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Independent Election Commission
د اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ

د ﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د رﯾﺲ ،ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﻣﻨ
ﻣﺒﻨﯽ:

د ﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﺗﺸﮑﯿﻞ ،دﻧﺪو او ﺻ ﺣﯿﺘﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ) (۵ﻣﺎدې د ) (۲ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د
ﮐﻤﯿﺴﻮن ﻧﻮي ﻏﻮره ﺷﻮي ﻏ ي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻣ ﻧ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﯾﺲ ،ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﻣﻨ

ﻏﻮﻧ ه ﮐﯥ د ازادو،

ي او ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻮ ﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ رې د

د ﯾﻮې درې ﮐﻠﻨﯥ دورې ﻟﭙﺎره د دې ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮي.

د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دارا ﻧﺸﺎ د ﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮ ه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣ
ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ وي ،د ﺎﮐﻨﻮ د ﺑﻬﯿﺮ

ﻏ ی ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ

ﭘﺮﺳﺘﻲ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي.

د ﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د رﯾﺲ ،ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﻣﻨ

د اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ

د ﺎﮐﻨﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د رﯾﺲ د ﺎﮐﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻏﻮڅ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﻪ
و ﻏ و ﻟﻪ  ۵۰ﺳﻠﻨﻪ ﺨﻪ زﯾﺎﺗﯥ راﯾﯥ ﺗﺮ ﺳﻪ ﮐ ي ،ﭘﻪ دې

ﺣﺎ

ﻟﻪ ﻧﯿﻤﺎي زﯾﺎﺗﯥ راﯾﯥ ﺗﺮ ﺳﻪ ﻧ

ﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧ ي .ﯾﺎﻧﯥ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ د

ط ﭼﯥ ﻧﺼﺎب ﭘﻮره وي او ﮐﻪ ﻫﯿ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ

ﮐ ای ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮ دوو ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ

ﺎﮐﻨﯥ ﮐﯧ ي ﭼﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ډﯦﺮې

راﯾﯥ ﯾﯥ اﺧﯿﺴﺘﯥ وي.
د ﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮ ه ﮐﻮﻟﻮ د اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د درې واړو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﯾﻮ وﺧﺖ ﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮ ه ﮐﯧ ي.

د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د رﯾﺲ ،ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﻣﻨ

ﭘﻮﺳ

ﺗﻪ د ﺎن ﻧﻮﻣﻮﻟﻮ

اﯾﻂ ﯾﻮ ﺑﺮاﺑﺮ او ﭘﻪ

ﻧﺪې ډول دي:


د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻮل ﻏ ي ﮐﻮﻟﯽ



د ﺎن ﻧﻮﻣﻮﻟﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ”۱ﻓﻮرﻣﻪ“ ډﮐﻪ او ﻣﺴﻮول ﮐﺲ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐ ي.



ﻟﻪ دﻏﻮ ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه ﺗﻪ ﺎن وﻧﻮﻣﻮي.

ﻫﯿ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﯾﻮ وﺧﺖ ﮐﯥ دوو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺎن ﻧﻪ

ﻧﻮﻣﻮﻟﯽ.

ﻟﻪ ﺎﮐﻨﻮ دﻣﺨﻪ:


ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺎن ﻧﻮﻣﻮﻟﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻠﯿﮏ ” ۱ﻓﻮرﻣﻪ“ ﻟﻪ ﻣﺴﻮول ﮐﺲ ﺨﻪ اﺧﻠﻲ.



ﻣﺴﻮول ﮐﺲ ﺑﺸﭙ ې ﺷﻮې ﻓﻮرﻣﯥ ” ۱ﻓﻮرﻣﻪ“ ﺗﺮ ﺳﻪ ﮐﻮي.



ﻣﺴﻮول ﮐﺲ د درې واړو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻧﻮﻣﻠ ﭘﻪ ”02ﻓﻮرﻣﻪ“ ﮐﯥ ﻟﯿﮑﻲ او د ﺎﮐﻨﻮ
د ﺑﻬﯿﺮ

ﭘﺮﺳﺖ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﭙﺎري.

د ﺎﮐﻨﻮ ﺑﻬﯿﺮ


د رای ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﭘﯿﻞ دﻣﺨﻪ:
 oد ﻧﺼﺎب د ﭘﻮره واﻟﻲ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﯾﺎدو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ د وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره د زﻣﻮ راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ
اﻋ ﻧﻮي.
 oد درې واړو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻧﻮﻣﻠ ﭘﻪ ﺟ ډول اﻋ ﻧﯧ ي.
 oد ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻟﭙﺎره وروﺳﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ د رای ﭘﺎ ﻮ ﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ دﻣﺨﻪ دی.
 oﻣﺴﻮول ﮐﺲ د ﻫﻐﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﯧﺮﯦ ي ﭘﻪ ژورﻧﺎل ﮐﯥ ﺛﺒﺘﻮي او د ﻫﻐﻮی ﺳﻠﯿﮏ
اﺧﻠﻲ.
 oد ﺎﮐﻨﻮ د ﺑﻬﯿﺮ

ﭘﺮﺳﺖ د ﺗﯧﺮوﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ او د درې واړو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ وروﺳﺘﯽ

ﻧﻮﻣﻠ ﺟ ﺟ اﻋ ﻧﻮي.
 oد درې واړو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره رای ﭘﺎ ﯥ ﺟ او ﭘﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻮ رﻧ ﻮﻧﻮ ،د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﺣﺎ

وﻏو

ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﺨﻪ  ۵داﻧﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﭼﺎﭘﯧ ي )د رای ﭘﺎ ﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮﮐﯥ د ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻧﻮې
رای ﭘﺎ ﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧ ي.(.
 oد رای ورﮐﻮﻟﻮ ﻏﺮﻓﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎی ﮐﯥ د رای ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺻﻨﺪوق ﺨﻪ ﻟﯿﺮې اﯦ ﻮدل
ﮐﯧ ي.

 د رای ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﻬﯿﺮ
 oد رای ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ ﻫﺮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﺗﻪ ﻟﻪ ۵ - ۳دﻗﯿﻘﻮ ﭘﻮرې وﺧﺖ
ورﮐﻮل ﮐﯧ ي ،ﻮ ﭘﻪ ﻟﻨ ډول د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻏ و ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ور وﭘﯧﮋﻧﻲ.
 oد ﺎﮐﻨﻮ ﻣﺴﻮول ﮐﺲ د رای ﭘﺎ ﻮ ﻟﻪ وﯦﺶ دﻣﺨﻪ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﻏ و د ﻟﯧﺴﺖ ﻓﻮرﻣﻪ ﮐﯥ
” ۳ﻓﻮرﻣﻪ“ د ﮐﻤﯿﺴﻮن د ﻫﺮ ﻏ ي ﺳﻠﯿﮏ اﺧﻠﻲ.
 oد درې واړو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ د رای ﭘﺎ ﯥ ﺷﺎ ﭘﻪ ﺟ ډول د ﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻪ ﻣﻬﺮ ﺎﭘﻪ ﺷﻮي او د
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻏ و ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧ ي.
 oد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻏ ي د رای ورﮐﻮﻟﻮ ﻏﺮﻓﯥ ﺗﻪ ﻲ او د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮ ﯥ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻧ ﯥ ﮐﻮﻟﻮ
وروﺳﺘﻪ درې واړه ﭘﺎ ﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺻﻨﺪوق ﮐﯥ اﭼﻮي.

 ﻟﻪ رای ورﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ
 oﻣﺴﻮول ﮐﺲ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮاﻧﯿﺰي او ﻮﻟﯥ راﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﯧﺰ ﺧﺎﻟﻲ ﮐﻮي.
 oد درې واړو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ راﯾﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺨﻪ ﺑﯧﻠﻮي.
 oﻣﺴﻮول ﮐﺲ ﻟﻮﻣ ی د رﯾﺲ ﭘﻮﺳ

رای ﭘﺎ ﯥ ﯾﻮه ﯾﻮه اﺧﻠﻲ او ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﺷﻮی ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ

ﻟﻮړ ﻏ اﻋ ﻧﻮي او د ﻫﻐﻮی د ﻧﻮم ﻟﯧﺒﻞ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ ږدي.
 oد ﻫﺮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ رای ﭘﺎ ﯥ ﺷﻤﯧﺮي او د ﺗﺮ ﺳﻪ ﺷﻮﯾﻮ راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻓﻮرﻣﻪ ”۴ﻓﻮرﻣﻪ“ ﮐﯥ
ﻟﯿﮑﻲ.
 oﻣﺴﻮول ﮐﺲ  ۴ﻓﻮرﻣﻪ د ﺎﮐﻨﻮ ﺑﻬﯿﺮ

ﭘﺮﺳﺖ ﺗﻪ ورﮐﻮي ،ﻮ

ﻮﻧﮑﯽ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ اﻋ ن ﮐ ي.

ﻮﮐﯿﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ د رای ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ورﺗﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺮ ه ﮐﯧ ي.

 oد ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﻣﻨ

 oد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻏ ي د ﺎﮐﻨﯿﺰو ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ وروﺳﺘ

ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﺼﺪﯾﻘﻮي.

 ﻣﻬﻢ ﮑﻲ


ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دوﯾﻢ روﻧ ﮐﯥ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د رﯾﺲ ﭘﻮﺳ
ﮐ ي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮی زده ﮐ ې او ﮐﺎري ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم



ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﻣﻨ

ﺗﻪ دوه ﺗﻨﻪ ﻣﺴﺎوي رای ﺗﺮ ﺳﻪ

ﻮﻧﮑﯽ ﮐﺲ اﻋ ﻧﯧ ي.

ﭘﻮﺳ ﻮﻧﻮ ﺗﻪ د زﯾﺎﺗﻮ راﯾﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ دوه ﺗﻨﻪ

ﻣﺴﺎوي راﯾﯥ اﺧﻠﻲ ،ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﭽﻪ ﻧﻪ اﭼﻮل ﮐﯧ ي ،ﺑﻠﮑﯥ د ﻫﻐﻮی زده ﮐ و او
ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم


ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻮم ﭘﻮﺳ

ﻮﻧﮑﯽ ﮐﺲ ﻏﻮره ﮐﯧ ي.
ﺗﻪ ﯾﻮازې ﯾﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﯾﺎد ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ د ﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺗﺮ ه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ

ﻮﻧﮑﯽ اﻋ ﻧﯧ ي.


د وروﺳﺘﻲ ﻧﻮﻣﻠ ﻟﻪ اﻋ ن او ﭘﻪ رای ﭘﺎ ﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮﯦﺪو او ﯾﺎ د راﯾﻮ ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ
وروﺳﺘﻪ د ﺑﻞ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ

ﻪﻧ

ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﯽ.

د رای ﭘﺎ ﯥ ﺑﺎوري واﻟﯽ


د ﻫﺮ ﭘﻮﺳ

ﻟﭙﺎره ﯾﻮازې ﯾﻮ ﺗﻦ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﺷﻮی وي.

د رای ﭘﺎ ﯥ ﺑﯥ ﺑﺎوري


ﭘﻪ رای ﭘﺎ ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه ﺨﻪ زﯾﺎت ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﺷﻮي وي.



ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ رای ﭘﺎ ﻪ ﺑﺸﭙ ه ﺳﭙﯿﻨﻪ وي.



ﭘﻪ رای ﭘﺎ ﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ دوو ﯾﺎ ﻟﻪ دوو ﺨﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻂ ﯾﺎ ﭼﻠﯿﭙﺎ ﮐﺶ ﺷﻮې وي.



ﻫﺮ ډول ﻟﯿﮑﻞ او ﻧ ﻪ ﭼﯥ د رای ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻮﯾﺖ و ﯿﻲ.



ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷﻮې ﻧ ﻪ د دوو ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧ

.

ﺎﮐﻨﯿﺰ ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻪ
د ﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺳﯥ د ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د اﻋﺘﺮاض او ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ د ﺣﻘﻮق رﯾﺎﺳﺖ
د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮﺧﯥ ﻣﺴﻮول ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﺣﻀﻮر ﻟﺮي ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻮﻟﯽ

.

د رای ﭘﺎ ﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ رای ورﮐﻮوﻧﮑﯽ د رای ﭘﺎ ﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ﮐﻮي ،ﻧﻮ د رای ﭘﺎ ﻮ وﯦﺸﻮﻧﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮر
ﺗﻪ دې ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐ ي او ﻧﻮې رای ﭘﺎ ﻪ دې ور ﺨﻪ وﻏﻮاړي ،د رای ﭘﺎ ﯥ وﯦﺸﻮﻧﮑﯽ ﻣﺎﻣﻮر د رای
ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ رای ﭘﺎ ﻪ ﺑﺎﻃﻠﻮي او ﻧﻮې رای ﭘﺎ ﻪ ورﮐﻮي.

د ﺎﮐﻨﻮ ﺎرﻧﻪ:
د ﺎﮐﻨﯿﺰ ﺑﻬﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ رﯾﺲ د دارا ﻧﺸﺎ د رﯾﺲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺎﮐﻨﻮد ﺑﻬﯿﺮ ﺎرﻧﻪ ﮐﻮي.

