فوثبئی اعوجلی خیجش پختوًخوا
اعوجلی کب اجالط ،اعوجلی چیوجش پؾبوس ثشوص ثذھ هوسخہ  03جوالئی
2013ء ثوطبثق  23ؽؼجبى  1434ہجشی ثؼذ اص دوپہش چبس ثجکش پیٌتبلیظ هٌٹ پش
هٌؼقذ ہوا۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش ،اهتیبص ؽبہذ هغٌذ فذاست پش هتوکي ہوئے۔

تالوت کالم پبک اوس اط کب تشجوہ
ٱل َا ِب ٱر ِبج ِبم۔ ِب ِبم ِب
ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔
َا ُع وُع ِب ِهَّللَاٱ ِب َا ِهَّللَا ۡي ٰـ ِهَّللَا
ۡي
َا َا ِب ۡي ُعكم َا ۡي َان ُعہم ِب َا آ َا َان َا ِهَّللَاٱ ُع َا َا َا ِهَّللَا ِب ۡي َا ۡي َا َاآ ُع ۡيم َا ۡي َا ۡي ُع ۡيم َا َا ۡي ِب ُعن َاو َا ۢن َا ۡي ِب َاآ َا َان َا ِهَّللَاٱ ُع ِبٱ َا ۡي َا ف َا ِبا
َا َا ٱ ِهَّللَا ۡي ْا ف َا ۡي ۡيَام َا ِهَّللَا َا ا ُع ِبر ُعي ِهَّللَاٱ ُع َا ُع ِبص َا ُعہم ِب َا ۡي ِب وُع ُع ِبہ ۡيِبم َا ِب ِهَّللَا َاك ِبث َار َاَ ِبِهَّلل َا ِهَّللَاٱن ِب
اا ٱ َا َا ٰـ ِب ُع َاَ Oاف َا ُع ۡيك َام
ِب َا ِب
ٱ ُع ۡيك َا ا ٱ ِهَّللِب َا ۡي ِب ِبَ ُع و ِب ُعن َاَ Oا ٰـ ٰۤ أَا ِهَّللُع َاہا ٱ ِهَّللَا ِب َا َاآ َا ُعن ْا َا َا ِهَّللَا ِب ُع ْا ٱ ۡي َا ُعہ َاو
ٱ ۡي َا ٰـ ِب ِب ِهَّللَا ِب َا ۡي ُع َا َا َا ۡي َا ۡي َا ُع َا ِهَّلل
ِب
ِب
آآ َا ۡي ُع ُعہ ۡيم َا ۡي ٱ ِب َاآآُع َا ۡي ِب ِبََ َا َا َا َا َا ٱ ِهَّللَا ُعم ِبِهَّللن ُعك ۡيم ف َا ِبا ِهَّللَا ُع ِب ۡين ُعہ ۡيم ِب ِهَّللَا ِهَّللَاٱ َا َا َا ۡيي ٱ ۡي َا ۡي َا
َا ِهَّللَاٱن َاص ٰـ َار ٰـ ٰۤ َا ۡي ٱ َا َا
ٱظِهَّللَا ٰـ ِب ِب َا ۔ َا َاي َا ِهَّللَاٱ ُع ٱ ۡي َا ِبظ م۔
اوس ہن هکشس دکن دیتے ہیں کہ آپ اى کے ثبہوی هؼبهالت هیں اِط
تشجوہ

ثھیجی ہوئی کتبة کے هوافق فیقلہ فشهبیب کیجئیے اوس اى کی خواہؾوں پش ػولذسآهذ
ًہ کیجئیے اوس اى عے یؼٌی اى کی اط ثبت عے ادتیبه سکھئے کہ وٍ آپ کو خذا
تؼبلی کے آپ کے پبط ثھیجے ہوئے ِکغی دکن عے ثچالدیں۔ پھش اگش یہ لوگ اػشاك
ٰی
کشیں تو یہ یقیي کشلیجئیے تو ثظ خذا ہی کو هٌظوس ہے کہ اى کے ثؼنے جشهوں پش
عضا دیں۔ اوس صیبدٍ آدهی تو ثےدکن ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پھش کیب صهبًہہ جبہلیت کب
فیقلہ چبہتے ہیں اوس فیقلہ کشًے هیں هللا عے کوى اچھب ہوگب یقیي سکھٌے والوں کے
ٰی
ًقبسی کو دوعت هت ثٌبًب وٍ ایک دوعشے کے
ًضدیک۔ اے ایوبى والو تن یہود اوس
دوعت ہیں اوس جو ؽخـ تن هیں عے اى کیغبتھ دوعتی کشے گب ثیؾک وٍ اى ہی هیں
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تؼبلی عوجھ ًہیں دیتے اى لوگوں کو جو اپٌب ًققبى کشسہے ہیں۔
عے ہوگب۔ یقیٌب ًا هللا
ٰی
ِبخر ٱ َاي ٰـ ا َا ِب ٱ ۡي ي ِب َا ِب
ٱ َا ِب ِهَّلل ٱ ۡي َا ٰـ َا ِب َا ۔
َا ۡي ُع ِهَّلل
ُع ۡي َا
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هذتشهہ ًگہت اوسکضئی جٌبة عپیکش اگش آپ اجبصت دیں تو۔۔۔۔۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی هیڈم ًگہت اوسکضئی فبدجہ۔

سعوی کبسسوائی
هذتشهہ ًگہت اوسکضئی ؽکشیہ جٌبة عپیکش فبدت۔ جٌبة عپیکش فبدت،
یہبں پہ هیشے پبط یہ ایک پیپش ہے اوس یہ جٌبة ػبلیٰی  400هالصهیي کب یکوؾت،
یؼٌی اى کو هالصهت عے ًکبلٌے کب ایک ًوٹظ ہے کہ پچھلی گوسًوٌٹ ًے 400

لوگ الئیو عٹبک اوس صساػت کے اط هیں لیے تھے تو اى کو اثھی ایک دم ًوٹظ
هل گیب ہے کہ جی آپ کو ہن لوگ ًوکشیوں عے ًکبل سہےہیں اوس یہبں پش هیشے
توبم این پی ایض ،یہ اى کے  Signہیں جٌہوں ًے ووتب ًافووتب ًا یہ کہب تھب کہ ہن آپ کی ثبت
کشیں گے اوس اط پہ  Signثھی اًہوں ًے کئے ہوئے تھے لیکي آج تک یہبں پہ ًہ
تو کغی ثٌذے ًے جي کے اط پش  Signہیں ،اط هیں اهجذ آفشیذی فبدت کے
ثھی  Signہیں ،اط هیں هظفش عیذ فبدت کے ثھی  Signہیں ،جٌبة عپیکش
فبدت یہ دو پیپشص ہیں اوس هیشا خیبل ہے ثبہش جت لوگ آ کے اى لوگوں عے
هلتے ہیں تو یہ فشف گبڑی عے ہبتھ ثبہش ًکبل کش اى کو دعتخو کش دیتے ہیں
لیکي اى کب هغئلہ جو ہے ،وٍ اط اعوجلی فلوس پہ ًہیں اٹھتب۔ جٌبة عپیکش فبدت،
چوًکہ هٌغٹش فبدت ہیں ًہیں تو اگش هٌغٹش تک یہ ثبت پہٌچبئی جبئے کہ 400
هالصهیي کب چولہب جو ہے ،اوس سهنبى آ سہب ہے تو هیشا خیبل ہے کہ اگش اى کب اص
عش ًو جبئضٍ لیب جبئے۔ اى کو لیب تھب کہ آپ ،گوسًوٌٹ کی صهیٌیں لیٌے کیلئے لیب تھب
لیکي اط کے ثؼذ یکغش هوس پش ،اى هیں  200چوکیذاس ہیں جو ثہت غشیت ہیں اوس
اى کی تٌخواٍ ثھی کتٌی ہوگی؟ اوس اط کے ػالوٍ 200اوس لوگ ہیں ،تو جٌبة
عپیکش ،کن اص کن هبٍ سهنبى هیں جو ہے ،هبٍ سهنبى کے ثؼذ ثیٹھ کش اى کیغبتھ
ثبت کش لیں اوس جو کچھ ثھی ہوعکتب ہے ،گوسًوٌٹ عے اپیل آپ کے توعو عے
کشتی ہوں کہ  400هالصهیي کب چولہب ثبلکل ثٌذ ًہ کیب جبئے ،ہویں تو چبہیئے کہ ہن
اى لوگوں کو سوصگبس دیں ،ہن لوگوں کو اوس ثے سوصگبس ،کیوًکہ  400هالصهیي
جت ثے سوصگبس ہو جبئیں گے تو یہ ایک ثہت ثڑا هغئلہ ثي جبئے گب۔ تو هیشی
دسخواعت ہے اوس هیں اى این پی ایض عے ثھی یہ دسخواعت کشوًگی کہ اص ساٍ
ہوذسدی کہ وٍ کغی کو ثھی  Signکش کے ًہ دیب کشیں کیوًکہ یہ پھش ایک هوجش کی
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 Responsibilityثي جبتی ہے ،یب تو یہبں ہبؤط هیں کھڑے ہو کش ثبت کشیں
کیوًکہ یہ ہوبسا  Imageپھش ثبہش غلو جبتب ہے۔ جٌبة عپیکش ،آج هیشی ڈاکٹش عے
اپوائٌٹوٌٹ تھی لیکي هیں ًے وٍ کل دو ثجے کشوائی ہے کیوًکہ یہ هیشا دق ثٌتب
تھب کہ هیں آج ڈاکٹش کے پبط ًہ جبؤں اوس یہ  400هالصهیي کی ثبت یہبں اط فلوس
پہ آپ کے توعو عے گوسًوٌٹ کو ثتب دوں۔ جٌبة عپیکش فبدت ،آپ کب ؽکشیہ۔
جٌبة هٌوس خبى ایڈوکیٹ عپیکش فبدت
جٌبة ڈپٹی عپیکش هٌوس خبى ایڈوکیٹ فبدت ،پلیض۔
جٌبة هٌوس خبى ایڈوکیٹ تھیٌک یو عش۔ جظ هشح ًگہت اوسکضئی فبدجہ ًے
کہب ہے ًب عش ،ثجٹ کے دوساى ثھی ہبعٹل هیں یہ هالصهیي آئے تھے اوس
 Personallyہش ایک هوجش عے هلے ہیں لیکي اى دًوں کیوًکہ ثجٹ کب عیؾي تھب
اوس یہ  Matterہن یہبں پہ ًہیں اٹھب عکے تھے ،یقیٌب ًا جظ هشح اوسکضئی فبدجہ
ًے کہب کہ اتٌے عبسے ثٌذوں کو یکوؾت ًکبلٌب اوس ایک عبل کیلئے هیشے خیبل
هیں وٍ کہہ سہے ہیں کہ پشاجیکٹ هیں تھے اوس یہ هیشا خیبل ہے کہ پچھلے عت
این پی ایض کی  Recommendationsپہ ہوئے تھے اوس یہ جو ڈعپٌغشیبں دی
گئی تھیں اوس عبتھ ہی کالط فوس ثھی دیئے گئے تھے ،تو وٍ پتہ ًہیں ہے کہ کیوں
خواٍ هخواٍ اى کو ختن کش دیب گیب؟ آیب یہ پشاجیکٹ کغی خبؿ هققذ کیلئے تھب؟
کیوًکہ جظ ایشیب هیں اى ڈعپٌغشیوں کو دیب تھب ،وہبں پہ تو اة ثھی وہی دبالت ہیں
کہ ثھئی جظ ایشیب هیں یہ ڈعپٌغشیبں  Animal husbandryکی ڈعپٌغشیبں لگبًب
تھیں ،ہش این پی اے کو یہ ڈعپٌغشی هلی تھی ،تو اط هیں عش ،سیکویغٹ ہے کہ
اگش اط علغلے هیں دکوهت کوئی کویٹی ثٌبئے یب اط علغلے هیں کوئی غوس
کشے کیوًکہ کبفی ثٌذے ہیں۔ تھیٌک یو۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش یوعف ایوة فبدت۔۔۔۔۔
وطغ کالهی
جٌبة ڈپٹی عپیکش ایک هٌٹ ،هیں دیذیتب ہوں ٹبئن جی۔ For reply, please۔
جٌبة یوعف ایوة خبى وصیش هوافالت و تؼویشات ثذوغوتی عے ،الئیو
عٹبک تو ایگشیکلچش هٌغٹشی کے ًیچے آتب ہے ،وٍ اثھی تک تؾشیف ًہیں الئے
ہیں ،اط کی افل پوصیؾي تو وٍ خود ثتب عکیں گے لیکي جو هجھے ایک Rough
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 ideaہے اوس چوًکہ ہوبسے اپٌے دلقے ،هیشے اپٌے ہشی پوس عے ثھی ہیں ،کہ
وہی هالصهوں کو فبسؽ ًہیں کیب گیب ،یہ Project based employeesہوتے ہیں،
کوئی عبل کب پشاجیکٹ ہوتب ہے ،کوئی چھ هہیٌے کب ہوتب ہے ،کوئی دو عبل کب ہوتب
ہے اوس جت وٍ پشاجیکٹ ختن ہوتب ہے ،اى کے  Terms of referenceیب
کٌٹشیکٹ جوًغب ہوتب ہے ،اط هیں ثڑا کلیئش لکھب ہوتب ہے کہ پشاجیکٹ ختن ہوا تو
وٍ ایوپالئوٌٹ ثھی ختن ہوگی ،سیگولش ایوپالئض تو کن اص کن هیشا خیبل ہے اثھی تک
ادھش کوئی ثھی ًکبلے ًہیں گئے ہیں لیکي یہ  Subject to confirmationہے،
ایگشیکلچش هٌغٹشی کے کوئی ًہ کوئی ادھش افغشاى ثیٹھے ہوًگے ،هیں اى عے
جوًغب پوسا جواة ہے ،آپ کو دیذوں گب لیکي اگش پشاجیکٹ کے ایوپالئض ہیں جی،
دیکھیں ًب  ،اط هیں ہوبسے لوگ ثھی ًکلے ہوًگے ،ہوبسے دلقوں کے ثھی لوگ
ًکلے ہوًگے ،یہ تو هے ؽذٍ ہوتب ہے کہ جتٌب ػشفہ پشاجیکٹ چلے گب اتٌب
ػشفہ وٍ ایوپالئض چلیں گے۔ پشاجیکٹ ختن ہواً ،ہ اى کو تٌذواٍ دے عکتے ہیں
ًہ کوئی  Vacantپوعٹیں ہوتی ہیں تو یہ پتہ کشا کش آپ کو دیں گے ،اى ؽبء هللا۔
عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب جٌبة عپیکش
جٌبة ڈپٹی عپیکش عشداس اوسًگضیت فبدت ،پلیض۔
دبجی ولٌذس خبى لودھی هؾیش ثشائے خوساک جٌبة عپیکش
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی ولٌذس لودھی فبدت۔
هؾیش ثشائے خوساک جٌبة عپیکش ،یہ جو هالصهیي ہیں  ،400اًہوں ًے عت کو
 Approachکیب ہے ،ثہتش یہ تھب کہ ہوبسا کوئی دوعت اط پہ کوئی کبل اٹیٌؾي لے
آتب تو اط پش اط کب هکول جواة آ جبتب کہ کیب وجہ ہے؟ تو وٍ لوگ هطوئي ہو جبتے،
ہن جو ثبت کشیں گے تو اًذاصے عے کشیں گے۔ کبل اٹیٌؾي لے آئیں تو اط پش اى کو
جواة هل جبئے گب تو اط هیں وٍ لوگ ؽبیذ هطوئي ہو جبئیں گے۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی عشداس اوسًگضیت ،پلیض۔
عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب جٌبة عپیکش فبدت ،هیشا ثھی اعی ًوػیت کب ایک
پشاجیکٹ تھب جی ،اے ڈی پی  2009هیں هٌظوس ہوا تھب اوس  30-06-2013کو
اط کی هؼیبد ختن ہوًب تھی Environmental Protection Agency ،کے تیي
سیجٌل آفغض اط ووت کھولے گئے ،ایجٹ آثبد ،ڈی آئی خبى اوس عوات هیں ،تو وٍ
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پشاجیکٹ اة ختن ہو گیب ہے تو جظ هشح یوعف ایوة خبى فبدت ًے کہب ہے کہ
جو پشاجیکٹ هیؼبد پوسی کشتب ہے تو اط کے هالصهیي فبسؽ ہو جبتے ہیں تو ایک
پشاجیکٹ  DERA projectکے ًبم عے ہوا تھب ،جو ایک عبل کیلئے هٌظوس ہوا
تھب لیکي اط کے هالصهیي جو تھے ،اًہیں سیگولش کش دیب گیب تو هیں یہ ایک
سیکویغٹ کشوًگب دکوهت عے کہ یہ جو لوگ ،اط هیں ثڑا اچھب اًہوں ًے کبم
ثھی کیب ہے هبدولیبتی آلودگی کیلئے تو اط کی  SNEچوًکہ پی ایٌڈ ڈی
ڈیپبسٹوٌٹ اوس دوعشے ڈیپبسٹوٌٹ ًے فٌبًظ کیلئے هٌظوس کی ہے ،کلیئشًظ
دی ہے ایي او عی کیلئے تو یہ دکوهت عے هیں سیکویغٹ کشتب ہوں کہ اى
هالصهیي کو ثھی سیگولش کیب جبئے۔
جٌبة جؼفش ؽبٍ جٌبة عپیکش
جٌبة ڈپٹی عپیکش عیذ جؼفش ؽبٍ ،پلیض۔
جٌبة جؼفش ؽبٍ تھیٌک یو جٌبة عپیکش۔ یہی هیشی ثھی ثبت تھی عش ،جو
 Environmental Protection Agencyکے دوالے عے اى کب یہ ہے کہ اى کی
 SNEsثھی ثي چکی ہیں اوس وٍ  Need based projectہے ،اط کی
 Monitoring & Evaluation Wingہوبسی هٌقوثہ ثٌذی و تشویبت کے
هذکوے ًے اى کی  Recommendationدی ہے کہ اى کو هضیذ دو عبلہ
 Extensionدی جبئے۔ اى کی  SNEsثھی فٌبًظ ڈیپبسٹوٌٹ هیں پڑی ہیں تو اگش
دکوهت هہشثبًی کشکے 27 ،ثٌذے ہیں اوس اى کی ثھی یہی فوستذبل ہے جو
الئیو عٹبک والوں کی ہے تو یہ ثھی سیکویغٹ ہوگی کہ۔۔۔۔۔
Mr. Deputy Speaker: Ji Yousaf Ayub Khan, for reply.

وصیش هوافالت و تؼویشات دیکھیں جی ،ہوبسی اپٌی یہ خواہؼ ہے ،ہن عت کی
اوس آپ چبہے اپوصیؾي هیں ہیں ،ٹشیژسی هیں ہیں ،کغی غشیت آدهی کو ثے
سوصگبس کشًے کیلئے تو ہن ادھش ًہیں ثیٹھےہوئے ہیں ،اگش کوئی Adjustment
ہوعکتی ہے ،چبہے جظ هٌغٹشی هیں ہو ،ثبلکل ہوًی چبہیئے جی ،ثبلکل
 Hundred percentہوًی چبہیئے لیکي As long as there are vacant
 ،postsآپ خود عوجھتے ہیں جی اط چیض کو کہ اگش پوعٹ کوئی  Existکشتی
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ہوگی تت اى کو ایڈجغٹً Post exist ،ہ کشتی ہو تو It becomes impossible

for new people to be adjusted ji۔ تو ہوبسی تو یہ خواہؼ ہے کہ یہ ہو جبئے،
هطلت کن عے کن لوگ ثے سوصگبس ہوں۔ افل هیں یہ اوسکضئی فبدجہ ًے اى کی
ثبت کی ہے  400آدهیوں کی لیکي ظبہش ہے اى کو هلے ہوًگے ،اًہوں ًے یہ
پوچھب ہوگب کہ وٍ کٌٹشیکٹ ایوپالئض تھے یب سیگولش ،تو اط کی ثھی ومبدت ہو
جبتی تو صیبدٍ ثہتش ہوتب۔
جٌبة عشداس دغیي سپیکر صاحة
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی عشداس ثبثک ،پلیض۔
جٌبة عشداس دغیي

ضکریه سپیکر صاحة۔ سپیکر صاحة ،زهونږ خواھص دا وی

چې ټول خثرہ وکړو او تیا د حکوهت د طرف نه جواب راضی ،تیا تیا هنسټر صاحة ته
تکلیف هالویږی۔ چې یو هلګرے خثرہ کوی تیا ھغه پاڅی ځکه هونږ وایو چې هونږ
ټول خثرہ وکړو نو تیا۔ سپیکرصاحة ،داسې دہ چې زہ ته د خپل حکوهت هثال تاسو
له درکړم چې زهونږ نه هخکښې د این این اے حکوهت وو ،ایډھاک ډاکټرز ھغوی
اخستی وو ،تیا ئے ټیچرز اخستی وو او دا لګ تھګ  300د پاسه وو او څنګه چې

یوسف ایوب صاحة خثرہ کوی ،ھن دغسې وہ چې ھغه ټیچرز وو ،ھغه د یو
 Specific timeد پارہ وو۔ چې کله زهونږہ حکوهت راغے نو  300 plusھغه

ډاکټرز او ھغه ټیچرز چې وو ،ھغه ھن داسې په  Need basisتاندې وو ،ھغه د
 Specific, stipulated timeد پارہ وو خو ھغه ټول پوسټونه چې وو ،ھغه هونږہ
 Permanentکړل او د دې صوتې خلقو ته هونږ روزګار ورکړو۔ ھغه خلق چې وو،

ھغه د این این اے په وخت کښې تھرتی ضوی وو ،دلته د دې نکتې د رااوچتولو هقصد
صرف دا دے چې څلور سوہ تاسو وګورئ چې زهونږ دلته چې کوم الئیو سټاک دے
او دا یو ډیر ښه سکین وو ،زهونږ په حکوهت کښې ضروع ضو او په ھرہ
 Constituencyکښې ھغه وړې وړې ډسپنسرئ چې وې تیا ھغه کھالؤ ضوې۔ هونږ
دا وایو چې یکوطت داسې ھغوی ته نوټس ورکول او تیا د ھغوی د  Jobختوولو دا
هیسج چې دے ،دا ښه هیسج نه دے۔ که زهونږ حکوهت  3000دپاسه خلق
 Permanentکړی دی نو زها یقین دا دے چې څلور سوہ خلق خو دوهرہ خلق نه دی
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او تیا د دوئ په نعرہ کښې او زهونږ نعرہ کښې خو ډیر زیات فرق وو۔ یو طرف ته کوم
سکیوونه چې ضروع کیږی ،ھغه ھن ختویږی ،د روزګار هوقع اول ضته نه او که
کوهې د روزګار هوقعې پیدا ضوې وې ،ھغه ھن ختویږی نو زها یقین دا دے چې دا د
دوئ د حکوهت د پارہ ھن ښه هیسج نه دے او د ھغه خلقو د پارہ ھن ښه هیسج نه دے
چې څلور سوہ خلقو ته روزګار هالؤ ضوے دے ،نن ھغه ختویږی۔ زهونږ ریکویسټ
دا دے که زهونږ حکوهت  3000دپاسه خلق  Permanentکړی دی نو څلور سوہ

خو ستاسو د پارہ ھیڅ خثرہ نه دہ۔ پکار دا دہ چې هنسټر صاحة ایطورنس ورکړی،
تیطکه ھغوی د وګوری ،کیس د وګوری خو خواست زهونږ دا دے که چرې دا
 Permanentضو نو د ھغه غریثو خاندانو سرہ ته ډیرہ زیاته هرسته وضی جی۔
هھرتانی۔

عشداس ظہوس ادوذ خبى جٌبة عپیکش
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی عشداس ظہوس ادوذ خبى ،پلیض۔
عشداس ظہوس ادوذ خبى جٌبة عپیکش فبدت ،هیں اط هؼضص ایواى کے توعو
عے آپ کی توجہ اپٌے ؽہش هبًغہشٍ کے ایک اہن هغئلے کی هشف دالتب ہوں۔
عپیکش فبدت ،وہبں پچھلے دًوں ہبئی کوسٹ کے چیف جغٹظ فبدت ًے
ایک آسڈس فبدس فشهبیب اوس اًہوں ًے جتٌی ثھی وجشعتبى کی اسامی جظ پش
تجبوصات وبئن تھے ،اًہیں واگضاس کشاًے کب دکن فشهبیب لیکي هجھے افغوط ہے
کہ ہوبسے ؽہش هیں اوس هیں یہ عوجھتب ہوں کہ ًہ فشف هبًغہشٍ ثلکہ پوسے
ہضاسٍ ڈویژى هیں اط پہ کوئی ً Implementationہ ہو عکی۔ ہن یہ چبہتے ہیں کہ
جو ہوبسے وجشعتبى کی صهیٌیں جي پہ تجبوصات ہیں ،چبہے وٍ هذکوہ اووبف کے
ہوں ،چبہے وٍ ڈعٹشکٹ کوًغل کے ہوں ،چبہے وٍ ٹی این اے کے ہوں ،اط پش فی
الفوس ایکؾي لیب جبئے اوس اًہیں واگضاس کشایب جبئے۔ آپ ہضاسٍ کے کوؾٌش اوس ڈی
عی فبدجبى کو دکن فبدس فشهبئیں ،دکوهت اط پہ کوؽؼ کشے کہ  15دى کے
اًذس اًذس وجشعتبى کی صهیٌوں عے یہ تجبوصات ہٹبئے جبئیں۔ چوًکہ هیشے ؽہش
کب عت عے ثڑا هغئلہ ہے ،وہبں تقشیجب ًاهنبفبت عے ثہت عے لوگ آ کش آثبد ہوئے
ہیں اوس آثبدی اتٌی صیبدٍ ثڑھ گئی ہے کہ ہن لوگ هججوس ہوجبتے ہیں کہ اپٌے پبًچ
هشلہ اوس  10هشلہ گھش کے اًذس اپٌی هیت کو دفي کشلیتے ہیں یب ہویں کہیں گبؤں
هیں لے کش جبئیں یب دوعشے ؽہش هیں لے کش جبئیں ،لہزا اط هغئلے پہ فی الفوس
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ایکؾي لیب جبئے ،هیشی یہ دسخواعت ہے دکوهت عے۔ دوعشا ایک اوس هغئلہ
گوکہ پوائٌٹ آف آسڈس ہے آپ کی اجبصت عے ،کیوًکہ هجھے ووت ًہیں هلے گب،
هیں یہ عوجھتب ہوں۔ ایک اوس هغئلہ جو اط ووت دسپیؼ ہے کہ گضؽتہ ایک ہفتے
کی ثبت ہے ،ایک ہفتہ پہلے ہوبسے ٹی این اے کے کچھ ٹیٌڈسص ہوئےAuctions ،
ہوئے اوس  Bidsلگیں اوس اط هیں جو لوگ ہویؾہ  Bidsهیں دقہ لیتے ہیں ،وہی
لوگ عبهٌے آئے۔ کچھ جو اوپش کی  Bidsتھیں ،وٍ یہبں پش آئیں  Approvalکیلئے
عیکشٹشی فبدت کے پبط ،هیں اوس فبلخ هذوذ خبى فبدت گئے اوس ہن ًے اى
عے سیکویغٹ کی کہ اط هیں آپ جو ہوبسا السی اڈٍ ہے ،اط کو فشف اڈٍ ًہیں
ثلکہ  Adda with Standآکؾي کشوائیں ججکہ ہوتب یہ ہے کہ پوسے پبکغتبى هیں
اڈٍ عٹیٌڈ کے عبتھ Auctionہوتب ہے اوس هیں یہ عوجھتب ہوں کہ اگش ہن اڈٍ Adda

 with Standہی  Auctionکشائیں تو کن اص کن یہ تیي عبڑھے تیي کشوڑ سوپے کب
ہے ججکہ اط ووت جو  Bidآئی تھی ،وٍ ایک کشوڑ  26الکھ سوپے کی  Bidتھی،
تو ہن ًے اى عے سیکویغٹ کی تو اًہوں ًے وہیں عے فوى پش عی این او هبًغہشٍ
کو دکن دیب کہ آپ اط کی دوثبسٍ تؾہیش کشیں اوس جو اوًچی  Bidآپ کو هلتی ہے،
وٍ ہوبسے پبط  Approvalکیلئے ثھیجیں لیکي افغوط کی ثبت ہے ،دو دى کے
ثؼذ اًہوں ًے اط کی  Approvalایک کشوڑ  26الکھ سوپے کی دیذی جظ عے
ہوبسے ؽہش کو کن اص کن پوًے دو کشوڑ سوپے کب Lossہو سہب ہے۔ هیشی یہ
دسخواعت ہے کہ یہ جو  Bidآئی ہے ،جو  Approveہوئی ہے ،اى کو فی الفوس
کیٌغل کیب جبئے اوس دوثبسٍ اط کی تؾہیش اڈٍ  Adda with Standکیغبتھ جو ہے
ًب اط کی تؾہیش کی جبئے تبکہ کن اص کن دو کشوڑ سوپے کب ہوبسا Lossجو ہے ،وٍ
ہوبسے ؽہش کو فبئذٍ ہو عکے۔ ثہت ثہت ؽکشیہ جٌبة۔
هذتشهہ صسیي سیبك جٌبة عپیکش
جٌبة ڈپٹی عپیکش هذتشهہ صسیي میبء فبدجہ ،پلیض۔
ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
هذتشهہ صسیي سیبك ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
اوس پوسے ایواى کی توجہ هیں ایک اہن هغئلہ کی هشف دالًب چبہتی ہوں۔ جت ہن
ایواى عے ثبہش تھے تو ہوبسا یہ ًؼشٍ تھب کہ ہن تؼلین کے هیذاى هیں اًقالثی تجذیلیبں
الئیں گے اوس آج جت ہن ایواى کے اًذس ثیٹھے ہیں تو وٍ ووت آ گیب ہے کہ ہن اپٌے
ِبم۔ جٌبة عپیکش فبدت ،آج آپ کی
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اط ًؼشے کو ػولی جبهہ پہٌبئیں۔ جٌبة عپیکش ،هیشے ػلن هیں یہ ثبت آئی ہے کہ
ہش عبل هیڈیکل کبلجض هیں ایڈهؾٌض‟جوائٌٹ ایڈهؾي کویٹی„ سوک دیتی ہے اوس
هیڈیکل کبلجض هیں کئی عیٹیں خبلی سکھ دی جبتی ہیں اوس یہ عیٹیں ہش عبل اعی
هشح سکھی جبتی ہیں اوس اط هشح ہوبسے اط فوثے کے ہوًہبس هلجبء اوس
هبلجبت ڈاکٹشص ثٌٌے عے هذشوم سٍ جبتے ہیں۔ هیشے ػلن هیں یہ ثبت ثھی آئی
ہے کہ اط ووت پوسے فوثے کے هیڈیکل کبلجض هیں  80عیٹیں خبلی پڑی ہوئی
ہیں جظ هیں هیشا  Regionثٌوں هیڈیکل کبلج ثھی ؽبهل ہے اوس ثٌوں هیڈیکل
کبلج هیں اط ووت  12عیٹیں خبلی پڑی ہوئی ہیں جظ پش اثھی تک کغی کو ایڈهؾي
ًہیں دیب گیب ججکہ روالفقبس هیڈیکل کبلج جظ هیں ٹوٹل ڈیڑھ عو عیٹیں 150 ،عیٹیں
خبلی ہیں ،جي کو اثھی تک ؽشوع ًہیں کیب گیب ،تو هیشی ایک تجویض ہے کہ
روالفقبس هیڈیکل کبلج کو فوسی هوس پش عٹبسٹ کشکے ایڈهؾٌض ؽشوع کئے
جبئیں اوس ثٌوں هیڈیکل کبلج هیں خبلی  12عیٹوں پش عویت پوسے فوثے کے
جو هیڈیکل کبلجض هیں  80عیٹیں اثھی تک خبلی پڑی ہیں ،اط پش هیشٹ کی ثٌیبد پش
اط فوثے کے ہوًہبس هلجبء اوس هبلجبت کو فوسی هوس پش داخلے دیئے جبئیں
کیوًکہ یہی ہن عت کب هغتقجل ہے اوس ہن ًے اپٌے هغتقجل کو ثچبًب ہے۔ یہی
ًوجواى ًغل ہوبسے فوثے کب عت عے ثہتشیي عشهبیہ ہے اوس ہن ًے اط
عشهبیہ کو تذفع دیٌب ہے۔ جٌبة عپیکش ،ہن ًے الیکؾي کے دوساى تجذیلی کب جو
ًؼشٍ لگبیب تھب اوس اپٌی ًوجواى ًغل کیغبتھ جو وػذٍ کیب تھب کہ ہن تجذیلی الکش
دکھبئیں گے تو اط فوثے کے اًہی ًوجواًوں ًے ہن پش اػتوبد کشکے ہویں اط
ایواى کے اًذس لے آئے ہیں ،اى کب کبم ختن ہو گیب ہے اوس اة ہوبسا اهتذبى ؽشوع
ہے۔۔۔۔۔
Mr. Deputy Speaker: Honourable Minister, C & W, for reply,
please.
)(Pandemonium

جٌبة ڈپٹی عپیکش جی جی۔
هذتشهہ صسیي سیبك عپیکش فبدت اط فوثے کے هیڈیکل کبلجض هیں جي
هلجبء اوس هبلجبت کو  Self financeپش داخلے هلے ہیں اوس اى کبلجض هیں 80

عیٹیں خبلی پڑی ہیں ،اى خبلی عیٹوں پش اگش اًہیں داخلے کیلئے کوئی ًہیں هلتب تو
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هہشثبًی فشهب کش اى  Self financeهلجبء اوس هبلجبت کو اى خبلی عیٹظ پش
ایڈجغٹ کیب جبئے۔ جٌبة عپیکش ،هیں اهیذ سکھتی ہوں کہ اپٌے ًوجواى ،ہوًہبس
هلجبء اوس هبلجبت کے ثہتش هغتقجل کیلئے هیشی اى گضاسؽبت پش جلذ اص جلذ
ػولذسآهذ کشا دیٌگے۔ آپ کب ثہت ثہت ؽکشیہ،
Thank you so much.

تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Ji, Minister for C & W, please.

وصیش هوافالت و تؼویشات هیں ؽکشیہ ادا کشتب ہوں ،ہوبسی این پی اے فبدجہ
اًہوں ًے ثڑی اچھی تجویضیں دی ہیں۔ چوًکہ ً Concerned Ministerہیں ہیں
ادھش اوس یہ ہن عت چبہیں گے کہ اًہوں ًے اتٌی اچھی تجویض دی ہے ،کبفی ہوم
وسک کیب ہے ،پوسے  Facts and figuresالئے ہیں تو یہ ،Concerned
هذاخلت

جی یہ هیشی ثبت عي لیں ًب؟

هیشی یہ گضاسػ ہوگی

کہ  Concerned Ministerکو ،یہ آپ کی ثہت اچھی تجویضیں ہیں ،یہ آپ اى کو
مشوس دیں ،اى ؽبء هللا اى پش غوس ہوگب۔ ادھش عے ہوبسے ثھبئی ًے هبًغہشٍ کی
ثبت کی ہے ،یہ واوؼی چیف هٌغٹش ًے توبم کوؾٌشص کے رسیؼے ٹی این ایض کو،
ڈعٹشکٹ کوًغلض کو هختلف جو ثلذیبتی اداسے ہیں ،اى کو ثڑی Clear cut
 instructionsدی ہوئی ہیں کہ  Encroachmentsکو صیبدٍ عے صیبدٍ ہٹب دیب
جبئے۔ اگش اثھی تک  Encroachmentsهبًغہشٍ هیں وجشعتبًوں کے اوس ثبوی
ً Encroachmentsہیں ہٹے ہیں تو  Concerned Ministryکو ہن یہ آسڈسص اوس
یہ جو  Complaintہے ،یہ  Pass onکشیٌگے کہ یہ کیوں ًہیں ہٹے؟ They will

 have to explainکہ اثھی تک چیف هٌغٹش کے جو  Clear cut ordersہیں ،وٍ
اثھی تک  Implementکیوں ًہیں ہوئے؟ ثبوی جوًغی آپ ًے ثبت کی ہے جی ،یہ
ٹھیکوں کی کہ جی چبس کشوڑ ،تیي کشوڑ کب ٹھیکہ کب ہوًب چبہیئے تھب تو ایک
کشوڑ کچھ هیں ہو گیب ہے ،اط هغئلےهیں ہن عت ثبلکل هتفق ہیں جی ،گو کہ
هٌغٹش فبدت ادھش ًہیں ہیں لیکي هیں خود  Suggestکشوں گب کہ جو
 Complaintآپ کش سہے ہیں ،یہ عیذھب ہبؤط کویٹی هیں لے کش جبئے اوس ایک
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ایک چیض کو  Probeکشیں ،جو چیض ہوگی اط ہبؤط کے عبهٌے آئے گی ،اگش
کغی ًے کشپؾي کی ہے تو ثبلکل عبهٌے اط کو عضا هلٌی چبہیئے۔ یہ هیں خود
 Proposeکشتب ہوں اوس گوسًوٌٹ کی هشف عے کہتب ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ؽکشیہ۔
ؽوس
عشداس ظہوس ادوذ خبى جٌبة عپیکش جٌبة عپیکش یؼٌی هطلت یہ ہے کہ
هتؼلقہ وصساء ًہیں آتے ہیں۔۔۔۔
وصیش هوافالت و تؼویشات هیں  Concernedوصیش ًہیں ہوں ،ادھش یہ ثبثک
فبدت ثیٹھے ہیں تھوڑے عے جو آپ تجشثہ کبس ہیں عشداس فبدت ہبؤط
کویٹی کی ثبت ،دکوهت ثہت کن کیغض هیں خود کہتی ہے کہ ہبؤط کویٹی کو
ثھیجیں ،وٍ تو ڈیوبًڈ اپوصیؾي کشتی ہے ،تو اط عے ثڑی اوس ثبت کیب ہو عکتی
ہے کہ هیں خود کہہ سہب ہوں کہ اط کیظ کو ہبؤط کویٹی هیں لے جبئیں؟ تو هیشا
خیبل ہے یہ افل جو هغئلہ ہے ،وٍ عبهٌے تت ہی آئے گب۔ ؽکشیہ جی۔
Mr. Deputy Speaker: All the respectable Members are requested
to bring all such like issues either through call attention or other
tools, available to them. In such cases motions will go to the
respectable Ministers and departments and the Minister will be in
a better position to respond. Thank you very much.

جٌبة عشداس دغیي

سپیکر صاحة

جٌبة ڈپٹی عپیکش جی عشداس دغیي ثبثک ،پلیض۔
جٌبة عشداس دغیي

پکار خو دا ھن دہ ،که هونږ نن ټول کیثنټ وضوارو او نن دلته

حاضری وضوارو نو دا تیا ھن ډیرہ زیاته د افسوس خثرہ دہ۔ اوس په ھغې کښې خو
تیا زهونږ یا د هوثرانو څه ګناہ نطته ،که وزیران صاحثان نه راځی نو په ھغې کښې د
هوثرانو څه ګناہ دہ؟ پکار دا دہ چې ټول وزیران زها یقین دے چې څلور پرسنټه
وزیران صاحثان چې دی ،ھغوی حاضر نه دی۔ تاسو که هھرتانی وکړہ په دې تاندې
هو رولنګ ورکړو چې وزیران صاحثان د حاضری وکړی نو تیا ته هونږ ته ھن اسانه
ضی۔
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جٌبة ڈپٹی عپیکش فذیخ۔ تھیٌک یو جی۔ ایک هٌٹ پلیض ،آپ کو ٹبئن دیذیتے ہیں،
ایک هٌٹ ،تھیٌک یو۔

ًؾبًضدٍ عوال اوس اط کب جواة
جٌبة ڈپٹی عپیکش ایجٌڈے پہ رسا آجبتے ہیں اوس پھش اط کے ثؼذ جظ ًے ثولٌب
ہے ،اى ؽبء هللا پھش ثبت کشتے ہیں۔ چوًکہ تقشیجب ًا صیبدٍ تش عواالت صسیي گل
فبدت کی هشف عے ہیں اوس اًہوں ًے ہویں جو ہے  Applicationثھیجی ہے
کہ هیشے جتٌے ثھی کوئغچٌض ہیں جی ،یہ  DeferredکشلیںOn his request ،

ji۔ تو کوئغچي ًوجش ،جی هفتی عیذ جبًبى ،پلیض۔
*  _ 36هفتی عیذ جبًبى کیبو صیش خوساک اص ساٍ کشم اسؽبد فشهبئیں گے کہ
الف آیب یہ دسعت ہے کہ فوثے کے هختلف ثبصاسوں ثبلخقوؿ پؾبوس هیں
رثخ ؽذٍ هشغیوں کب گوؽت عشػبم فشوخت کیب جب سہب ہے جوکہ هنش فذت
ہے؛
ة اگش الف کب جواة اثجبت هیں ہو تو هذکوہ ًے اى افشاد کے خالف کیب
اوذاهبت کئےہیں ،تفقیل فشاہن کی جبئے؟
دبجی ولٌذس خبى لودھی هؾیش ثشائے خوساک

الف یہ دسعت ہے کہ فوثہ

کے هختلف ثبصاسوں ثبلخقوؿ ملغ پؾبوس هیں ثؼل هقبهبت پش رثخ ؽذٍ
هشغیوں کب گوؽت فشوخت ہوتب ہے۔
ة هنش فذت اؽیبء خوساک پش ًظش سکھٌب ثٌیبدی هوس پش هذکوہ فذت کی
رهہ داسی ہے اوس غیش هؼیبسی اؽیبئے خوسدًی کب تؼیي اوس اط کے ثیچٌے
والوں کے خالف کبسسوائی  Pure Food Ordinance 1960کے تذت کی
جبتی ہے اوس یہ وبًوى ثھی ثٌیبدی هوس پش هذکوہ فذت عے تؼلق سکھتب ہے۔
اؽیبئے خوساک کے هؼیبس کی جبًچ پڑتبل کشًے والی لیجبسٹشی ثھی هذکوہ
فذت کے صیش اًتظبم ہے تبہن ملؼی عطخ پش هذکوہ خوساک کے ڈعٹشکٹ فوڈ
کٌٹشولشص کو ثھی اط وبًوى کے تذت اًغپکٹش کے اختیبسات تفویل کئے گئے
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ہیں۔ اط علغلے هیں هذکوہ فذت دکوهت هغشثی پبکغتبى کے ًوٹیفیکیؾي کی
فوٹو کبپی ثذوالہ No. HSO (F&N) 1/ 61-62 dated the 20th May 1963
هالدظہ کی گئی جظ کے تذت هذکوہ فذت کے ػالوٍ وٍ ثھی اؽیبئے خوسد و
ًوػ کے ًووًہ جبت دبفل کشکے هذکوہ فذت کی فوڈ لیجبسٹشی ثھجوا کش
اط کے هؼیبس کے تؼیي کب تجضیہ کشاتے ہیں اوس فوڈ لیجبسٹشی کی سپوسٹ آًے
پش غیش هؼیبسی اؽیبء کے ثیچٌے والوں کے خالف کبسسوائی کشتے ہیں۔ جہبں
تک رثخ ؽذٍ هشغیوں کب تؼلق ہے تو اط موي هیں یہ ثتبًب مشوسی ہے کہ
هذکوہ خوساک کے اہلکبس ثبوبػذگی عے ثبصاسوں کو چیک کشتے ہیں۔ اط
ثبسے هیں هذکوہ کے اہلکبسوں ًے گضؽتہ چٌذ هبٍ هیں  47پشچہ جبت چبک کئے
ہیں تفقیل ایواى کو هہیب کی گئی اوس تبدبل اى کے خالف هہن جبسی ہے اوس
هذکوہ اپٌی توبم تش کوؽؼ کش سہب ہے کہ اط غیش وبًوًی کبسوثبس کو سوکب جب
عکے جظ کیلئے آئٌذٍ ثھی تٌذہی عے کبم کیب جبئے گب۔
ِب
ٱر ِب م۔ سوال نوثر  36دے او لودھی صاحة
هفتی عیذ جبًبى ِب ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَا
زهونږ هطر دے او هعسز سړے دے خو زها ته صرف دا ګسارش وی چې دا سوال ها د
دې د پارہ رواړے دے ،که تاسو اکثر څوک دا تازارو کښې چرته ځئ ،تاسو ته
لیدلی وی ،دغه د چرګو غوښې ډیرې تیدردرئ سرہ ھن دغه ضان پرتې وی ،نه
ورتاندې څه جالئ وی ،نه ئے څه حفاظت وی نو زها ته لودھی صاحة ته دا ګسارش
وی چې د اصالح احوال احکاهات د جاری کړی او زہ هطلة دا دے نور د سوال نه
 Withdrawکیږهه او هطوئن ین۔

هذتشهہ ًگہت اوسکضئی جٌبة عپیکش
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی هیڈم ًگہت اوسکضئی۔
هذتشهہ ًگہت اوسکضئی جٌبة عپیکش فبدت ،هفتی جبًبى فبدت جو یہ عوال
لے کش آئے ہیں ،اط هیں هیشے وٍ خذؽبت ثھی ہیں ثلکہ پوسی هشح هجھے یہ
ایک خجش هلی ہے کہ یہبں پہ جو فبسهض ہیں ،وہبں جو هشغیبں هش جبتی ہیں تو اى کو
ادھش عے ہی رثخ کش کے اوس ال کش یہبں پہ ثبصاسوں هیں ثیچب جبتب ہے جوکہ جٌبة
عپیکش فبدت ،فذت کیلئے ثہت ہی صیبدٍ هنش ہے تو اط کیلئے ثھی لودھی
فبدت عے آپ کے توعو عے هیں اى عے دسخواعت کشتی ہوں کہ اط کیلئے

791

ثھی اگش کوئی ایک جبهغ پالى ثٌبئیں تبکہ ہوبسے  KPKکے لوگوں کی فذت جو
پہلے ہی هبؽبء هللا ثہت صیبدٍ اچھی ہے ،تو اط عے کن اص کن ثچب جب عکے۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی ولٌذس خبى لودھی ،پلیض۔
دبجی ولٌذس خبى لودھی هؾیش ثشائے خوساک جٌبة عپیکش هیں پہلے اپٌے
ًہبیت ہی وبثل ادتشام هذتشم هفتی عیذ جبًب ى فبدت کب اًتہبئی هؾکوس ہوں کہ
اًہوں ًے جو الفبظ هیشے هتؼلق کہے اوس اپٌب عوال واپظ لیب ،پھش هیشی ثہي
ًگہت ًے ثبت کی تو یہبں یہ عوال الیب گیب ہے جی کہ هشغیبں جو ہیں ،وٍ رثخ کش
کے اى کب گوؽت ثیچب جبتب ہے اوس اط هیں هطلت یہ تھب عیذ جبًبى فبدت کب کہ اى
کی کوئی ً Protectionہیں ہے Open ،اط کو سکھب جبتب ہے تو ایک تو ثبت یہ
ہے جی کہ یہ هشغی اتٌی هہٌگی ہو گئی ہے ،گوؽت هہٌگب ہو گیب ،اگش ایک آدهی
کی عکت ًہیں ہے پوسی هشغی خشیذًے کی تو وٍ اپٌے ثچوں کیلئے آدھب کلو اط
کے  Pieceلے کش جبئے گب ،ثچوں کو کھالًے کیلئے لیکي اط کب یہ ہے کہ اط
کی جبلی یب اط کی جو ثکظ ٹبئپ چیضہے ،اط کب ہوًب چبہیئے تبکہ یہ گشد و غجبس
اوس یہ چیضیں ،گٌذ وغیشٍ عے ثچ عکے لیکي اعی هشح اگش ہن دیکھیں تو ہوبسے
ہبں ثھیٌظ جو رثخ کشتے ہیں ،اط کب گوؽت ثھی ًٌگب لٹکب سہتب ہے ،اط هشح عے
گبئےکب ثھی اوس ثکشی کب ثھی ،تو اط پش ثھی ہوًب چبہیئے۔ چوًکہ یہ عوال صیبدٍ
تش  Relatedہے هذکوہ فذت عے لیکي چوًکہ ہوبسی Collective
 responsibilityہے تو اط پش هیشی یہ ہے جی کہ ایک تو وٍ اط کیلئے ہوًب
چبہیئے اوس دوعشا اط هیں ثہت عبسے جو کیغض ہیں کئے گئے ہیں اوس 47

هشاعلے آئے ہیں اوس اط پش  20ہضاس سوپے 22 ،ہضاس سوپے جشهبًہ ثھی ہوا
ہے ،اط پش وٍ چھبپے ثھی هبستے ہیں اوس اى کب وٍ کشتے ہیں جی ٹبئن ٹو ٹبئن ،یہ
جی ٹھیک ہے جیغے هیشی ثہي ًے کہب کہ هشدٍ ،ہن هغلوبى ہیں ،جت هغلوبى ہی
الًے والے ہیں ،هغلوبى ہی کھبًے والے ہیں تو هیں یہ ًہیں عوچ عکتب کہ ایک
آدهی کلوہ پڑھتب ہو اوس اپٌے آپ کو هغلوبى کہال سہب ہو اوس وٍ هشدٍ گوؽت هشغی
کب ہو یب کغی دوعشے جبًوس کب ،اوس اگش وٍ هشجبتب ہے تو اط کو وٍ کغی کو
کھالئے گب؟ یہ تو اًتہبئی ثڑا جشم ہے۔ اگش اط کی کوئی ثھی ًؾبًذہی کشے تو اط
پش اط کو عٌگیي عضا ہوًی چبہیئے اوس اط کیغبتھ دوعشا یہ جو هغئلہ ہے،
دفظبى فذت کے افولوں پش ،یہ ٹھیک ہے کہ جبلی لگبًی چبہیئے ،اى کی عٹیل
کی جبلی ہو یب کن اصکن وٍ کپڑا اط کے عبهٌے ہو ،کن اصکن یہ جو چیض ہے ،یہ
هکھیبں اوس گشد و غجبس عے یہ ثچ عکے۔ هیں هؾکوس ہوں جی ،اًہوں ًے عوال
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دیب ثھی ہے ،توجہ ثھی ہوبسی دالئی گوسًوٌٹ کی لیکي اًہوں ًے واپظ کیب تو اط
پش اى کب اًتہبئی هؾکوس ہوں جی۔ ؽکشیہ جٌبة عپیکش۔

اساکیي کی سخقت
جٌبة ڈپٹی عپیکش اى هؼضص اساکیي اعوجلی ًے سخقت کی کچھ دسخواعتیں
ثھیجی ہیں جٌبة صسیي گل فبدت ،این پی اے 03-07-2013؛ جٌبة هذوذ
ػلی ،این پی اے 03-07-2013؛ جٌبة عؼیذ گل فبدت ،این پی اے 03-07-

2013؛ جٌبة هذوود جبى فبدت ،این پی اے  03-07-2013جٌبة هلک ثہشام
خبى فبدت ،این پی اے 03-07-2013؛ جٌبة هلک وبعن خبى فبدت 03-

07-2013؛ جٌبة هظفش عیذ ،این پی اے 03-07-2013؛ جٌبة ػٌبیت هللا
فبدت ،وصیش ثلذیبت 03-07-2013؛ جٌبة هذوود خبى فبدت ،وصیش کھیل و
ثقبفت 03-07-2013؛ جٌبة ساجہ فیقل صهبى فبدت ،این پی اے 03-07-
2013۔ ?Is it the desire of the House that the leave may be granted

)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The leave is granted.

جٌبة ػجذالوٌؼن

جناب سپیکر صاحة

جٌبة ڈپٹی عپیکش جٌبة ػجذالوٌؼن فبدت۔
ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
جٌبة ػجذالوٌؼن ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل

م۔ جناب سپیکر صاحة ،زہ د ضلع ضانګله

سرہ تعلق ساتن او زها په  PK-88کښې څلور تحصیله دی۔ یو تحصیل دے جی
تحصیل چکیسر ،پینځوه ورځ دہ د ھغې نه واپډا واال تجلی کټ کړې دہ ،زها ورسرہ

یوہ پیرہ نین خثرې وضوې خو ھغوی وائی چې یرہ دوئ تل نه ورکوی نو لھذا کیدے
ضی تل ته څه ھن نه ورکوی خو  400هیټرې په ھغه کلی کښې لګیدلی دی نو ھغوی

دستی د ګرډ سټیطن نه کټ کوی او دا نه راځی کلی ته چرته یا هیټر واال راضی یا
ریډنګ وکړی یا څه وګوری خو تس د ھغه ځائے نه ئے ډائریکټ کټ کړی او ټول
کلی ته تجلی نطته ،نو لھذا ټول تحصیل ته ،که چرته تاسو دې واپډا واال ته اووایئ
چې یرہ تاسو چا ته ،چې څوک تل نه ورکوی یا هیټر ورته نطته ،لھذا ھغوی نه د کټ
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کړی خو چرته چې هیټر ضته او تل ورکوی نو پینځوه ورځ دہ چې ھغوی ته تجلی نطته۔
داسې زها یو تل عجیثه دغه دے ،کله چې ھغه واورہ ضوې دہ د جنوری په اخر کښې،
د فروری په اول کښې ،دغه یوہ ھفته کښې چې کوهه واورہ وہ ،پینځو یونین کونسلو
ته اوسه پورې ھغه تجلی نه دہ تحال ضوې جی ،تار لګیدلے دے او ټرانسفارهر په
زهکه پروت دے او چا ته د سرہ ‟پول„ نطته ،لھذا دې واپډا واال ته تاسو دغه وکړئ
چې زهونږ دا هسئلې حل کړی ،روژہ راروانه دہ۔ تھینک یو۔

جٌبة ڈپٹی عپیکش  Sorry to sayکہ پشعوں هیں ًے اًبؤًظ ثھی کیب تھب کہ آج
پیغکو چیف فبدت ،یہبں اًہوں ًے آًب تھب Invite ،کیب تھب اوس آئے ثھی تھے11 ،

ثجے وٍ هیٹٌگ کیلئے آئے 12 ،ثجے ہن ًے هیٹٌگ ؽشوع کی اوس افغوط عے
کہٌب پڑتب ہے کہ اط هیں صیبدٍ تؼذاد جو ہے ،وٍ ًہیں تھی ،چبہیئے تو یہ تھب کہ یہ
هغئلہ آپ ہوتے تو وہبں پش یہ ڈعکظ ہو جبتب۔ تھیٌک یو۔
هذتشهہ ًگہت اوسکضئی جٌبة عپیکش وٍ اهالع ؽبیذ فشف پبسلیوبًی لیڈسص
کیلئے تھی۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش کوئی پبثٌذی ًہیں تھی ،ثہشدبل ایغی کوئی ثبت ًہیں تھی،
Anyhow, thank you۔

توجہ دالؤ ًوٹظ ہب
Mr. Deputy Speaker: Ji Mufti Fazal Ghafoor, to please move his
call attention notice No. 10 in the House. Mufti Fazl-e-Ghafoor,
please.

هوالًب هفتی فنل غفوس ؽکشیہ جٌبة عپیکش۔ جٌبة عپیکش ،هیں آپ کی توجہ
ایک اہن هغئلے کی هشف هجزول کشواًب چبہتب ہوں ،وٍ یہ کہ هشداى عے ثوًیش تک
ثشاعتہ هیبں خبى ،ثشاعتہ عشخبثی اهجیال ،ثشاعتہ سعتن عش هلٌگ جتٌے پہبڑی
ػالووں کے سوڈص ہیں ،اى پش سات ًو ثجے کے ثؼذ ڈاکوؤں کب ساج ہوتب ہے۔
چٌبًچہ پچھلے ہفتہ ثشاعتہ هیبں خبى یہ واوؼہ عالسصئی کے هؼضصیي کیغبتھ پیؼ
آیب کہ ڈاکوؤں ًے اى کی ثےػضتی ثھی کی اوس ًقذی سون ثھی چھیي لی۔ یہ پے
دسپے ایک هغلغل ڈاکہ صًی ہوسہی ہے ،خود هیشے عبتھ ثھی یہ واوؼہ ثشاعتہ
سعتن پیؼ آیب تھب۔ اط عے ملغ ثوًیش هیں ثھی اوس ملغ ثوًیش تک جبًے والے
794

جتٌے ثھی سوڈص ہیں ،اى پش الءایٌڈ آسڈس کب ایک گھوجیش هغئلہ پیذا ہوسہب ہے ،لہزا
اط کی ومبدت هجھے چبہیئے۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی الء هٌغٹش ،پلیض۔
جٌبة اعشاسهللا خبى گٌڈاپوس وصیش وبًوى تھیٌک یو عش۔ عش ،هفتی فبدت کی
جو کبل اٹیٌؾي ًوٹظ ہے ،اط کے هتؼلق جو هتؼلقہ هذکوے عے سپوسٹ آئی ہے
تو اط هیں یہ ثتبیب گیب ہے کہ جظ واوؼے کب یہ رکش کش سہے ہیں ،یہ سپوسٹ اط
ؽکل هیں ہوا تھب کہ جو هذػی تھے ،وٍ ًہیں آئے تھے ،ڈی آئی جی ہیڈکواسٹش ًے
ڈی پی او هشداى کی سپوسٹ پش خود ہی عالسصئی چڑھبئی کیغبتھ جو واوؼہ پیؼ
آیب ،اط کب ًوٹظ لیب اوس  Accordinglyجو اى عے هبل هغشووہ تھب ،وٍ هلضهبى
عے ثشآهذ ثھی ہوا اوس وٍ هغئلہ وہی پش دل ہوگیب۔ جہبں تک این پی اے فبدت
کیغبتھ اط ًبخوؽگواس واوؼے کب رکش ہے تو یہ عش ًہ فشف وبثل افغوط ہے تبہن
هذکوے کی هشف عے یہ ہبؤط کو هیں ثتبًب چبہتب ہوں کہ اًہوں ًے کہب ہے کہ
 Accordinglyملغ ثوًیش کی جو دذود ہیں ،اط دذ تک ہن ًے پٹشولٌگ صیبدٍ کی
ہوئی ہے اوس ہوبسی کوؽؼ یہ ہے کہ  In futureاط وغن کے واوؼبت کب تذاسک
ہوعکے۔
Mr. Deputy Speaker: Madam Uzma Khan MPA, to please move
her call attention notice No. 12, in the House. Uzma Khan, please.

هذتشهہ ػظویٰی خبى ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔ ؽکشیہ جٌبة عپیکش ،هیں آپ کی
ۡي
وعبهت عے اط هؼضص ایواى کی توجہ ایک اہن هغئلے کی هشف هجزول کشواًب
چبہتی ہوں ،وٍ یہ کہ کوہبٹ سوڈ پش واوغ عشکبسی سہبئؾی کبلوًی گلؾي سدوبى
واوغ ہے جظ هیں گشیڈ  01عے لیکش گشیڈ  20تک کے افغشاى سہبئؼ پزیش ہیں
لیکي وہبں پش ثچیوں کیلئے وشاى هجیذ عکھبًے کب کوئی خبهش خواٍ اًتظبم ًہ
ہوًے کی وجہ عے ووم کی ثچیبں دوپہش کے ووت وشاى هجیذ کی تؼلین عے
هذشوم ہوتی جبسہی ہیں جظ کی وجہ عے والذیي ػجیت کؾوکؼ اوس رہٌی
کوفت عے دوچبس ہیں۔ چوًکہ گلؾي سدوبى کبلوًی کے ٹیوة ویل کیغبتھ کچھ
صهیي ثیکبس پڑی ہے جظ کے اسدگشد فشف ایک هشف دیواس تؼویش کشًے اوس
 Shelterثٌبًے عے ثچیوں کیلئے ثطوس هذسعہ کبسآهذ ثٌبیب جبعکتب ہے،
دبالًکہ کبلوًی کے هکیي هزکوسٍ هذسعے کے دوعشے اخشاجبت ثشداؽت
کشًے کیلئے تیبس ہیں۔ لہزا فوثبئی دکوهت گلؾي سدوبى کبلوًی هیں ٹیوة ویل
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کیغبتھ صهیي کے اسدگشد دیواس تؼویش کشًے کیلئے مشوسی اوذاهبت کشے تبکہ
ووم کی یہ ثچیبں وشآى هجیذ کی تؼلین عے هضیذ هذشوم ًہ ہوں۔
جٌبة عپیکش ،جو ثچے ہوتے ہیں ،وٍ تو هغجذ جبکش وہبں پش وشآى هجیذ
پڑھ لیتے ہیں ،اى کو  Facilityهل جبتی ہے لیکي جو ثچیبں۔۔۔۔۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش  ،Excuse me, excuse meهیں یہ دجیت الشدوبى فبدت
عے گضاسػ کشتبہوں ،چوًکہ  Concerned questionہیں ،جواة آپ ًے
دیٌبہے ،رسا پلیض آپ تھوڑی  Attentionسکھیں۔ هیڈم کب کوئغچي ہے جظ کب آپ
عے ،هذتشهہ ػظویٰی خبى ،سکي اعوجلی عے اعی لئے هیں کہہ سہبہوں کہ آپ
پلیض اگش دوثبسٍ کوئغچي Repeatکشیں ،پلیض۔
هذتشهہ ػظویٰی خبى عش ،اپٌے الفبظ هیں اى عے دوثبسٍ سیکویغٹ کشتی ہوں۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی هیڈم ػظویٰی ۔
هذتشهہ ػظویٰی خبى عپیکش فبدت یہ ثچے جو ہوتےہیں ،جو لڑکے ہوتے ہیں
وٍ تو چلے جبتے ہیں ،هغجذ جبکش وشآى پڑھ لیتے ہیں لیکي جو ثچیبں ہوتی ہیں،
اى کیلئے کوئی ً Facility indoorہیں ہوتی ،اعلئے وٍ گھشوں هیں ہی ثیٹھی
سہتی ہیں۔ یہ جٌبة عپیکش ،ٹیوة ویل کے پبط ثیکبس عی صهیي ہے جو کغی اوس
کبم کیلئے اعتؼوبل ثھی ًہیں ہوعکتی اوس ثہت کن الگت عے یؼٌی اط کی ایک
عبئڈ پش دیواس ثٌبًی ہے اوس اط پش چھت ثٌبًی ہے جٌبة عپیکش ،اوس اط کے
ػالوٍ جو هذسعے کب خشچہ ہوگب ،وٍ ػالوے کے سہبئؾی خود اٹھبًے کو تیبس
ہیں ،اط هیں جو ثچیوں کو پڑھبیب جبئیگب ،جو ثچیبں آئیٌگی۔ تو هیشی سیکویغٹ
ہوگی گوسًوٌٹ عے کہ جٌبة ،ایک اچھب کبم ہے اوس اگش اط ًیک کبم هیں وٍ ثھی
 Helpکشلیں تو I will be very thankful۔
Mr. Deputy Speaker: Law Minister, for reply please.

وصیش وبًوى تھیٌک یو عش۔ عش هذتشهہ ًے جي ًیک خواہؾبت کب اظہبس کیب ہے،
وٍ یقیٌب ًا  Appreciationکے وبثل ہیں لیکي عش ،اط هیں هغئلہ یہ ہے کہ یہ جظ
صهیي کب رکش کش سہی ہیں کہ وٍ ثیکبس پڑی ہوئی ہے ،اط کو ہویں سیوًیو سیکبسڈ
هیں دیکھٌب پڑیگب کہ یہ کظ ڈیپبسٹوٌٹ کے صیش اثش ہے ،وٍ سیوًیو سیکبسڈ هیں ہی
پتہ چلے گب۔ اط کے ػالوٍ جی اى کب جو کہٌب ہے ،چوًکہ وہبں پش جو هقبهی لوگ
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ہیں ،وٍ اط کے اخشاجبت ثشداؽت کشًے کو تیبس ہیں تو هیشی یہ گضاسػ ہوگی
کہ اگش اط علغلے هیں ایک  Proper applicationگوسًوٌٹ کو دیذی جبئے تو
 Accordinglyہن اط کو  Processکشلیٌگے۔ تھیٌک یو۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی هیڈم ػظویٰی ۔
هذتشهہ ػظویٰی خبى عپیکش فبدت  After constructionثچوں کو پڑھبًے
کے جو اخشاجبت ہوًگے ،اط هیں کغی کو ،یؼٌی اعتبًی وغیشٍ جو ہوًگی ،جو
اًہیں پڑھبئیٌگی ،هؼلوہ ہوًگی ،وٍ اخشاجبت اٹھبًے کو وٍ تیبس ہیں ،کٌغٹشکؾي
دکوهت ًے کشًی ہے ،وہبں  Shelterدکوهت ًے دیٌب ہے جٌبة عپیکش اوس یہ
صهیي جو ہے جٌبة عپیکش ،گلؾي سدوبى کبلوًی ایک ثبؤًڈسی کے اًذس ہے اوس
یہ گلؾي سدوبى کبلوًی ہی کب دقہ ہے ،اًہی گھشوں کیغبتھ ہی ٹیوة ویل ہے
اوس یہ اًہی کے  Underآتی ہے۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش جی۔
وصیش وبًوى عش اط هیں گضاسػ یہ ہے کہ اعوجلی عیکشٹشیٹ کو یہ جو اًہوں
ًے  Markکیب ہے ،ایڈهٌغٹشیؾي ڈیپبسٹوٌٹ کو ،ایڈهٌغٹشیؾي ڈیپبسٹوٌٹ کب جو
جواة آیب تھب ،هیں ًے تو اى کیلئے کہ اى کب یہ هغئلہ ً Killہ ہو ،اى کب یہ کہٌب تھب کہ یہ
 Provincial Building and Maintenanceوالے جو ہیں ،یہ آپ اى کو ثھیج
دیں تو اط ‟ًوٹب ًبٹی„ عے ثچٌے کیلئے هیں ًے اى کو یہ سائے دی ہے کہ آپ
هہشثبًی کشکے جو وہبں کے هکیي ہیں ،وٍ  Proper applicationلے آئیں اوس
اگش اى کی هشف عے کوئی ایغی خواہؼ کب اظہبس ہے تو گوسًوٌٹ
 Accordinglyاط کو دیکھ لے گی اوس پھش اط کب کوئی ً Way outکبل لے گی۔
جٌبة ڈپٹی عپیکش ؽکشیہ جی۔
هذتشهہ ػظویٰی خبى عش آپ هٌغٹش فبدت عے سائے لیٌب چبٍ سہے ہیں؟
جٌبة ڈپٹی عپیکش کبل اٹیٌؾي پش هیشے خیبل هیں  Crossجوہے تو۔۔۔۔۔
هذتشهہ هہش تبج سوغبًی هؼبوى خقوفی عوبجی ثہجود جٌبة عپیکش
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 هیں هذتشهہ ڈاکٹش هہشتبج سوغبًی فبدجہ عے،جٌبة ڈپٹی عپیکش جی پلیض
 پوائٌٹ آف آسڈس پش وٍ ثبت کشًب چبہتی ہیں۔،گضاسػ کشتب ہوں
 یہ، کہیں ًہیں ہوگبOut of space  یہ توI think هؼبوى خقوفی عوبجی ثہجود
This has already been discussed that we need a canteen ،پوائٌٹ

 یہبں کب جوAnd even  گبسڈص ہیں، ڈسائیوسص ہیں،here for this poor peoples
I don‟t know why it  پش ایک کیٌٹیي ثٌبئیں پلیض۔No profit no loss ػولہ ہے تو
Hungry  یہBecause ،hasn‟t been built for the last so many years

۔This is human right violation ، سہتے ہیںand thirsty
 جو ہے تو اى ؽبء هللا یہAlready جٌبة ڈپٹی عپیکش آپ کی اط سیکویغٹ پش
 کشے گی۔ تھیٌک یو۔Pursue ًوٹظ هیں ہے اوس اعوجلی اط کو مشوس

کب صیش غوس الیب جبًب2013 هغودٍ وبًوى تشهیوی هجشیہ
خیجش پختوًخوا عشوعض ٹشیجوًل
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Law, on behalf
of honourable Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move that the Khyber Pakhtunkhwa Services Tribunal
(Amendment) Bill, 2013 may be taken into consideration at once.
Mr. Israrullah Khan Gandapur: Thank you, Sir.
Mr. Deputy Speaker: Honourable Minister for Law, please.

 هیں تذشیک پیؼ کشتبہوں کہOn behalf of Chief Minster ،وصیش وبًوى عش
 کو فوسی هوس پش صیش2013 فوثہ خیجش پختوًخوا عشوعض ٹشیجوًل تشهیوی ثل
غوس الیب جبئے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion before the House is that the
Khyber Pakhtunkhwa, Services Tribunal (Amendment) Bill,
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2013, may be taken into consideration at once? Those who are in
favour of it may say „Aye‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Since no amendment
has been moved by any honourable Member in Clauses 1 to 6 of
the Bill, therefore, the question before the House is that Clauses 1
to 6 may stand part of the Bill? Those who are in favour of it may say
„Aye‟ and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. Clauses 1 to 6 stand part
of the Bill. Preamble and Long Title also stand part of the Bill.

کب پبط کیب جبًب2013 هغودٍ وبًوى تشهیوی هجشیہ
خیجش پختوًخوا عشوعض ٹشیجوًل
Mr. Deputy Speaker: Honourable Minister for Law, on behalf of
honourable Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move that the Khyber Pakhtunkhwa, Services Tribunal
(Amendment) Bill, 2013, may be passed.

 هیں تذشیک پیؼ کشتبہوں کہ فوثہ خیجش پختوًخوا عشوط،وصیش وبًوى عش
 کو فوسی هوس پش پبط کیب جبئے۔2013 ٹشیجوًل تشهیوی ثل
Mr. Deputy Speaker: The motion before the House is that the
Khyber Pakhtunkhwa, Services Tribunal (Amendment) Bill,
2013 may be passed? Those who are in favour of it may say „Aye‟
and those against it may say „No‟.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The „Ayes‟ have it. The Bill is passed.

جٌبة ویووط خبى

جناب سپیکر

جٌبة ڈپٹی عپیکش جٌبة ویووط خبى ،پلیض۔
جٌبة ویووط خبى

جناب سپیکر دا ورکوټے ضان هعصوم قرارداد دے ،دا پرون

پاتے ضوے وو جی او تې عیثه غوندې دے ،که ستاسو اجازت وی او Rule
 suspendکړئ چې زہ ئے پیص کړم۔

جٌبة ڈپٹی عپیکش قرارداد خو په دې وخت تاندې ،اط کیلئے  Rule relaxکشًب
ہوگب ،Sorry sorry ji ،اة اجالط عے هتؼلق گوسًش فبدت خیجش پختوًخوا کب
فشعتبدٍ فشهبى پڑھ کش عٌبتب ہوں
“In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Article
109 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I,
Engineer, Shaukatullah, Governor of the Khyber Paktunkhwa,
do hereby order that the Provincial Assembly shall stand

prorogued on Wednesday, the 3rd July, 2013 till such date as may
hereafter be fixed”.

اط فشهبى کی سو عے هیں اجالط کو غیش هؼیٌہ هذت تک کیلئے هلتوی کشتبہوں۔
ثہت ؽکشیہ۔
اعوجلی کب اجالط غیش هؼیٌہ هذت تک کیلئے هلتوی ہوگیب
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