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ኣካያዲ ምርጫ ሓበሬታ ይህብ

ናይ ቤት ዕዮ ምርጫ 2018
– መምርሒ ምዝገባ ምርጫ –
ብመሰረት ዓንቀጽ 13 ናይ ዕዮ ቅዋማዊ ሕጊ ወይ Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) እንተነውሐ ክሳብ መወዳእታ ግንቦት 2018 ኣብ ቤት ዕዮታት ሓደስቲ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ ክምረጹ ኣለዎም። ስለዚ በዚ ኣገባብ ሓደስቲ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ቤት ዕዩ ናይ ትካል 

............................................................................................................

ተመዝጊቦም ኣለዉ። እዛ ኣዋጅ እዚኣ ምጅማር ምርጫ ወከልቲ ሰራሕተኛታ እትሕብር እያ። ኣብዛ ኣዋጅ እዚኣ ድማ ኣገባብ ናይቲ ዝቕጽል ምርጫ ብዝርዝር ይግለጽ።


1. መን ክመርጽ ይፍቀደሉ መንከ ክምረጽ ይኽእል፧

1.
ነብሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ናይዚ ትካል ኣብታ መዓልቲ ምርጫ (ዕለት _____) ዕድመኡ ልዕሊ 18 ምስ ዝኸውን ከምኡውን ስልጣን ምስ ዘይህልዎ ክመርጽ ይኽእል። እቶም ኣብገዛ ኮይኖም ግን ነዚ ትካል ዝሰርሑ ሰባት ውን ክመርጹ ይፍቀደሎም። ሰራሕተኛታት ካልኦት ትካላት እንተ ድኣ ን አብዚ ትካል ተመዲቦም እሞ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ኣብዚ እንተድኣ ኣገልጊሎም ክመርጹ ይፍቀደሎም። ናዚ ትካል ተመዲቦም ዘገልግሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ውን ክመርጹ ይፍቀደሎም።

ነብሲ ወከፍ ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎ ሰራህተኛን እቶም ኣብገዛ ኮይኖም ግን ነዚ ትካል ዝሰርሑ ሰባት ልዖሊ ሽድሽተ ወርሒ ኣባል ናይዚ ትካል ምስ ዝኾኑ ክምረጹ መሰል ኣለዎም። ኣብ ካልእ ጨናፍራት ተዋፊሮም ክሰርሑ ዝጸንሑ ሰራሕተኛታት ናይዚ ትካል ውን እቲ ኣባላት ናይዛ ትካል ወይ ከኣ ናብዛ ትካል ተሓቑፈን ዝርከባ ካልኦት ትካላት (ምዖራፍ 18 ዓንቀጽ 1 ናይ ሕጊ ብርካውያን ትካላት) ኮይኖም ዝጸንሑሉ ግዜ ኣብተን ሽድሽተ ወርሒ ይሕሰባሎም። ከምኡውን ሰራሕተኛታት ካል ኦት ትካላት ኮይኖም ነዛ ትካልና ከገልግሉ ዝጸንሑ ሞ ናባና ዝኣትዉ ሰራሕተኛታት እቲ ዘገልገሉሉ ግዜ ኣብተን ሽድሽተ ወርሒ ይሕሰበሎም። ሰራሕተኛታት ካልኦት ት ካላት ክነሶም ኣባና ተመዲቦም ዘገልግሉ ዘለዎ ሰባት ግና ክምረጹ ኣይፍቀደሎምን እዩ።

2.
ናይ ምርጫ ወረቐቱ ከንብር ዝኽእል እቲ ኣብ ናይ መረጽቲ ሊስታ ዝኣተወ ስብ ጥራሕ እዩ።

ናይ መረጽቲ ሊስታ ሽም ናይቶም ብ አካያዲት ናይቲ ምርጫ ዝኮነት ኮሚሽን ንኽመርጹ ዝተፈቕደሎም ሰራሕተኛታት ዝሓዘለት ኢያ። ናይቶም ከመርጹ እምበር ክምረጹ ዝይክእሉ ሰራሕተኛታት ኣሽማት ድማ ተጠቓልል። ቅኑዕነት ናይዛ ሊስታ ንኽረጋገጽ ድማ እዛ ሊስታ ኣብ ሎማዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ውጺኢት ናይቲ ምርጫ ዝተቓልሓሉ መዓልቲ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 
ካብ ሰዓት ___ ክሳብ ሰዓት _____ 
ኣብ ቁጽሪ ____ 
ክትልጠፍ ኢያ። ክመርጹ ዝግቦኦም ሰባት ኣብዛ ሊስታ ምስዘይሰፍሩ ከም ኡውን ክመርጹ ዘይግቦኦም ሰባት ኣብዛ ሊስታ ምስዝሰፍሩ እዛ ሊስታ ዝኾነ ይኹን ወግዓውነት ኣይህልዋን። እዚ ምስ ዝኸውን ነብሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ናይዛ ትካል ተቓውሞ ናይ ምርኣይ መሰል ይህልዎ። ምስ ዛ ሊስታ ዘይሰማማዕ ሰብ ድማ ካብዛ ኣዋጅ ዝወጸትላ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ ቅድሚ ምርጫ ፣ ማለት ክሳብ 
ዕለት _____ 
ሰዓት _____ ፣  
ናብታ አካያዲት ናይቲ ምርጫ ዝኮነት ኮሚሽን  ተቓውሞኡ ብጽሑፍ መልክዕ ከቕርብ ይግብኦ። ኣብዛ ናይ ተቓውሞ ጽሑፍ ውን ምኽኛት መቃወሚኡ ንምላጽ ይግደድ።


2. እዚ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ዝሓዘለ ኣካል ክሳብ ክንደይ ኣባላት ይህልውዎ ብኸመይ ከ ይምረጽ፧

1.
እቲ ሓዲሽ ዝምረጽ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ዝሓዘለ ኣካል ____ ኣባላት ይህልውዎ።

2.
ሓደ ሰብ ክምረጽ ዝኽእል ብቕኑዕ ኣገባብ ንምርጫ ምስ ዝ ሕጸይ እዩ። ዝበዝሐ ድምጺ (ቁጽሪ ሰባት) ዝረኸበ ሰብ ድማ ተዓዋቲ ይኸውን።

3.
ሕጊ ከምዝጠልቦ መሰረት እቲ ውሑድ ክፋል ዘለዎ ጾታ ብውሑዱ ክንድቲ ብቑጽሪ ዘለዎ ሚእታዊ ክፋል ቦታ ኣብ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ክረክብ ከምዘለዎ ኣብ (ምዕራፍ __ ዓንቀጽ __ ሕጊ ወሃብ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ተወከስ) ) ሰፊሩ ይርከብ። እዚ ዝተባህለ ነጥቢ ድማ ገና ሰራሕተኛታት ንምርጫ ክሕጸዩ እንከለው ኣብ ግምት ክኣትው ይግቦ። በዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ትካል ክልቲአን ጾታታት ብዝቕጽል መልክዕ ተኸፋፊለን ይርከባ፥

ሰራሕተኛታት
ቁጽሪ
ሚእታዊ (ብ %)








በዚ መሰረት ድማ ነቶም ሰብኡት/ነተን ኣንስቲ ___ ቦታ ንኽወሃቦም ይግባእ። ውጽኢት ምርጫ ምስተፈልጠ ድማ ምዕዳል ኣባልነት ናይታ ወከልቲ ሰራሕተኛታት በቶም ሕጹያት ናይታ ውሑድ ክፋል ዘለዋ ጾታ ይጅመር፥ ብውሑዱ ክንድቲ ሚእታዊት ቦትኦም ድማ በብቲ ዝረኸብዎ ዓወት ይዕደሎም። እተን ዝተረፋ ቦታ ድማ ንነብሲ ወከፍ ሕጹይ በቲ ዝረኸቦ ዓወት መሰረት ይዕደላ።


3. ብኸመይን ክሳብ መዓስን ሰባት ንምርጫ ክሕጸዩ ይኽእሉ፧

እቶም ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎም ሰራሕተኛታት ክም ኡውን ኣብዛ ትካል ዝርከባ ማሕበር ሰራሕተኛታትን በዚ ኣጋጣሚ ኣባላት ወከልቲ ሰራሕተኛታት ናብታ አካያዲት ናይቲ ምርጫ ዝኮነት ኮሚሽን ንኽሓጽያ ንምሕጸን።

1.
ሓደ ሰሙን ቅድምቲ ምርጫ ሰባት ናብታ አካያዲት ናይቲ ምርጫ ዝኮነት ኮሚሽን ክትሓጽይ ይከኣል። ግዘ ምስሓለፈ ዝቐረቡ ሕጹያት ናብ ምርጫ ኣይቀርቡን እዮም። ሰለ ዝኾነ ድማ እንተደንጎየ ክሳብ 
ዕለት ___ 
ሰዓት ____ 
ናብታ ኮሚሽን ብጽሑፍ መልክዕ ሰብ ትሓጽይ። ብዝተኻእለ መጠን ሰባት ኣቐዲምኩም ንኽትሓጽዩ በዚ ኣጋጣሚ ንምሕጸን፣ መኽንያቱ ዝኾነ ተቓውሞ ኣብልዕልቶም ሕጹያት ምስዝህልው መታን እታ ኮሚሽን ቅድምቲ ቆጸራ መሕላፉ ስጉምቲ ኽትወስድ።

ድሕርቲ ተነጊሩ ዘሎ ቆጸራ ስሕጸዩ ሰባት ናብ ምርጫ ኣይክቐርቡን እዮም።

2.
ሕጹያት ንምርጫ ክቐርቡ መታን እቲ ዝሓጸዮም ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ካል ኦት ሰራሕተኛታት ውን ናይቲ ሕጹይ ኣብ ምርጫ መቕራቡ ከም ዝድግፍዎ ክታሞም ኣስፊሮም ነተን ዝ ኣከብወን ክታማት ብ ኦርጂናል መልክዕ ናብታ ኮሚሽን ከቕርቡ ይግባእ። ነብስወከፍ ሕጽይ ብውሑዱ ናይ ___ ሰራሕተኛታት ድጋፍ የድልዮ። ነብስወከፍ ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎ ሰራሕተኛ ድማ ኣብ ሓደ ሕጹይ ጥራይ ክታሙ ከንብር ይፍቀዶ።

ኣብዛ ትካል ዘለዋ ማሕበር ሰራሕተኛታት ሰብ እንተድ ኣ ክሓጽያ ደልየን ድጋፍ ናይ ነብስወከፍ ኣባለን ኣየድልየንን፥ ክታም ናይ ክልተ ወከልቲ እኹል እዩ።

3.
ናብ ምርጫ ብዙሓት ሕጹያት ክቐርቡ ይፍቀደሎም። እቲ ክታም ዝሓዘለ ናይ ድጋፍ ወረቐት ነየናይ ሕጹይ ከምዝድግፍ ብንጹር ከቐርብ ክኽእል ኣለዎ። ምድምሳስ ወይ ከኣ ምውሳኽ ኣሽማት ነቲ ናይ ምሕጻይ መስርሕ ዘይሕጋዊ ይገብሮ። ክታምካ እተንብረሉ ወረቐት ሽም፣ ሽም ኣቦ፣ ዕለተ ትውልዲ ከምኡውን ስራሕ ናይቲ ሕጹይ ዝሓዘለ ክኸውን ኣለዎ።

4.
እቶም ኣባላት ወከልቲ ናይ ሰራሕተኛታት ንኽኾኑ ዝሕጸዩ ሰባት ብተኻእለ መጠን ካን ኩለን ኣብ ወሽጥን ደገን ዘለዋ ጨናፍራት ናይታ ትካል ዝመጹ ንኽኮኑ ንምሕጸን።

5.
እቶም ናይ ደገፍ ክታሞም ዘንብሩ ሰባት ወከልቲ ናይ ኣየናይ ማሕበር ከምዝኾኑ ክሕብሩ ይግባእ፣ መታን እታ ናይ ምርጫ ኮሚሽን መምነቶም ክትፈልጥን ሓበረታ ወይውን ውሳነ ምሥህልዋን ንኽትሕብሮምን። ኣብ ጥቓታ ክታሙ ወኪል ናይ መን ምዃኑ ሰብ እንተድኣ ዘይሓቢሩ ግና ንነብሩ ጥራይ ወኪሉ ክታሙ ከም ዘንበረ ይሕሰብ (እዚኣ ብፍላይ ነቶም ወከልቲ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ትምልከት)።

ነብስወከፍ ሕጹይ ንኽወዳደር ቅሩብ ምዃኑ ብኽታሙ ክሕብር ይግባእ። ሓንሳብ ቅሩብ እየ ዝበለ ሰብ ድማ ሓሳቡ ንኽቕይር ኣይፍቀዶን።

6.
ንዝርዝር ናይ መስርሕ መርጫ ብፍላይ ድማ ምዕራይ ናይ ዝተራእዩ ጉድለታት ብዝምልከት ንምዕራፋት 6፣7፣8 ከምኡውን 36 ዓንቀጽ5 ናይ ዕዮ ቅዋማዊ ሕጊ ጉዳይ ምርጫ ተወከስ። ነዘን ዝተጠቕሳ ሕግታት ዝሓዘለት ጽሑፍ ድማ ምስታ ሊስታ ናይ ሕጹያት ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቅሂሱ ዘሎ ክፍሊ በቲ ሰዓት ኬድካ ክርከብ ይከኣል (1.2 ተወከስ)።

7.
መሕጸዪ ሰባት ዝኸውን ፎርም ካብታ ኮሚሽን ምርጫ ክርከብ ይከኣል። ይኹን ደኣምበር ሰብ ንምርጫ ንኽትሓጽይ የግዲ ነዚ ፎርም ክትጥቀም የብልካን። በቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ መገዲ ጌርካ ሰባት ንምርጫ ንኽትሓጽይ ይከኣል እዩ።

8. ኣገደስቲ ሓበሬታ
በቲ ዝተባህለ ቆጸራ ሰባት ንምርጫ መስ ዘይሕጸዩ እቲ ምርጫ ይስረዝ። ድሕርዚ ኩነታት ድማ እታ ኣዳላዊት ምርጫ ዝኾነት ኮሚሽን ስርሓ ደው ተብል።


4. ምርጫ መዓስን ከመይን፧

1.
ሰዓቱ ሓልዩ ቅጥዑ ኣማሊኡን ዝቐረበ ሕጹይ ልክዕ በዛ ኣዋጅ ትቃልሓሉ ዘላ መገዲ ይቃላሕ። ኣብዛ ቦታ እዚኣ ድማ እንተደንጎየ 
ካብ ዕለት ___ ጀሚሩ ይልጠፍ።

2.
ምርጫ ድማ ኣብ መዓልቲ ኣኼባ ኩሎም ሰራሕተኛታት ይፍጸም፥ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ 
ንዕለት___
ሰዓት ___
ናብ ክፍሊ ___
ንዕድመኩም።

ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ክሳብ ሰዓት ___ ከተድምጹ ትኽእሉ።

3. ምርጫ ብደብዳበ
ኣብ መዓልቲ መርጫ ብ ኣካል ተረኺቡ ድምጹ ክህብ ዘይክእል ሰብ ኩሉ ድምጹ ብደብዳበ ማለት ብጽሑፍ ክህብ ይኽእል።

ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀመሉ ዝደልይ ሰብ ኩሉ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ክሕብረናን ናበየናይ ኣድራሻ ክንሰደሉ ከምዘለናን ክነግረና ይኽእል። እቲ ናይ መምረጺ ፎርም ድማ 5 መዓልቲ ቅድሚቲ ምርጫ ማለት ብዕለት ___ ይስደድ። ካብዛ ዕለት እዚኣ ጀሚርኩም ውን ነቲ ናይ መምረጺ ፎርም ብኣካል ናብዛ ኮሚሽን መጺእኩም ክትወስድዎ ትኽእሉ።

ብደብዳቤ ድምጹ ክህብ ዝደልይ ሰብ ድማ እንተደንጎየ  3 መዓልቲ ቅድምቲ ምርጫ ማለት
ዕለት ___
ሰዓት ___
ማመልከቻ ከእትው ይግባእ።

ብደብዳቤ ዝመርጽ ሰብ መዓልቱ ሓልዩ ነታ ዝመርጸላ ፎርም በቲ ዝተዋህቦ ቴምብር ዝሓዘለ ደብዳቤ ጌሩ ናብታ ኮሚሽን ክሰዽ ይግባእ። እታ ደብዳቤ ድማ እንተደንጎየት ክሳብቲ ሙቕጻር ድምጺ ዝጅመር ማለት
ዕለት___
ሰዓት ___
ኣብታ ድምጺ ዝቑጸረላ ቦታ ማለት
ናብ ክፍሊ ___
ናብታ ኮሚሽን ክቐርብ ይግባእ።

4.
ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎም ሰራሕተኛታት ካብቶም ንምርጫ ዝቐረቡ ሰባት ክመርጹ ይኽእሉ። ነብሲ ወከፍ ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎ ሰራሕተኛ ብ መሰረት ናይተን ናብ ምርጫ ቀሪበን ዘለዋ መናብር ናይ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ___ ግዜ ድምጹ ክህብ ይፍቀዶ። ንነብስወከፍ ተመራጻይ ወይ ተመራጺት ድማ ካብ ሓደ ድምጺ ንላዕሊ ምሃብ ኣይፍቀድን። ካብተን ዝፍቀዳ ድምጺ ንላዕሊ ዝሓዘት ናይ ምርጫ ወረቐት ድማ ዘይወግዓዊት ትኸውንእሞ ኣብ ቁጽሪ ኣይትኣትውን።

5.
ድምጽኻ ናብታ ንዓኣ ኢላ ዝተመደበት ቦታ ከተስፍር ይግባእ። እቲ ድምጽኻ ኣብቲ ዝግቦኦ ቦታ ምስ ዘይሰፍርሞ ንመን ክትመርጽ ከም ዝደለኻ ዘይብሩህ ምስ ዝኸውን እታ ናይ ምርጫ ወረቐት ዘይወግዓዊት ትኸውንእሞ ኣብ ቁጽሪ ኣይትኣትውን። ናይ ምርጫ ወረቐት ዘይወግዓዊት እትኾነሉ ካልእ መኽኛት ድማ ካብ ድምጽኻ ምስፋር ሓሊፉ ኣብታ ወረቐት ርእይቶ ምስእተንብር ወይውን ካልእ ነገራት ምስ እትጽሕፍ እዩ።


5. ንምቑጻር ናይ ምርጫ ወረቐት ዝግበር ዕድመ ከምኡውን ምቅላሕ ውጽኢት መርጫ 

እቲ ኣብ ምርጫ ዝተዋህበ ድምጽታት ዝቑጸረሉ መዓልቲ ምስቲ ምርጫ ብደብዳቤ ዝተታሓሓዘ ይኸውን፥ ማለት አንተድኣ ሰባት ነቲ ናይ ብደብዳቤ ምምራጽ መሰሎም ተጠቒሞምሉ እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ክሳብ ትኣክል ምቑጻር ድምጺ ኣይጅመርን።

ንግዚኡ ምቑጻር ድምጺ ልክዕ እቶም ብ ኣካል ዝተረኽቡ ሰባት ኣድሚጾም መስወድኡ ማለት
ብዕለት___ ካብ ሰዓት ___
ኣብ ክፍሊ ___ ይጅምርሞ ተቖጺሩ ምስወድአ እቲ ውጽኢት ግዚያዊ ተባሂሉ ብቓል ክንገር እዩ።

እንተድ ኣ ጸኒሖም ድምጾም ንኽህቡ ዝተፈቕደሎም ሰባት ሃልዮም ድማ እቲ ግዚያዊ ዝኾነ ውጽኢት
ብዕለት___ ካብ ሰዓት ___
ኣብ ክፍሊ ___ ክቃላሕ ምዃኑ ንሕብር።

እታ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ቁሩብ መዓልቲ ቅድምቲ ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ ሰራሕተኛታትን ቅድም ምርጫን እቲ ምቑጻር ድምጺ መዓስ ምዃኑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ጥቓ እዛ ኣዋጅ ክልጥፍ ምዃኑ እንዳሓበርና ካብኡ ሓሊፉውን ኣብቲ ኣኼባ ብ ኣካል ክንሕብር ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንገልጽ።

እቲ ምቑጻር ድምጺ ዘይሚስጥራዊ ምዃኑ እንዳሓበርና ነብስወከፍ መሳርሕትና ብ ኣካል ተረኺቡ ንኽከታተሎ ውን ንዕድም።

እቲ ወግዓዊ ውጽኢት ድማ ኣብ ጥቓ እዛ ኣዋጅ ተለጢፋትለን ዘላ ቦታታት ክቃላሕ ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ።


6. ሓገዝ ነታ ናይ መርጫ ኮሚሽን

ንሕጽረታት፣ ዘይቅኑዕ ኣካይዳ፣ ፤ኣብ ምድላው ናይ ምርጫ ዝዓግቱ ነገራት፣ ኣብ መስርሕ ምርጫ ኣብ መዓልቲ ምርጫን ንዝረኣዩ ባህ ዘይብሉ ነገራት ብዝምልከት ንነብሲወከፍ ኣባል ናይዛ ኮሚሽን ክትውሰኩ ንሕብር።


7. ኣበይን በየናይ መገድን ነታ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ክትረኽባ ይከኣል፧

ተቓውሞ ከም ኡውን ካል ኦት ን ኣብታ ኮሚሽን ዝዓለሙ ሓበረታታት ናብ ኣቦወንበር ናይታ ኮሚሽን ኣቶ/ወይዘሮ____ ኣቕርቡ። 
ንሱ/ንሳ ብ ኣካልን ብተሌፎንን ኣብ ሰዓታት ስራሕ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ይርከብ፥____



8. ንምምራጽ ተወከልቲ ሰራሕተኛታት ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበረታ ኣበይ ክርከብ ይከኣል፧
መስርሕ ምርጫ ኣዝዩ ዝርዝራት ዝበዝሖ ጉዳይ ስለዝኾነ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዝደልይ ሰብ ነቲ ናይ ዕዮ ቅዋማዊ ሕጊ (ዓንቀጻት 1 ክሳብ 20) ብፍላይ ድማ ኣብተን ጉዳይ ምርጫ ዘድሃባ ሕግታት ተወከስ። እዘን ኣብ ጉዳይ ምርጫ ዘድሃባ ሕግታት ክትውከሱ ምስእትደልዩ ኣብ ጎኒ እታ ናይ ሕጹያት ዝሓዘት ሊስታ ኣቐሚጥናሉም ኣለና፣ እዘን ሓበረታታት ዝርከባሉ ሰዓታት ድማ ኣብላዕሊ ተሓቢሩ ኣሎ።

___, ዕለት ___ 2018




ኮሚሽን ምርጫ

___		___		___	

ኣባላት ናይዛ ኮሚሽን  ብ ኣካልን ብተሌፎንን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ይርከቡ፥
ምኽትል ኣቦወንበር ኣቶ/ወይዘሮ ___
ኣቶ/ወይዘሮ ___

ውሽጣዊ ሓበረታ ናይ ኮሚሽን መርጫ ነዛ ኣዋጅ ብዝምልከት
ተለጢፋ
መዓስ
መን
ምልጣፋ ዝቆጻጸር
መዓስ
መን
እዛ ኣዋጅ 2 ሰሙን ድሕሪ ምቅላሕ ናቲ ውጽ ኢት ምርጫ እንተደንጎየት ብዕለት 30.06.2018 ካብቲ ዝተለጠፈትሉ ክትእለይን ናብታ ኮሚሽን ምርጫ ክትወሃብን ነተሓሳስብ
ካብቲ ዝተለጠፈትሉ ቦታ ዝተኣልየትሉ መዓልቲ
መዓስ
መን




ሓበርቲ ነጥብታት ብዛዕባ መስርሕ ምርጫ


1. አታ ሰለዳ ባዕላ ትግለጽ ሰለዳ እያ። ብሚእታዊት ክወሃብ እንከሎ ብዘይ ኮማ ልክዕ ቁጽሪ እውን እንተ ተወሃበ እኹል እዩ። ኣብኡ ከለኻ ምትእኽኻል ወይ ናብ ምሉእ ቁጽሪ ምጽጋዕ ይከኣል እዩ። 
2. ትኽክል ልክዕ መልሲ እንተ ተገብረ ጽቡቕ ነይሩ። ሽማግለ ምርጫ እውን ናይ ዝርርብ ሰዓታት ብስሩዕ ኣዳልዩ ንዝምልከቶ ክሕብር ዝተመርጸ እዩ።
3. ናይ ሽማግለ ምርጫ ቤት ጽሕፈት ምስ ዝምስረት፡ ናይዚ ቤት ጽሕፈት ኣድራሻ፡ ተለፎን፡ ፋክስን ክንገር ይግባእ። እንተዘይኮይኑ ግና ናይ ሽማግለ ምርጫ በዓል መዚ ብዝተኻእለ መጠን ተለፎንን ፋክስን ምምዝጋብ የድሊ።
4. ኣብዚ ድማ ኣስማት ኣባላት ሽማግለ ምርጫ ክምዝገቡ ይግባእ። እዞም ሰባት ነቲ ናይ ምርጫ መስርሕ ወረቐት ክፍርምሉ ይግባእ። ስም ናይ በዓል መዚ ድማ ክጸሓፍ ይግባእ። ዓንቀጽ 3 እዝባር1 WahlO ከም ዝገልጾ፡ እቲ መስርሕ ምርጫ ወረቐት እንተ ወሓደ ብበዓል መዚ ሽማግለ ምርጫን ሓደ ካብቶም ኣባላት ምርጫን ክፍረመሉ ይግባእ። ከምቲ ልሙድ ግን፡ ብምልኦም ኣባላት ሽማግለ ምርጫ ይፍርሙ። 

