دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳــــــــــــﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣــي ﺟﻣﮭوری دوﻟت
د ټـــاﮐﻧـــوﺧﭘﻠـــــــواک ﮐﻣﯾﺳﯾــــون

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Election Commission
د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو د ارﺷﯿﻒ ﮐﻮﻟﻮ او ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ
ﻣﻮدې ﻻﯾﺤﮫ

د اﻋﺘﺒﺎر

ﻣﺒﻨﻲ او ﻣﻮﺧﮫ
دا ﻻﯾﺤﮫ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ) (۶۶ﻣﺎدې ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﻮﯾﻮ واﮐﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم د
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﮫ ﻟﻮري د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﻮادو د ﺣﺴﺎﺳﻮاﻟﻲ ﻣﻮدې د ﺗﻨﻈﯿﻢ  ،ارﺷﯿﻒ
ﮐﻮﻟﻮ او ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ وﺿﻊ ﺷﻮې ده.
ﺣﺴﺎس ﻣﻮاد
ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎده:
ﺣﺴﺎس ﻣﻮاد ھﻐﻮ ﻣﻮادو ﺗﮫ وﯾﻞ ﮐېږي ﭼﯥ ځﺎﻧګړی ارزښﺖ وﻟﺮي او ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﯾﯥ د ﻣﮭﺎل ﺗﺎﺑﻊ وي .دا ﻻﻧﺪې ﻣﻮاد ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي:
 .1د رای ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﮐﺎرول ﺷﻮي او ﻧﺎﮐﺎرول ﺷﻮي
ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﮫ.
 .2ﮐﺎرول ﺷﻮې او ﻧﺎﮐﺎرول ﺷﻮې راﯾﭙﺎڼﯥ.
 .3د راﯾﻮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﮐﺎرول ﺷﻮې او ﻧﺎﮐﺎرول ﺷﻮې اﺻﻠﻲ ﻓﻮرﻣﯥ.
 .4د ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ،ﺳﯿﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو د
ﺑﺎورﻟﯿﮑﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ھﺮ ډول اﺳﻨﺎد او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ
ﻣﻮاد.
 .5د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪۍ اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد.
 .6د رای ورﮐﻮﻟﻮﻣﮭﺮ او ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﮫ.
 .7د اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻮ او ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﺑﺸﭙړې ﺷﻮې ﻓﻮرﻣﯥ او د ھﻐﻮ اړوﻧﺪ
اﺳﻨﺎد.
 .8د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ د ﺛﺒﺖ ﻓﻮرﻣﯥ.
ﺑﻞ ھﺮ ډول ﻣﻮاد ﭼﯥ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﮫ ﻟﻮرې د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو ﭘﮫ
ﺗﻮګﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻲ.

د ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو د اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮده
دوﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
 .1د رای ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﮐﺎرول ﺷﻮي ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﮫ د راﯾﻮ
ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ګڼﻠﻮ ﭘﻮرې.
 .2د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﻧﺎﮐﺎرول ﺷﻮي ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﮫ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﭼﯥ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﯥ
ﻻزم ګڼﻲ.
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 .3ﮐﺎرول ﺷﻮې راﯾﭙﺎڼﯥ او د راﯾﻮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﮐﺎرول ﺷﻮې اﺻﻠﻲ
ﻓﻮرﻣﯥ.
 oد وﻟﺴﻤﺸﺮي ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ رای ﭘﺎڼﯥ او د راﯾﻮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻓﻮرﻣﯥ د
وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻟﮫ اﻋﻼﻧﻮﻟﻮوروﺳﺘﮫ ﺗﺮ ﯾﻮ ﮐﺎل ﭘﻮرې.
 oد وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ رای ﭘﺎڼﯥ او د راﯾﻮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ
ﻓﻮرﻣﯥ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﻟﮫ ﯾﻮﮐﻠﻨﯥ ﮐﺎري دورې ﭘﻮرې.
 oد وﻻﯾﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ اړوﻧﺪ رای ﭘﺎڼﯥ او د راﯾﻮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻓﻮرﻣﯥ
د وﻻﯾﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﯾﻮ ﮐﻠﻨﯥ ﮐﺎري دورې ﭘﻮرې.
 .4د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﯾﺎدو ﺷﻮﯾﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﺎﮐﺎرول ﺷﻮې رای ﭘﺎڼﯥ او د راﯾﻮ
د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻓﻮرﻣﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن ﭘﻮرې.
 .5د ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ،ﺳﯿﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو د
ﺑﺎورﻟﯿﮑﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد د ټﺎﮐﻨﻮ د وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن
ﭘﻮرې.
 .6د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪۍ اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد د ټﺎﮐﻨﻮ د وروﺳﺘﯿﻮ
ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن ﭘﻮرې.
 .7د رای ورﮐﻮﻟﻮ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﮫ د ھﻐﻮ ﺗﺮ اﺳﺘﮭﻼک او ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻮرې او د
رای ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﮭﺮوﻧﮫ د ټﺎﮐﻨﻮ د وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺗﺮ اﻋﻼن ﭘﻮرې.
 .8د اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻮ او ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﻓﻮرﻣﯥ او اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد د اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻮ
او ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د وروﺳﺘﯿﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺸﭙړوﻟﻮ وروﺳﺘﮫ.
 .9د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ د ﺛﺒﺖ ﻓﻮرﻣﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ
ﺗﺮ اﻋﻼن ﭘﻮرې.
د ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو ارﺷﯿﻒ ﮐﻮل
درﯾﻤﮫ ﻣﺎده:
 .1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ټﻮل ﯾﺎ ځﯿﻨﯥ ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﺣﺴﺎس ﻣﻮاد د اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮدې ﻟﮫ
ﺗېﺮﭔﺪو وروﺳﺘﮫ ارﺷﯿﻒ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ.
 .2ھﻐﮫ ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﻣﻮاد ﭼﯥ د اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮده ﯾﯥ ﺗېﺮه ﺷﻮې ،ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ
ً او اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ارﺷﯿﻒ ﮐړي.
ﺟﻨﺴﺎ
 .3ﯾﺎد ﻣﻮاد ﭘﮫ ډاډﻣﻨﻮ ځﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ارﺷﯿﻒ ﮐېږي ،څﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ.
 .4د ھﻐﻮ ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ دﻣﺨﮫ ﭼﯥ د ﺑﺎور
ﻣﻮده ﯾﯥ ﺗېﺮه ﺷﻮې ،ﻟږ ﺗﺮﻟږه د ھﺮ ﻣﻮاد ﭘﻨځﮫ ﻧﻤﻮﻧﯥ د
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﭘﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐېږي.
 .5ارﺷﯿﻒ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻮادو څﺨﮫ د ګټﮫ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ او ھﻐﻮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ
ﺷﺮاﯾﻂ او د ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ډاډﻣﻦ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﮫ
اړوﻧﺪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﯥ ﺗﻨﻈﯿﻤېږي.
د ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړل
ځﻠﻮرﻣﮫ ﻣﺎده:
د ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو د اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮدې ﻟﮫ ﺗېﺮﭔﺪو وروﺳﺘﮫ او ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﻧﻮر د
ھﻐﻮ ارﺷﯿﻒ ﺣﺘﻤﻲ ﻧﮫ وي ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړوﻧﮑﻲ ﻣﻮاد ﺗﺸﺨﯿﺺ او
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ﺗﺜﺒﯿﺘﻮي  ،د ھﻐﻮ د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ او ﻻرو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻻزم
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺴﻲ.
د راﭘﻮر او ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺮاﺑﺮول
ﭘﻨځﻤﮫ ﻣﺎده:
 .1د ﻣﻮادو ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړوﻧﮑﻲ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﮫ د ﻣﻮادو د ﻟﮫ
ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ د ﺑﮭﯿﺮ ﺑﺸﭙړ راﭘﻮر ﺑﺮاﺑﺮوي.
 .2د ﻣﻮادو د ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وړﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ،د ﺗﺼﺪﯾﻖ ځﺎﻧګړې ﻓﻮرﻣﮫ )ﻟﮫ
دې ﻻﯾﺤﯥ ﺳﺮه ﻣﻠﮫ ده( ﺑﺸﭙړﭔږي ،ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﯾﯥ ﺗﺼﺪﯾﻖ او ﻻﺳﻠﯿﮏ
ﮐﻮي.
اﻧﻔﺎذ
ﺷﭙږﻣﮫ ﻣﺎده:
دا ﻻﯾﺤﮫ د ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﮫ ﻧېټﯥ وروﺳﺘﮫ ﻧﺎﻓﺬه او ﺧﭙﺮﭔږي.
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