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 :شوه جوړه غونده لمړنی  کمیټی دګوندی دننګرهار

 

 دوطن  غونډه لمړی شورا والیتی د دننګرهار ګوند وطن د نیټی لسمی په دمیاشتی(  دلوی) سلواغی د کال دروان

.  شوه جوړه مشری په عارف اعظم سید ښاغلی رئیس شورا دګوندی دننګرهار او یغړ د شورا سراسری د ګوند

)  هیآت دمشرتابه ګوند دوطن سربیره دغړو شورا والیتی ګوندی د والیت دننګرهار کی کار په غونډی دنوموړی

 ګډون هم ونپیوست محمود شاه ښاغلی او پاڅون سیداګل ښاغلی ٬ شفا سلطانجان داکتر ښاغلی غړو(  هیأت اجرائیه

 . درلود

 : وکړه هوکړه اجندا الندی په خاطر په انسجام دښه دکار غونډی

 پریکړی هکله په پراختیا جوړښتنو د ګوند دوطن کی مربوطاتو په والیت دننګرهار ــ ۱

 ټاکنه مسؤلینو د دهغو او تاسیس شعباتو د شورا والیتی دننګرارګوندی ــ ۲

 . څیړنه څرنګوالی د دپرمختګ بهیر د رابللو دغونډی دفعالینو دښار آباد دجالل ګوند دوطن  ــ ۳

 محمود شاه شاغلی مسؤل  دشعبی دتشکیالتو دګوند او غړی هیآت داجرائیه ګوند وطن د کی پیل په دغونډی

 ګوند دوطن اړوند په ټینګښت او پراختیا ٬ دتاسیس واحدونو لمړنیو ګوندی د دمحالتو دکار او داستوګنی پیوستون

 په وکړی الرښونی پراخی کی رڼا په احکامو د اساسنامی شوی تصویب د کی هغی په او پریکړو مجمعی میدعمو

 بیالبیلو په  پراختیاو او راوړنو ته دالس ګوند د بهر څخه دهیواد او دننه کی هیواد په پیوستون ښاغلی ډول همدی

 شورا دګوندی دننګرهار ښوده رضایت خپل یی هن پرمختګونو شویو دیادو چی کی حال داسی په او واچوله رڼا بیلګو

 د توګه خاصه اوپه ګډون دفعال داستاځو ګوندیانو د  دننګرهار کی کار په مجمعی عمومی  دګوند راوړنواو دالسته

 . وکړه ستاینه  ګډون  دفعال              ارواښاد او پاڅون سیداګل شفا ٬ سلطانجان ښاغلو

 شاه ٬ پاڅون سیداګل ٬ شفا سلطانجان داکټر ښاغلو غړو دمشرتابه دګوند چی کی حال داسی په کی کار په دجلسی

 په دڅیړنو مسایلو شاملو کی اجندا په ورکول ځوابونه ته پوښتونو ګډونکونکو د عارف سیداعظم او پیوستون محمود

 جلیل استاد او لحیصا سردارمحمد ٬ فقیری زلمی ٬سردارګل استاد ٬ احمد حاجی٬ ملکزی عبدالرشید ملګرو کی بهیر

 . وکړی خبری

 ورسیده ته پای کی فضا په دملګرتیا سره کولو ترسره په داړوندوپریکړو جلسه

 


