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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مصوبه
جلسه کمیسیون عالی تدارک وتدویرمجمع عمومی حزب وطن
شماره ( ) 3


مورخ 9 -:سرطان9399

جلسه کمیسیون بنام خدا ی بزرگ وتوانا ساعت (  ) 9 / 40قبل ازظهرتحت ریا ست رئیس کمیسیون در دفتر
کارریاست حزب ملی وطن رسمأ دایر گردید  .درجلسه روی اجندای طــــرح شده صحبت های الزم صورت گرفته  ،به ا
تفا ق ارا اجندای جلسه مورد تصویب قرا ر گرفت .



جلسه بعد ازاستماع گزارشات روسا ی محترم کمیته های چهار گانه کمیسیون مرکزی وابراز نظر اشتراک کننده
گان جلسه  ،برای بهبود امور مربوط به کمیسیون تدارک وتدویرمجمع عالی حزب وطن به اتفاق ارا تصویب می
نماید :
 .1نسبت رسیدن ماه مبارک رمضان که ازاول برج اسد سالروان اغاز ودراخیر برج اسد سالروان خاتمه می
یابد  ،برای تدویر موفقانه مجمع عمومی حزب وطن بتاریخ 5میزان  1991که مصادف است با شانزدهمین
سالروز شها دت رهبر شهید مان دوکتور نجیب اهلل رئیس حزب وطن ورئیس جمهور افغا نستان که یک
روز تاریخی می باشد  ،مجمع عمومی درشهر کابل با اماده گی های الزم دایرمیگردد .
 .2برای تدویر بهتروخوبترمجمع عالی حزب  ،کمیته های محترم چهار گانه کمیسیون تدارک وتدویر مجمع
عمومی حزب وطن وظایف با قیمانده پالن تدابیری کمیسیون را درطی مدت دوماه ( اسد وسنبله )
سالروان با اتخاذ تدابیر جدی اجراات نمایند.
 .9کمیته های محترم سه گانه کمیسیون برای ترتیب پالن مالی کمیسیون  ،کمیته محترم مالی را کمک
نموده وپیشبینی های تخمینی خویشرا ازحصـول مصوبه الی اخیرهفته سوم برج سرطان به کمیته محترم
مالی بسپا رند وکمیته مالی درترتیب پالن توحیدی اقدام نموده برای تصویب به جلسه نوبتی برج سرطان
 1991ارائیه نماید .

 .4کمیته محترم تفاهم وتشکیالت کمیسیون مرکزی موظف است تا طرح طرزالعمل انتخاب نماینده گان
مجمع را درداخل وخارج ازکشوربا درنظر داشت امکا نات داخل وخارج ازکشورترتیب وبرای تصویب به
جلسه بعدی کمیسیون محترم تدارک وتدویر مجمع عمومی ارائیه نماید .
 .5کمیته محترم طرح وترتیب اسناد مجمع  ،طرح ترتیب شده مرامنامه واسا سنا مه حزب را که برای ابراز نطر
رفقا ارسال گردیده است با ز نگری نموده وبعد از اوردن ا صالحات الزم ورفع نقایص موجود دوباره برای
ابراز نطر رفقا درداخل وخا رج ازکشورارسال گردد .
 .6اجراات بعمل اورده کمیسیون محترم ا روپائی برای تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن قابل قدر
بوده ازرفقای محترم که درین راستا زحمات میکشند ازخدای الیزال برای انا ن موفقیت های بیشتر ارزو
می نمایم .
 .7درموردترجمه متون جدید مرامنامه و اساسنا مه حزب وطن از دری به پشتو که ضرورت جدی به ان
احساس میگردد قبأل برای رفقا پیغام وعا کفی وظیفه سپرده شده بود که تاکنون درین زمینه اجراات الزم
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بعمل نیا ورده اند ،درصورت که برای رفقا مشکل وجود داشته باشددرمورد تدابیر دیگر اتخاذ واجراات
الزم وعاجل بعمل اید.
 .8حسا ب با نکی کمیسیون تدارک وتدویر مجـــمع عمومی حزب وطن درداخل کشورعبارت از( با ختربا
نک کا بل افغا نستان ) وشماره حسا ب ان ( ) 10010120271492می باشد ،کمیسیون محترم اروپا ئی
الی تصویب پالن مالی برای مصارف مجمع میتواند یک مقدارپول رابرای پیشبرد امور عاجل به حساب
هذا شامل نموده اجراات نماید .


محترم محمد حیدرزرمل منشی کمیسیون موظف است تا مصوبه هذا را جهت اجراات بعدی به مراجع مربوط
ارسال وازچگونگی تطبیق ا ن کنترول بعمل اورده به ریاست کمیسیون گزارش دهد .
باا حترا م

شیراهلل جبارخیل -:

رئیس کمیسیون عالی تدارک
وتدویر مجمع عالی حزب وطن
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