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مصوبات جلسه عادی کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به
تاریخ  1391/11/11روز یکشنبه تحت ریاست محترم پوهاند
گلرح من قاضی رئیس این کمیسیون با حضور اعضا تشکیل جلسه
داد .در این جلسه موضوعات ذیل مورد بحث و برر سی اعضا
قرار گرفت و در مورد آنها تصامیم مقتضی به عمل آمد:
موضوع اول :بحث و بررسی مکتوب  721/781مورخ 7937/77/8
دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آن با قانون
اساسی در مورد "میکانیزم تدویر کانکور خدمات ملکی" که
توسط کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی بر اساس
بند  9ماده  77فرمان رد این مورد به تصویب رسید که بر
اساس شماره  14مقام محترم ریاست جمهوری ترتیب و بر اساس
آن کانکور یاد شده را ترتیب می دهد؛
دیپارتمنت متذکره ،در مکتوب تحلیلی خود موادی از میکانیزم
یاد شده را مخالف قانون اساسی و قانون نافذ قانون کارکنان
خدمات ملکی به شمار آمده است.
مواری یاد شده در مجلس کمیسیون بررسی گردید و در نتیجه به
تصویب رسید که در سه مورد ذیل نظریۀ کمیسیون توسط منشی و
مسئول دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی
ترتیب داده شود:
الف .موادی از این میکانیزم با قانون خدمات ملکی در تضاد
است.
و در نتیجه تا قانون نافذه توسط شورای ملی تعدیل نگردد به
موجب حکم مادۀ ( )1قانون اساسی دولت موظف به تطبیق آن
است؛
برای داوطلبان کانکور در پرتو
ب .حکم وضع شرط
حکم مادۀ ( 22و  )88قانون اساسی؛
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ج .حکم ممنوعیت اشتراک فارغان صنف دوازدهم ،مراکز تعلیمات
عالی تربیت معلم در پرتو مادۀ ( 22و  )88قانون اساسی.
موضوع دوم :بحث و بررسی روی یادداشت موضوعات بنیادی برای
تطبیق قانون اساسی که در جهت نظام سازی و صیات از حقوق
اساسی اتباع از اولویت خاص برخوردار اند؛
به منظور این که اجراآت کمیسیون در راستای "اولویت یاد
شده یادداشت" متذکره بررسی گردیده و به جز "قانون تشکیل و
صالحیت امنیت ملی" مواردیکه به عنوان اولویت های کاری
ً تذکر داده شد که به موجب
کمیسیون به تصویب رسید .ضما
وظایف و صالحیت های دیپارتمنت های شش گانۀ کمیسیون ،بخش
مربوط به انکشاف قوانین را دیپارتمنت انکشاف قوانین،
بررسی قانون جزا را دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت
تناقضات آن با قانون اساسی را همرای با پیشنهاد" و قسمت
شماره سوم یادداشت را دیپارتمنت نظارت از اجراآت وزارت ها
و ادارات دولتی و قسمت چهارم یادداشت را دیپارتمنت تشریح
قانون اساسی و مشوره های حقوقی به پیش می برند .همراه این
مصوبه متن "یادداشت" متذکره پیوست گردیده و در حکم ابالغ
آن به دیپارتمنت های موظف می باشد.
پوهنمل عبدالمنیر
"دانش"
عضو کمیسیون

دوکتور محمد امین
"احمدی"
منشی کمیسیون

پوهنوال
محبوبه"حقوقمل"
عضو کمیسیون

پوهندوی عبدالقادر
"عدالتخواه"
معاون کمیسیون

پوهاند گلرحمن
"قاضی"
رئیس کمیسیون
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