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የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ  – ምርጫ ቦርድ 

ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚከናወኑ ኦፕሬሽኖች ማጠቃለያ   
 

 

አጠቃላይ የዕቅድ ዝግጅት መለኪያዎች፡ 
   

# ተግባር  ቁጥር  

1 የምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች 17 

2 የድምፅ አሰጣጥና ቆጠራ የሚመለከታቸው የምርጫ 

ክልሎች  

21 (6 የሕ/ተ/ም/ቤት እና 15 የክልል 

ም/ቤት) 

3 የመራጮች ምዝገባ የሚያስፈልጋቸው የምርጫ 

ክልሎች  

14 (+3 የምርጫ ጣቢያዎች 

በኦዳቢለጉዱል) 

4* ለመራጮች ምዝገባ የሚያስፈልጉ የምርጫ ጣቢያዎች  367 

5 በመራጭነት ሊመዘገቡ የሚችሉ ሰዎች  ግምት 631,000 

6* ድምፅ የሚሰጥባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ግምት 564 

7 የሃገር ውስጥ ተፈናቃዮች* ከ30,000 እስከ 60,000 

8 የመራጮች ምዝገባ እና የመራጮች መዝገብ ለሕዝብ 

እይታ ክፍት ሆኖ የሚቆይበት ጊዜ  

5 + 5 ቀናት (ለውይይት የቀረበ) 

 
4* ብዛትና አድራሻው የሚወሰነው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በሚደረግ ምክክር መሰረት ሆኖ የሃገር ውስጥ 

ተፈናቃዮች እና የፀጥታ ግምገማን የሚያካትት ይሆናል  

6* ብዛትና አድራሻው የሚወሰነው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በሚደረግ ምክክር መሰረት ሆኖ የሃገር ውስጥ 

ተፈናቃዮች እና የፀጥታ ግምገማን የሚያካትት ይሆናል 
 

ወሳኝ የሆኑ ቀናት፡ 
 

ተግባር ቀናት 

የምርጫ ቅስቀሳ የሚጀመርበት ቀን  ጥቅምት 22 (የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ ይፋ ከተደረገ በኋላ 

ጊዜያዉ ቀን)  

የመራጮች ምዝገባ ጊዜ  ከሕዳር 27 እስከ ታህሳስ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ( ጊዜያዊ ቀን)  

የድምፅ መስጫ ቀን ታህሳስ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ሰ  
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በዕቅድ ዝግጅት ላይ ያሉ ተግዳሮቶች   

     

ፀጥታ፡ በዕቅድ ዝግጅት ላይ ያለው ዋነኛ ተግዳሮት በክልሉ ውስጥ በሚገኙ 14 የምርጫ ክልሎች 

ላይ ያለው የፀጥታ ችግር ነው።  የፀጥታው ሁኔታ ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ እየተባባሰ በመሄዱ ምርጫ 

ቦርድ በመጋቢት ወር ላይ የመራጮች ምዝገባ፣ እነደዚሁም በሰኔ 2013 ዓ.ም ወይም መስከረም 

2014 ዓ.ም ላይ ምርጫ ለማካሄድ እንዳይችል አድርጎታል።  

  

የመራጮች ምዝገባ፡ ባጠቃላይ፣ በፀጥታው ሁኔታ ምክንያት ምርጫ በሚካሄድባቸው የምርጫ 

ክልሎች ውስጥ ድምፅ ለመስጠት ብቁ ከሆኑ ሰዎች መካከል ወደ 3/5 የሚሆኑት አልተመዘገቡም። 

በ14 የምርጫ ክልሎች ውስጥ የመራጮች ምዝገባ ዕቅድ የሚዘጋጀው እንደአዲስ  ነው።   
 

የሃገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ማካተት፡ በተጨማሪም፣ በመተከል እና በካማሺ ዞኖች ውስጥ 

ባለው የፀጥታ አለመረጋጋት ምክንያት ዜጎች ከመኖሪያ ቦታቸው ተፈናቅለዋል። ምርጫ ቦርድ 

በክልሉ ውስጥ ለተፈናቀሉ ሰዎች የመራጮች ምዝገባ እና ድምፅ መስጫ ሁኔታ ለማመቻቸት ዕቅድ 

አለው።    
 

በዕቅድ ዝግጅቱ ውስጥ ታሳቢ የሆኑ ጉዳዮች 
 

ከፌዴራል፣ ከክልል እና ከአካባቢ ባለስልጣናት እንደዚሁም ከፀጥታ ተቋማት ጋር በሙሉ 

ትብብርና ቅንጅት ይሰራል። በአብዛኞቹ የምርጫ ክልሎች ውስጥ እንደተከሰተው፣ ሒደቱ 

የተቋረጠው በፀጥታ ችግር ምክንያት ስለነበር፣ የዕቅድ ዝግጅቱ መነሻ ያደረገው ምርጫ ቦርድ 

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅቱን እንዲጀምር ከክልል እና ከአካባቢ 

ባለስልጣናት እንደዚሁም ከፀጥታ ተቋማት  ሙሉ ትብብር እንደሚያገኝ በመተማመን ነው።   
 

ምርጫ ቦርድ ከላይ ከተጠቀሱት አካላት ከፍተኛ ትብብር የሚጠይቅባቸው ሌሎች ጉዳዮችም 

የሚከተሉት ናቸው፡  
 

1. የምርጫ ጣቢያዎችን ዝርዝር ማረጋገጥ 

2. የሃገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሚገኙበትን ቦታ እና ብዛታቸውን ማረጋገጥ (ዕድሜያቸው ከ18 

ዓመት በላይ የሆኑና ለመምረጥ ብቁ የሆኑ ሰዎች)፤ ተፈናቃዮቹ የመጡባቸውን ወረዳዎችና 

ቀበሌዎች በተመለከተ ግልጽ መረጃን ማካተት  

3. አስፈላጊ ሲሆን የምርጫ ክልል አስፈጻሚዎችና የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚዎችን በመለየት 

ሒደት ውስጥ ድጋፍ ማድረግ   

4. ለሁሉም ቋሚ እና ተንቀሳቃሽ የፀጥታ ፍላጎቶች የሚሆን የፀጥታ ዕቅድ (ቦታዎች እና 

እጀባዎች) ተዘጋጅቶ ከምርጫ ቦርድ ጋር ስምምነት ሊደረስበት ይገባል፤ ይህም   በእጩዎች፣ 

በወኪሎቻቸው፣ በታዛቢዎች፣ በምርጫ ቦርድ/በሲማድ የመራጮች አስተማሪዎች ደህንነት 

ላይ ማተኮርን ያጠቃልላል  

5. ቁሳቁሶች እና ሰዎች በሚጓጓዙበት ወቅት የሎጂስቲክስ ድጋፍ ማቅረብ  

6. ለሰራተኞች የሚፈጸም ክፍያ የአካባቢው ባለስልጣናት ከባንክ ቅርንጫፎቸ ጋር በመተባበር 

የሚጽሙት ይሆናል  
 


