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تاریخ1331 / / :

شماره ( ) 81
مصوبات جلسه عمومی مورخ  8819 / 9 / 18کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون
اساسی
کویسیْى هستقل ًظارت بر تطبیق قاًْى اساسی ب تاریخ  1339 / 9 / 21تحت ریاستت
هحترم پُْاًذ گلرحوي قاضی رئیس ایتي کویستیْى باحرتْر ُوتض اترتا تطتسیل لستَ
داد  .درایتتي لستتَ هْضتتْتات ی ت ر هتتْرد بحتتب ّ بررستتی اترتتا قتترار گر تتت ّ بتتَ
ضرحی کَ در ایي گزارش هی آیذ  ،در هْرد آى ُا تصوین هقتری اتخا ر گردیذ .
هْضْع اّل  :بررسی ًتایج اًتخابات ّلسی رگَ
در ایي هْرد هقرر ضذ کَ هٌطی کویسیْى هحترم دکتْر هحوذ اهیي " احوذی " با کوک
ُّوساری هعاّى کویسیْى هحتترم پْ ٌُتذّی تبتذالقادر " تتذالتخْاٍ " ّترتْ کویستیْى
هحترهَ پٌُْْال هحبْبَ " حقْقوتل "  ،پتیص ًتْیس یتک ًظریتض حقتْقی را ترتیت دُتذ .
ایي پیص ًْیس ضاهل تْضیح سَ ًستض اساسی باضذ :
اّل دالیل ّهستٌذات هطرّتیت اًتخابات سال رّاى ؛
دّم ًْاقص ّهعای آى ؛
سْم راٍ حل ُا ّپیطٌِادات .
هْضْع دّم  :بررسی پالى کاری دیپارتوٌت ُای کو ی س ی ْى
پٌج دیپارتوٌت ا دیپارتوٌت ُای ضص گاًض کویسیْى پالى کاری خْیص را برای ستال
 1390 ّ 1339در هجلتتس ارائتتَ دادًتتذ  .ا ایتتي هیتتاى پتتالى کتتاری دیپارتوٌتتت ًظتتارت
برسا هاى ُا ّارگاى ُای غیردّلتی هْرد بحب ّبررسی قترار گر تت ّبتا اصتالحات
بَ تصْی رسیذ  .هقرر ضذ سایر دیپارتوٌت ُا ًیز ایتي اصتالحات را در پتالى کتاری
ضاى هراتات کٌٌذ .
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