معلومات مختصر در مورد روند ثبت نام و
تهیه فهرست رایدهندگان به اساس تذکره تابعیت
کمیسیون مستقل انتخابات مطابق ماده هشتم قانون انتخابات مکلف به تهیه فهرست رایدهندگان میباشد ،با
درک این مکلفیت درین راستا تالشهای زیاد صورت گرفت تا ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان با استفاده از
تکنالوژی بایومتریک صورت گیرد اما بنا به دالیلی ،تطبیق تکنالوژی بایومتریک به عنوان یک پالن که در دراز
مدت تطبیق گردد باقیماند.
کمیسیون با درنظرداشت احکام مندرج در فقرههای ( 1و  )4ماده ششم قانون انتخابات ،تصمیم اتخاذ نمود تا
ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان به اساس تذکره تابعیت عادی( ورقی) و وصل نمودن هر رایدهنده به یک
مرکز رایدهی ،صورت گیرد .باتوجه به اینکه برای تعداد زیاد از شهروندان کشور تذکره تابعیت توزیع نگردیده و
فاقد این سند میباشد کمیسیون رایزنیهای خویش را با اداره مرکزی ثبت احوال نفوس آغاز نمود که در نتیجه
تفاهمنامه همکاری میان هر دو نهاد منعقد گردید و متکی به آن ،اداره محترم مرکزی ثبت احوال نفوس تعهد
نموده است تا برای در حدود ده میلیون شهروند واجد شرایط رای دهی که تذکره تابعیت ندارند ،در سراسر کشور
قبل از آغاز روند ثبت نام ،تذکره تابعیت عادی توزیع نماید.
با توجه به موارد فوق الذکر ،الیحه و پالن عملیاتی ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان ترتیب و از جانب
کمیسیون تصویب شد .مطابق الیحه و پالن عملیاتی مذکور ،افراد واجد شرایط ،شخصاً در مرکز رایدهی که در
آن رای خواهد داد ،مراجعه نموده و با ارایه تذکره تابعیت ،نام خود را در فهرست رایدهندگان درج مینماید .روند
ثبت نام برای مدت دو نیم ماه در دو مرحله صورت میگیرد ،طوریکه مرحله اول در مراکز والیات و مرحله دوم در
سطح ولسوالیها و قریه جات از ماه حمل الی جوزای سال  1397تطبیق میگردد .در جریان این دو مرحله
کمیسیون تمام واجدین شرایط رایدهی را در سراسر کشور ثبت نام مینماید .مراکز ثبت نام با در نظرداشت هر
مرحله در مراکز رایدهی که پس از ارزیابی تعیین گردیده اند ،ایجاد میشود و متشکل از یک محل ثبت نام برای
خانمها و یک محل ثبت نام برای مردان میباشد.
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برای ثبت نام رایدهندگان ،کتاب ثبت نام که حاوی فورمههای ثبت نام (اساس) و تصدیق ثبت نام میباشد
استفاده میگردد .معلومات مربوط به شهرت رایدهنده ،شماره تذکره ،حوزه انتخاباتی مربوطه ،گزینه کوچی و
اهل هنود و سکهـ و نام و کّد مرکز رایدهی که در روز انتخابات در آن رای خواهد داد از جانب کارمند ثبت نام
در فورمه ثبت نام درج گردیده سپس معلومات مربوط به حوزه انتخاباتی ،نام و کّد مرکز رایدهی مربوطه در
تصدیق ثبت نام درج میگردد .این تصدیق مطابق طرزالعمل از کتاب جدا و در عقب تذکره شخص مراجعه کننده
با اسکاشتیپ امنیتی چسپانده میشود.
بعد از تکمیل کتاب ثبت نام ،این کتاب مطابق طرزالعمل مشخص به دفتر والیتی انتقال میگردد .کتابها در دفتر
والیتی اسکن شده و این اسکن کاپی توسط نرم افزار مخصوص به سرورهای دفتر مرکزی انتقال مییابد .کارمندان
درج معلومات در مرکز ملی معلومات مؤظف هستند که از روی اسکن کاپیهای مذکور ،معلومات رایدهندگان را
در دو مرحله (درج معلومات و ارزیابی کیفیت) وارد دیتابیس نمایند.
معلومات رایدهندگان که درج دیتابیس شده اند با سیستم اداره مرکزی ثبت احوال نفوس تطبیق داده میشود
تا از صحت و سُقم تذکرهها اطمینان حاصل شود .بعد از درج تمام معلومات رایدهندگان و حصول اطمینان از
دقیق و درست بودن آن ،فهرست رایدهندگان با تفکیک مراکز رایدهی از سیستم استخراج میگردد .این فهرست
مطابق به تقویم انتخاباتی ،جهت آگاهی و اعتراض درمراکز رایدهی به دسترس عامه قرار میگیرد ،پس از رسیدگی
به اعتراضات ،شکایات و تصحیح معلومات مربوطه ،فهرست نهایی رایدهندگان در جلسه علنی از سوی کمیسیون
تصدیق و در روز انتخابات در مراکز رایدهی مورد استفاده قرار میگیرد.

Page 2 of 2

