ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی
کمیسیون مستقل انتخابات برای احراز کرسیهای ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی به تاریخ  ۲۸میزان ۱۳۹۷
انتخابات برگزار میکند .نظام انتخاباتی کشور برای هموطنان زمینۀ نمایندگی عمومی و عادلانه را تأمین
میکند .افراد واجد شرایط کاندیداتوری میتوانند نامهای خود را از تاریخ  ۵جوزا تا  ۲۲آن تنها در حوزه ی
(ولسوالی یا ولایتی) به حیث کاندیدان ثبت کنند که در آن به حیث رأیدهندگان ثبت باشند .آنها درخواست
کاندیداتوری خود را شخصا به دفاتر ولایتی کمیسیون تحویل میدهند و حین ارائه درخواست مکلف اند
معلومات و اسناد ذیل را به کمیسیون ارائه کنند:
•
•
•
•
•
•
•
•

درخواست کتبی کاندیداتوری با استفاده از فورمه های کمیسیون؛
کاپی تذکرۀ تابعیت )تکمیل سن  ۲۵سالگی) وکاپی تصدیق ثبت نام رأیدهنده در حوزۀ مربوط؛
معلومات در بارۀ سکونت فعلی و اصلی و آخرین وظیفه و درج ثروت منقول و غیرمنقول در
فورمه ها؛
معلومات در بارۀ عدم محکومیت و عضویت در گروه های مسلح غیرقانونی؛
استعفاء نامۀ منظور شده از وظایف دولتـی مندرج در فقره ( )۱مادۀ ( )۴۴قانون انتخابات.
ارائه کاپی روشن و تأیید شدۀ فراغت صنف ( ۱۲از جانب کاندید شورای ولسوالی).
رسید بانکی تحویل  ۳۰۰۰۰افغانی پول پیش شرط کاندید ولسی جرگه و  ۱۰۰۰۰افغانی پول پیش
شرط کاندید شورای ولسوالی.
فهرست نامها و شماره های تصدیق ثبت نام که در جریان ثبت نام رأیدهندگان در عقب تذکره
نصب شده و نشان انگشتی که کاندید شدن شخص را در ورق رأیدهی تائید کند:
الف -هزار رأیدهندۀ ساکن حوزۀ مربوط انتخاباتی (ولایت) برای کاندید ولسی جرگه و از  ۱۰۰تا
 ۳۰۰رأیدهندۀ ساکن حوزۀ مربوط انتخاباتی (ولسوالی) برای کاندید شورای ولسوالی؛
ب -هزار رأیدهندۀ ساکن حوزۀ مربوط انتخاباتی (تمام کشور یک حوزه) جهت حمایت کاندید کوچی ولسی
جرگه؛
ج -دو صد رأیدهندۀ ساکن حوزۀ مربوط انتخاباتی ( تمام کشور یک حوزه) جهت حمایت کاندید اهل هنود
و سکهـ ولسی جرگه.

اگر بیشتر از  ۳۵٪حمایت کنندگان دو و یا بیشتر از دو درخواست دهندۀ کاندیداتوری در هر یکی از این
انتخابات همانند باشد ،درخواست کاندیداتوری آنها رد میشود .افرادی که از جانب حزب و یا ائتلاف احزاب
سیاسی معرفی میشوند ،سندی (فورمه ی) را باید به کمیسیون ارائه کنند که از جانب حزب و یا ائتلاف
مربوط تصدیق شده باشد.
صفحۀ معلوماتی۶ -

