
 اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا  صوبائی

 کارروائیفہرست 

  بدھءبروز2222دسمبر2مورخہ

 بجےدوپہر 22022بوقت 

 تالوت کالم پاک و ترجمہ ۔1

 )اگر کوئی ہوں( رخصت کے لئے معزز اراکین کی درخواستیں ۔2

 مسند نشین حضرات کی تقرری ۔3

 پٹیشن کمیٹی کی تشکیل ۔4

 )اگر کوئی ہو(   جانب سے اعالنجناب سپیکر صاحب کی  ۔5

 پیش کئے جائیں گے0۔ تحاریک  استحقاقدرجہ ذیل  ۔6

 صاحب، ایم پی اے )کاپی منسلک ہے(ارباب جہانداد خان   منجانب121نمبر )الف(

 صاحب، ایم پی اے )کاپی منسلک ہے(جناب نثار احمد مہمند   منجانب121نمبر )ب( 

 ہو()اگر کوئی         تحاریک التواء ۔1

 درجہ ذیل توجہ دالؤنوٹسزپیش کئے جائیں گے0۔ 8-

 صاحب، ایم پی اے )کاپی منسلک ہے(ملک بادشاہ صالح  منجانب 1441نمبر )الف( 

 صاحب، ایم پی اے )کاپی منسلک ہے(جناب سردار خان   منجانب 1412نمبر )ب( 

کو  “ء0202مجریہ آرڈیننسانرجی ڈیویلپمنٹ آرگنائزیشن  پختونخوا ”، جناب وزیر اعلٰی صاحب  ۔1

 ایوان میں پیش کریں گے ۔

ایوان میں پیش کریں  “ء0202خیبر پختونخوا پولیس )ترمیمی (بل مجریہ  ”اعلٰی صاحبجناب وزیر  ۔12

 گے۔
 

 

 

 سیکرٹری

 اصوبائی اسمبلی خیبر پختونخو
  



PROVINCIAL ASSEMBLY OF KHYBER PAKHTUNKHWA 

 

LIST OF BUSINESS 

 

Wednesday, the 2nd December, 2020 at 02:00 P.M  
      

1. Recitation from the Holy Quran followed by its Translation. 

 

2. Leave applications of the Honorable Members.   (if any) 

 

3. Nomination of the Panel of Chairmen. 

 

4. Constitution of the Committee on Petitions.  

 

5. Announcement from the Chair.      (if any) 

 

6. The following Privilege Motions will be taken-up,- 

 (a) No. 107 of Arbab Jehan Dad Khan, MPA (copy enclosed) 

 (b) No. 108 of Mr. Nisar Ahmad Momand, MPA (copy enclosed) 

7.  Adjournment Motions.       (if any) 

 

8. The following Call Attention Notices will be taken-up,- 

 (a) No. 1449 of Malak Badshah Salih, MPA (copy enclosed) 

 (b) No. 1490 of Mr. Sardar Khan, MPA (copy enclosed) 

 

9. The Honorable Chief Minister will lay “the Pakhtunkhwa Energy 

Development Organization Ordinance, 2020” in the House. 

10. The Honorable Chief Minister will introduce “the Khyber Pakhtunkhwa 

Police (Amendment) Bill, 2020” in the House. 

 

 

  

Secretary, 

Provincial Assembly of Khyber 

Pakhtunkhwa 

 


