د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

قانون انتخابات لویه جرگه

شماره فوق العاده  ۵۲ثور سال ۸۶۳۱
نمبر مسلسل ۳۹۸ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۵۹۲
تاریخ ۸۶۳۱/۵/۵۶
در مورد توشیح قانون انتخابات لویه جرگه
مطابك حکم ماده ( )۶۶و ماد ٔه ( )۰۷لانون اساسی جمهوری افغانستان لانون انتخابات لویه جرگه مصوب شماره ()۲۹
مورخ ۺ۶۱/۹/۹ۺ ۸شورای وزیران را بداخل ( )۲۹ماده توشیح میدارم.
مصوبهٔ شورای وزیران و لانون انتخابات لویه جرگه از تاریخ توشیح نافذ و در جریدهٔ رسمی و سایر وسایل اطالعات
جمعی نشر گردد.
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نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان
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مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۵
تاریخ ۸۶۳۱/۵/۵۶
در مورد قانون انتخابات لویه جرگه
شورای وزیران ج.ا بر اساس صالحیت های تفویض شده در فرمان شماره ( )۸۲۱۲مورخ ۷ۺ۶۰/۸۸/ۺ ۸رئیس
جمهور (در مورد اعالم حالت اضطرار) تصویب مینماید:
(( لانون انتخابات لویه جرگه بداخل هفت فصل و چهل و دو ماده منظور است.
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مصوبه شورای وزیران جهت توشیح بممام ریاست جمهوری ارائه گردد)).

س  .ع کشتمند
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رئیس کمیته اجرائیه شورای وزیران جمهوری افغانستان

قانون انتخابات لویه جرگه
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این لانون بتاسی از حکم ماده  ۶۶و ماده  ۰۷لانون اساسی به منظور تنظیم امور مربوط به انتخابات اعضای لویه
جرگه وضع گردیده است.
ماده دوم:
لویه جرگه توسط فرمان رئیس جمهور دعوت میگردد.
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ماده سوم:

( )۸لویه جرگه به مثابه عالیترین مظهر اراده مردم و ممثل حاکمیت ملی میباشد.
( )۹لویه جرگه مشتمل است از:
 -۸اعضای شورای ملی.
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 -۹از هر والیت و واحد معادل آن ده نفر به انتخاب مردم.
ۺ -والیان و شاروال کابل.

 -۲صدراعظم ،معاونان صدراعظم و اعضای شورای وزیران.
 -۲لاضی المضات ،معاونان و اعضای ستره محکمه.
 -۶لوی څارنوال و معاونان آن.
 -۰رئیس و اعضای شورای لانون اساسی.
 -۱اعضای هیات اجرائیه جبهه ملی.

 -۲حد اکثر تا  ۲۷نفر از جمله شخصیت های برجسته سیاسی ،علمی ،اجتماعی و روحانی که به اساس پیشنهاد
داراالنشای جبهه ملی توسط رئیس جمهور تعیین میشود.
(ۺ) اعضای انتخابی مندرج جزء  ۹فمره  ۹این ماده بر طبك احکام این لانون انتخاب میشوند.

فصل دوم
اساسات حقوقی انتخابات اعضای لویه جرگه
ماده چهارم:
انتخاب لویه جرگه باساس رای گیری علنی توسط شورای نماینده گان مردم صورت می گیرد.
ماد ٔه پنجم:
اعضای لویه جرگه از هر والیت و واحد های معادل آن بدون نظر داشت تعداد اهالی بتعداد  ۸۷نفر انتخاب میشوند.
ماده ششم:
رای دهندگان در انتخابات هر کدام دارای حك ین رای میباشند.
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ماده هفتم:

رای دهنده گان در انتخابات با رعایت اصل تساوی اشتران مینمایند.
ماد ٔه هشتم:

ماد ٔه نهم:
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کنترول بر اراده و تمایل رای دهندگان مجاز نمی باشد.

ایجاد هر نوع محدودیت مستمیم یا غیر مستمیم برای رای دهندگان در انتخابات به ارتباط تعلمات نژادی ،ملی ،لومی،
لبیلوی ،جنس ،تحصیل ،زبان ،دین ،مذهب ،عمیده سیاسی ،محل سکونت ،نسب ،دارایی و مولف اجتماعی ممنوع
است.
ماده دهم:
هر والیت و واحد معادل آن ین مرکز انتخابی شناخته میشود.

فصل سوم
شرایط انتخاب کننده گان و انتخاب شونده گان
ماد ٔه یازدهم:
رای دهندگان که مجنون معتوه یا محبوس باشند در انتخابات نمایندگان لویه جرگه اشتران کرده نمیتوانند.
ماد ٔه دوازدهم:
کاندید عضویت لویه جرگه باید واجد شرایط ذیل باشد:
 -۸داشتن تابعیت جمهوری افغانستان.
 -۹اکمال سن  ۹۲سالگی.
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ۺ -داشتن اوصاف امانت داری ،تموی و راستگاری.

 -۲عدم محرومیت از حموق مدنی و سیاسی به حکم لانون.
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فصل چهارم

کمیسیون های انتخاباتی
ماد ٔه سیزدهم:

به منظور سازماندهی و تدویر انتخابات لویه جرگه و کنترول بر تطبیك احکام این لانون کمیسیون های انتخاباتی ذیل
ایجاد میگردد:
 -۸کمیسیون انتخاباتی مرکزی.
 -۹کمیسیون انتخاباتی والیات و واحد های معادل آن.
ماد ٔه چاردهم:
( )۸ترکیب کمیسیون انتخاباتی مرکزی و کمیسیون انتخاباتی والیات و واحدهای معادل آن توسط فرمان رئیس جمهور
تعیین میگردد.

( ) ۹کمیسیون انتخاباتی مرکزی و کمیسیون انتخاباتی والیات و یا واحد معادل آن دارای منشی بوده که از بین اعضای
کمیسیون تعیین میگردد.
ماد ٔه پانزدهم :
کمیسیون انتخاباتی مرکزی انتخابات دارای صالحیت های ذیل می باشد:
 -۸کنترول بر تطبیك یکسان احکام این لانون در سراسر کشور.
 -۹استماع گزارش کمیسیون های والیات و واحد های معادل آن و اتخاذ تصمیم در مورد.
ۺ -بررسی عرایض و شکایات ناشی از اجراآت کمیسیون های والیت و واحد های معادل آن.
 -۲سایر صالحیت های که مطابك اسناد تمنینی بان تفویض میگردد.
ماده شانزدهم:
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کمیسیون انتخاباتی والیت و واحدهای معادل آن دارای صالحیت های ذیل میباشد:
 -۸رهبری امور تدارن و سازماندهی تدویر انتخابات.

 -۹کنترول بر تطبیك احکام این لانون در جریان تدارن و تدویر انتخابات در والیت و واحد های معادل آن.

 -۲سازماندهی ماللات کاندیدان با اهالی محل.
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ۺ -ثبت نام کاندیدان طبك احکام لانون.

 -۲ثبت نام اشخاصیکه در لویه جرگه بحیث نماینده انتخاب میشود.

 -۶بررسی عرایض و شکایات ناشی از مسایل مربوط به تدارن انتخابات و سازماندهی رای گیری و اتخاذ تصمیم
الزم در زمینه.
 – ۰تامین مصارف معیشت و حمل و نمل نماینده گان.
 -۱حل و فصل سایر مسایل مربوط به انتخابات لویه جرگه.
ماده هفدهم:
جلسه کمیسیون های انتخاباتی بنابر دعوت رئیس در صورت حضور بیش از نصف اعضا دایر میگردد.

ماده هجدهم:
( )۸تصامیم کمیسیون انتخاباتی به اکثریت آراء اشتران کننده گان جلسه اتخاذ میگردد.
( ) ۹تصامیم کمیسیون انتخاباتی در باره مسایل شامل صالحیت آن از طرف تمام ارگان ها و اشخاص واجب التعمیل
میباشد.
ماده نزدهم:
شکایات در مورد کمیسیون های انتخابات والیات و واحد های انتخاباتی معادل آن به کمیسیون انتخاباتی مرکزی ارایه
و در ظرف  ۲۱ساعت مورد رسیدگی لرار می گیرد.
ماده بیستم:
ارگان های دولتی ،سازمان های سیاسی و اجتماعی موسسات و اشخاص مکلف اند با کمیسیون های انتخاباتی در
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وظایف محوله شان همکاری نمایند.

فصل پنجم

معرفی کاندیدها
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ماده بیست و یکم:

درخواست نامزدی با در نظرداشت شرایط مندرج ماده دوازدهم این لانون به کمیسیون انتخاباتی مربوط ارائه میگردد.
ماده بیست و دوم:

معرفی کاندیدان به عضویت لویه جرگه بعد از صدور فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین موعد انتخابات آغاز
میگردد.
ماده بیست و سوم:
کاندید کوچی ها به عضویت لویه جرگه با رعایت ماده چارم این لانون به آن کمیسیون انتخاباتی معرفی گردد که حین
انتخابات در آنجا ممیم باشد.
ماده بیست و چارم:
کاندیدی که بعد از ختم مدت ثبت نام از کاندید شدن منصرف گردد مکلف است طی مدت (بیست و چهار) ساعت از
تصمیم خود به کمیسیون مربوط اطالع دهد.

ماده بیست و پنجم:
کمیسیون های انتخاباتی والیات یا معادل آن مکلف اند با رعایت احکام این لانون کاندیدان را ثبت نموده برای هر ین
از آنها تصدیك نامه توزیع نمایند.
ماده بیست و ششم:
کاندید حك دارد بعد از تاریخ ثبت توسط کمیسیون انتخاباتی مربوط در انتخاباتی اشتران نموده بیانیه ایراد نماید.
ماده بیست و هفتم:
کاندید عضویت لویه جرگه بعد از ثبت نام در کمیسیون انتخابات از حموق اتی مستفید میگردد:
 -۸اجرای معاش از مرجع اخیر وظیفه داری الی ختم انتخابات.
 -۹استفاده رایگان از وسایل ترانسپورتی و مسافربری دولتی.
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ماده بیست و هشتم:

کاندید عضویب لویه جرگه بدون موافمه رئیس جمهور مورد تعمیب عدلی لرار نمی گیرد .جنحه و جنایت مشهود از
این حکم مستثنی میباشد.

AC

فصل ششم

تدویر انتخابات
ماده بیست و نهم:

انتخابات لویه جرگه در ظرف ین روز در سراسر کشور تدویر می یابد.
ماده سی ام:

انتخابات در هر والیت توسط کمیسیون انتخاباتی در مرکز والیت و مراکز واحدهای معادل آن تدویر میگردد.
ماده سی و یکم:
رای گیری از ساعت هفت صبح آغاز و الی هفت شام همان روز در مراکز رای گیری تحت نظارت کمیسیون
انتخاباتی مربوط انجام می یابد.

ماده سی و دوم:
کمیسیون های انتخابات در محضر کاندیدان تعداد آرای هر کاندید را شمار و پروتوکول مربوط را تنظیم مینماید.
ماده سی و سوم:
کمیسیون های انتخاباتی پروتوکول های شماره آراء را که توسط تمام اعضای کمیسیون بحضور کاندیدان امضا می
گردد به کمیسیون مرکزی ارسال مینمایند.
ماده سی و چهارم:
کاندیدی در انتخابات برنده میشود که اکثریت ارای انتخاب کننده گان را کسب نموده باشد.
ماده سی و پنجم:
هر گاه از جمله کاندیدان عدهٔ آرای مساوی انتخاب کننده گان را کسب نماید برنده اساسی توسط لرعه کشی تعیین و در

ماده سی و ششم:

KU

پروتوکول ثبت میگردد.

برای کاندیدان برنده توسط محاکم ذیصالح وثایك ترتیب میگردد.
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ماده سی و هفتم:

( ) ۸هر گاه در جریان انتخابات در شمارش ارا یا در ارزیابی نتایج انتخابات احکام این لانون نمض شده باشد کمیسیون
انتخابات مرکزی می تواند ثبت نماینده را رد نموده و انتخاب وی را بی اعتبار شمارد.

( ) ۹در صورت لغو انتخابات در ین والیت یا واحد معادل آن انتخابات مجدد در روز بعد از لغو به امر رئیس جمهور
صورت میگیرد.

فصل هفتم
احکام نهائی
ماده سی و هشتم:
( )۸مصارف ناشی از تدویر انتخابات اعضای لویه جرگه جمهوری افغانستان توسط دولت پرداخته میشود.
( ) ۹کاندیدان لویه جرگه جمهوری افغانستان و همچنان رای دهنده گان از پرداخت هر نوع مصارف از تدویر
انتخابات معاف میباشند.
ماده سی و نهم:
کمیسیون اعتبار نامه های لویه جرگه در اولین جلسه ایجاد میگردد .بعد از بررسی لانونیت وثایك توسط کمیسیون
متذکره برای اعضای لویه جرگه کارت عضویت بر طبك نمونه واحد توزیع میگردد.
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ماده چهلم:

( )۸اوراق کمیسیون های انتخابات مربوط لویه جرگه بعد از ختم انتخابات بالفاصله بریاست جمهوری تسلیم داده
میشود.

ماده چهل و یکم:
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( )۹ترتیب حفظ اوراق انتخاباتی توسط دفتر ریاست جمهوری تعیین میگردد.

با اعالم ختم کار لویه جرگه از جانب رئیس جمهور ،عضویت اعضا خاتمه می یابد.
ماده چهل و دوم:

این لانون بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ بوده در جریده رسمی و سایر وسایل اطالعات جمعی به نشر میرسد.

