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مقدمه:






معرفی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
دیدگاه کمیسیون
ماموریت کمیسیون
اهداف کمیسیون
بودجه و تشکیل کمیسیون

قسمت اول:
فعالیتهای مقام رهبری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
فعالیتهای ریاست دفتر مقام کمیسیون
قسمت دوم:
گزارش دیپارتمنتهای شش گانه (مسلکی کمیسیون)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات دولتی شامل ( قوه اجراییه ،قضاییه،
مقننه)؛
دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات غیر دولتی؛
دیپارتمنت ارتباط و آگاهی دهی از قانون اساسی؛
دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آنها با قانون اساسی؛
دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی؛
دیپارمتنت تحقیق و انکشاف قوانین.

قسمت سوم:
فعالیت های ریاست داراالنشای کمیسیون






ریاست داراالنشاء
آمریت مالی
منابع بشری
آمریت تفتیش داخلی
آمریت پالن

قسمت چهارم:
 مشکالت عمده کمیسیون
 راه های حل ها و پیشنهادات
 پالن مالی سال 1400
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این گذارش در یک مقدمه و چهار بخش از طرف کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان
ترتیب و قرار ذیل به ملت شریف و نجیب افغانستان ارایه میگردد:
مقدمه:
معرفی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی:
بر مبنای حکم ماده  157قانون اساسی که چنین صراحت دارد" .کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به
احکام قانون تشکیل می گردد .اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین می گردند" .این
کمیسیون تشکیل گردیده و در سال  1389به فعالیت آغاز نموده است.
کمیسیون متشکل از هفت عضو ،شش دیپارتمنت مسلکی ،داراالنشاء و شعبات حمایوی ،ریاست دفتر و آمریت پالن می باشد.
در کمیسیون ،ریس برای مدت چهار سال ،معاون و منشی برای مدت یکسال طبق ماده ()4قانون کمیسیون از بین اعضاء ،توسط
انتخابات ازاد ،مستقیم و سری انتخاب میگردند.

دیدگاه کمیسیون:
نظام قانونمند مبتنی بر احکام قانون اساسی و تحکیم حاکمیت قانون می باشد.

ماموریت کمیسیون:
 oنظارت از رعایت احکام قانون اساسی توسط رئیس جمهور ،حکومت ،شورای ملی ،قوه قضائیه ،ادارات ،مؤسسات
و سازمانهای دولتی و غیر دولتی؛
 oجلوگیری از نقض احکام قانون اساسی در آدارات دولتی و غیر دولتی؛
 oارائه مشوره های حقوقی در مورد مسایل ناشی از احکام قانون اساسی به رئیس جمهور و شورای ملی؛
 oارائه پیشنهاد های مشخص به رئیس جمهور و شورای ملی در زمینه اتخاذ تدابیر بمنظور انکشاف امور قانون
گذاری که قانون اساسی حکم نموده است؛
 oارائه گزارش به رئیس جمهور در صورت مالحظۀ تخطی یا تخلف از احکام مندرج قانون اساسی؛
 oارائه نظریه های حقوقی به جواب احاله های واصله در مسایل ناشی از احکام قانون اساسی.

اهداف کمیسیون:
 oتقویت حاکمیت قانون اساسی
 oایجاد ظرفیت الزم تخصصی و اداری به منظور اجراآت مؤثر و مثمر
 oنهادینه ساختن قانون اساسی در اذهان عامه و آگاهی دهی به مردم از مواد و مفاد قانون اساسی
 oانکشاف قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی
 oاتخاذ تدابیر جهت رفع تناقضات قوانین عادی با قانون اساسی
 oتشریح احکام قانون اساسی و ارائه مشوره های حقوقی
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بودجه کمیسیون
بودجه عادی کمیسیون در سال مالی 1399بالغ به (  )78439259هفتاد و هشت میلیون و چهار صد و سی و نه هزار و
دوصد و پنجاه و نه افغانی بوده که از جمله آن ،مبلغ ( )68626298شصت و هشت میلیون و شش صد و بیست و شش
هزار و دو صدو نود و هشت افغانی تا اخیر سال مالی  1399مصرف شده است ،که ( )87.49درصد کل بودجه عادی
می باشد.
قابل ذکر است که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال مالی  1399بودجه انکشافی نداشته است.
تشکیل کمیسیون
مجموع تشکیل  7( 131عضو 83 +مأمور 41 +اجیر )
خارج رتبه
اعضای
کمیسیون

بست اول

بست دوم

بست سوم

بست چهارم

بست پنجم

بست
ششم

بست هفتم

بست هشتم

ریاست عمومی

ریاست

آمریت

مدیریت عمومی

مدیریت

ماموریت

اجیر فنی

اجیر خدماتی

اعضای
کمیسیون

موجود نیست
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0

رئیس دفتر

مدیران عمومی

رؤسا
دیپارتمنت ها

کارشناسان

مدیران

اعضای مسکلی

پسته رسان

رئیس منابع
بشری

آمرین
متخصصین

مشاورین
حقوقی

10

مفتشین

عضو تسهیل قراردادها

ترجمان

عکاس و فلم بردار

معتمدین
ماموری
ن

خانه سامانها
دریوران

صفاکاران
دستیار آشپز

آشپز

ویراستار

23

15

32

قسمت اول:

الف :فعالیت های مقام رهبری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
 .1رهبری همه فعالیت های کمیسیون
 .2نمایندگی از کمیسیون در سطح ملی و بین المللی
 .3نظارت از رعایت احکام قانون اساسی در ادارات دولتی و غیر دولتی
 .4عضویت و اشتراک فعاالنه در کمیسیون منع شکنجه
 .5عضویت و اشتراک فعاالنه در کمیسیون کنوانسیون حقوق طفل
 .6تصویب مصوبات کمیسیون
 .7تصویب طرز العمل های کمیسیون
 .8امضای تفاهم نامه ها با ادارات ذیربط
4

3

37
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 .9هدایت چاپ مجموعه نظریه های حقوقی تصویب شده کمیسیون
 .10رهبری بر گزاری تجلیل از هفته قانون اساسی
 .11تصویب طرزالعمل ها و طرح اسناد تقنینی پیش بینی شده در قانون اساسی
 .12اشتراک و سهم فعال در جلسات کمیته قوانین به منظور قوانین
 .13دریافت موارد عدم رعیات قانون اساسی
 .14تصویب طرح مبارزه با فساد اداری در کمیسیون
 .15تطبیق پالن استراتیژیک مبارزه با فساد اداری
 .16تطبیق پالن استراتیژیک کمیسیون
.17

پیگیری مسوده تعدیل قانون کمیسیون

ب :فعالیت های ریاست دفتر مقام کمیسیون
ریاست دفتر مقام کمیسیون مطابق به پالن سال مالی  1399در ( )5بخش زیر اجراآت نموده که خلص تفصیل آنها ذیالً بیان
میگردد:
 .1در بخش تنظیم جلسات رئیس و اعضای کمیسیون ،ابالغ و تکثیر مصوبات و ارسال نظریهها و مشورههای حقوقی
کمیسیون در پاسخ به احاله مراجع ذیربط؛
در مجموع در سال مالی 1399به تعداد  17مصوبه از جانب مجالس عادی و فوق العاده کمیسیون تصویب گردیده است که
شامل (  2مصوبه فوق العاده و  15مصوبه از مجالس عادی) کمیسیون می باشد .افزون بر آن در سال  1399به تعداد  3نظریه
حقوقی بجواب احاله ادارات صادر گردیده است.
 .2در بخش تنظیم و همآهنگی مجالس رسمی وتأمین ارتباط مقام و اعضای کمیسیون با سائر ادارات؛
مجموعاً در سال مالی  1399در قسمت اشتراک مقام کمیسیون در  20جلسه عادی و اختصاصی شورای عالی حاکمیت قانون
و مبارزه علیه فساد اداری 15 ،جلسه عادی و اختصاصی کمتیه عدلی و قضای و  25جلسه کمیته قوانین 400 ،مورد مالقات و
جلسات مقام با دیپارتمنت های مسلکی و شعبات مختلف کمیسیون 50 ،مورد مالقات های مقام کمیسیون با مقامات و مسولین
وزارت خانه ها و ادارات دولتی و تأمین  800مورد ارتباط تلیفونی و الکترونیکی مقام کمیسیون با وزارت خانه ها و سائر
ادارات غیر دولتی زمینه سازی و هماهنگی الزم صورت گرفته است.
 .3در بخش معرفی نماینده گان با صالحیت کمیسیون در جلسات مختلف؛
مجموعاً در سال مالی  1399به تعداد 13تن نمایندگان با صالحیت کمیسیون در جلسات وزارت خانه ها و ادارات دولتی به
شرح ذیل اشتراک نمودند:
معاونیت محترم دوم مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا غرض اشتراک در جلسۀ کمیته تخنیکی جهت تهیه گزارش از اصالحات
و تطبیق برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی؛
وزارت عدلیه حهت اشتراک به جلسه قانون تنظیم روابط قوای ثالثه جمهوری اسالمی؛
شورای ملی به جلسۀ افتتاحیه،
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ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست جمهوری به جلسه بورد تصمیم گیری مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا؛
وزارت محترم اطالعات و فرهنگ در جلسه بسته معلوماتی افغانستان و ارسال بسته معلوماتی قانون اساسی به آن وزارت؛
وزارت محترم دولت در امور پارلمانی غرض جستجو راه حل مناسب در رابطه به صدور فرامین تقنینی مقام عالی دولت
جمهوری ا.ا؛
دفتر محترم مشاور ارشد مقام عالی در امور حقوقی جهت همکاری و هماهنگی بیشتر غرض شریک سازی تمام اسناد حقوقی
بین المللی افغانستان اعم از موافقت نامه ها و تفاهم نامه ها؛
کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه به جلسۀ مبنی بر عدم اجازۀ نظارت از مرکز اصالح و تربیت اطفال به وزارت محترم
دولت در امور پارلمانی،
وزارت امور خارجه جهت اشتراک در سیمینار تحت عنوان مراحل و عقد معاهدات بین المللی ،مراحل طرح الی مرعی االجرا
شدن؛
وزارت محترم دولت در امور پارلمانی جهت اشتراک در جلسه کمیسیون محترم امور تقنینی ولسی جرگه؛
وزارت محترم دولت در امور پارلمانی جهت اشتراک در جلسۀ بحث با ادارات پیرامون مسوده بودجه سال 1400؛
به اساس تقاضای ادارات مربوطه معرفی گردیده اند.
 .4ثبت ،ابالغ و پیگیری از تحقق احکام مقام کمیسیون و ابالغ احکام و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا؛
در سال مالی  1399مجموعاً به تعداد  255قطعه حکم مقام محترم کمیسیون روی موضوعات مختلف ثبت ،ابالغ و در مورد
آن اجراآت صورت گرفته است.
همچنان به تعداد  15قطعه حکم و 10قطعه فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان مقام عالی ریاست جمهوری
به این کمیسیون مواصلت و در مواردی که وظایف آن متوجه این کمیسیون بوده در موعد معین آن مطابق به مفاد آنها اجراآت
صورت گرفته است
 .5ابالغ ،ارجاع ،تعقیب و پیگیری مصوبات (کابینه جمهوری ا.ا ،شورای عالی حاکمیت قانون  ،کمیته عدلی و
قضایی ،کمیته قوانین وشورای وزیران)؛
در مجموع ازتاریخ  1398/10/10الی  1399/10/10به تعداد  86مصوبه مواصلت که مشمول  31مصوبه از کابینه 10 ،مصوبه
از شورای عالی حاکمیت قانون 11 ،مصوبه از کمیته عدلی و قضایی 28،مصوبه از کمیته قوانین 4 ،مصوبه از شورای وزیران و
 2مصوبه از کمیته مبارزه علیه فساد اداری می باشد .از آنجمله  40مصوبه وظایفی متوجه این کمیسیون داشته و اجراآت آنها
تکمیل گردیده است.
 .6تکمیل مراحل بعدی طرح تعدیل مسوده قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق فانون اساسی .جهت شامل ساختن
آن در پالن تقنینی و طی مراحل بعدی آن در وزارت محترم عدلیه و شورای ملی؛
 .7در موارد متفرقه ذیل نیز اجراآت مقتضی صورت گرفته است.
 تسلیمی به تعداد ( )1310قطعه مکاتیب واصله به کمیسیون و پیگیری از تحویل دهی آن به مرجع مربوطه توسط
مدیریت های تحت اثر.
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 ارایه جواب به  732قطعه مکتوب وارده.
 صدور و تحویل دهی (  ) 685قطعه مکاتیبی که عنوانی کمیسیون از طریق مدیریت آرشیف توسط پسته رسان به
وزارت خانه ها و ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی در میعاد معین آن فرستاده شده است.
 ثبت  225قطعه احکام مقام کمیسیون .
 ترتیب دیتابیس و تبت اسناد های مدیریت عمومی اسناد و ارتباط
 به تعداد  86مصوبه اجراآت و به مراجع ذیربط آن اطمینان داده شده است.

قسمت دوم :فعالت دیپارتمنت های شش گانه مسلکی کمیسیون
 .1دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات و موسسات دولتی
فعالیت های انجام شده طی سال مالی 1399
تعداد مواد قانون اساسی
که مورد نظارت قرار
گرفته اند

ادارات نظارت شده در مرکز

ادارات نظارت شده در والیات

 37ماده قانون اساسی

محابس،نظارت خانه ها،نهاد های عدلیه و قضایی،معارف،
زندان بگرام،مرکز اصالح و تربیت اطفال،شرکت های مخابراتی،وزارت داخله،وزارت اطالعات و فرهنگ،کمیسیون مستقل انتخابات،
اداره
محیط زیست
شاروالی کابل.

به دلیل ویرووس کرونا سفرهای
کاری والیتی انجام نشد.

مواد که فراه راه تطبیق آن
چالش وجود داشت

ماده های
-24-22-15-9-6
70-31-27
و جز اول ماده 75
قانون اساسی
انتخابات شورای
ولسوالی
انتخابات شورای قریه
انتخابات شاروالی
انتخابات غزنی

نتایج فعالیت ها

دعوت مقامات
قوه اجرائیه
قوه مقننه
قوه قضاییه
لوی سارنوالی
ریاست محابس و توقیف
خانه ها
کمیسیون مستقل انتخابات،
محیط زیست،
شاروالی کابل،
وزارت داخله،
وزارت تحصیالت عالی
ستره محکمه،

نتایج :یافته های کمیسیون جهت بستر سازی به تطبیق احکام قانون اساسی به نهادهای مربوطه گذارش داده شدو از تطبیق
احکام قانون اساسی اطمینان حاصل گردید.
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 .2دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات غیر دولتی؛
فعالیت های انجام شده طی سال مالی 1399

تعداد مواد قانون اساسی
ادارات نظارت شده در مرکز

که مورد نظارت قرار
گرفته اند

ادارات نظارت

مواد که فراه راه تطبیق آن

شده در والیات

چالش وجود داشت

نتایج فعالیت ها

رسانه های همگانی:
– تلویزیون یک

 -تلویزیون آریانا

ماده های  - -34-22-10تلویزیون آینه؛  -روزنامه هشت صبح
 52-48-45-42و 56

 -تلویزیون تمدن

قانون اساسی

 -تلویزیون نورین؛

ماده های  56-34-10قانون
اساسی

 تلویزیون نگاه تلویزیون نوردارالعلوم های خصوصی
 – 1پرمختک؛

دعوت مسووالن

 – 2عدالت؛

ماده های  45-10مبنی بر

مربوطه به جلسه

 – 3طلوع دانش؛

عدم تطبیق نصاب واحد

کمیسیون به منظور

 – 4هدیه؛

تعلیمی در دارالعلوم ها و

ارائه سفارشات جهت

 – 5کابل روشان؛

دارالمعلین ها خصوصی

رعایت از ماده های

 – 6عرش؛

یاد شده قانون اساسی

 – 7دانشوران.

نتایج :یافته های کیسیون به نهادهای مربوطه شریک ساخته شد و از تطبیق احکام قانون اساسی اطمینان حاصل گردید.

 .2دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی
فعالیت های انجام شده طی سال مالی 1399
سمینارهای تدویر شده در مرکز

تعداد سمینار تدویر
شده در والیات

برنامه میز مدور
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 – 1پوهنتون غرجستان (دوبار)
 – 2اداره محیط زیست
 – 3وزارت آب و برق
 – 4پوهنتون جهان
 – 5اداره عالی تفتیش
 – 6پوهنتون خصوصی تابش
 – 7قومندانی کابل
 -8تاالر مرکزی کمیسیون
 -9اکادمی علوم

پیام های کتبی حاوی
مواد قانون اساسی

محافل برگزار شده از
تجلیل هفته قانون اساسی

در  44اداره
به دلیل ویروس کرونا
سفر انجام نشد
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مواد مورد استفاده هفته تجلیل از قانون اساسی:
تعداد

موقعیت

مستفید شوندگان

فعالیت ها
نصب بلبورد ها

 37پایه

چهاراهی های شهر کابل

شهروندگان

توزیع بنر های تبلیغاتی

 40تخته

ادارت دولتی و غیر دولتی

اشتراک کنندگان

توزیع قانون اساسی

 5000جلد

ادارت دولتی و غیر دولتی

//

توزیع بروشور مواد قانون اساسی

 3000جلد

ادارت دولتی و غیر دولتی

//

توزیع مجله قانون اساسی

 400جلد

ادارت دولتی و غیر دولتی

//

توزیع ویژه نامه هفته قانو اساسی

1000جلد

ادارت دولتی و غیر دولتی

//

توزیع قانون و معرفی نامه

 1000جلد

ادارت دولتی و غیر دولتی

 .3دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آنها با قانون اساسی
فعالیت های انجام شده طی سال مالی 1399
تعداد طرح ها و

تعداد قوانین

تعداد تناقضات دریافت شده از

مطالعه شده

مقایسه قوانین عادی با قانون اساسی

 60عنوان

 5مورد

تدوین قاموس اصطالحات از قوانین

مسوده های قوانین

مطالعه شده

مطالعه شده
 18عنوان

 1080اصطالح حقوقی

 .4دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و ارائه مشوره ها و نظریه های حقوقی؛
فعالیت های انجام شده طی سال مالی 1399
تعداد احاله های

تعداد مسوده نظریه

واصله

های حقوقی تهیه شده

 3احاله

 12نظریه حقوقی

تعداد نظریه های حقوقی

تعداد گزارش

تعداد نظریه های حقوقی که

تصویب شده در جلسات

تحقیقی–تشریحی

به ادارات ذیربط ارسال شده

کمیسیون

تهیه شده

اند.

 3نظریه حقوقی

 1گذارش تحقیق

3نظریه حقوقی

 .5دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین
شماره

1

پیشنهاد وضع قوانین جدید

پیشنهاد تعدیل قوانین

 4عنوان:

 4عنوان:

 -طرح تحقیقی ضرورت وضع قانون تأسیس کمیسیون ها

 -طرح اصالحی و تعدیلی قانون معارف

 -طرح تحقیقی صالحیت قانون تفسیر قانون اساسی

 -طرح اصالحی و تعدیلی قانون احزاب سیاسی

 -طرح تحقیقی قانون محاکمه قضات

 -طرح اصالحی و تعدیلی قانون منع احتکار

 -طرح پیشنهادی وضع قانون تنظیم حقوق متقاعدین

 -طرح اصالحی و تعدیلی قانون ترافیک جاده
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قسمت سوم:
فعالیتهای ریاست داراالنشای کمیسیون ،آمریت پالن و آمریت تفتیش داخلی
بخش اول :ریاست داراالنشاء
 .1تطبیق  87.49در صد بودجه توسط مدیریت آمریت مالی کمیسیون؛
 .2نشر و پخش گزارش های مجالس ،سمینارها ،کنفرانس ها ،گفتمان ها و محافل مناسبتی
 .3همآهنگی با رسانه های جمعی جهت پخش زنده برنامه تجلیل از هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی؛
 .4چاپ و نشر نظریه ها و تفاسیر حقوقی کمیسیون؛
 .5ارائه بموقع اطالعات به تقاضای اطالعاتی شهروندان مطابق به مواد قانون دسترسی به اطالعات؛ در زمینه اطالع رسانی
این کمیسیون در میان ادارات متوسط مقام نخست و در مقایسه با تمامی ادارات جایگاه  19را احراز نموده است.
 .6تهیه و نشر فیلم مستند از سیر تاریخی قوانین ا ساسی افغانستان در ویب سایت کمیسیون و رسانه های جمعی؛
 .7راه ندازی  5برنامه آموزشی برای کارمندان کمیسیون در بخش حقوقی و مدیریتی؛
 .8ترتیب پالن دسترسی به اطالعات و نشر آن از طریق وبسایت کمیسیون
 .9تدوین دو پالیسی ( پالیسی مکافات کارکنان و پالیسی جندر)؛
 .10تکمیل بست های خالی کمیسیون کارمندان از طریق رقابت آزاد
 .11معرفی کارکنان واجد شرایط به بورسیه آموزشی خارج از کشور؛
یادداشت :در این کمیسیون هیچ نوع تقرری حکمی صورت نگرفته است.
فعالیت های مهم آمریت پالن
 نظارت از تطبیق پالن استراتیژیک پنج ساله کمیسیون
 تدوین و تطبیق پالن های عمومی و بخش های مسلکی و اداری
 تدوین میکانیزم دریافت و ارائه گزارش های فعالیت ها و دستآودهای کمیسیون
 تدوین و تطبیق مکانیزم نظارت مبتنی بر نتیجه
 تدوین هشت عنوان پالیسی های داخلی
 تدوین طرزالعمل استفاده ازابزار های تکنالوِژی معلوماتی
 تدوین طرزالعمل امور مالی و حسابی
فعالیت های آمریت تفتیش داخلی
 تفتیش و بررسی بودجه منظور شده و مصارف مالی طور قیدی
 بررسی امور جنسی و مصارف مالی و اداری کمیسیون
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 تفتیش و بررسی پالن کاری شعبات ریاست داراالنشا
 بررسی قرارداد و حواله های امور تدارکاتی آنها
 تعقیب سفارشات اداره عالی تفتیش
نتایج :بعد از بررسی و تفتیش امورات فوق الذکر از اجراآت قانونی آنان اطمینان حاصل شده و در برخی از موارد
سفارشات الزم به آنها شریک ساخته شد.
قسمت چهارم:
مشکالت عمده
 .1نبود محل کاری مناسب ،دایمی و جوابگو برای کمیسیون.
 .2عدم همکاری ادارات دولتی در امر نظارت از احکام قانون اساسی.
 .3کمبود تشکیل ،بخصوص در بخش مسلکی.
 .4عدم موجودیت دفاتر والیتی در سطح زون های کشور
راه حل های پیشنهادی
 .1تدارک محل مصئون ،مناسب و دائمی برای کمیسیون.
 .2ایجاد الزامیت مبنی بر همکاری ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی.
 .3تزئید تشکیل کمیسیون در بخش های اداری و مسلکی.
 .4ایجاد دفاتر والیتی در زون های کشور پس از تصویب قانون کمیسیون؛
برنامه های عمده پالن شده برای سال مالی 1400
 .1نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی در ادارات دولتی و غیر دولتی.
 .2تفسیر احکام قانون اساسی به جواب احاله های واصله از مراجع مربوطه؛
 .3برگزاری برنامه های آگاهی دهی از احکام قانون اساسی؛
 .4تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی در سال 1400؛
 .5تحقیق در مورد فرآیند صلح و قانون اساسی؛
 .6تدوین قاموس حقوقی جامع به منظور فراهم سازی زمینه مطالعه و تحقیق در مورد قوانین نافذه کشور؛
 .7انکشاف اسناد رهنمودی در زمینه بهبود اجراآت کمیسیون.
 .8ارائه مشوره های حقوقی در مورد مسایل ناشی از احکام ق.ا به رئیس جمهور و شورای ملی.
 .9ارائه پیشنهادات مشخص به رئیس جمهور و شورای ملی در زمینه اتخاذ تدابیر به منظور انکشاف امور
قانونگذاری در مواردی که قانون اساسی حکم نموده است و یا رعایت قانون اساسی ایجاب می کند.
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 .10دریافت تناقضات قوانین عادی با قانون اساسی و ارائه طرح های الزم به منظور رفع تناقضات دریافت شده با
قانون اساسی.
 .11ارائه گزارش به رئیس جمهور در صورت مالحظه تخطی یا تخلف از احکام مندرج قانون اساسی
 .12ایجاد کتابخانه معیاری برای کمیسیون
 .13تدوین پالیسی های مشخص در بخش های مختلف
 .14استخدام بست های خالی کمیسیون.

پایان
1399/11/13
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
ارایه کننده
قضاوتیار محمد عارف حافظ
منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
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