دافغانستان جمهوریت
دعدلیی وزارت

فرمان شماره  ۱۸۷مورخ  ۷۶۳۱/۲/۵۲رئیس جمهور
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افغانستان در باره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران در مورد
تعدیل قانون شورای قانون اساسی

رسمی جریده

شماره هفدهم  ۷۲قوس ۷۶۳۱
نمبرمسلسل۱۶۷ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۱۸۷
تاریخ ۷۶۳۱/۲/۵۲
توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران ج.ا ،در باره تعدیل قانون
شورای قانون اساسی
متکی بحکم فمره ( )۲ماده هفتادو پنجم و ماده یکصدو چهارم لانون اساسی ج.ا ،فرمان تمنینی شماره ( )۵۴مورخ /۲۴
 ۹۶۳۱ /۵شورای وزیران ج.ا ،را در مورد تعدیل ماده ( )۵لانون شورای لانون اساسی توشیح میدارم.
شورای وزیران ج.ا ،موظف است تا فرمان تمنینی شماره فوق و تعدیل ماده چهارم لانون متذکره را در اولین اجالس
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شورای ملی ج.ا ،جهت منظوری ارائه نماید.

این فرمان همراه با فرمان تمنینی شورای وزیران و تعدیل لانون متذکره جهت نشر در جریده رسمی بوزارت عدلیه
جمهوری افغانستان گسیل گردد.

نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان
شماره ۵۲
تاریخ ۷۶۳۱ /۵ /۵۲
در مورد تعدیل ماده ( )۵قانون شورای قانون اساسی
 -۹به تاسی از حکم ماده ( )۹۰۵لانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده ( )۵لانون شورای لانون اساسی وضع
میگردد.
 -۲این فرمان بر طبك حکم ماده ( )۹۰۵لانون اساسی جهت توشیح بممام ریاست جمهوری ارائه گردد.
فضل الحق خالقیار
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صدر اعظم

تعدیل ماده چهارم قانون شورای قانون اساسی منتشره جریده رسمی
شماره ( )۳۸۵مورخ ۷۶۳۱ /۷۷ /۵۷
ماده اول:
ماده چهارم لانون شورای لانون اساسی ذیالا تعدیل گردد:
ماده چهارم ( )۹رئیس ،معاون و منشی لانون اساسی نمیتوانند درعین زمان عضویت شورای ملی ،شورای وزیران را
دارا بوده یا بوظیفه دیگر دولتی اشتغال ورزند.
( )۲اعضای شورای لانون اساسی از جمله کارمندان دولت با داشتن وظیفه اصلی آنها یا از اهل خبره مطابك حکم
ماده یکصد و بیست و پنجم لانون اساسی از طرف رئیس جمهور تعیین میشوند.
( )۶اعضای شورای لانون اساسی نمیتوانند در عین زمان عضویت شورای ملی یا شورای وزیران را دارا باشند.
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( )۵برای اعضای شورای لانون اساسی مندرج فمره ( )۲این ماده حك الحضور پرداخته میشود.
اندازه حك الحضور از بودجه منظور شده از طرف رئیس جمهور تعیین میگردد.
ماده دوم:

این تعدیل از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

