د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

فرمان شماره  ۹۹۱مورخ  ۹۰۳۱/۳/۰رئیس جمهور

افغانستان درباره توشیح فرامین تقنینی شورای وزیران
در مورد تعدیل در قانون انتخابات شورای ملی

شماره شانزدهم  ۰۳عقرب ۹۰۳۱
نمبرمسلسل ۹۲۱ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۹۹۱
تاریخ ۹۰۳۱/۳/۰
توشیح فرامین تقنینی شورای وزیران ج.ا در مورد تعدیل در قانون انتخابات شورای ملی
مطابق بحکم ماده ( )۴۰۱قانون اساسی جمهوری افغانستان فرامین تقنینی شماره ( )۱۴مورخ  ۴۶۳۴/۵/۲۲و ( )۵۲مورخ
 ۴۶۳۴/۵/۲۴شورای وزیران جمهوری افغانستان در مورد تعدیل و حذف در قانون انتخابات شورای ملی را ،توشیح
میدارم.
شورای وزیران جمهوری افغانستان موظف است تا فرامین تقنینی شماره فوق راه همراه با تعدیل و حذف قانون متذکره در
اولین اجالس شورای ملی جهت منظوری ارائه نماید.
این فرمان همراه با فرامین تقنینی شورای وزیران و تعدیل و حذف قانون متذکره جهت نشر در جریده رسمی بوزارت
عدلیه جمهوری افغانستان گسیل گردد.
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نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان
شماره ۹۱
تاریخ ۹۰۳۱/۵/۲۲
در مورد تعدیل ماده ( )۹۵قانون انتخابات شورای ملی
 -۴به تاسی از حکم ماده ( )۴۰۱قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده ( )۴۵قانون انتخابات شورای ملی وضع
میگردد.
 -۲این فرمان بر طبق حکم ماده ( )۴۰۱قانون اساسی جهت توشیح به مقام ریاست جمهوری ارائه گردد.
فضل الحق خالقیار
صدراعظم
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تعدیل ماده پانزدهم قانون انتخابات شورای ملی
ماده اول:
ماده پانزدهم قانون انتخابات شورای ملی قرار ذیل تعدیل گردد:
ماده پانزدهم )۴( :افسران قوای مسلح ،قوماندانان قطعات قومی و کارکنان دولت در صورتی بحیث کاندید شورای ملی
معرفی شده میتوانند که  ۴۵روز قبل از تدویر انتخابات از وظایف دولتی شان موقتا منفصل شوند.
( )۲هرگاه اشخاص مندرج فقره ( ) ۴این ماده در انتخابات موفق نشوند در صورت مراجعه الی یکماه مجددا بوظایف
دولتی مقرر گردیده عواقب استعفی بران تطبیق نمی گردد.
( ) ۶معاونان رئیس جمهور صدراعظم ،معاونان صدراعظم اعضای حکومت ،قاضی القضات معاونان و اعضای ستره
محکمه رئیس ،معاونان و منشی شورای قانون اساسی ،لوی څارنوال و معاونان او در صورتی خود را کاندید شورای ملی
نموده میتوانند که از وظایف اصلی خود یکماه قبل از تدویر انتخابات استعفا داده و استعفای آنها از طرف مقام ذیصالح
منظور و رسما به اطالع عامه رسانیده شده باشد.
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ماده دوم:

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

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان
شماره ۵۲
تاریخ ۹۰۳۱/۵/۲۱
در مورد تعدیل و حذف در قانون انتخابات شورای ملی
 -۴بتاسی از حکم ماده ( ) ۴۰۱قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل و حذف در قانون انتخابات شورای ملی وضع
میگردد.
 -۲این فرمان بر طبق حکم ماده ( )۴۰۱قانون اساسی جهت توشیح به مقام ریاست جمهوری ارائه گردد.
فضل الحق خالقیار
صدراعظم
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تعدیل و حذف در برخی مواد قانون انتخابات شورای ملی جمهوری افغانستان
ماده اول:
مواد سوم ،چهارم ،هشتم ،سیزدهم ،بیست و نهم و سی و نهم قرار ذیل تعدیل گردد:
 -۴ماده سوم :وکالی مردم در ولسی جر گه و از هر والیت دو نفر سناتور برای مجلس سنا از طریق رای گیری عمومی،
مساوی آزاد ،سری و مستقیم برای مدت پنج سال انتخاب میشوند.
 -۲ماده چهارم :از جمله اعضای شورای هر والیت دو نفر برای مدت سه سال به انتخاب شورای مربوط به سنا انتخاب
میشوند.
یک ثلث باقیمانده از جمله شخصیت های ملی ،فرهنگی ،افراد خ بیر دانشمند و با اعتبار برای مدت چهار سال توسط رئیس
جمهور تعیین میگردد.
 -۶ماده هشتم:
( ) ۴شکلیات انتخاب وکال و سناتوران انتخابی مندرج تعدیل ماده سوم یکسان میباشد.

AC
KU

( )۲رای دهند گان در انتخابات با رعایت اصل تساوی اشتراک نموده هر یک دارای حق یک رای میباشد.
( )۶کاندیدان میتوانند خود را بحیث وکیل یا سناتور صرف از یک حوزه انتخاباتی کاندید نمایند.
 -۱ماده سیزدهم:

( )۴جهت تدویر انتخابات وکالی ولسی جر گه در هر ولسوالی ناحیه و مراکز شهر های والیات بدون ناحیه یک حوزه
انتخابی ایجاد میگردد.

( )۲جهت تدویر انتخابات سناتوران انتخابی در هر والیت دو حوزه انتخابی ایجاد میگردد.
 -۵ماده بیست و نهم:

( )۴لست انتخاب کنند گان قبل از آغاز انتخابات از طرف کمیسیون های انتخابات مراکز انتخاباتی جهت اطالع عامه در
محالت عمومی نصب میگردد.

( )۲کمیسیون انتخابات مراکز رای گیری با استفاده از وسایل ممکن اتباع کشور را از محل و زمان ابالغ لست انتخاب
کنندگان آگاه ساخته امکانات آشنا شدن آنها را با لست های مرتبه تامین مینماید.
 -۳ماده سی و نهم:

( ) ۴کاندید میتواند پانزده روز قبل از تدویر انتخابات از کاندیدی خود منصرف و موضوع را به کمیسیون انتخاباتی مربوط
کتبا اطالع دهد.
( ) ۲شخصی که مطابق احکام این قانون کاندید شده باشد موضوع کاندیدی وی از طرف کمیسیون انتخاباتی مربوط ثبت
پروتوکول میگردد.
( ) ۶کمیسیون انتخاباتی مربوط مکلف است بعد از ثبت نام کاندید اسناد وی را جهت درج پروتوکول به کمیسیون انتخاباتی
مرکزی ارسال نماید.
( ) ۱کمیسیون انتخاباتی طی مدت سه روز بعد از ثبت نام کاندیدان را از طریق وسایل اطالعات جمعی معرفی مینماید.

ماده دوم:
در مواد پنجم ،هفدهم ،بیستم ،بیست و یکم ،بیست و دوم ،چهل و دوم ،پنجاه و یکم ،پنجاه و دوم ،پنجاو سوم جمالت (معادل
آن و واحد های معادل آن ،واحد اداری معادل آن یا واحد های اداری معادل آن) حذف گردند.
ماده سوم:
مواد ششم ،هفتم ،هجدهم ،سی و سوم و سی و ششم حذف گردد.
ماده چارم:
این تعدیل و حذف بعد از توشیح نافذ بوده در جریده رسمی نشر گردد.
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