فعالیت ها وکارکرد یکساله دیپارتمىت مطالعه قواویه ودریافت تىاقضات آن با قاوون اساسی

مقدمه :
دیپبستوٌت هؽبلؼَ لْاًیي ّدسیبفت تٌبلعبت آى بب لبًْى اعبعی
یکی اص دیپبستوٌت ُبی هغلکی کویغیْى هغتمل ًظبست بشتؽبیك لبًْى
اعبعی هیببؽذ کَ ُذف اص ایدبد آى دسیبفت تٌبلعبت لْاًیي ػبدی
بب لبًْى اعبعی هیببؽذ؛ ایي دیپبستوٌت بشهبٌبی فمشۀ ( )4هبدۀ
ُؾتن لبًْى کویغیْى هغتمل ًظبست بشتؽبیك لبًْى اعبعی ایدبد؛
ّّظبیف خْیؼ سا هؽببك الیحَ تثبیت ؽذٍ دسبخؼ هؽبلؼَ لْاًیي
ّدسیبفت تٌبلعبت آى ببلبًْى اعبعی بَ پیؼ هیبشد تب بتْاًذ گبم
ُبی هؤثشی سا دسػشصَ تؽبیك ّحبکویت لبًْى بشداسد.
هذت کوی اصایدبد آى هیگزسد؛ اهب بب آًِن تْاًغتَ اعت کَ کبسُبی
هْثشی سا دسساعتبی تؽبیك ّحبکویت لبًْى اعبعی سا اًدبم دُذ کَ
ریالً بؽْس خالصَ اسائَ هیگشدد.
هؽبلؼَ ّببصًگشی لبًْى تذاسکبت ّدسیبفت چٌذ هْسد تٌبلط آى بب
ً رسیؼَ صبدسٍ ؽوبسٍ ( )444هْسخ  4994/ 6/ 41بَ
لبًْى اعبعی سعوب
ّصاست هحتشم ػذلیَ بَ هٌظْس تؼذیل هْاد هتزکشٍ اسعبل گشدیذٍ
اعت.
لبًْى پْلیظ؛ لبًْى اهْس راتی پْلیظ؛ لبًْى هحیػ صیغت؛ لبًْى
بیوَ؛ لبًْى تؾکیل ّظبیف ّصالحیت کویغیْى هغتمل حمْق بؾش؛ لبًْى
صحت ػبهَ؛لبًْى بیشق ًّؾبى هلی دّلت خوِْسی اعالهی افغبًغتبى؛
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ّابشاصًظشپیشاهْى هْاسد تٌبلعبت آى بب لبًْى اعبعی ؼی یبدداؽت
خذاگبًَ غشض ؽفبفیت اًتخبببت رسیؼَ صبدسٍ ؽوبسٍ ( )499هْسخ 41
 4994 7/بومبم هحتشم کویغیْى هغتمل ًظبست بشتؽبیك لبًْى اعبعی
گغیل ًوْدٍ؛ ػالٍّ بشآى لبًْى تٌظین خذهبت هخببشاتی هؽبلؼَ ّبَ
استببغ هْظْػبت هٌذسج لبًْى هتزکشٍ؛ لبًْى ؽبسّالیِب خِت اخز
هحصْل اصؽشکتِبی هخببشاتی ،حوبیت ّؼشصاعتفبدٍ دسعت اصاهالک
دّلتی دسسّؽٌبیی هبدٍ ( )9لبًْى اعبعی کؾْسهْسدبشسعی لشاسگشفتَ
دسصهیٌَ یبدداؽتی تشتیب ّبؼذ اصاخز ُذایت همبم هحتشم کویغیْى
رسیؼَ صبدسٍ ؽوبسٍ ( )414هْسخ  4994/44/48بَ دیپبستوٌت تحمیك
ّاًکؾبف لْاًیي خِت ؼی هشاحل بؼذی گغیل گشدیذٍ اعت.
ُوچٌبى فشهبى ؽوبسٍ ( )41همبم هحتشم سیبعت دّلت ؛ تفبُوٌبهَ
ایبالت هتحذٍ اهشیکب ّّصاست دفبع خوِْسی اعالهی افغبًغتبى
ّهیکبًیضم تذّیش کبًکْس خذهبت هلکی ّ هغْدۀ تٌظین خذهبت پغتی
سا ًیض هْسد هؽبلؼَ لشاسدادٍ کَ دسًتیدَ پٌح هْسد تٌبلط فشهبى
ؽوبسٍ ( ّ )41عَ هْسد تٌبلط هیکبًیضم تذّیش کبًکْس خذهبت هلکی
یبدداؽت ّغشض تؽبیك بِتش لبًْى اعبعی رسیؼَ صبدسٍ ؽوبسٍ ()478
هْسخ  4994/44/48بَ همبم سُبشی کویغیْى گغیل گشدیذٍ اعت.

ُوچٌیي ابشاص ًظش دسهْسد پشداخت هؼبػ ظن عْپش اعکل هؽببك هبدٍ
( )91لبًْى کبسکٌبى خذهکبت هلکی؛ تفکیک لْا ؛ ؽفبفیت ّصحت
لبًْى اعبعی رسیؼَ
اًتخبببت؛ صالحیت ُبی ؽْسای هلی هؽببك
هکبتیب ؽوبسٍ ( )441هْسخ 4994/7/41؛ بَ همبم سُبشی کویغیْى
اسائَ ًوْدٍ اعت  .تشتیب ّتٌظین ؼشصالؼول کویتَ تؼوین سّابػ
اًغبًی ؛ تِیَ هْاد لبًْى اعبعی بشای بٌشُب خِت تدلیل اص دُویي
عبلگشد لبًْى اعبعی اص خولَ اخشاات ایي دیپبستوٌت ًیضبؾوبسهی
آیذ .
ایي دیپبستوٌت بب عبیش بخؾِب غشض سفغ هؾکالت ّایدبد ُوبٌُگی
فؼبلیت ُبئی سا ًیض اًدبم دادٍ اعت اص خولَ هاللبت بب ُیئبت
سُبشی سیبعت تذاسکبت کویغیْى هغتمل اصالحبت اداسی ّخذهبت هلکی
دسسابؽَ بَ هؾکالت لبًْى تذاسکبت پیؾٌِبداتی خِت سفغ هؾکالت ّ
ایدبد عِْلت ُبی کبسی دیپبستوٌت بَ همبم سُبشی کویغیْى؛ اؽتشاک
دسخلغبت ُوبٌُگی تدلیل اصدُویي عبلگشد لبًْى اعبعی ُّوکبسی
دسػشصَ عبختي پالى اعتشاتیژیک .
ُوچٌیي دسبخؼ استمأ ظشفیت توبم پشعًْل هغلکی دیپبستوٌت بَ کْسط
داخل خذهت کَ اصؼشف کویغیْى هغتمل ًظبست بشتؽبیك لبًْى اعبعی
تٌظین گشدیذٍ هؼشفی ّ کٌفشاًظ سا تحت ػٌْاى حك کبس دسلبًْى
اعبعی ّلبًْى کبساصؼشف ایي دیپبستوٌت دسسابؽَ بَ ساعتبی کبسی
اػ اسائَ ًوْدٍ اعت .
اصخولۀ دعتآّسدُبی ایي دیپبستوٌت دسیبفت تٌبلعبت لبًْى
اًتخبببت ،فشهبى ؽوبسٍ  ّ 41لبًْى تذاسکبت بب لبًْى اعبعی
هیببؽذ کَ رسیؼَ صبدسٍ ( )444هْسخ  4994/44/44بَ ّصاست هحتشم
ػذلیَ اسعبل ؽذٍ اعت .دسسابؽَ بَ هبدۀ  91لبًْى کبسکٌبى خذهبت
هلکی دسسّؽٌبیی هبدٍ  11لبًْى اعبعی یبدداؽت تشتیب ّهؽببك
ُذایت همبم هحتشم کویغیْى رسیؼَ صبدسٍ ؽوبسٍ( )411هْسخ
 4994/8/47بَ دیپبستوٌت اهْسًظبست بشاخشاآت ّصاستِب ّاداسات
دّلتی اصحیث استببغ کبسی اسعبل گشدیذٍ اعت.
تشتیب ّتٌظین چٌذ هْسد ؼشذ پیؾٌِبدی ّدسیبفت یک هْسد تٌبلط
هغْدۀ لبًْى کبسکٌبى خذهبت هلکی بب لبًْى اعبعی کَ رسیؼَ صبدسٍ
( )784هْسخ  4994 /44/48بْصاست هحتشم ػذلیَ ّکویغیْى هغتمل
اصالحبت اداسی ّخذهبت هلکی هیببؽذ.
لببل یبد آّسیغت کَ ًظشیبت کویغیْى هغتمل ًظبست بشتؽبیك لبًْى
اعبعی ّدیپبستوٌت هؽبلؼَ لْاًیي ّدسیبفت تٌبلعبت آى بب لبًْى
اعبعی دسهْسد تٌبلعبت هیکبًیضم تذّیش کبًکْس خذهبت هلکی ّ
فشهبى ؽوبسٍ ( )41هْسخ  4994 /1 /1همبم ػبلی سیبعت خوِْسی
اعالهی افغبًغتبى کَ بوشاخغ ریصالذ فشعتبدٍ ؽذٍ بْد خْؽبختبًَ
دسایي اّاخش اصؼشیك ؽْسای هلی هْسد تبئیذ لشاسگشفت کَ بَ ایي

تشتیب هْظْع هزکْس یکی اص دعتآّسدُبی بضسگ کویغیْى ّدیپبستوٌت
هتزکشٍ ؽوشدٍ هیؾْد.

