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رسمی

جريده

تلفون٢٣٣٢٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
 ٧ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه

شنبه د سرطان )(۵

د شوری د انتخاباتو د قانون د ضميمی
په افغانستان کښی د بھرنو اتباعو د
مسافرت او ھستوږنی د اصولنامی
تعديل.

 ١٣۴۴ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه )(٢٩

ضميمۀ قانون انتخابات شوری
مجلس وزرای حکومت پادشاھی افغانستان بعد از اطالع بر جريانات انتخابات ښاروالی ھای جالل آباد و چاريکار و
تجارب عملی ناشی از آن تصميم گرفت که يک قسمت از احکام قانون انتخابات شوری به منظور سھل ساختن ترتيب رائی
دھی به صورت آتی تعديل و يک عده احکام ذيل برآن افزوده شود-:
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اول -در اخير مادۀ بيستم فقرۀ ذيل افزود گردد.

در حوزه ھای انتخابی که دفاتر احصائيۀ نفوس برای تمام حوزه يا بعضی حصص آن ترتيب نگرديده و ھنوز تمام ساکنين
آن به اخذ تذکرۀ تابعيت موفق نگرديده اند اشخاصيکه نامھای ايشان در جدول انتخاب کنندگان موجود نبوده واز ساکنين
حوزه باشند ميتوانند اسمای خودرا در داخل ميعاد معينه بغرض رأی دھی ثبت نموده ورق موقت ھويت را اخذ و مطابق
باحکام قانون در انتخاب داوطلب شرکت نمايند.
دوم -مادۀ سی و ھفتم چنين خوانده شود-:

))در مرکز رأی گيری برای ھريک از داو طلبان يک صندوق با عالمۀ مختص به او گذاشته ميشود.

عالمات انتخابی توسط ھيأت مرکزی نظارت انتخابات تثبيت گرديده و از طرف ھيأت محلی بر اساس قرعه به داوطلبان
حوزه ھای انتخابی مربوطه تخصيص داده ميشود.

موضوع تخصيص عالمه به داوطلب يک روز قبل از آغاز انتخابات و در ھمان روز اعالن ميگردد.
بروی صندوق آرأ بايد عکس داوطلب باعالمۀ مخصوص او نصب باشد وتمام صناديق بايد از طرف ھيأت محلی نظارت
انتخابات مھر و امضاء گردد.
صناديق سربسته بوده تنھا دارای سوراخی می باشد که از طريق آن ورق رأی بداخل صندوق گذاشته شده بتواند .رأی
دادن به توسط اوراق سفيد صورت ميگيرد ازين اوراق برای ھر مرکز رأی گيری به مقدار ده فيصد بيشتر از تعداد داخل
جدول انتخاب کنندگان مربوطه تھيه شده بعد از نشانی شد در يک خريطۀ سربسته و مھر شده گی از طرف ھيئت مرکزی
نظارت انتخابات به ھيأت ھای محلی فرستاده ميشود.

ھيئت محلی نظارت انتخابات خريطه را قبل از وقت مقرر آغاز انتخابات باز نموده اوراق داخل آنرا شمرده و موضوع را
در محضری ثبت ميکند محضر از طرف رئيس و اعضای ھيئت نظارت امضاء ميشود .ھر يک از رأی دھندگان به مرکز
رأی گيری ايکه نام او در جدول انتخاب کنندگان آن قيد است حاضر شده تذکرۀ تابعيت خود يا ورق ھويت مندرج اين
قانون را به رئيس ھيأت نظارت نشان ميدھد.
رئيس ھيأت نظارت بعد از آنکه از ھويت رأی دھنده و از وجود اسم او در جدول اطمينان حاصل کند يک ورق رأی دھی
به او تفويض مينمايد.
ھيأت نظارت ھنگاميکه ورق رأی دھی ھر رأی دھنده را به او تفويض می دارد طرز رأی دادن مخصوصا ً موضوع
تخصيص عالمه به داوطلب را به او تفھيم ميکند((.
سوم -مادۀ سی و ھشتم چنين خوانده شود:
))انتخاب کننده بعد از آنکه ورق رأی دھی را تسليم گرديد به محل مخصوص و محرمانۀ داخل ميشود که در آن صناديق
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اخذ آراء گذاشته شده است.

درين محل ھر انتخاب کننده به ھنگام رأی دادن تنھا گذاشته ميشود.

بعد از آنکه رأی دھنده ورق رأی دھی خود را گرفت و قبل از آنکه به محل رأی گيری داخل شود ھيئت نظارت بر
انگشت کوچک دست راست او به منظور جلوگيری از رأی دادن مکرر با محلول ملون عالمه می گذارد((.
چھارم -مادۀ سی و نھم چنين خوانده شود:

))در محل رأی گيری انتخاب کننده ورق رأی دھی را در صندوق مختص به داوطلبی که برای او رأی می دھد می
گذارد((.

پنجم -مادۀ چھلم چنين خوانده شود:

)) بعد از آنکه رأی گيری پايان يافت ھيأت محلی نظارت انتخابات صندوقھای محتوی آراء را باز نموده اوراق رأی دھی
داخل آنرا در حضور داوطلبان يا نمانيدگان شان حساب ميکند و در صورتيکه تعداد اوراق از تعداد اشخاصيکه اوراق
بايشان داده شده بيش از پنج فيصد زيادتر باشد انتخابات در ھمان مرکز رأی گيری ملغی شناخته ميشود .در چنين حال
انتخابات در روز مابعد الغاء اعاده ميگردد و بر آن تمام احکام مربوط باجرای انتخابات تطبيق ميشود((.
ششم -مادۀ چھل و يکم حذف گردد .مادۀ چھل و دوم مادۀ چھل و يکم شناخته شود و به ھمين ترتيب شمارۀ بقيه مواد تا
اخير قانون تعديل گردد.

ھفتم -وزارت عدليه مکلف است تعديالت و احکام اضافی فوق را در قانون انتخابات شوری درج نموده متن نھائی را در
جريدۀ رسمی نشر نمايد.
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