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ይህ ሰነድ የታተመው ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። 
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የአውሮፓ ኅብረትን አቋም ላያንፀባርቅ ይችላል።
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መግቢያ
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለኢትዮጵያ ህዝብ 
ሁለንተናዊ ልማት ቁርጠኛ መሆናቸውን በመገንዘብ፣ 

የሕዝብ አመኔታን ለመገንባት፣ ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዘርፍ ምቹ የስራ ድባብ  
ለመፍጠር፣ መልካም ተመክሮዎችን ለመለዋወጥ  እና በድርጅቶቹ መካከል መማማርን 
ለማስፈን  የራስ አስተዳደር ተነሳሽነትን አስፈላጊነት በመረዳት፣  የዘርፉን  ቁልፍ እሴቶች 
የሚያንፀባርቅና የአሰራር መርሆች መከበራቸውን የሚያረጋግጥ ከመሆኑ በተጨማሪ ዘርፉ 
ከተጠቃሚዎች፣ ከመንግሥት፣ ከግሉ ሴክተር፣ ከመገናኛ ብዙሃን፣ ከሰፊው ህዝብ እና  ሌሎች 
አጋሮች   ጋር ቀልጣፋ እና ውጤታማ ቅንጅትና ትብብር እንዲኖረው የሚረዳ ወጥ የሥነ 
ምግባር ደንብ ማዘጋጀት እና ስራ ላይ ማዋል አስፈላጊ መሆኑን በማመን፣   የራስ አስተዳደር 
በሲቪል ማህበረሰብ ዘርፍ ውስጥ የላቁ የአሠራር መስፈርቶች  እንደዲተገበሩ የሚያበረታታ 
እና ለሙያዊ ባህሪ፣ ኃላፊነት እና ተጠያቂነት የአሰራር ማዕቀፍ የሚያበጅ መሆኑን በማጤን፣ 

ለሲቪል ማኅበረሰቦች የስራ እንቅስቃሴ እና አዳዲስ እድሎችን እና ፍላጎቶችን ለመፍጠር  
የሚረዳ ምቹ የሕግ ድባብ ስለመኖሩ ግንዛቤ በመውሰድ፣  

በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር 1113/2011 አንቀጽ 85/5/ሀ መሰረት በተቋቋመው 
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ለሚመሩት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች 
የሚያገለግል   የሥነ ምግባር ደንብ ስራ ላይ ማዋል አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

ስለሆነም  የኢትዮጵያ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ይህንን የሥነ ምግባር ደንብ 
እንደሚከተለው አፅድቋል፡፡ 
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ክፍል አንድ ጠቅላላ 

አንቀፅ 1፡ ርዕስ 

ይህ ደንብ የኢትዮጵያ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የሥነ-ምግባር ደንብ  ተብሎ 
የሚጠቀስ ሲሆን ከዚህ በኋላ ‹የሥነ ምግባር ደንቡ› በሚል የተገለፀው ነው፡፡  

አንቀፅ 2፡ ትርጓሜዎች

1.	 “የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች” (ከዚህ በኋላ ድርጅቶች ተብሎ የሚጠቀስ) ማለት 
ቢያንስ ሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ ሰዎች በፈቃደኝነት የሚመሠረት፣ የመንግሥት 
አካል ያልሆነ፣ ለትርፍ ያልተቋቋመ፣ ለማናቸውም የፖለቲካ ድርጅት ያልወገነ እና 
ሕጋዊ ዓላማን ለማሳካት ተመዝግቦየሚንቀሳቀስ አካል ሲሆን፣ የሙያ ማኅበራትን፤ 
የብዙኀን ማህበራት እና የድርጅቶች ኅብረቶችን ይጨምራል፡፡ የሲቪል ማኅበረሰብ 
ድርጅቶች የሚከተሉት አይነት አደረጃጀቶች ሊኖራቸው ይችላል።

                 ሀ) የማኅበር፤

	   ለ) የቦርድ-መር ድርጅት፤

	   ሐ) የዘለቄታ የበጎ አድራጎት ድርጅት፤ 

	   መ) የአደራ በጎ አድራጎት ድርጅት ወይም

	   ሠ)  የበጎ አድራጎት ኮሚቴ ቅርፅ ሊኖረው ይችላል።  

2.	 “ተጠያቂነት” ማለት አንድ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት በውሳኔ አሰጣጥ፣  
በአሠራሩ አና በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ለባለድርሻ አካላት (ተጠቃሚዎች፣ 
ሕዝብ፣ መንግሥት፣ ለጋሾችና ሠራተኞች) ፍላጎቶች ምላሽ ለመስጠትና እና የተዛነፉ 
አገልገሎቶችን ሚዛናዊ ለማድረግ ግዴታውን የሚወጣበት ሂደት ነው፡፡ 

3.	 “ማረጋገጫ መስጠት” ማለት አንድ ገለልተኛ የሆነ ሦስተኛ ወገን ተጠያቂነት እና  
ግልጽነትን ለማስፈን አንድ አካል ወይም  ሁኔታ ወይም ድርጊት  ከተረጋገጡ የአሰራር 
ደንቦች ወይም መስፈርቶች ስብስብ ጋር መጣጣሙን የሚያረጋግጥበት ሂደት ነው፡፡ 
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4.	 “ቅሬታ” ማለት በፈራሚ ድርጅቱ ድርጊት  አሉታዊ ተጽዕኖ የደረሰበት ማንኛውም 
ሰው ወይም ፈራሚ ድርጅቱ በዚህ የስነ ምግባር ደንብ ውስጥ የተገለጹትን ግዴታዎች 
መወጣት አለመቻሉን የሚያምን ማንኛውም ሰው የሚያቀርበው የተወሰነ ወቀሳ ሲሆን 
ይህን ተከትሎ ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ በፈራሚው ድርጅት ስም  እና እርሱን 
በመወከል በመሪዎቹ፣ ሰራተኞቹ፣ በጎ ፈቃደኞች፣ ተለማማጆች ወይም በአማካሪዎች 
እንዲወሰድ የሚደረግበት ነው፡፡ 

5.	 “ቅሬታ አቅራቢ” ማለት በፈራሚ ድርጅት ላይ ቅሬታ የሚያቀርብ ሰው ማለት ነው፡፡   

6.	 “የጥቅም ግጭት” ማለት በዚህ የስነ ምግባር ደንብ አንቀጽ 22መሠረት የሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅት ሠራተኛ፣ የቦርድ አባል፣ አባል፣ አማካሪ፣ በጎ ፈቃደኛ ወይም ሌላ 
የድርጅቱን ስራ እንዲሠራ ሀላፊነትና ስልጣን የተሰጠው ማንኛውም ሰው  ቀጥተኛ 
ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ለራሱ/ለራሷ ወይም ለሌላ ግለሰብ ወይም ድርጅት 
ወይም ለቅርብ ዘመድ ጥቅም እንዲያስገኝ ወይም ሊያስገኝ በሚችል መልኩ ውሳኔን 
ማዛባት ማለት ነው፡፡ 

7.	 “የድርጅቶች ህብረት” ማለት በይፋ የተቋቋመ እና እንደገና የተመዘገበ የሁለት ወይም 
ከዚያ በላይ ሲቪል ማኅበራትን ያቀፈ ማህበር ወይም የህብረቶች ህብረት ነው፡፡

8.	 “የአመራር አካል” ማለት በመጨረሻ በፈራሚው ድርጅት ጉዳዮች ላይ ውሳኔ 
የመስጠት ሃላፊነት ያለው የስራ ሃላፊ የድርጅቱን ፊርማ እና የስነ ምግባር ህጎችን 
የመፈፀም ሃላፊነት የሚወስዱትንአካላት ብቻ አይደለም፡፡ 

9.	 “ተሳትፎ” ማለት ቁልፍ ባለድርሻ አካላትን በሚመለከታቸው ውሳኔዎች እና ተግባራት 
ውስጥ እዲሳተፉ ማድረግና እና የሚያሳስቧቸውን ጉዳዮች እና ፍላጎቶቻቸውን   
በማዳመጥ በስርዓቱ ማካተት ማለት ነው፡፡ 

10.	 “አጋሮች” ማለት በልማት ስራዎች ረገድ በጋራ ለማሳካት የተስማሟቸውን ዓላማዎች 
ከግብ ለማድረስ ከፈራሚ ድርጅቶች ጋር የሚተባበሩ ድርጅቶች ማለት ነው፡፡ 

11.	 “መላሽ/አስረጂ” ማለት ቅሬታ የቀረበበት ፈራሚ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት  ነው:: 

12.	 “ባለድርሻ አካላት” ማለት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ፖሊሲዎች፣ ውሳኔዎች 
ወይም እርምጃዎች ተጽዕኖ የሚያሳድርባቸው ወይም ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ 
ግለሰቦች እና ቡድኖችን ነው። 

13.	 “ግልፅነት” ማለት አንድ ድርጅት የስራ እንቅስቃሴውን የሚያከናውንበት እንዲሁም 
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ምን እየሰራ እንደሆነ፣ የት እና እንዴት እንደሚሰራ እና ለባለድርሻ አካላት  ፣ የመገናኛ 
ብዙሀንን ጨምሮ፣ አንዴት አያገለገለ አንዳለ መረጃ የሚሰጥበት አሰራር ነው፡፡ 

14.	 “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው። 

አንቀፅ 3፡ የሥነ ምግባር ደንቡ አላማዎች 

የስነምግባር ደንቡ በዋናነት ለዘላቂ ልማት አስተዋፅኦ ከሚያረክቱ የሚከተሉት አላማዎች 
ይኖሩታል፡፡  

1. በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሠሩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተቀባይነት ላላቸው የሥነ 
ምግባር ደረጃዎች እና የአሠራር ደንቦች እንዲገዙ  ማሳወቅና አሰራሩን ማጠናከር፣ 

2. በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሠሩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ተቀባይነትና   
ተዓማኒነት ማሳደግ፣ 

3. ከፍተኛ የስነ ምግባር መስፈርቶችን ስራ ላይ በማዋል በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 
የሚሰጡ አገልግሎቶችን ጥራት ማሻሻል እና ቀልጣፋ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን 
መንደፍ፣ 

4. በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እና በባለድርሻ አካላት መካከል   ተግባቦትን እና 
ትብብርን ማሳደግ፣ 

5. የልምድ ልውውጦችን በማበረታታት እና ከተረጋገጡ ምርጥ ልምዶች በመማር   
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን  የሥራ አፈፃፀም ማሻሻል; 

6. የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን የውስጥ አስተዳደር ስርዓት በማጠናከር ለባለድርሻ 
አካላት የበለጠ ዴሞክራሲያዊነት፣ ግልፅነት እና ተጠያቂነት እንዲኖራቸው  ማድረግ 

7. የሥነ ምግባር ደረጃ አፈፃፀም በማሳደግ እና በማክበር   ህዝብ በሲቪል ማህበረሰብ 
ድርጅቶች  ዘርፍ ላይ ያለውን መተማመንና እምነት   ማረጋገጥ፡፡ 	   

አንቀፅ 4: የሥነ ምግባር ደንቡ የአፈፃፀም ወሰን

የዚህ ደንብ ድንጋጌዎች በሕጋዊነት ለተመዘገቡ እና በሥራ ላይ የሚገኙ በፌዴራልና 
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በክልል ደረጃ ተመዝግበው በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላይ 
እና አነርሱን ወክለው ወይም በእነርሱ ስም በሚሰሩ መሪዎቻቸው፣ ሠራተኞቻቸው፣ በጎ 
ፈቃደኞቻቸው፣ የሥራ ተለማማጆች እና አማካሪዎቻቸው ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡	  

አንቀፅ 5: የስነምግባር ደንቡን ስለማክበር 

1 በኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት 
ለዚህ የስነምግባር ደንብ ተገዢ ይሆናል፡፡

2 ለሰነድ አያያዝ አመቺ እንዲሆን የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት አባልነቱ አንዲታወቅ 
ለደንብ አተገባበር ፓናል በጽሁፍ ያመለክታል፡፡ የምክር ቤቱ ፓናል ማመልከቻውን 
ከመረመረ በኋላ አመልካቹ ድርጅት አባል መሆኑን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት 
ይሰጣል፡፡
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ክፍል ሁለት 

የደንቡ መርሆዎች 

አንቀፅ 6፡ ተጠያቂነት 

1. ሁሉም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በእርምጃዎቻቸው እና ውሳኔዎቻቸው 
ዙሪያ የሚያገለግሏቸውን ተጠቃሚዎች፣ አባሎቻቸውን፣ በገንዘብ የሚደግፏቸውን 
ኤጀንሲዎች፣ መንግሥትን፣ ህዝብን፣ ሠራተኞቻቸውን እና ሌሎች አጋር ድርጅቶችን 
ጨምሮ በሁሉም ባለድርሻ አካላት ዘንድ ተጠያቂ ይሆናሉ፡፡ 

2. ድርጅቶች ዓላማቸውና የአሠራራቸው ሂደት በባለድርሻ አካላት አስተያየት የተሞረደ 
መሆኑን ማረጋገጥ እንዲሁም ሥራቸው ለአጋሮችም ሆነ ለተሳታፊዎች አስተያየት 
ክፍት መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ በሁሉም ሁኔታዎች በእንቅስቃሴያቸው ዙሪያ 
በቀጥታ የሚመለከታቸው ተቀዳሚ ባለድርሻ አካላት አሰተያየት ከፍተኛ ትኩረት 
ሊሰጠው ይገባል፡፡ 

3. ድርጅቶች የሚወክሏቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በልማት ተግባራት ዙሪያ ትክክለኛ፣ 
በመረጃና በእውቀት ላይ የተመሠረተ የተጣጣመ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ፡
፡ በእነዚህ ተግባራት ዲዛይን፣ አተገባበር፣ ክትትል እና ግምገማ በንቃት አስተዋፅዖ 
የማድረግ እድል እንዳላቸው በማረጋገጥ በተቻለ መጠን በተወካዮቻቸው አማካይነት 
እንዲሳተፉ ያደርጋሉ፡፡ 

4. ዓመታዊ የጽሑፍ ሪፖርት ተዘጋጅቶ ለባለ ድርሻ አካላት ማለትም  ለአባላት፣ 
ለሠራተኞች፣ ለበጎ ፈቃደኞች፣ ለደጋፊዎች፣ ለአጋር ድርጅቶች፣ ለሕዝብ እና 
ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ሊሰራጭ ይገባል፡፡ 
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አንቀፅ 7፡ ግልፅነት 

1.	 ድርጅቶች ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ግንኙነት በሚያደርጉበት ወቅት ዋና እና 
የጋራ እሴቶቻቸውን ማሳወቅ አለባቸው፡፡ 

2.	 ድርጅቶች ለባለድርሻ አካላት ትክክለኛ፣ ተደራሽ እና ወቅታዊ መረጃዎችን ዝግጁ 
ማድረግ አለባቸው፡፡ 

3.	 ድርጅቶች መሠረታዊ የፋይናንስ መረጃ፣ ድርጅታዊ  መዋቅር፣ ተግባራት፣ እና 
የባለስልጣናትና ከፍተኛ ባለሙያዎች ዝርዝር እና የአጋርነት ስራዎች ለሕዝብ 
አሰተያት ክፍት መሆን አለባቸው፡ 

4.	 ድርጅቶች በማንኛውም የፋይናንስ አፈፃፀም ረገድ ባለድርሻ አካላት ማመሳከሪያ 
ሲፈልጉ  የተሟላ የፋይናንስ ሪፖርቶችን የማግኘት መብትእንዳላቸው እንዲያውቁ 
ማድረግ አለባቸው፡፡    

5.	 ድርጅቶች በፕሮግራሞቻቸው እና በአገልግሎቶቻቸው  ላይ መረጃዎችን ማዘጋጀት 
እና ለህዝብ ማቅረብ እና  በመዛግብት አደራጅቶ ተደራሽ ማድረግ አለባቸው፡፡ 

6.	 የድርጅቶች የፋይናንስ ምንጭ፣ የገንዘብ አጠቃቀም   ፣ ለአገልግሎት እና 
ለፕሮግራሞች፣ ለአስተዳደራዊ እንቅስቃሴዎች እና ለገቢ ማሰባሰቢያ ማስፈፀሚያ 
የዋለ የገንዘብ መጠን በመቶኛ እና ለአመራር አካል አባላት የተፈፀሙ ክፍያዎችን 
ጨምሮ የድርጅታቸውን መሠረታዊ የፋይናንስ መረጃ በየአመቱ ማዘጋጀትና 
ለሚመለከተው አካል ማቅረብ አለባቸው፡፡ 

7.	 የድርጅቶች የሥራ አስፈፃሚ ቦርድ አባላትን፣ የሥራ አስፈፃሚ ዳይሬክተርን እና 
የድርጅታቸውን ሌሎች የአመራር አባላት ስሞችን ለሚመለከተው አካል ይፋ ማድረግ 
አለባቸው፡፡  

8.	 የድርጅቶች ከግለሰቦች እና ለጋሾች ላይ የሚሰበሰበውን  የመረጃ ዓይነት፣ መረጃው 
ጥቅም ላይ የሚውልበትን መንገድ፣ የተሰበሰበውን የግል መረጃ ለመገምገም እና 
እርማቶችን ለማከናወን ጥያቄ የሚቀርብበትን ሁኔታ፣ የግል መረጃው ከድርጅቱ 
ውጭ እንዲጋራ የማይፈልግ ግለሰብ የሚያሳውቅበትን መንገድ እና የግል መረጃን 
ለመጠበቅ  ስራ ላይ የዋሉ የደህንነት እርምጃዎችን የሚያሳውቅ ግልፅ እና በቀላሉ 
ተደራሽ የሆነ የግለሰብ መረጃ ፖሊሲ ሊኖራቸውና ለህብረተሰቡ ሊያሳውቁ ይገባል፣፡  
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9.	 ከላይ የተጠቀሱት ድንጋጌዎች ቢኖሩም ግለሰቦቹ እስካላሳወቁ ድረስ ወይም በሕግ 
እንዲገለጽ ካልተጠየቀ በስተቀር  የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች  የሠራተኞችን፣ 
የደንበኞችን እና የሌሎች ግለሰቦችን የግል መረጃዎች ሚስጢራዊነት ይጠብቃሉ፡፡ 

አንቀፅ 8፡ ተሳትፎ   

ድርጅቶች 	  

1. የህዝብን ባለቤትነት እና በራስ የመተማመን መንፈስን የማበረታታትና የማሳደግ 
ስራዎችን በዝግጁነት ይሰራሉ፣ በሕይወታቸው ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ ውሳኔዎች 
ላይ የተሟላ  የመሳተፍ መብታቸውን ያሳድጋሉ:፡

2. በፕሮጀክቶች እና በፕሮግራሞች ዝግጅት፣ አተገባበር እና ምዘና ላይ በተቻለ መጠን 
ትኩረት የሚሹ ማህበረሰቦችን የተሟላ እና ትርጉም ያለው ተሳትፎ ማረጋገጥ 
አለባቸው፡፡ 

3. የተጠቃሚዎች ተሳትፎ መኖሩንና እና በተለያዩ የአመራር እርከኖች ላይ  ድምፃቸው 
እየተደመጠ መሆኑን ያረጋግጣሉ፡፡ 

4. ማህበረሰቡ ሀላፊነት እና ባለቤትነትን እንዲወስድ በማብቃት ውጤታማ የህብረተሰብ 
ተሳትፎን ያራምዳሉ፣ ይደግፋሉ፡፡   

አንቀፅ 9፡ ብዝሃነትና አካታችነት 

1. ድርጅቶች ለሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች፣ ወጣቶች እና ሌሎች ተጋላጭ እና የተገለሉ 
የማህበረሰብ ክፍሎች እና ተወካዮቻቸው እኩል እድል በመስጠትና በሁሉም የልማት 
እና የፕሮጀክት ስራዎች እኩል ተሳትፎን በማረጋገጥ ብዝሃነትን እና አካታችነትን 
ለማጎልበት ይጥራሉ፡፡ 

2. ድርጅቶች የተሟላ  የሥርዓተ-ፆታ እና የአካል ጉዳተኝነት ግንዛቤ  ስራን  ከሰው ሀብት 
ልማት ስራ ጋር በማጣመር  ከአድልዎ ነፃ የሆነ የአሰራር ስርዓት  እና የሥራ ግንኙነቶች 
ማራመድ አለባቸው፡፡ 

3. ድርጅቶች በየደረጃው ባሉ የውሳኔ አሰጣጥ ቦታዎች የሴቶች፣ የአካል ጉዳተኞች እና 
የተገለሉ የማህረሰብ ክፍሎች ቁጥር እንዲጨምር ጥረት ያደርጋሉ፡፡ 
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4. ድርጅቶች ፖሊሲዎችና አሰራሮች ብዝሃነትን እና አካታችነትን በቅጥር፣ በስልጠና፣ 
በሙያ ልማት እና እድገት ውስጥ በማካተት ያራምዳሉ፡፡ 

5. ድርጅቶች የሴቶች፣ የአካል ጉዳተኞች እና የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ጉዳይ 
ድርጅታዊ ፖሊሲ እንዲኖር ይጥራሉ፣ ከተቻለም     የስራ ክፍሎችን ያቋቁማሉ፡፡                      

አንቀፅ 10: የሰብአዊ መብቶችን ማክበር  

1. ድርጅቶች በተለይም ከሠራተኞቻቸው እና ከተገልጋዮቻቸው ጋር በሚያደርጉት 
ግንኙነት በሀገር እና በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኙ የሰብአዊ መብቶች መርሆዎችን 
ማክበር እና ማራመድ አለባቸው፡፡ 

2. ድርጅቶች እንደ ሴቶች፣ ሕፃናት፣ ድሆች፣ አካል ጉዳተኞች፣ አረጋውያን የመሳሰሉ 
የተጎዱ/ የተገለሉ ሰዎች መብትና ፍላጎት ጉዳዮች  የሚቆረቆሩ መሆን አለባቸው፡፡ 

3. ድርጅቶች የሚያገለግሉትን ሕዝብ ሥነ ምግባራዊና ሃይማኖታዊ እሴቶች፣ ወጎች፣ 
ልምዶች፣ እምነቶችና ባሕሎች ተቆርቋሪ መሆን አለባቸው፡፡ 

4. ከላይ የተደነገገው ቢኖርም ፣ሁሉም ሰራተኞች በሚዛናዊነትና በፍትሃዊነትሊታዩ 
ይገባል፡፡ እንዲሁም እንደግለሰብ የመከበር እና የመጠበቅ መብቶች አላቸው፡፡ 
በተለይም የመደራጀት፣ የህሊና እና ሀሳብን የመግለፅ ነፃነታቸው ሊከበር እና ሊጠበቅ 
ይገባል፡፡  

አንቀፅ 11፡ የአካባቢ ጉዳዮች ንቃት 

1. ድርጅቶች የአካባቢ እንክብካቤ እና የሥነ-ምህዳራዊ ሥርዓት አመራርን ሀላፊነት 
በተላበሰና በዝግጁነት መንፈስ በሁሉም የስራ እንቅስቃሴዎቻቸው ውስጥ የሚተገብሩ 
ይሆናሉ፡፡ ለዚሁ ስኬታማነት አስፈላጊ በሆነ ጊዜ የአካባቢ ተፅእኖ ግምገማ ያካሄዳሉ፡
፡ 

2. ሁኔታዎች በፈቀዱበት ጊዜ ሁሉ  ድርጅቶች  ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን 
ይጠቀማሉ፣ በአከባቢ ላይ የሚደርስ ጉዳትን ያስወግዳሉ፡፡ እንዲሁም በአካባቢ 
ጥበቃ፤ የተፈጥሮ ሀብት ክብካቤ እና የመልሶ አጠቃቀም ላይ ያላቸውን ዕውቀት 
ለሌሎች ያካፍላሉ፡፡ 	  
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አንቀጽ 12፡ ገለልተኛነት እና ከፖለቲካ ወገናዊነት ነጻ ስለመሆን 

1. ድርጅቶች የሚደረግላቸው ማንኛውም ድጋፍ ነጻነታቸውን፣ ገለልተኝነታቸውን፣ 
ከፖለቲካ ወገንተኛነት ነጻ መሆናቸውን እና ለህዝብ  የመናገር ዝንባሌያቸውን 
እንደማይገድበው ያረጋግጣሉ፡ 

2. ድርጅቶች ነጻነታቸውን ለመጠበቅ እና ተልዕኳዎቻቸውን፣ አላማዎቻቸውን፣ 
መርሆቻቸውን ለመገዳደር የሚቀመጡ ሁኔታዎችን ለመመከት ከፍተኛ ጥረት 
ያደርጋሉ፡፡ 

3. ድርጅቶች ገለልተኝነታቸውን ከሚሸረሽሩ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የጥቅም 
ቡድን ጋር ባለመተባበር እና ባለመተሳሰር ገለልተኝነታቸውን ጠብቀው ይቆያሉ፡፡ 

4. ድርጅቶች ከማንኛውም መንግስት ወይም መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር ስምምነት 
የሚያደርጉት ለድርጅቱ አላማዎች መሳካት ጥቅም የሚያስገኝ ሲሆን እና የድርጅቱን 
ገለልተኝነት ወይም ነጻነት የማይሸረሽር ከሆነ ነው፡፡ 

5. የድርጅቶች የስራ አመራር ቦርድ አባላት፣ የድርጅቶቹ ዳይሬክተሮች፣ የማኔጅመንት 
አባላት እና ሌሎች ተመሳሳይ ሃላፊነቶች ላይ ያሉ ከፍተኛ አመራሮች የማንኛውም 
ፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆን ወይም ገለልተኛነታቸውን ጥርታሬ ውስጥ የሊጥል 
ቅርርብ ሊኖራቸው አይችሉም፡፡  

አንቀጽ 13፡ ከአድሎ ነጻ ስለመሆንና ስለ እኩልነት 

1. ድርጅቶች የሚሰጡትን አገልግሎት በተመለከተ ባለመብት የሆኑ ተገልጋዮችን/
የማህበረሰብ አባላትን/ ከአድሏዊነት ነጻ በሆነ መልኩ በእኩልነት ያስተናግዳሉ /
ለምሰሌ ጾታ፣ ሀይማኖት፣ ብሔረሰብ፣ አካልጉዳተኝነት፣ ማህበራዊ ወይም የኢኮኖሚ 
ደረጃ እና የፖለቲካ አመለካከት  እና የመሳሰሉት/ 

2. የድርጅቶች ፖሊሲዎች እና አሰራሮች በማስፈጻምረገድ በስራ አመራሩ እና በሰራተኛው 
መካከል የሚደረግ ግንኙነት በእኩልነት መርህ ላይ የተመሰረት መሆኑን ያረጋግጣሉ፡፡ 

3. የድርጅቶች ቅጥርን፣ የደምወዝ እድገት እና የደረጃ እድገትን በተመለከተ 
ለሰራተኞቻቸው እኩል እድል መመቻቸቱን የሚያረጋግጥ የፖሊሲ ሰነድ አዘጋጅተው 
ስራ ላይ ያውላሉ፡፡ 
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አንቀጽ 14፡ ለስርዓት ተገዢ መሆን  

1. ድርጅቶች የሚያከናውኗቸው የልማት ስራዎች ከድርጅቱ ራእይ፣ አላማና እሴቶች ጋር 
ግልጽ በሆነ መልኩ የተቆራኘ መሆኑን እና እነዚህም በግልጽነት ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ የተላለፉ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ፡፡ 

2. ድርጅቶች በሚያደርጓቸው የግንኙነት ስራዎች  ሴቶችን እና ወንዶችን እንዲሁም 
ወንድ ልጆችን እና ሴት ልጆችን በሚመለከት የሚጠቀሟቸው ፎቶዎች እና 
መልዕክቶች ክብራቸውን፣ እሴታቸውን ታሪካቸውን፣ ሀይማኖታቸውን እና የህዝቡን 
ባህል በጠበቀ መልኩ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣሉ፡፡ አስፈላጊ በሆነ ግዜም 
ፎቶግራፋቸውን ለመጠቀም አስቀድመው ፈቃዳቸውን ማግኘታቸውን ያረጋግጣሉ፡፡ 

3. 

አንቀጽ 15፡ ህግ ስለማክበር  

1. የድርጅቶች የስራ እነቅስቃሴዎች፣ አስተዳደር እና ሌሎች ጉዳዮች ከሀገሪቱ ህጎች እና 
ደንቦች እንዲሁም ከአለም አቀፍ መስፈርቶች ጋር የተጣጣመ ሊሆን ይገባል፡፡ 

2. የድርጅቶች የአመራር አካላት የድርቶችን የስራ መርሃ ግብር/ፕሮግራም/ እና 
አገልግሎቶችን ይቀርጻሉ፡፡ እንዲሁም ከተልዕኮዎቻቸው እና ከህግ ጋር ተጣጣሙ 
መሆናቸውን ይከታተላል፡፡ 

3. ድርጅቶች ከወቅቱ ህጎች እና ደንቦች ጋር በተጣጣመ መልኩ እየተጓዙ መሆናቸውን 
ለማረጋገጥ በየጊዜው ውስጣዊ ዳሰሳ ያካሒዳሉ፡፡ የዚህ ዳሰሳ ግኝትም ለሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅቶች አመራር አካላት፣ ለሚያገለግሉት ህዝብና ለሚመለከታቸው 
አካላት መቅረብ አለበት፡፡  

አንቀጽ 16፡ ትስስር እና አጋርነት 

1. ድርጅቶች በአጋርነት እና በመደጋገፍ ግንኙነቶች ውስጥ ለተቋማቸው እና 
ለተጠቃሚዎቻቸው እጅግ የተሻለውን ጥቅም ለማስገኘት የትብብር እና የቅንጅት 
ድባብን ያራምዳሉ፡፡ 

2. ድርጅቶች በሲቪል ማህበረሰብ ዘርፍ እና ከዘርፉ ውጪ ውህደትን፣ ትብብርን፣ 
የአቋም አንድነትን እና የቡድን መንፈስን ያጠናክራሉ፡፡ 
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3. ድርጅቶች በዘርፉ ውስጥ እና ከዘርፉ ውጭ መማማርን እና የጋራ መግባባትን 
ለማጠናከር ከተልዕኮዎቻቸው እና ከሚያከናውኗቸው ስራዎች ጋር የሚጣጣሙ 
መረጃዎችን ልምዶችን እና ሀብቶችን ይጋራሉ፣ ይቋደሳሉ፡፡ 

4. የድርጅቶች ህብረት የተወሰኑ ፕሮግራሞችን እና ፕሮጀክቶችን ከመተግበር ባለፈ 
ለማህበረሰቡ የጋራ መደጋገፍ እና አንድነት ትርጉም ባለው የጋራ ራዕዮች እና ግቦች 
ላይ ሊመረኮዙ ይገባል፡፡ 

5. የድርጅቶች ህብረት አባላት የአባላቱን ነጻነትና ጉድለት ማክበር እና  በሁሉም አጋርነት 
ስራዎቻቸው ውስጥ የጋራ መተማመንን ድባብ ለማጠናከር መትጋት አለባቸው፡፡ 

6. ተመሳሳይ ወይንም ተቀራራቢ  ተልዕኮ፣ እሴቶችና የትኩረት መስክ ያላቸው 
ድርጅቶች አላስፈላጊ ከሆነ እና  ተአማኒነታቸውን ፍክክርና አገልግሎት የማባዛት 
ውስጥ  ከመዘፈቅ ሊቆጠቡ ገባል፡፡ 

7. በተመሳሳይ ተልእኮ፣ እሴቶችና የትኩረት መስኮች  ያሏቸው ድርጅቶች ተገቢነት 
ያላቸውን የፕሮጀክት መረጃዎች ከሌሎች ድርጅቶች ጋር  በመስራት  እርስ በእርስ 
መደጋገፍ ይኖርባቸዋል፡፡ 

8. የድርጅቱን ተቀባይነት ወይም እሴቶች የማይሸረሸር እስከሆነ ድረስ ከሌሎች 
ድርጅቶችና አካላት ጋር የጋራ ትብብር እርምጃዎችን መውሰድና የአንድነት አቋም 
እንዲያሳዩ እንዲሁም የሌሎች ድርጅቶችን ውጤታማነት እና ስኬት እንዲደግፉ 
ይበረታታሉ፡	    

አንቀጽ 17፡ ድርጅታዊ አስተዳደር   

1.	 ድርጅቶች ተልዕኳቸውን፣ አላማቸውን እና የአደረጃጀት መዋቅራቸውን የሚገልጽ 
የተጻፈ ህገ ደንብ ወይም የማህበር የመግባቢያ ስምምነት ይኖራቸዋል፡፡ 

2.	 በአገልግሎቶች ወቅት ለሚፈጠር እና ለሚመመደብ አስፈላጊ ወጪ ካልሆነ በስተቀር 
በአስተዳደር አካል የሚሰጡ አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ መሆንና በፈቃደኝነት የሚሰጡ 
ናቸው፡፡ 

3.	 በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ካሳ  የተሰጠው ሰው ድርጅቱ ቦርድ ወይንም የስራ 
አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ማገልገል አይችልም፡፡   
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4.	 የድርጅት የቦርድ እና የአመራር አባላት የስጋ  ዝምድና ወይም የጋብቻ ግኑኝነት 
ሊኖራቸው አይገባም፡፡   

5.	 በውስጥና በውጪ ኦዲተርነት እና በገንዘብ ያዥነት የሚያገለግሉ ባለሙያዎች 
በድርጅቶች ቦርድ እና የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ውስጥ ከሚሰሩ አባላት ጋር  የዝምድና 
ወይም የጋብቻ ግንኙነት ሊኖራቸው አይገባም፡፡  

6.	 የድርጅቶች ቦርድ ተዋፅኦ የድርጅቱን ተጠቃሚዎች (ተገልጋዮች)፣ የፆታ  
ተመጣጣኝነት፣ የስራ ክህሎት እና ቁርጠኝነትን የሚያንፀባርቅ ሰፊ ውክልና ሊኖረው 
ይገባል፡፡    

7.	 የድርጅቶች ቦርድ የራሱንና የሥራ አስፈፃሚ ዳይሬክተሩን የስራ አፈፃፀም መደበኛ እና 
ወቅታዊ በሆነ መልኩ ይገመግማል፡፡  

8.	 የአመራር አካሉ የድርጅቱን የስነ ምግባር ደንብ ያፀድቃል፣ ድርጅቱ ሥራውን የስነ 
ምግባር ደንቡ መሠረት እያከናወነ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡  

9.	 የአመራር አካላት መደበኛ እና ወቅታዊ ስብሰባዎች ይኖራችል፡፡  የእያንዳንዱ 
ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በአግባቡ ተደራጅቶ ለእያንዳንዱ የአመራር አካል አባል እና 
እንደ አስፈላጊነቱ  ለሚመለከተው  አካል ይሰራጫል፡፡ ለመረጃና እና ማጣቀሻነት 
እንዲያገለግል  በመዝገብ ቤት ይቀመጣል፡፡  

10.	 ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ የግለሰባዊ ግምገማ እና ሌሎች ሚስጢራዊ 
መረጃዎች በስተቀር የድርጅቱ  ቃለ ጉባኤዎች ለድርጅቱ አባላት፣ ባለሞያዎች፣ 
ሰራተኞች እና ለህዝብ ተደራሽ ይደረጋል፡፡ 	  

አንቀጽ 18፡ የፕሮግራም (መርሃ ግብር) ቀረፃና አስተዳደር 

1. የአመራር አካሉ በረጅም ጊዜ እና በአጭር ጊዜ ስትራቴጂኣዊ እቅድ ዝግጅት ሂደቶች   
ከሠራተኞች ጋር በንቃት ይሳተፋል፡፡ 

2. የአመራር አካሉ የድርጅቱን መርሃግብሮች/ፕሮግራሞች/ እና አገልግሎቶች በመወሰን 
ተልእኮውንና ዓላማዎቹን፣ ለማሳካት የሚያግዙ መሆናቸውን እንዲሁም ውጤታማና 
ቀልጣፋ ስልትን መከተላቸውን ያረጋግጣል፡፡   	  
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አንቀጽ 19 የፋይናንስ አስተዳደር 

1. የአመራር አካሉ ድርጅቱ ተልዕኮውን እና አላማውን ለማስፈፀም የሚያስችል በቂ 
ሀብት ያለው መሆኑን ያረጋግጣል:: 

2. የአመራር አካሉ የድርጅቱን ዓመታዊ በጀት ያፀድቃል፤ እንዲሁም በሀብት አሰባሰብ 
ሂደት ውስጥ በንቃት ይሳተፋል:: 

3. ዓመታዊ በጀቱን በማጽደቅ ሂደት ውስጥ የአመራር አካሉ በአስተዳደራዊ እና 
በፕሮጀክት ሥራዎች ላይ የዋለው የዓመታዊ በጀት መቶኛ ድርሻ በሕግ ከተቀመጠው 
ድንጋጌ ጋር የሚጣጣም መሆኑን ያረጋግጣል፡፡  

4. የድርጅቱ ጽ/ቤት ስራዎቹን የአመራር አካሉ ካፀደቀው  ጣሪያ ጋር በሚጣጣም መልኩ 
ያከናውናል፡፡ጥቅም ላይ የሚውል ሐብት ለአመራር አካሉ ቀርቦና ጸድቆ ተግባራዊ 
ይሆናል፡፡  የአመራር አካሉ በተፈቀደው የበጀት ጣሪያ ውስጥ ማሻሻያ ማድረግ 
እንደሚችል በቅድሚያ በተደነገገ ደንብ ስልጣኑ ሊሰጠው ይገባል፡፡  

5. ድርጅቱ የፋይናንስ ፖሊሲ ያዘጋጃል፤ ይህም ፖሊሲ ከድርጅቱ ስፋት ጋር የሚጣጣም  
ሊሆን የሚገባ ሲሆን የገቢ እና የወጪ ሀብቶችን፣ የኢንቨስትመንት ሀብቶችን፣ የግዥ 
ስራዎችን እና የውስጥ የቁጥር ስርዓቶችን ያካትታል፡፡ 

6. ድርጅቱ በሲቪለ ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ውስጥ ከተገለፁ ሙያዊ መስፈርቶች 
ጋር ራሱን ማጣጣም ያለበት ሲሆን በዚሁ መሰረት የሂሳብ አያያዝና የኦዲት ስርዓቶች 
ሊከተል ይገባል፡፡ እንዲሁም የሚጠበቅበትን  ሌሎች የፋይናንስ  ሪፖርት ስራዎች  
በአግባቡ ማከናወን ይኖርበታል፡፡ 

አንቀፅ 20፡ የሰው ሀይል  አስተዳደር 

1. የአመራር አካሉ ጥንቃቄ የተላበሰ ምልመላ በማካሄድ እጅግ የተሻለ ችሎታ ያለውን 
የስራ አስፈጻሚ ዳይሬክተር ይቀጥራል፡፡  

2. የአመራር አካሉ የስራ አስፈጻሚ ዳይሬክተሩን ጥቅማ ጥቅሞች ይወስናል፣ የድርጅቱን 
አላማዎች ለማሳካት የሚያግዝ ተነሳሽነት እና ሙያዊ ድጋፍ የተደረገለት መሆኑን 
ያረጋግጣል፣ በየወቅቱ የስራ አፈጻጸሙን ይገመግማል፡፡ 
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3. ድርጅቱ ተልዕኮውን ለማሳካት ቁርጠኛ የሆኑ፣ ብቁ እና ኃላፊነት የሚሰማቸው 
ሰራተኞችን ይቀጥራል፡፡ 

4. የስራ ቅጥር ከዘር ሀረግ፣ ጻታ፣ ብሔረሰብ፣ ከአካል ከጉዳተኝነት፣ ከቅርበት እና 
ከጓደኝነት፣ከ ሐይማኖት ወይንም ሌላ ማንኛውንም የማንነት ቡድኖች በጸዳ መልኩ 
በችሎታ ላይ ተመርኩዞ ይከናወናል፡፡ 

5. ድርጅቱ ባለው ክፍት የስራ መደብ ላይ ሴቶች እና የአካል ጉዳተኞች እንዲያመለክቱ 
እና ጉዳዩ በቅድሚያ እንዲታይላቸው የሚያበረታታ ፖሊሲ ይኖረዋል፡፡   

6. ከችሎታ በተጨማሪ ድርጅቱ በሁሉም እረገድ (ብሔረሰብ፣ ሐይማኖት፣ ጾታ፣ ወይም 
ሌላ የቡድን ማንነት) በልዩነት እና አካታችነት መርህ ይመራል፡፡ 

7. ድርጅቱ ለግለሰብ እድገት እና ለሰራተኛ ልማት ተገቢውን እድል የሚሰጥ ሲሆን 
የቅርብ የስራ ኃላፊዎች የሰራተኞችን እድገት የሚያበረታቱበትን ድባብ  ያጠናክራል፡፡ 

8. የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ በቦርዱ የፀደቀ የሰው ሀብት ፖሊሲ ይኖረዋል፡፡ 

9. አሳሳቢ የሆኑ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን በተመለከተ ሰራተኞች ከአመራር አካሉ አባል 
ጋር ሀሳብ እንዲለዋወጡ እንዲችሉ ይበረታታሉ፡፡  	  

አንቀጽ 21፡ የውስጥ እና ውጪ ቅሬታዎች እና የምላሽ አሰጣጥ ስርዓት 

1. የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በውሳኔዎቻቸው እና በእርምጃዎቻቸው ዙሪያ 
የሚመለከታቸው አካላት ቅሬታ የሚያቀርቡበትን ስርዓት የሚዘረጉ ይሆናል፡፡ 
የቅሬታ አቀራረብ ስርዓቱ በአግባቡ እየተሰራበት መሆኑንም ያረጋግጣሉ፡፡ 

2. ድርጅቶች ከሰራኞች፣ ከበጎ ፈቃደኞች ከመሳሰሉት የውስጥ አካላት የሚቀርቡ ከኢ-ስነ 
ምግባራዊና ከድርጅቱ ፖሊሲዎች ጋር የሚቃረኑ ድርጊቶችን በተመለከተ የሚቀርቡ 
ቅሬታዎች አያያዝ እና ምርመራ የሚመራበት ስርዓት በሁሉም የስራ ደረጃዎች ላይ 
ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 

3. ድርጅቶች ከውጭ አካላት እንደ(ባለመብቶች፣ ህዝብ፣ ለጋሾች እና ሌሎች አካላት 
ለሚቀርቡ ምላሽ የሚሰጥበት ተቋማዊ ፖሊሲ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 	  
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አንቀጽ 22፡ የሀብት አሰባሰብ እና አጠቃቀም 

1. ድርጅቱ ለሀገር ውስጥ የሀብት ምንጭ ትኩረት የሰጠ ተቋማዊ የሀብት  አሰባሰብ እና 
አጠቃቀም ፖሊሲ ይኖረዋል፡፡ 

2. የሀብት ማሰባሰብ እና በግል አሰተዋጽኦ የማድረግ ስራን ጨምሮ ቦርዱ ሀብት 
በማፈላለግ ስራዎች ውስጥ በንቃት ይሳተፋል፡፡ 

3. ድርጅቱ የገንዘብ አስተዋጽኦዎችን የሚቀበለው ከተቋቋመለት ከተልዕኮው እና 
አላማዎቹ ጋር ከሚጣጣሙ ህጋዊ ምንጮች ነው፡፡ 

4. ድርጅቱ ከሀብት አሰባሰብ እና አጠቃቀም ጋር የተያያዙ ስራዎችን በተመለከተ 
የሚያከናውናቸው ተግባራት በሙሉ ግልጽነትን የተላበሱ መሆን አላቸው፡፡ 

5. ፕሮግራሞች የድርጅቱን ተልዕኮ እና አላማዎቹን ለማሳካ መቅረጽ ያለባቸው ሲሆን 
የለጋሾችን  ፍላጎት ለማሟላት በፍጹም  መቀረጽ የለባቸውም፡፡ 

6. ድርጅቱ ለአንድ ፕሮጀክት ተደራራቢ ሀብትን የመመደብ፤ ሀብትን ከጸደቀለት 
ፕሮጀክት ውጪ ለሌላ ስራ የማዋል ወይንም የተገኙ ውጤቶችን አጋኖ ማቅረብን 
እና የመሳሰሉትን ማናቸውንም ኢ-ስነ ምግባራዊ ድርጊቶች መቀበል ወይንም መሸከም 
የለበትም፡፡ 

7. ድርጅቱ ሁሉም የሀብት ማሰባሰቢያ እና የማስተዋወቂያ ሥራዎች ትክክለኛ፣ ግልጽ እና 
ድርጅቱን በአግባቡ የሚወክሉ እንዲሁም ተልዕኮውን አላማዎቹን እና ፕሮግራሞቹን 
የሚገልጹ መሆናቸውን በጥንቃቄ ያረጋግጣል፡፡ በዚህ ረገድ እውነታን የማጋነን 
ወይም፣ ይዘትን የማጓደል፣ የተሳሳተ ወይንም የተዛባ ግንዛቤ ሊፈጥሩ የሚችሉ 
ተግባቦት ወይንም ፎቶዎችን የመጠቀም ዝንባሌ  ሊኖር አይገባም፡፡  

8. ድርጅቱ ለፕሮጀክት መዋጮዎች/ሀብቶች/ ቃል በተገባው ወይንም  በፕሮጀክት ሰነድ 
ውስጥ  በለጋሾች  ለታለመው ስራ መዋላቸውን ያረጋግጣል፡፡ ድርጅቱ የሀብቱ/ድጋፉ 
ስራ ላይ የሚውልበትን ሁኔታ ሊያሻሽል የሚችለው የለጋሹን ፈቃድ ሲያገኝ ብቻ ነው:: 

9. ድርጅቱ የድጋፍ ወይንም/የተገኘ ሀብት/ ስራ ላይ የዋለበትን እና ወጪ የተደረገበትን 
ሁኔታ ለመከታተል የሚያስችል የተደራጀ ስርዓት ይዘረጋል፡፡  

10. ድርጅቱ የሀብት ብክነት ስጋትን ለማስወገድ ወይንም ለመቀነስ ውስጣዊ የቁጥጥር 
ስርዓት ይዘረጋል፡፡ 
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11. ድርጅቱ የሀብት አጠቃቀም እና አስተዳደርን በተመለከተ ወቅታዊ   ሪፖርቶችን 
ያዘጋጃል፡፡ 

12. ለጋሾች እና ሌሎች ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ሲጠይቁ እርዳታ እና ድጋፍን    የሚመለከቱ 
የፋይናንስ መግለጫዎች ይዘጋጅላቸዋል፡፡  

አንቀጽ 23፡ የጥቅም ግጭትን ስለመከላከል 

ማንኛውም ድርጅት የሚከተሉትን ድንጋጌዎች የሚያረጋግጡ የጥቅም ግጭት ማስወገጃ 
ፖሊሲ ይኖረዋል፡፡ 	  

1. ሁሉም የድርጅቱ ስራዎች ከግላዊ እና ሙያዊ የጥቅም ግጭቶች ነጻ መሆን አለባቸው፡፡  

2. የድርጅቱ የቦርድ አባላት እና መደበኛ አባላት፣ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች፣ 
አማካሪዎች፣ የስራ ተለማማጆች እና በጎ ፈቃደኞች ወይም ሌሎች ማንኛውም 
ሰራተኞች የድርጅቱን ጉዳዮች በታማኝነት እና በመልካም ስነምግባር የማስተዳደር 
ኃላፊነት፣ እንዲሁም የተቻላቸውን ጥንቃቄ፣ ክህሎትና  ሙያዊ አበርክቶ ለድርጅቱ 
ጥቅም የማዋል  ኃላፊነት አለባቸው፡፡ 

3. የአመራር አካል አባላት፣ ተከፋይ ሰራተኞችእና በጎ ፈቃደኞች ማንኛውም የጥቅም 
ግጭት ወይንም ከዕቃ ወይንም አገልግሎት አቅራቢ ድርጅት፣ የእርዳታ ተቀባዮች  
ወይንም ተመሳሳይ ወይንም ተጻራሪ አላማዎች ያላቸው ድርጅቶች ጋር የተደረገ 
ወይንም ሊደረግ የሚችልን መቀራረብን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ለአመራር አካሉ 
ያሳውቃሉ፡፡  

4. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 3 የተደነገገው እንዳለ ሆኖ የአመራር አካል አባላት እና ተከፋይ 
ሰራተኞች የጥቅም ግጭት ካለበት ማንኛውም ጉዳይ  ከመወያየት፣ ድምጽ ከመስጠት 
ወይንም  ውሳኔ አሰጣጥ  እራሳቸውን ማቀብ አለባቸው፡ 5. እነዚህ ግለሰቦች በሁሉም 
ስራዎቻቸው ረገድ የሚያገለግሉት በታማኝነት መሆን  አለበት፡፡ በድርጅቱ ውስጥ 
የተሰጣቸውን የስራ ኃላፊነት እና በስራ ምክንያት ያወቁትን እና ችሎታቸውን ለግል 
ጥቅማቸው መገልገያነት ማዋል የለባቸውም፡፡   

5. በሁሉም ውሳኔዎች እና የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ የድርጅቱን ጥቅሞች ቅድሚያ 
መስጠት ግዴታ ነው፡፡ 
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6. የድርጅት የጥቅም ግጭት መከላከያ ፖሊሲ ግጭት ስለሚፈጠርበትን፣ መስክ፣ 
ስለጥቅም ግጭቶች ባህርይ፣ ሊከሰቱ ስለሚችሉ እና ስለተከሰቱ የጥቅም ግጭቶች 
የመጠቆሚያ መንገድ እና ውሳኔ ከመስጠት ስለመገለል ሁኔታዎች ግልጽ በሆነ መልኩ 
ማካተት ይኖርበታል፡፡ 

7. የአመራር አካሉ ለአባላቱ እና ለሰራተኛው የጥቅም ግጭት መግለጫ ሰነድ የሚሰጥ 
ሲሆን ይህም ሰነድ በእየአንዳንዱ ግለሰብ በየስራ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ወይንም 
ድርጅቱን በሚቀላቀልበት ወቅት መፈረም ያለበት ነው፡ 

8. ማንኛውም አባል፣ ዳይሬክተር ወይንም ሰራተኛ እራሱን በሚመለከቱ የውሳኔ አሰጣጥ 
መድረኮች ላይ መሳተፍ የለበትም፡፡ 

አንቀጽ 24: ደህንነት ጥበቃ (Safeguarding) 

ደህንነት ጥበቃ ማለት፣ የድርጅቱ ሰራተኞች ወይም ከነርሱ ጋር ቀጥታ የስራ ግንኙነት ያላቸው 
ግለስቦች፣ በሌሎች ግለሰቦች ላይ ከሚያደርሱት ጉዳት ለመከላከል እና ጉዳት ደርሶ ቢገኝ 
ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት የሚይስችል የአሰራር ስርዓትና ልምድ ማለት ነው። በዚሁም 
መሰረት፣ ድርጅቶች የሚከተሉትን መሰረታዊ የደህነት ጥበቃ መርሆዎችንና ደረጃዎችን 
በተግባር ላይ እንዲያውሉ ይጠበቃሉ። 

1.	 ተግባራዊ የሚደረግ የደህንነት ጥበቃ ፖሊሲና ከዚሁ ጋር ተዛማጅነት ያለውና ሁሉን 
አቀፍ የሆነ የደህንነት ጥበቃ ፅቅድ ማዘጋጀት 

2.	 በሁሉም የስራ አካባቢዎች የሰለጠኑ ደህንነት ጥበቃ ተጠሪዎችን መመደብ 

3.	 ደህንነቱ የተረጋገጠ የሰራተኛ ቅጥርና የማጣራት ስርዓት በስራ ላይ ማዋል 

4.	 ለሰራተኞችና ከነርሱ ጋር ቀጥታ የስራ ግንኙነት ላላቸው ግለስቦች፣ ተከታታይና 
አግባብነት ያለው የደህንነት ጥበቃ ስልጠና መስጠት 

5.	 በሁሉም የስራ አካባቢዎች፣ የደህንነት ጥበቃ ችግሮች ሪፖርት አቀራረብና መልስ 
አሰጣጥ ስርዓት በስራ ላይ ማዋል 

6.	 ማህበራዊ መሰረት ያለው የአስተያየት መስጫና የቅሬታ አቀራረብ ስርዓት በስራ ላይ 
ማዋል 

7.	 የደህንነት ስጋት ግምገማና አስተዳደር ስርዓት መዘርጋት 

8.	 የግል መረጃዎችንና ምስሎችን የአያያዝ ስርዓት መዘርጋት 
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ክፍል ሶስት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

አንቀጽ 25፡ የስነ ምግባር ደንቡን  ስራ ላይ ስለማዋል 

1. የስነ ምግባር ደንቡ ስለመከበሩ እና  ስራ ላይ ስለማዋሉ የመከታተል ሃላፊነት ያለው  
ፓነል/ቡድን/ በምክር ቤቱ ይቋቋማል፡፡  

2. የፓነሉ አጠቃላይ የአሰራር ስርዓትና የአባላቱ ተዋጽኦ በምክር ቤቱ ይወሰናል፡፡  

አንቀጽ 26፡ ስለ መቋቋም 

1. የስነ ምግባር ደንብ አተገባበር ፓነል/ከዚህ በኋላ ፓነሉ ተብሎ የሚጠራ/ ኋላፊነቱ የስነ 
ምግባር መመሪያዎችን አተገባበር ማዳበር እና በድርጅቶች መተግበራቸውን ማረጋገጥ 
የሆነ ነጻ አካል በሲቪል ማህበረሰብ ምክር ቤት ስር ተቋቁሟል፡፡ 

2. ፓነሉ ተጠሪነቱ  ለምክር ቤቱ ለጠቅላላ ጉባኤ ነው፡፡ 

3. ፓነሉ 9 አባላት የሚኖሩት ሲሆን አባላቱ ከፍተኛ እውቅና ያላቸው, በስብእናቸው 
የታወቁ፤ አርአያነት ያላቸው፤ ከአድሎ ነጻ የሆኑ እና ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 
አሰራር ጋር በተያያዘ የተሻለ የስራ ብቃት ያላቸው ሊሆኑ ይገባል። በተለይም በህግ 
ሙያ የስራ  ልምድ ያላቸው ሰዎች ጉዳይ በልዩ ሁኔታ ይታያል፡፡     

አንቀጽ 27፡ የፓነሉ አባላት ምርጫ እና ተዋጽኦ 

1. የፓነሉ አባላት ምርጫ ዲሞክራሲያዊ እና አሳታፊ በሆነ መልኩ ይካሔዳል፡፡ 
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2. የፓነሉን እጩዎች አባላት አቀራረብና አመራረጥ በተመለከተ የምክር  ቤቱ ጠቅላላ 
ጉባኤ መመዘኛ ሊያወጣ ይችላል። 

3. የፓነሉ አባላት የሚውጣጡት ከምክር  ቤቱ አባል ድርጅቶች ነው፡፡ 

4. በቀደሙት ንኡሳን አንቀጾች የተደነገገው እንዳለ ሆኖ፣ የፓነሉ ሰብሳቢ ነጻ የሆነ እና  
በህግ ሙያ ዘርፍ የስራ አፈጻፀም ያለው/ያስመዘገበ/ ባለሙያ ይሆናል፡፡ 

5. ማንኛውም ድርጅት እጩ ሊያቀርብ  ይችላል፡፡ 

6. የፓነሉ አባላት ተዋፅኦ እንደሚከተለው የሚደራጅ ይሆናል፡፡  

ሀ. ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 3 አባላት፣  

 ለ. ከሙያ ማህበራት 1 አባል፣ 

 ሐ. ከሴቶች እና ወጣቶች ድርጅቶች 2 አባላት፣ 

  መ. አካል ጉዳተኞች መብት ላይ ከሚሰሩ ድርጅቶች 1 አባል፣ 

  ሠ. ከድርጅቶች ህብረት - 1 አባል፣ 

  ረ. ከውጭ ድርጅቶች 1 አባል ይኖራቸዋል፡፡ 

7. የፓነሉ አባላት ባላቸው ግለሰባዊ ችሎታ አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡ 

8. የፓነሉ አባላት ከማህበራቸው ወይንም ከድርጅታቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት 
ቢቋረጥ እንኳን ሌላ ችግር እስካላጋጠማቸው ድረስ ፓነሉን ማገልገል 
ይቀጥላሉ:: 	  

አንቀጽ 28፡ የፓነሉ አባላት የስራ ዘመን 

የፓናሉ አባላት የሚመረጡት ለ3 ዓመታት ለማገልገል ሲሆን፣ ማንኛውም አባል ከ2 
ተከታታይ የስራ ዘመን በላይ አያገለግልም ወይም አይመረጥም፡፡ 
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አንቀጽ 29፡ የፓናሉ ስልጣንና ተግባራት 

ፓናሉ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡ 

1. የስነ ምግባር ደንቡ የበላይ ጠባቂ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን የደንቡን  አተገባበር  እና 
አመራር ይከታተላል፡፡ 

2. ከድርጅቶች ጋር በመተባበር በስነ ምግባር ደንቡ ውስጥ የተካተቱ የስነ ምግባር 
ደረጃዎችን ያሰርጻል፣ ያስተዋውቃል ያጠነክራል በተለይም፡- 

3. ሰነዶችን ይሰበስባል፤ በድርጅቶች የስነ ምግባር ችግሮች ዙሪያ ጥናትና ምርምር 
ያካሒዳል፣ 

4. የስነ ምግባር ደንቡን ትግበራ ለመደገፍ የሚረዱ ሴሚናሮችን ፣ሲምፖዚየሞችን እና 
ኮንፈረንሶችን ያካሂዳል፣ ል፣ መረጃዎችን የሳራጫል፣ 

5. የስነ ምግባር ችግሮችን ለመፍታት ያለሙ እና የሚረዱ መርሆዎች እና ህጎችን ይቀርጻል 
ይተገብራል፣ 

6. የስነ ምግባር ደረጃዎችን የማስረጽና የመጠበቅ ስራን ከድርጅቶች ህበረቶች ጋር 
በመተባባር ይሰራል፣  

7. የስነ ምግባር ደንቡን ድንጋጌዎች ይተረጉማል።

8. በድርጅቶች ዘንድ የስነ ምግባር ደንቡ መከበሩን  እና የመሳሰሉትን  የሚመለከቱት 
ስልቶች ይከታተላል፡፡  

   ሀ- ሪፖርቶችን በመቀበል፣ 

   ለ- ቅሬታዎችን በማስተናገድ፣ 

   ሐ-ድርጅታዊ ጉብኝት በማካሄድ

 መ-እጅግ ልህቀት  እና አርአያነት ላላቸው አፈጻፀሞች እውቅና እና ሽልማት 
በመስጠት፣  

9. በምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡   
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አንቀጽ 30፡ የሪፖርት አቀራረብ ስርዓት

1. ድርጅቶች ድርጅቶች የዚህን ደንብ ድንጋጌዎች ባፀደቁት መሰረት መደበኛ እና ወቅታዊ 
ሪፖርቶችን ለፓነሉ ያቀርባሉ፡፡ 

2. ድርጅቶች በፓነሉ በሚዘጋጀው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በየ 3 ዓመቱ ያቀርባሉ፡፡ 

3. ሪፖርቱም የደንቡን አተገባበር፣ የተገኙ ውጤቶችን እና ያጋጠሙ ችግሮችን 
በተመለከተ የተሟላ መረጃ ሊኖረው ይገባል፡ 

4. ፓነሉ ሪፖርቱ ላይ ቅኝት ማድረግና የመረጃ ጉድለትን በተመለከተ ማስተካከያ 
እንዲደረግ እንዲሁም በደንቡ አተገባበር ዙሪያ በድርጅቱ ውስጥ ያጋጠሙ ጥንካሬ እና 
ድክመትችን በመለየት የማጠቃለያ ምልከታ የሚያካሂድ ሲሆን በተጨማሪም ለቀጣይ 
ስራዎች ግብአት እንዲሆን ለድርጅቱ ምክረ ሀሳብ ይሰጣል፡፡ 

5. ማንኛውም ሌላ ድርጅት ወይንም ፍላጎት ያለው ማንኛውም ሰው በሚገመገመው የ 
ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ሪፖርት ላይ አስተያየቱን በጽሁፍ ለሚመለከተው እና 
በሰነዱ ለሚያካትተው  አካል መስጠት ይችላል፡፡    

6. ፓነሉ የሪፖርት አቀራረብ ስነ ስርዓትን እና ተገቢ መሳሪያዎችን በተመለከተ የአሰራር 
ስርዓት ሊያወጣ ይችላል፡፡	  

አንቀጽ 31፡ እውቅና ስለመስጠት

1. ይህ ደንብ ስልጣን በተሰጠው ሌላ አካል የሚሰጡ ምስክርነቶችን ወይም 
ማረጋገጫዎችን እንደ የእራስ አስተዳደር የማጠናከሪያ መንገድ እውቅና ይሰጣል፡፡ 

2. ፓነሉ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ በሚወሰነው መሰረት 
እንደ እውቅና ሰጪ አካል ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፡፡ 

3. በእውቅና አሰጣጡ ሂደት ውስጥ የሚያልፉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እና 
እውቅና እንዲሰጣቸው የተፈቀደላቸው ድርጅቶች በአንቀጽ 28 መሰረት እውቅናው 
በሚጸናበት ጊዜ ውስጥ ለፓነሉ ሪፖርት ላያቀርቡ ይችላሉ፡፡ 

4. በንዑስ አንቀጽ 3 የተደነገገው ቢኖርም ፓነሉ የእውቅና አሰጣጥ የተከናወነበትን 
ሂደት መስፈርቶች በስነ ምግባር ደንቡ ከተቀመጡት የስነምግባር መስፈርቶች ጋር 
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መጣጣማቸውን ያረጋግጣል፡፡ የሁለቱ መስፈርቶች የመጣጣም ደረጃን ወይንም 
ልዩነትን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ፓነሉ የእውቅና መስጫውን ሊያፀና ወይንም 
እውቅና ሊሰጠው ወይንም ሊነፍገው ይችላል፡፡ 

5. ፓነሉ የእውቅና አሰጣጥ አስተዳደርን በተመለከተ ዝርዝር የአሰራር ስርዓትና ደንብ 
ሊያወጣ ይችላል፡፡  	  

አንቀጽ 32፡ ግንኙነት እና ቅሬታን በተመለከተ 

1. የደንቡ ድንጋጌ ስለመጣሱ በቂ ምክንያት ያላቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ 
ለጋሾች፣ መንግስታዊ አካላት፣ ተጠቃሚዎች  ወይም ህዝብ ወይም ሌላ ማንኛውም 
ሰው ለፓነሉ ቅሬታ ከማቅረባቸው በፊት ጉዳዩን በተመለከተ ለድርጅቱ በጽሁፍ 
ስለድርጊቱ ድንጋጌውን ለጣሰው ድርጅት ሊያሳውቅ ይችላል፡ ይህ በጽሁፍ ለክትትል 
እንዲረዳ ለድርጅቱ የተሰጠው ማስታወሻ ለፓኔሉ እና ወይም ድርጅቱ አባል ለሆነበት 
የማህበራት ህብረት ሊሰጥ ይችላል፡፡ 

2. ማስታወሻው የደረሰው ቅሬታ የቀረበበት ድርጅት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለቅሬታ 
አቅራቢው ጉዳዩን በተመለከተ ስለተከናወነ የማስተካከያ ስራ ወይንም በሂደት ላይ 
ስላለ የማስተካከያ እርምጃ ምላሽ ይሰጠዋል፡፡ 

3. ጉዳዩ ለድርጅቱ ከቀረበበት እለት ጀምሮ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የቅሬታ አቅራቢውን 
ጥያቄ በሚመልስ መልኩ እልባት ካልተሰጠው ቅሬታ አቅራቢው ሰው ወይንም አካል 
ጉዳዩን ለፓነሉ ወይንም ድርጅቱ አባል ለሆነበት የድርጅቶች ህብረት ሊያ ቀርብ 
ይችላል፡፡: 	  

አንቀጽ 33፡ ለፓነልና ለድርጅቶች ህብረት የሚቀርቡ ማመልከቻዎች 

1. ለፓነሉ እና ለድርጅቶች ህብረት በማንኛውም ሰው የሚቀርብ ቅሬታ በሚከተለው 
መልኩ መቅረብ አለበት፡፡  

I.	 በጽሑፍ ወይም በቃል ለፓነሉ ሰብሳቢ ወይም ለሚመለከተው የድርጅቶች 
ህብረት ባለሙያ መቅረብ አለበት፡፡ 

II.	ማመልከቻው በቃል የሚቀርብ ከሆነ የፓነሉ ሊቀመንበር /ፀሐፊ/ ወደ ጽሁፍ 
በመቀየር አመልካቹን ያስፈርማል፡፡  
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III. የሚቀርበው ቅሬታ በማንኛውም የሀገር ውስጥ ቋንቋ ሊቀርብ የሚችል ሲሆን 
ፓነሉ የማስተርጎም ግዴታ ይኖርበታል፣ 

IV. የቅሬታ አቅራቢው የአመልከቹን ስምና ዝርዝር አድራሻ ማካተት ይኖርበታል፣ 

V.	በዚህ የስነ ምግባር ደንብ ውስጥ በተገለጹት የስነምግባር መስፈርቶች ላይ 
ተመርኩዞ መቅረብ ይኖርበታል፡ 

VI. ከተራ ክስ ወይንም በአሉባልታ ላይ ከተመረኮዘ ስም ማጥፋት በራቀ መልኩ 
በተጨባጭ ማስረጃዎች ላይ ተደግፎ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

VII. ያሰራር ጥሰቱ በተፈጸመ በ1 ዓመት ጊዜ ውስጥ ቅሬታው መቅረብ ይኖርበታል፣  

VIII. ቅሬታው አስቀድመው በሌሎች  መንገዶች  በታዩ ወይም እየታዩ ባሉ ጉዳዮች  
ላይ መሆን የለበትም፡፡ 

2. ፓነሉ ጉዳዮችን ማየት የሚችለው ሁሉም ድርጅታዊ /ተቋማዊ/ መፍትሔዎች 
ተሞክረው የተሟጠጡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥበት መንገድ ካለና ወይም በሌላ 
መንገድ መታየቱ ጉዳዩን እንዲራዘም የማያደርግ ከሆነ ነው፡፡  

3. 

አንቀጽ 34፡ የስልጣን ወሰን 

1. ፓነሉ የክስ እና አቤቱታ ጉዳዮችን የማየት ስልጣኖች ይኖሩታል፡፡  

2. የማንኛውም የድርጅቶች ህብረት አባል ባልሆነ ድርጅት፣ ህብረት ወይንም ፣ ወይንም 
ማህበር ላይ የሚቀርብ ቅሬታ በፓናል ደረጃ ሊቀርብ ወይንም ሊታይ ይችላል፡፡ 

3. በንዑስ አንቀጽ 2 የተደነገገው ቢኖርም በሲቪል ማህበረሰብ የድርጅቶች ህብረት አባል 
ላይ የቀረበ ቅሬታ በመጀመሪያ ደረጃ የሚታየው በድርጅቶች ህብረት ደረጃ ሲሆን 
በዚህ አይነቱ አጋጣሚ ፓኔሉ አቤቱታ የማየት ሰልጣን ብቻ ይኖረዋል፡፡ 

4. የሚከተሉት ጉዳዮች በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረቶች ስልጣን ስር የሚታዩ 
ናቸው፡፡  

I. አግባብነት ያላቸው  ድርጅታዊ ፖሊሲዎችን ከማጽደቅ ጋር ተያያዙ ጉዳዮች  
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II. ከሰው ሃብት አስተዳደር ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጉዳዮች 

III. ሪፖርቶችን ለተጠቃሚዎች እና ለመላዕተ ህዝቡ፣ለጋሾች እና ሰራተኞች 
ማድረስን ጨምሮ ሪፖርት የማቅረብ  ግዴታዎችን በአግባቡ መወጣት 
አለመቻል፡፡ 

5. ተለይተው ለድርጅቶች ህብረቶች ያልተሰጡ ጉዳዮች የፓነሉ የስልጣን ወሰን ስር 
ይታያሉ፡፡ 

6. 

1. አንቀጽ 35፡ በፓናሉ የሚደረግ ምርመራ 

1. ፓነሉ በራሱ ተነሳሽነት በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተፈጸሙ የስነ ምግባር ደንቡ 
ድንጋጌዎች ጥሰት ዙሪያ ምርመራ ሊያደርግ እና ከደንቡ መስፈርቶች ጋር የተጣጣሙ 
ማስተካከያዎች እንዲደረጉ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይወስዳል፡፡  

2. ፓነሉ ማንኛውንም አግባብነት ያለው ሌላ አማራጭ የምርመራ ዘዴን ሊከተል 
ይችላል፤ በዚህም ከሌሎች እውቀት ካላቸው እና ማብራሪያ ሊሰጡ ከሚችሉ  ሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅቶች፤ መንግስት፤ ለጋሽ፣ ከህዝብ ወይም ጉዳዩ ላይ ከሌላ ሰው 
ወይም ቃል ሊቀበል ይችላል፡፡ 

3. 

አንቀጽ 36፡ በፓናሉ የሚታዩ ቅሬታዎች

1.	 ለፓናሉ የሚቀርቡ ቅሬታዎች በፓናሉ ጽ/ቤት አድራሻ የሚቀርቡ ሲሆን ጽ/ቤቱም 
በበኩሉ ቅሬታዎችን ለፓናሉ ፕሬዘዳንት ይመራል፡፡  

2.	 ቅሬታውን በመቀበል ሰብሳቢው /ፀሐፊው/ቅሬታው በአንቀጽ 33 ስር በተገለጸው 
መሰረት ቴክኒካዊ መስፈርቶችን ያካተተ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ 

3. 	 የፓነሉ ሰብሳቢ ከፓነሉ አባላት መካከል በመምረጥ ጉዳዩን የሚያዩ 3 አባላትን ያቀፈ 
ንዑስ ፓናል ያቀዋቁማል፡፡ 

4. 	 ንዑስ ፓናሉ ቅሬታው ተጨባጭ መነሻ ያለው መሆኑን ይመረምራል፡፡ ቅሬታው 
ተጨባጭ መነሻ እንደሌለው ንዑስ ፓነሉ ካመነ ቅሬታው የቀረበበት ፈራሚ ድርጅት 
ጥሪ ሳይቀርብለት የቅሬታውን ማመልከቻ እንዲሰረዝ ማዘዝ  ይችላል፡፡ 
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5.	 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ምላሽ ሊሰጥበት የሚገባ ተጨባጭ መነሻ መኖሩን ንዑስ 
ፓናሉ ካመነ በ30 ቀናት ውስጥ ምላሽ እንዲሰጥበት በመጠየቅ ከቅሬታው ቅጂጋር 
አያይዞ  ለድርጅቱ ይልካል፡፡ 

6.	 የፓናሉ ሊቀመንበር ቅሬታው እንዲመረመር መወሰኑን እና ጉዳዩ ሊጠናቀቅ 
የሚችልበት ጊዜን በተመለከተ ለቅሬታ አቅራቢው በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት፡፡ 

7’	 ቅሬታ የቀረበበት ድርጅት የዘገየበትን ተቀባይነት ያለው ምክንያት ካላቀረበ 
በስተቀር፣ዘግይቶ የሚቀርቡ  ምላሾች ተቀባይነት የሌላቸው ሲሆን ጉዳዩ በቀረበው 
ቅሬታ መሰረት እንዲታይ ይደረጋል፡፡ የዘገየ ምላሽን በሚመለከት የሚቀርብ 
ማመልከቻ ሊቀርብ የሚችለው ንዑስ ፓናሉ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ብቻ 
ነው፡፡   

አንቀጽ 37፡ የይግባኝ አቀራረብ ስርዓት 

1. በንዑስ ፓናሉ ወይም አባል በሆነበት የድርጅቶች ህብረት የተሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ 
ማንኛውም አካል ውሳኔው በተሰጠበት በ30 ቀናት ውስጥ ለፓናሉ ይግባኝ ማረብ 
ይችላል፡፡ የተሰጠው የጊዜ ገደብ አሳማኝና አጥጋቢ በሆነ ምክንያት ከተደገፈ እና 
በፓነሉ ተቀባይነት ካገኘ ለተጨማሪ 30 ቀናት ሊራዘም ይችላል፡፡ 

2. ይግባኙ አምስት አባላት ባሉት ፓናል /ከዚህ በኋላ ፓናሉ ተብሎ በሚጠቀስ /ይታያል፡
፡ጉዳዩን ተመልክተው ውሳኔ የሰጡት የንዑስ ፓናል አባላት ይግባኙ በሚታይበት 
መድረክ ላይ መገኘት  አይችሉም፡፡ 

3. የይግባኙ ማመልከቻ የሚከተሉትን ሊያካትት ይገባል  

I.  ይግባኙ የቀረበበትን ውሳኔ የሰጠው  አካል ስም 

II. የይግባኙ መነሻ  

III. መፈታት የሚገባው የተዛባ ውሳኔ  

IV. ከይግባኙ ማመልከቻ ጋር ማረጋገጫ የተሰጠበት ይግባኙ የቀረበበት ውሳኔ 
እና ውሳኔው የተሰጠበት ሒደት የተሟላ ዘገባ ቅጂ ተያይዞ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

4. ፓናሉ በይግባኙ ላይ ውሳኔ በሚሰጥበት ወቅት በይግባኙ ማመልከቻ ላይ በተጠቀሱ 
የቅሬታዎች መነሻዎች ብቻ መታጠር አይኖርበትም፡፡ 
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5. ፓናሉ ይግባኙን ከተቀበለው ምላሽ ሰጭው /አስረጅው /ላስረጅም  የይግባኙን 
ማመልከቻ ቅጂ በመላክ በጉዳዩ ላይ ይግባኙንና የአስረጂውን  ምላሽ ለማዳመጥ 
ቀን ይወስናል፡፡ ይግባኝ ለማድመጥ የሚደረገው ጥሪ ውስጥ አስረጂው በመድረኩ 
ባይገኝም ይግባኙ እንደሚደመጥ የሚያስገነዝብ ሀሳብ ሊካተት ይገባል፡፡ 

6. ውሳኔ ሲሰጥ በውሳኔ አሰጣጥ ሒደት ውስጥ ፓናሉ ቅሬታውን እና ይግባኙን፣ 
በፈራሚው የተሰጠውን ቃል፣ ለይግባኙ ተሰጠውን ምላሽ ፣የድርጅቶች ህብረቱ 
ወይም ንዑስ ፓነሉ የሰጠውን ውሳኔ እና ሌላ ማንኛውንም ተገቢነት አላቸው ብሎ 
ያመነባቸውን መረጃዎች ማየት እና መመርመር ይኖርበታል፡፡ 

7. ፓነሉ ውሳኔውን የሚያሳልፈው በድምጽ ብልጫ ሲሆን የሚከተሉትን ስልቶች ሊከተል 
ይችላል፡-  

I. የንኡስ ፓናሉን ውሳኔ መሰረዝ 

II. የንኡስ ፓናሉን ውሳኔ ማጽደቅ

III. የንኡስ ፓናሉን ውሳኔ  በማሻሻል ማጽደቅ

8. የፓናሉ ውሳኔ ይግባኝ የማይቀርብበት የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናል:: 	  

አንቀጽ 38፡ ውሳኔ ስለማሳወቅ 

ውሳኔዎችን ተቀብሎ ለመተግበር ወይም በውሳኔው ላይ ይግባኝ የማቅረብ መብትን 
ለመጠቀም እንዲያስችል ጉዳዩን እየተመለከተ  ያለው ፓናሉ ወይም የድርጅቶች ህብረት 
ውሳኔው ለቅሬታ አቅራቢው እና ለድርጅቱ በጽሁፍ ማቅረብ አለበት፡፡  	  

አንቀጽ 39፡ በድርጅቶች ህብረቶች ዘንድ ሊጤኑ የሚገባቸው ጉዳዮች 

1 በጉዳዮች ላይ ውሳኔ የመስጠት ስራቸውን ሲያከናውኑ የድርጅቶች ህብረቶች ፓነሉ 
እንዲከተላቸው ለተገለፁት መርሖዎች እና ስርዓቶች መገዛት ይኖርባቸዋል፡፡ 

2 የድርጅቶች ህብረቶች ለጠቅላላ ጉባኤአቸው ተጠሪ የሆነ እና በሚቀርቡ የስነ ምግባር 
ጉድለት ጋር ቅሬታዎችን ወይም የዚህን ደንብ  ጥሰት በተመለከተ የሚቀርቡ ጉዳዮችን 
በመመርመር ውሳኔ የመስጠት ስልጣን ያለው ገለልተኛ አካል ያቋቁማሉ፡፡ 
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3 ይህን አካል ያላቋቁሙ ወይም የማያቋቁሙ የድርጅቶች ህብረቶች በአባላቸው ላይ 
የሚቀርቡ ማንኛውም ቅሬታን የማየት እና ውሳኔ የመስጠት ሃላፊነት የሌላቸው ሲሆን  
ይህ ኃላፊነት የፓናሉ ይሆናል፡፡   

አንቀጽ 40፡ ጥሰት ሲያጋጥም የሚወሰዱ የዲሲፕሊን እርምጃዎች 

1. ጉዳዩ የቀረበለት ፓናል ወይም የድርጅቶች ህብረት ድርጅቱ ደንቡን መጣሱን ካረጋገጠ 
በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳዩን በጥሞና እና በድርድር ይፈታል፡፡ 

2. በውስጠ ደንባቸው ላይ ተመርኩዘው የድርጅቶች ህብረቶች ማስጠንቀቂያን ፣ እገዳን 
እና/ወይም ከአባልነት የመሰረዝ እርምጃን ጨምሮ በአባል ድርጅቶቻቸው ላይ 
ተገቢነቱን ያመኑበትን ማንኛውንም እርምጃ መውሰድ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም ፓናሉ 
በእንዲህ አይነቱ ድርጅት ላይ ሊወስድ ስለሚችለው እርምጃ ምክረ ሀሳብ ሊያቀርቡ 
ይችላሉ፡፡ 

3. ከላይ የተገለጸው ድንጋጌ ቢኖርም  ስልጣኑ የፓናሉ በመሆኑ የድርጅቶች ህብረቶች 
አንድን  ድርጅት ማገድ ወይንም መሰረዝ አይችሉም፡፡   

4. በእራሱ ተነሳሽነት ወይንም ጉዳዩ የቀረበለትን የድርጅቶች ህብረት ምክረ ሀሳብ ላይ 
በመመርኮዝ ፓነሉ ቀጥለው ከተዘረዘሩት የዲሲፕሊን እርምጃዎች መካከል አንዱን 
ወይንም ከአንድ በላይ እርምጃዎችን ሊወስድ ይችላል፡፡  

I. ማስጠንቀቂያ  

II. እገዳ 

III የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ደረጃን የመግፈፍ ወይንም የመሰረዝ  

5. በአንቀጽ 37 መሰረት የይግባኝ መጠየቂያ ጊዜ እስኪበቃ ድረስ ወይንም ይግባኝ ቀርቦም 
ከሆነ በፓናሉ ውሳኔ እስኪሰጥበት ድረስ ማንኛውም የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድ 
አይችልም፡፡  	

አንቀጽ 41: ውሳኔዎችን ስለማደራጀት እና ስለማሳተም 

1.	 የእራስ በራስ አስተዳደርን ስርዓት ግልጽነትን ለማረጋገጥ ሲባል በፓነሉ ወይም ድርጅቱ 
አባል በሆነበት ድርጅቶች ህብረት የሚተላለፍ ማንኛውም ውሳኔ ለህዝብ ሊገለጽና 
ተመዝግቦ ሊያዝ ይገባል፡፡ 
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2.	 በውሳኔው ውስጥ በግልጽ ካልተቀመጠ በስተቀር ተመዝግበው የተያዙ መረጃዎች 
ቢያንስ እስከ ሁለት አመት ድረስ የሚፀኑ ሲሆን በቀጣይ ወቅት ሊፈጸሙ የሚችሉ 
የዲሲፕሊን ግድፈቶችን ተከትሎ ለሚወሰዱ እርምጃዎች  መነሻ ሆነው ያገለግላል፡፡ 

3.	 የፓነሉ እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ አባል የሆነበት የድርጅቶች ህብረት ውሳኔ 
የተለያዩ የመገናኛ  ዘዴዎችን በመጠቀም ለለጋሾች ፣ለህዝብ ፣ለተጠቃሚዎች/
ተገልጋዮች/፣ለድርጅቱ አመራር አካላት እና ለመንግስት እንዲገለጽ ይደረጋል፡፡ 

4.	 ድርጅቱ አባል የሆነበት የድርጅቶች ህብረት የሚከተሉትን ጉዳዮች መረጃ በማንኛውም 
ወቅት እና ተገቢነት እንዳላቸው ባመነባቸው መንገዶች ማሳወቅ ይችላል፡፡ 

	 I. የቅሬታ አቅራቢውን  እና ቅሬታ የቀረበበትን ድርጅት ስም ያካተተ፣   ቅሬታ 
ስለመቅረቡ የሚገልፅ አውነታ  

	 II. ቅሬታው ወደፊት የሚመረመር፣ እየተመረመረ ያለ ወይንም ተመርምሮ  የተጠናቀቀ 
ስለመሆኑ፤ እና  

	 III. የምርመራ ውጤትና የተወሰደ የዲሲፕሊን እርምጃ   	  

አንቀጽ 42፡ የአባልነት ክፍያ 

1. የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ የሚወሰን ክፍያ ይከፍላሉ፡
፡ ዝርዝሩ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ ይወሰናል፡፡ 

አንቀጽ 43፡ ማሻሻያ ስለሚደረግበት ስርዓት 

1. ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት  አባላት 10% ያህሉ፣ በፓነሉ ወይንም ቢያንስ 3 
በሚሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ  የድርጅቶች ህብረቶች በደንቡ ላይ የማሻሻያ ጥያቄ 
ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ 

2. የማሻሻያው ጥያቄ ከአሳማኝ ማብራሪያዎች ጋር በጽሁፍ ለሲቪል ማህበረሰብ 
ድርጅቶች ጠቅላላ ጉባኤ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ይህ ደንብ የሚሻሻለው ምልዓተ 
ጉባኤ ሲኖርና  ጠቅላላ ጉባኤ አባላት 2/3ኛ የሚሆኑት ተገኝተው ድምጽ የሰጡበት 
እንደሆነ ነው፡፡ 
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አንቀጽ 44፡ ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ 

1. ይህ ደንብ በሲቪል ማህረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ከጸደቀበት ቀን 
ጀምሮ የሚፀና ይሆናል፡፡ 

2. ደንቡ በኢትዮጵያ ውስጥ አግባብ ባለው አካል ተመዝግበው ለሚንቀሳቀሱ የሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅቶች ለፊርማ ክፍት ይሆናል፡፡፡  

አንቀጽ 45፡ የመጨረሻ የህግ ተቀባይነት ያለው ሰነድ   

ደንቡ በኢትዮጵያ ውስጥ አግባብ ባለው አካል ተመዝግበው ለሚንቀሳቀሱ የሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅቶች ለፊርማ ክፍት ይሆናል፡፡




