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ሓጺር ሓበሬታ
ብዛዕባ መእተውን ኣሰራርሓን ምርጫ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ቤት
ዕዮ
ኣብ ትዓይሉ ቦታ ናይ ንድሌት ሰራሕተኛታት ዝውክሉ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር የልቦን። ስለዚ ወከልቲ
ሰራሕተኛታት ንኽሕረዩ ምርጫ ክግበር እዩ። እዚ ሓጺር ሓበሬታ እምበኣር እቲ ፈልማይ መብርሂ ብዛዕባ ኣበየኖት
ቤት ዕዮ ናይ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ምርጫ ክግበር ከም ዝከኣልን ብኸመይ ኣገባብ እቲ ምርጫ ክግበር ከም
ዝኽእልን ዘብርህ እዩ። ሰፊሕ መግለጺ ብዛዕባ እዚ ግን ኣብቲ ናይ ምርጫ መግለጺ ጽሑፍ ንፈላጣት ወይ ድማ
ብቕልል ዝበለ እውን ትረኽቡ ኢኹም። ብተወሳኺ እውን እዞም ጽሑፋት፡ ንመስርሕ ምርጫ ወከልቲ ሰራሕተኛታት
ዘቃልሉ መርኣያ ጽሑፋትን መረጋገጺ ሊስታን ይርከብዎም።

1. ወኪል ሰራሕተኛታት ኣብ ቤት ዕዩ ኣበይ ክምረጽ ይከኣል፧
እዚ ናይ ዕዮ ሕገ-ቅዋም ወከልቲ ሰራሕተኛታትን ቤት ዕዮን ንሙቛም እንተወሓደ ሓሙሽተ ቀወምቲን ንምምራጽ
ብቑዓት ሰራሕተኛታት ክህልውዎ ኣለዎ። ሰለስተ ካብኣቶም ድማ ክምረጹ ዝኽእሉ ክኾኑ ኣለዎም።
ቤት ዕዮ ካብ ትካል ፈሊኻ ክርአ ይግባእ። ሓደ ትካል ዝበሃል (ንኣብነት ሓደ ሓ.ዝ.ብ.ማ. ወይ ሓደ ናይ ብርኪ ማሕበር
ትካል) ካብ ሓደ ንላዕሊ ቤት ዕዩ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ትካል ካብ ሓደ ንላዕሊ ወከልቲ ቤት ዕዮታት
ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ኣባላቶም ድማ ናብቲ ናይ ሓባር ጉጅለ ይሰዱ። እቲ ወኪል ዝበሃል ጽሟቕ ናይ ሰራሕተኛታት፡
ተክኒክ ኮይኑ ካብ ሓደ ጥማር ኣካየድቲ ጉጅለ ዝመሓደር እዩ። እዚ ኣማሓዳሪ ጥማር ኣካየድቲ ጉጅለ ብዓብይኡ
ንኽውስን ናይ ሰራሕተኛታት ሓላፍነት ዝወሰደ ክኸውን ኣለዎ (ንኣብነት፡ ሰራሕተኛታት ምቑጻር፡ ምቕያር ስራሕ፡
ሰራሕተኛታት ምፍናው) ከምኡ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት (ስርዓት፡ ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ናይ ዕረፍቲ ውጥናት፡
ወዘተ)።
ንጡፋት ንምምራጽ ብቑዓት ዝበሃሉ ኩሎም ሰራሕተናታት እቲ ትካል ዜግነቶም ብዘየገድስ ክሳብ እታ ናይ ምርጫ
መዓልቲ 18 ዕድመ ዝመልኡ ክኾኑ ይግባእ። ዋላ እውን እቶም ብኸፊል ሰዓት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ንምምራጽ
ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ናይ ለቓሕ ሰራሕተኛታት ወይ ብካልእ ወኪል ስራሕ ዝመጹ ሰራሕተኛታት እውን ካብ ሰለስተ ወርሒ ንላዕሊ ኣብቲ
ትካል ዝሰርሑ እንተ ኾይኖም ወይ ድማ ንኽንድዚ ዝኣክል ግዜ ክሰርሑ እንተ ተመዲቦም ንኽመርጹ ብቑዓት እዮም።
ንኽመርጹ ዘይብቑዓት ዝበሃሉ ሰባት፡ ሓለፍቲ ትካል ወይ ናይ ትካል ሓላፍነት ዝወሰዱ ሰራሕተኛታት እዮም።
ክምረጹ ዝኽእሉ ድማ ኩሎም ሰራሕተኛታት ዜግነቶም ብዘየገድስ ንምምራጽ ብቑዓት ዝኾኑን እንተ ወሓደ
ንሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ቤት ዕዮ ዝሰርሑ ክኾኑ ኣለዎም። ዋላ እውን እቲ ኣብ ካልእ ጽፍሒ ኣብቲ ዝካል ዝሰርሕዎ ግዜ
እውን ምስኡ ይቑጸር።
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2. ናይ ሰራሕተኛታት ሽማግለ (ወከልቲ) ምርጫ ብኸመይ ክሰላሰል ይኽእል፧
እዚ ናይ ዕዮ ቤት ወከልቲ ምርጫ ኩሉ ግዜ ብናይ ምርጫ ኣሃየድቲ ይዳለውን ይካየድን። ኣቐዲሙ ሓደ ወኪል
ሰራሕተኛታት ቆይሙ እንተ ነይሩ፡ አቲ ኣካያዲ ምርጫ ነቲ ወኪል በቶም ናይ ሓባር ወይ ናይ መላእ ትካል ወከልቲ
ሰራሕተኛታት ወይ ድማ ናይ ትካል ወከልቲ ኣቢሉ ክጠልቦም ይኽእል እዩ። ናይ መላእ ትካል ወከልቲ ሰራሕተኛታት
እንተ ዘየለዉ ግን ወይ ድማ ንጡፋት እንተ ዘይኮይኖም እቶም ኣካየድቲ ምርጫ ኣብ ሓደ ወከልቲ ሰራሕተኛታት
ዘይብሉ ቤት ዕዮ ብመልክዕ ውክልና ሰራሕተኛታት ኣኼባ ብድምጺ እቶም ተሳተፍቲ ይመርጹ። ኣብቲ ኣኼባ ኣካያዲ
ምርጫ እንተ ዘይሃልዩ ከኣ ሰለስተ ክመርጹ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ወይ ድማ ንሓደ ቤት ዕዮ ዝውክሉ ካብ ማሕበር
ሰራሕተኛታት ኮይኖም ኣካያዲ ምርጫ ንኽግበረሎም ኣብ ህዝባዊ ቤት ፍርዲ ከመልክቱ ይኽእሉ።
እቲ ዓይነት መስርሕ ምርጫን እቲ ዘድሊ ነፍስ-ወከፍ ስጉምትታትን ካብ ብዝሒ ሰራሕተኛታት ተሳተፍቲ ምርጫ
እዩ ዝምርኮስ። እንተ ደኣ ከምቲ ልሙድ ኣብ መንጎ 5ን 50ን ብቑዓት ተሳተፍቲ ምርጫ ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ
ቤት ዕዮ ኣለው ኮይኖም፡ እቲ ዝፎኾሰ ዓይነት መስርሕ ምርጫ ንጥቀም።

እንተ ደኣ ልዕሊ 50 ብቑዓት መረጽቲ ኣብ ሓደ ቤት ዕዮ ኣለው ኮይኖም ግን እቲ ንቡር መስርሕ ምርጫ
ይትግበር። ኣብ ካብ 51 ክሳብ 100 ተሳተፍቲ ምርጫ ሰራሕተኛታት ዘለዎ ግን እቲ ኣካያዲ ምርጫ ምስ ሓላፊ ወይ
ዋና ትካል ተረዳዲኡ ብቕልል ዝበለ ምርጫ ንኽግበር ክሰማማዕ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ ካብ 100 ተሳተፍቲ ምርጫ
ሰራሕተኛታት ሃልዮም ከኣ እቲ ልሙድ ዓይነት መስርሕ ምርጫ ይትግበር።
እቲ ቅልል ዝበለ መስርሕ ምርጫ ኣብዚ ሲዒቡ ዝርከብ ትሕተ-ኣርእስቲ 2.1 ተገሊጹ ይርከብ። እቲ ልሙድ መስርሕ
ምርጫ ከኣ 2.2. በሪሁ ይርከብ።

2.1. ኣሰራርሓ ቅልል ዝበለ መስርሕ ምርጫ
ኣብ መስርሕ ቅልል ዝበለ ምርጫ ብኽልተ ኣገባባት ይሰላሰሉ፡ እዚኦም ድማ መስርሕ ብሓደ ደርብን መስርሕ
ብክልተ ደርብን ዝተባህሉ ንጥቀመሎም ኣገባባት እዮም። መስርሕ ክልተ ደርቢ (2.1.1.) ንጥቀመሉ እንተ ደኣ ሓደ
ወኪል ሰራሕተኛታት ኣቐዱሙ ዝቖመ ዘይሃልዩን ኣብ ኣኼባ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ኣካያዲ ምርጫ እንተ ተመሪጹን
እዩ። መስርሕ ሓደ ደርቢ (2.1.2.) ንጥቀመሉ ድማ እቲ ወኪል ምርጫ ብሓደ ኣቐዲሙ ዝቖመ ወኪል ሰራሕተኛታት
ወይ ከኣ ብናይ መላእ ትካል ወኪል እንተ ተጠሊቡ እዩ።
2.1.1. መስርሕ ክልተ ደርቢ: ዝበሃል ኣካያዲ ምርጫ ኣብ ሓደ ኣኼባ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ንምምራጽ ክልተ ናይ
ምርጫ ኣኼባታታ ይግበር። ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ምርጫ ኣኼባ ኣባላት ኣካየድቲ ምርጫን ሓላፊ ኣካየድቲ ምርጫን
በቶም ሰራሕተኛታት ይምረጹ። ነዚ ቅቀዳማይ ናይ ኣኼባ ምርጫ ሰለስተ ንኽመርጹ ብቑዓት ሰራሕተኛታት ወይ ድማ ነቲ
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ቤት ዕዩ ዝውክል ካብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ይዕደሙ። ንኽዕደሙ ግና ሓደ ሓደ ቅጥዕታት ከማልእዎ ዘለዎም ነገራት
ኣለዉ። ኣብቲ ቀዳማይ ኣኼባ ምርጫ ኣካያዲ ምርጫ ንኹሎም ንኽመርጹ ብቑዓት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ
በብጾትኦም ፈላልዩ ኣብ ሓደ ሊስታ የስፍሮም። ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ናይ ነፍስ-ወከፍ ሰራሕተኛ ድማ ካብ ኣካያዲ
ምርጫ ካብቲ ንኣኼባ ምርጫ ዘዳለወ ይረኽቦ። እቲ ኣዳላዊ ኣኼባ `ውን ኣቐዲሙ ንዋና ትካል ተወኪሱ ይረኽቦ። በዚ
መሰረት ድማ ሓላፊ ኣካያዲ ምርጫ ናይ ምርጫ ኣገባብ ተሳትፎ ይምስርት። እቲ ናይ ምርጫ ኣገባብ ተሳትፎ
ንመርጽቲ ዝምልከት ብዚሕ ሓበሬታ ዝሓዘለ እዩ። ብዝሒ ወንበር ናይቶም ዝወሓዱ ጾታ ኣብ ቤት ዕዮ ንኸይዕበሉ ኣብ
ግምት የእቱው። ሕጹያት ምርጫ ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ምርጫ ኣኼባ ይጥቀሱ። ሓደ ናይ ምርጫ ርእይቶ
ሃቢ ንካብ ሓደ ንላዕሊ ሕጹይ ወይ ሕጽይቲ ክሰሚ ይኽእል። እቲ ርእይቶ ዝህብ ኣካል ምስ ናይቲ ሕጹይ ወይ ሕጽይቲ
ደገፍቲ በሓንሳብ ኮፍ ኢሉ መግለጺ ናይ ሰለስተ ተሳተፍቲ (ክሳብ 20 ናይ ምርጫ ሰባት እንተለዉ ናይ 2 እኹል
እዩ)።
ሓደ ሰሙን ድሕሪ ናይ ምርጫ ኣኼባ እቲ ካልአይቲ ናይ ምርጫ ኣኼባ ንምምራጽ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ይዳሎ።
እቶም ወከልቲ ሰራሕተኛታት ብምስጢራውን ኣብ ሓደእዋንን ይምረጹ። ኣካያዲ ምርጫ ነቶም መረጽቲ ሰራሕተኛታት
ናይ መድመጺ ወረቐትን ጶስጣን ይዕድሎም። ኣብቲ ናይ መድመጺ ወረቐት ድማ ኣስማት እቶም ሕጹያት ብቐደም
ተኸተል ይትንተን። እቲ መራጺ ድማ ከከም ብዝሒ ወናብር ካብ ሓደ ንላዕሊ ክሰምይ ይኽእል። እታ ናይ መድመጺት
ወረቐት ኣብ መወዳእታ ኣብታ ጶስጣ ኣትያ ኣብቲ ናይ መድመጺ ሳጹን ይድርበ። ሓደ ብቑዕ ኣድማጺ ሰራሕተኛ ኣብታ
መዓልቲ እንተ ቦኺሩ፡ ብመልክዕ ደብዳበ ብጽሑፍ ከድምጽ ዕድል ይወሃቦ (Briefwahl)። ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ
ንኻልኣይ ምርጫ እውን በዚ መሰረት ከድምጹ መመልከቻ ከእትዉ ይኽእሉ እዮም። ምፍቃድ ድምጺ ምርጫ ድማ
ብጋህዲ ኣብ መወዳእታ ኣኼባ ናይ ምርጫ ይካየድ ወይ ከኣ እንተ ደኣ ዝተደናጎዩ መረጽቲ ንኽመርጹ መመልከቻ
የእትዮም ነይሮም፡ እቲ ኣካያዲ ምርጫ ብዝመረጾን ብዝሓበሮን እዋን ይፍቀድ። እቶም ዝበዝሕ ድምጺ ዝረኸቡ
ሕጹያት ድማ ኣብ መወዳእታ ይሕረዩ። ምምቕራሕ ወንበር ክግበር እንከሎ ድማ እቶም ውሑዳት ጾታ ኣብቲ ቤት ዕዮ
ንኸይውጽዑ ኣስታያት ይግበረሎም። እቶም ሕሩያት ሰባት እውን ብቕጽበት ይሕበሮም።
2.1.2 መስርሕ ሓደ ደርቢ: እንተ ደኣ ኣካያዲ ምርጫ ብኣቐዲሙ ዝቖመ ወኪል ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ፡ ብወኪል
ሰራሕተኛታት ጠቕላላ ቤት ዕዮ ወይ ድማ ብወኪል ሰራሕተኛታት ትካል ተመሪጹ፡ ብቐጥታ ናይ ምርጫ መስርሕ
ስርሑ ይጅምር። ነዚ ንምትግባር ናይ መረጽቲ ሰራሕተኛታት ሊስታ በብጾትኦም ይምዝግብ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናይ
ምርጫ መስርሕ ጽሑፍ የዳሉው። እቲ ጽሑፍ ንመረጽቲ ሰራሕተኛታት ኣገደስቲ ሓበሬታታት ዝሓዘለ እዩ። ንኣብነት
ናይ ምርጫ ርእይቶ እንተነውሐ ሓደ ሰሙን ቅድሚ ኣኼባ ምርጫ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ብጽሑፍ ክወሃቦ ከም ዘለዎ
ይገልጽ። እቲ መስርሕ ኣኼባ ምርጫ ንወኪል ሰራሕተኛታት ልክዕ ከም ኣብ 2.1.1. ዘሎ ናይ ካልኣይ ደርቢ ኣኼባ
ምርጫ ወኪል ሰራሕተኛታት ዝገልጽ እዩ ዝሰላሰል

2.2. ኣሰራርሓ ልሙድ መስርሕ ምርጫ



Für eine ordnungsgemäße Durchführung der Betriebsratswahl empfehlen wir Ihnen dringend den Kauf des
Buches: Tilman Anuschek - "Betriebsratswahl" (www.riederverlag.de) mit weiterführenden Erläuterungen zu
den Formularen.
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ሓደ ወኪል ሰራሕተኛታት ቤት ዕዩ ኣቐዲሙ ቆይሙ እንተነይሩ፡ ንኣያዲ ምርጫን ሓላፊ ኣካየድቲ ምርጫን
ይጠልብ። እንተደኣ እቲ ወኪል ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ እዚ እንተዘይ ኣተግቢሩ ግን እቶም ወኪል ሰራሕተኛታት ናይ
መላእ ቤት ዕዮ ወይ ወኪል ሰራሕተኛታት ትካል ሓላፍነት ወሲዱ ይጠልብ። ወይ እውን ሰለስተ ንምርጫ ብቑዓት ወይ
ሓደ ወኪል ቤት ዕዮ ካብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣካያዲ ምርጫ ንኽጥለብ ኣብ ህዝባዊ ቤት ፍርዲ ከመልክቱ
ይኽእሉ።
እንተደኣ ወኪል ሰራሕተኛታት ኣብ ቤት ዕዮ ዘየለ ኮይኑ ግና እቶም ወኪል ሰራሕተኛታት ናይ መላእ ቤት ዕዮ ወይ ወኪል
ሰራሕተኛታት ትካል ኣካየድቲ ምርጫ ጠሊቦም ሓላፊ ኣካያዲ ምርጫ እውን ይመርጹ። በዚ ኣገባብ ክሰላሰል እንተ
ዘይተኻኢሉ ግን ኣካያዲ ምርጫ ኣብ እዋን ስራሕ ኣኼባ ሰራሕተኛታት ተገይሩ ብኾሎም ተሳተፍቲ ሰራሕተኛታት ቤት
ዕዩ ይምረጽ። ኣብዚ ኣኼባ ድማ ሰለስተ ንምርጫ ብቑዓት ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ ወይ ድማ ወኪል ሰራሕተኛታት ቤት
ዕዮ ካብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ይዕደሙ። እንተደኣ እቲ ኣኼባ ዋላ እውን ዕድመ እንተ ተገብረ ክሳለጥ ዘይተኻኢሉ
ወይ ኣካያዲ ምርጫ ክምረጽ እንተ ዘይተኻኢሉ፡ ሰለስተ ንምርጫ ብቑዓት ወይ ሓደ ወኪል ቤት ዕዮ ካብ ማሕበር
ሰራሕተኛታት ኣካያዲ ምርጫ ንኽጥለብ ኣብ ህዝባዊ ቤት ፍርዲ ከመልክቱ ይኽእሉ።
ኣካያዲ ምርጫ ኩሎም ንምርጫ ብቑዓት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ በብጾትኦም ዝሓዘለ መምረጺ ሊስታ
የዳሉው። ነዚ ሰነድ ዘድሊ ሓበሬታ እቶም ሰራሕተኛታት ብጠለብ ካብ ኣስራሒ ትክላ ይወሃቦ። ኣዳላዊ ምርጫ
ብድሕሪ እዚ ናይ ምርጫ መደብ ጽሑፍ የዳሉው። እቲ ናይ ምርጫ መደብ ድማ ንመራጾ ዘድሊ ሓበሬታ የአንግድ።
ወንበር ናይ ውሑዳት ጾታ ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ዕዮ ድማ ኣብ ግምት ይኣቱው።

ንውክልና ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ ክወዳደር ዝደሊ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ድሕሪ ምዝርጋሕ እቲ መደብ ምርጫ
ናይ ሕጹይነት ሊስታ ንኣዳላዊ ምርጫ ይወሃቦ። እቲ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሕጹያት ዝተመዝገቦ ናይ ሕጽዩነት
ሊስታ 5% ተሳተፍቲ ምርጫ ዝሓዘለ ኮይኑ እንተወሓደ ድማ ብሰለስተ ንምርጫ ብቑዓት ዝተፈረመ ክኸውን ይግባእ
(Stützunterschriften)። እቶም ብቑዓት ዝተባህሉ ሕጹያት ወይ እቲ ብቑዕ ዝተባህለ ሕጹይ ከኣ እንተወሓደ ሓደ
ሰሙን ቅድሚ ምርጫ ይቃላዕ።
እንተ ደኣ ክልተ ሊስታ ሕጹያት ተሓርዮም ድማ፡ እቶም ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ ኣብ እዋን ምርጫ ሓንቲ ሊስታ
ንኽትከውን ይመርጹ (Listenwahl)። እንተ ደኣ ሓንቲ ሊስታ ጥራይ ተመሪጻ ወይ ቅብልቲ ኮይና ድማ፡ እቶም
ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ ካብቶም ኣብቲ ሊስታ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ ሕጹያት ይመርጹ (Personenwahl)። እቶም
ተሳተፍቲ ሽዑ ከከምቲ ወንበራት ካብ ሓደ ንላዕሊ ሕጹያት ክመርጹ ይኽእሉ።
ኣብ እዋን ምርጫ ኣብ ናይ ውክልና ሰራሕተኛታት ቦታ ብምስጢራውን ኣብ ሓደ እዋንን ወከልቲ ሰራሕተኛታት
ይምረጹ። እቲ መራጺ ድማ ከከም ብዝሒ ወናብር ካብ ሓደ ንላዕሊ ክሰምይ ይኽእል። እታ ናይ መድመጺት ወረቐት
ኣብ መወዳእታ ኣብታ ጶስጣ ኣትያ ኣብቲ ናይ መድመጺ ሳጹን ይድርበ። ሓደ ብቑዕ ኣድማጺ ሰራሕተኛ ኣብታ
መዓልቲ እንተ ቦኺሩ፡ ብመልክዕ ደብዳበ ብጽሑፍ ከድምጽ ዕድል ይወሃቦ።
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ምፍቃድ መምረጺ ወረቐት ብቑሉዕ ኣገባብ ኣብ መዕጻው እቲ ናይ ምርጫ መደብ ይሰላሰል። ኣብቲ ናይ ሊስታ
ምርጫ መጀመርያ እቲ ንነፍስ-ወከፍ ሕጹይ ዝምልከቶ ብዝሒ ወናብር ይርአ። እቲ ኣመራርጻ ብቐደም ተኸተል
ከከምቲ እቶም ሕጹያት ተመዝጊቦሞ ዘለዉን ብዝሒ ወናብር ኣብቲ ሊስታ ዘሎን ተመዛዚኑ ይሰላሰል። ሰብ ኣብ
ምምራጽ ግን እቶም ዝበዝሕ ድምጺ ዝረኸቡ ሕጹያት ነቶም ናይ ብጾታ ዝወሓዱ ሰራሕተኛታት ኣብ ግምት
ብምእታው ይትግበር። እቶም ዝተመርጹ ኣካላት ድማ ብኣካያዲ ምርጫ ሽዑ ንሽዑ ይሕበሩ።

3. ውሕስነት ምርጫን ወጻኢታቱን
ናይ ሰራሕተኛታት ወከልቲ ምርጫ ብሕጊ ፍሉይ ሓለፋታት ወይ ክንክን ይግበረሉ እዩ። ዝኾነ ካብቶም ሰለስተ
ንምርጫ ብቑዓት ኣብ ኣኼባ ዝዕደሙ፡ ዝኾነ ኣብ ህዝባዊ ቤት ፍርዲ ኣካያዲ ምርጫ ንኽግበር ዘመልክት ከምኡ ድማ
ኣብ ናይ ሰራሕተኛታት ዕዮ ውክልና ዝወዳደር ሕጹይ፡ ንዝተወሰነ እዋን ካብ ስራሕ ንኸይስረዝ ብሕጊ ክንክን
ይግበረሉ።
ወግዓዊ ምስጓግ ስራሕ ናይቶም ሰለስተ ዓደምቲ ወይ ድማ ናይቶም ሰለስተ ኣመልከቲ ክሳብ ውጽኢት ምርጫ
ዝግበር ኣይከኣልን እዩ። እንተ ደኣ ናይ ቤት ዕዩ ምርጫ ዘይተገይሩ፡ ንልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ካብቲ ናይ ዕድመ መዓልቲ
ወይ ዝተመልከተሉ እዋን ኣብ ህዝባዊ ቤት ፍርዲ ብወግዒ ክትስጎግ ኣይከኣልን። ብዘይወግዓዊ ፍሉይ ምስጓግ ስራሕ
ዝዓይነቱ ኣገባብ ጥራይ እዩ እቶም ዓደምቲን ኣመልከትን ብኸቢድ መስርሕ ምስጓግ ካብ ስራሕ ዝከኣል።
ወግዓዊ ምስጓግ ስራሕ ኣባላት ሽማግለ ምርጫን ተሳተፍቲ ምርጫን እውን ክሳብ ውጽኢት ምርጫ ዝግበር
ፍቑድ ኣይኮነን። ብዘይካ እዚ ድማ ኩሎም ኣባላት ሽማግለ ምርጫን ተሳተፍቲ ምርጫን ናይ ዘይምስጓግ ውሕስነት
ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብታ ውጽኢት ምርጫ ኣለዎም።
ምስጓግ ስራሕ ብፉሉይ ፋል ንኣባላት ሽማግለ ምርጫን ተሳተፍቲ ምርጫን ብከቢድ መሕለፊ ክትግበር ይከኣል እዩ።
ክሳብ ውጽኢት ምርጫ ዝግበር ከኣ ወኪል ሰራሕተኛታት ቤት ዕዩ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ኣገባብ ምስጓግ ሰራሕተኛታት
ኣባላት ሽማግለ ምርጫን ተሳተፍቲ ምርጫን ኣቐዲሞም ክሰማምዕሉ ኣለዎም። ኣስራሒ ኣካል ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ
ዕዮ፡ ቅያር ናይቶም ዝተሰጎጉ ፍቓድ ክረክብ ከመልክት ይኽእል።
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ኣስራሒ ኣካል ንምርጫ ወኪል ሰራሕተኛታት ንኸይኮልፍን ንኸይጸሉን ብሕጊን ብግበረ መቕጻዕትን ይኽልከልን
ይጥንቀቕን። ማንም ሰራሕተኛ ድማ ኣብ ንጡፍን ዘይንጡፍን ተሳትፎ ምርጫ ክኹሎፍ ኣይግባእን።

ወጻኢታት ምርጫ ወኪል ቤት ዕዩ እቲ ወናኒ ትካል እዩ ዝሽፍኖ።
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