
 

 

ተ.ቁ. ክንውን ቀን 
1 በአካባቢ ምርጫዎች ላይ የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በማዕከል በቦርዱ ዋና 

ጽሕፈት ቤት ተገኝተው የመወዳደሪያ ምልክታቸውን የሚመርጡበት፤ 
ሕዳር 14 ቀን 2005 ዓ.ም 

2 የወረዳ የምርጫ ጽ/ቤቶች ተከፍተው ሥራቸውን የሚጀምሩበት፤ ሕዳር 24 ቀን 2005 ዓ.ም. 

3 የምርጫ ጣቢያ ምርጫ ጽ/ቤቶች ተከፍተው ሥራቸውን የሚጀምሩበት፤ ታህሳስ 10 ቀን 2005 ዓ.ም. 

4 የዕጩዎች ምዝገባ በየምርጫ ክልሉ የሚካሄድበት፤ ከታህሳስ 22 እስከ ጥር 21 ቀን 
2005 ዓ.ም. 

5 የመራጮች መደበኛ ምዝገባ በየምርጫ ጣቢያው የሚካሄድበት፤ ከታህሳስ 22 እስከ ጥር 21 ቀን 
2005 ዓ.ም. 

6 የመራጮች ልዩ ምዝገባ በየምርጫ ጣቢያው የሚካሄድበት፤ ጥር 24 እና 25 ቀን 2005 ዓ.ም. 

7 የመራጮች መዝገብ በየምርጫ ጣቢያው በይፋ ለሕዝብ ግልፅ ሆኖ የሚቆይበት፤ ከጥር 26 እስከ ጥር 30 ቀን 2005 
ዓ.ም. 

  

8 

በግል ዕጩነት ለመወዳደር የሚፈልግ ማንኛውም ሰው መወዳደር በሚፈልግበት 
የምርጫ ክልል ውስጥ እየተዘዋወረ የድጋፍ ፊርማ የሚያሰባስብበትና ያሰባሰበውን 
የድጋፍ ፊርማ ለሚወዳደርበት የምርጫ ክልል በማቅረብ በዕጩነት የሚመዘገብበት፤ 

  

ከታህሳስ 22 ቀን እስከ ጥር 21 ቀን 
2005 ዓ.ም. 

9 በምርጫ ለመወዳደር የሚፈልጉ የግል ዕጩዎች ያሰባሰቡትን የድጋፍ ፊርማ ለማጣራት 
የቀበሌ መስተዳደር ጽሕፈት ቤቶች ክፍት ሆነው የሚቆዩበት፤ 

  

ከታህሳስ 22 ቀን እስከ ጥር 25 ቀን 
2005 ዓ.ም. 

10 የዕጩዎች የአቤቱታ እና ይግባኝ ውጤት መጠባበቂያ፤ ከጥር 22 እስከ የካቲት 1 ቀን 2005 
ዓ.ም. 

11 የዕጩዎች ስም ዝርዝር ለየምርጫ ክልሉ ነዋሪ ሕዝብ ይፋ የሚደረግበት እና የዕጩ 
መታወቂያ ካርድ የሚሰጥበት፤ 

የካቲት 2 ቀን 2005 ዓ.ም. 

12 የምርጫ ውድድር እንቅስቃሴ በይፋ የሚጀመርበት እና የሚጠናቀቅበት፤ ከየካቲት 2 እስከ ሚያዚያ 4 ቀን 
2005 ዓ.ም. 

13 የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ለመራጮች የአንድ ቀን ገለፃ በየምርጫ ጣቢያው የሚሰጥበት፤ መጋቢት 29 ቀን 2005 ዓ.ም. 

14 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ም/ቤት ምርጫ የድምፅ መስጫ ቀን፤ ሚያዚያ 6 ቀን 2005 ዓ.ም. 

15 የከተማ /አዲስ አበባ እና ድሬደዋ ጨምሮ/፣ የወረዳና የቀበሌ ምክር ቤቶች ምርጫ 
ድምፅ መስጫ ቀን 

ሚያዚያ 6 ቀን 2005 ዓ.ም. 

16 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ም/ቤቶች፣ የከተማ /አዲስ አበባ እና ድሬደዋ ጨምሮ/፣ 
የወረዳና የቀበሌ ምክር ቤቶች ምርጫ የድምፅ ቆጠራ በየምርጫው ጣቢያው 
የሚከናወንበት 

ሚያዚያ 6 ቀን 2005 ዓ.ም. 
ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ 
ሳይቋረጥ 

17 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት፣ የከተማ /አዲስ አበባ እና ድሬደዋ ጨምሮ/፣ 
የወረዳና የቀበሌ ምክር ቤቶች ምርጫ የድምፅ ቆጠራ ውጤት በየምርጫ ጣቢያው 
ለሕዝብ በይፋ የሚገለፅበት 

ሚያዚያ 7 ቀን 2005 ዓ.ም. 

18 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወረዳ ምክር ቤት እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች 
ሕዝቦች ክልል የቀበሌ ምክር ቤት አባላት ምርጫ የድምፅ መስጫ ቀን 

ሚያዚያ 13 ቀን 2005 ዓ.ም 

19 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወረዳ ምክር ቤት እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ሚያዝያ 13 ቀን 2005 ዓ.ም 



ተ.ቁ. ክንውን ቀን 
ሕዝቦች ክልል የቀበሌ ምክር ቤት አባላት ምርጫ የድምፅ ቆጠራ በየምርጫ ጣቢያው 
የሚከናወንበት 

ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ 
ሳይቋረጥ 

20 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወረዳ ምክር ቤት እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች 
ሕዝቦች ክልል የቀበሌ ምክር ቤት አባላት ምርጫ የድምፅ ቆጠራ ውጤት በየምርጫ 
ጣቢያው ለሕዝብ በይፋ የሚገለጽበት 

ሚያዝያ 14 ቀን 2005 ዓ.ም 

21 የድምፅ መዳመር ውጤት በምርጫ ክልል ደረጃ ተጠቃሎ ለሕዝብ በይፋ የሚገለፅበት፤ ሚያዚያ 16 ቀን 2005 ዓ.ም. 

22 አጠቃላይ ውጤት በብሔራዊ ደረጃ በኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ 
የሚፀድቅበትና ውጤቱ ለሕዝብ በይፋ የሚገለፅበት፤ 

ግንቦት 2 ቀን 2005 ዓ.ም. 

  

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 

ጥቅምት 19 ቀን 2005 ዓ.ም 

  

 


