
  

 
በኣስፈላጊ የሆነ ትካል ውስጥ ተቀጥሮው የሚሰሩ ሰራቴኞች /  

ለመኖሪያ ኣገልግሎጅ የሚሰጥ ትካል 
 

ላሳውቃቹ የምፈልገው ፤ የምትሰሩበት ቦታ ኣስፈላጊ የሆነ ትካል / ለመኖሪይ ኣገልግሎት የሚሰጥ ትካል 

እንደሆነ ፍቃድ ተሰጦታል እሱ ደሞ በየኣደጋ ሰኣት ግዜ ህግ የተወሰነ ነው ፡ 1967  תשכ"ז-  (ህጉ ደሞ) ።  
 

ህጉ የሚወስነው ጠቅላይ የኢኮኖሚ ሚኒሰተር በተለያዩ ጉዳዮች (ውግ ፤ የተለየ ሁኔታ ከዶብ ፤ ድንገታዊ 

የህዝብ ሁኔታ) ኣራቴኛው አንቀጽ “ጥሪታ ወደ የስራ አገልግሎት” በኣስፈላጊ የሆነ ትካል ውስጥ ተቀጥሮው 

የሚሰሩ ሰራቴኞች ለመኖሪያ ኣገልግሎጅ የሚሰጥ ትካል ማውጅ ይችላል ። 
 

ማለት ደሞ ፤ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ህግ ኣንቀጽ ኣራት መጀመሩ ከታወጀ ወሃላ ፤ የስራ መጥራያ 

ከየምትሰሩበት ቦታ ልትቀበሉ ትችላላቹ ። የስራ መጥራይ ለትካሉ ካልወጣ ፤ ወደስራ ምምጣት አስፈላጊ 

ነው ኤሄ ምደረገው ደሞ በየግንባር ሃይል ወይ ደሞ ሌላዎች ባለ ስልጣን ለዚሁኔታ የተቀበሉት ስልጣን 

ትእዛዝ ሰምታቹ ወደ ስራ ምምጣት ኣለባቹ ፤ ኤሄ ደሞ በግዴታውንተ ለህዝብ የመኖሪያ ኣገልግሎት 

(ለምሳሌ ምግብ ፤ የጽዳት እቃዊች ፤ የህርምና ኣገልግሎት) መስጠት ነው ደሞ ስራው እንዳለው ሊቀጥል 

በየሃደጋ ግዜ ። 
 

የስራ መጥሪያ ከምጸሩበት ትካል ከተቀበላቹ ፤ ሰራቴኞች ወደ የስራ ኣገልግሎት የተጠሩ ግድን በግዜ 

መረከብ ኣለባቸው ፤ የትባሉት ስራ መስራት አለባቸው እስከ ሌላ ምልክት ከየሰራቴኞች ኣስተዳዳሪ 

በድንገታዊ ሁኔታ ግዜ ።  
 

በህግ የተወሰነ የዚ ህግ ተገዳዲዎች ቃዋሚ ነባሪዎች 16 ኣመት ያለፉ እስከ የጥሮታ መውጫ እድሜ ያሉ 

ሰዎች ማለት ልክ እንደ በየጥሮታ ህግ ተጥፎ ያለ ፤ 2004   ። -התשס"ד  

ከየስራ ኣገልክሎት ግዲታ የለለባቸው ሰዎች: ወታደር ወይ ፖሊስ ደሞ ያረገዘች ሴት ወይ የወለደች 

ደሞ ኣንድ ኣመት ከመውለድዋ ያላለፈ ።  

በህጉ የተመለከተ ሁኖ ፤ ልጆች ያልዋት ሴት የስዋ ክንናቤ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ልብ ይበሉ ።  
 

ሰራቴኞች ወደ የድህነት ኣገልግሎት ተጠርተው ከሄዱ ወደ የጦር ሰራዊት ቦታቸው ፤ ወደ ስራ በኣደጋ ግሬ 

ሰኣት ምምጣት ኣይገደዱም ፤ ማለድ ደሞ በየውትህድርና አደልግሎት በዛን ግዜ ካሉ ። 
 

በኣደጋ ግዜ ሰኣት ከስታቹ ካልተረከባቹ ፤ በአንቀጽ 35 መሠረት የሚለው ህጉን ጥሰሀዋል ።  

ለእርስዎ ትኩራት ፤ የደመወዝ ክፍያ መብትን በተመለከተ በጋራ ስምምነቶች ውስጥ በውጊያ 

ግዜ ባለፈው ግዜ የተወሰነ ውሳኔ ወደ የመጥሪያ ወደ የኣገልግሎት ስራ ተጠርቶ ያልተገኘ ሰው ፤ 

በያልመጣበት ቀኖች ክፍሊት ኣይቀበልም ።  
  

ከየተጠራው ሰራቴኛ እነዚ የህግ ትእዛዞች ኣይመለከታቸውም: 

1.  የኣሰልጣኝነት ህግ (ስልጠና የትምርት እና የስነስራት) ፤ 1953 - תשי"ג; 

2. የወጣቾች የስራ ህግ ፤ 1953 - תשי"ג; በዛ ህግ ወጣቱ እንደ ወጣት ሚታሰብ እንሆነ; 

3. የሴቶች የስራ ህግ ፤ 1954 - תשי"ד 

4. የቅጥር አገልግሎት ህግ ፤ 1959 - תשי"ט ። 

 

እንደዛ ይጣፋል ፤ ህግ የስራ ሰኣት እና እረፍት፤ 1951 - תשי"א ፤ ለሰራቴኛ በኣደጋ ግዜ ሰኣት የተጠሩ 

ሰራቴኞች ኤሄ ህግ ኣይዝም ፤ ማለት በሰባቴኛው ቀን በእረፍት ግዚው ለስራ ማስራት ይቻላል ።   



  

 

በጭማሪ ፤ የኣመታዊ እረፍት ህግ ቢልም ፤ 1951 - תשי"א ፤ ሰራቴኛው 

የኣመት እረፍቱን መውሰድ መብት የለዉም ። ይህ ድንጋጌ የሰራተኛውን የዕረፍት ጊዜ ፈቃድ አይቀይርም 

ወይም እንደ ምልመላ ሥራው የሚቆይበት ጊዜ የመቁጠር መብትን ለማስላት ሲባል ይሰላል ፡፡ 
 

እነዚህ ድንጋጌዎች የማንኛውም የስራ ውል ወይም የሕብረት ስምምነት ድንጋጌዎች ቢኖሩም አስገዳጅ 

ናቸው ። 
 

ባለ ራእዩ በዚህ ሕግ መሠረት አንድ ሰው አንድ ነገር እንዲያደርግ በሚያስገድድ ወይም በሚጎዳበት ድንጋጌ 

ተጎድቷል በዚህ ሕግ መሰረት ክልከላዎችን ወይም ገደቦችን በተመለከተ ፈቃድ ለመስጠት ፣ ነፃ ለማድረግ 

፣ እፎይታ ለመስጠት ወዘተ እምቢ ማለት - ሊሆን ይችላል ትእዛዙ ከደረሰበት ከሰባት ቀናት በውሃላ 

በሰራተኛ አገልግሎት ኮሚቴ ፊት ይግባኝ ለማለት እና ኮሚቴው ይችላል ድንጋጌውን ያፀድቁ ፣ ይሰርዙ 

ወይም ይቀይሩት ፡፡ 

 

በክብርና 

 

ራቪቭ ማልኣኺ 

ኢኒስፐክተር የስራተኞች ኣስተዳዳሪ  

በኣደጋ ግዜ ሰኣት 


