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መግቢያ 
 
 
ቀደም ሲል በክፍል Aንድ የAሠሪና ሠራተኛ ህጉን ትርጉምና Aስፈላጊነት፣ በAሰሪና 

ሰራተኛ መካከል ስለሚኖሩ የግል ግንኙነቶች Aይታችኋል፡፡ Aሁን ደግሞ በሥራ 

ምክንያት ስለሚመጡ ጉዳቶች፣ ስለወል መብትና ግዴታዎች Aጠቃቀም፣ ስለሥራ 

ክርክር Aወሳሰን ስርዓቶች  Eንዲሁም ስለ ይርጋ ደምብ Aፈፃፀም Eንነጋገራለን፡፡  

 
በመሆኑም ሰልጣኞች ይህን ክፍለ ትምህርት ሲያጠናቅቁ፡- 

 
• የሥራ ላይ ጉዳቶችን ከሌሎቸ ጉዳቶች ይለያሉ፤ 

• የAሰሪና ሰራተኛ የግል መብትና ግዴታዎችን Eንዲሁም የሰራተኞች የወል 

መብት Aጠቃቀምን ይረዳሉ፤ 

• የወል Eና የግል የስራ ክርክር ስርዓቶችን ይለያሉ፤ 

• ስለ ይርጋ ደንብ Aፈፃፀም ይገነዘባሉ፡፡ 
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1. በሥራ ምክንያት ስለሚመጡ ጉዳቶች (Occupational Injuries) 
  

1.1 በሥራ ምክንያት ስለሚመጣ Aደጋ (Occupational accident) 

1.1.1 መግቢያ 
  
በበሥሥራራ  ሂሂደደትት  ወወይይምም  ከከሥሥራራ  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  ሁሁኔኔታታ  በበማማናናቸቸውውምም  ጊጊዜዜ  ያያልልታታሰሰቡቡ  

AAደደጋጋዎዎችች  ሊሊከከሰሰቱቱ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  በበተተለለይይምም  ዘዘመመናናዊዊውው  የየIIንንዱዱስስትትሪሪ  AAሠሠራራርር  ሂሂደደትት  EEያያደደገገናና  

EEያያተተወወሳሳሰሰበበ  መመምምጣጣቱቱ  ከከመመስስሪሪያያዎዎቹቹ  AAጠጠቃቃቀቀምም  ጋጋርር  በበተተያያየየዘዘ  AAደደጋጋ  የየመመፈፈጠጠርር  EEድድሉሉንን  

ሰሰፊፊ  ያያደደርርገገዋዋልል፡፡፡፡  ከከድድኅኅነነትት  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞምም  ችችግግሩሩ  ይይከከፋፋልል፡፡፡፡  ጉጉዳዳቱቱምም  ከከተተጎጎጂጂውው  ዘዘልልቆቆ  

በበሥሥሩሩ  የየሚሚተተዳዳደደሩሩ  ቤቤተተሰሰቦቦቹቹንን  የየሚሚነነካካ  በበመመሆሆኑኑ  ከከፍፍ  ያያለለ  ቀቀውውስስንን  በበህህብብረረተተሰሰቡቡ  ውውስስጥጥ  

የየሚሚፈፈጥጥርር  ነነውው፡፡፡፡    

  
ስስለለሆሆነነምም  በበAAንንድድ  በበኩኩልል  የየማማኅኅበበራራዊዊ  ዋዋስስትትናናንን  ማማረረጋጋገገጥጥ  ተተገገቢቢ  በበመመሆሆኑኑ፤፤  በበሌሌላላምም  በበኩኩልል  

ሠሠራራተተኛኛውው  ሊሊከከሰሰትት  ከከሚሚችችለለውው  AAደደጋጋ  በበስስተተጀጀርርባባ  በበርርሱሱናና  በበቤቤተተሰሰቡቡ  ላላይይ  ሊሊደደርርስስ  

የየሚሚችችለለውውንን  ችችግግርር  EEያያሰሰበበ  በበጭጭንንቀቀትት  መመስስራራቱቱ  በበምምርርታታማማነነትት  ላላይይ  የየራራሱሱንን  ተተፅፅEEኖኖ  

ስስለለሚሚያያሰሰድድርር፤፤  ሠሠራራተተኛኛውው  ለለሚሚደደርርስስበበትት  ጉጉዳዳትት  የየሚሚገገባባውውንን  ካካሳሳ  የየሚሚያያገገኝኝበበትትንን  የየህህግግ  

ማማEEቀቀፍፍ  ማማኖኖሩሩ  ተተገገቢቢ  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  በበተተለለያያዩዩ  AAገገሮሮችች  ቀቀደደምም  ሲሲልል  AAደደገገኛኛ  ተተብብለለውው  

በበሚሚታታወወቁቁ  ((EEንንደደ  ማማEEድድንን  ማማውውጣጣትት))  ሥሥራራዎዎችች  ላላይይ  ተተሰሰማማርርተተውው  ለለሚሚሰሰሩሩትት  ብብቻቻ  

ይይፈፈፀፀምም  የየነነበበረረውው  ካካሳሳ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  AAሁሁንን  ሌሌሎሎችችንንምም  ሁሁሉሉ  EEንንዲዲያያቅቅፍፍ  ተተደደርርጓጓልል፡፡፡፡  

  
በበዚዚህህ  የየተተነነሳሳ  በበኛኛምም  AAገገርር  ""ሠሠራራተተኛኛ""  በበሚሚለለውው  ትትርርጉጉምም  ውውስስጥጥ  የየሚሚሸሸፈፈንን  ማማናናቸቸውውምም  

ሰሰውው  በበሥሥራራ  ሂሂደደትት  ወወይይምም  ከከሥሥራራ  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  ሁሁኔኔታታ  AAደደጋጋ  የየደደረረሰሰበበትት  EEንንደደሁሁ  የየካካሳሳ  

ክክፍፍያያ  የየሚሚፈፈጸጸምምበበትት  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ቀቀደደምም  ሲሲሉሉ  በበነነበበሩሩትት  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  6644//6688፣፣  4422//8855  

EEናና  AAሁሁንን  ባባለለውው  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  337777//9966’’ምም  ተተሸሸፍፍኗኗልል፡፡፡፡  

  
AAሁሁንን  በበሥሥራራ  ላላይይ  ባባለለውው  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  337777//9966  AAንንቀቀጽጽ  9955//22  ላላይይ  EEንንደደተተገገለለጸጸውው  በበስስራራ  

ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  ጉጉዳዳቶቶችች  በበሚሚለለውው  ርርEEስስ  ሥሥርር  ሁሁለለትት  መመሰሰረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችች  ተተካካተተውውበበትት  

ይይገገኛኛልል፡፡፡፡  EEነነኚኚህህምም  በበሥሥራራ  ላላይይ  የየሚሚደደርርሱሱ  ጉጉዳዳቶቶችች  EEናና  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  

በበሽሽታታዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  የየትትኛኛውውምም  ጉጉዳዳይይ  ቢቢሆሆንን  ሰሰራራተተኛኛውው  የየደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  
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የየተተያያያያዘዘ  መመሆሆንን  AAለለበበትት፡፡፡፡  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  የየተተያያያያዘዘ  የየመመሆሆንን  AAለለመመሆሆኑኑ  ነነገገርር  ተተጎጎጂጂውውንን  

ሠሠራራተተኛኛ  ካካሳሳ  ለለማማስስገገኘኘትትምም  ሆሆነነ  ለለመመንንሳሳትት  ወወሳሳኝኝ  የየሆሆነነ  መመረረጋጋገገጥጥ  ያያለለበበትት  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  

AAሊሊያያ  ግግንን  ለለማማንንኛኛውውምም  ጉጉዳዳትት  ሁሁሉሉ  የየAAሠሠሪሪውውንን  ኃኃላላፊፊነነትት  በበማማስስከከተተልል  AAንንድድ  AAሠሠሪሪ  

IIንንቨቨስስትት  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚኖኖረረውውንን  ፍፍላላጎጎትት  ይይገገድድባባልል፤፤  በበዚዚሁሁ  ደደረረጃጃምም  EEድድገገትት  ይይቀቀዘዘቅቅዛዛልል፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  AAሠሠሪሪውው  ኃኃላላፊፊ  ሊሊሆሆንንበበትት  የየሚሚገገባባውውንን  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጣጣ  AAደደጋጋ  EEናና  

በበሽሽታታ  መመለለየየትት  ተተገገቢቢ  ነነገገርር  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ስስንንልል  የየAAሠሠሪሪውው  የየኃኃላላፊፊነነትት  AAድድማማስስ  EEምምንን  ድድረረስስ  

ነነውው  ማማለለታታችችንን  ነነውው፡፡፡፡  የየመመጠጠየየቁቁንን  ያያህህልል  AAፋፋጣጣኝኝ  EEናና  ቀቀጥጥታታ  መመልልስስ  ማማግግኘኘትት  ቀቀላላልል  

AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  በበሥሥራራ  ሂሂደደትትምም  ለለተተለለያያዩዩ  AAሰሰራራሮሮችች  መመፈፈጠጠርር  ምምክክንንያያትት  በበመመሆሆንን  የየAAፈፈፃፃፀፀምም  

ወወጥጥነነትት  EEንንዳዳይይኖኖርር  ያያደደርርጋጋልል፡፡፡፡  

  
ስስለለሆሆነነምም  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  AAደደጋጋዎዎችችናና  በበሽሽታታዎዎችችንን  የየተተሻሻለለ  ለለመመረረዳዳትት    

EEንንደደቅቅደደምም  ተተከከተተላላቸቸውው  በበሚሚከከተተለለውው  መመንንገገድድ  ለለመመወወያያየየትት  EEንንሞሞክክራራለለንን፡፡፡፡      

1.1.2 በሥራ ላይ የሚደርስ Aደጋ (during the performance of the Work) 
  
′′በበሥሥራራ  ላላይይ  የየሚሚደደርርስስ  AAደደጋጋ′′  የየሚሚለለውው  ሐሐረረግግ  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  337777//9966  AAንንቀቀጽጽ  9977  

EEንንደደተተገገለለፀፀውው  ““ማማንንኛኛውውምም  ሠሠራራተተኛኛ  ሥሥራራውውንን  በበማማከከናናወወንን  ላላይይ  ሳሳለለ  ወወይይምም  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  

ግግንንኙኙነነትት  ባባለለውው  ሁሁኔኔታታ  ከከራራሱሱ  ውውጭጭ  በበሆሆነነ  ምምክክንንያያትት  ወወይይምም  ሥሥራራውውንን  ለለማማከከናናወወንን  

ባባደደረረገገውው  ጥጥረረትት  ምምክክንንያያትት  በበAAካካሉሉ  ላላይይ  በበድድንንገገትት  የየደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት""  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  

ትትርርጉጉምም  የየሚሚከከተተሉሉትት  ዋዋናና  ነነጥጥቦቦችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

  
AAደደጋጋውው  የየደደረረሰሰውው፤፤      

aa))  ስስራራንን  በበማማከከናናወወንን  ላላይይ፤፤  

bb))  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  ግግኑኑኝኝነነትት  ባባለለውው  ሁሁኔኔታታ  ከከራራሱሱ  ውውጭጭ  በበሆሆነነ  ምምክክንንያያትት  ወወይይምም፤፤  

cc))  ሥሥራራንን  ለለማማከከወወንን  በበሚሚደደረረግግ  ጥጥረረትት  ውውስስጥጥ  መመሆሆኑኑ  ናናቸቸውው  ።።  

የየሥሥራራ  ላላይይ  AAደደጋጋ  የየሚሚባባለለውውናና  የየካካሳሳ  ሽሽፋፋንን  የየሚሚሰሰጠጠውው  EEነነኚኚህህ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሲሲሟሟሉሉ  ነነውው።።  

ለለበበለለጠጠ  መመረረዳዳትት  EEያያንንዳዳንንዱዱንን  ነነጥጥብብ  በበተተናናጥጥልል  ማማየየትት  AAስስፈፈላላጊጊ  በበመመሆሆኑኑ  EEንንደደሚሚከከተተለለውው  

EEናናያያቸቸዋዋለለንን።።    
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ስስራራንን  በበማማከከናናወወንን  ላላይይ  የየሚሚለለውው  ሃሃረረግግ  AAደደጋጋውው  የየደደረረሰሰውው፤፤  

  ስስራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ጊጊዜዜ፤፤  

  ሥሥራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ቦቦታታ  EEናና፤፤  

  ሥሥራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚያያሳሳይይ  ነነውው።።  ይይህህ  ማማለለትት  ‘‘ሥሥራራንን  በበማማከከናናወወንን  

ላላይይ’’  የየሚሚለለውው  AAደደጋጋውው  ከከደደረረሰሰበበትት  ጊጊዜዜ  ቦቦታታ  EEናና  ሁሁኔኔታታ  ጋጋርር  የየተተሳሳሰሰረረ  ነነውው  ማማለለትት  

ነነውው።።  

  
ስስራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ጊጊዜዜ  

  
ስስራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ጊጊዜዜ  የየሚሚለለውው  በበመመደደበበኛኛውው  ሁሁኔኔታታ  ሥሥራራ  የየሚሚሰሰራራባባቸቸውውንን  ከከ22፡፡3300  ——  

66፡፡3300  EEናና  ከከ  77፡፡3300  ——1111፡፡3300    EEናና  በበAAንንዳዳንንድድ  መመሥሥሪሪያያ  ቤቤቶቶችች  ከከ  22——3300  66፡፡0000  EEናና  ከከ  

88፡፡0000——1111፡፡0000  EEንንዲዲሁሁምም  ቅቅዳዳሜሜንን  ግግማማሽሽ  ቀቀንን  የየሚሚሸሸፍፍንን  ነነውው።።  ከከዚዚህህ  ውውጭጭ  ያያሉሉትት  

ሰሰዓዓታታትት  ከከካካሳሳውው  ሽሽፋፋንን  ውውጭጭ  ይይሆሆናናሉሉ፡፡፡፡  ይይህህምም  ሲሲባባልል  ከከሥሥራራውው  AAካካባባቢቢ  ጠጠቅቅላላላላ  ሁሁኔኔታታ  

፣፣  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ባባህህሪሪ  EEናና  ሥሥራራውው  ከከሚሚጠጠይይቀቀውው  ወወይይምም  በበልልማማድድ  

ከከሚሚከከናናወወንንበበትት  ሁሁኔኔታታ  AAንንፃፃርር  ወወይይምም  ለለሥሥራራውው  ተተቀቀዳዳሚሚ  ወወይይምም  ተተከከታታይይ  የየሆሆኑኑ  

((iinncciiddeennttaall))  ተተግግባባሮሮችችንን  ሲሲፈፈጽጽምም  በበነነበበረረበበትት  ጊጊዜዜ  AAንንድድ  ሰሰራራተተኛኛ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  

EEንንደደሆሆነነ  AAደደጋጋውው  ሥሥራራውው  ከከሚሚሰሰራራበበትት  ሰሰዓዓትት  ውውጪጪምም  ቢቢሆሆንን  ሥሥራራ  በበሚሚከከናናወወንንበበትት  ጊጊዜዜ  

የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  EEንንደደሆሆነነ  ይይታታሳሳባባልል።።  ለለምምሳሳሌሌ  AAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ከከመመደደበበኛኛውው  የየሥሥራራ  ሰሰዓዓትት  

ውውጪጪ  ነነገገርር  ግግንን  የየAAሰሰሪሪውውንን  ትትEEዛዛዝዝ  በበመመፈፈፀፀምም  ላላይይ  ባባለለበበትት  ጊጊዜዜ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስበበትት፣፣  

በበEEረረፍፍትት  ጊጊዜዜ  ምምሳሳ  በበመመብብላላትት  ላላይይ  EEያያለለ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስበበትት  በበሥሥራራ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  የየደደረረሰሰ  

AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።  በበመመጀጀመመሪሪያያውው  ነነጥጥብብ  የየAAሰሰሪሪውውንን  ጥጥቅቅምም  ለለማማስስፈፈፀፀምም  ሲሲልል  በበዚዚያያ  ቦቦታታ  

የየተተገገኘኘ  መመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  የየሥሥራራውውንን  የየጊጊዜዜ  AAድድማማስስ  ያያሰሰፋፋዋዋልል፤፤  በበኋኋለለኛኛውውምም  ቢቢሆሆንን  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  

የየተተፈፈጥጥሮሮ  ባባህህሪሪ  ስስንንነነሳሳ  ሳሳይይበበላላ  ስስራራውውንን  ለለመመስስራራትት  ይይቸቸገገራራልል፤፤  ቢቢሰሰራራምም  EEንንኳኳንን  

ውውጤጤታታማማ  ይይሆሆናናልል  ተተብብሎሎ  AAይይታታሰሰብብምም።።  ስስለለሆሆነነምም  ምምሳሳ  በበሚሚበበላላበበትት፣፣  ሻሻይይ  በበሚሚጠጠጣጣበበትት  

ጊጊዜዜ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስበበትት፤፤  በበቀቀጥጥታታ  ሆሆነነ  በበተተዘዘዋዋዋዋሪሪ  የየሰሰራራተተኛኛውው  በበAAዲዲስስ  ጉጉልልበበትት  ስስራራውውንን  

መመጀጀመመርር  AAሰሰሪሪውውንን  የየሚሚጠጠቅቅመመውው  በበመመሆሆኑኑ  በበሥሥራራ  ጊጊዜዜ  ላላይይ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  EEንንደደሆሆነነ  

ይይታታሰሰባባልል።።  ለለAAንንድድ  AAፍፍታታ  EEረረፍፍትት  በበመመውውሰሰድድ  ላላይይ  EEያያለለምም  ጉጉዳዳቱቱ  ቢቢደደርርስስ  በበተተመመሳሳሳሳይይ  

ሁሁኔኔታታ  በበሥሥራራውው  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።    EEንንዲዲህህ  ያያሉሉ  AAጋጋጣጣሚሚዎዎችችንን  ከከካካሳሳ  

ሽሽፋፋንን  ውውጭጭ  ማማድድረረግግ  የየመመደደበበኛኛ  ሕሕይይወወትት  AAኗኗኗኗርር  ትትርርጉጉምምንን  ማማሳሳጣጣትት  ይይሆሆናናልል።።    
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ሥሥራራ  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ቦቦታታ፤፤  

    
AAንንድድ  ሥሥራራ  የየሚሚሰሰራራውው  ሥሥራራውውንን  በበሚሚያያሰሰራራውው  ድድርርጅጅትት  ውውስስጥጥ  EEንንደደሆሆነነ  ይይታታሰሰባባልል፡፡፡፡  

በበዚዚህህ  ቦቦታታ  ላላይይ  EEያያለለ  AAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስበበትት  በበሥሥራራ  ቦቦታታ  ላላይይ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  

መመሆሆኑኑ  AAያያጠጠያያይይቅቅምም፡፡፡፡  ሥሥራራ  የየሚሚሠሠራራውው  ግግንን  ድድርርጅጅቱቱ  ያያለለበበትት  ቦቦታታ  ላላይይ  ብብቻቻ  AAይይደደለለምም፤፤  

የየሥሥራራውው  ባባህህሪሪ  ሠሠራራተተኛኛውው  ከከመመደደበበኛኛውው  የየሥሥራራ  ቦቦታታ  ላላይይ  ተተነነጥጥሎሎ  ወወደደሌሌላላ  ቦቦታታ  EEንንዲዲሄሄድድ  

ሊሊያያስስገገድድደደውው  ይይችችላላልል፡፡፡፡  AAንንድድ  የየኤኤሌሌትትሪሪክክ  ወወይይምም  የየቴቴሌሌኮኮሙሙኒኒኬኬሽሽንን  ሠሠራራተተኛኛ  የየመመስስመመርር  

ላላይይ  ስስራራዎዎችችንን  ለለመመሥሥራራትት  ከከድድርርጅጅቱቱ  ውውጭጭ  መመገገኘኘትት  ሊሊኖኖርርበበትት  ይይችችላላልል  ለለEEርርሱሱ  የየሥሥራራ  

ቦቦታታውው  ሥሥራራውው  የየEEርርሱሱንን  መመገገኘኘትት  የየሚሚጠጠይይቅቅበበትት  ቦቦታታ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ቦቦታታ  AAደደጋጋ  ቢቢደደረረስስበበትት  

በበሥሥራራ  ቦቦታታ  ላላይይ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።  

  

ሥሥራራውው  የየሚሚከከናናወወንንበበትት  ሁሁኔኔታታ፤፤  

  
AAደደጋጋውው  ሠሠራራተተኛኛውው  ሲሲሰሰራራ  የየተተከከሰሰተተ  መመሆሆንን  AAለለበበትት።።  ሠሠራራተተኛኛውው  ሥሥራራውውንን  ሲሲሰሰራራ  

የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  ነነውው  የየሚሚባባለለውው    በበሥሥራራ  ዝዝርርዝዝርር  መመግግለለጫጫውው  ሊሊሠሠራራ  የየሚሚገገባባውው  ሥሥራራ  ብብቻቻ  

ሳሳይይሆሆንን  የየሥሥራራውው  ባባህህሪሪ  የየነነገገሮሮችች  AAካካባባቢቢያያዊዊ  ሁሁኔኔታታ፣፣  ሥሥራራውውንን  ተተከከትትለለውው  በበሚሚመመጡጡ  

AAጋጋጣጣሚሚዎዎችች  ምምክክንንያያትት፤፤  ከከሥሥራራ  ዝዝርርዝዝሩሩ  ውውጭጭ  ያያለለንን  ሥሥራራ  EEንንዲዲሰሰራራ  ቢቢሆሆንን  ወወይይምም  

ሥሥራራውውንን  ተተቋቋርርጦጦ  ቢቢሆሆንን  በበዚዚህህ  ሁሁኔኔታታ  ላላይይ  EEያያለለ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስ  ሥሥራራውውንን  በበመመሥሥራራትት  

ላላይይ  የየተተከከሰሰተተ  AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።  ለለምምሳሳሌሌ  AAድድካካሚሚ  ከከሆሆነነ  ሥሥራራ  ለለAAንንድድ  AAፍፍታታ  AAረረፍፍ  EEንንዳዳለለ  

AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስ፣፣  የየውውሃሃ  ጥጥማማቱቱንን  ለለማማርርካካትት  ድድርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  ወወደደሚሚገገኘኘውው  ሻሻይይ  ቤቤትት  

ሲሲሄሄድድ፣፣  በበምምሳሳ  የየEEረረፍፍትት  ጊጊዜዜውው  ውውስስጥጥ  EEያያለለ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስ  ሠሠራራተተኛኛውው  ሥሥራራውውንን  ሲሲሰሰራራ  

የየተተከከሰሰተተ  AAደደጋጋ  ይይሆሆናናልል።።  ሥሥራራውውንን  በበAAዲዲስስ  መመንንፈፈስስ  EEናና  ጉጉልልበበትት  ለለመመቀቀጠጠልል  AAረረፍፍ  

ማማለለቱቱ፣፣  ምምሳሳ  መመብብላላቱቱ  ወወይይምም  የየሥሥራራ  ባባልልደደረረባባውውንን  መመርርዳዳቱቱ  በበቀቀጥጥታታምም  ይይሁሁንን  በበተተዘዘዋዋዋዋሪሪ  

መመንንገገድድ  AAሰሰሪሪውውንን  የየሚሚጠጠቅቅምም  ነነውው።።  የየሚሚጠጠቅቅምም  ባባይይሆሆንን  EEንንኳኳንን  ከከሥሥራራውው  ጠጠቅቅላላላላ  

ባባሕሕሪሪምም  ሆሆነነ  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሁሁኔኔታታ  AAንንፃፃርር  ሥሥራራውው  ለለAAንንድድ  AAፍፍታታ  ሥሥራራውው  

የየመመቋቋረረጡጡ  AAጋጋጣጣሚሚ  ሥሥራራውው  ሲሲሰሰራራ  የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  AAይይደደለለምም  AAያያሰሰኘኘውውምም።።  ረረዘዘምም  ላላለለ  ጊጊዜዜ  

ሥሥራራውው  ተተቋቋርርጦጦ  ቢቢሆሆንን  ለለምምሳሳሌሌ  የየሥሥራራውው  ሰሰAAትት  AAብብቅቅቶቶ  ወወደደ  ቤቤቱቱ  ለለመመሄሄድድ  ተተነነስስቶቶ  

ከከድድርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  ወወይይምም  ከከሥሥራራውው  ቦቦታታ  ላላይይ  EEንንዳዳለለ  AAደደጋጋ  ቢቢደደርርስስ  EEንንኳኳ  በበሥሥራራ  ላላይይ  

የየደደረረሰሰ  AAደደጋጋ  ነነውው  መመባባሉሉንን  AAያያስስቀቀረረውውምም።።        
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በበAAጠጠቃቃላላይይ  ሥሥራራውውንን  ሲሲሰሰራራ  የየተተከከሰሰተተ  AAደደጋጋ  ነነውው  የየሚሚባባለለውው  ሠሠራራተተኛኛውው  ሥሥራራውውንን  

በበተተግግባባርር  EEያያከከናናወወነነ  መመሆሆኑኑንን፣፣  በበተተግግባባርር  EEያያከከናናወወነነ  ባባይይሆሆንን  EEንንኳኳንን  ሥሥራራውውንን  ከከፍፍ  ሲሲልል  

በበተተገገለለፁፁትት  ምምክክንንያያቶቶችች  ለለጊጊዜዜውው  ሥሥራራውውንን  AAቋቋርርጦጦ  ባባለለበበትት  ጊጊዜዜ፣፣  የየሥሥራራ  ባባልልደደረረባባውውንን  

በበመመርርዳዳትት  ላላይይ  የየAAሰሰሪሪውውንን  ትትEEዛዛዝዝ  በበመመፈፈጸጸምም  ላላይይ  ሥሥራራውውንን  AAቁቁሞሞትትምም  ቢቢሆሆንን  ወወደደ  ቤቤቱቱ  

ለለመመሄሄድድ  ነነገገርር  ግግንን  በበሥሥራራ  ቦቦታታ  ወወይይምም  በበድድርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  EEንንዳዳለለ  AAደደጋጋ    ሲሲደደርርስስበበትት  ነነውው።።  
 

1.1.2.1 ከሥራው ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት  
 
 

ሁለተኛው ነጥብ Aደጋው ከስራው ጋር ግንኙነት ባለው ሁኔታ የተፈጠረ መሆኑ ነው፡፡ 

Aንድ Aደጋ ተገቢውን የካሳ ክፍያ Eንዲያስገኝ ከሥራው ክንውን ጋር ግንኙነት ባለው 

ሁኔታ የተፈጠረ መሆኑ መረጋገጥ Aለበት፡፡ የመሥሪያ መሣሪያዎቹ በAግባቡ 

ባለመስራታቸው ምክንያት፤ Eየሰሩም ቢሆን በሥራው ላይ ያለውን ሠራተኛ ጉዳት 

ካደረሱበት ወይም ሠራተኞቹን Aደገኛ ለሆነ ሁኔታ በማጋለጡ ምክንያት የተፈጠረ 

Aደጋ ከስራው ጋር ግንኙነት ባለው ሁኔታ  የተፈጠረ ስለመሆኑ መረዳት ብዙም 

የሚከብድ Aይሆንም፡፡ 

 
Aንዳንድ ጊዜ ግን ጉዳቶቹ የሚመጡት ከሥራው ጋር በተያያዘ ሁኔታ መሆኑን መለየት 

ያስቸግራል፡፡ ለምሳሌ በሥራ ላይ ያለ ሠራተኛ በመብረቅ ሊመታ ወይም በሥራ ላይ 

Eያለ በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ Aደጋ ምክንያት ጉዳት ሊደርስበት ይችላል፡፡ 

በነበረበት የልብ ድካም፤ የደም ብዛት ምክንያትም ሕይወቱ ሊያልፍ ወይም የAካል 

ጉዳተኛ ሊሆን ይችላል፡፡ Eነኚህ ጉዳቶች በቁማቸው ሲታዩ ከሥራው ክንውን ጋር 

ግንኙነት ያላቸው ናቸው ለማለት Aያስደፍርም፡፡ 

 
ነገር ግን Aደጋው ሁልጊዜ ከሥራው የመነጨ Eንዲሆንም Aይጠበቅም፡፡ የሥራው  

ባህሪ ለAደጋው መከሰት የሚያበረክተው AስተዋጽO Aለ Eንደሁ ይኸው ብቻም በቂ 

ይሆናል፡፡ በምሳሌ ለመግለጽ ያህል ቀደም ሲል የተነሳው የመብረቅ Aደጋ ከሥራው 

ክንውን ጋር ግንኙነት ነበረው ማለት Aይቻልም፡፡ ሌላው የህብረተሰብ ክፍልም ለዚሁ 

ተመሳሳይ Aደጋ ተጋልጧል፡፡ የጉዳቱ ሠለባ የሆነው ሰራተኛ ሥራው ላይ የነበረ 

በመሆኑ ብቻ Aደጋው ከሥራው ጋር (ጠንካራ) የሚያስተሳስረው ነገር Aለ ማለት 

Aይቻልም፡፡ ይሁንና የመብረቁ Aደጋ በተከሰተ ጊዜ ሠራተኞቹ በመብረቁ Aደጋ 
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Eንዲመቱ ያደረጋቸው ከፍ ያለ ቦታ ላይ Eንዲሰሩ የሥራቸው ሁኔታ ያስገደዳቸው 

በመሆኑ የተነሳ ከሆነ ይህ Aደጋውን ከሥራው ክንውን ጋር የሚያስተሳስረው Aንድ 

ምክንያት ይሆናል፡፡ ስለሆነም Eንዲህ ባለ Aጋጣሚ የመብረቁ Aደጋ ከሥራው ጋር 

ግንኙነት ባለው ሁኔታ የተፈጠረ ነው ማለት ይቻላል፡፡   

 
በAንዳንድ Aገሮች ደግሞ የሥራው ሁኔታ Eና ግዴታ ሠራተኛውን Aደጋው Eደረሰበት 

ቦታ ባያመጣው ኖሮ በAደጋው ሊጎዳ ባልቻለም ነበር (positional risk) በማለት 

በAደጋው የተጎዳውን ሰው Eንዲካስ ያደርጉታል፡፡ በዚህ Aስተሳሰብ መሠረት ተጎጂው 

ካሳ የሚያገኘው በሥራ ላይ Eያለ ጉዳት የደረሰበት በመሆኑ ብቻ ነው፡፡ Aደጋውን 

ከሥራው ጋር የሚያስተሳስረው ይኸው ብቻ ነው፡፡ 

 
በAጠቃላይ Aደጋው በህጉ ጥበቃ የተሸፈነ ነው ለማለት ከሥራው ጋር ቀጥተኛ 

ግንኙነት Eንዲኖረው Aይጠበቅም፡፡ በAንድ ዓይነት ምክንያት ከሥራው ባህሪ ጋር 

ትስስር ያለው መሆኑ ከታወቀ ወይም የስራው ባህሪ ለAደጋው መከሰት Eንኳ ባይሆን 

Aደጋው ሲከሰት ለደረሰብን/ለሚደርስብን ጉዳት የራሱ AስተዋጽO ያለው/የሚኖረው ከሆነ 

ከስራ ጋር ግንኙነት Aለው ብሎ መደምደም ይቻላል፡፡  

 

1.1.2.2 ከተጎጂው Aድራጎት ውጪ በሆነ ምክንያት መከሰት 
 

ከፍ ሲል የተገለፁት ጉዳቶች የሥራ ላይ Aደጋ Eንዲሆኑ Aደጋው ከተጎጂው ውጪ 

በሆነ ምክንያት የደረሰ መሆን Aለበት፡፡ የሰው ሚስት በመድፈሩ ምክንያት በቂም 

ይፈልገው የነበረው ባል ተጎጂውን ሥራ ቦታ ድረስ በመሄድ ቢገድለው ይህ የግድያ 

Aደጋ የደረሰበት ከግል ግንኙነቱ የተነሳ የመጣ Eንጂ ከሥራው ባህሪ ጋር ምንም 

ዓይነት ግንኙነት ወይም ትስስር ያለው ተደርጎ ሊወሰድ Aይችልም፡፡ 

 
ስለሆነም የሥራ ላይ Aደጋዎች ከተጎጂዎቹ የግል ህይወት Aመራር ወይም ግንኙነት 

ውጪ በሆነ ምክንያት Eነርሱ የተፈለገውን ያህል ጥረት ቢያደርጉም ሊቆጣጠሩዋቸው 

የማይችሉ ሲሆኑ ብቻ ′የሥራ ላይ Aደጋ′ ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡  
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1.1.2.3 ሥራን ለማከናወን በሚደረግ ጥረት ውስጥ የደረሰ ጉዳት 
 
ይህ ሶስተኛው ሥራን በማከናወን ሂደት የሚደርስ የስራ ላይ Aደጋ ነው፡፡ Aንድ 

ሰራተኛ ሥራውን ለመስራት ጥረት በማድረግ ላይ Eያለ ጉዳት ቢደርስበት የሥራ ላይ 

Aደጋ ይሆናል፡፡ ዋናው ነገር ሥራውን ለማከናወን ጥረት በሚያደርግበት ሁኔታ ላይ 

ጉዳት የደረሰበት መሆኑ ነው፡፡ ይህም ሲባል ሠራተኛው በነበረበት የልብ ድካም፤ የደም 

ብዛት ምክንያት ጉዳት ቢደርስበት ወይም በሌላ ሰው በደረሰበት ጥቃት ምክንያት ቢጎዳ 

ጉዳቱ ከስራው ጋር ያልተያያዘ ከሆነ የሥራ ላይ Aደጋ ደርሶበታል ለማለት 

ያስቸግራል፡፡ ይህንንም ለመረዳት ሥራው ከደረሰበት ጉዳት ጋር ያለውን ትስስር 

መመርመር ይጠይቃል፡፡ 
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መልመጃ 
 

1. Aበበ የቃጫ ፋብሪካ ሠራተኛ ነው፡፡ ለስራ ጉዳይ ወደ ጂጂጋ ለAንድ ወር ተልኮ 

በነበረበት ጊዜ ከምሽቱ በሁለት ሰዓት ላይ ህብረት ፋና ቡና ቤት ሲዝናና 

በድንገት በደረሰ  የፈንጂ Aደጋ ምክንያት ህይወቱ Aልፏል፡፡ የደረሰበት የስራ 

ላይ Aደጋ ነው ማለት ይቻላል? 

 
2. ሰራዊት ለስራ ጉዳይ ወደ ባህር ዳር ተልኮ በመጓዝ ላይ Eያለ መኪና 

በመገልበጡ ጉዳት ደረሰበት የስራ ላይ ጉዳት ነው?  

 
3. ጤናዬ የሂሳብ ሰራተኛ ናት ገንዘብ ወደ ባንክ ለማስገባት ስትሄድ በመኪና Aደጋ 

ምክንያት በEግሯ ላይ ከፍ ያለ ጉዳት ደረሰባት፡፡ ይህ የስራ ላይ ጉዳት ሊባል 

ይችላል? 

 
 

4. ሂሩት በAዲስ ጫማ ፋብሪካ በስራዋ ላይ Eያለች ተባራሪ ጥይት የቀኝ Eጇን 

መታት፡፡ በዚህ የተነሳም የቀኝ Eጇ መንቀሳቀስ Aይችልም፡፡ ይህ የስራ ላይ 

ጉዳት ነው?  

 
 

 
 

5. ኮምቦልቻ ፋብሪካ ይሰራ የነበረው ሰለሞን ከቤተሰብ መልEክት Eንዳለው 

ተነግሮት Aስፈቅዶ ለAንድ Aፍታ መልEክት ለመቀበል ከፋብሪካው ግቢ ወጣ 

Eንዳለ ጉዳት ደረሰበት የስራ ላይ ጉዳት ነው?   

 
 

 

 

6. Aለማየሁ የባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅ ሰራተኛ ነው  በስራ ላይ Eያለ ከፍተኛ 

ሙቀት ስለነበር በግቢው ውስጥ ወዳለው መዋኛ ቦታ በመሄድ በመዋኘት ላይ 

Eያለ ጉዳት ደረሰበት የስራ ላይ ጉዳት ነው? 

 
 

 

 

7. የነዳጅ ማጠራቀሚያ በነበረ ታንከር ውስጥ  ለተወሰነ ጊዜ ውሃ ተደርጎበት 

ቆይቷል፡፡ በኋላም ባዶውን Eንደቆየ ማስረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በሌላ ጊዜ ውሃ 

ለመሙላት ስለተፈለገ የማያፈስ መሆኑን ለማረጋገጥ ቸርነት የተባለው የቃጫ 

ፋብሪካ ሠራተኛ ወደ ታንከሩ ውስጥ ይገባል፡፡ የቆመበት ቦታ Aካባቢ በEግሩ 
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የረገጠው ምን Eንደሆነ ለማየት ላይተር ሲለኩስ የቃጠሎ Aደጋ ደረሰበት፡፡   

የሥራ ላይ ጉዳት ስለሆነ ካሣ ይገባኛል Aለ Aሰሪው በበኩሉ የነዳጅ ታንከር 

ውስጥ መግባቱን Eያወቀ ባትሪ መጠቀም ሲገባው ላይተር መለኮሱ ጥፋት 

ነው፡፡ስለሆነም የሥራ ላይ Aደጋ ነው ማለት Aይቻልም በማለት ይከራከራል፡፡ 

Eርስዎስ ምን ይላሉ?  

 
 

8. ሰይድ ለሥራ ደህንነት ሲባል የተሰጠውን ሄልሜት Aድርጎ ይሠራል፡፡ ከዚህ 

ቀደምም ይህንን ደንብ ተከትሎ ይሠራ Eንደነበር ማስረጃዎቹ ያሳያሉ፡፡ ይሁንና 

Aደጋ በደረሰበት Eለት ጭንቅላቱን በጣም ስላላበው ለAንድ Aፍታ ያወልቃል፡፡ 

በዚህ Aጋጣሚ  ከተቀመጠበት ለመነሳት ብድግ ሲል የሚሰራበት ማሽኑ ብረት 

ጭንቅላቱን መታው፡፡ክፍ ያለ ጉዳትም ደረሰበት፡፡ ካሳ የሚያሰጥ የሥራ ላይ 

Aደጋ ነው ማለት ይቻላል?    
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1.2. በስራ ምክንያት ስለሚመጣ በሽታ 
  

1.2.1 ትርጉም 
  
በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጣጣ  በበሽሽታታንን  ትትርርጉጉምም  ማማወወቅቅ  AAስስፈፈላላጊጊ  ነነገገርር  ነነውው፡፡፡፡  ከከበበሽሽታታዎዎችች  

ውውስስጥጥ  የየትትኛኛውው  በበስስራራ  ምምክክንንያያትት  EEንንደደሚሚመመጣጣ  የየትትኞኞቹቹ  ደደግግሞሞ  በበተተለለመመደደውው  ሁሁኔኔታታ  

የየሰሰውውንን  ልልጅጅ  የየሚሚያያጠጠቁቁ    ከከሥሥራራ  ጋጋርር  ያያልልተተያያያያዙዙ  EEንንደደሆሆኑኑ  ለለመመለለየየትት  ይይረረዳዳልል፡፡፡፡  

በበIIትትዮዮጵጵያያ  AAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛ  ህህግግ  መመሠሠረረትት  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጣጣ  በበሽሽታታ  ማማለለትት    

  
ሠሠራራተተኛኛውው  ከከሚሚሠሠራራውው  የየሥሥራራ  ዓዓይይነነትት  ወወይይምም  ሠሠራራተተኛኛውው  ከከሚሚያያከከናናውውነነውው  ሥሥራራ  AAካካባባቢቢ  

የየተተነነሣሣ  በበሽሽታታውው  ከከተተከከሰሰተተበበትት  EEለለትት  AAስስቀቀድድሞሞ  በበነነበበረረውው  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  በበፊፊዚዚካካልል፣፣  

ኬኬሚሚካካልል  ወወይይምም  ባባዮዮሎሎጂጂካካልል  ነነገገሮሮችች  AAማማካካኝኝነነትት  በበሠሠራራተተኛኛውው  ላላይይ  የየሚሚደደርርስስ  የየጤጤናና  

መመታታወወክክ  ነነውው  [[AAንንቀቀጽጽ  9988((11))]]  

  
በበዚዚህህ  ትትርርጉጉምም  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታውው  ምምክክንንያያትት    

••  የየሥሥራራውው  ዓዓይይነነትት  ነነውው    

••  የየሥሥራራውው  AAካካባባቢቢ  ሁሁኔኔታታምም  ነነውው፡፡፡፡    
  
  

በበሁሁለለቱቱምም  መመንንገገዶዶችች  ቢቢሆሆንን  በበሽሽታታውው  ከከሥሥራራውው  ጋጋርር  ግግንንኙኙነነትት  AAለለውው፡፡፡፡  ከከሌሌሎሎችች  

በበሽሽታታዎዎችች  የየሚሚለለየየውውምም  በበሽሽታታውው  ለለሥሥራራውው  የየተተለለመመደደ  ወወይይምም  የየሚሚታታወወቅቅ  ውውጤጤትትንን  

የየሚሚያያስስከከትትልል  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  AAስስምም  ማማንንኛኛውውንንምም  የየህህብብረረተተሰሰብብ  ክክፍፍልል  የየሚሚያያጠጠቃቃ  ቢቢሆሆንንምም  

ጨጨርርቃቃጨጨርርቅቅ  ፋፋብብሪሪካካ  ለለረረጅጅምም  ጊጊዜዜ  የየሠሠራራ  ሰሰውው  ለለዚዚህህ  በበሽሽታታ  የየተተጋጋለለጠጠ  ነነውው፡፡፡፡ይይህህ  

የየሆሆነነውውምም  በበሥሥራራውው  ዓዓይይነነትት  ምምክክንንያያትት  ነነውው፡፡፡፡  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታምም  ከከፍፍተተኛኛ  ድድምምጽጽ  

ያያለለበበትት  ቦቦታታ  የየሚሚሰሰራራ  ሰሰውው  የየመመስስማማትት  ሀሀይይሉሉ  ሊሊቀቀንንስስ  ወወይይምም  ላላይይኖኖርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  

በበEEንንዲዲህህ  ያያሉሉ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየሚሚመመጣጣውው  በበሽሽታታ  ““የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ””  ሲሲባባልል  ተተጠጠቂቂ  ለለመመሆሆንን  

ያያበበቃቃውው  ምምክክንንያያትትምም    የየሥሥራራውው  ዓዓይይነነትት  ነነውው  ማማለለትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  
የየሥሥራራውው  AAካካባባቢቢ  ሁሁኔኔታታ  ስስንንልልምም  በበሽሽታታውው  ከከሥሥራራውው  ጠጠቅቅላላላላ  ባባህህሪሪ  የየሚሚመመነነጭጭ  ወወይይምም  

በበሥሥራራውው  ባባህህሪሪ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጣጣ  ሳሳይይሆሆንን  ሠሠራራተተኛኛውው  EEንንዲዲሠሠራራ  የየሚሚጠጠበበቅቅበበትትንን  

የየሥሥራራ  ተተግግባባርር  ተተደደጋጋጋጋሚሚ  በበሆሆነነ  የየማማከከናናወወንን  ሂሂደደትት  ሲሲፈፈጽጽምም  ለለAAንንድድ  ወወይይምም  ለለሌሌላላውው  

በበሽሽታታ  የየሚሚጋጋለለጥጥበበትት  AAጋጋጣጣሚሚ  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  በበምምሳሳሌሌ  ለለመመግግለለጽጽ  ያያህህልል  AAንንድድ  የየቀቀበበሌሌ  
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የየህህብብረረትት  ሱሱቅቅ  ሠሠራራተተኛኛ  ቆቆሻሻሻሻ  የየሚሚቃቃጠጠልልበበትት  ቦቦታታ  AAካካባባቢቢ  ለለረረጅጅምም  ጊጊዜዜ  በበመመስስራራቱቱ  የየAAስስምም  

በበሽሽተተኛኛ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡  የየህህብብረረትት  ሱሱቅቅ  EEቃቃዎዎችች  መመሸሸጥጥ  በበመመደደበበኛኛ  ሁሁኔኔታታ  የየAAስስምም  በበሽሽታታንን  

AAያያስስከከትትልልምም፡፡፡፡  ሠሠራራተተኛኛውው  ለለዚዚህህ  ችችግግርር  የየተተጋጋለለጠጠውው  EEንንዲዲሠሠራራ  የየተተመመደደበበበበትት  የየሥሥራራ  

AAካካባባቢቢ  ሁሁኔኔታታ  በበበበሽሽታታውው  ለለመመጠጠቃቃትት  ምምክክንንያያትት  ስስለለሆሆነነውው  ወወይይምም  ተተጋጋለለጭጭነነቱቱንን  ስስላላሰሰፋፋውው  

ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታ  የየሥሥራራ  AAካካባባቢቢ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  በበመመደደበበኛኛ  ሁሁኔኔታታ  ችችግግሩሩንን  

ያያስስከከትትላላሉሉ  ባባይይባባልልምም  EEንንደደተተጠጠቀቀሰሰውው  ባባለለ  ልልዩዩ  AAጋጋጣጣሚሚዎዎችች  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  ለለሚሚመመጣጣ  

በበሽሽታታ  ምምክክንንያያትት  ሊሊሆሆኑኑ  ይይችችላላሉሉ  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    

  
የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታዎዎችችንን  በበተተመመለለከከተተ  የየሠሠራራተተኛኛ  EEናና  ማማሕሕበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  

ሚሚኒኒስስቴቴርር  AAግግባባብብ  ካካለለውው  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ጋጋርር  በበመመምምከከርር  በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  

በበሽሽታታዎዎችችንን  ዝዝርርዝዝርር  በበመመመመሪሪያያ  EEንንዲዲያያወወጣጣ  ሥሥልልጣጣንን  ተተሰሰጥጥቶቶታታልል፡፡፡፡  ይይህህ  ዝዝርርዝዝርር  

በበየየAAምምስስትት  ዓዓመመቱቱ  ሊሊሻሻሻሻልል  የየሚሚችችልል  ነነውው፡፡፡፡  ዝዝርርዝዝሩሩ  በበጅጅምምላላ  የየሚሚወወጣጣ  ሳሳይይሆሆንን  

EEንንደደየየሥሥራራ  ባባህህሪሪውው  EEየየተተለለየየ  የየሚሚገገለለፅፅ  ነነውው፡፡፡፡  ለለAAንንዱዱ  የየሥሥራራ  መመስስክክ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  

የየሚሚባባለለውው  ለለሌሌላላውው  የየሥሥራራ  መመስስክክ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  ላላይይባባልል  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ዝዝርርዝዝሩሩ  

ከከየየሥሥራራ  መመስስኮኮቹቹ    ባባህህሪሪ  AAንንፃፃርር  EEየየታታየየ  የየሚሚዘዘጋጋጅጅ  ነነውው፡፡፡፡    

  
ዝዝርርዝዝሩሩ  ከከተተዘዘጋጋጀጀ  በበኃኃላላ  በበዝዝርርዝዝሩሩ  ውውስስጥጥ  ካካሉሉትት  ባባንንዱዱ  በበሽሽታታ  የየተተጠጠቃቃ  ሰሰውው  በበሽሽታታውው  

EEንንዳዳለለበበትት  ሲሲረረጋጋገገጥጥ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  EEንንደደያያዘዘውው  ማማስስረረጃጃ  ሊሊሆሆነነውው  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

ከከተተገገለለፁፁትት  ውውጪጪ  በበሆሆነነ  በበሽሽታታ  የየተተጠጠቃቃ  ሰሰውው  ግግንን    

  
••  የየተተጠጠቃቃውው  በበሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  ስስለለመመሆሆኑኑ    

••  ለለተተገገለለፁፁትት  በበሽሽታታዎዎችችምም  ቢቢሆሆንን  መመንንስስኤኤ  ናናቸቸውው  የየተተባባሉሉትት  ችችግግሮሮችች  ሌሌላላ  መመገገለለጫጫ  

ያያላላቸቸውው  ስስለለመመሆሆኑኑ  ማማስስረረጃጃ  በበማማቅቅረረብብ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  ተተጠጠቂቂ  መመሆሆኑኑንን  

የየማማስስረረዳዳትት  EEድድልል  AAለለውው፡፡፡፡    

  
[[  

ይይህህ  ብብቻቻምም  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  በበዝዝርርዝዝሩሩ  ውውስስጥጥ  የየተተካካተተተተ  ባባይይሆሆንን  EEንንኳኳንን  ተተቃቃራራኒኒ  ማማስስረረጃጃ  

ካካልልቀቀረረበበ  በበAAንንድድ  የየተተወወሰሰነነ  ስስራራ  ላላይይ  የየተተሰሰማማሩሩ  ሰሰዎዎችችንን  ብብቻቻ  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  የየሚሚይይዝዝ  በበሽሽታታ  

AAንንድድንን  ሰሰራራተተኛኛ  የየያያዘዘውው  መመሆሆኑኑ  ሲሲታታወወቅቅ  የየተተጠጠቃቃውው  በበስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  EEንንደደሆሆነነ  

ይይቆቆጠጠርርለለታታልል፡፡፡፡  ይይህህ  በበራራሱሱ  ((pprriimmaa  ffaacciiee))  በበሽሽታታውው  ከከስስራራውው  ጋጋርር  AAንንድድ  AAይይነነትት  ትትስስስስርር  

EEንንዳዳለለውው  ማማስስረረጃጃ  ነነውው፤፤  በበስስራራውው  EEናና  በበበበሽሽታታውው  መመካካከከልል  ያያለለውውንን  ግግንንኙኙነነትት  በበጊጊዜዜውው  
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የየቴቴክክኖኖሎሎጂጂ  ደደካካማማነነትት  የየተተነነሣሣ  መመረረዳዳትት  በበማማይይቻቻልልበበትት  ሁሁኔኔታታ  በበሰሰራራተተኛኛውው  ላላይይ  

የየሚሚደደርርሰሰውው  ጉጉዳዳትት  ሣሣይይካካስስ  EEንንዳዳይይቀቀርር  ለለማማድድረረግግ  ይይህህ  ጥጥሩሩ  መመንንገገድድ  ነነውው፡፡፡፡  

  
የየቴቴክክኖኖሎሎጂጂውው  EEድድገገትት  የየሣሣይይንንሱሱንን  ምምጥጥቀቀትት  EEየየተተከከተተለለ  ዝዝርርዝዝሩሩ  በበየየAAምምስስትት  ዓዓመመቱቱ  

EEንንዲዲዘዘጋጋጅጅ  መመደደረረጉጉምም  ከከማማስስረረጃጃ  AAቀቀራራረረብብ  AAንንፃፃርር  ሰሰራራተተኛኛውው  በበቀቀድድሞሞውው  ዝዝርርዝዝርር  ውውስስጥጥ  

ያያልልነነበበሩሩትትንን  የየስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታዎዎችች  ለለማማስስረረዳዳትት  የየሚሚኖኖርርበበትትንን  ችችግግርር  የየሚሚያያቃቃልልልልለለትት  

EEንንደደሆሆነነ  ይይታታመመናናልል፡፡፡፡    

1.2.2 የስራ ላይ በሽታ የደረሰበትን ጊዜ ስለመወሰን 
  
ስስለለበበሽሽታታውው  ከከፍፍ  ሲሲልል  በበተተገገለለፀፀውው  መመንንገገድድ  ከከተተነነጋጋገገርርንን  AAሁሁንን  ደደግግሞሞ  የየስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታውው  

መመቼቼ  EEንንደደደደረረሰሰ  መመነነጋጋገገሩሩ  ጠጠቃቃሚሚ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበጉጉዳዳቱቱ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚገገኘኘውውንን  የየካካሣሣ  ጥጥያያቄቄ  

ለለማማቅቅረረብብ  የየሚሚቻቻልል  መመሆሆንን  AAለለመመሆሆኑኑንን  ለለመመወወሰሰንን፤፤  መመጠጠየየቅቅ  የየሚሚቻቻልል  ሲሲሆሆንን  EEንንኳኳንን  

የየካካሣሣውው  ተተጠጠቃቃሚሚ  ለለመመሆሆንን  ጥጥያያቄቄውው  በበምምንን  ያያህህልል  ጊጊዜዜ  መመቅቅረረብብ  EEንንዳዳለለበበትት  ለለመመወወሰሰንን  

ይይረረዳዳልል፡፡፡፡  

  
ስስለለሆሆነነምም  በበስስራራ  ምምክክንንያያትት  በበሚሚመመጣጣ  በበሽሽታታ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  EEለለትት  በበሽሽታታውው  በበግግልልጽጽ  

የየታታወወቀቀበበትት  ቀቀንን  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበሽሽታታውው  በበግግልልጽጽ  ታታውውቋቋልል  የየሚሚባባለለውውምም  

  
••  ሰሰራራተተኛኛውው  የየመመስስራራትት  ችችሎሎታታውውንን  ያያጣጣበበትት  ቀቀንን  

••  በበሽሽታታውው  በበሐሐኪኪምም  ተተመመርርመመሮሮ  መመኖኖሩሩ  የየታታወወቀቀበበትት  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  EEለለትት  

••  ሰሰራራተተኛኛውው  በበበበሽሽታታውው  ምምክክንንያያትት  የየሞሞተተበበትት  EEለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

  
  

EEነነኚኚህህ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሰሰራራተተኛኛውው  በበበበሽሽታታውው  የየተተያያዘዘበበትት  ጊጊዜዜያያትት  EEንንደደሆሆኑኑ  ይይቆቆጠጠራራልል፡፡፡፡  

““EEንንደደሆሆነነ  ይይቆቆጠጠራራልል””  መመባባሉሉምም  በበሽሽታታውው  በበAAንንድድ  ጊጊዜዜ  የየሚሚከከሰሰትት  ሣሣይይሆሆንን  በበሂሂደደትት  

የየሚሚገገለለጥጥ  በበመመሆሆኑኑ  ትትክክክክለለኛኛውውንን  በበበበሽሽታታውው  የየተተለለከከፈፈበበትትንን  EEለለትት  ማማወወቅቅ  AAስስቸቸጋጋሪሪ  

በበመመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  

  
በበሥሥራራ  ምምክክንንያያትት  በበሚሚመመጣጣ  በበሽሽታታ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትትንን  EEለለትት  ስስንንወወስስንን  ይይህህንን  ተተከከትትሎሎ  

የየሚሚመመጣጣውው  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ጥጥያያቄቄ  ሠሠራራተተኛኛውውንን  በበሽሽተተኛኛ  ለለማማድድረረግግ  ያያበበቃቃውው  ሰሰበበብብ  

በበሽሽታታውው  ከከተተከከሰሰተተበበትት  EEለለትት  AAስስቀቀድድሞሞ  በበምምንን  ያያህህልል  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  የየተተፈፈጠጠረረ  መመሆሆንን  AAለለበበትት  
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የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ለለመመመመለለስስ  ወወደደ  ትትርርጓጓሜሜውው  መመለለስስ  ስስንንልል  በበሽሽታታውው  ከከተተከከሰሰተተበበትት  

EEለለትት  AAስስቀቀድድሞሞ  በበነነበበረረውው  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  በበፊፊዚዚካካልል፣፣  ኬኬሚሚካካልል  ወወይይምም  ባባዮዮሎሎጂጂካካልል  

ነነገገሮሮችች  AAማማካካኝኝነነትት  የየሚሚደደርርስስ  የየጤጤናና  መመታታወወክክ    ሲሲልል  ይይገገልልፀፀዋዋልል  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  

የየሚሚለለውው  EEንንደደየየበበሽሽታታውው  ጠጠባባይይ  ሊሊለለያያይይ  የየሚሚችችልል  በበመመሆሆኑኑ  ወወጥጥ  የየሆሆነነ  ጊጊዜዜ  ማማስስቀቀመመጥጥ  

AAይይቻቻልልምም፤፤  ግግንን  ደደግግሞሞ  ይይህህንን  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ልልክክ  ማማንን  ይይወወስስናናልል??  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  መመመመሪሪያያ  

EEንንደደሚሚያያወወጣጣ  የየተተነነገገረረውው  በበስስራራ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚመመጡጡ  በበሽሽታታዎዎችችንን  ዝዝርርዝዝርር  ነነውው፡፡፡፡  EEነነኝኝህህ  

የየተተዘዘረረዘዘሩሩ  በበሽሽታታዎዎችች  በበምምንን  ያያህህልል  ጊጊዜዜ  ሲሲከከሰሰቱቱ  የየስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  EEንንደደሚሚሆሆኑኑ  ሊሊወወስስንን  

EEንንደደሚሚችችልል  የየተተገገለለፀፀ  ነነገገርር  የየለለምም፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ይይህህ  ጊጊዜዜ  በበሐሐኪኪሞሞችች  EEንንዲዲረረጋጋገገጥጥ  የየተተተተወወ  

ነነውው??  ወወይይስስ  የየማማሕሕበበራራዊዊናና  ሠሠራራተተኛኛ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  የየስስራራ  ላላይይ  በበሽሽታታንን  ዝዝርርዝዝርር  

ሲሲያያወወጣጣ  በበሽሽታታውው  በበስስራራ  ምምክክንንያያትት  የየመመጣጣ  ነነውው  ለለማማሰሰኘኘትት  AAንንዱዱ  AAስስፈፈላላጊጊ  ነነገገርር  የየበበሽሽታታውው  

በበተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  መመገገለለጥጥ  ጭጭምምርር  በበመመሆሆኑኑ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  ይይህህንን  ጊጊዜዜ  ከከሚሚመመለለከከተተውው  

AAካካልል  ጋጋርር  በበመመነነጋጋገገርር  ከከዝዝርርዝዝሩሩ  ጋጋርር  AAብብሮሮ  ያያወወጣጣዋዋልል??  ክክርርክክርር  በበተተፈፈጠጠረረ  ቁቁጥጥርር  

ሐሐኪኪሞሞችች  በበየየጊጊዜዜውው  EEየየተተጠጠየየቁቁ  የየሚሚሰሰጡጡትት  ማማረረጋጋገገጫጫ  ሣሣይይሆሆንን  በበኃኃለለኛኛውው  መመንንገገድድ  

የየሰሰራራተተኛኛ  EEናና  ማማሕሕበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  የየሥሥራራ  በበሽሽታታ  ዝዝርርዝዝርርንን  ሲሲያያወወጣጣ  AAብብሮሮ  

ጊጊዜዜውውንን  የየሚሚወወስስንን  EEንንደደሆሆነነ  ማማሰሰቡቡ  ትትክክክክለለኛኛውው  መመስስመመርር  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  

  
ሌሌላላውው  ከከዚዚሁሁ  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  የየሚሚነነሣሣውው  ጥጥያያቄቄ  ሰሰራራተተኛኛውው  በበAAንንድድ  በበሽሽታታ  የየተተለለከከፈፈውው  

ሰሰራራተተኛኛ  ከከመመሆሆኑኑ  በበፊፊትት  የየሚሚሆሆንንበበትት  AAጋጋጣጣሚሚ  ነነውው፡፡፡፡  ሰሰራራተተኛኛ  ከከመመሆሆኑኑ  በበፊፊትት  የየተተለለከከፈፈ  

ሰሰውው  ሰሰራራተተኛኛ  ከከሆሆነነ  በበኃኃላላ  የየሚሚሰሰራራውው  ስስራራ  ለለበበሽሽታታውው    መመባባባባስስ  ምምክክንንያያትት  በበሚሚሆሆንንበበትት  ጊጊዜዜ  

በበሽሽታታውው  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  ሊሊባባልል  ይይችችላላልል  ወወይይ??  የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ሁሁኔኔታታ  በበተተወወሰሰነነ  

ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  የየሚሚለለውው  የየተተለለከከፈፈበበትትንን  ወወይይስስ  የየተተባባባባሰሰበበትትንን  EEለለትት  ማማለለትት  ነነውው??  AAንንድድ  

ምምሣሣሌሌ  ለለመመጨጨመመርር  ያያህህልል  ለለሶሶስስትት  ዓዓመመትት  በበጨጨርርቃቃ  ጨጨርርቅቅ  ፋፋበበሪሪካካ  ውውስስጥጥ  የየሰሰራራ  ሰሰውው  

የየAAስስምም  በበሽሽታታ  ሊሊይይዘዘውው  EEንንደደሚሚችችልል  ቢቢገገለለጽጽናና  AAንንድድ  ስስራራተተኛኛ  በበሁሁለለተተኛኛ  ዓዓመመቱቱ  ለለዚዚሁሁ  

በበሽሽታታ  በበተተፈፈጥጥሮሮውው  በበቀቀላላሉሉ  የየሚሚጠጠቃቃ  በበመመሆሆኑኑ  በበሁሁለለተተኛኛ  ዓዓመመቱቱ  በበAAስስምም  ቢቢያያዝዝናና  ይይህህምም  

ሦሦስስትት  ዓዓመመትት  ከከመመሙሙላላቱቱ  በበፊፊትት  ቢቢታታወወቅቅ  የየሥሥራራ  ላላይይ  በበሽሽታታ  AAይይባባልልምም፡፡፡፡  በበሽሽታታውው  

EEየየተተባባባባሰሰ  በበመመሄሄዱዱ  ግግንን  በበAAራራተተኛኛ  ወወይይምም  በበAAምምስስተተኛኛ  ዓዓመመቱቱ  የየተተመመደደበበበበትትንን  ሥሥራራ    

ለለመመሥሥራራትት  EEንንዳዳይይችችልል  ቢቢሆሆንን  የየተተባባባባሰሰውው  በበዝዝርርዝዝሩሩ  ከከተተወወሰሰነነውው  ጊጊዜዜ  በበፊፊትት  በበመመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  

የየተተባባባባሰሰበበትትንን  ጊጊዜዜ  ከከግግምምትት  ሳሳናናገገባባ  በበጉጉዳዳቱቱ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚያያገገኘኘውውንን  ክክፍፍያያ  ማማሳሳጣጣትት  ተተገገቢቢ  

ይይሆሆናናልል??    
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መልመጃ 
  

1. Aንድ የኤሌክትሪክ መስመር ጠጋኝ የሆነ ሰው በAንድ ወቅት በAንድ 

የኒውክሊየር ጣቢያ ላይ የኤሌክትሪክ መስመር ሲጠግን ለጨረር ተጋልጧል፡፡ 

ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በዚሁ ጉዳት ምክንያት Eጆቹ ፈዘዙ Eግሩም በከፊል 

ተጎድቷል፡፡ የሥራ ላይ በሽታ ነው ማለት ይቻላል?  
 

 
22..   ሰራተኛ ከመሆኑ በፊት በAንድ በሽታ የተለከፈ ሰው ሰራተኛ ከሆነ በኃላ 

የሚሰራው ስራ ለበሽታው  መባባስ ምክንያት ቢሆን  በሽታው የሥራ ላይ በሽታ 

ሊባል ይችላል ወይ?   

3. በቃሉ ብረታ ብረት ፋብሪካ ሲሰራ Eጁ በብረት  ተልጧል፡፡ ይህ በEንዲህ Eንዳለ 

በፋብሪካው ውስጥ ባልታወቀ ምክንያት ወድቆ የተገኘ Aስከሬን ከሌሎች ጋር 

Aንስቷል፡፡ ነገር ግን ከሟች Aስከሬን ደም ጋር ንክኪ ነበረው፡፡ ከጊዜ በኋላ 

በጋንግሪን በሽታ መጠቃቱን ተረድቷል፡፡ የሥራ ላይ በሽታ ደርሶብኛል ማለት 

ይችላል?   

 
 

44..  በAሠሪና ሠራተኛ ህጉ በAንቀጽ 98(1) (ለ) ላይ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሚለው 

የተለከፈበትን ወይስ የተባባሰበትን Eለት ማለት ነው?    
 

  

55..  ለሶስት ዓመት በጨርቃ ጨርቅ ፋበሪካ ውስጥ የሰራ ሰው የAስም በሽታ 

ሊይዘው Eንደሚችል ቢገለጽና Aንድ ሰራተኛ በሁለተኛ ዓመቱ ለዚሁ በሽታ 

በተፈጥሮው በቀላሉ የሚጠቃ በመሆኑ በሁለተኛ Aመቱ በAስም ቢያዝና ይህም 

ሦስት ዓመት ከመሙላቱ በፊት ቢታወቅ የሥራ ላይ በሽታ ይሆናል?  

 
  

6. ዓለማየሁ በቃጫ ፋብሪካ ለሃያ ዓመት ሠርቷል፡፡ የሥራው ባህሪ ለረጅም 

ሰዓታት Eንዲቆም ያሰገድደው ነበር፡፡ በሃያ ዓመቱ መጨረሻ ላይ በገዛ ፈቃዱ 

ሥራውን ለቋል፡፡ Eንደለቀቀም በጫማ ፋብሪካ ተቀጥሮ በመስራት ላይ 

ይገኛል፡፡Aሁን ግን Eግሮቹ በቫሪኮስ ቬይን በሽታ ምክንያት በመሰቃየት ላይ 

ይገኛል፡፡ የቀድሞ መስሪያ ቤቱን በሥራ ላይ በሽታ ምክንያት ካሳ ሊከፍለኝ 

ይገባል ብሎ መጠየቅ ይፈልጋል? Eርስዎ ምን ይመክሩታል?  
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1.3 የAካል ጉዳት መጠን ደረጃዎችና Aወሳሰናቸው 
  

1.3.1የAካል ጉዳት መጠን ደረጃዎች  

  
የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  ደደረረጃጃዎዎችች  በበAAራራትት  ይይከከፈፈላላሉሉ፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም    

••  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት    

••  ዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት    

••  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  EEናና    

••  ሞሞትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡  EEንንደደየየቅቅደደምም  ተተከከተተላላቸቸውው  በበሚሚከከተተለለውው  ሁሁኔኔታታ  EEናናያያቸቸዋዋለለንን፡፡፡፡    
  
  

  
ሀሀ..  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት፡፡--    

  
የየዚዚህህ  ጉጉዳዳትት  ሰሰለለባባ  የየሆሆነነ  ሠሠራራተተኛኛ  የየተተመመደደበበበበትትንን  ሥሥራራ  ለለተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  በበሙሙሉሉ  ወወይይምም  

በበከከፊፊልል  ለለማማከከናናወወንን  EEንንዳዳይይችችልል  ይይሆሆናናልል  AAንንቀቀጽጽ  ((110000))፡፡፡፡  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  መመቀቀነነስስ  

ወወይይ  መመጥጥፋፋትት  ጉጉዳዳቱቱንን  ለለመመጠጠገገንን  በበሚሚወወስስደደውው  ጊጊዜዜ  ይይገገደደባባልል፡፡፡፡  ከከዚዚያያ  በበኋኋላላ  የየመመሥሥራራትት  

ችችሎሎታታውው  ይይመመለለሳሳልል፡፡፡፡  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየጊጊዜዜውው  ርርዝዝማማኔኔ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  የየሚሚዘዘልል  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  

ለለዚዚህህ  መመነነሻሻ  የየሚሚሆሆነነውው  በበAAንንቀቀጽጽ  110077((11))  ccuumm  110088((11))  EEናና  110088((33))((ሐሐ))  ላላይይ  የየተተገገለለፀፀውው  

ነነውው፡፡፡፡  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  EEስስከከሚሚወወገገድድበበትት  ጊጊዜዜ  ድድረረስስ  ተተገገቢቢውው  ክክፍፍያያ  ሲሲፈፈፀፀምም  

ቢቢቆቆይይምም  ይይህህ  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚሰሰጠጠውው  ክክፍፍያያ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  የየሚሚዘዘልል  AAይይሆሆንንምም  [[AAንንቀቀጽጽ  

110088((11))]]፡፡፡፡  ይይህህ  ማማለለትት  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  ያያለለፈፈ  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታንን  

የየሚሚያያሳሳጣጣ  AAይይደደለለምም  የየሚሚለለውውንን  ሐሐሳሳብብ  የየሚሚያያመመጣጣ  ነነውው፡፡፡፡      

  
ለለ..  ዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ፡፡--  

  
ይይህህ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሠሠራራተተኛኛ  የየማማይይድድንን  EEናና  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውውንን  የየሚሚጐጐዳዳ  ችችግግርር  

ይይገገጥጥመመዋዋልል  [[AAንንቀቀጽጽ  110011((11))]]  ፡፡፡፡  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  መመቀቀነነስስ  ለለተተመመደደበበበበትት  ሥሥራራ  ብብቻቻ  

ሳሳይይሆሆንን  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሥሥራራ  ላላይይ  ያያለለውውንን  የየመመሠሠራራትት  ችችሎሎታታ  ጭጭምምርር  የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡  

በበያያዘዘውው  የየሥሥራራ  መመደደብብ  ላላይይ  መመሥሥራራቱቱንን  ቢቢቀቀጥጥልልምም  ባባይይቀቀጥጥልልምም  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  

AAንንድድ  ጊጊዜዜ  የየቀቀነነሰሰ  EEናና  AAብብሮሮትት  የየሚሚዘዘልልቅቅ  በበመመሆሆኑኑ  መመለለኪኪያያውው  ይይሠሠራራ  የየነነበበረረውው  ሥሥራራ  

ብብቻቻ  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  በበሌሌላላ  ቦቦታታ  በበሌሌላላ  ጊጊዜዜናና  ሁሁኔኔታታ  ሊሊሠሠራራ  ይይችችልል  ለለነነበበረረውው  ለለዚዚያያውው  ሥሥራራ  

ያያለለውውንን  AAቅቅምም  የየሚሚያያዳዳክክምም  በበመመሆሆኑኑ  ይይኸኸውው  ግግምምትት  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገባባ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡    
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ሐሐ..  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት    

  
ይይህህ  ጉጉዳዳትት  ደደግግሞሞ  ማማናናቸቸውውንንምም  ደደመመወወዝዝ  የየሚሚያያስስገገኝኝ  ሥሥራራ  ለለመመሥሥራራትት  የየሚሚከከለለክክልል  

የየማማይይድድንን  ጉጉዳዳትት  ነነውው  [[AAንንቀቀጽጽ  110011  ((22))]]  ::::  ከከፍፍ  ብብሎሎ  ከከተተገገለለፀፀውው  ዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  

ጉጉዳዳትት  ይይህህ  በበሁሁለለትት  AAቢቢይይ  ነነጥጥቦቦችች  የየሚሚለለይይበበትትንን  ሀሀሳሳብብ  ይይዞዞ  ቀቀርርቧቧልል፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  

የየጉጉዳዳቱቱ  መመጠጠንን  መመለለኪኪያያ  ሆሆኖኖ  የየቀቀረረበበውው  ገገቢቢ  የየማማግግኘኘትት  EEንንጂጂ  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  

AAቅቅምም  AAለለመመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  በበከከፊፊልል  ዘዘላላቂቂ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታ  መመቀቀነነስስ  የየገገቢቢ  

መመቀቀነነስስንን  የየሚሚያያስስከከትትልል  ቢቢሆሆንንምም  ሁሁልል  ጊጊዜዜ  ይይህህ  ይይሆሆናናልል  ማማለለትት  AAይይቻቻልልምም፡፡፡፡  የየመመሥሥራራትት  

ችችሎሎታታውው  ቀቀንንሶሶ  EEያያለለ  በበዚዚያያውው  ደደመመወወዝዝ  ወወይይምም  ሻሻልል  ባባለለ  ደደመመወወዝዝ  ሊሊሠሠራራ  የየሚሚችችልልበበትት  

AAጋጋጣጣሚሚ  ሊሊኖኖርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይህህ  ግግንን  ሁሁኔኔታታውውንን  AAይይለለውውጠጠውውምም፡፡፡፡  ዋዋናናውው  መመለለኪኪያያ  የየገገቢቢውው  

AAለለመመነነካካትት  ወወይይምም  ከከፍፍ  ማማለለትት  ሳሳይይሆሆንን  የየመመሥሥራራትት  AAቅቅሙሙ  ((PPootteennttiiaall))  መመቀቀነነስስ  ነነውው  

በበዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ግግንን  መመሠሠረረታታዊዊውው  ጉጉዳዳይይ  ገገቢቢ  የየማማግግኘኘ  AAቅቅምምንን  ማማሳሳጣጣትት  

ነነውው::::  

    
ሌሌላላውው  ደደግግሞሞ  በበዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውው  መመቀቀነነስስ  በበመመደደበበኛኛ  

ሁሁኔኔታታ  የየገገቢቢ  ሁሁኔኔታታንን  የየሚሚቀቀንንስስ  ሲሲሆሆንን  ይይህህ  የየገገቢቢ  መመቀቀነነስስ  የየሚሚታታየየውው  ሠሠራራተተኛኛውው  ይይሠሠራራ  

ከከነነበበረረውው  ወወይይምም  በበተተመመሣሣሣሣዩዩ  ሁሁኔኔታታ  ሊሊሠሠራራ  ይይችችልል  ከከነነበበረረውው  ሥሥራራ  AAንንፃፃርር  ነነውው፡፡፡፡  ለለዘዘላላቂቂ  

ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  መመሠሠረረትት  የየሚሚሆሆነነውው  ግግንን  ሠሠራራተተኛኛውው  ማማናናቸቸውውንንምም  ገገቢቢ  የየሚሚያያስስገገኝኝ    

ሥሥራራ  ለለማማግግኘኘትት  የየሚሚከከለለክክለለውው  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  EEዚዚህህ  ላላይይ  ማማናናቸቸውውንንምም  ደደመመወወዝዝ  

የየሚሚያያስስገገኝኝ  ሥሥራራ  የየሚሚለለውው  ምምንን  ማማለለትት  ነነውው??  የየሚሚለለውውንን  ማማየየትት  ይይገገባባልል፡፡፡፡  ““ማማናናቸቸውውንንምም””  

የየሚሚለለውው  ቃቃልል  ሰሰፋፋ  ባባለለ  መመንንገገድድ  ታታይይቶቶ  ሠሠራራተተኛኛውው  ከከጉጉዳዳቱቱ  በበፊፊትት  ከከነነበበረረውው  ሙሙያያ  ውውጪጪ  

ያያሉሉ  ሥሥራራዎዎችችንንምም  EEንንደደሚሚሸሸፍፍንን  ለለምምሳሳሌሌ  AAንንድድ  ማማሽሽኒኒስስትት  የየነነበበረረ  ሰሰውው  ““በበተተሸሸካካሚሚነነትት””  

ወወይይምም  ““በበሊሊስስትትሮሮነነትት””  ሥሥራራ  ላላይይ  ተተሠሠማማርርቶቶ  መመሥሥራራትት  ከከቻቻለለ  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  

ጉጉዳዳተተኛኛ  ሊሊባባልል  AAይይችችልልምም  የየሚሚልል  ትትርርጉጉምም  EEንንደደሚሚሰሰጥጥ  ማማንንበበብብ  AAለለብብንን  ወወይይስስ  ጉጉዳዳቱቱ  

በበደደረረሰሰ  ጊጊዜዜ  ተተጐጐጂጂውው  በበቀቀጥጥታታ  ወወይይምም  በበተተለለዋዋዋዋጭጭ  ሊሊሠሠራራ  ይይችችልል  ከከነነበበረረውው  የየሠሠለለጠጠነነበበትት  

ወወይይ  የየተተማማረረበበትት  AAማማራራጭጭ  የየሥሥራራ  መመስስኮኮችች  AAንንፃፃርር  መመታታየየትት  AAለለበበትት??  የየፊፊተተኛኛውው  ትትርርጓጓሜሜ  

EEጅጅግግ  ሰሰፊፊ  ከከመመሆሆኑኑ  የየተተነነሣሣ  ተተጐጐጂጂዎዎችች  ሁሁሉሉ  ከከፍፍ  ሲሲልል  ከከተተጠጠቀቀሱሱትት  ዓዓይይነነትት  ሙሙያያዎዎችች  

በበAAንንዱዱ  ሊሊሠሠማማሩሩ  የየሚሚችችሉሉ  መመሆሆናናቸቸውው  ብብቻቻ  ከከዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ተተጐጐጂጂነነትት  ሽሽፋፋንን  

በበርርካካታታዎዎችችንን  የየሚሚያያወወጣጣ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳተተኛኛ  AAይይኖኖርርምም  

ወወይይምም  ቁቁጥጥራራቸቸውው  ያያንንሳሳልል፡፡፡፡  ይይህህ  ግግንን  በበጉጉዳዳቱቱ  ከከፍፍተተኛኛነነትት  የየተተነነሣሣ  በበዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  
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ተተጐጐጂጂነነትት  መመደደብብ  ሊሊያያገገኙኙ  የየሚሚገገባባውውንን  ክክፍፍያያ  EEንንዳዳያያገገኙኙ  የየሚሚያያደደርርግግ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ረረገገድድ  

ይይልልቁቁንንምም  የየሠሠራራተተውውኛኛውው  ጉጉልልበበትት  ለለEEድድገገትት  መመሠሠረረትት  መመሆሆኑኑንን  ከከግግምምትት  የየሚሚያያስስገገባባወወናና  

ተተገገቢቢውውንን  ክክብብርር  የየሚሚሰሰጠጠውው፣፣  ተተመመዛዛዛዛኝኝ  ((eeffffiicciieenntt))  EEናና  ተተግግባባራራዊዊ  ((PPrraaggmmaattiicc))  የየሆሆነነውው  

AAተተረረጓጓጎጎምም  ጉጉዳዳቱቱ  በበደደረረሰሰ  ጊጊዜዜ  ሠሠራራተተኛኛውው  በበቀቀጥጥታታ  ወወይይምም  በበተተለለዋዋዋዋጭጭ  ሊሊሠሠራራ    ይይችችልል  

ከከነነበበረረውው  የየሠሠለለጠጠነነበበትት  ወወይይምም  የየተተማማረረበበትት  AAማማራራጭጭ  የየሥሥራራ  መመስስኮኮችች  AAንንፃፃርር  ማማየየቱቱ  

ሳሳይይሆሆንን  AAይይቀቀርርምም፡፡፡፡      

  

መመ..  ሞሞትት፡፡--    

  
ይይህህ  ጉጉዳዳትት  ደደግግሞሞ  በበAAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ላላይይ  ሊሊደደርርስስ  የየሚሚችችለለውው  AAስስከከፊፊውው  EEናና  የየመመጨጨረረሻሻውው  

ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  ጉጉዳዳቱቱ  ራራሱሱንን  የየሚሚገገልልጽጽ  በበመመሆሆኑኑ  ማማብብራራራራያያ  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    

  

1.3.2 የጉዳት መጠን Aወሳሰን  
  
በበAAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ላላይይ  የየሚሚደደርርሱሱትት  የየጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  ደደረረጃጃዎዎችች  ከከፍፍ  ብብለለውው  የየተተገገለለፁፁትት  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ደደረረጃጃ  በበመመመመሪሪያያ  በበጉጉዳዳትት  መመወወሰሰኛኛ  ሠሠንንጠጠረረዥዥ  የየሚሚያያወወጣጣውው  የየሠሠራራተተኛኛ  EEናና  

ማማህህበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ነነውው  ፡፡፡፡  ደደረረጃጃ  የየሚሚያያወወጣጣውው  ለለዘዘላላቂቂ  ከከፊፊልል  EEናና  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  

ጉጉዳዳትት  ብብቻቻ  ነነውውAAንንቀቀፅፅ  110022  11፡፡፡፡  በበጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ቀቀድድሞሞ  የየነነበበረረውውንን  

የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታ  መመልልሶሶ  ስስለለሚሚያያገገኝኝ፤፤  ሞሞትትምም  ቢቢሆሆንን  የየጉጉዳዳቱቱ  መመጠጠንን  በበራራሱሱ  የየተተገገለለጠጠ  

በበመመሆሆኑኑ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  ለለነነዚዚህህ  ጉጉዳዳቶቶችች  ደደረረጃጃንን  AAይይወወስስንንምም፡፡፡፡    

  
ደደረረጃጃቸቸውውንን  ለለሚሚወወስስንንላላቸቸውው  ዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  ወወይይምም  ከከፊፊልል  ጉጉዳዳቶቶችች  ግግንን  የየጉጉዳዳቶቶቹቹ  መመጠጠንን  

ደደረረጃጃ  ከከመመወወሰሰኑኑ  በበፊፊትት  ጉጉዳዳቱቱ  በበደደረረሰሰ  በበAAስስራራ  ሁሁለለትት  ወወራራትት  ውውስስጥጥ  በበተተቻቻለለ  መመጠጠንን  

የየጉጉዳዳቱቱንን  መመጠጠንን  መመወወሰሰንን  ከከሚሚኖኖርርበበትት  የየህህክክምምናና  ቦቦርርድድ  ማማስስረረጃጃ  ማማግግኘኘትት  ይይጠጠይይቃቃልል  

[[AAንንቀቀጽጽ  110022  ((22))]]  ፡፡፡፡    

  
በበዚዚህህ  መመንንገገድድ  የየጉጉዳዳቱቱ  መመጠጠንን  EEናና  ደደረረጃጃ  ከከተተወወሰሰነነ  በበኋኋላላ  ውውሳሳኔኔውው  ቋቋሚሚ  ሆሆኖኖ  የየሚሚቀቀጥጥልል  

ላላይይሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡  የየጉጉዳዳቱቱ  መመጠጠንን  ከከውውሳሳኔኔውው  በበኋኋላላ  ከከፍፍ  ሊሊልል  ወወይይምም  ሊሊሻሻሻሻልል  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

ይይህህንን  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚያያበበቃቃ  ምምክክንንያያትት  AAለለ  ወወይይምም  ቀቀድድሞሞ  የየተተደደረረገገውው  ምምርርመመራራ  ሥሥህህተተትት  

AAለለበበትት  የየሚሚልል  ወወገገንን  ወወይይምም  AAግግባባብብ  ያያለለውው  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ሲሲጠጠይይቅቅ  በበዚዚሁሁ  መመነነሻሻነነትት  
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በበድድጋጋሚሚ  ምምርርመመራራ  ሊሊደደረረግግ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  AAንንቀቀጽጽ  110022  ((33))  በበድድጋጋሚሚ  ምምርርመመራራውው  የየጉጉዳዳቱቱ  

መመጠጠንን  ከከተተለለወወጠጠ  ደደረረጃጃውው  በበዚዚያያውው  መመጠጠንን  ታታርርሞሞ  በበጉጉዳዳቱቱ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚገገኘኘውው  ክክፍፍያያ  

EEንንዲዲቀቀጥጥልል፣፣  EEንንዲዲጨጨምምርር  ወወይይምም  EEንንዲዲቀቀንንስስ  ይይደደረረጋጋልል  [[AAንንቀቀጽጽ  110022  ((44))((55))]]  ፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ  

ያያህህልል  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሠሠራራተተኛኛ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  የየሚሚዘዘልልቅቅ  የየመመሥሥራራትት  

ችችሎሎታታንን  የየሚሚቀቀንንስስ  ጉጉዳዳትት  ያያገገኘኘውው  EEንንደደሁሁ  ተተጐጐጂጂውው  በበሚሚያያቀቀርርበበውው  ጥጥያያቄቄ  መመነነሻሻነነትት  

በበድድጋጋሚሚ  ተተመመርርምምሮሮ  ወወደደሚሚቀቀጥጥለለውው  ደደረረጃጃ  ሊሊሻሻገገርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  የየሚሚፈፈፀፀመመውው  ክክፍፍያያምም  

በበዚዚሁሁ  መመጠጠንን  የየሚሚስስተተካካከከልልለለትት  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡      

  

1.4 በሥራ ላይ ለሚደርሱ ጉዳቶች የሚሰጡ ክፍያዎች  
  

1.4.1  በልዩ ግዴታ ምክንያት የሚሰጡ Aገልግሎቶች  
  

የየስስራራ  ጉጉዳዳትት  በበደደረረሰሰ  ጊጊዜዜ  AAሠሠሪሪውው  ልልዩዩ  ግግዴዴታታዎዎችች  AAሉሉበበትት፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  በበጊጊዜዜውው    

••  የየህህክክምምናና  EEርርዳዳታታ  መመሥሥጠጠትት  

••  ተተስስማማሚሚ  በበሆሆነነ  የየመመጓጓጓጓዣዣ  ዘዘዴዴ  በበAAቅቅራራቢቢያያውው  ወወደደሚሚገገኘኘውው  የየህህክክምምናና  ጣጣቢቢያያ  

ማማድድረረስስ  EEናና  የየሠሠራራተተኛኛ  EEናና  ማማህህበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስቴቴርር  ሚሚኒኒስስትትርር  በበሚሚያያወወጣጣውው  

መመመመሪሪያያ  መመሠሠረረትት  የየሥሥራራ  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  መመድድረረሱሱንን  ማማሳሳወወቅቅ  EEንንዲዲሁሁምም  ጉጉዳዳቱቱ    

••  EEንንዲዲሁሁምም  ጉጉዳዳቱቱ  ሞሞትትንን  ባባስስከከተተለለ  ጊጊዜዜ  የየቀቀብብርር  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ወወጪጪውውንን  መመሸሸፈፈንን  

ናናቸቸውው፡፡፡፡      

  

1.4.2  የሕክምና Aገልግሎቶች 
  
  

••  ከከፍፍ  ሲሲልል  ከከተተገገለለፁፁትት  ክክፍፍያያዎዎችች  በበተተጨጨማማሪሪ  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሠሠራራተተኛኛ  

የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  የየጠጠቅቅላላላላ  EEናና  የየልልዩዩ  ሕሕክክምምናና  EEንንዲዲሁሁምም  የየቀቀዶዶ  ህህክክምምናና  

ወወጪጪዎዎችች፣፣  የየሆሆስስፒፒታታልል  EEናና  የየመመድድኃኃኒኒትት  ወወጪጪዎዎችች፤፤  የየማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  ሰሰራራሽሽ  

ምምትትክክ  ወወይይምም  ተተጨጨማማሪሪ  AAካካሎሎችችናና  የየAAጥጥንንትት  ጥጥገገናና  ወወጪጪዎዎችች  በበሙሙሉሉ  በበAAሰሰሪሪውው  

ይይሸሸፈፈናናሉሉ፡፡፡፡  ይይህህ  ሲሲሆሆንን  የየህህክክምምናና  AAገገልልግግሎሎቱቱ  ቦቦርርድድ  በበሚሚሰሰጠጠውው  ውውሣሣኔኔ  መመሰሰረረትት  

ካካልልሆሆነነ  በበቀቀርር  AAገገልልግግሎሎትት  መመሰሰጠጠቱቱ  የየሚሚቋቋረረጥጥ  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  
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1.4.3 ልዩ ልዩ የጥሬ ገንዘብ ክፍያዎች  
  

  
ሀሀ..  ለለጊጊዚዚያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየሚሚፈፈፀፀምም  ክክፍፍያያ    

  
ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሠሠራራተተኛኛ  ጉጉዳዳቱቱ  EEስስከከሚሚወወገገድድበበትት  ጊጊዜዜ  ድድረረስስ  በበየየጊጊዜዜውው  

የየሚሚፈፈፀፀምምለለትት  ክክፍፍያያ  AAለለ፡፡፡፡  ““ጉጉዳዳቱቱ  EEስስከከሚሚወወገገድድበበትት  ድድረረስስ””  የየሚሚለለውው  ሐሐረረግግ  በበየየጊጊዜዜውው  

የየሚሚፈፈፀፀመመውው  ክክፍፍያያ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  የየበበለለጠጠ  EEንንደደማማይይሆሆንን  በበAAንንቀቀጽጽ  110088((11))  EEናና  

110088((33))((ሐሐ))  ከከተተገገለለፀፀውው  AAንንፃፃርር  EEንንድድምምታታውው  ምምንን  ይይሆሆናናልል  የየሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  ሊሊያያስስነነሳሳ  

ይይችችላላልል፡፡፡፡  ተተገገቢቢምም  ነነውው፡፡፡፡  ““ጉጉዳዳቱቱ  EEስስከከሚሚወወገገድድበበትት  ድድረረስስ””  የየሚሚለለውው  ጊጊዜዜያያዊዊ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  

በበባባህህሪሪውው  ጉጉዳዳቱቱ  ለለAAጭጭርር  ጊጊዜዜ  ብብቻቻ  የየሚሚዘዘልልቅቅናና  ሠሠራራተተኛኛውው  የየመመሥሥራራትት  ችችሎሎታታውውንን  

መመልልሶሶ  የየሚሚያያገገኝኝ  ስስለለመመሆሆኑኑ  ግግምምትት  መመወወሰሰዱዱንን፤፤  ከከዚዚህህ  በበላላይይ  የየተተራራዘዘመመ  EEንንደደሆሆነነ  ግግንን  

AAግግባባብብ  ባባለለውው  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ወወይይምም  በበAAንንዱዱ  ወወገገንን  ጠጠያያቂቂነነትት  በበድድጋጋሚሚ  በበሚሚደደረረገገውው  

ምምርርመመራራ  ውውጤጤቱቱ  ታታይይቶቶ  የየተተጐጐጂጂ  የየጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  ደደረረጃጃ  ወወደደ  ሌሌላላውው  ደደረረጃጃ  በበመመሻሻገገርርምም  

ቢቢሆሆንን  ክክፍፍያያውው  በበዚዚያያውው  AAግግባባብብ  ሊሊፈፈፀፀምምለለትት  EEንንደደሚሚችችልል  ወወይይምም  EEንንደደሚሚፈፈፀፀምምለለትት  

የየሚሚያያመመለለክክትት  ነነውው  ብብሎሎ  ማማሰሰብብ  ትትክክክክልል  ሳሳይይሆሆንን  AAይይቀቀርርምም፡፡፡፡  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚደደረረገገውው  ክክፍፍያያ  

የየተተባባለለውውምም    

••  ጉጉዳዳቱቱ  ከከደደረረሰሰ  ጀጀምምሮሮ  ላላሉሉትት  የየመመጀጀመመሪሪያያዎዎቹቹ  ሦሦስስትት  ወወራራትት  ጉጉዳዳቱቱ  ከከመመድድረረሱሱ  

በበፊፊትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ያያገገኝኝ  የየነነበበረረውውንን  የየAAመመቱቱ  AAማማካካይይ  ደደመመወወዝዝ  ሙሙሉሉ  ደደመመወወዝዝ    

••  ከከዚዚህህ  በበኃኃላላ  ላላሉሉትት  ሦሦስስትት  ወወራራትት  ደደግግሞሞ  ጉጉዳዳቱቱ  ከከመመድድረረሱሱ  በበፊፊትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ያያገገኝኝ  

የየነነበበረረውውንን  የየAAመመቱቱንን  AAማማካካዩዩ  ደደመመወወዝዝ  7755%%  EEናና    

••  ለለቀቀሪሪዎዎቹቹ  ስስድድስስትት  ወወራራትት  ጉጉዳዳቱቱ  ከከመመድድረረስስ  በበፊፊትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ያያገገኝኝ  የየነነበበረረውው  

የየAAመመቱቱ  AAማማካካይይ  ደደመመወወዝዝ  5500%%  ነነውው፡፡፡፡    
  

ይይህህ  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚደደረረገገውው  ክክፍፍያያ  የየሚሚያያቆቆመመውው    

  
••  ሠሠራራተተኛኛውው  የየደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  የየተተወወገገደደለለትት  መመሆሆኑኑንን  ሐሐኪኪምም  ሲሲያያረረጋጋግግጥጥ    

••  ሠሠራራተተኛኛውው  የየጉጉዳዳትት  ጡጡረረታታ  ወወይይምም  ዳዳርርጐጐትት  በበሚሚያያገገኝኝበበትት  ቀቀንን    

••  ሠሠራራተተኛኛውው  ሥሥራራ  ለለመመሥሥራራትት  ካካቆቆመመበበትት  EEለለትት  ጀጀምምሮሮ  AAሥሥራራ  ሁሁለለትት  ወወርር  

ሲሲሞሞላላውው  ነነውው፡፡፡፡    

የየተተገገለለፁፁትት  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ከከመመድድረረሳሳቸቸውው  AAስስቀቀድድሞሞ  ተተጐጐጂጂውው  በበማማናናቸቸውውምም  ጊጊዜዜ  ምምርርመመራራ  

EEንንዲዲደደረረግግለለትት  ሲሲጠጠይይቅቅ  EEምምቢቢተተኛኛ  ከከሆሆነነ፣፣  ቸቸልል  ያያለለናና  ምምርርመመራራውውንን  ያያደደናናቀቀፈፈ፣፣  ያያለለበበቂቂ  



21 
 

ምምክክንንያያትት  EEንንዲዲጓጓተተትት  ያያደደረረገገ፤፤  ከከጉጉዳዳቱቱ  የየሚሚድድንንበበትትንን  ጊጊዜዜ  ለለማማራራዘዘምም  በበማማሰሰብብ  AAጉጉልል  

ጠጠባባይይ  ያያሳሳየየ  ወወይይምም  ጉጉዳዳትት  ስስለለደደረረሰሰባባቸቸውው  ሰሰራራተተኞኞችች  የየወወጣጣውውንን  መመመመሪሪያያ  የየተተላላለለፈፈ  

EEንንደደሆሆነነ  በበየየጊጊዜዜውው  የየሚሚደደረረግግለለትት  ክክፍፍያያ  ይይቋቋረረጣጣልል፡፡፡፡  ለለጥጥያያቄቄውው  ተተገገቢቢ  መመልልስስ  EEስስኪኪሠሠጥጥምም  

ይይኸኸውው  ይይቀቀጥጥላላልል፡፡፡፡  በበዚዚሁሁ  ግግፊፊትት  ምምክክንንያያትትምም  ፍፍቃቃደደኛኛ  ሲሲሆሆንን  በበተተቋቋረረጠጠበበትት  ጊጊዜዜ  

ያያልልተተከከፈፈለለውውንን  ክክፍፍያያ  መመልልሶሶ  AAያያገገኝኝምም፡፡፡፡  [[AAንንቀቀጽጽ  110077  ((22))  ((33))]]  

  
ለለዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  ወወይይምም  ከከፊፊልል  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየሚሚፈፈፀፀምም  ክክፍፍያያ  

  
ለለዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየሚሚፈፈፀፀመመውው  ክክፍፍያያ  በበሕሕብብረረትት  ሥሥምምምምነነትት  በበሌሌላላ  AAኳኳኃኃንን  

ካካልልተተወወሰሰነነ  በበቀቀርር  በበAAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛውው  AAዋዋጅጅ  መመሰሰረረትት  ለለሚሚሸሸፈፈኑኑ  የየመመንንግግሥሥትት  ድድርርጅጅትት  

ሠሠራራተተኞኞችች  AAሠሠሪሪውው  የየገገባባውው  የየመመድድኅኅንን  ዋዋስስትትናና  ካካለለ  በበዚዚሁሁ  መመሰሰረረትት  ክክፍፍያያውው  ይይፈፈፀፀማማልል፡፡፡፡  

ድድርርጅጅቱቱ  መመድድኀኀንን    ያያልልገገባባ  EEንንደደሆሆነነ  ደደግግሞሞ  በበመመንንግግሥሥትት  የየጡጡረረታታ  ሕሕግግ  መመሠሠረረትት  ክክፍፍያያውው  

ይይፈፈፀፀማማልል፡፡፡፡  ይይህህ  AAከከፋፋፈፈልል  በበመመንንግግሥሥትት  የየጡጡረረታታ  ህህግግ  ለለማማይይሸሸፈፈኑኑ  ሠሠራራተተኞኞችችምም  ተተፈፈፃፃሚሚ  

ነነውው  110099  ፡፡፡፡  ልልዩዩነነቱቱ  በበመመንንግግሥሥትት  የየጡጡረረታታ  ህህግግ  የየማማይይሸሸፈፈኑኑትት  ተተጐጐጂጂ  ሠሠራራተተኞኞችች  

ክክፍፍያያውው  የየሚሚፈፈፀፀምምላላቸቸውው  በበAAንንድድ  ጊጊዜዜ  ((iinn  lluummpp  ssuumm))  መመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  ክክፍፍያያውው  

በበተተገገለለፀፀውው  ሁሁኔኔታታ  በበAAንንድድ  ጊጊዜዜ  የየሚሚከከፈፈልል  በበሚሚሆሆንንበበትት  AAጋጋጣጣሚሚ  የየጉጉዳዳቱቱ  ካካሣሣ  መመጠጠንን  

ለለዘዘላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየሠሠራራተተኛኛውው  የየዓዓመመትት  ደደመመወወዝዝ  በበAAምምስስትት  ተተባባዝዝቶቶ፤፤  ጉጉዳዳቱቱ  

ከከዛዛላላቂቂ  ሙሙሉሉ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  በበታታችች  EEንንደደሆሆነነምም  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታ  ነነገገርር  ግግንን  

ከከAAካካልል  ጉጉዳዳቱቱ  ደደረረጃጃ  ጋጋርር  የየተተመመጣጣጠጠነነ  ክክፍፍያያ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበቀቀኝኝ  EEጅጅ  ላላይይ  የየደደረረሰሰውው  ጉጉዳዳትት  

7700%%  ቢቢሆሆንን  ለለዚዚሁሁ  ጉጉዳዳትት  መመጠጠንን  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  የየሆሆነነ  ክክፍፍያያ  EEንንደደማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

    

በበሞሞትት  ምምክክንንያያትት  ለለጥጥገገኞኞችች  የየሚሚፈፈፀፀምም  ክክፍፍያያ  

  
በበደደረረሰሰውው  ጉጉዳዳትት  ምምክክንንያያትት  AAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ወወይይምም  ለለማማጅጅ  ሠሠራራተተኛኛ  የየሞሞትት  AAደደጋጋ  

የየደደረረሰሰበበትት  EEንንደደሆሆነነ  በበዚዚሁሁ  ምምክክንንያያትት  በበሟሟቹቹ  ጥጥገገኝኝነነትት  ሥሥርር  የየሚሚተተዳዳደደሩሩ  ሰሰዎዎችች  የየጉጉዳዳትት  

ካካሣሣ  ክክፍፍያያ  ይይፈፈፀፀምምላላቸቸዋዋልል፡፡፡፡  በበሟሟቹቹ  ሥሥርር  የየሚሚተተዳዳደደሩሩ  የየሚሚባባሉሉትትምም    

••  የየሟሟቹቹ  ባባልል  ወወይይምም  ሚሚስስትት    

••  EEድድሜሜያያቸቸውው  ከከ1188  ዓዓመመትት  በበታታችች  የየሆሆኑኑ  ልልጆጆችች    

••  በበሟሟቹቹ  ድድጋጋፍፍ  ይይተተዳዳደደሩሩ  የየነነበበሩሩ  የየሟሟችች  ወወላላጆጆችች  ናናቸቸውው    
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ሟሟቹቹ  ሠሠራራተተኛኛ  በበመመንንግግሥሥትት  የየጡጡረረታታ  ህህግግ  የየማማይይሸሸፈፈንን  በበሆሆነነ  ጊጊዜዜ  ለለጥጥገገኞኞቹቹ  ለለሚሚፈፈፀፀመመውው  

ክክፍፍያያ  መመሠሠረረትት  የየሚሚሆሆነነውው  የየሟሟቹቹ  ሠሠራራተተኛኛ  የየAAመመትት  ደደመመወወዝዝ  በበAAምምስስትት  ተተባባዝዝቶቶ  

የየሚሚገገኘኘውው  የየገገንንዘዘብብ  መመጠጠንን  ነነውው፡፡፡፡  ታታዲዲያያ  ይይህህ  ሲሲሆሆንን  ለለሚሚስስትት  ወወይይምም  ለለባባልል  የየዚዚህህ  

ደደመመወወዝዝ  5500%%፣፣  EEድድሜሜያያቸቸውው  1188  ዓዓመመትት  ላላልልሞሞላላቸቸውው  ልልጆጆችች  ለለEEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውው  1100%%  ፣፣  

ለለሟሟችች  ወወላላጆጆችች  ለለEEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውው  1100%%  የየበበለለጠጠ  ወወይይምም  ያያነነሰሰ  መመሆሆንን  የየለለበበትትምም፡፡፡፡  AAንንድድ  ልልጅጅ  

ያያለለውው  ባባልል  ቢቢሞሞትት    ለለሚሚስስቱቱ  5500%%  ለለልልጁጁ  1100%%  ሲሲሰሰጥጥ  በበድድምምሩሩ  6600%%  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡      

  
መመጠጠኑኑ  110000%%  መመሆሆንን  ስስላላለለበበትት  በበያያንንዳዳንንዱዱ  ድድርርሻሻ  ላላይይ  EEንንደደድድርርሻሻቸቸውው  መመጠጠንን  ቀቀሪሪውውንን  

4400%%  ማማደደላላደደልል  AAለለብብንን  ወወይይምም  ይይኖኖርርብብናናልል፡፡፡፡  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታምም  ልልጆጆቹቹ  በበዝዝተተውው  

መመጠጠኑኑ  ከከ110000%%  ያያለለፈፈ  EEንንደደሆሆነነምም  ከከፍፍ  ሲሲልል  የየተተገገለለፀፀውውንን  ዘዘዴዴ  በበመመጠጠቀቀምም  መመጠጠኑኑንን  ወወደደ  

110000%%  ዝዝቅቅ  EEንንድድናናደደርርግግ  ይይጠጠበበቅቅብብናናልል፡፡፡፡    

  
ከከዚዚህህ  በበተተረረፈፈ  በበጉጉዳዳትት  ምምክክንንያያትት  የየሚሚገገኙኙ  ክክፍፍያያዎዎችች  ከከገገቢቢ  ግግብብርር  ነነፃፃ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ለለሌሌላላ  

የየሚሚተተላላለለፉፉ፣፣  ሊሊከከበበሩሩ  ወወይይምም  በበEEዳዳ  ማማቻቻቻቻያያነነትት  ሊሊያያዙዙ  የየማማይይችችሉሉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    
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መልመጃ 
  
የየሥሥራራ  ላላይይ  ጉጉዳዳቶቶችች  ከከውውልል  ውውጪጪ  ሃሃላላፊፊነነትት  ከከሚሚመመጣጣውው  ጉጉዳዳትት  የየሚሚለለይይበበትት  ሁሁኔኔታታ  AAለለ??  

ካካለለ  የየሚሚለለይይባባቸቸውውንን  ነነጥጥቦቦችች  ይይዘዘርርዝዝሩሩ፡፡፡፡  
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2. የወል መብቶች Aጠቃቀም 
  

2.1የስራ ማቆም Eና የስራ መዝጋት Eርምጃዎች 
 

2.1.1. መግቢያ 
 
 AAንንድድ  AAሠሠሪሪ  በበየየትትኛኛውውምም  ሁሁኔኔታታናና  ዋዋጋጋ  ቢቢሆሆንን  ከከፍፍ  ያያለለ  ትትርርፍፍ  የየማማግግኘኘትት  ፍፍላላጐጐትት  

AAለለውው፡፡፡፡  ሠሠራራተተኛኛውው  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ሰሰብብዓዓዊዊ  ክክብብሩሩናና  የየሥሥራራ  ደደህህንንነነቱቱ  ተተጠጠብብቆቆ  የየሚሚሠሠራራበበትት  

ጊጊዜዜናና  ሁሁኔኔታታ  ተተመመቻቻችችቶቶለለትት  ለለጉጉልልበበቱቱ  ተተገገቢቢ  የየሆሆነነ  ክክፍፍያያ  EEንንዲዲያያገገኝኝ  ይይፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  EEኒኒህህ  

ተተቃቃራራኒኒ  የየሆሆኑኑ  ፍፍላላጐጐቶቶችች  በበAAሠሠሪሪውውናና  በበሠሠራራተተኛኛውው  መመካካከከልል  AAለለመመግግባባባባትትንን  የየመመፍፍጠጠርር  

ኃኃይይልል  AAላላቸቸውው፡፡፡፡  በበሂሂደደቱቱምም  ችችግግሩሩንን  በበቀቀናና  መመንንገገድድ  ለለመመፈፈጸጸምም  AAልልተተቻቻለለምም  የየሚሚለለውው  ወወገገንን    

ሥሥራራማማቆቆምም  ወወይይምም  የየሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃ  ለለመመውውሰሰድድ  ሊሊገገፈፈፋፋ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  AAንንዱዱ  ወወገገንን  

በበሌሌላላውው  ላላይይ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናናንን  በበማማሣሣደደርር  ሌሌላላውውንን  ለለጥጥያያቄቄውው  ተተገገዢዢ  EEንንዲዲሆሆንን  ለለማማስስገገደደድድ  

የየሚሚያያደደርርጉጉትት  ፍፍልልሚሚያያ  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  ደደግግሞሞ  ለለAAሠሠሪሪውው  ሆሆነነ  ለለሠሠራራተተኛኛውው  በበራራሱሱ  

AAስስቸቸጋጋሪሪ  መመሆሆኑኑ  AAይይቀቀርርምም፡፡፡፡  ከከዚዚያያምም  AAልልፎፎ  ህህብብረረተተሰሰቡቡንን  የየሚሚጎጎዳዳ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  

ችችግግሩሩንን  በበመመፍፍታታትት  ረረገገድድ  ሁሁሉሉምም  ወወገገንን  ያያሻሻውውንን  EEንንዲዲያያደደርርግግ  መመፍፍቀቀድድ  የየIIንንዱዱስስትትሪሪ  

ሰሰላላምምንን  የየሚሚያያናናጋጋ፣፣  ቀቀናና  የየሆሆነነ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ሂሂደደትትንንምም  የየሚሚያያደደናናቅቅፍፍ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  

AAለለመመግግባባባባቶቶቹቹ  ሥሥርርዓዓትት  ባባለለውው  መመንንገገድድ  የየሚሚፈፈቱቱበበትትንን  የየህህግግ  መመንንገገድድ  ማማዘዘጋጋጀጀትት  ይይገገባባልል፡፡፡፡  

ይይህህ  ማማለለትት  የየህህብብረረተተሰሰቡቡንን  ሰሰላላምምንንናና  ደደህህንንነነትት  ለለመመጠጠበበቅቅናና  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ሂሂደደቱቱንን  ቀቀናና  

ለለማማድድረረግግ  በበሁሁለለቱቱምም  ወወገገኖኖችች  ሊሊወወሰሰዱዱ  ስስለለሚሚገገባባቸቸውው  EEርርምምጃጃዎዎችች፣፣  ስስለለEEርርምምጃጃዎዎቹቹ  

ማማEEቀቀፍፍ፣፣  መመቼቼ፣፣  ማማንን  EEናና  EEንንዴዴትት  በበየየትትኞኞቹቹ  ሥሥራራዎዎችች  ላላይይ  መመፈፈፀፀምም  EEንንዳዳለለባባቸቸውው  የየህህግግ  

ቁቁጥጥጥጥርር  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  ጉጉዳዳይይ  ነነውው  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  ለለዚዚህህ  ነነውው  በበAAሠሠ..ሠሠ..ጉጉ..AA..ቁቁ..  337777//9966  

በበAAንንቀቀጽጽ  115577  EEናና  ተተከከታታዮዮቹቹ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ዝዝርርዝዝርር  AAፈፈፃፃፀፀሙሙንን  ለለማማስስቀቀመመጥጥ  

የየተተሞሞከከረረውው፡፡፡፡    
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EEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውውንንምም  EEንንደደሚሚከከተተለለውው  ለለማማየየትት  EEንንሞሞክክራራለለንን፡፡፡፡  

  

2.1.2 የሥራ ማቆም ርምጃ 

2.1.2.1 ትርጉም 
  
የየስስራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ሠሠራራተተኞኞችች  የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታንን  በበተተመመለለከከተተ  ከከAAሠሠሪሪውው  ጋጋርር  

በበሚሚኖኖራራቸቸውው  AAለለመመግግባባባባትት  በበAAሠሠሪሪውው  ላላይይ  የየሥሥራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  ዘዘዴዴንን  በበመመጠጠቀቀምም  ወወይይምም  

ሥሥራራ  በበማማቆቆምም  በበሥሥራራ  ውውጤጤታታቸቸውው  በበሚሚጠጠቀቀመመውው  AAሠሠሪሪ  ላላይይ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናናንን  

በበማማሳሳደደርር  የየመመደደራራደደርር  AAቅቅማማቸቸውውንን  የየሚሚያያጎጎለለብብቱቱበበትት  መመሣሣሪሪያያ  ነነውው፡፡፡፡  በበራራሱሱ  ግግብብ  

AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ይይህህ  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  መመብብትት  በበዚዚህህ  ሞሞጁጁልል  መመጀጀመመሪሪያያውው  ክክፍፍልል  EEንንዳዳየየነነውው  

ሠሠራራተተኞኞችች  ከከAAሰሰሪሪውው  ጋጋርር  ላላላላቸቸውው  ውውዝዝግግብብ  EEንንደደመመፍፍትትሄሄ  ማማምምጫጫ  የየሚሚጠጠቀቀሙሙበበትት  

መመሳሳሪሪያያ  ሲሲሆሆንን  ሕሕገገ--መመንንግግስስታታዊዊ  መመሠሠረረትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

  
ትትርርጓጓሜሜውውምም  ቁቁጥጥራራቸቸውው  ከከAAንንድድ  በበላላይይ  የየሆሆኑኑ  ሠሠራራተተኞኞችች  በበኀኀብብረረትት  በበመመሆሆንን  የየAAሠሠሪሪናና  

ሠሠራራተተኛኛንን  ክክርርክክርር  በበሚሚመመለለከከትት  ጉጉዳዳይይ  AAሠሠሪሪያያቸቸውው  ማማናናቸቸውውንንምም  ዓዓይይነነትት  የየስስራራ  ሁሁኔኔታታንን  

EEንንዲዲቀቀበበልል  በበግግድድ  ጥጥቅቅምምንን  ወወይይምም  የየሚሚፈፈልልጉጉትትንን  ውውጤጤትት  ለለማማግግኘኘትት  ተተጽጽEEኖኖ  በበማማድድረረግግ  

ከከAAሠሠሪሪውው  ፍፍለለጐጐትት  ውውጪጪ  ለለጊጊዜዜውው  ከከመመደደበበኛኛውው  የየሥሥራራ  መመጠጠንን  EEናና  መመደደበበኛኛውው  የየሥሥራራ  

ውውጤጤትት  EEንንዲዲቀቀንንስስ  ሥሥራራቸቸውውንን  በበማማቀቀዝዝቅቅዝዝ  ወወይይምም  ባባለለመመስስራራትት  የየሚሚወወስስዱዱትት  ርርምምጃጃ  ነነውው  

[[AAንንቀቀጽጽ113366]]  ፡፡፡፡  

  

በበዚዚህህ  ትትርርጓጓሜሜ  ውውስስጥጥ  የየሚሚከከተተሉሉትትንን  ማማስስተተዋዋልል  ይይገገባባልል፡፡፡፡  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  በበAAሰሰሪሪናና  

በበሠሠራራተተኛኛ  መመካካከከልል  በበሚሚፈፈጠጠርር  AAለለመመግግባባባባትት  ሠሠራራተተኞኞችች  ፍፍላላጐጐታታቸቸውውንን  ለለማማስስፈፈፀፀምም  

EEንንደደመመፍፍትትሄሄ  መመሣሣሪሪያያነነትት  የየሚሚጠጠቀቀሙሙበበትት  መመንንገገድድ  መመሆሆኑኑንን፤፤  ለለርርምምጃጃውው  መመሠሠረረትት  

የየሚሚሆሆኑኑትት  EEንንደደ  የየትትርርፍፍ  ሰሰዓዓትት  ክክፍፍያያ፣፣  የየEEረረፍፍትት  ሰሰዓዓትት፣፣  ቦቦነነስስናና  የየመመሣሣሠሠሉሉትት  ዓዓይይነነትት  

የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  መመሆሆናናቸቸውውንን፤፤  ርርምምጃጃውው  በበየየግግልል  AAቋቋምም  የየሚሚወወሰሰድድበበትት  ሣሣይይሆሆንን  

በበሕሕብብረረትት  ያያለለመመግግባባባባትት  ምምከከንንያያትት  በበሆሆኑኑትት  ነነጥጥቦቦችች  ላላይይ  ምምንን፣፣  መመቼቼ  EEናና  EEንንዴዴትት  ማማድድረረግግ  

EEንንዳዳለለባባቸቸውው  ሠሠራራተተኞኞችች  AAቋቋምም  የየሚሚወወስስዱዱበበትት  EEንንደደሆሆነነ፤፤  በበተተገገለለፀፀውው  መመንንገገድድ  በበህህብብረረትት  

AAቋቋምም  የየተተያያዘዘበበትት  ውውሣሣኔኔ  ቀቀጥጥተተኛኛ  ውውጤጤቱቱ  ሥሥራራንን  በበማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  ወወይይምም  በበማማቆቆምም  ላላይይ  
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መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  EEናና  ይይህህምም  ከከAAሠሠሪሪውው  ፍፍለለጐጐትት  ውውጪጪ  EEንንደደሚሚፈፈፀፀምም  የየመመጨጨረረሻሻ  ግግቡቡምም  

የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናናንን  በበAAሠሠሪሪውው  ላላይይ  በበማማሣሣደደርር  ጥጥያያቄቄያያቸቸውውንን  ወወይይምም  የየመመደደራራደደሪሪያያ  

ነነጥጥባባቸቸውውንን  EEንንዲዲቀቀበበልል  ማማስስገገደደድድ  EEንንደደሆሆነነ  ማማጤጤንን  ሊሊነነሱሱ  የየሚሚችችሉሉትትንን  ውውዝዝግግቦቦችች  

ውውጤጤታታማማ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ለለመመፍፍታታትት  ይይረረዳዳልል፡፡፡፡    

2.1.2.2 የስራ ማቆም ርምጃ የሚገለጥባቸው መንገዶች [Aንቀጽ 158 (1)]  
 
የየሥሥራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ--  ማማለለትት  በበመመደደበበኛኛውው  ሁሁኔኔታታ  ሥሥራራውው  ቢቢከከናናወወንን  ሊሊገገኝኝ  የየሚሚችችለለውው  

ውውጤጤትት  EEንንዳዳይይኖኖርር  ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡  ሠሠራራተተኞኞችች  ሥሥራራቸቸውውንን  ይይሠሠራራሉሉ  ነነገገርር  ግግንን  

በበሚሚፈፈለለገገውው  ፍፍጥጥነነትት  EEናና  የየመመሥሥራራትት  AAቅቅምም  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  EEንንዲዲህህ  ያያለለውው  EEርርምምጃጃ  

በበIIኮኮኖኖሚሚ  ላላይይ  የየሚሚያያሣሣድድረረውው  ጫጫናና  ቀቀላላልል  የየሚሚባባልል  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  የየተተወወሰሰነነ  ውውጤጤትትንን  

ለለማማግግኘኘትት  የየሚሚጠጠይይቀቀውውንን  የየማማምምረረቻቻ  ዋዋጋጋ  ከከፍፍ  ያያደደርርጋጋልል፣፣  ጥጥሬሬ  EEቃቃዎዎችችናና  ማማሽሽነነሪሪዎዎችች  

ከከAAቅቅማማቸቸውው  በበታታችች  EEንንዲዲሠሠሩሩ  በበማማድድረረግግምም  ጥጥቅቅምም  የየመመስስጠጠትት  AAቅቅማማቸቸውውንን  ይይቀቀንንሣሣልል፡፡፡፡    

  

ይይህህ  የየስስራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  EEርርምምጃጃ  EEንንደደ  AAንንድድ  AAማማራራጭጭ  በበሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ሥሥርር  መመገገኘኘቱቱ  

ግግርር  የየሚሚያያሰሰኝኝ  ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  በበAAንንቀቀጽጽ  115588  ላላይይ  EEንንደደተተገገለለፀፀውው  ሥሥራራ  ማማቆቆምም  

በበከከፊፊልል  ሊሊሆሆንን  EEንንደደሚሚችችልል  ከከመመገገለለፁፁ  AAንንፃፃርር  ይይህህ  የየሥሥራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝንን  ይይመመለለከከታታልል  ማማለለትት  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  የየሥሥራራ  ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  ግግብብ  የየታታለለመመውውንን  መመደደበበኛኛ  ውውጤጤትት  EEንንዳዳይይኖኖርር  

ማማድድረረግግ  በበመመሆሆኑኑ  በበከከፊፊልል  ሥሥራራውውንን  የየማማቆቆምም  ያያህህልል  ኃኃይይልል  AAለለውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  የየተተነነሣሣ  የየሥሥራራ  

ማማቀቀዝዝቀቀዝዝ  በበሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ሥሥርር  መመምምጣጣቱቱ  ተተገገቢቢ  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡    

  
የየሥሥራራ  ማማቆቆምም--  ይይህህ  ሠሠራራተተኞኞችች  ሥሥራራቸቸውውንን  ላላለለመመሥሥራራትት  በበመመወወሰሰንን  ሥሥራራ  

የየሚሚያያቆቆሙሙበበትት  ሁሁኔኔታታ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ውውሣሣኔኔ  መመሠሠረረትት  ወወደደ  ሥሥራራ  ቦቦታታቸቸውው  ላላይይሄሄዱዱ  

ይይችችላላሉሉ፤፤  ቢቢሄሄዱዱምም  ሥሥራራቸቸውውንን  ላላይይሠሠሩሩ፤፤  በበመመስስሪሪያያ  ቤቤቱቱ  ቅቅጥጥርር  ግግቢቢ  ወወይይምም  በበAAካካባባቢቢውው  

ሊሊቆቆዩዩ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  በበየየትትኛኛውውምም  መመንንገገድድ  ግግንን  ለለጥጥያያቄቄያያቸቸውው  AAሠሠሪሪውው  ተተገገቢቢውውንን  መመልልስስ  

EEንንኪኪሰሰጥጥ  ድድረረስስ  ሥሥራራቸቸውውንን  EEንንደደተተቋቋረረጠጠ  የየሚሚቀቀጥጥልል  ነነውው፡፡፡፡  
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2.1.2.3 ቅድመ‐ሁኔታዎችና ገደቦች 
  

ቅቅድድመመ--ሁሁኔኔታታዎዎችች    

  
የየስስራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ከከፍፍ  ሲሲልል  EEንንደደተተጠጠቀቀሰሰውው  በበIIንንዱዱሰሰትትሪሪ  ሰሰላላምምናና  በበIIኮኮኖኖሚሚ  ላላይይ  

ጫጫናናንን  የየሚሚያያደደርርስስ  ነነውው  በበመመሆሆኑኑምም  በበቂቂ  ዝዝግግጀጀትት  EEንንዲዲደደረረግግበበናና  መመፍፍትትሔሔ  EEንንዲዲገገኝኝለለትት  

ውውጤጤታታማማ  መመንንገገድድ  ለለማማፈፈላላለለግግ  EEንንዲዲቻቻልል  ርርምምጃጃውው  ተተግግባባራራዊዊ  ከከመመሆሆኑኑ  በበፊፊትት  

ሊሊከከተተላላቸቸውው  የየሚሚገገባባ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  AAሉሉ፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ርርምምጃጃውው  የየጋጋራራ  መመብብትትንን  

የየሚሚመመለለከከትት  በበመመሆሆኑኑ  ጉጉዳዳዩዩ  የየሚሚመመለለከከታታቸቸውው  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኀኀበበርር  AAባባላላትት  ቢቢያያንንስስ  

በበ22//33ኛኛውው  በበተተገገኙኙበበትት  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየተተደደገገፈፈ  መመሆሆንን  AAለለበበትት፡፡፡፡  ““22//33ኛኛ””  የየተተባባለለውው  ከከAAጠጠቃቃላላይይ  

የየሠሠራራተተኛኛውው  ማማኅኅበበርር  AAባባልል  ውውስስጥጥ  ውውሳሳኔኔውውንን  ለለማማሣሣለለፍፍ  በበAAካካልል  የየሚሚገገኙኙትት  AAባባላላትት  

ቁቁጥጥርርንን  የየሚሚመመለለከከትት  EEንንጂጂ  ሳሳይይሳሳተተፉፉምም  ድድጋጋፋፋቸቸውውንን  ሊሊሠሠጡጡ  በበሚሚችችሉሉትት  በበሁሁለለትት  

ሶሶስስተተኛኛውው  የየማማኅኅበበርር  AAባባላላትት  የየተተደደገገፈፈ  ማማለለትት  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  በበAAካካልል  ከከሚሚገገኙኙትት  22//33ኛኛውው  

ወወስስጥጥ  ደደግግሞሞ  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃውውንን  ከከደደገገፉፉትት  በበቂቂ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  

  
በበAAብብላላጫጫውው  ድድምምፅፅ  የየተተደደገገፈፈውው  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ውውሣሣኔኔ  ለለሥሥራራ  ማማቆቆሙሙ  ምምክክንንያያትት  ከከሆሆኑኑትት  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  ጋጋርር  በበግግልልጽጽ  ተተጽጽፎፎ  ርርምምጃጃውው  ከከመመወወሰሰዱዱ  ከከ1100  ቀቀንን  በበፊፊትት  ለለAAሠሠሪሪውው  EEናና  

በበAAካካባባቢቢውው  ለለሚሚገገኘኘውው  የየሠሠራራተተኛኛ  EEናና  ማማኀኀበበራራዊዊ  ጉጉዳዳይይ  ሚሚኒኒስስቴቴርር  ተተወወካካይይ  ወወይይምም  AAግግባባብብ  

ላላለለውው  የየመመንንግግስስትት  መመስስሪሪያያ  ቤቤትት  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡  ይይህህ  ሲሲሆሆንንምም  ሁሁለለቱቱምም  ወወገገኖኖችች  በበመመካካከከላላቸቸውው  

ያያለለውውንን  ልልዩዩነነትት  በበስስምምምምነነትት  ለለመመጨጨረረስስ  ጥጥረረትት  ማማድድረረግግ  ይይገገባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  የየድድርርጅጅቱቱ  የየደደህህንንነነትት  

መመመመሪሪያያዎዎችችናና  የየAAደደጋጋ  መመከከላላከከያያ  ዘዘዴዴዎዎችች  በበሠሠራራተተኛኛውው  መመጠጠበበቅቅ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  

  
EEኒኒህህ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየተተሟሟሉሉ  ቢቢሆሆንንምም፤፤  ክክርርክክሩሩ  ለለAAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛ  ጉጉዳዳይይ  ወወሣሣኝኝ  ቦቦርርድድ  

ወወይይምም  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  ቀቀርርቦቦ  ውውሣሣኔኔ  ሣሣይይሰሰጥጥበበትት  3300  ቀቀንን  ከከማማለለፉፉ  በበፊፊትት  ወወይይምም  ፍፍ//ቤቤትት  

ውውሣሣኔኔ  ሣሣይይሰሰጥጥበበትት  በበሕሕግግ  የየተተወወሰሰነነውው  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  ከከማማለለፉፉ  በበፊፊትት  የየስስራራ  ማማቆቆምም    ርርምምጃጃ  

መመውውሰሰድድ  ህህገገ--ወወጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  ቦቦርርዱዱ  ወወይይምም  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየሥሥራራ  ክክርርክክርርንን  ጉጉዳዳይይ  በበሙሙሉሉ  

ወወይይምም  በበከከፊፊልል  ለለመመጨጨረረስስ  ያያሣሣለለፈፈውውንን  ትትEEዛዛዝዝ  ወወይይምም  ውውሣሣኔኔ  AAለለመመቀቀበበልል፣፣  ወወይይምም  

ለለውውሣሣኔኔውው  በበሚሚፃፃረረርር  AAኳኳኋኋንን  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ  ወወይይምም  የየፍፍርርድድ  ቤቤቱቱንን  

ወወይይምም  የየቦቦርርዱዱንን  ትትEEዛዛዝዝ  ሣሣይይፈፈጽጽሙሙ  ማማዘዘግግየየትት  ህህገገ--ወወጥጥ  ይይሆሆናናሉሉ፡፡፡፡  ይይህህምም  ሲሲባባልል    ቦቦርርዱዱ  

ወወይይምም  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየሰሰጠጠውውንን  ውውሣሣኔኔ  በበሥሥራራ  ላላይይ  EEንንዲዲውውልል  ለለማማስስገገደደድድ  የየሚሚወወሰሰደደውው  

ሥሥራራ  ማማቆቆምም  ህህገገ--ወወጥጥ  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  ሌሌላላውው  የየሥሥራራ  ማማቆቆሙሙ  ርርምምጃጃ  ከከAAመመጽጽ፣፣  ከከግግዙዙፋፋዊዊ  
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ኃኃይይልል  ወወይይምም  ዛዛቻቻ  ወወይይምም  በበግግልልጽጽናና  በበይይፋፋ  ሕሕገገ--ወወጥጥ  AAድድራራጐጐትት  ጋጋርር  የየተተፈፈፀፀመመ  EEንንደደሆሆነነ  

ህህገገ--ወወጥጥ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡    

  
EEነነኚኚህህ  EEንንግግዲዲህህ  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ቅቅድድመመ--ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሲሲሆሆኑኑ  በበAAንንዳዳንንድድ  AAገገሮሮችች  

EEንንደደሚሚታታየየውው  ሠሠራራተተኞኞችች  የየሚሚወወስስዱዱትትንን  ይይህህንን  EEርርምምጃጃ  ተተከከትትሎሎ  AAሠሠሪሪዎዎችች  በበሂሂደደቱቱ  

ውውስስጥጥ  የየተተሳሳተተፉፉትትንን  ሠሠራራተተኞኞችችንን  ከከሥሥራራ  የየሚሚያያባባርርሩሩበበትት  ሁሁኔኔታታ  EEንንዳዳለለ  ማማየየትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡      

ገገደደቦቦችች  

  
የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  የየሚሚያያስስከከትትለለውው  ውውጤጤትት  በበተተዋዋዋዋይይ  ወወገገኖኖችች  ላላይይ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናና  

በበማማሣሣደደርር  ብብቻቻ  የየሚሚገገታታ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ዳዳፋፋውው  በበሥሥራራውው  መመቀቀጠጠልል  ምምክክንንያያትት  የየሚሚጠጠቀቀመመውውንን  

ህህዝዝብብ  በበጠጠቅቅላላላላውው  የየሚሚያያውውክክ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበተተለለይይምም  EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  የየሕሕዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎትት  

በበሚሚሰሰጡጡ  ተተቋቋማማትት  ላላይይ  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ቢቢወወሰሰድድ  ከከፍፍ  ያያለለ  ጉጉዳዳትትንን  የየሚሚያያመመጣጣ  

ነነውው፡፡፡፡  ለለምምሣሣሌሌ  ያያህህልል  በበሆሆስስፒፒታታልል  የየሚሚሠሠሩሩ  ሠሠራራተተኞኞችች  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ቢቢወወስስዱዱ  

በበህህዝዝብብ  ጤጤንንነነትት  ላላይይ  ሊሊደደርርስስ  የየሚሚችችለለውውንን  ችችግግርር  የየሚሚያያስስከከትትለለውውንን  ውውስስብብስስብብ  ተተፅፅEEኖኖ  

መመረረዳዳትት  የየሚሚያያስስቸቸግግርር  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  መመንንግግሥሥታታትት  በበዚዚህህ  መመብብትት  AAጠጠቃቃቀቀምም  ላላይይ  

ገገደደብብ  ያያበበጃጃሉሉ፡፡፡፡  ይይህህ  ማማለለትት  መመብብቱቱ  ፍፍጹጹምም  AAይይደደለለምም  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየሥሥራራ  

ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  መመንንግግሥሥትት  AAጠጠቃቃላላይይ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  የየተተፈፈጠጠረረንን  AAንንድድ  ቀቀውውስስ  ተተከከትትሎሎ  

የየAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  AAዋዋጅጅ  በበሚሚያያውውጅጅበበትት  ሰሰዓዓትት  ወወይይምም  የየAAሰሰሪሪናና  ሰሰራራተተኛኛንን  ግግንንኙኙነነትት  

ለለመመምምራራትት  ((rreegguullaattee  ለለማማድድረረግግ))    የየሥሥራራውውንን  ባባህህሪሪ  EEናና  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ሊሊወወስስዱዱ  

በበሚሚገገባባቸቸውው  ሠሠራራተተኞኞችች  ማማንንነነትት  ላላይይ  መመሰሰረረትት  ያያደደረረገገ    ህህግግ  በበሚሚያያወወጣጣበበትት  ጊጊዜዜ  የየሥሥራራ  

ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ተተግግባባራራዊዊ  AAይይሆሆንንምም  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

  
በበAAንንዳዳንንድድ  AAገገሮሮችች  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ፈፈጽጽሞሞ  የየተተከከለለከከለለ  ተተግግባባርር  ነነውው፡፡፡፡  በበAAንንዳዳንንድድ  

AAገገሮሮችች  ደደግግሞሞ  ይይህህንን  መመብብትት  መመገገልልገገልል  የየማማይይችችሉሉትት  በበህህዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎትት  ሰሰጪጪ  ድድርርጅጅቶቶችች  

የየሚሚሰሰሩሩትት  ብብቻቻ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  በበሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  የየሚሚታታየየውው  AAሠሠራራርር  የየሚሚመመሰሰክክረረውው  ደደግግሞሞ  

EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  ናናቸቸውው  በበተተባባሉሉትት  AAገገልልግግሎሎቶቶችች  ላላይይ  የየተተሠሠማማሩሩትት  ሠሠራራተተኞኞችች  የየሥሥራራ  

ማማቆቆምም  ርርምምጃጃ  ለለመመውውሰሰድድ  የየማማይይችችሉሉ  መመሆሆኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ረረገገድድ  የየኛኛ  ህህግግ  የየመመጨጨረረሻሻውውንን  

መመንንገገድድ  የየተተከከተተለለ  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  AAገገልልግግሎሎቶቶችች  ማማለለትት  የየትትኞኞቹቹ  ናናቸቸውው  

የየሚሚለለውውንን  በበተተመመለለከከተተ  ትትርርጓጓሜሜውው  ከከAAገገርር  AAገገርር  ፣፣  በበAAንንድድ  AAገገርር  ውውስስጥጥምም  ቢቢሆሆንን  ከከጊጊዜዜ  

ወወደደ  ጊጊዜዜ  የየተተለለያያየየ  ማማEEቀቀፍፍ  የየሚሚኖኖረረውው//ሊሊኖኖረረውው  የየሚሚችችልል  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  የየሆሆነነ  ሆሆኖኖ  
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ክክልልከከላላውው  በበመመርርህህ  ደደረረጃጃ  ህህገገ--መመንንግግሥሥታታዊዊ  ከከሆሆነነውው  መመብብትት  AAንንፃፃርር  ሲሲታታይይ  ልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  

በበመመሆሆኑኑ  በበጠጠባባቡቡ  መመተተርርጎጎምም  የየሚሚኖኖርርበበትት  ጉጉዳዳይይ  መመሆሆኑኑንን  ማማስስተተዋዋልል  ይይገገባባልል፡፡፡፡    

  
ለለማማንንኛኛውውምም  በበEEኛኛ  ህህግግ  EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  ናናቸቸውው  የየተተባባሉሉ  የየሕሕዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎትት  የየተተወወሰሰኑኑ  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  EEነነኚኚህህምም  EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  AAገገልልግግሎሎቶቶችች  በበሚሚሰሰጡጡ  ተተቋቋማማትት  ላላይይ  የየሥሥራራ  ማማቆቆምም  

EEርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ  በበIIኮኮኖኖሚሚ፣፣  በበጤጤናና፣፣  በበደደህህንንነነትት  ላላይይ  የየሚሚደደርርሰሰውውንን  ከከፍፍ  ያያለለ  ጉጉዳዳትት  

ለለማማስስቀቀረረትት  በበማማሰሰብብ  በበAAንንቀቀጽጽ  113366//22//  ላላይይ  ሥሥራራ  ማማቆቆምም  የየማማይይፈፈቀቀደደባባቸቸውው  ድድርርጅጅቶቶችች  

ተተዘዘርርዝዝረረዋዋልል፡፡፡፡  EEነነኚኚህህምም    

••  የየAAየየርር  መመንንገገድድ  AAገገልልግግሎሎትት    

••  የየኤኤሌሌክክትትሪሪክክ  መመብብራራትትናና  ኃኃይይልል  AAገገልልግግሎሎትት  የየሚሚሰሰጡጡ  ድድርርጅጅቶቶችች  

••  የየውውሃሃ  AAገገልልግግሎሎትት  የየሚሚሰሰጡጡ  EEናና  የየከከተተማማ  ጽጽዳዳትት  የየሚሚጠጠብብቁቁ  ድድርርጅጅቶቶችች  

••  የየከከተተማማ  AAውውቶቶብብስስ  AAገገልልግግሎሎትት  

••  ሆሆስስፒፒታታሎሎችች፣፣  ክክሊሊኒኒኮኮችች፣፣  የየመመድድኃኃኒኒትት  ማማከከፋፋፈፈያያ  ድድርርጅጅቶቶችችናና  የየመመድድኃኃኒኒትት  መመሸሸጫጫ  

ቤቤቶቶችች  

••  የየEEሣሣትት  AAደደጋጋ  AAገገልልግግሎሎትት  EEናና  

••  የየቴቴሌሌኮኮሚሚኒኒኬኬሽሽንን  AAገገልልግግሎሎትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

2.1.3 የሥራ መዝጋት Eርምጃ 

2.1.3.1 ትርጓሜ፡‐ 
 
የየሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጫጫናና  በበመመፍፍጠጠርር  ፍፍላላጎጎታታችችንንንን  የየምምናናስስፈፈጽጽምምበበትት  

መመሳሳሪሪያያ  ነነውው፡፡፡፡  ሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  ማማለለትት  

 
""የየAAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛንን  ክክርርክክርር  በበሚሚመመለለከከትት  ጉጉዳዳይይ  ሠሠራራተተኞኞችች  AAንንድድ  ዓዓይይነነትት  የየሥሥራራ  

ሁሁኔኔታታንን  EEንንዲዲቀቀበበሉሉ  ለለማማስስገገደደድድ  ወወይይምም  በበግግድድ  ለለማማግግባባባባትት፣፣  ጥጥቅቅምምንን  ወወይይምም  

የየሚሚፈፈለለገገውውንን  ውውጤጤትት  ለለማማግግኘኘትት  የየሥሥራራ  ቦቦታታንን  በበመመዝዝጋጋትት  የየሚሚፈፈፀፀምም  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ተተፅፅEEኖኖ  

ነነውው""  
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በበዚዚህህ  ትትርርጉጉምም  ሥሥራራ  የየመመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃንን  የየሚሚያያቋቋቁቁሙሙትት  

 

• በAሠሪና በሠራተኛው መሃል ያለመግባባት መኖር፤ የስራ ቦታን በመዝጋት 

የIኮኖሚ ጫና የመፍጠር ኃይል ያለው Aሰሪው ሲሆን ይህን የሚያደርገውም 

በሠራተኞች ላይ ነው፡፡ ስለሆነም Aለመግባባቱ ተቃዋሚ ፍላጎት ባላቸው ሁለቱ 

ክፍሎች ነው ማለት ነው፡፡ 

 
• Aለመግባባቱ የሠራ ሁኔታን የሚመለከት መሆኑ፡- Aሠሪና ሠራተኛውን 

የሚያነታርከው ማናቸውም ጉዳይ ሳይሆን Eንደ ‘የሠራ ሰዓትን፣ ደመወዝን፣ 

ሠራተኞች ከሥራ በሚሰናበቱበት ጊዜ የሚገባቸውን ክፍያዎች፣ ጤንነትና 

ደህንነትን፣ በሥራ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው  ሠራተኞች የሚከፈለውን 

ካሳ፣ ሠራተኞች ከሥራ የሚቀነሱበትን ሁኔታ፣ የቅሬታ Aቅራረብ ሥርዓቶችንና 

የመሳሰሉትን የሥራ ሁኔታን’ የሚመለከቱ ነጥቦች ናቸው፡፡ 

 
• Aሠሪው ሠራተኞችን የማስገደድ ወይም በግድ Eንዲቀበሉት የማድረግ ፍላጎት 

ያለው መሆኑ፤ Eዚህ ላይ የAሰሪው ፍላጎት ጫናን በማሳደር ፍላጎቱን ማስፈፀም 

ወይም Eንዲቀበሉት ማድረግ በመሆኑ ርምጃው በጊዜያዊነት የሚፈጸም Eንደሆነ 

መረዳት ይቻላል፡፡ በሌላ Aባባል ከሠራተኞች ጋር ያለውን ግንኙነት ለAንዴና 

ለመጨረሻ ጊዜ የሚቆርጥ Eንደማባረር ያለ Eርምጃ Aይደለም ማለት ነው፡፡ 

በጊዜያዊነት ከሚወሰዱት Eንደማገድ ያሉ Eርምጃዎች Aንፃር ሲታይም ይህ 

የብዙሃኑን ጥቅም የሚመለከት Eና የጋራ በሆኑት የሠራተኞች ጉዳዮች ላይ 

ቀድሞውኑም ያለተግባቡበት ነጥብ መኖሩን የሚያሳይ ነው 
 

 
• ርምጃው የሥራ ቦታን በመዝጋት በሠራተኞች ላይ የIኮኖሚ ጫና ለማሳደር 

የሚፈፀም መሆኑ ሌላው ነጥብ ነው፤ የሥራ ቦታው የሚዘጋው በሙሉ ነው፡፡ 

በሙሉ መዝጋት ድርጅቱን በጠቅላላው የሥራ Eንቅስቃሴ Eንዳይኖረው ማድረግ 

ነው፡፡  
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2.1.3.2 ቅድመ ሁኔታዎች 
 
Aንድ Aሠሪ የሥራ መዝጋት Eርምጃ ከመውሰዱ በፊት ሊከተላቸው የሚገቡ ሥርዓቶች 

Aሉ፡፡ ከነኚህ ውስጥ የመጀመሪያው ላለመግባባት ምክንያት በሆኑት ጉዳዮች ላይ 

በታቸለ መጠን ስምምነት Eንዲፈጠር ለማድረግ ጥረት ማድረግ ይገባቸዋል፡፡ ሳይቻል 

የቀረ Eንደሆነ ሥራ ለመዝጋት Aሰሪው ሲወስን ምክንያቱን በመዘርዘር ለሰራተኞች 

ማኅበር Eና በAካባቢው ለሚገኘው ለሚኒስቴሩ ተወካይ ወይም Aግባብ ላለው 

የመንግስት መስሪያ ቤት ሥራ ለመዝጋት መወሰኑን ሥራውን ከመዝጋቱ Aስር ቀን 

ቀደም ብሎ መስጠት Aለበት፡፡ ይህ ሲሆንም በAሰሪውም ሆነ በሠራተኞች የድርጅቱ 

የደኅንነጽ መመሪያዎችና የAደጋ መከላከያ ዘዴዎች Eንዲጠበቁ ያስፈልጋል፡፡ 

  

2.1.4 የተከለከሉ ድርጊቶች 
 
የየሥሥራራ  ማማቆቆምምምም  ሆሆነነ  የየሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃ  የየሚሚወወስስድድ  ወወገገንን  ጉጉዳዳዩዩ  ለለሚሚመመለለከከተተውው  

ሌሌላላውው  ወወገገንን  EEናና  በበAAካካባባቢቢውው  ለለሚሚገገኘኘውው  ለለሚሚኒኒስስቴቴሩሩ  ተተወወካካይይ  ወወይይምም  AAግግባባብብ  ላላለለውው  

የየመመንንግግስስትት  መመስስሪሪያያ  ቤቤትት  EEርርምምጃጃውው  ከከመመወወሰሰዱዱ  ከከ1100ቀቀንን  በበፊፊትት  መመስስጠጠትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  ይይህህ  

ሳሳይይፈፈጸጸምም  EEርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ  የየተተከከለለከከለለ  ነነውው፡፡፡፡  [[115599  ccuumm  116600((11))]]  ፡፡፡፡  EEንንዲዲሁሁምም  የየሥሥራራ  

ክክርርክክርር  ለለAAሠሠሪሪናና  ሠሠራራተተኛኛ  ጉጉዳዳይይ  ወወሳሳኝኝ  ቦቦርርዱዱ  ወወይይምም  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  ከከቀቀረረበበ  በበኋኋላላ  

  
••  ቦቦርርዱዱ  ትትEEዛዛዝዝ  ወወይይምም  ውውሳሳኔኔ  ሳሳይይሰሰጥጥበበትት  3300  ቀቀንን  ካካላላለለፈፈ  በበቀቀርር    

  
  

• ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ውውሳሳኔኔ  ሳሳይይሰሰጥጥበበትት  በበህህግግ  የየተተወወሰሰነነውው  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  ካካላላለለፈፈ  

በበቀቀርር  EEርርምምጃጃውውንን  መመውውሰሰድድ  የየተተከከለለከከለለ  ነነውው፡፡፡፡  ‘‘ውውሳሳኔኔ  ሳሳይይሰሰጥጥበበትት  በበህህግግ  

የየተተወወሰሰነነውው  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ’’    ማማለለቱቱ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ጉጉዳዳዩዩ  ከከቀቀረረበበለለትት  በበኋኋላላ  

በበስስልልሳሳ  ቀቀንን  ውውስስጥጥ  EEንንዲዲወወስስንን  በበህህግግ  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  

በበተተለለያያዩዩ  ምምክክንንያያቶቶችች  በበዚዚህህ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  መመወወሰሰንን  የየማማይይችችልልበበትት  ሁሁኔኔታታ  

ቢቢፈፈጠጠርር  የየትትኛኛውውምም  ወወገገንን  EEርርምምጃጃውውንን  ለለመመውውሰሰድድ  የየሚሚችችለለውው  ከከዚዚህህ  

ጊጊዜዜ  በበኋኋላላ  ብብቻቻ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡ 

• ቦቦርርድድ  ወወይይምም  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ያያሳሳለለፈፈውው  ውውሳሳኔኔ  ካካለለምም  ይይህህንንኑኑ  ማማክክበበርር  

ይይጠጠበበቅቅባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ውውሳሳኔኔውውንን  AAልልቀቀበበልልምም  ማማለለትት፣፣ባባለለመመቀቀበበልልምም  የየስስራራ  
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ማማቆቆምም  ወወይይምም  የየሥሥራራ  መመዝዝጋጋትት  EEርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ፣፣  ወወይይምም  ትትEEዛዛዙዙንን  

ወወይይምም  ውውሳሳኔኔውውንን  ሳሳይይፈፈፅፅሙሙ  ማማዘዘግግየየትት  የየተተከከለለከከለለ  ተተግግባባርር  ነነውው፡፡፡፡  ነነገገርር  

ግግንን  ትትEEዛዛዙዙንን  ሳሳይይፃፃረረሩሩ  የየተተፈፈረረደደበበትት  ወወገገንን  ትትEEዛዛዙዙንን  ወወይይምም  ውውሳሳኔኔውውንን  

EEንንዲዲፈፈፅፅምም  ለለማማስስገገደደድድ  ከከሆሆነነ  ህህገገ  ወወጥጥ  ተተግግባባርር  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡   

  
ከከዚዚህህ  በበተተረረፈፈምም  EEርርምምጃጃዎዎቹቹ  ከከግግዙዙፋፋዊዊ  ኃኃይይልል  ወወይይምም  ዛዛቻቻ    ወወይይምም  በበግግልልፅፅናና  በበይይፋፋ  ሕሕገገ--

ወወጥጥ  ከከሆሆነነ  AAድድራራጎጎትት  ጋጋርር  መመፈፈጸጸምም  የየተተከከለለከከለለ  ነነውው፡፡፡፡     

  
 

መልመጃ   

  
1. Eጅግ Aስፈላጊ  ናቸው  በተባሉ የህዝብ ተቀማት ላይ የሚሰሩ ሠራተኞች  

የሥራ ማቆም Eንዳያደርጉ መከልከላቸው ህገ መንግስታዊ ነው ይላሉ? 

መብቶቻቸውንስ ለማስከበር ሌላ ምን Aማራጭ Aላቸው?  

 
2. ሠራተኞቹ የሥራ ማቆም Aድማውን ያደረጉት የሚሰሩባቸው መስሪያ 

መሳሪያዎች ላይ Eንደተቀመጡ ቢሆን Aድማው ህገ-ወጥ ይሆናል? 

 
3. Aሠሪው የሥራ ማቆም Eርምጃውን ተከትሎ ሠራተኞችን ማባረር ይችላል?   

 
4. የሥራ ማቆም Eርምጃን ተከትሎ ከሥራ የተባረረ፣ ከደረጃው ዝቅ ያለ ፣ 

የተዛወረ ወይም የዲሲፕሊን Eርምጃ የተወሰደበት ሠራተኛ ቢኖር ይህ የAሠሪው 

Eርምጃ በሥራ ማቆም ተሳትፎው ምክንያት መሆኑን መግለጽ ብቻ ይበቃዋል? 

ወይስ ይህንኑ በማስረጃ ማረጋገጥ የይጠበቅበታል?   
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2.2.የኅብረት ድርድር 
 

2.1.1 መግቢያ 

  
የየሥሥራራ  ውውልል  ተተዋዋዋዋይይ  ወወገገኖኖችች  AAቅቅዋዋምም  ሲሲመመዘዘንን  AAንንድድ  ዓዓይይነነትት  የየድድርርድድርር  AAቅቅምም  

ሊሊኖኖራራቸቸውው  EEንንደደማማይይችችልል  መመገገመመትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  AAሠሠሪሪውው  ከከሠሠራራተተኛኛውው  የየIIኮኮኖኖሚሚ  AAቅቅምም  

ይይልልቅቅ  በበተተሻሻለለ  ሁሁኔኔታታ  ላላይይ  ይይገገኛኛልል፡፡፡፡  ይይኸኸውው  ጥጥንንካካሬሬምም  በበውውሉሉ  ስስምምምምነነትት  ጊጊዜዜ  ሊሊንንፀፀባባረረቅቅ  

ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይህህ  EEንንዳዳለለ  ሆሆኖኖ  AAሠሠሪሪውው  ሠሠራራተተኛኛውውንን  ከከሚሚፈፈልልገገውው  በበላላይይ  ሠሠራራተተኛኛውው  

ሥሥራራውውንን    ይይፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  የየተተነነሣሣምም  ተተቀቀጣጣሪሪውው  ሠሠራራተተኛኛ  በበAAሠሠሪሪውው  ፈፈቃቃድድ  ስስርር  

EEንንዲዲሆሆንን  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ግግድድ  ይይላላሉሉ፡፡፡፡  EEንንዲዲህህ  ያያሉሉ  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  AAሠሠሪሪውው  

የየሠሠራራተተኛኛውውንን  ጉጉልልበበትት  በበመመበበዝዝበበዝዝ  ራራሱሱንን  EEንንዲዲያያፈፈረረጥጥምም  EEድድልል  ሲሲሰሰጡጡ  ሠሠራራተተኛኛውው  

ለለድድካካሙሙ  ተተገገቢቢውውንን  ክክፍፍያያ  ሳሳያያገገኝኝ  EEናና  ደደህህንንነነቱቱምም  ሳሳይይጠጠበበቅቅለለትት  ህህይይወወቱቱንን  EEንንዲዲመመራራ  

ያያስስገገድድዱዱታታልል፡፡፡፡  EEንንዲዲህህ  ያያለለውው  የየተተዛዛባባ  ግግንንኙኙነነትት  የየኋኋላላ  ኋኋላላ  ማማኅኅበበራራዊዊ  EEናና  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  

ቀቀውውስስንን  መመፍፍጠጠሩሩ  የየማማይይቀቀርር  ነነውው፡፡፡፡    

  
በበመመሆሆኑኑምም  ሠሠራራተተኞኞችች  የየመመደደራራደደርር  AAቅቅማማቸቸውውንን  ለለማማጐጐልልበበትት  በበማማኅኅበበርር  መመደደራራጀጀትትናና  

ጥጥቅቅማማቸቸውውንን  ማማስስከከበበርር  ያያስስፈፈልልጋጋቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  መመብብትትምም  ነነውው፡፡፡፡  AAሠሠሪሪውው  

ለለAAንንድድ  ሠሠራራተተኛኛ  ፍፍላላጐጐትት//ጥጥቅቅምም  መመከከበበርር  EEምምብብዛዛምም  ግግድድ  ላላይይኖኖረረውው  ቢቢችችልል  በበሕሕብብረረትት  

ተተደደራራጅጅተተውው  ጥጥቅቅማማቸቸውውንን  ለለማማስስከከበበርር  የየሚሚመመጡጡትትንን  ሠሠራራተተኞኞችች  ቸቸልል  ማማለለትት  ግግንን  

በበIIኮኮኖኖሚሚውው  ላላይይ  ሊሊያያስስከከትትልል  የየሚሚችችለለውውንን  ተተፅፅEEኖኖ  በበማማሰሰብብ  ነነገገሩሩንን  በበትትኩኩረረትት  

EEንንዲዲያያይይ//EEንንዲዲያያጤጤንን  ያያደደርርገገዋዋልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  የየሠሠራራተተኞኞችች  በበማማኅኅበበርር  መመደደራራጀጀትት  በበAAሠሠሪሪውው  

ላላይይ  በበቂቂ  ጫጫናና  በበመመፍፍጠጠርር  ጥጥቅቅማማቸቸውውንን  ለለማማስስከከበበርር  ጉጉልልበበትት  ይይሆሆናናቸቸዋዋልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    

  
በበማማኅኅበበርር  መመደደራራጀጀትት  ይይህህ  ጥጥቅቅምም  ቢቢኖኖረረውውምም  በበተተደደራራዳዳሪሪ  ወወገገኖኖችች  መመካካከከልል  የየሚሚኖኖረረውውንን  

የየመመደደራራደደርር  AAቅቅምም  ለለማማስስተተካካከከልል  ትትክክክክለለኛኛውው  ሚሚዛዛንን  ነነውው  ማማለለትት  ግግንን  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ነነባባራራዊዊ  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  ለለዚዚህህ  የየAAቅቅምም  ልልዩዩነነትት  የየራራሳሳቸቸውውንን  AAስስተተዎዎጽጽOO  ያያደደርርጋጋሉሉ፡፡፡፡  የየሥሥራራ  ፈፈቱቱ  ቁቁጥጥርር  

በበበበዛዛበበትት  AAገገርር  የየሠሠራራተተኛኛውውንን  ሀሀይይልል  በበቀቀላላሉሉ  መመተተካካትት  መመቻቻልል፣፣  በበቋቋሚሚነነትት  የየሚሚቀቀጥጥልል  

የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  AAመመራራርር  AAለለመመኖኖርር  በበማማኅኅበበሩሩ  ጥጥንንካካሬሬ  ላላይይ  የየሚሚያያሳሳድድረረውው  ተተፅፅEEኖኖ፣፣  

የየሠሠራራተተኞኞችች  ቁቁጥጥርር  ማማነነስስ  የየተተደደራራዳዳሪሪዎዎችችንን  የየመመደደራራደደርር  AAቅቅምም  ይይፈፈትትናናልል፡፡፡፡    
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የየሆሆነነ  ሆሆኖኖ  ግግንን  የየሠሠራራተተኞኞችች  በበማማኅኅበበርር  መመደደራራጀጀትት  ምምንንጊጊዜዜምም  ቢቢሆሆንን  በበግግልል  ከከሚሚደደረረጉጉትት  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴዎዎችች  ሁሁሉሉ  የየተተሻሻለለ  ስስለለመመሆሆኑኑ  AAያያከከራራክክርርምም፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበሚሚከከተተሉሉትት  ክክፍፍሎሎችች  

የየህህብብረረትት  ድድርርድድርር  ምምንንድድንን  ነነውው??  ድድርርድድሩሩ  በበምምንን  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ይይካካሄሄዳዳልል??  ማማንን  

ይይደደራራደደራራልል??  በበምምንን  ሥሥርርዓዓትት  መመሠሠረረትት  የየሚሚሉሉትትንንናና  ሌሌሎሎችችንንምም  ጥጥያያቄቄዎዎችች  EEያያነነሳሳንን  

EEንንወወያያያያለለንን፡፡፡፡    

  
  

  

2.2.2 ትርጉም  

  
የየኅኅብብረረትት  ድድርርድድርር  ማማለለትት  ““ሥሥለለ  ሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ወወይይምም  ስስለለህህብብረረትት  ስስምምምምነነትት  ወወይይምም  

የየኅኅብብረረትት  ስስምምምምነነትትንን  ለለማማደደስስናና  ለለማማሻሻሻሻልል  በበAAሠሠሪሪዎዎችችናና  በበሠሠራራተተኞኞችች  ማማኅኅበበርር  ወወይይምም  

በበህህጋጋዊዊ  ወወኪኪሎሎቻቻቸቸውው  የየሚሚደደረረግግ  ክክርርክክርር  ነነውው፡፡፡፡””  [[AAንንቀቀጽጽ112244  ((22))]]  በበዚዚህህ  ትትርርጉጉምም  ሁሁለለትት  

ዋዋናና  ጉጉዳዳዮዮችች  ታታቅቅፈፈዋዋልል፡፡፡፡  የየተተደደራራዳዳሪሪዎዎችች  ማማንንነነትት  AAናና  የየመመደደራራደደሪሪያያውው  ነነጥጥብብ፡፡፡፡    

  

2.2.3 የተደራዳሪዎች ማንነት  

  
የየኅኅብብረረትት  ድድርርድድርር  ከከሠሠራራተተኞኞችች  ማማኅኅበበርር  መመኖኖርር  ጋጋርር  የየተተቆቆራራኘኘ  ነነውው፡፡፡፡  ማማኅኅበበሩሩ  ደደግግሞሞ  

ህህጋጋዊዊ  ሰሰውው  በበመመሆሆኑኑ  ድድርርድድርር  ለለማማካካሄሄድድ  በበሰሰዎዎችች  መመወወከከልል  ይይኖኖርርበበታታልል፡፡፡፡  ወወኪኪልል  በበመመሆሆንን  

በበሠሠራራተተኞኞችች  በበኩኩልል  ማማነነጋጋገገርር  የየሚሚችችሉሉትት  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  መመሪሪዎዎችች፣፣  ሠሠራራተተኞኞቹቹ  

የየጠጠቅቅላላላላ  ሠሠራራተተኞኞችች  ማማህህበበርር  AAባባልል  የየሆሆኑኑ  EEንንደደሆሆነነምም  ስስልልጣጣንን  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  የየማማኅኅበበሩሩ  

መመሪሪዎዎችች  ናናቸቸውው  [[AAንንቀቀጽጽ112266((ሀሀ))  ((ለለ))]]  ፡፡፡፡  EEዚዚህህ  ላላይይ  ሠሠራራተተኞኞችች  ሁሁለለትት  መመሪሪዎዎችች  ያያገገኙኙ  

ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  ይይሁሁንን  EEንንጂጂ  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  ባባለለበበትት  መመሪሪውው  ወወኪኪልል  

ስስለለመመሆሆኑኑ  የየሚሚናናገገርር  በበኋኋለለኛኛውው  ግግንን  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  መመመመስስረረትት  በበማማይይቻቻልልበበትት  ወወይይምም  

በበሌሌለለበበትት  ሁሁኔኔታታ  ሠሠራራተተኞኞችች  የየጠጠቅቅላላላላ  ሠሠራራተተኞኞችች  ማማኅኅበበርር  ሲሲመመሠሠረረቱቱ  የየጠጠቅቅላላላላውው  ማማኅኅበበርር  

መመሪሪዎዎችች  የየሠሠራራተተኛኛውው  ወወኪኪልል  ስስለለሚሚሆሆኑኑበበትት  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚገገልልጽጽ  ነነውው፡፡፡፡  ““በበሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበርር  

ወወይይምም  በበህህጋጋዊዊ  ወወኪኪሎሎቻቻቸቸውው……””  AAማማካካኝኝነነትት  ድድርርድድርር  ሊሊደደረረግግ  EEንንደደሚሚችችልል  በበAAንንቀቀጽጽ  112244  

((22))  ውውስስጥጥ  መመጠጠቀቀሱሱ  ሠሠራራተተኞኞችች  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ወወይይምም  በበኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ሊሊወወክክሉሉ  

EEንንደደሚሚችችሉሉምም  ጠጠቋቋሚሚ  ነነውው፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበሩሩ  በበየየደደረረጀጀውው  AAባባልል  EEስስከከሆሆነነ  

ድድረረስስ  ፌፌዴዴሬሬሽሽንን  የየሠሠራራተተኛኛ  ማማኅኅበበሩሩ  ወወኪኪልል  EEናና  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑምም  የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ወወኪኪልል  

በበመመሆሆንን  በበነነኚኚህህ  ተተቋቋሟሟትት  ሊሊወወከከልል  ስስለለሚሚችችልል  ነነውው፡፡፡፡  ርርግግጥጥ  በበAAብብዛዛኛኛውው  ድድርርድድሮሮችች  
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በበድድርርጅጅትት  ደደረረጃጃ  ይይካካሄሄድድ  EEንንጂጂ  ሰሰፋፋ  ባባለለ  EEናና  ጠጠቅቅላላላላ  በበሆሆነነ  ሁሁኔኔታታ  

በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን//ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ደደረረጃጃምም  ሊሊካካሄሄድድ  ይይችችላላልል፡፡፡፡      

  
በበAAሠሠሪሪዎዎችች  በበኩኩልልምም  ማማንንኛኛውውምም  AAሠሠሪሪ  ወወይይምም  ከከAAንንድድ  በበላላይይ  የየሆሆኑኑ  የየAAሠሠሪሪዎዎችች  ማማኅኅበበርር  

ባባለለበበትት  ጊጊዜዜ  ውውክክልልናና  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  የየማማኅኅበበሩሩ  መመሪሪዎዎችች  በበማማኅኅበበርር  ከከተተደደራራጁጁትት  ሠሠራራተተኞኞችች  

ጋጋርር  በበተተደደራራዳዳሪሪነነትት  የየሚሚቀቀርርቡቡ  ሰሰዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  
ግግራራቀቀኙኙ  ከከፍፍ  ሲሲልል  በበተተገገለለፀፀውው  መመልልኩኩ  ለለድድርርድድርር  ሲሲቀቀርርቡቡ  ድድርርድድሩሩ  ሚሚዛዛናናዊዊ  EEንንዲዲሆሆንንናና  

AAንንዱዱ  ወወገገንን  በበሌሌላላውው  ጉጉደደለለትት  EEንንዳዳይይጐጐዳዳ  ለለማማድድረረግግ  የየየየበበኩኩላላቸቸውውንን  የየባባለለሙሙያያ  AAስስተተያያየየትት  

የየሚሚሰሰጡጡ፣፣  በበAAማማካካሪሪ  ደደረረጃጃ  የየሚሚያያገገለለግግሉሉ  ሰሰዎዎችችንን  ይይዘዘውው  ሊሊቀቀርርቡቡ  EEንንደደሚሚችችሉሉ  

ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  
  

  

  

2.2.4 የድርድሩ ፍሬ ጉዳዮች  

  
በበAAሠሠሪሪናና  በበሠሠራራተተኞኞችች  መመካካከከልል  የየሚሚደደረረጉጉ  ድድርርድድሮሮችች  በበAAንንድድ  ወወይይምም  በበሌሌላላ  መመንንገገድድ  

የየሠሠራራተተኛኛውውንን  የየሥሥራራ  ደደህህንንነነትት  የየሚሚነነኩኩ  በበማማናናቸቸውውምም  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  መመደደረረግግ  

EEንንደደሚሚኖኖርርበበትት  AAንንዳዳንንድድ  ወወገገኖኖችች  ያያምምናናሉሉ፡፡፡፡  በበዚዚህህ  AAቋቋምም  ማማኔኔጅጅመመንንቱቱ  ለለድድርርድድርር  

የየማማያያቀቀርርባባቸቸውው፣፣  የየማማይይደደፈፈሩሩ  ጉጉዳዳዮዮችች  የየሚሚባባልል  ወወሰሰንን  ሊሊኖኖረረውው  AAይይገገባባምም፡፡፡፡    የየሠሠራራተተኛኛውውንን  

መመብብትት  በበሚሚነነኩኩ  በበማማናናቸቸውውምም  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ለለመመደደራራደደርር  ወወደደ  ጠጠረረጴጴዛዛ  ዙዙሪሪያያ  የየመመቅቅረረብብ  

ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡    

  
በበሌሌላላ  በበኩኩልል  AAሠሠሪሪውው  በበማማናናቸቸውውምም  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  EEንንዲዲደደራራደደርር  ግግዴዴታታ  መመጣጣልል  የየሠሠራራተተኛኛ  

ማማኅኅበበራራቱቱ//ሠሠራራተተኛኛውው  ባባለለሀሀብብትት  ያያልልሆሆነነበበትትንን  ድድርርጅጅትት  ባባሻሻውው  መመንንገገድድ  EEንንዲዲመመራራውው  

የየማማድድረረግግ  ያያህህልል  ይይሆሆናናልል  በበማማለለትት  ድድርርድድሩሩ  ገገደደብብ  ሊሊበበጅጅለለትትናና  ወወሰሰኑኑ  ሊሊታታወወቅቅ  ይይገገባባልል  

ይይላላሉሉ፡፡፡፡    

  
ድድርርጅጅቱቱ  ምምንን  ማማምምረረትት  AAለለበበትት፣፣  በበምምንን  ሂሂደደትት  EEናና  EEንንዴዴትት  ውውጤጤታታማማናና  ተተወወዳዳዳዳሪሪ  

ማማድድረረግግ  ይይቻቻላላልል  በበሚሚለለውው  ዙዙሪሪያያ  ማማኔኔጅጅመመንንቱቱ  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  EEያያመመዛዛዘዘነነ  ራራሱሱንን  

EEንንዲዲያያስስተተካካክክልል  EEድድልል  ካካላላገገኘኘ፣፣  ነነፃፃነነትት  ካካጣጣ፣፣  የየድድርርጅጅቱቱ  EEጣጣ  ፈፈንንታታ  ውውድድቀቀትት  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  

ይይህህ  ሲሲሆሆንን  ሠሠራራተተኛኛውውንንምም  ቢቢሆሆንን  በበመመጨጨረረሻሻ  የየሚሚጐጐዳዳውው  EEናና  IIንንቨቨስስትትመመንንትትምም  
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የየሚሚያያዳዳክክምም  በበመመሆሆኑኑ  ለለድድርርድድርር  መመቅቅረረብብ  ያያለለባባቸቸውውንን  ፍፍሬሬ--ጉጉዳዳዮዮችች  ባባህህሪሪ  ለለይይቶቶ  ማማስስቀቀመመጥጥ  

ተተገገቢቢ  AAቋቋምም  ነነውው  ይይላላሉሉ፡፡፡፡    

  
የየኛኛ  ህህግግ  የየኃኃለለኛኛውውንን  AAቋቋምም  የየሚሚቀቀበበልል  ስስለለመመሆሆኑኑ  በበትትርርጓጓሜሜውው  ውውስስጥጥ  የየተተቀቀመመጠጠውውንን  

ሐሐረረግግ  በበማማንንበበብብ  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ማማኔኔጅጅመመንንቱቱናና  ሠሠራራተተኛኛውው  የየሚሚደደራራደደሩሩባባቸቸውው  ፍፍሬሬ  

ጉጉዳዳዮዮችች    

  
  የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  EEናና    

  የየኅኅብብረረትት  ሥሥምምምምነነትት  መመሆሆናናቸቸውው  AAንንቀቀጽጽ  112244((22))  ላላይይ  መመገገለለፁፁ  የየማማኔኔጅጅመመንንትት  

የየማማይይነነካካ  መመብብትት  ((pprreerrooggaattiivvee))  መመኖኖሩሩንን  ያያሳሳያያልል፡፡፡፡    

በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  112244((22))  ላላይይ  ከከፍፍ  ሲሲልል  የየተተጠጠቀቀሱሱትትንን  ሁሁለለትት  የየድድርርድድርር  ነነጥጥቦቦችች  ለለይይቶቶ  

ያያስስቀቀመመጠጠ  ቢቢሆሆንንምም  በበAAንንቀቀጽጽ  112288  ላላይይ  EEንንደደሚሚታታየየውው  የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየሚሚለለውው  

በበህህብብረረትት  ስስምምምምነነትት  ውውስስጥጥ  AAንንድድ  ክክፍፍልል  ተተደደርርጐጐ  EEንንደደተተቀቀመመጠጠ  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየሆሆነነ  

ሆሆኖኖ    ድድርርድድርር  ሊሊካካሄሄድድባባቸቸውው  የየሚሚችችሉሉትት  የየሥሥራራ  ሁሁኔኔታታዎዎችች    

  
  የየሥሥራራ  ሰሰዓዓትት፣፣  ደደመመወወዝዝ፣፣  ፈፈቃቃድድ፣፣  የየሥሥራራ  ሥሥንንብብትት  ክክፍፍያያዎዎችች፣፣  ጤጤንንነነትትናና  

ደደህህንንነነትት፣፣  በበሥሥራራ  ጉጉዳዳትት  ምምክክንንያያትት  ስስለለሚሚከከፈፈልል  የየጉጉዳዳትት  ካካሣሣ፣፣  የየሥሥራራ  ቅቅነነሳሳ  

ሁሁኔኔታታዎዎችች፣፣  የየቅቅሬሬታታ  AAቀቀራራረረብብ  ሥሥርርዓዓትትናና  የየመመሣሣሠሠሉሉትት  ሲሲሆሆኑኑ  የየኅኅብብረረትት  

ስስምምምምነነቱቱ  የየሚሚያያካካትትታታቸቸውው  ደደግግሞሞ    

  የየማማኅኅበበራራዊዊ  AAገገልልግግሎሎትት  የየሚሚስስፋፋፋፋባባቸቸውው  ሁሁኔኔታታዎዎችች፣፣  የየሙሙያያ  ደደህህንንነነትትናና  ጤጤንንነነትት    

  በበEEድድገገትት፣፣  በበደደመመወወዝዝ፣፣  በበዝዝውውውውርር፣፣  በበቅቅነነሳሳ  EEናና  በበዲዲስስፕፕሊሊንን  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  

ሠሠራራተተኞኞችች  ስስለለሚሚኖኖራራቸቸውው  ተተሳሳትትፎፎ    

  ስስለለሥሥራራ  ሰሰዓዓትት  ድድልልድድልልናና  በበሥሥራራ  መመካካከከልል  ስስለለሚሚስስጥጥ  EEረረፍፍትት    

  የየኅኅብብረረትት  ስስምምምምነነትት  ስስለለሚሚሸሸፍፍናናቸቸውው  ወወገገኖኖችችናና  ፀፀንንቶቶ  ስስለለሚሚቆቆይይበበትት  ጊጊዜዜ    

  EEንንዲዲሁሁምም  በበAAዋዋጁጁ  ወወይይምም  በበሌሌሎሎችች  ህህጐጐችች  ለለህህብብረረትት  ሥሥምምምምነነትት  የየተተተተዉዉ  ጉጉዳዳዮዮችች  

ሁሁሉሉ  የየመመደደራራደደሪሪያያ  ፍፍሬሬ  ጉጉዳዳዮዮችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  AAሠሠሪሪውውናና  ሠሠራራተተኛኛውው  ከከፍፍ  ሲሲልል  
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በበተተገገለለፁፁትት  ነነጥጥቦቦችች  ላላይይ  የየሚሚደደራራደደሩሩ  ቢቢሆሆንንምም  በበAAዋዋጁጁ  ላላይይ  ከከተተቀቀመመጡጡትት  

መመብብቶቶችች  ባባነነሰሰ  ሁሁኔኔታታ  EEንንዲዲደደራራደደሩሩ  AAይይፈፈቀቀድድምም፡፡፡፡    

  

2.2.5 የኅብረት ድርድር ሥነሥርዓት  

  
የየኅኅብብረረትት  ድድርርድድርር  ከከመመደደረረጉጉ  በበፊፊትት  ድድርርድድርር  ፈፈላላጊጊውው  ወወገገንን  ድድርርድድርር  ሊሊደደረረግግባባቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  

ጉጉዳዳዮዮችችንን  መመለለየየትት፣፣  በበዚዚያያምም  ላላይይ  በበጥጥሞሞናና  ጥጥናናትት  ማማካካሄሄድድ፣፣  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  

ቀቀደደምም  ሲሲልል  የየተተደደረረገገ  ድድርርድድርር  ካካለለ  ይይዘዘቱቱ፣፣  በበግግራራ  ቀቀኙኙ  የየተተነነሱሱትት  ነነጥጥቦቦችች  ምምንን  EEንንደደነነበበሩሩ  

ጊጊዜዜ  ወወስስዶዶ  ማማየየትት  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  የየተተሻሻለለናና  ውውጤጤታታማማ  ድድርርድድርር  ማማድድረረግግ  የየሚሚቻቻለለውው  በበጉጉዳዳዩዩ  

ላላይይ  ጠጠለለቅቅ  ያያለለ  ግግንንዛዛቤቤ  በበመመያያዝዝ  ስስለለሆሆነነ  የየተተገገለለፁፁትትንንናና  ሌሌሎሎችች  የየሚሚያያስስፈፈልልጉጉ  

IIንንፎፎርርሜሜሽሽኖኖችችንን  ሁሁሉሉ  መመሠሠብብሰሰብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበኃኃላላምም  የየተተገገኙኙትትንን  

IIንንፎፎርርሜሜሽሽኖኖችችንን  በበማማገገናናዘዘብብ  ለለድድርርድድርር  መመነነሻሻ  የየሚሚሆሆንን  ረረቂቂቅቅ  መመዘዘጋጋጀጀትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  

በበኃኃላላምም    ሌሌላላውው  ወወገገንን  ድድርርድድርር  EEንንደደሚሚያያስስፈፈልልግግ  AAውውቆቆ  EEንንዲዲቀቀርርብብ  ለለማማድድረረግግ  በበጽጽሁሁፍፍ  

EEንንዲዲገገለለጽጽለለትት  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  በበAAስስርር  ቀቀንን  ውውስስጥጥምም  ሌሌላላውው  ወወገገንን  ዝዝግግጁጁ  ሆሆኖኖ  ይይቀቀርርባባልል  

ዝዝግግጁጁ  ሆሆኖኖ  ሲሲባባልል  የየራራሱሱንን  የየድድርርድድርር  ረረቂቂቅቅ  ይይዞዞ  መመቅቅረረብብንን  የየሚሚጨጨምምርር  ነነውው፡፡፡፡  

  
ለለድድርርድድሩሩ  በበዚዚህህ  ሁሁኔኔታታ  ግግራራ  ቀቀኙኙ  በበቀቀረረቡቡ  ጊጊዜዜ  በበዝዝርርዝዝርር  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ከከመመነነጋጋገገራራቸቸውው  

በበፊፊትት  ድድርርድድሩሩ  የየሚሚካካሄሄድድበበትትንን  ሥሥነነ--ሥሥርርዓዓትት  ምምንን  መመምምሰሰልል  EEንንዳዳለለበበትት  በበጋጋራራ  ተተነነጋጋግግረረውው  

መመወወሰሰንን  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ድድርርድድሩሩ  ሲሲጀጀመመርርምም  ሁሁሉሉምም  ተተደደራራዳዳሪሪዎዎችች  በበቅቅንን  ልልቡቡናና  የየመመደደራራደደርር  

ግግዴዴታታ  ይይኖኖርርባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  የየIIንንዱዱስስትትሪሪ  ሰሰላላምም  EEንንዲዲሰሰፍፍንን  የየማማድድረረግግ  ጥጥረረትት  የየሚሚገገለለጥጥበበትት  

AAንንዱዱ  መመንንገገድድ  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

  
ስስለለሆሆነነምም  በበድድርርድድሩሩ  ሂሂደደትት  የየሚሚስስማማሙሙባባቸቸውውናና  የየማማይይስስማማሙሙባባቸቸውው  ነነጥጥቦቦችች  ይይኖኖራራሉሉ፡፡፡፡  

በበቅቅንን  ልልቡቡናና  ተተነነጋጋግግረረውው  ስስምምምምነነትት  ያያልልተተደደረረሰሰባባቸቸውውንን  ነነጥጥቦቦችች  ሥሥልልጣጣንን  ላላለለውው  የየክክርርክክርር  

ሰሰሚሚ  AAካካልል  በበማማቅቅረረብብ  ማማሣሣየየትት  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  

  
ድድርርድድሩሩ  የየሚሚካካሄሄደደውው  ፀፀንንቶቶ  ያያለለንን  የየኀኀብብረረትት  ሥሥምምምምነነትትንን  ለለማማሻሻቫቫልል  ወወይይምም  ለለመመተተካካትት  

በበሆሆነነ  ግግዜዜ  የየኀኀብብረረትት  ስስምምምምነነቱቱ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ከከማማብብቃቃቱቱ  ሶሶስስትት  ወወርር  ቀቀድድምም  ብብሎሎ  ሁሁለለቱቱ  

ወወገገኖኖችች  ተተቀቀራራርርበበውው  የየኀኀብብረረትት  ስስምምምምነነቱቱንን  ለለማማሻሻሻሻልል  ወወይይምም  ለለመመተተካካትት  መመወወሰሰንን  

AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ለለማማድድረረግግ  ከከወወሰሰኑኑ  AAዲዲሱሱ  ስስምምምምነነትት  ከከቀቀድድሞሞውው  ስስምምምምነነትት  ማማብብቂቂያያ  
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AAንንስስቶቶ  ወወደደፊፊትት  በበሚሚቆቆጠጠረረውው  ሶሶስስትት  ወወርር  ውውስስጥጥ  ስስምምምምነነቱቱንን  ማማጠጠናናቀቀቅቅ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ይይህህ  

ጊጊዜዜ  ካካለለፈፈ  ግግንን  የየቀቀድድሞሞውው  የየኀኀብብረረትት  ስስምምምምነነትት  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  AAይይኖኖረረውውምም  የየኀኀብብረረትት  

ስስምምምምነነቱቱ  ከከተተሻሻሻሻለለ  የየተተሻሻሻሻለለውው  ስስምምምምነነትት  ተተፈፈርርሞሞ  በበሁሁለለቱቱምም  ወወገገኖኖችች  AAማማካካኝኝነነትት  

ለለሚሚኒኒስስቴቴሩሩ  በበምምዝዝገገባባ  ይይላላካካልል፡፡፡፡  ተተደደራራዳዳሪሪ  ወወገገኖኖችች  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆኖኖ  ካካገገኙኙትትምም  በበዝዝርርዝዝርር  

ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ከከመመነነጋጋገገርር  በበሌሌሎሎችች  ተተዋዋዋዋይይ  ወወገገኖኖችች  ተተፈፈርርሞሞ  የየተተመመዘዘገገበበ  የየኀኀብብረረትት  

ስስምምምምነነትት  ተተቀቀብብለለውው  በበስስራራ  ላላይይ  EEንንዲዲውውልል  ሊሊስስማማሙሙ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  

  

2.2.6 የኀብረት ድርድር ወሰን 

  
የየኀኀብብረረትት  ድድርርድድርር  የየሚሚካካሄሄደደውው  በበAAንንድድ  በበኩኩልል  በበሰሰራራተተኞኞችች  ማማኀኀበበርር  EEናና  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  

በበAAሰሰሪሪውው  ወወይይምም  በበAAሰሰሪሪዎዎችች  ማማኀኀበበርር  መመሆሆኑኑንን  ከከAAንንቀቀጽጽ  112244//22//  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  በበኀኀብብረረትት  ድድርርድድርር  የየተተገገኘኘውው  ውውጤጤትት  AAሰሰሪሪውውንንናና  የየሰሰራራተተኛኛ  ማማኀኀበበሩሩ  

የየሚሚወወክክላላቸቸውውንን  ሰሰራራተተኞኞችች  የየሚሚመመለለከከትት  ይይሆሆናናልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    
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መልመጃ 
  
EEጅጅግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  የየህህዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎቶቶችች  ላላይይ  የየሚሚሰሰሩሩ  ሠሠራራተተኞኞችች  የየመመደደራራደደርር  መመብብትት  

AAላላቸቸውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??    

  
የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሠሠራራተተኞኞችች  ማማህህበበርር  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ስስለለ  EEነነ    ምምናናሴሴ  ደደበበሳሳይይ  ከከAAሠሠሪሪያያቸቸውው    

ኤኤሌሌፎፎራራ    IIንንዱዱስስትትሪሪ  ጋጋርር  ለለመመደደራራደደርር  ቀቀርርቧቧልል፡፡፡፡    ኤኤልልፎፎራራ  በበበበኩኩሉሉ  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  

ስስለለሠሠራራተተኞኞችች  ተተወወክክሎሎ  መመደደራራደደርር  AAይይችችልልምም  በበማማለለትት  ይይቃቃወወማማልል፡፡፡፡  ተተገገቢቢ  ተተቃቃውውሞሞ  ነነውው  

ይይላላሉሉ??  ለለምምንን??    
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3. የሥራ ክርክር 
  
 

3.1 ትርጉም  

 
 

ቃሉ በAሠሪና ሠራተኛ መካከል ያለ Aለመግባባትን ይጠቁማል፡፡ በAሠሪና ሠራተኛ ህጉ 

Aዋጅ ቁጥር 136(3) ላይ በተሰጠው ትርጉም የሥራ ክርክር ማለት ሕግን፣ የኀብረት 

ሥምምነትን፤ የሥራ ደንብን፣ የሥራ ውልን፣ ወይም ሲሠራበት የቆየ ልምድን 

መሠረት በማድረግ Eንዲሁም በኀብረት ስምምነት ወቅት ወይም ከኀብረት ስምምነት 

ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በሚመለከት በAሠሪና ሠራተኛ ወይም በሠራተኞች ማኀበር Eና 

በAሠሪዎች መካከል የሚነሳ ክርክር ነው፡፡   

 
በዚህ ትርጉም ውስጥ ያለመግባባት ምከንያት የሚሆኑት  

 ሕግ 

 የኀብረት ስምምነት 

 የሥራ ውል ወይም ሲሠራበት የቆየ ልምድ  

 የሥራ ደንብ ወይም በኀብረት ድርድር ወቅት ወይም ከኀብረት ስምምነት ጋር 

የተያያዙ ጉዳዮችንም የሚመለከት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
 
 

 

ዝርዝሮቹን በውል ስናጤናቸው Aንዱ ባንዱ ሊካተት የሚችል ነው፡፡ ለምሳሌ 

የኀብረት ስምምነት የሚለው በሥራ ሁኔታዎች ላይ የሚደረግ በጽሁፍ የሰፈረ 

ስምምነት ነው፡፡ የሥራ ሁኔታ ማለት ደግሞ ሰፊ Eና ሁሉንም በሥራ ምክንያት 

የሚፈጠረውን ግንኙነት የሚመለከት ነው፡፡ [Aንቀጽ 2(6)] በሌላ በኩል የሥራ ደንብ 

የሚለውም የሥራ ሁኔታን ይመለከታል፡፡ ስለሆነም በጥቅሉ የሥራ ሁኔታዎችን 

በተመለከተ የሚፈጠር Aለመግባባት ነው ቢባል ብዙውን ነገር የሚያካትት ይሆናል፡፡ 

የሆነ ሆኖ  ግልጽ ከመሆን፤በትርጉም ምክንያት ሊነሣ የሚችለውን ያልተፈለገ 

ውጤትንም ከማስቀረት Aንፃር ሲታይ በዝርዝር መቀመጡ መልካም Eንደሆነ ማሰብ 

ይቻላል፡፡  
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3.2 የሥራ ክርክር የሚገለጥባቸው መንገዶች 
 
 

የሥራ ክርክር ወይም Aለመግባባት በሚከተሉት ሁኔታዎች ይገለጣል፡፡  

 
• በራስ ኃይል/ርምጃ ፍላጐትን ለማስፈፀም በመሞከር (through a regulated 

self-help means) 

• Aለመግባባትን ሊፈቱ ወደሚችሉ Aካላት ጉዳዩን በመውሰድ ሊገለጥ ይችላል፡፡ 

 
በራስ ኃይል Aለመግባባትን ለመፍታት የሚሞከረው የሥራ ማቆም ወይም የሥራ 

መዝጋት ርምጃ በመውሰድ ነው፡፡ Eነኚህን ቀደም ሲል በነበረው ክፍል ያየናቸው 

በመሆኑ በድጋሚ ማንሳቱ Aስፈላጊ Aይሆንም፡፡ በሁለተኛው መንገድ Aለመግባባትን 

ወደ ሦስተኛ Aካል በመውሰድ ችግርን በመውሰድ ለመፍታት የሚሞከርበትን ሁኔታ 

ግን በመጠኑ ማንሳት ይገባል፡፡ 

 
Eንደሚታወቀው ማንኛውም ሰው ከሌላው ጋር ያለውን Aለመግባባት በራሱ 

መፍታት ያልቻለ Eንደሁ የመጀመሪያው ጥሩ Aማራጭ ከተከራካሪው ጋር 

በመረጠው ሦስተኛ ወገን ገላጋይ ወይም Aስታራቂ ዳኛ Aማካኝነት ልዩነቱን 

መፍታት ነው፡፡ በዚህ ዓይነት መንገድ (በህግ ወይም በስምምነት ክልከላ ከሌለበት 

በቀር) ማናቸውንም ጉዳይ የEርቅ ወይም የድርድር መሰረት ሊያደርጉት ይችላሉ፡፡ 

ይህ ማለት ነገሩ የወል ወይም የግል የሥራ ክርክር ቢሆንም ባይሆንም የማየት 

ስልጣን ይኖራቸዋል ማለት ነው፡፡ 

 
ራሳቸው የመረጡት የግልግል ዳኛ ወይ Aስታራቂ የሌለ Eንደሁ ግን Aንዱ ወገን 

ለሠራተኛ Eና ማኀበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር Aቤቱታ ሲያቀርብ ሚኒስቴሩ 

የተፈጠረውን Aለመግባባት ሊፈታ የሚችል Aስማሚ በብሔራዊ ደረጃ፤ በክልል፤ 

ወይም በወረዳ ደረጃ ጉዳዩን የሚያይ ሰው ይመድባል፡፡ [Aንቀጽ141 (1) (2)] 

Aስማሚው የሚያያቸው ጉዳዮች ውሱን ናቸው፡፡ በAንቀጽ 142 ላይ የተገለፁት 

የወል የሥራ ክርክሮችን ብቻ የሚመለከት ነው፡፡  
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3.2.1 Aማራጭ የክርክር መፍቻ መድረኮች 
 

ከፍ ሲል Eንደተገለፀው Aማራጭ የክርክር መፍቻ መድረኮች የሥራ ክርክር ሲከሰት  

Aለመግባባቱ በሦስተኛ ወገን የሚፈታው Aንድም ራሳቸው በመረጡት ገላጋይ 

Aሊያም ሚኒስቴሩ በሚመድበው Aስማሚ Aማካኝነት ነው፡፡ Eነኚህ Aካላት 

የተቻላቸውን Aድርገው ግራ ቀኙን የሚያስማማ ውሳኔ መስጠት ያልቻሉ Eንደሁ  

  
 

 ገላጋዩ ወይም Aስታራቂ ዳኛው በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘው ወገን 

Eንደ Aግባቡ ነገሩን ለቦርድ ወይ ለፍርድ ቤት ያቀርበዋል፡፡  

 

 Aስማሚው በበኩሉ ሁለቱንም ወገኖች ጉዳዩ ከቀረበለት ጊዜ ጀምሮ 

ባሉት 30 ቀናት ውስጥ ማስማማት ካልቻለ ይህንኑ በመግለጽ 

ሪፖርቱን ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፡፡ በዚህ ጊዜ ከተከራካሪ ወገኖች Aንዱ 

ነገሩ በAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ Eንዲታይለት ሊወስደው 

ይችላል፡፡  

 

ስለሆነም Aማራጭ የሥራ ክርክር መፍቻ መድረኮች በEርቅ፣ በግልግል፣ Eና ሚኒስቴሩ 

በሚመድበው Aስማሚ Aማካኝነት የሚፈፀሙ ናቸው ማለት ነው፡፡  
ስለ 

 

3.2.2 መደበኛ የሆኑ የክርክር መፍቻ መድረኮች  
 
 

መደበኛ የሆኑት የክርክር መፍቻ መድረኮች  

 ጊዜያዊ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ  

 ቋሚ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ Eና  

 ፍርድ ቤቶች ናቸው፡፡ 
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የጊዜያዊ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ሥልጣን 
 

በጊዜያዊ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ሥልጣን ሥር የሚወድቁት ጉዳዮች 

በAንቀጽ 142 (1) (ሀ) ላይ ስለደመወዝና ሌሎች ጥቅሞች Aወሳሰን የተገለፁት 

ስለመሆናቸው ከAንቀጽ 141 (3)፣144 (2) Eና Aንቀጽ 147 (2) መረዳት ይቻላል፡፡ 

በAንቀጽ 142 (3) ላይ የተቀመጠውን ድንጋጌ ስናየው ጊዜያዊ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ 

ወሳኝ ቦርዱ የሚያየው በAንቀጽ 136 (2) ላይ የተመለከቱትን የAየር 

መንገድ፣የመብራት ኃይል Eና Aገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችን፡ የውሃ Aገልግሎት 

የሚሰጡ Eና የከተማ ጽዳት የሚጠብቁ ድርጅቶችን የከተማ Aገልግሎት ሆስፒታሎች ፣ 

ክሊኒኮች ፣ የመድኃኒት ማከፋፈያ ድርጅቶች Eና የመድኃኒት መሸጫ ቤቶች የEሳት 

Aደጋ Aገልግሎቶች Eና የቴሌኮሙኒኬሽን Aገልግሎት ሠራተኞች የሚነሳውን 

የደመወዝና የሌሎች ጥቅሞች Aወሳሰን ብቻ Eንጂ ከዚህ ውጪ ያሉትን ክፍሎች ጉዳይ 

የማየት ሥልጣን የሌለው ያስመስለዋል፡፡ ወደ Aንቀጽ 147(2) ስንመለስ ግን 

የደመወዝና የሌሎች ጥቅሞች Aወሳሰን በጥቅሉ የዚሁ ጊዜያዊ ቦርድ ሥልጣን Eንደሆነ 

መገንዘብ ስለሚቻል በዚህ ረገድ የሚፈጠረውን ብዥታ ያጠፋል፡፡  

 

የቋሚ Aሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ሥልጣን 
 
ቋሚ የAሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ የሚኖረው ሥልጣን በAንቀጽ 147 (1) (ለ) 

(ሐ) ላይ የተመለከቱት ናቸው፡፡ ይህ ማለትም በAንቀጽ 147 (1) (ለ) ላይ Eንደተገለፀው 

በAንቀጽ 142 (1) (ሀ) ላይ ከተገለፀው በቀር ሌሎቹን የወል የሥራ ክርክሮችን ሁሉ 

የማየት ሥልጣን Aለው፡፡ ከAንቀጽ 142 (1) ላይ መገንዘብ Eንደሚቻለው በስሩ 

የተቀመጡት ዝርዝሮች በመንደርደሪያው ላይ ከተገለፀው Aንፃር ሲታዩ የወል የሥራ 

ክርክሮች ናቸው፡፡ ዝርዝሮቹ የተገለፁት ብቻም ሳይሆኑ ያልተገለፁ ነገር ግን የሁሉንም 

ሠራተኛ መብት ሊነኩ የሚችሉ መብቶችንም ሊያካትት የሚችል ነው፡፡ ከዚህ በተረፈም 

ሚኒስቴሩ የመደበው Aስማሚ ማስማማት ያለመቻሉን ሲገልፅና Aንዱ ወገንም ይህንኑ 

ወደ ቦርዱ ሲወስደው ቋሚው ቦርድ ነገሩን ያየዋል፡፡ በAንቀጽ 160 ላይ የተገለፁትን 

የሥራ ማቆምን ወይም የሥራ መዝጋትን በተመለከተ የተከለከሉትን ድርጊቶችን 

በተመለከተም ጉዳዩ ሲቀርብለት የማየት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡ ያም ሆነ ይህ የሥልጣኑ 
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መሠረታዊ ቁም ነገር ያለው የሚታየው ጉዳይ የወል ይዘት Aለው የለውም የሚለው 

ላይ ነው፡፡   

  
በAንዳንድ Aገሮች Aንድ ጉዳይ የወል የሚሆነው በጉዳዩ ውስጥ መብታቸው የተነካው 

ሰዎች ቁጥር በርካታ ሲሆን ነው፡፡ በዚህ ረገድ የIትዮጵያ Aሠሪና ሠራተኛ ህግ Aንቀጽ 

142 ሲታይ ጉዳዩ የወል የሚሆነው በነገሩ ውስጥ የገቡትን ሰዎች ቁጥር ከግምት 

ውስጥ የሚያስገባ Aይመስልም፡፡ Aንቀጹ ገለፃውን የሚጀምረው “ከዚህ በታች 

የተመለከቱትና ሌሎች የወል የሥራ ክርክር ጉዳዮች” በማለት ነው፡፡ Eና ሌሎች የወል 

የሥራ ክርክሮች የሚለው በAንቀጹ ሥር ያሉት ሁሉ የወል የሥራ ክርክሮች 

መሆናቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የተዘረዘሩትን ንUስ Aንቀጾች ስናያቸው ደግሞ 

በባህሪያቸው ጉዳዮቹ የብዙሃኑን ሠራተኛ መብት የግድ (necessarily) የሚነኩ  

ናቸው፡፡ በዚህ የተነሳም ብዙሃኑ የሚካተተው ከጉዳዩ ባህሪ የተነሳ Eንጂ ለችግሩ 

ምክንያት የሆነው Aጋጣሚ በርከት ያሉ ሰዎችን ማሰባሰብ መቻሉ Aይደለም፡፡  ለምሳሌ 

የደመወዝና የሌሎች ጥቅሞችን Aወሳሰን በተመለከተ ጠቅላላ ይዘቱ ምን መምሰል 

Aለበት Eንዴት ሊሠራ ይገባል የሚለው በተናጥል Aንድን ሠራተኛ ብቻ የሚመለከት 

ሳይሆን ውጤቱ ብዙሃኑን የሚጠቅም ወይም የሚጐዳ ይሆናል፡፡ ስለሆነም የጋራ/የወል 

ጉዳይ ይሆናል፡፡ ሥርዓቱ ከተዘረጋ በኃላ ግን በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት ላገኝ 

የሚገባኝ Eድገት ቀርቶብኛል የሚል ቢኖር ችግሩ የዚሁ ሠራተኛ የግል ጉዳይ ብቻ 

Eንጂ ሌሎችን በጋራ የሚመለከት Aይሆንም ቁጥራቸው ምንም ያህል የበዛ ቢሆን ነገሩ 

የያንዳንዳቸው የየግል ጉዳይ Eንጂ የወል Aይሆንም፡፡ ስለሆነም በIትዮጵያ የAሠሪና 

ሠራተኛ ጉዳይ Aዋጅ የወል የሥራ ክርክር ማለት የጉዳዩ ፍሬ ነገር የብዙሃኑን 

ሠራተኛ መብት የሚነካ ነው ወይስ Aይደለም በሚለው ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ 

ለቅሬታው ምክንያት በሆነው Aጋጣሚ ብዙዎች ቅር መሰኘታቸውና Aቤት ማለታቸው 

የጉዳዩን ፍሬ ነገር ይዘት Aይቀይረውም፡፡ ስለሆነም በዚህ መንገድ የወል ሊባሉ 

የሚችሉ ጉዳዮች ሁሉ የቋሚ ቦርዱ ሥልጣን ይሆናሉ ማለት ነው፡፡  
 

 

 
Aጠቃላይ በሆነ መንገድ የቦርዱ ሥልጣን የጋራ የሆኑ የሠራተኞቹን ጥቅም 

የሚመለከት ነው ስንል ይህን Aቋም የሚፈትን ችግር የለም ማለት Aይቻልም፡፡ ለምሳሌ 

በAንቀጽ 142(ሰ) ላይ ያለውን ድንጋጌ ብንመለከት Aሠሪው በሚወስዳቸው Eርምጃዎች 
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ምክንያት የሚቀርቡ ክሶች ከባህሪያቸው ስንነሳ የጋራ የሆነ የሠራተኞችን ጥቅም 

ይመለከታል ወይስ የግል ይሆናል? ይህ Aስቸጋሪ ጥያቄ ነው፡፡ በAንቀጽ 142 (ሠ) ላይ 

ያለው የEድገት Aሰጣጥ ሥርዓቱ ምን መምሰል Aለበት የሚለው የጋራ የሠራተኞችን 

ጥቅም የሚመለከት መሆኑ Eውነት ነው፡፡ በAንቀጽ 142(ሰ) ላይ ግን Eንደምን ሆኖ 

የጋራ ይሆናል? Aሠሪው Eድገትን በተመለከተ የሚወስደው Eርምጃ በባህሪው Eርምጃ 

የተወሰደበትን ሰው/ሰዎች ጥቅም ብቻ የሚመለከት ነው፡፡ለምሳሌ Aሰሪው ለAበበ 

ሊሰጠው የሚገባውን Eድገት መከልከሉ የAበበ ጉዳይ ብቻ Eንጂ የጠቅላላው ሠራተኛ 

ጥቅም ሆኖ የሚመጣው በምን ሁኔታ ነው? የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሰበር ችሎት 

በተደጋጋሚ በሰጣቸው ውሳኔዎች የወል የስራ ክርክር የሠራተኞችን ጥቅም በጋራ 

የሚነካ/የሚመለከት Eንደሆነ፤ የግል ስራ ክርክር ግን በሠራተኞው/በሠራተኞቹ ላይ ብቻ 

ተወስኖ የሚቀር Eንደሆነ ይገልጻል፡፡ Eንዲህ ሲሆን Aሻሚ የሆኑ ሁኔታዎችን 

ለመፍታት መነሻ የሚሆነን ይኸው ትርጉም ነው፡፡ ነገር ግን ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ 

በAንቀጽ 142 (ሰ) ላይ ያለውን ድንጋጌ የተረጎመው ከዚህ መሰረታዊ ትርጉም በመነሳት 

ሳይሆን ከዚህ ንUስ Aንቀጽ በላይ ያሉትን ድንጋጌዎች ባህሪ ከመመርመር በመነሳት 

ነው፡፡ ይህ የተጠቀሰውን ንUስ Aንቀጽ በራሱ ባህሪ Eንዳንመዝነው የሚሸፍን ነው፡፡ 

ስለሆነም የዚህ ንUስ Aንቀጽ ድንጋጌ ከመነሻ Aተረገጎማችን Aንጻር Eንዴት ማየት 

Aለብን? በዚህ ላይ መነጋገሩ በመነሻ Aተረገጎማችን ላይ ያለውን ብዥታ በማጥራት ህጉ 

ወዳለመው መስመር Eና Aፈጻጸም ለመድረስ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ ስለሆነም ሠልጣኙ 

በዚህ ነጥብ ላይ ይወያይበት !  

 
የሠራተኞች ቅነሳም ቢሆን በAንቀጽ 142(ሸ) ላይ ያለው የሚያነጋግር ይመስላል፡፡ ንUስ 

Aንቀጹ የሚናገረው “ስለሠራተኞች ቅነሳ” ከመሆኑ Aኳያ፤ የሠራኞች ቅነሳ Eንዴት 

መፈጸም Eንዳለበት በAንቀጽ 29(3) ላይ Eንደተገለጸው ከሰራተኞች ማህበር ጋር 

ሳይመካከር፣ ተመካክሮም ቢሆን ትርጉም ባለው መንገድ ሳይሆን በራሱ ውሳኔ ለመቀነስ 

Aቋም ሲወስድ የሠራተኞች ጥቅም ይነካል ማለት Aለብን? ወይስ የቅነሳ ሥርዓቱ ምን 

መምሰል Eንዳለበት ስምምነት ከተደረሰ በኃላ በተደረሰው ስምምነት ህጉ ያስቀመጠውን 

ሥርዓት ተከትሎ በሚፈጸም ቅነሳ ላይ Aሠሪው የሚወስደው Aቋም የጠቅላላውን 

ጥቅም Eንደሚነካ ማሰብ Aለብን? ለኃለኛው ጥያቄ Aዎ የምንል ከሆነ የሰራተኞች ቅነሳ 
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በጉዳቱ በተጠቁት ሰዎች ላይ ብቻ ተወስኖ የሚቀር Eንጂ የጠቅላላው ሠራተኛ ጥቅም 

ጉዳት ሆኖ የሚመጣው Eንዴት ነው? 

 

የፍርድ ቤቶች ሥልጣን 
 
 

መደበኛ ፍርድ ቤቶች የAሠሪና ሠራተኛን ክርክር በሁለት መንገድ ያስተናግዳሉ Aንድም 

ጉዳዩ በቀጥታ ሲቀርብላቸው ሌላው ደግሞ በይግባኝ ሲመጣላቸው ነው፡፡ በቀጥታ 

ለማየት ሥልጣን የሚኖራቸው የግል የሥራ ክርክሮችን ነው፡፡ የግል የሥራ ክርክር 

የሚባለው የAንቀጽ 138 (1) ላይ የተገለፁት Eና ተመሣሣይ ውጤት ያላቸው ክርክሮች 

ናቸው፡፡ የጉዳዮችን ይዘት ስንመረምር ለምሳሌ በAሠሪው የሚወሰደው ከሥራ 

የማስወጣት Eርምጃ  የጉዳቱ ሰለባ ከሆነው ሠራተኛ የግል ጉዳይ ጋር የተሣሠረ ነው፡፡ 

የቅጥርና የሥንብት ደብዳቤ ሊሠጠኝ ይገባል የሚለውም የጠያቂውን መብት ብቻ 

የሚመለከት Eንጂ የቅጥር ወይም የስንብት ደብዳቤው መሰጠት ወይም Aለመሰጠት 

ጠቅላላውን የሠራተኞች መብት የሚጐዳ ወይም የሚጠቅም Aይደለም፡፡ የመፈፀም 

ወይም የAለመፈፀሙ ጥቅምና ጉዳት በጠያቂው ሠራተኛ ላይ ብቻ ተወስኖ የሚቀር 

በመሆኑ ጉዳዩ የግል የሥራ ክርክር ይሆናል፡፡ ሌሎችንም ብንመለከት የምንደርስበት 

መደምደሚያ ከዚህ የሚዘል Aይሆንም፡፡ በሚወሰደው Eርምጃ የሚጐዱት ሠራተኞች 

ቁጥር መብዛት ማነስም ነገሩን Aይለውጠውም፡፡    

        
 

ከዚህ በተረፈም የሥራ ክርክር ችሎቶች በAሠሪና ሠራተኛ ህጉ ላይ የተጠቀሱትን 

የወንጀል ጉዳዮችን ጭምር የማየት ሥልጣን Aላቸው [Aንቀጽ138 (ረ)] ፡፡ Eንዲሁም 

ቦርዱ ያያቸውን ጉዳዮች፣በሥልጣን ላይ የሚቀርብን መቃወሚያ፣የማህበር ምዝገባን 

ክልከላ ሚኒስቴሩ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ያለን ቅሬታ፣የሥራ ሁኔታ ተቆጣጣሪው 

በሰጠው ውሳኔ ላይ፣ ሚኒስቴሩ Eገዳንና የማህበር ስረዛን በተመለከተ በሰጠው ውሳኔ 

EንደAግባቡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት፣ ወይም የክልል ከፍተኛና ጠቅላይ ፍርድ 

ቤቶች በይግባኝ ያታል [Aንቀጽ138 (3) ፣ 139] ፡፡ የሚሰጡትም ውሳኔ የመጨረሻ 

ይሆናል፡፡ 
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መልመጃ 
       

1. የኬኬ ብርድ ልብስ ፋብሪካ በሃምሳ ስድስት ሠራተኞች ላይ የወሰደውን የቅነሳ 

Eርምጃ Eና የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ Eንዴት ያዩታል?    

 
2. ስለናት ወርቅነህ በጊዮን ሆቴሎች ላይ የሥራ መደብ Eንዲስተካከልላቸው 

ያቀረቡትን ጥያቄ የጠላይ ፍርድ ቤቱ የግል የሥራ ክርክር ነው ማለቱ ትክክል 

ነው ይላሉ? 

 
3. በተመሳሳይ ሁኔታም መብራት ሀይል ከAዱኛ ገመዳ ጋር በሚከራከሩበት 

መዝገብ  የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ከደረጃ ዝቅ የመደረግ ጉዳይ የግል የሥራ ክርክር 

ነው ማለቱን Eንዴት ያዩታል?  

 
 

4. Aሠሪውና ሠራተኛው በግልግል ዳኛ ወይም በAስማሚ ጉዳያቸውን ለመጨረስ 

ባደረጉት ስምምነት መሰረት ውሳኔ ተሰጥቷል፡፡ በውሳኔው ቅር ያለው ወገን 

ጉዳዩን ለፍርድ ቤት የሚያቀርበው በይግባኝ ወይስ Eንደ Aዲስ ክስ ነው? 
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4.የይርጋ ደንብ 
 

4.1የመብት ጥያቄ የሚቀርብበት ጊዜና ዓላማው 
 

      በደል የደረሰበት ሰው በደሉን ለሚመለከተው Aካል Aቅርቦ ለማሰማት ያለው Eድል 

በጊዜ የተገደበ ነው፡፡ የጊዜው ርዝማኔ መጠን EንደየAገሩ፣ በጉዳዩ ውስጥ Eንዳለው 

የመብት ዓይነት ሊለያይ ይችላል፡፡ ከንብረት መብት ጋር በተያያዘ፣ ከውል ውጭ በደረሰ 

ጉዳት ምክንያት ወይም ከወንጀል ድርጊቶች የተነሣ የሚቀርቡ ጥያቄዎች የየራሳቸው 

የይርጋ ጊዜ ተቀምጦላቸዋል፡፡ በተወሰነው የጊዜ ገደብ ውስጥ የመብቱ ጥያቄ ካልቀረበ 

ተበዳዩ በሌላ ጊዜ መብቱን የመጠየቅ Eድሉን የሚያጣበት  ሁኔታ Aለ፡፡  

 
      በተመሣሣይ ሁኔታም በAሠሪና ሠራተኛ ህጋችን Aዋጅ ቁጥር 377/96 የተለያዩ የይርጋ 

ደንቦች ተቀምጠዋል፡፡ ለምሳሌ ያህል፡-  

 
የፍትሐብሔር ግንኙነት በተመለከተ  

 
• የሥራ ውሉ ከህግ ውጪ የተቋረጠበት ሰው ይህንኑ ጠቅሶ ወደ ሥራው 

Eንዲመለስ ይወሰንለት ዘንድ የሚያቀርበው ጥያቄ ውሉ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ 

ባሉት ሦስት ወራት ውስጥ Eንዲያቀርብ ይጠበቅበታል 

• በሥራ ላይ Eያለም ቀረብኝ ወይም ተጓደለብኝ የሚለው የደመወዝ፣ የትርፍ 

ሰዓት Eና ሌሎቹም የክፍያ ጥያቄዎች መጠየቅ ከሚገባቸው ጊዜ ጀምሮ Eስከ 

ሦስት ወር ድረስ ካልተጠየቁ ቀሪ ይሆናሉ 

• የሥራ ውሉ በመቋረጡ ምክንያት የሚጠየቅ ማናቸውም ጥያቄ በስድስት ወር 

ውስጥ ካልተጠየቀ ቀሪ ይሆናል 

• በተጠቀሱት ደንቦች የማይሸፈን ነገር ግን በቅጥር ላይ ከተመሠረተ ግንኙነት 

የተነሣ የሚመጣ የመብት ጥያቄ ሁሉ በAንድ ዓመት ውስጥ ሊጠየቅ ይገባል፡፡ 

ከዚህ በተረፈም በዚህ ጠቅላላ ደንብ ያልተሸፈነ ጉዳይ ሲያጋጥም Aግባብ ያለው 

ህግ በማሟያነት Eንደሚያገለግል ተደንግጓል፡፡ በፍትሐብሄር ጉዳይ የፍትሐብሄር 

ህግ ተፈጻሚ ይሆናል  ማለት ነው፡፡ 
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የወንጀል ጉዳይን በተመለከተ  

 

• በAዋጅ ቁጥር 377/96 የተጠቀሰ ማናቸውም ጥፋት ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ 

ከAንድ ዓመት በኃላ ክስ ማቅረብ Aይቻልም፡፡ “ማቅረብ Aይቻልም” የሚለው 

ቃል ጉዳዩን ሌላው ተከራካሪ ወገን ባያነሳው Eንኳ የሚመለከተው ፍርድ ቤት 

ክርክሩን Aይቶ ማለፍ Eንደማይገባው የሚያመለክት ነው፡፡ ከዚሁ ጋር 

በተያያዘም Aዲሱን የወንጀል ህግ Aንቀጽ 216 Eና ተከታዮችን ማየት ጠቃሚ 

ይሆናል፡፡  

 
 

• የሆነ ሆኖ Aጠቃላይ በሆነ መንገድ ሲታይ በህጉ ላይ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ 

Aጭር መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት የAሠሪና ሠራተኛ 

ግንኙነት በባህሪው ጥንቃቄን የሚሻ፣ የIንዱስትሪውን ሰላም የማናጋት ኃይል 

ያለው በመሆኑ Aለመግባባቶች ተንጠልጥለው ሳይቆዩ በAፋጣኝ መፍትሔ 

Eንዲያገኙ ማድረግ ነው፡፡ በሥርዓቱ ላይ መተማመን Eና ወደልማት ያለሥጋት 

መሠማራት የሚቻለውም ይህ ሲሆን ነው፡፡ በAዋጁ መግቢያ ላይ …. 

የIንዱሰትሪ ሰላምን በመፍጠር… በመተባበር በጋራ Eንዲሠሩ ማድረግ ጠቃሚ 

በመሆኑ… የሥራ ክርክር በተቀላጠፈ መንገድ መፍትሔ Eንዲያገኝ የሚያስችል 

ሥርዓት መዘርጋት Aስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ… የሚሉት ሐረጐች 

የሚጠቁሙትም ይህንኑ ነው፡፡ ስለሆነም የይርጋ ጊዜን የተመለከቱት 

ድንጋጌዎች ከዚህ Aጠቃላይ መንፈስ Aንፃር መታየት ይገባቸዋል፡፡ 

 

4.2 የይርጋ ጊዜ Aቆጣጠር  
 

• የመብት ጥያቄዎች የሚቀርቡበት ጊዜ በህግ ገደብ ያለበት በመሆኑ ገደቡ የት 

ተጀምሮ የት ላይ Eንደሚያበቃ ማወቅ መብትን በጊዜው ለማቅረብም ሆነ 

በጊዜው የቀረበ መሆን Aለመሆኑን ለመለየት ይረዳል፡፡ በዚህ ረገድ በAዋጅ 

ቁጥር 377/96 Aንቀጽ 163 ላይ Eንደተገለፀው በAዋጁ በሌላ ሁኔታ 

ካልተመለከተ በቀር የAንድ መብት የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው በመብቱ 

ለመጠቀም ከሚቻለበት ቀን ቀጥሎ ካለው ቀን ጀምሮ መሆኑ ተደንግጓል፡፡ 
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በምሳሌ ለመግለጽ ያህል Aንድ ሠራተኛ ከሥራ የተባረረበት Eለት ሰኔ 16 ቀን 

2000 ዓ.ም ቢሆን ያላግባብ ተባርሬያለሁና ወደ ሥራ ልመለስ ቢል በዚህ 

መብቱ መጠቀም የሚችለው ከሥራ ስለመባረሩ በደብዳቤ ከተገለጸለት Eለት 

ጀምሮ ነው፡፡ የይርጋ ጊዜው መታሰብ የሚጀምረው ግን በመብቱ ለመጠቀም 

ከሚችልበት ደብዳቤ ከደረሰው Eለት ቀጥሎ ካለው ቀን ጀምሮ ይሆናል ማለት 

ነው፡፡ ይህ ቀን ሰኔ 17 ቀን 2000 ዓ.ም ነው፡፡ ሰኔ 17 ቀን 2000 ዓ.ም የዋለው 

ሥራ በማይሠራበት የበዓል Eለት ቢሆን Eንኳ Aቆጣጠሩን ከመጀመር Aንፃር 

የሚያመጣው ለውጥ Aይኖርም፡፡ ነገር ግን የይርጋውን መቆጠር ማብቂያ ረዜ 

ከማስላት Aኳያ የመጨረሻው Eለት ሥራ በማይሠራበት Eለት ከዋለ ሥራ 

የሚሠራበት ተከታዩ ቀን የመጨረሻ ማብቂያው ጊዜ Eንደሆነ ይታሰባል፡፡  

 
• የወንጀል ጉዳዮች በሆኑ ጊዜ ግን የይርጋው ጊዜ መታሰብ የሚጀምረው 

ጥፋተኛው የወንጀል ድርጊቱን ከፈፀመበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡ ይህም ሲሆን 

ጥፋቱ Eየተደጋገመ የተፈፀመ Eንደሆነ የወንጀሉ ድርጊት መፈፀም ካቆመበት 

ጊዜ ጀምሮ የይርጋው መታሰብ ይጀምራል፡፡ የማብቂያ ጊዜው መቆጠር 

ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ስናሰላ Aንዱ ዓመት የሚያልቅበት የመጨረሻ ቀን 

ቀጥሎ ያለው ጊዜ ይሆናል፡፡ ለምሳሌ ሰኔ 19ቀን 1999 ዓ.ም የተፈፀመ ወንጀል 

የAንዱ ዓመት ማብቂያ ጊዜ ሰኔ 18 ቀን 2000 ዓ.ም ቢሆን “ከAንድ ዓመት 

በኃላ” ስለሚል ከዚህ ቀን በኃላ ማለትም ከሰኔ 19 ጀምሮ ክስ ሊቀርብበት 

Aይችልም ማለት ነው፡፡  

 

4.3 የይርጋ ጊዜ መቆጠር ስለሚቋረጥበት ሁኔታ  
 

      የይርጋ ጊዜ ከፍ ሲል በተገለፁት ሁኔታዎች መቆጠር ይጀምራል፡፡ Aደንዳንድ ጊዜ ግን 

ቆጠራው መታሰብ መቀጠሉን ሊያቋርጡ የሚችሉ ምክንያቶች ይፈጠራሉ፡፡ Eነኚህም 

ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

 
• ጉዳዩ የሥራ ክርክርን ለሚወስን ባለስልጣን ቀርቦ የመጨረሽ ውሳኔ 

Eስኪሰጥበት ቀን ድረስ ያለው ጊዜ የይርጋ ማቋረጫ ምክንያት ይሆናል፡፡ 

ለምሳሌ Aበበ የሥራ ክርክርን ለመወሰን ሥልጣን ላለው Aካል Aቤቱታውን 
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Aቅርቦ ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ ይሆናል፡፡ በዚህ ጊዜ ይርጋው ስለማይታሰብ በሌላ 

ጊዜ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ቢወስድ ሌላው ተከራካሪ ወገን ጉዳዩን ለማየት 

ሥልጣን ባለው Aካል የቀረበበትን ጊዜ ወደጐን በመተው ይርጋው Aልፎበታል 

ብሎ ለመከራከር Aይችልም፤ ቢከራከርም ውጤት ያለው Aይሆንም፡፡  

ምክንያቱም ጉዳዩ የቀረበለት Aካል በነገሩ ላይ ውሳኔ Eስኪሰጥ ድረስ የይርጋው 

መታሰብ መቀጠል Eንደሚቋረጥ ህጉ በግልጽ ስለሚናገር ነወ፡፡ (Aንቀጽ 164 

(1)) 

በዚህ ድንጋጌ ላይ ልናስተወላቸው Eና መልስ ልናገኝላቸው የሚገቡ ጥያቄዎች Aሉ፡፡ 

Eነኘህም 

• የሥራ ክርክርን ለመወሰን የሚችል ባለስልጣን ማነው? 

• “ውሳኔ “ ምን ማለት ነው? ክስስ? የሚሉት ናቸው፡፡ 

 
      Aንቀጽ 164(1) የሚጀምረው “ባለሥልጣን” በማለት ስለሆነ በዚህ መወያየት መጀመሩ 

መልካም ነው፡፡ “ባለስልጣን” ማን Eንደሆነ በህጉ ላይ Aልተገለፀም ፡፡ ከድንጋጌዎቹ 

ይዘት መረዳት የሚቻለው ግን የተከራካሪዎቹን ጉዳይ በማየት መፍትሔ ለመስጠት 

የሚችለው ሰው ነው፡፡የዚህ ሰው መፍትሔ የመስጠት ችሎታ የመነጨው ከየት ነው? 

ብዙም ሳንቸገር በAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ መፍትሄ ለመስጠት በቀዳሚነት ችሎታ 

የተሰጣቸው ጊዜያዊ ቦርድ፤ ቋሚ ቦርድ Eና ፍርድ ቤቶች ናቸው፤ የችሎታቸው 

ምንጭም ህጉ ነው [Aንቀጽ 138 Eና 147 ይመልከቱ]፡፡ ስለዚህ በዚህ መንፈስ 

ባለስልጣን ማለት መንግስት በAሰሪውና በሰራተኛው መሃል የሚፈጠረውን Aለመግባባት 

መፍትሄ Eንዲሰጡ ያቋቋማቸው /የሚያቋቁማቸው Aካላት (Public authorities) ናቸው 

ማለት ነው፡፡ ነገር ግን በAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ውሳኔ የሚሰጡት መንግስት የመደባቸው 

Eኒህ ተቋማት ብቻ Aይደሉም፡፡ ለምሳሌ Aሠሪውና ሰራተኛው በመካከላቸው 

የሚፈጠረውን Aለመግባባት በግልግል ዳኛ Eንዲታይላቸው ሊወስኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ 

ውሳኔያቸው መሰረት የመረጡት ዳኛ/ዳኞች Eነሱን በተመለከተ በተከራካሪዎቹ 

የተመረጡ ባለስልጣኖች (Private authorities) ናቸው ማለት Aይቻልም ወይ? ጉዳዩ 

ያለው ግራ ቀኙን በሚያወዛግበው ነጥብ ላይ መፍትሔ ለመስጠት ችሎታ ከማግኘት 

Aንፃር በመሆኑ የግልግል ዳኞቹን (የምEራፍ ሁለትን ጠቅላላ ርEስም ከግምት ስናገባ) 
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በተከራካሪ ወገኖች የተመረጡትን ዳኞች “ባለስልጣኖች” (Private authorities) Aድርጐ 

ላለመቀበል በቂ ምክንያት ያለ Aይመስልም፡፡ 

 

ሌላው “ክስ” የሚለው ቃል ትርጉሙ በAሰሪና ሰራተኛ ህጉም ሆነ በሥነ-ሥርዓት ህጉ 

ላይ Aልተመለከተም፡፡ በተጠቀሱት ህጐች ላይ ቃሉ ያለውን Aገባብ ስንመረምር 

ተከራካሪዎቹን ባላግባባው ነጥብ ላይ Aንዱ ወገን ጉዳዩን ለሚመለከተው Aካል Aቅርቦ 

ዳኝነታዊ መፍትሔ Eንዲሰጠው የሚያቀርበው ጥያቄ ነው፡፡  

 

“ውሳኔ” የሚለው ቃልም በAሰሪና ሰራተኛ ህጉ ላይ ትርጉሙ Aልተመለከተም፡፡ በዚህ 

ረገድ በመጀመሪያ ልናየው የምንችለው በሥነ-ሥርዓት ህጉ ላይ ቃሉ የተሰጠውን 

ትርጉም ነው፡፡ በፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግ ቁጥር 3 ላይ “ክርክሩን በሚሰማው 

ፍርድ ቤት Aስተያየት ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቡትን ክስና ማስረጃዎቹን መርምሮ 

ስለተከራካሪ ወገኖች መብትና ስለክሱ Aወሳሰን የሚሰጠው የመጀመሪያ ደረጃ ወይም 

የመጨረሻ ደረጃ ውሳኔ” ማለት ነው ሲል ይተረጉመዋል፡፡ 

 
      በዚህ Aተረጓጐም መሰረት ውሳኔ “ዳኝነታዊ Aስተያየት” ሆኖ ነገር ግን የመጀመሪያ 

ደረጃ ወይም የመጨረሻ ደረጃ ውሳኔ ነው፡፡ “It is decisional or it is judgmental” 

ስለሆነም “ውሳኔ” የሚለው ቃል በAንቀጽ 164 (1) Aግባብ ዳኝነታዊ Aስተያየት ተደርጐ 

ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው፡፡ በዚህ ትርጉም ላይ ለበለጠ ውይይት የምንመለስበት ሆኖ 

ለጊዜው ወደ ሌላው የይርጋ ማቋረጫ ምክንያት ማለፉ ተገቢ ነው፡፡ 

 
የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅን በስራ ላይ ለማዋልና ለማስፈፀም ኃላፊነት ለተሰጠው 

ባለስልጣን Aቤቱታ ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ በጽሁፍ Eስኪሰጥበት ቀን ድረስ ያለው ጊዜ 

ይርጋን የሚያቋርጥ ምክንያት ነው፡፡ [Aንቀጽ 164(2)] ፡፡ 

 
የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅን በስራ ላይ ለማዋልና ለማስፈፀም ኃላፊነት የተሰጠው 

ባለስልጣን ማነው? ቀደም ሲል “ባለስልጣን” ማነው የሚለውን ስንነጋገር ክስን ከማየትና 

ዳኝነታዊ ውሳኔን ከመስጠት Aንፃር ባለስልጣን Eነማን Eንደሆኑ Aይተናል፡፡ ነገር ግን 

የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ Aዋጅን በስራ ላይ ለማዋል ስልጣን የተሰጣቸው የተጠቀሱት 

Aካላት ብቻ Aይደሉም፡፡ ለምሳሌ የሰራተኛ Eና ማሕበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር Aዋጁን 
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በስራ ላይ Eንዲያውልና Eንዲያስፈጽም ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ (ለምሳሌ Aንቀጽ 

12(6)፣ 20፣ 21 Eና 89’ን ይመለከቷል) ሚኒስቴሩ Aግባብ ያላቸው ማስረጃዎች 

በAሰሪው Eንዲያዙ ሊወስን ይችላል፤ የስራ Eገዳ በሚደረግበት ጊዜ በቂ ምክንያት 

ስለመኖር Aለመኖሩ ሊወስን ይችላል፤ ካረጋገጠ በኋላም Eገዳው ለምን ያህል ጊዜ 

መቀጠል Eንዳለበት ይወስናል፤ ለወጣት ጥፋተኞች የተከለከሉ ስራዎችን ዝርዝር 

ማውጣት ይችላል ወዘተ…፡፡ ሌሎች ባለስልጣን ተደርገው ሊወሰዱ የሚችሉት የስራ 

ሁኔታ ተቆጣጣሪዎች ናቸው፡፡ ማንኛውንም ሰው ሊጠይቁ ይችላሉ፣ በስራ ቦታ ላይ ያለ 

ማናቸውንም ነገር ወስደው በስራ ላይ ጉዳት የሚያደርስ መሆን Aለመሆኑን ሊመረምሩ 

ይችላሉ [Aንቀጽ 138(መ)፣ 178፣ 179]፡፡ ስለሆነም ከዳኝነታዊ ሥራ በተጨማሪ 

Aስተዳደራዊ በሆነው ነገር ላይም Aዋጁን የሚያስፈጽሙት Aካላት ባለስልጣን ሊባሉ 

የሚችሉ ናቸው ማለት ነው፡፡  

 
በAጠቃላይ ሲታይ ባለስልጣን ማለት በAሰሪና በሰራተኛው መካከል ያለን ውዝግብ 

በዳኘነት Aይተው ውሳኔ የሚሰጡ ወይም Aዋጁን ለማስፈፀም Eና በተግባር ላይ 

ለማዋል ችሎታ ያላቸውና Aስተዳደራዊ ውሳኔ የሚሰጡ Aካላት ናቸው ልንል 

Eንችላለን፡፡ 

 
      “ውሳኔ” የሚለውን ቃል በተመለከተም መታየት ያለበት ከዳኝነታዊ Aሠራር ውጪ 

የተጠቀሱት Aካላት ካላቸው የAሰተዳደራዊ ሥልጣን ጋር የተያያዘም ነው፡፡ Eዚህ ላይ 

ያለው ውሳኔ ከፍ ሲል በቁጥር 1 ካየነው የተለየ ነው፡፡ ውሳኔው Aስተዳደራዊ 

(Administrative) ነው፡፡ ይህ ብቻም Aይደለም፡፡ መልሰው ሊያዩት በማይፈቅዱበት 

ሁኔታ ካልሆነ በቀር ውሳኔውን strictly ስናየው የመጨረሻ ውሳኔ ሊባል የሚችል 

Aይደለም፡፡ የተለየ ጥብቅ ሥነ-ሥነስርዓት መከተል ሳያስፈልጋቸው ሊያርሙት 

መልሰውም ሊያስተካክሉት የሚችሉ ስለሆነ ማለት ነው፡፡ በቁጥር Aንድ ያለው ውሳኔ 

ግን በህግ ከተደነገገው ሥርዓት በቀር መልሶ ሊታይ የሚችል Aይደለም፡፡ ስለሆነም 

ጠቅላላ በሆነ መንገድ ይህ ውሳኔ በቁጥር Aንድ Eንደተገለፀው ውሳኔ ዓይነት strictly 

የመጨረሻ ነው ለማለት Aይቻልም፡፡ ስለሆነም Aጠቃላይ በሆነ መንገድ “ውሳኔ” ሰፋ 

ያለ ትርጉምን የያዘ ነው፡፡ ምክንያቱም “ውሳኔ” የሚለው ቃል ከጠቅላላ ድንጋጌዎች 

Aንፃር ሲታይ ዳኝነታዊና Aስተዳደራዊ Aስተያየትንም ስለሚጨምር ማለት ነው፡፡   
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      የመጨረሻው የይርጋ ማቋረጫ ምክንያት በይርጋው ጊዜ ተጠያቂ የሆነው ወገን 

የሌላውን ተከራካሪ መብት በጽሁፍ ሲያውቅለት ወይም መብቱን በከፊል የፈፀመለት 

Eንደሆነ ነው፡፡ 

      ከዚህ ላይ በተገለፁት ምክንያቶች Aንድ የይርጋ ጊዜ ሊቋረጥ የሚችል ቢሆንም የይርጋ 

ማቋረጫ የሚሆኑ ምክንያቶች የAንድን መብት የይርጋ ጊዜ መቆጠር ከሶስት ጊዜ በላይ 

ሊያቋርጡ Aይችሉም፡፡ 

 

4.4የይርጋ ጊዜ መቋረጥ የሚያስከትለው ውጤት  
 

      የይርጋ ጊዜ መቋረጥ የሚያስከትለው ውጤት በAሰሪና ሰራተኛ ህጉ ላይ Aልተገለፀም፡፡ 

ነገር ግን በAዋጁ ድንጋጌዎች ላይ ባልተሸፈነ የይርጋ ጉዳይ Aግባብ ያለው ህግ 

ተፈፃሚነት Eንደሚኖረው በAንቀጽ 162(5) ላይ የተገለፀ በመሆኑ ለዚሁ ጉዳይ 

Aግባብነት ያለውን የፍትሐብሔር ህግ በማሟያነት ልንጠቀምበት Eንችላለን፡፡ 

 
በፍትሐብሄር ህጉ Aግባብነት ያላቸው Aንቀጽ 1845 Eና ተከታዩ ድንጋጌዎች ናቸው፡፡  

በዚህ ህግ በቁጥር 1852 ላይ የይርጋ ማቋረጥ ውጤት ይርጋውን Eንደገና EንደAደስ 

      መቆጠር Eንዲጀምር ያደርገዋል፡፡ ይርጋው Eንደገና  EንደAደስ መቆጠር ሲጀምር ግን 

የይርጋ  ዘመኑ ምን ያህል መሆን Aለበት? በAንድ ፍርድ ላይ ይርጋን የሚያቀርጥ 

ምክንያት ሲገኝ Aዲሱ የይርጋ ዘመን Aቆጣጠር በ1852 መሰረት Aሥር Aመት ነው 

በማለት ተወስኗል፡፡  

 

Eርስዎ ይህን ውሳኔ  ከAሠሪና ሠራተኛ ህጉ ዓላማ Aንጻር Eንዴት ያዩታል? 

በAስረጂነት የተጠቀሰው የፍ.ብ.ህ.ቁ. 1852 በትክክል የተጠቀሰ ይመስልዎታል? ለምን?   

 

ሌላው በይርጋ ጉዳይ የሚነሳው የወንጀል የይርጋ ጊዜ ነው፡፡ በAንቀጽ 187 

Eንደተገለጸው በAዋጁ ላይ የተጠቀሰ ማናቸውም ጥፋት ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ 

ከAንድ ዓመት በኋላ ክ ማቅረብ Eንደማይቻል ተደንግጓል፡፡ 

 
ይህን በተመለከተ በAንድ ወቅት የባንክ የሂሳብ ሠራተኛ ገንዘብ ያጎድላል፡፡ Aቃቤ ህግ 

ክስ ያቀርባል፡፡ ተከሳሹ በክሱ ላይ ያነሳው ተቃውሞ 
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1. በAንቀጽ 186 መሠረት ክሱን ማቅረብ የሚችለው የሥራ 

ተቆጣጣሪው Eንጂ Aቃቤ ህግ Aይደለም፣ 

2. በAንቀጽ 138(ረ) መሠረት ጉዳዩን ማየት ያለበት የሥራ ክርክር 

ችሎት Eንጂ መደበኛው ፍርድ ቤት Aይደለም፣ 

3. ክሱ የቀረበው በሁለተኛ ዓመቱ ስለሆነ በይርጋ ይታገዳል የሚል 

ነበር፡፡   

 
ይህን ለመወሰን Eንዲረዳዎ Aንቀጽ 20(3) ፣ 27(3) ፣33፣ 35(3) ፣ 160፣ Eና 184 

ማየቱ ይጠቅምዎታል፡፡ 

 

Eርስዎ መቃወሚያዎቹን Eንዴት ያዩዋቸዋል? 

 

መልመጃ  
 

1. Aንድ የሥራ ክርክር ጉዳይ ለፍትሐብሄር ችሎት ቀርቦ ክርክር ሲካሄድ ከቆየ በኋላ 

በመጨረሻ ጉዳዩን ለማየት ሥልጣን የለኝም በማለት መዝገቡን ይዘጋዋል፡፡ ከዚህ በኋላ 

ሠራተኛው ሥልጣን Aለው ወደተባለው የሥራ ክርክር ችሎት ጉዳዩን ያቀርባል፡፡ 

ተከራካሪው በበኩሉ የይርጋ ጉዳይ Aንስቶ ይከራከራል፡፡ የይርጋው ጊዜ ያለፈብኝ 

Aቤቱታዬንለፍትሐብሄር ችሎት Aቅርቤ ስለነበር ነው በማለት ይከራከራል፡፡ Eርስዎ 

Eንዲህ ያለው መከራከሪያ ቢቀርብልዎ ምን ይወስናሉ?   

 

2. Aንድ ሠራተኛ በተመሳሳይ ጉዳይ ለገጠመው ክርክር የይርጋው ጊዜ ያለፈብኝ ለAሠሪው 

መስሪያ ቤት ኃላፊ Aቅርቤ ምላሽ ስጠባበቅ ነው ቢል Eርስዎ በጉዳዩ ላይ Eንዴት ያለ 

ይሰጣሉ?  

 

3. የደመወዝ ጭማሪና የቦነስ ክፍያ ጥያቄዎች በAዋጁ Aንቀጽ 162 ስር ካሉት ንUስ 

Aናቅጾች ውስጥ በየትኛው የሚሸፈን ይመስልዎታል?  
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