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መግቢያ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ህብረት ስራ ኤጀንሲ  የህብረት ስራ ማህበራትን 
በማዯራጀት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን መፍታት እንዱችለ ሙያዊና ቴክኒካዊ 
ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ ከእነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ አንደ ዯግሞ የሸማች 
ህብረትስራማህበር ነው፡፡ ይህ የሸማች ህብረት ስራ ማህበር የበሇጠ ተጠናክሮ መስራት 
እንዱችሌ መመሪያውን ማዘጋጀት አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ የአባሊትን ተጠቃሚነት 
ማጉሊት እንዱቻሌ የአመራሮች፣ስራ አስኪያጆች፣አስተዲዯር ሠራተኞችናላልች ቅጥር 
ሰራተኞችበሥነ ምግባር የታነጹ መሆን ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ስሇሆነም የስነ-ምግባር መመሪያ 
በማዘጋጀት በየዯረጃው የሚገኙ  የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ አካሊትንየግሌጽነትና 
የተጠያቂነት ባህሌን በማዲበር አዴሌዎ የላሇበት መሌካም አሰተዲዯር 
እንዱኖራቸውናይህን የስነ -ምግባር መመሪያ መሰረት ያዯረገ እርምት መውሰዴ እንዱቻሌ 
መመሪያው ተዘጋጅቷሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ መመሪያ ውጤታማ መሆን እንዯዱችሌ የሥራ 
አመራር ኮሚቴ እንዱሁም ሠራተኞች የተሰጣቸዉን ኃሊፊነት በጥሩ ሥነምግባርእንዱሰሩና 
ዉጤት ማምጣት እንዱችለ ማዴረግ ይጠበቃሌ፡፡በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር ህብረት ስራ ኤጀንሲ በዯንብ ቁጥር 85/2009 አንቀጽ 16 መሰረት ይህን 
መመሪያ አውጥቷሌ፡ 

1. የስነ-ምግባር    መመሪያው    አስፈሊጊነት 

1.1.  በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት የሚሰሩ ሰራተኞች እና የሥራ 

ኃሊፊዎች ስራቸውን ሲያከናውኑ የመሌካም ስነምግባር እሴቶችን መሰረት 

ባዯረገ መሌኩ፣ ወጥየሆነ ተመሳሳይ የስነ-ምግባርመመሪያ እንዱኖራቸው  

በማስፈሇጉ፣ 

1.2. የስነ-ምግባርመመሪያ የመሌካም አስተዲዯር ማስፈፀሚያ እሴቶች የሆኑትን 

የቅንንት፣ የታማኝነት፣ የግሌፅነት፣ ተጠያቂነት እና መሰሌ መርሆዎችን  

በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ ሇማስፈን ያሇው ፋይዲ  ከፍተኛ 

በመሆኑ፣ 

1.3.  በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ሠራተኞችእና ኃሊፊዎችየዕሇት 

ከዕሇትተግባራቸውን ሲያከናውኑ የመሌካም ስነ-ምግባር እሴቶችን መሰረት 

በማዴረግ የሚጠበቅባቸውን ኃሊፊነት በአመርቂ ሁኔታ እንዱወጡ 

የስነምግባር መመሪያ ጠቀሜታው ከፍተኛ በመሆኑ፤ 
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1.4. በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ የሚሰሩ አመራሮችና ሰራተኞች 

እና የስራ ኃሊፊዎች የስነምግባር ግዴፈቶቸ ተፈፅመው ሲገኙ ተመጣጣኝ 

የእርምት እርምጃዎች  መውሰዴ የሚችሌበት ስርአትን ማጠናከር በማስፈ 

ክፍሌ አንዴ  

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

አንቀጽ 1.  አጭር ርእስ 

ይህ የስነ- ምግባር መመሪያ “የአዱስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ስራ ሇሚተዲዯሩ 

የሸማችሠራተኞች እና የሥራ አመራር የስነ-ምግባር መመሪያ ቁጥር 98/2014” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 2. ትርጓሜ  

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-   

1. ‹‹ኤጀንሲ››ማሇት የአዱስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ነው፡፡  

2. ‘የሸማች ህብረት ስራ ማህበር' ማሇት ሰዎች ኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊና ፍሊጎቶቻቸውን አባሊት 

በተናጠሌ ሉወጡዋቸው የማይችለዋቸውንኢኮኖሚያዊችግሮች በጋራ ሇመፍታት 

የሚችለበት ራሱን የቻሇ ህጋዊ ሰውነት ያሇው የህብረት ስራ ማህበር ነው፡፡ 

3. ‘ኮሚሽን' ማሇት የፈዳራሌ የሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ማሇት ነዉ ፡ 

4. ‘ሠራተኛ' ማሇት በኤጀንሲው ስር በሚተዲዯሩ የሸማቾች  ህብረት ስራ ሠራተኞች እና 

የሥራ አመራር ኮሚቴ በገቡት ውሌ መሰረት የዕሇት-ተዕሇት ስራዎችን እንዱያካሂዴ በቅጥር 

ሊይ የተመሰረተ የስራ ግኑኝነት ያሇው ግሇሰብ ነው፡፡ 

5. አመራርማሇት የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ የሥራ አመራር ወይምዩኒየን በሆነ ጊዜ ቦርዴ 

ማሇት ነዉ፡፡ 

6. ‘የሥራ ኃሊፊ' ማሇት የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ስራ አስኪያጅ ማሇት ነዉ ፡፡ 

7. ‹ የሥራ አመራር ኮሚቴ› ማሇት በምርጫ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራትን የሚመሩ 

አባሊት ስብስበን ይመሇከታሌ፡፡ 

8. ‘የሥነ ምግባር መከታተያ ክፍሌ ማሇት በኤጀንሲው የስነምግባር ሁኔታን የሚከታተሌ፣ 

የሚያስተባብርና የሚያማክር አካሌ ነዉ፡፡ 
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9. ‘የሥነ ምግባር መኮንን'ማሇት በሚንስትሮች ም/ቤት ዯንብ ቁጥር 144/2000አንቀጽ 7/3/ 

መሰረት የተቀጠረ የሥነምግባር ባሇሙያ ነዉ፡፡ 

10. ‘ቤተሰብ' ማሇት የሠራተኛዉ ሚስት/ባሌ እና በሠራተኛዉ እርዲታ የሚተዲዯሩ ሌጆቹ እና 

ላሊ ሰዉ ነዉ፡፡ 

11. ‘የቅርብ ዘመዴ' ማሇት  የተመራጭ ወይም  የሰራተኛ ወሊጆችን ተዋሊጆችን እህቶችን 

ወንዴሞችን እና ላልች እስከ ሶስተኛ ዯረጃ የሥጋ ወይም የጋብቻ ዝምዴና ያሊቸዉ 

ሰዎችን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

12. ‘ሀብት' ማሇት ማንኛዉም የማይንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀስ ወይም ግዙፍነት ያሇዉ 

ወይም የላሇዉ ንብረት ሲሆን የመሬት ይዞታና ዕዲን ይጨምራሌ። 

13. ‘ገቢ' ማሇት የቀን ገቢ ወይም የወር ገቢ ተብል ይጠራሌ፡፡ 

14. ‘የጥቅም ግጭት' ማሇት የአንዴ  ሠራተኛ  የፋይናንስወይምላሊ አይነት ጥቅም ከመዯበኛ 

ስራዉ ጋር በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ የሚጋጭ ወይም ግጭት ሉፈጥር የሚችሌ 

መሆኑ በበቂ ሁኔታ የሚታመን ጉዲይ ነዉ። 

15. ‘ሀብትን ማሳወቅ'ማሇት የሠራተኛዉ ወይም የቤተሰበቡ የፋይናንስ ወይም ላሊ አይነት 

ጥቅም  በሥራዉ ሊይ ተጽዕኖ ሉያዯርግ ይቸሊሌ ወይም ያዯርጋሌ ተብል የሚገመት 

ሀብትን ነዉ፡፡ 

16. ‘ጥቅምን ማስመዝገብ' ማሇት የሰራተኛዉንና የቤተሰቡን የፋይናንስ ጥቅሞችንና ላልች 

ሀብቶችን በጽሁፍ አቅርቦ ማስመዝገብ ነዉ፡፡ 

17. ‘ስጦታ' ማሇት በሰራተኝነቱ ምክንያት ሇሠራተኛዉ የተሰጠዉ ዋጋ ወይም የኢኮኖሚ 

ጠቀሜታ ያሇዉ ነገር ነዉ፡፡ 

18. ‘መስተንግድ'ማሇት በሰራተኝነቱ ምክንያት ሇሠራተኛዉ የተዯረገሇት ነጻ የሆነ የምግብ፣ 

የመጓጓዣ፣ የሆቴሌ ወይም ላሊ የመዝናኛ አገሌግልት ነዉ፡፡ 

19. ‘ተገቢ ያሌሆነ ባህሪ'ማሇት ከአሰራር የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ዯንብ እንዱሁም 

ተቀባይነት ካሇዉ ሌማዲዊ አሰራር ጋር የማይጣጣም ማናቸዉም ባህሪ ነዉ፡፡ 

20. ‘የሥነ ምግባር ብሌሹነት' ማሇት በዚህ መመሪያ ዉስጥ የተጠቀሱት የሥነምግባር መርሆችን 

ወይም እሴቶችን የሚቃረን ባህሪ ነዉ፡፡ 

21. ‘ጥቆማ ማቅረብ' ማሇት በህብረት ስራ ማህበሩየሚፈጸም ተገቢ ያሌሆነ አሰራርን ወይም 

የስነምግባር ብሌሹነትን በሚመሇከት የሚቀርብ መረጃ ነዉ፡፡ 

22. ‘ሰዉ' ማሇት የተፈጥሮ ሰዉ በሕግ የሰዉነት መብት የተሰጠዉ አካሌ ማሇት ነዉ፡፡ 
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አንቀጽ 3. የተፈጻሚነት ወሰን  

ይህ የሥነ ምግባር መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ ባለ በመሠረታዊ የሸማች ህብረት ስራ 
ማህበራት ዩኒየን እና ፌዳሬሽን  ያለ የስራ አመራር እና ሠራተኞች ሊይ ተፈጻሚነት ይኖረዋሌ፡፤ 

አንቀጽ 4. የጾታ አገሊሇጽ  

በዚህ መመሪያ በወንዴ ጾታ የተገሇጸዉ የሴትንም ጾታ ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 5. የስነ- ምግባር መመሪያ ዓሊማዎች 

  የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ፡- 
 
1. የግሌፅነትና የተጠያቂነት ባህሌን በማዲበር የመሌካም አስተዲዯር ግንባታን  ማጠናከር፣ 

2. የህዝብ አገሌጋይነት ባህሌን በማዲበር ሇተገሌጋዩች ፍትሃዊ  የአገሌግልት አሰራርን   

ማጠናከር፣  

3. ሠራተኞች እና የሥራ አመራር /ቦርዴ/ ሙስናን እና ብሌሹ አሰራርን የሚፀየፉ እና 

የሚዋጉ በመሌካም በስነ-ምግባር የታነፁ እንዱሆኑ ማስቻሌ፣  

4. ሰራተኞች እና የስራ ኃሊፊዎች ስራቸውን ሲያከናውኑ እና ኃሊፊነታቸውን ሲወጡ 

ከእያንዲንደ የሃገሪቱን እና የማህበራትን የስነምግባር እሴቶች የሚጠበቁ ዝርዝር ባህሪያትን 

የተሊበሱ እንዱሆኑ ማስቻሌ፣ 

5. የማህበራትን ሀብትና ንብረት ተንከባክቦና ጠብቆ ሇባሇቤቱ ማዴረስ ወይም ማስረከብ 

እንዱቻሌ ሇማዴረግ፤ 

6.  ሠራተኞችና ስራ አስኪያጅ መካከሌ የተቀናጀ አሠራር ጎሌብቶ ዱሞክራሲያዊ ስርዓትና 

መሌካም አስተዲዯርን ማስፈን፤ ሀብትን በማስመዝገብ በሀቀኝነት መስራት 

7. ፍትሐዊና ፈጣን የሌማት ሚና እንዱወጡ አቅጣጫ ሇማስያዝ፤ 

8. የስነ-ምግባር ግዴፈቶች ተፈፅመው ሲገኙ  ተመጣጣኝ  የእርምት እርምጃዎች ሇመውሰዴ  

የሚያስችሌ ስርዓቶችን ማሳየት፣ የሚለት ናቸው፡፡ 

አንቀጽ 6. ኃሊፊነት  

1. ይህን መመሪያ በተሇያዩ የኃሊፊነት ዯረጃ የሚገኙ የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ስራ 

አመራር ኮሚቴ ይህን የሥነ ምግባር መመሪያ በሚገባ አዉቀዉ በስራቸው ያለት 

ሠራተኞች በሙለ እንዱያውቁትና ተግባራዊ እንዱዯርጉት የመከታተሌ ኃሊፊነት 

አሇባቸው። 
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2. የስነ-ምግባር መከታተያ የስራ ክፍሌ የመመሪያ አፈፃፀም በሚመሇከት ሇማህበራት 

ሠራተኞች እና የበሊይ አመራሮች እንዱሰርፅ የማዴረግ እና በማህበራት ውስጥ መሌካም 

ስነ-ምግባር እንዱሰፍን አስፈሊጊውን ኃሊፊነት መወጣት ይጠበቅባቸዋሌ። 

3. የማህበራት ሠራተኞች እና ኃሊፊዎች ይህንን መመሪያ የመፈፀም ግዳታ አሇባቸው። 

4. የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ አመራሮች እና ሠራተኞች በመ/ቤቱ ዉስጥ ከሥነ ምግባር 

ጥሰት ሙስናና ብሌሹ አሠራር ጋር የተያያዙ ዴርጊቶች ሲፈጸሙ ሇሥነ ምግባር 

መከታተያ ክፍሌ፣ ወይም ጉዲዩ ከበዴ ባሇ ጊዜ ሇአዱስ አበባ ህብረትስራ ኤጀንሲ የማሳወቅ 

ኃሊፊነት አሇባቸዉ፡፡ 

5. 6.5 የሥነ ምግባር መኮንኑ በዚህ መመሪያ ዉስጥ የተመሇከቱት የስነ ምግባር መርሆዎችን 

አፈጻጸም በሚመሇከት የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ አመራሮች፣ የሥራ መሪዎችና 

ሠራተኞችን የማማከር፤ የማስተማር በየሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ስሊሇዉ መሌካም የሥነ 

ምግባር ሁኔታ በየጊዜዉ ሪፖርት የማዴረግ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 

ክፍሌ ሁሇት 
አጠቃሊይ የሥነ ምግባር መርሆዎችና የዱስፕሉን ጥፋቶች 

 

አንቀጽ 7.  ቅንነት 

መርህ- ጽኑ አቋም፣ የተሟሊ ስብዕና፣ የገቡትን የሙያ እና የስራ ቃሌ ኪዲን ማክበርን፣ በራስ 
መተማመን እና የሊቀ የሞራሌ ባህሪያትን መሊበስ፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር   

1. የተጣሇባቸዉን አዯራ በሸማች ህብረት ስራ ማህበራቱ ሊይ እምነት እንዱኖረዉ ሉያዯርግ 

በሚችሌ መሌኩ መምራት፣ 

2. መሌካም ሥነ ምግባር በማሳየት ሥራቸዉን በከፍተኛ ሙያዊ ብቃት ጥንቃቄና ትጋት 

ማከናወን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

3. ከሕግ ዉጭ ከመሥራት ፤ ተገቢ ካሌሆነ አዴራጎትና ከሥነ ምግባር ብሌሹነት መቆጠብ፡ 

4. በማህበራዊና በግሌ ሕይወታቸው ባሊቸው ተቀባይነትአባሊቱ በህብረት ስራ ማህበራቱ ሊይ 

ያሇዉን አመኔታና አክብሮት ሉያስጠብቅ ወይም ሉያጎሇብት በሚችሌ መሌኩ በመምራት 

የህብረት ስራ ማህበሩን ዝናና ክብር ማስጠበቅ፣ 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም  
ያስቀጣሌ ፡፡ 

ሀ/ የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩን ዝና የሚጎዲ ወይምሕዝቡ በህብረት ስራ ማህበሩ ሊይ 
የሚኖረዉን እምነት ዝቅ የሚያዯርግ ባህሪ ማሳየት ወይም ተግባር መፈጸም፤ 

ሇ/ አቅሙ እየፈቀዯ በሥራዉ ሊይ ተገቢዉን ጥረት አሇማዴረግ፤ 
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ሐ/ ሱስ በሚያሲዝ መዴሐኒት ወይም በአዯንዛዥ ዕጽ ሱስ በመመረዝ ወይም በሌማዲዊ መጠጥ 
ተጽዕኖ ምክንያት ሥራን ማከናወን አሇመቻሌ ወይም በሥራ ሊይ በዯሌ ማዴረስ፤ 

መ/ የሥራ ባሌዯረባን ወይም ባሇጉዲይን በጾታዊ ትንኮሳማስጨነቅ  ወይም መሞከር ወይም 
ሇላልች ሰዎች ሁኔታዎችን ማመቻቸት ፤ 

ሠ/  ሥራን ሙያዉ በሚጠይቀዉ የሥነ ምግባር ዯረጃ አሇማከናወን ፤ 

ረ/  ከሥራ ባሌዯረባቸዉ ጋር በመግባባት መሥራት ባሇመቻሌ በሥራ ሂዯት ሊይ እንቅፋት 
መሆን፣ 

አንቀጽ 8. ታማኝነት  

መርህ፡- የገቡትን የሙያ እና የስራ ቃሌ ኪዲን መጠበቅ፣ ሇማህበር አባሊት፣ ሇህብረተሰቡ ሇሃገሪቱ 

ህጎች፣ ዯንቦች እና መመሪያዎች፣ ሇስራ ባሌዯረቦች፣ ወዘተ… ታምኝ መሆን፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-  

1. ሇሕገ-መንግስት ታማኝ መሆን፣ 
2. ሇሸማች ህብረት ስራማህበሩ ህግና መመሪያ መገዛት፣  
3. ሥራቸዉን ሕግንና ዴርጅቱ የሚያወጣዉን መመሪያ መሠረት በማዴረግ የሚጠበቅ  

ኃሊፊነት ማከናወን ይኖርባቸዋሌ ፤የመንግስት ንብረት እና ሥራ ሰዓት በአግባቡ ሥራ ሊይ 
ማዋሌ፤ 

4. የሥራ ባሌዯረቦቻቸዉን ሕገ ወጥ ዴርጊት ሇቅርብ ኃሊፊያቸዉ ማሳወቅ፣ 
5. የህብረት ስራ ማህበሩን ገንዘብ ንብረትና የሥራ ሰዓት ሇግሌ ጥቅማቸዉ አሇማዋሌ፣ 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም  
ያስቀጣሌ፡፡ 

ሀ/ ሇተመሳሰይ ሥራ የተመዯብን የሥራ ባሌዯረባን ጥፋት እያወቀ ሇቅርብ የሥራ ኃሊፊዉ 
አሇማሳወቅ፤ 

ሇ/ አንዴ ሥራ እንዲይሠራ ወይም ዉሳኔ እንዲይፈጸም እንቅፋት መፍጠር ወይም ሥራ  
እንዲይሠራ ከሚያዉኩ ሰዎች ጋር መተባበር 

ሐ/ በመንግስት የፖሉሲ ዉሳኔ አሰጣጥ ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ መረጃ ሆን ብል መግሇጽ ፤ 

መ/ በሕግ አግባብ ፍቃዴ ከተሰጣቸዉ ሠራተኞችና ኃሊፊዎች ዉጭ ወይም ከሚመሇከታቸዉ 
ኃሊፊዎች ፈቃዴ ዉጪ በሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ አገሌግልት ወይም ንብረት ወይም 
ገንዘብ ያሇአግባብ መጠቀም ወይም ላልች እንዱጠቀሙ ማዴረግ ወይም ሇግሌ ጥቅም 
ማዋሌ፤ 

ሠ/ ያሇበቂ ምክንያት በሥራ ሊይ ያጋጠሙ ችግሮችን ሇሚመሇከተዉ አመራር ወይም አካሌ 
በወቅቱ አሇማሳወቅ፤ 

ረ/ በየሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ንብረትና ሀብት ሊይ የስርቆት ወይም የእምነት ማጉዯሌ 
ዴርጊት መፈጸም፤ 
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ሰ/ በሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ንብረት ሊይ ሆንብል ጉዲት ማዴረስ፤ 

ሸ /በሸማች ህብረት ስራ ማህበሩሊይ ባሇማወቅ ጉዲት ማዴረስ፤ 

አንቀጸ 9 .ግሌጽነት 

መርህ፡- አሰራሮች እና የሚሰጡ አገሌግልቶችን፣ እንዱሁም የሃብት አጠቃቀምን፣ ላልች 

መመሪያዎችን ሇተገሌጋዩ እና ሇማህበር አባሊት በሚቻሌ መንገዴ ሁለ ግሌፅ ማዴረግ እና 

መረጃ መስጠት፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር   

1. በአሠራራቸዉ ግሌጽ መሆን እና ህብረተሰቡ ሉያዉቀዉ የሚገባንና በምስጢር 

ያሌተያዘ መረጃ መስጠት፣ 

2. በምስጢር ሉጠበቅ የሚገባ ነው ተብል በሕግ ወይም በበሊይ የሥራ አመራር ዉሳኔ 

ያሌተሰጠበትን መረጃ  ሇሚፈሌገው አካሌ መስጠት፣ 

3. ሇሚሰጣቸዉ ዉሳኔዎች እና አገሌግልቶች ግሌጽ መሆንና ዉሳኔያቸዉን ወይም 

የሚሰጡትን አገሌግልት አስመሌክቶ ከተጠቃሚዉ ጥያቄ ሲቀርብሊቸዉ መረጃዉ 

በምስጢር የሚጠበቅ ካሌሆነ በቀር ሕግና መመሪያን ተከትሇዉ ተገቢዉን ማብራሪያ 

ወይም ምሊሽ መሰጠት፣ 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም ያስቀጣሌ፡፡  

ሀ/ ሕጋዊ ሇሆነ ጥያቄ በእጁ የሚገኘዉን መረጃና ሇሕዝብ ግሌጽ እንዲይዯረግ ያሌተከሇከሇ  
ሇመስጠት ፈቃዯኛ አሇመሆን፤ 

ሇ/ ሇግምገማ የሚያስፈሌግ መረጃ አግባብ ባሇዉ አካሌ ሲጠየቅ በወቅቱ ሇመስጠት ፈቃዯኛ 
አሇመሆን፤ 

ሐ/ ባጅ አሇማዴረግ  

አንቀጽ 10. ሚስጥር መጠበቅ 

መርህ፡- ምስጢራዊ እና እንዱገሇፁ/እንዱወጡ ያሌተፈቀደ የግሌ፣ የሥራ እና የመንግሥት 
መረጃዎችን በሚመሇከታቸው አካሊት ሳይፈቀደ ይፋ አሇማዴረግ፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ማህበር ሠራተኞች እና የሥራ አመራር   

1. በሥራቸዉ ምክንያት ያወቋቸዉን ምስጢራዊ መረጃዎች መጠበቅ ምስጢራዊ ያሌሆነ 
ወይም የማህበሩ አባሊት የሚያዉቀዉን ወይም ሉያዉቁ የሚገባዉን መረጃ መግሇጽ 
ይችሊለ፡፡ 

2. ሥራ ከሇቀቁ፣ ከተዘዋወሩ ወይም በሰራም ቢሆን በራሳቸዉ ምክንያት ያወቃቸዉን 
ሚስጥራዊ መረጃዎች የመጠበቅ ግዳታ አሇባቸዉ፡፡ ጥፋትን ሇማጋሇጥ ሇሚመሇከተዉ 
አካሌ ምስጢራዊ መረጃም ማሳወቅ እንዯ ምስጢር ማባከን አይቆጠርም ፡፡ 



9 
 

 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም ያስቀጣሌ  

ሀ/ ያሌተፈቀዯዉን ወይም ምስጢራዊ መረጃን በማናቸዉም ሁኔታ ሆነብል መግሇጽ፤ 

ሇ/ ያሌተፈቀዯዉን ወይም ምስጢራዊ መረጃን በማናቸዉም ሁኔታ በቸሌተኝነት መግሇጽ፤ 

ሐ/ ምስጢራዊ መረጃን ሇግሌ ጥቅም ማዋሌ፣ 

መ/ በሸማች ህብረት ስራ አሠራር ወይም በተገሌጋይ ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ መረጃ ያሇበቂና 
ሕጋዊ ምክንያት ሆነብል መግሇጽ፣ 

አንቀጽ 11. ሐቀኝነት 

መርህ፡- እውነተኛ መሆን፣ ከማታሇሌ፣ ላልችን ከማሳሳት፣ ከማጭበርበር፣ ከሙስኛ የፀደ እና 

በሃቅና በፍትህ ሊይ መመስርት፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-   

1. በሸማች ህብረት ስራ ማህበሩበሥራቸዉ አጋጣሚ የገቡትን ቃሌ መጠበቅና ማክበር፣ 
2. ከሙስና ከማታሇሌና በሥሌጣን አሇአግባብ ከመጠቀም መቆጠብ፣ 
3. ሇሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ማዯግ የሚጠቅም ካሌሆነ በስተቀር በግሇሰብ ዯረጃ ከሥራቸዉ 

ጋር በተያያዘ ማንኛዉንም ዓይነት ስጦታ ወይም መስተንግድ አሇቀበሌ፣ 

በመርሆዉ  ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም 
ያስቀጣሌ፡፡ 

ሀ/ በማጭበርበር ፤በስሌጣን መነገዴ ፤በስሌጣን አሇአግባብ ሠነዴ መዯሇዝ ወይም የሸማች 
ህብረት ስራ ማህበሩ አርማና ማህተም ሇሕገ ወጥ ዴርጊት መጠቀም አታሊይነት ጉቦ 
መቀበሌ ወይም እንዱሰጠዉ መጠየቅ ፤ 

ሇ/ ሐሰተኛ ወይም ተገቢ ያሌሆነ የአበሌ ክፍያ ጥያቄ ማቅረብ  

አንቀጽ 12. ተጠያቂነት  

መርህ፡- ሇሚሰጡ ውሳኔዎችና ሇሚወሰደ እርምጃዎች በኃሊፊነት የመጠየቅ እና መሌስ 
የሚሰጥበትን አሰራር/ ሥርዓትን ማክበር፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-   

1. ሇሚሰጣቸዉ ዉሳኔዎችና ሇሚያከናዉናቸዉ ተግባራት ተገቢዉን ምክንያት መስጠት፣ 
2. የህብረት ስራ ዓሊማና መርሆዎችን መፈጸም፣ 
3. ሥራቸዉን በአግባቡ ስሇማከናዉናቸዉ ኃሊፊነታቸዉን ስሇመወጣታቸዉ አስፈሊጊዉን 

ማብራሪያ መስጠት፣ 
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በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም ያስቀጣሌ  

ሀ/ ስሇአከናወናቸዉ ሥራዎች ሇሚመሇከተዉ አካሌ በወቅቱ ሪፖርት አሇማቅረብ  

ሇ/ ስሇአከናወናቸዉ ሥራዎች ሇሚመሇከተዉ አካሌ ሆነ ብል የሚያሳስት ወይም ትክክሌ 
ያሌሆነ ሪፖርት ማቅረብ  

ሐ/ ስሇአከናወናቸዉ ሥራዎች ሇሚመሇከተዉ አካሌ በቸሌተኝነት የሚያሳስት ወይም ትክክሌ 
ያሌሆነ ሪፖርት ማቅረብ 

መ/ የተሰጠዉን ሥራ ያሇበቂ ምክንያት በወቅቱ አሇማከናወን ፤ 

ሠ/ ያሇፈቃዴ ወይም ሥሌጣን ሳይኖረዉ በኮምፒዉተር የተያዘ ዲታን ማጥፋት ወይም 
መሇወጥ ወይም የተሳሳተ መረጃ ማስገባት ፤ 

ረ/ ኃሊፊነት ያሇበት ከሥራዉ ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉ መረጃዎችን ሲጠየቅ ያሇበቂ ምክንያት 
ሇመስጠት ፈቃዯኛ አሇመሆን ወይም በወቅቱ አሇመስጠት ፤ 

አንቀጽ 13. የአባሊትን ጥቅም ማስቀዯም 

መርህ፡- የሚሰጡ አገሌግልቶች እና በስራ ሊይ የሚወሰኑ ውሳኔዎች የማህበር አባሊት እና 

የሕብረተሰብ ፍሊጎትና የሀገርን ጥቅም ማስጠበቅ መርህን መሠረት ማዴረግ፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-   

1. የግሌ ጥቅማቸዉን የቤተሰቦቻቸዉን የላሊ ሶስተኛ ወገን ወይም ቡዴን ሳይሆን 

የሕብረተሰቡን ጥቅም መሰረት በማዴረግ ስራቸዉን ማከናወን፣ 

2. በሕግ ግዳታ ያሇባቸዉ የራሳቸውን የገንዘብ ጥቅም ማሳወቅና ማስመዝገብ፣ 

3. ከመዯበኛ ሥራቸዉ ጋር ሉጋጭ የሚችሌ ማንኛዉም ዓይነት ጥቅም ማሳወቅ 

እንዱሁም ግጭቱን ማስወገዴ፣ 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም ያስቀጣሌ፡፡  

ሀ/ የግሌ ወይም የተወሰኑ ቡዴኖችን ጥቅም ከሕብረተሰቡ ጥቅም ማስቀዯም፡፡ 

ሇ/ በሕግ ግዳታ ያሇበት ጥቅምን ሆነብል አሇማሳወቅ  

ሐ/ በሕግ ግዳታ ያሇበት ጥቅምን በቸሌተኝነት አሇማሳወቅ፤ 

መ/ በሕግ ግዳታ ያሇበት የራሱንና የቤተሰቡን ሀብት ሇማስመዝገብ ፈቃዯኛ አሇመሆን፤ 

አንቀጽ 14. ሕጋዊ በሆነ ሥሌጣን መገሌገሌ 

መርህ፡- የተሰጠን ስሌጣን ኃሊፊነት ከታሰበበት ዓሊማ ውጪ ሇራስ ወይም ሇላልች በሚመች 

እንዱሁም ላልችን በሚጓዲ መሌኩ አሇመገሌገሌ ወይም አሇማዋሌ፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-  
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1. ሕብረተሰቡን በአግባቡ እንዱያገሇግለና ኃሊፊነታቸዉን እንዱወጡ የተሰጣቸዉን ሥሌጣንና 

ኃሊፊነት ሇዴርጅቱ በሕግ ተወስኖ በተሰጠዉ የሥሌጣን ገዯብ ዉስጥ መጠቀም፣ 

2. የህብረት ስራ ማህበሩን አዋጅን ዯንብን ወይም መመሪያን መሠረት በማዴረግ ሥራቸዉን 

ማከናወን፣ 

3. በሥሌጣናቸዉ ያሇአግባብ መገሌገሌ የሇባቸዉም ሥሌጣናቸዉን የግሌ ጥቅም ሇማግኘት 

አሇማዋሌ፣ 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም ያስቀጣሌ 

ሀ/ ከሥሌጣን በሊይ መሥራት ወይም በሥሌጣን አሇአግባብ መገሌገሌ ወይም በሥሌጣን 
መነገዴ ወይም በወንጀሌ ሕጉ ሊይ የተቀመጡትን ተመሳሳይ ጥፋቶች በተሰጠዉ 
ሥሌጣን በሊይ መፈጸም፤ 

ሇ/ ሥራን በተገቢዉ ጥንቃቄ አሇማከናወን፤ 

  ሐ/ በሥራ ባሌዯረባ ሊይ ተገቢ ያሌሆነ ጫና ማሳዯር፤ 

አንቀጽ 15 አዴሌዎ አሇመፈጸም 

መርህ፡- ተገሌጋዮችን እና የማህበር አባልች ሁለ በእኩሌ ዓይን ማየት እና በሚሰጡ 

አገሌግልቶች ሁለ ሌዩነት አሇመፍጠር፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-   

1. አዴሌዎ በላሇበት ሁኔታ ተገቢና ፍትሐዊ በሆነ አኳኅን ዉሳኔ የመስጠትና ሥራቸዉን 

የማከናወን ግዳታ አሇባቸዉ በቀሇም፣ በዘር፣ በብሔር፣ በጾታ፣በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ 

አመሇካከት ወይም በላሊ አቋም ወይም አግባብነት በላሇዉ ግምት ምክንያት የተሇየ 

እንክብካቤ ወይም ሌዩነት ሳያዯርጉ ሥራቸዉን ማከናወን፣ 

2. ሕግን ብቻ መሠረት በማዴረግ መሥራት፣ 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም    
ያስቀጣሌ ፡፡ 

ሀ/ የአንዴን ጉዲይ ፍሬ ነገር/ጭብጥ/መሰረት ያሊዯረገና አንዴን ቡዴን ወይምግሇሰብ 
የሚጠቅም ወይም የሚጎዲ አዴልዊ ምክር መስጠት፤ 

ሇ/ ከሕግና ከመመሪያ ዉጭ የሆነ ቅጥር መፈጸም እዴገት ሥሌጠና ወይም የትምህርት ዕዴሌ 
መስጠት 

አንቀጽ 16 ሕግን ማክበር 

መርህ፡- የሀገሪቱን ሕገመንግስት፣ የማህበሩን መመሪያዎችን እና አሰራሮች በማክበር የተሰጠ 
ሥሌጣን እና ኃሊ 
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ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-  

1. ሇሕግ መገዛትና ሇሥራቸዉ አፈጻጸም አስፈሊጊ የሆኑ አዋጆችን ዯንቦችንና መመሪያዎችን 

መከተሌና ማክበር፣ 

2. የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ  የበሊይ ሥራ አመራርና የሥራ መሪዎች በሕጋዊ 

ሥሌጣናቸዉ የሚያስተሊሌፉትን ትእዛዞች መፈጸም፣ 

3. የሥራ መሪዎች ሕገወጥ የሆነ ትዕዛዝ ወይም ተገቢ ያሌሆነ መመሪያ ወይም ትእዛዝ 

በሥራቸዉ ሊለ የሥራ መሪዎች ወይም ሠራተኞች ማስተሊሇፍ፣ 

4. የበሊይ አሇቆቻቸዉ የሚሰጡት መመሪያ ወይም ትእዛዝ ሕገወጥ ወይም ተገቢ ካሌሆነ 

መመሪያዉን ወይም ትእዛዙን ሇሰጠዉ ኃሊፊ ማሳወቅ፣ 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም    
ያስቀጣሌ ፡፡ 

ሀ/ የህብረት ስራ  ማህበሩን ሕጎችን ወይም የአሠራር ሥርዓቶችን በመጣስ መሥራት ወይም 
ሕጋዊ የሆኑ ትእዛዞችን አሇማክበር ወይም ላልች ሠራተኞች እንዱያከብሩ መገፋፋት 
ወይም ከሕግ ዉጭ እንዱሠሩ መገፋፋት ወይም ማበረታት፤ 

ሇ/ የቅርብ የሥራ ኃሊፊዉን ፈቃዴ ሳያገኝ ከሥራ መቅረት ፤ 

ሐ/ መቅረቱ በሥራዉ ሊይ ከፍተኛ ጉዲት እንዯሚያዯርስ እያወቀ የቅርብ የሥራ ኃሊፊዉን 
ፈቃዴ ሳያገኝ ከአቅም በሊይ ባሌሆነ ምክንያት ከሥራ መቅረት፤ 

መ/ ኃሊፊዉን መስዯብ ወይም መዯብዯብ ፤ 

ሠ/ ከስራው ጋር በተያያዘ በማንኛዉም ወንጀሌ ጥፋተኛ ሆኖ መገኘትና በጥፋቱም ምክንያት 
ሇሥራዉ ተገቢ ሆኖ አሇመገኘ፤ 

አንቀጽ 17. ሇሕዝብ ጥያቄ ተገቢዉን ምሊሽ መስጠት 

መርህ፡- አገሌግልት ፈሊጊ/ዯንበኛ ሇሚያነሳቸው/ሇሚያቀርባቸው ጥያቄዎች አግባብነት እና ሕግን 

መሠረት ያዯረገ ምሊሽ በወቅቱ መስጠት፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-   

1. ሇባሇ ጉዲዮች ተገቢዉን አክብሮት በመስጠትና ትሕትና በማሳየት ሇሚቀርብሊቸዉ ጥያቄ 

በአጭር ጊዜ ዉስጥ ምሊሽ መስጠት፣ 

2. ባሇጉዲዮች ግራ ሉጋቡ ትዕግስት ሉያጡና ሉናዯደ ስሇሚችለ የሸማች ህብረት ስራ 

ሠራተኞች በትዕግስት ማስተናገዴ፣ 
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በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸም    
ያስቀጣሌ፡፡ 

ሀ/ ህዝቡ መብቱን በሚመሇከት በምርት /አቅርቦት/ ሊይ የተሳሳተ ግንዛቤ እንዱኖረዉ 
ማዴረግ፤ 

ሇ/ ሇባሇጉዲይ ተገቢዉን ትሕትና አሇማሳየት ወይም እገዛ ሇማዴረግ ፈቃዯኛ አሇመሆን፤ 

ሐ/ ያሇበቂና ሕጋዊ ምክንያት ጉዲዮችን ወይም አቤቱታዎችን ማዘግየት፤ 

አንቀጽ 18. አርአያነት 

መርህ፡- በሚሰጡ አገሌግልቶች ሇህብረተሰቡ እና ሇተገሌጋይ በሚፈፅሙት ተግባራት እና በሚታዩ 

ባህሪያት ሇላልች መሌካም ምሳላ መሆን፣ 

ማንኛዉም የሸማች ህብረት ስራ ሠራተኞች እና የሥራ አመራር፡-   

1/ ሠራተኞች ሥራ በሚያከናዉኑበት ጊዜና በማህበረሰቡ ዉስጥ በሚኖሩበት ጊዜ ግንባር 

ቀዯም ምሳላ በመሆን የሚጠበቅባቸዉን ከፍያሇየአርአያነት ጠባይ በማሳየት በዚህ 

መመሪያ የተመሇከቱትን መርሆች ማጎሌበትና በተግባር እንዱተረጎሙ ማገዝ፣ 

2/ የኃሊፊነት ስሜት የሚሰማቸዉ የተሻሇ ሇዉጥን የሚዯግፉ የባሇ ሥሌጣኑን መሌካም ስም 

የሚጠብቁና የአሠራር ባህሌ እንዱዲብር መተማመን ሥር እንዱሰዴና ጸንቶ እንዱቆይ 

የራስን ሚና በብቃት መወጣት፣ 

በመርሆዉ ሥር የተጠቀሱትን ግዳታዎች በመተሊሇፍ የሚከተለትን ጥፋቶች መፈጸምያስቀጣሌ ፡፡ 

ሀ/ ኃሊፊነት ያሇበት አግባብነት ያሇዉን የአሰራርና የስነምግባር መርሆች ሇአዱስ ተቀጣሪ 
ሠራተኞችን አሇማሳወቅ፤ 

ሇ/ የሸማች ህብረት ስራ ማህበሩ ተገሌጋዮች ወይም ባሇጉዲዮችን ወይም የሥራ ባሌዯረቦችን 
መዝሇፍ ማመናጨቅ ወይም መሌካም ስነ ምግባርን በተሊበሰ መሌኩ አሇማስተናገዴ ፤ 

ሐ/ ከኃሊፊዎች የኮሚቴ ሥራ እንዱሠራ ትእዛዝ ሲሰጥ ያሇበቂ ምክንያት ሇመሥራት ፈቃዯኛ 
አሇመሆን፡፡ 

ክፍሌ ሶስት 

የዱሲፕሉን ቅጣት ዯረጃዎች እና እርምጃዎች፡- 

አንቀፅ 19. የዱስፕሉን ቅጣት ዓሊማ፡- 

 የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ሰራተኞች እና የስራ መሪዎች /ኃሊፊዎች ሊይ 

የሚወሰዯው የዱሲፕሉን እርምጃዎች ዓሊማው በእንዲንደ መርህ ስር ቅጣት 

ያስከትሊለ ተብሇው የተዘረዘሩትን ተግባራት / ባህሪያት በመፈፀም ጥፋተኛ 
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ሆነው ሲገኙ ተመጣጣኝ ቅጣት በመጣሌ ከፈፀሙት ጥፋት እንዱታረሙ እና 

ሇወዯፊቱ ከጥፋታቸው ታርመው ስራቸውን እና ህይወታቸውን በመሌካም 

ስነምግባር እንዱመሩ ሇማዴረግ ነው ።  

 በሥነ ምግባር የታነጹ ኃሊፊና ሠራተኛ ሇማፍራት፤ 

 ኃሊፊዎችም ሆኑ ሠራተኞች የሥነ ምግባር ግዴፈት እንዲይፈጽሙ ሇማስተማርና 

ፈጽመዉ ሲገኙም በማረም ተገቢ እርምጃ ሇመዉሰዴ የማይታረም ሆኖ ሲገኝ ከሥራዉ 

ሇማሰናበት ነዉ፡፡ 

አንቀፅ 20. የሚወሰዯው የዱሲፕሉን እርምጃዎች አፈፃፀም፡- 

ሀ. የስራ  ኃሊፊዎችና ሠራተኞች  በስነምግባር መመሪያ መርሆዎች ውስጥ የሰፈሩትን ሃሳቦች  

በአግባቡ ባሇመፈፀማቸው በፍታብሄር ወይም በወንጀሌ መጠየቃቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ፤ 

የዱሲፕሉን ጉዴሇት ፈጽመው ሲገኙ፤ በዚህ የስነምግባር መመሪያ በተቀመጡት 

የዱሲፕሉን ዯረጃ   ዓይነቶች እርምጃ ይወሰዴባቸዋሌ ፣  

ሇ. ማንኛዉም የዱሲፕሉን እርምጃ አወሳሰዴ ከሥራ ማገዴ፣ የቅሬታና የይግባኝ አቀራረብ 

ሥነ ሥርዓት የሚመራዉ በህብረት ስራ ማህበሩ ሠራተኞች የህብረት ስምምነትና የሥራ 

መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት ይሆናሌ፡ 

ሐ. በስነምግባር ግዴፈት የሚወሰኑ ቅጣቶች ማንኛውም በፍርዴ ቤት የሚሰጡ ውሳኔዎችን       

    ሳይጠብቁ ሉፈፀሙ ይችሊለ ፣ 

መ. ማንኛውንም አመራር፣የስራ ኃሊፊ ወይም ሠራተኛ በዚህ የስነምግባር መመሪያ 

በእያንዲንደ የስነምግባር መርህ ስር የሰፈሩትን የስነ ምግባር ግዴፈቶች ከፈፀመ በዚሁ 

መመሪያ በሰፈሩት የቅጣት ዯረጃ መሰረት የዱስፕሉን የክስ አመሰራረት፣ አፈፃፀም እና 

አቀራረብ በአዋጅ 985/2009 በሸምግሌና በፍታብሔር ወይም በወንጀሌ ወይም በሁሇቱም 

ሕጎች ተጠያቂነታቸዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሊዯረሱት ጥፋት ወይም የዱሲፕሉን ጉዴሇት 

በዚህ የሥነምግባር መመሪያ መሠረት ተገቢዉ አስተዲዯራዊ እርምጃ ይወሰዴባቸዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 21. በመርሆዉ ስር ሇተቀመጡት ጥፋቶች የቅጣት ዯረጃዎች፡- 

በእያንዲንደ መርሆዎች ስር የተዘረዘሩት/ የተጠቀሱት ጥፋቶች ሲፈጸሙ የዱስፕሉን የክስ 

አመሰራረት፣ አፈፃፀም እና ቅጣቶች በአዋጅ 985/2009 አንቀጽ64እና65 በተመሇከቱት 

የቅጣት ዯረጃዎች መሰረት የሚፈፀሙ ይሆናሌ፡፡ የዱሲፕሉን ጥፋቶች በህግ 

ያስጠይቃለ፡፡  
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በዚህ መሰረት ከሊይ የተጠቀሱትን የሥነ-ምግባር መርሆዎች መተሊሇፍ በቀሊሌና ከባዴ 
ዱሲፕሉን  ያስቀጣሌ 

  
የሥነ-ምግባር መርሆዎች 

በቀሊሌዱሲፕሉን  የሚያስጠይቁ በከባዴ ዱሲፕሉን የሚ 
ያስጠይቁ  

 
አንቀጽ 7 ቅንነት 

7/ሇ/፣7/መ/፣7/ሠ/፣7/ረ/ 7/ሀ/፣7/ሐ/ 

አንቀጽ 8 ታማኝነት 8/ሀ/፣ 8/መ/ ፣8/ሠ/፣8/ረ/፣8/ቀ/ 8/ሇ/፣8/ሰ/፣8/ሸ/ 
አንቀጽ 9  ግሌጽነት 9/ሇ/፣ 9/ሐ/ 9/ሀ/ 
አንቀጽ 10 ሚስጥር መጠበቅ 10/ሐ/ 10/ሀ/፣10/ሇ/፣10/መ/ 
አንቀጽ 11 ሀቀኝነት - 11/ሀ/፣11/ሇ/ 
አንቀጽ 12 ተጠያቂነት/ 12/ሀ/፣12/ሠ/፣12/ረ/ 12/ሇ/፣12/ሐ/፣12/መ/ 
አንቀጽ 13 የአባሊትን ጥቅም 
ማስቀዯም 

13/ሀ/ 13/ሇ/፣13/ሐ/፣13/መ/ 

አንቀጽ 14 ህጋዊ በሆነ 
ስሌጣን መገሌገሌ 

14/ሇ/፣14/ሐ/ 14/ሀ/ 

አንቀጽ15አዴልአሇመፈጸም  15/ሀ/ 15/ሇ/ 
አንቀጽ 16 ህግን ማክበር 16/ሇ/ 16/ሀ/፣16/ሐ/፣16/መ/፣16/ሠ/ 
አንቀጽ17ሇህዝብጥያቄ 
ተገቢውን መስጠት 

- 17/ሀ/፣17/ሇ/፣/17/ሐ/ 

አንቀጽ 18 አርአያነት 18/ሀ/ 18/ሇ/፣18/ሐ/ 
 

 ቀሊሌ የሥነ ምግባር ግዴፈቶችን በተዯጋጋሚ ጊዜ መፈጸም ከባዴ የዱሲፕሉን ቅጣትን ያስከትሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 22. የዱሲፕሉን ቅጣት ዓይነቶች  

1. ቀሊሌ የዱሲፕሉን ቅጣቶች 

ሀ/ የቃሌ ማስጠንቀቂያ ፣ 

ሇ/ የጹሑፍ ማስጠንቀቂያ፣ 

ሐ/ በአንዴ ጊዜ እስከ አስራ አምስት ቀን የሚዯርስ የዯመወዝ ቅጣት፣ 

2. ከባዴ የዱሲፕሉን ቅጣቶች፡- 

ሀ/ ከሥራ ዯረጃና ዯመወዝ ዝቅ ማዴረግ፣ 

ሇ/ ከሥራ ማሰናበት፣ 

አንቀጽ 23 .የዱሲፕሉን ኮሚቴ ሥሇማቋቋም 

የዱሲፕሉን ኮሚቴዉ ሥሌጣን በሠራተኞች የህብረት ስምምነትና የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ 

ዯንብ መሠረት የተቋቋመ ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡  

አንቀጽ 24. የዱስፕሉን ኮሚቴ ስሌጣንና አሰራር  

የዱስፕሉን  ኮሚቴ ስሌጣንና አሰራር በአሰሪና ሰራተኞች አዋጅ መሰረት ይሆናሌ 
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ክፍሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 25. ጥቆማን ስሇማሳወቅ  

1. ማንኛዉም ሠራተኛ እና ኃሊፊ በዚህ መመሪያ ዉስጥ የተካተቱ መርሆዎችን የሚጻረር 

የሥነ ምግባር ጉዴሇት መፈጸሙን በማንኛውም መንገዴ ካወቀ  ወይም ከተመሇከተ ጉዲዩን 

ሇሸማች ማህበሩ አመራሮች ወይም ሇአዱስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ  ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

2. የሚቀርበዉ ጥቆማ እዉነተኛ፣ያሌተዛባ፣ ከበቀሌ የጸዲ፣ አሳሳች ያሌሆነና ምክናያታዊ በሆነ 

እምነት ሊይ የተመሠረተ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ጥቆማ አቅራቢዉ ከማናቸዉም የበቀሌ ጥቃት የመጠበቅ መብት አሇዉ፡፡ 

4. ጥቆማ አቅራቢዉ ማንነቱ እንዲይገሇጽ ከፈሇገ ማንነቱ በምስጢር መያዝ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 26. የመተባበር ግዳታ 

ማንኛዉም ሠራተኛና ኃሊፊ የሥነ ምግባር ክፍለ ሇሥራዉ የሚፈሌገዉንና የሚጠይቀዉን መረጃና 

ዴጋፍ በመስጠት የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 27. ተፈፃሚነት ስሇማይኖራቸው ሕጎች 

ይህንን መመሪያ የሚቃረን መመሪያ ተፈጻሚነት  አይኖረውም፡፡ 

አንቀጽ 28. መመሪያዉን ስሇማሻሻሌ 

ይህ የሥነ- ምግባር መመሪያ አፈጻጸሙ እየታየ የሚሻሻሌ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 29. መመሪያዉ የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከ መጋቢት 2010 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

                            ግዛቸው ዓሉ 

            የአዱስ አበባ ህብረት ሥራ ኤጀንሲ ዋና ዲይሬክተር 


