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በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የስራ ሰዓትና ሌዩ ሌዩ ፈቃዶች 
መመሪያ ቁጥር 84/2014 

 

መግቢያ 

የተቋሙ ሠራተኛ  ወደ ሥራ ቦታው የሚገባበትና ከስራ የሚወጣበት የስራ  ሰዓት መወሰን 

ሇስራው መሳሇጥና ሇሰራተኛው እንቅስቃሴ አስፈሊጊ በመሆኑ፤ 

በደንብ ቁ.99/2010 አንቀጽ 21 የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ ሇሠራተኛው በዕቅድ ሊይ 

የተመሠረተ የዓመት ዕረፍት ፈቃድ በመስጠት ሇተወሰነ ጊዜ በማረፍ አገሌግልቱ በታደሰ 

መንፈስ እንዲቀጥሌ ሇማስቻሌ እና ውጤታማ የሰራ አፈጻጸም እንዲኖር  አስፈሊጊ 

በመሆኑ፤ 

ሠራተኛው በተሇያዩ ምክንያቶች በፈቃድ ከመደበኛው ሥራው ሲቀር ወጥነትና ሥርዓትን 

የተከተሇ ሌዩ ሌዩ ፈቃድ የሚሰጥበት የአሰራር ስርዓት መዘርጋት በማስፈሇጉ የአዲስ አበባ 

ከተማ  አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ በሠራተኞች አስተዳደር ደንብ ቁጥር 99/2010 አንቀጽ 

47  መሠረት ይህንን የሥራ ሰዓትና ሌዩ ሌዩ ፈቃዶች መመሪያ አውጥቷሌ፡፡  

 

ክፍሌ አንድ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ “የአዲስ አበባ ከተማ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የስራ ሰዓትና ሌዩ 

ሌዩ ፈቃዶች መመሪያ ቁጥር 84/2014” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ ፡- 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-  

2.1. "ሠራተኛ" ማሇት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ በቋሚነት   

ተቀጥሮ የሚሰራ ነው፡፡ ሆኖም  የቢሮ ኃሊፊን  እና ም/ቢሮ ኃሊፊዎችን   

አይጨምርም፡፡  



2.2. “ጊዜያዊ ሰራተኛ” ማሇት በተቋሙ ውስጥ የዘሊቂነት ባህሪይ በላሇው ወይም 

ሁኔታዎች ሲያስገድዱ በቋሚ የስራ መደብ ሊይ በጊዜያዊነት ተቀጥሮ የሚሰራ 

ሰው ማሇት ነው፡፡  

2.3. "የበሊይ ኃሊፊ" ማሇት ተቋሙን በበሊይነት የሚመራ ሲሆን ምክትልችንም  

ይጨምራሌ፡፡  

2.4. "የሥራ መደብ" ማሇት በአንድ የመንግስት ሠራተኛ መለ የሥራ ጊዜ  

እንዲከናወን ሥሌጣን ባሇው አካሌ የተሰጡ ተግባርና ኃሊፊነቶች ናቸው፡፡  

2.5. "ደመወዝ" ማሇት በአንድ የስራ ደረጃ ሇተመደቡ ሥራዎች የተወሰነ መነሻ 

ክፍያ ወይም የእርከን ክፍያ ነው፡፡  

2.6. "የህክምና ማስረጃ" ማሇት በሀገር ውስጥ አግባብ ባሇው ባሇስጣሌን ፈቃድ 

ከተሰጠው  የህክምና ተቋም የሚሰጥ ወይም ከአገር ውጭ የተገኘና ስሇ 

ትክክሇኛነቱ አግባብ ባሇው  የሀገር ውስጥ የጤና ተቋም  የተረጋገጠ ስሇ 

ሠራተኛው የጤና ሁኔታ የሚያስረዳ እና የህመም ፈቃድ የሚሰጥ የህክምና 

ምስክር ወረቀት ነው፡፡  

3. የተፈፃሚነት ወሰን  

ይህ መመሪያ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ዋና መስሪያ ቤትና 

በስሩ በሚገኙ  ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሠራተኞች ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡  

 

ክፍሌ ሁሇት 

የሥራ ሰዓትና ሌዩ ሌዩ ፈቃዶች 

ስሇ ሥራ ሰዓት 

4. መደበኛ የስራ ሰዓት  

የቢሮው ሰራተኞች መደበኛ የስራ ሰዓት እንደ የስራው ሁኔታ የሚወሰን ሆኖ 

በሣምንት ከ43 ሰዓት መብሇጥ የሇበትም፡፡  

5. የስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት  

የቢሮው ሠራተኞች መግቢያና መውጫ ሰዓት ጠዋት 2፡30 እና ከሰዓት በኋሊ 

11፡30 ሰዓት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ግን ተቋሙ አንደየሁኔታው የመውጫና መግቢያ 

ሰዓትን አጥንቶ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡  



6. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እንደተጠበቀ ሆኖ ቢሮው በተመረጡ ሥራዎች ሊይ 

የ24 ሰዓት አገሌግልት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  

7.  የስራ ሰዓት ቀናት  

1. የተቋሙ  የስራ ቀናት ከሰኞ እስከ ዓርብ ሙለ ቀንና ቅዳሜ ግማሽ ቀን ነው፡፡  

2. የተቋሙ ሠራተኞች መደበኛ የስራ ሰዓት በቀን 8፡00 ሰዓት ሆኖ በሳምንት ከ43 

ሰዓት መብሇጥ የሇበትም፡፡  

3. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው እንደተጠበቀ ሆኖ የስራ መግቢያና 

መውጫ ሰዓት፣  

ሀ/ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከ2፡30-6፡300 ሰዓትና  ከ7፡30 እስከ 11፡30 ሰዓት ከሰአት 

በኋሊ ይሆናሌ፡፡ የቅዳሜ የሥራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ከ2፡30- 6፡30 ሰዓት 

ነው፡፡  

ሇ/ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 ተራ ፊደሌ ሀ የተመሇከተው ቢኖርም በአገር  

አቀፍ ደረጃ የተደነገገውን አሰራር መሠረት በማድረግ የዓርብ ቀን የሥራ ሰዓት  

ከ2፡30- 5፡30 እና ከ7፡30 እስከ 11፡30  ከሰዓት በኋሊ ይሆናሌ፡፡  

ሐ/ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 ተራ ፊደሌ ሀ እንደተጠበቀ ሆኖ ተቋሙ  

በተመረጡ ሥራዎች የ24 ሰዓት አገሌግልት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  

8. የትርፍ ሰዓት ሥራ  

1. የትርፍ ሰዓት ሥራ ሇሰራ ማንኛውም የተቋሙ ሰራተኛ በሠራተኛው ምርጫ 

መሠረት የማካካሻ እረፍት ወይም የትርፍ ሰዓት ክፍያ ይሰጠዋሌ፡፡  

2. የትርፍ ሰዓት ሥራ ስሇሚፈቅዱባቸው ሁኔታዎች ስሇክፍያው መጠንና የማካካሻ 

እረፍት ስሇሚሰጥበት ሁኔታ በተቋሙ የትርፍ ሰዓትና ማካካሻ እረፍት መመሪያ 

መሠረት ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

9. ስሇ ሕዝብ በዓሊት እና የሳምንት የዕረፍት ቀናት  

1. ማንኛውም የተቋሙ ሠራተኛ በሕዝብ በዓሌ፣ በሳምንት የዕረፍት ቀናት ወይም 

በመንግስት ውሳኔ መሰረት መሥሪያ ቤቶች ዝግ ሆነው በሚውለበት ቀን 

ባሇመስራቱ መደበኛ ክፍያ አይቀነስበትም፡፡  

2. የስራው ሁኔታ አስገድዶት በሕዝብ በዓሌ ወይም በመንግስት ውሳኔ መሥሪያ 

ቤቶች ዝግ ሆነው በሚውለበት ቀን እንዲሰራ የታዘዘ የመንግስት ሠራተኛ 



ምርጫውን መሠረት በማድረግ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ወይም የማካካሻ እረፍት 

ይሰጠዋሌ፡፡  

3. የዚህ መመሪያ (4፡1) ድንጋጌ ቢኖርም የስራው ሁኔታ አስገድዶት በሳምንት 

የእረፍት ቀናት እንዲሰራ የታዘዘ የመንግስት ሠራተኛ በተከታዩ ሣምንት የስራ 

ቀናት ውስጥ የማካካሻ እረፍት እንዲሰጠው ይደረጋሌ፡፡  

     ስሇ ዓመት ዕረፍት ፈቃድ  

10.   የአመት እረፍት ዓሊማ፡-  

1.  የአመት እረፍት ፈቃድ የሚሰጠው ሰራተኛው ሇተወሰነ ጊዜ በማረፍ አገሌግልቱን 

በታደሰ መንፈስ  እንዲቀጥሌ ሇማሰቻሌ ነው፡፡ 

2.  ማንኛውም አዲስ ተቀጣሪ የተቋሙ ሠራተኛ የአስራ አንድ ወራት አገሌግልት 

ከመስጠቱ በፊት የዓመት ዕረፍት ፈቃድ የማግኘት መብት የሇውም፡፡  

3. የዓመት ዕረፍት ፈቃድ በገንዘብ አይሇወጥም፡፡ ሆኖም የሠራተኛው አገሌግልት 

በመቋረጡ ምክንያት ያሌተወሰደ የዓመት ዕረፍት ፈቃድ በገንዘብ ተቀይሮ 

እንዲሰጥ ይደረጋሌ፡፡  

11.  የዓመት ዕረፍት ፈቃድ ቀናት  

1. አንድ ዓመት ያገሇገሇ የመንግስት ሠራተኛ 20 የስራ ቀናት የዓመት ዕረፍት 

ፈቃድ ያገኛሌ፡፡  

2. ከአንድ ዓመት በሊይ ያገሇገሇ የመንግስት ሠራተኛ ሇእያንዳንዱ ተጨማሪ 

ዓመት አንድ የስራ ቀን እየታከሇበት የዓመት ዕረፍት ፈቃድ ያገኛሌ፡፡ ሆኖም 

የሚሰጠው የአንድ ዓመት የዕረፍት ፈቃድ ከ30 የሥራ ቀናት መብሇጥ 

የሇበትም፡፡  

3. በላሊ የመንግስት መሥሪያ ቤት እና የክሌሌ መንግስት መሥሪያ ቤት ቀደም 

ሲሌ የተሰጠ አገሌግልት ሇዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) አፈፃፀም 

የሚታሰብ  ይሆናሌ፡፡ 

12.  የዓመት ዕረፍት ፈቃድ አሰጣጥ 

1. የዓመት ዕረፍት ፈቃድ የመሥሪያ ቤቱን ዕቅድ መሠረት በማድረግ በተቻሇ 

መጠን የሠራተኛውን ፍሊጎት በማመዛዘን በሚዘጋጀውና ሠራተኛውም 

እንዲያውቀው በሚደረግ ፕሮግራም መሠረት በበጀት ዓመቱ ውስጥ ይሰጣሌ፡፡  



2. ሠራተኛው ፈቃዱን በሚወስድበት ጊዜ ዕረፍት ሊይ የሚቆይበት ወር ደመወዙን 

በቅድሚያ ሉወስድ ይችሊሌ፡፡  

3. የዚህ አንቀት ንዐስ አንቀጽ (2) እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ የመንግስት ሠራተኛ 

አስራ አንድ ወሩን ካጠናቀቀ በኋሊ ባገሇገሇበት በጀት ዓመት ሇሰጠው 

አገሌግልት የዓመት ዕረፍት ፈቃዱ በአገሌግልቱ መጠን ተሰሌቶ እንዲሰጠው 

ይደረጋሌ፡፡  

4.  በአንቀጽ 10 ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት የበጀት ዓመቱ ከመጠናቀቁ በፊት 

ፈቃድ ወስዶ አገሌግልቱ በገዛ ፈቃዱ ያቋረጠ የመንግስት ሠራተኛ አገሌግልት 

ያሌተሰጠበት ጊዜ ታሰቦ በፈቃድ ሊይ እያሇ የተከፈሇውን ደመወዝ እንዲመሌስ 

ይደረጋሌ፡፡  

13.  የዓመት ዕረፍት ፈቃድ ስሇ ማስተሊሇፍ  

1. የዚህ መመሪያ አንቀጽ 12 (1) ድንጋጌ ቢኖርም  የሥራው ሁኔታ በማስገደዱ 

ምክንያት መሥሪያ ቤቱ ሇሠራተኛው የዓመት ዕረፍት ፈቃዱን በበጀት ዓመቱ 

ውስጥ ሉሰጠው ያሌቻሇ እንደሆነ የመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ ከሁሇት በጀት 

ዓመት ሊሌበሇጠ ጊዜ ሉያስተሊሌፈው ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ያሌተጠቀመበት 

የዓመት ዕረፍት ፈቃድ በሦስተኛው በጀት ዓመት ሇሠራተኛው መሰጠት 

የሇበትም፡፡  

2. የዚህ መመሪያ አንቀጽ 10(3) ድንጋጌ ቢኖርም ተቋሙ በዚህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) መሠረት የዓመት ፈቃዱ ሇሚተሊሇፍበትና ፈቃዱ በገንዘብ ተሇውጦ 

የዓመት ፈቃድ ውስጥ የመጀመሪያውን የአንዱን ዓመት የስራ ቀናቶች ብቻ 

በማሰብ በገንዘብ ተሇውጦ እንዲሰጠው ማድረግ ይችሊሌ፡፡  

14.  ስሇ አሌተወሰደ የዓመት ዕረፍት ፈቃድ 

1. ሠራተኛው አገሌግልቱ በመቋረጡ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 13(1) መሠረት 

ተሊሌፎሇት ያሌተወሰደው የዓመት ዕረፍት ፈቃድ የስራ ቀናቶች ብቻ ታስበው 

በገንዘብ ተሇውጦ ይሰጠዋሌ፡፡  

2. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

የመንግስት  ሠራተኞች አስተዳደር አዋጅ 56/2010 አንቀጽ 28 ሇተዛወረ 

ወይም በአንቀጽ 30/2 ሇተደሇደሇ መንግስት ሠራተኛ ተፈፃሚ አይሆንም፡፡ 

ሆኖም ሠራተኛው ከነበረበት መንግስት መሥሪያ ቤት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 



13/1 መሠረት  የተሊሇፈሇት የዓመት ዕረፍት ፈቃድ ወደ ተዛወረበት ወይም  

ወደ ተደሇደሇበት የመንግስት መሥሪያ  ቤት ይተሊሇፍሇታሌ፡፡  

15.  የወሉድ ፈቃድ  

1. ነፍሰጡር የሆነች የተቋሙ ሠራተኛ  

ሀ/ ከእርግዝናዋ ጋር የተያያዘ ምርመራ ሇማድረግ ሐኪም በሚያዘው መሠረት 

ደመወዝ የሚከፈሌበት ፈቃድ ይሰጣታሌ ፣  

ሇ/ ከመውሇዷ በፊት ዕረፍት እንድታደርግ ሐኪም ካዘዘ ደመወዝ የሚከፈሌበት 

ዕረፍት ይሰጣታሌ፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው ፈቃድ እንደ ህመም ፈቃድ 

አይቆጠርም፡፡ 

3. ነፍስጡር የሆነች የተቋሙ ሠራተኛ ፣ መውሇጃዋ ሲደርስ እወሌዳሇሁ ብሊ 

ከገመተችበት ቀን በፊት 3ዏ ተከታታይ ቀናት የቅድመ ወሉድ ፈቃድ ፣ 

እንዲሁም ስትወሇድ ከወሇደችበት ቀን ጀምሮ 9ዏ ተከታታይ ቀናት አጠቃሊይ 

12ዏ ተከታታይ ቀናት ደመወዝ የሚከፈሇበት የወሉድ ፈቃድ ይሰጣታሌ ፡፡ 

4. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ መሠረት ሠራተኛዋ የተሰጣት የቅድመ ወሉድ 

ፈቃድ ከማሇቁ በፊት ከወሇደች ያሌተጠቀመችበትን ቀሪ የቅድመ ወሉድ ፈቃድ 

ከወሇደች በኋሊ   እንድትጠቀምበት ይደረጋሌ ፡፡  

5. ሠራተኛዋ የወሰደችው የቅድመ ወሉድ ፈቃድ ከመውሇዷ በፊት ሲያሌቅ 

ያሌወሇደች አንደሆነ   እስከምትወሌድበት ቀን ድረስ በአለት የሥራ ቀናት 

የምትቆየበት ዕረፍት በበጀት ዓመቱ ካሊት የዓመት ዕረፍት ፈቃድ ወይም በበጀት 

ዓመቱ የዓመት ዕረፍት ፈቃድ የላሊት እንደሆነ ከሚቀጥሇው የበጀት ዓመት 

የዕረፍት ፈቃዷ የሚተካ ይሆናሌ፡፡  

6. ሠራተኛዋ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /3/ የተወሰነውን የወሉድ ፈቃድ 

ከጨረሰች በኋሊ በትታመምና ተጨማሪ ፈቃድ የሚያስፈሌጋት መሆኑ በሐኪም 

ከተረጋገጠ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 16/1/ በተደነገገው መሠረት የሕመም ፈቃድ 

መውሰድ ትችሊሊች፡፡ 

7. የሠራተኛዋ የትዳር ጓደኛ ከወሉድ ጋር በተያያዘ ቤተሰቡንና ባሇቤቱን 

ሇመንከባከብ ደመወዝ የሚከፈሇበት አስር የሥራ ቀን ፈቃድ ይሰጠዋሌ ፡፡ 



8. ማንኛዋም 6 ወር የሞሊት ነፍሰ ጡር  ሰራተኛ የቅድመ ወሉድ ፈቃድ 

ከመውሰዷ ፊት ጽንሱ የተቋረጠባት እንደሆነ ይህንኑ የሚያረጋግጥ የህክምና 

ማስረጃ ስታቀርብ የ60 ቀን የድህረ ወሉድ ፈቃድ ይሰጣታሌ፡፡    

9. የቅድመ ወሉድ ፈቃድ ከወሰደች በኋሊ የጽንስ መቋረጥ ካጋጠማት የወሰደችው 

ቅድመ ወሉድ ፈቃድ ተቋርጦ  የ90 ቀን ደህረ ወሉድ ፈቃድ ይሰጣታሌ፡፡ 

10. ከሶስት አሰከ ስድሰት ወር ባሇው የእርግዝና ጊዜ ውስጥ የጽንስ መቋረጥ 

ያጋጠማት ሰራተኛ ደሞዝ የሚከፈሌበት ሰሊሳ ተከታታይ ቀናት ፈቃድ 

ይሰጣታሌ፡፡ 

16.  የሕመም ፈቃድ  

1. ማንኛውም የተቋሙ ሠራተኛ በሕመም ምክንያት ሥራ መሥራት ያሌቻሇ 

እንደሆነ የሐኪሙን ውሣኔ መሠረት በማድረግ የሕመም ፈቃድ ይሰጠዋሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የሙከራ ጊዜውን ሊጠናቀቀ የተቋሙ 

ሠራተኛ የሚሰጥ የሕመም ፈቃድ በተከታታይ ወይም በተሇያየ ጊዜ 

ቢወስድም ሕመሙ ከደረሰበት የመጀመሪያ ቀን አንስቶ ባሇው አስራ ሁሇት 

ወር ጊዜ ውስጥ ከስምንት ወር ወይም በአራት ዓመት ውስጥ ከአሥራ ሁሇት 

ወር አይበሌጥም፡፡  

3. በዚህ  አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የሚሰጥ የሕመም ፈቃድ 

መጀመሪያዎቹ  ስድስት ወራት ከሙለ ደመወዝ ጋር ሇሚቀጥለት 2 ወራት 

ከግማሽ ደመወዝ የሚከፈሇው  ይሆናሌ ፡፡  

4. የሙከራ ጊዜውን ያሊጠናቀቀ የተቋሙ ሠራተኛ የሐኪም ማስረጃ የሚቀርብበት 

የአንድ ወር   የሕመም ፈቃድ ከደመወዝ ጋር ይሰጠዋሌ፡፡  

5. ማንኛውም የተቋሙ ሠራተኛ ሲታመም ፣  

ሀ/  ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ካሊጋጠመው በስተቀር በተቻሇ ፍጥነት 

መታመሙን መሥሪያ ቤቱ ማሳወቅ አሇበት፣  

 ሇ/  በተከታታይ ከሦስት ቀናት ወይም በአንድ የበጀት ዓመት ውስጥ ከስድስት 

ቀን  በሊይ በሕመሙ ምክንያት ከሥራ የቀረ እንደሆነ ሇመታመሙ 

የሕክምና ማስረጃ ማቅረብ አሇበት፡፡  

17.  ከደመወዝ ጋር ስሇሚሰጥ ሌዩ ፈቃድ 

 ማንኛውም የተቋሙ ሠራተኛ ፣  



1. ከፍርድ ቤት ወይም ከላልች ስሌጣን ከተሰጣቸው አካሊት መጥሪያ የደረሰው 

ሠራተኛ የተጠራው በወንጀሌ በመጠርጠሩ ምክንያት ሇሚደረግ ምርመራ 

ካሌሆነ በስተቀር ተጠርቶ ሇሚቆይበት ጊዜ ከደመወዝ ጋር ፈቃድ ይሰጠዋሌ ፡፡  

2. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ቢኖርም ሠራተኛው ከሦስት ወር በሊይ 

ሇሚቆይባቸው ጊዜያት መ/ቤቱ ደመወዝ አይከፍሌም፡፡  

3. ከሕዝብ ምርጫ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ሲሆን ምርጫው ሇሚወስድበት ጊዜ 

ከደመወዝ ጋር ሌዩ ፈቃድ ይሰጠዋሌ ፡፡ 

4. የሙከራ ጊዜውን ያሊጠናቀቀ ሰራተኛ ከታመመ የህክምና ማስረጃ የሚቀርብበት 

አስከ አንድ ወር የሚደርስ የህመም ፈቃድ ከደመወዝ ጋር ይሰጠዋሌ፡፡ 

18.  ሇግሌ ጉዳይ የሚሰጥ ፈቃድ  

ማንኛውም የተቋሙ ሠራተኛ ሇሐዘን ፣ ሇጋብቻ፣  እና ሇፈተና  በድምሩ በአንድ 

ዓመት ውስጥ ሰባት ቀን ፈቃድ ከደመወዝ ጋር ይሰጠዋሌ ፡፡  

19.  ያሇደሞዝ የሚሰጥ ሌዩ ፈቃድ 

1. የሙከራ ጊዜውን ያጠናቀቀ የተቋሙ ሠራተኛ በበቂ ምክንያት ደመወዝ 

የማይከፈሌበት ሌዩ ፈቃድ እንዲሰጠው ሲጠይቅና የመሥሪያ ቤቱን ጥቅም 

የማይጎዳ ሲሆን የመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ ሉፈቅድሇት ይችሊሌ፡፡ 

2. የሙከራ ጊዜውን ያጠናቀቀ የቢሮ ሠራተኛ በሕዝብ ምርጫ ሇመወዳደር ተወዳዳሪ 

ሆኖ ሲቀርብ የምርጫ ቅስቀሳ በሚካሄድበት ወቅት እና ምርጫው በሚከናወንበት 

ጊዜ ያሇ ደመወዝ ፈቃድ እንዲሰጠው ይደረጋሌ 

20.   ሇረጅም ጊዜ የሚቆይ ፈቃድ የሚያስከትሇው ውጤት 

1. በረጅም ጊዜ ፈቃድ ሇይ ያሇ ሠራተኛ የሥራ መደቡ ክፍት ሆኖ የሚጠብቀው 

ሇ3 ወር ያህሌ ጊዜ ብቻ ነው፡፡  

2. የሕመም ፈቃድ ወይ ም ደመወዝ የማይከፈሌበት ሌዩ ፈቃድ የወሰደ ወይም 

ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ከሥራ የተሇየ ሠራተኛ ከ3 ወር በሊይ ወደ ሥራ 

ሳይመሇስ የቆየ እንደሆነ የሠራተኛውን የሥራ መደብ በላሊ ሠራተኛ ማስያዝ 

ይቻሊሌ፡፡ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ እና ቢኖርም ሠራተኛው ባሇው ሌዩ 

ሙያና ችልታ ሇሥራ መደቡ እጅግ አስፈሊጊ ከሆነና በቀሊለ ሉተካ የማይችሌ 

ከሆነ በቢሮው የሠራተኛውን የሥራ መደብ ከስድስት ወር ሊሌበሇጠ ጊዜ ክፍት 

አድርጏ ሉጠብቀው ይችሊሌ፡፡ 



21.  ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ከስራ ማሰናበት 

1. የሙከራ ጊዜውን ያጠናቀቀ የመንግስት ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት በሥራው 

ሊይ ሉገኝ ያሌቻሇ ሠራተኛ በሥራው ሊይ ሉገኝ አሇመቻለን ከሥራ ከተሇየበት 

ቀን ጀምሮ ባለት 3ዏ ቀናት ውስጥ ሇተቋሙ ሪፖርት  ማድረግ አሇበት፡፡  

2. በዘህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ሪፖረት የተደረገሇት ኃሊፊ ስራተኛ ከስራ 

የተሇየበትን ምክንያት ከአቅም በሊይ መሆኑን ካረጋገጠ አስከ ሦስት ወር  የስራ 

መደቡን ክፍት አድርጎ ይቆያሌ፡፡      

3. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው እንደተጠበቀ ሆኖ የሙከራ ጊዜውን 

ያጠናቀቀ የተቋሙ ሠራተኛ ባሌታወቀ ምክንያት ሇተከታታይ አስር ቀናት 

ከመደበኛ የሥራ ቦታው ሊይ ከተሇየ በአሥር ቀናት ሌዩነት በተከታታይ ሇሁሇት 

ጊዜ በማስታወቂያ ተጠርቶ ሇመሥሪያ ቤቱ ሪፖርት ካሊደረገ ከሥራ 

ይሰናበታሌ፡፡ 

22.   መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ኃሊፊ ከተፈረመበት 

ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ ፡፡     

 

                                      ሙለጌታ ተፈራ ደበሊ 

                                    የገቢዎች ቢሮ ሃሊፊ 


