ደንቢ ስነ-ምግባር ኣቕረብቲ

ደንቢ ስነ ምግባር ኣቕረብቲ
1.

2.

3.

4.

1ስራሕ ምቑጻር ብድልየት’ዩ ዝውሰን
1.1

ብምግዳድ፣ ብርኽክብ ወይከዓ ብዘይድልየት ዝተገበረ ናይ እሱር ስራሕ ኣይህሉን፡፡

1.2.

ሰራሕተኛታት ትሕጃ ወይከዓ ናይ መንነት መፍለጢ ወረቐት ምስ መስርሒኦም ከቐምጡ ኣይግደዱን፡፡ ግቡእ ዝዀነ ምልክታ ብእዋኑ
ብምሃብ ስርሖም ንምግዳፍ መሰል ኣለዎም፡፡

ማሕበር ምጥያሽ ኮነ ንረብሕኦም ተወዲቦም ምድርዳር መሰል ኣለዎም፡፡
2.1

ብዘይ ዝዀነ ኣፈላላይ ሰራሕተኛታት ኣባል ሞያ ሰራሕተኛታት ናይ ምዃን ወይከዓ ማሕበር ኣጣይሾም ብሓባር ናይ ምድርዳር መሰል
ኣለዎም፡፡

2.2.

እቲ መስርሒ ንናይ ምንቅስቓስ ሞያ ማሕበራት ኮነ ውድባዊ ኣሰራርሕኦም ቅሩብ ክኸውን ኣለዎ፡፡

2.3.

ተወከልቲ ሰራሕተኛታት ኣፈላላይ ክግበሮም የብሉን ጥራሕ ከይኮነስ ዝተወከሉሉ ስራሕ ኣብ’ቲ ናይ ስራሕ ቦታ ክኸውን ዕድል
ክረኽቡ ኣለዎም፡፡

2.4.

መሰል ማሕበር ምጥያሽን ብሓባር ምድርዳርን ብሕጊ ዝተኣገተሉ ኩነታት እንተሃልዩ እቲ መስርሒ ተመሳሳሊ ዝዀነ፣ ጽልዋ ዘይብሉ
ናጻ ማሕበር ከጣይሹን ክቃለሱንከሳልጥ ኣለዎ እምበር ከተዓናቕፍ የብሉን፡፡

ናይ ስራሕ ኩነታት ሓደጋ ዘይብሎምን ጽርየት ዝተላበሱን ክዀኑ ኣለዎም
3.1

እቲ ዘሎ ወድዓዊ ፍልጠት እንዱስትሪን ከስዕቦ ዝኽእል ዝርዝር ሓደጋ ዝኣመተ፣ ሓደጋ ዘይብሉን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ናይ ስራሕ
ሃዋህው ክፍጠር ኣለዎ፡፡ ኣብ’ቲ እዋን ስራሕ፣ ምስ’ቲ ስራሕ ዝተተሓሓዘ ወይ ከዓ ብሰንኪእቲ ስራሕ ዝፍጠሩ ሓደጋታትን ኣብ ጥዕና
ጉድኣት ዘምጹኡን ንምእላይ እኹል ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ፡፡

3.2.

ሰራሕተኛታት ስሩዕን ኣብ ማህደር ዝሰፈረ ናይ ጥዕናን ደሕንነትን ስልጠና ክረኽቡ ኣለዎም፡፡ እዞም ስልጠናታት ድማ ንሓደሽቲ ወይ
ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ዝምደቡ ሰራሕተኛታት ክወሃቡ ኣለዎም፡፡

3.3.

አቕርቦት ጽሩይ ሽቓቕ፣ ማይ ቡምባን እንተተኻኢሉ ድማ ዝተማልአ መግቢ መቐመጢ ክዳለዉ ኣለዎም፡፡

3.4.

እንድሕር ደኣ ገዛ ዝወሃብ ኮይኑ ጽሩይ፣ ድሕነቱ ዝተሓለወን መሰረታዊ ድልየት እቶም ስራሕተኛታት ዘማልአን ክኸውን ኣለዎ፡፡

3.5.

ነዚ ደንቢ ዝተመልከተ ትካል ነቶም ላዕለዎት አመራርሓ ስራሕ አብ ጥዕናኦምን ደሕንነቶምን ሓላፍነት ክህብ አለዎ

ኣከባብያዊ ረቛሒታት
4.1

5.

ፕሪማርክ ንኩነታት ኣከባብያዊ ስነ-ምሕዳር ዘለዎ ተገዳስነት ንዂሎም ቅቡል ዝዀነ ኣከባቢያዊ መለክዒ ዘማልኡ ኣቕረብቲ ከማቕል
ድልው’ዩ፡፡

ምዝመዛ ጉልበት ህጻናት ምግባር ኣይከኣልን
5.1

ህጻናት ኣብስራሕ ክቑጸሩ የብሎምን፡፡

5.2.

ኣብ ስራሕ ቦታ ንዝርከቡ ህጻናት ኣብ ዕድመ ስራሕ ክሳብ ዝበጽሑ ኣብ ጽርየት ዘለዎ ትምህርቲ ንኽጸንሑ ኩሎም ትካላት
ፖሊሲታትን መርሃ-ግብሪን ክምህዙ ኣለዎም፡፡ ትርጉም ‘ህጻን’ን ‘ሸቕሊ ህጻን’ ኣብ መምርሒኦም ክሕውሱ ኣለዎም፡፡

5.3.

ህጻናትን ዕድሚኦም 18 ዓመት ዘይመልአ መናእሰያትን ምሸትን ሓደጋ ከስዕቡ ዝኽእሉ ስራሕቲ ክሰርሑ ኣይግባእን፡፡

5.4.

እዞም ፖሊሲታትን ኣሰራርሓትን ምስ ኣገባብ ዘለዎም መለክዒ ዓለም-ለኸ ትካል ስራሕ ዝተሳነዩ ክዀኑ ኣለዎም፡፡
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6.

7.

ንምንባር ዝኣክል መሃያ ይኽፈል
6.1

ንናይ ሰሙናዊ ስራሕ ዝኽፈል መሃያን ጥቕማጥቕምን ብንእሽትኡ ካብ መንጎ ሃገራዊ ሕጋዊ መለክዒን ናይ ኢንዱስትሪ ደረጃ መዐቀኒ
እቲ ዝለዓለ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ዝዀነ ይዂን መሃያታት መሰረታዊ ድልየታት ንምምላእን ዝተወሰነ እቶት ንምርካብን ዝኣኽሉ ክዀኑ
ኣለዎም፡፡

6.2.

ኩሎም ሰራሕተኛታት ሓበሬታ ብዛዕባ ኣቆጻጽርኦምን መሃይኦምን ቅዲሚ ስራሕ ምጅማሮም ብዝርድእዎ ቋንቋ ብጽሑፍ ክወሃቡ
ኣለዎም፡፡ ዝርዝር ኩነታት መሃይኦም ድማ ክፍሊት ክግበር ከሎ ብጽሑፍ ክወሃቡ ኣለዎም፡፡

6.3.

በዘይ ግልጺ ፍቓድ እቲ ሰራሕተኛ ብሹም ስነ ስርዓታዊ ስጉምቲ ወይከዓ ብሃገራዊ ሕጊ ብዘይተወሰነ ከይዲ ካብ መሃያ ዝዀነ
ሰራሕተኛ ምቑራጽ ኣይፍቀድን፡፡

ሰዓታት ስራሕ ኣመና ብዙሕ ኣይኮነን
7.1

እቲ መደበኛ ዝብሐል ናይ ስራሕ ሰሙን ዝኽፈል ክፍሊትን ጥቕማጥቕሚታትን እንተወሓደ ምስ ‘ቲ ብብሔራዊ ደረጃ ሕጋዊ ተባሒሉ
ዝተቀመጠ ወይ ካዓ ከብኡ ንላዕሊ ዝኾነን መደበኛ መበገሲ ክፍሊት እንዲስትሪ ተባሒሉ ዝተቀመጠ ማዕረ ኽህውን ኣለዎ፡፡ ኣብዝኾነ
ይኹን እዋን ንመኣልታዊ ስራሕ ዝኽፈሉ ክፍሊታት ኩል ጊዜ ነቶም መሰረታዊ ድሌታት ወዲ ሰብ ኣማሊኦም ዝተወሰነ ትርፊ እቶት
ዝምፅኡ ከኾኑ አለዎም፡፡ 7.2. መደበኛ ሰዓታት ስራሕ፡ ነቶም ካብ ስሩዕ ሰዓታት ወጻኢ ዝኾኑ ከይደመርካ፡ ብኩንትራት ይግለጹ፡
ኣብ ሰሙን ድማ ልዕሊ 48 ሰዓታት ኣይከዱን።*

7.3.

ኪኖ ስሩዕ ሰዓታት ዝስራሕ ኩሉ ስራሕ ወለንታዊ ይኸውን። ብውልቀ ሰራሕተኛን መላእ ሓይሊ ሰራሕተኛታትን ናይ ዝተሰርሐ ስራሕ
ደረጃ፡ ድግግምን ሰዓታትን ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ሓላፍነታዊ ብዝኾነ መገዲ ኣብ መዓላ ይውዕል። ንስሩዕ ስራሕ ብምትካእ
ኣይስራሕን። ኪኖ ስሩዕ ሰዓታት ዝስራሕ ስራሕ ካብ 125% ናይቲ ንስሩዕ ሰዓታት ዝኽፈል ክፍሊት ዘይውሕድ መሃያ ይስልዓሉ።

7.4.

ድምር ሰዓታት ስራሕ ናይ ሸውዓተ መዓልታት፡ ብመሰረት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዓንቀጽ 7.5 ዝፍቀደሉ ኩነታት ክሳብ ዘይተፈጥረ ካብ 60
ሰዓታት ኣይበዝሕን እዩ፡

7.5

ዝስዕቡ ረቛሒታት ምስ ዝማልኡ ድምር ሰዓታት ስራሕ ናይ ሸውዓተ መዓልታት ኣብ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ጥራይ ካብ 60 ሰዓታት
ክበዝሕ ይኽእል፦

7.6



ብሃገራዊ ሕጊ ዝፍቀድ ምስ ዝኸውን፡



ምስቲ ንዝበዝሐ ክፋል ሓይሊ ሰራሕተኛታት ዝውክል ማሕበር ሰራሕተኛታት ብናጻ ዘቲኻ ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ ምስ ዝብጻሕ፡



ጥዕናን ድሕነትን ሰራሕተኛታት ንምሕላው ግቡእ መከላኸሊ ኣገባባት ምስ ዝዝውተር፡



ከምኡ’ውን



• እቲ ኣስራሒ ነቲ ኣብ ቦታ ስራሕ ዝረአ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ዝኾነ ጥርዚ ፍርያት፡ ዝፍጠር ሓደጋታት ወይ ህጹጽ ኩነታት ምስ
ፍሉይ ኣጋጣሚታት ከም ዝጽብጸብ ከረድእ ምስ ዝኽእል።
ሰራሕተኛታት ኣብ ነፍስ ወከፍ ሸውዓተ መዓልቲ እንተወሓደ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕረፍቲ ይወሃቦም ወይ ድማ ብሃገራዊ ሕጊ ዝፍቀድ
ምስ ዝኸውን ኣብ ነፍስ ወከፍ 14 መዓልቲ ናይ 2 መዓልቲ ዕረፍቲ ይወሃቦም።

* ምቹእ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ምጉዳል ከይገበርካ፡ ንቡር ሰዓታት ስራሕ ግን ብቐጻሊ እናነከኻ ናብ 40 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ከም
ዝወርድ ምግባር ኣድላዪ ምዃኑ ኣህጉራዊ መለክዒታት ይገልጽ።
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8.

ሌላን ጉሌላን ክህሉ የብሉን
8.1

9.

10.

ቀዋሚ ሰራሕተኛ ናይ ምዃን መሰል ይወሃብ
9.1

9.1. ብዝተኻእለ መጠን ስራሕቲ ኩሉ ምስቲ ናይ’ቲ ሃገር ቅቡል ዝዀኑ ሕጊን ኣሰራርሓን ዝተዋደደ ክኸውን ኣለዎ፡፡

9.2.

ካብ ስሩዕ መስርሕን ሰራሕተኛን ተዛምዶ ተበጊሶም ብናይ ስራሕ ወይከዓ ማሕበራዊ ሓለዋ ሕጊን ደንብታትን ዝተሓንጸጹ መሰል
ሰራሕተኛታት ካብ’ ዚ ብዝስዕቡምኽንያታት ክእለዩ ኣይግብኦምን፡-

12.



ስራሕ ጥራሕ ዝምልከት ውዕል



ናይ ፍርቂ ስራሕ ውዕል



ኣብ ገዛ ወሲድካ ናይ ምስራሕ ኣካይዳ



ንሰራሕተኛታት ሞያ ንምምሃር ወይከዓ ቀዋሚ ስራሕ ንምሃብ ዝግበሩ ሓቅነት ዘይብሎም ናይ እናሰራሕካ ምልምማድ ትልሚታት



ኣዝዩ ዝበዝሐ ብዝተወሰነ ግዜ ዝተዓቀበ ናይ ስራሕ ውዕል ምጥቃም

ጭካነ ዝመልኦን ኢሰብኣውን ኣተሓሕዛ ኣይፍቀድን
10.1

11.

ብምኽንያት ዓሌት፣ ማሕበራዊ መደብ፣ ብሔራዊ መንነት፣ ሃይማኖት፣ ዕድመ፣ ጾታ፣ ስንክልና፣ ጾታዊ ኣመለኻክታ፣ ኩነታት ሓዳር፣
ሞያዊ ውዳበ ወይከዓ ፖለቲካዊ ርክብ ኣብ እዋን ምቑጻር፣ ካሕሳ ምሃብ፣ ናይ ስልጠና ዕድል ምሃብ፣ ደረጃ ዕብየት ምሃብ፣ ካብ ስራሕ
ምስጓግ ወይ ከኣ ብጡረታ ምስንባት ክህልው የብሉን፡፡

ኣካላዊ መቕጻዕቲ ምብጻሕ ወይከዓ እዚ ንምግባር ምፍርራሕ፤ ጾታዊ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት በደል፤ ኣገባብ ዘይኮኑ ነገራት ምዝራብ
ወይ ድማ ካልኦት ነዚኦም ዝኣምሰሉ ምፍርራሓት ዝተኸልከሉ እዮም፡፡

ሕጋዊ ረቛሒታት
11.1

ፕሪማርክ ንግዲ ኣብዘካይደሉ ቦታታት ዘለዉ ሕጊታትን ደንብታትን ንምኽባር ድልው’ዩ፡፡ ከምኡ’ውን ነዞም ሕጊታትን ደንብታትን
ንምግሃስ እናፈለጠ ኣይንቀሳቐስን፡፡

11.2.

ፕሪማርክ ኣገደስቲ ሕጊታትን ደንብታትን ምስ ዝግህሱ ኣቕረብቲ እናፈለጠ ኣይሰርሕን፡፡

ጉበኝነትን ግዕዝይናን ኣይጽወርን
12.1

ገንዘብ ምሃብ፣ ምኽፋል፣ ጉቦ ንኽህቡ ምግዳድ ወይ ከኣ ጉቦ ምውሳድ፣ ጉዳይ ናይ ምቅልጣፍ ክፍሊት ሓዊሱ ብጽኑዕ ክልኩል’ዩ፡፡
ጉቦ ንሓደ ኣብ ንግዲ ይዂን ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ዘሎ ሰብ ናይ ንግዲ ላዕለዋይነት ንምርካብ ወይ ከኣ እቲ ተቐባሊ ብዘይ ኣገባብ
ንኽሰርሕ ንምትብባዕ ዝግበር ዝዀነ ይዂን ውህብቶ፣ ሓገዝ ወይ ከኣ መተባብዒ ክኸውን ይኽእል’ዩ፡፡ ጉበኝነት ብሳልሳይ ወገን
(ወኪል፣ ተወካሊ፣ መንጎኛ) ጉቦ ብምሃብ’ውን ክፍጸም ይኽእል’ዩ፡፡
ካብ’ዚ ዝስዕቡ ኣብነት ናይ ጉቦ ዓይነታት እዮም፡

ውህብቶ ምሃብ ወይከዓ ናይ ጉዕዞ ወጻኢ ምሽፋን



ገንዘብ ከይከፈልካ ናይ ዝዀነ ትካል ኣገልግሎት፣ ንብረት ወይ ከዓ ኣቑሑ ምጥቃም
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ገንዘብ ምሃብ



ልቓሕ፣ ውሕስነት ልቓሕ ወይ ከኣ ካልኦት ጥቕምታት ምቕራብ



ንኣባል ስድራ ንሓዋሩ ክጠቅም ንዝሕሰብ ዓሚል፣ ናይ ህዝቢ ወይከዓ መንግስቲ ትካል ሓላፊ ከም ስኮላርሺፕ ወይከዓ ሓለዋ
ጥዕና ዝኣምሰሉ ጥቕምታት ምቕራብ



ምስ’ቲ ናይ ስራሕ ውዕል ዝፍጽም ሰብ ርክብ ንዘለዎ ሰብ ምምቃል ናይ’ቲ ስራሕ ንኽሰርሕ ምግባር



ብስድራ እቲ ንሓዋሩ ክጥቀም ዝሕሰብ ዓሚል፣ ናይ ህዝቢ ወይ ናይ መንግስቲ ሓላፊ ዝውነኑ ትካላት ምጥቃም

12.2

ስራሕ ንምስላጥ ዝግበር ክፍሊት ማለት ከም ቪዛ ወይከዓ ናይ ጉምሩክ ምጽራይ ንምቅልጣፍ ብዘይእርኑብ ሰራሕተኛ መንግስቲ
ዝሕተት ቁሩብ ገንዘብ ማለት’ዩ፡፡ እዚ ዓይነት ክፍሊት ኣዝዩ ዝተኸልከለ’ዩ፡፡

12.3.

ኩሎም ኣቕረብቲ፣ ተወከልቶምን ሰራሕተኛታቶምን ሕጊታት ኣንጻር ጉበኝነትን ግዕዝይናን ከኽብሩ ኣለዎም፡፡ እንድሕር ደኣ እዚኦም
ዝኣምሰሉ ሕጊታትዘየለው ተዀይኖም ወይከዓ ደረጀኦም ካብ ናይ UK Bribery Act 2010 ዝተሓተ ተዀይኑ ነዚ ቅድም ኢሉ
ዝተጠቐሰ ሕጊ ክግዝኡ ኣለዎም፡፡

12.4.

ሰራሕተኛታቶም ወይከዓ ምስ ንግዶም ርክብ ዘለዎም ሰባት ገበን ጉበኝነትን ግዕዝይናን ካብ ምፍጻም ንኽዕቀቡ ኣቕረብቲ ኣሰራርሓ
ኣንጻር ጉበኝነትን ግዕዝይናን ኣብግብሪ ከውዕሉ ኣለዎም፡፡ ዓርሶምውን ነዚኦም ኣሰራርሓታት ኣብ ግብሪ ከውዕልዎም ኣለዎም፡፡
ከምኡ’ውን ኣዕጋቢ ብዝዀነ መልክዕ እናተተግበሩ ምዃኖም ንምርግጋጽ በብእዋኑ ክፍትሹ ኣለዎም፡፡
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13.

ተወሳኺ ሀ፡- ትርጉም

ህጻን
ዕድሚኡ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዀነእንድሕር ታሕተዋይ ዕድመ ከባቢያዊ ሕጊ ንስራሕ ወይከዓ ንኣገዳሲ ትምህረቲ ዝለዓለ ተዀይኑ እቲ ዝለዓለ
ተፈጻምነት ኣለዎ፡፡ይዂን ደኣ እምበር እንድሕር ኣብ ከይዲ ዕብየት ንዘለዋ ሃገራት ብዋዕላ ዓለም-ለኸ ትካል ሰራሕተኛታት ቁጽሪ 138 ብፍላይ
ዝተወሰነ ታሕተዋይ ዕድመ 14 ዓመት ኮይኑ እቲ ዝተሓተ ኣብ ስራሕ ይውዕል፡፡
መንእሰይ
በቲ ቅድም ኢሉ ዝተገለጸ ዕድሚኡ ካብ ዕድመ ህጻን ዝለዓለን ካብ 18ዓመት ዝነኣሰ ሰራሕተኛ ማለት’ዩ፡፡
ሸቕሊ-ህጻን
በቲ ካብ’ዚ ንላዕሊ ብዕሊ ዝተወሰነኣገባብ ዘለዎም ናይ ዓለም-ለኸ መለክዒ በዘየማለአ ኣካይነቲ ህጻን ወይ ከኣ መንእሰይ ሓደጋ ከሰዕብ ዘኽእል፣ንናይ
እቲ ህጻን ወይከዓ መንእሰይ ትምህርቲ ዘተዓናቕፍ፣ ንናይ እቲ ህጻን ወይከዓ መንእሰይ ጥዕና ጉድኣት ዘምጽእ፣ንናይ እቲ ህጻን ወይከዓ መንእሰይ
ኣካላዊ፣ ኣእምሮኣዊ፣ መንፈሳዊ፣ ሞራላዊን ማሕበራዊ ዕብየት ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ዝዀነ ይዂን ስራሕ፡፡
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