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መግቢያ 

በመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010 አንቀጽ 35 በተሰጠው ሥሌጣን 

መሠረት የፌዳራሌ መንግሥት ሠራተኞች የትርፍ ሰዓት ሥራ ስሇሚፇቀደባቸው 

ሁኔታዎች፣ ስሇክፍያው መጠን እና የማካካሻ እረፍት ስሇሚሰጥበት ሁኔታ የሲቪሌ ሰርቪስ 

ኮሚሽን ይህን የአፇጻጸም መመሪያ አውጥቷሌ፡፡   

ክፍሌ 1 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የፌዳራሌ መንግሥት ሠራተኞች የትርፍ ሰዓት ሥራ ስሇሚፇቀደባቸው 

ሁኔታዎች፣ ስሇክፍያው መጠን እና የማካካሻ እረፍት ስሇሚሰጥበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ 

ቁጥር 921/2014” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጓሜ

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

1/ "አዋጅ" ማሇት የፌዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010 ሲሆን   

በአዋጁ የተሰጡ ትርጓሜዎች ሇዚህም መመሪያ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

2/ ”ዯንብ“ ማሇት የሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን ስሌጣን እና ተግባር ሇመወሰን የወጣ 

የሚኒስትሮች ምክር ቤት  ዯንብ ቁጥር 502/2014 ነው፡፡ 

3/ "ኮሚሽን" ማሇት በኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ የአስፇፃሚ 

አካሊትን ተግባርና ሃሊፊነት ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1263/2014 አንቀፅ 42 

ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት የተቋቋመ የሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን ነው፡፡ 

4/ “የበሊይ ኃሊፊ” ማሇት የመንግስት መ/ቤትን በበሊይነት የሚመራ ኃሊፊ ነው፡፡ 

የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች የትርፍ ሰዓት ሥራ ስለሚፈቀድበት፣ 
የክፍያው መጠን እና ማካካሻ እረፍት ስለሚሰጥበት ሁኔታ መመሪያ ቁጥር 

921/2014 

www.abyssinialaw.com

https://t.me/ethiopianlegalbrief


2 
 

5/ “የመንግሥት ሠራተኛ“ ማሇት በፌዳራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ 

በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሠራ ሰው እና በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የዘሊቂነት 

ባህርይ በላሇው ወይም ሁኔታዎች ሲያስገዴደ በቋሚ የሥራ መዯብ ሊይ 

በጊዜያዊነት/ኮንትራት/ ተቀጥሮ የሚሠራ ሰው ነው፡፡ 

6/ “መዯበኛ የስራ ጊዜ“ ማሇት በቀን 8 ሰዓት እና በሣምንት 39 የሥራ ሰዓት ማሇት 

ነው፡፡ 

7/ “የትርፍ ሰዓት ሥራ“ ማሇት በመንግሥት መ/ቤት ከመዯበኛው የሥራ ሰዓት ውጭ 

የሚሠራ ሥራ ነው፡፡ 

8/ “የትርፍ ሰዓት ሥራ የክፍያ ሂሣብ ስላት“ ማሇት ሠራተኛው በመዯበኛው የሥራ 

ሰዓት ከተተመነው የሚታሰብ ስላት  ነው፡፡ 

9/ “የትርፍ ሰዓት ክፍያ“ ማሇት መንግሥት በሕግ ካወጣው መዯበኛ የሥራ ሰዓት 

በሊይ ሇተከናወነ ሥራ በሰዓት ታስቦ ሇሠራተኛው የሚከፇሌ ገንዘብ ነው፡፡ 

10/ “መዯበኛ የሥራ ሰዓት“ ማሇት የመንግሥት ሠራተኞች መዯበኛ የሥራ ሰዓት 

እንዯሥራው ሁኔታ የሚወሰን ሆኖ በሳምንት 39 የሥራ ሰዓት ነው፡፡ 

11/ “የማካካሻ ዕረፍት“ ማሇት የትርፍ ሰዓት ሥራ ሇሠራ የመንግሥት ሠራተኛ የሚሰጥ 

ዕረፍት ነው፡፡ 

12/ ማንኛውም በወንዴ ጾታ የተገሇጸው የሴትንም ጾታ ይጨምራሌ፡፡ 

 
3. የመመሪያው ዓሊማ 

 

በሥራ ባህርያቸው ምክንያት ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት ውጪ ባስገዲጅ ምክንያት 

በመንግሥት መስሪያ ቤቶች የሚሠሩ ሥራዎችን በጊዜውና በተቀሊጠፇ ሁኔታ በማሠራት 

የተሰጣቸውን ተግባርና  ኃሊፊነት እንዱወጡ ምቹ ሁኔታ ሇመፍጠር ነው፡፡ 

4. የተፇጻሚነት ወሰን 
 

ይህ መመሪያ በፌዳራሌ መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010 እና በመንግስት 

በጀት በሚተዲዯሩ መንግስት መ/ቤቶች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፍሌ 2 
 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት የትርፍ ሰዓት ሥራ አፇቃቀዴና 

የሚጠበቁ ኃሊፊነቶች 
 

5.  የትርፍ ሰዓት ሥራ ስሇሚፇቀዴባቸው ሁኔታዎች፡- 

1/ የማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሥራ የሥራው ባህርይ ካሊስገዯዯ በስተቀር 

ዝርዝር ዕቅዴ ወጥቶሇት በዕቅደ መሠረት በመዯበኛ የሥራ ሰዓት ተከናውኖ 

መጠናቀቅ አሇበት፡፡ 

2/ በማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የትርፍ ሰዓት ሥራ ተግባራዊ የሚሆነው 

በመንግስት መ/ቤት የበሊይ ኃሊፊ አስቀዴሞ ከተፇቀዯ ብቻ ነው፡፡ 

3/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የመንግሥት 

መሥሪያ ቤት፡- 
 

ሀ. በዴንገት የተከሰተን ሌዩ ሁኔታ ሇመቋቋም ወይም ሉዯርስ የሚችሌ ጥፋትን 

ሇመከሊከሌ የሚያስገዴዴ ሁኔታ ሲፇጠር፣ 

ሇ. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ከአቅሙ በሊይ የሆነ ሌዩ ሁኔታ ገጥሞት 

ሠራተኛውን ሇማሰራት ሲፇሌግ፣ 

ሐ. ከጊዜ ገዯብ ጋር በተያያዘ በመዯበኛ የሥራ ጊዜ ሉጠናቀቅ የማይችሌ አስቸኳይ 

ሥራ ሲያጋጥም፣ 

መ. የሥራ ብዛትና የሰው ኃይሌ ባሇመመጣጠናቸው የተነሳ በጊዜ ተገዴቦ 

መጠናቀቅ ያሇበትን ሥራ ሇማጠናቀቅ፣ 

ሰ. በመሥሪያ ቤቱ ሌዩ የሥራ ባህርይ ምክንያት የሚፇጠሩ አስገዲጅ ሥራዎችን 

ሇማከናወን፣ 

ረ. ሉቋረጥ በማይችሌ ተከታታይ ሥራ ሊይ ከሥራ የቀሩ ሠራተኞችን ሇመተካት፣  

የሊባራቶሪ፣ የማስጏብኘት ሥራ፣ የጉምሩክ እና ተመሣሣይ ሥራዎችን 

ሇማከናወን፣ 

         የትርፍ ሰዓት ሥራ ማሠራት ይቻሊሌ፡፡ 
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6. እንዯትርፍ ሰዓት ሥራ የማይቆጠሩ ሥራዎች፡- 

 

1/ የመስክ ሥራ በቀን የውል አበሌ ስሇሚሸፇን፣ በመስክ ሥራ ምክንያት በመዯበኛ 

ሥራ ሊይ፣ ጉዞም ሆነ በመስክ ቆይታ የባከነ ሰአት ሇማካካስ እና የሚያጋጥም 

ትርፍ  ሥራን ማከናወን፣ 

2/ ማንኛውም የምርምር ስራ በባህርይው በማንኛውም ቀንና ሰዓት የሚሠራ ተግባር 

በመሆኑ፣ 

3/ በተረኝነት የአበሌ ክፍያ አፇፃፀም መመሪያ መሠረት የሚስተናገዴ የጤና 

ባሇሙያዎች የሥራ ክንውን፣ 

4/ ከመዯበኛ የሥራ ሰዓት ውጭ የሚሰጥ ሥሌጠና፣ 

5/ አግባብ ባሇው የበሊይ ኃሊፊ ሳይፇቀዴ ከመዯበኛው የሥራ ሰዓት ውጭ 

የተከናወነ ስራ፣  

6/ ሹፌሮች በማንኛውም ጊዜ አገሌግልት የመስጠት ግዳታ አሇባቸው፤ በየወሩ 

ከመዯበኛ ዯመወዝ ጋር በቁርጥ አበሌ የሚሰጣቸው ክፍያ የትርፍ ሰዓት ማካካሻ 

ታሳቢ ታዯርጎ ስሇሆነ ተጨማሪ የትርፍ ሠዓት ሥራ ክፍያ አይከፇሌም፣ 

7/ በሥራ ባህርያቸው ምክንያት በላሉት፣ በሳምንት የእረፍት ቀናት ወይም 

በበዓሊት ቀን በመዯበኛ የሽፍት ፕሮግራም የተከናወኑ ሥራዎች ናቸው፡፡ 
 

7. የትርፍ ሰዓት ጥያቄ አቀራረብ፡- 
 

1/ ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት የሥራ ኃሊፊ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 

ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች አንደ ተፇጥሮ በሥሩ ያለ ሠራተኞች የትርፍ ሰዓት 

ሥራ መሥራት እንዲሇባቸው ሲገነዘብ፣ ጥያቄውን ሇመሥሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፊ 

በጽሁፍ ያቀርባሌ፡፡ 

2/ የዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ የትርፍ ሰዓት ሥራ 

እንዱፇቀዴ ጥያቄ ሲቀርብ የሚከተለት ሁኔታዎች ሉታዩ ይገባሌ፡- 

           ሀ. ሥራው በመዯበኛ የሥራ ሰዓት ሉሠራ ያሌቻሇበት ምክንያት፣ 

        ሇ. በትርፍ ሰዓት እንዱሠሩ የሚፇሇጉ ሠራተኞች ብዛትና የስም ዝርዝር፣ 

        ሐ. ሠራተኞቹ የተመዯቡባቸው የሥራ መዯቦች መጠሪያና ዯረጃዎች፣ 
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        መ. የሠራተኞች የወር ዯመወዝ፣ 

        ሰ. የትርፍ ሰዓት ሥራ የሚጀምርበትና የሚያሌቅበት ጊዜ እንዱሁም ሥራው  

ከሰባት የሥራ ቀናት በሊይ የሚወስዴና ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ የሚጠናቀቅ 

ከሆነ የሥራ ክንውኑን ሂዯት የሚያሳይ የጊዜ ሰላዲ፣ 

        ተብራርቶ መገሇጽ አሇበት፡፡ 

 

8.  የማንኛውም መንግሥት መሥሪያ ቤት ኃሊፊነት፡- 
 

1/ የትርፍ ሰዓት ሥራ እንዱሠራ ሲፇቅዴ፣ ሥራው በአነስተኛ የሰው ኃይሌና ወጭ 

የሚከናወንበትን ስሌት ይቀይሳሌ፡፡ 
 

2/ በትርፍ ሰዓት እንዱከናወን የተፇቀዯው ሥራ ውጤትና በተቀመጠው የጊዜ 

ሰላዲ መሠረት መጠናቀቁን ይቆጣጠራሌ፣ የተፇቀዯውን የትርፍ ሰዓት ክፍያ 

አፇፃፀም ትክክሇኛነት ያረጋግጣሌ፡፡ 
 

3/ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ከፍተኛ ወጪ ሉያስከትሌ ስሇሚችሌ በትርፍ ሰዓት 

አፇቃቀዴ ሊይ ኃሊፊነት የተሞሊበት ጥንቃቄ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

4/ በመዯበኛ የሥራ ሰዓት ሉሠራ የሚችሌ ሥራ በትርፍ ሰዓት ሥራ እንዱሠራ 

ማዴረግ ተገቢነት የሇውም፡፡ 
 

5/ አንዴን ሠራተኛ በአንዴ ወር ውስጥ ከ120 ሠዓት በሊይ ማሠራት አይቻሌም፡፡ 
 

6/ ሥሌጣን ያሇው መሥሪያ ቤት መመሪያው በሥራ ሊይ መዋለን ወይም ሇትርፍ 

ሰዓት ክፍያ የወጣውን ሂሣብ ሇመመርመር ጥያቄ በሚያቀርብበት ጊዜ 

ሇምርመራው የሚያግዙ ሰነድችን የማቅረብ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 
 

7/ የትርፍ ሠዓት ሥራ አፇፃፀም በበጀት ዓመቱ በመንግሥት መስሪያ ቤት የትርፍ 

ሠዓት ሥራ የሠሩ ሠራተኞችና ክፍያ የተከፇሊቸውን ሠራተኞች ብዛትና 

የተከፇሇ የብር መጠን የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በሚቀጥሇው በጀት ዓመት 

የመጀመሪያ ሩብ ዓመት መጨረሻ ቀን ዴረስ የመንግሥት መ/ቤቱ ሪፖርት 

አዘጋጅቶ ሇሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን የመሊክ ግዳታ አሇበት፡፡ 
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9. የትርፍ ሰዓት ሥራ የክፍያ ሂሣብ ስላት እና አከፋፇሌ፡- 
 

1/ አንዴ ሠራተኛ በወር የሚያገኘው ዯመወዝ ሇ30 ቀናት ሲካፇሌ በአንዴ ቀን 

የሚያገኘውን ዯመወዝ፣ በቀን የሚገኘው ዯመወዝ ዯግሞ ሇ8 ሰዓት ሲካፇሌ 

በአንዴ ሰዓት የሚከፇሇውን ዯመወዝ ይሰጣሌ፡፡ በዚህም መሠረት አንዴ 

የትርፍ ሰዓት ሥራ የሚሠራ ሠራተኛ ቢያንስ ከመዯበኛ ዯመወዙ 

በተጨማሪ፣ 
 

ሀ/ ከንጋቱ 12፡00 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4፡00 ሰዓት የሚሠራ የትርፍ ሰዓት 

ሥራ ሇመዯበኛ ሥራ በሰዓት የሚከፇሇው ዯመወዝ በ1.25 ተባዝቶ፣ 
 

ሇ/ በሥራ ቀኖች ከምሽቱ 4፡00 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12፡00 ሰዓት የሚሠራ 

የትርፍ ሰዓት ሥራ በሰዓት የሚከፇሇው ዯመወዝ በ1.5 ተባዝቶ፣ 

 

ሐ/ በሳምንቱ የእረፍት ቀናት የሚሠራ የትርፍ ሰዓት ሥራ በሰዓት 

የሚከፇሇውዯመወዝ በ2.00 ተባዝቶ፣ 
 

መ/ በህዝብ በዓሊት ቀናት የሚሠራ የትርፍ ሰዓት ሥራ በሰዓት የሚከፇሌ 

ዯመወዝ በ2.50 ተባዝቶ አበለ ይከፇሇዋሌ፡፡ 
 

10.   የሾፌሮች ትርፍ ሰዓት ሥራ አበሌ ክፍያ፡- 

 

1/ ሾፌሮች ከሥራቸው ሌዩ ባህርይ በመነሳት ጥር 19 ቀን 2008 ዓ.ም በቁጥር 

ፐ/ሰ/ሰ/ሀ/ሌ/ሚ30/ጠ13/46/1010 በተሊሇፇው ሰርኩሊር መሰረት የበሊይ 

አመራር ሾፌር ትርፍ ሰዓት ሥራ አበሌ ክፍያ ብር 800 (ስምንት መቶ 

ብር) የነበረው ብር 1500 (አንዴ ሺ አምስት መቶ ብር)፣ የላልች ሾፌሮች 

ትርፍ ሰዓት ሥራ አበሌ ክፍያ ብር 600 (ስዴስት መቶ ብር) የነበረው  ብር 

1300 ( አንዴ ሺ ሦስት መቶ ብር) መከፇሌ አሇበት፡፡ 
 

2/ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ኘሬዚዲንቶች እና ምክትሌ ኘሬዜዲንቶች 

ሾፌሮች ትርፍ ሰዓት ሥራ አበሌ ክፍያ ይከፇሊቸው የነበረው ብር 900 

(ዘጠኝ መቶ ብር) ብር 1500 (አንዴ ሺ አምስት መቶ ብር) የላልች 
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ሾፌሮች ትርፍ ሰዓት ሥራ አበሌ ክፍያ ብር 800 (ስምንት መቶ ብር) 

የነበረው ብር 1300 መከፇሌ አሇበት፡፡ 

 
 

3/ ሇሾፌር ረዲቶች ተፇቅድ የነበረው ትርፍ ሰዓት ሥራ አበሌ ክፍያ ብር 400 

(አራት መቶ ብር) ብር 800 (ስምንት መቶ ብር) መከፇሌ አሇበት፡፡ 

11.   የጥበቃ ስራ በትርፍ ሰዓት ሥራ የማይከናወን ስሇመሆኑ፡-  
 

1/ በአዋጅ ቁጥር 1064/2010 የመንግሥት ሠራተኞች መዯበኛ የሥራ ሰዓት 

እንዯሥራው ሁኔታ የሚወሰን ሆኖ በሣምንት ከ39 ሰዓት መብሇጥ የሇበትም 

ተብል ተዯንግጓሌ፡፡ በዚሁ ዴንጋጌ መሠረት የጥበቃ ሠራተኞች በሳምንት 

ከ39 ሰዓት የበሇጠና የተራራቀ ሰዓት መሥራት ስሇማይኖርባቸው ቢያንስ 24 

ሰዓት ሰርተው 48 ሰዓት ማረፍ ይጠበቅባቸዋሌ፣ 
 

2/ የጥበቃ ሥራ በትርፍ ሰዓት ክፍያ አይስተናገዴም፣ 
 

3/ ሇጥበቃ ሥራ የሚያስፇሌገውን የሰው ኃይሌ መጠን ተቋሙ የሟሟሊት ግዳታ 

አሇበት፡፡  
 

12. የትርፍ ሰዓት ክፍያ የማይከፇሌባቸው ሁኔታዎች ፡- 

1/ በማንኛውም ቀን እስከ 1:00 ሰዓት የተከናወነ የትርፍ ሰዓት ሥራ እንዯትርፍ 

ሰዓት ስራ ተቆጥሮ ክፍያ መፇጸም አይቻሌም፣ 
 

2/ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ሥራ በተሰራ በ3 ወር ውስጥ መከፇሌ አሇበት፣ 
 

3/ በ3 ወር ውስጥ ያሌተከፇሇ የትርፍ ሰዓት ክፍያ አይፇፀምበትም፡፡ 
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ክፍሌ 3 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

13. የተሻሩ መመሪያዎች 

1/ ሰኔ 29 ቀን 2001 ዓ.ም በቁጥር መ20/ጠ13/36/8/3 የትርፍ ሰዓት ስሇሚፇቀዴባቸው 

ሁኔታዎች የወጣው መመሪያ፣ 

2/ ጥር 19 ቀን 2008 ዓ.ም በቁጥር ፐ/ሰ/ሰ/ሀ/ሌ/ሚ30/ጠ13/46/1010 የሹፌሮችን 

ቁርጥ አበሌ በተመሇከተ የተሊሇፇው ሰርኩሊር እና 

3/ ሰኔ 29 ቀን 2001 ዓ.ም በቁጥር መ30/ጠ13/36/814 የጥበቃ ሠራተኞች የሥራ 

ሰዓት ማሻሻያን በተመሇከተ የተሊሇፇው ሰርኩሊር በዚህ መመሪያ ተሽረዋሌ፡፡ 
 

14. ተፇጻሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ 

መመሪያ ውስጥ በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 
 

15. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

ኮሚሽኑ መመሪያውንም ሆነ በመመሪያው ውስጥ የተሸፇኑ አንቀፆችን አስፇሊጊ ሆኖ 

ካገኘው በማንኛውም ጊዜ ሉያሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

16. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

መመሪያው በኮሚሽኑ ከፀዯቀበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

    

                                                   መኩሪያ ኃይላ (ፒ ኤች ዱ) 

 

የሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር 
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