تیسرا پارلیمانی سال

اکیسواں اجالس دسویں اسمبلی

بلوچستان صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ

بروز جمعہ مورخہ/09اکتوبر 2015ء بوقت )3.00
( تین بجے سہ پہر منعقد ہونےوالے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے اجالس کی ترتیب کار
روائی۔
1۔ تالوت قرآن پاک وترجمہ۔
2علیحد ہ فہرست میں مندرج سواالت دریافت اور ا ن کے جوابات دئے جائیں گے۔
غیرسرکاریکارروائی
3۔ مشترکہ قرارداد نمبر72منجانب نصرہللا خان زیرے ،آغا سید لیاقت علی ،عبدالمجیدخان
اچکزئی ،منظور احمد خان کاکٹر ،ولیم جان برکت محترمہ سپو ژمئی ,اچکزئی،محترمہ م
عصومہ حیات اور محترمہ عارف صدیق صاحبہ اراکین اسمبلی
ہر گاہ کہ وفاقی حکومت نے رواں میزانیہ-2015
16میں()10000دس ہزار زرعیٹیوب ویلز کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کیلئے رقم مخ
تص کی ہے۔
لہذایہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے۔ کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوعکر
ے کہ ان دس ہزار زرعی
ٹیوب ویلز میں کم از کم ()5000پانچ ہزار ٹیوب ویلز کو صوبہ بلوچستان کو دیا جائے۔ت
اکہ صوبہ کے زمینداروں کے مسائل
ومشکالت پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ زمینداروں کو دی جانے والی سبسڈی سے بھیچھ
ٹکار ا ممکن ہوسکے۔
 4۔ مشتکرکہ قرارداد نمبر75منجانب نصرہللا خان زیرے،آغا سید لیاقت علی،عبدالمجید
خان اچکزئی ،منظور احمد خان کاکڑ محترمہ سپوژمئی اچکزئی ،محترمہمعصومہ حیات،م
حترمہ عارفہ صدیق اور ولیم جان برکت ،اراکین صوبائی اسمبلی۔
ہرگاہ کہ مورخہ 4/ستمبر2015ء کو سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجالس کوئٹہمیں

منعقدہ ہوا۔جس میں صوبہ کے زرعی مسائل ،زمینداروں کے مشکالت لوڈ شیڈنگاور دی
گر معامالت زیر بحث الئے گئے۔ کمیٹی مذکورہ کے اجالس میں ایک اہمانکشاف یہ ہوا
کہ واپڈا اور اس کے ذیلی ادارں اور کمپنیوں میں صوبہ کے کوٹے مینتین ہزار سے زائ
د مختلف کیڈرز کی اسامیاں عرصہ دراز سے خالی پڑی ہوئی ہیں۔
لہذایہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے۔ کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوعکر
ے کہ وہ ان خالی اسامیوں کو فوری طور پر مشتہرکرکے صوبہ کے بے روز گارنوجوان
وں کو میرٹ کی بنیاد پر تعنیاتیوں کو یقینی بنائے تاکہ ان میں پائی جانے والیبے چینی ا
ور احساس محروی کا خاتمہ ممکن ہوسکے۔
5۔ قراردادنمبر 73منجانب محترمہ حسن بانورخشانی صاحبہ۔
ہرگاہ کہ اس وقت ملک میں غیر قانونی اور غیر معیاری مشروبات جن میں چندفیصدالکو
حل بھی شامل ہے۔ جیسا کہ کا کوال اور پیسپی وغیرہ بڑی تعداد میں تیا ر کی جارہی ہیں۔
جن کے استعمال سے لوگ معدہ اور دیگر امراض میں مبتال ہو رہے ہیں۔جبکہ مختلف اخ
بارات نے کئی مرتبہ اس مسئلے کو اٹھایا بھی ہے لیکن اس کےباوجود اس غیر قانونی
کاروبار میں ملوث عناصر کے خالف کوئی کارروائی عمل میننہیں الئی گئی۔
لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے۔ کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوعکر
ے۔ کہ وہ اس غیر معیاری مشروبات کو اپنی تحویل میں لے اور اس گھناو نےکاروبار م
یں ملوث عنا صر کے خالف فوری طور پر تادیبی کارروائی عمل الئی جائےتاکہ لوگوں
کی صحت کو مزید متاثر ہونے بچایا جائے سکے۔
سرکاری کارروائی برائے قانون سازی
6۔ بلوچستان میں نجی تعلیمی اداروں کی ترقی ،فروغ ،اصول وضوابط رجسٹریشن اورنظ
م ونسق قائم کرنے کا مسودہ قانون مصدرہ (2015مسودہ قانون نمبر21مصدرہ2015کا
پیش کیا جانا ۔
مشیر وزیر اعلی برائے تعلیم بلوچستان میں نجی تعلیمی اداروں کی ترقی ،فروغ،اصول .i
وضوابط رجسٹریشن اور نظم ونسق قائم کرنے کا مسودہ قانون مصدرہ(2015مسودہ ق
انون نمبر21مصدرہ 2015پیش کریں گے۔
مشیر وزیر اعلی برائے تعلیم تحریک پیش کریں گے کہ بلوچستان میں نجی تعلیمیادار .ii
وں کی ترقی ،فروغ ،اصول وضوابط رجسٹریشن اور نظم ونسق قائم کرنے کامسودہ قانو
ن مصدرہ (2015مسودہ قانون نمبر21مصدرہ 2015کوبلوچستان اسمبلیکے قواعد و ان
قرار دیا جائے۔ Exemptضباط کارمجریہ 1974ء کے قاعدہ نمبر84کے تقاضوں سے

7۔ بلوچستان میں ادار ہ برائے امراض گردہ کوئٹہ کا مسودہ قانون مصدرہ 2015مسودہ
قانون نمبر 22مصدرہ 2015کا پیش کیا جانا۔
ا وزیر صحت ،بلوچستان میں اداراہ برائے امراض گردہ کوئٹہ کا مسودہ قانون مصدرہ20
(15مسودہ قانون نمبر 22مصدرہ  )2015پیش کریں گے
ب وزیر صحت ،بلوچستان میں اداراہ برائے امراض گردہ کوئٹہ کا مسودہ قانونمصدر
کو بلوچستان اسمبلی کے قواعداانضباط )ہ (2015مسودہ قانون نمبر 22مصدرہ 2015
قرار دیاجائے۔ Exemptکار مجریہ 1974کے قاعدہ نمبر  84کے تقاضوں سے
 8قائمہ کمیٹی کی رپورٹوں کا ایوان میں پیش کیا جانا ۔
بلوچستانمیں "سردار در محمد ناصر چیئرمین قائمہ کمیٹیبر محکمہ محنت وافرادی قوت
صنعتی تعلقات کا (ترمیمی) مسودہ قانون مصدرہ  (2015مسودہ قانوننمبر18مصدرہ 20
) 15کی بابت کمیٹی رپورٹ پیش کریں گے۔
۔ وزیرمحنت و افرادی قوت تحریک پیش کریں گے کہ "بلوچستان میں صنعتی تعلقاتکا (
2015ترمیمی) کا مسودہ قانون مصدرہ  (2015مسودہ قانون نمبر 18مصدرہ
کمیٹی سفارشات کی بمو جب فی الفور زیر غور الیا جائے ۔)
۔ وزیرمحنت و افرادی قوتتحریک پیش کریں گے کہ " بلوچستان میں صنعتی تعلقات کا(ت
مصدرہ 18 2015کا مسودہ قانون مصدرہ  (2015مسودہ قانون نمبر )رمیمی
)کیبابت کمیٹی رپورٹ کمیٹی سفارشات کی بمو جب منظور کیا جائے۔
 9.سردار در محمد ناصر چیئرمین قائمہ کمیٹیبر محکمہ صنعت و حرفت
مسودہ (بلوچستان جوش دانوں اور دباو والے برتنوں کا مسودہ قانون مصدرہ " 2015
قانون نمبر19مصدرہ ) 2015کی بابت کمیٹی رپورٹ پیش کریں گے۔
۔ وزیر صنعت و حرفت کان کنی و معدنی ترقی،تحریک پیش کریں گے کہ "بلوچستانجوi
2015ش دانوں اور دباو والے برتنوں کا مسودہ قانون مصدرہ
مسودہ قانوننمبر 19مصدرہ ( 2015
)کمیٹی سفارشات کی بمو جب فی الفور زیر غور الیا جائے ۔
بلوچستان " ۔ وزیر صنعت و حرفت کان کنی و معدنی ترقی،تحریک پیش کریں گے کہII
19مسودہقانون نمبر (جوش دانوں اور دباو والے برتنوں کا مسودہ قانون مصدرہ 2015
مصدرہ ) 2015کی بابت کمیٹی رپورٹ کمیٹی سفارشات کی بمو جبمنظور کیا جائے۔

10مورخہ 06اکتوبر2015ء کے اجالس میں موخر شدہ کارروائی .
11قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کا ایوان میں پیش کیا جانا ۔ .
ڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمیچیئر پرسن قائمہ کمیٹیبر محکمہ صحت" بلوچستان تھیالسمیاسے
روک تھام اور حفاظت کا مسودہ قانون مصدرہ  (2015مسودہ قانوننمبر13مصدرہ 2015
)کی بابت کمیٹی رپورٹ پیش کرئینگی۔
۔ وزیر صحت تحریک پیش کریں گے کہ "بلوچستان تھیالسمیاسے روک تھام اورحفاظت
کا مسودہ قانون مصدرہ
مسودہ قانون نمبر13مصدرہ 2015 ( 2015
)کو کمیٹی سفارشات کی بمو جب فی الفورزیر غور الیا جائے ۔
بلوچستان تھیالسمیا سے روک تھام اورحفاظ "۔ وزیر صحت تحریک پیش کریں گے کہ
ت کا مسودہ قانون مصدرہ 2015
مسودہ قانون نمبر13مصدرہ ( 2015
)کی بابت کمیٹی رپورٹ کمیٹی سفارشات کی بموجب منظور کیا جائے۔
۔ مورخہ یکم اکتوبر2015کے اجالس میں باضابطہ شدہ تحریک التواء نمبر1پر دوگھنٹے
12عام بحث۔
۔ مورخہ 06اکتوبر 2015ء کے اجالس میں باضابط شدہ تحریک التواء نمبر 4پر دوگھنٹ
13ے عام بحث
کوئٹہ ،سیکرٹری
مورخہ 08اکتوبر 2015ء بلوچستان صوبائی اسمبلی

