کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی
پالن سال مالی  1397براساس نتایج

شماره

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

ربع سوم سال مالی

ربع چهارم سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )T arget

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات همکار

تاریخ تحویل دهی

نتایج متوقعه

تشریح اولویت 1
با ترتیب مسوده تعدیل قانون کمیسیون و ارائه
۱

تنظیم امور مربوط به تشکیل و صالحیت
های کمیسیون

یک مسوده

ترتیب مسوده تعدیل قانون کمیسیون و ارائه آن به
وزارت عدلیه

منابع بشری

مسوده ترتیب شده

1396/10/1

1397/2/30

منشی کمیسیون

منابع بشری

استراتیژی تدوین شده

1396/10/1

1397/6/30

آمریت پالن

معاونیت دوم مقام عالی ریاست جمهوری ،شورای
ملی ،ستره محکمه و وزارت عدلیه

1397/3/30

50%

50%

.

.

1397/6/30

20%

40%

40%

.

آن به وزارت عدلیه ،صالحیت های واضح قانونی
جهت تطبیق هرچه بهتر احکام قانون اساسی به
کمیسیون تعریف می گردد.

۲

یک استراتیژی

تدوین استراتیژی پنج ساله کمیسیون

مؤسسه ماکس پالنک ،مؤسسه  GIZو مؤسسه
IDOL O

تعیین اهداف استراتیژیک و انکشاف ساختار

با تدوین استراتیژی پنج ساله کمیسیون ،روند
نظارت بر تطبیق قانون اساسی منظم می گردد.
با تزئید ( )31بست در تشکیل سال 1397

تشکیالتی کمیسیون

تزئید ( )31بست در تشکیل سال 1397کمیسیون و

۳

( )31بست

۴

( )8برنامه

استخدام کارمندان با در نظر داشت استراتیژی و

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی،
منابع بشری

تعداد بست های ازدیاد شده

1396/10/1

1397/9/30

ریاست منابع بشری

اهداف بلند مدت کمیسیون

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت

کمیسیون و استخدام کارمندان با درنظرداشت
1397/9/30

25%

25%

25%

25%

مالیه

استراتیژی و اهداف بلند مدت کمیسیون،
تشکیل و فعالیت های کمیسیون انکشاف می
یابد.

تدویر ( )8برنامه آموزشی در بخش های اداری و
حقوقی

منابع بشری و مالی

تعداد برنامه های تدویر یافته

1396/10/1

1397/9/30

ریاست منابع بشری

منابع بشری و مالی

تعداد کارمندان معرفی شده

1396/10/1

1397/9/30

ریاست منابع بشری

منابع بشری و مالی

تعداد شاخص های نظارتی تعیین شده

1396/10/1

منابع بشری و مالی

تعداد میکانیزم ایجاد شده

1397/1/1

1397/3/30

منابع بشری و مالی

تعداد میکانیزم ایجاد شده

1397/7/1

1397/9/30

کمیسیون مستقل اصالحات ادارای و خدمات ملکی،

1397/9/30

25%

25%

25%

25%

1397/9/30

25%

25%

25%

25%

مؤسسه ماکس پالنک

1397/3/30

50%

50%

ندارد

1397/3/30

ندارد

1397/9/30

وزارت تحصیالت عالی و مؤسسه ماکس پالنک

با تدویر ( )8برنامه آموزشی در بخش های اداری
و حقوقی ،ظرفیت کارمندان ارتقا می یابد.

ارتقای ظرفیت
۵

( )114تن

۶

( )137ماده

معرفی ( )114تن از کارمندان به بورسیه های
خارجی مطابق طرزالعمل مصوب کمیسیون

تعیین شاخص های نظارتی از مواد ساده قانون
اساسی

1397/3/30

دیپارتمنت نظارت از اجراآت وزارت ها و
ادارات دولتی و کمیته مربوط

کمیسیون مستقل اصالحات ادارای و خدمات ملکی،
وزارت تحصیالت عالی و مؤسسه ماکس پالنک

با معرفی ( )114تن از کارمندان به بورسیه های
خارجی مطابق طرزالعمل مصوب کمیسیون،
ظرفیت کارمندان ارتقا می یابد.
با تعیین شاخص های نظارتی از مواد ساده قانون
اساسی ،ابهام در بخش نظارت از تطبیق قانون
اساسی رفع می گردد.
با ایجاد میکانیزم واحد و جامع گزارش دهی از

ایجاد میکانیزم واحد و جامع گزارش دهی از نقض و

۷

عدم تطبیق احکام قانون اساسی

دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت
تناقضات آن با قانون اساسی و کمیته مربوط

نقض و عدم تطبیق احکام قانون اساسی ،زمینه
دسترسی به میکانیزم واحد گزارش دهی فراهم و

100%

از تطبیق احکام قانون اساسی اطمینان حاصل
می گردد.

( )3میکانیزم

۸

با ایجاد میکانیزم رده بندی ادارات دولتی و
ایجاد میکانیزم رده بندی ادارات دولتی و غیردولتی
در راستای رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی

ریاست دیپارتمنت نظارت از اجراآت سازمانها
و ادارات غیر دولتی و کمیته مربوط

100%

بهبود پروسۀ نظارتی کمیسیون و تطبیق

غیردولتی در راستای رعایت و تطبیق احکام
قانون اساسی ،زمینه تحقق هرچه بهتر احکام و
ارزشهای قانون اساسی فراهم میگردد.

احکام قانون اساسی
ایجاد میکانیزم مؤثر جهت پیگیری از تطبیق

۹

سفارشات کمیسیون

منابع بشری و مالی

تعداد میکانیزم ایجاد شده

1397/1/1

1397/3/30

1396/10/1

1397/9/30

1396/10/1

1397/9/30

ریاست دیپارتمنت نظارت از اجراآت سازمانها
و ادارات غیر دولتی و کمیته مربوط

با ایجاد میکانیزم مؤثر جهت پیگیری از تطبیق
ندارد

1397/3/30

سفارشات کمیسیون ،از تطبیق سفارشات

100%

کمیسیون اطمینان حاصل می گردد.
با نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی

۱۰

( )20اداره دولتی

۱۱

( )20نهاد غیر دولتی

نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی در
( )20اداره دولتی مرکزی و والیتی

منابع بشری و مالی

تعداد ادارات دولتی که مورد نظارت قرار
میگیرند

دیپارتمنت نظارت از اجراآت وزارت ها و

شورای ملی ،محاکم ،وزارت ها ،ادارات مستقل،

ادارات دولتی

کمیسیون ها و ادارات محلی

1397/9/30

25%

25%

25%

25%

1397/9/30

25%

25%

25%

25%

در ( )20اداره دولتی مرکزی و والیتی ،از تطبیق
احکام قانون اساسی در ( )20اداره دولتی مرکزی
و والیتی اطمینان حاصل می گردد.
با نظارت از تطبیق مواد (52 ،48 ،42 ،22 ،10
و  )56قانون اساسی در ( )20نهاد غیر دولتی ،از

نظارت از تطبیق مواد ( 52 ،48 ،42 ،22 ،10و )56
قانون اساسی در ( )20نهاد غیر دولتی

منابع بشری و مالی

تعداد ادارات غیر دولتی که مورد نظارت
قرار میگیرند

دیپارتمنت نظارت از اجراآت سازمانها و
ادارات غیر دولتی

وزارت صحت عامه ،وزارت معارف و ادارت والیتی

تطبیق مواد( 52 ،48 ،42 ،22 ،10و  )56قانون
اساسی در ( )20نهاد غیر دولتی اطمینان حاصل
می گردد.

با مطالعه ( )32سند تقنینی به منظور دریافت
مطالعه ( )32سند تقنینی به منظور دریافت تناقضات
۱۲

( )32سند تقنینی

آن با قانون اساسی و ارائه نظریات و طرح های

منابع بشری

پیشنهادی به منظور رفع تناقصات آن

تعداد اسناد تقنینی مطالعه شده
تعداد طرح های ارائه شده

1396/10/1

1397/9/30

دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات

وزارت عدلیه ،وزارت دولت در امور پارلمانی ،اداره

آن با قانون اساسی

امور ریاست جمهوری و شورای ملی

تناقضات آن با قانون اساسی و ارائه نظریات و
1397/9/30

25%

25%

25%

25%

طرح های پیشنهادی به منظور رفع تناقصات
آن ،احکام و ارزشهای قانون اساسی تحقق می
یابد.
با مطالعه دقیق و همه جانبه بخش اول کود جزا

مطالعه دقیق و همه جانبه بخش اول کود جزا (جزای

(جزای عمومی) ،بخش دوم کود جزا (جزای

عمومی) ،بخش دوم کود جزا (جزای اختصاصی)،
۱۳

( )3قانون

قانون محابس و توقیف خانه ها و قانون مراکز اصالح

منابع بشری

و تربیه اطفال و ارائه پیشنهادات تحلیلی جهت
اصالح و انکشاف اسناد تقنینی

تعداد قوانین مطالعه شده و تعداد
پیشنهادات تحلیلی ارائه شده

1396/10/1

1397/9/30

دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین

وزارت عدلیه ،مرکز اصالح و تربیه اطفال و ریاست
محابس و توقیف خانه ها

1397/9/30

25%

25%

25%

25%

اختصاصی) ،قانون محابس و توقیف خانه ها و
قانون مراکز اصالح و تربیه اطفال و ارائه
پیشنهادات تحلیلی جهت اصالح احکام قوانین

اصالح احکام قوانین مذکور

مذکور ،انکشاف قوانین تحقق می یابد.
با ارائه پیشنهادات تحلیلی جهت (طرح یا

ارائه پیشنهادات تحلیلی جهت (طرح یا تعدیل)

۱۴

( )4قانون

تعدیل) قانون تشکیالت اساسی دولت و قانون

قانون تشکیالت اساسی دولت و قانون صالحیت

صالحیت ادارات محلی مبنی بر ماده ()136

ادارات محلی مبتنی بر ماده ( )136قانون اساسی،

قانون اساسی ،قانون تنظیم امور شاروالی ها

قانون تنظیم امور شاروالی ها مبتنی بر ماده ()141

منابع بشری

تعداد پیشنهادات تحلیلی ارائه شده

1396/10/1

1397/9/30

دیپارتمنت تحقیق وانکشاف قوانین

ریاست عمومی ارگانهای محل و ریاست شاروالی کابل

1397/9/30

25%

25%

25%

25%

مبتنی بر ماده ( )141قانون اساسی و قانون

قانون اساسی و قانون تشکیل کمیسیون ها مبتنی بر

تشکیل کمیسیون ها مبتنی بر جزء ( )20ماده

جزء ( )20ماده ( )64قانون اساسی

( )64قانون اساسی ،قوانین پیش بینی شده
مطابق قانون اساسی وضع می گردد.

۱۵

( )26سیمینار

تدویر ( )26سیمینار آگاهی دهی از قانون اساسی در
مرکز و والیات

با تدویر ( )26سیمینار آگاهی دهی از قانون
1397/9/30

منابع بشری و مالی

تعداد سمینار های تدویر یافته

1396/10/1

1397/9/30

دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی

منابع بشری و مالی

تعداد قوانین توزیع شده

1396/10/1

1397/9/30

دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی

والیتی و پوهنتون های خصوصی

منابع بشری و مالی

تعداد طرح های ترتیب شده

1396/10/1

1397/9/30

دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره

مراجع احاله و استهداء کننده و بنابر تشخیص

های حقوقی

کمیسیون

20%

20%

30%

30%

وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت ارشاد وحج اوقاف،

اساسی در مرکز و والیات ،سطح آگاهی اتباع
کشور در مورد قانون اساسی افزایش می یابد.

اداره احصایه مرکزی ،وزارت اطالعات وفرهنگ،
۱۶

( )38400جلد

توزیع ( )38400سی و هشت هزار و چهارصد جلد
قانون اساسی

وزارت صحت عامه ،وزارت معادن و پطرولیم ،ادارت

با توزیع ( )38400سی و هشت هزار و چهارصد
1397/9/30

20%

20%

30%

30%

1397/9/30

25%

25%

25%

25%

جلد قانون اساسی ،زمینه دسترسی شهروندان به
قانون اساسی فراهم می گردد.
با ترتیب ( )9طرح (مشورتی  -حقوقی) در پاسخ

۱۷

( )9طرح
آگاهی از قانون اساسی و ارائه نظریه و

ترتیب ( )9طرح (مشورتی  -حقوقی) در پاسخ به
احاله ،در صورت مطالبه

به احاله ،در صورت مطالبه ،احکام و ارزشهای
قانون اساسی در اسناد و اجراآت ،رعایت و
نهادینه می گردد.

مشوره حقوقی

با ارائه پیشنهادات و طرح های مشورتی ،در
ارائه پیشنهادات و طرح های مشورتی ،در صورت

۱۸

( )3طرح

۱۹

( )20ماده قانون اساسی

بروز موارد نقض و عدم تطبیق احکام قانون اساسی

منابع بشری و مالی

تعداد طرح های ارائه شده

1396/10/1

1397/9/30

در نتیجه نظارت

دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره
های حقوقی

صورت بروز موارد نقض و عدم تطبیق احکام
ندارد

1397/9/30

25%

25%

25%

25%

قانون اساسی در نتیجه نظارت ،احکام و
ارزشهای قانون اساسی در اسناد و اجراآت،
رعایت و نهادینه می گردد.
با انکشاف لینک های تشریحی قانون اساسی بر

انکشاف لینک های تشریحی قانون اساسی بر اساس
مجموعۀ شرح مواد قانون اساسی

منابع بشری و مالی

تعداد لینک های تشریحی انکشاف یافته

1396/10/1

1397/6/30

دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره
های حقوقی

ندارد

1397/6/30

25%

25%

اساس مجموعۀ شرح مواد قانون اساسی ،زمینه

50%

دسترسی به مجموعۀ شرح مواد قانون اساسی
افغانستان فراهم می گردد.

تشریح اولویت 2

با مطالعه ،تشخیص و اولویت بندی ( )۱۰ماده
مطالعه ،تشخیص و اولویت بندی ( )۱۰ماده قانون

۲۰

تشخیص نیازهای تشـریحی قانون اساسی و

( )10ماده قانون اساسی

مشورتی) و ارائه طرح نظارتی دارند

ایجاد راهکار ها
۲۱

۲۲

های حقوقی

وزارت عدلیه ،اکادمی علوم و پوهنتون کابل

50%

1397/6/30

50%

 مشورتی) و ارائه طرح نظارتی دارند و با ترتیب( )3طرزالعمل کاری برای دیپارتمنت تشریح
قانون اساسی و مشوره های حقوقی ،زمینه

( )3طرزالعمل

انکشاف دانش حقوق اساسی

اساسی که نیاز به تشـریح ،نظریه (حقوقی -

منابع بشری

تعداد ماده های اولویت بندی شده

1397/1/1

1397/6/30

دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره

قانون اساسی که نیاز به تشـریح ،نظریه (حقوقی

ترتیب ( )3طرزالعمل کاری برای دیپارتمنت تشریح
قانون اساسی و مشوره های حقوقی

منابع بشری

( )4مقاله

اساسی

1396/10/1

1397/9/30

های حقوقی

حقوقدانان ،محققین و نویسندگان ذیعالقه

1397/9/30

25%

25%

25%

فراهم می گردد.

با انجام تحقیقات ،مطالعات مقایسوی و تدوین

انجام تحقیقات ،مطالعات مقایسوی و تدوین ()4
مقاله (علمی  -تحقیقی در رابطه به موضوعات حقوق

تعداد طرزالعمل های ترتیب شده

1397/1/1

1397/9/30

دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره

ندارد

1397/9/30

25%

25%

50%

افزایش مؤثریت و کارایی در امور کمیسیون

منابع بشری و مالی

تعداد مقاالت تدوین شده

دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره
های حقوقی

25%

( )4مقاله (علمی  -تحقیقی در رابطه به
موضوعات حقوق اساسی ،سطح اگاهی مردم در
مورد حقوق اساسی افزایش می یابد.

 .1بودجه به ملیون افغانی

مالی 1397

0

مجموع بودجه منظور شده سال

۷۶۸۳۵۹۲۰

بودجه عادی

۷۶۸۳۵۹۲۰

بودجه انکشافی

 .2پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
عادی

فیصدی پالن شدۀ تطبییق

انکشافی

ربع اول

19208980

25%

0

ربع دوم

19208980

25%

0

ربع سوم

19208980

25%

0

ربع چهارم

19208980

25%

0

مجموع

76835920

100%

0

فیصدی پالن شدۀ تطبیق

`

