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መግቢያ
Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and
employment opportunities); social protection system (labour protection and social
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced,
promoted and respected.
WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check. The Decent Work
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible
and measurable in practice.
The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares
national laws with international labour standards and gives a score to the national
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent
with ILO Conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations.
Workers can compare their own score with national score and see whether their
working conditions are consistent with national and international labour standards. The
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.
Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).
The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious
employment and measuring the impact of regulatory regimes.
Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is
available here: www.decentworkcheck.org During 2019, the team aims to include at
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check
to 115!
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በስራና በሥራ ሊይ ዋነኛው ህገ-ዯንብ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

የአሰሪና ሰራተኛ ዓዋጅ ቁ. 377/2003
ዋስትናን የተመሇቱ ዯንቦች የማህበራዊ ጤና ዋስትና አዋጅ ቁጥ 690/2010 የግሌ ዴርጅቶች
ሰራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁ.715/2011
የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግስት 1987
የወንጀሇኛ መቅጫ አዋጅ ቁጥር 414/2004
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ.347/2003
የፌትሏ ብሔር ህግ አዋጅ ቁጥር 165/1960 ዓ.ም
የወጣው እና በ1996 የተሻሻሇው የህዝባዊ ክብረ በዓሊት እና እረፌት ቀናት አዋጅ፡፡
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01/13 ስራና ዯመወዝ

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
አስተኛ ዯመወዝ ስምምነት 131 /1970/
መዯበኛ ክፌያ እና የዯመወዝ ጥበቃ ስምምነት 95/1949/ እና 117/1962/

እነዚህን ስምምነቶች በሙለ ኢትዮጵያ አሌተቀበሇቻቸውም
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
አስተኛ ክፌያ ሰራተኛውንና የቤተሰቡን ኑሮ አስፇሊጊ የሆኑ ወጪዎችን የሚሽፌን መሆን አሇበት፡፡
በተጨማሪም ላልች ማህበራዊ ቡዯኖች የሚያገኙትን ዯመወዝና የኑሮ ዯረጃ በተቻሇ መጠን ያገናዘበ
መሆን አሇበት፡፡
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ስራና ዯመወዝን የተመሇከቱ ዯንቦች:


የአሰሪና ሰራተኛ ዓዋጅ ቁ. 377/2003

አነስተኛ የክፌያ ወሇሌ
ብሔራዊ የሆነ አነስተኛ የክፌያ ወሇሌ የሇም፡፡ አነስተኛ ክፌያ ያሇው በመንግስት ዘርፌ ብቻ ሲሆን ይህም 420 ብር /22
የአሜሪካን ድሊር/ አካባቢ ነው ፡፡ አንዲንዴ መንግስታዊ ተቋማት የራሳቸውን አነስተኛ የክፌያ መጠን ያስቀምጣለ፡፡
የመንግሥት ሠራተኞች መነሻ የዯመወዝ ወሇሌ የተወሰነው በብሔራዊ ዯረጃ ሆኖ በሠራተኛ አገሌግልት ዓይነትና በሙያ
ዯረጃ ነው፡፡
በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ሊይ ተመሥርቶ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሲቭሌ ሠርቪስ ሚኒስቴር እንዯገሇፀው የመነሻ ዯመወዝ
ወሇሌ ከላልች የዯመወዝ ዯረጃዎች ጋር እንዯ ሠራተኛው የሙያና የአገሌግልት ዓይነት የሚከፇሌ ነው፡፡ የመነሻ ዯመወዝ
ወሇሌ የሚሰሊውም በሰዓት፣ በቀንና በወር የዯመወዝ መጠን ነው፡፡
የአሁኑ አነስተኛ የክፌያ ወሇሌ በአነስተኛ ክፌያ ክፌሌ ውስጥ ይገኛሌ፡፡

መዯበኛ ክፌያ
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት ክፌያ ማሇት ሰራተኛው/ዋ በስራ ቅጥር ውለ መሰረት ሇሚሰራው/ትሰራው ማግኘት
ያሇበት/ባት መዯበኛ ክፌያ ነው፡፡ ክፌያዎች ከትርፌ ሰዓት ማካካሻ፣ አበልች፣ ቦነስ፣ ኮሚሽኖች፣ ከዯንበኞች ከሚሰጥ
የአገሌግልት ክፌያ እና ሇተጨማሪ ስራ ከሚከፇለ ላልች ጥቅማ ጥቅሞች ውጪ ናቸው፡፡ ክፌያዎች በአሰሪው አማካኝነት
ተቋርጦ ስራ መስራት የማይቻሌ (ማሇትም ቁሳቁሶች እና ጥሬ እቃዎችን ማቅረብ በማቆሙ) ካሌሆነ በስተቀር ክፌያዎች
ሰራተኛው/ዋ ሇሰራው/ችው ስራ ብቻ የሚከፇለ ናቸው፡፡ በላሊ መሌኩ ስምምነት ካሌተዯረገ በስተቀር የአሰሪ እና
ሰራተኛ አዋጅ አሰሪ ክፌያዎችን በጥሬ ገንዘብ በስራ ቀን በስራ ቦታ እንዱከፌሌ ያስገዴዲሌ፡፡ የክፌያ ቀን በአጋጣሚ (ቀዯም
ብል የተወሰነ ከሆነ) በሳምንት እረፌት ቀን ወይም በህዝብ በአሌ ቀን ሊይ ከዋሇ ክፌያዎች በቀጣይ የስራ ቀን የሚከፇሌ
ይሆናሌ፡፡ ክፌያዎች በሰራተኛው ወይም ሰራተኛው ሇወከሇው ሰው በቀጥታ ይከፇሊለ፡፡ ክፌያዎች በአይነት ሉከፇለ
ይችሊለ ነገር ግን በጥሬ ገንዘብ በሚከፇለ ክፌያዎች 30% በሊይ መሆን የሇባቸውም፡፡
አሰሪው ሇሠራተኛው ዯመወዙንና ላልች ክፌያዎችን በዚህ አዋጅ ወይም በህብረት ስምምነት መሠረት የመክፇሌ ግዳታ
አሇበት፡፡ የዯመወዝ ክፌያ የሚፇፀምበት ጊዜ በህግ፣ በህብረት ስምምነት፣ በስራ ዯንብ ወይም በስራ ውሌ በተወሰነው
መሰረት ይሆናሌ፡፡
በአጠቃሊይ አሰሪው በህጉ ወይም በህብረት ስምምነት ወይም በስራ ዯንቦች ካሌተዯነገገ ወይም በፌርዴ ቤት ትእዛዝ
ወይም በሰራተኛው የጽሐፌ ፌቃዴ ካሌሆነ በስተቀር ክፌያዎችን ሇመቀነስ አይፇቀዴሇትም፡፡ የሚቀነሰውም መጠን
ሰራተኛው በየወሩ ከሚከፇሇው ክፌያ 1/3ኛ መብሇጥ የሇበትም፡፡ አሰሪው የሰራተኛው ፉርማ ያሇበት ሌዩ ስምምነት
ከላሇ በስተቀር በመዝገቡ ውስጥ ያሌተጣራ ክፌያ፣ የክፌያዎችን ስላት ዘዳ፣ ላልች ተሇዋዋጭ ጥቅማ ጥቅሞች፣ የተቀናሽ
መጠን እና አይነት እና የተጣራ ክፌያ እና ላልች አግባብነት ያሊቸው መግሇጫዎችን የሚያሳይ የክፌያ መዝገብ የመያዝ
ግዳታ አሇበት፡፡ እንዱህ አይነቱ መዝገብ ሇሁለም ሰራተኞች ተዯራሽ መሆን እና ሰራተኛው ጥያቄ ሲያቀርብ አመዘጋገቦቹ
ይብራሩሇታሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 53-60
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02/13 መካካሻ

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
የትርፌ ሰዓት ክፌያ ስምምነት 01//1919/
የምሽት ስራ 171//1990/

እነዚህን ስምምነቶች በሙለ ኢትዮጵያ አሌተቀበሇቻቸውም.
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
የትርፌ ሰዓት ስራ መቅረት አሇበት፡፡ ማስቀረት ካሌተቻሇ ግን ተጨማሪ ክፌያ ይከተሊሌ፡፡ በትንሹ
መሠረታዊው የሰዓት ክፌያ እንዱሁም ላልች ተጨማ ጥቅሞች በሙለ፡፡ በዓሇም አቀፌ የሥራ
ዴርጅት ስምምነት 1 መሠረት የትርፌ ሰዓት ክፌያ ከመዯበኛው ክፌያ ከአንዴ ከሩብ (125%) ማነስ
የሇበትም፡፡
በብሔራዊና / ሀይማኖታዊ በአሌ ቀን መስራት ካሇብህ ምትክ ማግኘት አሇብህ፡፡ ይህ የግዴ በዚያው
ሳምንት ሊይሆን ይችሊሌ ይህም የክፌያ ካሳ መብት ካሌተተወ ነው፡፡
በሳምንት መጨረሻ ቀናት መስራት ካሇብህ በምትኩ የ24 ተከታታይ ሰዓታት የዕረፌት ጊዜ የማግኘት
መብት አሇህ፡፡ ይህ የግዴ በሳምንት መጨረሻ መሆን የሇበትም ነገር ግን ቢያንስ
በሚቀጥሇው ሳምንት ውስጥ መሆን አሇበት፡፡ በተመሣሣይም በህዝባዊ በአሌ ቀን መስራት ካሇብህ
የምትክ ዕረፌት የማግኘት መብት አሇህ፡፡ በህዝባዊ በአሌ ቀን ወይም በሳምንት መጨረሻ ቀናት
በመስራትህ የምታገኘው ከፌ ያሇ ክፌያ ዕረፌት የማግኘት መብትህን አያስቀረውም፡፡
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በማካካሻ ዯንብ:


የአሰሪና ሰራተኛ ዓዋጅ ቁ. 377/2003

የትርፌ ሰዓት ስራ ክፌያ
የመዯበኛ የስራ ሰዓት በቀን 8 ሰዓት እና በሳምንት 48 ሰዓት ነው፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ‹‹መዯበኛ የስራ ሰዓት›› ማሇት
ሰራተኛው በትክክሌ ስራውን የሚሰራበት ወይም እራሱን ሇስራ ዝግጁ አዴርጎ በህጉ፣ በህብረት ስምምነት ወይም በስራ ዯንቦች
መሰረት በስራ ቦታ የሚገኝበት ሰዓት ማሇት እንዯሆነ ይገሌጻሌ፡፡ በሚኒስቴሩ መመሪያ መሰረት ሇኢኮኖሚ ዘርፍች፣
ሇኢንደስትሪዎች ወይም ሌዩ የስራ ሁኔታዎች ባለባቸው ስራዎች የሰራተኛው ዯመወዝ ሳይቀነስ በሰራተኛው የስራ ሰዓት
ሉቀነስ ይችሊሌ፡፡ የስራ ሰዓቶች ሇሳምንቱ የስራ ቀናት እኩሌ ይዯሇዯሊለ፡፡ ነገር ግን የስራው ባህሪይ ቢያስገዴዴ በማናቸውም
የሣምንቱ የስራ ቀኖች ሰአቶችን ማሣጠርና ሌዩነቱን ሇተቀሩት ቀኖች ማዯሊዯሌ ይቻሊሌ፡፡ የስራ ሰዓታት በቀን እስከ 10
ሰዓታት ማራዘም ይቻሊሌ::
በህብረት ስምምነቱ ወይም በስራ ዯንቦች ውስጥ ካሌተዯነገገ በስተቀር የስራ ሰዓቶች በንግዴ ተጓዦች ወይም በወኪልቻቸው
ሊይ መዯበኛ የስራ ሰዓት ተፇጻሚነት አይኖራቸውም፡፡ ትርፌ ሰዓት ከቀን የስራ ሰዓት ውጪ የተሰራ ስራ ነው፡፡ አንዴ
ሠራተኛ በአዯጋ (በትክክሌ ያጋጠመ ወይም ሉያጋጥም ይችሊሌ ተብል የሚታሰብ) አዯጋ ሲኖር (አዯጋ ይዯርሳሌ ተብል
ሲገመት)፣ ያሌተጠበቁ ከአቅም በሊይ የሆኑ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ፣ አስቸኳይ ሥራ ሲኖርና ሳይቋረጥ መሠራት ባሇበት ሥራ
ሊይ ሠራተኞች ከሥራ ሲቀሩ እነርሱን ሇመተካት ሲባሌ ካሌሆነ በስተቀር ትርፌ ሰዓት እንዱሰራ ሉገዯዴ አይችሌም፡፡ትርፌ
የስራ ሰዓታት በቀን ከ2 ሰዓት ወይም በወር ከ20 ሰዓት ወይም በዓመት ከ100 ሰዓት መብሇጥ አይችሌም ፡፡ አንዴ ሠራተኛ
በሳምንት ከተቀመጠው የስራ ሰዓት ማሇትም በቀን ከ8 ሰዓት እና በሳምንት ከ48 ሰዓት በሊይ ከሰራ/ች ከዚህ በታች
በተዘረዘረው መሠረት የትርፌ ሰዓት ማካካሻ ክፌያ እንዯሚከተሇው የማግኘት መብት ይኖረዋሌ/ታሌ፡፡- ከመዯበኛ የሥራ
ሰዓት ክፌያ ተመን 125% ከንጋቱ 12፡ዏዏ - ምሽቱ 4፡ዏዏ ሰዓት የትርፌ ሰዓት ስራ
- ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት ክፌያ ተመን 15ዏ% ከምሽቱ 4፡ዏዏ ሰዓት - ንጋቱ 12፡ዏዏ ሰዓት የትርፌ ሰዓት ስራ
- ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት ክፌያ ተመን 2ዏዏ% በሳምንቱ የዕረፌት ቀን ስራ እና
- ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት ክፌያ ተመን 25ዏ% በህዝባዊ በዓሊት ቀን ስራ
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 61-68

የምሽት ስራ ክፌያ
በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ መሠረት የምሽት ስራ ከምሽት 4 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት የሚሠራ ሥራ ማሇት ነው፡፡ በሥራ ህጉ
ሊይ አሰሪዎቹ ሇምሽት ሠራተኞች ክፌያ እንዱፇፅሙ የሚያዯርግ አንቀፅ የሇም፡፡ ከፌተኛ ክፌያዎች የሚፇፀሙት የቀን
ሠራተኞች ሆነው በምሽት ትርፌ ስራ ሇሚሰሩ ማካካሻ ክፌያዎችን ሇመክፇሌ የሚያስገዴዴ የተሇየ ዴንጋጌ በአሰሪና ሰራተኛ
አዋጁ ውስጥ የሇም፡፡ የምሽት ሰዓታት ትርፌ ሰዓታት ከሆኑ ሇሠራተኛው የመዯበኛውን ክፌያ 150% ማግኜት አሇበት፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 68

በምትክ የሚሰጥ ዕረፌት
ሰራተኞች በአዯጋ(አዯጋ ሲኖር ወይም ይዯርሳሌ ተብል ሲገመት) ምክንያት የተከሰተ ከባዴ ችግር ሇማስወገዴ ወይም ከአቅም
በሊይ በሆነ አዯጋ ወይም አስቸኳይ ስራ ሲኖር በሳምንት የእረፌት ቀን ወይም በህዝባዊ በዓሌ ቀን ስራ እንዱሰሩ ሉዯረጉ
ይችሊለ፡፡
አንዴ ሰራተኛ ማካካሻ የሚያገኝበት የበዓሌ ቀን ከመዴረሱ በፉት የስራ ውለ/ሎ ቢቋረጥ ማካካሻ የሚያገኝ/ታገኝ ይሆናሌ፡፡
በህዝባዊ በዓሊት ቀናት ሇሚሰሩ ሰራተኞች የሚሰጥ የምትክ ዕረፌት ጊዜን የተመሇከተ ዴንጋጌ የሇም፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 75
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የሳምንት መጨረሻ / የህዝባዊ በዓሊት ስራ ክፌያ
ሰራተኞች በሳምንት የእረፌት ቀናት ወይም ህዝባዊ በዓሌ ቀናት እንዱሰሩ ሉዯረጉ ይችሊለ፡፡ እንዱህ አይነቱ ሁኔታ ሲኖር
ሰራተኞቹ በህጋዊ ህዝባዊ በዓሌ ቀናት እንዱሰሩ ከተፇሇገ መዯበኛ የሰዓት ክፌያ ተመን 200% በማካካሻ ክፌያ የመቀበሌ
መብት ይኖራቸዋሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 75
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03/13 የአመት እረፌትና በህዝባዊ
በአሊት ቀናት መስራት

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
ስምምነት 132 /197ዏ/ በዓሊት ከክፌያ ጋር ስምምነት
ስምምነት 14 /1921/ ፣ 47 /1935/ እና 106 /1957/ ሇሳምንታዊ የእረፌት ቀናት፡፡ በተጨማሪ
ሇተሇያዩ ስራዎች የተሇያዩ ስምምነቶች ስራ ሊይ ይውሊለ፡፡

ኢትዮጵያ ስምምነት 14 እና 106ን ተቀብሊሇች

በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
አንዴ ሰራተኛ ቢያንስ ሇ21 ተከታታይ ቀናት አመታዊ ፇቃዴ የማግኘት መብት አሇው፡፡
እዚህ ውስጥ ብሔራዊና ሀይማኖታዊ በአሊት አይካተቱም፡፡ የህብረት ስምመነቶች ሰራተኛው ሇሰራባቸው
ሇእያንዲንደ 17 ቀናት የአንዴ ቀን የአመት ፇቃዴ ከሙለ ክፌያ ጋር መዯንገግ አሇባቸው
በብሔራዊና በኦፉላሌ በሚታወቁ ህዝባዊ በዓሊት ወቅት ከሙለ ክፌያ ጋር ዕረፌት ማግኘት አሇብህ
ሰራተኞች በየሰባት ቀን ጊዜያት /በሳምንት/ ቢያንስ ሇ24 ተከታታይ ሰዓታት ዕረፌት የማግኘት መብት
አሊቸው
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ስራና በዓሊትን የተመሇከቱ ዯንቦች:


የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/2003

ከክፌያ ጋር ዕረፌት/ አመታዊ ፇቃዴ
ሰራተኞች ሇመጀመሪያ የአንዴ አመት አገሌግልት ሲያጠናቅቁ 14 የስራ ቀናት ከክፌያ ጋር እንዱሁም ከአንዴ አመት በሊይ
ሇሆነ አገሌግልት ሇእያንዲንደ ተጨማሪ የአገሌግልት ዓመት አንዴ የስራ ቀን ዕረፌት የማግኘት መብት አሊቸው የአምስት
ዓመት አሌግልት ያሇው ሰራተኛ 18 የሥራ ቀናት ከክፌያ ጋር ዕረፌት ይኖረዋሌ፡፡ ቀጣሪው በሚያዘጋጀው የጊዜ ሰላዲ
መሠረት ሰራተኛው ከፇሇገ/ገች እና መዯበኛ ስራውን በአግባቡ እንዱሰራ አስፇሊጊ ሲሆን አንዴ ሠራተኛ የመጀመሪያውን
የዓመት እረፌት ከአንዴ ዓመት አገሌግልት በኋሊ የመውሰዴ መብት ሲኖረው ቀጣዩንና ተከታታዮቹን በእያንዲንደ የካላንዯር
ዓመት ውስጥ ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡ አንዴ ሠራተኛ በአሰሪው ፌቃዴ እረፌቱን በሁሇት በመክፇሌ ሇመውስዴ ወይም እስከ
ሁሇት ዓመት ዴረስ እንዱያስተሊሌፌሇት አሰሪውን ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን እንዱህ አይነቱ ሇውጥ ሁሇት ተከታታይ
አመታት ሉበሌጥ አይችሌም፡፡
አንዴ ሰራተኛ የአመት ፌቃዴ መብቱን ሳይጠቀም የስራ ውለ ቢቋረጥ በአገሌግልት ዘመኗ/ኑ ርዝማኔ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ
የእረፌት ማካካሻ ይዯረግሇታሌ/ሊታሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ በተጨማሪ ሇአመት እረፌት ማካካሻ የሚሰጥ ወይም የሚከፇሌበት
የአመት እረፌት መብትን የሚሽር ወይም የሚሰርዝ ወይም የሚያስቀር ማንኛውም ስምምነት፣ የህብረት ስምምነት ወይም ላሊ
ስምምነት የተሻሇ እና ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ አንዴ ሰራተኛ በአመት እረፌቱ ጊዜ ቢታመም ከህመም ፌቃዴ ጋር ግንኙነት
ያሊቸው ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ የአመት እረፌት ሉቋረጥ የሚችሌ ሲሆን አሰሪው በአመት እረፌት ሊይ ያሇን ሰራተኛ
መጥራት የሚችሇው ያሌታሰቡ ሁኔታዎች ተከስተው የሰራተኛውን በስራው ሊይ መገኘት ሲያስፇሌግ ብቻ ይሆናሌ፡፡ ከእረፌት
ሊይ የተጠራ ሰራተኛ በጉዞ ሊይ ያጠፊውን ሰዓት ሳይጨምር የቀሪ እረፌት ጊዜውን የሚሸፌን ክፌያ የማግኘት መብት ያሇው
ሲሆን አሰሪው ሰራተኛው በመጠራቱ ምክንያት በቀጥታ ሇሚያጋጥመው ወጪ ሁለ እና ውል አበሌ ወጪዎችን መሸፇን
ይኖርበታሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 77-79

በህዝባዊ በዓሊት ወቅት ክፌያ
ሰራተኞች ክብረ በዓሊት /ህዝባዊ እና ሀይማኖታዊ/ ወቅት ከሙለ ክፌያ ጋር ዕረፌት የማግኘት መብት አሊቸው፡፡ ይህም
መታሰቢያ እና ሀይማኖታዊ /ክርስቲያንና ሙስሉም/ በዓሊትን ይጨምራሌ፡፡ ህዝባዊ በዓሊት አብዛኛውን ጊዜ በቁጥር 13
ናቸው፡፡- እነዚህ ቀናት ገና (ታህሳስ 29)፣ የነቢዩ መሏመዴ ሌዯት (መውሉዴ)፣ ጥምቀት (ጥር 11)፣ የአዴዋ ዴሌ (የካቲት
23)፣ ስቅሇት (ሚያዝያ 10)፣ ትንሣዔ (ሚያዝያ 12)፣ ዓሇም አቀፌ የሠራተኞች ቀን (ሚያዝያ 23)፣ የኢትዮጵያ አርበኞች
መታሰቢያ (ሚያዝያ 27)፣ የዯርግ መንግስት የወዯቀበት (ግንቦት 20)፣ ኢዴ አሌፇጥር ረመዲን፣ የኢትዮጵያ አዱስ ዓመት
(መስከረም 1)፣ መስቀሌ (መስከረም 17) እና ኢዴ አሌ አዴሏ/አረፊ ናቸው፡፡ (የሙስሉም በዓሊት በጨረቃ ካሊንዯር
መሠረት ናቸው)፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 73-75፣ በ1975 የወጣው እና በ1996 የተሻሻሇው የህዝባዊ
ክብረ በዓሊት እና እረፌት ቀናት አዋጅ፡፡

ሳምንታዊ የዕረፌት ቀን
ሰራተኞች በሳምንት ሇ24 ተከታታይ ሰዓታት እረፌት የማግኘት መብት አሊቸው፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ ህግ ሳምንታዊ የእረፌት
ቀን በመርህ ዯረጃ ሇሁለም ሰራተኞች እሁዴ መሆን እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ በስራው ባህሪ ምክንያት ሳምንታዊ የእረፌት ቀን
እሁዴ ሊይ መስጠት የማይቻሌ ከሆነ ላሊ ቀን እንዯ ሳምንታዊ የእረፌት ቀን በምትክ ይሰጣሌ፡፡ ሳምንታዊ የእረፌት ቀን
ከጠዋቱ 12፡00ሰዓት እስከ ቀጣዩ ቀን 12፡00ሰዓት ጠዋት ያሇውን ጊዜ ይጨምራሌ፡፡ የስራው ባህሪ ወይም በአሰሪው
የሚሰራው አገሌግልት ባህሪ በእሁዴ ቀን የሳምንት እረፌት የማያሰጥ ከሆነ ላሊ ቀን እንዯ ሳምንታዊ የእረፌት ቀን በምትክነት
ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 69
The text in this document was last updated in January 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
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04/13 የስራ ዋስትና

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
በቅጥር መቋረጥ ሊይ ስምምነት 158 /1982/ በቅጥር መቋረጥ ሊይ

ስምምነት 158ን ኢትዮጵያ ተቀብሊዋሇች
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
በዚህ ክፌሌ ስር ያለት ጥያቄዎች የሚመዝኑት በስራ ግንኙነት ውስጥ ያሇውን ዋስትና ወይም ግትር
ያሇመሆን /flexibility/ ወይም የዘፇቀዯ መሆን /Precariousness/ ነው፡፡ ምንም እንኳ እነዚህ
በስምምነት ውስጥ በግሌፅ ባይጠቀሱም /የስራ ስንብት ክፌያና የማስታወቂያ አስፇሊጊነት በቅጥር
ማቋረጥ ስምምነት ቁ.158 ውስጥ ተዯንግጓሌ/ በመስኩ ያለ ምርጥ አሰራሮች ሰራተኞች ቅጥራቸው
በፅሁፌ እንዱበጣቸው፣ የቋሚነት ባህርይ ሊሊቸው ስራዎች የውስን ጊዜ ሰራተኞች እንዲይቀጠሩ፣ በቂ
የሙከራ ጊዜ / ሇ6 ወራት ወይም ሊነሰ ጊዜ/ በመስጠት የሠራተኛን ተስማሚነት መገምገም እንዲሇበት፣
የስራ ግንኙነትን ከማቋረጥ በፉት በማስታወቂያ ጊዜ መስጠት እንዲሇበት እና የስራ ግንኙነት
በሚቋረጥበት ጊዜ ሰራተኞች የስንብት አበሌ እንዱከፇሊቸው ይጠይቃለ፡፡
የቅጥር ውሌ በቃሌ ወይም በፅሁፌ ሉዯረግ ይችሊሌ ነገር ግን ሰራተኞች ስራ ሲጀምሩ የቅጥር ሁኔታው
ዝርዝር በፅሁፌ ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡
ወዯየዘፇቀዯ ቅጥር እንዲያመራ የቋሚነት ባህርይ ሊሊቸው ስራዎች የኮንትራት ሰራተኞች መቀጠር
የሇባቸውም፡፡
አንዴ ሰራተኛ አዲዱስ ክህልቶችን ማዲበር እንዱችሌ በቂ የሙከራ ጊዜ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ አዱስ
የተቀጠረ ሰራተኛ ያሇምንም መጥፍ ተከታይ ሁኔታዎች በሙከራ ጊዜ ውስጥ ሉባረር ይችሊሌ፡፡፡
አንዴ ሰራተኛ ካሇው የአገሌግልት ጊዜ ርዝመት ጋር የሚጣጣም የማስታወቂያ ጊዜ ከስራው
በሚሰናበትበት ጊዜ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡
ስሇ ስንብት ክፌያ አሰሪዎች ሰራተኞች ከስራ በተሇያዩ ምክንያቶች /ሇምሳላ በቅነሳና በላልች ምክንያቶች
ነገር ግን የችልታ ማነስና የባህርይ ችግርን ሳይጨምር / ሲሰናበቱ የስራ ስንብት ክፌያ እንዱፇፅሙ
ሉጠይቁ ይችሊለ፡፡

The text in this document was last updated in January 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
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የስራ ሁኔታዎችን የተመሇከቱ ዯንቦች


የአሰሪና ሰራተኛ ዓዋጅ ቁ. 377/2003

በፅሁፌ የተቀመጡ የቅጥር ጉዲዮች
የግሇሰብ የቅጥር ስምምነት በቃሌ ወይም በፅሁፌ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ከተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ የተዯረገ ውሌ ካሌሆነ በስተቀር
የስራ ቅጥር ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ፡፡ የስራ ቅጥር ውሌ በገጽ መቀመጥ ያሇበት ሲሆን በህገወጥ ስራ
ወይም ሞራሌን የሚነኩ ተግባራትን ሇመፇጸም ሉዯረግ አይገባም፡፡ ውለም በህጉ፣ በህብረት ስምምነቱ እና በስራ ዯንብ
ውስጥ ከተቀመጡት በተሻሇ ሇሰራተኛው አመቺ የሆኑ ዴንጋጌዎችን ማካተት ይኖርበታሌ፡፡ በጽሐፌ የተዯረገ የስራ ቅጥር
ውሌ (የስራ ውሌ ከላሇ ዝርዝር ሁኔታዎችን የሚገሌጽ መግሇጫ) የሚከተለትን መግሇጽ ይጠበቅበታሌ፡ የቀጣሪው ስምና
አዴራሻ፣ የሠራተኛው ስም፣ አዴራሻ እና የሥራ ካርዴ ቁጥር፣ የቅጥሩ ዓይነት፣ የሥራ ቦታ፣ የዯሞዝ መጠንና ስላት፣ የክፌያው
ጊዜ እና የኮንትራት ጊዜ፡፡ በሁሇቱ ወገኖች መፇረም ይኖርበታሌ፡፡ አሰሪው የነዚህን ዴንጋጌዎች መስፇርቶች የሚያሟሊ ከሆነ
ሰራተኛው በዚህ አዋጅ መሰረት የተሰጡትን መብቶችን ሉገፇፌ አይገባም፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 4-8

የተወሰነ ጊዜ ውሌ
የኢትዮጵያ አሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የቋሚነት ባህርይ ሊሊቸው ስራዎች የውስን ጊዜ ሰራተኞች መቅጠርን ይከሇክሊሌ፡፡ሇተወሰነ
ወይም ሇተቆረጠ ጊዜ የሚሰራ የቅጥር ውሌ በሚከተለት ሁኔታዎች ወቅት ሉፇፀም ይችሊሌ፡፡ ተቀጣሪው ይሰራው ዘንዴ
ሇተቀጠረበት የተወሰነ ስራ ፣ በእረፌት ወይም በሕመም ወይም በላሊ ምክንያት ሇጊዜው በስራው ሊይ ያሌተገኘን ሰው
ሇመተካት፣ ከተሇመዯው የተሇየ የስራ ጫና በሚኖርበት ወቅት፣ በሕይወት ወይም በንብረት ሊይ አዯጋ ወይም ጉዲት
እንዲይዯርስ ሇመከሊከሌ የሚሰራ አስቸኳይ ስራ ሲኖር፣ በስራ ቦታ የሚገኙ የካምፓኒው ስራዎች፣ ማቴሪያልች፣ ህንፃዎችንና
ማሽኖችን እንከኖችንና ብሌሽቶችን ሇመጠገን፣ የዋናው ስራ አካሌ የሆነ ነገር ግን መዯበኛ ባሌሆነ ጊዜያት የሚሰራ መዯበኛ
ያሌሆነ ስራ፣የቀጣሪው ዋና ስራ አካሌ የሆነና በዓመት ሇተወሰነ ጊዜ የሚሰራ ነገር ግን በየተወሰነ ዓመት የሚዯጋገሚ ወቅታዊ
ስራ፣ የቀጣሪው ዋና ተግባር ወይም ስራ አካሌ ያሌሆነ ነገር ግን አሌፍ አሌፍ የሚሰራ ስራ፣ የረዥም ጊዜ የስራ ውሌ እያሇው
በዴንገትና ጠቅሊሊውን ከስራ የሇቀቀን ሰራተኛ በጊዜያዊነት ሇመተካት፣በአዯረጃጀት መዋቅር ጥናትና በትግበራ መካከሌ ባሇው
ጊዜ በክፌት ቦታ በጊዜያዊነት ሰው ሇመመዯብ፡፡ የሰራተኛ አዋጁ ውለ ከ45 ተከታታይ ቀናት መብሇጥ የሇበትም እንዯዚሁም
መከናወን ያሇበት አንዴ ጊዜ ነው ብል ሇመጨረሻዎቹ ሁሇት አይነቶች ካስቀመጠው በስተቀር የውስን ጊዜ ውሌ የጊዜ መጠንን
(እዴሳቶችን ጨምሮ) አይወስንም፡፡ ሇተወሰነ ጊዜ/ሥራ የተዯረገ የሥራ ውሌ ከፌተኛው የቆይታ ጊዜ 5 ዓመት መሆኑ
በፌትሏ ብሔር ህጉ ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም ሠራተኛው ከ5 ዓመት በኋሊ ሥራውን ከቀጠሇ ወይም ውለ ከታዯሰ ነባሩ ውሌ
ሊሌተወሰነ ጊዜ/ሥራ ውሌ እንዯተዯረገ ይሆናሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 9-10; አንቀጽ 2568፣ የፌትሏ ብሔር ህግ አዋጅ ቁጥር
165/1960 ዓ.ም

የሙከራ ጊዜ
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሠረት የሙከራ ጊዜ አንዴ ሰው በስራ ውለ መሠረት ሉመዯብበት ሇታቀዯው ቦታ ተስማሚ መሆኑን
ሇመመዘን የሚዯረግ ነው፡፡ የሙከራ ጊዜው ስምምነት በፅሁፌ መዯረግ ሲኖርበት ከ45 ተከታታይ ቀናት ሉበሌጥ አይችሌም፡፡
- በተመሳሳይ ቀጣሪ ሇተመሳሳይ ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ ከአመክሮ ነፃ ነው፡፡ የአመክሮ ተቀጣሪዎች ከላልች ተቀጣሪዎች ጋር
ተመሳሳይ መብቶች እና ግዳታዎች አሎቸው፡፡ አንዴ ሠራተኛ በአመክሮው ወቅት ሇሥራው ተስማሚ ሳይሆን ከቀረ አሠሪው
ያሇምንም ማስጠንቀቂያና ምንም ዓይነት የጥቅማ ጥቅም ወይም የካሣ ክፌያ ኮንትራቱን ሉያቋርጥ ይችሊሌ፡፡ ሠራተኛውም
ያሇምንም ማስጠንቀቂያ ኮንትራቱን ሉያቋርጥ ይችሊሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪ እና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 11
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የማስታወቂያ አስፇሊጊነት
በህጉ ወይም ህብረት ስምምነት ወይም በሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች ስምምነት መሰረት ማንኛውም ወገን ማስታወቂያ በመስጠት
ወይም አስፇሊጊውን ክፌያ በመፇፀም ውለን ሉያቋርጥ ይችሊሌ፡፡ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ መሰረት ሇተወሰነ ጊዜ ወይም ስራ
የተገባው የስራ ውሌ ሲያበቃ ወይም ሲጠናቀቅ፣ ሰራተኛው ሲሞት ወይም ሰራተኛው በህጋዊ መንገዴ ጡረታ ሲወጣ ዴርጅቱ
በኪሳራ ወይም በላሊ ማንኛውም ምክንያት ሙለ በሙለ ስራ ሲያቆም ወይም በአካሌ ጉዲት ምክንያት መስራት የማይችሌ
ሲሆን የስራ ቅጥር ውለ ሉቋረጥ ይችሊሌ፡፡ እንዱሁም የስራ ቅጥር ውለ ከሰራተኛው ጠባይ ወይም የሠራተኛውን የመስራት
ችልታ ወይም ከዴርጅቱ ዴርጅታዊ አቋም ወይም የስራ እንቅስቃሴ ጋር ባሊቸው ምክንያቶች ሉቋረጥ ይችሊሌ፡፡ የአሰሪና
ሰራተኛ አዋጁ በተጨማም የስራ ውሌ ያሇማስጠንቀቂያ ሉቋረጥ የሚችሌባቸውን ሁኔታዎች ይጠቅሳሌ፡፡ ውለን ማቋረጥ
የፇሇገ ሰራተኛ ሇአሰሪው የ30 ቀናት ቅዴመ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ማቋረጥ ይችሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አሰሪው ከሰራተኛው
ጋር ያሇውን የስራ ውሌ ማቋረጥ ከፇሇገ ማስታወቂያ የሚሰጠው በሚከተሇው መሰረት ይሆናሌ፡፡
-

የሙከራ ጊዜያቸውን ሊጠናቀቁ እና የአገሌግልት ጊዜያቸው ከአንዴ አመት ሊሌበሇጠ አንዴ ወር
ከአንዴ እስከ 9ዓመት የአገሌግልት ጊዜ ሊሊቸው ሰራተኞች ሁሇት ወር
ከ9ዓመት በሊይ አገሌግልት ሊሊቸው 3 ወር
የሙከራ ጊዜያቸውን ሊጠናቀቁ እና ነገር ግን የሰራተኛ ኃይሌ በመቀነሱ ምክንያት የስራ ውሊቸው
ሇተቋረጠ ሰራተኞች 2 ወር

ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 24-35; አንቀጽ 2571 የፌትሏ ብሔር ህግ አዋጅ ቁጥር
165/1960 ዓ.ም.

የስራ ስንብት ክፌያ
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ የሙከራ ጊዜውን ሊጠናቀቀ አንዴ ሰራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ እንዯሚከፇሇው ይዯነግጋሌ፡፡ የስራ
ቅጥር ውለ የአሰሪው ዴርጅት በቋሚነት ስራዎቹን በኪሳራ ወይም በላሊ ምክንያት በማቆሙ በአሰሪው የተቋረጠ እንዯሆነ
ወይም የሰራተኛው የስራ ቅጥር ውሌ ከህግ ዴንጋጌ ውጪ ከተቋረጠ ወይም ሰራተኛው የተቀነሱ ሰራተኞች ውስጥ ከተካተተ
ወይም አሰሪው የሰራተኛውን መብት የሚነካ ህገ-ወጥ ዴርጊት ከፇጸመ ወይም አሰሪው በስራ ቦታ ስሊሇ አዯጋ ካወቀ በኋሊ
የሰራተኛውን ጤንነት እና ዯህንነት ሇማስጠበቅ እርምጃ ያሌወሰዯ እንዯሆነ እና የስራ ቅጥር ውሌ ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ
የአካሌ ጉዲት ስሇዯረሰበት የሥራ ውለ የተቋረጠ ሰራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡
የስራ ስንብት ክፌያው መጠን በአገሌግልት ዘመን ሊይም የተመሰረተ ነው፡፡ በዚህም መሰረት በሚከተሇው ተመን መሰረት
የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡
. ሇአንዴ አመት አገሌግልት የ30 ቀናት ዯመወዝ /ከአንዴ አመት በታች ሊገሇገለሠራተኞች የስራ ስንብት ክፌያው ባገሇገለበት
ጊዜ መጠን ተሰሌቶ ይከፇሊቸዋሌ/
. የ30 ቀናት ዯመወዝና ሇእያንዲንደ ተጨማሪ አመት የ10 ቀናት ክፌያ / የስራ ስንብት ክፌያ ከሁሇት ወራት ዯመወዝ
መብሇጥ የሇበትም፡፡
. የስራ ውሊቸው በቅነሳ ምክንያት ሇሚቋረጥ ሰራተኞች ከሊይ ከተዘረዘሩት በተጨማሪ የ60 ቀናት ዯመወዝ ይከፇሊቸዋሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 39-40
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05/13 የቤተሰብ ሀሊፉነቶች

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
ስምምነት 156 የቤተሰብ ሀሊፉት ያሇባቸው ሰራተኞች ስምምነት /1981/
ሬኮመንዳሽን 165 የቤተሰብ ሀሊፉነት ያሇባቸው ሰራተኞች /1981/

ስምምነት 156ን ኢትዮጵያ ተቀብሊዋሇች
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
ይህ ሇአዱስ አባቶች ሌጅ በሚወሇዴበት ወቅት የሚሰጥ ሲሆን አጠር ያሇ የዕረፇት ጊዜ ነው፡፡
ሇአሇምአቀፌ የስራ ዴርጅት የቤተሰብ ሀሊፉነት ያሇባቸው ሰራተኞች ስምምነት አባሪ የሆነው
ሬኮመንዳሽን /ቁ 165/ የወሊጅነት ፇቃዴን የሚዯነግግ ሲሆን ይህም በአማራጭነት ከሁሇቱ
ሇማናቸውም ወሊጆች /ከክፌያ ጋር ወይም ያሇክፌያ/ ስራቸውን ሇይተው የሚሰጥ ፇቃዴ ነው፡፡
የወሊጅነት ፇቃዴ የሚወሰዯው የእናትነትና የአባትነት ፇቃድች ካሇቁ በኋሊ ነው፡፡ የሚሰሩ ወሊጆች የግዴ
ሉወስዶቸው የሚገባቸው የወሊጅነት ዕረፌት ክፌሌ በህግ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡
ሬኮመንዳሽን 165 የተመቻቹ የስራ ሁኔታዎችን ሇማምጣት እንዯሁኔታው የሚቀያየር የአሰራር ሁኔታ
እንዱመቻች ይጠይቃሌ፡፡
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የቤተሰብ ሀሊፉነቶች ያለባቸውን ሠራተኞች የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች:


የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/2003

የአባትነት ፇቃዴ
በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ 2003 ውስጥ የአባትነት ፇቃዴን የተመሇከተ ምንም ዓይነት ዴንጋጌ የሇም፡፡ ነገር ግን አንቀጽ 81
ሇሌዩና አዯገኛ ሁኔታዎች እስከ 5 ተከታታይ ቀናት ያሇክፌያ እረፌት ይፇቅዲሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 81

የወሊጅነት ፇቃዴ እና ስራ
በ1994 የወጣው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003
ህፃናት ሌጆችና ላልች የቤተሰብ ሀሊፉነት ሊለባቸውሠራተኞች የሚበጁ አማራጭ
በህጉ ውስጥ የወሊጆች እና የቤተሰብ ሀሊፉነት ያሇባቸው ሰራተኞች የስራና ህይወት ሚዛን ይጠብቁ ዘንዴ አጋዥ የሆኑ
ዴንጋጌዎች የለም፡፡
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06/13

እናትነት በስራ ሊይ

የዓሥዴ ኮንቬንቶች

ቀዯም ያሇ አንዴ ስምምነት /103 ከ 1952/ ቢያንስ የ12 ሳምንታት የወሉዴ ፇቃዴ ማሇትም 6
ሳምንታት ከወሉዴ በፉትና 6 ሳምንታት ከወሉዴ በኋሊ አስፇሊጊ ነው ይሊሌ፡፡ ነገር ግን በኋሊ የመጣ ላሊ
ስምምነት /ቁ. 183-2000/ የወሉዴ ፇቃዴ ቢየንስ 14 ሳምንታት መሆን እንዲሇበትና ከዚህ ውስጥ
ስዴስቱ ሣምንታት ከወሉዴ በኋሊ መሆን አሇባቸው ይሊሌ፡፡
ኢትዮጵያ ከሊይ የተጠቀሰውን ስምምነት አሌተቀበሇችውም፡፡
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
በእርግዝናና በወሉዴ ፇቃዴ ወቅት ህክምናና የአዋሊጅ አገሌግልት ያሇምንም ተጨማሪ ወጪ የማግኘት
መብት አሇሽ
በእርግዝናና ጡት በማጥባት ወቅት የአንቺም ሆነ የሌጅሽን ጤና ሉጎዲ ከሚችሌ ስራ የመጠበቅ መብት
አሇሽ

የወሉዴ ፇቃዴሽ ቢያንስ 14 ሳምንታት መሆን አሇበት
በወሉዴ ፇቃዴሽ ጊዜ የምታገኚው ገቢ ቀዯም ካሇው ዯመወዝሽ ቢያንስ ሁሇት ሶስተኛው መሆን አሇበት
በእርግዝናና በወሉዴ ፇቃዴሽ ወቅት ከስራ ከመባረርና ከላልች መዴልዎች የመጠበቅ መብት አሇሽ
ከወሉዴ ፇቃዴ በኋሊ ሰራተኞች ወዯ ቀዴሞው ስራ ወይም ወዯ ተመሣሣዩ ቦታ የመመሇስ መብት
አሊቸው
ከወሉዴ በኋሊ ወዯ ስራ ስትመሇሺ ሌጅሽን የምታጠቢበት ጊዜ ሉፇቀዴሌሽ ይገባሌ፡፡

The text in this document was last updated in January 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
Ethiopia in Amharic, please refer to: https://mysalary.ee
15

ወሉዴ እና ሥራን የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች:


የአሰሪና ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 377/2003

ነፃ የህክምና አገሌግልት
በወሉዴ ህክምናን በተመሇከተ ምንም አይነት ዴንጋጌ የሇም፡፡ እኤአ በ2010 አዱስ የማህበራዊ ጤና ዯንብ አዋጅ ወጥቷሌ፡፡
ይህም ሁለም ሠራተኞች የማህበራዊ ጤና መዴን ዕቅዴ አባሊት እንዱሆኑ ይጠይቃሌ፡፡ ቢሆንም ይህ ህግ ወሉዴን የተመሇከቱ
የጤንነት ጥቅሞችን በቀጥታ አይመሇከትም፡፡

ጎጂ ሥራዎች
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ ሴቶች ከባዴ ወይም ሇጤናቸው ጎጂ ናቸው ተብሇው ሚኒስቴሩ በሚዘረዝራቸው ሥራዎች ሊይ
ማሰማራትን /ነፌሰጡሮች ቢሆኑም ባይሆኑም/ ይከሇክሊሌ፡፡
በተመሣሣይም ነፌሰ ጡር ሰራተኞች ትርፌ ሰዓት ወይም የምሽት ስራዎችን እንዱሰሩ ሉጠየቁ አይችለም፡፡ ነፌሰጡር የሆነች
ሰራተኛ የምትሰራው ስራ ሇራሷ ጤንነትም ሆነ ሇፅንሷ አዯገኛ ከሆነ ወዯ ላሊ የስራ ቦታ ተመዴባ መስራት አሇባት፡፡

የወሉዴ ፇቃዴ
በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት እና በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት ሴት ሰራተኞች በህክምና ድክተር ምክር የ90 ቀናት
(ከመውሇዶ በፉት 30 ቀናት እንዱሁም ከወሉዴ በኋሊ 60 ቀናት) የወሉዴ ፇቃዴ ከመለ ክፌያ ጋር የማግኘት መብት
አሊቸው:: እርጉዝ በ30ቀናት የቅዴመ ወሉዴ ፌቃዶ ጊዜ ውስጥ ያሌወሇዯች እንዯሆነ እስክትወሌዴ ዴረስ ተጨማሪ ፌቃዴ
የማግኘት መብት አሊት፡፡ እርጉዝ ሴት 30 ቀን ፌቃዶ ከመጠናቀቁ በፉት ከወሇዯች የዴህረ ወሉዴ ፌቃዶ ከወሇዯች በኋሊ
ይጀምራሌ፡፡ ከወሉዴ ፇቃዴ በተጨማሪ ሠራተኞች ከእርግዝና ጋር ሇተያያዙ የሕክምና ምርመራዎች ከክፌያ ጋር ፇቃዴ
የማግኘት፣ በሕክምና ድክተር ሲታዘዝም የእርግዝና እረፌት ከክፌያ ጋር የማግኘት መብት አሊቸው፡፡
ምንጭ፡ በ 1994 በወጣው የኢትዮጵያ ህገ-መንግስት አንቀጽ 35(5)፣ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 88

ገቢ
የወሉዴ ፇቃዴ ከሙለ ክፌያ ጋር የሚሰጥ ፇቃዴ ነው፡፡ የወሉዴ ፌቃዴ ሙለ ዯመወዝ የሚከፇሌበት ፌቃዴ ነው፡፡ የአሰሪና
ሰራተኛ አዋጅ ነብሰ ጡር ሰራተኛ በቅዴመ (30 ቀን) እና ዴህር (60 ቀን) ወሉዴ ወቅት ሙለ ዯመወዝ እንዱሰጣት
ይዯነግጋሌ፡፡ የኢትዮጵያ ህገ - መንገስት ሴት ሰራተኞች ሙለ ዯመወዝ የሚከፇሌበት የወሉዴ ፌቃዴ የማግኘት መብት
እንዲሊችው ያስቀምጣሌ፡፡ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሴት ሰራተኞች የወሉዴ ፇቃዴ ከመለ ክፌያ ጋር የማግኘት መብት
እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡
ምንጭ፡ በ 1994 በወጣው የኢትዮጵያ ህገ-መንግስት አንቀጽ 35(5)፣ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ
88; ምንጭ ISSA የሀገር ፕሮፊይሌ 2017

ከስራ ከመባረር ጥበቃ
ማንኛውም አሰሪ ሴት ሰራተኛ ነፌሰጡር በሆነችበት ጊዜና ከወሇዯችበት ቀን ጀምሮ በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ከስራ
ሉያሰናብት አይችሌም፡፡ የሰራተኛ እርግዝና የሰራተኛዋን የስራ ውሌ ሇማቋረጥ ምክንያት አይሆንም ነገር ግን ሴት ሰራተኛ
ከእርግዝናና ከወሉዴ ጋር ባ ል ተ ያ ያ ዙ ምክ ን ያ ቶ ች ል ት ሰ ና በ ት ት ች ላ ለ ች ፡ ፡
ምን ጭ፡ በ 1994 በ ወጣው የ ኢት ዮ ጵ ያ ህ ገ -መን ግ ስ ት አ ን ቀ ጽ 35(5)፣ የ አ ሰ ሪ ና ሰ ራ ተ ኛ አ ዋ ጅ ቁ ጥ ር
377/2003 አ ን ቀ ጽ 26(2) እ ና 87(5)
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ቀዴሞ ወዯ ሥራ መዯብ የመመሇስ መብት
በ አ ሠሪ ና ሠራ ተ ኛ አ ዋ ጅ ቁ ጥ ር 377/1997 ዓ .ም. ውስ ጥ ሴት ሠራተኛ ከወሉዴ ፇቃዴ በኋሊ ወዯነበረችበት
የሥራ መዯብ ትመሇሳሇች የሚሌ ቀጥተኛ የህግ አንቀጽ ባይኖርም በተዘዋዋሪ ግን አሠሪዋ በወሉዴ ፇቃዴ ምክንያት የሥራ
ውሌ ማቋረጥ ስሇማይችሌ በሥራ ውለ መሠረት ወዯነበረችበት የሥራ ኃሊፉነት ወይም መዯብ ይመሌሳታሌ፡፡

ሇሰራተኛ ሴቶች የማጥባት ዕረፌት
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ አሰሪዎች ሇሚያጠቡ እናቶች እረፌት እንዱሰጥ የሚጠይቅ ዴንጋጌ የሇውም
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07/13

የስራ ሊይ ጤናና ዯህንነት

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
አብዛኛዎቹ የ ILO DSH ስምምነቶች የሚያተኩሩት በተወሰኑ የስራ ዯህንነት አዯጋዎች ሇምሳላ
በአስቤስቶስ ና ኬሚካልች ሊይ ነው፡፡ እዚህ ጋር አግባብነት ያሇው ስምምነት 155 /1981/ ነው፡፡
የስራ ሁኔታ ቁጥጥር አገሌግልት ስምምነት 81/1947/

ኢትዮጵያ ስምምነት 155 ብቻ ተቀብሊሇች
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
አሰሪህ ምንም ቢሆን የስራ ቦታው ዯህንነት ማረጋገጥ አሇበት፡፡
አሰሪህ የአዯጋ መከሊከያ መሣሪያ ሌብስና ላልች ቁሳቁሶች በነፃ ማቅረብ አሇበት::
አንተም ሆነ የስራ ባሌዯረቦችህ የስራ ሊይ ዯህንነትና ጤናን የተመሇከቱ ስሌጠናዎች የማግኘትና በአዯጋ
ጊዜ መውጫዎችን ማወቅ አሇባቸሁ
የስራ ቦታ ዯህንነትና ጤንነትን ሇማረጋገጥ ማዕከሊዊ፣ ነፃና ብቃት ያሇው የስራ ሁኔታ ቁጥጥር አሌግልት
መኖር አሇበት፡፡
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ጤንነትና ዯህንነትን የተመሇከቱ ዯንቦች:


የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/2003

የአሰሪ ክብካቤዎች
በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ መሠረት ማንኛውም አሠሪ የሠራተኞች ዯህንነትና ጤንነት በሚገባ ሇመጠበቅ የሚያስፇሌጉትን
እርምጃዎች የመውሰዴ ግዳታ አሇበት፡፡
ሠራተኛ ሇሥራ ምቹ በሆነ የሥራ አካባቢ ዯህንነቱና ጤንነቱ በሚገባ ተጠብቶ የመሥራት መብት አሇው፡፡ አሠሪ ሠራተኛን
በህይወቱ ሊይ አዯጋ ሉዯርስበት በሚችሌ አኳኋን እንዱሠራ ማዴረግ ህገ-ወጥ ዴርጊት ነው፡፡
ሰራተኞች ከስራቸው ጋር በተያያዘ ሉያጋጥሟቸው ስሇሚችሌ ስጋት እና ከባዴ አዯጋ እና በጤንነት ሊይ ጉዲት የሚያዯርሱ
አዯጋዎችን በመከሊከሌ አስፇሊጊ የሆኑ ጥንቃቄዎችን በተመሇከተ በአግባቡ እንዱያውቁ መዯረጋቸውን ሇማረጋገጥ አሰሪው
አግባብነት ያሇውን እርምጃ መውሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ አዱስ የተቀጠሩ ሰራተኞች እና አዯገኛ በሆኑ ስራዎች ሊይ የተሰማሩ
ሰራተኞችን የጤና ምርመራ በአሰሪው ወጪ ማካሄዴ አስፇሊጊ ነው፡፡ ሁለም የስራ ሂዯቶች ሇሰራተኞች ዯህንነት እና ጤንነት
አካሊዊ፣ ኬሚካሊዊ፣ ባይልጂካዊ፣ ኤርጎኖሚካዊ እና ስነ-ሌቦናዊ ጉዲት የሚያዯርሱ ምንጭ መሆን የሇባቸውም፡፡
አሰሪው በዴርጅቱ ውስጥ በሚኒስቴሩ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት የስራ ዯህንነት እና ጤንነት ኮሚቴ ማቋቋም የአሰሪው
ግዳታ ነው፡፡ የስራ አዯጋዎች እና የስራ በሽታዎች መመዝገብ እና ሇስራ ተቆጣጣሪ ማሳወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የስራ አካባቢን
ከሰራተኞች ዯህንነት እና ጤና ሊይ ጎጂ ከሆኑ አዯጋዎች ነጻ ሇማዴረግ አሰሪው በዚህ አዋጅ መሰረት አግባብነት ካሇው
ባሇስሌጣን በሚሰጠው መመሪያ መሰረት መፇጸም ይኖርበታሌ፡፡ ሰራተኞችም በአሰሪው ወይም አግባብነት ባሇው ባሇስሌጣን
የሚሰጡት የዯህንነት እና የጤንነት ጥንቃቄ መመሪያዎችን ሁለ ማክበር እና የራሱን ዯህንነት እና ጤና ሇመጠበቅ የሚወጡ
መመሪያዎችን በማዘጋጀት እና በመፇጸም መተባበር ይኖርባቸዋሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 14(1ሠ) እና 92-93

ነፃ መከሊከያ
የስራ ህጉ አሰሪዎች ሇሰራተኞች የአዯጋ መከሊከያ መሣሪያ ሌብስና ላልች ቁሳቁሶች በማቅረብ ሰራተኞች ሊይ ሉዯርስ የሚችሌ
የአዯጋ እና የላልች በሠራተኞች ሊይ ሉዯርሱ የሚችለ የጤና ችግር ስጋቶችን ማስወገዴ ይጠበቅበታሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 92(3)

ስሌጠና
አሰሪው ሰራተኞች የሚሰሩት ስራ ሉያስከትሌባቸው ስሇሚችሇው አዯጋ እንዱሁም በጤንነት ሊይ የሚዯርስ ጉዲትን
ሇማስወገዴ ስሇሚያስፇሌገው ጥንቃቄ ተገቢውን ስሌጠና እንዱሰጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ አሰሪው በተጨማሪ ሇሰራተኞቹ
የመከሊከያ ቁሳቁሶችን በአግባቡ ስሇመጠቀም መመሪያ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 92(2)

የስራ ሁኔታ መቆጣጠሪያ አገሌግልት
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ ጉሌህ የሆነ የስራ ቁጥጥር አገሌግልትን ይዯነግጋሌ፡፡ ነገር ግን አሁን በሥራ ሊይ ያሇው ሥርዓት
ከዓሇም አቀፌ የሥራ ዴርጅት ስምምነት 081 ጋር የተጣጣመ አይዯሇም፡፡ በሀገሪቱ 380 የሚጠጉ የሥራ መርማሪዎች አለ
ነገር ግን በአቅርቦቶች እጥረት ምክንያት መርማሪዎቹ ዯረጃዎችን በብቃት ሇማስተባበር አይችለም፡፡
የስራና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር የስራ ዯህንነት፣ ጤንነት እና የስራ አካባቢ ዱፓርትመንት የስራ ቁጥጥር የማዴረግ
ኃሊፉነት አሇበት፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 የሰራተኞች አገሌግልት፣ የስራ ሁኔታዎች፣ የሰራተኞች
ጤንነት እና ዯህንነት፣ በአጠቃሊይ የስራ ህጎች ጋር የተያያዙ ነገሮችን ሇማጥናት እና ሇመመርመር የሚችሌ የሶስትዮሽ የስራ
አማካሪ ቦርዴ የመመስረትን አስፇሊጊነት ይዯነግጋሌ፡፡ የስራ ተቆጣጣሪዎች የቁጥጥር አገሌግልትን ሇመከታተሌ እና
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ሱፐርቫይዝ ኃሊፉነት ሇመወጣት በሚኒስቴሩ ስሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ብሔራዊ ዴንጋጌ በስራ ሰዓት ያሇ ቅዴመ
ማስጠንቀቂያ ወዯ ጊቢ የመግባት እና እርምጃዎችን የመውሰዴ፣ ፍቶግራፌ የማንሳት፣ ናሙና የመውሰዴ እና ሇምርመራ
እና ሇፇተና የሚረዲቸውን መዛግብት የመውሰዴ፣ የመመርመር የመዝገቦችን ኮፒ ወይም ከመዝገቦች የተወሰደትን ሰነድች፣
የምስክር ወረቀቶች፣ ማስታወቂያዎች የመውሰዴ እና ማንኛውንም ሰው ቃሇ መጠይቅ የማዴረግ እና አግባብነት ባሇው
የስራ ቦታ ሊይ አስፇሊጊ የሆኑ ማስታወቂያዎች መሇጠፊቸውን የማረጋገጥ ስሌጣን ሇስራ ተቆጣጣሪዎች ይሰጣሌ፡፡
የስራ ተቆጣጣሪ አሰሪዎችን እና ሰራተኞችን የህግ ዴንጋጌዎችን ሇማሟሊት እና በሰራተኞች ጤና፣ ዯህንነት እና መሌካም
ህይወት ሊይ አጠቃሊይ አዯጋ ሉያስከትለ የሚችለ ስጋቶችን ሇማስወገዴ እጅግ ተመራጭ ዘዳዎች ሊይ ወይም በሰራተኞች
ጤንነት እና ዯህንነት ሊይ ከፌተኛ አዯጋ እንዲይዯርስ ሇማዴረግ የሚያስፇሌጉ እርምጃዎች ሊይ አሰሪዎችን እና ሰራተኞችን
ምክር ይሰጣለ፡፡ አንዴ ተቆጣጣሪ በስራው አማካኝነት ያገኘውን ማንኛውንም መረጃ ይፊ አሇማዴረግ እና በስራ ግጭት
ውስጥ በህብረት ስምምነት ውስጥ እንዯ አስታራቂ ወይም አዯራዲሪ ሆኖ ከመሳተፌ መቆጠብ ይኖርበታሌ፡፡
አሰሪው ወይም ተወካዩ በተጨማሪም ሇተቆጣጣሪው ሁኔታዎችን ማመቻቸት እና ስራውን በሚሰራበት ጊዜ ጣሌቃ
አሇመግባት አሇበት፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 177-182
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08/13 ስራና ህመም

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
ስምምነት 102 /1952/፣ ስምምነቶች 121/1964/ እና 130 /1969/ በማህበራዊ ዋስትና የስራ
ጉዲት ጥቅሞችና ህክምና ና የህመም ጥቅሞች

ኢትዮጵያ እነዚህን ስምምነቶች በሙለ አሌተቀበሊቻቸውም፡፡
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
በምትታመምበት ወቅት የመስራትና ገቢ የማግኘት መብትህ መጠበቅ አሇበት፡፡ ብሔራዊው የስራ ህግ
በመጀመሪያዎቹ ሶስት ቀናት ምንም ክፌያ እንዯማይኖር ሉዯነግግ ይችሊሌ፡፡
በመጀመሪያዎቹ ስዴስት የህመም ወራት ቢያንስ ገቢ የማግኘት መብት አሇህ፡፡ ይህም ገቢ ቢያንስ
የአነስተኛው ዯመወዝ 45 በመቶ ሉሆን ይገባሌ፡፡ /ሀገሮች የመጨረሻውን ዯመወዝ 60 በመቶ
ሇመጀመሪያዎቹ 6 የህመም ወራት ወይም ሇመጀመሪያው ዓመት የመክፇሌ አማራጭን ሉተገብሩ
ይችሊለ፡፡/ ከክፌያ ጋር የህመም ፇቃዴ የማግኘት መብት አሇህ፡፡
በመጀመያዎቹ 6 የህመም ወራት ከስራ መባረር የሇብህም፡፡
ከስራ ጋር በተያያዘ በሽታ ወይም አዯጋ ዯርሶብህ መስራት ቢያቅትህ ከፌ ያሇ ጥቅም ማግኘት አሇብህ
በጊዜያዊ ወይም በሙለ አቅም ማጣት /ጉዲት ወቅት ሰራተኛው የዯመወዙን ቢያንስ 50%
ማግኘት ሲችሌ ሇሞት በሚያበቃ ጉዲት ወቅት በህይወት ያለ የሟቹ ዘመድች የሟቹን ስራተኛ አማካይ
ዯመወዝ 40% በየተወሰነ ጊዜ ሉያገኙ ይችሊለ፡፡
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ስራና ህመምን የተመሇከቱ ዯንቦች:


የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ.377/2003

የህመም ፇቃዴ ከክፌያ ጋር
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ ህመም መኖሩ ብቃት ባሇው ድክተር ከተረጋገጠ የሙከራ ጊዜውን ሊጠናቀቀ ሰራተኛ እስከ 6ወር ዴረስ
የህመም ፌቃዴ ከክፌያ ጋር እንዯሚሰጥ ይዯነግጋሌ፡፡ አንዴ ሰራተኛ በስራ ሊይ ከሚዯርስ ጉዲት ላሊ በሆነ ህመም መስራት
የማይችሌ/የማትችሌ ከሆነ የህመም ፌቃዴ የማግኘት መብት አሇው/አሊት፡፡ አንዴ ሰራተኛ በህመም ምክንያት ከስራ
መቅረቱን ሇአሰሪ መግሇጽ እና በመንግስት እውቅና ካገኘ የህክምና ዴርጅት የህክምና ማስረጃ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡
አሰሪው የህመም ፌቃዴ እንዯሚከተሇው ሉሰጥ ይችሊሌ፡. በህመም ፌቃዴ የመጀመሪያው ወር 100% ክፌያ
. በሁሇተኛ እና በሶስተኛ ወር የህመም ፌቃዴ 50%
. ከአራተኛ እስከ ስዴስተኛ ወር ዴረስ የህመም ፌቃዴ ያሇክፌያ
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 85-86; ምንጭ ISSA የሀገር ፕሮፊይሌ 2017

የህክምና እንክብካቤ
በ2010 የወጣው የማህበራዊ ጤና መዴህን አዋጅ ሇስራተኞች የህክምና እና የጤና አገሌግልቶች እንዯሚሰጡ ይዯነግጋሌ፡፡
ሁለም ሰራተኞች የማህበራዊ ጤና መዴህን ፕሮግራም አባሌ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡
ምንጭ ISSA የሀገር ፕሮፊይሌ 2017

የስራ ዯህንነት
የታመመ አንዴ ሰራተኛ የስራ ውለ በህመም ፌቃደ ወቅት የተጠበቀ ይሆናሌ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 85-86; ምንጭ ISSA የሀገር ፕሮፊይሌ 2017

የአካሌ ጉዲት /የስራ ሊይ ጉዲት ጥቅም
የስራ ሊይ ጉዲቶች በአራት ይከፇሊለ ሀ/ ዘሇቄታዊ ሙለ መሰራት አሇመቻሌ፣ ሇ/ ዘሇቄታዊ በከፉሌ መሰራት አሇመቻሌ፣
ሏ/ ጊዜያዊ መስራት አሇመቻሌ እና መ/ ሰራተኛውን ሇሞት የሚበቃ አዯገኛ ጉዲት
ኢንሹራንስ ያሇመቻሌ / የአካሌ ጉዲት ሲከሰት, ዋስትና ያሇው ሠራተኛ ቢያንስ 10% የሥራ አቅም ማጣት እና ሥራ
መሥራት የማይችሌ ከሆነ የመዴን ባሇዕዲው የአንዴ ወር ሰራተኛ 47% ይከፇሊሌ፡፡ የጉዲት ክፌያው ከእርጅና ጡረታው ካነሰ
ወይም እኩሌ ከሆነ ሇሰራተኛው መዴን የተገባሇት የወርሃዊ መነሻ ዯመወዝ እስከ 70% ከእርጅና ጡረታው ሇሰራተኛው
ይከፇሇዋሌ፡፡ ሰራተኛው የዯረሰበት ጉዲት ቋሚና ሇዘሇቄታውም የማያሰራው ከሆነ የዓመታዊ ዯመወዝ አምስት እጥፌ በአንዴ
ጊዜ ይከፇሇዋሌ፡፡ /የአምስት አመት ዯመወዝ/፡፡
ከጉዲት በፉት የመዯበኛው ዯመወዝ 47% በጥቅለ በ60 ወሮች ይባዛሌ፡፡
የዯረሰውን ጉዲት መጠን በመገመት ሇዯረሰው የአካሌ ጉዲት የሚፇሇው፡- የዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲቱ ሠራተኛው ሊይ 10%
የመሥራት ችልታውን ቀንሶ ነገር ግን ሠራተኛው ሇመሥራት ከቻሇ ነው፡፡ ሇግሌ ሠራተኛ ዘሊቂ ሊሌሆነ የአካሌ ጉዲት 100%
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አማካይ የሠራተኛው ወርሃዊ ገቢ ሇሦስት ወር ይከፇሊሌ፡፡ ሇተከታታይ 3 ወራት የወር ዯመወዝ 75% እና ቢያንስ 5ዏ%
ሇተከታታይ ስዴስት ወራት ይከፇሇዋሌ፡፡
ጥቅማ ጥቅም የሚከፇሇው ሇ12 ወራት ወይም የአካሌ ጉዲት የዯረሰበት ሠራተኛ ከጉዲቱ ሙለ ሇሙለ ሲዴን ወይም ጉዲቱ
ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት መሆኑ ሠርቲፉኬት ሲሰጠው ነው፡፡
ሇመንግሥት ሠራተኞች 100% የተቀጣሪው ማዕከሊዊ የወር ገቢው ሠራተኛው እስከዲነ ዴረስ ወይም ሥራ እስከጀመረ ዴረስ
ወይም ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት መሆኑን መረጃ ሠርቲፉኬት እስኪሰጠው ዴረስ ነው፡፡
ሇሞት በሚያበቃ ጉዲት ወቅት ጥገኞች /ባሌ/ሚስት፣ ከ18 ዓመት በታች ያለ ህፃናትና ህይወቱ ባሇፇው ሰራተኛ ይዯገፈ
የነበሩ ወሊጆች/ ጡረታ ያገኛለ፡፡ ህይወቱ ያሇፇው ሰራተኛ ሉያገኘው ይችሌ ከነበረው ጡረታ 50% የተገመገመው
ዘሇቂታው ሙለ ጉዲት ከሆነ ሇባሌ/ሚሰት ይከፇሊሌ፡፡ እናት ወይም አባት የሞቱባቸው ህጋዊ ሌጆች ሇእያንዲንዲቸው 20%
የጡረታ ክፌያ ያገኛለ፡፡ ሁሇቱንም ወሊጆች በሞት ሊጣ ሌጅ 30% የጡረታ ክፌያ ያገኛሌ፡፡ በህይወት ያለ የሟች ሌጆች
ክፌያ 100% የጉዲት ካሣ ክፌያ ሆኖ ይህም መጠኑ ሟቹ በህይወት ቢኖር ኖሮ የሚከፇሇው የጉዲት ካሣ ክፌያ መጠን ነው፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 95-112፣ የግሌ ዴርጅቶች ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር
715/2011 አንቀጽ 27-38; ምንጭ ISSA የሀገር ፕሮፊይሌ 2017
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09/13 ማህበራዊ ዋስትና

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
የአሇም አቀፈ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች በማህበራዊ ዋስትና ሊይ ማህበራዊ ዋስትና
የስራ ሊይ ጉዲት ጥቅሞች ስምምነት 121/1964/
ስራ መስራት አሇመቻሌ እርጅናና በህይወት ያለ ዘመድች ጥቅሞች ስምምነት 128 /1967/ የህክምናና
የህመም ጥቅሞች ስምምነት 168 /1988/
የስራ አጥነት ጥቅም ስምምነት 168(1988)

ኢትዮጵያ እነዚህን ስምምነቶች በሙለ አሌተቀበሇቻቸውም፡፡
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
በተሇመዯው ሁኔታ ጡረታ የመውጫ ዕዴሜ ከ65 ዓመት ሊይበሌጥ ይችሊሌ፡፡ ጡረታ የመውጫ ዕዴሜ
ከ65 በሊይ እንዱሆን ከተወሰነ "የአረጋውያንን የመስራት ችልታ ከግምት ውስጥ
ሇማስገባት" እና "በስታትስቲካዊ መንገዴ በሚገሇፀው ስነህዝባዊ ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስፇርቶች
"መሠረት ይሆናሌ፡፡ የጡረታ ተከፊይ መጠኑም ከዝቅተኛው የዯመወዝ መጠን ወይም ከተገኜ የዯመወዝ
መጠን አንፃር በፐርሰንት ይሰሊሌ፡፡

የቤተሰቡ አስተዲዲሪ ሲሞት ባሇቤቱና ሌጆቹ ጥቅም የማግኘት መብት አሊቸው ይህም ከአነስተኛው
ዯመወዝ ወይም የሚያገኘው ዯመወዝ በመቶኛ የሚሰሊ ይሆናሌ፡፡ ይህም የመነሻ /reference/
ዯመወዙ ቢያንስ 40% መሆን አሇበት፡፡
ሇተወሰነ ጊዜ ስራ አጡ የስራ አጥነት ጥቅም የማግኘት መብት ሲኖረው ከአነስተኛው ወይም ከሚያገኘው
ዯመወዝ በመቶኛ የሚሰሊ ይሆናሌ፡፡
ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው አስፇሊጊ መሠረታዊ ህክምና በተመጣጣኝ ክፌያ ማግኘት አሇባቸው
መስራት ያሇመቻሌ ጥቅም የሚሰጠው አንዴ ሰው መዯበኛው የጡረታ መውጫ ዕዴሜ ሊይ ከመዴረሱ
በፉት ከስራ ጋር ባሌተገናኘ አዯገኛ ሁኔታ ሇበሽታ በመጋሇጡ ጥቅም በሚያስገኝ ስራ ሊይ መስራት
ሳይችሌ ሲቀር ነው፡፡ መስራት ያሇመቻሌ ጥቅም የመነሻ /reference/ ዯመወዙ ቢያንስ 40% መሆን
አሇበት
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ማህበራዊ :




ዋስትናን የተመሇቱ ዯንቦች የማህበራዊ ጤና
ዋስትና አዋጅ ቁጥ 690/2010 የግሌ ዴርጅቶች
ሰራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁ.715/2011

የጡረታ መብቶች
ህጉ ሙለ እና ከፉሌ ጡረታን ይዯነግጋሌ፡፡ ሇሙለ ጡረታ ሰራተኛው 60 ዓመት የሞሊው /ሇሴቶችም ተመሳሳይ ነው/
እና የ120 ወራት / 10 ዓመታት/ አሌግልት ያሇው መሆን አሇበት፡፡ አስቀዴሞ ጡረታ መውጣትም የሚቻሌ ሲሆን
ሇዚህም ሰራተኛው 55 ዓመት የሞሊውና ቢያንስ የ300 ወራት /25 ዓመታት/ (አገሌግልት ያሇው እና ከ45-55 አመት
እዴሜ በማእረጋቸው መሰረት) በውትዴርና ቢያንስ 10አመት አገሌግልት ያሇው መሆን አሇበት፡፡
የዕርጅና ጡረታ መጠን ሰራተኛው ባሇፈት ሶስት አመታት ውስጥ ያገኘው የነበረው አማካይ ወርሃዊ ዯመወዝ 30% ሆኖ
በዚህ ሊይም ዋስትና ያሇው ሰራተኛ ከ10 ዓመት በሊይ ሇፇፀመው ሇእያንዲንደ ዓመት አገሌግልት አማካይ ወርሃዊ ዯመወዝ
1.25% (ወታዯር ያሌሆነ) ወይም 1.65% (ወታዯር) በመዯመር ይታሰባሌ፡፡ አነስተኛው ወርሃዊ የጡረታ አበሌ መጠን
ብር 744 ሲሆን ከፌተኛው ወርሃዊ የጡረታ አበሌ መጠን መዴን የገባ ሰራተኛ ወርሃዊ መነሻ ዯመወዝ 70% ነው፡፡
የመጀመሪያ ጡረታ አበሌ እንዯ እርጅና ጡረታ አበሌ በተመሳሳይ ሉሰሇፌ አንዴ ሰራተኛ በ60 አመት እዴሜው ሇእርጅና
ጡረታ ብቁ የሚያዯርጉትን ሁኔታዎች የማያሟሊ ከሆነ የሰራተኛው መነሻ ወርሃዊ ዯመወዝ ጡረታ ከመውጣቱ አንዴ ወር
በፉት የነበረው ዯመወዙ በአገሌግልት ዘመኑ እና መዋጮው ይከፇሇዋሌ፡፡
ምንጭ፡ የግሌ ዴርጅቶች ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 715/2011 አንቀጽ 18-21; ምንጭ ISSA የሀገር ፕሮፊይሌ
2017

የጥገኞች ተተኪዎች ጥቅም
ከሊይ የተጠቀሱት ህጏች በህይወት ሊለ ጥገኞች ባሌ/ሚስት ህፃናት እና ወሊጆች በህይወት ያሇ የትዲር ጓዯኛ ወይም 18
አመት በታች የሆኑ ህጻናት (አካሌ ጉዲተኛ ከሆነ 21 አመት) እና ወሊጆች (በህይወት ያሇ የትዲር ጓዯኛ ከላሇ) ጥቅሞችን
እንዯሚያገኙ ይዯነግጋለ፡፡
ይህም የሟቹ ጡረታ 50% ሲሆን ይህም ሇባሌ/ሚስት ይከፇሊሌ፡፡ የሟቹ ጡረታ 20% ሇእያንዲንደ ወሊጅ የሞተበት
ህፃን ይከፇሊሌ፡፡ የሟቹ ጡረታ 30% ሇእያንዲንደ ሁሇቱም ወሊጅ ሇሞተበት ህፃን ይከፇሊሌ፡፡ የሟቹ ጡረታ 15%
ሇእያንዲንደ ህጋዊ ወሊጅ ይከፇሊሌ፡፡ አግባብነት ያሊቸው በህይወት ያለ ሰዎች ከላለ ጥቅሙ የሟቹ ጡረታ 20% ይሆናሌ፡
፡ ሟች ከ10ዓመት በታች የሆነ አገሌግልት እና መዋጮ ካሇው እና ሇጡረታ ብቁ ካሌሆነ በህይወት ሊሇ የትዲር ጓዯኛ
የሚከፇሌ ክፌያ ብቃት ሊሊቸው በህይወት ያለ የትዲር ጓዯኞች ሇላሊው በህይወት ያሇ የትዲር ጓዯኛ ጥቅም በተመሳሳይ
ምጣኔ ይሰሊሌ፡፡
ምንጭ፡ የግሌ ዴርጅቶች ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 715/2011 አንቀጽ 39-44; ISSA የሀገር ፕሮፊይሌ 2017

የስራ አጥነት ጥቅም
በኢትዮጵያ የሰራተኛ ህጏች ውስጥ የስራ አጥነት ጥቅምን የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች የለም፡፡

የመስራት አሇመቻሌ / ጥቅሞች
ከሊይ የተጠቀሱት ህጏች በዘሇቄታነት መስራት የማያስችለ ከስራ ጋር ግንኙነት የላሊቸው አዯጋዎች /ጉዲዮች/ በሽታዎችን
የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች አሎቸው፡፡ ሰራተኛው መዯበኛ ጥቅም የሚያስገኝ ስራ መስራት የማያስችሌ የተገመገመ ችግር
ያጋጠመውና የ10 ዓመት አገሌግልት ያሇው መሆን አሇበት፡፡ መስራት ያሇመቻሌ ጥቅሞችም የሚሰራው ከእርጅና ጡረታ ጋር
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በተመሣሣይ ነው፡፡ መስራት ያሇመቻሌ ጡረታ ሰራተኛው ከጉዲቱ በፉት ባለት ሶስት አመታት የነበረው ወርሃዊ ገቢ 30%
በዚህ ሊይም ዋስትና ያሇው ሰራተኛ ከ10 ዓመታት በሊይ ሊበረከተው አገሌግልት የአማካይ ወርሃዊ ገቢ 1.25% (ወታዯር
ሊሌሆነ) እና 1.65%(ወታዯር) በመዯመር ይሆናሌ፡፡
መዴን የገባ ሰራተኛ ከፌተኛ ወርሃዊ የጡረታ አበሌ የወረሃዊ መነሻ ዯመወዙ አማካይ ይሆናሌ፡፡
የአካሌ ጉዲተኝነት ከመቆሙ በፉት በነበረው ወር ውስጥ 1.25 (ሲቪሌ) ወይም 1.65 (ወታዯራዊና ፖሉስ) በሚባለት
ወርሃዊ ዯመወዝ በአንዴ ጊዜ አጠቃሊይ የሆነ የዯመወዝ ክፌያ መጠን ከ 10 አመታት ዴጏማ ይከፇሇዋሌ. ይከፇሊሌ.
ምንጭ፡ የግሌ ዴርጅቶች ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 715/2011 አንቀጽ 22-26; ISSA የሀገር ፕሮፊይሌ 2017

The text in this document was last updated in January 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in
Ethiopia in Amharic, please refer to: https://mysalary.ee
26

10/13 በስራ ቦታ ፌትሀዊ አያያዝ

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
የተከሇከለ የመዴሌዎ ምክንያቶችን ይዘረዝራሌ
ስምምነት 100 /1952 / ዕኩሌ ዋጋ ሊሇው ስራ ዕኩሌ ክፌያን ይመሇከታሌ ፡፡

ኢትዮጵያ ሁሇቱንም ስምምነቶች ተቀብሊሇች
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
በስራ ቦታዎች ሇወንድችና ሇሴቶች ባሇትዲር ሆኑም አሌሆኑ እኩሌ ዋጋ ሊሇው ስራ እኩሌ ክፌያ የግዴ
ነው፡፡ በዘር፣ በቀሇም፣ በጾታ፣ በሀይማኖት፣ በፖሇቲካ አመሇካከት፣ በብሔራዊ
ምንጭ/የትውሌዴ ቦታ ወይም በማህበራዊ ቦታ ምክንያት የክፌያ ሌዩነት ማዴረግ የተከሇከሇ ነው፡፡
የዯመወዝ ሌዩነትን ሇመከሇሊከሌ ግሌፅ የሆነ የክፌያ ስርዓት እና ግሌፅና ተዛማጅ የሆነ ክፌያና ሀሊፉነት
መተግበር አሇበት፡፡
በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ በግሌፅ አሌተቀመጠም፡፡ ቢሆንም ወሲባዊ
ማስፇራራት/ትንኮሳ የጾታ ሌዩነት ነው፡፡
አሰሪህ በማንኛውም የስራ ዕዴሌ /ሹመት፣ዕዴገት፣ስሌጠናና ዝውውር/ ሊይ በማህበር አባሌነት ወይም
በማህበር እንቅስቃሴዎች ውስጥ በመሣተፌ፣ በአሰሪ ሊይ ቅሬታ በማቅረብ፣
በዘር፣በቀሇም፣በጾታ፣በትዲር ሁኔታ፣ በቤተሰብ ሀሊፉቶች፣ በእርግዝና፣ በሀይማኖት፣በፖሇቲካ
አመሇካከት፣ በብሔራዊ ምንጭ ወይም በማህበራዊ ቦታና በህመም ምክንያት ሇጊዜው በመቅረት፣
በዕዴሜ፣ በሰራተኛ ማህበር አባሌነትና በአካሌ ጉዲት/ኤች አይቪ ኤዴስ ፣ ወይም በወሉዴ ፇቃዴ
ምክንያት ከስራ በመቅረት ምክንያት ሉያዲሊብሽ አይችሌም፡፡
ሰዎች የመስራት መብት ስሊሊቸው በጾታ አማካይነት የስራ መዴሌዎ ሉኖር አይችሌም፡፡
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በስራ ቦታ ፌትሀዊ አያያዝን የተመሇከቱ ዯንቦች:



የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግስት 1987
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥ377/2003

እኩሌ ክፌያ
ሇዕኩሌ ስራ እኩሌ ክፌያ የሚሇው መርህ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን ሴቶች በጾታቸዉ ምክንያት የክፌያ
ሌዩነት ማዴረግ ህገ ወጥ ዴርጊት ነው ህገ መንግስቱም ሴት ሰራተኞች ሇተመሣሣይ ስራ ተመሣሣይ ክፌያ የማግኘት
መብታቸውን ይዯግፊሌ ፡፡
ምንጭ፡ በ1994 የወጣው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 42(1)መ እና የአሰሪና
ሰራተኛ አዋጁ ቁጥር 377/2003

የስራ ቦታ ወሲባዊ ትንኮሳ
የወንጀሌ ህግ የፆታ ትንኯሣን ይከሇክሊሌ፡፡ የፆታ ትንኯሣ ዴርጊት የፇፀመን ሰው በቀሊሌ እሥራት እንዯሚቀጣ ይገሌፃሌ፡፡
በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 625 እንዯተዯነገገው አንዴን ሴት ያሇባትን ከፌ ያሇ ችግር ወይም ጥገኝነትዋን ምክንያት በማዴረግ
ወይም በጠባቂነት፣ በአስተማሪነት፣ በአሳዲሪነት፣ በአሠሪነት ወይም ይህን በመሠሇ በማናቸውም ግንኙነት ምክንያት ያገኘውን
ሥሌጣን፣ ኃሊፉነት ወይም ችልታ በመጠቀም በማንኛውም ሴት ሊይ የግብረ-ሥጋ ግንኙነት የፇፀመ ወይም የግብረ-ሥጋ
ግንኙነት የመሠሇ ዴርጊት ወይም ሇንጽህና ክብር ተቃራኒ የሆነ ማናቸውንም ላሊ ዓይነት ዴርጊት የፇፀመ የግሌ አቤቱታ
ሲቀርብበት በቀሊሌ እሥራት ይቀጣሌ፡፡
ምንጭ፡ የወንጀሇኛ መቅጫ አዋጅ ቁጥር 414/2004 አንቀጽ 625

ዕኩሌነት
በኢትዮጵያ ሕገ-መንግሥት መሠረት ሁለም ሰዎች በህግ ፉት እኩሌ ናቸው፡፡ በመካከሊቸውም ማንኛውም ሌዩነት ሣይዯረግ
በህግ እኩሌ ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡
በዚህ ረገዴ በዘር፣ በብሔር ብሔረሰብ፣ በቀሇም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ፣ በማህበራዊ አመጣጥ፣
በሀብት፣ በትውሌዴ ወይም በላሊ አቋም ምክንያት ሌዩነት ሳይዯረግ ሰዎች እኩሌና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት
መብት አሊቸው፡፡(አንቀጽ 25)
የአካሌ ጉዲተኞች አዋጅ ውስጥ በአንቀጽ 4 እንዯተዯነገገው ሁለ በአካሌ ጉዲተኛነት ምክንያት በሥራ ቅጥር አዴል
ማዴረግ የተከሇከሇ ነው፡፡
በህጉ መሠረት ሠራተኛው በሠራተኞች ማህበር አባሌ በመሆኑ ወይም በማህበሩ ህጋዊ ተግባሮች ተካፊይ በመሆኑ ወይም
የሠራተኛ ተጠሪ በመሆኑ ምክንያት አሠሪው የሥራ ውሌን ሇማቋረጥ አይችሌም፡፡ ይህም በማህበር ሊይ የሚዯረግ አዴልን
ይከሊከሊሌ፡፡ በዚሁ አንቀጽ መሠረት አሠሪው የሠራተኛውን ብሔረሰብ፣ ፆታ፣ ሃይማኖት፣ የፖሇቲካ አመሇካከት፣ የጋብቻ
ሁኔታ፣ የዘር፣ የቀሇም፣ የቤተሰብ ኃሊፉነት፣ የዘር ሏረግ፣ እርግዝና ወይም ማህበራዊ አቋም ምክንያት በማዴረግ የሥራ ውለን
ማቋረጥ አይችሌም፡፡
ምንጭ፡ በ1994 የወጣው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 25 እና የአሰሪና ሰራተኛ
አዋጁ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 14 እና 26
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የመስራት መብት
ሴቶች ከወንድች ጋር በተመሣሣይ በተሇይም ሇጤናቸው ጎጂ በሆኑ ስራዎች ሊይ አይሰማሩም፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኢትዮጵያ
ህገ-መንግስት ‹‹እያንዲንደ ኢትዮጵያዊ መተዲዯሪያውን፣ ስራውን እና ሙያውን የመምረጥ መብት ይኖረዋሌ›› ይሊሌ፡፡
ምንጭ፡ በ1994 የወጣው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 41 እና የአሰሪና ሰራተኛ
አዋጁ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 87(2)
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11/13 ህፃናት በስራ ቦታ

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
አነስተኛ ዕዴሜ ስምምነት 138/1973/
እጅግ መጥፍ / የህፃናት ስራ ስምምነት 182 /1999/
ኢትዮጵያ እነዚህን ስምምነቶች ተቀብሊሇች

በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
በስራ ቦታዎች ህፃናት ጤናቸውን የሚጎዲና አካሊዊና አዕምሯዊ ዕዴገታቸውን የሚያስተጓጉሌ ስራ
እንዱሰሩ አይገዯደም፡፡ ሁለም ህፃናት ትምህርት ቤት መግባት አሇባቸው፡፡ ይህ ከተሟሊ
ዕዴሜያቸው በ12 እና በ14 መካከሌ የሆኑ ህፃናት ቀሊሌ የሆኑ ስራዎችን ቢሰሩ ተቃውሞ የሇም፡፡
በአጠቃሊይ አነስተኛው የስራ እዴሜ 15 ሲሆን በማዯግ ሊይ ያለ ሀገሮች 14 ሉያ ዯርጉት ይችሊለ፡፡
አዯገኛ ስራ ማሇትም የወጣቶችን ጤንነት፣ ዯህንነትና ሞራሌ ሉጎዲ የሚችሌ ስራ የመስራት አነስተኛው
ዕዴሜ 18 ነው፡፡ በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ይህ ዕዴሜ ወዯ 16 ዝቅ ሉዯረግ ይችሊሊ፡፡
ህፃናት ጤንነታቸውን፣ ዯህንነታቸውንና ሞራሊቸውን ሉጎዲ በሚችሌ ስራ መቀጠር የሇባቸውም፡፡ ይህ
እጅግ አስከፉው የህፃናት ስራ ነው፡፡ ሇአዯገኛ ስራ አነስተኛው ዕዴሜ 18 ነው፡፡
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ህፃናት በስራ ቦታን የተመሇከቱ ዯንቦች:



የኢፋዴሪ ህገ መንግስት 1987
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥ377/2003

ከ15 ዓመት በታች ያለ ህፃናት
አነስተኛው የስራ ዕዴሜ 14 ዓመት ነው፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 89(2)

አዯገኛ ስራዎችን የመስራት አነስተኛ ዕዴሜ
አዯገኛ ሥራ ሊይ የመሳተፌ አነስተኛው ዕዴሜ 18 ነው፡፡ ዕዴሜአቸው ከ14-18 ዓመት የሆኑ ሠራተኞች ወጣት ሠራተኞች
ይባሊለ፡፡ የሥራው ተፇጥሮ ወይም አሠራሩ ሕይወታቸውን ወይም ጤንነታቸውን አዯጋ ሊይ ሉጥሌ በሚችሌ ሥራ ሊይ
ወጣት ሠራተኞችን መቅጠር የተከሇከሇ ነው፡፡ የተከሇከለ የሥራ ዓይነቶችን ዝርዝር የሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚወስን ሲሆን
ከሚያካትታቸው መካከሌ፡- መንገዯኞችና ቁሳቁስን ማጓጓዝ፣ የኤላክትሪክ ኃይሌ መስመሮች ሊይ መስራት፣ የምዴር ውስጥ
ማዕዴን ቁፊሮ የከበሩ ዴንጋዮች መሰብሰብ፣ በፌሳሽና በቱቦ ቁፊሮ መስራት ይገኙበታሌ፡፡ ነገር ግን የሠራተኛ ሕጉ ከ14
ዓመት በሊይ ያለ ወጣቶች በመንግስት ተቀባይነት ያገኙ የሙያ ስሌጠና ኮርሶችን ከወሰደ በኋሊ በአዯገኛ ሥራዎች ሊይ
እንዱሳተፈ ይፇቅዲሌ፡፡ መንግስት የወጣት ሠራተኞች መመሪያን ያወጣ ሲሆን መመሪያው በውስጡ አዯገኛ ሥራዎችን
በተመሇከተ የተሻሻሇ ዝርዝር ይዟሌ፡፡ በዝርዝሩ ውስጥ ከተካተቱት መካከሌ በማዕዴን ማውጫ ሥፌራዎች፣ በመስታወት
ፊብሪካዎች፣ የቤት ውስጥ እና በመንገዴ ሊይ መስራት ይገኙበታሌ፡፡ የወጣት ሠራተኞች የሥራ ሰዓት በቀን ከሰባት ሰዓት
መብሇጥ አይችሌም፡፡ ወጣት ሠራተኞችን ከምሽቱ 4፡00 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12፡00 ሰዓት ዴረስ፣ ትርፌ ሰዓት፣ በሳምንት
የእረፌት ቀናቸው፣ በበዓሊት ቀን ቀጥሮ ማሰራት የተከሇከሇ ነው፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 89-91
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12/13 የግዲጅ ስራ

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
የግዲጅ ስራ ፡ ስምምነት 29 /1930/
የግዲጅ ስራን ማስወገዴ ፡ ስምምነት 105 /1957/
የግዲጅ ስራ አንዴ ሰው ቅጣትን በመፌራት እንዱሰራው የሚገዯዯው ስራ ነው ይህም የዯመወዝ ክሌከሊ፣
ማባረር፣ በጉሌበት ማስፇራራት እና አካሊዊ ቅጣትን ይጨምራሌ፡፡ የግዲጅ ስራ የሰብአዊ መብት ጥሰት
ነው፡፡
ኢትዮጵያ ስምምነት 29 እና 105 ሁሇቱንም ተቀብሊሇች፡፡

በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
የግዲጅና የአስገዲጅ ስራ ክሌከሊ (forced and compuisory labour) ከተወሰኑ ሁኔታዎች
በስተቀር የግዲጅና አስገዲጅ /የራስህ ፇቃዯኝነት የላበትና በቅጣት ማስፇራሪያ ፌራቻ የሚሰራ / ስራ
የተከሇከሇ ነው፡፡
አሰሪዎች ላሊ ቦታ ስራ እንዴታፇሊሌግ መፌቀዴ አሇባቸው፡፡ ይህንን ስታዯርግ ዯመወዝህ ሉቀነስና
የማባረር ዛቻ ሉዯርስብህ አይገባም፡፡ /በላሊው አንፃር አሇም አቀፌ ህግ ይህንን እንዯ አስገዲጅ ስራ
ያየዋሌ፡፡/
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የግዲጅ ስራን የተመሇከቱ ዯንቦች:



የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥ377/2003
የኢፋዴሪ ህገ መንግስት 1987

የግዲጅ ስራ
የግዲጅ ስራ በህገ መንግስቱ የተከሇከሇ ነው፡፡ - አንዴ ሰው ላሊውን በማስፇራራት፣ በጉሌበት፣ በማጭበርበር ወይም ላሊ ሕገወጥ መንገዴ በመጠቀም አንዴን ሥራ ወይም የተሇዩ የቅጥር ሁኔታዎችን እንዱቀበሌ ቢያዯርግ፣ ወይም አሠሪው የቅጥር
ሁኔታን እንዱቀበሌ ወይም እንዱቀይር ሇማስገዯዴ አሇመስራት ወይም መሇገም (refuse labor or withhold labor)
ቅሬታ በሚቀርብበት ወቅት ቢያንስ በሶስት ወራት ቀሊሌ እስር ወይም ሇገንዘብ ቅጣት ይዲርጋሌ፡፡
ፀረ ህገ-ወጥ የሰው ማዘዋወር ህግ ሰውን በህገ-ወጥ መንገዴ ሇቤት ውስጥ ሥራ ቅጥር ወይም በውጭ ሀገር ሇማስቀጠር በሚሌ
ስበብ ማዘዋወርን ይከሊከሊሌ፡፡ ሇብዝበዛ የሰጠው ትርጉም የጉሌበት ብዝበዛን፣ የግዲጅ ሥራን ወይም ያሇውዳታ
አገሌጋይነትን ያካትታሌ፡፡ ይህ የወንጀሌ ዴርጊት ከ15 እስከ 25 ዓመት ጽኑ እሥራትና ከብር 150,000 እስከ 300,000
ቅጣት ያስቀጣሌ፡፡
ምንጭ፡ በ1994 የወጣው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 42(2 እና 3) እና
የወንጀሇኛ መቅጫ አዋጅ ቁጥር 414(2004); 2፣3 ህገወጥ የሰው ማዘዋወር መከሊከሌና ማቆም በማጭበርበር/በማዘዋወር
አዋጅ ቁጥር 909/2015

ስራን የመቀየር ነፃነት እና ስራን የመተው መብት
ሰራተኞች ሇአሰሪያቸው ማስታወቂያ ከሰጡ በኋሊ ስራቸውን የመቀየር መብት አሊቸው:: ይህንን በተመሇከተ ተጨማሪ መረጃ
ሇማግኘት እባክዎን የቅጥር ዯህንነት የሚሇውን ክፌሌ ይመሌከቱ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 26-35

Inhuman Working Conditions
ኢ-ሰብአዊ የስራ ሁኔታ
የስራ ሰዓት በሳምንት ከ48ሰዓት እና በቀን 8 ሰዓት መዯበኛ የስራ ሰዓት በሊይ ሉራዘም ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የትርፌ ሰዓት ስራ
በቀን ከ2ሰዓት በሊይ ወይም በወር ውስጥ ከ20ሰዓት ወይም በአመት ውስጥ ከ100ሰዓት በሊይ መሆን የሇበትም፡፡ አንዴ
ሰራተኛ አዯጋ (የዯረሰ አዯጋ ወይም ይዯርሳሌ ተብል የተገመተ)፣ ከአቅም በሊይ የሆነ አዯጋ፣ አስቸኳይ ስራ ወይም ያሇማቋረጥ
በተከታታይ የሚሰራ ስራ ሊይ የተመዯበ ሰራተኛ ሲቀር በምትክነት ካሌሆነ በስተቀር ትርፌ ሰዓት እንዱሰራ ሉገዯዴ አይችሌም፡
፡
በዚህ ሊይ ተጨማሪ መረጃ ሇማግኘት እባክዎን በማካካሻ ሊይ የተቀመጠውን ክፌሌ ይመሌከቱ፡፡
ምንጭ፡ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 61-67
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13/13 የሰራተኛ ማህበር መብቶች

የዓሥዴ ኮንቬንቶች
የመዯራጀት ነፃነትና የመዯራጀት መብት ጥበቃ ስምምነት 87 /1948/
የመዯራጀትና በህብረት የመዯራዯር መብት ስምምነት 98/1949/

ኢትዮጵያ ስምምነቶች 87 እና 98 ሁሇቱንም ተቀብሊሇች.

በአሇም አቀፌ የስራ ዴርጅት ስምምነቶች ውስጥ ያለ ዴንጋጌዎች ማጠቃሇያ
የስራ ሁኔታን በተመሇከተ የሰራተኛ ማህበራት ከአሰሪዎች ጋር ያሇማንገራገር የመዯራዯር መብት አሊቸው
የጋራ ስምምነት ሊይ ሇመዴረስ የሠራተኛ ማህበራት ከአሰሪዎች ጋር ሇመዯራዯር ያሊቸው
ነፃነት የተጠበቀ ነው፡፡ / አሇም አቀፈ የስራ ዴርጅት ይህ መርህ በሚጣስበት ወቅት ከሠራተኛ ማህበራት
የሚቀርቡ ቅሬታዎችን የሚያስተናግዴበት ሌዩ አሰራር አሇው፡፡/
የመዯራጀት ነፃነት ማሇት የሰራተኛ ማህበር አባሌ መሆን ማሇት ነው፡፡ ይህ የመሠረታዊ ሰብአዊ መብቶች
አካሌ ነው፡፡ ሰራተኞች ከስራ ሰዓታት ውጭ በሰራተኛ ማህበራት ውስጥ በንቃት በመሳተፊቸው ሉጏደ
አይገባም፡፡/
ሰራተኞች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞቻቸውን ሇመጠበቅ ሲለ የማዯም መብት አሊቸው፡፡ / በአሇም
አቀፈ የስራ ዴርጅት 87 ዴንጋጌ መሠረት ይህ ከመዯራጀት መብት ጋር ተያያዥ ነው/
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የሰራተኛ ማህበራትን የተመሇከቱ ዯንቦች:



የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/2003
የኢፋዴሪ ህገ መንግስት 1987

የማህበር አባሌ የመሆን ነፃነት
የኢትዮጵያ ህገ-መንግሥት እና የአሠሪና ሠሪተኛ ጉዲይ አዋጅ ሠራተኞችና አሠሪዎች በማህበር የመዯራጀት እንዱሁም
ማህበሮቻቸውን የማቋቋም መብት እንዲሊቸው ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ መብት አሠሪዎችም የአሠሪ ማህበር፣ ሠራተኞች
የሠራተኛ ማህበር ሇማቋቋምና ሇመዯራጀት መብት እንዲሊቸው ተዯንግጓሌ፡፡
የሰራተኛ ማህበር የሰራተኞችን መብት እና ጥቅም የሚያስከብር የሰራተኞች ዴርጅቱን በህብረት ስምምነት እና በስራ
ግጭት ሊይ ሰራተኞችን ይወክሊሌ፡፡ የሰራተኛ ማህበሩ ህጎች፣ ዯንቦች እና መመሪያዎች፣ ትእዛዞች በአባሊቱ
መታወቃቸውን፣ መከበራቸውን እና መፇጸማቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ የሰራተኛ ማህበር አባሊት ህጎች እና
መመሪያዎች በሚወጡበት እና በሚሻሻለበት ጊዜ ንቁ ተሳታፉ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ የሰራተኛ ማህበራት የራሳቸውን
የሚከተለትን የሚያካትት ህገ-ዯንብ ሉያወጡ ይችሊለ፡- የዴርጅቱ ስም፣ የዴርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት አዴራሻ፣ የዴርጅቱ
አሊማ፣ ዴርጅቱ የተቋቋመበት ቀን፣ የዴርጅቱ አርማ፣ የአመራር ብቃት፣ የአባሊት መዋጮ፣ የዴርጅቱ የፊይናንስ እና
ንብረት አስተዲዯር፣ የስብሰባ እና የምርጫ ስነ-ስርዓት፣ የዱሲፕሉን እርምጃዎች፣ ዴርጅቱን ሇማፌረስ የሚያስችለ
ሁኔታዎች፣ ዴርጅቱ ከፇረሰ የንብረት ሁኔታ፡፡ የሰራተኛ ማህበራት ህጎቻቸውን፣ የአመራሩን ስም፣ አዴራሻ እና ፉርማ
አጠቃሊይ ማህበር ከሆነ ዯግሞ አባሊቱ የሚሰሩበት ዴርጅት ስሞች እና የዴርጅቱ ስምና አርማ የያዘ ሰነዴ በማቅረብ
በሚኒስቴሩ መመዝገብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር የሰራተኛ ማህበር የሚያቀርቡትን
የምዝገባ ማመሌከቻ ከተቀበሇ በኋሊ በ15 ቀናት ውስጥ መሌስ ካሌሰጠ የሰራተኛ ማህበሩ እንዯተመዘገበ ይቆጠራሌ፡፡
ማንም ሰው በዛቻ፣ በኃይሌ ዴርጊት፣ በማታሇሌ ወይም በላሊ በህገ-ወጥ መንገዴ ሉሊውን ሰው በማስገዯዴ የማህበር
አባሌ እንዱሆን ወይም እንዲይሆን ያዯረገ ከሆነ በእሥር ወይም በመቀጮ ይቀጣሌ፡፡
ምንጭ፡ በ1995 የወጣው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 603 እና 42(1ሀ) እና
የወንጀሇኛ መቅጫ አዋጅ ቁጥር 414(2004፡- የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 113

በህብረት የመዯራዯር ነፃነት
የስራ ህጉ በህብረት መዯራዯርን ዕውቅና ሰጥቶታሌ፡፡
የህብረት ስምምነት በአንዴ ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ የሰራተኛ ማህበር ተወካዮች እና አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ
አሰሪዎች ወይም ወኪልች ወይም የአሰሪ ዴርጅቶች ተወካዮች መካከሌ በጽሐፌ የሚዯረግ ስምምነት ነው፡፡ የህብረት
ዴርዴር በአሰሪዎች እና በሰራተኛ ማህበራት ወይም በተወካዮቻቸው መካከሌ ስሇ ስራ ሁኔታ ወይም የህብረት ዴርዴር
ወይም ስሇ ህብረት ስምምነት እዴሳት እና ማሻሻያ ሇመዯራዯር የሚዯረግ ስምምነት ነው፡፡ በህብረት የመዯራዯር
ስምምነት በህጉ ከተሰጡት የተሻሇ ሇሰራተኛው ጥቅም የሚሰጥ ነው፡፡ የህብረት ዴርዴር ስምምነት በህጉ ከተሰጠው ባነሰ
ሇሰራተኛው ጥቅም የሚሰጡ ዴንጋጌዎች ካለበት ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡
በስምምነቱ ውስጥ በተሇየ ካሌተገሇጸ በስተቀር የህብረት ዴርዴር ስምምነት በህጉ ተፇጻሚ የሚሆነው ከተፇረመበት ቀን
ጀምሮ ቢያንስ እስከ 3 አመት ይሆናሌ፡፡ በዚያ ውስጥ በታቀፈት ወገኖች ሁለ ሊይ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ የህብረት
ዴርዴር ስምምነት የህብረት ስምምነት አካሌ የሆነው የሰራተኞች ማህበር ቢፇርስ እንኳን በአሰሪና ሰራተኞች ሊይ
ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡
የተካተቱ ወገኖች እንዱመዘገብሊቸው የህብረት ስምምነት በቂ ኮፒዎችን ሇሚኒስቴሩ መሊክ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የተፇረመበት
እና የተመዘገበ ስምምነት በላልች ተቀባይነት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡
ምንጭ፡- የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 124-135
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ስራ የማቆም መብት
ስራ የማቆም መብት በህገ መንግስቱ ተዯንግጓሌ በስራ ህጉም የህግ አግባብ ተበጅቶሇታሌ ቢሆንም ግን በስራ የማቆም
መብት ሊይ የሚዯረጉ ምክንያታዊ ያሌሆኑ እገዲዎች /ረጅም የአስፇሊጊ አገሌግልቶች ዝርዝር፣ ባሌተፇቀደ የስራ ማቆም
እርምጃዎች ሊይ በተሳተፈ ሰዎች ሊይ የሚጣለ ተመጣጣኝ ያሌሆኑ የወንጀሌና የፌትሀብሔር እገዲዎች እና የተንዛዙ
ሂዯቶች/ ይህንን መብት ያኮሊሹታሌ፡፡
ሰሊማዊ የስራ ማቆም አዴማ ሁለም የግጭት አፇታት ጥረቶች ሳይሳኩ ከቀሩ መብታቸውን ሇማስጠበቅ ብቻ ይፇቀዲሌ፡፡
ከዚያ በፉት የሚዯረግ የረጅም ጊዜ ዴርዴር እና የእርቅ እና ዴርዴር ሂዯቶች በአጠቃሊይ የስራ ማቆም መብትን ይገዴባለ፡
፡ ህጋዊ የሆነ የስራ ማቆም አዴማ ከመፇቀደ በፉት አስገዲጅ የ30 ቀናት የዴርዴር ጊዜ ይሰጣሌ፡፡
ቢያንስ 2/3ኛ የሚሆኑ የሰራተኛ ማህበር አባሊት በተገኙበት አብሊጫ ዴምጽ ስራ ማቆምን መዯገፌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የስራ
ማቆም አዴማ የሚያዯርጉ ሰራተኞች በክሌለ ሇሚገኝ የሚኒስቴሩ ተወካይ ወይም የሚመሇከተውን የመንግስት መስሪያ
ቤት ቢያንስ የስራ ማቆሙ ሉዯረግ ከታሰበበት ቀን 10 ቀን አስቀዴሞ ማሳወቅ እና ይህንን እርምጃ የሚወስደበትን
ምክንያት መግሇጽ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የስራ ማቆም አዴማ ሰሊማዊ ካሌሆነ እና ከአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ጋር የሚጣረስ ከሆነ
ህገ-ወጥ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡ በዚህም ሁከት፣ ማስፇራራት ፣ ኃይሌ መጠቀም ወይም በማንኛውም መሌኩ በግሌጽ እና
በህጉ መሰረት ህገ-ወጥ የሆነ ተግባር የተከሇከሇ ነው፡፡ አሰሪዎች እና ሰራተኞች በዴርጅቱ ውስጥ የዯህንነት መመሪያዎች
እና የአዯጋ መከሊከያ ዯንቦች መከተሌ አሇባቸው፡፡ አሠሪዎች በህጋዊ የሥራ ማቆም አዴማ የተሣተፈ ሠራተኞችን ከሥራ
ማባረር አይችለም፡፡ በህጉ የተከሇከሇ ነው፡፡ ሠራተኞች በህጋዊ የሥራ ማቆም አዴማ በመሣተፊቸው የተነሣ የሥራ
ውሊቸውን አሠሪዎች ሇማቋረጥ ህጋዊ ምክንያት ሉሆናቸው አይችሌም፡፡ ፡፡
ምንጭ፡ በ1994 የወጣው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 42(1ሇ) እና የአሰሪና
ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/2003 አንቀጽ 157-160; ምንጭ አንቀጽ 2581 የፌትሏ ብሔር ህግ አዋጅ ቁጥር
165/1960 ዓ.ም.
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Ethiopia
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National Regulation Exists

Check

DecentWorkCheck Ethiopia is a product of
WageIndicator.org and www.mywage.org/ethiopia/home

National Regulation Does Not Exists

01/13 ስራና ደመወዝን
1.
2.

NR

Yes

No

ከክፍያ ጋር የስንት ሳምንታት የአመት ዕረፍት መብት አለህ*

1

3

መብትህ የአንድ ዓመት አልግሎት ከሰጠህ በኋላ ከክፍያ ጋር የ14 ስራ ቀናት ዕረፍት ነው፡፡

2

4+

በወር ቢያንስ 42ዐ ብር አገኛለሁ
ደመወዜን በመደበኛ ሁኔታ አገኛለሁ
(በየቀኑ፣በየሳምንቱ፣በየሁለት ሳምንቱ ወይም በየወሩ)

02/13 መካካሻ
3.

የትርፍ ሰዓት ስራ በምሠራበት ጊዜ ሁሌም ክፍያ አገኛለሁ
(Overtime rate is fixed at a higher rate if your work over 48 hours a week)

4.

በምሽት በምሰራበት ወቅት/ ለምሽቱ ስራ ከፍ ያለ ክፍያ አገኛለሁ

5.

በህዝባዊ በዓላት ወይም በሳምንታዊ የዕረፍት ቀን መስራት ካለብኝ የምትክ ዕረፍት አገኛለሁ፡፡

6.

በሳምንታዊ የዕረፍት ቀን ወይም በህዝባዊ በዓል ቀናት በምሠራበት ጊዜ ሁሉ በቂ ክፍያ አገኛለሁ፡፡

03/13 የዓመት ዕረፍት እና በሳምንታዊና በህዝብ በዓላት መስራት
7.
8.

በህዘባዊ (ብሔራዊና ሀይማኖታዊ) በዓላት ወቅት ክፍያ አገኛለሁ

9.

በሳምንት ቢያንስ የአንድ ቀን (24 ሰዓታት) ዕረፍት አገኛለሁ

04/13

የስራ ዋስትና

10.

ስራ በጀመርኩበት ወቅት ዝርዝሮችን ያካተተ መረጃ በፅሁፍ ተሰጥቶኝ ነበር

11.

አሰሪዬ ቋሚነት ባህርይ ላላቸው ስራዎች የውስን ጊዜ ሰራተኞችን አይቀጥርም አሰሪህ ለቋሚ ስራዎች
ጊዜያዊ ሰራተኞችን የሚቀጥር ከሆነ "አይ" የሚለው ላይ ምልክት አድርግ
Please tick "NO" if your employer hires contract workers for permanent tasks

12.

የሙከራ ጊዜዬ 45 ቀን ብቻ ነው

13.

አሰሪዬ የስራ ውል ከማቋረጡ በፊት ማስጠንቀቂያ /ማስታወቂያ ይሰጣል

14.

የስራ ውል ሲቋረጥ አሰሪዬ የስራ ስንብት ክፍያ ይሰጣል
የስራ ስንብት ክፍያ በህግ የተደነገገ ሲሆን በደመወዝና በአልግሎት ዘመን መጠን ይወሰናል፡፡
Severance pay is provided under the law. It is dependent on wages of an employee and length of
service.

* ጥያቄ ቁጥር 7 ላይ 3 ወይም 4 የስራ ሳምንት ብቻ ከአንድ "አዎ"ጋር እኩል ናቸው፡፡
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15.

የቤተሰብ ሀላፊነቶች

አሰሪዬ የአባትነት ዕረፍት ከክፍያ ጋር ይሰጣል
ይህ ፈቃድ ለአዲስ አባቶች/ወላጆች የሚሰጥ ሲሆን የሚሰጠውም ልጅ በተወለደ ጊዜ ነው፡፡
This leave is for new fathers/partners and is given at the time of child birth

16.

አሰሪዬ የወላጅነት ዕረፍት (ከክፍያ ጋር ወይም ያለ ክፍያ)ይሰጣል::
ይህ ፈቃድ የሚሰጠው የወሊድ እና የአባትነት ፈቃድ ካበቃ በኋላ ነው፡፡ ፈቃዱም ከወላጁቹ በአንዱ
ወይም በተከታታይ በሁለቱም ሊወሰድ ይችላል፡፡
This leave is provided once maternity and paternity leaves have been exhausted. Can be taken by either parent
or both the parents consecutively.

17.

የኔ የስራ መርሀ ግብር ስራዬን ከቤተሰብ ሀላፊነቶቼ ጋር አጣጥሜ ለማስኬድ
የሚያስችል ነው በትርፍ ሰዓት ስራ ወይም በሌላ የስራ አማራጮች
Through part-time work or other flex time options

06/13

ወሊድ እና ሥራ

18.

ነፃ የቅድመ እና የድህረ ወሊድ ህክምና አገኛለሁ

19.

በእርግዝና ወቅት ከምሽት ፈረቃዎች /ከምሽት ስራ/ እና ከአደገኛ ስራ ነፃ ነኝ

20.

የወሊድ ፈቃዴ ቢያንስ ለ90 ቀናት ይዘልቃል

21.

በወሊድ ፈቃዴ ጊዜ የደሞወዜን ቢያንስ 2/3ኛ አገኛለሁ፡፡

22.

በእርግዝና ጊዜ ከስራ ከመባረር ጥበቃ አለኝ
ሰራተኞች ከእርግዝና ጋር ግንኙነት በሌላቸው እንደ ባህርይ እና አቅም በመሳሰሉ ምክንያቶች ሊባረሩ ይችላሉ፡፡

23.

ከወሊድ ፈቃዴ ስመለስ የቀድሞ ስራዬን ወይም ተመሣሣዩን የማግኘት መብት አለኝ

24.

አስሪዬ በስራ ሰዓት ወቅት ልጄን ለማጥባት እንድችል ዕረፍት ይሰጠኛል፡፡

07/13

ጤንነትና ደህንነት በስራ ቦታ

25.

አሰሪዬ የስራ ቦታዬ ደህንነቱ የተጠበቀና ጤናማ መሆኑን ያረጋግጣል

26.

አሰሪዬ መከላከያ ቁሳቁስ መከላከያ ልብስን ጨምሮ ያለምንም ክፍያ ያቀርባል

27.

አሰሪዬ በቂ የጤናና የደህንነት ስልጠናዎችን ይሰጣል፣ በተጨማሪም ሠራተኞች ጤናን አደጋ ላይ
የሚጥሉ ነገሮችን እና በአደጋ ወቅት የሚያገለግሉ የተለያዩ መውጫዎችን እንዲያውቁ ያደርጋል፡፡
የስራ ቦታዬ በአመት ቢያንስ ለአንድ ጊዜ በስራ ተቆጣጣሪ ቁጥጥር ከስራ ህግጋት ጋር መጣጣሙ
ይረጋገጣል

28.

08/13

ስራና ህመም

30.

አሰሪዬ የህመም ዕረፍት ይሰጣል እኔም በመጀመሪያዎች 6 ወራት የደመወዜን ቢያንስ 45%
አገኛለሁ
በህመምና በስራ ጉዳት ወቅት ነፃ የህክምና እንክብካቤ አገኛለሁ

31.

በህመም ወቅት በመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ስራዬ ዋስትና አለው

32.

በስራ ላይ ጉዳት ቢደርስብኝ ወይም በሽታ ቢይዘኝ በቂ ክፍያ አኛለሁ፡፡

29.

NR

Yes

No

Ethiopia
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ማህበራዊ ዋስትና

33.

ዓመት ሲሞላኝ ጡረታ የመውጣት መብት አለኝ/ለወንዶችም ለሴቶችም/

34.

ሰራተኛ እያለሁ ብሞት የቅርብ ዘመዶቼ ጥቅም ያገኛሉ

35.

ከስራ ውጭ ብሆን የስራ አጥነት ጥቅም አገኛለሁ

36.

ከስራ ጋር ባልተያያዘ በሽታ፣ ጉዳት ወይም አደጋ ምክንያት ገቢ ማግኘት የማልችል
ቢሆን መስራት ያለመቻል ጥቅም /invalidity benefit/ የማግኘት መብት አለኝ

10/13
37.
38.
39.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

40.

በስራ ቦታ ፍትሀዊ አያያዝ

አሰሪዬ ለእኩል/ ለተመሣሣይ ስራ /ዕኩል ዋጋ ላለው ስራ/ ያለምንም ልዩነት
እኩል ክፍያ ይፈፅማል
አሰሪዬ በስራ ቦታ በሚከሰት ወሲባዊ ትንኮሳ ላይ ጥብቅ እርምጃ ይወስዳል
የስራ ዕድሎች /ሹመት፣ እድገት፣ ስልጠና እና ዝውውር/ በተመለከተ የሚከተሉትን መሰረት ያደረገ
መድልዎ ሳይፈፀምብኝ በእኩልነት እስተናገዳለሁ*
Sex/gender ጾታ
Race ዘር
Colour ቀለም
Religion ሀይማኖት
Political Opinion የፖለቲካ አመለካከት
Nationality/Place of Birth ብሄር/የትውልድ ቦታ
Social Origin/Caste የዘር ምንጭ /ሃረግ
Family responsibilities/family status የቤተሰብ ሀላፊነቶች /የ ቤተሰብ ሁኔታ
Age ዕድሜ
Disability/HIV-AIDS አካል ጉዳተኝነት/ኤች አይቪ- ኤድስ
Trade union membership and related activities የሰራተኛ ማህበር አባልነት እና ሌሎች ተያያዥ ስራዎች
Language
Sexual Orientation (homosexual, bisexual, or hetrosexual orientation)
Marital Status
Physical Appearance
Pregnancy/Maternity

እኔ እንደ ሴት ወንዶች በሚሰሩበት ኢንዱስትሪ ውስጥ መሰረት በሌላቸው ጾታዊ አባባሎች ተፅዕኖ
መስራት እችላለሁ፡፡
without any stereotyping on the basis of gender

11/13
41.

ህፃናት በስራ ቦታ

በኔ የስራ ቦታ ከ14 ዓመት በታች ያሉ ህፃናት ክልክል ናቸው
አነስተኛው የስራ ዕድሜ 14 ዓመት ነው፡፡

42.

በኔ የስራ ቦታ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት በአደገኛ ስራ ቦታ ክልክል ናቸው
በአደገኛ ቦታ ለመስራት አነስተኛው የቅጥር ዕድሜ 18 ነው፡፡

* For a composite positive score on question 39, you must have answered "yes" to at least 9 of the
choices.

NR
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የግዳጅ ስራ

43.

ስራዬን በፈቃዴ ወይም በማሳወቅ የመልቀቅ /የመተው መብት አለኝ

44.

አሰሪዬ የስራ ቦታዬን ከግዳጅ ስራ ነፃ እንዲሆን ያደርጋል

45.

ትርፍ የስራ ሰዓት ስሰራ በወር ለ20 ሰዓታት ብቻ እሰራለሁ ለዚሁም በቂ የትርፍ ሰዓት ክፍያ
አገኛለሁ፡፡

13/13 የሰራተኛማህበራት መብት
46.

በስራ ቦታዬ የሰራተኛ ማህበር አለኝ

47.

በስራ ቦታዬ የሰራተኛ ማህበር አባል የመሆን መብት አለኝ

48.

አሰሪዬ በስራ ቦታዬ በጋራ መደራደርን ይፈቅዳል

49.

ከስራ ባልደረባዎቼ ጋር በመሆን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጐቶቻችንን "በአድማ"
ያለምንም የመገለል ፍራቻ መከላከል እንችላለን
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የምታገኘው የግል ውጤትህ አሰሪህ ስራን በተመለከተ ምን ያህል ለብሔራዊ ህጋዊ ደረጃዎች ተገዢ እንደሆነ ያሳያል፡፡ የ
Decent work check ውጤትህን ለማስላት ለእያንዳንዱ "አዎ" ምላሽ አንድ ነጥብ መስጠት አለብህ ከዚያም ከዚህ በታች
ካለው ሳጥን ጋር አወዳድረው
…

"አዎ" በማለት አንተ የሰበሰብከው ነጥብ ነው
ዓለም አቀፍ የስራ ደረጃን በተመለከተ ኢትዮጵያ ከ49 ጥያቄዎች 36 "አዎ" ነጥብ አላት

ነጥብህ በ 1 አና በ18 መካከል ከሆነ
ይህ የማይታመን ውጤት ነው! ለመሆኑ አሰሪህ በ21 ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ እየኖርን መሆኑን ያውቃል? መብቶችህን
ጠይቅ፡፡ በምትሰራበት ካምፓኒ ወይም የኢንዱስትሪ ቅርንጫፍ የሚሰራ የሰራተኛ ማህበር ካለ አባል ሁንና ዕርዳታ ጠይቅ፡፡
ነጥብህ በ19 እና በ38 መካከል ከሆነ
እንደምታየው ነገሮችን ለማሻሻል በቂ ቦታ አለ፡፡ ነገር ግን እባክህን ሁሉንም ነጥቦች በአንድ ጊዜ አትጋፈጣቸው፡፡ በጣም
ከሚጎዳው ጀምር፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ ማህበርህን ወይም
Wageindicator ጉዳዩን እንዲያውቁ በማድረግ ሊረዱህ ይችላሉ፡፡ ለ
http://www.mywage.Org/Ethiopia/home/contact e-mail ስታደርግ ቅሬታህን በተቻለ መጠን ግልፅ አድርግ
ከቻልክም የአሰሪህን ስም ግለፅ፡፡ በተጨማሪም ካምፓኒህ Corporate social Responsibility በመባል የሚታወቀውን
ኮድ መስማማቱን አጣራ፡፡ የተስማማ ከሆነ የአለም አቀፍ የስራ ማህበር /ILO/ ደረጃዎችን ማሟላት አለበት፡፡
የማይስማማ ከሆነ መስማማት አለበት፡፡ ብዙ ካምፓኒዎች አሁን ተስማምተዋል፡፡ ይህንንም አንሳ፡፡
ነጥብህ በ39 እና በ49 መካከል ከሆነ
ከአደገኛው ቀጠና ውጭ ነህ፡፡ አሰሪህ ከአብዛኞቹ የስራ ህጐችና ደንቦች ጋር የተስማማ ነው፡፡ ነገር ግን ሁልጊዜም ለመሻሻል
ቦታ አለ፡፡ ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ከማኔጅመንቱ ጋር ስለ ስራህ ሁኔታ ስትወያያ በደንብ ተዘጋጅ፡፡ በተጨማሪም ይህንን
Decent work check እንደ ጠቋሚ ተጠቀምበት፡፡

