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የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለሚያካሂደው 
ምርጫ ከፀጥታ ተቋማት ድጋፍ የሚፈልግባቸው ተግባራት አጠቃላይ 

መግለጫ   

1ኛ ረቂቅ፣ ጥቅምት- 2014 ዓ.ም  

 

መግቢያ  

ይህ ሰነድ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለሚካሄደው 6ኛው አጠቃላይ ምርጫ ከፀጥታ ተቋማት የጸጥታ 
አገልግሎት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን የምርጫ ቦርድ ተግባራት በዝርዝር የሚያስቀምጥ ሲሆን 
የጸጥታ ተቋማት በየራሳቸው የዕቅድ ዝግጅት ላይ ተመስርተው ለነዚህ የምርጫ ደህንነት ጥያቄዎች 
ምላሽ እንደሚሰጡ ይታመናል።   

ቦርዱ በጋራ የጸጥታ ግብረ ሃይል (JSTF) እና አካባቢውን በሚቆጣጠሩት ኮማንድ ፖስቶች ማዕቀፍ 
ውስጥ የምርጫውን ሒደት እያንዳንዱ ምዕራፍ ላይ የሚከናወኑ ተግባራትን ዝርዝር መረጃዎች 
በግብረ ሃይሉ በሚወሰን የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ ለማቅረብ ይችላል።  

በምርጫ ቦርድ እና በጸጥታ ተቋማት መካከል የሚደረግ ትብብር አጠቃላይ መርሆዎች  

ምርጫው በሚካሄድበት ወቅት በምርጫ ቦርድ እና በጸጥታ ተቋማት መካከል የሚኖረውን ትብብር 
ግልጽ የሚያደርጉ አጠቃላይ መርሆዎች የሚከተሉት ናቸው፡  

1. ምርጫ ቦርድ የምርጫ ቁሳቁስ መመሪያ፣ የመራጮች ምዝገባ መመሪያዎ፣ የዕጩ ተወዳዳሪዎች 
ምዝገባ መመሪያ እና የድምፅ አሰጣጥና ቆጠራ መመሪያን ጨምሮ፣ ለምርጫዎች በተቀመጠው 
የሕግ ማዕቀፍ መሰረት የጸጥታ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን ተግባራትና መሟላት ያለባቸውን 
ሁኔታዎች ይጠቁማል፤  

2. የምርጫ ቦርድ ተግባራትን እና የምርጫ ማስፈጸሚያ መዋቅሮችን(ምርጫ ጣቢያ፣ የዞን ቢሮ፣ 
የምርጫ ክልል ቢሮ …ወዘተ) ደህንነት በማስጠበቅ ተግባር ውስጥ የሚሊሻ አባላት አይሳተፉም፤  

3. የጸጥታ ተቋማት ለእያንዳንዱ ተግባር የሚያስፈልገውን የጸጥታ ሐይል ቁጥር እና ስምሪት 
ይወስናሉ።  
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የምርጫ ሒደት ተግባራዊ በሚሆንበት ወቅት የሰዎች፣ የተቋማትና የቁሳቁስ ደህንነትን በማስጠበቅ 
ረገድ ገንቢ፣ ወቅቱን የጠበቀና ውጤታማ ትብብር መደረጉን ለማረጋገጥ ሲባል ምርጫ ቦርድ 
በመንግስት መሪነት በሚዘጋጁ የጸጥታ መድረኮች ለመሳተፍ ሙሉ ፍቃደኝነት እና ፍላጎት አለው።   

 

ከጸጥታ ተቋማት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ተግባራት አጠቃላይ መግለጫ  

1. የምርጫ ቦርድ ቅጥር ግቢዎች 

የጸጥታ ተቋማት የምርጫ ስራዎች በሚከናወኑበት ወቅት ለምርጫ ቦርድ ቋሚ ስራ ቦታዎችን በቀን 
ለ24 ሰዓት፣ በሳምንት ለ7 ቀናት ቋሚና ተከታታይ ጥበቃ ማድረግ ያለባቸው ሲሆነ ለጊዜያዊ ቅጥር 
ግቢዎች ደግሞ በጊዜያዊነት የጥበቃ አገልግሎት እንዲሰጡ ይጠበቃል። ይህም በተለያዩ ቢሮዎች 
እና በሚያደርጓቸው ተግባራት ላይ መሰረት ያደረገ ይሆናል።   

የምርጫ ቦርድ ቋሚ ወይም ዘላቂ ቅጥር ግቢዎች የሚባሉት የሚከተሉት ናቸው፡   

ሀ. አሶሳ ውስጥ የሚገኘው የምርጫ ቦርድ የክልል ጽ/ቤት፤  

ምርጫ ቦርድ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ ውስጥ 1 ቋሚ ጽ/ቤት አለው። ጽ/ቤቱ 
ላለፉት አመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ነው። ለ6ኛው ሃገር አቀፍ ምርጫ ዝግጅቶች 
በሚደረጉበት ወቅት ምርጫ ቦርድ የፀጥታ ሁኔታው በፀጥታ ተቋማት ግምገማ እንደሚደረግበት 
እና የተለያዩ የማስተባበር ስራዎች እንደሚከናወንበት ይጠበቃል።    
 

ቦርዱ ያስፈልጋል ብሎ የሚያምንበት የፀጥታ ደረጃ፡ መካከለኛ ደረጃ የፀጥታ ሁኔታ (የክልሉ ፖሊስ)  
 

የምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ ቅጥር ግቢዎች 
ለ. የዞን ጽ/ቤቶች   

ምርጫ ቦርድ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ከጥቅምት እስከ የካቲት 2014 ዓ.ም ድረስ 
የሚያንቀሳቅሳቸው (ቁጥር ያልተወሰነ) የዞን ጽ/ቤቶች ይኖሩታል። በእነዚህ ጽ/ቤቶች ውስጥ 
የሚከናወኑት ተግባራት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ውጫዊ ባለድርሻ አካላትን የማያሳትፉ ሲሆን ሁለት 
የምርጫ ቦርድ አስፈጻሚዎች የሚመደቡባቸው ናቸው።   
 
ምርጫ ቦርድ ያስፈልጋል ብሎ የሚያምንበት የፀጥታ ደረጃ፡ ያልታቀደ ሁኔታ ካልተፈጠረ 
በስተቀር፣ እነዚህ ጽ/ቤቶች ልዩ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ቁሳቁሶችን ያስተናግዳሉ ተብሎ አይጠበቅም። 
በጽ/ቤቶቹ የክልል ፖሊስ መመደብ ያለበት ቢሆንም፣ እንደ ዞኑ ሁኔታ በምርጫ ቦርድ ግምገማ 
መሰረት ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ የፀጥታ ሁኔታ ይኖራቸዋል። የዞን ማስተባበሪያ ቢሮዎች 
በዋናነት ምርጫ ቁሳቁስ ጋር የተገናኘ ስራዎችን የሚያስተባብሩ ናቸው።  
 

ሐ. የምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች 

ምርጫ ቦርድ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ 17 የምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ይኖሩታል።  
እነዚህ ጽ/ቤቶች የሒደቱን ሁሉንም ወሳኝ ምዕራፎች የሚያስተዳድሩ ሲሆን በተለያየ ጊዜም 
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዋና ዋና የምርጫ ባለድርሻ አካላት ሊጎበኟቸው ይችላሉ። እነዚህ 
ጽ/ቤቶች ከጥቅምት እስከ የካቲት 2014 ድረስ አገልግሎት ይሰጣሉ።  
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ቦርዱ ያስፈልጋል ብሎ የሚያምንበት የፀጥታ ደረጃ፡ ከፍተኛ ደረጃ የፀጥታ ሁኔታ (የክልል 
ፖሊስ) 

መ. የምርጫ ክልሎች መጋዘኖች 

ቦርዱ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ 17 የምርጫ ክልል መጋዘኖችን ያደራጃል።  መጋዘኖቹ 
ከቦርዱ የምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ጋር የተያያዙ ወይም ለብቻቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ 
መጋዘኖች ልዩ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ሲሆኑ፣ በተለይም ከየሕዳር እስከ የካቲት 2014 ባሉት ሁለት 
ወቅቶች ላይ የስራ እንቅስቃሴ ይበዛባቸዋል። ልዩ ጥበቃ የሚፈልጉ ቁሳቁሶችም የሚቀመጡባቸው 
ናቸው።  

 ቦርዱ ያስፈልጋል ብሎ የሚያምንበት የፀጥታ ደረጃ፡ ከፍተኛ ደረጃ የፀጥታ ሁኔታ (የክልል ፖሊስ) 

 

ሠ. የምርጫ ጣቢያዎች (የምርጫ ተግባራት በሚከናወኑበት ወቅት)  

ምርጫ ቦርድ ወደ 600 የምርጫ ጣቢያዎች የሚኖሩት ሲሆን ለ5 ቀናት ያህል (የታህሳስ ወር 
መጀመሪያ አካባቢ) የመራጮች ምዝገባ እንደዚሁም ድምፅ የመስጠትና ድምፅ የመቁጠር ስራዎች 
ይከናወንባቸዋል ተብሎ ይታሰባል። በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ልዩ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ቁሳቁሶች 
አዳር የሚቀመጡ በመሆናቸው የ 24/7 ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል።   
 
የምርጫ ጣቢያዎች በት/ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎች፣ በተፈናቃዮች ካምፕ እንደዚሁም በወታደራዊ 
ካምፖች ውስጥ ሊቋቋሙ ይችላሉ።   
 
የመራጮች ምዝገባ ከመጀመሩ ቢያንስ 1 ወይም 2 ቀናት በፊትና ድምፅ የመስጠትና ድምፅ 
የመቁጠር ተግባራት በሚከናወኑበት ወቅት የፀጥታ ሐይሎች በቦታው ተገኝተው አካላዊ ፍተሻ 
እያደረጉ ያስገባሉ፤ ስራው መጠናቀቁንና ሁሉም ልዩ ጥንቃቄ የሚፈልጉና የማይፈልጉ ቁሳቁሶች 
በምርጫ ቦርድ ሃላፊዎች አማካይነት ከቅጥር ግቢው መወሰዳቸውን የምርጫ ጣቢያው ሰብሳቢ 
እስከሚያሳውቃቸው ድረስ በቦታቸው ይቆያሉ።  
 
ቦርዱ ያስፈልጋል ብሎ የሚያምንበት የፀጥታ ደረጃ፡ ከፍተኛ ደረጃ የፀጥታ ሁኔታ (የክልል 
ፖሊስ) 
 

ረ. የስልጠና ቦታዎች፤ 

እነዚህ ቦታዎች በምርጫው አጠቃላይ ምዕራፍ ወቅት ቦርዱ ለአጭር ጊዜ የሚጠቀምባቸው 
ቦታዎች ናቸው።  ከዋና መ/ቤት፣ ክልል እና ከምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች በሚላክ ዝርዝር መረጃ 
መሰረት የጥበቃ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ዋና ዋና ስልጠናዎች የሚባሉት የመራጮች 
ምዝገባ፣ የድምጽ አሰጣጥና የድምፅ ቆጠራ እና የውጤት ማዳመር ስልጠናዎች ናቸው። ምርጫ 
ቦርድ በመተከል፣ ካማሽ እና አሶሳ ውስጥ 2 ወይም 3 የዞን የስልጠና ቦታዎችን ይኖሩታል ተብሎ 
ይታሰባል። በተጨማሪም፣ ለመራጮች ምዝገባና ለድምፅ አሰጣጥ የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና 
በምርጫ ክልል ደረጃ ይሰጣል።  
  
ቦርዱ ያስፈልጋል ብሎ የሚያምንበት የፀጥታ ደረጃ፡ ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ የፀጥታ 
ሁኔታ (የክልል ፖሊስ) 
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ሰ. የቦርዱ ሃላፊዎች ለክልሉ የጸጥታ እና ሌሎች ሃላፊዎች በሚያሳውቁት መሰረት የምርጫ ቦርድ 
ስራዎች የሚከናወኑባቸው ሌሎች ቦታዎች  

እነዚህ ቅጥር ግቢዎች ምርጫ ቦርድ በተለያየ ቦታ በክልል እና በምርጫ ክልል ጽ/ቤት ደረጃ 
ለተለያዩ ኦፊሴላዊ ተግባራት ሊጠቀምባቸው የሚችላቸው ቦታዎች ናቸው። እነዚህ አስፈላጊ 
ሁኔታዎች በአጭር ጊዜ ማሳወቂያ ሊጠየቁ የሚችሉ ሲሆን ለሚመለከታቸው የፀጥታ ተቋማትም 
እንዲያውቁት በማድረግ አስፈላጊው የጸጥታ ድጋፍ ይደረግላቸዋል ተብሎ ይጠበቃል።  
 
ቦርዱ ያስፈልጋል ብሎ የሚያምንበት የፀጥታ ደረጃ፡ መካከለኛ ደረጃ የፀጥታ ሁኔታ 
 
 
 
 

2. የመራጮች ትምህርት እንቅስቃሴዎች  
በምርጫ ቦርድ ሠራተኞችም ሆነ በምርጫ ቦርድ ዕውቅና የተሰጣቸው የሲቪል ማኅበራት 
የሚካሄዱ የመራጮች ትምህርት ሥራዎች ለሂደቱ ጥራት ወሳኝ ናቸው። ምርጫ ቦርድ 
የመራጮች ትምህርትን ለመተገበር ያቀደው በማህበረሰብ እንቅስቃሴዎች አማካይነት ሲሆን፣ 
ለዚህም የመራጮች ትምህርት ሰጪዎች በገበያ እና በሌሎች ቦታዎች መረጃዎችን ለሕዝብ 
ያቀርባሉ። በመተከል እና በካማሺ ዞኖች ውስጥ ያለውን ተለዋዋጭ የፀጥታ ሁኔታ ከግምት 
ውስጥ በማስገባት የምርጫ ቦርድ የመራጮች ትምህርት ዘመቻዎች (የመራጮች ምዝገባ እና 
ድምጽ አሰጣጥ) በሚካሄድበት ጊዜ የመራጮች አስተማሪዎችን ለመጠበቅ ስለሚቻልበት 
የደህንነት ስርዓት ለመወያየት ከፀጥታ ተቋማት ጋር ይመክራል። 

 
3. የምረጡኝ ዘመቻ 

የፀጥታ ሁኔታው ተለዋዋጭ በሆነበት አካባቢ የሚካሄድ የምረጡኝ ዘመቻ የሚከተሉትን ታሳቢ 
ማድረግ አለበት፡ 

1. እጩ ተወዳዳሪዎች ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ እጀባ መስጠትና ቅስቀሳ በሚካሄድበት ወቅት 
ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች እጀባውን በቋሚነት መስጠት  

2. በሰልፎችና ሌሎች የምረጡኝ ዘመቻ ማካሄጃ መድረኮች ላይ የፀጥታ ሁኔታውን ማጎልበት 
እና በቂ የሆነ ጥበቃ ማድረግ   

 
4. ለሃገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች የሚያስፈልግ የፀጥታ ስርዓት  

 

የሃገር ውስጥ ታዛቢዎች ቁልፍ የምርጫ ተዋናዮች ናቸው፣ በምርጫ ቅስቀሳ፣ በመራጮች ምዝገባ 
እና በድምፅ አሰጣጥና ቆጠራ እንደዚሁም በምርጫ ክልል ጽ/ቤት የውጤት ማዳመር ሂደቱን 
የመታዘብ አቅማቸው ለሂደቱ ግልፅነት አስፈላጊ ነው። 

 

በመተከል እና በካማሺ ዞኖች ወይም ወይም በዞኖቹ ውስጥ በከፊል ያለውን ያልተረጋጋ የፀጥታ 
ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ምርጫ ቦርድ የፀጥታ ተቋማትን እና የምርጫ ሂደቱን የተለያዩ 
ደረጃዎች ለመታዘብ ያቀዱትን የሲቪል ማኅበራትን በማማከር የታዛቢዎችን ደህንነት በሚያረጋግጥ 
የደህንነት ዘዴ ላይ ለመስማማት ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር ይመክራል።  
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5. የመራጮች ምዝገባ 

የመራጮች ምዝገባ ሒደት በቀበሌ ደረጃ የሚካሄድ ሲሆን ወደ 600 በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች 
ላይ ይከናወናል። ት/ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ወታደራዊ ካምፖችና የተፈናቃዮች ካምፖች በምርጫ 
ጣቢያነት ሊያገለግሉ ይችላሉ። ቦርዱ የመራጮች ምዝገባ ምን ያህል እና የት እንደሚካሄድ ለማወቅ 
ከክልል እና ከአከባቢ ባለስልጣናት እንዲሁም ከደህንነት ኤጀንሲዎች ጋር በመመካከር የምርጫ 
ጣቢያዎችን ዝርዝሮች ይገመግማል። 

የምርጫ አስፈጻሚዎችን ምልመላ እና የስልጠና ዕቅድ፣ የቁሳቁሶች እሸጋ እና ስርጭትን ለማቀድ 
ከባለስልጣናት እና ከፀጥታ ተቋማት ጋር በመመካከር የምርጫ ጣቢያዎች የሚከፈቱባቸው ቦታዎች 
የሚረጋገጥበትን የጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው።  

በመጀመሪያ ወቅት ከሚካሄደው ጥልቅ የሆነ የዕቅድ ዝግጅት በተጨማሪ፣ የፀጥታ ተቋማት ድጋፍ 
የሚፈለግባቸውና ከመራጮች ምዝገባ ጋር የተያያዙ አምስት (5) ዋና ዋና ተግባራት አሉ፡  

1- የመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስን ከዋና መ/ቤት መጋዘን ወደ ምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ማጓጓዝ 

(በጊዜያዊነት ሕዳር 2014 መጨረሻ) ለመራጮች ምዝገባ የሚያገለግሉ ቁሳቁስ በ (ያልተወሰነ ቁጥር) 
የጭነት መኪናዎች እንደዚሁም በአየር ትራንስፖርት ተጭነው ሲጓጓዙ የጸጥታ ሃይሎች ድጋፍ 
እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።  

የቦርዱ ሰራተኞች ቁሳቁሶቹ በየብስና በአየር ሲጓጓዙ አብረው ጉዞ ያደርጋሉ። በተጨማሪም ምርጫ 
ቦርድ በካማሺ እና በመተከል ዞኖች ያለውን ፈታኝ የፀጥታ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት 
የመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስ ለመውሰድ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ወደ ማእከል ለሚጓዙ ሠራተኞች አጃቢ 
መመደብ አስፈላጊ ነው ብሎ ያምናል።  

2- የመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስን ከምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ማጓጓዝ 

 እነዚህን ጉዞዎች የምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች እና በክልሉ መንግስት የሚያመቻቹ ሲሆን በክልሉ 
ፖሊስ ጥብቅ የእጀባ አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል። 

3- ለመራጮች ምዝገባ የስልጠና ቦታዎች ጥበቃ ማድረግ  

እነዚህ ተግባራት የምርጫ ቦርድ 17 የምርጫ ክልሎች በሚገኙባቸው (600 በሚደርሱ ጣቢያዎች) 
በዞን እና በቀበሌ ደረጃ ይካሄዳሉ። ምርጫ ቦርድ እነዚህ ተግባራት ሲከናወኑ የሚያስፈልግ የፀጥታ 
ደረጃ ከመካከለኛ እስከ ዝቅተኛ እንደሆነ ይጠብቃል፤ በስልጠናው ሰዓትና እንዳስፈላጊነቱም የአዳር 
ጥበቃ አገልግሎት የሚሰጡ የፖሊስ አባላት መመደብ አለባቸው።  

ማስታወሻ፡ በምርጫ ጣቢያዎች ላይ መራጮችን የመፈተሽ ጉዳይ ላይ ምርጫ ቦርድ እና የፀጥታ 
ተቋማት በቅድሚያ ተወያይተው መስማማት አለባቸው።  

 
4- የመራጮች ምዝገባ በሚካሄድበት ወቅት ለምርጫ ጣቢያዎች ጥበቃ ማድረግ -  

የክልሉ ፖሊስ የመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስ ከመድረሳቸው 2 ቀናት በፊት በቦታው ላይ የሚመደብ 
ሲሆን የመራጮች ምዝገባ ለሚከናወንባቸው 5 ቀናት የ 24/7 ጥበቃ አገልግሎት ይሰጣሉ። 

 
5- የመራጮች ምዝገባ መዝገቦችን ከምርጫ ጣቢያዎች ወደ ምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ማጓጓዝ 
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በታህሳስ 2014 መጀመሪያ አካባቢ የመራጮች ምዝገባ እንደተጠናቀቀ፣ መከላከያ ሰራዊቱ ወይም 
ፖሊስ ቁሳቁሶቹ እና የምርጫ አስፈጻሚዎች ወደ ምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ሲሄዱ የእጀባ አገልግሎት 
ይሰጣል። የመራጮች መዝገቦች ልዩ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ቁሳቁሶች በመሆናቸው ይህ እንቅስቃሴም 
እጅግ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው።  

 
6. ድምፅ መስጠትና የድምፅ ቆጠራ 

ድምፅ የመስጠትና ድምፅ የመቁጠር ሒደት በቀበሌ ደረጃ የሚካሄድ ሲሆን ወደ 600 በሚሆኑ 
የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ይከናወናል። እነዚህም መደበኛ እና በተፈናቃዮች ካምፖች የሚከፈቱ 
የምርጫ ጣቢያዎችን ይጨምራሉ።    

የፀጥታ ተቋማት ድጋፍ የሚፈለግባቸውና ከድምፅ አሰጣጥ ጋር የተያያዙ አምስት (5) ዋና ዋና 
ተግባራት አሉ፡  

1- የድምፅ መስጫ ቁሳቁስን ከዋና መ/ቤት መጋዘን ወደ ምርጫ ክልሎች ማጓጓዝ (በግምት 
ታህሳስ 2014 መጨረሻ) ለድምፅ አሰጣጥ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች በ (ያልተወሰነ ቁጥር) 
የጭነት መኪናዎች እነደዚሁም በአየር ትራንስፖርት ተጭነው ሲጓጓዙ የጸጥታ ሃይሎች 
ድጋፍ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። የቦርዱ ሰራተኞች ቁሳቁሶቹ በየብስና በአየር ሲጓጓዙ 
አብረው ጉዞ ያደርጋሉ። በተጨማሪም ምርጫ ቦርድ በካማሺ እና በመተከል ዞኖች ያለውን 
ፈታኝ የፀጥታ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የድምፅ መስጫና የቆጠራና ድመራ ቁሳቁስ 
ለመውሰድ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ወደ አዲስ አበባ ለሚጓዙ ሠራተኞች አጃቢ መመደቡ 
አስፈላጊ ነው ብሎ ያምናል።    
 

2- የድምፅ መስጫ ቁሳቁስን ከምርጫ ክልሎች ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ማጓጓዝ። እነዚህን 
ጉዞዎች የምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች የሚያመቻቹ ሲሆን በፖሊስ ወይም በመከላከያ ሰራዊት 
የእጀባ አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል። 
 

3- ለድምፅ አሰጣጥና የድምፅ ቆጠራ ስልጠና ቦታዎች ጥበቃ ማድረግ። እነዚህ ተግባራት 
በማዕከል ደረጃ በአዲስ አበባ ውስጥ፣ እንደዚሁም በክልል ደረጃና በምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች 
ውስጥ በቀበሌ ደረጃ ይካሄዳሉ። ቦርዱ እነዚህ ተግባራት ሲከናወኑ የሚያስፈልግ የፀጥታ ደረጃ 
ከመካከለኛ እስከ ዝቅተኛ እንደሆነ ይጠብቃል፤ ፖሊስም በስልጠናው ሰዓትና 
እንዳስፈላጊነቱም የአዳር ጥበቃ አገልግሎት የሚሰጡ አባላትን መመደቡ አስፈላጊ ነው ብሎ 
ያምናል።    
 

4- ድምፅ የመስጠትና የድምፅ ቆጠራ በሚካሄድበት ወቅት ለምርጫ ጣቢያዎች ጥበቃ ማድረግ። 
የክልሉ ፖሊስ የድምፅ መስጫ ቁሳቁስ ከመድረሳቸው 2 ቀናት በፊት በቦታው ላይ የሚመደብ 
ሲሆን በድምፅ መስጫ ዕለትና የድምፅ ቆጠራ በሚካሄድበት 1 ቀን የ 24/7 ጥበቃ አገልግሎት 
ይሰጣሉ። 
 
ማስታወሻ፡ በምርጫ ጣቢያዎች ላይ መራጮችን የመፈተሽ ጉዳይ ላይ ምርጫ ቦርድ እና 
የፀጥታ ተቋማት በቅድሚያ ተወያይተው መስማማት አለባቸው።  
 

5- የድምፅ መስጫና የድምፅ ቆጠራ ቁሳቁስን ከምርጫ ጣቢያዎች ወደ ድምፅ ማዳመሪያ 
ማዕከላት ማጓጓዝ-  የድምፅ ቆጠራው አንዴ ከተጠናቀቀ በኋላ፣ የድምፅ መስጫ ቁሳቁስ 
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በፖሊስ ወይም በመከላከያ ሰራዊት አባላት ታጅቦ በምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች (በምርጫ ቦርድ 
የምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ወይም በሌላ ቦታ) ውስጥ ወደሚቋቋሙ የድምፅ ማዳመሪያ ማዕከላት 
መጓጓዝ አለባቸው። በጋራ የሚጓጓዙ ተሽከርካሪዎችን ብዛት ለመወሰንና እንቅስቃሴዎችን 
ለማቀናጀት ሲባል እነዚህ እንቅስቃሴዎች ከምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ጋር በቅንጅት የሚከናወኑ 
ተግባራት ናቸው።    

 
7. ውጤቶችን ማዳመር 

የውጤት የማዳመር ስራ የሚከናወነው በክልሉ ውስጥ ባሉ 17 የምርጫ ክልል የድምፅ ማዳመሪያ 
ማዕከላት ነው። በድምፅ ማዳመር ሒደት ላይ የፀጥታ ተቋማት ድጋፍ የሚያስፈልግባቸው ሁለት (2) 
ዋና ዋና ተግባራት አሉ፡ 

1- ለድምፅ ማዳመሪያ ማዕከላት ጥበቃ ማድረግ - በምርጫ ክልል ደረጃ፣ በ17 የምርጫ ክልሎች 
ላይ የድምፅ ማዳመሪያ ማዕከላት ይቋቋማሉ። ምርጫው ከተካሄደበት ቀን አንስቶ ቢበዛ በ5 
ቀናት ውስጥ የማዳመር ስራው ይከናወናል።   
  
የድምፅ ማዳመር በሚከናወንበት ወቅት፣ የድምፅ ማዳመሪያ ማዕከላት ከፍተኛ ትኩረትን 
የሚስቡ በመሆናቸው ከፍተኛ የሆነ የጥበቃ አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል። ከምርጫ ክልሎች 
የሚወጡ የድምፅ መስጫ ወረቀቶችና ሌሎች ልዩ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ቁሳቁሶች 
ከፍተኛ የሆነ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል። በተጨማሪም፣ ከፍተኛ የሆነ የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ 
ይኖራል፡ የፓርቲ እና የዕጩ ተወዳዳሪ ወኪሎች፣ የምርጫ ታዛቢዎች፣ መገናኛ ብዙሃንና 
የምርጫ አስፈጻሚዎች ስለሚኖሩ ጥብቅ የሆነ የ 24/7 የክልል ፖሊስ ጥበቃ ያስፈልጋል። 
በመግቢያ በሮች ላይ መታወቂያ የማየትና የማጣራት ስራ አስፈላጊ ነው።   
 

2- የድምፅ መስጫ ቁሳቁስን ከማዳመሪያ ማዕከላት አዲስ አበባ ወደሚገኘው የውጤት ማረጋገጫ 
ማዕከል ማጓጓዝ - ጊዜያዊ ውጤቶች በምርጫ ክልል ደረጃ ከተገለጹ በኋላ፣ የምርጫ ክልል 
ሃላፊዎች የውጤት ማሳወቂያ ቅጾችን አዲስ አበባ ወደሚገኘው የውጤት ማረጋገጫ ማዕከል 
ያመጣሉ። ይህ የማጓጓዝ ስራ በፖሊስ/በመከላከያ ሰራዊት ታጅቦ መካሄድ አለበት።  
 

8. የምርጫ ቁሳቁስን ከምርጫ ክልሎች ወደ ዋና መ/ቤት ማጓጓዝ  

የመጨረሻው የምርጫ ውጤት ይፋ ከተደረገ በኋላ፣ ምርጫ ቦርድ በሚወስነው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት 
የምርጫ ቁሳቁስ ወደ ማዕከላዊ መጋዘን ተጓጉዘው በአስተማማኝ ሁኔታ መቀመጥ አለባቸው። የፀጥታ 
ተቋማት ድጋፍ የሚያስፈልገው በሚከተሉት መንገዶች ነው፡  

1- የድምፅ መስጫ ቁሳቁስን ከምርጫ ክልል ጽ/ቤቶች ወደ ምርጫ ቦርድ ዋና መ/ቤት መጋዘኖች 
ማጓጓዝ  

 ቦርዱ በሚወስነው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት፣ ሁሉም የድምፅ መስጫ ቁሳቁስ (አሁንም ልዩ ጥንቃቄ 
የሚፈልጉ ናቸው) ከምርጫ ክልል መጋዘኖች አዲስ አበባ ወደሚገኘው የምርጫ ቦርድ ማዕከላዊ 
መጋዘን ይጓጓዛሉ። የጸጥታ ሃይሎችም ለዚህ ተግባር የሚውል የትራንስፖርትና የእጀባ አገልግሎት 
እንደሚሰጡ ይጠበቃል።  

 

የማጠቃለያ ሰንጠረዥ   
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# 

 
 

ተግባራት  

ቦታዎች ( ክልል፣ ዞን፣ 
የምርጫ ክልል፣ 

ወረዳ/ቀበሌ፡ የምርጫ 
ጣቢያ) 

የጥበቃ ዓይነት 
(ቋሚ/ተንቀሳቃሽ) 
የፀጥታ ተቋም 

የጊዜ ማዕቀፍ 
(ቀጣይነት 
ያለው – 

ለተወሰነ ጊዜ) 

 
 

ቀናት 

1 ጽ/ቤቶች (ቋሚ) የክልል ቋሚ/የክልል ፖሊስ ቀጣይነት 
ያለው 

 

2 ጽ/ቤቶች (ጊዜያዊ) የዞን/የምርጫ ክልል ቋሚ/የክልል ፖሊስ ቀጣይነት 
ያለው 

 

3 መጋዘኖች (ጊዜያዊ) የዞን/የምርጫ ክልል ቋሚ/የክልል ፖሊስ ቀጣይነት 
ያለው 

 

4 የምረጡኝ ዘመቻ  የምርጫ ክልል ተንቀሳቃሽ/የክልል 
ፖሊስ 

ለተወሰነ ጊዜ  

5 ታዛቢዎች  ቀበሌ ተንቀሳቃሽ/የክልል 
ፖሊስ 

ለተወሰነ ጊዜ   

6 የመራጮች ትምህርት 
እንቅስቃሴዎች 

ቀበሌ ተንቀሳቃሽ/የክልል 
ፖሊስ 

ለተወሰነ ጊዜ   

7 የመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስና 
መሳሪያዎችን ማጓጓዝ 
(ከአንድ በላይ) 

ከዋና መ/ቤት ወደ 
ምርጫ ክልል ከዚያም 
ወደ ምርጫ ጣቢያዎች 

ተንቀሳቃሽ/ፖሊስ/መከ
ላከያ 

ለተወሰነ ጊዜ   

8 የመራጮች ምዝገባ  የምርጫ ጣቢያዎች ቋሚ/የክልል ፖሊስ ለተወሰነ ጊዜ   
9 የመራጮች ምዝገባ ቁሳቁስን 

ማጓጓዝ 
የምርጫ 
ጣቢያዎች/የምርጫ 
ክልሎች 

ተንቀሳቃሽ/መከላከያ 
ሰራዊት 

ለተወሰነ ጊዜ   

10 የምርጫ ጣቢያ ሰራተኞች 
ስልጠና 

ዋና 
መ/ቤት/ክልል/ወረዳ/ቀበ
ሌ 

ቋሚ/የክልል ፖሊስ ለተወሰነ ጊዜ   

11 የድምፅ መስጫ ቁሳቁስን 
ማሰራጨት 

ዋና መ/ቤት /የምርጫ 
ክልል/የምርጫ 
ጣቢያዎች 

ተንቀሳቃሽ/ መከላከያ 
ሰራዊት/የክልል ፖሊስ 

ለተወሰነ ጊዜ   

12 ምርጫ ጣቢያዎች/ድምፅ 
መስጠትና ድምፅ ቆጠራ 

የምርጫ ጣቢያዎች ቋሚ/የክልል ፖሊስ ለተወሰነ ጊዜ   

13 የድምፅ መስጫ ቁሳቁስን 
ማጓጓዝ 

የምርጫ 
ጣቢያዎች/የምርጫ 
ክልሎች/ዋና መ/ቤት 

ተንቀሳቃሽ/ መከላከያ 
ሰራዊት/የክልል ፖሊስ 

ለተወሰነ ጊዜ   

14 ውጤትን የማዳመር ሒደት የምርጫ ክልሎች ቋሚ/የክልል ፖሊስ ለተወሰነ ጊዜ   
15 የድምፅ መስጫ ቁሳቁስን 

ማጓጓዝ 
የምርጫ ክልሎች/ዋና 
መ/ቤት 

ተንቀሳቃሽ/ መከላከያ 
ሰራዊት 

ለተወሰነ ጊዜ   

16 የምርጫ ቁሳቁሶችን ከምርጫ 
ክልሎች ወደ ዋና መ/ቤት 
መልሶ ማጓጓዝ 

የምርጫ ክልሎች/ዋና 
መ/ቤት 

ተንቀሳቃሽ/መከላከያ 
ሰራዊት 

ለተወሰነ ጊዜ   

 


