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የ ምርት ገ በያ ሠራተኞች የ ሥነ -ምግባር መመርያ ቁጥር 561/2013 

 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ውጤታማ የ ሆነ  የ ዘመናዊ ምርት ግብይት ሥርዓት መገ ንባቱን 

የ ማረጋገ ጥ፣  የ ምርት ገ በያው አስተማማኝ፣  ግሌጽ እና የ ተረጋጋ አሠራር እንዱኖረው የ መቆጣጠር እንዱሁም 

በገ በያው የ ሚሳተፉትንም ሆነ  በአጠቃሊይ የ ህብረተሰቡን ጥቅም የ ማስጠበቅ ኃሊፊነ ት ያሇበት በመሆኑ፣  

 

ይህን ኃሊፊነ ት በአግባቡ ሇመወጣት እንዱቻሌ የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ሠራተኞች እና የ ሥራ ኃሊፊዎች 

መሌካም ሥነ -ምግባር ተሊብሰው እና ሕግን አክብረው ሥራቸውን እንዱያከናውኑ ሇማዴረግ የ ሚያስችሌ የ ሥነ -

ምግባር መከታተያና መቆጣጠሪያ መመሪያ ማውጣት አስፈሊጊ ሆኖ በመገ ኘቱ፣  

 

እነ ዚህን ዓሊማዎች ሇማስፈጸም የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን በማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 551/1999 

/እንዯተሻሻሇው/ አንቀጽ 6(11) እና አንቀጽ 34(2) በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ይህን መመሪያ 

አውጥቷሌ፡ ፡  
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ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

 

አንቀጽ 1፡ -አጭር ርዕስ 

ይህ መመርያ “የ ምርት ገ በያ ሠራተኞች የ ሥነ -ምግባር መመርያ ቁጥር 561/2013” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡ ፡  

 

አንቀጽ 2፡ -ትርጓሜ 

የ ቃለ አገ ባብ ላሊ ትርጉም የ ሚያሰጠው ካሌሆነ  በስተቀር በዚህ መመርያ ውስጥ፤  

2.1  “ባሇሥሌጣን” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 551/1999 /እንዯተሻሻሇው/ የ ተቋቋመው የ ኢትዮጵያ ምርት 

ገ በያ ባሇሥሌጣን ነ ው፡ ፡  

2.2 “የ ምርት ገ በያ” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 550/1999 /እንዯተሻሻሇው/ የ ተቋቋመው      

    የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ነ ው፡ ፡  

2.3 “ሠራተኛ” ማሇት በምርት ገ በያው ውስጥ በቋሚነ ት ወይም በጊዜያዊነ ት/በኮንትራት ተቀጥሮ 

የ ሚሠራማንኛውም ሰው ነ ው፡ ፡  

2.4 “የ ሥራ ኃሊፊ” ማሇት በምርት ገ በያው በቋሚነ ት ወይም በጊዜያዊነ ት/በኮንትራት ተቀጥሮ የ ሚሠራ 

አንዴ የ ሥራ ዘርፍ ዲይሬክተር፣  ኦፊሰር፣  የ ጽ/ቤት ኃሊፊ፣  የ መጋዘን ኃሊፊ፣  የ አገ ሌግልት ኃሊፊ፣  

የ ቡዴን አስተባባሪ፣  ሱፐርቫይዘር፣  ወይም በላሊ ስያሜ በሚጠራ ተመሳሳይ የ ኃሊፊነ ት ዯረጃ የ ሚሠራ 

ሰው ማሇት ሲሆን የ ምርት ገ በያውን ዋና ሥራ አስፈጻሚ እና ምክትልቹን እንዱሁም የ ዲይሬክተሮች 

ቦርዴ አባሊትን አይጨምርም፡  

2.5 “የ ጥቅም ግጭት” ማሇት ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ቤተሰብ ወይም የ ቅርብ ዘመዴ 

የ ገ ንዘብ ወይም ላሊ ዓይነ ት ጥቅም ከሠራተኛው ወይም ከሥራ ኃሊፊው መዯበኛ ሥራ ጋር በቀጥታም 

ይሁን በተዘዋዋሪ መንገ ዴ የ ሚጋጭ ወይም ግጭት ሉፈጥር የ ሚችሌ ሲሆን ነ ው፡ ፡  

2.6 “ቤተሰብ” ማሇት የ ሠራተኛው ወይም“ የ ሥራ ኃሊፊው ባሌ/ሚስት፣  ወይም በስሩ የ ሚተዲዯር ዕዴሜው 

18 ዓመት ያሌሞሊው ሌጅ ማሇት ሲሆን ጋብቻ ሳይፈጽም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የ ሚኖርን ሰውና 

የ ጉዱፈቻ ሌጅን ይጨምራሌ፡ ፡  

2.7 “የ ቅርብ ዘመዴ” ማሇት የ ሠራተኛው ወይም“ የ ሥራ ኃሊፊው ወይም የ ባሌ/ሚስት ወሊጅ፣  ዕዴሜው 

ከ18 ዓመት በሊይ የ ሆነ  ሌጅ፣  እህት፣  ወንዴም፣  እና ላልች እስከ ሦስተኛ ዯረጃ የ ሥጋ ወይም 

የ ጋብቻ ዝምዴና ያሊቸውን ሰዎች ያጠቃሌሊሌ፡ ፡  
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2.8 “ስጦታ” ማሇት ሠራተኛው ወይም የ ሥራ ኃሊፊው ሇዯንበኛ ሇሰጠው አገ ሌግልት ወይም የ ምርት ገ በያው 

ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ መሆኑን ታሳቢ በማዴረግ ሇራሱ ወይም ሇቤተሰብ አባሌ ወይም ሇቅርብ 

ዘመዴ የ ተሰጠ ገ ንዘብ ወይም የ ኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያሇው ማንኛውም ነ ገ ር ነ ው፡ ፡  

2.9 “መስተንግድ” ማሇት ሠራተኛው ወይም የ ሥራ ኃሊፊው ሇዯንበኛ ሇሰጠው አገ ሌግልት ወይም የ ምርት 

ገ በያው ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ መሆኑን ታሳቢ በማዴረግ ሇራሱ ወይም ሇቤተሰብ አባሌ ወይም 

ሇቅርብ ዘመደ የ ተዯረገ ሇት ነ ፃ  የ ምግብ፣  የ መጠጥ፣  የ መጓጓዣ፣  የ መኝታና የ መዝናኛ አገ ሌግልት 

ነ ው፡ ፡  

2.10 “ጥቅምን ማሳወቅ” ማሇት በሠራተኛው ወይም በሥራ ኃሊፊው መዯበኛ ሥራ ሊይ ተፅ ዕኖ ያዯርጋሌ 

ወይም ሉያዯርግ ይችሊሌ ተብል የ ሚገ መተውን የ ሠራተኛውን ወይም “የ ሥራ ኃሊፊውን ወይም የ ቤተሰቡን 

የ ፋይናንስ ወይም ላሊ ዓይነ ት ጥቅም ወይም ሀብት ሇምርት ገ በያው እና ሇባሇሥሌጣኑ በፅሁፍ 

ማሳወቅ ማሇት ነ ው፡ ፡  

2.11 “ሚስጢር መጠበቅ” ማሇት ሠራተኛው ወይም የ ሥራ ኃሊፊው በሥራ አጋጣሚ ያገ ኘውን    

     እንዲይገ ሇፅ ክሌከሊ የ ተዯረገ በትን መረጃ ከሥራ ዓሊማ ውጪ ሇማይመሇከተው አካሌ   

     አሇመግሇፅ ማሇት ነ ው፡ ፡  

2.12 “ማጭበርበር” ማሇት ሠራተኛው ወይም የ ሥራ ኃሊፊው ማንኛውም ምክንያታዊ/ሚዛናዊ ሰው ወይም 

የ ምርት ገ በያ ሠራተኛ በጠቅሊሊ እውቀት ወይም በሥራ ሌምዴ ትክክሌ አሇመሆኑን የ ሚያውቀውን ወይም 

ሉያውቀው የ ሚገ ባውን አንዴ ነ ገ ር ላሊውን ሰው ሇመጉዲት ወይም ሇራስ ያሌተገ ባ ጥቅም ሇማግኘት ወይም 

ሇላሊ ሰው ሇማስገ ኘት በማሰብ ትክክሌ አስመስል የ ማቅረብ ዴርጊት ነ ው፡ ፡  

2.13 “ሰው” ማሇት የ ተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የ ሰውነ ት መብት የ ተሰጠው አካሌ ነ ው፡ ፡  

2.14 በዚህ መመርያ በወንዴ ጾታ የ ተገ ሇፀው የ ሴትንም ጾታ፣  እንዱሁም በነ ጠሊ ቁጥር የ ተገ ሇፀው ብዙ 

ቁጥርን፣  በብዙ ቁጥር የ ተገ ሇፀው ነ ጠሊ ቁጥርን ይጨምራሌ፡ ፡  

 

 

 

አንቀጽ 3፡ -የ ተፈጻሚነ ት ወሰን ፡ - 

ይህ መመርያ በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ሠራተኞች እና የ ሥራ ኃሊፊዎች ሊይ ተፈጻሚነ ት ይኖረዋሌ፡ ፡  

 

አንቀጽ 4፡ - የ መመርያው ዓሊማ 

4.1 የ ዚህ መመርያ አጠቃሊይ ዓሊማ የ ምርት ገ በያው ሠራተኞች እና የ ሥራ ኃሊፊዎች ሥራቸውን በሚሠሩበት 

ወቅት ሉከተሎቸው የ ሚገ ቡ የ ሥነ -ምግባር መርሆችን በሕግ በግሌፅ በማስቀመጥ የ እሇት ከእሇት 

ሥራቸውን በአግባቡ ሇማከናወን እንዱችለ ሇመርዲትና የ ሥነ -ምግባር ጥሰቶች ሲፈጸሙ እርምጃ ሇመውሰዴ 
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የ ሚያስችሌ ሥርዓት በመዘርጋት የ ዘመናዊ ግብይት ሥርዓቱ ፍትሏዊ፣  ግሌፅ እና ተአማኒ ነ ት ያሇው 

እንዱሁም የ ግብይት ተሳታፊዎችን እና በአጠቃሊይ የ ኅብረተሰቡን ጥቅም ያስጠበቀ እንዱሆን ማዴረግ 

ነ ው፡ ፡  

4.2 ከዚህ በሊይ የ ተመሇከተው አጠቃሊይ ዓሊማ እንዯተጠበቀ ሆኖ መመሪያው የ ሚከተለት ዝርዝር ዓሊማዎች 

ይኖሩታሌ፤  

ሀ. የ ግሌፅ ነ ት እና የ ተጠያቂነ ት የ ሥራ ባህሌን በማዲበር አዴሌዎ የ ላሇበት የ አገ ሌግልት አሰጣጥ 

ማስፈን፣  

ሇ. የ ኅዝብ አገ ሌጋይነ ት ባህሌ በማዲበር ሇኅብረተሰቡ ፍትሃዊ የ ሆነ  አገ ሌግልት መስጠት፣  

ሏ. ሙስናን እና ብሌሹ አሠራሮችን የ ሚዋጋ በሥነ -ምግባር የ ታነ ፀ ሠራተኛ እና የ ሥራ ኃሊፊ  

    በማፍራት በምርት ገ በያው መሌካም አስተዲዯርን ማስፈን፣  

መ. የ ሥነ -ምግባር ግዴፈቶች እንዲይፈጸሙ መከሊከሌ፣  ተፈጽመው ሲገ ኙ የ እርምት እርምጃ  

    ሇመውሰዴ የ ሚያስችሌ ሥርዓት መዘርጋት፡ ፡  

 

 

 

 

 

 

ክፍሌ ሁሇት 

የ ምርት ገ በያው ሠራተኞች እና የ ሥራ ኃሊፊዎች ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ 

ሉተገ ብሯቸው የ ሚገ ቡ የ ሥነ -ምግባር ዯንቦችና መርሆች 

 

አንቀጽ 5፡ -ሀቀኝነ ት 

 ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

5.1 ከሙስና፣  ከአታሊይነ ትና ከአጭበርባሪነ ት በፀዲ ሁኔታ በሀቀኝነ ት መሆን አሇበት፡ ፡  

5.2 ፖሉሲን በሚመሇከት የ ሚያማክር ከሆነ  ትክክሇኛና ያሌተዛባ ምክር መስጠት አሇበት፡ ፡  

5.3 ሆን ብል ወይም በቸሌተኝነ ት በዯንበኞች ወይም በኅዝብ ጥቅም ሊይ ጉዲት ከሚያዯርስ ተግባር መቆጠብ 

አሇበት፡ ፡  

 

አንቀጽ 6፡ -የ ተሟሊ ስብዕና 
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  ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

 6.1 ህብረተሰቡ በምርት ግብይት ሥርዓቱ ሊይ አመኔታ እንዱኖረው ሇማዴረግ በመሌካም ስነ  ምግባር፣  

በከፍተኛ ሙያዊ ብቃት፣  ጥንቃቄ እና ትጋት መስራት አሇበት፡ ፡  

6.2 ማንኛውንም የ ሕግ ጥሰት የ ምርመራ ወይም የ ክትትሌ ሥራ በሚያከናውንበት ጊዜ የ ሚመረምረውን ጉዲይ 

በተጨባጭ ማስረጃ ማረጋገ ጥ ይኖርበታሌ፡ ፡  

6.3 ከሚያከናውነ ው ሥራ ጋር ግንኙነ ት ያሊቸውን በየ ጊዜው የ ሚወጡትን የ ሀገ ሪቱን ሕጎ ች፣  

የ ባሇሥሌጣኑን መመሪያዎች፣  የ ምርት ገ በያውን የ ውስጥ ዯንብ እና ሥራውን የ ሚያከናውንበትን 

የ አሰራር ማንዋሌ እየ ተከታተሇ አውቆ መገ ኘት አሇበት፡ ፡  

6.4 ከሥራው ጋር በተያያዘ በየ ጊዜው የ ሚያዴገ ውን የ ምርት ግብይት ሕግ አስተሳሰብ እና የ አሠራር 

መሻሻሌ በመከተሌ ዘወትር ዕውቀቱን ማዲበር አሇበት፡ ፡  

6.5 በምርት ገ በያው እና በባሇሥሌጣኑ በሚዘጋጁ የ አቅም ግንባታ ኘሮግራሞች ሊይ በመሳተፍ የ አሰራር 

ችልታውን ያሇማቋረጥ ማሻሻሌ አሇበት፡ ፡  

 

 

አንቀፅ 7፡ -አዴል አሇመፈጸም 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን አዴል በላሇበት ሁኔታ ተገ ቢና ፍትሏዊ 

በሆነ  አኳኋን ውሳኔ የ መስጠት እና ሁለንም ዯንበኞች ያሇ አዴል እና በእኩሌነ ት የ ማገ ሌገ ሌ 

ግዳታ አሇበት፡ ፡  በቀሇም፣  በዘር፣  በብሔር/በብሔረሰብ፣  በቋንቋ፣  በጾታ፣  በሃይማኖት፣  

በአካሌጉዲት፣  በፖሇቲካ አመሇካከት ወይም በላሊ አቋም ምክንያት የ ተሇየ  እንክብካቤ ወይም 

ሌዩነ ት ሳያዯርግ የ ቀረበሇትን ጉዲይ ፍሬ ነ ገ ር እና ሕግን መሠረት በማዴረግ ውሳኔ መስጠት 

ይኖርበታሌ፡ ፡  

 

አንቀጽ 8፡ -የ ጥቅም ግጭትን ማስወገ ዴ 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

8.1 ሇግብይት ሥርዓቱ እና ሇዯንበኞች ጥቅም ቅዴሚያ መስጠት አሇበት፡ ፡  

8.2 በዯንበኛውና በርሱ መካከሌ የ ሚያጋጥመውን የ ሚታወቅ የ ጥቅም ግጭት ወዱያውኑ ሇምርት ገ በያው 

በፁሁፍ መግሇጽ አሇበት፡ ፡  የ ምርት ገ በያውም የ ጥቅም ግጭቱ በተገ ሇፀሇት በአምስት (5) የ ሥራ 

ቀናት ውስጥ ይህንኑ ሇባሇሥሌጣኑ በጽሁፍ ማሳወቅ አሇበት፡ ፡  

 

አንቀጽ 9፡ -ምስጢር መጠበቅ 

   ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 
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9.1 በሥራ ሊይ እያሇም ሆነ  ሥራውን ከሇቀቀ በኋሊ በሥራ አጋጣሚ ያወቃቸውን ምስጢራዊ መረጃዎች 

የ መጠበቅ ግዳታ አሇበት፡ ፡  

9.2 በሥራው ምክንያት ያወቃቸውንና ይፋ እንዲይወጡ በሕግ የ ተከሇከለ ሚስጥራዊ መረጃዎችን ወይም ገ ና 

በሂዯት ሊይ የ ሚገ ኙ ውሳኔ ያሊረፈባቸውን ጉዲዮች ሇግሌ ጥቅም መጠቀም ወይም ሇግብይት 

ተሳታፊዎች በመግሇፅ የ ውስጥ አዋቂ ንግዴ እንዱፈጽሙ ወይም ላሊ ተገ ቢ ያሌሆነ  ውዴዴር 

እንዱያካሂደ ሇማዴረግ የ ሚያስችሌ ክፍተት መፍጠር የ ሇበትም፡ ፡  

9.3  ሥሌጣን ባሇው አካሌ ካሌታዘዘ ወይም ጉዲዩን ማወቅ ሇሚገ ባው አግባብ ሊሇው አካሌ ካሌሆነ  

በስተቀር በክትትሌ ወይም በማጣራት ሂዯት ሊይ ያሇ ጉዲይን አስመሌክቶ የ ማጣራት ሂዯቱን ወይም 

ሉወሰዴ የ ሚገ ባውን አስተዲዯራዊ እርምጃ ሉያሰናክሌ የ ሚችሌ መግሇጫ ወይም ሇኅዝብ ክፍት 

ያሌሆኑመረጃዎችን ሇሦስተኛ ወገ ን መስጠት የ ሇበትም፡ ፡  

9.4 በሥራው ምክንያት ጉዲዩን ማወቅ ሇሚገ ባው ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ብቻ ካሌሆነ  በስተቀር 

ስማቸው እንዲይገ ሇፅ የ ፈሇጉ ጠቋሚዎችንና መረጃ ሰጪዎችን ስምና ማንነ ት መግሇፅ በጥብቅ 

የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  

 

አንቀጽ 10፡ -ሕግን ማክበር 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

10.1 የ ሕግ የ በሊይነ ትን በማክበር ሥራውን ሕግ በሚፈቅዯው መሠረት ብቻ ማከናወን አሇበት፡ ፡  በተሇይም 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ማቋቋሚያ አዋጅን፣  የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ማቋቋሚያ አዋጅን፣  

የ ምርት ገ በያውን የ ውስጥ ዯንብ፣  ባሇሥሌጣኑ በየ ጊዜው የ ሚያወጣቸውን መመሪያዎች፣  ትዕዛ ዞች እና 

ላልች ሇሥራው አፈጻጸም ተገ ቢነ ት ያሊቸውን የ ፌዳራሌ፣  የ ክሌሌ እና የ ከተማ አስተዲዯር ሕጎ ች 

አክብሮ መስራት አሇበት፡ ፡  

10.2 የ ምርት ገ በያው የ ሥራ አመራር እና የ ሥራ መሪዎች በሕጋዊ ሥሌጣናቸው የ ሚያስተሊሌፉትን ውሳኔ  

እና ትዕዛዝ የ ማክበርና የ መፈጸም ኃሊፊነ ት አሇበት፡ ፡  ሆኖም ሕግን የ ሚጥስ ውሳኔ እና ትዕዛዝ 

መፈጸም የ ሇበትም፡ ፡  

10.3 የ ምርት ገ በያው የ ሥራ አመራር ወይም የ ሥራ መሪዎች ሕግን የ ሚጥስ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ 

ማስተሊሇፍ የ ሇባቸውም፡ ፡  በሕግ የ ተቀመጠን ዴንጋጌ የ ሚጥስ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ የ ተሊሇፈሇት ሠራተኛ 

ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ጉዲዩን ሇቅርብ ኃሊፊው በፅሁፍ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  ከቅርብ ኃሊፊው ጋር ጉዲዩን 

በአምስት (5) የ ሥራ ቀናት ውስጥ መፍታት ካሌተቻሇ ቅሬታውን ሇምርት ገ በያው የ በሊይ ኃሊፊ በጽሁፍ 

ማቅረብ አሇበት፡ ፡  የ ምርት ገ በያው የ በሊይ ኃሊፊ በሚሰጠው ውሳኔ ቅር የ ተሰኘ ወይም ቅሬታውን 

አቅርቦ በአምስት (5) የ ሥራቀናት ውስጥ ምሊሽ ሳያ ገ ኝ የ ቀረ ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ሃሊፊ ጉዲዩን 

በጽሁፍ ሇባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ማቅረብ አሇበት፡ ፡  



Page 7 of 15 

 

 

 

አንቀጽ11  ሕጋዊ በሆነ  ሥሌጣን መገ ሌገ ሌ 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

11.1 ኅብረተሰቡን በአግባቡ እንዱያገ ሇግሌና ኃሊፊነ ቱን እንዱወጣ የ ተሰጠውን ሥሌጣንና ኃሊፊነ ት በሕግ 

ተወስኖ በተሰጠው የ ሥሌጣን ገ ዯብ ውስጥ መጠቀም አሇበት፡ ፡  በሥሌጣኑ ያሇአግባብ መገ ሌገ ሌ ወይም 

ሥሌጣኑን ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው የ ግሌ ጥቅም ማግኛ ማዋሌ የ ሇበትም፡ ፡  

11.2 ሥሌጣኑን በመጠቀም በሥሩ የ ሚሠራ ሠራተኛን ወይም የ ሥራ ኃሊፊን ከሕግና ከመመሪያ ውጭ እንዱሰራ 

ማዘዝና መገ ፋፋት የ ሇበትም፡ ፡  

11.3 ሇሥራ ባሌዯረባው ወይም ሇዯንበኞች አማሊጅ ሆኖ ጉዲይ ማስፈፀም የ ሇበትም፡ ፡  

 

አንቀጽ 12   ግሌፅ ነ ት 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

12.1 በአሠራሩ ግሌፅ መሆን አሇበት፡ ፡  የ ግብይት ተሳታፊዎች ሉያውቁት የ ሚገ ባን አንዴ መረጃ  

ሇማንኛውም ሦስተኛ ወገ ን እንዲይገ ሇፅ ካሌተከሇከሇ በስተቀር መረጃ መዯበቅ የ ሇበትም፡ ፡  

12.2 የ ሚሰጣቸውን ውሳኔዎች እና አገ ሌግልቶች በሚመሇከት ከዯንበኞች ጥያቄ ሲቀርብሇት መረጃው 

ሇሦስተኛ ወገ ን እንዲይገ ሇፅ የ ተከሇከሇ ካሌሆነ  በስተቀር ሕግና መመሪያን ተከትል ተገ ቢውን 

ማብራሪያ ወይም ምሊሽ መስጠት አሇበት፡ ፡  

12.3 ሇሚሰጠው አገ ሌግልት በሕግ የ ተቀመጡትን ቅዴመ ሁኔታዎችና ሇሚሰጠውም ውሳኔ ምክንያት መግሇፅ 

አሇበት፡ ፡  

12.4 የ አገ ሌግልት አሰጣጡን በተመሇከተ ከዯንበኞች ሇሚቀርብሇት ጥያቄ ወቅታዊና ተገ ቢ ማብራሪያ ፣  

ምሊሽና መረጃ መስጠት አሇበት፡ ፡  

12.5 አግባብነ ት ባሇው የ ምርት ገ በያው የ ውስጥ ዯንብ እና የ አሠራር ማንዋሌ መሠረት መዯራጀት 

ያሇበትን መዝገ ብ ወይም ሰነ ዴ በተገ ቢው መንገ ዴ ማዯራጀት፣  መመዝገ ብ ያሇበትን መረጃ በትክክሌ 

እና በወቅቱ መመዝገ ብ ወይም መሰጠት ያሇበትን ማስታወቂያ/ማስጠንቀቂያ በወቅቱ መስጠት አሇበት፡ ፡  

12.6 ሥሌጣን ሳይኖረው መረጃዎችን እና ሰነ ድችን መፍጠር/ማዘጋጀት፣  ማየ ት፣  መሇወጥ፣   

      መሰረዝ፣  ማጥፋት ወይም ሊሌተፈቀዯሇት ዓሊማ ማዋሌ የ ሇበትም፡ ፡  

 

አንቀጽ 13  ሇዯንበኞች ጥያቄ ተገ ቢውን ምሊሽ መስጠት፡ - 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

13.1  የ ኅዝብ አገ ሌጋይነ ትን ስሜትና ባሕርይ ተሊብሶ ሥራውን ማከናወን አሇበት፡ ፡  
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13.2 ሇዯንበኞች ተገ ቢውን አክብሮት በመስጠትና ትህትና በማሳየ ት ሇሚቀርብሇት ጥያቄ በተቀመጠው 

የ አገ ሌግልት አሰጣጥ የ ጥራት ዯረጃና የ ጊዜ ገ ዯብ ስታንዲርዴ መሠረት ምሊሽ መስጠት 

አሇበት፡ ፡  

13.3 ሇዯንበኞች ስሇሚያከናውነ ው ሥራ እና ስሇሚከተሇው የ አሠራር ሥርዓት ያሌተዛባና ትክክሇኛ መረጃ 

መስጠት አሇበት፡ ፡  

 

አንቀፅ 14  ስጦታ እና መስተንግድ አሇመቀበሌ፡ - 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን ሇሚሰጠው አገ ሌግልት ሥራውን 

ከማከናወኑ በፊትም ሆነ  ሥራውን ካከናወነ  በኋሊ ከዯንበኞች ሇራሱ፣  ሇቤተሰብ አባሌ ወይም 

ሇቅርብ ዘመደ ማንኛውንም ስጦታ፣  ክፍያ ወይም መስተንግድ መቀበሌ የ ሇበትም፡ ፡  

 

አንቀጽ 15  ከማጭበርበር እና ትክክሇኛ ያሌሆኑ መረጃዎችን ከማሰራጨት መቆጠብ 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን የ ግብይት ተሳታፊዎችን ከማጭበርበር፣  

ከማታሇሌ፣  ትክክሇኛ ያሌሆኑ እና ጉዲት ሉያስከትለ የ ሚችለ መረጃዎችን ከማሰራጨት ዴርጊት 

መቆጠብ አሇበት፡ ፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አንቀጽ16፡ - በግብይት ሥርዓቱ ውስጥ እንዯ ግብይት ተሳታፊ አሇመሳተፍ፡ -  

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

16.1 ከግብይት ተሳታፊዎች ጋር የ ግሌ የ ሥራ ግንኙነ ት ሉኖረው አይገ ባም፡ ፡  

16.2 በግብይት ሥርዓቱ ውስጥ በቀጥታ በግለ፣  የ ሽርክና ማኅበር አባሌ፣  ኃሊፊነ ቱ የ ተወሰነ  የ ግሌ 

ማኅበር ባሇአክሲዮን ወይም የ ኅብረት ሥራ ማኅበር አባሌ በመሆን በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና የ ተሰጠው 

የ ምርት ገ በያ አባሌ፣  አባሌ ያሌሆነ  ቀጥታ ተገ በያይ፣  የ መዴረክ-የ ግብይት ወኪሌ፣  የ መጋዘ ን 
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ወኪሌ፣  የ አገ ናኝ አባሌ ዯንበኛ፣  የ መጋዘን አገ ሌግልት ሰጪ፣  የ ኢንቨስትመንት አማካሪ፣  የ ሕግ 

አማካሪ፣  የ ሂሣብ አዋቂ ወይም ገ ሇሌተኛ ኦዱተር ሆኖ መሳተፍ አይችሌም፡ ፡  

16.3 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) የ ተመሇከተው ቢኖርም በላሊ ሕግ በግሌፅ ካሌተከሇከሇበ 

ስተቀር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) የ ተመሇከቱት ዴርጅቶች የ አክሲዮን ማኅበር ከሆኑ 

ባሇአክሲዮን ከመሆን ወይም በማንኛውም አይነ ት የ ንግዴ ዴርጅት ያሇውን የ አክሲዮን ዴርሻ በአገ ናኝ 

አባሌ በኩሌ ከመሸጥ አይከሇክሇውም፡ ፡  ሆኖም በማንኛውም የ ንግዴ ዴርጅት ያሇውን የ አክሲዮን ዴርሻ 

በአገ ናኝ አባሌ በኩሌ ሇመሸጥ ሲዋዋሌ ወይም ባሇአክሲዮን የ ሆነ በት የ አክሲዮን ማኅበር 

በባሇሥሌጣኑ እውቅና የ ተሰጠው የ ምርት ገ በያው አባሌ፣  አባሌ ያሌሆነ  ቀጥታ ተገ በያይ፣  

የ መዴረክ/የ ግብይትወኪሌ፣  የ መጋዘን ወኪሌ፣  የ ክፍያ መፈጸሚያ ተቋም፣  የ መጋዘን አገ ሌግልት ሰጪ፣  

የ ኢንቨስትመንት አማካሪ፣  የ ሕግ አማካሪ፣  የ ሂሣብ አዋቂ ወይም ገ ሇሌተኛ ኦዱተር መሆኑን ካወቀ 

ወይም ማወቅ ነ በረበት የ ሚያሰኝ በቂ ምክንያት ካሇ ይህንኑ ሇምርት ገ በያው በፅሁፍ ማሳወቅ 

አሇበት፡ ፡  የ ምርት ገ በያውም ይኸው በተገ ሇፀሇት በአምስት (5) የ ሥራ ቀናት ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ 

በፅሁፍ ማሳወቅ አሇበት፡ ፡  

16.4 በግብይት ሥርዓቱ ውስጥ በቀጥታ በግለ፣  የ ሽርክና ማኅበር አባሌ፣  ኃሊፊነ ቱ የ ተወሰነ  የ ግሌ 

ማኅበር ባሇአክሲዮን ወይም የ ኅብረት ሥራ ማኅበር አባሌ የ ሆነ  በባሇሥሌጣኑ ዕውቅና የ ተሰጠው 

የ ምርት ገ በያአባሌ፣  አባሌ ያሌሆነ  ቀጥታ ተገ በያይ፣  የ መዴረክ/የ ግብይት ወኪሌ፣  የ መጋዘን ወኪሌ፣  

የ መጋዘን አገ ሌግልት ሰጪ፣  የ ኢንቨስትመንት አማካሪ፣  የ ሕግአማካሪ፣  የ ሂሣብ አዋቂ ወይም ገ ሇሌተኛ 

ኦዱተር ወይም የ ምርት ገ በያው ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ የ ሆነ  ቤተሰብ ወይም የ ቅርብ ዘመዴ 

ያሇው መሆኑን ካወቀ ወይም ማወቅ ነ በረበት የ ሚያሰኝ በቂ ምክንያት ካሇ ይህንኑ ሇምርት ገ በያው 

በፅሁፍ ማሳወቅ አሇበት፡ ፡  የ ምርት ገ በያውም ይኸው በተገ ሇፀሇት በአምስት (5) የ ሥራ ቀናት 

ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ በፅሁፍ ማሳወቅ አሇበት፡ ፡  በላሊ ሕግ በግሌፅ ካሌተከሇከሇ በስተቀር ከዚህ 

በሊይ የ ተመሇከተው የ ማሳወቅ ግዳታ ግሌፅ ነ ትን በመፍጠር ተገ ቢውን ክትትሌ ሇማዴረግ እንጂ በምርት 

ገ በያው ተቀጥሮ ከመሥራት አይከሇክሌም፡ ፡  

 

አንቀጽ 17፡ - ስሇግብይት ተሳታፊዎች ዴጋፍ እና ክትትሌ 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ በግብይት ተሳታፊዎች ሊይ የ ዴጋፍ፣  የ ክትትሌ እና የ ምርመራ ሥራውን 

ሲያከናውን በቸሌተኝነ ትም ሆነ  ሆንብል ዴጋፍ ሇሚያስፈሌገ ው ተገ ቢውን ዴጋፍ አሇማዴረግ፣  የ ግብይት 

ተሳታፊዎች እንዱተገ ብሯቸው በሕግ የ ተዯነ ገ ጉ ግዳታዎችን በአግባቡ እየ ተገ በሩ እንዲሌሆነ  በክትትሌ ወቅት 

ዯርሶበት ተገ ቢውን እርምጃ አሇመውሰዴ ወይም ሇሚመሇከተው ክፍሌ እርምጃ እንዱወሰዴ ሪፖርት አሇማቅረብ 

እንዱሁም ያሌተፈጠሩ ክፍተቶችን እንዯተፈጠሩ አዴርጎ  ሀሰተኛ ሪፖርት ማቅረብ የ ተከሇከሇ ነ ው፡ ፡  
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አንቀጽ 18፡ - ስሇ ምርት ማከማቻ መጋዘን እና ማእከሊዊ ማከማቻ አሠራር 

እያንዲንደ ሠራተኛ እና የ ሥራ ኀሊፊ ሥራውን ሲያከናውን እንዯ የ ሥራ ዴርሻው፡ - 

18.1 ትክክሇኛ የ ናሙና መውሰጃ፣  የ ዯረጃ መወሰኛ ወይም የ ክብዯት መሇኪያ መሣሪያ         

     በመጠቀም ሥራውን በትክክሌ ማከናወን አሇበት፡ ፡  

18.2 በምርት ገ በያው የ ውስጥ ዯንብ እና አግባብነ ት ባሇው የ አሠራር ማንዋሌ የ ተቀመጡትን የ ምርት 

ናሙና አወሳሰዴ፣  የ ሚስጢር መሇያ/ኮዴ አሰጣጥ፣  የ ዯረጃ አሰጣጥ፣  የ ክብዯት አሇካክ፣  የ ምርት 

ርክክብ ወይም የ ምርት ክምችት አያያዝ የ አሠራር ሂዯቶችን በጥብቅ መከተሌ አሇበት፡ ፡  

18.3  ትክክሇኛ እና ወካይ ናሙና መውሰዴ አሇበት፡ ፡  

18.4 የ ርጥበት ዯረጃውን ያሌጠበቀ፣  የ ተበሊሸ ወይም የ ተቀሊቀሇ ምርት እንዱያሌፍ ማዴረግ  

     የ ሇበትም፡ ፡  

18.5 ሇተወሰዯ የ ምርት ናሙና የ ተሳሳተ የ ሚስጢር መሇያ/ኮዴ መስጠት ወይም የ ተሇያዩ  

      የ ምርት ናሙናዎችን የ ሚስጢር መሇያ/ኮዴ ማሇዋወጥ የ ሇበትም፡ ፡  

18.6 የ ምርቱን ዯረጃ በተሳሳተ መንገ ዴ ማውጣት እና ሇምርቱ የ ተዛባ ዯረጃ መስጠት ወይም  

     የ ተሇያዩ የ ምርት ናሙናዎችን ዯረጃ ማሇዋወጥ የ ሇበትም፡ ፡  

18.7 የ ምርቱን ክብዯት በተሳሳተ መንገ ዴ መሇካትና ውጤቱ የ ተዛባ እንዱሆን ማዴረግ  

     የ ሇበትም፡ ፡  

18.8 የ ምርት ርክክብ የ ኤላክትሮኒክስ ማስታወሻ፣  የ ማከማቻ መጋዘን ኤላክትሮኒክስ ዯረሰኝ፣  የ ማንሻ 

ማስታወሻ እና የ ምርት መረከቢያ ማስታወሻ የ መሳሰለትን ሰነ ድች ያሇአግባብ መፍጠር፣  መሇወጥ፣  

መሰረዝ፣  ማጥፋት ወይም የ መሇያቁጥሮችን ማዛባት የ ሇበትም፡ ፡  

18.9 የ ዯንበኞች ምርት በማከማቻ መጋዘን በሚቆይበት ጊዜ ጥራቱ እንዱጓዯሌ፣  በምርት ገ በያው በሥራ 

ሊይ ካሇው የ እርጥበት ማካካሻ መጠን በሊይ መጠኑ እንዱቀንስ ወይም ምርቱ በሙለ ወይም በከፊሌ 

እንዱጠፋ ማዴረግ የ ሇበትም፡ ፡  

 

አንቀጽ 19፡ -  ተጠያቂነ ት 

ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን ሲያከናውን፡ - 

19.1 ሇሚሠራው ሥራ፣  ሇሚወስነ ው ውሳኔ ና ሇሚወስዯው እርምጃ ኃሊፊ   

      ነ ው፡ ፡  

19.2 ሥራውን በአግባቡ ስሇማከናወኑና ኃሊፊነ ቱን በትክክሌ ስሇመወጣቱ በሕግ  

      መብት ከተሰጠው አካሌ ተገ ቢው ጥያቄ ሲቀርብሇት አስፈሊጊውን  

      ማብራሪያ እና ምሊሽ የ መስጠት ግዳታ አሇበት፡ ፡  

19.3 የ መቆጣጠር ኃሊፊነ ት ያሇበት ከሆነ  ተገ ቢውን ቁጥጥር ማዴረግ እና  
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      የ አሠራር ግዴፈት ሲኖር በወቅቱ እርምጃ መውሰዴ አሇበት፡ ፡  

19.4 ያከናወናቸውን ሥራዎች በተመሇከተ ሇሚመሇከተው የ ሥራ ኃሊፊ እና  

      የ ሥራ ክፍሌ ወቅታዊ ሪፖርት ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

19.5 የ ሚያቀርበው ሪፖርት በእውነ ተኛና በትክክሇኛ መረጃ ሊይ የ ተመሠረተ  

      መሆን አሇበት፡ ፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

ክፍሌ ሦስት 

ስሇ ሕግ ጥሰቶች እና ቅጣቶች 

 

አንቀጽ 20፡ - የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት ዓይነ ቶች፡ -  

20.1 የ ጥፋቶችን ክብዯት ግምት ውስጥ በማስገ ባት ሇዚህ መመሪያ አፈጻጸም የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት ዓይነ ቶች 

ከከባዴ ወዯ ቀሊሌ ከአንዯኛ ዯረጃ እስከ ሦስተኛ ዯረጃ ተመዴበዋሌ፡ ፡  

20.2 አንዯኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰቶች የ ሚባለት የ መመሪያውን አንቀጽ 5.1፣  5.3፣  9.2፣  

9.4፣  11.1፣  12.6፣  14፣  15፣  16.1፣  16.2፣  18.4፣  18.8 እና 18.9 በመተሊሇፍ 

የ ሚፈጸሙ ጥፋቶች ናቸው፡ ፡  

20.3 ሁሇተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰቶች የ ሚባለት የ መመሪያውን አንቀጽ 5.2፣  6.2፣  7፣  8.1፣  

9.3፣  10.2፣  11.2፣  12.5፣  16.3፣  17፣  18.1፣  18.2፣  18.3፣  18.5፣  18.6፣  

18.7፣  19.3 እና 19.5 በመተሊሇፍ የ ሚፈጸሙ ጥፋቶች ናቸው፡ ፡  

20.4 ሦስተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰቶች የ ሚባለት የ መመሪያውን አንቀጽ 6.1፣  6.3፣  6.4፣  

6.5፣  8.2፣  9.1፣  10.1፣  11.3፣  12.1፣  12.2፣  12.3፣  12.4፣  13.1፣  13.2፣  

13.3፣  16.4፣  19.2 እና 19.4 በመተሊሇፍ የ ሚፈጸሙ ጥፋቶች ናቸው፡ ፡ ፡   

20.5 ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ በሁሇተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት አስተዲዯራዊ ክስ 

ቀርቦበት ጥፋተኛ ሆኖ ከተቀጣ በኋሊ በሁሇት አመታት ጊዜ ውስጥ ጥፋተኛ ሆኖ የ ተቀጣበትን ወይም ላሊ 
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የ ሁሇተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት በመፈፀም አስተዲዯራዊ ክስ ቀርቦበት ጥፋተኛ ሆኖ ከተገ ኘ 

የ ቀዴሞው የ ጥፋት ሪከርዴ እንዯ ማክበጃ ተይዞ በአንዯኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት ቅጣት 

ይቀጣሌ፡ ፡  

20.6 ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ በሦስተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት አስተዲዯራዊ ክስ 

ቀርቦበት ጥፋተኛ ሆኖ ከተቀጣ በኋሊ በሦስት አመታት ጊዜ ውስጥ ጥፋተኛ ሆኖ የ ተቀጣበትን ወይም ላሊ 

የ ሦስተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት በመፈፀም አስተዲዯራዊ ክስ ቀርቦበት ጥፋተኛ ሆኖ ከተገ ኘ 

የ ቀዴሞው የ ጥፋት ሪከርዴ እንዯ ማክበጃ ተይዞ በሁሇተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት ቅጣት 

ይቀጣሌ፡ ፡  

 

 

 

አንቀጽ21፡ - ስሇ ቅጣት 

21.1 ባሇሥሌጣኑ አግባብነ ት ካሊቸው የ ሥራ ክፍልች ወይም ከላሊ ማንኛውም ሰው በሚቀርብሇት ጥቆማ 

ወይም በራሱ ተነ ሳሽነ ት በማንኛውም የ ምርት ገ በያው ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሊይ አስፈሊጊውን 

አስተዲዯራዊ ምርመራ ካዯረገ  በኋሊ አስተዲዯራዊ ክስ አቅርቦ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 20 

የ ተመሇከቱትን ጥፋቶች መፈጸሙን ሲያረጋግጥ በዚህ አንቀጽ የ ተመሇከቱትን አስተዲዯራዊ እርምጃዎች 

መውሰዴ ይችሊሌ፡ ፡  

21.2 የ አንዯኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት በመፈፀም ወይም በሁሇት አመታት ውስጥ ሇሁሇተኛ ጊዜ 

የ ሁሇተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት በመፈፀም አስተዲዯራዊ ክስ ቀርቦበት ጉዲዩ ከተጣራ 

በኋሊ ጥፋተኛ ሆኖ የ ተገ ኘ ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ እንዯ ጥፋቱ ክብዯት ከሥራ ዯረጃ እና 

ከዯመወዝ ዝቅ በማዴረግ ወይም ከሥራ በማሰናበት ይቀጣሌ፡ ፡  

21.3 የ ሁሇተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት በመፈፀም ወይም በሦስት አመታት ውስጥ ሇሁሇተኛ ጊዜ 

የ ሦስተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት በመፈፀም አስተዲዯራዊ ክስ ቀርቦበት ጉዲዩ ከተጣራ 

በኋሊ ጥፋተኛ ሆኖ የ ተገ ኘ ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ እንዯ ጥፋቱ ክብዯት እስከ ሦስት ወር 

ዯሞዝ በሚዯርስ የ ገ ንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡ ፡  

21.4 በሦስተኛ ዯረጃ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት አስተዲዯራዊ ክስ ቀርቦበት ጉዲዩ ከተጣራ በኋሊ  

     ጥፋተኛ ሆኖ የ ተገ ኘ ሠራተኛ ወይም የ ስራ ኃሊፊ በጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ይቀጣሌ፡ ፡  

21.5 በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (21.2)፣  (21.3) እና (21.4) የ ተመሇከቱት ቅጣቶች 

እንዯተጠበቁ ሆነ ው የ ጥፋተኝነ ት ውሳኔ እና ቅጣት የ ተሊሇፈበት ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ 

ሇባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ይግባኝ ሳያቀርብ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 22 የ ተመሇከተው የ ይግባኝ ማቅረቢያ 

ጊዜ ካሇፈ ወይም ያቀረበው ይግባኝ ውዴቅ ከተዯረገ  በኋሊ ሇላልች አስተማሪ እንዱሆን ባሇሥሌጣኑ 
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የ ሠራተኛውን ወይም የ ሥራ ኃሊፊውን ስም፣  የ ሥራ ዯረጃ፣  የ ሥራ መዯብ መጠሪያ፣  ጥፋተኛ ሆኖ 

የ ተገ ኘበትን የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት እና የ ተጣሇበትን ቅጣት የ ሚገ ሌፅ የ ፅሁፍ ማስታወቂያ 

በምርት ገ በያው፣  በብሄራ ዊግብይት ፈጻሚዎች ማህበር እና በባሇሥሌጣኑ የ ማስታወቂያ መሇጠፊያ 

ሰላዲዎች እንዱሁም በባሇሥሌጣኑ ዴረገ ጽ ሊይ ሇሰሊሳ (30) ተከታታይ ቀናት ተሇጥፎ እንዱቆይ 

ያዯርጋሌ፡ ፡  

21.6 የ ጥፋተኝነ ት ውሳኔ እና ቅጣት የ ተሊሇፈበት ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሇባሇሥሌጣኑ ቦርዴ 

ይግባኝ ሳያቀርብ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 22 የ ተመሇከተው የ ይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ካሇፈ ወይም 

ያቀረበው ይግባኝ ውዴቅ ከተዯረገ  በኋሊ ባሇሥሌጣኑ በዚህ አንቀጽ መሠረት በሠራተኛው ወይም በሥራ 

ኃሊፊው ሊይ ያስተሊሇፈውን የ ውሳኔ ግሌባጭ ሇምርት ገ በያው በጽሁፍ ያሳውቃሌ፡ ፡  

21.7 የ ምርት ገ በያው በሠራተኛው ወይም በሥራ ኃሊፊው ሊይ የ ተወሰነ ው የ ጥፋተኝነ ት ውሳኔ እና ቅጣት 

በዯረሰው ከሰሊሳ (30) ተከታታይ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 

(21.2) እና (21.3) መሠረት የ ተወሰነ ውን ቅጣት በማስፈጸም ውጤቱን ሇባሇሥሌጣኑ በጽሁፍ 

ማሳወቅ አሇበት፡ ፡  

21.8 የ ምርት ገ በያው ውሳኔው በዯረሰው ከሰሊሳ (30) ተከታታይ ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ 

በሠራተኛው0 ወይም በሥራ ኃሊፊው ሊይ የ ተወሰነ ውን ቅጣት በማስፈጸም ውጤቱን በጽሁፍ ሇባሇሥሌጣኑ 

ካሊሳወቀ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (21.2) ሇተመሇከተው ቅጣት በብር ሀምሳ ሺህ 

(50,000) እንዱሁም በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (21.3) ሇተመሇከተው ቅጣት በብር ሰሊሳ 

ሺህ (30,000) የ ገ ንዘብ መቀጮ ይቀጣሌ፡ ፡  ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇስሌጣኑ የ ምርት ገ በያው 

ያሊስፈፀማቸውን ውሳኔዎች በተመሇከተ ጉዲዩ ሇሚመሇከታቸው የ መንግስት አካሊት በፅሁፍ ሪፖርት 

ያዯርጋሌ፡ ፡  

21.9 ባሇሥሌጣኑ የ ተፈጸመው የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት ወንጀሌ ሆኖ ሲያገ ኘው በማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 

551/1999 አንቀጽ 7  (2) በተዯነ ገ ገ ው መሠረት በሕግ ማስከበር ዲይሬክቶሬት በኩሌ ጉዲዩን 

ሇሚመሇከተው የ ፍትሕ አካሌ ማስተሊሇፍ እና መከታተሌ አሇበት፡ ፡  

 

አንቀጽ 22፡ - ስሇ ይግባኝ 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ (21.2)፣  (21.3) እና (21.4)  መሠረት ባሇሥሌጣኑ 

ባስተሊሇፈው የ ጥፋተኝነ ት ውሳኔ እና/ወይም በተጣሇው ቅጣት ቅሬታ ያሇው ተከራካሪ ወገ ን ውሳኔው በተሰጠ 

በአስራ አምስት (15) ተከታታይ ቀናት ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ ቦርዴ ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፡ ፡  
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ክፍሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

 

አንቀጽ 23፡ - ስሇ ይርጋ 

በዚህ መመርያ መሠረት በማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሊይ የ ሚቀርብ አስተዲዯራዊ ክስ 

ዴርጊቱ መፈጸሙ ከታወቀበት ቀን ጀምሮ ከ 2 ዓመት በኋሊ ወይም በማንኛውም ሁኔታ ዴርጊቱ 

ከተፈጸመበት ቀን ጀምሮ ከ5 ዓመት በኋሊ ሉቀርብ አይችሌም፡ ፡  

 

አንቀጽ 24፡ -የ ባሇሥሌጣኑ ኃሊፊነ ት 

ባሇሥሌጣኑ፤  

24.1 መመሪያውን በዴረገ ጹ እና በወረቀት አትሞ ሇምርት ገ በያው ሠራተኞች እና ሇባሇዴርሻ አካሊት 

ያሰራጫሌ፡ ፡  

24.2 ስሇ መመርያው ሇኢትዮጵያ ምርት ገ በያ፣  ሇብኄራዊ ግብይት ፈጻሚዎች ማህበር እና ሇባሇሥሌጣኑ 

ሠራተኞች፣  የ ሥራ ኃሊፊዎች፣  ሇግብይት ተሳታፊዎች እና ሇላልች ሇሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት 

በየ ጊዜው የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ይሰጣሌ፡ ፡  

24.3 የ ባሇሥሌጣኑ የ ሕግ ማስከበር ዲይሬክቶሬት ማንኛውም ሠራተኛ ወይም የ ሥራ ኃሊፊ ሥራውን 

በሚያከናውንበት ጊዜ የ ሥነ -ምግባር ሕግ ጥሰት ስሇመፈጸሙ አግባብነ ት ካሊቸው የ ባሇሥሌጣኑ የ ሥራ ክፍልች 

ወይም ከላሊ ማንኛውም ሰው ጥቆማ ሲቀርብሇት ወይም በራሱ ተነ ሳሽነ ት/አስፈሊጊውን አስተዲዯራዊ ምርመራ 

በማዴረግ የ ሕግ ጥሰት መፈጸሙን ሲያረጋግጥ አስተዲዯራዊ ክስ በመመስረት ጉዲዩን ይከታተሊሌ፤  ጉዲዩ 

ውሳኔ ካገ ኘ በኋሊም አፈጻጸሙን ይከታተሊሌ፡ ፡ ፡ ፡  

 

 

 

 

 

 

አንቀጽ 25፡ -  ተፈጻሚነ ት የ ማይኖራቸው ሕጎ ች 

የ ዚህን መመርያ ዴንጋጌዎች የ ሚቃረን ማንኛውም መመርያ፣  የ ውስጥ ዯንብ ወይም ሌማዲዊ አሠራር 

በዚህ መመርያ በተሸፈኑ ጉዲዮች ሊይ ተፈጻሚነ ት አይኖረውም፡ ፡  
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አንቀጽ  26፡ -መመርያው ተፈጻሚ የ ሚሆንበት ቀን 

በቂ የ መሰናድ ጊዜ ሇመስጠት ሲባሌ መመሪያው በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርዴ 

ከፀዯቀ ከሦስት ወራት በኋሊ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡ ፡  

 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርዴ 

 

ጥቅምት 6 ቀን 2013ዓ.ም.   ፀዯቀ 

አዱስአበባ 


