
 
ء بوقت شام چار بجے منعقد ہونے والے بلوچستان صوبائی 2015/مئی30نظرثانی شدہ بروزہفتہ مورخہ

 اسمبلی کے اجالس کی ترتیب کارروائی
 
 تالوت قرآن پاک وترجمہ۔۔  1
 ۔ قرارداد2
 

مشترکہ مذمتی قرارداد:۔ منجانب جناب عبدالرحیم زیارتوال، شیخ جعفرخان مندوخیل، نواب محمدخان 
شاہوانی،صوبائی وزراء موالناعبدالواسع قائد حز ب اختالف، انجنےئر زمرک خان اچکزئی اور آغا سید 

 لیاقت علی اراکین صوبائی اسمبلی۔
کی شب مستونگ کھڈکوچہ کے مقام پر پشین سے کراچی جانے والی مسافر کوچز 2015مئی 29یہ ایوان 

سے معصوم اوربے گناہ افراد کو اُتار کر اغواکرنے اور بعد میں شہیدکرنے کے انتہائی قبیح،مکروہ اور 
غمزدہ گھناؤنے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہاراور 

خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طورپر آج کا اجالس ملتوی کرتا ہے ۔ نیز یہ ایوان سمجھتاہے کہ 
مذکورہ مکروہ عمل بلوچستان کے سیال اور برادر اقوام کو لڑانے کی ایک گہری سازش ہے ۔ جبکہ یہ 

ار اور اسالمی تعلیمات سے ایوان بے گناہ افرادکے قتل کو بلوچستان کے اعلٰی قومی روایات ،سماجی اقد
  بغاوت گردانتی ہے

یہ ایوان شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ اور لواحقین سے دلی تعزیت ،یکجہتی و ہمدردی کا اظہار 
کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتاہے کہ سانحہ میں ملوث دہشت گردوں کو صوبہ کی بہتر مفاد میں کیفرکردار 

  ے۔تک پہنچانے کو یقینی بنایا جائ
 
 

  سرکاری کارروائی برائے قانون سازی۔
)مسودہ قانون  2015۔ بلوچستان کے ہوٹلوں میں پابندیوں پر )تحفظ( کا مسودہ قانون مصدرہ 3

 (کا پیش کیاجانا۔ 2015مصدرہ 11نمبر
i 2015۔ وزیرداخلہ وقبائلی امور، بلوچستان کے ہوٹلوں میں پابندیوں پر)تحفظ( کا مسودہ قانون مصدرہ (

 ودہ قانونمس
 پیش کریں گے۔ 2015مصدرہ )  11نمبر

ii ۔ وزیرداخلہ وقبائلی امور،تحریک پیش کریں گے ، کہ بلوچستان کے ہوٹلوں میں پابندیوں پر)تحفظ( کا
 مسودہ قانون مصدرہ

کو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے قواعد وانضباط کار  2015مصدرہ )  11) مسودہ قانون نمبر 2015
  ء 1974مجریہ 

 کے تقاضوں سے مستثنٰی قراردیاجائے۔ 84ے قاعدہ نمبر ک
  2015۔ بلوچستان میں کرائے کی عمارتوں پر پابندی )سیکورٹی(کا مسودہ قانون مصدرہ 4

 (کا پیش کیاجانا۔ 2015مصدرہ 12)مسودہ قانون نمبر
iن مصدرہ ودہ قانو۔ وزیرداخلہ وقبائلی امور، بلوچستان میں کرائے کی عمارتوں پرپابندی)سیکورٹی( کا مس

2015 
 پیش کریں گے۔ 2015مصدرہ )  12) مسودہ قانون نمبر

وزیرداخلہ وقبائلی امور،تحریک پیش کریں گے ، کہ بلوچستان میں کرائے کی عمارتوں 
کو بلوچستان  2015مصدرہ )  12) مسودہ قانون نمبر 2015پرپابندی)سیکورٹی( کا مسودہ قانون مصدرہ 

کے تقاضوں سے مستثنٰی  84ء کے قاعدہ نمبر  1974وانضباط کار مجریہ  صوبائی اسمبلی کے قواعد



 قراردیاجائے۔ 
)مسودہ قانون  2015۔ بلوچستان تھیالسیمیا سے روک تھام اور حفاظت کا مسودہ قانون مصدرہ 5

 (کاپیش کیاجانا۔2015مصدرہ 13نمبر
Iمسودہ 2015ودہ قانون مصدرہ ۔ وزیر صحت، بلوچستان تھیال سیمیا سے روک تھام اور حفا ظت کا مس(

 پیش کریں گے۔2015مصدرہ13قانون نمبر
II  ۔ وزیرصحت ،تحریک پیش کریں گے کہ بلوچستان تھیال سیمیا سے روک تھام اور حفا ظت کا مسودہ

(کو بلوچستان صوبائی اسمبلی کے قواعد وانضباط کار 2015مصدرہ13)مسودہ قانون نمبر  قانون مصدرہ
 6کے تقاضوں سے مستثنٰی قراردیاجائے۔ 84عدہ نمبر ء کے قا 1974مجریہ 

(کا 2015مصدرہ  9)مسودہ قانون نمبر 2015۔ بلوچستان فرانزک سائنس ایجنسی کا مسودہ قانون مصدرہ 
 منظور کیاجانا

۔ وزیرقانون وپارلیمانی امور،تحریک پیش کریں گے۔ کہ بلوچستان فرانزک سائنس ایجنسی کا مسودہ i۔
 کو فی الفورزیرغورالیاجائے 2015مصدرہ )  9ء )مسودہ قانون نمبر2015قانون مصدرہ 

۔ وزیرقانون وپارلیمانی امور،تحریک پیش کریں گے ، کہ بلوچستان فرانزک سائنس ایجنسی کا مسودہ ii۔
 کو منظورکیاجائے2015  مصدرہ )  9) مسودہ قانون نمبر2015  قانون مصدرہ

 2015مصدرہ  10)مسودہ قانون نمبر2015ودہ قانون مصدرہ ۔ بلوچستان بہبود وتحفظ اطفال کا مس7۔
 (کامنظور کیاجانا۔

i ۔ وزیرسماجی بہبودوخصوصی تعلیم ، تحریک پیش کریں گے ۔کہ بلوچستان بہبودو تحفظ اطفال کا مسودہ
 کو فی الفورزیرغورالیاجائے۔ 2015مصدرہ )  10) مسودہ قانون نمبر 2015قانون مصدرہ 

iiدوخصوصی تعلیم، تحریک پیش کریں گے ، کہ بلوچستان بہبودو تحفظ اطفال کا مسودہ ۔ وزیرسماجی بہبو
مئی 25۔ مورخہ 8کو منظورکیاجائے۔2015مصدرہ )  10)مسودہ قانون نمبر  2015قانون مصدرہ 

کے اجالس  2015/ مئی 28اور مورخہ  06کے اجالس میں مٗوخر / باضابطہ شدہ تحریک التوانمبر2015
  پر مشترکہ دو گھنٹے عام بحث۔ 8ہ تحریک التواء نمبر میں باضابطہ شد

 
 

 ء2015مئی  30کوئٹہ، سیکرٹری/
  

 


