
 

بجے منعقد ہونے والے بلوچستان صوبائی اسمبلی  4:00بوقت شام  2016ستمبر  24بروز ہفتہ مورخہ 

  جالس کی۔کے ا

 ترتیب کارروائی
 1 ۔ تالوت قران پاک و ترجمہ 

سرکاری کارروائی-2   

منجانب:۔ جناب عبدالرحیم زیارتوال ، ڈاکٹر حامد خان اچکزئی  71مشترکہ قرارداد نمبر

  ،نواب ایاز خان جوگیزئی ،

سردار مصطفی خان ترین، صوبائی وزرا ء جناب عبید ہللا جان بابت ، سردار رضا محمد 

 بڑیچ ، مشیران وزیراعلٰی ،

جناب نصرہللا خان زیرے، جناب عبدالمجید خان اچکزئی، آغا سید لیاقت علی، جناب ولیم 

  جان برکت،

اراکین محترمہ سپوژمئی اچکزئی، محترمہ معصومہ حیات اورمحترمہ عارفہ صدیق 

 اسمبلی۔

 

کم ترقی یا فتہ عالقہ کیلئے   لیس ڈیولپمنٹ ایریا ہر گاہ کہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے ۔ کہ

جبکہ ہمارے تمام صوبے کولیس   مختص فنڈز میں صوبہ بلوچستان کو نظر انداز رکھا گیا ہے

وبے کو مزید پسماندہ رکھنے کی ڈیولپمنٹ ایریا کا ا عالن کیا گیا تھا ۔ لیکن فنڈز کی عدم فراہمی ص

 دانستہ کوشش کے مترادف ہوگی۔ جس کا ازالہ کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔

لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ 

کی فراہمی کو پورے صوبے کی پسماندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے کم ترقی یافتہ ایریا کے لئے فنڈز 

  یقینی بنائے ۔تاکہ صوبے کی پسماندگی کا ازالہ کیا جاسکے۔

۔۔ سرکاری کارروائی برائے قانون سازی  3 

مجلس قائمہ برائے محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی ،بین الصوبائی رابطہ،قانون و پارلیمانی امور 

 ،پراسیکیوشن ،انسانی حقوق کی رپورٹ کا ایوان میں پیش کیا جانا۔
چیئر مین مجلس قائمہ برائے محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی ،بین الصوبائی رابطہ،قانون و پارلیمانی امور 

  ،پراسیکیوشن ،انسانی حقوق تحریک پیش کرینگے کہ

)مسودہ قا نو ن 2016بلوچستان ایمپال ئز ایفی شنسی اینڈ ڈسپلن کا ) ترمیمی( مسودہ قانون مصدرہ

ء تک توسیع 2016ستمبر24ٹ پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ(کی بابت رپور2016مصدرہ01نمبر

 کی منظوری دی جائے۔

چیئر مین مجلس قائمہ برائے محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی ،بین الصوبائی رابطہ،قانون و پارلیمانی امور 

،پراسیکیوشن، انسانی حقوق بلوچستان ایمپال ئز ایفی شنسی اینڈ ڈسپلن کا ) ترمیمی( مسودہ قانون 

۔( کی بابت کمیٹی کی رپورٹ پیش کرینگے2016مصدہ01)مسودہ قا نون نمبر 2016مصدرہ  

وزیر ایس اینڈ جی اے ڈی،تحریک پیش کرینگے کہ بلوچستان ایمپال ئز ایفی شنسی اینڈ ڈسپلن کا ) 

( کو مجلس قائمہ برائے ایس 2016مصدرہ01)مسودہ قا نون نمبر2016ترمیمی( مسودہ قانون مصدرہ

 اینڈ جی اے ڈی سفارشات کی بمو جب فی الفور زیر غور ال یا جائے۔



ی،تحریک پیش کرینگے کہ بلوچستان ایمپال ئز ایفی شنسی اینڈ ڈسپلن کا ) وزیر ایس اینڈ جی اے ڈ

( کو مجلس قائمہ برائے ایس 2016مصدرہ01نمبر  )مسودہ قا نون2016ترمیمی( مسودہ قانون مصدرہ

 اینڈ جی اے ڈی سفارشات کی بمو جب منظور کیا جا ئے۔

  

 کوئٹہ سیکرٹری،

سمبلیء بلوچستان صوبائی ا2016 ستمبر 24 مورخہ  

  

 


