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  اعالمیھ مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات
  ھ و شوراھای ولسوالی آیندهگزاری انتخابات ولسی جرگھ بھ انکشافات اخیر در راستای بردر رابط

  
  ١٣٩۵جوزا  ٢۶

  
اف در میعاد ھ و شوراھای ولسوالی آینده بطور  آزاد، عادالنھ و شفگولسی جر زاری انتخاباتگبر کمیسیون مستقل انتخابات بمنظور

تعیین شده از جانب این کمیسیون از ھیچ نوع سعی و تالش دریغ نورزیده است، کمیسیون مستقل انتخابات در این راستای انکشافات 
  شریک می سازد :بھ مردم شریف خویش اخیر را بطور ذیل 

  
تخابات و کمیسیون مستقل شکایات ) تعدیل در قانون تشکیل، وظایف و صالحیت ھای کمیسیون مستقل ان١۵٩طرح شماره ( -١ 

جمھوری اسالمی افغانستان ارسال  کھ برای بار دوم بھ شورای ملی از جانب حکومتتحت عنوان اصالحات انتخاباتی انتخاباتی 
رایش گونھ گھر  از و عاری با در نظرداشت منافع علیای کشور شورای ملیھ گطوالنی در ولسی جر ھای بعد از بحث ردیده بودگ

ردید. کمیسیون گمنتخب مردم رد  یوکالارای بھ اکثریت قاطع سیاسی، قومی و سمتی با استفاده از صالحیت ھای قانونی خویش ھای 
  می داند.و استقاللیت کمیسیون مستقل انتخابات  ام مثبت در راستای قانونمندی،گرا یک ولسی جرگھ  این اقدام قانونیمستقل انتخابات 

  
ھ و شوراھای ولسوالی گولسی جر بحیث روز رایدھی انتخابات١٣٩۵میزان سال  ٢۴بات بعد از تعیین تاریخ یون مستقل انتخاکمیس -٢

اعالن می نمود، کمیسیون بزودی معلومات در روز قبل از تاریخ مذکور تقویم انتخاباتی را ھم  ١٢٠آینده در مطابقت بھ قانون باید 
  تان شریک خواھد ساخت.تقویم انتخاباتی بھ مردم شریف افغانس رابطھ بھ

  
ھ و شوراھای ولسوالی ھای آینده توانستھ گولسی جرزاری انتخابات گدر راستای تالش برای بررھبری کمیسیون مستقل انتخابات  -٣

ای است وزارت مالیھ حکومت جمھوری اسالمی افغانستان را قانع سازد کھ سھم خویش را در تھیھ بودیجھ برای انتخابات آینده ایف
بخش و مسؤول  )UNDPدر جلسھ مشترک با کمیسیون، رئیس برنامھ انکشافی ملل متحد ( وزارت محترم مالیھ نماید. بنا براین

ھ و شوراھای گتمویل انتخابات ولسی جر میلیون دالر امریکایی برای )١٠ ( مبلغانتخابات یوناما با رھبری کمسیون مستقل انتخابات 
انتخابات کشور  افغانی سازی برایبی سابقھ ام مثبت و گرا یک  مالیھمحترم کمیسیون این اقدام وزارت ، تعھد نمود ولسوالی پیشرو

  انتخابات افغانستان از ھیچ نوع سعی و تالش دریغ نخواھد ورزید.و افغانی سازی یی خود کفا ، و در راستایدانستھ
  
  
  

  :شویدجھت معلومات مزید بھ آدرس ذیل در تماس 
  

 ت و روابط خارجھ ریاست اطالعا
  ٠٧٩٨٣۵۵٣۵۵ تماس:شماره ھای 

  iec.org.afinfo@:آدرس پست الکترونیکی


