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አስር ፍትሀዊ ግብይት መርህዎች 
መግቢያ 

የአሇም ፍትሀዊ ግብይት ተቋም ፡ፍትሀዊ ግብይት ተቋሞችን ፡በዕሇት ተዕሇት ስራቸው መከተሌ 
የሚገባቸውን ፡ አስር መርህዎች አውጥቶ፡ እነዚህም መርህዎች በአግባቡ መተግበራቸውን 
ይቆጣጠራሌ። 

መርህ 1: በኢኮኖሚ ሇተጎደ አምራቾች  የሥራ እዴሌ ወይም የተሻሇ 
አማራጭ መፇጠር 

ዴህነትን ማስወገዴ፡ የመንግስታችን ዋና ዕቅዴ እና አሊማ ነው ።ስሇዚህ 
መንግስት ሇእነዚህ በኢኮኖሚ ዝቅ ሊለ ፡አምራቾች የተሇያየ እገዛ ማሇትም ፦ 
የሞያእገዛ፣የገንዘብአገዛ፣የሥሌጠና እገዛ ፣ቴክኖልጂየመከተሌ እገዛ ወዘተ ሉሰጥ 
ይገባሌ።ከዚህ በተጨማሪ መንግስት በኢኮኖሚ ዝቅ ያለ አምራቾችን 

ሇማበረታታት በጋራ የማዯራጀት መዋቅርን ወይንም ዯግሞ አንዴ ሇአምስት የሚባሇውን የሥራ 
ማስክሄጃ ዘዳ ሉያበረታታ ግዴ ይሊሌ፡፡ እነዚህ ከሊይ የተጠቀሱት በሙለ ከተከናወኑና ከተተገበሩ 
በኢኮኖሚ ዝቅ ያለ አምራቾች በኢኮኖሚ  ካዯጉ አምራቾች ጋር እኩሌ የመስራት ዕዴሌ 
ይኖራቸዋሌ፡፡ዴህነትም ሙለ በሙለ ሉቀነስ ብልም ሉወገዴ ይቻሊሌ፡፡ሇላልች ሠዎችም የሥራ 
ዕዴሌ ይቻሊሌ፡፡ሥሇዚህ በዚህ መንገዴ ጠሊታችን የሆነውን ዴህነትን ሌናስወግዯው እንችሊሇን፡፡ 

መርህ 2፡ ግሌፀኝነት እና ተጠያቂነት 

ዴርጅቱ በአሰራሩ ዙሪያ እና ባለት የንግዴ ግንኙነቶች የግሌፀኝነት መርህ 
ይጠቀማሌ፡፡ የሚቀርቡሇት ሚስጢራዊ የንግዴ መረጃዎች በሚመሇከት 
ሚስጢራዊ በሆነ መሌኩ የመጠበቅ እና ሇባሇዴርሻ አካሊት ሆነ ሇዯንበኞቹ 
የተጠያቂነት መረብ ያከብራሌ፡፡ ዴርጅቱ ባሇው የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ሁለንም 
ሰራተኞቹ፣ አባሊት እና አምራቾች ማሳተፍ ተገቢ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ ሁለንም 

ጠቃሚ መረጃዎች ሇንግዴ ሸሪኮች ስሇማቅረባቸው ያረጋግጣሌ፡፡ የግንኙነት ቻናልች ጥሩ እና 
በሁለም ዯረጃ ግሌፅ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ 

መርህ 3፡ ፍትሀዊ ግብይትን መተግበር 

ተቋሙ ፍትሃዊ ግብይትን ሲተገብር ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ እንዱሁም 
አከባቢያዊ ጉዲዮች ሊይ ያተኮረ እና ትርፋማ ያሌሆነ አምራቾችን 
በማይጠቅም ሁኔታ ገቢ ሇማግኘት ያሌተቋቋመ ዴርጅት፡፡ ተቋሙየረጅም 
ጊዜ ግንኙነት ይፇጥራሌ፡፡ እነዚህን ተግባሮች በመፇፀም ታማኝነት፣
ሇሁለም ሰራተኞች ተመሳሳይ አክብሮትን በመስጠት፣እነዚህ ክንውኖች 
ፍትሃዊ ግብይትን ከማስተዋወቅና ከማሳዯግ አንፃር ከፍተኛ አስተዋፅኦ 



አሊቸው፡፡ ፍትሃዊ ግብይቱ አነስተኛ አምራቾችን ያገናዘበ፣ያስተዋወቀ እንዱሁም የጠበቀ እና 
አነስተኛ አምራቾቹ የራሳቸውን ስራ ማንፀባረቅ እንዱችለ የሚያዯርግ፡፡ 

መርህ 4፡ ተመጣጣኝክፍያ 

ተመጣጣኝ ክፍያ ማሇት አምራች እራሳቸው ያዋጣናሌ፤ በህብረተሰብ ዘንዴ 
ተቀባይነት ያገኝሌናሌ እንዱሁም ሊወጣነው ወጭ ተመጣጣኝ ገቢ ያመጣሌናሌ 
የሚለትን ክፍያ መክፇሌ ማሇት ሲሆን በሁለም ተወያዮች እና ተከራካሪዎች 
እንዯሚታመነው ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያን መክፇሌ ሇአንዴ ገበያ መኖር የገበያ 
ግዥፇት እናዲይኖር ያዯርጋሌ ማሇት ነው፡፡ 

መርህ 5፡ የህፃናትጉሌበት ብዝበዛ እና ጭቆና አሇመኖሩን ማረጋገጥ 

ወሊጅአሌባ ህፃናት በትምርትም ሆነ በሙያ የሚጠቅሙ እንዯ 
መሆናቸውመጠን በገንዘብ በሙያና በሞራሌ ሌንዯግፋቸውና ሌንከባቸው 
ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም ወሊጅ አሌባ ህፃናት እንዯማንኛውም ዜጋ ትምርትና 
የአዕምሮ ነፃነት ማግኘት አሇባቸው ይህ ካሌሆነ ግን አሊስፇሊጊ ቦታ 
እናገኛቸዋሇን፡፡ 

መርህ 6፡ የፆታ እኩሌነት፣ሴቶች በኢኮኖሚ እራስን መቻሌ፣ነፃ ማህበር 
መፍጠርን መተግበር 

በዴርጅቱ ውስጥ በሰራተኞች መካከሌ በቀሇም፣በፆታ፣በማበረሰባዊ 
ክፍፍሌ፣በዘር፣በሀይማኖት፣በአካሌ ጉዲተኝነት፣በፖሇቲካ ግንኙነት፣
በኤች.አይ.ቪ ሁኔታ እና በዕዴሜ ሌዩነት ምክንያት በዴርጅቱ ውስጥ 
በሰራተኞች መካከሌ በዯሞዝ ክፍያ ፣በስሌጠና ዴጋፍ በማግኘት፣በጡረታ 
ምንም ዓይነት ሌዩነት አይፇጠርም፡፡ 

በማህበረሰቡ ወስጥ ተፅዕኖቻቸውን መጨመር በተጨማሪም የወንድችን ተሳትፎ በማካተት የሴቷን 
ወዯ አመራር ቦታ እንዴትመጣና በተቋሙ ውስጥ ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ እንዴታዯርግ ሁኔታዎችን 
ማመቻቸት፡፡በተጨማሪም የራሷን ሀብትና ንብረት ማፍራት እንዴትችሌ ማስቻሌ፡፡ ሴቷ በዴርጅቱ 
ውስጥ ተቀጥራ እንዯሰራች መጠን ምንም እንኳን የሚሰሩበት ቦታ የተሇያየ ቢሆንም እኩሌ ክፍያ 
ሇእኩሌ ስራ መርህ ሙለ የስራ እውቅና መስጠት፣ጥቅሟን ማስከበር በተጨማሪም ሇነፍሠ ጡር 
ሴቶች እና እናቶች መብታቸውን እና ሇጤናቸው ቅዴሚያ መስጠት፡፡ 

መርህ 7፡ ጥሩ የስራ ሁኔታ ስሇመኖሩ ማረጋገጥ 

ዴርጅቱ ሇሁለም ሰራተኞቹ እና/ወይም አባሊቱ ዯህንነቱ የተጠበቀ እና ጤነኛ 
የስራ አካባቢ ያቀርባሌ፡፡ እንዱሁም በዚህ ዙሪያ ያለትን የአካባቢ እና 
የአይኤንኦ ስምምነቶች ያከብራሌ፡፡ የሰራተኞች የስራ ሰዓታት በአገር አቀፍ 
እና የአይኤሌኦ ስምምነቶች በተጠቀሰው መሰረት ስሇመሆኑ ያረጋግጣሌ፡፡ 

ፍትሐዊ የንግዴ ዴርጅቶች ከዴርጅቱ ምርት የሚገዙ ሸማቾች ስሊሇ የጤና እና ዯህንነት ሁኔታ 
ግንዛቤ እንዲሊቸው ያውቃለ፡፡ ሇዚህም በቀጣይነት የጤና እና ዯህንነት ጉዲዮች ግንዛቤ እንዱፇጠር 
እና የአምራቾች የጤና እና ዯህንነት ትግበራ ግንዛቤ ከፍ ሇማዴረግ ይጥራለ፡፡  



መርህ 8፡ ክህልትንማሳዯግ 

አንዴ ዴርጅት በስሩ ያለትን ሠራተኞች እና አባሊት የመስራት አቅማቸውን 
ወይም ክህልታቸውን ማሳዯግ አሇበት፡፡ ይህም ሲባሌ ዴርጅቶች የተሇያዩ 
ስሌጠናዎች ወይም ተግባሮችን ሇሰራተኞች በመስጠት /በማሰሌጠን 
የአስተዲዯር ክህልትን ፤ በማምረት አቅምን እንዱሁም በሃገር ፤ክሌሌና እና 
በአሇም አቀፍ ገበያዎች ሊይ ያሊቸውን ተሳትፎ መጨመርን ያካትታሌ፡፡  

 

መርህ 9፡ ፍትሀዊ ንግዴ ማስፇን 

ዴርጅቱ ስሇፍትሀዊ ንግዴ ማስፇን እና በአሇም አቀፍ ዯረጃ ስሇሚኖረው 
ጠቀሜታ ግንዛቤ እንዱፇጠር ያዯርጋሌ፡፡ በዴርጅቱ መርህ መሰረት 
ፍትሀዊ ንግዴ ተፇፃሚ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ ዴርጅቱ ሇዯንበኞቹ 
ስሇጣሱ፣ ሇገበያ ስሇሚያውሊቸው ምርቶች እና የአምራች ዴርጅት ወይም 
ምርቱ የሚገኝበት አምራቾች ስሇሚመሇከት መረጃ ይሰጣሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ 
ሀቀኛ ማስታወቂያ እና የገበያ ዘዳዎች ጥቅም ሊይ ይውሊለ፡፡  

 

መርህ 10፡ አከባቢን ያማከሇ ግብይት 

የፍትሀዊ ገቢያ ምርት አምራች ዴርጅቶች በአከባቢያቸው በባህሊዊ 
ሇሚመረተው ጥሬ ዕቃ ገዝተው ቢጠቀሙ ምርታማነታቸው 
ይጨምራሌ፡፡ የዴርጅት የአመራረት ዘዳ አናሣ የሆነ የሀይሌ 
አጠቃቀም እና ታዲሽ ሀይልችን በመጠቀም የካርበን ሌቀትን መቀነስ 
ነው፡፡ ከዴርጅቱ ስራዎች የሚወጡ አሊስፇሊጊ የሆኑ ዯረቅና ፍሣሽ 
ቆሻሻዎች ወይም ውጋጆች አከባቢን እንዲይበክለ ማዴረግ ሇፍትሀዊ 
ገቢያ የግብርና ምርቶች የሚያቀርቡ ገበሬዎች ሇምርቶቻቸው 

እዴገት የሚያስፇሌገውን የተፇጥሮ ማዲበሪያና አናሣ ፀረ‐አረም ኬሚካልችን ቢጠቀሙ ይመረጣሌ። 
የፍትሀዊ ገቢያ ምርት ገዢዎችና አቅራቢዎች ቅዴሚያ መስጠት ያሇባቸው በዘሊቂነት ከተያዙ ጥሬ 
ዕቃዎች እና በአከባቢያችን ሊይ እምብዛም ጉዲት የላሇው። ሁለም ዴርጅቶች በተቻሇ መጠን 
ምርታቸውን የሚያሽጉት በቀሊለ ሉበሰብሱ በሚችለና መሌሰን ሌንጠቀም በምንችሌባቸው እቃዎች 
ሆኖ ምርቶቹ በተቻሇው አጋጣሚ በባህር እንዱጓጓዙ ይዯረጋለ።  
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