
በኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የ2ተኛ፣ የ3ተኛ እና የ4ተኛ ዙር የባቡር ምህንድስና

ማስተርስ ተማሪዎች የወጣ የሥራ ላይ ሥልጠና ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን በቀጣይ ሊሰራቸው ላቀደው ሥራዎች ከወዲሁ የሰው ኃይል ልማት ስራ ውስጥ ለመግባት

በሚከተሉት ሙያዎች ላይ ሰልጣኝ መሐንዲሶችን መልምሎ የተግባር ስልጠና መስጠት ይፈልጋል፡፡

የሥራ ላይ  ሥልጠና
ቦታ

ዲፓርትመንት የስልጠና ዘርፍ

ሰልጣኝ ጀማሪ የባቡር
ሲቪል

መሀንዲስ
ብዛት
በቁጥር

ኤሌክትሪካል
መሀንዲስ

ብዛት በቁጥር

መካኒካል
መሀንዲስ ብዛት

በቁጥር

1. በአዲስ አበባ ቀላል

ባቡር ትራንዚት

አገልግሎት

በሴፍቲና ሴኪውሪቲ

ዲፓርትመንት 1.1 በሴፍቲና ሴኪውሪቲ 3 3 3

በሜንቴናንስ

ሴንተር ዲፓርትመንት

1.2 ሲቪል ስራዎች 4 0 0

1.3 ሮሊንግ ስቶክ ሲስተም 0 12

1.4 ሲግናሊግ ሲስተም 10

1.4 ኮሙኒክሽን ሲስተም 6

1.5 ፓወር ሰፕላይ ሰብስቴሽን ሲስተም 7

1.6 ፓወር ሰፕላይ ኦ.ሲ.ኤስ ሲስተም 7

1.7 ኢኪፕመንት ሜንቴናንስ 8

1.8 ማቴሪያል ሰፕላይ 2 2

1.9 አይ.ሲ.ቲ 1 0

በትራንስፖርት

ሴንተር ዲፓርትመንት

1.10 ኦፕሬሽን ኮንትሮል ሴንተር 5 5

1.11 ፓሴንጀር ሰርቪስ 2 2



የሥራ ላይ  ሥልጠና
ቦታ ዲፓርትመንት የስልጠና ዘርፍ

ሰልጣኝ ጀማሪ የባቡር
ሲቪል

መሀንዲስ ብዛት
በቁጥር

ኤሌክትሪካል
መሀንዲስ

ብዛት በቁጥር

መካኒካል
መሀንዲስ ብዛት

በቁጥር

2. በአዋሽ -

ወልድያ/ሃራገበያ ባቡር

ፕሮጀክት

በሥራ ተቋራጩ ስር እና
ፕሮጀክት ጽ/ቤት

2.1  ሲቪል ሥራዎች 8

1.2 ሮሊንግ ስቶክ ሲስተም 0

1.3 ሲግናሊግ ሲስተም 2

1.4 ኮሙኒክሽን ሲስተም 2

1.5 ፓወር ሰፕላይ ሰብስቴሽን ሲስተም 2

1.6 ፓወር ሰፕላይ ኦ.ሲ.ኤስ ሲስተም 1

1.7 ኢኪፕመንት ሜንቴናንስ 0 6

1.8 ማቴሪያል ሰፕላይ

1.9 አይ.ሲ.ቲ

3 በአዋሽ -

ወልድያ/ሃራገበያ ባቡር

ፕሮጀክት

በአማካሪ ድርጅቱ ስር

3.1 ሲቪል ሥራዎች ዲዛይን 13 0 0

3.2 ኤሌክትሪካል ሲስተም ዲዛይን 5 0

3.3 መካኒካል ሲስተም ዲዛይን 0 5

4. በመቀሌ -

ወልድያ/ሃራገበያ ባቡር

ፕሮጀክት

በሥራ ተቋራጩ ስር እና
ፕሮጀክት ጽ/ቤት

2. ሲቪል ሥራዎች 5 0 0

3. ሮሊንግ ስቶክ ሲስተም 0

4. ሲግናሊግ ሲስተም 1

5. ኮሙኒክሽን ሲስተም 1

6. ፓወር ሰፕላይ ሰብስቴሽን ሲስተም 1

7. ፓወር ሰፕላይ ኦ.ሲ.ኤስ ሲስተም

8. ኢኪፕመንት ሜንቴናንስ 3

9. ማቴሪያል ሰፕላይ

10. አይ.ሲ.ቲ



የሥራ ላይ  ሥልጠና
ቦታ ዲፓርትመንት የስልጠና ዘርፍ

ሰልጣኝ ጀማሪ የባቡር
ሲቪል መሀንዲስ
ብዛት በቁጥር

ኤሌክትሪካል
መሀንዲስ
ብዛት በቁጥር

መካኒካል
መሀንዲስ ብዛት

በቁጥር

5.በባቡር አካዳሚ

ፕሮጀክት ጽ/ቤት
5.1 የኮንትራት አድሚኒስትሬሽን ሥራዎች 1 1 1
5.2 ካሪኩለምና ስልጠና ዝግጅት 1 1 1

በሥራ ተቋራጩ ስር

1. የሲቪል ሥራዎች 5 0 0
5.3 ፓወር ሰፕላይ፣ ሲግናሊንግና ኮሚኒኬሽን

ሲስተም ኢንስታሌሽን 1 0
5.4 ሮሊንግ ስቶክና ኢኩፕመንት ሰፕላይ 0 1

በአማካሪው ስር

5.5 የሲቪል ሥራዎች 2 0 0
5.6 ፓወር ሰፕላይ፣ ሲግናሊንግና ኮሚኒኬሽን

ሲስተም ኢንስታሌሽን 1 0
5.7 ሮሊንግ ስቶክና ኢኩፕመንት ሰፕላይ 0 1

በትምህርትና ስልጠና
መምሪያ 5.8 በትምህርትና ስልጠና መምሪያ 1 1 1
በምርምርና ስርፀት መምሪያ 5.9 በምርምርና ስርፀት መምሪያ 1 1 1

ማስታወሻ

 ኮርፖሬሽኑ ለሁሉም ሰልጣኞች በስልጠናው ጊዜያት በወር ደመወዝ ብር 9,300.00(ዘጠኝ ሺህ ሶስት መቶ ብር) ያልተጣራ ይከፈላል፣

 ሰልጣኞች ከስልጠና በፊት ከኮርፖሬሽኑ ጋር የኮንትራት ውል ስምምነት ይፈራረማሉ፣

 ስልጠናው የሚቆይበት ጊዜ 6 ወር ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ ሊራዘም ይችላል፡፡

 ሰልጣኝ መሐንዲሶች በቀጣይ ኮርፖሬሽኑ ለሚያካሂደው የባቡር መሠረተ ልማት ግንባታና ኦኘሬሸን ስራ በተግባር ስልጠናው ላይ በሚያሳዩት አፈጻጸም በቋሚነት

የመቀጠር እድል የሚያገኙ ይሆናል፡፡

 የተግባር ስልጠና የሚካሄደው አሁን በግንባታ ላይ ባሉ ኘሮጀክቶች የሥራ ተቋራጭ አማካሪና ኦኘሬሽን ማኔጅመንት ከኮንትራክተር ጋር በጋራ በመሆን የሚፈጸም

ይሆናል፡፡

 በአዋሽ ወልድያ/ሃራገበያ ባቡር ፕሮጀክት እና በመቀሌ - ወልድያ/ሃራገበያ ባቡር ፕሮጀክት ለሚመደቡ ሰልጣኞች የፕሮጀክት ጥቅማጥቅም ክፍያ

ይከፈላል፡፡

 አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 /አስር/ ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ MSC/BSC የትምህርት ማስረጃና ትራንስክሪፕት ዋናውንና

የማይመለስ ፎቶ ኮፒ በመያዝ በኮርፖሬሽኑ ዋና መ/ቤት ሰው ኃብት ልማት መምሪያ ቢሮ ቁጥር 4 ቀርባችሁ ማመልከት የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 0114 70 29 94/0114 70 29 92 Website WWW.erc.gov.et


