
 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች በምርጫ ሥነምግባር ዯንብና በዯንቡ 

ማስፈፀሚያ መመሪያ ሊይ ባዯረጉት ዴርዴር  

ስምምነት የተዯረሰበት ሰነዴ 

 

መግቢያ 

 

እኛ በሀገራችን ግሌ፣ ነፃ፣ ፍትሃዊና በሕዜብ ተቀባይነት ያሇው ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ 

ምርጫ ሇማካሄዴ የተስማማን የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ 

 

1. በሕገ-መንግሥቱ የተቀመጡ ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፉ 

ተግባራዊ መሆን ሇሰሇጠነ፣ ሕጋዊ፣ ዳሞክራሲያዊÂ ሰሊማዊ ትግሌና ውዴዴር 

ያሇውን ፋይዲ በማመንና በመቀበሌ፣ 

 

2. በኢትዮጵያ በመገንባት ሊይ ባሇው yዳሞክራሲያዊ ሥርዓት በሚያስማሙን ጉዲዮች 

በጋራ እየሠራን በሌዩነታችን ዯግሞ ሰሊማዊና የሰሇጠነ ትግሌ በማካሄዴና የሕዜብ 

ውሣኔ ተቀብሇን በመጓዜ የሀገር ግንባታ ኃሊፊነታችንን መወጣት እንዲሇብን 

በመስማማት፣ 

 

3. የወዯፊት ግንኙነታችን በግሌ በመነጋገር፣ በቅንነት፣ በመቻቻሌ እና ሰጥቶ 

በመቀበሌ መርህ እየተመራ በሀገራችን የመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓት እና 

ዳሞክራሲያዊ ባህሌ እንዱጎሇብቱ የበኩሊችን የማይተካ ሚና እንዲሇን በመገንብ፣ 

 

4. ባሇፉት ሦስት ዘሮች ከተካሄደት ሀገር አቀፍ ምርጫዎች ትምህርት በመውሰዴ 

አራተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫም ሆነ ወዯፊት በሀገራችን የሚካሄደ ምርጫዎች ሁለ 

በሊቀ ዯረጃ ግሌ፣ ነፃ፣ ዳሞክራሲያዊ# በህዜብ ተቀባይነት ያሊቸውና ሰሊማዊ ሆነው 

መካሄዴ እንዲሇባቸው በመስማማት፣ 
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5. የፖሇቲካ ፓርቲዎች በሙለ ዓሇም አቀፍ ዯረጃ በጠበቀ የፓርቲዎች የምርጫ ሥነ-

ምግባር የተመራ የምርጫ መቻና ውዴዴር ማካሄዲቸው አስፈሊጊ መሆኑን እና 

ይህን ሇማረጋገጥ ይቻሌ ንዴ በየዯረጃው የጋራ ምክር ቤቶች ማቋቋማችን ከፍተኛ 

ሕዜባዊ ጠቀሜታ እንዲሇው በመገንብ፣ 
 

6. በሀገራችን የሚካሄደ ምርጫዎች ሁለም ብሔረሰቦች እና በአጠቃሊይ የሀገራችን 

ዛጎች በእኩሌነት፣ በፍቅርና በአንዴነት ሇመኖር ያሊቸው ፍሊጎትና የለዓሊዊነታቸው 

መገሇጫ በመሆናቸው በዙህ የሥነ-ምግባር ዯንብና በላልች ምርጫ ነክ ህጎች 

መሠረት የተካሄደ ምርጫዎች ትክክሇኛ ሂዯትና ውጤት በፀጋ ሇመቀበሌ ያሇንን 

ቁርጠኝነት በማረጋገጥ፣ 

 

7. የህዜባችንን ውሳኔ በመፃረር የመንግሥት ስሌጣን ሊይ ሇመቆየትም ሆነ ከህገ-

መግሥታዊ ሥርዓት ውጪ የመንግሥት ሥሌጣን ሇመያዜ የሚዯረጉ ማናቸውንም 

የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ እንቅስቃሴዎች የማንቀበሌ መሆናችንን በማረጋገጥ፣ 
 

8. የምርጫ ቦርዴና የፍትሕ አካሊት ማሇትም ፖሉስ፣ ዏቃቤ ሕግና የዲኝነት ሥርዓቱ 

ከማናቸውም የፖሇቲካ ፓርቲዎች በነፃነትና በገሇሌተኛነት ሕዜባችንን ማገሌገሌ 

እንዲሇባቸው በመስማማት እና የአካባቢ መስተዲዴር አካሊት የሚሠጡት 

መንግሥታዊ አገሌግልት ያሇአዴሌዎ መሰጠት እንዲሇበት እና ሇተፈፃሚነቱ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች ማበርከት ያሇባቸውን የጋራ ሃሊፊነት በመገንብ በጋራ 

ሇመሥራት በመስማማት፣  
 

9. በህግ ተመዜግበው የሚገኙና በሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ውዴዴር ወዯ ስሌጣን 

ሇመምጣት በሚሹ ፓርቲዎች መካከሌ የሚካሄዯው ውዴዴር ከጥሊቻና 

አሇመተማመን በፀዲ፣ ጤናማ ግንኙነት መፍጠር አስፈሊጊ መሆኑን በመገንብና 

lተግባራዊntÜ አንኦት በመስጠት፣ 

 

10. እኛ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ የመከሊከያ ኃይሌ፣ ተጠባባቂ ጦር እና 

የአካባቢ ታጣቂ ኃይሌ የሀገራችንን ህዜብ አንዴነት ከወራሪ ኃይሌ ሇመጠበቅ እና 

የሀገራችን ዲር ዴንበር ሇማስከበር የተዯራጁ ኃይልች መሆናቸውን በመገንብ 
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ሠራዊቱ በህገ-መንግሥቱ መሠረት ተግባሩን ከፖሇቲካ ፓርቲዎች ወገናዊነት ነፃ 

በሆነ አኳኋን እንዱያከናውን የተዯነገገ መሆኑን በማክበር፣ 
 

11. የፕሬስ ነፃነት ሇሰብዓዊ መብት፣ ሇዳሞክራሲ፣ ሇሕግ የበሊይነት እና ሇአንዴ ሕዜብ 

ሁሇንተናዊ ዕዴገት ያሇውን ሌዩ አስተዋጽኦ በመገንብ፣ ሇተፈፃሚነቱ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች በጋራ መቆም ያሇንን ቁርጠኝነት በመግሇጽ፣ 

 

12. ማንኛውም ሇምርጫ አገሌግልት ሉውሌ የሚችሌ በመንግሥት ቁጥጥር ሥር 

የሚገኝ የሕዜብ ሀብትና ንብረት ሇሁለም ፓርቲዎች በእኩሌነትና ያሇአዴሌዎ 

አገሌግልት እንዱሰጥ እንዱሁም ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚሰጥ ዴጎማ በፖሇቲካ 

ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስምምነት መሰረት ሇሁለም ተወዲዲሪ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች መከፋፈሌ እንዲሇበት ዲግመኛ በመግሇጽ፣ lተግባራዊntÜም የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች በጋራ ሇመሥራት በመስማማት፣ 

 

13. የኢትዮጵያ ሕዜብ ባሳሇፈው የረጅም ጊዛ የመንግሥት ሥርዓት ሲታገሌሇት 

የኖረውን የሕዜብ ሥሌጣን አመንጭነት፣ ባሇቤትነትና ተቆጣጣሪነት መብት 

አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ እኛ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባሊት ያሇብንን 

ከፍተኛ ኃሊፊነት ዲግመኛ በመገንብ እና ሇተፈፃሚነቱ ያሇንን ቁርጠኛ ፍሊጎት 

በማረጋገጥ፣ 

 

14. መሊው የኢትዮጵያ ሕዜባችን እና የተሇያዩ መንግሥታዊና የፖሇቲካ ዴርጅቶች 

አካሊት፣ በሀገራችን የዱሞክራሲ፣ የሰብዓዊ መብትና የሕግ የበሊይነት መጎሌበት 

አስፈሊጊነትና በተሇይ የምርጫ 2002 ዓ.ም. ሂዯትና ውጤት ስኬታማ መሆን 

በእነርሱ ሊይ የተመሰረቱ መሆናቸውን እንዱገነቡ ሇማዴረግ ተገቢው ተከታታይ 

ትምህርት እና ሥሌጠና ሇመሰጠት ከፍተኛ ኃሊፊነት እንዲሇብን በመገንብ እና 

ሇተፈፃሚነቱም ያሇንን የጋራ ቁርጠኝነት በማረጋገጥ፣ 

 

15. የመንግሥት ወይም የግሌ ዴርጅት ወይም መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች 

ሠራተኞችን ጨምሮ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዛጋ የመምረጥና የመመረጥ መብቱን 

ሇማረጋገጥ በሚያዯርገው እንቅስቃሴ ምንም ዓይነት ተጽዕኖ ወይም እንቅፋት 
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እንዲይዯረግበት ያሇብንን ከፍተኛ ኃሊፊነት ሇመወጣት ዜግጁነታችንን በዴጋሚ 

በመግሇ፣ 

 

16. እኛ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባሊት በፖሇቲካ ተዕኖ ምክንያት 

በተሇያዩ ጊዛያትና የሀገሪቱ ክሌልች በአባልቻችንና በዯጋፊዎቻችን ሊይ 

ይዯርሱብናሌ በማሇት ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚያቀርቧቸውን ችግሮች 

በዙህ የስነምግባር ዯንብና የማስፈፀሚያ ሰነዴ መንፈስ በመመርመር ተጨባጭ 

ሆነው ከተገኙ ሇማስተካከሌ ያሇንን የጋራ ቁርጠኝነት በማረጋገጥ፣ 

 

17. እኛ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት አባሊት የምርጫ ቦርዴ አሠራርን፣ የሥራ 

ኃሊፊዎችና ሠራተኞችን በተመሇከተ በሚነሱ የተሇያዩ ቅሬታዎች ዘሪያ አለ 

የሚባለ ችግሮች ተጣርተው ተጨባጭ ሆነው ከተገኙ የእርምት እርምጃ 

እንዱወሰዴባቸው ማዴረግ ነፃና ሰሊማዊ ምርጫ ሇማካሄዴ ያሇውን የሊቀ አስተዋጽዖ 

በመገንብ በጋራ መቆማችንን በማረጋገጥ፣ 

 

18. ሦስቱ የመንግስት አካሊት ማሇትም ህግ አውጭው፣ ህግ አስፈፃሚውና የዲኝነት 

አካሊት የግሌጽነት፣ የታማኝነትና የተጠያቂነት ኃሊፊነትና ግዳታ እንዲሇባቸው 

የተቀበለና ተግባራዊntÜNም ሇማክበር እና ሇማስከበር ቃሌ የገቡ መሆናቸውን 

በማጤን እኛም የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ አባሊት ሇተፈፃሚነቱ በጋራ 

የቆምን መሆናችንን በማረጋገጥ፣ 

 

19. ከነዙህ መርሆዎች በመነሳት ዓሇም አቀፍ የዳሞክራሲና የምርጫ ዴጋፍ ሰጪ 

ተቋም /International Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA/ 

በመባሌ የሚታወቀው ዴርጅት ያጋጀውን የፖሇቲካ ፓርቲዎች የስነምግባር ዯንብ 

የኢትዮጵያ ህዜቦች አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዳግ) ተርጉሞ 

ያቀረበውን እንዯመነሻ በመውሰዴና የመሊው ኢትዮጵያ አንዴነት ዴርጅት 

(መኢአዴ) የዯቡብ አፍሪካንና የጋናን ሌምዴ ጨምሮ በሀገራችን ሁኔታ መካተት 

አሇባቸው ብል ያጋጀውን ሰነዴ በተጨማሪነት በማገናብና እንዱሁም የኢትዮጵያ 

ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ        (ኢዳፓ) እና ቅንጅት ሇአንዴነትና ሇዳሞክራሲ 
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ፓርቲ (ቅንጅት) በዴርዴሩ ወቅት ያነሷቸውን ሀሳቦች በቂ ጊዛ ወስዯን በመመካከር 

አስፈሊጊ ማሻሻያዎች አዴርገን በመቀበሌ፣ 

 

20. የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ-ምግባር ዯንቡ ተፈፃሚ የሚሆንበትን ስሌት 

በምክክር በማጋጀትና ተስማምተን በመቀበሌ ተፈፃሚነቱን የሚያረጋግጡ የጋራ 

ምክር ቤቶች በየዯረጃው ሇመመስረት በመስማማት፣ 
 

ከዙህ ቀጥል በሁሇት ሰነድች ማሇትም ..የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ-ምግባር ዯንብ.. እና 

..የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሥነ-ምግባር ዯንብን በሥራ ሊይ ሇማዋሌ የተጋጀ መመሪያ.. 

በሚሌ አጋጅተን የተስማማንÆcWN ሰነድች በማዋሃዴ የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ አካሌ 

ሆነው በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት በአዋጅ መሌክ እንዱዯነገጉ በመስማማት 

ሰነድቹን መቀበሊችንንና በሥራ ሊይ እንዱውለ መስማማታችንን በፊርማችን አረጋግጠናሌ፡፡ 

 

 

 

የኢትዮጵያ ህዜቦች አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር         የመሊው ኢትዮጵያ አንዴነት ዴርጅት 
  (ኢህአዳግ)         (መኢአዴ) 
 

 

________________________________ 

 ________________________________ 
 

 

 

 

   የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ                           ቅንጅት ሇአንዴነትና ሇዳሞክራሲ ፓርቲ  
 
       (ኢዳፓ)                                       (ቅንጅት) 
 

 

__________________________________ 

 __________________________________ 
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የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ስነምግባር ዯንብ 
 

አንቀጽ 1  ስሇ ሥነ ምግባር ዯንቡ ተፈፃሚነት ወሰን  

በዙህ የስነምግባር ዯንብ ‘‘የፖሇቲካ ፓርቲ’’፡-   

1. ማንኛውም በዙህ የስነምግባር ዯንብ ሇመመራት የተቀበሇ አካሌ 

ማሇትም የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ የግሌ አጩ ተወዲዲሪዎች፣ እና ፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ቅንጅት ወይም ጥምረት ወይም ንቅናቄ እና  

2. ማንኛውም በዙህ የስነምግባር ዯንብ ሇመመራት የተቀበሇ  የፖሇቲካ 

ፓርቲ መሪ፣ ኃሊፊዎች፣ እጩዎች፣ አባሊት፣ ወኪልች እና ተጠሪዎች፤   

ያካትታሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 2   ስሇ ሥነ ምግባር ዯንቡ መርሆዎች (principles of the code) 

1. የአንዴ በመዴብሇ ፓርቲ ዳሞክራሲ ስርዓት የሚመረጥ መንግስት 

ህጋዊነት በሚከተለት መርሆዎች ሊይ ይመሠረታሌ፡፡  

ሀ.    መራጩ ህዜብ በምርጫ መቻው አማካኝነት  ስሇፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ፖሉሲዎችና ስሇእጩዎች ባህሪ የተሟሊ መረጃ 

ሲሰጣቸውና የራሳቸውን በእውቀት ሊይ የተመሰረተ ውሳኔ 

ሲያዯርጉ እንዯሆነ እና  

ሇ.  መራጮች በነፃነት፣ ያሇ ማንም ጣሌቃ ገብነት፣ ያሇ ፍርሃት፣ ያሇ 

ተፅእኖ ወይም ያሇጫና ወይም ከጉቦ ነፃ በሆነ መሌኩ ዴምፅ 

መስጠት ሲችለ ነው፡፡  
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2. ይህንን የሥነ ምግባር ዯንብ የተቀበለ ፓርቲዎች ሁለ በቅን ሌቦና እና 

በፈቃዯኝነት እየተመሩ፡- 

ሀ.   እነዙህ የስነምግባር ዯንብ መርሆዎች እንዱከበሩ፣  

ሇ.   ምርጫው የመሊው ህዜብ ነፃ እና ተቀባይነት ያሇው ውሳኔ መግሇጫ 

ሆኖ እንዱታወቅ፣  

ሐ.  የመራጩ ህዜብ ውሳኔ በሁለም የተከበረ እንዱሆን፣  

3. ከምርጫ ሂዯት ጋር በተያያዘ ማናቸውም ጉዲዮች ሁለም የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ቀጥል ከተረሩት መመሪያዎች ጋር በተጣጣመ አኳኋን  

ይንቀሳቀሳለ፡፡  

 

አንቀጽ 3   ሇዯንቡ ተገዢ ስሇ መሆን  

1. ይህን የስነምግባር ዯንብ አክብሮ ሇመንቀሳቀስ የተቀበሇ ተወዲዲሪ 

የፓሇቲካ ፓርቲ ወይም የግሌ ዕጩ፡- 

ሀ.   በዙህ የስነምግባር ዯንብ ተገዜቶ ይንቀሳቀሳሌ፣  

ሇ.   መሪዎቹ፣ ኃሊፊዎቹ፣ እጩዎቹ እና አባሊቱ ይህንን የስነምግባር 

ዯንብ እንዲይጥሱ ቁርጠኛ እርምጃ ይወስዲሌ፡፡  

ሐ. የፓርቲው ኃሊፊዎች፣ እጩዎችና አባሊት  ይህንን ዯንብ የሚጥስ 

ተግባር እንዲይፈጽሙ የተከሇከለ ዴርጊቶች ዯጋፊዎችም 

ከመፈጸም እንዱቆጠቡ የሚያዯርግ አግባብ ያሊቸውን 

እርምጃዎች ይወስዲሌ፡፡ 

መ.   ይህ ዯንብ ተጥሷሌ በሚሌ ሽፋን የሀሰትና የተጋነነ አቤቱታ 

እያቀረበ ቅሬታ የማሰማት መብቱን አሇአግባብ መጠቀም 

የሇበትም፡፡  

2.  ይህንን የስነምግባር ዯንብ አክብሮ ሇመንቀሳቀስ የተስማማ አንዴ 

የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ የፖሇቲካ ፓርቲው ኃሊፊዎች እጩዎች አባሊት 

እና ዯጋፊዎች፡-  

ሀ.   ይህንን የስነምግባር ዯንብ እንዱያከብሩ ያዯርጋሌ  

ሇ.   የስነምግባር ዯንብ እንዱከበር ላልች አስፈሊጊ እርምጃዎች ሁለ 

ይወስዲሌ 
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አንቀጽ 4   ህግን ስሇ ማክበር  

ይህንን የስነምግባር ዯንብ አክብሮ ሇመንቀሳቀስ የተቀበሇ  የፖሇቲካ ፓርቲ 

ይህንን የምርጫ ስነምግባር ዯንብ አካቶ የዲበረውን የምርጫ ህግ፣ ዯንብ እና 

መመሪያ ያከብራሌ፡፡  

 

አንቀጽ 5   ስሇ ምርጫ መቻ አካሄዴ (Campaign Management)   

1. ይህንን የስነምግባር ዯንብ አክብሮ ሇመንቀሳቀስ የተቀበሇ የፖሇቲካ 

ፓርቲ፡- 

ሀ.   ሁለንም ላልች የፓሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ መቻ የማካሄዴ 

መብትና ነፃነት እንዱሁም የፖሇቲካ ሀሳቦችንና መርሆዎቻቸውን 

ያሇስጋት የማሰራጨት መብት ያከብራሌ፣ 

ሇ.   እንቅስቃሴው የላሊውን የፖሇቲካ ፓርቲ፣ የመራጩን ሕዜብ እና 

የላሊውን የህብረተሰብ ክፍሌ መብት ያከበረ ይሆናሌ፣ 

ሐ.  የፕሬስ ነፃነት ያከብራሌ፣  

መ.   ዴርጅቱ ያለትን ጽህፈት ቤቶች ሁለ በመጠቀም፣ ተወዲዲሪ 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሇመራጩ ህዜብ ያሊቸውን አግባብነት 

ያሇው ተዯራሽነት ሇማረጋገጥ  ይጥራሌ፣  

ሠ.  ተዚማጅ በሆነ የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ሇመሳተፍ የሚሹ መራጭ 

የመሆን እዴሌ ያሊቸው ዛጎች ሁለ በነጻነት እንዱንቀሳቀሱ 

ያስችሊሌ።  

2. ይህንን የስነምግባር ዯንብ አክብሮ ሇመንቀሳቀስ የተቀበሇ የፖሇቲካ 

ፓርቲ፡-  

ሀ.   ጋዛጠኞች በሙያዊ ስራቸው ሊይ እንዲይሰማሩ አያዋክብም 

ወይም እንቅፋት አይፈጥርም፣ እንዱሁም የላልች ፓርቲዎች 

የምርጫ መቻ እንዱስተጓጎሌ፣ እንዱቋረጥ፣ እንዱበሊሽ ወይም 

እንዱዲከም አያዯርግም፣  
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ሇ.   የላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች እና እጩ ተወዲዲሪዎች የምርጫ 

ማስታወቂያዎች፣ በራሪ ፅሁፎች እና ፖስተሮች እንዲይሰራጩ 

አያውክም፣  

ሐ.   የላልች የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም እጩ ተወዲዲሪዎች ፖስተር 

አያበሊሽም ወይም አያጠፋም፣  

መ.   ማንኛውንም የፖሇቲካ ፓርቲ ሰፊ ሕዜባዊ ዴጋፍ ሰሌፍ፣ 

ስብሰባዎች ወይም የእግር ጉዝና ሰሊማዊ ሰሌፎች እንዲያዯርግ 

አያግዴም፡፡ 

ሠ.   ማንኛውም ሰው በላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች የፖሇቲካ ዴጋፍ 

ሰሌፍ እንዲይሳተፍ አይከሇከሌም፡፡  

ረ.  ዯጋፊዎቹ በዙህ ክፍሌ የተከሇከለ ማናቸውንም ተግባራት 

እንዱፈፅሙ አይፈቅዴም፡፡  

 

አንቀጽ 6.   ስሇምርጫው  ሂዯት 

1. ይህንን የስነምግባር ዯንብ አክብሮ ሇመንቀሳቀስ የተቀበሇ የፖሇቲካ ፓርቲ፡-  

ሀ. ከምርጫ አስፈፃሚዎች ጋር በመተባበር  

i. ዴምጽ የመስጠት ሂዯቱ ሰሊማዊ እና ስነስርዓቱ የተጠበቀ መሆኑን  

ሇማረጋገጥ፤  

ii. መራጮች ያሊቸውን የመምረጥ መብት ከሚያበሳጭና ከሚያዯናቅፉ 

ሁኔታዎች በፀዲ፣ ነፃና ፍትሃዊ በሆነ መሌኩ ተግባራዊ እንዱያዯርጉ  

ይሠራሌ፡፡  

             ሇ. ከዴምጽ መስጫ በፊት፣ በዴምጽ መስጫ ጊዛና ከዴምጽ መስጫ በኋሊ 

የምርጫ  አስፈፃሚዎች ፀጥታና ዯህንነት ያረጋግጣሌ፡፡ 

 ሐ. የታዚቢነት ፈቃዴ  ያሊቸውን ታዚቢዎች እና ኃሊፊዎች ያከብራሌ፤ 

ይተባበራሌ፣  

 መ.  የዴምፅ አሰጣጡን ሚስጢራዊነት ያከብራሌ፤ እንዱከበር ያግዚሌ፣ 

 ሠ.  ይህንን ዯንብ ያከብራሌ፣ ሇመራጩ ህዜብ ያስተዋውቃሌ፣ ሇአባሊቱ፣ 

ሇዯጋፊዎቹና ሇእጩዎቹ  ያስተምራሌ፡፡  
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          2. ይህንን ዯንብ የተቀበሇ ፓርቲ፡- 

ሀ. የዴምጽ መስጫ ጣቢያን በኃይሌ በመቆጣጠር ወይም በላሊ በማንኛውም 

ህገወጥ መንገዴ ተጠቅሞ ዴምፅ ሇማግኘት አይንቀሳቀስም፣ 

ሇ. ያሇአግባብ ወይም ከቅን ሌቡና ውጪ የምርጫ አስፈፃሚዎችን 

    ተግባራት ፣ የዴምፅ አሰጣጥ ወይም የዴምፅ ቆጠራ ሂዯት አያውክም፣ 

ጣሌቃ አይገባም፣   

ሐ. የዴምፅ አሰጣጡ ሚስጥራዊ እንዯማይሆን ሇመራጮች የሀሰት መረጃ 

አይሰጥም።  

 

አንቀጽ 7   ፍትሃዊና  ነፃ  ምርጫ  ውጤት  ስሇመቀበሌ  

ይህንን የስነምግባር ዯንብ አክብሮ ሇመንቀሳቀስ የተቀበሇ የፖሇቲካ ፓርቲ፣- 

1. በሚመሇከተው ህጋዊ አካሌ የተረጋገጠን የምርጫ ውጤት ይቀበሊሌ፣ 

2. ያሇውን ማንኛውንም ቅሬታ ሇሚመሇከታቸው የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

የጋራ ምክር ቤት ወይም የምርጫ ቦርዴ ወይም ሇፍርዴ ቤቶች ብቻ 

ያቀርባሌ፣ 

3. ከሊይ የተመሇከቱት ውዜግብ ፈቺ  አካሊት የሰጡት የመጨረሻ ውሳኔ 

ይቀበሊሌ፣ ተግባራዊም ያዯርጋሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 8   ሇምርጫ መቻ ጥቅም ሊይ ስሇሚውሌ ቋንቋ (language) 

1. ይህን የስነምግባር ዯንብ የተቀበሇ  የፖሇቲካ ፓርቲ፡-  

ሀ.  የምረጡኝ መቻውን ሲያዯራጅና ሲያካሂዴ ሇአጠቃሊይ 

የምረጡኝ መቻ፣ ሇዴምፅ አሰጣጥ፣ ሇቆጠራ እና ሇዴህረ 

ምርጫ ሂዯቱ ሰሊማዊነትና ምቹነት አስተዋፅኦ በሚያዯርግ 

አኳኋን ይሆናሌ፣  
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ሇ.   ፓርቲው ከሚጣሌበት ኃሊፊነትና ካሇው ክብር ጋር በተመጣጠነ 

ዯረጃ ይንቀሳቀሳሌ። 

 

2. ማንኛውም ሕዜባዊ የዴጋፍ ሰሌፍ ሊይ ንግግር የሚያዯርግ ሰው፡-   

ሀ.   ግጭት ቆስቋሽ ወይም ስም አጥፊ ንግግር ያስወግዲሌ፣  

ሇ.   በማንኛውም መሌኩ በግሇሰቦች ወይም ቡዴኖች ሊይ አመጽ 

የሚጋብዜና ስጋት የሚፈጥር  ንግግር ያስወግዲሌ፡፡ 

3. ይህንን የስነምግባር ዯንብ የተቀበሇ  የፖሇቲካ ፓርቲ በይፋም ሆነ 

በስውር አመፅ የሚቀሰቅስ ወይም የሚያስፈራራ የቋንቋ ይት ያሇው 

በራሪ ወረቀት፣ የዛና መጽሔቶች ወይም ፖስተር አያወጣም፡፡ 

 

አንቀጽ 9 ስሇምሌክቶች (symbols) 

ማንኛውም ይህን የስነምግባር ዯንብ የተቀበሇ  የፖሇቲካ ፓርቲ፡-  

1. የላልች ፓርቲዎች  ልጎ ወይም የምርጫ ምሌክት አይቀዲም ወይም 

አስመስል አይጠቀምም፣ 

2. የላልች ፓርቲዎች የፖሇቲካ ወይም የምርጫ ቁሳቁስ አይሰርቅም፣ 

አያበሊሽም፣ አያጠፋም ወይም  

3. ዯጋፊዎቹ በዙህ ክፍሌ የተከሇከሇ ማንኛውንም ተግባር እንዱፈፅሙ 

አይፈቅዴም፡፡  

 

አንቀጽ 10 ስሇማስፈራራት እና አመጽ ስሇመቀስቀስ (intimidation and violence) 

  ይህንን የስነምግባር ዯንብ የተቀበሇ የፖሇቲካ ፓርቲ፡-  

1. ማንኛውም አይነት ማስፈራራት ወይም ወከባ የተከሇከሇ መሆኑን 

ተቀብል፡-  

ሀ. የፓርቲው ኃሊፊዎች፣ እጩ ተወዲዲሪዎች፣ አባሊት እና 

ዯጋፊዎች ማንኛውንም ሰው በየትኛውም ጊዛ ማስፈራራት 

እንዯላሇባቸው በግሌፅ የሚከሇክለ መመሪያዎች ያወጣሌ፡፡  

ሇ. አመፅ ወይም አመፅን መጋበዜ በመቃወም ያስተምራሌ፣ 

በተጨማሪም በኃሊፊዎቹ፣ በእጩዎቹ፣ በአባሊቱ ወይም 
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በዯጋፊዎቹ  የሚፈፀሙ ስጋቶችና  ውዴመቶች ወይም የህዜብ 

ሰሊም የሚያናጉ ዴርጊቶች ወይም ወዯነዙህ የሚያመሩ ዚቻዎች 

በመቃወም ያስተምራሌ፣  

ሐ. ላልች ሰዎች እና ፓርቲዎች እንዱሁም ንብረታቸውን 

ያከብራሌ፡፡  

2. ይህንን የስነምግባር ዯንብ የተቀበሇ የፖሇቲካ ፓርቲ መሪ የፓርቲው 

ኃሊፊዎች፣ እጩዎች፣ አባሊት እና ዯጋፊዎች ማንኛውንም ባህሊዊ 

ወይም መናዊ የጦር  መሳሪያ መሳሪያዎች በመያዜ ወዯ ፖሇቲካ 

የዴጋፍ ሰሌፎች፣ (political rally)  ስብሰባዎች፣ የእግር ጉዝዎች ወይም 

ሰሊማዊ ሰሌፎች ይው እንዲይመጡ ያስተምራሌ፡፡ 

3. ይህንን የስነምግባር ዯንብ የተቀበሇ የፖሇቲካ  ፓርቲ፡- 

ሀ. የፓርቲውን ጥንካሬ ሇማሳየት ወይም የበሊይነቱን ሇማረጋገጥ 

ሲሌ በማንኛውም የሁከት ወይም የአመፅ (violence) እንቅስቃሴ 

አይሳተፍም ወይም እንዱዯረግ አይፈቅዴም፣  

ሇ. በህዜብ ወይም በግሇሰብ ንብረት ሊይ ውዴመት (damage) 

እንዲይዯርስ የተቻሇውን ሁለ በማዴረግ ይከሇከሊሌ፣  

ሐ. ዯጋፊዎቹ በዙህ ክፍሌ የተዯነገጉ ማናቸውንም ክሌከሊዎች 

እንዱፈፅሙ አይፈቅዴም፡፡ 

 

አንቀጽ 11 ስሌጣንን ያሇአግባብ ስሇ መጠቀም (abuse of position)  

1. ይህንን የስነምግባር ዯንብ የተቀበሇ የፖሇቲካ  ፓርቲ፡- 

ሀ. ያሇውን የሥሌጣን ኃሊፊነትና የተሇየ ዕዴሌ ወይም ተፅዕኖ 

የማሳዯር ችልታ ሇፖሇቲካ ፍሊጎቱ ሇመጠቀም መዯሇያ 

ማቅረብን፣ ቅጣትንና ማንኛውንም የማስፈራራት መንገዴ 

አይጠቀም፣  

ሇ. የፌዳራሌ መንግስት፣ የክሌሌ መንግሥት፣ የከተማ ማጋጃ 

ቤትን ወይም ላሊ የህዜብ ሀብት በምርጫ ህጉ ከተፈቀዯው 

አኳኋን ውጭ ሇምርጫ ቅስቀሳ ዓሊማ አይጠቀምም፡፡ 
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2. በዙህ ክፍሌ ውስጥ “ስሌጣን፣ ሌዩ መብት ወይም ጫና ማሇት የወሊጅ፣ 

የዜምዴና፣ የመንግስት፣ የፖሉስ፣ የአካባቢ ታጣቂ ኃይሌ፣ የወታዯራዊ 

ወይም ሌማዲዊ /ባህሊዊ/ ስሌጣን” ያካትታሌ፡፡  

 

አንቀጽ 12  ስሇ ሙስና ተግባር (corrupt practice)  

ይህንን የስነምግባር ዯንብ የተቀበሇ የፖሇቲካ ፓርቲ፡- 

1. ኃይሌ በመጠቀም (coerce) ወይም የገንብም ሆነ ላሊ አይነት መዯሇያ 

(inducement)  በመስጠት መራጩ ህዜብ ሇአንዴ ፓርቲ ወይም እጩ 

ዴምጽ እንዱሰጥ ወይም እንዲይሰጥ ወይም ዴምፁን ከመስጠት 

እንዱታቀብ አያዯርግም፣  

2. ኃይሌ በመጠቀም (coerce) ወይም የገንብም ሆነ ላሊ አይነት መዯሇያ 

(inducement)  በመስጠት ሰዎች እጩ ተወዲዲሪ ሆነው እንዱቀርቡ 

ወይም እንዲይቀርቡ ወይም ከእጩ ተወዲዲሪነታቸው እንዱወጡ  ወይም 

ከእጩ ተወዲዲሪነት እንዲይወጡ አያዯርግም፣  

3. ማንኛውም የሥራ ኃሊፊ ወይም የመንግስት ሠራተኛ  በሚመራው 

ወይም በሚሠራበት ተቋም አግባብ ያሌሆነ ዴጋፍ ወይም እርዲታ 

በመጠቀም እጩ ተወዲዲሪን አያስተዋውቅም ወይም የላልች 

ተወዲዲሪዎች የማስተዋወቅ ዕዴሌ አያዯናቅፍም፡፡  

 

አንቀጽ 13 ቀጣይ ግንኙነት ስሇ መፍጠር (continued communication) 

1. ይህንን ዯንብ የተቀበሇ ፓርቲ ዯንቡን አክብረው ሇመንቀሳቀስ 

ከተስማሙ ላልች ፓርቲዎች ጋር ቀጣይ ግንኙነት ፈጥሮ ይንቀሳቀሳሌ፣ 

2. በምርጫ ህጉ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በምርጫ መቻ ወቅት እና 

በማናቸውም ጊዛ የጋራ ጉዲይ በሆኑ ነጥቦች ሊይ የመወያያ መዴረክ 

ሆኖ የሚያገሇግሌ ምክር ቤት ይህንን ዯንብ በተቀበለ ፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ይመሠረታሌ፡፡ ምክር ቤቱ የሚከተለት አካሊት ተወካዮች 

ይይዚሌ፣   
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ሀ  በፌዳራሌ ዯረጃ ሇምርጫ ውዴዴር ተመዜግበው የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ስነ-ምግባር ዯንብ ባወጡትና በተፈራረሙ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች፣  

ሇ. በክሌሌ፣ በዝን እና በወረዲ ዯግሞ በየዯረጃው የምርጫ ተወዲዲሪ 

በሆኑ ፓርቲዎች አባሊት፣  

ሐ.  የግሌ እጩ ተወዲዲሪዎች በፖሇቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት 

በታዚቢነት መሳተፍ ይችሊለ፡፡  እነሱ ችግር በገጠማቸው ጊዛ 

ሇምክር ቤቱ ጥያቄአቸውን አቅርበው በዙህ ዯንብ መሰረት 

ያስወስናለ፣ 

መ.  የምርጫ አስፈፃሚዎች በፓርቲዎች የጋራ ም/ቤት የዴርዴሩ 

ውይይት ሊይ አይገኙም፣ ሆኖም የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት 

በሙለ ዴምጽ ተስማምቶ እንዱገኙ ከወሰነ ያሇዴምጽ ስብሰባ ሊይ 

መገኘት ይችሊለ፡፡  

 

 

 

 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ስነምግባር ዯንብ በስራ ሊይ ሇማዋሌ 

የተጋጀ መመሪያ  

 

ምዕራፍ I.  የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስሇመመስረት 

1.1 በምርጫ ሥነ ምግባር ዯንቡ ሊይ ተስማምተው የተፈራረሙት ፓርቲዎች 

ዯንቡን ተግባራዊ ሇማዴረግና በምርጫው ሂዯት በሚነሱ ሌዩ ሌዩ 

የአፈፃፀም እና ዳሞክራሲ፣ ሰብአዊ መብትና የህግ የበሊይነት በኢትዮጵያ 

በሚጎሇብትበት ጉዲዮች ሊይ በመመካከር ችግሮችን እያቃሇለ ሇመጓዜ 

ይችለ ንዴ በዯንቡ የሰፈረውን ቋሚ የግንኙነት ሥርዓት በማበጀት 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ም/ቤት መስርተዋሌ፡፡  ሇተመሳሳይ ዓሊማ 
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እስከ ምርጫ ክሌሌ ዴረስ የፓርቲዎች የጋራ ም/ቤቶች እንዱቋቋሙ 

ተስማምተዋሌ፡፡  

1.2 የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ዓሊማ፡-  

የፖሇቲካ ፖርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አሊማዎች የሚከተለት ናቸው፡- 

1.2.1 በሀገራችን በ2002 ዓ.ም እና ወዯፊት የሚካሄደ ምርጫዎች 

ግሌፅ፣ ነፃ፣ ዳሞክራሲያዊ፣ ተአማኒና ሰሊማዊ እንዱሆኑ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ያሇባቸውን ህገ መንግስታዊ ኃሊፊነት አሇም አቀፍ 

የስነ ምግባር ዯረጃ ባሟሊ መሌኩ እየተመሩ ሇማስፈፀም የጋራ 

አካሌ ሆኖ ማገሌገሌ፣  

1.2.2 በምርጫ አፈፃፀም ሂዯትና ውጤት፣ ባጠቃሊይ በፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ግንኙነት የሚከሰቱ ችግሮች የስነ ምግባር ዯንቡን 

ያካተተ የምርጫ ህግ ተከትል በጋራ ውይይትና መግባባት 

ሇመፍታት የሚያስችሌ የውይይት፣ የምክክርና የቁጥጥር አካሌ 

ሆኖ ማገሌገሌ፡፡ 

 

1.3 የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አመሰራረት  

1.3.1 አገር አቀፍ አዯረጃጀት 

ሀ. በምርጫ ህጉ መሠረት የምርጫ ቦርዴ የሚመሰርተው 

የፓርቲዎች የጋራ አካሌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በሀገር አቀፍ ዯረጃ 

ሇምርጫ ውዴዴር ተመዜግበው የፖሇቲካ ፓርቲዎች ስነምግባር 

ዯንብ ባወጡትና በተፈራረሙ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

ይመሰረታሌ፡፡  

ሇ. የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባሌ የሆኑ ዴርጅቶች 

እያንዲንዲቸው ሇምክር ቤቱ ከ3-5 አባሊት ይወክሊለ፡  

1.3.2 ክሌሊዊ አዯረጃጀት 

ሀ. በክሌሌ ሇምርጫ ውዴዴር በተመገቡ ፓርቲዎች ይቋቋማሌ፣ 
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ሇ. በክሌሌ ሇምርጫ ከተመገቡ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የተውጣጡ፣ 

ቁጥሩ እንዯሁኔታው ወዯፊት በሚወሰን አባሊት ይመሰረታሌ። 

1.3.3 በምርጫ ክሌሌ ዯረጃ ያሇው አዯረጃጀት በምርጫ ክሌለ 

በሚወዲዯሩ የፖሇቲካ ፓርቲ ተወካዮች ወይም የፖሇቲካ ፓርቲ 

እጩዎች ይመሰረታሌ፡፡ ሆኖም የግሌ ተወዲዲሪዎች በታዚቢነትና 

ጉዲያቸውን በሚመሇከት በአስረጂነት የሚሳተፉ ይሆናሌ፡፡ 

1.3.4. የፖሇቲካ ፓርቲዎች የስነ ምግባር ዯንብ ሲቀረጽ በሌዩ ሌዩ 

ምክንያቶች ያሌተሳተፉ ላልች ፓርቲዎች የስነ ምግባር ዯንቡን 

ተቀብሇው ሲፈርሙ በምክር ቤቱ ተሳትፎ የሚያዯርጉበት ሁኔታ 

በመሥራች ፓርቲዎች ተመክሮበት እንዱመቻች ይዯረጋሌ፡፡ 

1.4 የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ሚና  

1.4.1 በኢትዮጵያ በነፃነት ማሰብና መተግበር፣ በአጠቃሊይ ዳሞክራሲ፣ 

ሰብአዊ መብትና የህግ የበሊይነት የሚጎሇብቱበትን ይመክራሌ፣ 

የተዯረሱባቸውንም ስምምነቶች ይተገብራሌ፣ አባሌ ዴርጅቶቹ 

እንዱተገብሩ ያዯርጋሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

1.4.2 ምርጫው ግሌጽ፣ ነፃ፣ ዳሞክራሲያዊ፣ ተአማኒና ሰሊማዊ ሆኖ 

እንዱካሄዴ ፓርቲዎች ያሇባቸውን ሚና በአግባቡ እንዱወጡ 

ያዯርጋሌ፣ 

1.4.3 ፓርቲዎች በሌዩ ሌዩ የምርጫ ጉዲዮች አፈፃፀም ዘሪያ በሚነሱ 

ጥያቄዎች ሊይ ሇመወያየትና ችግሮችን ሇመፍታት እንዱችለ 

መዴረክ ሆኖ ያገሇግሊሌ፣ 

1.4.4 የስነምግባር ዯንቡን አስመሌክቶ ፓርቲዎች ሇአባልቻቸውና 

ሇዯጋፊዎቻቸው ትምህርት መስጠታቸውን ያረጋግጣሌ፡፡  

1.4.5 የስነምግባር ዯንቡ በሁለም ፓርቲዎች ተፈፃሚ መሆኑን 

ይከታተሊሌ፣ ያረጋግጣሌ፣ 
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1.4.6 የስነምግባር ዯንቡ በተጣሰ ጊዛ ከሚመሇከታቸው ፓርቲዎች 

የተውጣጣ አጣሪ ኮሚቴ በማቋቋም ወይም የማጣራት ኃሊፊነቱን 

ራሱ በመውሰዴ ጉዲዩን ያጣራሌ፣ ይመረምራሌ፣  

1.4.7 ተጣርቶ በተገኘው ውጤት ሊይ በመመስረት አስፈሊጊውን 

የመፍትሔ አቅጣጫ ቀይሶ በፓርቲዎቹ የተባበረ ጥረት በተግባር 

እንዱተረጎም ያዯርጋሌ፡፡  በስነ ምግባር ዯንቡና በላልች የምርጫ 

አፈፃፀም ጉዲዮች ሊይ የተዯረሰበትን የጋራ ስምምነት የውሳኔ 

ሃሳብ ሇመንግሥትና ሇምርጫ ቦርዴ ያቀርባሌ፡፡  

1.4.8 ፓርቲዎች በሌዩ ሌዩ የምርጫ አፈፃፀም እና ላልች 

ዳሞክራሲያዊ፣ ሰብአዊ መብትና የህግ የበሊይነት ጉዲዮች ሊይ 

ተገናኝተው እንዱመክሩ ሇማዴረግ እና የውሳኔ ሃሳብ ሇማቅረብ 

የሚያስችሌ ቋሚ የስብሰባ ጊዛ ይኖራቸዋሌ፡፡   

 

 

ምዕራፍ II.  የስነምግባር ዯንብ ስሇማስተዋወቅ  

2.1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ እና እጩ ተወዲዲሪ የፓርቲዎች የምርጫ 

ስነምግባር ህጉን ሇአባሊቱና ሇዯጋፊዎቹ በማስተማር በአባሊቱ 

መታወቁንና መከበሩን ማረጋገጥ አሇበት። 

2.2. እያንዲንደ የፖሇቲካ ፓርቲ በምርጫው ሂዯት መራጩን ህዜብ ስሇ 

ስነምግባር ዯንቡ ሇማስተማር የሚዯረጉ ጥረቶች መዯገፍና ማስተዋወቅ 

አሇበት፡፡   

2.3. ማንኛውም ሇምርጫ የተመገበ የፖሇቲካ ፓርቲ እና እጩ ተወዲዲሪ 

2.3.1. ህጉን ማክበር   

2.3.2. እጩ ተወዲዲሪዎቹ፣ ባሇስሌጣኖቹ፣ ወኪልቹ፣ አባልቹና ዯጋፊዎቹ 

የስነ ምግባር ኮደንና የምርጫ ህጉን አክብረው እንዱንቀሳቀሱ 
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መምራት እና ማክበራቸውንም የሚያረጋግጡ እርምጃዎች 

መውሰዴ አሇበት። 

2.4. ማንኛውም ሇምርጫ የተመገበ የፖሇቲካ ፓርቲ እና እጩ ተወዲዲሪ፤ 

ሁለም ሰው  

2.4.1. የፖሇቲካ እምነቱን እና አስተያየቱን በነፃ የመግሇፅ፣ 

2.4.2. በላልች የፖሇቲካ እምነት እና አስተያየት ሊይ  

  የመከራከር እና የመተቸት፣ 

2.4.3. የራሱን የምርጫ ቅስቀሳ ቁሳቁሶች የማተምና የማሰራጨት፣ 

2.4.4. ፖስተሮችን፣ ባነሮችንና ቢሌቦርድችን የመስቀሌ፣ 

2.4.5. ህጉ በሚፈቅዯው መሠረት ማንኛውም አይነት ገንብ፣ የቁሳቁስና 

የሰው ኃይሌ የምርጫ ዴጋፍ የማሰባሰብ፣ 

2.4.6. አባሊትን የመመሌመሌ፣ 

2.4.7. ህዜባዊ ስብሰባዎችን የማካሄዴ፣ 

2.4.8. በህዜባዊ ስብሰባዎች የመገኘት፣ 

           መብቶች እንዲለት በይፋ የመግሇፅ ግዳታ አሇበት። 

2.5. ፓርቲዎችና ዕጩዎች የሥነ ምግባር ዯንቡና በዯንቡም ሇመገዚት 

ያሊቸውን ቁርጠኝነት ሇህዜብ ይፋ ማዴረግ አሇባቸው። 

2.6. የተመገቡ ፓርቲዎች እና እጩ ተወዲዲሪዎች ነፃና ፍትሀዊ ምርጫን 

የሚጏዲ ወይም የሚያጣጥሌ (undermine) ማንኛውንም ተግባር በይፋ 

ያወግዚለ፡፡ 

2.7. የምርጫ ቦርደ ሁለም ቀጥተኛና ተዋዋሪ ሚና የሚጫወቱትን 

መንግሥታዊና ላልች የሚመሇከታቸው አካሊት በስነምግባር ዯንቡ ሊይ 

አስፈሊጊውን ግንዚቤ እንዱይዘ ተገቢውን ሁለ ማዴረግ አሇበት። 
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2.8. በየዯረጃው ያለ የምርጫ አስፈፃሚ አካሊት በስነ ምግባር ዯንቡ ሊይ በቂ 

ግንዚቤ እንዱይዘ ሇሚመሇከታቸው ሁለ ትምህርት መስጠት 

አሇባቸው፡፡ 

2.9. ቦርደ የምርጫ ስነ ምግባር ዯንቡን ሇሚመሇከተው አካሌ ሁለ 

የማሰራጨት ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 

2.10. የመገናኛ ብዘሃን ይህንን የስነ ምግባር ዯንብ አስመሌክቶ 

ሇመሊው የኢትዮጵያ ህዜብ ትምህርት ይሰጣለ፡፡  

2.11. የስነምግባር ዯንቡን ሇማስተማር ብቃት ኖሯቸው ግዳታቸውን 

ሇመወጣት የፈረሙ እና ከቦርደ ፈቃዴ የተሠሰጣቸው አካሊት በምርጫ 

ስነ ምግባር ዯንቡ  ሊይ  ትምህርት እንዱሰጡ ይዯረጋሌ፡፡  

ምዕራፍ III. የምርጫ ስነ ምግባር ዯንቡ በተጣሰ ጊዛ  የሚቀርብ አቤቱታ 

ስሇሚመረመርበት  ሁኔታ 

3.1. ሇምርጫ አስፈፃሚ አካሊት ሇማቅረብ ያሇው መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ማንኛውም የምርጫ ስነ ምግባር ዯንብ ተጥሷሌ ብል የሚያምን ወገን 

በማስረጃ የተዯገፈ አቤቱታ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎቹ የጋራ ምክር ቤት 

እንዱጣራሇት ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

3.2. በኢትዮጵያ የምርጫ ህግ ሇብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ የተሰጠው ስሌጣን 

እንዯተጠበቀ ሆኖ  የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስነ ምግባር 

ዯንቡ ተጥቷሌ የሚሌ አቤቱታ በቀረበሇት ጊዛ ይህንኑ በራሱ ያጣራሌ 

ወይም መርምሮና አጣርቶ የሚያቀርብ ኮሚቴ ይቋቋማሌ፡፡  

3.3. ስሇ አጣሪ ኮሚቴው አዯረጃጀትና አሰራር  

3.3.1.  አዯረጃጀት  

          የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት፡- 

ሀ.  የስነ ምግባር ጥሰትን አስመሌክቶ የቀረበን አቤቱታ ሲታዜ 

እየተከታተሇ በማጣራት ሪፖርት የሚያቀርብ አጣሪ ኮሚቴ 
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በየዯረጃው ባሇ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት 

ይቋቋማሌ፡፡ 

ሇ.  አጣሪ ኮሚቴው አቤቱታ አቅራቢና አቤቱታ የቀረበበት 

የፖሇቲካ ፓርቲ የሚሳተፉበትና በሁሇቱም ስምምነት 

የሚመዯብ 3ኛ ገሇሌተኛ አካሊት የያ ይሆናሌ፡፡ 

ሐ. አጣሪ ኮሚቴው ተጠሪነቱ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር 

ቤት ይሆናሌ፡፡ 

3.3.2. አሰራር 

በዙህ ዯንብ የሚቋቋም የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት  

አሇመግባባቶች የሚፈቱበት አሠራር እንዯሚከተሇው ይሆናሌ። 

ሀ. የሚዯራጀው አጣሪ ኮሚቴ ስራውን በገሇሌተኝነት ማከናወን 

አሇበት፡፡  በአጣሪ ኮሚቴው አባሊት መካከሌ ሌዩነቶች ቢከሰቱ 

የብዘሃኑ ሃሳብ የኮሚቴው ሃሳብ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የውሁዲኑም ሃሳብ ራሱን ችል ሇፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት 

ይቀርባሌ፡፡  

ሇ. አጣሪ ኮሚቴው በማጣራቱ ሂዯት ያገኘውን መረጃ አጠናቅሮ 

ሇፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ብቻ ያቀርባሌ፡፡  ምክር ቤቱ 

አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ መረጃው እንዳት ሇህዜብ እንዯሚገሌፅ 

ይወስናሌ፡፡ 

ሐ. የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ተጠናቆ በቀረበሇት ሪፖርት 

ሊይ  በመመስረት ሇችግሩ አግባብነት ያሇው መፍትሄ 

ይሰጣሌ፡፡ 

መ. የስነ ምግባር ዯንቡ ጥሰት አጋጥሟሌ በተባሇ ጊዛ አቤቱታ 

አቅራቢው ፓርቲ አቤቱታ ከቀረበበት ፓርቲ ጋር በመነጋገር 

ችግሩን በስምምነት ሇመፍታት ጥረት ማዴረግ አሇበት፡፡ 
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ሠ. የተከሰተው አሇመግባባት በስምምነት መፈታት ካሌቻሇ ጉዲዩ 

ሇፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሪፖርት ሉዯረግ ይችሊሌ። 

ረ. የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አቤቱታ የሚቀበሌበትን አሰራር 

እና አቤቱታው መፍትሄ የሚያገኝበትን የጊዛ ሰላዲ 

በማጋጀት እንዱታተም ማዴረግ አሇበት። 

ሰ. የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት  የቀረበሇትን ሪፖርት ወይም 

አቤቱታ መሰረት በማዴረግ በቀጥታ በመመርመር ወይም 

ከሊይ በተጠቀሰው መሠረት የሚቋቋም አጣሪ ኮሚቴ በመሊክ 

ተጣርቶ ሪፖርት እንዱቀርብሇት በማዴረግ ችግሩን  

ይፈታሌ፡፡ 

ሸ. የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት  በፖሇቲካ ፓርቲዎች ስምምነት 

ተግባራዊ የሚሆን የማስረጃ አቀባበሌና አቀራረብ ሇማፋጠን 

አስፈሊጊ የሆኑ አሰራሮችን ሇማጋጀት  ይችሊሌ። 

ቀ. ሁለም አቤቱታዎች (ቅሬታዎች) በአፋጣኝ መጣራት 

ይኖርባቸዋሌ። 

በ.  በዙህ ዯንብ መሠረት የተቋቋመው አካሌ ሇሚመሇከታቸው 

ሇሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሁለ ፍትሀዊ የመሰማት እዴሌ 

መስጠት አሇበት፡፡ 

ተ. የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ውሳኔ የሚተሊሇፈው በጋራ 

መግባባት በተባበረ ዴምፅ ይሆናሌ፡፡  

3.4. የምርጫ ስነ ምግባር ዯንቡ ተጥሷሌ የሚሌ አቤቱታን ተከትል 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በራሱ ወይም በአጣሪ ኮሚቴው 

ሇሚያካሂዯው ምርመራ ፓርቲዎች፣ እጩ ተወዲዲሪዎችና 

የሚመሇከተታቸው የመንግሥት አካሊት የመተባበር ግዳታ አሇባቸው፡፡ 
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ምዕራፍ IV. የስነ ምግባር ዯንብ ጥሰቶች 

  ከዙህ በታች የተረሩት ጥፋቶች የስነምግባር ዯንብ ጥሰት ተዯርገው 
ይወሰዲለ 

 
 

4.1. መዯሇያ ስሇመስጠት ወይም ኃይሌ ወይም ሥሌጣን አሇአግባብ 
ስሇመጠቀም  

 
 

4.1.1. ማንኛውንም መዯሇያ ወይም ጉቦ የሰጠ ወይም የተቀበሇ፣  

4.1.2. በዴምጽ አሰጣጡ ወይም በቆጠራው ጣሌቃ የገባ ወይም ያወከ 

4.1.3. ኃይሌ በመጠቀም ወይም መዯሇያ በመስጠት መራጩ ሕዜብ ሇአንዴ 

ፓርቲ ወይም እጩ ዴምጽ እንዱሰጥ ወይም እንዲይሰጥ ወይም ከመስጠት 

እንዱታቀብ ያዯርገ  

4.1.4. የዴምጽ መስጫ ጣቢያ በሀይሌ የተቆጣጠረ ወይም ሕገ-ወጥ መንገዴ 

በመጠቀም ዴምጽ ሇማግኘት የሞከረ  

4.1.5. 
 

ሥሌጣኑን መከታ በማዴረግ መዯሇያ ወይም ቅጣት ወይም ላሊ 

የማስፈራሪያ ዳ የተጠቀመ  

4.1.6. ማንኛውንም መዯሇያ ወይም ኃይሌ በመጠቀም እጩ ተወዲዲሪ ሆነው 

እንዱቀርቡ ወይም እንዲይቀርቡ ወይም ከእጩ ተወዲዲሪነት እንዱወጡ 

ወይም እንዲይወጡ ያዯረገ  

4.1.7. 
 
 
 

የመንግሥት ሰራተኞች እና ኃሊፊዎች በራሳቸው የግሌ ጊዛ ካሌሆነ 

በስተቀር በመንግስት የስራ ሰዓት እና ኃሊፊነታቸውንና ተቋማቸውን 

በመጠቀም እጩዎችን ማስተዋወቅ ወይም ላልች እጩዎች እራሳቸውን 

በሕጋዊ መንገዴ ሇማስተዋወቅ ያሊቸውን እዴሌ ያዯናቀፈ 

4.1.8. የመንግሥት ንብረት ሇምርጫ ቅስቀሳ የተጠቀመ 
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4.2. ፍርሃት፣ ሁከት መፍጠር እና ማንኛውንም የምርጫ እንቅስቃሴ ማስተጓጎሌ:- 
 

4.2.1. ጫና ወይም ተጽዕኖ በመጠቀም ጣሌቃ የገባ  

 
4.2.2. 

ላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች ሀሳባቸውን በነጻነት እንዲያሰራጩ ስጋት እና 

ፍርሀት የፈጠረ 

 
4.2.3. 

እንቅስቃሴው የላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች እና የመራጩን ሕዜብ 

እቅንስቃሴ ያዯናቀፈ ወይም ያወከ 

4.2.4. ሕዜባዊ ቅስቀሳ ወይም ስብሰባ ወይም ውይይት ወይም ትምህርትና 

ስሌጠና እንዲይካሄዴ ያዯናቀፈ ወይም ሁከት የፈጠረ 

4.2.5. ሕዜብ ዴምጽ ሲሰጥ ያወከ ወይም ዴምጽ እንዲይሰጥ ችግር የፈጠረ  

4.2.6. 
 
 

የላልች ፓርቲዎች ወይም እጩ ተወዲዲሪ የምርጫ መቻ 

እንዱስተጓጏሌ ወይም እንዱቋረጥ ወይም እንዱበሊሽ ወይም እንዱዲከም 

ያዯረገ 

4.2.7. 
 

ሕዜባዊ የዴጋፍ ሰሌፍ፣ ስብሰባ፣ የእግር ጉዝ ወይም ሰሊማዊ ሰሌፍ፣ 

ያዯናቀፈ፣ ወይም እንዲይሳተፍ የከሇከሇ 

4.2.8. 
 

መራጮችን ያበሳጨ ወይም የመምረጥ መብታቸውን ያዯናቀፈ  

4.2.9. 
 
 

ሇምርጫው ሂዯት የምርጫ አስፈፃሚዎችን እና የዕጩ ተወዲዲሪዎችን 

ፀጥታና ዯህንነት እንዱረጋገጥ እገዚ ያሊዯረገ ወይም ያወከ 

4.2.10. 
 

መራጩ ህዜብ እንዲይመገብ ወይም እንዲይመርጥ ያዯረገ  

4.2.11. የዴምጽ አሰጣጡን ሚስጥራዊነት ያሊከበረ ወይም እገዚ ያሊዯረገ   

4.2.12. የስነ ምግባር ዯንቡ ተጥሷሌ በሚሌ ሽፋን የሀሰትና የተጋነነ አቤቱታ 

በማቅረብ ቅሬታ የማሰማት መብቱን ያሇአግባብ የተጠቀመ፣ 
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4.3. ሰሊምና ፀጥታ የሚያናጉ መሌዕክቶችን ስሇማስተሊሇፍ 
 

4.3.1. የምርጫ መቻውን ሰሊም የሚያናጋ ወይም ግጭት የሚቆሰቁስ ወይም ስም 

የሚያጠፋ ወይም አመፅ የሚጋብዜ ወይም ስጋት የሚፈጥር ንግግር ያዯረገ  

43.2. በይፋም ሆነ በስውር አመፅን የሚቀሰቅስ ወይም የሚያስፈራራ ቋንቋ ይት 

ያሇው  በራሪ ወረቀት፣ የዛና መጽሔቶች ወይም ፖስተር ያሰራጨ  

4.3.3. 
 

በምረጡኝ ቅስቀሳ ወቅት  በህዜቡ ሊይ የፍርሃት እና የጭንቀት ሁኔታ 

የፈጠረ 

4.3.4. የዴምፅ አሰጣጡ ሂዯት ሚስጥራዊ እንዯማይሆን የሀሰት መረጃ የሰጠ 

 

4.4. የላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች ወይም እጩ ተወዲዲሪዎች የምርጫ እንቅስቃሴ 
ማዯናቀፍ 

 
4.4.1. ማንኛውም የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ እንዲይመሇምሌና ጽ/ቤት እንዲይከፍት 

ያዯናቀፈ፣ ባጠቃሊይ የማንኛውንም የፖሇቲካ ፖርቲ ወይም እጩ ተወዲዲሪ 

የምርጫ እንቅስቃሴ ያዯናቀፈ፣ 

4.4.2. ፓርቲዎች ሌሳኖቻቸው፣ የምርጫ ማስታወቂያዎቻቸው፣ በራሪ ጹሁፎቻቸው፣ 

ፖስተሮቻቸው እንዲይሰራጩ ወይም አንዱበሊሹ ያዯረገ ወይም 

እንዲይሇጠፉ ያወከ ወይም የተሇጠፉትን የቀዯዯ፣ ያበሊሸ፣ ያጠፋ 

4.4.3. 
 

የላልች የፖሇቲካ ፖርቲዎች ምሌክቶች ወይም አርማ የቀዲ ወይም 

አስመስል የተጠቀመ   

4.4.4. የላልች ፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቁሳቁስ የሰረቀ ወይም ያበሊሽ ወይም 

ያጠፋ   
 

4.5. ጋዛጠኞችን ወይም ታዚቢዎችን አሇመተባበር 
 
 

4.5.1. የፕሬስ ነጻነትን የተጋፋ  

4.5.2. በምርጫ ሂዯት ጋዛጠኞችን ያዋከበ ወይንም ስራቸውን ያዯናቀፈ  
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4.5.3. 
 

የታዚቢነት ፈቃዴ ያሊቸውን ታዚቢዎች ያሊከበረ ወይም ያሌተባበረ 

 

4.6. የስነ ምግባር ዯንቡን አሇማስተዋወቅና ህገወጥ ዴርጊቶች አሇማውገዜ  
 

 
 
4.6.1. 

አመፅን ወይም ሇአመፅ የሚጋብዘ  ወይም የህዜብን ሰሊም የሚያናጉ 

ዴርጊቶች ያሊወገ ወይም ተቃውሞ ያሊስተማረ 

4.6.2. ሇእጩ ተወዲዲሪዎቹ፣ ሇአባሊቱ፣ ሇዯጋፊዎቹና ሇሕዜቡ ስሇ ምርጫውና ስሇ 

ሥነ-ምግባሩ ያሊስተዋወቀ ወይም ያሊስተማረ  

4.6.3. መሪዎቹ፣ ኃሊፊዎቹ፣ እጩዎቹና አባሊቱ ይህን የስነምግባር ዯንብ 

እንዲይጥሱ ቁርጠኛ እርምጃ ያሌወሰዯ ወይም ዯጋፊዎቹ የተከሇከሇ ተግባር 

ፈጽመው ሲገኙ ያሊወገ ወይም አግባብነት ያሇው እርምጃ ያሌወሰዯ 

4.6.4. 
 

ኃሊፊዎች፣ ተወዲዲሪዎች፣ አባሊትና ዯጋፊዎች ማንኛውም ሰው በየትኛውም 

ጊዛ ማስፈራራት እንዯላሇባቸው በግሌጽ የሚከሇክሌ መመሪያ ያሊወጣ  

 

ምዕራፍ V. ስሇሚወሰደ የመፍትሔ እርምጃዎች 

5.1. በፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስሇሚወሰደ እርምጃዎች፡- 

5.1.1. ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ የፖሇቲካ ፓርቲ ስህተቱን እንዱያርም ወይም 

እንዱያስተካክሌ ውሳኔ ማስተሊሇፍ፡፡  

5.1.2. ሥነምግባር ዯንቡን የጣሰውን የፖሇቲካ ፓርቲ ስም እና ተግባር 

ጠቅሶ ሇህዜብ እንዱጋሇጥ (Name and shame) ያዯርጋሌ፡፡  

ውሳኔውን በጋዛጣ፣ በሬዱዮ፣ በቴላቪዥን ወይም በላሊ አመቺ በሆነ 

የመገናኛ ብዘሃን ህዜቡ እንዱያውቀው ያዯርጋሌ፡፡  

5.1.3. ከሊይ የተጠቀሱት የመፍትሔ እርምጃዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ በዙህ 

የመፍትሔ እርምጃ ያሌረካ አካሌ ጉዲዩን በምርጫ ህጉና የዙሁ 

አካሌ ሆኖ በወጣው የፖሇቲካ ፓርቲዎች የስነ ምግባር ዯንብ 

መሰረት  ሇሚመሇከታቸው ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  
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5.1.4. ከሊይ የተጠቀሱት የመፍትሔ እርምጃዎች (Remedies) ጉዲት 

የዯረሰበት ወገን በፍትሐ ብሔር ወይም በወንጀሌ ሇመጠየቅ 

ያሇውን መብት ሉያስቀሩ አይችለም፡፡  

5.2. በብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

በምዕራፍ V 5.1 የተረሩና በላልች ህጎች የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ 

ሆነው የምርጫ ቦርደ ከሊይ በምዕራፍ IV የተረሩትን የስነ ምግባር 

ዯንቡን ጥሰት በሚያረጋግጥበት ጊዛ የሚከተለትን እርምጃዎች 

እንዯሁኔታው ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡ 

5.2.1. ጥፋቱን ሇፈፀመው ሰው ወይም የፖሇቲካ ፓርቲ ይፋ 

ማስጠንቀቂያ መስጠት፣  

5.2.2. ጥፋቱን የፈፀመ እጩ ወይም ፓርቲ ሇአጭር ጊዛ በከፊሌ ወይም 

በሙለ በሕዜብ (public) መገናኛ ብዘሃን እንዲይጠቀም ማዴረግ፣ 

5.2.3. ጥፋቱን የፈፀመ ፓርቲ በመንግስት ከሚሰጠው የፓርቲ ፋይናንስ 

ዴጎማ ተጠቃሚ እንዲይሆን ማዴረግ፣ 

5.2.4. ማንኛውንም በፓርቲ ወይም በግሌ የቀረበ እጩን እንዯ ጥፋቱ 

ክብዯት አይቶ ከምርጫ ተወዲዲሪነት መሰረዜ፣  

5.2.5. የፖሇቲካ ፓርቲ በምርጫ ውዴዴር እንዲይሳተፍ ማገዴ፣ 

5.2.6. ከሊይ የተጠቀሰው ማንኛውም እርምጃ ከዙህ ቀጥሇው ከተረሩት 

ቅጣቶች ወይም ክሌከሊዎች ጋር በተዯራቢነት የሚወሰዴ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

5.3. በፍርዴ ቤት ስሇሚወሰደ እርምጃዎች 

5.3.1. በላልች ህጎች የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ሆኖ በዴምፅ መስጫ 

እሇት ዴምፅ ከመስጠት ውጭ በላሊ ማንኛውም የፖሇቲካ 

እንቅስቃሴ በዴምፅ መስጫ ጣቢያ አካባቢ መሳተፍ ወይም 

በተከሇከሇው ጊዛ ውስጥ የምርጫ ውጤትን ማተም፣ ማባዚት፣ 

ወይም በምዕራፍ IV 4.1፣ 4.2፣ 4.3 እንዯሚከተሇው 
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የተረሩትን ጥፋቶች መፈፀም በገንብ መቀጮ ወይም እስከ 

ሦስት ዓመት በሚዯርስ እስራት ያስቀጣሌ።  

ሀ/  በምርጫ ቦርደ ወይም በምርጫ አስፈፃሚዎች ገሇሌተኝነት 

ጣሌቃ የገባ፣ መዯሇያ ወይም የተስፋ ቃሌ በመስጠት አንዴ 

ሰው ተግባሩን እንዲያከናውን ያዯረገ፣ 

ሇ/ ምርጫን ሇማወክ ወይም እንዲይካሄዴ ሇማዴረግ ወይም 

በምርጫው ሂዯት ወይም ውጤት (out come) ሊይ ጫና 

ሇመፍጠር በማሰብ ጥሊቻን (hostility) ወይም ፍርሀትን 

የሚያሰፍን ወይም በምርጫው ሂዯት ወይም በምርጫው 

ውጤት ሊይ ጫና የሚፈጥር የሐሰት መረጃ ያሳተመ፣ 

ሐ/ የምርጫ ሚስጥራዊነትን የጣሰ፣ 

መ/ ከዴምፅ እና ከምርጫ ቁሳቁስ ጋር የተያያዘ ክሌከሊዎችን 

የተሊሇፈ፣ 

ሠ/ የምርጫ ቦርደን እና የምርጫ አስፈፃሚዎችን እንቅስቃሴ 

ያወከ፡፡  

5.3.2. የፖሇቲካ እንቅስቃሴዎች ወይም የምርጫ ውጤት አገሊሇፅ፣ 

የመራጮች ወይም የፓርቲዎች መብት ወይም ማስመሰሌ 

አስመሌክቶ ክሌከሊዎች የሚጥሱ ዴንጋጌዎች የማያከብር ወይም 

ሐሰት መሆኑን እያወቀ ወይም እውነት ስሇመሆኑ በቂ ምክንያት 

ሳይኖረው ንግግር የሚያዯርግ ሰው በገንብ መቀጮ ወይም 

ከአንዴ አመት በማይበሌጥ እስራት ይቀጣሌ።  

 

 

5.3.3. ማንኛውም ሰው፦ 

ሀ/ ሆንብል የምርጫ ቦርደ፣ የምርጫ ዋና አስፈፃሚው፣ 

የምርጫ ቦርደ ሰራተኛ ስሌጣኑን ወይም ተግባሩን 
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ኃሊፊነቱን በሚያከናውንበት ወቅት እንቅፋት የሆነ ወይም 

ያዯናቀፈ እንዯሆነ፤  

ሇ/ የምርጫ ቦርደን የስብሰባ ሂዯት ሆን ብል ያቋረጠ ወይም 

በነዙሁ ቦታዎች በማንኛውም ሁኔታ ያሌተገባ ተግባር 

የፈፀመ እንዯሆነ፤  

ሐ/  ሆን ብል በምርጫ ቦርደ የስራ ቦታ ወይም በመታየት 

ሊይ ባሇ ጉዲይ ሊይ በሚሰጠው ውሣኔ ወይም ትዕዚዜ ሊይ 

ተገቢ ያሌሆነ ተጽእኖ ሇማሳዯር ሲባሌ ማንኛውም 

ተግባር የፈፀመ፣ 

መ/ ከሊይ በምዕራፍ IV 4.4 እና 4.5 የተዯነገጉትን ጥፋቶች 

የፈፀመ እንዯሆነ፤  

በገንብ ወይም ከአንዴ ዓመት በማይበሌጥ እስራት ይቀጣሌ፡፡ 

 
 

 


