اعتراض علیه واجد شرایط بودن کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی
کمیسیون مستقل انتخابات برای ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به تاریخ  ۲۸میزان  ۱۳۹۷انتخابات برگزار
میکند .حق رأیدهی و حق کاندید شدن حق مسلم و قانونی اتباع کشور است .افراد واجد شرایط کاندیداتوری
میتوانند خود را از تاریخ  ۵جوزا تا  ۲۲آن برای کرسیهای انتخابی کاندید کنند.
بعد از پايان دورۀ ثبت نام کاندیدان ،کمیسیون فهرست ابتدائی آنها را نشر میکند .به تعقیب آن ،اشخاص،
احزاب سیاسی و ساير نهادها ميتوانند در مدت دو روز کاری در بارۀ عدم واجد شرايط بودن آنان اعتراش
درج کنند .کمیسیونهای ولایتی شکایات در مدت  15روز کاری بعد از پایان مدت ثبت و درج شکایات و
اعتراضات ،نتایج بررسیهای خویش را نهایی و نشر میکنند .اگر کانديد شاکی یا معترض به تصمیم
کمیسیون ولایتی شکایات قناعت نداشته باشد ،در مدت سه روز کاری میتواند شخصا و یا نمایندۀ
باصلاحیت وی در کمیسیون مرکزی شکایات طوری کتبی اعتراض درج کنند.
کاندیدانی که شامل فهرست ابتدائی بوده و میخواهد منصرف شوند ،تصمیم شان را قبل از نشر فهرست
نهایی کاندیدان به صورت کتبی به کمیسیون میسپارند .اگر بعد از تاریخ تعیین شده انصراف کنند یا
اسمای شان از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف شود ،آراء آنها هنگام شمارش قابل محاسبه نبوده
و پول پیش شرط شان ،به جز در حالت وفات و یا این که مطابق تقویم اتنخاباتی انصراف کرده باشند،
قابل اعاده نمیباشد.
کمیسیون فهرست نهایی کاندیدان را بعد از تصحیحات لازم و تعیین موقعیت کاندیدان در ورق رأیدهی،
با در نظرداشت تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی ،اعلام داشته و در روز انتخابات آن را در مراکز
رأیدهی نصب میکند .اسامی درخواست دهندگان کاندیداتوری اهل هنود و سکهـ در انتخابات ولسی جرگه
در فهرست ابتدائی و نهایی مخصوص ترتیب و نشر میشود.
کمیسیون به آنعده از کاندیدان که در فهرست نهایی شامل شده اند ،برای تصدیق از کاندید بودن شان،
اعتبار نامه صادر میکند و اگر از فهرست نهایی کاندیدان حذف شدند ،اعتبارنامه های شان باطل میشود.
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