
ለ21ኛው የክነሴት ምርጫ የማዕከላዊ አስመራጭ ኮሜቲ ሊቀመንበር የመራጮችን 

መብቶች እና ምርጫው ሚስጢራዊና ትክክለኛ መሆን አንዳለበት ያወጣው 

መምሪያ፥ 

ክቡራትና ክቡራን መራጮች፥  

በ 1959 ዓ/ም በወጣው የክነሴት ምርጫ ሕግ አንቀጽ 16  )א ( አሌፍ መሰረት የምርጫ 

ቅስቀሳ በተመለከተ የሚከተሉትን መመሪዎች አስተላልፎላቹሃል። 

1ኛ/    ማንኛውም ሴት ሆነ ወንድ  ነጻ በሆነ መንፈስ በራሱ ህሊና ለምርጫ ከሚወዳደሩ  

        አንዱን ፓርቲ የመምረጥ መበት አለው/አላት፡፡ 

2ኛ/  ምርጫው የሚካሄደው ሚስጢራዊ በሆነ መንገድ ነው፡፡ ምርጫው ሚስጢራዊ      

        እንዲሆንም የሚከተሉት የምርጫ  መመሪዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ 

      • በየምርጫ ጣቢዎች በምርጫ ጊዜ መራጩን ወይም መራጯን የሚሸፍን የተጋረደ ክፍል   

       እና የምርጫ ካርድ ፓስታዎች ይገኛሉ፡፡ 

 •     መራጩ ወይም መራጯ እራሳቸው ብቻ ነው የመምረጫውን ካርድ ከፓስታው ውስጥ  

       የሚያስገቡት፡፡ መራጩ ወይም መራጯ የፓርቲው ልዮ መለያ የተጻፈበትን ወረቀት  

       ከፓስታው አስገብተው አጥብቀው መዝጋት ይችላሉ፡፡ 

     • መራጩ ወይም መራጯ ራሳቸው ብቻ ነው የመምረጫውን ፓስታ ከሳጥኑ ውስጥ  

የሚያስገቡት፡፡ መጀመሪያ የፓርቲው ስም የተጻፈብትን ወረቀት ከፓስታ ውስጥ ካስገቡ በኋላ 

ነው ከሳጥኑ ውስጥ መክትት ያለባቸው፡፡ ከዚያም ወረቀቱ ሳጥኑ ውስጥ ካሉት የምርጫ 

ወረቀቶች ጋር ይቀላቀላል፡፡ 

አስታውሱ አትርሱ! መራጩ ወይም መራጯ አቅመ ደካማ ወይም ህመምተኛ በመሆናችው 

ምክንያት ራሳቸውን ችለው መምረጥ የማይችሉ ከሆነ አብሯቸው ወደ ምርጫ ጣቢው በመጣው 

ሌላ ሰው መታጋዝ ይችላሉ፡፡ ይሁን እንጂ ይዟቸው የመጣው ግለስብ የመራጩ ወይም 

የመራጯ የስራ ሃላፊ እና የቤት አቦት ሰራተኛ መሆን የለበትም፡፡ ህምመተኛው የሚኖርበት 

ማንኛውም ተቋማት ሰራተኛ ወይም የስራ ሃላፊ በምርጫው እገዛ እንዲያደርግ አይፈቀድለትም፡

፡ለዚህም ትኩረት መደረግ ያለበት ጉዳይ ራሳቸውን ችለው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ የማይችሉ 

አቅመ ደካማ መራጮችበአቅራቢያቸው በሚገኝ ለእነሱ ምቹ በሆነ ጣቢያ መምረጥ ይችላሉ፡፡ 

ይህን ጉዳይ በተመለከተም በህዝብ መገናኛ ኣውታሮች እና በማዕክላዊ አስመራጭ ኮሜቲ 

ኢንተርኔት ድረ ገጽ በዝርዝር ይሰራጫል። 

3ኛ/  ምርጫውን በሚመለከት ከህግ ውጭ የሆነ የሙስና ድርጊት ከተፈጠረ ከባድ ቅጣት 

ይጣላል፡፡ የምርጫውን ሰላማዊ ሂድት ማወክ/ መረበሽ ፤ ሌሎች ሰዎች በተረጋጋ ሁኔታ 

እንዳይመርጡ ማድረግ ፤ በህግ የተከለከለ ነው፡፡ 



ከዚህ በታች የተጠቀሱትን ድርጊቶች የፈጸመ ዜጋ በህግ ይጠየቃል፥ 

     • ጉቦ የሚቀበልና የሚሰጥ ወይም መራጩ ወይም መራጯ እንዳትመረጥ ወይም እሱ  

      የሚፈልግውን ፓርቲ እንዲመርጥ ጉቦ የሚሰጥ ሰው በህግ ይጠየቃል/ይቀጣል። 

 •    ጉቦ የሚቀበል ወይም የሚስማማ፤ ከምርጫው ጋር በተያያዘ እንዲመርጥ ወይም  

      እንዳይመርጥ በጉቦ  መደለል፥ 

 •    ለመራጩ ወይም ለመራጯ ሥራ እቀጥርሃለሁ የሚል ቃል መግባት ፤ ሥራ እንዳይሰሩ     

     ማገድ፤ ከስራ አባርሃላሁ ብሎ መዛት አልያም መራጩ ወይም መራጯ ፓርቲውን      

      እንዲመርጥ ወይም እንድትመርጥ ወይም እንዳይመርጡ በማስፈራራት ማንኛውም አይነት  

       የአካል ጉዳት ማድረስ በህግ የተከለከለ ነው፡፡ 

 •    መራጯን ወይም መራጩን በማታላል እንዳይመርጥ ተጽኖ ማሳደር ፤ የሆነ ፓርቲ  

      እንዲመርጥ ወይም እንዳይመርጥ መደለል ክልክል ነው፡፡ ቃለ መሃላ ማስገባት ፤     

      በመሳደብ፤ እቀባ በመጣል፤ ስለት በመግባት ፤ በቡራኬና በመሳሳሉት መንግዶች መጠቅም  

      በህግ የተከለከለ ነው፡፡ 

        • የምርጫውን ጤናማ የሆነ ሂድት የሚርብሽ፥ 

 •       መራጩን ወይም መራጯን በመረበሽ እንዳይምርጡ እንቅፋት መሆን፥ 

 •       በአስመራጭ ኮሜቴ ፊት የራሱ ማንነት መታወቂያ ሳይሆን የሌላ ሰው መታወቂያ  

        ደብተር ይዞ የሚቀርብ ዜጋ ይቀጣል። 

 •      ከአንድ ጊዜ በላይ መምረጥ ክልክል ነው። 

4ኛ/    ማዕከላዊ አስመራጭ ኮሜቲ ማንኛውም መራጭ በምርጫው ቀን ነጻ በሆነ መንፈስና  

        ህሊናው በፈቀደ መንገድ እንዲመርጥ አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮች አዘጋጅቷል፡፡ 

5ኛ/     ማንኛውም  ሴት ሆነ ወንድ የመምረጥ መብት ያለው ዜጋ ሁሉ የዲሞክራሲያዊ መብቱን 

         ተጠቅሞ ነጻ በሆነ  መንፈስ፣ በራሱ እምነትና አመለካከት አንጻር እንዲመርጥ  በሀገራችን   

         የወደፊት እጣ ፈንታ ተጽዕኖ እንዲያሳድር  ጥሪ አቀርባለሁ፡፡ 

   "ሃናን ሜልጸር" የከፍተኛው ፍርድ ቤት ምክትል ዳኛ እና የ21ኛ ክነሴት ማእከላዊ    

     አስመራጭ  ኮሜቲ ሊቀ መንበር። 


