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ኣብ ኢትዮዽያ ን ዘሎ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ስደት ብ ዝተፈላለየ መልክዑ ተሳትፎ ዘለዎም 
ኣካላት ዝህልዎም መሰልን ግቡእን

ኣብ ኢትዮዽያ ን ዘሎ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ
ታት ስደት

ብ ዝተፈላለየ መልክዑ ተሳትፎ ዘለዎም 
ኣካላት ዝህልዎም መሰልን ግቡእን

ናይዚ ፅሑፍ እዚ ትሕዝቶ ካብ ኢትዮዽያ ብስራሕ ምኽንያት ኣብ ማእኸላይ 
ምብራቕ ናብ ዝርከባ ናይ ጋልፍ ኮኦፓሬሽን ካውንስል (GCC) ሃገራት ዝስደዱ 
ናይ ገዛ ሰራሕተኛታትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ተዋሳእቲ 
(ተሳተፍቲ) ዝኾኑ ኣካላት ዝህልዎም መሰልን ግቡእን ሓፈሻዊ መረዳእታ ዝሓዘ 
ፅሑፍእዩ። እዚ መረዳእታ ዝተረኸበ ካብ ህልዊ ሓበሬታን ሕጋዊ መስርሕን 
እንትኾን ዝተዳለወሉ ምኽንያት እውን ግልጋሎት ሓበሬታ ንምሃብ ጥራሕ 
እምበር ንዝኾነ ይኹን ትካል ዝውክል ኣይኮነን።

ትሕት ኢሉ ተዳልዩ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ብመሰረት ናይ ኢትዮዽያ ናይ ወፃኢ 
ሃገር ስራሕ ምውፋር ኣዋጅ ቁፅሪ 923/20081 ዓ.ም ከምኡውን ናይ ኢትዮዽያ 
መንግስቲ ብሓባራዊ ስምምዕነት ዝተፈራረመሎም ሰነዳት ምስ መንግስቲ 
ኳታር ብ2012 ከ.አ.ፈ ዝተፈረመ፣ ምስ መንንግስቲ ጆርዳን ብ2012 ከ.አ.ፈ 
ዝተፈረመ ፣ ምስ መንግስቲ ኪንግዶም ስዑድዓረብ (KSA) ብ 2017 ከ.አ.ፈ 
ምስ መንግስቲ ሕቡራት ዓረብ ኢመሬትስ (UAE) ድማ ብ 2018 ከ.አ.ፈ 
ብተወሳኺ ኪንግዶም ስዑድ ዓረብ ብ 2013 ከ.አ.ፈ ኣብ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት 
ዘሕለፎ ውሳነ 310/1334 ፣ ናይ ኳታር ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ሕጊ ቑፅሪ 
13/2018 ፣ ናይ ሕቡራት ዓረብ ኢመሬትስ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ሕጊ ቑፅሪ 
10/2017 ፣ ናይ ጆርዳን ኣብ ስራሕቲ ምግቢ፣ ኣትክልተኛነትን ተመሳሳልነት 
ዘለዎም ስራሕትን ዝሰርሑ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት መተሓዳደሪ ደንቢ ቑፅሪ 
90/2009 ከ.አ.ፈ ዝተዳለወ እዩ።2

1 https://chilot.me/wp-content/uploads/2017/04/proclamation-no-923-
2016-ethiopia_soverseas-employment-proclamation.pdf

2 https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/642/Regulation%2090.2009.pdf

https://chilot.me/wp-content/uploads/2017/04/proclamation-no-923-2016-ethiopia_soverseas-employment-
https://chilot.me/wp-content/uploads/2017/04/proclamation-no-923-2016-ethiopia_soverseas-employment-
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/642/Regulation%2090.2009.pdf
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1. ን ናይ ገዛ ሰራሕተኝነት ዝስደዱ ኢትዮዽያውያን ዘለዎም መሰልን 1. ን ናይ ገዛ ሰራሕተኝነት ዝስደዱ ኢትዮዽያውያን ዘለዎም መሰልን 
ግቡእን (ግዴታን)ግቡእን (ግዴታን)

ዝስደዱ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ዘለዎም መሰልዝስደዱ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ዘለዎም መሰል

ዝስደዱ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት እዞም ዝሰዕቡ መሰላት ኣለውዎም:-

ቅደሚ ካብ ኢትዮዽያ ምብጋሶም
 c ቅድሚ ናብ ስደት ምብጋሶም ዝሓሸን ኣድላይ ዝኾነን ሞያን ፍልጠትን 

ሒዞምን ተዳልዮምን ንክኸዱ፣ ምስ ስርሖም ተዛመድቲ ዝኾኑ ሞያታት 
ስልጠና ክረኽቡ ፣ ናይ ዝስደድ ዘሎ ሓይሊ ሰብ ዘለዎ ኩነታት ክግንዘቡን 
ሓበሬታ ክረኽቡን ።

 c ግልፅን ብቐሊሉ ክርድእሉ ብዝኽእሉ መንገድታትን ናይ ስራሕ 
ሓበሬታታት ምርካብ ።  አብነት፦ ናይ ስራሕ እዋንን ኩነታት ስራሕን 
፣ ሸምን ኣድራሻን ኣስራሒ ፣ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ናይ ኩንትራት እዋን ፣ 
ዓይነት ስራሕን ዝህሉ ግዴታን ፣ መዓልታዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት ፣ ዓመታዊ 
ዕረፍቲ ፣ መዓልታውን ሰሙናውን ዕረፍቲ እዋን ፣ ናብ ሃገሮም ዝምለስሉ 
እዋንን ስራሕ ኣብ ዘቋርፁሉ እዋን ዝህሉ ኩነታትን ።
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ኣካላት ዝህልዎም መሰልን ግቡእን

 c ኣብ መበቆል ሃገሮም (መበገሲቦታ) ወይ ድማ ኣብ ዝበፅሕሉ (ዝኸዱሉ) 
ሃገር መሃይኡ /መሃይአ ብሕጋዊ ናይ ባንኪ ኣሰራርሓ ወይ ድማ ካልእ 
ሕጋዊ ዝኾኑ ናይ መመሓላለፍቲ መንገድታት ጌሮም ንምልአኽ ናይ ባንኪ 
ሒሳብ ምኽፋት ።

 c ኣብ ናይ ስራሕ ኩንትራት ውዕሊ ንዘሎ ዝርዝር ትሕዝቶ ብሙሉእነት 
ምስተረዳእኻን ምሰተሰማማዕኻን ምስመስርሓይ ወይ ድማ ኤጀንሲ ናይ 
ሰራሕ ውዕሊ ምፍርራም ።

ኣብ ዝበፅሕሉ (ንሰራሕ ዝኸዱሉ) ሃገርን ኣብ እዋን ስራሕን
 c ተገዲድካ ካብ ምስራሕ ነፃ ምዃን ።
 c ኣብ ስራሕ እዋን ብፆታ፣ብሃይማኖት ወይ ድማ ብዘርኢ ኣድልዎ 

ዘይምህላው ።
 c መዓልታዊ ናይ ስራሕ ሰዓት በቲ ናይ ዝሰርሕሉ ዘለው ሃገር ሕጊ መሰረት 

መሰል ናይ ምርካብ ።
 c ንመዓልታዊ ናይ ስራሕ ሰዓታትት ዝተቐመጠ ዝነአሰ ናይ ስራሕ መሃያን 

ናይ ትርፊ ስራሕ ሰዓት ክፍሊትን ናይ ምርካብ ፣ዝኽፈሉ ክፍሊታት 
ካብቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ዝእዝዞ ዝተሓተ ከይኸውን ወይ ድማ ካብ ሓበራዊ 
ስምምዕነት ዝተቐመጠ ዝተሓተ ናይ ስራሕ መሃያ ክፍሊት ወይ ድማ ኣብ 
ዓለምለኻዊ ስምምዕነት ብኽልቲኦም ሃገራት ካብ ዝፀደቐ እቲ ዝለዓለ 
ዝደለኻዩ ናይ ምሕታት ።
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 c ዓመታዊ፣ ሰሙናውን መዓልታውን ዕረፍትታት ብቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ 
መሰረት ናይ ምርካብ ፣ነፃ ናይ ሕክምና ግልጋሎት ፣ምግብን ዝነብረሉ 
ቦታን ፣ፅቡቕ ናይ ጥዕና ሓለዋን ንሂወትን ንኣካል መጉዳእትን ዝሸፍን 
መድሕን (ኢንሹራንስ) ።

 c ኣብ ዕረፍትኻ መዓልቲ ካብ ናይ ስራሕ ቦታኻ ወፃኢ ናይ ምኻድ ።
 c እንተነአሰ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ብቋምነት ኩሉ ግዜ ብስልኪ ወይ ድማ 

ብኻልኦት መራኸብቲ ነገራት ብ ናይ አስራሒ ወፃኢ ምስ ኣዝማድካ 
ምርኻብ ።( ብዝተገበረ ስምምዕነት መሰረት) ።

 c ፀርፍን ዝኾነ ይኹን ኣግባብነት ዘይብሉ ኣተሓሕዛን (ሰምዒትካን ሞራልካን 
ዝትንክፍ ፣ ዝኾነ ይኹን ኣካላውን ፆታውን መጥቃዕቲ) እንትህሉ ኢምባሲ 
ወይ ድማ ስራሕን ሰራሕተኛን መራኸቢ ኤጀንሲ ናይ ምርካብ ።

 c ናይ ገዛርእሰኻ ሃይማኖትን እምነትን ብምኽባር ብተመሳሳሊ ናይ ካልኦት 
ኣካላት ሃይማኖት፣ ባህልን ልምድን ምኽባር ።

 c ዝኾነ ይኹን ኣብ ናይ ስራሕ ኮንትራት ውዕሊ ዘሎ ስምምዕነት እንትጠሓስ 
(እንተዘይተኸቢሩ) ቅሬታኻ ምቕራብ ።

 c ምችው ከባቢ ስራሕን ኣነባብራን ክህሉ
 c ፓሰፓርት፣ናይ መንበርን ስራሕ ፍቓድን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብናትካ 

ምርጫ መሰረት ኣብ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ንምቕማጥ ።
 c ኣብ ስራሕ እዋን ዝኾነ ይኹን ነገር እንትስበር ወይ ድማ ካብ ጥቕሚ 

ወፃኢ እንትኾን ብዘይምጥንቃቕካ ወይ ድማ ግዲ ብዘይምህላው ዝረኣዩ 
ባህርታት እንተዘይኮይኑ ካሕሳ ዘይምኽፋል ።

ዝስደዱ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ዘለዎም ግዴታዝስደዱ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ዘለዎም ግዴታ

ዝስደዱ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት እዞም ዝሰዕቡ ግዴታታት ይህልውዎም:-

ቅድሚ ካብ ኢትዮዽያ ምብጋሶም
 c ብ ናይ ኢትዮዽያ ናይ ወፃኢ ሃገር ስራሕ ምውፋር ኣዋጅ ቁፅሪ 923/2008 

መሰረት ኣብ እዋን ቁፃርን ምደባ ስራሕን ስደተኛታት እዞም ዝስዕቡ 
ወፃእታት ይሽፍኑ፦

 Đ ናይ ፓስፓርት መውፅኢ ክፍሊት
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ኣብ ኢትዮዽያ ን ዘሎ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ስደት ብ ዝተፈላለየ መልክዑ ተሳትፎ ዘለዎም 
ኣካላት ዝህልዎም መሰልን ግቡእን

 Đ ከም ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነትን ካብ ወንጀል ነፃ ምዃንካ ዝሕብር 
ናይ ክሊራንስ ቅጥዒን ሰርቲፊኬትን ንምርግጋፅ ዝኽፈሉ ወፃኢታት

 Đ ናይ ሕክምና ምርመራ ክፍሊት
 Đ ናይ ክትባትን ናይ ትውልዲ ዘመን መረጋገፂ ሰርቲፊኬት ክፍሊትን
 Đ ን ናይ ስራሕ ብቕዓት መረጋገፂ ሰርቲፊኬት ዝወፁ ወፃእታት

 c ናብ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም ናይ ወፃኢ ሃገር ውልቀ ስራሕን ሰራሕተኛን 
መራኸብቲ ኤጀንስታት ምኻድን ካብ ሚኒሰቴር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ 
ጉዳይን ሕጋዊ ፍቓድ ተውሃቦም ናይ ወፃኢ ሃገር ስራሕን ሰራሕተኛን 
መራኸብቲ ኤጀንስታት ዘለዎም ኣድራሻ (ቦታ) ሓበሬታ ምርካብን።

 c ናይ ኢትዮዽያ ናይ ወፃኢ ሃገር ስራሕ ምውፋር ኣዋጅ ቁፅሪ 923/2008 
ብዝእዝዞ መሰረት ብስራሕ ምኽንያት ንወፃኢ ሃገር ዝኸኸዱ ናይ ገዛ 
ሰራሕተኛታት እዞም ዝስዕቡ ስሩዕ መስፈርትታት ከሟልኡ ይግባእ፦

 Đ 18 ን ልዕሊኡን ዕድመ ዘለዎም ክኾኑ ይግባእ
 Đ እንተነአሰ ትምህርቲ ደረጅኡ/አ 8ይ ክፍሊ ዘጠናቐቐ/ት ክኸውን 

ይግባእ
 Đ ናይ ሞያ ስልጠና ዝወሰደን/ዝወሰደትን ናይ ሞያ ብቕዓት መረጋገፂ 

ሰርትፊኬት (COC) ዘለዎን/ዘለዋን
 Đ ናይ ቅድመ ስራሕ ገለፃን ቅድመ ጉዕዞ ስልጠናን ዝወሰደ 
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 Đ ካብ ናይ ሰራሕተኛታት ሓበሬታ ማእኸልንሰራሕተኛን ማሕበራዊ 
ጉዳይን ናይ ቅድመ ጉዕዞ ገለፃን ስልጠናን ፕሮግራም ሓበሬታ 
ብምሕታት ብዛዕባ መሰሎምን ግቦኦምን ክፈልጡ ይድለ

 c ብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ አብ ዝተነፀረ ናይ ሕክምና ማእኸል (ተቋም) 
ብምኻድ ናይ ጥዕና ምርመራ ብምግባር ናይ ሕክምና ሰርቲፊኬት ምሓዝ

አብ ዝኸዱሉ ሃገርን አብ ስራሕ እዋንን  
 c ምስ ዝሰርሕሉ ቤተሰብ ምስምማዕን ብናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ደቂ ሰባት 

ነፃነት መሰረት ክብሪ ምሃብን።
 c መለለይ መንነትካ ኩሉ ግዜ ምሓዝን ንቲ እትሰርሐሉ ብተሰብ ገዲፍካ 

ቅድሚ ምውፃእኻ ንአስራሒ ምሕባርን።
 c ን ናይ ደቂ ሰባት መሰል ዝተቐመጡ ሕግታት ዘይምጥሓስን ናይቲ ሃገር 

ሕጊ፣ ናይ ማሕበረሰብ ባህልን ልምድን ፣ ሃይማኖት፣ ፅቡቕ ስነምግባር 
ብዘለዎ መንገዲ ክብሪ ምሃብ።

 c አብ ስራሕ ውዕሊ ብዝተበፅሐ ስምምዕነት መሰረት ብቕንዕናን ትግሃትን 
ምፍፃም።

 c ናይ አስራሒ አካል ሚስጥር ምዕቃብ፣ ናይ አስራሕን ናይ ዝኾነ ይኹን 
ቤተሰብን አብቲ ቤተሰብ ውሽጢ ዝነብር አካልን ወይ ድማ ጋሻን 
ዝህልዎም ገንዘብን ንብረትን ብአግባቡ ምዕቃብ ።
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ኣካላት ዝህልዎም መሰልን ግቡእን

 c ኩሉ ግዘ ብፅቡቕ መንፈስን ተአማንነትን ምንቅስቓስ።
 c ብአስራሒ ዝተውሃበ መምርሕን ትእዛዝን ሕግን ናይ ስራሕ ውዕልን 

ዘይጥሕስ እንተኾይኑ ፣ ንሂወትካ ወይ ንሂወቱ ንሓደጋ ዘቃልዕ 
እንተዘይኮይኑ፣ ሃፍትን ንብረትን ሳልሳይ ወገን ንሓደጋ ዘቃልዕ 
እንተዘይኮይኑ ብፅቡቕ ባህርን ስነስርዓትን ቅቡል ምግባር ።

 c ስራሕኻ ንምፍፃም ዝተውሃቡኻ መሳርሒታት ብጥንቃቐ ምሓዝን ከከም 
አጠቓቕመኦምን አቀማምጠኦምን ብአግባቡ ምቕማጥ። ብተወሳኺ 
ግልጋሎትካ (ኩንትራትካ) አብ ዝወዳእኻሉ እዋን ንአስራሒ ምምላስ።

 c ንክትሰርሐሎም ዝተደንገጉ ሕግታትን ደንብታትን ብዝፃረር መልክዑ 
ንትኽፈሎ ይኹን ንዘይትኽፈሎ ስራሕቲ ንኻልኦት አራሕቲ ዘይምስራሕ።

 c ንአስራሒ ቤተሰቡን ምስኡ / ምስአ ንዝነብሩ ሰባትን ብፅቡቕ መንፈስ 
ምትእንጋድን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዖዖም ካብ ምጉዳእ ምዕቃብን።

 c አብ ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነት ብዘሎ ናይ ስራሕኻ ቅደም ስዓብ ገደብ 
መሰረት ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነትካ ምቁራፅ።

 c ብፍቓድ ናብ ዓድኻ ክትመፅእ ከለኻን ተመሊስካ ናብ ዝነበርካሉ 
አስራሒ እንትትምለስን አብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይ ድማ ሚኒስቴር 
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ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ሪፖርት ንኽትገብርን ንኽትምዝገብንእዞም 
ዝስዕቡ ዶክሜንትታት ክህልውኻ/ኺይግባእ፦

 Đ ሕጋዊ ፓስፖርት
 Đ ንስራሕ ናይ እትኸደሉ ሃገር ቪዛን ሕጋዊ ናይ ስራሕ ፍቓድን
 Đ  ካልኦት አድለይቲ  መረዳእታታት ከም አድላይነቱ

2. ኣብ ጋልፍ  ኮኦፐሬሽን ካውንስል (GCC) ኣብ ዝርከባ ሃገራት 2. ኣብ ጋልፍ  ኮኦፐሬሽን ካውንስል (GCC) ኣብ ዝርከባ ሃገራት 
ዘለዉ ኣስራሕቲ ዘለዎም መሰልን ግቡእን (ግዴታን)ዘለዉ ኣስራሕቲ ዘለዎም መሰልን ግቡእን (ግዴታን)

ኣስራሕቲ ዝህልዎም መሰልኣስራሕቲ ዝህልዎም መሰል

ኣስራሕቲ  እዚ ዝስዕብ መሰል ይህልዎም ፦
 c ኣብ ስራሕ ዘሎ ስደተኛ ሰራሕተኛ ክሰርሖም (ክፍፅሞም) ዝግቦኦ ሕግታት 

እንተዘይኣኽቢሩ (ሕጊ እንተጥሒሱ) ፣ ካብ ስራሕ ቦታ እንተጠፊኡ / 
እንተጠፊኣ ፣ግዴትኡ እንተዘይፈፂሙ / እንተዘይፈፂማ ኣስራሒ ናይ 
ስራሕ ውዕሉ ምቁራፅ ወይድማ ምስራዝ ይኽእል እዩ ።

ኣስራሕቲ ዝህልውዎም ግዴታታትኣስራሕቲ ዝህልውዎም ግዴታታት

ኣስራሕቲ እዞም ዝስዕቡ ግዴታታት ይህልውዎም ፦
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ካብ  ኢትዮጵያ  ቅድሚ  ምብጋሶም
 c ናይ መኸድን መምለስን ትራንስፖርት፣ናይ ስራሕ ፍቃድ፣ናይ መንበሪ 

ፍቃድ፣ናይ ኢንሹራንስ (ውሕስና) ሽፋን፣ምስ ቪዛ ዝተተሓሓዙክፍሊታት 
፣ናይ መእተዊ ቪዛ ክፍሊት፣ናይ ደክሜንትታት ትኽክለኛነት መረጋገፂ 
ዝኽፈሉ ክፍሊታት፣ኣብ እዋን ቁፃርን ስራሕ ምደባንናይ ስራሕ ውዕሊ 
ስምምዕነት መረጋገፂ ክፍሊት።

 c ናይ ሂወትን ኣካል መጉዳእትን መድሕን(ኢንሹራንስ) ሽፋን ንሰራሕተኛ 
ምግዛእ።

 c ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ካብ ዝኣተወቶ / ዝአተዎ ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነት 
ወፃኢ ብዘይድሌት ናብ ካልእ ስራሕቲ ንዘይምውፋር።

 c ኩሉ ግዜ ብፅቡቕመንፈስን ተኣማንነትን ምንቅስቓስ።

ኣብ ዝሰርሕሉ ሃገር ምስበፅሑን ኣብ ስራሕ እዋንን
 c ንወዲ ሰብ ዕቤትወሰንትን ንጥዕና ተስማዕማዕትን ዝኾኑ ምግብን መስተን 

ናይ ጥዕና ሓለዋ መድሓኒታትን ኣቅርቦት ክህሉ።
 c ሞት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ናታ/ናቱ ዝተረፈ ንብረትን መሃያን ንምምላስ 

ዝወፁ ወፃኢታት።
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 c ናይ ዝተሰደዱ ሰራሕተኛታት ብሕታዊ ነፃነት ንምክባር ምችው ስራሕን 
ኩነታት መነባብሮን ክህሉ ምግባር።

 c ዝተሰደዱ ስራሕተኛታት ኣብ ዝሰርሕሉ ቦታ ምስበፅሑ ኣጠቐላሊ 
ብዛዕባ ዝሰርሕሉ ቦታ መሰረት ዝገበረ ገለፃ ብኣስራሒ ዝውሃብ ኾይኑ 
እቲ ዝወሃብ ገለፃ ዘጠቓልሎም ጉዳያት ዝውሰን እኳ እንተዘይኮነ ነቲ ገዛ 
ዜርካ ምርኣይ (ምጉብናይ)፣መምርሒን ኣጠቓቕማ መሳርሕታት ማሽናትን 
ልማዳዊ ኣሰራርሓታትን ምግላፅ ግድን ይኸውን።

 c እቲ ዝኣተዎ ውዕሊ ስምምዕነት ከምዝረኣዮን ኣረጋጊፁ ቕቡል ከምዝገበሮን 
ንዝተሰደደ ሰራሕተኛ ምግላፅ።

 c ናይ ተሰዲዱ ዝመፀ ሰራሕተኛ መንበርን ስራሕ ፍቓድን ቪዛ ኣብ እዋኑ 
ክሕደሰሉ ምግባር።

 c ንስራሕ ተሰዲዱ ንዝመፀ ሰራሕተኛ ካብ ምፅራፍ፣ካብ ምዝመዛ፣ ናይ 
ዘርእን ፆታን መጥቃዕትን ምቑጣብ።

 c ንስራሕ ተሰዲዱዝመፀ ሰራሕተኛ ክብርን ድሕንነትን ምሕላው፣ምክልኻልን 
ውሕስና ምሃብን።
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 c ንናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ሂወት ወይ ጥዕና ናብ ሓደጋ ዘይምቅላዕ(ዘይምስጣሕ) 
ወይ ድማ ናብ ዝኾነ ንኣካሎምን ስነኣእምርኦምን ዝጎድእ ነገር ክኣትዉ 
ዘይምግባር።

 c ተሰዲዱዝመፀ ሰራሕተኛን ኣስራሕን ቅድም ክብል ክልቲኦም ወገናት 
ዝተሰማዕምዕሉ ዝተመጣጠነ እኹል ክፍሊት (ዋጋ) ዘለዎ ውዕሊክሳብ 
ዘየለ እዋን ትርፊ ስዓት ዘይምስራሕ። ብተወሳኺ ናይ ስደተኛ ሰራሕተኛ 
ዕረፍቲ ግዝያትን ሰሙናዊ ዕረፍትን ምኽባርን ኣብ እዋን ዕረፍቱ/ታ 
ንክሰርሑ ሕቶ ዘይምቕራብን።

 c ንስራሕ ተሰዲዱ ዝመፀ ሰራሕተኛ ንክኽፈሎ ዝተስማዕመዐሉ ወርሓዊ 
መሃያ(ደሞዝ) ኣብ ናይ ወርሒ መወዳእታ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ቐፃሊ 
ወርሒ ዘለዉ ናይ መጀመርያ ሰለስተ (3) ተኸታተልቲ መዓልቲታት 
ምኽፋል።

 c ቑፃር ንምስትኽኻል ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ፣ወፃኢ ወይ ኮምሽን ካብ 
ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ምቕናስ ኣይከኣልን።
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3. ናይ ወፃኢ ሃገር ውልቀ ስራሕን ሰራሕተኛታትን መራኸቢ 3. ናይ ወፃኢ ሃገር ውልቀ ስራሕን ሰራሕተኛታትን መራኸቢ 
ኤጀንስታት ዘለዎም ግዴታ (ሓላፍነት)ኤጀንስታት ዘለዎም ግዴታ (ሓላፍነት)

ናይ ወፃኢ ሃገር ውልቀ ስራሕን ሰራሕተኛታትን መራኸብቲ ኤጀንስታት እዞም 
ዝስዕቡ ግዴታታት ይህልዎም:-

ቕድሚ ካብ ኢትዮጵያ ምብጋሶም
 c ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብሙሉእነት ይኹን 

ብኽፋል ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ወይ ድማ ተመሳሳልነት ዘለዎ ዋጋ፣ወፃኢ 
ዘይምኽፋል።

 c ብስራሕ ምኽንያት ንዝተሰደዱ ሰራሕተኛታት ንምቑፃር እንትድለ ንዘሎ 
ናይ ወፃኢ ሃገር ክፍቲ ስራሕ ቦታ ግልፅነት ብዘለዎ መንገዲ ምፍላጥ 
(ምግዋሕ)።

 c ብስራሕ ምኽንያት ንዝተሰደዱ ሰራሕተኛታት ኣጠቓላሊ ናይ ስራሕ 
ኩነታት፣ናይ ተቐበልቲ ሃገራት ዘሎ ኩነታትን ናይ ቅድመ ጉዕዞ ገለፃን 
መሰረት ዝገበረ ናይ ምኽሪ ግልጋሎት ምሃብ።

 c ዝዳሎ ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነት ንዝስደዱ ሰራሕተኛታት ብዝርድኦም 
ቋንቋ ብምትርጓም ሓደ ኮፒ ክበፅሖም (ክወሃቦም) ምግባር።
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 c ብስራሕ ምኽንያት ንዝስደዱ ሰራሕተኛታት ኣብ ውዕሊ ስምምዕነቶም 
(ኩንትራቶም)ዘሎ ዝርዝር ትሕዝቶ ገለፃ ምሃብ።

 c ብሓቀኝነትን ቅንዕናን ዝስርሑ ናይ ቑፃር መስርሓት (መዐቀኒታት) 
ብምትእትታው ፅቡቅ ናይ ቁፃር፣ምደባን ምምላስን ከይዲ ክህሉ ምግባር።

ኣብ ዝሰርሕሉ ዓዲ ምስበፅሑን ኣብ እዋን ስራሕን
 c ኣብ እዋን ቁፃርን ምደባ ስራሕን ብዘርኢ፣ሕብሪ ፣ፆታ፣ሃይማኖት፣ናይ 

ፖለቲካ ዝንባለን፣ናይ ማሕበረሰብ መበቆልን ወይ ድማ ብዝኾነ ዓይነት 
መልክዑ ንሰራሕተኛታት ኣድልዎ ዘይምግባር።

 c ማእኸላይ ምብራቕናብ ዝርከባ  ሃገራትንስራሕ ንዝስደዱ ሰራሕተኛታት  
አብ እዋን ከይዲቁፃርን ምደባ ስራሕን መፅለሊ ወይ ድማ ከለላ ምሃብ።

 c ብ ናይ ወፃኢ ሃገር ውልቀ ስራሕን ሰራሕተኛን መራኸብቲ 
ኤጀንስታት ተቖፂሮም ናብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ዝተሰደዱ ሰራሕተኛታት 
መጓዓዓዝንዶክሜንትን ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣግባብነት 
ብዘለዎመንገዲ ምምዝጋብ።

 c ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነት ተቐባሊነትረኺቡ ምስፀደቐ ካብ ዝፀደቐሉ 
እዋን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢሓደ (1) ወርሒ እቲ ዝስደድ ዘሎ ሰራሕተኛ 
ክሪኦ(ክፈልጦ) ምግባር።

 c ንስራሕ ዝተሰደደ ሰራሕተኛ ኣብ ዝኸደሉ ሃገር ዘሎ ናይ ኢ/ያ ሚስዮን 
ወይድማ ቆንስላ ቤ/ፅ ዝርከበሉ ቦታ ክፈልጥን ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ 
ሓሙሽተ (15) መዓልቲታት ዝተመዝገበ ምዃኑን ምርግጋፅ።

 c ንስራሕዝስደድ ሰራሕተኛ ናይ ስራሕንመንበርንፍቃድዝረኸበ ምዃኑ 
ምርግጋፅ

 c ዝተኻየደ ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነት ዘይተጥሓሰ ምኻኑ ምርግጋፅ 
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4. ኣብ መበገሲ ሃገርን (መበቆልን) ሰራሕተኛታት ንስራሕ ዝኸድሉ 4. ኣብ መበገሲ ሃገርን (መበቆልን) ሰራሕተኛታት ንስራሕ ዝኸድሉ 
ሃገራትን ዝርከቡ መንግስታት ዘለዎም ተግባርን ሓላፍነትን ሃገራትን ዝርከቡ መንግስታት ዘለዎም ተግባርን ሓላፍነትን 

ተግባርን ሓላፍነትን መብፅሒ ሃገራት (ዝኸዱሎም ሃገራት)ተግባርን ሓላፍነትን መብፅሒ ሃገራት (ዝኸዱሎም ሃገራት)

ሰራሕተኛታት ንስራሕ ዝኸዱሎም ሃገራት እዞም ዝስዕቡ ግዴታታት 
ኣለውዎም:- 

 c ኣብንስራሕ ዝተሰደዱ ሰራሕተኛታት ዝሰርሕሉ ከባቢ ኣብ መንጎ 
ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ንዝፍጠሩ ዘይምርድድኣት ብቅርበት ዝፈትሕ 
ዳኛ ወይ ድማ ንዝፍጠሩ ዘይምርድድኣት ንክፈትሕ ዝተጣየሸ ዝኾነ ኣካል 
ምህላው ምርግጋፅ።’

 c ንስድተኛ ሰራሕተኛ ውሕስና ተባሂሎም ዝተቐመጡ ሕግን መምርሕታትን 
ብትክክል ዝኽበሩን ዝትግበሩን ምህላዎም ምርግጋፅ፣ኣብ ናይ ስራሕ 
ቦታን መንበርን መደበኛ ፈተሸምክያድንኣብ ናይ ውዕሊ ስራሕን ሓበራዊ 
ስምምዕነትን ዘሎ ኩነታት ድማ ምቁፅፃር።
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ኣብ ኢትዮዽያ ን ዘሎ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ስደት ብ ዝተፈላለየ መልክዑ ተሳትፎ ዘለዎም 
ኣካላት ዝህልዎም መሰልን ግቡእን

 c ኣብ መንጎ ናይቲ ሀገር ዘሎ ሰራሕተኛን ተሰዲዱ ዝመፀ ሰራሕተኛን ዝህሉ 
ኣታሓሕዛ ኣፈላላይ ከይህልዎን ማዕረ ክኸውንን ምግባር።

 c ንስራሕ ዝተሰደደ ሰራሕተኛከም ኣጋጣሚ ኾይኑ መሰሉ ኣብ ዘይኽበረሉ 
እዋን (ናይ ሕጊ ጥሕሰት እንተጋጥሞ) እኹልንውፅኢታዊ ዝኾኑ 
መፍትሕታትን ዝተውሃቡ ምዃኖም ምርግጋፅ።

 c ስደተኛ ስራሕተኛ ሰብኣውን ናይ ስራሕ መሰላቱን ብዝሓሸ መንገዲ 
ንክኽበር ኣፍልጦ ክህሉ ምግባር።

 c ስደተኛ ሰራሕተኛ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዝርአ ናይ መሰል 
ምግሃሳትንኸይበፅሖ ዝሓሸን ተመጣጠነ ከለላንዝረክብ ዘሎ ምዃኑ 
ንምርግጋፅ ትእዛዝ ምሃብ።

መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተግባርን ሓላፍነትንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተግባርን ሓላፍነትን

መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ሚኒስቴር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን እዞም 
ዝስዕቡ  ተግባርን ሓላፍነትን አለውዎ፦

 c ኣብ መንጎ መበገሲ (መበቆል) ሃገርን ንስራሕ ዝኸድሉ ሃገርን ዝተኻየደ 
ሓበራዊ ናይ ስራሕ ስምምዕነትን ተመሳሳልነት ዘለዎምናይ ሕጊ 
ማዕቐፋትን ፣ኣጠቃላሊ ናይ ስራሕ ኩነታትን ኣፈፃፅመኦምን ብትኽክል 
ዝካየድ ምህላዉ ምርግጋፅ።

 c ብስራሕ ምኽንያት ንዝስደድ/ትስደድሰራሕተኛ ቅድሚ ምብጋሱ/ምብጋሳ 
ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነት ቅዳሕ (ኮፒ) ዝበፅሖ/ዝበፅሓ ምዃኑ 
ምርግጋፅ።

 c ንስራሕ ዝስደድ ሰራሕተኛ ንዝኣተዎ ናይ ስራሕ ውዕሊ ስምምዕነት 
ሕድሕድ ትሕዝቶ፣መፈፀሚ ግዚኡን ኣጠቓላሊ ኩነታት ውዕልን ብዝግባእ 
ዝተረደኦ ምዃኑ ምርግጋፅ።

 c ቆፀርቲ ኤጀንስታት ንዝስደዱ ሰራሕተኛታት ክቖፅሩን ናብ ወፃኢ ሃገር ናብ 
ስራሕ ክዋፈሩንኣድለይቲ ዝኾኑ መስፈርታት ምስኣማልኡ ናይ ብቕዓት 
መረጋገፂ ፍቓድ ምሃብ።

 c ናይ ውልቀ ስራሕን ሰራሕተኛን መራኸብቲ ኤጀንስታትብስራሕ 
ምኽንያት ንዝስደዱሰራሕተኛታት መሰሎም ንኸይግህሱን 
ንኸይምዝምዙንምክትታልን ምቁፅፃርን።
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 c ብስራሕ ምኽንያት ንዝስደዱ ሰራሕተኛታት ናይ ቅድመ ስራሕ ገለፃን 
ቅድመ ጉዕዞ ስልጠናን ንምውሳድ ድልዋት ንዝኾኑ ብፕሮግራም መሰረት 
ብነፃ ገለፃን ስልጠናን ምሃብ ።

 c ብስራሕ ምኽንያት ክስደዱ ንዝደልዩ ስራሕ ደለይቲ ስራሕ ክረኽቡ፣ 
ከይዲ ሕጋዊ ስደትን ኣብ ንስራሕ ዝኸድሉሃገር ዘሎ ናይ ስራሕ ኩነታትን 
ሓበሬታ ንክረኽቡ ይሕግዝ ።

 c ን ወፃኢ ሃገርብስራሕ ምኽንያት ዝተሰደዱ ሰራሕተኛታት  
መሰሎም፣ድሕንነቶምን ክብሮምንዝኽበር ምህላው ምርግጋፅ።

 c ብስራሕ ምኽንያት ዝተሰደዱ ሰራሕተኛታት ዘለዎም ቅሬታታት 
እንተተኻኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ንምውዳእ እንተዘይተኻኢሉ ድማ 
ስደተኛ ሰራሕተኛታት ናይ ዝሰርሑለን ሃገራት ዝህሉ ስሩዕ ኣካይዳ 
ምኽታል።

እዚ ብሮሸር እዚ ናይ ፀሓፊን ሓታምን አመለኻኽታ ከንፀባርቕ አድላይ 
አይኮነንን።

እዚ ማንዋል ዝተዳለወ ማዚያ 2019 ከ.አ.ፈ ብ ውድብ ስራሕ ዓለም እዩ። 
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