د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

مقرره انتخابات موسسات تحصیالت عالی ملکی
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رسمی جریده

شماره نزدهم  ۶۱جدی ۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۷۰۷ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ۶۲۷
تاریخ ۶۶۱۱/۴/۶۶
در مورد مقرره انتخابات موسسات تحصیالت عالی ملکی
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
ممرره انتخابات موسسات تحصیالت عالی ملکی منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد.
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سلطانعلی کشتمند

رئیس کمیته اجرائیه شورای وزیران

مقرره انتخابات موسسات تحصیالت عالی ملکی
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این ممرره بتاسی از حکم ماده شصت و چهارم لانون موسسات تحصیالت عالی بمنظور تنظیم طرز انتخابات آمرین
دیپارتمنت ها ،اعضای شورای علمی ،پوهنځی ها روسای پوهنځی ها ،اعضای شورای علمی و روسای موسسات
تحصیالت عالی وضع میگردد.
ماده دوم:

ماده سوم:
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کاندیدان از طریك انتخابات آزاد ،سری و مستمیم انتخاب می گردند.

رای دهنده هر یک دارای حك یک رای می باشد.
ماده چهارم:

رای دهنده گان در انتخابات با رعایت اصل تساوی اشتراک می نمایند.
ماده پنجم:

هیچ شخص نمیتواند اراده و تمایل رای دهنده را به نحوی از انحا تحت کنترول و فشار لرار داده مانع آزادی وی در
انتخابات گردد.
ماده ششم:
ایجاد محدودیت در انتخابات به رای دهنده گان به ارتباط تعلمات نژادی ،ملی ،لومی ،لبیله وی ،جنس ،زبان ،دین ،مذهب،
عمیده سیاسی ،محل سکونت ،نسب ،دارایی و مولف احتماعی جواز ندارد.
ماده هفتم:
اعضای انتصابی شورا های علمی حك رای دهی در انتخابات ندارند.

فصل دوم
کمیسیون ها
ماده هشتم:
( )۱بمنظور مرالبت از جریان انتخابات در موسسات تحصیالت عالی کمیسیون عالی مرکزی نظارت انتخابات عرصههای
تحصیالت عالی ملکی کشور تشکیل می گردد.
( )۲کمیسیون عالی مرکزی نظارت مشتمل بر اشخاص ذیل می باشد:
 -۱معاون صدر اعظم در امور مربوط به تحصیالت عالی و ملکی بحیث رئیس.
 -۲وزیر تحصیالت عالی و مسلکی بحیث معاون.
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 -۳وزیر تعلیم و تربیه بحیث عضو.
 -4وزیر صحت عامه بحیث عضو.

 -5رئیس انستیتوت تربیه کادر ها بحیث عضو.

 -6سه نفر پوهاند از موسسات مختلف تحصیالت عالی مسلکی به انتخاب شورای عالی موسسات تحصیالت عالی که خود
کاندید پست انتخابی نباشد بحیث اعضاء.

( )۳یکی از اعضاء از طرف کمیسیون بحیث منشی انتخاب می گردد.
ماده نهم:

( )۱کمیسیون نظارت در والیات مشتمل بر اشخاص ذیل می باشد:
 -۱والی بحیث رئیس.
 -۲نماینده وزارت تحصیالت عالی مسلکی بحیث معاون.
 -۳نماینده وزارت تعلیم و تربیه بحیث عضو.
 -۴نماینده موسسه تحصیالت عالی در والیت بحیث عضو.

( )۲کمیسیون نظارت انتخابات در والیات وظایف کمیته های انتخاباتی را نیز به عهده دارد.

ماده دهم:
کمیسیون عالی نظارت دارای صالحیت های ذیل می باشد:
 -۱کنترول از تطبیك احکام این ممرره.
 -۲نظارت مستمیم از انتخابات روسای موسسات تحصیالت عالی.
 -۳مرالبت از جریان انتخابات در موسسات تحصیالت عالی.
 -4منظوری کمیته انتخابات در هر پوهنځی.
 -5استماع گزارش کمیته های انتخابات.
 -6جمع آوری نتایج انتخابات و اعالم آن.
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 -7بررسی عرایض و شکایات ناشی از تخطی در انتخابات.
ماده یازدهم:

کمیسیون عالی مرکزی نظارت بمنظور نظارت از انتخابات در هر پوهنځی کمیته انتخاباتی را تعیین مینماید.
کمیته انتخاباتی متشکل از سه عضو میباشد.
ماده دوازدهم:

کمیته انتخاباتی دارای صالحیت های ذیل می باشد:
 -۱ثبت نام کاندید.

 -۲نظارت از انتخابات آمرین دیپارتمنت ها ،اعضای شورای علمی پوهنځی ها و روسای پوهنځی ها و دوعضو شورای
علمی موسسه تحصیالت عالی.
ماده سیزدهم:
تصامیم کمیسیون عالی مرکزی نظارت کمیسیون نظارت انتخابات والیات و کمیته های انتخاباتی به اکثریت آرا اعضاء
اتخاذ می گردد.

ماده چهاردهم:
کمیسیون عالی نظارت تعداد رای هر کاندید روسای موسسات تحصیالت عالی را در محضر کاندیدان شمار و آنرا درج
پروتوکول مینماید.
ماده پانزدهم:
کمیته های انتخاباتی پروتوکول شمار آراء را که از طرف اعضای کمیته ها بحضور کاندیدان شمار و امضاء می گردد به
کمیسیون عالی نظارت ارسال می نمایند.
ماده شانزدهم:
( )۱کاندیدی برنده شناخته میشود که اکثریت آرای انتخاب کننده گان را کسب نموده باشد.
( ) ۲هر گاه از جمله کاندیدان عده آرا مساوی انتخاب کننده گان را کسب نماید برنده اساسی توسط لرعه تعیین و درج

ماده هفدهم:
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پروتوکول میگردد.

هر گاه در جریان انتخابات احکام این ممرره نمض شده باشد کمیسیون عالی مرکزی نظارت انتخابات را لغو و انتخابات
مجدد را در روز بعد دایر می نماید.

فصل سوم
معرفی کاندید و تدویر انتخابات
ماده هجدهم:
( )۱شخصیکه خود را برای عضویت آمریت دیپارتمنت ،شورای علمی پوهنځی ،ریاست پوهنځی عضویت شورای علمی
موسسه تحصیالت عالی یا ریاست موسسات تحصیالت عالی کاندید مینماید .کاندید نامه خود را به ترتیب ذیل تمدیم میدارد:
 -۱کاندید آمریت دیپارتمنت و عضویت شورای علمی پوهنځی سه روز لبل از تدویر انتخابات به کمیته انتخاباتی مربوط.
 -۲کاندید ریاست پوهنځی شورای علمی موسسات تحصیالت عالی یک روز بعد از انتخابات کاندیدان مندرج فمره ( )۱این
ماده به کمیسیون عالی نظارت.
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 -۳کاندید ریاست موسسه تحصیالت عالی سه روز لبل از تدویر انتخابات به کمیسیون عالی نظارت.

( ) ۲کاندید پست انتخابی موسسه تحصیالت عالی یک هفته لبل از اعالن آغاز انتخابات در موسسه مربوط از پست اداری
استعفی میدهد.
ماده نزدهم:

کاندیدان لبل از آغاز رای گیری بیوگرافی مختصر و سهم گیری فعال خود را در تحمك اهداف لانون موسسات تحصیالت
عالی بیان می نماید.
ماده بیستم:

انتخابات به ترتیب ذیل صورت میگیرد:

 -۱آمرین دیپارتمنت ها و اعضای شورای علمی پوهنځی در روز اول انتخابات.

 -۲روسای پوهنځی ها و دو عضو شورای علمی موسسه تحصیالت عالی روز بعد از ختم انتخابات آمرین دیپارتمنت ها و
اعضای شورای علمی پوهنځی.
 -۳رئیس موسسه تحصیالت عالی یک روز بعد از ختم انتخابات روسای پوهنځی ها و دو عضو شورای علمی موسسه
تحصیالت عالی.
ماده بیست و یکم:
تاریخ انتخابات حد الل یک هفته لبل از تدویر آن از طرف کمیسیون نظارت اعالم میگردد.

ماده بیست و دوم:
اوراق رای دهی در روز انتخابات توسط کمیسیون عالی نظارت مهر و امضاء گردیده یک ساعت لبل از آغاز انتخابات به
کمیته های انتخاباتی تسلیم داده می شود.
ماده بیست و سوم:
کاندیدی که بعد از ثبت نام از کاندید شدن منصرف گردد مکلف است طی مدت بیست و چهار ساعت تصمیم خود را به
کمیسیون اطالع دهد.

فصل چهارم
احکام نهایی
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ماده بیست و چهارم:

آعضای کدر علمی موسسات تحصیالت عالی که جهت تحصیل یا ستاژ به خارج کشور اعزام شده اند الی ختم دوره
تحصیل یا ستاژ حك انتخاب شدن یا انتخاب نمودن را ندارند.
ماده بیست و پنجم:

هر گاه در مورد تدویر انتخابات شکایتی موجود یا تخطی صورت گرفته باشد کمیسیون عالی نظارت موضوع را بررسی
و در زمینه تصمیم اتخاذ مینماید.
ماده بیست و ششم:

هر گاه یک کاندید در نتیجه انتخابات به احراز دو عهده موفك گردد صرف از امتیازات مادی یک عهده به اختیار خود
مستفید می گردد.
ماده بیست و هفتم:
هر گاه عضو انتخابی موسسه تحصیالت عالی فوت نماید و یا بنابر دالیل موجه دوام وظیفه برایش ناممکن گردد با رعایت
احکام لانون موسسات تحصیالت عالی ملکی عوض او انتخاب می گردد.
ماده بیست و هشتم:
این ممرره بعد از تصویب نافذ بوده در جریده رسمی نشر گردد.

