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مصوبات جلسة فوق العادۀ کمیسیون مستقل نظارت بر
تطبیق قانون اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به
تاریخ  1931/02/11تحت ریاست محترم پوهاند گلرحمن 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 به عمل آمد:
موضوع اول :بحث و بررسی رهنمود اجراآت تشکیل شوراهای
ولسوالی و قریه ارایه شده از سوی دفتر وزیر ارشد در این
خصوص که آیا در صورتیکه شوراهای ولسوالی ها و قریه ها
موضوع مادۀ ( )041قانون اساسی از طریق انتخابات نتواند
تشکیل شوند راهی به جزء از انتخابات برای تشکیل این
شوراها وجود دادر یا خیر؟.
رهنمود متذکره و فقرات آن به تفصیل بررسی گردید و مصوب شد
که نظریۀ شماره ( )93مورخ  1931/11/13کمیسیون مستقل نظارت
بر تطبیق قانون اساسی در این مورد همراه با یاد آوردن
موضوع که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013
انتخابات شوراهای متذکره نیز برگزار گردد تا احکام قانون
اساسی در این مورد تطبیق شود ،به مراجع مربوط ارسال گردد.
موضوع دوم :بحث و بررسی طرح پیشنهاد قانون صالحیت های
ادارات محلی ارایه شده از طرف دیپارتمنت تحقیق و انکشاف
قوانین.
از طرف دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین طرح تحلیلی مفصل
نشان داده است که برای تطبیق مواد (،)191( ،)191( ،)191
( )193و ( )130قانون اساسی وجود قانون جامع و همه جانبه ای
تحت عنوان صالحیت های ادارات محلی ،الزم است .این دیپارتمنت
به کمیسیون پیشنهاد کرده است که از طریق کمیسیون طرح و طی
مراحل این قانون به مراجع مسؤل پیشنهاد گردد.
کمیسیون ضمن موافقت با اصل موضوع و اولویت آن ،نخست الزم
دانست که از مراجع مربوط به طور خاص ارگان های محل
استعالم گردد که آیا طرح قانونی در این مورد وجود دارد؟
اگر موجود است درچه مرحله ای قرار دارد؟ همچنین برای
کسب معلومات دقیقتر مسئول مربوط در ارگان های محل و
سایر مراجع مربوط به کمیسیون دعوت شوند و راجع به این
موضوع بحث و تدقیق کافی به عمل آید.
1

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون
اساسی
شمارة مسلسل 61:
6
شماره :

Independent Commission for Overseeing the Implementation
Of Constitution
تاریخ 1931/2/ 11:
ریاست دفتر

مدیریت عمومی اجرائیه

موضوع سوم :بررسی توقیف های خود سرانه و رعایت حقوق اساسی
متهمان و مظنونان در نهاد های کشفی ،عدلی و قضایی کشور.
در این مورد به تصویب رسید که پرسش ها و شاخص های دقیق
برای بر اساس اصول و موازین دسترسی به عدالت و محاکم
عادالنه مطرح در قانون اساسی تدوین گردد و بر اساس آن
پرسش ها از محابس و توقیف خانه ها دیدار منظم به عمل
آمده با زندانیان ،مسئوالن زندان ،حارنوالی و محاکم
گفتگو به عمل آید تا میزان رعایت و تطبیق احکام قانون
اساسی در این مورد معلوم و برای مواردی نقض و عدم رعایت
قانون اساسی کمیسیون مطابق وظیفه و صالحیت های قانونی
خود را ههای مؤثر را جستجو نماید.
موضوع چهارم :بحث و بررسی در مورد بلند رفتن قیمت مواد
حامل انرژی از قبیل آب و برق.
نظر به این که حد اقل از رفاه عمومی و تأمین حداقل
زندگی برای شهروندان کشور به قیمت های کاالهای اساسی
نظیر مواد حامل انرژی وابستگی عام و تام دارد و از سوی
دیگر دولت موظف به تامین عدالت و امکانات حداقل زندگی
برای عموم شهروندان است این موضوع در مجلس کمیسیون بحث
و تصویب شد که از نگاه قانون اساسی وظیفه دولت و حکومت
در این مورد به دقت مشخص و سپس اقدام قانونی مقتضی از
سوی کمیسیون بعمل آید
پوهندوی عبدالقادر
"عدالتخواه"

دوکتور محمد امین
"احمدی"

معاون کمیسیون

منشی کمیسیون
پوهنوال
محبوبه"حقوقمل"

پوهنمل عبدالمنیر
"دانش"

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون
پوهاند گلرحمن
"قاضی"

رئیس کمیسیون
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