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 ارشاد فرمائیں گے کہ: قانون کیا وزیر 

 جواب لاسو

 محکمہء میں 2017سال  (1)

 قانون کو بھیجے جانے والے

معذور افراد کی معذوری کی 
ء پر کیا 2015کا قانون  بحالی 

تفصیل  پیش رفت ہوئی ہے 
 فراہم کی جائے۔

 ء سے عنوان باال معاملہ کی تفصیل ذیل ہے۔2015

(i)  ابتدائی طور پر مسودہ خیبرپختونخوا معذوری

 بذریعہ چھٹی  ء محکمہ قانون میں2015بِل، 

معائنہ کیلئے کو  02/01/2015مورخہ 
 ۔(-A)لف موصول ہوا

(ii)  محکمانہ نمائندے کے ساتھ مورخہ

محکمہ  کو میٹنگ ہوئی، اور  12/02/2015

 18/02/2019قانون نے بحوالہ چھٹی  مورخہ 
انتظامی محکمے کو مجوزہ بِل کے (-Bلف)

لگائے گئے ارسال شدہ اعتراضات مسودے پر 
 ۔نظرثانی کرنے کیلئے کہا گیاکی روشنی میں 

(iii)  افراد باہم معذوری مجوزہ مسودہ خیبرپختونخوا

)حقوق، بحالی اور افراد باہم معذوری کو 
انتظامی ء کو 2018بااختیار بنانے( کا قانون 

دوبارہ  بذریعہ چھٹی مورخہ محکمے نے  

محکمہ ٰہذا کو  کو( -C)لف 23/02/2018
 ارسال کیا۔

(iv)  مذکورہ  کا محکمہ قانون میں  جائزہ لیا گیا 

یعہ اور اعتراضات انتظامی محکمے کو بذر

( ارسال کئے -D)لف 27/02/2018چھٹی 
 گئے۔

(v)   پرفارمنس ایند ریفارمز یونٹ مجوزہ مسودۂ بِل
 10/04/2018بذریعہ چھٹی مورخہ نے 

انتظامی محکمہ نے بذریعہ چھٹی  اور (-Eلف)

( محمکہ قانون -F)لف 04/05/2018مورخہ 
 ۔بھجوایا  گیاکو 

(vi) 25/05/2018  محکمانہ  اور کوPMRU  کے

نمائندوں کے ساتھ مشترکہ میٹنگ ہوئی۔ 

مورخہ  چھٹی  اعتراضاتانتظامی محکمے کو 
( کی روشنی میں مجوزہ -G)لف 30/05/2018

مسودۂ بِل پر غور وخوض کرنے کیلئے کہا 
 گیا۔

(vii) لف(  چھٹی مورخہG-)  کی روشنی میں
 انتظامی محکمے نے ایک نظرثانی مسودۂ بِل 

 (-H)لف 09/07/2019بذریعہ چھٹی نمبر 

 بھجوایا۔ مذکورہ کا محکمہ قانون  نے جائزہ ِلیا 



-I)لف 26/05/2018 بحوالہ چھٹی مورخہاور 

انتظامی محکمے کواُنکے مسودۂ بِل پر  (
کیونکہ گیا  دوبارہ غور کرنے کیلئے کہا 

مسودۂ بِل میں محکمہ قانون کے  مذکورہ
 ۔عتراضات کے تصفیہ نہیں کیا گیاا

(viii)  لفنے انتظامی محکمے( چھٹیI- کا حوالہ )
دیتے ہوئے ایک نظرثانی شُدہ مسودۂ بِل  

 ھیجا۔( ب-J)لف 07/09/2018بذریعہ چھٹی میں 

(ix) 02/10/2018 کو محکمانہ نمائندوں کے ساتھ 

بحوالہ  اور  میٹنگ ہوئی  تبادلہ خیال کیلئے 

( انتظامی -K)لف 03/10/2018چھٹی مورخہ 
 محکمے کو نظرثانی ُشدہ مسودہ بِل ارسال

 کرنے کیلئے کہا گیا۔

(x) لف(K- کی تعمیل میں ) انتظامی محکمے نے

محکمہ قانون کو نظرثانی ُشدہ مسودۂ  بِل  
 (-Lلف) 23/10/2018 بذریعہ چھٹی مورخہ

 معائنہ کیلئے ارسال کیا ۔ اور

(xi)  مذکوہ کا محکمہ قانون میں جائزہ  ِلیا گیا

انتظامی محکمے کو سے اوراپنے اعتراضات 

 (-M)لف 08/11/2018خہ بذریعہ چھٹی مور
کو آگاہ کیا گیا کیونکہ محکمہ قانون کے 

 اعتراضات کی وضاحت نہیں کی گئی تھی۔

 

 

ترقئ آج کی تاریخ تک مذکورہ زکٰوۃ،عشر، سماجی بہبود، خصوصی تعلیم اور  -2
 ۔ نسواں محکمے کے ذمے تعطل میں ہے

 زیِر التواء نہیں ہے۔اسلئے، مذکورہ بِل کے بابت محکمہ قانون کے ذمے کچھ بھی   
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