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مقدمه
اين طرزالعمل حاوی معلومات مفصل روی روند ثبت نام کانديدان و رهنمود اداری در مورد پروسه ثبت نام میباشد که
در روند ثبت نام کانديدان برای انتخابات رياست جمهوری سال  ۸۹۳۱افغانستان مورد تطبیق قرارمیگیرد .اين طرزالعمل
جهت استفاده کارمندان داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات (منبعد داراالنشای کمیسیون) که مسؤول اجرای فعالیت
های ثبت نام کانديدان میباشند ترتیب گرديده است.
انتخابات رياست جمهوری
در  ۹۸حمل سال  ،۸۹۳۱افغانهای سراسر افغانستان ،فرصت آنرا خواهند يافت تا غرض انتخاب رئیس جمهور کشور در
انتخابات رياست جمهوری اشتراک نمايند.
به اساس قانون اساسی افغانستان ،ريیس جمهور برای مدت  ۵سال از طريق انتخابات آزاد ،عادالنه ،عمومی و مستقیم
انتخاب میگردد .دراين انتخابات ،رأی دهنده گان يک کانديد را در ورق رأی دهی انتخاب مینمايند .کانديد با اکثريت
مطلق آراء حدا اقل ( )۸+ %۵۵برنده اعالم خواهد شد .اگر هیچ يک از کانديدان رياست جمهوری نتوانند ( )۸+%۵۵آراء را
بدست آورند ،انتخابات دور دوم دايرخواهد گرديد .در انتخابات دور دوم ،پروسه ثبت نام کانديدان الزم نمیباشد.
غرض ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری سال  ۹۳۱۸يک شخص بايد:





معیارات واجديت شرايط ثبت نام را دارا باشد؛
شرايط ثبت نام را تکمیل نمايد؛
شرايط درخواست را تکمیل نمايد؛ و
به منظور ثبت نام به دفتر مرکزی کمیسیون حاضر شود.

مامور ثبت نام کانديدان مسؤولیت دارد تا از مطابقت واجديت شرايط و شرايط درخواست حصول اطمینان نمايد .مامور
ثبت نام کانديدان از تکمیل اسناد درخواستی و امضای فورمه درخواستی از سوی کانديد که تايید کننده تکمیل شرايط
ثبت نام از جانب موصوف میباشد ،حصول اطمینان مینمايد.
معیارات واجديت شرايط
مطابق قانون اساسی و ماده سی و هشتم قانون انتخابات به منظور اين که يک شخص بتواند منحیث کانديد در انتخابات
رياست جمهوری شرکت نمايد  ،موصوف بايد معیارات واجديت شرايط ذيل را دارا باشد:
 تبعه افغانستان ،مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعیت کشور ديگرى را نداشته باشد؛
 در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد؛
 دو دوره بحیث رئیس جمهور و يا معاون رئیس جمهور انتخاب نگرديده باشد؛
 از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
 مطابق طرزالعمل های قبول شده کمیسیون مستقل انتخابات به حیث رأی دهنده ثبت نام نموده باشد.
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يادداشت
معیارات فوق الذکر به معاونین کانديد رياست جمهوری نیز قابل تطبیق میباشد.

شرايط ثبت نام کانديد
قبل از تدوير انتخابات رياست جمهوری سال  ،۸۹۳۱پروسۀ ثبت نام کانديدان رياست جمهوری راه اندازی خواهد شد.
اين پروسه به اتباع افغانستان فرصت میدهد تا خود را به حیث کانديد ثبت نام نمايند .شرايط ثبت نام قرار ذيل میباشد:
 .1ارايه در خواست کتبی کانديداتوری غرض ثبت نام؛
 .2ارايه تذکره تابعیت به منظور تثبیت دين ،افغان بودن و تاريخ دقیق تولد) سن چهل سالگی را تکمیل کرده باشد)؛
 .3تصديق صحی و عدم محکومیت با استفاده از استعالم های مربوط؛
 .4امضای تعهد نامه مبنی بر عدم فرماندهی و عضويت درگروه های مسلح غیرقانونی؛
 .5ارائه معلومات دقیق در رابطه به محل سکونت اصلی و فعلی؛
 .6ارايه استعفا خط و تصديق طی مراحل شده از وظايف دولتـی مندرج در فقره ( )۸ماده ( )۴۴قانون انتخابات:
 ريیس و اعضای ستره محکمه و ساير قضات؛

 وزرا ،وزرای مشاور ،مشاورين رياست جمهوری ،معینان ،رؤسای ادارات و معاونان آنها ،روسا و اعضای کمیسیون
های مستقل ،والی ها و معاونین آنها ،ولسواالن ،سفرا و کارکنان نمايندگی های سیاسی کشور مقیم خارج؛
 منسوبین نظامی وزارت های دفاع ملی و امور داخله و رياست عمومی امنیت ملی وساير وزارت ها و ادارات
دارای تشکیالت نظامی؛
 کارکنان خدمات ملکی؛

 کارکنان مؤقت و دايمی کمیسیون مستقل انتخابات؛ و

.7
.8
.9
.11
.11
.12

 استادان موسسات تحصیالت عالی دولتی و اعضای کادرعلمی اکادمی علوم افغانستان.
ارايه معلومات دقیق پیرامون دارايی های منقول و غیر منقول شخص درخواست دهنده با استفاده از فورمه تعیین
شده از جانب کمیسیون؛
لست اسامی و شماره های تصديق ثبت نام يکصد هزار رأی دهنده که مزين به نشان انگشت آنها باشد ،حداقل از
بیست واليت دو دو فیصد؛
کاپی سندی که تثبیت نمايد که کانديد منحیث رای دهنده در حوزه مربوط ثبت نام گرديده است ( اصل تذکره با
داشتن تصديق ثبت نام)؛
اسامی معاونین کانديد رياست جمهوری؛
ارايه رسید بانکی مبنی بر تحويلی يک میلیون افغانی پول امانت به بانک؛ و
معرفی نماينده ارتباطی کانديد ،با استفاده از فورمه مربوط.
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يادداشت
شرايط فوق به جز (شماره های  ۹۹ ،۹۱ ،۸و  )۹۱برای معاونین کانديد رياست جمهوری نیز قابل تطبیق
میباشد.

شرايط درخواست






با در نظر داشت شرايط فوق ،درخواست دهنده گان برای انتخابات رياست جمهوری مکلف اند تا در خواست
های ثبت نام شان را به داراالنشای کمیسیون شخصاً در مرکز ارايه نمايند؛
در خواست دهنده گان میتوانند در محدوده زمان تعیین شده ،کمیسیون را به صورت کتبی از تصمیم خويش
مبنی بر شرکت در انتخابات به عنوان کانديد مطلع سازند؛
بعد از ختم مدت تعیین شده برای ثبت نام کانديدان ،درخواست ثبت نام قابل پذيرش نمیباشد؛
داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات عندالزوم طرزالعمل های جداگانه ای را به منظور تنظیم بهتر امور فوق
وضع مینمايد.
کانديدان مکلف اند اصول رفتار کانديدان واحزاب سیاسی را امضاء وبه کمیسیون ارائه نمايند .

يادداشت :
غرض اخذ تصوير ،کانديد بايد در مرکز ثبت نام کانديدان درکمیسیون حاضر باشد.
حضور معاونین کانديدا رياست جمهوری حین ثبت نام حتمی میباشد.

تثبیت تابعیت کانديدان رياست جمهوری
 -1کمیسیون قبل از نشر فهرست ابتدائی کانديدان ،شهرت کانديدان رياست جمهوری و معاونین شانرا غرض تثبیت
داشتن تنها تابعیت افغانستان و نداشتن تابعیت کشورهای ديگر و تثبیت افغان بودن والدين کانديدان و معاونین
کانديدان رياست جمهوری ،به مراجع ذيربط ارسال میدارد؛ و اين مراجع مکلف اند در مدت تعین شده از جانب
کمیسیون ،معلومات الزم ارائه نمايند.
اشخاصی که اجازه دارند تا از روند ثبت نام کانديدان مشاهده به عمل آورند
به منظور تامین شفافیت روند ثبت نام کانديدان ،اشخاص آتی که از سوی کمیسیون اعتبارنامه دريافت خواهند نمود،
میتوانند در مرکز ثبت نام کانديدان جهت نظارت ،مشاهده ،تهیه گزارش يا ارايه خدمات به مشاهدين خارجی حضور
داشته باشند.
 نماينده گان احزاب سیاسی؛
 مشاهدين داخلی؛
 مشاهدين خارجی ؛
 ترجمانان مشاهدين خارجی؛
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رسانه ها؛ و
مهمانان خاص.

هر يک از اشخاص فوق که مجوز حضور در مرکز ثبت نام کانديدان را دارا اند ،در همه اوقات بايد کارت های شناسايی
توزيع شده از جانب کمیسیون را بطوری که قابل رويت باشد ،با خود داشته باشند.
مامور ثبت نام کانديدان مسؤولیت دارد تا اجازه دسترسی به مرکز ثبت نام کانديدان را اعطا نمايد .تعداد اشخاصی که در
مرکز ثبت نام کانديدان حضور میيابند ،در هر زمان نبايد اضافه از  ۸۵نفر باشد .در صورتیکه تعداد ناظرين ،مشاهدين و
رسانه های که مايل به حضور در مرکز ثبت نام در هر زمان هستند ،از  ۸۵نفر اضافه میشود ،دسترسی به اساس "هرکی
اول بیايد ،نوبت اوست" با استفاده از سیستم دورانی  ۹۵دقیقه ای تنظیم گردد.
مرکز ثبت نام کانديدان
مرکز ثبت نام کانديدان در کابل ايجاد و در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات موقعیت خواهد داشت.
اين مرکز محل قانونی برای همه فعالیت های مربوط به ثبت نام کانديدان میباشد .برای افغان های که معیارات و شرايط
پیش بینی شده ثبت نام برای انتخابات رياست جمهوری را دارا و در صورتیکه مايل به ثبت نام به عنوان کانديد میباشند
از طريق رسانه ها و اگاهی عامه اطالع داده میشود تا به منظور ارايه فورمه درخواست به مرکز ثبت نام کانديدان مراجعه
نموده تا از ثبت نام آنها در زمان مشخص بررسی صورت گرفته و هم چنان شخصاً از پروسه ثبت نام کانديدان معلومات
حاصل نمايند.
میعاد ثبت نام کانديدان
ثبت نام کانديدان در دو مرحله در نظر گرفته شده است .مرحله اول ارايه معلومات برای کانديدان که از تـاريخ (۸جـدی)
الــی ( ۸۲جــدی) ســال  ۸۹۳۱و مرحلــه دوم ثبــت درخواســت هــای ثبــت نــام کانديــدان از تــاريخ (۸۹جــدی) الــی
( ۹۵جــدی) ســال ۸۹۳۱بــرای ( )۸۱روز ادامــه خواهــد يافــت کــه از شــنبه تــا جمعــه بــه شــمول ايــام تعطیــل ،
از ساعت  ۱صبح الی  ۴عصر ادامه خواهد يافت.
درجريان اين مدت ،فورمه در خواست ثبت نام کانديدان ( )۸را میتوان از دفتر مرکزی کمیسیون يا سايت انترنتی
کمیسیون  www.iec.org.afدريافت نمود.
رهنمود اداری
مامور ثبت نام کانديدان مکلف است تا فورمه های ثبت نام کانديدان را برای کانديدان مربوط توزيع و نیز از سوی ايشان
دريافت نمايد .کانديدان میتوانند حد اکثر دو فورمه درخواست برای ثبت نام را دريافت نمايند.
قبل از توزيع فورمه های ثبت نام کانديدان ،يکی از مسؤولیت های مامور ثبت نام کانديدان اينست تا معلومات مفصلی را
درمورد اين که کانديد چگونه بايد فورمه ثبت نام کانديدان را تکمیل نموده و جهت اشتراک در انتخابات رياست
جمهوری چه شرايطی وجود دارد ،برای کانديد ارائه نمايد.
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برای هر کانديد انفرادی ،مامور ثبت نام کانديدان يک دوسیه جداگانه ترتیب خواهد نمود .شماره تذکره و شماره تصديق
ثبت نام کانديد به صورت واضح باالی دوسیه ترتیب گرديده و دوسیه به ترتیب شماره در الماری دوسیه ها گذاشته شده
و الماری قفل خواهد شد .مامور ثبت نام کانديدان تمام اسناد مربوط به درخواست کانديد را در دوسیه متذکره حفظ
خواهد کر د.
مامور ثبت نام کانديدان در رابطه به حفظ کاپی از تمام اسناد و مکاتیب مربوط به ثبت نام کانديدان ،شامل کاپی تذکره و
تصديق ثبت نام مکلف میباشد .برای هرکانديد دوسیه جداگانۀ شماره گذاری شده ،حفظ خواهد شد.

يادداشت
جهت شفافیت روند ثبت نام کانديدان ،مامورثبت نام کانديدان بايد با در نظرداشت نوبت در يک وقت به يک نفر کانديد رسیدگی
نمايد.
حین دريافت فورمه ها از کانديدان ،مامور ثبت نام کانديدان بايد مراحل ذيل را تعقیب نمايد:







جهت تايید و تصديق اينکه تمام فورمه ها بصورت درست و دقیق توسط کانديدان تکمیل و تسلیم داده شده ،از
فورمه تسلیمی اسناد کانديدان ( )۵استفاده نمايد.؛
برای هر کانديد يک دوسیه تهیه و ترتیب نمايد؛
تذکره هويت کانديدان رياست جمهوری و معاونین آنها را که در آن تصديق ثبت نام درج باشد بررسی نمايد.
مامور ثبت نام کانديدان تذکره هويت و تصديق ثبت نام کانديدان را کاپی مینمايد (در صورتی که کانديد ثبت
نام ننموده باشد ،میتواند درمرکز ثبت نام که درداخل کمیسیون به اين منظورايجاد گرديده است ثبت نام نمايد
فورمه های درخواست ثبت نام کانديدان ( )۸را که تکمیل گرديده اند اخذ و از تکمیل و درست بودن آنها
اطمینان حاصل مینمايد؛
در صورتیکه يک حزب يا ايتالف سیاسی از کانديد حمايت نمايد ،مامور ثبت نام کانديدان از ارايه تکمیل
درست بخش اول فورمه حمايت و انصراف حمايت حزب يا ايتالف سیاسی و بخش دوم  ،موجوديت امضای








رهبر ،يا نماينده حزب يا ايتالف سیاسی در آن فورم اطمینان حاصل نمايد؛ همچنان يک نقلی از تصديق ثبت
حزب سیاسی از سوی وزارت عدلیه بايد موجود باشد؛
کانديد استعفا نامه رسمی خود را ارايه نمايد؛
مامور ثبت نام کانديدان فورمه معرفی نماينده ارتباطی کانديد فورمه شماره ( )۹را همراه با شماره تیلفون و در
صورت لزوم نشانی ايمیل آدرس موصوف را که کمیسیون روی موضوعات مربوط به ثبت نام کانديدان با وی
تماس حاصل خواهد کرد ،دريافت مینمايد؛
مامور ثبت نام کانديدان بايد از تکمیل بودن صفحات و رديف های موجود در هر صفحه فهرست اسامی تايید
کنندگان کانديدان فورمه شماره ( )۴اطمینان حاصل نمايد ،فهرست اسامی تائید کنندگان کانديد بايد محرم
نگهداشته شود.
مامور ثبت نام کانديدان رسید تحويلی ( )۸۵۵۵۵۵۵افغانی را که کانديد به عنوان پول پیش شرط در بانک
تحويل نموده ،دريافت مینمايد .رسید مذکور بايد همراه با ساير اسنادی که از سوی کانديدان ارايه میگردند ،به
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صورت محفوظ بوسیله مامور ثبت نام کانديدان نگهداری گردد .بانک و جزئیات حساب بانکی قبل از آغاز روند
ثبت نام کانديدان برای هر يک از کانديدان احتمالی فراهم خواهد شد.؛
مامور ثبت نام اطمینان حاصل میدارد که فورمه ثبت دارايی را که کانديد برايش تسلیم میدهد تمام معلومات
درخواست شده در فورمه توسط کانديد تکمیل گرديده است؛
کانديد استعالم عدم مسؤلیت وزارت امور داخله کشور را تسلیم نموده تا ثابت نمايد که به ارتکاب جرايم ضد
بشرى ،جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده است؛
کانديدتعهد نامه مبنی بر عدم فرماندهی و عضويت در گروه های مسلح غیر قانونی را امضاء مینمايد؛
کانديد کاپی سندی که ثبت نام شدن منحیث رای دهنده در حوزه انتخاباتی مربوط را تصديق نمايد ارائه
میدارد ( اصل تذکره با داشتن تصديق ثبت نام)؛
کانديد استعالم صحی را که تثبیت کننده صحت آن باشد تسلیم نمايد؛
اگر کانديد وظايف مندرج در ماده  ۴۴قانون انتخابات را عهده دار باشد ،بايد استعفا داده و استعفا نامه خود را
تسلیم نمايد؛
کانديدان احزاب يا ايتالف سیاسی میتوانند از نشانهای حزب و يا ايتالف و يا از طريق قرعه کشی نشانهای
انتخاباتی را انتخاب نمايند .نشان انتخاباتی که انتخاب میشود در بین دوسیه کانديد گذاشته خواهد شد؛
ونیز کانديدان مستقل میتوانند از فهرست نشانهای که از سوی کمیسیون تهیه و ترتیب شده است ،يک نشان
را انتخاب نمايند؛
حین دريافت درخواست ثبت نام کانديدان ،مامور ثبت نام کانديدان غرض تايید و تصديق اين که تمام فورمه
ها به صورت درست تکمیل گرديده و برايش تسلیم داده شده اند ،از فورمه تسلیمی اسناد (فورمه  )۵استفاده
خواهد کرد .به محض دريافت درخواست ثبت نام کانديدان ،مامور ثبت نام کانديدان فورمه تسلیمی اسناد
(فورمه  )۵را امضاء نموده و يک کاپی آنرا به کانديد میسپارد؛ و
مامور ثبت نام کانديدان سپس دوسیه را غرض اجراآت بعدی به مامور درج اطالعات تسلیم مینمايد.

يادداشت
اگرکدام ضمیمه ،اوراق ،تصوير ،نشان انتخاباتی يا ساير اسناد از کانديد مربوطه مفقود شده باشد يا در درخواست ثبت نام کانديدان
کدام نقیصه موجود باشد ،مامور ثبت نام کانديدان ،درخواست ثبت نام کانديدان را نپذيرفته و از کانديد تقاضا خواهد کرد تا نقیصه را
اصالح نموده و صرف بعد از آن که نقیصه مذکور اصالح گرديد ،وی میتواند درخواست ثبت نام کانديدان را از سوی آنها بپذيرد .اين
روند بايد در جريان پروسه ثبت نام کانديدان صورت گیرد.
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اسناد آتی ازسوی کانديد ارائه میگردد :

کانديدانیکه از سوی حزب سیاسی حمايت میگردند :
 .1تذکره هوبت کانديدان رياست جمهوری و معاونین رئیس
جمهور که تصديق ثبت نام در آن درج باشد .و تثبیت
کننده دين ،افغان بودن و تاريخ دقیق تولد باشد (سن
چهل سالگی را تکمیل کرده باشد)؛
 .2فورمه درخواست ثبت نام کانديدان فورمه ( )۸؛
 .3فورمه حمايت حزب يا ايتالف سیاسی ،فورمه ( )۲در
صورتی که کانديدان از سوی احزاب سیاسی يا ائتالف
حمايت گردند؛
 .4در صورت لزوم استعفا نامه کانديد از مقام رسمی اش؛
 .5فورمه معرفی نماينده ارتباطی کانديد ()۹؛
 .6حلقه سی دی که حاوی اسامی ،تذکره و شماره تصديق
ثبت نام رأی دهی  ۸۵۵۵۵۵تن از حامیان کانديد (دو دو
فیصد حد اقل از بیست واليت) میباشد؛
 .7نسخه های چاپی فهرست اسامی ،تذکره و شماره تصديق
های ثبت نام رأی دهی و نشان انگشت  ۸۵۵۵۵۵تن از
حامیان کانديد؛
 .8رسید بانکی مبنی بر تحويلی  ۸۵۵۵۵۵۵افغانی پول
پیش شرط در حساب بانک؛
 .9فورمه ثبت دارايی کانديد؛
 .11استعالم عدم محکومیت مطابق قانون از وزارت امور داخله
کشور را تسلیم نمايد؛
 .11استعالم صحی؛ و
 .12امضای تعهد نامه مبنی بر عدم فرماندهی وعضويت
درگروه ها مسلح غیر قانونی.

کانديدان مستقل :
1

2
3
4
5

6

7
8
9
11
11

تذکره هويت کانديدان رياست جمهوری و معاونین رئیس
جمهورکه تصديق ثبت نام دران درج بوده و تثبیت کننده
تابعیت ،دين ،افغان بودن و تاريخ دقیق تولد باشد(سن چهل
سالگی را تکمیل کرده باشد)؛
فورمه درخواست ثبت نام کانديدان ،فورمه ()۸
در صورت لزوم استعفانامه کانديد از مقام رسمی اش؛
فورمه معرفی نماينده ارتباطی کانديد ،فورمه ()۹؛
حلقه سی دی که حاوی اسامی ،تذکره و شماره های تصديق
ثبت نام رأی دهی  ۸۵۵۵۵۵تن از حامیان کانديد ( دو دو
فیصد حد اقل از بیست واليت) میباشد؛
نسخه های چاپی فهرست اسامی ،تذکره و شماره تصديق های
ثبت نام رأی دهی و نشان انگشت ۸۵۵۵۵۵تن ازحامیان
کانديد؛
رسید بانکی از تحويلی  ۸۵۵۵۵۵۵افغانی دربانک؛
فورمه ثبت دارايی کانديد؛
استعالم عدم محکومیت مطابق قانون از وزارت امور داخله
کشور؛
استعالم صحی؛ و
امضای تعهد نامه مبنی بر عدم فرماندهی وعضويت درگروه ها
مسلح غیر قانونی
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روند ثبت نام کانديدان
ثبت نام کانديدان







ثبت نام برای کرسی رياست جمهوری بايد با مراجعه شخص درخواست کننده در مرکز ثبت نام کانديدان در
دفتر مرکزی کمیسیون صورت گیرد؛
افراد میتوانند به عنوان کانديدان مستقل ثبت نام نمايند؛
يک حزب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه حق دارد تا از يک فردی که حزب سیاسی مذکور وی را به
حزبش منسوب میداند ،حمايت نموده و به عنوان عضو آن حزب سیاسی خواهان ثبت نام وی در انتخابات
گردد؛
همچنان کانديدان میتوانند به عنوان کانديدان ايتالف ثبت نام گردند؛
وابستگی کانديدانی که مورد حمايت احزاب يا ايتالف سیاسی قرار میگیرند بوسیله ذکر نام همان حزب يا
ايتالف سیاسی در اوراق رأيدهی نمايش داده خواهد شد؛

وصول درخواست ثبت نام کانديدان









درخواست های ثبت نام کانديدان برای مامور موظف در مرکز ثبت نام کانديدان در دفتر مرکزی کمیسیون
ارائه خواهد شد؛
وصول درخواست های ثبت نام کانديدان (فورمه های تکمیل شده ثبت نام کانديدان) و اسناد مربوط به آنها به
معنی پذيرش ثبت نام نمیباشد زيرا که ضرور است تا پروسه های ديگر چون بررسی اسناد تکمیل گردند؛
کارمندی که درخواست های ثبت نام کانديدان و اسناد مربوطه را دريافت مینمايد ،از موجوديت و تکمیل
تمام اسناد مذکور اطمینان حاصل خواهد کرد .اگر در فورمهها کدام اشتباهی وجود داشته يا اسناد مذکور نا
مکمل باشند ،مامور مذکور بايد اين موضوع را به شخصی که فورمه ها را به ثبت میرساند ،اطالع دهد .مامور
ثبت نام کانديدان از شخصی که اسناد را ارائه مینمايد ،تقاضا خواهد نمود تا اشتباهات موجود را اصالح کرده و
صرف بعد از آن درخواستنامه های ثبت نام کانديدان را اخذ خواهد کرد .
در جريان میعاد ثبت نام کانديدان و درطی يک روز بعد ازختم میعاد ثبت نام کانديدان ،فورمه های ثبت نام
کانديدان جهت بررسی به جلسه کمیسیون پیشکش خواهد شد .اگر آنها تثبیت نمايند که اوراق ارائه شده
تکمیل میباشند ،در اينصورت آنها به تايید ثبت نام اقدام خواهند کرد؛
در صورتی که کمیسیون دريابد که در اسناد ارائه شده نقیصۀ موجود است ،ايشان کانديد را از آن نقیصه آگاه
خواهند ساخت؛ و
حین دريافت معلومات در مورد نقیصه مذکور از سوی کمیسیون  ،کانديد میتواند نقیصه را بعد از روزی که در
مورد آن آگاه شده است اصالح نمايد.

يادداشت  :کانديد مکلف است عکس خويش را به اندازه  4x3چاپ ودرفورم درخواست (  ) ۹نصب نمايد
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پول پیش شرط
پول پیش شرط (وجه پولی) بايد به حساب بانکی مشخص در بانک که قبالً به اين منظورازسوی کمیسیون افتتاح شده
است ،تحويل گردد .کانديد بايد رسید تحويلی پول را همراه با فورمه درخواست ثبت نام کانديدان تسلیم نمايد.
پول پیش شرط ( ) ۸۵۵۵۵۵۵افغانی تعیین شده است و زمانی برای کانديد قابل اعاده میباشد که:





درخواست ثبت نام کانديد رد گردد؛
کانديد برنده گردد؛
کانديد انتخاب شده بیشتر از  ۸۵درصد آرای ريخته شده را کسب نمايد؛ و
قبل از نشر فهرست نهايی کانديدان ،از ثبت نام اش منصرف گردد.

پول اعاده شده صرف شخصاً برای کانديد يا وارث قانونی کانديد متوفی پرداخته خواهد شد.
تايید و حمايت کانديدان احزاب يا ايتالف سیاسی
در صورتیکه احزاب يا ايتالف سیاسی ثبت شده خواهان ثبت نام يک کانديد باشند ،ايشان بايد کانديد شان را برای
انتخابات رياست جمهوری مورد تايید و حمايت قراردهند .رهبر و يا نماينده حزب يا ايتالف سیاسی بايد بخش اول فورمه
حمايت و انصراف حمايت حزب يا ايتالف سیاسی (فورمه  )2را به نماينده گی از حزب يا ايتالف سیاسی امضاء نمايد .
فورمه حمايت و انصراف حمايت حزب يا ايتالف سیاسی (فورمه  )۲بايد يکجا با فورمه درخواست ثبت نام کانديدان
(فورمه  )۸تسلیم داده شود.
اختصاص نشان انتخاباتی برای کانديدان
کانديدان تايید شده از سوی احزاب يا ايتالف سیاسی نشان حزب يا ايتالف را که از سوی وزارت عدلیه تصويب شده
است ،نیز میتوانند مورد استفاده قرار دهند .نشان حزب بايد در يک حلقه سی دی به شکل فايل  JPEGبا شفافیت
 dpi ۹۵۵درج گردد و اندازه آن بايد  ۵.۲در  ۹.۵سانتی متر باشد
در رابطه به انتخاب سمبول های تهیه شده از جانب کمیسیون با در نظر داشت قرعه ،هیچگونه محدوديتی برای کانديدان
مربوط به احزاب سیاسی وجود ندارد.
عکس شخص ،نشان های دولتی ،عالمات و نشان های مربوط به کمیسیون و سمبول های ثبت شده ساير نهاد ها به
حیث سمبول انتخاباتی پذيرفته نمیشود .
پروسه قرعه کشی قرارذيل اجرا میگردد:
 مامور ثبت نام کانديدان ،صندوق حاوی نشان ها را تکان داده و آنرا باالی میز میگذارد .سپس وی از کانديد
تقاضا مینمايد تا:
 سه نشان انتخاباتی را از صندوق خارج نمايد؛
 نشان انتخاباتی را گرفته و آنها را باالی میز بگذارد؛
 يکی از سه نشان را انتخاب کرده و آنرا برای مامور ثبت نام کانديدان بدهد.
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 مامور ثبت نام کانديدان نشان انتخاباتی مذکور را در دوسیه کانديدان میگذارد.
 مامور ثبت نام کانديدان دو نشان انتخاباتی ديگر را که انتخاب نشده اند دو باره داخل صندوق نشانها
میگذارد.
ياداشت :نشان های انتخاباتی که از سوی کانديدان انتخاب شده اند ،دوباره مورد استفاده قرار نخواهند
گرفت.
روند درج اطالعات
برای ثبت نام کانديدان ،مرکز ثبت نام کانديدان دارای دو مامور درج اطالعات خواهد بود که در مرکز ثبت نام کانديدان
فعالیت مینمايند .وظیفه ماموران درج اطالعات در مرکز ثبت نام کانديدان اين است تا برای هر يک از کانديدان اطالعات
الکترونیکی را (که برای تهیه اوراق رای از ان استفاده خواهد شد) تهیه نمايند .پروسه درج اطالعات در کمپیوتر قرار ذيل
صورت میگرد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

مامور درج اطالعات ،فايل کانديدان را از مامور ثبت نام کانديدان مطالبه مینمايد؛
فورمه درخواست ثبت نام کانديدان ( )1را در حضور کانديد روی صفحه کمپیوتر تکمیل مینمايد؛
با استفاده ازکمره ديجیتالی که به کمپیوترش وصل میباشد ،تصويرکانديد را اخذ و درج فورمه الکترونیکی وی
میسازد؛
در صورتی که کانديد حزب ويا ائتالف نشان انتخاباتی خودش را ارائه نمايد ،مامور درج اطالعات نشان مربوطه
را از حلقه سی دی که کانديد ارائه نموده است اخذ و درج فورمه کانديد میسازد؛
نشان انتخاباتی کانديد را از دوسیه وی اخذ نموده و از فهرست نشان های که در کمپیوترش موجود است عین
نشان انتخاباتی را اخذ و آنرا در فورمه الکترونیکی کانديد درج مینمايد؛
زمانی که تمام جزئیات کانديد درج گرديد ،دو کاپی فورمه را چاپ کرده و از کانديد درخواست مینمايد تا
فورمه را مرور و از صحت معلومات درج شده اطمینان حاصل نمايد.
در صورتی که معلومات درست باشد ،مامور درج اطالعات از کانديد تقاضا مینمايد تا جهت تايید صحت
معلومات مندرج فورمه ،بشمول صحت تصوير و نشان انتخاباتی کانديد ،باالی فورمه ها امضاء نمايد.
سپس يک نقل امضا شده فورمه را در دوسیه کانديد گذاشته و نقل ديگر آنرا به کانديد تسلیم مینمايد.
مامور درج اطالعات شماره اختصاصی هر کانديد را ترتیب و در پوش دوسیه وی مینويسد .
مامور درج اطالعات ،صفحه اکسیل (برنامه کمپیوتری) را که حاوی اسامی  ۸۵۵۵۵۵تن از حامیان کانديد بوده
و از جانب کانديد ارايه شده است ،نیز کاپی مینمايد.
دوسیه تکمیل شده کانديد را برای مامور ثبت نام کانديدان میدهد.

يادداشت
فورم که حاوی اسم ونشان انگشت حامیان میباشد دارای  ۸خانه بوده که در ان میتوان شماره تصديق ثبت نام حامیان را درج کرد.
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گزارشات احصائیه روزانه
مامور ثبت نام کانديدان فورمه احصائیه روزانه را هر روز خانه پری نموده و آنرا به رياست روابط خارجه در دفتر مرکزی
کمیسیون مستقل انتخابات ارسال خواهد کرد.
تهیه و نشر فهرست ابتدايی کانديدان
متعاقب ختم میعاد ثبت نام کانديدان ،اسناد درخواست دهندگان مطابق قانون درجلسه علنی بررسی گرديده و بعد از
تايید کمیسیون  ،فهرست ابتدايی کانديدان اعالم و نشر خواهد شد .فهرست ابتدايی کانديدان به تاريخ ()۸۹۳۱/۸۸/۸۱
به نمايش گذاشته خواهد شد .فهرست ابتدايی کانديدان شامل اسم کانديد ،شماره اختصاصی مربوط به کانديد ،عکس و
سمبول انتخاباتی کانديد و اسم و عکس معاونین کانديد میباشد.
اين فهرست در ويب سايت کمیسیون نشر و در صورت امکان اين فهرست در دفاتر واليتی کمیسیون برای مدت معین
نصب میگردد .
کمیسیو ن فهرست آنعده از درخواست دهندگان را که واجد شرايط شناخته نشده اند توآم با دلیل آن به صورت جداگانه
ترتیب نموده و غرض اطالع عامه و شخص درخواست دهنده همزمان با فهرست ابتدائی کانديدان در ويب سايت
کمیسیون نشر مینمايد .
تصحیحات







کانديدان میتوانند در خالل دوره نمايش لست ابتدايی ،صحت و سقم معلومات مندرج در لست را مورد ارزيابی
قرار دهند؛
کانديدانی که خواهان تصحیح معلومات مندرج در لست ابتدايی کانديدان می باشند يا آنعده از کانديدان واجد
شرايط که بنا بر ملحوظات مختلف اسم شان شامل لست ابتدايی نگرديده است میتوانند قبل از نشر فهرست
نهايی در وقت معینه که در تقويم انتخاباتی مشخص می گردد به دفتر مرکزی کمیسیون مراجعه نمايند.
کمیسیون در صورت عدم پذيرش درخواستی يک فرد برای کانديد بودن ،موضوع را به شکل کتبی همراه با
داليل رد به درخواست دهنده اطالع میدهد؛
درخواست دهنده گانیکه درخواستی شان از جانب کمیسیون رد میگردد بعد از تاريخ دريافت اطالعیه
میتوانند به منظور استیناف خواهی به کمیسیون شکايات انتخاباتی مراجعه نمايند .کمیسیون مذکور فیصله
نهائی خويش را در رابطه به موضوع بايد به شکل رسمی به اطالع کمیسیون در فرصت تعیین شده برساند.

درخواست تصحیح میتواند به داليل ذيل صورت گیرد :
فهرست مقدماتی کانديدان معلومات نا درست را درمورد کانديدان دارا است (اسم ،سمبول يا تصوير).
کانديدانی که خواهان تصحیح معلومات مندرج در فهرست ابتدائی کانديدان میباشند میتوانند درمدت تعین شده در
تقويم انتخاباتی به دفتر مرکزی کمیسیون ذريعه فورمه تصحیحات خواهان تصحیح معلومات شان میگردند بعد از زمان
معینه تصحیحات پذيرفته نمیشود .
اعتراضات وشکايات
نماينده يک حزب سیاسی ،کانديد يا هر افغان واجد شرايط رأی دهی میتواند واجديت شرايط کانديدان شامل در فهرست
مقدماتی را بعد از نشر اين فهرست مورد اعتراض قراردهد .اعتراضات در رابطه به عدم واجد شرايط بودن کانديدان شامل
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فهرست ابتدائی در زمان تعین شده در تقويم انتخابات درج گرديده است ،صورت میگیرد آنعده از درخواست دهندگان که
شامل فهرست ابتدائی نشده اند ،میتوانند در جريان مدت تعین شده در تقويم انتخاباتی شکايت خويش را به کمیسیون
شکايات درج نمايد .
کمیسیون شکايات انتخاباتی با در نظرداشت احکام قانون انتخابات ،لوايح و طرزالعمل های مربوط در رابطه به واجد
شرايط بودن و يا عدم واجد شرايط بودن کانديدان شامل لست در فهرست ابتدائی تصمیم اتخاذ نموده و فیصله خويش را
در زمان تعین شده در تقويم انتخاباتی رسمآ ارسال مینمايد .
اشخاص واحزاب سیاسی وساير نهاد ها میتوانند درخالل  ۲روز بعد از نشر شهرت معاونین جديد کانديد در رابطه به عدم
واجد شرايط بودن آنان اعتراض درج نمايند .درصورتیکه معاون و يا معاونین جديد واجد شرايط نباشند کانديد در مدت
حد اکثر  ۴۱ساعت برای اخرين بار میتواند معاون جديد واجد شرايط را به کمیسیون معرفی نمايد و در صورتی که
معاون کانديد برای بار دوم نیز واجد شرايط نباشد کانديد کرسی رياست جمهوری مستعفی پنداشته شده و آرای وی به
نفع شان قابل محاسبه نمیباشد موضوع از طريق کمیسیون به اطالع مردم رسانیده میشود
يادداشت :
هرگاه معاون ويا معاونین کانديد رياست جمهوری در روز انتخابات و يا بعد از روز انتخابات و قبل از اعالن نتايج نهانی
انتخابات استعفاء و يا وفات نمايد در صورتیکه کانديد برنده شود مطابق قانون اساسی معاون خويش را تعین مینمايد .
با در نظرداشت نکات ذيل کانديدان میتوانند مورد اعتراض قرار گیرند :








کانديد تبعه افغانستان نبوده يا تابعیت دوگانه داشته باشد؛
کانديد مسلمان نباشد؛
سن کانديد پايین باشد (عدم تکمیل سن پیش بینی شده که ۴۵سال است).
کانديد ازسوی محکمه به جرايم ضد بشری ،جنايت يا حرمان ازحقوق مدنی محکوم شناخته شده باشد.
کانديد از سمت دولتی خويش استعفا نداده باشد.
کانديد در معلومات درخواست جعل کرده باشد( .بشمول نشان انگشت تايید کنندگان)

اعتراض علیه هر کانديد شامل در فهرست ابتدايی کانديدان بايد در طی (  )۹۱روز بعد از نشر فهرست ابتدايی درج
فورمه اعتراض و به کمیسیون شکايات انتخاباتی ارايه گردد.
تمامی اعتراضات بايد همه داليل وموجبات اعتراض را بیان کرده وتوأم با تمامی اسنادی باشد تا حقايقی را که دراعتراض
ادعا شده است ثابت نمايد.
کمیسیون شکايات انتخاباتی بعد از ارزيابی و بررسی اعتراضات ،تصمیم نهايی خويش را قبل از دوره معینه اعتراضات به
کمیسیون مستقل انتخابات ارايه نمايد.
معلومات اضافی درمورد روند اعتراضات (رسیده گی به اعتراضات و شکايات) ازسوی کمیسیون شکايات انتخابات فراهم
خواهد شد.
انصراف کانديدان
کانديدان کرسی های انتخاباتی شامل فهرست ابتدايی بايد رسماً تصمیم انصراف شانرا قبل از نشر فهرست نهايی در وقت
معینه که در تقويم انتخاباتی مشخص می گردد ،بصورت کتبی به اطالع کمیسیون برسانند .هرگاه کانديد بعد از تاريخ که
از طرف کمیسیون در تقويم انتخاباتی تعیین می گردد ،از کانديداتوری خود انصراف نمايد يا اسم وی از طرف کمیسیون
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شکايات انتخاباتی حذف گردد ،آرای وی در جريان شمارش قابل محاسبه نمی باشد صرف پول پیش شرط انعده
ازکانديدان که مطابق تقويم انتخاباتی انصراف نموده ويا وفات نموده باشند قابل اعاده میباشد
هرکانديدی مستقل که ثبت نام نموده است میتواند شخصاً با ارائه فورمه انصراف از کانديداتوری ( )۱از ثبت نام خويش
صرف نظرنمايد .فورمه انصراف از کانديداتوری ( )۱بايد به مامور ثبت نام کانديدان در مرکز ثبت نام کانديدان تسلیم
گردد.
درصورتیکه يک و يا هر دو معاون کانديد رياست جمهوری الی دوره معینه پیش بینی شده در تقويم انتخاباتی از
کانديداتوری شان انصراف نمايند ،غیرواجد شرايط باشند ،ا زجانب کمیسیون شکايات حذف گردند ،وفات يافته و يا به
مريضی صعب العالج و يا بیماری که مانع اجرای وظیفه گردد مبتال شود ،کانديد مکلف است در اسرع وقت شخص و يا
اشخاصی ديگر را بحیث معاون و يا معاونین به کمیسیون معرفی نمايد موصوف نمیتواند مجددآ به حیث معاون کانديد
رياست جمهوری تعین ومعرفی گردد .
انصراف بعد از نشر فهرست نهائی کانديدان
کانديد رياست جمهوری نمیتواند بعد ازختم دوره انصراف ؛ معاونین شان را برکنار و يا مجبور به استعفاء نمايد
هرگاه يک يا هردو معاون کانديد رياست جمهوری بعد ازنشر فهرست نهائی کانديدان ؛ وفات ويا انصراف نمايد ازجانب
کمیسیون شکايات انتخاباتی ازفهرست حذف گردد ويا به بیماری صعب العالج که مانع اجرای وظیفه گردد کانديد مکلف
است موضوع را دراسرع وقت رسما به کمیسیون اطالع داده ودرظرف  ۱۲ساعت فرد ويا افراد ديگر ی واجد شرايط را کتبا
به عنوان معاون ويا معاونین جديد خويش معرفی واسناد شانرا به کمیسیون تسلیم دهد .درصورتیکه معاون ويا معاونین
جديد ازطرف کمیسیون واجد شرايط شناخته نشوند کانديد صرف يکبار ديگر میتواند معاون جديد را به کمیسیون
معرفی نمايد کانديد رياست جمهوری مکلف است که شهرت مکمل معاونین خويش راازطريق رسانه ها ی همگانی به
سمع مردم برساند .درصورتیکه معاون ويا معاونین يک کانديد بعد ازدوره انصراف ازکانديداتور ی انصراف نمايد موصوف
نمتواند مجددآ به حیث کانديد رياست جمهوری تعین ومعرفی گردد .
درصورتی که يک کانديد خواهان انصراف از ثبت نام باشد ،نکات ذيل قابل تطبیق میباشد :

 کانديد شخصاً به مرکز ثبت نام کانديدان مراجعه خواهد کرد
 کانديد بايد اسناد ذيل را ارائه نمايد:
 تذکره هويت که تصديق ثبت نام دران درج باشد
 فورمه تسلیمی اسناد ()۵
 کاپی الکترونیکی فورمه درخواست ثبت نام
 فورمه تکمیل شده انصراف از کانديداتوری ( )۱را تسلیم مینمايد.







کانديد و مامور ثبت نام کانديدان فورمه انصراف را امضا مینمايد.
مامور ثبت نام کانديدان فورمه انصراف را کاپی نموده و يک کاپی از فورمه انصراف را برای کانديد منصرف شده
تسلیم میدهد.
فورمه اصلی انصراف را قید دوسیه مینمايد.
مامور ثبت نام کانديدان بايد از مسترد شدن پول پیش شرط ثبت نام کانديدان اطمینان حاصل نمايد.
مامور ثبت نام کانديدان رسید ثبت نام کانديدان را حفظ و آنرا به فورمه انصراف ضمیمه مینمايد.
مامور ثبت نام کانديدان انصراف را درکتاب ثبت وقايع روزانه و فورمه احصايیه روزانه ثبت مینمايد.
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انصراف از تايید و حمايت از سوی حزب يا ايتالف سیاسی
احزاب يا ايتالف سیاسی حق دارند تا از تايید و حمايت کانديد صرف نظر نمايند .غرض انصراف از حمايت و تايید کانديد،
رهبر يا هم نماينده باصالحیت حزب يا ايتالف سیاسی بايد بخش دوم فورمه حمايت و انصراف حمايت حزب يا ايتالف
سیاسی ( )۲را امضاء و مهر نمايد .فورمه بايد بوسیله حزب يا ائتالف سیاسی به مامور ثبت نام کانديدان در دفتر مرکز
کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم گردد .
موضوع فوق مانع اشتراک کانديد درانتخابات نمیشود زيرا در صورت عالقمندی وی میتواند به عنوان کانديد مستقل
درانتخابات شرکت نمايد.
اگر يک حزب يا ائتالف سیاسی از تايید و حمايت يک کانديد منصرف میگردد ،نکات ذيل مورد تطبیق قرار میگرند :








نماينده حزب يا ايتالف سیاسی بخش دوم فورمه ( )۲را تکمیل نموده و برای مامور ثبت نام کانديدان
میسپارد؛
فورمه مذکور بايد از سوی رهبر حزب يا ايتالف سیاسی امضاء و مهر گرديده باشد؛
مامور ثبت نام کانديدان فورمه انصراف را امضاء مینمايد؛
مامور ثبت نام کانديدان فورمه انصراف را کاپی نموده و يک کاپی از فورمه انصراف را برای کانديد منصرف شده
تسلیم میدهد؛
فورمه اصلی انصراف را قید دوسیه مینمايد؛
مامورثبت نام کانديدان بايد از مسترد شدن پول پیش شرط کانديدان اطمینان حاصل نمايد؛
مامور ثبت نام کانديدان انصراف را درکتاب ثبت وقايع روزانه و فورمه احصايیه روزانه ثبت مینمايد.

اگرکانديدی که از حمايت و تايید حزب يا ايتالف سیاسی منصرف گرديده و میخواهد که به حیث يک کانديد
مستقل در انتخابات شرکت نمايد ،ضرورت ندارد که پول پیش شرط کانديد را دو باره تحويل بانک نمايد زيرا
همان رسید بانکی ايکه قبال تسلیم نموده است مدار اعتبار خواهد بود .برای ادامه حضور به حیث کانديد
مستقل در انتخابات ،کانديد بايد نشان انتخاباتی جديد را از فهرست نشان های انتخاباتی کمیسیون انتخاب
نمايد.

يادداشت
فورمه انصراف از کانديداتوری ( )۶بايد قبل از نشرفهرست نهايی کانديدان درج گردد که دراين صورت پول پیش شرط مسترد خواهد شد.
فورمه انصراف از کانديداتوری به هیچ وجه لغو يا پس گرفته شده نمیتواند.

فهرست نهايی کانديدان
 کمیســیون لســت نهــايی کانديــدان را در وقــت معینــه کــه در تقــويم انتخابــاتی مشــخص مــی گــردد
بـــا درنظرداشـــت تصـــامیم کمیســـیون مرکـــزی شـــکايات انتخابـــاتی ،شـــامل ســـاختن تصـــحیحات
الزمـــــه وتعیـــــین موقعیـــــت کانديـــــدان در ورق رای از طريـــــق قرعـــــه کشـــــی درمحـــــل
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که ازطرف کمیسیون تعین میگردد تهیه و اعالن مـی نمايـد و رياسـت روابـط خارجـه تمـام مـاموران واليتـی
انتخابات را از فهرست نهايی کانديدان آگاه خواهد ساخت تا فهرست مذکور به اطالع عموم مردم برسد.
 کمیسیون با در نظر داشت فهرست نهايی کانديدان ،اوراق رای دهی را طراحی وچاپ مینمايد .
 کمیسیون در روز برگزاری انتخابات لست نهايی کانديدان را در مراکز رای دهی نصب می نمايد.
متعاقب نشر فهرست نهايی کانديدان ،کمیسیون مستقل انتخابات حلقه های سی دی را برای تمام کانديدانی که در
فهرست نهايی کانديدان شامل میباشند ،توزيع خواهد کرد .
حلقه های سی دی که برای کانديدان توزيع میگردند ،حاوی معلومات ذيل خواهند بود:





اسم و تخلص کانديد
شماره يا ترتیبی که طبق آن اسامی کانديدان درورق رأی دهی به نشر میرسند
تصويرکانديد ،و
نشان انتخاباتی کانديد

جمع آوری فورمه ها و اسناد ثبت نام کانديدان
تمامی درخواست های ثبت نام کانديدان الی ختم میعاد ثبت نام کانديدان دردفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات
نزد مامور ثبت نام کانديدان نگهداری خواهد شد .

ضمیمه ۹
جدول فورمه های ثبت نام کانديدان

فورمه

موقع استفاده

تشريحات

فورمه درخواست ثبت نام کانديدان (فورمه )۸

میعاد ثبت نام کانديدان

غرض ارائه درخواست ثبت نام کانديد ،فورمه بايد
ازسوی هريک ازمتقاضیان تکمیل گردد

فورمه حمايت و انصراف حمايت حزب يا ايتالف
سیاسی (فورمه)۲

میعاد ثبت نام کانديدان

فورمه جهت تايید وحمايت کانديد ازسوی حزب سیاسی
مورد استفاده قرارخواهد گرفت

فورمه معرفی مامورارتباطی (فورمه )۹

میعاد ثبت نام کانديدان

فورمه جهت اطالع کمیسیون مستقل انتخابات درباره
مامورارتباطی برای يک کانديد مشخص مورد استفاده
قرارخواهد گرفت

لست اسامی تائید کنندگان کانديد (فورمه )۴

میعاد ثبت نام کانديدان

اين فورمه جهت جمع آوری اسامی ،شماره تصديق ثبت
نام و نشان انگشت حمايت کننده گان توسط کانديدان
مورد استفاده خواهد گرفت
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فورمه تسلیمی مواد ( فورمه )۵

میعاد ثبت نام کانديدان

اين فورمه برای تسلمیمدهی مواد بکارمیرود

فورمه انصراف ازکانديداتوری (فورمه ) ۱

میعاد ثبت نام کانديدان

ا اين فورمه زمانی مورد استفاده قرارمیگرد که کانديد
خواهان انصراف ازثبت نام خويش باشد.

فورمه تصحیحات درلست مقدماتی () ۱

میعاد ثبت نام کانديدان

اين فورمه زمانی مورد استفاده قرارمیگرد که کانديد
خواهان انصراف ازثبت نام خويش باشد

روزانه درسراسر روند ثبت نام

اين فورمه غرض ثبت احصائیه روزانه کانديدانی که
نامزد میگردند ،کانديدانی که انصراف مینمايند
وتصحیحات مورد استفاده قرارمیگرد.

فورمه احصائیه روزانه

فورمه ثبت دارايی های کانديد

میعاد ثبت نام کانديدان

اين فورمه برای ثبت معلومات در مورد دارايی های
منقول و غیر منقول کانديدان مورد استفاده قرار میگیرد.
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