
 خیبر پختونخوا  سیکرٹریٹ اسمبلی صوبائی

 کارروائیفہرست 

 ءبروزجمعہ 2021نومبر26مورخہ
 بجےصبح 10:00 بوقت

 

  تالوت کالم پاک و ترجمہ       ۔1
  -درج ذیل  سواالت کے جوابات دیئے جائیں گے، -:وقفہ سواالت  ۔2
  

 محکمہ ُرکن  صوبائی اسمبلی  سوال نمبر نمبر شمار محکمہ ُرکن  صوبائی اسمبلی سوال نمبرنمبر شمار

)1( سائنس ٹیکنالوجی جناب سراج الدین صاحب 13067 )6( داخلہ محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ 12690 

)2(  عملہ جناب عنایت هللا صاحب 13206 )7( بہبود آبادیمحترمہ  نگہت اورکزئی صاحبہ 12706 

)3( ہ ثوبیہ شاہد محترم 13175 )8( صحتہمحترمہ حمیرا خاتون صاحب 12761 

 صاحبہ

 داخلہ

)4(  داخلہصاحب  جناب شکیل بشیر خان 13193 (9)  صحت جناب صالح الدین صاحب 12824 

 داخلہمحترمہ بصیرت خان صاحبہ 13211 )10(منصوبہ بندی و ترقیاتصاحب ایڈووکیٹ جناب خوشدل خان 12855 (5)

 )ہوں اگر کوئی(   رخصت کے لئے معزز اراکین کی درخواستیں  ۔3

  )اگر کوئی ہو(   جناب سپیکر صاحب کی جانب سے اعالن  ۔4

  )اگر کوئی ہوں(        تحاریک استحقاق   ۔5

  )اگر کوئی ہوں(        تحریک التواء  ۔6

       مندرجہ ذیل توجہ دالؤنوٹسز پیش کئے جائیں گے،۔  ۔7
 اراکین،اور جناب عنایت هللا صاحب  صاحب صاحبزاده ثناء هللا منجانب جناب 2164نمبر ) 1(  

  ۔)کاپی منسلک ہے(صوبائی اسمبلی
 ۔)کاپی منسلک ہے(، ُرکن صوبائی اسمبلیسردار حسین بابک  صاحب منجانب2176نمبر ) 2(  

  
پیش  کو ایوان میں“ء2021بل مجریہ آتھارٹی نٹ یویلپمیاپر سوات ڈ  ” صاحب اعلٰی  جناب وزیر  ۔8

 کریں گے۔
  
 ونگ آرٹسٹس ویلفئیر انڈونمنٹرزیڈ پختونخوا خیبر  ” لیبر و ثقافتجناب وزیر صاحب برائے  ۔9

 پیش کریں گے۔ کو ایوان میں“ء2021بل مجریہ    فنڈ
  

بل )  ترمیمی( زسخیبر پختونخوا کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹان  ”جناب وزیراعلٰی صاحب  ۔10
بل ہذاسے (پیش کریں گے۔ النےکے لیے تحریک غورکو فوری طور پرزیر“ء2021مجریہ 

   )کن صوبائی اسمبلی کی ترمیم منسلک ہے۔، رُ ہصاحب یاسمین اورکزئی نگہت محترمہ  متعلق
بل )  ترمیمی( زخیبر پختونخوا کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانس  ”جناب وزیراعلٰی صاحب   ۔11

 کو پا س کرنے کے لیے تحریک پیش کرے گے۔“ء2021مجریہ 
 
  

  )ترمیمی( ماہر قانون  کی تقرری کا افسران خیبر پختونخوا  ” جناب وزیر صاحب برائے قانون  ۔12
  پیش کریں گے۔ النےکے لیے تحریک غورکو فوری طور پرزیر“ء2021بل مجریہ 

بل    )ترمیمی( افسران ماہر قانون  کی تقرری کا خیبر پختونخوا  ” جناب وزیر صاحب برائے قانون   ۔13
 گے۔ یںکو پا س کرنے کے لیے تحریک پیش کر“ء2021مجریہ 

  
کو “ء2021بل مجریہ  شن آف سرٹن ایمپالئیزپارزاب خیبر پختونخوا  ” صاحب اعلی ٰ زیرجناب و  ۔14

  پیش کریں گے۔ النےکے لیے تحریک غورفوری طور پرزیر
کو “ء2021بل مجریہ  آف سرٹن ایمپالئیز شنپارزاب خیبر پختونخوا ” صاحب اعلی ٰ  جناب وزیر   ۔15

 گے۔ یںپا س کرنے کے لیے تحریک پیش کر
  



کن صوبائی اسمبلی پر قاعده منجانب محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ ،رُ 350تحریک التواء نمبر  ۔16
  بحث ۔   کے تحت تفصیلی 73

 
 

    
  

  سیکرٹری

  صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا                  



PROVINCIAL ASSEMBLY OF KHYBER PAKHTUNKHWA 

LIST OF BUSINESS 
 

Friday, the 26th November, 2 021 at 10:00 A.M. 
 

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

2. Question Hour: The following questions will be taken-up for reply,- 
 

S# Question # MPA Department S# Q۔ # MPA Department 

)1(  12690 Ms. Shagufta Malik Home )6( 13067 Mr. Sirajuddin ST&IT 

)2(  12706 Ms. Nighat Yasmeen Orakzai Population 
Welfare 

)7( 13206 Mr. Inayatullah Establishment 

)3(  12761 Ms. Humaira Khatoon Health )8( 13175 Ms. Sobia Shahid Home 

)4(  12824 Mr. Salah-ud-Din Health  (9) 13193 Mr. Shakeel Basheer  
Khan 

Home 

(5) 12855 Mr. Khushdil Khan  
Advocate 

P&D (10) 13211 Ms. Baseerat Khan Home 

 
3. Leave applications of the Honorable Members. (if any) 
4. Announcement from the Chair.    (if any) 
5. Privilege Motions.       (if any) 
6. Adjournment Motions.      (if any) 
7.       The following Call Attention Notices will be taken-up,- 
       (a) No. 2164 of Mr. Sahibzada Sanaullah and Mr. Inayat Ullah, 
 MsPA. (Copy enclosed) 
      (b) No. 2176 of Mr. Sardar Hussain Babak, MPA. (Copy enclosed) 
 
8. The Honorable Chief Minister will introduce “the Upper Swat 
 Development Authority Bill, 2021” in the House. 
 
9. The Honorable Minister for Labour & Culture will introduce “the 
 Khyber Pakhtunkhwa Deserving Artists Welfare Endowment 
 Fund Bill, 2021” in the House. 
 
10. The Honorable Chief Minister will move that “the Khyber 
 Pakhtunkhwa Control of Narcotics Substances (Amendment) 
 Bill, 2021” may be taken into consideration at once. (Proposed 
 Amendment of Ms. Nighat Yasmin Orakzai, MPA is enclosed) 

11. The Honorable Chief Minister will move that “the Khyber 
 Pakhtunkhwa  Control of  Narcotics Substances (Amendment) 
 Bill, 2021” may be passed. 

 

12. The Honorable Minister for Law will move that “the Khyber 
 Pakhtunkhwa Appointment of Law Officers (Amendment) Bill, 
 2021” may be taken into consideration at once. 

13. The Honorable Minister for Law will move that “the Khyber 
 Pakhtunkhwa Appointment of Law Officers (Amendment) Bill, 
 2021” may be passed. 

 

 



14. The Honorable Chief Minister will move that “the Khyber 
 Pakhtunkhwa Absorption of Certain Employees Bill, 2021” may 
 be taken into consideration at once. 

15. The Honorable Chief Minister will move that “the Khyber 
 Pakhtunkhwa Absorption of Certain Employees Bill, 2021” may 
 be passed. 

 

16. Detailed discussion under rule 73 on Adjournment Motion No.350 of 
 Ms. Naeema Kishwar Khan, MPA.  

 

 
 
 

   Secretary, 
Provincial Assembly of Khyber  
         Pakhtunkhwa 


