بروزسوموار مورخہ/ 07نومبر 2016ء بوقت سہ پہر ( )3:00بجے منعقد ہونے والے بلوچستان
صوبائی اسمبلی کے اجالس کی
ترتیب کارروائی۔
1۔ تالوت قرآن پاک و ترجمعہ
2۔ وقفہ سواالت۔
3۔ سر کاری کارروائی برائے قانون سازی
(علیحدہ فہرست میں مندرج سواالت دریافت اور ان کے جوابات دیئے جائیں گے)
قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کا ایوان میں پیش کیا جانا۔
 Iچیئر پرسن مجلس قائمہ بر محکمہ سماجی بہبود و ترقی نسواں،زکوا ۃ عشر حج و اوقاف،اقلیتی
امور و امور نو جوانان ،تحریک پیش کرینگی کہ بلوچستان بچوں کے ٖتحفظ کا مسودہ قانون مصدرہ
( 2015مسودہ قانون نمبر10مصدرہ)2015کی با بت رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ
07نومبر2016تک توسیع کی منظوری دی جائے۔
 IIچیئر پرسن مجلس قائمہ بر محکمہ سماجی بہبود و ترقی نسواں،زکوا ۃ عشر حج و اوقاف،اقلیتی
امور و امور نو جوانان بلوچستان بچوں کے تحفظ کا مسودہ قانون مصدرہ ( 2015مسودہ قانون
نمبر10مصدرہ) 2015کی بابت کمیٹی کی رپورٹ پیش کرینگی۔
 IIIوزیر سماجی بہبود ۔ تحریک پیش کریں گے کہ بلوچستان بچوں کے تحفظ کا مسودہ قانون مصدرہ
 2015ء
(مسودہ قانون نمبر10مصدرہ ) 2015کو کمیٹی سفارشات کی بمو جب فی الفور زیر غور ال یا جائے۔
 IVوزیر سماجی بہبود تحریک پیش کریں گے کہ بلوچستان بچوں کے تحفظ کا مسودہ قانون مصدرہ
 2015ء
(مسودہ قانون نمبر10مصدرہ ) 2015کو کمیٹی سفارشات کی بمو جب منظور کیا جائے۔
4۔ مجلس قائمہ برمحکمہ تعلیم  ،خواندگی و غیر رسمی تعلیم ،اعلی کوالٹی ایجوکیشن،صدارتی پروگرام
(سی ڈی ڈبلیواے )  ،سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کا رپورٹ ایوان میں پیش کیا جانا۔
 )iچیرپرسن مجلس قائمہ برمحکمہ تعلیم  ،خواندگی و غیر رسمی تعلیم ،اعلی کوالٹی ایجوکیشن،صدارتی
پروگرام (سی ڈی ڈبلیواے )  ،سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی تحریک پیش کرینگی کہ محکمہ تعلیم کے
این ٹی ایس ٹیسٹ میں بے ضا بطگیوں کی بابت رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ 07
نومبر 2016تک توسیع کی منظوری دی جائے۔
 )iiچیرپرسن مجلس قائمہ برمحکمہ تعلیم  ،خواندگی و غیر رسمی تعلیم ،اعلی کوالٹی
ایجوکیشن،صدارتی پروگرام (سی ڈی ڈبلیواے )  ،سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمہ تعلیم کے این
ٹی ایس ٹیسٹ میں بے ضابطگیوں کی بابت رپورٹ پیش کریں گی

 5۔ ایوا ن کی کا رروائی۔
قواعد انضباط کار بلوچستان صوبائی اسمبلی1974کے باب دوازدہم کے بعد نیا باب دوازدہم
(الف) کا اضافہ۔

اعلی بلوچستان برائے قانون و پارلیمانی امور قواعد و انضباط کار بلوچستان
 )iمشیر وزیر
ٰ
صوبائی اسمبلی 1974کے قاعدہ
 233کے تحت باب دوازدہم کے بعد نیا باب دوازدہم (الف)(  )Hour Zeroمیں اضافہ کی بابت
ترمیمی مسودہ کی تحریک پیش کریں گے۔
 6۔ مورخہ 02نومبر2016کی نشست میں باضابطہ شدہ تحریک التواء نمبر1پرعام بحث۔
کوئٹہ سیکرٹری،
مورخہ 07نومبر 2016بلوچستان صوبائی اسمبلی۔

