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جلسه مشترک شورای ملی
به اساس ماده یکصدو چهارم قانون اساسی هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه میکنند .جلسات هر دو مجلس در مواردی میتواند بطور
مشترک دایر شود که دوره تقنینیه یا اجالس ساالنه از طرف رییس جمهور افتتاح میگردد و یا در صورتیکه رییس جمهور ضروری تشخیص دهد .اولین اجالس شورای
ملی مبنی بر تدویر جلسه افتتاحیه با اجالس مشترک شورای ملی از طرف رییس جمهور رسمآ افتتاح گردید .جلسه افتتاحیه سال ششم دور شانزدهم شورای ملی مورخ
 4224024931با حضور رییس جمهور محمد اشرف غنی و رییس اجراییه عبدهللا عبدهللا ،معاونان رییس جمهور ،معاونان ریاست اجرایی ،حامد کرزی ،کریم خلیلی،
اعضای کابینه و روسای هر دو مجلس و دیگر مقام های دولتی آغاز شد.

ولسی جرگه

مشرانو جرگه

انتخابات هیت اداری

انتخابات هیت اداری

ولسی جرگه در اولین نشست پس از تعطیالت زمستانی مورخ 4924024931
انتخابات هیئت اداری را برگزار نمود .به اساس ماده ( )79قانون اساسی و ماده (
 )3اصول وظایف داخلی ولسی جرگه دونفر بحیث نائب اول و دوم و دونفر بحیث
منشی و نائب منشی طور جداگانه تحت ریاست رییس دایمی (که برای پنج سال
انتخاب گردیده است) برای مدت یکسال به اکثریت حاضر انتخاب میگردند.

مشرانو جرگه در نخستین روز کاری خویش پس از تعطیالت زمنستانی مورخ
 4324024931هیئت اداری این مجلس را انتخاب نمود .به اساس ماده ()79
قانون اساسی و ماده ( )9صالحیت های مشرانو جرگه دو نفر بحیث نایب اول و
نایب دوم و دو نفر به حیث منشی و نایب منشی همزمان با گذاشتن چهار صندوق
تحت ریاست رییس (که برای پنج سال انتخاب گردیده است) برای مدت یکسال به
اکثریت آراء اعضای جرگه انتخاب میگردد .بعد از انتخاب هیئت اداری موضوع
از طریق دارالنشاء کتبآ به رییس جمهور اطالع داده میشود.

این نشست که به ریاست عبدالروف ابراهیمی (کندز) برگزار گردیده بود .در
نخست نمایندگان که خود را در پست های نیابت اول ،نیابت دوم ،منشی و نایب
منشی کاندید نموده بودند هریک برنامه کاری شانرا به مجلس ارایه نمودند و سپس
پروسه رای دهی به شکل سری آن آغاز گردید.

نشست مشرانو جرگه به روز چهار شنبه مورخ  4324024931به ریاست فضل
هادی مسلمیار (ننگرهار) برگزار گردید .در نخست سناتوران که خود را در پست
های نیابت اول ،نیابت دوم ،منشی و نایب منشی کاندید نموده بودند گزارش از
برنامه های کاری خویش را در جلسه ارایه نمودند.

در پست نیابت اول حفیظ هللا منصور (کابل) ،عبدالظاهر قدیر (ننگرهار)،
عبدالقادر زازی (کابل) و میرویس یاسینی (ننگرهار) خود را کاندید نموده بودند
که نتایج رای دهی پست نیابت اول در روز نخست قرار ذیل میباشد:

در پست نیابت اول محمد اعلم ایزدیار (پنجشیر) و انجینیر فرهاد سخی (کابل)
خود را کاندید نموده بودند که در نتیجه فرهاد سخی با کسب  91رای از مجموع
 26رای توانست پست نیابت اول را احراز نماید.

در این نشست تعداد اعضای حاضر  002تن بود ،شخص برنده باید  444رای
تایید را بدست میاورد تا پنجاه بر عالوه یک را کسب نموده و کرسی نیابت اول را
احراز مینمود ،ولی در این میان هیچ یک موفق به احراز کرسی نیابت اول نشدند
و انتخابات میان میرویس یاسینی وعبدالظاهر قدیر که بیشترین آراء را کسب
نموده بودند به دور دوم رفت .به اساس فقره ( )0ماده ( )3قانون اساسی دور دوم
انتخابات برای نایب اول ،نایب دوم ،منشی و نایب منشی در صورتی است که
کاندیدان بیشتر از دو نفر باشند.

در پست نیابت دوم محمد آصف صدیقی (لوگر) و عبدالحسیب کلیمزی (وردک)
خود را کاندید نمودند که بعد از رای گیری عبدالحسیب کلیمزی با اخذ  19رای
موافق کرسی نیابت دوم را از آن خود ساخت.

رای دهی برای انتخاب هیئت اداری جرگه سری میباشد ،مگر اینکه جرگه طوری
دیگری تصمیم بگیرد .نتایج انتخابات هیئت اداری ظرف  01ساعت به رییس
جمهور توسط رییس جرگه کتبآ اطالع داده میشود.

انتخابات نیابت اول میان این دو کاندید به روز دوم مورخ 4724024931
برگزار گردید .دراین نشست تعداد اعضای حاضر  042تن بود که از میان این
دو کاندید باز هم هیچ یک موفق به احراز کرسی نیابت اول نگردید و انتخابات به
دور سوم مورخ  4324024931واگذار گردید به اساس ماده ( )3اصول وظایف
داخلی هرگاه کاندیدان مذکور در دور دوم نیز نتوانند رای اکثریت حاضر را
بدست بیاورند ،رای گیری مجدد باالی کاندیدان جدید آغاز میگردد.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید
+93 (0) 774 573 333
info@fefa.org.af / media@fefa.org.af
www.fefa.org.af / www.Parlaman-e-ma.info
 02حوت 4931

|

موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان—فیفا

تازه های مشاهدات پارلمانی

اجالس یازدهم|

دوره شانزدهم |

هفته اول

به همین صورت دو تن از نامزدان جدید هریک همایون همایون (خوست) و
انجینیر زکریا زکریا (کابل) خود را برای پست نیابت اول کاندید نمودند .این
نشست مورخ  4324024931برگزار گردید در حالیکه اعضای حاضر در این
نشست به  027تن میرسید ،هیچ یک از کاندیدان پست نیابت اول موفق نگردیدند و
انتخابات به روز شنبه مورخ  0024024931موکول گردید.

نتیجه انتخابات دور دوم و سوم نیابت اول قرار ذیل میباشد:

در پست منشی گل احمد عظیمی (فراه) و مولوی عبدهللا قرلق (کندز) خود را
کاندید نموده بودند .که در نتیجه از جمع  26تن سناتوران حاضر در مجلس
مولوی عبدهللا قرلق توانست کرسی منشی را احراز نماید

در پست نایب منشی نجیبه حسینی (انتصابی) و قیس وکیلی(بامیان) خود را کاندید
نموده بودند .از میان این دو سناتور نجیبه حسینی توانست پنجاه به عالوه یک را
بدست آورده و کرسی نایب منشی را احراز نماید.

در پست نیابت دوم عبدالرحمان رحمانی (بلخ) ،عبدالقیوم سجادی (غزنی) و نذیر
احمدزی (کوچی) خود را نامزد نمودند و برنامه های کاری شان را به اعضای
مجلس ارایه نمودند .سپس اعضای مجلس پای صندوق های رای رفتند که در نتیجه
هیچ یک نتواتسنتد ارای الزم پنجاه به عالوه یک را بدست آورد و انتخابات میان
محمد نذیر احمدزی و عبدالقوم سجادی که بیشرین آراء را گرفته بودند به دور
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هیئت اداری مشرانو جرگه در حالی از سوی این مجلس انتخاب میگردد که بتارخ
 09جدی ،قبل از رخصتی های زمستانی شورای ملی ،فیصله نمود که تا معرفی
دو ثلث اعضای جدید این جرگه ،انتخابات هیئت اداری جرگه را برگزار نمیکند،
اما برخی از اعضای گروپ پارلمانی (حمایت) در مشرانو جرگه به گونه
اعتراض پیش از رای گیری مجلس را ترک کردند .اعتراض کنندگان میگفتند که
این فیصله ،خالف ماده ( )79قانون اساسی است.
در این ماده آمده است که" :هر یک از دو مجلس شورای ملی ،در آغاز دوره کار،
یک نفر اعضای خودد را به حیث رییس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به
حیث نایب رییس اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای
مدت یک سال انتخاب میکند".
با آنکه مجلس سنا در این مورد قبل از رفتن به رخصتی های زمستانی رای گیری
نموده و به فیصله رسیده بود که انتخابات هیئت اداری این مجلس را برگزار ننماید
اما اعتراضات در زمینه باعث شد که انتخابات هیئت اداری صورت بیگیرد و
مجلس سنا در مدت نیم روز تمام اعضای هئیت اداری خویش را انتخاب نماید.

به همین گونه در دور بعدی باز هم این دو کاندید نتوانستند پنجاه جمع یک را
تکمیل نمایند از همینرو موفق نگردیدند کرسی را بدست آورند.

برای دور سوم انتخابات نیابت سه کاندید جدید احمد بهزاد (هرات) ،اکبر
ستانکزی (لوگر) و محمد فرهاد صدیقی (کابل) درخواست نمودند که در نتیجه در
احمد بهزاد و محمد فرهاد عظیمی با کسب بیشترین آراء به دور بعدی انتخابات
پست نیابت دوم رفتند و در دور دوم در حالیکه اعضای حاضر مجلس  429تن
بود و رای پنجاه به عالوه یک را  71رای تشکیل میداد ،این دو کاندید بار دیگر
نیز نتوانستند موفق به کسب کرسی نیابت دوم گردند و انتخابات باالی کرسی
نیابت دوم به روز شنبه موکول گردید.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید
+93 (0) 774 573 333
info@fefa.org.af / media@fefa.org.af
www.fefa.org.af / www.Parlaman-e-ma.info
 02حوت 4931

|

موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان—فیفا

تازه های مشاهدات پارلمانی

اجالس یازدهم|

و به همین ترتیب در پست منشی ولسی جرگه عبدالروف انعامی (بدخشان) و
فریده حمیدی (نیمروز) کاندید بودند تعداد حاضر در جلسه مورخ 4924024931
به  002تن میرسید که در نتیجه بعد از رای گیری عبدالروف انعامی با کسب
 449رای موافق توانست کرسی منشی یا نیابت را احراز نمود.

و در پست نیابت منشی ربابه پروانی درویش (کابل) ،عرفان هللا عرفان (کابل) و
وژمه صافی (کنر) کاندید بودند .در نشست مورخ  4924024931انتخابات میان
این کاندیدان به دور دوم رفت.

روز بعدی انتخابات میان عرفان هللا عرفان و ربابه پروانی برگزار گردید که در
نتیجه عرفان هللا عرفان با کسب  407رای موافق از مجموع  042تن اعضای
حاضر پنجاه جمع یک را تکمیل نمود.
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مجلس نمایندگان به روز شنبه مورخ  00حوت سال روان باز هم جلسه انتخابات
هیئت اداری خویش را برگزار خواهد نمود و در پست های نیابت اول و نیابت
دوم اعضای جدید خود را کاندید نموده و پروسه رای دهی به این کاندیدان آغاز
خواهد شد که در صورت گرفتن ارای پنجاه بر عالوه یک شخص مذکور این
کرسی را احراز خواهند نمود.

تحلیلگر :هوسی دولتزی
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