
 

 
 

 

 

افغانستان  -  اکبل  

 جلسه کمیسیون تدارک و تدوری مجمع عالی زحب وطن رد شهر اکبل داری رگدید
۰۹۳۱  قوس ۴ـــــــ   افغانستان ــــــ   اکبل  

 کابل شهر در ۰۹۳۱ قوس ۴ بتاریخ وطن حزب عالی مجمع تدویر و تدارک کمیسیون جلسه  

  ۱یافت تدویر   خیل جبار اهلل شیر محترم  ریاست تحت

 ارا اتفاق به انرا و داده قرار برسی و بحث مورد را پیشنهادی اجندای نخست جلسه اعضای  

 ۱ کردند تایید

 :شده تصویب اجندای مطابق تدارک کمیسیون

 میزان ۸۲ مورخ اجالس در شده اتخاذ تصامیم و ها فیصله تحقق  چګونګی  از ګزارش ارایه  -۰

 ۱ تدارک کمیسون

 اعضای  عنوانی  عالی مجمع تدویر و تدارک کمیسیون اعالمیه تصویب  پیرامون بحث  - ۸

 ۱وطن حزب غیرمتشکل و متشکل

  کمیسیون کاری طرزالعمل تصویب - ۹

 مصوبه - ۴

 طرح و شده مطرح مسایل پیرامون ، نموده اغاز کامل تفاهم و  صمیمانه درفضای را خود کار

 برجسته و تعدیالت و تغیرات نمودن وارد و مفید و سازنده های بحث از بعد  پیشنهادی های

 و تماس کمیسیون بخش در  بویژه)  کاری مختلف های عرصه ر د نقایص و  ها ضعف ساختن

 ۱نمود اتخاذ الزم تصامیم(  تفاهم
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 اتخاذ تصامیم از وطن حزب اعضای به رسانی اطالع منظم کار سازماندهی پیرامون جلسه 

  به  جمعی اطالعات وسایل طریق از ان بموقع نشر و تدارک کمیسیون های نشست در شده

 مشخص وظایف  وطن حزب اعضای  انسجام موقت تشکیالت و وطن ملی حزب  اعضای

 تهیه در تا نمود موظف را عاکفی شاه عالم سید محترم و پیغام   عبدالشکور محترم  و سپرده

 ۱یند نما اقدام وقت اسرع به دری و پشتو های زبان به کمیسیون مصوب اسناد متون

  دالیل  و کشور از خارج به خویش های مسافرت از تا شدند ساخته موظف کمیسیون  اعضای

 ۱سانند بر  کمیسون منشی اطالع به قبآل را  جلسات در حضور عدم

 :که نمود فیصله جلسه  

 اعضای معرفی  از بعد میتواند  وطن حزب عالی مجمع تدویر و تدارک کمیسیون ترکیب  -

 ۱ګردد تکمیل تفاهم و تماس  کمیته توسط جدید

 شرکت ارای ثلت دو تصویب از بعد ریع هر ختم در کمیسیون منشی و معاون ، ریس انتخاب -

 ۱ میګیرد صورت جلسه کنندګان

 وطن، حزب عالی مجمع تدویر سازماندهی پروسه در کار تنظیم غرض تدارک   کمیسیون  - 

 ۱ میسازد مشخص را ان کاری های استقامت و ایجاد را اختصاصی های کمیته

 اتخاذ آرا اکثریت با  ان تصامیم و میګردد دایر اعضا  ثلت دو شرکت با کمیسیون جلسات  -

 ۱میشود

  ضرورت صورت در البته میشود دایر یکبــــار ماه  اقل حـــد کمیسیون نوبتی جلسات  -

 ۱ میتواند شده دایر نیز  العاده فوق جلسات

 از و تصویب را کشور از خارج در   تدویر و تدارک های کمیته ایجاد  تدارک عالی کمیسیون  -

 ۱میاورد بعمل کنترول ان اجرات

 تصویب بانکی، حساب افتتاح ،  مالی های کمک جلب با بطه را در  همچنان نشست درین  

 عرصه به مربوط مسایل سایر و جلسات اجندای  ارشیف، کاری،ایجاد های پالن یا ها برنامه

 ۱شد اتخاذ مشخص تصامیم کمیسیون کار مختلف های
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 تحقق چګونګی  از کمیسیون منشی صافی بلقیس محترمه تا نمود فیصله جلسه همچنان 

 نمایید ارایه ګزارش کمیسیون ریس  به و اورده بعمل کنترول پیوسته شده اتخاذ تصامیم

 .  یافت پایان موفقانه ، تفاهم و دوستانه  فضای در جلسه کار

 میرسد نشر به بزودی طریق همین از کمیسیون اعالمیه متن 


