دولت جمهوری اسالمــی افغانستان
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

تاریخ12/11/1396 :

مقدمه
قبآل کمیسون مستقل انتخابات به سلسله اصالحات در روند انتخابات و صراحت قانون درمورد ارزیابی مراکز رایدهی و تسهیل دسترسی هر رایدهنده به یک مراکز رایدهی در سطح کشور تمام مراکز رایدهی را به اساس معیارهای قبآل
تعیین شده ارزیابی نمود که این امر منجر به یک سلسله تغییرات ،انتقاالت و اصالحات در مراکز رایدهی درسطح کشور گردید.
کمیسون شکایات انتخاباتی طبق ماموریت قانونی که دارد ،بعد از اعالن لست مراکز رأی دهی ،به تعداد  373شکایت را از والیات کشور نسبت اجراآت کمیسیون مستقل انتخابات مرتبط به مراکز رایدهی از طریق دفتر مرکزی خویش و
دفاتر والیتی کمیسون محترم انتخابات بدست آورده است.
اینک لست شکایات واصله با مشخصات آن غرض آگاهی ازطریق سایت کمیسون شکایات انتخاباتی پس از بررسی و تحلیل مقدماتی به نشر می رسد .کمیسیون شکایات انتخاباتی لست شکایات متذکره را غرض علم آوری به معلومات
مورد نیاز به مراجع ذیربط ارسال نموده است که پس مواصلت معلومات مورد نیاز از مراجع مربوطه به این کمیسیون ،در زمینه تصمیم خواهد گرفت .کمیسیون شکایات انتخاباتی ،نتایج تصمیم را خدمت هموطنان عزیز به نشر خواهد
سپرد.

جدول ثبت و تحلیل مقدماتی شکایات ناشی از ارزیابی مراکز رأی دهی
شماره

نام مرکز رأی دهی

تاریخ درج
شکایت

شکایت کننده

مرجع درج شکایت

تاریخ وصول
شکایت به
کمیسیون
شکایات

جزئیات شکایات
مطالبه شاکی

نوع شکایت

ولسوالی

والیت

تعداد
اوراق
شکایت

مالحظات

فاصله زیاد از مراکز رأی دهی
نام ندارد

تاریخ ندارد

1
ندارد

26/9/1396

2
ندارد

28/9/1396

3
ندارد

28/9/1396

4
سمبه کیچ

د کوتولی خانی د ولسونو
لخوا

دفتر شورای والیتی
اهالی و موسفیدان قریه
بادغیس کمیسیون
جات غالزاع و گلچین
مستقل انتخابات
اهالی مسجد مولوی محمد دفتر شورای والیتی
امین و حاجی مال معصوم بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات
دره بوم
دفتر شورای والیتی
اهالی مسجد مولوی
بادغیس کمیسیون
عبدالرحمن و چشمه سنجد
مستقل انتخابات
غار سیاه .هزار
میش.تخمیان و ده محمود

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

29/9/1396

اهالی و موسفیدان قریه
جات تاجیک ها.چرود
ها.نوآباد و حاجی ریس
سید محمد

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

ندارد

اهالی قریه جات حوزه
توتک

ندارد

5
مکتب لیسه جمعیت
قادس

6
مکتب توتک

7

کمیسیون مستقل
انتخابات

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

د کوتولی خانی ،هزاره ګی او لندو کوچې د اولسونو لریوالی د رایو اچونی د
مرکزونو څخه

د کوتولی خانی ،هزاره ګی او
لندو کوچې په سیمو کې د رایې
اچونې د مرکز د ایجاد غوښتنه

مرکز

در قریه مذکور نبود مرکز رای دهی و به فاصله  5کیلومتر از مرکز رای دهی
خواهان ایجاد مرکز جدید رای
فاصله زیاد از
و تراکم نفوس به تعداد  200خانواده میباشد.
10/10/1396
دهی
مراکز رای دهی

قادس

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

داشتن  6کیلومتر فاصله راه از مرکز رای دهی و تراکم نفوس به تعداد 300
نفر .که قبال هم از طرف ریاست منطقه بازدید شده

اهالی مسجد مولوی عبدالرحمن که به تعداد  3500نفوس دارند و به فاصله 5
فاصله زیاد از کیلومتر از مرکز رای دهی فاصله دارند که قبال توسط هیات ریاست مناطق
10/10/1396
مراکز رای دهی بازدید شده .خواهان ایجاد مرکز جدید رای دهی در قریه متذکره میباشند.
اهالی قریه جات مذکور که در حدود  5کیلومتر از مرکز رای دهی سمبه کیچ
فاصله زیاد از فاصله دارند و به تعداد  2000نفر واجد شرایط رای دهی هستند که موضوع
10/10/1396
مراکز رای دهی قبالهم توسط کمسیون انتخابات سروی شده اما جواب منفی داده شد .بناء
خواهان ایجاد مرکز جدید هستند
در قریه جات مذکور به تعداد  700فامیل زندگی دارند که تقریبا  2500نفر
واجد شرایط رای دهی میباشند که فاصله راه از مرکز رای دهی لیسه جمعیت
فاصله زیاد از
قادس در حدود  5کیلو متر میباشد که قبال این مشکل به کمیسیون انتخابات
10/10/1396
مراکز رای دهی
مطرح شده اما توجه صورت نگرفته .بناء خواهان ایجاد مرکز جدید در مکتب
قریه چپ رودها هستند.

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی
خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

قبال مکتب متوسطه توتک از طرف تیم موظف کارمندان ریاست والیتی
بررسی شده که از لحاظ تراکم نفوس و دوری فاصله از مراکز رای دهی و
خواهان ایجاد مراکز جدید رای
فاصله زیاد از
تامین امنیت مورد تائید قرار گرفته .مرکز ذکر شده مربوط مرکز قلعه نوبوده و
10/10/1396
دهی
مراکز رای دهی
فاصله آن  6کیلومتردور است و حدود  1300رای دهنده از حق رای محروم
میشوند.

قادس

قادس

کبودی

قادس

قلعه نو

ارزګان

بادغیس
بادغیس

بادغیس

بادغیس

بادغیس

بادغیس

1

1

1

1

1

1

1

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

سر تاوه

28/9/1396

مردم سرآب

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

مردم پای مزار

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

مردم چیه

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

8
غز

28/9/1396

9
اوگو

28/9/1396

10
ندارد

ندارد

ندارد

لیسه حنظله

ندارد

اهالی قریه سرحصار

کوچی های تهی دره گنده
آب ولسوالی آبکمری

شورای انکشافی و
اهالی قریه تی درهء
گنده آب و ولسوالی
آبکمری

زیاد بودن فاصله از مرکز رای دهی  5کیلومتر در انتخابات گذشته به
خصوص طبقه اناث نتوانستند اشتراک کنند ,و باالتر از یکهزار واجد شرایط
فاصله زیاد از در قریه مذکور سکونت دارند /و اینکه در پیشنهاد قبلی نام قریه تی دره گنده
10/10/1396
مراکز رای دهی آب تحت دره گنده آب ویا قریه حاجی مقصود بای تحریر شده بود/درحالیکه
قریه تی دره گنده آب دارای  4قریه و مسجد میباشد .ازینرو خواهان ایجاد
مراکز رای دهی در قریه تی دره گنده آب میباشیم.

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

اهالی چاکورا قلعه نو

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

اهالی نوپایه

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

14
15

لیسه ذکور دهن
غندک

16

درقریه جات
تاجک/اهنگر
/پرسونه /ده بابه
/پیش تپه
داوری/سیاالیک
/جگره خیر

سیزده

14/5/1396

ندارد

ندارد

کمیسیون شکایات
عبدالمتعال ولد کرام الدین انتخاباتی

به کمیسیون مستقل
اهالی مرکز والیت بامیان
انتخابات

اهالی سیزده

بمقام محترم والی
صاحب والیت بامیان

17
29/9/1396

18

بی بی دره /اغتاش

19
20

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

13
28/9/1396

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

12
2/7/1396

دور بودن  7قریه از مرکز رای دهی غز به فاصله  6کیلومتر و واجد شرایط
فاصله زیاد از بودن  2300نفر که قبال هم توسط کمیسیون انتخابات سروی گردیده و جواب
10/10/1396
مراکز رای دهی منفی دریافت نمودند .خواهان ایجاد مرکز رای دهی جدید در یکی از قریه های
نزدیک میباشند.
دور بودن اهالی ان قریه از مرکز رای دهی اوگو به فاصله  ۵کیلومتر وعبورو
مرور از منطقه صعب العبور و اینکه قبال توسط کمیسیون انتخابات سروی
فاصله زیاد از
گردیده و جواب منفی دریافت نمودند .از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهان
10/10/1396
مراکز رای دهی
رسیدگی به شکایات ما شده تا خانم ها هم از حقوق اساسی شان که رای دادن
است محروم نشوند.
مردم قریه جات غارچشمه ،غار گردک؛ غار دراز و قریه افتاره که به تعداد
فاصله زیاد از  300فامیل زندگی میکنند و در حدود  20کیلو متر از مرکز رای دهی فاصله
 10/10/1396مراکز رای دهی دارد و بنابر سروی کمیسیون انتخابات شکایات رسیدگی به شکایت شان نشده
است .خواهان ایجاد مرکز رای دهی در قریه جات متذکره اند.

11

29/9/1396

دور بودن قریه جات غندک نو.الخک.سنگر.زرگران.ده غوریک و شهر نو در
 10/10/1396فاصله زیاد از حدود  7کیلومتر و  2000نفر واجد شرایط رای دهی میباشند .و قبال توسط
مراکز رای دهی کمیسیون انتخابات سروی گردیده و جواب منفی دریافت نمودند.

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

اهالی ولسوالی دوشی

قریه رعبوت

ندارد

اهالی قریه رعبوت

ندارد

ندارد

اهالی قریه قلعه ساحل

به کمیسیون انتخابات
والیت بغالن

شوگره والیت بلخ
دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت پروان

اهالی قریه چاکرای قلعه نو والیت بادغیس از دشواری ها میان مراکز رای
فاصله زیاد از
دهی و قریه شان بنابر عبور مرور از دریا و راه های صعب العبور نمیتوانند
10/10/1396
مراکز رای دهی
به مرکز رای دهی مراجعه نمایند.
دور بودن قریه جات غارجورها.درباز.نوسته.کازک کالن در حدود  8کیلو متر
فاصله زیاد از از مرکز رای دهی فاصله دارد و  370فامیل در قریه جات مذکور زندگی
10/10/1396
مراکز رای دهی دارند که قبال توسط کمیسیون انتخابات سروی گردیده و جواب منفی دریافت
نمودند.
مرکز رای دهی که درلیسه ذکور دهن غندک بود از طرف کمیسیون انتخابات
 10/10/1396فاصله زیاد از حذف گردیده بود خواهان دروباره فعال سازی آن هستیم
مراکز رای دهی

مردم این قریه جات از مرکز های رای دهی در فاصله دور قرار دارند این مثله
فاصله زیاد از
10/10/1396
را امید وار است هر چی جدی درنظر گر فته تامردم جهت رای دهی به شکل
مراکز رای دهی
بهتر رسیدگی نمایند

ما تقریبآ  1800یا بیشتر از ان فامیل هستیم که در چندین دره سوکونت داریم
وفاصله زیاد از مرکز های انتخاباتی داریم وسال گذشته در انتخابات اشتراک
فاصله زیاد از
10/10/1396
نکردیم به دلیل راه  .وخواهان ایجاد چند مرکز در ولسوالی ها هستیم .مرکز
مراکز رای دهی
رای دهی در سرده  ،ومرکز رای دهی در ابپر ،مرکز رای دهی سرخوشک،
یک مرکز رای دهی دهن شاخکه ،یک مرکز رای دهی محمد کمپه،

سراب

پای مزار

ولسوالی
اوگو

بادغیس

بادغیس

بادغیس

سر حصار بادغیس

آب کمری

بادغیس

ایجاد مرکز رای دهی در قریه
چاکرای قلعه نو

چاکرای
قلعه نو

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

نوپایه

بادغیس

شیبر دره
غندک
،لیسه
نسوان دو

بامیان

خواهان دو باره فعال سازی
مرکز رای دهی درلیسه نسوان
غندک

خواهان ایجاد مرکز های رای
دهی قریه جات ذکر شده

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
سیزده شورا انشکافی

فاصله زیاد از مراکز رای دهی چندین کیلومتر از مرکز رای دهی دوتر بوده
فاصله زیاد از
وهم چنان تراکم نفوس و کمبودن مراکز رای دهی در ولسوالی دوشی وقریه بی خواهان ایجاد مرکز رای دهی
10/10/1396
مراکز رای دهی
در قریه بی بی دره واغتاش
بی دره واغتاش
مایان محاسین سفیدان قریه رعبوت به تعداد  20فامیل درقریه رعبوت مسکن
گزین میباشیم از اینکه مرکز های انتخاباتی از قریه مایان به  60کیلو متر
فاصله زیاد از
دورفاصله دارد یک تعداد محاسین سفیدان وطبقه اناث دران منطقه هایکه مرکز
10/10/1396
مراکز رای دهی
میباشیم
رعبوت
درقریه
رای
مرکز
ایجاد
خواهان
.
نمیتواند
رفت
است
انتخاباتی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه رعبوت
فاصله زیاد از بنابر دوری فاصله راه از مرکز رای دهی خواهان ایجاد مرکز جدید در منطقه خواهان ایجاد مرکز جدید رای
10/10/1396
مراکز رای دهی قلعه ساحل میباشند
دهی

بادغیس

بامیان

شیبر

بامیان

2

2

2

2

2

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

2

عریضه غیر
رسمی

2

1

1

دوشی

بغالن

2

شونگره
مرکز
پروان

بلخ

2

پروان

1

فورم رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

نام ندارد

تاریخ ندارد

21
نام ندارد

27/9/1396

22
نام ندارد

تاریخ ندارد

د ځاځی اریوب ولسوالی قومی جوړښتنو ته په کتو سره خلک د یو کلی څخه بل د نوموړې ولسوالۍ د څلورو
فاصله زیاد از کلی ته خصوصا ً د ښځینوو تګ او را تګ زیات مشکل دی او د څلورو تړل
حذف شوو مرکزونه د بیا فعال
د ځاځی اریوب ولسوالۍ د د ټاکنو خپلواک
10/10/1396
مراکز رای دهی شوو مرکزونو له امله د ټاکنو د نورو مرکزونو ترمنځ د زیاتی فاصله شتون
تر څنګه د اضافی نویو
کمیسیون
ولسونو لخوا
مرکزونو د ایجاد غوښتنهۍ
د  239سروې شوو مراکزو له جمله څخه د  42مراکزو حذف کول ،ددې په
د یادو  ۴۲مراکزو د بیا ځلي
فاصله زیاد از
د پکتیا (بدلون ) ټولنیز
خاطر چې پکتیا والیت یوه غرنۍ سیمه ده چې د یادو  42مراکز حذف کول د
ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون10/10/1396
سروې غوښتنه
مراکز رای دهی
بنسټ لخوا
دوي په حق کې لویه جفا ده
دا چې پکتیا والیت یوه غرنۍ سیمه ده د کلیو او محالتو ترمنځ زیاتې فاصلې
وجود لری ،د ټاکنو کمیسیون د سروې ټیمونو او خلکو په مرسته د په نښه شوو
د پکتیا والیت مدنی
د یادو  ۴۲مراکزو د بیا ځلي
فاصله زیاد از
د ټاکنو خپلواک
مرکزونو څخه چې شمیر یې  239مرکزونو ته رسیده ولی متاسفانه د ټاکنو
10/10/1396
بنسټونو د همغږۍ شورا د
سروې غوښتنه
مراکز رای دهی
کمیسیون
کمیسیون لخوا د نوموړی لست څخه یواځی  192مرکزونه منظوری شوی دی
اداری پالوی لخوا

ځاځی
اریوب

مرکز

مرکز

پکتیا

1

عریضه غیر
رسمی

پکتیا

پکتیا

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

23
تاریخ ندارد

د وزی ځدران ولسوالۍ
فاصله زیاد از
قومی او پرمختیایی شورا ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون10/10/1396
مراکز رای دهی
لخوا

تاریخ ندارد

د وزی ځدران ولسوالۍ
فاصله زیاد از
قومی او پرمختیایی شورا ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون10/10/1396
مراکز رای دهی
لخوا

تاریخ ندارد

د وزی ځدران ولسوالۍ
فاصله زیاد از
قومی او پرمختیایی شورا ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون10/10/1396
مراکز رای دهی
لخوا

د ګلوالو سیمه

تاریخ ندارد

فاصله زیاد از
ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون10/10/1396
مراکز رای دهی

ارام مسجد،
چرګوکلی ،پتکي
مسجد ،توشنک
مسجد

تاریخ ندارد

شلم قادرجان هجره

24
کلیژه خوله

25
تروخیلو لوی
مرکزي مسجد

26

د ملک جان محمد لخوا

27

28

نام ندارد

تاریخ ندارد

29
30
31
32
33

کاریز مسجد

تاریخ ندارد

شیخانو مسجد

تاریخ ندارد

د سجنک د ښځینه
وو مرکز

تاریخ ندارد

د خنډخیلو مکتب

تاریخ ندارد

خوشحال خیلو کلینک تاریخ ندارد

34
35

ګوډ قلعه جماعت
مسجد

تاریخ ندارد

د لجه منګل ولسوالۍ د
ولسونو لخوا
د لجه منګل ولسوالۍ د
ولسونو لخوا

فاصله زیاد از
ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون10/10/1396
مراکز رای دهی
د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

د کاریز کلی اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک
کمیسیون
لخوا
د شیخانو کلی اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک
کمیسیون
لخوا
د سجنک کلی اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک
کمیسیون
لخوا
د خندخیلو کلي اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک
کمیسیون
لخوا
د سید کرم ولسوالۍ د
د ټاکنو خپلواک
کوهسین خوشحال خیلو
کمیسیون
کلیو د اسیدونکو لخوا

فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

دګوډ کلی ولسونو لخوا

10/10/1396
10/10/1396
10/10/1396
10/10/1396

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

د شلم قادر جان هجره په نوم د مرکز منحل کیدل او د ټاکنو د نورو مرکزونو
ترمنځ د فاصلې زیاتوالي.

د کلیژه خوله مرکز منحل کیدل او د ټاکنو د نورو مرکزونو ترمنځ د واټن
زیاتوالي.

د ولسوالۍ تعمیر ،مرکز څخه د تروخیلو لوی مسجد ،خذف شوی مرکز پورې د
 5کیلومتره په اندازه فاصله

د اوړی په مو سم کې د پکتیا والیت د ګلوالو په سیمه کې د کوچیانو میشتیدل او
په یاده سیمه کې د ټاکنو د مرکز نشتون
ارام مسجد ،چرګوکلی ،پتکي مسجد او توشنک مسجد د مرکزونو حذف کیدل او
په سیمه کې د ټاکنو د نور مرکز په زیاته اندازه لریوالی

د ګوسنۍ ،میتی ،مرنج ،او چونګۍ سیمو  5تر  6کیلومترو فاصله د ټاکنو د
نورو مرکز سره

د وزی ځدران ولسوالۍ د دریو
 ۳نویو او څلورو پخوانیو
ټاکنیزو مرکزونو د بررسۍ بیا
ځلي غوښتنه
د وزی ځدران ولسوالۍ د دریو
 ۳نویو او څلورو پخوانیو
ټاکنیزو مرکزونو د بررسۍ بیا
ځلي غوښتنه
د وزی ځدران ولسوالۍ د دریو
 ۳نویو او څلورو پخوانیو
ټاکنیزو مرکزونو د بررسۍ بیا
ځلي غوښتنه
د پکتیا والیت د ګلوالو په سیمه
کې د کوچینانو لپاره د ټاکنو د
مرکز ایجادیدل
د ارام مسجد ،چرګوکلی ،پتکي
مسجد او توشنک مسجد حذف
شوو مرکزونو د بیا ځل فعال
کیدل
د ګوسنۍ ،میتی ،مرنج ،او
چونګۍ په سیمو کې د نویو
مرکزونو ایجادول
د کاریز مسجد حذف شوی مرکز
بیا فعال کیدل
د شیخانو مسجد حذف شوی
مرکز بیا فعال کیدل
د سجنک د ښځینه وو حذف
شوی مرکز بیا فعال کیدل
د خنډخیلو مکتب حذف شوی
مرکز بیا فعال کیدل

د کاریز مسجد د مرکز خذف کیدل او په سیمه کې د ټاکنو د بل مرکز څخه د
 4.5کیلومتر په اندازه لریوالی
د شیخانو مسجد د مرکز خذف کیدل او په سیمه کې د ټاکنو د بل مرکز څخه د 4
کیلومتر په اندازه لریوالی
د سجنک د ښځینه وو د مرکز خذف کیدل او په سیمه کې د ټاکنو د بل مرکز
څخه د  5کیلومتر په اندازه لریوالی
د خنډخیلو مکتب د مرکز خذف کیدل او په سیمه کې د ټاکنو د بل مرکز څخه د
 3.5کیلومتر په اندازه لریوالی
د د خوشحال خیلو کلینک مرکز چې د ټاکنو کمیسیون لخوا لغوه شوی او په
دخوشحال خیلو کلینک د مرکز
سیمه کې د ټاکنو د بل مرکز د څو کیلومتره په اندازه سره لریوالی
بیا فعال کیدل

فاصله زیاد از د کندرخیلو جامع جماعت څخه د ګوډکلی د اوسیدونکو  ۵کیلومتر لریوالي او
ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون10/10/1396
مراکز رای دهی قومی ستونزی

په ګوډ کلی کی د نوی مرکز د
ایجاد غوښنته

وزی ځدران پکتیا

وزی ځدران پکتیا

وزی ځدران پکتیا

نامعلوم

پکتیا

پکتیا

1

1

1

1

1

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

لجه منګل

پکتیا

1

لجه منګل
سید کرم

پکتیا

1

سید کرم

پکتیا

1

سید کرم

پکتیا

1

سید کرم

پکتیا

1

سید کرم

پکتیا

1

سید کرم

پکتیا

1

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

نام ندارد

22/9/1396

د پکتیا والیت د احمد خیل د ټاکنو خپلواک
کمیسیون
ولسونو لخوا

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

36
37
38

ابراهیم خیلو لیسه او
شبک ابتدایه
ګوډ قلع جامع
جومات
نام ندارد

تاریخ ندارد

د شواک ولسوالۍ د قومی
او پرمختیایی شورا لخوا

27/9/1396

حاجی اختر محمد ولد
حاجی خان بادشاه

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

27/9/1396

د ره بانی کلی د
اوسیدونکو لخوا

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

تاریخ ندارد

د ډیلی ولسوالۍ د قومی
مشرانو لخوا

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

39

نام ندارد

فاصله زیاد از
ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون10/10/1396
مراکز رای دهی
27/9/1396

فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

27/9/1396

فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

د کلیو ترمنځ زیاته فاصله قومی ستونزې او په سیمه کې یاد کلتوري او سیمه
ییزی ستونزی په پام کې نیول چې په ټاکنو کې د ولسونو دنه کډون سبب کیږي د احمد خیلو ولسوالۍ د هغه
دریو مراکزو منظوریدل چې د
والیت په سطحه د  ۴۲مرکزونو
په جمله کې حذف شوی وه او د
 ۱۵نورو مرکزونو د ایجاد
غوښتنه او یادې سیمې ته د
راستون شوو کډوالو لپاره د نویو
مراکزو ایجاد
دا چې د پکتیا والیت د شواک ولسوالۍ یوه غرنۍ سیمه ده او د کلیو ترمنځ واټن دری وړاندیز شوی مرکزونه
او قومی مشکالتو زیات دی چې د څلورو واندیز شوو مرکزو نو څخه یواځی چې منظور شوی ندی د
منظوریدل
یو مرکز منظور شوی دی
د ګوډ قلع جامع جومات اوسیدونکی د  4کیلومتره په اندازه د حوزی د مرکز
په حوزه کې د امنیت نشتون او د
څخه واټن لری او نوموړی مرکز ته رسیدګی نشی کولی
نوموړی مرکز انتقال ګود قلع
جامع جومات ته
نوموړی شکایت په  6صفحو کې درج او لیکل شوی ( د نوموړی ساحې
د دریو نویو او څلورو پخوانیو
اوسیدونکی د پنځه څخه تر  20کیلومترو پورې د رایو اچونې له مرکز څخه
مرکزونو بررسي او ولسونو ته
لریوالی)
د مثبت جواب ورکول
د ډیلی ولسوالۍ چې د خوش امند ولسوالۍ څخه جدا ولی د انتخاباتو کمیسیون
یې په یوه ولسوالۍ حسابوی او د خوش امند ولسوالۍ څخه ډیر واټن لري.

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

40

نام ندارد

تاریخ ندارد

شواک

سید کرم

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

پکتیا

پکتیا

وزی ځدران پکتیا

دا چې د ډیلی او خوش امند
ولسوالۍ سره بیلی دی خو د
انتخاباتو کمیسیون یې په یوه
ولسوالۍ حسابوی اما د دواړو
ولسوالیو ترمنځ ډیره فاصله
وجود لري او کوم  ۸مرکزونه ډیلی
چې د کمیسیون لخوا ورکړل
شوی هغه یواځی په خوش امند
ولسوالۍ کې دی او د ډیلی خلک
غواړی چې په الندې سیمو کې
ورته نوي مرکزونه ایجاد شي.
 -۱مالپهلوان کلی -۲
پوټی کلی  -۳لوړګی کلی  -۴علم
خان خوځی کلی  -۵عطاګی کلی
د پکتیکا والیت د عبوری او غیری عبوری کوچیان د ټاکنو د محلونو څخه
لرېوالی.

د پکتیکا والیت د کوچیانو د ټاکنو خپلواک
کمیسیون
چارو د سمون آمریت

احمد خیل

پکتیا

د مرکز او ولسوالیو په شمول په
الندې ذکر شویو سیمو کې د
نویو محلونو ایجاد لمری مرکز(
ګاروکلی ،اوږدر ښوونځی،
کمکی قرباغ ښوونځی) دوهم
مرکز
(علیزو ښوونځی شروضه،
فقیرانو کلی جانی خیل ،زیړه
سیمه خیرکوټ ،کلوالوکلی یحی
خیل ،پارک د لنډیزوکلی یوسف
خیل ،کاکا خیلو کلی شکین،
جرکنه کلی یوسف خیل)

پکتیکا

پکتیکا

2

عریضه غیر
رسمی

2

عریضه غیر
رسمی

1

رسمی فورم

7

1

1

رسمی او
عریضه

عریضه غیر
رسمی

در اوراق
غیر رسمی

41
لکړی سیمه

د حاجی حیات لخوا

ډ ټاکنیزو
شکایتونوکمسیون

27/9/1396

د کوچیانو د چارو د
سمون آمریت

فاصله زیاد از
د پکتیکا والیت د ټاکنیو
10/10/1396
مراکز رای دهی
خپلواک کمیسیون

19/9/1396

اعزازالدین

29/9/1396

42
نلری

43
44

ندارد

دفتر مرکزی شکایات

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

19/9/1396

فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

د نیازی دایری په سیمه کې د  ۸۰۰میشتو کورنۍ لریوالی د ټاکنو د نورو
مرکزو څخه

عبوری او غیر عبوری کوچیان د ټاکنو نوی مرکزونو ته ضرورت لری
نسبت دوری فاصله راه خواهان دوباره فعال نمودن مرکز حذف شده میباشند.

د نیازی دایری په سیمه کې د
 ۸۰۰میشتو کورنۍ لپاره د نوی نیازی دایره پکتیا
مرکز ایجاد
د نوی محلونو ایجاد
فعال نمودن مرکز های قبلی

مرکز
پریان

پکتیکا
پنجشیر

1

عریضه غیر
رسمی

8

غیر رسمی
(مکتوب )

1

در فورم
رسمی

45
46
47
48
49
50
51

ندارد

19/9/1396

محمد خلیل

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

جدید

19/9/1396

مهربان

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

19/9/1396

عبدهللا

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

19/9/1396

محمد نجم

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

18/9/1396

مدیر اقا

دفتر مرکزی شکایات

18/9/1396

ندارد

19/9/1396

گل آغا

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

19/9/1396

قلندر

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

ندارد

اهالی رخه

فاصله زیاد از
دفتر والیتی کمیسیون
10/10/1396
مراکز رای دهی
انتخابات والیت پنجشیر

52
53
54
55

فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

ندارد

19/9/1396

عزیز

دفتر مرکزی شکایات

ندارد

19/9/1396

عبدالواسع

دفتر مرکزی شکایات

ندارد

19/9/1396

فخرالدین مبارز

دفتر مرکزی شکایات

مکتب متوسطه
زوالن دره

ندارد

قراء زوالن دره قلقبان
جروس هزارشای

دفتر والیتی تخار

نسبت دوری فاصله راه خواهان دوباره فعال نمودن مرکز حذف شده میباشند.
نسبت دوری فاصله راه خواهان دوباره فعال نمودن مرکز حذف شده میباشند.
نسبت دوری فاصله راه خواهان دوباره فعال نمودن مرکز حذف شده میباشند.
نسبت دوری فاصله راه خواهان دوباره فعال نمودن مرکز حذف شده میباشند.
نسبت دوری فاصله راه و حذف مرکز قبلی خواهان دوباره فعال سازی مرکز
قبلی
نسبت دوری فاصله نمیخواهند مرکز شان حذف شود
نسبت دوری فاصله راه خواهان دوباره فعال نمودن مرکز حذف شده میباشند.
ایجاد مرکز رای دهی بنابر دوری فاصله راه از مراکز رای دهی و اینکه راه
صعب العبور میباشد.
هشت مرکز رای دهی قبلی فعال نگردیده و خواهان فعال نمودن انها میباشند

فاصله زیاد از
19/9/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
نسبت دوری فاصله راه خواهان دوباره فعال نمودن مرکز حذف شده میباشند.
19/9/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
نسبت دوری فاصله راه خواهان دوباره فعال نمودن مرکز حذف شده میباشند.
19/9/1396
مراکز رای دهی
اهالی قریه های فوق الذکر که به تعداد  1500فامیل زندگی دارند و دوری
مسافه راه و صعب العبور بودن آن درخواست مرکز جدید رای دهی داده بودند
فاصله زیاد از
که قبال از طرف کمیسیون مربوطات ماندره علیشا مکتب مولوی نقیب احمد
10/10/1396
مراکز رای دهی
شهید ارزیابی و سروی گردیده اما منظور نگردیده است.

فعال نمودن مرکز های قبلی
فعال نمودن مرکز های قبلی

پریان

پنجشیر

دره
قراریک

پنجشیر

1
1

فعال نمودن مرکز های قبلی

پریان

پنجشیر

1

فعال نمودن مرکز های قبلی

پریان

پنجشیر

1

فعال نمودن مرکز های قبلی

عنابه

پنجشیر

1

فعال نمودن مرکز های قبلی

پریان

پنجشیر

1

فعال نمودن مرکز های قبلی
خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

دره
قراریک
رخه

پنجشیر
پنجشیر

1
1

فعال نمودن مرکز های قبلی

عنابه

پنجشیر

1

فعال نمودن مرکز های قبلی

شَتل

پنجشیر

1

فعال نمودن مرکز های قبلی

شَتل

پنجشیر

1

خواهان منظوری مرکز رای
دهی قبال سروی شده

چال

تخار

1

در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
عریضه غیر
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
عریضه غیر
رسمی

56
مکتب مولوی نقیب
احمد شهید

ندارد

قریه های ماندره علیشا
خدای دادی قاضیانی
وروی آب روشنی

دفتر والیتی تخار

اهالی قریه های فوق الذکر که به تعداد  1200فامیل زندگی دارند و دوری
مسافه راه و صعب العبور بودن آن درخواست مرکز جدید رای دهی داده بودند
فاصله زیاد از
که قبال از طرف کمیسیون مربوطات ماندره علیشا مکتب مولوی نقیب احمد
10/10/1396
مراکز رای دهی
شهید ارزیابی و سروی گردیده اما منظور نگردیده است.

خواهان منظوری مرکز رای
دهی قبال سروی شده

چال

تخار

1

عریضه غیر
رسمی

57
دره کالن

ندارد

58
59
60
61
62
63
64

اشکمش ولسوالی
مکتب دین محمد
شهید
ولسوالی بهارک
سپین جومات

فریدون

دفتر مرکزی شکایات

29/9/1396

29/9/1396

فریدون

دفتر مرکزی شکایات

29/9/1396

المرو گلی

29/9/1396

گل نبی محدی

دفتر مرکزی شکایات

29/9/1396

مسجد منگلی ها

19/9/1396

گل نبی محدی

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

اشکمش

19/9/1396

فریدون

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

گل نبی محدی

دفتر مرکزی شکایات

اهالی قریه جات چاالب
خورد

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت تخار

مکتب ابوذر غفاری 19/9/1396
ندارد

65

29/9/1396

قریه های دره کالن قریه
بدل خیر آباد رشیان خیلفه دفتر والیتی تخار
چشمه روان و کنهه قشالق

اهالی این قریه های مذکور نسبت فاصله به حدود  13کیلومتر خواهان
فاصله زیاد از منظوری مرکز رای دهی که قبال از طرف کمسیون سرویه گردیده بود شده اند .خواهان منظوری مرکز رای
10/10/1396
دهی قبال سروی شده
مراکز رای دهی

ندارد

فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

چال

تخار

1

حذف نمودن مرکز اسبق و دوری بودن مرکز جدید به فاصله  9کیلو متر
خواهان ایجاد مرکز حذف شده
مراکز حذف شده و مرکز جدید به فاصله  9کیلومتر دور میباشد
این مرکز قبال موجود بوده اما حاال حذف شده و مرکز جدید 7کیلومتر فاصله
دارد.
قبال مرکز موجود بوده اما حاال حذف شده و مرکز جدید به اندازه  7کیلومتر
فاصله دارد.
حذف نمودن مرکز اسبق و دوری بودن مرکز جدید به فاصله  7کیلومتر

مرکز تعین شده از طرف کمیسیون انتخابات حذف شده و مرکز جدید  7الی9
19/9/1396
کیلومتر فاصله دارد.
نسبت دوری فاصله راه به اندازه  13کیلومتر از مرکز رای دهی که قبال هم
فاصله زیاد از
پیشنهاد به کمیسیون انتخابات گردیده و توجه صورت نگرفته بود .بناء خواهان
10/10/1396
مراکز رای دهی
ایجاد مرکز رای دهی هستند

اشکمش

تخار

1

خواهان ایجاد مرکز حذف شده

بهارک

تخار

1

خواهان ایجاد مرکز حذف شده

خواجه نما

تخار

1

خواهان ایجاد مرکز حذف شده

بنگی

تخار

1

خواهان ایجاد مرکز حذف شده

اشکمش

تخار

1

خواهان ایجاد مرکز حذف شده

درقد

تخار

1

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

چال

تخار

2

عریضه غیر
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
عریضه غیر
رسمی

29/9/1396

اهالی قریه چلو
خورد.نورآباد .باغ
بری.باغ عبدالرحمن.
سیربند .چقل قشالق و نو
آباد

ندارد

ندارد

اهالی قریه زردالودره

ندارد

66
67
68

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت تخار

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت تخار

اشکمش ولسوالی
مسجد جامع زدران

29/9/1396

فریدون

دفتر مرکزی شکایات

نام ندارد

28/9/1396

د تخار ولس یووالی
کاروان ټولنه

د ټاکنیزو شکایتونو
کمیسیون

69
نام ندارد

27/9/1396

70
نام ندارد

27/9/1396

71
27/9/1396

72

مسجد فخرک قندهاری

د منګلو ،آخندزاده،
لوګری ،تبرقشالق ،حاجی
معین او دوراهي سیمو
ولسونه
د سپین جمات ،خروټو،
دولت زیو ،ملک
شکرخان ،نوآباد او آب
سرینه سیمو ولسونه.
د فخرک قندهاری ارباب
محی الدین ،څینزیي،
چویان شهید ،نیازی او
حاجی امیر محمد د سیمو
ولسونه

د ټاکنیزو شکایتونو
کمیسیون

د ټاکنیزو شکایتونو
کمیسیون

د ټاکنیزو شکایتونو
کمیسیون

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

نسبت دوری فاصله راه به اندازه  10کیلومتر از مرکز رای دهی خواهان ایجاد
مرکز رای دهی جدید میباشند

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

نسبت دوری فاصله راه به اندازه  8کیلومتر از مرکز رای دهی که شامل قریه
خواهان ایجاد مرکز جدید رای
فاصله زیاد از
جات مدرسه جامع .وثیق چشمه.الوچه گذر.نوآباد و اقوام گوجی میباشد .خواهان
10/10/1396
دهی
مراکز رای دهی
ایجاد مرکز رای دهی جدید میباشند
حذف نمودن مرکز اسبق و دوری بودن مرکز جدید به فاصله  6کیلومتر
فاصله زیاد از
29/9/1396
خواهان ایجاد مرکز حذف شده
مراکز رای دهی
په ناعادالنه ډول د نویو محلونو منظوریدل او هغه محلونو چې باید نوی منظور
فاصله زیاد از شوی وای نه منظوریدل لکه د ځدارانو مکتب ،شیهد آدم خان مکتب او
د نویو محلونو ایجاد لکه د
10/10/1396
مراکز رای دهی عبدالحنان شهید مکتب او د سابقه محلونو لکه مدرسه جامع فخرک قندهاری او ځدارانو مکتب ،شیهد آدم خان
شهید دین محمد مکتب نورو سیمو ته انتقال
مکتب او عبدالحنان شهید مکتب
د مکتب دهانه بنکی له مرکز څخه د  7-6کیلومترو واټن لری
د منګلو مسجد په نوم د نوی
فاصله زیاد از
10/10/1396
محل ایجاد
مراکز رای دهی

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

د ټاکنو د نورو مرکزونو څخه فاصله زیاد از مراکز رای دهی ،اقتصادی
ستونزې

د مسجد قندهاری فخرک مرکز خذف کول او د نورو مراکزو څخه د 6
کیلومتره په اندازه لریوالی

د سپین جمات مکتب کې د نوی
محل ایجاد

مسجد فخرک قندهاری د مرکز
د بیا ځلی فعال کیدل

خال

تالقان

تخار

تخار

2

1

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

اشکمش

تخار

1

در فورم
رسمی

اشکمش

تخار

1

عریضه غیر
رسمی

بنګی

بهارک

اشکمش

تخار

تخار

تخار

2

2

2

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

د ټاکنو له مرکز څخه د واټن زیاتوالی ،فقر ،نا امنی او ځینې سنتي مسائلو

نام ندارد

28/9/1396

73
نلری

28/9/1396

74

بادام دری مدرسه

76

د ټاکنیزو شکایتونو
کمیسیون

د ټاکنیزو شکایتون
کمیسیون

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

د شهید آدم خان په ښونځی کې
رایې اچونې د نوی محل ایجاد

پورته ذکر شوی سیمو ولسونه د ( )800کورنیو په تعداد د نورو مراکزونه په
فاصله زیاد از
10/10/1396
( 6کیلومترو ) واټن په درلودلو سره او اقتصادی ستونزو له کبله نشو کوالی
مراکز رای دهی
چی نر او ښځیه په ټاکنو کی ګډون وکرو .

نو بناآ د (د فیضی دارلعلوم ) د
رای اچونی مرکز قبول کړی

28/9/1396

د پنجیری افغانیه ،خواجه
بندی کشاه  ،حسین خیل ،
پنجیری ازبکیه باال ،
پنجیری ازبکیه پاین ،
د ټاکنیزو شکایتون
اورغو  ،یوآباد فاروقیه،
کمیسیون
توبخانه تلخابی ،بوریا
بافان،غوربندی او ګجران
اطراف مکتب د کلیو
ولسونه .

دشهید دین محمد لیسه یوی بلی سیمی ته چی د بادام دری مدرسه ده لیږدولی ده
فاصله زیاد از د یادی سیمو(څلور شوراګانی ))1700(،کورنی5( ،جامع جوماتونه )11( ،
10/10/1396
مراکز رای دهی صغیره جوماتونه ) او  8کیلومتره له نورو مراکزو لری سیمی دی  ،نوی
ستاسو له درانه مقام څخه هیله چی یاد مرکز په ځای پاتی شی .

28/9/1396

علی قطن قندهاری،
میدانی علی قطن تاجک
ها ،اولکر ،آقپره خواجه
ګلګون ،شیربچه او
سیدمیران د کلیو ولسونو.

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

75
نلری

د خوګیانیو ،صوفی
حبیب ،ظابط پهلوان،
زرګبان ،پاچاهخیرو،
پنجشیری اطراف جنګل،
ناقل ،کته قورغ قوماندان
ګلوجان ،ارباب و دود،
ارباب ظاهر او قوماندان
خدایرام د کلیو ولسونه.
وکیل فیض ،حاجی شیر
خان  ،یارمحمد جامع
مدرسی د سیمو ولسونه .

د ټاکنیزو شکایتون
کمیسیون

د واټن ډیروالی ،فقر ،ناامنی و سنتی مسایل د رای اچونی څخه محرومیت

اشکمش

خواجه غار تخار

د شهید دین محمد لیسه مرکز د
خپل په څای پاتی شی

د شهید عبدالحنان په ښونځی کی
د نوی محل ایجاد .

تخار

تخار

اشکمش

تخار

2

1

2

2

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

نلری

28/9/1396

د مارزک .نوآباد کالن ،
نیازی ،نوآباد خورد،
ناصر  ،منګلیانو ولسونه

د ټاکنیزو شکایتون
کمیسیون

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

1396/9/25

اهالی قرا شیشه خانه و
ازگک

ولسوالی انکشافی قریه
جات

به نسبت کمبود مرکز رای دهی و اوراق و تراکم نفوس نمیتوانند ه مرکز های
فاصله زیاد از
10/10/1396
دیگر بروند و قبال هم مکتب نسوان شیشه خانه ازبیک و مکتب متوسطه قریه
مراکز رای دهی
بیزگک پیشنهاد شده بود که از طرف کمیسیون انتخابات منظور نشده است

77
ندارد

78
مکتب پروژه ایی

ندارد

مکتب پرورژه ایل

ندارد

79
80
مکتب متوسطه ایماق ندارد

81

حاجی محمد شریف ولد
عبدالجلیل

کمیسیون شکایات
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
انتخاباتی

جاوید شریف وکیل
شورای والیتی جوزجان
ولد عبدالجلیل
جالل الدین نیازی ولد
محمد مراد
امان هللا شریفی وکیل
شورای والیتی ولد شریف
هللا

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

 10/10/1396فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

 10/10/1396فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
 10/10/1396فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
 10/10/1396فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

82

ندارد

ندارد

83

قریه شیشه خانه
ازوبیک

ندارد

شیر محمد نور ولد نور
محمد

84

قریه قرشی پاین

ندارد

جالل الدین نیازی ولد
محمد مراد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

85

قریه قنجوغه

ندارد

نجیب هللا ولد عبدالجلیل

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

نلری

28/9/1396

زیړی کوت  ،مخی کوت
کیلی  ،بوری کیلی .

86

نلری

28/9/1396

اسمایل خیلو  ،مندوزویو
ولسوالیو .

نلری

88

اهالی قریه های بری
ورژلی و پخی چیری

د ټاکنیزو شکایتونو
کمیسیون مقام ته

د ټاکنیزو شکایتون
کمیسیون مقام ته

29/9/1396

89

مسجد لربزخوشک

90

مسجد دریار میانه
لیسگ

ظاهر نعیمی ولد خداداد
29/9/1396
داود ولد اکبر

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مکتب نسوان شیشه خانه و
مکتب متوسطه بیزگک

ازاینکه فاصله این مرکز رای دهی بیش از حد زیاد بوده برای خانم ها در روز
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
انتخابات خیلی ها مشکل آفرین است بنآ خواهان ایجاد مرکز رای دهی هستیم
در مکتب پروژه ایی
فاصله بین دو مرکز رای تقریبآ دوکیلومتر میباشد وبرای خانم ها خیلی مشکل
است که در روز انتخابات نمی تواند از حق خویش استفاده نمایند

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
درمکتب پروژه ایل

از اینکه فاصله بین مرکز رای دهی زیاد بوده بنآ خانم ها نمیتواند ازحق خویش خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مکتب متوسطه ایماق
استفاد نمایند
بخاطر سهم گیری وسهولت برای اکثریت مردم منطقه مذکور بسیار جای
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
مناسب وخوب نسبت به سایر مکان ها که درقریه جات دور دست می باشد
در شهر شبرغان
وخواهان ایجاد مرکز رای دهی در شهر شبرغان هستیم
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
ما در انتخابات های قبلی شاهد بسیار مشکالت از لحاظ راه بودیم حتا خانم ها
ومحاسین سفیدان از حق خویش محروم بودن بنآ خواهان ایجاد مرکز رای دهی درمکتب نسوان شیشه خانه
ازوبیک
در مکتب نسوان شیشه خانه ازوبیک هستیم
ازاینکه فاصله این مرکز رای دهی بیش از حد زیاد بوده برای خانم ها در روز
خواهان ایجاد مراکز رای دهی
انتخابات خیلی ها مشکل آفرین است بنآ خواهان ایجاد مرکز رای دهی هستیم
در خواجه دوکوه قریه قرشی پاین
فاصله بین مراکز رای دهی زیاد بوده بنآ مردم نمیتواند رای بدهند درزمینه
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
مرکز رای دهی درمکتب ذکور قریه قنجوغه والیت جوزجان ایجاد نماید
در مکتب قریه قنجوغه

فیض آباد
قریه ازگگ

جوزجان

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

د انتخاباتو د رای ورکولو حوزی په نوی جوړی ولسوالی کی  21نه تر 18
کاهیش پیدا کړی دی چی د اصولو سره په مغایرت کی ده او غیر متوازن کار
شوی ده .مونږ دا مرکزونو څخه څلور یا دری کلیو متره لری  ،او یوه زنانه
فاصله زیاد از
10/10/1396
هیڅکله دومره لری نشی تللی دی سره زمونږ د کیلو او ولسوالی ته مهاجر
مراکز رای دهی
افغان راستانه شوی دی په پخوانی مراکزو کی چی دوی تعین کړی دی د هغی
څخه د شمل خیل یا ډول کیلی حوزی  ،د برخنخیلو حوزه ،د بهرام خیلو حوزه
او د توری وړئ د سیدا جان جومات حوزی لری کړل شویدی ،

د نوی محلونو ایجاد (د شمل
خیلو یا ډول کیلو حوزه  ،د
برخنخیلو حوزه  ،د بهرام خیلو
حوزه  ،او د توری وړئ د
سیدان جان جومات حوزه )

په نومورو کلیو کی  400کورنی اوسیژی چی  1500تنه د رای اچونی په
فاصله زیاد از
10/10/1396
شرایطو برابر نفوس لری جی د رای اچولو له مرکزونو خخه لری واقع دی او خواهان ایجاد مرکز رای دهی
مراکز رای دهی
د رای ورکولوی خخه محروم پاتی گیژی.
قبآل مرکز رای دهی دردهن اوران خوشک بود به فاصله نیم کیلو متر از منطقه
لربر فاصله دارد اما فعآل مرکز رای دهی بطول هفت کیلومتر از منطقه فاصله
فاصله زیاد از پیدا کرده ومناطق کوهستانی وصوب الصبور میباشد که حق مردم ما غصب
10/10/1396
مراکز رای دهی گردیده مرکز پیشنهادی درمسجد لربز درنظر گرفته شده بود که متاسفانه
ازطرف کمیسیون محترم انتخابات حذف گردید لذا از کمیسیون انتخابات
خودهان ایجاد مرکز رای دهی
صمیمانه تقاضا میگردد مرکز یاد شده رافعال نماید
درلربز خوشک
مرکز دیار میانه لیسگ از طرف کمیسیون جای مناسب سروی و ارزیابی شده
فاصله زیاد از بود که متاسفانه از طرف کمیسیون حذف شده که این مشکل باعث محروم شدن خواهان دو باره فعال سازی
10/10/1396
مراکز رای دهی مردم ازحق رای میگردد امید واریم که مرکز یاد شده را فعال سازید
مراکزی رای دهی درمسجد دیار
میانه لیسگ

2

عریضه غیر
رسمی

مرکز
شبرغان

جوزجان

2

فورم رسمی

شبرغان

جوزجان

2

فورم رسمی

خو اجه
دوکوه

جوزجان

2

فورم رسمی

شبرغان

جوزجان

2

فورم رسمی

فیض اباد

جوزجان

2

فورم رسمی

خواجه
دوکوه

جوزجان

2

فورم رسمی

جوزجان

2

فورم رسمی

په دغو کیلو کی چی تقریبآ  14000د رای اچولو په معیار برابر نفوس لرو خو
بدبختانه چی د رای اچولو مرکزونو زمونږ څخه ډیر په لری فاصلی کی قرار
د نوی مرکز ایجاد په مخی کوت
فاصله زیاد از
د خوست والیت والیتی
10/10/1396
لری مونږ نشی کوالی چی هلته رسیدګی و کړو نو په دی اساس ستاسو محترم
علی شیرو خوست
کیلی کی
مراکز رای دهی
شورا ریاست مقام ته .
مقام ته وړاندیز کو چی زمونږ د کیلو لپاره په مخی کوت کیلی د رای اچونی
حوزه جوړه شی .
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19/9/1396

 10/10/1396فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
10/10/1396
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی
 10/10/1396فاصله زیاد از
مراکز رای دهی

د واټن ډیروالی ،فقر ،ناامنی و سنتی مسایل د رای اچونی څخه محرومیت

د ځدرانو په مدرسه کی د نوی
محل ایجاد

اشکمش

تخار

2

عریضه غیر
رسمی

اسمایل خیلو خوست

ټنیو

خوست

اشتری

دایکندی

خدیر
دیارمیانه
لیسگ

دایکندی

1

1

9

2

2

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

فروم رسمی

فورم رسمی

ندارد

91

مرکز سید میخ بهای

92

مسجد پشتو

93

مسجد غوتله

94

مسجد پتاب دشتی
کیتی

95

مکتب شاخه

96

مسجد پشتوکیتی

97

مسجد مرکزوطمه

98

مسجد غوتله

ندارد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

باز محمد ولد نورمحمد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

رجب اندیشمند ولد میرزا

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

محمد اکبر امیری ولد
غالم قادر

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

علی مدد ولد شیر علی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

28/9/1396

29/9/1396

30/9/1396

20/9/1396

30/9/1396

کمیسیون شکایات
نظر محمد ولد غالم حسین انتخاباتی

29/9/1396
سیدذکریا هاشیمی ولد
سیدعسکر

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

26/9/1396

99

علی شاه حسینی ولد محمد کمیسیون شکایات
انتخاباتی
اکبر

ندارد

اهالی قریه جات ساحه
محمد خواجه ،کوچه کور،
آهنگران ،مربوط شورای به ریاست محترم
انکشافی قریه محمد خواجه کمیسیون انتخابات

25/9/1396

100

مسجد دشت کیسو

نلری

ندارد

سید محمد ولد سید شاه
کریم

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

قادر خیلو  ،ښاعلم خیلو ،
شاهو خیلو  ،او شینکی د
کیلو خلکو شکایت

د انتخاباتو محترم
کمیسیون ته

101
شویج

ندارد

قریه شویچ

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

اهالی قریه جات تیلک
شورابک کله منار ,تیل
قربان .تیل جرجرک.
دیورک

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

102
لیسه عبدالغفارشهید

103

ندارد

مرکز نامبرده قبآل ثبت شده بود وفعآل کنسل شده است که این مرکز نامبرده
فاصله زیاد از دارای نفوس زیاد میباشد ومرکز رای دهی واقعآ دور واقع شده است بنآ از مقام
10/10/1396
مراکز رای دهی خواهیش میکنم که این مرکز را کنسل نکرده ودو باره فعال نمایند چون مراکز
رای دهی دوراست ومردم نمی تواند رای بدهند.
دوربودن مراکز رای دهی وافزایش نفوس وهمچنان این مرکز که جدیدآ پیشنهاد
فاصله زیاد از
گردیده باالتر از  1000یک نفر واجدشرایط دارد که این مرکز تثیبت نگردیده
10/10/1396
مراکز رای دهی
است مردم از حق خود محروم میگردد
مرکز مسجد غوتله کیسو به تعداد زیاد نفوس داشته در صورت که قبآل این
فاصله زیاد از
مرکز ایجاد شده بود فعآل برداشته شده اگر درصورت که ایجاد نشود رای دهنده
10/10/1396
مراکز رای دهی
گان زیاد از رای انداختن با قی خواهند ماند
دوربودن مرکز رای دهی .
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

خواهان ایجاد مراکز ی رای
دهی درمرکز سید میخ بهای
خواهان ایجاد مراکزرای دهی
درمسجد پشتو
خواهان دو باره فعال سازی
مراکزرای دهی درمسجد غولته
کیسو
خواهان درباره فعال سازی
مرکز رای دهی درمسجد دشت
کیتی

قریه تمران دایکندی

2

فورم رسمی

غوتله کیسو دایکندی

2

فورم رسمی

دایکندی

2

فورم رسمی

پتاب دشت
کیتی

فاصله زیاد  ،افزایش نفوس  ،کم بودن مراکزی رای دهی.
خواهان دوباره فعال سازی
مرکز رای دهی درمکتب شاخه

کیتی

دایکندی

2

فورم رسمی

دور بودن راه از مراکز رای دهی وافزایش نفوس
خواهان دوباره فعال سازی
درمسجد پشتو کیتی

ازکمیسیون انتخابات تقاضا داریم درقسمت مرکز وطمه که قبآل جای مناسب
درنظر گرفته شده بود مردم به راحتی درپروسه های قبلی انتخابات در روز
فاصله زیاد از
رای دهی اشتراک می نمودن ولی متاسفانه از طرف کمیسیون حذف گردیده که خواهان دو باره فعال سازی
10/10/1396
مراکز رای دهی
این امر باعث محروم شدن مردم از حق رای شان میگردد امید واریم که مرکز مراکزی رای دهی درمسجد
یادشده را دروباره فعال سازید
مرکز وطمه
مرکز مسجد غوتله کیسو از جمله مراکز پر نفوس میباشد که در دورهای قبل به
منظور مرکز رای دهی مورد استفاده قرار گرفته وموقیعت خوب برای
فاصله زیاد از اشتراک کننده هامیباشد ومتاسفانه فعآل اگاهی یافتیم که مرکز یاد شده حذف
10/10/1396
مراکز رای دهی گردیده که باعث مشکالت برای مردم جهت رای دهی اشتراک به پروسه
خواهان دوباره فعال سازی
انتخابات خواهد گردید که مردم محل از مراکز دیگر مانند سرکیسو ،وسرباغ مراکزی رای دهی درمسجد
کیسو زیاد است
غوتله
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

سیدستان

قریه بهایئ دایکندی

2

فورم رسمی

پشتو تمران
کیتی
دایکندی

2

خدیر وطمه دایکندی

2

کیتی غوتله
کیسو
دایکندی

2

فورم رسمی

فروم رسمی

فورم رسمی

به نسبت دوری فاصله از مراکز رای دهی به اندازه  30کیلومتر خوهان ایجاد
یک مرکز رای در محمد خواجه که نزدیک به مکتب متوسطه با تعمیر ستاندرد
میباشد هستند.

از کمیسیون محترم انتخابات تقاضا داریم که درمورد مرکز رای دهی واقع در
بازار کیسو ومسجد جامع دشت کیسو که قبآل از کمیسیون مورد تائید قرار
گرفته بود بهترین موقعیت میباشد از طرف کمیسیون محترم حذف گردیده اند
10/10/1396
که باعث مشکالت ازیاد برای ا هالی مردم ومنطقه برای رای دهی در روز
انتخابات میگردد که این مرکز رای دهی از مراکز مانند رویان  ،غوتله کیسو
فاصله زیاد از
مراکز رای دهی بسیار فاصله دارد
زمونږ د څلورو عټو کیلو اوسیدونکی دا شکایت لرو چی زمونږ لپاره د قادر
خیلو د رای ورکولو مرکز نه دی منظور شوی ده دا چی ستاسو کارکونکی د
هغه مرکز سروی کړ  .او مونږ فکر کوه چی نوی مرکز به منظور شی خو
فاصله زیاد از
10/10/1396
اوس ستاسو لخوا دا مرکز نه دی منظور شوی که دا مرکز منظور نشی نو
مراکز رای دهی
زمونږ  2000نارینه او ښځینه به د رای ورکولو له حقه محروم به شی  .ځکه
نور مرکزونه ډیر لر ی دی مونږ ستاسو څخه درخواست کوو چی د قادر خیلو
مرکز راته منظور او فعال کړی .
اهالی قریه شویچ که از فاصله پانزده کیلومتری درانتخابات اشتراک مینمایند که
فاصله زیاد از
یگانه مرکز رای دهی کینیک شویج بوده که قبال مسدود گردیده بنا خواهان
10/10/1396
مراکز رای دهی
بازگشایی این مرکز میباشند.
نسبت تراکم نفوس و فاصله راه به حدود  8-7کیلومتر از مرکز رای دهی تا
فاصله زیاد از مکتب عبدالغفار شهید مسافه داردکه قبال توسط کمیسیون سروی شده اما تا حال
10/10/1396
مراکز رای دهی در لست مرکز های رای دهی درج نشده و خواهان ایجاد مرکز جدید شده اند.

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید

خواهان دوباره فعال سازی
مراکز رای دهی درمسجد دشت
کیسو

د قادر خیلو مرکز بیرته راته
منظور او فعاله کړی .

خواهان بازگشایی مرکز رای
دهی قبلی

خواهان ایجاد مرکز رای دهی

خدیر

کیتی دشت
کیسو

شینکی
ولسوالی

شویج

تیلک

دایکندی

دایکندی

زابل

غور

غور

2

2

1

1

1

فورم غیر
رسمی

فورم رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

سفلی
مکتب نسوان
ٰ

ندارد

اهالی قریه جات دهن
شرشر و همجوار آن

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

انتخاب مکتب نسوان سفال توسط تیم تخنیکی به حیث مرکز رای دهی سروی
فاصله زیاد از گردید اما این محل در دور ترین نقطه قرار دارد .واینکه این محل بیش از 10
10/10/1396
مراکز رای دهی کیلومتر از محالت رای دهی فاصله دارد و تعداد  2000رای دهنده میباشد.

خواهان ایجاد مرکز رای دهی

.

غور

1

عریضه غیر
رسمی

104
ندارد

ندارد

قریه جات یکه بید قلمست
ها .درگگ و میانقلک ها

ندارد

قریه جات پیتوباغ .اسفنج.
دفتر والیتی کمیسیون
خرپال.چاالق.ناسفند.کورا
انتخابات والیت غور
بک.دهن سرونه

ندارد

اهالی قریه های قرا.
خندق.خم سیاه .دهن تیله.
زرنج اولیا .زرنج سفال.
جنگ جای و گیالن و
تارکشته

ندارد

قریه های دره کالن
دفتر والیتی کمیسیون
علیا.دره کالن سفلی
.لیاخاک.خارقل.خیابان.نوآ انتخابات والیت غور
باد

105
ندارد

106
ندارد

107

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

نسبت فاصله به اندازه  12کیلومتر از مرکز های همجوار و ارزیابی تیم
فاصله زیاد از
تخنیکی درین محالت و واجد شرایط بودن  2000رای دهنده نیاز به مرکز
10/10/1396
مراکز رای دهی
جدید رای دهی در مسجد یکه بید میباشد.
اهالی قریه های مذکور که بالغ به  2000نفر نفوس دارند و  15کیلومتر از
فاصله زیاد از مرکزرای دهی فاصله دارند و اینکه خواستار ایجاد مرکز رای دهی از
10/10/1396
مراکز رای دهی کمیسیون انتخابات شده اند اما منظور نشده.

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

اهالی قریه های مذکور که بالغ به  1500نفر نفوس دارند خواستار ایجاد مرکز
رای دهی جدید بنابر دوری فاصله راه مبیاشند

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید
خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

.

کوک

کوک

غور

غور

غور

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

به اساس مسافت راه از مرکز تعین شده اهالی قریه های فوق الذکر از حق رای
دهی محروم شده اند و به اساس ارزیابی مرکز ها از طرف کمیسیون و عدم
توجه به ان این اهالی خواهان ایجاد مرکز جدید شده اند.

ندارد

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

لیاخاک

غور

1

عریضه غیر
رسمی

108
109

ندارد

ندارد

اهالی قریه ده سبز اسد اباد دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل
الغیو

110

ندارد

21/6/1396

اهالی قریه جات بابه
کرخیل ،کج حسین خیل،
کج میرعلی خیل ،تخری ،دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل
تیمورچیته ،نبارلوته

111

ندارد

ندارد

اهالی کارته الفتح ،سلیمان
خیل و نجات مینه ،شهرک
گلخانه ،کاریزمیر،
شهرک انکشافی نجات
مینه ،محل کوه آنتن ،قریه دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل
پشت باغ و نجات مینه

ندارد

5/6/1396

112
113

ندارد

ندارد

د استاد ربانی عطیش 30/9/1396

اهالی شهرک حاجی جنت دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل
گل

115
116

مسجد جامع گوهر
فاعل
لندرخیل ،لغمان و
رویزقی

ندارد

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

مردم شهرت حاجی جنت گل مه تعداد نفوس شان به  20000نفر میرسد
فاصله زیاد از
خواهان ایجاد مراکز رای دهی در مساجد :حاجی گل ولی محمد .مالدادگل.
10/10/1396
مراکز رای دهی
حاجی خیل مسجد و مسجد حاجی شیر جان میباشند
فاصله زیاد از قریه های بتخاک و خدرخیل نسبت دوری راه خواهان ایجاد مرکز رای دهی
10/10/1396
مراکز رای دهی جدید زنانه و مردانه میباشند.
د قلع دادی ساحه د  4کیلو متره په اندازه د رایو د نورو مرکزونو څخه واټن
فاصله زیاد از
لری او لس واړه کلي چې د رایو ورکونې شمیر یې  600تنو ته رسیږی
30/9/1396
مراکز رای دهی

عبدالجبار ولد محمد جان

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

اهالی مسجد جامع گوهر
فاعل

فاصله زیاد از دور بودن راه به فاصله سه کیلو متر که مشکالت زیادی را که برای کاندیدان
به مقام والیتی انتخابات
10/10/1396
مراکز رای دهی واجد شرایط به بار آورده است
والیت کاپیسا

اهالی و موی سفیدان
والسوالی تگاب

ده سبز

کابل

1

عریضه غیر
رسمی
سروبی

کابل

1

اهالی قریه های مذکور که متشکل از  17مسجد میباشد و در حدود  3000فامیل
سکونت دارند ،اهالی این مردم نسبت دوری راه و نبود محل رای دهی نزدیک
نتوانستند در چندین دور پروسه رای دهی اشتراک نمایند.

اهالی قریه بتخاک  .خدر
خیل

به مقام ریاست مستقل
انتخابات والیت کاپیسا

ایجاد مراکز جدید رای دهی

ایجاد مراکز جدید رای دهی

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل

114
2/10/1396

فاصله زیاد از نداشتن مرکز رای دهی در منطقه و دوری از مراکز رای دهی دیگر خواهان
10/10/1396
مراکز رای دهی ایجاد  4مراکز رای دهی جدید
خواهان ایجاد مراکز رای دهی در قریه های بابه کرخیل ،کج حسین خیل ،کج
میرعلی خیل ،تخری ،تیمورچیته ،نبارلوته میباشند.
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

فاصله زیاد از
10/10/1396
فاصله دور ،حذف پنج مراکز رای دهی از طرف کمیسیون انتخابات .
مراکز رای دهی

عریضه غیر
رسمی

خواهان ایجاد محل رای دهی در
الحاقیه لیسه حضرت عثمان واقع
ناحیه 17
کارته الفتح ناحیه  17میباشند
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید

ناحیه ۲۱

عریضه غیر
رسمی

کابل
کابل

1
1

عریضه غیر
رسمی

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید

بگرامی

کابل

1

عریضه غیر
رسمی

په قلعه نو مالداری کې د نوی
مرکز ایجاد کول

پغمان

کابل

2

رسمی فورم

خواهان ایجاد مرکز و مرکز
رای دهی در مسجد جامع گوهر کوهستان
فاعل
خواهان ایجاد مراکز رای دهی
تکاب
در منطقه تکاب

کاپیسا
کاپیسا

2
2

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

117
118

مسجد جامع شیخی

ندارد

والسوالی گوهبند

2/10/1396

نام ندارد

28/9/1396

فاصله زیاد از
اهالی والسوالی حصه اول به ریاست انتخاباتی
10/10/1396
مراکز رای دهی
والیت کاپیسا
کوهستان
فاصله زیاد از
به شورای والیتی کاپیسا 10/10/1396
فاصله دور ،کم بودن مرکز رای دهی.
اهالی والسوالی گوهبند
مراکز رای دهی
په تخته پل وسلوالۍ کې د  8مرکزو حذف کول او د ځینو مرکزو تر منځ د
( )50کیلو متره فاصله
دور بودن راه

د تخته پل ولسوالۍ د
دواړو شوراګانو لخوا

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

119

خواهان ایجاد مراکز رای دهی
در مسجد جامع شیخی

کوهستان

کاپیسا

2

خواهان ایجاد مراکز رای دهی

گوهبند

کاپیسا

2

الندې ذکر شوي مرکزونه چې
نور په تخته پل ولسوالۍ کې
وجود نلری او پر ځای یی د نو
یو مرکزو نو د ایجاد غوښتنه -۱
ظاهر کلی ( سلیمانزی
تخته پل
ښوونځی)  -۲مدد خان کلی
(کلینیک)  -۳حاجی محمد خان
کلی (ښوونځی)  -۵میرانو کلی (
د پیر محمد کور)  -۶تاجوخان
کلی ( کیمپ ښوونځی)  -۷امیر
خان کلی  -۸شامیزی کاریز

کندهار

3

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

تخته پل ولسوالۍ کې د نفوسو زیاتوالی په نسبت د رای اچونې د مراکزو کمبود

نام ندارد

28/9/1396

د تخته پل ولسوالۍ د
دواړو شوراګانو لخوا

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

120
نام ندارد

28/9/1396

د ټاکنو خپلواک
د پنجوایی ولسي شوار لخوا
کمیسیون

121
122

د کاڅه ګل مرکز

ندارد

د شاه ولی  ،خم آباد ،
مرئ  ،ړیل دریویو ،
صادئ موړ

123

غازی آباد

ندارد

سید د حاجی اباد کلی

124

نلری

ندارد

125

نلری

ندارد

126

نلری

ندارد

د جالله کلی خلک

ده بخ

ندارد

اهالی قریه ده بخ

سلتریت ،صدیق آباد،
اولری جبی ولسونو
د شپد دبری بیلی  ،هجرت
د کونړ والیت د
آباد  ،توحید آباد  ،کوزه
بیله  ،رمانی کلی او ډاګ انتخاباتو خپلواک
کمیسیون ته
کلی لخوا

127
128
129
130

د غازی آباد ولسوال
صاحب ته
د کونړ والیت د
انتخاباتو خپلواک
کمیسیون ته
د کونړ والیت د
انتخاباتو خپلواک
کمیسیون ته

دشاه ربا لیسه

ندارد

اهالی قرغه ئی

کنده حسن خیل

ندارد

اهالی کنده حسن خیل

مریم کوره

ندارد

اهالی مریم کوره

د تخته پل ولسوالی په  ۹الندې
سیمو کې د نویو مرکزونو ایجاد.
تخته پل
 -۱نایب ویاله  -۲ښادیزی -۳
کڅي کاکوزی  -۴عبدهللا زی -۵
پیتاوی کلی  -۶ماکوان  -۷ملید
االدو  -۸ګارو کلی  -۸جالل خان

د پنجوایی ولسوالۍ د مرنګان ،زلیخان ،سید کال ،دواب کاینری ،پاینکیله،نوروز
او وغره کلیو لریوالی د رایې اچونې له مراکز څخه.
د پنجوایی ولسوالۍ د مرنګان،
فاصله زیاد از
10/10/1396
زلیخان ،سید کال ،دواب کاینری ،پنجوایی
مراکز رای دهی
پاینکیله،نوروز او وغره کلیو
لپاره د نویو مرکزونو ایجاد
د کاڅه ګل مرکز او داسی تعمیر په نښه شو او د مرکز په حیث تعین چی
فاصله زیاد از
د نوی مرکز ایجاد په حکیم آباد
زمونږ د پورته کلو نه  5کیلومتره فاصله لری
10/10/1396
مراکز رای دهی
غازی آباد
کلی کی
دا چی مرکز په غازی آباد کلی کی ده او د مونږ د حاجی آباد کلی نه 3
فاصله زیاد از
د نوی مرکز ایجادول په حاجی
کیلومتره فاصله لری
10/10/1396
مراکز رای دهی
غازی آباد
آباد کی
د هغوی کلی د نوی تعین شوی مرکز څخه دیر واتن لری
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
نلری
د نوی مرکز غوښتنه
څرنګه چی د سرکاڼو ولسوالی کی ټاکنیزو حوزو ارزیابی شوی وه زمونږ د
فاصله زیاد از شپد دبری بیلی د سیمی چی ګن تعداد وګړی پکی ژوند کوی بشپړ امنیت دی
10/10/1396
مراکز رای دهی سابقه مرکزونه زمونږ څخه په لری واټن کی واقع دی
د شپد دبری بیلی سیمه کی د
سرکاڼو
نوی مرکز منظورول
دا چی د غازی اباد ولسوالی د جالله کلی هم د نوی مرکزونو ارزونه کی شامل
فاصله زیاد از شو خو روسته خبر شو چی د جالله مرکز منظور شوی نه دی دا چی زمونږ
10/10/1396
مراکز رای دهی کلی د نورو انتخاباتی محلونو نه لری پروت دی او د اردو یو بیز هم دلته شته د جالله کلی مرکز باید منظور
نو هیڅ د نه قبلیدو دلیل یی نشته .
غازی آباد
شی

د کونړ والیت د
انتخاباتو خپلواک
کمیسیون ته
به امریت محترم
فاصله زیاد از
والیتی کمیسیون مستقل 10/10/1396
فاصله زیاد از مرکز رای دهی  ،وعدم امنیت مناسب برای رای دهندگان
مراکز رای دهی
انتخاباتی لغمان
به مقام کمیسیون
فاصله زیاد از دور بودن راه  ،کم بودن مراکز رای دهی
10/10/1396
انتخاباتی والیت لغمان
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
دور بودن راه از مراکز رای دهی وافزایش نفوس
به مقام ولسوالی
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
به کمیسیون انتخاباتی
10/10/1396
دور بودن راه از مراکز رای دهی وافزایش نفوس
مراکز رای دهی
والیت لغمان

خواهان دوباره فعال سازی
مرکز رای دهی در روشان
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قرغه ئی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
درکنده حسن خیل
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در روشان

مرکز

کندهار

کندهار

1

3

کنر

1

کنر

1

کنر

2

کنر

1

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

کنر

1

لغمان

2

عریضه غیر
رسمی

قرغه ئی

لغمان

1

عریضه غیر
رسمی

قرغه ئی

لغمان

1

فورم رسمی

مرکز

لغمان

2

عریضه غیر
رسمی

روشان

ندارد

اهالی روشان لیسه

به کمیسیون انتخاباتی
والیت لغمان

خورتی

ندارد

اهالی خورتی

به مقام ولسوالی

133

ندارد

ندارد

134

ندارد

ندارد

135

ندارد

27/9/1396

136

ندارد

28/9/1396

131
132

27/9/1396

137
138

درقریه سپهره

ندارد

139

زنده جان

ندارد

140

قریه پیرنینواز

23/9/1396

141

ندارد

ندارد

142

قریه هوا دوپشته
کارمندان والسوالی
های مربوط هرات

ندارد
ندارد

نام ندارد

2/10/1396

143

اهالی موسفیدانملک امین د لغمان والیت د
انتخاباتو خپلواک
اباد نصرت مینه ،شهید
کمیسیون ته
اباد ناصر آباد و غیره
د لغمان والیت د
اسم شکایت کننده خوانده
انتخاباتو خپلواک
نمیشود.
کمیسیون ته
به کمیسیون انتخابات
والیتی ننگرهار
مردم قریه کورکو
به کمیسیون انتخابات
مردم قریه میران مردان والیتی ننگرهار
به کمیسیون انتخابات
والیتی ننگرهار
مردم قریه کوشتل

کوچیان
قریه جات جگره گزی
.استخوان
قریه جات
پیرنینوازمکومک

دفتر کمیسیون مستقل
انتخابات والیت هرات
ریاست محترم
کمیسیون انتخابات
هرات
صاحب غوریان

اهالی قریه جات قلعه
برج ،قلعه صحت خان،
قریه قدوس خان ،اسیاب
سرخ ،قریه سفری ،قلعه
باغ ،مهاجرآباد ،قلعه احمد کمیسیون انتخابات
والیتی هرات
شاه خان
قریه جات هوا دوپشته خم
قعله صاحب غوریان
گالب خان
ریاست کمیسیون
انتخابات هرات
کارمندان والسولی ها
د هلمند والیت والیتی
شورا لخوا

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
دور بودن راه  ،وعدم رسیدگی زنان ومحاسین سفیدان درمرکز رای دهی
مراکز رای دهی
نسبت فاصله راه از مراکز رای دهی زنان و موسفیدان رفته نمیتوانند بناء
فاصله زیاد از خواهان ایجاد مرکز رای دهی در گل غتی ناصر آباد و مرکز قریه
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از مرکز رای دهی  ،ازدیاد نفوس  ،نبود وسایل نقلیه ،

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

نام ندارد

2/10/1396

145

قرغ ئی

لغمان

1

عریضه غیر
رسمی
ایجاد مرکز رای دهی جدید

نسبت دوری راه از دیګر مراکز رای دهی خواهان دوباره باز شدن مرکز رای
فعال نمودن مرکز رای دهی
دهی لیسه روشان میباشندږ
لیسه روشان
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
قریه کور کومنطقه پرنفوس بوده واینکه از دیگر مراکز رای دهی به انداز
جدید
ه6کیلو متر فاصله دارد خواهان ایجاد مرکز رایدهی هستیم
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
ولسوالی اچین منطقه پرنفوس بوده واینکه از دیگر مراکز رای دهی به انداز
جدید
ه6کیلو متر فاصله دارد خواهان ایجاد مرکز رایدهی هستیم
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
مسجد قریه کوشتل منطقه پرنفوس بوده واینکه از دیگر مراکز رای دهی به
در مسجدکوشتل
انداز ه بنج کیلو متر فاصله دارد خواهان ایجاد مرکز رایدهی هستیم
به دلیل دور بودن راه وانتقال مرکز راه دهی به جای دیگر
ایجاد مرکز رای دهی درقریه
سپهره ومحل دشت
دور بودن مرکز رای دهی به طول سی کیلومتر
ایجاد مرکز رای دهی
درولسوالی زنده جان
ایجادمرکز رای دهی در قریه
به اثردوری راه به طول سی کیلومتر
پیرنینواز
به دلیل دور بودن راه و مصارف گزاف و ناآمنی نمیتوانند به مرکز های دیگر
بروند ازینرو خواهان ایجاد مراکز رای دهی در قلعه برج میباشند.

قرغیو

مرکز

لغمان
لغمان

1

اچین

ننگرهار

2

اچین

ننگرهار

2

اچین

ننگرهار

2

گزره

هرات

3

زنده جان
غوریان

هرات
هرات

1
4

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

فاصله زیاد ازمرکز رای دهی  ،کمبود مرکز رای دهی

فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی
فاصله زیاد از مشکالت پولی موضوع وترانسپورتیشن به مراکزی رای دهی
10/10/1396
مراکز رای دهی
د ناوی ولسوالۍ د لنډی ښاخ د حاجې عطاءهللا افغان جامع مسجد او همدارنګه د
ښاخ اچکزائی سیمو لریوالی د رایو د مرکزونو څخه د  9کیلومتر په اندازه
فاصله زیاد از
10/10/1396
مراکز رای دهی

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
درقریه هوادوپشته  ،گالب خم

غوریان

هرات

1

خواهان تجدید نظر

ولسوالی ها هرات

1

گلران

هرات

د ناوی ولسوالۍ د لنډی ښاخ د
حاجې عطاءهللا افغان جامع
مسجد او همدارنګه د ښاخ
ناوه
اچکزائی سیمو کې د نوی مرکز
د ایجاد غوښتنه

هلمند

د ناوی ولسوالۍ د لنډی ښاخ د حاجې عطاءهللا افغان جامع مسجد او همدارنګه د د ناوی ولسوالۍ د لنډی ښاخ د
ښاخ اچکزائی سیمو لریوالی د رایو د مرکزونو څخه د  9کیلومتر په اندازه
حاجې عطاءهللا افغان جامع
فاصله زیاد از
مسجد او همدارنګه د ښاخ
10/10/1396
ناوه
مراکز رای دهی
اچکزائی سیمو کې د نوی مرکز
د هلمند والیت د والیتی
د ایجاد غوښتنه
شورا مقام ته

هلمند

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

1
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

144
د لنډي ښاخ سیمې د
ولسونو لخوا

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در روشان
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه خورتی

لغمان

1

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

1

1

2

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

فاصله زیاد و تراکم نفوس
نام ندارد

تاریخ ندارد

د خاص ارزګان ولسوالۍ
ملکی خلکو لخوا

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

10/10/1396

146
ندارند

147

29/9/1396

اهالی چهردرشت

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

د قدم شالی ،میانه فیروز ،شنه قلعه ،کرلغو او وردګ کوټ سیمې چې زیات
نفوس لری او د رایې اچونې لپاره کوم مرکز نه لري
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

10/10/1396
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

به اساس یک سلسله مشکالت مرکز رای دهی چهردرشت بسته گردیده است و
اینکه در لست جدید نام این مرکز ذکر نگردیده است .واضافه تر از 3000
واجدین شرایط رای دهی در قریه وجود دارند .و به اندازه  10کیلومتر از
مراکز رای دهی دیگر فاصله دارند .بنا ِء اهالی قریه مذکور خواهان باز شدن
دوباره مرکز ذکر شده هستند.

د نوی مرکز د ایجاد په قدم
شالی ،میانه فیروز ،شنه قلعه،
کرلغو او وردګ کوټ سیمو کې
خواهان باز شدن مرکز رای
دهی سابقه

خاص
ارزګان

حوزه قاد
غوالک

ارزګان

بادغیس

2

2

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

 5سایت

ندارد

148

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
ولسوالی مرغاب
مستقل انتخابات
کمیسیون شکایات
حسام الدین ولد رسول داد
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
عبدالقادر ولد عبدالرحیم
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
عبداکبیر ولد محمد انور
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
محمدایوب ولد سکندر
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
انتخاب
طیبه غالم حسن

قریه چیپبه

21/9/1396

قریه پایمزار

19/9/1396

قریه سراب

20/9/1396

قریه کبودی

19/9/1396

153

دره علی

ندارد

154

مکتب نسوان کتوالی
مرکز

ندارد

محمد امین ولد ابوالحسن

16/9/1396

کمیسیو ن شکایات
سید محد حسن ولد عبدالحق
انتخاباتی

دیلونه_ جدید_ سیفان

16/9/ 1396

مولوی محمد یوسف ولد
محمد قدم

کمیسیون شکایات
انتخابات

منبر خورچین بالق
شغلی -یکاولنگ

ندارد

ناظر حسین ولد احمد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

149
150
151
152

155
156

منبر خورچین بالق
شغلی -یکاولنگ یک

کمیسیون شکایات
انتتخاباتب

محمد علی
غالم فاورق ولد محمد
ابراهیم

کمیسیون شکایات
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
انتخاباتی
کمیسون شکایات
انتخابات

15/9/1396

کمیسیون شکایات
انتخاباتی
محمد امین ولد محمود
کمیسیون شکایات
حیدر علی ولد حاجی بخش انتخاباتی

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

159

مسجد قعله سبزی

160

مسجد انشور کوه

15/9/1396

161

مسجد کدوخانه
مسجد میانشنه ،ده
مندیگ ،میانه ده ،
شیونه ده ،علیاتک

16/9/1396

163

سیاه دره مرغی

ندارد

مکتب متوسطه
کتوای مرکز

14/9/1396

مسجد سید بابا
سپغنان

15/9/1396

ندارد
15/9/1396

166
167
168
169

عبدالقدیر ولد علی جمعه

مسجد سرکل نی قل 15/9/1396
مسجد انشور کوه

15/9/1396

منبر خورچین
سیالق شغلی
یکاولنگ

ندارد

مسجد قله سبزی

10/10/1396

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

158

165

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

کمیسیون شکایات
غالم علی ولد حاجی خداداد انتخاباتی

157

164

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس

فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

ریش ده  -یکاولنگ
دو

162

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
21/9/1396
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
19/9/1396
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
20/9/1396
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
19/9/1396
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

15/9/1396

محمد امین ولد ابوالحسن

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی
اسد هللا ولد عبدهللا
کمیسیون شکایات
اسحاق ولد علی یاور
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
محمد علی ولد احمد حسین
انتخاباتی

 14/9/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
15/9/1396
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
15/9/1396
تراکم نفوس

ناظر حسین ولد احمد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

ندارد

عبدالقدیر ولد علی جمعه

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

15/9/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

اهالی قریه مرغاب والیت بادغیس نسبت تراکم نفوس در ساحه مسکونی
خواهان ایجاد مراکز بیشتر {از  5مرکز به  12سایت} رای دهی گردیدند.
فاصله زیاد تا مرکز رای دهی وافزایش مرکز رای دهی
فاصله زیاد تا مرکز رای دهی
تراکم نفوس وفاصله زیاد بیشتر از  5کیلو متر
فاصله زیاد از مرکز رای دهی  ،ازدیاد نفوس  ،نبود وسایل نقلیه ،
نبود مرکز رای دهی  ،فاصله زیاد  ،تراکم نفوس
تراکم نفوس بشتر از  950فامیل به تعداد سه شورای انکشافی بیشتر از 3000
هزار واجد شرایط رای دهی میباشد وفاصله های دور مرکز رای دهی
قریه جات تفکیزک ،چشم پهلو ،خشک دره هاوهم چنان فاصله یک قریه از
قریه دیگر  15الی  20کیلو متر فاصله دارد بنا خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مرکز منبر خورچین بالق شغلی هستیم
فاصله زیاد تا مرکز رآی دهی ،نفوس زیاد ،مشکالت راه ومشکالت زنان
ومردان
فاصله زیاد مرکز های رای دهی که با مشکالت طبعیی وبلند کوه زنان وافراد
معلول نمی تواند به مرکز رای دهی حاضرشوند .که مرکز رای دهی خورچین
بالق با داشتن بیش از  1300نفر واجد شرایط میباشد که شامل :تفکیزک بیشتر
از  15فامیل ،چشمه پهلو بیشتراز  20فامیل  ،ده نوبیشتر از  73فامیل  ،اوته
پور بشتر از  40فامیل  ،وخورچین بالق بیشتر از  30فامیل می باشد که
ضرورت به مرکز رای دهی داردند
مرکز رای دهی پیشنهادی پیش ده بشتر از  1200نفر واجد شرایط رایدهی
ونیاز شدید وجدی به مرکز رای دهی دارد
درقعله سبزی بیشتر از 455فامیل هستیم که درحدود  1800رای دهند ه واجد
شرایط برای رای دهی میباشد وهمچنان فاصله راه از مرکز رای دهی خیلی
دور است
نفوسس زیاد  ،فاصله زیاد  ،کم بودن مرکز رای دهی
فاصله دور ،افزایش نفوس بیشتر از  4500نفر

افزایش مرکز های انتخاباتی از
 5به  12سایت
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه چیپه
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه پایمزار
خواهان ایجاد مرکز راید هی
درقریه سراب
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه کبودی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در دره علی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مکتب نسوان کتوالی مرکز

جرند
جرند
چرند
چرند
یکاولنگ
مرکز دره
سادات
کتوالی

حصه اول
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در منبر خورچین بالق یکاولنگ یکاولنگ
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه دیلونه

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
خورچین بالق یکاولنگ

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
درمسجد قعله سبزی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
درمسجد انشور کوه
خواهان ایجات مرکزی در
مسجد کدو خانه ،جدید ،سیغان

دور بودن راه  ،کم بودن مراکز رای دهی  ،وافزایش نفوس که بیشتر از 6000خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مسجد شیر بابا ،سیغان
نفر واجد شرایط برای رای دهی
افزایش نفوس درحدود  150فامیل وبیشتر از  500رای دهندی واجد شرایط
خواهان ایجاد مرکز راید دهی
در مسجد سر کوتل
بیشتر از 600فامیل میباشد وفاصله بیشتر از  16کیلو متر راه از مرکز رای
خواهان ایجاد مرکز راید دهی
دهی است
در مسجد انشور کوه
بیشتر از  20فامیل و 73فامیل نفر واجد شرایط برای رای دهی هستن
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در منبرخورچین سیالق شغلی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مسجد قعله سبزی

بادغیس
بادغیس
بادغیس
بادغیس
بامیان
بامیان
بامیان

2
2
2
2
2

2
2

فورم رسمی
فورم رسمی
فورم رسمی
فورم رسمی
فورم رسمی

فورم رسمی
فورم رسمی

سیغان

بامیان

2

فورم رسمی

یکاولنگ

بامیان

2

فورم رسمی

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در ریش ده یکاولنگ دو

فاصله دور  ،افزایش نفوس که درقریه جات سرمیانشه  ،ده مندیگ ،شیونه ده ،
وعلیاتک که بیشتر از  14600خانه که بیشتر از  5000رای دهنده واجد شرایط خواهان ایجاد مرکز رای دهی
دز مسجد سرمیانشه
فاصله زیاد  ،تراکم نفوس  ،کم بودن مراکز رای دهی  ،نبود موتر  ،وراه دشور خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه سرسیاه دره مرغی
دور بودن راه  .افزایش نفوس  .تعداد زیاد بودن فامیل درحدود 90
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مکتب متوسطه کتوای

ازدیاد نفوس بیش از  455فامیل ویک  1800رای دهی واجد شرایط

مرغاب

بادغیس

1

عریضه غیر
رسمی

ورس
سیغان

ورس
یکوولنگ
حصه دوم
مرکز
سادات
کتوای

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

سیغان

بامیان

2

فورم رسمی

پنجاب

بامیان

2

فورم رسمی

ورس

بامیان

2

فورم رسمی

خورچین
سیالق
شغلی

بامیان
بامیان

2
2

فورم رسمی
فورم رسمی

170
171

172

منبر خورچین بالق
شغلی یکاولنگ

16/9/1396

سید محمد حسن ولد سید
عبدامتین

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

16/9/1396

دره علی

29/9/1396

علی یاور قاسمی ولد
ابراهیم

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

29/9/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

ریش ده  -یکاولنگ
دو

ندارد

کمیسیون شکایات
غالم علی ولد حاجی خداداد
انتخاباتی

ندارد

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

ندارد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

ندارد

فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

منبر ده میر

طیبه غالم حسن

173
174
175
176

فاصله دور بیش از  25کیلو متر از مرکز رای دهی

منبر ابدک پاین
ایکاولنگ
لیسه ذکور دهن
غندک
مسجد سید بابا
سپغنان

14/9/1396

کمیسیون شکایات
حیدر علی ولد حاجی بخش
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
عبدالمتعال ولد کرام الدین
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
اسد هللا ولد عبدهللا
انتخاباتی

15/91396
اسحق ولد علی یاور

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

اهالی کارته انصاری ها
ناحیه  7مزاری شریف

به ریاست شورای
والیتی والیت بلغ

28/9/1396

اهالی قریه منشی علی
اکبر جدران

چهاربوک والیت بلخ

28/9/1396

اهالی قریه وچه ونه
عمرخیل

چهاربوک والیت بلخ

اهالی قریه های کج گذرها
،تاشقرغائی ها وپروژه
انتظار

به مقام محترم ولسوالی
نهرشاهی والیت بلخ

د پکتیا والیت د پټان
ولسوالۍ د ولسونو لخوا

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

ندارد

15/9/1396

177

مسجد سرکل نی قل

178

سرک خواجه خیران

179

قریه منشی علی
اکبر جدران

180

قریه وچه ونه
عمرخیل

181

مسجد جامع بی بی
صیفوره

ندارد

نام ندارد

22/9/1396

ندارد

14/9/1396
15/9/1396

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس

10/10/1396
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
10/10/1396

10/10/1396
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

10/10/1396

182

خیرمنی مکتب

183

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

تاریخ ندارد

د ځاځی اریوب ولسوالۍ د
خیړمنی سیمې د ولسونو
لخوا

افزایش نفوس بیش از  1200فامیل وبیش از  2500نفر واجد شرایط برای رای خواهان ایجاد مرکز رای دهی
دهی فاصله درحدود  15کیلو متر از مرکز رای دهی
در دره علی
بیشتر از  1200نفر واجد شرایط وفاصله زیاد تا مرکز رای دهی مشکالت زیاد
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
را برای مردم آورده است
در ریش ده یکاولنگ دو
دور بودن راه  ،افزایش نفوس وهمچنان درحدود  300فامیل

ندارد

10/10/1396
د پکتیا والیت والیتي شورا مقام ته

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در منبر خورچین بالق شغلی

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در منبر ده میر

حصه اول
یکاولنگ

بامیان

یکاولنگ
نمبر اول

بامیان

یکاولنگ
حصه دو
ریش ده

بامیان

یکا ولنگ
دره علی

دور بودن راه درحدود سه ساعت تا مرکز رای دهی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در منبر پاین یکاولنگ
افزایش نفوس ودور بودن راه که قبال مرکز رای دهی در لیسه ذکور دهن غنک خواهان ایجاد مرکز رای دهی
بوده حذف گردیده است
در لیسه نسوان دوابی
دور بودن راه وتراکم نفوس کمبود مراکز رای دهی درحدود  600نفر واجد
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
سیغان
شرایط
درمسجد سید بابا سیغان
فاصله زیاد از مرکز رای دهی  ،ازدیاد نفوس  ،نبود وسایل نقلیه ،
خواهان دوباره فعال شدن مرکز
رای دهی در مسجد سرکل نی قل پنجاب
درساحه کارته انصاری به تعداد تقریبآ ده هزار فامیل زندگی میکند که تقریبآ
دوهزار تن شان درهشت قسمت انصاری ها واجب شرایط رای انتخاباتی دراین
محل میباشد  .متاسفانه درهر دوره انتخابات مرکزی رای دهی ازساحه ما تقریبآ
یک کیلو متر دورمیباشد که اصآل طبقه اناث ما نمیتواند دراین پورسه اشتراک
نمایند بنآ میخواهم یک مرکز درسرک خواجه خیران که برای تمام مردم ما
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
نزدیک میباشد ایجاد شود
در سرک خواجه خیران

حصه دوم
یکاولنگ
شیبر دره
غندک

تراکم نفوس وفاصله زیاد به مراکز رای دهی خواهان ایجاد مراکز رای دهی
در قریه منشی علی اکبر جدران میباشیم
محترما اینکه مایان اهالی قریه پرنفوس میباشیم عنقریب تشکیالت مرکز های
رای گیری وکیالی محترم صاحب درمنطقه ولسوالی ترتیب میگردد وخواهان
ایجاد مراکز رای دهی درقریه وچه ونه عمرخیل میباشیم

خواهان ایجاد مراکز رای دهی
درقریه منشی علی اکبر جدران

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
درقریه وچه ونه عمر خیل

مدرسه ومسجد جامع بی بی صیفوره واقع پروژه انتظار که یک جای مناسب
ونزدیک به مردم بخا طر رای دهی میباشد ما اهالی سه قریه مرکز رای دهی
خویش را همین موقعیت پیشنهاد می نمایم تاتمام اهالی قریه از رای دادن به
شخص مورد نظر خویش محروم نشوند امید است موضوع رابه مرجع مربوطه
آن هدایت فرمایند تا مشکل ما از این ناحیه مرفوع گردند
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مسجد جامع بی بی صیفوره
د کلیو ترمنځ زیاته فاصله قومی ستونزې چې د پکتیا والیت د  42حذف شویو
مراکز په لست کې  3د پټان ولسوالۍ مرکزونه شامل دی
دا چې یادې ولسوالۍ ته زیات

چهاربوک

2

2

2

فورم رسمی
فورم رسمی

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

بامیان

2

فورم رسمی

عریضه غیر
رسمی

بلخ

بلخ

2

2

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

چهاربوک

بلخ

2

عریضه غیر
رسمی
نهرشاهی

مهاجر را ستانه شوی دی او د
یادو  ۳مراکزو تر څنګه د ۱۰
پټان
نویو مراکز د ایجاد غوښتنه
ترځو په ټاکنو کې د یادې سیمې
د اوسیدونکو د نه کډون پریکړه
د بیا ځل لپاره تکرار نشی
دا چې د ځاځی اریوب ولسوالۍ د خیرمنی سیمې نفوس د  9000زره تنو زیات د امکان په صورت کې د
دی ولی د ټاکنو کمیسیون لخوا صرف  2مراکز راکړل شوی دی
خیرمنی مکتب په خوزې کې د
نوی مرکز ایجاد او یا هم د عدم
امکان په صورت کې دخیرمنی
حوزه د خیرمنی قوم جامع
جومات ته انتقال کړئ.

بامیان

2

فورم رسمی

ځاځی
اریوب

بلخ

پکتیا

پکتیا

1

2

1

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

184

نام ندارد

28/9/1396

21/6/1396

185

ندارد
نام ندارد

تاریخ ندارد

186

نام ندارد

د کوچیانو چارود سمون
آمریت لخوا
اهالی منطقه قریه های ده
باشی ،سادات ،شیا ،ریس
خیل ،قریه خطیب،
اصالت بیگ وغیره
د پکتیکا والیت قومی
مشران ،مدني ټولنې او
مرکز ښرنې د اولسونو
لخوا

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

به کمیسیون انتخابات
والیتی پکتیا
د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

تاریخ ندارد

فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

10/10/1396

187

د پوخوا په نسبت د مرکر ښرنې د نفوس زیاتوالی او د نورو والیتونو څخه
کډوالو را کډه کیدل
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
د ګومل ولسوالۍ د شکین سیمې د نفوس د زیاتوالی او نسبي امنیت په شتون کې
د محلونو کموالی او د ګومل ولسوالی په الندې ذکر شوو سیمو کې د ټاکل شوو
مرکزونو نږدیوالی -1 .زاولوخیل دولت مدرسه او شهید فیروز ښوونځی-2 .
امیر مدار میلمستون او تابوت-3 .یرمنزی لمړنی دانجونو ښوونځی او اپیسنه-4 .
چهار بران ولسوالی مرکز او چهار بران منځني ښوونځی.

10/10/1396

د ګومل ولسوالۍ د شکین
سیمې قومی مشرانو ،دېنې
علماؤ او ځوانانو لخوا

د پکتیا والیت د عبوری او غیری عبوری کوچیان د نفوس زیاتوالی په اساس
سره د  3منظور شویو سایتونو څخه زیاتو سایتونو ته ضرورت
خواهان ایجاد مراکز رای دهی جدید در ساحه مکتب ده باشی بنابر تراکم نفوس
منطقه و دور بودن از مرکز رای دهی دیگر

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

د  ۳منظور شویو سایتونو څخه
د زیاتو سایتونو ایجادیدلو

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید
د مرکز ښرنې د نفوس د
زیاتوالی په نسبت د رایو د
مرکزونو کموالی او د نویو
مرکزیو د ایجاد غوښتنه
په هغه سیمو کې د انتخاباتو د
کمیسیون لخوا  GPSشوي وي
ولي منظور شوي ندې او امید
لرو چې په الندې سیمو کې د
نوی محلونو راته ایجاد کړئۍ،
حاجی مقرب مسجد(مقرب
کلی) ،سید مسجد ( سید کلی)،
لنډ ډاک مدرسه( مچداد مدرسه)
او ظریف میلمستون.

مرکز

پکتیا

1

عریضه غیر
رسمی
در اوراق
غیر رسمی

ندارد
مرکز

ګومل

پکتیا
پکتیکا

پکتیکا

1
2

2

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

د پکتیکا والیت د بعضو ولسوالیو او مرکز په شمول د رای اچونې کم محلونه

محمد خیلو د پولیو د
زوړ

تاریخ ندارد

د پکتیکا خرب اسالمی له د ټاکنو خپلواک
کمیسیون
خوا

10/10/1396

188
189
190
191
192
193
194
195

ندارد

19/9/1396

عزم الدین میرزایی

دفتر مرکزی شکایات

ندارد

19/9/1396

محمد حسین نماینده
شورای محل

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

18/9/1396

شیر پادشاه

دفتر مرکزی شکایات

18/9/1396

ندارد

19/9/1396

محمد شاه عظیمی

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

21/9/1396

برهان الدین

دفتر مرکزی شکایات

21/9/1396

ندارد

19/9/1396

محمد انور

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

19/9/1396

حبیب هللا

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

19/9/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

خواهان  130مرکز رای دهی در والیت پنجشیر میباشند
قبال یک مرکز رای دهی در قریه گلستان در نظر گرفته شده بود اما بعد از به
دسترس رسیدن لست مرکز مذکور حذف گردیده بود
بنابر فاصله راه و تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز جدید رای دهی
بنابر فاصله راه و تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز جدید رای دهی
بنابر فاصله راه و تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز جدید رای دهی
بنابر فاصله راه و تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز جدید رای دهی
بنابر فاصله راه و تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز جدید رای دهی

محمد خیلو د پولیو د زوړ مرکز
انتقال مالیانو جومات ته ،په سره
قعله کې د نوی محل ایجاد ځکه
نور محلونو ته واټن ډیر زیات
دی ،په میرزا قعله کی د نوی
مرکز ایجاد ته اشد ضرورت دی
چې نفوس یې ډیر دی ،د اګیر
میلمستون چې رحمان بابا ښځینه
ښوونځی ته انتقال شوی بیرته
فعالول د مربوطه کلیو څخه په
ډیره فاصله کې واقع دی ،او د
پکتیکا والیت د هغو ولسوالیو
مرکزونه چې د امنیتی مشکالتو
له امله ندی ارزیابی شوی د
امنیتی ځواکونو د خاصی
همغږی په صورته کی د
ارزیابی یابۍ غوښتوونکی یو.
خواهان  ۱۳۰مرکز رای دهی
در والیت پنجشیر میباشند
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید در قریه گلستان
ایجاد مرکز رأی دهی جدید
ایجاد مرکز رأی دهی جدید
ایجاد مرکز رأی دهی جدید
ایجاد مرکز رأی دهی جدید
ایجاد مرکز رأی دهی جدید

مرکز

حصه اول
خنج

پکتیکا

پنجشیر

1

1

رخه

پنجشیر

1

شَتل

پنجشیر

1

شَتل
شَتل
آبشار
رخه

پنجشیر
پنجشیر
پنجشیر
پنجشیر

1
1
1
1

عریضه غیر
رسمی

در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی

ندارد

ندارد

قریه های پنبک ده صیاد
برکی دشت

30/9/1396

ندارد

196
197

قریه اشرف

قریه بیزگ

دفتر والیتی تخار

فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

حاجی جالل الدین نیازی
ولد محمد مراد عضو
شورای والیتی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس

شیر محمد نور ولد نور
محمد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

10/10/1396
فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

198
199

شورای والیتی جوزجان

ندارد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

29/9/1396

200

مسجد جامع شهدا

201

مسجد میانه تمران

202

مرکز کورک مکتب
ابتدائی کورک

203

مسجد دهن تاخه

204

مسجد جامع بوکه

205

مسجد غیر بخ

206

مسجد دشت کیسو

10/10/1396
خداداد عزیزی ولد علی
محمد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

رجب علی ولد جالل

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس

28/9/1396

10/10/1396

28/9/1396
حبیب هللا ولد نورز علی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

دادگل ولد سخی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس

غالم رضا ولد جمعه داد

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

10/10/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

حاجی نعمت هللا ولد امان
هللا

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

10/10/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

28/9/1396

28/9/1396

29/9/1396

10/10/1396

28/9/1396
کمیسیون شکایات
انور مرادی ولد محمد علم انتخاباتی

29/9/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

10/10/1396

207

مسجد دیار میانه
لیسگ رای دهی
مرکز

محمد ولد چمن علی

کمیسیون شکایات
انخاباتی

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

208

کوک دره سیه شیخ
بهای

باقر حسین نور زاد ولد
فقیر علی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

28/9/1396

اهالی قریه های مذکور به نسبت تراکم نفوس و دوری راه به حدود  14کیلومتر
فاصله از مرکز رای دهی خواهان ایجاد یک مرکز جدید گریده اند.
رای دهی وانتخاب حق مسلم هر فرد جامعه افغان است  .وهمچنان فاصله بین
مرکز رای دهی مشکل زا بوده وخواهان ایجاد مرکز رای دهی درقریه اشرف
میباشیم
از اینکه درسال های گذشته درانتخابات های قبلی درمراکز رای دهی قریه
جات حیدراباد  ،نواقل ان وبیزگگ فاصله راه از مرکز رای دهی بسیار زیاد
بود که زنان درمرکز رای دهی رسیده نمیتوانیستن از اشتراک در رای دهی
محروم می ماندن امید واریم که ایجاد مرکز رای دهی در مکتب متوسط نسوان
بیزگگ ایجاد گردد تا مردم بتواند ازحق خویش استفاده نمایند
فاصله دور ونفوس زیاد

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه اشرف

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مکتب نسوان بیزگگ

چال

شبرغان

جوزجان

2

فورم رسمی

فیض آباد
قریه
بیزگگ

جوزجان

2

فورم رسمی

جوزجان

خواهان ایجاد مرکز رای دهی

مسجد جامع شهدای که تعداد نفوس بیش از حداست وراه های طوالنی راطی
میکند وعالقه مند به رای دادن درانتخابات است نفوس این ساحه حداقل به دو
مرکز رای دهی ضرورت دارد اگر دو مرکز رای دهی ممکن نیست یک
مرکز رای دهی در مسجد جامع شهدا دهن ده یک باید ایجاد شود لذا مردم این خواهان ایجاد دو مزکز رای
ساحه از شما خواهیش میکند که این مردم را از حق اصلی شان محروم نسازید دهی در مسجد جامع شهدای دهن
ده یک
خواهان دروباره فعال سازی
وسیع بودن منطقه ،افزایش نفوس ودروبودن راه .
مرکز رای دهی در مسجد میانه
تمران
دور بودن راهای مواصالتی واشتراک مردم به مراکز دیگر  ،نبود سرک های
مناسب تا مراکز هم جوار ونرسیدن به موقع رای دهندگان به مراکز هم جوار ،
عالقه مردم به رای دهی  ،کمبود اوراق رای دهی  ،ماندن مردم درصف های خواهان ایجاد مراکز رای دهی
طوالنی از جمله دالیل وشکایت برای ایجاد مرکز رای دهی درخود قریه
درمرکز کورک مکتب ابتدائی
کورک ولسوالی شهرستان می باشد
کورک
اگر مرکز که برداشته شده دو باره فعال نگردد اکثرمردم این منطقه از حق رای خواهان دو باره فعال سازی
مراکز رای دهی در مسجد دهن
محروم میماند چون فاصله این قریه تا مرکز های دیگر خیلی زیاد میباشد ما
تاخه
خواهان دوباره فعال شدن این مرکز میباشیم
ا گر این مرکز دوباره فعال نگردد بیش از  1500نفر واجد شرایط رای دهینده
که قبل ذکر گردید است از حق رای محروم میماند خواهان دوباره فعال سازی خواهان دوباره فعال ساری
مراکز رای دهی در مسجد جامع بوکه می باشیم چون فاصله این مرکز از
مراکز رای دهی درمسجد جامع
مراکز دیگر خیلی زیاد میباشد ومرد م نمی تواند رای بدهد
بوکه
مرکز منبرغیربخ که موقعیت آن نیز در غیربخ میباشد که  1500نفر رای
دهنده دارد که این مرکز از طرف کمیسیون مستقل انتخابات حذف گردیده
وخواهان دوباره فعال سازی این مرکز میباشیم اگر این مرکز دوباره فعال
خواهان دروباره فعال سازی
نگردد تعداد زیاد از مردم از حق رای محروم میماند
مراکز رای در مسجد غر بیخ
مسجد جامع دشت کیسو که قبآل از طرف کمیسیون مورد تایئد قرار گرفته بود
دربهترین موقعیت منطقه ودرتراکم نفوس قرار داشت وبه اساس معلومات
مرکز یاد شده از طرف کمیسیون محترم حذف گردیده که باعث مشکالت اهالی
مردم ومنطقه برای رای دهی در روز انتخابات میگردد که این مرکز رای دهی
(مسجد دشت کیسو ) ار مراکز مانند دویان  ،غوتله کیسو وسرکیسو بسیار
خواهان دوباره فعال سازی
فاصله زیاد دارد امید واریم که دوباره فعال گردد.
مراکز رای دهی درمسجد دشت
کیسو
مراکز رای دهی مسجد دیار میانه لیسگ ولسوالی خدیر والیت دیکندی که قبآل
از طرف کمیسیون انتخابات جای مناسب به اساس درخواست مردم قریه درنظر
گرفته شده بود ولی ومتاسفانه منظور نگردیده که مردم های قریه از حق رای
خویش محروم خواهند گردید از کمیسیون محترم تقاضا داریم درمورد فعال
خواهان ایجاد مراکزی رای دهی
مرکز پیشنهادی توجه نمایند
درمسجد دیارمیانه لیسگ
احتمالی
اورق
کمبود
،
دادن
رای
به
زیاد
،عالقه
مواصالتی
دور بودن راه های
خواهان ایجاد مراکز رای دهی
بودن سرک درست تا مرکز رای دهی  ،ماندن مردم در صف ها  ،طوالنی از در کوک دره
جمله داالیل معقول میباشد

تخار

1

عریضه غیر
رسمی

پاتو قریه
قخور

شهر ستان
قریه
کورک
شکار آباد
کجران قعله
روش

دایکندی

2

فورم رسمی

دایکندی

2

فورم رسمی

دایکندی

دایکندی

کجران

دایکندی

کجران
قریه بالغ
شاه جری

دایکندی

دایکندی

خدیر
دیارمیانه
لیسگ
تمرستان

1

فورم رسمی

2

2

2

2

2

دایکندی

2

قریه کوک
دره
دایکندی

2

فورم رسمی

فورم رسمی

فورم رسمی

فورم

فورم رسمی

فورم رسمی
فورم رسمی

28/9/1396

209

مسجد دایملک

210

مسجد دشت کیتی

211

مکتب سعد بن
وقاص مرکز ایبک/
مکتب سعد یوالی
15/91396
ولسوالی حضرت
سطان /درمکتب
چنارگی ولسوالی
فیروز نخچیر
نام ندارد

روح هللا ولد علی محمد
29/9/1396

29/9/1396

212
213
214
215
216
217
218

قریه روباط مکتب
ولیصور رباط
لیسه شهید بصیر
بغرر
مسجد میانه قریه
بالغه
درقریه جلگه مکتب
شهید فیضا
در ساحه پشت جوی
دیبه کلنگ

محمد ولد جمعه

کمیسیون شکایات
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
انتخاباتی

 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس
امر کوچی های والیت
سمنگان
د واغظ ولسوالۍ د ولسونو
لخوا

29/9/1396

ضامن علی ولد علی احمد

29/9/1396

محمد علی ولد حسین علی

29/9/1396

ضامن علی ولد علی احمد

29/9/1396

ضامن علی ولد علی احمد

29/9/1396

ضامن علی ولد علی احمد

مکتب کیکک

29/9/1396

ضامن علی ولد علی احمد

ندارد

ندارد

اهالی مسجد خرگاه خوله

به کمیسیوانتخابات
والیت سمنگان
ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
کمیسیون شکایات
29/9/1396
تراکم نفوس
انتخاباتی
فاصله زیاد و
کمیسیون شکایات
29/9/1396
تراکم نفوس
انتخاباتی
فاصله زیاد و
کمیسیون شکایات
29/9/1396
تراکم نفوس
انتخاباتی
فاصله زیاد و
کمیسیون شکایات
29/9/1396
تراکم نفوس
انتخاباتی
فاصله زیاد و
کمیسیون شکایات
29/9/1396
تراکم نفوس
انتخاباتی
فاصله زیاد و
کمیسیون شکایات
29/9/1396
تراکم نفوس
انتخاباتی
دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

10/10/1396

219
ندارد

ندارد

اهالی مسجد گاومرده

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس

220
ندارد

ندارد

اهالی مردم دهک جر
افغان

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

10/10/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

10/10/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

10/10/1396

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

29/9/1396

فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
تراکم نفوس

221
ندارد

ندارد

اهالی مردم دهک مهری

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

222
ندارد

ندارد

اهالی مسجد تیل غوری

223
224

قریه دهک

29/9/1396

عزت هللا ولد حیات هللا

دل سردی مردم بخاطر دور بودن راه افزایش نفوس وخواهان دوباره فعال
خواهان دوبارفعال سازی مرکز کیتی
سازی مرکز رای دهی درمسجد دایملک
پایکوپ
رای دهی درمسجد دایملک
افزایش نفوس ودروبودن مراکز رای دهی وایجاد مشکالت ترانسپورتیشن برای خواهان دروباره فعال ساختن
کیتی
درمسجد دشت کیتی
مردم
دور بودن راه وتراکم نفوس کمبود مراکز رای دهی

حضرت
خواهان ایجاد مراکز رای دهی سلطان ،
در مکتب سعدبن وقاص ومکتب فیروز
نخچیر
ایوالی ومکتب چنارگی
دا چې د والیت په سطحه د واغظ ولسوالۍ لپاره څلور مرکزونه تعین شوی حال
د ولسوالۍ نفوس ته په کتو د
دا چی د واغظ ولسوالۍ د خلکو د رایی اچونې لپاره دا مرکزونه کم او د منلو
زیاتو مرکزونو د ایجاد غوښتنه
ندی
فاصله دور ونفوس زیاد
خواهان ایجاد مرکز راید هی در
قریه رباط
درحددو 250فامیل وفاصله  5کیلو متر از مرکز رادی دهی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مسجد بغرر
فاصله بیش از 6کیلو از مرکز راید هی ودرحدود  250فامیل
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مسجد قریه بالغه
فاصله را ه درحدود  8کیلو متر از مرکز راید هی باداشتن  2000فامیل واجد خواهان ایجاد مرکز راید هی
شرایط رای
درمکتب شهید فیاض گلنگ
فاصله در حدود 6کیلو متر از مرکز رایدهی است نفوس زیاد است
خواهان ایجاد مرکز رایدهی
درساحه پشت جوی دیبه کلنگ
فاصله راه درحدود  6کیلو متر ودرحدود  600فامیل واجد شرایط
خواهان ایجاد مرکز رایدهی در
مکتب کیکک داله
انتخاب مسجد خرگاه خوله توسط تیم تخنیکی به حیث مرکز رای دهی سروی
گردید اما این محل در لست مراکز رای دهی اضافه نشده است .واینکه این محل
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
بیش از  15کیلومتر از محالت رای دهی فاصله دارد و تعداد نفوس منطقه نیز
بیش از  1000رای دهنده میباشد.
انتخاب مسجد گاومرده توسط تیم تخنیکی به حیث مرکز رای دهی سروی
گردید اما این محل در لست مراکز رای دهی اضافه نشده است .واینکه این محل
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
بیش از  12کیلومتر از محالت رای دهی فاصله دارد و تعداد نفوس منطقه نیز
بیش از  1000رای دهنده میباشد.
انتخاب لیسه دهک جرافغان توسط تیم تخنیکی به حیث مرکز رای دهی سروی
گردید اما این محل در لست مراکز رای دهی اضافه نشده است .واینکه این محل
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
بیش از  12کیلومتر از محالت رای دهی فاصله دارد و تعداد نفوس منطقه نیز
بیش از  1000رای دهنده میباشد.
انتخاب لیسه دهک مهری توسط تیم تخنیکی به حیث مرکز رای دهی سروی
گردید اما این محل در لست مراکز رای دهی اضافه نشده است .واینکه این محل
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
بیش از  10کیلومتر از محالت رای دهی فاصله دارد و تعداد نفوس منطقه نیز
بیش از  1000رای دهنده میباشد.
انتخاب مسجد تیل غوری توسط تیم تخنیکی به حیث مرکز رای دهی سروی
گردید اما این محل در لست مراکز رای دهی اضافه نشده است .واینکه این محل
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
بیش از  12کیلومتر از محالت رای دهی فاصله دارد و تعداد نفوس منطقه نیز
بیش از  1000رای دهنده میباشد.
فاصله  7کیلو متر ودرحدود  2500نفر واجد شرایط
خوهان ایجاد مرکز رای دهی ده
دهک

واغظ

دایکندی

2

فورم رسمی

دایکندی

2

فورم رسمی

عریضه غیر
رسمی

سمنگان
غزنی

3
1

عریضه غیر
رسمی

مالستان

غزنی

2

فورم رسمی

مالستان

غزنی

2

فورم رسمی

مالستان

غزنی

2

فورم رسمی

مالستان

غزنی

2

فورم رسمی

مالستان

غزنی

2

فورم رسمی

مالستان

غزنی

2

فورم رسمی

.

غور

1

عریضه غیر
رسمی

.

.

.

.

مرکز

غور

غور

غور

غور
غور

1

1

1

1

2

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی
فورم رسمی

26/9/1396

225

اسالم آباد ،غفور
آباد،چکاب

226

ندارد

227
228

ندارد

قریه خواجه امیرخیل 29/9/1396
گردن قاده

7/6/1396

نام ندارد

تاریخ ندارد

10/10/1396
انجنینر فضل احمد
فاصله زیاد و
نورزائی آمر انسجام امور به ریاست محترم امور
تراکم نفوس
انتخاباتی والیت فراه
کوچی ها والیت فراه
دفتر والیتی کمیسیون
فاصله زیاد و
10/10/1396
اهلی شهرک آریا فاز اول انتخابات کابل
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
اهالی قریه خواجه امیرخیل به مقام والسوالی
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
دفتر والیتی میدان
10/10/1396
اهالی قریه گردن فاده
تراکم نفوس
وردگ
د نیازی کوچیانو لخوا

229
230

مکتب زرغونه

231

ندارد

232

ندارد

23/9/1396

قریه جات شهرآباد،
پیرشرط

ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون 10/10/1396فاصله زیاد و
تراکم نفوس
فاصله زیاد و
10/10/1396
تراکم نفوس
قعله صاحب غوریان

شوراهای محلی کوچی های والیت فراه طی عریضه ای خواهان شامل شدن
مرکز های انتخاباتی ننگاب وآبخرما درسروی که قبآل توسط ان ریاست محترم
صورت گرفته میباشد ونیر خواستار اضافه نمودن مرکز های انتخاباتی
درولسوالی خاک سفید درقریه های اسالم آباد  1200 ،فامیل کوچی وجیجه
 2500فامیل کوچی ان جا زندگی میکنند  .ونیز غفور اباد مرکز  800فامیل
چکاب وگله میخ ولسوالی باال بلوک که  1300فامیل کوچی در ان منابق بود
وباش دارند میباشد که 40فیصد نفوس کوچی ها دراین مناطق زندگی میکند .
که اگر شامل مرکز های انتخاباتی نگردند تعداد زیادی از کوچی ها از حق خواهان خواستار اضافه نمودن
رای دهی محروم میمانند
مرکز های انتخاباتی
درولسوالی خاک سفید
نسبت تراکم نفوس در شهرک آریا و دوری فاصله از مراکز رای دهی خواهان
ایجاد مراکز جدید رای دهی
ایجاد مرکز در این شهرک میباشند.
ازدیاد نفوذ ،دور بودن راه تا مرکز رای دهی مشکالت زیادی را برای مردم خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه امیر خیل
در روزی رای دهی به بار خواهد آورد
اهالی قریه گردن قاده خواهان عدم انتقال مرکز ری دهی گردن قادن شدن که
خواهان عدم تغیرمرکز ری دهی
این منطقه نقطه وسطی بین بیست قریه میباشد.
د نیازی کوچیانو لپاره چې شمیر
د نیازی کوچیان چې شمیری یې  700کورنیو ته رسیږی چې په سیمه کې د
یې  ۷۰۰کورنۍ دی د نوی
ټاکنو د نورو مرکزونو څخه د زیات واتن درلودل
مرکز ایجادیدل
دراثر دوری راه ،ازیاد نفوس  ،مشکالت زیاد برای زنان ومحاسین سیفدان
انتقال مرکزرای دهی درپیرشرط
میباشد

عریضه غیر
رسمی

فراه

1

مرکز کابل کابل

1

حصه اول
کوهستان

کاپیسا

2

قاده

میدان
وردک

1

نامعلوم

نامعلوم

1

غوریان

هرات

1

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

تراکم نفوس
21/6/1396

21/6/1396

233
234
235
236
237
238

 10/10/1396تراکم نفوس

ندارد

19/9/1396

ذین االبدین

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

ندارد

19/9/1396

هللا میر

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

تراکم نفوس

ندارد

19/9/1396

مولوی شیر علی

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

تراکم نفوس

ندارد

19/9/1396

میر احمد

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

تراکم نفوس

ندارد

19/9/1396

نور آغا

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

تراکم نفوس

ندارد

19/9/1396

عبدالقیوم

دفتر مرکزی شکایات

19/9/1396

تراکم نفوس

ندارد

ندارد

نصرهللا پهلوان ولد
عمرنبی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

10/10/1396

26/9/1396

مجاهد هللا

دفتر مرکزی شکایات

مسجد سید جان توره
ورغه
بهرام خیل

26/9/1396

رحمن هللا

بنابر تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز جدید رای دهی
بنابر تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز جدید رای دهی

26/9/1396
تراکم نفوس

برخانخیل

242

نسبت تراکم نفوس خواهان ایجاد یک مرکز جدید

26/9/1396

241
26/9/1396

حکمت هللا

دفتر مرکزی شکایات

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید

نسبت دوری فاصله راه خواهان ایجاد مرکز جدید در محل میباشند.

تراکم نفوس

26/9/1396
تراکم نفوس

گردیز

پکتیا

1

در مناطق ذکر شده بنابر تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز رای دهی د ر مکتب
ملک خیل میباشند

نسبت تراکم نفوس خواهان دوباره فعال نمودن مرکز قبلی

تراکم نفوس
دفتر مرکزی شکایات

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جدید

نسبت تراکم نفوس خواهان دوباره فعال نمودن مرکز قبلی
تراکم نفوس

239
240

اهالی قریه های آهنگران،
شیخها ،سربلندی،
مسعودی و سقاو
اهالی منطقه قریه های
ملک خیل ،دولت زی،
به کمیسیون انتخابات
غوندی ،قریه حلیم و
والیتی پکتیا
متفرقه
به کمیسیون انتخابات
والیتی پکتیا

 10/10/1396تراکم نفوس

در مناطق ذکر شده بنابر تراکم نفوس خواهان ایجاد مرکز رای دهی د ر ساحه
مکتب تجربوی شهر گردیز میباشند

در اوراق
غیر رسمی

فعال نمودن مرکز های قبلی
فعال نمودن مرکز های قبلی
ایجاد مرکز جدید
ایجاد مرکز رأی دهی جدید
فعال نمودن مرکز قبلی
فعال نمودن مرکز قبلی

از اینکه درمناطق فوق مراکز رای دهی مصافه زیاد دارد خصوصآ رفت وامد
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
برای خانم ها دشور بوده وآنها نمیتواند برای ازحق خویش استفاده نمایند بنآ
خواهان ایجاد مرکز رای دهی هستیم
نسبت تراکم نفوس و حذف مرکز رای دهی
اضافه نمودن محل رای دهی

در اوراق
غیر رسمی
ندارد
دره
قراریک
حصه اول
پریان
پریان
بازارک
حصه اول

اسماعیل
خیل و
مندوزی
خواهان ایجاد مراکز جدید رای دهی
اسماعیل
اضافه نمودن  ۴مرکز جدید رای
خیل و
دهی
بهرام خیل
در سال  2014مرکز رای دهی از ایشان فعالیت داشت اما در سال  2017غیر
اسماعیل
اضافه نمودن  ۴مرکز جدید رای
فعال شده است.
خیل و
دهی
مندوزی

پکتیا
پنجشیر
پنجشیر
پنجشیر
پنجشیر
پنجشیر
پنجشیر
جوزجان

خوست

خوست
خوست

1
1
1
1
1
1
1
2

در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
در فورم
رسمی
فورم رسمی

1

در فورم
رسمی

1

در فورم
رسمی

1

در فورم
رسمی

نلری

28/9/1396

د دوه منده شمل ولسوالی
ولس

د خوست ټاکنو خپلواک
کمیسیون

10/10/1396
تراکم نفوس

243
نلری

28/9/1396

سپیری ولسوالی مشران

244

د ټاکنیزو شکایتون
کمیسیون مقام ته

حیدر علی دولت یارولد
غالم نبی

245

مسجد جامع شهدا
دهن دیک پاتو

246

مسجد مصلی
سرتگاب

247

ندارد

ندارد

248

ندارد

14/6/1396

249

مکتب متوسطه
زیری غوندی

ندارد

اهالی قریه حسین خیل

ندارد

ندارد

اهالی قریه های سرخیل
ادم خیل .وچکنی.
دفتر والیتی کمیسیون
چنار.اکه خیل.مین
انتخابات کابل
خیل.سیراب چینه.درازبین
و دوکایتو

30/9/1396

ملک عبدالجبار ولد محمد کمیسیون شکایات
انتخاباتی
جان

250
251
252
253
254
255
256
257

مکتب متوسطه کته
خیل ارغندی علیا

نلری

ندارد

مارخانه
کوتل مال یعقوب

25/9/1396

د ګنډیل  ،ماشوګل ،
څیری خلکو لخوا

ندارد
لیسه ذکور برچانه

ندارد

اهالی قریه جات لیسه
ذکور برچانه کوه بیرون

عمرک

7/6/1396

اهالی عمرک

ندارد

2/6/1396

اهالی قریه جات رک

ندارد

1/6/1396

اهالی لیسه سرخ آباد

258
259
260
261

لیسه االیی
بهرآباد

ندارد
ندارد

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل

د کونړ والیت د
انتخاباتو خپلواک
کمیسیون ته

اهالی پیتاب میرشاد محمد دفتر والیتی میدان
وردگ
بیگ و .دام مردگان

7/6/1396

لیسه شهدای هلمند

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

کمیسیون شکایات
ابراهیم افغانیار ولد اسدهللا انتخاباتی
دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل
اهالی پلچرخی
شورای مردمی ولسوالی دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل
ده سبز

اهالی مرکز بهسود

ندارد

تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس

29/9/1396

29/9/1396

10/10/1396

اهالی ولسوالی مرکز
بهسود
شاروالی ناحیه اول و
چهارم قصبی
پاشنده گان ناحیه ۸

دفتر والیتی میدان
وردگ
دفتر والیتی میدان
وردگ
دفتر والیتی میدان
وردگ
دفتر والیتی میدان
وردگ
دفتر والیتی میدان
وردگ
دفتر والیتی میدان
وردگ
دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار
دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

10/10/1396
تراکم نفوس
 10/10/1396تراکم نفوس
 10/10/1396تراکم نفوس
 10/10/1396تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس

30/9/1396

تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس
 10/10/1396تراکم نفوس
 10/10/1396تراکم نفوس
 10/10/1396تراکم نفوس
 10/10/1396تراکم نفوس
10/10/1396
تراکم نفوس
 10/10/1396تراکم نفوس
10/10/1396

تراکم نفوس

10/10/1396

تراکم نفوس

د دوه منده شمل ولسوالی  6د رای اچونی مرکزونه لرل ،د  1396کال د رای
د وړاندیز شوی پاتی  3مرکزونه دوه منده
اچونی او شمیرنی د مرکزونو په ارزونه کی  4نوی مرکزونه وړاندیز شول
شمل
چی ټول  10مرکزونه کیږی  .خو بد بختانه د وړاندیز شوی مرکزونونه یواځی دی قبول شی .
یو مرکز قبول شوی او نور یی ټول رد شوی
د پړوند د اڅړخیلو کلی جومات
د سپیری ولسوالی او د ځدران خلکو په  1383کال کی  12د رای اچونی
مرکزونه درلود خو نوی د رای اچونی مرکزونو ارزونه کی  2مرکزونه ختم  ،بورخیلو د مندتی کلی منظور سپیری
کول
کړی دی چی دبیا منظور کولو هیله لرو .
مسجد جامع شهدای دهن دیک دربین قریه ها ومردم واقع شده است ومردم هم
عالقه زیاد به رای دهی وانتخابات دارند نفوس این ساحه حداقل به دو مرکز
رای دهی ضرورت دارند اگر دومرکز رای دهی ممکن نیست مرکز رای دهی
مسجد جامع شهدا دهن دیک باید ایجاد شود بنآ مردم این ساحه از شما خواهیش
می کنند که این مردم را از حق اساس شان محروم نسازید
خواهان ایجاد دومرکز رای دهی پاتوقریه
درمسجد جامع شهدای دهن دیک قخور
فاصله محل رای دهی ازیک محل به محل دیگر زیاد است چون مردم درصف
طوالنی میماند به اودلیل این مرکز اگر ایجاد شود موثر میباشد مردم عالقه مند خواهان ایجاد مرکز رای دهی پاتوقریه
تگاب
در مسجد پاتو تگاب
است برای رای دهی درانتخابات سهم شود
ضرورت به ایجاد مرکز های انتخاباتی در  6محله
ناحیه 12
ایجاد مراکز جدید رای دهی
ضرورت به ایجاد مرکز های انتخاباتی در  9محله
ده سبز
ایجاد مراکز جدید رای دهی
ایجاد مرکز رای دهی در منطقه حسین خیل ،چون یک مرکز رای دهی از
کوچنان به نام مکتب متوسطه زیری غوندی وجود دارد ،و اینکه مردم حسین
ده سبز
ایجاد مرکز جدید رای دهی
خیل دارای  700خانه بوده و ایجاب مرکز جدید را مینماید.
اهالی قریه های مذکور که نفوس شان به  4500نفر میرسد و مهاجرین از
پاکستان هم در حال افزایش میباشند و اینکه هیچ محل رای دهی درین قریه
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
جات وجود ندارد بناء خواهان ایجاد مراکز رای دهی میباشند
سروبی
جدید
د پغمان ولسوالۍ د ارغندی علیا کلی اوسیدونکی چې شمیر یې  10000تنو ته
رسیږي او د حسن مکتب د رایو اچونې مرکز ته رسیده ګی نشی کولی
د دی لپاره چی د ګنډیل  ،ماشوګل او څپری د ډیر نفوس لرونکی کلی نو د دری
نوی مرکزونو لست مو منظوری لپاره وړاندی کړی وه خو هغه مرکزونه نه
دی منظور شوی
اهالی قریه های مذکور  2محل رای دهی داشتند اما نسبت دوری راه خواهان
ایجاد یک محل رای دهی دیگر در سفید سنگ که نقطه مرکزی این ساحه است
میباشند.
اهالی مرکز بهسود دارای  3محل رای دهی بوده اما نسبت تراکم نفوس خواهان
افزایش  1محل دیگر میباشند
اهالی قریه جات لیسه ذکور برچانه و کوه بیرون به دلیل تراکم نفوس و دوری
راه خواهان ایجاد  4محل دیگر هستند.
اهالی قریه عمرک دارای دو محل قبلی زنانه ومردانه میباشند اما نسبت افزایش
نفوس خواهان ایجاد  4محل دیگر هم هستند
در انتخابات قبلی دو مرکز داشتن اما فعال نسبت افزایش نفوس این دو محل به
 4محل افزایش یابد
در سابق  4مرکز رای دهی داشتن اما به دو محل کاهش پیدا کرده بود اما نسبت
افزایش مردم سرخ اباد خواهان اضافه محله رای دهی به حد اقل  4مرکز
میباشند.
اهالی ولسوالی مرکز بهسود بنابر دوری راه خواهان ایجاد دو مرکز رای دهی
در مکتب لیسه شهدا هلمند شده اند.
اهالی ناحیه اول و چهارم قصبی خواهان بازگشایی دوباره مرکز قبلی ری دهی
شدند.
اهالی ناحیه  ۸شهر جالل آباد خواهان بازگشایی دوباره مرکز ری دهی بهرآباد
نسبت تراکم نفوس گردیدند.

د نوی مرکز د ایجاد غوښتنه

پغمان

خوست

خوست

1

1

دایکندی

2

دایکندی

2

کابل

1

کابل

1

فورم رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

کابل

1

کابل

کابل

1

2

د پیشهاد شوی مرکزونو منظور
کول

وټپور

کنر

خواهان اضافه محل رای دهی

بهسود

میدان
وردک

1

خواهان اضافه محل رای دهی

خواهان اضافه دو محل رای دهی بهسود
خواهان اضافه دو محل رای دهی بهسود
خواهان اضافه دو محل رای دهی بهسود

میدان
وردک
میدان
وردک
میدان
وردک
میدان
وردک

خواهان اضافه دو محل رای دهی بهسود

میدان
وردک

خواهان اضافه دو مرکز رای
دهی

بهسود

میدان
وردک

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

ناحیه اول
وچهارم

خواهان منظوری مرکز قبلی

مرکز

عریضه غیر
رسمی

فورم رسمی

1

بهسود

عریضه غیر
رسمی

ننگرهار
ننگرهار

1
1
1
1
1
1
2
2

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

رسمی فورم
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

27/9/1396

262

مردم قریه داگ صاحب

ندارد
مسجد ارباپان

263
264

اهالی قریه ارباپان

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

اهالی قریه صفدری

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

اهالی قریه گرد آب

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

ندارد
مسجد صفدری

265

ندارد
گرد آب چهار دیوالی

266
267

اهالی قریه ارباپان

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

ندارد
باغ ارباپان

ندارد
خیمه ورثه
فقرصاحب

ندارد

به کمیسیون انتخابات
والیتی ننگرهار

اهالی قریه ورثه فقیر
صاحب

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

 10/10/1396تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس

 10/10/1396تراکم نفوس

مسجد قریه سورداگ صاحب منطقه پرنفوس بوده واینکه از دیگر مراکز رای
دهی به انداز ه دو کیلو متر فاصله دارد خواهان ایجاد مرکز رایدهی هستیم
اهالی قریه ارباپان با داشتند تقریبا  815فامیل که قبال دارای یک مرکز ری
دهی مسجد ارباپان برای فعال غیر فعال است و خواهان بازگشایی دوباره آن
میباشد.
اهالی قریه ارباپان با داشتند تقریبا  815فامیل که قبال دارای یک مرکز ری
دهی باغ ارباپان برای فعال غیر فعال است و خواهان بازگشایی دوباره آن
میباشد.
اهالی قریه صفدری با داشتند تقریبا  811فامیل که قبال دارای یک مرکز ری
دهی مسجد صفدری میدان برای فعال غیر فعال است و خواهان بازگشایی
دوباره آن میباشد.
اهالی قریه گرد آب با داشتند تقریبا  800فامیل که قبال دارای یک مرکز ری
دهی گرد آب چهار دیوالی برای فعال غیر فعال است و خواهان بازگشایی
دوباره آن میباشد.
اهالی قریه ورثه فقیر صاحیب با داشتند تقریبا  820فامیل که قبال دارای یک
مرکز ری دهی خیمه ورثه فقیر صاحیب برای فعال غیر فعال است و خواهان
بازگشایی دوباره آن میباشد.

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مسجدسورداگ صاحب
بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

اچین
کامه

کامه

کامه

کامه

کامه

ننگرهار
ننگرهار

ننگرهار
ننگرهار
ننگرهار
ننگرهار

2

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

حذف مرکز رأی دهی
ناوه مالگدا

ندارد

در نواحی مسجد
جامع قلعه بایزید

ندارد

ندارد

ندارد

دفتر شورای والیتی
اهالی قریه جات
شورک.قول چاق .نوع مال بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات
گدا .سه گوشک

10/10/1396

268
269
270
271
272
273
274
275
276

سنجد دره

ندارد

در ناحیه شاروالی

2/10/1396

یکی از مسجد های
جامع قلعه ساحل

2/10/1396

مسجد بخشی خیل نو ندارد

اهالی قریه قلعه بایزید

اهالی شورای انکشافی و
دفتر والیتی کمیسیون
ملک های دهن میدان نمبر
انتخابات والیت پروان
۲
دفتر والیتی کمیسیون
اهالی قریه سنجد دره
انتخابات والیت پروان
دفتر والیتی کمیسیون
اهالی و باشندگان ناحیه
انتخابات والیت پروان
شاروالی
اهالی قریه قلعه ساحل
اهالی قریه بخشی نو و
قریه های همجوار

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت پروان
دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت پروان
ډ ټاکنیزو
شکایتونوکمسیون

محمدا جان خیمی

29/9/1396

د صفت لخوا

سلیمانځو سیمې
کوچینان

29/9/1396

د سلیمانځو کوچیانو لخوا

ډ ټاکنیزو
شکایتونوکمسیون

اهالی مسجد باالی کوچه

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت پنجشیر

اهالی قریه مسجد شانیز

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت پنجشیر

ندارد

ندارد

277
شانیز

ندارد

278
ندارد

ندارد

279
280

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت پروان

ندارد

19/9/1396

دفتر والیتی کمیسیون
اهالی مسجد قریه ده پریان
انتخابات والیت پنجشیر
حاجی محمد یوسف

دفتر مرکزی شکایات

10/10/1396
10/10/1396
10/10/1396
10/10/1396
10/10/1396
10/10/1396
10/10/1396
10/10/1396

10/10/1396

10/10/1396

10/10/1396
19/9/1396

اهالی قریه جات مذکور در انتخابات های گذشته به تعداد  2مرکز رای دهی به
نام های مسجد شورک و ناوه مالگدا ثبت داشتند که بنابر عدم ضرورت پیشنهاد
خواهان باز شدن مرکز رای
حذف مرکز رای دهی مکتب شورک را دادند اما اهالی قریه خواهان بازگشایی
دهی سابقه
حذف مرکز رای دوباره مرکز رای دهی مسجد شورک گردید که فعال هم شامیل لست نگردیدند
که خواهان ایجاد این مرکز هستند.
دهی
حذف مرکز رای حذف مرکز رای دهی قبلی در مسجد جامع قلعه بایزید از لست کمیسیون
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
دهی
انتخابات و خواهان باز شدن دوباره ان
حذف مرکز رای دهی قبلی در دهنه میدان نمبر  2از لست کمیسیون انتخابات و
حذف مرکز رای خواهان باز شدن دوباره ان
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
دهی
حذف مرکز رای حذف مرکز رای دهی سنجد دره از لست کمیسیون انتخابات و خواهان باز شدن
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
دهی
دوباره ان
حذف مرکز رای در ناحیه شاروالی ولسوالی چاریکار یک مرکز رای دهی که قبال وجود داشته
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
دهی
و حذف گردیده .بناء خواهان بازگشایی میباشند.
در قریه قلعه ساحل که قبال یک مرکز رای دهی وجود داشته اما بنابر ارزیابی
حذف مرکز رای کمیسوین حذف گردیده بود و به نسبت دوری فاصله راه و تراکم نفوس
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
میخواهند دوباره باز گشایی شود.
دهی
حذف مرکز رای اهالی قریه های مذکور خواهان دوباره باز شدن مرکز رای دهی مسجد بخشی
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
دهی
خیل نو که حذف گردبده بود میباشند.
حذف مرکز رای د کواښ ورسک په سیمه کې د کوچیانو لپاره د محمد اجان خیمی په نوم د
د محمد اجان خیمی د مرکز فعال
مرکز نه ارزیابی کیدل
کیدل
دهی
د سلیمانځو سیمې کوچینان چې شمیر ی  800۰کورنی ته رسیږي چې د
د سلیمانځو سیمې کوچیانو د بند
حذف مرکز رای
نوموړې سیمې مرکز بند شوی او د ټاکنو د نورو مرکزونو څخه د ډیر واټن
شوی مرکز د بیا ځل لپاره فعال
دهی
لری
کول
حذف محل قبلی از طرف کمیسیون انتخابات و خواهان ایجاد دوباره ان میباشند
حذف مرکز رای
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
دهی
مرکز رای دهی شانیز تنقیص گردیده و خواهان ایجاد دوباره ان
حذف مرکز رای
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
دهی
حذف محل قبلی از طرف کمیسیون انتخابات و خواهان ایجاد دوباره ان میباشند
حذف مرکز رای
خواهان باز نمودن مرکز قبلی
دهی
حذف مرکز رای حذف مرکز قبلی و نسبت تراکم نفوس خواهان دوباره فعال نمودن مرکز قبلی
فعال نمودن مرکز های قبلی
دهی

قادس

بگرام

بادغیس

پروان

1

1

مرکز
پروان

پروان

مرکز
پروان

پروان

1

چاریکار

پروان

1

ولسوالی
مرکز

پروان

2

1

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

بگرام

پروان

1

مرکز

پکتیا

1

مرکز

پکتیا

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

در فورم
رسمی

.

.

پریان
عنابه

پنجشیر
پنجشیر

پنجشیر
پنجشیر

281
282
283
284

مکتب شهید ادم خان
ولسوالی اشکمش

29/9/1396

سکسکول دشت قلعه
29/9/1396
ولسوالی
سپین جومات
29/9/1396
ولسوالی خواجه
بهاوالدین
ریگانی توره ورغه
سید خان جومات

26/9/1396

دول کلی ,شمل خیل 26/9/1396

فریدون

دفتر مرکزی شکایات

29/9/1396

گل نبی محدی

دفتر مرکزی شکایات

29/9/1396

گل نبی محدی

دفتر مرکزی شکایات

29/9/1396

مجاهد هللا

رحیم هللا

دفتر مرکزی شکایات

دفتر مرکزی شکایات

26/9/1396

حذف مرکز رای
دهی

حذف نمودن مرکز اسبق و دوری بودن مرکز جدید به فاصله  7کیلومتر
خواهان ایجاد مرکز حذف شده

حذف مرکز رای حذف مرکز رای دهی اسبق در انتخابات آینده و دور بودن از مرکز جدید به
فاصله  4کیلومتر
دهی
حذف نمودن مرکز اسبق و دوری بودن مرکز جدید به فاصله  4کیلو متر
حذف مرکز رای
دهی

خواهان ایجاد مرکز حذف شده

دشت قلعه

تخار

1

در فورم
رسمی

خواهان ایجاد مرکز حذف شده

خواجه
بهاوالدین

تخار

1

در فورم
رسمی

اسماعیل
خیل و
مندوزی

خوست

در سال  2014مرکز رای دهی از ایشان فعالیت داشت اما در سال  2017غیر
حذف مرکز رای فعال شده است.
فعال نمودن مرکز قبلی
دهی
در سال  2014مرکز رای دهی از ایشان فعالیت داشت اما در سال  2017غیر
فعال شده است.
فعال نمودن مرکز قبلی

26/9/1396
حذف مرکز رای
دهی

285
بهرام خیل

26/9/1396

رحمت هللا

دفتر مرکزی شکایات

26/9/1396

286
برخان خیل

26/9/1396

حکمت هللا

دفتر مرکزی شکایات

26/9/1396

287
نلری

28/9/1396

289

بتاب جوی سری
کیسو

29/9/1396

290

مسجد دره خام نیکه

291

مسجد غوتله کیسو

26/9/1396

292

مسجد دیار میانه
لیسگ

29/9/1396

293

مسجد شغبه درب

294

مسجد دشت کیسو

نادرشاه کوټ ولسوالی
ولس

د خوست ټاکنو خپلواک
کمیسیون

10/10/1396

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

10/10/1396

288
جواد ولد غالم حسین

سید علی ولد شاه کریم

کمیسیون شکایات
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
انتخاباتی

حاجی صداقت ولد میرزا

کمیسیون شکایات
انختاباتی

25/9/1396
رضا داد فهیمی

29/9/1396

10/10/1396
10/10/1396

10/10/1396

10/10/1396
شیرعلی ولد عیسئ

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

10/10/1396

27/9/1396
حاجی کشمیر

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

در سال  2014مرکز رای دهی از ایشان فعالیت داشت اما در سال  2017غیر
فعال شده است.
حذف مرکز رای
دهی

فعال نمودن مرکز قبلی

در سال  2014مرکز رای دهی از ایشان فعالیت داشت اما در سال  2017غیر
حذف مرکز رای فعال شده است.
فعال نمودن مرکز قبلی
دهی
د نادر شاه کوټ ولسوالی  14د رای اچونی مرکزونه لرل چی د  1396کال
شمیر ته  16نوی مرکزونه وړاندیز شول چی ټولټال  30رای اچونی مرکزونه
حذف مرکز رای
کیږی  .خو بدبختانه ټول وړاندیز شوی مرکزونه رد شوی دی .او له پخوانی
دهی
 14مرکزونو  4مرکزونه کم شوی دی  .د نادر شاه ولس ټول پخوانی او نوی
مرکزونه د منظور شی .
حذف مرکز رای حذف شده مرکز رای دهی مناسب وخواهان دوباره فعال سازی ان
دهی
دراثر حذف مرکز رای دهی انتخاباتی قبلی ودلیل افزایش نفوس ودوباره فعال
حذف مرکز رای ساختن مرکز قبلی
دهی
حذف مرکز رای حذف مرکز رای دهی قبلی که جای مناسب برای مردم محل وفعال سازی
دهی
دوباره ان
مرکز پیشنهاد دیار میانه لیسگ ولسوالی خدیر والست دایکندی به اساس
درخواست های منطقه وسروی کمیسیون جای مناسب درنظر گرفته شده بود
حذف مرکز رای ولی متاسفانه از کمیسیون حذف گریده که مردم قریه درانتخابات های قبلی
درچار مشکل بوده وهمچنان از حق رای خویش محروم میشوند
دهی
مرکز رای دهی مسجد تغیه درب ولسوالی خدیر که از طرف کمیسیون
انتخابات به اساس درخواست های مردم قریه جای مناسب درنظر گرفته شده
بود ولی متاسفانه از طرف کمیسیون انتخابات حذف گردید که باعث مشکالت
حذف مرکز رای زیاد مردم جهت اشتراک درپروسه انتخابات میگردد امید داریم که مرکز یاد
شده را فعال سازید.
دهی
ازکمیسیون محترم انتخابات خواهانیم که مرکز رای دهی دشت کیسو که قبال
انتخاب شده بود ودردوره های قبلی واقعآ یک جای مناسب بود درتجمع مردم
قرار داشت که تمام مشکالت مردم راحل می نمود ولی متاسفانه مرکزیاد شده
از طرف کمیسیون انتخابات حذف گردیده که این امر باعث مشکالت زیاد را
حذف مرکز رای برای مردم منطقه به بار اورده است وخواهان دوباره فعال سازی ان میباشیم
دهی

اشکمش

تخار

1

در فورم
رسمی

اسماعیل
خیل
ومندوزی خوست
و دول کلی
شمل خیل
اسماعیل
خیل و
مندوزی و
بهرامخیل
اسماعیل
خیل و
مندوزی

څلور پخوانی او  16نوی د رای نادر شاه
اچونی مرکزونه د منظور شی کوټ

خوست

خوست

خوست

1

1

1

1

1

در فورم
رسمی

در فورم
رسمی

در فورم
رسمی
عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

خواهان درباره مرکز قبلی
دراهالی بتاب جوی
خواهان دروباره فعال ساختن
مرکز رای دهی درمسجد دره
خام نیکه
خواهان فعال سازی مرکز رای
دهی غوتله کیسو

کیتی

دایکندی

2

فورم رسمی

میرآمور

دایکندی

2

فورم رسمی

کیتی

دایکندی

2

فورم رسمی

خواهان ایجاد مراکز رای دهی
در مسجد دیارمیانه لیسگ

دیارمینه
لیسگ خدیر دایکندی

2

خواهان دروباره فعال سازی
مراکز رای دهی در مسجد تغیه
درب

قریه درب
سنگ تخت
وبندر
دایکندی

2

خواهان ایجاد مزاکز رای دهی
در دشت کیسو

کیتی دشت
کیسو

دایکندی

2

فورم رسمی

فورم رسمی

فورم رسمی

20/9/1396

295

مسجد دشت کیسو

296

مسجد دشت کیسو

297

مسجد قعله روش

298

مسجد غیر بخ

299

مسجد جامع بوکه

300

مسجد دشت کیسو

301

مسجد غوتله

302

لیسه نسوان باغبان

303

مسجد جامع بوکه

10/10/1396
عبدالقیوم ولد سردار

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

10/10/1396

29/9/1396
روهللا احدی ولد گل امیر

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

غالم شاه ولد دادگل

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

حاجی روی داد ولد غالم
شاه

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

28/9/1396

29/9/1396

29/9/1396

10/10/1396

کمیسیون شکایات
احمد شاه ولد حاجی ابراهیم انتخاباتی

27/9/1396

29/9/1396
دستگیر ولد شرف علی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

29/9/1396
عبدالقادر ولد غالم حیدر

رضا ولد شمس الدین

306

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

سیاه بید

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

ساحه دوبندی

ندارد

اهالی قریه تیم

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت کندز

نام ندارد

28/9/1396

د ژړۍ ولسوالۍ ولسي
شورا لخوا

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

304
305

10/10/1396

10/10/1396

29/91396

سیاه بید

10/10/1396

10/10/1396

رحمن ولد خدابخش

ندارد

10/10/1396

10/10/1396

10/10/1396

از کمیسیون محترم انتخابات تقاضا داریم که درمورد مرکز رای دهی واقع در
بازار کیسو ومسجد جامع دشت کیسو که قبآل از کمیسیون مورد تاکید قرار
گرفته بود که دربهترین موقعیت میباشد از طرف کمیسیون محترم حذف گردیده
اند که باعث مشکالت زیادبرای مردم منطقه برای رای دهی در روز
خواهان دوباره فعال سازی
حذف مرکز رای انتخابات میگردد که این مرکز رای دهی از مراکز مانند رویان  ،غوتله کیسو مراکز رای دهی درمسجد دشت
بسیار فاصله دارد
کیسو
دهی
از کمیسیون محترم مستقل انتخابات عاجزانه تقاضا مندیم که مرکز رای دهی
دشت کیسو که قبآل نیزمراکز رای دهی بوده ومکان خوب ومناسب برای مردم
می باشد واز اینکه در نزدیکی بازار مرکزی منطقه بزرگ کیسو قرار دارد
جای خوب ومناسب میباشد که متاسفانه ازطرف کمیسیون محترم حذف گردیده خواهان دوباره فعال سازی
حذف مرکز رای است خواهان دوباره فعال سازی مراکز رای دهی درمسجد دشت کیسومیباشیم مراکزی رای دهی در مسجد
دشت کیسو
دهی
خواهان دوباره فعال شدن مرکز برداشته شده دوباره فعال گردد چون اگر این خواهان دوباره فعال سازی
حذف مرکز رای مرکز ایجاد نگردد اکثر مردم ما از حق رای دادن محروم میماند چون بیشترین مراکز رای دهی در مسجد قعله
روش
جمعیت را دارا میباشد
دهی
از کمیسیون محترم انتخابات تقاضا داریم مرکز رای دهی مربوط منبر غیر بخ
به شش منطقه وصل است ونفوس زیاد دارد که متاسفانه از طرف کمیسیون
محترم حذف شده که باعث مشکالت زیاد برای مردم درپروسه رای دهی
حذف مرکز رای خواهد گردید از کمیسیون محترم تقاضا داریم که دوباره مرکز یاد شده را فعال خواهان دو باره فعال سازی
سازید
مراکز رای دهی درمسجد غر بخ
دهی
مجسد جامع بوکه که قبآل از طرف کمیسیون انتخاباتی جای مناسب درنظر
گرفته شده بود ولی متاسفانه از طرف کمیسیون مرکز یاد شده حذف گردیده
خواهان دوباره فعال سازی
حذف مرکز رای وخواهان دوباره فعال ساختن مراکزی رای دهی در مسجد جامع بوکه میباشیم مراکزی رای دهی در مسجد
جامع
دهی
ازکمیسیون محترم انتخابات تقاضا دارم که مرکز مسجد جامع دشت کیسو
ازجمله مرکز کلیدی مهم مناطق کیسو ولسوالی کیتی میباشد که قبآل جای
مناسب درنظر گرفته شده بود در بازار کیسو پیوست است که متاسفانه کمیسیون
محترم مرکز یاد شده را حذف نموده است درصورت حذف مرکز مسجد جامع
دشت کیسو زیادی مردم از حق رای خویش محروم میشوند از کمیسیون محترم خواهان دوباره فعال سازی
حذف مرکز رای تقاضا داریم که مرکز دشت کیسو را دوباره فعال نماید.
مراکز رای دهی در مسجد دشت
کیسو
دهی
منطقه غوتله کیسوکه از طرف کمیسیون انتخابات دردور قبلی جای مناسب
برای مرکز رای دهی درنظر گرفته شده بود از طرف کمیسیون انتخابات حذف
حذف مرکز رای گریده است که مشکالت زیاد را برای مردم به بار خواهد اورد  .خواهان
خواهان دوباره فعال سازی
دوباره فعال سازی ان میباشیم
مراکز رای دهی در مسجد غوتله
دهی
از کمیسیون محترم انتخابات تقاضا داریم درارتباط مرکز لیسه نسوان که قبآل
از طرف کمیسیون جای مناسب درنظر گرفته شده بود مردم به راحتی در ان
مرکز در روز رای دهی اشتراک مینمودن که متاسفانه از طرف کمیسیون
خواهان دوباره فعال سازی
حذف مرکز رای محترم حذف گردیده که امر باعث مشکالت مردم میگردد امید وازیم که مرکز مراکزی رای دهی در لیسه
یاد شده را دوباره فعال سازید
نسوان باغبان
دهی
از کمیسیون محترم انتخابات کشور خواهانیم در ازتباط مراکز رای دهی که
قبال از طرف کمیسیون منظور گردیده بود جای مناسب درنظر گرفته شده بود خواهان دوباره فعال سازی
حذف مرکز رای ولی متاسفانه ازطرف کمیسیون محترم حذف گردیده که باعث مشکالت
مراکز رای دهی درمسجد جامع
درانتخابات آنیده خواهد گردید امید واریم که دو باره فعال نمایند
بوکه
دهی
اهالی قریه سیاه بید به نسبت دوری راه و مشکالت محیطی خواهان بازگشایی
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
حذف مرکز رای
مرکز رای دهی که قبال از طرف کمیسیون تعین شده گردیده اند.
جدید
دهی

حذف مرکز رای بنابر مشکالت امنیتی مرکز رأی دهی مسدود گردیده اما فعال منطقه از لحاظ
10/10/1396
دهی
امنیتی مشکل وجود ندارد بناء بازگشایی مرکز متذکره گردیده اند.
د شید معکب ښوونځی ،پنځم کمپ ،سوری مکتب ،د ممحد شاه سراچه ...،د
حذف مرکز رای ذکر شوی مرکزونه چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا حذف شوی د بیا ځل فعال
10/10/1396
کیدو غوښته
دهی

خواهان باز نمودن مرکز قبلی

کیتی دشت
کیسو

دایکندی

2

فورم رسمی

کیتی کیسو دایکندی

2

فورم رسمی

دایکندی

2

فورم رسمی

کجران

کجراغربخ دایکندی

2

کجران
جامع بوکه دایکندی

2

کیتی دشت
کیسو

فورم رسمی

فورم رسمی

دایکندی

2

کیتی غوتله
کیسو
دایکندی

2

کجران
باغبان

دایکندی

2

کجران
مسجد جامع
بوکه
دایکندی

2

فورم رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

چهاردره
چهاردره

د شید معکب ښوونځی ،پنځم
کمپ ،سوری مکتب د ممحد شاه
ژړۍ
سراچه ...مرکزو نو د بیا ځل
فعال کیدل

غور
کندز
کندهار

1

1

فورم رسمی

فورم رسمی

فورم رسمی

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

د دندونو د عالی لیسی د تاکنیز مرکز تایید چی په لست کی وه او رد شوی ده

307

نلری

ندارد

د څلورمی ناحیی د
لچهګلی او د دندونو د
ځوانانو شورا او د کلی
قومی مشرانو

308

بلوچ آباد

ندارد

بلوچ آباد ،میاخیل غری ،د لغمان والیت د
قلعه گی نور ،راندو کلی ،انتخاباتو خپلواک
کمیسیون ته
اندوکوز 4 ،قلعه

309

خوابگاه

30/9/1396

لنده بوچ

310
311

پوهنتون طبی
ننگرهار
مسجد محمدی

312
313
314
جهاردیوالی وته پور

315

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

 10/10/1396حذف مرکز رای
دهی

اهالی ناحیه ۸

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

 10/10/1396حذف مرکز رای
دهی

اهالی قریه ده غازی

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

اهالی قریه کندی میر الال

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

اهالی قریه کندی میر الال

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

اهالی قریه سنگر سرایی

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

اهالی ناحیه ۸

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

ندارد
سنگرسرایی

316

ندارد
جمال شهید آغا

317

10/10/1396

اهالی قریه لنده بوچ

ندارد

ندارد

عریضه غیر
رسمی
د پخوانی مرکز تایید

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات ننگرهار

شاروالی ناحیه اول و
چهارم قصبی

ناحیی ۴

کنر

1

د لومرنی حوزه په بلوچ آباد کی وه او اوس زمونږ د مشوری څخه پرته بل
حذف مرکز رای ځای ته انتقال شوی ده چی غوارو زمونږ لمرنی مرکز بیرته فعاله شی ځکه
10/10/1396
چی ښځینه او سپین ږیری په اسانی سره رای ورکری.
دهی

 10/10/1396حذف مرکز رای
دهی

ندارد

مسجد وته پور

د غوښتل شوی مرکز تایید

عرض اهالی منطقه
خوابگاه

ندارد
مسجد غازی
حضرت عمر فاروق

حذف مرکز رای
10/10/1396
دهی

به کمیسیون انتخابات
والیت نیمروز

ندارد

ندارد

د کونړ والیت د
انتخاباتو خپلواک
کمیسیون ته

عریضه غیر
رسمی

حذف مرکز رای
دهی

حذف مرکز رای
10/10/1396
دهی
حذف مرکز رای
10/10/1396
دهی
حذف مرکز رای
10/10/1396
دهی
حذف مرکز رای
10/10/1396
دهی
حذف مرکز رای
10/10/1396
دهی

مرکز انتخاباتی که درخوابگاه وجود داشت از طرف کمیسیون حذف گردیده
درحالیکه خوابگاه دارای دوهزار نفر واجد شرایط رای دهی دارد واز شهر
زرنج نمیروز بیست وپنج کیلومتر فاصله دارد بنآ خواهان دروباره فعال سازی
مرکز رای دهی در خوابگاه شهر زرنج هستیم
در قریه لنده بوچ که تقریبا  800فامیل زندگی میکند دارای یک مرکز ری دهی
بودند که فعال حذف گردیده مردم خواهان فعالسازی دوباره ای مرکز ری دهی
گردید اند.
اهالی ناحیه اول و چهارم که قبال در پوهنتون طبی ننگرهار دارای یک مرکز
ری دهی بودند فعال حذف گردیده اهالی این منطقه خواهان بازگشایی ودباره آن
میباشد.
اهالی ناحیه  ۸که قبال یک مرکز ری دهی در تحولخانه داشتند اما دوباره حذف
گردید ویک مرکز ری دهی دیگر در مسجد محمدی سروی شده اما منظور
نگردیده.
اهالی قریه ده غازی با داشتند تقریبا  100فامیل که قبال دارای یک مرکز ری
دهی مسجد غازی حضرت عمر فاروق بودند برای فعال غیر فعال است و
خواهان بازگشایی دوباره آن میباشد.
اهالی قریه میرالال که به تعداد  800فامیل پاشنده دارد که قبال دارای یک مرکز
ری دهی درمسجد وته پورداشتند فعال حذف گردیده نسبت دوری راه از مراکز
دیگرخواهان بازگشایی دوباره مرکز قبلی گردیدند.
اهالی قریه میرالال که به تعداد  800فامیل پاشنده دارد که قبال دارای یک مرکز
ری دهی در چهاردیوالی وته پورداشتند فعال حذف گردیده نسبت دوری راه از
مراکز دیگرخواهان بازگشایی دوباره مرکز قبلی گردیدند.
اهالی سنگرسرایی که تقریبا به تعداد  800فامیل پاشنده دارد قبال دارای یک
مرکز ری دهی در محکمه سنگرسرایی بودند وفعال حذف گردیده مردم ای
منطقه خواهان فعال نمودند دوباره آن میباشد.
اهالی ناحیه هشتم که قبال یک مرکز ری دهی در ساحه جمال شهید آغا داشتند
حذف گردیده مردم ای اهالی خواهان ایجاد و منظوری یک جدید ری دهی
میباشند.

خواهان دو باره فعال سازی
مرکز رای دهی درخوابگا
بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی
خواهان منظوری مرکز ری
دهی مسجد محمدی
بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

بازگشایی مرکز ری دهی قبلی

ایجاد مراکز جدید رای دهی

قرغیو

لغمان

1
عریضه غیر
رسمی

شهر زرنج نمیروز
کامه
ناحیه اول
وچهارم

ننگرهار
ننگرهار

مرکز

ننگرهار

کامه

ننگرهار

کامه

کامه

کامه

مرکز

ننگرهار

ننگرهار
ننگرهار

1
1

عریضه غیر
رسمی

2

عریضه غیر
رسمی

2

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

2

عریضه غیر
رسمی

ننگرهار

نبود مرکز رأی دهی
قریه زردآلوگگ

26/9/1396

اهالی قریه زردآلوگک.
خم امروت سنگ.

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

اهالی جات زردآلوکگ ,حوزه آقا خم ,امروت سنگ در حدود اضافه از 2000
خانواده و  4شورای محل هستیم در منطقه مایان تا کنون کدام مرکز رای دهی
خواهان ایجاد مراکز جدید رای
باز نشده که ٖقبآل هم توسط کمیسیون انتخابات سروی گردیده اما باز نشده در
دهی
مرکز قبلی به نسبت مشکالت مسافه راه نمیتوانیم رای بدهیم

ولسوالی
قادس

بادغیس

1

عریضه غیر
رسمی

318
مسجد قریه غرو

اهالی قریه غروزاد حکیم
و غروزوری ها

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

6/6/1396

ولسوالی باالی مرغاب

مقام ولسوالی مرغاب

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

28/9/1396

اقوام میرانزی.اندری و
موسی زی

دفتر شورای والیتی
بادغیس کمیسیون
مستقل انتخابات

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

ندارد

319
320
زای (کوچی)

321

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

اهالی قریه جات مذکور که قبال مرکز های رای شان از طرف کمیسیون بسته
شده و فاصله راه از دیگر مراکز به فاصله  10کیلومتر بیشتر از دیگر مراکز
میباشد و در حدود  3500فامیل زندگی دارند .بناء خواهان ایجاد مرکز رای
دهی جدید میباشند.
نظر به ارزیابی مردم اهالی باالمرغاب ,نیاز مبرم به ایجاد یک مرکز جدید
رای دهی برای کوچیان و مردم اهالی قریه باالمرغاب میباشد.
اقوام میرانزی اندری و موسی زی خواهان ایجاد مرکز رای دهی جدید در
مسجد موسی زی ولسوالی مقر گردیده اند که قبال توسط کمیسیون انتخابات
منظور نشده بود.

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

قریه غرو

ایجاد مرکز جدید در ولسوالی
باالمرغاب

باالمرغاب بادغیس

خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دهی

مقر

بادغیس

بادغیس

1

2
2

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

322

قریه سرتنگ/قریه
چنار/قریه سرخ /
قریه غوراب
چی/قریه
جنگالک/قریه ده
الماس /ده سومان/

323

کریمک/چارتاق/گلی
/فیروزک-یخک
ندارد
پایئن-یخک باال/
سرخ رشد/ده تاجک

10/10/1396
ندارد

کمیسیون مستقل
اهالی سیغان والیت بامیان انتخابات
اهالی کهرد

کمیسیون مستقل
انتخابات

28/9/1396

324

قریه نواریه کهنه
چهار بوک

نام ندارد

29/9/1396

نبود مرکز رای
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

10/10/1396
اهالی قریه نواریه کهنه
چهاربوک

چهاربوک والیت بلخ

د پکتیا والیت د کوچیانو
چارو آمریت

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

نبود مرکز رای
دهی

29/9/1396

نبود مرکز رای
دهی

325

مشکالت که باعث دل سردی وشکایت مردم گردیده است کمبود مراکز رای
دهی واورق رای دهی میباشد که چندین بار موضوع به ریاست امور پارلمانی
والیت بامیان شریک گردیده واما به علت تعصب ودالیل نامعلوم هیچ نوع
همکاری صورت نگرفته است وموضوع جهت بررسی بار دیگر راجع گردیده
است
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه جات که یاد شده است
چندین بار از طرف اهالی ان قریه به دفتر والیتی کمیسیون از طریق عریضه
شریک نموده است به دلیل تبعیض مسئوالن ان به شکایت رسیده گی نکرده
است بنا خواهان اضافه نمودن مرکز رای دهی شدیم
درقریه مایان مرکز رای دهی مربوط کوچی ها وجود داشت اما اکنون مرکز
مربوط کوچی ها درلیست وجود ندارد با وجود اینکه اهالی کوچی نیشین 7
قریه درهمین مرکز قریه نواریه کهنه چهاربوک مربوط شنبکی بای رای
میدهند  .امید است که درمورد دو باره فعال سازی مرکز مذکور باالی شبعه
راجع نموده ممنون سازید

نام ندارد

29/9/1396

د پکتیا مدنی بنسټونو
همغږی شورا لخوا

نام ندارد

تاریخ ندارد

327

د حاجی طراب خان لخوا ډ ټاکنیزو شکایتونوکمسیون 10/10/1396نبود مرکز رای
دهی

ندارد

چشمه تاق جیر تبر حاجی
رمضان کلک سای یکه
توت قلقبان حضرت سای دفتر والیتی تخار
جروس زنبورک زور دره
و چله خورد

مسجد حضرت بالل ندارد

قریه های علیا کاری ها
سفلی کاری ها قریه
مرحوم حاجی بلو بای
مسجد حضرت بالل قریه دفتر والیتی تخار
مرحوم قومندان تیوری
نیازی ها قریه سفلی ناقیل
و علیای ناقیل

ندارد

اهالی قریه مکتب امام
حسین حاجی رمضان جر دفتر والیتی تخار
تیر یکه توت ککلشای

بند برق زنبورک
مکتب امام حسین
یکه توت مکتب
زور دره

328

329
چال

330

29/9/1396
نبود مرکز رای
دهی

326

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

سیغان
کهرد

خواهان ایجاد دوباره فعال سازی
مرکز رای دهی در قریه نواریه
چهاربوک
کهنه چهاربوک

بامیان
بامیان

د سید کرم ولسوالۍ کوچیانو لپاره چې  500کورنیو ته یی شمیر رسیږی د
ټاکنو د مرکز نشتون

د پکتیا والیت د  ۴۲هغه
مرکزونو منظوریدل چې د  ۲۳۹مرکز او
لست شوو مرکزونو څخه حذف سیدکرم
ولسوالۍ
شوی او همدارنګه د  ۲۷نویو
نورو مرکزونو د ایجاد غوښتنه.
د سید کرم ولسوالۍ د ۵۰۰
کورنیو کوچیانو لپاره د نوی
مرکز ایجادیدل

سید کرم

اقوام ازبک این ولسوالی که حدود  20000نفر نفوس دارند و قریه های مذکور
خواهان ایجاد مرکز های رای دهی در ساحات ازبک نشیثنان می باشند و
خواهان رسیدگی به حل مشکل و
خاطرنشان ساختند که  3مرکز از جمله  9مرکز منظور شده که باز هم یک
ایجاد مراکز رای دهی جدید می چال
مرکز آن در مناطق تاجیک نشینان می باشند.
باشند

بلخ

پکتیا

پکتیا

تخار

اهالی قریه های علیا کاری ها سفلی کاری ها قریه مرحوم حاجی بلو بای مسجد
حضرت بالل قریه مرحوم قومندان تیوری نیازی ها قریه سفلی ناقیل و علیای
ناقیل به نسبت عدم مراکز ری دهی خواهان ایجاد مرکز ری دهی در مسجد
خواهان رسیدگی به حل مشکل و
حضرت بالل گردیدند.
خواجه بهاء
ایجاد مراکز رای دهی جدید می
تخار
الدین
باشند

اهالی قریه جات مذکور در سالها متمادی به دلیل عدم دسترسی به محل رآی
دهی در انتخاباتات سالهای گذشته اشتراک نتوانستند .قبال از طرف کمیسون
خواهان منظوری مرکز رای
سروی شده اما تاکنون منظور نشده که خواهان ایجاد مرکز رای دهی می باشند .دهی قبال سروی شده

چال

1
1

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

د پکتیا په والیت د کوچیانو نفوس نسبت د رایو د اچونې مرکزونو ته زیات دی
مرکز ګردیز ،احمدآباد ولسوالۍ
چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا ورته یواځی دری مرکزونه ټاکل شوی او د
په مرکز ،سیدکرم ولسوالۍ په
زیاتوالی د غوښتنه یې کړې ده.
مرکز ،د مرکز ګردیز د ګلوالو د
مرکز،
کوچیانو په مرکزی سیمه کی
نیازیو کال ،آبده کی د سلیمانزیو احمد آباد او پکتیا
لپاره او د لکړی په سیمه کې د سید کرم
مالداری په خیمه کې د نویو
سایتونو ،آبده سیمه کې د نویو
مرکزونو د ایجاد غوښتنه.
د پکتیا والیت د  239لست شوو مراکزو څخه د  192مراکزو منظوریدل او د
پاتې  42مراکزو نه منظوریدل

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در قریه جات که یاد شده است

عریضه غیر
رسمی

تخار

2

8

8

1

2

2

1

رسمی او
عریضه

رسمی او
عریضه

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی

22/9/1396

331

ندارد

نلری

28/9/1396

10/10/1396

نبود مرکز رای
دهی

بابرایشچی ریس شورای
والیتی جوزجان

کمیسیون مستقل
انتخابات

کشمیر  ،حاجی جوڼی ،
حاجی بیت هللا .

نبود مرکز رای
د خوست والیت د ټاکنو
10/10/1396
دهی
والیتی محترم دفتر ته .

332
نلری

28/9/1396

محمد اکبر قومی مشر

333
334

د ټاکنیزو شکایتون
کمیسیون مقام ته

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

مسجد روجنوکشت

28/9/1396

اقبال ولد محمد عیسیء

نلری

ندارد

د زابل والیت د اخند خیلو د انتخاباتو محترم
کمیسیون ته
خلک

335
نلری

28/9/1396

د خاک افغان ولسوالی د
خلکو شکایت

د انتخاباتو محترم
ریاست

337

نلری

ندارد

د لټک قلعه خلکو شکایت

د انتخاباتو محترم
کمیسیون ته

338

نلری

ندارد

د ملکزی کلی خلکو
شکایت

د انتخاباتو محترم
کمیسیون ته

نلری

ندارد

نلری

ندارد

نلری

ندارد

336

339
340
341

قاضی کلی  ،رمضان خان
کال  ،زبیدی حاجی ظریف د انتخاباتو محترم
کمیسیون ته
کلی او د حاجی منان د
کلی خلکو شکایت
د انتخاباتو محترم
شیخو کیلی خلکو شکایت
ریاست
د کالت ښار  ،باباګک او
د انتخاباتو محترم
نورو شاوخوا خلک
کمیسیون ته
شکایت.

8/91396

342

دره صوف پائین
ندارد

اهالی قریه بیانان
ندارد

343
ندارد

344

ندارد

اهالی قریه سفیدک ضما

به ریاست کمیسیون
انتخاباتی سمنگان
دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

دفتر والیتی کمیسیون
مردم اختیار الدین.قوککزار
انتخابات والیت غور

10/10/1396
نبود مرکز رای
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

از اینکه قبآل بر اساس پیشنهاد این نهاد اجتماعی  24مرکز رای دهی جهت
تاییدی ان کمیسیون تحریر وارسال گردیده بود چونکه مرکز شامل جدول
پیشنهادی هذا با درنظر داشت چگونگی اوضاع امنیتی که چگونه تهدید وجود
ندارد به شما تقدیم شده بود اما از طریق رسانه ها ی اجتماعی اطالع حاصل
نمودیم از جمله سه مرکز رای دهی تایید گردیده است از اینکه در والیت
جورجان با داشتن ولسوالیهای ده گانه این سه مرکز تایید شده بسنده نبوده یک
بار دیگر از اثر تقاضای مردم توقع میرود جهت سهولت بهتر غرض رای دهی
مرکز شامل جدول ضمیه هذا تایید نموده سهولت هرچه بیشتر را برای مردم
فراهم سازید ومشکل مارا از این ناحیه مرفوع خواهند فرمایند.
خواهان تایید مراکزی رای دهی
دروالیت جوزجان
زمونږ د بری ورژلی د پخی چری کلی د رای اچونی مرکز نلری  .د ذکر شوی
کیلی  400کورنی او د رای اچونوکو تعداد  1500تنو ته رسیږی نو په دی
اساس د شکایات کمیسیون څخه مو هیله ده چی د بری ورژلی کیلی کی (د بری
ورژلی د چری بخی جومات) د رای اچونی د مرکز په حیث راته منظور او
لست کی مو وراضافه کړی .
دا چه د خوست والیت اړونده د پنزایی سیمه چه  1000کورنی لری او 2500
رایه اچونکی لری خو د رای اچونی کوم مرکز شتون نه لری نو د پنزیی کلی
لپاره د (د میرزو کلی لوی جومات ) مرکز منظور شی .
مرکز روجنوکشت جای مناسب برای مردم محل میباشد ایجاد گردد.

د یو مرکز ایجادول په (ورژلی
چری بخی جومات کی )

جوزجان

ټنیو

د یو مرکز ایجادول

پنزی کلی

خوست

خواهان ایجاد مراکزرای دهی
درروجنوکشت

کیتی قریه
نمران

دایکندی

د اخند خیلو او نورو شاوخوا کیلو خلک ستاسو لخوا د انتخاباتو نوی لست په
شینکی
اعالن نا خوښه یو او خپل شکایت درته لیکو چی زمونږ د اخند خیلو مرکز باید
د اخند خیلو د مرکز منظورول .
ولسوالی
منظور شی  .چی زمونږ د منطقی  400رایه ورکوونکی په خاص ډول ښځي له
دغه حقه محرومه پاتی کیږی هیله ده زمونږ مرکز بیرته راته منظور کړی .

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

یاد کیلی د  900شاخوا رای ورکونکی لری  .او د ارزیابی تیم لخوا ارزیابی او د شیخو د رای اچونی مرکز
منظورول
تثبت شو چی په دی کیلو خو منظور نشو

مرکز

دا چه مونږ  1200ډیر رای ورکونکی لری مونږ د منطقی د سور غر مکتب د د سور غر مکتب د رای ورکولو
مرکز منظوری
رای ورکولو مرکز راته منظور کړی

مرکز

 10/10/1396نبود مرکز رای
دهی
 10/10/1396نبود مرکز رای
دهی
 10/10/1396نبود مرکز رای
دهی

زابل

په یاد ولسوالی کی  2000د رای اچونوکی شتون لری خو وړاندیز شوی مرکز د علی خیلو د مسجد د رای
خاک افغان زابل
اچونی مرکز منظورول
یی نه دی منظور کړی
دا چی زمونږ کلی تقریبآ  800رایه اچونی واجد شرایط نفوس لری اوس دا چی
زمونږ د معلوماتو په اساس د لټک قلعه مرکز نه دی منظور شوی ستاسو له
لوی مقام څخه هیله کوو د یاد مرکز د منظوری لپاره مربوطه مرجع ته زمونږ د لټک قلعه د رای اچونی مرکز
عرض راجع کړی .
منظورل
زابل
د ملکزی کلو کی تقریبآ  1200د رای اچولو واجد شرایط خلک استوګن دی
متأسفانه په تیر کلونو کی مونږ د مرکز نه درلودولو له کبله رایه نده اچولی دا
چی اوس بیا د مونږ د رای اچونی مرکز نه دی منظور شوی حال دا چی د
مرکز د سروی تیم لخوا ارزیابی شویده خو منظور شوی نه دی .
د ملکزی کلی کی د یو مرکز
مرکز
منظورول
زابل
زمونږ کلی شاخوا  600رای ورکونکی لری چی د مرکز په نشتون کی به د
رای ورکول حق څخه محروم وی

 10/10/1396نبود مرکز رای
دهی

خوست

نبودمرکز رای دهی وافزایش نفوس  ،باعث این شده است که مردم رای داده
نتواند

د یو نوی مرکز ایجاد ول

2

1

2

1

1

عریضه غیر
رسمی

عریضه غیر
رسمی
فروم رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

1
عریضه غیر
رسمی
1

مرکز

زابل

1

عریضه غیر
رسمی

زابل

1

عریضه غیر
رسمی

زابل

1

عریضه غیر
رسمی

خواهان ایجاد دوباره فعال سازی
مرکز رای دهی در دره صوف حضرت
سلطان ،
پایئن

انتخاب قریه سفیدک ضما توسط تیم تخنیکی کمیسیون انتخابات به حیث مرکز
رای دهی سروی گردید اما این محل از طرف دفتر مرکزی کمسیون انتخابات خواهان ایجاد مرکز رای دهی
منظور نشده است
چندی قبل مرکز رای دهی اختیارالدین توسط تیم انتخابات سروی و بحیث
مرکز رای دهی انتخاب گردید اما چندی قبل معلوم شد که این مرکز از طرف خواهان ایجاد مرکز رای دهی
دفتر مرکزی منظور نگردیده است.

2

فورم رسمی

سمنگان

فیروز کوه غور
فیروز کوه غور

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

1

عریضه غیر
رسمی

گری چشتی

ندارد

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

ندارد

ندارد

نام ندارد

20/9/1396

اسلم کال

20/9/1396

نام ندارد

20/9/1396

نام ندارد

20/9/1396

نام ندارد

20/9/1396

نام ندارد

20/9/1396

نام ندارد

20/9/1396

نام ندارد

20/9/1396

نام ندارد

20/9/1396

نام ندارد

نېټه نده لیکل
شوی

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات والیت غور

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

اهالی ولسوالی گری
چشتی نیاخارک

دفتر والیتی کمیسیون
انتخابات کابل
اهالی قریه بتخاک
حاجی لعل محمد ولد محمد کمیسیون شکایات
انتخاباتی
کبر
کمیسیون شکایات
نصرالدین ولد منګل
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
ملتان ولد بختیار
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
عبدالوکیل ولد ولی جان
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
برات ولد محمد حسن
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
محمد نظیر ولد شاه ولی
انتخاباتی
حاجی ملک ولی جان ولد کمیسیون شکایات
انتخاباتی
حاجی عبدالقدیر
کمیسیون شکایات
آدم خان ولد یارگل
انتخاباتی
کمیسیون شکایات
محمد صادق ولد غالم
انتخاباتی
اسمعیل

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی
نبود مرکز رای
20/9/1396
دهی

حمید هللا ولد موسی جان

کمیسیون شکایات
انتخاباتی

نېټه نده لیکل نبود مرکز رای
دهی
شوی

انتخاب مکتب گری چشتی توسط تیم تخنیکی به حیث مرکز رای دهی سروی
گردید اما این محل در لست مراکز رای دهی اضافه نشده است .بناء خواهان
ایجاد مرکز رای دهی در این مکتب میباشند.
ضرورت به ایجاد مرکز جدید در مسجد قوبا رشد

خواهان ایجاد مرکز رای دهی

ایجاد مراکز جدید رای دهی
علی خیلو کلی چې تقریباً  250تنه اوسیدونکي لری او د رایې اچونې هیڅ یو
په علی خیل کال کې د نوی
مرکز پکې شتون نه لري
مرکز د ایجاد غوښتنه
موږ د اسلم کال اوسیدونکی چې تر  600تنو زیات نفوس لرو او په کلی کې مو په اسلم کال کی د نوی مرکز د
هیڅ یو د رایو اچونې مرکز نشته
ایجاد غوښتنه
موږ د کوده کال اوسیدونکی چې تر  250تنو زیات نفوس لرو او په کلی کې مو په کوده کال کې د نوی مرکز د
هیڅ یو د رایو اچونې مرکز و جود نه لری
ایجاد غوښتنه
د زړه کلی اوسیدونکی چې تر  200نفوس لری او په هیڅ ټاکنو کې یی تر اوسه
د نوی مرکز د ایجاد غوښتنه
ګډون ندی کړی
د شابی کلی چې تر  200تنو پورې نفوس لری او د رایې اچونې مرکز په کې په شاه بی کلی کی د نوی مرکز
نشته.
د ایجاد غوښتنه
موږ د سپنې کال اسیدونکی چې تر  200نتو زیات نفوس لرو او په کلی کې د
په سپنې کال کې د نوی مرکز د
رایې اچونې کوم مرکز وجود نه لری
ایجا عوښتنه
موږ د لکو کال اسیدونکی چې تر  300زیات نفوس لرو او په کلی کې مو هیڅ په لکو کال کې د نوی مرکز د
یو مرکز د رایې اچونې لپاره وجود نه لری
ایجاد غوښتنه
موږ د ببرک کلی اوسیدونکی چې تر  250تنو زیات نفوس لرو او په کلی کې د ببرک په کلی کی د نوی مرکز
مو هیڅ یو مرکز د رایی اچونې شتون نه لری
د ایجاد غوښتنه
موږ د خواجه کال کلی اوسیدونکی چې تر  300تنو زیات نفوس لرو او په کلی
د نوی مرکز د ایجاد غوښتنه
کې مو هیڅ یو مرکز د رایی اچونې شتون نه لری
په یادو نهو کلو ( لکو کال ،اسلم کال ،شامی کال ،زړه کال ،کودی کال ،بیدک
کال ،خواجه کال ،چینه کال او علی خیل کلی) هیڅ کوم د رایې اچونې مرکز
د نوی مرکز د ایجاد غوښتنه
وجود نه لری او تر اوسه پورې یې په هیڅ ټاکنو کې یې ګډون هم ندی کړی

دونهار

غور

1

عریضه غیر
رسمی

کابل

1

عریضه غیر
رسمی

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

چهار آسیاب کابل

1

رسمی فورم

بگرامی

356
357
358
359

حصه دوم کوهستان 2/10/1396
والسوالی حصه اول 2/10/1396
مرکز والیت کاپیسا 2/10/1396

360

نلری

361

نلری

362

نلری

ندارد

363

نلری

ندارد

شهرک سلطان
غازی بابا

ندارد

ندارد
22/9/1396

به ریاست محترم
مردم حصه دوم کوهستان
شورای والیتی کاپیسا
به مقام شورای والیتی
اهالی و نماینده گان
کاپیسا
والسوالی حصه اول
به ریاست شورای
اهالی مرکز والیت کاپیسا
والیتی والیت کاپسیا
د کونړ والیت د
انتخاباتو خپلواک
ناړئ ولسوالی خلکو
کمیسیون ته
شکایت
د کونړ والیت د
انتخاباتو خپلواک
کمیسیون ته
ډانګفور کلی شکایت
د کونړ والیت د
انتخاباتو خپلواک
د شډیلی او باغ کلی د
کمیسیون ته
ولسونه
دوته پور ولسوالی شکایت د تاکونه کمیسیون
اهای شهرک سلطان
غازی بابا

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی
 10/10/1396نبود مرکز رای
دهی
 10/10/1396نبود مرکز رای
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

نبود مرکز رای
به دفتر انتخابات والیت
10/10/1396
دهی
لغمان

364
نام ندارد

تاریخ ندارد

365
ندارد

366

1/6/1396

د ټاکنو خپلواک
په کابل کی د مېشتو
خدرخیلو قومی شورا لخوا کمیسیون
اهالی قریه جات تلقاب و
کوه بیرون

دفتر والیتی میدان
وردگ

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی
نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

مردم اهالی حصه دوم کوهستان دراثرمشکالت که درمرکز های انتخاباتی
دارند در انتخابات اشتراک کرده نمیتواند
نظر نگرفتن چند مرکز رای دهی که مشکالت زیادی مردم حل می شد در
قسمت مراکز رای دهی
درنظر گرفتن چند مرکز رای دهی که از طرف اهالی مرکز والیت کاپیسا
پیشنهاد شده بود
د ناړئ ولسوالی باید نوی او زاړه وړاندیز شوی مرکزونه باید منظور شی چی
نوی پیشنهاد شوی مرکزونو عبارت دی له (شامیرک  ،ناړی دین مدرسه ،
مسجد قریه ناړئ بر کلی او دانګه پور کلی )
دا چی د انتخاباتو کمیسیون د ډانګفور ولسوالی په ارزیابی کی شامله کړه خو
بدبختانه منظور نه شوله ستاسو محترم مقام څخه غواړم چی دا مرکز منظور
کړی .
دا چی د انتخاباتو کمیسیون د رای اچونی مرکزونه ارزیابی کړل ناړی ولسوالی
کی هم زمونږ د کلی ارزیابی وشوه او واجد شرایط وګڼل شوه خو د مونږ کلی
مرکز منظور نشو .
دا چې د وته پور والسوالۍ  10000وکړی لری او نویو مرکزو نو ته
ضرورت لری
شهرک سلطان غازی بابا جدیدآ اعمار گریده وقبآل درخواست خود را به
کارمندان ارزیابی ومتوازن سازی سپرده بودیم برای ما اطمنان داده شده بود که
در شهرک چندین مراکز را ایجاد نموده اما تا هنوز در لست جدید کدام مراکز
انتخاباتی بنظر نمیرسد
د لوګر والیت د محمد اغې ولسوالۍ د ابازک په کلی کې د رایې ورکونې د
مرکز نشتون چې په زر هاوو تنه نفوس لری

حصه دوم
خواهان ایجاد مرکز های رای
کوهستان
دهی درحصه دوم کوهستان
حصه اول
خواهان ایجاد دو مرکز رای دهی
یکاولنگ
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
در مرکز والیت کاپیسا

کاپیسا

2

کاپیسا

2

کاپیسا

2

د نوی او زړو مرکزونو ایجاد او
فعالول

ناړئ

کنر

1

د نوی مرکز ایجاد کول په
ډانګفور کلی کی

ناړئ

کنر

1

کنر

1

د نوی رای اچونی مرکز ایجادول ناړئ
ورته پور
والسوالی
د نو مرکزیونو فعالول
خواهان ایجاد مرکز رای دهی
درشهر ک سلطان غازی

د ابازک په کلی د نوی مرکز د
ایجاد غوښتنه

در سابق  ۴مرکز رای دهی داشتن اما به دو محل کاهش پیدا کرده بود اما نسبت
خواهان اضافه دو مزکر رای
افزایش مردم تلقاب و کوه بیرون خواهان اضافه محله رای دهی به حد اقل ۴
دهی
مرکز میباشند.

محمد آغه

بهسود

کنر

1

لغمان

1

لوګر
میدان
وردک

1

1

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

367
368

قریه جات زنده چشم
وکمر سیاه
منطقه لوای کهنه
ومنقه شهر آباد
،منقطه پیرنینواز
ندارد

20/5/1396

قریه جات زنده چشم

به ریاست محترم
کمیسیون انتخابات

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

داکتر نوراحمد وکیل
شورای واالیتی

به کمیسون
محترمشکایات هرات

 10/10/1396نبود مرکز رای
دهی

د هلنمد والیت د کوچیانو
امریت لخوا

د ټاکنو خپلواک
کمیسیون

نبود مرکز رای
10/10/1396
دهی

عدم موجویت مرکز های انتخاباتی

خواهان مراکزی رای دهی زیاد کروک کهنه هرات

1

به دلیل ناامنی وعدم موجودیت مرکز انتخاباتی
ایجاد مرکزرای دهی درقریه
روشا ن

غوریان

هرات

1

عریضه غیر
رسمی
عریضه غیر
رسمی

امنیتی مشکالت د کوچیانو په هغو سیمو کې چې د ټاکنو مرکزونه شتون لری

نام ندارد

21/9/1396

د کوچیانو لپاره په الندې
ذکرشوی سیمو کې د نویو
مراکز د ایجاد غوښتنه،ګرمسیر
ولسوالی صفار حاجی محمد اکبر
کلی ،ناوه ولسوالی  -۱حاجی
سپین کلی  -۲کورکوری سالم
ګل کلی -۳ګودر بیرائه مولوی
اغامحمد کلی  -4شورشورک
حاجی سالم کلی  -5چهار کولپان د مرکز او
هلمند
وهاب کلی ،ګرشک ولسوالی  ۱ولسوالی
کمپرک مولوی هاشم کلی،
نادعلی ولسوالی  -۱زرغون
کلی ،مارجه  -۱بالک ،۱۱
سنګین ولسوالی  -۱خاکیش
کاریز ،کجکی ډی یک ،ګرشک
کمپرک ،نوزاد فرهاد ،مرکز
قلعه بست ،کمپ مهاجرین
نظرجان کلی او بغرا غاړه
کوچیانو کلی

369

1

عریضه غیر
رسمی

انتقال مرکز رأی دهی
ندارند

29/9/1396

کوچی های ولسوالی آب
کمری

29/9/1396

اقوام کوچی نورزی.
اندری و تورخیل

ندارد

اهالی قریه ترلشت

370
غالزردک

371
دارالعلوم ابوحنیفه

372

373

لیسه قاری نیک
محمد
لیسه آزادی
ناحیه 17
لیسه شهرک طالیی ندارد

اهالی ناحیه  17کابل

بنابر عدم رسیدگی به شکایات قبلی کوچی ها به کمیسیون مستقل انتخابات بار
انتقال مرکز رای دهی از یک
انتقال مرکز رأی
اقوام کوچی قریه
دیگر خواهان تبدیلی مرکز رای دهی از مرکز لودین به تعمیر کهنه سنگ آتش
10/10/1396
مرکز به مرکز دیگر
دهی
لودین ,بابین و محمدزی
گردیدند.
اهالی قریه مذکور خواهان تبدیلی مرکز رای دهی غالزردک به منطقه غرچغی
دفتر شورای والیتی
انتقال مرکز رأی
شدند که از طرف کمیسیون انتخابات رد شدند
10/10/1396
خواهان انتقال مرکز رای دهی
بادغیس کمیسیون
دهی
مستقل انتخابات
نظر به نقل مکان مرکز رای دهی سید اکرام الدین به دارالعلوم ابوحینفه .مردم
انتقال مرکز رأی اهالی قریه ترلشت خواهان ایجاد مرکز رای دهی جدید در پایین مکتب ده
خواهان ایجاد مرکز جدید رای
دفتر والیتی کمیسیون
10/10/1396
مهران شدند اما نظر به ارزیابی از طرف کمیسیون دوباره رد گردیده چون
دهی
دهی
انتخابات والیت تخار
نیاز به ان نبود.
لست  11مرکز رای دهی ناحیه  17کابل تثبیت شده است.
 4مرکز انتخابات قبلی بدون تغیر قرار دارد
 2مرکز انتخابات قبلی به مکان دیگر انتقال داده شده
10/10/1396
انتقال مرکز رأی  5مرکز جدید میباشد.
دفتر والیتی کمیسیون
نامعلوم
دهی
انتخابات کابل

آب کمری

قادس

ورثه

بادغیس

بادغیس

تخار

2

عریضه غیر
رسمی

2

عریضه غیر
رسمی

2

در اوراق
غیر رسمی

عریضه غیر
رسمی
ناحیه 17

کابل

1

