
 

 

 

 

 

 

አባሪ 1 

በግል ሥራ እና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችና በተጠቃሚ ድርጅቶች መካከል የተደረጉ የተለያዩ ውሎች 











































































































 

 

 

 

 

 

አባሪ 2 

በግል ሥራ እና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችና በሠራተኞች መካከል የተደረጉ የተለያዩ ውሎች 

 













































 

 

 

 

 

 

አባሪ 3 

ኤጀንሲ ሠራተኞችን የሚመለከቱ የፍትህ-አካላት ውሳኔዎች 

 





















 

 

 

 

 

 

አባሪ 4 

የክትትሉ መረጃ ማሰባሰቢያ መጠይቆች 
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ሇኤጀንሲ ሠራተኞች የተዘጋጁ መጠይቆች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መጠይቆች የሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በሠራተኞች መብት ሊይ 
የሚያሳዴሩትን ተፅዕኖ ሇመሇየትና የመፍትሄ ሃሳብ ሇማቅረብ ሇሚዯረገው የክትትሌ ሥራ ከኤጀንሲ 
ሠራተኞች ሊይ መረጃ ሇማሰባሰብ ታስቦ የተዘጋጁ ናቸው። 
1. ጥቅሌ መረጃ 

ስም፡ __________________________  ጾታ፡_____________________________ 

ዕዴሜ፡ _________________________  የጋብቻ ሁኔታ፡ __________________ 

የትምህርት ዯረጃ፡ ___________________ ስሌክ ቁጥር፡ ________________________ 

የሚሰሩበት ዴርጅት ስም/መስሪያ ቤት፡ ________የስራ ዴርሻ/ኃሊፊነት፡ ______________ 

2. በሥራ ግንኙነት ውስጥ የኤጀንሲዎችን ሚና እንዳት ያዩታሌ? በመብቶችዎ ሊይ አለታዊ ተጽእኖ 

ያሳዴራለ ብሇው ያስባለ? ከሆነስ ምን ዓይነት ተጽዕኖዎች አለ? 

3. የሠራተኞችን አያያዝ እንዳት ያዩታሌ? በኤጀንሲ ሠራተኞች እና በተጠቃሚ 

ኢንተርፕራይዙ/ዴርጅቱ ሠራተኞች መካከሌ አዴል አሇ? ካሇ አዴሎዊ ሌዩነቶቹ ምን ዓይነት 

ናቸው? 

4. ሇሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና አሇ? ካሇ ምን አይነት ዋስትና ነው ያሇው? ከላሇስ ሇምን 

ይመስሇዎታሌ? 

5. ሇሠራተኞች ምን ዓይነት ፈቃዴ ይሰጣሌ? የዓመት ፈቃዴ፣ የሕመም ፈቃዴ፣ የወሊጅ (የወሉዴ እና 

የአባትነት) ፈቃዴ እና/ወይም ላሊ ካሇ? ሇእያንዲንደ ፈቃዴ ምን ያህሌ ጊዜ ይሰጣሌ? 

6. ሠራተኞች ሳምንታዊ እረፍት ይሰጣቸዋሌ? ካሇ ሇስንት ቀን? 

7. በእያንዲንደ ቀን ስንት ሰዓት ይሰራለ? በአንዴ ሳምንት ውስጥስ? መስራት ከሚጠበቅብዎ ሰዓት 

በሊይ ሲሰሩ ሇትርፍ ሰዓት ሥራ ክፍያ ይፈጸማሌ? የሚፈጸም ከሆነ የክፍያው መጠን በሰዓት ስንት 

ነው? 

8. የሥራ ውሌ አሇዎት? ካሇዎት የጹሁፍ ነው ወይስ የቃሌ? ሇምን ያህሌ ጊዜ ነው (ሇተወሰነ ጊዜ 

ወይስ ሊሌተወሰነ ጊዜ የሥራ ውሌ)? 

9. በሥራ ቦታዎ የዯህንነት ሁኔታዎ እንዳት ነው? የዯህንነት መሳሪያዎች ሇሠራተኞች ይቀርባለ? 

10. ቅሬታ ሲኖራችሁ ቅሬታችሁን የምታቀርቡት ሇማን ነው? 

11. ከኤጀንሲ ቅጥር ቀጥታ ወዯ ዴርጅት ቅጥር እንዲትቀጠሩ የሚያዯርግ/የሚከሇክሌ ማዕቀፍ አሇ? 

12. በሥራ ቦታዎ ሊይ የሠራተኛ ማህበር አሇ? ካሇ እርስዎ አባሌ ነዎት? የሠራተኛ ማኅበሩ ምን 

ሥራዎችን እየሠራ ነው? በሥራ ቦታዎ ውስጥ የሠራተኛ ማህበር ከላሇ እንዱመሰረት ይፈሌጋለ? 

እንዱመሰረት ምን መዯረግ አሇበት ብሇው ያስባለ? እስካሁንስ ያሌተመሰረተበት ምክንያት ምን 

ይመስሇዎታሌ? 

13. ስሇ ሶስትዮሽ የሥራ ግንኙነት ተጨማሪ አስተያየቶች ካለዎት ይግሇጡ። 



2 

 

ሇሥራና ሠራተኛ  አገናኝ ኤጀንሲዎች የተዘጋጁ መጠይቆች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መጠይቆች የሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በሠራተኞች መብት ሊይ 
የሚያሳዴሩትን ተፅዕኖ ሇመሇየትና የመፍትሄ ሃሳብ ሇማቅረብ ሇሚዯረገው የክትትሌ ስራ ከሥራና 
ሠራተኛ  አገናኝ ኤጀንሲዎች ሊይ መረጃ ሇማሰባሰብ ታስቦ የተዘጋጁ ናቸው። 
1. ጥቅሌ መረጃ 

ስም፡ __________________________  ጾታ፡ _______________________ 
ዕዴሜ፡ _________________________  የጋብቻ ሁኔታ፡ _________________ 
የትምህርት ዯረጃ፡ ___________________ ስሌክ ቁጥር፡___________________ 
የሚሰሩበት ዴርጅት ስም/መስሪያ ቤት፡ _______ የስራ ዴርሻ/ኃሊፊነት፡ _________________ 

2. ኤጀንሲዎ የሚሰጣቸው የአገሌግልት ዓይነቶች ምን ምን ናቸው?  

3. ኤጀንሲዎ የስራ ፈሊጊዎች አመሊመሌና ምዝገባ ሥርዓት አሇው? ካሇው ምን ይመስሊሌ?  

4. የስራ ግንኙነት ሲመሰረት የኤጀንሲዎ ሚና ምንዴን ነው? እንዯ ቀጣሪ ወይስ አገናኝ ነው 

የሚሰራው? 

5. ከሠራተኛው ጋር የሥራ ውሌ ይፈራረማለ? ከተፈራረሙ የሥራ ውለን አግባብ ባሇው ባሇስሌጣን 

የማስመዝገብና የማስጸዯቅ ግዳታውን ይወጣለ?  

6. በኤጀንሲዎ በኩሌ ሇሚቀጠሩት ሰራተኞች የኤጀንሲዎ ህጋዊ ኃሊፊነቶች ምንዴን ናቸው? 

7. ኤጀንሲዎ የሚያስቀጥራቸውን ሰራተኞች በሚመሇከት ከተጠቃሚው ዴርጅት ጋር የሚያዯርገው 

ዴርዴር ምን ይመስሊሌ? የዯህንነት ሁኔታዎች፣ የአያያዝ ሁኔታዎች እና የመሳሰለት የዴርዴሩ 

አካሌ ናቸው? 

8. በኤጀንሲ ሰራተኞች እና በተጠቃሚ ዴርጅቱ ቀጥታ ተቀጣሪ ሰራተኞች መካከሌ የአያያዝ ሌዩነት 

አሇ ብሇው ያምናለ? ካሇ ሇሌዩነቱ ምክንያት ምንዴን ነው? 

9. ስራና ሰራተኛን የማገናኘት አገሌግልት ኤጀንሲዎ ሲሰጥ የሚያገኘው ጥቅም ምንዴን ነው? ሇሰጡት 

አገሌግልት ከሰራተኞች ክፍያ ይቀበሊለ? የሚቀበለ ከሆን የክፍያው መጠን ምን ያህሌ ነው (በ%)?  

10. የሰራተኞችን ዯመወዝና ጥቅማጥቅም ሇመወሰን መነሻ መሰረታችሁ ምንዴን ነው? 

11. በኤጀንሲዎ በኩሌ የተቀጠሩት ሰራተኞች ከተጠቃሚ ዴርጅቶች ጋር ያሊቸው ግንኙነት ምን 

ይመስሊሌ? የሰራተኞችን መብቶች ዴርጅቶቹ እንዱያከብሩሊቸው የምታዯርጉበት አሰራር አሇ? ካሇስ 

አሰራሩ ምን ይመስሊሌ?  

12. በኤጀንሲዎ በኩሌ የተቀጠሩ ሠራተኞች የሠራተኛ ማኅበራት አሎቸው? ከላሎቸው ምክንያቶቹ 

ምንዴን ናቸው? በሠራተኛ ማኅበራት እንዱሳተፉ ኤጀንሲዎ የሰራቸው ስራ ካለ?  

13. የኤጀንሲ ሰራተኞች ቅሬታ ሲኖራቸው ቅሬታቸውን የሚያቀርቡት ሇማን ነው?የሠራተኞችን ቅሬታ 

እንዳት ነው የምታስተናግደት?  

14. ከሶስትዮሽ የስራ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ኤጀንሲዎ ያጋጠሙት ችግሮች/ፈተናዎች ካለ 

ያብራሯቸው። 

15. ስሇ ሶስትዮሽ የሥራ ግንኙነት ተጨማሪ አስተያየቶች ካለዎት ይግሇጡ።  
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ሇተጠቃሚ ኢንተርፕራይዞች/ዴርጅቶች የተዘጋጁ መጠይቆች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መጠይቆች የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በሰራተኞች መብት ሊይ 

የሚያሳዴሩትን ተፅዕኖ ሇመሇየትና የመፍትሄ ሃሳብ ሇማቅረብ ሇሚዯረገው የክትትሌ ስራ ከተጠቃሚ 

ኢንተርፕራይዞች/ዴርጅቶች ሊይ መረጃ ሇማሰባሰብ ታስቦ የተዘጋጁ ናቸው። 

1. ጥቅሌ መረጃ 

ስም፡ __________________________  ጾታ፡_____________________________ 

ዕዴሜ፡ _________________________  የጋብቻ ሁኔታ፡ ___________________ 

የትምህርት ዯረጃ፡ ___________________ ስሌክ ቁጥር፡ ________________________ 

የሚሰሩበት ዴርጅት ስም/መስሪያ ቤት፡ _____________________________ 

የስራ ዴርሻ/ኃሊፊነት፡ _______________________________________ 

2. ዯርጅታችሁ ሰራተኞችን በራሱ በቀጥታ ከመቅጠር በሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በኩሌ 

እንዱቀጠሩ የምትፈሌጉት  ምክንያት ምንዴን ነው? 

3. በሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በኩሌ የተቀጠሩ ሰራተኞች ጋር ያሊችሁ ግንኙነት ምን 

ይመስሊሌ? የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ወይስ ላሊ? 

4. በሥራና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ እና በኤጀንሲ ሠራተኛው መካከሌ የተዯረገ የሥራ ውሌ ስምምነት 

ቢጣስ ተጠያቂው አካሌ ማን ነው? በዚህ ረገዴ የዴርጅትዎ ተጠያቂነት ምንዴን ነው? 

5. በኤጀንሲ ሰራተኞች እና በዴርጅቱ ቀጥታ ተቀጣሪ ሰራተኞች መካከሌ የአያያዝ ሌዩነት አሇ? ካሇ 

ሇሌዩነቱ ምክንያት ምንዴን ነው? 

6. የኤጀንሲ ሰራተኞች ቅሬታ ሲኖራቸው ቅሬታቸውን የሚያቀርቡት ሇማን ነው? የሠራተኞችን ቅሬታ 

እንዳት ነው የምታስተናግደት?  

7. የኤጀንሲ ሠራተኞች የሠራተኛ ማኅበራት አሎቸው? ከላሎቸው ምክንያቶቹ ምን ሉሆኑ ይችሊለ?  
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ሇፌዳራሌና ሇክሌሌ አግባብ ያሊቸው ባሇስሌጣናት የተዘጋጁ መጠይቆች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መጠይቆች የሥራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በሰራተኞች መብት ሊይ 

የሚያሳዴሩትን ተፅዕኖ ሇመሇየትና የመፍትሄ ሃሳብ ሇማቅረብ ሇሚዯረገው የክትትሌ ስራ ከፌዳራሌና 

ከክሌሌ አግባብ ያሊቸው ባሇስሌጣናት (ከሥራና ክህልት ሚኒስቴር እና ከክሌሌ ሥራና ማህበራዊ 

ቢሮዎች) ሊይ መረጃ ሇማሰባሰብ ታስቦ የተዘጋጁ ናቸው። 

1. ጥቅሌ መረጃ 

ስም፡ __________________________  ጾታ፡_____________________________ 

ዕዴሜ፡ _________________________  የጋብቻ ሁኔታ፡ ____________________ 

የትምህርት ዯረጃ፡ ___________________ ስሌክ ቁጥር፡ _______________________ 

የሚሰሩበት ዴርጅት ስም/መስሪያ ቤት፡ _____________________________ 

የስራ ዴርሻ/ኃሊፊነት፡ _______________________________________ 

2. የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችን ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ የሕግ ማዕቀፍ በኢትዮጵያ አሇ ብሇው 

ያስባለ?  

3. የሥራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች ሥራና ሠራተኛ በማገናኘት ረገዴ ያሇባቸውን ግዳታዎች 

ስሇመወጣታቸው የምትከታተለበት መንገዴ ምንዴን ነው? በዯንብ የተዯራጀ የምርመራ እና 

የቁጥጥር ዘዳ አሊችሁ? 

4. የሠራተኞችን መብት በጣሱ ኤጀንሲዎች ሊይ ምን አይነት እርምጃ ትወስዲሇህ? እርምጃ ሇመውሰዴ 

የሚያስችሌ ህጋዊ ማዕቀፍ አሇ? 

5. የኤጀንሲ ሠራተኞችን መብቶች በማረጋገጥ ረገዴ ዋና ተግዲሮቶች ምንዴን ናቸው? መብቶቻቸው 

በትክክሌ ሙለ በሙለ ተግባሪዊ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ ምን መዯረግ አሇበት? 

6. ዝቅተኛ የዯመወዝ መጠን እንዱወሰን ከማዴረግ አንፃር ቢሯችሁ ምን እየሰራ ነው?  
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ሇላልች ባሇዴርሻ አካሊት የተዘጋጁ መጠይቆች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መጠይቆች የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በሰራተኞች መብት ሊይ 

የሚያሳዴሩትን ተፅዕኖ ሇመሇየትና የመፍትሄ ሃሳብ ሇማቅረብ ሇሚዯረገው የክትትሌ ስራ ከተሇያዩ 

ባሇዴርሻ አካሊት ሊይ መረጃ ሇማሰባሰብ ታስቦ የተዘጋጁ ናቸው። 

1. ጥቅሌ መረጃ 

ስም፡ __________________________  ጾታ፡_____________________________ 

ዕዴሜ፡ ________________________  የጋብቻ ሁኔታ፡_____________________ 

የትምህርት ዯረጃ፡ ___________________ ስሌክ ቁጥር፡ ________________________ 

የሚሰሩበት ዴርጅት ስም/መስሪያ ቤት፡ _____________________________ 

የስራ ዴርሻ/ኃሊፊነት፡ _______________________________________ 

2. በስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በኩሌ ከሚቀጠሩት ሰራተኞች ጋር በተያያዘ በናንተ በኩሌ 

የተሰሩ ስራዎች አለ? ካለ ውጤታቸው ምን ይመስሊሌ? ከላለስ የመስራት እቅዴ አሇ?  

3. ከኤጀንሲ ሰራተኞች የሚመጡ አቤቱታዎች አለ? ካለ ምን ሊይ ያተኮሩ ናቸው? 

4. የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች የሰራተኞችን መብት ከማክብርና ከማስከበር አንፃር 

የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ምን ሉሆን ይችሊሌ? 

5. የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችን ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ የሕግ ማዕቀፍ በኢትዮጵያ አሇ ብሇው 

ያስባለ?  

6. የኤጀንሲ ሠራተኞችን መብቶች በማረጋገጥ ረገዴ ዋና ተግዲሮቶች ምንዴን ናቸው? መብቶቻቸው 

በትክክሌ ሙለ በሙለ ተግባሪዊ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ ምን መዯረግ አሇበት? 
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የትኩረት ቡዴን ውይይት ጥያቄዎች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ጥያቄዎች የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በሰራተኞች መብት ሊይ 

የሚያሳዴሩትን ተፅዕኖ ሇመሇየትና የመፍትሄ ሃሳብ ሇማቅረብ ሇሚዯረገው የክትትሌ ስራ ከኤጀንሲ 

ሰራተኞች እና በዴርጅቶች ቀጥታ ከተቀጣሩ ሰራተኞች ሊይ መረጃ ሇማሰባሰብ ታስቦ የተዘጋጁ ናቸው። 

1. በሥራ አካባቢ ሊይ ያለ ችግሮች ምንዴን ናቸው? 

2. የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በሰራተኞች ሊይ ያሊቸው ተጽዕኖ ምን ይመስሊሌ? 

3. በሚሰሩብት ዴርጅት ውስጥ ባለት የኤጀንሲ ሰራተኞች እና የዴርጅት ሰራተኞች መካከሌ ምን 

ሌዩነቶች አለ? 

4. የኤጀንሲ ሠራተኞችን መብቶች በማረጋገጥ ረገዴ ዋና ተግዲሮቶች ምንዴን ናቸው? መብቶቻቸው 

በትክክሌ ሙለ በሙለ ተግባሪዊ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ ምን መዯረግ አሇበት? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


