ዯንብ ቁጥር 79 /2003 ዓ/ም
በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት
የገቢዎች ባሇሥሌጣን ሠራተኞች አስተዲዯር ዯንብን
ሇመወሰን የወጣ ክሌሌ መስተዲዴር ምክር ቤት ዯንብ
የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ የገቢዎች ባሇስሌጣንን እንዯገና ሇማቋቋምና ሥሌጣንና
ተግባራቱን

ሇመወሰን

የሚያስችሇውን

አዋጅ

ቁጥር168/2002ዓ/ም

ያወጣ

በመሆኑ፤
በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 14 ሥር የባሇስሌጣኑ የሰው ሀይሌ የሚተዲዯርበት ራሱን
የቻሇ የህግ ማዕቀፍ በተሇይ ተቀርፆ በሥራ ሊይ እንዯሚውሌ በግሌጽ የተዯነገገ
በመሆኑ፤
የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ መስተዲዴር ምክር ቤት በተሻሻሇው የብሔራዊ ክሌለ
ሕገ-መንግስት አንቀጽ 58 ንዐስ አንቀጽ 7 እና በገቢዎች ባሇስሌጣን ማቋቋሚያና
ስሌጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 168/2002 ዓ.ም አንቀጽ 17 ንዐስ
አንቀጽ (1) ዴንጋጌዎች ስር በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ይህን ዯንብ አውጥቷሌ፡፡

ክፍሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
፩. አጭር ርዕስ
ይህ ዯንብ “የገቢዎች ባሇስሌጣን ሠራተኞች አስተዲዯር ክሌሌ መስተዲዴር ምክር
ቤት ዯንብ ቁጥር 79/2003 ዓ/ም’’ ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡
፪. ትርጓሜ
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ ዯንብ ውስጥ፡፩. “ባሇስሌጣን” ማሇት የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የገቢዎች
ባሇስሌጣን ነው፡፡
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፪. “ሠራተኛ” ማሇት በባሇስሌጣኑ ውስጥ በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሰራ ሠራተኛ
ሲሆን የባሇስሌጣኑን

ዋና ዲይሬክተር፣ ምክትሌ ዲይሬክተር የዞን፣

የከተማና ወረዲ ሃሊፊዎች እና ዏቃቢያነ ሕግን አይጨምርም፡፡
፫. “የስራ ሂዯት” ማሇት በአጠቃሊይ በባሇስሌጣኑ የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ
ከውጭ ወይም ከውስጥ የሚቀርብሇትን ግብአትና መረጃ ተጠቅሞ ውጤት
ሇማምጣት አንዴ ሰራተኛ ወይም የስራ ቡዴን በአንዴ ነጠሊ የስራ አፇፃፀም
ዯረጃ በዯረጃ የሚያከናውናቸው ተያያዥነትና ተከታታይነት ያሊቸው የስራ
ተግባራት የሚያከናውኑበት የአንዴ ክፍሇ-ሥራ ወይም ንዐስ ክፍሇ-ሥራ
ፍሰት ነው፡፡
፬. “ቡዴን” ማሇት በአንዴ የስራ ሂዯት ውስጥ እንዱከናወኑ በባሇስሌጣኑ
ተሇይተው የተሰጡ ተግባርና ኃሊፊነቶችን እንዱያከናውኑና አንዴ የጋራ
ውጤት እንዱያገኙ በተመሳሳይ ወይም በተሇያዩ የስራ መዯቦች የተመዯቡ
ተመሳሳይ ወይም የተሇያዬ የትምህርት፣ የስራ ሌምዴ፣ ዕወቀት፣ ችልታና
ክህልት ያሊቸው ተመሳሳይ ወይም የተሇያየ ዯመወዝና ክፍያ የሚከፇሊቸው
ሰራተኞች ስብስብ ነው፡፡
፭. “የስራ ሂዯት ባሇቤት” ማሇት የሂዯቱ ዲይሬክተር፣ ባሇቤት ወይም አስተባባሪ
ነው፡፡
፮. “የሕክምና ማስረጃ” ማሇት ከመንግስት ወይም ሕጋዊ ፇቃዴ ካሇው የግሌ
የጤና ተቋም ሰራተኛው የጤና ሁኔታና ሕክምና ስሇመከታተለ የሚሰጥ
የህክምና ማረጋገጫ ሲሆን፣ በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ ህጋዊነቱ
ተረጋግጦ የቀረበ የውጭ አገር የሕክምና ማስረጃን ይጨምራሌ፡፡
፯. “አስተዲዯራዊ ውሳኔ” ማሇት የገቢዎች

ዋና ዲይሬክተር፣ የዞን ገቢዎች

ቅ/ጽ/ቤት፣ የከተማ አስተዲዯር /የወረዲ ጽ/ቤት ኃሊፊና የስራ ሂዯት
መሪዎች/አስተባባሪዎች/

በዱሲፒሉን

የሚሰጠው ማናቸውም ውሳኔ ነው፡፡
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ጉዲይ

ሠራተኛን

በሚመሇከት

፰. “ዋና ዲይሬክተር” ማሇት የባሇስሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ነው፤
፱. “ቅርንጫፍ ጽሕፇት ቤት” ወይም “ጽህፇት ቤት” ማሇት በክሌለ ውስጥ
በየአስተዲዯር እርከኑ የሚገኝ የገቢ ሰብሣቢ ተቋም ነው፣
፲. “ጊዜያዊ ሠራተኛ” ማሇት በባሇስሌጣኑ እና አካሊቱ ውስጥ የዘሊቂነት ባህሪ
በላሇው

ስራ

ወይም

ሁኔታዎች ሲያስገዴደ

በቋሚ

የስራ

መዯብ

ሊይ

በጊዜያዊነት የሚሰራ ሰው ነው፡፡ የሚከተለትን አይጨምርም፤
ሀ. በቀን ሂሣብ እየተከፇሊቸው የሚሰሩ የቀን ሠራተኞች፤
ሇ. በጽ/ቤቶች ውስጥ ሇሙያ መሌመጃ ወይም ሇስሌጠና የተመዯቡ
ተሇማማጆች፤
ሐ. ጽ/ቤቱ ጋር በገቡት ውሌ መሠረት ዋጋ እየተከፇሊቸው በራሳቸው
የንግዴ ስራ ወይም የሙያ ኃሊፊነት የሚሰሩ ተቋራጮች፤
መ. ባሊቸው ሌዩ እውቀተና ችልታ ምክንያት ጽ/ቤቱ ጋር በሚገቡት
ውሌ መሠረት ዋጋ እየተከፇሊቸው የሚሰሩ ባሇሙያዎች፤
፫. የጾታ አገሊሇጽ
በዚህ ዯንብ በወንዴ ጾታ የተገሇፀው ሇሴት ጾታም ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡

ክፍሌ ሁሇት
የስራ ምዯባ፣ ዯመወዝና ሌዩ ሌዩ አበልች
፬. የስራ ምዯባ
፩. ባሇስሌጣኑ ሇአዯረጃጀቱ የሚስማማውን የስራ ምዯባ ስርዓት የክሌለ
መስተዲዴር ም/ቤት ሲፇቅዴ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤
፪.

አዲዱስ የሚፇጠሩ የስራ መዯቦች ተስማሚ በሆነው የስራ ሂዯት ውስጥ
ይመዯባለ፤
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፫.

የስራ መዯቡ ራሱን የቻሇ የስራ ሂዯት ወይም ንዐስ የስራ ሂዯት መሆን
የሚችሌ ከሆነ ከላሊው የስራ ሂዯት ጋር የሚኖረው ተከታታይነትና
ተመጋጋቢነት ታይቶ አዯረጃጀቱን ይበሌጥ ውጤታማ ሉያዯርግ በሚችሌ
መሌኩ ይዯራጃሌ፤

፬. ሇስራ መዯቦች ተፇሊጊ ችልታ ባሇስሌጣኑ ይወስናሌ፣
፭. ስሇ ዯመወዝ
፩. ባሇስሌጣኑ የሠራተኞችን የዯመወዝ ስኬሌ በማጥናትና ሇክሌለ መስተዲዯር
ምክርቤት አቅርቦ በማስወሰን ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤
፪. ተመሳሳይ ወይም አንዴ ዓይነት ተፇሊጊ ችልታና መመዘኛ የሚጠይቁ እኩሌ
ዯረጃ ያሊቸው ስራዎች እኩሌ መነሻ ዯመወዝ ይኖራቸዋሌ፤
፫. የዯመወዝ እርከን ጭማሪን አስመሌክቶ ባሇሥሌጣኑ በሚያወጣው መመሪያ
መሠረት ይፇጸማሌ፣
፮. ሌዩ ሌዩ አበልች
ባሇስሌጣኑ ስራውን ሇማከናወን የሚያስፇሌጉ ሌዩ ሌዩ የአበሌ ዓይነቶችንና
ክፍያዎችን መጠን ሇክሌለ መስተዲዴር ምክር ቤት አቅርቦ በማስወሰን ተግባራዊ
ያዯርጋሌ፡፡

ክፍሌ ሦስት
ክፍት የስራ መዯቦችን በሰራተኛ ስሇማስያዝ
፯. መርህ
፩. ክፍት የስራ መዯቦችን በሠራተኛ ማስያዝ የሚቻሇው የሰው ሀይሌ ዕቅዴን
መሠረት በማዴረግ በዝውውር፣ በዯረጃ ዕዴገት፣ በቅጥር፣ በዴሌዴሌ
ወይም በምዯባ ይሆናሌ፡፡
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፪. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ የዯረጃ
ዕዴገት፣ ቅጥርና ዴሌዴሌ የሚፇፀመው ሠራተኞችን ወይም አመሌካቾችን
በማወዲዯር ይሆናሌ፤
፫.

ክፍት

የስራ

መዯቦችን

በሠራተኛ

ሇማስያዝ

ሠራተኞችን

ወይም

አመሌካቾችን ማወዲዯር የሚያስፇሌገው ከሁለም የተሻሇ የሙያ ብቃትና
ሥነ-ምግባር ያሇውን ሇመምረጥ ይሆናሌ፤
፰. የዯረጃ ዕዴገት
፩. የዯረጃ ዕዴገት የሚሰጠው ስራው ብቃት ባሇው ሠራተኛ እንዱከናወን
በማዴረግ

የባሇስሌጣኑን

የስራ

ውጤት

ሇማሻሻሌና

ሠራተኛን

ሇማበረታታት ይሆናሌ፡፡
፪. የዯረጃ ዕዴገት በውዴዴር ይፇጸማሌ፣
፫. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ፪ የተዯነገገው ቢኖርም ባሇስሌጣኑ በሚከተለት
ሁኔታዎች አንዴን ክፍት የስራ መዯብ ያሇውዴዴር በዯረጃ ዕዴገት
እንዱያዝ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡
ሀ) ተወዲዲሪ በላሇ ጊዜ ሠራተኛው ሇስራ መዯቡ የሚጠይቀውን ሥነምግባርና ተፇሊጊ ችልታ አሟሌቶ ሲገኝና በባሇስሌጣኑ የሚሰጠውን
ፇተና 50% እና በሊይ ውጤት ሲያመጣ፤
ሇ) ሠራተኛው በባሇስሌጣኑ ውስጥ ባሇው ከፍተኛ የሥነ-ምግባርና የስራ
ውጤት ሞዳሌና አርአያ ሠራተኛ ተብል ሲመረጥና ሇስራ መዯቡ
የሚጠይቀውን ተፇሊጊ ችልታ አሟሌቶ ሲገኝ ወይም ሉያሟሊ
የቀረው የአገሌግልት ጊዜ ከአንዴ ዓመት ያሌበሇጠ ሆኖ ሲገኝ፤
ሐ) ሠራተኛው በስራ መዯቡ ሊይ ሇአንዴ ዓመት ወይም ከዚያ በሊይ
መሌካም

ሥነ-ምግባርና

አጥጋቢ

ውጤት

እያስመዘገበ

በተጠባባቂነት ያገሇገሇና ሇቦታው የተጠየቀውን ተፇሊጊ ችልታ
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አሟሌቶ የተገኘ ወይም ሉያሟሊ የቀረው ጊዜ ከአንዴ ዓመት
አገሌግልት ያሌበሇጠ ሲሆን፤ ወይም
መ) ከፍተኛ የሥነ-ምግባር ብቁነት በሚጠይቅ ቦታ በሥነ-ምግባር
የተሻሇውን ሠራተኛ መመዯብ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ፤
፬. ማንኛውም ሠራተኛ
ሀ) በከባዴ ዱስፕሉን ተከስሶ የተቀጣ ከሆነ ከተወሰነበት ጊዜ ጀምሮ
ሁሇት ዓመት እስከሚያሌፍ፣ ወይም
ሇ) በዱስፕሉን የተከሰሰ ከሆነ ክሱ ውሳኔ እስኪሰጠው ዴረስ፤ ሇዯረጃ
ዕዴገት እንዱወዲዯር አይፇቀዴሇትም፤
፭. ባሇስሌጣኑ የዯረጃ ዕዴገት አፇፃፀም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፤
፱. የውስጥ ዝውውር
፩. በሚከተለት ምክንያቶች ዝውውር ሉፇፀም ይችሊሌ፤
ሀ) በተፇጠረ ክፍት የስራ መዯብ ሊይ ሠራተኛ እስኪቀጠር ዴረስ ስራው
እንዲይበዯሌ ሠራተኛን በጊዜያዊነት መዴቦ ሇማሰራት፤
ሇ) በሕመም ወይም በትምህርት ወይም በስሌጠና ወይም ተቀባይነት
ባሇው ላሊ ምክንያት ከስራው የተሇየን ሰራተኛ በጊዜያዊነት
ሇመተካት፤
ሐ) የጤና መታወክ ያጋጠመውን ሠራተኛ ወዯተሻሇ የስራ መዯብ
ወይም የስራ ቦታ ሇማዛወር፤
መ) የስራ መዯቡ የተሰረዘበትን ሠራተኛ አዛውሮ

ሇመመዯብ፤

ሠ) ዯመወዝ የሚከፇሌበት ወይም የማይከፇሌበት ሌዩ ፇቃዴ ወይም
የሕመም ፇቃዴ ወስድ ወይም ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ከስራ
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ተሇይቶ ከሦስት ወር በኋሊ ወዯስራው የሚመሇስን ሰራተኛ በነበረው
የስራ መዯብ ሊይ መመዯብ ያሌተቻሇ እንዯሆነ ወዯ ላሊ የስራ
መዯብ ወይም ቦታ በማዛወር፤
ረ) ሠራተኛው የበሇጠ ውጤታማ ሉሆን በሚችሌበት ቦታ መዴቦ
ሇማሰማራት፤
ሰ) የሠራተኛው የስነ ምግባር አጠራጣሪ ወይም በአገሌግልት አሰጣጡ
ጉዴሇት ያሇበት ሆኖ በተገኘ ጊዜ ሠራተኛውን ከቦታው ሇማንሳት፤
ሸ) በሠራተኛው ሊይ የተጀመረ የዱስፕሉን ክስ እስኪጣራና የመጨረሻ
ውሳኔ እስኪያገኝ ዴረስ ሠራተኛውን ከቦታው ሇማንሳት፤
ቀ) ሠራተኛው ሲጠይቅና ጥያቄው ተቀባይነት ሲያገኝ፤
በ) የሠራተኛ ዝውውርን አስፇሊጊ የሚያዯርግ ማንኛውም ላሊ ምክንያት
ሲያጋጥም፤
፪. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) የተዯነገገው ቢኖርም ባሇስሌጣኑ
የሠራተኞችን የስራ መዯብና የስራ ቦታ በማፇራረቅ እያዛወረ የሚያሰራበት
የዝውውር ስርዓት ተግባራዊ ማዴረግ ይችሊሌ፤
፫. ባሇስሌጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) ወይም (፪) መሠረት
ማንኛውንም ሠራተኛ ዯመወዙ ሳይቀነስ ተመሳሳይ ወይም ከነበረበት ዯረጃ
ዝቅ ያሇ ዯረጃ ወዲሇው የስራ መዯብ በማዛወር ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ
ጊዜ ማሰራት ይችሊሌ፤
፬. ማንኛውም የስራ ሂዯት ባሇቤት ኃሊፊነቱ በተሇያየ ምክንያቶች ሲነሳ የያዘው
መዯብ ዝቅ ብል እንዱመዯብ ባሇስሌጣኑ መመሪያ ያወጣሌ፣
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፲. ዴሌዴሌ
፩. ባሇስሌጣኑ አዱስ አዯረጃጀት አጥንቶ ተግባራዊ በሚያዯርግበት ጊዜ
ሠራተኞችን በማወዲዯር ዯሌዴል ሉያሰራ ይችሊሌ፤
፪. በዴሌዴለ ሉሸፇኑ ያሌቻለና ምዯባ ያሊገኙ ሠራተኞች መብታቸው ተጠብቆ
አገሌግልታቸው ይቋረጣሌ፡፡ የባሇስሌጣኑ ሠራተኞች በተሻሻሇው የአማራ
ብሔራዊ

ክሌሊዊ

መንግስት

የሠራተኞች

አስተዲዯር

አዋጅ

ቁጥር

171/2002 ዓ.ም አንቀጽ 85 እና አግባብ ባሇው የጡረታ አዋጅ መሠረት
ይስተናገዲለ፣
፫. ባሇስሌጣኑ ካሌፇቀዯ በስተቀር ከላሊ መስሪያ ቤት በዴሌዴሌ የሚመጣ
ሠራተኛን እንዱቀበሌ አይገዯዴም፤
፬. ባሇስሌጣኑ የዴሌዴሌ አፇፃፀ ም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፤
፲፩. ስሇቅጥር አፇፃፀም
፩. ባሇስሌጣኑ ከሚከተለት በአንደ ዘዳ የሰራተኛ ቅጥር መፇፀም ይችሊሌ
ሀ) ማስታወቂያ አውጥቶ አመሌካቾችን በመጋበዝና በማወዲዯር፤
ሇ) ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር ግንኙነት በማዴረግና ምሩቃንን
ጋብዞ በማወዲዯር፤
ሐ) ከራሱ የመረጃ ቋት ከሚያገኘው የቀዴሞ አመሌካቾች ዝርዝር
የተሻሇ

ሥነ-ምግባር፣

ሌምዴና

የትምህርት

ዯረጃ

ያሊቸውን

በማስታወቂያ ጠርቶ በማወዲዯር፤
መ) ክፍት የስራ መዯብ ማስታወቂያዎችን በመረጃ መረብ በመሌቀቅ
በባሇስሌጣኑ ዴረ-ገጽ በኩሌ የሚሊኩ ማመሌከቻዎችና መረጃዎች
መሠረት አመሌካቾችን ጠርቶ በማወዲዯር፤
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ሠ) ስሇአመሌካቾች በሦስተኛ ወገን ሇባሇስሌጣኑ የሚሰጡት ታማኝነት
ያሊቸውን ምስክርነቶች መሠረት በማዴረግ ባሇሙያዎችን ጠርቶ
ብቃታቸውን በባሇስሌጣን መ/ቤቱ በሚሰጥ ፇተና ከ50% እና በሊይ
ውጤት ማምጣታቸውን በማረጋገጥ፤
፪. ባሇስሌጣኑ ስሇቅጥር አፇፃፀም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፤
፲፪. በባሇስሌጣኑ ሇመቀጠር የማያስችለ ሁኔታዎች
የሚከተለት በባሇስሌጣኑ መ/ቤት ሉቀጠሩ አይችለም፤
፩. እዴሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ፤
፪. በወንጀሌ ተከስሶ የተፇረዯበት፤
፫. በሚኖርበት አካባቢ የሥነ-ምግባር ችግር ያሇበት መሆኑ የተረጋገጠበት፤
፬. የግሌ ንብረቱን ሇማስመዝገብ ፇቃዯኛ ያሌሆነ፤
፭. ቀዯም ሲሌ ይሰራበት ከነበረው መስሪያ ቤት የስንብት ዯብዲቤ ማቅረብ
ያሌቻሇ፤
፮. የጤንነት ማረጋገጫ ሕክምና ምርመራ ውጤት ሇማቅረብ ፇቃዯኛ ያሌሆነ፤
ኤች አይ ቪ ኤዴስ ምርመራን አይጨምርም
፯ ከወንጀሌ ነፃ መሆኑን የሚገሌጽ ማረጋገጫ ያሊቀረበ፤
፰. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ፩ ስር የሰፇረው ዴንጋጌ ቢኖርም እዴሜያቸው
14 ዓመት በሊይ ሆኖ 18 ዓመት ያሌሞሊቸው ወጣቶች በባሇስሌጣኑ ውስጥ
በሠራተኛነት ስሇሚቀጠሩበትና ስሇስራ ሁኔታቸው ባሇስሌጣኑ መመሪያ
ሉያወጣ ይችሌሊ፣
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፲፫. በሙከራ ጊዜ ብቃትን ስሇማረጋገጥ
፩. ማንኛውም በሙከራ ጊዜ ስሌጠና የሚያስፇሌገው ሠራተኛ ሇሙከራ
የሚቀጠረው ሇ9 ወር ያህሌ ይሆናሌ፤
፪. በሙከራ ሊይ ያሇ ማንኛውም ሠራተኛ ብቃቱ የሚረጋገጠው በሙከራ ጊዜ
የሚያገኘው የስራ አፇፃፀም ውጤትና በዚህ ጊዜ ውስጥ በሚሰጥ ስሌጠና
በሚያገኘው የፇተና ውጤት ዴምር አማካኝ ውጤት ይሆናሌ፤
፫. በቀጥታ በኦፕሬሽን ስራ ሊይ ሇሚመዯቡና ሇኦፕሬሽን ስራው ዴጋፍ
ሇሚሰጡ

ባሇሙያዎች

በሙከራ

ጊዜው

ውስጥ

አስፇሊጊው

ስሌጠና

ይሰጣቸዋሌ፤
፬. ሠራተኛው በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፫) መሠረት የሚወስዯውን ስሌጠና
ካጠናቀቀ በኋሊ በቀረው የሙከራ ጊዜ ውስጥ የተግባር ሌምምዴ ያዯርጋሌ፤
፭. የሰው ሀብት ስራ አመራር የስራ ሂዯት የሙከራ ጊዜውን ያጠናቀቀ
ሠራተኛን ቋሚ ከማዴረጉ በፊት ሠራተኛው በሙከራ ጊዜው ውስጥ
ስሇነበረው ስነ ምግባር፣ የስራ አፇፃፀም ሰራተኛው ከሚሰራበት የስራ ሂዯት
ባሇቤት የግምገማ ሪፖርት በወቅቱ ሉቀርብሇት ይገባሌ፤
፲፬. ቋሚ ሠራተኛ ስሇመሆን
፩. ማንኛውም ሠራተኛ የባሇስሌጣኑ ቋሚ ሠራተኛ የሚሆነው በሙከራ ጊዜ
በተሰጠው ስሌጠና ያገኘው የፇተና ውጤትና በተግባር ሌምምዴ ወቅት
የተሞሊሇት የስራ አፇፃፀም ምዘና ውጤት አጥጋቢ ወይም ከአጥጋቢ በሊይ
ሆኖ ሲገኝ ይሆናሌ፤
፪. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) ዴንጋጌ ቢኖርም በሙከራ ጊዜ ስሌጠና
የማያስፇሌጋቸው ሠራተኞች ቋሚ ሠራተኛ የሚሆኑት የስዴስት ወር የስራ
አፇፃፀም ምዘና ውጤታቸው አጥጋቢ ወይም ከአጥጋቢ በሊይ ሲሆን ነው፤
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፫. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተዯነገገው ቢኖርም በአንቀጽ
፲፫(፭) በተመሇከተው መሠረት ከባዴ የስነ ምግባር ችግር ያሇበት መሆኑን
የሚያሳይ ከሆነ ቋሚ ሠራተኛ ሆኖ ሉቀጠር አይችሌም፤

ክፍሌ 4
የሠራተኞች ስሌጠና
፲፭. የስሌጠና ዓሊማ
፩. ሠራተኛው እንዱሰሇጥን የሚዯረገው ብቃቱንና የስራ ችልታውን በማሳዯግ
የተሻሇ የስራ አፇጻጸም ውጤት እንዱያስመዘግብ ሇማዴረግ ይሆናሌ፤
፪. ሇማንኛውም ሠራተኛ የሚሰጠው ስሌጠና ሠራተኛው ከሚሰራው ስራ ጋር
ቀጥተኛ ግንኙነት ያሇው መሆን አሇበት፤
፲፮. ሠራተኛን የማሰሌጠን ኃሊፊነት
ባሇስሌጣኑ

ሇስሌጠና

በጀት

በማስፇቀዴና

ዕቅዴ

በመያዝ

ሠራተኞቹ

አስፇሊጊውን ስሌጠና እንዱያገኙ የማዴረግ ኃሊፊነት አሇበት፤
፲፯. ስሇስሌጠና አፇፃፀም ውጤት
፩. ባሇስሌጣኑ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር ግንኙነት በማዴረግ ወይም
የራሱን ማሰሌጠኛ ማዕከሌ ወይም ከላልች ማሰሌጠኛ ተቋማት ጋር
በማዯራጀት ቋሚና ተከታታይነት ያሇው የስሌጠና ፕሮግራም ቀርጾ
ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤
፪. ማንኛውም ከሁሇት ሳምንት ሊሊነሰ ጊዜ የሚሰጥ ስሌጠና ፇተና የሚኖረው
ሲሆን ዝቅተኛው የማሇፊያ ውጤት ባሇስሌጣኑ በሚያወጣው መመሪያ
ተወስኖ ሠራተኛውና ስሌጠናውን የሚሰጠው
ይዯረጋሌ፤
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ተቋም እንዱያውቁት

፫. ስሌጠና የወሰዯ ሠራተኛ በስሌጠና የሚያገኘው ውጤትና የሰሇጠነበት ሙያ
ተመዝግቦ ከማህዯሩ ጋር እንዱያያዝ ይዯረጋሌ፤
፬. ባሇስሌጣኑ ስሇሠራተኞች ስሌጠና የአፇፃፀም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፤

ክፍሌ አምስት
ስሇ ሥራ አፇፃፀም ምዘና፣ ማትጊያና ጥቅማጥቅሞች

፲፰. የስራ አፇፃፀም ምዘና
፩. ባሇስሌጣኑ የሚዘረጋው የስራ አፇፃፀም ምዘና ስርዓት ግሌጽና በተጨባጭ
መረጃ ሊይ የተመሰረተ የውጤት ምዘና ሊይ የተመሰረተ የውጤት ምዘና
ሇማከናወን የሚያስችሌ መሆን አሇበት፡፡
፪. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) ጠቅሊሊ አነጋገር እንዯተጠበቀ ሆኖ፣
የባሇስሌጣኑ የስራ አፇፃፀም ምዘና ስርዓት
ሀ)

የሀብትና

የጊዜ

አጠቃቀምን

ከውጤቱ

መጠንና

ጥራት

ጋር

ሇማነፃፀርና ትክክሇኛውን ውጤት ሇመመዘን የሚያስችሌ፤
ሇ) የቡዴን አሰራርንና የጋራ ተነሳሽነትን የሚያጏሇብት፤
ሐ) የስራ ቅብብልሽንና የአገሌግልት አሰጣጥን የሚያፋጥን፤
መ) በሠራተኞች፣ በስራ ሂዯቶች ወይም በቡዴኖች መካከሌ ጤናማ
የውዴዴር

መንፇስን

የሚፇጥርና

ተቋማዊ

ውጤትን

የሚያበረታታ፤
ሠ) የሠራተኛውን የግሌና የጋራ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ፤ እና
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ረ) በአፇፃፀም ተከታታይነትና ተመጋጋቢነት ባሊቸው ስራዎች መካከሌ
አንደ በላሊኛው ውጤት ሊይ የሚያሳዴረውን ተፅዕኖ ሇመገምገም
የሚያስችሌ መሆን አሇበት፤
፫. የስራ አፇፃፀም ምዘና በግሌ፣ በቡዴን እና በተቋም ዯረጃ ሉዯረግ ይችሊሌ፤
፬. የሠራተኛው የስራ አፇፃፀም የሚመዘነው በስራ ሂዯቱ ባሇቤት ይሆናሌ፡፡ የስራ
ሂዯቱ ባሇቤት ስሇሰራተኛው የስራ አፇፃፀም በየጊዜው ክትትሌ እያዯረገ
መረጃዎችን በአግባቡ መያዝ አሇበት፤
፭. ማንኛውም የስራ ሂዯት ባሇቤት የሠራተኛውን የስራ አፇፃፀም የሚመዝነው
ከሠራተኛው ወይም ከቡዴኑ ወይም ከሂዯቱ ጋር የተፇራረመውን የውጤት
ተኮር ዕቅዴ ስሇስራው አፇፃፀም በየጊዜው በተያዘው መረጃ ጋር በማገናዘብ
ይሆናሌ፤
፮. የሠራተኛው የስራ አፇፃፀም በጊዜውና ተጨባጭ መረጃን መሠረት በማዴረግ
ተሞሌቶ ካሌቀረበ የስራ ሂዯቱ ባሇቤት ተጠያቂ ይሆናሌ፤
፯. ባሇስሌጣኑ የስራ አፇፃፀም መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፤
፲፱. ማበረታቻ
፩. ባሇስሌጣኑ ዓመታዊ የስራ አፇፃፀሙ ከፍተኛ ሇሆነ ሠራተኛ መንግስት
በሚፇቅዯው መሠረት ሇሠራተኛው በዓመቱ መጨረሻ የማበረታቻ ክፍያ
ይፇጽማሌ፤
፪. ሇሠራተኛው የሚከፇሇው የማበረታቻ ክፍያ የሠራተኛውን ዯመወዝና
በበጀት ዓመቱ ያስመዘገበውን የሥነ ምግባር እና የስራ አፇፃፀም ውጤት
መሠረት ያዯረገ ይሆናሌ፡፡ የማበረታቻ ክፍያ የዓመቱ አማካይ የስራ
አፇፃፀም ውጤታቸው ከአጥጋቢ በታች ከሆነ ሠራተኞቹን አይመሇከትም፤
፫. የማበረታቻ ክፍያ አፇፃፀምን በሚመሇከት ባሇስሌጣኑ መመሪያ ሉያወጣ
ይችሊሌ፤
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ክፍሌ ስዴስት
የሥራ ሰዓትና ሌዩ ሌዩ ፇቃድች

፳. መዯበኛ የስራ ሰዓት
፩. የሠራተኛው መዯበኛ የስራ ሰዓት በቀን ፰ ሰዓት ሆኖ በሳምንት ከ፴፱ ሰዓት
አይበሌጥም፤

ሆኖም

ባሇስሌጣኑ

እንዯአስፇሊጊነቱ

መመሪያ

ሉያወጣ

ይችሊሌ፤
፪. የባሇስሌጣኑ የስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት በመመሪያ ይወሰናሌ፤
፳፩. የዓመት እረፍት ፇቃዴ
፩. ሠራተኛው የስራው ሁኔታ አስገዲጅ ሆኖ ያሌተጠቀመበትን የዓመት ፇቃዴ
ባሇስሌጣኑ በገንዘብ እንዱሇውጥሇት መጠየቅ ይችሊሌ፤
፪. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) የተመሇከተው ዴንጋጌ ቢኖርም ሠራተኛው
የዓመት ፇቃዴ ሳይወስዴ ከሁሇት ዓመት በሊይ በተከታታይ እንዱሰራ
ማዴረግ አይቻሌም፤
፫. ከላሊ መ/ቤት በማናቸውም ሁኔታ ያሌተጠቀሙበት የአመት ፇቃዴ
በባሇስሌጣን መ/ቤት አይስተናገዴም፤
፬. የባሇስሌጣኑ ሠራተኛ የዓመት ረፍት ፇቃዴ ቀዴሞ በዕቅዴ ባሳወቀው
መሠረት ከዯመወዝ ጋር ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፤
፳፪. ከዯመወዝ ጋር ስሇሚሰጥ ሌዩ ፇቃዴ
፩. ከፍርዴ ቤት ወይም በሕግ ስሌጣን ከተሰጣቸው ላልች አካሊት መጥሪያ
የዯረሰው ሠራተኛ ተጠርቶ በቅጣት ወይም በፍርዴ የሚቆይ ካሌሆነ
በቀር፤
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፪. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) ዴንጋጌ ቢኖርም ሠራተኛው ከሦስት ወር
በኋሊ ሇሚቆይባቸው ጊዜያት መስሪያ ቤቱ ዯመወዝ አይከፍሌም፤
፫. የወሉዴ፣ የጋብቻ፣ የሀዘን፣ ፇቃዴ እና ላልች ፇቃድች ተሻሽል በወጣው
በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 171/2002
በተዯነገገው መሠረት ተፇፃሚ ይሆናሌ፤
፳፫. ያሇዯመወዝ ስሇሚሰጥ ሌዩ ፇቃዴ
፩. የሙከራ ጊዜውን ያጠናቀቀ ማናቸውም ሠራተኛ በበቂ ምክንያት ዯመወዝ
የማይከፇሌበት ሌዩ ፇቃዴ እንዱሰጠው የጠየቀ እንዯሆነ የመስሪያ ቤቱን
ጥቅም የማይጏዲ

መሆኑ

ተረጋግጦ

ከሦስት ወር

ሇማይበሌጥ

ጊዜ

ሉፇቀዴሇት ይችሊሌ፤
፪. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) ዴንጋጌ ቢኖርም ሠራተኛው የጠየቀው
ፇቃዴ ትምህርት ሇመማር ከሆነ ትምህርቱ ሇሚጠይቀው ጊዜ ያህሌ
ዯመወዝ የማይከፇሌበት ሌዩ ፇቃዴ ሉሰጠው ይችሊሌ፤
፫. ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት በስራው ሊይ ሉገኝ ያሌቻሇ ሠራተኛ በስራው
ሊይ ሉገኝ አሇመቻለን ከስራ ከተሇየበት ቀን ጀምሮ ባለት ፴ ቀናት ውስጥ
ሇባሇስሌጣኑ ሪፖርት ያዯረገ እንዯሆነ ዯመወዝ የማይከፇሌበት ከሦስት ወር
ያሌበሇጠ ፇቃዴ ይሰጠዋሌ፤
፬. ያሇዯመወዝ ስሇሚሰጥ ሌዩ ፇቃዴ ባሇስሌጣኑ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፣
፳፬. ሇረጅም ጊዜ የሚቆይ ፇቃዴ ስሇሚያስከትሇው ውጤት
፩. በረጅም ጊዜ ፇቃዴ ሊይ ያሇ ሰራተኛ የስራ መዯቡ ክፍት ሆኖ የሚጠብቀው
ሇሦስት ወር ያህሌ ጊዜ ብቻ ይሆናሌ፤
፪. የሕመም ፇቃዴ ወይም ዯመወዝ የማይከፇሌበት ሌዩ ፇቃዴ የወሰዯ ወይም
ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ከስራ የተሇየ ሠራተኛ ከሦስት ወር በሊይ ወዯ
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ስራ ሳይመሇስ የቆየ እንዯሆነ የሠራተኛውን የስራ መዯብ በላሊ ሠራተኛ
ማስያዝ ይቻሊሌ፤
፫. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ዴንጋጌ ቢኖርም ሠራተኛው ባሇው
ሌዩ ሙያና ችልታ ሇስራ መዯቡ እጅግ አስፇሊጊ ከሆነና በቀሊለ ሉተካ
የማይችሌ ከሆነ ባሇስሌጣኑ የሠራተኛውን የስራ መዯብ ከስዴስት ወር
ሊሌበሇጠ ጊዜ ክፍት አዴርጏ ሉጠብቀው ይችሊሌ፤
፬. ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ወዯ ስራ ገበታቸው ስሇሚመሇሱ ሠራተኞች
ባሇሥሌጣኑ መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፣

ክፍሌ ሰባት
የሠራተኛ ግዳታዎች፣ ሥነ-ምግባርና
የዱስፕሉን እርምጃዎች አፇፃፀም
፳፭. የሠራተኛ ግዳታዎች
ማንኛውም ሠራተኛ፡፩. የመንግስትን ፖሉሲና የባሇስሌጣኑን ስትራቴጂ ተግባራዊ የማዴረግና
የማስፇፀም፤
፪. በስራ ጊዜና ቦታ መሌካም ፀባይና ሥነ-ምግባራዊ ባህሪ ተሊብሶ የመገኘት፤
፫. ሙለ ትኩረቱን፣ አቅምንና የስራ ጊዜውን በስራው ሊይ የማዋሌ፤
፬. ስራውን በሕግ መሠረትና ተቀባይነት ባሇው ዯረጃ የማከናወን፤ እና
፭. የባሇስሌጣኑን የሥነ-ምግባር ዯንብ የማክበር ግዳታ አሇበት፤
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፳፮. ንብረት ስሇማስመዝገብ
ማንኛውም የባሇስሌጣኑ ሠራተኛ ጥሬ ገንዘብን ጨምሮ በራሱ ወይም በትዲር
ጓዯኛው ወይም አካሇ መጠን ባሌዯረሱ በሌጆቹ ስም ተመዝግቦ ወይም ተይዞ
የሚገኘውን ማንኛውም ንብረት የማስመዝገብ ግዳታ አሇበት፤
፳፯. ተሞክሮን ስሇማካፇሌ
ማንኛውም ሠራተኛ በስሌጠና፣ በጉብኝትና በሌምዴ ሌውውጥ ወቅት በአገር
ውስጥም ሆነ በውጭ አገር ያገኘውን ተሞክሮ በጽሁፍ አጠናቅሮ ሇባሇስሌጣኑ
የማቅረብና የገኘውን ሌምዴም የማካፇሌ ግዳታ አሇበት፤
፳፰. የሠራተኞች ሥነ-ምግባር
፩. ማንኛውም ሠራተኛ ሥራውን በከፍተኛ ሥነ-ምግባር በማከናወን ባሇስሌጣኑ
በሕብረተሰቡ ዘንዴ የሇውን ተቀባይነትና የሚጣሌበትን አመኔታ ወዯ ሊቀ
ዯረጀ ሇማዴረስ የበኩለን ጥረት ማዴረግ አሇበት፤
፪. ባሇስሌጣኑ የሠራተኞችን የሥነ-ምግባር መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፤
፳፱. የዱሲፕሉንና የሥነ-ምግባር ጉዴሇት
፩. የዚህን ዯንብ ዴንጋጌዎች ወይም የሠራተኞችን የሥነ-ምግባር መመሪያ
በመጣስ

ጥፋት

የፇፀሙ

ማንኛውም

ሠራተኛ

የዱስፕሉን

ቅጣት

ይወሰንበታሌ፤
፪. ባሇስሌጣኑ ስሇ ዱሲፕሉን እርምጃ አወሳሰዴ የአፇጻፀም መመሪያ ሉያወጣ
ይችሊሌ፤
፴. የዱስፕሉን ቅጣቶች
፩. የዱስፕሉን ጥፋት የፇፀመ ሠራተኛ እንዯጥፋቱ ክብዯት እየታየ ከሚከተለት
አንደ ቅጣቶች ይወሰንበታሌ፤
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ሀ)

የቃሌ ማስጠንቀቂያ፤

ሇ)

የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ፤

ሐ)

እስከ አራት ወር ዯመወዝ ቅጣት፤

መ)

እስከ ሁሇት ዓመት ሇሚዯርስ ጊዜ ከዯረጃና ከዯመወዝ ዝቅ ማዴረግ፤

ሠ)

ከሥራ ማሰናበት፤

፪. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) ተራ ፊዯሌ (ሀ) እና (ሇ) የተመሇከቱት
ቀሊሌ የዱስፕሉን ቅጣቶች ተብሇው የሚመዯቡ ሲሆን ከተራ ፊዯሌ (ሐ)
እስከ (ሠ) የተመሇከቱት ቅጣቶች ከባዴ የዱስፕሉን ቅጣት ተብሇው
ይመዯባለ፤
፫. ከዯረጃና ከዯመወዝ ዝቅ እንዱሌ ተዯርጏ የተቀጣ ሠራተኛን የቅጣት
ጊዜውን ከጨረሰ በኋሊ በበቂ ምክንያት ወዯነበረበት የስራ መዯብ መመሇስ
ወይም ተመሳሳይ ወዯሆነ የስራ መዯብ መመዯብ ያሌተቻሇ እንዯሆነ
ከመቀጣቱ በፊት ይከፇሇው የነበረው ዯመወዙ እየተከፇሇው ተመሳሳይ
ዯረጃ ያሇው መዯብ እስኪገኝ ዴረስ አግባብ ሆኖ በተገኘው ክፍት የስራ
መዯብ ይመዯባሌ፤
፴፩. ከባዴ የዱስፕሉን ቅጣት የሚያስከትለ ጥፋቶች
በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ማሻሻያ አዋጅ ቁጠር
171/2002 አንቀጽ 68 ከተመሇከቱት በተጨማሪ የሚከተለት ጥፋቶች ከባዴ
የዱስፕሉን ቅጣት ያስከትሊለ፤
፩. ማንኛውንም ጥቅም ከተገሌጋዮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መጠየቅ ወይም
መቀበሌ፤
፪. የስራ ኃሊፊነትን በአግባቡ ባሇመወጣት በባሇስሌጣኑ ወይም በሦስተኛ ወገን
ሊይ ጉዲት ማዴረስ፤
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፫. ምስጢራዊ መረጃዎችን መረጃውን የማግኘት ስሌጣን ሇላሇው ሰው ወይም
አካሌ አሳሌፎ መስጠት፤
፬.

ሠነድችን

ወይም

መረጃዎችን

መሰረዝ

መዯሇዝ፣

ማጥፋት

ወይም

በማንኛውም ሁኔታ አገሌግልት እንዲይሰጡ ማዴረግ፤
፭. አመፅን ወይም ሕገ-ወጥ አዴማን ማነሳሳት ወይም መምራት፤
፮. በሠራተኛውም ሆነ በተገሌጋዩ መካከሌ አዴል ማዴረግ ወይም ላልች ተገቢ
ያሌሆኑ ጥቅም እንዱያገኙ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መርዲት፤
፯. የመንግስትን ገቢ ሇግሌ ጥቅም ሲባሌ ወይም በቸሌተኝነት በወቅቱና
በተወሰነ መጠን እንዲይሰበሰብ ማዴረግ፤
፰. የባሇስሌጣኑ አገሌግልት አሰጣጥ በአግባቡ እንዲይፇፀም ማዯናቀፍ፤
፱. በባሇስሌጣኑ ጥቅሞች ሊይ ሕገ-ወጥ አዴራጏት መፇፀሙን እያወቁ
ሇሚመሇከተው አካሌ አሇመጠቆም፤
፲. ሰውን ሇመጉዲት ወይም የግሌ ዓሊማን ሇማሳካት ሆን ብል ትክክሌ ያሌሆኑ
ጥቆማ ማቅረብ፤
፲፩. ማጭበርበር ወይም የማይፇፀም የተስፋ ቃሌ መስጠት፤
፲፪. በባሇስሌጣኑ ሠነድች ወይም መዝገቦች ሊይም ሆነ ብል ትክክሌ ያሌሆኑ
መረጃዎችን ማስፇር ወይም ጠቃሚ መረጃዎችን ከፋይሌ ማውጣት፤
፲፫. የባሇስሌጣኑን አርማ ወይም ማህተም ሇሕገ-ወጥ ዓሊማ መጠቀም፤
፲፬. ከባሇስሌጣኑ ስራ ጋር በተያያዘ ጉዲይ፤ መዯሇሌ ወይም መሰሌ ተግባራት
ሊይ ተሰማርቶ መገኘት፤
፲፭. ሆነ ብል የሐሰት የትምህርት ወይም የስራ ሌምዴ ማስረጃ ማቅረብ ወይም
ማያያዝ፤
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፲፮. የባሇስሌጣኑን ንብረት በአግባቡ አሇመያዝ ወይም ላልች እንዱጠቀሙበት
ማዴረግ፤
፲፯. በሥራ አካባቢ አምባጓሮ ወይም ጠብ መፍጠር ወይም ባሇጉዲይን ወይም
ባሌዯረባን ወይም ኃሊፊን መሳዯብ ወይም መዯብዯብ፤
፲፰. በአዯንዛዥ ዕፅ ወይም በመጠጥ ተፅዕኖ ምክንያት የስራ አካባቢን ማወክ
ወይም ስራን ማከናወን አሇመቻሌ፤
፲፱. ሳይፇቀዴ በባሇስሌጣኑ ስም ስጦታን ወይም ዕርዲታን መጠየቅ ወይም
መቀበሌ፤
፳. ስሇስራው አፇፃፀም ሆን ብል የተሳሳተ ሪፖርት ማቀረብ፤
፳፩. ባሇጉዲይን ማጉሊሊት ወይም ሇባሇጉዲይ ተገቢን ክብር አሇመስጠት ወይም
በትህትና አሇማስተናገዴ፤
፳፪. ስራ ሊይ ላልች ሠራተኞችን ሆን ብል ማሳሳት፤
፳፫. የባሇስሌጣኑን ስም የሚያጏዴፍ ወይም ተገሌጋዩ በባሇስሌጣኑ ሊይ እምነት
እንዱያጣ የሚያዯርግ ተግባር መፇፀም፤
፳፬. ጎጠኝነት፣ ቡዴንተኝነት፣ መረጃ ሊይ ባሌተመሠረተ ስም የማጥፋት ዘመቻ
ሊይ መሳተፍ፣
፳፭. ላልች ተመሳሳይ ጥፋቶችን መፇፀም፤
፴፪. ተዯጋጋሚ ጥፋት
፩. በዚህ ዯንብ አንቀጽ ፴፩ እና በመንግስት ሠራተኞች በተሻሻሇው አዋጅ
ቁጥር 171/2002 አንቀጽ 68 ሊይ ከባዴ የዱስፕሉን ቅጣት ያስከትሊለ
ተብሇው ከተጠቀሱትና ከእነዚህ ጋር ተመሳሳይ ክብዯት ካሊቸው ጥፋቶች
ውጪ የሆነ ቀሊሌ ጥፋት ሇሁሇተኛ ጊዜ ሲፇፀም ከባዴ የዱስፕሉን ቅጣት
ያስከትሊሌ፤
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፪. በዚህ ዯንብ አንቀጽ ፴ ንዐስ አንቀጽ (፩) ተራ ፊዯሌ (ሐ) እና (መ)
የተመሇከተው ቢኖርም ከባዴ የዱስፕሉን ቅጣት የሚያስከትሌ ጥፋት
ሇሁሇተኛ ጊዜ የፇፀመ ሠራተኛ ከሥራ ይሰናበታሌ።
፫. የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፪) ዴንጋጌ ባሇስሌጣኑ የወንጀሌነት ባህሪ
ያሇውን

ከባዴ

ጥፋት

ሇመጀመሪያ

ጊዜ

የፇፀመ

ሠራተኛን

ከስራ

ሇማሰናበት ያሇውን ስሌጣን አይገዴብም፤

፴፫. ላልች የዱስፕሉን ጥፋቶች
ቀሊሌና በሕግ ከተዘረዘሩት ውጭ የሆኑ ላልች ከባዴ የዱስፕሉን ቅጣት
የሚያስከትለ ጥፋቶች ባሇስሌጣኑ በሚያወጣው የሠራተኞች ሥነ-ምግባር
መመሪያ ተሇይተው ይወሰናለ፤
፴፬. የዱስፕሉን እርምጃ አወሳሰዴ
፩. በባሇስሌጣኑ ዋና መሥሪያ ቤትና በየዯረጃው በተቋቋመ ገቢ ጽ/ቤት
የዱስፕሉን ጉዲይ ቡዴን ይቋቋማሌ፤
፪. የዱስፕሉን ጉዲይ ቡዴን የሠራተኞችን የዱስፕሉን ክሶች የማጣራትና ከስራ
ማሰናበት በመሇስ ያለ የቅጣት ውሳኔዎችን የመስጠት ስሌጣን ይኖረዋሌ፤
፫. የተፇፀሙት የዱስፕሉን ጥፋቶች ከስራ የሚያሰናብቱ ከሆነ የዱስፕሉን ጉዲይ
ቡዴኑ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባሌ፤
፬. በዋናው መሥሪያ ቤት የሚቋቋመው የዱስፕሉን ጉዲይ ቡዴን የውሳኔ ሃሳቡን
የሚያቀርበው ሇዋና ዲይሬክተሩ ሲሆን በየዯረጃው በተቋቋመ ገቢ ጽ/ቤቶች
የሚቋቋም የዱስፕሉን ኮሚቴ የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርበው ሇጽሕፇት ቤቱ
ኃሊፊ ይሆናሌ፤
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፭. የሥራ ሂዯት ባሇቤት በሥሩ በሚገኝና ቀሊሌ የዱስፕሉን ጥፋት በፇፀመ
ሠራተኛ ሊይ በቀጥታ የቃሌ ወይም የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ በመስጠት
ይህንኑ ሇሚመሇከታቸው ስራ ኃሊፊዎች ያሳውቃሌ፤
፴፭. የዱስፕሉን ክስ መቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ
፩. የዱስፕሉን ቡዴን ከባዴ የዱስፕሉን ቅጣት የሚያስከትሌን የዱስፕሉን
ጥፋት ማጣራት ሥራ የሚጀምረው በስራ ሂዯቱ ባሇቤት/አስተባባሪ ክስ
ሲቀርብሇት ብቻ ይሆናሌ፤
፪. ከባዴ የዱስፕሉን ጥፋት መፇፀሙን የተረዲ ማንኛውም የስራ ኃሊፊ ወይም
ሠራተኛ

ወይም

ባሇጉዲይ

አስፇሊጊውን

መረጃ

ሇስራ

ሂዯቱ

ባሇቤት/አስተባባሪ በማቅረብ ጥፋቱን በፇፀመው ሠራተኛ ሊይ የዱስፕሉን
ክስ እንዱቀርብ መጠየቅ አሇበት፤
፴፮. የሥነ-ምግባር መኮንኑ ተግባራርና ኃሊፊነት
የሥነ-ምግባር መኮንኑ በላልች ሕጏች የተሰጠው ተግባርና ኃሊፊነት እንዯተጠበቀ
ሆኖ፤
፩. ከባዴ የዱስፕሉን ጥፋት መፇፀሙን የሚያመሇክት ማንኛውም መረጃ
እንዯዯረሰው

የተጠርጣሪውን

ሠራተኛ

የግሌ

ማህዯር

አስቀርቦ

በመመርመርና መረጃዎችን በማጠናከር ሇሚመሇከተው የዱስፕሉን ጉዲይ
ቡዴን የዱስፕሉን ክስ በጽሁፍ ያቀርባሌ፣ ክሱን ይከታተሊሌ፣ መረጃዎችን
በአግባቡ ይይዛሌ፤
፪.

በሠራተኛው ሊይ የቀረበውን የዱስፕሉን ክስ የሰው ሃይሌ ስራ አመራርና
ዋና ዲይሬክተሩ ወይም እንዯሁኔታው የቅርንጫፍ ጽሕፇት ቤት ኃሊፊው
በግሌባጭ እንዱያውቁት ያዯርጋሌ፣ አስፇሊጊ ሲሆን ጉዲዩ እስኪጣራ ዴረስ
በሠራተኛው ሊይ የዕገዲ ትዕዛዝ እንዱሰጥ ይጠይቃሌ፤
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፫.

የዱስፕሉን

ጉዲይ

መሆናቸውንና

ቡዴኖች

ውሳኔ

ወይም

ኃሊፊነታቸውን
የውሳኔ

ሃሳብ

በአግባቡ
በወቅቱ

እየተወጡ

ማቅረባቸውን

ይከታተሊሌ፤
፬. ዋና ዲይሬክተሩ፣ የቅርንጫፍ ጽሕፇት ቤት ኃሊፊዎችና የዱስፕሉን ጉዲይ
ቡዴኖች

የሚሰጧቸውን

ውሳኔዎች

ይመዘግባሌ፣

አፇፃፀማቸውን

ይከታተሊሌ፤
፭. ሠራተኞች በአስተዲዯራዊ ውሳኔዎች ሊይ ሇሚያቀርቧቸው ይግባኞች መሌስ
ይሰጣሌ፣ ይከራከራሌ፤
፮. አስፇሊጊ በሆነ ጊዜ የሕግ ምክርና አስተያየት ይጠይቃሌ፤
፯. በሠራተኞች ስሇሚፇፀሙ የሥነ-ምግባርና የዱስፕሉን ግዴፇቶች የሚቀርቡ
ጥቆማዎችንና አስተያየቶችን ሇማሰባሰብ የሚያስችሌ ስርዓት በመዘርጋት
መረጃዎቹን በየጊዜው ይገመግማሌ፤
፰. በወንጀሌ መጠየቅ ያሇባቸው ሠራተኞች የወንጀሌ ክስ እንዱመሠረትባቸው
ይከታተሊሌ፤
፴፯. በሌዩ ሁኔታ ሠራተኛን ከስራ ስሇማሰናበት
፩. በዚህ ዯንብ በላሊ ሁኔታ የተዯነገገው ቢኖርም ዋና ዲይሬክተሩ በሙስና
የተጠረጠረንና

እምነት

ያጣበትን

ማንኛውንም

ሠራተኛ

መዯበኛውን

የዱስፕሉን እርምጃ አፇፃፀም ስርዓት ሳይከተሌ ከስራ ማሰናበት ይችሊሌ፤
፪. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) መሠረት ከሥራ የተሰናበተ ሠራተኛ
በየትኛውም የፍርዴ አካሌ ውሳኔ ወዯ ሥራ የመመሇስ መብት አይኖረውም፤
፴፰. የሠራተኞች ቅሬታ
፩.

ባሇስሌጣኑ
እንዯሁኔታው

የሠራተኞችን
ሇዋና

ቅሬታ

ዲይሬክተሩ
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የሚሰሙና
ወይም

እያጣሩ

ሇቅርንጫፍ

የውሳኔ

ሃሳብ

ጽሕፇት

ቤት

ኃሊፊዎች የሚያቀርቡ የቅሬታ አጣሪ ቡዴኖችን በዋናው መሥሪያ ቤትና
በቅርንጫፍ ጽሕፇት ቤቶች ያቋቁማሌ፤
፪. ሇዋና ዲይሬክተሩ ወይም ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኃሊፊዎች የሚቀርቡ
ቅሬታዎች በክሌለ የቅሬታ ዯንብ ቁጥር 55/2000 ዓ.ም መሠረት
እንዯአግባብነቱ ይፇጸማለ፡፡
፴፱ በሠራተኞች ቅሬታ ሊይ ስሇሚሰጥ ውሳኔ
፩. ዋና ዲይሬክተሩ ወይም የቅርንጫፍ ጽሕፇት ቤት ኃሊፊ ስሇሠራተኛ ቅሬታ
የቀረበሇትን የውሳኔ ሃሳብ ሲመረመር በሠራተኛው ሊይ ጥፋት መፇፀሙን
የተረዲ እንዯሆነ ጥፋቱን በፇፀመው የስራ ኃሊፊ፣ ቡዴን፣ ወይም ሠራተኛ
ሊይ የዱስፕሉን ክስ እንዱቀርብ ትዕዛዝ ይሰጣሌ፤
፪. የሠራተኛው ቅሬታ ከሕግ ውጪ በተሰጠ ውሳኔ ሊይ ከሆነ ዋና ዲይሬክተሩ
ወይም የቅርንጫፍ ጽሕፇት ቤት ኃሊፊው በሠራተኛው ሊይ ከሕግ ውጪ
የተሰጠውን ውሳኔ ይሻራሌ፤
፫. ዋና ዲይሬክተሩ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡

ክፍሌ ስምንት
አገሌግልት ስሇሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች
፵. በብቃት ማነስ ምክንያት አገሌግልት ስሇማቋረጥ
ስሌጠና

የወሰዯ

ሠራተኛ

በስሌጠናው

ወቅት

ያገኘው

የፇተና

ውጤት

ስሌጠናውን እንዲጠናቀቀ በስራ ሊይ ከሚያስመዘግበው የስራ አፇፃፀም ውጤት
ጋር ተዲምሮ አማካኙ ከአጥጋቢ በታች ከሆነ አንዴ ዯረጃ ዝቅ ብል እንዱመዯብ
ይዯረጋሌ፡፡ በቀጣዩ አፇፃፀሙን የማያሻሽሌ ከሆነ ከስራ ይሰናበታሌ፤
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፵፩. በሠራተኛው መታሰር ምክንያት አገሌግልት ስሇማቋረጥ
አንዴ የባሇስሌጣኑ ሠራተኛ በወንጀሌ ተጠርጥሮ ስሌጣን ባሇው አካሌ በእስር
ሊይ ከዋሇና እስከ ሦስት ወር ባሇው ጊዜ ውስጥ ከወንጀለ ነፃ መሆኑ ተረጋግጦ
ወዯ ሰራው ካሌተመሇሰ አገሌግልቱ ይቋረጣሌ፤
፵፪. ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት አገሌግልት ስሇማቋረጥ
፩. ማንኛውም ሠራተኛ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ከሦስት ወር በሊይ ከስራ
ተሇይቶ የቆየ እንዯሆነ አገሇግልቱ ሉቋረጥ ይችሊሌ፤
፪. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (፩) የተዯነገገው በሕመም ፇቃዴ ከስራ
የተሇዩትን ሠራተኞች አይጨምርም፤

፵፫. ማዛወር ወይም መዯሌዯሌ ባሇመቻለ ምክንያት አገሌግልት ስሇማቋረጥ
፩. ባሇስሌበጣኑ ሕግን መሠረት በማዴረግ የሚያዯርገውን ዝውውር ወይም
ዴሌዴሌ ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ያሌሆነ ሠራተኛ አገሌግልቱ እንዱቋረጥ
ይዯረጋሌ፤
፪. የስራ መዯቡ በመሰረዙ ወይም በጤና መታወክ ምክንያት ሠራተኛውን ወዯ
ላሊ ሰራ ወይም ቦታ አዛውሮ ማሰራት ካሌተቻሇ አገሇግልቱ ይቋረጣሌ፤

ክፍሌ ዘጠኝ
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
፵፬. ስሇ ላልች ሕጏች ተፇፃሚነት
፩. በክሌለ መንግስት በተሻሻሇው የሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 171/2002 እና
የክሌለ መንግስት ሠራተኞች የዱስፕሉን አፇፃፀምና የቅሬታ አቀራረብ
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ስነ-ስርዓት መወሰኛ ዯንብ ቁጥር 75/2003 በዚህ ዯንብና ዯንቡን
ሇማስፇፀም በወጡ መመሪያዎች ያሌተሸፇኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት
ተፇፃሚ ይሆናለ፤
፪. ይህንን ዯንብ የሚቃረን ማናቸውም ላሊ ዯንብ፣ መመሪያ ወይም የተሇመዯ
አሰራር

በዚህ

ዯንብ

ውስጥ

በተሸፇኑ

ጉዲዮች

ሊይ

ተፇፃሚነት

አይኖረውም።
፵፭. መመሪያ የማውጣት ስሌጣን
ይህንን

ዯንብ

በተሟሊ

ሁኔታ

ሇማስፇፀም

የሚያስፇሌጉ

መመሪያዎችን

ባሇስሌጣኑ ሉያወጣ ይችሊሌ፤
፵፮. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች
ይህ ዯንብ ከመጽናቱ በፊት ተጀምረው ውሳኔ ያሊገኙ የሠራተኛ አስተዲዯር
ጉዲዮች በተጀመሩበት ሁኔታ ቀጥሇው ፍፃሜ ያገኛለ፤
፵፯. ዯንቡ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ዯንብ በክሌለ መስተዲዴር ም/ቤት ከጸዯቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፤

ባህር ዲር፣ ታህሳስ 27 ቀን 2003 ዓ/ም
አያላው ጏበዜ
የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት
ርዕሰ መስተዲዴር
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