌ የጊዜያዊ ቅጥር 

መፇፀም ያስፇሇገበትን ምክንያት ፣የቅጥር ጊዜውን በመጥቀስ ፣የስራ 

ዝርዝሩን በማዘጋጀትና የሚያስፇሌገውን  ተፇሊጊ ችልታ በመዘርዘር 

ጥያቄውን ሇመ/ቤቱ የሰው ሀብት ሥራ አመራር እና ሌማት 

ዲይሬክቶሬት/ የስራ ሂዯት ያቀርባሌ፡፡ 

ሇ/ የስራ ክፌለ ከየሰው ሀብት ስራ አመራር እና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የስራ 

ሂዯት  በጊዜያዊ ቅጥሩ አፇፃፀም ሊይ በመወያየት ቅዴመ ምሌመሊ እቅዴ 

ያወጣለ፡፡ 

1. ከዚህ በፉት የሥራ መዯቡ ያሌተመዯበ ከሆነ የስራ ዝርዝሩን 

በማዘጋጀት በተቋሙ ምዯባ እንዱሰጠው ያዯርጋለ፤ 

2. ጊዜያዊ ቅጥሩ የሚቆይበትን ጊዜ ይወስናሌ፤ 

3. ሇስራ መዯቡ በጀት መኖሩን ያረጋግጣሌ፡፡ 

45. የክፌት የስራ መዯብ ማስታወቂያ አወጣጥ 

1) ማናቸውም ማስታወቂያ ከተገሇፀበት እሇት ጀምሮ እስከ ስዴስት የስራ ቀናት 

ሇአመሌካቾች ክፌት ሆኖ ይቆያሌ ፡፡ 

2) አመሌካቾች በግንባር በመቅረብ ፣ በመሌዕክተኛ ፣ በፖስታ ፣ በፊክስና 

በላልች የኤላክትሮኒክስ መሳሪያዎች በመጠቀም በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

/1/ በተገሇፀው ጊዜ ውስጥ በማስታወቂያው ሇተጠቀሰው ክፌት የሥራ መዯብ 

መመዝገብ ይችሊለ ፡፡ ሆኖም ከሚመሇከቻው ጋር የሥራ መጠየቂያ ቅጽ 

ተሞሌቶ ከሚከተለት መረጃዎች ጋር ተያይዞ መቅረብ አሇበት፡፡ 
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 ሀ/  የትምህርት ማስረጃ  

 ሇ/ የሥራ ሌምዴ ማስረጃ  

 ሐ/ የግሌና የሥራ ሁኔታ መግሇጫ  

3) የክፌት ቦታው ማስታወቂያ ይዘት  

 ሀ/ የመሥሪያ ቤቱ ስምና አዴራሻ  

 ሇ/ የሥራ መዯቡ መጠሪያ ፣ ዯረጃና ዯመወዝ  

 ሐ/ የሥራ መዯቡ ብዛትና የመዯብ መታወቂያ ቁጥር  

 መ/ ሇሥራ መዯቡ የሚጠይቀው ዝቅተኛ ተፇሊጊ ችልታ  

ሠ/ ሇሥራ መዯቡ የሚፇሇገውን እውቀት ፣ ክህልት፣ ችልታ፣ የሥነ ምግባርና  

ረ/  በሥራ መዯቡ የተመሇከተው የሥራ ኃሊፉነት  

ሰ/  ሇምዝገባ መቅረብ ያሇባቸውን መረጃዎችን ማመሌከቻዎች  

ሸ/  የሥራው ፀባይ /የመስክ ሥራ ፣ የትርፌ ስዓት ሥራ / 

ቀ/ ምዝገባ የሚዯረግበትና የሚጠናቀቅበት ቀንና ስዓት  

በ/ በምዝገባ ቦታ ፣ የቢሮ ቁጥር እና የመረጃ ስሌክ ቁጥር  

ተ/  ምዝገባ በኤላትሮኒክስ መገናኛ ማዴረግ እንዯሚቻሌ  

ቸ/ የጊዜያዊ ቅጥሩ ጊዜ ይገሇፃሌ  

46.   ሇምዝገባ ብቁ ስሇመሆን  

1) በአዱስ አበባ መንግስት ሠራተኞች 56/2010 አንቀጽ 14 ንዐስ አንቀጽ1 ሀ 

እስከ መ መሠረት ሇመቀጠር ያሌተገዯበ  

2) በቢሮው ሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 99/2010 አንቀጽ 13/1-6/    

መሠረት በተቋሙ ሇመቀጠር ያሌተከሇከሇ  

3) ሇሥራ መዯቡ ማስታወቂያ የተጠየቁትን ተፇሊጊ ችልታዎች ማሟሊቱንና 

የቀረቡት መረጃዎች ትክክሇኛ መሆናቸውን፣ በማጣራት የማመሌከቻው 

ማቅረቢያ ጊዜ ከማሇፈ በፉት አመሌካቾችን ይመዘግባሌ፡፡  
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47.   የማጣሪያ ምርጫ  

በርካታ አመሌካቾች በሚቀርቡበት ሁኔታ ሊይ የሰው ሀብት ሥራ አመራርና 

ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት እና የስራ ክፌለ በጋራ ተመራጭየተሻሇ 

ችልታና ብቃት ያሊቸውን እጩዎች ብቻ መርጠው ሇውዴዴር ሉያቀርቡ 

ይችሊለ፡፡  

48.   ስሇ አመሌካቾች ምርጫ   

1/ በጊዜያዊ ቅጥር መራጭ ቡዴን 

ሇሥራ መዯቡ የቀረቡት ዕጩ ተወዲዲሪዎች ምርጫ የሚከናወነው ፡- 

ሀ/ የሰው ሀብት ሥራ አመራርና ሌማት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት 

/ተወካይ-  ሰብሳቢ  

ሇ/ ክፌት የሥራ መዯቡ የሚገኝበት ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት/ ቡዴን 

/ተወካይ- አባሌ  

ሐ /የሴቶች ጉዲይ ዲይሬክቶሬት/ ተወካይ……………...……  አባሌ 

መ/ የሥነ ምግባር መከታታይ ዲይሬክቶሬት/ቡዴን/ ተወካይ 

……………....አባሌ 

 ሠ/ በሰው ሀብት ስራ አመራርና ሌማት  ዲይሬክቶሬት/ የሥራ ሂዯት 

የሚመዯብ … አባሌና  ቃሇጉባዔ ፀሐፉ በመሆን በሚያካሂደት ስብሰባ 

ነው፡፡  

2/ ከዚህ ቀዯም ሇቋሚ ሠራተኛነት ተወዲዴረው ባሊቸው ከፌተኛ ውጤት 

በመቆያ መዝገብ ከተያዙ ተጠባባቂ አመሌካቾች መካከሌ እንዯ ቅዯም 

ተከተሊቸው በመምረጥ ወይም ከዚህ ቀዯም በተመሳሳይ ሥራ በጊዜያዊነት 

ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ ግሇሰቦችን በመጥራት ሇተወሰነ ጊዜ በጊዜያዊ 

ሠራተኛነት መቅጠር ይቻሊሌ ፡፡  

3/ የጊዜያዊ ሠራተኛ መራጭ ቡዴን በተዘጋጁት መስፇርቶች መሠረት 

አመሌካቾችን ያወዲዴራሌ፡፡ 
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4/ ሇሴት አመሌካቾች፣ ሇአካሌ ጉዲተኞች የቅጥር አፇፃፀም መመሪያ አንቀጽ 

ሊይ የተጠቀሱት ሇጊዜያዊ ተቀጣሪዎች ተፇፃሚ ይሆናለ ፡፡ 

49.   ከተቀጣሪው ጋር የሚፇፀም ውሌ  

1/ በተቀጣሪው ሠራተኛ በተቋሙ መካከሌ የሥራ ውሌ ይፇፀማሌ ፡፡  

2/ የሥራ ውለ፡- 

ሀ/  ሥራው የሚጀመርበትና የሚያሇቅበት ጊዜ  

ሇ/  ሇሠራተኛው የሚከፇሇውን የዯመወዝ መጠንና ጥቅማ ጥቅሞች  

ሐ/ የተቀጣሪው ሠራተኛና የቀጣሪው መ/ቤት መብቶችና ግዳታዎችን 

በዝርዝር  ያስቀመጠ መሆን ይኖርበታሌ ፡፡ ሇሞዳሌነት የሚያገሇግለ 

የሥራ ውሌ ቅጽ ተቀፅሊ  ከዚህ ጋር ተያይዟሌ ፡፡  

3/ የቅጥሩ ውሌ ከተፇፀመ በኋሊ የሠራ ውለ ኮፒና ሠራተኛው የሚያከናውነው 

የሥራ ዝርዝር አባሪ በማዴረግ ሇሠራተኛው/ዋ የቅጥር ዯብዲቤ ይሰጠዋሌ 

/ታሌ፡፡  

4/ የጊዜያዊ ሠራተኛው አገሌግልት እንዱራዘም አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝና ሁሇቱም 

ተዋዋይ ወገኖች ሲስማሙበት የውለ ዘመን ከማሇቁ ከአንዴ ወር በፉት 

ውለን ማዯስ ይቻሊሌ፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 
ምዕራፌ ሁሇት 

50. በጡረታ የተገሇሇ ሠራተኛ በጊዜዊ ሠራተኛነት ስሇሚቀጠርበት ሁኔታ፣ 

በጊዜዊነት ሠራተኛ እንዱቀጠርበት የሚፇሇግ የስራ መዯብ የክፌት ቦታ 

ማስታወቂያ ወጥቶ የተመዘገቡ በጡረታ የተገሇለ ግሇሰቦች ብቻ ከሆኑ ወይም 

ከተወዲዲሪዎች መካከሌ ሇሥራው ይበሌጥ ጠቃሚ የሚሆኑት በጡረታ የተገሇለ 

ግሇሰቦች ከሆኑ በተቋሙ የበሊይ ኃሊፉ ውሳኔ በጡረታ የተገሇለ ግሇሰቦችን 

መቅጠር ይቻሊሌ፡፡ 
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51. በአገር ውስጥ (Local) እና በዓሇምአቀፌ (International) ዯረጃ በኮንትራት 

ስሇሚቀጠሩ ሰራተኞች  

የውጭ አገር ዜጎች፣  

ከፌተኛ ባሇሙያ ሇሚጠይቅ ማናቸውም ክፌት የሥራ መዯብ በዯረጃ እዴገት፣ 

በዝውውር ወይም በቅጥር ኢትዮጵያዊ ባሇሙያ ሇማግኘት አሇመቻለን 

በማረጋገጥ፣ በሁሇት ዓይነት መንገዴ የውጭ አገር ዜጎችን በኮንትራት መቅጠር 

ይቻሊሌ፡፡  

1. ቀዯም ሲሌ በጥገኝነት፣ በቱሪስት ቪዛ ወይም በላሊ አገር ውስጥ የገቡ 

የውጭ አገር ዜጎችን በኮንትራት ሇመቅጠር አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዜ፡-  

ሀ/ የተፇቀዯ በጀት መኖሩን፣ 

ሇ/ ተቀጣሪዎች የመኖሪያና የስራ ፇቃዴ ከሚመሇከተው የኢትዮጵያ 

መንግስት  መ/ቤት የተሰጣቸው መሆኑን፣  

ሐ/ በኮንትራት የተቀጠሩበትን የስራ መዯብ ይዘት የሚገሌጽ የስራ 

ዝርዝር  

    ተዘጋጅቶ ምዯባ የተሰጠው መሆኑን፣  

መ/ የትምህርት ማስረጃው በሚመሇከት አካሌ አቻ ግምት የተሰጠው 

መሆኑን፣ 

ሠ/ የሙያና የስራ ሌምዴ ማስረጃውን በሚመሇከተው አካሌ ትክክሇኛነቱ 

የተረጋገጠ  መሆኑን፣ 

ረ/ ከሥራ ዝርዝሩና ከስምምነቱ አንፃር እንዱከፇሊቸው የታሰበውን 

ዯመወዝ ሌክ  የሚያሳይ መግሇጫ መኖሩን፣  

ሰ/የኮንትራት ውሌ፣ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ የውጭ 

አገር ዜጎች በኮንትራት ሇመቅጠር በሚፇሇግበት ጊዜ ፣  
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ሀ/ የፌሊጎት መግሇጫ ማስታወቂያ መውጣቱን፣ 

ሇ/ በተዘጋጀው ዝክረ ተግባር / Term of Reference/   መሠረት 

ተወዲዲሪው መገምገሙን  

ሐ/ የመረጃ ቴክኖሉጂን በመጠቀም ከአሸናፉው ባሇሙያ ጋር የክፌያ 

ዴርዴር  

  መዯረጉን፣  

መ/ የመረጃ ቴክኖሉጂን በመጠቀም ከአሸናፉው ጋር ውሌ መፇፀሙን  

ሠ/ ወዯ አገር ውስጥ እንዱገባ ከሚመሇከተው የመንግስት አካሌ ጋር 

ግንኙነት በማዴረግ አስፇሊጊው ሁለ መፇፀሙን  

ረ/ ባሇሙያውን ሥራ ሇማስጀመር አስፇሊጊውን ቅዴመ ዝግጅት 

መዯረጉን መረጋገጥ  አሇበት፡፡  
 

ክፌሌ አራት 

የጊዜያዊ/ኮንተራት ሰራተኛ ዯመወዝና አበሌ 
 

52.  የጊዚያዊ/ ኮንትራት/ ሠራተኞች ዯመወዝና አበሌ አከፊፇሌ፣  

1. እንዯሥራው እና ገበያው ሁኔታ ሇጊዚያዊ /ኮንትራት ሠራተኞች ቢሮው 

በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ከስራ መዯቡ መነሻ ዯመወዝ በእርከን ገባ 

ብል መክፇሌ ይቻሊሌ፡፡  

2. የሌዩ ሌዩ አበሌ ክፌያዎች ሇተቋሙ ሠራተኞች በወጣው የሌዩ ሌዩ አበሌ 

መመሪያ መሠረት ይፇፀማሌ፡፡ 

3. በጊዚያዊነት የሚቀጠር ሠራተኛ እንዯ ቋሚ የመንግስት ሠራተኛ ሇዯረጃ 

እዴገት አይወዲዯርም በየሁሇት አመት የሚሠጠው መዯበኛ የዯመወዝ 

ጭማሪም ተጠቃሚ አይሆንም፡፡  

4. ጊዚያዊ ሠራተኛ ቀዯም ብል ከዚያው የስራ መዯብ ከፌ ባሇ ዯረጃ ሊይ 

መመዯብ ካስፇሇገ በአዱስ መሌክ ውዴዴር ተካሄድ አዱስ ውሌ መፇፀም 

አሇበት፣  
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ክፌሌ አምስት 

ስሇ ግዳታዎች 

53.  የተረጋገጠ ግዳታ፣ 

1. ሇሥራው ብቃት ያሇው ስሇመሆኑ የትምህርት፣ የሙያና የስራ ሌምዴ 

ማስረጃዎችንና እንዱሁም አስፇሊጊ ሆኖ ተቋሙ ሲጠይቀው ከኤች.አይ.ቪ 

/ኤዴስ/ በስተቀር የጤንነት ማረጋገጫ የማቅረብ፤ 

2. ከተቋሙ የሚሰጡትን ዯንቦች፣ የስራ መመሪያዎችና ትዕዛዞችን በሙለ 

አክብሮ የመፇፀም፣ 

3. መሊ እውቀቱንና ጉሌበቱን በተመዯበበት ሥራ ሊይ የማዋሌና ሥራውን 

በታማኝነት፣ በትጋትና በጥንቃቄ የመሥራት፣  

4. ሇመሌካም ሥነ-ምግባር ተቃራኒ የሆነ ጠባይ ያሇማሳየትና ተቋሙ 

የሚያወጣቸውን የስነ-ምግባር /ዱስፕሉን/ ዯንቦችን የማክበር፣ 

5. ሥራውን ሇማከናወን የተሰጡትን መሣሪያዎች በጥንቃቄ የመያዝና 

ማንኛውንም የተረከባቸውን የስራ መሣሪያዎች እንዱያስቆጥር ወይም 

እንዱያስረክብ በተቋሙ ሲጠየቅ የማቅረብ፣  

6. በሥራው ወይም በሥራ ባሌዯረቦቹ ሊይ አዯጋ ሲዯርስ የመርዲት  

7. በሥራው አጋጣሚ ያወቀውን ሚስጥር፣ በእጁ የገባውን ማንኛውም ማስረጃ 

ወይም ሰነዴ በተቋሙ ካሌታዘዘ በቀር ሇሦስተኛ ወገን ያሇመግሇጽ፣  

8. አስቀዴሞ ከተቋሙ ስምምነትና ፇቃዴ ሳያገኝ በመዯበኛ ሥራ ሰዓት 

በማንኛውም መ/ቤት ያሇመስራት፤ 

9. ተቀጣሪው የሚያከናውነው ሥራ ከተቀጣሪው ከራሱ፣ ከዘመድቹ ወይም 

ከወዲጀቹ ጥቅም ጋር የተያያዘ ሆኖ ሲያገኘው ሇተቋሙ የማሳወቅ፤ 

10. የስራ ውለ ከመጠናቀቁ በፉት ሥራውን መሌቀቅ የሚፇሌግ ከሆነ 

ከአንዴ ወር አስቀዴሞ ሇመ/ቤቱ የጹሑፌ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዳታ 

አሇበት፤ 
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54. የተቋሙ ግዳታዎች፣ 

1. ተቀጣሪው የሚሰራውን ሥራ የሚገሌጽ ዯብዲቤ ከሥራ ዝርዝር ጋር 

የመስጠት  

2. ሇስራው ክንውን አስፇሊጊ የሆኑት ተቋሙ የሚያስፇጽማቸውን 

መመሪያዎችን እንዱሁም ሇሥራው የሚያስፇሇ፤ጉ የስራ መሣሪያዎችን 

የማቅረብ፤ 

3. ተቀጣሪው ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት ካሇሆነ በቀር የተቀጠረበትን ሥራ 

ሲያከናውን አዯጋ ቢዯርስበት ከሥራ ውለ ዘመን ሳያሌፌ ፇቃዴ 

የመስጠትና የማሳከም፤ 

4. ተቀጣሪው የስራ ውለ ከማሇቁ በፉት ሇማሰናበትየሚፇሇግ ከሆነ ምክንያቱን 

ጭምር በመግሇጽ ከአንዴ ወር አስቀዴሞ የጽሑፌ ማስጠንቀቂያ 

የመስጠት፤ 

5. በየወሩ መጨረሻ የሠራበትን ዯመወዝ የመክፇሌ፤ 

6. ተቀጣሪው ሲሰናበት የምስክር ወረቀት የመስጠት ግዳታ አሇበት፤ 

                

ክፌሌ ስዴስት 

ስሇ የስራ ሰዓቶች እና ፇቃድች 
 

55.  መዯበኛ የስራ ሰዓት  

ተቋሙ በተሇየ ሁኔታ ካሌወሰነ በቀር ሇጊዜያዊ ቅጥር/ኮንተራት ሰራተኞች 

የስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት የተቋሙ ሠራተኞች መዯበኛ የሥራ ሰዓት 

ይሆናሌ፡፡  

56.  ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት በሊይ ስሇመስራት፣ 

1. ተቀጣሪው ከመዯበኛ የስራ ሰዓት በሊይ እንዱሰራ ከታዘዘ የሠራበት 

ሰዓት ታስቦ በሥራ ውለ ጊዜ ውስጥ አመች በሆነ ወቅት በምትኩ 

የእረፌት ፇቃዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፡፡  
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2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በተገሇፀው መሠረት መፇፀም ካሌተቻሇ 

በትርፌ ሰዓት ክፌያ አፇፃፀም መመሪያ መሠረት የትርፌ ሰዓት ክፌያ 

ይሰጠዋሌ /ይሰጣታሌ፣  

57.  የዓመት እረፌት ፇቃዴ፣  

1.  አዱስ ተቀጣሪ ሠራተኛ ሇ11/አስራ አንዴ/ ወራት አገሌግልት ከመስጠቱ 

በፉት የዓመት እረፌት ፇቃዴ ሉጠይቅ አይችሌም፡፡  

2. ተቀጣሪው  ሇአንዴ ዓመት አገሌግልት ሀያ ቀን የዓመት ፇቃዴ ከዯመወዝ 

ጋር ያገኛሌ፡፡ 

3. ውለ የሚቆይበት ዘመን ሁሇት ዓመት ወይም ከዚያ በሊይ ከሆነ ወይም ውለ 

የታዯሰ እንዯሆነ በዚህ አንቀጽ በንዐስ ቁጥር 2 ከተወሰነው በሊይ ሊገሇገሇበት 

ሇእያንዲንደ ተጨማሪ አንዴ ዓመት አንዴ የስራ ቀን እየታከሇ የዓመት 

እረፌት ፇቃዴ ያገኛሌ፡፡ ሆኖም የሚሰጠው የዓመት ፇቃዴ ከ20 የሥራ 

ቀናት መብሇጥ የሇበትም፡፡  

4. ሇዓመቱ የተመዯበው የዓመት እረፌት ፇቃዴ በጽሑፌ ተጠይቆ በዚያው 

ዓመት ውስጥ መውሰዴ አሇበት፣ በዚህ መሠረት መፇፀም ካሌተቻሇ በሥራ 

ሰዓትና ሌዩ ሌዩ ፇቃድች መመሪያ መሠረት ይስተናገዲሌ፡፡  

58. የህመም ፇቃዴ፣  

ተቀጣሪው ሲታመም የህክምና አገሌግልት ሇመስጠት ሥሌጣን ባሇው 

ሇተፇቀዯሇት የሕክምና ዴርጅት ማስረጃ የሚያቀርብበት ሆኖ በዓመት ከ20 

ቀናት ያሌበሇጠ የህመም ፇቃዴ ከዯመወዝ ጋር ይሰጠዋሌ፡፡  

 

59. የወሉዴ ፌቃዴ፣ 

1. ነፌሰጡር የሆነች ጊዚያዊ ሠራተኛ መውሇጀዋ ሲዯርስ እወሌዲሇሁ ብሊ 

ከገመተችበት ቀን በፉት 30 ተከታታይ ቀናት የቅዴመ ወሉዴ ፇቃዴ 

እንዱሁም ስትወሌዴ ከወሇዯችበት ቀን ጀምሮ 60 ተከታታይ ቀናት ዯመወዝ 

የሚከፇሌበት የወሉዴ ፇቃዴ ይሰጣታሌ፡፡ 
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2. የወሉዴ ፇቃደ ተግባራዊ ሚሆነው የቅጥር ውለ ከመቋረጡ በፉት ሲሆን 

ብቻ ነው፡፡  

60. ሌዩ ፌቃዴ፣  

ተቀጣሪው ከፌርዴ ቤት ወይም ሥሌጣን ካሊቸው መንግስታዊ ወይም ሕዝባዊ 

ዴርጅቶች መጥሪያ ሲዯርሰው ከዯመወዝ ጋር ሌዩ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፡፡  

61. የሥራ ውሌ ስሇሚቋረጥበት ሁኔታ፣  

1. ሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች የውለ ጊዜ ከማሇቁ በፉት ሇማቋረጥ ሲስማሙ፤  

2. ተቀጣሪው ሲሞት፤ 

3. የውለ ዘመን ከመዴረሱ በፉት ሥራው የተጠናቀቀ ወይም ሉሰራ የታቀዯው 

ሥራ በተሇያዩ ከአቅም በሊይ በሆኑ ወይም በላልች ምክንያቶች የቀረ 

እንዯሆነ፣ 

4. የተቋሙ ሥራ በመቀነሱ ምክንያት ሰው ኃይሌ ሲቀንስ፣  

5. ውለን ሇማቋረጥ ተቋሙ ወይም ተቀጣሪው የሰጠው የአንዴ ወር 

ማስጠንቀቂያ ጊዜ ሲያሌቅ፣ 

6. ተቀጣሪው ሇተቀጠረበት ሥራ የሚፇሇግበትን እውቀት በሥራ ያሊሳየ ወይም 

ሥራውን በሚገባ ሇማከናወን ያሌቻሇ ወይም ችልታ የላሇው መሆኑ 

ሲረጋገጥ፣ 

7. ተቀጣሪው በሕመም ምክንያት በዓመት ከ20 ቀን በሊይ ከሥራው በመቅረቱ 

ምክንያት ከሥራ ሲሰናበት፣ 

8. ከሥራ የሚያስወጣ የሥነ- ምግባር እርምጃ ሲወሰዴበት የስራ ውለ 

ይቋረጣሌ፡፡  

 

ክፌሌ ሰባት 

ከቅጥር ጋር በተያያዘ ሇሚፇጸም ዴርጊት የሚሰወደ እርምጃዎች 

62. ተቋሙ የሚወስዲቸው ሌዩ ሌዩ እርምጃዎች ፣ 

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ የሰራተኞች አስተዲዯር ዯንብ 

ቁጥር 99/2010 አንቀጽ 44/1 መሰረት፡-  
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1. ተቀጣሪው ሳያሳውቅ ከአሥር ቀን በሊይ የቀረ በተከታታይ ሁሇት የአስር 

ቀናት የጥሪ ማስታወቂያ በማውጣት እንዯሆነ ውለ  ይቋረጣሌ፡፡ ሆኖም 

ከሥራ የቀረበት ምክንያት ከአቅም በሊይ ሇመሆኑ በተቋሙ ከታመነ 

የቀረበት ጊዜ ከዓመት ፇቃደ ተቀንሶ በሕመም ከሆነም በዚህ መመሪያ ሊይ 

የተገሇፀው ተፇፃሚ ሆኖ የጊዚያዊ ቅጥር ውለ ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡  

2.  ሆኖም ተቀጣሪው ፣  

ሀ/ መፇፀም የሚገባውን ሥራ ሆን ብል ወይም በቸሌተኝነት በጊዜው  

ካሊከናወነ፣ 

ሇ/ የሚሰጠውን የስራ ትዕዛዝ ያሌተቀበሇ ወይም ሇመቀበሌ ፌቃዯኛ ካሌሆነ፣ 

ሐ/ ስሇሥራው የተሰጠውን መሣሪያ ወይም ማንኛውም ሇሥራው 

የሚጠቀምበትን   ንብረት በጥንቃቄ የማይዝ ከሆነ፣  

መ/ በሥራው አጋጣሚ እጁ የገባውን ማንኛውም ንብረት ሇግለ 

መጠቀሚያነት ያዋሇ  ወይም ሇመጠቀም ሙከራ ያዯረገ እንዯሆነ  

ሠ/ በሥራው አጋጣሚ ያወቀውን ሚስጥር ወይንም ማንኛውንም ሰነድች 

ሳይፇቀዴሇት ሇሦስተኛ ወገን አሳሌፍ የሰጠ ወይም ሇመስጠት ሙከራ 

ያዯረገ እንሆነ፣  

ረ/  በሴት ሠራተኞች ሊይ ጾታዊ ጥቃት ካዯረሰ፣ 

ሰ/ በተቋሙ  ውስጥ ዝሙት፣ ዴብዯባ የፇፀም ወይም ሰክሮ ወዯ ስራው 

የመጣ እንዯሆነ እና ከዚህ ተመሳሳይነት ያሊቸውን ላልች ከባዴ 

ጥፊቶችን የፇፀመ እንዯሆነ ቢሮው ውለን እስከማቋረጥ የሚዯርስበት 

የስነ- ስርዓት እርምጃ መውሰዴ ይችሊሌ፡፡  

63. ስሇውሳኔ አሰጣጥ 

በተቀጣሪው ሊይ የሚወሰዯው ማንኛውም የስነ-ስርዓት እርምጃ በተቋሙ የበሊይ 

ኃሊፉ ወይም በሚወክሇው ኃሊፉ መጽዯቅ አሇበት፡፡  
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64. አ ቤቱታ ወይም ይግባኝ ስሇማቅረብ፣  

1. ተቀጣሪው በዚህ መመሪያ እና በገባው ውሌ መሰረት መብቶቹ 

ያሌተከበሩሇት ወይም የተጣሱ እንዯሆነ በመዯበኛው ቅሬታ አቀራረብ 

ዯንብና ሥነ- ሥርዓት መሠረት አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ፣  

2. ተቋሙ በሚሰጠው  የመጨረሻ ውሳኔ ተቀጣሪው ካሌተስማማ በፐብሉክ 

ስርቪስ ፌ/ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

65.  መሸጋገሪያ ዴንጋጌ፣  

ይህ መመሪያ ከመውጣቱ በፉት  የተጀመሩ የቋሚና ጊዚያዊ/ኮንትራት ቅጥር 

በነበሩበት ሁኔታ ይቀጥሊለ፡፡ 

66. የተተኩ መመሪያዎች፣  

የቋሚና ጊዚያዊ/ኮንትራት/ ቅጥርን አስመሌክቶ ከዚህ በፉት በኢትዮጵያ 

ገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን ሲሰራበት የነበረው መመሪያ ቁ.05/2001 

በዚህ መመሪያ ተተክቷሌ፡፡ 

67. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ፣  

ይህ መመሪያ  በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ ኃሊፉ 

ከተፇረመበት ዕሇት ጀምሮ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

ሙለጌታ ተፇራ ዯበሊ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ገቢዎች ቢሮ 

                                ኃሊፉ 

                            ሰኔ 2013 ዓ.ም 

አዱስ አበባ



37 | P a g e  

 

 

ተቀጽሊ 1 

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 56/2010 አንቀጽ 

21/1 እና በዚህ የጊዚያዊ ሠራተኞች ቅጥር አፇፃፀም መመሪያ አንቀጽ10 መሠረት 

የተዘጋጀ የጊዚያዊ/ ኮንትራት/ ሠራተኛ ቅጥር ውሌ ናሙና ፤ 

አንቀጽ -1- ጠቅሊሊ  

1. ይህ የስራ ውሌ ከዚህ በታች ቀጣሪው ተብል በሚጠቀሰው/የተቋሙ ስም -------------- 

እና ከዚህ በኋሊ ተቀጣሪው እየተባሇ በሚጠቀሰው------------------------------------------- 

መካከሌ የተዯረገው ጊዚያዊ/ የኮንትራት/ ቅጥር ውሌ ስምምነት ነው፡፡  

2. የተቀጣሪው  

1. ዜግነት -------------------- ጾታ ----------------- 

2. አዴራሻ፤ ከተማ/ክተማ ------------------ወረዲ -------- ቀበላ -------------የቤት 

ቁጥር ----------------- 

3. የሌዯት  ቀን -----------------------     ወር-----------------   ዓ.ም--------------------- 

3. ስሇቅጥሩ ሁኔታ ፤- 

1. የስራ ዓይነት ---------------------------- 

2. የስራ ዯረጃ -------------------------------  

3. የስራ ቦታ --------------------------------- 

4. የወር ዯመወዝ ብር ---------------------- 

5. የውለ ዘመን ከ ቀን----------ወር--------------ዓ.ም እስከ ቀን----------ወር--------------ዓ.ም 

አንቀጽ 2  

2.1.የቀጣሪውና የተቀጣሪው መብትና ግዳታዎች  

----------------- ቀን ------------------ ዓ.ም. በቁጥር -------------- በተሊሇፇው የአዱስ 

አበባ ከተማ አስተዲዯር  የመንግስት ሠራተኞች የጊዚያዊ/የኮንትራት/ ቅጥር ቁጥር 

56/2010 አንቀጽ 21 እና በአዱስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የቅጥር መመሪያ ቁጥር 9 
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ሊይ የተገሇጹትን ሁኔታዎች አንብቦ በመረዲት ሁሇቱም  ወገኖች ሇመፇፀም 

ተስማምተዋሌ፡፡  

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

የጊዜያዊ ቅጥር ሠራተኛው ፉርማ                የተቀጣሪው መ/ቤቱ በሊይ 

ኃሊፉ  

                                          ወይም እርሱም የሚወክሇው ፉርማ  

ውለ ሲፇረም የነበሩ ምስክሮች 

       ስም                                                ፉርማ  

1.-------------------------------                           ------------------------------ 

2.-------------------------------                           ------------------------------ 

3.-------------------------------                           ------------------------------- 


