در این شماره
-------------------------------

د افغانستان جمهوریت

فرمان شماره ( )۶۶۳مورخ  ۶۶۱۱/۲/۶۹رئیس جمهوور
افغانسوووتان در بووواره ایجووواد میسووویون تسووووید تعووودیدت در
قانون اساسی.

د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره هفتم  ۶۱سرطان ۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۹۶۱ -

مدیر مسوول :شاه جهان بیگزاد
معاون :نور علم
مهتمم :ایام الدین
تیلفون۲۱۲۶۶ :

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۶۶۳
تاریخ ۶۶۱۱/۲/۶۹
در باره ایجاد میسیون تسوید تعدیدت در قانون اساسی
بمنظور آماده ساختن طرح تعدیالت الزم در لانون اساسی کمیسیون به ترکیب ذیل ایجاد گردد:
( )۱محترم عبدالرحیم هاتف معاون رئیس جمهور بحیث رئیس کمیسیون.
( )۲اعضاء:

AC
KU

 -محترم سلطانعلی (کشتمند).

 -محترم محمود حبیبی رئیس مجلس سنای شورای ملی.

 محترم خلیل احمد ابوی رئیس مجلس ولسی جرگه شورای ملی. -محترم نظام الدین تهذیب لاضی المضات.

 محترم فرید احمد مزدن سرپرست جبهه ملی ج.ا. -محترم دمحم اسحك توخی دستیار رئیس جمهور.

 -محترم فضل الحك خالمیار رئیس تنظیمه زون شمالغرب.

 محترم محبوب هللا کوشانی منشی اول سازمان انمالبی زحمت کشان افغانستان. محترم پوهاند اصغر رئیس جمعیت رستگاری ملی. محترم عبدالغفار شریفی منشی اول سازمان کارگران جوان افغانستان. محترم حمد هللا گران منشی اول سازمان زحمتکشان جوان افغانستان. -محترم زمانگل دهاتی منشی اول سازمان پیشرو زحمتکشان افغانستان.

 محترم عبدالحکیم توانا رئیس حزب عدالت دهمانان افغانستان. محترم عبدالستار سیرت رئیس حزب اسالمی مردم افغانستان. محترم دمحم سرور لیماچ رئیس نهضت همبستگی مردم افغانستان. محترم صفر دمحم خادم رئیس اتحادیه انصار هللا. محترم الحاج شیخ علی وثوق االسالم وثولی رئیس حزب هللا افغانستان. محترم محمود بریالی معاون اول صدراعظم. -محترم سید شرف الدین شرف لوی څارنوال.
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 -محترم عبوالوهاب صافی رئیس شورای لانون اساسی.

 محترم سید امان الدین امین رئیس شورای عالی مشورتی التصادی و معاون صدراعظم. محترم انجنیر نظر دمحم عضو بیروی سیاسی و منشی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. محترم سید منصور نادری سناتور در شورای ملی. -محترم دوکتور راز دمحم پکتین وزیر امور داخله.

 محترم پوهنوال انور ارغندیوال استاد پوهنځی حموق و علوم سیاسی و عضو جمعیت رستگاری ملی. محترم پوهاند واسع سراج حمولدان سابمه دار و عضو جمعیت رستگاری ملی. -محترم دمحم حکیم رئیس عمومی اتالهای تجارت.

 محترم عبدالحکیم شرعی جوزجانی معاون ستره محکمه ج.ا. محترم دمحم بشیر بغالنی وزیر عدلیه ج.ا. محترم تورنجنرال آصف الم رئیس عمومی محکمه عالی لوای مسلح. محترم فرید ظریف رئیس اداره امور بین المللی ریاست جمهوری. -محترم صدیك سیالنی رئیس پوهنتون تحمیمات علوم اسالمی.

 محترم دمحم حکیم کریمزاده رئیس اتاق تجارت شهر کابل. محترم عبدالکریم شادان رئیس محکمه اختصاصی امنیت ملی. محترم پوهاند داکتر اکادمیسین فاورق اعتمادی استاد پوهنتون کابل. محترم ودیر صافی رئیس پوهنځی حموق و علوم سیاسی. محترم دمحم ابراهیم منشی اول کمیته مرکزی سازمان دموکراتین جوانان افغانستان. محترم عبدالستار پردلی رئیس اتحادیه صنفی افغانستان. -محترم فیض هللا البرز رئیس اتحادیه کوپراتیفهای دهمانان.

AC
KU

 -محترم رضوانمل تمنا رئیس اتحادیه پیشه وران ج.ا.

 محترم دمحم حیدر پردیس رئیس اتحادیه انجمن های هنرمندان. -محترم رهنورد زریاب رئیس انجمن نویسندگان.

 محترم دمحم حسن بارق شفیعی رئیس اتحادیه ژورنالیستان. -محترم غالم سخی مصئون رئیس انجمن حمولدانان.

 محترمه معصومه عصمتی وردن رئیس شورای سراسری زنان. -محترم سرور منظور رئیس شورای عالی علما و روحانیون.

 محترم شخ علی احمد فکور رئیس مرکز انسجام ملیت هزاره. محترم اشیر سنگهـ آمر مکتب مذهبی بابه نانن. -محترم داکتر دمحم انور دوست استاد پوهنځی التصاد.

( )۳محترم میر عبدالواحد سادات رئیس اداره امور حمولی ریاست جمهوری بحیث منشی کمیسیون.
کمیسیون موظف است با نظر داشت انکشاف عناصر مثبت بنفع صلح ،تفاهم ملی و اشتران تمام نیروها در تحمك مشی
مصالحه ملی در عرصه ملی و بین المللی طرح تعدیالت الزم در لانون اساسی را به منظور تعمك و گسترش هر چه

بیشتر مشی مصالحه ملی و بخاطر تحمك سهمگیری هر چه وسیعتر نیروها در لدرت و اداره دولتی آماده نماید .اصول
عالی اسالمی و افغانی و منافع و مصالح علیای ملی مالن کار کمیسیون خواهد بود.
این فرمان در جریده رسمی نشر گردد.
نجیب هللا
رئیس جمهور افغانستان
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اشتراک ساالنه
داخل شور
خارج شور

 ۶۳۳افغانی
 ۶۳دالر امریکایی

محصلین با ارائه تصدیق  ۶۶۳افغانی
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REPUBLIC OF AFGHANISTAN
MINISTRY OF JUSTICE
OFFICIAL
GAZETTE
Editor: Shahjahan Bigzad
Assistan Editor: Nuralam
Issue: No. 719

AC
KU

Date: July 7, 1990

