


ANNEXURE-I 

 
 

PROVISIONAL ALLOTMENT OF DAYS FOR THE 17TH SESSION OF THE 

PROVINCIAL ASSEMBLY OF KHYBER PAKHTUNKHWA 

 
 

Group No. Date of Sitting Name of Departments 

1  • Minerals Development  

• Forestry, Environment and wildlife  

• Industries, Commerce & Technical Education  

• Auqaf, Hajj, Religious & Minority Affairs  

• Excise & Taxation 

2  • Relief, Rehabilitation & Settlement  

• Finance  

• Administration  

• Irrigation  

• Zakat, Ushr, Social Welfare & Women 
Empowerment  

3  • Higher Education, Archives & Libraries  

• Elementary & Secondary Education  

• Food  

• Energy & Power  

• Information & Public Relation  

4  • Communication & Works  

• Agriculture, Fisheries, Live Stock & Cooperation  

• Transport and Mass Transit  

• Public Health Engineering  

5  • Home & Tribal Affairs  

• Planning & Development  

• Sports, Culture, Tourism, Archaeology, Youth Affairs 
& Museum  

• Health  
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ANNEXURE-II 

 صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا 

 گروپ پہالکا اجالسسترویں 

 (Starred Questions) سواالت زدہ نشان

 الف( درج ذیل نشان زدہ نئے سواالت )

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:00 AM - Mon 

Question # 10243  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: : Mar 08, 2021 - Mon 

 جناب عنایت ہللا صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

  کیا وزیر آبکاری و محاصل ارشاد فرمائیں گے کہ

میں   محاصل  )الف( آیا یہ درست ہے کہ محکمہ ٹیکسوں کی وصولی کرتا ہے جس سے صوبے کے 
 ہوتا ہے؟  اضافہ

اکٹھے کئے   محصوالت ء میں کتنے 2019-20)ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے سال 
ہیں؟ اسکے اعداد و شمار فراہم کئے جائے نیز محکمہ ٰھذا پر صوبائی حکومت کاساالنہ کلکتنا خرچ ہو  

 دی جائے ۔  رہا ہے؟ اسکی بھی تفصیل 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:30 AM - Mon 

Question # 10307  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 09, 2021 - Tue 

 محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیرمعدنیات  

آیا یہ درست ہے کہ موجودہ حکومت نے ضلع جنوبی وزیرستان)سابقہ فاٹا( محکمہ منرلز کے      )ا(
 شعبے کے لئے ترقیاتی فنڈز مختص کئے گئے ہیں۔ 

 اگر )ا( کا جواب اثبات میں ہو تو:۔   )ب( 

                       مذکورہ محکمے کے لئے کل کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے؟( ۱)
 مذکورہ محکمے کو کتنا فنڈ ریلیز کیا گیا ہے؟ (۲)

 مذکورہ محکمے نے کتنا فنڈ تا حال خرچ کیا ہے مکمل تفصیل فراہم کیا جائے۔(۳)

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:30 AM - Mon 

Question # 10698  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 16, 2021 - Tue 

 جناب میر کالم خان صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر اوقاف ارشاد فرمائیں گے کہ 

تک مختلف   2021سے 2018)ا( آیا یہ درست ہے کہ ضلع شمالی وزیرستان میں محکمہ میں سال 
 ہیں ؟ آسامیوں پر تعیناتیاں کی گئی 

)ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو :۔مذکورہ عرصہ میں کل کتنے افراد کس قانون ، کن کے  
 احکامات سے بھرتی ہوئے ہیں ۔ 

تمام بھرتی شدہ افراد کی درخواستیں ، شناختی کارڈ ، ڈومیسائلز ، تعلیمی اسناد بھرتی آڈر موجودہ  
ی سکیل اورسلیکشن کمیٹی کے ممبران کے نام فراہم  پوسٹنگ آرڈرز ، اخباری اشتہارات ، کیڈر ، بنیاد 

 میں مذید کتنے افراد بھرتی کئے جائیں گے مکمل تفصیل فراہم کی جائے ۔ 2022کئے جائیں نیز سال  

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 11:30 AM - Mon 

Question # 10480  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 صنعت و حرفت ارشاد فرمائیں گے کہ   کیا وزیر 

محکمہ تجارت نے گزشتہ پانچ سالوں مینمستحق اور بے روزگار عوام کو تجارت اور روزگار کے  
نوجوانوں  مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں کم وسائل والے بے روزگار  

اور خواتین کو اپنا کاروبار شروع کروانے اور اُن کو خود کفیل بنانے کے حوالے سے آئیندہ کیلئے کیا  
الئحہ عمل زیر غور ہے نیز مذکورہ منصوبے کی مکمل تفصیل بمعہ الگت ، دورانیہ اور ماضی میں  

  مستفید افراد کی تفصیل ضلع وائز فراہم کی جائے 

 
 
  

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:15 PM - Mon 

Question # 10531  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 
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  کیا وزیر آبکاری و محا صل ارشاد فرمائیں گے کہ

ٹیکسی گاڑیوں کی ضلع  )ا( اس وقت صوبہ بھر میں موجود رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ ، رکشوں اور 
 وار تعداد کیا ہیں ؟ 

قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتی    )ب( حکومت غیر رجسٹرڈ رکشوں اور ٹیکسی گاڑیوں کے خالف 
 ہے ؟ 

)ج( اگر)ا(و)ب( کے جوابات اثبات میں ہو ں تو گزشتہ دو سالوں کے دوران صوبہ بھر میں ضلع وار  
کے خالف قانونی کارروائی ہوئی ہے مکمل تفصیل  کتنے غیر رجسٹرڈ رکشوں اور ٹیکسی گاڑیوں 

فراہم کی جائے نیز گزشتہ دو سالوں کے دوران غیر رجسٹرڈ رکشوں اور ٹیکسی گاڑیوں سے  
 ۔   جرمانوں کی مد میں کتنی رقوم وصول کی گئی ہیں اس کی ضلع وار مالیت بتائی جائے 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:30 PM - Mon 

Question # 10558  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 جناب سراج الدین صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر ماحولیات ارشاد فرمائیں گے کہ 

کے لئے کتنی رقم مختص کی    میں محکمہ  کے ساالنہ ترقیاتی منصوبہ عمل 2019-20سال    )ا(
 گئی تھی اس کی ضلع وار مالیت کیا تھی ؟ 

کے ساالنہ ترقیاتی منصوبہ عمل میں محکمہ کے لیے اے ڈی پی میں   2019-20سال   )ب(
ریلیز ہوئی اور اس میں سے کتنی رقم خرچ ہوئی۔ اور کتنی لیپس    فنڈز سے کتنی رقم   شدہ  مختص 

کے ساالنہ ترقیاتی منصوبہ   2020-21ہوئی، ضلع وار تفصیل فراہم کی جائے نیز رواں مالی سال 
تفصیل فراہم کی جائے   ضلع وار مالیت کی    کیلئے مختص رقوم کی بھی  ی پی میں محکمہعمل اے ڈ 

 ۔

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:42 PM - Mon 

Question # 10733  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 

 محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 اوقاف ، حج و اقلیتی اُمور ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر 

ہندوں اورمسیحی برادری کے پیاروں کی تدفین اورآخری رسومات    آیا یہ درست ہے کہ حکومت    )ا(
 فنڈ ز مختص کر رہی ہے؟                کی ادائیگی کےلئے ہرسال 

برادری کے لئے کتنا فنڈ  کے دوران اقلیتی   سالوں  6)ب( اگر)الف(کا جواب اثبات میں ہو تو گزشتہ  
 مختص کیا گیا۔ 

(i مذکورہ فنڈ سے صوبہ میں کتنے شمشن گھاٹ)    کہاں کہاں پرتعمیر کئے گئےہیں اگرنہیں تو
کیا اقدامات کررہی ہے     وجوہات بتائے جائیں نیز فنڈز کے بار بار ضیاع سے بچنے کے لئے حکومت 

 تفصیل فراہم کریں۔

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:48 PM - Mon 

Question # 10816  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 22, 2021 - Mon 

 جناب خوشدل خان ایڈوکیٹ صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

  آبکاری ومحاصل ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر 

نمبرز  )ا( آیا یہ درست ہے کہ محکمہ ہذا گاڑیوں کی نمبرز پلیٹ کا اجراء کرتا ہے اور محکمہ نے  
کی درخواستوں پر عمل درآمد نہیں کر رہا جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ    پلیٹ 

 رہا ہے ؟ 

سے تاحال کتنی گاڑیوں کیلئے نمبر   2016)ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے سال 
اب تک کتنی آمدن ہوئی  سے  2014پلیٹ جاری کیئے ہے نیز نمبر پلیٹ کی مد میں محکمہ کو سال 

 ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے 

 
 

 

 

 

 

 

 

 صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا 
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 گروپ  دوسراکا  جالسا سترویں

 (Starred Questions) سواالت زدہ نشان

 الف( درج ذیل نشان زدہ نئے سواالت )
Notice Date  Mar 01, 2021 -- 10:00 AM - Mon 

Question # 10269  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 08, 2021 - Mon 

 جناب عنایت ہللا صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر برائے خزانہ ارشاد فرمائینگے کہ 

 ا( حکومت نے رواں مالی سال کیلئے ٹیکس اورنان ٹیکس محاصل کیلئے کیا حدف رکھا تھا۔ 

نا گنا زیادہ تھااوراب تک کتنا حدف حاصل کیا ہے نیزرواں مالی  ( مذکورہ حد ف گزشتہ سال سے کت ب 

 سال کا گزشتہ مالی سال سے موازنہ بھی کیا جائے۔ 

Notice Date Mar 01, 2021 -- 10:30 AM - Mon 

Question # 10601  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 

 صوبائی اسمبلی محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ , رکن 

 کیا وزیر امداد، بحالی و آباد کاری ارشاد فرمائیں گے کہ

)ا( آیا یہ درست ہے کہ موجودہ حکومت نے ضلع کرم )سابقہ فاٹا(محکمہ امداد، بحالی و آباد کاری کے  
 شعبے کے لئے ترقیاتی فنڈز مختص کئے گئے ہیں۔ )ب( اگر )ا( کا جواب اثبات میں ہو تو:۔ 

 محکمے کے لئے کل کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے؟ مذکورہ ( ۱)

 مذکورہ محکمے کو کتنا فنڈ ریلیز کیا گیا ہے؟ (۲)

 مذکورہ محکمےنے کتنا فنڈ تا حال خرچ کیا ہے مکمل تفصیل فراہم کیا جائے(۳)

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 11:00 AM - Mon 

Question # 10700  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 16, 2021 - Tue 

 جناب میر کالم خان صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر آبپاشی ارشاد فرمائیں گے کہ 

تک مختلف   2021سے 2018)ا( آیا یہ درست ہے کہ ضلع شمالی وزیرستان میں محکمہ میں سال 
 آسامیوں پر تعیناتیاں کی گئی ہیں ؟ 

:۔مذکورہ عرصہ میں کل کتنے افراد کس قانون ، کن کے  )ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو  
 احکامات سے بھرتی ہوئے ہیں ۔ 

تمام بھرتی شدہ افراد کی درخواستیں ، شناختی کارڈ ، ڈومیسائلز ، تعلیمی اسناد بھرتی آڈر موجودہ  
اہم  پوسٹنگ آرڈرز ، اخباری اشتہارات ، کیڈر ، بنیادی سکیل اورسلیکشن کمیٹی کے ممبران کے نام فر

 میں مذید کتنے افراد بھرتی کئے جائیں گے مکمل تفصیل فراہم کی جائے  2022کئے جائیں نیز سال  

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 11:30 AM - Mon 

Question # 10436  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 12, 2021 - Fri 

 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 وزیر انتظامیہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا  

سے تا حال کئی کالس فور مالزمین نے ریٹائرمنٹ    2001)ا( آیا یہ درست ہے کہ سول سیکرٹریٹ میں 
 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ لی ہے 60کی عمر 

)ب( آیا یہ بھی درست ہے کہ ان مالزمین میں زیادہ تر مالزمین بغیر میڈیکل گراؤنڈ اور دوسری وجوہات  
 اپنی خوشی سے ریٹائرمنٹ لی ہے ؟ کے 

سے تاحال   2001)ج( اگر )ا( و)ب( کے جوابات اثبات میں ہو ں تو اپنی خواہش پر ریٹائرمنٹ کی لسٹ 
بمعہ مکمل کوائف و ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی کی مکمل تفصیل بمعہ ریٹائرمالزمین کی جگہ اُس کے  

 ہم کی جائے ۔ بیٹوں کی بھرتی بمعہ آرڈر کاپی کی مکمل تفصیل فرا
 
 
 
 

  

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:15 PM - Mon 

Question # 10625  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 16, 2021 - Tue 

 محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 
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 کیا وزیر زکواة ارشا د فرمائیں گے کہ 

کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں الیا   ۃ کل کتنی لوکل ذکوا)الف( گزشتہ دوسالوں کے دوران صوبہ بھر میں 
فنڈز سے   ۃکمیٹیوں کی ضلع وار تعداد کیا ہیں نیز گزشتہ دو سالوں کے دوران زکوا ۃگئی ہیں مقامی زکوا

 مستفید ہونے والے مستحقین کی ضلع وار تعداد کیا ہیں؟ 

ار اورمستحق مریضوں کے  فنڈز سے صوبہ بھر میں جن ناد  ۃ)ب( گزشتہ دو سالوں کے دوران زکوا
ساتھ عالج معالجہ کی صورت میں تعاون کیا گیا ہے۔ان کی ضلع وار تعداد اور مریضوں کو اداشدہ رقوم  

 کی ضلع وار مالیت کیا ہیں؟اس کی تفصیل فراہم کی جائے۔ 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:30 PM - Mon 

Question # 10552  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 جناب سراج الدین صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

  ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیرآبپاشی  
)ا( صوبہ بھر میں محکمہ کے تحت اقلیتوں ، معذوروں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر تعینات  

 مالزمین کی ضلع اور سکیل وار تفصیل فراہم کی جائے ۔ 

سالوں کے دوران صوبہ بھر میں محکمہ کے تحت اقلیتوں ، معذوروں اور خواتین کی  )ب( گزشتہ پانچ 
  ہیں۔ مخصوص نشستوں پر تعینات مالزمین کی ضلع اور سکیل وار تعدادکتنی 

)ج( محکمہ کے تحت اقلیتوں ، معذوروں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر تعینات کنٹریکٹ مالزمین  
  یل فراہم کی جائے کی ضلع وار اور سکیل وار تفص

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:40 PM - Mon 
Question # 10730 سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 
 جناب خوشدل خان ایڈوکیٹ صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

  کیا وزیر خزانہ ارشاد فرمائیں گے کہ

 پہلی سہ ماہی کے دوران محصوالت کی وصولی ہوئی؟ آیا یہ درست ہے کہ رواں سال کی   ( )أ

( اگر )الف( کاجواب اثبات میں ہو تو مذکورہ عرصہ کے دوران پہلی سہ ماہی کے دوران  )ب 
کتنےمحصوالت کی وصولی کن کن مد میں کی گئی ہیں اس کی دستاویزات اور رپورٹ کی مکمل تفصیل  

  فراہم کی جائے ۔

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:42 PM - Mon 

Question # 10738  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 

 محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر خزانہ ارشاد فرمائیں گے کہ 

 ا( اس وقت صوبائی فنانس کمیشن میں کون کون سے نمائندے شامل ہیں ۔ 

وران صوبائی فنانس کمیشن کے کل کتنے اجالس منعقد ہوئے اور ساالنہ  ب( پچھلے دو سالوں کے د 
کتنے اجالس منعقد کرنا ضروری ہیں نیز صوبائی فنانس کمیشن کی طرف سے اب تک ہر ضلع کے لئے  

 کتنا فنڈ دیا گیا اور کتنا ریلیز کیا گیا مکمل تفصیل فراہم کی جائے ۔ 

 

 

 

 

 

 

 صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا 

 گروپ  تیسراکا جالسا سترویں

 (Starred Questions) سواالت زدہ نشان

 الف( درج ذیل نشان زدہ نئے سواالت )

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:00 AM - Mon 

Question # 10248  سوال نمبر 
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Sent to Dept Date: Mar 08, 2021 - Mon 

 اسمبلی جناب عنایت ہللا صاحب , رکن صوبائی 

 تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ کیا وزیر برائے اعلٰی  

اپر   12کے لئے حلقہ پی کے  کے دوران محکمہ ٰھذا 2020-21ءاور 2019-20)الف(مالی سال 
 کیلئے ساالنہ ترقیاتی پروگرام میں مجموعی طور پر کتنی رقم مختص کی گئی ہے؟   دیر

اپر دیر کے   12حلقہ پی کے   دوران مختص شدہ رقم سے)ب(مذکورہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے 
لئے کتنی رقم جاری کی گئی اور اس میں سے کتنی رقم خرچ کی گئی ہے؟اسکی تفصیل فراہم کی جائے  

 ۔

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:30 AM - Mon 

Question # 10313  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 12, 2021 - Fri 

 محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 ارشاد فرمائیں گے کہ   خوراک کیا وزیر 

کے    آیا یہ درست ہے کہ موجودہ حکومت نےضلع اورگزئی )سابقہ فاٹا( میں محکمہ خوراک     )ا(
 ہیں۔   شعبے کے لئے ترقیاتی فنڈز مختص کئے

 اگر )ا( کا جواب اثبات میں ہو تو:۔   )ب( 

                       محکمے کے لئے کل کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے؟ مذکورہ( ۱)
 مذکورہ محکمے کو کتنا فنڈ ریلیز کیا گیا ہے؟ (۲)

 مذکورہ محکمےمیں کتنا فنڈ تا حال خرچ کیا ہے مکمل تفصیل فراہم کیا جائے(۳)

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:30 AM - Mon 

Question # 10704  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 16, 2021 - Tue 

 جناب میر کالم خان صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر خوراک ارشاد فرمائیں گے کہ 

تک مختلف   2021سے 2018)ا( آیا یہ درست ہے کہ ضلع شمالی وزیرستان میں محکمہ ھذا میں سال 
 گئی ہیں ؟ آسامیوں پر تعیناتیاں کی 

)ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو :۔مذکورہ عرصہ میں کل کتنے افراد کس قانون کے تحت اور  
 کس کے احکامات سے بھرتی ہوئے ہیں ۔ 

(تمام بھرتی شدہ افراد کی درخواستیں ، شناختی کارڈ فوٹو کاپی ، ڈومیسائلز ، تعلیمی اسناد بھرتی آڈر  1)
ری اشتہارات ، کیڈر ، بنیادی سکیل اورسلیکشن کمیٹی کے ممبران کے  موجودہ پوسٹنگ آرڈرز ، اخبا

 نام فراہم کئے جائیں ۔ 

 میں مزید کتنے افراد بھرتی کئے جائیں گے مکمل تفصیل فراہم کی جائے ۔  2022( سال 2)

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 11:30 AM - Mon 

Question # 10442  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 12, 2021 - Fri 

 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر برائے اعلٰی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ 

 )ا( آیا یہ درست ہے کہ محکمہ ہذا ہر سال اشتہارات کی مد میں رقوم ادا کرتا ہے ؟ 

دوران اشتہارات کی مد میں کن کن اداروں  )ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو توگزشتہ پانچ سالوں کے 
، اخبارات اور میڈیا کو کتنی کتنی رقم ادا کی گئی تما م ادائیگیوں کی تفصیل بمعہ اشتہارات و جاری  

 کردہ بلز ائیر وائز فراہم کئے جائیں 

  
 

  

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:15 PM - Mon 

Question # 10538  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیراطالعات ارشادفرمائیں گے کہ 

رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کے تحت گزشتہ پانچ سالوں میں معلومات تک رسائی کے سلسلے میں     )ا(
 ۔ ائیر وائز تفصیل فراہم کی جائے   کتنی درخواستیں موصول ہوئیں 

مذکورہ عرصہ کے دوران معلومات تک رسائی کے قانون کے حوالے سے عوام میں شعور اُجاگر    )ب(
 کرنے سے متعلق کیا اقدامات کئے گئے ہیں اور اُن پر کتنی رقم خرچ کی گئی ہے ۔ 

رائٹ ٹو انفارمیشن کے پاس جمع زیر التواء درخواستوں کی تعداد کتنی ہے اور کن کن محکموں یا    )ج(
 روں سے متعلق ہیں تفصیل فراہم کی جائے ادا
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Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:30 PM - Mon 

Question # 10554  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 جناب سراج الدین صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیرتوانائی وبرقیات ارشاد فرمائیں گے کہ

ڈیم بنانے کا اعالن کیا تھا   350گزشتہ صوبائی حکومت نے صوبہ بھر میں )ا( آیا یہ درست ہے کہ 
 ؟اور اس مقصد کیلئے بجٹ میں رقم مختص کی گئی تھی ؟ 

)ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو صوبہ بھر میں کن کن مقامات پر سمال ڈیم بنائے جا رہے ہیں ان  
اری شدہ اور ان پر خرچ شدہ رقم کی ضلع وائز  کی ضلع وائز تعداد کتنی ہے اور ہر منصوبے کیلئے ج

مالیت کتنی ہے ۔نیز مذکورہ ڈیموں میں سے تاحال کتنے ڈیمز مکمل ہو چکےہیں اُن کی ضلع وائز تعداد  
 کتنی ہے اور ان ڈیموں کی پیداواری صالحیت کی تفصیل بھی فراہم کی جائے 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:40 PM - Mon 

Question # 10731  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 

Mr Khushdil Khan Advocate, Member Provincial Assembly 

Will the Minister Energy & Power state that:. 

(a) How the PEDO managed the generation, transmission and distribution of power?  

(b) How many grids and micro grids and power houses have been constructed by the Organization and how they are 

managed? 

(c) Do the Provincial Government intend to construct a main grid station like the national grid station at federal level 

for storage of generated power from different Projects? Give detail reply please. 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:42 PM - Mon 

Question # 10740  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 

 محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 فرمائیں گے کہ کیا وزیر توانائی وبرقیا ت ارشاد 

آیا یہ درست ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بجلی کی ٹرانسمیشن الئن نہایت بوسیدہ اور پرانی     )ا( 
 ہو چکی ہے؟ 

رونما ہو رہے   بھی     اس سےبجلی کے ضیاع کے ساتھ ساتھ حادثات   )ب( آیا یہ بھی درست ہے کہ 
 ہیں؟ 

نے اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے واپڈا کے   اگر )ا( و )ب( کے جوابات اثبات میں ہوں تو حکومت  
ساتھ ملکر کیا اقدامات کیے ہیں نیز ٹرانسمیشن الئن کی اپ گریڈ سیشن کیلئے کیا اقدامات کر رہی ہے  

 مکمل تفصیل فراہم کی جائے ۔ 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:45 PM - Mon 

Question # 10766  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 19, 2021 - Fri 

 محترمہ ثوبیہ شاہد صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر ابتدائی وثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ 

گزشتہ دور حکومت میں تعلیمی انقالب سے متاثر ہو کر پرائیویٹ سکولوں کے طلباء و طالبات     )ا(
 نےسرکاری سکولوں میں داخلہ لیا تھا ؟ 

الف کا جواب اثبات میں ہو تو ضلع سوات میں جن جن پرائیویٹ سکولوں کے طلباء و طالبات  اگر   )ب(
نےسرکاری سکولوں میں داخلہ لیااُن کے نام ، کالس ، گزشتہ سکول کا نام اور گذشتہ سکول کا نام فراہم  

  کیا جائے

 

 صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا 

 گروپ چوتھاکا  اجالس سترویں

 (Starred Questions) سواالت زدہ نشان

 الف( درج ذیل نشان زدہ نئے سواالت )
Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:00 AM - Mon 

Question # 10260  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 08, 2021 - Mon 

 جناب عنایت ہللا صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 فرمائیں گے کہ کیا وزیرمواصالت وتعمیرات ارشاد 
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 Up gradation and Strengthening of 170587کوڈ نمبر   1037اے ڈی پی سکیم نمبر    )ا(
C &W Roads in Khyber Pakhtunkhwa    کب منظور ہوئی ؟ 

 رقم کی تفصیل فراہم کی جائے ۔  خرچ شدہ   مذکورہ سکیم پر اب تک الگت و    )ب(

اور اُن کے لئے کتنی کتنی رقم مختص ہے اور    منظور شدہ ہےمذکورہ سکیم کن کن اضالع میں   )ج(
 مدت تکمیل کیا ہے تفصیل فراہم کی جائے ۔ 

 مذکورہ سکیم کیلئے اس سال اے ڈی پی میں منظور شدہ رقم کتنی ہے تفصیل فراہم کی جائے    )د(

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:30 AM - Mon 

Question # 10368  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 12, 2021 - Fri 

 محترمہ نگہت اورکزئی صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 ارشاد فرمائیں گے کہ   کیا وزیر مواصالت وتعمیرات 

کے   آیا یہ درست ہے کہ موجودہ حکومت نے ضلع اورگزئی)سابقہ فاٹا(محکمہ مواصالت وتعمیرات  )ا(
 لئے ترقیاتی فنڈز مختص کئے گئے ہیں شعبے کے 

 اگر )ا( کا جواب اثبات میں ہو تو:۔   )ب( 

                       مذکورہ محکمے کے لئے کل کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے؟( ۱)
 مذکورہ محکمے کو کتنا فنڈ ریلیز کیا گیا ہے؟ (۲)

 م کیا جائےمذکورہ محکمےمیں کتنا فنڈ تا حال خرچ کیا ہے مکمل تفصیل فراہ(۳)

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:30 AM - Mon 

Question # 10706  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 16, 2021 - Tue 

 جناب میر کالم خان صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر آبنوشی ارشاد فرمائیں گے کہ 

کتنے فعال ہے اور کتنے غیر فعال ہیں ان  )ا(نارتھ وزیرستان میں محکمہ کے کل کتنے ٹیوب ویلز ہیں 
ٹیوب ویلز پر کتنی سرکاری نوکریاں ہیں اگر نہیں ہیں تو وجہ کیا ہےہر ایک ٹیوب ویل کےحوالے سے  

بمعہ ایڈریس اور نام مکمل معلومات فراہم کی جائے اور ان میں کتنے سولرائز ہیں تفصیل فراہم کی  
 جائے ۔ 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 11:30 AM - Mon 

Question # 10474  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 12, 2021 - Fri 

 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیرمواصالت وتعمیرات ارشاد فرمائیں گے کہ 

 )ا( آیا یہ درست ہے کہ محکمہ ہذا ہر سال اشتہارات کی مد میں رقوم ادا کرتا ہے ؟ 

الف کا جواب اثبات میں ہو توگزشتہ پانچ سالوں کے دوران اشتہارات کی مد میں کن کن اداروں  )ب( اگر 
، اخبارات اور میڈیا کو کتنی کتنی رقم ادا کی گئی تما م ادائیگیوں کی تفصیل بمعہ اشتہارات و جاری  

 کردہ بلز ائیر وائز فراہم کئے جائیں 
 
 
  

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:15 PM - Mon 

Question # 10532  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر ٹرانسپورٹ ارشا د فرمائیں گے کہ 

ویگن  )ا( آیا یہ درست ہے کہ پشاور میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کی پرانی مزدا، منی بسیں اور فوڈ  
 گاڑیاں حکومت نے مالکان سے خرید کر سکریپ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ؟ 

)ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو اب تک کتنی مزدا ، منی بسیں اور فوٹ ویگن گاڑیاں مالکان سے  
رہی  خرید کر سکریپ میں تبدیل کی گئی ہیں حکومت گاڑی مالکان سے پرانی گاڑیاں کس قیمت پر خرید 
ہے اور اس مقصد کیلئے حکومت نے کتنی رقم مختص کی ہے نیز حکومت پشاور کے عالوہ دیگر  

اضالع میں بھی موجود کٹارہ پبلک ٹرانسپورٹ کو خرید کر اسے سکریپ میں تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ  
 رکھتی ہے تفصیل فراہم کی جائے ۔ 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:30 PM - Mon 

Question # 10546  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 جناب سراج الدین صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 
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  ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیرمواصالت وتعمیرات 
)ا( صوبہ بھر میں محکمہ کے تحت اقلیتوں ، معذوروں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر تعینات  

  سکیل وار تفصیل فراہم کی جائے ۔مالزمین کی ضلع اور 
محکمہ کے تحت اقلیتوں ، معذوروں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر تعینات کنٹریکٹ   )ب(

 مالزمین کی ضلع وار اور سکیل وار تفصیل فراہم کی جائے ۔ 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:40 PM - Mon 

Question # 10632  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 16, 2021 - Tue 

 جناب خوشدل خان ایڈوکیٹ صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر زراعت ارشاد فرمائیں گے کہ 

)ا( آیا یہ درست ہے کہ محکمہ زراعت پشاور ڈویثرن میں شامل اضالع کے دفاتر میں تعینات افسران کو  
 سرکاری گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں ؟ 

کہ مذکورہ دفاتر میں ناکارہ سرکاری گاڑیاں ، ٹرک و مشینریاں بھی عرصہ  )ب( آیا یہ بھی درست ہے  
 دراز سے موجود ہیں ؟ 

)ج( اگر )ا(و)ب( کے جوابات اثبات میں ہو ں تو محکمہ زراعت پشاور ڈویثرن میں شامل اضالع کے نام  
کانام ، عہدہ ، گریڈ  اور ان دفاتر میں تعینات آفسران کو فراہم کی گئی سرکاری گاڑیوں کی تعداد ، آفیسر 

، گاڑی کا نام ، ماڈل ، نمبر کے تفصیل فراہم کی جائے نیز مذکورہ دفاتر میں نا قابل استعمال سرکاری  
گاڑیوں کی مکمل تفصیل کے ساتھ ساتھ عرصہ خرابی ، خرابی کی نوعیت و الگت مرمت کی تفصیل  

 ے بھی فراہم کی جائ

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:42 PM - Mon 

Question # 10765  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 18, 2021 - Thu 

 محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

  کیا وزیر ٹرنسپورٹ ارشاد فرمائیں گے کہ

 )ا( کیا بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہو گیا ہے ؟ 

ڈیپو چمکنی ، ڈبگری اور حیات آبادمکمل ہو گئے ہیں؟ اگر  تین    )ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو
نیز کیا کمرشل پالزہ اور پارک اینڈ رائیڈ کی سہولیت مکمل ہو گئی اگر نہیں تو کیوں اس     نہیں تو کیوں 

  کی بھی تفصیل فراہم کی جائے ۔

 

 

 

 

 

 صوبائی اسمبلی سیکرٹریٹ خیبر پختونخوا 

 گروپ  پانچواں کا  اجالس سترویں

 (Starred Questions) سواالت زدہ نشان

 الف( درج ذیل نشان زدہ نئے سواالت )
Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:00 AM - Mon 

Question # 10242  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 08, 2021 - Mon 

 جناب عنایت ہللا صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیر صحت 

ایل آر ایچ ، کے ٹی ایچ ، ایچ ایم سی ، ایوب ٹیچنگ ہسپتال، سیدو ٹیچنگ ہسپتال اور خلیفہ گل نواز    ا(
 ٹیچنگ ہسپتال میں کتنے جنرل ,سرجری اور سپیشالئزڈ سرجریز کے یونٹس ہیں؟ 

ہیں یونٹس وائز وہسپتال وائز     سرجریز ہوئئ  گزشتہ ایک سال کے دوران ان یونٹس میں کتنی   ب(
 فراہم کی جائے ۔  یل  تفص 
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ہیں بیماریوں کی تفصیل فراہم کی   مذکورہ ہسپتالوں میں کس قسم کی بیماریوں کی سرجری ہوئی    ج(
   جائے 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 10:30 AM - Mon 

Question # 10306  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 09, 2021 - Tue 

 صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی محترمہ نگہت اورکزئی 

 ارشاد فرمائیں گے کہ  کیا وزیرداخلہ

کے   ضلع خیبر)سابقہ فاٹا(محکمہ داخلہ و قبائلی امور  موجودہ حکومت نے   آیا یہ درست ہے کہ     )ا(
 شعبے کے لئے ترقیاتی فنڈز مختص کئے گئے ہیں۔ 

 )ب( اگر )ا( کا جواب اثبات میں ہو تو:۔ 

                       لئے کل کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے؟مذکورہ محکمے کے ( ۱)
 مذکورہ محکمے کو کتنا فنڈ ریلیز کیا گیا ہے؟ (۲)

 مذکورہ محکمےنے کتنا فنڈ تا حال خرچ کیا ہے مکمل تفصیل فراہم کیا جائے(۳)

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 11:00 AM - Mon 

Question # 10692  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 

 جناب میر کالم خان صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیرداخلہ ارشاد فرمائیں گے کہ 

تک مختلف    2020سے  2019)ا( آیا یہ درست ہے کہ ضلع شمالی وزیرستان میں محکمہ میں سال
 آسامیوں پر تعیناتیاں کی گئی ہیں ؟ 

:۔مذکورہ عرصہ میں کل کتنے افراد کس قانون ، کن کے  )ب( اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو  
احکامات سے بھرتی ہوئے ہیں تمام بھرتی شدہ افراد کی درخواستیں ، شناختی کارڈ ، ڈومیسائلز ، تعلیمی  

اسناد بھرتی آڈر موجودہ پوسٹنگ آرڈرز ، اخباری اشتہارات ، کیڈر ، بنیادی سکیل اورسلیکشن کمیٹی کے  
میں مذید کتنے افراد بھرتی کئے جائیں گے مکمل   2021م کئے جائیں نیز سال ممبران کے نام فراہ 

 تفصیل فراہم کی جائے ۔ 

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 11:30 AM - Mon 

Question # 10437  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 11, 2021 - Thu 

 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 وزیر صحت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا  

  2017حکومت نے لوگوں کو معیاری ادویات کی فراہمی کیلئے ڈرگ رولز  آیا یہ درست ہے کہ    )ا(
 میں ترمیم کی ہے ؟ 

اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو ان ڈرگ رولز پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا صوبے میں ڈرگ    )ب(
اور ان کو کیا مراعات یا سہولیات حاصل ہیں نیز آیا یہ تعداد صوبے    انسپکٹر ز کی کل تعداد کتنی ہے

  کیلئے کافی ہے تفصیل فراہم کی جائے
 
 
 

  

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:15 PM - Mon 

Question # 10514  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 صوبائی اسمبلی محترمہ حمیرا خاتون صاحبہ , رکن  

 کیا وزیرصحت ارشاد فرمائیں گے کہ 
)الف( آیا یہ درست ہے کہ صوبہ بھر میں بچوں کو پولیو کے قطرے پالنے کے لئے محکمہ تعلیم کے اہلکاروں کی  

 ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں؟
 -)ب( اگرالف کا جواب اثبات میں ہو تو:

(iگزشتہ تین سالوں کے دوران محکمہ تعلیم کے کتنے اہ) لکاروں نے پولیو کے قطرے پالنے کی ڈیوٹی سرانجام دی؟ 
(ii ان کی سال و ضلع وار تعداد کیا ہیں جو پولیو کے قطرے پالنے والے اہلکار کو اضافی ڈیوٹی کا معاوضہ کس تناسب)

 سے دیا جاتاہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے۔

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:30 PM - Mon 

Question # 10562  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 15, 2021 - Mon 

 جناب سراج الدین صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیرمحکمہ سیاحت ارشاد فرمائیں گے کہ 
 )الف( آیایہ درست ہے کہ حکومت نے صوبہ بھر میں مختلف سیاحتی مقامات پر ریسٹ ہاوسز بنانے کا فیصلہ کیا ہے ؟ 

 اگرالف کا جواب اثبات میں ہو تو)ب( 
(iصوبہ بھر کے کن کن مقدمات پر ریسٹ ہاوسز کی تعمیر حکومت کے زیرغور ہیں ؟) 
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(iiمذکورہ مقامات کا انتحاب کس طریقہ کار کے تحت کیا گیا ہے )   اس مقصد کے لئے کتنی رقم محتص کی گئی ہے
 کار واضح کیا ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے ۔  قہ مذکورہ ریسٹ ہاوسز کو استعمال کے لئے حکومت نے کیا طری

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:40 PM - Mon 

Question # 10615  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 16, 2021 - Tue 

 جناب خوشدل خان ایڈوکیٹ صاحب , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیر منصوبہ و ترقیات ارشاد فرمائیں گےکہ 
آیا یہ درست ہے کہ قبائلی اضالع میں تباہ حال انفراسٹرکچرکی بحالی اور دیگر سماجی ترقی کاعمل شروع  )ا( 

 الکھ روپے کی منظوری دےدی گئی ہے؟80کروڑ 8ارب 27کرنےکےلیےابتدائی مرحلےمیں 
 )ب( اگر)الف(کاجوابات اثبات میں ہوتو 

(i آیامذکورہ کثیر رقم صوبائی یاوفاقی بجٹ کا حصہ ہے ) اور اس کی منظوری کونسے مجاذ فورم سے لی گئی ہےتفصیل
 فراہم کی جائے۔

(ii اس کثیر رقم کی تقسیم کا طریقہ کارکیاہے اور ہر قبائلی ضلع کو کتنی کتنی رقم ملے گی نیزمذکورہ رقم سے حکومت )
یں اے ٹائپ ہسپتال کون کونسے منصوبے شروع کرےگی، ان منصوبوں کی پی سی ون بنایا گیا ہے اور ان منصوبوں م

 شامل ہیں تفصیل فراہم کی جائے۔

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:42 PM - Mon 

Question # 10734  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 

 محترمہ نعیمہ کشور خان صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 

 کیا وزیرکھیل ثقافت ارشاد فرمائیں گے کہ 
)ا(مردان ،صوابی اور چارسدہ میں موجود بڑے پیمانے پر آثار قدیمہ کے سائیڈ کو محفوظ بنانے کے لئے حکومت کیا  

 اقدامات کر رہی ہے
 تفصیل فراہم کی جائے

)ب( پچھلے سات سال کے دوران کتنےنوادرات کن ممالک میں کن مقاصد کے لئے بھیجے گئے اور کیا وہ واپس آگئے  
کی جائے۔نیزآئےروز مردان ،صوابی اور چارسدہ میں نوادرات برآمد ہو کر سمگل یا منائح ہو رہے ہیں  ہیں تفصیل فراہم 

  حکومت اس کو محفوظ بنانے کے لئے کیا اقدامات کررہی ہیں۔

Notice Date : Mar 01, 2021 -- 12:45 PM - Mon 

Question # 10776  سوال نمبر 

Sent to Dept Date: Mar 17, 2021 - Wed 

 محترمہ ثوبیہ شاہد صاحبہ , رکن صوبائی اسمبلی 
 

 کھیل ارشاد فرمائیں گے کہ   کیا وزیر
 بنانے کا اعالن کیا تھا؟  آیا یہ درست ہے کہ گذشتہ حکومت نےصوبہ بھر میں کھیل کے میدان    )ا(

نے کھیل کے میدان بنائے گئے  اگر الف کا جواب اثبات میں ہو توڈیرہ اسماعیل خان ڈویثرن میں کن کن مقامات پر کت  )ب(
 علیحدہ علیحدہ ضلع وائز فراہم کی جائے مقامات کی تفصیل  ہیں کتنے مکمل ہو چکے ہیں مذکورہ ڈویثرن میں 
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