انتخابات ریاست جمهوری  ۶ز
میان ۱۳۹۸ش
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فعالیت
ورکشاپ های درسهای آموخته شده در دفتر مرکزی و دفاتر والیتی -شناسایی فعالیت های کلیدی برای آمادگی برای انتخابات پیشرو
استخدام برای بست های خالی -تکمیل نمودن بست های تشکیل در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی
پالن ظرفیت سازی و آموزش کارمندان جدید التقرر
امنیت -ارزیابی مراکز رأی دهی؛ تعهد نهادهای امنیتی در مورد تقویم انتخاباتی
شریک سازی گزارش آمادگی با جوانب ذیدخل کلیدی و کسب موافقه آنها راجع به آن
تصفیه فهرست رأی دهندگان
ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری
بررسی اسناد کاندیدان ریاست جمهوری
نشر فهرست ابتدایی کاندیدان
اعتراضات و استیناف خواهی راجع به فهرست ابتدایی کاندیدان

روند بررسی کاندیدان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی
ارسال تصامیم کمیسیون شکایات به کمیسیون مستقل انتخابات
تاریخ نهایی انصراف کاندیدان
قرعه کشی برای تعین نمودن ترتیب اسامی کاندیدان باالی ورق رأی
نشر فهرست نهایی کاندیدان
نشر تقویم انتخاباتی
اموزش واستخدام کارمندان ثبت نام رأی دهندگان
تطبیق پالن آگاهی عامه برای ثبت نام تقویتی رأی دهندگان و ثبت نام رأی دهندگان غزنی
ثبت نام تقویتی رأی دهندگان
ثبت نام رای دهندگان والیت غزنی
نشر فهرست رأی دهندگان برای تصحیح
نصب فهرست رأی دهندگان در مراکز رای دهی
اعتراضات باالی فهرست ابتدایی رأی دهندگان
تصحیح فهرست ابتدایی رأی دهندگان
شکایات در مورد روند نمایش و تصحیح فهرست رأی دهندگان
نهایی سازی فهرست مراکز رأی دهی از نظر امنیتی
ایجاد کمیته رسانه ها
صدور اعتبارنامه برای مشاهدین و نمایندگان کاندیدان
فهرست نهایی ثبت نام رایدهندگان
طرح و چاپ اوراق رأی -مواصلت مواد حساس به کمیسیون مستقل انتخابات
مدت مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری
بسته بندی مواد حساس
انتقال مواد حساس از دفتر مرکزی به دفاتر والیتی
انتقال مواد حساس از دفاتر والیتی به مراکز رأی دهی
دوره سکوت
ثبت شکایات راجع به مبارزات انتخاباتی
روز رأی دهی
ثبت شکایات روز رأی دهی راجع به انتخابات ریاست جمهوری
رسیدگی به شکایات روز رأی دهی راجع به انتخابات ریاست جمهوری
ارسال فیصله نهایی کمیسیون شکایات
جمع بندی آراء
اعالن نتایج ابتدایی ریاست جمهوری
ثبت اعتراضات راجع به نتایج ابتدایی ریاست جمهوری
رسیدگی به اعتراضات راجع به نتایج ابتدایی ریاست جمهوری
ارسال فیصله نهایی کمیسیون شکایات
اعالن نتایج نهایی ریاست جمهوری
دور دوم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ()۱

در صورت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ،کميسيون مستقل انتخابات يک تقويم جداگانه را ر
نش خواهد نمود ][1

تاری خ رشوع فعالیت

تاری خ ختم فعالیت

مدت

1397/09/24
1398/01/02
1398/02/30
1398/02/11
1398/01/26
1397/10/11
1397/10/01
1397/11/01
1397/11/16
1397/11/16
1398/01/10
1398/02/01
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/04
1398/03/09
1398/02/17
1398/03/16
1398/03/18
1398/03/18
1398/03/18
1398/04/08
1398/04/08
1398/04/08
1398/04/08
1398/03/20
1398/02/06
1398/02/06
1398/04/28
1398/04/29
1398/05/06
1398/06/06
1398/06/08
1398/06/22
1398/07/04
1398/05/06

1397/10/10
1398/02/30
1398/03/29
1398/03/09
1398/01/26
1398/02/29
1397/10/30
1397/11/15
1397/11/16
1398/01/02
1398/01/31
1398/02/01
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/04
1398/03/09
1398/03/18
1398/04/08
1398/04/08
1398/04/08
1398/04/08
1398/04/10
1398/04/11
1398/04/11
1398/04/27
1398/03/20
1398/11/11
1398/06/30
1398/04/28
1398/06/06
1398/07/03
1398/06/20
1398/06/22
1398/07/05
1398/07/05
1398/07/03

17
60
31
30
1
139
30
15
1
46
22
1
1
1
1
1
33
24
22
22
22
3
4
4
20
1
281
149
1
40
60
14
14
14
2
60
1
2
15
1
20
1
3
15
1
1
1

1398/07/06
1398/07/06
1398/07/08
1398/07/23
1398/07/06
1398/07/27
1398/07/27
1398/07/29
1398/08/15
1398/08/16
1398/09/02

1398/07/07
1398/07/22
1398/07/23
1398/07/26
1398/07/27
1398/07/29
1398/08/14
1398/08/15
1398/08/16
1398/09/02

