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አዲሱ የሲቪል ሰርቪስ የስራ ምዘና እና ደረጃ 
አወሳሰን ፕሮጀክት   

                                                  ቶሎሳ ኡርጌሳ 03-18-16 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻው) 

በብዙ ሀገራት ተሞክሮ እንደታየው የነጥብ ምዘና ዘዴ ሥራዎችን ትንተናዊ በሆነና 

በአግባቡ መዝኖ ደረጃቸውን ለመወሰን የሚያስችል መሆኑ ተረጋግጦለታል። ሲቪል 

ሰርቪሱን በዘመናዊነት ለመምራትና በዘላቂነት ለመመዘን እንዲሁም ሌሎች የምዘና 

ዘዴዎች ያሉባቸውን ድክመቶች ለመፍታትም ያስችላል።  

ይህ የምዘና ዘዴ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን የሚጠይቅ ነው። ይኸውም የስራ ቆጠራን 

ማለትም የሥራ ትንተናና ምዘና ጥናት ለማካሄድ በቅድሚያ የሚከናወነው ተግባር  አንድ 

መስሪያ ቤት ‘ሥራውን ለማከናወን ያስችሉኛል’ ብሎ ያደራጃቸውን የሥራ መደቦች ብዛት 

ወይም ቁጥራቸውን ማወቅ ይጠይቃል።  

ከዚህ በተጨማሪም ስራዎችን ወጥ ማድረግንም የሚጠይቅ ሂደት ነው። ይህም በተለያዩ 

ተቋማት ወይም በአንድ ተቋም በተለያየ መጠሪያ ተሰይመው፣ ነገር ግን በይዘታቸው 

ተመሳሳይ ተግባራት የሚከናወኑባቸው የሥራ መደቦችን ወጥ በሆነ መጠሪያ መሰየም 

እንዲሁም የሥራውን ተመሳሳይነትና ተመጣጣኝነት ግምት ውስጥ በማስገባት አንድ 

ዓይነት የሆነ የተፈላጊ ችሎታ መስፈርት እንዲኖራቸው የማድረግ ሂደትን ያካትታል። 

የምዘና ዘዴው የስራ ‘ቤተሰብነትን’ም ከግምት ውስጥ ያስገባል። የስራ ‘ቤተሰብነት’  

በአብዛኛው ተመሳሳይ ባሕርያትን የሚጋሩ ሥራዎችን በአንድነት በማሰባሰብ ለልዩ ልዩ 

ሥራ አመራር ተግባራት ጥቅም ሊሰጡ በሚችሉበት መንገድ ማደራጀትን የሚጠይቅ 

አካሄድ ነው። ወካይ ስራዎችን መምረጥም የምዘና ዘዴው አካሄድ አካል ነው።  

በዚህ የመረጣ ሂደት ከተቆጠሩ ሥራዎች መካከል ከልዩ ልዩ ሥራ ዘርፎችና ደረጃዎች 

ወካይ ሥራዎችን  ይመረጣሉ፡፡ የመመዘኛ መስፈርቶችም ይቀመጣሉ። የመመዘኛ 

መስፈርቶቹ ዓለም አቀፋዊ አሊያም ከስራው ባህሪያዊ ሁኔታ የመነጩ ሊሆኑ ይችላሉ። 

በመሆኑም ችሎታ፣ ጥረት፣ ኃላፊነት እና የሥራ ሁኔታዎች በመስፈርቶቹ ውስጥ ከግምት 

የሚገቡ ጉዳዩች ይሆናሉ። 
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በአጠቃላይ እነዚህ ጉዳዩችን በመመርኮዝና ስራዎችን በአንምድነት ሰብስቦ ደረጃ 

በመስጠት ማከናወን የነጥብ ምዘና አሰጣጥ አሰረራርን ተዓማኒ እንዲሆን ያደርገዋል። 

ይህም ቀደም ሲል በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ የጠቀስኩትና ‘ለእኩል ስራ እኩል ክፍያ’ 

የሚለውን መርህ ገቢራዊ ማድረግ የሚችል የምዘና ዓይነት መሆኑን እንገነዘባለን።  

እርግጥ ይህን የምዘና ዘዴ በሲቪል ሰርቪስ ስራው ውስጥ ዕውን ለማድረግ በሀገራችን 

የተረጡ መስፈርቶችን ያካትታል። መስፈርቶቹም በቀዳሚነት ዕውቀትና ክህሎትም 

መሰረት ያደርጋሉ። ይህ መስፈርት አንድን ሥራ ለማከናወን እንደ መነሻ ግብዓት 

የሚወሰድ ሲሆን፤ የሚመዝነውም ሥራው የሚጠይቀውን ወይም ሥራውን በብቃት 

ለማከናወን የሚያስችል ዕውቀትንና ተጨባጭ የሥራ ልምድን ይሆናል።  

ሌላኛው መስፈርት የስራ ውስብስብነት ባህሪ ነው። በዚህ መስፈርት መሰረት የሥራውን  

የአስቸጋሪነት ወይም የክብደትና የውስብስብነት ደረጃ ይመዘናል። የሥራው ባህሪና   

በሂደት የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች የሚፈቱበትን አግባብም ከግምት ውስጥ ይገባሉ። ራስን 

ችሎ መስራትም የመስደርቱ አካል ነው። ራስን ችሎ ከመስራት አኳያ ሥራው 

በሚከናወንበት ጊዜ በምን ያህል ደራጃ መመሪያዎችን መሠረት በማድረግና በሥራው ላይ 

ከቅርብ ኃላፊ የሚደረግ የክትትልና ድጋፍ  ዓይነትና መጠንም ታሳቢ ይሆናል።  

የተጠያቂነት መንፈስም እዚህ ላይ ታሳቢ ይሆናል። በመሆኑም ሥራው በሚጠበቀው ጊዜና 

የጥራት ደረጃ መከናወንና አለመከናወኑ እንዲሁም በምስጢር መያዝ ያለባቸው መረጃዎች 

ቢባክኑ በመስሪያ ቤቱ ወይም ከዚያ ውጭ በየደረጃው በሚገኙ አካላት ላይ ሊያስከትል 

የሚችለውን አሉታዊ የተፅዕኖ ደረጃን ግምት ውስጥ ያስገባል።  

ፈጠራም ከመስፈርቶቹ ውስጥ የተካተተ አንድ ነጥብ ነው። እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ 

መንግስት የስራ ፈጣሪነትን በማበረታታት በየስራ ዘርፉ ውስጥ የሚገኙ የሲቪል ሰርቪስ 

ሰራተኞችን እንዲሁም የግል የፈጠራ ባለቤቶችን እስከ መሸለምና ዕውቅና እስከ መስጠት 

ድረስ የሚደርስ ተግባራትን እያከናወነ ነው። ይህም መንግስት ለፈጠራ ስራዎች ያለውን 

ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በአንድ ሀገር ውስጥ አዳዲስ የስራ 

ፈጣሪዎች (Innovetors) ወይም አንድን ስራ በፈጠራ አጎልብተውና አዳዲስ ሃሳቦችን 

አመንጭተው የሚያከናውኑ ሲቪል ሰራተኞች እየተበራከቱ በመጡ ቁጥር በጠቅላላው 

ሀገራዊ ምጣኔ ሃብት ላይ የሚያመጡትን ለውጥ በሚገባ ስለሚገነዘብም ጭምር ነው። 
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በመሆኑም በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ ሥራን በሚጠበቀው  ሁኔታ ለማከናወን አዳዲስ 

ሀሳቦችን የማፍለቅ፣ መመሪያዎችንና  የአሠራር ዘዴዎችን የመዘርጋት፣ የሥራ ሂደቶችንና  

የምርት ውጤቶችን…ወዘተ. ለማሻሻል ብሎም  ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስፈልገው  

የመፍጠር ደረጃ ከግምት ውስጥ ገብቶ በመስፈርትነት እንዲካተት ተደርጓል። 

በማንኛውም የሲቪል ሰርቪስ ስራ ውስጥ የስራ ግንኙነት ወሳኝ ስፍራ አለው። ሲቪል 

ሰርቫንቱ በሚሰራበት ቦታም ይሁን ስራውን አስመልክቶ ከውጭ አካላት ጋር 

የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ለስራው መቃናት የበኩላቸውን ድርሻ ያበረክታሉ። ስለሆነም 

ሲቪል ሰራተኛው ከሥራ ጋር በተያያዘ በተቋም ውስጥና ከተቋም ውጭ የሚያደርገው 

ግንኙነት አንድ መስፈርት እንዲሆን ተረድጓል። መስፈርቱ የሚለካውም የግንኙነቱን 

ዓይነትና ደረጃ፣ የግንኙነቱን  አስፈላጊነትና  የግንኙነቱን  የድግግሞሽ  መጠን በሚያሳይ 

መልኩ ይሆናል።  

የትኛውም የሲቪል ሰርቪስ ስራ በየደረጃው ኃላፊነትን የሚጠይቅ ነው። ማንኛውም 

ሰራተኛ በየደረጃው ለሚያከናውናቸው ተግባራት ኃላፊነት አለበት። ያለ ኃላፊነት ምም 

ዓይነት ስራ ሊከናወን አይችልም። በመሆኑም ሰራተኛው ከሥራው በመነጨ ሁኔታ 

በኃላፊነት እንዲያዙ፣ እንዲጠበቁ፣ እንዲተዳደሩና በአግባቡ ሳይባክኑ ሥራ ላይ እንዲውሉ 

ከሚፈለጉ ድርጅታዊ ሃብቶች (የሰው፣ የንዋይና የንብረት) አኳያ ያለበትን የኃላፊነት 

ዓይነት፣ መጠን እና ስፋት ከግምት ውስጥ ገብተው በመስፈርትነት እንዲያዙ ተደርገዋል። 

ይህም በየደረጃው የሚገኝ ሰራተኛ ኃላፊነቱን አውቆ ስራውን በአግባቡ እንዲወጣ 

ያስችለዋል። 

ሌላኛው መስፈርት በስራ ላይ የሚታይ ጥረት ነው። ይህ መስፈርት የሚለካው ሥራን 

በብቃት ለማከናወን ከሚያስፈልገው የአእምሮ፣ የስነልቦና፣ የአካልና የዕይታ ጥረት አኳያ 

የሚታይ ነው። ልኬቱ የሚመዘነውም ሥራው ከሚጠይቀው ጥረትና ከሚያስከትለው ድካም 

ወይም ተፅዕኖ አኳያ ነው።  

አንድ ሰራተኛ በተመደበበት የስራ መደብ ላይ ስራውን አድምቶ ለማከናወን በአካልም ሆነ 

በስነ-ልቦና ያለው ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ብሎም ለስራው ያለው አተያይ ወሳኝ ድርሻ 

ይኖረዋል። እንዲህ ዓይነቱ ጥቅል የስራ ቁመና በሌለበት ሁኔታ የተሰጠን ወይም የሚሰጥን 
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መደብ በአግባቡ ለመከወን አስቸጋሪ ይሆናል። ስለሆነም የሲቪል ሰርቪሱን ስራ በአግባቡ 

ለማከናወን “ጥረት” በመስፈርትነት መያዙ ተገቢ ነው። 

በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ስራዎችን ለመመዘን ከተቀመጡት መስፈርቶች ውስጥ ‘የስራው 

ሁኔታ’ የሚለው ፅንሰ- ሃሳብ ተጠቃሽ ነው። በዚህ ፅንሰ ሃሳብ መሰረት ከሥራው ፀባይ 

የተነሳ ሊከሰት የሚችል ስጋትና አደጋ እንዲሁም የሥራው ከባቢያዊ ሁኔታ አመቺነት 

ከግምት ውስጥ ገብቶ ይመዘናል። በመሆኑም ከስራው አኳያ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የጤና 

እና የኣል ጉዳቶች ከግንዛቤ ውስጥ ይታያሉ። ስራው በማይመች አኳኋን የተፈፀመ 

መሆኑና አለመሆኑም ታሳቢ የሚሆን ሁነት ነው።  

በጥቅሉ ቀደም ሲል የጠቀስኩት የነጥብ ምዘና ዘዴም ይሁን ሀገራችን የምዘና ዘዴውን 

ተከትሎ የምትከተላቸው መስፈርቶች ይህን ይመስላሉ። የምዘና ዘዴውም ይሁን 

መስፈርቶቹ ሀገራችን በሲቪል ሰርቪስ ስራዎቿ ውስጥ የምታካሂደውን የስራ ምዘና እና 

ደረጃ አወሳሰን ፕሮጀክት ለማሳካትና በዚህም ‘ለእኩል ስራ እኩል ክፍያ’ የሚለውን 

ፍትሐዊ መርህን ለማስፈን ብሎም የተመቻቸ የስራ ሁኔታዎችን ዕውን ለማድረግ ያለሙ 

መሆናቸውን መገንዘብ ይገባል። ከደመወዝ ጭማሪ ጋር የሚያገናኘው ጉዳይ አለመኖሩን 

ማወቅም ያስፈልጋል።   

እርግጥ መንግስት በሀገራችን ውስጥ እየተመዘገበ ያለውን ዕድገት ከግምት ውስጥ 

በማስገባት ሲቪል ሰርቪሱን ዘመናዊና ቀልጣፋ ብሎም በሳይንሳዊ አሰራሮች እንዲመራ 

ለማድረግ እያከናወናቸው ያሉት የማሻሻያ ፕሮጀክቶች “ይበል” የሚያሰኙ ናቸው። 

ከአምስቱ የሲቪል ሰርቪስ ንዑሳን ማሻሻያ ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱ የሰው ሃይል ማሻሻያ 

ንዑስ ፕሮግራም ክፍል የሆነው የሥራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ፕሮጀክትም የዚሁ 

የመንግስታችን ጥረት አካል ነው። ፕሮጀክቱን ጨምሮ ሌሎች ጥረቶች መንግስት ለሲቪል 

ሰርቪስ ሰራተኛው ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ያለውን ቀናዒነትና ቁርጠኝነት የሚያሳዩ 

በመሆናቸው ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል።    

 


