بروزجمعہ مورخہ/ 04نومبر 2016ء بوقت سہ پہر03:00بجے منعقد ہونے والے بلوچستان صوبائی
اسمبلی کے اجالس کی
ترتیب کارروائی
1۔ تالوت قرآن پاک و ترجمعہ
2۔ وقفہ سواالت۔
)علیحدہ فہرست میں مندرج سواالت دریافت اور ان کے جوابات دیئے جائیں گے(
3۔ غیرسر کاری کارروائی۔
مشترکہ قرارداد نمبر111منجانب:۔ آغا سید لیاقت علی ،جناب عبدالمجید خان اچکزئی ،سردار صالح
محمد بھوتانی ،جناب پرنس احمد علی  ،جناب طاہر محمود خان  ،میر عامر رند  ،محترمہ عارفہ صدیق
 ،محترمہ یاسمین لہڑی  ،اورڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی صاحبہ اراکین صوبائی اسمبلی ۔
ہر گاہ کہ ملک کے تمام صوبوں میں ایجوکیشن کمیشن کا قیام عمل میں الیا گیا ہے جبکہ بلوچستان میں
اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال ایجوکیشن کمیشن عمل میں نہیں الیا گیا ہے ۔
لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ صوبے میں جلد از جلد ایجوکیشن کمیشن کا
قیا م عمل میں النے کے لیئے عملی اقدامات اٹھائیں۔
مشترکہ قرارداد نمبر112منجانب:۔ آغا سید لیاقت علی ،جناب عبدالمجید خان اچکزئی ،سردار صالح
محمد بھوتانی ،جناب پرنس احمد علی  ،جناب طاہرمحمودخان  ،میر عامر رند  ،محترمہ عارفہ صدیق،
محترمہ یاسمین لہڑی  ،اورڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی صاحبہ اراکین صوبائی اسمبلی۔
ہر گاہ کہ ملک کے تمام صوبوں میں ہیلتھ کمیشن کا قیا م عمل میں الیا گیا ہے جبکہ بلوچستان میں اتنا
طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال ہیلتھ کمیشن کا قیام عمل میں نہیں الیا گیا ہے ۔
لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ صوبے میں جلد از جلد ہیلتھ کمیشن کا قیا م
عمل
میں النے کیلئے عملی اقدامات اٹھائیں۔
ایوان کی کارروائی ۔
آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ برحسابات حکومت بلوچستان برائے سال2015 -16ا ایوان
میں پیش کیا جانا۔
اسمبلی قواعد انضباط کار 1974ء کے قاعدہ نمبر 174کے تحت وزیر خزانہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان
کی آڈٹ رپورٹ برحسابات حکومت بلوچستان برائے سال 2015 -16ایوان کی میز پر رکھیں گے۔
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