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جريده

فوق العاده گڼه

تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
دريمه گڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه

سه شنبه د ثور )(٢١

 ١٣۴۴ھجری شمسی کال

پرله پسی گڼه ٢۵

قانون انتخابات شوری
ما پادشاه افغانستان اين طرح قانون انتخابات شوری را که در جلسۀ روز چھارشنبه بيست و ششم ماه حوت ١٣۴٣ھ ش
مجلس وزراء تصويب گرديده بنام خداوند بزرگ و بموجب حکم مادۀ ھفتاد وھفتم قانون اساسی بحيث فرمان تقنينی توشيح،
و نفاذ آنرا اعالم مينمايم.
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محمد ظاھر شاه

پادشاه افغانستان

مجلس وزرای حکومت پادشاھی افغانستان بموجب حکم مادۀ يکصد و بيست و ششم قانون اساسی در جلسۀ روز چارشنبه
بيست و ششم ماه حوت سال  ١٣۴٣ھ  ،ش تصميم گرفت که:

بر وفق حکم مادۀ چھل و نھم قانون اساسی افغانستان و بمنظور تطبيق اساسات مندرج فصل چھارم آن ،انتخابات اعضای
ولسی جرگه و مشرانو جرگه بر طبق احکام اين قانون -که بنام قانون انتخابات شوری ياد ميشود -تنظيم گردد.

فھرست
فصل اول

حوزه ھای انتخابی

فصل دوم

شرايط انتخاب انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

فصل سوم

نظارت انتخابات

فصل چھارم

جدول انتخاب کنندگان

فصل پنجم

داوطلبی برای انتخاب شدن

فصل ششم

اجرای انتخابات

فصل ھفتم

قواعد متفرق

فصل اول
حوزه ھای انتخابی
مادۀ اول -بمنظور اجرای انتخابات شوری در ساحه افغانستان مطابق به احکام اين قانون حوزه ھای انتخابی تشکيل
ميگردد.
مادۀ دوم -ھر ولسوالی يک حوزه انتخابی ولسی جرگه شمرده ميشود.
در مناطقکيه تحت تشکيل ولسوالی قرار ندارد بر اساس تناسب نفوس يک يا چند حوزه انتخابی تشکيل ميشود.
اتباع کوچی شش نفر را به تر تيب ذيل به عضويت ولسی جرگه انتخاب ميکند:
 -١کوچی غزنی

يکنفر
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 -٢کوچی کـتواز

يکنفر

 -٣کوچی قالت

يکنفر

 -۴کوچی پشت رود

يکنفر

 -۵کوچی ريگستان بلوچ گرم سير

يکنفر

 -۶کوچی ننگرھار

يکنفر

مادۀ  -٣در مورد اعضای مشرانو جرگه که بر طبق حکم جزء )ب( فقره ) (٢مادۀ ) (۴۵قانون اساسی انتخاب ميگردند
ھر واليت يک حوزه انتخابی شناخته ميشود.

مادۀ  -۴جدول حوزه ھای انتخابی ضم اين قانون ميباشد.

مادۀ  -۵از ھر حوزه انتخابی يکنفر انتخاب ميگردد داوطلبيکه در حوزه خود مطابق به احکام قانون رای بيشتر حاصل
کند عضو شوری شناخته ميشود.

فصل دوم
شرايط انتخاب کنند گان و انتخاب شوندگان
مادۀ  -۶انتخاب کننده بايد دارای شرايط ذيل باشد:
الف -اقالً يکسال قبل از تاريخ نشر جدول اسمای انتخاب کنندگان تابعيت افغانستان را بدست آورده باشد.

ب -سن بيست را قبل از ماه سنبلۀ ساليکه انتخاب در ان اجرا ميشود تکميل نمايد.
ج -بعد از تاريخ  ٩ميزان ١٣۴٣ھـ ،ش بحرما ن از حقوق سياسی محکوم نشده باشد.
د -از طرف محکمه مھجور يا مجنون شناخته نشده باشد.
مادۀ  -٧انتخاب شونده بايد دارای شرايط ذيل باشد.
الف -اقالً ده سال قبل از تاريخ نشر جدول اسمای انتخاب کنندگان تابعيت افغانستان را بدست آورده باشد.
ب -بعد از تاريخ  ٩ميزان  ١٣۴٣ھـ ش بحرمان از حقوق سياسی محکوم نشده باشد.
ج -از طرف محکمه مھجور يا مجنون شناخته نشده باشد.
د -خواندن و نوشتن بداند.
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ھـ -عضو ولسی جرگه سن ) (٢۵عضو مشرانو جرگه سن سی را قبل از اول ماه سنبله ساليکه انتخاب در آن اجرا ميشود-
تکميل کرده باشد.

مادۀ  -٨قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نميتواند در انتخابات شوری بحيث انتخاب کننده يا انتخاب شونده شرکت
ورزند.

صاحب منصبان -ھم رديفان خورد ضابطان و افراد اردو موظفين پوليس و ژاندارم نميتوانند در ھنگام تصدی وظيفه در
انتخابات شوری بحيث انتخاب کننده يا انتخاب شونده شرکت ورزند اين حکم شامل آن اشخاص نميباشد که در اثر تطبيق
قانون مکلفيت عسکری داخل خدمت اردو گرديده و ترخيص شده باشند.

صاحب منصبان -ھمرديفان و خورد ضابطان سابق اردو ميتوانند در انتخابات بحيث انتخاب کننده يا انتخاب شونده شرکت
ورزند بشرطيکه عالقه شان با اردو قبل از تاريخ نشر جدول اسماء انتخاب کنندگان بصورت نھائی مطابق باحکام قانون
قطع شده باشد.
رئيس يا عضو حکومت که داوطلب انتخاب شدن باشند مکلف اند قبل از داوطلب شدن از وظيفه خود استعفاء بدھند.
مادۀ  -٩قضات و مامورينيکه داوطلب انتخاب شدن باشند مکلفند قبل از داوطلب شدن از وظيفۀ خود مطابق به احکام
قانون استعفاء بدھند .اين نوع استعفاء مستعفی را تا اعالن نتايج انتخابات از وظيفه منفصل و از حقوق متعلق بان محروم
ميسازد ولی ھرگاه شخص مذکور منتخب نشود دوباره بوظيفه برميگردد -و عواقب معمول استعفاء بر وی تطبيق نميشود.
قضات و مامورين نميتوانند در حوزه خدمت خود داوطلب شوند مگر اينکه شش ماه قبل از تاريخ آغاز انتخابات از وظيفۀ
خود مستعفی شوند.

مامورين اداره مرکزی تا جائيکه به تطبيق حکم اين ماده مربوط است حوزه ماموريت ندارند.
ھرگاه کسانيکه بموجب احکام اين قانون صفت عضويت را در ھيئت مرکزی نظارت انتخابات يا صفت رياست يا عضويت
را در ھيئت ھای نظارت در واليات حاصل ميکنند بخواھند مطابق به احکام قانون جھت انتخاب شدن داوطلب شوند مکلف
اند شش ماه قبل از تاريخ آغاز انتخابات از وظايف شان استعفاء بدھند اين احکام در مورد قضات و مديران ليسه ھا و سر
معلمانيکه بموجب جزء ) (١و ) (٢فقره اول ماده ) (۴٢اين قانون بصفت رئيس يا عضو ھيئت ھای محلی نظارت انتخابات
انتخاب ميشوند .بخواھند جھت انتخاب شدن داوطلب شوند مکلفند در مدت سه روز از تاريخ ابالغ موضوع به آنھا از
وظايف اصلی شان مستعفی گردند.
ماده  -١٠ھر گاه داوطلبيکه انتخاب شده از جمله کارکنان اداری يکی از موسسات تجارتی باشد بشرطی عضو شوری شده
ميتواند که شغل مذکور خود را قبل از آغاز نخستين جلسه شوری به تعقيب انتخاب شدنش ترک بگويد .اصطالح کارکنان
اداری مذکور فوق شامل رئيس و اعضای ارکان رئيسه موسسات تجارتی نيز ميباشد .ھرگاه داوطلب رئيس يا عضو يکی
از ارکان رئيسه موسسه تجارتی باشد و موسسه مذکور در حوزه انتخابی که شخص مذکور داوطلب آن است بيش از
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پنجصد کارکن اداری و کارگر داشته باشد -داوطلب مکلف است قبل از تاريخ نشر جدول انتخاب کنندگان از وظيفه اش
استعفاء بدھد.

ماده  -١١مردانيکه واجد شرايط مندرج اين قانون بوده و اسمای شان در جدول انتخاب کنندگان نشر گرديده است مطابق
به احکام اين قانون در انتخابات اعضای شوری سھم ميگيرند.

زنانيکه واجد شرايط اين قانون باشند ميتوانند اسمای شانرا يکماه قبل از تاريخ نشر جدول انتخاب کنندگان جھت رای دادن
ثبت کنند و بر اساس آن در انتخاب اعضای شوری سھم بگيرند.

ماده  -١٢مردان و زنانيکه داوطلب عضويت شوری باشند مکلف اند داوطلبی خود را مطابق باحکام فصل پنجم اين قانون
اعالن نمايند.

فصل سوم

نظارت انتخابات
ماده  -١٣در پايتخت دولت يک ھيئت مرکزی نظارت انتخابات به ترتيب ذيل تشکيل ميگردد:
 -١يکنفر از اعضای ستره محکمه به انتخاب محکمه مذکور بحيث رئيس.
 -٢يکنفر از اعضای ستره محکمه به انتخاب محکمه مذکور بحيث عضو.
 -٣لوی څارنوال بحيث عضو.

 -۴رئيس پوھنتون بحيث عضو.
 -۵معين وزارت داخله بحيث عضو.
تا وقتيکه ستره محکمه تشکيل ميگردد مطابق بفرمان پادشاھی شماره  ١٣٨١ -١٠٢٠مورخ  ۶عقرب سال ١٣۴٣ھـ ش
محکمه تميز به انتخاب دو نفر از اعضای خود بر طبق احکام اين ماده اقدام ميکند.
ماده  -١۴در ھر واليت يک ھيئت نظارت انتخابات به ترتيب ذيل تشکيل ميگردد.
 -١رئيس محکمه واليت بحث رئيس.
 -٢څارنوال واليت بحيث عضو.
 - ٣آمر معارف واليت بحيث عضو.
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اين ھيئت در مرکز واليت وظيفه ھيئت محلی نظارت انتخابات را اجراء ميکند و از جريان انتخابات در سائر حوزه ھای
انتخابی واليت مطابق به احکام اين قانون نگرانی می نمايد.

ماده  -١۵در ھر ولسوالی يک ھيئت نظارت انتخابات به ترتيب ذيل تشکيل ميگردد:
 -١قاضی محکمه بحيث رئيس.

 -٢مدير ليسه ،در صورتيکه در حوزه انتخابی ليسه موجود نباشد سرمعلم ښونځی بحيث عضو ھرگاه در يک حوزه
انتخابی بيش از يک ليسه يا بيش از يک شونځی موجود باشد يکی از مديران ليسه ھا يا سر معلمان از طرف ھيئت
نظارت انتخابات واليت بحيث عضو ھيئت انتخاب ميشود.

 -٣يکنفر از معلمان واليت که در حوزۀ انتخابی ماموريت و سکونت نداشته باشد بانتخاب ھيئت نظارت انتخابات واليت
بحيث عضو.

دو عضو اول الذکر تمام وظايف ھيئت نظارت را تا آغاز انتخابات بدون اشتراک عضو سوم اجرا ميکنند -عضو اخير
الذکر وظيفه خود را در ھيئت نظارت با آغاز انتخابات شروع مينمايد.
اين ھيئت و ھمچنان ھيئت نظارت در واليات در موقعيکه سير انتخابات را در حوزه انتخابی مرکز واليت مستقيما ً اداره
ميکند ھيئت محلی نظارت انتخابات ناميده ميشود.
ھرگاه در يک حوزه انتخابی بيش از يک مرکز رای گيری موجود باشد ھيئت فوق در ھر يک از مراکز مذکور يکی بعد
از ديگر وظيفه نظارت را انجام ميدھد .در اين صورت مدت پنج روزيکه برای اجرای انتخابات تعين گرديده برای ھر
يک از مراکز رای گيری بصورت جداگانه تخصيص داده ميشود.

در شھر ھای کابل ـ کندھار وھرات که حاوی بيش از يک حوزه انتخابی ميباشند ھيئت ھای متعدد نظارت انتخابات مطابق
به تعداد مراکز رای گيری تشکيل ميشود.
روءسا و ھيئت ھای اضافی نظارت از قضات ابتدائيه شھر و اعضای محکمه واليت و مديران و سرمعلمان يا معلمان ليسه
ھا توسط ھيئت نظارت انتخابات واليت مطابق به ترکيب ماده ) (١۵انتخاب ميشود.
ماده  -١۶پدر -مادر -فرزند -ھمسر برادر -خواھر -کاکا -ماما -خاله -عمه خسر و خشوی داوطلب نميتواند در ھيئت
محلی نظارت انتخابات در حوزه انتخابی داوطلب مذکور شرکت کند عوض چنين شخص توسط نظارت انتخابات واليت از
بين مامورين مسلکی مرجعيکه بان ارتباط دارد تعيين ميگردد در صورتيکه به اثر تطبيق حکم اين ماده رئيس يا عضو
ھيئت نظارت انتخابات واليت نتواند وظيفه خود را در ھيئت مذکور اجرا کند ھيئت مرکزی نظارت انتخابات عوض او را
از بين مامورين مسلکی مرجعيکه بان ارتباط دارد تعيين ميکند.
ماده  -١٧ھيئت مرکزی -ھيئت ھای واليات و ھيئت ھای محلی نظارت انتخابات وظائفی را اجرا ميکنند که در اين قانون
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برای آنھا تعيين گرديده است.

رئيس ھيئت محلی نظارت انتخابات برای حفظ نظم در محل رای گيری تدابير الزم اتخاذ ميکند .رئيس ھيئت مذکور
ميتواند از موظفين امنيه در اجرای وظايف خود کار بگيرد.

موظفين مذکور در صورت عدم اطاعت به اوامر رئيس مذکور از طرف او تاديب ميشوند.

ماده  -١٨وزير داخله مکلف است برای حفظ امن و آرامش در جريان انتخابات در تمام مناطق دولت تدابير الزم اتخاذ
کند.

والی ھر واليت مکلف است از جريان انتخابات در واليت مربوط نگرانی عمومی بکند و وسايل الزم را برای ايفای
وظايف ھيئت ھای نظارت انتخابات فراھم نمايد.

ماده  -١٩ھر داوطلب حق دارد در جريان رای گيری و در جلسه شمار آراء شخصاْ حاضر شود يا نماينده بفرستد که
وکالت خط شرعی بدست داشته و يا ورق وکالت او به تصديق والی واليت و يا ولسوالی مربوط رسيده باشد .در
صورتيکه داوطلب ازين حق استفاده نکند اجراآت مندرج مواديکه در ان وجود او يا نماينده اش شرط گذاشته شده -بدون
وجود شان عملی ميگردد.

فصل چارم
جدول انتخاب کنندگان
ماده  -٢٠ھيئت مرکزی نظارت انتخابات چار ماه قبل از تاريخ آغاز انتخابات به ھيئت ھای محلی نظارت انتخابات ابالغ
ميکند تا جدول اسمای انتخاب کنند گان را تھيه نمايند ھيأت ھای محلی در تھيه اين جداول دفاتر توزيع تذکره تابعيت را
اساس قرار ميدھند.
در حوزه ھای انتخابی مندرج جزء ب جدول حوزه ھای انتخابی ضم اين قانون اشخاص که اھليت انتخاب کردن را دارآ
باشند اسمای خود را قبل از تاريخ نشر جدول بحيث انتخاب کننده نزد ھيأت محلی نظارت انتخاب ثبت ميکنند .به اين
اشخاص يک ورق موقت ھويت از طرف ھيأت محلی نظارت انتخابات داده ميشود.
اتباع کوچی يکماه قبل از تاريخ آغاز انتخابات اسمای شان را بحيث انتخاب کننده در نزد ھيأت محلی نظارت انتخابات در
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حوزه ھای مخصوص شان که در جزء -ج جدول ضميمه تعيين گرديده ثبت مينمايند .باين اشخاص نيز يک ورق موقت
ھويت از طرف ھيأت محلی نظارت انتخابات داده ميشود.

ماده  -٢١ھر يک از ھيئت ھای محلی نظارت انتخابات جدول اسمای انتخاب کنندگان حوزه مربوطه را ترتيب ميدھد اين
جدول حاوی اسمأ ،شھرت مکمله و محل سکونت تمام مردانی ميباشد که در حوزه انتخابی مربوط سکونت دارند و مطابق
به احکام قانون اھليت انتخابات کردن را دارا ھستند .ھمچنان در جدول انتخاب کنندگان اسمای تمام زنانی شامل ميگردد که
بمنظور انتخاب کردن نام ھای شانرا نزد ھيئت نظارت انتخابات ثبت نموده و مطابق به احکام قانون اھليت انتخاب کردن
را دارا باشند .برای زنان مذکور نيز يک ورق ھويت داده ميشود.

ماده  -٢٢جدول انتخاب کنندگان سه ماه قبل از تاريخ آغاز انتخابات در اماکن عمومی از قبيل مساجد ،دواير رسمی و
امثال آن از طرف واليھا و ولسوالھا جھت اگاھی عامه نشر ميشود.

ماده  -٢٣ھر مرد افغان که اھليت انتخاب کردن را داراء بوده و اسم او در جدول انتخاب کنندگان موجود نباشد ميتواند در
خالل مدت يکماه از نشر آن به ھيئت محلی نظارت انتخابات مراجعه کرده و شمول اسم خود را در جدول تقاضا نمايد .
ھر زن افغانيکه اھليت انتخاب کردن را دارا باشد ميتواند در خالل مدت مذکور فقره فوق ثبت اسم خود را در جدول
انتخاب کنندگان مطالبه نمايد ھيئت محلی نظارت انتخابات صالحيت دارد مطالبات شمول و ثبت اسمأ را در خالل مدت
مذکور فقره اول اين ماده مطابق باحکا م قانون قبول کند و اسمای مطالبه کنندگان را در جدول قيد نمايد.
ماده  -٢۴ھر افغان ميتواند در خالل مدت يکماه از تاريخ نشر جدول انتخاب کنندگان تصحيح بيانات مربوط بنام ،شھرت و
سکونت خود را از ھيئت محلی نظارت انتخابات مطالبه کند ھيئت به تصحيح الزم ميپردازد.

ماده  -٢۵ھر افغان ميتواند شمول اسم شخصی را در جدول انتخاب کنندگان مورد اعتراض قرار دھد که به نظر او اھليت
انتخاب شدن را ندارد.
ھر افغان ميتواند عدم شمول اسم شخصی را در جدول انتخاب کنندگان مورد اعتراض قرار دھد که بنظر او اھليت انتخاب
شدن را دارد .موعد تقديم اعتراضات مدت يکماه از تاريخ نشر جدول انتخاب کنندگان است و ھيئت محلی نظارت انتخابات
اين نوع اعتراضات را مورد رسيدگی قرار ميدھد.
ماده  -٢۶ھيئت محلی نظارت انتخابات مکلف است در خالل مدت ھفت روز از وصول مطالبات و اعتراضات مندرج اين
فصل قرار خود را در باره آن اعالم نمايد .اين قرار در خالل مدت ھفت روز از تاريخ صدور آن بر اساس درخواست
اشخاص ذيدخل مورد تجديد نظر ديوان امنيت عامه محکمه واليت قرار گرفته ميتواند .و ھرگاه در اتخاذ قرار مورد
اعتراض رئيس محکمه واليت اشتراک نموده باشد بر اساس قواعد رد قضات جلسۀ مورد بحث ديوان امنيت عامه برياست
عضو سابقه دار آن داير ميگردد.
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حکم محکمه بايد در خالل ھفت روز صادر شود .حکم بعد از صدور آن نافذ ميگردد و قابل استيناف نميباشد .ازين نوع
احکام محصول يا قيمت وثيقه گرفته نميشود.

ھر گاه قبول مطالبه يا اعتراض تغييری را در جدول انتخاب کنندگان ايجاب کند ھيئت محلی نظارت انتخابات مکلف است
جدول انتخاب کنندگان را در خالل ھفت روز از تاريخ قبول قطعی مطالبه يا عتراض تصحيح و اعالن نمايد.

ماده  -٢٧با رعايت احکام فصل دوم اين قانون -مامورين و مستخدمين دولت ميتواند در حوزه انتخابی محل وظيفۀ شان
رای بدھند .درينصورت ھيئت نظارت ھنگام -مراجعۀ مامور يا مستخدم نام اورا در جدول ثبت کرده با او مانند ساير
انتخاب کنندگان رفتار ميکند.

ھمچنان ھيئت نظارت انتخابات ميتواند در حوزۀ انتخابی محل وظيفه خود رای بدھد.

فصل پنجم

داوطلبی برای انتخاب شدن
ماده  -٢٨ھر افغان که مطابق به احکام اين قانون اھليت انتخاب شدن را دارد و ميخواھد برای انتخاب شدن از يک حوزۀ
انتخابی معين داوطلب شود مکلف است بعد از نشر جدول انتخاب کنندگان و اقالً شصت روز قبل از تاريخ اغاز انتخابات
درخواست داوطلبی خود را به ھيئت محلی نظارت انتخابات تقديم کند.
ھيئت محلی نظارت انتخابات بعد از انکه مطمئن شود درخواست با شرايط مندرج اين قانون مطابقت دارد -انرا پذيرفته در
خالل مدت بيست و چھار ساعت به تقديم کننده آن رسيد حاوی ساعت و تاريخ وصول ميدھد .بعد درخواست را به والی يا
ولسوال جھت نشر ميفرستد.

ماده  -٢٩ھر افغان ميتواند صحت داوطلبی داوطلب را در پيشگاه محکمه واليت مورد اعتراض قرار بدھد .اين اعتراض
بايد در خالل پانزده روز از تاريخيکه ھيئت محلی نظارت انتخابات داوطلبی را قبول نموده صورت بگيرد و در خالل
پانزده روز از تاريخ اقامه آن توسط ھيئت کامل محکمه حل و فصل شود .حکم محکمه قطعی است.
اجراآت محکمه درين مورد تابع مقررات محصول و قيمت وثيقه نميباشد .و ھرگاه حالتی از حاالت رد قضات ظھور کند
بر طبق قواعد آن رفتار ميشود .ھر افغان ميتواند از عدم قبول داوطلبی داوطلب از طرف ھيئت محلی نظارت انتخابات به
محکمه شکايت کند .اين شکايت به نحوی حل و فصل ميشود که در فقرۀ فوق بيان گرديده.
ماده  -٣٠داوطلب ميتواند پس از آنکه رسيد قبول درخواست خود را حاصل کرد برای اعالن اھداف و پروگرام خود اقدام
کند و در حدود احکام قانون به تبليغات بپردازد.

فصل ششم
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اجرای انتخابات

مادۀ  -٣١انتخابات اعضای ولسی جرگه و آن اعضای مشرانو جرگه که مطابق به حکم جزء -ب فقرۀ  -٢-مادۀ چھل و
پنجم قانون اساسی انتخاب ميشوند بصورت آزاد -عمومی مستقيم سری ميگردد.

بتاريخ اول ماه ثور سالی که انتخابات در آن صورت ميگيرد اعالم پادشاھی مربوط به انتخابات صادر ميشود .درين اعالم
اقداماتيکه جھت اجرای انتخابات ضروری است با تاريخ ھای مربوطه آن توضيح ميگردد.

مادۀ  -٣٢در ھر حوزه انتخابی يک يا چند مرکز رای گيری تعيين ميگردد .تعداد مراکز و منطقه انتخابی آن در ھر
واليت از طرف والی آن تعيين ميشود .والی درين امر به دو عامل ذيل توجه کافی مينمايد.
 -١سھولت رسيدن انتخاب کنندگان به مرکز رای گيری.
 -٢امکان نظارت از جريان رای گيری.

ماده  -٣٣جدول مراکز رای گيری ھر حوزه انتخابی با جدول آسمای رای دھندگان آن اقالً پانزده روز قبل از تاريخ آغاز
انتخابات جھت آ گاھی عامه نشر ميشود .اين جدول بعد از نشر آن نھائی شناخته ميشود.
ماده  -٣۴رای دادن در ھمه مراکز رای گيری تحت اداره و مراقبت ھيئت نظارت انتخابات اجراء ميشود.
ماده  -٣۵انتخابات از تاريخ آغاز آن برای مدت پنج روز دوام ميکند.
ماده  -٣۶رای دادن در ھر مرکز به ساعت ھفت صبح آغاز ميشود و تا ساعت ھفت شام دوام ميکند.
ماده  -٣٧در مرکز رای گيری برای ھر يک از داوطلبان يک صندوق با عالمه مختص باو گذاشته ميشود.

عالمات انتخابی توسط ھيئت مرکزی نظارت انتخابات تثبيت گرديده و از طرف ھيئت محلی بر اساس قرعه به داوطلبان
حوزه ھای انتخابی مربوطه تخصيص داده ميشود .موضوع تخصيص عالمه بداوطلب يک روز قبل از آغاز انتخابات و
در ھمان روز اعالن ميگردد .بر روی صندوق آراء بايد عکس داوطلب با عالمه مخصوص او نصب باشد و تمام صناديق
بايد از طرف ھيئت محلی نظارت انتخابات مھر وامضاء گردد .صناديق سربسته بوده تنھا دارای سوراخی ميباشد که از
طريق آن لفافه حامل رای بداخل صندوق گذاشته شده بتواند .رای دادن بتوسط اوراق سفيد صورت ميگيرد ازين اوراق
برای ھر مرکز رای گيری بمقدار ده فيصد بيشتر از تعداد داخل جدول انتخاب کنندگان مربوط تھيه شده بعد از نشانی شد
در يک خريطه سر بسته و مھر شدگی از طرف ھيئت مرکزی نظارت انتخابات به ھيئت 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 امضا ميشود .ھر يک از رای دھندگان به مرکز
رای گيری ايکه نام او در جدول انتخاب کنندگان آن قيد است حاضر شده تذکره تابعيت خود يا ورق ھويت مندرج اين
قانون را به رئيس ھيئت نظارت نشان ميدھد.
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رئيس ھيئت نظارت بعد از آنکه از ھويت رای دھنده و از وجود اسم او در جدول اطمينان حاصل کند از اوراق رای دھی
به تعداد داوطلبان حوزه با يک لفافه مھر شده باو تفويض مينمايد.

ھيئت نظارت ھنگاميکه اوراق رای دھی ھر رای دھنده را با لفافه آن باو تفويض ميدارد طرز رای دادی مخصوصا ً
موضوع تخصيص عالمه به داوطلب را باو تفھيم ميکند.

ماده  -٣٨انتخاب کننده بعد از آنکه اوراق رای دھی را تسليم گرديد به محل مخصوص و محرمانه ای داخل ميشود که در
آن صناديق اخذ آراء گذاشته شده است .درين محل ھر انتخاب کننده بھنگام رای دادن تنھا گذاشته می شود.

بعد از آنکه رای دھنده اوراق رای دھی خود را گرفت و قبل از انکه به محل رای گيری داخل شود ھيئت نظارت بر
انگشت کوچک دست راست او بمنظور جلوگيری از رای دادن مکرر با محلول ملون عالمه ميگذارد.

ماده  -٣٩در محل رای گيری انتخاب کننده از بين اوراق رای دھی يک ورق را در لفافه مھر شده گذاشته لفافه را مسدود
نموده در صندوق مختص بداوطلبی که برای او رای ميدھد ميگذارد.
ماده  -۴٠بعد از آنکه رای گيری پايان يافت ھيئت محلی نظارت انتخابات صندوق محتوی آراء را باز نموده لفافه ھای
داخل آنرا در حضور داوطلبان يا نمايندگان شان حساب ميکند و در صورتيکه تعداد لفافه از تعداد اشخاصی که اوراق رای
دھی بايشان داده شده بيش از پنج فيصد زيادتر باشد انتخابات در ھمان مرکز رای گيری ملغی شناخته ميشود .در چنين
حالت انتخابات در روز مابعد الغاء اعاده ميگردد وبر ان تمام احکام مربوطه به اجرای انتخابات تطبيق ميشود.
ماده  -۴١با رعايت حکم ماده فوق -لفافه ھای محتوی آراء در حضور داوطلبان يا نمايندگان شان از طرف ھيئت نظارت
باز ميگردد .اوراق رای در حاالت آتی از اعتبار ساقط شناخته ميشود:

الف -در صورتيکه لفافه حاوی بيش از يک ورق باشد.
ب -در صورتيکه ورق حامل نشانی يا لفافه حاوی مھر مخصوص ھيئت نظارت نباشد.
ج -در صورتيکه ورق بدون لفافه در صندوق گذاشته شده باشد.
ماده  -۴٢شمار آراء از طرف ھيئت نظارت انتخابات در ھر مرکز رای گيری بحضور داوطلبان يا نمايندگان شان بعمل
می آيد و نتيجه در ھر مرکز رای گيری اعالن ميشود .ھيئت نظارت اسمای داوطلبان را با تعداد آرائيکه بدست آورده اند
درج محضر مينمايد و در صورتيکه حوزه انتخابی دارای ھمين يک مرکز رای گيری باشد ھيئت نظارت داوطلب مذکور
را اعالن ميکند در صورتيکه در يک حوزه انتخابی بيش از يک مرکز رای گيری موجود باشد ھيئت نظارت اين مراتب
را بعد از ان عملی مينمايد که نتايج ھمه مراکز رای گيری بدست آمده و در حضور داوطلبان يا نمايندگان شان بقيد حساب
آورده ميشود.

کرده کامياب شمرده ميشود.
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ماده  -۴٣داوطلبان بر اساس کثرت آرائيکه بدست می آورند تصنيف ميگردند و ھر کسيکه از ديگران رای بيشتر حاصل

در صورتيکه دو داوطلب يا بيشتر از آن به تعداد مساوی آراء بدست بياورند يکی از آنھا بر اساس قرعه کامياب اعالن
ميشود و موضوع در محضر ثبت ميگردد.

ماده  -۴۴نتايج انتخابات ھر حوزه انتخابی با محاضر مربوطه در خالل سه روز از اعالن آن به ھيئت نظارت انتخابات
واليت فرستاده ميشود اين ھيئت در خالل سه روز از بدست آوردن نتائج و محاضر حوزه ھای انتخابی واليت آن را به
ھيئت مرکزی نظارت انتخابات می فرستد ھيئت مذکور اصل محاضر و نتائج را بدفتر خود حفظ ميکند و يک نقل نتائج را
بوزير داخله می فرستد.

صدراعظم در خالل سه روز از تاريخ وصول نتائح انتخابات بدفتر وزير داخله طی اعالميۀ رسمی نتايج انتخابات ھمه
واليات را اعالن ميکند.

ماده  -۴۵شکاياتيکه در جريان انتخابات راجع به سير اجراآت آن بعمل می آيد به ھيئت محل نظارت انتخابات تقديم
ميگردد .تصميم اين ھيئت نظارت انتخابات واليت قابل استيناف است شکايت کنندگان ميتوانند در صورت عدم قناعت به
فيصله ھيأت نظارت انتخابات واليت شکايت خود را بعد از دائر شدن شوری به جرگه مربوطه تقديم نمايند.
در صورتيکه ھيئت محلی نظارت يا ھيئت نظارت واليت از رھگذر بطالن اجراآت انتخابی انتخابات را در يک مرکز
رای گيری معين ملغی اعالن بدارد از موضوع به والی مربوطه اطالع ميدھد .والی در خالل مدت سه روز از وقت الغاء
تاريخی را برای اعادۀ انتخابات در مرکز مذکور تعيين و اعالن ميکند.

ماده  -۴۶ھيئت محلی نظارت انتخابات به داوطلبی که انتخابات شده وثيقه عضويت ميدھد ثبت اين وثيقه از طرف ھيئت
امضاء و مھر ميشود و اصل آن به امضاء و مھر رئيس ھيئت ميرسد.
تدقيق وثايق عضويت ولسی جرگه و مشرانو جرگه از طرف جرگه ھای مذکور مطابق به احکام وظائف داخلی شان
صورت ميگيرد.

فصل ھفتم
قواعد متفرق
مادۀ  -۴٧در صورتيکه يک کرسی در شوری به علت فوت يا استعفای عضو ويا به علت تعيين او بحيث رئيس يا عضو
حکومت خالی شود ھرگاه در موقع حدوث علت مذکور اقالً ششماه از ختم دورۀ تقنينيه باقی باشد عضو ديگر مطابق به
احکام اين قانون انتخاب ميشود.
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مادۀ  -۴٨تمام اعمال مخلف قانون که در جريان انتخابات از طرف موءظفين دولت يا سائر اشخاص ارتکاب گردد مطابق
به احکام قانون مستوجب تأديب يا مجازات ميباشد.

مادۀ  -۴٩وزير داخله مکلف است برای تطبيق احکام اين قانون تدابير الزم اتخاذ کند.

مادۀ  -۵٠در موارديکه احکام اين قانون با حکمی از احکام ديگر قوانين نقيض واقع شود احکام اين قانون تطبيق ميگردد.
مادۀ  -۵١اين قانون بعد از نشر در جريده رسمی نافذ شمرده ميشود.

د شوری د انتخاباتو د قانون ضميمه
د انتخابی ونډونو جدول
الف برخه:
اول  -د کابل واليت
 -١د کابل د ښار لومړی او دوھمه ناحيه
 -٢د کابل د ښار دريمه او څلورمه ناحيه
 -٣د کابل د ښار پنځمه او شپږ مه ناحيه
 -۴د کابل د ښار اوومه او اتمه ناحيه
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 -۵د کابل د ښار نھمه او لسمه ناحيه

 -۶د کابل د ښار د چاردھی اولسوالی
 -٧د کوه دامن اولسوالی
 -٨د پغمان اولسوالی
 -٩د ده سبز اولسوالی
 -١٠د بګرامو اولسوالی
 -١١د سروبی اولسوالی
 -١٢د قره باغ اولسوالی
 -١٣د شکردرې اولسوالی
دوھم د لوګر واليت:
 -١۴د واليت مرکز
 -١۵د برکی اولسوالی
 -١۶د محمداغه اولسوالی

 -١٧د ازری اولسوالی
دريم د وردګو واليت:
 -١٨د واليت مرکز
 -١٩د سيدآباد اولسوالی
 -٢٠د چک اولسوالی
 -٢١د بھسودو اولسوالی
 -٢٢د بھسودو د لومړی برخی اولسوالی
څلورم د پروان واليت:

 -٢۴د جبل السراج اولسوالی
 -٢۵د بګرام اولسوالی
 -٢۶د غوربند اولسوالی
 -٢٧د سرخ وپارسا اولسوالی
پنځم د کاپيسا واليت:
 -٢٨د واليت مرکز
 -٢٩د کوھستان اولسوالی
 -٣٠د نجراب اولسوالی
 -٣١د تګاب اولسوالی
 -٣٢د پنجشير اولسوالی
شپږم د باميانو واليت:
 -٣٣د واليت مرکز
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 -٢٣د واليت مرکز

 -٣۴د پنجاب اولسوالی
 -٣۵د يکاولنګ اولسوالی
 -٣۶د سيغان او کھمرد اولسوالی
 -٣٧د اورس اولسوالی
اووم د غزنی واليت:
 -٣٨د واليت مرکز
 -٣٩د جغتو اولسوالی
 -۴٠د اندړو اولسوالی

 -۴٢د ناھور اولسوالی
 -۴٣د مقر اولسوالی
 -۴۴د جاغوری اولسوالی
 -۴۵د ښرنې اولسوالی
 -۴۶د مالستان اولسوالی
 -۴٧د ناوې اولسوالی
 -۴٨د کټواز لويه اولسوالی
 -۴٩د وازې خوا اولسوالی
اتم د لغمان واليت:
 -۵٠د واليت مرکز
 -۵١د قرغيئی اولسوالی
 -۵٢د عليشنګ اولسوالی
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 -۴١د قره باغ اولسوالی

 -۵٣د علينګار اولسوالی
 -۵۴د نورستان اولسوالی
نھم د ننګرھار واليت:
 -۵۵د واليت مرکز
 -۵۶د سره رود اولسوالی
 -۵٧د خوږياڼو اولسولی
 -۵٨د روداتو اولسوالی
 -۵٩د مومندری اولسوالی

 -۶١د ښيوی اولسوالی
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 -۶٠د کامی اولسوالی

 -۶٢دغلجو د حصارک اولسوالی
لسم د کونړ واليت:
 -۶٣د واليت مرکز
 -۶۴د څوکۍ اولسوالی
 -۶۵د بر کونړ اولسوالی
 -۶۶د سرکاڼو اولسوالی
 -۶٧د خاص کونړ اولسوالی
 -۶٨د پيچ اولسوالی
 -۶٩د کامديش اولسوالی
يوولسم د بغالن واليت:
 -٧٠د واليت مرکز

 -٧١د پلخمری اولسوالی
 -٧٢د نھرين اولسوالی
 -٧٣د اندراب اولسوالی
 -٧۴د دوشی اولسوالی
دولسم د کندوز واليت :
 -٧۵د واليت مرکز
 -٧۶د چاردری اولسوالی
 -٧٧د قلعه زال اولسوالی

 -٧٩د خان آباد اولسوالی
 -٨٠د حضرت امام اولسوالی
ديارلسم د سمنګان واليت:
 -٨١د واليت مرکز
 -٨٢د خلم اولسوالی
 -٨٣د درۀ صوف اولسوالی
 -٨۴د روئی دوآب اولسوالی
څوارلسم د جوزجان واليت:
 -٨۵د واليت مرکز
 -٨۶د آقچی اولسوالی
 -٨٧د سرپل اولسوالی
 -٨٨د سنګ چارک اولسوالی
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 -٧٨د ارچی اولسوالی

 -٨٩د قرقين اولسوالی
 -٩٠د منګجک اولسوالی
پنځلسم د تخار واليت:
 -٩١د واليت مرکز
 -٩٢د رستاق اولسوالی
 -٩٣د ينګی قلعه اولسوالی
 -٩۴د اشکمش اولسوالی
 -٩۵د خوست و فرنګ اولسوالی

 -٩٧د فرخار اولسوالی
 -٩٨د خواجه غار اولسوالی
شپاړسم د بدخشان واليت:
 -٩٩د واليت مرکز
 -١٠٠د درواز اولسوالی
 -١٠١د جرم اولسوالی
 -١٠٢د اشکاشم اولسوالی
 -١٠٣د کشم اولسوالی
 -١٠۴د واخان اولسوالی
اوولسم د بلخ واليت:
 -١٠۵د واليت مرکز
 -١٠۶د بلخ اولسوالی
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 -٩۶د چاه آب اولسوالی

 -١٠٧د چاربولک اولسوالی
 -١٠٨د نھرشاھی اولسوالی
 -١٠٩د چمتال اولسوالی
 -١١٠د دولت آباد اولسوالی
 -١١١د شور تيپی اولسوالی
 -١١٢د شولګری اولسوالی
اتلسم د فارياب واليت:
 -١١٣د واليت مرکز

 -١١۵د بلچراغ اولسوالی
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 -١١۴د اندخوی اولسوالی

 -١١۶د شيرين تګاب اولسوالی
 -١١٧د قيصار اولسوالی
 -١١٨د پښتون کوټ اولسوالی
 -١١٩د درزاب اولسوالی
 -١٢٠د دولت آباد اولسوالی
نولسم د بادغيس واليت:
 -١٢١د واليت مرکز
 -١٢٢د مرغاب اولسوالی
 -١٢٣د قادس اولسوالی
 -١٢۴د جوند اولسوالی
 -١٢۵د غورماچ اولسوالی

شلم د غور واليت:
 -١٢۶د واليت مرکز
 -١٢٧د شھرک اولسوالی
 -١٢٨د تولک اولسوالی
 -١٢٩د لعل و سر جنګل اولسوالی
 -١٣٠د پسابند اولسوالی
 -١٣١د تيوری اولسوالی

يويشتم د ھرات واليت:
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 -١٣٢د ھرات د ښار لومړۍ برخه
 -١٣٣د ھرات د ښار دوھمه برخه
 -١٣۴د غوريانو اولسوالی
 -١٣۵د انجيل اولسوالی
 -١٣۶د کرخ اولسوالی

 -١٣٧د پښتون زرغون اولسوالی
 -١٣٨د ګذری اولسوالی
 -١٣٩د اوبی اولسوالی
 -١۴٠د کشک اولسوالی
 -١۴١د ګلران اولسوالی
 -١۴٢د زنده جان اولسوالی
 -١۴٣د کھسان اولسوالی
 -١۴۴د ادرسکن اولسوالی

دوه ويشتم د چخانسور واليت:
 -١۴۵د واليت مرکز
 -١۴۶د اصل چخانسور اولسوالی
 -١۴٧د چھار برجک اولسوالی
 -١۴٨د ديشو اولسوالی
 -١۴٩د الش جوين اولسوالی
درويشتم د فراه واليت:
 -١۵٠د واليت مرکز

 -١۵٢د بکوا اولسوالی
 -١۵٣د شين ډنډ اولسوالی
 -١۵۴د انار دری اولسوالی
 -١۵۵د قلعه کاه اولسوالی
 -١۵۶د ګلستان اولسوالی
 -١۵٧د باالبلوک اولسوالی
څليرويشتم د ھلمند واليت:
 -١۵٨د واليت مرکز
 -١۵٩د نوزاد اولسوالی
 -١۶٠د موسی قلعه اولسوالی
 -١۶١د ګرم سير اولسوالی
 -١۶٢د نادعلی اولسوالی
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 -١۵١د پرچمن اولسوالی

 -١۶٣د نھر سراج اولسوالی
 -١۶۴د باغوان اولسوالی
 -١۶۵د بارکزو د ناوی اولسوالی
پنځويشتم د کندھار واليت:
 -١۶۶د کندھار د ښار لومړۍ برخه
 -١۶٧د کندھار د ښار دوھمه برخه
 -١۶٨د سپين بولدک اولسوالی
 -١۶٩د شورابک اولسوالی

 -١٧١د خاکريز اولسوال
 -١٧٢د ميوند اولسوالی
 -١٧٣د پنجوائی اولسوالی
 -١٧۴د ارغنداب اولسوالی
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 -١٧٠د ډنډ اولسوالی

 -١٧۵د شاه ولی کوټ اولسوالی
 -١٧۶د ارغستان اولسوالی
 -١٧٧د معروف اولسوالی
شپږ ويشتم د زابل واليت:
 -١٧٨د واليت مرکز
 -١٧٩د شينکۍ اولسوالی
 -١٨٠د دای چوپان اولسوالی

 -١٨١د ترنک او جلدک اولسوالی

 -١٨٢د ارغنداب اولسوالی
 -١٨٣د شاه جوی اولسوالی

اووه ويشتم د اورزګان واليت:
 -١٨۴د واليت مرکز
 -١٨۵د دھراود اولسوالی
 -١٨۶د دايکندی اولسوالی
 -١٨٧د ګزاب اولسوالی
 -١٨٨د شھرستان اولسوالی

 -١٩٠د روزګان اولسوالی
 -١٩١د چورې اولسوالی
 -١٩٢د کجران اولسوالی
ب برخه -
اول د پکتيا واليت:
 -١٩٣د واليت مرکز
 -١٩۴د زرملې اولسوالی
 -١٩۵د ځاځو اولسوالی
 -١٩۶د جانی خيلو اولسوالی
 -١٩٧د سيدکرم اولسوالی
 -١٩٨د ارګون لويه اولسوالی
 -١٩٩د سپيرې اولسوالی
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 -١٨٩د اجرستان اولسوالی

 -٢٠٠د ګومل اولسوالی
 -٢٠١د خوست اولسوالی
 -٢٠٢د تڼو اولسوالی
 -٢٠٣د ځاځی ميدان اولسوالی
 -٢٠۴د څمکنو اولسوالی
 -٢٠۵د موسی خيلو اولسوالی
 -٢٠۶د ځدراڼو اولسوالی
دوھم د ننګرھار واليت:

AC
KU

 -٢٠٧د شينوارو لويه اولسوالی
 -٢٠٨د نازيانو اولسوالی
 -٢٠٩د اچين اولسوالی
 -٢١٠د ده باال اولسوالی
ج برخه
د کوچانو ونډونه

 -٢١١د غزنی ښار د غزنی د کوچانو دپاره
 -٢١٢د غزنی ښار د کټواز د کوچانو دپاره
 -٢١٣د کالت ښار د کالت د کوچانو دپاره

 -٢١۴د لشکرګاه ښار د ګرم سير د ريګستان د بلوڅو کوچانو دپاره
 -٢١۵د جالل آباد ښار د ننګرھار د کوچانو دپاره

