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هصىبات جلسة عوىهی کویسیىى هستقل نظارت بر تطبیق قانىى اساسی

کویضیْى هضرمل ًظارخ تر ذطثیك لاًْى اصاصی ت ریارخ  1331/10/11ذذید رخاصید
هذررم پُْاًذ گلردوي لاض رئیش اخي کویضیْى تادضْر ُوح اػضا ذغکیل جلضَ داد .دراخي
جلضییَ هْضییْػاخ مخییر هییْرد تذییا ّ تررص ی اػضییا لییرار گر یید ّ تییَ عییرد کییَ در اخییي
گزارط ه آخذ  ،در هْرد آى ُا ذصوین همرض اذخار گردخذ .
هىضىع اول  :اذخار ذصوین در هْرد پیظ ًْخش ًظرخح کویضیْى در هْرد طرح لیاًْى ادارج
کٌررّل ّذفریظ؛
پیظ ًْخش ًظرخح کویضیْى کَ تَ اصاس هصْتح جلضح لثل کویضیْى در صیَ هیادٍ ذر ذییة
عذٍ تْد  ،تا آّردى اصالداخ ذصْخة گردخذ ّ یصلَ تؼویل آهیذ کیَ تیَ هرجیغ هرتیْل ارصیال
گردد.
هىضىع دوم  :اذخار ذصوین در هْرد اهضای ذفاُوٌاهَ تا ّمرای هذررم ادیا ّاًکغاف دُاخ
؛
پیظ ًْخش هري ذفاُوٌاهَ کَ لثالً تَ ذأخیذ ّمارخ هذررم ادیاء ّاًکغاف دُاخ رصیذٍ تْد ،
در جلضَ هطرح گردخذ ّتا آّردى اصالداخ تیَ ذصیْخة اػضیاء رصییذ ّ یصیلَ تؼویل آهیذ کیَ
هٌغ کویضیْى ؛ تا هذررم دکرْر هذوذ اهیي "ادوذی" هْضْع را ذؼمیة ًواخذ.
هىضىع سىم  :تررص طرج خرخذ لْامم اداری هْرد ًیام کویضیْى ام تْدجح صال رّاى ؛
درخي خصْػ یصلَ تؼول آهذ کَ رئیش هال ّاداری اهْر ّرئیش خزائي ّمارخ هالیَ
رصواً دػْخ گردًذ ّام آى ُا راجغ تَ هْجْدی تْدجح صال رّاى کویضییْى ذْضییخ خْاصیرَ
عْد ّتؼذ ام آى در هْرد خرخذ لْامم اداری ذصوین همرض اذخار گردد .
هىضىع چهارم  :گزارط رئیش کویضیْى ام ذجلیل  14جذی رّم ذصْخة لاًْى اصاص

؛
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رئیش کویضیْى تامذاب تزرگذاعد  14جذی را کَ ام صیْی کویضییْى ترگیزار عیـذٍ تیْد
ّصـ یغ ّهثـ ثد ارمخـ ات کـیـردٍ ا یـ زّد کیَ اخیي ًغضید ا کیار ػویْه را تییظ ام پییظ هرْجیَ
لاًْى اصاص صاخد

ّاخي هْضْع را تَ خاد ُا اًذاخد کَ تا ذغکیل کویضیْى هضرمل ًظارخ تر ذطث ییك لیاًْى
اصاص  ،هیثاق هل کغْر ًِ ،اد رصو هذا غ خْد را تَ دصد آّردٍ اصد .
هىضىع پنجن  :هْضْػاخ هرفرلَ تَ پیغٌِاد اػضاء ؛
 .1تررص پیظ ًْخش ذفاُوٌاهَ تا دارًْال
اخي پیظ ًْخش تا آّردى اصالداخ تَ ذصْخة رص یذ ّآهادج اهضاء اػالم گردخذ.
 .2گفرگْ در هْرد کٌفراًش دواخد ام لاًْى اصاص .
در اخي هْرد یصلَ تؼول آهذ کَ تا آى ػذٍ ام عخصید ُای ػلو ّصادة ًظر کغْر کَ ام
ذْاًاخ اخراد صخٌراً ػلو در هْضْػاخ کٌفراًش ترخْردارًذ هضیرمیواً ذویاس گر ریَ عیذٍ
ًّظر هْا ك عاى ترای عر کد در اخي تذا ػلو گر رَ عْد .

