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የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር
የሠራተኛ ቅነሣ ስሇሚፈፀምበት ሥነ ስርዓት የወጣ
መመሪያ ቁጥር 43/2013
1. አውጭው ባሇሥሌጣን
የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር
377/1996 አንቀጽ 170 ንዑስ አንቀጽ 1/ተ መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡

2. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “የሠራተኛ ቅነሣ ስሇሚፈፀምበት ሥነ ስርዓት የወጣ መመሪያ ቁጥር
43/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

3. ትርጓሜ
በዚህ መመሪያ ውስጥ
1. “አዋጅ” ማሇት የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 /እንዯተሻሻሇው/
ማሇት ነው፡፡
2. “አሠሪ” ማሇት በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 2
ንዑስ አንቀጽ 1 የተሰጠው ትርጉም ነው፡፡
3. “ሠራተኛ” ማሇት በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 2
ንዑስ አንቀጽ 3 የተሰጠው ትርጉም ነው፡፡
4. “ሚኒስትር”

ወይም “ሚኒስቴር” ማሇት በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር

377/1996 አንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 4 የተሠጠው ትርጉም ነው፡፡
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5. “ዴርጅት” ማሇት በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 2
ንዑስ አንቀጽ 2 የተሠጠው ትርጉም ነው፡፡
6. “የሠራተኛ ቅነሣ” ማሇት በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996
አንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ 1 የተሠጠው ትርጉም ነው፡፡

4. የተፈፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 /እንዯተሻሻሇው/
በሚተዲዯሩ አሠሪና ሠራተኞች ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡

5. የሠራተኛ ማህበር በላሇባቸው ዴርጅቶች የሠራተኞች ተወካይ አመራረጥ
1. የሠራተኞች ተወካይ ወይም ተወካዮች ከዴርጅቱ ጠቅሊሊ ሠራተኞች መካከሌ
በአብሊጫ ዴምጽ የተመረጠ ወይም የተመረጡ መሆን አሇበት/አሇባቸው፣
2. የሠራተኞች

ተወካይ

ወይም

ተወካዮች

ምርጫ

በሠራተኞች

በሚመረጥ

አስመራጭ ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡

6. አሠሪ

ከሠራተኞች

ማህበር

ወይም

ከሠራተኞች

ተወካይ

ጋር

ስሇሚያዯርገው ምክክር
1. አሠሪው የሠራተኛ ቅነሣ ሇማካሄዴ ህጋዊ ምክንያት ሲኖረው ሇውይይት እና
ላልች አማራጮችን ሇመውሰዴ በሚያመች መሌኩ ቅነሣው ከመካሄደ ከ30
ቀናት በፊት ስሇ ሁኔታው ሇሠራተኞች ማህበር ወይም ሇሠራተኞች ተወካይ
ወይም ተወካዮች በጽሑፍ ያሣውቃሌ፡፡
2. በዚህ

አንቀጽ

ንዑስ

አንቀጽ

1

የተመሇከተው

ጽሑፍ

ይዘት

ቅነሣው

የሚካሄዴበትን ምክንያት ፣ ቅነሳው የሚመሇከታቸውን ሠራተኞች ቁጥር እና
የሥራ መዯብ ፣ ቅነሣው የሚቆይበትን ጊዜ ፣ ሠራተኞች ስሇሚቀነሱበት
መስፈርት ይሆናሌ፡፡
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3. በዚህ አንቀጽ መሠረት አሠሪው ከሠራተኞች ማህበር ወይም ከሠራተኞች
ተወካይ

ጋር

ውይይት

ሲያካሂዴ

ቅነሣውን

ሇማስቀረት

ወይም

ቅነሣው

በሠራተኞች ሊይ የሚያመጣውን ጫና ሇመቀነስ እንዱሁም ዴርጅቱ ያሇበትን
ተጨባጭ ሁኔታ ግምት ውስጥ በሚያስገባ መሌኩ ይሆናሌ፡፡
4. በዚህ አንቀጽ መሠረት በአሠሪው እና በሠራተኞች ማህበር ወይም በሠራተኞች
ተወካይ መካከሌ የሚዯረገው ውይይት በ30 ቀናት ውስጥ መጠናቀቅ አሇበት፡፡
5. በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚዯረገው ውይይት፣
ሀ) እንዯ አግባቡ ሠራተኞች በፍሊጎታቸው በጡረታ ከሥራ የሚቀነሱበትን
መንገዴ ስሇማመቻቸት፣
ሇ) በዴርጅቱ በሚፈጠር አዱስ የሥራ ቦታ መስፈርቶችን እስካሟለ ዴረስ ቀዯም
ሲሌ ከሥራ ሇተቀነሱ ሠራተኞች ቅዴሚያ ስሇሚሰጥበት ሁኔታ፣
ሐ) ላልች የሠራተኞች ቅነሳን ስሇማስቀረት ስሇሚያስችለ እርምጃዎች ሉጨምር
ይችሊሌ፡፡
6. ቅነሣው የሚመሇከታቸው ሠራተኞች የአቀናነስ ቅዯም ተከተሌ ሇመወሰን የአዋጁ
አንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ 3 ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡

7. ሇሚኒስቴሩ ስሇማሣወቅ
አሠሪው ቅነሣ ከማካሄደ በፊት ስሇ ቅነሣው ምክንያት ፣ በቅነሣው ስሇሚታቀፉ
ሠራተኞች ቁጥር እና የሥራ ዯረጃ ፣ ቅነሣው የሚወሰዴበትን ጊዜ ፣ ስሇ ሠራተኛ
አቀናነስ መስፈርት ስሇ ጠቅሊሊ የሠራተኞች ቁጥር እና የመሳሰለትን መረጃዎች
በማካተት ሇሚኒስቴሩ በጽሑፍ ያሣውቃሌ፣
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8. የሚኒስቴሩ ኃሊፊነት
ሚኒስቴሩ በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 7 መሠረት መረጃው ሲዯርሠው፡1. ቅነሣው

የአዋጁን

ዴንጋጌዎች

ዴንጋጌዎች

የሚቃረኑ

ሆነው

የማይቃረን
ከተገኙ

መሆኑን

እንዱስተካከለ

ያጣራሌ

፣

የአዋጁን

ሇአሠሪው

መመሪያ

ይሠጣሌ፣
2. ቅነሣው

ከመካሄደ

በፊት

ቅነሣው

የሚቀርበትን

መንገዴ

ወይም

ቅነሣው

በሠራተኛው ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇውን ጫና ሇመቀነስ ከዴርጅቱ ሁኔታ ጋር
በማጣጣም ሇአሠሪውም ሆነ ሇሠራተኞች ማህበር ወይም ሇሠራተኞች ተወካይ
አስፈሊጊውን ዴጋፍ ይሠጣሌ፣
3. ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ላልች አካሊት ጋር በመተባበር የተቀነሱ ሠራተኞች ላሊ
የሥራ መስክ የሚሰማሩበትን መንገዴ ይቀይሣሌ፣

9. የመተባበር ግዳታ
በዚህ መመሪያ ውስጥ በተዯነገጉ ጉዲዮች ሊይ አግባብ ያሇው ማንኛውም አካሌ
የመተባበር ግዳታ አሇበት፣

10. ቅጣት
በዚህ መመሪያ ውስጥ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች የተሊሇፈ ማንኛውም ወገን
በአዋጁ ስሇ ቅጣት የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆኑበታሌ፣

11. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ
ይህ መመሪያ በሚኒስትሩ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡
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