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የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት  

መተዳደሪያ ደንብ 
 

መቅድም 
 
 

 በዴሞክራሲያዊ ማኀበረሰብ ውስጥ እራስን ማስተዳደር ለሚዲያ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በማስተዋል፣


 ሚዲያው እውነተኛ ሕዝባዊ ተጠያቂነትና ግልጽነትን ለማሳደግ፣ የመጠበቅና በሥራ ላይ የማዋል እንዲሁም 

ለሕዝብ በሚያቀርበው መረጃ ታማኝ የመሆን ኃላፊነት ያለበት መሆኑን በመረዳት፣


 መንግሥታዊ ያልሆነና በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የመገናኛ ብዙሃን ነፃነትን 

ለመጠበቅና ለማስፋፋት ያለውን ቁልፍ ሚና በማረጋገጥ፣


 የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የዘርፉን ነፃነትና ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ያለውን ሚና በመገንዘብ፣


 እኛ ከዚህ በታች ፊርማችን የሚገኘው መሥራች የሚዲያ ተቋም አባላት የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትን 

መሥርተናል፡፡
 

አንቀጽ 1 
 

አጭር ርዕስ 
 
ይህ ደንብ የምክር ቤቱ መተዳደሪያ ደንብ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 
 

አንቀጽ 2 
 

ትርጉም 
 
የቃሉ አግባብ የተለየ ትርጉም ካላሰጠው በቀር በዚህ ደንብ ውስጥ 
 

1. ምክር ቤት ማለት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ማለት ነው፡፡ 
 

2. መገናኛ ብዙሃን ማለት የምክር ቤቱ አባልነት መሠረት የሆኑት በመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቀጥር 

59ዐ/2ዐዐዐ አንቀጽ 5 እንደተደነገገው በመገናኛ ብዙሃን ሥራ የመሰማራት መብት ያለው ሰው ያቋቋመው 

የአሳታሚ ድርጅት /ፐብሊሽንግ ሃውስ/ ወይም የብሮድካስቲንግ ድርጅት ሲሆን፣ ይህም በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 

29/5/ የተመለከተውን «በመንግሥት ገንዘብ የሚካሄድ ወይም በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ያለ መገናኛ ብዙሃንን» 

ጭምር ያካትታል፡፡ 

 

ይህ ትርጉም ግን የመገናኛ ብዙሃን ሥራ ለመሥራት በኢትዮጵያ የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ ወይም በብሮድካስት 

ባለሥልጣን ከተመዘገቡት ወጥና በላይ በሌላ ሕግ ያስመዘገበውን ዓላማ ለማራመድ የ ሬስ ሥራ የሚያከናውን የግል 

ድርጅትን ወይም በሕግ የተሰጠውን ሌላ ተግባር ለማካሄድ የ ሬስ ሥራ ላይ የሚያከናውን የመንግሥት መሥሪያ ቤትን 

ወይም ድርጅት ወይም የመገናኛ ብዙሃን ያልሆኑ መደበኛ ሥራቸውን ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑና የተለመዱ የ ሬስ 

ሥራዎችን የሚያካሄዱ ሌሎች ድርጅቶችን፣ ማኀበራትን እና ተቋማትን አይጨምርም፡፡ 



2 
 

ይህ ደንብ በአዲሱ /ኦንላይን/ ሚዲያ ላይ ተፈጻሚ የሚሆነው የኦንላይን ሚዲያውን ባለቤትነት የምክር ቤቱ አባላት 

የሕትመት ወይም የብሮድካስት ሚዲያ የሆነ እንደሆነ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 3 
 

የፆታ አጠቃቀም 
 
የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም ካላሰጠው በቀር በዚህ ደንብ በተባዕታይ ተውላጠ ስም የተመለከተው ለሁለቱም ጾታዎች 

የሚያገለግል ይሆናል፡፡ 

አንቀጽ 4 
 

ስለ መቋቋም 
 
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በበጎ አድራጎትና ማኀበራት አዋጅ ቁጥር 621/2ዐዐ1 መሠረት ላልተወሰነ ጊዜ 
 
የተቋቋመ ሲሆን፣ በዚህ ደንብ መሠረት የተሰጡትን ተግባራትና ግዴታዎች ይወጣል፡፡ 
 
በዚህ ደንብ መሠረት የተቋቋመው ምክር ቤት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የሚባል ሲሆን፣ ከዚህ በኋላ « ምክር 
 
ቤት » ተብሎ ይጠቀሳል፡፡ 

አንቀጽ 5 
 

የምክር ቤቱ የሥልጣን ወሰን 
 
የምክር ቤቱ የሥልጣን ወሰን መደበኛ አባል በሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ማለትም የህመትና የብሮድካስት እንዲሁም 

እነሱ የሚያወጡት ኦንላይን የሚዲያ ውጤቶች ላይ ብቻ የተወነ ነው፡፡ 

አንቀጽ 6 
 

መሠረታዊ መርህ 
 

1. የምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ የምክር ቤቱ የበላይና የመጨረሻ የሥልጣን አካል ነው፡፡ ይህን የመተዳደሪያ 

ደንብ፣ የሥነ ምግባር ደንቡን በዚህ የመተዳደሪያ ደንብ መሠረት የሚወጡትን ሌሎች ደንቦች ሁሉ 

የሚያወጣው የሚያሻሽለው የሚሽረውና በሌላ የሚተካው የምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ ነው፡፡ 
 

2. የመተዳደሪያ ደንቡንና የሥራ ምግባር ደንቡን ሥራ ላይ የሚያውለው፣ የቅሬታ መስማትና ዳኝነት የማየት 

ሥልጣን የተሰጠው አካል ደንቦችን ካወጣቸው ኋላም ከሚያሻሽላቸው አካል (ማለትም ከምክር ቤቱ) የተለየና 

የአሠራር ነፃነት ያለው መሆን አለበት፡፡ 
 

3. የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ውሳኔ ሰጪ አካል አባል የሆነ ሰው የምክር ቤቱ የትኛውም የሥልጣን አካል አባል 

ሊሆን አይችልም፡፡ 
 

4. የምክር ቤቱ የሥልጣን አካላት አባላት የተመረጡበትን የሥልጣን ቦታ ከመያዛቸውና ሥራቸውን ከመጀመራቸው 

በፊት የጥቅም ግጭትን እንደሚከላከሉ ቃል ገብተው ወይም አረጋግጠው ይፈርማሉ፡፡



3 
 

አንቀጽ 7 
 

የምክር ቤቱ መቀመጫ 
 
የምክር ቤቱ ዋና መሥሪያ ቤት መቀመጫ አዲስ አበባ ሲሆን፣ ወደፊት እንደአስፈላጊነቱ በክልሎች ቅርንጫፍ ጽሕፈት 

ቤት ሊከፍት ይችላል፡፡ 
 

አንቀጽ 8 
 

የምክር ቤቱ ራዕይ 
 
ነፃነትና ተጠያቂነት ባለበት መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት የመገናኛ ብዙሃን፣ የሀሳብና የአመለካከት ነፃነት የሰፈነባት ኢትዮጵያን 

ማየት፡፡ 

አንቀጽ 9 
 

የምክር ቤቱ ተልዕኮ 
 
በኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት እንደተረጋገጠው ጠንካራና ነፃነቱ የተጠበቀ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት በማቋቋም የመገናኛ 

ብዙሃን ተጠያቂነትና ነፃነትን ማስፋፋትና መጠበቅ፡፡ 

አንቀጽ 1ዐ 
 

የምክር ቤቱ ዓላማዎች 
 
ምክር ቤቱ መደበኛ ፍርድ ሰß አካል ያልሆነ፣ መንግሥታዊ ያልሆነና ለትርፍ ያልተቋቋመ ማኀበር ሲሆን፣ የሚከተሉት 

ዓላማዎች አሉት& 
 

1. በሕገ መንግሥቱ የተረጋገጠ የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ይበልጥ እንዲስፋፋና ተግባራዊ ሲደረግም ሙያው 

የሚጠይቀው ሥነ ምግባር እንዲጠበቅ የበኩሉን ጥረት ማድረግ፣ 

2. የመገናኛ ብዙሃን መረጃ አሰባሰብን፣ የዜና አወጣጥን& አስተያየቶቻቸውንና ማስታወቂያቸውን በተመለከተ 

የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በገለልተኛነት መመርመር፣ 
 

3. የጋዜጠኝነትን ሙያዊ ደረጃንና ሥነ ምግባርን ለማበረታታትና ለማሳደግ የሚያግዙ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን 

ማከናወን፣ 

4. ይህንን የሥነ ምግባር ደንብ በመጣስ በመገናኛ ብዙሃን ላይ ለሚቀርቡ ማንኛውም ዓይነት ቅሬታዎች ፍትኃዊና ነፃ 

የሆነ የቅሬታ መፍቻ ወይም የግልግል ዘዴ እንዲኖር ማድረግ፣ 
 

5. በሕዝቡና በመገናኛ ብዙሃን መካከል እንደ አንድ የመግባቢያ መሣሪያ ሆኖ ማገልገል፣ 
 

6. ሕዝቡ ስለምክር ቤቱ ያለውን ግንዛቤ ማዳበር፣ 
 

7. በተለይ አዘጋጆች፣ ጋዜጠኞችና የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶች የምክር ቤቱን ዓላማዎች፣ መመርያዎችና አሠራሮቹን 

እንዲገነዘቡ ብሎም ምክር ቤቱ እንዲያጤነው የሚያስፈልጉ አስተያየቶችን እንዲሰጡ ማበረታታት፣
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አንቀጽ 11 
 

አባልነት 
 

1. የምክር ቤቱ መደበኛ አባላት 
 

ሀ. የመገናኛ ብዙሃን (አሳታሚዎችና ብሮድካስተሮች) 

ለ. የጋዜጠኞች ሙያ ማህበራት 
 

2. ምክር ቤቱ በዚህ ደንብ ለአባልነትና ለተሳትፍ የሚጠይቀውን ጠቅላላና ልዩ የአባልነት መሥፈርት 

የሚያሟላ ማንኛውም የመገናኛ ብዙሃን ድርጅት መደበኛ አባል የመሆን መብቱ የተከበረ ነው፡፡ 

3. ምክር ቤቱ ሌሎች የክብርና ተባባሪ የሚባሉ የአባልነት ዓይነቶች ሊኖሩት ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 12 
 

መደበኛ አባል 
 

1. መደበኛ አባል መሥራች አባላትንና በዚህ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት በጠቅላላው ጉባኤ ውሳኔ ተቀባይነት ያገኙ 

አባላትን ይይዛል፡፡ 
 

2. የሚከተሉትን መመዘኛዎች የሚያሟሉ የምክር ቤቱ መደበኛ አባል መሆን ይችላሉ፡፡  

 ሀ. የምክር ቤቱን የሥነ ምግባር ደንብ የተቀበለና የፈረመ 

ለ. በምክር ቤቱ ዓላማ የሚያምን 
 

ሐ. ይህንን የመተዳደሪያ ደንብ እንዲሁም በጠቅላላ ጉባኤው በየጊዜው የሚወጡ የሥነ ምግባር ደንቦችን 

የሚቀበልና ተግባራዊ የሚያደርግ 
 

መ. በጠቅላላ ጉባኤ በየጊዜው ስምምነት የሚደረግባቸውን ክፍያዎችና መዋጮዎች መክፈል የሚችል  

ረ. በሕግ መብቱ ያልተገፈፈ 
 

ሰ. ሌሎች በምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ የሚወጡ መስፈርቶችን የሚያሟላ፡፡ 

አንቀጽ 13 
 

የክብርና ተባባሪ አባላት 
 

1. ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት መስፋፋትና መጠበቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ወይም ሊያበረክቱ ለሚችሉ 

እንዲሁም በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ውስጥ መልካም ስምና ተቀባይነት ላላቸው ግለሰቦች የምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ 

የክብር አባልነትን ሊሰጣቸው ይችላል፡፡ 
 

2. የምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የክብር አባል ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን መርጦ በጠቅላላ ጉባኤው ያጸድቃል፡፡ 
 

3. ዓላማቸውና ግባቸው የምክር ቤቱን ዓላማ የሚያግዝና የሚደግፍ ዓላማ ላላቸው ማናቸውም የሙያ ማኀበራት 

ምክር ቤቱ የተባባሪ አባልነት ሊሰጥ ይችላል፡፡ 

4. የክብርና ተባባሪ አባላት በምክር ቤቱ ውስጥ ድምጽ የመስጠት፣ የመምረጥና የመመረጥ መብት የላቸውም ፡፡ 
5. በፈቃዳቸው ካልሆነ በቀር የክብር አባላት መዋጮ እንዲያዋጡ አይገደዱም፡፡ ተባባሪ አባላት የጠቅላላ ጉባኤው 

በሚወስነው መሠረት መዋጮ እንዲያዋጡ ሊጠየቁ ይችላል፡፡ 
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አንቀጽ 14 
 

የአባላት መብት 
 

1. ሁሉም መደበኛ አባላት እኩል መብት አላቸው፡፡ 
 

2. የማኀበር አባልነት ለወራሾችም ሆነ ለሌላ ሰው የማይተላለፍ የግል መብት ነው፡፡ 
 

3. ማንኛውም መደበኛ የምክር ቤቱ አባል:- 
 

ሀ. ለምክር ቤቱ ዓላማና ተልዕኮዎች መሳካት የሚጠቅሙ ማናቸውንም ዓይነት 
 

ሥራዎች የመሥራት& 
 

ለ. የመምረጥ፣ የመመረጥና ስለምክር ቤቱ እንቅስቃሴ ማንኛውንም መረጃ ጠይቆ 

የማግኘት& 

ሐ. ምክር ቤቱ የሚሰጣቸውን ግልጋሎቶች እኩል ተጠቃሚ የመሆን& 
 

መ. ምክር ቤቱ የሚያሳትማቸውን ሕትመቶች ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው 

በሚወስነው ተመጣጣኝ ዋጋ የማግኘት& 

ሠ. በጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ የመገኘት፣ ስለምክር ቤቱ እንቅስቃሴ አስተያየትና ድምጽ 

የመስጠት& 

ረ. የምክር ቤቱን ዓመታዊ የሥራ እንቅስቃሴና ሌሎች ሪፖርቶችን የማግኘት& 
 

ሰ. ምክር ቤቱን አስመልክቶ ሃሳቦችን የመስጠት፣ የመተቸትና ማሻሻያ ሃሳቦችን 

የማቅረብ& 
 

ሸ. በምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የመሳተፍ መብት አለው፡፡ 
 

4. ማንኛውም የምክር ቤቱ መደበኛ አባል አባልነቱ እንዲቋረጥ የመጨረሻ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት በጠቅላላ ጉባኤ 

የመሰማት መብት አለው፡፡ ስረዛውም የሚጸናው በጠቅላላ ጉባኤ ሲጸድቅ ነው፡፡ 

አንቀጽ 15 
 

የአባላት ግዴታዎች 
 

1. የፈረመውን የሥነ ምግባር ደንብ ማክበርና ማስከበር አለበት፡፡ 
 

2. ማንኛውም አባል በጠቅላላ ጉባኤው በሚወሰነው መሠረት የአባልነት መዋጮን በወቅቱ የመክፈል 

ግዴታ አለበት፡፡ 

3. ማንኛውም አባል የምክር ቤቱን የመተዳደሪያ ደንብ፣ በጠቅላላ ጉባኤ የሚወጡ መመርያዎችንና 

ውሣኔዎችን ማክበር አለበት፡፡ 
 

4. ማንኛውም አባል የምክር ቤቱን ዓላማና የገባቸውን ግዴታዎች ማክበር፣ የምክር ቤቱን ንብረት የመንከባከብና 

የሚጠበቅበትን አገልግሎት የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡ 

 
5. የጠቅላላውን መገናኛ ብዙሃን በተለይም የምክር ቤቱን ስምና ክብር ከሚያጎድፍና ከሚያዋርድ 

ተግባር መታቀብ ይኖርበታል፡፡ 

6. በምክር ቤቱ መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎች ላይ የመገኘት ግዴታ አለበት፡፡ 
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አንቀጽ 16 
 

የአባላት መዋጮና ሌሎች ክፍያዎች 
 

1. ምክር ቤቱ መዋጮና ሌሎች ክፍያዎች የሚደረጉበትን ጊዜና መጠን በጠቅላላ ጉባኤው ይወሰናል፡፡ 
 

2. በጠቅላላ ጉባኤው በሚወሰነው የጊዜ ገደብ የማይከፍል አባል በጠቅላላ ጉባኤው ውሳኔ መሠረት 

መቀጮ ይጣልበታል፡፡ 
 

3. የአባልነት መዋጮ ባለመክፈሉ ምክንያት በጠቅላላ ጉባኤው የተጣለበትን ቅጣት ያልከፈለ አባል ላይ ዕዳውን 

እስኪከፍል ድረስ ድምፅ የመስጠት ወይም ማንኛውንም ሌላ መብቱን በጠቅላላ ጉባኤው ውሳኔ ሊያጣ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 17 
 

አባልነት ስለሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች 
 
አንድ የምክር ቤቱ አባል አባልነቱ የሚቋረጠው፡- 
 

1. በመተዳደርያ ደንቡ ላይ በተገለጸው መሠረት የሥነ ምግባር ደንቡን ባለማክበሩ ወይም በሌላ አጥጋቢ 

ምክንያት ከአባልነት እንዲሰናበት በጠቅላላ ጉባኤው ሲወሰን፣ 
 

2. የምክር ቤቱን ክብርና ህልውና በሚነካ ወይም በሚያናጋ ተግባር ላይ መሳተፉ በማስረጃ ሲረጋገጥና 

ይህም በጠቅላላ ጉባኤው ሲወሰን፣ 

3. ለምክር ቤቱ ዓላማ መሳካት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተገቢውን ተሣትፎ ለማድረግ ፍቃደኛ 

ሳይሆን ሲቀርና ይኸው በጠቅላላ ጉባኤው ሲወሰን፣ 

4. መዋጮውን ለሁለት ዓመት ያህል ጊዜ ባለመክፈሉ በጠቅላላ ጉባኤው ከአባልነቱ ሲሰናበት፣ 
 

5. ሥልጣን ባለው ፍርድ ቤት ችሎታውን ወይም መብቱን ሲነጠቅ ወይም ከአባልነት ሲወገድ፣ 
 

6. ከምክር ቤቱ አባልነት በራሱ ፈቃድ ለመልቀቅ በጽሑፍ ሲጠይቅ፣ 
 

7. በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ መሥራት ማቆሙ በጠቅላላ ጉባኤ ሲረጋገጥ ይሆናል፡
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አንቀጽ 18 
 

የምክር ቤቱ አወቃቀር 
 
ምክር ቤቱ የሚከተሉት መዋቅሮች ይኖሩታል፡፡ 
 

1. ጠቅላላ ጉባኤ 
 

2. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 
 

3. ኦዲተር 
 

4. የዳኝነት/ግልግል አካል 
 

4.1  የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ዕንባ ጠባቂ እና 
 

4.2  የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ይግባኝ ሰሚ ፓነል፡፡  
 

 

ጠቅላላ ጉባኤ 

 

                
                

                

 
ሥራ አስፈጻሚ 

    

የውጭ 
  

የሥነ 
 

ምግባር        

  ኮሚቴ     ኦዲተር   ፓነል 
                

                

             
እንባ ጠባቂ  

ጽሕፈት ቤት 
        

            
                

                
                

              
   ሥራ 

አስፈጻሚ 

         

            

   ዳይሬክተር          
              

    ሒሳብ ሹም         
              

             
    

ገንዘብ ያዥ 
        

            
              

             
    ሌሎች         

    ሠራተኞች         
                

አንቀጽ 19 
 

የጠቅላላ ጉባኤው ሥልጣንና ተግባራት 
 
ጠቅላላ ጉባኤው የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡- 
 

1. ሁሉንም መደበኛ አባላት የሚይዝና የምክር ቤቱ የበላይ አካል ነው& 
 

2. ጠቅላላ ጉባኤው የምክር ቤቱን ሥራ አስፈጻሚ አባላት፣ የመገናኛ ብዙሃን እንባ ጠባቂንና የመገናኛ 

ብዙሃን ይግባኝ ሰሚ ፓነል አባላትንና የፓነሉን ሰብሳቢ ይሰይማል& 

3. የጠቅላላ ጉባኤውን ሰብሰቢ፣ ምክትል ሰብሳቢና ፀሐፊ ይመርጣል& 
 

4. የውጭ ኦዲተር ይሾማል፣ ይሽራል& 
 

5. የምክር ቤቱ አባላት የሚሆኑትንና ከአባልነት የሚሰረዙትን በተመለከተ ውሣኔ ይሰጣል& 
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6. መተዳደሪያ ደንቡን ያሻሽላል፣ እንደ አስፈላጊነቱ ውስጠ ደንብ ያወጣል& 

 
7. የአባልነት መዋጮን ይወስናል& 

 
8. ዓመታዊ የሥራ አንቅስቃሴንና የኦዲት ሪፖርቶችን ይመረምራል፣ ያፀድቃል& 

 
9. ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና በጀት መርምሮ ያጸድቃል& 

 
10. ምክር ቤቱ እንዲፈርስ ይወስናል& 

 
11. ለሌሎች የምክር ቤቱ አካላት በግልጽ ባልተሰጡ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 

 

አንቀጽ 2ዐ 
 

የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ አሰጣጥ 
 

1. ማንኛውም አባል በጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ ላይ ተገኝቶ ድምፅ በሚሰጥበት ጉዳይ ላይ የሚሰጠው ድምጽ አንድ 

ብቻ ይሆናል፡፡ 

2. ሁሉም አባላት እኩል ድምጽ አላቸው፡፡ 
 

3. ጠቅላላ ጉባኤው በግልጽ ካልፈቀደ በስተቀር ማንኛውም አባል በስብሰባ ላይ እራሱ ተገኝቶ ድምጽ መስጠት 

ይኖርበታል፡፡ 
 

4. መደበኛ አባላት በጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ ላይ ተገቢው ሥልጣን ባለው የድርጅታቸው ሰው ይወከላሉ፡፡ 
 

5. በጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ ላይ ድምጽ መስጠት የሚችሉት የአባልነት ግዴታቸውን የተወጡ አባላት ብቻ ናቸው፡ 
 

6. የድምጽ አሰጣጡ ሥነ ሥርዓት ፍትኃዊ፣ ነፃና ግልጽ በሆነ መንገድ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 
 

7. ውሳኔዎች በድምጽ ብልጫ ይተላለፋሉ፡፡ ድምጽ እኩል በሚከፈልበት ወቅት የጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢ የወሳኝነት 

ድምጽ ይኖረዋል፡፡ 
 

8. ከጠቅላላ ጉባኤ የተለየ ሀሳብ ያለው አባል የልዩነት ሀሳቡን በቃለ ጉባኤው ላይ ለይቶ ማስፈር ይችላል፡፡ 
 

9. ማንኛውም አባል በጠቅላላ ጉባኤው የተላለፈው ውሣኔ የአገሪቱን ሕግጋት ወይም የምክር ቤቱን መተዳደሪያ 

ደንብ ይጥሳል ብሎ ሲያምን ለሚመለከተው ሕጋዊ አካል ሊያመለክት ይችላል፡፡
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አንቀጽ 21 
 

የጠቅላላ ጉባኤው አመራር አካላት ሥልጣንና ተግባራት 
 
ጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢ፣ምክትል ሰብሳቢና ፀሐፊ የሚኖረው ሲሆን፣ ሥልጣንና ተግባራቸውም የሚከተለው ነው፡፡ 
 

1. የጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ፣ 
 

ሀ. የጠቅላላ ጉባኤውን ስብሰባዎች ይጠራል& ከፀሐፊው ጋር በመሆን 

አጀንዳዎችን ያዘጋጃል& 

ለ. የጉባኤውን ስብሰባ በሊቀመንበርነት ይመራል& 
 

ሐ. ጠቅላላ ጉባኤው የሚያወጣቸውን ደንቦችና የሚሰጣቸውን ውሣኔዎች 

በትክክል ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል& 
 

መ. ጉባኤው ያጸደቃቸው ዓመታዊ የሥራ ክንውን፣ የሥራና የኦዲት ሪፖርቶችና 

የሒሳብ መግለጫ ለሚመለከታቸው መንግሥታዊ አካላትና ለለጋሾች እንዲደርሱ 

ያደርጋል& 
 

ሠ. ለጉባኤው የሚቀርቡ ጉዳዮችን ቅደም ተከተል በማውጣት ለውይይት እንዲቀርቡ 

ለፀሐፊው በአጀንዳነት ያስይዛል& 

2. ምክትል ሰብሰቢ 
 

ሀ. ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዜ ተክቶ ይሠራል፣ 
 

ለ. በሰብሳቢው ወይም በጠቅላላ ጉባኤው የሚሰጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል፡፡ 
 

3. ፀሐፊ 
 

ሀ. ከሰብሳቢው ጋር በመሆን ለጉባኤው አጀንዳዎችን ያዘጋጃል& 

ለ. የጉባኤውን ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ይይዛል፡፡ 

አንቀጽ 22 
 

የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ 
 

1. የጠቅላላ ጉባኤው መደበኛ ስብሰባ ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ በጠቅላላ ጉባኤው ሊቀመንበር ጠሪነት 

የሚካሄድ ሆኖ የበጀት ዓመቱ ከተዘጋ በኋላ ባሉት 6ዐ ቀናት ውስጥ መካሄድ ይኖርበታል፡፡ 
 

2. የምክር ቤቱ አስቸካይ ስብሰባ በማናቸውም ጊዜ በጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ ወይም በሥራ አስፈጻሚ ሰብሳቢ 

ወይም 1ዐ ከመቶ የሚሆኑት አባላት በሚጠይቁበት ጊዜ ሊካሄድ ይችላል፡፡ 

3. ለጠቅላላ ጉባኤው መደበኛ ስብሰባ አስራ አምስት የሥራ ቀናት& ለአስቸኳይ ስብሰባ ደግሞ ከአምስት የሥራ ቀናት 

ባላነሰ ጊዜ በፊት አባላት የስብሰባው ዝርዝር ጉዳይ፣ ቦታውን፣ ቀኑን፣ እንዲያውቁት ይደረጋል፡፡ 
 

4. የምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፡፡ 
 

5. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 6 የተደነገገው እንዳለ ሆኖ ምልዓተ ጉባኤው ለሁለት ተከታታይ ስብሰባዎች ካልተሟላ 

የጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢ የሚቀጥለው ስብሰባ በተገኙት አባላት እንዲካሄድ ያደርጋል፡፡ 
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6. በጠቅላላ ጉባኤው መደበኛ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች እንደየሁኔታው በአጀንዳነት ተይዘው ለውይይት 

ይቀርባሉ፣ ማንኛውም ጉዳይ በአጀንዳ እንዲያዝለት የሚፈልግ አባል ጠቅላላ ጉባኤ ከመሰብሰቡ ቢያንስ 

ከአንድ ሳምንት በፊት ለጉባኤው ሊቀመንበር ወይም ጸሐፊ ወይም ለሥራ አስፈጻሚ በጽሑፍ ይህንኑ 

ማስታወቅ ይኖርበታል፡፡ 

አንቀጽ 23 
 

የምርጫና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ ሥርዓት 
 

1. በዚህ መተዳደሪያ ደንብ የተቋቋሙት የሥልጣን አካላት አባላት የሚመረጡበት ደንብና የሚሰሩበትም ጊዜ 

ልክ ወይም የሥራ ዘመን በዚህ ደንብ በተወሰነው መሠረት ይፈጸማል፡፡ ይህም ሲሆን፡- 

ሀ. አባላቱ በተመረጡበት የሥልጣን አካል ውስጥ የሚያገለግሉት በየግል አቋማቸው 

እንጂ የማንም ወኪል/ተጠሪ ሆነው አይደለም& 
 

ለ. የየትኛውም የሥልጣን አካል አባል ከሁለት ጊዜ በላይ ከሁለት ተከታታይ የሥራ 
 

ዘመን በላይ ሊመረጥ አይችልም& 
 

ሐ. የማንኛውም በሥራ ላይ ያለ የሥልጣን አካል አባሎች ከአንድ ሶስተኛው የበለጡ 
 

በአንድ ጊዜ ሥራቸውን አይለቁም& 
 

መ. የአባላት የሥራ ዘመን አንድ ላይና አንድ ጊዜ አለመጠናቀቁን ለመከላከል ሲባል 

በመጀመያው ምርጫና በመጀመያው የሥራ ዘመን ላይ የሚከተለውን ዝግጅትና 

ጥንቃቄ የሚያካትት ውሳኔ ምክር ቤቱ ይሰጣል፡- 
 

I. ተመራጮችን በሶስት ቡድን የሚመደብ ዕጣ ይወጣል፣ የዕጣው አወጣጥ በተቻለ መጠን የአባላትን 

የአመጣጥ ምንጭ ከቁጥር ያስገባና የምደባውን ስብጥር ፍትኃዊ የሚያደርግ ጥንቃቄ ይደረጋል& 
 

II. በወጣው ዕጣ መሠረት የመጀመሪያው አንድ ሶስተኛ አባላት በአንደኛው 

ዓመት መጨረሻ ላይ ሁለተኛው አንድ ሶስተኛ አባላት በሁለተኛው ዓመት 

መጨረሻ ላይ የሥራ ዘመናቸው ይጠናቀቃል፡፡ 

2. ምክር ቤቱ የሚመራው በአባላት ሙሉ ተሳትፎ በተመረጡ ሰዎች ይሆናል፡፡ 
 

3. ጉባኤው ምርጫ ሲያደርግ ምልዓተ ጉባኤው እንደተሟላ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት 

ተመርጠው ምርጫው እንዲካሄድ ያደርጋሉ፡፡ 
 

4. አስመራጭ ኮሚቴው ከሁሉ አስቀድሞ የምርጫ መመዘኛዎች በጉባኤው 

እንዲወስኑ አድርጎ ምርጫውን ያስፈጽማል፡፡ 

5. ጠቅላላ ጉባኤው የአገልግሎት ዘመናቸውን ያጠናቀቁ ወይም የተሻሩ ወይም 

በተለያዩ ምክንያቶች የተጓደሉ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ለመተካት እንደ 

አስፈላጊነቱ የአስመራጭ ኮሚቴ ያቋቁማል፡፡ 
 

6. የምክር ቤቱ የስብሰባ ሥነ ሥርዓት በማናቸውም ጊዜ ቢሆን የዴሞክራሲ 

መርሆችን የተከተለ መሆን አለበት፡፡ 
 

7. የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት እራሳቸውን ለኮሚቴ ምርጫ በዕጩነት ማቅረብ 

አይችሉም፡፡ ሆኖም ግን የጠቅላላ ጉባኤው ካመነበት ከአስመራጭ ኮሚቴነት 

በማንሳት በእጩነት ሊያቀርባቸው ይችላል፡፡ 
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8. አስመራጭ ኮሚቴው አዲሶቹ ተመራጮች 3ዐ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ 

ውስጥ ሥራቸውን ተረክበው እንዲሰሩ የማደረግ ኃላፊነት አለበት፡፡ 

9. የቀድሞ ተመራጮች በምርጫ ከተሰናበቱበት ዕለት ጀምሮ ከጠቅላላ ጉባኤ ውሣኔ 
 

ውጪ ከርክክብ በስተቀር ሥራውን ማንቀሳቀስ አይችሉም፡፡ 
 

1ዐ. በጠቅላላ ጉባኤው አጀንዳ ላይ ቀርበው ያልጸደቁና ያልሰፈሩ ጉዳዮችን በተመለከተ 
 

የተሰጡ ውሳኔዎች ተፈጻሚነት አይኖራቸውም፡፡ 
 

11. የጠቅላላ ጉባኤ አመራር አባላት የሥራ ዘመን አራት ዓመት ሲሆን፣ አንድ 

አባል ከሁለት የሥራ ዘመን በላይ ለማገልገል ቢያንስ ለአንድ የሥራ ዘመን 

ማረፍ ይኖርበታል፡፡ 
 

አንቀጽ 24 
 

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 
 

1. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በጠቅላላ ጉባኤው የሚመረጡ አምስት አባላት ይኖሩታል፡፡ 
 

2. ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሰብሳቢውንና ምክትል ሰብሳቢውን ይመርጣል፡፡ 
 

3. የምክር ቤቱ ሥራ አስኪያጅ ድምጽ የመስጠት መብት ሳይኖረው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ፀሐፊ ሆኖ 

ያገለግላል፡፡ 

4. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ፡- 
 

ሀ. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ስብሰባ በሊቀመንበርነት ይመራል& 
 

ለ. ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች ለጠቅላላ ጉባኤው   

ያቀርባል&  

ለ. ሐ. ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚያወጣቸው የምክር ቤቱን ፖሊሲዎች& 
 

ስትራቴጂዎችና መመርያዎች ለጠቅላላ ጉባኤው ያጸድቃል&  

ለ. መ. ጠቅላላ ጉባኤው ፣ ፓነሉ ፣ እንባ ጠባቂውና ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው 

የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች በጽሕፈት ቤቱና በሥራ አስኪያጁ 

በአግባቡ መተግበራቸውን ይከታተላል& 

ሠ. ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባኤውና ለሥራ አስፈጻሚው ነው& 
 

ረ. የማኀበሩ ጽሕፈት ቤት ሥራውን በአግባቡ መሥራቱን ይከታተላል& 
 

ሰ. ከኦዲት ሪፖርት ውጪ ያሉትን ዓመታዊ የሥራ ክንውኖች ለጠቅላላ 

ጉባኤ ያቀርባል፡፡ 
 

5. ምክትል ሰብሳቢ፡- 
 

ሀ. ሰብሳቢው በሌላ ጊዜ ሰብሰቢውን ተክቶ ይሰራል& 
 

ለ. በሰብሳቢው ወይም በጠቅላላ ጉባኤው የሚሰጠውን ተጨማሪ ሥራ ያከናውናል፡፡
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አንቀጽ 25 
 

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር 
 

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባኤው ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡- 
 

1. የምክር ቤቱን ሥራ አስኪያጅ ይሾማል፣ ይሽራል& 
 

2. በጠቅላላ ጉባኤ የሚሰጡ ውሳኔዎችና ዕቅደች በሥራ አስኪያጁ መተግበራቸውን ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል& 
 

3. የምክር ቤቱን ፖሊሲ ለማውጣት ወይም ለማሻሻል ጽሕፈት ቤቱ የሚያቀርባቸውን ሃሳቦች ተቀብሎ 

አስፈላጊም ሲሆን የራሱን አስተያየት ጨምሮ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ለጠቅላላ ጉባኤው ያቀርባል& 

4. ለምክር ቤቱ ሥራዎች ማስፈጸሚያ ገቢ መኖሩን ያረጋግጣል፣ ገቢ የሚገኝበትንም መንገድ ይቀይሳል& 
 

5. የጽሕፈት ቤቱን የሥራ አንቅስቃሴና ሪፖርቶች መርምሮ ከአስተያየት ጋር ለጠቅላላ ጉባኤ ያቀርባል& 
 

6. የጽሕፈት ቤቱ ሠራተኞች የሚቀጠሩበትንና የሚተዳደሩበትን ደንብ ያወጣል& 
 

7. ለምክር ቤቱ የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድና በጀት ላይ በመምከር ለጠቅላላ ጉባኤ 

ለውሳኔ ያቀርባል& 

8. የምክር ቤቱ የሥራ እንቅስቃሴ የሚመራበትን፣ የሰው ኃይል፣ የገንዘብና የንብረት አስተዳደር ደንብ ያወጣል& 
 

9. አስቸኳይ የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ የሚጠራበት ምክንያት ሲያጋጥም ጥሪ እንዲደረግ ይወስናል& 
 

10. ለድርጅቱ ሥራ መቃናት ከጽሕፈት ቤቱ ለሚቀርቡለት የድጋፍ ጥያቄዎች ተገቢውን ትብብር ያደርጋል፡፡ 

 

አንቀጽ 26 
 

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የስብሰባና የድምፅ አሰጣጥ 
 

ሥርዓትና አገልግሎት 
 

1. የሥራ አስፈጻሚው ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባ በዓመት አራት ጊዜ የሚከናወን ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ 

ልዩ ስብሰባዎችን ሊያደርግ ይችላል፡፡ 
 

2. የሥራ አስፈጻሚው ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ በሰብሳቢው ወይም በሥራ አስኪያጁ ሊጠራ ይችላል፡፡ 
 

3. ከአባላቱ ውስጥ ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ እንደሞላ ይቆጠራል፣ በመጀመሪያው ጥሪ ምልዓተ ጉባኤ 

ካልተገኘ ድጋሚ ጥሪ ይደረጋል፡፡ በድጋሚ ጥሪ ምልዓተ ጉባኤ ካልተገኘ ስብሰባው ባሉት አባላት ይቀጥላል፡፡ 
 

4. ውሳኔዎች በድምፅ ብልጫ ይተላለፋሉ፣ ድምፅ እኩል በሚከፈልበት ጊዜ ሰብሳቢው የደገፈው ሃሳብ ተቀባይነት 

ይኖረዋል፡፡ 

5. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የአገልግሎት ዘመን አራት ዓመት ይሆናል፣ ሆኖም ለአንድ ተጨማሪ የሥራ ዘመን 

በድጋሚ አባሉ ሊመረጥ ይችላል፡፡ 
 

6. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ያለ ክፍያ ያገለግላሉ፣ ሆኖም ለምክር ቤቱ ሥራ ለሚያወጡት ወጪ 

ማካካሻ ይከፈላል፡፡
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አንቀጽ 27 
 

የምክር ቤቱ ሥራ አስኪያጅ 
 

የምክር ቤቱ ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለሥራ አስፈጻሚ ከሚቴው ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት 

ይኖሩታል፡- 
 

1. በማናቸውም አካል ዘንድ ምክር ቤቱን ይወክላል፣ የምክር ቤቱን ሥራ በተመለከተ ማናቸውንም 

ጉዳዮች ይፈጽማል፣ ውክልና ይሰጣል፣ በምክር ቤቱ ስም የደብዳቤ ልውውጦች ያደርጋል፣ 
 

2. በጠቅላላ ጉባኤ፣ በሥራ አስፈጻሚና በዳኝነት አካሉ የሚሰጡ ውሳኔዎችን ተግባራዊ ያደርጋል፣ 
 

3. የምክር ቤቱን የሶስት ወርና ዓመታዊ የሥራና የፋይናንስ ራፖርቶችን እያዘጋጀ ለሥራ አስፈጻሚው ያቀርባል፣ 
 

4. የምክር ቤቱን ፖሊሲ በማርቀቅ እንዲሁም የበጀትና የሥራ ዕቅድ በማዘጋጀት ለሥራ አስፈጻሚው ያቀርባል፣ 
 

5. በመተዳደርያ ደንቡ መሠረት ምክር ቤቱ ገቢ የሚያገኝበትን ዘዴ ይቀይሳል፣ የምክር ቤቱን ዓላማ ከግብ 

ለማድረስ የሚያስችሉ ስልቶችን ይቀይሳል፣ 
 

6. ሥራ አስፈጻሚው በሚያወጣው ደንብ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፣ ያሰናብታል፣ 

ደመወዛቸውንና አበላቸውን ይወስናል፣ 

7. የሠራተኖችን የሥራ ድልድል በማዘጋጀት ለሥራ አስፈጸሚው ያቀርባል፣ 
 

8. በሥሩ ያሉትን ሠራተኞች እያስተዳደረና እየተከታተሉ የምክር ቤቱን የዕለት ከዕለት የሥራ አንቅስቃሴ 

ይመራል፣ 

አንቀጽ 28 
 

የኦዲተር ኃላፊትና ተግባር 
 

1. ኦዲተሩ የምክር ቤቱ ሥራ አስኪያጅ ወይም የሥራ አስፈጻሚ አባል ሊሆን አይችልም& 
 

2. ኦዲተሩ ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባኤ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል& 
 

ሀ. የምክር ቤቱን የገንዘብና የንብረት አስተዳደር ትክክለኛነት ይቆጣጠራል& 
 

ለ. የምክር ቤቱ የሥራ እንቅስቃሴ በዚህ መተዳደሪያ ደንብና በአገሪቱ ሕግ መሠረት 

መከናወኑን ያረጋግጣል& 
 

ሐ. በኢትዮጵያ ተቀባይነት ባገኙ መመዘኛዎች መሠረት ዓመታዊ የኦዲት 

ሪፖርት አዘጋጅቶ ለጠቅላላ ጉባኤው ያቀርባል፡፡ 

አንቀጽ 29 
 

የምክር ቤቱ ሒሳብ ሹም ተግባርና ኃላፊነት 
 
ሒሳብ ሹሙ ተጠሪነቱ ለሥራ አስፈጻሚ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡- 
 

1. የምክር ቤቱን ገቢና ወጪ ሒሳብ ይቆጣጠራል፣ በትክክል እንዲመዘገብና እንዲያዝ ያደርጋል& 
 

2. የምክር ቤቱ ሒሳብ የሚንቀሳቀሰው በታወቀ የሒሳብ አሠራር ደንብ መሠረት መሆኑን ይቆጣጠራል& 
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3. የምክር ቤቱን የባንክ ሒሳብና ቼክ ወይም ሐዋላ ከሥራ አስኪያጁ ጋር በመሆን በጣምራ ፊርማ ያንቀሳቅሳል& 
 

4. የምክር ቤቱን የሒሳብ ሰነዶች በጥንቃቄ እንዲያዙ ያደርጋል& 
 

5. የሒሳብ መዝገብ፣ ገቢና ወጪ ሀብትና ዕዳን ያካተተ ሰነድ ያዘጋጃል& 
 

6. ምክር ቤቱ ገቢ የሚያስገኙ ሥራዎች ላይ በሚሰማራበት ጊዜ ለዚሁ ሥራ የሚውሉ የተለያዩ የሒሳብ 

መዛግብት እንዲያዙ ያደርጋል ፡፡ 

አንቀጽ 3ዐ 
 

የምክር ቤቱ ገንዘብ ያዥ ተግባርና ኃላፊነት 
 
ገንዘብ ያዡ ተጠሪነቱ ለሥራ አስፈጻሚው ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡- 
 

1. የምክር ቤቱን ገቢዎች በሕጋዊ ደረሰኝ ይረከባል& 
 

2. የተረከበውን ገንዘብ አገር ውስጥ በሚገኝ ባንክ ገቢ በማድረግ ደረሰኙን በጥንቃቄ ያስቀምጣል& 
 

3. ለምክር ቤቱ ሥራ ማስኬጃና ጥቃቅን ወጪዎች የሚሆን በሥራ አስፈጻሚው የሚወሰን መጠባበቂያ ገንዘብ 

ይይዛል& 

4. ከሒሳብ ሹሙ ጋር የወጪና የገቢ ሒሳብ በየወሩ ያመሳክራል& 
 

5. የምክር ቤቱን ቼክ ይይዛል& 
 

6. በጣምራ ፊርማ (በሒሳብ ሹሙና በሥራ አስኪያጁ) ሲታዘዝ ገንዘብ ወጪ ያደርጋል ፡፡ 

 

አንቀጽ 31 
 

የምክር ቤቱ ፓነል ተግባራትና ኃላፊነቶች 
 

1. የምክር ቤቱ አባላት በሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎች የሚመረመሩበት፣ ክርክር 

የሚካሄድበት፣ ይግባኝ የሚመራበትና ውሳኔ የሚሰጥበት ሥርዓትን አስመልክቶ የምክር ቤቱ ፓነል ዝርዝር ደንብ 

ያወጣል& በምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ይሆናል፡፡ 
 

2. ከሥነ ምግባር ጥፋት ወይም በዚህ የማቋቋሚያ ደንብ መሠረት ውሣኔ ለመስጠት የሚችሉ አካላት 

አሠራርን በተመለከተ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን መርምሮ ውሣኔ ይሰጣል፡፡ 
 

3. በመጀመሪያ ደረጃ በተሰጡ ውሳኔዎች ላይ የሚቀርቡትን የይግባኝ ቅሬታዎች የመመልከት ሥልጣን አለው፡፡ 
 

4. በዚህ በላይ የተመለከተው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ከባድ ወይም ውስብስብ የሆኑ ጉዳዮች በእንባ 

ጠባቂውና በፓነሉ ተወካዮች ሲላክለት መርምሮ ውሣኔ ይሰጣል፡፡ 
 

አንቀጽ 32 
 

የእንባ ጠባቂው ተግባራትና ኃላፊነቶች 
 

1. በቅሬታ ሥነ ሥርዓት ደንቡ መሠረት በሚቀርቡት ቅሬታዎች ላይ በገለልተኝነት መፍትሔ ወይም 

ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 

2. በምክር ቤቱ ውስጥ ከሥነ ምግባር ደንቡ በሚመነጩ ጉዳዮች ላይ ውይይት እንዲደረግ ሃሳብ ያቀርባል፡፡ 
 

3. የሥነ ምግባር ደንቡን ጥሰት አስመልክቶ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ይቀበላል፡፡ 
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አንቀጽ 33 
 

የፓነል አባላትን፣ ሰብሳቢውንና እንባ ጠባቂውን ስለመሾም 
 

1. ጠቅላላ ጉባኤው እንባ ጠባቂውን፣ የፓነሉን ሰብሳቢውንና የፓነሉን አባላት የሚመለምል በአንቀጽ 

19 መሠረት አስመራጭ ኮሚቴ ያቋቁማል፣ 

2. የፓነሉ አባላት አሿሿም ላይ ኮሚቴው ከአባላትና ከሚመለከታቸው አካላት ግልጽ አስተያየት ይቀበላል፡፡ 
 

3. የፓነሉ አባላትን ለመምረጥ ኮሚቴው ጥቆማዎችን ይቀበላል፡፡ 
 

4. የአሳታሚዎች፣ የብሮድካስቶችና የጋዜጠኞች ማኀበራት ተወካዮች እንዲሁም ግለሰብ ጋዜጠኞች 

በአሳታሚዎች፣ ብሮድካስቶችና ማኀበራት ይጠቆማሉ፡፡ 

5. እንባ ጠበቂውና የፓናሉ ሰብሰቢ ከኀብረተሰቡ ከተውጣጡ የፓነሉ አባላት መካከል በጠቅላላው 

ጉባኤው ይሾማል፡፡ 

አንቀጽ 34 
 

የተሿሚዎች የብቃት መስፈርትና ስብጥር 
 

1. እንባ ጠባቂው፡- 
 

ሀ. ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት& 
 

ለ. በከፍተኛ ደረጃ የመገናኛ ብዙሃን አዘጋጅነት ልምድ ሊኖረው ይገባል& 

ሐ. በነፃነትና በፍትኃዊነት ውሳኔ ለመስጠት የሚችል ሊሆን ይገባል& 
 

መ. ለፍትኃዊነት፣ ለፕሬስና ለንግግር ነፃነት እንዲሁም ለነፃ መረጃ ፍሰት 

ቁርጠኝነት ያለውና ለምክር ቤቱ የሥነ ምግባር ደንብ ተገዢ ሊሆን ይገባል፡፡ 

2. የፓነል ሰብሳቢው፡- 
 

ሀ. ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት& 
 

ለ. ጠለቅ ያለ የሕግ ዕውቀትና በሕግ ከፍተኛ ልምድ ያለውና ቢቻል በጠቅላይ ፍርድ ቤት 

ወይም በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ በዳኝነት በማገልገል ከፍ ያለ ልምድ ያካበተ 

ሊሆን ይገባል& 
 

ሐ. ለፍትኃዊነት ለፕሬስና ለንግግር ነፃነት እንዲሁም ለነፃ መረጃ ፍሰት ቁርጠኝነት 

ያለውና ለምክር ቤቱ የሥነ ምግባር ደንብ ተገዢ ሊሆን ይገባል& 

ሐ. ከመገናኛ ብዙሃን ባለቤትነት ወይም ከመገናኛ ብዙሃን ተቀጣሪነት ጋር ምንም 

ዓይነት ትስስር የሌለው መሆን አለበት፡፡ 
 

3. የፓነሉ አባላት፡- 
 

የአባላቱ ስብጥር እንደሚክተለው ይሆናል፣ 
 

ሀ. ከሃይማኖቶች ምክር ቤት 2 
 

ለ. ጋዜጠኝነትን ከሚያስተምሩ የትምህርት ተቋማት   1 
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ሐ. ከንግድ ምክር ቤት   1 

መ. ከመንግሥት አስፈጻሚ አካል ተወካይ       1 

ሠ. ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት       1 

ረ. ከታዋቂ ግለሰቦች   1 

ሰ. በጡረታ ከተገለሉ ዳኞች       1 

ሸ. የሕግ ባለሙያ ማኀበር       1 

ቀ. ከሲቪክ ማኀበራት       2 

በ. ከመገናኛ ብዙሃን   1 

ተ. ከመምህራን ማኀበር   1 

ቸ. ከጋዜጠኞች ማኀበር   1 

ነ. ከመገናኛ ብዙሃን ኮርፖሬሽኖች/ኩባንያ        4 

 የመንግሥት       2 

 የግል   2 
 

4. የፓናሉ አባላት በመገናኛ ብዙሃን፣ በማኀበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ዕውቀት ያላቸው፣ እንዲሁም 

ለመገናኛ ብዙሃን ዕድገት አስተዋጽኦ ለማድረግ ቁርጠኝነትና ጠንካራ ፍላገት ያላቸው 15 አባላት ይኖሩታል፡፡ 

5. ከመገናኛ ብዙሃን የተውጣጡ አባላት በአዘጋጅነትና በኤዲተርነት ሥራዎች ላይ ሰፋ ያለ ልምድ ያላቸው 

መሆን አለባቸው፡፡ 

አንቀጽ 35 
 

ስለ ጥቆማ ማስታወቂያ 
 

1. በምክር ቤቱ የተሰየመው አስመራጭ ኮሚቴ ለፓነል አባልነትና ለእንባ ጠባቂ የሚሆኑ ሰዎች እንዲጠቆሙ 

ማስታወቂያ ያወጣል፡፡ 

2. በንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ማስታወቂያ የተጠቋሚዎችን ስም የመረከቢያ ዕለትን መግለጽ አለበት፡፡ ይህ 

ቀን ከማስታወቂያው ቀን በፊት ካሉት 1ዐ ቀናት ሊያጥር አይችልም፡፡ እንዲሁም ከዚህ ቀን በኋላ የሚቀርብ 

የፓነልና የእንባ ጠባቂ አባላት ጥቆማ ተቀባይነት የለውም፡፡ 
 

3. የጥቆማው ማስታወቂያ ጠቋሚዎች ስለሚጠቁሙት ሰው የሚከተሉትን ዝርዝሮች እንዲገልጹ የሚጠይቅ መሆን 

አለበት፡- 

3.1  የተጠቋሚው ስም፣ የሥራ ልምድና የትምህርት ደረጃ& 
 

3.2  በምክር ቤቱ የሚመረጥበትን የሥራ ድርሻ& 
 

ሀ. እንባ ጠባቂ 
 

ለ. የምክር ቤቱ ፓነል ሰብሳቢ 

ሐ. የምክር ቤቱ ፓነል አባል 

3.3  የሚወከለውን ክፍል& 
 

3.4  ሌሎች ተገቢ የሆኑ መረጃዎች&
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አንቀጽ 36 
 

የፓነሉ ሰብሳቢ ተግባራትና ኃላፊነቶች 
 

1. ፓነሉን በሁሉም ጉዳዮች ላይ ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይወክላል፡፡ 
 

2. የግልግል አካሉን የሥራ አንቅስቃሴና ዕቅድ ለጠቅላላ ጉባኤ አቅርቦ ያጸድቃል፡፡ 
 

አንቀጽ 37 
 

የፓነሉ ምክትል ሰብሳቢ 
 

1. ጠቅላላ ጉባኤው ከኀብረተሰቡ ተወካዮች ውስጥ ምክትል ሰብሳቢውን ይሾማል፡፡ 
 

2. ሰብሳቢው ባለመኖሩ ወይም በሕመም ምክንያት ኃላፊነቱን ሊወጣ ካልቻለ ምክትል ሰብሳቢው 

የስብሰባውን ተግባራትና ኃላፊነቶች ይወጣል፡፡ 

አንቀጽ 38 
 

የአገልግሎት ዘመን 
 

1. እንባ ጠባቂና የፓናሉ ማንኛውም አባል የአገልግሎት ዘመን ለሁለት ዓመት ብቻ ነው፡፡ 
 

2. ከላይ በንዑስ ቁጥር 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የሰብሳቢው የአገልግሎት ዘመን ለሶስት ዓመት 

ይሆናል፡፡ ሆኖም በጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ለአንድ ተጨማሪ የሥራ ዘመን ሊያገለግል ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 39 
 

የፓነሉ ስብሰባዎች 
 

1. የፓነሉ ሰብሳቢ ተገቢ ነው ብሎ ሲያምን ወይም የፓነሉ ሶስት አባላት በአንድ የተወሰነ ጉዳይ ላይ 

ስብሰባ እንዲጠራ በጽሑፍ ሲጠይቁ በአንድ ዓመት ውስጥ በርካታ ስብሰባዎች ሊደረጉ ይችላሉ፡፡ 

ጥያቄው በቀረበም በ 1ዐ ቀናት ውስጥ ስብሰባው ይደረጋል፡፡ 
 

2. ስብሰባውን ለማድረግ የ 51% ምልዓተ ጉባኤ ያስፈልጋል፡፡ እንዲሁም ውሳኔዎች በአብላጫ ድምፅ 

ይሰጣሉ፡፡ የተሰጡት ድምፆች እኩል በኩል ሲሆኑ፣ የሰብሳቢ ድምፅ ወሳኝ ይሆናል፡፡ 
 

3. ፓነሉ የራሱን የሥነ ሥርዓት ደንቦች ያወጣል፡፡ 

አንቀጽ 4ዐ 
 

የምክር ቤቱ የገቢ ምንጭ 
 

1. የምክር ቤቱ የገንዘብ 

ምንጭ፡- 

ሀ. የአባላት መዋጮ& 

ለ. ከአገር ውስጥ ለጋሾች& 
 

ሐ. ከአገር ውስጥ ሕዝባዊ መዋጮ& 
መ. ከምክር ቤት የዲሞክራሲ ፈንድ ከሚገኝ ይሆናል፡፡ 
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2. የአባላት መዋጮን አስመልክቶ ጠቅላላ ጉባኤው ዝርዝር መመርያ ያወጣል፡፡ 

 
3. ምክር ቤቱ በበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኀበራት አዋጅ ላይ እንደተመለከተው በገቢ ማስገኛ ተግባራት ላይ 

ሊሳተፍ ይችላል፡፡ 
 

4. ምክር ቤቱ ሙያዊ አገልግሎት ሰጥቶ ገቢ ሊያገኝ ይችላል፡፡ 
 

5. የምክር ቤቱ ገቢዎችና ሀብቶች ወጪ የሚሆኑት በዚህ የማቋቋሚያ ደንብ ላይ ለተመለከቱት ተግባራት ብቻ 

ሲሆን፣ በማንኛውም ጊዜ ቢሆን የማኀበሩ ገንዘብ ወይም ንብረት በማናቸውም መንገድ ለአባላቱ ወይም 

ለተወካዮቻቸው በፍፁም ሊከፋፈል አይችልም፡፡ 
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የምክር ቤቱን መተዳደሪያ ደንብ ስለማሻሻል 
 

1. የዚህ መተዳደርያ ደንብ የማሻሻያ ሀሳብ ከጠቅላላ ጉባኤው አባላት ¼ኛ ባላነሱ አባላት ጠያቂነት በስብሰባ 

አጀንዳነት ይያዛል፡፡ 

2. የዚህ መተዳደሪያ ደንብ የማሻሻያ ሃሳብ በጠቅላላ ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ የሚወሰን ሆኖ የማሻሻያ 

ጥያቄው ለጠቅላላ ጉባኤው ፀሐፊ ወይም ስብሰባ ሥራ አስኪያጅ የጉባኤው ጥሪ ከመሠራጨቱ በፊት 

መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 
 

3. የመተዳደሪያ ደንቡ የሚሻሻለው የማሻሻያ ሀሳቡ ከግማሽ በላይ አባላት በተገኙበት የጠቅላላ ጉባኤው 

ስብሰባ አብላጫ ድምፅ ሲያገኝ ነው፡፡ 
 

4. የመተዳዳርያ ደንቡ እንዲሻሻል የተላለፈውን ውሳኔ ኤጀንሲው ያላጸደቀው እንደሆነ ባልጸደቀበት ጉዳይ 

ላይ የሚወያይ ስብሰባ ይጠራል፡፡ 

5. እንዲሻሻል የተወሰነው የመተዳደርያ ደንብ በኤጀንሲው በኩል ታይቶ ከመጽደቁ በፊት ሥራ ላይ 

ሊውል አይችልም፡፡ 
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ስለምክር ቤቱ መፍረስ 
 

1. ምክር ቤቱ የሚፈርሰው የጠቅላላ ጉባኤ አባላት እንዲፈርስ በ3/4ኛ ድምፅ ሲወስኑ ነው፡፡ 
 

2. ጠቅላላ ጉባኤው ምክር ቤቱን ለማፍረስ ከወሰነበት ቀን አንስቶ ስድስት ወራት ሳያልፍ የምክር ቤቱ ሥራ 

አስኪያጅ የንብረት ዝርዝር (Inventory) አዘጋጅቶ ከማፍረስ ውሳኔው ጋር በማያያዝ ለኤጀንሲው ያቀርባል፡፡ 

3. ጠቅላላ ጉባአው ምክር ቤቱን ለማፍረስ በወሰደው ውሳኔ ላይ የምክር ቤቱን ንብረት ሊረከብ ይገባዋል 

የሚለውን የበጎ አድራጎት ድርጅት ወይም ማኀበር ወይም የመንግሥት አካል ሊያመለክት ይችላል፡፡ 
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የበጀት ዓመት 
 
የምክር ቤቱ የበጀት ዓመት ከሐምሌ 1 እስከ ሰኔ 3ዐ ቀን ድረስ ነው፡፡ 
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የመተዳደሪያ ደንብ የሚፀናበት ጊዜ 
 
ይህ የመተዳደርያ ደንብ በጠቅላላ ጉባኤውና በኤጀንሲው ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡ 
 
 
 
 
 


