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የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት 
 

የሥነ-ምግባር ደንብ 
 

መግቢያ 
 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 29 የኘሬስንና ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብትን 

በማረጋገጡ፤ 

 
የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 ከፍተኛ የሥነ ምግባር ደረጃና ሙያዊ ብቃት ያለው ነፃ፣ 

ገለልተኛና ህብራዊ መገናኛ ብዙሃን የዲሞክራሲያዊ ሂደቱን ለማጠናክር ያላቸውን ሚና በመገንዘቡ፤ 

 
የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶችና የጋዜጠኞች ማህበራት የየራሳቸው የሥነ ምግባር ደንቦች ሊኖራቸው ቢችልም 

በብሔራዊ ደረጃ የሚያገለግል የተቀናጀ አንድ ወጥ ሥርዓት ያለመኖሩን በመገንዘብ፤ 

 
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ፈራሚ የሆኑትን መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች ተግባራትን ለመምራት ይህ ደንብ 

ወጥቷል፡፡ 

 

1. ፍትሃዊነት 
 

ጋዜጠኞችና አርታኢያን ዜናና ፕሮግራሞችን ሲያቀርቡ፤ ቃለምልልስ ሲያደርጉና ሲዘግቡ ፍትሃዊ፣ ትክክለኛ እና 

ወገናዊ ሳይሆኑ ይሰራሉ፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ እነዚህኑ ብቻ የማተም እና የማሰራጨት ኃላፊነት አለባቸው፡፡ 

የተሟሉና የሚመለከታቸውን ባለጉዳዮች ያካተቱ ይዘቶችን ለመዘገብ ጋዜጠኞች የተቻላቸውን ጥረት ሁሉ ማድረግ 

አለባቸው፡፡ 
 

2. ጥቅም እና ክፍያ ስለመቀበል 
 

ጋዜጠኞች እና አሰሪዎቻቸው ካሉና ሊከሰቱ ከሚችሉ ማናቸውም አይነት የጥቅም ግጭቶች ራሳቸውን በሚጠብቅ 

ሁኔታ ሥራቸውን ማከናወን አለባችው፡፡ እነዚህ የጥቅም ግጭቶች ከመደለያ እና ከጉቦ ሊመነጩ ይችላሉ፡፡ 
 

3. የጥላቻ ንግግር 
 

መገናኛ ብዙሃን ጦርነትን የሚያነሳሱ፣ ጥላቻን የሚሰብኩ እና ሰብአዊ ክብርን የሚያዋርዱ የአደባባይ 

መግለጫዎችን በተመለከተ በኢፌዴሪ ህገመንግስት የተደነገጉትን ክልከላዎች ያከብራሉ፡፡ በመሆኑም 

በዘገባዎቻቸው አንድን ሰው በዘር፣ በብሔር፣ በፆታ፣ በሃይማኖት ወይም በፖለቲካዊ አስተሳሰብ ላይ በተመሰረተ 

ልዩነትና ማናቸውም አይነት አካላዊ ወይም የኣእምሮ ህመምን ወይም ችሎታ ማጣትን አስመልክቶ ጥላቻን 

በሚያበረታታ እንዲሁም ንቀትን ወይም መገለልን ሊፈጥር የሚችል ቋንቋን ከመጠቀም መቆጠብ አለባቸው፡፡ 

4. ሃቀኝነት 
 

ህዝቡ ትክክለኛ፣ ሚዛናዊና የተሟላ መረጃ የማግኘት መብት ያለው በመሆኑ መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች፡- 
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1. ትክክለኛ ያልሆነ፣ አሳሳች ወይም የተዛባ መረጃ ምስልንና ድምፅን ጨምሮ ላለማተም/ላለማሰራጨት ጥንቃቄ 

ማድረግ አለባችው፡፡ 

2. ጉልህ ስህተቶችን፣ አሳሳች አረፍተ ነገሮችን ወይም የተዛቡ መረጃዎችን እንዳወጡ ወይም እንዳሰራጩ 

ከተገነዘቡ እርማት ማድረግ እና አስፈላጊ ሲሆንም በተገቢው መንገድ የይቅርታ ፅሁፍ ማተም ወይም ማስነገር 

አለባቸው፡፡ 
 

3. በርዕሰ አንቀፅና በአስተያየት ጽሑፍ ላይ ከአንድ ወገን ጋር የመወገን ነፃነታቸው የተጠበቀ ቢሆንም 

በዘገባዎቻቸው ውስጥ አዘጋጆች አስተያየቶችን፤ መላምቶችን እና እውነታዎችን የመለየት ግዴታ አለባቸው፡፡ 

4. አስፈላጊ በሆነበት ቦታ ሁሉ ምንጭ በግልጽ መገለጽ አለበት፡፡ 
 

5. የአንድ ዘገባ ትክክለኛነት ጥርጣሬ ላይ ሲወድቅና ትክክለኛነቱንም ለማረጋገጥ በቂ ምክንያት ሳይኖር ይሄው 

መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ የዘገባውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ የማይቻል ሲሆን ይኸው በግልጽ መገለጽ 

ይኖርበታል፡፡ 
 

5. ምስጢራዊ ምንጮች 
 

መገናኛ ብዙሃን በመርህ ደረጃ ሚስጢራዊ ምንጮች የመጨረሻ አማራጭ መሆናቸውን ያምናሉ፡፡ ይሁን እንጂ 

አንድን መረጃ ከሚስጢራዊ ምንጮች ለማግኘት ሲገደዱ የምንጮቻቸውን ማንነት ላለመግለፅ ቃል ሊገቡ 

ይችላሉ፡፡ በመሆኑም፡- 
 

1. መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች በምስጢር ያገኙትን መረጃ ምንጭ በተመለከተ ሙያዊ የምስጢር አጠባበቅ 

ደንብን መከተል አለባቸው፡፡ 

2. መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች ምስጢራዊ የመረጃ ምንጮችን የመጠበቅ ሞራላዊ ግዴታ አለባቸው፡፡ 
 

6. ማህበራዊ ኃላፊነት  
1. መረጃዎችን ሲሰበሰቡና ሲያሰራጩ መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች ለማህበረሰቡ ያለባቸውን ኃላፊነቶች 

በአጠቃላይ እንዲሁም በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ጥቅሞች/ፍላጎቶችን ማሰብ አለባችው፡፡ 

2. መገናኛ ብዙሃን የጋራ ሰላምንና ወዳጅነትን ለማሳደግ እጅግ የተለየ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ 
 

3. ከሕዝቦች፣ ከብሔረሰቦች ወይም ከሃይማኖቶች ጋር በተያያዘ በሚነሱ አለመግባባቶች/ግጭቶች ላይ የሚሠሩ 

ዜናዎች፣ አስተያየቶች ወይም ሃሳቦችና እውነታዎች በተገቢው ሁኔታ ከተረጋገጡ በ|ላ መቅረብ ያለባቸው 

ሲሆን ትኩረታቸው በመፍትሄው ላይ ሆኖ የሕዝቦችን ትስስር፣ ወዳጅነትና ሰላምን ለማስፈን በሚያስችል 

መልኩ ይሆናል፡፡ 
 

4. በአጠቃላይ በተለይም ከሕዝቦች አለመግባባቶች ወይም ግጭቶች አኳያ፡- 
 

ሀ. የሚያነሳሱና ስሜታዊ የሆኑ ርዕሶችን ከመጠቀም መቆጠብ አለባቸው፡፡ 
 

ለ. ርዕሶች የታተመውን ወይም በሥራቸው የተዘረዘሩትን ፍሬ ሃሳቦች የሚያንፀባርቁና ምክንያታዊ መሆን 

አለባቸው፡፡ 

ሐ. ክሶች /ወቀሳዎችን/ የሚያመለክቱ አረፍተ ነገሮችን የያዙ ርዕሶችን እነዚህ በማን እንደተባሉ ወይም ምንጩን 

ወይም ክሶቹን /ወቀሳዎቹን/ ቢያንስ በጥቅስ ምልክት ውስጥ ማስቀመጥ አለባቸው፡፡ 
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5. የአሸባሪዎችን ጥቃቶች ወይም የህዝቦች ግጭቶች ወይም የተፈጥሮ አደጋዎችን የሚያሳይ ዜና ሲዘገብ 

የመገናኛ ብዘሃን አስከሬኖችን የሚያሳዩ አሰቃቂ ምስሎችን ወይም ሌሎች ሽብርን ወይም በህዝቦች መካከል 

የመነሳሳት ስሜቶችን ሊፈጥሩ የሚችሉ ፎቶግራፎችን እና ምስሎችን ከማሳተም/ከማስተላለፍ መታቀብ 

አለባቸው፡፡ 

6. የሕዝብ ጥቅም በዚህ ደንብ ከተመለከቱት መርሆዎች የበላይነት ያለው ሲሆን በተለይም፡- 

 

ሀ.  ወንጀልን ወይም ከባድ ጥፋቶችን መመርመርና ማጋለጥ፤ 

 

ለ.  የሕዝብን ጤናና ደህንነት የመጠበቅ፤ 

 

ሐ. ሕዝቡ በአንድ ድርጊት ወይም በአንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት ንግግር በስህተት እንዳይመራ የመከላከል 

ኃላፊነት አለባቸው፡፡ 

 

7. ሰብአዊ ክብርን መጠበቅ 
 

መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች የማህበራዊ ደረጃዎችና ባህላዊ ጉዳዮችን የስሱነት ስሜት በመረዳት በዓለም 

አቀፋዊና በአህጉራዊ ህጎች የተመለከቱትን የሰውን ልጅ መሰረታዊ ነፃነቶችንና መብቶችን ማክበርና መከላከል 

አለባቸው፡፡ በተለይም መገናኛ ብዙሃን ለሚከተሉት መብቶች ተገቢ የሆነ አትኩሮት መስጠት አለባቸው፡- 

 

1. የግል መብት 
 

ሀ. መገናኛ ብዙሃን ጉዳዩ ለእውነተኛ የህዝብ ጥቅም ብቻ ካልሆነ በስተቀር በአንድ ግለሰብ የግል ሕይወት 

ውስጥ ጣልቃ መግባትና ይህን መብት ከሚጥሱ ተግባራት መቆጠብ አለባቸው፡፡ 
 

ለ. ከላይ የተመለከተው ቢኖርም አንድ የግል ጉዳይ በህዝብ ዘንድ የታወቀ ጉዳይ ከሆነ በሚዲያው አስተያየት 

የሚሰጥበት ጉዳይ መሆን ይችላል፡፡ 

ሐ. ግላዊ መብት የህዝቡን ጥቅም እስካልተቃረነ ድረስ የአንድን ሰው መኖሪያ ቤት፣ ቤተሰብ፣ ሃይማኖት፣ 

ጤና፣ ፆታዊ ሁኔታ፣ የግል ኑሮና ጉዳዮችን ያካትታል፡፡ 

መ. አስገድዶ የመድፈርን፣ ጥልፊያን ወይም ሴቶችን አፍኖ የመውሰድን ወይም በህፃናት ላይ የሚፈፀምን 

ወሲባዊ ጥቃቶችን ወይም የሴቶችን ወይም የሕጻናትን ግላዊ አካል በተመለከተ ጥርጣሬዎችን የሚጭሩ 

ወንጀሎች ዜና በሚዘገብበት ጊዜ የተጎጂን ስምና ፎቶግራፎች ወይም ሌሎች የተጎጂውን ማንነት ለመለየት 

የሚያስችሉ ነገሮች መታተም የለባቸውም፡፡ 

 

2. ጥፋተኛ ተደርጎ ያለመገመት 
 

ሀ. መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች አንድ ግለሰብ ጥፋተኛነቱ በፍርድ ቤት እስካልተረጋገጠ ድረስ ንፁህ ሆኖ 

የመገመት መብቱን ማክበር አለባቸው፡፡ 
 

ለ. መገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች አንድ ሰው ከወንጀለኞች ጋር ትውውቅ ያለው በመሆኑ ብቻ እንደ ጥፋተኛ 

የሚያሳይ አቀራረብ ከመጠቀም መቆጠብ ያለባቸው ከመሆኑም በላይ ንፁህ እስከሆኑ ጊዜ ድረስና 

እነሱን መጥቀስ ከሚዘገበው ጉዳይ ጋር አግብብነት እስከሌለው ድረስ ጥፋተኛ የተባለውን ግለሰብ 

ቤተሰቦች ወይም ዘመዶች በስም ከመጥቀስና ከመለየት መቆጠብ አለባቸው፡፡ 
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3. መልስ የመስጠት መብት 
 

ሀ. በስህተት ለቀረበ ዘገባ በአግባቡ እስከተጠየቀ ድረስ በቂና ፈጣን ምላሽ ሊሰጥ ይገባዋል፡፡ 

 

ለ. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም በዘገባው ውስጥ ለተፈጠረው ስህተት ወይም ግድፈት ፈጣንና ግልጽ ይቅርታ 

በተገቢው በታ መጠየቅ አለበት፡፡ 

 
ሐ. በአንድ ሕትመት ወይም ዘገባ ቅሬታ የተሰማው ወገን ቅሬታውን በግልጽ ደብዳቤ ሲያቀርብ መገናኛ 

ብዙሃኑ ቅድሚያ በመስጠትና በፍጥነት የማረሚያ ደብዳቤውን ሙሉ ፅሁፍ ወይም ተገቢ የሆነው 

አርትኦት ከተካሄደበት በኋላ ሳይጓደል በነፃ መታተም አለበት፡፡ 

 
መ. ከዚህ በላይ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ አዘጋጁ የቀረበው ማስተካከያ ወይም ማብራሪያ 

እውነተኛነት ላይ ጥርጣሬ ሲኖረው በማስተባበያው መጨረሻ ላይ ስለማስተባበያው ሀቀኛነት ያለውን 

ጥርጣሬ የማስፈር መብት /ነፃነት/ አለው፡፡ ይህን ማድረግ የሚችለው ግን ጥርጣሬውን የሚያፈርስ 

የፅሁፍ ወይም ሌላ አይነት ማስረጃ በእጁ እስካለ ብቻ ነው፡፡ 

 
ሠ. ማስተባበያውን ለማተም የመልስ ሰጪው ተገቢነት፣ መልስ የሚሰጥበት ጊዜ ቅርበት፣ ምላሹ 

ከታተመው ወይም ከተሰራጨው ፅሁፍ ጋር ያለው መመጣጠን፣ የሶስተኛ ወገን መብት መንካት 

አለመንካቱንና ማስተባበያው እውነትን ለመሸፈን አለመሆኑ ግምት ውስጥ ይገባል፡፡ 

 
ረ. ከግለሰብ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱ ውሳኔዎች አርታኢው ከክፍያ ነፃ በሆነ 

መልኩ ማሳተም ወይም ማሰራጨት አለበት፡፡ 

 

8. የሌላውን ሥራ እንደራስ ሥራ ማቅረብ 
 

የሌላውን ሥራ እንደራስ ሥራ ማቅረብ ከሥነ ምግባር ውጪ መሆኑን የመገንዘብና አንድ አስቀድሞ የተሰራ 

ሥራ እንደገና ሲታተም የሥራውን ምንጭ የመጥቀስ ግዴታ የጋዜጠኛው ይሆናል፡፡ 

 

9. የምስጢር /ሥውር/ መሳሪያዎችን መጠቀም 
 

መገናኛ ብዙሃን በግልፅነት ላይ ተመስርተው ስራቸውን ያከናውናሉ፡፡ በመሆኑም ስውር ካሜራዎችን ወይም 

ድብቅ መሳሪያዎችን በመጠቀም ለህትመት ወይም ለስርጭት የሚበቁ ግብአቶችን አያሰባስቡም፡፡ 

በተጨማሪም የግል ወይም ተንቀሳቃሽ ስልኮችን በመጥለፍ፣ መልዕክቶችን ወይም የኤሌክትሮኒክ 

መልዕክቶችን በማየት ወይም ያለፈቃድ ዶክሜንቶችን ወይም ፎቶግራፎችን በመውሰድ ወይም ያለ ስምምነት 

ዲጂታል የሆኑ የግል መረጃዎችን በመውሰድ መረጃ አያሰባስቡም፡፡ ይሁን እንጂ የህዝብን ጥቅምና ደህንነት 

ለማስከበር ሲባል፣ ወይም በምርመራ ስራ ላይ የተመሰረተ ዘገባዎች ሲኖሩ ሚስጢራዊ የቀረፃ መሳሪያዎችን 

ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ተግባር ከሚመለከተው የሚዲያ ኃላፊ ጋር ስምምነት ሊደረስበት 

ይገባል፡፡ 
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1ዐ. ማስፈራራት 
 

1. ጋዜጠኞች መረጃ ለማግኘት በማሰብ ሰውን ማስፈራራት፣ ማጎሳቆልና ተቀባይነት የሌለው ያልተቋረጠ 

ክትትል ማድረግ የለባቸውም፡፡ 

2. ፈቃደኛ አለመሆኑን እስካሳወቀ ድረስ ጋዜጠኞች አንድን ሰው ጥያቄ መጠየቅ፣ ስልክ መደወል፣ 

መከታተል ወይም ፎቶግራፍ ማንሳት የለባቸውም፡፡ ከዚሁ ግለሰብ ይዞታ ላይ እንዳይገኙ ግልፅ 

ማስጠንቀቂያ እስከተሰጣቸው ጊዜ ድረስ ክትትሉን ማቆም አለባቸው፡፡ 
 

3. አርታኢዎች እነዚህን መርሆዎች በስራቸው የሚሰሩ ሰዎች እንደሚያከብሩ ማረጋገጥ ብሎም ከመርሆዎቹ 

ውጭ የተገኙ መረጃዎችን ላለመጠቀም መጠንቀቅ አለባቸው፡፡ 

 

11. መረጃን ለማግኘት ገንዘብ መክፈልን በተመለከተ 
 

ሚዲያ መረጃን ለማግኘት ሲል ክፍያ መፈጸም የለበትም፡፡ የኤዲቶርያል ይዘት ያላቸው ስራዎች ክፍያ 

የተፈጸመባቸው ከሆነ ተደራሲው ይህንኑ እንዲያውቀው መደረግ አለበት፡፡ 

 

12. ነፃነት 
 

1. ጋዜጠኞች ለህዝብ ጥቅም ሲሉ ከማናቸውም ወገን ከሚመጣ ተፅእኖ ነፃ በመሆን ሙያዊ 

አገልግሎታቸውን ማበርከት አለባቸው፡፡ 

2. ጋዜጠኞች በሙያው ውስጥ በሚያደርጓቸው ማንኛውም ተግባራት ውስጥ የመገናኛ ብዙሃንን ነፃነት 

መጠበቅ አለባቸው፡፡ 

3. ጋዜጠኞች የሙያውን ክብር መጠበቅ አለባቸው፡፡ 

 

13. ሕፃናት እና አካል ጉዳተኞች 
 

1. መገናኛ ብዙሃን የህፃናትንና የአካል ጉዳተኞችን መብቶች ማክበርና ማበረታታት አለባቸው፡፡ 
 

2. የአሳዳጊው ወይም ለሕፃኑ ኃላፊነት ያለበት ጎልማሳ ፈቃዱን እስካልሰጠ ድረስ ከ18 ዓመት በታች ያሉ ሕፃናትን 

ስለራሳቸው ወይም ስለ ሌላ ሕፃን ደህንነት በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ቃለ መጠይቅ ሊደረግላቸው ወይም 

ፎቶግራፍ ሊነሱ አይገባም፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠያቂው ወላጅ ወይም አሳዳጊ ከሆነ የህፃናቱ ደህንነት 

በተጠበቀ መልኩ ሊከናወን ይችላል፡፡ 

3. የትምህርት ቤቱ ኃላፊዎች እስካልፈቀዱ ድረስ ተማሪዎችን መቅረብ ወይም በትምህርት ቤት ውስጥ ፎቶግራፍ 

ማንሳት አይገባም፡፡ በተማሪዎች ጉዳይ ላይ ትምህርት ቤቱ ወይም የትምህርት ቤቱ ኃላፊዎች ተጠያቂ ከሆኑ 

የህፃናቱን ደህንነትና መብት በጠበቀ መልኩ ሊከናወን ይችላል፡፡ 

 
4. በግልፅ ለህፃኑ ጥቅም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ለአቅመ አዳም ወይም ለአቅመ ሄዋን ያልደረሱ ህፃናትን 

ደህንነታቸውን በተመለከተ መረጃ ለማግኘት ክፍያ ሊደረግላቸው አይገባም፤ ይህንኑ መረጃ ለማግኘትም 

ለወላጆቻቸው፣ ለአሳዳጊዎቻቸው ወይም ለጠባቂዎቻቸው ክፍያ ማድረግ አይቻልም፡፡ 
 

5. የህፃኑን የግል የህይወት ዝርዝሮች ለማተም አዘጋጆች የወላጆችን ወይም የአሳዳጊን ዝና፤ ክፋት ወይም ደረጃ 

በምክንያትነት ሊጠቀሙ አይገባም፡፡ 
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6. በሕግ የተፈቀደ ቢሆንም እንኳን መገናኛ ብዙሃን ከ18 ዓመት በታች የሆነ የወሲብ ተጠቂን ወይም የወሲብ ጥቃት 

ምስክርን ማውጣት /ማተም/ አይገባም፡፡ 

7. ወንጀል በሚዘገብበት ወቅት ወንጀሉን የተመለከቱ ወይም የወንጀል ተጠቂዎች ሕፃናትን ለአደጋ ያላቸውን 

ተጋላጭነት አስመልክቶ መገናኛ ብዙሃን ከፍ ያለ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው፡፡ 

8. ለሕፃናት ተገቢነት የሌላቸው የሬዲዮ ወይም የቴሌቪዠን ኘሮግራሞች ሲኖሩ ዝግጅቶቹ ሕፃናት ሊያዩዋቸው 

በማይገቡ ሰዓቶች መተላለፍ የሚገባቸው ሲሆን አስፈላጊ በሆነበት ሁሉ ከእድሜ ጋር የተያያዘ መግለጫ መኖር 

አለበት፡፡ 

 

14. የአካባቢ ጉዳዮችን በተመለከተ 
 

1. መገናኛ ብዙሃን የአካባቢ እንክብካቤን ማበረታታት አለባቸው፡፡ 
 

2. መገናኛ ብዙሃን በተለይም ንግድ ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚዘገቡ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ 

ላይ ስለሚኖራቸው አካባቢያዊ ተፅእኖዎች ትኩረት ሊሰጡ ይገባል፡፡ 

3. መገናኛ ብዙሃን የአካባቢ ጥፋቶችን የማጋላጥና የመከላከል ኃላፊነት አለባቸው፡፡ 

 

15. የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች ሊከተሏቸው ስለሚገቡ ሥነ ምግባራት 
 

ሀ. ሠራተኞችን በተለይም አርታኢውን በሙያ ብቃት መሥፈርት ብቻ መቅጠር፡፡ ለ. 

በአርታኢው የሙያ ነፃነት ውስጥ ጣልቃ ከመግባት መታቀብ፡፡ ሐ. ሚዲያው 

የተቋቋመበትን ዓላማ በግልጽ ማስቀመጥ፡፡ 
 

መ. ሚዲያው የሚሰጠውን ግልጋሎትና የሥራ ውጤት አስመልክቶ የህዝብ አስተያየትና ጥያቄዎች ክትትል 

የሚደረግበትንና መልስ የሚሰጥበትን ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 
 

ረ. የድርጅቱን ፓሊሲ፣ ዓላማና ታማኝነት ሊጎዳ ከሚችል ስጦታና ምልጃ መጠንቀቅ፡፡ 
 

ሰ. በተጨማሪ ስልጠናዎች አማካኝነት ሁሉም ሰራተኞች የሙያ ብቃታቻውን የሚያሻሽሉበትን እድል ማመቻቸት፡፡ 
 

ሸ. ሰራተኞች በድርጅቱ ሲቀጠሩ ሊሰጣቸው የሚገባ የድርጅቱ የስነ ምግባር ደንብ መኖሩን ማረጋገጥ፡፡ 
 

16. የመገናኛ ብዙሃን አርታዒዎች ሊከተሏቸው ስለሚገቡ ሥነ ምግባራት 
 

ሀ. በመገናኛ ብዙሃን የሚወጡ መረጃዎች ከአድልዎ፣ ከብልግና፣ ከዘረኝነትና አመጽ ቅስቀሳ የጸዱ መሆኑን 
ማረጋገጥ፡፡ 

 
ለ. በመገናኛ ብዙሃኑ የሚወጡ ጉዳዮች ጥሬ ሃቆች ከአስተያየት መለየታቸውን ማረጋገጥ፤ በማስረጃ የተረጋገጡና 
እውነተኛ ጉዳዮችን ብቻ ማውጣት፤ አሉባልታዎችን አለማደፋፈር፡፡ 

 
ሐ. የስም ማጥፋት ተግባር ያለመኖሩን ማረጋገጥ፡፡ 

 
መ. ድርጅቱ ተሳታፊ ሆኖ በተገኘበት የስም ማጥፋት ተግባር ውስጥ ተገቢና ትክክለኛ ምላሽ የተሰጠ መሆኑን 

ማረጋገጥ፡፡ 
 

ሠ. በዚህ የስነ ምግባር ደንብ ውስጥ የተመለከቱት መርሆዎች በድርጅቱ ውስጥ መተግበራቸውንና መስፋፋታቸውን 

ማረጋገጥ፡፡ 
 

ረ. የመገናኛ ብዙሃኑ በአገሪቱ ህግና ደንብ መሰረት መሥራቱን ማረጋገጥ፡፡ 
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17. በስራ አጋጣሚ የሚገኙ መረጃዎችን አሳልፎ ያለመስጠት 
 

የመገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞችና አርታኢያን በስራ አጋጣሚ ያገኟቸውን በተለይም ከቢዝነስ፣ ከግለሰብና ከተቋም ጋር 

የተያያዙ መረጃዎችን ለሶስተኛ ወገን ወይም ተቋም አሳልፈው መስጠት የለባቸውም፡፡ 

 

18. የሥነ ምግባር ደንቡ ተፈጻሚነትና አተረጓጎም 
 

1. ይህ የሥነ ምግባር ደንብ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ሕልውና ካገኘበትና በምክር ቤቱ ከፀደቀበት ጊዜ 

ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

2. በዚህ ደንብ የተዘረዘሩት የሥነ ምግባር ጽንሰ ሐሳቦች ከኢትዮጵያ ሕገ መንግስት እና ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው 

ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ሕግጋት፣ ስምምነቶችና መርሆዎች እንዲሁም በነዚህ መርሆዎች መሰረት በወጡ 

እና በተቋቋሙ ዓለምአቀፋዊ ደረጃዎች መሰረት ይተረጎማሉ፡፡ 

3. የዚህ ሥነ ምግባር ደንብ ዓይነተኛ ይዘቶች የበለጠ የጠሩና የነጠሩ፣ የተፍታቱና በየጊዜው የሚከሰቱ ተግባራዊ 

ግዴታዎችን መመከት የሚችሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት አማካኝነት በ አንድ አመት ጊዜ 

ውስጥ በሰፊ ጥናት ላይ የተመሰረተ ሐሳብና የተሻሻለ ደንብ ይቀርባል፡፡ 

 
 
 


