د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمی جریده

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون انتخابات

منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره ( )۱۱۱۱سال ۱۹۹۱

تاریخ نشر)۷( :میزان سال  ۱۹۹۴هـ .ش نمبر مسلسل ()۱۱۸۴

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد
قانون انتخابات
شماره)۸۴( :
تاریخ۱۹۹۴/۶/۱۱ :
ماد ٔه اول:
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به تأسی از حکم ماد ٔه هفتاد و نهم لانون اساسی افغانستان ،تعدیل و ایزاد در برخی از مواد لانون انتخابات را که به اساس
مصوب ٔه شماره ( )۱۲مؤرخ  ۲۹۳۱/۶/۲۱کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان تصویب گریده است ،توشیح می دارم.
ماد ٔه دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،این فرمان را در خالل مدت ( )۹۳روز از تاریخ انعماد نخستین
جلسهٔ شورای ملی به آن شوری تمدیم نمایند.
ماد ٔه سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوب ٔه کابین ٔه جمهوری اسالمی افغانستان و تعدیل و ایزاد لانون مذکور در
جرید ٔه رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبهٔ
کابینهٔ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون
انتخابات
شماره ()۱۱
تاریخ۱۹۹۴/۶/۱۴ :
طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد لانون انتخابات را که در جلسهٔ مؤرخ  ۲۹۳۱/۶/۲۱کابینهٔ جمهوری اسالمی
افغانستان به داخل ( )۹ماده تصویب گردیده است ،منظور می دارم.

AC
KU
دمحم اشرف غنی

رئیس جهوری اسالمی افغانستان

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اتخابات منتشر ٔه جرید ٔه
رسمی شماره ()۱۱۱۱
سال ۱۹۹۱هـ .ش
ماد ٔه اول:
فمرهٔ ( )۱مادهٔ سوم ،اجزای ( ۶و  )۸مادهٔ چهارم ،مادهٔ ششم ،فمرهٔ ( )۹مادهٔ هفتم ،جزء ( )۱مادهٔ دهم ،مادهٔ بیست و یکم،
فمرهٔ ( )۱مادهٔ سی ام ،مادهٔ چهل و چهارم و مادهٔ پنجاه و هفتم لانون انتخابات ذیالً تعدیل گردد:
 -۲فمر ٔه ( )۱ماد ٔه سوم:
( )۱کمیسیون شکایات انتخاباتی منبعد در این لانون بنام کمیسیون شکایات یاد می گردد.
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 -۱اجزای ( ۶و  )۸مادهٔ چهارم:

 -۶فهرست رأی دهندگ ان :جدولی است که شهرت اشخاص واجد شرایط رأی دهی و کود مرکز رأی دهی در آن درج و
در مرکز معلومات (دیتابیس) مربوط کمیسیون شامل می گردد.

 -۸محل رأی دهی :مکانی است که در داخل مراکز رأی دهی به منظور استعمال حك رأی مشخص می گردد.
ثبت نام و رأی دهی
 -۹ماد ٔه ششم:

( )۲واجدین شرایط رأی شخصا ً به مراکز رأی دهی حضور یابند و به اساس تذکر ٔه تابعیت ،نام خود را در فهرست رأی
دهندگان ثبت نمایند.

( )۱هیچ شخص نمی تواند بیش از یک بار نام خود را در مراکز ثبت نام در فهرست رأی دهندگان ثبت نماید.
( )۹رأی دهنده مکلف است ،در مرکز رأی دهی ایکه لبالً نام او در فهرست رأی دهندگان درج گردیده است ،رأی بدهد.
( )۱رأی دهنده مکلف است ،جهت حصول ورق رأی دهی ،تذکرهٔ تابعیت یا سندی را که توسط کمیسیون به منظور تثبیت
هویت او مشخص گردیده است ،ارائه نماید.
( ) ۵هر رأی دهنده ،در انتخابات دارای حك یک رأی بوده که می تواند ،آنرا بال واسطه برای کاندید مورد نظر استعمال
نماید.

( )۶هر گ اه رأی دهنده جهت پیدا کردن کاندید مورد نظر نیاز به رهنمائی داشته باشد ،از شخص مورد اعتماد خود
تماضای کمک کرده می تواند.
مکلفیت کمیسیون
 -۴فقر ٔه ( )۹ماد ٔه هفتم:
( )۹کمیسیون مکلف است ،فهرست رأی دهندگان رابه تفکیک مراکز رأی دهی ترتیب و به مرکز ملی معلومات (دیتابیس)
کمیسیون وصل نماید.
تعیین حوزه های انتخاباتی
 -۱جزء ( )۱ماد ٔه دهم:
 -۱برای اعضای ولسی جرگه ،والیت.
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مگر اینکه در این لانون طور دیگری تصریح شده باشد.
تعداد اعضای ولسی جرگه
 -۶ماد ٔه بیست ویکم:

ولسی جرگه دارای ( )۱۵۳کرسی می باشد که ( )۱۹۳کرسی آن با نظر داشت تناسب نفوس به والیات )۲۳( ،کرسی آن
برای کوچی ها (جمعیت بدون سکونت ثابت) و ( )۲کرسی آن برای اهل هنود و سکهـ اختصاص داده می شود.
کسب عضویت شورای والیتی
 -۷فقر ٔه ( )۱ماد ٔه سی ام:

( )۱حد الل ( )۱۵فیصد کرسی ها ،در هر شورای والیتی برای کاندیدان زن اختصاص می یابد.
فهرست رأی دهندگان
 -۸ماد ٔه چهل و چهارم:
کمیسیون ،فهرست رأی دهندگ ان را در مرکز ملی معلومات (دیتابیس) کمیسیون ،وارد نموده و درمطابمت به تمویم
انتخاباتی در مراکز رأی دهی مربوط به منظور آگاهی و اعتراض ،به دسترس عامه لرار می دهد.

شمارش آراء
 -۹ماد ٔه پنجاه و هفتم:
( )۲شمارش آراء در محل رأی دهی و در حضور ناظرین صورت می گیرد.
( )۱کمیسیون نتایج اولیه و لسمی شمارش آراء را با تفکیک محل ،مرکز و حوز ٔه انتخاباتی اعالم می نماید.
( )۹مسؤل مرکز رأی دهی مکلف است ،فرومه های نتایج شمارش آراء را حد الل در پنج نمل طور ذیل ترتیب نماید:
 -۲اصل آن را در خریطه های محافظتی به کمیسیون می فرستد.
 -۱یک نمل آن را در داخل صندوق رأی دهی می گذارد.
 -۹یک نمل آن را در مرکز شمارش آراء نصب می نماید.
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 -۱یک نمل آن را به دفتر والیتی کمیسیون شکایات تسلیم می نماید.

 -۵یک نمل آن را به نامزدی که بیشترین آراء در آن محل کسب نموده است ،میدهد.

( )۱دفتر والیتی کمیسیون شکایات مکلف است ،در صورت تماضا ،کاپی فورمه های نتایج را به دسترس کاندیدان حوزهٔ
مربوط یا ناظرین آنها و مشاهدین لرار دهد.

( )۵نحوهٔ شمارش آراء توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
ماد ٔه دوم:

احکام ذیل در برخی مواد لانون انتخابات ایزاد گردد:

 -۲متن ذیل به حیث فمر ٔه ( )۸ماد ٔه دهم لانون انتخابات ایزاد گردد:

( )۸برای یک کرسی اهل هنود و سکهـ در ولسی جرگه ،تمام کشور یک حوزهٔ انتخاباتی.
 -۱متن ذیل به حیث فمر ٔه ( )۹ماد ٔه سی و دوم لانون انتخابات ایزاد گردد:
( )۹حد الل ( )۱۵فیصد کرسی ها ،در هر شورای ولسوالی برای کاندیدان زن اختصاص می یابد.
 -۹متن ذیل به حیث بند ( )۱در جزء  ۵فمرهٔ ( )۱مادهٔ چهل و پنجم لانون انتخابات ایزاد گردد:
ـ برای نامزد کرسی اهل هنود و سکهـ  ،دو صد رأی دهند ٔه اهل هنود و سکهـ.

 -۱متن ذیل به حیث فمر ٔه ( )۹ماد ٔه هفتادو نهم لانون انتخابات ،ایزاد گردد:
( ) ۹برای آن عده از اتباع کشور به خصوص زنان که تذکره تابعیت اخذ ننموده اند ،کمیسیون بعد از انفاذ این تعدیل و
ایزاد صرف برای یک دور ثبت نام ،طبك طرزالعمل جداگانه سهولت های الزم را فراهم می نماید.
ماد ٔه سوم:
این تعدیل و ایزاد از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد و با انفاذ آن ،تعدیل و ایزاد در برخی از مواد لانون
انتخابات منشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره ( )۲۲۲۵سال  ۲۹۳۱هـ .ش ملغی می گردد.
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