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 دولتي، حکومتي او سـیاسـي جوړښـت
 برخه مهږپش

 

 ب:  قانون جوړول، پۀ قانون کې بدلون راوستل او قانون لۀ مينځه وړل
 

 قانون جوړول :۱
 قانون لۀ دریو مرجعو څخه رامینځته کیږي.

ولسي جرگه لۀ ولسمشر کوالی شي د قانون مسوده جوړه کړي او ولسي جرگې ته یې د غور او منلو لپاره ولیږي. 
غور او څیړنې څخه وروسته کوالی شي مسوده ومني، ونه مني او یا پکښې د بدلون وړاندیز وکړي. کۀ ولسي 
جرگه مسوده ومني، د ولسي جرگې پۀ دفتر کې ثبتیږي او مسوده ولسمشر ته د ولسي جرگې د فیصلې سره یوځای 

توگه نافذ گڼل کیږي. کۀ ولسي جرگه مسوده ونه  لیږل کیږي او د ولسمشر لۀ السلیک څخه وروسته د قانون پۀ
مني، نۀ منل شوې مسوده د ولسي جرگې د فیصلې پۀ ملتیا بیرته ولسمشر ته لیږل کیږي، د ولسي جرگې پۀ دفتر 
کې ثبتیږي او مسوده لۀ مینځه ځي. کۀ ولسي جرگه پۀ رالیږل شوې مسوده کې کوم وړاندیز )ونه( ولري، ولسي 

)ونه( د رالیږل شوې مسودې سره یوځای ولسمشر ته لیږي. کۀ ولسمشر ټول وړاندیزونه ونه جرگه خپل وړاندیز 
ومني، خپله د نۀ منلو پریکړه ولسي جرگې ته لیږي، د ولسي جرگې پۀ دفتر کې د نۀ مل شوې مسودې پۀ توگه 

 ثبتیږي او مسوده لۀ مینځه ځي.
ی شي نوې مسوده جوړه کړي، منلي وړاندیزونه پکې کۀ ولسمشر ځینې وړاندیزونه ومني او ځینې ونه مني، کوال

گډ کړي او ولسي جرگې ته یې ولیږي. ولسي جرگه پرې بیا غور کوي. دا ځل ولسي جرگه د قانون نوې مسوده یا 
 مني او یا یې نۀ مني. نور وړاندیزونه پکې نشي کوالی. 

سي جرگې د فیصلې پۀ ملتیا بیرته ولسمشر کۀ ولسي جرگه د قانون نوې مسوده ونه مني، نۀ منل شوې مسوده د ول
ته لیږل کیږي، د ولسي جرگې پۀ دفتر کې د نۀ منل شوې مسودې پۀ توگه ثبتیږي او مسوده لۀ مینځه ځي. کۀ 
ولسي جرگه نوې مسوده ومني، د ولسي جرگې پۀ دفتر کې ثبتیږي، ولسمشر ته د ولسي جرگې لۀ فیصلې سره 

 السلیک څخه وروسته د قانون پۀ توگه نافذ گڼل کیږي. یوځای لیږل کیږي او د ولسمشر لۀ
کۀ چیرې ولسمشر د ولسي جرگې ټول وړاندیزونه ومني، ولسمشر د وړاندیزونو پۀ نظر کې نیولو سره نوې مسوده 
جوړوي او ولسي جرگې ته یې لیږي. ولسي جرگه نوې مسوده گوري او ډاډ ترالسه کوي چې وړاندیزونه پکښې 

ي، نو د قانون پۀ توگه یې قبلوي. د ولسي جرگې پریکړه لۀ منل شوې مسودې سره یوځای د ځای پرځای شوي د
ولسي جرگې پۀ دفتر کې ثبتیږي. منل شوې مسوده د ولسي جرگې لۀ فیصلې سره یوځای ولسمشر ته لیږل کیږي او 

د فیصلې پۀ وخت باید د د ولسمشر لۀ السلیک څخه وروسته د قانون پۀ توگه نافذ گڼل کیږي. د قوانینو پۀ هکله 
 اکثریت رایو وکړي.( ٪۶۵ولسي جرگې ټول استازي موجود وي او فیصلې پۀ پنځۀ شپیته سلنه )

ورځو پورې غور ( ۳۰کۀ چیرې ولسمشر ولسي جرگې ته د قانون مسوده ولیږي او ولسي جرگه پرې تر دیرشو )
صلې پرته د ولسمشر لۀ السلیک څخه وروسته ورځ د قانون مسوده د ولسي جرگې لۀ فی( ۳۱ونکړي، پر یودیرشمه )

 د قانون پۀ توگه نافذ گڼل کیږي.
د ولسي جرگې یو غړی یا څو غړي کوالی شي د قانون مسوده جوړه کړي او ولسي جرگې ته یې دغور او منلو . ۲

ي او یا د لپاره وړاندې کړي. ولسي جرگه لۀ غور او څیړنې څخه وروسته کوالی شي د قانون مسوده ومني، ونه من
 بدلون وړاندیز)ونه( پکښې وکړي. کۀ ولسي جرگه مسوده ومني، د ولسي جرگې پۀ دفتر کې ثبتیږي.

کۀ ولسي جرگه مسوده ونه مني، نۀ منل شوې مسوده د ولسي جرگې لۀ فیصلې سره مل د ولسي جرگې پۀ دفتر کې 
ز)ونه( ولري، ولسي جرگه خپل وړاندیز ثبتیږي او مسوده لۀ مینځه ځي. کۀ ولسي جرگه پۀ مسوده کې کوم وړاندی

)ونه( لۀ مسودې سره یوځای د مسودې وړاندیزکونکي )کوونکو( ته بیرته لیږي. کۀ وړاندیزکوونکی )کوونکي( 
ټول وړاندیزونه ونه ومني، نۀ منل شوې مسوده د ولسي جرگې لۀ فیصلې سره مل د ولسي جرگې پۀ دفتر کې د نۀ 

ي او مسوده لۀ مینځه ځي. کۀ وړاندیزکوونکی )کوونکي( ځینې وړاندیزونه ومني منل شوې مسودې پۀ توگه ثبتیږ
او ځینې ونه مني، کوالی شي د وړاندیزونو پۀ نظر کې نیولو سره نوې مسوده جوړه کړي او ولسي جرگې ته یې 
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وړاندیزونه ولیږي. ولسي جرگه پرې بیا غور کوي. دا ځل ولسي جرگه نوې مسوده یا مني او یا یې نۀ مني، نوي 
پکښې نشي کوالی. کۀ نوې مسوده ونه منل شوه، د ولسي جرگې پۀ دفتر کې د نۀ مل شوې مسودې پۀ توگه ثبتیږي 

 او مسوده لۀ مینځه ځي.
کۀ چیرې د مسودې وړاندیزکوونکی )کوونکي( د ولسي جرگې ټول وړاندیزونه ومني، وړاندیزکوونکی )کوونکي( 

ره نوې مسوده جوړوي او ولسي جرگې ته یې د منلو لپاره لیږي. ولسي جرگه د د وړاندیزونو پۀ نظر کې نیولو س
قانون نوې مسوده گوري او ډاډ ترالسه کوي چې وړاندیزونه پکې ځای شوي. مسوده د ولسي جرگې پۀ دفتر کې 

 ثبتیږي.
ر ته لیږل کیږي پۀ پورتنیو ټولو مواردو کې د ولسي جرگې د منلو پریکړه لۀ منل شوې مسودې سره یوځای ولسمش

 او د ولسمشر لۀ منلو او السلیک څخه وروسته د قانون پۀ توگه نافذ گڼل کیږي.
کۀ ولسمشر د ولسي جرگې لخو منل شوې د قانون مسوده ونه مني، خپل د نۀ منلو ځواب د ولسي جرگې لخوا د 

عکس العمل ونکړي، د نۀ منل منل شوې مسودې سره یوځای ولسي جرگې ته بیرته لیږي. کۀ ولسي جرگه کوم 
شوې مسودې پۀ نوم د ولسي جرگې پۀ دفتر کې ثبتیږي او مسوده لۀ مینځه ځي. کۀ چیرې ولسي جرگه وغواړي 
چې د ولسمشر د نۀ منلو پۀ ځواب کې عکس العمل ښکاره کړي نو ولسي جرگه صالحیت لري چې د ولسي جرگې 

رایو د ولسمشر د نۀ منلو ځواب بابیزه کړي. د ولسي جرگې لۀ ( ٪۶۵د ټول غړو پۀ شتون کې پۀ پنځۀ شپیته سلنه )
 دې فیصلې څخه وروسته د قانون مسوده پرته د ولسمشر د منلو او السلیک څخه د قانون پۀ توگه نافذ گڼل کیږي.

کۀ ولسمشر د ولسي جرگې لخو منل شوې د قانون مسوده ونه مني او پۀ هغې کې وړاندیز)ونه( ولري، خپل 
زونه د ولسي جرگې لخوا لۀ منل شوې مسودې سره یوځای ولسي جرگې ته لیږي. کۀ ولسي جرگه ټول یا ځینې وړاندی

وړاندیزونه ومني، باید پۀ مسوده کې یې ځاي پر ځای کړي او د منلو پریکړه یې وکړي او بیرته یې ولسمشر ته د 
اډ ترالسه کوي چې وړاندیزونه یې پۀ مسوده منلو او السلیک لپاره ولیږي. ولسمشر نوې منل شوې مسوده گوري او ډ

کې ځای پر ځای شوي. دا ځل ولسمشر مسوده یا مني او یا یې نۀ مني، نوي وړاندیزونه پکې نشي کوالی. د منلو پۀ 
 صورت کې مسوده د ولسمشر د السلیک څخه وروسته د قانون پۀ توگه نافذ گڼل کیږي. 

مني نو واک لري چې د ولسي جرگې د ټولو غړو پۀ شتون کې پۀ  کۀ ولسي جرگه د ولسمشر وړاندیز )ونه( ونه
رایو د ولسمشر وړاندیزونه او د نۀ منلو ځواب بابیزه کړي. د ولسي جرگې لۀ دي فیصلې ( ٪۶۵پنځۀ شپیته سلنه )

 وروسته مسوده پرته د ولسمشر د منلو او السلیک څخه د قانون پۀ توگه نافذ گڼل کیږي.
کومه مسوده قبوله کړي او ولسمشر ته یې د السلیک لپاره ولیږي، مگر ولسمشر یې پۀ  کۀ ولسي جرگه د قانون

ورځ د ولسمشر لۀ السلیک څخه پرته مسوده د ( ۳۱ورځو کې دننه السلیک نکړي، پر یودیرشمه )( ۳۰دیرشو )
 قانون پۀ ټوگه نافذ گڼل کیږي.

دیز کړي او ولسي جرگه پۀ دې مسوده تر کۀ وړاندیزکوونکی)کوونکي( ولسي جرگې ته د قانون مسوده وړان
ورځ مسوده د ولسي جرگې لۀ فیصلې پرته د ( ۳۱ورځو پورې غور ونکړي، پر یودیرشمه )( ۳۰دیرشو )

وړاندیزکوونکی)کوونکي( لخوا ولسمشر ته لیږل کیږي او د ولسمشر د منلو او السلیک څخه وروسته د قانون پۀ 
ون مسوده ونه مني، خپل د نۀ منلو ځواب لۀ مسودې سره یوځای توگه نافذ گڼل کیږي. کۀ ولسمشر د قان

وړاندیزکوونکي)کوونکو( ته لیږي. مسوده د ولسي جرگې پۀ دفتر کې د نۀ منل شوې مسودې پۀ توگه ثبتیږي او 
 مسوده لۀ مینځه ځي.

وړاندې کړي.  لومړی وزیر کوالی شي د قانون مسوده جوړه کړي او ولسي جرگې ته یې د غور او منلو لپاره. ۳
څرنگه چې لومړی وزیر د ولسي جرگې یو غړی دی، د منلو یا نۀ منلو پۀ هکله ورسره د ولسي جرگې د غړي 

 چلند کیږي.
 

 پۀ قانون کې بدلون راوستل :۲
پرته لۀ اساسي قانون څخه ولسي جرگه حق لري د هیواد پۀ نورو قوانینو کې بدلون راولي. هر بدلون باید د 

اساسي قانون پۀ رڼا کې وي. پۀ قانون کې د بدلون پۀ وخت کې باید د ولسي جرگې ټول استازي حاضر افغانستان د 
رایو سره خپله پریکړه وکړي. پریکړه وروسته ولسمشر ته د السلیک لپاره لیږل ( ۷۵وي او پۀ پنځۀ اویا سلنو )٪

پۀ صورت کې قانون بدلیږي. د نۀ  کیږي. ولسمشر صالحیت لري چې دا پریکړه ومني او یا یې ونه مني. د منلو
منلو پۀ صورت کې د ولسي جرگې پریکړه د ولسمشر د نۀ منلو لۀ فیصلې سره یوځای ولسي جرگې ته لیږل 

رایو سره د ( ٪۶۵کیږي. ولسي جرگه صالحیت لري چې د خپلو ټولو غړو پۀ شتون کې پۀ پنځۀ شپیته سلنه )
پۀ دې توگه د ولسي جرگې پریکړه پرته د ولسمشر لۀ السلیک څخه  ولسمشر د نۀ منلو پریکړه بابېزه اعالن کړي.

 قانوني بڼه غوره کوي.
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 قانون لۀ مينځه وړل :۳
پرته لۀ اساسي قانون څخه ولسي جرگه حق لري د هیواد نور قوانین لۀ مینځه یوسي. هر لۀ مینځه وړل باید د 

نون د لۀ مینځه وړلو پر وخت کې باید د ولسي جرگې ټول افغانستان د اساسي قانون پۀ رڼا او بندیزونو کې وي. د قا
رایو سره خپله پریکړه وکړي. پریکړه وروسته ولسمشر ته د ( ٪۷۵استازي حاضر وي او پۀ پنځۀ اویا سلنو )

السلیک لپاره لیږل کیږي. ولسمشر واک لري چې دا پریکړه ومني او یا یې ونه مني. د منلو پۀ صورت کې قانون 
. د نۀ منلو پۀ صورت کې د ولسي جرگې پریکړه د ولسمشر د نۀ منلو لۀ فیصلې سره یوځای ولسي لۀ مینځه ځي

( ٪۶۵جرگې ته لیږل کیږي. ولسي جرگه صالحیت لري چې د خپلو ټولو غړو پۀ شتون کې پۀ پنځۀ شپیته سلنه )
پریکړه پرته د ولسمشر لۀ  رایو سره د ولسمشر د نۀ منلو پرېکړه بابېزه  اعالن کړي. پۀ دې توگه د ولسي جرگې

 السلیک څخه قانوني بڼه غوره کوي.
 

 قضاييه ځواک  .۳
 الف: ستره محکمه

د دولت دریم بنسټ قضاییه ځواک دی پۀ دې کې ستره محکمه د هیواد د قضایي نظام ترټولو لوړه مرجع ده. ستره 
لۀ اغیزو څخه باید پاکه او پۀ امن کې محکمه یوه خپلواکه اوناپیلې قوا ده چې د ولسمشر، ولسي جرگې او حکومت 

وي. د سترې محکمې قاضیان او قاضي القضات د ولسمشر پۀ وړاندیز ولسي جرگې ته د رای اخستلو لپاره 
 وړاندیز کیږي. 

ولسي جرگه د منلو او یا نۀ منلو حق لري. د نۀ منلو پۀ صورت کې ولسمشر باید نوی کس)کسان( ولسي جرگې ته 
پیژني. د منلو پۀ صورت کې لۀ رایې اخستلو څخه وروسته د سترې محکمې قاضیان او قاضي د منلو لپاره ورو

کلونو لپاره پۀ دندو گومارل کیږي. د قاضي القضات او سترې محکمې د قاضیانو پۀ اړه ( ۱۴القضات د څوارلسو )
 کیږي. رایو ترسره( ٪۶۵رایې د ولسي جرگې د ټولو استازو پۀ شتون کې پۀ پنځۀ شپیته سلنه )

قاضي القضات او د سترې محکمې قاضیان پرته لۀ کوم جرم او خیانت لۀ خپلې دندې څخه د هیڅ ولسمشر لخوا 
نشي گوښه کیدی او نۀ ولسي جرگه پرته لۀ کوم جرم او خیانت لۀ هغوی څخه د صلب اعتماد د رای حق لري. کۀ 

پر اساس لۀ دندې څخه گوښه کړای شي، یا مړ د سترې محکمې قاضیان او یا قاضي القضات د کوم جرم او خیانت 
شي او یا هم استعفا وکړي او د هغه پرځای د بل ټاکل اړین شي نو د وخت ولسمشر نوی کس ولسي جرگې ته د 

 منلو لپاره ورپیژني.
 

 د سترې محکمې جوړښت او واکونه ب:
سترې محکمې د جوړښت او واکونو پۀ هکله به پوره الرښوونې، کړنالرې او تگالرې جوړې کړاي شي مگر د 

وړاندیز دا دی چې د جرم پر وخت ستره محکمه باید د دې واک ولري چې د نورو کسانو ترڅنگ د ولسمشر، 
 لومړي وزیر او وزیرانو د نیولو حکم هم صادر کړای شي.

 

 پ:د تميز محکمه
محکمې پۀ مشوره د تمیز د محکمې قاضیان د ولسمشر لخوا پۀ ځانگړې توگه د څوارلسو کلونو لپاره پر د سترې 

دندو گومارل کیږي او د سترې محکمې تر واک الندې کار کوي. د تمیز د محکمې قاضیان پرته د کوم جرم او 
میز د محکمې کوم قاضي د کوم خیانت څخه د خپلې دندې څخه د هیڅ ولسمشر لخوا نشي گوښه کیدی. کۀ چیرې د ت

جرم او خیانت پراساس لۀ دندې څخه گوښه کړی شي، یا مړ شي او یا هم استعفا وکړي او د هغه پرځای د بل ټاکل 
اړین شي نو د وخت ولسمشر د سترې محکمې پۀ مشوره نوی کس ټاکي. د نورو ټولو محکمو قاضیان د سترې 

 محکمې لخوا پۀ دندو گومارل کیږي.
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