
በነጥብ የሥራምዘናና ደረጃ አወሳሰን ዘዴ

የመንግሥት ሠራተኞች የድልድል አፈፃፀም
መመሪያ

አዲስ አበባ

ሚያዝያ ታህሳስ 2009 ዓ.ም



የድልድል አፈጻጸም መመሪያ አራት ክፍሎች አሉት፡፡
የመጀመሪያው ክፍል አጭር ርዕስ፣ የቃላት
ትርጉም፣ የመመሪያው ዓላማ፣ መርሆዎች የያዘ
ሲሆን፣ ክፍል ሁለት በሠራተኞች ድልድል አፈጻጸም
የአዎንታዊ ድጋፍ፣ የደመወዝ ስኬል ሽግግር
አፈጻጸም የድልድል ቅድመ ሁኔታ፣ በድልድሉ የልዩ
ልዩ አካላት ድርሻ ተዘርዝረዋል፡፡ ክፍል ሶስት
የድልድል መስፈረቶችና የነጥብ ድርሻን
ያመለክታል፡፡ የመጨረሻው ክፍል አራት ደግሞ
በድልድል ወቅት የሚያጋጥሙ ቅሬታዎች
አቀራረብና አፈታትን ያመለክታል፡፡



4. የመመሪያው ዓላማ
 ሠራተኞችን በግልጸኝነት፣ በፍትሀዊነትና በተጠያቂነት አወዳድሮ

በመደልደል ፐብሊክ ሰርቪሱን ውጤታማ ማድረግ፣

 በነጥብ የሥራ ምዘና ዘዴ የተመዘኑና ደረጃ በወጣላቸው የሥራ

መደቦች ላይ ተገቢውን ሠራተኛ በተገቢው ቦታ መመደብ፣

ነው፡፡



5. የመመሪያውመርሆዎች
 የሠራተኞች ድልድል የሠራተኞችን ተሳትፎ ግልጽነትና ተጠያቂነት በሚያረጋግጥ

መልኩ ይከናወናል፡፡

 የሠራተኞች ድልድል የሜሪት ሥርዓት መሠረት ያደረገ መሆን አለበት፡፡

 የሠራተኞች ድልድል ብቃትንና ዝቅተኛ ተፈላጊ ችሎታን መሠረት
በማድረግ ትክክለኛውን ሠራተኛ በትክክለኛው ቦታ የሚለውን መርህ
የተከተለ መሆን አለበት፡፡

ዝቅተኛ ተፈላጊ ችሎታ ለሚያሟሉ አካል ጉዳተኞች፣ ሴቶችና አነስተኛ
ቁጥር የቤሔረሰብ ተዋጾ ተወዳዳሪዎችን በሚያበረታታ መልኩ
ማከናወን አለበት፡፡

 የሠራተኞች ድልድል ውጤት ለሚመለከተው የበላይ ኃላፊ ቀርቦ
ውሳኔ አስከሚያገኝ ድረስ በምስጢር መያዝ አለበት፡፡



6. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በነጥብ የሥራ ምዘና ዘዴ

ሥራዎቻቸው በተመዘኑ የመንግሥት

መሥሪያ ቤቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡



የሠራተኛድልድል አፈጻጸም
7.  ጠቅላላ

የሠራተኛ ድልድል የሚካሄደው በነጥብ የሥራ ምዘና
ዘዴ ተመዝነው ደረጃ በወጣላቸው የሥራ መደቦች
ላይ ብቻ ይሆናል፡፡

የሙከራ ቅጥር ጊዜውን ያላጠናቀቀ ሠራተኛ
በተቀጠረበት የሥራ መደብ ወይም ተመሳሳይ ደረጃ
ላይ ይመደባል፡፡

የድልድሉ ውድድር የሚጀምረው ከከፍተኛ ደረጃዎች
ካሉ የሥራ መደቦች ሆኖ በቅደም ተከተል ወደ ታች
እስከ ዝቅተኛው የሥራ መደቦች በመውረድ ይሆናል፡፡



ለአንድ የሥራ መደብ ላይ ብቸኛ እጩ ሆኖ

የቀረበ ሠራተኛ ለሥራ መደቡ

የተቀመጠውን ዝቅተኛ የተፈላጊ ችሎታ

ማሟላቱ ከተረጋገጠ ያለውድድር በቀጥታ

ይደለደላል፡፡

ለዚህ ድልድል ማንኛውም ሠራተኛ እስከ
ሁለት የሥራ መደቦች ተመዝግቦ መወዳደር

ይችላል፡፡



ሠራተኛው በዕጬነት በተመዘገበባቸው ሁለት

የሥራ መደቦች ላይ ተወዳድሮ ካልተመረጠ

የድልድል ኰሚቴው በሌሎች አቻ ወይም ዝቅ ባሉ

ደረጃዎች ላይ አወዳድሮ ይመድበዋል፡፡

በተቋሙ እቅድ መሠረት ተቋሙ ፈቅዶለት አንድ

ዓመት እና በላይ በሚፈጅ ትምህርት ወይም

ሥልጠና ላይ ያለ ሠራተኛ የያዘውን ደመወዝ ይዞ

ሥልጠናውን ጨርሶ ሲመጣ በሚያሟላበት የሥራ

መደብ ላይ ይደለደላል፡፡



የብቃትማረጋገጫ

በቴክኒክና ሙያ ተቋማት ከደረጃ I እስከ ደረጃ V
ሰልጥነው የምስክር ወረቀት ያቀረቡ ቋሚ ሠራተኞች
ለዚህ ድልድል ለአንድ ጊዜ ብቻ የብቃት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀት ባይኖራቸውም ባላቸው የትምህርት
ደረጃ እንዲወዳደሩ ይደረጋል፡፡ ሆኖም ሠራተኞቹ
በመሥሪያ ቤታቸው ልዩ ድጋፍ ተደርጐላቸው
የብቃት ማረጋገጫ ማስረጃውን በቀጣይ አንድ
ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲያገኙ ክትትል ይደረጋል፡፡



ዲግሪና የሥራ ልምድ ጭምር ስለሚጠይቁ የሥራ መደቦች፡-

በመንግሥት ሠራተኞች የተፈላጊ ችሎታዎች መመሪያ ላይ

ወይም ለአንዳንድ መሥሪያ ቤቶች በተፈቀዱ ልዩ የደመወዝ

ስኬሎች አፈጻጸም መመሪያ ላይ የመጀመሪያ ዲግሪ

በሚጠይቁ የሥራ መደቦች ላይ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም

ደረጃ III የትምህርት ደረጃ ያላቸው ሠራተኞች እንዲወዳደሩ

በሚፈቅዱ መመሪያዎች መሠረት ተመድበው በመሥራት

ላይ ያሉ ሠራተኞች በዚህ ድልድል ወቅት በአንድ የሙያ

የእድገት መሰላል ተዋረድ I እና ተዋረድ II የሥራ መደቦች

ላይ ተወዳድረው መመደብ ይችላሉ፡፡



እስከ 2ኛ ዓመት ኮሌጅ ድረስ ያሉት የትምህርት

ደረጃዎች ከመፈጸማቸው በፊትም ሆነ በኋላ፣

የተገኘው የሥራ ልምድ ከሥራው ጋር አግባብ

ያለው ከሆነ በግማሽ ይታሰባል፡፡



በድልድል ወቅት የመጀመሪያ ዲግሪ በሚጠይቅ የሥራ

መደብ ላይ ዲፕሎማ ያለው ሠራተኛ ሊደለደል

የሚችለው ዲፕሎማ ካገኘ ወይም የ3ኛ ዓመት ትምህርት

ካጠናቀቀ በኋላ የተገኘ አግባብ ያለው የአንድ ዓመት

የሥራ ልምዱን እንደአንድ ዓመት በመያዝ ነው፡፡

አንድ ሠራተኛ ለሚወዳደርበት የሥራ መደብ ባለው

ቅርበት መጠን ሙሉ ለሙሉ አግባብ ያለው የሥራ

ልምድ (1ዐዐ%) ብቻ ለድልድል

ይያዝለታል፡፡



በድልድል አንድ ሠራተኛ ለአንድ የሥራ መደብ
የተቀመጠውን የሥራ ልምድ ለማሟላት እስከ
አንድ ዓመት ከጐደለው እና ለሥራ መደቡ
የተቀመጠውን የተፈላጊ ችሎታ የሚያሟላ ሌላ
ሠራተኛ ከሌለ ሠራተኛውን ደልድሎ ማሠራት
ይቻላል፡፡

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7.11 መሠረት
የተደለደለ ሠራተኛ ለሥራ መደቡ የተወሰነውን
የተፈላጊ ችሎታ (የሥራ ልምድ) ሲያሟላ የሥራ
መደቡን ያለተጨማሪ ውድድር በዘላቂነት
እንዲይዝ ይደረጋል፡፡



አዎንታዊድጋፍ
 በዚህ ድልድል አካል ጉዳተኞች፣ ሴቶች እና በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ አነስተኛ ቁጥር

የብሔር ተዋጽኦ ያላቸው ሠራተኞች ልዩ የነጥብ ድጋፍ ይደረግላቸዋል፡፡ በዚህም
መሠረት፡-

 ሴት ሠራተኞች በሚወዳደሩበት ጊዜ በህግ በተፈቀደላቸው የልዩ ድጋፍ

ተጠቃሚነት መሠረት ባገኙት ነጥብ ላይ 3% በመጨመር፣

 የአካል ጉዳተኞችን በሚመለከት ሚያዝያ 30 ቀን 2006ዓ.ም. በቁጥር

ሲሰሚ30/ጠ46/26/532 በወጣው የአፈጻጸም መመሪያ መሠረት 4%
በመጨመር እና፣

 በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ አነስተኛ ቁጥር የብሔር ተዋጽኦ
ላላቸው ሠራተኞች በሚወዳደሩ ጊዜ ባገኙት የነጥብ ድምር
ላይ 3% በመጨመር፣

ቢያንስ እኩል ነጥብ ካገኙ ቅድሚያተሰጥቷቸውይደለደላሉ፡፡



ተመሳሳይ ወይም የተለያየ መጠን ያለው
አዎንታዊ ድጋፍ የሚሰጣቸው ዕጩዎች
በውድድር እኩል ውጤት ካመጡ ቅድሚያ
በሥራ አፈጻጸም፣ ከዚያ በትምህርት ደረጃ እና
የሥራ ልምዳቸው እንዲበላለጡ ይደረጋል፡፡
እጩዎች በእነዚህ ማበላለጫዎች ካልተለዩ
በድልድል ኮሚቴው በሚሰጥ ድምጽ እንዲለዩ
ይደረጋል፡፡

አንድ ሠራተኛ ከአንድ በላይ አዎንታዊ ድጋፍ
ተጠቃሚ ከሆነ /ለምሳሌ ሴት እና የአካል
ጉዳተኛ በመሆን/ ትልቅ ነጥብ የሚያሰጠው
አንድ የአዎንታዊ ድጋፍ ማበላለጫ ብቻ
ይያዝለታል፡፡



9. የደመወዝስኬልማስተካከያወይም
መሽጋገሪያ አፈቃቀድ

የደመወዝ ስኬል ማስተካከያ ማለት የአንድን ሠራተኛ ደመወዝ ወደ
አዲሱ የደመወዝ ስኬል ለማሸጋገር ሲባል ቅርበቱ እየታየ የነበረውን
ደመወዝ እንደሁኔታው ወደ አዲሱ የደመወዝ ስኬል የመነሻ፣ የእርከን
ወይም የጣሪያ (10ኛው እርከን) ደመወዝ ላይ ለማሳረፍ የሚፈቀድ
የደመወዝ ስኬል መሸጋገሪያ ጭማሪ ወይም ማስተካከያ ነው::

 አንድ ሠራተኛ የሚከፈለው ደመወዝ በደመወዝ ስኬሉ ለሚደለደልበት
የሥራ መደብ ከተወሰነው የመነሻ ደመወዝ በታች ከሆነ፣ የሠራተኛው
ደመወዝ ወደ መነሻ ደመወዝ ከፍ እንዲል ይደረጋል::

 የሠራተኛው ደመወዝ ከመነሻ በላይ ሆኖ፣ በመነሻና በ1ኛው የእርከን
ደመወዝ መካከል ወይም በሁለት የእርከን ደመወዞች መካከል ከሆነ፣
በአቅራቢያው ወደ አለው ከፍ ያለ የእርከን ደመወዝ ይስተካከላል::



የሠራተኛው ደመወዝ ከደመወዝ ስኬሉ የመነሻ፣

የእርከን ወይም የጣሪያ ደመወዝ ጋር ከገጠመ፣

ወይም ከጣሪያ በላይ ከሆነ፣ የደመወዝ ስኬል

መሸጋገሪያ ጭማሪ ወይም ማስተካከያ አያገኝም::

በአዲሱ የሥራ መደብ ምደባ ያገኘ ሠራተኛ ለመደቡ

የተወሰነውን ደመወዝ የሚያገኘው በፌዴራልና

በክልል በሚገኙ መሥሪያ ቤቶች የሙከራ ትግበራ

ተጠናቅቆ መንግሥት የደመወዝ ሰኬሉን ተግባራዊ

እንዲሆን ከሚወሰነበት ጊዜ ጀምሮ ይሆናል፡፡



10. የሠራተኞችድልድልቅድመ
ሁኔታዎች

ለክፍት የሥራ መደቡ የተቀመጠውን የተፈላጊ ችሎታዎች ያሟላ
መሆን አለበት፡፡

 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 10.1 ስር የተጠቀሰው ቢኖርም፣ በድልድል
ወቅት ቀደም ሲል ይዞት ለነበረው የሥራ መደብ የተቀመጠውን መስፈርት
የማያሟላ ሠራተኛ ሲያጋጥምና ሠራተኛው ኃላፊነቱን በአግባቡ ሲወጣ
እንደነበር ሲያስመዘግብ ከቆየው የሥራ አፈጻጸም ውጤት በማረጋገጥ
ሠራተኛውን ደልድሎ ማሠራት ይቻላል፡፡

የሙከራ ቅጥር ጊዜውን የፈጸመና ቋሚ ሠራተኛ የሆነ መሆን
አለበት፡፡

የውጤት ተኰር ምዘና ቢያንስ አንድ ጊዜ ተሞልቶ በአማካይ
አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ያስመዘገበ መሆን አለበት፡፡



በከባድ የዲሲፕሊን ቅጣት ምክንያት በጊዜ ገደብ ከደረጃና
ደመወዝ ዝቅ እንዲል የተወሰነበት የመንግሥት ሠራተኛ የጊዜ
ገደቡን ጨርሶ ወደ ቀድሞ ደረጃና ደመወዙ የተመለሰ መሆን
አለበት፡፡

በዲሲፕሊን ጉድለት ተከሶ ጉዳዩ በመጣራት ሂደት ላይ ያለ ወይም
ውሳኔ ያላገኘ ሠራተኛ በድልድሉ ተካፋይ ይሆናል፡፡

ለጡረታ በህግ ከተወሰነው የዕድሜ ጣሪያ ለመድረስ ከ3 ወራት
የበለጠ ጊዜ የሚቀረው መሆን አለበት፡፡

በፈጸመው ከባድ የዲሲፕሊን ጉድለት ምክንያት
ከነበረበት የሥራ ደረጃ ዝቅ የተደረገ ሠራተኛ ያለው
መሥሪያ ቤት ሠራተኛው የቅጣት ጊዜውን ሲፈጽም
የሚደለደልበትን የሥራ መደብ ክፍት አድርጐ ማቆየት
አለበት፡፡



11. የሠራተኞችድልድልኮሚቴ

11.1   የኮሚቴው አባላት፡-

ሀ. በተቋሙ የበላይ አመራሮች የሚወከሉ ---------------
ሰብሳቢ እና 2 አባላት

ለ. በተቋሙ ሠራተኞች ተመርጠው የተወከሉ ---------- 2 
አባላት(አንዲት ሴት)

ሐ. አንድ ከሰው ሀብት ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት ድምጽ

የማይሰጥ ፀሐፊ

ይሆናል፡፡

መ. የኮሚቴው አባላት ስብጥር ሁለቱንም ጾታ ያካተተ መሆን

አለበት፡፡



11.2 የድልድል ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነቶች
ሀ. የድልድል ዝርዝር የድርጊት መርሀ‐ግብር አዘጋጅቶ

በማቅረብ በተቋሙ የበላይ ኃላፊ በማስጸደቅ ድልድሉን
ያከናውናል፡፡

ለ. የሠራተኞች መረጃ በሰው ሀብት በኩል ተደራጅቶ
እንዲደርስ ያደርጋል፤ ትክክለኛነቱን ይፈትሻል፡፡

ሐ. አሻሚና አጠራጣሪ የሠራተኛ መረጃ ሲያጋጥም በሰው
ሀብት ሥራ አመራር አማካይነት እንዲጣራ ያደርጋል፡፡

መ. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የእያንዳንዱ ዕጩ ሠራተኛ ማህደር
ይመለከታል፣ ሠራተኛውን በአካል ማነጋገር አስፈላጊ ሆኖ
ከተገኘ ሠራተኞችን ያነጋግራል፡፡

ሠ. የድልድል ኮሚቴው ድልድሉን ወይም ምደባውን
ካጠናቀቀ በኋላ የውሳኔ ሃሳብ ለመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ
ያቀርባል፣እንዲፀድቅ ያደርጋል፡፡



ረ.የድልድል አፈፃፀም ሂደት፣ የታዩ ችግሮችና የተወሰዱ
መፍትሄዎችን የሚገልጽ ወቅታዊ ሪፖርት ለመሥሪያ ቤቱ
የበላይ ኃላፊ ያቀርባል፡፡

ሰ. የድልድሉ ሂደት የሠራተኞችን ተሳትፎ ባረጋገጠና
ግልጸኝነት በተላበሰ መልኩ እንዲከናወን ለመሥሪያ ቤቱ
ሠራተኞች መመሪያውን ያስተዋውቃል፡፡

ሸ. ማንኛውም ድልድሉን የሚመለከቱ ጉዳዮችና ውሳኔዎች
ይፋ ከመደረጋቸው በፊት በምስጢር ይጠብቃል፡፡

ቀ. የድልድል ኮሚቴው በዚህ መመሪያ የማይስተናገድ ጉዳይ
ካጋጠመው ችግሩን በወቅቱ ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ
ያሳውቃል፡፡



11.3  የድልድል ኮሚቴ ሰብሳቢ ተግባርና ኃላፊነት
ሀ.በወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት የሠራተኞች ድልድል

እስኪጠናቀቅ ድረስ የድልድል ኮሚቴውን
ያስተባብራል፤ ይመራል፤

ለ. የሠራተኛ ድልድል ኮሚቴውን በመወከል የሠራተኛ
ድልድል ነክ የሆኑ ውይይቶች ወይም ሰብሰባዎች
ላይ ይካፈላል፤ ለሚነሱ ጥያቄዎች አስፈላጊውን
ማብራሪያ ይሰጣል፡፡

ሐ. በድልድል ወቅት ቀደም ሲል የተጀመሩ
ወይም ሳይቋጩ ያደሩ አጀንዳዎች ካሉ እነዚህ
አጀንዳዎች ሳይጠናቀቁ አዲስ አጀንዳ
አለመጀመሩን ያረጋግጣል፡፡



መ. በድልድል ኮሚቴ አባላት መካከል የሃሳብ

ልዩነት ሲፈጠር መፍትሄ በመስጠት

እንዲስማሙ ያደርጋል፤ ከአቅም በላይ ከሆነ

ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ በማቅረብ

መፍትሄ እንዲያገኝ ያደርጋል፡፡

ሠ. የድልድሉን ሂደት በተመለከተ በየጊዜው

ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ሪፖርት

ያቀርባል፡፡



11.4   የድልድል ኮሚቴ ፀሐፊ ተግባርና ኃላፊነት

ሀ. በየዕለቱ የሚካሄደውን የሠራተኛ ድልድል ኮሚቴ ስብሰባዎች
ቃለ-ጉባኤ ይይዛል፤ አባላት እንዲፈርሙበት በማድረግ
በጥንቃቄ ይይዛል፡፡

ለ. ለተለያዩ ጉዳዮች አስፈላጊውን ፋይል ከፍቶ ያደራጃል፤
ሲፈለገም ያቀርባል፤

ሐ. በድልድሉ ምደባ የተሰጣቸውን ሠራተኞች ከቀጣይ
የውድድር ዝርዝር ይሰርዛል፡፡ ለቀጣይ ውድድር መወዳደር
የሚችሉ ሠራተኞች ሙሉ መረጃ አደራጅቶ ያቀርባል፡፡



11.5    ከድልድል ኮሚቴ አባልነት ስለመነሳትና
ስለመሰረዝ

ሀ.  ከድልድል ኮሚቴ አባልነት በጊዚያዊነት ስለመነሳት
አንድ የድልድል ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይም አባል፡-

ለድልድል በዕጩነት ሲቀርብ ወይም

ለድልድል በዕጩነት ከቀረበ ሠራተኛ ጋር ፀብ ወይም
የስጋ ወይም የጋብቻ ዝምድና ያለው ከሆነ፣

በጊዚያዊነት ከድልድል ኮሚቴው ይነሳል፡፡



ለ. ከድልድል ኮሚቴ አባልነት ስለመሰረዝና ስለመተካት

ማንኛውምየድልድል ኮሚቴአባልወይምሰብሳቢ

 የተጣለበትን ኃላፊነት በመዘንጋት በሥራው ጥንቃቄና ትጋት ያጓድለ፣

 አድሏዊነት የሚያሳይ ከሆነ፣

 ምስጢር ያወጣ፣ 

 ቃለ ጉባኤዎችንና መረጃዎችን ከአባላቱ ውጪ ለሆኑ ሰዎች ያሳየ፣ ወይም የገለጸ ወይም የሰጠ፣

 ሌሎች ተመሳሳይ የዲሲፕሊን ጥፋቶችን የፈጸመ፣

ያለ ተጨማሪ ሥነ ሥርዓት በመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ውሳኔ ከአባልነቱ ይሰረዛል፡፡ 

በተጨማሪም በዲሲፕሊን አፈጻጸም መመሪያ መሠረት የሥነ ሥርዓት እርምጃ

ይወሰድበታል፡፡ 

ሐ.   በድልድል ሂደት ላይ አጥጋቢ በሆነ ምክንያት በኮሚቴ አባልነት የማይቀጥል አባል
ሲያጋጥም በወከለው አካል ሌላ አባል ይተካል፡፡



11.6  ምልአተ ጉባኤ

ድልድሉ በተቻለ መጠን የድልድል ኮሚቴ አባሎች

በሙሉ በተገኙበት ይፈፀማል፡፡ ሆኖም ከአቅም

በላይ በሆነና በተለያዩ ምክንያቶች የኮሚቴ አባሎች

ከተጓደሉ ሰብሳቢውን ጨምሮ ግማሽና አንድ

ተጨማሪ አባል (50%+1) ከተገኙ ምልአተ ጉባኤ

ሆኖ ድልድል ማካሄድ ይቻላል፡፡



12. የውሳኔ ኃሳብ አቀራረብ

ሁሉም የድልድሉ የውሳኔ ሀሳቦች ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ

በአብላጫ ድምጽ እንዲያልፍ ይደረጋል፡፡

የድልድል ኮሚቴው በአንዳንድ የሥራ መደቦች ላይ በሚደረገው

ውድድር በሚያቀርበው የውሳኔ ሀሳብ እኩል ድምጽ ከሰጡ

ሰብሳቢው ያለበት ወገን የኮሚቴው ውሳኔ ሀሳብ ሆኖ ያልፋል፡፡



13. የመሥሪያቤቱ የበላይኃላፊ
ሥልጣንናኃላፊነት

 አጠቃላይ የሠራተኞችን ድልድል በተመለከለተ ከሠራተኞች

ጋር ግልፅ ውይይት በማድረግ በሂደቱም ሆነ በውጤቱ ላይ

የጋራ ግንዛቤ እንዲያዝ ያደርጋል፡፡

ከድልድል ኮሚቴ አቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች

ሲቀርቡለት አፋጣኝ ምላሽ ይሰጣል፣ አፈጻጸሙን

ይከታተላል፣

ድልድሉ በተያዘለት የጊዜ ሠሌዳ መሠረት

እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ክትትል ያደርጋል፤

አፈፃፀሙን ይገመግማል፤ ድልድሉንም ያፀድቃል፣



በኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ ካልተስማማ ምክንያቱን
በመዘርዘር ለአንድ ጊዜ ኮሚቴው ጉዳዩን በድጋሚ
አይቶ አስተያየት እንዲያቀርብ ያዛል፣

በድልድል ውጤት ላይ ከሠራተኞች የሚነሱ
ቅሬታዎችን በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ተጣርተው
የሚቀርቡ የውሳኔ ሀሳቦችን በመመርመር ውሳኔ
ይሰጣል፣

የሠራተኞች ድልድል ሲጠናቀቅ ውጤቱ በሰው
ሀብት ሥራ አመራር አማካይነት በማስታወቂያ
ሰሌዳ ላይ እንዲለጠፍ ያደርጋል፤ ቅሬታዎች
በአግባቡ እንዲስተናገዱ ይደርጋል፣



በድልድል ወደ ተለያዩ የሥራ ዘርፎች የተመደቡ

ሠራተኞች በወቅቱ ወደየተመደቡበት የሥራ ዘርፎች

በመሄድ ሥራ መጀመራቸውን ያረጋግጣል፡፡

ከመሥሪያ ቤቱ የሥራ መደቦች ያልተመዘኑት እንዲለዩ

በማድረግ የሥራ ዝርዝር መግለጫቸው ተዘጋጅቶ

ለሚኒስቴሩ እንዲላክ ያደርጋል፡፡

የሥራ ዝርዝራቸው በአግባቡ ያልተዘጋጁ እና የምደባ

ቅሬታ የተነሳባቸው የሥራ መደቦችን በመለየት የምደባና

የደረጃ ማሻሻያ ጥያቄዎችን ለሚኒስቴሩ ይልካል፡፡

በፓይለት ሙከራ ወቅት ከተነሱ ወይም ካጋጠሙ

ሁኔታዎች መካከል ለፕሮጀክቱ ግብዓት ሊሆኑ

የሚችሉትን በመለየት ለሚኒስቴሩ ይልካል፡፡



14.  ድልድሉ የሚመለከታቸውሠራተኞች
ኃላፊነትና ግዴታ

 ሠራተኞች በሰው ሀብት ተጠቃልሎ የሚሰጠውን
የራሳቸውን መረጃ ትክክለኛነት መፈተሽና
ስለትክክለኛነቱ በፊርማቸው እያረጋገጡ ለሰው ሀብት
ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት በመመለስ ወይም
መስተካከል ያለበት መረጃ ካለ ከህጋዊ ማረጋገጫ ጋር
የማስተካከያ የጊዜ ገደብ ሳያልፍ ይስተካከልን ጥያቄ
ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

ሠራተኛው አስቀድሞ በማህደሩ ካስገባው የትምህርትና
የሥራ ልምድ ማስረጃ ውጪ ሌላ ማስረጃ ካለው
ማስረጃውን እንዲያቀርብ በግልጽ ማስታወቂያ ጥሪ
በተደረገለት የጊዜ ገደብ ውስጥ ለሰው ሀብት ሥራ
አመራር ዳይሬክቶሬት ማቅረብ አለበት፡፡



የሠራተኞችድልድልመስፈርቶች
ለመሥሪያ ቤቱ ተመዝነው ደረጃ በወጣላቸውና በፀደቁ የሥራ
መደቦች ላይ ድልድል የሚካሄደው ለሥራ መደቡ ማሟላት
ከሚገባቸው ሁኔታዎች አንጻር ታይቶ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት
የመመዘኛ መሰፈርቶች ነጥቦች እና ለነጥቦቹ የተሰጡትን
የክብደት መጠን በመጠቀም ይሆናል፡፡

የድልድል አፈፃፀምመሰፈርትና ክብደት

የሠራተኞች ድልድል ከዚህ በታች በተመለከቱት መስፈርቶች ላይ
የተመሠረተ ይሆናል፡፡



የመመዘኛመስፈርቶች አጠቃላይ ነጥብ አሰጣጥ
ማሳያ

ተ.ቁ የመመዘኛ መስፈርቶች
የማወዳደሪያ

ነጥብ (በ%)

1
የውጤት ተኰር ምዘና 70

2
የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ለመፈፀም ያለው

ዝግጁነት እና ተነሳሽነት፣

10

3
የማህደር ጥራት 10

4
ከፍ ባሉ ደረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት 10

ጠቅላላ ድምር 100



15.1 የውጤት ተኰር ምዘና ውጤትማወዳደሪያ መሥፈርት

ነጥብ አሰጣጥ

የውጤት ተኰር ምዘና በቅርብ ጊዜ የተከናወኑ

የአንድ ዓመት (የሁለት ጊዜ) የግምገማ ውጤት

አማካይ ነጥብ ነው፡፡

 ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ ለሠራተኛው የተሞላ

የውጤት ተኰር ምዘና የአንድ ጊዜ ብቻ ከሆነ

ይኸው ይያዝለታል፡፡



የሥራ አፈጻጸምውጤት ነጥብ (70%)

ተ.

ቁ

የማወዳደሪያ መስፈርት የተሰጠ

ነጥብ

1. የውጤት ተኰር ምዘና ከዚህ ቀጥሎ

በተቀመጠው ስሌት መሠረት ይታሰባል

70%



ዝርዝር የነጥብአሰጣጥዝርዝር
የነጥብአሰጣጥ

የሙጤት
ተኮርምዘና

የሚሰጥ

ነጥብ

100 70

99 69.3

98 68.6

97 67.9

96 67.2

95 66.5

94 65.8

93 65.1

92 64.4

91 63.7

90 63



የሙጤት
ተኮር
ምዘና

የሚሰጥ

ነጥብ

89 62.3

88 61.6

87 60.9

86 60.2

85 59.5

84 58.8

83 58.1

82 57.4

81 56.7

80 56

79 55.3

78 54.6

77 53.9

76 53.2

75 52.5



የውጤት ተኮር
ምዘና

የሚሰጥ ነጥብ

74 51.8

73 51.1

72 50.4

71 49.7

70 49

69 48.3

68 47.6

67 46.9

66 46.2

65 45.5

64 44.8

63 44.1

62 43.4

61 42.7

60 42



በዚህ ሠንጠረዥ ላይ

ያልተመለከቱ የሠራተኛ አማካይ

የውጤት ተኮር ምዘና

ውጤቶችን በነጥብ 7 (0.7)

በማብዛት ለመስፈርቱ ከመቶኛ

ሊሰጥ የሚገባውን ነጥብ

ማግኘት ይቻላል፡፡



የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን
ለመፈፀም ያለው ዝግጁነት እና ተነሳሽነት (1ዐ%) 

የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ለመፈፀም
ያለው ዝግጁነት እና ተነሳሽነትየተሰጠው ነጥብ 1ዐ%
ሲሆን፣ ይህን መስፈርት የሠራተኛው የቅርብ የሥራ
ኃላፊ ከያዘው መረጃ ተነስቶ የሚሰጠው ነው፡፡ አንድ
የሥራ ኃላፊ ለዚህ መስፈርት በሥሩ ላለ ሠራተኞች
ነጥብ ከሰጠ በኋላ በአንድ ለአምስት አደረጃጀት
ሠራተኞች እንዲወያዩበት በማድረግ ለድልድል
ኮሚቴው ይልካል፡፡



የመንግሥትንፖሊሲዎችናስትራቴጂዎችንለመፈፀም
ያለውዝግጁነት እና ተነሳሽነት ነጥብ አሰጣጥማሳያ (1ዐ%)

ተ.ቁ የማወዳደሪያ መስፈርት የተሰ

ጠ

ነጥብ

የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ለመፈፀም ያለው

ዝግጁነት እና ተነሳሽነት 1ዐ%

1. የመንግሥትን ፖሊሲዎችን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ ተግባራዊ ያደረገና ሌሎችም

እንዲቀበሉና ተግባራዊ እንዲያደረጉ ያደረገ

10

2. የመንግሥትን ፖሊሲዎችን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ ተግባራዊ ያደረገ 8

3. የመንግሥትን ፖሊሲዎች ተግባራዊ ለማድረግ የግንዘቤ ውስንነት ያለበት 5

4. የመንግሥትን ፖሊሲዎች ተግባራዊ ለማድረግ የግንዘቤና የተነሳሽነት ውስንነት

ያለበት

0



15.3 የማህደርጥራትማወዳደሪያመሥፈርት
(10%)  

ለማህደር ጥራት የሚሰጥ ነጥብ የሠራተኛውን የዲሲፕሊን

ግድፈት በተመለከተ በሠራተኛው የግል ማህደር ውስጥ የሚገኙ

መረጃዎችን መሠረት በማድረግ ለደረጃ እድገትና ድልድል

ማወዳደሪያ የሚያገለግል ሲሆን፣ በተለይ ለዲሲፒሊን ጉዳዮች

ከፍ ያለ ትኩረትን ለመስጠት ነው፡፡

ለማህደር ጥራት በተቀመጠው መመዘኛ ነጥብ መሠረት

የሚሰጥ ውጤት በተወዳደሪ ሠራተኛው ላይ ለተወሰደው ከባድ

የዲሲፕሊን እርምጃ አግባብነት ባለው ህግ እስካልተሻረ ድረስ

ቅጣቱ ከተወሰነበት ጊዜ አንስቶ እስከ አምስት ዓመት ድረስ

ተፈጻሚ ሲሆን፣ ለቀላል የዲሲፒሊን እርምጃ ቅጣቱ ከተወሰነበት

ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ተፈጻሚነት አለው፡፡



የማህደርጥራትመስፈርት ነጥብ አሰጣጥማሳያ
(1ዐ%) 

ተ.ቁ የማወዳደሪያመስፈርት የተሰጠ

ነጥብ

የማህደር ጥራት 1ዐ %

1. ከባድ የዲሲፕሊን ቅጣት ተቀጥቶ የመቆያ ጊዜውን ያላጠናቀቀ (ከደረጃ

ወይም በደመወዝ ዝቅ ማድረግ)፣

0

2. ከ1 ወር በላይ ደመወዝ ድረስ የገንዘብ ቅጣት 2

3 እስከ 1 ወር ደመወዝ የሚደርስ የገንዘብ ቅጣት 4

4 የመጨረሻ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ወይም ተደጋገጋሚ የጽሁፍ

ማስጠንቀቂያ የተሰጠው

6

5 የመጀመሪያ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ 8

6 የቃል ማስጠንቀቂያ 9

7 ምንም ዓይነት የዲሲፕሊን ሪከርድ የሌለበት 10



15.4   ከፍ ባሉ የሥራ ደረጃዎች ላይ የተሰጠ አገልግሎት
(1ዐ%) 



መሥሪያ ቤቱ በሚጠቀምበት የደመወዝ

ስኬል በሹመት የተያዙ ደረጃዎችን ሳይጨምር

በተለያዩ ደረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት

የተሰጠው ነጥብ ከ1ዐ% ሲሆን፣ ዝርዝር

የነጥብ አሰጣጡ ከዚህ ቀጥሎ ቀርቧል፡፡



ከፍ ባሉ ደረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት
ተ.ቁ የማወዳደሪያ መስፈርት የተሰጠ

ነጥብ

ከፍ ባሉ ደረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት 1ዐ%

1. ከዕጩዎች መካከል በሥራ ላይ ባለ ወይም ባሉ የመሥሪያ ቤቱ የደመወዝ

ስኬል/ሎች/ በከፍተኛዎቹ ሶስት የደረጃ ከፍታዎች ወይም ደረጃዎች ላይ /በተሿሚ

የተያዙትን ደረጃዎችን ሳይጨምር/ በማገልገል ላለ ሠራተኛ

10

2. በዚህ ሠንጠረዥ በተራ ቁጥር 1 ላይ ከተጠቀሱ ሶስት ደረጃዎች ቀጥሎ ወደ

ታች ባሉ ሶስት የደረጃ ከፍታዎች ወይም ደረጃዎች ላይ በማገልገል ላይ

ላለ ሠራተኛ

7

3. በዚህ ሠንጠረዥ በተራ ቁጥር 1 እና 2 ላይ ከተጠቀሱ ስድስት ደረጃዎች ቀጥሎ እስከ

ዝቅተኛው የደረጃ ከፍታዎች ወይም ደረጃዎች ላይ በማገልገል ላይ ላለ ሠራተኛ

5



በአመራር /ዳይሬክተር/ እና መሰል የሥራ መደቦች ላይ
በዚህ መመሪያ ከተቀመጡ መስፈርቶች በተጨማሪ
ሌሎች የአመራር ክህሎትን የሚለኩ መስፈርቶችን
በመጠቀም ተወዳድረው እንዲመደቡ ማድረግ ይቻላል፡፡
ለዚህ መስፈርት የሚሰጠው ነጥብ ከ2ዐ% የማይበልጥ
ሆኖ በሠንጠረዥ-1 ለተመለከቱ መስፈርቶች ከተሰጠ
የነጥብ ድርሻ በመቀነስ ይሆናል፡፡

አንዳንድ መሥሪያ ቤቶች ካላቸው ልዩ የሥራ ባህርይ
በመነሳት በከዚህ አንቀጽ ከተጠቀሱት አራት መስፈርቶች
በተጨማሪ የትምህርት ደረጃና የሥራ ልምድን ሳይጨምር
ልዩ የድልድል መስፈርቶች አዘጋጀተው ለሚኒስቴሩ በማሳወቅ
መጠቀም ይችላሉ፡፡



16.ዝቅተኛ የማለፍያ ነጥብ

አንድ ዕጩ ተወዳዳሪ በተወዳደረበት የሥራ መደብ ሊደለደል

የሚችለው በመወዳደሪያ መስፈርቶች ጠቅላላ ድምር 50% እና ከዛ

በላይ ነጥብ ሲያገኝ ብቻ ነው፡፡

17.   የሠራተኞችን ድልደላውጤትይፋ ስለማድረግ

 የድልድል ውጤቱ ለመሥሪያ ቤቱ ኃላፊ ቀርቦ ከፀደቀ በኋላ
በመሥሪያ ቤቱ ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ እንዲለጠፍ
ይደረጋል፣



 በመጨረሻም በድልድሉ ለተካተቱ ሠራተኞች
መደልደላቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ይሰጣቸዋል፡፡



18. የቅሬታአቀራረብሥነ-ሥርዓት

የቅሬታ አቀራረብና አፈታት ሂደት

 ማንኛውም ሠራተኛ በድልድሉ አፈጻጸም ላይ ቅሬታ ካደረበት በመስሪያ
ቤቱ ውስጥ ለተቋቋመው የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የድልድል ውሳኔውን
ካወቀበት ቀን ጀምሮ ባሉት አምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን
በማቅረብ ውሳኔ የማግኘት መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

 በየደረጃው የተዋቀረው የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታው በጽሁፍ
ከቀረበለት ጊዜ ጀምሮ አምስት ቀናት ውስጥ የውሳኔ ሃሳቡን ለመሥሪያ
ቤቱ የበላይ ኃላፊ ያስወስናል፡፡

 በቅሬታ ሰሚ በኩል በሚቀርበለት የውሳኔ ሀሳብ መሠረት ተቋሙ
በሚሰጠው ውሳኔ ያልረካ ቅሬታ አቅራቢ ለአስተዳደር ፍርድ ቤት
በይግባኝ አቅርቦ የማስወሰን መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡



ፍርድ ቤቱ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት አለበት ብሎ ካመነ ለፌዴራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በማቅረብ
ሊያስወስን ይችላል፡፡

አንድ ሠራተኛ ወይም መሥሪያ ቤቱ የሥራ
ዝርዝር መግለጫ ውስጥ ቢካተቱ የሥራ
ደረጃውን ሊያስቀይር ወይም አዲስ ደረጃ
ሊያስፈጥር ይችላል የሚሉ ተግባራት አሉኝ ካለ
ማሻሻያውን በሙከራ ትግበራ ወቅት በመሥሪያ
ቤቱ በኩል ወደ ሚኒስቴሩ ሊልክ ይችላል፡፡



19. ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸውህጎች

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም
መመሪያና የተለመደ አሠራር በዚህ መመሪያ ውስጥ
በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡

20.  መመሪያውን ስለማሻሻል

ሚኒስቴሩ በሥራ ላይ የሚታዩትን ችግሮችና
ክፍተቶችን ለመፍታት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ ይህን
መመሪያ ሊያሻሽል ይችላል፡፡



21. በዚህመመሪያያልተሸፈኑ
ጉዳዮች

በዚህ መመሪያ ያልተሸፈኑ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ

ጥያቄው ለሚኒስቴሩ እየቀረበ ውሳኔ

የሚሰጥበት ይሆናል፡፡



22 መመሪያው ተፈፃሚ የሚሆንበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከግንቦት 1 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አስቴርማሞ

በም/ጠቅላይሚኒስትርማዕረግ
የመልካም አስተዳደርና የሪፎርም ክላስተር አስተባባሪ እና

የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማትሚኒስትር





የሁለተኛዙርሙከራትግበራ የተመረጡተቋማት

1. የውሐ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር
2. የማዕድን፣ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር
3. ኢንዱስትሪሚኒስቴር
4. የእርሻና የተፈጥሮ ሀብትሚኒስቴር
5. የፍትሕሚኒስቴር
6. የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር
7. የሴቶችና ህጻናት ጉዳይሚኒስቴር
8. የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
9. ንግድሚኒስቴር
10. የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂሚኒስቴር
11. የፌደራል ዋና ኦዲተር
12. የቤተመንግስት አስተዳደር
13. የፕሬዝዳንት ጽ/ቤት



14 የህገ-መንግስት አጣሪ ኮሚቴ ጉባኤ

15 የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት

16 የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት

17 የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ

18 የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም

19 የሰባዊ መብት ኮሚሽን

20 የበጎ አድራጎት ደርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ

21 የንግድ ውድድርና የሸማቾች ባለሥልጣን

22 የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ

23 የግል ድርጅቶች ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ

24 የአዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣን

25 የኢትዮጵያ የውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስትቲዩት

26 የውሐ ልማት ፈንድ ጽ/ቤት

27 የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጀት

28 የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን



29 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የባህል ማዕከል

30 ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ

31 የኢትዮጵያ የደንና ዱር እንሰሳት ባለስልጣን

32 የመድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ

33 የመንገድ ፈንድ ጽ/ቤት

34 የማሪታይም ጉዳይ ባለሥልጣን

35 የብሔራዊ የሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ

36 የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ

37 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የአክሬዲቴሽን ጽ/ ቤት

38 የፍትህ አካላት ማሰልጠኛ ማዕከል

39 የስትራቴጂክ መጠባበቂያ ምግብ ክምችት ኤጀንሲ

40 አዳማ ዩኒቨርስቲ



የሶስተኛ ዙርሙከራትግበራ
የተመረጡተቋማት

1 የትምህርትሚኒስቴር
2 የሳይንስና ቴክኖሎጂሚኒስቴር
3 የፌደራል ቴክኒክና ሙያ፣ ትምህርትና ልጠና ኤጀንሲ

4 የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር

5 የከተማ መሬትና መሬት ነክ ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ

6 የፌደራል ስነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን

7 የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን

8 የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ

9 የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባላአደራ ቦርድ

10 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት

11 የብሔራዊ የእንስሳት ጤና ምርምራ ማዕከል

12 የቆዳ ኢ/ል/ኢንስቲትዩት

13 የጨርቃጨርቅ ኢ/ል/ኢንስቲትዩት



14 የስጋና ወተት ኢ/ል/ኢንስቲትዩት

15 የብረታ ብረት ኢ/ል/ኢንስቲትዩት

16 የኬሚካልና የኮንስትራክሽን ግብዓት ኢ/ል/ኢ

17 የግብርና ኢንቨስትመንትና የመሬት አስ/ኤጀንሲ

18 የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸራል ልማት ኤጀንሲ

19 የብሔራዊ ሰው ሰራሽ እንሰሳት ማራቢያ ዘዴ ማዕከል

20 የምግብ የመጠጥና ፋርማሲዩቲካል ኢ/ል/ኢ

21 የኢትዮጵያ የጨረራ መከላከያ ባለሥልጣን

22 የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ማዕከል

23 የብሔራዊ የስነ-ልክ ኢንስቲትዩት

24 የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

25 የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት

26 የብዝሃ ሕይወት ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን

27 የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ



28 የኢትየጵያ መንገዶች ባለሥልጣን

29 የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን

30 የትራንስፖርት ማኔጅመንት ትራፊክ ደህንነት ማሰልጠኛ
ኢንስቲትዩት

31 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት

32 የመንግስት ፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ

33 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር

34 የእንሰሳት መድሃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር/ባ

35 የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከል

36 የብሔራዊ ሎተሪ ድርጅት

37 ከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ

38 የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል

39 የደንና የአካባቢ ምርምር ማዕከል

40የአገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ



የ2ኛ ዙር ፓይለት ተቋማት
ጥር 4 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም በ3፡ዐዐ ሰዓት ደብረዘይት

ኢትዮጵያ ሥራ አመራር ማሠልጠኛ ማዕከል

ይገኛሉ፡፡

እስከ ጥር 13 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም ከፕሮጀክቱ እና

ከአደረጃጀትና ሥራ ምዘና ዳይሬክቶሬት ተወካዮች

ጋር ነባር የሥራ መደቦችን ወደ አዲሱ መጠሪያና

ደረጃ ያሸጋግራሉ፡፡



የ3ኛ ዙር ፓይለት ተቋማት
 ጥር 15 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም በ3፡ዐዐ ሰዓት ደብረዘይት

ኢትዮጵያ ሥራ አመራር ማሠልጠኛ ማዕከል ይገኛሉ፡፡

 እስከ ጥር 25 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም ከፕሮጀክቱ እና

ከአደረጃጀትና ሥራ ምዘና ዳይሬክቶሬት ተወካዮች ጋር ነባር

የሥራ መደቦችን ወደ አዲሱ መጠሪያና ደረጃ ያሸጋግራሉ፡፡



የሙከራ ትግበራ ቀጣይ ሌሎች

ተግባራት
አደረጃጀት

ፓይለት ተቋማት ሥራ ላይ ያለ አደረጃጀታቸውን አይቀይሩም

የሥራ ዝርዝር መግለጫ መላክ አይጠበቅባቸውም

ለፓይለት ተቋማት አዲስ የተዘጋጁ የሥራ መደብ

መጠሪያዎችና የሥራ ዝርዝር መግለጫዎች ከሚኒስቴሩ

ይላክላቸዋል፡፡

ከሚኒስቴሩ የሚላኩ የሥራ ዝርዝር መግለጫዎች የሥራ

መደቦችን መለያ ኮድ፣ ደረጃና የተፈላጊ ችሎታዎች
መመሪያ የያዙ ይሆናሉ፡፡



በፓይለትተቋማት፣ የሚከናወኑ
የቅድመዝግጅትሥራዎች ፣

1 ደብረዘይት ሥራ አመራር ማሰልጠኛ ማዕከል የሚገቡ

የሰው ሀብት ዳይሬክተርንና ባለሙያን መርጦ እስከ

ታህሳስ 26 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም ለፕሮጀክቱ ያሳውቃሉ፣



ፓይለት ተቋማት

ከፕሮጀክቱ ተዘጋጅቶ በተላከላቸው ቅጽ የተቋሙን

ነባር የሥራ መደቦች መጠሪያ፣ ደረጃና መደብ

መታወቂያ ቁጥር፣ ብዛት፣ በመሙላት እስከ ጥር 2

ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም ለፕሮጀክቱ ይልካሉ፣



2 የተቋምተወካዮች ደብረዘይትሥራ አመራርማሰልጠኛ
ማዕከል ይዘውመምጣት የሚጠበቅባቸው

 የምደባ ጥራዝ ፎርም ቁጥር 15፣

 የሥራ ደረጃ ማሻሻያ ሰነዶች፣

 የፀደቀ ድርጅታዊ መዋቅር እና

 የደረቅ መስፈርት መረጃ ከአደረጃጀት ዳይሬክቶሬት

በጽሁፍ የተጠየቁ /የሰው ኃይል ብዛት፣ የበጀት መጠን፣

የተሽከርካሪ ጭነት ልክ፣ የንብረት መጠን ወዘተ

አሟልቶ መያዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡



3 በተቋሙ ውስጥ የሚሠሩ

 ለሠራተኞች ድልድል የሚሆን የሠራተኞቻቸውን ፕሮፋይል

ማደረጃት፣

 ለሠራተኞች የድልድል አፈጻጸም መመሪያ ሥልጠና

መስጠት፣

 ፓይለት ተቋማት ተመዝነው ደረጃ ያልወጣላቸውን ነባር

የሥራ መደቦችን በመለየት የሥራ ዝርዝር መግለጫቸውን

አዘጋጅተው ለፕሮጀክቱ በማቅረብ ማስመዘን፣



ከፕሮጀክት እና ከአደረጃጀት አባላት ጋር
በጋራ የተዘጋጀውን የሥራ መደቦች
መሸጋገሪያ ሠንጠረዥ ከደብረዘይት
በተመለሱ አምስት ቀናት ውስጥ በሸኝ
ደብዳቤ ለፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት
ልማት ሚኒስቴር መላክ፣

ይጠበቅባቸዋል፡፡



4 ድልድል ማካሄድ

ፓይለት ተቋማት ከሚኒስቴሩ በተላኩላቸው የሥራ
መደቦች ላይ በድልድል አፈጻጸም መመሪያው መሠረት
ሠራተኞችን በማወዳደር ይደለድላሉ፡፡

በሙከራ ትግበራ ወቅት ፓይለት ተቋማት ከሥራ ምዘናና
የደረጃ አወሳሰን ፕሮጀክት ቅርብ ክትትልና ድጋፍ
ይደረግላቸዋል፡፡

በትግበራ ወቅት የሚገኙ ግብዓቶች ሥራውን ለማጥራት
ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡

ከሠራተኞች የሚነሱ ቅሬታዎች በየደረጃው እንዲፈቱ
ይደረጋል፡፡



የደብረዘይት ቆይታ

በሥራው አስቸኳይነት ምክንያት በየዕለቱ ከመደበኛ የሥራ
ሠዓት ውጭና ቅዳሜና እሁድ ጭምር በጋራ የሚሠራ

ይሆናል፡፡

የፓይለት ተቋም ተወካዮች በማዕከሉ ሥራቸውን እንዳጠናቀቁ

ከመጨረሻው ቀን በፊት ለቀጣይ ሥራ ወደ መሥሪያ ቤታቸው

እንዲመለሱ ይደረጋል፡፡



እናመሰግናለን!

ጥያቄ?





መጀመሪያዙርሙከራትግበራ የተመረጡተቋማት

1. የፌዴራል ጉዳዮችና አርብቶ አደር ጉዳይ ሚኒስቴር (3) (9)  
2. ትራንስፖርት ሚኒስቴር (8)  (3)  (9)  
3. የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት (2)  (3) (9)  
4. ካርታ ሥራ ኤጀንሲ (2)  
5. ኢትዮጵያ የምርት ገበያ ባለሥልጣን (2)  
6. የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ (3)  
7. ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (2) (5)   
8. ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር (3)  (9)  
9. የኢትዮጵያ ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ (2)  
10. የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ (4)  
11. ህብረት ሥራ ኤጀንሲ (3)  (9)  

12. ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር (9)  
እስከ ክልል



መስፈርት

1. ካርየር የሚጠቀሙ (9)    

2. ሙሉ ልዩ ስኬል (3)  (9) (12)

3. ሲቪል ሰርቪስ ስኬል (1)  (6)  (11)

4. ብዙ የደመወዝ ስኬሎች ያላቸው (10) /ጤና፣ ከፍትኛ
ትምህርት፣ IT፣ ሲቪል ሰርቪስ/

5. ፓርላማ (7)   

6. ዓለም አቀፍ ባህርይ ያለው፣ ስልጠና ያልተወሰደለት (12)   

7. በደንብ የተዘጋጁ ሥራ ዝርዝር ያለው

8. ትንሽ መደብ ያለው፣ /ትራንስፖርት ሚኒስቴር/

9. ክልልን የሚመለከቱ



በፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሃብት ልማት
ሚኒስቴር

በነጥብ የሥራምዘናና ደረጃ አወሳሰን ዘዴ

የመንግሥት ሠራተኞች የድልድል አፈፃፀም
መመሪያ

አዲስ አበባ

ግንቦት 2008 ዓ/ም



የድልድል አፈጻጸም መመሪያ አራት ክፍሎች አሉት፡፡
የመጀመሪያው ክፍል አጭር ርዕስ፣ የቃላት
ትርጉም፣ የመመሪያው ዓላማ፣ መርሆዎች የያዘ
ሲሆን፣ ክፍል ሁለት በሠራተኞች ድልድል አፈጻጸም
የአዎንታዊ ድጋፍ፣ የደመወዝ ስኬል ሽግግር
አፈጻጸም የድልድል ቅድመ ሁኔታ፣ በድልድሉ የልዩ
ልዩ አካላት ድርሻ ተዘርዝረዋል፡፡ ክፍል ሶስት
የድልድል መስፈረቶችና የነጥብ ድርሻን
ያመለክታል፡፡ የመጨረሻው ክፍል አራት ደግሞ
በድልድል ወቅት የሚያጋጥሙ ቅሬታዎች
አቀራረብና አፈታትን ያመለክታል፡፡



4. የመመሪያው ዓላማ
 ሠራተኞችን በግልጸኝነት፣ በፍትሀዊነትና በተጠያቂነት አወዳድሮ

በመደልደል ፐብሊክ ሰርቪሱን ውጤታማ ማድረግ፣

 በነጥብ የሥራ ምዘና ዘዴ የተመዘኑና ደረጃ በወጣላቸው የሥራ

መደቦች ላይ ተገቢውን ሠራተኛ በተገቢው ቦታ መመደብ፣

ነው፡፡



5. የመመሪያውመርሆዎች
 የሠራተኞች ድልድል የሠራተኞችን ተሳትፎ ግልጽነትና ተጠያቂነት በሚያረጋግጥ

መልኩ ይከናወናል፡፡

 የሠራተኞች ድልድል የሜሪት ሥርዓት መሠረት ያደረገ መሆን አለበት፡፡

 የሠራተኞች ድልድል ብቃትንና ዝቅተኛ ተፈላጊ ችሎታን መሠረት
በማድረግ ትክክለኛውን ሠራተኛ በትክክለኛው ቦታ የሚለውን መርህ
የተከተለ መሆን አለበት፡፡

ዝቅተኛ ተፈላጊ ችሎታ ለሚያሟሉ አካል ጉዳተኞች፣ ሴቶችና አነስተኛ
ቁጥር የቤሔረሰብ ተዋጾ ተወዳዳሪዎችን በሚያበረታታ መልኩ
ማከናወን አለበት፡፡

 የሠራተኞች ድልድል ውጤት ለሚመለከተው የበላይ ኃላፊ ቀርቦ
ውሳኔ አስከሚያገኝ ድረስ በምስጢር መያዝ አለበት፡፡



6. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ መመሪያ በነጥብ የሥራ ምዘና ዘዴ

ሥራዎቻቸው በተመዘኑ የመንግሥት

መሥሪያ ቤቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡



የሠራተኛድልድል አፈጻጸም
7.  ጠቅላላ

የሠራተኛ ድልድል የሚካሄደው በነጥብ የሥራ ምዘና
ዘዴ ተመዝነው ደረጃ በወጣላቸው የሥራ መደቦች
ላይ ብቻ ይሆናል፡፡

የሙከራ ቅጥር ጊዜውን ያላጠናቀቀ ሠራተኛ
በተቀጠረበት የሥራ መደብ ወይም ተመሳሳይ ደረጃ
ላይ ይመደባል፡፡

የድልድሉ ውድድር የሚጀምረው ከከፍተኛ ደረጃዎች
ካሉ የሥራ መደቦች ሆኖ በቅደም ተከተል ወደ ታች
እስከ ዝቅተኛው የሥራ መደቦች በመውረድ ይሆናል፡፡



ለአንድ የሥራ መደብ ላይ ብቸኛ እጩ ሆኖ

የቀረበ ሠራተኛ ለሥራ መደቡ

የተቀመጠውን ዝቅተኛ የተፈላጊ ችሎታ

ማሟላቱ ከተረጋገጠ ያለውድድር በቀጥታ

ይደለደላል፡፡

ለዚህ ድልድል ማንኛውም ሠራተኛ እስከ
ሁለት የሥራ መደቦች ተመዝግቦ መወዳደር

ይችላል፡፡



ሠራተኛው በዕጬነት በተመዘገበባቸው ሁለት

የሥራ መደቦች ላይ ተወዳድሮ ካልተመረጠ

የድልድል ኰሚቴው በሌሎች አቻ ወይም ዝቅ ባሉ

ደረጃዎች ላይ አወዳድሮ ይመድበዋል፡፡

በተቋሙ እቅድ መሠረት ተቋሙ ፈቅዶለት አንድ

ዓመት እና በላይ በሚፈጅ ትምህርት ወይም

ሥልጠና ላይ ያለ ሠራተኛ የያዘውን ደመወዝ ይዞ

ሥልጠናውን ጨርሶ ሲመጣ በሚያሟላበት የሥራ

መደብ ላይ ይደለደላል፡፡



የብቃትማረጋገጫ

በቴክኒክና ሙያ ተቋማት ከደረጃ I እስከ ደረጃ V
ሰልጥነው የምስክር ወረቀት ያቀረቡ ቋሚ ሠራተኞች
ለዚህ ድልድል ለአንድ ጊዜ ብቻ የብቃት ማረጋገጫ
ምስክር ወረቀት ባይኖራቸውም ባላቸው የትምህርት
ደረጃ እንዲወዳደሩ ይደረጋል፡፡ ሆኖም ሠራተኞቹ
በመሥሪያ ቤታቸው ልዩ ድጋፍ ተደርጐላቸው
የብቃት ማረጋገጫ ማስረጃውን በቀጣይ አንድ
ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲያገኙ ክትትል ይደረጋል፡፡



ዲግሪና የሥራ ልምድ ጭምር ስለሚጠይቁ የሥራ
መደቦች፡-

በመንግሥት ሠራተኞች የተፈላጊ ችሎታዎች መመሪያ ላይ
ወይም ለአንዳንድ መሥሪያ ቤቶች በተፈቀዱ ልዩ የደመወዝ
ስኬሎች አፈጻጸም መመሪያ ላይ የመጀመሪያ ዲግሪ በሚጠይቁ
የሥራ መደቦች ላይ የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም ደረጃ III
የትምህርት ደረጃ ያላቸው ሠራተኞች እንዲወዳደሩ በሚፈቅዱ
መመሪያዎች መሠረት ተመድበው በመሥራት ላይ ያሉ
ሠራተኞች በዚህ ድልድል ወቅት በአንድ የሙያ የእድገት መሰላል
ተዋረድ I እና ተዋረድ II የሥራ መደቦች ላይ ተወዳድረው
መመደብ ይችላሉ፡፡



እስከ 2ኛ ዓመት ኮሌጅ ድረስ ያሉት የትምህርት

ደረጃዎች ከመፈጸማቸው በፊትም ሆነ በኋላ፣

የተገኘው የሥራ ልምድ ከሥራው ጋር አግባብ

ያለው ከሆነ በግማሽ ይታሰባል፡፡



በድልድል ወቅት የመጀመሪያ ዲግሪ በሚጠይቅ የሥራ

መደብ ላይ ዲፕሎማ ያለው ሠራተኛ ሊደለደል

የሚችለው ዲፕሎማ ካገኘ ወይም የ3ኛ ዓመት ትምህርት

ካጠናቀቀ በኋላ የተገኘ አግባብ ያለው የአንድ ዓመት

የሥራ ልምዱን እንደአንድ ዓመት በመያዝ ነው፡፡

አንድ ሠራተኛ ለሚወዳደርበት የሥራ መደብ ባለው

ቅርበት መጠን ሙሉ ለሙሉ አግባብ ያለው የሥራ

ልምድ (1ዐዐ%) ብቻ ለድልድል

ይያዝለታል፡፡



በድልድል አንድ ሠራተኛ ለአንድ የሥራ
መደብ የተቀመጠውን የሥራ ልምድ
ለማሟላት እስከ አንድ ዓመት ከጐደለው እና
ለሥራ መደቡ የተቀመጠውን የተፈላጊ
ችሎታ የሚያሟላ ሌላ ሠራተኛ ከሌለ
ሠራተኛውን ደልድሎ ማሠራት ይቻላል፡፡

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7.11 መሠረት
የተደለደለ ሠራተኛ ለሥራ መደቡ
የተወሰነውን የተፈላጊ ችሎታ (የሥራ ልምድ)
ሲያሟላ የሥራ መደቡን ያለተጨማሪ
ውድድር በዘላቂነት እንዲይዝ ይደረጋል፡፡



አዎንታዊድጋፍ
 በዚህ ድልድል አካል ጉዳተኞች፣ ሴቶች እና በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ አነስተኛ ቁጥር

የብሔር ተዋጽኦ ያላቸው ሠራተኞች ልዩ የነጥብ ድጋፍ ይደረግላቸዋል፡፡ በዚህም
መሠረት፡-

 ሴት ሠራተኞች በሚወዳደሩበት ጊዜ በህግ በተፈቀደላቸው የልዩ ድጋፍ

ተጠቃሚነት መሠረት ባገኙት ነጥብ ላይ 3% በመጨመር፣

 የአካል ጉዳተኞችን በሚመለከት ሚያዝያ 30 ቀን 2006ዓ.ም. በቁጥር

ሲሰሚ30/ጠ46/26/532 በወጣው የአፈጻጸም መመሪያ መሠረት 4%
በመጨመር እና፣

 በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ አነስተኛ ቁጥር የብሔር ተዋጽኦ
ላላቸው ሠራተኞች በሚወዳደሩ ጊዜ ባገኙት የነጥብ ድምር
ላይ 3% በመጨመር፣

ቢያንስ እኩል ነጥብካገኙ ቅድሚያተሰጥቷቸውይደለደላሉ፡፡



ተመሳሳይ ወይም የተለያየ መጠን ያለው
አዎንታዊ ድጋፍ የሚሰጣቸው ዕጩዎች
በውድድር እኩል ውጤት ካመጡ ቅድሚያ
በሥራ አፈጻጸም፣ ከዚያ በትምህርት ደረጃ እና
የሥራ ልምዳቸው እንዲበላለጡ ይደረጋል፡፡
እጩዎች በእነዚህ ማበላለጫዎች ካልተለዩ
በድልድል ኮሚቴው በሚሰጥ ድምጽ እንዲለዩ
ይደረጋል፡፡

አንድ ሠራተኛ ከአንድ በላይ አዎንታዊ ድጋፍ
ተጠቃሚ ከሆነ /ለምሳሌ ሴት እና የአካል
ጉዳተኛ በመሆን/ ትልቅ ነጥብ የሚያሰጠው
አንድ የአዎንታዊ ድጋፍ ማበላለጫ ብቻ
ይያዝለታል፡፡



9. የደመወዝስኬልማስተካከያወይም
መሽጋገሪያ አፈቃቀድ

የደመወዝ ስኬል ማስተካከያ ማለት የአንድን ሠራተኛ ደመወዝ ወደ
አዲሱ የደመወዝ ስኬል ለማሸጋገር ሲባል ቅርበቱ እየታየ የነበረውን
ደመወዝ እንደሁኔታው ወደ አዲሱ የደመወዝ ስኬል የመነሻ፣ የእርከን
ወይም የጣሪያ (10ኛው እርከን) ደመወዝ ላይ ለማሳረፍ የሚፈቀድ
የደመወዝ ስኬል መሸጋገሪያ ጭማሪ ወይም ማስተካከያ ነው::

 አንድ ሠራተኛ የሚከፈለው ደመወዝ በደመወዝ ስኬሉ ለሚደለደልበት
የሥራ መደብ ከተወሰነው የመነሻ ደመወዝ በታች ከሆነ፣ የሠራተኛው
ደመወዝ ወደ መነሻ ደመወዝ ከፍ እንዲል ይደረጋል::

 የሠራተኛው ደመወዝ ከመነሻ በላይ ሆኖ፣ በመነሻና በ1ኛው የእርከን
ደመወዝ መካከል ወይም በሁለት የእርከን ደመወዞች መካከል ከሆነ፣
በአቅራቢያው ወደ አለው ከፍ ያለ የእርከን ደመወዝ ይስተካከላል::



የሠራተኛው ደመወዝ ከደመወዝ ስኬሉ የመነሻ፣

የእርከን ወይም የጣሪያ ደመወዝ ጋር ከገጠመ፣

ወይም ከጣሪያ በላይ ከሆነ፣ የደመወዝ ስኬል

መሸጋገሪያ ጭማሪ ወይም ማስተካከያ አያገኝም::

በአዲሱ የሥራ መደብ ምደባ ያገኘ ሠራተኛ ለመደቡ

የተወሰነውን ደመወዝ የሚያገኘው በፌዴራልና

በክልል በሚገኙ መሥሪያ ቤቶች የሙከራ ትግበራ

ተጠናቅቆ መንግሥት የደመወዝ ሰኬሉን ተግባራዊ

እንዲሆን ከሚወሰነበት ጊዜ ጀምሮ ይሆናል፡፡



10. የሠራተኞችድልድልቅድመ
ሁኔታዎች

ለክፍት የሥራ መደቡ የተቀመጠውን የተፈላጊ ችሎታዎች ያሟላ
መሆን አለበት፡፡

 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 10.1 ስር የተጠቀሰው ቢኖርም፣ በድልድል
ወቅት ቀደም ሲል ይዞት ለነበረው የሥራ መደብ የተቀመጠውን መስፈርት
የማያሟላ ሠራተኛ ሲያጋጥምና ሠራተኛው ኃላፊነቱን በአግባቡ ሲወጣ
እንደነበር ሲያስመዘግብ ከቆየው የሥራ አፈጻጸም ውጤት በማረጋገጥ
ሠራተኛውን ደልድሎ ማሠራት ይቻላል፡፡

የሙከራ ቅጥር ጊዜውን የፈጸመና ቋሚ ሠራተኛ የሆነ መሆን
አለበት፡፡

የውጤት ተኰር ምዘና ቢያንስ አንድ ጊዜ ተሞልቶ በአማካይ
አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ያስመዘገበ መሆን አለበት፡፡



በከባድ የዲሲፕሊን ቅጣት ምክንያት በጊዜ ገደብ ከደረጃና
ደመወዝ ዝቅ እንዲል የተወሰነበት የመንግሥት ሠራተኛ የጊዜ
ገደቡን ጨርሶ ወደ ቀድሞ ደረጃና ደመወዙ የተመለሰ መሆን
አለበት፡፡

በዲሲፕሊን ጉድለት ተከሶ ጉዳዩ በመጣራት ሂደት ላይ ያለ ወይም
ውሳኔ ያላገኘ ሠራተኛ በድልድሉ ተካፋይ ይሆናል፡፡

ለጡረታ በህግ ከተወሰነው የዕድሜ ጣሪያ ለመድረስ ከ3 ወራት
የበለጠ ጊዜ የሚቀረው መሆን አለበት፡፡

በፈጸመው ከባድ የዲሲፕሊን ጉድለት ምክንያት
ከነበረበት የሥራ ደረጃ ዝቅ የተደረገ ሠራተኛ ያለው
መሥሪያ ቤት ሠራተኛው የቅጣት ጊዜውን ሲፈጽም
የሚደለደልበትን የሥራ መደብ ክፍት አድርጐ ማቆየት
አለበት፡፡



11. የሠራተኞችድልድል ኮሚቴ

11.1   የኮሚቴውአባላት፡-

ሀ. በተቋሙ የበላይ አመራሮች የሚወከሉ ---------------
ሰብሳቢ እና 2 አባላት

ለ. በተቋሙ ሠራተኞች ተመርጠው የተወከሉ ---------- 2 
አባላት(አንዲት ሴት)

ሐ. አንድ ከሰው ሀብት ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት ድምጽ

የማይሰጥ ፀሐፊ

ይሆናል፡፡

መ. የኮሚቴው አባላት ስብጥር ሁለቱንም ጾታ ያካተተ መሆን

አለበት፡፡



11.2 የድልድል ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነቶች
ሀ. የድልድል ዝርዝር የድርጊት መርሀ‐ግብር አዘጋጅቶ

በማቅረብ በተቋሙ የበላይ ኃላፊ በማስጸደቅ
ድልድሉን ያከናውናል፡፡

ለ. የሠራተኞች መረጃ በሰው ሀብት በኩል ተደራጅቶ
እንዲደርስ ያደርጋል፤ ትክክለኛነቱን ይፈትሻል፡፡

ሐ. አሻሚና አጠራጣሪ የሠራተኛ መረጃ ሲያጋጥም
በሰው ሀብት ሥራ አመራር አማካይነት እንዲጣራ
ያደርጋል፡፡

መ. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የእያንዳንዱ ዕጩ ሠራተኛ
ማህደር ይመለከታል፣ ሠራተኛውን በአካል ማነጋገር
አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሠራተኞችን ያነጋግራል፡፡

ሠ. የድልድል ኮሚቴው ድልድሉን ወይም ምደባውን
ካጠናቀቀ በኋላ የውሳኔ ሃሳብ ለመ/ቤቱ የበላይ
ኃላፊ ያቀርባል፣እንዲፀድቅ ያደርጋል፡፡



ረ.የድልድል አፈፃፀም ሂደት፣ የታዩ ችግሮችና የተወሰዱ

መፍትሄዎችን የሚገልጽ ወቅታዊ ሪፖርት ለመሥሪያ ቤቱ

የበላይ ኃላፊ ያቀርባል፡፡

ሰ. የድልድሉ ሂደት የሠራተኞችን ተሳትፎ ባረጋገጠና

ግልጸኝነት በተላበሰ መልኩ እንዲከናወን ለመሥሪያ ቤቱ

ሠራተኞች መመሪያውን ያስተዋውቃል፡፡

ሸ. ማንኛውም ድልድሉን የሚመለከቱ ጉዳዮችና ውሳኔዎች

ይፋ ከመደረጋቸው በፊት በምስጢር ይጠብቃል፡፡

ቀ. የድልድል ኮሚቴው በዚህ መመሪያ የማይስተናገድ ጉዳይ

ካጋጠመው ችግሩን በወቅቱ ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ

ያሳውቃል፡፡



11.3  የድልድል ኮሚቴ ሰብሳቢ ተግባርና ኃላፊነት
ሀ.በወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት የሠራተኞች ድልድል

እስኪጠናቀቅ ድረስ የድልድል ኮሚቴውን
ያስተባብራል፤ ይመራል፤

ለ. የሠራተኛ ድልድል ኮሚቴውን በመወከል የሠራተኛ
ድልድል ነክ የሆኑ ውይይቶች ወይም ሰብሰባዎች
ላይ ይካፈላል፤ ለሚነሱ ጥያቄዎች አስፈላጊውን
ማብራሪያ ይሰጣል፡፡

ሐ. በድልድል ወቅት ቀደም ሲል የተጀመሩ
ወይም ሳይቋጩ ያደሩ አጀንዳዎች ካሉ እነዚህ
አጀንዳዎች ሳይጠናቀቁ አዲስ አጀንዳ
አለመጀመሩን ያረጋግጣል፡፡



መ. በድልድል ኮሚቴ አባላት መካከል

የሃሳብ ልዩነት ሲፈጠር መፍትሄ

በመስጠት እንዲስማሙ ያደርጋል፤

ከአቅም በላይ ከሆነ ለመሥሪያ ቤቱ

የበላይ ኃላፊ በማቅረብ መፍትሄ

እንዲያገኝ ያደርጋል፡፡

ሠ. የድልድሉን ሂደት በተመለከተ በየጊዜው

ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ሪፖርት

ያቀርባል፡፡



11.4   የድልድል ኮሚቴ ፀሐፊ ተግባርና
ኃላፊነት

ሀ. በየዕለቱ የሚካሄደውን የሠራተኛ ድልድል ኮሚቴ
ስብሰባዎች ቃለ-ጉባኤ ይይዛል፤ አባላት እንዲፈርሙበት
በማድረግ በጥንቃቄ ይይዛል፡፡

ለ. ለተለያዩ ጉዳዮች አስፈላጊውን ፋይል ከፍቶ ያደራጃል፤
ሲፈለገም ያቀርባል፤

ሐ. በድልድሉ ምደባ የተሰጣቸውን ሠራተኞች ከቀጣይ
የውድድር ዝርዝር ይሰርዛል፡፡ ለቀጣይ ውድድር
መወዳደር የሚችሉ ሠራተኞች ሙሉ መረጃ አደራጅቶ
ያቀርባል፡፡



11.5    ከድልድል ኮሚቴ አባልነት ስለመነሳትና
ስለመሰረዝ

ሀ.  ከድልድል ኮሚቴ አባልነት በጊዚያዊነት ስለመነሳት
አንድ የድልድል ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይም አባል፡-

ለድልድል በዕጩነት ሲቀርብ ወይም

ለድልድል በዕጩነት ከቀረበ ሠራተኛ ጋር ፀብ ወይም
የስጋ ወይም የጋብቻ ዝምድና ያለው ከሆነ፣

በጊዚያዊነት ከድልድል ኮሚቴው ይነሳል፡፡



ለ. ከድልድል ኮሚቴ አባልነት ስለመሰረዝና ስለመተካት

ማንኛውም የድልድል ኮሚቴ አባል ወይምሰብሳቢ

 የተጣለበትን ኃላፊነት በመዘንጋት በሥራው ጥንቃቄና ትጋት ያጓድለ፣

 አድሏዊነት የሚያሳይ ከሆነ፣

 ምስጢር ያወጣ፣ 

 ቃለ ጉባኤዎችንና መረጃዎችን ከአባላቱ ውጪ ለሆኑ ሰዎች ያሳየ፣ ወይም የገለጸ ወይም የሰጠ፣

 ሌሎች ተመሳሳይ የዲሲፕሊን ጥፋቶችን የፈጸመ፣

ያለ ተጨማሪ ሥነ ሥርዓት በመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ውሳኔ ከአባልነቱ ይሰረዛል፡፡ 

በተጨማሪም በዲሲፕሊን አፈጻጸም መመሪያ መሠረት የሥነ ሥርዓት እርምጃ

ይወሰድበታል፡፡ 

ሐ.   በድልድል ሂደት ላይ አጥጋቢ በሆነ ምክንያት በኮሚቴ አባልነት የማይቀጥል አባል
ሲያጋጥም በወከለው አካል ሌላ አባል ይተካል፡፡



11.6  ምልአተ ጉባኤ

ድልድሉ በተቻለ መጠን የድልድል ኮሚቴ አባሎች

በሙሉ በተገኙበት ይፈፀማል፡፡ ሆኖም ከአቅም

በላይ በሆነና በተለያዩ ምክንያቶች የኮሚቴ አባሎች

ከተጓደሉ ሰብሳቢውን ጨምሮ ግማሽና አንድ

ተጨማሪ አባል (50%+1) ከተገኙ ምልአተ ጉባኤ

ሆኖ ድልድል ማካሄድ ይቻላል፡፡



12. የውሳኔ ኃሳብ አቀራረብ

ሁሉም የድልድሉ የውሳኔ ሀሳቦች ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ

በአብላጫ ድምጽ እንዲያልፍ ይደረጋል፡፡

የድልድል ኮሚቴው በአንዳንድ የሥራ መደቦች ላይ በሚደረገው

ውድድር በሚያቀርበው የውሳኔ ሀሳብ እኩል ድምጽ ከሰጡ

ሰብሳቢው ያለበት ወገን የኮሚቴው ውሳኔ ሀሳብ ሆኖ ያልፋል፡፡



13. የመሥሪያቤቱ የበላይ ኃላፊ
ሥልጣንና ኃላፊነት

 አጠቃላይ የሠራተኞችን ድልድል በተመለከለተ

ከሠራተኞች ጋር ግልፅ ውይይት በማድረግ በሂደቱም ሆነ

በውጤቱ ላይ የጋራ ግንዛቤ እንዲያዝ ያደርጋል፡፡

ከድልድል ኮሚቴ አቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች

ሲቀርቡለት አፋጣኝ ምላሽ ይሰጣል፣ አፈጻጸሙን

ይከታተላል፣

ድልድሉ በተያዘለት የጊዜ ሠሌዳ መሠረት

እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ክትትል ያደርጋል፤

አፈፃፀሙን ይገመግማል፤ ድልድሉንም



በኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ ካልተስማማ
ምክንያቱን በመዘርዘር ለአንድ ጊዜ ኮሚቴው
ጉዳዩን በድጋሚ አይቶ አስተያየት እንዲያቀርብ
ያዛል፣

በድልድል ውጤት ላይ ከሠራተኞች የሚነሱ
ቅሬታዎችን በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ተጣርተው
የሚቀርቡ የውሳኔ ሀሳቦችን በመመርመር
ውሳኔ ይሰጣል፣

የሠራተኞች ድልድል ሲጠናቀቅ ውጤቱ በሰው
ሀብት ሥራ አመራር አማካይነት በማስታወቂያ
ሰሌዳ ላይ እንዲለጠፍ ያደርጋል፤ ቅሬታዎች
በአግባቡ እንዲስተናገዱ ይደርጋል፣



በድልድል ወደ ተለያዩ የሥራ ዘርፎች የተመደቡ

ሠራተኞች በወቅቱ ወደየተመደቡበት የሥራ ዘርፎች

በመሄድ ሥራ መጀመራቸውን ያረጋግጣል፡፡

ከመሥሪያ ቤቱ የሥራ መደቦች ያልተመዘኑት እንዲለዩ

በማድረግ የሥራ ዝርዝር መግለጫቸው ተዘጋጅቶ

ለሚኒስቴሩ እንዲላክ ያደርጋል፡፡

የሥራ ዝርዝራቸው በአግባቡ ያልተዘጋጁ እና የምደባ

ቅሬታ የተነሳባቸው የሥራ መደቦችን በመለየት የምደባና

የደረጃ ማሻሻያ ጥያቄዎችን ለሚኒስቴሩ ይልካል፡፡

በፓይለት ሙከራ ወቅት ከተነሱ ወይም ካጋጠሙ

ሁኔታዎች መካከል ለፕሮጀክቱ ግብዓት ሊሆኑ

የሚችሉትን በመለየት ለሚኒስቴሩ ይልካል፡፡



14.  ድልድሉ የሚመለከታቸውሠራተኞች
ኃላፊነትና ግዴታ

 ሠራተኞች በሰው ሀብት ተጠቃልሎ የሚሰጠውን
የራሳቸውን መረጃ ትክክለኛነት መፈተሽና
ስለትክክለኛነቱ በፊርማቸው እያረጋገጡ ለሰው ሀብት
ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት በመመለስ ወይም
መስተካከል ያለበት መረጃ ካለ ከህጋዊ ማረጋገጫ ጋር
የማስተካከያ የጊዜ ገደብ ሳያልፍ ይስተካከልን ጥያቄ
ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

ሠራተኛው አስቀድሞ በማህደሩ ካስገባው የትምህርትና
የሥራ ልምድ ማስረጃ ውጪ ሌላ ማስረጃ ካለው
ማስረጃውን እንዲያቀርብ በግልጽ ማስታወቂያ ጥሪ
በተደረገለት የጊዜ ገደብ ውስጥ ለሰው ሀብት ሥራ
አመራር ዳይሬክቶሬት ማቅረብ አለበት፡፡



የሠራተኞች ድልድል መስፈርቶች

ለመሥሪያ ቤቱ ተመዝነው ደረጃ በወጣላቸውና በፀደቁ የሥራ
መደቦች ላይ ድልድል የሚካሄደው ለሥራ መደቡ ማሟላት
ከሚገባቸው ሁኔታዎች አንጻር ታይቶ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት
የመመዘኛ መሰፈርቶች ነጥቦች እና ለነጥቦቹ የተሰጡትን
የክብደት መጠን በመጠቀም ይሆናል፡፡

የድልድል አፈፃፀም መሰፈርትና ክብደት

የሠራተኞች ድልድል ከዚህ በታች በተመለከቱት መስፈርቶች ላይ
የተመሠረተ ይሆናል፡፡



የመመዘኛመስፈርቶች አጠቃላይ ነጥብአሰጣጥ
ማሳያ

ተ.ቁ የመመዘኛ መስፈርቶች
የማወዳደሪያ

ነጥብ (በ%)

1
የውጤት ተኰርምዘና 70

2
የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ለመፈፀም ያለው

ዝግጁነት እና ተነሳሽነት፣

10

3
የማህደር ጥራት 10

4
ከፍ ባሉ ደረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት 10

ጠቅላላ ድምር 100



15.1 የውጤት ተኰር ምዘና ውጤትማወዳደሪያ መሥፈርት

ነጥብ አሰጣጥ

የውጤት ተኰር ምዘና በቅርብ ጊዜ የተከናወኑ

የአንድ ዓመት (የሁለት ጊዜ) የግምገማ ውጤት

አማካይ ነጥብ ነው፡፡

 ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ ለሠራተኛው የተሞላ

የውጤት ተኰር ምዘና የአንድ ጊዜ ብቻ ከሆነ

ይኸው ይያዝለታል፡፡



የሥራ አፈጻጸምውጤት ነጥብ (70%)

ተ.

ቁ

የማወዳደሪያ መስፈርት የተሰጠ

ነጥብ

1. የውጤት ተኰር ምዘና ከዚህ ቀጥሎ

በተቀመጠው ስሌት መሠረት ይታሰባል

70%



የነጥብ አሰጣጥዝርዝር
የሙጤት
ተኮር ምዘና

የሚሰጥ

ነጥብ

100 70

99 69.3

98 68.6

97 67.9

96 67.2

95 66.5

94 65.8

93 65.1

92 64.4

91 63.7

90 63



የሙጤት
ተኮር
ምዘና

የሚሰጥ

ነጥብ

89 62.3

88 61.6

87 60.9

86 60.2

85 59.5

84 58.8

83 58.1

82 57.4

81 56.7

80 56

79 55.3

78 54.6

77 53.9

76 53.2

75 52.5



የውጤት ተኮር
ምዘና

የሚሰጥ ነጥብ

74 51.8

73 51.1

72 50.4

71 49.7

70 49

69 48.3

68 47.6

67 46.9

66 46.2

65 45.5

64 44.8

63 44.1

62 43.4

61 42.7

60 42



በዚህ ሠንጠረዥ ላይ

ያልተመለከቱ የሠራተኛ አማካይ

የውጤት ተኮር ምዘና

ውጤቶችን በነጥብ 7 (0.7)

በማብዛት ለመስፈርቱ ከመቶኛ

ሊሰጥ የሚገባውን ነጥብ ማግኘት

ይቻላል፡፡



የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን
ለመፈፀም ያለው ዝግጁነት እና ተነሳሽነት (1ዐ%) 

የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ለመፈፀም

ያለው ዝግጁነት እና ተነሳሽነትየተሰጠው ነጥብ 1ዐ%

ሲሆን፣ ይህን መስፈርት የሠራተኛው የቅርብ የሥራ ኃላፊ

ከያዘው መረጃ ተነስቶ የሚሰጠው ነው፡፡ አንድ የሥራ ኃላፊ

ለዚህ መስፈርት በሥሩ ላለ ሠራተኞች ነጥብ ከሰጠ በኋላ

በአንድ ለአምስት አደረጃጀት ሠራተኞች እንዲወያዩበት

በማድረግ ለድልድል ኮሚቴው ይልካል፡፡



የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ለመፈፀም
ያለውዝግጁነት እና ተነሳሽነት ነጥብ አሰጣጥማሳያ (1ዐ%)

ተ.ቁ የማወዳደሪያመስፈርት የተሰ

ጠ

ነጥብ

የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ለመፈፀም ያለው

ዝግጁነት እና ተነሳሽነት 1ዐ%

1. የመንግሥትን ፖሊሲዎችን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ ተግባራዊ ያደረገና ሌሎችም

እንዲቀበሉና ተግባራዊ እንዲያደረጉ ያደረገ

10

2. የመንግሥትን ፖሊሲዎችን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ ተግባራዊ ያደረገ 8

3. የመንግሥትን ፖሊሲዎች ተግባራዊ ለማድረግ የግንዘቤ ውስንነት ያለበት 5

4. የመንግሥትን ፖሊሲዎች ተግባራዊ ለማድረግ የግንዘቤና የተነሳሽነት ውስንነት

ያለበት

0



15.3 የማህደርጥራትማወዳደሪያመሥፈርት
(10%)  

ለማህደር ጥራት የሚሰጥ ነጥብ የሠራተኛውን የዲሲፕሊን

ግድፈት በተመለከተ በሠራተኛው የግል ማህደር ውስጥ የሚገኙ

መረጃዎችን መሠረት በማድረግ ለደረጃ እድገትና ድልድል

ማወዳደሪያ የሚያገለግል ሲሆን፣ በተለይ ለዲሲፒሊን ጉዳዮች

ከፍ ያለ ትኩረትን ለመስጠት ነው፡፡

ለማህደር ጥራት በተቀመጠው መመዘኛ ነጥብ መሠረት

የሚሰጥ ውጤት በተወዳደሪ ሠራተኛው ላይ ለተወሰደው ከባድ

የዲሲፕሊን እርምጃ አግባብነት ባለው ህግ እስካልተሻረ ድረስ

ቅጣቱ ከተወሰነበት ጊዜ አንስቶ እስከ አምስት ዓመት ድረስ

ተፈጻሚ ሲሆን፣ ለቀላል የዲሲፒሊን እርምጃ ቅጣቱ ከተወሰነበት

ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ተፈጻሚነት አለው፡፡



የማህደርጥራትመስፈርት ነጥብ አሰጣጥ
ማሳያ (1ዐ%) 

ተ.ቁ የማወዳደሪያ መስፈርት የተሰጠ

ነጥብ

የማህደር ጥራት 1ዐ %

1. ከባድ የዲሲፕሊን ቅጣት ተቀጥቶ የመቆያ ጊዜውን ያላጠናቀቀ (ከደረጃ

ወይም በደመወዝ ዝቅ ማድረግ)፣

0

2. ከ1 ወር በላይ ደመወዝ ድረስ የገንዘብ ቅጣት 2

3 እስከ 1 ወር ደመወዝ የሚደርስ የገንዘብ ቅጣት 4

4 የመጨረሻ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ወይም ተደጋገጋሚ የጽሁፍ

ማስጠንቀቂያ የተሰጠው

6

5 የመጀመሪያ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ 8

6 የቃል ማስጠንቀቂያ 9

7 ምንም ዓይነት የዲሲፕሊን ሪከርድ የሌለበት 10



15.4   ከፍ ባሉ የሥራ ደረጃዎች ላይ የተሰጠ አገልግሎት
(1ዐ%) 



መሥሪያ ቤቱ በሚጠቀምበት የደመወዝ

ስኬል በሹመት የተያዙ ደረጃዎችን ሳይጨምር

በተለያዩ ደረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት

የተሰጠው ነጥብ ከ1ዐ% ሲሆን፣ ዝርዝር

የነጥብ አሰጣጡ ከዚህ ቀጥሎ ቀርቧል፡፡



ከፍ ባሉ ደረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት
ተ.ቁ የማወዳደሪያ መስፈርት የተሰጠ

ነጥብ

ከፍ ባሉ ደረጃዎች ላይ ለተሰጠ አገልግሎት 1ዐ%

1. ከዕጩዎች መካከል በሥራ ላይ ባለ ወይም ባሉ የመሥሪያ ቤቱ የደመወዝ

ስኬል/ሎች/ በከፍተኛዎቹ ሶስት የደረጃ ከፍታዎች ወይም ደረጃዎች ላይ /በተሿሚ

የተያዙትን ደረጃዎችን ሳይጨምር/ በማገልገል ላለ ሠራተኛ

10

2. በዚህ ሠንጠረዥ በተራ ቁጥር 1 ላይ ከተጠቀሱ ሶስት ደረጃዎች ቀጥሎ ወደ

ታች ባሉ ሶስት የደረጃ ከፍታዎች ወይም ደረጃዎች ላይ በማገልገል ላይ

ላለ ሠራተኛ

7

3. በዚህ ሠንጠረዥ በተራ ቁጥር 1 እና 2 ላይ ከተጠቀሱ ስድስት ደረጃዎች ቀጥሎ እስከ

ዝቅተኛው የደረጃ ከፍታዎች ወይም ደረጃዎች ላይ በማገልገል ላይ ላለ ሠራተኛ

5



በአመራር /ዳይሬክተር/ እና መሰል የሥራ መደቦች
ላይ በዚህ መመሪያ ከተቀመጡ መስፈርቶች
በተጨማሪ ሌሎች የአመራር ክህሎትን የሚለኩ
መስፈርቶችን በመጠቀም ተወዳድረው
እንዲመደቡ ማድረግ ይቻላል፡፡ ለዚህ መስፈርት
የሚሰጠው ነጥብ ከ2ዐ% የማይበልጥ ሆኖ
በሠንጠረዥ-1 ለተመለከቱ መስፈርቶች ከተሰጠ
የነጥብ ድርሻ በመቀነስ ይሆናል፡፡

አንዳንድ መሥሪያ ቤቶች ካላቸው ልዩ የሥራ ባህርይ
በመነሳት በከዚህ አንቀጽ ከተጠቀሱት አራት
መስፈርቶች በተጨማሪ የትምህርት ደረጃና የሥራ
ልምድን ሳይጨምር ልዩ የድልድል መስፈርቶች
አዘጋጀተው ለሚኒስቴሩ በማሳወቅ መጠቀም ይችላሉ፡፡



16.ዝቅተኛ የማለፍያ ነጥብ

አንድ ዕጩ ተወዳዳሪ በተወዳደረበት የሥራ መደብ ሊደለደል

የሚችለው በመወዳደሪያ መስፈርቶች ጠቅላላ ድምር 50% እና

ከዛ በላይ ነጥብ ሲያገኝ ብቻ ነው፡፡

17.   የሠራተኞችንድልደላውጤትይፋ ስለማድረግ

 የድልድል ውጤቱ ለመሥሪያ ቤቱ ኃላፊ ቀርቦ ከፀደቀ
በኋላ በመሥሪያ ቤቱ ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ
እንዲለጠፍ ይደረጋል፣



 በመጨረሻም በድልድሉ ለተካተቱ ሠራተኞች
መደልደላቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ይሰጣቸዋል፡፡



18. የቅሬታ አቀራረብሥነ-ሥርዓት

የቅሬታ አቀራረብና አፈታት ሂደት

ማንኛውም ሠራተኛ በድልድሉ አፈጻጸም ላይ ቅሬታ ካደረበት
በመስሪያ ቤቱ ውስጥ ለተቋቋመው የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ
የድልድል ውሳኔውን ካወቀበት ቀን ጀምሮ ባሉት አምስት የሥራ
ቀናት ውስጥ ቅሬታውን በማቅረብ ውሳኔ የማግኘት መብቱ
የተጠበቀ ነው፡፡

በየደረጃው የተዋቀረው የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታው በጽሁፍ
ከቀረበለት ጊዜ ጀምሮ አምስት ቀናት ውስጥ የውሳኔ ሃሳቡን
ለመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ያስወስናል፡፡

በቅሬታ ሰሚ በኩል በሚቀርበለት የውሳኔ ሀሳብ መሠረት
ተቋሙ በሚሰጠው ውሳኔ ያልረካ ቅሬታ አቅራቢ ለአስተዳደር
ፍርድ ቤት በይግባኝ አቅርቦ የማስወሰን መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡



ፍርድ ቤቱ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ

ስህተት አለበት ብሎ ካመነ ለፌዴራል ጠቅላይ

ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በማቅረብ

ሊያስወስን ይችላል፡፡

አንድ ሠራተኛ ወይም መሥሪያ ቤቱ የሥራ

ዝርዝር መግለጫ ውስጥ ቢካተቱ የሥራ

ደረጃውን ሊያስቀይር ወይም አዲስ ደረጃ

ሊያስፈጥር ይችላል የሚሉ ተግባራት አሉኝ ካለ

ማሻሻያውን በሙከራ ትግበራ ወቅት በመሥሪያ

ቤቱ በኩል ወደ ሚኒስቴሩ ሊልክ ይችላል፡፡



19. ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸውህጎች

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም
መመሪያና የተለመደ አሠራር በዚህ መመሪያ ውስጥ
በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡

20.  መመሪያውን ስለማሻሻል

ሚኒስቴሩ በሥራ ላይ የሚታዩትን ችግሮችና
ክፍተቶችን ለመፍታት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ ይህን
መመሪያ ሊያሻሽል ይችላል፡፡



21. በዚህመመሪያ ያልተሸፈኑ
ጉዳዮች

በዚህ መመሪያ ያልተሸፈኑ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ

ጥያቄው ለሚኒስቴሩ እየቀረበ ውሳኔ

የሚሰጥበት ይሆናል፡፡



22 መመሪያውተፈፃሚ የሚሆንበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከግንቦት 1 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አስቴርማሞ

በም/ጠቅላይሚኒስትርማዕረግ
የመልካም አስተዳደርና የሪፎርምክላስተር አስተባባሪ እና

የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማትሚኒስትር



አመሰግናለሁ!!





14 የህገ-መንግስት አጣሪ ኮሚቴ ጉባኤ

15 የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት

16 የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት

17 የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ

18 የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም

19 የሰባዊ መብት ኮሚሽን

20 የበጎ አድራጎት ደርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ

21 የንግድ ውድድርና የሸማቾች ባለሥልጣን

22 የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ

23 የግል ድርጅቶች ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ

24 የአዋሽ ተፋሰስ ባለስልጣን

25 የኢትዮጵያ የውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስትቲዩት

26 የውሐ ልማት ፈንድ ጽ/ቤት

27 የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጀት

28 የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን



29 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የባህል ማዕከል

30 ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ

31 የኢትዮጵያ የደንና ዱር እንሰሳት ባለስልጣን

32 የመድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ

33 የመንገድ ፈንድ ጽ/ቤት

34 የማሪታይም ጉዳይ ባለሥልጣን

35 የብሔራዊ የሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ

36 የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ

37 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የአክሬዲቴሽን ጽ/ ቤት

38 የፍትህ አካላት ማሰልጠኛ ማዕከል

39 የስትራቴጂክ መጠባበቂያ ምግብ ክምችት ኤጀንሲ

40 አዳማ ዩኒቨርስቲ



የሶስተኛዙርሙከራትግበራ
የተመረጡተቋማት

1 የትምህርትሚኒስቴር
2 የሳይንስና ቴክኖሎጂሚኒስቴር
3 የፌደራል ቴክኒክና ሙያ፣ ትምህርትና ልጠና ኤጀንሲ

4 የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር

5 የከተማ መሬትና መሬት ነክ ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ

6 የፌደራል ስነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን

7 የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን

8 የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ

9 የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባላአደራ ቦርድ

10 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት

11 የብሔራዊ የእንስሳት ጤና ምርምራ ማዕከል

12 የቆዳ ኢ/ል/ኢንስቲትዩት

13 የጨርቃጨርቅ ኢ/ል/ኢንስቲትዩት



14 የስጋና ወተት ኢ/ል/ኢንስቲትዩት

15 የብረታ ብረት ኢ/ል/ኢንስቲትዩት

16 የኬሚካልና የኮንስትራክሽን ግብዓት ኢ/ል/ኢ

17 የግብርና ኢንቨስትመንትና የመሬት አስ/ኤጀንሲ

18 የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸራል ልማት ኤጀንሲ

19 የብሔራዊ ሰው ሰራሽ እንሰሳት ማራቢያ ዘዴ ማዕከል

20 የምግብ የመጠጥና ፋርማሲዩቲካል ኢ/ል/ኢ

21 የኢትዮጵያ የጨረራ መከላከያ ባለሥልጣን

22 የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ማዕከል

23 የብሔራዊ የስነ-ልክ ኢንስቲትዩት

24 የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

25 የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት

26 የብዝሃ ሕይወት ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን

27 የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ



28 የኢትየጵያ መንገዶች ባለሥልጣን

29 የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን

30 የትራንስፖርት ማኔጅመንት ትራፊክ ደህንነት ማሰልጠኛ
ኢንስቲትዩት

31 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት

32 የመንግስት ፋይናንስ ድርጅቶች ኤጀንሲ

33 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር

34 የእንሰሳት መድሃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር/ባ

35 የፋይናንስ ደህንነት መረጃ ማዕከል

36 የብሔራዊ ሎተሪ ድርጅት

37 ከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ

38 የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል

39 የደንና የአካባቢ ምርምር ማዕከል

40የአገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ



የ2ኛ ዙር ፓይለት ተቋማት
ጥር 4 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም በ3፡ዐዐ ሰዓት ደብረዘይት

ኢትዮጵያ ሥራ አመራር ማሠልጠኛ ማዕከል

ይገኛሉ፡፡

እስከ ጥር 13 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም ከፕሮጀክቱ እና

ከአደረጃጀትና ሥራ ምዘና ዳይሬክቶሬት ተወካዮች

ጋር ነባር የሥራ መደቦችን ወደ አዲሱ መጠሪያና

ደረጃ ያሸጋግራሉ፡፡



የ3ኛ ዙር ፓይለት ተቋማት
 ጥር 15 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም በ3፡ዐዐ ሰዓት ደብረዘይት

ኢትዮጵያ ሥራ አመራር ማሠልጠኛ ማዕከል ይገኛሉ፡፡

 እስከ ጥር 25 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም ከፕሮጀክቱ እና

ከአደረጃጀትና ሥራ ምዘና ዳይሬክቶሬት ተወካዮች ጋር ነባር

የሥራ መደቦችን ወደ አዲሱ መጠሪያና ደረጃ ያሸጋግራሉ፡፡



የሙከራ ትግበራ ቀጣይ ሌሎች

ተግባራት
አደረጃጀት

ፓይለት ተቋማት ሥራ ላይ ያለ አደረጃጀታቸውን አይቀይሩም

የሥራ ዝርዝር መግለጫ መላክ አይጠበቅባቸውም

ለፓይለት ተቋማት አዲስ የተዘጋጁ የሥራ መደብ

መጠሪያዎችና የሥራ ዝርዝር መግለጫዎች ከሚኒስቴሩ

ይላክላቸዋል፡፡

ከሚኒስቴሩ የሚላኩ የሥራ ዝርዝር መግለጫዎች የሥራ

መደቦችን መለያ ኮድ፣ ደረጃና የተፈላጊ ችሎታዎች
መመሪያ የያዙ ይሆናሉ፡፡



በፓይለትተቋማት፣ የሚከናወኑ
የቅድመዝግጅትሥራዎች ፣

1 ደብረዘይት ሥራ አመራር ማሰልጠኛ ማዕከል የሚገቡ

የሰው ሀብት ዳይሬክተርንና ባለሙያን መርጦ እስከ

ታህሳስ 26 ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም ለፕሮጀክቱ ያሳውቃሉ፣



ፓይለት ተቋማት

ከፕሮጀክቱ ተዘጋጅቶ በተላከላቸው ቅጽ የተቋሙን

ነባር የሥራ መደቦች መጠሪያ፣ ደረጃና መደብ

መታወቂያ ቁጥር፣ ብዛት፣ በመሙላት እስከ ጥር 2

ቀን 2ዐዐ9 ዓ/ም ለፕሮጀክቱ ይልካሉ፣



2 የተቋምተወካዮች ደብረዘይትሥራ አመራርማሰልጠኛ
ማዕከል ይዘውመምጣት የሚጠበቅባቸው

 የምደባ ጥራዝ ፎርም ቁጥር 15፣

 የሥራ ደረጃ ማሻሻያ ሰነዶች፣

 የፀደቀ ድርጅታዊ መዋቅር እና

 የደረቅ መስፈርት መረጃ ከአደረጃጀት ዳይሬክቶሬት

በጽሁፍ የተጠየቁ /የሰው ኃይል ብዛት፣ የበጀት መጠን፣

የተሽከርካሪ ጭነት ልክ፣ የንብረት መጠን ወዘተ

አሟልቶ መያዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡



3 በተቋሙ ውስጥ የሚሠሩ

 ለሠራተኞች ድልድል የሚሆን የሠራተኞቻቸውን ፕሮፋይል

ማደረጃት፣

 ለሠራተኞች የድልድል አፈጻጸም መመሪያ ሥልጠና

መስጠት፣

 ፓይለት ተቋማት ተመዝነው ደረጃ ያልወጣላቸውን ነባር

የሥራ መደቦችን በመለየት የሥራ ዝርዝር መግለጫቸውን

አዘጋጅተው ለፕሮጀክቱ በማቅረብ ማስመዘን፣



ከፕሮጀክት እና ከአደረጃጀት አባላት ጋር
በጋራ የተዘጋጀውን የሥራ መደቦች
መሸጋገሪያ ሠንጠረዥ ከደብረዘይት
በተመለሱ አምስት ቀናት ውስጥ በሸኝ
ደብዳቤ ለፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት
ልማት ሚኒስቴር መላክ፣

ይጠበቅባቸዋል፡፡



4 ድልድል ማካሄድ

ፓይለት ተቋማት ከሚኒስቴሩ በተላኩላቸው የሥራ
መደቦች ላይ በድልድል አፈጻጸም መመሪያው መሠረት
ሠራተኞችን በማወዳደር ይደለድላሉ፡፡

በሙከራ ትግበራ ወቅት ፓይለት ተቋማት ከሥራ ምዘናና
የደረጃ አወሳሰን ፕሮጀክት ቅርብ ክትትልና ድጋፍ
ይደረግላቸዋል፡፡

በትግበራ ወቅት የሚገኙ ግብዓቶች ሥራውን ለማጥራት
ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡

ከሠራተኞች የሚነሱ ቅሬታዎች በየደረጃው እንዲፈቱ
ይደረጋል፡፡



የደብረዘይት ቆይታ

በሥራው አስቸኳይነት ምክንያት በየዕለቱ ከመደበኛ የሥራ
ሠዓትውጭና ቅዳሜና እሁድጭምር በጋራ የሚሠራ

ይሆናል፡፡

የፓይለት ተቋም ተወካዮች በማዕከሉ ሥራቸውን እንዳጠናቀቁ

ከመጨረሻው ቀን በፊት ለቀጣይ ሥራ ወደ መሥሪያ ቤታቸው

እንዲመለሱ ይደረጋል፡፡



እናመሰግናለን!

ጥያቄ?



መጀመሪያዙርሙከራትግበራ የተመረጡተቋማት

1. የፌዴራል ጉዳዮችና አርብቶ አደር ጉዳይ ሚኒስቴር (3) (9)  
2. ትራንስፖርት ሚኒስቴር (8)  (3)  (9)  
3. የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት (2)  (3) (9)  
4. ካርታ ሥራ ኤጀንሲ (2)  
5. ኢትዮጵያ የምርት ገበያ ባለሥልጣን (2)  
6. የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ (3)  
7. ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (2) (5)   
8. ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር (3)  (9)  
9. የኢትዮጵያ ሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ (2)  
10. የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ (4)  
11. ህብረት ሥራ ኤጀንሲ (3)  (9)  

12. ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር (9)  
እስከ ክልል



መስፈ ርት

1. ካርየር የሚጠቀሙ (9)    

2. ሙሉ ልዩ ስኬል (3)  (9) (12)

3. ሲቪል ሰርቪስ ስኬል (1)  (6)  (11)

4. ብዙ የደመወዝ ስኬሎች ያላቸው (10) /ጤና፣ ከፍትኛ
ትምህርት፣ IT፣ ሲቪል ሰርቪስ/

5. ፓርላማ (7)   

6. ዓለም አቀፍ ባህርይ ያለው፣ ስልጠና ያልተወሰደለት (12)   

7. በደንብ የተዘጋጁ ሥራ ዝርዝር ያለው

8. ትንሽ መደብ ያለው፣ /ትራንስፖርት ሚኒስቴር/

9. ክልልን የሚመለከቱ


