دافغانستان اسالمــي جمھوری دولت
د ټـــاکنـــوخپلـــــــواک کميسيــــون

دولت جمھوری اسالمی افغانستان
کميسيون مســــــــــــتقل انتخابات

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Election Commission
اليحه ثبت نام کانديدان
مبنی:
اين اليحه به اساس ماده ) (٧٩قانون انتخابات ازجانب کميسيون مستقل انتخابات )منبعد کميسيون(تصويب گرديد ه
است.
ھدف:
اين اليحه امور مربوط به چگونگی ثبت نام کانديدان رياست جمھوری وشورا ھای واليتی سال ) (١٣٩٣را با در
نظرداشت احکام ماده ھای ) (۴۶) ،(۴۵) ،(١٩) ،(١۵) ،(١٣و ) (۴٧قانون انتخابات وفقره ) (١٣ماده ) (١۴قانون
تشکيل وظايف وصالحيت ھای کميسيون ،تنظيم می نمايد.
ميعاد و شرايط ثبت نام
ماده اول:
) (1کميسيون تاريخ آغاز و ختم ميعاد ثبت نام کانديدان را تعيين و با درنظرداشت تقويم انتخاباتی رسماً به اطالع
عامه ميرساند.
) (2درخواست دھندگان ميتوانند درمحدوده زمانی تعيين شده ،کميسيون را به صورت کتبی ازتصميم خويش مبنی
برشرکت در انتخابات به عنوان کانديد مطلع سازند.
) (3شخص ويا اشخاص که ازجانب حزب ويا ائتالف سياسی به يکی ازکرسی ھای انتخابی کانديد ميشوند
،درزمان کانديداتوری به نمايندگی ازحزب ويا ائتالف سياسی با ارايه سند رسمی مزين با مھر حزب ويا
ائتالف که نمايانگرکانديد شدن وی از جانب نھادش باشد مراجعه نمايند.
) (4درخواست دھندگان حين درخواست ثبت نام مکلف اند معلومات آتی را با درنظر داشت انتخاباتی که در آن
منحيث کانديد اشتراک ميورزند،تکميل و به کميسيون ارائه نمايند.
الف :کانديد رياست جمھوری:
 .1در خواست کتبی کانديداتوری غرض ثبت نام ،طی فورمه ھايکه ازجانب کميسيون تھيه می گردد؛
 .2تذکره تابعيت به منظور تثبيت دين ،افغان بودن و تاريخ دقيق تولد) سن چھل سالگی را تکميل کرده باشد(
 .3تصديق صحی
 .4معلومات دقيق در رابطه به محل سکونت اصلی وفعلی
 .5استعفی خط تصديق و طی مراحل شده از وظايف دولتـی مندرج در فقره ) (1ماده ) (13قانون انتخابات )
رئيس و اعضای ستره محکمه و قضات ،لوی څارنوال  ،څارنواالن واعضای مسلکی اداره څارنوالی ،
وزرا ،وزرای مشاور ،مشاورين رياست جمھوری،رؤسای عمومی مستقل ،رئيس واعضای کميسيون ھای
مستقل ،معينان و مشاورين وزارت ھا ،وادارات واليان و معاونان آنھا ،ولسواالن ،سفرا وکارکنان نمايندگی
ھای سياسی کشور مقيم خارج  ،منسوبين نظامی وزارت ھای دفاع ملی و امور داخله و رياست عمومی
امنيت ملی وساير وزارت ھا و ادارات دارای تشکيالت نظامی ،مامورين خدمات ملکی ،کارکنان مؤقت و
دايمی کميسيون مستقل انتخابات ،استادان موسسات تحصيالت عالی دولتی ،اعضای کادرعلمی اکادمی
علوم جمھوری اسالمی افغانستان و اعضای کرسی ھای انتخابی بشمول اعضای انتصابی مشرانوجرگه که
بخواھد به کرسی ديگر انتخابی خود را کانديد نمايد ،مکلف است از عضويت خويش ازکرسی موجود
استعفاء دھد.
 .6معلومات دقيق پيرامون دارائی ھای منقول و غير منقول شخص درخواست دھنده با استفاده از فورمه ی
تعيين شده از جانب کميسيون؛
 .7لست اسامی و شماره ھای کارت رايدھی يکصد ھزار نفرواجد شرايط رای دھی که مزين به امضاء يا نشان
انگشت آنھا باشد ،حداقل از بيست واليت دو دو فيصد؛
 .8اسامی معاونين کانديد رياست جمھوری؛
 .9رسيد بانکی مبنی بر تحويلی يک مليون افغانی پول پيش شرط ؛
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ب :معاونين کانديد رياست جمھوری:
تمام شرايط پيش بينی شده برای کانديد رياست جمھوری در فقره الف ماده اول اين اليحه به استثنای بند ھای )،7
 8و (9در مورد معاونين کانديد رياست جمھوری نيز قابل تطبيق ميباشد.
ج :کانديد شورای ھای واليتی:
 .1در خواست کتبی کانديداتوری غرض ثبت نام طی فورمه ھايکه ازجانب کميسيون تھيه می گردد؛
 .2تذکره تابعيت به منظور تثبيت تابعيت و تاريخ دقيق تولد )سن بيست و پنج سالگی را تکميل کرده باشد(؛
 .3تصديق صحی
 .4معلومات دقيق در رابطه به محل سکونت اصلی وفعلی.
 .5کارت رای دھی.
 .6استعفی خط تصديق و طی مراحل شده از وظايف دولتـی مندرج در فقره ) (1ماده ) (13قانون انتخابات )
رئيس و اعضای ستره محکمه و قضات ،لوی څارنوال  ،څارنواالن واعضای مسلکی اداره څارنوالی  ،وزرا،
وزرای مشاور ،مشاورين رياست جمھوری،رؤسای عمومی مستقل ،رئيس واعضای کميسيون ھای مستقل
،معينان و مشاورين وزارت ھا ،وادارات واليان و معاونان آنھا ،ولسواالن ،سفرا وکارکنان نمايندگی ھای
سياسی کشور مقيم خارج  ،منسوبين نظامی وزارت ھای دفاع ملی و امور داخله و رياست عمومی امنيت ملی
وساير وزارت ھا و ادارات دارای تشکيالت نظامی ،مامورين خدمات ملکی ،کارکنان مؤقت و دايمی کميسيون
مستقل انتخابات ،استادان موسسات تحصيالت عالی دولتی،اعضای کادرعلمی اکادمی علوم جمھوری اسالمی
افغانستان و اعضای کرسی ھای انتخابی بشمول اعضای انتصابی مشرانوجرگه که بخواھد به کرسی ديگر
انتخابی خود را کانديد نمايد ،مکلف است از عضويت خويش ازکرسی موجود استعفاء دھد.
ارائه معلومات دقيق پيرامون دارائی ھای منقول و غير منقول با استفاده از فورمه ی تعيين شده از جانب
کميسيون؛
 .7سند تأييد شده ی تحصيلی از مراجع و مؤسسات معتبر تعليمی و تحصيلی ) حد اقل سند فراغت صنف دوازدھم
(
 .8رسيد بانکی مبنی بر تحويلی بيست ھزار افغانی پول پيش شرط.
 .9لست اسامی و شماره ھای کارت رايدھی بادرنظرداشت نفوس حسب احوال ذيل که مزين به امضاء يا نشان
انگشت آنھا باشد؛
تعداد حمايت کنندگان از کانديدان شورا ھای واليتی
تعداد حمايت
شماره
واليت
کننده
18
600
کابل
19
500
ھرات
20
ننگرھار
400
21
بلخ
22
غزنی
23
کندھار
24
کندز
350
25
فارياب
26
تخار
27
بدخشان
28
ھلمند
29
بغالن
300
30
غور
31
پروان
32
وردک
33
250
خوست
34
سرپل

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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واليت
پکتيا
جوزجان
فراه
بادغيس
دايکندی
کنرھا
باميان
لغمان
کاپيسا
پکتيکا
لوگر
سمنگان
ارزگان
زابل
نيمروز
پنجشير
نورستان

تعداد حمايت
کننده

250

200
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درصورت عدم تکميل وارايه معلومات فوق ،درخواست ثبت نام کانديداتوری آنھا پذيرفته نمی شود.
) (5درخواست دھندگان برای انتخابات رياست جمھوری مکلف اند تا درخواست ھای ثبت نام شان را به
داراالنشای کميسيون مستقل انتخابات شخصا ً درمرکز ارايه نمايند.
) (6درخواست دھندگان انتخابات شورای ھای واليتی درخواست ھای ثبت نام شانرا شخصآ به دفاتر واليتی
کميسيون مستقل انتخابات در واليت مربوطه شان ارايه نمايند.
) (7کوچيھا ميتوانند در ھر واليت منحيث کانديد در انتخابات شورای واليتی شرکت نمايند.
) (8ھيچکس نمی تواند در عين زمان در دو حوزه انتخاباتی ويا برای بيش ازيک کرسی انتخابی  ،خود را کانديد
نمايد درصورت تخلف اسم کانديد ازلست ھردوانتخابات وھردوحوزه انتخاباتی حذف ميگردد.
) (9درخواست دھند ه که شرايط مندرج ماده اول اين اليحه را تکميل نمايد ،می توانند شامل فھرست ابتدايی
کانديدان گردند.
بعد ازانقضای مدت تعيين شده برای ثبت نام کانديدان ،درخواست ثبت نام قابل پذيرش نمی باشد.
)(10
داراالنشای کميسيون عندالزوم طرزالعمل ھای جداگانه ای را به منظور تنظيم بھتر امور فوق وضع
)(11
می نمايد.
تثبيت تابعيت کانديدان رياست جمھوری
ماده دوم:
کميسيون بعد از نشر فھرست ابتدايی کانديدان ،شھرت کانديدان شامل در فھرست را غرض تثبيت تنھا تابعيت افغانی و
نداشتن تابعيت کشورھای ديگر ،به مراجع ذيربط ارسال می نمايد.
عدم موجوديت زنان در فھرست کانديدان شورای ھای واليتی
ماده سوم:
ھرگاه در فھرست ابتدائی کانديدان شورای واليتی ،تعداد کافی زن وجود نداشته باشد که کرسی اختصاص يافته را
احراز نمايد ،وزارت امور زنان ورياست ھای واليتی آن در مشوره وتفاھم باساير نھاد ھای فعال در عرصه امور
زنان و موافقت زنان معرفی شده ،لست نھايی زنان از عين واليت )منحيث رای دھنده درھمان واليت ثبت نام نموده
باشد( را در وقت تعيين شده ترتيب نموده به کميسيون ارايه نمايند.
انتخاب سمبول
ماده چھارم:
) (1کانديدان رياست جمھوری:
 .1سمبول انتخاباتی کانديدان رياست جمھوری به اساس قرعه تعيين و در ورق رای دھی انعکاس ميابد.
 .2کانديدان مستقل می توانند سمبول ھای را که از جانب خود شان تھيه گرديده است جھت تصويب به
کميسيون ارايه نمايند.
 .3کانديدان معرفی شده ازجانب احزاب ويا ائتالف ھای سياسی می توانند سمبول حزب ويا ائتالف
سياسی مربوطه را انتخاب نمايند.
 .4دررابطه به انتخاب سمبول ھای تھيه شده ازجانب کميسيون بادرنظرداشت قرعه ھيچگونه محدوديتی
برای کانديدان مربوط به احزاب سياسی وجود ندارد.
 .5عکس شخص ،نشان ھای دولتی وسمبول ھای ثبت شده سايرنھاد ھابه حيث سمبول انتخاباتی پذيرفته
نمی شود.
) (2کانديدان شورای ھای واليتی
 .1سمبول انتخاباتی کانديدان شورای واليتی به اساس قرعه تعيين و در ورق رای دھی انعکاس ميابد .
 .2عکس شخص ،نشان ھای دولتی وسمبول ھای ثبت شده سايرنھاد ھابه حيث سمبول انتخاباتی پذيرفته
نمی شود.
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فھرست ابتدايی کانديدان
ماده پنجم:
) (1کميسيون بعد از سپری شدن دوره ثبت نام کانديدان فھرست ابتدايی را به رؤيت درخواستی ھا ترتيب می
نمايد .اين فھرست شامل اسم ،شماره اختصاصی مربوط به کانديد ،عکس وسمبول انتخاباتی ھرکانديد می
باشد.
ً
) (2کميسيون فھرست ابتدايی کانديدان را رسما اعالم و برای مدت ) (8روزاعتبارازتاريخ اعالم به معرض ديد
عامه قرارميدھد.
) (3کانديدان ميتوانند در خالل دوره نمايش لست ابتدايی ،صحت و سقم معلومات مندرج در لست را مورد
ارزيابی قراردھند.
) (4کانديدانی که خواھان تصحيح معلومات مندرج درفھرست ابتدايی کانديدان می باشند يا آنعده ازکانديدان
واجدشرايط که بنا برملحوظات مختلف اسم شان شامل فھرست ابتدايی نگرديده است ميتوانند الی " "8روزبعد
ازاعالم و نشرفھرست ابتدايی به دفتر مرکزی کميسيون مستقل انتخابات ودفاترواليتی واليت مربوطه شان
مراجعه نمايند.
) (5کميسيون در صورت عدم پذيرش درخواستی يک فرد برای کانديد بودن ،موضوع را به شکل کتبی ھمراه با
داليل رد به درخواست دھنده اطالع ميدھد..
) (6درخواست دھندگانی که درخواستی شان ازجانب کميسيون رد ميگردد بعد از تاريخ دريافت اطالعيه الی ""8
روز ميتوانند به منظور استيناف خواھی به کميسيون شکايات انتخاباتی مراجعه نمايند .کميسيون مذکور فيصله
نھايی خويش را در رابطه به موضوع بايد به شکل رسمی به اطالع کميسيون مستقل انتخابات برساند.
اعتراضات
ماده ششم:
) (1بعد از نشر فھرست ابتدايی ،نمايندگان احزاب سياسی ،کانديدان و ھرتبعه افغان واجد شرايط رای دھی
ميتوانند در رابطه به عدم واجد شرايط بودن  ،کانديدان شامل درلست ابتدايی) کانديدان کرسی رياست جمھوری،
معاونين کانديدرياست جمھوری وکانديدان شورای واليتی( اعتراض نمايند.
) (2اعتراض بايد درمدت ) (8روز بعد از نشر لست ابتدايی کانديدان درج فورمه اعتراضات گرديده وبه کميسيون
شکايات انتخاباتی تسليم داده شود.
) (3کميسيون شکايات انتخاباتی با در نظر داشت لوايح در رابطه به واجد الشرايط بودن يا عدم واجد الشرايط بودن
کانديدان شامل در فھرست ابتدايی ،تصميم اتخاذ مينمايد.
) (4کميسيون شکايات انتخاباتی فيصله نھايی خويش را در رابطه به اعتراضات بايد قبل از ختم دوره معينه
اعتراضات به کميسيون ارايه نمايد.
) (5کميسيون مستقل انتخابات در قسمت بدسترس قرار دادن اسناد مربوطه ،با کميسيون شکايات انتخاباتی ھمکاری
می نمايد.
انصراف از کانديداتوری
ماده ھفتم:
کانديدان کرسی ھای انتخابی شامل فھرست ابتدايی بايد رسما ً تصميم انصراف شانرا قبل از نشر و اعالن فھرست
نھايی دروقت معينه که در تقويم انتخاباتی مشخص می گردد ،بصورت کتبی به اطالع کميسيون برسانند.ھرگاه کانديد
بعد از تاريخی که از طرف کميسيون در تقويم انتخاباتی تعيين می گردد  ،از کانديداتوری خود انصراف نمايد يا اسم وی
از طرف کميسيون شکايات انتخاباتی حذف گردد،آرای وی در جريان شمارش قابل محاسبه نمی باشد.پول ضمانت
کانديدان به جز در حالت وفات ويااينکه مطابق تقويم اتنخاباتی انصراف نموده باشد قابل اعاده ميباشد.
فھرست نھايی کانديدان
ماده ھشتم:
) (1کميسيون فھرست نھايی کانديدان را حداقل )  ( ۶٠روز قبل ازبرگزاری انتخابات با درنظرداشت تصاميم
کميسيون مرکزی شکايات انتخاباتی  ،شامل ساختن تصحيحات الزمه وتعيين موقعيت کانديدان درورق رای
دھی از طريق قرعه در دفتر مرکزی کميسيون تھيه و اعالم می نمايد.
) (2کميسيون با در نظر داشت اسامی شامل در فھرست نھايی کانديدان ،اوراق رای دھی را آماده ميسازد.
) (3کميسيون درروز برگزاری انتخابات فھرست نھايی کانديدان را در مراکز رای دھی نصب می نمايد.
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صدور اعتبار نامه به کانديدان شامل در فھرست نھايی
ماده نھم:
کميسيون به آنعده از کانديدان که در فھرست نھايی راه ميآبند ،برای تصديق از کانديداتوری شان به آنھا اعتبار نامه
صادر می نمايد.
امضای اصول رفتارکانديدان واحزاب سياسی
ماده دھم:
درخواست دھندگان حين درخواست ثبت نام با درنظر داشت انتخاباتی که در آن منحيث کانديد اشتراک ميورزند ،مکلف
به امضای اصول رفتارکانديدان واحزاب سياسی وارايه آن به کميسيون ميباشند.
انفاذ
ماده يازدھم:
اين اليحه از تاريخ تصويب نافذ و به نشر ميرسد.
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