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د اکنو د خپلواک کمېسیون او د 
اکنیزو شکایتونو د خپلواک 

کمېسیون د تشکیل، دندو او واکونو 
د د قانون د توشېح په هکله،

افغانستان اسالمي جمهوریت د رئیس
فرمان

) :)۳۷ه
۲۶/۴/۱۳۹۲: نېه

:لوم ماده
)۶۴(د افغانستان د اساسـي قـانون د         

فقرې د حکم له مخې، د      ) ۱۶(مادې د   
اکنو د خپلواک کمېسیون او د اکنیزو       
شکایتونو د خپلواک کمېسیون د تشکیل، 
دندو او واکونو قـانون چـې د ملـي          

د شــوري د مجلــسینو دــ هیئــت 
ې پرېکې  ) ۹۵(نېې   ۲۲/۴/۱۳۹۲

ــه  ــس پ ــصلونو او ) ۵(پربن ) ۳۵(ف
مادو کې تصویب شـوی دی، توشـېح        

.کوم
:دوه یمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او         
له قانون او د ملي شوري د مجلـسینو د          

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

درمورد توشیح قانون تشکیل، 
وظایف وصالحیت های کمیسیون 

ت وکمیسیون مستقل مستقل انتخابا
شکایات انتخاباتی

)۳۷: (شماره
۲۶/۴/۱۳۹۲: تاریخ

:مادۀ اول
مـادۀ  ) ۱۶(به تأسی از حکـم فقـره        

قانون اساسی افغانستان ، قـانون      ) ۶۴(
تشکیل، وظـایف وصـالحیت هـای       
کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون    
مستقل شکایات انتخاباتی را که براساس      

مـــؤرخ) ۹۵(فیـــصلۀ شـــماره 
هیئت مختلط مجلسین    ۲۲/۴/۱۳۹۲

) ۳۵(فـصل و  ) ۵(شورای ملی بداخل    
ماده تصویب گردیده است ، توشیح می       

.دارم 
:مادۀ دوم

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ وهمراه       
فیـصلۀ هیئـت مخـتلط      با قـانون و   

الف



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
 هیئت له پرېکې سره یوای دې، په        

.رسمي جریده کې خپور شي
حامد کرزی

اسالمي جمهوریت رئیسددافغانستان 

جریدۀ رسمی  مجلسین شورای ملی در   
.نشر گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ب



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
دولتيدافغانستان اسالمي جمهور

يشوريمل
فیصله

دسیون اوېد خپلواک کمنوداک
سیون ېخپلواک کمد تونوشکایواکنیز

قانوندندو او واکونو،د تشکیل
)) :۹۵ه

 :۲۲/۴/۱۳۹۲هېن
له  ېماد ېقانون دسلم  يدافغانستان د اساس  

ٰيشـور  يدمل ،درج شوي حکم سره سم    
اوو، اوو غـو له جرو د دواو   مجلسینو  

ک دخپلوااکنو هیئت ديخه جو شو
ــکم ــکای اوسیون ې ــاکنیزو ش  تونود
ـ  ،دتـشکیل كمېسيون  خپلواک  د و او  ددن

) ۳۵(او پـه    فصلونو  ) ۵(قانون په   واکونو
د يواى، ر تعدیلونو سره ېله یو شمېمادوک

ې د ېن۲۲دېکال دچنا د میاشت۱۳۹۲
.فیصله کشنبې ورې په غونه كې

د هیئت رئیس    
الدین منصف  يغالم محيمولو

الستیرد هیئت م
يفراهيال محمد سرور عثمانيالحاج ارن

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

فیصلۀ
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 
های کمیسیون مستقل انتخابات و 
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

) ۹۵: (شماره
۲۲/۴/۱۳۹۲:تاریخ

به تاْسی از احکام مندرج مادۀ صدم قانون        
اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین     

هفت نفر از    ،ورای ملی به ترکیب هفت    ش
اعضای هر جرگه قانون تشکیل، وظـایف       
وصالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات 
و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به 

مـاده تـواْم    ) ۳۵(فـصل و  ) ۵(داخل  
یک سلسله تعدیالت، در جلـسۀ روز       با

۱۳۹۲سـرطان سـال      ۲۲شنبه مؤرخ   
.فیصله نمود

مختلط  رئیس هیئت
مولوی غالم محی الدین منصف                                                                                        

معاون هیئت مختلط                                                          
ال محمد سرور عثمانی فراهیيارنالحاج 

ج
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فهرست مندرجات 
صالحیت های کمیسیون، وظایف وتشکیلقانون

مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
فصل اول

احکام عمومی
صفحهعنوان ماده

١..................................................مبنی:                مادۀ اول
١...............................................اهداف:                مادۀ دوم
٢................................................تأسیس:               مادۀ سوم

٢.............................نام اختصاری واصطالح  :   مادۀ چهارم
فصل دوم

تشکیل وطرز فعالیت کمیسیون
٣.....................................تشکیل کمیسیون:              مادۀ پنجم

٤....کمیسیون ورئیس داراالنشاءمکلفیت های اعضای :     مادۀ ششم 
٥.........................شرایط عضویت درکمیسیون :        مادۀ هفتم 
۵....................................ءتعیین اعضاطرز:           مادۀ هشتم

٧...............................................تحلیف:             مادۀ نهم
٨... .........حاالت ازدست دادن عضویت کمیسیون :      مادۀ دهم

٩.............................تعقیب عدلینیت از مصئو:        مادۀ یازدهم
٩....................................جلسات کمیسیون:      مادۀ دوازدهم
١٠......................تصامیم وفیصله های کمیسیون:        مادۀ سیزدهم

د
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فصل سوم
وظایف وصالحیت های کمیسیون

١١...............................الحیت هاوظایف وص:  مادۀ چهاردهم
١٤...........وصالحیت های رئیس کمیسیون وظایف :     مادۀ پانزدهم
١٥..........................................داراالنشاء:           مادۀ شانزدهم

١٥...................................استخدام کارکنان:             مادۀ هفدهم
١٦..................................رعایت طرزسلوک:          مادۀ هجدهم
١٦.....................................موانع استخدام:          مادۀ نزدهم

فصل چهارم
تشکیل وظایف وصالحیت های کمیسیون شکایات

١٧.............................................تأسیس:       مادۀ بیستم 
١٨....................................شرایط عضویت:     مادۀبیست ویکم
١٩................طرزتعیین اعضای کمیسیون شکایات:     مادۀ بیست ودوم
٢٠...........................مصئونیت از تعقیب عدلی:     مادۀ بیست وسوم

٢٠........................شکایاتجلسات کمیسیون:    ت وچهارممادۀ بیس
٢١.............تصامیم وفیصله های کمیسیون شکایات:     مادۀ بیست وپنجم

٢٢...................صالحیت های کمیسیون شکایات:  مادۀ بیست وششم 
٢٤.............................................تحلیف:    مادۀ بیست وهفتم

٢۵...حاالت ازدست دادن عضویت کمیسیون شکایات:  مادۀ بیست وهشتم
٢٦......................داراالنشای کمیسیون شکایات:  مادۀ بیست ونهم

٢٧...................................استخدام کارکنانمادۀ سی ام           
٢۸..................................طرزسلوکرعایت:       مادۀ سی ویکم
٢٨.....................................موانع استخدام:        مادۀ سی ودوم

هـ
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فصل پنجم
احکام متفرقه

٢٩....................................مصئونیت امنیتی:    مادۀ سی وسوم
٢٩.................................نشریه ، نشان ومهر: ادۀ سی وچهارم م

٢٩..........................................تاریخ انفاذ:   مادۀ سی وپنجم

و



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲

د اكنو دخپلواك كمېسيون 
خپلواک نو داوداکنیزوشکایتو

کمېسیون دتشكيل، دندو او 
نونواكونو قا

لومى فصل
عمومي حکمونه

مبنٰي
:لوم ماده

دغــه قــانون د افغانــستان د اساســي 
قانون د يو سلو شپپنوسـمې او درې        

، د اكنو   مخې دېرشمې مادې د حكم له    
ــاكنيزو   ــسيون او د ــواك كمې دخپل

د خپلواك كمېسيون د تشكيل، شكايتونو
ول پورې په دندو او واكونو او دفعاليت  

وضـع نظـور و دتنظيم په م  داوندو چار 
.شوى دى
موخې  

:دوه يمه ماده
د شكايتونواكنوخپلواك كمېسيون اود

دالندې موخو دپلـي  خپلواك كمېسيون
:كېدو په منظور، فعاليت كوي

وظایف و قانون تشکیل،
صالحیت هاى کمیسیون مستقل  

وکمیسیون مستقل انتخابات
شکایات انتخاباتی

فصل اول
احكام عمومى

مبنٰى
:مادۀ اول

این قانون به تأسـی از حکـم مـادۀ          
یکصدو پنجاه وششم وسی وسوم قانون      
اساسی افغانستان به منظور تنظیم امـور       

، صالحیت وظایـفمربوط به تشکیل،
طرز فعالیت کمیـسیون مـستقل   ها و

انتخـابات وکمیسیون مستقل شکایات    
ــده   ــع گردیـ ــاتی وضـ انتخابـ

. است
اهداف

: مادۀ دوم
کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون    
مستقل شکایات انتخاباتی به منظور تحقق 

: اهداف ذیل فعالیت می نمایند

و ۱
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په هېواد كې د هر ول  اكنو اداره         -۱

.او ارنه او عمومي راْيو ته مراجعه
ــه -۲ ــرغونواول ــواكنيزوس درغلي

ــد  ــه را پی ــوو خ ــر ول ا ش ه
.ته رسېدنهاعتراضونو اوشكايتونو

)جوېدل(تأسيس 
:درېيمه ماده

د د اكنو خپلـواك كمېـسيون او      ) ۱(
اكنيزو شكايتونو خپلواك كمېـسيون د      

پـه   دولـت  افغانستان اسالمي جمهوري  
.چوكا كې تاْسيس او فعاليت كوي

د اكنو خپلـواك كمېـسيون او د        ) ۲(
ك كمېـسيون د    اكنيزو شكايتونو خپلوا  

خپلو فعاليتونو په سرته رسـولو كـې د         
اساسي قانون، د اكنو قانون، دغه قانون       
او د هېواد د نورو نافذو قوانينو حكمونه        

.د عمل مالك روي
حاصطالاختصاری نوم او 

:لورمه ماده
سيون لـه دې    ېد اكنو خپلواك كم    )۱(

وروسته په دې قانون كې د كمېسيون په        
.يېنامه ياد

اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات   -۱
.به ارای عمومی در کشوراجعهمرو
رسیدگی به هرگونه اعتراضـات و     -۲

شکایات ناشی از تخلفات و تخطی های       
.انتخاباتی
تأسیس

:مادۀ سوم
ــات و )۱( کمیــسیون مــستقل انتخاب

کمیسیون مستقل شـکایات انتخابـاتی      
درچوکات دولت جمهـوری اسـالمی      

.افغانستان تاْسیس وفعالیت می نمایند
ــست)۲( ــسیون م ــات کمی قل انتخاب

وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در  
انجام فعالیت های خویش احکام قانون      
اساسی، قانون انتخابات، این قـانون و       
سایر قوانین نافذ کشور را مالک عمل       

.قرار می دهد
اصطالحنام اختصاری و 

:مادۀ چهارم
کمیسیون مستقل انتخابات منبعد در     )۱(

ــ ــسیون ی ــام کمی ــانون بن ــن ق اد ای
.می گردد

۲
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ــكايتونو )۲( ــاكنيزو ش  ــواكد خپل

كمېسيون له دې وروسته په دې قانون كې 
ــه  ــه نام ــسيون پ د شــكايتونو د كمې

.يادېي
دغوراوي كمېـه هغـه نهـاد دى        )۳(

ــكايتونو د  ــسيون او د ش ــې د كمې چ
ــدو  ــل كې ــو د اك ــسيون د غ كمې
  ــرايطو و ــې د ش ــاو مخك ــر پ ت

   ـ شخصیتونو واک او د ـاكلو    ي  ې
تـه وانـديز    جمهور رئيس   يې غرضپه  

. كوي
دوه يم فصل

دكمېسيون تشكيل او  
د فعاليت ول

دكمېسيون تشكيل
:پنمه ماده

ونکی لرتشكيل  الندې  د  كمېسيون  ) ۱(
:دی
.مركزي دفتر-۱
.داراالنشاء-۲
.واليتي دفترونه-۳
مرسـتيال،   ه  رئیس، يو د   كمېسيون) ۲(

ــکایات  )۲( ــستقل ش ــسیون م کمی
انتخاباتی منبعد درایـن قـانون بنـام        
ــی    ــاد م ــکایات ی ــسیون ش کمی

.گردد
کمیتۀ گـزینش نهادیـست کـه       )۳(

ــضای   ــین اع ــۀ تعی ــل از مرحل قب
ــکایات   ــسیون ش ــسیون وکمی کمی
ــای  ــصیت هـ ــالحیت شخـ صـ
ــرض   ــی وغ ــرایط را بررس واجدش
ــشنهاد  ــیس جمهورپی ــه رئ ــین ب تعی

.می نماید
دومفصل 

تشکیل و طرز فعالیت
کمیسیون

تشکیل کمیسیون
:مادۀ پنجم

کمیسیون دارای تشکیل ذیل مـی      )۱(
:باشد

.دفتر مرکزی-۱
.داراالنشاء-۲
.دفاتروالیتی-۳

۳
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و غپلوخچې د    ونکی دی منشي  لر   هاويو

هغې کنالرې پر بنس دهغوى، له منه 
ـ ترتیبكمېسيون لـه خـوا    چې د  د ي ې

زادې، پــې او مــستقيمې راْيــې پــهآ
درې كلنـو دورو لپـاره      ود دو واسطه  

. کيا
مرستيال او منشي  د دندو      ئیس،  رد  ) ۳(

او واكونو حدود، د كورني دندو د هغې        
اليحې له مخې اكـل كېـي، چـې د          

.له خوا تصويبېيكمېسيون د غو 
د کمېسیون دغو او د داراالنشاء د       

رئيس مكلفيتونه
:شپمه ماده

د كمېسيون رئیس، مرستيال، منشي،     ) ۱(
غي او د داراالنشاء رئیس د دنـدې د         

په وخت كې په سياسي     ) تصد  ( نيولو  
او نظامي فعاليتونو كې د ـون او پـه       
دولتي او غيردولتي دندو كې د بوختېدو       

.لريحق نه
صيلي مؤسسو كې پـه     حپه وونيزو او ت   

تدريسي چارو باندې بوختېـدل چـې د        
دندې د ترسره كولو خن نه شي، له دې         

کمیسیون دارای رئیس، یک معاون     )۲(
ویک منشی بوده که از میان اعـضای        
خویش آنها را به اساس طرزالعمل که از        

گردد توسط   جانب کمیسیون ترتیب می   
رای آزاد، سری و مستقیم برای دودورۀ      

.سه ساله انتخاب می نماید
حدود وظایف و صـالحیت هـای       )۳(

رئیس، معاون ومنشی درالیحۀ وظـایف      
داخلی که توسط اعـضای کمیـسیون       

.تصویب می گردد، تعیین می شود
مکلفیت هاى اعضای کمیسیون و     

رئیس داراالنشاء
:مادۀ ششم

، منـشی، اعـضای     رئیس، معاون ) ۱(
کمیسیون و رئیس داراالنـشاء حـین       
تصدی وظیفه، حق  اشتراک در فعالیت       
های سیاسی و نظـامی و اشـتغال بـه          
وظایف  دولتـی  و غیـر دولتـی  را            

.ندارند
ــسی در   ــور تدری ــه ام ــتغال ب اش
ــصیلی   ــی و تح ــسات  تعلیم مؤس
که مانع اجرای وظیفه نگردد، از ایـن        

۴
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.حكم خه مستثنٰي دي

ــتيال، ) ۲( ــیس، مرس ــسيون رئ دكمې
غــي او د داراالنــشاء  ،منــشي

رئیس مكلـف دي، خپلـې دنـدې د         
ــه  ــانون، دغ ــستان د اساســي ق افغان

ــي  ــورو تقنين ــانون، او ن ــندونو ق س
 ،دحكمونــو مطــابق پــه بــې طرفــ

.اومسئوالنه توه سرته ورسوي
په كمېسيون كې دغيتوب شرايط

:اوومه ماده
هغه شخص د كمېسيون د غي په توه        
اكل كېداى شي چې د الندې شـرايطو        

:لرونكى وي
.يوازې د افغانستان تابعيت لرل-۱
.د لوو زده كو لرل-۲
ېلنه او تر هغ   د لېسانس لپاره پنه ك     -۳

اهليت اواوپورته درې كلنه كاري تجربه 
. لرلد نېک شهرت 

.د دېرش كلن عمر بشپول-۴
او جنايـت    جرمونـو  په بشري ضد   -۵

.باندې نه محكوميت
د دندې د تصد په وخت كې پـه          -۶

.حکم مستثنی  می باشد
رئـــیس، معـــاون، منـــشی )۲(

ــیس   ــسیون و رئ ــضای  کمی و اع
داراالنشاء مکلف اند وظایف خویش را      
بی طرفانه، ومسئوالنه مطابق  به احکام       
ــن   ــستان، ای ــی افغان ــانون اساس ق
قانون  وسایر اسـناد تقنینـی  انجـام          

. دهند
شرایط عضویت درکمیسیون

:مادۀ هفتم
شخصی به حیث عضو کمیسیون تعیین      

تواند که واجد شـرایط ذیـل       شده می   
:باشد

.داشتن تنها تابعیت افغانستان-۱
.داشتن تحصیالت عالی-۲
تجربۀ وشهرت نیک داشتن  اهلیت،-۳

کاری برای لسانس پنج سال وباالتراز آن 
. سه سال

.تکمیل سن سی سالگی-۴
عدم محکومیت به جرایم ضد بشری      -۵

.و جنایت
عدم عضویت در احزاب سیاسـی        -۶

۵
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.سياسي وندونو كې نه غيتوب

ىرنوالد غو د اكلو 
:اتمه ماده

ــه ا ) ۱( ــانون  پ ــه ق ــه د دغ ووم
ماده کې درج شويو شـرایطو لرونکـي        
شخــصیتونه کــوالی شــي انونــه د 

او ) نوماند(کمېسیون غیتوب ته كانديد     
خپل لن سوانح د غوراوي کمېـې تـه         

.وسپاري
ــد ) ۲( ــه د كاندي ــوراوي كمې د غ

ــه   ــه من ــو ل ــويو اشخاص اووه ش
تنــه چــې تــر ولــو لــو ویــشت

او مناسب قانوني معيارونه ولـري، او د       
موزون جنسيتي تركيب په توافق او ملي       
مشاركت په پام سره جمهوري رياست ته       

.معرفي كوي
په اختالفي مـواردو كـې د راْيـو         ) ۳(

.اكثريت معتبر دى
ــیس د اووه ) ۴( ــور رئــ جمهــ

ــدانو  ــویو كاندي ــدل ش ــشتو پېژن وی
ـ    چـې   تنه   ۹له منه    ه لترلـه دوه تن

د كمېسيون د غو په توه       ې وي یې  

.حین تصدی وظیفه
طرزتعیین اعضاء

:مادۀ هشتم
شخصیت هـای واجـد شـرایط       )۱(

هفـتم ایـن قـانون مـی        ۀمندرج ماد 
ــضویت    ــه ع ــود را ب ــد خ توانن
کمیسیون کاندیـد وخلـص سـوانح       

تـۀ گـزینش تـسلیم      شانرا بـه کمی   
. نمایند

کمیتۀ گزینش از میان شخصیت های )۲(
کاندید شده به تعداد بیست وهفت تن را 

ی بلنـدترین ومناسـب تـرین       که دارا 
معیارهای قانونی باشند با توافـق وبـا        
رعایت مشارکت ملی و ترکیب جنسیتی      
موزون به ریاست جمهوری معرفی مـی       

.نمایند
ــت  ) ۳( ــی اکثری ــوارد اختالف درم

.آرا معتبر است
رئیس جمهوراز میان بیست وهفت     )۴(

تن راکه حـد     ۹تن کاندید معرفی شده     
بحیث اعـضای    اقل دونفر آن زن باشد    

کمیسیون برای مدت شش سال تعیـین       

۶
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.اکيكلونو لپاره د شپو

له د غوراوي كمېه د ولسي جرې       ) ۵(
رئـیس، د   لـه   رئیس، د مشرانو جرې     

رئیس، د اساسي قانون    له  سترې محكمې     
خپلواك كمېسيون  دپر پلي كېدو د ار      

رئیس، د بشري حقوقـو دخپلـواك       له  
پـه ـاکنو     او یو تن   رئیسله  كمېسيون  

اوندې مدني ولنې له نهاد خه      د  پورې  
.  شكله دهمت
د غوراوي د کمېـې د غونـو د          –۶

جوولو رئیس د هغې دغو له خوا اکل        
.کېي

تحليف
: نهمه ماده

  د موقف تـر احـراز       يد كمېسيون غ ،
، د جمهور رئيس او  ملي شورٰي د مخکی

مجلسينو د رئیسانو پر واندې د سترې       
محكمې د رئیس په واسطه الندې تحليف       

:پر اى كوي
په نامه سوند يـادوم     ) ج(اىد لوى خد  

چې د اكنو د خپلواك كمېسيون د غي        
سپارل شوې دندې د افغانستان را په توه 

.می نماید
کمیتۀ گـزینش متـشکل اسـت       )۵(

ــیس   ــه، رئ ــسی جرگ ــیس ول از رئ
مـــشرانوجرگه، رئـــیس ســـتره 
محکمه، رئیس کمیسیون مستقل نظارت     
ــیس   ــی، رئ ــانون اساس ــق ق برتطبی
کمیسیون مستقل حقوق بـشر ویـک       
نفراز نهادجامعـۀ مـدنی مـرتبط بـه         

. انتخابات
رئیس تدویر جلسات کمیتۀ گزینش     -۶

توســـط اعـــضای آن انتخـــاب 
.می گردد
تحلیف 
:مادۀ نهم

اعضای کمیسیون قبل از احراز موقف،      
تحلیف آتـی را در حـضور  رئـیس           
جمهورو رؤسای مجلسین شورای ملی     
توسط رئیس ستره محکمه  به جا مـی         

:آورند
سـوگند یـاد    ) ج(بنام خداوند بزرگ    
ف محوله را منحیث    میکنم که تمام وظای   

عضو کمیسیون مستقل انتخابـات بـا       

۷
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د اساسي قـانون او نـورو قوانينـو د          
     ،ايماندار ،تينولحكمونو مطابق په ر
       او نـاپلو ې بې طرفبشپ ،خپلواك

.سره سرته رسوم
غيتـوب لـه السـه    د  دکمېسیون  

وركولو حالتونه
:لسمه ماده

د كمېسيون غي په الندې حـاالتو       ) ۱(
:كې خپل غيتوب له السه وركوي

.د جنايت په ارتكاب محكوميت-۱
د واكمنې محكمې په حكم له مدني        -۲

.حقوقو خه بې برخې كېدل
د دندې د تصد پر مهال په سياسي         -۳

.وندونو كې د شموليت اثبات
ته تر شلو   له قانوني مؤجه داليلو پر     –۴

.ورو زيات پرلپسې غيابت
يا دوامداره ناروغ    صعب العالج په   –۵

باندې اخته كېدل چې د دندې د اجـراء     
.خن شي

.مادې نه رعايت۱۳د دې قانون د -۶
د كمېسيون هر غى كوالى شـي،        )۲(

جمهور رئيس وليپه لیکلخپله استعفاء 

صداقت، ایمانداری، استقالل، بی طرفی     
ــابق  ــه مط ــر جانبداران ــل و غی کام
به احکام قانون اساسی افغانستان و سایر       

.قوانین انجام دهم
حاالت از دسـت دادن عـضویت       

کمیسیون  
:مادۀ دهم

عضو کمیسیون در حـاالت ذیـل       ) ۱(
:دست می دهدعضویت خویش را از

.محکومیت به ارتکاب جنایت-۱
حرمان از حقوق مدنی بـه حکـم          -۲

.محکمۀ ذیصالح
اثبات شمولیت در احزاب سیاسی      -۳

.حین تصدی وظیفه
غیابت مسلسل اضافه از بیست روز       -۴

.بدون دالیل موجۀ قانونی
صعب العالج یمبتال شدن به مريض    -۵

يا دوامدار كه مـانع اجـراى وظيفـه         
.رددگ
. این قانون۱۳عدم رعایت مادۀ -۶
هریک ازاعضای کمیسیون می تواند )۲(

استعفاء خویش راکتباً به رئیس جمهور      

۸
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. ته واندې كي

نې يا د دندې    د يوه يا و غو د مي      ) ۳(
له السه وركولو په حاالتو كې جمهـور        
رئيس د يوې مياشتې په تر كې، د دې         

ه کـې د    فقر )۲(په   قانون د اتمې مادې   
پاتې غو له منـه د ملـي         درج شویو 

مشاركت او جنسيتي تركيب په پام كـې        
نيولو سره د دې قانون له  حكمونو سره         

.سم نوى غى يا غي اكي
كې چـې رئـیس،      په هغه صورت  ) ۴(

منشي خپل غيتوب له السه      او مرستيال
مـادې د   پنمې  وركي، د دې قانون د      

فقرې د حكم له مخې د خـدمت د          )۲(
دورې د پاتې مودې لپاره د كمېسيون د        

.غو ترمن بيا اكنې صورت مومي
له عدلي تعقيب خه خونديتوب

:لسمه مادهويو
لـه دكمېسيون غى د واکمنې محکمې      

، توقيـف او تـر      دایېنیول ک رته  حکم پ 
نـشي، د    راتـالی عدلي تعقيب الندې    
دې امـر خـه     ه  مشهود جرم حاالت ل   

.مستثنٰي دي

.ارايه نماید
درصورت وفات ویا حاالت ازدست ) ۳(

دادن عضویت یک ویا چندعضو، رئیس      
جمهورعضویا اعضای جدیدرا درخالل    
مدت یکماه از میان اعضای باقیمانـده       

مادۀ هشتم این قـانون      )۲(قرۀفمندرج  
بارعایت مـشارکت ملـی وترکیـب       
ــن    ــام ای ــابق احک ــسیتی مط جن

.نمایدقانون تعیین می
درصورتی که رئیس، معاون ومنشی     )۴(

از دست دهد مطابق    عضویت خویش را  
م ایـن قـانون   پنجمادۀ  )۲(حکم فقرۀ   

برای مـدت باقیمانـدۀ دوره خـدمت     
مجدد بین اعضای کمیـسیون     اتانتخاب

.صورت می گیرد
مصئونیت از تعقیب عدلی

:مادۀ یازدهم
عضو کمیسیون بدون حکـم محکمـۀ       
ذیصالح گرفتار، توقیف و مورد تعقیب      

عدلی قرار گرفته نمی تواند، حـاالت        
جرم مـشهود از ایـن امـر مـستثنٰی          

.است

۹
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د كمېسيون غونې
:دوولسمه ماده

د كمېسيون غونې د كمېـسيون د       ) ۱(
رئیس په تصميم يا د غو د يوه ثلث پـه           

.وانديز جوېداى شي
د كمېسيون د غونـو د جوېـدو        ) ۲(

غو د دوو ثلثو په حضور بشپ        نصاب د 
او تصميمونه په غونه كې د حاضرو غيو 

د راْيو  . په اكثريت راْيو سره  نيول كېي      
د تساو په صورت كې هغه لورى چې د         
كمېسيون رئیس ورته راْيه وركوي، معتبر      

.ل كېي
د كانديدانو د واك او اسـنادو د         )۳(

يو ېلو، د راْيې وركولو دصندوقونو، دراْ
دشمېرنې، د راْيو دپايلو دتصديق او اعالن 
په هكله د درغليو د مؤجهو شكايتونو د        
ېلو په مواردو كې د كمېسيون غونې       
كاره وي، د سياسي وندونو، مـدني       

رسنيو استازي او ملـي او       ولیزوولنې،  
نيـوال ارونكي او كتونكي كـوالى      

ـ شي، په غونو كې يې     يون وكـ .

جلسات کمیسیون
:مادۀ دوازدهم

جلسات کمیسیون به تصمیم رئیس     )١(
اد یک ثلث  اعضاء     کمیسیون یا پیشنه  
.دایر شده می تواند

نصاب تدویر جلسات  کمیسیون با      )٢(
حضور داشت دوثلث اعضاء تکمیل و      
تصامیم  به اکثریت آرای  اعضای حاضر 

در صـورت    . جلسه اتخاذ می گـردد    
تساوی آراء نظر طرفـی کـه رئـیس          
کمیسیون به آن رای می دهـد، معتبـر     

.شناخته می شود
درمواردی بررسی جلسات کمیسیون)۳(

اسناد وصالحیت کاندیـدان، بررسـی      
شکایت های مؤجـه مبنـی برتقلـب        
درصندوق هـای رای، شـمارش آرا و        
تصدیق واعالن نتـایج علنـی بـوده،        
نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی،     

وناظرین ومشاهدین   انیگهمرسانه های   
ملی وبین المللی می توانند

ــد   ــتراک نماین ــسات اش .درجل

۱۰



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲

تصميمونه او پريكې دكمېسيون
:ديارلسمه ماده

ــف دي، د  ــي مكل ــسيون غ د كمې
تصميمونو دنيولو په وخت كې، دهېـواد        
لوې ې، دافغانستان  داساسي قانون،      
داكنو د قانون، ددې قانون او د نـورو         
نافذو قوانينو حكمونه په پام كې ونيسي او 
له هر ول  توكميز، قومي، سيمه ييـز،         

) تبعيض(او مذهبي تو پير       وندي، ژبني 
. او تعصب خه ه وكي
درېيم فصل

دكمېسيون دندې  او
واكونه

دندې او واكونه 
:وارلسمه ماده

كمېسيون د الندې دندو او واكونو      ) ۱(
:لرونكى دى

د اكنو د قانون د تطبيق په منظور د - ۱
.اجرائيوي دستورالعملونو تصویبول

او دـاكنو    حكومت ته ددې قانون      -۲
.قانون د تعديل وانديز

کمیسیون  یم وفیصله هایتصام
: مادۀ سیزدهم

اعضای کمیسیون مکلف اند حین اتخاذ      
تصامیم، منافع علیای کـشور، احکـام        
ــانون   قــانون اساســی افغانــستان، ق
انتخابات، این قانون و سایر  قوانین نافذه 

را در نظر گرفته  و از هر نوع  تبعیض            
و تعصب نژادی، قــومی، منطقـوی،     

ذهبی اجتنــاب  حزبــی، لــسانی و مــ
.ورزند

فصل سوم
وظایف وصالحیت های  

کمیسیون
وظایف و صالحیت ها 

:                                                                                                                                                                        مادۀ چهاردهم
ــایف و  ) ۱( ــسیون دارای وظ کمی

: صالحیت های ذیل می باشد
دستورالعمل های اجرائیوی   تصویب  -۱

.به منظورتطبیق قانون انتخابات
پیشنهادتعدیل این قـانون و قـانون       -۲

.انتخابات به حکومت

۱۱



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
داكنو داداري،بودجوي، مديريتي او     -۳

. عملياتي پالنونو تصويبول
ــشاء  -٤ ــسيون د داراالن د اودكمې

داجراآتـو   دفترونـو  يوالیت كمېسيون د 
.ارل

كه ييزو ه داكنيزو كاركوونكو د زد-٥
.برنامو له جوېدو خه ارنه

ثبتولـو  او  دراْيې وركوونكو د نوم       -٦
او برابرولـو   دلست لـه نـوي كولـو        

.خه ارنه
وندو اكنو كې د ثبت  شـوو        په ا  -٧

ــو د  ــې وركوونك ــدانو او د راْي كاندي
. وروستني لست تصديقول

د هېواد په كچه دمدني معلومـاتو د         -۸
دبرنامې ) خبرتيا(كمپاين او دعامه پوهاوي 

.جوول
له له ييزو رسـنيو خـه دـې          -۹

د نې ددستورالعملونو تصویبول  او      اخيست
لـه   يکې دولت وخت  اکنیز کمپاین په    
،د سياسـي ونـدونو    ییزو رسنیو تـه     

له عادالنه اومدني ولنې نهادونوكانديدانو
.الس رس خه ا تر السه كول

له سياسي  وندونو او خپلواكـو        -۱۰

بودجوی،  تصویب پالن های اداری،   -۳
.مدیریتی وعملیاتی انتخابات

نظارت از اجـراآت داراالنـشای      -٤
ــاتروالیتی   ــسیون و دفــ کمیــ

.کمیسیون
نظارت از برگزاری برنامه  هـای        -٥

.آموزشی کارکنان انتخاباتی
نظــارت از مراحــل ثبــت نــام، -٦

ــست ر ــد لـ ــه و تجدیـ ی أتهیـ
.دهندگان

تصدیق لست کاندیدان  ثبت نـام        -٧
ابات مربوط و لست نهائی      شده در انتخ  
.رای دهندگان

برنامه ریزی کمپـاین معلومـات       -۸
ــطح  ــه در س ــاهی عام ــدنی و اگ م

.کشور
دستورالعمل های استفاده از تصویب-۹

گانی  و حصول اطمینان      همرسانه های   
از دسترسی عادالنه احــزاب سیاسی،     
کاندیدان، نهاد های جامعۀ مدنی بــه       

لتی حین کمپاین   رسانه های همگانی دو   
.انتخاباتی

بر قراری  روابط وحفظ همکاری        -۱۰

۱۲



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
اكنو پورې اوندومـدني    كانديدانو اوپه   

دايكو نيول او د      نهادونواو رسنيوسره 
. همكار ساتل

دراْيې وركولو دايونو، دنوم ثبتولو -۱۱
دمركزونواو دراْيو شمېرلو دايونو اكل    

.او تصدیقول
د جمهوري ریاست او د جمهوري       -۱۲

یاست مرستیاالنو، ملي شورٰي، والیتـي      ر
شورٰي، ولسوال شورٰي، کلي شـورٰي،      

  اروالمجلـسونو كانديـدانو او     د  د
.لیکونو صادرولررواالنو لپاره د اعتباا

ملــي او نيوالــو، ــارونكو او -۱۳
كتونكو دسياسـي ونـدونو اسـتازو،       

و پورې اوندو نخپلواكو كانديدانو، په اك
نهادونو او له ييزو رسنيو ته  د اعتبـار          

. ليكونو صادرول
په رسمي توه د اكنو دلومنيو  او -۱۴

.اعالنولوروستنيو  پايلو 
.د اكنيز تقويم تصویبول-۱۵
د اكنو په قانون كې د درج شويو        -۱۶

.نورو واكونو او دندو ترسره كول
د فرعي اكنو د ترسره كېدو پـه        -۱۷

.مهال وېش اكليزماند نظورم

با احزاب  سیاسی، کاندیدان مـستقل،       
نهاد های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات 

.ورسانه ها
تعیین وتصدیق مراکز ثبت نام رای -۱۱

دهی، محالت رای دهـی و شـمارش        
.آراء
اصدار اعتبار نامه برای کاندیدان       -۱۲

وری، معـاونین ریاسـت     ریاست جمه 
جمهوری، شورای ملی، شورای والیتی،     
شورای ولسوالی، شورای قریه، مجالس     

.شاروالی و شاروال ها
ر اعتبار نامه برای  ناظرین و       ااصد -۱۳

مشاهدین ملی وبین المللی، نماینـدگان      
احزاب سیاسی، کاندیدان مستقل، نهاد     
های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابـات و     

.جمعیرسانه های
اعالن نتـایج ابتـدایی ونهـایی        -۱۴

.انتخابات بشکل رسمی
.تقویم انتخاباتیتصویب-۱۵
انجام سایر وظایف وصـالحیت      -۱۶

.های مندرج درقانون انتخابات
تعیین تقسیم اوقات زمـانی بـه        -۱۷

. منظور برگزاری انتخابات  فرعی

۱۳



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
مطابق، د حکمونو كمېسيون د قانون    ) ۲(

.يود رسنیو کمېسیون رامنته ک
كمېسيون نه شي كوالى د ـاكنيزو       ) ۳(

عملياتو په بهير كې د اكنو په پروسـې         
كـنالرې او   ،پورې اونـدې اليحـې    

.تعديل كيدستورالعملونه
ه لپكمېسيون دحكومت په مشوره خ    )٤(

ترتیب او په لولو کې یې      برابره،  بودیجه  
.خپلواک دی

د اكنو د وروستيو پايلو اعالن چې د        )۵(
 ې پر بنسشكايتونو د كمېسيون د پرېك

.، د بدلون و نه دىصورت مومي
ــدې او  ــيس دن ــسيون درئ دكمې

واكونه 
:پنلسمه ماده

د كمېسيون رئیس د الندې دندو او ) ۱( 
:واكونو لرونكى دى

.د كمېسيون د غونو رياست كول- ۱
د كمېسيون د فعـاليتونو عمـومي        -۲

.رهبري
د كمېسيون د بوديجې له تطبيق خه -۳

.ارنه

بـق احکـام قـانون،     طکمیسیون  ) ۲(
.نمایدیجاد میکمیسیون رسانه ها را ا

کمیسیون نمی توانددرجریان عملیات )۳(
ــا  ــل ه ــوایح، طرزالعم ــاتی ل انتخاب
ودستورالعمل های مربوط بـه پروسـۀ       

.انتخابات را تعدیل نماید
کمیسیون بودجۀ خویش را درمشوره )٤(

با حکومت تهیه، ترتیب ودرمصرف آن      
.باشدمستقل می

اعالن  نتایج نهایی انتخابات که بر        )۵(
س فیصلۀ کمیسیون شکایات صورت     اسا

. می گیرد، غیر قابل تغيیر است
وظایف و صالحیت هـای رئـیس       

کمیسیون 
:مادۀ پانزدهم

رئیس کمیسیون دارای وظایـف و     ) ۱(
: صالحیت هـای ذیل می باشد

.ریاست از جلسات کمیسیون-۱
رهبری عمـومی فعالیـت هـای        -۲

.  کمیسیون
نظــارت ازتطبیــق بودجــۀ   -۳

.یونکمیس

۱۴



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
ء د فعاليتونو   د كمېسيون د داراالنشا    -۴

.ارنه او ېل
په كورنيو او بهرنيو اوندو ادارو كې -۵

.له كمېسيون خه استازيتوب
د دې قانون د موخو او حكمونـو د        -۶

تطبيق لپـاره د امرونـو او الرـوونو         
.صادرول

د كمېسيون درئـیس پـه غيـاب        ) ۲(
كې د هغه دنـدې او واكونـه دهغـه          

.مرستيال ترسره كوي
داراالنشاء

:پاسمه مادهش
كمېسيون د اداري او اجرائيوي چارو ) ۱(

د پر مخ بيولو په منظـور د داراالنـشاء      
لرونكى دى چې په سر كې يې رئیس اى 

.لري
د داراالنشاء رئیس د كمېـسيون د       ) ۲(

غو د اكثريتو په توافـق وانـديز او د          
د  افغانستان د اسالمي جمهوري دولـت     

ي، د  سته مقررېـ  وتر منظور ور   ئیسر
داراالنشاء نور مامورين او كاركوونكي د      
ملكي خدمتونو د كاركوونكو د قانون د       

نظارت و بررسی فعالیـت هـای         -۴
.داراالنشای کمیسیون

نمایندگی از کمیسیون، در ادارات      -۵
.ذیربط داخلی و خارجی

اصــدار اوامــر و هــدایات   -۶
درجهت  تطبیق اهداف و احکام ایـن        

.قانون
درغیاب رئیس کمیسیون، وظایف و ) ۲(

صالحیت های وی را معاون آن اجراء       
.می نماید
اءداراالنش

:مادۀ شانزدهم
کمیسیون به منظور پیـشبرد امـور       )۱(

داراالنـشاء   دارایاداری و اجرائیوی    
در راس آن رئـیس قـرار       که  می باشد   

.دارد
رئیس داراالنشاء به توافق اکثریت      )۲(

اعضای کمیـسیون پیـشنهاد وبعـداز       
منظوری رئیس دولت جمهوری اسالمی     
افغانستان مقرر می گردد، سایر مامورین      

کارکنان داراالنشاء کمیسیون مطابق      و
احکام  قانون کارکنان خدمات ملکی،      

۱۵



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
.حكمونو مطابق استخدامېي

داراالنشاء خپلې دندې د قـانون د       ) ۳(
حکمونو او له هغې كنالرې سره سـم        
سرته رسوي چې د كمېسيون لـه خـوا         

.تصويبېي
دكاركوونكو استخدام 

:اووه لسمه ماده
ز، واليتونو  او ولسواليوكې     په مرك ) ۱(

داكنو مؤقـت كـاركوونكي دهغـې       
كنالرې مطابق چـې دكمېـسيون لـه        
خواوضع كېي،  دداراالنشاءپـه واسطه   

.استخدامېى
داراالنشاء د ـاكنو هغـه شـمېر        ) ۲(

لنمهاله كاركوونكي چې د اكنو قانون،      
دغه قانون او نور اوند نافذه قوانين نقض 

وـه او عـدلي     كي، له دندو خه     
.ارانونو ته وروپېژني

دول په پام كې    ) سلوك(دكو وو 
نيول 

:اتلسمه ماده
داكنو دايمي او مؤقـت كـاركوونكي       
مكلف دي خپلې دندې دملكي خدمتونو د 

. استخدام می گردند
داراالنشاء وظایف خـود را طبـق       )۳(

احکام قانون وطرزالعمل هـای کـه از        
طرف کمیسیون تصویب مـی گـردد،       

.اجراء می نماید
استخدام کارکنان

:مادۀ هفدهم
ــات در )۱( ــت انتخاب ــان مؤق کارکن

والیــات وولسوالی ها طبق    مـرکز،  
طرزالعملی کـه از طـرف کمیـسیون     
وضــع می گردد، توسط داراالنشاء     

.                                                                                                                استخدام می شوند
داراالنشاء آنعده کارکنان مؤقـت     ) ۲(

را که قانون انتخابات، ایـن      انتخابات  
قانون وسایر قوانین نافذه مرتبط را نقض       
نمایند، از وظایف شان سبکدوش وبـه       

.ارگان های عدلی معرفی نمایند
ــرز  ــت طــــ رعایــــ

سلوک 
:مادۀ هجدهم

کارکنان دایمی و مؤقـت انتخابـات        
مکلف اند وظایف محولـه را مطـابق         

۱۶



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
و د سـلوك دول دمقـررې  د         ینمامور

.حكمونو مطابق سرته ورسوي
)موانع(داستخدام خنونه 

:نو لسمه ماده
نـدونو دمـسئولينو او     دسياسي و ) ۱(

اكنيزو كانديدانو  استخدامول  د اكنود       
دايمي يامؤقتو كاركوونكو په توه، جواز      

.نه لري
داكنو دايمي  يا مؤقت كاركوونكي، ) ۲(

ددندې دتصد په وخت كې نشي كوالى 
.ان كانديد كي

انو پالر، نيكه، اوالد، مور،     ددكاندي) ۳(
لـري   ه حق نه   ېه او ورور، خور، م  

لرونكـو  داكنو دهغو اجرائيوي واكونو   
كاركوونكو په توه چـې دكمېـسيون        
له خوا مشخصېي، په اونده  ـاكنيزه        

.حوزه كې دنده ترسره كي
د كمېسيون د واليتي دفترونو رئیسان ) ۴(
ه اوندو واليتونو خه نه شـي اكـل         ل

.كېداى

احکام مقررۀ طرز سـلوک مـامورین       
.    انجام دهندخدمات ملکی

موانع استخدام 
:مادۀ نزدهم

استخدام مسئولین احزاب سیاسی  و ) ١(
کاندیدان  انتخاباتی به حیث کارکنـان        
دایمی یا مؤقـت انتخابـات، جـواز        

.ندارد
کارکنان دایمی يا مؤقت انتخابات     ) ٢(

حین تصدی وظیفه، نمـی توانند خودرا      
.  کاندید نمایند

اوالد، مادر، برادر، پدر، پدر کالن،) ۳(
خواهر،زوج وزوجه کاندیدان حق ندارند 
به حیـث کارکنـان انتخابـات دارای      
صالحیت های اجرائیوی کـه توسـط       
کمیسیون مشخص  می گردد، در حوزۀ       

.انتخاباتی مربوط ایفای وظیفه نمایند
رؤساى دفاتر والیتی کمیسیون از     ) ۴(

ــده   ــین ش ــه تعی ــات مربوط والی
.نمی توانند

۱۷
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لورم فصل
شكايتونو د كمېسيون تشكيل، د 

و واكونهدندې ا
جوت

:شلمه ماده
اونـدو  لـه د اكنو په چارو پورې –۱

سرغونو او درغليو خه پيدا شوو نيوكو 
او شكايتونو ته د رسيد په منظـور د         

ــكايتونو  ــزي ش ــسيومرك ن او د كمې
شكايتونو كمېسيونونه په والیتونو کـې      

.جوېي
د اكنو د رامنته كېدو په وخت كې –۲

يون په هر واليت كـې  كمېسد شکایتونو   
خپــل واليتــي كمېــسيونونه جــو او 

.يوفعال
كمېسيون خپله بودجه د   شكايتونود-۳

پـه  ترتيب او ،  حكومت په مشوره برابره   
.لولو كې يې خپلواك دى

د  او کمېسیون د شكايتونو مركزي   -۴
ـ كمشكايتونو واليتي    رئـیس،   ونوسيونې

ونوسيونېكمشكاياتوداو منشي د    مرستيال  
اكل كد غ يېو په واسطه.

صل چهارمف
تشکیل، وظایف وصالحیت های 

شکایاتکمیسیون 
تاْسیس

:مادۀ بیستم
به منظور رسیدگی به اعتراضـات و       -۱

شکایات ناشی از تخلفات وتخطی های      
مربوط به امور انتخابـات، کمیـسیون       
مركزى شـکایات وكميـسيون هـاى       

ـ  ــكايات در واليـ ــیس اش ت  تاْس
.می گردد

کمیسیون شکایات درزمان برگزاری   -۲
والیتی خویش   کمیسیون های انتخابات  

فــعال  هر والیت تاْسـیس و    را در 
.می نماید

کمیسیون شکایات بودجۀ خویش را     -۳
در مشوره با حکومت تهیه، ترتیب و در        

.مصرف آن مستقل می باشد
رئیس، معاون ومنـشی کمیـسیون      -۴

کمیسیون های والیتی   مرکزی شکایات و  
هـا  توسط اعضای کمیسیون    شکایات  

.گردندنتخاب میا

۱۸
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د غيتوب شرطونه
:يوويشتمه ماده

هغه شخص د شكايتونو د كمېـسيون د        
غي په توه اكل كيداى شي چې الندې 

:شرايط ولري
.يوازې د افغانستان تابعيت لرل-۱
.د لېسانس لوو زده كو لرل-۲
د لېسانس لپاره پنه كلنه او تر هغې        -۳

او د اهليت، پورته درې كلنه كاري تجربه
.نېك شهرت لرل

.د دېرش كلن عمر بشپول-۴
پر بشري ضد جرمونو او يا جنايت نه –۵

.محکومیت
دندې د ترسره كولو پر مهال پـه        د  –۶

.یتوبسياسي وندونو كې نه غ
كايتونو د كمېسيون د غـو د       د ش 

ولاكلو 
:دوه ويشتمه ماده

ماده کـې د    ) ۲۱(د دغه قانون په     ) ۱(
طو لرونکي مندرج شخصیتونه کوالى شرای

شي د شـکایتونو مرکـزي کمېـسیون        
        انونه کاندید او خپل لنـ یتوب تهغ

شرایط عضویت 
:مادۀ بیست ویکم

شخصی بحیث عضو کمیسیون شکایات     
تعیین شده می تواند که واجد شـرایط        

: ذیل باشد
.تابعیت افغانستانتنهاداشتن -۱
.لسانسداشتن تحصیالت-۲
داشتن اهلیت، شهرت نیک وتجربۀ     -۳

کاری برای لسانس پنج سال وباالتر ازآن 
.سه سال

.سن سی سالگیتکمیل-۴
عدم محکومیت به جرایم ضد بشری      -۵

.یا جنایت
احزاب سیاسی حین عدم عضویت در-۶

.تصدی وظیفه
ــسیون  ــضای کمی ــرزتعیین اع ط

شکایات 
:مادۀ بیست و دوم

ۀمندرج مـاد  واجد شرایط   اشخاص  )۱(
توانند خود را بـه     این قانون می  ) ۲۱(

عضویت کمیسیون مرکزی شـکایات     
ـ ينح شانرا به کم   کاندید وخلص سوا   ۀت

۱۹
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. سوانح د غوراوي کمېې ته وسپاري

د غوراوي كمېه ددې قـانون پـه        ) ۲(
ماده كې د درج شـوو شـرايطو        )۲۱(

تنو )۱۵(لرونكو كانديدانو له من خه د 
ناسـبو  په شمېر چې تر ولو د لوو او م        

قانونی معیارونو لرونکـي وي د ملـي         
مشارکت او موزون جنسيتي تركيب له په       
پام كې نيولو سره جمهوري رياست تـه        

.ورپېژني
اختالفي مـواردو كـې د راْيـو         په) ۳(

.اكثريت معتبر دى
جمهور رئيس د غوراوي كمېې لـه       )۴(

خوا له پېژندل شويو پنلسو کاندیـدانو       
   خه د شرايطو و     هترله تنه چې لپن

يوه په كې ينه شامله وي د شكايتونو د 
كمېسيون د غو په توه د شپو كلونو        

.مودې لپاره اكي
په هر والیـت کـې د شـکایتونو         ) ۵(

د درې غو پـه لرلـو سـره         کمېسیون  
.جوېي

نود شکایتونو د والیتي کمېـسیونو     ) ۶(
غي د شکایتونو د مرکزي کمېسیون په       

او د جمهور رئیس په منظـور       واندیز  

.تسلیم نمایندزینش گ
کمیتۀ گزینش ازمیـان کاندیـدان      )۲(

ــادۀ    ــدرج م ــرایط من ــد ش واج
تـن  ) ۱۵(این قانون به تعـداد      ) ۲۱(

راکه دارای عالیترین و مناسـب تـرین        
معیار های قانونی باشند با درنظر داشت       
مشارکت ملـی وترکیـب جنـسیتی       
موزون به ریاست جمهـوری معرفـی       

.ایدمی نم
درموارد اختالفـی اکثریـت آراء      )۳(

.معتبراست
رئیس جمهور از میان پـانزده تـن    ) ۴(

کاندیدان معرفی شده از طرف کمیتـۀ       
گزینش پنج تن که حداقل یک زن واجد        
شرایط شامل باشد را بحیث اعـضای       
کمیسیون شکایات برای مدت شش سال 

.تعیین می نماید
درهــر والیــت کمیــسیون   ) ۵(

اشتن سه عضو ایجاد مـی      شکایات با د  
.گردد

اعضای کمیسیون هـای شـکایات      )۶(
والیتی براساس پیـشنهاد کمیـسیون      
مرکزی شکایات ومنظوری رئیس جمهور 

۲۰
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. ومارل کېي

له عدلي تعقيب خه خونديتوب
:درويشتمه ماده

د شكايتونو د كمېسيون غي د واکمنې       
ى، توقيف امحکمې له حكم پرته نيول كېد

ى او تر عدلي تعقيب الندې راتالى       اكېد
.نه شي

دې امر خـه     لهد مشهود جرم حالتونه     
.مستثنٰي دي

ېسيون غونېكمشکایتونو د د 
:لېرويشتمه ماده

دشـكايتونو دكمېــسيون غونــې  ) ۱(
كمېسيون درئیس په تصميم يا شکایتونو دد

.يوه ثلث په وانديز جوېداى شيدغو د
د شكايتونو د كمېسيون د غونو د       ) ۲(

په شتون وجوېدو نصاب د غو د دوه ثلث
بشپ او تصميمونه يې د غونې د حاضرو 

د راْيو  .كثريت نيول كېي  غو د راْيو په ا    
د تساو په صورت كې د هغه لوري نظر         
معتبر ل كېـي چـې د شـكايتونو         

.دكمېسيون رئیس ورته راْيه وركوي
ــكايتونو او  ) ۳( ــاكنيزو شــ ــ

.مقرر می گردند
مصئونیت از تعقیب عدلی

:مادۀ بیست وسوم
عضو کميسیون شکایات بدون حکـم      
محکمۀ ذیصالح گرفتـار، توقیـف و       
مورد تعقیـب عـدلی قـرار گرفتـه         

. نمی تواند
حاالت جرم مشهود از این امر مستثنی       

.است
شکایاتجلسات کمیسیون 
:مادۀ بیست وچهارم

تصمیم به جلسات کمیسیون شکایات)۱(
پیشنهاد یک  رئیس کمیسیون شکایات یا   

.تواندمیشدهدایر ثلث اعضاء
نصاب تدویر جلـسات کمیـسیون      )۲(

شکایات با حضور داشت دوثلث اعضاء   
صامیم به اکثریت ارای اعضای     تکمیل وت 

درصورت . حاضرجلسه  اتخاذ می گردد
تساوی آرا نظر طرفـی کـه رئـیس          
کمیسیون شکایات به آن رای می دهد،       

.معتبر شناخته می شود
جلسات کمیـسیون شـکایات در     ) ۳(

۲۱
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سرغونو ته د رسېدنې په اوندو مواردو       
كې د شكايتونو د كمېسيون غونې علني     

   وندونو     ووي، او په غون كې د سياسي
يزې رسـن او    ولي، مدني ولنې،    استاز

ملي او نـيوال ارونكي او كتـونكي       
.ون كوالى شي

د شكايتونو د كمېسيون تصميمونه او 
پرېكې

:پنه ويشتمه ماده
د شكايتونو د كمېسيون غي مكلف دي، 

ل د افغانـستان د     مهاد تصميم نيولو پر   
اساسي قانون، د اكنو قانون، دغه قانون       

قوانينو حكمونه په پام كې      ونافذ او نورو   
ونيسي او له هر ول تبعيض او توكميز،        
قومي، سيمه ييز، وندي، ژبني او مذهبي       

.تعصب خه ه وكي
د شكايتونو د كمېسيون واكونه

ويشتمه مادهشپ:
د شكايتونو كمېسيون په الندې مواردو 

كتصميم نيولو وارسيد اوكې د
:لري

پورې او درغليو   غونو  په اكنيزو سر  -۱

مواردی مربوط به رسیدگی به شکایات      
وتخلفــات انتخابــاتی علنــی بــوده، 

معۀ مدنی،  نمایندگان احزاب سیاسی، جا   
، ناظرین ومشاهدین   انیگهمرسانه های   

ملی وبین المللی می توانند درجلـسات       
.اشتراک نمایند

تصامیم و فیصله های کمیـسیون      
شکایات 

:مادۀ بیست وپنجم
اعضای کمیسیون شکایات مکلف انـد      
حین اتخاذ تصامیم، احکام قانون اساسی      
افغانستان، قانون انتخابات، اين قانون،     

از نظر گرفته ووانین نافذه را دروسایر ق
تعـصب نـژادی،    هر نوع تبعـیض و    

مذهبی قومی، منطقوی، حزبی، لسانی و    
.اجتناب ورزند

صالحیت های کمیسیون شکایات 
:مادۀ بیست وششم

کمیسیون شکایات صالحیت رسیدگی و     
ــل را  ــوارد ذی ــصمیم درم ــاذ ت اتخ

:دارد
شکایات مربوط به تخلفات وتخطی      -۱

۲۲
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ون د ـاكنو د     اوندو شكايتونو په    د  

د ترسره كولو په برخـه كـې د         پروسې  
.قانون د نقض په مواردو كې

اعتراضلست باندې د پركانديدانو د -۲
شرايط او اوصاف    کاندیدانواو د    موارد

په بهير كې مطرح     د پروسې  چې د اكنو  
.كېي

مطـابق د اكنو د قانون د حكمونو       -۳
.دي جريمو وضع كولغديب او د نتاْ
شكايتونو ته     ،د شكايتونو كمېسيون  -۴

ترتيب او له   او ول   كنالره   د رسېد 
.مخې يې عمل كوي

ېحکومت ته د اكنو قانون او دد- ۵
.قانون د تعدیل واندیز

له اكنيزو سرغونو خه د راپيدا -۶
 لېشوو شكايتونو،ېشرط چېده پ

د اكنو د پايلو له تصديق د مخه شكايت
.دلي ويېرس
د شکایتونو مرکزي کمېـسیون، د       -۷

شکایتونو د والیتي کمېسیونونو تصميمونه 
د شكايت كوونكي د نه قناعت په صورت 

. كې يا په خپل لزوم ديد بيا ېي
ـ د شكايتونو واليتي كم    -۸ سيونونه د  ې

نتخاباتی به شمول مـوارد نقـض      های ا 
ــۀ   ــام پروس ــسمت انج ــانون درق ق

.انتخابات
موارد اعتراض برلست کاندیـدان،     -۲

شــرايط و اوصــاف كانديــدان کــه 
درجریان پروسـۀ انتخابـات مطـرح       

.می شود
تاْدیب و وضع جریمه های نقـدی       -۳

.مطابق احکام قانون انتخابات
کمیسیون شکایات طرزالعمل ونحوۀ -۴

به شکایات را ترتیب وطبق آن      رسیدگی  
.عمل می نماید

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات واین     -۵
.قانون به حکومت

رسیدگی شکایات ناشی از تخلفات     -۶
انتخاباتی، مشروط بر اینکه شکایت قبل      
از تصدیق نتایج انتخابـات مواصـلت       

.نموده باشد
ــکایات، -۷ ــزی ش ــسیون مرک کمی

کایات تصامیم کمیسیون های والیتی ش    
را در صورت عدم قناعت شاکی یا لزوم        

.دید خود مجدداً بررسی می نماید
کمیسیون های والیتـی شـکایات      -۸

۲۳
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مرجع  لو لومن ېشكايتونو د   اكنيزو  

، د شكايتونو   ېه استثنايي حاالتو ك   پ .ده
شي د اكنيزو    ىسيون كوال ېمركزي كم 
مرجــع لــو لــومنېد شــكايتونو 

.وي
ته په   ېشخص يا ادار   ىسرغوونك -۹

.لصادرواصالحي اقدام اخطار يا دستور 
د پايلو له تصديق او اعالم د مخه د-۱۰

ېرنېيا د راْيو د شم     ېراْيې وركون  يبیال
.يم نيولپه اه تصم

ـ كممركـزي شكايتونود  -۱۱ سيون ې
جرم دارتكـاب پـه اه د      دشي   ىكوال

ـ        ېشواهدو د موجوديت په صـورت ك
په غـرض   عدلي تعقيب د ىسرغوونك

ارنواليته معرفي ك.
كمېـسيون   مركزي د شكايتونو د   -۱۲

.هو نه دبدلولو او د  پرېكه وروست
تحليف

: اووه ويشتمه ماده
، دشکایتونو مرکزی کمیسیون غی   -۱

، د جمهور رئيس مخکېد موقف تر احراز 
او  ملي شورٰي د مجلسينو د رئیسانو پر         

مرجع اولیۀ رسـیدگی بـه شـکایات        
درحاالت اسـتثنایی،  .انتخاباتی می باشد  

کمیسیون مرکزی شکایات می توانـد      
مرجع اولیۀ بررسی شکایات انتخابـاتی      

.باشد
ـ    -۹ ه اقـدام   اصدار اخطاریا دستور ب

.اصالحی به شخص یا ادارۀ متخلف
اتخاذ تصمیم مبنی برتجدیـدرای     -۱۰

دهی یا شمارش آراء قبـل از تـصدیق         
.واعالم نتایج

ــسیون مرکــزی شــکایات -۱۱ کمی
می تواند درصورت موجودیت شـواهد      
ــف  ــرم، متخل ــاب ج ــی برارتک مبن
را غرض تعقیب عدلی بـه ـارنوالی        

.معرفی نماید
مرکزی شکایات   فیصلۀ کمیسیون  -۱۲

.نهایی وغیرقابل تغیير می باشد
تحلیف 

:مادۀ بیست وهفتم
اعضای کمیسیون مرکزی شکایات    -۱

قبل از احرازموقف، تحلیف آتـی را در        
حضور رئیس جمهور و رؤسای مجلسین      

۲۴



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
واندې د سترې محكمې د رئـیس پـه         

:واسطه الندې تحليف پر اى كوي
په نامه سوند يـادوم     ) ج(د لوى خداى    

شـکایتونو د مرکـزي    اكنيزو د  دچې  
سپارل شوې  را  كمېسيون د غي په توه      

تان د اساسي قانون، د ولې دندې د افغانس
اكنو قانون، ددې قانون او نورو نافـذه        
       ،ـتينولقوانينو د حكمونو مطابق په ر
ايماندار، خپلواك، بشپې بې طرف او 

.ناپلو سره سرته رسوم
د شكايتونو د واليتي كمېـسيونونو       -۲

رئیسان، پورتنى سوند د شـكايتونو د       
مركزي كمېسيون د رئیس پر وانـدې       

. ه كويترسر
كايتونو دكمېسيون دغيتوب له شد

السه وركولو حالتونه
:ته ويشتمه مادها
د شكايتونو د كمېسيون غـى پـه        ) ۱(

كې خپل غيتوب له السه      والندې حالتون 
:وركوي

.د جنايت پر ارتكاب محكومېدل- ۱
د واكمنې محكمې په حكم له مدني - ۲

شورای ملی توسط رئیس ستره محکمه      
:بجا می آورند

سـوگند یـاد    ) ج(بنام خداوند بزرگ  
یف محوله را منحیث    میکنم که تمام وظا   

عضو کمیـسیون مرکـزی شـكایات       
انتخاباتی بـا صـداقت، ایمانـداری،       
استقالل، بی طرفی کامل وغیر جانبدارانه 
مطابق بـه احکـام قـانون اساسـی         
افغانستان،قانون انتخابات، این قـانون     

.وسایر قوانین نافذه انجام دهم
رؤسای کمیسیون هـای والیتـی      -۲

وررئیس فوق را درحض  تحلیفشکایات
کمیسیون مرکزی شکایات انجام مـی      

.دهند
حاالت از دسـت دادن عـضویت       

کمیسیون شکایات 
:مادۀ بیست وهشتم

عضوکمیسیون شکایات درحـاالت    )۱(
ذیل عـضویت خـویش را از دسـت         

:می دهد
.محکومیت به ارتکاب جنایت-١
حرمان از حقوق مدنی بـه حکـم         -۲

۲۵



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
.و خه حرمانقحقو

ل په سياسي د دندې د تصد پر مها- ۳
.وندونو كې د شموليت اثبات

ترشلو قانوني داليلو پرته    له مؤجهو  -۴
.ورو زيات پرلپسې غيابت

۵-       په صعب العالجه يا دوامداره ناروغ
باندې اخته كېدل چې د دندې د اجـراء     

.خن شي
مادې نه رعایـت     ۲۵ددې قانون د     -۶

.کول
سيون هـر   ېدشكايتونو دمركزي كم  ) ۲(

واليتـي  دشـكايتونو د او  ماًمستقي ىغ
دشكايتونو د مركزي ىسيونونو هرغېكم
په ليكلي   ءخپله استعفا  ېسيون له الر  ېكم

ېته وانـد  جمهور رئيس   واد  ېول د ه  
.كوي

د غيتوب دوفات اوديوه يا و غو) ۳(
جمهور له السه وركولو په حالتونو كې، 

له پاتې غو دنوى غى يا غي رئيس 
 خه دمنې مياشتې موديوې په تر
د دوه ويشتمې مادې د دې قانونكې د

دويمې فقرې مطابق دملي مشاركت او 
په پام كې نيولو سره د له جنسيتي تركيب 

.محکمۀ ذیصالح
ب سیاسـی   اثبات شمولیت دراحزا   -۳

.حین تصدی وظیفه
غیابت مسلسل اضافه ازبیست روز      -۴

.بدون دالیل موجۀ قانونی
مبتال شدن به مریضی صعب العالج       -۵

یا دوامدار که مـانع اجـرای وظیفـه         
.گردد

ــادۀ -۶ ــت م ــدم رعای ــن ۲۵ع ای
.قانون

یـک از اعـضای کمیـسیون       هر)۲(
عـضو هرقیماً و مرکزی شکایات مست  

طریق یتی شکایات از  کمیسیون های وال  
کمیسیون مرکزی شـکایات اسـتعفای    
خود را کتباً به رئیس جمهـور ارائـه         

.نمایدمی
درحاالت وفات واز دسـت دادن      )۳(

عضویت یک ویا چند عـضو، رئـیس        
جمهور عضو یا اعـضای جدیـد رادر       

خالل مدت یک ماه از میـان اعـضای         
دوم باقیمانده فقرۀ دوم مادۀ بیـست و      

ا رعایت مشارکت ملـی و     این قانون ب  
ترکیب جنسیتی مطابق احکام این قانون      

۲۶



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
.دې قانون د حكمونو له مخې اكي

صورت كې چې د شكايتونو ۀپه هغ) ۴(
او كمېسيون رئیس، مرستيال مركزيد

منشي خپل غيتوب له السه وركي، د 
مت د دورې د پاتې مودې لپاره د خد

 و ترمنبيا شكايتونو د كمېسيون د غ
.اكنې ترسره كېي

د شكايتونو دكمېسيون داراالنشاء
:نهه ويشتمه ماده

د شكايتونو كمېسيون د اداري او ) ۱(
اجرائيوي چارو د پر مخ ولو په منظور د 
داراالنشاء لرونكى دى چې په راس كې 

.يې رئیس اى لري
د داراالنشاء رئیس د شـكايتونو د       ) ۲(

مركزي كمېسيون د غو د اکثریت پـه        
توافق وانديز او د افغانـستان اسـالمي        
        جمهوري دولت د رئیس تـر منظـور

.وروسته مقررېي
داراالنشاء خپلې دنـدې د هغـې       ) ۳(

كــنالرې لــه مخــې مــخ تــه وي 
كمېسيون لـه خـوا     شکایتونو د   چې د   

.تصويبېي

.تعیین می نماید
درصورتی که رئیس، معاون ومنشی     ) ۴(

کمیسیون مرکزی شکایات عـضویت     
خویش را از دست دهد بـرای مـدت         
باقیمانده دورۀ خدمت انتخابات مجدد     
بین اعضای کمیسیون شکایات صورت     

.می گیرد
تداراالنشاى كميسيون شكاي

:مادۀ بیست ونهم
کمیسیون شـکایات بـه منظـور       )۱(

دارای پیــشبرداموراداری واجرائیــوی 
ء می باشد که درراس آن رئیس داراالنشا
.قرار دارد

رئیس داراالنشاء به توافق اکثریت     ) ۲(
اعضای کمیسیون مرکـزی شـکایات      

از منظوری رئیس دولت    بعدپیشنهاد و 
اســالمی افغانــستان  یجمهــور

.ددگرمقرر می
ــودرا  )۳( ــایف خ ــشاء وظ داراالن

ــرف   ــه از ط ــی ک ــق طرزالعمل طب
کمیسیون شکایات تصویب می گـردد،    

.اجراء می نماید

۲۷



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲

استخدامد كاركوونكو
:دېرشمه ماده

ــسيونونو د  ) ۱( ــكايتونو د كمې د ش
داراالنشاء دايمي مامورين او كاركوونكي 
د ملكي خدمتونو د كاركوونكو د قانون       

. مطابق استخدامېي
په مركز او واليتونو كې دشكايتونو      )  ۲(

هغـې   ددكمېسيون مؤقت كاركوونكي    
كنالرې مطـابق چـې د شـكايتونو د         

يون له خوا وضع كېي، د      مرکزی كمېس 
.داراالنشاء په واسطه استخدامېي

داراالنشاء كوالى شي د شكايتونو د ) ۳(
ــت   ــمېر مؤق ــه ش ــسيونونو هغ كمې
كاركوونكي چې د اكنو قانون نقضوي، د 
اكنو دقانون له حكمونو سره سم له خپلو 
دندو لرې او عدلي ارـانونو تـه يـې          

.وروپېژني
نيولد سلوكو د ول په پام كې

:یودېرشمه ماده
دايمې او مؤقـت كـاركوونكي      اکنود  

مكلف دي د ملكي خدمتونو د مامورينو       
مقررې لـه حكمونـو     دد ول دسلوك  

استخدام کارکنان
:مادۀ سی ام

مامورین وکارکنان دایمی داراالنشای )۱(
کمیسیون های  شکایات مطابق احکام      
قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام     

.می گردند
قت کمیسیون شکایات   کارکنان مؤ )۲(

درمرکزووالیات طبق طرزالعملی که از     
طرف کمیسیون مرکزی شکایات وضع     
می گردد، توسط داراالنشاء اسـتخدام      

.می شوند
آن عـده   داراالنشاء مـی توانـد    )۳(

کارکنان مؤقت کمیسیون های شکایات     
را که قانون انتخابات را نقض می نمایند، 

ایف مطابق احکام قانون انتخابات از وظ     
به ارگان های عـدلی     شان سبکدوش و  

.معرفی نماید
رعایت طرزسلوک 

:مادۀ سی ویکم
کارکنان دایمـی ومؤقـت انتخابـات       
ــه را   ــایف محول ــد وظ ــف ان مکل
مطـابق احکـام مقـررۀ طرزســلوک    

۲۸



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
سره سم خپلې سپارل شوې دندې سرته       

.ورسوي
)موانع(د استخدام خنونه

:دېرشمه مادهدوه 
د  ولينو او ئمسد  د سياسي وندونو    ) ۱(

د شكايتونو مولااستخدكانديدانو اكنيزو 
ــو   ــي او مؤقت ــسيونونو د دايم د كمې

.جواز نه لري،كاركوونكو په توه
سیونونو مؤقـت او   ېدشکایتونو دکم )۲(

دايمي كاركوونكي ددندو دتصد پـر      
كانديد ى خپل انونه    مهال، نه شي كوال   

.كي
پالر، نيكه، اوالد، مور،    كانديدانو  د  ) ۳(

ي د لـر رمن حق نېماوورور، خور، ميه    
ــسیونونود اجرشکایتونود ــوی ئاکمی ی

كاركوونكو په توه چې د واكونو لرونكو
خـوا  ل كمېـسيون مرکزي  شکایتونو د   
، په اونده اكنيزه حوزه كې      مشخصېي

.دنده سرته ورسوي
د شكايتونو د كمېسيونونو د واليتي      ) ۴(

دفترونو رئیسان له اوند واليت خه نه       
. ىاېدل کشي اك

ــام   ــی انج ــدمات ملک ــامورین خ م
.دهند

موانع استخدام 
:مادۀ سی ودوم

استخدام مسئولین احزاب سیاسـی     ) ۱(
ندیدان انتخاباتی به حیث کارکنـان      وکا

دایمی یا مؤقت کمیسیون های شکایات، 
.جواز ندارد

کارکنان دایمی یا مؤقت کمیسیون     )۲(
های شکایات حـین تـصدی وظیفـه،        
ــد    ــود را کاندی ــد خ ــی توانن نم

.نمایند
اوالد، مادر، برادر،   پدر، پدرکالن، )۳(

زوجۀ کاندیـدان حـق     خواهر، زوج و  
ارکنان کمیسیون های   ندارند به حیث ک   

شکایات دارای صالحیت های اجرائیوی     
که توسط کمیسیون مرکزی شـکایات      
مشخص می گردد، درحوزۀ انتخابـاتی      

.مربوط ایفای وظیفه نمایند
یرؤسای دفاتروالیتی کمیسیون ها   )۴(

د از والیت مربوطـه     نشکایات نمی توان  
.دنتعیین گرد

۲۹



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲

پنم فصل
متفرقه حكمونه

نديتوبامنيتي خو
:دري دېرشمه ماده

د كورنيو چارو وزارت او نورې اوندې       
امنيتي مراجع د كمېسيون، د شكايتونو د       
كمېسيونونو د غو او په هغو پـورې د         
اوندو دفترونو د امنيت او سـاتنې پـه         

.منظور الزم تدبيرونه نيسي
خپرونه، نان او مهر

:لور دېرشمه ماده
ــزي ــكايتونو مرك ــسيون او د ش كمې

كمېسيون د انې خپرونې، نـان او       
.مهر لرونكي وي
د نافذېدو نېه

:رشمه مادهېپنه د
دتوشېح له نېـې خه نافـذ      دغه قانون   

ـ    او . دې خپورشـي  ېپه رسمي جريده ك
د هغه په نافذېدو سره د اكنو د تنظـيم          

سيس په هكلـه    قت كمېسيون د تاْ   ؤد م 
س انتقالي دولت د رئیافغانستان اسالميد

فصل پنجم
احکام متفرقه

مصئونیت امنیتی
:مادۀ سی وسوم

وزارت امور داخله و سـایر مراجـع          
ذیربط  امنیتی  به منظور تأمین امنیت و         
حفاظت اعضای کمیسیون، کمیـسیون     

های شکایات ودفاترمربوط آنها تـدابیر       
.الزم را اتخاذ می نمایند
نشریه، نشان و مهر 

: مادۀ سی وچهارم
کمیسیون  وکمیسیون مركزى شکایات     

شان  و مهر  مخصوص       دارای نشریه، ن  
.می باشد

تاریخ انفاذ 
:مادۀ سی وپنجم

دراین قانون از تاریخ توشیح نافـذ و        
جریدۀ رسمی نشرگردد، با انفـاذ آن،       

مـــؤرخ ) ۳۹(فرمـــان شـــماره 
رئیس دولت انتقالی اسالمی ۶/۵/۱۳۸۲

افغانستان در بارۀ  تأسیس کمیـسیون       

۳۰



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
ه فرمان او د    ) ۳۹(نېې   ۶/۵/۱۳۸۲د  

ــيم د   ــاكنو د تنظ  ــشترك ــر م دفت
اسالمي انتقالي  افغانستان  سيس په اه د     د تاْ 

) ۴۰(نېې   ۶/۵/۱۳۸۲دولت د رئیس د     
ه ) ۸۱۱(كال په    ۱۳۸۲ه فرمان، د    

خپور شوى، د ـاكنو د      رسمي جريده كې    
افغانستان د اساساتو په هكله د      ترسره كولو   

د رئیس  په دوره كې    سالمي انتقالي دولت    ا
)۱۱۰ (     ه فرمان چې د۲۹/۱۱/۱۳۸۲

ـه  ) ٨١٩(په  كال   ۱۳۸۲نېې چې د    
رسمي جريده كې خپور شـوى، د ملـي         

د  ٰياو ولسوال شور   ٰي، واليتي شور  ٰيشور
افغانـستان  اكنو د ترسره كولو په هكله د        

ــت  ــوري دول ــالمي جمه ــیس د راس ئ
ه فرمان چې د ) ۲۴(نېې ۱۷/۳/۱۳۸۴

ه رسمي جريده   ) ۸۵۳(كال په    ۱۳۸۴
 دفتر  كې خپور شوى د اكنو د تنظيم د         

د واك د پاى ته رسېدو په هكله د افغانستان 
ه ) ۱۱۰(د د اسالمي جمهوريت د رئیس

۲۷/۹/۱۳۸۴كال د  ۱۳۸۴فرمان چې د    
رسمي جريده كې خپـور     ه) ۸۷۴(نېې  
.غو كېياو نور مغاير حكمونه يې لشوى

مؤقت تنظیم  انتخابات و فرمان شـماره        
رئیس دولـت    ٦/٥/١٣٨٢خ  مؤر) ۴۰(

انتقالی اسالمی افغانستان در بارۀ تأسـیس       
دفتر مشترک تنظیم انتخابات منتشرۀ جریدۀ 

، فرمان ۱۳۸۲سال ) ۸۱۱(رسمی  شماره 
٢٩/١١/١٣٨٢مـؤرخ   ) ۱۱۰(شماره

انتقالی اسـالمی افغانـستان     رئیس دولت   
اساسـات برگـزاری انتخابـات      دربارۀ  

ــالیدر ــالمیدورۀ انتقـــ اســـ
انــستان منتــشرۀ جـــریدۀ رســمی افغ

، ۱۳۸۲ســـال ) ۸۱۹(شـــماره 
١٧/٣/١٣٨٤مؤرخ  )۲۴(فرمان شماره 

رئیس جمهوری  اسالمی افغانستان دربارۀ      
انتخابات شورای ملی و شورای     برگزاری  

و ولسوالی منتشرۀ جریدۀ رسـمی      والیتی  
و فرمـان    ۱۳۸۴سـال   ) ۸۵۳(شماره  
رئیس ٢٧/٩/١٣٨٤مؤرخ ) ۱۱۰(شماره 

وری اسالمی افغانستان دربارۀ خـتم      جمه
ــالحیت دفتـــر مـــشترک    صـ
ــمی   ــدۀ رس ــشرۀ جری ــات منت انتخاب

سایر احکام و ۱۳۸۴سال  ) ۸۷۴(شماره  
.گرددمغایر آن ملغی می

۳۱
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داکنو دقانون دتوشېح 
دافغانستان اسالمي ،لهپه هک

رئيس جمهوریت د
فرمان

) :)۳۸ه
:۲۹/۴/۱۳۹۲هنې

لومماده:
مادې  )۶۴(قانون د  يان داساس دافغانست

د ـاکنو    ې،فقرې دحکم له مخ    )۱۶(د
و دـ   ينشوري دمجلس  يقانون چې دمل  

ې  ))۹۶ېېن۱۳۹۲/ ۴/ ۲۴ت د ئهی
فـصلونو او   )۱۶(پریکې پر بنس په     

،مادو کې تـصویب شـوی دی       )۸۰(
.توشېح کوم

:وه یمه مادهد
له  ،ې خه نافذ  ېتوشېح له ن  دغه فرمان د  

ي دمجلسینو دـ    رشو يلدم قانون او 
پـه   ې،یوای د  هکې سر ېله پر  ئتهی

.جریده کې خپور شييرسم
حامد كرزى

ئیسجمهوریت ريدافغانستان اسالم

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان درمورد توشیح 

قانون انتخابات
)۳۸: (شماره
۲۹/۴/۱۳۹۲: تاریخ

:مادۀ اول
) ۶۴(مادۀ  ) ۱۶(به تأسی از حکم فقره      

قانون اساسی افغانستان ، قانون انتخابات 
) ۹۶(را که بر اساس فیـصلۀ شـماره         

هیئت مخـتلط    ۲۴/۴/۱۳۹۲مؤرخ  
) ۱۶(مجلسین شورای ملی به داخـل       

ماده تـصویب گردیـده     ) ۸۰(فصل و 
.است، توشیح می دارم

:مادۀ دوم
این فرمان از تـاریخ توشـیح نافـذ،         

فیصلۀ هیئت مخـتلط    همراه با قانون و   
جریدۀ رسمی  شورای ملی در   مجلسین

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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جمهوري دولتيدافغانستان اسالم
ٰيشوريملد 

فیصله
داکنو دقانون طرح

)                                                  ) :۹۶ه 
 :۲۴ /۴ /۱۳۹۲هېن

ېماد ېسلمپه  قانون   يدافغانستان داساس 
ـ له مخې،   حکم   يدرج شو كې د    يدمل

د مجلسينو د  هيئت له هـرې        ٰيشور
پـه   غـو تنو  جرې خه د اوو، اوو    

) ۱۶(پـه    هدانو دقانون طرح   تركيب
لـ له یـو     ېمادو ک ) ۸۰(فصلونو او   

د چنا كـال  ۱۳۹۲تعدیلونو سره د    
په  ېور ېد دوشنب  هېن ۲۴په   ېد میاشت 

.هفیصله کېغونه ک
سئيد هیئت ر

ينذیر احمد حنفيقاض

د هیئت مرستیال
الدین منصفيغالم محيمولو

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

هفیصل
طرح قانون انتخابات

)                                                                                                           ۹۶: (شماره
۲۴/۴/۱۳۹۲: تاریخ

به تاْسی از حکم مندرج مادۀ صدم قانون 
اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین 
شورای ملی به ترکیب هفت، هفت نفر       
از اعضای هر جرگـه طـرح قـانون         

فـصل و   ) ۱۶(انتخابات را به داخـل      
یک سلسله تعدیالت،   ماده تواْم با  ) ۸۰(

۲۴مــؤرخ در جلــسۀ روز دوشــنبه 
فیــصله ۱۳۹۲مــاه ســرطان ســال 

.نمود
رئیس هیئت مختلط

قاضی نذیر احمد حنفی

معاون هیئت مختلط                                                         
مولوی غالم محی الدین منصف

ب
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فهرست مندرجات
قانون انتخابات

فصل اول
احکام عمومی

صفحهعنوان ماده
۳۲........ ......................................مبنی :                مادۀ اول
٣۲.............................................اهداف :                مادۀ دوم

٣۳......................................ی نام اختصار:              مادۀ سوم 
۳۳.......................................حات اصطال:             مادۀ چهارم
۳۸............................درانتخابات حق شرکت :               مادۀ پنجم
۳۹...............................دهنده مکلفیت رأی :              مادۀ ششم
۴۱................................مکلفیت کمیسیون :                مادۀ هفتم
۴۱...................................ادارات مکلفیت :               مادۀ هشتم

۴۲.......................................عدم مداخله :                 مادۀ نهم
فصل دوم

های انتخاباتیهحوز
۴۳.........................تعیین حوزه های انتخاباتی  :                مادۀ دهم

۴۴...............تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی :       مادۀ یازدهم

ج
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فصل سوم
شرایط رأی دهندگان وکاندیدان

۴۴...............................گانشرایط رأی دهند:         مادۀ دوازدهم
۴۵...................شرایط کاندید ریاست جمهوری :         مادۀ سیزدهم

۴۶...............شرایط واوصاف کاندید شورای ملی :       مادۀ چهاردهم
۴۷...ولسوالیو شورایشرایط کاندید عضویت شورای والیتی:         مادۀ پانزدهم
۴۷...............شرایط کاندید عضویت شورای قریه :  مادۀ  شانزدهم

۴۸...........................شرایط کاندید شاروالی  :        مادۀ هفدهم
۴۸...........شرایط کاندید عضویت مجالس شاروالی :  مادۀ هجدهم
۴۹.....................رای کاندید شدن محدودیت ب:      مادۀ نزدهم

فصل چهارم
انتخابات ریاست جمهوری

۵۱...............................مهورانتخاب رئیس ج:            مادۀ بیستم
فصل پنجم

انتخابات اعضای ولسی جرگه
۵۴..........................ولسی جرگهتعداد اعضای:      مادۀ بیست ویکم

۵۴.....................به والیات اختصاص کرسی ها :       بیست ودوممادۀ

۵۶...هاکرسی به کوچی اختصاصشدن وحق رأی، کاندید:    مادۀ بیست وسوم
۵۷......................تفویض کرسی ها به کاندیدان :    مادۀ بیست وچهارم
۵۸....................دیدان زناختصاص کرسی به کان:     مادۀ بیست وپنجم

د
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فصل ششم
گهجرانتخابات اعضای مشرانو

۶۰..............................ترکیب مشرانو جرگه :     مادۀ بیست وششم
۶۱.عضویت مشرانوجرگه انتخاب عضو شورای والیتی به:     مادۀ بیست هفتم

۶۳.جرگهعضویت مشرانو ولسوالی ها بهانتخاب عضو شوراهای:  مادۀ بیست وهشتم
فصل هفتم

انتخابات اعضای شورای والیتی
۶۵....................................شورای والیتی :        مادۀ بیست ونهم

۶۶......................تعیین کرسی به شورای والیتی:              مادۀ سی ام
۶۷.....................شورای والیتی کسب عضویت:        مادۀ سی ویکم  

فصل هشتم
انتخابات اعضای شورای ولسوالی

۶۸...................................شورای ولسولی :          مادۀ سی ودوم
۶۹...................تعیین کرسی به شورای ولسوالی :          مادۀ سی وسوم

۷۰...................ورای ولسوالی کسب عضویت ش:       مادۀ سی وچهارم
فصل نهم

ریهانتخابات اعضای شورای ق
۷۱........................................شورای قریه:         مادۀ سی وپنجم
۷۲.......................................تعیین کرسی:         مادۀ سی وششم
۷۳.......................ی قریه ویت شوراضکسب ع:         مادۀ سی وهفتم

هـ
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فصل دهم
انتخابات شاروال ها

۷۴...............................طرز انتخاب شاروال :       مادۀ سی وهشتم
۷۵................................تعیین شاروال جدید :         مادۀ سی ونهم

فصل یازدهم
انتخابات مجلس شاروالی

۷۶....................................مجلس شاروالی : مادۀ چهلم
۷۶.......................................تعداد کرسی :        مادۀ چهل ویکم
۷۷................................اختصاص کرسی ها :        مادۀ چهل ودوم

فصل دوازدهم
تدویر انتخابات

٧٩....................................تاریخ انتخابات :   مادۀ چهل وسوم
۸۰.............................فهرست رأی دهندگان :     مادۀ چهل وچهارم
۸۰...............................درخواست کاندیدی :      مادۀ چهل وپنجم

۸۶.................................فهرست کاندیدان :      چهل وششممادۀ 
۸۷..............................انصراف از کاندیدی :     مادۀ چهل وهفتم 
۸۸........ ...................میعاد مبارزات انتخاباتی :     مادۀ چهل وهشتم

۸۸...........................حدود مصارف انتخاباتی :       مادۀ چهل ونهم
٨٩......................نشر اهداف کاندیدان پخش و:         مادۀ پنجاهم

٩٠..............................برداشتن مواد تبلیغاتی :      مادۀ پنجاه ویکم
۹۱.................سالح درمراکز رأی دهیحملمنع:      مادۀ پنجاه ودوم
۹۱.......................................حفاظت رأی :      مادۀ پنجاه وسوم

و
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۹۲..........................................ورق رأی :    مادۀ پنجاه وچهارم
۹۳......................حقوق ومکلفیت ناظر ومشاهد:     مادۀ پنجاه وپنجم
۹۴....................................میعاد رأی دهی :     مادۀ پنجاه وششم
۹۶.......................................شمارش آراء: مادۀ پنجاه وهفتم

۹۶.............................................قرنطین:     مادۀ پنجاه وهشتم
۹۷..............................تصدیق واعالم نتایج:       ونهممادۀ پنجاه 
۹۹.....................................وثایق انتخاباتی :            مادۀ شصتم

۹۹.................................کمیسیون رسانه ها :     ۀ شصت ویکمماد
فصل سیزدهم

تخلف انتخاباتیتخطی و
١٠۱...............طرز رسیدگی به شکایات انتخاباتی :     مادۀ شصت ودوم
۱۰۲....................درج وثبت اعتراض وشکایت :  مادۀ شصت وسوم

۱۰۴................صالحیت های کمیسیون شکایات: مادۀ شصت وچهارم
۱۰۵.......................................بطال رأی ا:    مادۀ شصت وپنجم

۱۰۶..............مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی:   مادۀ شصت وششم 
۱۰۷............................................تخطی :    مادۀ شصت وهفتم 
۱۰۸....................................تقلبتخلف و:   مادۀ شصت وهشتم

۱۱٣.........................................مجازات :      مادۀ شصت ونهم
١١٧............................اغوا و تحریک به تخلف:مادۀ هفتادم

ز
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دهمفصل چهار
انتخابات داخلی نهاد ها

۱۱۷................................نهاد های انتخابی :       مادۀ هفتاد ویکم
۱۱۸.......................هیئت اداری شورای والیتی:       مادۀ هفتادو دوم
۱۱۹.....................هیئت اداری شورای ولسوالی: مادۀ هفتادو سوم

۱۲۱......................روالیشاهیئت اداری مجلس: ادو چهارممادۀ هفت
۱۲۲.........................ت در سایر نهاد هاباانتخا: مادۀ هفتادو پنجم

فصل پانزدهم
ی عمومیامراجعه به آر

۱۲۳......................ای عمومی مراجعه به آرطرز :      مادۀ هفتادو ششم
دهمفصل شانز

احکام متفرقه
۱۲۴..................................انتخابات فرعی :      مادۀ هفتادو هفتم
۱۲۵.........................................تعهد نامه:      مادۀ هفتادو هشتم

۱۲۵......وضع و نشر لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها:        مادۀ هفتادو نهم
۱۲۶.............................................انفاذ : مادۀ هشتادم

ح
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د اکنو قانون
لومی فصل

عمومي حکمونه
مبني

: لوم ماده
ــانون د    ــي ق ــانون د اساس ــه ق دغ

دېرشمې، شپ اتيايمې او يو سلو شپ       ي  در
،  پـه    له مخې  پنوسمې مادې د حکمونو   

كې مادو   ،)٦٧او   ٦٥،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠(
پـه  ـاكنو  جمهوري ریاسـت د   درج د   

كې درج مادو ،)٨٦، او ٨٥،  ٨٤،  ٨٣( 
ــورٰي   ــي ش ــاكنود د مل  ــهاو پ

ــاد،)١٤٠او ١٣٨(  ــې درج د وم ك
 شـورٰي  د  كليو   او د  ،واليتي، ولسوال

ماده کې  ) ۱۴۱(د اساسي قانون په    ،انو
د مجلسونو د   هغېاروال او د     درج د   
. ىوضع شوى دمنظوراكنو په 
موخې 

: دوه یمه ماده
:ددې قانون موخې عبارت دي له

آزادو، عمومي، پـو، مـستقیمو،      د -۱

قانون انتخابات
ل اولفص

احکام عمومی
مبنی
:اولۀماد

این قانون به تأسی از حکم مواد سی و         
سوم، هشتاد و ششم و یکصدو پنجاه و        

ــانون اساســیشــشم ــق منظــور ه ب
انتخابات ریاسـت جمهـوری منـدرج       

ــواد ، )٦٧و ٦٥، ٦٢، ٦١، ٦٠(مـ
ــدرج   ــی من ــورای مل ــات ش انتخاب

و انتخابات  ) ٨٦و ٨٥،  ٨٤،  ٨٣(مواد  
قریه هـا   والیتی، ولسوالی   ی و ها شورا

شاروالی و ،)١٤٠و ١٣٨(مندرج مواد   
مجــــــالس آن منــــــدرج 

قـانون اساسـی وضـع      ) ١٤١(مادۀ  
.گردیده است

اهداف
:مادۀ دوم

:اهداف این قانون عبارت است از
تنظیم انتخابات آزاد، عمومی، سری، -١

۳۲
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.عادالنه او رو اکنو تنظیمول

کاندیـدانو   د راْیې ورکوونکـو او     -۲
.اكلد شرایطو او اوصافو)واننوماند(
.د اکنیزو حوزو اکل-۳
د اکنو ول اود هغـو د جوېـدو          -۴

.رنوالی
راپیداشوو سرغونو،  د  ه اکنوخه   ل -۵

نو پـورې د   ېپه   اعتراضونو اوشکایتونو 
.چارو تنظیمولووندا

لن نوم
:درېیمه ماده

)۱ ( اكنو خپلواك كمېسيون هغه بنس د
مادې پر ) ۱۵۶(د دى چې د اساسي قانون 

 جو او لـدې وروسـته     شـوی  بنس
پدې قانون كې د كمېـسيون پـه نـوم          

.يادېي
ــاكند ) ۲( ــكايتویزو ــواک ش نو خپل

دې قانون كې ده وروسته پدېكمېسيون ل
.شكايتونو دكمېسيون په نوم يادېي

اصطالحانې
:لورمه ماده

راتلونکې اصطالحانې په دې قانون کې      

.شفافمستقیم، عادالنه و
ــرایط و-٢ ــین ش ــاف راْی تعی اوص

.و کاندیداندهندگان
.تعیین حوزه های انتخاباتی-٣
طرز انتخابات و چگونگی برگزاری      -٤
.آن
مربوط بـه رسـیدگی      تنظیم امور  -٥

تخلفات، اعتراضات وشـکایات ناشـی      
.ازانتخابات

نام اختصاری 
:سومۀماد

ــات  )١( ــستقل انتخاب ــسیون م کمی
) ۱۵۶(نهادى كه بـه اسـاس مـادۀ         

ــده ــانون اساســى تــشكيل گردي و ق
کمیـسیون  منبعد در این قـانون بنـام      

.شودیاد می
ــکایات  )٢( ــستقل ش ــسیون م کمی

ــانون   ــن ق ــد در ای ــاتی منبع انتخاب
.گرددبنام کمیسیون شکایات یاد می

اصطالحات
:رممادۀ چها

اصطالحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل      
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:الندې مفاهیم افاده کوي

) ېپ(زادې، عمومي، سري    آد  : اکنې -۱
راْیې اخیستنې لـه الرې پـه        ېاو مستقیم 

اکل شوو ـاکنیزو    په  قانون کې   اساسي  
لپاره د غوره کولو    کې د استازي    وکیو  

.دیبهیرقانوني او رسمي 
لپـاره  مـودې   د پاتې   : فرعي اكنې -۲

د اکلو پـه     ياكنيزو وكيو ته د استاز    
.اكنې ديمنظور

د اساسي قانون او پـه      : اکنیز تقویم  -۳
دغه قانون كې د اكل شويو حاالتو مطابق        

ونيزو فعاليتونو د پر وخت ترسره كېدد اك
. شوې نېه دهکلالپاره 

هغه سـاحه ده چـې       : اکنیزه حوزه  -۴
غوره کېـدو    دې  استاز د وک ېاکنیز

.لپاره اکل کېي
د پام وکاندید د غوره کولو په       : راْیه -۵

.ې اعمالول ديادمنظور د شخص د ار
هغـه  : فهرسـت د راْیې ورکوونکو   -۶

ې د راْیې ورکونې د شرایطو      جدول دی چ  
لرونکو اشخاصو نومونه په هغه کې درج       

کې اود راْیې ورکونې په مشخصو مرکزونو
.خپرېي

:را افاده می نماید
ــات-١ ــانونی و : انتخاب ــد ق رون

ــزین  ــت گ ــمی جه ــده رس ش نماین
های انتخابی پیش بینی شـده      در کرسی 

ی آزاد،  أدر قانون اساسـی از طریـق ر       
.عمومی، سری و مستقیم

انتخابات به منظور  : انتخابات فرعی -۲
های انتخابی   کرسی جاگزینی نماینده در  

.میعاد باقیماندهدر
تاریخ پیش بینی شده : تقویم انتخاباتی-٣

ـ    آبرای اجرا  ت هـای   ت به موقع فعالی
انتخاباتی مطابق قانون اساسی وحـاالت      

.پیش بینی شده دراین قانون
برای ساحۀ است که: حوزۀ انتخاباتی-٤

کرسی های انتخابی تعیین نمایندهگزینش
.گرددمی
مال ارادۀ شخص به منظورـاع: راْی-٥

. باشدگزینش کاندید موردنظر می
جدولی است : فهرست راْی دهندگان-٦

ــما  ــه اس ــد  ک ــخاص واج ی اش
ــی درآن درج و  ــرایط رأی دهـ شـ
در مراکز مـشخص رأی دهـی نـشر         

.گرددمی
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د رايې وركولو :د راْیې ورکونې مرکز-۷

خوا اكل شوى ـاى    كمېسيون ل د  لپاره  
.ويلرونكىو ايونو چې ددى
هغه ای دی   : د راْیې ورکونې ای    -۸

د اوند پوری ونې په مرکزچې د راْیې ورک
راْیــې د حــق د كــارولو پــه منظــور

.مشخصېي
ایيې وركولو أد ر:د شمېرنې مرکز-۹

يې أيې وركولو وروسته، د ر    أدى، چې له ر   
كې شمېرل هغه وركولو پاې بې له نه په 

.كېي
هغه شـخص دی چـې د       : کاندید -۱۰

اکنیزې وک د نیولو لپاره په اکنوکې       
.ون کوي

هغـه  : د کاندیدانو لومنی فهرست    -۱۱
جدول دی چې په هغه کـې د ـاکنیزې          
وک دنیولو لپاره د غوتونکو نومونـه       

.درج او خپرېي
هغه  : دکاندیدانو وروستنی فهرست   -۱۲

، د شکایتونو   کې   ه  جدول دی چې په هغ    
او  لـو ېد اعتراضـونو لـه      سیون  ېکم

وروسته د شرایطو   خه  وروستني تصديق   
سیون ېد کم کاندیدانو نومونه درج او       و

مکان پیش بینـی    : مرکز رای دهی   -٧
ــت  ــسیون جه ــرف کمی ــده از ط ش
رای دهی کـه دارای چنـدین محـل         

.باشدمی
مکانی است که : محل رأی دهی- ٨

مرکز رأی دهی به منظور استعمال مربوط
. گرددیحق رأی مشخص م

ی دهی است  أمحل ر : مرکز شمارش  -۹
ی أی دهـی، اوراق ر    أکه بعد از ختم ر    

ــمارش    ــله در آن ش ــی بالفاص ده
.گرددمی

شخصی است که بـرای     : کاندید -١٠
احرازکرسی انتخابی در انتخابات شرکت   

.می نماید
جدولی : فهرست ابتدائی کاندیدان   -١١

است کـه درآن اسـمای درخواسـت        
نتخابی درج  دهندگان برای احرازکرسی ا   

. گرددو نشر می
جدولی : فهرست نهائی کاندیدان   -۱۲

اسـت کــه در آن اسـامی کاندیــدان   
ــی    ــد از بررس ــرایط بع ــد ش واج
اعتراضات و تصدیق نهـایی کمیـسیون       
ــشر  ــسیون ن ــط کمی ــکایات توس ش
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.خپرېيلخوا 

هغه شـخص چـې د       : ارونکی-۱۳
او کورنیو  کاندیدخپلواك   ،وندسياسي  

په استازيتوب، د اكنو پر او بهرنیو نهادونو 
لخوا كمېسيون  د  ،  منظوربهير د ارنې په     

. اعتبارليك تر السه كوي
کورنی یا بهرنی حقیقي یا : لیدونکی-۱۴

چې د   يرسن د  یولیزيا  کمي شخص   ح
اعتبار لیک له ترالسـه     كمېسيون له خوا د   

کولو وروسته د ـاکنو لـه بهیرخـه         
.لیدنه کوي

هغه لیکلی سند دی چې     : اعتبارلیک -۱۵
د اکنو له بهیرخه د ارنې یا لیدنې او یا 
د رپو د برابرولو د اجازې په منظـور،         

ون ددې قانون د حکمونو مطابق د کمېسی      
.له خوا ورکول کېي

هغـه تبلیغـاتي    : اکنیزې مبارزې  -۱۶
فعالیتونه دي چې د سیاسي وندونو یا د        

تالف او یا خپلواکوکاندیدانو    ئوندونو د ا  
په واسطه د راْې وركوونكـو د مالتـ د         
جلبولو او زیاتو راْیو د ترالسه کولو پـه         

.منظور صورت مومي
په  تر بيالې ېنې پورې   : قرنطین -۱۷

.گرددمی
که به نمایندگی از    شخصی: ناظر -۱۳

حزب سیاسی، کاندید مستقل و نهاد های 
رجی به منظور نظارت بر روند داخلی وخا

انتخابات از طرف کمیسیون، اعتبار نامه      
.دریافت می نماید

یا حکمـی   شخص حقیقی : مشاهد -١٤
رسانه های همگانی    یاداخلی یا خارجی    

است که بعد از دریافت اعتبار نامـه از         
رونـد انتخابـات    از  طرف کمیـسیون    

.می نمایدمشاهده
کـه   استسندی کتبی   : اعتبارنامه -١٥

به منظوراجازۀ نظارت یـا مـشاهده و       
یا تهیه گزارش ازروند انتخابات مطـابق       

طـرف کمیـسیون    احکام این قانون از   
.اعطاء می شود

فعالیت هـای   : مبارزات انتخاباتی  -١٦
است که توسط احزاب یا ائتالف   تبلیغاتی

احزاب سیاسی و یا کاندیدان مستقل، به       
منظور جلب حمایت و کسب آرای

ــش ــورت  تر راْیبی ــدگان ص دهن
.گیردمی

خارج ساختن صـندوق    : قرنطین -١٧
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مهاله تو لن   شكايتونوديا  او  ه دكمېسيون
يو أپورې د ر   تصمیم نیونې   كمېسيون تر   د  

شمېرلو لـه بهيـر خـه د مـشكوكو          
. ديستلېقونو اوصند

چې  يهغه شمېرې د  : لومن پایلې  -۱۸
د شمېرنې په مرکزکې د راْیې ورکونې له        

.پای ته رسېدو وروسته اعالنېي
چې  ې دي شمېرهغه  : قسمي پایلې  -۱۹

وخت په  جمع بند په بهير كې      د پايلو د    
. وخت د كمېسيون له خوا اعالنېي

هغه شمېرې دي چې    : ابتدایي پایلې  -۲۰
د شکایتونو لـه    له جمع بند وروسته او    

ېنې دمخه د کمېسیون له خوا اعالن او        
.خپرېي

ېهغه شمېرې دي چ: وروستن پایلې-۲۱
ـ کمد  د شکایتونو    او  ېنـې  دسیون  ې

تصمیم له نیولو وروسته د کمېسیون له خوا 
.خپرې او تطبیقېي،تصدیق، اعالن

د هېواد تبعـه دی چـې د        : کوچی-۲۲
استونې د ثابت ای نه لرونکـی دی،        

اقلیمې شرایطو اصلي کسب یې مالداري او
ته په کتو سره له یوه ای خه بل ای          

.ته نقل مکان کوي

های مشکوک از روند شمارش به طـور        
مؤقــت الــی بررســی مجــدد    

ــا  و ــسیون وی ــصمیم کمی ــاذ ت اتخ
.کمیسیون شکایات

ارقامی است که بعد از : نتایج اولیه-١٨
ختم راْی دهی در مرکز شمارش، اعالن       

.می گردد
که در  امی است   ارق: نتایج قسمی  -۱۹

جریان جمع بندی نتایج ازطرف کمیسیون 
.وقتآ فوقتآ اعالن می گردد

ارقامی است که بعد    : نتایج ابتدائی  -٢٠
از تکمیل جمع بندی و قبل از رسیدگی به 
شکایات از طرف کمیسیون اعالن و نشر      

.گرددمی
ارقامی است که بعد از : نتایج نهائی-٢١

ون شکایات بررسی و اتخاذ تصمیم کمیسی
از طرف کمیسیون تصدیق،  اعالن، نشر       

.گرددو تطبیق می
تبعـۀ کـشـوراست    : کـوچی -٢٢

که فاقد مکان ثابت سکونت بوده، پیشۀ       
نظر به شرایط اقلیمی اصلی آن مالداری و

از یک محل به محل دیگر نقل مکان می         
.نماید
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هغه سياسي  :عمومي راْیو ته مراجعه    -۲۳

پروسه ده چې د مهمو ملـي، سياسـي،         
انو په اه د    ولنيزو او اقتصادي موضوع   

له مخې د د حکمونو هېواد د اساسي قانون 
يا او  وافغانستان د خلكو د عمومي موافق     

ندولو پـه   د ر  یو او فکرونو  أو ر مخالف
. سره كېيترمنظور 

د سندونو جعل، د راْيو د      : درغلي -۲۴
پايلو د ثبتولو په وخت      د او د هغۀ  شمېرلو  

يـو  أـه د ر   په زيان يا    کاندیدانو  د  كې  
ېرول او كمول او د اكنو په پايلو كې د          

.بدلون رامن ته كول دي
په اکنو کې د ون حق 

:پنمه ماده
د راْیې ورکونې د شرایطو لرونکـي       ) ۱(

د راْیـې    ،نارینه او ینه اتباع حق لري     
دید په توه نوم ثبـت      ورکوونکي یا کان  

.کي او په اکنوکې ون وکي
فقره کې ) ۱(په که چېرې ددې مادې ) ۲(

درج شوي اشخاص د نوم ثبتونې له حق یا         
د اکلو له حق یا د اکل کېدو له حق خه 
بې برخې  شي، حق لري اوندې واکمنې        

ـ : مراجعه به ارای عمومی    -۲۳ ۀپروس
ز موافقت ویـا    سیاسی که به منظور ابرا    

مخالفت افکـار وآراء عمـومی مـردم        
افغانستان در قبال موضوعات مهم ملـی       
سیاسی، اجتماعی واقتصادی مطابق بـه      
احکام قانون اساسی در کشور انجام می       

.شود
جعل اسناد، کـم کـردن      : تقلب -٢٤

ویا زیادکردن آراءبـه نفـع ویاضـرر        
کاندیدان حین شمارش وثبت نتایج آراء و

ــاد ــاتتغایج ــایج انتخاب ــر در نت یی
.است

حق شرکت درانتخابات
: مادۀ پنجم

اتباع واجد شرایط رأی دهی اعم از       ) ١(
دهنده زن و مرد حق دارند، به حیث رأی

یا کاندید ثبت نام نموده و در انتخابات        
. شرکت نمایند

) ١(هرگاه اشخاص مندرج فقـرۀ      ) ٢(
این ماده از حق ثبت نام یا حق انتخـاب          

ویا انتخاب شدن محروم گردند،      کردن
حق دارند به مرجع ذیـصالح مربوطـه        
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.مرجع ته شکایت وکي

هر راْیه ورکوونکی حق لري د خپلې       ) ۳(
د اعمالولو لپاره د راْیې ورکونې یوه       راْیې  

.ولريیمرکز ته الس رس
د شرایطو لرونکي راْیه ورکـوونکي،      ) ۴(

يپه اکنوکې د مساوي راْیې د حق لرونک       
قیمه توه له هغه خه ه      تچې په مس   يد

د ژبې، مـذهب، قـوم، جـنس،        . اخلي
ــولنیز   نې اوقبیلــې، ســمت، اســتو

لیت پـه اه    او یا معلو   موقف یا وظیفوي 
بانـدې  او کاندیـدانو   پر راْیه ورکوونکو  

د هر ول مستقیم او نا مستقیم محدودیت 
.اعمالول ممنوع دي

، له هېـواده بهـر      والککوچیان،  ) ۵(
مېشتو سیاسي نمایندیو کـارکوونکي،     د  

نظامي منسوبین او د شـرایطو لرونکـي        
محبوسین حق لري د امکان په صورت کې       

په هغو جالجال مرکزونو   د راْیې ورکونې    
جوېي، پـه   کې چې د کمېسیون لخوا    

.اکنوکې ون وکي

.شکایت نمایند
هر رأی دهنده حق دارد به یک مرکز   )٣(

رأی دهی جهـت اعماـل رأی خـود         
.   دسترسی داشته باشد

رأی دهندگان واجـد شـرایط، در       ) ٤(
انتخابات دارای حق رأی مساوی بـوده       
که به صورت مستقیم ازآن استفاده بـه        

اعــمال هرنـوع    . مل می آورنـد   ع
محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم باالی      

رأی دهند گان و کاندیدان بـه ارتبـاط          
زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت،      
سکونت و موقف اجتماعی یا وظیفـوی       

.ویا معلولیت ممنوع می باشد
کوچی ها، مهـاجرین، کارکنـان      ) ٥(

نمایندگی های سیاسی مقیم خارج کشور، 
وبین نظامی و محبوسین واجد شرایط، منس

حق دارند درصورت امکان در مراکـز       
رأی دهی جداگانۀ که از طرف کمیسیون    
ایجاد می گردد، در انتخابات شـرکت       

.نمایند
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د راْیې ورکوونکي مکلفیت
:شپمه ماده

يې أيه وركوونكى مكلف دى، د ر     أر) ۱(
وركولو د پاو د ترالسه كولو لپـاره، د         

هغـه  د رأیی ورکولو    تابعيت تذكره او يا     
چې د كمېسيون لخوا د      کارتثبت شوی   

مـشخص  په منظور   د هويت د تثبيت     هغه  
.، واندې كيدیشوى

د مبٰنـي   په هغه صورت كې  چـې        ) ۲(
وي، د نفوسو احوالو د ثبت هتابعيت تذكر

ـ تابعیـت  اداره مكلفه ده، د    ی الكترونيك
درلودونكو هغو اشخاصو لست،    تذكرې

كلن سن يې    )۱۸(ور د   ه  چې د اكنو پ   
دد كمېسيون په لت   بشپ كى وي،    

مخكې له ترسره کېدو درې میاشتې      اكنو  
. بشپ او د كمېسيون په واك كې وركي

يه وركوونكى په ـاكنو كـې       أهر ر )۳(
یيې حق لري چې كـوال     أيوازې د يوې ر   

لپاره نظر و کاندیدد ،بالواسطهشي هغه 
.وكاروي

يه وركوونكى د خپل پام    أكه چېرې ر  )۴(
 ــدو ــه کاندی ــداكولو پ ــرض د پي غ

مکلفیت رأی دهنده
:مادۀ ششم

ی دهنده مکلف اسـت جهـت       أر) ١(
ــصول ورق ر ــذکر أح ــی، ت ۀی ده

ــت ــارت روتابعی ــا ک ــی أی ی ده
که توسـط کمیـسیون بـه        دارای ثبت 

منظــور تثبیــت هویــت او مــشخص 
.ارائه نمایدگردیده است،

در صورت که مبنٰی تذکره ) ٢(
وال ـثبت احۀادار،تابعیت باشد

نفوس مکلف است لست اشخاص دارنده 
تذکره تابعیت الکترونیکی را که در روز 

سالگی را تکمیل ) ۱۸(انتخابات سن 
ن الی سه کرده باشند به مصرف کمیسیو

ماه قبل از برگزاری انتخابات تکمیل و 
.در اختیار کمیسیون قرار دهد

ی دهنده در انتخابات دارای     أهر ر ) ٣(
توانـد آنـرا    ی بوده که می   أحق یک ر  

بالواسطه برای کاندید مورد نظر استعمال 
. نماید

هرگاه رای دهنده جهت پیداکردن     ) ٤(
کاندید مورد نظر نیـاز بـه راهنمـایی         
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اعتبـار  ونې ته اتيا ولري، له خپل       الرو

 خـه   و ــتنه د مرسـتې  شـخصغو
. شيیكوال

د کمېسیون مکلفیت
:اوومه ماده

کمېسیون، په دې قـانون کـې درج    ) ۱(
.شوې اکنې اداره او ارنه یې کوي

ــې  ) ۲( ــف دی د راْی ــسیون مکل کمې
ورکوونکو د موقعیت له په پام کې نیولـو        

.نه جوکيسره د راْیې ورکونې مرکزو
ــف دى، د ر) ۳( ــسيون مكل ــې أكمې ي

وركوونكو نومل د اكنو له ترسره كېدو       
يې وركولو په مركزونو كـې      أمخكې د ر  

. كيخپور ثبت او 
کمېسیون مکلف دی د اکنو د اتیا       ) ۴(

کېدو له ورې   ترسره  د اکنو د     ،و مواد 
دمخه د راْیې ورکونې په مرکزونـو کـې    

و او کاندیدانو ته د     چمتو او راْیه ورکوونک   
ون او د راْیې د حق د استعمال لپـاره          

.ممکنې اسانتیاوې برابرې کي

اشته باشد از شخصی مـورد اعتمـاد        د
ــا  ــود تقاض ــکخ ــرده ی کم ک

.تواندمی

مکلفیت کمیسیون
:مادۀ هفتم

ــدرج ) ١( ــات من ــسیون، انتخاب کمی
.این قانون را اداره ونظارت می نماید

کمیسیون مکلف است مراکز رأی     ) ٢(
دهی را با در نظرداشت موقعیـت رأی        

.دهندگان ایجاد نماید
ی أست فهرست ر  کمیسیون مکلف ا  ) ٣(

ــزاری  ــل از برگ ــان را قب ــده گ دهن
ی دهی ثبت و نشر أانتخابات در مراکز ر   

.نماید
کمیسیون مکلف است مواد مـورد      ) ٤(

ضرورت انتخابات را قبل از روزبرگزاری 
انتخابات در مراکز رأی دهی آمـاده و        

را جهت اشتراک و   سهولت های ممکنه  
کاندیدان استعمال حق رأی دهندگان و    

.م نمایدفراه
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د ادارو مکلفیت
:اتمه ماده

دولتي او نادولتي ادارې، سیاسـي       ) ۱(
ائتالف او ـولنیز     ونووندونه او د وند   

د اکنو په بهیرکې     ،سازمانونه مکلف دي  
اوكمېـسيون    نووت، د شكاي  له کمېسیون 

سره همکاري وکـي،     رسنيو كمېسيون   
هغه تصمیمونه چې ددې قانون د حکمونو       

په پام کې ،مطابق د هغو له خوا نیول کېي
.ونیسي او تعمیل یې کي

ې د مرکزي ادارې عمومي     ئيد احصا ) ۲(
ریاست مکلف دی د کمېسیون لخوا پـه        
اکلې موده کې د کوچیانو په شمول د هر         

وال او کلـي د  والیت، ار، ناحیې، ولس  
رسمي نفوسو ېر نـوي دقیـق ارقـام د          

.کمېسیون په واک کې ورکي
وهنه السنه 

:مادهنهمه
حكمي اشخاص نـه شـي       اوقي  یحق)۱(

په مستقيم يا نامستقيم ول د اكنو یكوال
.وهنه وكيپه چارو كې الس

د مشخص کاندید یا کاندیدانو په ه       ) ۲(

مکلفیت ادارات
:مادۀ هشتم

ادارات دولتی و غیردولتی، احزاب و ) ١(
ائتالف احزاب سیاسـی و سـازمانهای       
اجتماعی مکلف اند در روند انتخابات با       
ــکایات و   ــسیون ش ــسیون، کمی کمی
کمیسیون رسانه ها همکـاری نمـوده،       
تصامیمی راکه مطابق احکام این قانون از       

گـردد، رعایـت    طرف آنها اتخاذ می   
.وتعمیل نمایند

ریاســت عمــومی ادارۀ مرکــزی ) ٢(
احصائیه مکلف است درمدت تعیین شده      
توسط کمیسیون، جدید ترین ارقام دقیق      
رسمی نفوس هر والیت، شهر، ناحیـه،      

ولسوالی وقریه را به شمول کوچی ها در        
.اختیار کمیسیون قرار دهد

عدم مداخله
:نهمۀماد

توانند کمی نمی اشخاص حقیقی و ح   ) ۱(
طور مستقیم و یا غیر مستقیم در امور        ه  ب

.انتخابات مداخله نمایند
استفاده ازهرنوع دارائی، تسهیالت    ) ٢(
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، عامه شتمنول دولتي او هر تاوان له یا

خه ه اخیـستل    اسانتیاوو او سرچینو  
.ديممنوع

د ولو کاندیدانو په ه، ددې قـانون د        
حکمونو مطابق له دولتي او عامه سرچینو       
او اسانتیاووخه برابره ه اخیستنه له دې 

.حکم خه مستثني ده
دوه یم فصل

اکنیزې حوزې
د اکنیزو حوزو اکل

:لسمه ماده
ریاست، ولسي جرې، والیتي    د جمهوري   

، ٰي، د کلي شور، د ولسوال شوريٰٰشوريٰٰ
غي او د اروال د مجلسونو     نوارواال

په منظور ـاکنیزې    ترسره کېدو   د اکنو   
ــل  ــه اک ــدې تو ــه الن ــوزې، پ ح

:کېي
د جمهوري ریاست د اکنو لپاره، ول -۱

.هېواد یوه اکنیزه حوزه
.واليت،ې د غو لپارهد ولسي جر-۲
د غـو لپـاره،      د واليتي شـوريٰٰ   -۳

.واليت

منابع دولتـی بـه نفـع یـا ضـرر           و
مـشخص ممنـوع   کاندید یا کاندیدان

.می باشد
استفادۀ مساوی از منـابع و تـسهیالت        

وعامـه، مطـابق احکـام ایـن    دولتی
این حکم  نفع عموم کاندیدان از   قانون به   

.مستثنی است
فصل دوم

حوزه های انتخاباتی
تعیین حوزه های انتخاباتی

: مادۀ دهم
حوزه های انتخاباتی به منظور بر گزاری       

جرگه، انتخابات ریاست جمهوری، ولسی
شورای والیتـی، شـورای  ولـسوالی،       
شورای  قریه، شاروال هـا و اعـضای         

ر ذیل  تعیین می     مجالس شاروالی ها قرا   
:گردد

برای انتخابات ریاست جمهـوری،      -١
.تمام کشور یک حوزۀ انتخاباتی

.برای اعضای ولسی جرگه، والیت-۲
.برای اعضای شورای والیتی، والیت- ٣
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د غـو لپـاره،      د ولسوال شـوريٰٰ   -۴

.ولسوالي
د اکنو لپاره، هـر     د شوريٰ د کلي    -۵

.کلی یوه اکنیزه حوزه
. د اروال لپاره، ار-۶
د اروالیو د مجلـسونو د وکیـو         -۷

یوه اکنیزه حوزه او هغه      ناحیههره   ،لپاره
ه ناحیو وېشل شوي نه وي،      ارونه چې پ  

.اوند ار یوه اکنیزه حوزه
د اكنيزو حوزو د پولو اكل

: يوولسمه ماده
د اكنيزو حوزو د پولو اكل د سيمه        ) ۱(

. انونو په ادارې پورې اه لريييزو ار
انونو اداره مكلفه ده    د سيمه ييزو ار   ) ۲(

) ۱۸۰(له ترسره کېدو خه     اكنو  و د   
ـاكنيزو حـوزو پـولې       ورې مخكې د  

مشخصې كي او كمېسيون ته يې رسـماً        
. خبر وركي

برای اعضای شـورای ولـسوالی،      -۴
.ولسوالی

برای انتخابات شورای قریه، هر قریه       -٥
.یک حوزۀ انتخاباتی

.شاروال، شهربرای-٦
ــالس  -٧ ــای مج ــی ه ــرای کرس ب

ها، هرناحیه یک حوزۀ انتخاباتی     شاروالی
نگردیده وشهرهای که به نواحی  منقسم     

.باشد، شهرمربوط یک حوزۀ انتخاباتی
تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی

:یازدهمۀماد
تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی     ) ۱(

.شدباارگان های محل میۀمربوط ادار
های محل مکلف است    ارگان ۀادار)٢(

روز قبل از برگزاری انتخابات     ) ١٨٠(تا  
مشخص سرحدات حوزه های انتخاباتی را
اطـالع ساخته و به کمیـسیون رسـماً      

.دهد
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درېیم فصل
د راْیې ورکوونکو او کاندیدانو 

شرایط
د راْیې ورکوونکو شرایط

:دوولسمه ماده
راْیه ورکوونکی د الندې شرایطو لرونکی      

:دی
. د افغانستان تابعیت ولري-۱
کلنی سـن  ) ۱۸(د اکنو په ور یې   -۲
.شپ کی ويب

د قانون یا واکمنې محکمې په حکم له -۳
.مدني حقوقوخه محروم شوی نه وي

نوم یې د راْیې ورکوونکو په لست کې -۴
.ثبت شوی وي

شرايطکاندیدجمهوري رياست ته د 
: دیارلسمه ماده

جمهوري رياست ته   هغه شخص چې    ) ١(
نكـى  لرود الندې شـرايطو      ېيدکاندی

:وي
ان تبعه، مسلمان او له افغان      د افغانست  -۱

والدینوخه زېېدلی وي او د بل هېـواد        

فصل سوم
شرایط راْی دهندگان و

کاندیدان
شرایط رأی دهندگان

:مادۀ دوازدهم
ــل راْی ــرایط ذی ــد ش ــده واج دهن

:می باشد
.تابعیت افغانستان را داشته باشد-١
سالگی را در روز انتخابات ) ١٨(سن-٢

.نموده باشدتکمیل
ذیصالح از   ۀبه حکم قانون یا محکم     -٣

.حقوق مدنی محروم نگردیده باشد
اسم وی در لست راْی دهنـدگان         -٤

.  ثبت شده باشد
شرایط کاندید ریاست جمهوری 

:مادۀ سیزدهم
یاسـت جمهـوری    شخصی که به ر   ) ١(

واجد شرایط ذیل مـی    شود،کاندید می 
:باشد

تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد  از        -١
والدین افغان بـوده و تابعیـت کـشور       
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.تابعیت ونه لري

د کاندیدېدو په ور سـن یـې لـه           -۲
.لوېتو کلونوخه ل نه وي

د محکمې له خوا د بـشري ضـد           -۳
جنایت په ارتکاب او یـا لـه   او جرمونو،  

مدني حقوقوخه په حرمان محکوم شوی      
.نه وي

تـر دوو    یشي كوال  نه  شخص هې-۴
دورو زيات د جمهور رئيس په توه واكل 

.شي
د جمهوررئیس مرستیاالن هـم ددې      ) ۲(

شرايطوکې د درج شووهفقر) ۱(مادې په 
.لرونکي وي

ملي شوريٰٰ د كانديد شـرايط او       د  
صفتونه 

:رلسمه مادهاو
د ملي شورٰي غیتوب چېهغه شخص ) ۱(

اکونکو د  ي، د   ېکاكل  لپاره کاندید یا    
د النـدې   شرایطو له بشپولو برسـېره      

:لرونکی وياو صفتونوشرایطو
د یا کاندی، يا د تبعه ويد افغانستان   -۱

د ېیاکل كېدو له ورې لس كاله مخكې 

.دیگری را نداشته باشد
در روز کاندید شـدن سـن وی از          -٢

.باشدنچهل سال کمتر 
از طـرف محکمــه بــه ارتکــاب  -٣

جنایـت ویـا     و جرایم ضـد بـشری    
حقوق مدنی محکـوم نـشده       حرمان از 

.باشد
تواند بـیش از دو     هیچ شخص نمی   -٤

دوره به حیث رئیس جمهـور انتخـاب        
.گردد

معاونین رئیس جمهـور نیـز دارای     ) ٢(
ایـن مـاده    ) ١(شرایط مندرج فقـره     

.می باشند
ــرایط و ــد  ش ــاف کاندی اوص
شورای ملی

:مادۀ چهاردهم
شخصی که به عضویت شورای ملی      ) ١(

تعیین می شود،عالوه برتکمیل    کاندید یا   
شرایط انتخاب کنندگان واجد شرایط و      

:باشداوصاف ذیل می
تبعۀ افغانستان بوده یا حد اقـل ده         -١

شدن،  یا تعیین  سال قبل از تاریخ کاندید    
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تابعيت ترالسه كىدولت افغانستان 

.وی
د محکمې له خوا د بـشري ضـد           -۲

یا له مدني او جنایت په ارتکاب اوجرمونو
قوخه په حرمان محکوم شـوی نـه     حقو
.وي
پـه  د  کاندیې غو د    د ولسي جر  -۳

  ه ويشت   د    ورپن   او د  سـن   كلنـ
كلنـ  پنه دېرش  ې غو د    مشرانو جر 

بشپ يا اكل كېدو په ورکاندیدد سن
.يكى و

د والیتي شورٰي او ولسوال شورٰي د       
غیتوب د کاندید شرایط

:پنلسمه ماده
ی شي ان د والیتي یا د       هغه شخص کوال  
کاندید کي   هغیتوب ت  ولسوال دشوريٰٰ 

راْیې ورکوونکي پرشرایطو برسېره،    چې د 
:د الندې شرایطو لرونکی هم وي

۱-         هترلـیې ل د د کاندیدېدو په ور
.سن بشپ کی ويپنه ویشت کلن

لسم ولي د فراغت د     ولترله د دو   -۲
.سند لرونکی وي

تابعیت دولت افغانستان  را کسب کرده       
.باشد

از طـرف محکمــه بــه ارتکــاب  -٢
جنایـت و یـا      و جرایم ضـد بـشری    

ازحقوق مدنی محکوم نشدهحرمان
.باشد

اعضای ولسی جرگه سن بیـست و        -٣
پنج سالگی  را در روز کاندید شـدن و         

اعضای مشرانو جرگه سن سی و پـنج        
سالگی را در روز کاندید یا تعیین شـدن        

. تکمیل نموده باشند
شرایط کاندید عـضویت شـورای      

والیتی و شورای ولسوالی
:مادۀ پانزدهم

خود را به عـضویت     شخصی می تواند    
شورای والیتی یا شورای ولسوالی کاندید 
نماید که عالوه بر شرایط رأی دهنـده        

:دارای شرایط ذیل نیز باشد
حداقل سن بیست وپنج سالگی را در -١

. باشدروز کاندید شدن اکمال نموده
حد اقل دارای سند فراغت صـنف        -٢

. دوازدهم باشد
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رٰي د غيتوب د كانديد     د كلي د شو   
شرايط

:شپاسمه ماده
هغه شخص کوالی شي ـان د کلـي د          
شورٰي غیتوب ته کاندید کي چې د راْیې 
ورکوونکي پر شرایطو برسېره، د النـدې       

:شرایطو لرونکی هم وي
۱-         هترلـیې ل د د کاندیدېدو په ور

پنه ویشت کلنی سـن بـشپ کـی         
.وي
.لوستلو وپوهېيلترله په لیکلو او-۲

د اروال د کاندید شرایط
:اوولسمه ماده

هغه شخص کوالی شي ان د اروال په        
توه کاندید کي چې د راْیې ورکوونکي       
پر شرایطو برسېره، د النـدې شـرایطو        

:لرونکی هم وي
۱-         هترلـیې ل د د کاندیدېدو په ور

.سن بشپ کی ويدېرش کلن
ندید لترلـه د    د والیت د مرکز کا     -۲

لېسانس د لوو زده کو لرونکـی او د         
نورو ارونو کاندید د دوولسم ولي د       

کاندید عضویت شـورای   رایطـش
یهقر

:مادۀ شانزدهم
شخصی می تواند خود را به عـضویت        
شورای قریه کاندید نماید که عالوه بـر        
ــرایط  ــده دارای ش ــرایط رأی دهن ش

:ذیل نیز باشد
حداقل سن بیست وپنج سالگی را در -١

نمـوده  تکمیـل روز کاندید شــدن     
.باشد

.حد اقل  خواندن و نوشتن را بداند-٢
یشرایط کاندید شاروال

:مادۀ هفدهم
شخصی می تواند خـود را بـه حیـث          
شاروال کاندید نماید که عالوه بر شرایط 
رأی دهنده، دارای شـرایط ذیـل نیـز        

:باشد
حداقل سن سی سـالگی را در روز         -١

. نموده باشدتکمیلکاندید شـدن 
کاندید مرکز والیت حد اقل دارای       -٢

تحصیالت لـسانس وکاندیـد سـایر       
ند فراغت صنف دوازدهم شهرها دارای س
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.فراغت د سند لرونکی وي

٣-       هترلې دمخه لد کاندیدېدو له ور
پنه کاله په هغه ـارکې چـې ـان          

.کاندیدوي، استونه ولري
د غیتـوب د     ولساد اروال د مج   

کاندید شرایط
:اتلسمه ماده

        ـاروال ان د هغه شخص کوالی شي
کي چې د   كانديد  غيتوب لپاره   مجلس  

راْیې ورکوونکي پر شرایطو برسـېره، د       
:الندې شرایطو لرونکی هم وي

.د افغانستان تابعيت لرل–۱
پـر  په واسـطه    د واكمنې محكمې     -۲

په ارتكاب  بشري ضد جرايمو او جنايتونو      
ـ و خه پـه حرمـان    قيا له مدني حقو    ه ن

.محكوميت
د لترلـه   ېی ورپه  د  کاندید   -۳
)۲۵ (سن بشپ کكلنی وی .
. لترله د بكلوريا سند درلودل-۴
۵-       هترلې دمخه لد کاندیدېدو له ور

پنه کاله په هغه ـارکې چـې ـان          
.کاندیدوي، استونه ولري

.باشد
حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید         -٣

شدن در شهری که خود را کاندید مـی         
.نماید، سکونت داشته باشد

ـ      لس اشرایط کاندید عـضویت مج
شاروالی

:مادۀ هجدهم
یت شخصی می تواند خود را به عـضو       

مجلس شاروالی کاندید نماید که عالوه      
رایط ذیل  بر شرایط رأی دهنده دارای ش     

:نیز باشد
.داشتن تابعیت افغانستان-۱
عدم محکومیت به ارتکاب جـرایم      -۲

ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق 
بـــا ۀمـــدنی توســـط محکمـــ

.صالحیت
سالگی را در روز ) ۲۵(حد اقل سن   -۳

.کاندیدشدن تکمیل نموده باشد
.تعلیمی بکلوریاحد اقل سند داشتن -٤
ل قبل از روز کاندید     حد اقل پنج سا    -٥

شدن در شهری که خود را کاندید مـی         
.نماید، سکونت داشته باشد
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د کاندیدېدو لپاره محدودیت
:نولسمه ماده

کوالی له خپلو    الندې اشخاص نشي  ) ۱(
دندوخه له استعفي دمخه ان، پـه دې        

تـه   وكيواکنیزو  قانون کې درج شوو     
:کاندید کي

او  اوغـي    د سترې محکمې رئیس    -۱
.نور قاضیان

ـ   -۲ وال، ـارنواالن او د     ـلوی ارن
.ارنوال د ادارې مسلکي غي

وزيران، سالكار وزيران، د جمهوري      -۳
د خپلواكو لويو ن،معینارياست سالكاران، 

ونو كمېسيون د خپلواکو ان،  رئيسرياستونو  
غـي، واليـان او د هغـوى         رئیسان او 

ه بهر كې د هېواد     مرستياالن، ولسواالن، پ  
ــد  ــي نماين ــفيران او د سياس يو س

.كاركوونكي
کورنیـو چـارو د      او د ملي دفاع   -۴

وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست 
ونکـو نـورو    او د نظامي تـشکیالتو لر     

.وزارتونو او ادارو نظامي منسوبین
.د ملکي خدمتونو کارکوونکي-۵

محدودیت برای کاندید شدن
:مادۀ نزدهم

اشخاص آتی نمی تواننـد قبـل از        ) ١(
ازوظایف شان، خود را به کرسی   اءاستعف

های انتخابی مندرج این قانون کاندیـد       
:نمایند

ر رئیس و اعضای ستره محکمه و سای-١
.قضات

لوی ارنوال، ارنواالن و اعضای      -٢
.مسلکی ادارۀ ارنوالی

وزراء، وزرای مشاور، مـشاورین     -٣
سای عمومی ؤریاست جمهوری، معینان، ر

ریاست های مستقل، رؤسا و اعـضای       
ن یکمیسیون های مستقل، والی ها ومعاون     

ــان  آنهــا، ولــسواالن،سفراء و کارکن
نمایندگی های سیاسـی کـشور مقـیم       

.خارج
منسوبین نظامی وزارت های دفـاع       -٤

ملی و امور داخله و ریاسـت عمـومی         
امنیت ملی وسایر وزارت هـا و ادارات        

.دارای تشکیالت نظامی
.کارکنان خدمات ملکی-٥
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ــا دایمــي -۶ ــت ی ــسیون موق د کمې

.کارکوونکي
د دولتي لوو زده کو د موسـسو         -۷

ــتا ــالمي ذاس ــستان د اس ان او د افغان
جمهوریت د علومو اکام د علمي کادر       

.غي
فقره کې ) ۱(که چېرې ددې مادې په )۲(

شوي اشخاص په اکنوکې بریـالي      درج  
نشي، د قانون د حکمونو مطابق، بېرتـه        

پدې صورت کې د استعفي . مقررېدای شي 
او ٥(فقرې د   ) ۱(د دې مادې د      عواقب

.نه تطبیقېيبند پر ذواتو)٧
که چېرې د مشرانو جرې د انتصابي       ) ۳(

غو په شمول د اکنیزو وکیو یـو لـه          
وک ته   غوخه وغواي بلې اکنیزې   

ان کاندید کي، مکلف دی د موجودې       
  وک  خه اسـتعفي      نه یتوبله خپل غ
.ورکي

غي چې د    د والیتي او ولسوال د شوريٰٰ     
د مشرانو   او یا    مشرانو جرې غیتوب ته   

جرې هغه غي چې واليتي شورٰي انو       
او ولسواليو شورٰي انو ته خپـل ـان         

.ي ديكانديدوي، له دې امر خه مستثن

ــی   -٦ ــا دایم ــت ی ــان مؤق کارکن
.کمیسیون

اســتادان مؤســسات تحــصیالت -٧
عــالی دولتــی واعــضای کــادرعلمی 

ــور ــوم جمه ی اســالمی اکــادمی عل
.افغانستان

) ١(هرگاه اشخاص مندرج فقـرۀ      ) ٢(
این ماده در انتخابات موفق نشوند، مطابق 

شـده  احکام قـانون مجـدداً مقـرر      
در این صورت عواقب استعفاء     . توانندمی

این ) ١(فقره  )٧و٥(باالی ذوات بند    
.ماده تطبیق نمی شود

کرسی های هرگاه یکی از اعضای)٣(
مول اعــضای انتــصابی انتخــابی بــش

به کرسی دیگـر  مشرانوجرگه بخواهد
انتخابی خود را کاندید نماید، مکلـف       
است از عضویت خویش ازکرسی موجود      

.استعفاء دهد
اعضای شورای والیتی وشورای ولسوالی     

و یا اعضای که به عضویت مشرانو جرگه 
مشرانو جرگه خود را به شورای والیتی و 

ــسوالی   ــورای ول ــا ش ــی د کاندی
.می نمایند، از این حکم مستثنی می باشند
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هې شخص نه شي کوالی په عـین        ) ۴(

وخت کې له یوې اکنیزې حوزې خه په        
زیاتو یا له یوې اکنیزې وک خه زیاتو        

.ته ان کاندید کي
لورم فصل

د جمهوري ریاست اکنې
د جمهوررئیس اکل

:شلمه ماده
ورکوونکـو  د راْيـې   جمهور رئيس ) ۱(

زادو، عمـومي،   آپنوس سلنې ېـرو     له  
يــو پــه ترالســه أو او مــستقيمو رپــ

. كولو اكل كېي
کـې لـه    که چېرې په لومي پاو    ) ۲(

کاندیدانوخه هې یو ونه کای شـي د        
راْیو له پنوس سلنې خه زیات اکثریت       

، اکنې د دوه یم دور لپاره،       ترالسه كي   
د اکنو د پایلو د اعالم له نېې خه د دوو 

او په دې    اوونیو په تر کې ترسره کېي     
دورکې یوازې دوه تنه هغه کاندیدان چې       
په لومي دورکې یې تر ولو زیاتې راْیـې         

ـون  مکلـف دي    الس ته راوي دي،   
.يکو

ــد   ) ٤( ــی توان ــخص نم ــیچ ش ه
در عین زمان در بیش از یـک حـوزۀ          
انتخاباتی یا برای بیش از یـک کرسـی         

.انتخابی خود را کاندید نماید
فصل چهارم

انتخابات ریاست جمهوری
انتخاب رئیس جمهور

:مادۀ بیستم
رئیس جمهور با کسب بیش از پنجاه ) ١(
صد آراء رای دهندگان از طریـق رای        فی

مـستقیم  گیری آزاد، عمومی، سـری و     
.انتخاب می گردد

ــیچ  ) ٢( ــاه در دور اول هـ هرگـ
یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از       
پنجـــاه فیـــصد آراء را بدســـت 

ــرای دور دوم در  ،آورد ــات ب انتخاب
ــالم   ــاریخ اع ــه از ت ــرف دو هفت ظ

می گردد و نتایج نهائی انتخابات، برگزار 
ــر از  ــا دو نفـ ــن دور تنهـ در ایـ
کاندیدانی که بیـشترین آراء را در دور        

شرکت ندمکلف ااول بدست آورده اند،
.نمایند
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له دووخه د زیاتو کاندیدانو ترمن د ) ۳(

راْیو د تساو په صورت کې چـې پـه          
لومي دور کې زیاتې راْیې الس ته راوي        

لـوو د  دي، دوه تنه هغه کاندیدان چې       
یـم دور    همعیارونو لرونکـي وي، د دو     
 لـو ېر   .کاندیدانو په توه اکل کېي    

:عبارت دي لهترتيب سره معیارونه په 
.د تحصیل درجه-۱
.علمي درجه-۲
په دولتي او نادولتي ادارو كې د كار         –۳

. تجربه
.د نان، مال او افتخاري لقب لرل-۴
ه کاندید  د اکنو په دوه یم دورکې هغ      ) ۴(

چې د راْیـو اکثریـت ترالسـه کـي،         
پـه دوه یـم      .جمهوررئیس پېژندل کېي  

 د راْیو د تساو دورکې د کاندیدانو ترمن
کاندید ددې مادې په صورت کې، ونکی

ولـو  فقره کې د درج شوو ېرو     ) ۳(په  
رئیس په توه   معیارونو پربنس د جمهور   

.کېياكل
یو لـه    که چېرې د جمهوري ریاست    )۵(

کاندیدانوخه د راْیې اخیستنې د لومي یا 
دوه یم دور په بهیرکې او یا لـه ـاکنو           

در صورت تساوی آراء میان بیش از    ) ٣(
بیشترین آراء را  در دور  دو کاندیدیکه

اول بدست آورده اند، دو نفر کاندیدانی       
شند، بـه   که عالیترین معيار ها را دارا با      

دوم تعیین مـی  حیث کانـدیـدان دور
ــد ــا   . گردن ــرین معیاره ــالی ت ع

:بالترتیب عبارت اند از
.درجۀ تحصیل-١
.درجۀ علمی-٢
ات دولتی و غیر    تجربۀ کاری درادار   -٣

.دولتی
.داشتن نشان، مدال ولقب افتخاری-٤
در دور دوم انتخابات، کاندیدی که      ) ٤(

ـ        یساکثریت آراء را کسب کنـد، رئ
درصـورت   .جمهور شناخته می شـود    

تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم،       
ــالیترین  ــاس ع ــده براس ــد برن کاندی

ــرۀ  ــدرج فق ــای من ــن ) ٣(معياره ای
ماده به حیث رئـیس جمهـور تعیـین         

.می گردد
هرگاه یکی از کاندیـدان ریاسـت       ) ٥(

ــا    ــان دوراول ی ــوری درجری جمه
ـ          ات دوم رأی گیری و یا بعـد از انتخاب
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وروسته او د اکنو د پایلو له اعالم خه         
       دمخه وفات شي، د پاتې کاندیدانو ترمن

ورـو  ) ۳۰(بیا اکنې زیات نه زیات د       
مودې په تر کې، ددې قانون د حکمونو        

.مطابق ترسره کېي
)۶ (ونك       ى شخص، د پايلو تر اعالن او

له كمېسيون خه د وثيقې له ترالسه كولو       
دېرش ورې وروسته، د جمهوررئيس خه

. په توه كار پيلوي

پنم فصل
د ولسي جرې 

اکنېد غو
د ولسي جرې د غو شمېر

:یوویشتمه ماده
وكيو لرونكې ده   ) ٢٤٩(ه د   ولسي جر 

پـه  د نفوس د تناسب    ) ۲۳۹(د هغې   چې  
نظر كې نيولو سره واليتونو ته او د هغـې          

د هېواد غير   (پاتې وكې كوچيانو    ) ۱۰(
اختـصاص وركـول    تـه   ) مېشت ولنې 

. يېك

ــات   ــایج  انتخاب ــالم نت ــل ازاع وقب
ــدد   ــات مج ــد، انتخاب ــات نمای وف

خالل میان کاندیدان باقیمانده حداکثر در
روز، مطابق احکام این قانون     ) ۳۰(مدت  

.بر گزار می گردد
شخص برنده، سی روز بعد از اعالم       )۶(

نتایج و با بدست آوردن وثیقه از جانب        
کمیسیون به حیث رئیس جمهور به کار       

.آغاز می نماید

فصل پنجم
انتخابات اعضای 

ولسی جرگه
تعداد اعضای ولسی جرگه

:مادۀ بیست ویکم
کرسـی  ) ٢٤٩(ولسی جرگـه دارای     

آن بادرنظرداشـت  ) ٢٣٩(می باشد که
کرسی ) ١٠(تناسب نفوس به والیات و      

جمعیـت  (آن به کوچی هـا       ۀباقی ماند 
اختـصاص داده    )غیر سـاکن کـشور    

.می شود
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والیتونو ته د وکیو اختصاص
:دوه ویشتمه ماده

وک په النـدې    ) ۲۳۹(کمېسیون  ) ۱(
:ترتیب سره والیتونو ته اختصاصوي

د والیتونو د نفوسـو مجمـوع پـه          -۱
تقسیمېي ترو د یـوې    یووک )۲۳۹(

.اکل شينفوسو ونه ودوک لپاره 
د هر والیت نفوس د وک پر ونې         -۲

تقسیمېي، ترو د هر والیت د وکیـو        
.شمېر واکل شي

شمېر، ي  مساوهر والیت ته د وکیو       -۳
جزء کې درج له ترسره ) ۲(ددې فقرې په 

شوي تقسیم خه له الس ته راغلي تـام         
ــدد  ــصاص   ع ــساوي اخت ــره م س

.مومي
) ۳(هغه وک چې ددې فقرې پـه         -۴

جزء کې اختصاص نـه مـومي، د هغـو          
جزء کې له   ) ۲(اختصاص ددې فقرې په     

ترسره شوي تقسیم خه د پاتې اعشاري       
عدد د نزولي ترتیب پربنـس صـورت        

.مومي
که چېرې ددې محاسبې په پایله کې        -۵

تصاص کرسی ها به والیاتاخ
:مادۀ بیست ودوم

کرسی را بـرای    )٢٣٩(کمیسیون  ) ١(
:دهدوالیات به ترتیب ذیل اختصاص می

) ٢٣٩(مجموع نفوس والیات بـر     -١
کرسی تقسیم می گردد تا سهمیۀ نفوس       

.برای یک کرسی معین گردد
نفوس هر والیت بر سهمیۀ کرسـی        -٢

تقسیم می گردد تا تعداد کرسی های هر        
.والیت معین گردد

ــداد   -٣ ــت تع ــر والی ــرای ه ب
کرسی مساوی با عدد تـام حاصـله از         
ــدرج     ــده من ــام ش ــسیم انج تق

ــز ــصاص  ) ٢(ءج ــره اخت ــن فق ای
.می یابد

این فقره ) ٣(ءکه در جزکرسی هایی-٤
ــصاص  ــد، اخت ــی یابن ــصاص نم اخت
شان به اسـاس ترتیـب نزولـی عـدد          
اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شـده       

ــ ــورت   ) ٢(ءزج ــره ص ــن فق ای
.می گیرد

هرگاه در نتیجه این محاسبه به یک        -٥
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مـه  یوه یا و والیتونو ته له یوې خه ک        

 وک والیت ته دوه ي، هغهورسې وک
.اختصاص ورکول کېي

د هغو والیتونو د وکیو او د نفوسو         -۶
د ارقامو مجموع چې هغو ته ددې فقرې د         

جزء پربنس اضافي وک اختصاص ) ۵(
شوي، د والیتونو د نفوسو له مجموع خه 

ته یوه نوې ونه وپاتې والیتون. کسر کېي
حاسبه کېي او دغو    د وک اختصاص م   

ته د وکیو اختصاص په هغه ول ووالیتون
جزء کې یاد   ) ۵او   ۲(چې ددې فقرې په     

.، تکرارېيديشوي
کمېسیون مکلف دی په دې ماده کې       ) ۲(

درج د وکیو په تخصیص کې د استفادې        
.و محاسبې خپرې کي

ـ أدو او ر  ېك کاندیدكوچيانو ته د     ېي
ان وكيوکوليوركولو حق او د

:درويشتمه ماده
پـه اوو    هېوادول  د کوچیانو لپاره    ) ۱(

چې د   يېویشل ک  ېداس زونونواکنیزو  
کوچیانو شتون او ت رات پکې رعایت       

.شي

یا چند والیت کمتر از یک کرسی برسد،       
به آن والیت دو کرسی اختصاص داده می 

.شود
مجموع کرسی و ارقام - ٦

نفوس والیاتی که برای آنها کرسی های 
این فقره ) ٥(ءاضافی به اساس جز

س والیات اختصاص یافته، از مجموع نفو
برای باقیماندۀ والیات . کسر می گردد

یک سهمیۀ جدید، اختصاص کرسی 
محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این 

) ٥و ٢(والیات به نحوی که در اجزای
.شودین فقره تذکر رفته است، تکرار میا
کمیسیون مکلف است محاسـبات     ) ٢(

مورد استفاده در تخصیص کرسی هـای       
.رنمایدمندرج این ماده را نش

حــق رای ، کاندیــد شــدن   
به کوچی ها و اختصاص کرسی

:بیست وسومۀماد
برای کوچی ها تمام کشور به هفت       ) ١(

زون طوری تقسیم می شود که حضور و        
گشت و گذار کوچی ها در آن رعایـت         

.گردد
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په هرې اکنیزې حوزې کـې یـوه        ) ۲(

ي او  ېک ې د نارینه وو لپاره ان     کو
هر هغه درې تنه ینه کاندیدې چـې د         

یـه  أکچـه د ر    په زونونواکنیزو   کوچی
ترالسـه کـي،     ېیاْرېرې  ورکوونکو  

.يېپېژندل کیونک
د وروست وک لپاره د کاندیـدانو    ) ۳(

په صورت کـې،     يیو د تساو  أتر من د ر   
ـ ی اعالن كهغه کاندید ـون    ي چـې   ې

د تحصیل لوه درجه ولري او د تحصیل د 
 په صورت کې، په اداره      تساودرجې د   

ې لرونكـى   تجربکاري   ېېرکې تر ولو    
.وي

دانو ته د وکیو سپارلکاندی
ریشتمه مادهلې:
)۱ (    وک د كوچيانو د    په هر والیت کې

هغو کاندیدانو ته سپارل     وكيو په ون  
ترالسـه  یی  کېي چې زیاتې قانوني راْیې      

.کې دي
د وکیو د نیولو لپاره د دوو تنو ) ۲(

کاندیدانو ترمن د راْیو د تساو په 
، وونکی شخص ېرو لوو صورت کې

در هر زون انتخاباتی کوچی یـک       ) ٢(
کرسی برای مردان اختصاص داده مـی       

ندید زن که در سطح شود و هر آن سه کا
ی أزون های کـوچی بیـشترین آرای ر       

برنده شـناخته   , دهنده ها را کسب کنند    
.می شوند

ــساوی آراء  ) ۳( ــورت تـ در صـ
, میان کاندیدان بـرای کرسـی اخیـر       

کاندیدی برنده اعالن مـی شـود کـه         
دارای بلند ترین درجـۀ تحـصیل و در         

دارای , صورت تساوی درجۀ تحـصیل    
ــاری  ــۀ ک ــشترین تجرب در اداره بی

.باشد
تفویض کرسی ها به کاندیدان

:مچهارمادۀ بیست و
درهر والیت کرسی ها به شـمول       ) ١(

کرسی کوچی ها به کاندیدانی تفویض می 
گردد که بیشترین آرای قانونی راکسب      

.نموده اند
نفر در صورت تساوی آراء میان دو     ) ٢(

اخیـر، احراز کـرسـیکاندیدان برای
نظرداشت عالیترین معيار شخص بـرنده با
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ېر . معیارونو ته په پام سره اکل کېي

:عبارت دي لهپه ترتيب سرهلو معیارونه 
.د تحصیل درجه-۱
په دولتي او نا دولتي ادارو كې كاري         -۲

.تجربه
که چېرې د ولسي جرې اکل شوی       ) ۳(

غی ونه کای شي خپله وک ونیسي یا        
سي جرې د   د ینو د الیلو له مخې د ول       

کار په دوره کې خپله وک ترک، وفات        
یا استعفي ورکي یا د قانون د حکمونـو         

په حکم   قانونمطابق په بله دنده مقرر یا د        
خپل غیتوب له السه ورکي او یا داسې        
معلول یا معیوب شي چې د تل لپاره یې د          
دندې د اجراء خن شي، په هغه صـورت         

ی تـه   کې چې د ولسي جرې د کار د پا        
رسېدو مودې ته له یوه کال خه زیـات         
پاتې وي، د هغه ـوک د کمېـسیون د          
ترتیب شوي لست مطابق له عین جـنس        

خه د زیاتو راْیـو پـه       ) نارینه یا ینه  (
لرونکي وروسـتي کاندیـد پـورې اه       

.مومي

عـالی ترین معیارها   . تعیین می گردد  ها
:بالترتیب  عبارت اند از

.درجۀ تحصیل-١
ات دولتی و غیر تجربۀ کاری در ادار-٢

.دولتی
ــب ) ۳( ــضو منتخـ ــاه  عـ هرگـ

ــی    ــد کرس ــه نتوان ــسی جرگ ول
ــا  ــد ی ــود را احرازنمای ــابر خ بن

را در دورۀ کار ولسی دالیلی کرسی خود
جرگه تـرک، وفـات یـا اســتعفاء       

نمـــوده یـــا مطـــابق احکـــام 
ــ ــه وظیف ــانون ب ــا ۀق ــرر ی دیگرمق

عضویت خویشرا از دست     قانونبه حکم   
معلـول یا معیـوب  بدهد ویا طـوری

دایم مـانع اجـرای     گـردد که به طور   
وظیفه شـود، در صـورتی که بیشـتر      
از یکسال به میعاد ختم کارولسی جرگه       

، کرسی وی طبق لست     باقی مانده باشد  
مرتبه کمیسیون به کاندید بعـدی دارای       

) ذکوریا اناث(بیشترین آراء از عین جنس 
. تعلق می گیرد
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ینه        ـوک کاندیـدانو تـه د
اختصاص

:پنه ویشتمه ماده
ـ   ینهد  ) ۱( اره د ولـسي    کاندیدانو لپ

جرې وک د اساسـي قـانون د درې         
اتیایمې مادې د مقتضیاتو د پلي کېدو پـه         
منظور په الندې ترتیب سـره اختـصاص        

:مومي
د ولو والیتونو د نفوس مجمـوع د         -۱

کاندیدانو لپاره د تخصیص شـوو       ینه
وکیو پر شمېر تقسیمېي او په پایله کې        

کـل  د یوې وک لپاره د نفوسو ونه ا       
.کېي

د هر والیت نفوس د وک پر ونې         -۲
تقسیمېي او په پایله کې د هر والیـت د          

.وکیو شمېر اکل کېي
د هر والیت لپاره د وکیو شـمېر،         -۳

جزءکې درج له ترسره    ) ۲(ددې فقرې په    
شوي تقسیم خه له ترالسه شوي تام عدد        

.سره مساوي اختصاص مومي
) ۳(هغه وک چې ددې فقرې پـه       -۴

جزء کې اختصاص نـه مـومي، د هغـو          

اختصاص کرسـی بـه کاندیـدان      
زن 

:پنجممادۀ بیست و
کرسی ولسی جرگه برای کاندیدان     ) ۱(

ــق  ــور تحقــ ــه منظــ زن بــ
مقتضیات مادۀ هشتاد و سـوم قـانون        

اختـصاص  اساسی بـه ترتیـب ذیـل        
:می یابد

مجموع نفوس کل والیات به تعداد       -١
کرسی های تخصیص یافته برای کاندیدان 
زن تقسیم گردیده ودر نتیجه، سـهمیۀ       
نفوس برای یک کرسـی معـین مـی         

.گردد
نفوس هر والیت بر سهمیۀ کرسـی        -٢

تعداد کرسی   ۀتقسیم گردیده و در نتیج    
.های هر والیت معین می گردد

الیت تعداد کرسی مساوی برای هر و-٣
با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شـدۀ         

این فقره اختصاص می    ) ٢( ءمندرج جز 
.یابد

ــز -٤ ــه در ج ــایی ک ــی ه ء کرس
این فقره اختـصاص نمـی یابنـد،        ) ٣(
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جـزء کـې   ) ۲(اختصاص ددې فقرې په   

درج له ترسره شوي تقسیم خه د پـاتې         
        اعشاري عدد د نزولي ترتیـب پربنـس

.صورت مومي
که چېرې ددې محاسبې په پایله کې        -۵

یوه یا و والیتونو ته له یوې وک خه         
        ـوک والیت ته یوه ي، هغهکمه ورسې

. ورکول کېياختصاص 
د هغو والیتونو د وکیو او ارقـامو        -۶

مجموع چې اضافي وک ددې فقـرې       
هغو ته اختـصاص    پر بنس   جزء  ) ۵(د

شوې، د والیتونو د نفوسو له مجموع خه 
پاتې والیتونو ته یـوه نـوې        .کسر کېي 

ونه، د وک اختصاص محاسبه کېي او 
ونو ته د وکیو تخصیص په هغه       يتدغو وال 

جزء کې ) ۵او )۲ول چې ددې فقرې په 
.یاد شوي دي، تکرارېي

هغــه کاندیــد چــې پــه اونــده ) ۲(
اکنیزه حوزه کې زیاتې قانوني راْیې ترالسه 

.کي، اختصاص شوې وک نیسي
که چېرې د کاندیدانو په لست کې د        ) ۳(

کافي شمېر شتون ونه لـري چـې        و
اختصاص شوې وک ونیسي، کمېسیون     

اختصاص شـان بـه اسـاس ترتیـب         
نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقـسیم       

این فقره صـورت    ) ٢(ءانجام شدۀ جز  
.می گیرد

هرگاه در نتیجۀ این محاسبه به یک        -٥
یا چند والیت کمتر از یک کرسی برسد،       
به آن والیت یک کرسی اختصاص داده       

.می شود
مجموع کرسی و ارقام نفوس والیاتی - ٦

) ٥(ءکه کرسی های اضافی به اساس جز
این فقره به آن اختصاص یافته، از مجموع 

برای . نفوس والیات کسر می گردد
والیات یک سهمیۀ جدید، باقیماندۀ

اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص 
کرسی برای این والیات به نحوی که در 

این فقره تذکر رفته است، ) ٥و٢(اجزای
.شودتکرار می

کاندید که در حوزۀ انتخاباتی مربوط ) ٢(
کسب نمایـد،  بیشترین آرای قانونی را

.کرسی اختصاص یافته را احراز می نماید
اه در لست کاندیدان، تعـداد  رگه)۳(

کافی زن وجود نداشته باشد که کرسـی       
اختصاص یافته را احراز نماید، کمیسیون      
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کنالرې مطابق داسـې تدبیرونـه       د جال 

ته اختصاص شوې   وو  ینه نیسي ترو   
.وک تشې پاتې نه شي

شپم فصل
د مشرانو جرې د غو اکنې

مشرانو جرې ترکیب د
:شپویشتمه ماده

هېـواد  د مشرانو جرې د غو شمېر د        
والیتونو د شمېر درې چنده دی چـې د         

تیایمه افغانستان د اساسي قانون په لور ا      
ماده کې د درج شوي حکم مطابق غوره او 

.اکل کېي
د مشرانو جرې غیتوب ته د والیتي       

شورٰي د غي اکل کېدل
:اووه ویشتمه ماده

په مودې  كمېسيون د پنلسو ورو     ) ۱(
تر      انو له جو دو ېكې، د واليتي شورٰي

ې د غي د اكنې     وروسته، د مشرانو جر   
واليتي شـورٰي    د هر واليت د   منظور  په  

د قانون د حكمونو او دېداخلي اكنې، د
.تر سره كويمطابق كنالرې د كمېسيون 

طبق طرزالعمل جداگانه تدابیری را اتخاذ
می نماید تا کرسی ها ی اختصاص یافته به 

.باقی نماندزنان، خالی
فصل ششم

انتخابات اعضای مشرانو جرگه
ترکیب مشرانو جرگه

:مششت ومادۀ بیس
تعداد اعضای مشرانو جرگه، سه چنـد       

می باشد، که طبـق  تعداد والیات کشور
حکم مندرج مادۀ هشتاد وچهارم قـانون       
اساسی افغانستان انتخاب وتعیـین مـی       

.گردند
والیتـی بـه    شورایانتخاب عضو 

عضویت مشرانو جرگه
:مهفتمادۀ بیست و

الل مدت ـکمیسیون در خ) ١(
ایجاد شوراهای پانزده روز بعد از 

مشرانووالیتی به منظور انتخاب عضو
جرگه، انتخابات داخلی شورای والیتی 
هر والیت را مطابق احکام این قانون و 

.طرز العمل کمیسیون تدویر می نماید
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تر سره كولو لپاره د      د د دغو اكنو  ) ۲(

واليتي شورٰي نصاب ل تر له د واليتـي         
د ولو غو د دوه ثلثو حضور وي،         شوريٰٰ
چې د حاضرو غو له نيمايي      شخص  هغه  

 خهي، د مشرانو يې الس ته أرې رېراو
كه . يېې د غي په توه پيژندل ك      جر

ـ له نيمايي خه    کاندید  چېرې كوم    رې ې
يې الس ته را نه وي، نوې اكنې د هغو      أر

يې يې  أرې ر ېانو تر من، چې     یداندکدوو  
په دې   .صورت مومي  الس ته راوې وي،   

يې أرې ر ې، چې   کاندیدصورت كې هغه    
ــل ــونكى الس تــه راوي، 

.يېك
)۳(   خه د کاندیدانو ورېله دوو تر من
په صورت كې، چې پـه       د تساو  يوأرد

ترالسه كي  يېأر ېكې ېر  دورلومي  
چې په ترتيب   کاندیدان  وي، دوه تنه هغه     

سره د زده كې تر ولو لوه درجه ولري         
ترمن دزده كې د    هغو کاندیدانو   او دوو   

درجې دتساو په صـورت كـې هغـه         
چې كاري تجربه يې ېره وي، د     دان  کاندی
ـ په تو  د کاندیدانو دوردويم     پېژنـدل ه
.كېي

شورای والیتی بـرای     جلسه نصاب) ٢(
تدویر این انتخابات حضور حـداقل دو       
ثلث کل اعضای شورای والیتی می باشد، 

ی که بیش از نصف آرای اعضای       شخص
حاضر را کسب نماید، به حیث عـضو        

هرگـاه  . مشرانو جرگه شناخته می شود    
کاندیدی بیش از نصف آراء را بدسـت        
آورده نتواند، انتخابات مجدد بـین دو       
کاندیدی که بیـشترین آراء را کـسب        

در ایـن  . نموده باشند، صورت می گیرد   
ــشترین   ــه بی ــدی ک ــورت کاندی ص

دست آورد، برنـده شـناخته      آراء را ب  
.می شود

در صورت تساوی آراء میان بیش      )  ٣(
ــشترین آراء  ــه بیـ از دو کاندیدیکـ
ــد،  ــت آورده ان را در دور اول بدس

ــدانی ــر کاندی ــب دو نف ــه بالترتی ک
ـ  ــاالترین درجـ ــصیل ۀدارای ب تح

ـ        نباش ۀد و در صـورت تـساوی درج
تحــصیل دو نفــر کاندیدانیکــه دارای 

د بـه حیـث     نکاری باش ۀبیشترین تجرب 
ــناخته  ــدان دور دوم شــ کاندیــ

.شوندمی
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يو د تساو په    أد ر  کاندیدانود دوو    ) ۴(

كـې دور  په دويم   د اکو   صورت كې،   
هغه شـخص    ددې دوو تنو له من خه     

  ونكى       ي چې په ترتيب سره دل كې
نكى وي او د    لروزده كې د لوې درجې      

رجې د تساو په صـورت      زده كې د د   
تجربې كاري ېېردكې هغه شخص، چې

ـــونکی پېژنـــدللرونكـــى وي
.کېي

که چېرې اکل شوی غی ونه کای ) ۵(
د ینو دالیلو له یاشي خپله وک ونیسي

مخې د مشرانو جرې د کار په دوره کې         
خپله وک ترک، وفات یا استعفي وکي   

بله دنـده    یا د قانون د حکمونومطابق په     
په حکم خپل غیتوب له      قانون  مقرر یا د    

ا په داسې ول معلول یا      او ی السه ورکي   
معیوب شي چې د تل لپاره یې د دندې د          

كمېسيون ددې مادې   اجراء خن وري،    
لپـاره د    مودېد حكمونو مطابق د پاتې      

د لپـاره    ېد اکن  يد غ  مشرانو جرې 
سـرته  واليتي شوريٰٰ د غو تر من اكنې   

.رسوي

ــساوی آراء  ) ٤( ــورت تـ در صـ
ــد، در دور   ــان دو کاندیــ میــ
ــان    ــصی از می ــات شخ دوم انتخاب

شـود  این دو نفر برنده شـناخته مـی       
کـــه بالترتیـــب دارای بـــاالترین 

تحـصیل باشـد و در صـورت         ۀدرج
تحصیل شخصی که دارای     ۀتساوی درج 
کاری باشد برنده شناخته     ۀرببیشترین تج 

.شودمی
هرگاه عضو منتخب نتواند کرسـی      ) ٥(

بنابر دالیلی کرسی خود را احراز نماید یا
دورۀ کارمشرانو جرگه ترک، را دردخو

نموده یا مطابق احکام وفات یا استعفاء
قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا بـه حکـم       

عـــضویت خویـــشرا از قـــانون
لول یا معیوب معدست بدهد ویا طورى

دایم مانع اجرای وظیفـه  شود که بطور
احـکام این گردد، کمیسیون مـطابق

ماده انتخابات میان اعضای شورای والیتی 
را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگـه       
برای مـدت باقیمانـده تـدویر مـی         

.کند
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د مشرانو جرـې غیتـوب تـه د         
ولسوالیو د شورٰي انو د غي اکل

:مادهويشتمهاته 
شورٰي انو  د  كمېسيون د ولسواليو     ) ۱(

لسددو وروسته ېله جوو وپنمودې ور
   كې، د مشرانو جر   په تر     ي دې د غـ

د ولسوال شورٰي انو د     منظور  اكلو په   
ـ       ت د واليتـي    غو تر من اكنې د والي

.په مقر كې تر سره كويشورٰي
د ترسره كولو لپـاره      د اكنو ېدد   )۲(

، د  ولسواليو د شـورٰي ـانو نـصاب       
ولسوالیو شورٰي انو د غو لترله د دوه 

هغه شخص چې د حاضرو ،دیحضور ثلثو 
الس تـه    راْيې خه زیاتې نيمايي  غو له   

راوي، د مشرانو جرې غی پېژنـدل       
چېــرې کاندیــد  کــه.کېــي

خه زیاتې راْیې   نيمايي  ونه کای شي له     
ترالسه کي، بیـا ـاکنې د هغـو دوو          

ترمن چې زیاتې راْیې الس تـه       کاندیدانو  
صـورت  پدې   .صورت مومي ،راوي وي 

هغه کاندید چې د راْیو اکثریت الس       كې  
.پېژندل کېيونکی ته راوي، 

انتخاب عضو شورا های ولسوالی ها      
به عضویت مشرانوجرگه

:تمهشمادۀ بیست و
کمیسیون در خالل مدت پانزده روز      ) ١(

بعد از ایجاد شوراهای ولسوالی ها، بـه        
منظور انتخـاب عـضو مـشرانوجرگه       
انتخابــات را در میــان اعــضای   
شوراهای ولسوالی هـا در مقرشـورای       

.والیتی والیت  برگزار می نماید

نصاب شـوراهای ولـسوالی هـا       ) ٢(
برای تـدویر ایـن انتخابـات حـضور      

ــث  ــداقل دو ثل ــضای  ح ــل اع ک
شورای ولسوالی می باشد، شخصی کـه       
بیش از نصف آرای اعضای حاضـر را        
ــضو  ــث ع ــه حی ــد، ب ــسب نمای ک

. مشرانو جرگـه شـناخته مـی شـود        
هرگاه کاندیدی بیش از نـصف آراء را        
بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین      

که بیشترین آراء را کسب     دو کاندیدی 
ایـن  در. نموده باشند، صورت می گیرد   

صورت کاندیدی که بیـشترین آراء را       
.بدست آورد، برنده شناخته می شود
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په لومي  چې  ترمن   د هغو کاندیدانو  ) ۳(
يې الس تـه راوې     أرې ر ېكې يې   ور  د

چې په ترتيب سره    کاندیدان  دوه هغه   وي،  
د زده كې تر ولو لوه درجه ولري او د          

درجې د تساو په صورت كـې      تحصیلی
چې كاري تجربه يې ېـره      کاندیدان  هغه  

ـ پـه تو  دور د کاندیدانو    وي، د دويم      ه
.كېيپیژندل

په  يو د تساو  أد ر  کاندیدانود دوو    ) ۴(
د كې    دوريم  ه  په دو  اکنود صورت كې، 

هغـه شـخص    دې دوو تنو له من خه       
  ونكى       ي چې په ترتيب سره دل كې

ونكى وي او د    لرزده كې د لوې درجې      
زده كې د درجې د تساو په صـورت         

ېكاري تجربېېردچېكې هغه شخص،
. پېژندل کېيلرونكى وي ونكې 

غی ونه کای که چېرې اکل شوی ) ۵(
شي خپله وک ونیسي یا د ینو د الیلو         
له مخې د مشرانو جرې د کار پـه دوره          
کې خپله وک ترک، وفات یا اسـتعفي        
وکي یا د قانون د حکمونو مطابق په بلې         

پـه حکـم خپـل       قانوندندې مقرر یا د     
غیتوب له السه ورکي او یا په داسـې         

ــان ) ٣( ــساوی آراء می در صــورت ت
که بیـشترین آراء را در دور       کاندیدانی

که اول بدست آورده اند، دو کاندیدی     
تحـصیل   ۀبالترتیب دارای باالترین درج   

تحصیل ۀد و در صورت تساوی درج   نباش
ـ  که دارای ب  دو کاندیدی  ۀیشترین تجرب

دور دوم  به حیث کاندیدان   دنکاری باش 
.شوندشناخته می

ــساوی آراء  ) ٤( ــورت تـ در صـ
ــد، در دور دوم   ــان دو کاندیـ میـ
ــن   ــان ای ــصی از می ــات شخ انتخاب

شــود دو نفــر برنــده شــناخته مــی
کـــه بالترتیـــب دارای بـــاالترین 

تحصیل باشد و در صورت تساوی       ۀدرج
بیشترین  تحصیل شخصی که دارای    ۀدرج
.شودکاری باشد برنده شناخته میۀتجرب

ــد ) ٥( هرگــاه عــضو منتخــب نتوان
بنابر دالیلی کرسی خود را احراز نماید یا

را دردورۀ کارمشرانو جرگه    کرسی خود 
نموده یا مطـابق  ترک، وفات یا استعفاء

احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم 
یا عضویت خویشرا از دست بدهد وقانون
معلول یا معیـوب شـود کـه    طورى
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ره د ول معلول یا معیوب شي چې د تل لپا

ې صورت  دندې د اجراء خن وري، پد     
لپاره مشرانو   مودېكې كمېسيون، د پاتې     

دو په خاطر د    ېجرې ته د غي د اكل ك      
اوندو ولسواليو د شورٰي انو د غو تر        

.من اكنې تر سره كوي
اووم فصل

اکنېد غود والیتي شوريٰٰ
والیتي شوريٰٰ

:مادهويشتمهنهه 
لرونكى وي يتي شوريٰٰهرواليت د يوې وال

يـو أچې غي يې د هماغه واليـت د ر        
وركوونكو لخوا د لورو كلونـو لپـاره        

.يېاكل ك
ته د وک اکلٰيوالیتي شور

:دېرشمه ماده
وک د هر والیت د د والیتي شوريٰٰ) ۱(

نفوسو له شمېر سره متناسبې پـه النـدې         
:اکل کېيترتیب

زرو هغه والیت چې تر پنـه سـوو      -۱
.وک) ۹(پورې نفوس لري، 

هغه والیت چې له پنه سوو زروخه       -۲

دایـم مـانع اجـرای وظیفـه         طوره  ب
صـورت کمیـسیون،    در ايـن  گردد،

انتخابات میان اعضای شوراهای ولسوالی 
های مربوطه را جهت انتخـاب عـضو        
مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده دایر      

.می کند
فصل هفتم

شورای والیتیاعضای انتخابات 
شورای والیتی

: منهست ومادۀ بی
هر والیت دارای یک شورای والیتی می       

دهندگان یأباشد که اعضای آن توسط ر     
همان والیت برای چهارسال انتخاب می      

.گردند
تعیین کرسی به شورای والیتی

:سی اممادۀ 
کرسی های شورای والیتى متناسب     ) ١(

به تعداد نفوس هر والیت به ترتیب ذیل        
:تعیین می گردد

الی پنجصد هزار نفـوس      والیتی که  -١
.کرسی)٩(دارد، 

والیتی که بیش از پنجصد هزار الی        -٢
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) ۱۵(زیات تریومیلیون پورې نفوس لري،      

وک.
هغه والیت چې له یوه میلیون خـه         -۳

زیات تر دوه میلیونه پورې نفوس لـري،        
)۱۹ (وک.
هغه والیت چې له دوه میلیونه خـه         -۴

زیات تر درې میلیونه پورې نفوس لـري،       
)۲۳ (وک .
هغه والیت چې له درې میلیونه خه        -۵

زیات تر لور میلیونه پورې نفوس لـري،       
)۲۹ (وک.
هغه والیت چې له لور میلیونه خه        -۶

.وک) ۳۳(زیات نفوس لري، 
په هره والیتي شورٰي کې د وکیـو        )۲(

کاندیدانو تـه    ینه،  سلنه٢٠لترله  
.يېاني ک

ي په هر والیت کې د کوالی شکوچی) ۳(
راْیې ورکوونکي یا کاندید پـه توـه د         

.په اکنوکې ون وکيوالیتي شوريٰٰ

ــوس دارد،   ــون نف ــک میلی )١٥(ی
.کرسی

والیتی که بیش از یک میلیون الی دو -٣
ــوس دارد،  ــون نفــ )١٩(میلیــ

.کرسی
والیتی کـه بـیش از دو میلیـون         -٤

)٢٣(الی سـه میلیـون نفـوس دارد،         
.کرسی

میلیون الـی  سهوالیتی که بیش از -٥
ــوس دارد،   ــون نف ــار میلی )٢٩(چه

.کرسی
ــار  -٦ ــیش از چه ــه ب ــی ک والیت

.کرسی) ٣٣(میلیون نفوس دارد، 
کرسی هـا ، در      فیصد ٢٠حد اقل   ) ٢(

هر شورای والیتی برای کاندیـدان زن       
.اختصاص می یابد

تواند در هـر والیـت      کوچی می ) ٣(
حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات من

.ای والیتی شرکت نمایدشور
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د والیتي شورٰي د غیتوب ترالسـه       
کول

:یو دېرشمه ماده
چې په اوند واليت كې يې کاندیدهغه )۱(
ې وي، د واليتي       أرې ر ېيې الس ته راو

ژنــدل ېپتوــهد غــي پــه شــوريٰٰ
.يېك
د وروست وک د نیولو لپـاره د        )۲(

پـه   تـساو کاندیدانو ترمن د راْیو د      
صورت کې، هغه کاندید چـې د لـوو         

د  معیارونو لرونکی وي، د والیتي شوريٰٰ     
په لو معيارونه   . كېيغي په توه اکل     

:عبارت دي لهترتيب سره
.د تحصیل درجه-۱
په دولتي او نا دولتي ادارو كې كاري         -۲

.هتجرب
په اونده ـاکنیزه حـوزه کـې د          -۳

.استونې سابقه
غـى، د    كه چيرې د واليتي شوريٰٰ    )۳(

ې د غي په توه و اكل شي مشرانو جر
    ى د واليتي شوريٰٰ   ايا و نه شي ك  وك

و نيسي يا  د ينو دليلونو لـه مخـې د            

کسـب عـضـویت شــورای     
والیتی

:و یکممادۀ سی 
کاندیدی که بیـشترین آراء را در       ) ١(

والیت مربوط به دست آورده باشد، بـه        
حیث عضو شورای والیتی شناخته مـی       

.شود
ــان ) ٢( ــساوی آراء می در صــورت ت

کاندیدان برای احراز کرسـی اخیـر،       
ر ها را دارا باشد، کاندیدیکه عالیترین معيا

به حیث عضو شورای والیتی تعیین مـی        
عـالی ترین معیارهـا بالترتیـب       . گردد

:عبارت اند از
.درجۀ تحصیل-١
تجربۀ کاری در ادارات دولتی وغیر       -٢

.دولتی
ســابقه ســکونت در حــوزۀ   -٣

. انتخاباتی مربوطه
هرگاه عضو شـورای والیتـی بـه        ) ٣(

خـاب  حیث عضو مـشرانو جرگـه انت      
شود یا نتواند کرسی شورای والیتـی را        
اشغال نماید ویا بنا بر دالیلی کرسی را در 
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وك په دوره کېد تصد واليتي شوريٰٰ
ديـا  و اوكـي   ءاستعفا یاترك، وفات   

په بله رسمي دنده    حکمونو مطابق   د  قانون  
خپـل  په حکـم    يا د قانون     او مقرر شي 

يا داسې معلول او غيتوب له السه وركي 
ه د دندې   چې په دايمي تو   يا معيوب شي  

خن شـي، د هغـه ـوك د          ءد اجرا 
كمېسيون له ترتيب شوي لست سره سم،       

يو أرو رېد ) رينه يا ينهان( د عين جنس
پـورې اه   کاندیـد   ونكي وروستي   ه  پ

.مومي
اتم فصل

د د ولسوال د شوريٰٰ
غو اکنې

د ولسوال شوريٰٰ
:دوه دېرشمه ماده

لرونكـي وي    هره ولسوالي د يوې شوريٰٰ    
يـه  أچې غي يې د هماغې ولسوال د ر       

وركوونكو لخوا د درې كلونو لپاره اكل       
.يېك

دوره تصدی شورای والیتی ترک، وفات      
مطابق بـه احکـام      یا استعفاء نموده ویا   

رسمی دیگر اشتغال ورزد     ۀوظیفقانون به   
یا به حکم قانون عضویت خویش را از        و

دست بدهد و یا طوری معلول یا معیوب        
گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفـه        
ــست  ــق ل ــی وی طب ــود، کرس ش

ــه   ــسیون ب ــه کمی ــدمرتب کاندی
ــین ــشترین آراء از ع بعــدی دارای بی

ــنس  ــاث  (ج ــا ان ــق ) ذکوری تعل
.می گیرد

فصل هشتم
انتخابات اعضای شورای

ولسوالی
شورای ولسوالی

:مدومادۀ سی و
ــور   ــک ش ــسوالی دارای ی یهرول

ی آن توسـط رای     کـه اعـضا   باشدمی
دهندگان همان ولسوالی برای سه سـال        

.انتخاب می گردند
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ته د وک اکلد ولسوال شوريٰٰ
:دري دېرشمه ماده

وک د هـرې     د ولسوال د شوريٰٰ   ) ۱(
ولسوال د نفوسو له شمېرسره متناسبې په       

:الندې ترتیب سره اکل کېي
هغه ولسوال چې تر شلو زرو پورې        -۱

.وک) ۵(نفوس لري، 
هغه ولسوال چې له شلو زروخـه        -۲

، يزیات تر لوېتو زرو پورې نفوس لر      
)۷ (وک.
سوال چې له لوېـتو زرو      هغه ول  -۳

خه زیات تر شپېتو زرو پورې نفوس لري، 
)۹ (وک.
هغه ولسوال چې له شپېتو زرو خه        -۴

) ۱۱(زیات تر اتیا زرو پورې نفوس لري،        
وک.

زروخـه   اتيـا هغه ولسوال چې له      -۵
) ۱۳(زیات تر سلو زرو پورې نفوس لري، 

وک.
هغه ولسوال چې له سلو زرو خـه        -۶

.وک) ۱۵(زیات نفوس لري، 
کوالی شي په هره ولـسوال       کوچی)۲(

تعیین کرسی به شورای ولسوالی 
:مسومادۀ سی و

ولـسوالی   ى  کرسی هـای شـورا    ) ١(
نفوس هر ولسوالی بـه متناسب به تعداد

:دترتیب ذیل تعیین می گرد
ولسوالی که الی بیست هزار نفوس        -١

.کرسی) ٥(دارد، 
الی که بیش از بیست هزار الی       ولسو -٢

) ٧(چهــل هــزار نفــوس دارد،   
.کرسی

ولسوالی که بیش از چهل هزار الی        -٣
ــوس دارد،    ــزار نف ــصت ه ) ٩(ش

.ىکرس
ولسوالی که بیش از شصت هزار الی -٤

ــوس دارد،  ــشتاد هزارنفـ )١١(هـ
.کرسی

ولسوالی که بیش از هشتاد هزار الی        -٥
ــوس دارد،   ــزار نف ــصد ه ) ١٣(یک

.ىرسک
ولسوالی که بیش از یکصد هـزار        -٦

.کرسی) ١٥(نفوس دارد، 
تواند در هر ولـسوالی     کوچی می ) ٢(
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کې د راْیې ورکوونکي یا کاندید په توه د 
ولسوال د شورٰي په ـاکنوکې ـون        

.وکي
د غیتـوب    د ولسوال د شـوريٰٰ    

ترالسه کول
:لوردېرشمه ماده

چې په اونده ولـسوال       کاندیدهغه  ) ۱(
   ې وي يې الس ته را   أرې ر ېكې يېد  ،و

ژنـدل  ېه پ ولسوال شورٰي د غي په تو     
.يېك
وروستن وک د نیولو لپـاره د       د   )۲(

ترمن د راْیو د تـساو پـه        کاندیدانو  
لـوو  د  چـې   کاندید  صورت کې، هغه    

معیارونو لرونکی وي، د ولسوال د شورٰي 
.کېياکل د غي په توه 

لو معيارونه په ترتيـب سـره عبـارت         
:دي له

.د تحصیل درجه-۱
.كې كاري تجربهادارهپه-۲
په اونده ـاکنیزه حـوزه کـې د           -۳

.استونې سابقه
که چېرې د ولسوال د شورٰي غی        ) ۳(

به حیث راْی دهنـده یـا کاندیـد در          
انتخابات شـورای ولـسوالی شـرکت       

.نماید
کــسب عــضویت شــورای   

ولسوالی 
:مچهارمادۀ سی و 

را در   ءکه بیـشترین آرا   یانکاندید) ١(
ست آورده باشد، به    ولسوالی مربوط به د   

حیث عضو شورای ولـسوالی شـناخته       
.می شود

ــان ) ٢( ــساوی آراء می در صــورت ت
کاندیدان برای احراز کرسـی اخیـر،       

کـه عـالیترین معيـار هـا       کاندیدی
ــضو  ءدارارا  ــث ع ــه حی ــد، ب باش

. شورای ولسوالی تعیـین مـی گـردد       
عـالی ترین معیارها بالترتیـب عبـارت       

:اند از
.یلدرجۀ تحص-١
.در ادارهتجربۀ کاری-٢
سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخابـاتی       -٣

.مربوطه
ــورای  )٣( ــضو شـ ــاه عـ هرگـ
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د مشرانو جرې د غي په توه واکـل         

نه کای شي خپله وک ونیسي      و يا   شي
یا د ینو دالیلو له مخې د ولسوال شورٰي 

ـوک تـرک،   د کار په دوره کې خپله    
وفات یا استعفي وکي یـا د قـانون د          

شي یا   ومارلحکمونو مطابق په بله دنده      
په حکم خپل غیتوب له السـه        قانوند  

ورکي او یا په داسې ول معلـول یـا          
معیوب شي چې د تل لپـاره د دنـدې د          

اجراء خن وري، وک یې دکمېسیون 
ترتیب شوي لست مطابق له عین جنس       د
خـه د زیـاتو راْیـو      ) ا ینه نارینه ی (

پـورې اه  کاندیـد ستي  وونکي ور درلود
.مومي

نهم فصل
اکنېد غود کلي د شوريٰٰ

د کلي شوريٰٰ
:رشمه مادهېپنه د

لـري چـې غـي       هر کلی یوه شوريٰٰ   
یې د هماغه کلـي د راْیـې ورکوونکـو         

اکـل  لپـاره  مودې كالو   ود دري خوا  ه  ل
.کېي

ولــسوالی بــه حيــث عــضو     
یـا انتخـاب شـود   مـشرانو جرگـه  

ــود را  ــی خ ــد کرس ــراز نتوان اح
ــی کرســی  ــا بردالیل ــا بن ــد، ی نمای
خود را دردورۀ کار شورای ولـسوالی       

ـ        ابق ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مط
احکام قانون به وظیفۀ دیگر مقرریا بـه        

عضویت خویشرا از دسـت      قانونحکم  
معیوب شود که بدهد ویا طورى معلول یا

بطور دایم مانع اجرای وظیفـه گـردد،        
کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به       
کاندیدی بعدی دارای بیـشترین آراء از       

تعلـق مـی    ) ذکور یا اناث    (عین جنس   
.گیرد

فصل نهم
خابات اعضای شورای قریهانت

شورای قریه
:پنجممادۀ سی و 

هر قریه دارای یک شوری می باشـدکه        
اعضای آن توسط رأی دهندگان همـان       
قریه برای مدت سـه سـال انتخـاب         

.می گردند
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د وک اکل
 رشمه مادهدېشپ:

لپاره د غو وک د  د کلي د شوريٰٰ   ) ۱(
هرکلي د نفوسو له شمېر سره متناسب په        

:اکل کېيترتيبالندې 
هغه کلی چې له سلوخه تـر درې         -۱

.وک) ۳(سوو تنو پورې نفوس لري، 
هغه کلی چې له درې سووخه زیات        -۲

) ۵(تر پنه سوو تنو پورې نفوس لـري،         
وک.

چې له پنو سووخه زیات      هغه کلی  -۳
) ۷(تر اوو سوو تنو پورې نفوس لـري،         

وک.
هغه کلی چې له اوو سوو خه زیات         -۴

.وک) ۹(تر زرو تنو پورې نفوس لري، 
هغه کلی چې له زرو تنو خه زیات          -۵

.وک) ۱۱(نفوس لري، 
کوالی شي په هر کلي کې د        کوچی) ۲(

کلي  راْیې ورکوونکي یا کاندید په توه د      
.د شورٰي په اکنوکې ون وکي

تعیین کرسی 
:ششممادۀ سی و 

کرسی برای اعضای شورای قریـه      ) ١(
هر قریه به ترتیب    متناسب به تعداد نفوس   

:عیین می گرددذیل ت
سـه صـد   قریۀ که از صـد الـی  -١

.کرسی) ٣(نفر نفوس دارد ، 
قریۀ که بـیش ازسـه صـد الـی           -٢

) ٥(نفــر نفــوس دارد،  پنجــصد
.کرسی

الـی  قریۀ کـه بـیش از پنجـصد        -٣
) ٧(هفتــــصد نفرنفــــوس دارد، 

.ىکرس
قریۀ که بیش از هفتصد الی یکهزار       -٤

.کرسی)٩(نفر نفوس دارد، 
نفر نفـوس  که بیش از یکهزارقریۀ -٥

.کرسی) ١١(دارد، 
توانــد در هرقریــه کــوچی مــی) ٢(

به حیث راْی دهنـده یـا کاندیـد در          
. انتخابات شورای قریه شرکت نماید
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د کلي د شورٰي د غیتوب ترالسـه        
کول

:دېرشمه مادهوهاو
هغه کاندید چې د اوند کلي د شورٰي ) ۱(

په اکنو کې یې زیاتې قانوني راْیې ترالسه        
کې وي، د کلي د شورٰي د غي په توه 

.پېژندل کېي
پـاره د   لد وروستن وک د نیولو      )۲(

دیدانو ترمن د راْیو د تـساو پـه         کان
د لـوو    چـې  صورت کې، هغه کاندید   

معیارونو لرونکی وي، د کلي شـورٰي د        
په لو معیارونه  .کېياکلغي په توه 

:عبارت دي لهترتيب سره
.د تعلیم یا تحصیل درجه-۱
.كې كاري تجربهاداره په -۲
په اونده ـاکنیزه حـوزه کـې د          -۳
.ستونې سابقهه
ونه كاي   یاكل شوى غ  كه چيرې    )۳(

شي خپله وك ونيسي يا د ينو داليلو له 
مخې د كلي شورٰي د كار په دوره كـې          
خپله وك ترك، وفات يا استعفٰي وكي   
يا د قانون د حكمونو مطابق په بله دنـده          

کــسب عــضویت شــورای   
قریه

:هفتممادۀ سی و
کاندیدیکه بیشترین آرای قانونی را     ) ١(

درانتخابات شورای قریۀ مربوط به دست      
اشد، به حیث عضوء شورای قریه      آورده ب 

.شناخته می شود
ــان ) ٢( ــساوی آراء می در صــورت ت

کاندیدان برای احراز کرسـی اخیـر،       
را داراء کاندیدیکه عالیترین معيار هـا 

به حیث عضو شورای قریه تعیـین       باشد،
عـالی ترین معیارها بالترتیب     . می گردد 

:عبارت اند از
.د رجۀ تعلیم یاتحصیل-١
.در ادارهۀ کاریتجرب-٢
انتخابـاتی   ۀسابقۀ سکونت در حوز    -٣

.مربوطه
ــد ) ٣( هرگــاه عــضو منتخــب نتوان

احراز نمایـد، یـا بنـا       کرسی خود را  
ــود را دردورۀ   ــی خ ــی کرس بردالیل
کارشورای قریه ترک، وفات یا استعفاء      
نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفـۀ        
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مقرر يا د قانون په حكم خپل غيتوب له         
السه وركي او يا داسې معلول يا معيوب        
          ن شي چې د تل لپاره د دندې د اجراء

د د هغه ـوك د كمېـسيون        ،وري
ـ د  مطابق  ترتيب شوي لست     يـو  أرو ر ې

پـورې اه  کاندیـد   وروسـتي   لرونكى  
.  مومي

لسم فصل
ېناکد ارواالنو 
د اروال د اکلو ول

:رشمه مادهېاته د
ي، ېد هر ار لپاره يو اروال اكل ك)۱(

    اروال د هماغه  يه وركوونكو د   أار د ر
يو په الس ته راولـو د لـورو         أردېرو  

ــو  ــوره كلون ــودې پ ــل م ــاره اك لپ
.يېك
یـو    ېكې ه دور  رې په لومي    ېكه چ )۲(

ى له پنوس سـلنې     او نه شي ك   کاندید  
اكنې     أرې اكثريت ر  ې ،ييې الس ته راو

ې ېلپاره د پايلو د اعالن له ندور يم  ه  د دو 
ي او  ېكې تر سره ك     په تر دوو اونيو   د  

کاندیـدان  كې يوازې دوه تنه     دور  په دې   

دیگرمقرریا به حکم قـانون عـضویت       
طورى معلول یاز دست بدهد وخویشرا ا

معیـوب گـردد کـه بطـور دایـم          یا
مانع اجرای وظیفه شـود، کرسـی وی        
طبق لست مرتبۀ کمیسیون بـه کاندیـد        
ــق   ــشترین آراء تعل ــدی دارای بی بع

.می گیرد
فصل دهم

انتخابات شاروال ها 
طرزانتخاب شاروال

:مهشتمادۀ سی و
برای هر شهر یک شاروال انتخاب      ) ١(

شاروال با کسب بیشترین آرای   . شودمی
ــرای  ــهر ب ــان ش ــدگان هم رای دهن
مدت چهـار سـال کامـل انتخـاب         

.گرددمی
ــیچ  ) ٢( ــاه در دور اول هـ هرگـ

یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از       
پنجاه فیـصد آراء را کـسب نمایـد،         

ـ        الل ـانتخابات بـرای دور دوم در خ
دوهفته از تاریخ اعالم نتایج انتخابـات،       

گردد و دراین دور تنها دونفر      زار می برگ
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يې الس أرې رېكې يې  دور  چې په لومي    

او هغه شخص    ته راوې وي، ون كوي    
ي یـي السـته راو    أرې ر ېولو  چې تر   

 ل ونکییکې.
)۳(         د راْیو د تـساو د کاندیدانو ترمن

په صورت کې، هغه کاندید چې د لـوو         
رونکی وي، د اروال په توه      معیارونو ل 

ترتيب سـره   لو معیارونه په    .کېياكل  
:عبارت دي له

.تحصیل درجهد -۱
.په اداره کې کاري تجربه-۲
.په اوند ارکې زیاته اوسېدنه-۳
)۴(  ونكىاكنو د پايلو لـه       کاندید د

په تر  مودې لسو ورو د  اعالن وروسته   
.كې په كار پيل كوي

وال اکلد نوي ار
:نهه ديرشمه ماده

که چېرې اکل شوی اروال ونه کـای        
شي خپله وک ونیسي یا د ینو دالیلو له 
مخې د اروال د کار په دوره کې خپله         
وک ترک، وفات یا استعفي وکي یا د        
قانون د حکمونو مطابق په بله دنده مقرر یا 

ــشترین آراء را   ــه بی ــدان ک از کاندی
در دور اول بدست آورده اند، شـرکت        

و شخصی که بیشترین آراء را       می نمایند 
.کسب نماید برنده شناخته می شود

ــان ) ٣( ــساوی آراء می در صــورت ت
که عالیترین معيار ها   کاندیدان، کاندیدی 

اروال تعیین می  را داراء باشد، به حیث ش     
عـالی ترین معیارهـا بالترتیـب       . گردد

:عبارت اند از
.درجۀ تحصیل-۱
هتجربۀ کاری درادار-۲
.اقامت بیشتر در شهر مربوط-٣
کاندید برنده در خالل مدت ده روز       ) ٤(

بعد از اعالم نتایج انتخابات به کار آغاز        
.می کند

تعیین شاروال جدید
:منهمادۀ سی و

ــار ــاه ش ــد، هرگ ــب نتوان وال منتخ
بنابر دالیلی خود را احراز نماید یاکرسی

کرســـــی خـــــود را دردورۀ 
ترک، وفات یا اسـتعفاء کار شاروالی

نموده یا مطـابق احکـام قـانون بـه          
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په حکم له دندې خه عزل شي او قانوند 

ې ول معلول یا معیوب شي چې       یا په داس  
د تل لپاره د دندې د اجراء خن وري،         
وک یې د کمېسیون د ترتیـب شـوي         

ی ونکدرلـود  لست مطابق، د زیاتو راْیـو     
ــتي ــد وروسـ ــورې اه کاندیـ پـ

.مومي
فصليوولسم 

 اروال اكنېد د مجلس
مجلسد اروال

:مادهلوېتمه
د  د اروال د مجلس غي د اوند ار       

حوزې د راْیې ورکوونکو پـه واسـطه د         
.لپاره اکل کېيمودېکلونولورو

د وکیو شمېر
:مادهتمهېیولو

د اروال مجلس لترله د دریـو       ) ۱(
.وکیو لرونکی دی

هغه اروال چې په دوو ناحیو وېشل       ) ۲(
 وک شوې وي، هره ناحیه د هغې د هرې

مـې  د درېی  ،د اکنو لپاره یوه حـوزه ده      
ــوه    ــار ی  ــول  ــاره ــوک لپ 

از  قـانون وظیفۀ دیگرمقرر یا به حکـم       
معلول یـا  طورىوظیفه عزل گردد ویا

معیوب شود که به طـور دایـم مـانع          
کرسی وی طبـق  د،اجرای وظیفه گرد

لست مرتبـۀ کمیـسیون بـه کاندیـد         
ــق   ــشترین آراء تعل ــدی دارای بی بع

.می گیرد
فصل یازدهم

انتخابات مجلس شاروالی
مجلس شاروالی 

:مادۀ چهلم
اعضای مجلس شـاروالی توسـط راْی       
دهندگان حوزۀ شهر مربوط برای مدت       

.گردندچهار سال انتخاب می
تعداد کرسی 

:مو یکمادۀ چهل
مجلس شاروالی حد اقل دارای سه      ) ١(

.کرسی می باشد
شاروالی که  به دوناحیه تقسیم شده       ) ٢(

باشد، هرناحیه یک حوزه برای انتخابات      
هریک از کرسی های آن بـوده، بـرای       
کرسی سوم تمام شهر یک حوزۀ انتخاباتی 
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.اکنیزه حوزه ده

د هغې اروال لپاره چې له دووخه       ) ۳(
زیاتې ناحیې لري، له هرې ناحیې خه یو        

.تن اکل کېي
چې په ناحیو وېشل شوې هغه اروال)۴(

نه وي، مجلس یې په مجموعي توـه، د         
ترسـره  شمېر او اري خدمتونو      دنفوسو
ره له احوالو سره سم     س لرنيته په پام  کولو  

پورې وکیو لرونکې  ) ۵(خه تر ) ۳(له
.وي

د اروالیو د مجلـسونو د وکیـو        ) ۵(
شمېر د هغو د ناحیو د شمېر له په پام کې           

سره د سیمه ییزو ارانونو د ادارې د نيولو
عمومي ریاست د معلومـاتو پربنـس د        

.کمېسیون په واسطه اکل کېي
لس د وکیو   د کابل اروال د مج    ) ۶(

شمېر د هغو د ناحیو د شمېر له په پام کې           
ولو سره د کابل اروال د معلومـاتو         ین

پربنس د کمېسیون په واسـطه اکـل        
.کېي

.می باشد
برای مجلس شاروالی که بیش از دو       ) ٣(

یه یک نفر انتخاب    ناحیه دارد، از هر ناح    
. می گردد

شاروالی که بـه نـواحی تقـسیم        ) ٤(
نشده باشد، مجلس آن بصورت مجموعی    

نظرداشت تعداد نفـوس وانجـام      در   با
ــسب    ــهری حـ ــدمات شـ خـ

کرســی ) ٥(الــی ) ٣(احواــل دارای 
. می باشد

تعداد کرسی های مجالس شاروالی     ) ٥(
نظرداشت تعداد نواحی آنها بـه   در  ها با   

ومات ریاسـت عمـومی ادارۀ   اساس معل 
ارگان های محلی  توسط کمیسیون معین       

.می گردد
ــس  ) ٦( ــای مجل ــی ه ــداد کرس تع

نظرداشـت تعـداد    در  شاروالی کابل با    
نواحی آن به اساس معلومات شـاروالی       
ــین    ــسیون مع ــط کمی ــل توس کاب

.می گردد
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د وکیو اختصاص
:لوېتمه مادهدوه 

هغه اروال چې د ناحیو لرونکـې       ) ۱(
وي، هره ناحیه یوه اکنیزه حوزه منل شوې 

یو غـی د    او د هغو له هرې یوې خه        
د راْیـې   . اروال مجلس ته اکل کېي    

ورکونې د شرایطو لرونکي راْیه ورکوونکي 
ستونه لري او   هچې په هماغه حوزه کې      

نومونه یې ثبت کي دي، پـه نومـوې        
حوزه کـې د راْیـې د حـق لرونکـي          

.دي
هغه اروال چې په ناحیو وېشل شوې ) ۲(

نه وي، د اروال وله محـدوده یـوه         
د راْیـې  . نیزه حوزه پېژنـدل کېـي     اک

راْیه ورکوونکي يورکونې د شرایطو لرونک
ستونه لري  هچې په هماغې اروال کې      

او نومونه یې ثبت کي دي، د راْيې د حق          
.لرونکي دي

هغه کاندید چې د اوندې اروال د       ) ۳(
مجلس په اکنوکې یې زیاتې قانوني راْيې        

مجلس د الس ته راوي وي، د اروال د
.غي په توه پېژندل کېي

اختصاص کرسی ها
:دوممادۀ چهل و

شاروالی که دارای نواحی باشـد،     ) ١(
هرناحیه یک حـوزۀ انتخابـاتی قبـول        

هرکــدام آن یــک عــضوشــده و از
. به مجلس شاروالی انتخاب می گـردد      

رأی دهنـــدگان واجـــد شـــرایط 
رأی دهی که در همان حوزه سـکونت        
داشته وثبت نـام نمـوده انـد، دارای         
ــذکور ــوزۀ مـ ــق رأی در حـ حـ

. می باشند
ــواحی   )٢( ــه ن ــه ب ــاروالی ک ش

ام محدودۀ شاروالی تقسیم نشده باشد، تم
. یک حوزۀ انتخاباتی شناخته می شـود      

رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که      
در همان شاروالی سکونت داشته و ثبت       
نام نموده انـد، دارای حـق رأی مـی         

.باشند
که بیشترین آرای قانونی را  کاندیدی) ٣(

در انتخابات مجلس شـاروالی مربـوط       
مجلس بدست آورده باشد، به حیث عضو 

. شاروالی شناخته می شود
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ترمن د راْیو د تـساو       کاندیدانود )۴(

په صورت کې، هغه کاندید چې د لـوو         
د اروال د مجلس ،معیارونو لرونکی وي

لو معیارونه  . د غي په توه اکل کېي     
:عبارت دي لهپه ترتيب سره

.د تحصیل درجه-۱
.په اداره کې کاري تجربه-۲
ونده ـاکنیزه حـوزه کـې د        په ا  -۳
.ستونې سابقهه
که چېرې اکل شوی غی ونه کای ) ٥(

شي خپله وک ونیسي یا د ینو دالیلو له 
مخې د اروال د کار په دوره کې خپله         
وک ترک، وفات یا استعفي وکي یا د        
قانون د حکمونو مطابق په بله دنده مقرر یا 

سـه  په حکم خپل غیتوب له ال      قانوند  
ورکي او یا په داسې ول معلـول یـا          
معیوب شي چې د تل لپـاره د دنـدې د           
اجراء خنـ ورـي، ـوک یـې د          
کمېسیون د ترتیب شوي لست مطـابق د        

ستي کاندید پورې وزیاتو راْیو په لرونکي ور
.اه مومي

ــان ) ٤( ــساوی آراء می در صــورت ت
کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معيار ها

را داراء باشد، به حیث عـضو مجلـس    
عـالی تـرین   . شاروالی تعیین می گردد   

:معیارها بالترتیب  عبارت اند از
.درجۀ تحصیل-١
.تجربۀ کاری در اداره-٢
نتخابـاتی  سابقۀ سکونت در حوزۀ ا     -٣

.مربوطه
هرگاه عضو منتخب نتواند کرسـی      ) ٥(

خود را احراز نماید یا بنابر دالیلی کرسی 
خود رادر دورۀ کـارمجلس شـاروالی       

یا استعفاء نموده یا مطـابق  ترک، وفات
ــر   ــۀ دیگ ــه وظیف ــانون ب ــام ق احک

عضویت خویشرا از قانونمقرریا به حکم   
دست بدهد و یا طـورى معلـول یـا         

که به طـور دایم مانــع  دمعیوب گرد
وظیفه شود، کرسی وی طبق لست اجرای

ــد    ــه کاندی ــسیون ب ــۀ کمی مرتب
ــق   ــشترین آراء تعل ــدی دارای بی بع

.گیردمی
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فصلدوولسم 
تر سره كولواكند 
هېد اكنو ن

:درې لوېتمه ماده
)۱ ( ه ېدو نياكنو د تر سره کكمېسيون د

ې ور اكنو د  دورې  ) ۱۸۰(ل تر له    
د فرعي اكنو سـرته      .ويماعال کېمخ نه

ــه  ــر خـ ــه دې امـ رســـول لـ
.ديٰيمستثن

كمېسيون د اكنو تقـويم، لترلـه       ) ۲(
ــه  ) ۱۲۰( ــاكنو د مخ  ــر ــې ت ور

.خپروي
)فهرست(يو وركوونكو نوملأد ر

:لورلوېتمه ماده
يو وركوونكو نومونـه    أرغو  هكمېسيون د   

تصديقوي  ،ون كوي چې په اكنو كې     
   كنيز تقويم سره په مطابقت يـې د        ااو له

يو وركولو په مركزونـو كـې چـې د          أر
ـ كمېسيون له خوا اكل ك     عامـه  ي، د   ې

.السرسي ته دي

فصل دوازدهم
تدویر انتخابات

تاریخ انتخابات 
:چهل وسومدۀما
کمیسیون ، تـاریخ بـر گـزاری        ) ۱(

روز قبل از   ) ۱۸۰(را حد اقل    انتخابات  
برگزاری . ات ، اعالم می نمایدروز انتخاب

انتخابات فرعی از این امر مستثنی
.است

کمیسیون تقویم انتخابات را حد اقل      ) ٢(
روز قبل از روز انتخابات نـشر       ) ١٢٠(

.می نماید
فهرست رای دهندگان 

:چهل و چهارمۀماد
کمیسیون اسامی رای دهندگان را که در       

نمایند، تصدیق ودر   انتخابات شرکت می  
طابقت به تقویم انتخاباتی در مراکز رای     م

دهی کـه توسـط کمیـسیون تعیـین         
می گردد، بـه دسـترس عامـه قـرار          

.می دهد
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د کاندید غوتنلیک
:لوېتمه مادهپنه

هغه اشخاص چې په دې قانون کـې        ) ۱(
ونـه تـه ان   وكيوکنیزو  درج شوو ا  

يکاندیدوي، مکلف دي په اکـل شـو       
لیکلـی  کې د خپلـې کاندیـد       وخت  

غوتنلیک د نـوم ثبتـونې پـه غـرض          
.کمېسیون ته واندې کي

د نوم ثبتونې غوـتنلیک د النـدې        ) ۲(
:مطالبو لرونکی وي

.پتهمشخصه نوم او -۱
د هغه سند کاپي چې د هغه د هویت          -۲
.ويژندونكى ېپ

يتعلیم په دې قانون کې د درج شوو         -۳
.سندونو تاْیید شوې کاپي

نه محکومیت، سـن، روغتیـایي      د -۴
حالت، منقولې او نا منقـولې شـتمن، د        

ستونې د ای، د دندې     هاصلي او فعلي    
دوروستني ای او په دې قانون کـې د         
نورو درج شـوو مـواردو پـه هکلـه         

.معلومات
نومونـو  د   د اوندې اکنیزې حوزې    -۵

درخواست کاندیدی
:پنجممادۀ چهل و

های  کرسیاشخاصی که خود را به      ) ١(
انتخابی مندرج این قانون کاندیـد مـی        
نمایند، مکلف اند در زمان تعیین شده، در 

خود را غـرض    ندیدیخواست کتبی کا  
ــه  ــام ب ــت ن ــه ثب ــسیون ارائ کمی

.نمایند
درخواست ثبت نام حاوی مطالـب      ) ٢(

:ذیل می باشد
.اسم و آدرس مشخص-١
کاپی سندی که معرف هویـت وی        -٢

. باشد
مندرج  تعلیمیید شدۀ اسناد    ائکاپی ت  -٣

.این قانون
معلومـــات در مـــورد عـــدم -٤

محکومیت، سـن، حالــت صـحی،      
های منقول وغیرمنقـول، محـل      دارائی  

سکونت اصلی وفعلی، آخـرین محـل       
وظیفه و سـایر مـوارد منـدرج ایـن         

.قانون
لست اسامی، شمارۀ کارت ثبت نام       -٥
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ستون راْیه ورکوونکي د نوم     هد   ،لست

ثبتونې د کارت شمېره او د وتې نه چې 
د شخص کاندیدېدل د راْیې ورکونې په پاه 
کې تاْیید کي او پـه النـدې ترتیـب         

:وي
سل  ،پارهلد جمهوري ریاست د کاندید      -

زره راْیه ورکوونکي، لترله لـه شـلو        
.سلنهوالیتونوخه، هر والیت دوه 

زر راْیه   ،د ولسي جرې د کاندید لپاره     -
.ورکوونکي

يـه  أد كوچي لپاره زر تنـه كـوچي ر        -
.وركوونكي

د والیتي شورٰي د کاندید لپاره د نفوسو -
له احوالو سره سم له      سره شمېر ته په پام   

دوه سوو خه تر شپ سوو پورې راْیـه         
.ورکوونکي

پـاره د لد ولسوال د شورٰي د کاندید      -
له احوالو سره   سره  نفوسو شمېر ته په پام      

سم له سلو خه تر درې سوو پورې راْیه         
.ورکوونکي

ـ  ،د کلي د شورٰي د کاندید لپاره      - سل
.راْیه ورکوونکي

د لـوم    ،د اروال د کاندید لپاره    -

ساکن حوزۀ   هو نشان انگشت راْی دهند    
ــد ــاتی مربوطــه کــه  کاندی انتخاب

دن شــخص را در ورق رأی دهــی شــ
ــل   ــب ذی ــه ترتی ــد و ب ــد نمای تأیی

:می باشد
ی کاندید ریاست جمهوری، یکصد     برا -

از بیـست  هزار رأی دهنـده، حـداقل     
.والیت، هروالیت دو فیصد

برای کاندید ولسی جرگه، یکهـزار      -
.رأی دهنده

ۀبرای کوچی، یکهـزار رای دهنـد      -
.کوچی

والیتـی، بـا   برای کاندید شـورای   -
نظرداشـت تعـداد نفـوس حــسب    در

احوال از دوصـد الـی ششـصد رأی         
. دهنده

ولـسوالی، بـا   برای کاندید شورای  -
نظرداشـت تعـداد نفـوس حــسب    در

احوال از یکصد الـی سـه صـد رأی          
.دهنده

رأی  دهبرای کاندید شورای قریـه،       -
. دهنده

برای کاندید شـاروالی، در مرکـز       -
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درجې والیتونو پـه مرکزکـې دوه زره،        
دوه یمه درجه والیتونه زر او په درېیمـه         

نوکې پنه سـوه او نـورو       درجه والیتو 
اروالیو تـه دوه سـوه پنـوس راْیـه       

.ورکوونکي
د اروال د مجلس د کاندید لپـاره د       -

زر،  يو لوم درجې والیتونو په مرکزکې    
په دوه یمه درجه والیتونوکې پنه سوه او        
په درېیمه درجه والیتونـوکې دوه سـوه        
پنوس او دنورو ـاروالیو دمجلـسونو       

ورپنـه ویـشت راْيـه     یوسـلو    ،لپاره
.کوونکي

د قانون د حکمونو مطابق له دولتي         -۶
دندو خه د استعفي په اه د رسمي سند         

.واندې کول
د جمهوري ریاست کاندید د خپلـو       ) ۳(

دوو مرستیاالنو نومونه چې په دې قـانون        
د  ،کې د درج شوو شرایطو لرونکي وي      

ان له کاندیدولو سره په یوه وخت کـې         
.ن ته واندې کويکمېسیو

د دمخه شرط    ،کاندیدان مکلف دي  ) ۴(
:پیسې په الندې ترتیب سره ورکي

د جمهوري ریاست کاندید، یو میلیون -۱

والیات درجه اول دو هـزار، والیـات       
درجـــه دوم یـــک هـــزار و در  
والیات درجه سـوم پنجـصد و بـرای         

شاروالی هـا دو صـد و پنجـاه          سایر
.راْی دهنده

شـاروالی، در   برای کاندید مجلـس    -
ــه اول   ــات درجـ ــز والیـ مرکـ
ــه دوم   ــات درج ــزار، والی ــک ه ی
پنجصد ودر والیات درجـه سـوم دو        
صدو پنجـاه و بـرای مجلـس سـایر          

بیـست و پـنج     وشاروالی ها یکـصد   
.راْی دهنده

ارائۀ سند رسمی مبنی بر استعفاء از        -٦
ــام   و ــابق احک ــی مط ــایف دولت ظ

.قانون
کاندید ریاست جمهوری اسمای دو     ) ٣(

را که واجد شرایط منـدرج  معاون خود
این قانون باشند، همزمان بـا کاندیـد        
ــه ــسیون ارائ ــه کمی شــدن خــود ب

.می نماید
کاندیدان مکلف اند، پـول  پـیش        ) ٤(

:شرط را به ترتیب  ذیل تأدیه نمایند
ی، مبلغ یک   کاندید ریاست جمهور   -١
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ـاکنو پـه          . افغان لو یا د دغه مبلغ د

لومي دورکې د اجراء شوو قانوني راْیو د 
لترله لس سلنې د الس ته راولـو پـه          

.يصورت کې کاندید ته اعاده کې
د ولسي جرې کاندید، دېـرش زره        -۲

لو یا د اجراء شوو        . افغان دغه مبلغ د
قانوني راْیو د لترله دوه سلنې د الس ته         
راولو په صورت کې کاندید تـه اعـاده         

.کېي
د والیتي شورٰي کاندیـد، شـل زره         -۳

لو یا د اجراء شوو        . افغان دغه مبلغ د
سلنې د الس ته     قانوني راْیو د لترله دوه    

راولو په صورت کې کاندید تـه اعـاده         
.کېي

د ولسوال د شورٰي کاندید، لس زره        -۴
لو یا د اجراء شوو        . افغان دغه مبلغ د

قانوني راْیو د لترله دوه سلنې د الس ته         
راولو په صورت کې کاندید تـه اعـاده         

.کېي
د کلي د شورٰي کاندید، پنـه زره         -۵

لو یا د اجراء شوو        دغ. افغان ه ملبغ د
قانوني راْیو د لترله دوه سلنې د الس ته         
راولو په صورت کې کاندید تـه اعـاده         

مبلغ در صورت برنده این. ميلیون افغانی
اقل ده  فیـصد آرای  شدن یا کسب حد

قانونی اجراء شده در دور اول انتخابات       
.گرددبه کاندید اعاده می

کاندید ولسی جرگه ،مبلغ سی هزار       -٢
مبلغ در صورت برنده شدن این. افغانی

اقـل دو فیـصد آرای      یا کسب حـد   
بـه کاندیـد اعـاده       قانونی اجراء شده  

.می گردد
کاندید شورای والیتی، مبلغ بیست      -٣

مبلغ در صورت برنـده  این. هزار افغانی
اقل  دو فیـصد آرای  شدن یا کسب حد

قانونی اجراء شده به کاندید اعاده مـی        
.گردد

کاندید شورای ولسوالی، مبلـغ ده       -٤
مبلغ در صورت برنـده  این. هزارافغانی

دو فیـصد آرای     شدن یا کسب حداقل     
قانونی اجراء شده بـه کاندیـد اعـاده        

.گرددمی
پنج هزار کاندید شورای قریه، مبلغ-٥

مبلغ در صورت برنده شدن این. افغانی
اقـل دو فیـصد آرای      یا کسب حـد   

قانونی اجراء شده بـه کاندیـد اعـاده         
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.کېي

د لوم درجې والیتونو د اروالیو       -۶
دوه یمې درجې   کاندید، سل زره افغان، د    

والیتونو د اروال کاندید، پنـوس زره       
افغان، د درېیمـې درجـې والیتونـو د         

      ه ویشت زره افغانکاندید، پن اروال
او د نورو اروالیو کاندیدان، دوولس زره 

   ه سوه افغاناو پن .     دغه مبالغ د لـوم
درجې والیتونو د اروال د کاندید لپاره د 
لو یا د اجـراء شـوو قـانوني راْیـو          

د لترلــــه پنــــه ســــلنې 
دوه یمې درجې والیتونو د ـاروال د        د

کاندید لپاره د اجراء شوو قانوني راْیو د        
د درېیمې درجې والیتونـو د       ،درې سلنې 

اروال کاندید لپاره د اجراء شوو قانوني       
راْیو د دوه سلنې د او د نورو ـاروالیو          
کاندید ته د اجراء شوو قانوني راْیو د یوې 

کـې   سلنې د الس ته راولو په صـورت       
.اعاده کېي

د لوم درجې والیتونو د اروال د      -۷
مجلــس کاندیــد شــل زره افغــان، د 

یمې درجې والیتونـو د ـاروال د        دوه
مجلس کاندید لس زره افغان، د درېیمې       

.می گردد
کاندید شاروالی والیات درجه اول،      -٦

، کاندیـد   مبلغ یکـصد هـزار افغـانی      
شـاروالی والیــات درجــه دوم مبلــغ  
ــد    ــانی، کاندی ــزار افغ ــاه ه پنج

مبلغ بیست و شاروالی والیات درجه سوم
پنج هزار افغانی وکاندیدان سایر شاروالی      

. ها مبلغ دوازده  هزار و پنجصد افغانی       
ــن ــده  ای ــورت برن ــالغ در ص مب

اقل پنج فیـصد    شدن یا کـسب حـد   
رای کاندیـد   آرای قانونی اجراء شده ب    

اول، سه فیـصد    درجه  شاروالی والیات   
آرای قانونی اجراء شده برای کاندیـد       

دو فیـصد   شاروالی  والیات درجه دوم،      
آرای قانونی اجراء شده برای کاندیـد       
شاروالی والیات درجـه سـوم و یـک         

قانونی اجراء شـده بـرای      فیصد آرای 
کاندیــد ســایر شــاروالی هــا    

.اعاده می گردد
د مجلــس شــاروالی  کاندیــ-٧

ــست  ــغ بی ــه اول مبل ــات درج والی
هزارافغانی، کاندید مجلـس شـاروالی      
ــغ   ــه دوم مبلـ ــات درجـ والیـ
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درجې والیتونو د اروال د مجلس کاندید 
پنه زره افغان او د نـورو ـاروالیو د          

سـوه  مجلسونو کاندید دوه زره پنـه       
درجې والیتونو    . افغان دغه مبالغ د لوم

د اروال د مجلس د کاندید لپاره د لو 
          هترلـیا د اجراء شوو قانوني راْیـو د ل

د دوه یمې درجې والیتونـو       ،لور سلنې 
داروال دمجلس د کاندید لپاره د اجراء       

د درېیمې  ،  شوو قانوني راْیو د درې سلنې     
    ـاروال د مجلـس د  درجې والیتونو د

کاندید لپاره د اجراء شوو قانوني راْیو د        
د نورو اروالیو د مجلس د      او   دوه سلنې 

کاندید لپاره د اجراء شوو قانوني راْیو د        
د الس ته راولو په صورت کې       سلنې یوې

.اعاده کېي
کمېسیون مکلف دی د هغو کاندیدانو ) ۵(

) ۴(د مخه شرط پیسې چې ددې مادې په         
رج شوو قانوني راْیو سـلنه     فقره کې د د   

، د  يیې الس ته راوې نـه د       )فيصدي(
په حساب بانک ته تحویل د وارداتودولت
.کي

ده هزارافغانی، کاندید مجلس شـاروالی      
ــوم   ــه ســ ــات درجــ والیــ
مبلغ پنج هزار افغانی و کاندید مجلـس        
ــا   ــاروالی هــ ــایر شــ ســ

مبالغ این. مبلغ دو هزار و پنجصد افغانی
یا کسـب حـد   در صورت برنده شدن   

اقل چهارفیصد آرای قانونی اجراء شده      
برای کاندید مجلس شاروالی والیـات      
درجه اول، سـه فیـصد آرای قـانونی         
اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی      
والیات درجه دوم، دوفیصد آرای قانونی      
اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی      
والیات درجه سوم ویـک فیـصد آرای        

راء شده برای کاندید مجلـس      قانونی اج 
.سایر شاروالی ها اعاده می گردد

کمیسیون مکلف است پول پیش ) ٥(
شرط کاندیدانی را که فیصدی آرای 

این ماده را ) ٤(مندرج فقرۀ قانونی 
بدست نیاورده اند، به حساب واردات 

.نمایددولت تحویل بانک
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)فهرست(نومل د کاندیدانو 
:شپلوېتمه ماده

 کاندیـد د   ،سيون مكلف دى  ېكم) ۱(
په لنـ   دو وروسته،   ېدورې له پاى ته رس    

لومنى نومل خپور    کاندیدانود  وخت كې   
.كي

هغه اشخاص چـې د کاندیـدانو د        ) ۲(
په هکله اعتـراض ولـري،      نوملابتدایي  

کوالی شي خپل اعتراض دهغه له خپرېدو       
مودې نیو ووروسته زیات نه زیات د دوو او

ـ شكايتونو كم دپه تر کې     تـه   سيونې
دغه اعتراضونه د اوندې     .واندې کي 

کنالرې مطابق ترېنې النـدې نیـول       
) وروسـتنی (نهایي   کېي او دغه تصمیم   

.دی
ــتن)۳( ــدانو وروس ــومل د ید كاندي ن

شكايتونو د كمېسيون له خـوا د ولـو         
   نې وروسته ېاعتراضونو له،   د كمېسيون

له خوا خپرېي، دغه نومل د تغيیر و نه         
.دى

كمېسيون مكلف دى د اكنو د ترسره ) ۴(
نومل ىكېدو په ور د كانديدانو وروستن     

فهرست کاندیدان 
:وششملمادۀ چه

ف است، بعد از ختم     کمیسیون مکل ) ١(
دوره کاندیدی، به اسرع وقت فهرسـت   

ــدا ــشر  ئابت ــه ن ــدان را ب ی کاندی
.برساند

اشخاصی که در مـورد فهرسـت       ) ٢(
ابتدائی کاندیدان اعتراض داشته باشند،      

الل ـمی توانند اعتراض خویش را درخ     
مدت حد اکثر دو هفته بعد ازنشرآن بـه     

. ارائــه نماینــدکمیــسیون شــکایات
تراضـــات مطـــابق  ایـــن اع

طرزالعمـل مربــوط مــورد رســیدگی  
قرار گرفتـه و ایـن تـصمیم نهـائی          

.باشدمی
فهرست نهایی کاندیـدان بعـد از       ) ٣(

رسیدگی به تمـام اعتراضـات توسـط        
کمیسیون شکایات، از جانب کمیسیون     

، این فهرست غیر قابـل      به نشر می رسد   
.ر استيتغی
کمیسیون مکلـف اسـت در روز       ) ٤(

انتخابـات فهرسـت نهـایی        برگزاری
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ه مركزونو كې نـصب     ې وركونې پ  ید راْ 
.كي

له کاندید خه انصراف
:اووه لوېتمه ماده

ـ خپلېکه چېرې کاندید له  ) ۱( دکاندی
مکلف دی په ـاکنیز      ،خه منصرف شي  

تقویم کې له اکلې نېې دمخه، موضوع په        
.لیکلې توه کمېسیون ته خبر ورکي

که چېرې کاندید په اکنیز تقویم کې       ) ۲(
له خپلې کاندید    ،وستهې ور ېله اکلې ن  

خه انصراف یا وفات شي یا د هغه نوم د          
له خوا د کاندیدانو    د كمېسيون  نووتشكاي

د راْیو دشمېرلو    ،خه حذف شي  نومل  له  
اوندې راْیې د په وخت کې، په هغه پورې  

.محاسبې و نه دي
يوازې د هغه كانديد د مخه شـرط        )۳(

تقويم  پيسې د اعادي و دي چې د اكنيز       
.مطابق  انصراف وكي  او يا وفات شي

مودهد اکنیزو مبارزو 
:اته لوېتمه ماده

په موده لپاره د اكنيزو مبارزو کاندیدانود 
:الندې ترتيب اكل كېي

کاندیدان را در مراکز رأی دهی نـصب        
.نماید

انصراف از کاندیدی
: هفتممادۀ چهل و

هرگاه کاندیـد ازکاندیـدی خـود       )١(
مکلف است قبل از تاریخ     منصرف شود، 

معینه درتقویم  انتخاباتی، موضوع را کتباً        
.به کمیسیون اطالع دهد

عینه در  هرگاه کاندید بعد از تاریخ م     ) ٢(
تقویم انتخابـاتی، از کاندیـدی خـود        

وفات نماید، یا اسـم وی از انصراف یا
از فهرسـت    کمیسیون شـکایات  طرف  

کاندیدان حذف گردد، حـین شـمارش       
آراء، آرای مربوط به وی قابل محاسـبه        

.نمی باشد
صرف پول پیش شرط کاندیدیکـه      ) ٣(

طبق تقویم انتخاباتی انصراف کند و یـا        
.اعاده می باشدفوت شود، قابل

میعاد مبارزات انتخاباتی 
:مهشتمادۀ چهل و

اد مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان به یعم
: ین می گرددیترتیب ذیل تع
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.ورې۶۰د جمهوري رياست اكنی -۱
.ورې۳۰ې اكنېد ولسي جر-۲
.ورې۳۰اكنې ٰيد واليتي شور-۳
.ورې۲۰اكنې ٰي شورد ولسوال-۴
.ورې۱۰اكنې ٰيد كلي شور-۵
د اروال او ارواليو د مجلـسونو        -۶

.ورې۲۰اكنې 
دغه موده د اكنو د ورې له پيل خـه          

.پاى ته رسېى،ساعته دمخه) ۴۸(
د اکنیزو لتونو حدود

:نهه لوېتمه ماده
نه شي کاندیدان وكيو د اکنیزو )۱(

وري ریاست په اکنوکې له کوالی د جمه
لسو میلیونو افغانیوخه ) ۱۰۰۰۰۰۰۰(

، په ولسي جره کې له ېزیات
یو میلیون افغانیوخه ) ۱۰۰۰۰۰۰(

زیاتې، په والیتي شورٰي کې له 
پنه سوو زرو افغانیوخه ) ۵۰۰۰۰۰(

، د ولسوال په شورٰي کې له ېزیات
، د ېسل زرو افغانیوخه زیات) ۱۰۰۰۰۰(

لسو زرو ) ۱۰۰۰۰(کې له ٰيکلي په شور
، په اروال کې لهېافغانیو خه زیات

.روز۶۰انتخابات ریاست جمهوری -۱
.روز۳۰انتخابات ولسی جرگه -۲
.روز۳۰انتخابات شورای والیتی -۳
.روز۲۰انتخابات شورای ولسوالی -۴
.روز۱۰انتخابات شورای قریه -۵
انتخابات شاروال و مجالس شاروالی     -۶

.روز۲۰ها 
ساعت قبل از آغاز روز     ) ٤٨(این مدت   

.انتخابات، ختم می شود
حدود مصارف انتخاباتی 

:نهممادۀ چهل و
ی بهـای انتخـا    کرسـی کاندیدان  ) ١(

نمی تواننـد در مبـارزات انتخابـاتی        
ــ ــیش از مبل ــوری ب ــت جمه غ           ریاس

ده ملیون  افغانی ، در      ) ١٠٠٠٠٠٠٠(
) ١٠٠٠٠٠٠(ولسی جرگه بیش از مبلغ 

یک میلیون افغانی ، در شورای والیتـی        
پنجصد هـزار   ) ٥٠٠٠٠٠(بیش ازمبلغ   

افغانی ، در شورای ولسوالی بیش از مبلغ 
یکصد هزارافغـانی ، در     ) ١٠٠٠٠٠(

ده ) ١٠٠٠٠(شورای قریه  بیش از مبلغ       
ی، در شاروالی بیش ازمبلـغ      هزار افغان 
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یو میلیون افغانیوخه ) ۱۰۰۰۰۰۰(

په ، او د اروال د مجلس د اکنوېزیات
سلو زرو افغانیو ) ۱۰۰۰۰۰(مبارزوکې له 

.په مصرف ورسويېخه زیات
فقـره کـې درج     ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

یـو  شوي کاندیدان نه شي کوالی له بهرن      
اتباعو یا دولتونو او یا په افغانستان کـې         

د بهرنیو هېوادونـو لـه سیاسـي         ومېشت
نمایندیوخه مالي او تخنیکي مرسـتې     

.ترالسه کيېیومني يا
موخو خپرول او نشردکاندیدانو د

:پنوسمه ماده
،د اکنیزو مبـارزو پـه بهیرکـې       )۱(

ې، جریـدې او   تلوېزیون، رادیو، ورپـا   
رسـن کـوالی شـي د        نورې ولیزې 

کاندیدانو مرامنامې، نظريې او مـوخې د       
کمېسیون له خوا د وضع شوې کنالرې       

      ه  مطابق، په منصفانه او ناپلوخپرې تو
.کياو نشر 

دولتي وليزي رسن مكلفـې دي، د       )۲(
مرامنـامې د   کاندیدانو نظریې، مخـې او      

كمېسيون د كنالرې په پام كې نيولو سره        

یک میلیون افغانی و در     ) ١٠٠٠٠٠٠(
مبارزات انتخاباتی مجلس شاروالی بیش     

یکصد هزار افغانی   ) ١٠٠٠٠٠(ازمبلغ  
.به مصرف برسانند

این ماده  ) ١(کاندیدان مندرج فقرۀ    ) ٢(
ــا  ــاع یـ ــد از اتبـ ــی تواننـ نمـ
دول خارجی ویا نمایندگی های سیاسـی       

افغانـستان  کشور های خارجی مقـیم      
مساعدت های مالی و تخنیکی را قبول یا        

.دریافت نمایند
پخش و نشر اهداف کاندیدان

:پنجاهممادۀ 
در جریــان مبــارزات انتخابــاتی، ) ١(

تلویزیون، رادیو، روزنامه ها ، جرایـد و        
سایر رسانه های همگانی مـی تواننـد        
مرامنامه ها، نظریات و اهداف کاندیدان      

وضع شده توسـط    را مطابق طرزالعمل    
کمیسیون، طورمنصفانه و بیطرفانه پخش

.و نشر نمایند
رسانه های همگانی دولتی مکلف اند ) ٢(

کاندیدان را  ۀمرامنامنظریات، اهداف و  
بادرنظرداشت طرزالعمـل کمیـسیون،     
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او نشر   توه خپرې  لوپنا  په منصفانه او  

.كي
اكنو د  ولیزې رسن مکلفې دي د      ) ۳(

خه     ېور ساعته دمخه په   ) ۴۸(له پیل
اکنیزو مبارزو پورې د اوندو فعـالیتونو       

.درويونشرولواخپرول 
د اكنيزو مبارزو ول اود مالي چارو        )۴(

په واسطه  والى يې، د جال كنالرې      رن
.يېتنظيم

تي موادو لرې کولد تبلیغا
:یوپنوسمه ماده

) ۴۸(د اکنو له ورې خه       ،کمېسیون
د لرې كولو  ساعته دمخه د تبلیغاتي موادو      

لپاره چې د راْیې ورکونې په سل متر کې        
نندارې ته اېودل شـوي وي، دسـتور        

.ورکوي
د راْیې ورکونې پـه مرکزونـوکې د        

وسلې رولو منع
:پنوسمه مادهدوه 

شي کوالی ناریه یا جارحه      هې شخص نه  
وسله د راْیې ورکونې په مرکزونو او د هغو 

ولین د ئامنیتي مس.په ماحول کې وروي

طورمنصفانه وبیطرفانـه پخـش ونـشر      
.نمایند

) ٤٨(رسانه های همگانی مکلف اند ) ٣(
پخش  روز انتخابات ساعت قبل از آغاز   

ونشر فعالیت های مربوط به مبـارزات       
.انتخاباتی را متوقف سازند

طرز مبارزات انتخاباتی و چگونگی      )٤(
امور مالی آن توسط طرزالعمل جداگانـه   

.گرددتنظیم می
بر داشتن مواد تبلیغاتی 

:مو یکمادۀ پنجاه
سـاعت قبـل از روز      ) ٤٨(کمیسیون،  

واد تبلیغاتی که انتخابات جهت برداشتن م
درصد متری مراکز راْی دهی به نمـایش      
گذاشته شـده باشـد، دسـتور مـی         

. دهد
ــز  ــل ســالح در مراک ــع حم من

راْی دهی
:مدومادۀ پنجاه و

هیچ شخص نمی تواند سالح ناریـه یـا         
کز راْی دهی و ماحول     اجارحه را در مر   

مـسئولین امنیتـی در     . حمل نماید  هاآن
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کمېسیون د کـنالرې مطـابق لـه دې         

.امرخه مستنثي دي
د راْیې ساتنه

:دري پنوسمه ماده
د راْیې لـه پـاې،       ،کمېسیون مکلف دی  

صندوق او نورو اکنیزو موادو خه لـه        
ې اخیستنې خه د مخنیوي پـه        ناوې

منظور د راْیې ورکونې له ورې دمخه او        
ارونکي او  وروسته هغه تدبیرونه چې د      

په حضورکې د هغو بسته بندي،      کتونکي  
مهر، پـه نـه کـول، د تلـو ول،           

ــو   ــاتنه او د هغـ ــدول، سـ دلېـ
ــستل ــوالی وپرانی رن ــامل ــې ش پک

ــابق ،دي ــنالرې مطـ ــال کـ د جـ
.ونیسي

راْیې پاهد
:لورپنوسمه ماده

کمېسیون، د اکنیز تقویم مطـابق د       ) ۱(
راْیې ورکونې د پاو په برابرولو الس پورې  

.کوي
)۲ (     ان ه دود راْیې ورکونې پا  ونـ

لرونکې ده چې د کمېسیون له خوا اکل        

سیون از این امر مطابقت به طرزالعمل کمی
.مستثنی می باشند

حفاظت رأی
: مسومادۀ پنجاه و

ــه    ــت، ب ــف اس ــسیون مکل کمی
استفاده از ورق وءمنظور جلوگیری  از س

راْی، صندوق و سایر مـواد انتخابـاتی       
قبــــــل و بعــــــد از روز 
ــامل  ــه ش ــدابیری را ک ــی ت راْی ده
بسته بندی، مهـر، عالمـه گـذاری،        

اری و  بـستن، انتــقال، نگهـد     طرز
چگـــونگی بـــاز نمـــودن آن در 
حضور داشـت نـاظرین و مـشاهدین        

باشد، طبق طرزالعمل جداگانه اتخـاذ    می
.نماید

ورق راْی
:مچهارمادۀ پنجاه و

کمیسیون، مطابق به تقویم انتخاباتی به )١(
تهیـــۀ اوراق راْی دهـــی اقـــدام 

.می نماید
ورق راْی دهی دارای عالمات خاص      ) ٢(

ف کمیسیون تعیین مـی     بوده که از طر   
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.کېي

د راْیې ورکونې د پاې ول او شمېر        ) ۳(
ن لـه   او د هغې نور مشخصات د کمېسیو      

خوا په داسې ول اکل کېي چې راْیـه         
نظر خپله راْیه د     ،ورکوونکی وکای شي  

  او له       و پرته تېروتنې  کاندید ته په اسان
.استعمال کي

د راْیې ورکـونې پـه پاـه کـې د        ) ۴(
د اى  کاندیدانو او د هغوی د تصویرونو     

او کاندیدانو تـه د      ولاو تشخیص  ولترتیب
په ) پچې(، د قرعې    اکنیزو نانونو وېشل  

.واسطه د کمېسیون له خوا تنظیمېي
نو د  د ـان   کاندیـد سيون د   ېكم)۵(

تصحيح مهلت په ـاكنيز تقـويم كـې         
.اكي

حقـوق او    ارونکي او کتـونکي   د  
مکلفیت

:پنه پنوسمه ماده
د الندې  ارونکي او کتونکي    يکورن) ۱(

:يديحقوقو لرونک
.د اعتبار لیک ترالسه کول-۱
د اکنو په بهیر، د راْیې ورکونې پـه          -۲

. گردد
ــداد  ورق رأی  ) ٣( ــکل و تعـ شـ

دهی و سـایر مشخـصات آن توسـط         
کمیسیون طوری تعیـین مـی گـردد        

رأی ،کـــه رأی دهنـــده بتوانـــد
خویشرا به کاندید مورد نظر به سهولت و

.بدون اشتباه استعمال نماید
ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان و ) ٤(

ـ  ــصویرآنها در ورق راْی دهــ ی تـ
وتوزیع نشانه هـای انتخابـاتی بـرای        
ــرف  ــه از ط ــط قرع ــدان توس کاندی

.کمیسیون تنظیم می گردد
کمیسیون مهلت تصحیح مشخصات    ) ٥(

کاندید را در تقویم انتخاباتی تعیین مـی        
.نماید

ــاظر و    ــت ن ــوق و مکلفی حق
مشاهد

:پنجممادۀ پنجاه و
ناظر و مشاهد داخلی دارای حقوق      ) ١(

:ذیل می باشند
.بدست آوردن اعتبار نامه-١
حضور در روند انتخابات، مراکز و       -٢
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مرکزونو او ایونو او د راْیو په شـمېرنه         

.کې حضور
د اوندې کنالرې مطابق، معلوماتو      -۳

ته الس رس.
د سرغونې د رندېدو په صورت       -۴

له خوا د ارونکي کې اوندې مرجع ته د 
.اعتراض یا شکایت واندې کول

کنو لـه  په واسـطه د ـا    کتونکيد   -۵
.بهیرخه د رپو برابرول

ونكي د اكنو   کتنيوال ارونكي او    ) ۲(
د بهير په اه معلوماتو ته د السرسي حـق          

.ونكي ديلر
ى كوال تونکيکنيوال ارونكي او    ) ۳(

   اكنو د بهير په      موده  كلي  اشي، په كې د
او هغـه    برابـر رپو  ناپلو سره   اه په   

ـ كمېسيون، حكومت، د مل      ـ و رو ملتون
او د   دفتر او رسنيو ته وركـي      نمايند

شكايتونو كمېسيون تـه د اعتـراض او        
.ونكي ديلرشكايتونو حق 

ــونکيکــارونكي او ) ۴( ــدې ت د الن
.يديمکلفیتونو لرونک

ددې قانون، نورو نافذه تقنیني سندونو  -۱
په پام کې   او اوندو کنالرو د حکمونو    

محــالت راْی دهــی و شــمارش   
.آراء

دسترسـی بــه معلومـات مطــابق   -٣
. طرزالعمل مربوط

تقدیم اعتراض یا شکایت ازطـرف       -٤
ناظر به مرجع مربوط درصورت بـروز       

.تخلف
تهیۀ گزارش ازروند انتخابات توسط      -٥

.مشاهد
و ناظر ین بین المللی حق       مشاهدین )۲(

دسترسی به معلومات در مـورد رونـد        
.انتخابات را داراء می باشند

مشاهدین و ناظرین بین المللی مـی       )۳(
توانند درموعد معینه از روند انتخابـات       
طوربیطرفانه گزارش تهیـه و آنـرا بـه         
کمیسیون، حکومت، نمایندگی دفترملل    

راض متحد ورسانه ها ارائه نمایند حق اعت      
وشکایت را به کمیسیون شکایات  داراء       

.می باشند
ناظر و مشاهد دارای مکلفیت های      ) ٤(

:ذیل می باشند
رعایت احکام این قانون، سایراسناد      -١

ــای   ــل ه ــذه وطرزالعم ــی ناف تقنین
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.نیول

پـه واسـطه    ) مـشاهد (تونکيکد -۲
برابرولو په وخت کې د واقعیت      رپو د د

ـارونکي او د  په پام كې نيـول    د اصل   
.شكايت درجولله خوا د)ناظر(
جال له جوولو   ـله پروپاند او د جن     -۳

.خه ه کول
په اوندو کنالرو کې د نورو اکل        -۴

.په پام كې نيولشوو مواردو 
مودهد راْیې ورکونې 

:شپپنوسمه ماده
کنو د تقویم مطابق د راْیې ورکونې د ا) ۱(

پیل او پای د کمېسیون له خـوا اکـل          
.کېي

د راْیې ورکونې د ای رئیس مکلف       ) ۲(
دی، د اکل شوي ساعت له پای ته رسېدو 

) صف(وروسته، د راْیې ورکوونکو د کتار    
آخر په نه او هغوی ته د راْيې د استعمال          

.اجازه ورکي
ــونې رنــ ) ۳( ــې ورک والی د د راْی

نالرې سره په مطابقت کې     كکمېسیون له   
.صورت مومي

.مربوط
ــت  -٢ ــل واقعیـ ــت اصـ رعایـ

حــین تهیــۀ گــزارش توســط    
ــط    ــکایت توس ــشاهد و درج ش م

.ناظر
شایعه پراگنی و ایجاد     خود داری از     -٣

. تشنج
رعایت سایر موارد پیشبینی شده در       -٤

.طرزالعمل های مربوطه
میعاد رأی دهی

:مششمادۀ پنجاه و
آغازوختم رأی دهی مطـابق  بـه        ) ۱(

تقویم انتخابات، از طرف کمیسیون تعیین      
. می گردد

رئیس محل راْی دهی مکلف است )۲(
شده، آخر   بعد از پایان یافتن ساعت تعیین     

صف راْی دهنـدگان را نـشانی و بـه          
آنهـــا اجـــازۀ اســـتعمال راْی را 

.بدهد
چگونگی راْی دهی در مطابقت بـه       ) ۳(

طرزالعمــل کمیــسیون صــورت   
.می گیرد
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کمېسیون کوالی شي د اتیـا پـه        ) ۴(

        صورت کې، د راْیې ورکونې موده په یوه
یا و مرکزونو او یا حوزه کې زیات نـه          

.زیات تر دوو ساعتونو پورې تمدید کي
په اکنیزو ایونو یا مرکزونـوکې د       ) ۵(

یا نورو نه    شورش، تشدد، طوفان، سېالب   
پېو د پېېدو ) غیرمترقبه(اکل کېدونکو 

په صورت کې چې د راْيې ورکونې بهیـر         
ناشونی یا سخت کي، د راْیې ورکونې د        
مرکز رئیس مکلف دی راْیـه ورکونـه        
ودروي او په لن وخت کې د کمېسیون د         

.الروونې غوتونکی شي
كه چېرې په هر دليل له هغه جملـې        ) ۶(

خالصېدلو د  ركولو د پاو    يې و أد ر  خه
يې وركولـو بهيـر     أرپه صورت كې، د   

ودرېي، د كمېـسيون كـاركوونكي او       
ى د  ول امنيتي چارواكي نه شي كوال     ئمس

يـارونک او   کتونکيصندقونو له سره      
. لرې كي

د راْیو شمېرنه
:اووه پنوسمه ماده

يي وركولو پـه    أيو شميرنه د ر   أد ر ) ۱(

کمیـــسیون مـــی توانـــد در ) ۴(
صورت ضرورت، میعاد رأی دهی را در       
یک یا چندین مرکز و یا حوزه، حد اکثر         

.تمدید نمایدالی دوساعت
ش، تـشدد،   در صورت وقوع شور   ) ۵(

سایر حـوادث غیـر     ا  طوفان، سیالب ی  
که انتخاباتیدر محالت ومراکزمترقبه

ممکن  یا دشـوار  جریان رأی دهی را نا
ــز ــیس مرک ــازد، رئ ــی س رأی ده

ی دهـی را متوقـف      مکلف اسـت راْ   
و به اسرع وقـت طالـب هـدایت از          

.کمیسیون گردد
جملـه  به هر دلیلـی از    هرگاه بنا ) ٦(

تمــام شــدن اوراق رای دهــی،   
کارکنان  ،جریان رای دهی متوقف شود    

ل ئوکمیسیون و مقامـات امنیتـی مـس       
توانند نـاظرین و مـشاهدین را از        نمی

باالی صندوق هـای رای  دهـی دور         
.نمایند

شمارش آراء
:مهفتمادۀ پنجاه و

شمارش آراء در محـل رأی دهـی    ) ۱(
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.صورت موميېاي ك

يـو د   أسيون مكلـف دى، د ر     ېكم)۲(
او حوزې په   مركز ،ایشمېرلو پايلې د    

. تفكيك اعالم كي
د جال کنالرې ول د راْیو د شمېرنې ) ۳(

.په واسطه تنظیمېي
قرنطین

:اته پنوسمه ماده
کمېسیون مکلف دی د موجه شکایت      ) ۱(

د اهیا د راْیې د پاې لرونکو صندوقونو په 
عالئمـو د شـتون پـه     مشهودويا  تقلب  

صورت کې نوموي صندوقونه قـرنطین      
.کي

کمېسیون مکلف دی، قرنطین شوي      ) ۲(
، رسنیو او کتونکو، ارونکو صندوقونه د   

د کاندیدانو د استازو پـه حـضور کـې          
قرنطین شوي صندوقونه له ېنې     . وېي

وروسته د راْیو د شمېرنې پـه بهیرکـې         
له مخې له   دالیلو  مؤجهو شاملېي او یا د   

.شمېرنې خه اېستل کېي
او کاندید کوالی شـي د      ارونکی  )۳(

صندوق په اه د کمېسیون د يقرنطین شو

.صورت می گیرد
لف است نتایج شمارش کمیسیون مک) ۲(

آراء را با تفکیک محل ، مرکز و حوزه         
.اعالم نماید

نحوۀ شمارش آراء توسط طرزالعمل     ) ۳(
.گرددجداگانه تنظیم می

قرنطین 
:مهشتمادۀ پنجاه و

کمیسیون مکلف است درصـورت     ) ۱(
موجودیت شکایت مؤجه یا عالئم مشهود 
مبنی بر تقلب در رابطه به صندوق های         

رأی، صندوق های مذکور را   حاوی ورق   
.قرنطین نماید

کمیسیون مکلف است، صـندوق     ) ۲(
های قرنطین شده را درحضور نـاظرین،       

کاندیدان گانمشاهدین، رسانه ها و نمایند
صندوق های قرنطین شده    . بررسی نماید 

بعد از بررسی شامل روند شـمارش آراء       
شده و یا بنا به دالیل مؤجه از شـمارش          

.خارج می گردد
) ٢٤(ناظر وکاندید می تواند الـی       ) ٣(

ــصمیم    ــالغ ت ــد از اب ــاعت بع س
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ساعتونو ) ۲۴(ترتصمیم له ابالغ وروسته     

د شـکایتونو   . شـکایت وکـي   ورې  پ
سـاعتونو ) ۴۸(ی د دمکلف سیونېکم

او د   په تر کې شکایت وېـي     مودې  
ى تصميم  تنوروس جهو دالیلو پر بنس   ؤم

.ونيسي
کمېسیون مکلف دی د قرنطین شوي      ) ۴(

صندوق د ېنې ول، د راْیو د شمېرنې یا 
نه شمېرنې موارد او په قرنطین پورې نورې      
اوندې چارې په کنالره کـې توضـیح        

.کي
او اعالمولولتصدیقدپایلو

:پنوسمه مادهنهه
د  ـاکنو  كې چـې د    حالتپه هغه   ) ۱(

، و ورـي  اعتـراض   د  شمېرلو بهير   
ى سيون او د شكايتونو كمېسيون كوال    ېكم

شي د وروستيو پايلو تر تصديق مخكې، په        
يې وركولو د ولو    أاكنيزه حوزه كې د ر    

دستور شمېرلو   بیاد يوې برخې د    ېیپاو یا 
.صادر كي

يـې  أپه ينو اكنيزو حوزو او يا د ر       )۲(
وركونې په مركزونو كې د خلكو د ون        

ــندوق  ــه ص ــه ب ــسیون در رابط کمی
ــد  ــکایت نمای ــده، ش ــرنطین ش . ق

ــسیون  ــکایاتکمیـ ــف شـ مکلـ
سـاعت بـه    ) ٤٨(است طـی مـدت      

شکایت رسیدگی نموده وبنا به دالیـل       
.جه تصمیم نهایی اتخاذ نمایدؤم
کمیسیون مکلف است نحوۀ بررسی    ) ۴(

صندوق قرنطین شده، مـوارد شـمارش       
یا عـدم شـمارش آراءوسـایر امـور         
مربوط به قرنطین را درطرزالعمل توضیح      

.نماید
تصدیق و اعالم نتایج

:منهمادۀ پنجاه و
می کمیسیون شکایات    کمیسیون و ) ۱(

توانند دراحوالی که روند شمارش آراء،     
مورد اعتراض قـرار گیـرد، قبـل از         

ی، دستور شمارش مجدد تصدیق نتایج نهای
ــا  ــی ویـ ــام اوراق  راْی دهـ تمـ
ــوزۀ   ــشی از آن را در حــ بخــ

.انتخاباتی صادر نمایند
میزان پائین اشتراک مردم در برخی      ) ٢(

ی دهی أرمراکزیاحوزه های انتخاباتی و
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د اكنو د عمومي توب او اندازه لى كمواد 
نه معنٰي  زاد د اصولو د زيانمنېدو په       آد  

.دى
کمېسیون مکلف دی، وروسته تر دې      ) ۳(

چې د راْیو شمېرنه بشپه شي او د راْیو د          
ـول  ه  ورکونې او د راْیو د شمېرنې په ا       

، دشكايتونود كمېسيون له خوا      شکایتونه
لې اعالم  ، د اکنو وروستن پای    يوېل ش 

.او خپرې کي
د  ،صورت كې چې كمېسيون    ۀپه هغ )۴(

   غيرعادالنه  ېشكايتونو د كمېسيون پرېك
ساعتونو ۲۴ى شي د    ، كوال تشخیص کي 

كې د شـكايتونو د كمېـسيون د        تر  په  
پرېكې له ترالسه كولو وروسته، د هغو پر 

صـورت  په دی .واندې اعتراض وكي  
ـ       ېـدو  اوررکې د کمېسیون د اعتراض ت

ه د  وروسته د شکایتونو د کمېسیون پرېک     
ــوجمؤ ــرهه ــادولو س ــه ی ــو پ دالیل

.وروست ده
د  توهپه يوه صندوق كې په يوازې        )۵(

سلنې خه زياتې ۸۰له هپه  کاندیديوه  
دا خو  ى،  ايې د درغل دليل نه شي كېد      أر

داليلـو او    وجهؤچې د درغل په اه د م      

به معنـی خدشـه دار شـدن اصـول          
ــات   زاد وآ ــودن انتخاب ــومی ب عم

.نمی باشد
عد از آنکه   کمیسیون مکلف است، ب   ) ۳(

شمارش آراء تکمیل و کلیه شکایات در       
ارتباط به رأی دهی و شمارش آراء توسط 

مورد رسیدگی قـرار    کمیسیون شکایات 
گرفت، نتایج نهائی انتخابات را اعالم و       

.  نشر نماید
ــسیون،  ) ٤( ــه کمی ــورتی ک در ص

ــکایات  ــسیون ش ــای کمی ــصله ه فی
ــد   ــشخیص ده ــه ت ــر عادالن را غی

ســاعت ٢٤الل ـتوانــد در خــمــی
ــای   ــصله ه ــت فی ــد از دریاف بع

ــه   ــسبت ب ــکایات، ن ــسیون ش کمی
د، در این صورت بعـد      اعتراض نمای آن

ۀاز سمع اعتـراض کمیـسیون فیـصل       
کمیسیون شکایات با ذکر دالیل مؤجـه       

.نهائی می باشد
درصد آراء  ) ۸۰(اختصاص بیش از    ) ٥(

در یک  صندوق به نفع یک کاندید بـه          
مگـر  . تواندب شده نمی  تنهائی دلیل تقل  

این که اعتراض بـا دالیـل و شـواهد          
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.شواهدو اعتراض شتون ولري

اکنیزې وثیقې
:شپېتمه ماده

د ـاكنو د     ،كمېسيون مكلـف دى    )۱(
جمهور ،وروستيو پايلو تر اعالن وروسته    

ې ې غو، مشرانو جر   ، ولسي جر  رئیس
       اروال اروال او د مركز ،وانتخابي غ

ـاكنيزې وثيقـې     لپارهغو  د مجلسونو   
.صادرې او وركي

د كمېسيون واليتي دفترونه مكلـف       )۲(
اليتي شورٰي غـو، ولـسوال      د و  .دي

شــورٰي غــو، كلــي شــورٰي غــو، 
         ـاروال ـارواالنو او د د د واليتونو

غو لپاره اكنيزې وثيقې صادرې ونومجلس
.او وركي

د رسنیو کمېسیون
:یوشپېتمه ماده

د رسنیو کمېسیون د راْیې ورکونې له       ) ۱(
    هترلخه ل ېې دمخه، د ) ۹۰(ورور

د منصفانه او ناپلوه رپو      اکنیزو مبارزو 
ورکونې او خپراوي او د هغو سرغونو د        
ېنې د ارنې په منظور چې د ـولیزو         

.مؤجه مبنی بر تقلب موجود باشد

وثایق انتخاباتی 
:شصتممادۀ 

کمیسیون مکلف است، بعد از اعالن ) ١(
نتایج نهائی انتخابـات، بـرای رئـیس        
جمهور، اعضای ولسی جرگه، اعـضای      
انتخابی مشرانو جرگه، شاروال و اعضای

ی مرکز وثیقه انتخابـاتی     شاروال مجالس
.صادر و تفویض نماید

دفاتر والیتی کمیسیون مکلف اند،     ) ٢(
برای اعضای شورای والیتی، اعـضای      
شورای ولسوالی، اعضای شوراهای قریه،  
شاروال ها و اعضای مجالس شـاروالی       
والیات وثایق انتخاباتی صادر و تفـویض    

.دننمای
کمیسیون رسانه ها

:مو یکمادۀ شصت
) ٩٠(کمیسیون رسانه ها حد اقـل       ) ١(

روز قبل از روز راْی دهی، بـه منظـور          
نظارت از گزارش دهی و نشر منـصفانه        
وبیطرفانۀ مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به 
تخلفاتی که با اهداف، پالیـسی هـا و         
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رسنیو له موخو، پالیسیو او کنالرو سره       
ــوا   ــه خ ــسیون ل ــومي، د کمې اه م

.جوېي
، ارونکیراْیه ورکوونکی، کاندید،    ) ۲(

وندونو ائـتالف،   سیاسي   دوندونه یا   
ونه او نور اشخاص کـوالی      ولنیز سازمان 

شي د یوې رسن له سـرغونې خـه د          
په لیکلې   ،رسنیوکمېسیون یا کمېسیون ته   

.وه شکایت وکيت
د رسنیو کمېسیون کوالی شي د یوې       ) ۳(

رسن د سرغونې د تثبیت په صورت کې        
یو له الندې اقداماتو    په  له احوالو سره سم     

:کيالس پورې 
سـرغونې  د اخطاریې صادرول او د    -۱

.امر كولپه اصالح
له احوالو سره سم له پنو زرو خه         -۲

تر سلو زرو افغانیو پورې د جریمې وضع        
.کول

د کمېسیون له تاْیید وروسته واکمنې       -۳
مرجع ته د عدلي تعقیـب پـه غـرض د           

.معرفي کوليسرغوونک
ــدې او )  ۴( ــسيون دن د رســنيود كمې

ــطه   ــه واس ــسيون پ ــه د كمې واكون

طرزالعمل های رسانه های همگانی مربوط 
می شود، توسط کمیسیون ایجـاد مـی        

.گردد
ده، کاندید، ناظر، احزاب یا راْی دهن) ٢(

ائتالف احزاب سیاسی، سـازمان هـای       
اشخاص می تواننـد از    سایراجتماعی و 

ــف ــانه اتخل ــهیرس ــسیون ب کمی
رسانه ها یا کمیسیون، طورکتبی شکایت      

.نمایند
توانـد در   کمیسیون رسانه ها مـی    ) ٣(

صورت تثبیت تخلف رسانه ای حـسب       
احوال یکی از اقدامات ذیـل را اتخـاذ       

: نماید
صدور اخطاریه و امر بـه اصـالح         -١

.تخلف
از پـنج  وضع جریمه حسب احوال-٢

ــزار    ــد ه ــک ص ــی ی ــزار ال ه
.افغانی

عـدلی   معرفی متخلف غرض تعقیب    -٣
یـد  ائبه مراجـع ذیـصالح بعـد از ت        

.کمیسیون
وظایف و صالحیت های  کمیسیون     ) ٤(

رسانه ها توسط کمیسیون تنظـیم مـی        
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.يتنظيمې

د رسنیو کمېسیون د اوندو چارو د       ) ۵(
کنالرې وضع کوي   هغه  تنظیم په منظور    

چې د کمېسیون له تاْیید وروسته د اجراء        
.و دي

د رسنیو کمېسیون د ولو سپارل شوو ) ۶(
، زیات نـه    وروسته دندو له سرته رسولو   

ورو مودې په تر کې  د       ) ۴۵(زیات د   
ته منحل او   وروستنیو پایلو له اعالم وروس    

په هغه پورې ولې اوندې چارې کمېسیون 
.ته سپارل كېي

فصلدیارلسم 
اکنیزه درغلي او سرغونه

ــکایتونو دد ــاکنیزو ش ــو ی ل
ول
:مادهشپېتمهدوه

ی شـي د    د شکایتونو کمېسیون کوال   )۱(
د محض  شتون پرته    لهاض  رشکایت او اعت  

ارتکــابپــردرغلــ یــا ســرغونې 
موضـوع   صـورت كـې      د خبرېدو په  

.وېي
اعتراضونو او شکایتونو ته د رسیدلو      ) ۲(

.گردد
به منظور تنظیم   نه ها رساکمیسیون  ) ٥(

امور مربوط طرزالعمل هـای را وضـع        
ید کمیسیون مرعی   ائتنماید که بعد از   می

.االجراء می باشد
ــد  ) ٦( ــا بع ــانه ه ــسیون رس کمی

حـد  از انجام کلیه وظایف محــوله 
روز ) ٤٥(اکثــر در خـالل مـدت     

تمـام  بعد از اعالم نتایج نهایی منحل و
یـسیون  امور مربـوط بـه آن بـه کم        

.گرددمیمحـول 
فصل سیزدهم

تخطی وتخلف انتخاباتی
ــکایات   ــه ش ــیدگی ب ــرز رس ط

انتخاباتی 
:مدومادۀ شصت و

تواند بـدون   کمیسیون شکایات می  ) ١(
موجودیت اعتراض وشکایت، به محض     
آگاهی یافتن از ارتکاب تخطی، تقلب ویا       
تخلف موضوع را تحت رسیدگی قـرار       

.دهد
ــه ) ٢( اعتراضــات و طرزرســیدگی ب
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سیون له خـوا د     ېد شکایتونو د کم   ول  

صـورت  مطـابق    ترتیب شوې کنالرې  
.مومې

د شكايت او اعتراض ثبت او درج 
:شپېتمه مادهدری

ى حكمي او حقيقي اشخاص كـوال     ) ۱(
د ابتدايي نومل تر خپرېدو کاندیدانو شي د 

كې، تر په مودېساعتونو۴۸د وروسته
پـه  اه    شرايطو د نه درلودلو   د  د هغوى   

.خپل اعتراض درج كي
ى او يا د هغه استازى كـوال       کاندید) ۲(

يې شمېرلو پـر    أيې وركولو او ر   أشي، د ر  
ل او يا د اكنو د ترسره كېدو له ورې هام

په مركز او واليتونو    وروسته  ساعتونو   ۴۸
ــې ــي ،كـ ــكايت درج كـ . شـ

مؤظـف ونهكمېسيونواليتي  د شكايتونو   
، د اكنو د ترسره كېدو لـه ورـې          يد

كې، د خپلو   تر  ورو په    ۱۰وروسته د   
.ېنو پايلې وروستن او خپرې كي

کاندید شاكي  صورت كې چې     ۀپه هغ ) ۳(
كمېسيون پر پرېكه   يوالیتد شكايتونو د    

په مرکـزي   قناعت ونه لري، د شكايتونو    

طرزالعمل تهیـه شـده از       طبقشکایات  
جانب کمیسیون شکایات صورت مـی     

.گیرد
درج و ثبت اعتراض و شکایت

:سومشصت و ۀماد
شخصیت های حکمی و حقیقی می      ) ١(

ساعت بعد از    ٤٨توانند، در خالل مدت     
ابتدایی کاندیدان، در رابطه     فهرستنشر  

با عدم واجد شرایط بودن آنان اعتراض       
.دنرج نماید
تواند حین آن میۀکاندید و یا نمایند) ٢(

ساعت ٤٨رای دهی و شمارش آراء و یا 
بعد از روز برگزاری انتخابات، در مرکز       

کمیسیون . و والیات، شکایت درج نماید 
های والیتی شکایات مؤظـف انـد در        

ــ ــد از ١٠الل ـخــ روز بعــ
ــایج   ــات، نت ــزاری انتخاب روز برگ

سبت بـه ایـن     های خویش را ن   بررسی
.دنشکایات نهایی و نشر نمای

در صورتی که کاندید شـاکی بـه        ) ٣(
کمیسیون والیتی شکایات قناعت     ۀفیصل

ساعت ، بعد    ٧٢نداشته باشد در خالل     
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پرېكې تـر خپرېـدو      د کې، كمېسيون

كې، پخپله  تر  ساعتونو په    ۷۲وروسته د   
استازي په وسيله ليكلى    واكمن  يا د خپل    

. ى شيدرج كوالاعتراض 
مؤظف كمېسيون   مركزيشكايتونود) ۴(

و پـر پرېكـ   كمېسيونونو  د واليتي   دی،  
د اعتـراض مـوارد د اسـنادو او      باندې

ي او وروسـتن    ېومداركو له مخې بيا   
. صادره کيپرېكه

كمېسيون نـشي    مركزيد شكايتونو ) ۵(
و پر پرېكـ   سیونېکمواليتي  د  ى،  كوال

د اعتراض مـوارد او د رسـېدلو         باندې
شكايتونو ېنه، د اكنو د ترسره كېدو له   

تر يـوې مياشـتې ېـره       وروسته  ورې  
. ونوي

صورت كې چې د دې مـادې      ۀپه هغ ) ۶(
ىفقرو كې اكل شـو    ) ۳او ۲،  ۱( په  

وخت د رخصت له ورو سره برابر شي،        
   اكـل      د   د رخصت و ساعتونه، لـهور

.شوي وخت خه كسر كېي

ۀو یا توسط نمایند    اًاز نشر فیصله، شخص   
در کمیـسیون    اًبا صالحیت خویش کتب   

مرکزی شکایات اعتراض  درج کرده می      
.تواند

یون مرکزی شکایات مؤظف    کمیس) ٤(
است، موارد اعتراض بر فیـصله هـای        
کمیسیون های والیتی خویش را به رویت       
اسناد و مدارک ، بررسی مجدد نموده،       

.نهایی صادر نمایدۀفیصل
کمیسیون مرکزی شـکایات نمـی      ) ٥(

تواند، بررسی شکایات وارده و مـوارد       
اعتراض بر فیصله های کمیسیون هـای       

بیشتر از یک ماه، بعد از والیتی خویش را 
روز برگــزاری انتخابــات بــه تــاًخیر 

.اندازد
در صورتی که زمان معینه فقره های       ) ٦(
ــام   ) ٣و٢،١( ــا ای ــاده ب ــن م ای

تعطیلی مصادف شود ، سـاعات ایـام        
ین شده کـسر مـی     یتعطیلی از زمان تع   

.گردد
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د شكايتونو د كمېسيون واكونه
:شپېتمه مادهلور

ــي ) ۱( ــزي او واليت ــكايتونو مرك د ش
ـ      نونهكمېسيو يد الندې واكونـو لرونك

:يو
د کاندیدانو او راْیې ورکوونکو پـر        -۱

 اکنو په بهیر او هغو نومل کاندیدانو چې د
کې مطرح کېي، پر شرایطو او اوصـافو        

ــواردو   ــراض م ــدې د اعت ــهبان ت
.رسیدي

له اكنيزو سرغونو خه را پيدا شوو -۲
، په دې شرط چـې      شكايتونو ته رسېد  

شكايت د دغه قانون د حكمونو مطابق، په        
خپل اكلي وخـت كـې ثبـت شـوى         

.وي
تـه چـې د     هغه شـخص او ادارې       -۳

توصـيې،   دمرتکب رېدلی    ېسرغون
.او اصالحي اقدام دستور وركولاخطار

ددې قانون د حکمونو مطـابق لـه          -۴
احوالو سره سم د نغدي جریمـو وضـع         

.کول
يې وركولو په مشخصو مركزونو     أد ر -۵

صالحیت های کمیسیون شکایات 
:چهارممادۀ شصت و

مرکزی و والیتـی     هایکمیسیون) ١(
ذیـل  شکایات دارای صالحیت هـای    

:دنباشمی
رسیدگی به موارد اعتراض برفهرست -١

رأی دهنـــدگان وکاندیـــدان و
ــرایط و ــدانی ش ــاف کاندی اوص

ــرح   ــات مط ــان انتخاب ــه در جری ک
.شوندمی
ــه شــکایات ناشــی -٢ رســیدگی ب

ــشروط   ــاتی، م ــات انتخاب از تخلف
ام این قانون   بر اینکه، شکایت طبق احک    

ــده  ــت گردی ــه آن ثب ــان معین در زم
.باشد

توصــیه، اخطــار و دســتور   -٣
به اقدام اصالحی به شخص یا ادارۀ کـه         

.مرتکب تخلف گردیده است
ــدی  -٤ ــای نق ــه ه ــع جریم وض

حسب احواـل مطـابق احکـام ایـن         
.قانون

ــه  -٥ ــدام ب ــدد  اق ــمارش مج ش
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كې د اكنو د پايلو تر تصديق او اعـالن          

اقـدام باندې  بيا شمېرلو   په  يو  أمخكې د ر  
.کول

يې أد ر لرونكو  د الزمو شرايطو د نه      -۶
.وركولو پاو بې اعتباره كول

د شكايتونو كمېسيون په هغه صورت       )۲(
له وروستني نومل   کاندیدانو  د   کاندیدكې  

شي چې د معتبرو اسنادو لرې کوالی خه 
له مخې ثابته شي چې د دغـه قـانون د           

د د شرايطو و    کاندیحكمونو مطابق د    
.ينه د
رايې باطلولد 

: شپيتمه مادهپنه 
مركـز  یا   ایيې وركولو په يوه     أد ر )۱(

يې په الندې مواردو كـې      أرکاندید  كې د   
:په بشپه توه باطلې ل كېي

له زور خه کار اخیـستل چـې د          -۱
زاد د سلبېدو یـا     آاکنیزکارکوونکي د   

.کېدو باعث شييسخت پ
ييا د هغه لـوم    کاندید  كه چېرې    –۲
قونه د  وصنداو  رجه خپلوان اكنيز توكي     د

زور په وسيله په داسې ول تصرف كي       

آراء در مراکز راْی دهـی مـشخص،        
ــصدیق  ــل از ت ــایج قب ــالم نت و اع

.انتخابات
بی اعتبار شناختن اوراق رأی دهـی        -٦

.فاقد شرایط الزم
کمیسیون شـکایات در صـورتی      ) ٢(

کاندید را از فهرست نهایی کاندیـدان       
حذف کرده می تواند که به رویت اسناد        
معتبر ثابت گردد که مطابق احکام ایـن        
قانون واجد شرایط کاندید شدن نبـوده       

.است
یأابطال ر

:پنجمشصت و ۀماد
آرای کاندید در یک محل، یا مرکز       ) ١(

رای دهی در موارد ذیل بطور کامل باطل        
:شودشمرده می

استفاده از زور که باعـث سـلب         -١
آزادی یا مجروحیـت شـدید کـارکن        

.انتخاباتی گردد
هر گاه کاندید و یا اقارب درجه اول -٢

وی مواد و صندوق های انتخاباتی را با        
ده از زور بگونه ای تصرف کند که        استفا
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پورته نـه  چې نور خلك له هغو خه ه        

شيىك .
د ې د ترالسه کولو یا د ـاکنو د           -۳

بهیر د وولو په خاطر له ناریه یا جارحه 
.وسلې خه ه اخیستل

د رشوت د واندیز یا ورکولو په اه         -۴
.تیه مدارکو شتوند اثبا

د كارتونو د تنانو په نه شتون كې         –۵
يې وركولو له كارتونو خه     أد هغوى د ر   

.په وليز ول ه اخيستل
فقرې حكمونه، د    )۱(د دې مادې د   ) ۲(
يا مركز كې د    ای  يې وركولو په عين     أر

يو د باطلېدو باعث نه     أد ر کاندیدانو  نورو  
.ري

مرجع شكايتونو درسيداکنیزود
 شپيتمه مادهشپ :

اكنيزو ،د شكايتونو واليتي كمېسيون) ۱(
. د رسيد لومن مرجع ده    ته  شكايتونو  

د شكايتونو مركزي    ېپه استثنايي حاالتو ك   
اكنيزو شكايتونو  ،  کېدای شي كمېسيون

نو لومي مرجع وينته د  .
کمېسیون کوالی شي د اکنو په چارو       )۲(

ســایرین نتواننــد از آن اســتفاده  
.نمایند

استفاده از سالح ناریه یـا جارحـه         -٣
بخاطر کسب منفعت یا مختل سـاختن       

.روند انتخابات
موجودیت مدارک اثباتیۀ مبنی بـر       -٤

.پیشنهاد یا دادن رشوت
استفاده از کارت های رای دهـی        -٥

غیابـت   افراد بطور دسـته جمعـی در      
.صاحبان کارت

این مـاده باعـث     ) ١(احکام فقره   ) ٢(
ــ ــدان،  ـاب ــایر کاندی طال آرای س

در عین مرکـز یـا محـل رای دهـی           
.نمی گردد

مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی
:ششمشصت وۀماد

مرجـع   ،کمیسیون والیتی شکایات  ) ١(
اولیۀ رسیدگی به شـکایات انتخابـاتی       

ــد ــی باش ــتثنا. م ــاالت اس یی، درح
کمیسیون مرکزی شکایات مـی توانـد       
مرجع اولیۀ بررسی شکایات انتخابـاتی      

.باشد
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وونکي د السـوهنې   کې د دولتي کـارک    

هغـه  یا د نفوذ د اعمال په صورت کې د        
عزل یـا مجـازات د مـستندو دالیلـو          
پر بنس له واکمنـې مرجـع خـه و         

.غواي
د اکنیز کـارکوونکي لـه خـوا د         ) ۳(

سرغونې د رندېدو په صورت کې، د       
له احوالو سره سم یو     کمېسیون  شكايتونو

:له الندې تصمیمونو خه نیسي
.توصیه یا اخطار-۱
نکي ونغدي جریمه چـې د سـرغو       -۲

کارکوونکي له درې میاشتني معاش خه      
.زیاته نه وي

د اکنیز کارکوونکي په توه له دندې -۳
.خه عزل

ته د  او شکایتونو   اکنیزو اعتراضونو   )۴(
رسېدنې په هکله د شکایتونو د کمېسیون       

او د تطبیق و  نوروستاو پایله ئې    تصمیم  
قانون کې بل ول     ېوي، خو دا چې په د     

.تصریح شوی وي

کمیسیون مـی توانـد در صـورت        )٢(
مداخله یا اعـمال نفوذ کارکن دولتی در 
امور انتخابات، عزل یا مجـازات وی را        
مبتنی بر دالیل مستند از مرجع ذیصالح       

.مطالبه نماید
در صورت بروز تخلف از طـرف       ) ٣(

کمیسیون شـکایات  رکن انتخاباتی،   کا
حسب احوال یکی از تـصامیم ذیـل را         

:اتخاذ می نماید
.توصیه یا اخطار-١
ــشتر از  -٢ ــه بی ــدی ک ــۀ نق جریم

معاش سـه ماهـۀ کـارکن متخلـف         
. نباشد

عزل از وظیفه به حیـث کـارکن         -٣
.انتخاباتی

تصمیم کمیسیون شکایات دررابطه    ) ٤(
یات به رسیدگی به اعتراضـات وشـکا      

ن نهایی و قابل تطبیـق      آانتخاباتی ونتایج   
مگر این که در ایـن قـانون         .باشدمی

.طوری دیگر تصریح شده باشد
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درغلي
:تمه مادهیشپاووه

ي چې ېكې شاملدرغلیوپه اعمال هغه )۱(
، د ـاكنو    کاندیـد نكي،  ويې وركو أد ر 

، رسن او کتونکي، ارونکيكاركوونكي، 
اًقصدي يا سهوغیر نورو شاملينو له خوا په 

. رامنته كېي
ى شـي   اتـه كېـد   درغلیو  اكنيزو  ) ۲(

کـزی او   رد م د كمېسيون، د شكايتونو     
لخـوا د اونـدې     ونو  كمېـسيون والیتی  

په پام كې نيولو سره رسېد     له  كنالرې  
.وشي

ــو د رســنيو ) ۳( ــه د رســنيو درغلی ت
. صورت موميخوا رسېدد كمېسيون ل

د رسـېد هغه ته ول او درغلي  د  ) ۴(
واسـطه  كنالرې پـه    جال  والى د   رن
.يېيمتنظ

تقلبسرغونه او 
:شپېتمه مادهاته

هغـو  تقلب  ، سرغونې او    درغليد  ) ۱(
چې په دې قانون كې      مواردو ته رسېد  

ياد شوي دي د شكايتونو د كمېسيون دنده 

تخطی
:هفتمشصت وۀماد

گردد کـه   تخطی شامل اعمالی می   ) ١(
از طرف رای دهنده،     غیر قصدی وسهواً  

کاندید، کارکن انتخابات، ناظر، مشاهد،     
انتخابـات  رسانه وسایر شاملین در روند      

. گرددواقع می
ــاتی ) ٢( ــای انتخابـ ــی هـ تخطـ

تواند از طرف کمیسیون، کمیسیون     می
شـکایات بـا    های مرکزی و والیتـی      

در نظر داشت طرزالعمل مربوط رسیدگی  
.شود

ی توسط  ئرسیدگی به تخطی رسانه     ) ٣(
.گیردکمیسیون رسانه ها صورت می

نوعیت تخطی وچگونگی رسـیدگی     ) ٤(
رزالعمل جداگانه تنظیم می   به آن توسط ط   

.گردد
تخلف وتقلب

:مهشتشصت وۀماد
رسید گی به موارد تخطی، تخلف و    ) ۱(

تقلب که در این قانون ذکر گردیده است 
ــکایات    ــسیون ش ــایف کمی از وظ
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د شكايتونو كمېسيون جرمي مـوارد      . ده

ــه     ــو ت ــضايي مراجع ــدلي او ق ع
.استوي

خـوا د   انونو ل د عدلي او قضايي ار    ) ۲(
اوندو جرمي مواردو د بهير پورې اكنو په 

ق او د هغو په هكله د حكم صادرول         یتحق
يه او د اكنو په پايله كـې        أپه ر کاندید  د  

.بدلون نه رامن ته كوي
او  ېاکنیزې  سرغون  اعمال  الندې  ) ۳(

:كېيلتقلب 
، د شكايتونو كمېسيون او     کمېسیون -۱
د ناسـمو او غیـر       كمېسيون ته رسنیو  د  

.معلوماتو واندې کولواقعي 
خـه   يو ل له  په يو ل اكنو كې       -۲

.زيات د نوم ثبتول
يې وركونې د كارت أپه نوم ثبتونه، د ر-۳

يا اكنيزو سندونو په ترالسه كولو كې       او  
.كولفريب 

يا اوتر يوې زياتې د تابعيت تذكرې        –۴
.يې وركولو سند درلودلأبل د ر

اخيستلو له جعلي اسنادو خه په ه        -۵
يې وركولو لپاره   أيه وركول يا د ر    أسره ر 

.كو كول

کمیسیون شکایات موارد جرمی .باشدمی
را به مراجع عدلی و قضائی ارجاع مـی        

. دهد
ارد تحقیق و صدور حکـم در مـو       ) ٢(

انتخابات توسـط    ۀجرمی مرتبط با پروس   
ی أهای عـدلی و قـضائی بـه ر        ارگان

انتخابات تغییـر ایجـاد      ۀکاندید و نتیج  
.نمی کند

اعمال ذیل  تخلف وتقلب انتخاباتی      ) ٣(
:شودشمرده می

ارائۀ معلومات نادرست و غیر واقعی -١
کمیـسیون شـکایات و     به کمیسیون، 

.کمیسیون رسانه ها
ام بیشتر از یکبـار در یـک        ثبت ن  -٢

.انتخابات
ــام، حــصول -٣ ــت ن ــب در ثب فری

ــناد    ــا اس ــی وی ــارت رای ده ک
.انتخاباتی

یا تابعیت وۀداشتن بیشترازیک تذکر-٤
.سند رای دهی دیگر

ــرای أر-٥ ــش ب ــا کوش ــی ی ی ده
ــناد  أر ــتفاده از اس ــا اس ــی، ب ی ده

.جعلی
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دبل شخص له سند یا کارت خه په         -۶
اخیستنې سره راْيه ورکولې.
په یوه ل اکنو کې له یول خـه          -۷

.زیات د راْیې ورکولو لپاره هه كول
، له مجوز پرته د ـاكنيزو سـندونو        -۸
ریف یا د سندونو تح   او  یا بدلول   يرول  يتغ

.جعل كولاو 
له مجوز پرته د ـاكنيزو سـندونو         -۹

سوول، محوه كـول يـا غـال كـول          
).سرقت(

د اکنیزو په منظورد حقایقو د پولو -۱۰
).كتمان(سندونو پول 

لو اشخاصو له خـوا د      ئود غیر مس   -۱۱
ې    ،نوملفـورمې او    ،کارت، د راْیې د پا

نورو اکنیزو سندونو خه ه اخیستنه او       
.اتنهس

د راْیې ورکونې په مرکزونو کـې        -۱۲
کاندید له اوند سمبول، رن، شعار او      د

.مو خه ه اخیستلینورو عال
کمېسیون او د په تبلیغاتي موادو کې -۱۳

دولتي ادارو له اوند سـمبول او نـورو         
.مو خه ه اخیستلیعال
له مجوز پرته په اکنیزو مـوادو او         -۱۴

راْی دهی با استفاده از سند یا کارت -٦
. گرشخص دی

راْی دهی یا تالش برای رأی دهـی -٧
.بیش از یک مرتبه در یک انتخابات

تغییریا تبـدیل اسـناد انتخابـاتی        -۸
جعـل  بدون مجـوز و یـا تحریـف و        

.اسناد
ــرقت   -٩ ــا س ــو ی ــق، مح حری

ــوز و   ــدون مج ــاتی ب ــناد انتخاب اس
.یا سرقت آن

پنهان کردن اسناد انتخابـاتی بـه      -١٠
.منظور کتمان حقایق

استفاده و نگهداشت فهرسـت،      -١١
فورمه و سایر مـواد     کارت، ورق رأی،  

ــر  ــاتی از طــرف اشــخاص غی انتخاب
.مسئول

استفاده ازسمبول، رنگ، شعار و     -١٢
عالئم مربوط به کاندید در مراکـز       سایر

.رأی دهی
استفاده از سمبول و سـایرعالئم       -١٣

مربوط به کمیسیون و ادارات دولتی در       
.مواد تبلیغاتی

ــوازم  -١٤ ــواد و ل ــت در م دخال
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ه صـندوق کـې الس     لوازمو یا د راْیې پ    

.وهنه
.د اکنو د مؤظفینو د کار اخاللول-۱۵
او کتونکو  ،  ارونکود کاندیدانو،    -۱۶

اصـولو  چلنـد د  اکنیزو کارکوونکو د  
.نقضول

.د رسنیو د چلند داصولو نقضول-۱۷
د هغو ژورنالستانو پرخالف چې له       -۱۸

اکنیزو پېو خه رپو برابروي د فشار       
و ته له الس رسي خـه       اعمالول، معلومات 

مخنیوی او د غیر قانوني او غیر اصـولي         
.محدودیت رامنته کول

خه ) منابعو(له غیر قانوني سرچینو      -۱۹
ــه اد  ــو ــاتو او وجوه ــالي امکان م

.خیستل
له بهرنیو اتباعو یا دولتونو او یا په         -۲۰

افغانستان کې د بهرنیو هېوادونو له مېشتو       
مالي او تخنیکي   سیاسي نمایندیو خه د     
.مرستو ترالسه کول یا منل

ــد، -۲۱ ــې ورکــوونکي، کاندی د راْی
د ـاکنو د    ، رسن او  کتونکي،  ارونکي

کارکوونکي پرخالف تهدیـد، تخویـف،     
.د فشار اعمالولهتک حرمت، تشدد او

ــدون  ــا صــندوق رأی ب ــاتی ی انتخاب
.مجوز

.اخـالل کار مؤظفین انتخابات-١٥
نقض اصول رفتـار کاندیـدان،       -١٦

ــان    ــشاهدین و کارکن ــاظرین، م ن
.انتخابات

.نقض اصول رفتار رسانه ها-١٧
اعمال فشار، ممانعت از دسترسی      -١٨

نونی به معلومات وایجاد محدودیت غیر قا
و غیر اصولی علیه ژورنالـستان کـه از         
رویدادهای انتخاباتی گزارش تهیه مـی      

.نمایند
ــات -١٩ ــتفاده از امکانــ اســ

ــر    ــابع غی ــالی از من ــوه م و وج
.قانونی

دریافت یا قبول مساعدت هـای       -٢٠
ــا     ــاع ی ــی از اتب ــالی وتخنیک م
دول خارجی ویا نمایندگی های سیاسـی       

.نکشور های خارجی مقیم افغانستا
تهدید، تخویف، هتک حرمـت،      -٢١

تشدد و اعـمال فشار علیه راْی دهنده،       
کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه و کـارکن       

.انتخابات
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ستل، تحریکول یا د    ېداشخاصو تېرا -۲۲

.سرغونې ارتکاب ته ئې اکول
راْیو په شمېرنه یا په راْیه ورکونه یا د-۲۳

په اکنو پورې په نورو اوندو چارو کـې         
.كولتقلب
د اكنو په پاوونو كې  د نفـوذ د     -۲۴

منظور د بو وانديز     هر يا په بل  اعمالولو  
.يا اخيستل

د دغه قانون د كمېسيون، شكايتونو -۲۵
د كمېسيون او د رسنيو د كمېـسيون د         

پام كې نه په اليحو او كنالرو د حكمونو،
.  نيول
د اكنو د بهير له ارنې خه د ملي -۲۶

.مخنيوىکتونکو او ارونکو او نيوالو 

يو د شمېرلو او د پايلو د ثبتولو أد ر-۲۷
هپه  کاندیدانو  يا  کاندید  كې د يوه     لپه  

چـې پـر    رول  ېیو لول یا    أد ر يا زيان   
.كېنه ويزه ېاغېوروستنيو پايلو ی

ې وركولو په مركـز كـې د         يأد ر  -۲۸
له ناريه، په ه یا تاوانشخص يا اشخاصو

زور لـه   جارحه او يا ضاربه وسلو خـه        
.ستنهيکار اخیو ای زیات سره 

قهرجن او د تاو تريخوالي رامنته       -۲۹

ــوا، تحریــک یــا وادار   -٢٢ اغ
.نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف

تقلب دررأی دهی یـا شـمارش        -٢٣
ــه   ــوط ب ــور مرب ــایر ام ــا س آراء ی

. انتخابات
رشوت به قصد    پیشنهاد و یا اخذ    -٢٤

اعمال نفوذ در مراحل انتخابات یا هـر        
.منظور دیگر

عدم رعایت احکام این قانون، لوایح -٢٥
وطرزالعمل های کمیسیون، کمیـسیون     
ــسیون   ــکایات وکمیـــ شـــ

.رسانه ها
ممانعت ناظرین ومشاهدین ملـی      -٢٦

.وبین المللی از نظارت بر روند انتخابات
ر کم کردن ویا زیاد کردن آراء د       -٢٧

جریان شمارش وثبت نتایج به نفع ویا به        
ضرر کاندید ویا کاندیدان که بر نتـایج        

.ثیر نکرده باشداْنهایی ت
تـواْم بـا اسـتفاده       تشدداعمال   -٢٨
ضـاربه يـا وجارحه، ناريهسالحاز 

اشـخاص يـا شـخص به ضرر یا نفع
.ی دهیأدر مرکز ر

و ميـز قهر آجمعیدستهحرکت-٢٩
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كوونكى وليز حركت چـې د ـاكنو د         

و او د ولنيز نظم د تشنج       جريان د   
.ريواو اخالل المل 

فزيكـي او    لهد اكنو په بهير كې       -۳۰
خه په ې اخیـستنې     وسله وال واك    

د شـرایطو و   ورکـونې   یـې   أر دسره  
او د رسنیو   ارونکو، کتونکو   ،  کاندیدانو

.مخنیویخه ونله د خاوندانو 
یې أد ريا ضررپه هکاندید د یوه -۳۱

او ـارونکي   ،  کاندیـد نکي یـا    وورکو
ا تر اغېز النـدې د      یاو  د ارولو   کتونکي  

پـه شـمول د    د نظامي    منظور راوستو په 
اردو، پولیس او ملي امنیت له وسـایلو،        

.لباس او عالیمو خه ناوه ه اخیستل
مجازات

: شپېتمه مادهنهه 
شپېتمه ماده کې د درج      تهاددې قانون په    

شوو سرغونو مرتکبین، له احوالو سره سم 
تو په دې ماده کې په درج شـوو مجـازا         

:محکومېي
فقـرې   )۳(پېتمې مـادې د     د اته ش  -۱

جزءکې د درج شوې سـرغونې      ) ۱(په  

و اخالل نجر به تشنجبار كه مخشونت
جريـان  خوردنر همبواجتماعینظم 

.گرددانتخابات
از مشاركت واجـدين     جلوگيری-٣٠

، نـاظرین ،  کانديدانی دهی، أرشرايط
هـا  رسـانه اصـحاب وينهدمـشا 

زاسـتفاده ابـا رونـد انتخابـات  در
.مسلحانهو زيکیفييروین

س و  لبـا وسايل،   زا استفادهسوء  -٣١
پـوليس ،  ردوا زا عـم اى  ظـام ن اليمع
حت تياورسانيدنتنظورمهبلیمامنيتو

اراى دهنده، كانديد و ي     دادنرارق تأثير
ضـرر یـا   بـه نفـع      ظر و مـشاهد   ان

.کانديد
مجازات

:نهممادۀ شصت و
مرتکبین تخلفات مندرج مـادۀ شـصت       

وال بـه   ـاین قانون، حسب اح    هشتمو
مجازات مندرج این ماده محکـوم مـی        

:گردند
ۀ فقر) ١(مرتکب تخلف مندرج جزء -١
بـه پرداخـت    مادۀ شصت وهشتم    ) ۳(
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:مرتکب د الندې نغدي جریمې په ورکه

دوولـس  ) ۱۲۰۰۰(راْیه ورکوونکی،    -
زره افغان.

پنــوس زره )  ،)۵۰۰۰۰ــارونکی-
افغان.

ــد، - ــا زره ) ۸۰۰۰۰(کاندیـ اتیـ
افغان.

جـزء کـې د درج شـوې       ) ۲(په   -٢
سرغونې مرتکب د الندې نغدي جریمې      

:په ورکه
دوولـس  ) ۱۲۰۰۰(راْیه ورکوونکی،    -

زره افغان .
ــد ، - ــوس زره ) ۵۰۰۰۰(کاندی پن

افغان  .
جـزء کـې د درج شـوې        ) ۳(په   -۳

سرغونې مرتکب د الندې نغدي جریمې      
:په ورکه

شل زره  ) ۲۰۰۰۰(راْیه ورکوونکی،    -
افغان.

پنــوس زره )  ،)۵۰۰۰۰ــارونکی-
افغان.

ســـل زره ) ۱۰۰۰۰۰(کاندیــد،  -
افغان.

:جریمۀ نقدی ذیل
دوازده ) ١٢٠٠٠(رأی دهنده، مبلغ     -

.هزار افغانی
پنجاه هـزار  ) ٥٠٠٠٠(مبلغ  ناظر، -

.افغانی
هشتاد هزار  ) ٨٠٠٠٠(کاندید، مبلغ   -

.افغانی
مرتکب  تخلـف منـدرج جـزء         -٢
ــدی  ) ٢( ــۀ نق ــت جریم ــه پرداخ ب

:ذیل
دوازده ) ١٢٠٠٠( راْی دهنده، مبلغ     -

.هزار افغانی
پنجاه هزار  ) ٥٠٠٠٠(کاندید، مبلغ    -

.افغانی
به ) ٣(مرتکب تخلف مندرج جزء      -٣

پرداخـــت جریمـــۀ نقـــدی   
: ذیل

بیست ) ٢٠٠٠٠(راْی دهنده ، مبلغ      -
.هزار افغانی

پنجاه هـزار   ) ٥٠٠٠٠(ناظر، مبلغ    -
.افغانی

یکـصد  ) ١٠٠٠٠٠(کاندید، مبلغ    -
.هزار افغانی
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کـې د درج    اجزاوو  ) ۷او   ۶،۴(په   -۴

) ۱۲۰۰۰(شوې سرغونې مرتکـب، د      
.دوولس زره افغانیو په ورکه

جزء کـې د درج شـوې       ) ۱۱(په   -۵
دوولس ) ۱۲۰۰۰(سرغونې مرتکب، له    

شپېتو زرو ) ۶۰۰۰۰(زرو افغانیو خه تر     
.افغانیو پورې

کې د درج   اجزاوو  ) ۱۳او   ۱۲(په   -۶
شوې سرغونې مرتکب د الندې نغـدي       

:جریمې په ورکه
) ۵۰۰۰۰(کاندید،  ) مستقل(خپلواک   -

وس زره افغانپن.
تالف ئد یوه سیاسي وند یا وندونو د ا-

.سل زره افغان) ۱۰۰۰۰۰(کاندید،
کې د درج    اجزاوو) ۱۶او   ۱۴(په   -۷

ـ     ) ۱۲۰۰۰(ه  شوې سرغونې مرتکب، ل
سـلو  ) ۱۰۰۰۰۰(دوولسو زرو خه تر     

.زرو افغانيو پورې
کې ددرج شوې اجزاوو )۱۸او۱۷(په-۸

لـسو  ) ۱۰۰۰۰(سرغونې مرتکب، له    
شپېتو زرو افغانيو  )۶۰۰۰۰(زرو خه تر    

.پورې
جزء کـې د درج شـوې       ) ۱۹(په   -۹

٦، ٤(مرتکب تخلف مندرج اجزای  -٤
دوازده ) ١٢٠٠٠(به پرداخت مبلغ    ) ٧و

.هزار افغانی
) ١١(مرتکب  تخلف مندرج جزء       -٥
ــی ) ١٢٠٠٠(از ــزار الـ دوازده هـ
ــزار  ) ٦٠٠٠٠( ــصت هــ شــ

.افغانی
مرتکب  تخلف منـدرج اجـزای        -٦
: نقدی ذیلۀبه پرداخت جریم) ١٣و١٢(
پنجاه ) ٥٠٠٠٠(مستقل، مبلغکاندید -

.هزار افغانی
کاندید حزب یـا ائـتالف احـزاب         -

یکصد هزار  ) ١٠٠٠٠٠(سیاسی، مبلغ 
.افغانی

مرتکب تخلـف منـدرج اجـزای        -٧
ــزار دوازده) ١٢٠٠٠(از)١٦و١٤( ه

ــی  ــصد) ١٠٠٠٠٠(ال ــزار یک ه
.افغانی

مرتکب تخلـف منـدرج اجـزای        -٨
ده هزار الـی    ) ١٠٠٠٠(از) ١٨و١٧(
ــزار ) ٦٠٠٠٠( ــصت هــ شــ

.افغانی
مرتکب  تخلـف منـدرج جـزء         -٩

۱۱۸



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
لـسو  ) ۱۰۰۰۰(سرغونې مرتکب، له    

یو سلو زرو افغان) ۱۰۰۰۰۰(زرو خه تر 
.پورې
جزءکـې د درج شـوې      ) ۲۶(په   -۱۰

سلو ) ۱۰۰۰۰۰(سرغونې مرتکب، له    
پنه سوه زرو   ) ۵۰۰۰۰۰(زرو خه تر    
. افغانیو پورې

جزء کې د درج شـوې      ) ۲۸(په   -۱۱
لومی ل توصیه،    په سرغونې مرتکب، 

درېـیم ـل لـه      او  دوه یم ل اخطار،     
) ۶۰۰۰۰(لسو زرو خه تر     ) ۱۰۰۰۰(

.نیو پورېشپېتو زرو افغا
) ۲۹او ۲۷، ٩،٢٥، ٨(پـــه -۱۲

کـې د درج شـوو سـرغونو        اجزاوو  
پنوس زرو خه   ) ۵۰۰۰۰(له  مرتکب،  

.سلو زرو افغانیو پوری) ۱۰۰۰۰۰(تر
سرغونو د درج شوو ءجز) ۲۴(په-۱۳

او ایونو په اوندو ېیأمرتکب کاندید د ر
. يېکېمرکزونو کې باطل

)۳۱وا ۳۰،  ۲۳،  ۲۲،  ۱۰،  ۵(په  -۱۴
کـې د درج شـوو سـرغونو        اجزاوو  

لوېـت زرو   ) ۴۰۰۰۰( مرتکب، له   
ې نغدي  زرو پور اتیا) )۸۰۰۰۰خه تر 

ده هــزار الــی  ) ١٠٠٠٠(از) ١٩(
ــزار ) ١٠٠٠٠٠( ــصد هــ یکــ

.افغانی
) ٢٦(مرتکب  تخلف مندرج جزء     -١٠

یکـــصد هـــزار ) ١٠٠٠٠٠(از
ــی  ــزار ) ٥٠٠٠٠٠(ال ــصد ه پنج
.افغانی

، )٢٨(مرتکب تخلف مندرج جزء -١١
ــار ــار دوم اخط ــیه، ب ــار اول توص ب

الـی  ده هـزار  ) ١٠٠٠٠(از  وبارسوم  
ــزار  ) ٦٠٠٠٠( ــصت هــ شــ

.افغانی
مرتکب تخلفات مندرج اجـزای      -١٢

) ٥٠٠٠٠(از  ) ٢٩و ٢٧،۲۵،  ۹،  ۸(
یکصد هزار  ) ١٠٠٠٠٠(پنجاه هزار الی    

.افغانی
آرای کاندید مرتکب -١٣

در محالت و ) ٢٤(تخلفات مندرج جزء 
.گرددمراکز ذیربط باطل می

درج اجـزای   مرتکب تخلفات من   -١٤
) ٣١و    ٣٠،  ٢٣،  ٢٢،  ١٠،  ٥(

چهل هزار ) ٤٠٠٠٠( به جریمۀ نقدی از 
افغـانی هـزار هشتاد)٨٠٠٠٠(الی
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او اونـد ـایونو     جریمه محکوم او په     

یـې  أولې ر کاندید  مرکزونو کې د اوند     
.باطل کېي

د نوساناتو  د افغاني پيسو د ارزت      -۱۵
په صورت كې كمېسيون دملـي پيـسو        

پام كې نيولو سره د تصويب      ارزت په د
.متناسبه جريمه اكيمهالپر 

ستل او سرغونې ته تحریکولېتېرا
: مه مادهویا یا

شپېتمه مـاده    اتهکه چېرې ددې قانون په      
کې درج شوې سرغونې یا سـرغونو د        
تېرایستنې او تحریک له املـه صـورت        

ایـستونکی او محـرک     موندلی وي، تېر  
شوې جریمې د    د اکل  لپارهاصلي فاعل   

.دوه چنده په ورکه محکومېي

فصلوارلسم 
د نهادونو كورن اكنې

اکنیز نهادونه
:اويايمه مادهیو 

ـ  كمېسيون د واليتي شور   ) ۱(  انو، د  ٰي
انو او د شـارواليو د  ٰي ولسواليو د شور 

محکوم و تمام آرای کاندید مربـوط در        
ــل   ــربط باط ــز ذی ــالت و مراک مح

.گرددمی
درصورت نوسانات ارزش پـول      -١۵

افغانی کمیسیون با در نظر داشت ارزش       
متناسب ۀریمپول ملی در زمان تصویب ج  

.تعیین می کند
غوا و تحریک به تخلفا

:هفتادممادۀ 
هرگاه تخلـف یـا تخلفـات منـدرج         

ایـن قـانون     مو هـشت  مادۀ شـصت    
به اثر اغوا و تحریک صـورت گرفتـه         
باشد، اغوا کننده و محرک ، به پرداخت     
دو چند جریمۀ پیشبینی شده برای فاعل       

. اصلی محکوم می شود

فصل چهاردهم
بات داخلی نهاد هاانتخا

نهادهای انتخابی
: هفتاد و یکمۀماد

کمیسیون به منظور گزینش هیئـت      ) ١(
اداری شــوراهای والیتــی، شــوراهای 

۱۲۰



)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
منظورونو د اداري پالوي د اكلو په مجلس

يې د هغو د كورنيو اكنو اداره او ارنه         
.كوي

د اداري پالوي د اكلو لپاره ، د كليو ) ۲(
دوى  دد شورٰي انو كورن اكنې، خپله         

.په واسطه صورت مومي
د واليتي شورٰي اداري پالوى

:اويا يمه مادهدوه
ــورٰي) ۱( ــي ش ــالوىد واليت اداري پ

د هغوى د غو په مستقيم انتخاب ديـوه         
.كال لپاره اكل كېي

منظـور  وي د اكلو پـه      د اداري پال  ) ۲(
كمېسيون د واليتي شورٰي له تشكيل خه        

ه كال  ـورې وروسته او پ    شلل تر له    
كې د اجالس له پيل خـه وروسـته، د          

. واليتي شورٰي كورن اكنې ترسره كوي
د اداري پالوي   انو   د واليتي شوريٰ  ) ۳(

كمېسيون منظور  د اكنو د ترسره كولو په       
د قانون له    ٰييتي شور د دغه قانون او وال    

.كنالره وضع كويحكمونو سره سم
د واليتي شورٰي د اداري پالوي اكنې ) ۴(

ل تر له د  هغو د ولو غو د دوو ثلثـو            

هـا،  ها، ومجالس شـاروالی   ولسوالی
انتخابات داخلی آنها را اداره ونظـارت       

.می نماید
انتخابات داخلی شورای قریه برای     ) ٢(

آنهـا   انتخاب هیئت اداری، توسط خود    
.گیردصورت می

هیئت اداری شورای والیتی 
:مدوهفتاد و ۀماد

هیئت اداری شورای والیتی بـرای      ) ۱(
مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای      

.گرددآن تعیین می
کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از ) ۲(

ساالنه بعـد از    تشکیل شورای والیتی و   
، بـه منظـور تعیـین       آغاز اجـالس آن   

ــت اد ــی  هیئ ــات داخل اری انتخاب
.شورای والیتی را برگزار می نماید

کمیسیون بـه منظـور برگـزاری       ) ۳(
انتخابات هیئت اداری شوراهای والیتی ،      
مطابق به احکام این قانون وقانون شورای       

.والیتی طرزالعمل وضع می نماید
انتخابات هیئت اداری شورای والیتی ) ۴(

با حضور داشت حد اقل دو ثلث کـل         
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)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
. په شتون كې ترسره كېي

چې له نيمايي خـه زيـاتې       کاندید  هغه  
يې تر السه كي، بريالى ل      أحاضرې ر 

كې يـو   دور  كېي، كه چيرې په لومي      
يې تر  أهم له  نيمايي خه زياتې ر      کاندید  

كې دور يم ه السه نه كي، نو اكنې په دو
ترمن چې تر ولـو     کاندیدانو  ود دوو هغ  

يم ه  يې ولري ترسره كېي، په دو     أزياتې ر 
د حاضرو غو   کاندید  كې كه هر يو     دور  

بريالى ـل    ،يې تر السه كى   أاكثريت ر 
.كېي

من تردیدانو  کانکې د دور  یم  ه  په دو )۵(
هغـه  ،  په صورت كـې    يو د تساو  أد ر 

تحصیلی درجې او د     ېد لو چې  کاندید  
په صورت کـې   درجې د تساو   يتحصیل

تجربې لرونکی   يکار ېپه اداره کې د ېر    
.   يېاعالنونکیوي ،

د ولسواليو د شورٰي اداري پالوى
:او يايمه مادهدري

د   د ولسواليو د شورٰي اداري پالوى     ) ۱(
هغوى د غو په مستقيم انتخاب ديوه كال        

.لپاره اكل كېي

.عضای آن برگزار می گرددا
کاندیدی که بیشتر از نصف آرای حاضر       
را بدست آورد، برنده محـسوب مـی       

گردد، هرگاه هیچ یـک از کاندیـدان        
نتوانند در دور اول بیشتراز نصف اراء را 
بدست آورد، انتخابات در دور دوم میان       

که بیشترین آراء را داشـته      دو کاندیدی 
ر دوم  گـردد، در دو   باشند برگزار می  

هریک از کاندیدان که اکثریـت آرای       
اعضای حاضر را بدست آورد، برنـده       

.گرددمحسوب می
ــان ) ٥( ــساوی آراء می در صــورت ت

کـه  کاندیدان در دور دوم، کاندیـدی     
ـ     تحـصیل و در     ۀدارای بلند ترین درج
ـ    تحـصیل دارای    ۀصورت تساوی درج

کـاری در اداره باشـد،       ۀبیشترین تجرب 
.شوداعالن میبرنده

هیئت اداری شورای ولسوالی 
:سومهفتاد وۀماد

هیئت اداری شورای ولسوالی برای     ) ١(
مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای      

.گرددآن تعیین می
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)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
لـه   ٰيشـور  ولـسوال كمېسيون د   )۲(

ه       دوېجوتر لـ خه ل ـې   شـلور
د  ٰيشـور  ولسوالكال د   هروروسته او   

د هغـې د  اجالس له پيل خه وروسـته،      
د ولسوال  اکلو په منظور    د   ياداري پالو 

.كورن اكنې ترسره كويٰيد شور
شـورٰي ـانو د اداري       يود ولسوال ) ۳(

،منظـور د اكنو د ترسره كولو په       پالوي  
   كمېسيون د دغه قـانون او د ولـسوال،

حكمونو سره سم   له  شورٰي انو د قانون     
.كنالره وضع كوي

د ولسوال شورٰي د اداري پـالوي       ) ۴(
اكنې ل تر له د  هغو د ولو غو د دوو            

يثلثو په شتون كې ترسره كې.
چې د حاضرو غو تر نيمايي       کاندیدهغه  

ـونكى بلـل   يې ترالسه كي، أېرې ر 
ونه شي   کاندیدكه چېرې هې يو     . كېي
ى په لومي پاو كې تر نيمايي ېرې        كوال

كـې د  دور يم ه  يې ترالسه كي، په دو    أر
ــو  ــدانو دوو هغ ــې کاندی ــرمن چ ت

په . لې وي اكنې كېي   يې  يېأېرې ر 
کاندیـد  كې چې هـر يـو       دوريم  ه  دو

ترالسـه  ېرې رايـې    غو د حاضرو چې  

کمیسیون حد اکثر بیست روز بعداز     )۲(
شـورای ولـسوالی     اعالن نتایج نهائی  

وساالنه بعد از آغاز اجـالس شـورای        
ئـت اداری   ولسوالی ، به منظور تعیین هی     

آن انتخابات داخلی شورای ولسوالی را      
.برگزار می نماید

کمیسیون بـه منظـور برگـزاری       )۳(
انتخابات هیئت اداری شوراهای ولسوالی 
ها مطابق به احکام این قانون و قـانون         
شورا های ولسوالی ها طرزالعمل وضـع       

.می نماید
انتخابات هیئـت اداری شـورای      ) ۴(

حد اقـل دو    ولسوالی با حضور داشت     
.ثلث کل اعضای آن برگزار می گردد

کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای 
حاضر را بدست آورد ، برنده محسوب       

هرگاه هیچ یک از کاندیـدان       .میگردد
نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء        
را بدست آورد ، انتخابات در دور دوم        

که بیـشترین آراء را     میان دو کاندیدی  
گـردد، در دور    باشند برگزار می  داشته  

دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای 
اعضای حاضر را بدست آورد، برنـده       
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)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
.ونكى بلل كېي، کي

من ترکاندیدانو  یم دور کې د   ه  په دو ) ۵(
هغـه  ،  صورت كـې  په   يو د تساو  أد ر 

درجـې او    يتحصیل ېد لو چې  کاندید  
په صورت کې    درجې د تساو   يد تحصیل 

تجربې لرونکی   يکار ېپه اداره کې د ېر    
. يېاعالنکیون،وي

 اروال مجلس اداري پالوىد د
اويايمه مادهلور:
د اروال مجلس اداري پـالوى د       ) ۱(

هغې د غو په مستقيم انتخاب د يوه كال         
. لپاره اكل كېيمودې 

كمېسيون د اروال د مجلـس لـه       ) ۲(
هـر  خه شل ورې وروسته او      جوېدو  

د اروال د مجلسونو د اجالس لـه   کال  
اداري پـالوي د     هغهل خه وروسته، د   پي

کورن اروال مجلس   د  ،  منظوراكلو په   
. اكنې ترسره كوي

كمېسيون د ـاروال د مجلـس د        ) ۳(
ترسره كولو لپاره   د  د اكنو    پالوياداري  

د قـانون   یوـاروال  او د  د دغه قـانون   
.كنالره وضع كويسره سماحكامو له 

.گرددمحسوب می
ــان ) ٥( ــساوی آراء می در صــورت ت

کـه  کاندیدان در دور دوم، کاندیـدی     
ـ     تحـصیل و در     ۀدارای بلند ترین درج
ـ    تحـصیل دارای    ۀصورت تساوی درج

ره باشـد،   کـاری در ادا    ۀبیشترین تجرب 
.شوداعالن میبرنده

هیئت اداری مجلس شاروالی
:چهارمهفتاد وۀماد

هیئت اداری مجلس شاروالی بـرای      )۱(
مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای      

.گرددن مییآن تعی
کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از       )۲(

تشکیل مجلس شاروالی وساالنه بعـد از       
ظور آغاز اجالس مجالس شاروالی ، به من      

تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلـی       
ــزار  ــاروالی را برگـ ــس شـ مجلـ

.می نماید
کمیسیون بـه منظـور برگـزاری       ) ٣(

انتخابات هیئت اداری مجلس شـاروالی      
مطابق به احکام ایـن قـانون و قـانون          

.شاروالی ها طرزالعمل وضع می نماید
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)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
)۴ (   اروال يپالومجلس د اداري    د  د

اكنې لترله د ولو غو د دوو ثلثو پـه          
. ون ترسره كېي

چې د حاضرو غو تر نيمايي      کاندید  هغه  
ـونكى بلـل   يې ترالسه كي، أېرې ر 

ونه شي  کاندید  كه چېرې هې يو      .كېي
كې تر نيمايي ېرې دور ى، په لومي كوال

دور يـم  ه يې ترالسه كي، اكنې په دو   أر
ترمن چې ېرې اندیدانو کكې د دوو هغو   

ه په دو . يې يې اخيستې وي ترسره كېي     أر
چې د حاضرو غو کاندید كې هغه دور يم 

لونكى  يې ترالسه كي،    أاكثريت ر 
. كېي

من کاندیدانو تر یم دور کې د   ه  په دو )۵(
هغـه  ،  په صورت كـې    يو د تساو  أد ر 

درجې او د   ي  تحصیل ېد لو چې  کاندید  
په صورت کـې   ساودرجې د ت   يتحصیل

تجربې لرونکی   يکار ېپه اداره کې د ېر    
.   يېاعالنونکی،وي

بنسونو كې اكنېپه نورو
:او يايمه مادهپنه

ولنيز، سياسي، اقتصادي، كلتـوري     ) ۱(

انتخابــات هیئــت اداری مجلــس) ۴(
اقل دوثلث   شاروالی با حضور داشت حد      

.گردداعضای آن برگزار میکل
کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای 
حاضر را بدست آورد، برنده محـسوب       

گردد، هرگاه هیچ یک از کاندیدان      می
نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء        
را بدست آورد، انتخابات بـه دور دوم        

که بیـشترین آراء را     میان دو کاندیدی  
گـردد، در دور    برگزار می داشته باشد   

اکثریـت  یک از کاندیدان کـه    دوم هر 
آرای اعضای حاضـر را بدسـت آورد،        

.برنده محسوب می گردد
ــان ) ٥( ــساوی آراء می در صــورت ت

دارای کاندیدان در دور دوم، کاندیدیکه      
تحصیل و در صـورت      ۀبلند ترین درج  

تحصیل دارای بیـشترین     ۀتساوی درج 
ـ      ۀتجرب د، برنـده  کـاری در اداره باش

.شوداعالن می
انتخابات در سایر نهاد ها 

:پنجمماده هفتاد و 
د هـای اجتمـاعی، سیاسـی،      نها)۱(
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)١١١٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ۱۵/۵/۱۳۹۲
د چـې  بنسونه او نورې ولنې او    بنسونه  

د  چې قانوني جواز لرونكي وي او غواي     
يري او رهبـر   خپـل ادا  په واسطه   اكنو  

ى شي د ـاكنو لـه       پالوى واكي، كوال  
ترسره كېـدو لترلـه يـوه مياشـت         

همکـار د  له كمېسيون خـه      ،مخكې
.غوتنه وكي

ــسيون)۲( ــوممدكمې ــانتياووكن اس
هغـوى ـاكنې    د ،په برابرولـو سـره    

.ارياداره او
، د  همکـار سره   سي بنسونو دا له) ۳(

ليك اهم تفد ترمن بنس او هر كمېسيون 
مخالفت پهله مخې چې له دغه قانون سره

. ، صورت موميكې نه وي
خه راپیدا شوو   اكنو   لهبنسونو  د  ) ۴(

كـنالرې  د جال   ،  يشكايتونو ته رسېد  
د د شكايتونو   کې  ، په اكلي وخت     مطابق

.خوا صورت موميه كمېسيون لمركزي 
ـ كمېسيون د دغو اكنو د ل     ) ۵(  تونو

مكلف نه دىېپر ورك.

سایر نهـاد هـا و     اقتصادی، فرهنگی و  
اعات که دارای مجوز قانونی باشند     اجتم

وسط برگزاری انتخابـات    خواهند ت میو
رهبری خـود را تعیـین      وهیئت اداری 

از ماه قبل قل یک توانند حد ا  نمایند، می 
تاریخ برگزاری انتخابات، از کمیـسیون      

.تقاضای همکاری نمایند
ــراهم آوری   )۲( ــا ف ــسیون ب کمی

تسهیالت ممکنه، انتخابات آنها را اداره و
.نمایدنظارت می

چنین نهاد هـا مطـابق       همکاری با )٣(
تفاهم نامه میان کمیسیون و هر نهاد که        

صـورت   در مخالفت با این قانون نباشد     
.گیردمی

رسیدگی بـه شـکایات ناشـی از        ) ۴(
انتخابات نهاد ها، مطـابق طرزالعمـل       
جداگانه، توسـط کمیـسیون مرکـزی       

.گیردشکایات درزمان معین صورت می
کمیسیون مکلـف بـه پرداخـت       ) ۵(

.مصارف این انتخابات نمی باشد

۱۲۶
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فصلپنلسم 
عمومي راْیوته مراجعه

ولعمومي راْيوته د مراجعې 
او يايمه مادهشپ:

کوالی شي په مهمـو      رئیسجمهور  ) ۱(
ملي، سیاسـي، ـولنیزو یـا اقتـصادي         
موضوعانو کې د افغانـستان د خلکـو        

.عمومي راْیو ته مراجعه وکي
عمومي راْیو  رئیس  جمهور   رېکه چې ) ۲(

راجعې په هکله تـصمیم ونیـسي،       ته د م  
مي راْیو ته له مراجعې خـه       موضوع عمو 

کمېسیون ته   ،درې میاشتې دمخه   هلترل
.راجع کېي

کمېسیون مکلف دی په اکلې موده      )۳(
په موضوع  کې عمومي راْیو ته د مراجعې       

.پام کې نیولو سره الزم تدبیرونه ونیسي
هيـو په  ولپوتنه په ول هېواد كې      ) ۴(

ي او د ترسره كېدو کې ورله ترسره كې
مـدني   نو،وندويې د سياسي    خه  بهير  

زادو رسنيو او نيوالو سـازمانونو      آولنو،  
.نه كوياريارونكي او ليدونك

پانزدهمفصل 
مراجعه به آرای عمومی

مراجعه به آراى عمومىطرز 
:هفتاد و ششمادۀ م
ــد در ) ١( ــی توان ــیس جمهــور م رئ

موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی یا     
اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان      

.مراجعه نماید
مورد مراجعه  درهرگاه رئیس جمهور  ) ٢(

به آرای عمومی تصمیم اتخـاذ نمایـد،        
موضــوع حــداقل ســه مــاه قبــل از 

ن مراجعه به آرای عمومی، به کمیـسیو      
.گرددراجع می

کمیسیون مکلف اسـت در مـدت       ) ٣(
معینه با در نظرداشت موضوع مراجعه به       

.آرای عمومی تدابیر الزم را اتخاذ نماید
همه پرسی درسراسرکـشوردریک    ) ٤(

روزدائرشده وازروند برگزاری آن ناظرین 
ومشاهدین احزاب سیاسـی، نهادهـای      
مدنی، رسانه های آزاد وسازمان های بین       

.نمایندللی نظارت میالم

۱۲۷
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وليـو تـه د مراجعـې        أعمومي ر )۵(

په جـال   په پام سره د     ته  موضوعد هغې   
.كنالره كې تنظيمېي

فصلشپاسم 
كمونهمتفرقه ح

اكنېفرعي
:اووه اويايمه ماده

ــسي جر) ۱( ــرې د ول ــه چې ــك  ،ې
ــي شــور ــسوال شــورٰيواليت ، ٰي، ول

د ــاروال مجلــس او ٰيكلــي شــور
يـو غــى ووژل شــي، د پــاتې دورې  

ـاكنې  كچـه   لپاره د اوندې حوزې په      
ترسره كېي، په دې شرط چې لترله د        

ل و كا ـكاري دورې پاى  ته رسېدو ته ي       
. ويېپات
د اکنې،ووژل شيكه چېرې اروال) ۲(

په كچه ترسـره    ېحوزې  اوندې  اکنیز  
.يېک

)تعهدنامه(ژمن لیک 
:مادهاويايمهاته

سیاسي وندونه او د وندونو      ،کاندیدان
   ،ـارونکي ائتالف، رسن   کتـونکي  او

طرز برگزاری مراجعـه بـه آرای       ) ٥(
عمومی با در نظرداشت موضـوع آن در        

.طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد
دهمشانزفصل 

احکام متفرقه
انتخابات فرعی

:هفتاد و هفتمۀماد
هرگاه یکی از اعضای ولسی جرگه،      ) ۱(

شورای والیتی، شورای ولسوالی، شورای 
اروالی به قتـل برسـد،   قریه و مجلس ش  

انتخاباتی مربوط ۀانتخابات در سطح حوز
گـردد،  باقیمانده، تدویر می   ۀبرای دور 

مشروط بـر اینکـه حـداقل یکـسال        
کـاری بـاقی مانـده      ۀبه خـتم دور   

. باشد
هرگاه شاروال بـه قتـل برسـد،        ) ۲(

انتخاباتی مربوط ۀانتخابات در سطح حوز
.شودبرگزار می
تعهد نامه

:وهشتمتادهفمادۀ 
کاندیدان، احزاب وائـتالف احـزاب      
سیاسی، رسانه ها، ناظرین و مـشاهدین       

۱۲۸
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مکلف دي چې د کمېسیون له خوا برابر        

.شوی ژمن لیک السلیک کي
او الرـودونو    کنالرو او د الیحو،   

خپرول
:مادهويايمهانهه 

مركـزي  شـكايتونو   او د   کمېسیون  ) ۱(
ددې قـانون د     ،مکلـف دی  كمېسيون  

هر يو پـه    حکمونو د ه تطبیق په منظور       
جال الیحې،کـنالرې او    كې،   ه برخه خپل

.الرودونه وضع او خپاره کي
مركـزي  شـكايتونو   او د   کمېسیون  )۲(

، په دې قانون کـې     مکلف دی   كمېسيون  
الیحې،کنالرې او الرودونه   درج شوې 
) )۹۰خه لترله ترسره کېدود اکنو له 

.ورې د مخه خپاره کي
انفاذ

: مه مادهیایات
نافذ  خهدغه قانون د توشېح له نېې       ) ۱(

. او په رسمي جريده كې خپرېي
كه چېرې په نورو قوانينو كې په اكنو ) ۲(

په نورو قوانینو انې، موضوعاوندې پورې 
سره په  له مفاد   موادو  د  د دغه قانون    کې  

مکلف اند که تعهدنامۀ تهیه شده از جانب 
.نمایندءکمیسیون را امضا

وضع ونشرلوایح، طرزالعمل هـا و      
رهنمودها 

:ونهمهفتادمادۀ 
کمیسیون و کمیـسیون مرکـزی      ) ١(

شکایات مکلف اند به منظـور تطبیـق       
بهتراحکام این قانون، هر یک به سـهم        
خویش  لوایح، طرزالعمل ها و رهنمـود        

.های جداگانه را وضع و نشر نمایند
کمیسیون و کمیـسیون مرکـزی      ) ٢(

ت مکلف اند لوایح، طرزالعمل ها      شکایا
رهنمود های مندرج ایـن قـانون را        و

روز قبل از روز برگزاری     ) ٩٠(حداقل  
.دنانتخابات نشر نمای

اذانف
:هشتادممادۀ 

در این قانون از تاریخ توشیح، نافذ و) ١(
.جریده رسمی نشر می گردد

هرگاه موضوعات مرتبط به انتخابات ) ٢(
در قـــوانین دیگـــر بـــا مفـــاد 
مواد ایـن قـانون در مخالفـت قـرار          
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كې راشي، د دغه قانون حكمونه      مخالفت  

 ديد اعتبار و .
د دغه قانون په نافذېدو سره د اكنو        ) ۳(

په هكله ول مخكني نافذ شوي قـوانين،        
تقنيني فرمانونه، تعديلونه او ضميمې لغـو       

.كېي

گیرد، احکام این قانون مـدار اعتبـار        
.می باشد

مین با انفاذ این قانون تمام قوانین، فرا) ٣(
قبلیۀتقنینی، تعدیالت وضمایم نافذ

در رابطه بـه انتخابـات ملغـی مـی          
.گردد
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ه تصدیق ،نصف قیمتین ومحصلین با ارائـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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