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مصوبات جلسة عادی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تاریخ  1931/6/5تحت ریاست
محترم پوهاند گلرح من قاضی رئیس این کمیسیون با حضور اعضا تشکیل جل سه داد .در این
جلسه موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و در مورد آنها تصامیم مقتضی
اتخاذ شد:
موضوع اول :بررسی پیش نویس نظریۀ تفسیری کمیسیون در مورد مادۀ ( )601قانون
اساسی ،در پاسخ به احاله ولسی جرگۀ شورای ملی؛
پیش نویس نظریۀ این کمیسیون در این مورد بعد از بحث و بررسی با آوردن تعدیالت در متن آن در دو
ماده به تصویب رسید.
موضوع دوم :بررسی نهایی پیش نویس نظریۀ کمیسیون در مورد طرح قانون انتخابات؛
بعد از بحث و بررسی اعضا در مورد پیش نویس نظریۀ یاد شده فیصله به عمل آمد که در خالل شش
روز من شی کمیسیون نظر اعضا را در مورد مواد این نظریه مطالبه کرده و در تکمیل متن نهایی از آن
ها استفاده کند و متن نهایی را به مجلس بعدی فراهم کند.
موضوع سوم :بررسی نهایی و اخذ تصمیم در باب نظریۀ کمیسیون در مورد فرمان شماره
( )54مورخ  6936/4/4رئیس جمهور؛
پیش نویس نظریۀ کمیسیون در مورد این فرمان بحث و در ( )11ماده به تصویب رسید و فیصله به
عمل آمد که به مراجع مربوط ابالغ گردد.
موضوع چهارم :بحث و بررسی در مورد نشریۀ تخصصی کمیسیون ،پیشنهاد شده از طرف
دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشورههای حقوقی؛
در این مورد موضوعات ذیل به تصویب رسید:
 .1نشریۀ تخصصی و علمی در مورد قانون اساسی و موضوعات مربوط به آن از سوی کمیسیون
منتشر شود .گزارشهای خبری کمیسیون در بخش پایانی آن گنجانیده شوند.
 .1معاون کمیسیون جناب پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه به حیث مدیر مسئول ،رئیس دیپارتمنت
تشرح قانون اساسی و مشورههای حقوقی جناب تیمورشاه قویم به حیث معاون مدیر مسئول و
محمد سلیم شفیق آمر بخش نشرات و اطالعات داراالنشای کمیسیون به حیث مدیر اجرائی تعیین
گردیدند.
 .9اعضای هیئت تحریر عالوه بر تمامی اعضای کمیسیون ،قانونپوه سرور دانش وزیر اسبق عدلیه
و پوهاند دوکتور حفیظ هللا دانش استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل تعیین
گردیدند.
موضوع پنجم :بحث و بررسی در مورد چگونگی اخذ آمادگی در مورد تجلیل از روز  65جدی و
برگزاری کنفرانس ملی تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی؛
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در این مورد به تصویب رسید که توسط منشی کمیسیون و با همکاری پوهنوال محبوبه حقوقمل عضو
کمیسیون و مسئول دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی پالن تجلیل از  11جدی و برگزاری
کنفرانس یادشده ترتیب و جهت تصویب به مجلس بعدی کمیسیون ارایه گردد.

دوکتور محمد امين
"احمدی"
منشی کميسيون

پوهنمل عبدالمنير
"دانش"
عضو کميسيون

پوهنوال
محبوبه"حقوقمل"
عضو کميسيون

پوهندوی عبدالقادر
"عدالتخواه"
معاون کميسيون

پوهاند گلرحمن
"قاضی"
رئيس کميسيون
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