موانع کاندیداتوری برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی
نظام انتخاباتی کشور در صدد آنست که برای هموطنان زمینۀ نمایندگی عادلانه و عمومی را در نظام
سیاسی کشور تأمین کند .پس کسانی که واجد شرایط کاندیداتوری برای انتخابات ولسی جرگه در  ۲۸میزان
 ۱۳۹۷بوده ،میتوانند نامهای خود را از تاریخ  ۵جوزا تا  ۲۲آن به حیث کاندید ثبت کند .هر گاه عضو یا
متصدی یک سمت انتخابی بخواهد خود را به نهاد انتخابی دیگر کاندید کند ،طبق مادۀ  ۴۴قانون انتخابات،
مکلف است از عضویت و تصدی سمت انتخابی کنونی استعفا دهد .سمتهای مشخص شده درین ماده
قرار آتیست:
الف :رئیس جمهور ،معاونان رئیس جمهور ،اعضای مشرانو جرگه (که از طریق شوراهای ولایتی عضویت
آن را به دست آورده) ،اعضای ولسی جرگه و اعضای شوراهای ولایتی اگر بخواهد برای انتخابات
شورای ولسوالی کاندید شوند ،مکلف اند از سمت فعلی استعفاء دهند؛
ب :اگر اعضای انتصابی مشرانوجرگه بخواهد برای انتخابات ولسیجرگه کاندید شوند ،مکلف اند از
مشرانوجرگه مستعفی شوند؛ و
ج:

اگر اعضای ولسیجرگه برای انتخابات ولسیجرگه کاندید میشوند ،مکلف نیستند استعفاء دهند.

در خواست دهندگان مکلف اند اصول رفتار کاندیدان را با کمیسیون مستقل انتخابات امضاء کنند .اگر
شخصی از جانب حزب ِیاائتلافی کاندید باشد ،افزون بر امضاء اصول رفتار کاندیدان ،کاپی اصول رفتار
امضاء شدۀ حزب یا ائتلاف مربوط را نیز با اسناد و معلومات کاندیداتوری خویش به کمیسیون ارائه کند.
کاندیدان معرفی شده از جانب احزاب و یا ائتلافهای سیاسی میتوانند سمبول حزب و یا ائتلاف سیاسی
مربوط را انتخاب کنند .عکس شخص ،نشان های دولتی و سمبولهای ثبت شده سایر نهادها به حیث
سمبول انتخاباتی پذیرفته نمیشود.
قابل یادآوریست که درخواست دهندگان حین ارائه درخواست کاندیداتوری ،تعهدنامۀ عدم فرماندهی یا
عضویت در گروه های مسلح غیرقانونی را نیز امضا میکنند .ادعاها در مورد فرماندهی یا عضویت در
گروه های مسلح غیرقانونی از جانب کمیسیون جداگانه به رهبری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد
بررسی قرار میگیرد و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ میشود .کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج بررسیها و
تصامیم نهایی خویش را به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال میدارد.
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