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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۸/۲۰

ډاکټر عبدالقیوم مومند

دولتي ،حکومتي او سـیاسـي جوړښـت
پنځمه برخه
د واليتي محکمو ريسان:
د والیتي محکمو رئیسان د ولسمشر لخوا د سترې محکمې په مشوره د اوو ( )۷کلونو لپاره په دنده گومارل کیږي.
د والیتي محکمو د رئیسانو د کار دوره د ولسمشر د کار له دورې سره یوځای پای ته رسیږي .بیا ټاکل شوي
ولسمشر او یا نوی ولسمشر کوالی شي یا دوی بیرته په خپلو دندو وگوماري او یا نوي کسان د مقرارتو پراساس
وټاکي.
واليتونه او واليان:

د والیتونو چارې په دوو برخو ویشل کیږي.
 .۱د د فاع او ملي امنیت چارې
د والیتي پوځونو سترقوماندان د ولسمشر لخوا د اوو ( )۷کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ملي دفاع وزارت په چوکاټ
کې د هیواد دفاعي چارې پرمخ بیایي .نورغړي یې د ملي دفاع وزارت د خپلې تگالرې په رڼا کې ټاکي .د والیتي
ملي امنیت د چارو سترمشر د ولسمشر لخوا د اوو ( )۷کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ملي امنیت په چوکاټ کې د
هیواد ملي امنیتي چارې پرمخ بیایي .نورغړي یې د ملي امنیت ریاست د خپلې تگالرې په رڼا کې ټاکي.
د والیتي پوځونو سترقوماندان او والیتي ملي امنیت د چارو سترمشر د کار دوره د ولسمشر د کار له دورې سره
یوځای پای ته رسیږي .بیا ټاکل شوی ولسمشر او یا نوی ولسمشر کوالی شي یا دوی بیرته په خپلو دندو وگوماري
او یا نوي کسان د مقرارتو پراساس وټاکي.

۲ـ سیاسي او اداري چارې
والي د حکومت مامور دی او د کورنیو چارو وزیر په وړاندیز او د لومړي وزیر په منلو د لومړي وزیر لخوا په
دنده گومارل کیږي .د دولت مشر(ولسمشر) د هغه په چارو کې مداخله نه کوي ،که شکایت ترې کیږي او د
کورنیوچارو وزیر او لومړي وزیر پرې غور نه وي کړی ،ولسمشر د مداخلې حق او صالحیت لري .والي په
والیت کې د حکو متي ټولو څانگو د ادارې ،ساتنې ،پالنې ،پرمختیا او رغاونې مسوولیت لري .د لومړي وزیر او
کورنیوچارو له وزیر څخه اړونده الرښوونې ترالسه کوي او د خپل والیت د پرمختگ ،ښیگڼې ،رغاونې او نورو
اړتیاوو لپاره لومړي وزیر او د کورنیو چارو وزیر ته اړونده وړاندیزونه کوي ،د عملي کولو لپاره یې اړوند تدابیر
نیسي او د لگښت لپاره یې له مالیي وزارت او اړونده وزارتونو څخه خپله بودجه ترالسه کوي .والي مکلفیت لري
چې د خپل والیت د اړتیاوو او لگښتونو کلنۍ بودجه لومړي وزیر ته د منلو لپاره وړاندې کړي.
والي کوالی شي د والیت د عایداتو څلویښت سلنه( )۴۰٪د والیت د پرمختگ ،ښیگڼې او رغاونې په چارو کې
ولگوي .دا څلویښت سلنه عاید په دریو برخو ویشل کیږي .دوه برخې یې د والیت په کلنۍ بودجه کې داخلیږي .د
څلویښت سلنې عاید دریمه برخه د والیت په هغو نوو ښیگڼیزو او رغنیزو پروژو کې لگول کیږي چې په بودجه
کې نه وي یادې شوي .که چیرې له دې رقم څخه د مالي کال په پای کې کوم رقم پاتې شي چې نه وي لگول شوي،
هغه راتلونکي کال ته د والیت د عایداتو په رقم کې داخلیږي.

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د علماوو شورا
ولسمشر د هیواد د منلو دیني عالمانو ،قاضیانو ،مفتیانو او پوهانو څخه د علماوو شورا جوړوي .د علماوو شورا
غړي د ولسمشر لخوا په گوته کیږي .د عدلیې وزارت ،ستره محکمه ،لویه څارنوالي ،د پوهنې وزارت او د ملي
امنیت ریاست د هغوی په هکله پلټنې کوي او ولسمشر ته یې وړاندې کوي.
ولسمشر له دې پلټنو ،نورو هراړخیزه معلوماتو د راټولولو او هغوی سره له خبرو وروسته د علماوو د شورا غړي
خوښوي او ولسي جرگې ته یې د منلو لپاره وړاندې کوي .ولسي جرگه یې د منلو او نه منلو واک لري .د نه منلو
په صورت کې ولسمشر باید نوي غړي ولسي جرگې ته وروپیژني .د منلو په صورت کې د علماوو شورا د
څوارلسو( )۱۴کلونو لپاره پر دنده گومارل کیږي او د علماوو شورا د دولت رسمي برخه گرځي .د علماوو شورا
په هکله رایې د ولسي جرگې د ټول استازو په شتون کې په پنځه اویا سلنه( )۷۵٪رایو ترسره کیږي.
د علماوو شورا غړي پرته له کوم جرم او خیانت څخه له خپلې دندې څخه د هیڅ ولسمشر لخوا نشي گوښه کیدی او
نه ولسي جرگه پرته له کوم جرم او خیانت له هغوی څخه د اعتماد رای صلبوالی شي .که چیرې د علماوو شورا
کوم غړی د کوم جرم او خیانت پر اساس له دندې څخه گوښه کړای شي ،یا مړ شي او یا هم استعفا وکړي او د هغه
پر ځای د بل ټاکل اړین شي نو د وخت ولسمشر نوی کس ولسي جرگې ته د منلو لپاره ورپیژني.
ولسمشر او لومړی وزیر د علماوو له شورا څخه په اړونده مسایلو کې مشورې اخلي .د علماوو شورا مهمه دنده له
شریعت سره سم د اساسي قانون او نورو قوانینو د اسالمي کیدلو او پلي کولو څار دی چې ځانگړتیاوي یې باید په
ځانگړې تگالره کې جوړې شي.

ب :لومړی وزارت
د ولسي جرگې له ټاکنو څخه وروسته ،ولسي جرگه په خپله لومړنۍ غونډه کې له خپلو غړو څخه یو کس د لومړی
وزیر په توگه د څلورو کلونو لپاره ټاکي .معمول دا دی ،هغه گوندونه ،ډلې ،ټولگي او ائتالفونه چې په ولسي جرگه
کې تر ټولو ډیرې رایې لري له خپلو غړو څخه یوکس د لومړي وزیر په توگه ټاکي .گوندونه او ډلې د خپلو سیاسي
او پارلماني هلوځلو په دوران کې یو کس د احتمالي لومړی وزیر په توگه نوماندوي او ملت ته یې هم ورپیژني.
لومړی وزیر د ولسي جرگې د ټولو غړو په پنځوس سلنه جمع یو ( )۱+ ۵۰٪رایو په اکثریت ټاکل کیږي .کله چې
ولسي جرگه ل ومړی وزیر وټاکي بیا یې ولسمشر ته یې ورپیژني .ولسمشر یې قبلوي او ملت ته یې ورپیژني.
ولسمشر یې د نه منلو واک نلري.
لومړی وزیر د خپل گوند ،ډلې ،ټولگي ،او ائتالف د ملگرو په مشوره وزیران ټاکي .د وزیرانو نومونه ولسمشر ته
وړاندې کیږي ،ولسمشر د وزیرانو د منلو او نه منلو واک لري .د ټولو وزیرانو او یا کوم وزیر د نه منلو په
صورت کې لومړی وزیر باید نوی کس (کسان) ولسمشر ته د منلو لپاره وروپیژنې .د منلو په صورت کې ولسمشر
وزیران ولسي جرگې ته ورپیژنې ،ولسي جرگه یې د منلو او نه منلو پریکړه کوي .که ولسي جرگه ټول وزیران او
یا کوم وزیر ونه مني ،لومړی وزیر باید نوی کس(کسان) ولسمشر ته د منلو لپاره وروپیژنې او ولسمشر یې له منلو
وروسته ولسي جرگې ته د منلو لپاره وروپیژني .ولسي جرگه یې د منلو او نه منلو پریکړه کوي .وزیران د ولسي
جرگې د ټولو غړو په پنځوس سلنه جمع یو ( )۱+۵۰٪رایو په اکثریت ټاکل کیږي .لومړی وزیر واک لري چې
وزیران د ولسي جرگې له غړو څخه او یا له ولسي جرگې څخه بهر د مسلکي کسانو څخه وټاکي .که چیرې کوم
وزیر د ولسي جرگې له غړو څخه وټاکل شي ،ضروري نه ده چې د ولسي جرگې څوکۍ خوشې کړي.
لومړی وزیر د حکومت د چارو او د الندنیو وزارتونو د ټاکنو او کار د څارنې مسوول دی.
 .۱د کورنیو چارو وزارت.
 .۲د مالیې وزارت.
 .۳د عدلیې وزارت.
 .۴د پوهنې وزارت.
 .۵د روغتیا وزارت.
 .۶د کرنې او مالدارۍ وزارت.
 .۷د اوبو ،برښنا او انرژۍ وزارت.
 .۸د پالن او تجارت وزارت.
 .۹د ټولگټو وزارت.
 .۱۰د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت.
 .۱۱د معدنونو او صنایعو وزارت.
 .۱۲د اطالعاتو او کلتور وزارت.
 .۱۳د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت.
د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 .۱۴د کلیو او ښاري پراختیا وزارت.
 .۱۵د حج او اوقافو وزارت.
 .۱۶د چاپیلاير ساتنې وزارت.
څوک لومړي وزیر او وزیران کیدای شي؟
د ولسي جرگې د استازو د نوماندیدو د مقررې او اندازو ترڅنگ ،لومړي وزیر او نورو وزیرانو باید په پوهنتون
او یا مدرسه کې د ماسترۍ تر سطحې پورې زده کړې کړي وي او د بریا قانوني اسناد ولري.

د لومړي وزیر او وزیرانو گوښه کیدل او گوښه کول
 .۱که د کومې ناروغتیا او یا بلې وجې له امله لومړی وزیر له خپلې دندې څخه گوښه شي ،ولسي جرگه به په
پنځوس سلنه جمع یو ( )۱+۵۰٪رایو سره بل لومړی وزیر د پاتې مودې لپاره ټاکي.
 .۲که محکمه په لومړی وزیر کوم جرم ثابت کړي ،محکمه به اړونده سزا ورکوي .د محکمې له فیصلې څخه
وروسته لومړی وزی ر له دندې څخه گوښه کیږي .ولسي جرگه د خپلو ټولو استازو په گدون په پنځوس سلنه جمع یو
( )۱+۵۰٪رایو سره بل لومړی وزیر د پاتې مودې لپاره په دنده گوماري.
 .۴که چیرې لومړی وزیر خپلې چارې سمې سرته ونه رسوي ولسي جرگه د دې واک لري چې د پنځوس سلنه
جمع یو ( )۱+۵۰٪رایو اخستلو څخه وروسته لومړی وزیر له واک څخه گوښه کړي او په پنځوس سلنه جمع یو
( )۱+۵۰٪رایو سره بل لومړی وزیر د پاتې مودې لپاره په دنده وگوماري.
 .۵پورتنۍ تگالره او ځانگړتیاوې د وزیرانو په اړه هم عملي دي.

د قانون په وړاندې د لومړي وزیر او وزیرانو مسوولیت
د قانون په وړاندې لومړی وزیر او نور وزیران د یو عادي افغان حیثیت لري او کوم خاص امتیاز نلري.
له دندې وروسته امتيازات:
وروسته له دې چې لومړی وزیر خپله دنده پای ته ورسوي ،د پخواني لومړي وزیر خطاب ورته کیږي او د یو
عادي افغان په توگه خپل ژوند د هیواد په هر ځای کې چې وغواړي او وړتیا یې ولري ،سرته رسوي .د دندې له
پای ته رسیدو څخه وروسته د ژوند ترپای پورې ،مقرر شوی تقاعد ورکول کیږي او د ورځنیو اړتیاوو لپاره یو
موټر ،یو چلونکي او یو ساتونکی ورکول کیږي .د چلونکي او ساتونکي معاش د دولت له بودجې څخه ورکول
کیږي .پخوانی لومړی وزیر د نور هیڅراز امتیاز مستحق نه دی او د قانون په محاوطه کې خپل ورځنی ژوند
پرمخ بیایي.
که چیرې پخوانی لومړی وزیر فیصله وکړي چې کار ،تجارت او یا نور داسې فعالیتونه وکړي چې د هغې په مقابل
کې نوموړی معاش یا اجوره السته راوړي ،په تقاعد او نورو دولتي امتیازاتو یې کوم تاثیر نه لري .که چیرې
پخوانی لومړی وزیر له خپلې میرمنې څخه مخکې مړشي ،میرمنې ته یې د هغې د ژوند تر پای پورې لومړي
وزیر ته د مقرر شوي تقاعد اویا سلنه ( )۷۰٪ورکول کیږي .موټر او چلونکې ورسره پاتې کیږي ،مگر ساتونکی
ترې اخستل کیږي .د وزیرانو لپاره یواځې د تقاعد امتیازات عملي دي .د موټر ،چلونکي او ساتونکې امتیاز نلري.
۲ـ مقننه ځواک:
په مقننه ځواک کې ولسي جرگه او قانون جوړول شامل دي.

الف :ولسي جرگه
د دولت بله برخه ولسي جرگه جوړوي .په دې وړاندیز شوي دولتي جوړښت کې مشرانو جرگې ته کومه اړتیا
نشته .یواځي ولسي جرگه د ملت د هیلو او غوښتنو استازیتوب کوالی شي .د ولسي جرگې د استازو ټاکنې هر
څلور کاله وروسته کیږي .یو کس حق لري چې په ولسي جرگه کې څلور دوري د خلکو لخوا د استازي په توگه
وټاکل شي.
ولسي جرگه له لومړیو ولسمشریزو ټاکنو څخه شپږ میاشتې وروسته په الندنیو معیارونو ټاکل کیږي او له هغې
وروسته هر څلور کاله پر همدې نیټه ټاکنې ترسره کیږي .د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او ولسي جرگې د ټاکنو
کره نیټه به د وخت او حاالتو په پام کې نیولو سره ټاکل کیږي .ولسمشر او ولسي جرگه به د ټاکنو څخه یوه میاشت
وروسته واکونه ترالسه کوي.
په سیاسي ژوند کې د گډون او له ولس څخه د رایو اخستلو په خاطر باید سیاسي گوندونه د افغانستان د اساسي
قانون په رڼا کې د سیاسي فعالیت او سیاسي مبارزي اجازه ولري چې خپل غړي د ولسمشرۍ څوکۍ او د ولسي
جرگۍ د څوکیو لپاره نوماند کړای شي .همداراز اشخاص باید په ځانگړې خپلواکه توگه هم د دې حق ولري چې
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ځانونه د ولسمشرۍ څوکۍ او د ولسي جرگۍ د څوکیو لپاره نوماند کړي .ولسي جرگې ته نوماند کسان باید الندیني
ځانگړتیاوې ولري.
 .۱افغان او د ښه نوم خاوند وي.
 .۲بهرنی تابعیت ونلرې ،له ناافغان مور او پالر څخه نه وي زیږیدلی .نارینه باید بهرنۍ ښځه ونلري ،او ښځه باید
بهرنی میړه ونلري ،ان که د افغانستان تابعیت یې ترالسه کړی هم وي.
 .۳عمر یې دیرش کاله او یا ډیر وي.
 .۴په ښوونځي او یا مدرسه کې یې لیک او لوست کړی وي ،زده کړې یې د لیسانس تر کچې پورې رسولی وي او
د بریا قانوني اسناد ولري .په اسالمي زده کړه کې همومره معلومات ولري چې د اسالم له حکمونو او معتقداتو سره
د سمو او په ټکر کې قوانینو ترمینځ توپیر وکړای شي.
 .۵د افغانستان په سیاسي حاالتو او اوضاع پوه وي.
 .۶د افغانستان په اساسي قانون ،د ټاکنو په قانون او نورو اړونده قوانینو پوه وي.
 .۷د سیمې هیوادونو ،گاونډیو هیوادونو او د نړیوالو هیوادونو په سیاسي لوبو پوه وي.
الندیني کسان ولسي جرگې ته نشي نوماندیدای.
 .۱په غال ،رشوت او فساد کې ککړ ،نیول شوي او تورن کسان.
 .۲په قاچاق او نیشه یي توکو ککړ ،نیول شوي او تورن کسان.
 .۳د پردیو جایدادونو او دولتي ځمکو غاصبین.
 .۴هغه څوک چې قتل یې کړی وي او یا پرې د قتل تور وي.
 .۵په پردیو هیوادونو پورې تړلي کسان.
که چېرې د پورتنیو ځانگړنو او وړتیاوو پرخالف کوم کس ولسي جرگې ته الر پیداکړي او دا ثابته شي چې
نوموړي کس غلط معلومات ورکړي سزا به ورکړل شي .که چیرې دا ثابته شي چې معلومات اخستونکی په دې
پوهیده چې معلومات غلط وو او نوموړي جوړجاړی کړی ،سزا به ورکړل شي.
د ولسي جرگې د استازو گوښه کيدل او گوښه کول:
 .۱که د کومې ناروغتیا او یا بلې وجې له امله د ولسي جرگې استازی له خپلې دندې څخه استعفا وکړي ،هغه کس
چې د ولسي جرگې په ټاکنو کې یې په اړونده ولسوالۍ کې د پاتې شوو نوماندانو په ډله کې تر ټولو ډیرې رایې
ترالسه کړې وې ،د هغه پر ځای د پاتې مودې لپاره ټاکل کیږي.
 .۲که محکمه د ولسي جرگې په استازي کوم جرم ثابت کړي ،محکمه به اړونده سزا ورکوي .د محکمې له فیصلې
څخه وروسته د ولسي جرگې استازی له دندې څخه گوښه کیږي .هغه کس چې د ولسي جرگې په ټاکنو کې یې په
اړونده ولسوالۍ کې د پاتې شوو نوماندانو په ډله کې تر ټولو ډیرې رایې ترالسه کړې وې ،د هغه پر ځای د پاتې
مودې لپاره ټاکل کیږي.
 .۳که چیرې د ولسي جرگې کوم استازی خپلې چارې سمې سرته ونه رسوي د اړوندې ولسوالۍ خلک د دې واک
لري چې په اړونده ولسوالۍ کې د ټولپوښتنې له الرې څخه د ټولو رایو د اویا سلنو ( )۷۰٪رایو اخستلو وروسته د
ولسي جرگې نومړی استازی له استازیتوب څخه گوښه کړي او پر ځای یې هغه کس چې د ولسي جرگې په ټاکنو
کې یې په اړونده ولسوالۍ کې د پاتې شوو نوماندانو په ډله کې تر ټولو ډیرې رایې ترالسه کړې وې ،د پاتې مودې
لپاره وټاکي.

د قانون په وړاندې د ولسي جرگې د استازو مسوولیت:
د قانون په وړاندې د ولسي جرگې استازي د یوه عادي افغان حیثیت لري او کوم ځانگړی امتیاز نلري.

له دندې وروسته امتیازات:
وروسته له دې چې د ولسي جرگې غړي خپله دنده پای ته ورسوي ،د یوه عادي افغان په توگه خپل ژوند د هیواد په
هرځای کې چې وغواړي او وړتیا یې ولري ،سرته رسوي .د دندې له پای ته رسیدو څخه وروسته د ژوند ترپای
پورې ،مقرر شوی تقاعد ورکول کیږي .د ولسي جرگې غړي د نور هیڅ راز امتیاز مستحق نه دي او د قانون په
چوکاټ کې خپل ورځنی ژوند پرمخ بیایي .که چیرې د ولسي جرگې پخوانی غړی فیصله وکړي چې کار ،تجارت
او یا نور داسې فعالیتونه وکړي چې د هغې په مقابل کې نوموړی معاش یا اجوره الس ته راوړي ،په تقاعد یې کوم
اغی ز نلري .که چیرې د ولسي جرگې غړی د خپلې میرمنې څخه مخکې مړ شي ،میرمنې ته یې د هغې د ژوند تر
پایه پورې ولسي جرگې غړي ته د مقرر شوي تقاعد اویا سلنه ( )٪۷۰ورکول کیږي.
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د ولسي جرگې د ټاکنو کړنالر:
د ولسي جرگې د استازو ټاکل به د متناسب استازیتوب د ټاکنیزې کړنالرې په رڼا کې کیږي .په دې ټاکنیزه کړنالر
کې گوندونه او ځانگړي کسان کوالی شي د ولسي جرگې استازیتوب ته ځان یا بل څوک نوماند کړي .د متناسب
استازیتوب ټاکنې د ولسوالیو په کچه کیږي .گوندونه د خپلو نوماندانو لست او ځانگړي کسان خپل نومونه د ټاکنو
جرگه گۍ ته د نوماندۍ لپاره سپاري .د ټاکنو د جرگه گۍ مشران هماغه د ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې غړي دي.
د جرگه گۍ نور غړي یې د ولسمشر په وړاندیز د ولسي جرگې لخوا ټاکل کیږي او د ټاکنو د جرگه گۍ د مشرتابه
تر الس الندې کار کوي .که چیرې د ولسمشریزې ټاکنیزې جرگې کوم غړی ولسي جرگې ته نوماند وي ،نوموړی
د ولسي جرگې د ټاکنو په جرگه گۍ کې دنده سرته نشي رسوالی .ولسمشر د هغه پرځای بل وړ کس په دنده
گوماري.
دا الندې بيلگه به د ټاکنو کړنالر څرگنده کړي.
اټکل به وکړو چې په یوه ولسوالۍ کې سل زره د رایو وړ کسان ژوند کوي او له دې ولسوالۍ څخه باید لس
اس تازي ولسي جرگې ته وټاکل شي .په دې سیمه کې پنځۀ گوندونه سیاسي فعالیت لري او هر گوند غواړي ولسي
جرگې ته خپل استازي وټاکي .همداراز درې کسان په ځانگړې خپلواکه توگه غواړي ځانونه ولسي جرگې ته نوماند
کړي .هر گوند کوالي شي چې له یو څخه تر لسو کسانو پورې په دې ولسوالۍ کې ولسي جرگې ته د استازیتوب
لپاره نوماند کړي .درې ځانگړي کسان هم خپل نومونه ولسي جرگې ته د استازیتوب لپاره د نوماندانو په شمیره کې
لیکي .رای ورکوونکي د گوندونو او انفرادي اشخاصو د لستونو څخه یواځې یو کس ته رای ورکوالی شي.
یو نوماند ته رای ورکوالی شئ .د نوماند د نوم ترمخه نخښه وکړئ .ستاسې رای د نوماند او اړوندگوند لپاره
شمیرل کیږي
ځانگړی
ځانگړی
ځانگړی
هـ گوند
د گوند
ج گوند
ب گوند
الف
خپلواک
خپلواک
خپلواک
گوند
جواد
لیلی
احمد
داود
عثمان
ذبیح
خوشحال اکرام
کبیر
بصیر
اخترمحمد
خیرمحم
اباسین
جاوید
افتخار
شاپور
نجیب
بشیر
رحیم
سمند
قدیر
اکبر
زمری
لمحه
صفدرعلی سمندر
صمد
وحید
نفیسه
خان محمد غفور
گل احمد
راحله
مراد
نجیبه
نورمحمد
سید محمد
یاسین
احمدشاه
میر آغا
زهره
شفیع
خالقداد
میرویس
قمبر
آصف
حفیظ
رحمن د
بصیر
خانگل
ولي محمد
ایمل
عبدهللا
داسې اټکل به وکړو چې په دې ولسوالۍ کې ټولې سل زره ( )۱۰۰۰۰۰روغې او قانوني رایې اچول شوي دي او
والسوالي لس استازي ولسي جرگې ته لیږي .که سل زره رایې په لسو استازو وویشل شي نو د لس زرو ()۱۰۰۰۰
رایو په مقابل کې د استازیتوب څوکۍ السته راوړل کیدی شي .د ټاکنو د رایو له شمیر څخه وروسته داسې
څرگندیږي چې الف گوند دوه دیرش زره ( )۳۲۰۰۰رایې وړي ،ب گوند شپاړس زره ( )۱۶۰۰۰رایې وړي ،پ
گوند پنځلس زره ( )۱۵۰۰۰رایې وړي ،ت گوند دیارلس زره ( )۱۳۰۰۰رایې وړي ،ث گوند درې زره ()۳۰۰۰
رایې وړي ،احمد شپږ زره ( )۶۰۰۰رایې وړي ،لیال یولس زره ( )۱۱۰۰۰او جاوید څلورزره ( )۴۰۰۰رایې
وړي .د استازو د څوکیو ویش د الندې جدول پراساس کیږي.
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په ولسي جرگه کې د گوندونو د بیدریغه شمیرې او د هیواد د سیاسي استقامت په خاطر ،هغه گوندونه چې په ټول
افغانستان کې اووه سلنه او ډیرې رایې ترالسه کړي کوالی شي ولسي جرگې ته استازي ولیږي .که چیرې رایې د
اووه سلنې څخه لږې وي د ولسي جرگې کومه څوکۍ ورته نه رسیږي ،سره له دې که په یوه سیمه کې یې ډیرې
رایې ترالسه کړي هم وي .دا کار د سیمه ییز بیلتون او سیمه ییزې زورواکۍ مخه نیسي او گوندونه له سیمه ییزو
گوندونو څخه په ملي گوندونو بدلیږي .ځانگړی خپلواک نوماند د گوندونو د محدودیت تابع نه دی .هغوی په هره
ولسوالۍ کې د رایو د ویش په تناسب ولسي جرگې ته ټاکل کیږي.
د گوندونو له لست څخه به د هرگوند هغه نوماند ولسي جرگې ته د استازي په توگه لیږل کیږي چې ډیرې رایې یې
ترالسه کړي وي .د الف گوند درې نوماندان چې د گوند له نورو نوماندانو څخه یې ډیرې رایې ترالسه کړي ،د ب
گوند دوه نوماندان چې د گوند له نورو نوماندانو څخه یې ډیرې رایې ترالسه کړي ،د پ گوند دوه نوماندان چې د
گوند له نورو نوماندانو څخه یې ډیرې رایې ترالسه کړي ،د ت گوند یو نوماند چې د گوند له نورو نوماندانو څخه
یې ډیرې رایې ترالسه کړي او خپلواک نوماندان احمد او لیال به ولسي جرگې ته د استازو په توگه لیږل کیږي.

ب :قانون جوړول ،په قانون کې بدلون راوستل او قانون له مینځه وړل:
د پنځمې برخې پای
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