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የእጩ ተወዳዳሪዎች ምዝገባ፣ የድጋፍ ፊርማ አሰባሰብ እና መለያ ምልክት አመራረጥ መመሪያ 
ቁጥር 7/2013 

ምዕራፍ አንድ  
ጠቅላላ ድንጋጌዎች 

አንቀጽ 1. አውጪው ባለስልጣን 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1133/2011 አንቀጽ 8 ንዑስ 

አንቀጽ (1) እና የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ እና የምርጫ ስነ-ምግባር 

አዋጅ ቁጥር 1162/2011 አንቀጽ 37 ንዑስ አንቀጽ (7) እና አንቀፅ 163 ንኡስ አንቀፅ (2) ላይ 

በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህንን መመሪያ አውጥቷል::  

አንቀፅ 2. አጭር ርዕስ  

ይህ መመሪያ «የእጩዎች ምዝገባ መመሪያ ቁጥር 7/2013 ዓ.ም» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

አንቀፅ 3. ትርጓሜ       

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤  

1. “አዋጅ” ማለት የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ እና የምርጫ ስነ-

ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 ነው:: 

2. “ቦርድ” ማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው፡፡  

3. “እጩ ተወዳዳሪ” ማለት በምርጫ ለመወዳደር በፖለቲካ ድርጅት ወይም በግሉ 

የተመዘገበ ሰው ነው፡፡   

4. “የእጩ መታወቂያ ካርድ” ማለት አንድ ሰው በአዋጁ መሰረት መስፈርቶችን አሟልቶ 

በእጩነት ከተመዘገበ በኋላ በምርጫ ክልሉ ለመወዳደር የሚሰጠው የእጩነት መታወቂያ 

ካርድ ነው፡፡  
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5. “የአካል ጉዳተኛ” ማለት በዘላቂ የአካል ወይም የአእምሮ ጉዳት ምክንያት ለጉዳት 

ተጋላጭ የሆነና የእኩል እድል ተጠቃሚ ያልሆነ ሰው ነው፡፡ 

6. በአዋጁ ላይ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ መመሪያም አግባብነት ያላቸው ተፈጻሚ 

ይሆናሉ፡፡  

 

አንቀፅ 4. የተፈፃሚነት ወሰን  

ይህ መመሪያ በጠቅላላ ምርጫ፣ በሟሟያ እና በአከባቢ ምርጫ የእጩዎች ምዝገባ፣ ድጋፍ 

ፊርማ አሰባሰብ እና መለያ ምልክት አመራረጥ እና አጠቃቀም ሂደት ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

አንቀፅ 5. የጾታ አገላለጽ  

በዚህ መመሪያ ውስጥ በአንድ ጾታ የተደነገገው አገላለጽ ሌላውንም ጾታ ያካትታል፡፡ 

አንቀፅ 6. ዓላማ  

የዚህ መመሪያ ዓላማ ለምርጫ ውድድር በእጩነት ለመወዳደር የሚያበቁ መስፈርቶችን፣ 

የጥያቄ አቀራረብ ሂደትና አሠራርን እንዲሁም የምልክት አመራረጥ እና አጠቃቀምን   በዝርዝር 

መደንገግ ነው::  

ምዕራፍ ሁለት 

የዕጩነት ምዝገባ ጥያቄ አቀራረብ እና የምዝገባ ስነ-ስርዓት 

አንቀፅ 7. የእጩነት መመዘኛዎች  

1. ማንኛውም ሰው፤  

ሀ) ኢትዮያዊ ዜግነት ያለው እና  ለመመረጥ የተመዘገበ፣  

ለ) ለእጩነት በሚመዘገብበት እለት እድሜው 21 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆነ፣ 

ሐ) በእጩነት ለመመዝገብ የፈለገበት የምርጫ ክልል ውስጥ ከምርጫ ቀን ወደኋላ 

ሲቆጠር ቢያንስ ለአንድ አመት በመደበኛነት የኖረ ወይም በሚመዘገብበት የምርጫ 

ክልል ውስጥ የተወለደ፣ 
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መ) በህግ ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብቱ ያልተገፈፈ፣ 

ሠ) በአእምሮ ህመም ምክንያት ለመወሰን ብቃት የሌለው መሆኑን ስልጣን ባለው አካል 

ወይም በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠበት እና 

ረ) በአዋጁና በዚህ መመሪያ የተቀመጡ መስፈርቶችን ያሟላ ከሆነ በፖለቲካ ፓርቲ 

እጩነት ወይም በግል እጩነት መመዝገብ ይችላል፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) (ሐ) ስር የተደነገገው ቢኖርም፡ 

ሀ) በትምህርት ወይም በመፈናቀል ምክንያት ከመደበኛ መኖሪያው ርቆ የነበረ ሰው 

ለትምህርት ወይንም በመፈናቀሉ ምክንያት ሌላ ቦታ ከመሄዱ ወይንም የተፈናቀሉ 

ሰዎች የሚኖሩበት ማዕከል ከመግባቱ በፊት ይኖርበት የነበረው መደበኛ መኖሪያው 

በሚገኝበት የምርጫ ክልል በእጩነት መቅረብ ይችላል፡፡ 

ለ) በስራ ምክንያት ከመደበኛ መኖሪያው ሌላ ቦታ የሚኖር እና የቀድሞ መደበኛ 

መኖሪያውን ያልለቀቀ ሰው ለስራ ሌላ ቦታ ከመሄዱ በፊት ይኖርበት በነበረው 

መደበኛ መኖሪያው በሚገኝበት የምርጫ ክልል በእጩነት መቅረብ ይችላል፡፡ 

3. ማንኛውም ሰው መወዳደር የሚፈልግበት ከተማ ወይም ወረዳ ከአንድ በላይ የምርጫ 

ክልሎችን የሚያቅፍ ከሆነ እና በወረዳው ወይም በከተማው በመደበኛነት ለተከታታይ 

ሁለት አመታት የሰራ ከሆነ በዚያው ወረዳ ወይም ከተማ ውስጥ ካሉ የምርጫ ክልሎች 

መካከል በመረጠው በአንዱ የምርጫ ክልል በእጩነት ለመቅረብ ይችላል፡፡ የድጋፍ ፊርማ 

ማስባሰብ የሚችለው ሊወዳደርበት ከመረጠው የምርጫ ክልል ብቻ ነው፡፡ 

4. አንድ ሰው በእጩነት ለመቅረብ የሚችለው በግል የቀረበ ከሆነ እራሱ፣ በፖለቲካ ድርጅት 

የቀረበ ከሆነ ደግሞ እራሱ እና በእጩነት ያቀረበው የፖለቲካ ፓርቲ ቦርዱ ያወጣውን 

የሥነ ምግባር ደንብ መቀበሉን በፊርማው ካረጋገጠ ነው፡፡  

5. አንድ እጩ በአንድ ጊዜ መወዳደር የሚችለው በአንድ የምርጫ ክልል እና ለአንድ ምርጫ 

አይነት ብቻ ይሆናል፡፡ 

 

 



4 

 

አንቀፅ 8. የማንነት እና ሌሎች የነዋሪነት ማረጋገጫ  

1. ማንኛውም የግል ወይም የፖለቲካ ድርጅት ተወዳዳሪ በዕጩነት ለመመዝገብ በሚቀርብበት 

ወቅት ማንነቱን ለማረጋገጥ የሚያገለግል የአገልግሎት ጊዜው ያላበቃ እና ፎቶግራፍ ያለው 

የነዋሪነት መታወቂያ፣ ፓስፖርት፣ የመንጃ ፍቃድ፣ የወታደራዊ አገልግሎት መታወቂያ 

ወይም የመንግስት ወይም በህግ የታወቀ የግል መስሪያ ቤት መታወቂያ፣ ከከፍተኛ 

የትምህርት ተቋም ወይም ትምህርት ቤት የተሰጠው መታወቂያ ወይም ተመሳሳይ መታወቂያ 

ማቅረብ አለበት፡፡ 

2. ማንኛውም በእጩነት ለመመዝገብ የሚቀርብ የግል ወይም የፖለቲካ ድርጅት ተወዳዳሪ 

ለመመዝገብ በሚቀርብበት ወቅት፡  

ሀ) የሚመዘገበው በትውልድ ቦታው ከሆነ በስፍራው መወለዱን የሚያሳይ  የልደት ምስክር 

ወረቀት፣ እንደሁኔታው በሀይማኖት ተቋም የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ወይም 

የተወለደበት የህክምና ማዕከል የፃፈው እና ማህተም ያደረገበት የልደት ምስክር ወረቀት 

በማቅረብ፤ የተጠቀሱትን ሰነዶች ማቅረብ ካልቻለ ደግሞ በተመዝጋቢው የትውልድ ዘመን 

በቦታው ነዋሪ የነበሩ መሆናቸው የተረጋገጠ ሦስት ምስክሮች፤ 

 

ለ) የሚመዘገበው በመደበኛ መኖሪያው ከሆነ የነዋሪነት መታወቂያ፣ 

 

ሐ) የሚመዘገበው ቀድሞ በእንደራሴነት በተመረጠበት ወይንም ለእጩነት በቀረበበት 

ቦታ ከሆነ የተመራጭነት ወይም የእጩነት ማስረጃ ወይም 

 

መ) የሚመዘገበው በስራ ወይም በትምህርት ለሁለት አመት እና ከዚያ በላይ በሰራበት 

ወይም በተማረበት ቦታ ላይ ከሆነ ከህጋዊ ቀጣሪው ወይም ከትምህርት ቤቱ 

የተሰጠው የስራ ቅጥር ወይም የተማሪነት እና የቆይታ ጊዜ ማስረጃ ማቅረብ አለበት።  

3. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 1 እና 2 መሰረት የቀረቡ ማስረጃዎች  የእጩውን  ዕድሜ የማይገልጹ 

በሚሆንበት ጊዜ እንዲሁም እጩው ነዋሪነቱን የሰነድ ማስረጃዎች በማቅረብ ማስረዳት 

ካልቻለ የምርጫ ክልሉ በሚያካልለው ቦታ ቢያንስ ለአምስት ዓመት መኖራቸው በሰነድ 

ማስረጃ በተረጋገጠ ሦስት ምስክሮች እድሜው ወይም ነዋሪነቱ ተረጋግጦ በቃለ ጉባዔ ላይ 

ከሰፈረ በኋላ እጩ ሆኖ ሊመዘገብ ይችላል፡፡  
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4. በእጩነት ለመመዝገብ በሚል ሆነ ብሎ ሀሰተኛ ሰነድ የተጠቀመ፣ ሀሰተኛ ምስክር ያቀረበ 

ወይም ሀሰተኛ መረጃ የሰጠ መሆኑ በማናቸውም ሰው በሚቀርብ ጥቆማ ወይም ቦርዱ በራሱ 

በሚያደርገው ማጣራት የተረጋገጠበት ሰው አግባብ ባለው የወንጀል ሕግ መሠረት 

የሚወሰደው እርምጃ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የእጩነት ምዝገባ ማመልከቻው ውድቅ ሆኖ ወይም 

ምዝገባው ተሰርዞ ለሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በግል እጩነትም ሆነ በፖለቲካ ፓርቲ 

አመራር ወይም አባልነት እንዳይሳተፍ ቦርዱ ውሳኔ መስጠት አለበት። 

አንቀፅ 9. በግል እጩ ተወዳዳሪነት ስለመቅረብ   

1. ማንኛውም በግል እጩ ተወዳዳሪነት መመዝገብ የሚፈልግ ሰው በዚህ መመሪያ አንቀፅ 7 ላይ 

ከተዘረዘሩት መመዘኛዎች በተጨማሪ የሚወዳደረው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሆነ፡   

ሀ) በተወዳዳሪነት ሊቀርብበት በሚፈልግበት የምርጫ ክልል ውስጥ የመምረጥ መብት 

ያላቸው ቢያንስ 5000 ሰዎች ለእጩነት እንዲቀርብ የሰጡትን የድጋፍ ፊርማ፤ 

 

ለ) የግል እጩ ተወዳዳሪው የአካል ጉዳተኛ የሆነ እንደሆነ በተወዳዳሪነት ሊቀርብበት 

በሚፈልግበት የምርጫ ክልል ውስጥ የመምረጥ መብት ያላቸው ቢያንስ 3000 ሰዎች 

ለእጩነት እንዲቀርብ የሰጡትን የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ አለበት፡፡ 

2. የቀረበው እጩ የሚወዳደረው ለክልል ምክር ቤት ከሆነ፡ 

ሀ) በተወዳዳሪነት ሊቀርብበት በሚፈልግበት የምርጫ ክልል ውስጥ የመምረጥ መብት 

ያላቸው ቢያንስ 2500 ሰዎች ለእጩነት እንዲቀርብ የሰጡትን የድጋፍ ፊርማ፣ 

 

ለ) የአካል ጉዳተኛ ከሆነ በተወዳዳሪነት ሊቀርብበት በሚፈልግበት የምርጫ ክልል ውስጥ 

የመምረጥ መብት ያላቸው ቢያንስ 1500 ሰዎች ለእጩነት እንዲቀርብ የሰጡትን 

የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ አለበት፡፡ 

 

3. የቀረበው እጩ የሚወዳደረው ለልዩ ዞን፣ ለወረዳ፣ ለከተማ አስተዳደር ወይም ለቀበሌ 

ምክር ቤት ምርጫ ከሆነ፤ 
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ሀ) ለልዩ ዞን ወይም ብሄረሰብ ዞን፣ ለወረዳ ምክር ቤት ወይም ለከተማ አስተዳደር ምክር 

ቤት የመምረጥ መብት ያላቸው ቢያንስ 500 ሰዎች ለዕጩነት እንዲቀርብ የሰጡትን 

የድጋፍ ፊርማ፣ 
 

ለ) ለልዩ ዞን ወይም ብሄረሰብ ዞን፣ ለወረዳ ምክር ቤት ወይም ለከተማ አስተዳደር ምክር 

ቤት የሚወዳደር የአካል ጉዳተኛ ከሆነ የመምረጥ መብት ያላቸው ቢያንስ 300 ሰዎች 

ለዕጩነት እንዲቀርብ የሰጡትን የድጋፍ ፊርማ፣ 

 

ሐ) ለቀበሌ ምክር ቤት ከሆነ የመምረጥ መብት ያላቸው ቢያንስ 100 ሰዎች ለዕጩነት 

እንዲቀርብ የሰጡትን የድጋፍ ፊርማ፣ 

 

መ) ለቀበሌ ምክር ቤት የሚወዳደረው ዕጩ የአካል ጉዳተኛ ከሆነ የመምረጥ መብት 

ያላቸው ቢያንስ 50 ሰዎች ለዕጩነት እንዲቀርብ የሰጡትን የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ 

አለበት፡፡ 

 

4. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 3 የተደነገገው ቢኖርም ቦርዱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ለልዩ ዞን፣ 

ለወረዳ፣ ቀበሌ ወይም ለከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ለሚደረጉ ምርጫዎች በአንዳንድ 

የምርጫ ክልሎች ላይ በግል የሚወዳደሩ እጩዎች ሊያቀርቡት የሚገባውን የድጋፍ ፊርማ 

ቁጥር ዝቅ ሊያደርገው ይችላል፡፡ 

5. ቦርዱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት ያገኘ እንደሆነ፣ በዚህ 

አንቀጽ ስር የተጠቀሱ የግል  እጩ ሊያቀርብ የሚገባቸው የድጋፍ ፊርማ መስፈርቶች 

በከፊል በ6ኛው ብሔራዊ ምርጫ ተፈጻሚ አይሆኑም:: 

  

አንቀፅ 10. የፖለቲካ ድርጅት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች ግንባር ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች 

ቅንጅት እጩ ስለማቅረብ   

1. አንድ የፖለቲካ ድርጅት፣ ግንባር ወይም ቅንጅት በአንድ የምርጫ ክልል ለአንድ የምክር 

ቤት መቀመጫ ማቅረብ የሚችለው አንድ እጩ ብቻ ነው፡፡  
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2. የሚቀርበው እጩ፡-  

ሀ) በአዋጁ እና በዚህ መመሪያ የተቀመጡ መስፈርቶችን የሚያሟላ እና  
 

      ለ) የፖለቲካ ድርጅቱ አባል መሆን አለበት፡፡ 

3. ዕጩው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚወዳደር ከሆነ በሚወዳደርበት የምርጫ ክልል 
ከሚኖሩ መራጮች ቢያንስ የ2000 ሰዎች የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ አለበት፡፡ ነገር ግን 
የሚቀርበው እጩ የአካል ጉዳተኛ ከሆነ ቢያንስ 1500 መሆን አለበት፡፡ 

4. እጩው ለክልል ምክር ቤት የሚወዳዳር ከሆነ በሚወዳደርበት የምርጫ ክልል ከሚኖሩ 

መራጮች ቢያንስ የ1000 ሰዎች የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ አለበት፡፡ ነገር ግን እጩው 

የአካል ጉዳተኛ ከሆነ የድጋፍ ፊርማው ቢያንስ 750 መሆን አለበት፡፡ 

5. ምርጫው የሚካሄደው ለዞን ወይም ልዩ ወረዳ፣ ለወረዳ ወይም ከተማ አስተዳደር ሲሆን 

በፖለቲካ ድርጅት የሚቀርብ እጩ በምርጫ ክልሉ ከሚኖሩ መራጮች ቢያንስ የ300 

ሰዎች የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ አለበት፡፡ ነገር ግን እጩው የአካል ጉዳተኛ ከሆነ 

የሚያቀርበው የድጋፍ ፊርማ ብዛት ከ200 ያላነሰ መሆን አለበት፡፡ 

6. ለቀበሌ ምክር ቤት የሚወዳደር በፖለቲካ ድርጅት የሚቀርብ ዕጩ በቀበሌው ውስጥ 

የመምረጥ መብት ያላቸው የ100 ሰዎች የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ አለበት፡፡ ነገር ግን 

እጩው የአካል ጉዳተኛ ከሆነ የሚያቀርበው የድጋፍ ፊርማ ብዛት ከ50 ያላነሰ መሆን 

አለበት፡፡ 

7. ቦርዱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት ያገኘ እንደሆነ፣ በዚህ 

አንቀጽ ስር የተጠቀሱ የፖለቲካ ፓርቲ እጩ ሊያቀርብ የሚገባቸው የድጋፍ ፊርማ 

መስፈርቶች በ6ኛው ብሔራዊ ምርጫ ተፈጻሚ አይሆኑም፡፡ 

አንቀፅ 11.  የድጋፍ ፊርማ መስጠት ሰለሚችል ሰው  

ለእጩ ተወዳዳሪ የድጋፍ ፊርማ የሚሰጠው ሰው፡ 

1. ኢትዮጵያዊ ዜጋ ፣  

2. በምርጫ ክልሉ ለስድስት ወራት በነዋሪነት የቆየ፣ 

3. እድሜው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ፣  

4. የመምረጥ መብቱ በህግ ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ ያልተከለከለ እና  

5. በአዕምሮ ህመም ምክንያት የመምረጥ መብቱ ያልተገደበበት መሆን አለበት፡፡  
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አንቀፅ 12. መስጠት የሚቻለው የድጋፍ ፊርማ ቁጥር  

1. አንድ ሰው በአንድ ምርጫ ክልል ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውድድር ከቀረቡት 

እጩዎች መካከል ከሁለት እጩዎች በላይ የድጋፍ ፊርማ መስጠት አይችልም፡፡   

2. አንድ ሰው ለክልል ምክር ቤት እና በአካባቢ ምርጫ ለሚመሰረቱ ምክር ቤቶች ከሚቀርቡ 

መቀመጫዎች ውስጥ የድጋፍ ፊርማ መስጠት የሚችለው ለወድድር ከቀረቡት 

መቀመጫዎች ቁጥር እጥፍ ብቻ ነው፡፡  

አንቀጽ 13. የድጋፍ ፊርማ የሚቀርብበት እና የሚረጋገጥበት አሠራር  

1. ማንኛውም በግል ወይም በፖለቲካ ድርጅት እጩነት የሚቀርብ ሰው ራሱ ወይም ድርጅቱ 

የእጩ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ቅፅ ከምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት አንድ ቅጂ በመውሰድ እና 

ቅፁን በማባዛት የድጋፍ ፊርማ በራሱ ወይም በሌላ በወከለው ሰው አማካኝነት ማሰባሰብ 

ይችላል፡፡  

2. የምርጫ ክልሉም እጩ ተወዳዳሪው ያቀረበውን የድጋፍ ፊርማ ተቀብሎ ይመረምራል፡፡ 

አስፈላጊውን መመዘኛ አሟልቶ ሲገኝም በእጩ ተወዳዳሪነት ቅፅ ላይ ይመዘግበዋል፡፡  

3. የቀረበው የድጋፍ ፊርማ ጉድለት ያለው ከሆነ የግል እጩው ወይም እጩውን ያቀረበው 

የፖለቲካ ድርጅት በጊዜ ሰሌዳው መሠረት አስተካክሎ እንዲያቀርብ በወቅቱ ሊገለጽለት 

ይገባል፡፡  

4. እጩው ያቀረበው የድጋፍ ፊርማ ትክክለኛነት በቃለ መሃላ የተደገፈ መሆን አለበት፡፡ ነገር 

ግን የምርጫ ክልሉ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ የቀረበው የድጋፍ ፊርማ ትክክለኛ ስለመሆኑ 

ጥርጣሬ ሲያድርበት ወይም ጥቆማ ሲደርሰው የድጋፍ ፊርማ የሰጡ ሰዎች በሚኖሩበት 

አካባቢ የነዋሪነት ማረጋገጫ የመስጠት ስልጣን ካለው አካል ጋር በመተባበር ሊያጣራ 

ይችላል፡፡ 

 

አንቀፅ 14. የድጋፍ ፊርማ አሰባሰብ  

1. ማንኛውም የድጋፍ ፊርማ የሚሰበስብ እጩ ወይንም ወኪሉ ፊርማውን በሚያሰባስብበት 

ጊዜ የፆታን እና የተለያዩ በአካባቢው ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተዋፅኦ ለማካተት ጥረት 

ማድረግ አለበት፡፡ 
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2. እጩ ወይም ወኪሉ የድጋፍ ፊርማ በሚያሰባስብበት ወቅት ፆታን፣ የኑሮ ደረጃን፣ የአካል 

ጉዳተኝነት ወይም ሌላ ማህበራዊ መለያን መሰረት በማድረግ ልዩነት መፍጠር የለበትም፡፡ 

3. የድጋፍ ፊርማ የሚቀርብበት ቅፅ የፈራሚውን፡  

 

ሀ) ሙሉ ስም ከነአያት፣ 

ለ) ፆታ፣ 

ሐ) እድሜ፣ 

መ) መኖሪያ አድራሻ (ክልል፣ ወረዳ፣ ቀበሌ፣ የመኖሪያ አካባቢው ልዩ መጠሪያ እና 

የቤት ቁጥር) ፣ 

ሠ) ያቀረበው የነዋሪነት ማረጋገጫ አይነት እና ቁጥር (ካለው) ወይም የመራጭነት 

ካርድ ቁጥር እና 

ረ) የድጋፍ ፊርማ ሰጪው የድጋፍ ፊርማ እንዲሁም የመረጃ ሰብሳቢውን ስም እና 

ፊርማ የያዘ መሆን አለበት፡፡  

4. ድጋፍ ሰጪው የሚፈርመው በፅሁፍ ወይም በጣት አሻራ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን 

ድጋፉን መስጠት የሚፈልግ ማንኛውም ሁለት እጅ የሌለው እና በምልክትም ሆነ በጣት 

አሻራ ድጋፉን መግለጽ የማይችል ሰው ሲሆን ይህንኑ የሚገልጽ ማረጋገጫ ለእጩ 

ተወዳዳሪው ይሰጣል፡፡  

5. ማንኛውም የድጋፍ ፊርማ የሚያሰባስብ ሰው የድጋፍ ፊርማውን ለማግኘት ሰዎችን 

ማስፈራራት፣ ማስገደድ እና በማንኛውም መንገድ መደለል የለበትም፡፡ 

6. የምርጫ ክልሉ የድጋፍ ፊርማው የተገኘው በማስፈራራት፣ በማታለል እና በመደለል 

መሆኑን ሲያረጋግጥ ይህንኑ ለቦርዱ ሪፖርት ያደርጋል፡፡ ቦርዱ እጩው ያቀረበው 

የድጋፍ ፊርማ እንዳይቆጠር እና እጩውም እንዳይመዘገብ ወይም ምዝገባው እንዲሰረዝ 

ያደርጋል፡፡  

7. እጩው ድጋፉን ያልሰጠ ሰው የሰጠ በማስመሰል፣ በሃሰት ስምና ፊርማ በማዘጋጀት፤ 

የሌለ ሰው እንዳለ በማስመሰል ወይም በሌላ የተጭበረበረ መንገድ የድጋፍ ፊርማ 

ማቅረቡ በማናቸውም ሰው በሚቀርብ ጥቆማ ወይም ቦርዱ በራሱ በሚያደርገው ማጣራት 
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ከተረጋገጠበት አግባብ ባለው የወንጀል ሕግ መሠረት የሚወሰደው እርምጃ እንደተጠበቀ 

ሆኖ፤ የእጩነት ምዝገባ ማመልከቻው ውድቅ ሆኖ ወይም ምዝገባው ተሰርዞ ለሚቀጥሉት 

ሦስተ ዓመታት በግል እጩነትም ሆነ በፖለቲካ ፓርቲ አመራር ወይም አባልነት 

እንዳይሳተፍ መደረግ አለበት፡፡  

 

አንቀፅ 15. በእጩነት መቅረብ ስለማይችሉ ሰዎች 

1. በፌዴራለም ሆነ በክልል መንግስት ተቀጥረው የሚሰሩ ዳኞች፣ ዓቃቤ ህጎች፣ ወታደሮች፣ 

ፖሊሶች፣ ደህንነቶች ወይም ሌላ የፀጥታ አካል ሰራተኞች እና የምርጫ ቦርድ ሰራተኛ 

በመሆን የሚሰሩ ሰራተኞች እጩ ተወዳዳሪ ሆነው መቅረብ አይችሉም፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ ቁጥር (1) ስር የተዘረዘሩት ሰዎች የምርጫ እጩ ተወዳዳሪ ሆነው 

መቅረብ የፈለጉ እንደሆነ ለመመዝገብ ጥያቄ ሲያቀርቡ ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት የተጻፈ 

ስራ መልቀቃቸውን የሚገልፅ እና የመስሪያ ቤቱ ማህተም ያረፈበት ደብዳቤ አያይዘው 

ማቅረብ አለባቸው፡፡  

አንቀፅ 16. በእጩነት መቅረብ ስለሚፈልግ የመንግስት ሰራተኛ  

1. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 15 ንዑስ አንቀጽ (1) ስር ከተዘረዘሩት በስተቀር ማንኛውም 

የመንግስት ሰራተኛ ስራውን መልቀቅ ሳያስፈልገው በምርጫ ለመወዳደር በእጩነት መቅረብ 

ይችላል፡፡  

2. የመንግሥት ሰራተኛ ለምርጫ ተወዳዳሪ ሆኖ ሲቀርብ የእጩነት ምዝገባ ጥያቄ ተቀባይነት 

ካገኘበት ቀን ጀምሮ የመጨረሻ የምርጫ ውጤት በቦርዱ እስከሚነገር ባለው ጊዜ ፈቃድ 

ያለደመወዝ የማግኘት መብት ያለው ሲሆን ፈቃዱን ማግኘቱን የሚያጋግጥ ማስረጃ ማቅረብ 

ይኖርበታል፡፡  

አንቀፅ 17. የእጩዎች የመመዝገቢያ ቦታ 

1. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የክልል ምክር ቤት የተወዳዳሪ እጩዎች ምዝገባ 

የሚከናወነው በምርጫ ክልሎች ይሆናል፡፡  

2. ለልዩ ዞን፣ ብሔረሰብ ዞን፣ ዞን፣ ለክ/ከተማ፣ ለወረዳ ወይም ለቀበሌ ምክር ቤቶች አባላት 

ምርጫ የእጩዎች ምዝገባ የሚካሄደው ቦርዱ በሚወስነው ቦታ ወይም አግባብነት ያላቸው 
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የምርጫ ክልል ፅ/ቤቶች በሚወስኑት በወረዳው ወይም በቀበሌው ምርጫ አስፈፃሚ ጽ/ቤት 

ሊሆን ይችላል፡፡  

አንቀፅ 18. የእጩዎች መመዝገቢያ ጊዜ  

1. የእጩዎች ምዝገባ የሚካሄደው አዋጁን መሰረት በማድረግ ከምርጫው እለት ከዘጠና ቀናት 

በፊት ሆኖ ቦርዱ በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ቅዳሜ እና እሁድን ጨምሮ በፌደራል 

መንግስት ሕጎች የተደነገጉ የሕዝብ በዓላትን ሳይጨምር ዘወትር ከጠዋቱ 2፡00 ሰዓት እስከ 

ቀኑ 11፡30 ሰዓት ይሆናል፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (1) የተደነገገው ቢኖርም ቦርዱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው  

ተጨማሪ የእጩዎች የመመዝገቢያ ጊዜ ወይም ልዩ የመመዝገቢያ ሰዓት ሊወስን ይችላል፡፡  

አንቀፅ 19. የፖለቲካ ድርጅት እጩ አቀራረብ  

1. በፖለቲካ ድርጅት ታጭተው የሚወዳደሩ እጩዎችን ዝርዝር በሚወዳደሩበት የምክር ቤት 

ምርጫ አይነት በመለየት እያንዳንዱ እጩ የሚወዳደርበትን የምርጫ ክልል በመግለጽ 

ለቦርዱ የሚያቀርበው የድርጅቱ፣ የግንባሩ ወይም የቅንጅቱ ሃላፊ ወይም ለዚህ አላማ 

የተወከለ ሌላ ሰው ይሆናል፡፡  

2. ለአካባቢ ምርጫ በፖለቲካ ድርጅት ተወክለው የሚወዳደሩ እጩዎች ዝርዝር ለምርጫ 

ክልሉ የሚቀርበው በፖለቲካ ድርጅቱ ሃላፊ ወይም በዞኑ ወይም በወረዳው የድርጅቱ ሃላፊ 

ወይም ተወካይ ፊርማ እና በድርጅቱ ማህተም ተረጋግጦ ይሆናል፡፡  

3. እያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅት፣ ግንባር ወይም ቅንጅት ፓርቲውን ወክለው የሚወዳደሩ 

እጩዎች ዝርዝር ቦርዱ በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት አጠቃላይ ዝርዝሩን ለቦርዱ 

እና እያንዳንዱ እጩ ደግሞ ለሚወዳደርበት ምርጫ ክልል ጽሕፈት ቤት ማቅረብ አለበት።  

4. በፖለቲካ ድርጅት ተወክሎ የሚቀርብ እጩ በፓርቲው መወከሉን እና በእጩነት ለመቅረብ 

መስማማቱን የሚገልጽ ማስረጃ ከእጩነት ማመልከቻ ቅጽ እና ሌሎች በዚህ መመሪያ 

ከሚጠየቁ ማስረጃዎች ጋር አያይዞ ለሚወዳደርበት የምርጫ ክልል በአካል በመቅረብ 

ይመዘገባል፡፡  

5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (4) የተደነገገው ቢኖርም በፓለቲካ ድርጅት የቀረበ እጩ እንደ 

ጽኑ ህመም፣ ከባድ የተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ አደጋ ወይም በሌሎች ከተመዝጋቢው 

ቁጥጥር እና አቅም በላይ የሆኑ አስገዳጅ ሁኔታዎች ምክንያት በግንባር ቀርቦ መመዝገብ 
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ካልቻለ ለእጩነት የሚያበቁ መስፈርቶችን ማሟላቱን የሚያረጋግጥ የሠነድ እና 

እንደአግባብነቱ የሰው ማስረጃ እጩውን ባቀረበው የፖለቲካ ድርጅት ወይም በወኪሉ 

አማካኝነት በማቅረብ ሊመዘገብ ይችላል፡፡   

6. የምርጫ ክልሉ የምርጫ አስፈፃሚ ኮሚቴ በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀፅ (4) መሰረት 

የእጩነት ምዝገባ ጥያቄ ሲቀርብለት የእጩ ተወዳዳሪው ስም በፖለቲካ ድርጅቱ እጩ 

ተወዳዳሪዎች ዝርዝር ውስጥ ያለ መሆኑን እና መመዘኛ መስፈርቶቹን የሚያሟላ መሆኑን 

በማረጋገጥ ምዝገባውን ያካሂዳል፡፡ 

አንቀፅ 20. የግል ተወዳዳሪ እጩነት ጥያቄ አቀራረብ 

1. በግል እጩ ተወዳዳሪነት መቅረብ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ቦርዱ ለዚሁ አላማ 

በሚያዘጋጀው ቅጽ ላይ የሚወዳደርበትን ምክር ቤት በመጥቀስ በአዋጁ አንቀፅ 31 እና በዚህ 

መመሪያ ለግል እጩ ተወዳዳሪነት ለመቅረብ መሟላት ካለባቸው ማስረጃዎች ጋር በማያያዝ 

በሚወዳደርበት የምርጫ ክልል በአካል ቀርቦ ይመዘገባል፡፡ 

2. በእጩ ምዝገባ ወቅት ባጋጠመው እንደ ጽኑ ህመም፣ ከባድ የተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ 

አደጋ ወይም በሌሎች ከተመዝጋቢው ቁጥጥር እና አቅም በላይ የሆኑ አስገዳጅ ሁኔታዎች 

ምክንያት በአካል ቀርቦ ለመመዝገብ ያልቻለ በግል እጩነት ለመመዝገብ የሚፈልግ ሰው 

በህጋዊ ተወካዩ አማካኝነት መመዝገብ ይችላል፡፡  

3. በምዝገባው ወቅት በሌላ ወገን ሆን ተብሎ በተፈጠረበት መሰናክል በአካል ተገኝቶ በእጩ 

ተወዳዳሪነት መመዝገብ ያልቻለ ሰው ቅሬታውን ለምርጫ ክልሉ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ 

በማቅረብ ውሳኔ ማግኘት ይችላል፡፡ ነገር ግን በማንኛውም ሁኔታ ለምርጫ ቀን አንድ ወር 

ሲቀረው የሚቀርብ የእጩ ተወዳዳሪነት ምዝገባ ጥያቄ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ 

 

አንቀፅ 21 እጩዎች ስለሚያቀርቡት ፎቶግራፍ  

1. በእጩነት ለመመዝገብ የሚያመለከት እጩ የእጩነት መታወቂያው ላይ እና የድምፅ 

መስጫ ወረቀት ላይ የሚታተም ፎቶግራፍ በሚመዘገብበት የምርጫ ክልል ለምዝገባ 

ሲያመለከት ይነሳል፡፡ 
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2. ለእጩነት የሚመዘገበው ሰው ምዝገባውን የሚያካሂደው በተወካዩ አማካኝነት ከሆነ ወይም 

ቀድሞ የተነሳውን ፎቶግራፍ ማቅረብ ከፈለገ ፎቶግራፉ፡-   

ሀ) ባለቀለም የሆነ፣ 
 
ለ) ከኋላ ነጭ በሆነ ቦታ ላይ የተነሳው፣ 
 
ሐ) ቁመቱ 45 ሚሊ ሜትር ስፋቱ 35 ሚሊ ሜትር የሆነ፣ 
 
መ) ከስድስት ወር ወዲህ የተነሳውና የተነሺውን የፊት ገጽታ በትክክል የሚያሳይ፣  
 
ሠ) የምስል ጥራቱ ከ200 እስከ 300 ፒክስል የሆነ፣ 
 
ረ) የፋይሉ መጠን ከ500 ኪሎ ባይት የማይበልጥ እና ሌሎች ቦርዱ ለእጩ 

ተወዳዳሪዎች በይፋ የሚገልጻቸውን መመዘኛዎች ያሟላ ጉርድ ፎቶግራፍ በመረጃ 
መጫኛ መሳሪያ ይዞ መቅረብ አለበት፡፡   

3. እጩ ተመዝጋቢ በአካል ቀርቦ ፎቶ ባለመነሳቱ ምክንያት ወይም ያቀረበው ፎቶግራፍ በዚህ 

መመሪያ ላይ እና ከላይ የተጠቀሱትን የጥራት ደረጃዎች የሚያሟላ ካልሆነ የምርጫ ክልሉ 

አስፈፃሚ እጩው በአካል ቀርቦ ፎቶ እንዲነሳ በመንገር ማመልከቻውን ይመልስለታል፡፡ 

4. ተመዝጋቢው በተቀመጠው የጥራት መስፈርት መሰረት ፎቶ እንዲያመጣ የተነገረው 

እንደሆነ የእጩዎች ምዝገባ ወቅት ከመጠናቀቁ በፊት በአካል ቀርቦ ፎቶ መነሳት ወይም 

በወኪሉ አማካኝነት በተቀመጠው የጥራት መስፈርት መሰረት የተነሳውን ፎቶ ማቅረብ 

አለበት፡፡ 

5. ተመዝጋቢው ማመልከቻውን ያቀረበው በመጨረሻው የእጩዎች ምዝገባ ቀን ከሆነ 

በጊዜያዊነት ተመዝግቦ ይቆይና በ48 ሰዓት ውስጥ የተቀመጠውን የጥራት መስፈርት 

የሚያሟላ ፎቶ ሲያቀርብ ወይንም በምርጫ ክልሉ በአካል ተገኝቶ ፎቶ ሲነሳ የእጩነት 

ሰርተፊኬት ይሰጠዋል፡፡ 

አንቀፅ 22. የእጩነት መታወቂያ ስለመስጠት  

1. የምርጫ ክልሉ በአዋጁ እና በዚህ መመሪያ መሰረት መመዘኛውን ላሟላው እጩ ስሙን፣ 

ፎቶውን እና ሌሎች በዚህ መመሪያ አንቀፅ 23 ላይ የተዘረዘሩ መረጃዎችን በእጩዎች 

መመዝገቢያ ቅጽ ወይም የመረጃ ቋት ላይ እንዲሰፍር ካደረገ በኋላ ለዕጩ ተመዝጋቢው 

ወይም ለወኪሉ የመታወቂያ ካርድ አስፈርሞ ይሰጠዋል፡፡ 
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2. ዕጩ ተመዝጋቢው ወይም ወኪሉ መታወቂያ ካርዱን ከመውሰዱ በፊት የእጩነት 

መታወቂያ ካርድ ላይ ያለው መረጃ እንዲሁም የፎቶግራፉን ትክክለኛነት እና ጥራት 

በማረጋገጥ ይህ መረጃ እና ፎቶግራፍ በድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ የሚታተም መሆኑን 

መስማማቱን በመግለፅ ይፈርማል፡፡   

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀፅ (1) መሰረት የሚዘጋጀው የእጩነት መታወቂያ ካርድ በሁለት 

ቅጂ የሚዘጋጅ ሆኖ አንደኛው ቅጂ ለዕጩ ተመዝጋቢው ወይም ወኪሉ የሚሰጠው ሲሆን 

ቀሪው በምርጫ ክልሉ ፅ/ቤት የሚቀመጥ ይሆናል፡፡ 

4. ለህዝብ ተወካዮች፣ ለክልልና በዞን ለሚመሰረቱ ምክር ቤቶች ምርጫ የሚሰጥ የእጩነት 

መታወቂያ ካርድ እንደአግባብነቱ በቦርዱ ወይም በምርጫ ክልሉ ማህተም እና በምርጫ 

ክልሉ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ፊርማ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 

5. ለወረዳ፣ ለከተማ እና ለክፍለ ከተማ እና ለቀበሌ ምክር ቤት ምርጫ የሚሰጥ የእጩነት 

መታወቂያ ካርድ በቀበሌው ምርጫ ጽሕፈት ቤት ሃላፊ ፊርማ ብቻ ይረጋገጣል፡፡  

6. ለፖለቲካ ድርጅቶች እጩ የእጩነት መታወቂያ ካርድ ለእጩ ለራሱ ወይም ላስመዘገባው 

የፖለቲካ ድርጅት ሊሰጥ ይችላል፡፡  

7. እጩ ወይም የፖለቲካ ድርጅቱ ተወካይ የእጩ መታወቂያ ካርዱን በወቅቱ መረከቡን 

በማረጋገጥ የፈረመበትን መተማመኛ በምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት በማስረጃነት 

እንዲቀመጥ ይደረጋል፡፡  

8. የዕጩነት መታወቂያ ካርድ የሚያገለግለው የምርጫ ውጤት በቦርዱ ይፋ እስከሚሆንበት 

ጊዜ ድረስ ብቻ ይሆናል፡፡  

9. የዕጩነት መታወቂያ ካርድ የሚያገለግልበት ጊዜ እንዳለቀ እጩዎች ካርዱን ወዲያውኑ 

ለተመዘገቡበት ምርጫ ክልል ጽ/ቤት ማስረከብ አለባቸው፡፡  

አንቀፅ 23. የእጩ መታወቂያ ካርድ ይዘት  

1. የእጩዎች መታወቂያ ካርድ፤ 

ሀ) እጩው የሚወዳደርበት የምርጫ ክልሉ ስም እና/ወይም ቁጥር፣ 
 
ለ) እጩው ለምርጫ የሚወዳደርበት ምክር ቤት ስም፣ 
 
ሐ) ምርጫው የሚደረግበት ዓመተ ምህረት፣   
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መ) የእጩ ሙሉ ስም (የአያት ስምን ጨምሮ)፣ እድሜ እና ፆታ፣ 
 
ሠ) የእጩ ሙሉ አድራሻ ስልክ ቁጥርን ጨምሮ፣ 
 
ረ) እጩው የሚወዳደረው በግል ከሆነ የግል እጩ የሚል ፅሁፍ፣ የሚወዳደረው የፖለቲካ 
ድርጅትን ወክሎ ከሆነ የፖለቲካ ድርጅቱ ስም እና የፖለቲካ ድርጅት እጩ እንደሆነ 
የሚገልፅ ጽሁፍ፣  
 
ሰ) የእጩው ፎቶ ግራፍ፣ 
 
ሸ) የእጩው ፊርማ እና ቀን፣ 
 
ቀ) እንደአግባብነቱ የምርጫ ቦርድ ወይም የምርጫ ክልሉ ማህተም እና የምርጫ ክልሉ 
ሃላፊ ፊርማ እና ቀንመያዝ አለበት፡፡ 

2. በእጩነት መታወቂያ ካርድ ግርጌ ወይም ጀርባ ላይ ካርዱ ወድቆ ቢገኝ አቅራቢያው 

ወዳለው ምርጫ ክልል ፅ/ቤት ወይም ቦርድ ወይም ፖሊስ ጣቢያ እንዲመለስ የሚያስገነዝብ 

ማስታወሻ መኖር አለበት፡፡  

አንቀፅ 24. የመታወቂያ መቀደድ፣ መበላሸት እና መጥፋት 

1. የእጩነት መታወቂያ ካርዱ የጠፋበት፣ የተቀደደበት ወይም የተበላሸበት እጩ ተወዳዳሪ 

የካርዱን መጥፋት፣ መቀደድ ወይም መበላሸት ካወቀበት ቀን ጀምሮ የምርጫ ድምጽ 

የሚሰጥበት ቀን ከመድረሱ በፊት ባለው ማንኛውም ጊዜ ሁኔታውን ለተመዘገበበት የምርጫ 

ክልል በማመልከት ምትክ የእጩነት መታወቂያ ካርድ ማግኘት ይችላል፡፡ 

2. የምርጫ ክልሉም የእጩውን ማመልከቻ በመቀበል እና ማንነቱን ካረጋገጠ በኋላ እና 

ይህንኑ የሚገልፅ ማስታወሻ እጩው በተመዘገበበት ቅፅ ላይ በማስፈር ምትክ ካርድ 

ይሰጠዋል፡፡ 

3. ምትክ ካርዱ ላይ የሚፃፈው ቀን እጩው በመጀመሪያ የተመዘገበበት ቀን ይሆናል፡፡  

 

አንቀፅ 25. የእጩነት ካርድ ወይም መዝገብ ላይ ስለተፈጠረ ስህተት 

1. በእጩው ካርድ ወይም መዝገብ ላይ የሰፈረው እጩውን የሚመለከተው መረጃ ላይ ስህተት 

አለ የሚል እጩ ወይም እጩውን ያቀረበው የፖለቲካ ድርጅት ጊዜያዊ የእጩዎች ዝርዝር 
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ይፋ በተደረገ በ 7 ቀናት ውስጥ እጩው ለተመዘገበበት የምርጫ ክልል እንዲስተካከልለት 

ማመልከት ይችላል፡፡ 

2. የይስተካከልልኝ ጥያቄ የቀረበለት የምርጫ ክልል ጥያቄውን ከሚቀርበው የማንነነት እና 

ሌሎች መመዘኛ መስፈርት ማረጋገጫ ሰነዶች ጋር በማመሳከር፡-   

 

ሀ) ስህተቱ የተፈጠረው መዝገቡ ላይ ከሆነ መዝገቡን በማስተካከል ማስተካከያውን መዝገቡ 

ላይ በማስፈር ማስተካከያ መደረጉን በቃለጉባኤ ላይ ያሰፍራል፡፡ 

 

ለ) ስህተቱ የተፈጠረው በተሰጠው የእጩነት መታወቂያ ካርድ ላይ ከሆነ ደግሞ ማስተካከያ 

የተደረገበትን ምትክ መታወቀያ ካርድ በመስጠት የተሳሳተውን የመታወቂያ ካርድ 

ተቀብሎ የተበላሸ ከሚል ማስታወሻ ጋር መዝገቡ ላይ ያያይዛል፡፡ ይንንም የሚመለከት 

ቃለጉባኤ ይይዛል፡፡  

 

አንቀፅ 26. እጩዎችን ለሕዝብ ይፋ ስለማድረግ  

1. ቦርዱ ባወጣው የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ መሠረት የእጩዎችን ስም ዝርዝር በቀረቡበት የምክር 

ቤት የምርጫ አይነት በመለየት ለሚወዳደሩበት የምርጫ ክልል ሕዝብ ይፋ ይደረጋል፡፡  

2. የምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት የእጩነት መታወቂያ ያገኙ እጩዎችን፤  

 

ሀ) ሙሉ ስም ከነአያት፣ 
 
ለ) እድሜ፣  
 
ሐ) ፆታ፣  
 
መ) የትምሕርት ደረጃ፣  
 
ሠ) የሥራ አይነት ወይም የሙያ ዘርፍ፣  
 
ረ) የተወከሉበት የፖለቲካ ድርጅት ስም ወይም በግል የቀረቡ መሆናቸውን፣  
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ሰ) የመወዳደሪያ ምልክት ወይም መጠሪያ እና  
 
ሸ) ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችን ከቦርዱ ዋና ጽሕፈት ቤት በተላከለት ዕጩዎቹን 

ለሕዝብ ማሳወቂያ ቅፅ ላይ በመሙላት መራጩ ሕዝብ እንዲያውቀው ሕዝብ 

በሚበዛበት እና በሚዘዋወርበት እንደዚሁም በምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት ቅጥር ግቢ 

እና በምርጫው እለት በየምርጫ ጣቢያው መለጠፍ አለበት፡፡  

 

3. ለህዝብ ተወካዮች፣ ለክልል፣ ለዞንና ለብሔረሰብ ዞን ምክር ቤቶች ለሚደረግ ምርጫ 

የምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ በእያንዳንዱ የእጩ ማሳወቂያ ፖስተር ላይ ስሙን 

ሞልቶ መፈረም እና የምርጫ ክልሉን ማሕተም በፖስተሮቹ ግርጌ ላይ በግልፅ በሚታይ 

ሁኔታ ማተም ይኖርበታል፡፡  

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (3) የተደነገገው ቢኖርም የወረዳ፣ የከተማ፣ የክፍለ ከተማና 

የቀበሌ ምክር ቤቶች ምርጫ የእጩ ማስታወቂያ ፖስተር በየደረጃው ባሉ የአስተዳደር 

እርከኖች የምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ፊርማ ብቻ ተረጋግጦ ሊለጠፍ ይችላል፡፡  

5. የእጩ ዝርዝሮችን ለህዝብ ይፋ የማድረግ ሃላፊነት ያለበት ሃላፊ የእጩ መተካት ወይም 

መሰረዝ ሲኖር ተከታትሎ መተካቱ ወይም መሰረዙ ወይም እጩው ራሱን ማግለሉን 

በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ እንዳገኘ በተቻለ ፍጥነት ዝርዝሩን ቀድሞ በተለጠፈበት ቦታ 

ላይ በመለጠፍ ህዝቡ እንዲያውቀው ማድረግ አለበት፡፡ 

አንቀፅ 27. የእጩዎች ከውድድር ራስን ማግለል   

1. አንድ የፖለቲካ ድርጅት እጩ ወይም የግል ዕጩ ራሱን ከዕጩነት ሊያገል ይችላል፡፡  

2. ማንኛውም ራሱን ከእጩነት ያገለለ የግል እጩ የእጩነት መታወቂያ ካርዱን ዋና ቅጂ እና 

ራስን ከእጩነት የማግለል ውሳኔውን የሚገልጽ ማመልከቻ አያይዞ በእጩነት ለተመዘገበበት 

የምርጫ ክልል ማቅረብ አለበት፡፡  

3. ከውድድር ራሱን ያገለለ የፖለቲካ ድርጅት ዕጩ ለወከለው የፖለቲካ ድርጅት በጽሑፍ 

እና በፊርማው በማረጋገጥ ማሳወቁን የሚገልፅ ማስረጃ ለተመዘገበበት የምርጫ ክልል 

ማቅረብ አለበት፡፡ 

4. ራሱን ከእጩነት ያገለለ የፖለቲካ ድርጅት ወይም የግል ዕጩ ያገለለበትን ምክንያት 

እንዲገልፅ አይገደድም፡፡ 
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አንቀፅ 28. ስለ እጩ መሞት  

1. እጩ የሞተበት የፖለቲካ ድርጅት የእጩ ምዝገባ የጊዜ ሠሌዳ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ሌላ 

እጩ ሊተካ ይችላል፡፡ 

2. ማንኛውም እጩ ሆኖ የተመዘገበ ሰው ከድምፅ መስጫ ቀን አንድ ወር በፊት ወይም 

የድምፅ መስጫ ወረቀት ከመታተሙ በፊት የሞተ እንደሆነ የምርጫ ክልሉ እጩ 

ተወዳዳሪዎች ዝርዝር ውስጥ ሳይካተት የሌሎች ተወዳዳሪዎች ዝርዝር ብቻ ለህዝብ ይፋ 

ይደረጋል፡፡  

3. እጩ ተወዳዳሪው የሞተው ዝርዝሩ ለህዝብ ይፋ ከተደረገ በኋላ ከሆነ ሟቹ ተመዝግቦበት 

የነበረው የምርጫ ክልል ይህንኑ መረጃ በምርጫ ክልሉ ፅ/ቤት በመለጠፍ ለህዝቡ ማሳወቅ 

አለበት፡፡ 

 

አንቀፅ 29. ስለ እጩ መተካት  

1. አንድ የፖለቲካ ድርጅት ያቀረበው እጩ የሞተበት ወይም ራሱን ከውድድር ያገለለበት 

እንደሆነ የዕጩ ምዝገባ የጊዜ ሠሌዳ እስከሚያልቅ ድረስ ሌላ ዕጩ ሊተካ ይችላል፡፡   

2. ምትክ እጩ ለማቅረብ የሚፈልግ የፖለቲካ ድርጅት ጉዳዩን በሚመለከተው ኃላፊ ፊርማ እና 

በድርጅቱ ማሕተም በማረጋገጥ እንደዚሁም እጩው ራሱን ከውድድር ያገለለበትን ሰነድ 

ወይም ያቀረበው እጩ የሞተበት መሆኑን የሚያስረዳ ማስረጃ፣ የተመለሰውን የእጩ 

መታወቂያ ካርድ፣ የተተኪውን እጩ ስም እና ሌሎች ለእጩነት የሚያበቁ ማስረጃዎችን 

በማያያዝ ወዲያውኑ ለምርጫ ክልሉ ማቅረብ አለበት፡፡  

3. የምርጫ ክልሉ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ የቀረበለትን ጉዳይ በመመርመር ተተኪውን እጩ 

በወቅቱ ይመዘግባል፣ የእጩነት መታወቂያ ካርድም ይሰጣል፡፡  

4. የመጀመሪያው እጩ ራሱን ያገለለው ወይም የሞተው በእጩ ምዝገባ የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ 

ከሆነ የፖለቲካ ድርጅቱ የመጀመሪያው እጩ ራሱን ማግለሉን ወይም እጩው መሞቱን 

ፓርቲው ካወቀበት ቀን ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሌላ ዕጩ መተካት ይችላል፡፡  

5. እጩው ራሱን ያገለለው ወይም የሞተው የእጩዎች ምዝገባ ጊዜ ካለቀ በኋላ ከሆነ የፖለቲካ 

ድርጀቱ ተተኪ እጩዉን ማቅረብ የሚችለው ለድምፅ መስጫ ቀን የቀረው ጊዜ አንድ ወር 

ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 
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6. እጩው እራሱን ያገለለበት ወይም የሞተበት የፖለቲካ ድርጅት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ 

(5) በተሰጠው ጊዜ ሌላ እጩ ካልተካ ምርጫው በተያዘለት ጊዜ በቀሩት እጩዎች መካከል 

ይካሄዳል፡፡  

7. የሞተው ወይም ራሱን ከምርጫ ያገለለው እጩ በምርጫ ክልሉ የነበረ ብቸኛው እጩ ከሆነ 

ቦርዱ በሚያወጣው ጊዜ ሰሌዳ መሰረት አዲስ እጩዎች እንዲመዘገቡ ተደርጎ ምርጫው 

ይከናወናል፡፡  

8. አንድ እጩ በሌላ እንዲተካለት የሚቀርብ ማመልከቻ እጩ ለማቅረብ ከሚቀርበው 

ማመልከቻ እና ማስረጃዎች ጋር አንድ አይነት ሆኖ የማመልከቻው አርእስት ብቻ ለመተካት 

እንዲሆን ተደርጎ ይቀርባል፡፡ 

  

አንቀፅ 30. ከእጩነት ስለመሰረዝ  

1. የእጩነት መታወቂያ ካርድ የተሰጠው ሰው፡- 

ሀ) ለእጩነት የሚያበቁ መስፈርቶችን የማያሟላ መሆኑ ከተረጋገጠ፣ 

ለ) እጩ ሆኖ በመቅረቡ ላይ ቅሬታ ቀርቦበት ቅሬታው ተቀባይነት ካገኘ፣ 

   ሐ) በፅኑ እስራት የሚያስቀጣ ወንጀል ወይም ከባድ ወንጀል ሲፈፅም እጅ ከፍንጅ ተይዞ 

በፍርድ ቤት የጥፋተኛ ውሳኔ ተላልፎበት የመመረጥና የመመረጥ መብቱ በውሳኔው 

ከተገፈፈ፣ 

መ) እጩው ሆነ ብሎ ከአንድ በላይ የምርጫ ክልሎች የተመዘገበ እንደሆነ፣ 

ሠ) ራሱን ከምርጫ ማግለሉን የገለፀ እንደሆነ እና 

ረ) ለምዝገባ ያስገባው የድጋፍ ፊርማ ላይ ያልፈረመን ሰው በሀሰት የፈረመ በማስመሰል 

ወይም መፈረም የማይገባው ሰው እንዲፈርም አድርጎ ከተገኘ ከእጩነት ይሰረዛል፡፡  

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀፅ (1)(ረ) መሰረት ያልፈረመን ሰው በሀሰት የፈረመ ማስመሰሉ 

ወይም መፈረም የማይገባውን ሰው እንዲፈርም መደረጉ የታወቀው ምርጫው ከተደረገ በኋላ 

ከሆነ ቦርዱ፦ 
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ሀ) እጩው በምርጫ ክልሉ ላይ ያሸነፈ ከሆነ ለተመረጠበት ምክር ቤት፣  

ለ) እጩው አሸናፊ ካልሆነ ደግሞ ለሚመለከተው ወንጀል አጣሪ አካል ካሉት 

ማስረጃዎች ጋር አያይዞ በማቅረብ ያመለክታል፡፡  

3. የፖለቲካ ድርጅትን ወክሎ የቀረበ እጩ ከእጩነት የተሰረዘው የፖለቲካ ድርጅቱ 

ባልተሳተፈበት ወይም ማወቅ በማይችልበት ሁኔታ በራሱ ጥፋት ከሆነ እና መሰረዙ 

የተደረገው ከድምፅ መስጫው ቀን ከአንድ ወር በፊት ከሆነ ብቻ የፖለቲካ ፓርቲው 

በተሰረዘው እጩ ምትክ ሌላ ሰው ማቅረብ ይፈቀድለታል፡፡  

አንቀፅ 31. ከአንድ የምርጫ ክልል በላይ ስላለመወዳደር  

1. ማንኛውም ሰው ለአንድ ምርጫ እጩ ሆኖ መቅረብ የሚችለው በአንድ የምርጫ ክልል 

ብቻ ነው፡፡  

2. ማንኛውም ሰው ሆነ ብሎ ከአንድ በላይ በሆኑ የምርጫ ክልሎች በእጩነት ተመዝግቦ 

የተገኘ እንደሆነ ከሁሉም የምርጫ ክልሎች እጩነት ይሰረዛል፡፡  

3. አንድ በምርጫ ያሸነፈ እጩ ከአንድ የምርጫ ክልል በላይ በእጩነት መመዝገቡ 

ከምርጫው ውጤት በኋላ የታወቀ እንደሆነ እጩው ያገኘው ድምፅ ተሰርዞ ከተሰረዘው 

አሸናፊው ቀጥሎ ከፍተኛውን ድምፅ ያገኘው ተወዳዳሪ አሸናፊ ይደረጋል፡፡    

 

አንቀፅ 32. ወደ ሌላ ምርጫ ክልል ተዛውሮ ስለመወዳደር  

1. አንድ እጩ በእዕጩ ምዝገባ የጊዜ ሠሌዳ ውስጥ በአዋጁ መሠረት ሊወዳደርበት ካለው 

የምርጫ ክልል ሊወዳደርበት በሕግ ወደተፈቀደለት ሌላ የምርጫ ክልል ተዛውሮ መወዳደር 

ይችላል፡፡  

2. የዝውውሩን ጥያቄ ያቀረበው የፖለቲካ ድርጅት ከሆነ የዝውውሩን ጥያቄ በድርጅቱ 

ማህተምና የሃላፊ ፊርማ በተረጋገጠ ደብዳቤ እጩ ተመዝግቦበት ለነበረው የምርጫ ክልል 

ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡  

3. የዝውውሩን ጥያቄ ያቀረበው የግል እጩ ተወዳዳሪ ከሆነ የዝውውር ጥያቄውን በፊርማው 

በማረጋገጥ ተመዝግቦበት ለነበረው የምርጫ ክልል በጽሁፍ ማቅረብ አለበት፡፡  
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4. እጩው የቀድሞውን የምዝገባ ሰነድ እና የእጩነት መታወቂያ በተመዘገበበት የምርጫ 

ክልል መልሶ እንዲሰረዝ ይደረጋል፡፡ ይህንኑ የሚያረጋግጥ የጽሁፍ ማስረጃም ከተሰረዘበት 

የምርጫ ክልል ጽሕፈት ቤት ይሰጠዋል፡፡ 

5. የሚዛወረው እጩ ቀድሞ ተመዝግቦበት ከነበረው የምርጫ ክልል የተሰጠውን የጽሑፍ 

ማስረጃ ተዛውሮ መወዳደር ወደፈለገበት የምርጫ ክልል ጽሕፈት ቤት ያቀርባል፡፡ የምርጫ 

ክልል ጽሕፈት ቤቱም መስፈርቱን ማሟላቱን በማረጋገጥ ይመዘግባል፡፡ የእጩነት 

መታወቂያና ሌሎች የምዝገባ ሰነዶች ይሰጠዋል፡፡  

6. ይህ የእጩ ዝውውር ማመልከቻ የሚቀርበው እና ዝውውሩ የሚካሄደው የእጩዎች ምዝገባ 

ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት ነው፡፡  

 

አንቀፅ 33. የእጩነት ምዝገባ ላይ ስለሚቀርብ ቅሬታ  

1. የእጩ ምዝገባን በመቃወም ወይም በእጩነት ለመመዝገብ ተከለከልኩ የሚል አቤቱታ 

ያለው ሰው ቅሬታውን ካሉት ማስረጃዎች ጋር አያይዞ ለምርጫ ክልሉ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 

ማቅረብ ይችላል፡፡ 

2. የምርጫ ክልሉ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ  ቦርዱ ባወጣው የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አደረጃጀት እና 

አሰራር መመሪያ መሰረት ቅሬታውን በማስተናገድ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 

 

ምዕራፍ ሶስት   
ስለእጩ መወዳደሪያ እና መለያ ምልክት 

 
አንቀፅ 34. ስለዕጩዎች መለያ ምልክት አመራረጥ  

1. በድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ የሚኖረው የእጩዎች የመለያ ምልክት አደራደር በቦርዱ 

በእጣ የሚወሰን ይሆናል፡፡  

2. ቦርዱ የተለያዩ አማራጭ የእጩ መለያ ምልክቶችን በአልበም መልክ ያዘጋጃል፡፡  

3. ማንኛውም እጩ መለያ ምልክቱን እራሱ ሊያቀርብ ወይም ቦርዱ ካዘጋጀው አልበም 

ሊመርጥ ይችላል፡፡ እጩው መለያ ምልክቱን እራሱ የሚያቀርብ ከሆነ ምልክቱ ቦርዱ 

ከሚያወጣቸው የቴክኒክ መስፈርት ጋር መጣጣም አለበት፡፡ 
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4. ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት መወዳደሪያ ምልክቱን ቦርዱ ባወጣው የምርጫ አፈፃፀም 

የጊዜ ሠሌዳ መሠረት በቦርዱ ዋና ጽሕፈት ቤት ተገኝቶ እንዲመርጥ ወይም የራሱን መለያ 

ምልክት እንዲያቀርብ ይደረጋል፡፡  

5. የቦርዱ ጽሕፈት ቤት በማዕከል የተመረጡና ያልተመረጡ የመወዳደሪያ ምልክቶችን 

በመዘርዘር ለምርጫ ክልሎች ያሳውቃል፡፡  

6. የግል ዕጩዎች የመወዳደሪያ ምልክታቸውን፡- 

 
ሀ) ቦርዱ በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ሊወዳደሩበት ባሰቡት የምርጫ ክልል 
ጽህፈት ቤት በመገኘት ይመርጣሉ፡፡  

 
ለ) እራሳቸው ሊያቀርቡ ወይም በሚወዳደሩበት የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤት ቦርዱ 

በየምርጫው ዓይነት ለይቶ ካዘጋጀው የምልክት መምረጫ አልበም ውስጥ ሊመርጡ 

ይችላሉ፡፡ 

 

7. እጩዎች በመረጧቸው ምልክቶች ተጠቃሚ የሚሆኑት በቦርዱ ጽሕፈት ቤት ወይም  

በቦርዱ የክልል ቅርንጫፍ  ጽሕፈት ቤት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሲሰጣቸው ነው፡፡  

8. የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ዕጩዎች በሁሉም የምርጫ ደረጃዎች አንድ አይነት መለያ 

ምልክት መጠቀም አለባቸው፡፡  

9. የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ዕጩዎች ለየምክር ቤቱ ምርጫ በሁሉም የምርጫ ክልሎች አንድ 

ዓይነት መለያ ምልክት መጠቀም አለባቸው፡፡ 

10.  አንድ የፖለቲካ ድርጅትም ሆነ የግል እጩ ባለፈው ምርጫ የተጠቀመበትን የምርጫ 

ምልክት ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲመርጥ መደረግ ያለበት ሲሆን ካስፈለገ ምልክቱ ቦርዱ 

የሚያወጣቸውን የቴክኒክ መስፈርት ተከትሎ መስተካከል አለበት፡፡  

11.  በምርጫ ምልክት ላይ ለሚነሱ አለመግባባቶች በዚህ መመሪያ አንቀፅ 37 መሰረት ቦርዱ 

አስፈላጊውን ውሳኔ ይሰጣል፡፡  

12.  ቦርዱ የአዋጁን እና የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎችን የሚጥስ ነው ብሎ ሲያምን የአንድን 

የግል እጩ ተወዳዳሪ ወይም የፖለቲካ ድርጅት መለያ ምልክት እንዲቀየር ሊያዝ ይችላል።  
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አንቀፅ 35. የእጩ መለያ ምልክት ይዘት  

ማንኛውም የእጩ መለያ ምልክት፡-  

1. ቦርዱ የሚያወጣቸውን የጥራት መስፈርቶችን ያሟላ፣ 

2. ከሌሎች ቀድመው ያስመዘገቡ የግል ዕጩዎች ወይም ፖለቲካ ፓርቲዎች መለያ ምልክት 

ጋር የማይመሳሰል፣  

3. በብሔር ብሔረሰብ፣ በዘር፣ በሃይማኖት መካከል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጥላቻና ግጭት 

ሊቀሰቅስ ከሚችል ነገር ወይም ሁኔታ ጋር ግንኙነት የሌለው፣ 

4. ሀይማኖትን፣ የተለየ ቡድንን ወይም የማህበረሰብ ክፍልን፣ ጾታን፣ ብሔር ብሔረሰቦችን 

እና ዘርን የሚመለከት አሉታዊ አመለካከትን የማያንፀባርቅ፣ 

5. የጦርነት ወይም ሌላ ሕገወጥ ድርጊት መልዕክት የማያስተላልፍ፣  

6. ከፌደራልም ሆነ ከክልል መንግሥታት ሰንደቅ ዓላማ፣ አርማ ወይም ከሌሎች የፖለቲካ 

ድርጅቶች አርማ ወይም ከልዩ ልዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዓርማና ሰንደቅ አላማ ወይም 

ከሃይማኖት ድርጅቶች ምልክቶች ጋር የማይመሳሰል፣  

7. በምልክት ቋንቋ የታወቀ የተለየ ትርጉም የሌለው እና፣  

8. በህግ የተመዘገበ ወይም የተቋቋመ የግል ድርጅት፣ የመንግስት ወይም መንግስታዊ 

ያልሆነ ተቋም አርማ ጋር የማይመሳሰል እና  

9. የሕዝብን ሞራል፣ መልካም ስነምግባር እና የመሳሰሉትን የማይጥስ መሆን ይኖርበታል፡፡  

አንቀፅ 36. የእጩ ምልክቶችን መለወጥና መተካት  

1. ቦርዱ በዚህ መመሪያ አንቀፅ 34 ንዑስ አንቀፅ (12) መሠረት የአንድ ፖለቲካ ድርጅት 

ወይም የግል እጩ መለያ ምልክትን እንዲለወጥ ሊያዝ ይችላል፡፡  

2. የእጩ ምልክት እንዲለወጥ በቦርዱ ሲወሰን የእጩዎች ምዝገባ ከተጠናቀቀበት ጊዜ ጀምሮ 

በአስራ አምስት ቀን ውስጥ ውሳኔውን የፖለቲካ ድርጅቱ ወይም የግል እጩው 

እንዲያውቀውና ተለዋጭ ምልክት እንዲያቀርብ ወይም እንዲመርጥ ይደረጋል፡፡  

3. የፖለቲካ ድርጅትም ሆነ የግል እጩ ቀደም ሲል የመረጠውን ምልክት በሌላ ለመለወጥ 

ሲፈልግ የእጩዎች ምዝገባ ከተጠናቀቀበት ጊዜ አንስቶ በአስር ቀናት ውስጥ ቀድሞ 

የነበረውን እና አዲስ የሚተካውን ምልክት አያይዞ ለውጡን ለቦርዱ ወይም ለምርጫ ክልሉ 

በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት፡፡  
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አንቀፅ 37. መለያ ምልክት ላይ ስለሚቀርብ ቅሬታ  

1. ማንኛውም የግል እጩ  ወይም  የፓለቲካ ፓርቲ መለያ ምልክት ያለአግባብ በሌላ ተወዳዳሪ 

ተወሰደብኝ፣ ተከለከልኩ ወይም እንድቀይር ታዘዝኩ የሚል ቅሬታ ያለው እንደሆነ 

ለቅሬታው መንስኤ የሆነው ጉዳይ ከተፈጸመበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ አምስት 

ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ለቦርዱ በማቅረብ ውሳኔ ማግኘት ይችላል፡፡  

2. ቦርዱ ተገቢውን ማጣራት በማድረግ ቅሬታው በቀረበለት በአምስት ቀናት ጊዜ ውስጥ ቅሬታ 

ላቀረበ ሰው ውሳኔውን በፅሁፍ ይሰጣል፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንኡስ ቁጥር (2) መሰረት የሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታውን ውድቅ የሚያደርግ፣ 

ጥያቄውን የሚቀበል ወይም ተጨማሪ ማስረጃ እንዲቀርብ ትእዛዝ የሚሰጥ ሊሆን ይችላል፡፡  

4. በቦርዱ ውሳኔ ቅር የተሰኘ ሰው ቅሬታውን ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ማቅረብ ይችላል፡፡  

 

ምዕራፍ አራት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች  

አንቀፅ 38. የእጩዎች ልዩ መብት  

1. እጩዎች ከባድ ወንጀል ሲፈፅሙ እጅ ከፍንጅ ካልተያዙ በስተቀር ምርጫው 

እስከሚጠናቀቅ ድረስ አይያዙም፡፡ 

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ከተጠቀሰው በተለየ ሁኔታ እጩዎች ሕገወጥ ድርጊት 

የፈፀሙ ከሆነ ሕጋዊ እርምጃ የሚወሰድባቸው የምርጫ ውጤት በቦርዱ አማካይነት በይፋ 

ለሕዝብ ከተገለፀ በኋላ ብቻ ይሆናል፡፡  

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (2) የተጠቀሰው ቢኖርም ወንጀል አድራጊው ሰው አሽናፊ ከሆነ 

በምርጫ ወቅት ለፈፀመው ወንጀል የሚጠየቀው በሚመለከተው ምክር ቤት የሕግ ከለላው 

ሲነሳ ነው፡፡ 

 

አንቀፅ 39. የቦርዱ ሃላፊነት  

1. ቦርዱ በእጩነት ለመመዝገብ የሚፈልግ ሰው በአዋጁና በዚህ መመሪያ ላይ የተደነገጉ 

መስፈርቶች አሟልቶ የእጩዎች የምዝገባ ሰሌዳ ጊዜ ውስጥ ማመልከቻውን እንዲያቀርብ 

ለህብረተሰቡ ተደራሽ በሆኑ የመገናኛ ዘዴዎች አስቀድሞ ያሳውቃል፡፡ 
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2. ቦርዱ በዚህ አንቀጽ በንኡስ አንቀፅ (1) ላይ የተደነገገውን ሃላፊነቱን ሲወጣ የሚያሰራጨው 

መረጃ ሴቶችን እንዲሁም በተለየ ሁኔታ ለመረጃ ቅርብ ያልሆኑ እና ልዩ ድጋፍ የሚሹ 

ዜጎችን፣ አካል ጉዳተኞች እና የመሳሰሉትን የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደርስበትን ዘዴ 

ግምት ውስጥ ያስገባል፡፡ 

አንቀፅ 40. የመተባበር ግዴታ  

ማንኛውም ሰው ወይም አካል የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ተግባራዊ ለማድረግ የመተባበር 

ግዴታ አለበት፡፡  

አንቀፅ 41. የተሻሩ እና ተፈፃሚነት የሌላቸው  አሠራሮች እና መመሪያዎች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሠራር በዚህ መመሪያ 

በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት የለውም፡፡  

አንቀፅ 42. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ  

ይህ መመሪያ በቦርዱ ከፀደቀበት ታህሳስ 28 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

 

 

አዲስ አበባ 

ብርቱካን ሚደቅሳ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ 

 

 


