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قائمہ کمیٹی برائے قواعد وضوابط وطریقہ کار، استحقاقات اور سرکاری یقین 
دہانیوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں کمیٹی کو اسمبلی کی طرف سے تحاریک 

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

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

جس میں حسب ذیل اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔
  ئرمینچی   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     ملک قاسم خان خٹک صاحب،  6-
  یم پی اےا     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-

، ایم پی منجانب ملک قاسم    خان خٹک صاحب150استحقاق نمبر   1آئٹم نمبر
  صاحب، ایم پی اے۔اور میاں نثار گل کاکا خیل  اے 

  
ملک قاسم خان خٹک اور میاں نثار گل کاکا خیل صاحب کی مشترکہ تحریک   ۔3

ء کو کمیٹی کےحوالہ کی گئی جس میں محرکین نے 2010اپریل 29استحقاق مورخہ 
-PK،41ضلع کرک کے ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالرشید نے  ”تحریر کیا ہے کہ

آسامیوں کو مشتہر کیا  تھالیکن بعض ناگزیر 70کے مختلف ہسپتالوں میں تقریبًا40

برائے قواعد و ضوابط و طریقہ کار، استحقاقات اور سرکاری  1مجلس قائمہ نمبر
  یقین دہانیوں پر عمل درآمد کی رپورٹ
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مختلف آسامیوں پر اپنے من پسند افراد کو بھرتی (34)وجوہات کی بنا پر تقریبًا 
کرنے کے بعد وہ ضلع  کرک سے غائب ہو گئے ہے بلکہ ٹیلی فون بھی نہیں سن 

۔”ےمنےممبران اسمبلی کی سبکی ہوئی ہرہےجس کی وجہ سے عوام کے سا
    
ید  بتایا کہ زمنثار گل کاکا خیل صاحب ،ایم پی اے نے کمیٹی کو میاں ۔4

پوسٹوں کو مشتہر کیا گیا بعد ازاں اس اشتہار ) 70(محکمہ صحت ضلع کرک میں 
پوسٹوں کو چھوڑ کر 40/30اردلی کی کو منسوخ کیا گیا دوبارہ اشتہار میں وارڈ 

نم لیا اور ای ڈی او باقی پوسٹوں کو مشتہر کیا گیا جس پر شکوک و شبہات نے ج
ہو  محکمہ صحت سے رابطہ کی کوشش کی گئی لیکن بے سود رہی بعد ازاں معلوم

ا کہ ان وارڈ اردلی کی پوسٹوں کو پرانی اشتہار کا حوالہ د ےکرمشتہر  کیا گیا اور 
ان پوسٹوں کے حوالہ سے عوام نے احتجاج بھی کیا کیونکہ افواہیں گردش کرتی ر 

درخواست  کیہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ُان پر پیسے لئے گئے ہیں کہ ان پوسٹو ں
پر ڈی سی اوکرک نے ای ڈی او کو تحریری طور پر ہدایت کی کہ مذکورہ بھرتیوں 
میں غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ای ڈی او  کے اس فعل سے کرک کے حاالت 

  کی اپیل کی۔ عوام سے پر امن رہنے خراب ہونے کا خطرہ تھا  لیکن ُانہوں نے
  
نہوں نے بتایا کہ ڈی سی او کرک نے حقیقی صورتحال واضح ہونے کے ُا۔5

بعد ساری تقرریاں منسوخ کر کے قانون کے مطابق بھرتی کی ہدایت کی۔ ڈی سی او 
کے عالوہ کمشنر کوہاٹ نے اس ضمن میں انکوائری کی ہے۔ جسکی رپورٹ ان 

ذا کے ضمن معاملہ ہ کی کہش کے افس میں پڑی ہے انہوں نے کمیٹی سے گزار
میں انکوائری رپورٹ، انکوائری کرنے والے ممبران اور اس ضمن میں جملہ خط 

واضح وکتابت کی تفصیل کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے تا کہ حقیقی صورتحال 
  سکے۔ ہو
  
  

کے ممبران بمع ِانکوائری ی کمیٹی انکوائر  ندہ اجالس میںکمیٹی کے آئ  ۔6
ے روپرو پیش ہوئے اور رپورٹ کمیٹی کے سامنے پیش کی جس کے رپورٹ کمیٹی ک

ملک قاسم خان خٹک صاحب، ایم پی ُدوران کمیٹی میں بدمزگی پیدا ہوئی تا ہم 
پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنی  محکمہ کی کارکردگی محرک نے/اے

جبکہ میاں نثار گل کا کا خیل  تحریک استحقاق واپس لینے کی درخواست کی۔
محرک اپنے مؤقف پر قائم رہے لیکن اس کے /صاحب، وزیر برائے جیل خانہ جات

بعد ُانہوں نے متواتر کمیٹی کے تین مجالس میں شرکت نہیں کی اور درخواستیں 
   ارسال کرتے رہے جس کو کمیٹی منظور کرتی رہیں۔ 
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ہ لٰہذا کمیٹی نے جناب میاں نثارگل   کاکا خیل صاحب، وزیر برائے جیل خان  ۔7
محرک کوتاکید کی کہ آئندہ اجالس میں اپنی خاضری کو یقینی /جات، خیبر پختونخوا

بنائیں ۔بصورت دیگرکمیٹی مذکورہ تحریک استحقاق کو داخل دفتر کرنےکی ہدایت 
اس کے باوجود جناب میاں نثار ُگل کا کا خیل صاحب، وزیر  جاری کردے گی۔

  اجالس میں شرکت نہیں کی۔ کےخیبر پختونخوا نے کمیٹی  برائے جیل خانہ جات

کمیٹی نے جناب میاں نثار گل کا کا خیل صاحب، وزیر برائے جیل خانہ جات   ۔8
محرک کے کمیٹی کی واضح ہدایت اور اطالع کے باوجود اجالس /خیبر پختونخوا 

اور مذکورہ    میں شرکت نہ کرنے کو محرک کی طرف سے عدم دلچسپی قرار دیا
کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔ تحریک استحقاق پر مزید

منجانب  جناب محمد زمین خان ایڈوکیٹ صاحب ،ایم پی 114استحقاق نمبر   2آئٹم نمبر
اے۔

  
کو اسمبلی کی طرف سے  2010اکتوبر  8مذکورہ  تحریک استحقاق مورخہ   ۔9

یالب کی گزشتہ س ”کہئی جس میں محرک نے تحریر کیا ہےکمیٹی کی سپرد کی گ
تباہ کاریوں کی وجہ سے میرے حلقہ نیابت میں اوڈی گرام ، اشاڑی گوٹ کے مقام 
پر ایک ُپل مکمل طورپر تباہ ہو گیا تھا جس کی بحالی کے لئے میں نے سر توڑ 
کوشش کی اور حکام  سے بار  بار رابطہ بھی کیا جس کے نتیجے میں سیکرٹری، 

اہ کیا کہ مذکورہ ُپل کی دوبارہ تعمیر سی اینڈ ڈبلیو نے خط کے ذریعے مجھے آگ
کے لئے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جس کے مطابق ُپل کی تعمیر کی 
جائے گی  تاہم میری درخواست پر صوبائی حکومت سٹیل بریج یا سسپنشن بریج کی 
تنصیب کے لئے اقدامات اٹھا ئے گی۔بعد ازاں میں ایک نجی دورے پر بیرون ملک 

کا فائدہ اٹھایا جارہا ہے ھا جہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ میری غیر موجودگی گیا ہوا ت
کی کوشش کررہا  لینےٹر زاہد خان صاحب مذکورہ ُپل کا کریڈٹ اپنے سرنیاور س

ہے لہذا میں نے وہاں سے ایکسین، سی اینڈ ڈبلیو ، لوئر دیر کو میری واپسی کے 
مقرر کرنے کی بات  2010ستمبر  19بعد مذکورہ ُپل کا افتتاح بروز اتوار مورخہ 

کی جس پر انہوں نے کہا کہ پیر کے دن  سیکرٹری ، سی اینڈ ڈبلیو کے ساتھ میری 
میٹینگ ہے لہذا وہاں پر ملکر افتتاح کا پروگرام بنائیں گے ۔ لیکن مجھے دھوکے 

ءکو مذکورہ ُپل کا 2010ستمبر  19میں رکھا گیا اور اتوار کے دن یعنی مورخہ 
سنیٹر زاہد خان صاحب کے بھائی جو کہ ایک غیر منتخب شخص ہے نے افتتاح 

کردیا ہے جس پر میں نے سیکرٹری ، سی اینڈ ڈبلیو سےرابطہ کیا جنہون نے 
مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا بلکہ میرے ساتھ غلط بیانی کی اور نامناسب 

ڈبلیو نے متعلقہ رویہ اختیار کیا ۔ بعد ازاں میرے اصرار پر سیکرٹری ، سی اینڈ 
ایکسین کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کرکے افتتاح کا پروگرام بنائےاسی 
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کے افتتاح کا دن شام کو ایکسین ، سی اینڈ ڈبلیو ، لوئر دیر نے میرے ساتھ رابطہ کر
ایکسین کے ُپر زور اصرار پر جمعہ کے روز بعد از نماز  ں نے پروگرام بنایا۔ می

کا  پروگرام بنا کر سینکڑوں معززین عالقہ کو موقع پر مدعو کیا لیکن جمعہ افتتاح 
نے مجھے کہا کہ سیکرٹری صاحب نے انہیں مذکورہ  عین وقت پر مذکورہ ایکسین

۔ ”تاجانے سے روکا ہے اور  اسی وجہ سے وہ نہیں آسک لئے ُپل کے افتتاح کے 
سے میرا استحقاق مجروح  یہرو لہذا سیکرٹری ، ایکسین سی اینڈ ڈبلیو کی مذکورہ

ہوا ہے کیونکہ ایک طرف تو دونوں صاحبان نے غلط بیانی کی اور دوسری طرف 
سینکڑوں معززین عالقہ مقرر وقت پر اکٹھے ہوئے لیکن ایکسین سی اینڈ ڈبلیو کے 
نہ آنے پر عالقے کے عوام کی نظروں میں میری تحقیر کی گئی۔مزید برآں ُپل کی 

زانے سے ہورہی ہے جس پر بحیثیت متعلقہ ممبر صوبائی تعمیر چونکہ صوبائی خ
دو  اقدامات کی وجہ سے میرے خالف  اسمبلی میرا استحقاق بنتا ہے ۔ درجہ باال

پروپیگنڈا کیا جارہا ہے کہ میں مذکورہ ُپل کی تعمیر میں رکاوٹ بن رہا ہوں جبکہ 
  کی ہے۔میں نے اس کی تعمیر کے لئے جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات 

کمیٹی کے نے)لوئر(اس ٕضمن میں جناب بخت روان صاحب،ایکسین دیر  ۔ 10
ءکو ُپل گرنے  کی وجہ 2010جوالئی 28سامنے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ 

سےجناب زمین خان صاحب کا گاؤں اوڈیگرام با لکل کٹ گیا تھا میں نے سیکرٹری 
کا ُرخ تبدیل کرنے کے لئے  صاحب کے حکم پر مقامی ٹھیکدار کے ذریعے پانی

چینالئزیشن کا کام شروع کردیا تاکہ وہا ں پر ُپل تعمیر کیا جاسکے اس وقت نہ میر 
ے ساتھ فنڈز تھے اور نہ باقاعدہ سکیم کی منظوری ہوئی تھی ۔  اس دوران سینیٹر 

پر گیا ہو  جس  اگر عالقے کے معززین کے ساتھ سائٹزاہد خان صاحب کا بھائی 
لم نہیں نہ ُاس کا میرے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ ہوا ہے اور نہ کوئی کا مجھے ع

منظور شدہ سکیم تھی جس کا اس نے باضابطہ افتتاح کیا ہو بہر حال اس پر زمین 
خان صاحب نے مجھے کہا کہ کام بند کر دو میں نے ٹھیکیدار سے کہہ کر کام بند 

تھا اور ڈیزائن ابتدائی مراحل  کر دیا حاالنکہ اس وقت سکیم کی ابتدائی سروے ہوا
میں تھا اور پل کی باقاعدہ منظوری نہیں ہوئی تھی پل کی باضابطہ منظوری 

کو وزیر اعلی صاحب نے 2011جنوری  25کو ہوئی ہے اور 2011جنوری 19
  بذات خود اس کا افتتاح کیا ہے۔

بات اس موقع پر جناب زمین خان صاحب نے بتایا کہ میرا استحقاق اس   ۔11
ہوا ہے کہ جب اس نے میرے ساتھ پروگرام بنایا سینکڑوں لوگوں اور  پرمجروح

جس  نہیں آیااور عین موقع پر یہ  اکٹھا کیامعززین عالقہ کو افتتاح کی غرض سے 
کی وجہ  سے بحیثیت رکن اسمبلی اس نے میری بےعزتی کی ہے میں نے اس کو 

استحقاق یں  آپ کے خالف تحریک بتایا بھی تھا کہ تمہیں آنا ہے اگر نہیں آئے تو م
  ا الگ بات ہے۔ننالؤں گا پل بننا یا نہ ب
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بصیر احمد خٹک ایم پی اے نے بتایا کہ )ریٹائرد(اس موقع پر جناب میجر   ۔12

جس مقصد کے لئے بحث ہو رہی ہے وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے بس صرف اس کو 
دورے کے لئے   فتتاح یاسمیٹنا باقی ہے یہ واضح ہو گیا   ہے کہ مذکورہ پل کے ا

زمین خان صاحب اور ایکسین صاحب کے درمیان تاریخ  اور وقت کا تعین ہو گیا  
ایکسین  ۔ تھاجس کے لئے معزز رکن اسمبلی نے معززین عالقہ کو جمع کیا تھا

صاحب کو چاہئیے تھا  کہ معزز رکن اسمبلی کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ پر قائم 
ے ہوتی ہے لہذا اگر ایکسین صاحب اس فورم پر اپنی رہتے بہر حال غلطی انسان س

غلطی کا اعتراف کر لیں اور معزز رکن سے معذرت کر لیں اور معافی مانگ لیں 
تو میں اپنے تمام ایم پی ایز صاحبان کی طرف سے اپنے بڑے بھائی محترم جناب 
زمین خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس غلطی کو اصالح کی خاطر 

  دیں۔ معاف کر

کافی غور و خوص کے بعد کمیٹی نے ایکسین صاحب کو ہدایت کی کہ و ہ   ۔13
محمد زمین خان صاحب ،ایم پی اے کے حجرہ جاکر معافی مانگ لیں اور رپو رٹ 

  کو آئندہ میٹنگ میں پیش کریں۔

نے کمیٹی )لوئر(ہ اجالس میں جناب بخت روان ، ایکسین دیر ئندا کمیٹی کے  ۔14
زمین خان ایڈوکیٹ صاحب،  نے جنابنہوں کمیٹی کی ہدایت کے مطابق ُاکو بتایا کہ 

ے معافی مانگ لی ہے اور ایم پی اے کے حجرہ جا کر جرگہ کی صورت میں ان س
  درخواست کی کہ ان کے خالف مذکورہ تحریک استحقاق کو نمٹا یا جائے۔

    
کمیٹی  کی جانب سے) لوئر(کمیٹی نے جناب بخت روان صاحب، ایکسین دیر   ۔15

کی ہدایت پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کے بعد مذکورہ تحریک 
  استحقاق پر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔

   
منجانب جناب حبیب الرحمٰن تنولی صاحب، ایم پی 138ستحقاق نمبرا   3آئٹم نمبر

  اے۔
  

کو اسمبلی کی طرف سے 2011فروری 22مذکورہ تحریک استحقاق مورخہ   ۔16
کمیٹی کے حوالہ کی گئی جس میں محرک نے تحریر کیا 

بجےانہو ں نے ڈاکٹر احسان ترابی ، 9:30بوقت 2011فروری24مورخہ“ہےکہ
انی منصوبہ بندی،خیبر خاند ئےشل کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام براپراون

کے حلقے میں ور کہا  کہ ُان بات کی اپر03009352552نمبر موبائیلسےپختونخوا
ڈرائیور  کی عدم موجودگی کی وجہ سے کام )لیڈی ہیلتھ سپروائزر(LHSایک یونٹ 
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۔اور ایک ڈرائیور ای ڈی او دفتر جسکی وجہ سے عوام تکلیف میں ہیں نہیں کررہی
ہو ا ہے  اس کا آرڈر کریں۔میں نے اپنا تعارف کرایا Recommendمانسہرہ کیلئے 

مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں نہ تو پبلک  مگر موصوف نے نہایت نا اہلی کا
کا نوکر ہوں اور نہ ہی ایم پی اے کا ،میرے اور بہت کام ہیں  اور فون بند کردیا ۔ 

سے بات 03005539163فون پر ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے فون نمبر
کی موصوف کے اس طرز عمل سے میرا اور اس معزز ایوان کا استحقاق مجروح 

  ۔”ہوا ہے
  

ڈاکٹر احسان ترابی صاحب، پراونشل کوارڈینیٹر ، نیشنل پروگرام برائے    ۔17
خاندانی منصوبہ بندی خیبر پختونخوا نے کمیٹی کو بتایا کہ وہ مانتے ہیں کہ جناب 

راسی  وقت ان سے ٹیلیفون حبیب الرحمٰن تنولی صاحب، ایم پی اے نے اس  دن او
تھ سپروائزر کیلئے ڈرائیور بھرتی کرنے کا اپناایک ت کی تھی ۔مگر لیڈی ہیلپر   با

طریقہ کار ہے ۔لیڈی ہیلتھ سپروائزر کیلئے ڈرائیور کی بھر تی ُاسی لیڈی ہیلتھ سپر 
وائزر کی سفارش پر اسی یونین کونسل سے کی جاتی ہے جس یونین کونسل سے 

رہ کی آسامی پر لیڈ ی ہیلتھ سپروائزر کا تعلق ہو ۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مانسہ
مذکورہ ڈرائیور کا لینا قواعد کی خالف ورزی تھی۔ اور انہوں نے معزز رکن 
اسمبلی کو یہی بات بتائی کہ اگر ای ڈی او صاحب ایسا کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک 

ی بندے کو تعینات کریں یونین کونسل سے ہی کس(Phulara)نہیں کر رہے۔ اور ہم 
یور کی آسامی کیلئے اخباروں میں اشتہار دیئے ہیں۔ نے مذکورہ ڈرائُانہوں  گے۔ اب 

  قواعد وضوابط کے مطابق جلد مذکورہ   ڈرائیور کی تعنیاتی عمل میں الئی جائیگی۔ 
  

چئیرمین نے جناب احسان /جنا ب خوشدل خان ایڈوکیٹ صاحب ، ڈپٹی سپیکر  ۔18
پی اے  ترابی صاحب سے استفسار کیا کہ جناب حبیب الرحمٰن تنولی صاحب ، ایم

میں نہ توپبلک کا نوکر ہوں اور نہ ہی ایم “کی تحریک استحقاق میں اس جملے کہ 
کے بارے میں ان کا کیا ”پی اے کا ۔ میرے اور بہت سے کام ہیں اور فون بند کردیا

  موقف ہے؟
  

ڈاکٹر احسان ترابی صاحب، پراونشل کوارڈینیٹر ، نیشنل پروگرام برائے    ۔19
یبر پختونخوا نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی خاندانی منصوبہ بندی خ

بات نہیں کی ۔ انہوں نے کہا کہ وہ پولیو ڈے پر بعض غیر ملکی وفود کے ساتھ 
تقریباًٍٍٍسات دن سے اپنے آفس سے باہرتھے۔ اور معزز ُرکن کو بھی انہوں نے یہی 

ن ‘پڑا ہے  اور یہ ابتایا لیکن معزز ُرکن نے ان کو کہا کہ یہ کیس ان کی میز پر 
۔ جس پر انہوں نے معزز ئیںل ہے کہ وہ اس کام کوبھی نمٹاکے فرائض میں شام

بتایا کہ شاید یہ  کے فرائض کیا ہیں ۔انہوں نے  ُرکن کو بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان
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۔ تا ہم ُانہوں نے بتایا کہ اگر ُان کے روئیےسے معزز ُرکن ا نتیجہ ہےغلط فہمی ک
  رت خواہ ہے۔ی ہوئی ہے تو وہ اس پر معذل آزارکی ِد

  
کمیٹی کے آئندہ اجالس میں جناب حبیب الرحمٰن تنولی صاحب، ایم پی اے    ۔20

ممبران کمیٹی کی خواہش تھی کہ اس مسئلے  کہ معززمحرک نے کمیٹی کو بتایا /
اجالس کے بعد جناب احسان ُترابی صاحب ُان کے کچھ  گذشتہ کو حل کیا جائے اور

، ممبران اسمبلی اور بعض وزراء صاحبان ُان کے پاس جرگہ کی صورت  دوستوں
میں  آئے۔لہٰذا جرگے کی قدر کرتے ہوئے ُانہوں نے تحریک استحقاق واپس لینے 
کی حامی بھری۔ انہوں نے کمیٹی سے درخواست کی کہ ُان کی تحریک استحقاق پر 

  مزید کارروائی نہ کی جائے۔
  

ست کو منظور کرتے ہوئے مذکورہ تحریک کمیٹی نے محرک کی درخوا  ۔21
استحقاق پر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔

منجانب جناب ثاقب اهللا خان چمکنی صاحب ،ایم  141استحقاق نمبر4رنمبٹم آئ
  پی اے

کو اسمبلی کی طرف سے  2011مارچ22استحقاق مورخہ تحریکمذکورہ    ۔22
کی گئی جس میں محرک نے تحریر کیا ہے کہ کمیٹی کے حوالہ

  “The S.H.O of Chamkani Police Station for violating section 9 
sub-clause (e) and not only refusing to accept my instruction as 
Justice of Peace but indulge in illegalities and un lawful affairs”.

  

خان صاحب ،ایم پی اے نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا   جناب ثاقب اهللا  ۔23
کہ میں نے کبھی بھی مقامی پولیس کو بالوجہ زحمت نہیں دی  لیکن حالیہ دو تین 
حقائق پر مبنی کیسز میں محکمہ پولیس نے روایتی ٹال مٹول سے کام لیا ہے اور 

د میری ہدایات ہونے کے باوجو Justice of Peaceبحیثیت منتخب ممبر اسمبلی اور 
مذکورہ  پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اس لئے مجبوراًٍہاوس میں تحریک النی پڑی ۔

اجالس میں متعلقہ ایس ایچ او اپنے والد صاحب کی وفات کی وجہ سے شریک نہیں 
اراکین کمیٹی کے مشورے کے بعد جناب چئیرمین صاحب نے  ہو سکے جس پر 

اجالس میں سی سی پی او،ایس ایس پی  آئندہ  پر کمیٹی کےہذاہدایت کی کہ تحریک 
اور ایس پی آپریشن پشاورکو مدعو کرکے ان کی موجودگی میں تفصیلی غور و 

  خوص کیا جائے گا۔

سپیشل سیکرٹری  ,میں حضرت مسعودمیاں صاحب کمیٹی کے آئندہ اجالس  ۔24
را جا محکمہ داخلہ ، جناب کال م صاحب، ایس پی رورل محکمہ پولیس اور جناب می
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ن صاحب ایس ایچ او تھا نہ داؤدزئی کمیٹی کے ُروبُرو پیش ہوئے ۔جناب ثاقب اهللا 
محرک نے کمیٹی اجالس میں شرکت نہیں کی اور /خان چمکنی صاحب، ایم پی اے 

  کو موصول ہوئی۔ کمیٹی /نہ ہی ُان کی طرف سے کوئی اطالع اسمبلی سیکرٹریٹ 
  

محرک کےاجالس میں اطالع /ایم پی اے جناب ثاقب اهللا خان چمکنی صاحب،   ۔25
سے پیشگی میں عدم شرکت کے حوالے ے باوجود شرکت نہ کرنے نیز اجالس ک

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

نجانب محترمہ مہر سلطانہ  صاحبہ ، ایم پی اے۔م154استحقاق نمبر  5رآئٹم نمب 
  

کو اسمبلی کی طرف سے 2011ستمبر  12مذکورہ تحریک استحقاق مورخہ ۔26
تعمیر خیبر  ”نے تحریر کیا ہےکہ ہکمیٹی کے حوالہ کی گئی جس میں محرک

پختونخوا فنڈز کے حوالے سے سکیمیں سید اکبر صاحب، ای ڈی او، فنانس کرک 
گئی تھیں یہ سکیمیں ُان کے بھائی جہانزیب خٹک جو ُان کے کے پاس جمع کی 

سکیموں کی نگرانی کرتے ہیں نے جمع کرائیں تا کہ محکمانہ کارروائی مکمل کی   
جا سکے۔ انہوں نے مزیدبتا یا کہ بعد میں ُان کے علم میں یہ بات الئی گئی کہ سید 

سے ایک پریشر  اکبر صاحب ، ای ڈی او ، فنانس، کرک نے اس میں آپنی طرف
پمپ کی سکیم شامل کی ۔ جبکہ ُان کی طرف سے جمع کرائے گئے سکیموں میں وہ 
شامل نہیں تھا۔انہوں نے مزید بتایا کہ متعلقہ ای ڈی او صاحب نے ُان کے بھائی سے 
پہلے درخواست کی تھی کہ ُان کا سکیم بھی شامل کیا جائے  لیکن ان کی درخواست 

ں کی جا سکتی تھی کہ ہم پہلے ہی تمام سکیموں کو حتمی ُاس وقت اسلئے منظور نہی
شکل دے ُچکے تھے ۔ لہٰذا آئندہ کیلئے مذکورہ سیکم کو شامل کرنے کی کوشش 

  کی بات ہوئی تھی لیکن مذکورہ  کرنے
شامل کی۔  ر وہ سکیمڈی او صاحب نے دھوکہ دہی سے ُان کی مرضی کے بغی ای

نا چاہا تو ڈی سی او صاحب سےمل کر انہوں بعد ازاں جب ُانہوں نے سکیم تبدیل کر
نے ُان کو اس کی محکمہ بلدیات و دہی ترقی، خیبر پختونخوا، پشاور سے منظوری 

لینے کیلئے کہا ، جبکہ بعد میں ُانہیں معلوم ہوا کہ اس طرح کی سکیموں کیلئے 
محکمہ بلدیات و دہی ترقی، خیبر پختونخوا ، پشاور سے منظوری کی ضرورت نہیں 

ھی اور ڈی سی او صاحب اس کی منظوری  کا مجاز تھا اوریہ تمام کارروائی ت
  صرف ان کو اذّیت دینے کیلئے کی گئی۔

  
کرک نے کمیٹی )فنانس اینڈ پالننگ(جناب سید اکبر صاحب، سابقہ ای ڈی او   ۔27

کو بتایا کہ وہ محترمہ مہر سلطانہ صاحبہ ایم پی اےکو بہن سمجھتے ہیں وہ  ُان کا 
اق مجروح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ۔ انہوں نے محترمہ مہر سلطانہ استحق
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محرکہ کے پیڈپر ُان کی طرف سے تجویز کردہ سکیموں کی /صاحبہ ،   ایم پی اے
فوٹو کاپی کمیٹی کے سامنے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ  محترمہ نے خود مذکورہ 

ڈ ہے ُان کے دستحط ہیں۔ سکیم کو اپنی لسٹ میں شامل کیا ہے۔  یہ ُان کا اپنا پی
) ای ڈی او(مذکورہ سکیم نہ انہوں نے دھوکہ دہی سے شامل کی ہے اور نہ یہ ان 

      کی تحریرہے۔
  

محرکہ /کمیٹی کے ٓائندہ اجالس میں محترمہ مہر سلطانہ صاحبہ، ایم پی اے  ۔28
درخواست کے ذریعے چیئرمین اور   نے شرکت نہیں کی لیکن اپنے زیر دستحطی

کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ جناب سیداکبر صاحب سابقہ ای ڈی  ممبران
کرک نے ملک قاسم خان خٹک صاحب، ایم پی اے کے ) فنانس اینڈ پالننگ(او 

فنانس (ذریعے ُان سے معافی کیلئے رابطہ کیا لٰہذا انہوں نے سابقہ ای ڈی او صاحب
تحریک استحقاق پر مزید کی معافی کو منظور کرتے ہوئے اپنی ) اینڈ پالننگ

  کارروائی نہ کرنے کی درخواست کی۔
  

کمیٹی نے محرکہ کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے مذکورہ تحریک   ۔29
استحقاق پر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔

  
  منجانب وجیہ الزمان خان صاحب، ایم پی اے۔159استحقاق نمبر    6آئٹم نمبر

کو اسمبلی کی طرف  2011ستمبر 19استحقاق کو مورخہ تحریک مذکورہ   ۔30
میں نے  ”سےکمیٹی کے حوالہ کی گئی  جس میں محرک نے تحریر کیا ہے کہ

مہمانوں کے لئے گورنر ہاوس  اپنےکو رحیم یار خان سے آنے والے 2011اگست5
 13کنگ نتھیاگلی میں دو کمروں کی ب)کرناک ہاوس (فون کیا تاکہ ان کے لئے 

کے لئے درخواست کروں تو مجھے اسالم اور طارق نامی اشخاص نے  2011اگست
بتایا کہ اس تاریخ کے لئے خالی کمرے موجود ہیں لیکن چونکہ ایم ایس ٹو گورنر 
اس وقت عمرے کی ادائیگی کے لئے بیرونی ملک سفر پر ہے لہذا ان کی آمد پر 

ی لہذا آپ بے فکر ہوجائیں آپ کی جوکہ دو دن بعد متوقع ہے کی اجازت لینی ہوگ
درخواست ان کی نوٹس میں الئی جائے گی بعد ازاں دوبارہ فون کرنے پر مجھے 
بتایا گیا کہ ایم ایس صاحب عمرے سے تشریف الچکے ہیں تاہم دفتر نہیں آئے اور 

کر ( اگست کو جب میرے مہمان 13مجھے دوبارہ بے فکر ہونے کے لئے کہا گیا 
تو ان کو کمرے نہیں دیئے گئے اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی  پہنچے) ناک ہاوس

بکنگ نہیں ہوئی جب میں نے اسالم نامی شخص کو دوبارہ فون کیا تو اس نے 
صاف انکار کیا کہ میری ان سے بات نہیں ہوئی بعد ازاں میں نے ایم ایس صاحب 

ن یہ بھی واضح کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کمرے موجود نہیں لیک
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گورنر ہاوسں کے  ۔کردیا کہ میری درخواست ان کے نوٹس میں نہیں الئی گئی
عملے میں شامل اسالم اور طارق نامی اشخاص کے اس غیر مہذب اور  غیر ذمہ 

  ۔“دارانہ  رویے سے میری سبکی ہوئی ہے
  

ورنر سیکرٹریٹ اس ضمن میں جناب محمد اسالم صاحب، سیکشن آفیسر ، گ  ۔31
محرک /کمیٹی کے ُروبُرو پیش ہوئے جبکہ جناب وجیہ الزمان صاحب ، ایم پی اے 

۔اور نہ ہی ُان کی طرف کی شرکت نہیںمیں  دفعہ اجالسدواطالع کے باوجودنے 
  موصول ہوئی۔ کمیٹی کو/سے کوئی اطالع اسمبلی سیکرٹریٹ 

  

عدم  ے نیز اجالس میںکمیٹی اجالس میں اطالع کے باوجود شرکت نہ کرن  ۔32
کو کمیٹی نے محرک کی طرف سے  نہ دینے اطالعشرکت کے حوالے سےپیشگی

 نہ کرتے ہوئے داخل دفتر کرنے کی عدم دلچسپی قرار دیا اور تحریک پر کارروائی
ہدایت کی۔

  اورنگزیب خان صاحب، ایم پی اے۔ جنابمنجانب 158استحقاق نمبر    7آئٹم نمبر
  

ء کو اسمبلی کی طرف سے 2011ستمبر 20ورخہم استحاق تحریک مذکورہ  ۔33
-08-29مورخہ  ”کمیٹی کے حوالے کی گئی جس میں محرک نے تحریر کیا ہےکہ

کوخیبرٹی وی نیوز کی جانب سے ہیڈ الئنزمیں یہ خبرنشرکی گئی کہ 2011
اورنگزیب خان  ایم پی اے نے پیسےمانگنےپرطیش میں “

۔چونکہ میراخاندان پہلےہی ”کردیایآکراپنےبھتیجےپرفائرنگ کرکےشدیدزخم
دہشتگردی اورمختلف حادثات کی وجہ سے غموں میں مبتالہے 
خبرکےنشرہونےپرمیری والدہ بےہوش ہوگئی۔ مجھےہزاروں فون کالزموصول 
ہوئیں۔اس اقدام سےمیری سیاسی ساکھ کونقصان پہنچانےکےعالوہ میرے تمام 

۔جبکہ بحیثیت ممبرصوبائی اسمبلی خاندان کوشدیدذہنی اضطراب میں مبتالکیاگیاہے
  ۔“اس خبرکےنشرہونےسےمیرااستحقاق مجروح ہوا ہے

  
اس ضمن میں سید وقاص شاہ کنٹرولر نیوز،خیبر ٹی وی نے کمیٹی کو بتایا   ۔34

کہتے ہیں اسی طرح ہو ا ہے  ب اورنگزیب صاحب ،ایم پی اے کہ جس طرح جنا
د جب  انہوں نے ہیڈ آفس سے خبر بھی چلی ہے بلکہ ٹیکرز چلے تھے ۔اس کے بع

بتایا کہ انکوائری ہورہی ہے یہ خبر پشاور سے  ُان کو  رابطہ کیا تو ہیڈ آفس نے
اپنے کسی ذرائع سے چالئی تھی   نے نہیں بلکہ اسالم آباد سے چلی تھی اس اہلکار

اس خبر کے ایک دن بعد اس اہلکار کو معطل کیا گیااس کا ریکارڈ بھی ہے 
  ہے تووہ اس خبر کی تردید بھی کردیں گے ۔۔اگرکمیٹی کہتی 
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کمیٹی کے ائیندہ اجالس میں جناب اورنگزیب خان صاحب، ایم پی اے   ۔35
نے پارٹی رہنماؤں  متعلقہ اہلکاروں وی کےمحرک نے کمیٹی کو بتایا کہ خیبر ٹی /

ن سے ‘سے رابطہ کیا اور جرگہ کی صورت    اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ا
تحریک  سے اپنیمیٹی لہٰذاُانہوں نے ُان کو معاف کردیاہے اورک ہے ۔معافی مانگی 

  کی ۔ کی درخواستید کارروا   ئی نہ کرنے ذماستحقاق پر 
  

استحقاق تحریک کمیٹی نے محرک کی درخواست قبول کرتے ہوئے مذکورہ   ۔36
نے کی ہدایت کی۔ دفتر کرپر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل 

منجانب جناب محمد جاوید عباسی صاحب، ایم پی  170یک استحقاق نمبر تحر8ائٹم نمبر 
اے۔

  
ء کو اسمبلی کی 2012فروری 15استحاق مورخہ تحریک مذکورہ  ۔37

 ”طرف سے کمیٹی کے حوالے کی گئی جس میں محرک نے تحریر کیا ہےکہ 
الی ٕمحکمہ تعلیم ، ایبٹ آباد میں مختلف درجہ چہارم کی آسامیاں عرصہ دراز سے خ

پڑی ہیں جن کے بارے میں جب  ای ڈی او ، محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ، ایبٹ 
آباد سے معلومات کی گئیں توای ڈی او صاحب نے تمام منتخب ممبران صاحبان کو  
بتایا کہ وزیر برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ، خیبر پختونخوا نے ان کو 

ام ممبران اسمبلی نے محترم  وزیر برائے محکمہ تعیناتیوں سے منع کیا ہے ۔ لہٰذا تم
ابتدائی و ثاونوی تعلیم، خیبر پختونخواسے مالقات کی  اور ان کے نوٹس میں یہ بات 
الئی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر تے ہوئے بتایا کہ وہ اسطرح کی بات سوچ 

ناتیوں کا بھی نہیں سکتے اور انہوں نے ای ڈی او کو درجہ چہارم آسامیوں پر تعی
کو ڈیڈک اجالس کے 2012جنوری24ُحکم  دیا۔ اسکے بعد اگلے دن یعنی مورخہ

ای ڈی او نے مذکورہ درجہ چہارم کی تعیناتیوں کے لئے  پانچ دن کا وقت  دوران 
مانگا ۔ جسکے ساتھ تمام ممبران نے اتفاق کیا ۔ اور مذکورہ فیصلہ ڈیڈک اجالس کے 

وقت مقررہ گزرنے کے باوجود مذکورہ درجہ   میں بھی شامل ہے۔)مینٹس(روئیداد 
چہارم کی آسامیوں پر بھرتی نہ کرنا اور منتخب ممبران صاحبان سے غلط بیانی 

  ۔“ےکرنے سے میرا اور تمام معززممبران صاحبان کا استحقاق مجروح ہوا ہ
  
  

انہوں نے کمیٹی کو مزید بتایا کہ ای ڈی او صاحب نے ان کے ساتھ محتلف   ۔38
ر غلط بیانی کی ہے ۔ جس کے بعد ُان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس سیٹ مواقع پ

پر کام کریں۔ انہوں نےاس سال جنوری میں جس وقت اساتذہ کی بھرتی ہونے والی 
تھی تبادلے کے احکامات جاری کئے ۔  دو دن بعدلوگ میرے پاس آئے انہوں نے 

اور آپ ُاسے کینسل  کہا کہ ہم نے ای ڈی او صاحب سے آرڈرز کر والئے ہیں
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کروارہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آرڈرز غلط ہوئے ہیں ۔ پھر میں نے ای ڈی او صاحب  
سےبات کی کہ آپ کو یہ آرڈرز نہیں کرنے چاہئے تھے لیکن اگر آپ نے آرڈرز کر 
دیئے  ہیں تو آپ مہربانی کریں اس  کومنسوح نہ کریں۔ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے 

و کینسل کروارہا ہوں ۔ای ڈی او صاحب نے کہا کہ   یہ آرڈر ہیں کہ شائد میں اس  ک
منسوح نہیں ہونگے۔ میں نے ان لو گوں کو بھیج دیا دو دن بعد پھر وہ واپس آگئے 

اور جب میں اسمبلی منسوح کردیئے۔ اور انہوں کہا کہ ای ڈی او صاحب نے ٓارڈرز۔
نے پورے ضلع  میں ای ڈی او صاحب کے خالف تحریک استحقاق الیا تو انہوں 

میں اساتذہ کو اکھٹا کرکے نہ صرف میرے خالف بلکہ اس معزز ایوان اور کمیٹی 
کے خالف اخباروں میں بیان لگوائے ۔ انہوں نے کمیٹی کے سامنے متعلقہ اخبارات 

  بھی پیش کئے ۔
  

جناب  محمد ریاض صاحب، ای ڈی او ، محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ، ایبٹ   ۔39
کو بحیثیت ایگزیکٹیو 2011-12-21کو بتایا کہ انہوں نے     مورخہ  آبادنے کمیٹی

ڈسٹرکٹ آفیسر ابتدائی و ثانوی تعلیم ، ضلع ایبٹ آباد چارج سنبھاال۔   درجہ چہارم 
کے مالزمین کی تعیناتی کے حوالہ سے متعدد ِرٹ پیٹیشنز پشاور ہائی کورٹ ، ایبٹ 

ہ وزیر برائے ابتدائی و ثانوی تعلیم ، ۔ انہوں نے بتایا کباد بنچ کے زیر غور تھےآ
خیبر پختونخوا نے انہیں ہدایت کی تھی کہ مقدمہ بازی سے بچنے کیلئے قواعد و 
ضوابط کے مطابق بھرتیاں کی جائیں اور تمام کوٹہ جات کو ملحوظ خاطر رکھتے 
ہوئے ایسا سپیکنگ  آرڈر پاس کیا جائے تاکہ محکمہ کو غیر ضروری مقدمہ بازی 

کو ضلعی ترقیاتی 2012جنوری24یا جا سکے۔انہوں نے مزید بتایا  کہ سے بچا
کمیٹی کے اجالس میں ان منتخب ممبران اسمبلی سے یہ درخواست کی تھی کہ 
دستیاب خالی آسامیوں کے بابت کوائف اکھٹے کئے جار ہے ہیں اور قواعد و 

ممبران نے  ضوابط کے مطابق جلد از جلد بھرتیاں کی جائیں گی۔ جس کے ساتھ تمام
بنتی  63اتفاق کیا۔ درجہ چہارم مالزمین کی موجودہ دستیاب خالی آسامیوں کی تعداد 

کوٹہ ریٹائرڈ درجہ چہارم مالزمین کیلئے مختص ہے  جبکہ  %25ہے ۔ جسمیں سے
آسامیاں اوپن میرٹ کے لیے مختص ہیں۔  %73معذور افراد کے لئے اور بقیہ 2%

سامیاں مختص ہیں جبکہ ایک آسامی معذور آ17کوٹہ کے بلمقابل  %25اس طرح 
آسامیاں اوپن میرٹ کیلئے مختص ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ جناب  45افراد کیلئے اور

محرک نے درجہ چہارم کی بھرتی کیلئے  /محمدجاوید عباسی  صاحب ، ایم پی اے 
افراد کی لسٹ مجھے حوالہ کی ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مجھ سے پہلے والے ای 15

ی او صا حبان قواعد و ضوابط کی خالف ورزی کرتے ہوئے بھرتیاں کرتے رہے ڈ
ہیں  جس کی وجہ سے متاثرہ ُامیدوار عدالتوں میں چلے گئے جس کی وجہ سے 
محکمہ تعلیم کے خالف بہت سے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں ۔ا گر وہ بھی 

ے جائیں گے۔ ہائی اس طرح ایک ایک آرڈر پاس کرتے رہیں تو کیسز مزید بڑھت
۔ ُان کا سارا مطابق بھرتیاں کی جائیں کورٹ نے انہیں حکم دیا ہے کہ قانون کے
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ک عدالتوں وقت عدالتوں میں کیسوں کی پیروی کرتے ہوئے روزانہ چار بجے ت
نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر ضلع  کے سامنے گزرتا ہے ۔ُانہوں

لوگ 311پاس ضلع میں  کےع کیا اور ُان الزمین کا ڈیٹا  جممیں ریٹائرڈ م
(waiting list) نے دفتر میں اویزاں کردی ہے۔ اور اپیل  لسٹ ُانہوںپر ہیں جن کی

دن کے اندر اپیل دائر کریں۔انہوں 15کی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تووہ 
اساتذہ کے تبادلے سے متعلق معاملہ کی وضاحت کرتے ہوئے کمیٹی کو بتایا نے 

نے ُان کے علم میں الئے )فیمیل(کہ مذکورہ تبادلے کے احکامات ڈپٹی ڈی ای او 
بغیر اور ُان کی منظوری کے بغیر جاری کئے اور پھر ُان کی منظوری اور علم 
کے بغیر ُان آرڈرز کو منسوح کر دیا۔ُان کے علم میں یہ بات اس وقت آئی جب ایم 

ت منسوح کس طرح ہوئے ہیں ۔ اس پی اے صاحب نےُانہیں فون کیا کہ یہ احکاما
کو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا اور ُان )فیمیل (کے بعد ُانہوں نے متعلقہ ڈپٹی ای ڈی او 

کے خالف سیکرٹری صاحب کو لکھا کہ اس کے خالف ایکشن لیا جائے اوراس کا 
تبادلہ کسی سکول میں کیا جائےکیونکہ وہ حساس نوعیت کے حامل آسامی پرتعیناتی 

 ن کمیٹی سے استدعا کی  کہ وہ ُان کینہیں ہے۔انہوں نے معزز اراکیکی اہل 
راہنمائی فرمائیں کہ قواعد و ضوابط اور عدالتی احکامات کو مدنظر رکھ کر درجہ 

یا معزز اراکین اسمبلی  کی پیش کردہ لسٹ لی آسامیوں کو ُپر کریں خاہارم کی چ
  ں۔درجہ چہارم مالزمین کی بھرتی کری کے مطابق

  
کی درخواست پر  محرک/جناب محمد جاوید عباسی صاحب، ایم پی اے   ۔40

جناب سردار ُحسین بابک صاحب، وزیر برائے محکمہ کمیٹی کے آئندہ اجالس میں 
تا کہ   گیاشامل ممبران صاحبان کوُبالیا ابتدائی و ثانوی تعلیم اور ڈیڈک اجالس میں 

تا ہم کمیٹی کے ۔  سکیں کر اپنا موقف کمیٹی کے سامنے پیش اس سلسلے میں وہ
پارلیمانی لیڈر مسلم /آئندہ اجالس میں صرف قلندر خان لودھی صاحب، ایم پی اے

شریک ہوئے جبکہ وزیر تعلیم اور دیگر ممبران اسمبلی مختلف وجوہات ) ق(لیگ 
  کی بنا پر کمیٹی اجالس میں شریک نہیں ہو سکے۔

  
اپنی تحریک استحقاق محرک نے /جناب جاوید عباسی صاحب، ایم پی اے   ۔41

ڈائریکٹر محکمہ ابتدائی وثانوی تعلیم نے کہا کہ ہم کے بارے میں کمیٹی کو بتایا کہ 
اس مسئلے کو مصلحت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس دوران سیکرٹری 
محکمہ ابتدائی وثانوی تعلیم نے وزیراعلٰی صاحب کے کہنے پر مذکورہ ای ڈی او 

آباد سے ہنگو کر دیا  تو  ای ڈی او  صاحب اس معاملے کو صاحب کا  تبادلہ  ایبٹ 
ہائی کورٹ لے گئے اور  ہائی کورٹ میں ہمارے خالف سنگین الزامات لگائے اور 
اس حد تک غلط بیانی کی کہ انہوں نے کہا کہ استحقاق کمیٹی میں وہ پیش ہوئے  

کہ ُان کے خالف  اور کمیٹی نے ُان کا موقف سننے کے بعد ُان کو چھوڑ دیا اور کہا
کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے  ہائی کورٹ میں کہا کہ ہمارے کہنے پر وزیراعلٰی 
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صاحب نے ُان کو تبدیل کیا ہے۔ اس فیصلے کے آخر میں ہائی کورٹ کے جج 
پندرہ  دن میں ان کے  وہ رٹری خیبر پختونخوا کو لکھا کہ صاحبان نے  چیف سیک

نتحب نمائندوں کے پریشر پر ہوا ہے یا کیس کا فیصلہ کریں کہ واقعی یہ م
وزیراعلٰی صاحب نے خود سے کیا ہے۔ پندرہ دن میں چیف سیکرٹری نے فیصلہ 
کیا کہ یہ وزیراعلٰی صاحب نے خود ایک پالیسی کے تحت کیا ہے اور ان کو ہنگو 
تبدیل کیا گیا ہے۔لہٰذا  یہ فوری طور پر ہنگو میں چارج سنبھالے۔ای ڈی اوصاحب 

  رہ حکم نامہ سروس ٹریبیونل میں چیلنج کر لیا ۔ نے مذکو
  

نے ) ق(پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ /حاجی قلندر خان لودھی صاحب،ایم پی اے  ۔ 42
کمیٹی کو بتایا کہ درجہ چہارم آسامیوں پر بھرتی کا مسئلہ کافی عرصہ سے چال 

ای ء کوبطو ر 2011دسمبر  21آرہا ہے۔ جنا ب محمد ریا ض صا حب نے مو رخہ 
ڈی اوایبٹ آباد چارج سنبھا ال ہے تو اس سے بھی چھ مہینے گزرے ہیں۔ درجہ 
چہارم آسامیوں پر اکثر غریب لوگ بھرتی ہوتےہیں۔ بحیثیت منتحب نمائندے کے وہ 

ن کے پاس آتے ہیں۔ تو اگر مذکورہ  ای ڈی او  صاحب ‘بھرتی کی سفارش کیلئے ا
کہتے کہ آسامیاں نہیں ہیں لیکن ہر  ان آسامیوں کو ُپر کر دیتے تووہ  لوگوں کو

دوسرےدن دوسرا آدمی سفارش کیلئے آتا ہے اور کرتے کرتے ایک آسامی کیلئے 
ن کے  پاس آتے ہیں۔دوسری با ت جہاں پر ‘سینکڑوں لوگ روزانہ ا

Employment exchange  ہوتےہیں وہاں پر درجہ چہارم آسامیوں پر  بھرتی
لیکن مذکورہ  ای ڈی او صاحب  نے اس کے کیلئے اشتہارکی ضرورت نہیں ہوتی 

باوجود  درجہ چہارم کی آسامیوں کو  اخباروں  میں مشتہر کر دیا۔ جس کی وجہ 
ن کےپاس سفارش کیلئے انا شروع ہو گئے۔ تیسری بات  یہ کہ ‘سے ہزاروں لوگ  ا

ن کے  خالف اخباروں میں بیانات دینا شروع کئے ‘جناب ای ڈی او صاحب نے ا
ن کے  اور  ای ڈی او  صاحب کے درمیان کوئی انتحابی ‘طرح کہ ااسطرح جس 

مہم چل رہی ہو۔ اور اگر یہ ای ڈی او  صاحب کی مرضی سے نہیں ہو رہا تھا تو وہ 
کم از کم ایک بیان جاری کرواتے کہ وہ  حکومتی اہلکار ہے  اور ان بیانات سے 

ی بیان جاری نہیں کیا۔ پھر نہوں نے ایسا کوئی وضاحت‘ن کا کوئی تعلق نہیں لیکن ا‘ا
اور چوتھی ۔ بڑے بڑے سائن بورڈ پر ای ڈی او صاحب کی تصاویر کا معاملہ ہو گیا

ن کی ای  ڈی او صاحب سے ایک نجی سکول کی ‘بات  یہ کہ چند مہینے پہلے ا
تقریب میں مالقات ہوئی تو انہوں نےای ڈی او صاحب سے کہا کہ اس مسئلے پر 

کرتے ہیں تاکہ اس کو حل کر لیں۔تو انہوں نے کہا کہ اس بیٹھ کر تفصیل سے بات 
کو پھر دیکھیں گے۔ ُاس کے بعد سے آج تک ای ڈی او صاحب نے اس بارے میں 
کھبی بھی رابطہ نہیں کیا اور انہوں نےاس کے روئیے میں کوئی لچک نہیں دیکھی۔ 

او  تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ی ڈی او صاحب کو برداشت کرتے ہیں مگر ای ڈی
  صاحب انہیں برداشت نہیں کرنا چاہتے۔
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جناب محمد ریاض صاحب، ای ڈی او  ،محکمہ ابتدائی وثانوی تعلیم نے   ۔ 43
کمیٹی کو بتایا کہ پریس اور سائن بورڈز پر ُان کی تصاویر سے متعلق جوںہی ُان 
کے علم میں یہ بات آئی تو پہلے زبانی درخواست اور بعد میں باقاعدہ خط کے 

ے انہوں نے ڈی سی او ایبٹ آباد کو تصاویر ہٹانے اور ڈپٹی ڈائریکٹر ذریع
انفارمیشن کو پریس میں ُان سے متعلق بیانات نہ چھپوانے کی درخواست کی ُانہوں 
نے کہا  کہ متعلقہ خطوط کی فوٹو کاپیاں ُان کے ساتھ موجود ہیں۔اور جتنے بھی 

ز نہیں ہے۔ انہوں نےکہا کہ آج اخباری بیانات ہیں اس میں ان کی کوئی پریس ریلی
بھی حلفًا  کہتے ہیں کہ وہ ُان لوگوں کو جانتے بھی نہیں کہ وہ کونسی قوتیں ہیں جو 

  یہ کام کر رہی ہیں۔
  

محترمہ سعدیہ عزیز صاحبہ ڈپٹی ڈی او، محکمہ ابتدائی وثانوی تعلیم ایبٹ   ۔ 44
انوی تعلیم ایبٹ آباد آباد نے جناب محمد ریاض صاحب، ای ڈی او، محکمہ ابتدائی وث

کے گذشتہ  اجالس میں دیئے گئے ُاس بیان کہ مذکورہ تبادلے کے احکامات ڈپٹی 
ایبٹ آباد نے  ُان کے علم میں الئے بغیر اور ُان کی منظوری کے بغیر )زنانہ(ڈی او 

جاری کئے اور پھر ُان کی مرضی اور علم کے بغیر ُان احکامات کو منسوح کرایا 
ء  کو ُان کے آفس میں ایک وفد 2012جنوری  18یٹی کو بتایا کہکے جواب میں کم

جن میں کچھ بااثر شحصیات بھی تھیں آئے کہ ہمارے عالقے میں سکول بند ہیں اس 
بارے میں ایم پی اے صاحب کی ایک منظور شدہ درخواست بھی ُان کے پاس تھی 

ر دو  اور  اگر ان وفد کے ارکا ن  نے ان سے کہا کہ ان اساتذہ  کا  تبادلہ وہاں ک
ے ۔اور اس کی تمام تر لوگوں کا تبادلہ نہیں کیاگیا  تو امن وآمان کا مسئلہ پیدا کر ینگ

پر ہوگی۔ انہو ں  نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ  تبادلہ  ُانذمہ داری 
کرنے کی مجاز نہیں ہیں۔ اور وہ ای ڈی او صاحب سے منظوری لینے کے بعد 

امات جاری کرینگی  مگر وہ لوگ نہیں مان رہے تھےاور وہ لوگ تبادلے کے احک
ان کے دفتر میں کافی شور شرابہ کر رہے تھے اور ہڑتال کی دھمکی دے رہے 
تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ میڈیا والوں کو ملوث کر دیں گے تو ان حاالت کو 

کہ بعد  دیکھتے ہوئےانہو ں نے ُان تبادلوں کے احکامات جاری کئے یہ سوچ کر
لےلینگی مگر ای ڈی او صاحب نے ان  post approvalمیں ای ڈی او صاحب سے 

سے  کہا کہ ان احکامات کو منسوح کر دو لہذا انہو ں  نے ُان احکامات کو منسوح 
کر دیا اس پر ان کو  اظہار وجوہ کا نوٹس دیا گیا اورچا رج شیٹ جا ری کی گئی 

بھی جاری ہے ُاس وقت سے لے کر آج نیز ان کے خال ف اب دوسری انکوائری 
تک وہ  شدید ذہنی دباؤ کا شکارہیں حاالنکہ انہو ں نے جو کچھ کیا وہ عوامی مفاد 

  میں کیا اور اس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا۔
  

کافی غور وحوض کے بعد کمیٹی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ جناب   ۔45
ہ ابتدائی وثانوی تعلیم نے جناب جاوید محمد ریاض صاحب،  ای ڈی او، محکم
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عباسی صاحب ، ایم پی اےکا استحقاق مجروح کیا ہے اور متفقہ طور  پر مجاز 
اتھارٹی کو ہدایت کی     کہ جناب محمد ریاض صاحب، ای ڈی او محکمہ ابتدائی 

 The Khyber Pakhtunkhwaوثانوی تعلیم ایبٹ آباد کومعطل کر کے 
Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011  کے

تحت ایک کمیٹی بنا کر معاملے کی مزید تحقیقات کی جائے اور محترمہ سعدیہ 
ایبٹ آباد کے بیان کی ُروشنی  میں ُان کے خالف ) زنانہ(عزیز صاحبہ، ڈپٹی ڈی او 

جاری انکوائری مفاد عامہ کو مدنظر رکھتے ہوئے واپس لی جائے۔

صاحب ،ایم پی  فضل اهللامنجانب  جناب      167تحریک استحقاق نمبر۔9آئٹم نمبر
اے ۔

  
کو اسمبلی کی  2012فروری 20استحقاق مورخہ تحریک مذکورہ    ۔46

انہوں  ”طرف سے کمیٹی کے حوالہ کی گئی جس میں محرک نے تحریر کیا ہے کہ
 Pakistan Povertyشانگلہ سے (SRSP)نے جناب بابر فاروق صاحب، ڈی پی او

Alleviation (PPAF)Fund سکیم کے بارے میں معلومات کی تھیں مگر ُانہوں
نے غلط بیانی سے کام لیاا ور غلط معلومات فراہم کیں۔ ٹیلیفون پر رابطہ کیا جائے 

صرف ُان کا �توبات بھی نہیں کرتا اور ُاسکا رّویہ غیر مہذبانہ تھا جس سے نہ 
  ۔  ”ہوا ہے بلکہ پورے معزز ایوان کا استحقاق مجروح

  
شانگلہ نے کمیٹی کو بتایا کہ (SRSP)جناب بابر فاروق صاحب، ڈی پی او  ۔47

ءمیں شروع ہوا تو وہ خود ایم پی اے 2009جب شانگلہ میں یہ پراجیکٹ دسمبر 
صاحب سے مالقات کیلئے ُان کے گھر گئے تھے مگر ُاس وقت وہاں گھر کے 

اور حاالت سازگار نہ ہونے کی نزدیک فائرنگ کی وجہ سے مالقات نہیں ہو سکی 
یونین 20وجہ سے ُانہوں نے پراجیکٹ تحصیل الپوری سے شروع کیا۔ ہم نے 

کا پراجیکٹ چالیا ۔ ضلع شانگلہ میں ہمارے  Social Mobilizationکونسلوں میں 
کمیونٹی 1250کمیونٹی آرگنائزیشن کا حدف تھا اور ہم وہاں پر 1220پاس 

ہوں نے بتایا کہ  ایم پی اے صاحب سے یہی بات ہوئی آرگنائزیشن بنا چکے ہیں۔ُان
سکیم موجود نہیں ہے کہ ہم اس عالقے میں /کہ اب ہمارے پاس اس قسم کا کوئی فنڈ 

شروع کریں۔ معزز ُرکن اسمبلی کے حلقے میں تیرہ تنظیمیں بنی ہوئی تھیں جنہوں 
۔ہمارے پاس نے تیرہ سکیمیں دی تھیں اور وہ تیرہ سکیمیں ہم مکمل کر ُچکے ہیں

سکیمیں ہوتی ہیں ُاس کیلئے ڈونرز کا ایک طریقہ کار ہو تا ہے ہم ُاس  پر /جو فنڈز
  عمل کرتے ہیں اور یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔
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نما ئندےکو ہدایت کی کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات  ےک (SRSP)کمیٹی نے   ۔48
ریٹ ارسال کریں آئندہ اجالس سے تین دن پہلے تک کمیٹی کوبذریعہ اسمبلی سیکرٹ

۔:تاکہ اس پر غور و خوض کی جا سکے
  

مکمل دستاویزی معلومات فراہم کی جا  بارے میںکے  مسکی (PPAF)  ۔1
  ئیں۔

ءکے دوران کون کون 12-2011ء تا سال10-2009سال  وک (SRSP)  ۔2
  سے ڈونرزنے کتنا کتنا ڈونیشن دیا ہے۔

ت فراہم کی مکمل دستاویزی معلوما بارے میںکے  مسکی (BKPAP)  ۔3
  جا ئیں۔

ءکے دوران 12-2011ءتاسال10-2009نےسال (SRSP)میںشانگلہ  ۔4
ُان کے    ن کی تفصیل مثال‘مکمل کی ہیں ا/جوسکیمیں شروع کی ہیں 

ٹینڈر کب ہوئے ہیں۔ ٹینڈر میں کتنے لوگوں نے حّصہ لیا ، ٹھیکہ کس  
  یا جائے۔کو دیا ، ٹھیکہ دینے کا طریقہ کار اور پورا  ریکارڈ پیش ک

    
شانگلہ میں جتنی آسامیوں پر بھرتیاں ہوئی ہیں ُا ن کےنام ،پتہ،   ۔5

تفصیل کمیٹی کو مہّیا کی  کار کیڈومیسائل اور مکمل ریکارڈو طریقہ 
جائے۔

  
شانگلہ  (SRSP) ایم پیبابر فاروق، ڈی  میں جنابکمیٹی کے ٓائندہ اجالس   ۔49

محرک نے اطالع /احب، ایم پی اےہوئے۔جبکہ جناب فضل اهللا ص ریکارڈ پیشبمع 
  کے باوجود اجالس میں شرکت نہیں کی۔

  
محرک کے اجالس میں اطالع کے باوجود /جناب فضل اهللا صاحب، ایم پی اے  ۔50

ٔخر کرنے کے بارے میں شرکت نہ کرنے نیز مذکورہ تحریک استحقاق کو مو
لچسپی تحریری درخواست نہ بھیجوانے کو کمیٹی نے محرک کی طرف سے عدم د

قرار دیا  اور مذکورہ تحریک  استحقاق پر مزید کارروائی نہ کرتے ہوئے داخل دفتر 
کرنے کی ہدایت کی۔

محترمہ مہر سلطانہ صاحبہ، ایم پی اے کے توجہ دالؤنوٹس نمبر 10رائٹم نمب
  کے یقین دہانی پر عمل درآمد۔ 590

  
کو اسمبلی کی  2012مارچ 8مذکورہ توجہ دالؤ نوٹس پر یقین دہانی مورخہ  ۔51

طرف سے کمیٹی کے حوالہ کی گئی جس میں محرکہ نے تحریر کیا ہے 
میں میرے توجہ دالؤ  23/09/2011صوبائی اسمبلی کے اجالس منعقدہ مورخہ ”کہ
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کے جواب میں جناب ارشد عبداهللا صاحب، صوبائی وزیر قانون نے  590نوٹس نمبر 
ے پانی ُرکوانے کیلئے متعلقہ یقین دہانی کرائی کہ سول کوارٹرز میں بارش ک

محکمہ کو ہدایت جاری کی جائیں گی تا کہ مکینوں کی مشکالت کا ازالہ ہو سکے۔ 
 (PBMC)لیکن افسوس کا مقام ہے کہ تقریبًا چھ مہینے گزرنے کے باوجود محکمہ 

کی طرف سے سول کوارٹرز میں سڑک کی تعمیر کی وجہ سے کوارٹرز میں 
کیلئے تاحال کوئی اقدامات نہیں ُاٹھائے گئے۔لہٰذا اس  بارش کے پانی کے روک تھام
کے اجالس میں زیر غور ال کر متعلقہ محکمہ سے  1مسئلے کو مجلس قائمہ نمبر 

  ۔“بار ُپرس کی جائے
  

اجالس میں شرکت نہیں  محرکہ نے/محترمہ مہر سلطانہ صاحبہ، ایم پی اے  ۔52
کہ ُان کی  کو آگاہ کیاکی لیکن اپنے زیردستخطی درخواست کے ذریعے کمیٹی 

میں ُاٹھائے گئے مسئلے کے حل کیلئے  590طرف سے توجہ دالؤ نوٹس نمبر 
متعلقہ اہلکاروں نے ضروری اقدامات ُاٹھائے اور حکومت، چیئرمین اور ممبران 
کمیٹی کا ُان کی طرف سے اٹھائے گئے مسئلے کو حل کرنے پر ُان کا شکریہ ادا 

کیا۔
  

محرکہ کے اطمینان اور /ہر سلطانہ صاحبہ، ایم پی اےکمیٹی نے محترمہ م  ۔53
ُان کی طرف سے موصول شدہ درخواست کی روشنی میں مذکورہ تحریک ِاستحقاق 

پر مزید کارروائی نہ کرتےہوئے داخل دفتر کرنے کی ہدایت کی۔

بغرض میں درج سفارشات  53,50,36,32,29,25,21,15,8نمبرگرافاپیر  ۔ 54
یں  پیش کی جارہی ہے ۔اطالع  ایوان  م

  
  سفارشات

میں درج سفارش بغرض منظوری پیش کی جاتی 45    پیرا گراف نمبر۔55
  ہیں۔

  
  

  خوشدل خان ایڈوکیٹ
  چیئرمین/ڈپٹی سپیکر 

برائے قواعد و ضوابط 1مجلس قائمہ نمبر 
و طریقہ کار ،استحقاقات وسرکاری یقین 

  دہانیوں پر عمل در آمد
  


