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የመራጮች ምዝገባ አፈፃፀም መመሪያ 

ቁጥር 2/2ዐዐ1 ዓ.ም. 

አንቀፅ 1. አውጪው ባለሥልጣን 

(የተሻሻለው) 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተሻሻለው 
የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 532/1999 ዓ.ም. 
በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን መመሪያ 
አውጥቷል፡፡ 

አንቀፅ 2. አጭር ርዕስ 

 ይህ መመሪያ «የመራጮች ምዝገባ አፈፃፀም 
መመሪያ  ቁጥር 2/2ዐዐ1 ዓ.ም.» ተብሎ ሊጠቀስ 
ይችላል፡፡ 

አንቀፅ 3. ትርጓሜ 

 የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ 
 በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ@ 

1. «ኢ.ፌ.ዲ.ሪ» ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ነው፡፡ 

2. «ቦርድ» ማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 
ነው፡፡ 

3. «የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ፓርቲ» ማለት 
የፖለቲካ ፕሮግራሙን በህጋዊ መንገድ ለማራመድ 
በህግ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ቡድን ነው፡፡ 

4. «ጠቅላላ ምርጫ» ማለት አግባብ ባለው ህግ 
መሠረት የሚካሄድ የሕዝብ ተወካዮችና የክልል 
ምክር ቤቶች አባላት ምርጫ ነው፡፡ 

5. «የአካባቢ ምርጫ» ማለት አግባብ ባለው ህግ 
መሠረት የሚካሄድ የዞን፣ የወረዳ፣ የከተማ፣ የማዘጋጃ 
ቤት፣ የክፍለ ከተማ ወይም የቀበሌ ምክር ቤቶች 
አባላት ምርጫ ነው፡፡ 

6. «የምርጫ ጣቢያ» ማለት በየደረጃው በሚካሄዱ 
ምርጫዎች ምዝገባ የሚካሄድበት፣ መራጮች ድምፅ 
የሚሰጡበት እና ቆጠራ የሚካሄድበት ቦታ ነው፡፡ 

7. «የመራጮች መዝገብ» ማለት በየደረጃው ለሚካሄድ 
ምርጫ መራጩ ሕዝብ በምርጫ ጣቢያው 
በመራጭነት የሚመዘገብበት መዝገብ ነው፡፡ 

8. «የመራጮች ምዝገባ መታወቂያ ካርድ» ማለት 
አንድ ሰው በመራጭነት ከተመዘገበ በኋላ በምርጫ 
ጣቢያው የሚሰጠው የተመዝጋቢነት መታወቂያ 
ነው፡፡ 

9. «የመዝገብ ሹም» ማለት መራጮችን እንዲመዘግብ 
በምርጫ ጣቢያ ኃላፊው የተመደበ የምርጫ ጣቢያ 
የምርጫ አስፈፃሚ አባል ነው፡፡ 

10. «ልዩ ምዝገባ» ማለት ቦርዱ ለመራጮች ምዝገባ 
ባወጣው መደበኛ ጊዜ ውስጥ ከአቅም በላይ በሆነ 
ምክንያት ሳይመዘገቡ የቀሩ ወይም በመራጭነት 
መመዝገብ ላይ ተቃውሞ ቀርቦበት በፍርድ ቤት 
ውሳኔ እንዲመዘገብ የተወሰነለት ሰው በወጣ ልዩ 
የመራጮች የምዝገባ ፕሮግራም መሠረት የሚካሄድ 
የመራጮች ምዝገባ ነው፡፡ 

11. «ድጋሚ ምርጫ» ማለት በዚህ ህግ መሠረት ቦርዱ 
ድጋሚ ምርጫ እንዲያካሂድ ሲወስን ወይም እጩ 
ተወዳዳሪዎች እኩል ድምፅ በማግኘታቸው 
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ምክንያት አሸናፊውን መለየት በማይቻልበት ጊዜ 
የሚከሄድ ምርጫ ነው፡፡ 

12. «ማሟያ ምርጫ» ማለት በይውረድልን ወይም 
በማንኛውም ምክንያት በየደረጃው የሚገኙ የተጓደሉ 
የምክር ቤት አባላት መቀመጫዎችን ለማሟላት 
የሚካሄድ ምርጫ ነው፡፡ 

13. «ህዝበ ውሳኔ» ማለት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ህገመንግሥት 
መሰረት ሲወሰን የህዝብ ፍላጎትን ለመለካት እና 
የህዝብን ውሳኔ ለማወቅ ድምፅ የሚሰጥበት ስርዓት 
ነው፡፡ 

14. «የምርጫ ህግ» ማለት የተሻሻለው የኢትዮጵያ 
የምርጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 532/1999 ዓ.ም. 
ነው፡፡ 

15. «ሰው» ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት 
መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡ 

 
አንቀፅ 4. የተፈፃሚነት ወሰን 
 
 ይህ መመሪያ ለጠቅላላ ምርጫ እንዲሁም ለአካባቢ፣ 
 ለማሟያ፣ ለድጋሚ ምርጫዎች እና በህገ መንግሥቱ 
 መሠረት ለሚካሄድ ህዝበ ውሳኔ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 
 
አንቀፅ 5. አላማ 
 
 

 ዜጎች ያለአድልዎ እና ያለእንግልት ተመዝግበው 
 ተወካዮቻቸውን በመምረጥ በመንግሥት ሥልጣን 
 የሚሳተፉበትን ግልፅ አሠራር መዘርጋት ነው፡፡ 
 
አንቀፅ 6. የፆታ አገላለፅ 
 

 በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው 
 የሴትንም ፆታ ያካትታል፡፡ 
 
 
 
አንቀፅ 7. የምርጫ ጣቢያ አካላት አደረጃጀት 
 

1. እያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ በምርጫ ህጉ መሠረት 
በምርጫ ክልሉ የሚመለመሉ 5 የምርጫ 
አስፈፃሚዎችን የያዘ ኮሚቴ ይኖረዋል፡፡ 

2. እያንዳንድ የምርጫ አስፈፃሚ የሚከተሉትን 
መመዘኛዎች ማሟላት አለበት@ 

 ሀ. ለኢፌዲሪ ሕግ መንግሥት ታማኝ የሆነ፣ 

 ለ. ከፖለቲካ ድርጅቶች ወገንተኝነት ነፃ የሆነ፣ 

 ሐ. እንደሁኔታው የሞያ ብቃት ያለው እና  

 መ. በመልካም ስነ-ምግባሩ የሚታወቅ፡፡ 

3. እያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ ገለልተኛ የሆኑና በህዝብ 
የተመረጡ ከአምስት ያልበለጡ የሕዝብ ታዛቢዎች 
ይኖሩታል፡፡ 

 
4. እያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ በምርጫ ጣቢያ ኃላፊው 

የሚመራና 2 የህዝብ ታዛቢዎች አባል የሆኑበት 
የአቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይኖረዋል፡፡ 

 
5. የምርጫ ጣቢያው ኃላፊ ከምርጫ አስፈፃሚ አባላት 

መካከል ሁለቱን የመዝገብ ሹሞች አድርጎ 
ይመድባል፡፡ 
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6. የመራጮች ምዝገባ የሚከናወነው በተመደቡት 
የመዝገብ ሹሞች ይሆናል፡፡ 

 
7. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 5 የተደነገገው ቢኖርም አንድ 

በመዝገብ ሹምነት የተመደበ የመርጫ ጣቢያ 
የምርጫ አስፈፃሚ አባል ከአቅም በላይ በሆነ ችግር 
በሥራው ላይ መገኘት ካልቻለ የምርጫ ጣቢያ 
ኃላፊው በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ምዝገባው 
በሌላ የምርጫ ጣቢያው የምርጫ አስፈፃሚ አባል 
በጊዜያዊነት እንዲካሄድ ይደረጋል፡፡ 

 
8. አንድ የመዝገብ ሹም በቋሚነት በሥራው ላይ 

መገኘት ካልቻለ በምርጫ ጣቢያው ኃላፊ ወዲያውኑ 
ካሉት የምርጫ አስፈኀሚዎች መካከል መርጦ 
በቋሚነት እነዲተካ ይደረጋል፡፡ 

 
9. ማንኛውም የመዝገብ ሹም ሆኖ የተመደበ የምርጫ 

አስፈፃሚ@ 
ሀ. የመራጮች ምዝገባ ያካሂዳል፡፡ የመራጮች 

መታወቂያ ካርድ ሞልቶ ወዲያውኑ 
ለተመዝጋቢው ይሰጣል፡፡ 

ለ.  በተመደበበት መዝገብ ላይ መራጮችን 
ሲመዘግብ በእስክሪቢቶ ወይም በጭቃ ቀለም 
ብቻ ሆኖ በግልፅ ሊነበብ በሚችል የአጅ 
ጽሑፍ እና ስርዝ ድልዝ የሌለበት መሆን 
የገባዋል፡፡ 

 
አንቀጽ 8. የምዝገባ የጊዜ ሠሌዳ 
 

1. የጠቅላላ ምርጫ ምዝገባ በአገር አቀፍ ደረጃ 
ቦርዱ በሚወስናቸው ቀናት የሚጀመርና 

የሚጠናቀቅ ይሆናል፡፡ ቦርዱ የምዝገባ ቀናቱን 
ከመወሰኑ በፊት የፖለቲካ ድርጅቶችን 
ያማክራል፡፡ 

2. ቦርዱ የሚመለከታቸውን ክልሎች ህገ መንግስት 
ወይም ውሳኔ መነሻ በማድረግ የአካባቢ 
ምርጫዎችን የምዝገባ የጊዜ ሠሌዳ ያወጣል፡፡ 
የጊዜ ሰሌዳውን በተመለከተ ከፖለቲካ ድርጅቶች 
ጋር ይመካከራል፡፡ 

3. ቦርዱ የመራጮችን የምዝገባ ዕለት በምርጫ 
የጊዜ ሰሌዳው በማካተት ምዝገባው ከመጀመሩ 
ከ15 ቀን በፊት ጀምሮ በተከታታይ በመገናኛ 
ብዙሀንና በማስታወቂያዎች አማካይነት ለህዝቡ 
ይገልፃል፡፡ 

4. ቦርዱ ባወጣው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት ቅዳሜ፣ 
እሁድ እና የበዓል ቀናትን ጨምሮ በመንግሠት 
የሥራ ሰዓት የመራጮች ምዝገባ ይከናወናል፡፡ 

አንቀፅ 9. ልዩ ምዝገባ 

1. ቦርዱ ልዩ ሁኔታ ሲያጋጥም ልዩ የምዝገባ ቀን 
ሊወስን ይችላል፡፡ 
 

2. ቦርዱ ልዩ የመራጮች ምዝገባ ቀን የሚወስነው@ 
 
ሀ. ማንኛውም ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ 

ያጋጠመው ለመራጭነት ብቁ የሆነ ሰው 
በመራጭ እንዲመዘገብ ለማስቻል እና 

ለ. ፍርድ ቤት በሚቀርብለት ይግባኝ ላይ 
በሚሰጠው ውሳኔ መሠረት የመራጮች ምዝገባ 
ከተጠናቀቀ በኋላ ለመመዝገብ የሚቀርብን ሰው 
እንዲመዘገብ ለማስቻል ይሆናል፡፡ 
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3. ቦርዱ በዚህ አንቀፅ መሠረት ልዩ የምዝገባ ቀን 

ከወሰነ@ 
 
ሀ.   ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት እነዲያውቁት 
     አመቺ በሚለው ማስታወቂያ ይገልፃል፡፡ 
 
ለ.  ከላይ በ«ሀ» መሠረት ውሳኔው ሲደርሳቸው 

የምርጫ ጦቢያዎች ቦርዱ ባወጣው መመሪያ 
መሠረት የሚመለከታቸው መራጮችን 
እንዲመዘገቡ ያሳውቃሉ፡፡ 

ሐ. በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገቡ በልዩ የምዝገባ የጊዜ 
ሠሌዳ ውስጥ የተፈቀደላቸው መራጮች 
ምርጫ ጣቢያዎች ከመራጮች መዝገብ 
መጨረሻ ለዚሁ በተዘጋጀው የመራጮች ልዩ 
መዝገብ ይመዘግባሉ፡፡ 

 
አንቀፅ 1ዐ. ስለሠነዶች ሥርጭትና የመራጮች ምዝገባ 

ቅድመ ዝግጅት 
 

1. ማንኛውም ለመራጮች ምዝገባ የሚያገለግል 
ሰነድ ቦርዱ ከመራጮች ምዝገባ መጀመሪያ 
ዕለት 1ዐ ቀን በፊት ቀደም ብሎ በየምርጫ 
ክልሉ ጽሕፈት ቤቶች እንዲደርስ 
ያደርጋል፡፡ 

2. ቦርዱ እና በየደረጃው ያሉ የምርጫ 
አስፈፃሚዎች የመራጮች ምዝገባ ሰነዶች 
የመራጮች ምዝገባ ከሚጀመርበት ዕለት 
ቢያንስ ከ8 ቀናት በፊት በየምርጫ ጣቢያው 
እንዲደርስ ማድረግ አለባቸው፡፡ 

3. ቦርዱ ስለመራጮች ምዝገባ በየደረጃው ላሉ 
የምርጫ የአስፈፃሚ አካላት ስልጠና 
ይሰጣል፡፡ 

አንቀፅ 11. ስለምርጫ ሰነዶችና ቁሳቁሶች ርክክብ 

እያንዳንዱ የምርጫ ክልል ለመራጮች ምዝገባ 
የተላኩ  ሰነዶችን እና ሌሎች የምርጫ ቁሳቁሶችን 
ተረክቦ  ለየምርጫ ጣቢያዎቹ በጥንቃቄ እና በአግባቡ 
ይልካል@ በህጋዊ የመረካከቢያ ቅፅም ርክክብ 
ይደረጋል፡፡ 

 

አንቀፅ 12. ስለምርጫ ሰነዶችና ቁሳቁሶች ጥበቃ 

1. የምርጫ ሰነዶችና ቁሳቁሶች ከቦርድ ወደየምርጫ 
ክልሉም ሆነ ወደየምርጫ ጣቢያወች ሲሰራጩ 
በየደረጃው የሚገኙ የምርጫ አስፈኀሚወች ተገቢው 
የጥበቃና የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋሉ፡፡ 

2. የምርጫ ክልል እና የምርጫ ጣቢያ የመርጫ 
አስፈፃሚዎች የመራጮች መዝገብ፣ ሰነዶች እና 
የምርጫ ቁሳቁሶችን ለመረከብ እና ለማስቀመጥ 
የሚያስችል ምቹ ቦታ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡ 

3. የምርጫ ክልል እና የምርጫ ጣቢያ ምርጫ 
አስፈፃሚዎች የመራጮች መዝገብ፣ ሰነዶች እና 
የምርጫ ቁሳቁሶችን እንዳይበላሹ፣ እንዳይቃጠሉ 
እና እንዳይሰረቁ ጥበቃው አስተማማኝ በሆነ ቦታ 
በጥንቃቄ ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡ 

    አንቀፅ 13. የመራጮች ምዝገባ ቦታ 
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1. የመራጮች ምዝገባ የሚከናወነው መራጮች 
በሚኖሩበት ቀበሌ በቦርዱ በሚቋቋም የምርጫ 
ጣቢያ ነው፡፡ 

2. ከምርጫ ጣቢያ ውጪ ቤት ለቤትም ሆነ 
በተመሳሳይ በታ እየተዘዋወሩ የመራጮች ምዝገባ 
ማከናወን የተከለከለ ነው፡፡ 

3. በዚህ አንቀፅ በንዑስ አንቀፅ 2 የተደነገገው ቢኖርም 
ቦርዱ የአርብቶ አደሩን አኗኗር መነሻ በማድረግ 
ተንቀሳቃሽ የምርጫ ጣቢያ ሊያቋቁም ይችላል፡፡ 

4. የምርጫ አስፈፃሚዎች የምዝገባውን ቦታ 
ለመራጮች ምዝገባ አና ለሌሎች የምርጫ 
ተግባራት ምቹ፣ አማካይ እና መራጩ በቀላሉ 
ሊያውቃቸው የሚችሉ እንዲሆኑ ማመቻቸት 
አለባቸው፡፡ 

5. የመራጮች ምዝገባ የሚካሄድበት የምርጫ ጣቢያ 
የሚገኝበት ቦታ በወቅቱ ለህዝብ ይፋ መደረግ 
አለበት፡፡ 

6. በአንድ ቦታ ከአንድ በላይ የምርጫ ጣቢያ መኖር 
የለበትም፡፡ 

7. በማንኛውም ምርጫ አንድ ምርጫ ጣቢያ 
የሚያስተናግደው የመራጮች ብዛት ከአንድ ሺህ 
መብለጥ የለበትም፡፡ 

8. ቦርዱ በአንድ ምርጫ ጣቢያ የሚኖረው መራጭ 
ከአንድ ሺህ እንደሚበልጥ ሲገምት በሁለት ምርጫ 
ጣቢያ ተከፍሎ እንዲመዘገብ ያደርጋል፡፡ 

9. ቦርዱ የምርጫ ጣቢያውን ሲከፍል ያልተወሳሰበ፣ 
በግልፅ የተከለለ እና ለመራጩ ምቹ መሆኑን 
ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡ 

10. ቦርዱ የምርጫ ጣቢያ ቦታን ሊለውጥ ይችላል@ 
የማንኛውንም የምርጫ ጣቢያ ቦታ ለውጥ ተወዳዳሪ 

የፖለቲካ ድርጅቶች፣ እጩዎች እና መራጩ ህዝብ 
ወዲያውኑ እነዲያውቀው ያደርጋል፡፡ 

አንቀፅ 14. የመራጮች ምዝገባ ቦታ በመሆን የማያገለግሉ 
ቦታዎች 

የሚከተሉት ቦታዎች በመራጮች ምዝገባ ቦታነት 
እያገለግሉም፤ 

1. ወታደራዊ ካምፖች፣ 
2. የፖሊስ ጣቢያዎች፣ 
3. ቤተክርስቲያናት፣ 
4. መስጊዶች፣ 
5. ሆስፒታሎች፣ 
6. መጠጥ ቤቶች፣ 
7. የፖለቲካ ወይም የሃይማኖት ድርጅቶች ህንፃዎች 

እና  
8. መኖሪያ ቤቶች፡፡ 

አንቀፅ 15. የምርጫ ጣቢያ ዝግጅት 

1. የምርጫ ጣቢያ የመርጫ አስፈፃሚዎች የምርጫ 
ጣቢያው ለመራጮች ምዝገባ በሚያመች ሁኔታ 
ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ዝግጅት ያደርጋሉ፤ 

ሀ. መግቢያና መውጫው የተለያየ የመራጮች         
መመዝገቢያ ቤት ወይም ድንኳን ወይም ዳስ 
ያዘጋጃል፡፡ 

ለ. የመዝገብ ሹሞች፣ የሕዝብ ታዛቢዎች እና 
የእጩ ወኪሎች አቀማመጥ ፊት ለፊት ሆኖ 
ተመዝጋቢዎች ወደ መመዝገቢያው ቦታ 
ሲገቡ እና ከምዝገባ ቦታው ሲወጡ በግልፅ 
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በማየትና በመስማት ሊታዘቡ የሚችሉበትን 
አቀማመጥ ያመቻቻል፡፡ 

ሐ. መራጮች ለመመዝገብ ሲመጡ ተራ 
የሚጠብቁበት ከፀሐይና ዝናብ መከለያ ቦታ 
ያዘጋጃል፡፡ 

 

2. የምርጫ ጣቢያ የምርጫ አስፈፃሚዎች የመራጮች 
ምዝገባ ከሚጀምርበት ዕለት 15 ቀን በፊት ጀምሮ 
መራጩ ህዝብ፤ 

 
ሀ. የመራጮች ምዝገባ ቀን መድረሱንና ከመቼ 

እስከ ድረስ ምዝገባ እንደሚካሄድ እና 
 
ለ.  የመራጮች ምዝገባ የሚካሄድበትን     

የመርጫ ጣቢያ በግልፅ እንዲያውቀው 
ያደርጋሉ፡፡ 

 
3. መራጮች ያለእንግልት መመዝገብ እነዲችሉ በዚህ 

አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 መሠረት አስፈላጊው 
ማስታወቂያ፤ 
 
ሀ. ለዚሁ በተዘጋጀ ወረቀት ላይ በጉልህ ተጽፎ 

በምርጫ ጣቢያው በመስቀል ወይም 
 
ለ. ህዝብ በብዛት በሚገኝበት ቦታ እንዲለጠፍ 

በደማድረግ ወይም 
 
ሐ. በሌላ አመቺ በሚሉት መንገድ ህዝቡ በይፋ 

እንዲያውቀው ያደርጋሉ፡፡ 

4. የምርጫ አስፈፃሚዎች ለመራጮች ምዝገባ 
የሚያስፈልጉ የመራጮች መዝገብ፣ የመራጮች 
ምዝገባ መታወቂያ ካርድ እንዲሁም የማህተም 
መርገጫ እና ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶች እና ቁሳቁሶች 
እንዲዘጋጁ ያደርጋሉ፡፡ 

አንቀፅ 16. የመራጮች መዝገብ ዝግጅት 

1. እያንዳንድ ምርጫ ጣቢያ በምርጫ ህጉ መሠረት 
የራሱ ሁለት የመራጮች መዝገብ ይኖረዋል፡፡ 

 
2. የመራጮች መዝገብ ከመራጮች ምዝገባ 

መጀመሪያ ቀን በፊት በሚከተለው ሁኔታ 
መዘጋጀት አለበት፤ 

 
ሀ. በአንደኛው መዝገብ የፊት ልባስ ላይ 

መዝገብ በቁጥር 1 አና በሌላኛው መዝገብ 
ልባስ ላይ መዝገብ ቁጥር 2 በማለት 
ተመዝግቦ ይዘጋጃል፡፡ 

 
ለ.  በሁለቱም መዝገቦች የፊት ልባስ ላይ 

የክልሉ፣ የዞኑ፣ የምርጫ ክልሉ፣ የወረዳው፣ 
የቀበሌው የምርጫ ጣቢያው መጠሪያዎች 
እና ዓመተ ምህረቱ ይመዘገባል፡፡ 

 
ሐ. በመዝገቦቹ የውስጥ ገፆች ላይ በተሰጡት 

ክፍት ቦታዎች የገጽ ቁጥሮችን በጥንቃቄ 
ይሞላሉ፡፡ 

 
አንቀፅ 17. በመራጮች ምዝገባ ቦታ መገኘት 

ስለሚገባቸው ሰዎች 
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1. የሚከተሉት ሰዎች በመራጮች ምዝገባ ቀናት 
በመራጮች መመዝገቢያ ቦታ መገኘት 
አለባቸው፤ 

 
 ሀ. የምርጫ አስፈፃሚዎች፣ 
 ለ. የተወዳዳሪ ፖለቲካ ድርጅት ወይም የግል    

እጩ ተቀማጭ ወኪሎች እና 
 
 ሐ. የህዝብ ታዛቢዎች፡፡ 
 
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 የተዘረዘሩ ሰዎች 

በመራጮች መዝገባ ዕለት በምርጫ ጣቢያው 
እነዲገኙ የምርጫ ጣቢያው ኃላፊ ከመራጮች 
ምዝገባ አስር ቀን በፊት በጽሑፍ እነዲያውቁት 
ያደርጋል፡፡ 

 
3. ማንኛውም በመራጮች ምዝገባ ወቅት መገኘት 

ያለበት የህዝብ ታዛቢ፣ የተወዳዳሪ ፖለቲካ 
ድርጅት እጩ ወይም የግል እጩ ወኪል 
ተነግሮት ባለመገኘቱ የመራጮች ምዝገባ ሂደት 
አይቋረጥም፡፡ 

 
አንቀፅ 18. በመራጭነት ለመመዝገብ የሚያበቁ 

ሁኔታዎች 
 
1. ማንኛውም ሰው በመራጭነት ለመመዝገብ 

የሚከተለውን ማሟላት ይኖርበታል፤ 
 
 ሀ. ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆነ፣ 

ለ. በምዝገባው ዕለት እድሜው 18 ዓመት 
እና ከዚያ በላይ የሆነ እና 

 ሐ. በምርጫ ክልሉ ቢያንስ ለ6 ወር የኖረ፡፡ 
 
2. የተመዝጋቢው እድሜ 18 ዓመት ስለመሆኑ 

የሚቀርብ ማስረጃ ሳይኖርና ወይም ጥርጣሬ 
ሲኖር በተመዝጋቢው ቤተሰብ አንጋፋ አባል 
ወይም ዘመድ፣ እነሱ ከሌሉ ስለግለሰቡ 
በሚያውቅ ሌላ ሰው የምስክርነት ቃል ተወስኖ 
ሊመዘገብ የችላል፡፡ 

 
አንቀፅ 19. በመራጭነት ለመመዝገብ የሚቀርቡ 

የማንነት ማስረጃዎች 
 

1. አንድ በመራጭነት ለመመዝገብ ብቁ የሆነ ሰው 
እንደሁኔታው ከሚከተለው አንዱን ማስረጃ 
በሚኖርበት አካባቢ ለሚገኝ ምርጫ ጣቢያ 
በማቅረብ በመራጭነት ሊመዘገብ የችላል፤ 

ሀ. ተመዝጋቢው በሚኖርበት ከተማም ይሁን 
በገጠር በሚገኙ ቀበሌዎች የሚሰጥ 
የነዋሪነት መታወቂያ፣ 

 ለ.  የሰራተኛነት መታወቂያ፣ 

ሐ. የተማሪነት መታወቂያ፣ 

መ. ፓስፖርት ወይም 

ሠ. ከላይ የተጠቀሰው መታወቂያ በሌለበት 
ወቅት በቅርቡ ፎቶግራፍ ተደርጎበት 
የተሰጠው እንደመንጃ ፈቃድ፣የመኖሪያ 
የምስክር ወረቀት ወይም ከውትድርና 
የተገለለበት ሠነድ ወይም በተባበሩት 
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መንግሥታት የተሰጠ የስደተኞች ካርድ 
የሥራ ፈቃድ ወይም የጡረታ አበል 
መታወቂያ እና የመሳሰሉ የመለያ 
ማስረጃዎች፡፡ 

      2 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንድ 1 ከ‹‹ሀ›› እስከ ‹‹መ››  

        ድንጋጌዎች መሠረት የተሰጠ መታወቂያ ወይም  

        ፓስፖርት ጊዜ ያለፈበት ቢሆንም እንኳን  

        በመራጭነት ለመመዝገብ ሊያገለግል ይችላል፡፡ 

3. ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ማስረጃዎች 
በማይኖሩበት  

   ወቅት፤  
ሀ. መዝጋቢዎች መራጩን ለይተው 
የሚያውቁ  
   ከሆነ ወይም  

   ለ.   በገጠር አካካቢ ሲሆን በባሕላዊና በልማዳዊ 
ዘዴ ተመዝጋቢውን ለመለየት የሚቻልበት 
ሁኔታ ካለ በመራጭነት ሊመዘገብ ይችላል' 

 
4.  በዚህ አንቀፅ በተደነገገው መንገድ 
ለመራጭነት  

ሊመዘገብ የመጣውን ሰው መለየት ካልተቻለ 
በምርጫ ጣቢያው በሕዝብ የተመረጡ 
የሕዝብ ታዛቢዎች በሚሰጡት ምስክረነት 
ተመዝጋቢውን ለመለየት የሚቻልበት ሁኔታ 
ካለ  በቃለ ጉባኤ ተይዞ ምዝገባ ሊከናወን 
ይችላል፡፡ 

5.  ከላይ በንዑስ አንቀፅ 4 መሠረት የተያዘው ቃለ  
 ጉባኤ የምርጫ ጣቢያ የሕዝብ  ታዛቢዎች እና  

 የምርጫ አስፈፃሚዎች ይፈርሙበታል፡፡ 
 
                                       

አንቀፅ 2ዐ. በመራጭነት ሊመዘገቡ ስለማይችሉ ሰዎች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሰዎች በመራጭነት 
ሊመዘገቡ አይችሉም፤ 

1.  ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያልሆነ፣ 
2. በምዝገባው ዕለት ዕድሜው ከ18 ዓመት በታች 

የሆነ፣ 
3. በአዕምሮ ህመም ምክንያት የመወሰን አቅም 

የሌለው ስለመሆኑ የሚታወቅ ሰው፣ 
4.  በፍርድ የተወሰነበትን የእሥራት ቅጣት 

በመፈፀም ላይ ያለ ሰው እና 
5.  የመምረጥ መብቱ በህግ የተገደበበት ሰው፡፡ 
 

 
አንቀፅ 21. የአመዘጋገብ ሥርዓት 
 

1. ለምዝገባ የቀረበ ሰው መዝጋቢዎች የሚጠይቁትን 
የማንነት ጥያቄ በትክክል መመለስ አለበት፡፡ 
የሰጠው እያንዳንድ መረጃም በተዘጋጀው መዝገብ  
ውስጥ በጥንቃቄ ይሰፍራል፡፡ 

2. ለምዝገባ የሚቀርቡ መራጮች በአንደኛው መዝገብ  
ላይ ብቻ በብዛት እንዳይመዘገቡ የምርጫ 
አስፈፃሚዎች በሁለቱም መዝገቦች ላይ 
ተመጣጥነው እንዲመዘገቡ ያደርጋሉ፡፡ 
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3. ለመራጭነት ብቁ የሆነ ሰው እንደአመጣጡ ተራውን 
ጠብቆ ከመዝገብ ሹሞቹ አንደኛው ፊት በመቅረብ 
በተዘጋጀው የመራጮች መዝገብ ላይ ስሙ 
ይሰፍራል፡፡ 

4. እድሜያቸው የገፉና አካል ጉዳተኞች ተራ 
ሳይጠብቁ ለምርጫ ጣቢያው ኃላፊ በማሳወቅ 
ቅድሚያ ተስጥቷቸው ይመዘገባሉ፡፡ 

5. የመዝገብ ሹሞቹ መራጩን ሲመዘግቡ የምርጫ 
ጣቢያው የህዝብ ታዛቢዎች እና ተመዝበጋቢው 
ለመስማት በሚችሉበት ሁኔታ ድምፃቸውን ከፍ 
አድርገው መረጃዎቹን አንድ በአንድ ደግመው 
በመናገር ዝርዝሩን በመዝገብ ላይ ያ\ፍራሉ፡፡ 

6. መራጮች ከተመዘገቡ በኋላ በመዝገቡ ላይ 
በስማቸው ትይዩ እንደችሎታቸው በጽሑፍ ወይም 
በጣት አሻራ እንዲፈርሙ ወይም ጣቶች የሌለው 
ሰው ከሆነ በመዝጋቢው አማካኝነት እንደችሎታው 
ምልክት እንዲደደርግ ያደርጋል፡፡ 

7. ለመመዝገብ ብቁ የሆኑና አቅም የሚያንሳቸው ሰዎች 
እና ዓይነ ስውራን በረዳቶቻቸው አማካኝነት በአካል 
ተገኝተው ሊመዘገቡ ይችላሉ፡፡ 

8. አቅም ለሚያንሳቸውና ለዓይነ ስውራን ረዳት የሆነ 
ሰው፤ 

  ሀ. ኢትዮጵያዊ የሆነ፣ 

  ለ. እድሜው 18 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ 
እና 

  ሐ. እጩ ወይም የእጩ ተወካይ ያልሆነ 
መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 

አንቀፅ 22 አንድ ጊዜ እና አንድ ቦታ ብቻ በግንባር 
ስለመመዝገብ 

1. ማንኛውም መራጭ በአንድ ምርጫ ጣቢያ ከአንድ 
ጊዜ በላይ መመዝገብ ወይም ከአንድ ምርጫ 
ጣቢያ በላይ መመዝገብ የለበትም፡፡ 

2. የመራጭነት ምዝገባ ልዩ የመራጮች ምዝገባን 
ጨምሮ የሚካሄደው በግንባር በመቅረብ ብቻ 
ይሆናል፡፡ 

 

አንቀፅ 23. ስለመራጮች ምዝገባ መታወቂያ ካርድ 

 በህግ መሠረት የተመዘገበ ማንኛውም ሰው፤ 

1.  የመራጮች ምዝገባ መታወቂያ ካርድ 
ይሰጠዋል፡፡ 
2. እያንዳንዱ የመራጮች ምዝገባ መታወቂያ ካርድ 

መራጮች በመዝገብ ላይ ከተመዘገቡ በኋላ 
ከመዝገቡ ጋር እየተገናዘቡ የሚሞሉ የሚከተሉት 
አምዶች ይኖሩታል፤ 

 
 ሀ. የመራጩ ስም ከነአያቱ፣ 
 ለ. የሚኖርበት ክልል፣ዞን፣ወረዳ፣ቀበሌ፣ምርጫ                         

ጣቢያ፣ የቤት ቁጥር፣ መንደር እና ጎጥ፣   
ሐ. የመዝገብ ቁጥር፣ የመዝገብ ተራ ቁጥር 

እና የመዝገብ ገጽ፣  
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 መ. የመራጩ ፊርማ፣ የመዝጋቢ ፈርማ እና 
 ሠ. የተመዘገበበት ቀን፡፡ 
3. አንድ መራጭ አንድ የመራጮች ምዝገባ 

መታወቂያ ካርድ ብቻ ይኖረዋል፡፡ 
 
4. ማንኛውም ለምርጫ የተመዘገበ ሰው በድምፅ 

መስጫው ዕለት የመራጮች ምዝገባ መታወቂያ 
ካርዱን ይዞ ወደ ምርጫ ጣቢ¦ መምጣት 
አለበት፡፡ 

 
5. ማንኛውም የመራጮች ምዝገባ ካርድ የጠፋበት 

ወይም የተበላሸበት መራጭ ከድምፅ መስጫው 
ዕለት በፊት በማንኛውም የምርጫ ጣቢያው 
የሥራ ጊዜ ወይም በድምፅ መስጫው ዕለት 
ለምርጫ ጣቢ¦ው ሊያመለክት ይችላል፡፡ 
በምርጫ ጣቢያው ከታመነበት ጉዳዩ በቃለ 
ጉባዔ ተይዞ በምትኩ ሌላ ሊሰጠው ወይም ድምፅ 
ሊሰጥ ይችላል፡፡ 

 
 
 
 
አንቀፅ 24 የመራጮች መዝገብ ይዘት 
 
1. የመራጮች መዝገብ የሚከተሉትን አርዕስቶች 

ለመሙላት የሚያስችሉ አምዶች ይኖሩታል፤ 
 

ሀ. የመዝገብ ተራ ቁጥር፣ 
ለ. የምዝገባ ቀን፣ 
ሐ. የተመዝጋቢው ሙሉ ስም ከነአያት፣ 
መ. የተመዝጋቢው ዕድሜ፣ 

ሠ. የተመዝጋቢው ፆታ፣ 
ረ. በምርጫ ክልሉ የኖረበት ጊዜ፣ 
ሰ. የመዝገባው ዕለት የጽሕፈት ወይም የአውራ 

ጣት ወይም በሌላ ምልክት ፊርማ፣ 
ሸ. የምርጫው ዕለት የጽሕፈት ወይም የአውራ 

ጣት ወይም በሌላ ምልክት ፊርማ፣ 
ቀ. የቤት ቁጥር ወይም መንደር ወይም ጎጥ እና 
በ. ለአስፈላጊ ሥራ አንድ አምድ፡፡ 

 
2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1(ሐ፣መ፣ሠ፣ረ፣ሰ እና 

ቀ) የተደነገገው በመራጮች ምዝገባ ወቅት 
ለመመዝገብ የመጣን ነዋሪ በመጠየቅ እና 
ማስረጃውን በማየት የሚሞላ ይሆናል፡፡ 

 
3. በዚህ አንቀፅ ንዑስ 1 (ሸ) የተደነገገው በድምፅ 

መስጫው ዕለት መራጩ የሚፈርምበት አምድ 
ነው፡፡ 

 
4. በአንድ ምዝገባ ተከታታይ ምረጫ የሚደረግ 

ከሆነ ከላይ በንዑስ አንቀፅ 1 (ሸ) የተቀመጠው 
ዓይነት ሌላ አምድ ሊጨመር ይችላል፡፡ 

 
 
 
አንቀፅ 25. በምርጫ ጣቢያው በየዕለቱ ምዝገባ 
ማጠናቀቂያ ላይ ስለሚያዝ ቃለ - ጉባዔ 
 
1. በምርጫ ጣቢ¦ የመራጮች ምዝገባ በየዕለቱ 
ምዝገባው እስከሚጠናቀቅ ድረስ የመጨረሻው 
ተመዝጋቢ ቁጥር ተሞልቶ እና አጠቃላይ ምዝገባ 
ቦርዱ በሚያዘጋጀው ቅፅ መሠረት ይሞላል፡፡ 
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2. በቅፁ ላይ የምርጫ ጣቢያው መዝጋቢዎች እና 
የምርጫ ጣቢያው የህዝብ ታዛቢዎች ተወካይ 
ይፈራረሙበታል፡፡ 
3. በዚህ አንቀፅ መሠረት የተያዘና የተፈረመው ቅፅ 
በምርጫ ጣቢያው በጥንቃቄ ይያዛል፡፡ 
 
አንቀፅ 26. የመደበኛው የመራጮች መዝገብ አዘጋግ 
 
በመራጮች መደበኛ ምዝገባ ማጠናቀቂያ ዕለት እና 
የመራጮች ምዝገባ ሰዓት እንዳበቃ፤ 
 
1. በሁለቱም መዝገቦች ላይ የሚካሄደው ምዝገባ 
ይቆማል፡፡  
2. ሁለቱም መዝገቦች ከዚህ ቀጥሎ በቅደም ተከተል 

የተዘረዘረው ሁኔታ እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ 
ይዘጋሉ፤ 

 
ሀ. በየመዝገቡ ላይ በመጨረሻ ተራ ቁጥር 

ከተመዘገበው ስም ቀጥሎ ያሉትን 
መመዝገቢያ መስመሮች ከግራ ወደቀኝ 
በዚግዛግ መስመር በማያያዝ ይዘጋል፡፡ 

 
ለ. ከላይ በ«ሀ» መሠረት መዝገቦቹ ከተዘጉ በኋላ 

በእያንዳንዱ የመራጮች መዝገብ ላይ 
የመዘገበውን ጠቅላላ መራጭ በፆታ 
በመለየት አሀዙ በመተማመኛ ላይ 
ይሰፍራል፡፡ 

 
ሐ. ከላይ በ «ለ» መሠረት የተለየውን መራጭ 

ብዛት በእያንዳንዱ መዝገብ ላይ በዚግዛግ 

ከተዘጋው መዝገብ መጨረሻ ላይ በሚኖር 
አንድ መስመር ላይ «ወንድ ---- ሴት -------
--- ድምር --------» በሚል በመመዝገብ አና 
በቃለ ጉባዔ ላይ በመሙላት የምርጫ 
አስፈፃሚዎችና የህዝብ ታዛቢዎች 
ይፈራረሙበታል፡፡ 

 
3. ቦርዱ በተለየ ሁኔታ ካል’ሰነና አመቺ በሆነ 

ማስታወቂያ ለሚመለከታቸው ምርጫ ጣቢያዎች 
ካልገለፀላቸው በስተቀር በዚህ አንቀፅ መሠረት 
ተዘግቶ የምርጫ አስፈፃሚዎች አና የህዝብ 
ታዛቢዎች ከፈረሙበት በኋላ በመራጮች 
መዝገብ ላይ አዲስ መራጮች አይመዘገቡም፣ 
የሚሰፍር ወይም የሚፃፍ ነገር አይኖርም፡፡  

 
4. የመራጮች ምዝገባ በተጠናቀቀበት ዕለት 

ከሚያዘው መተማመኛ በተጨማሪ በዚህ አንቀፅ 
ንዑስ አንቀፅ 2/ሐ/መሠረት በየመዝገቡ ላይ 
ከተሞላው ማጠቃለያ ድምር ቀጥሎ የምርጫ 
አስፈፃሚዎች እና የህዝብ ታዛቢዎች 
ይፈራረሙበታል፡፡ 

 
አንቀፅ 27. የመራጮች ልዩ መዝገብ አዘጋግ 
  
 በዚህ መመሪያ አንቀፅ 9 መሠረት ቦርዱ ባወጣው 
ልዩ የመራጮች ምዝገባ ቀን መራጮች ከተመዘገቡ 
በኋላ የመራጮች ልዩ መዝገብ በሚከተለው ሁኔታ 
ይዘጋል፤ 
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1 . ልዩ ምዝገባው የሚጠናቀቀው እና መዝገቡ 
የሚዘጋው ቦርዱ ባወጣው የጊዜ ሠልዳ መሠረት 
በልዩ ምዝገባ ማጠናቀቂያ ዕለትና ሰዓት ይሆናል፡፡ 

2. የልዩ ምዝገባ የመራጮች መዝገብ አዘጋግ በዚህ 
መመሪያ አንቀፅ 26 ለመራጮች መደበኛ መዝገብ 
አዘጋግ በተደነገገው መሠረት ይሆናል፡፡ 

አንቀፅ 28. የመራጮችን መዝገብ ለህዝብ ግልፅ 
ስለማድረግ 

1. የመራጮች ምዝገባ እንደተጠናቀቀ የመራጮች 
መዝገብ በምርጫ ጣቢያው ቅጥር ግቢ ውስጥ 
ለተከታታይ 5 ቀናት ይፋ ውጥቶ ህዝብ በግልፅ 
እንዲያየው ይደረጋል፡፡  

2. የመራጮች መዝገብ ህዝብ በግልፅ እንዲያየው 
የሚደረገው በሚከተለው አሰራር ይሆናል፤ 

ሀ. የመራጮችን መዝገብ በኃላፊነት 
በመረከብ ህዝቡ በግልፅ እንዲያይ 
የሚያደርጉት በምርጫ ጣቢያው 
የመዝገብ ሹሞች ሆነው የተመደቡት 
የምርጫ አስፈፃሚ አባላት ናቸው፡፡ 

ለ. የምርጫ ጣቢያው ኃላፊ መዝገቡን   
ለመመልከት የሚፈልግን ሰው በተራ 
እና እንዳመጣጣቸው ወደየመዝገብ 
ሹሞቹ እየቀረቡ እነዲመለከቱ አስፈላጊ 
ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ ያስፈፅማል፡፡ 

ሐ. ማንኛውም የመራጮችን መዝገብ 
መመልከት የሚፈልግ ሰው ወደመዝገብ 

ሹሞቹ በመቅረብ የሚፈልገውን መረጃ 
ከመዝገቡ እንዲያሳዩት የመዝገብ 
ሹሞቹን ይጠይቃል፡፡ የመዝገብ 
ሹሞቹም የተጠየቀውን መረጃ 
ለሚመለከተው ሰው መዝገቡን 
በመግለፅ ያሳዩታል፡፡ 

መ. ማንኛውም የመራጮችን መዝገብ 
የሚመለከት ሰው በመዝገብ ሹሙ 
አማካኝነት የሚፈልገው መረጃ ያለበትን 
ገጽ/ገፆች/ በዓይን ከማየት ወይም 
መረጃው ሲነበብለት ከማዳመጥ ውጪ 
በእጁ መንካት ወይም መዝገቡ ላይ 
መፃፍ ወይም ምልክት ማድረግ 
የተከለከለ ነው፡፡ 

3. የመራጮችን መዝገብ ለመመልከት የሚቀርብ ሰው 
ወይም አካል ተወካይ የማንነት መታወቂያ ካርድ 
ወይም ማስረጃ መያዝ አለበት፡፡ 

4.  የመራጮች መዝገብ ሕዝብ በግልፅ እንዲያየው 
ሲደረግ የምርጫ ጣቢያው የህዝብ ታዛቢዎች፣ 
የፖለቲካ ድርጅት ወይም የግል እጩ ወኪሎች 
እና የምርጫ አስፈፃሚዎች በተገኙበት ይሆናል፡፡ 

5.  የመራጮች መዝገብ ከላይ በንዑስ አንቀፅ 1 
መሠረት ይፋ ውጥቶ ቅዳሜ አና እሁድን 
እንዲሁም በዓላትን ጨምሮ ለ5 ተከታታይ ቀናት 
ህዝቡ በግልፅ እንዲያየው የሚደረገው በየዕለቱ 
በመንግሥት የሥራ ሰዓት ይሆናል፡፡ 

6.  የመራጮች መዝገብ ለህዝብ ግልፅ የሚሆንባቸው 
ቀናት ሲጠናቀቅ፤ 
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 ሀ. መዝገቡ ለ5 ተከታታይ ቀናት ህዝቡ 
እንዲያየው ስለመደረጉ፣ 

 

 ለ.  ህዝቡ መዝገቡን ሲመለከት የጠየቀውን 
መረጃ ይዘት እና መረጃውን ስለማግኘት 
እና አለማግኘቱ በአጭሩ፣ 

ሐ. ማንኛውም የአካባቢው ነዋሪ የሆነ ሰው 
መዝገቡን አይቶ ለአቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ 
ያቀረበው አቤቱታ ካለ እና ስለተሰጠው 
መልስ በአጭሩ እና 

መ. መዝገቡ ለሕዝብ ግልፅ በሆነባቸው ቀናት 
የተገኙና ያልተገኙትን የህዝብ 
ታዛቢዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም 
የግል እጩ ወኪሎች እና የምርጫ ጣቢያ 
የምርጫ አስፈፃሚዎች 

የሚመለከቱ መረጃዎች መተማመኛ 
ይዘጋጃል፡፡ የህዝብ ታዛቢዎች እና 
የምርጫ አስፈፃሚዎች ከተፈራረሙበት 
በኋላ በሠነድነት ይያዛል፡፡ 

አንቀፅ 29. ከምዝገባ ስለመሰረዝ 
 

1. ማንኛውም ለመራጭነት የተመዘገበ ሰው 
በአዕምሮ ህመም ምክንያት ለመወሰን ብቃት 
የሌለው ወይም በማጭበርበር የተመዘገበ ወይም 
ተፈርዶበት በማረሚያ ቤት የታሰረ ካልሆነ 

በስተቀር በሚቀርብ ተቃውሞ ከመራጮች 
መዝገብ አይሰረዝም፡፡ 

 
2. መራጮች ተፈርዶባቸው ሲታሠሩ፣ የአእምሮ 

ህመምተኞች ሲሆኑ ወይም አጭበርብረው ሲገኙ 
እንደአግባቡ ፍርድ ቤቶች፣ ሆስፒታሎች እና 
እድሮች ሁኔታው እንደተከሰተ ወዲያውኑ 
ለሚመለከተው፤ 

 ሀ. የቦርዱ የክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት 

ወይም 

 ለ. የምርጫ ክልል ወይም  

 ሐ. የምርጫ ጣቢያ 

ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው፡፡  

3.  ከላይ በንዑስ አንቀፅ 2 መሠረት መረጃ የደረሰው 

የቦርዱ የክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ወይም 

የምርጫ ክልል ወይም የምርጫ ጣቢያ፤ 

 

ሀ. ተመዝጋቢውን ወዲያውኑ ከመራጮች 

መዝገብ ላይ ይሰርዘዋል፡፡ 

ለ. ከላይ በዚህ ንዑስ አንቀፅ «ሀ» መሠረት 

የተሰረዘው ሰው ለመሠረዙ የቀረበለትን 

ማስረጃ በመጥቀስ ቃለ ጉባዔ ይያዛል፡፡ 

ሐ. ከላይ በዚህ ንዑስ አንቀፅ «ለ» መሠረት 

የተያዘ ቃለ-ጉባዔ የምርጫ አስፈፅሚዎች እና 

የህዝብ ታዛቢዎች ይፈራረሙበታል፡፡ 
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4. በፍርድ ቤት የመምረጥ መብቱ በህግ የተገደበበት 

ማንኛውም ሰው አጭበርብሮ በመራጭነት 

ከተመዘገበ ከመዝገብ ይሠረዛል፡፡ 

5. በሞተ ሰው ስም አጭበርብሮ በመራጭነት ተመዝግቦ 

የነበረ ማንኛውም ሰው ከተገኘ አና በምርጫ 

አስፈፃሚዎች ሲታመንበት ወዲያውኑ ከመዝገብ 

ይሠረዛል፣ ጉዳዩ ወደሚመለከተው የፍትህ አካል 

እነዲቀርብ ይደረጋል፡፡ 

6. በዚህ አንቀፅ መሠረት አንድ ሰው ከመራጮች 

መዝገብ የሚሰረዘው እስከ ድምፅ መስጫው እለት 

ድረስ ይሆናል፡፡ 

 

አንቀፅ 3ዐ. በመራጮች ምዝገባ ሂደት የተከለከሉ 

ተግባራት 

በመራጮች ምዝገባ ሂደት የሚከተሉትን የተከለከሉ 

ተግባራት ፈፅሞ የተገኘ ሰው በህግ ተጠያቂ ይሆናል፤ 

1.   የመራጮች ምዝገባ መመዘኛን ሳያሟላ  

በመራጮች መዝገብ ላይ ተመዝግቦ የተገኘ፣ 

2.  ተመዝጋቢው መመዘኛውን አለማሟላቱን እያወቀ 

በመራጭነት መዝግቦት የተገኘ የመዝገብ ሹም፣ 

3.  በምርጫ አፈፃፀም የጊዜ ሠሌዳ መሠረት  እና 

ለመራጮች ምዝገባ ከተወሰኑት ቀን እና ሰዓት 

ውጪ ማንኛውንም ዓይነት ምዝገባ ሲያከናውን 

የተገኘ የመዝገብ ሹም፣ 

4.  ለመራጨነት ከአንድ ጊዜ በላይ ወይም ከአንድ 

መርጫ ጣቢያ በላይ ተመዝግቦ የተገኘ እንደሆነ 

ወይም ከአንድ በላይ የመራጮች ምዝገባ 

መታወቂያ ካርድ ይዞ የተገኘ፣ 

5.  ለመራጭነት ለመመዝገብ ሲል የሀሰት መግለጫ፣ 

ወይም ማስረጃ የሰጠ ወይም የሀሰት ሠነድ 

ለሚመለከተው አካል አቅርቦ የተገኘ፣ 

6. መራጮች እንዳይመዘገቡ በማንኛውም መንገድ 

ያስፈራራ ወይም የሀሰት መረጃ ወይም ማስረጃ 

የሰጠ፣ 

7.   የሌላውን በመራጨነት የመመዝገብ መብት፣ 

አቤቱታ የማቅረብ መብት እንዳይጠቀምበት 

የከለከለው ወይም የገደበ ወይም ያወከ፣ 

8.  የመራጮች ምዝገባ መታወቂያ ካርድ የለወጠ፣ 

የሠረዘ፣ የደለዘ፣ ወይም 

9. በህጋዊ መንገድ የተመዘገበን መራጭ ከማንኛውም 

የምርጫ ሠነድ የሠረዘ ወይም የደለዘ፡፡ 

1ዐ. ከመዝገብ ሹሞቹ ወይም በዚህ መመሪያ አንቀፅ 7 

ንዑስ አንቀፅ 7 መሠረት በምርጫ ጣቢያ ኃላፊው  

ከተመደቡ መዝጋቢዎች ውጪ የመራጮች ምዝገባ 

አከናውኖ የተገኘ ማንኛውም ሰው፡፡ 
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አንቀፅ 31. ስለአቤቱታ አቀራረብ 

የመራጮች ምዝገባን በሚመለከት የሚነሱ 

ቅሬታዎችና አቤቱታዎች ቦርዱ ባወጣው ደንብ ቁጥር 

1/2ዐዐ1 ዓ.ም. መሠረት ውሳኔ ያገኛሉ፡፡ 

 

አንቀፅ 32. በመራጮች ምዝገባ ሂደት ሥራ ላይ 

ስለሚውሉ ቅፆች እና ስለ ሪፖርት አቀራረብ 

1.   በየደረጃው የተቋቋሙ የምርጫ አስፈፃሚ አካላት 

የመራጮች ምዝገባ እንቅስቃሴን አስመልክቶ ለበላይ 

የምርጫ አስፈፃሚ አካል ሪፖርት ማቅረብ አለባቸው፡፡ 

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 መሠረት የሚቀርብ ሪፖርት 

ቦርዱ ባወጣው የጊዜ ሠሌዳ ውስጥ ይከናወናል፡፡ 

 

 

 

አንቀፅ 33. የመተባበር ግዴታ 

ማንኛውም ሰው ወይም አካል የዚህን መመሪያ 

ድንጋጌዎች ተግባራዊ ለማድረግ የመተባበር ግዴታ 

አለበት፡፡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አንቀፅ 34. ስለቅጣት 

ማንኛውም ሰው ይህን መመሪያ የጣሰ ወይም ሆን 

ብሎ የምረጫውን ሂደት የሚያሰናክል ጥፋት ፈፅሞ 

ከተገኘ አግባብ ባለው ህግ መሠረት ይጠየቃል፡፡ 
 

አንቀፅ 35. የተሻሩ መመሪያዎች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም 

መመሪያ ወይም አሠራር በዚህ መመሪያ 

በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚ አይሆንም፡፡ 
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አንቀፅ 36. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 
 

ይህ መመሪያ ከነሐሴ 13 ቀን 2ዐዐ1 ዓ.ም. 

ጀምሮ የፀና ይሃናል፡፡ 

 

   መርጋ በቃና (ፕሮፌሰር) 

   የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ 

 

Abrham Yohanes College of Law www.chilot.me

Page 16 of 111



 

 

የእጩ ተወዳዳሪዎች ምዝገባ አፈፃፀም መመሪያ  

ቁጥር 1/2001 ዓ.ም. 

 

(የተሻሻለው) 

አንቀፅ 1. አውጪው ባለሥልጣን 

 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተሻሻለው የኢትዮጵያ 

የምርጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 532/1999 ዓ.ም. በተሰጠው ስልጣን 

መሰረት ይህንን መመሪያ አውጥ…ል፡፡ 

 

አንቀፅ 2. አጭር ርዕስ 

 

ይህ መመሪያ “የእጩዎች ምዝገባ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 

1/2001 ዓ.ም.” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

አንቀፅ 3. ትርጓሜ  

 

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ 

መመሪያ ውስጥ፤ 

 

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

 

 

2. “የምርጫ ክልል” ማለት ለምርጫ አፈፃፀም እንዲያመች እና 

ህዝቡ ወኪሎቹን እንዲመርጥ በሕግ መሠረት የሀገሪቱ ግዛት 

ተከፋፍሎ የሚደራጅ የምርጫ አካባቢ ነው፡፡ 

 

3. “የፖለቲካ ድርጅት ወይም የፖለቲካ ፓርቲ” ማለት የፖለቲካ 

ፕሮግራሙን በሕጋዊ መንገድ ለማራመድ በሕግ ተመዝግቦ 

የሚንቀሳቀስ ቡድን ነው፡፡ 

 

4. “የእጩ መታወቂያ ካርድ” ማለት አንድ ሰው በምርጫ ሕግ 

መሠረት በእጩነት ከተመዘገበ በኋላ በምርጫ ክልል የሚሰጥ 

የእጩነት መታወቂያ ካርድ ነው፡፡ 

 

5. “የህዝብ ታዛቢ” ማለት በእያንዳንዱ ምርጫ ክልል እና ምርጫ 

ጣቢያ ምርጫን እንዲታዘቡ በህዝብ የሚመረጡ ገለልተኛ 

የአካባቢው ነዋሪዎች ናቸው፡፡ 

 

6. “የምርጫ ህግ” ማለት የተሻሻለው የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ 

አዋጅ ቁጥር 532/1999 ዓ.ም. ነው፡፡ 
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7. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት 

የተሰጠው አካል ነው፡፡ 

 

አንቀፅ 4. የተፈፃሚነት ወሰን 

 

ይህ መመሪያ ለጠቅላላ ምርጫ እንዲሁም ለአካባቢ፣ ለማሟያ እና 

ለድጋሚ ምርጫዎች ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

አንቀፅ 5. አላማ  

 

 ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በህግ የተሰጠውን፤ 

 

1. ዴሞክራሲያዊ መብት ያለአድልዎና በእኩልነት በመጠቀም 

በእጩ ተወዳዳሪነት በመሳተፍ የሀገሪቱን ዴሞክራሲ ባህል 

እንዲጎለብት ማስቻል ነው፡፡ 

 

2. መብት በአግባቡ በመጠቀምና የምርጫ ውድድር ስነምግባርን 

በማክበር እርስ በእርስ በመቻቻልና በመከባበር ጠንካራ 

ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲቀርብ ማድረግ ነው፡፡ 

 

3. ለምርጫ ውድድር በእጩነት የመቅረብ መብትና የአቀራረብ 

ሂደትና አሠራር ግልፅ ማድረግ ነው፡፡ 

 

አንቀፅ 6. የፆታ አገላለፅ  

 

በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴትንም ፆታ 

ያካትታል፡፡ 

 

አንቀፅ 7. የእጩዎች ምዝገባ ቅድመ ዝግጅት 

 

1. የምርጫ አፈፃፀም የጊዜ ሰሌዳ ማውጣት፣ 

 

2. የጊዜ ሰሌዳውን የእጩዎች ምዝገባ ከሚጀመርበት ዕለት 

በፊት፣ 

 

ሀ. በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በማስነገር ወይም  

ለ. በምርጫ ክልል እና በምርጫ ጣቢያዎች ማስታወቂያ 

በመለጠፍ እና በመሳሰሉት ዘዴዎች 

 

ሕዝቡ እንዲያውቀው ማድረግ፡፡ 

 

3. አስፈላጊ የእጩ መመዝገቢያ ሰነዶችን፣ ቅፆችን፣ ቁሳቁሶችን 

ማዘጋጀት፣  

 

4. ሰነዶችን እና ቁሳቁሶችን በወቅቱ ወደ ምርጫ ክልሎች እና 

ወደ ምርጫ ጣቢያ ማድረስ፣ 
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5. ለምርጫ አስፈፃሚዎች ስልጠና መስጠት፣ 

 

6. ስለእጩ ምዝገባ ለህዝቡ ትምህርት መስጠት፣ 

 

7. ሌሎች ለእጩ ምዝገባ አፈፃፀም አስፈላጊ ጉዳዮችን ማዘጋጀት 

 

ይሆናል፡፡ 

 

አንቀፅ 8. የምርጫ ክልል አደረጃጀት 

 

1. ለጠቅላላ ምርጫ የሀገሪቱ ምርጫ ክልሎች ቁጥር የኢትዮጵያ 

ህዝብ ብዛትንና በልዩ ትኩረት ውክልና የሚሰጣቸው የህዝብ 

ብዛታቸው አነስተኛ የሆነ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ቁጥር 

መሰረት በማድረግ ከ550 የማይበልጥ ሆኖ የህዝብ ብዛታቸው 

አነስተኛ የሆነ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚወከሉበትን የምርጫ 

ክልል ሳይጨምር ተቀራራቢ የሆነ የህዝብ ብዛትን የሚያቅፍ 

ይሆናል፡፡ 

 

2. በምርጫ ህጉ አንቀፅ 20 ንዑስ አንቀፅ 2 የተደነገገው 

እንደተጠበቀ ሆኖ፤ 

 

ሀ. ለሕዝብ ተወካዮች እና ለክልል ምክር ቤቶች አባላት 

ምርጫ የሚያገለግሉ የምርጫ ክልሎች ለዞን ምክር ቤት 

አባላት ምርጫ የምርጫ ክልል ሆነው ያገለግላሉ፡፡ 

 

ለ. ለወረዳ ምክር ቤት አባላት ምርጫ የከተማ እና የገጠር 

ቀበሌዎች የምርጫ ክልል ሆነው ያገለግላሉ፡፡ 

 

ሐ. ለከተማ እና ለክፍለ ከተማ ምክር ቤት አባላት ምርጫ 

የምርጫ ክልል ሆነው የሚያገለግሉት ምርጫው 

በሚካሄድበት ከተማ ወይም ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚገኙ 

ቀበሌዎች ይሆናሉ፡፡ 

 

መ. ለቀበሌ ምክር ቤት አባላት ምርጫ የምርጫ ክልል ሆኖ 

የሚያገለግለው በክልሎች ህግ መሠረት በየቀበሌው ውስጥ 

የሚደራጅ የምርጫ አካባቢ ወይም የቀበሌ ምርጫ ክልል 

ወይም ጎጥ ወይም መንደር ይሆናል፡፡   

 

ሠ. በእያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ የሚኖረው ጎጥ ወይም መንደር 

እራሱን የቻለና ከሌላ ምርጫ ጣቢያ ጋር ያልተገናኘ 

ይሆናል፡፡ 

 

 

አንቀፅ 9. ስለምርጫ አስፈፃሚ አካላት 
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1. የምርጫ ክልል ምርጫ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት፤ 

 

ሀ. ለህገመንግሥቱ ታማኝ የሆኑ፣ 

ለ. ከፖለቲካ ድርጅት ወገንተኝነት ነፃ የሆኑ፣ 

ሐ. የሞያ ብቃት የላቸው፣ 

መ. በመልካም ሥነ ምግባራቸው የሚታወቁ 

 

መሆን አለባቸው፡፡ 

 

2. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ቦርዱ 

የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤቶችን የሞያ ብቃት ባለው 

ገለልተኛ የሰው ኃይል በጊዜያዊነት ወይም በኮንትራት 

ያደራጃል እንዲሁም ከሌሎች ተቋማት በትውስት በመውሰድ 

ያሰማራል፡፡ 

 

3. ስለምርጫ ክልል የምርጫ አስፈፃሚዎች ቦርዱ ባወጣው 

የምርጫ አስፈፃሚዎች የሥነ ምግባር መመሪያ ቁጥር 4/2002 

ዓ.ም. መሠረት ይመለመላሉ፡፡ 

 

አንቀፅ 10. የምርጫ ክልል ሥልጣንና ተግባር 

 

1. የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤት የሚከተለው ስልጣንና ተግባር 

ይኖረዋል፤ 

 

ሀ. የምርጫ ጣቢያ አስፈፃሚ ኮሚቴዎች በሕጉ መሠረት 

ያሟላል፡፡ 

 

ለ. በመዝጋቢነት በምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ 

በሚመደበው የአስፈፃሚ አባል አማካኝነት ቦርዱ 

በሚያወጣው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት ዕጩዎችን 

ይመዘግባል፡፡ 

 

ሐ. የእጩ ምዝገባን አስመልክቶ ለሕዝብ ትምሕርት ይሰጣል 

ወይም መሠጠቱን ያረጋግጣል፡፡ 

 

መ. በሥሩ ለሚገኙ የምርጫ ጣቢያ አስፈፃሚዎች ስለዕጩ 

አመዘጋገብ እና ስለቅፆች አሞላል በቂ ሥልጠናዎችን 

ይሰጣል፣ ወይም መሰጠቱን ይከታተላል፡፡ 

 

ሠ. የምርጫ ጣቢያ አስፈፃሚዎች ሥልጠናውን በሚገባ 

መረዳታቸውን በተለያየ መልክ ያረጋግጣል፡፡ 

 

ረ. የዕጩ መመዝገቢያ ሰነዶችን በወቅቱ ተረክቦ ሥራ ላይ 

እንዲውል ያደርጋል፡፡ 
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ሰ. በምርጫ ክልሉ አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ እንዲቋቋም 

ያደርጋል፡፡ 

 

ሸ. በዕጩ ምዝገባ ወቅት የሚነሱ ቅሬታዎች በደረጃው 

እንዲፈቱ ያደርጋል ወይም መፈታታቸውን ያረጋግጣል፡፡ 

 

ቀ. የቦርዱ ጽሕፈት ቤት በሚያስተላልፍለት መመሪያ መሠረት 

የፖለቲካ ድርጅቶች የጋራ መድረክ በምርጫ ክልሉ 

እንዲቋቋም ያደርጋል፡፡ 

 

በ. ተወዳዳሪ የፖለቲካ ድርጅቶች እና የግል እጩዎች 

እንዲገኙ በጽሑፍ በመጋበዝ እና የተመረጡ የምርጫ 

ጣቢያ የሕዝብ ታዛቢዎችን በማሰባሰብ ከመካከላቸው ከ3 

የማይበልጡ የምርጫ ክልል የሕዝብ ታዛቢዎችን 

እንዲመረጡ ያደርጋል፡፡ 

 

ተ. ከአቅም በላይ የሆኑ ችግሮች ሲያጋጥማቸው ከቦርዱ ዋና 

ጽሕፈት ቤት ጋር በመነጋገር ተገቢውን መፍትሔ በወቅቱ 

ይሰጣሉ፡፡ 

 

ቸ. ከቦርዱ ዋና ጽሕፈት ቤት ለምርጫ ክልሉ የተመደበውን 

ሥራ ማስኬጃ በመንግሥት የፋይናንስ ህግ መሠረት ሥራ 

ላይ ያውላል፡፡ 

 

ኀ. ለምርጫ ጣቢያ ምርጫ አስፈፃሚዎች የሚሰጠውን ድጎማ 

በአግባቡ እንዲደርስ ያደርጋል፡፡ 

 

ነ. በመንግሥት የፋይናንስ ህግ መሠረት ወጪ የተደረጉ 

የገንዘብ ሰነዶችን በቦርዱ ጽሕፈት ቤት ወይም ቦርዱ 

በሚያወጣው መመሪያ መሠረት  ሂሣብ ያወራርዳል፡፡ 

 

ኘ. የምርጫ ጣቢያ ምርጫ አስፈፃሚዎች በጊዜ ሰሌዳው 

መሠረት ሥራቸውን እንዲጀምሩ ያደርጋል፡፡  

 

አ. ሌሎች ከቦርዱ እና ከክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በህግ 

መሠረት የሚሰጠውን ተግባር ያከናውናል፡፡ 

 

2. በየደረጃው የሚገኙ የሚመለከታቸው የምርጫ አስፈፃሚዎች 

የሚላክላቸውን፤ 

 

ሀ. የእጩዎች ድጋፍ ማሰባሰቢያ እና ማጣሪያ ቅፆችን፣ 

ለ. የእጩ መመዝገቢያ፣ 
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ሐ እጩዎችን ለምርጫ ቦርድ እና ለህዝብ ማሳወቂያ፤ 

እንዲሁም 

መ. ለእጩነት፣ ለምርጫ አስፈፃሚነት፣ ለህዝብ ታዛቢነት እና 

ለስነ ስርአት አስከባሪዎች የሚያገለግሉ መታወቂያዎችን 

እና ሌሎች የምርጫ ሰነድ እና ቁሳቁሶችን  

 

በጥንቃቄ መያዝ እና ለተገቢው አገልግሎት ማዋል 

ይኖርባቸዋል፡፡ 

 

3. ለዕጩዎች በተዘጋጀው ቅፅ በጊዜ ሰሌዳው መሠረት በጥንቃቄ 

በየሚወዳደሩበት የምክር ቤት ምርጫ ለይቶ በመመዝገብ 

ሪፖርቱን ለቦርዱና ለሚመለከታቸው አካላት ያስተላልፋል፡፡ 

 

አንቀፅ 11. የእጩዎች የመመዝገቢያ ቦታ፣ ጊዜ እና ሰዓት 

 

1. የእጩ ተወዳዳሪዎች ምዝገባ የሚካሄደው በምርጫ ህጉ አንቀፅ 

20 ንዑስ አንቀፅ 3 መሠረት በምርጫ ክልል በሚቋቋም 

የምርጫ አስፈፃሚ ኮሚቴ ነው፡፡ 

 

2. ለኢፌዲሪ የህዝብ ተወካዮች፣ ለክልል እና ለዞን ምክር ቤቶች 

አባላት ምርጫ የእጩ ምዝገባ የሚከናወነው በተመሳሳይ 

የምርጫ ክልል ይሆናል፡፡ 

 

3. ለወረዳ፣ ለከተማ እና ለክፍለ ከተማ ምክር ቤቶች አባላት 

ምርጫ የእጩዎች ምዝገባ የሚካሄደው በቀበሌ ውስጥ 

ከሚገኙት የምርጫ ጣቢያዎች መካከል ቀደም ሲል የቀበሌ 

የምርጫ ጽሕፈት ቤት ሆኖ እንዲያገለግል በተመደበው 

የምርጫ ጣቢያ ይሆናል፡፡  ምዝገባውን የሚያካሄዱትም የዚሁ 

ምርጫ ጣቢያ የምርጫ አስፈፃሚዎች ይሆናሉ፡፡ 

 

4. ለቀበሌ ምክር ቤት አባላት ምርጫ፤ 

 

ሀ. የእጩዎች ምዝገባ የሚካሄደው በክልሎች ህግ መሠረት 

በተሸነሸኑት የቀበሌ ምርጫ ክልል ወይም ጎጥ ወይም 

መንደር ይሆናል፡፡  ምዝገባውን የሚያካሂዱትም የምርጫ 

ጣቢያው የምርጫ አስፈፃሚዎች ይሆናሉ፡፡ 

 

ለ. በአንድ የምርጫ ጣቢያ ውስጥ 1 ወይም ከዛ በላይ የቀበሌ 

ምርጫ ክልል ወይም ጎጦች ወይም መንደሮች ሊኖሩ 

ይችላሉ፡፡ 

 

ሐ. በአንድ የቀበሌ ምርጫ ክልል /ጎጥ/ ውስጥ የሚኖር መራጭ 

ሕዝብ ሳይከፋፈል በአንድ የምርጫ ጣቢያ ውስጥ 

በመጠቃለል እንዲመርጥ መደረግ አለበት፡፡ 
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መ. የምርጫ ጣቢያ አስፈፃሚዎች በውስጣቸው የሚገኙትን 1 

ወይም ከዚያ በላይ ጎጦች የዕጩ ምዝገባ በየቀበሌው ምርጫ 

ክልል /ጎጥ/ ለያይተው ይመዘግባሉ፡፡ 

 

5. የእጩዎች ምዝገባ የሚካሄደው ቦርዱ በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ 

መሠረት ቅዳሜና እሁድ እንዲሁም በዓላትን ጨምሮ ዘወትር 

በመንግሥት የሥራ ሰዓት ይሆናል፡፡ 

 

6. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 5 የተደነገገው ቢኖርም አስፈላጊ ሆኖ 

ሲያገኘው ቦርዱ ተጨማሪ የእጩዎች የመመዝገቢያ ጊዜ 

ወይም ልዩ የመመዝገቢያ ሰዓት ሊያመቻች ይችላል፡፡ 

 

 

 

አንቀፅ 12. በእጩ ተወዳዳሪነት ለመቅረብ የሚያስችሉ 

መመዘኛዎች 

 

1. አንድ ሰው በእጩ ተወዳዳሪነት ለመመዝገብ ከዚህ 

የሚከተሉትን መመዘኛዎች ማሟላት ይኖርበታል፤ 

 

ሀ.  ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሆን፣ 

 

ለ. የሚወዳደርበትን የብሔራዊ ክልል ወይም የአካባቢውን 

የስራ ቋንቋ ማወቅ፣ 

 

ሐ. በምዝገባው እለት እድሜው 21 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ 

መሆን  እና 

 

መ. ከምርጫው ዕለት አስቀድሞ በምርጫ ክልሉ ውስጥ 

በመደበኛነት ለሁለት ዓመት ከኖረ ወይም የትውልድ 

ቦታው በእጩነት ሊቀርብበት በፈለገበት የምርጫ ክልል 

ውስጥ ከሆነ ወይም ከተማው ወይም ወረዳው ከአንድ በላይ 

የምርጫ ክልሎችን የሚያቅፍ ከሆነ በከተማው ወይም 

በወረዳው ውስጥ ለሁለት ዓመት በመደበኛነት የሰራ ከሆነ 

በዚያው ከተማ ወይም ወረዳ በፈለገው የምርጫ ክልል 

እጩ ሆኖ ለመቅረብ የፈለገ፡፡ 

 

2. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 1 ከተደነገጉት መመዘኛዎች በተጨማሪ 

ለውድድር የሚቀርብ የፖለቲካ ድርጅት ወይም የግል እጩ 

በምርጫ ህጉ መሠረት ቦርዱ የሚያወጣውን የምርጫ 

ስነምግባር ደንብ ተቀብሎ መፈረም አለበት፡፡ 

 

3. በፖለቲካ ድርጅት የሚቀርብ እጩ የሚወክለው የፖለቲካ 

ድርጅት በቦርዱ የተመዘገበ መሆን ይኖርበታል፡፡ 
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4. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1/መ/ የሚከተሉትን 

አይመለከትም፤ 

 

ሀ. በስራ ወይም በትምሕርት ምክንያት ከምርጫ ክልሉ ውጭ 

የነበረን ወይም 

ለ. ከዚህ በፊት ከምርጫ ክልሉ ተመርጦ በመስራት ላይ 

ያለን ሰው፡፡ 

 

5. አንድ በግል የሚቀርብ እጩ ከላይ ከተዘረዘሩት መመዘኛዎች 

በተጨማሪ ከአንድ ሺህ የማያንስ የድጋፍ ፊርማ አሰባስቦ 

ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

 

6. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 5 የተደነገገው ቢኖርም ለወረዳ ወይም 

ለከተማ አስተዳደር ወይም ለቀበሌ ምክር ቤት ምርጫ በግል 

የሚቀርብ እጩ የሚያሰባስበው የድጋፍ ፊርማ ብዛት 

እንደሚከተለው ይሆናል፤ 

 

ሀ. ለወረዳ ምክር ቤት በግል የሚወዳደሩ ዕጩዎች ከ200 

የማያንስ የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ አለባቸው፡፡ 

 

ለ. ለከተማ አስተዳደር ምክር ቤት በግል የሚወዳደሩ 

ዕጩዎች ከ200 የማያንስ የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ 

አለባቸው፡፡ 

 

ሐ. ለቀበሌ ምክር ቤት በግል የሚወዳደሩ ዕጩዎች ከ50 

የማያንስ የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ አለባቸው፡፡ 

 

7. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 6 የተደነገገው ቢኖርም ቦርዱ አስፈላጊ 

ሆኖ ሲያገኘው በአንዳንድ የምርጫ ክልሎች በግል የሚወዳደሩ 

እጩዎች ሊያቀርቡት የሚገባውን  የድጋፍ ፊርማ ቁጥር ዝቅ 

ሊያደርገው ይችላል፡፡ 

 

አንቀፅ 13. የድጋፍ ፊርማ መስጠት ሰለሚችል ሰው 

 

1. ለግል እጩ ተወዳዳሪ የድጋፍ ፊርማ መስጠት የሚችለው፤ 

ሀ. ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆነ፣ 

ለ. በምርጫ ክልሉ ቢያንስ ለስድስት ወራት በነዋሪነት የቆየ፣ 

ሐ. እድሜው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆነው፣ 

መ. የመምረጥ መብቱ በህግ ያልተከለከለ፣ 

ሠ. የአእምሮ በሽተኛ ያልሆነ፣ 

ረ. የእስራት ቅጣት በመፈፀም ላይ የሚገኝ የህግ እስረኛ 

ያልሆነ 

 

መሆን ይኖርበታል፡፡ 
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2. አንድ ሰው በምርጫ ክልሉ ለውድድር ከቀረቡት 

መቀመጫዎች በላይ ለሆኑ እጩዎች የድጋፍ ፊርማ መስጠት 

አይችልም፡፡ 

 

3. ማንኛውም የግል እጩ ያሰባሰበው የድጋፍ ፊርማ ትክከለኛነት 

በአሰባሰበበት የቀበሌ አስተዳዳር በኩል እንዲረጋገጥ አድርጎ 

ለሚወዳደርበት የምርጫ ክልል በጊዜ ሰሌዳው መሠረት 

ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

 

4. የድጋፍ ፊርማ ተሰብስቦ የሚቀርበው በሚከተለው አሠራር 

ይሆናል፤ 

 

ሀ. ማንኛውም በግል የቀረበ እጩ የእጩ ድጋፍ ማሰባሰቢያ 

ቅፅ ከምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት አንድ ኮፒ በመውሰድ 

እና ቅፁን በማባዛት የድጋፍ ፊርማ ማሰባሰብ ይችላል፡፡ 

 

ለ. የድጋፍ ፊርማ የሰጡትን ሰዎች በሚኖሩበት ቀበሌ 

በመከፋፈል ቅፁን አስሞልቶ ለቀበሌው አስተዳደር 

ያቀርባል፡፡ 

 

ሐ. የቀበሌው አስተዳደርም የተሰባሰበውን የድጋፍ ፊርማ በህጉ 

መሠረት ካጣራና በማህተም ካረጋገጠ በኋላ ለእጩው 

ወይም ለወኪሉ ይሰጣል፡፡ 

 

መ. የምርጫ ክልሉም የግል እጩ ተወዳዳሪው ያቀረበውን 

የድጋፍ ፊርማ ተቀብሎ ይመረምራል፡፡  አስፈላጊውን 

መመዘኛ አሟልቶ ሲገኝም በእጩ ተወዳዳሪነት ቅፅ ላይ 

ይመዘግበዋል፡፡ 

 

ሠ. የቀረበው የድጋፍ ፊርማ ጉድለት ያለው ከሆነ የግል 

እጩው በጊዜ ሰሌዳው መሠረት አስተካክሎ እንዲያቀርብ 

በወቅቱ ሊገለጽለት ይገባል፡፡ 

 

አንቀፅ 14. በእጩነት ሊመዘገብ ስለማይችል ሰው 

 

በዚህ መመሪያ አንቀፅ 12 ንዑስ አንቀፅ 1 የተደነገገው ቢኖርም 

የሚከተሉት በእጩነት ሊመዘገቡ አይችሉም፤ 

 

1. በህግ የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብቱ የተገፈፈ፣ 

 

2. በአእምሮ በሽታ ምክንያት ለመወሰን አቅም የሌላቸው 

ስለመሆኑ በህክምና ማስረጃ ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ 

Abrham Yohanes College of Law www.chilot.me

Page 25 of 111



የተረጋገጠባቸው ወይም የአእምሮ በሽተኛ ለመሆናቸው 

በአካባቢው ህብረተሰብ የሚታወቁ ሰዎች፣ 

 

3. በፍርድ የተወሰነበትን የእስራት ቅጣት በመፈጸም ላይ ያለ 

ሰው፡፡ 

 

አንቀፅ 15. ስለእጩ አቀራረብ 

 

1. መመዘኛዎችን የሚያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ፤ 

 

ሀ. በፖለቲካ ድርጅት ወይም 

ለ. በግሉ  

 

በዕጩ ተወዳዳሪነት ሊቀርብ ይችላል፡፡ 

 

2. አንድ የፖለቲካ ድርጅት በአንድ የምርጫ ክልል ለአንድ 

የምክር ቤት መቀመጫ ማቅረብ የሚችለው እጩ አንድ ሰው 

ብቻ ይሆናል፡፡ 

 

3. እያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅት ፓርቲውን ወክለው የሚወዳደሩ 

እጩዎችን ዝርዝር በሚወዳደሩበት የምክር ቤት ምርጫ 

አይነት በመለየት ቦርዱ በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት 

ለቦርዱ ወይም ለምርጫ ክልል ጽሕፈት ቤት ማሳወቅ 

አለበት፡፡ 

 

4. ለጠቅላላ ምርጫ በፖለቲካ ድርጅት ተወክለው የሚወዳደሩ 

እጩዎች ዝርዝር ለቦርዱ የሚያሳውቀው የድርጅቱ ከፍተኛ 

አመራር ፊርማና በድርጅቱ ማህተም የተረጋገጠ ይሆናል፡፡ 

 

5. ለአካባቢ ምርጫ በፖለቲካ ድርጅት ተወክለው የሚወዳደሩ 

እጩዎች ዝርዝር ለምርጫ ክልሉ የሚያሳውቀው በፖለቲካ 

ድርጅቱ የበላይ አመራር ወይም በዞኑ ወይም በወረዳው 

የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር ፊርማ እና በድርጅቱ ማህተም 

የተረጋገጠ ይሆናል፡፡ በዕጩ አቀራረብ ላይ ያለመግባባት 

ሁኔታ ከታየ የፓርቲው የበላይ አመራር የሰጠው ተቀባይነት 

ይኖረዋል፡፡ 

 

6. በፖለቲካ ድርጅት ተወክሎ ለሚቀርብ እጩ በፓርቲው 

መወከሉን እና በእጩነት ለመቅረብ መስማማቱን የሚገልጽ 

ማስረጃ ከእጩነት ማስረጃው ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፡፡ 

 

አንቀፅ 16. ስለእጩ ምዝገባ 

 

1. ማንኛውም እጩ በግንባር በመቅረብ መመዝገብ አለበት፡፡ 
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2. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 1 የተደነገገው ቢኖርም በፓለቲካ 

ድርጅት የቀረበን እጩ በግንባር ቀርቦ መመዝገብ ካልቻለ 

ለእጩነት የሚያበቁ መስፈርቶች ማሟላቱን የሚያረጋግጥ 

የሠነድ ወይም የሰው ማስረጃ እጩውን ባቀረበው ፖለቲካ 

ድርጅት ወይም በወኪሉ አማካኝነት ከቀረበ እጩው ሊመዘገብ 

ይችላል፡፡ 

 

3. እያንዳንዱ እጩ በሚመዘገብበት ጊዜ ለየትኛው ምክር ቤት 

መወዳደር እንደሚፈልግ ለምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት 

መግለጽ አለበት፡፡ 

 

አንቀፅ 17. በእጩነት ስለሚቀርብ የመንግሥት ሠራተኛ 

 

1. ማንኛውም የመንግሥት ሠራተኛ በግሉ ወይም በፖለቲካ 

ድርጅት አቅራቢነት እጩ ተወዳዳሪ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል፡፡ 

 

2. ለእጩ ተወዳዳሪነት የቀረበው ሰው ዳኛ፣ ወታደር ወይም 

ፖሊስ ከሆነ የያዘውን የመንግሥት ሥራ መልቀቅ አለበት፡፡ 

 

3. ማንኛውም በምርጫ ውድድር የገባ የመንግሥት ሠራተኛ 

ተፈላጊውን የስራ ውጤት እስካመጣ ድረስ በምርጫ ውድድር 

በመግባቱ ምክንያት በውጤቱ ልክ ማግኘት ያለበትን ጥቅም 

አያጣም፡፡ 

 

 

 

 

አንቀፅ 18. የእጩዎች ብዛትን ስለመወሰን እና ስለመለየት 

 

1. በአንድ ምርጫ ክልል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ 

የሚወዳደሩት የእጩዎች ብዛት ከአስራ ሁለት አይበልጥም፡፡ 

 

2. በአንድ ምርጫ ክልል መቅረብ የሚገባቸው የእጩዎች ብዛት 

የሚወሰነው እና የሚለየው በሚከተለው አሠራር ይሆናል፤ 

 

ሀ. የእጩዎቹ ብዛት ከአስራ ሁለት ከበለጠ በፖለቲካ 

ድርጅቶች የቀረቡ እጩዎች በቅድሚያ እንዲመዘገቡ 

ይደረጋል፡፡ 

 

ለ. በፖለቲካ ድርጅቶች የቀረቡ እጩዎች ከአስራ ሁለት 

ከበለጡ ባለፈው ምርጫ ከፍተኛ ድምፅ ላገኙ ከስድስት 

ለማይበልጡ ፓርቲዎች ቅድሚያ ይሰጣል፡፡  ቀሪዎቹ 

የፖለቲካ ድርጅቶች በእጣ ይለያሉ፡፡ 
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ሐ. በፖለቲካ ድርጅቶች የቀረቡ እጩዎች ከአስራ ሁለት 

በታች ከቀረቡ ቀሪዎቹ ቦታዎች ባለፈው ምርጫ ከፍተኛ 

ድምፅ ባገኙ የግል ተወዳዳሪዎች እንዲሞሉ ይደረጋል፡፡ 

 

መ. ባለፈውም ምርጫ እኩል ድምፅ ያላቸው እጩዎች ካሉ 

በእጣ እንዲለዩ ይደረጋል፡፡ 

 

ሠ. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 2 አሠራር በሥራ ላይ ከዋለ በኋላ 

የሚቀር ቦታ ካለ የቀረቡት ሌሎች የግል እጩዎች በእጣ 

ተለይተው በእጩነት እንዲመዘገቡ ይደረጋል፡፡ 

 

3. በአንድ የምርጫ ክልል ለክልል ምክር ቤት ወይም ለሌሎች 

የምርጫ ደረጃዎች የሚቀርቡ እጩዎች ብዛት ቦርዱ 

እንደሚወስን በምርጫ ህጉ አንቀፅ 49 ንዑስ አንቀፅ 6 

በደነገገው መሠረት፤ 

 

ሀ. ለክልል ምክር ቤት አባላት ምርጫ በአንድ ምርጫ ክልል 

እስከ 24 እጩዎች ለውድድር ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡ 

 

ለ. ለዞን ምክር ቤት አባላት ምርጫ በአንድ ምርጫ ክልል 

እስከ 24 እጩዎች ለውድድር ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡ 

 

ሐ. ለወረዳ ምክር ቤት አባላት ምርጫ በአንድ ቀበሌ እስከ 24 

እጩዎች ለውድድር ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡ 

መ. ለከተማ እና ለክፍለ ከተማ ምክር ቤት አባላት ምርጫ 

በአንድ የከተማ ቀበሌ እስከ 24 እጩዎች ለውድድር 

ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡ 

 

ሠ. ለቀበሌ ምክር ቤት አባላት ምርጫ በአንድ የቀበሌ ምርጫ 

ክልል ወይም ጎጥ ወይም መንደር እስከ 100 እጩዎች 

ለውድድር ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡ 

 

4. ቦርዱ ከላይ በንዑስ አንቀፅ 3 ከወሰነው ቁጥር በላይ እጩዎች 

የቀረቡ ከሆነ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 (ሀ)፣ (ለ)፣ (ሐ)፣ 

(መ) እና (ሠ) መሠረት እጩ ተወዳዳሪዎች ይለያሉ፡፡ 

 

5. እጩ ለመለየት የሚወጣው እጣ የሚመለከታቸው እጩዎች 

ወይም ተወካዮቻቸው በተገኙበት ይከናወናል፡፡ 

 

6. የምርጫ ክልሉ የምርጫ አስፈፃሚዎች ተመዝጋቢ 

ተወዳዳሪዎችን በየምክር ቤቱ የምርጫ ዓይነት ለይተውና ህጉ 

በሚያዘው መሠረት የህዝብ ታዛቢዎች ባሉበት የማጣራቱን 

ሥራ ያከናውናሉ፡፡ 

 

አንቀፅ 19. የእጩነት መታወቂያ ስለመስጠት 
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1. በምርጫ ህጉ መሠረት ተወዳዳሪ እጩዎች በምርጫ ክልሉ 

ተለይተው ከታወቁ በኋላ ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው በእጩ 

መመዝገቢያ ቅፅ ላይ የእያንዳንዱ እጩ ስም እንዲሰፍር 

ተደርጎ የእጩነት መታወቂያ ካርድ ይሰጣል፡፡ 

 

2. የእጩነት መታወቂያ ካርድ የሚሰጠው የእጩ ተወዳዳሪው 

ፓስፖርት መጠን ያለው ጉርድ ፎቶግራፍ እንዲያቀርብ 

ከተደረገ እና በካርዱ ላይ ከተለጠፈ በኋላ ይሆናል፡፡ 

 

3. ለህዝብ ተወካዮች፣ ለክልልና ለዞን ምክር ቤቶች ምርጫ 

የሚሰጥ የእጩነት መታወቂያ ካርድ በምርጫ ክልሉ ጽሕፈት 

ቤት ማህተም እና ኃላፊ ፊርማ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 

 

4. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 3 የተደነገገው ቢኖርም ለወረዳ፣ ለከተማ 

እና ለክፍለ ከተማ ምክር ቤት ምርጫ የሚሰጥ የእጩነት 

መታወቂያ ካርድ በቀበሌው ምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ 

ፊርማ ብቻ ይረጋገጣል፡፡ 

 

5. በዚህ አንቀፅ የተደነገገው ቢኖርም ለቀበሌ ምክር ቤት ዕጩ 

ተወዳዳሪዎች የእጩነት መታወቂያ ካርድ ላይሰጥ ይችላል፡፡ 

 

6. ለፖለቲካ ድርጅቶች እጩዎች የእጩነት መታወቂያ ካርድ 

ለእጩዎች ወይም ለአስመዘገባቸው የፖለቲካ ድርጅት 

ተወካዮች ሊሰጥ ይችላል፡፡ 

 

7. እጩዎች ወይም የፖለቲካ ድርጅቶች ተወካዮች የእጩ 

መታወቂያ ካርድ በወቅቱ መረከባቸውን በማረጋገጥ 

የፈረሙበት 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 ወዲያውኑ ለምርጫ ክልሉ ወይም ለቦርዱ ዋና 

ጽሕፈት ቤት ማስረከብ አለባቸው፡፡ 

 

አንቀፅ 20. እጩዎችን ለሕዝብ ስለማሳወቅ  

 

1. ቦርዱ ባወጣው የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ መሠረት የእጩዎችን 

ስም ዝርዝር በቀረቡበት የምክር ቤት የምርጫ አይነት 

በመለየት ለሚወዳደሩበት የምርጫ ክልል ሕዝብ ይፋ 

ይደረጋል፡፡ 
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2. የምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት የእጩነት መታወቂያ ያገኙ 

እጩዎችን፤ 

 

ሀ. ሙሉ ስም ከነአያት፣ 

ለ. እድሜ፣ 

ሐ. ፆታ፣ 

መ. የትምሕርት ደረጃ፣ 

ሠ. የሥራ አይነት፣ 

ረ. የተወከሉበት የፖለቲካ ድርጅት ስም ወይም በግል የቀረቡ 

መሆናቸውን፣ 

ሰ. የመወዳደሪያ ምልክት መጠሪያ እና 

ሸ. ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችን 

ከቦርዱ ዋና ጽሕፈት ቤት በተላከለት ዕጩዎቹን ለሕዝብ 

ማሳወቂያ ቅፅ ላይ በመሙላት መራጩ ሕዝብ እንዲያውቀው 

ሕዝቡ በሚበዛበት እና በሚዘዋወርበት እንደዚሁም በምርጫ 

ክልሉ ጽሕፈት ቤት ቅጥር ግቢ እና በየምርጫ ጣቢያው 

መለጠፍ አለበት፡፡ 

 

3. ለህዝብ ተወካዮች፣ ለክልልና ለዞን ምክር ቤቶች ምርጫ 

የምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ እያንዳንዱ የእጩ 

ማሳወቂያ ፖስተር ላይ ስሙን ሞልቶ መፈረም እና የምርጫ 

ክልሉን ማሕተም በፖስተሮቹ ግርጌ ላይ በግልፅ በሚታይ 

ሁኔታ ማተም ይኖርበታል፡፡ 

 

4. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 3 የተደነገገው ቢኖርም ለወረዳ፣ ለከተማ፣ 

ለክፍለ ከተማና ለቀበሌ ምክር ቤቶች ምርጫ የእጩ 

ማስታወቂያ ፖስተር በምርጫ ጽሕፈት ቤት ኃላፊው ፊርማ 

ብቻ ተረጋግጦ ይለጠፋል፡፡ 

 

 

አንቀፅ 21. እጩ የመለወጥ እና የመተካት መብት 

 

1. ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ያቀረበውን እጩ ህጉ 

በሚፈቅደው መሠረት መለወጥ ወይም መተካት ይችላል፡፡ 

 

2. በልዩ ሁኔታ ካልተደነገገ በስተቀር፤ አንድ የፖለቲካ ድርጅት 

እጩውን መለወጥ ወይም መተካት የሚችለው በእጩ ምዝገባ 

ወቅት ብቻ ይሆናል፡፡ 

 

አንቀፅ 22. የእጩዎች ከውድድር መውጣት እና መተካት 

 

1. አንድ የፖለቲካ ድርጅት ወይም የግል ዕጩ ራሱን ከዕጩነት 

ሊያገል ይችላል፡፡ 
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2. ከውድድር ራሱን ያገለለ የፖለቲካ ድርጅት ዕጩ ለወከለው 

የፖለቲካ ድርጅት በጽሑፍ እና በፊርማው በማረጋገጥ 

የዕጩነት መታወቂያውን ማስረከብ አለበት፡፡ 

 

3. ዕጩው በራሱ ፈቃድ ከምርጫው የለቀቀበት የፖለቲካ 

ድርጅት የዕጩ ምዝገባ የጊዜ ሠሌዳ እስከሚያልቅ ድረስ ሌላ 

ዕጩ ሊተካ ይችላል፡፡ 

 

4. የፖለቲካ ድርጅቱ ጉዳዩን በሚመለከተው አመራር ፊርማ እና 

በድርጅቱ ማሕተም በማረጋገጥ እንደዚሁም የመልቀቂያ ጥያቄ 

የቀረበበትን ሰነድ ቅጂ፣ የተመለሰውን የእጩ መታወቂያ 

ካርድ፣ የተተኪውን እጩ ስም እና ሌሎች ለእጩነት የሚያበቁ 

ማስረጃዎችን በማያያዝ ወዲያውኑ ለምርጫ ክልሉ ማሣወቅ 

አለበት፡፡ 

 

5. የምርጫ ክልሉ ጽሕፈት ቤት የቀረበለትን ጉዳይ በህጉ 

መሠረት በመመርመር ተተኪውን እጩ በወቅቱ ይመዘግባል፤ 

የእጩነት መታወቂያ ካርድም ይሰጣል፡፡ 

 

6. የፖለቲካ ድርጅት ዕጩ ራሱን ያገለለው በእጩ ምዝገባ የጊዜ 

ሰሌዳው የመጨረሻ ቀን ከሆነ ራሱን ካገለለበት ቀን ጀምሮ 

በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሌላ ዕጩ እንዲተካ ይደረጋል፡፡ 

 

7. ዕጩው ራሱን ያገለለበት የፖለቲካ ድርጅት ከላይ በንዑስ 

አንቀፅ 6 በተሰጠው ጊዜ ሌላ ዕጩ ካልተካ ምርጫው 

በተያዘለት ጊዜ በቀሩት ዕጩዎች መካከል ይካሄዳል፡፡ 

 

አንቀፅ 23. የሞተ እጩ ስለሚተካበት ሁኔታ  

 

1. እጩ የሞተበት የፖለቲካ ድርጅት የእጩ ምዝገባ የጊዜ 

ሠሌዳ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ሌላ እጩ ሊተካ ይችላል፡፡ 

 

2. የዕጩ ምዝገባ ካለፈ በኋላ እጩው የሞተበት የፖለቲካ 

ድርጅት ከድምፅ መስጫው ዕለት ከ15 ቀን በፊት ባለው ጊዜ 

ውስጥ ሌላ ዕጩ ሊተካ ይችላል፡፡ 

 

3. አንድ የፖለቲካ ድርጅት በተባለው ጊዜ ውስጥ ተተኪ ካላቀረበ 

ምርጫው ባሉት ዕጩዎች በተያዘለት ጊዜ ውስጥ 

ይከናወናል፡፡ 

 

4. አንድ የፖለቲካ ድርጅት ዕጩ የምርጫው ቀን ከመድረሱ 

አስራ አምስት ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የሞተ እንደሆነ 

በምርጫ ክልሉ የሚካሄደው ምርጫ ቆሞ ዕጩ የሞተበት 

የፖለቲካ ድርጅት ዕጩ እንዲተካ ተደርጎ ቦርዱ በሚወስነው 

መሠረት ሌላ ምርጫ ይካሄዳል፡፡ 
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5. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 4 የተደነገገው ቢኖርም ዕጩ የሞተበት 

የፖለቲካ ድርጅት ተተኪ ዕጩ ማቀረብ እንደማይችል በፅሁፍ 

የገለፀ እንደሆነ በቀሩት ዕጩዎች መካከል በተያዘለት ጊዜ 

ምርጫው ሊካሄድ ይችላል፡፡ 

 

6. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 4 በተደነገገው መሠረት የምርጫው ጊዜ 

የተለወጠ እንደሆነ በምርጫ ክልሉ ተመዝግበው የነበሩ 

መራጮች ሌላ ምዝገባ ሳይካሄድ፣ የሞተው ዕጩ ብቻ 

ተተክቶና ሌሎቹ ዕጩዎች እንዳሉ ሆነው ምርጫው 

ይካሄዳል፡፡ 

 

7. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 4 በተደነገገው መሠረት ለሚካሄደው 

ምርጫ በሞተው ዕጩ የሚተካው ግለሰብ ብቻ እራሱን 

ለማስተዋወቅ የድምፅ መስጫው ቀን ሁለት ቀን እስኪቀረው 

ድረስ የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ ይችላል፡፡ 

 

አንቀፅ 24. በአንድ የምርጫ ክልል ብቻ ስለመወዳደር 

 

1. ማንኛውም ሰው ለአንድ ምርጫ እጩ ሆኖ መቅረብ የሚችለው 

በአንድ የምርጫ ክልል ብቻ ነው፡፡ 

 

2. ከአንድ በላይ በሆኑ የምርጫ ክልሎች በእጩነት ተመዝግቦ 

የተገኘ ሰው ከሁለቱም የምርጫ ክልሎች ከውድድሩ 

ይሰረዛል፡፡   

 

3. አንድ በምርጫ ያሸነፈ ዕጩ ከአንድ የምርጫ ክልል በላይ 

በዕጩነት መመዝገቡ ከምርጫው ውጤት በኋላ የታወቀ 

እንደሆነ ውጤቱ ተሰርዞ ድጋሚ ምርጫ ይካሄዳል፡፡ 

 

አንቀፅ 25. ወደ ሌላ ምርጫ ክልል ተዛውሮ ስለመወዳደር 

 

አንድ ዕጩ በምርጫ ህጉ መሠረት በዕጩ ምዝገባ የጊዜ ሠሌዳ 

ውስጥ ከአንድ የምርጫ ክልል ወደ ሌላ የምርጫ ክልል ተዛውሮ 

መወዳደር ይችላል፡፡  አፈፃፀሙም በሚከተለው አሠራር 

ይመራል፤ 

 

1. የፖለቲካ ድርጅት የዝውውሩን ጥያቄ በድርጅቱ ማህተምና 

አመራር ፊርማ በተረጋገጠ ደብዳቤ እጩ ተመዝግቦበት 

ለነበረው የምርጫ ክልል ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ 

 

2. የፖለቲካ ድርጅቱ ወይም የግል እጩው ጥያቄውን ሲያቀርብ 

ዝውውሩ የሚካሄድበትን የምርጫ ክልል በጽሑፍ ማሳወቅ 

ይኖርበታል፡፡ 
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3. በግል እጩ ተወዳዳሪ የዝውውር ጥያቄውን በፊርማው 

በማረጋገጥ ተመዝግቦበት ለነበረው የምርጫ ክልል በጽሁፍ 

ማቅረብ አለበት፡፡ 

 

4. እጩው የቀድሞውን የምዝገባ ሰነድ እና የዕጩነት 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 

ለፈለገበት የምርጫ ክልል ጽሕፈት ቤት ያቀርባል፡፡ የምርጫ 

ክልል ጽሕፈት ቤቱም መስፈርቱን ማሟላቱን በማረጋገጥ 

ይመዘግባል፡፡ የዕጩነት መታወቂያና ሌሎች የምዝገባ ሰነዶች 

ይሰጠዋል፡፡ 

 

አንቀፅ 26. ስለዕጩዎች መለያ ምልክት አመራረጥ 

 

1. ቦርዱ የተለያዩ አማራጭ የእጩ መለያ ምልክቶችን በአልበም 

መልክ ያዘጋጃል፡፡ 

 

2. ማንኛውም እጩ መለያ ምልክቱን እራሱ ሊያቀርብ ወይም 

ቦርዱ ካዘጋጀው አልበም ሊመርጥ ይችላል፡፡ 

 

3. ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት መወዳደሪያ ምልክቱን ቦርዱ 

ባወጣው የምርጫ አፈፃፀም የጊዜ ሠሌዳ መሠረት በቦርዱ ዋና 

ጽሕፈት ቤት ተገኝቶ እንዲመርጥ ወይም የራሱን መለያ 

ምልክት እንዲያቀርብ ይደረጋል፡፡ 

 

4. የቦርዱ ጽሕፈት ቤት በማዕከል የተመረጡና ያልተመረጡ 

የመወዳደሪያ ምልክቶችን በመዘርዘር ለምርጫ ክልሎች 

ያሳውቃል፡፡ 

 

5. የግል ዕጩዎች የመወዳደሪያ ምልክታቸውን እራሳቸው 

እንዲያቀርቡ ወይም በየሚወዳደሩበት የምርጫ ክልል 

በየምርጫው ዓይነት ተለይቶ በቦርዱ ተዘጋጅቶ ከተላከው 

የምልክት መምረጫ አልበም ውስጥ እንዲመርጡ ይደረጋል፡፡ 

 

6. እጩዎች በመረጧቸው ምልክቶች ተጠቃሚ የሚሆኑት በቦርዱ 

ጽሕፈት ቤት ወይም በምርጫ ክልሎች ጽሕፈት ቤት 

ማረጋገጫ ሲሰጣቸው ነው፡፡ 

 

7. የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ዕጩዎች በሁሉም የምርጫ 

ደረጃዎች አንድ አይነት መለያ ምልክት ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ 
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8. የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ዕጩዎች ለየምክር ቤቱ ምርጫ 

በሁሉም የምርጫ ክልሎች አንድ ዓይነት መለያ ምልክት 

መጠቀም አለባቸው፡፡ 

 

9. የምርጫ መለያ ምልክት በፖለቲካ ድርጅትም ሆነ በግል ዕጩ 

በይዞታነት አይያዝም፡፡  ሆኖም አንድ የፖለቲካ ድርጅትም 

ሆነ የግል እጩ ባለፈው ምርጫ የተጠቀመበትን የምርጫ 

ምልክት ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲመርጥ ሊደረግ ይችላል፡፡ 

 

10. በምርጫ ምልክት ላይ ለሚነሱ አለመግባባቶች ቦርዱ 

አስፈላጊውን ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 

 

11. ማንኛውም መለያ ምልክት፤ 

 

ሀ. ከሌሎች ዕጩዎች መለያ ምልክት ጋር የማይመሳሰል፣ 

ለ. በብሔር ብሔረሰብ፣ በዘር፣ በሃይማኖት መካከል ጥላቻና 

ግጭት የማይፈጥር፣ 

ሐ. የጦርነት ወይም ሌላ ሕገወጥ ድርጊት መልዕክት 

የማያስተላልፍ፣ 

መ. 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፣ 

ሠ. የሕዝብን ሞራል፣ ስነምግባር እና የመሳሰሉትን የማይጥስ 

 

መሆን ይኖርበታል፡፡ 

 

አንቀፅ 27. የእጩ ምልክቶችን መለወጥና መተካት  

 

1. ቦርዱ፤ በሕትመት ምክንያት ወይም በዚህ መመሪያ አንቀፅ 

26 ንዑስ አንቀፅ 11 መሠረት የአንድ ፖለቲካ ድርጅት 

ወይም የግል እጩ መለያ ምልክትን ሊለውጥ ወይም 

እንዲለወጥ ሊያዝ ይችላል፡፡ 

 

2. የእጩ ምልክት በህትመት ወይም በሌላ ምክንያት እንዲለወጥ 

በቦርዱ ሲወሰን የእጩዎች ምዝገባ ከተጠናቀቀበት ጊዜ ጀምሮ 

በአስራ አምስት ቀን ውስጥ ውሳኔውን በፖለቲካ ድርጅቱ 

ወይም ለግል 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 ለውጡን 

ለቦርዱ ወይም ለምርጫ ክልሉ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት፡፡ 
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አንቀፅ 28. የዕጩዎች ልዩ መብት 

 

1. ዕጩዎች ከባድ ወንጀል ሲፈፅሙ እጅ ከፍንጅ ካልተያዙ 

በስተቀር ምርጫው እስከሚጠናቀቅ ድረስ አይያዙም፡፡ 

 

2. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 ከተጠቀሰው በተለየ ሁኔታ 

ዕጩዎች ሕገወጥ ድርጊት የፈፀሙ ከሆነ ሕጋዊ እርምጃ 

የሚወስድባቸው የምርጫ ውጤት በቦርዱ አማካይነት በይፋ 

ለሕዝብ ከተገለፀ በኋላ ብቻ ይሆናል፡፡ 

 

3. ከላይ በንዑስ አንቀፅ 2 የተጠቀሰው ቢኖርም ወንጀል 

አድራጊው ሰው አሸናፊ ከሆነ በምርጫ ወቅት ለፈፀመው 

ወንጀል የሚጠየቀው በሚመለከተው ምክር ቤት የሕግ ከለላው 

ሲነሳ ነው፡፡ 

 

አንቀፅ 29. ስለአቤቱታ አቀራረብ 

 

የዕጩ ምዝገባን በሚመለከት የሚነሱ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች 

በደንብ ቁጥር 1/2001 ዓ.ም. መሠረት ውሳኔ ያገኛሉ፡፡ 

 

 

አንቀፅ 30. የመተባበር ግዴታ   

 

ማንኛውም ሰው ወይም አካል የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች 

ተግባራዊ ለማድረግ የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡ 

 

አንቀፅ 31. ስለቅጣት 

 

ማንኛውም ሰው ይህን መመሪያ የጣሰ ወይም ሆን ብሎ 

የምርጫውን ሂደት የሚያሰናክል ጥፋት ፈፅሞ ከተገኘ አግባብ 

ባለው ሕግ መሰረት ይጠየቃል፡፡ 

 

 

አንቀፅ 32. የተሻሩ አሠራሮች እና መመሪያዎች 

 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም አሠራር 

በዚህ መመሪያ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚ አይሆንም፡፡ 

 

 

 

 

አንቀፅ 33. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

 

ይህ መመሪያ ከነሐሴ 13 ቀን 2001 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

 

መርጋ በቃና (ፕሮፌሰር) 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ 

ሰብሳቢ 
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3. �IslN ²`=(
 �Is ��� �)'�
 

�DslN �R 2� eX��� D� ����V 

��?vw� ���� �v$�;� ���� �29 

^F.� M�f,? GN�)HH  
 

4. ;���9 �b�� ;$�f�;� �0 �	� )' 

D� ;$¥[� ���1;�� �UW* �$^�X �	� 

��� ���� �29 ^F.� G)V)HH 
 

�*.��*.��*.��*.�    12 .12 .12 .12 .    ���9���9���9���9    �X��X��X��X�� �}�2�}�2�}�2�}�2    ����''6666� 	;Q	;Q	;Q	;Q  

 

1. ���9 �b� ��9 �2��UlN ;��9 ����� 

�{| ESd�  ��F� ���9 ')R ;U�j��� 

	� ;�n�� _� ;�V) ;��u� ���9 �2��{ 

�W³ �X´N� �}�µN* GFe1RHH 
 

2. [*i�� ���9 �X� D� �}�2 e�*o �� 

^jS�� ;U$��(;� {| <,8 ��''r ��!�* 

$e�L ;�X� ���� G��;v)HH 
 

3. ���� ���	
 ���� ���� ����� 

��)=L� �U�� �X´N� �}�µN e��9 ')R 

v��� ;��9 �b�� ;��;� �~v D2e 

��� �29� I�� D�T }G�v
 �	;Q 

�2$[[¨
 e$1G� e�G	 ;�d� D�	;� 

;S�;� :v ;	*Q¶ �.�	 ��1w�HH 
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4. eD�T �0 �R� ���9� ����� �UFo 

�U��ª �2$�N
 ;� �°²N
 [³>LN
 

2I�8 �=�9lN D� ��}�R� ;��9 �b�� 

�$�t�� !�[ ��)=L� �G D*p�R GjF,)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    13 .13 .13 .13 .    �U��e$��U��e$��U��e$��U��e$�    �V)�V)�V)�V)     	�	�	�	�    2�[2$��(2�[2$��(2�[2$��(2�[2$��(  

 

���9 �b�� ��y ���9 �2��UlN
 �<]6 

v�blN
 $.[0 �Is ^�LN
 ���9 �	v 

�2e1�lN $�b�* 2)�� D*p^2o D� ;��� 

�29� I�� e*,� 11H00 �!� ;$�j�;� ���9 

�b� D*p�k e�*� ��*�  ;y� 	� �2$�)�)HH 

    

�I(�I(�I(�I(    ������������ 

���9���9���9���9    �b��b��b��b�    j<*X�j<*X�j<*X�j<*X����� �X�X�X�X    ��!���!���!���!�    ��1;+��1;+��1;+��1;+  

    

�*.��*.��*.��*.�    14 .14 .14 .14 .    ���9���9���9���9    �b��b��b��b�    j<*X�j<*X�j<*X�j<*X�  

 

1. ���9 �b�lN ���� �29 I�� e��F§ 

;y� j<*Xvw�� 	;Qw�  �2$[[¨ ;WX �~v 

;��9 �2�·UlN �f,©� ��1w�HH 

 

2. �D�*d*o ��9 �b� ¦�y ���9 �b��* 

j<*X� �[2�;+ ��yX� ��;�HH 

 

3. ���9 �b�� ��y �U��e$�* �V) 

;���+ ���9 �b��*� ��V1b�* �	v� 

j<*X� �U�2e6� ��M2 ^G� ��	v 

�2e1�lN D*p�j��� �j�,)HH 

 

4. ;D�*d*o ���9 �b� j<*X�� �	v 

�U�2e6� ��M2 ^G� ��	v ¦GLN 

G�j1RHH 

 

5. e�G ;*C2 �*.� 4 ��F� ���9 �b�� 

�$�j�� ��M2 ^G� ��	v �GLN 

;$�j�;� :v D*p�k �2��{�* 	� 

�j�,)HH  ;$�j�;� :v ;�=1� ��uvw�*� 

$=1w�* �[e�^* ]=® �W�w�* 

�F,=�)HH <,8 �� ���� G��)HH 
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6. ���9 �b�� �n]6 v�blN ���9 �b��* 

j<*X� ���;+ ��M2 ^G� ��	v ¦G) 

D*jU�2�)= V�³ �U��e$� �V) 

D*p��6�w� ;��9 �b�� ��y �[VGX� 

	�¶ M�.�� GN�RHH 

 

7. ���9 �b� ���9 e�e��� WX ��� ���� 

�)� e$f, ;¸� e��9 �2��UlN
 e<]6 

v�blN eIs ^�LN D� e$�.j�w� ���9 

v�blN ;2$.� [*i�� �� ^j��9 �b�� 

�=1� �GN)�HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    15 .15 .15 .15 .    ���9���9���9���9    �	v�	v�	v�	v    �2e1�lN�2e1�lN�2e1�lN�2e1�lN    ������������  

 

���9 �b�� ��y ���9 �	v �2e1�lN 

2��w� $�b�* ��� ^p��³ G��)HH  

 

�*.��*.��*.��*.�     16 .16 .16 .16 .    ���9���9���9���9    �	v�	v�	v�	v    �2e1�lN�2e1�lN�2e1�lN�2e1�lN    $=1�$=1�$=1�$=1�� ¦�yX�¦�yX�¦�yX�¦�yX�  

 

1. ���9 �	v �2e1�lN ;��9 �b�� +	� 

=b ;� �G ;�W* �s* <]6 ;+j� $e$) 

;��$� ^j��9 �b�� D*p�1 �j�,RHH 

 

2. e�G ;*C2 �*.� 1 �UV\j� ($% �Ue�^X� 

;$�}}G ¹v �W* ��;�HH 

 

3. ���9 �	v �2e1�lN ^j��� �29 �b�� 

D*dG�1 ;Y< ���� �*.� 19 �$e�e�* 

[*i�*� �GX� IQ Gc �=1� �$e�e� 

�W³* ;+�U� ;[2Fd� e�s �G $F';� 

;{|�8X� ;[2.�	 �s ��� �	` r��2 

;�=1� �1�_� ���2 ��1w�HH 

 

4. �:�o*  �Q�� �v^�� ��� ���9 v�blN
 

,|�ºN D� $*.}Q� ^�LN D*d���w� 

;��$� ^j��9 �b�� D*p�� �j�,RHH 

 

5. ��	v �2e1�lN ;��9 �b�� ��y 

;U��w� ���� ��F�H- 
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�. ��¢N �]�1 �v^�� V�� �S�w� 

�lN ^j��9 �b�� D*dG�� e��� 

D*p^� �j�,RHH 

 

�. ��� �	$� �¥F§ �lN e��9 �b��� 

e�V1b� D*p�� �j�,)HH 

 

¡. e�G ;*C2 �*.� 5 /�/ �$jX��� b��� 

��¢N �]�1 V�� ���1w� �¢N 

Td�w� D2�� �G` ;[��� ���9 

�b�� ¦�y �}�Q)HH 

 

6. ���9 �b��*� �V1b�* ;2V�� WX ;S� 

�'*�� D*d��t �2��{�* 	*Q¶ [�F= 

��1w�HH 

 

7. ;��9 �b�� �=b� ;�� ;�V1b� �U�1�� 

�lN* ;��9 �b�� ;�� �V1b �¥�X+� 

���2 D*dG��� �[�F=H- 

 

�. ��� �)�� eWX ^j��9 �b�� 

�6$� ��� D*p�� ��± �2�1)HH 

 

�. ��� ��� ^G� �¢N �)W³�* j= 

e�V1b� D*p�� �j�,)HH 

 

8. ���9 �	v �2e1�lN $=1w�* �[e�^* 

�U�2w=� e�+� ;�G �WX �~v r�,	[w� 

N=�* ���9 �b�� ��y ;[}^+ 

�U��w�* ���� $=18 �j�,RHH 

 

9. ���9 �	v �2e1�lN �$��w�* ��yX� 

;�I=��� ;��[8 �*�� [e�^* G�1w>)HH  

W�� N=� ;��[8 �*�� M�v V)z� 

;U��w� ���� �EF� N=�* �[2^�� 

$�b �WX�* <,8 D��g G^2dRHH 

 

10. ��	v 	;Q �2e1�lN ���� ����� 

��� ;��9 �b�� e$��.. ;¸� ���9 

�}�µN �2��{�* 	;Q [�F=� ^j��9 

')) rOO]� �?;� [�F2 G��1w>)HH 
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�*.��*.��*.��*.�    17 .17 .17 .17 .    �$e�eR�$e�eR�$e�eR�$e�eR    $=1�$=1�$=1�$=1�  

 

1. [*i�� �� ;��9 �b�� 500 P�� ��� 

')) �2	 ;2V�
 ���� ;��] ^G� ;S� 

;[�w�� �	v* ;U�j��2 �»¸* ��u� 

��;��HH 

 

2. �0 �)W³� ��� ��� �lN ;��9 �b�� 

500 P�� ')) �2	 ��u� ��1w��HH 

 

3. [*i�� �� ���Q� ^j��9 �b�� 

;�=1� ^G� ;��9 �b�� =b �2	� WX 

�0 ���9�* D*+2Q� [^' ^G� [j�.( 

��;��HH 

  

�*.��*.��*.��*.�    18 .18 .18 .18 .    <�^	<�^	<�^	<�^	    ��{�*��{�*��{�*��{�*    2��e�e)2��e�e)2��e�e)2��e�e)      

 

1. ;��9 �b� �$�j� ���9 �	v 	;Q 

�2e1�lN ���9 �b�� ¦�y ;U��w� 

����� ;U��1w� :v e��9 �b�� +	� 

=b �2	 D� �0 ;�W* ���9 �b��*� 

��V1b�* �	v ;[2e;� ��9� ;��[8 

�*�� D*pe�^* �j�,RHH 

 

2. ���9 �b�� ¦�y eY< ;�G ;�*.� 17 

�$fFf�� �$e�eR $=1� r��� ^G� 

;��9 �b�� +	� =b �2	 <�^	 ��{� 

r��� ��	v ¦GLN ^j��9 �b� �2	 

�6$� �2��{�* <,8 D��g D*p^2o [f] 

GN�)HH 

 

3. ���9 �b�� ¦�y ;��9 �b�� �2	 

�=1� �S�;�* �� ^G� ���9�* 

D*+2Q� �^e ^G� �[^' �eF* [*i�� 

�� e��9 �b�� D*p^� M�] GN�)HH 

 

4. ���9 �b�� ��	v �2e1�lN ;��9 

�b�� ��y �I�] ^j��9 �b�� �2	 

;�=1� ��	v [2e;� $=1w�* e��� 

;¸� ^p��³ e��9 �b�� �2	 ;���� 

�$�j�;�* $=1� �e���RHH 
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5. ���9 �b�� ��y [*i�*� <�^	 �X� Gc 

;��9 �b� 2���u� �}[¨ 	�[ �.F;;�* 

�� ;Is ^�LN� ;<]6 v�blN y� 

���$�� ��{� $�� eWX �2��{� <,8 

D��g D*p^�� �[�F= GN�)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    19 .19 .19 .19 .    ^j��9^j��9^j��9^j��9    �b��b��b��b�    �[G���[G���[G���[G��    X ��NX��NX��NX��N            

 

1. [*i�� �� ��� �}�� ^G� D*js_� �*¼ 

��}�R 2��X� ��w�* ^G� D*j��V1b� 

�~v ��G) ��.U�X� �U�R D*jo�
 

T[½
 �0 D*¥� ^G� 6F� ^G� S� 

[*i�*� $.��G
 �U�Xd
 ��� ^G� �}� 

X�� Gc ^j��9 �b� �=1� ��;��HH 

 

2. e�G �$fFf��* �$e�eR X��N ^j��9 �b� 

Gc ��� �0 ;�*.� 16 *C2 �*.� 3 ��F� 

���9 �b� ���9 �	v �2e1�lN ;�j 

�2.�� �=1� ��;�HH 

 

�I(�I(�I(�I(    ¾2�¾2�¾2�¾2�  

;���;���;���;���    �29�29�29�29    I��I��I��I��    ;+�U�;+�U�;+�U�;+�U�    �Ue�Ue�Ue�Ue����^³^³^³^³    $=1�$=1�$=1�$=1� 

 

�*.��*.��*.��*.�    20 .20 .20 .20 .    ;���;���;���;���    �29�29�29�29    I��I��I��I��    2�U�k2�U�k2�U�k2�U�k    �lN�lN�lN�lN  

 

;Y< ���� �*.� 13 �EF� ;��9 �b�� 

��y 	� �$jF��w�H- 

 

1. ���9 �2��UlN 

2. �n]6 v�blN  

3. ����V ¯��� �=) Is $.[0 ^�LN 

4. ���9 �	v �2e1�lN 

 

��� �2�� e�©�� e*,� 11H00 �!� ;��9 

�b�� ;��u� �$f,©�w�* :v D*pG� 

GjF,)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    21 . 21 . 21 . 21 .      ���9 ���9 ���9 ���9 �X´N�X´N�X´N�X´N� �}�µN�}�µN�}�µN�}�µN    �		��		��		��		� 
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1. [*i�� ���9 �X� D� �}�2 e�*o �� ^j 

S�� �� ;U$��(;� {| <,8 ��''r 2�!�* 

$e�L ���� ��;�HH 

 

2. ���9 �b�� ��y e��9 ')R D*jvxT 

�$Fe1w�* �X´N� �}�µN .j� r) v��� 

;X;F;� �~v D�T }G�v ����* �<]6 

v�blN� �$.[0 �Is ^�LN ;=)� ;[}�� 

D�T $��` D*p��� �j�,)HH 

 

3. �$���� �X´N� �}�µN 6��� �GX� �$h�� 

�"��� �S�w� �W³* e�Feb� +¿ ,� 

;[�}e� �F,=�)HH )�X� V� ;Q� T1À 

$�]=: qj� D*p.	) GjF,)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    22 .22 .22 .22 .    ��¢N��¢N��¢N��¢N    �]�6�]�6�]�6�]�6    �		��		��		��		�          

 

���9 �b�� ¦�y ��¢N �]�1 �$e�^X1w�  

�]�:NH- 

 

1. �]�1� r��.+ ;Q�T1À e$�f� ��¥F% 

$�],b �	� �0 �p2 $�],b 

�)$�f�;1w� �W³* ^G� 

 

2. �*� �GX� 2F� �)$e�^X1w� �W³* 

 

3. ;��Q�G ��¢N �]�1 r��.+ ;X;�;� 

�~v �W�w^" 

 

�n]6 v�blN� �$.[0 �Is ^�LN ;=)� 

V}� ;¸� ���]�6 ¬N G��)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    23 . 23 . 23 . 23 .      ���� �29���� �29���� �29���� �29    ^F.`N^F.`N^F.`N^F.`N    2�UjF=2�UjF=2�UjF=2�UjF=     

	*Q¶	*Q¶	*Q¶	*Q¶���� �		��		��		��		�  

 

1. ���9 �b�� ��y ;D�*d*o ���� �29 

^F.� ©�1 �G ;��F� D� ���9 �b� )� 

[<$� ;[�F= ;v�blN� ;$.[0 �Is 

^�LN y� ;=)� G�	)HH 
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2. ;D�*d*o ��¢N �]�6 ;$�f�;� �0 

�	� )' ���� �29 ^F.� e���9� �GX� 

;=)� �	� D� ��G` ���� �29 ^F.� �d� 

�2F'1)H½ 

 

3. �$F��* ���� �29 ^F.� ;G� ;���� 

;��1;��X� �G` �2.��)HH 

 

4. ���9 �b�� ���9 �2��UlN ���� �29 

^F.`N e($i 	*Q¶� 	;Q [�F= G��1w>)HH 

 

����*.�*.�*.�*.�    24 . 24 . 24 . 24 .      ���� �29���� �29���� �29���� �29    ��«��«��«��«    DDDD� ���«���«���«���«    �)(�)(�)(�)(    

�		��		��		��		�  

 

���9 �b�� ��yH- 

 

1. ���� �29 ��« �	�� �¾2�� !GX� ���« 

�)²N �	� �<]6 v�blN
 $.[0 �Is 

^�LN
 ���9 �2�·UlN ;$�k;� ;=)� 

;[}�� D*p�f�6 �j�,)HH 

 

2. ���� �29 ��«� 1´ �W³*� e�G ;*C2 

�*.� 1 ;$fFf�� �lN y� ;[+F6 ;�2� 

�*� X�� �S� �W³ D*pF,�	 �j�,)HH 

 

3. 1´ �W³ �$F,��� ���� �29 ��« �Y� 

;$f,©�� .j� r) ��� �	� ;$�f�;� 

�F*O� �)( ��³ 1���� Y   ;=)� D*pf, 

D� D*p��( �j�,)HH 

 

4. ���� �29 ��«� �<]6 v�blN� �$.[0 

�Is ^�LN y� �y� ;=)� MvG ;UN);� 

�~v ;$f,©� :v �G $^	� D*p*���) 

�j�,)HH 

    

�*.��*.��*.��*.�    25 . 25 . 25 . 25 .      �SLN �}�µN�SLN �}�µN�SLN �}�µN�SLN �}�µN     ]=?�]=?�]=?�]=?� 

 

1. ;U2	� ��� �29 '() �2	 �*� 

D2��b`� �*� ��� �% ���9 G.��)HH 

 

2. �U2	� ��� �29 '(R ��R� '(LN 

D2��b`� ��� �% ���9 ��§ G.��)HH 
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3. ���9 [F,�9 .�� ;$�b� :v G.��)HH 

 

4. ��� �% ���9 ;��� �]�6 ¬N �Ve) 

G.��)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    26 . 26 . 26 . 26 .      ]=?� ]=?� ]=?� ]=?� ���������.�*.�*.�*.�*  GGGG����    2�[�F=2�[�F=2�[�F=2�[�F= 

 

1. .j� r) ;Y< �I( �$�.§� $=1� ;<T 

�EF� ���[w�* D� ;��9 �b�� ��� 

����* ��©�� �U�2N) �W³ :�o 

;�f,©� ��'�z Q�T1À +� �G $�]=: �<]6 

v�blN
 $.[0 �Is ^�LN D� ���9 

�2��UlN G�F[RHH 

 

2. ���9 �b�� ��y ���9 �b�� �e��*� 

��� �ÁlN* �[2$��� ]=® �W³* ���� 

���� �©��* ��¢N ;G� �}�Q)HH 

 

�I(�I(�I(�I(    �������� 

����������������    ���	���	���	���	    �©���©���©���©��  

 

�*.��*.��*.��*.�    27 . 27 . 27 . 27 .      ���� �29���� �29���� �29���� �29    .*.*.*.*         

 

1. ��+�� ��9 ��� ���	 :�o ;U^2X� .* 

;�R� ��9 �b�lN ;�*� �G G©�)HH 

 

2. ��V1b ��9 ��� ���	 D*j��'Z _`� 

��9 ����� �~v  ��ÂX� :�o ;U^2X� 

�$��� .�} �UV\� GW�)H½ 

 

3. e�G ;*C2 �*.� 1 �$jX��� b��� �2�d? 

�~v r�,	� �U��evw� ��9 �b�lN 

2w�* ;$�� .* D*p©�� :�o M^2* 

GN�)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    28 . 28 . 28 . 28 .  ����������������    �29�29�29�29    �!��!��!��!�  

 

1. :�o ;$�� �~v V)^�X ;2$.� �[*i�� 

��9 ���� �29 �!� e[�d� 12H00 �!� 

D2e ��� 12H00 �!� �F2 GW�)H½ 
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2. :�o ���� �29 �!�* ;$�� �~v �^�X 

D*jWX �$^�X�* ���� �29 �!� �s 

<]6� ����V ��?`N ;G� D*p���� 

�j�,)HH 

 

3. e�G ;*C2 �*.� 1 �$�.�� b��� :�o 

���9�* X�� (��8X� G;)	 �F,=�) 6L 

V�X ���� �29 �!� D*pf� M�j�= 

GN�)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    29 .29 .29 .29 .    ��¢N��¢N��¢N��¢N    2�U�	2�U�	2�U�	2�U�	    ������������          

 

1. ���9 �b�� ��y ^G� D§ �U��;� 

���9 �2��U �¢N ��� ��2�� r�� 

2���� ���� [6�� �2�� ��;�HH 

 

2. ���9 �b�� ��y ^G� D§ �U��;� 

���9 �2��U �¢N* D*j��ÂX� e(L 

D��1�; �Y� ;$f,©� �2$� �G ;$.��� 

+j� $e$) ��F�H- 

 

�.  �IslN* �R 2� eX��vw� 

�.  ��^dj�� �)'`zw�* �''�i ���� 

¡. ;���V ��?� �$^eR�*� ;=) �.F��* 

IslN  

�. D�*d*o Is ���i� �'Z _� �1)X� 

D*jU^dj� 

 

��¢N ;=)� [6� ��;�HH 

  

3. ���9 �b�� ¦�y ^G� D§ �U��;� 

���9 �2��U IslN* �[2$>^+ 

;U�j��� ���H- 

 

�. ��R*� IslN 2�� �)'} �*�� 

}�2.�� }�O�) 

 

�. 2�[*i�� Is �)'} ��)=L�� WX S� 

�~v ]�]� [6�� }G�	� 
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¡. [*i�*� Is ��j�( �)'�� WX S� 

�GX� D*+2Q� }�j�= 

 

�R*� DslN ;Dt)X� �[2$>^+ =�v 

��;�HH 

 

4. ���9 �b�� ��y �¢NH- 

 

�. ��+�� ��9 rW* M��� ���T� Is 

2� ^G� �)'} �U�¨;� 1� �� [If* 

:v �G
 

 

�. ��V1b ��9 rW* M��� ;��T� Is 

^G� ¯�� �)'} y� �y� ;U�u� 1��� 

[If* '(� :v �G  

 

� ( ( ( ( ^G� ��� �% �)'} ;[�F= ��F	 D� 

�)'y ^j�2	 W� ���� �29 ^F.�* ;[�( 

��« �2	 �'$� D*jU�1w� ;=)� [2Fd� 

G��;v)HH 

 

5.  ��9� e�*� ;�G �W³ �'Z _`N �UjF= 

rW* 

 

�. �D�*d*o �'Z _� �$f,©�* ���� 

�29 ^F.� D� �.�� �GX� 

 

�. �D�*d*o �'Z _� �*� �0 �2*� 

Is ��� �2�� D*jU�1� [6� 

D� �D�*d*o �'Z _� �*� �*� ���� 

�29 ^F.� D*jU��w�  
 

[2Fd� ��;�HH 

 

6. [*i�� �0 ��� r�	 ���� �29 

^F.� �$;�x;� D*jWX �$;�x�* ;���2 

S� ���� �29 ^F.� M��� D*jUN) 

M����� G�1)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    30 . 30 . 30 . 30 .     �¢N* ;�$�f��;��¢N* ;�$�f��;��¢N* ;�$�f��;��¢N* ;�$�f��;�    �]�6�]�6�]�6�]�6    

�G`�G`�G`�G`    2�[2$2�[2$2�[2$2�[2$���������      

 

���9 �2��U�H- 
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1. �¢N ����* e$ev$R ;¸� ��¢N �]�1 

�v^�� V�dw� �G �$�f��;�* ��¢N 

�]�6 �	� ;���� 2[w� ^jU�¨;� �]�6 

¬� G)V)HH 

2. ��]�6 ¬�� ��s* [*X� V.F;� [2Fg 

,� ;[�}e� ;�$ D*p2$��o �j�,)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    31 .31 .31 .31 .    ������������    ��2����2����2����2��    6�6�6�6�    2��W*2��W*2��W*2��W* 

 

1. [*i�� �0 ��� �2�� �UN�� 

;$�f�;;� ��9 �b� ;�V) ;��u� 6z X�HH 

 

2. ;[*i�� �~v ;��)� ��� �2�� 

�G�.��HH 

 

3. ��� ��2�� ;$�f�;;� ���9 �b� �$�u 

�0H- 

 

�.  ��¢N �]�1 �v^�� ��� 

�.  ��¢N �]�6 �G 2� ���F 

¡. ��� �)�� 

 

�W³ rF,�	 ��¤* ;X�X� ��2�� �6� 

���HH 

 

4. ��¢N �]�1 �v^�� ���;� �0 

Td�* ���9 �b�� ;[�)e� ;��9 

�b�� X>� �W³* D� ;�]�� �G 2� 

���F� �)�F� �W³ rF,�	 Td� ;Q� T1À 

$Gc D*p��	 MjF= GN�)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    32 .32 .32 .32 .    �*��*��*��*�    {|{|{|{|    DDDD� �*��*��*��*�    :v:v:v:v    6z6z6z6z    ������������    

2��2��2��2��2��2��2��2��  

 

1. [*i�� �0 ;�*� .* �UV\� ��9 

��� M�	 �UN�� �*� {| 6z X�HH 
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2. ;I�� �UV\j� ��9 e�*� ;�G �W³ ��'Z 

_� �.�9lN rW* �s ;$��� ���� 

�29 ^F.`N ;�*� {| D*p��	 GjF,)HH 

 

3. :�o ;$�� �~v V)^�X ;2$.� �R� �¢N 

;$�}}G �{| �j6 �2	 ���w�* G��RHH 

 

�*.��*.��*.��*.�    33 . 33 . 33 . 33 .  �,(�,(�,(�,(    2�U�)T2�U�)T2�U�)T2�U�)T    �¢N�¢N�¢N�¢N  

 

1. ���9 �b�� ��y ���*`N*
 �V) 

Td$ºN*
 X(���N*� ��}�R�* +�U� 

;�2�� ��� D*p�� [�F= ��;�HH 

 

2. ;��� ���� qj� §* ��=��
 �)'} 

�[�F=� ���� �29 ^F.�* ^j��« ��'$� 

I�dv �U�2�)�� �0 § ��F��* �� 

Gc ����� �6� ���HH 

 

3. e�G ;*C2 �*.� 2 ;�,( ��{� �$�F�� 

��H- 

 

�.  I�P� 18 !��� eY� ;�G �W* 

��;�HH 

 

�. Is $^dd� ^G� �Is ^�) �W* 

��;��HH 

 

4. �,( �Á� ��s* (��� �R ;�R 

[';� G�;+;v)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    34 .34 .34 .34 .    �]�1*�]�1*�]�1*�]�1*    2�[��2�[��2�[��2�[��         

 

1. [*i�� �0 ��¢N �]�1 �v^�� 

V�o* �$�f�;;� ��]�6 ¬� ;[+F6 2� 

;�]�� �G D*pvG�� G�GQ)HH 

 

2. ��]�6 ¬� ��¢N �]�1 �v^�� V�o 

;��9 �b�� �$�� �W³*� ��s* 

[*X� ;[�� ;V�o �G ;$�f�;� $ 

�	� ��F� �R 2� ;�]�� �G ;�''G 

�2��*� ��� �)�� �W³* ;[F,�	 ;2� 
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�G� �y�[ ;$f,©� ���9� I�� �y�[ 

��� �G D*p��� $j�� V�o $.´ G��)HH 

 

3. ��V1b ��9 ;}�*� )�X� �UV\� eWX 

;�©���� ��9 ���F� ;�]�� �G 

��©���� }�*� ���9� I�� y�[ ��� 

�G D*p��� $j�� ;V�o =�- �Y� ;$f,©� 

:v �G �( �)'} ;[�F= G�)2�v)HH 

 

4. ;��$i� }�*� ;UV\j� ��9 ��� e�� 

;¸� V�o $.´ G��)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    35 .35 .35 .35 .    ������������    ����*����*����*����*    ���9���9���9���9    [F,�9[F,�9[F,�9[F,�9     

.��.��.��.��    ;�.1�;�.1�;�.1�;�.1�    [F,�	[F,�	[F,�	[F,�	         

 

1. �s ;�]�� �G e�F� ;¸� ��� �2��* 

�U�F,=	 .�� ;�� �`� ^G� ;SLN 

�`� �G �����* ;[F,�	 �� ��*
 �� 

�� �S�� eWX [*i�*� S� �� ;$f,©� 

.�� D*p.1 GjF,)HH 

 

2. e�G ;*C2 �*.� 1 �$�.�� b��� �s 

�� �S�� eWX ���9 �2��UlN 

����F�* ;[F,�	 D*p��	 �j�,RHH 

 

3. �D«�* �`N ���9 �2��U� �[}�� ^G� 

.�� ��.1� �Qji �)WX �0 ���� 

�29 ^F.� �G����
 ��F	� �GN)�HH 

 

4. ��+� jVN ^G� �,( �U�)T �¢N 

�,( ��2�� �6F� ��� �lN ��� 

�U�� V)WX ;2$.� �vw�* .�� �G.��HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    36 .36 .36 .36 .    ����������������    �29�29�29�29    ^F.�^F.�^F.�^F.�    2��2��2��2��2��2��2��2�� 

 

1. e�G ;�*.� 34 D� 35 �EF� $�b� qj� 

e$��� ;¸� ��s ���9 �b�� 

e$f,©� ���� �29 ^F.� ��*� �'Z _� 

�*� ���� �29 ^F.� G��>)HH 
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2. ;I�� �UV\j� ��9 e�*� ;�G �W³ �'Z 

_`N rW* e��'Z _� ��9 �*� �*� ���� 

�29 ^F.`N G��>)HH 

 

 

�*.��*.��*.��*.�    37 .37 .37 .37 .    ^jU2	�^jU2	�^jU2	�^jU2	�    '()()()() 2��=1�2��=1�2��=1�2��=1� 

 

1. ���� �29 ^F.�* �$.;� �0 e[*� 

DGv ;$e��� �U2	� '() ;�=1� ��� 

D*p�� GjF,)HH 

 

2. �,( �U�2�),w� �¢N ;�*.� 33 �EF� 

e�FÃw� �lN ,� U2	� '() ;�=1� ��� 

D*p�� GjF,)HH 

 

3. ;*C2 �*.� 2 e$�.�� ;2$.� �s ^j 

U2	� ��� �29�  �6` ��� ;�2�� �G 

D�� [*� �� ;�*� �~v $e�L ^G� $j�: 

�=1� �GN)�HH 

 

4. ���9 �b�� ¦�y �U2	� ��� �29 :v 

�G �$.�� D2'�6  ̀ D� ���9lN ;$�b� 

�~v ��w�* D� SLN �$e�eR �+2.} 

�°²N ������w�* ^G� ���.��w�* 

�¢N ��� ;[G��;� '($� ;�$^�X {| 

D��1 �F,=�)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    38 .38 .38 .38 .    ����������������    �29�29�29�29    }	*}	*}	*}	*    ��«��«��«��«    �2	�2	�2	�2	    

������������    �29�29�29�29    ^F.�^F.�^F.�^F.�    2��2��2��2��'$�$�$�$�      

 

�s ;�=1� ��� ���;�* ���� �29 ^F.� 

;[�( ;v�blN y� �y� ;+�6 IGv ;=)� 

2( ;$.��� ���� �29 }	* ^G� ��« 

�2	 ;�'$� e��9 �b�� G^�)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    39 .39 .39 .39 .    2�$;�x2�$;�x2�$;�x2�$;�x    ����������������    �29�29�29�29    ^F.�^F.�^F.�^F.�         

 

1. �s �$���* ���� �29 ^F.� ;�=1� 

}G�.�;� �.F ^G� �$;�x;� D*jWX 

�~v�* ���9 �b�� ��y ;[2Fd� S� 

���� �29 ^F.� D*p��� M�G+ GN�)HH 
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2. ���9 �b�� ��y� e�G ;*C2 �*.� 1 

�$�.��* �$;�x ���� �29 ^F.� D*p��2 

;[�F= ;©�1� �G “�$;�x” �U) ^G� S� 

�)'} ���� ;��t S� ���� �29 ^F.� 

��s �2�� ��;�HH 

 

3. �$;�x� ���� �29 ^F.� �Y� ;$f,©� 

}	* ^G� :v D*p.�	 �j�,)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    40 .40 .40 .40 .    ������������    ��2����2����2����2��    qj�qj�qj�qj�    �[G�F	�[G�F	�[G�F	�[G�F	    

2��W³2��W³2��W³2��W³         

 

1. ���� ���	 qj� M�F	 ^G� M�� �GN)�HH 

 

2. e�G ;*C2 �*.� 1 �$�.�� b��� ���� 

���� qj� ;$��� �'*�� �	�� {|� bW* 

�$�F� D*jWX 

 

�. ���� ����* qj� D*p�F	 �jF�� 

�~v �2$VeR ^G� �^�o ;��9 

�2�·UlN ev�X;� D� 

 

�. �~v� ;Q� T1À e$�f ;¸� 

 

�$�F�� ���� ���	 qj� M.	) GN�)HH 

 

3. ���� ���� qj� �$�F�;� �~v e�+� 

;�G eWX D� M2$Ve) V)z� �~v� ;Q� 

T1À $Gc ���� ���� qj� 1�;� D*p�� 

GjF,)HH 

 

4. e�G ;*C2 �*.� 3 �$�.�� �~v �:�o� 

;�jFg� �U�k ���9 �n�� _`N ���� 

GjF,)HH 

 

5. �$�F�� ���� ���	 :�o ;U^2X� 

�EF� ;S� {| GV\d)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    41 .41 .41 .41 .    ������������    �2��*�2��*�2��*�2��*    2��Q^�2��Q^�2��Q^�2��Q^�        
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1. [*i�� �0 ���� �29 ^F.� e���� 

;y� �Ds $^VG ��� ;�2�� qj� �G ��� 

�� ��0X� �6� �S�� ^G� ;��9 

�b�� ;�0X� �)$�f�; X� ;[�� MQ^� 

GN�)HH 

 

2. �*� �0 ���� �29 ^F.� be�e) D§ 

^G� eDs $^V4N �*o $Q� M�.�6 

GN�)HH 

 

3. �Ds $^VG ^G� �s e�G ;*C2 �*.� 1 

D� 2 e$jX�T� �Q^U� X	:N �0 ;WX 

;[*i�� ���9 �2��U �Ds $^VG ^G� 

;S� ;��9 �b�� �2	 ;$�u �� �=16 

�)WX ��{� $Q� M�.�6 GN�)HH 

 

4. ���9 �b�� �_�v �U �UÄ e�G �.F;�* 

�_�v e$��e$ ;¸� �_�v �.F;� �� ^G� 

�V) �}~�* �}�Q)HH 

 

5. ���9 �b�� ¦�y ;Y< �*.� �EF� �.F� 

+½vlN*� �+½vl� �$�� �)µN* ���( 

�X� ;�FgX� GG�)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    42 .42 .42 .42 .    2�{|�82�{|�82�{|�82�{|�8    ������������         

 

1. ���9 �b�� �_�v �U �UÄ ��� 

D*dG�	 $Q� �.F;;� �� {|�8 ��� 

D*p�	 �^�X D*jWX �Y� ;$f,©� �2v 

{|�8 ��� D*p�	 GjF,)HH 

 

2. �$��� {|�8 ��� :�o 1^�� j*6 �	� 

1/2000 ��F� ;U��� ��~ ��F� ;�� 

MV$� ^G� ��+ MjF= GN�)HH 

 

3. {|�8 ��� ��� �0 ;j*� ��F� 

���F	 �6� ��� �W³* ���� [d�� 

D2eU��.+;� {| V�.F; ���� {|�8 ��� 

;�� �GV$��HH 

�I(�I(�I(�I(    ��2���2���2���2�  

2����2����2����2����    ���	���	���	���	    ���������fk 
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�*.��*.��*.��*.�    43 . 43 . 43 . 43 .      ���9 �b����9 �b����9 �b����9 �b�    �f,��f,��f,��f,�        

 

1. ���� �29� �!� r��.+ ���9 �b�� 

��y ���9 �b� D*pf, �j�,)HH 

 

2. e�G ;*C2 �*.� 1 �$�.�� b��� ;��9 

�b�� +	� =b �2	 �6$� $ r�6� ^G� 

2���9� �U���* ��� rev$R �X;� 

�¢N ��� D*p�� �jF= ��;�HH 

 

3. ��� ���� $��l ���9 �b�� e$f, ;¸� 

e��9 �2�·UlN
 e<]6 v�blN
 e$.[0 

�Is ^�LN
 e$�.j�w� $*.}Q� �Is 

^�LN D� ���9 v�blN ;2$.� [*i�� 

�� ^j��9 �b�� �=1� �GN)�HH 

  

4. ���9 �b�� �	v �2e1�lN ;�=b�� ;� 

�G ;�W* 	;Q �j�,RHH 

 

�*.��*.��*.��*.�    44 .44 .44 .44 .    ����������������    �29�29�29�29    }	*}	*}	*}	*    ^G�^G�^G�^G�    ��«��«��«��«    

2����(2����(2����(2����(    DDDD� 2�UjF=2�UjF=2�UjF=2�UjF=    	*Q¶	*Q¶	*Q¶	*Q¶  

 

1. ���� ���� qj� D*j$��.. D� ���9 

�b�� D*j$f, ���9 �b�� ¦�y
 

 

�. �<]6 v�blN
  
 

�. $.[0 �Is ^�LN D�  
 

¡. ���9 �2��UlN  

 

;=)� ;U��;� �~v ��«� e$�.�;� 

}G^�� ��Gi� 1� �*� Y  ���« '() 

;b9� �)( G�)�)HH 

 

2. ��«� �$���;� b9 �)( �	� D*p�f�6 

GjF,)HH 

 

3. ���� ���� qj� ��L �~v ;]�]� $�)� 

;Q� T1À D*p�] GjF,)HH 
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4. ���� �29 ��«�� �&LN ���9 �}�µN 

�2��{� 	;Q� 	*Q¶ �jF= ��;�HH 

 

 

''''()()()() ¾2�¾2�¾2�¾2� 

2����2����2����2����    ��������� ������������    �������������������� 

�I(�I(�I(�I(    �*��*��*��*�  

2����2����2����2����    ��������    +��+��+��+��    ]=]=]=]=?�?�?�?�  

 

�*.��*.��*.��*.�    45 .45 .45 .45 .    ����������������    ��������    :v:v:v:v 

 

1. ;[*i�� jFg ��9 ���� �� �Ue�^X� 

��� ;$��;� ���9 �b� X�HH 

 

2. e�G ;*C2 �*.� 1 �$jX��� b��� �2�d? 

;WX �'*��H- 

 

�. ;��9 �b�� �� �[V\� �[Gz) eWX 

�$��F�* �2�d? �~v ���9 �b�� 

���9 ')R ;�=�� 	�¶ �+�: r�.� 

^G� 

 

�. ���9 ')R V�� $¥10 �~v $X2` 

��~ r�})( 

 

��� ;��9 ')R �n�� _� MV\� 

GN�)HH 

 

3. ���9 �b�� ¦�y ��� ;��9 ')R 

D*pV\� �2���;�* �'*�� ;�=�� 	�¶�* 

���9 ')R �U�.�;� ;��9 �b�� ��9 

�2��U �UÄ �1�� ��~ �W* ��;�HH 

 

4. ���9 ')R �n�� _� e�G ;*C2 �*.� 2 

�$��e$�* ��~ �U��� ;��9 ')R 

���9 �2��U �UÄ �1��  GW�)H½ 

 

5. ��� :v ���^	 �$jFT� 26�1lN 

Q�T1À $Gc �;�G ���9 �n�� _� ���� 

�jF= ��;�HH 
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6. ���� �� ;��9 ')) D*pV\� r^�* 

���9 �b�� �<]6 v�blN� $.[0 �Is 

^�LN ;��9 ')R ;��u� ����* qj� 

Gev$�RHH 

 

7. ���9 �b�� ���9 �2��UlN ���� 

���* �e���RHH 

 

8. ���9 ')R ���9 �2��UlN ���� ��� 

�2��{�* �,(� �66� M�� GN�RHH 

 

�*.��*.��*.��*.�    46 .46 .46 .46 .    ����������������    ��������������������    :v:v:v:v    2�[f,©�2�[f,©�2�[f,©�2�[f,©� 

 

1. ���� ����� :v� �<]6 v�blN� $.[0 

�Is ^�LN ;+�;� D�� ��ev$) ;UNR;� 

�~v ;� 6��* ��;� �� :v $��� Gf,g)HH 

 

2. �<]6 v�blN� $.[0 �Is ^�LN ;��� 

:v D*p�k �!�* D*p���� GjF,)HH 

 

3. ���9 �b�� ¦�y �<]6 v�blN� $.[0 

�Is ^�LN 1R;� ���� �29� ��« 

e$*����;� :v ;	*Q¶ ;[�F� ��R� 

;UvG �)t ��� ;$f,©� :v 

�2.��)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    47 .47 .47 .47 .    ������������    ������������    �¢N*�¢N*�¢N*�¢N*    ;�¢N;�¢N;�¢N;�¢N    �]�6�]�6�]�6�]�6    

�G�G�G�G    2�����2�����2�����2����� 

 

1. ��¢N �]�6 �G ���� �29� I�� 

��s y�[ ;U�� ��� 2� ��F��* 

��� ��� �¢N �*� ;�*� ;=)� 

;����� ;[d�� �	� D*p�f�6 GjF,)HH 

2. ;�¢N �]�6 �G e$�f�;� <]6 6�� 

�G ;I�� ��� ��� �¢N* �	� ;�.X2 

��� �)���* 6�� D*p�f�6 GjF,)HH 

 

3. ;I�� $;��$� �$��§ ���� �29 

^F.`N �6z $�	F� G�f�1RHH 
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4. ;I�� $��� ��)=L� �G �)>R ���� �29 

^F.`N $�	F� G�f�1RHH 

 

5. ;Y< �*.� �UjF�� �		� �<]6 v�blN� 

$.[0 �Is ^�LN ;=)� ;U��;�� ;��9  

�b�� ¦�y �[V¨X� �e�^* G��;v)HH 

 

6. ���9 �b�� ¦�yH- 

 

�. ���9 �b�� ����* ���� �29 

^F.� 6��
 

�. �$;�x�* 6��
 

¡. � �G �)>��* 6��
 

�. .��* ^G� ��� �$��;�* 6��  

 

;G� ;�=�� D*p�f�6 [�F= ��;�HH 

 

7. eY< ;�G �$fFfF� ��		� qj� ��9� 

e�*� ;�G �W³ �'Z _`N �UV\� rW* 

���'Z _� �$�t� ���� �29 ^F.`N ��6z 

$�	F� ;�$ D*p�f�� GjF,)HH  

 

�*.��*.��*.��*.�    48 .48 .48 .48 .    ����������������    ��������������������    �X��X��X��X�    DDDD� �}�2�}�2�}�2�}�2    

2�[f,©�2�[f,©�2�[f,©�2�[f,©� 

 

���9 �b�� ¦�y ���� $=1� e:�o 

�$�t��*H- 

 

1. ���� �� ��� [2$��y�
 

2. ���� �� ��� �n]6 [}^�� 

3. ���� ����� �*�FÆ
 

4. ��$[�i �X�
 

5. D2'�b` D� ��}�R�* 

 

�*� ;�*� ;���� ��� ]=® �j�,)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    49 .49 .49 .49 .    ���9���9���9���9    �2��UlN�2��UlN�2��UlN�2��UlN    ����    [e��)[e��)[e��)[e��) 
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1. ���9 �b�� ¦�y ���� ����� �*�FÆ 

D*j��9� �GX� ���9 �2��UlN 

�e�(�)HH 

 

2. SLN ��� $=1�* ;��9 �2��UlN 

D*pe�^³ �j�,)HH 

 

3. ��� �[* D*j$�� e��� �29 ^F.� �G 

�*� ;�*� D�F,�� ����lN �UX=F� 

���9 �b�� ¦�y X�HH 

 

4. �<]6 v�blN� �Is ^�LN ����* qj� 

e�ev$) ^G� +½v V� e[+F6 �Á 

;��� $=1� �2	 ��$( �$e�e� X�HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    50 .50 .50 .50 .    2����2����2����2����    ������������    ��������������������    ������������     2��2��2��2��2��2��2��2�� 

 

���9 �b�� ¦�y 2���� ��� ����� ���9 

�2��UlN
  �<]6 v�blN D� �$.[0 �Ds 

^�LN ��� G��)HH  ;�����H- 

 

1. ��� ����9� !GX� ;$ ;$ �Ue�^* 

�W³*
 

 

2. ;D�*d*o ��� �29 ^F.� �G �$��� 

��� �[* D*jWX �U�)� �W³*
 

 

3. ���9 �2��U� �U���* ���� ����� 

�*�FÆ ��) D� ����� �<]6 v�blN D� 

$.[0 �Is ^�LN Mev$R ;UNR;� �� 

:v �.�	 D*d�;�
 

 

4. ;��� ����� �*�FÇ �G ��F] �� (vM) 

D*�� D*jUe�^*
 

 

5. ���� �� ��©�� +�� ]=?� �$��.. 

�W³*
 

 

6. ;:�o ��~ V)WX ;2$.� ���� �� 

e$©�F ;¸� M�F	 ^G� M�� �[GN) 

�W³* 
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;G� [2Fd� ��;�HH 

 

 

 

 

 

 

�I(�I(�I(�I(    ������������ 

2����2����2����2����    ��������    �©[���©[���©[���©[��� qj�qj�qj�qj� 

 

�*.��*.��*.��*.�    51 .51 .51 .51 .    ��������    2��©��2��©��2��©��2��©�� 

 

1. ���9 �b�� ¦�y ���� +�� ]=?� 

�$h� �W³* r�F,=	 ���� ��� 

�©��* ;:v� �$�k� �<]6 v�blN D� 

$.[0 �Is ^�LN ;G� G�)�)HH 

 

2. ���9 �b�� ¦�y ���� �� e�©�� ;y� 

���� �29� }	* ^G� ��«H- 

 

�. ��� �2�� e�©�� ;y� ��³ ���« 

1���� Y  '() ;�F*O�� �)( 

;vx�;� �~v �)$�;F �W³*
 

 

�. ��� e$�� ;¸� ���«� ��Gi� 1��*� 

Y  ;b9 �)( ;vx�;� �~v �)$�;F 

�W³* 

 

¡. �)$e�$
 �)$.jj ^G� 6)�� 

�)jF�;� �W³*
 

 

�. ��F*O�� �)( �	� �>� e$�f�;� 

,� $�}}G �W³*  

 

�n]6 v�blN� �Is ^�LN ;[}��� 

Q�T1À ;��] �F*O��* �)( ;	*Q¶ 

G�6)HH 

 

3. ���9 �b�� ¦�y ��� �$��1w�* 

^F.`N ;�R e��� �29 ��« �2	 
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;[��� ��«� 1´ �W³* ;=)� D*pvG 

^G� D*p�$� D� D*pF,�	 �j�,)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    52 .52 .52 .52 .    ����������������    �29�29�29�29    ^F.�^F.�^F.�^F.�    2�����2�����2�����2�����    DDDD� 

������������    +j�+j�+j�+j�    $e$)$e$)$e$)$e$) 

 

1. ���9 �2��UlN ���� �29 ^F.`N* 

;�f�,� ��� ;$��1w� ��'Z _� �GX� 

;���� ��6z D*p.�� �j�,RHH 

 

2. ���9 �b�� ¦�y ���� �29 ^F.`� ©�1 

�G ��� y�[ D� [<$� ;[�� ;��9 

�b�� �$�¥ �W³* �F,=�)HH 

 

3. ��9� �$V\j� e�*� ;�G �W³ �'Z _`N 

�WX D*jWX :�o ;$�� �~v V)^�X ;2$.�H- 

 

�. ��+�� ��9 �©��� �<]6 $^V4N �'Z 

_� ;�.�) �')) �'Z _� ��� 

G��)HH 

 

�. ��V1b ��9 �c*
 �^Fd
 �e$[
 

�[f,g _�
 �'(� e$[� �.;S �'Z 

_`N �$�� ���� �29 ^F.`N D*j 

+j� $e$�w� G��RHH 

 

¡. ��+�� ��9 [h� e�V1b ��9 ,� 

�$V\j D*jWX ;�©��� ��+�� ��9 

[h� ;�.�) ��V1b ��9 �� e�G 

;� D� ;� ;$.��� +j� $e$) �EF� 

Ge�^�G½½  

 

4. ���9 �b�� ¦�y ��R� �'Z _`N �GX� 

�$���* ��� �6z ;���� e�G ;*C2 �*.� 

3 ;$.��� +j� $e$) �EF� ��*o �'Z 

_� �$��� ��� ;�R $�	� r��.+ 

�U.	��* ;���� ���* $ ;$ 

;	*Q¶ [e�^* ��;�HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    53 .53 .53 .53 .    ����������������    ��������    qj�qj�qj�qj�  
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1. ���9 �b�� ¦�y ;+�U� �U��F�* ��'Z 

_� �GX� V}^. ;¸� �Y� �'Z _� ��� 

�$��1w�* ^F.`N 6z �G` ��� ]=® 

D*pW³ �j�,)HH 

 

2. ���9 �b�� ¦�y ;+�U� �U��F�* �'Z 

_� ���� �29 ^F.`N �2	 �*o* 6z 

;[*}�H- 

 

�. �Isl� �)'`N 1R;� ;t) y� �y� 

�<]6 v�blN� �$.[0 �Is ^�LN 

;+�;� �}�)HH 
 

�. �s ��� ���� ���i� Is D*jWX 

��¤* e( ���� G��)H½ 

 

3. ��� �$��;� ���� �29 ^F.� >, ���� 

�$1�� Is ;�''G ��� �$��;� �W³* ;, 

2��X� rjF2;� �Is� 2� �$�f�;;� 

�*�FÆ �G D*p�f�6 �j�,)HH ;Y� �EF� 

��� D2eU��.+ �F2 Ge�^�G½½ 

 

4. ��� �$��� �'Z _� �.�9 6�� �*� 

eWX �D�*d*o Is ��� �$��;� ^F.� 

��6z G.��)HH 

 

5. ���9 �b�� ¦�y D�*d*o �� r��.+ 

��� �Ue�^*;� �'Z _� ��� �29 

^F.� ;�R ����* ;[F,�	� v�blN� 

$.[0 �Is ^�LN� D*p���� �j�,)HH 

 

6. �*�FÇ* ��f�;� ���9 �2��U �D�*d*o 

Is �$��� ��� �+�� 6�� ;[d�� $ 

;$ G�)�)HH 

 

7. e�G ;*C2 �*.� 6 �$�.�� ��� ��� 

�''�i �W³* [F,�	 �2��{ W� r�¨H- 

 

�. ��+�� ��9 D*j���9� !GX� ��6z 

$�G` �$.���* ���� �29 ^F.� 

;����
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�. ��V1b ��9 e��� �29 ^F.� �G 

�)'`�* �G` ;����  

 

D*pF,�	 GjF,)HH 

 

8. ���9 �b�� ¦�y ;��� ��� �G ��R� 

2��X� ���* �F,=�)HH 

 

9. ���9 �b�� ¦�y ;��� �*�FÆ �G 

���9 �2��UlN
 �<]6 v�blN* D� 

$.[0 �Is ^�LN* ;[2�F� ���� 

����� �*�FÇ* GFe1)HH 

10. ���9 �b�� ¦�y ��*o �'Z _� ���� �� 

r��.+ ��� ���.�*� �U.	�� �� 

�U©�� �W³* ��R� [}^+ ��;�HH 

 

11. ��R� �'Z _`N ��� �$��;� ^F.� e�G 

;$�.�� ]�]� �EF� ;�$ $�	� �2��{� 

�X� $)`� Q�T1À $Gc ;I�� ;��� 

�$�k� ���9 �2��UlN
 �n]6 v�blN D� 

$.[0 �Is ^�LN D*p���;� �jF= 

��;�HH 

 

 

�*.��*.��*.��*.�    54 .54 .54 .54 .    2�>,2�>,2�>,2�>,    �)1�)1�)1�)1    ����������������    �29�29�29�29    ^̂̂̂F.`NF.`NF.`NF.`N  

 

1. ��� �$��1w� ^F.`N eUe$R� �'*�`N 

;�*o >, �)1 MW³ GN�RH- 

 

�. ��s [*X� ;2� �$���;� eWX
 

�. e$�¢N �	� ;�G �)'} �$jF�;� 

eWX
 

¡. �*� �)'} �)$jF�;� eWX
 

�. �s [** D*j�F� ���� �U�2w=� 

eWX
 

E. <,8 ���� �29 ^F.� �)WX ^G� 

;��9 �b�� �)$�¥ ���� �29 

^F.� eWXHH 
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2. e�G ;$�.§� �'*�`N ;�*o >, �)1 �W³ 

���� �29 ^F.`N “��+” �U) ��( 

;©�1w� $�²;� �6zw� $�	F� Gvx,RHH 

 

 

 

 

�*.��*.��*.��*.�    55 .55 .55 .55 .    +¹N*+¹N*+¹N*+¹N*    �G`�G`�G`�G`    2�����2�����2�����2����� 

 

1. �D�*d*o �'Z _� ���� �29 ^F.� ��6z 

$�G` e$��F ;¸�H- 

 

�. ���9 �b��* ���� �� ��� ���9 

')) [}^�� +�
 

�. �Is ^G� �^�R �U�	 ���� �� 

��� �$[�i +�
 

 

¡. ���9 �b� ���� �� ��� �n]6 

[}^�� +�
 

�. ;:�o �$�t SLN +¹N
 

 

;�=1� $)$� ���9 �2��UlN
 �<]6 

v�blN D� $.[0 �Is ^�LN 

D*p���;� GjF,)HH 

 

2. ��R� �'Z _`N �1�� ��9 ���� �� 

��� ��R e�G ;$�.�� !GX� ;�$ 

�e�^* ��;�HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    56 .56 .56 .56 .    �$����$����$����$���    ����������������    �29�29�29�29    ^F.`N*^F.`N*^F.`N*^F.`N*    DDDD���� 

�X´N*�X´N*�X´N*�X´N*    2�����2�����2�����2����� 

 

1. ���9 �b�� ¦�y �D�*d*o �'Z _� 

�UjF�� ���� �� r��.+H- 
 

�. >, ��w� ��� ;�=1� �$��1w�*
 

�. >, �)1 �W³�*
 

¡. $;��$� ;�0 �$��§�*
 

�. ��� �)$��1w�* ^G� �$Fª ���� 

�29 ^F.`N ��6z� v2� 
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E. �D�*d*o �'Z _� ��� �$��F;� 

����� �*�FÆ
 

 

F. ���� ��¢N �]�:N  

 

;��� �29 ��« �2	 �2.��)HH 

 

�*.��*.��*.��*.�    57 .57 .57 .57 .    ����������������    ��������    �[G�F	�[G�F	�[G�F	�[G�F	    2��W³2��W³2��W³2��W³  

 

�[*i�� ��9 ���� �� ;:�o ��~ V)WX 

;2$.� M�� ^G� M�F	 �GN)�HH 

 

 

�*.��*.��*.��*.�    58 .58 .58 .58 .    2����2����2����2����    ��������    ���������fk 

 

1. ���9 �b�� ¦�y �$��� +¹N� �X´N 

$)$� ���.Qw�* VF,�� ;¸� ��� 

���.�* �;2)HH  

 

2. ;^+� ;��� qj� �$�k ���9 �2��UlN
 

�n]6 v�blN D� $.[0 �Is ^�LNH- 

 

�. ��Q�G ���� ���� qj�
 

�. ���� ��� qj�
 

¡. ���9� ��� 

 

;�''G �$V\j 2��W³ ;$f,©� ��]{� 

Q�T1À D� ���9 ��� �$[�i +� �G 

G�F[RHH 

 

3. ���9 �b�� ¦�y D�*d*o* $.[0 �Is 

^�) ;[2�F� ���� �� ���* ^p��³ 

G��)HH 

 

4. e�G �$�.�� b��� ;��� ����
 

;��� ^G� ;��� �G +½v ��� 

$.[0 �Is ^�) +½v�* ;��9 �b�� 

M�2�f=6 GN�)HH 

  

�*.��*.��*.��*.�    59 .59 .59 .59 .    ����������������    ��������    ������������� ���9���9���9���9  �}�2�}�2�}�2�}�2    

2���2���2���2���'''' 
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;���9 �b�� ¦�y ��9 �$e�^X1w�H- 

 

1. ���� �29 ^F.`N ��6z $�G$�
 

2. ��¢N �]�:N
 

3. ���� ����� �*�FÆ ;��«� �2	 

D*jvxT
 

 

4. �)$��� {Y�8 ��� �$��1w�* �2vlN 

D*jvxT
 

5. ���9 �b�� ¦�y ��� D*j$��.. 

����9�* !GX� ��� ��� [}^�� +� 07 

D� ��'�z D� �]{� Q�T1ÈlN ;�2v 

D*jvxT
 

 

6. )� )� ���9 �X´N� �}�µN  

 

;�	v �2e1�lN ;[}©6 ^j��9 ')) [�F2 

��;�HH 

 

�I(�I(�I(�I(    ¾2�¾2�¾2�¾2� 

����������������    ��������    DDDD� [d��[d��[d��[d��    ������������    �������������������� 

 

�*.��*.��*.��*.�    60 .60 .60 .60 .    ����������������    ��������    DDDD� [d��[d��[d��[d��    ������������    ��������������������    

qj�qj�qj�qj� 

 

1. ;��9 �b� �U��� ���� �� ��� 

��� ;$��.. ;�*� �!� �2	 ;��9 

�b� �$��� :vlN �Y� ;$f,©� +� 

$)` �n]6 ;G� G���)HH 

 

2. ;��9 ')) �U��� ���� [d�� ��� 

����9 �b�� ���� �� ��� $��l 

D*jjF� IslN ^G� ^�Lzw� ;$�k;� 

���* ;[d�� �$�u�* ��� �Y� 

;$f,©� +� $)` ;��9 ')R D� ;���9 

�b�l� ;$��� �V1blN ;���( �<]6 

D*p��� GjF,)HH  

 

3. ;$%%�� ���9 <= �*.� 95 *C2 �*.� 3 

�EF� {|�8 ��� ��� �0 ���� 

[d�� e���.� ;y� ���F	 �6� D*d�� 
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�U�)� ��~ ���9 ')R �n�� _� V.F; 

���� ��� D*pd�� GjF,)HH 

 

4. ���9 ')R ¦�yH- 

 

�. ���9�* ��� ��� �$[�i �IslN 

^G� �^�Lzw� ;[2�F� �2�� ��;�HH 

 

�. ���9�* ��� ���� ��Q�G ���� 

�:�o �n�� _�� ;�jFg� �U�k �;�G 
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1. :�o ��+�� ��9 ��� e���9 ')R $�QL 

D2eUj��� �F2 e���9 ')R �����* 

���9 ��� ;{|�8X� ;:�o �n�� _� G� 

M�j�= GN�)HH 
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D*d=16X� ��V1b ��9 $��U GW�)HH   
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3. e�G ;*C2 �*.� 2 �EF� ��V1b ��9 ��� 

;')) +�*9( �n�� _� r�Q�) ��Q�G 
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የመገናኛ ብዙሀን እና የጋዜጠኞች የምርጫ  

አዘጋገብ የስነምግባር ዯንብ  

ቁጥር 6/2002 ዓ.ም  
 

 
 

መገናኛ ብዙሀን በዳሞክራሲያዊ የምርጫ ሂዯት ውስጥ መራጮችን 

በማበረታታት፣ ሇመራጮች ውሳኔ የሚያግዙ የተሟለ መረጃዎችን በማቅረብ፣ 

በሂዯቱ ውስጥ ጉሌህ ሚና መጫወት እና ከመንግስት፣ ከፖሇቲካ ፓርቲዎች 

እና ከማንኛውም እጩ ተወዲዲሪ ራሳቸውን ነፃና ገሇሌተኛ አዴርገው 

በመንቀሳቀስ ፌትሀዊ፣ ሚዛናዊና ትክክሇኛ ሪፖርትና ዘገባ ማቅረብ 

እንዱችለ፣ 

 

የመገናኛ ብዙሀን ወይም ጋዜጠኞች የዳሞክራሲ ግንባታ ሂዯት አካሌ 

በሆነው ምርጫ የሚጠበቅባቸውን ኃሊፉነት ሙያዊ ስነምግባርን በተከተሇ 

አኳኋን በአግባቡ ሇመወጣት የሚያስችሊቸው አሠራር መዘርጋት አስፇሊጊ 

ሆኖ በመገኘቱ  የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በተሻሻሇው የምርጫ ህግ 

አዋጅ ቁጥር 532/1999 ዓ.ም. አንቀፅ 59 (4)፣ 91 (4) እና 110 መሠረት 

ይህንን ዯንብ አውጥቷል፡፡ 

 
አንቀፅ 1   አጭር ርዕስ 

ይህ ዯንብ «የምርጫ አዘጋገብ ስነምግባር ዯንብ ቁጥር 

6/2002 ዓ.ም» ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ። 

 

አንቀፅ 2  ትርጓሜ 
 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር 

በዚህ ዯንብ ውስጥ፡- 

1. “መገናኛ ብዙሀን” ማሇት በየጊዜው የሚወጡ 

ህትመቶችንና ብሮዴካስቶችን /የኤላክትሮኒክስ 

ሚዱያን/ የሚያካትት ሥራ ነው፡፡  
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2. “ምርጫ ህግ” ማሇት የተሻሻሇው የኢትዮጵያ የምርጫ 

ህግ አዋጅ ቁጥር 532/1999 ነው። 
 

3. “ቦርዴ” ማሇት በምርጫ ህጉ የተቋቋመው የ›=ƒÄåÁ 

ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ ነው።  
 

4.  “ምርጫ ነክ መሌዕክት” ማሇት ሇምርጫ የሚወዲዯር 

ፓርቲ ዴምፅ ሰጭዎችን ሇማግባባት የሚያቀርበው 

የምረጡኝ መሌዕክቶች እና በተወዲዲሪዎች የሚቀርብ 

ማንኛውም ትችትና አስተያየት ነው። 

5. “የፖሇቲካ ማስታወቂያ” ማሇት ሇምርጫ ውዴዴር 

የተመዘገበ የፖሇቲካ ፓርቲ ገንዘብ በመክፇሌ ወይም 

ሇመክፇሌ ቃሌ በመግባት በሬዱዮ ወይም በቴላቪዥን 

ወይም በጋዜጣ የሚያስነግረው ማስታወቂያ ነው። 

6. “የፖሇቲካ ፓርቲ”  ወይም “የፖሇቲካ ዴርጅት” ማሇት 

ከሕብረተሰቡ ውስጥ የተወሰኑ ሰዎችን በማሰባሰብ 

የራሱን የፖሇቲካ እምነትና ዓሊማ የሚያንፀባርቅበት 

ፕሮግራም በማውጣት በሀገር አቀፌ ወይም በክሌሌ 

የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፍ በዳሞክራሲያዊ 

ስርዓት የፖሇቲካ ሥሌጣን ሇመያዝ በህግ ተመዝግቦ 

የሚንቀሳቀስ ማኅበራዊ ተቋም ነው፡፡  

 

7. “የምርጫ ወቅት” ማሇት ቦርደ የምርጫ የጊዜ ሰላዲ 

ካወጣበት ጊዜ ጀምሮ የመጨረሻው የምርጫ ውጤት 

በይፊ በቦርዴ እስከሚገሇፅበት ያሇው ጊዜ ነው፡፡  

 
 

8. “የምርጫ ዜና ወይም የወቅታዊ ጉዲዮች ዘገባ” ማሇት 

አገራዊ ወይም ዓሇምአቀፊዊ ይዘት ያሊቸው ፖሇቲካዊ፤ 

ማህበራዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮች ጋር የተያያዙ 

ምርጫ ነክ ሁነቶች ሊይ የሚያተኩር ወይም በእነዚህ 
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ወቅታዊ ጉዲዮች ሊይ የሚቀርቡ ትንታኔዎችን፣ 

አስተያየቶችን የሚያካትት ነው። 

9. “ሰው” ማሇት ማንኛውም የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ 

የሰውነት መብት የተሠጠው አካሌ ነው። 
 

አንቀፅ 3    አሊማ 

የዚህ ዯንብ አሊማ ህጋዊ፣ ሰሊማዊ፣ ነፃ፣ ፌትሀዊና 

ዳሞክራሲያዊ ምርጫ   ማካሄዴ የሚያስችሌ የተሟሊና 

ትክክሇኛ መረጃ መራጩ ህዝብ እንዱያገኝ ማስቻሌ ነው።  
 

አንቀፅ 4   የተፇፃሚነት ወሰን 
 

ይህ መመሪያ ሀገሪቱ ውስጥ በሚካሄዴ ማንኛውም ምርጫ 

ምርጫን አስመሌክቶ ዜና፣ ዘገባ፣ ሪፖርት ወይም መረጃ 

በሚያቀርቡ፣ በሚያስተሊሌፈ ወይም በሚያሠራጩ ማናቸውም 

ጋዜጠኞች ወይም የመገናኛ ብዙሀን ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ። 
 

አንቀፅ 5    የምርጫ ሂዯትን ሇመከታተሌ ጥያቄ ማቅረብ ስሇሚችለ            
¾SÑ“† w²<H”  

 
 

ማናቸውም የመገናኛ ብዙሀ” በሀገሪቱ ውስጥ የሚካሄደ 

ምርጫዎችን በሚወክሎቸው ጋዜጠኞች አማካይነት  

ሇመከታተሌ የእውቅና ካርዴ ጥያቄ ሇቦርደ ማቅረብ 

ይችሊለ። 

 

አንቀፅ 6   የመገናኛ ብዙሀን ኃሊፉነት   
 

1. የመገናኛ ብዙሃን ሁለም }¨ÇÇ] የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

አሊማቸውን KS^Û Q´w የማቅረብ ፌትሃዊ እዴሌ 

እንዱያገኙ እና የመራጩን አማራጭ የፖሉሲ ሀሳብ 

የማግኘት እና የማመዛዘን እዴለን ማስፊት አሇባቸው።  

2. መገናኛ ብዙሃን የሚያቀርቧቸው ከምርጫ ጋር የተያያዙ 

ዜናዎች፣ ዘገባዎች፣ ሪፖርቶች እና ወቅታዊ 
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ፕሮግራሞች ማንኛውንም ፓርቲ ከመዯገፌ ወይም 

ከማጥሊሊት የተቆጠቡ ከሕትመቱ ወይም ከፕሮግራሙ 

አዘጋጆች አስተያየትና አቋም የፀደ ወቅታዊ፣ ገሇሌተኛ 

ሚዛናዊና ትክክሇኛ መሆን አሇባቸው፣ 

3. ማናቸውም የብዙሃን መገናኛ የተሇያዩ አስተሳሰቦች፣ 

አመሇካከቶችና ትችቶች ማስተሊሇፉያ እንዱሁም 

የመከራከሪያና የመወያያ መዴረክ ሆነው ሇማገሌገሌ 

መጣር አሇባቸው። 

4. የመገናኛ ብዙሀን በፓርቲዎች መካከሌ የክርክር መዴረክ 

በሚያዘጋጁበት ወቅት ከርዕሰ ጉዲዩ ጋር ቀረቤታ 

ያሊቸውን ኤክስፐርቶች፣ እንዱሁም ላልች ገሇሌተኛ 

የብዙሃን እና የሙያ ማህበራት የተውጣጡ የጠያቂዎች 

ቡዴን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ፣ 

5. በማናቸውም የመገናኛ ብዙሃን ዘገባ ውስጥ ፌሬ ነገሮችና 

አስተያየቶች በግሌጽ ተሇይተው መቅረብ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  ማንኛውም ምርጫ ነክ ዘገባዎች ወይም 

ሪፖርቶች ጋዜጠኞች ከምንጩ የተገነዘቡት ፌሬ ነገር 

እንዲሇ የሚያንፀባርቁ መሆን አሇባቸው፡፡  

6. የመገናኛ ብዙሃን ባሇቤቶች በተቻሇ መጠን በምርጫ ነክ 

ጉዲዮች ሊይ ሰፉ ሽፊን መስጠት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

7. ስሇመራጮች መብት መረጃ በማቅረብ እና በመራጮች 

ትምህርት አሰጣጥ ሂዯት የበኩሊቸውን አስተዋፅኦ 

ማዴረግ የሚጠበቅባቸው የመገናኛ ብዙሀን ከሚከተለት 

አካሊት የሚዯርስባቸውን ቀጥተኛም ሆነ ቀጥተኛ ያሌሆነ 

ጫና ማስወገዴ አሇባቸው፣ 

ሀ/ የመገናኛ ብዙሀኑ ባሇቤት፣ 

ሇ/ ከመንግስት፣ 

ሏ/ ከማስታወቂያ ዴርጅት፣ 
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መ/  ገንዘብ ወይም ዴጋፌ ከሚሰጠው ሰው ወይም 

ከዯንበኛው ወይም 

 ሠ/  ከላሊ ማንኛውም ዴርጅት ወይም ሰው 

8. መገናኛ ብዙሃን በምርጫ ወቅት ሇሚዘጋጁ የውይይትና 

የክርክር ፕሮግራሞች እንዯዚሁም ሇሚካሄደ 

ቃሇምሌሌሶች ተገቢውን የዜና ሽፊን መስጠት 

አሇባቸው። 

9. የመገናኛ ብዙሀን ሚናቸውን የሚወጡበት መንገዴ፣  

ሀ. የምርጫ አስፇፃሚ አካሊት መሌዕክቶችን፣ 

የስነዜጋና የመራጮች ትምህርትን ወይም  

መረጃዎችን፣ 

ሇ. የፖሇቲካ ፓርቲዎችን እና የእጩ ተወዲዲሪዎችን 

የፖሇቲካ መሌዕክት ወይም ማስታወቂያ ወይም 

የምርጫ ቅስቀሳን፣ 

ሏ. የምርጫ ዜናና ወቅታዊ ፕሮግራምን፣  

መ. አጠቃሊይ የምርጫ ሂዯትን   

ሙያዊ ስነምግባርን በማክበር ሇመራጩ እና ሇህዝቡ 

በማስተሊሇፌ ወይም በማሠራጨት ይሆናሌ። 

 

አንቀፅ 7    የምርጫ ሂዯትን የመከታተሌ መብት እና አጠቃሊይ  

            ቅዴመ ሁኔታ 
 

1. በዚህ ዯንብ የተዯነገገውን መመዘኛ የሚያሟለ 

ማናቸውም የመገናኛ ብዙሀን ወይም ጋዜጠኞች ቦርደ 

የሚሰጣቸውን መታወቂያ በመያዝ የምርጫ ሂዯትን 

ሇመከታተሌ ይችሊለ። 

2. ማናቸውም የመገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጠኞች ከሊይ 

በንዐስ አንቀፅ 1 የተጠቀሰ ተግባራቸውን ሲያከናውኑ 

ምርጫውን ከሚያዯናቅፌ ማንኛውም ተግባር 
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እንዯዚሁም በምርጫው ሂዯት ጣሌቃ ከመግባት 

መቆጠብ አሇባቸው። 

3. ማናቸውም የመገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጠኞች 

የምርጫው ውጤት በይፊ ከመገሇፁ በፉት በሀገር 

ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ ሆኖ ስሇምርጫው ውጤት 

አስተያየት መስጠት የሇባቸውም። 

4. ማናቸውም ምርጫን የሚከታተለ ጋዜጠኞች ወጪ 

የሚሸፇነው በራሳቸው ወይም በወከሊቸው ተቋም 

ይሆናሌ። የቦርደን ተሽከርካሪ ወይም ላሊ ሀብት 

የመጠቀም መብት የሊቸውም። 

5. ማናቸውም የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት የወከሎቸው 

ጋዜጠኞች ተግባራቸውን ከመጀመራቸው በፉት፡- 

ሀ.    ስሇ ምርጫ ሂዯቶች፣ 

ሇ. በምርጫ ህጏች እና አሠራሮች እንዯዚሁም  

ሏ.   በዚህ የስነምግባር ዯንብ ዴንጋጌዎች ሊይ  

የተሟሊ ስሌጠና �”Ç=ÁÑ‟<“ በቂ ግንዛቤ እንዱኖራቸው 

ማዴረግ አሇባቸው። 

6. ማናቸውም ጋዜጠኞች ¾•²ቡት” ጉዲይ ወይም ግዴፇት 

በየዯረጃው ሇሚገኙ የምርጫ አስፇፃሚ አካሊት በማቅረብ 

ግንዛቤ እንዱኖራቸው ማዴረግ ይችሊለ።  

7. ማናቸውም የእውቅና ካርዴ የተሰጣቸው የመገናኛ 

ብዙሀን ወይም ጋዜጠኞች ከፌተኛ የሙያ ስነምግባር 

ሉኖራቸው ይገባሌ። ይህንን የምርጫ አዘጋገብ 

የስነምግባር ዯንብ አክብረውና ተገዥ ሆነው 

ሇመንቀሳቀስ መስማማታቸውን ሇዚሁ ተግባር በቦርደ 

የተዘጋጀውን ቅፅ በመሙሊት እና በፉርማቸው 

በማረጋገጥ ሇቦርደ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ። 
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8. የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት የወከሎቸው ጋዜጠኞች 

ይህንን የስነምግባር ዯንብ አክብረው እንዱንቀሳቀሱ 

የማዴረግ ኃሊፉነት አሇባቸው። 
 

አንቀፅ 8    ስሇ ማመሌከቻ አቀራረብ እና ፌቃዴ አሰጣጥ 
 

1. ማናቸውም የምርጫ ሂዯትን መከታተሌ የሚፇሌጉ 

የመገናኛ ብዙሀን የእውቅና ካርዴ እንዱሰጣቸው 

ጥያቄያቸውን በፅሁፌ ሇቦርደ ማቅረብ ይችሊለ።  

2. ማናቸውም የምርጫ ሂዯትን ሇመከታተሌ የሚቀርብ 

የእውቅና ካርዴ ጥያቄ ማመሌከቻ ቦርደ የምርጫ የጊዜ 

ሠላዲ ካወጣበት ቀን ጀምሮ ዴምፅ የሚሰጥበት ዕሇት 

15 ቀን እስኪቀረው ዴረስ መቅረብ አሇበት። 

3. ቦርደ ሇቀረበሇት የእውቅና ካርዴ ጥያቄ ማመሌከቻው 

ተሟሌቶ በዯረሰው በሰባት ቀን ውስጥ በዯብዲቤ ምሊሽ 

ይሠጣሌ። 

4. ቦርደ የቀረበሇትን የእውቅና ካርዴ ጥያቄ መርምሮ 

መመዘኛውን አሟሌቶና ብቁ ሆኖ ሇተገኘ የመገናኛ 

ብዙሀን እና ጋዜጠኛ የእውቅና ካርዴ እና መታወቂያ 

ካርዴ ይሰጣሌ።  
 

አንቀፅ 9   የማመሌከቻ ይዘት 
 

ቦርደ ማመሌከቻ የሚቀርብበትን ቅፅ /ፍርም/ የሚያዘጋጅ 

ሲሆን፤ ምርጫ ሇመከታተሌ ጥያቄ የሚያቀርቡ የመገናኛ 

ብዙሀንም በማመሌከቻቸው ውስጥ የሚከተለትን ማካተት 

ይኖርባቸዋሌ። 
 

1. የተቋሙን ስምና አዴራሻ፣ 

2. የተቋሙን ባሇቤት ስም፣ 

3. በተቋሙ የሚከናወኑ የሚሸፇኑ ስራዎች /መከታተሌ 

የሚፇሌገው የምርጫ ሂዯት/፣ 
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4. ምርጫውን የሚከታተለሇት ጋዜጠኞች ስም ዝርዘር፣ 

5. የጋዜጠኞች ቡዴኑን የሚመራው ጋዜጠኛ ስም እና 

አዴራሻ፣ 

6. የውጭ ጋዜጠኞች ከሆኑ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡበት 

ቀን፡፡ 

 

አንቀፅ 10  ከማመሌከቻ ጋር ተያይዞ ስሇሚቀርብ ሰነዴ 

 

የመገናኛ ብዙሀኑ ከሚያቀርቡት የማመሌከቻ ቅፅ ጋር 

የሚከተለት ሰነድች ተያይዘው መቅረብ አሇባቸው።  

1. የጋዜጠኛውን ስም፣ ዜግነት፣ የትውሌዴ ቀን፣ ቦታ እና 

ላልች የፓስፖርት ወይም የመታወቂያ መረጃን፣ 

ጋዜጠኛው በተግባሩ ዙሪያ በቂ ስሌጠና ÁÑ‟ መሆኑን 

እና ቦርደ ያወጣውን ወይም ያፀዯቀውን የስነምግባር 

ዯንብ አክብሮ ሇመንቀሳቀስ ፇቃዯኛ መሆኑን የሚገሌጽ 

በእያንዲንደ ጋዜጠኛ ፉርማ የተረጋገጠ ሠነዴ /ቅፅ/። 

2. የመገናኛ ብዙሀኑ ቦርደ ያወጣውን የስነምግባር ዯንብ 

አክብሮ ሇመንቀሳቀስ ፇቃዯኛ መሆኑ” የሚገሌጽ 

በተቋሙ ማህተምና የበሊይ ኃሊፉ ፉርማ የተረጋገጠ 

ሰነዴ። 

3. ከሊይ በንዐስ 1 ከተጠቀሰው እያንዲንደ ጋዜጠኛ 

ካረጋገጠው ቅጽ ወይም ሰነዴ ጋር ተያይዞ የሚቀርብ 

የጋዜጠኛውን ሙለ ስም እና የወከሇውን የመገናኛ 

ብዙሃን ስም በጀርባው የያዘ ጋዜጠኛው በቅርብ ጊዜ 

የተነሳው ሁሇት የፓስፖርት ፍቶግራፌ።   

4. የጋዜጠኛው ፓስፖርት ወይም ላሊ የመታወቂያ ካርዴ። 
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አንቀፅ 11   ማመሌከቻ ውዴቅ የሚሆንባቸው ምክንያቶች 
 

አንዴ የመገናኛ ብዙሀን ወይም ጋዜጠኛ እንዯአግባብነቱ 

በሚከተለት ምክንያቶች ምርጫን የመዘገብ የእውቅና ካርዴ 

አያገኝም፣ 
 

1. የማመሌከቻ ማቅረቢያ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ የሚቀርብ 

የእውቅና ካርዴ ጥያቄ፣ 

2. ያሌተሟሊ ወይም የተሳሳተ /ትክክሇኛ ያሌሆነ/ 

ማመሌከቻ፣  

3. የእውቅና ካርዴ የማቅረብ መብት በላሇው ሰው የቀረበ 

ማመሌከቻ፣ 

4. ጥያቄውን ያቀረበው ተቋም ወይም ጋዜጠኛ የህግ 

ችልታ የላሇው ከሆነ፡፡ 

 
አንቀፅ 12  መታወቂያ ካርዴ ስሇመስጠት 
 

1. ቦርደ ዕውቅና ሇሰጣቸው ጋዜጠኞች መታወቂያ ካርዴ 

ያዘጋጃሌ፣ ይህንንም ጋዜጠኞቹን ሇወከሇው ተቋም 

ይሌካሌ ወይም ጋዜጠኞቹ በአካሌ ከቀረቡ ሇራሳቸው 

ወይም ሇተቋሙ ህጋዊ ወኪሌ ይሰጣሌ። 

2. የመታወቂያ ካርደ የሚከተለትን ነጥቦች የያዘ ይሆናሌ፣  

ሀ.   የቦርደን ልጎ /አርማ/፣  

ሇ. የወከሇውን ተቋም ስም፣ እና የጋዜጠኛውን 

ፍቶግራፌ፣ 

ሏ.  የጋዜጠኛውን ስም፣  

መ.  የቦርደን ማህተም፣  

ሠ.  መታወቂያው የሚፀናበት ጊዜ፣  

ረ.   የመታወቂያ ቁጥር፣  

ሰ.   ፇቃደን የሠጠው ኃሊፉ ፉርማ እና 

ሸ.   የባሇመታወቂያው ፉርማ፡፡   
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አንቀፅ 13  የምርጫ ሂዯትን የሚከታተሌ ጋዜጠኛ መብት 

ማናቸውም ምርጫን ሇመከታተሌ ፇቃዴ የተሰጣቸው 

የመገናኛ ብዙሀን ወይም ጋዜጠኞች እንዯአግባብነቱ 

የሚከተለት መብቶች ይኖራቸዋሌ፣ 

1. ከጋዜጠኛው የግሌ ዯህንነት ጋር በተያያዘ ምክንያት 

ካሌሆነ በስተቀር ያሇቅዴሚያ ማስታወቂያ ጥያቄ 

ባቀረበበት ቦታ ምርጫን የመከታተሌና የመዘገብ። 

2. ማንኛውም የምርጫ ሂዯት ማሇትም የመራጮች 

ምዝገባን፣ የእጩ ምዝገባን፣ የምርጫ ቅስቀሳን፣ የዴምፅ 

አሰጣጥን፣ የቆጠራ ሂዯትን እና የውጤት አገሊሇጽን 

የመከታተሌ እና የመዘገብ። 

3. ከመንግስት፣ ከቦርደና ከላሊ ከማንኛውም ሰው ተፅእኖ 

ውጪ በገሇሌተኛነት ሥራውን የማከናወን። 

4. ከቦርደና ከአካባቢ ባሇስሌጣናት እንዯዚሁም በየዯረጃው 

ከሚገኙ የምርጫ አስፇፃሚ አካሊት መረጃና ትብብር 

የማግኘት።  

5. የምርጫ እንቅስቃሴዎች ተጀምረው እስከሚጠናቀቁ 

ዴረስ በማንኛውም ጊዜ በምርጫ ጣቢያው ውስጥ 

በመገኘት የመራጮችን ምዝገባ፣ የመራጮች መዝገብ 

ሇሕዝብ ክፌት የሚዯረግበትንና ዴምፅ የሚሰጥበትን 

ጠቅሊሊ ሂዯት፣ የመራጮችን ምዝገባ የሚመሇከቱ 

መረጃዎች በምስጢር መያዛቸውን እንዱሁም የዴምፅ 

አሰጣጡን ምስጢራዊነት በማይጥስ ሁኔታ የመከታተሌ።  

6. በዴምፅ ሰጪነት የሚመዘገቡትን፣ ÉUî cÜ‹” �“ 

¾U`Ý ›eðíT>‹” የሚያውክ ወይም የምርጫ 

አስፇፃሚዎችን ሥራ የሚያዯናቅፌ እስካሌሆነ ዴረስ 

በምርጫ ጣቢያው ውስጥ የመዘዋወር፡፡ 

7. በዴምፅ ሰጪነት ሇሚመዘገቡ፣ ሇዴምፅ ሰጪዎች፣ 

ሇዕጩዎች ወኪልች ወይም ሇታዛቢዎች ወይም ሇምርጫ 
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ጣቢያ ኃሊፉዎች ከምርጫ ጣቢያው ውጭ ቃሇመጠይቅ 

የማዴረግ፡፡ 

 

አንቀፅ 14  የምርጫ ሂዯትን የሚከታተሌ ጋዜጠኛ ግዳታ  

ላልች በህግ የተዯነገጉ ግዳታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው 

ማንኛውም ምርጫን ሇመከታተሌ የእውቅና ካርዴ የተሰጠው 

የመገናኛ ብዙሀን ወይም ጋዜጠኛ የሚከተለትን ግዳታዎች 

ማክበር ይጠበቅበታሌ፤ 

1. የሀገሪቱን ለአሊዊነት እንዯዚሁም የህዝብን ሰብአዊ 

መብትና መሠረታዊ ነፃነት ማክበር፣ 

2. የቦርደን፣ የምርጫ አስፇፃሚዎችን፣ የፀጥታና ዯህንነት 

እንዯዚሁም የላልች የመንግስት አካሊትን ሚና እና 

ስሌጣን ማክበር። ሇሚሰጧቸው ህጋዊ መመሪያዎች እና 

ትዕዛዞች ተገዥ መሆን፣  

3. ሇምርጫ አስፇፃሚዎች ስሇ ኃሊፉነታቸው ምክር ወይም 

መመሪያ ›KSeÖƒ፣ 

4. መራጩ ዴምፁን ሇማን እንዯሰጠ አሇመጠየቅ፣ 

5. የህግ ጉዲዮችን በራሱ አሇመተርጏም እና የምርጫ 

ሂዯትን የሚመሇከት ህጋዊ ያሌሆነ መረጃ ወይም 

መመሪያ ›KSeÖƒ፣ 

6. በT>eØ` ዴምፅ መስጫ ክፌሌ እና በዴምፅ ቆጠራ ቦታ 

ካሜራም ሆነ ላሊ የዴምፅ ወይም የምስሌ መቅረጫ 

መሳሪያ አሇመጠቀም፣ 

7. ከአዴሌዎና ከወገንተኝነት በፀዲ አኳኋን ተግባራትን 

ማከናወን፣  

8. የሚዘጋጀው ሪፖርትና ዘገባ በትክክሇኛ መረጃ፣ 

ከወገንተኝነት በፀዲ የመረጃ ትንተና፣ በተጨባጭ ማስረጃ 

ሊይ የተመሰረተ እና  የምርጫ ሂዯት እውነታዎችን 

ወይም ፌሬ ነገሮችን ከግምት ውስጥ ያስገባ እንዱሆን 

ማዴረግ፣ 
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9. የሀገሪቱን እና የአካባቢውን ባህሌና ሌምዴ ማክበር፣ 

10. በቦርደ የተሰጠውን የመታወቂያ ካርዴ በሚታይ ቦታ 

አዴርጏ መንቀሳቀስ እና በሚመሇከተው አካሌ ሲጠየቅ 

ማንነቱን የሚያረጋግጥ ፓስፖርት ወይም መታወቂያ 

ማሳየት፣ 

11. ሇማንኛውም ሇመመዝገብ የቀረበ መራጭ፣ ዴምፅ ሰጪ፣ 

የእጩ ወኪሌ፣ ታዛቢ ወይም ምርጫ አስፇፃሚ በምርጫ 

ጣቢያው ውስጥ የመራጮች ምዝገባ፣ የመራጮች 

መዝገብ ምርመራ ወይም የዴምፅ አሰጣጥ በመካሄዴ 

ሊይ እያሇ ቃሇ-መጠይቅ አሇማዴረግ፣ 

12. የመራጮች ምዝገባ መረጃዎች በሰነዴ ሊይ ሲሰፌሩ 

ወይም መራጩ በዴምፅ መስጫው ወረቀት ሊይ 

የምርጫ ምሌክት ሲያዯርግ፣ በፉሌም አሇመቅረፅ ወይም 

ፍቶግራፌ አሇማንሳት ወይም ማንኛውንም ምስሌ፣ 

የተቀረፀ ፉሌም ወይም አስተያየት የተቀዲበትን የዴምፅ 

ክር በስውር እጁ አሇማስገባት  እና 

13. የዴምፅ ሰጪዎችን ምርጫ ምስጢራዊነት በሚነካ 

አኳኋን የመራጮችን መዝገብ፣ የመራጮችን ምዝገባ 

መታወቂያ ወይም ማንኛውንም ላሊ ሰነዴ በፉሌም 

አሇመቅረጽ፣ ፍቶግራፌ አሇማንሳት ወይም ኮፒ 

አሇማዴረግ  

ናቸው፡፡ 

 

አንቀፅ 15  የእውቅና ካርዴ ስሇመሠረዝ  
 

1. ቦርደ አንዴ የመገናኛ ብዙሀን ወይም ጋዜጠኛ የምርጫ 

ሂዯትን እንዱከታተሌ የተሰጠውን ፇቃዴ  በሚከተለት 

ምክንያቶች ሉያግዴ ወይም ሉሠርዝ ይችሊሌ፣ 
 

ሀ. በስራ ሊይ ያለ ህጏችን፣ ዯንቦችን፣ መመሪያዎችን 

እና ላልች አሰራሮችን ጥሶ ሲገኝ። 
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ሇ. KT”†¨<U እጩ ወይም ፖሇቲካ ፓርቲ አዴሌዎ 

ፇፅሞ ወይም አሳይቶ ሲገኝ። 

2. ቦርደ ሇመገናኛ ብዙሀን ወይም ሇጋዜጠኛ የሰጠውን 

የእውቅና ካርዴ ሲሰርዝ ወይም ሲያግዴ ውሳኔውን 

የወሰዯበትን ምክንያት በመጥቀስ ሇሚመሇከተው ሰው 

ማሳወቅ አሇበት። 

3. የመገናኛ ብዙሀኑ ወይም ጋዜጠኛው ምርጫን 

እንዱዘግብ የተሰጠውን የእውቅና ካርዴ በቦርደ ከተሰረዘ 

የተሰጠውን መታወቂያ ወይም የእውቅና ካርዴ 

ወዱያውኑ መመሇስ አሇበት። 

 

አንቀፅ 16   ስሇምርጫ ነክ መሌዕክቶችና ማስታወቂያ 
 

1. በዚህ ዯንብ እና የኢትዮጵያ ብሮዴካስት ባሇሥሌጣን 

ከቦርደ ጋር በመሆን በሚያወጣው የመንግስት የመገናኛ 

ብዙሃን አጠቃቀም መመሪያ መሠረት ማንኛውም 

ተወዲዲሪ ፓርቲ በምርጫ ዘመቻ ወቅት በመገናኛ 

ብዙሃን አማካኝነት የምርጫ ነክ መሌዕክቶችን 

ማስተሊሇፌ ይችሊሌ። 

2. ማንኛውም ፓርቲ የሚከተለትን መረጃዎች የያዘ 

በፓርቲው ማህተም እና የበሊይ ኃሊፉ ፉርማ የተረጋገጠ 

ዯብዲቤ ሇሚመሇከተው የመገናኛ ብዙሀን ማቅረብ 

ይኖርበታሌ፣ 

ሀ. የፓርቲው ስም፣ በምርጫ ቦርዴ የፀዯቀሇትን 

የመወዲዯሪያ አርማ ወይም ምሌክት፣ 

ሇ. ዋና ጽ/ቤቱ የሚገኝበትን አዴራሻ፣ 

ሏ. መሌእክቱ እንዱተሊሇፌ የፇቀዯው የፓርቲ ኃሊፉ 

ስም፣ 

መ. መሌእክቱ በዴምፅ መቅረጫ መሳሪያ አማካኝነት 

ወይም በቀጥታ ንግግሩን የሚያቀርበውን ወይም 
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በመሌእክቱ ውስጥ የተካተቱትን ንግግሮች 

የተናገሩትን ሰዎች ስም፡፡ 

3. ማንኛውም ፓርቲ ሇመገናኛ ብዙሀን እንዱሰራጭ ወይም 

እንዱታተምሇት የሚሌከው የምርጫ ነክ መሌእክት፣ 

 

ሀ. የሀገሪቱን የምርጫ ህግ እና የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

የምርጫ  ስነምግባር አዋጅን የሚቃረን ይዘት 

የላሇው መሆኑን፣ 

ሇ. ማንኛውም ህገ ወጥ ዴርጊት እንዱፇፀም 

የማይቀሰቅስ፣ የማያነሳሳ ወይም ህገ ወጥ ዴርጊት 

የማያበረታታና የማይዯግፌ፣ የሰውን ሌጅ መሌካም 

ስምና ክብር የጠበቀ፣ የብሔር ብሔረሰቦችንና 

ህዝቦችን ማንነት ያከበረ መሆን  

ማረጋገጥ አሇበት። 
 

4. ማንኛውም የመገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጠኛ ሇስርጭት 

የቀረበሇትን የምርጫ ነክ መሌዕክት ከስርጭቱ በፉትም 

ሆነ በኋሊ ፓርቲውን ሳያማክር ማረምም ሆነ ማስተካከሌ 

ወይም ኤዱት ማዴረግ አይችሌም። 

5. በንዐስ አንቀፅ 4 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የመገናኛ ብዙሀኑ ከፓርቲው የቀረበሇት የምርጫ ነክ 

መሌዕክት የምርጫ ህግን፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የምርጫ 

ስነምግባር አዋጅን፣ የብሮዴካስት አገሌግልት አዋጅን 

መገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅን ወይም ላልች 

ህግጋት  የሚተሊሇፌ መሆኑን ሇማመን በቂ ምክንያት 

ካሇው እንዱያሰራጭ የተጠየቀውን መሌእክት 

አሊስተሊሌፌም ማሇት ይችሊሌ። 

6. የመገናኛ ብዙሃኑ በንዐስ አንቀፅ 5 በተጠቀሰው መሰረት 

ሉያስተሊሌፌ ያሌቻሇውን መሌእክት በተመሇከተ በ24 

ሰዓት ጊዜ ውስጥ ጉዲዩን ሊቀረበሇት ፓርቲ መሌእክቱን 
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የማያስተሊሌፌበትን ምክንያት በጽሐፌ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡ 

7. የመገናኛ ብዙሃኑ ከፓርቲው ቅዴሚያ ፇቃዴ ሳያገኝ 

በአሳታሚው አስቀዴሞ የታተመን የምርጫ ነክ 

መሌእክት በዴጋሚ ሉያሳትም አይችሌም። 

8. ማንኛውም የፖሇቲካ ማስታወቂያ በፕሮግራም ጣሌቃ 

አይሠራጭም። 

9. በፖሇቲካ ማስታወቂያ የምረጡኝ ቅስቀሳ ማዴረግ 

የተከሇከሇ ነው። 

 
አንቀፅ 17 ስሇ ፌትሀዊና ሚዛናዊ ሪፖርት እና ዘገባ  
 

 

አግባብ በሆነው ህግ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማናቸውም 

ጋዜጠኞች ወይም የመገናኛ ብዙሀን በምርጫ ወቅት፣ 

1. ፌትሀዊ፣ ሚዛናዊ እና ከወገንተኝነትና ከአዴሌዎ የፀዲ 

ሁለ አቀፌ የሆነ ትክክሇኛ ሪፖርት ወይም ዘገባ 

ማቅረብ አሇባቸው። 

2. ሇተወዲዲሪ ፓርቲዎችና እጩዎች አቅም በፇቀዯ መጠን 

ተዯራሽ መሆን እና ፌትሀዊ የመገሌገሌ እዴሌ 

መስጠት፣ አንዴ እጩ በላሊ እጩ ሊይ ውንጀሊ ወይም 

ክስ ካቀረበ በተቻሇ መጠን ከሁለም ወገኖች አስተያየት 

መጠየቅ እና ሚዛናዊ የሆነ ሪፖርት ወይም ዘገባ 

ማቅረብ አሇባቸው። 

3. አስፇሊጊ መረጃዎችን መዯበቅ የሇባቸውም። ይሁን 

እንጂ ሙያው ወይም ህግ በሚጠይቀው ሁኔታና መጠን 

መረጃዎችን ወይም የመረጃ ምንጮችን በሚስጥር 

ጠብቀው መያዝ አሇባቸው። 

4. በምርጫ ሂዯቱ ውስጥ ባሇዴርሻ ከሆኑ ከሚመሇከታቸው 

አካሊት  የተሇያዩ አመሇካከቶችን እና አስተያየቶችን 

ማሰባሰብ እንዯዚሁም የፓርቲዎችን እና የእጩ 
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ተወዲዲሪዎችን አመሇካከት በተቻሇ መጠን በራሳቸው 

ቃሊት የተነገረውን በቀጥታ ሪፖርት ማዴረግ ወይም 

መዘገብ አሇባቸው።  

5. የፖሇቲካ ፓርቲን ወይም የእጩ ተወዲዲሪን መረጃ ሆን 

ብል ማዛባት፣ መዯበቅ፣ �¨<’ቱን ሀሰት ወይም ሀሰቱን 

እውነት አስመስል ማቅረብ የሇባቸውም፡፡ 

6. የማንኛውንም ፓርቲ ወይም እጩ አርማ ወይም ላሊ 

መሇያና መቀስቀሻ ምሌክት አዴርገው ስራቸውን 

ማከናወን የሇባቸውም፡፡ 

7. በእጩ ተወዲዲሪነት የቀረቡ ትኩረት ተነፌጓቸው የነበሩ 

የህብረተሰብ ክፌልችን በተሇየ ሁኔታ ማበረታታትና 

ማስተዋወቅ ይገባቸዋሌ፡፡ 

8. በምርጫ ዘመቻ ወቅት በተሇያዩ ተፍካካሪ ፓርቲዎች 

መካከሌ ስሇተፇጠረ አከራካሪ ጉዲይ ሲዘግቡ በማስረጃ 

ተዯግፇው አዴሌዎን በማስወገዴ የሁለንም ወገን አቋም 

ባካተተ መሌክ በሚዛናዊነት የቀረቡ መሆን አሇባቸው፡፡ 

 

አንቀፅ 18 አመፅ፣ ብጥብጥ እና ግጭት ማነሳሳት የተከሇከሇ ስሇመሆኑ 

  ማናቸውም የመገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጠኞች፡- 

 

1. አመፅ የሚያነሳሳ ወይም ሽብርተኝነትን የሚያበረታታ፣  

2. ዘርን፣ ሀይማኖትን፣ ፆታን፣ ቋንቋን፣ ፖሇቲካዊ 

አመሇካከትን፣ ማህበራዊ አመጣጥን (social 

background) መሠረት ያዯረገ አዴሌዎ እና ሌዩነት 

ወይም ብጥብጥ ወይም አመፅ ወይም የፖሇቲካ 

አሇመረጋጋትና ቀውስ የሚፇጥር ወይም የሚያባብስ 

3. የምርጫ ሂዯትን የሚያውክ ወይም የሚያስተጓጉሌ 

ተግባር  

መፇፀም የሇባቸውም፣ 
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4. ሞት፣ አዯጋ ወይም በህዝብ ንብረት ሊይ ጉዲት 

የሚያስከትሌ፣ የብሔር ጥሊቻ ወይም የፖሇቲካ እና 

የህብረተሰብ አሇመረጋጋትን የሚያነሳሳ እንዱሁም 

ሇአመፅ፣ ሇብጥብጥ፣ ሇሁከትና ግጭት የሚዲርጉ ስሜት 

ኮርኳሪ ቋንቋዎችን፣ አገሊሇፆችን፣ ዘገባዎችን እና 

ሪፖርቶችን ማዘጋጀት፣ ማተም ወይም ማሠራጨት 

የሇባቸውም። 

 

አንቀፅ 19   እውነታን ስሇማፇሊሇግ 

ማናቸውም የመገናኛ ብዙሀን ወይም ጋዜጠኞች፣ 

 

1. እውነታን አፇሊሌገው ሇማቅረብ መጣር አሇባቸው።  

2. የተሇያዩ ከምርጫ ጋር የተያያዙ ጉዲዮች ሊይ እውነታን 

ሇማፇሊሇግ፣ የሚረዲ ሙያዊ ምርመራ የማካሄዴ እና 

ግኝቱንም /እውነታውን/ ሇህዝብ ይፊ የማዴረግ ኃሊፉነት 

አሇባቸው። 

3. ምንጩን በሚያውቁት እውነታ ሊይ ብቻ ተመስርተው 

ሪፖርት ወይም ዘገባ ማቅረብ አሇባቸው። 

4. የሚያትሙትና የሚያሰራጩት መረጃ ወይም ዘገባ 

የተሟሊ፣ ትክክሇኛ፣ ተጨባጭ፣ T>³“©' እና አጠቃሊይ 

የምርጫ ሂዯቶችን የሸፇነ ወይም የዲሰሰ መሆን 

አሇበት። 

 

አንቀፅ 2ዏ  በምርጫ ሂዯቶች ሊይ ትምህርት እና ገሇፃ eKTe}LKõ 
    

1. የመገናኛ ብዙሀኑ፤ ከቦርደ ጋር በአጋርነት ወይም 

በትብብር በመስራት የስነ ዜጋና የመራጮች ትምህርት 

Te}LKõ አሇባቸው፡፡ 
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2. የመገናኛ ብዙሀን ቦርደ በሚያወጣው የስነ ዜጋና 

የመራጮች ትምህርት ማኑዋሌ ይዘት ወይም በሚሰጠው 

መመሪያ መሠረት፣   

ሀ. በምርጫ ፖሉሲዎች እና ጥሌቅ ምሌከታ እና 

ውይይት በሚሹ ማናቸውም የፖሇቲካ ጉዲዮች፣ 

Kመራጩ ህዝብ መረጃ በTe}LKõ' 

ሇ. ስሇ ምርጫው Kህዝቡ SM°¡ƒ በTe}LKõ እና 

ተጨባጭ መረጃ በመስጠት፣ 

ሏ. መረጃዎችና የመራጮች ትምህርት በተሇያዩ 

ቋንቋዎች ተዘጋጅተው መሠጠታቸው እና የህዝብ 

ብዛታቸው አነስተኛ ወዯ ሆነ የህብረተሰብ ክፌልች 

መዴረሳቸውን በማረጋገጥ እና 

መ. ሴቶችን፣ አካሌ ጉዲተኞ‹ን እና ትኩረት 

ተነፌጓቸው የነበሩ ወገኖችን ወዘተ ማዕከሌ ያዯረገ 

ፕሮግራም መዘጋጀቱን በማረጋገጥ 

ረገዴ የተሇየ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

 

3. መገናኛ ብዙሀኑ ቦርደ በሚያወጣው መመሪያ ወይም 

በሚሰጠው መረጃ መሠረት ገሇሌተኛ በመሆን በሚከተለት 

የምርጫ ሂዯቶች ሊይ ያተኮሩ ትክክሇኛ የመራጮች ትምህርት 

Te}LKõ ይገባቸዋሌ፣  

 

ሀ. የመራጮች ምዝገባ መቼ እንዯሚካሄዴ፣ 

ሇ. መቼ፣ የት እና እንዳት ዴምፅ እንዯሚሰጥ፣ 

ሏ.  የዴምፅ አሰጣጥ ሂዯቱ በሚስጥር እንዯሚካሄዴ፣ 

መ. መራጩ ህዝብ ከምርጫ ተሣትፍው ጋር በተያያዘ 

ከማንኛውም }î�„ የተጠበቀ መሆኑን፣ 

ሠ. የዴምፅ መስጠትን አስፇሊጊነት፣ 

ረ. ስሇተሇያዩ አካሊት ሚና  እና 
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ሰ. በምርጫ ህጉ በተካተቱ ተመሳሳይ ጉዲዮች ሊይ። 

 
አንቀፅ 21   የመራጩን ፌሊጏት ማዕከሌ ስሇማዴረግ 
 

1. ማናቸውም ጋዜጠኞች ወይም የመገናኛ ብዙሀን መራጩ 

ሕዝብ ሉገነዘበው በሚችሇው መሌክ /ቅርፅ/ የምርጫ 

መረጃ መስጠት አሇባቸው። 

2. ማንኛውም መረጃ ወይም ዘገባ ወዘተ መራጩ ህዝብ 

ሇሚያካሂዯው ምርጫ ወይም ሇሚወስዯው ውሳኔ የሚረዲ 

ተያያዥ መረጃ ወይም ዘገባ መሆን አሇበት። 

3. የምርጫ ስነስርዓቶችን፣ ዯንቦችን እና ፖሉሲዎችን 

አስመሌክቶ የሚሰራጭ መረጃ የቦርደን ኦፉሴሊዊ መረጃ 

የሚያንፀባርቅ ወይም የያዘ መሆን አሇበት። 

4. ማናቸውም ጋዜጠኞች ወይም የመገናኛ ብዙሃን መራጩ 

ህዝብ ሀሳቡን እና አመሇካከቱን በነፃነት እንዱገሌፅ 

ማበረታታት እና ሇዚህም የሚረዲ እዴሌ መስጠት 

አሇባቸው። 
 

አንቀፅ 22 የዱሞክራሲ እሴቶችን ማስተዋወቅ 

 

ማናቸውም የመገናኛ ብዙሀን የሚከተለትን የዳሞክራሲ 

እሴቶች ማስተዋወቅ ÃÖupባቸዋM፣ 

1. ስሇ ህግ የበሊይነት፣ 

2. ስሇ ተጠያቂነት' 

3. ስሇ መሌካም አስተዲዯር እና 

4. የመቻቻሌ መርህን ማስተዋወቅ:: 

 

አንቀፅ 23 ስነፆታ  
 

ማናቸውም ጋዜጠኞች እና የመገናኛ ብዙሀን፣  
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1. በሴቶች ሊይ አዴሎዊ የሆነ ወይም የጥሊቻ እና የእምነት 

ማጣት አመሇካከትን ሇሚፇጥሩ ወይም ሇሚያንፀባርቁ 

መረጃዎች ሽፊን መስጠት የሇባቸውም።  

2. የሴቶች ተሳትፍ የሚኖረውን ጠቀሜታ በማስተማርና 

የህዝቡን ግንዛቤ በማሳዯግ ሴት እጩ ተወዲዲሪዎችን 

ማስተዋወቅ እና ማበረታታት አሇባቸው። 

አንቀፅ 24  ስሇ ክፌያ 
 

1. የቦርደ ማንኛውም የምርጫ መረጃ፣ ትምህርት ወይም 

ማስታወቂያ እና ፕሮግራም በክፌያ ወይም ያሇ ክፌያ 

በመገናኛ ብዙሀን ይተሊሇፊሌ።  

2. የመገናኛ ብዙሀኑ  ከማንኛውም ፖሇቲካ ፓርቲ ወይም 

እጩ ተወዲዲሪ K}SddÃ SM°¡ƒ የሚጠይቁት 

የማስታወቂያ ክፌያ መጠን እኩሌ መሆን አሇበት።  

3. ማናቸውም የመገናኛ ብዙሀን የፖሇቲካ ማስታወቂያ ያሇ 

ክፌያ ማስተናገዴ አይችለም። 

4. ሇፖሇቲካ ማስታወቂያ የሚጠየቀው ክፌያ ሇንግዴ ክፌያ 

ከሚጠየቀው ክፌያ መብሇጥም ሆነ ማነስ የሇበትም። 

 

አንቀፅ 25 ህግን ስሇማክበርና ስሇማስከበር 
 

1. የመገናኛ ብዙሀን ህገመንግስቱን ወይም ላልች የሀገሪቱ 

ህጏችን የሚጥስ ይዘት ያሇው የፓርቲ ወይም የእጩ 

ተወዲዲሪ ማስታወቂያ ወይም ፕሮግራም ወይም 

የምርጫ ቅስቀሳ ወይም ላሊ ተመሳሳይ ጉዲይ ማተም 

ወይም ማሠራጨት የሇባቸውም። 

2. ማናቸውም የመገናኛ ብዙሀን ወይም ጋዜጠኞች 

ህገመንግስቱን እና ላልች የሀገሪቱን ህጏች ማክበር 

አሇባቸው። 
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3. ማንኛውም የመገናኛ ብዙሀን በስህተት ጉዲት ያዯረሰን 

መረጃ ሇማስተካከሌ የሚቻሇውን ሁለ ማዴረግ 

አሇባቸው።  

4. ማንኛውም የመገናኛ ብዙሃን የምርጫ ህግን፣ ዯንብና 

መመሪያ ባገናዘበ መሌኩ ትክክሇኛ መሌዕክት 

ማስተሊሇፌ ›Kባቸው:: 

 
አንቀፅ 26 የምርጫ ቅስቀሳን ማስተናገዴ  ወይም ማስተሊሇፌ 

የተከሇከሇ ስሇመሆኑ  

 

1. ማናቸውም የመገናኛ ብዙሀን እና ጋዜጠኞች ዴምፅ 

የሚሰጥበት ቀን 48 c¯ƒ ሲቀረው ጀምሮ ዴምፅ 

መስጠት እስከሚጠናቀቅበት ሰዓት ዴረስ የፓርቲዎችን 

ወይም የእጩ ተወዲዲሪ የምርጫ ቅስቀሳን ማተም 

ወይም ማሰራጨት ወይም መዘገብ የሇባቸውም። 

2. ከሊይ በንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው ቢኖርም ቦርደ 

በሚሰጠው መመሪያ መሠረት የመገናኛ ብዙሀኑ ወይም 

ጋዜጠኞቹ ተፍካካሪ ፓርቲዎችን ወይም እጩ 

ተወዲዲሪዎችን የሚያስተዋውቅ በእውቀት ሊይ 

የተመሠረተ ምርጫ ሇማካሄዴ የሚረዲ መረጃ እና 

ትምህርት ሇመራጮችና ሇህዝቡ Te}LKõ ይችሊለ። 

3. በምርጫው እሇት በሚዘገቡ ዜናዎችም ሆነ ፕሮግራሞች 

ውስጥ በጋዜጣ በምስሌም ሆነ በዴምፅ ግብአቶች 

መራጮች ወይም የምርጫ ዴምፅ ሰጭዎች 

ያስተሊሇፈትን ውሳኔ የሚገሌጽና በላልች ዴምፅ 

ሰጭዎች ውሳኔ ሊይ ተጽእኖ የሚያሳዴር ይዘት ያሇው 

ሕትመት T}U“ Tc^Úƒ የተከሇከሇ ነው። 
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አንቀፅ 27  ቅዴመ ምርጫ ትንበያ  
 

1. ማናቸውም የመገናኛ ብዙሃን ሇመራጩ ጠቀሜታ 

ያሇውን የተዘጋጀ የምርጫ ቅዴመ ትንበያ መረጃ 

ሉያትሙ  ወይም ሉያቀርቡ ይችሊለ። ይሁን እንጂ 

የመገናኛ ብዙሀኑ፣  

ሀ. የህዝብ አስተያየት አሰባስበው ትንበያውን 

ያካሄደትን ዴርጅቶች እና መቼ እንዲካሄደ፣  

ሇ. ምን ያህሌ ህዝብ እንዯተጠየቀ እንዯዚሁም የትና 

SŠ እንዳት �”Å}Ÿ“¨’፣  

ሏ. የተጠቀሙበትን ስሌት፣ 

መ. መጠይቁ ሲዯረግ የቀረቡትን ጥያቄዎች ይዘት 

ቃሌ በቃሌ ምን እንዯሆኑ እና  

W. በመስክ ስራ የተገኘ ዲታን በመሇየት  

በሪፖርታቸው ማካተት አሇባቸው። 

2. ከሊይ በንዐስ 1 የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም ሰው 

በምርጫው እሇት የምርጫ ውጤት ትንበያ መረጃ 

በማዘጋጀት ያሰራጨ፣ እንዱዘጋጅ ያዯረገ ወይም 

በማንኛውም መንገዴ ሇህዝብ የገሇፀ እንዯሆነ በምርጫ 

ህጉ መሠረት ከአንዴ አመት ባሌበሇጠ እስራት ወይም 

መቀጮ ይቀጣሌ። 

 

አንቀፅ 28  ስጦታ መቀበሌ የተከሇከሇ ስሇመሆኑ  
 

1.  ማናቸውም ጋዜጠኞች ወይም የመገናኛ ብዙሀን   

ሀ. በጉቦ፣  

ሇ. በስጦታ፣ 

ሏ. በጥቅማጥቅም  

መ. በማንኛውም ሁኔታ በመዯሇሌ  

    የምርጫ ዘገባ ወይም ሪፖርት ማቅረብ የሇባቸውም። 
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2. ትራንስፖርትም ሆነ ላሊ ምንም አይነት መዯሇያ 

ከፓርቲዎች፣ ከፖሇቲከኞች ወይም ከተመራጮች 

መቀበሌ የሇባቸውም። 

3. ከሚያዘጋጁት የዜና ሪፖርት ይዘት ጋር የተያያዘ ምንም 

አይነት የተስፊ ቃሌ መግባት የሇባቸውም። 

 

አንቀፅ 29  የስነምግባር መጓዯሌ 
 

በዚህ ዯንብና በላልች ህጏች የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ሆነው 

እንዯከፌተኛ የሙያ ስነምግባር መጓዯሌ ተቆጥረው 

ከሚያስቀጡ ተግባራት መካከሌ የሚከተለት ይጠቀሳለ፤  
 

1. እውነታን ሆን ብል አዛብቶ በማቅረብ ጉዲት ማዴረስ፣ 

2. የሰውን ክብር የሚጏዲ እውነት ያሌሆነ ንግግር ወይም 

ገሇፃ ማዴረግ ወይም ፅሁፌ ወይም ህትመት ማተም፣ 

3. መሠረተ ቢስ ውንጀሊ፣ 

4. ከስራው ጋር የተያያዘ ማንኛውንም አይነት ጉቦ ወይም 

ስጦታ መቀበሌ፡፡ 

 

አንቀፅ 3ዏ   ስሇፖሇቲካ ፓርቲዎች እና እጩ ተወዲዲሪዎች ኃሊፉነት 

ማናቸውም የፖሇቲካ ፓርቲ ወይም እጩ ተወዲዲሪ፣ 

1. የመገናኛ ብዙሀን ነፃነት ማክበር አሇባቸው። 

2. ጋዜጠኞችን ማዋከብ፣ ሙያዊ ተግባራቸውን ማዯናቀፌ 

ወይም ማወክ የሇባቸውም፡፡ 

3. የያዙትን የስራ ኃሊፉነት ወይም ስሌጣን ተጠቅመው 

ፌትሀዊ ያሌሆነ የመገናኛ ብዙሀን ተጠቃሚ ከመሆን 

መቆጠብ አሇባቸው። 

4. ሇመገናኛ ብዙሀንም ሆነ ሇጋዜጠኛ ምንም አይነት 

ስጦታ፣ ጉቦ ወይም የተስፊ ቃሌ መስጠት የሇባቸውም። 
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5. የላሊ ፓርቲን ወይም እጩን አስመሌክቶ የተገሇፀ 

አቋምን እና መረጃዎችን አዛብቶ ማቅረብ የሇባቸውም። 

6. መገናኛ ብዙሃን በምርጫው ሂዯት ተገቢ ሚናቸውን 

እንዱጫወቱ አስፇሊጊውን ትብብር ማዴረግ አሇባቸው፤ 

7. ወኪልቻቸው ወይም ዯጋፉዎቻቸው በጋዜጠኞች ሊይ 

ጥቃት፣ ማስፇራራት፣ አዯጋ፣ ጫና እና ዴብዯባ 

እንዲያዯርሱባቸው ተገቢውን እርምጃ መውሰዴ 

አሇባቸው። 

8. በምርጫ ዘመቻ ወቅት መቻቻሌና ነፃ ክርክር 

እንዱረጋገጥ ተገቢውን ሁለ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ። 

አንቀፅ 31 ስሇ ምርጫ አስፇፃሚ አካሌ ኃሊፉነት  
 

1. ቦርደ፦ 

ሀ.   የመገናኛ ብዙሀን፣ የጋዜጠኞች፣ የፓርቲዎችን እና 

የእጩ ተወዲዲሪዎች የመናገር ነፃነት ማክበ`  

እና በህግ መሠረት ስራዎቹን ሇመገናኛ ብዙሀን 

ተዯራሽ ማዴረግ አሇበት። 

ሇ.  መረጃ በመስጠት ረገዴ በመገናኛ ብዙሀን መካከሌ 

ሌዩነት መፌጠር የሇበትም።  

2. አቅም በፇቀዯው እና በህግ መሠረት ትብብር ማዴረግ 

እና  በየዯረጃው የሚገኙ የምርጫ አስፇፃሚ አካሊትም 

ተገቢውን ትብብር እንዱያዯርጉ ማዴረግ አሇበት። 

3. አንዴ የምርጫ ጣቢያ ኃሊፉ ሇሚዱያ የሚሰጠው 

ማናቸውም ቃሇ-መጠይቅ ከምርጫ ጣቢያው ውጭ 

መካሄዴ ይኖርበታሌ።  

4. የምርጫ ጣቢያው ኃሊፉ በቃሇ-መጠይቁ ሊይ ከመረጃ 

ጋር ሇተያያዙ አጠቃሊይ ጥያቄዎች ምሊሽ ሉሰጥ 

ይችሊሌ፤ ሆኖም በመረጃው ሊይ ትንታኔና አስተያየት 

ማቅረብ ወይም መስጠት የሇበትም፡፡ 
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5. የምርጫ ጣቢያ ኃሊፉዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 

እና ላልች ተመሳሳይ አጠቃሊይ የመረጃ ጥያቄዎች ሊይ 

ምሊሽ ሉሰጡ ይችሊለ፣ 
 

ሀ. የመራጮችን ምዝገባ፣ የመራጮችን መዝገብ 

ሇሕዝብ ክፌት ማዴረግና የዴምፅ አሰጣጡን ሥነ 

ሥርዓት፤ 

ሇ. በምርጫ ጣቢያው የተመዘገበውን እና ዴምፅ 

የሰጠውን ሕዝብ ብዛት፤ 

ሏ.  የምርጫ አስፇፃሚዎችን ተግባራትና የተሰጣቸውን 

ሥሌጠና  እና 

መ.  በሥራ ሊይ ያለ የሥነ ምግባር መመሪያዎችንና 

የአሠራር ዯንቦችን  

በተመሇከተ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
 

6. የምርጫ ጣቢያ ኃሊፉዎች ከዚህ በታች ያለትን እና 

የመሳሰለ ትንታኔዎችን ወይም አስተያየቶችን መስጠት 

አይኖርባቸውም፣ 

 
ሀ. የምርጫውን አጠቃሊይ ውጤት፤ በምርጫ ጣቢያ፣ 

በምርጫ ክሌሌ ወይም በክሌሌ ዯረጃ በታየው 

ውጤት ሊይ ተመስርቶ መተንበይ፤ 

ሇ.  ዴምፅ አሰጣጡ ስሇሚያመሊክተው አዝማሚያ 

ወይም ከዴምፅ አሰጣጡ ስሇሚጠበቀው ውጤት 

አስተያየት መስጠት፤ 

ሏ.  ስሇፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ ስሇዕጩዎች ወይም 

ስሇምርጫው የፖሇቲካ ትችት መሰንዘር፤ 

መ.  በፖሉሲ ጉዲዮች ሊይ፣ ተገቢው ሥርዓት 

ስሇመከበሩ አስተያየት መስጠትን፤ በላልች 

አከራካሪ ጉዲዮች ሊይ ግምታዊ አስተያየት 

መስጠት ወይም ማቅረብ እና 
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ሠ. አለባሌታዎችን በተመሇከተ አስተያየት መስጠት  

የሇባቸውም፡፡ 

7. የዚህ አንቀፅ ድንጋጌዎች በመገናኛ ብዙሃንና በጋዜጠኞች 

ላይም ተፈፃሚ ይሆናለ፡፡ 

 

አንቀፅ 32  ስሇ ዯንብ መጣስ  
 

1. ይህን ዯንብ እና ላልች ህጏችን በሚጥስ ሰው ሊይ 

እንዯአግባብነቱ የሚከተለት ህጋዊ ወይም አስተዲዯራዊ 

እርምጃዎች ይወሰዲለ።  

2. የተፇፀመው ጥፊት ቀሊሌ ከሆነ፤ 

ሀ.   ማስጠንቀቂያ መስጠት፣ 

ሇ.   ተበዲዩ በጉዲዩ ሊይ ምሊሽ ወይም አስተያየቱን 

መስጠት ከፇሇገ እንዱሰጥ ማዴረግ፣ 

ሏ.  የመገናኛ ብዙሃኑ ወይም ጋዜጠኛው ይቅርታ 

እንዱጠይቅ እና ይህንንም በየመገናኛ ብዙሀኑ 

እንዱያሰራጭ ወይም እትም እንዱያወጣ 

ማዴረግ፣ 

መ.  ስህተቱ ታርሞ እና ተስተካክል ወዱያውኑ 

እንዱሰራጭ  ወይም ታትሞ እንዱወጣ 

ማዴረግ፡፡   

3. በጋዜጠኛው የተፇፀመው ጥፊት በዱሲፕሉን 

የሚያስቀጣ ሆኖ ሲገኝ ቦርደ ጋዜጠኛው ሇሚሰራበት 

ተቋም አስፇሊጊውን እርምጃ ወስድ እንዱያሳውቀው 

ያዯርጋሌ፡፡ 

4. ማንኛውም አስተዲዯራዊ እርምጃ ከተፇፀመው ጥፊት 

ጋር ተመጣጣኝ መሆን አሇበት። 
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5. ጥፊቱ ተዯጋጋሚና በከፌተኛ ሁኔታ /ዯረጃ/ ሲፇፀም 

ጉዲዩን ሇሚመሇከተው በማቅረብ እርምጃ እንዱወሰዴ 

ያዯርጋሌ፡፡  

6. የመገናኛ ብዙሀኑ አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው በራሱ 

ተነሳሽነት ወይም  ከባሇጉዲዩ በሚቀርብሇት ጥያቄ 

በሪፖርቱ ወይም በዘገባው ወይም ባዘጋጀው ዜና ወይም 

ወቅታዊ ፕሮግራም ውስጥ የተፇጠረውን ስህተት 

አስተካክል በራሱ መገናኛ ብዙሀን ሉያሰራጭ ይችLሌ። 

7. የዚህ ዯንብ የአንቀፅ 15 ዴንጋጌ አግባብ ባሊቸው 

ላልች ሕጎች መጠየቅን አያስቀርም፡፡ 

 

አንቀፅ 33  የተሻሩ ዯንቦችና መመሪያዎች 
 

ይህንን ዯንብ የሚቃረን ማንኛውም ዯንብ፣ መመሪያ እና 

አሰራር በዚህ ዯንብ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት 

አይኖረውም።  

 

አንቀፅ 34  ዯንቡ የሚፀናበት ጊዜ 
 

ይህ ዯንብ በቦርደ ከፀዯቀበት ከጥር 1ዏ ቀን 2002 ዓ.ም 

ጀምሮ የፀና ይሆናሌ። 

 
 

መርጋ በቃና /ፕሮፋሰር/ 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ  

ሰብሳቢ 
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የመገናኛ ብዙሃን እና የጋዜጠኞች  

የምርጫ አዘጋገብ የሥነ-ምግባር 

ደንብ ቁጥር 6/2002 ዓ.ም. 
 

ቀጣዩን ምርጫ ተቀባይነት ያለው ግልፅ፣ ነፃ፣ ፍትሃዊ፣ 

ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ለማስቻል በምርጫ 

ወቅት የመገናኛ ብዙኃንና ጋዜጠኞች የሚመሩበት 

ዝርዝር የሥነ-ምግባር ደንብ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ፤  

 

የመገናኛ ብዙኃን ከምርጫ አስፈጻሚዎች የሚሰጡ 

ምርጫ ነክ መልዕክቶችን ሕዝቡ እንዲያውቀው በማድረግ 

ረገድ ያላቸውን ከፍተኛ አስተዋፅኦ  በመረዳት፤ 

 

በምርጫው ሂደት የመገናኛ ብዙሃንን ተግባራት 

አስመልክቶ ሚዲያዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ዕጩ 

ተወዳዳሪዎችና፣ የምርጫ አስፈጻሚ አካላት የሚመሩበት  

አንድ የጋራ የሥነ-ምግባር ደንብ በማውጣት ሁሉም 

አካላት በደንቡ መሠረት አንዱ የሌላውን መብትና ነፃነት 

አክብረው የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ ማመቻቸት 

በማስፈለጉ፤ 

 

የመገናኛ ብዙኃን ሕዝቡ ስለምርጫ ስርአቱ፣ ስለ 

ዕጩዎች ማንነትና ስላቀረቡዋቸው ፖለቲካዊ 

ፕሮግራሞች በቂ መረጃና ዕውቀት እንዲይዝ በድምፅ 

መስጫ ካርዱ አማካይነት  የሚሰጠው ውሳኔ  መረጃንና 

ዕውቀትን መሠረት ያደረገ እንዲሆን በማገዝ  

የሚያበረክቱትን አስተዋፅዖ በመረዳት፤  

 

መገናኛ ብዙኃን በዴሞክራሲያዊው የምርጫ ሂደት ውስጥ 

መራጮችን በማበረታታት፣ ለመራጮች ውሣኔ የሚያግዙ 

የተሟሉ መረጃዎችን ማቅረብ እንዲችሉና፣ ከመንግሥት 

ከፖለቲካ ፓርቲዎች እና ከማንኛውም ዕጩ ተወዳዳሪ 

ራሳቸውን ነፃና ገለልተኛ አድርገው በመንቀሳቀስ ፍትሃዊ፣ 

ሚዛናዊና ትክክለኛ ሪፖርት ዘገባ ማቅረብ እንዲችሉ፣ 

 

የመገናኛ ብዙኃን ወይም ጋዜጠኞች የዴሞክራሲያዊ 

ስርአት  ግንባታ አካል በሆነው የምርጫ ሂደት ውስጥ 

የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ሙያዊ ሥነ-ምግባርን 

በተከተለ አኳኋን በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችላቸው 

አሠራር መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ  

 

ለጋራ መግባባት ከባለድርሻ አካላት ጋር በተደረጉ 

ውይይቶችና ምክክሮች የጋራ መግባባት ላይ 

የተደረሰባቸውን ጉዳዮች መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ 
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ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በተሻሻለው የምርጫ ሕግ አዋጅ 

ቁጥር 532/1999 ዓ.ም. አንቀጽ 59(4)፣ 91(4) እና 110 

መሠረት ይህንን የስነ ምግባር ደንብ አውጥቷል። 
 

አንቀፅ 1.   አጭር ርዕስ 
 

ይህ ደንብ «የምርጫ አዘጋገብ ስነምግባር ደንብ ቁጥር 

6/2002 ዓ.ም» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል። 
 

አንቀፅ 2.  ትርጓሜ 
 

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር 

በዚህ ደንብ ውስጥ፡- 
 

1. “መገናኛ ብዙሀን” ማለት በየጊዜው የሚወጡ 

ህትመቶችንና ብሮድካስቶችን /የኤሌክትሮኒክስ 

ሚዲያን/ የሚያካትት ሥራ ነው፡፡  
 

 

2. “ምርጫ ህግ” ማለት የተሻሻለው የኢትዮጵያ 

የምርጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 532/1999 ነው። 
 

3. “ቦርድ” ማለት በምርጫ ህጉ የተቋቋመው 

የ›=ƒÄåÁ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው።  
 

4. “ምርጫ ነክ መልዕክት” ማለት ለምርጫ 

የሚወዳደር ፓርቲ ድምፅ ሰጭዎችን ለማግባባት 

የሚያቀርበው የምረጡኝ መልዕክቶች እና 

በተወዳዳሪዎች የሚቀርብ ማንኛውም ትችትና 

አስተያየት ነው። 
 

5. “የፖለቲካ ማስታወቂያ” ማለት ለምርጫ ውድድር 

የተመዘገበ የፖለቲካ ፓርቲ ገንዘብ በመክፈል 

ወይም ለመክፈል ቃል በመግባት በሬዲዮ ወይም 

በቴሌቪዥን ወይም በጋዜጣ የሚያስነግረው 

ማስታወቂያ ነው። 
 

6. “የፖለቲካ ፓርቲ”  ወይም “የፖለቲካ ድርጅት” 

ማለት ከሕብረተሰቡ ውስጥ የተወሰኑ ሰዎችን 

በማሰባሰብ የራሱን የፖለቲካ እምነትና ዓላማ 

የሚያንፀባርቅበት ፕሮግራም በማውጣት በሀገር 

አቀፍ ወይም በክልል የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ 

ተሳትፎ በዴሞክራሲያዊ ስርዓት የፖለቲካ 

ሥልጣን ለመያዝ በህግ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ 

ማኅበራዊ ተቋም ነው፡፡  
 

7. “የምርጫ ወቅት” ማለት ቦርዱ የምርጫ የጊዜ 

ሰሌዳ ካወጣበት ጊዜ ጀምሮ የመጨረሻው 
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የምርጫ ውጤት በይፋ በቦርድ እስከሚገለፅበት 

ያለው ጊዜ ነው፡፡ 
 

8. “የምርጫ ዜና ወይም የወቅታዊ ጉዳዮች ዘገባ” 

ማለት አገራዊ ወይም ዓለምአቀፋዊ ይዘት 

ያላቸው ፖለቲካዊ፤ ማህበራዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ 

ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ምርጫ ነክ ሁነቶች ላይ 

የሚያተኩር ወይም በእነዚህ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ 

የሚቀርቡ ትንታኔዎችን፣ አስተያየቶችን 

የሚያካትት ነው። 
 

9. “ሰው” ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም 

በህግ የሰውነት መብት የተሠጠው አካል ነው። 
 

አንቀጽ 3.  ዓላማ 
 

ይህ የስነ ምግባር ደንብ መገናኛ ብዙሃን ከፓርቲዎችና 

እጩ ተወዳዳሪዎች የሚተላለፉ ፖለቲካዊ መልእክቶችን 

እና ከምርጫ አስፈፃሚ አካላት የሚወጡ መልእክቶችን 

ለህብረተሰቡ የሚያደርሱበትን እንዲሁም የምርጫውን 

አጠቃላይ ሂደት የሚመለከቱ ነፃ እና ገለልተኛ 

ግምገማዎችና አስተያየቶችን ማቅረብ የሚችሉበትን 

ሁኔታ የማመቻቸት  አላማ አለው፡፡  
 

አንቀጽ 4. የተፈጻሚነት ወሰን 
 

ይህ የስነ ምግባር ደንብ ሀገሪቱ ምርጫን አስመልክቶ 

ዜና፣ ዘገባ፣ ሪፖርት ወይም መረጃ በሚያቀርቡ፣ 

በሚያስተላልፉ ወይም በሚያሰራጩ ጋዜጠኞች ወይም 

የመገናኛ ብዙኃን ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። 
 

አንቀጽ 5. ህግን ስለ ማክበር  
 

ማናቸውም የመገናኛ ብዙኃን ወይም ጋዜጠኛ ሕገ-

መንግሥቱን እና ሌሎች የሀገሪቱን ሕጎች ማክበር 

አለበት። 
 

አንቀጽ 6.  የጋዜጠኞች ኃላፊነት 
 

ማንኛውም ጋዜጠኛ፡- 
 

1. TKKለ¾ና ከአድልዎ  yiÄ ዜናና ዘገባ 

ማቅረብ አለበት።  
 

2. ምንጭ ያላቸው ስለመሆናቸው እርግጠኛ 

በሆነባቸው ፍሬ ነገሮች ላይ ብቻ 

የተመሰረቱ ዜናና ዘገባዎችን ማቅረብ 

አለበት።  
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3. ለዘገባው አስፈላጊ ወይም ጠቃሚ የሆኑ 

ፍሬ ነገሮችን ማስቀረት ወይም ማፈን 

የለበትም። 
 

4. በእምነት የተሰጠ መረጃን ሚስጢራዊነት 

የመጠበቅ ሙያዊ ግዴታ አለበት። 
 

5. የዘገባዎቹን ሚዛናዊነት መጠበቅ አለበት፡፡ 

በእጩ ተወዳዳሪዎች መሀከል መወቃቀስና 

መወነጃጀል ሲከሰት ጋዜጠኛው በተቻለው 

ሁሉ የሁለቱንም ወገኖች አስተያየት 

ያካተተ ዘገባ ማስተላለፍ አለበት። 
 

6. ጎጂ ስህተት እንዳለበት የታወቀ 

ማንኛውንም የታተመ መረጃን bተቻለ 

F_nT y¥ረም ወይም የማStµkL 

h§ðnT አለበት፡፡ 
 

7. በሚቻለው ሁሉ yMRÅ twÄÄ¶ãCNM 

çn y±ltEµ RtEãCN xስተያየት 

በሌሎች ወገኖች ብለዋል ተብሎ 

እንደተገለፀው ሳይሆን በቀጥታና ራሳቸው  

የተናገሩትን  ቃል በቃል  ¥St§lF  

አለበት።  
 

8. ዘርን፣ Û¬N½ የፍትወት ዝንባሌን½ 

hY¥ñTN½ ፖለቲካዊ ወይም ሌላ 

ማንኛውም አይነት አመለካከት½ ብሄራዊ 

ወይም ማህበራዊ አወጣጥን  ጨምሮ በሌላ  

ማንኛውም  አቋም ላይ የተመሰረተ 

አድልዎን ወይም አመፅን የሚያራግቡ  

ስሜታዊ  አገላለፆችን   m-qM  

የለበትም ፡፡  
 

9. አድልዎን፣ ልዩነትን ወይም xm{N 

y¸qsQs# ወገኖችን  xmlµkT ሲዘግብ 

ይህን ምግባር ለማጋለጥ በሚያስችል 

አግባብ ¥QrBና  የአስተያየቱ ወይም 

የቅስቀሳው ኢላማ የሆኑ ወገኖችን 

አስተያየትም ማካተት ይኖርበታል። 
 

10. k¥N¾WM RtE፣ እጩ ተወዳዳሪም çn 

GlsB ማንኛውንም አይነት መደለያ 

ወይም ማግባቢያ መቀበል የለበትም፡፡ 
 

11. የዘገባውን ይዘት በሚመለከት ለ¥N¾WM 

RtE ወይም እጩ ተወዳዳሪ ቃል መግባት 

የለበትም፡፡ 
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12. yHZB xStÃyT ዳሰሳ ወይም ጥናት 

ግኝቶችን በሚዘግብበት  ጊዜ kFt¾ 

_N”q& ¥DrG አለበት፡፡ y¸ÃSt§Lፈው 

ዘገባም በተቻለ መጠን፡-  
 

 ሀ/ ጥናቱን ማን እንዳስጠናውና  b¥N 

XNdtkÂwn 
 

 ለ/  MN ÃHL sãC ”l m-YQ 

XNdtdrg§cW½ yT XÂ XNÁT 

ቃl m-Yq$N XNds-#½ XNÄ!h#M 

በግኝቱ ላይ ሊከሰት ይችላል ተብሎ 

የሚገመተውን ስህተት መጠን፣  
 

ሐ/  የቀረቡትን ጥያቄዎች ቃል በቃል 

የሚያሳዩ መረጃዎችን ያካተቱ 

መሆን ይኖርባቸዋል፡፡  
 

13. የሚከተሉትን ድርጊቶች ግዙፍ የሙያ ጥፋቶች 

መሆናቸውን መገንዘብ ይኖርበታል፡፡   
 

ሀ/ የሌላውን የስራ ውጤት እንደራስ xDR¯ 

ማቅረብ  
 

ለ/ በተንኮል የሆነውን እንዳልሆነ አዛብቶ 

ማቅረብ   

 

ሐ/  አሉባልታ፣ ዘለፋ፣ በሃሰት ስም ማጥፋት 

የሃሰት ውንጀላ  
 

መ/  ¥N¾WNM xYnT mdlÃ wYM ጉï 

mqbL  

 

አንቀጽ 7. የመገናኛ ብዙኃን ኃላፊነት 

 

1. ማንኛውም የመገናኛ ብዙኃን፡ የፍሬ ነገር 

ዘገባን XÂ xStÃyTን በግልፅ  ለይቶ 

ማስቀመጥ  አለበትÝÝ የz@Â zgÆ ጋዜጠኛው 

XWn¬WN በሃቅ የተገነዘበበትን ሁኔታ 

ማንፀባረቅ አለበት፡፡ xStÃyT GN 

የህትመቱን  ኤÄ!è¶ÃL አቋም ሊያንፀባርቅ 

ይችላል ÝÝ 
 

2. የህዝብ መገናኛ ብዙሃን በርእሰ አንቀፆቻቸው 

ላይ ማንኛውንም የፖለቲካ ፓርቲ የሚdግF 

wYM የሚቃወም ሃሳብ ወይም አስተያየት 

ማቅረብ የለባቸውም ፡፡   
 

3. መገናኛ ብዙሃን ሚዛናዊና ገለልተኛ የምርጫ 

ነክ ዘገባዎችን የማቅረብ ግዴታ ያለባቸው 

ሲሆን ለምርጫ ውድድር ነፃ የአየር ሰአት 
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አገልግሎት ወይም አምድ ሲያቀርቡም 

በፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም በእጩ 

ተወዳዳሪዎች መሃል አድልዎ ወይም ልዩነት 

ማድረግ የለባቸውም ። 
 

4. መገናኛ ብዙሃን tÌ¥T y±ltEµ 

¥S¬wqEÃãCN bKFÃ l!ÃStÂGÇ ከፈለጉ 

ሁሉንም ፓርቲዎች ያለአድልዎ ማገልገልና 

ለሁሉም እኩል በሆነ ክፍያ መሆን አለበት፡፡ 
 

5. የመገናኛ ብዙሃን tÌ¥T y¸t§lû z@ÂãC½ 

”lm-YöC XÂ ወቅታዊ zgÆãC xNDN 

RtE ወይም እጩ ተወዳዳሪዎች  kmdgF 

wYM km_§T y¸ns# mçN 

xYñRÆcWMÝÝ 
 

6. የመገናኛ ብዙሃን tÌ¥T lh#l#M የፖለቲካ 

RtEãC ፣XŒ ተወዳዳሪዎች እና 

መድረኮቻቸው  FT¦êEÂ Ì¸ የዘገባ >ÍN 

መስጠት አለባቸው። 
 

7. መገናኛ ብዙሃን tÌ¥T m‰ôC 

húÆcWNÂ xStÃy¬cWN  XNÄ!s-# 

¥br¬¬ትÂ XDl#NM mS-T አለባቸውÝÝ 
 

8. መገናኛ ብዙሃን tÌ¥T SlÁäK‰s!½ 

mLµM xStÄdRÂ yHG yb§YnT 

HBrtsb#N ¥St¥R YñRÆcêLÝÝ 
 

9. በታተመው ወይም በተሰራጨው  zgÆ ስሙ 

መጥፋቱን ወይም ጉዳት የደረሰበት መሆኑን 

አስመልክቶ ምክንያታዊ ቅሬታ ካቀረበ  

bዚያW ¸Ä!Ã መልስ ymS-T ወይም 

ማስተካከያ የማውጣት መብቱ በብሮድካስተሩ 

ወይም በአሳታሚው መከበር ይኖርበታል። 

የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቱም btÒl F_nT 

yqrblTN xStÃyT BéDµST y¥DrGM 

çn y¥tM GÁ¬ xlbTÝÝ 
 

10.  መደበኛ የመንግስት ስራ ክንዋኔዎችን ሳይሆን 

±ltEµዊ ውዝግብ ÃSns# g#Ä×CN 

በሚመለከት  bR:s mNGSt$½ b¸n!STéC 

wYM bR§¥ xµ§T y¸zU° yPÊS 

mGlÅãC wYM lHZB y¸drg# NGGéC 

yz@Â >ÍN xsÈጥ M§> ymS-T mBTN 

wYM yXk#L g!z@ x-”qM HGN መሰረት 

በማድረግ መከናወን ይኖርበታል፡፡ ይህ ግዴታ 

በተለይ መግለጫውን ወይም ማብራሪያውን 

የሚሰጠው ባለስልጣን የምርጫ ተወዳዳሪ 
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በሚሆንበት ጊዜ በጥብቅ ተፈፃሚ መሆን 

ይኖርበታል፡፡  
 

11.  yHZB ¸Ä!Ã m‰ŒN ህብረተሰብ l¥St¥R 

የተዘጋጁ ¥St¥¶ያዎችን BéDµስT የ¥DrG 

wYM xTä የ¥s‰=T ግዴታ አለባቸውÝÝ 
 

12.  m‰ŒN l¥St¥R y¸wÈ ¥t&¶ÃL 

ytà§Â TKKl¾ mçN YñRb¬LÝÝ 

lm‰Œ HZB DM{ ymS-TN _QM 

=Mé የDM{ xsÈ-# h#n@¬½ mc XÂ yT 

የመራጮች ምዝገባ እንደሚደረግ  

ምዝገባውንም እንዴትና የት ማረጋገጥ 

እንደሚቻል፣ እንዲሁም DM{ መቸና እንዴት 

እንደሚሰጥ፣ የድምጽ አሰጣጡን 

ሚስጥራዊነትና ድምፅ የመስጠት ጠቀሜታን 

ውድድር የሚደረግባቸው የስልጣን አካላትና 

ተግባራቶቻቸውን bmúsl# g#Ä×C §Y ytà§ 

mr© የሚሰጥ መሆን YñRb¬LÝÝ 
 

13. የm‰ጮች ትምህርት አናሳና b¬¶K xUÈ¸ 

ytgll# yHBrtsB KFlÖC ÌNÌ በተዘጋጀ 

PéG‰ሞችን ያካተተና እንዲሁም በባሕላዊ 

ተጽእኖ ምክንያት ከፖለቲካ ተሳትፎ የተገለሉ 

ሴቶችንና አካል ጉዳተኞችን ¬úb! Ãdrg 

mçN YñRb¬LÝÝ 
 

14. y¸Ä!Ã tÌ¥T y¸ÃSt§LÐcW z@ÂãCÂ 

PéG‰äC ySnMGÆR mm¶Ã dNb#N 

መስፈርቶች y-bq$ mçÂcWN zwTR 

mk¬tL YñRÆcêLÝÝ 
 

አንቀፅ 8. y±ltEµ RtEãC 

 

1.  y±ltEµ RtEãCM çn# XŒ twÄÄ¶ãC 

y¸Ä!Ã tÌE¥TN nÉnT ¥KbR YñRÆcêLÝÝ 
 

2.  y±ltEµ RtEãCM çn# XŒ twÄÄ¶ãC 

yUz@-®CN S‰ y¸ÃWK wYM y¸ÃsÂKL 

tGÆR mfiM ylÆcWMÝÝ 
 

3.  bSLÈN §Y ÃlW RtEM çn XŒ 

twÄÄ¶ãC SLÈÂcWN t-QmW ytly 

y¸Ä!Ã yxyR s›T l¥GßT Ñk‰ ¥DrG 

ylÆcWMÝÝ ይህ አንቀፅ በሁሉም መገናኛ 

ብዙሃን ላይ ተፈፃሚ የሚሆን ሲሆን በተለይም 

ደግሞ የህዝብ መገናኛ ብዙሃኑ በስልጣን ላይ 

ባለው የህግ አስፈፃሚ አካል ቀጥተኛ ቁጥጥር 

ስር የሚገኙ ከሆነ በነዚህ ተቋማት ላይ የበለጠ 

ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 
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4.  RtEãCM çn# XŒ twÄÄ¶ãC    

ለUz@-®C ወይም ለ¸Ä!Ã tÌ¥T ጉቦ 

ወይም mdlያ በመስጠት  ytly t{Xñ 

b¥DrG በምርጫ ዘመቻ እንቅስቃሴ 

ዝግጅቶች ወይም ሁነቶች ላይ እንዲገኙ 

ወይም ስለነሱ አዎንታዊ ዘገባ 

እንዲያቀርቡላቸው  ወይም በl@§ RtE 

ወይም እጩ ተወዳዳሪ ላይ አሉታዊ ዘገባ  

እንዲያቀርቡ ማበረታታት ወይም ማግባባት 

የለባቸውም ፡፡   
 

5.  የፖለቲካ ፓርታዎችና እጩዎች ያለአግባብ 

የሌሎች ፓርቲዎችን ወይም እጩ 

ተወዳዳሪዎችን አቋም ያለ አግባብ አዛብተው 

ማቅረብ ወይም  ሌሎች ፓርቲዎችን ወይም 

እጩ ተወዳዳሪዎችን የሚመለከቱ ማንኛቸውም 

አይነት የተሳሳቱ የፍሬ ነገር መረጃዎችን  

መረጃ ማቅረብ የለባቸውም፡፡ 
 

6.  ±ltEµ RtEãCM çኑ XŒ twÄÄ¶ãC 

G+TN የ¸ቀsQs#Â yl@§WN መልካም ስምና 

ዝና የሚያጎድፉ ወይም የ¸ÃêRÇ ቃላቶችና 

አነጋገሮችን ከመጠቀም መቆጠብ ይኖርባቸዋል። 
 

7.  yRtE xm‰éC በዚህ የስነ ምግባር ደንብ 

ውስጥ የሰፈሩት የነፃ ክርክርና የመቻቻል 

እሴቶች ለምርጫ ዘመቻ ሠ‰t®ÒcW 

እንዲያውቁዋቸው መደረጉንና ማብራሪያም 

ያገኙ መሆናቸውን የማረጋገጥ ግዴታ   

አለባቸው፡፡ RtEዎች በነሱ ስም የQSqú ስራ 

ለሚያከናውኑ ወገኖች ንግግርና ድርጊት  

ሙሉ ሃላፊነት መውሰድ ይኖርባቸዋል። 
 

አንቀፅ 9. yMRÅ xስፈÉ¸ አካላት 
 

1.  yMRÅ xSfÉ¸ xµ§T የኤዲቶርያል ነፃነትን 

ጨምሮ y¸Ä!Ã tÌ¥TN nÉnTና የፖለቲካዊ 

ወገንተኛነትን የመግለፅ መብት ማክበር  

YñRÆcêLÝÝ 
 

2.  yMRÅ xSfÉ¸ãC yRtEãCNÂ yXŒ 

twÄÄ¶ãCN húBN bnÉnT ymGl{ mBT 

ማክበር ይኖርባቸዋልÝÝ 
 

3.  yMRÅ xSfÉ¸ãC ምርጫውን bGL{Â 

b¬¥"nT ¥ከናወን አለባቸውÝÝ 
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4.  yMRÅ xSfÉ¸ãC የስራ ክንዋኔያቸው ሙሉ 

ለሙሉ l¸Ä!Ã ምርመራ  ግልፅ መሆኑን 

የማረጋገጥ ሃላፊነት አለባቸውÝÝ 
 

5.  yMRÅ xSfÉ¸ãC በክፍያ የሚደረግ 

¥S¬wqEÃም ሆነ በነፃ  የሚሰጥ መረጃን 

በተመለከተ  በመገናኛ ብዙሃን መሀከል 

አድልዎ  መፈፀም   የለባቸውምÝÝ 
 

6.  yMRÅ xSfÉ¸ãC HBrtsb# በእውቀት ላይ 

ተመስርቶ የመምረጥ mBt$N ተግባራዊ  

እንዲያደርግ  ለማስቻል wQ¬êEÂ ትክKl¾ 

mr©ዎችን በmgÂ¾ ብዙሃን አማካይነት 

ማስተላለፍ አለባቸውÝÝ 
 

7.  yMRÅ xSfÉ¸ አካላት የምርጫ ሂደቱን 

ቀናነት ለመጠበቅ እጅግ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ 

ለምሳሌ የድምፅ መስጫ Èb!Ãዎችንና  

የDM{ öጠራውን  ሂደት በሚመለከቱ 

የመገናኛ ብዙሃን  የዜና ዘገባዎች ላይ ገደቦችን 

ሊያበጁ ይችላሉ፡፡  
 

 

 

 

 

 

አንቀጽ 10.   የተሻሩ ደንቦችና መመሪያዎች 
 

ይህንን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ መመሪያ እና 

አሰራር በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት 

አይኖረውም። 
 

አንቀጽ 11.   ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ 
 

ይህ ደንብ በቦርዱ ከጸደቀበት ከሚያዝያ 7 ቀን 2002 

ዓ.ም. ጀምሮ የፀና  ይሆናል። 

 
መርጋ በቃና (ፕሮፌሰር) 

   የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ  

ሰብሳቢ 
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