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ባሇስሌጣኑ ዜጎች ፍትሃዊና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ አገሌግልት የሚያገኙበት ተቋም 

እንዱሆንና መሌካም አስተዲዯርን ማስፇን በማስፇሇጉ፤ 

ከሙስናና ብሌሹ አሰራር የፀዲ፣ በህዝብ አገሌጋይነት መንፇስ የሚተጋ እና የሥነ-ምግባር 

መርሆዎችን ተግባራዊ የሚያዯርግ ትጉህ ባሇሙያ መፍጠር በማስፇሇጉ፤ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን በአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር አስፈፃሚ አካላት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 74/2014 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ (2) ተራ 

ፊደል (ሠ) በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህን መመሪያ አውጥቷል፡፡ 

ክፍል አንድ 

ጠቅላላ ድንጋጌዎች 

1.  አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር “የትምህርትና ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር 

ባሇስሌጣን የሥራ መሪዎችና የሰራተኞች የሥነ-ምግባር መመሪያ ቁጥር 130/2014” ተብል 

ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2.  ትርጓሜ 

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

1. “ዋና ስራ አስኪያጅ” ማሇት የትምህርትና ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር ባሇስሌጣን የበሊይ ኃሊፊ 

ነው፤ 

2. “ምክትሌ ዋና ስራ አስኪያጅ” ማሇት የትምህርትና ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር ባሇስሌጣን 

ምክትሌ ኃሊፊ ነው፤ 

3. "አማካሪ" ማሇት የትምህርትና ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር ባሇስሌጣን ኃሊፊ አማካሪ ነው፤ 

4. “ቅርንጫፍ ጽህፇት ቤት ስራ አስኪያጅ” ማሇት የትምህርት ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር 

ባሇስሌጣን ቅርንጫፍ ጽህፇት ቤት ኃሊፊ ነው፤ 

5. “ባሇስሌጣን” ማሇት የትምህርትና ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር ባሇስሌጣን ማሇት ነው፤ 

6. “ቅርንጫፍ ጽህፇት ቤት” ማሇት የትምህርትና ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር ባሇስሌጣን ተጠሪ 

የሆኑ ቅርንጫፍ ጽህፇት ቤቶች ናቸው፤ 

7. “ዲይሬክተር” ማሇት በመካከሇኛ አመራር ዯረጃ የሚገኙና በሜሪት በቋሚነት 

ተ ቀ ጥ ሮ  የሚሰራ የስራ ክፍሌ ሃሊፊ ነው፤ 

8. "ቡዴን መሪ" ማሇት በዝቅተኛ አመራር ዯረጃ የሚገኙና በሜሪት በቋሚነት ተቀጥሮ 

የሚሰራ የንዑስ ስራ ክፍሌ ሃሊፊ ነው፤ 

9. “ሰራተኛ" ማሇት በትምህርትና ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር ባሇስሌጣን ውስጥ 

በ ቋ ሚ ነ ት  ተቀጥሮ የሚሰራ ሰው ሲሆን የሚከተለትን አይጨምርም፡- 
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ሀ) የባሇስሌጣኑን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ምክትሌ ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የዋና ስራ አስኪያጅ 

አማካሪ፣ የቅርንጫፍ ጽህፇት ቤት ሥራ አስኪያጆች እንደሁም በተመሳሳይ ዯረጃ 

እና ከዚያ በሊይ የሆኑ ኃሊፊዎችን፤ 

ሇ) አግባብ ባሇው ላሊ ሕግ በዚህ የሥነ-ምግባር መመሪያ እንዲይሸፇኑ የተዯረጉ 

ሰራተኞችን፤ 

10. "ቤተሰብ" ማሇት የተሿሚ ወይም የመንግስት ሰራተኛ የትዲር ጓዯኛ ወይም በስሩ 

የሚተዲዯር ዕዴሜው 18 ዓመት ያሌሞሊው ሌጅ፣ እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንዴም፣ አጎት፣ 

አክስት፣ ሲሆን ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የሚኖር ሰውን እና የጉዱፍቻ 

ሌጆችን ይጨምራሌ፡፡ 

11. ‘‘የቅርብ ዘመዴ” ማሇት የተሿሚ ወይም የመንግሥት ሠራተኛ ወሊጆችን፣ ተወሊጆችን፣ 

እህቶችን፣ ወንዴሞችን እና የሥጋ ወይም የጋብቻ ዝምዴና ያሊቸው ሰዎችን ያጠቃሌሊሌ፤ 

12. ‘‘የሥነ-ምግባር መከታተያ ክፍሌ” ማሇት በባሇስሌጣኑ የስነ-ምግባር ሁኔታን የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ስራ የሚሰራ፣ የሚያስተባብር፣ የሚከታተሌ፣ የሚያማክርና የተገኙትን 

የአሰራርና የስነ-ምግባር ጥሰቶችን ሇሚመሇከተው አካሌ የሚያሳውቅ ነው፤ 

13. “ሥነ-ምግባር” ማሇት በባሇስሌጣኑ ሠራተኞች ስህተት የሆኑ ዴርጊቶች ወይም ተግባሮች 

እንዲይፇፀሙ፣ ትክክሌ የሆኑትን ዯግሞ በቀና አስተሳሰብ እንዱፇፀሙ የሚያስችሌ  

ዴርጊት ነው፤ 

14. “የሥነ-ምግባር መርሆዎች” ማሇት በባሇስሌጣኑ ውስጥ ጥሩና መጥፎ፣ መዯረግ  

ያሇባቸውና የላሇባቸው ዴርጊቶች የሚገሇፁባቸው አጠቃሊይ የአስተሳሰብ፣ የአመሇካከት እና 

የተግባር አፇጻጸሞች የሚመሩበት ሥርዓት ነው፤ 

15. "የጥቅም ግጭት" ማሇት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ከመንግስት ወይም ከሕዝብ 

ጥቅም ጋር የሚጋጭ ወይም የሚቃረን ከመንግስት ስራ ጋር በተያያዘ የሚፇጠር 

ማንኛውም ጥቅም ማሇት ነው፤ 

16. "ሀብት" ማሇት ማንኛውም የማይንቀሳቀስ ወይም የሚንቀሳቀስ ወይም ግዙፍነት ያሇው 

ወይም የላሇው ንብረት ሲሆን የመሬት ይዞታንና ዕዲን ይጨምራሌ፤ 

17. "ገቢ" ማሇት በባሇስሌጣኑ ውስጥ ያሇ ማንኛውም አመራርና ሰራተኛ በመቀጠርና  

ከመንግስት የስራ ሰዓት ውጭ በትርፍ ጊዜው የሚያገኘው ገቢ ማሇት ነው፤ 

18. "ስጦታ" ማሇት በባሇስሌጣኑ ውስጥ ባሇው የሥራ ዯረጃና ኃሊፊነት ወይም በስራው 

አጋጣሚ ምክንያት የተሰጠው ዋጋ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇው ነገር ማሇት ነው፤ 

19. "መስተንግዴ" ማሇት ሇሠራተኛው ከሥራው ጋር በተያያዘ ምክንያት የተዯረገ በነፃ 

የተሰጠ የምግብ፣ የመጓጓዣ፣ የሆቴሌ ወይም ተመሳሳይነት ያሇው የመዝናኛ አገሌግልት 

ነው፤ 

20. "ጥቆማ ማቅረብ" ማለት በባሇስሌጣኑ ውስጥ ያለ ማንኛውም አመራርና ሰራተኛ በስራው  
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አጋጣሚ የሚያያቸውን ብሌሹ አሰራሮችና ተግባራትን ሇስነ-ምግባር መከታተያ ክፍሌ  

ወይም ሇኮሚሽኑ ጥቆማ ማቅረብ ነው፤ 

21. "ተገቢ ያሌሆነ ባሕርይ" ማለት ከዚህ የሥነ-ምግባር መመሪያ እንዱሁም ተቀባይነት 

ካለው የማህበረሰቡን ባሕሊዊ አኗኗር የሚቃረን ማናቸውም ዴርጊት ነው፤ 

22."ብሌሹ ሥነ-ምግባር ወይም አሰራር" ማለት በመመሪያው ውስጥ የተጠቀሱትን የሥነ-  

ምግባር መርሆዎች የሚቃረን ተግባር ነው፤ 

23. "ሰው" ማለት በተፈጥሮ ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፤ 

24. በዚህ መመሪያ በወንዴ ፆታ የተገለጸው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡ 

3. የተፈፃሚነት ወሰን 

   ይህ የስነ-ምግባር መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትምህርትና ስሌጠና ጥራት 

ቁጥጥር ባሇስሌጣን እና በስሩ ባለት ቅርንጫፍ ጽህፇት ቤቶች ኃሊፊዎችና ሠራተኞች ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. ኃሊፊነት 

1. የባሇስሌጣኑ የበሊይ ኃሊፊ እና የሥራ መሪዎች ይህን የስነ-ምግባር መመሪያ በሚገባ 

አውቀውት በሥራ ሊይ ሇማዋሌ እንዱችለ ሰራተኞችን የማስተማርና የማሳወቅ ኃሊፊነት 

አሇባቸው፤ 

2. የባሇስሌጣኑ የስራ መሪዎች ይህን መመሪያ የመፇፀም፣ የማስፇፀምና የመከታተሌ 

ኃሊፊነት አሇባቸው፤ 

3. የባሇስሌጣኑ ሠራተኞችም ይህን መመሪያ የመፇጸም ኃሊፊነት አሇባቸው፤ 

4. የባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች እና ሰራተኞች በመስሪያ ቤት ውስጥ ከስነ-ምግባር 

ጥሰትሙስናና ብሌሹ አሠራር ጋር የተያያዙ ዴርጊቶች ሲፈፀሙ ሇባሇሰሌጣኑ የበሊይ 

ኃሉፊ፣ ሇስነ-ምግባር መከታተያ ክፍሌ ወይም ጉዲዩ ከባዴ በሆነ ጊዜ ሇፌዯራሌ ፖሉስ 

የሙስና ወንጀሌ አገሌግልት ወይም ሇአዱስ አበባ ከተማ የሙስና ወንጀልች ምርመራ 

ክፍሌ የማሳወቅ ኃሊፊነት አሇባቸው፤ 

5. የስነ-ምግባር መኮንኑ በዚህ መመሪያ ውስጥ የተመሇከቱት የስነ-ምግባር መርሆዎችን 

አፇፃፀም በሚመሇከት የባሇስሌጣኑ የበሊይ ኃሊፊ፣ የስራ መሪዎችና ሠራተኞች የማማከር፣ 

የማስተማር፣ በባሇስሌጣኑ ስሊሇው መሌካም የስነ-ምግባር ሁኔታ በየጊዜው ሇበሊይ ኃሊፊው 

ሪፖርት የማዴረግ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 
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ክፍሌ ሁለት 

የስነ-ምግባር መርሆዎችና የዱሲፕሉን ጥፋቶች 

5. ቅንነት እና የተሟሊ ስብዕና 

ማንኛውም የባሇስጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊና ሠራተኛ፡- 

1. የተጣሇበትን ህዝባዊ አዯራ፣ ሙያና የግሌ ኑሮ ህብረተሰቡ በመስሪያ ቤቱ ወይም 

በባሇስሌጣኑ ሊይ እምነት እንዱኖረው ሉያዯርግ በሚችሌ መሌክ መምራት አሇበት፤ 

2. መሌካም ስነ-ምግባር በማሳየት ስራውን በከፍተኛ ሙያዊ ብቃት፣ ጥንቃቄና ትጋት 

ማከናወን አሇበት፤ 

3. ከሕግ ውጭ ከመስራት ተገቢ ካሌሆነ አዴራጎትና ከስነ-ምግባር ብሌሹነት መቆጠብ 

አሇበት፤ 

4. በማህበራዊና በግሌ ህይወቱ ህብረተሰቡ በባሇስሌጣኑ ሊይ ያሇውን አመኔታና አክብሮት 

ሉያስጠብቅ ወይም ሉያጎlብት በሚችሌ መሌኩ በመምራት የባሇስሌጣኑን ዝናና ክብር 

ማስጠበቅ አሇበት፤ 

6. ታማኝነት 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊና ሰራተኛ፡- 

1. ሇሀገራቸውና ሇህገ-መንግስቱ ታማኝ መሆን አሇበት፤ 

2. ስራቸውን ሲያከናውኑ ህግንና ባሇስሌጣኑ የሚያወጣውን መመሪያ መሰረት በማዴረግ 

ማከናወን አሇበት፣ 

3. የመንግስት ንብረት እና የስራ ሰዓት በአግባቡ ስራ ሊይ ማዋሌ አሇበት፤ 

4.  የስራ ባሌዯረቦቹን ህገ-ወጥ ዴርጊት ሇቅርብ ኃሊፊው ማሳወቅ አሇበት፤ 

5.  የመንግስትን ገንዘብ፣ ንብረትና የስራ ሰዓት ሇግሌ ጥቅማቸው ማዋሌ የሇባቸውም፡፡ 

7. ግሌጽነት 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊና ሰራተኛ፡- 

1. አሰራሩን ግሌጽ የማዴረግ፣ ህብረተሰቡ ሉያውቀው የሚገባንና በምስጢር ያሌተያዘን መረጃ 

የመግሇፅ ግዳታ አሇበት፤ መረጃ በምስጢር ሉጠበቅ የሚገባው አግባብ ባሇው ህግ ወይም 

በበሊይ የስራ አመራር ውሳኔ መሰረት ምስጢር የተባሇ ከሆነ ብቻ ነው፤ 

2. ሇሚሰጣቸው ውሳኔዎች እና አገሌግልቶች ግሌጽ መሆንና ውሳኔው ወይም የሚሰጠውን 

አገሌግልት አስመሌክቶ ከተጠቃሚው ጥያቄ ሲቀርብሇት መረጃው በምስጢር የሚጠበቅ 

ካሌሆነ በስተቀር ሕግና መመሪያን ተከትል ተገቢውን ማብራሪያ ወይም ምሊሽ መስጠት 

አሇበት፤ 

8. ሚስጥር መጠበቅ 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊና ሠራተኛ፡- 
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1. በስራው ምክንያት ያወቃቸውን ሚስጥራዊ መረጃዎች መጠበቅ አሇበት፤ሚስጢራዊ ያሌሆነ 

ወይም ሕዝብ የሚያውቀውን ወይም ሉያውቀው የሚገባውን መረጃ መግሇጽ ይችሊሌ፤ 

2. መስሪያ ቤቱን ከሇቀቀ ወይምሌወዯ ላሊ ሥራ ከተዛወረ በኃሊም ቢሆን በስራው ምክንያት 

ያወቃቸውን ሚስጢራዊ መረጃዎች የመጠበቅ ግዳታ አሇበት፤ ጥፋትን ሇማጋሇጥ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ሚስጢራዊ መረጃን ማሳወቅ እንዯሚስጢር ማባከን አይቆጠርም፤ 

9. ሏቀኝነት 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊ እና ሰራተኛ፡- 

1. በመንግስት ስራቸው አጋጣሚ የገባውን ቃሌ መጠበቅ፣ ማክበር፣ ከሙስና፣ ከማታሇሌ እና 

በስሌጣን ከመነገዴ የፀዯ መሆን አሇበት፤ 

2. ከስራቸው ጋር በተያያዘ ማንኛውንም ዓይነት ስጦታ ወይም መስተንግዴ መቀበሌ 

የሇበትም፡፡ 

10.ተጠያቂነት 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊ እና ሰራተኛ፡- 

1. ሇሚሰጣቸው ውሳኔዎችና ሇሚያከናውናቸው ስራዎች ተጠያቂ ይሆናሌ፤ 

2. ሇሚያከናውናቸው ተግባራትም ተገቢውን ምክንያት መስጠት ይኖርባቸዋሌ፤  

3. የመንግስት ፖሉሲ መፇፀም ወይም ማስፇፀም አሇበት፤ 

4. ተገቢው ጥያቄ ሲቀርብሇት ስራውን በአግባቡ ስሇማከናወኑ አስፇሊጊውን ማብራሪያ 

መስጠት አሇበት፡፡ 

11.የሕዝብን ጥቅም ማስቀዯም 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የሥራ ክፍሌ ኃሊፊ እና ሰራተኛ፡- 

1. የግሌ ጥቅሙን፣ የቤተሰቦቹን ፣ የላሊ ሶስተኛ ወገን ወይም ቡዴን ሳይሆን የህብረተሰቡን 

ጥቅም መሰረት በማዴረግ ስራቸውን ማከናወን አሇበት፤ 

2. የራሱን፣ የቅርብ ዘመድቹን እና የቤተሰቦቹን ሀብትና የገንዘብ ጥቅም ማሳወቅና 

ማስመዝገብ አሇበት፤ 

3. ከመዯበኛ ስራው ጋር ሉጋጭ የሚችሌን ማንኛውም ዓይነት ጥቅም ማሳወቅ እንዱሁም 

ግጭቱን ማስወገዴ አሇበት፤ 

12. ሕጋዊ በሆነ ስሌጣን መገሌገሌ 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊ እና ሰራተኛ፡- 

1. ህብረተሰቡን በአግባቡ እንዱያገሇግሌ ኃሊፊነቱን እንዱወጡ የተሰጠውን ስሌጣንና ኃሊፊነት 

ሇባሇስሌጣኑ በህግ ተወስኖ በተሰጠው የስሌጣን ገዯብ ውስጥ መጠቀም አሇበት፤ 

2. አዋጅን፣ ዯንብን ወይም መመሪያን መሰረት በማዴረግ ስራውን ማከናወን አሇበት፤ 

3. ስሌጣኑን ያሇአግባብ መገሌገሌና የግሌ ጥቅም ሇማግኘት ማዋሌ የሇበትም፡፡ 

13. አዴል አሇመፇፀም 
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ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊ እና ሰራተኛ፡- 

1. አዴሌዎ በላሇበት ሁኔታ ተገቢና ፍትሃዊ በሆነ አኳኋን ውሳኔ የመስጠትና ስራውን 

የማከናወን ግዳታ አሇበት፤ በቀሇም፣ በዘር፣ በብሔር/ብሔረሰብ፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ 

በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ አመሇካከት ወይም በላሊ አቋም ወይም አግባብነት በላሇው 

ምክንያት የተሇየ እንክብካቤ ወይም ሌዩነት ሳያዯርግ ስራውን ማከናወን አሇበት፤ 

2. ሕግን ብቻ መሰረት በማዴረግ መስራት አሇበት፡፡ 

14. ሕግ ማክበር 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊ እና ሰራተኛ፡- 

1. ሇሕግ መገዛትና ሇስራው አፇፃፀም አስፇሊጊ የሆኑ አዋጆችን፣ ዯንቦችንና መመሪያዎችን  

መከተሌ እና ማክበር አሇበት፤ 

2. የባሇስሌጣኑ አመራርና የስራ መሪዎች በሕጋዊ ስሌጣናቸው የሚያስተሊሌፏቸውን ትዕዛዞች 

የመፇፀም ሃሊፊነት አሇበት፤ ሆኖም ህገ-ወጥ ትዕዛዝ መፇፀም የሇበትም፤ 

3. የስራ መሪዎች ህገ-ወጥ ትዕዛዝ ወይም ተገቢ ያሌሆነ መመሪያ በስራቸው ሊለ ቡዴን 

መሪዎችና ሰራተኞች ማስተሊሇፍ የሇባቸውም፤ 

4. የበሊይ አሇቆቹ የሚሰጡት መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ህገ-ወጥ ወይም ተገቢ ካሌሆነ 

መመሪያውን ወይም ትዕዛዙን ሇሰጠው ኃሊፊ ህገ ወጥ ወይም ተገቢ አሇመሆኑን ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ 

15. ሇሕዝብ ጥያቄ ተገቢውን ምሊሽ መስጠት  

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊ እና ሰራተኛ፡- 

1. ሇባሇጉዲዬች ተገቢውን አክብሮት በመስጠትና ትህትና በማሳየት ሇሚቀርብሇት ጥያቄ 

በአጭር ጊዜ ውስጥ ምሊሽ መስጠት አሇበት ፤ 

2. ባሇጉዲዬች ግራ ሉጋቡ፣ ትዕግስት ሉያጡና ሉናዯደ ስሇሚችለ የባሇስሌጣኑ ሰራተኞች 

በትዕግስት ሉያስተናግዶቸው ይገባሌ፡፡ 

16. አርአያነት 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ኃሊፊ እና ሰራተኛ፡- 

1. የመንግስት ስራ በሚያከናውንበት ጊዜና በማህበረሰቡ ውስጥ በሚኖሩበት ጊዜ ግንባር 

ቀዯምና ምሳላ በመሆን የሚጠበቅበትን ከፍ ያሇ የአርአያነት ፀባይ በማሳየት በዚህ 

መመሪያ የተመሇከቱትን መርሆች ማጎሌበትና በተግባር እንዱተረጎሙ ማገዝ አሇበት፤ 

2. የኃሊፊነት ስሜት የሚሰማው፣ የተሻሇ ሇውጥን የሚዯግፍ፣ የባሇስሌጣኑን መሌካም ስም 

የሚጠብቅና የአሰራር ባህሌ እንዱዲብር፤ መተማመን ስር እንዱሰዴና ፀንቶ እንዱቆይ 

የሚያዯርግ መሆን አሇበት፡፡ 
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ክፍሌ ሶስት 

የሥነ-ምግባር ጥፋቶች 

17. ቀሊሌ የስነ-ምግባር ጥፋቶች 

1. አቅሙ እየፇቀዯ በስራው ሊይ ተገቢውን ጥረት አሇማዴረግ፤ 

2. ስራን ሙያው በሚጠይቀው የስነ-ምግባር ዯረጃ አሇማከናወን፤ 

3. ሇተመሳሳይ ስራ የተመዯበን የስራ ባሌዯረባን የብቃት ማነስ እያወቀ ሇቅርብ የስራ ኃሊፊው 

አሇማሳወቅ፤ 

4. የስራ ባሌዯረባን ህገ-ወጥ ዴርጊት ወይም ተገቢ ያሌሆነ አዴራጎት ሇስራ ኃሊፊው ወይም 

ሇስነ-ምግባር መከታተያ ክፍሌ አሇማሳወቅ፤ 

5. በባሇስሌጣኑ ስራ ሊይ ያጋጠሙ ችግሮችን ሇሚመሇከተው አመራር ወይም አካሌ በወቅቱ 

አሇማሳወቅ፤ 

6. ከስራ ባሌዯረቦቹ ጋር በመግባባት መስራት ባሇመቻሌ በስራ ሂዯት ሊይ እንቅፋት መሆን፤ 

7. ሕጋዊ ሇሆነ ጥያቄ በእጁ የሚገኘውን ሚስጥር ያሌሆነና ሇሕዝብ ግሌጽ እንዲይዯረግ 

ያሌተከሇከሇን መረጃ ሇመስጠት ፍቃዯኛ አሇመሆን፤ 

8. ሇግምገማ የሚያስፇሌግ መረጃ አግባብ ባሇው አካሌ ሲጠየቅ በወቅቱ ሇመስጠት ፍቃዯኛ 

አሇመሆን፤ 

9. ባጅ አሇማዴረግ፤ 

10. ስሊከናወኗቸው ስራዎች ሇሚመሇከተው አካሌ በወቅቱ ሪፖርት አሇማቅረብ፤ 

11. የተሰጠውን ስራ ያሇበቂ ምክንያት በወቅቱ አሇማከናወን፤ 

12. ስራን በተገቢው ጥንቃቄ አሇማከናወን፤ 

13. በስራ ባሌዯረቦቹ ሊይ ተገቢ ያሌሆነ ጫና ማሳዯር፤ 

14. የአንዴን ጉዲይ ፍሬ ነገር መሰረት ያሊዯረገና አንዴን ቡዴን ወይም ግሇሰብ የሚጠቅም 

ወይም የሚጎዲ አዴሎዊ ምክር መስጠት፤ 

15. ከኃሊፊዎች ወይም ከዲይሬክቶሬቶች የቡዴንና የኮሚቴ ስራ እንዱሰራ ትዕዛዝ ሲሰጥ 

ያሇበቂ ምክንያት ሇመስራት ፍቃዯኛ አሇመሆን፡፡ 

18. ከባዴ የሥነ-ምግባር ጥፋቶች 

1. የባሇስሌጣኑን ዝና የሚጎዲ ወይም በመስሪያ ቤቱ ሊይ የሚኖረውን እምነት ዝቅ የሚያዯርግ 

ባህሪ ማሳየት ወይም ተግባር መፇፀም፤ 

2. ሱስ በሚያሲዝ መዴኃኒት ወይም በአዯንዛዥ ዕጽ መመረዝ፣ ጫትና መሰሌ እፆችን ወዯ 

መስሪያ ቤቱ ቅጥር ግቢ ይዞ መግባት ወይም እንዱገባ መርዲት ወይም በቢሮ ውስጥ 

ሲጋራ ማጨስ ወይም በሌማዲዊ መጠጥ ተፅዕኖ ምክንያት ስራን ማከናወን አሇመቻሌ 

ወይም በስራ ሊይ በዯሌ ማዴረስ፤ 
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3. የስራ ባሌዯረባን ወይም ባሇጉዲይን ሇወሲብ መጋበዝ፣ ፆታዊ ጥቃት መፇፀም ወይም 

መሞከር ወይም አስገዴድ መዴፇርና ሇላልች ሰዎች ሁኔታዎችን ማመቻቸት፤ 

4. አንዴ ስራ እንዲይሰራ ወይም ውሳኔ እንዱይፇፀም እንቅፋት መፍጠር ወይም ስራ 

እንዲይሰራ ከሚያውኩ ሰዎች ጋር መተባበር፤ 

5. በመንግስት የፖሉሲ ውሳኔ አሰጣጥ ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ መረጃ ሆን ብል መግሇጽ፤ 

6. በህግ አግባብ ፍቃዴ ከተሰጣቸው ሰራተኞችና ኃሊፊዎች ውጭ ወይም ከሚመሇከታቸው 

ኃሊፊዎች ፍቃዴ ውጪ በመስሪያ ቤቱ አገሌግልት ወይም ንብረት ወይም ገንዘብ 

ያሇአግባብ መጠቀም ወይም ላልች እንዱጠቀሙ ማዴረግ ወይም ሇግሌ ጥቅም ማዋሌ፤ 

7. በባሇስሌጣኑ ንብረት እና ሀብት ሊይ የስርቆት ወይም የእምነት ማጉዯሌ ዴርጊት መፇፀም፤ 

8. በባሇስሌጣኑ ንብረት ሊይ ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት ጉዲት ማዴረስ፤ 

9. ሇሚያስተሊሌፇው ውሳኔ ተገቢውን ማብራሪያ ወይም ምክንያት ሇመስጠት ፍቃዯኛ 

አሇመሆን፤ 

10. ያሌተፇቀዯን ወይም ሚስጥራዊ መረጃን በማናቸውም ሁኔታ ሆነ ብል ወይም 

በቸሌተኝነት መግሇጽ፤ 

11. ምስጢራዊ መረጃን ሇግሌ ጥቅም ማዋሌ፤ 

12. በባሇስሌጣኑ አሰራር ወይም በተገሌጋይ ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ መረጃ ያሇበቂና ህጋዊ 

ምክንያት ሆነ ብል መግሇጽ፤ 

13. ማጭበርበር፣ በስሌጣን መነገዴ፣ በስሌጣን አሇአግባብ መገሌገሌ፣ ሰነዴ መዯሇዝ ወይም 

የባሇስሌጣኑን አርማና ማህተም ሇሕገ-ወጥ ዴርጊት መጠቀም፣ አታሊይነት፣ ጉቦ መቀበሌ 

ወይም እንዱሰጠው መጠየቅ ወይም ላልች የሙስና ወንጀልችን መፇፀም፤ 

14. ሀሰተኛ ወይም ተገቢ ያሌሆነ የአበሌ ክፍያ ጥያቄ ማቅረብ፤ 

15. ከስራው ጋር በተያያዘ ስጦታ ወይም መስተንግዴ መቀበሌ፤ 

16. ስሊከናወኗቸው ስራዎች ሇሚመሇከተው አካሌ ሆን ብል የሚያሳስት ወይም ትክክሌ 

ያሌሆነ ሪፖርት ማቅረብ፤ 

17. ያሇፇቃዴ ወይም ስሌጣን ሳይኖረው በኮምፒውተር የተያዘ መረጃን ማጥፋት ወይም 

መሇወጥ ወይም ዲታ አሇመያዝ ወይም የተሳሳተ መረጃ ማስገባት፤ 

18. ኃሊፊነት እያሇበት ከስራው ጋር ተያያዥነት ያሊቸው መረጃዎችን ሲጠየቅ ያሇበቂ 

ምክንያት ሇመስጠት ፍቃዯኛ አሇመሆንና በወቅቱ አሇመስጠት፤ 

19. የግሌ ወይም የተወሰኑ ቡዴኖችን ጥቅም ከህብረተሰቡ ጥቅም ማስቀዯም፤ 

20. በሕግ ግዳታ እያሇበት ጥቅምን ሆን ብል አሇማሳወቅ፤ 

21. በሕግ ግዳታ እያሇበት የራሱንና የቤተሰቡን ሀብት ሇማስመዝገብ ፍቃዯኛ አሇመሆን፤ 

22. በሕግ ግዳታ እያሇበት ሆን ብል ያሌተሟሊ ወይም ሀሰተኛ የሀብት ምዝገባ ማዴረግ፤ 

23. በመስሪያ ቤቱ የስራ ሰዓት በላሊ መስሪያ ቤት ወይም ዴርጅት ተቀጥሮ መስራት፤ 
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24. ከስሌጣን በሊይ መስራት ወይም በስሌጣን ያሇአግባብ መገሌገሌ ወይም በስሌጣን መነገዴ 

ወይም በወንጀሌ ህጉ ሊይ የተቀመጡትን ተመሳሳይ ጥፋቶች በተሰጠው ስሌጣን ሊይ 

መፇፀም፤ 

25. ከሕግና ከመመሪያ ውጭ የሆነ ቅጥር መፇፀም፣ ዯረጃ ዕዴገት፣ ስሌጠና ወይም 

የትምህርት ዕዴሌ መስጠት፤ 

26. ህጎችን ወይም የአሰራር ስርዓቶችን በመጣስ መስራት ወይም ሕጋዊ የሆኑ ትዕዛዞችን 

አሇማክበር ወይም ላልች ሰራተኞች እንዲያከብሩ መገፋፋት ወይም ከሕግ ውጭ እንዱሰሩ 

መገፋፋት ወይም ማበረታታት፤ 

27. በስራው ሊይ ከፍተኛ ጉዲት እንዯሚያዯርስ እያወቀ የቅርብ የስራ ኃሊፊውን ፇቃዴ ሳያገኝ 

ከአቅም በሊይ ባሌሆነ ምክንያት ከስራ መቅረት፤ 

28. በስራ አካባቢ አምባጓሮ ወይም ጠብ መፍጠር ወይም ባሇጉዲይን ወይም ባሌዯረባን ወይም 

የስራ ኃሊፊውን መስዯብ ወይም መዯባዯብ፤ 

29. በማንኛውም ወንጀሌ ጥፋተኛ ሆኖ መገኘት እና በጥፋቱም ምክንያት ሇስራው ተገቢ ሆኖ 

አሇመገኘት፤ 

30. ህግን ወይም ህጋዊ ትዕዛዝን ወይም የአሰራር ስርዓትን ወይም የመንግስት ፖሉሲን 

ባሇመከተሌና ባሇማክበር ሆን ብል በስራ ሊይ በዯሌ ማዴረስ፤ 

31. የስራ መግቢያና መውጫ ሰዓትን አሇማክበር ወይም ሇቅርብ ኃሊፊ ሳያሳውቁ እና ያሇበቂ 

ምክንያት ገብቶ መውጣት፤ 

32. ሕዝቡ መብቱን በሚመሇከት የተሳሳተ ግንዛቤ እንዱኖረው ማዴረግ፤ 

33. ሇባሇጉዲይ ተገቢውን ትህትና አሇማሳየት ወይም እገዛ ሇማዴረግ ፍቃዯኛ አሇመሆን፤ 

34. ባሇጉዲዬች ሇሚያቀርቡት ጥያቄ ወቅታዊና ተገቢውን ምሊሽ አሇመስጠት ወይም 

ባሇጉዲዬችን ያሇአግባብ ማጉሊሊት፤ 

35. ያሇበቂና ህጋዊ ምክንያት ጉዲዮችን ወይም አቤቱታዎችን ማዘግየት፤ 

36. እውቀቱንና ክህልቱ በአግባቡ በመጠቀም የመንግሥት ፖሉሲዎችንና የሌማት እቅዴችን 

በውጤታማነት አሇመፇፀም፤ 

37.ኃሊፊነት እያሇበት አግባብነት ያሇውን የባሇስሌጣኑን አሰራርና የስነ-ምግባር መርሆች 

ሇአዱስ ተቀጣሪ ሰራተኞች አሇማሳወቅ፤ 

38. የባሇስሌጣኑን ሠራተኞች ወይም ላልች ተገሌጋዮችን መዝሇፍ፣ ማመናጨቅ ወይም  

መሌካም ስነ-ምግባርን በተሊበሰ መሌኩ አሇማስተናገዴ፤ 

39. ቀሊሌ የስነ-ምግባር ግዴፇቶችን በተዯጋጋሚ ጊዜ መፇፀም ከባዴ የዱሲፕሉን ቅጣትን  

ያስከትሊሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሦስት 

ስሇዱሲፕሉን ጥፋት እርምጃ 

19. የዱሲፕሉን ቅጣት ዓሊማና አፇፃፀም 

1. የዱሲፕሉን ቅጣት ዓሊማው 

ሀ) በስነ-ምግባር የታነፀ ኃሊፊና ሰራተኛ ሇማፍራት 

ሇ) የሥራ ክፍሌ ኃሊፊዎችም ሆኑ ሰራተኞች የስነ-ምግባር ግዴፇት እንዲይፇፅሙ 

ሇማስተማርና ፇፅመው ሲገኙ በማረም ተገቢውን እርምጃ ሇመውሰዴ ወይም ከጥፋታቸው 

የማይታረሙ ሆነው ሲገኙ ከስራ ሇማሰናበት ነው፤ 

2. የዱሲፕሉን ቅጣት አፇፃፀሙ፡- 

ሀ) ኃሊፊዎችና ሰራተኞች ስራቸውን በአግባቡ ባሇመፇፀማቸው ወይም  ማዴረግየማይገባቸውን 

በማዴረጋቸው ስሇጥፋታቸው በፍትሃ ብሔር ወይም  በወንጀሌ ወይም በሁሇቱም  ህጎች  

ተጠያቂነታቸው  እንዯተጠበቀ  ሆኖ ሊዯረሱት  ጥፋት  ወይም የዱሲፕሉን ጉዴሇት በዚህ 

የስነ-ምግባር መመሪያ መሰረት ተገቢው አስተዲዯራዊ እርምጃ ይወሰዴባቸዋሌ፤ 

ሇ) በዱሲፕሉን ጥፋት የሚሰጡ ቅጣቶች በማናቸውም ፍ/ቤት የሚሰጠው ውሳኔ ሊይ 

አይመሰረቱም፡፡ 

20. የዱሲፕሉን ቅጣት ዓይነቶች 

1. የሚከተለት ቀሊሌ የዱሲፕሉን ቅጣቶች ናቸው፡-  

ሀ) የቃሌ ማስጠንቀቂያ፤ 

ሇ) የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ፤ 

ሏ) እስከ አሥራ አምስት ቀን ዯመወዝ የሚዯርስ መቀጮ፡፡ 

2. የሚከተለት ከባዴ የዱሲፕሉን ቅጣቶች ናቸው፡-  

ሀ) እስከ 3 ወር የሚዯርስ የዯመወዝ ቅጣት፤ 

ሇ) እስከ ሁሇት ዓመት ሇሚዯርስ ጊዜ በሥራ ዯረጃ እና ዯመወዝ ዝቅ ማዴረግ፤ 

ሏ) ከስራ ማሰናበት ናቸው፡፡ 

21. የዱሲፕሉን እርምጃ አወሳሰዴ 

1. ማንኛውም የዱሲፕሉን እርምጃ አወሳሰዴ ከስራ ማገዴ፣ የቅሬታ እና የይግባኝ አቀራረብ 

ስነ-ስርዓት የሚመራው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ 

ቁጥር 56/2010 እና በዱሲፕሉን አፇፃፀምና የቅሬታ አቀራረብ ስነ-ስርዓት ዯንብ ቁጥር 

24/2004 መሰረት ይሆናሌ፤ 

2. የስነ-ምግባር ግዴፇት የፇፀመ ማንኛውም ሰራተኛ በዚህ የስነ-ምግባር መመሪያና በአዱስ 

አበባ ከተማ አስተዲዯር መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 56/2010 በተዯነገገው መሰረት 

በአንዴ ጊዜ በተዯራራቢነት ሉቀጣ አይገባውም፤ 
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3. በስነ-ምግባር ግዴፇት የተቀጣ ሰራተኛ የይግባኝ መብት አሇው፤ 

4. በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 56/2010 እና በዚህ 

መመሪያ በሁሇቱም የሚያስቀጣ ጥፋት የተፇፀመ እንዯሆነ ጉዲዩ መጀመሪያ በቀረበበት ህግ 

መሰረት ይታያሌ፡፡ 

22. የዱሲፕሉን ኮሚቴ 

   የዱሲፕሉን ኮሚቴው ስሌጣን በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመንግስት ሠራተኞች 

አዋጅ ቁጥር 56/2010 እና በዱሲፕሉን አፇፃፀምና የቅሬታ አቀራረብ ስነ-ምግባር ዯንብ 

ቁጥር 24/2004 ሊይ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

23. ስሇ ይርጋ 

1. ማንኛውም ሰራተኛ የስነ-ምግባር መመሪያውን በመተሊሇፍ የስነ-ምግባር ግዴፇት ወይም 

ጥፋት ከፇፀመ ክሱ የሚቀርብበት በዯንብ ቁጥር 24/2004 አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀፅ (1) 

መሰረት ይሆናሌ፤ 

2. በዚህ መመሪያ ቀዴሞ የተቀጣ ሰራተኛ ወይም የስራ ኃሊፊ ላሊ ጥፋት እስካሊጠፋ ዴረስ 

የተወሰነበት ቅጣት፡- 

ሀ) ቀሊሌ የዱሲፕሉን ቅጣት ከሆነ ቅጣቱ ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ እስከ ሁሇት ዓመት 

ሇ) ከባዴ የዱሲፕሉን ቅጣት ከሆነ ቅጣቱ ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ሇአምስት ዓመት ይሆናሌ፤ 

ሏ) በዱሲፕሉን ጉዴሇት የተቀጣ ሰራተኛ የጥፋተኝነቱ ሪከርዴ ሳይሰረዝሇት እንዯገና የተቀጣ 

ከሆነ የሁሇተኛው የሪከርዴ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው የቀዴሞ ሪከርዴ የሚሰረዝበት ጊዜ 

ሲያበቃ ነው፤ 

መ) በዯረጃ ዝቅ ማሇት ሉቆይ የሚችሇው ሇሁሇት ዓመት የጊዜ ገዯብ ብቻ  ነው፤ ሆኖም 

ከስራ መሰናበትና የገንዘብ ቅጣቶች ቀሪ አይሆኑም፡፡ 

ክፍሌ አራት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

24. ጥቆማ ስሇማሳወቅ 

1. ማንኛውም ኃሊፊና ሰራተኛ በዚህ መመሪያ ውስጥ የተካተቱ መርሆዎችን የሚፃረር የስነ- 

ምግባር ጉዴሇት መፇፀሙን በማንኛውም መንገዴ ካወቀ ወይም ከተመሇከተ ጉዲዩን ሇስነ-

ምግባር መከታተያ ክፍሌ ጥፋቱ ከበዴ ያሇ ከሆነም ሇኮሚሽኑ የበሊይ ኃሊፊ ማሳወቅ 

አሇበት፤ 

2. የሚያቀርበው ጥቆማ እውነተኛ፣ ያሌተዛባ፣ ከበቀሌ የፀዲ፣ አሳሳች ያሌሆነና ምክንያታዊ 

በሆነ እምነት ሊይ የተመሰረተ መሆን ይኖርበታሌ፤ 

3. ጥቆማ አቅራቢው ከማንኛውም የበቀሌ ጥቃት የመጠበቅ መብት አሇው፤ 

4. ጥቆማ አቅራቢው ማንነቱ እንዲይገሇጽ ከፇሇገ ማንነቱ በሚስጥር መያዝ አሇበት፡፡ 
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25. የመተባበር ግዳታ 

  ማንኛውም ኃሊፊና ሰራተኛ የስነ-ምግባር ክፍሌ ሇስራው የሚያስፇገውንና የሚጠይቀውን 

መረጃ በመስጠት የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

26. ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 

ይህን መመሪያ የሚቃረን ማናቸውም መመሪያ ወይም ሌማዲዊ አሰራር በዚህ መመሪያ  

በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

27. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

ባሇስሌጣኑ ይህን መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሉያሻሽሇው ይችሊሌ፡፡ 

28. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከነሏሴ/2014 ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፤ 

አዱስ አበባ 

ህይወት ጉግሳ ሇማ 

የትምህርትና ስሌጠና ጥራት ቁጥጥር ባሇሰሌጣን 

ዋና ስራ አስኪያጅ 


