
 

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ውስጥ ለሚሰሩ የውጭ አገር ዜጎች  የሥራ ፈቃድ  
አሰጣጥ ረቂቅ መመሪያ 

 

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 76 ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) ማናቸውም 

ሀገር በቀል የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ወይም የውጭ ድርጅት አግባብ ባለው ሕግ መሠረት የሥራ 

ፈቃድ ያልተሰጠውን የውጭ ዜጋ መቅጠር እንደማይችል የተደነነገገ በመሆኑ፤    

ከላይ በተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 76 ንዑስ አንቀጽ (3) ከአገር ውስጥ ተወካዩ በስተቀር ሌሎች የውጭ 

አገር ዜጎች በድርጅቱ ሊቀጠሩ የሚችሉት ሥራው በኢትዮጵያውያን ሊከናወን የማይችል ስለመሆኑ በሥራ 

ፈቃድ ሰጪው መሥሪያ ቤት ሲረጋገጥ ብቻ መሆን እንዳለበት በመደንገጉ፤ 

የሥራ ፈቃድ ሰጪው መንግሥታዊ አካል በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ለሚሠራ የውጭ ሀገር ዜጋ 

በቀጣሪው ድርጅት የሥራ ፈቃድ ጥያቄ ሲቀርብለት  የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ብቃቱን 

እንዲያረጋግጥለት የሚጠይቀው በመሆኑ እና እንደዚህ ዓይነት ጥያቄዎች ማስተናገድ የሚያስችል 

መመሪያ ማውጣት በማስፈለጉ፤ 

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በሲቪል ማኀረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 

89 ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል፡፡  

ክፍል አንድ 

ጠቅላላ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የውጭ ሀገር ዜጎች የሥራ ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር ………2014” ተብሎ ሊጠቀስ 

ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ፤  

1)  “አዋጅ“ ማለት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 ነው፤ 

2) “ባለስልጣን” ማለት በአዋጁ አንቀጽ 4 መሠረት የተቋቋመው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን 

ነው፤ 

3)  “የሥራ ፈቃድ” ማለት አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ በሥራ እንዲሠማራ የሚያስችለው ፈቃድ  

ነው፤ 



4) “አገር በቀል ድርጅት” ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ሕጋዊ ሥራን ለመሥራት በዚህ 

ሕግ መሠረት በኢትዮጵያውያን፣ በኢትዮጵያ ነዋሪ በሆነ የውጭ አገር ዜጎች ወይም በሁለቱ አማካኝነት በጋራ 

የተቋቋመ የሲቪል ማኅረሰብ ድርጅት ነው፤   

5) “የውጭ ድርጅት” ማለት በውጭ አገር ሕግ መሠረት የተቋቋመና በኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ 

የሚንቀሳቀስ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው፤ 

6)  “ድርጅት” ማለት ሀገር በቀል ወይም የውጭ ድርጅት ነው፤ 

7) “ቀጣሪ”  ማለት ያለሥራ ፈቃድ መሥራት የማይችልን የውጭ ሀገር ዜጋ በሠራተኛነት የሚቀጥር ድርጅት 

ነው፤ 

8) “ሥራ” ማለት  በአንድ ድርጅት ውስጥ የሚከናወን ሥራ ነው፤ 

9) “የሥራ ፈቃድ የድጋፍ ደብዳቤ” ማለት ባለስጣኑ ከድርጅት በሚቀርብለት ጥያቄ መሠረት የውጭ ሀገር 

ዜጋው ለቅጥር የተቀመጠውን የብቃት መመዘኛ ያሟላ መሆኑን በመግለጽ ለሥራ ፈቃድ ሰጪው 

መንግሥታዊ አካል የሚጽፈው የድጋፍ ደብዳቤ ነው፤  

10) “የውጭ ሀገር ዜጋ” ማለት ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያልሆነ ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ሲሆን በትውልድ 

ኢትዮጵያዊ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋን አይጨምርም፤  

11) በአዋጁ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ መመሪያም ተፈፃሚ ይሆናሉ፤ 

12) በወንድ ፆታ የተገለጸው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል፡፡  

 

3. የተፈጻሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በድርጅት በሚቀጠር በማናቸውም የውጭ ሀገር ዜጋ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 

 

ክፍል ሁለት 

ለሥራ ፈቃድ የድጋፍ ደብዳቤ ብቁ ስለሚያደርጉ ሁኔታዎች  

4. ለሥራ ፈቃድ የድጋፍ ደብዳቤ ስለማመልከት 

1) ማንኛውም ቀጣሪ የውጭ ሀገር ዜጋን ቀጥሮ ለማሠራት ሲፈልግ በቅድሚያ የውጭ ሀገር ዜጋው 

ለሥራ ፈቃድ ብቁ የሚያደርገውን መመዘኛ የሚያሟላ መሆኑ አረጋግጦ ለሥራ ፈቃድ ሰጪው 

መንግሥታዊ አካል የሥራ ፈቃድ የድጋፍ ደብዳቤ እንዲጽፍለት ከአስፈላጊው ሰነዶች ጋር 

ለባለስልጣኑ ማመልከት ይኖርበታል፡፡  

2) ባለስልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የቀረበለትን ማመልከቻ በመመርመር  

የውጭ  ሀገር ዜጋው መመዘኛውን የሚያሟላ ሆኖ ካገኘው ከ3 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ 

የድጋፍ ደብዳቤ ይሰጠዋል፡፡ መመዘኛውን የማያሟላ ከሆነ ይህንኑ ለአመልካቹ በጽሑፍ 

ይገልጽለታል፡፡ 

 

 



5. በማመልከቻ ስለሚገለጹ ጉዳዮችና በአባሪነት ስለሚቀርቡ ሰነዶች  

1) ማንኛውም ቀጣሪ ለሥራ ፈቃድ የድጋፍ ደብዳቤ ለማግኘት ለባለስልጣኑ በሚያቀርበው 

ማመልከቻው ቢያንስ የሚከሉተን መግለጽ ይኖርበታል፤  

(ሀ) የሚቀጠርበትን ድርጅት ስም፤ 

(ለ) የደርጅቱ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ቁጥር፤ 

(ሐ) የተቀጣሪውን ውጭ ሀገር ዜጋ ሰም፣ ዜግነት እና የፓስፖርት ቁጥር፤  

(መ) ወደ ሀገር የገባበት የቪዛ ዓይነት፤ 

 (ሠ) የተቀጣሪውን ውጭ ሀገር ዜጋው የተወለደበት ሀገር እና ቦታ እንዲሁም ቋሚ መኖሪያው፤ 

(ረ) ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ የሚኖርበትን ጊዚያዊ አድራሻ፤ 

(ሰ)  የውጭ ሀገር ዜጋው የሚቀጠርበት የሥራ መደብ፤ 

(ሸ) የትምህርት ደረጃው፣ ልዩ ሙያ ካለው የሙያውን ዓይነትና የምስክር ወረቀቱን ደረጃ  እና 

የሥራ ልምድ፤ 

(ቀ) የሥራ ውሉን ዘመን፤ 

(በ) ስለታክስ አከፋፈል፡፡ 

2) የሚከተሉት ከማመልከቻው ጋር አባሪ ሆነው መቅረብ አለባቸው፤ 

(ሀ) የሠራተኛው ፓስፖርት አንድ ቅጂ፤ 

(ለ) ሀገር ውስጥ የገባበትን ቪዛ አንድ ቅጂ፤ 

(ሐ) የትምህርት ማስረጃ አንድ ቅጂ፤ 

(መ) የግለ ታሪክ መግለጫ (ሲቪ)፤ 

 (ሠ) እንደ አግባቡ የሥራ ማስታወቂያ የወጣበትን ጋዜጣ አንድ ቅጂ፤ እና 

 (ረ) የሀገር ውስጥ ተወካይን፣ ጊዚያዊ ሠራተኛን እና በጎ ፈቃደኛሠራተኞችን ሳይጨምር  የውጭ 

ሀገር ሠራተኛውን በኢትዮጵያዊ ለመተካት የሚካሄድ ሥልጠና፣ የሥልጠና ፕሮግራሙን እና 

የሚካሄድበትን ጊዜ የሚገልፅ በቀጣሪው የተፃፈ ደብዳቤ፡፡ 

3) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) ቢኖርም፣ ባለስጣኑ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ተጨማሪ ማስረጃ 

እንዲቀርብ መጠየቅ ይችላል፡፡  

 

6. ለሥራ ፈቃድ  ብቁ ስለመሆን 



1)  አንድ የውጭ አገር ዜጋ በድርጅቱ ለመቀጠር ብቁ የሚሆነው ሥራው በኢትዮጵያውያን ሊከናወን 

የማይችል መሆኑ ከተረጋገጠ ብቻ ነው።  

2) በማናቸውም ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ ለመሥራት  የሚያመለክት ማንኛውም የውጭ ሀገር ዜጋ 

ከሥራ ፈቃድ ሰጪው መንግሥታዊ አካል የሥራ ፈቃድ ለማግኘት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7  

የተቀመጡትን  መመዘኛዎች ማሟላት ይኖርበታል፡፡   

3) ለሥራ ፈቃድ ብቁ የሚያደርገውን መመዘኛ መሟላቱ ሳይረጋገጥና የሥራ ፈቃድ ሳይወጣ 

የሚፈጸም ከድርጅት ጋር የሚደረግ ማናቸውም የሥራ ውል ለዚህ መመሪያ አፈጻጸም ዋጋ 

አይኖረውም፡፡  

 

7. የሥራ ብቁነት መመዘኛዎች 

1) አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ በድርጅት ተቀጥሮ ለመሥራት የሚያስችለውን የሥራ ፈቃድ እንዲያገኝ 

የድጋፍ ደብዳቤ ለፈቃድ ሰጪው ሊፃፍለት የሚችለው፤ 

(ሀ)   ዕድሜ ከ 20 ዓመት ያላነሰ ከሆነ፤ 

(ለ) ለሚቀጠርበት የሥራ መደብ ብቁ የሚያደርገውን ሙያና ክህሎት ያለው እና ሥራውን 

ማከናወን የሚችል ኢትዮጵያዊ ያልተገኘ እንደሆነ፤  

(ሐ) የአእምሮ ህመምተኛ ያልሆነ ወይም ተላላፊ በሽታ የሌለበት ከሆነ፤ 

(መ) በሕጋዊ መንገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ የሆነ ወይም በቱሪስት ቪዛ የገባ ወይም ተላላፊ 

መንገደኛን ሳይጨምር በኢሚግሬሽን ሕግ መሠረት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቆይ የተፈቀደለት 

ከሆነ፤  

(ሠ) የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የሚያስፈልገው የሥራ ዘርፍ ከሆነ አግባብ ካለው የኢትዮጵያ 

መንግሥታዊ አካል ማረጋገጭ ካቀረበ፤ እና  

(ረ) ሀገር ዐቀፍ ሥርጭት ባለው ጋዜጣ የሥራ ማስታወቂያ ወጥቶ ለሥራው የሚመጥን 

ኢትዮጵያዊ ማግኘት ያልተቻለ እንደሆነ፤ 

 ነው፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ቢኖርም፣ የሚከተሉት መመዘኛውን መሟላት ሳይጠበቅባቸው 

የሥራ ፈቃድ እንዲያገኙ የድጋፍ ደብዳቤ ይፃፍላቸዋል፤ 

(ሀ) የውጭ ሀገር ዜጋው ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር በተደረገ የሁለትዮሽ ወይም የብዙ ወገን 

ስምምነቶች ወይም ውሎች መሠረት ከተቀጠረ ወይም ከተመደበ፤ ወይም (ተፈፃሚነት 

ወሰን ውጪ መሆናቸው ሌላ ቦታ ላይ ቢደነገግ) 

 (ለ) የውጭ ሀገር ዜጋው ሀገሪቱን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ በመንግሥት በልዩ ሁኔታ 

በሚወሰነው መሠረት አንድን ሥራ ለማከናወን ከተቀጠረ ወይም ከተመደበ፤ 

(ሐ) የእርዳታው ስምምነት አካል ሆኖ ከእርዳታው ጋር የተያያዘ ሥራ ለመሥራት ከተቀጠረ፤ 



(መ) የውጭ ድርጅት የሀገር ውስጥ ተወካይነት ከተቀጠረ ወይም ከተመደበ፤ 

(ሠ)  ከአንድ ዓመት ላልበለጠ ጊዜ በጎ ፈቃደኝነት ሥራ ለመሥራት የሚመጣ የውጭ ሀገር ዜጋ፤ 

8. የሥራ ፈቃድ ስለማያስፈልጋቸው የውጭ ሀገር ዜጎች 

ለአጭር ቀናት ከድርጅት ሥራ ጋር የተያያዘ ስብሰባ ለማሄድ ወይም በስብሰባ ለመሳተፍ፣ ሥልጠና 

ለመስጠት፣ ጽሑፍ ለማቅረብ፣ ክትትል ወይም ቁጥጥር ለማድረግ ወይም ሌሎች በባለስልጣኑ 

የተፈቀዱ ሥራዎችን ለማከናወን ለሚመጣ የውጭ ሀገር ዜጋ ለሥራ ፈቃድ የድጋፍ ደብዳቤ ለማግኝት 

ማመልከት አይጠበቅባቸውም፡፡  

9. የሥራ ፈቃድ ፀንቶስለሚቆይበት ጊዜ 

ማናቸውም የሥራ ፈቃድ ፀንቶ የሚቆየው በሥራ ፈቃድ ሰጪው አካል በወጣ መመሪያ በተደነገገው 

መሠረት ይሆናል፡፡    

10. ክልከላ 

1) ማንኛውም የውጭ ሀገር ዜጋ የሥራ ፈቃድ ሳይኖረው ወይም ከሥራ ፈቃድ ሰጪው መንግሥታዊ 

አካል የሥራ ፈቃድ ሳይገኝ በድርጅት ተቀጥሮ ማናቸውንም ሥራ መሥራት አይችልም፡፡ 

2) የሥራ ፈቃዱ አገልግሎቱ ያበቃ፣ የተሰረዘበት፣ የታገደበት የውጭ ሀገር ዜጋ ፈቃዱ ካልታደሰ፣ 

እገዳው ካልተነሳ ወይም የመሰረዝ ውሳኔው ካልተሻረ በሥራው መቀጠል አይችልም፡፡  

3) በልዩ ሁኔታ በባለስልጣኑ ካልተፈቀደ በስተቀር፣ ሕፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ከሕፃናት ጋር ቀጥታ 

ግንኙነት ባለው ሥራ የውጭ ሀገር ዜጋን ቀጥሮ ማሰራት አይፈቀድም፡፡ 

4) ኢትዮጵያ የፈረመችው ስምምነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በገለልተኝነቱ ላይ ጥያቄ የሚነሳበት የውጭ 

ሀገር ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ተቀጥሮ እንዲሰራ 

አይፈቀድለትም፡፡    

5) የስራ ፈቃድ የሌላቸውን የውጭ አገር ዜጎች ሲያሰሩ በሚገኙ ድርጅቶች ላይ  ባለስልጣኑ አስፈላጊ 

የሆኑ አስተዳደራዊ  እርምጃዎችን ሊወስድ ይችላል፡፡ 

6) የስራ ፈቃድ ሳይኖረው ሲሰራ የተገኘ የውጭ አገር ዜጋ ወይም ያለባለስልጣኑ እውቅና 

ከተፈቀደለት ስራ ውጭ ሲሰራ የተገኘ የውጭ አገር ዜጋ የስራ ፈቃድ እንደሌለው ወይም 

ከተፈቀደለት ስራ ውጭ እየሰራ መሆኑ ከተረጋገጠ ከተረጋገጠ በኋላ የሚያቀርበው የስራ ፈቃድ 

ጥያቄ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ 

7) የስራ ፈቃድ ሳይኖራቸው ሲሰሩ የሚገኙ ወይም የስራ ፈቃድ እያላቸው ከተፈቀደላቸው ስራ 

ውጭ ተሰማርተው በሚገኙ የውጭ አገር ዜጎች ላይ ባለስልጣኑ የተፈጸመውን ጥፋት ካረጋገጠበት 

ቀን ጀምሮ ቀጥሮ በሚያሰራቸው ድርጅት ወይም ሌላ ማንኛውም የሲቪል ማበረሰብ ድርጅት 

ውስጥ  ከ 2 አመት ላልበለጠ ጊዜ ተቀጥረው እንዳይሰሩ ክልከላ ሊያስቀምጥ ይችላል፡፡ 

 



11.  ለባለስልጣኑ ስለማስታወቅ  

ከዚህ በታች የተመለከቱት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ቀጣሪው ከፈቃድ ሰጪው በተጨማሪ ለባለስልጣኑ 

ስለሁኔታው ማሳወቅ  ይኖርበታል፤ 

1)  የውጭ ሀገር ዜጋ ሠራተኛው የሥራ ውል በማናቸውም ሁኔታ ከተቋረጠ ወይም  ከተሰረዘ፤ 

2) የውጭ ሀገር ዜጋው በሥራ ፈቃዱ ላይ ከተመለከተው ወይም ከተቀጠረበት የሥራ መደብ 

ወይም ሙያ ወደ ሌላ የሥራ መደብ ወይም ሙያ ከተዛወረ፤ 

3) የውጭ ሀገር ዜጋው ሥራውን በመደበኛነት ከሚያከናውንበት  የሥራ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ 

ከተዛወረ፡፡ 

 

12. የሥራ ፈቃድን ስለማሳደስ 

1) ማንኛውም አሠሪ ለሥራ ፈቃድ እድሳት ባለስልጣኑ ደብዳቤ እንዲጽፍለት ማመልከት ይችላል፡፡   

2) ለሥራ ፈቃድ እድሳት ለፈቃድ ሰጪው መንግሥታዊ አካል የድጋፍ ደብዳቤ እንዲጽፍለት 

የሚጠይቅ አመልካች የሚከተሉትን ሰነዶች ከማመልከቻው ጋር አባሪ አድርጎ ማቅረብ 

ይኖርበታል፤ 

(ሀ) ፈቃዱ መታደስ ያስፈለገበትን ምክንያት የሚገልጽ ከቀጣሪው የተፃፈ ደብዳቤ፤ 

 (ለ) ሠራተኛው ታክስ መክፈሉን የሚያሳይ ማስረጃ፡፡ 

(ሐ) ቀደም ሲል የተሰጠውን የሥራ ፈቃድ ደብተር፤ 

(መ) የፓስፖርት እና ቪዛ ኮፒዎች ወይም የመኖሪያ ፈቃድ፤ 

 (ሠ)  ተተኪ ኢትዮጵያዊ ለማዘጋጀት የተከናወኑ ተግባራትን የሚገልጽ ሪፖርት፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚቀርብ ማመልከቻ ሥራው በኢትዮጵያዊ መሠራት 

የማይችልበት ደረጃ ላይ ያልደረሰ መሆኑን ከነምክንያቱ መግለጽ ይኖርበታል፡፡   

4) ለእድሳት የድጋፍ ደብዳቤ የሚቀርብ ጥያቄ ፈቃዱ ከሚያበቃበት ቢያንስ ከ15 ቀናት በፊት 

መቅረብ አለበት፡፡  

 

13. የሥራ ፈቃድ ብቃት ምዘና ገምጋሚ ኮሚቴ 

1) ለሥራ ፈቃድ የሚቀርብ ጥያቄን በመገምገም ለውሳኔ ሰጪው ኃላፊ የውሳኔ ሃሣብ የሚያቀርብ 

በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር የሚመደቡ ሠራተኞች ያሉበት የሥራ ፈቃድ ብቃት መዛኝ ኮሚቴ 

ይቋቋማል፡፡  

2) ኮሚቴው የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፤ 



(ሀ) የቀረቡትን ሰነዶች ይገመግማል፤ መመዘኘውን የሚያሟላ መሆኑን ይፈትሻል፤ 

(ለ) የቀረቡት ሰነዶች የተሟሉ ሆነው ከተገኙ ሥራ ፈቃድ ለማግኘት የድጋፍ ደብደቤ እንዲጻፍ 

ለሚመለከተው ኃላፊ የውሳኔ ሃሣብ ያቀርባል፤ 

(ሐ) የቀረቡት ሰነዶች መመዘኛውን የማያሟሉ ሆነው የተገኙ እንደሆነ ኮሚቴው የውሳኔ ሃሣቡን  

ለአመልካቹ ያቀርባል፤ ኃላፊው የውሳኔ ሃሣቡን የተቀበለው እንደሆነ አመልካቹን በጽሑፍ 

ያሳውቀዋል፤ 

(መ) በኮሚቴው ውድቅ የተደረገው ማመልከቻ በተመለከተ ውድቅ የተደረገበትን ምክንያት 

አመልካቹ በጽሑፍ እንዲያውቀው ይደረጋል፡፡ 

 

14. ስለቅሬታ አቀራረብ 

ሥልጣን ያለው የባለስልጣኑ ኃላፊ የሥራ ፈቃድን አስመልክቶ በሰጠው ውሳኔ ላይ ቅሬታ ያለው ሰው 

በ5 ቀናት ውስጥ ለባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ቅሬታውን ማቅረብ ይችላል፡፡ ዋና ዳይሬክተሩ 

በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያለው ሰው በ15 ቀናት ውስጥ ለቦርዱ ቅሬታውን ማቅረብ ይችላል፡፡  

 

15. ስለመረጃ አያያዝ 

1) ባለስልጣኑ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ በድጋፍ ደብዳቤው መሠረት የሥራ ፈቃድ የተሰጣቸውን 

የውጭ ዜጎችን መረጃ ማሰባሰቢያ ቋት ያደራጃል፡፡  

2)  የመረጃ ቋቱ የእያንዳንዱን  የውጭ ሀገር ዜጋ ሠራተኛ አቋምን በተመለከተ በየጊዜው የሚደረጉ 

ለውጦችን የሚያካትት ይሆናል፡፡ 

16. በባለስልጣኑ ስለሚደረግ ቁጥጥር 

ባለስልጣኑ ከውጭ ሀገር ዜጋ ሠራተኛ ጋር በተያያዘ የሚደርሰውን መረጃ መሠረት በማድረግ ወይም 

በራሱ ተነሳሽነት ስለሠራተኛው አስፈላጊውን መረጃ እንዲሰጠው ለመጠየቅ ወይም በድርጅቱ ተገኝቶ 

መረጃ መሰብሰብ ይችላል፡፡ 

 

17. የመተባበር ግዴታ 

ማናቸውም ድርጅት የሥራ ቦታ ለውጥን ጨምሮ ከቀጠረው የውጭ ሀገር ዜጋ ጋር በተያያዘ የሚኖር 

ማናቸውንም ለውጥ ወይም ክስተት ለባለስልጣኑ ማስታወቅ ይኖርበታል፡፡  

 

ክፍል ሦስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

18.  መሸጋገሪያ ያድንጋጌ 

ይህ  መመሪያ  በወጣበት ቀን በመታየት ላይ ያለ የሥራ ፈቃድ የድጋፍ ደብዳቤ ጥያቄ በነበረው አሠራር  

መሠረት ውሳኔ ያገኛሉ፡፡  

19. መመሪያው ስለሚሻሻልበት ሁኔታ 



ባለስልጣኑ ይህንን መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሊያሻሽለው ይችላል፡፡ 

20.  መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

 ይህ መመሪያ በባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ከተፈረመ በኋላ በፍትህ ሚኒስቴር ተመዝግቦ በባለስልጣ 

ድህረገጽ ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡ 

                                                      ጂማ ዲልቦ ደንበል 

የሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን 

ዋና ዳይሬክተር 

 

 




