د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
قانون شورای عالی دفاع وطن
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رسمی جریده

شماره بیست و چارم  ۰۳حوت ۷۰۳۱
نمبر مسلسل ۳۸۱ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۷۱۷۱
تاریخ ۷۰۳۱ /۷۱ /۷
در باره توشیح قانون شورای عالی دفاع وطن

مطابك به حکم فمره ( )۲ماده ( )۵۷لانون اساسی لانون شورای عالی دفاع وطن را که از طرف شورای وزیران بداخل
( )۷فصل و ( )۲۲ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعالم میدارم.

گردد.
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این فرمان همراه با لانون متذکره و مصوبه شورای وزیران در زمینه جهت نشر در جریده رسمی بوزارت عدلیه گسیل

نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان

شورای وزیران جمهوری افغانستان به تاسی از حکم فمره ( )۱فرمان شماره ( )۱۸۲۱مورخ  ۱۳۳۵ /۱۱ /۳۳رئیس
جمهور در مورد اعالن حالت اضطرار و در مطابمت با حکم فمره د( )۱ماده ( )۲۱لانون اساسی تصویب میدارد:
لانون شورای عالی دفاع وطن بداخل ( )۷فصل و ( )۲۲ماده تصویب است.
این لانون مطابك به حکم فمره ( )۲ماده ( )۵۷لانون اساسی غرض توشیح به رئیس جمهور ارایه گردد.
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قانون شورای عالی دفاع وطن
فصل اول
احکام عمومی

ماده اول:
این لانون بمنظور تعیین اهداف ،وظایف ،صالحیت و ترکیب شورای عالی دفاع وطن در ج.ا ،وضع میگردد.
ماده دوم:
شورای عالی دفاع وطن بمثابه ارگان عالی سیاسی ،نظامی بمنظور تحمك رهبری متمرکز سیاسی ،نظامی در حالت
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اضطرار بخاطر دفاع لاطع و مطمئن از استمالل حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی و تامین صلح و امنیت در کشور ایجاد
میگردد.
ماده سوم:

شورای عالی دفاع وطن بمثابه ارگان دایما فعال در مدت حالت اضطرار در فعالیت خود احکام لانون اساسی لوانین نافذه،
احکام و فرامین رئیس جمهور و احکام این لانون رامالک عمل لرار میدهد.
ماده چهارم:

شورای عالی دفاع وطن درین لانون بنام شورای دفاع یاد مگردد.

فصل دوم
ترکیب

شورای دفاع به ترکیب ذیل ایجاد میگردد:
الف:
رئیس جمهور بحیث رئیس شورای دفاع و لوماندان اعلی لوای مسلح لدرت عالی دفاعی و سیاسی را در ج.ا ،تمثیل
مینماید.

ب:
معاونین شورای دفاع:
ج:
اعضای شورای دفاع:
 -۱وزیر دفاع ملی بحیث عضو.
 -۲وزیر امور داخله بحیث عضو.
 -۳وزیر امنیت دولتی بحیث عضو.
 -۸یکعده شخصیت های سیاسی کارمندان عالیرتبه دولتی و افسران لوای مسلح که توسط رئیس جمهور تعیین میگردد.

ماده ششم:
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روسای مجلسین شورای ملی نیز عندالزوم توسط رئیس جمهور در ترکیب شورای دفاع شامل میگردند.

رئیس جمهور دو نفر را از بین اعضای شورا بحیث معاونین و یکنفر را بحیث منشی که در راس داراالنشا لرار دارد،
تعیین مینماید
ماده هفتم:

در جنب شورای دفاع لرار گاه عالی لوماندانی اعلی لوای مسلح بمنظور سوق و اداره فعالیت های محاربوی لوای مسلح و
اجرای بمولع هدایات شورای دفاع و تعمیل اوامر لوماندان اعلی لوای مسلح توسط رئیس شورای دفاع ایجاد میگردد.
ترکیب و طرز فعالیت این لرار گاه توسط ممرره خاص تنظیم میگردد.

فصل سوم
وظایف و صالحیت
شورای دفاع دارای وظایف اساسی ذیل میباشد:
 -۱تامین رهبری واحد و متمرکز سیاسی و نظامی در کشور.
 -۲اتخاذ تدابیر بخاطر تحمك مشی مصالحه ملی و پیشبرد مذاکره با لوماندانان مخالف.
 -۳تحکیم مداوم لابلیت دفاعی کشور بمنظور دفع تجاوز و تامین صلح و امنیت ملی.
 -۸تحکیم و گسترش حاکمیت دولتی.
 -۷ارتمای سطح لابلیت دفاعی و احضارات محاربوی لوای مسلح.
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 -۳تامین هماهنگی نیرو های مسلح ملکی ،احزاب سیاسی ،سازمانهای اجتماعی و اتباع با لوای مسلح و تشریک مساعی
آنها بخاطر تعمیل وظایف مندرج این لانون.

 -۵اتخاذ تدابیر بخاطر ارتمای روحیه و مورال منسوبان لوای مسلح.

 -۲تحکیم لانونیت در حیات سیاسی جامعه و نظم دسپلین در فعالیت ارگانهای دولتی.

 -۱بررسی مسایل عمده التصادی ،اجتماعی و سیاسی که در حالت اضطرار کسب اهمیت مینماید.

 -۱۳بررسی مسایل انتماالت ،تهیه و انتمال مواد ارتزالی و محرولاتی و همچنان ذخیره مواد متذکره.
 -۱۱اتخاذ تدابیر بخاطر عودت مهاجرین و بذل کمک به آنان.

 -۱۲اتخاذ تدابیر بخاطر ارتمای اتوریته و فعالیت ج.ا ،در عرصه بین المللی.

 -۱۳الغای مصوبات شورا های دفاع والیات و واحد های اداری معادل آن در صورت مغایرت باحکام لانون.
ماده نهم:
مصوبات شورای دفاع که در مطابمت با لوانین نافذه کشور صادر و به توشیح رئیس جمهور میرسد برای تمام ارگانهای
دولتی ،احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی و اتباع واجب التعمیل است.

ماده دهم:
شورای دفاع عندالزوم پالن های انکشاف التصادی اجتماعی و بودجه دولتی را بررسی و جهات اساسی آنرا تعیین
مینماید.
ماده یازدهم:
شورای دفاع بارتباط تحمك مصوبات خویش گزارش شورای وزیران وزارتها و شورا های دفاع والیات را استماع و در
زمینه تصمیم اتخاذ میدارد.
ماده دوازدهم:
شورای دفاع در صورت لزوم تعدیل در لوانین نافذه کشور را بررسی و در زمینه به رئیس جمهور پیشنهاد ارائه
مینماید.

AC
KU

ماده سیزدهم:

شورای دفاع عندالزوم ممرراتی را به تصویب میرساند که توسط رئیس جمهور توشیح میگردد.

فصل چهارم
طرز فعالیت

ماده چهاردهم:

جلسات شورای دفاع ماه دو بار ،جلسات فوق العاده به پیشنهاد دو ثلث اعضاء و یا تصمیم رئیس آن دایر می گردد.
ماده پانزدهم:

نصاب جلسات شورای دفاع با حضور اکثریت اعضاء دایر میگردد ،تصامیم آن به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه
اتخاذ میگردد.
ماده شانزدهم:
منشی شورای دفاع از تدویر جلسات و ارسال به مولع مصوبات بمراجع مربوط مستمیما مسوولیت داشته ،و از اجرای
مصوبات شورا و هدایات آن کنترول بعمل میاورد.

ماده هفدهم:
در جنب شورای دفاع بر حسب لزوم دید کمیسیون های مختلف ایجاد میگردد.
ماده هجدهم:
در جلسات شورای دفاع در صورت لزوم دید به ارتباط مسایل مورد بررسی مسوولین ارگانهای دولتی احزاب سیاسی و
سازمان های اجتماعی و اتباع دعوت میشوند.
ماده نزدهم:
شورای دفاع عندالمولع اعالمیه ،ابالغیه و اطالعیه را به نشر میرساند.
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فصل پنجم

احکام نهایی

ماده بیستم:

در والیات و واحد های اداری معادل آن بمنظور تحمك اهداف و وظایف این لانون شورا های دفاع با ترکیب رئیس ،معاون
و اعضا توسط رئیس جمهور ایجاد میگردد .فعالیت این شورا ها توسط ممرره خاص تنظیم میگردد.
ماده بیست و یکم:

معاونین و اعضای شورای دفاع در اجراآت خود نزد رئیس جمهور مسوول و در صورت لزوم گزارش ارائه مینماید.
ماده بیست و دوم:

اعضای شورای دفاع با حفظ وظایف اصلی خویش فعالیت مینمایند .در صورتیکه بشکل دایمی از طرف رئیس جمهور
تعیین گردند از وظیفه اصلی سبکدوش می گردند.
ماده بیست و سوم:
شورای وزیران موظف است ارتباطات مخابراتی و مواصالتی شورای دفاع را از طریك وزارتهای مربوط تامین و وجوه
مالی ناشی از مصارف ،شورای دفاع را که از طرف رئیس آن منظور میگردد ،تدارک نماید.

ماده بیست و چارم:
لوی څارنوال و څارنواالن تحت اثر موظف اند از تطبیك کامل و بال انحراف احکام این لانون ،مصوبات شورای دفاع و
هدایات رئیس آن از طرف تمام وزارتها ،کمیته های اجرائیوی ،شورا های محلی موسسات دولتی مختلط خصوصی،
احزاب سیاسی سازمانهای اجتماعی مسوولین امور و اتباع نظارت بعمل آورد.
ماده بیست و پنجم:
شورای دفاع دارای مهر مخصوصی میباشد که توسط رئیس آن منظور میگردد.
ماده بیست و ششم:
اخبار مربوط به تدویر جلسات شورای دفاع توسط وسایل اطالعات جمعی به نشر میرسد .تصامیم شورای دفاع در
صورت لزوم به اطالع عامه رسانیده میشود.
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ماده بیست و هفتم:

شورای دفاع با ختم حالت اضطرار لغو گردیده و احکام این لانون و ممررات ناشی از ان از اعتبار سالط میگردد.
ماده بیست و هشتم:

این لانون از تاریخ توشیح رئیس جمهور نافذ و در جریده رسمی نشر میگردد.

