
 

ኣብ ፕረሰንቴሽን ንዛረበሎም ነጥብታት 

 

ሓፈሻዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ,ኣብ 1943 ዝተመስረተ ፡ዝዓበየ  ምንቅስቃስ ማሕበር ሸቃጦ ኣብ ማልታ ዩ።  

ሪኢቶ ልዕሊ 51 ሽሕ ሰራሕተኛታት ንሰምዕ። ኣብ ትሕቲ ኣየናይ ጨንፈር ናይ ቁጠባ ኣስርሓይ ዘስርሖ ተመርኩሱ 

ዝኮነ ሰራሕተኛ ኣብ ትሕቲ  ሓደ ካብ 11 ጨንፈራትና ይቅመጥ። ዝኮነ ኣብ ማልታ ዝሰርሕ ሰብ ኣባል ናይ 

ማሕበርና ይከውን። 

ውልቀሰብ ኣባል  ናይዚ ምንቅስቃስና ክከውን ምስ ወሰነ, ኣብ መንጎ ኣባልናንን እቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ትካልን 

ሕጋዊያን ተሓተትቲ ከም መንጎኛ ንከውን። እዚ ካኣ  ዝበለጸ ናይ  ስራሕ ኩነታት ንምዝርራብ  ንሰራሕተኛታት 

ሓይሊ ይህብ ። 

ጨንፈራትና ነዚ የጠቃልል 

- ጨንፈር  ሓጺንን ህንጻን 

- ጨንፈር  በዓል ሞያ , ምወላን ኣገልግሎታትን 

- ጨንፈር  ሓይሊ ባሕርን ኣየርን 

- ጨንፈር  መግብን ሰብኣውነትን  

- ጨንፈር   ከሚካልን ጸዓትን 

- ጨንፈር  ቴክኖሎጅን ርክባትን 

- ጨንፈር  መንግስትን ህዝባውያን ትካላትን 

- ዓለምለካዊ ጨንፈር 

- ጨንፈር  ሓይልታት ዲሲፕሊን, ጸጥታን ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ትግባረ ስራሕን  

- ኣብ ልዕሊ እዚ ዝተጠቅሰ ጨንፈራት ጥሮተኛታትን መንእሰያትን ንውክል 

ውሕስነት ትግባረ ሕጊ ማልታዊያን  ብመንገዲ እዞም ዝስዕቡ መሰላትን ግዴታታትን ፡ 

ውዕላት- ዝተወሰነን ዘይተወሰነን 

ሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰነንን ዘይተወሰነንን ኩንትራት ክሰርሕ ይክእል ። ውሱን ኩንትራት ፡ ከም ቀዋሚ 

ኩንትራት ዝፍለጥ-  ፍሉጥ መጀመርታን መወዳእታን ስምምዕ  ስራሕ ዩ። በቲ ካልእ ሸነክ ዘይተወሰነ ኩንትራት 

ፍሉጥ መወዳእታ ዕለት የብሉን , እንተኮነ ግና ሰራሕተኛ ስራሕ ኣብ ዘቃርጸሉ ፡ ብድሌቱ ኣብ ደው ዝብለሉ ፡ ብዘይ 

ድሌት ወይ ብንጹር ጉዳይ ኣብ ዝስጎጎሉ ካብ ስራሕ ይጥረዝ። 

ሰዓታት ስራሕ ከሙ ድማ ተወሳኪ ሰዓታት ስራሕ 

ኖርማል ሰዓታት ስራሕ ናይ ምሉእ ግዜ ሰራሕተኛ  40 ሰዓታት ኣብ ሰሙን የጠቃልል። ኣብ ዝተወሰነ ኩነታት , 

ሰራሕተኛ ዝያዳ ሰዓታት ሰራሕ ክሰርሕ ይሕተት። እዚ ተወሳኪ ሰዓታት ብ1.5 ይክፈል። ሰራሕተኛ  መሰል ምንጻግ 

ምስራሕ ዝያዳ ሰዓታት ኣለዎ። ብተወሳኪ ዝያዳ ሰዓታት ንምስራሕ ቅድሚ ምጅማር ናይ ሰራሕተኛ ናይ ጽሑፍ 

ስምምዕ የድሊ። 

ናይ ስራሕ ቅብሊት 

ኣብ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ውስንን ዘይ ውሱኑንን ኩንትራት ኣብ ዝሰርሓሉ፡ኩሉ ኣስርሓይ ንሰራሕተኛኡ ናይግድን ይህቦ  

፡ናይ ስራሕ ቅብሊት  መሰረታዊ ዝርዝራት ናይ ውልቀሰብ ክሕዝ ይግባእ ,ቁጽሪ ሰዓታት ስራሕ, ቁጽሪ ዝያዳ 

ሰዓታት ስራሕ ,ቁጽሪ ሰዓታት ዓመታዊ ዕረፍቲ, ሞቁሹሽ,ኮምሽን ወይ ተወሳኪ ገንዘብ, ከሙ ድማ ዝኮነ ናይ 

ምጉዳል ጽልዋ። 



 

ናይ ስራሕ ቅብሊት ቅድሚ ወይ ድማ ኣብ እዋን ምክፋል ደሞዝ ናብ ሰራሕተኛ 

ክበጽሕ ይግቦኦ። 

ናይ ሕማም ዕረፍቲ 

ንሰራሕተኛ ዝግብኦ ናይ ሕማም ዕረፍቲ, ኣብ ትሕቲ ኣየናይ ጨንፈር ናይቲ ትካል ትእዛዝ ሕጋዊ ደሞዝ  ይምደብ 

ይምርኮስ።ኣብ ዝተወሰነ ኩነታት , ዓይነት ስራሕ ብትእዛዝ ሕጊ ደሞዝ ዘይተመዝገበ, መሰል ናይ ስራሕ ዕረፍቲ, 

ክልተ ሰሙን ስራሕ ኣብ ዓመት። 

ናይ መጉዳእቲ ዕረፍቲ 

እንድሕር ሰራሕተኛ ኣብ ቦታ ስራሕ ተጎዲኡ, ንሱ /ንሳ  ዝለዓለ  ሓደ ዓመት  ናይ መጉዳእቲ ዕረፍቲ  ሙሉእ 

ይክፈል። 

ናይ ዙሮት / መገሻ ዕረፍቲ 

ንሰራሕተኛ ዝምልከት  ቁጽሪ ሰዓታት ናይ መገሻ ዕረፍቲ ኣብ ፡ካብ መጀመሪያ ናይ ስራሕ ግዜ  ኣትሒዙ ዝተኣከበ 

ቁጽሪ ሰዓታት ይምርኮስ።ኣብ ግምት ብምእታው ከም ትዕዝብቲ ካብ ዓመተ 2021 ጀሚሩ ,ሰራሕተኛ  ኖርማል 

ሰዓታት ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ክሰርሕ ይግብኦ, ስለዚ 40 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ፡224 ሰዓታት  ናይ መገሻ ዕረፍቲ  

ኣብ ዓመት ይግብኦ። 

ግዴታዊ ዕረፍቲ 

ኣስርሓይ ንሰራሕተኛ  ግዴታዊ ዕረፍቲ ናይ ምእዛዝ ሙሉእ መሰል ኣለዎ. ቅድሚ ምጅማር / ወይ ምትግባር 

ግዴታዊ ዕረፍቲ  ኣስራሓይ  መረጋገጺ ጽሑፍ ምክንያት ግዴታዊ ዕረፍቲ ናይ ግድን የቅርብ , ከሙ ውን ናይ ግዜ 

ሰሌዳ የጠቃልል። 

ዝተሓተ ደሞዝ  

ኣብ ማልታ ሃገራዊ ዝተሓተ ደሞዝ ኣብ ሰሙን ንሙሉእ ግዜ ሰራሕተኛ  ኣብ ሰለስት ክፋላት ይምቀል፡ 

ን18 ካቡ ንላዕልን ዝዕድሚኡ ሰብ €179.33 ኣብ ሰሙን 

ን17 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ   €172.55  ኣብ ሰሙን 

ንትሕቲ 17 ዓመት ሰብ €169.71 ኣብ ሰሙን 

ናይ ምልክታ ግዜን ምስንባትን  

ሰራሕ ኣብ ዝቃረጸሉ, ክልቲኦም ሰርሓይን ኣስራሓይን ምልክታ ናይ ምሃብ ግዴታ ኣለዎም።እቲ ናይ ምልክታ ግዜ 

ኣብ ንውሓት ነቲ ትካል ዝሃብካዮ ኣገልግሎት ይምርኮስ። ኣብ ግምት ብምእታው,,  6 ወርሒ ከሙ ድማ ክሳብ 2 

ዓመት ንዝሰርሐ ሰራሕተኛ  2 ሰሙን ናይ ምልክታ ግዜ ክህብ ይግብኦ። 

ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ሕቶ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ቫሌታ  ብጽሑ , ወይ ድማ ብቁጽሪ ተለፎን +356 25679200  

 ርከቡና!! 

 

 

 

  


