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برائے قواعد و ضوابط و طریقہ کار، استحقاقات اور سرکاری  1مجلس قائمہ نمبر
  یقین دہانیوں پر عمل درآمد کی رپورٹ
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قائمہ کمیٹی برائے قواعد وضوابط وطریقہ کار، استحقاقات اور سرکاری یقین دہانیوں پر 
حوالہ کیے  استحقاقات  تحاریک اسمبلی کی طرف سےعمل درآمد کے سلسلے میں کمیٹی کو 

میں بحیثیت چیئرمین کمیٹی کی جانب سے یہ رپورٹ پیش  کرنے کا شرف حاصل کرتا  گئے ۔
  ہوں۔

  
کمیٹی نے اپنے سات منعقدہ اجالسوں میں مذکورہ تحاریک استحقاقات پر غور کیا جس   2-

میں حسب ذیل اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔
  چیئرمین   جناب خوشدل خان صاحب، ڈپٹی سپیکر   1-
  ایم پی اے            جناب اسراراهللا خان گنڈا پور صاحب،  2-
  ایم پی اے    جناب محمد جاوید عباسی صاحب،   3-
  ایم پی اے               جناب وقار احمد خان صاحب،   4-
  ایم پی اے   جناب محمد زمین خان ایڈوکیٹ صاحب،   5-
  ایم پی اے                خان خٹک صاحب، ملک قاسم  6-
  ایم پی اے       محترمہ نورسحر صاحبہ،  7-
  ایم پی اے   محترمہ نگہت یاسمین اورکزئی صاحبہ،   8-
  ایم پی اے   میجر ریٹائرڈ بصیر احمد خٹک صاحب،    9-

  ایم پی اے      جناب مختیار علی خان صاحب،    10-
  

۔تحریک :1آئٹم نمبر 
  78 استحقاق نمبر

  محرک ُرکن صوبائی اسمبلی  جناب عطیف الرحمٰن صاحب،  

محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے  پس منظر کی وضاحت  کرتے ہوئے  کہا کہ   ۔3
ءکو میں محکمہ اوقاف کے ایڈمن آفیسر کے دفتر نوٹیفا ئیڈ وقف پالٹ   2009نومبر16مورخہ 

فیسر نے پراجیکٹ ڈائریکٹر ندیم صاحب فنانس سکیم کے فارموں کے سلسلے میں گیا۔ ِایڈمن آ
کو فون پر بتایا کہ ایم پی اے صاحب آئے ہیں۔ مالقات کے لئے میرے دفتر تشریف الئیں۔ تقریبًا 

منٹ کے انتظار کے بعد ایڈمن آفیسر نے اپنا نائب قاصد ندیم صاحب کو بلوانے کے لئے  30
منٹ  70حب نہیں آئے۔ تقریبًا بھیجا۔ لیکن ایک گھنٹہ   گزرنے کے باوجود بھی پی ڈی صا

گزرنے کے بعد ایڈمن آفیسر نے مجھے کہا کہ پراجیکٹ ڈائریکٹر آپ سے نہیں ملنا 
پراجیکٹ ڈائریکٹر کے اس طرز عمل سے بحثیت ممبر صوبائی اسمبلی نہ صرف میرا ۔چاہتے

  بلکہ پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔
  
ن ر نے بتایا کہ  جس دن جناب عطیف الرحمٰجناب محمد ندیم ، پراجیکٹ ڈائریکٹ  ۔4

کے دن وہ اوقاف پالزہ ڈبگری گارڈن  صاحب، ایم پی اے انکے دفتر تشریف الئے تھے وقوعہ
سے فون کال موصول ہونے پر کام کے معائنہ کے لئے  گئے اسلئے  sitesاور اڈہ ندر باغ کی

کی تشہیر سے متعلق انہیں کوئی علم وہ دفتر میں موجود نہیں تھے انہوں نے مزید بتایا کہ ٹینڈر 
نہیں اور انکے نام سے جو ٹینڈر شائع کیا گیا ہے یہ انکے خالف سازش ہے وہ محکمہ میں 

خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور االٹمنٹ ، صرف تکنیکی معامالت کے لئے بطور سول انجینئر
کی دل آزاری پر  ان کا کوئی تعلق نہیں اور معزز رکن صاحب سے لیز اور رینٹ کے امور
  معافی کے طلب گار ہیں۔
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جناب نعمان شاہ جدون صاحب،سیکرٹری محکمہ اوقاف نے  بتایا کہ تمام اراکین اسمبلی    5-
انکے لئے محترم ہیں اور ان کا احترام ہم سب پر فرض ہے اور جناب عطیف الرحمن صاحب، 

مشروط معافی کی ایم پی اے کی جو دل آزاری ہوئی ہے وہ اس ضمن میں ان سے غیر 
  درخواست کرتے ہیں۔

  
سیکرٹری محکمہ اوقاف نے بتایا کہ ِاس سلسلے میں ِانکوائری مکمل کی گئی ہے۔ اور   6-

انہوں نے رپورٹ کمیٹی کے ُروبرو پیش کی ۔
  

صیلی غور و خوض کے بعد اراکین کمیٹی نے جناب عطیف الرحمن صاحب، ایم پی فت  7-
  اق واپس لینے کی درخواست کی۔محرک سے اپنی تحریک استحق /اے

    
کمیٹی نے محکمہ کی طرف سے پیش کردہ انکوائری رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا   ۔8

اور محرک کی درخواست قبول کرتے ہوئے مذکورہ تحریک پر مزید کارروائی نہ کرنے کا 
  فیصلہ کیا۔

  
۔تحریک استحقاق :2آئٹم نمبر

  79نمبر 
محرک     ُرکن صوبائی اسمبلی    جناب وقار احمد خان صاحب،

  
محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے  پس منظر کی وضاحت  کرتے ہوئے  کہا کہ وہ   ۔9

ءکو اسالم آباد کور کمانڈر صاحب کے بیٹے کی شہادت پر فاتحہ خوانی  2009دسمبر  7مورخہ
پولیس  کے لئے  جارہےتھے کہ مجھے اطالع ملی کہ میرا خالہ زاد بھائی مقصود خان  تاتارا

کے لئے  سٹیشن حیات آباد کے  الک آپ میں بند ہے  اس سلسلہ  میں معلومات  حاصل کرنے
تاتارا پولیس سٹیشن کے ایس ایچ اومسمی فضل امین سے موبائیل فون پر رابطہ  جب انہوں نے 

کو گرلز ڈ گری کالج کی  کیا تو انہوں نے نہایت بد تمیزی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس
کی شکایت پربند کیا گیا ہے۔ میں نے  جب خالہ زاد سے استفسار کیا کہ تمہیں کیوں بند  پرنسپل

روپے فی طالبہ  700کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں گرلز کالج کی طالبات کو ماہانہ مبلغ
کالج کی پرنسپل ناخوش  ہے اورسرکاری  بس میں  جس سے  کے عوض التا  اور لے جاتاہوں 

روپے ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ مذکورہ ایس ایچ او نے بھی یہی بات کی  1000مبلغطالبات سے 
بیان حلفی  under takingاور کہا کہ میں مقصود خان کو اس وقت چھوڑوں گا جب یہ مجھے 

دے کہ میں اس کالج کی طالبات کو نہیں الونگا۔حاالنکہ میں نے مذکورہ ایس ایچ او کے ساتھ اپنا 
روایا تھا لیکن اسکے باوجود انکے روئیے میں کوئی فرق نہیں آیا اور اس تعارف شروع میں ک

پر یہ بضد تھا کہ بیان حلفی دےدیں ۔ لہذا اسے تب چھوڑا گیا جب انہوں نے بیان حلفی دے دیا 
کو مذکورہ ایس ایچ او سے بیان  2009دسمبر 12جب میں اسالم آباد سے واپس آیا تو مورخہ  

شکایت کنندہ کی درخواست کی کاپی حاصل کرنے کے لئے جب اپنا گن  حلفی کی فوٹو کاپی اور
مین بھیجا تو مذکورہ ایس ایچ او نے کہا کہ وہ تمام کاغذات ایس پی صاحب نے پھاڑ دیئے ہیں۔ 

  ے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا۔راس واقعہ سے نہ صرف میرا بلکہ  پو

احت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ضلیس نے وجناب فضل امین صاحب ایس ایچ او تارتارا پو   ۔10
تھانے لے آیا تو انہوں نے اس کو  گرفتار کرکےکو  آئی انبات درست ہے کہ خالد اے ایس 

اور پھر تھوڑی دیر کے بعد باعزت طریقے سے انکو بٹھایا باعزت طریقے سے اپنے دفتر میں
صاحب اور پرنسپل  رخصت کیا یہ واقعہ غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا کیونکہ معزز ممبر

  صاحبہ کے درمیان صلح کی اطالع بروقت متعلقہ تھانہ کو نہیں دی  گئی تھی۔



4

مکرم خان صاحب، ڈائریکٹر ہائیر ایجوکیشن نےبتایا کہ فریقین  کے مابین راضی  جناب  11-
 نامہ ہو گیا تھا اور معاہدے کے مطابق پرائیویٹ گاڑی کو متبادل روٹ فراہم کیا گیا تھا۔ عالوہ

روپے  کر دیا  گیا ہے۔  /600روپے ماہانہ سے کم کر کے  /1000ازیں سرکاری گاڑی کا کرایہ 
نیز  پرایئویٹ گاڑی کے ڈرایئور کی دوبارہ گرفتاری غلط فہہمی کا نتیجہ تھی۔

  
محترمہ کوثر مشتاق صاحبہ، پرنسپل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج حیات آباد نے اپنے    ۔12

ار کیا اور یقین ِدالیا کہ وہ معزز اراکین اسمبلی کو ُان کے شایان شان کیئے  پر ندامت کا اظہ
گی اور آ یئندہ ان کی طرف سے اس قسم کی  کوئی شکایت معزز اراکین  دیںعزت اور مقام 

  اسمبلی کو موصول نہیں ہوگی۔
  

باال صورتحال کے پیش نظر، محرک کےاطمینان اورپرنسپل صاحبہ، کی طرف سے    ۔13
پر مزید کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا  نیز  قبول کرتے ہوئےتحریک استحقاق معذرت کو 

ہدایت کی کہ وہ اپنے رویئے  کرتے ہوئے  تنبیہ کو پرنسپل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج حیات آباد
میں تبدیلی الئیں۔ کیونکہ آئندہ اس قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی۔

۔تحریک استحقاق :3آئٹم نمبر
   80نمبر 

محرک     ُرکن صوبائی اسمبلی    جناب تاج محمد ترند صاحب،
     

محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے  پس منظر کی وضاحت  کرتے ہوئے  کہا کہ   ۔14
بٹگرام میں پچھلے دنوں محکمہ ڈاکخانہ جات نے کچھ ڈاکخانے بند کیے  59میرے حلقہ پی ایف

یف کا سامنا تھا میں اس سلسلے میں پوسٹ ماسٹر تھے جسکی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکل
پختونخوا سے ان کے دفتر میں مال جو انتہائی اچھے طریقے  خیبر جنرل ڈاکخانہ جات صوبہ

سے ملے اور مجھے ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ڈاکخانہ جات ایبٹ آبادسے ملنے کو کہا اور خود بھی 
نٹنڈنٹ احسان کے دفتر میں گیا اور  ڈویژنل ُسپرکو 2009نومبر 11ُاس کو فون کیا۔ میں مورخہ

بند ڈاکخانوں کے بارے میں ُاس سے بات کی۔ احسان صاحب نے مسئلہ حل کرنے کے بجائے 
تقریر شروع کر دی  کہ ہمارے ملک کے سیاستدان انتہائی دو نمبر اور کرپٹ لوگ ہیں جنہوں 

بہت سے اور بھی  وہ   ساتھ تباہ کردیا ہے۔ اور ساتھ دونوں کو بیوروکریسی  اور نے اس ملک
۔ میں اسکے دفتر سے باہر آیا اور پوسٹ ما سٹر جنرل صاحب کو فون پر یہ باتیں کرنے لگے

واقعہ سنایا ۔ جنہوں نے مسئلہ حل کرنے کی خود یقین دھانی کرائی۔ لہذا  ڈویژنل ُسپر نٹنڈنٹ 
صرف میرا بلکہ اس ایبٹ آباد احسان صاحب کی مذکورہ باال باتوں سے نہ ) ہزارہ(ڈاکخانہ جات

  پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ۔
    

احسان صاحب، ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ محکمہ ڈاک خانہ جات ہزارہ  ڈویژن ایبٹ آباد نے    ۔15
بتایا کہ وہ تمام معزز  ممبران اسمبلی کا تہہ دل سے احترام کرتے ہیں اور ُان کی  جانب سے 

چیت کے دوران اپنی  غلطی کا اعتراف کیا اور معزز ممبر صوبائی  اسمبلی  کے ساتھ بات 
معزز ممبر صاحب کی ِدل ازاری  پر معذرت  کا اظہار کیا اور اقرار کیاکہ وہ   آئندہ کے لئے 

کسی  قسم کی شکایت  کا موقع نہیں دیں گے۔
کے جو پانچ ڈاکخانے بند کیے گئے تھے  نیابت  و بتایا گیا کہ معزز رکن کے حلقہ ک کمیٹی
  بحال کردیئے گئے ہیں۔ دوبارہ
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صورتحال کے پیش نظر اور محرک کے اطمیمنان پرکمیٹی نے متفقہ طور پر احسان باال  16-
ایبٹ آباد کی معافی کو قبول کرتے ہوئے تحریک  نصاحب، ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ہزارہ ڈویژ

استحقاق کو نمٹا یا  اور مزید کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
  

یک استحقاق ۔تحر:4آئٹم نمبر 
  81نمبر 

محرک ُرکن صوبائی اسمبلی  جناب منور خان  مروت صاحب،
  

محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے  پس منظر کی وضاحت  کرتے ہوئے  کہا کہ     ۔17
ڈپٹی منیجر آپریشن پیسکو احسان اهللا جوکہ لکی کا ڈپٹی منیجر آپریشن تھا اب ٹانک میں اسکی 

ں نے ٹرانسفارمر کے بارے میں اس سے فون پر بات کی تو اس نے پوسٹنگ ہوئی ہے  سے  می
تمام معزز ممبران اسمبلی کو فرعون کہا اور کہا کہ میں  صوبائی اسمبلی کے ممبران کو جواب 

دہ نہیں ہوں اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئی ٹیلی فون بند کردیا جس سے  نہ صرف  
ی کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔میرابلکہ  جملہ  معزز ممبران اسمبل

جناب احسان اهللا ڈپٹی منیجر آپریشن پیسکو نے بتایا کہ ان کی طرف سے معزز ممبر   18-
کرتے ہیں اور آئیندہ  انکی  صاحب کی جو دل آزاری ہوئی ہےوہ  اس سلسلے میں معافی طلب

  طرف سے اس طرح کی کسی قسم کی شکایت موصول نہیں ہوگی۔
  

صاحب، چیف انجینئر پیسکو نے کمیٹی کو بتایا کہ ُان کے محکمے کا  جناب لطیف خان  ۔19
بنیادی مقصد اپنے صارفین کی خدمت اور سہولیات فراہم کرنا ہے۔ جو کہ ُان کے تعاون پر 

اہلکار کی طرف سے کسی /منحصر ہیں۔ اور ُان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ کہ ُان کے کسی آفیسر
لیکن موجودہ مسئلے میں جو معزز ممبر صاحب کی ِدل کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ 

آزاری ہوئی ہے۔ وہ اس سلسلے میں جناب معزز ُرکن اوراراکین کمیٹی سے  معذرت خواہ  ہیں۔ 
ُانہوں نےکمیٹی کو یقین دالیا کہ وہ مذکورہ آفیسر کی اصالح کی خاطر اور ُان میں عوامی تعاون 

سپیشل کورس کےلئے سفارش کریں گے۔ تا کہ آئندہ کے جذبے کو ُاجاگر کرنے کے لئے ُان کو 
سکے۔ہواس طرح کی کوتاہی مذکورہ باال آفیسر سے دوبارہ سر زد نہ 

  
پیش نظر اور محرک کے اطمینان پرکمیٹی  نے متفقہ طور پر  صورتحال کےباال    ۔20

مذکورہ ایکسین کی طرف سے معافی کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے تحریک استحقاق پر 
  مزید کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

  
  

تحریک استحقاق  : 5آئٹم نمبر
    85نمبر

محرک ُرکن صوبائی اسمبلی  جناب  حبیب الرحمن تنولی صاحب،
  

محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے  پس منظر کی وضاحت  کرتے ہوئے  کہا کہ   ۔21
 2009نومبر 24قع ہے  مورخہ میں وا 57گورنمنٹ گرلز مڈل سکول بجنہ میرے حلقے پی ایف

سرکل شیرگڑھ سرکل پھلڑہ  نے اس سکول میں  ADOمحکمہ تعلیم اور DDO,Do,EDOکو 
ایک غیر مقامی  شخص کو بددیانتی اور رشوت خوری کی بناء پر کالس فور بھرتی کردیا۔ 
مقامی لوگوں کی شکایت پر جب میں نے ان افسران سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے 

ہے اس ضمن میں   کی بوال کہ نہ  مذکورہ سکول میں آسامی خالی ہے اور نہ کوئی بھرتی جھوٹ
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کو مجھے  مقامی سکول  2010فروری 15لوگوں کی شکایت کا  سلسلہ جاری  رہا جبکہ مورخہ
سے مذکورہ  تعیناتی کے آرڈرکی  نقل دستیاب ہوئی۔ مذکورہ افسران نے مجھ سے جھوٹ بول 

  سے میرا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ کر دھوکہ دیا ہے۔ جس
  

ضلع مانسہر ہ محکمہ ایلیمنٹری اینڈ )زنانہ(محترمہ چاند بی بی سابقہ ڈسٹرکٹ آفیسر   ۔22
سیکنڈری ایجوکیشن نے  بتایا کہ انہوں نے مذکورہ آرڈر محترم  حبیب الرحمان تنولی 

طرح کے  صاحب،ایم پی اے کے احکامات کے روشنی میں صادر کئے ہیں۔ کیونکہ وہ اس
احکامات بذات خود انجام دینے کی مجازنہیں تھی بلکہ مذکورہ آرڈر کےسلسلے میں کاغذات پر 

Executive District Officer ضلع مانسہر ہ کے احکامات بھی درج تھے اور سرفراز
،اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر مانسہرہ فوکل پرسن برائے معزز ممبر جناب حبیب الرحمان تنولی  

اے  ان کے پاس دستخط کے لئے الئے تھے اور وہ تمام کاغذات اپنے ساتھ لے صاحب،ایم پی 
نیزانہوں نے اپنی طرف سے مذکورہ   آرڈر کے بابت اپنی نیک نیتی کے بارے میں .گئے تھے

بیان حلفی بھی کمیٹی کے سامنے پیش کیا ۔

ہ درجہ چہارم جناب محمد جاوید صاحب، ایگزیکٹیو ڈسٹرکٹ آفیسر مانسہرہ نے بتایا ک   23-
مالزمین کی تقرری کے لئے باقاعدہ فائل پر منظوری دی جاتی ہے جبکہ موجودہ تقررنامہ کی 

بابت کسی قسم کا ریکارڈ دفتر میں موجود نہیں ہے ۔ لہذا تقررنامہ جعلی  اور خالف قاعدہ ہے۔
  

احت جناب عارفین صاحب ،سیکرٹری محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے وض  ۔24
پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس ضمن میں محکمانہ انکوائری کی گئی ہے ،انہوں نے مزید بتایا کہ 
سرفراز صاحب ،اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسرسرکل تھے اور بحیثیت ڈسٹرکٹ آفیسر یہ محترمہ چاند 
 بی بی کی ذمہ داری تھی کہ وہٕ مذکورہ کے بابت تمام متعلقہ کاغذات کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ

۔کیونکہ انکوائری رپورٹ کے مطابق مطلوبہ ریکارڈ ان کے آفس میں موجود نہیں جو  تھی   یل
کہ ان کی طرف سے غفلت اور سنگین غلطی کا ارتکاب ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مذکورہ 

پر نہیں بلکہ مستقل مالزم کی حیثیت سے کیا گیا ہے درحقیت یہ  leave vacancyآرڈر 
پر کسی صورت مستقل بنیاد پر تعیناتی نہیں کی جاسکتی تھی اور اگر لیوویکنسی تھی۔جس 

عدالت میں کیس دائر کردیا گیا تو مذکورہ شخص کیس جیت سکتا ہے جس کی وجہ سے 
محکمے کے لئے مزید مسائل پیدا ہونگے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ کنٹریکٹ مالزم کی باقاعدہ 

ے تمام صفحات پر اپنے دستخط ثبت کئے ہیں سروس ُبک تیارکرکے محترمہ نے سروس ُبک ک
دورہ بھی کیا تھا ۔اور مذکورہ اہلکار ڈیوٹی سے /جبکہ انہوں نے اس دوران سکول کا معائنہ 

غیر حاضر تھا ۔لیکن اس  کے باوجود محترمہ نےاس کے خالف کوئی کارروائی نہیں کی 
الے سے عوامی نمائندوں کا ۔انہوں نے مزید بتایا کہ جب تک محکمہ تعلیم میں احتساب کے حو

تعاون شامل نہیں ہوگا تو اس وقت تک محکمہ تعلیم میں اس طرح کی کوتاہیاں سرزد  ہو تی 
  رہیں گی۔

  

  سفارش 
کافی غور و خوص کے بعد کمیٹی نے متفقہ طور پر محکمانہ انکوائری کمیٹی کی   ۔25

ٕ مذکورہ رقم  روپے -/65000مبلغ رپورٹ منظور کرتے ہوئے محکمہ کو ہدایت کی کہ وہ
ضلع مانسہر ہ سے وصول کرے اور اس کے )زنانہ(محترمہ چاند بی بی سابقہ ڈسٹرکٹ آفیسر 

عالوہ دیگر ملوث جملہ سٹاف کو فوری طور پر وہاں سے تبدیل کیا جائے اور ساتھ ہی ان کو 
نے  وارننگ بھی دی جائے ۔تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی کوتاہی کے ارتکاب سے باز رہیں کمیٹی

مذکورہ تحریک اسحقاق کو نمٹاتے ہوئے اس پر مزید کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
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تحریک   6آئٹم نمبر
  87استحقاق نمبر

محرک     رکن صوبائی اسمبلی     جناب عبداالکبر خان صاحب،
  

محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے پس منظر کی وضاحت کرتےہوئے کہا کہ اکتوبر   ۔26
کا ایکٹ پاس کیا تھا پانچ مہینے  Regulationوبائی اسمبلی نے مالزمین کیکے اجالس میں ص

گزرنےکے باوجود ابھی تک حکومت نے ان مالزمین کے بحالی کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا 
  ہے حکومت  اور چیف سیکرٹری کے  اس اقدام سے ساری اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔

  
ءکے اجالس میں کنٹریکٹ مالزمین کی مستقلی 2010 اگست10کمیٹی نے اس ضمن میں  ۔27

کے لئےسیکرٹری محکمہ ہایئر ایجوکیشن کو ہدایت کی کہ وہ ایک مفصل واضح سمری محکمہ 
ابتدائی و ثانوی تعلیم کی طرز پر تیا رکرکے چیف سیکرٹری کو بغرض منظوری ارسال کریں 

  تاکہ اس مسئلے کو مستقل بنیاد وں پر حل کیا جاسکے۔
  

جناب لیاقت شاہ صاحب ،ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ ہایئرایجوکیشن نے بتایا کہ فاٹا کے    ۔28
تمام کنٹریکٹ مالزمین کو ریگولر کرنے کے احکامات صادر کئے گئے ہیں انہوں نے مذکورہ 

نوٹیفیکیشن کی کاپی کمیٹی کے مالحظے کے لئے پیش کی ۔
  

رک کے اطمینان پر تحریک استحقاق پر کمیٹی نے محکمہ کے اقدامات کو سراہا اور مح  ۔29
  ۔کر نے کی ہد ایت کی   کر تے ہو ئے داخل دفترمزید کارروائی نہ 

  
تحریک    7آئٹم نمبر

  88استحقاق نمبر
محرک     رکن  صوبائی اسمبلی   جناب فضل اهللا  صاحب،

  
محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے  پس منظر کی وضاحت  کرتے ہوئے  کہا کہ   ۔30

ایک مہینے سے مسمی عابد حسین، منیجر خیبر بینک خیبر بازار برانچ  میرےذاتی کام گذشتہ 
کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے  رہا ہے اور مسلسل بتاتا ہے کہ کل کام  ہوجائے گا۔ 

کو میں نے مذکورہ  منیجر کو اپنے کام کے بارے میں معلومات  2010مارچ 8چنانچہ آج مورخہ
تو اس نے جواب میں بتایا کہ میں نہ آپ کا اور نہ صوبائی حکومت کا مالزم حاصل کرنا چاہیں 

ہوں بلکہ میں خیبر بینک کا مالزم ہو ں انہوں نے خالف توقع غیر اخالقی انداز میں گفتگو کی  
نیز انہوں نے میرے مخالفین کو میرے اکاونٹ کے بیلنس کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ 

  مجروح ہوا ہے ۔ جس سے  میرا استحقاق
  

طرف سےکمیٹی کو درخواست پیش کی گئی جس میں  بتایا گیا کہ منیجر  محرک کی  ۔31
لح ہو چکی ہے۔ لہذا وہ اپنی تحریک استحقاق ُص بینک آف خیبر ، خیبر بازار کے ساتھ  انکی

واپس لینا چاہتے ہیں۔
  

بول کرتے کمیٹی نے متفقہ طور پر محرک کی طرف سے موصول ُشدہ درخواست ق  ۔32
۔دفتر کر نے کی ہدا یت کی داخلتے ہو ئےہوئے مذکورہ تحریک پر مزید کارروائی نہ کر

  
۔تحریک استحقاق :8آئٹم نمبر 

  90نمبر 
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محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی    جناب جاوید خان ترکئی صاحب،
  

محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے پس منظر کی وضاحت کرنے ہوئے کہا کہ   ۔33
ء کو وزیر مال سیدمخدوم مرید کاظم صاحب کی زیر صدارت اجالس 2010وری فر 9مورخہ 

صوبائی وزیرصاحب،محکمہ زکواة،محترمہ ستارہ آیاز  نمنعقد ہوا جس میں زرشید خا
صوابی نے شرکت کی۔ اجالس میں اہم  DORصاحبہ،صوبائی وزیرسماجی بہبود آبادی اور
ی نے تحصیل رزڑضلع صوابی میں صواب DORفیصلے کئے گئے۔ ان فیصلوں کےبر خالف  

کالس فور اور دیگر پوسٹوں پر من پسند افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا۔ چونکہ تحصیل 
رزڑ میرا حلقہ نیابت ہے۔ اور مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے نیز منتحب عوامی 

ے کی کوشش  کی گئی ہے اور نمائندوں کے باہمی روابط میں خلل ڈالنے اور بداعتمادی پیدا کرن
مذکورہ  اجالس میں کیے گئے فیصلوں سے روگردانی کی گئی ہے۔ جس سے  نہ  صرف 

  میرابلکہ پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے ۔ 
  
محرک کی طرف سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ ان کا دیگر ممبران اسمبلی کے ساتھ ۔34

ی او آر کے خالف وہ اپنا تحریک استحقاق واپس مذکورہ مسئلے پر فیصلہ ہوگیا ہے لہذا ڈ
  لیتے ہیں۔

  
تے ہو ئے کمیٹی نے محرک کے اطمینان کے بعد مذکورہ تحریک پر کارروائی نہ کر  ۔35

۔داخل دفتر کر نے کی ہدایت کی

۔تحریک استحقاق :9آئٹم نمبر 
  94نمبر 

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی  جناب سید رحیم ایڈوکیٹ صاحب،
  

رک  نے اپنی تحریک استحقاق کے پس منظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ای مح   ۔36
میں تقرریوں کے آرڈرز جس  میں بشمول  کالس فور   2009ڈی او ہیلتھ  ضلع بونیر نے سال 

سکیل  تک زنانہ اور مردانہ امیدوران  بھرتی  کیے ہیں۔جس میں  میرٹ  کی  15سے لیکر
بذات خود دو دفعہ  اسکے دفتر جاکر اس سے تقرریوں کے  دھجیاں  اڑادی گئیں ہیں  میں  نے

بارے میں میرٹ لسٹ کی نقل مانگی اور اسکے بعد اپنے پی ایس  اور اپنے بیٹے عمر فاروق 
کے ذریعہ مذکورہ لسٹ  فراہم  کرنے کو کہا۔ مگر آج تک اس نے نہ لسٹ فراہم کی یہاں تک 

نسریوں، بی ایچ یوز، سول ہسپتال ، کے میری مرضی کے بغیر اس نے میرے حلقہ کی ڈسپ
یچ سی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈگر میں دوسرے حلقوں کے لوگ بھرتی کئے جس اآر

انہوں نے مزید بتایا کہ  جس سے میرا استحقاق مجروح ہوا ہے ۔ )کالس فور بھی شامل ہیں(میں
صل  کرکے کینسل  ضمن  میں وزیر اعلی صاحب  سے ان آرڈرز کے متعلق ڈائریکٹوز حااس 

کرنے  کے لئے  سیکرٹری  ہیلتھ  کو دیئے  جس نے انہیں پراسس  کرکے ای ڈی او ہیلتھ کو 
بھیجے  مگر آج تک اس نے وزیر اعلی صاحب  کے احکامات  پر عملدرآمد نہیں کیا بلکہ وہ 

صحت  میرا اور سی ایم صاحب کا مذاق اڑا رہا ہے  اور ان سارے کاموں کی پشت  پناہی  وزیر 
صاحب کررہے ہیں ۔ ایک سال سے  مسلسل میں نے وزیر صحت صاحب  سے کئی بار استدعا 
کی مگر آج تک انہوں نے میری دادرسی نہیں کی  جملہ ثبوت سی ایم کے  ڈائریکٹیو کی نقوالت 
لف ہیں لہذا گزارش کرتاہوں کہ اس اہم مسئلے  کو جس سے ایک  سال تک  میرا دل اس بے 

ھوں بے قرار ہے اور انصاف ملنے کے لئے ترس رہاہے ۔ میری دادرسی کی انصافی کے ہات
  جائے اور ای ڈی او ہیلتھ کے خالف ضابطے کی کارروائی عمل میں الئی جائے۔
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کمیٹی نے مذکورہ تحریک کے ضمن میں ایک سب کمیٹی تشکیل دی۔ جو کہ جناب   ۔37
بطور ممبر مقرر کئے گئے۔ تا کہ ن اور جناب وقار احمد خان صاحب میزمین خان صاحب، چیئر

مذکورہ معاملہ میں مکمل چھان بین کر کے رپورٹ کمیٹی کو پیش کریں۔ذیلی کمیٹی کی رپورٹ 
کو کمیٹی کے سامنے پیش کی۔ جس کے مطابق محرک کے اطمینان پر 2010 گست10مورخہ

گئی۔ نمٹانے کی سفارش کی  نہ کرنے اور تحریک کو تحریک  مذکورہ پر مزید کارروائی

  من و عن منظوری دی۔کی  کمیٹی نے مذکورہ رپورٹ   ۔38
  

 کمیٹی نے متفقہ طور پر مذکورہ تحریک استحقاق کو نمٹایا باال صورت کے پیش نظر   39-
  ۔اور مزید کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا

  
۔تحریک استحقاق :10آئٹم نمبر

  95نمبر 
محرک    ی اسمبلیُرکن صوبائ  جناب اسراراهللا خان گنڈا پورصاحب،

  
محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے پس منظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے    ۔40

حلقہ نیابت میں تھانہ کالچی  کے  ایس ایچ او فاضل خان کو میں نے بطور  جسٹس آف پیس، 
درج کرانے کے لئے لکھا  تاہم   ٹال مٹول سے کام  لیتے ہوئے انہوں  FIRکے مسمی یاسر کی 

اس پر عمل درآمد نہ کیا جب میں نے فون پر اس  سے رابطہ قائم کرنے کی  کوشش   کی  نے
تو موقع پر موجود ہونے کے باوجود اس  نے قصدًا بات  نہیں کی بلکہ تھانہ منشی سیف الرحمن  

میں آتا ہے  اور اس سے میرا  Miss Conductگشت پر ہے جوکہ یقینا  SHOنےبتایا کہ 
ا ہے۔ استحقاق مجروح ہو

  
سے ڈی  1997اقبال خان ڈی ایس پی کالچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان  نے بتایا کہ وہ  ۔41

آئی خان میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ محترم ایم پی اے صاحب سے ضرورت 
کے وقت مشورہ ضرور کرتے ہیں محترم ایم پی اے صاحب انتہائی بردبار اور اعلی 

نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ کیس میں شخصیت کے مالک ہیں انہوں 
ایک فریق کی درخواست پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی جبکہ دوسرے فریق کی 

اد تھا محمد ضرپورٹ درج نہیں کی گئی کیونکہ دونوں فریقین کے وقت وقوعہ میں کافی ت
 28یں نقل مد نمبرایچ او نے انکوائری کے بعد فریق دوم کی روزنامچہ م ساکرم ایڈیشنل ای

کو رپورٹ درج کی لیکن حقیقت پر مبنی نہ ہونے کی وجہ سے دوسری ایف  2010مارچ
  اب دونوں فریقین آپس میں راضی نامہ کرچکے  ہیں۔آئی آر درج نہیں کی گئی اور 

جنا ب امتیاز الطاف صاحب ، ڈی آئی جی، محکمہ پولیس نے   بتایا کہ متعلقہ ایس،ایچ   42-
صورت میں محرک سے ِان کی رہائشگاہ پر اپنی کوتاہی پر معذرت کےلئے  او ،جرگہ کی

حاضری دیں گے۔ اس لئےانہوں نے کمیٹی اور محرک سے تحریک استحقاق واپس لینے کی 
  درخواست کی۔

    
محرک نے جناب امتیاز الطاف ڈی آئی جی کی درخواست قبول کرتے ہوئے تحریَک   ۔43

 کمیٹی نے محرک کی اطمینان ور اطمینان کا اظہار کیا۔ استحقاق پر مزید زور نہیں دیا ا
۔کر نے کی ہدایت کی دفتر تے ہو ئے داخلتحریک استحقاق پر مزید کارروائی نہ کرپر
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تحریک استحقاق :11آئٹم نمبر 
  96نمبر

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی    جناب وقار احمد خان صاحب،
  

نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ  محرک نے  اپنی  تحریک استحقاق کے پس م   ۔44
کو بعرض اپنے ذاتی  کام کے سلسلے میں دبئی  جارہا تھا پشاور ائر  2010مارچ 16مورخہ 

میرا پاسپورٹ اسٹیشن منیجر )وسیم(پورٹ کے وی آئی پی الو نچ میں ڈیوٹی پر موجود اہلکار
این او سی کے سفر کے پاس لے گیا جس نے مجھ سے این او سی طلب کی اور کہا کہ آپ بغیر 

نہیں کرسکتے ہیں جبکہ مجھے بورڈنگ  کارڈ  بھی جاری ہوچکا تھا جب  میں اسٹیشن منیجر 
کے پاس گیا تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی )شوکت(امارات  ائر الئن 

ی اے اے کے حکام نے این او سی طلب کی ہے اسٹیشن منیجر کے بعد میں نے انسپکٹر ایف آئ
سے بات کی  انہوں نے کہا کہ آپ این او سی کے بغیر سفر نہیں کرسکتے کیونکہ یہ )نعیم(

قانون کا تقاضا ہے جس  پر میں نے اسے بتایا کہ نہ ہی تو میں سرکاری خرچ پر سفر کررہا 
پر ہے مگر وہ نہ مانے اور مجھے بالوجہ ڈھائی   (ECL)ہوں اور نہ ہی میرا نام ای سی ایل 

نٹے  اذیت دی گئی بعد میں معلومات کرنے پر مجھے پتہ چال  کہ ایسا کوئی قانون نہیں تین گھ
ہے کہ جسکی وجہ سے بالوجہ مجھے   روکا  جاسکے ۔ لہذا اسٹیشن منیجر امارات ائر 

نے میرے ساتھ غلط بیانی کی اور نارواسلوک ) نعیم(اور انسپکٹر ایف آئی اے )شوکت(الئن
حقاق مجروح ہوا ہے ۔روارکھا جس سے میرا است

  
جناب شوکت صاحب، اسٹیشن منیجر امارات ائر الئن اور جناب نعیم صاحب، انسپکٹر    ۔45

ایف آئی اے نےبتایا کہ وہ ممبران اسمبلی کی بہت عزت کرتے ہیں اور کسی ممبر کی بے عزتی 
کے بارے میں سوچ بھی  نہیں سکتے۔

  
نہ کرنے نیز اجالس میں عدم شرکت کے کمیٹی اجالس میں اطالع کے باوجود شرکت   ۔46

حوالے سے کسی پیشگی اطالع کو کمیٹی نے محرک کی طرف سے عدم دلچسپی قرار دیا اور 
  ۔ہدایت کی تحریک پر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی

تحریک استحقاق :12آئٹم نمبر
  102نمبر

  و دہی تر قیوزیر برائے بلدیا ت     جناب بشیر احمد بلور صاحب،
  محرک  

47     The Mover requested allow me to put the Privilege Motion against the Newspaper 
“Shamal” about the news item with  which my privilege has been damaged. The news 
items is attached Dated 22/06/2010 with the letter. The 
Chief Editor, Publisher and Printer may be asked for that 

کہ وزیر ایبٹ آباد نے بتایا حب،ڈپٹی چیف ایڈیٹر رورنامہ شمال اجناب غالم فاروق ص  ۔      48
مذکورہ خبر روزنامہ شمال کے بیوروچیف عبدالرزاق مہمند کی رپورٹ  موصوف کے خال ف

شائع کی گئی تھی جن کا دو ہفتے قبل انتقال ہو چکا ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ کسی خبر پر 
ادارہ کی خبر شائع کی جاتی ہے۔/مذکورہ شخص کے متعلق وضاحت ملنے پر 

جناب فرید اهللا خان ،ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ اطالعات نے بتایا کہ غالم فاروق ،ڈپٹی   ۔ 49
مطابق بیورو چیف کے انتقال کی مذکورہ خبر کی وضاحت کے لئے چیف ایڈیٹر کے بیان کے 

کمیٹی نے غالم فاروق ڈپٹی چیف ایڈیٹر کو ہدایت کی کہ وہ  کو ئی اور فرد موجو د نہیں ہے
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مذکورہ مسئلے پر تردیدی بیان شائع کرے نیز عبدالرزاق مہمند کی وفات کی سرٹیفیکیٹ بھی 
۔کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے

   
 احمدروزنامہ شمال ایبٹ آباد  میں جناب بشیرمیٹی ہدایت پر عمل درآمد کر تے ہو ئے ک  ۔50

ی اور عبدالرزاق مہمند کی وفات کبلور صاحب، وزیر بلدیات سے متعلق تردیدی بیان شائع کرنے
تےہوئے داخل دفتر مذکورہ تحریک پر مزید کارروائی نہ کرکمیٹی نےسرٹیفیکیٹ پیش کرنے پر

  کی ۔ کرنے کی ہدایت
  

تحریک استحقاق :13آئٹم نمبر 
  111نمبر 

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی    جناب تاج محمد ترندصاحب،
  

محرک نے اپنی تحریک استحقاق کے پس منظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہاتھا کہ    ۔51
بٹگرام میں پھگوڑہ جو کہ میرے حلقے کا سب سے بڑا  59کچھ دن پہلے میرے حلقہ پی ایف 

ٹرانسفارمر خراب ہو گیا لوگوں نے میرے ساتھ عوامی نمائندہ ہونے کی وجہ سے  گاؤں ہے کا
سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا ) عزیز( پیسکو بٹگرامSDOرابطہ کیا اور میں نے 

کا ٹرانسفارمر نہیں ہےاور اس نے مجھے چیف انجینئر پشاور سے 200KVAکہ ہمارے پاس 
ئر صاحب سے اس کے دفتر میں مال اور اس سے گزارش کی بات کرنے کو کہا میں چیف انجین

کہ چونکہ یہ بہت بڑا گاؤں ہے اور رمضان المبارک ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ 
ایبٹ SEصاحب نے XENبھیجنے کے لئے فون کیا Demandکو XENتکلیف ہے تو اس نے 

مہربانی کر کے   بھیجا جس پر چیف انجینئر صاحب نےLetter Demandآباد کے ذریعے
عزیز SDOکرنے کے لئے احکامات جاری کئے اسی روز Releaseٹرانسفارمر ایبٹ آباد سے 

کا دوسرا ٹرانسفارمرمانسہرہ سے 200KVAنے میرے مخالفین سے ساز باز کر کے ان کو 
اپنی گاڑی میں ال کر فراہم کیا جنہوں نے اس غیر قانونی طور پر الئے ہوئے ٹرانسفارمر کو 

کا مجھے انکار اور بعد میں میرے مخالفین کو ٹرانسفارمر SDOڑہ میں لگا دیا ۔عزیز پھگو
دینے سے نہ صرف میرا بلکہ اس پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے ۔ 

  
کمیٹی اجالس میں اطالع کے باوجود شرکت نہ کرنے نیز اجالس میں عدم شرکت کے   ۔52

محرک کی طرف سے عدم دلچسپی قرار دیا اور حوالے سے کسی پیشگی اطالع کو کمیٹی نے 
  ۔تحریک پر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی

  
  
  
  

تحریک استحقاق :14آئٹم نمبر 
  113نمبر

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی  جناب اسراراهللا خان گنڈا پورصاحب،
  

ے ہوئے کہاکہ جہاں تمحرک نے اپنی تحریک استحقاق کے پس منظر کی وضاحت کر  ۔53
پر جامعہ گومل کی انتظامیہ نے اسمبلی سیکرٹیریٹ کی طرف سے موصول شدہ واضح ہدایات 

  پر نہ صرف عملدرآمد سے گریز کیا بلکہ بطور نمائندہ میرا استحقاق بھی مجروح کیا۔ 
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کمیٹی نے وائس چانسلر گومل یونیورسٹی کو ہدایت  کی  کہ جناب اسراراهللا خان    ۔54
پور صاحب  کو ارسال کردہ مراسلہ واپس لیا جائے نیز پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے گنڈا

جو بیانات سامنے آئے ہیں کی تردید کی جائے اور مذکورہ تردیدی بیانات سے اسمبلی 
  سیکرٹریٹ کو آگاہ کیا جائے۔

  
رو ڈاکٹر منصور کنڈی صاحب، وائیس چانسلر گومل یونیورسٹی نے کمیٹی کے  روب  ۔55

نہوں نے دانستہ طور پر ایسا نہیں کیا  پھر بھی  اگر معزز ُرکن کی کہ ُامعذرت کرتے ہوئے کہُا
دل آزاری ہوئی ہے تو  اس پر وہ معذرت خواہ  ہیں۔انہو ں نے کہا کہ اخبارات میں تردیدی بیا ن 

  شائع کر چکے ہیں۔
  

تے  د کارروائی نہ کرکمیٹی نے محرک کی اطمینان پر مذکورہ تحریک استحقاق پر مزی  ۔56
  ۔کی ہدایت کینے ہوئے داخل دفتر کر

تحریک استحقاق :15آئٹم نمبر 
  115نمبر 

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی  ڈاکٹر ذاکراهللا خا ن صاحب،
  

تھاکہ حالیہ سیالبوں سے میرے حلقے میں بیان کیا محرک نے اپنی تحریک استحقاق   ۔57
PF-97  اور خادگزئی میں کھڑی فصلیں، آبپاشی،آبنوشی اور تین یونین کونسلز چکدرہ،باڈوان

حفاظتی ُپشتہ جات اور دیگر انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی حلقے کی 
ہیں۔اس ضمن میں ایریگیشن دفتر سوات Damageفیصد  70بقایا پانچ یونین کونسلز بھی تقریبًا

نقصانات کا ازالہ کروانے کے لئے تیمرگرہ کو  S.D.Oاور XEN,S.Eسرکل کے جناب 
تیار کرنے کے لئے  کئی  بار رابطہ کیا مگر مہینوں بعد جواب ِمال کہ کوئی PC-Iرپورٹس اور 

نقصان نہیں ہوا ہے۔ حاالنکہ میڈیا نے تباہ کاریوں کو ڈائریکٹ بھی دکھایا ہے۔ اور رپورٹس بھی 
و چکی ہے۔ لوگ شھید اورگھر بھی تباہ بھیجی ہیں۔ ریکارڈ پر ہے۔ کہ سر سبز زمین دریا ُبرد ہ

ہو چکے ہیں۔ مگر مذکورہ باال آفسران صاحبان نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی ہیں۔ جس سے 
نہ صرف میرا بلکہ پورے معزز ایوان کا استحقاق  مجروح ہوا ہے۔

   
کمیٹی اجالس میں اطالع کے باوجود شرکت نہ کرنے نیز اجالس میں عدم شرکت کے   ۔58
الے سے کسی پیشگی اطالع کو کمیٹی نے محرک کی طرف سے عدم دلچسپی قرار دیا اور حو

۔تحریک پر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی
  
  
  

تحریک استحقاق :16آئٹم نمبر 
  125نمبر 

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی    ڈاکٹر ذاکراهللا خان صاحب،
  

نے  97EDO Agriculture تھا کہ پی ایف میں بیان کیا  ستحقاق محرک نے اپنی تحریک ا  ۔  59
کی ایک آسامی IVمیرے بحثیت ممبر اور وزیر صاحب کے واضح احکامات کے باوجود کالس 

کی کاپی  Appointment letterپر من پسند آدمی کو بھرتی کر وایا۔ اور جب میں نے ُاس سے 
ہیں اور صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ ای ڈی او مانگی ۔ تو کہنے لگا کہ میں اپ کو جوابدہ ن

  سے میرا استحقاق مجروح ہوا ہے۔  ئستہ رویئے ایگریکلچر دیر پایئں کے اس ناشا
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کمیٹی اجالس میں اطالع کے باوجود شرکت نہ کرنے نیز اجالس میں عدم شرکت کے   ۔60
قرار دیا اور  حوالے سے کسی پیشگی اطالع کو کمیٹی نے محرک کی طرف سے عدم دلچسپی

  ۔تحریک پر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی
  

تحریک استحقاق :17آئٹم نمبر 
  133نمبر

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی    صاحب،   جناب پرویز احمد خان
  

محرک نے اپنی تحریک کے پس منظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے حلقے   ۔61
میں چمن زیب ولد گالرس خان ساکن میرہ مصری بانڈہ ایک غریب شحص نوشہرہ  16پی ایف 

ہے اور مزدور کار ہے اس کو دو دن پہلے چوکی مرہٹی بانڈہ کے انچارج میر حسن خان  اے 
ایس آئی  اسے گھر سے اٹھا کر لے گئے اور دو دن بالوجہ حبس بے جا میں رکھا پھر دوبارہ 

میر حسن خان کو فون کیا اور مذکورہ شحص کے اس کو کل صبح پکڑ کر لے گئے میں نے 
بارے میں پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں حبس بے جا میں رکھا ہے؟ تو اس نے فون پر مجھ 
سے گالی گلوچ اور بدتمیزی کی پھر میں نے ایس پی نوشہرہ کو فون کیا اور جو الفاظ اس  نے 

ے مجھے دوبارہ فون کیا کہ تم کہے تھے وہ ایس پی صاحب کو دہرائے۔ اس کے بعد میر حسن ن
نے ایس پی نوشہرہ کو کیوں فون کیا ہے اور کہا کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور 
میں آپ سے دیکھ لوں گا۔ جس سے میرا استحقاق مجروح ہوا ہے لہذا میر حسن کے خالف 

رنے کی جرات نہ کارروائی کی جائے تا کہ آئندہ کوئی بھی اسمبلی ممبر کا استحقاق مجروح ک
  کر سکے۔

  
اس ضمن میں محمد شریف خان، ڈی ایس پی نے بتایا  کہ جوں ہی ایس پی صاحب کو   ۔ 62

اس واقعہ کا علم ہواتو ُانہوں نے اس سلسلے میں ابتدائی انکوائری کا حکم دیا اور اس کے لئے 
ائی انکوائری کے کو انکوائری آفیسر مقرر کیا ابتد) اکوڑہ خٹک(ڈی ایس پی کینٹ امتیاز خان 

مطابق اے ایس ائی کی غلطی تھی اور ایم پی اے صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست 
  ہے۔

  
میر حسن خان اے ایس آئی نے  بتایا کہ وہ کل بھی اور آج بھی ممبر صاحب کو اپنا بڑا    ۔63 

بلکہ عالقے مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں وہ نہ صرف منتخب ممبر کی حیثیت سے 
کے بڑے ہونے کے ناطے ان کا احترام ان پر الزم ہے نیز اگر پھر بھی ان کی کسی وجہ سے 

  ِدل آزاری ہوئی ہو تو وہ ان سے معذرت خواہ ہیں۔
  

نے میرحسن اے ایس آئی کی معذرت قبول کرتے ہوئے تحریک واپس لینے کی  محرک   ۔64
درخواست کی ۔

پر مزید کارروائی مذکورہ تحریک ول کرتے ہوئے درخواست قبکمیٹی نے محرک کی   ۔65
  نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔

تحریک استحقاق :18آئٹم نمبر 
  148نمبر 

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی    صاحب،  جناب احمد خان بہادر 
  

66. A Privilege Motion No;148 referred to the committee on 26 April, 2011 wherein the 
mover stated that, “the derogatory remarks of  Dr: Nighar Ahmed D.M.S, Mardan 
amounting to breach of my privilege. In response to an inquiry that I request the MS to 
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conduct, he labeled the Political are misers with hands, and rich in Objections, He also 
stated that I was blind for objecting. His written comments reflect his disgust for the 
political process, myself for requesting inquiry in the public interest, and this august 
house. The D.M.S. by calling the lawmakers misers and blinds just because they want to 
correct a wrong has committed breach of privilege and should be dealt with according to 
breach of privilege rules and laws.”  

  

تحریک کے ضمن میں ڈاکٹر محمد طاہر ، ایم ایس اور ڈاکٹر نگار احمد، ڈی ایم  مذکورہ  ۔67
پنی   وضاحت پیش کی جسے کمیٹی نے متفقہ طور پر ایس، ڈی ایچ کیو  ہسپتال مردان  نے ا

قبول نہ کرنے کا فیصلہ  کیا اور کہا کہ یہ معاملہ کمیٹی کے اختیار میں ہے اور کمیٹی اس پر 
  فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔

   
  بعدازاں محر ک نے کمیٹی سے اپنا تحر یک استحقا ق واپس لینے کی درخواست کی۔  ۔68

  
 نہ رخواست قبول کرتے ہوئے تحریک باال پر مزید کارروائیکمیٹی نے محرک کی د  ۔69
  داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔ تے ہو ئےکر

  
تحریک :19ئٹم نمبرآ

  91استحقاق نمبر 
محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی  صاحب،  جناب عطیف الرحمٰن

  
ہ ڈی ایچ او ہیلتھ نے میرے حلق”محرک نے  مذکورہ تحریک  کے ضمن  میں بتایا کہ    ۔70

نیابت میں بی ایچ یو یونین کونسل ماالکنڈ ھیر میں کالس فور کی پانچ آسامیو ں پر اور بی ایچ یو 
اسالمیہ کالج میں دو آسامیو ں پر میری رائے اور مشاورت کے بغیر غیر مقامی افراد کو بھرتی 

  ۔“کیا جس سے بحثیت ایم پی اے میر ا استحقاق مجروح ہو ا ہے
  
حقاق کے ضمن میں سپیشل سیکرٹری محکمہ صحت  نے بتایا کہ مذکورہ تحریک است  ۔17

ےگذشتہ اجالس میں دی گئی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے مذکورہ آسامی پر نمحکمے 
بھرتی کے احکامات  جاری کر دئیےہیں جس کی کاپی محکمے نے کمیٹی کوُمالحظہ کے لئے 

تحر یک واپس لینے ا اور کمیٹی سے محرک نے عمل درآمد پر اطمینا ن کا اظہا ر کیپیش کی۔
  کی درخواست کی۔

   
مذکورہ اور محر ک کی درخواست قبو ل کر تے ہو ئےکمیٹی نےہدایات پر عملدرآمد   ۔ 27

  تے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی ۔تحریک استحقاق پر مزید کارروائی نہ کر
  

تحریک استحقاق :20آئٹم نمبر
    98نمبر 

محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی   مکنی  صاحب،جناب ثاقب اهللا خان چ
  

73. During the meeting of PAC Sub-Committee held on 09-03-2010 of the Home 
Department it was observed that Home, Food, Highway, Irrigation and Forest 
Departments were not complying to repeated direction of the Sub-Committee of PAC 
to carry out reconciliation with Railway Department this amount to breach of 
privilege of the Committee. Therefore, after hearing the same may be referred to the 
Standing Committee No.1 on Privilege please.
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Cمذکورہ تحریک کے ضمن میں سیکرٹری   ۔47 & W  سیکرٹریIrrigation اور
اور سیکرٹری خوراک  اور ایڈ یشنل سیکرٹری ہوم  اور محکمہ Environmentسیکرٹری 

ماحولیات کے عالوہ باقی محکموں نے اپنی کلیرنس پیش کی جس پر کمیٹی نے اطمینان کا 
  اظہار کیا ۔

  
سیکرٹری، مذکورہ تحریک استحقاق کے ضمن میں  جناب ظہور إحمد خلیل صاحب ،  ۔57

محکمہ ماحولیات اورجناب اسجد ارشد مرزا صاحب،ڈویژنل انجینئر نے بتایا  کہ گذشتہ اجالس 
کی ہدایات  پر عمل درآمد کرتے ہوئے  واجب االدا رقم کے بارےمیں محکمہ ریلوے کے ساتھ  
خصوصی اجالس میں اس مسئلے کو زیر بحث الیا گیا ۔انہوں نے محکمہ ریلوے کے ساتھ کی 

  اجالس کی کارروائی کی کاپی کمیٹی کے ُمالحظہ کے لئے پیش کی ۔گئی 
  
جناب اسجد ارشد مرزا صاحب،ڈویژنل انجینئر نےبتایا کہ مذکورہ مسئلے کو  محکمہ     ۔67

ریلوے کے ہیڈ آفس الہور کے ساتھ ُاٹھایا گیا اور اس سلسلے میں ڈویژنل آفیسر ریلوے پشاور 
ریلوے کے پاس  ریکارڈ دستیاب نہیں لہذا مذکورہ رقم  نے درخواست کی ہے کہ چونکہ محکمہ

  ۔  کیا جائے  Right offکو 
  
تے کمیٹی نے محرک کے اطمینان پر مذکورہ تحریک استحقاق پر مزید کارروائی نہ کر   ۔77

  ہوئے  داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔
  

تحریک استحقاق : 21آئٹم نمبر
    129نمبر 

  ُرکن صوبائی اسمبلی     صاحب، جناب اسراراهللا خان گنڈاپور
  محرک  

  
مذکورہ  تحریک استحقاق کے ضمن میں  محرک نے بتایا  کہ محکمہ صحت نے میرے   ۔87

سوال کا جواب اسمبلی میں کچھ اور دیا جبکہ کمیٹی  کے اجالس میں اس کا جواب اسکے 
نہ صرف کے زمرے میں آتا ہے جس سے  Fabricated document  برعکس دیا۔ان کا یہ فعل 

میرا بلکہ ایوان کا استحقاق مجروح ہو ا۔
مذکورہ تحریک استحقاق کے بارے میں  بتایا گیا کہ اس  مسئلہ پر پہلےہی مجلس قائمہ    ۔97

برائے محکمہ صحت کی ذیلی کمیٹی  کی رپورٹ  تیا ر کرلی گئی ہے جس میں فیصلہ  4نمبر 
لے  کیا جائے گا لہٰذا محرک نے کیا گیا کہ اس مسئلہ کو صوبائی انسپکشن ٹیم کے حوا

  درخواست کی کہ انکی تحریک استحقاق پر مزید کاروائی نہ کی جائے ۔
  

محرک کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے کمیٹی نے مذکورہ تحریک استحقاق پر   ۔80
تے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی ۔مزید کارروائی نہ کر

  
تحریک استحقاق :22آئٹم نمبر

    131نمبر 
محرک  ُرکن صوبائی اسمبلی   صاحب،عبداالکبر خان جناب

  
مذکورہ تحریک استحقاق میں محرک نے تحریر کیا ہے  کہ سیالب کے فنڈ کے متعلق   ۔18

کچھ فیصلے ہوئے تھے کافی عرصہ ہو ا ان پر عملدر آمد نہیں ہورہا ہے تمام سکیمیں متاثر 
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حکمہ جن سکیمو ں کو صحیح  گردانتا  ہے ہورہی ہیں اور حکومت کا نقصان ہورہا ہے نیز م
محکمہ پی اینڈ ڈی  ان سکیموں  کو مسترد کرتاہےچونکہ ان اقدامات سے بہت نقصان ہورہا ہے 

  ۔اور اس ضمن میں ان کا  استحقاق  مجروح ہو رہا ہے
    

کی طرف سےبذریعہ سیکرٹری ٹو کمیٹی   اطالع دی گئی کہ وہ اپنی مذکورہ  محرک  ۔82
  تحریک پر مزید کاروائی نہ کی جائے۔ لہٰذایتےقاق پر زور نہیں دتحریک استح

  
کمیٹی نے محرک کی درخواست کو منظور کر تے ہو ئے تحریک استحقاق پر مزید   ۔83

  تے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔کاروائی نہ کر
  

تحریک استحقاق :23نمبرآئٹم 
    127نمبر 

محرک    اسمبلی ُرکن صوبائی     صاحب،بادشاہ صالحجناب
  

جناب ملک بادشاہ صالح صاحب ،ایم پی نے اپنی تحریک استحقاق پیش کرتے ہو ئے   ۔84
کی الش کو  بتایا  کہ سعودی عرب میں میرے حلقہ کے ایک آدمی کی موت واقع ہوئی اور اس

ء بذریعہ سعودی ائرالئن پشاور الیا گیا ۔الش وصول کرنے کے لئے میں  بمعہ 2011جنوری 3
ین ائر پورٹ گئے اور الش وصول کرکے ایمولینس میں بمعہ سامان رکھا۔جب ایمبولینس لواحق

باہر نکل ر ہی تھی  تو اس وقت  زاہد محمود جو اپنے آپ کو کسٹم اہلکار ظاہر کر رہاتھا۔ میرے 
سامنے رشوت کا مطالبہ پیش کیا اور ایمبولینس کو بھی ُروک لیا گیا جبکہ ائرپورٹ حکام نے 

منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا  اور کہہ رہا تھا کہ قانون اسمبلی پاس کرتی ہے اور یہ بھی اسے 
بھی کہتا رہا کہ اسمبلی میں آپ لوگ جو کچھ کرسکتے ہیں کرلیں اور میرے اور اسمبلی ممبران 
کے خالف نازیبا الفاظ استعمال کئے اور بعد ازاں الش کے ساتھ الیا گیا سامان چیک کیا۔میرے 

میرے حلقہ کے لوگوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی ۔جس  سےمیرا اور پورے ایوان کا  ساتھ
استحقاق مجروح ہو اہے۔

  
انہو ں نے مزید بتایا کہ ایئرپورٹ کے سینئر افسران کے سامنے جناب زاہدمحمود   ۔85

صاحب نے مجھ سے مذکورہ الش کا پاسپورٹ اور دوسری دستاویزات  بطور ضمانت قبضے 
لے لیں اور جب بعد میں میرے آدمی ان دستاویزات کو واپس لینے گئے تو ُان لوگوں سے میں 

روپے بطور رشوت لیکر پاسپورٹ اور دوسری دستاویزات واپس کردیں۔اگر مذکورہ  -/2000
آدمی کا رویہ ایم پی اے کے ساتھ اسطرح ہو تو پھر اس صوبے کے ایک غریب کے ساتھ ُان کا 

کے خالف سخت ترین کارروائی کی گزارش کی اہلکار  ہوں نے مذکورہ رویہ کس طرح ہوگا۔ان
  تاکہ آئندہ کے لئے ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہوسکے۔

   
جناب عبدالباسط صاحب ،سینئر منیجر سول  پر جناب چیئرمین صاحب  کے استفسار  ۔86

اہلکار ہے ۔ان  وضاحت پیش کرتے ہوئے کمیٹی کو بتایا کہ یہ ایک پرایئوٹ کمپنی کا نےایویشن 
ٹھیکہ دیا گیا ہے ۔اس کے ساتھ ہمارے محکمے کا باقاعدہ لینےکاٹیکس 2کو کارگو سامان پر ٪

اگریمنٹ ہوا ہے اگریمنٹ کےشرائط و ضوابط پر یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا ۔ٹھیکہ کا میعادختم ہونے 
دہ قانونی پر  یہ ٹیکس کولیشن تین مہینے تک محکمے کے پاس رہا اس کے بعد دوبارہ باقاع

  طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد  ُان کو یہ ٹھیکہ دوبارہ دیاجا چکاہے ۔
  

منیجر سول ایویشن نے بتایا کہ ان کو الئسنس جاری کیاگیا ہے  صاحب،عبدالباسط  جناب  ۔87
جس کے شرائط میں یہ شق بھی موجو ہے کہ اگر کمپنی کا اہلکار مسافروں سے بد اخالقی کا 
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دی جائے گی کہ وہ اپنا رویہ درست کر لیں۔بصورت دیکر Warningتو ان کو مرتکب پایا گیا 
الئسنس بھی منسوخ کی جاسکتی ہے ۔

بتایاکہ میت کے ساتھ آنے والے کاغذات کی جانچ پڑتال  کے لئے زاہد محمود نے    ۔88
ناب انہوں نے کاغذات طلب کی تو ان کو کاغذات نہیں دیئے گئے تاہم انہوں نے کہا کہ اگر  ج

ایم پی اے صاحب  کو ان کے رویہ سے ُدکھ پہنچا ہو تو وہ اس پر  شرمندہ ہیں اورآئندہ کے لئے 
  ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے

  
جناب چیئرمین صاحب کے  کہنے پر ذاھد محمود نے کمیٹی کے سامنے جناب ایم پی   ۔89

معافی اسلئے قابل  اے صاحب سے معافی مانگی ۔لیکن ایم پی اے صاحب نے کہا کہ اسکی یہ
قبول نہیں کیونکہ یہ مسئلہ نہ صرف ان کاہے بلکہ ایک تو الش کی بے حرمتی ہوئی اور 

طرف بیسوں معززین عالقہ جو الش کو لینے آئے تھے ان سب کی بے عزتی کی گئی  یدوسر
 نے ہے اور آج یہ میرے ساتھ ہو اہے  کل اس صوبے کے غریب کے ساتھ بھی ہوگا انہو ں

ذاھد محمود اور کمپنی کے خالف قانونی کارروائی کرے تاکہ   ے گزارش کی کہ وہکمیٹی س
  انصاف مل سکے۔

  
  سفارش

جناب چیئرمین صاحب نے فردًافردًاکمیٹی ممبران سے ان کی رائے معلوم کی جس کے   ۔90
بعدکمیٹی نے متفقہ طور پر  فیصلہ کیا  کہ ذاہد محمود کے خالف استحقاق کی خالف ورزی 

کے 28کے سیریل نمبر25ہوچکی ہے اور ذاھد محمود کا یہ فعل پرویلج ایکٹ کے  سیکشن ثابت 
زمرے میں آتا ہے لہٰذا کمیٹی نے عبدالباسط صاحب ،سینئر منیجر سول ایویشن اتھارٹی 
پشاورائرپورٹ کو ہدایت کی کہ وہ منیجر سول ایویشن کو کمیٹی کی طرف سے یہ فیصلہ سنادیں 

الئسنس فورًامنسوخ کیا جائے اورذاھدمٕحمود کے خالف  مزید کارروائی کہ مذکورہ کمپنی کا 
کے لیے تحریک استحقاق  جوڈیشل کمیٹی کے حوالہ کیجائے۔تاکہ اس کو قانون کے مطابق سزا 

دی جاسکے 

تحریک استحقاق : 24آئٹم نمبر
    135نمبر

محرک  ُرکن صوبائی اسمبلی   جناب اسراراهللا خان گنڈاپور صاحب

کے بارے میں   135جناب اسرار اهللا خان صاحب،ایم پی اے  نے اپنے استحقاق نمبر    ۔91
بتایا  کہ روز نامہ مشرق کے صحافی ابراہیم خان کے حالیہ بیان  سے ممبران اسمبلی کی 

تضحیک  ہوئی ہے لہٰذا ان کے خالف استحقاق ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔   انہو ں نے  
معاشرہ ہے اور اخبارات میں ایسے الفاظ شائع کرنا کہ ایم پی اے صاحبان اپنی کہا  کہ یہ پشتون 

کنواری بہنوں کو میڈیکل سہولتیں حکومت سے لینے کا بل چند دنوں میں پاس کرلیں گے ۔ 
ناراضگی کا اظہار کیا اس سے نہ صرف میرا بلکہ تمام ایم پی ایز صاحبان کی تضحیک کی 

  گئی ہیں ۔ 
  

اہیم  خان صاحب ، سٹاف رپورٹر روزنامہ مشرق  نے  بتایا کہ ان کا مقصد  جناب ابر  ۔ 92
کسی کی دل آزاری   نہ  تھا تاہم  اس سے اگر کسی کی دل آزاری  ہوئی ہے تو وہ اس سلسلے 

  میں معافی مانگتے ہیں۔
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محرک نےجناب ابراھیم خان صاحب /جناب اسرار اهللا خان گنڈاپور صاحب،ایم پی اے  ۔93
درخواست کی کہ مذکور ہ تحر یک پر مذید کا رروائی نہ کی جا افی کو قبول کرتے ہوئےکی مع

  ئے۔
  
استحقاق پر مزید  مذکورہکمیٹی نے محر ک کی درخواست منظو ر کر تے ہو ئے   ۔94 

تے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی ۔کارروائی نہ کر

تحریک استحقاق : 25آئٹم نمبر
    145نمبر 
محرک    ُرکن صوبائی اسمبلی   ہ   بی بی رشید صاحبہ،ڈاکٹر فائز 

  
نے تحریر کیا ہے کہ عوامی شکایات کے پیش  ہمذکورہ تحریک  استحقاق میں محرک  ۔95

بجے سرپرائز وزٹ کیا ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیٹی  10نظر وومن اینڈ چلڈرن ہسپتال ہری پور کا صبح
نگ ڈاکٹرز بنام  ڈاکٹر کبریا اور ڈاکٹر ی (2)کے ارکان اور میڈیا پرسن بھی ہمراہ تھے صرف دو

اور تمام ڈاکٹر غیر حاضر تھے اور اپنی پرائیویٹ کلینکس  MSمنصور موجود تھے ہسپتال کا 
میں پریکٹس میں مصرف تھے اگر اتفاقا کھبی کبھار ہسپتال میں آجائیں تو غریب مریضوں کو 

روز ڈاکٹر جاوید، ڈاکٹر سرفراز اپنی کلینک آنے کی دعوت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوسرے 
اور ڈاکٹر عامرہ کی سربراہی میں باقاعدہ ایک میٹنگ کے بعد شہر کے تمام پرائیویٹ ڈاکٹرز کو 
بال کر میرے اس اقدام کے خالف ہسپتال کے اندر ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا اور میرے 

میں  کہا گیا کہ ڈاکٹر فائزہ سن لیں وہ خالف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے اور دہمکی آمیز الفاظ 
ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ، ہماری اوپر تک اپروچ ہے  اور کوئی بھی مائی کا الل ہمارا کچھ 

  نہیں بگاڑ سکتا۔ جس سے نہ صرف میرا بلکہ پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔  
  

احب سے اس کے بارے میں انہوں نے  مزید بتایا کہ انہوں نے ضلع کے ڈی سی او ص  ۔96
 کے نمائندے بھی  میڈیا اور سپیشل برانچ کے اہلکار ان کے ساتھ  بات کی تھی اور اس وزٹ میں

  موجو د تھے۔
  

جناب محمد نواز صاحب،ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کورٹر ہسپتال ہر ی پو ر  نے کمیٹی کو   ۔97
ایس ڈاکٹر جاویدخان قائم مقام ایم  بتایا کہ وہ ان دنوں ٹریننگ پر تھے اور ان کی جگہ   ڈی ایم

ایس کے طور پر ڈیوٹی سرانجام دے رہے تھے۔
  

ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب قائمقام سرجیکل سپیشلسٹ نے کمیٹی کو بتایا کہ ڈاکٹر ایسوسی   ۔98
ایشن کی ماہانہ میٹنگ منعقد کی جاتی ہے۔ جس میں پورے ضلع کے ڈاکٹر شریک ہوتے ہیں اور 

رشید صاحبہ بھی اس میں شرکت کرچکی ہیں اور انہوں نے اخبار میں شائع  خود ڈاکٹر فائزہ
ہونے والی خبر سے ال تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے دل میں محرکہ کے لئے بہت 

  احترام ہے اور اخباری بیا ن کو غلط رپورٹنگ قرار دیا۔ 
  

کمیٹی کو بتایا کہ ان کی  ڈاکٹر سرفراز صاحب سرجن  ڈی ایچ کیوں ہسپتال ہری پورنے  ۔99
اہلیہ گائنا لوجسٹ ہیں اور جب سے ان کا تبادلہ ہری پور ہو ا ہے تب سے محرکہ ان کے خالف 
مختلف حیلے بہانوں سے ان کے لئے مشکالت پیدا کررہی ہیں اور ان کے خالف محرکہ نے 

ایک بچے کے اغوإ میں ملوث ہونے کا الزام  بھی لگایا تھا۔
  

رمین صاحب کے سوال کے جواب میں محترمہ ڈاکٹرعامرہ تکریم نے کمیٹی کو جناب چیئ ۔100
بتایاکہ محرکہ صاحبہ نے اپنے وزٹ کے بارے ان کو پیشگی اطالع نہیں دی تھی اور نہ ہی 

  ہسپتال کے متعلقہ ایم ایس کو اطالع دی ۔
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کا )d(قکی ذیلی ش9جناب چیئرمین صاحب نےاسمبلی کے پر ی ویلج ایکٹ کے شق نمبر  ۔101

حوالہ دیتے ہوئے  کہا کہ قانون کے مطابق محترمہ ایم پی اے صاحبہ پر یہ الزمی تھا کہ وہ 
  کو اطالع دیتیں جب کہ ُانہوں نے ایسانہیں کیا۔ )ہسپتال (ایڈمینسٹریٹر/ متعلقہ میڈیکل سپرینٹینڈنٹ

  

پر واجب کافی غو ر و خوض کے بعد کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ قانون کی پاسداری سب   ۔102
کے تحت چونکہ محرکہ نے مجاز اتھارٹی (d)کی ذیلی شق 9ہے لہٰذا استحقاق ایکٹ کی شق نمبر

کو پیشگی اطالع نہیں دی تھی لہٰذا ایسے میں استحقاق مجروح ہونے کا سوال  پیدا نہیں ہوتا   لہٰذ 
تر کرنے تے ہوئے داخل دفاکمیٹی نے متفقہ طور پر  مذکورہ تحریک پر مزید کارروائی نہ کر

  کی ہدایت کی۔
  

تحریک استحقاق : 26آئٹم نمبر
  157نمبر 

محرک    اطال عات و تعلقا ت عا مہ برائےوزیر   ،میا ں افتحا ر حسین صا حب 
    

 2011اگست  14مورخہ    میں محرک نے تحریر کیا ہے کہاستحقاق  تحریک مذکورہ  ۔103
مہم شروع کی اور بغیر کسی وقفے سے پشتو ٹی وی چینل خیبر نیوز نے میری کردار کشی کی 

کے  کئی دن  تک جاری رہی نیوز چینل کی یہ خبریں بدنیتی اور جھوٹ پر مبنی ہیں او رانکی 
  کوئی بنیاد نہیں مثال

  ایک وزیر چار وزارتوں سے کیسی انصاف کرسکتا ہے عوام الناس   1-
دینے کا عمل جاری    وزارت اطالعات کا من پسند اشاعتی ااروں کو کمیشن پر اشتہارات 2-
  )ذرائع(

  ہ لوٹا جارہا ہے۔میلوں کے نام پر عوام الناس کا پیس ثقافتی 3-
  محکمہ ٹرانسپورٹ میں بڑے پیمانے پر مالی بے قاعدگیاں۔ 4-
  وزارت اطالعات خیبر پختونخوا میں سیاسی بنیادوں پر غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف۔5-

ان   ۔پر مبنی خبریں چال کر  منفی پروپیگنڈہ شروع کیا گیا ہےکی بنیاد پر جھوٹ روزانہ  ۔104
کاموں میں چینل کا مالک کامران حامد راجہ اور مقامی نیوز انچارج وقاص اور اسالم آباد کا 

  رپورٹر آیاز اکبر یوسفزئی مکمل طورپر ملوث ہیں جس سے میرا استحقاق مجروح ہوا ہے۔
  

ٹ یئیو اائے اطال عا ت و تعلقا ت عا مہ کے پرمیا ں افتخا ر حسین ، وزیر بر   ۔105
اسلہ کو ایک مر  ٹسیکر ٹر ی    سیکرٹر ی جنا ب عزیز اهللا صا حب نے اسمبلی 

ک کو ھریعے مطلع کیا ہے کہ سینٹر جنا ب افراسیا ب خٹک صا حب کی انتکے ذ
اطال عا ت اور جنا ب کا مران حا مد راجہ صا حب    ششو ں سے جنا ب وزیر

ا ن صلح ہو گئی ہے لہذا وزیر اطال عا ت نے انہیں ہدایت کی ہے کہ کے درمی
واپس لینا چا ہتے  تحر یک استحقا ق وہ اپنی کمیٹی سے درخواست کی جا ئے کہ

  ۔کی جا ئے نہ لہذا اس تحر یک پر مزید کا رروائی ہے
  

ہو  کمیٹی  نے متفقہ طو ر پر وزیر اطال عا ت صا حب کی در خواست منظو ر کر تے  ۔106
  ۔ئے مذکور ہ تحر یک پر مذید کا رروائی نہ کر تے ہو ئے داخل دفتر کر نے کی ہدایت کی

  

نمبرپیرگراف   ۔107
 بغرض اطالع  106,102,94,83,80,77,72,69,65,60,58,56,52,50,46,43,39,35,32,29,20,16,13,8

پیش کی جارہی ہے ۔ ایوان  میں 
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  سفارشات
  میں درج سفارشات بغرض منظوری پیش کی جاتی ہیں۔ 90,25     -: پیرا گراف نمبر۔108

  

  
  خوشدل خان ایڈوکیٹ

  چیئرمین/ڈپٹی سپیکر 
برائے قواعد و ضوابط و 1مجلس قائمہ نمبر 

طریقہ کار ،استحقاقات وسرکاری یقین 
  دہانیوں پر عمل در آمد
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