جمه ـ ـ ـ ـ ـ ـوری اسالم ـ ـی افـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغانستان
کمیسیون مستقل شکایات انتخابات ـی

دافغانسـ ـتان اس ـ ـ ـ ـالمـی جمـهـ ـ ـ ـ ـ ـوريت
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون

ریاست اطالعات و آگاهی عامه

Islamic Republic of Afghanistan

شماره................... :

Independent Electoral Complaints Commission

امریت اطالعات و اگاهی عامه

تاریخ ۹۰۱۶/ ۷ / ۰۳ :

به رسانه های محرتم!
با تقدیم سالم و ابراز متنیات نیک!
به سلسل هء فعالیت های متعهدانه و برمبنای حاکمیت قانون و توجه به اصل شایسته ساالری و کارآئی در ادارهء
مهم و ملی کمیسیون شکایات انتخاباتی موضوعات آتی را به اطالع تان میرسانیم
با توجه به اهمیت حاکمیت قانون در جوامع و با در نظرداشت اینکه پالیسی حکومت محرتم وحدت ملی حامیت
قاطع از اصالح نظام انتخاباتی ،بهبود روند مردم ساالری ،تقویت دموکراسی  ،حفظ نظم و گسرتش آن است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در جلسهء مورخ  ۶۹۳۱/۷/۴۲خویش معاون مسلکی داراالنشاء  ،رئیس تحلیل و
بررسی رئیس منابع برشی،آمر اسناد و ارتباط و مدیر حارضی را به دلیل نقض موارد قانونی ذیل:
 .۶تزویر در دستگاه حارضی الکرتونیکی
 .۴مترد در برابر حکم رئیس جمهور در مورد رسپرستی معاونیت مالی و اداری
 .۹ایجاد موانع در برابر برنامه های اصالحاتی کمیسیون
 .۲عدم اطاعت از اوامر قانونی آمرین مافوق
 .5مقاومت و مترد در برابر فیصله ها و تصامیم کمیسیون
 .۱تعلل وپای گریزی از وظیفه
 .۷عدم حضور در کارهای گروپی کمیسیون
 .8ایجاد دوگانگی در امور داراالنشاء
 .۳مامنعت از بررسی هیئت موظف کمیسیون از شعبه مربوط
 .۶1ارتکاب تخلفات اداری مکرر
 .۶۶وسایر موارد دیگر که موانع اصلی کار و پیشربد فعالیت کمیسیون گردیده است.

پټه :کابل ،شیرپور ،عدلیې وزارت ته څیرمه،
دټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون دفتر

Add: Kabul, shir poor, next to the MOJ office
Independent Electoral Complaints Office.
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و بر مبنای بند سوم مادۀ  ۹۹قانون انتخابات از وظایف شان برکنار منوده و به ریاست منابع برشی وظیفه سپرد
که در هآمهنگی با کمیسیون محرتم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی بست های متذکره را از طریق رقابت
آزاد به اعالن سپرده زمینهء استخدام افراد متعهد و واجد رشایط را میرس سازد.
الی نرش سایر جزئیات از طریق یک کنفرانس خربی توسط رئیس و سایر اعضای کمیسیون شکایات
انتخاباتی ،پیرامون موضوع مورد نظر ،امید است منت این نامه را بصورت خرب از طریق نرشات زنده خویش
به اطالع مردم عزیز رسانیده بر مراتب ممنونیت ما بیافزائید !
الزم به ذکر است که جزئیات موضوع به منظور رسیدگی به جهات جرمی قضیه توسط نامهء جداگانه به
ادارهء محرتم لوی څارنوالی و څارنوالی محرتم اختصاصی مبارزه با فساد ارسال شده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی با اغتنام از فرصت به تجدید احرتامات فایقه میپردازد.
با احترام
عبدالعزیز"آریائی"
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی
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