د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
تعدیل و حذف در برخی مواد قانون انتخابات لویه جرگه
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رسمی جریده

شماره شانزدهم  ۳۰عقرب ۱۳۷۰
نمبر مسلسل ۷۵۶ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۵۱۲
تاریخ ۱۳۷۰/۴/۲۳
در مورد توشیح مصوبه شورای ملی
بتاسی از حکم فقره ( )۲ماده هفتادو پنجم قانون اساسی ج.ا ،مصوبه شورای ملی در مورد تعدیل و حذف در برخی از
مواد قانون انتخابات لویه جرگه را که در جلسات مورخ  ۹۶۶۹/۹/۴مجلس سنا و  ۹۶۳۱/۲/۶مجلس ولسی جرگه به
تصویب رسیده ،توشیح میدارم.
این فرمان همراه با مصوبه شورای ملی و تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات لویه جرگه جهت نشر در
جریده رسمی به وزارت عدلیه ج.ا ،گسیل گردد.
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نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

شورای ملی جمهوری افغانستان
ولسی جرگه
داراالنشاء
شماره ۴۹۰
تاریخ ۱۳۷۰/۲/۹
به مقام محترم ریاست جمهوری افغانستان:
قابل توجه ریاست محترم اداره امور شورا ها:
انضمام صادره نمبر ( ۹۶۶۹/۹/۹۲ )۴۸۹-۹۹۶داراالنشاء مجلس محترم سنا طرح تعدیل و حذف در برخی از مواد
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قانون انتخابات لویه جرگه بداخل سه ماده بعد از تصویب آن مجلس محترم غرض اتخاذ تصمیم به داراالنشاء ولسی
جرگه واصل و پس از ابراز نظر کمیسیون امور تقنین جلسه عمومی مورخ  ۹۶۳۱/۲/۶ولسی جرگه مصوبه مورخ
 ۹۶۶۹/۹/۴مجلس محترم سنا را درباره بداخل سه ماده بتاریخ  ۹۶۳۱/۲/۶بدون هیچگونه تعدیل مورد تصویب قرار
داد.

انضمام هذا یک نقل پښتو و دری تعدیل و حذف در برخی مواد قانون متذکره که در ذیل هر ماده آن امضاء هیات
محترم اداری ولسی جرگه اخذ و اول و آخر آن به مهر داراالنشاء رسیده است غرض اتخاذ تصمیم بمقام محترم تقدیم
است.

بااحترام

دوکتور خلیل احمد ابوی
رئیس ولسی جرگه

تعدیل و حذف در برخی مواد قانون انتخابات لویه جرگه منتشره جریده رسمی شماره ( )۶۹۱مورخ
 ۲۵ثور ۱۳۶۱
ماده اول:
مواد سوم – چهارم – پنجم و بیست و هشتم قانون انتخابات لویه جرگه قرار ذیل تعدیل گردد:
 -۱ماده سوم:
( )۹لویه جرگه مطابق به سنن ملی و تاریخی – عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان میباشد.
( )۲لویه جرگه مشتمل است از:
 -۹رئیس جمهور -معاونان رئیس جمهور.
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 -۲اعضای شورای ملی.

 -۶صدراعظم – معاونان صدراعظم و اعضای شورای وزیران.
 -۴قاضی القضات و معاونان قاضی القضات.
 -۵لوی څارنوال.

 -۶رئیس شورای قانون اساسی.
 -۳روسای شورا های والیات.

 -۸از هر والیت بتعداد وکالی انها در ولسی جرگه به انتخاب مردم از طریق رای گیری عمومی مساوی  -آزاد –
سری و مستقیم .

 -۹حد اکثر پنجاه نفر از جمله شخصیت های سیاسی علمی – فرهنگی – اجتماعی و روحانی که توسط رئیس جمهور
تعیین میشوند.
( )۶اعضای انتخابی مندرج جزء  ۸فقره ( )۲این ماده بر طبق احکام این قانون انتخاب میشوند.
 -۲ماده چهارم:
انتخابات لویه جرگه باساس رای گیری عمومی مساوی – آزاد – سری و مستقیم صورت میگیرد.

 -۳ماده پنجم:
اعضای لویه جرگه از هر والیت بدون درنظرداشت تعداد اهالی بتعداد وکالی انها در ولسی جرگه از طرف مردم
مطابق حکم ماده چهارم این قانون انتخاب میشوند.
 -۴ماده بیست و هشتم:
اعضای لویه جرگه بخاطر رای یا اظهار نظر در داخل یا خارج اجالس لویه جرگه مورد تعقیب عدلی قرار نمی
گیرند.
جنحه و جنایت مشهود از این حکم مستثنی است.
ماده دوم:
در مواد دهم -سیزدهم – چهاردهم  -پانزدهم – شانزدهم – نزدهم – بیست وپنجم – سی ام جمالت «و واحد معادل
آن» حذف گردند.
ماده سوم:
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آن– و واحد های معادل آن و یا واحد معادل آن – واحد انتخاباتی معادل آن – یا معادل آن و مراکز واحد های معادل

این تعدیل و حذف بعد از توشیح نافذ بوده در جریده رسمی نشر گردد.

