فوثبئی اعوجلی خیجش پختوًخوا
اعوجلی کب اخالط ،اعوجلی چیوجش پؾبوس هیں ثشوصعوهواس هوسخہ 24

خوى 2013ء ثوطبثن  14ؽؼجبى  1434ہدشی ثؼذ اص دوپہش چبس ثدکش پچبط هٌٹ
پش هٌؼوذ ہوا۔
خٌبة عپیکش ،اعذ هیقش هغٌذ فذاست پش هتوکي ہوئے۔

تالوت کالم پبک اوس اعکب تشخوہ
ٱر ِبج ِبم۔ ِب ِبم ِب
ٱ
ِهَّللَا
ۡي
َا س ِبدي َاد  Oيي ِب
َا َا َا
ۡي

َا وُع ِب َا ِب
ٱ ِب َا ِهَّللَا
ٱل ۡي َا ٰـ ِب
ِهَّلل
ُع
ي ٰۤ أ َا ِب
ٰـ َا
َايہا ٱ ِهَّلل ي َا َا َا ُع ْا ٱِهَّللَا ُع ْا ِهَّللَاٱ َا َا ُع ٱ ُع ْا َا ۡي
َا َا ي ِب ِب ِهَّللَاٱ َا َا َا ُعس ٱ َا ُع َا َا ۡيد َاا َاا َا ۡي ًا َا ِبظ ً ا۔
تشخوہ
اے ایوبى والوں هللا عے ڈسو اوس ساعتی کی ثبت کہو۔ هللا تؼبلیٰی
ِهَّللَاٱر
ۡي ٱ َا

ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔
ُع ۡيم َا ۡي َا ٰـ َا ُع ۡيم َا ي ۡيي ِب ۡير ٱ َا ُع ۡيم ُعو ُع َا ُع ۡيم

اط کے فلہ هیں توہبسے اػوبل هجول کشے گب اوس توہبسے گٌبٍ هؼبف کش دے
گب اوس خو ؽخـ هللا اوس اط کے سعول کی اهبػت کشے گب عو وٍ ثڑی کبهیبثی
کو پہٌچے گب۔

314

خٌبة عپیکش جز کم ٱ۔

اساکیي کی سخقت
خٌبة عپیکش اى هؼضص اساکیي اعوجلی ًے سخقت کیلئے دسخواعتیں اسعبل کی
ہیں خٌبة هیبں ولی الشزوبى فبزت  ،24-06-2013خٌبة فبلر هسوذ
فبزت  ،24-06-2013خو هٌظوسی کیلئے ایواى کو پیؼ کشتب ہوں ،هٌظوس
ہے؟
)(The motion was carried
Mr. Speaker: The leave is granted. The honourable Minister for
Law and Parliamentary Affairs Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 1.

خٌبة كنل الہی
خٌبة عپیکش

جناب سدیکر خوائنټ آف آرډر۔

جی۔

خٌبة كنل الہی

دا واقؼه ضوې دہ خطاور کښې ،یو ډی ایس خی صاحة وفاذ

ضوے دے۔۔۔۔۔

خٌبة عپیکش

دې نه خس ته دغه کوؤ دا چونکه اوس کټ هوضنس دی ،دې نه خس ته

دغه کوؤ ان ضاءاهلل۔

خٌبة كنل الہی دػا کوؤ ،هرهر کوؤ جی۔۔۔۔۔
خٌبة عپیکش دػب ،هوالًب هلتی فبزت۔
خٌبة كنل الہی

او هونږ دا یوہ هطالثه کوؤ چې کن از کن داسې واقؼې ،داسې یو

واقؼه وضوہ ،دا  Target killingوو ،دا سیکیورټی ناکاهه دہ ،زهونږ دا سی سی

خی د دلسه نه تدل کړے ضی کن از کن چې دوهرہ هؼوولی غوندہ کښې چې کوم دے

دغه نطی کنټرول کولے حاالذ ،دې د خارہ جی۔۔۔۔۔

ؽوکت ػلی یوعلضئی وصیش اهالػبت

دا فضل الہی خان ډیرہ صحیح خثرہ

وکړہ ،اوس زہ د جنازې نه راغلن ،یو افسر او ډرائیور وفاذ ضوی دی۔
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اساکیي دػب کشائی خبئے۔
 هفسی صاحة زه خواسر دے چې دػا وکړی۔،هفسی صاحة

خٌبة عپیکش

اط هشزلہ پش دػبئے هـلشت کی گئی

عبالًہ هطبلجبت صس پش ثسث اوس سائے ؽوبسی
Mr. Speaker: The honourable Minister for Law and Parliamentary
Affairs, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 1.

خٌبة اعشاسهللا خبى گٌڈاپوس وصیشهبًوى عش هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ
ہضاس سوپے90  الکھ84  کشوڑ8 فوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خوکہ هجلؾ
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ،عے هتدبوص ًہ ہو
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى فوثبئی اعوجلی کے علغلے هیں2014
ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that a sum not
exceeding Rs. 8 crore, 84 lac, 90 thousand only, may be granted
to the Provincial Government to defray the charges that will come
in course of payment for the year ending 30th June, 2014, in
respect of Provincial Assembly.
Since no cut motion has been moved by any honourable
Member on Demand No. 1, therefore, the question before the
House is that Demand No. 1 may be granted? Those who are in
favour of it may say ‘Aye’ and those against it may say ‘No’.
(The mtion was carried)
Mr. Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
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Mr. Speaker: The honourable Minister for Law, on behalf of
hnourable Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to please move
his Demand No. 2.

وصیشهبًوى تھیٌک یو عش۔ عش هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ فوثبئی زکوهت
 ہضاس سوپے عے55  الکھ65  کشوڑ68 کو ایک ایغی سهن خوکہ هجلؾ ایک اسة
 خوى30  اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ،هتدبوص ًہ ہو
ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى ًظن و ًغن ػووهی کے علغلے هیں2014
ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that a sum not
exceeding Rs. one billion, 65 lac and 55 thousand only, may be
granted to the Provincial Government to defray the charges that
will come in course of payment for the year ending 30th June,
2014, in respect of Administration.
Cut motions on Demand No. 2: Arbab Akbar Hayat Khan, to
please move his cut motion on Demand No. 2.

اسثبة اکجش زیبت خٌبة عپیکش هیں هسکوے کی ًبهـ کبسکشدگی کی ثٌبء پش
آٹھ عو سوپے کی کٹ هوؽي کی تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees eight hundred only. Ms. Amna Sardar,
to please move her cut motion on Demand No. 2.

هستشهہ آهٌہ عشداس خٌبة عپیکش هیں تیي الکھ سوپے کی کٹوتی کی تسشیک
پیؼ کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees three lac only. Ms. Ruqia Hina, to
please move her cut motion on Demand No. 2.
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هستشهہ سهیہ زٌب خٌبة عپیکش چوًکہ هسکوے کی کبسکشدگی هطوئي کي ًہیں
 اعلئے هیں تیي الکھ سوپے کی کٹ هوؽي پیؼ کشتی ہوں۔،ہے
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees three lac only. Sardar Mehtab Ahmad
Khan Abbasi, to please move his cut motion on Demand No. 2. Not
present, it lapses. Sardar Aurangzeb Nalotha, to please move his
cut motion on Demand No. 2. Not present, it lapses. Mr. Shah
Hussain, to please move his cut motion on Demand No. 2.
جناب سدیکر زہ د ایک سو ګیارہ روخو کټ هوضن زحریک

خٌبة ؽبٍ زغیي خبى
خیص کوم جی۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one hundred & eleven only. Madam
Sobia Shahid, to please move her cut motion on Demand No. 2.

 اعلئے آٹھ عو،هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ هسکوے کی کبسکشدگی عے هطوئي ًہیں ہوں
سوپے کی کٹ هوؽي پیؼ کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees eight hundred only. Mr. Saleh
Muhammad, to please move his cut motion on Demand No. 2. Not
present, it lapses. Madam Uzma Khan, to please move her cut
motion on Demand No. 2.

 هغٹش عپیکش۔ هیں دو ہضاس سوپے کی کٹوتی کی،هستشهہ ػظویٰی خبى تھیٌک یو
تسشیک پیؼ کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees five hundred only. Mr. Askar Parvez, to
please move his cut motion on Demand No. 2.
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خٌبة ػغکش پشویض خٌبة عپیکش ،هسکوہ اپٌے كشائل هیں هکول هوس پش ًبکبم
ہے اعلئے هیں آٹھ عو سوپے کی کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
خٌبة ثہشام خبى خٌبة عپیکش فبزت یہ آپ ًے کچھ اوس کہب تھب اوس هستشهہ
ػظویٰی خبى ًے کچھ اوس کہب تھب۔
خٌبة عپیکش تلقیالت اط کے ثؼذ خو كبئٌل ہوخبئے گب ،خو کچھ کوئی کہٌب
چبہے گب اط کے ثؼذ کہے گب۔
وصیشهبًوى عش ،اط هیں خو لکھب ہوا ہے ،آپ کی  Statementہے ،اط هیں آپ
هضیذ اهٌڈهٌٹ ًہیں کش عکتے سولض آف ثضًظ کی سو عے ،تو اگش هستشهہ کب
 Slip of tongueہو گیب ہے تو اط کو دوثبسٍ هوهغ دیذیں کہ وو  Reviseکش لیں۔
هستشهہ ػظویٰی خبى عش ،یہ سهن  Five hundredہی ہے Five hundred ،ہے،
Sir! You are right.
Mr. Speaker: Mr. Abdul Munim, to please move his cut motion on
Demand No. 2.

خٌبة ػجذالوٌؼن خٌبة عپیکش هیں عتبًوے ہضاس کی کٹوتی کی تسشیک پیؼ
کشتب ہوں۔
خٌبة عپیکش یہ علغلہ ختن ہوخبئے گب تو اط کے ثؼذ اگش اط پہ کوئی ثبت کشًب
چبہتب ہے ،ومبزت کشًب چبہتب ہے تو پھش ومبزت کشے لیکي هیں چبہتب ہوں کہ
خلذی خلذی اط کو ًوٹب لیں ،آگے اط پہ ثبت کشیں گے پھش۔
The motion before the House is that the total grant may be
reduced by rupees ninety seven thousand only. Mr. Abdul Sattar
Khan, to please move his cut motion on Demand No. 2.
!Mr. Abdul Sattar Khan: Mr. Speaker

خٌبة عپیکش ػجذالغتبس خبى فبزت کب هبئیک آى کش دیں۔
Mr. Abdul Sattar Khan: Sir, I beg to move a cut of one crore rupees
on Demand No. 2.
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Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one crore only. Mr. Muhammad
Asmatullah, to please move his cut motion on Demand No. 2. Not
present, it lapses. Mr. Mian Zia-ur-Rehman, to please move his
cut motion on Demand No. 2. Not present, it lapses. Mr.
Muhammad Shiraz, to please move his cut motion on Demand
No. 2.

 هیں اط عے،خٌبة هسوذ ؽیشاص خٌبة هسکوے کی کبسکشدگی ًبهـ ہے
 هیں پبًچ الکھ کی کٹ هوؽي پیؼ کشتب ہوں۔،هطوئي ًہیں ہوں
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant be
reduced by rupees five lac only. Nawabzada Wali Muhammad
Khan, to please move his cut motion on Demand No. 2.

ًواثضادٍ ولی هسوذ خبى هیں تسشیک تخلیق صس ایک ہضاس سوپے کی پیؼ کشتب
ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant be
reduced by rupees one thousand only. Madam Nighat Yasmin
Orakzai, to please move her cut motion on Demand No. 2. Not
present, it lapses. Mr. Qaimoos Khan, to please move his cut
motion on Demand No. 2.

 هیں ایک ہضاس سوپے کٹوتی کی2 خٌبة هیووط خبى هیں هطبلجہ صس ًوجش
تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one thousand only.

 کشًب چبہیں توExplain ٍخٌبة عپیکش اسثبة اکجش زیبت فبزت آپ اگش اپٌب و
پلیض۔
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اسثبة اکجش زیبت

سدیکر صاحة زہ خدل کټ هوضن  Withdrawکوم۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش هستشهہ آهٌہ عشداس۔
هستشهہ آهٌہ عشداس خی هیں یہ کہٌب چبہوًگی کہ  Expensesثہت صیبدٍ ہیں،
 Lavishlyخشچ کیب خبسہب ہے عبسا کچھ اوس اط پش تھوڑا عب هیں هطوئي ًہیں ہوں
اط وخہ عے ،تو اط پش اگش ًوٹظ لیب خبئے۔
خٌبة عپیکش هٌغٹش فبزت Concerned ،هٌغٹش فبزت۔ یہ ہن پوسا علغلہ
ختن کشیں گے تو اط کے ثؼذ۔
هستشهہ آهٌہ عشداس اچھب۔
خٌبة عپیکش هٌغٹش فبزت  Concernedآپ کے عبتھ ثبت کش لے گب اوس اگش
آپ کو هطوئي کشتے ہیں تو ثغن هللا  Otherwiseاط کو ،ٹھیک ہے؟
هستشهہ آهٌہ عشداس ٹھیک ہے ،اثھی تو هیں واپظ لیتی ہوں ،تھیٌک یو۔
خٌبة عپیکش هستشهہ سهیہ زٌب ،هیڈم سهیہ زٌب۔
هستشهہ سهیہ زٌب هیں واپظ لیتی ہوں۔
Mr. Speaker: Withdrawn. Mr. Shah Hussain Sahib.

خٌبة ؽبٍ زغیي خبى

تسن اهلل الرحون الرحین۔ سدیکر صاحة د دې کټ هوضن

جوغ کولو هقصد ھن دا وی چې چونکه خه تجټ کښې خو خه ټولو هحکوو تاندې
زفصیل سرہ خثرہ نه کیږی نو تیا د دې د خارہ دا کټ هوضن چې سړے خرې خثرہ وکړی،
لږہ وی یا ډیرہ وی خو چې دا ھاؤس خرې خثر ضی۔ سدیکرصاحة دې صوتائی
حکوهر یو اػالن کړے دے چې هونږ ته خه خدلو اخراجازو کښې کوے راولو ،د سی
این ھاؤس خه اخراجاذ کښې کوے او داسې د ګورنر ھاؤس ،نو خکار دا ھن وہ چې د
ایډهنسټریطن دا دوهرہ لوئے رقن ئے ورله ایښودے دے نو خکار دا نه وہ چې دوئ
ھن خدل خه دې اخراجازو کښې کوے راوسسے وے؟ که هنسټر ها له یقین دھانی
راکوی چې سیکرټری ایډهنسټریطن یا دا ډیدارټونټ که دوئ سرہ یا هونږ سرہ
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کښینی ،خه دې تاندې ته خثرہ وکړو خو ټھیک دہ ګنې نو تیا ته دا زہ ووټ زه اچوم
جی۔ هھرتانی۔

خٌبة عپیکش هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ۔
هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ هیں ایڈهٌغٹشیؾي کے هسکوے عے ً Satisfiedہیں ہوں
کیوًکہ ایک هثبل ،وصیش اػلیٰی فبزت کب خو اثھی گھش ہے ،پہلے ایک عی این
ہبؤط ہوتب تھب اثھی دو دو عی این ہبؤط چل سہے ہیں۔ عٹبف ادھش ثھی هوخود ہے،
عٹبف ادھش ثھی هوخود ہے۔ هوسچے ادھش ثھی ثٌے ہیں اوس ادھشًئے هوسچے
ثي گئے ہیں اوس یہ کوًغی ایڈهٌغٹشیؾي ہے کہ یہ هوسچے اعکے راتی گھش پش
ہویؾہ کیلئے سہیں گے؟
تبلیبں
خٌبة عپیکش هیڈم ػظویٰی خبى۔
هستشهہ ػظویٰی خبى ثغن هللا الشزوٰی ي الشزین۔ ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ هستشم خٌبة
عپیکش ،هیں آپ کی توخہ ایک اہن هغئلے هشف ثھی دالؤًگی خو عشکبسی
هالصهیي کب ثھی ہے۔ ایڈهٌغٹشیؾي کے  Underثیٌوولیٌٹ كٌڈ ثھی آتب ہے خٌبة
عپیکش اوس ثیٌوولیٌٹ كٌڈ خو عشکبسی هالصهیي کی تٌخواٍوں عے Cutting

ہوتی ہے ،یویٌب ًا ہوًب تو یہی چبہیئے تھب خٌبة عپیکش کہ یہی كٌڈ دوثبسٍ اًہی
هالصهیي پش فسیر هشیوے عے لگبیب خبتب ،اعی ثیٌوولیٌٹ كٌڈ کے Through
ایک عی ایي خی ثھی چل سہی ہے خٌبة عپیکش ،ثیٌوولیٌٹ كٌڈ ثلڈًگ ثھی ہے اوس
اط ثلڈًگ هیں عشکبسی آكغض ہیں لیکي توشیجب ًا عبت آٹھ عبل ہوگئے ہیں کہ اط کب
کشایہ ًہیں ثڑھبیب خبسہب ،خٌبة عپیکش ہوًب تو یہ چبہیئے کہ اط عے خو آهذى
وفول ہوتی ہے ،وٍ ثھی ثیٌوولیٌٹ كٌڈ کب زقہ ہوتی ،اًہیں هالصهیي پش لگبئی
خبتی۔ خٌبة عپیکش ،اعی هشذ اگش هیں ثبت کشوں ،ثیٌوولیٌٹ كٌڈ عے خو
عکولض چل سہے ہیں ،اى کی کبسکشدگی تو یویٌب ًا Zeroہے۔ خي هالصهیي کے
ثچوں کیلئے وٍ ثٌبیب گیب ہے ،اط هیں وٍ ثچے ایڈهٹ کش ہی ًہیں سہے۔ خٌبة
عپیکش ،اط کی کبسکشدگی پش هیں ًے کوئغچي ثھی خوغ کشایب تھب اوس وٍ کویٹی
کو ثھی سیلش ہوا تھب ،اط پش ہن ًے  Visitثھی  Arrangeکیب تھب لیکي اكغوط ہے کہ
ٹشیژسی ثٌچض کی وخہ عے وٍ پھش ً Visit arrangeہیں ہوا ہوبسا۔تو هیشا خیبل
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ہے خٌبة عپیکش کہ خت آپ ثیٌوولیٌٹ كٌڈ کے  Throughاًکو کوئی Facility

ًہیں دے پب سہے ہیں تو پھش اى کی تٌخواٍ عے  Deductionکیوں کش سہے ہیں؟
خٌبة عپیکش ،اط ثبت کی رسا هدھے  Clearanceثھی دی خبئے اوس هیں اعے
ووٹ کیلئے  Putکشًب چبہتی ہوں۔
خٌبة عپیکش هغٹش ػغکش پشویض۔
خٌبة ػغکش پشویض خٌبة عپیکش ،اط ڈیپبسٹوٌٹ هیں Unnecessary

اخشاخبت کئے خبتے ہیں اوس فشف كٌڈ کو ختن کشًے کی کوؽؼ کی خبتی ہے
تو اعویں هیشا ًہیں خیبل کہ کوئی كٌڈ آپ۔۔۔۔۔
خٌبة عپیکش هغٹش ػجذالوٌؼن۔
خٌبة ػجذالوٌؼن

تسن اهلل الرحون الرحین۔ زہ خو د دې نه هطوئن نه ین ځکه چې دا

وړې وړې هسئلې وی او خه دې تاندې لس کاله ،ازه کاله دا خلق د ػدالسونو چکرې
لګوی تھرحال زہ تیا ھن خدل کټ هوضن واخس اخلن۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش ػجذالغتبس فبزت۔
خٌبة ػجذالغتبس خبى تھیٌک یو عش۔ خٌبة عپیکش ،یہ خٌشل ایڈهٌغٹشیؾي پش هیں
ًے کٹ هوؽي الئی ہے ،ؿبلجب ًا ایک کشوڑ سوپے کی ہے۔ سوایت ہوبسی یہی سہی
ہے کہ ہن ایک عو سوپے ،دو عو سوپے کی خو کٹ هوؽي التے ہیں ،هیں ًےاة
عودھب اوس اط پش عوچب کہ یہ ایک سوایت سہی ہے ہوبسی ،یب تو ایک چیض کو ہن
فسیر عودھتے ہیں تو اط کو فسیر هوس پش ہن اعوجلی كلوس پش الئیں ،اط کو
 Defendثھی کشیں ،اط کیلئے خواص ثھی پیذا کشیں ،تو سوایتی اعویں هیں ًہیں
گیب۔ هٌغٹش فبزت هبًگ سہے ہیں ہن عے ،یہ ختٌے ثھی اط ڈیوبًڈ پش ،خٌبة
عپیکش ،هیں کل گیب یہبں عے ،ایک عبدٍ عی هثبل هیں آپ کے اوس پوسے ہبؤط
کے عبهٌے سکھٌب چبہتب ہوں ،هیں ًے اپٌے ہبعٹل هیں خبکش هیشے عبتھ لوگ ثھی
تھے ،هیں ًے اى کتبثوں کو دیکھب ،ثدٹ ڈاکیوهٌٹ کو ،پھش هیں ًے وہبں پش اى کو
سکھب ،اپٌے اًذاصے کے هطبثن ،تو خو ہوبسے  Current expendituresہیں،
اى کو هیں ًے ایک هیض پش سکھب اوس خو ڈیویلپوٌٹل ہیں یب دوعشے ہیں ،اى کو
دوعشی هیض پش سکھب تو هیشے خیبل هیں کبؿزی ڈاکیوهٌٹظ خو ہیں ،وٍ دط گٌب
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صیبدٍ تھے۔

تبلیبں

اط عے اًذاصٍ ہوتب ہے کہ ہوبسے اخشاخبت خو’ًبى

ڈیویلپوٌٹل‘ ہیں ،وٍ ثہت صیبدٍ ہیں خظ کی وخہ عے هیں عودھتب ہوں کہ کن اص کن
ہش عبل ثدٹ هیں ہوبسے اوپش  Burdenآئے گب خت تک ہن اپٌے آپ کو ،هختلق
ڈیپبسٹوٌٹظ ،اداسوں کو كٌبًؾل ڈعپلي هیں ًہیں سکھیں گے۔ ایک عبل عے
دوعشے عبل ڈیویلپوٌٹل اخشاخبت کن ہوًگے اوس’ًبى ڈیویلپوٌٹل‘ ثڑھیں گے ،یہ
هیشا یویي ہے اط پہ ،اط لسبظ عے هیں ًے یہ ایک کشوڑ سوپے کی کٹ هوؽي
الئی ہے۔ خٌبة عپیکش ،هیں آپ کو چھوٹی عی ثبت ،ہوبسی خٌشل ایڈهٌغٹشیؾي
هیں ٹوٹل عکیل ًوجش  1عے لیکش  22تک ہوبسے پبط دو ہضاس  319هالصهیي ہیں،
دو ہضاس  319هالصهیي ہیں ہوبسے پبط اوس اى کے اخشاخبت ثہت صیبدٍ ہیں اوس
عبتھ ہی عبتھ اط ثدٹ ثک هیں  ،Currentاط کے Volume No. 1 Part-III

هیں دیکھتب ہوں ،خگہ خگہ چیق هٌغٹش عیکشٹشیٹ هیں ،گوسًش عیکشٹشیٹ هیں
اوس یہبں پش هطلت ہے یہ اخشاخبت کشًب چبہتے ہیں۔ اى کے هختلق  Objectsهیں
ایک چیض آتی ہے ’ ،What are these ‘others’? ،‘Othersیہ کیب ہیں؟ اط لئے
هیشے خیبل هیں ہبؤط هیں کغی کو ثھی هؼلوم ہی ًہیں ہوگب کہ اط  Othersکی هذ
هیں ہن کہبں پش خشچ کشتے ہیں؟ اط کی هثبل هیں یہبں پش دوًگب ،چیق هٌغٹش
عیکشٹشیٹ هیں خو  Functions cum object classificationsہیں ،خو
 Objectsہیں ،آخش هیں  ،001 Others ،A803970 Othersاط هیں اًہوں ًے
عبت الکھ  89ہضاس سوپے سکھے ہیں ،هیں ًے خو عٹڈ ی کی ہے ،اط هیں ثہت
عے ؽؼجہ خبت ایغے ہیں کہ  Othersکے ًبم پش خو اًہوں ًے  Allocateکی ہے
ثدٹ هیں سهن سکھی ہے تو یہ وامر ثھی ًہیں ہے اوس دوعشا اط لسبظ عے کہ
هیں یویي سکھتب ہوں خٌبة عپیکش ،هیں ًے پچھلے عبل ثھی ثبت کی تھی کہ خت
تک ہن اپٌے  Non Developmental Expendituresکوکن ًہیں کشیں گے ،ہن
تشهیبتی ؽؼجے هیں وعبئل هہیب ًہیں کش عکتے ،عبل دس عبل ہوبسے اوپش
 Burdenآئے گب ،اط لئے اط افول کو هیں ثھی اپٌبؤں اوس ثڑی زوفلہ اكضاء
ثبتیں آئیں كٌبًظ هٌغٹش کی هشف عے کہ عی این فبزت ثھی ہوبسے کش سہب ہے
اوس دوعشے خو هٌغٹش فبزجبى ہیں ،اهیذ ہے وٍ ثھی کشیں گے۔ اعی هشذ اپٌے
دوعشے اى اخشاخبت پش ثھی اى ڈیپبسٹوٌٹظ کو هیں هٌبعت عودھتب ہوں کہ وٍ
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كٌبًؾل ڈعپلي هیں سہیں تبکہ ہوبسے فوثے کیلئے صیبدٍ عے صیبدٍ وعبئل پیذا
ہوں۔ یہی هیشی گضاسػ ہے اوس هیں اط پش ووٹٌگ چبہتب ہوں۔
خٌبة عپیکش هغٹش هسوذ ؽیشاص۔
خٌبة هسوذ ؽیشاص خٌبة عپیکش ایک هشف خٌبة وصیش اػلیٰی فبزت
ٰی
دػوی کشتے ہیں تو دوعشی هشف ؽبہبًہ
عیکشٹشیٹ کے اخشاخبت کن کشًے کب
اخشاخبت کئے خب سہے ہیں ۔ خٌبة عپیکش ،هیں آپ کی وعبهت عے وصیش هبًوى
عے پوچھٌب چبہتب ہوں کہ کیب اعوجلی عیکشٹشیٹ ایک خود هختبس عیکشٹشیٹ
ہے؟ اکثش عیکشٹشی اًتظبهیہ اعے  Attached departmentلکھتے ہیں اوس
گھشوں کی االٹوٌٹ هیں ،عیٌیبسٹی لغٹ هیں ثھی اعوجلی هالصهیي کو Attached

 departmentهیں ؽبهل کیب گیب ہے ،هہشثبًی کشکے اى کو هوهی اعوجلی کے
عیکشٹشیٹ کی هشذ عیٌیبسٹی هیں ؽبهل کیب خبئے۔ عول عیکشٹشیٹ کے
اكغشاى کے پبط ایک گبڑی ہوًی چبہیئے خجکہ اکثش دیکھٌے هیں آیب ہے کہ کئی
کئی گبڑیبں اى کے ػضیضوں اوس سؽتہ داسوں کے اعتؼوبل هیں ہیں خجکہ
عیکشٹشیٹ کے اہل اوس عیٌیئش اكغشاى کو ًظش اًذاص کشکے خوًئیش اكغشاى و
اہلکبس خو اط کب اعتسوبم ثھی ًہیں سکھتے ،اى کو ثھی گبڑیبں كشاہن کی گئی ہیں۔
اعی هشذ ایک ػدیت ثبت لکھی گئی ہے کہ لوئش عٹبف خو اط کب زن ًہیں سکھتب
اط کے پبط ثھی عشکبسی گبڑیوں کب ثے دسیؾ اعتؼوبل هؼوول ثي سہب ہے۔ لہزا
زکوهت اى ثے خب اخشاخبت کب كی اللوس خبتوہ کشے۔ اعی هشذ خٌبة وصیش
اػلیٰی فبزت توبم اعوجلیوں کیلئے ،خظ هیں هوهی اعوجلی،پٌدبة اعوجلی،
ثلوچغتبى اعوجلی ؽبهل ہیں ،کبلوًیبں هوخود ہیں خجکہ وازذ خیجش پختوًخوا
اعوجلی ہے خظ کیلئے کبلوًی هوخود ًہیں ،ثلکہ ظلن کی اًتہب یہ کی گئی ہے کہ
اط اعوجلی کی خو اسامی زیبت آثبد هیں تھی ،اط کو ثھی ثیچ دیب گیب ہے ،لہزا
هیشی خٌبة وصیش اػلیٰی فبزت عے اعتذػب ہے کہ اعوجلی هالصهیي کیلئے
کبلوًی کب اػالى کیب خبئے تبکہ واهؼی فسیر هؼٌوں هیں اًقبف کب ثول ثبال ہو،
خو آپ کی زکوهت کب ًؼشٍ ہے کہ اة ًہیں تو کت ،ہن ًہیں تو کوى ۔ اعی هشذ
خو عہولیبت توبم اساکیي اعوجلی ،خظ هیں پٌدبة ،عٌذھ ،ثلوچغتبى وؿیشٍ ؽبهل
ہیں ،کو كشی سہبئؼ زبفل ہےا وس اى کیلئے ہبؤعضهختـ ہیں اوس ثبهبػذٍ وٍ اى
عے هغتلیذ ہو سہے ہیں خجکہ یہ عہولت اساکیي پختوًخوا اعوجلی عے لے لی گئی
ہے ،لہزا هیشی زکوهت عےالتوبط ہے کہ پختوًخوا ہبؤط اعالم آثبد کو اساکیي
خیجش پختوًخوا اعوجلی کیلئے كشی کیب خبئے تبکہ وٍ ثھی اط عہولت عے اعتلبدٍ
کش عکیں۔
325

خٌبة عپیکش

تھرحال یو خو دا دہ چې کله ھن سدیچ کوئ نو تغیر کاغر نه ته کوئ،لږہ

هھرتانی ته وی۔کټ هوضن سساسو وو ،هطلة دا د رولس خالف ورزی دہ چې
 Written speechنطی کیدے۔ نواتسادہ ولی هحود خان۔

ًواثضادٍ ولی هسوذ خبى

جناب سدیکرصاحة زهونږ ایډهنسټریطن چې کوم دے،

د دوئ اخراجاذ ډیر دی او چې کوهه کارکردګی دہ ھغې نه هونږ هطوئن نه یو۔ نه
دا اصول ضسه چې خه ھغې کښې که هطلة دا دے ېو افسر دے او که ھغه نور څه دی،
نو زہ خخدله دغې تاندې ووټنګ کول غواړم۔

خٌبة عپیکش هغٹش هیووط خبى۔
خٌبة هیووط خبى

تسن اهلل الرحوٰن الرحین۔ جناب سدیکر صاحة ،که زاسو د

هطالثه زر نوثر  2دې اقسثاس زه وګورئ

ثشداؽت کشًب ہوًگے۔

ًظن و ًغن ػووهی کے علغلے هیں

دا خیسې د نظن و نسق د خارہ غوښسې کیږی که زاسو وګورئ

نو خه دې هلک کښې او زهونږ خه دې صوته کښې د نظن و نسق څه حاالذ دی؟ که
هونږ د الندې سطح نه واخلو د خاسه سطح خورې ،خه ټولو دفسرونو کښې جناب
سدیکرصاحة ،ھیڅ څوک حاضری نه کوی۔ ها خه دې خدل کټ هوضن کښې دا خثرہ
واضح کړې دہ چې خه ھفسه کښې اووہ ورځې دی نو د ازوار او د ھفسې نه یوہ ورځ
هخکښې دوئ دفسرونو نه الړ ضی او د ازوار نه وروسسو یوہ ورځ راضی۔ درې ورځې
دفسر زه راضی او خه درې ورځو کښې کوم افسران چې دی ،تیا خه یوؤلس تجې تاندې
دفسر زه چې راضی نو تیا اخثارونه وکسلې ضی ،تیا د ھغې نه د چائے دور ضروع ضی
نو د وخر ضیاع دہ۔ زهونږ خه دې هلک کښې ھسې ھن چې دے خسواندګی دہ ،که
هونږ یو ټائن تچر نکړو او هوجودہ حکوهر دا وائی چې هونږ ته نظن و نسق ټھیک
کوؤ ،خکار دا دہ که هونږہ زه وزیر صاحة د دې خثرې یقین دھانی راکړی چې خه
ټولو دفسرو کښې ته حاضری یقینی وی ،ټول افسران ته خه وخر راځی او ھغوی ته
خدل کارکردګی ښائی نو زها خه خیال تاندې هونږ ته خه ھغې تاندې تیا غور کوؤ خو
خکار دا دہ چې وزیر صاحة هونږ زه خه دې خثرہ یقین دھانی راکړی چې د دې نه خس
کله چې دوئ د تجټ د خاس کیدو د خارہ هطالثه کوی نو چې خدل دفسر ئے خه ھر ځائې
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کښې دے ،که ھغه خه ضلؼو کښې دی او که خه دې صوته کښې دی ،چې دا یقینی
کړی چې ھر سړے خه خدل دفسر کښې خه ټائن تاندې حاضر وی او خدل کار کوی جی۔

Mr. Speaker: Honourable Minister for Law, please.

وصیش هبًوى تھیٌک یو عش۔ عش پہلے تو هیں خٌبة اسثبة اکجش زیبت فبزت کب
هؾکوس ہوں کہ اًہوں ًے ثھی  Withdrawکیب ،هستشهہ سهیہ زٌب فبزجہ کب ،کہ
اًہوں ًےاپٌی کٹ هوؽي Withdrawکی اوس اط هشیوے عے خٌبة ؽیشاص
فبزت ًے  Written speechکی ہے لیکي پھش ثھی ہن اًکو Entertainکش لیتے
ہیں اوس اعکے ػالوٍ عش،خي هوجشاى کے اط کے هتؼلن خذؽبت آئے ہیں،ؽبٍ
زغیي فبزت،اعکے ػالوٍ خو ہوبسے عتبس فبزت ہیں ،هیووط خبى فبزت
ہیں اوس ػغکش پشویض فبزت اوس ثبهی هوجشاى ،اگش هیں ًبم ثھول گیب ہوں ،تو عش
اط زوالے عےهیں ایک  General statementدیٌب چبہتب ہوں اوس وٍ یہ کہ اى
کے خو خذؽبت ہیں ،وٍ ؿلو ًہیں ہیں ،اًہی اپوصیؾي ثٌچض پہ دط عبل تک ہن ًے
اًہی چیضوں کو ثبػث تٌویذثٌبیب اوس ہن ہویؾہ یہی کہتے تھے کہ هہشثبًی کشکے
وصساء تیبسی کشکےآئیں اوس ہن اى عے اپیل کشتے تھے کہ هہشثبًی کشکے اپٌے
هسکووں کے اگش کوئی اهوس ایغے ہیں خوکہ توخہ هلت ہیں ،اًکب ایک زل ًکلٌب
چبہیئے ،زل هلت هغبئل ہیں تو اط پہ عٌدیذگی عےتوخہ دیں۔ آج اگش ایک هوجش
یہبں پہ تیبسی کشکے آتب ہے ،دوعشی ثبس Electہوکے آسہے ہیں ػجذالغتبس خبى
اوس هیں اًکو  Appreciateکشتب ہوں کہ اًہوں ًے هسٌت کی ہے ،وٍ Volume

دیکھب ہے ،ہویں تو عش  Assistکشتے عیکشٹشیض ،لیکي هیشے خیبل هیں یہ
هوجشص کی ایک  Contributionہےکہ یہ زلوے کو ثھی عٌجھبلتے ہیں اوس پھش
اتٌی هوٹی هوٹی کتبثوں کے پلٌذوں هیں عے وٍ  Relevantخو  Chaptersہوتے
ہیں ،اعکو ثھی دیکھتے ہیں اوس پوائٌٹ آؤٹ کشتے ہیں ،یویٌب ًا اط ہبؤط هیں خو
ثھی ثیٹھے ہیں ،اى کب هوقذ افالذ ازوال ہے،وٍ آپ کے دائیں خبًت ثیٹھے ہوں
یب ثبئیں خبًت ،لیکي اط کب ایک زل ًکلٌب چبہیئے اوس وٍ زل عش ،اط هشیوے عے
ہو عکتب ہے کہ اًکی اگش فسیر تدویض ہو ،ہویں اط کو  Appreciateثھی کشًب
چبہیئے اوس اط کی هشف عٌدیذگی عےهذم ثھی اٹھبًب چبہیئے۔اط هیں عش ،خو
ڈیوبًڈ ہے ،وٍ عبسی  Clubہوکے آئی ہے اوس اط هیں آپکب گوسًش عیکشٹشیٹ
اوس خو اعکب عٹبف وؿیشٍ  ،چیق هٌغٹش عیکشٹشیٹ ،هٌغٹشص ،عپیؾل
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ایڈوائضسص ،اعکے ػالوٍ پشاوًؾٌل اًغپکؾي ٹینLiabilities of Ex-Nawab, ،

 ،Dirاط هشیوےعے ایکظ هہتش چتشال ،پشاوًؾل عشوعض اکیڈیوی ٹشیٌٌگ،
اعکے ػالوٍ خیجش پختوًخوا عشوط اکیڈیوی ،ہیوهي سیغوسط ڈیویلپوٌٹ
وًگ ،اعٹیجلؾوٌٹ ایڈهٌغٹشیؾي ڈیپبسٹوٌٹ ،اعکب ثھی ایک پوسؽي ہے ،اعٹیٹ
ایڈهٌغٹشیؾي ،پجلک عشوط کویؾي ،عیکشٹشیٹ ٹشیٌٌگ اًغٹیٹیوٹ ،عشوط
ٹشیجوًل ،عپیؾل خح اًٹی کشپؾي ،اًٹی کشپؾي کوسٹ اوس اط هشیوے عے دیگش
هذادات خو ہیں۔اط هیں عش اًکب ایک عیلشی پوسؽي ہے اوس ایک’ًبى‘ عیلشی،
عیلشی خو اًکب ہے،وٍ ایغے عودھ لیں کہ وٍ  Obligatoryہے ،وٍ اگش آپ کے
 Employeesہیں ،عول عشوًٹ ایکٹ کے تست اًکے خو هشاػبت ہیں ،وٍ
 Protectedہیں اوس اعکے ػالوٍ ایک’ًبى‘ عیلشی ہیں۔ ًبى عیلشی هیں اًہوں
ًے خي اهوس کی ًؾبًذہی کی ہےخظ هیں ’ ‘Othersکے زوالے عےاًہوں ًے
ثبت کی۔ اط هشیوے عےکچھ اوس پھش ہیڈص یبد کئے ہیں ،ثلکہ ایک خبؿ ہیڈ
خوکہ اًگشیض کے صهبًے کب چال آسہبہے اوس اكغوط کی ثبت ہے کہ اثھی تک
ایک  ،Hot and Cool Weather Chargesعودھ ًہیں آتی کہ Hot and Cool
Weather Chargesہیں کیب؟ اط هیں خت پوچھب خبتب ہے هسکووں عے ،تو وٍ
کہتے ہیں کہ اًگشیض کے ٹبئن پہ چتشال هیں کوئلہ دیب خبتب تھب اوس ڈی آئی خبى هیں
پبًی کیلئے ،ثشف کیلئے عپیؾل کوئی پیغے ہوتے تھے لیکي آج اگش واٹش کولش
آگئے ہیں تت ثھی  Hot and Cool Weather Chargesهوخود ہیں ،آج اگش
ہیٹشآگئےہیں تت ثھی وٍ هوخود ہیں ،ہوًب تو یہ چبہیئے تھبکہ اعکی کوئی ثہتش ہن
یوٹیلٹی سکھتے اوس هیں خی چوًکہ  On behalf of Chief Minister Sahibیہ
ثبت کشسہب ہوں ،هیں ًے کل ثھی اى کے عبتھ اط پہ  Detail discussionکی اوس
اط پہ عش ،هیں ًے اى عے یہ کہب کہ عش ،اگش  Voluntarilyآپ ًے هذم اٹھبیب ہے،
گوسًش فبزت کو ثھی آپ ًے اػتوبد هیں لیب ہے تو اگش دیگش هذات هیں ثھی’ًبى‘
عیلشی خو  Componentہے ،اگش اعویں کوئی ثہتشی آعکتی ہے تو آپ کیب
عودھتے ہیں اوس اًہوں ًے هدھے اط کے هتؼلن یہی کہب کہ خو ثھی اهذاهبت یہ
ہبؤط تدویض کشے ،هیشی هشف عے آپ اًکو یویي دہبًی کشائیں اوس وٍ یویي
دہبًی اط اًذاص هیں کہ اى ؽبءهللا خو  Non salary componentہے اوس اعویں
خو ؿیش مشوسی هذات ہیں ،هیں ًے عیکشٹشی ایڈهٌغٹشیؾي خو ہے ،اى عے
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ثبت ثھی کی ہے اوس اًکو یہ ثھی کہب ہے کہ ایک دو دًوں هیں آپ اعکے هتؼلن
ہویں ثشیلٌگ دے دیں۔ هیشی یہ خواہؼ ہوگی کہ اپٌی هشف عے خو هوجشاى
فبزت ہیں ،وٍ اگش ى کی هشف عےعشداس فبزت آًب چبہتے ہیں،اے ایي پی
هشف عے ثبثک فبزت آًب چبہتے ہیں،خے یو آئی کی هشف عےهوالًب فبزت
یب پی پی پی کی هشف عےهسوذ ػلی ؽبٍ فبزت،یہ عت کیلئے عش  Openہوًب
چبہیئے،یہ آئیں ہوبسے عبتھ ثیٹھیں،افالذ ازوال کشیں اوس هیں خو سهوم هبًگ
سہب ہوں وٍ  Next financial yearکیلئے ہیں ،خو چیضیں  Spendہوگئی ہیں ،وٍ
تو عپلیوٌٹشی هیں آئیں گی خغکے هتؼلن ہن اى کو ثشیلٌگ هیں ثتب عکیں گےکہ
 Last yearکی خو  Spendingہوئی ہے ،وٍ کہبں کہبں ہوئی ہے؟ لیکي خو اط
عبل کی  Spendingہوگی ،اگش اط هیں پھشسائے ثٌتی ہے کہ خظ هشیوے عے
چیق هٌغٹشفبزت ًے سمبکبساًہ هوس پہ 50كیقذ کٹ لگبیب ،خظ هشیوے
عے گوسًش فبزت ًے اوس خظ هشیوے عے کوئی اوس هیں ثھی افالذ ازوال
کی گٌدبئؼ ہے ،تو هیں كلوس آف دی ہبؤط پہ اًکو یویي دہبًی کشاتب ہوں کہ یہ اپٌی
پبسٹی کی هشف عے ایک ایک ثٌذٍ  Nominateکشیں اوس اى ؽبءهللا گوسًوٌٹ
اًکے عبتھ تؼبوى کشیگی اوس اى ؽبءهللا یہ ثھی یہ یویي سکھیں کہ خو ہن ًے یہبں پہ
توشیشیں کی ہیں ،اى عیٹوں پہ آکے ہوبسا یہ هوقذ ہشگض ًہیں کہ ہن اى كبئلوں هیں
لکھی ہوئی ہش چیضکی آًکھیں ثٌذ کشکے تبئیذ کشیں گے۔ خظ Changeکے
هتؼلن ہن عے ثدٹ توبسیش هیں پوچھبگیب اوس خظ کب هیں آج تزکشٍ کشًب چبہتب ہوں،
وٍ Changeیہ ہے کہ ہوبسے عبتھ آپ كیقلہ عبصی هیں اى ؽبءهللا ؽشیک
ہوًگے اوس اگش آپ پھش اعکو  Clean chitدیں گے تو ہن  Accordinglyآگے
خبئیں گے لیکي اگش آپ کہیں گے کہ اط پہ كالں كالں خگہ پہ Improvementہو
عکتی ہے تو اى ؽبءهللا اط هیں ہن Improvementثھی الئیں گے اوس اط کے
عبتھ خو هستشهہ ًے عی این ہبؤط کے هتؼلن ثبت کی تو اًکو ثھی یہ یویي دہبًی
کشا دوں کہ آج ہوبسے پبسٹی کے هبئذآئے تھے اوس ہن ًے اى عے ثھی یہ ثبت کی
اوس اًکی توخہ هیں ثھی الئے اوس اى عے ہن ًے یہی کہب کہ عش ہوبسے لئے
هغبئل یہ ہیں کہ ایک آپ کی ایک  Convictionہے Commitment ،ہے ،لوگوں
کو آپ ًے ایک صثبى دی ہےاوس ایک  Ground realityہے،ا گش آپ Ground
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 realityکو هثجت اًذاص هیں ًہ لیں اوس خذا ًہ کشے کہ کوئی اط هغن کے واهؼبت
ہوخبئیں ،خذا ًہ کشےیہ خو خذؽبت یہبًپہ ظبہش کئے خبسہے ہیں ،یب خي لوگوں
کیلئے  Inconvinceہے ،تو اًہوں ًے عی این فبزت کےعبتھ اط علغلے هیں
فالذ هؾوسٍ کیلئے ٹبئن سکھب ہے اوس خیغے اعکب کوئی ً Way outکل آتبہےتو
اى ؽبءهللا اعکے هتؼلن ثھی گوسًوٌٹ  Sensitiveہے اوس هیں اة اط
سیکویغٹ کے عبتھ کہ آپ هہشثبًی کشیں ،ختٌے ثھی زنشات ہیں ،چوًکہ اط
گوسًوٌٹ کب یہ پہال عبل ہےاوس ہن توبم دوعتوں عے یہ اهیذ سکھتے ہیں کہ آپ
هہشثبًی کشیں گےاوس کوؽؼ ہن یہ کشیں کہ وصیش اػلیٰی فبزت کی خو رات ہے،
وٍ اط ایواى کے سکي ثھی ہوبسے عبتھ سہے ہیں ،اًکب ہوبسے عبتھ ایک ثشتبؤ
ثھی سہب ہے اوس اًقبف کب ہویؾہ اًہوں ًے خو خیبل اوس لسبظ سکھب ہے ،اى
ؽبءهللا آپ کب خیبل اوس لسبظ ثھی سکھیں گے اوس هیشی یہ گضاسػ ہے کہ آپ ثھی
اًکو ػضت دیں اوس هہشثبًی کشکےخوچیق هٌغٹش فبزت کی هشف عے
ڈیوبًڈص ہیں ،اى پہ کٹ هوؽي کشکےآپ ختٌے ثھی خذؽبت کب اظہبس کشیں لیکي
هیشی یہ دسخواعت ہوگی کہ اط پش ووٹٌگ ًہ ہو تبکہ ایک اچھب Message
خبئے۔ ؽکشیہ۔
تبلیبں
خٌبة ػجذالغتبس خبى وصیش فبزت ًے یویي دہبًی کے ثؼذ اچھی ثبتیں کیں،ثڑے
اچھے ػضم کب اظہبس کیب تو Withdrawکشتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هیووط خبى۔
خٌبة هیووط خبى

وزیر صاحة جی ښه سړے دے او زفصیلی ئے هونږ زه وضاحر

وکړو ،د دې ټولو خثرو یقین دھانی ئے راکړہ ،زہ خدل کټ هوضن واخس اخلن۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش ؽبٍ زغیي خبى۔
خٌبة ؽبٍ زغیي خبى

زہ ئے واخس اخلن

تبلیبں
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خٌبة عپیکش ثوثیہ ثی ثی۔
هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ خٌبة عپیکش فبزت ،هیں  Withdrawکشتی ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش ػظویٰی خبى ،هیڈم ػظویٰی خبى۔
هستشهہ ػظویٰی خبى عش ،هیں Withdrawکشتی ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش ػغکش پشویض ،هغٹش ػغکش پشویض۔
خٌبة ػغکش پشویض عش ،هٌغٹش فبزت کی یویي دہبًی کے ثؼذ هیں
Withdrawکشتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش ًواثضادٍ ولی هسوذ خبى۔
ًواثضادٍ ولی هسوذ خبى هیں اپٌی کٹ هوؽي وصیش اػلیٰی فبزت کے زن هیں
واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هسوذ ؽیشاص خبى۔
خٌبة هسوذ ؽیشاص خٌبة عپیکش ،هیں اپٌی کٹ هوؽي  Withdrawکشتبہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش آهٌہ عشداس۔
هستشهہ آهٌہ عشداس خی هیں واپظ لیتی ہوں ،خٌبة عپیکش۔
تبلیبں
Mr. Speaker: Since all the honourable Members have withdrawn
their cut motions on Demand No. 2, therefore, the question before
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the House is that Demand No. 2 may be granted? Those who are
in fovour of it may say ‘Aye’ and those against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
Mr. Speaker: The honourable Minister for Finance, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 3.

خٌبة عشاج السن }عیٌیئشوصیش خضاًہ { ثغن هللا الشزوي الشزین۔ هیں تسشیک
 کشوڑ58  اسة2 پیؼ کشتب ہوں کہ فوثبئی زکوهت کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
 اى اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی، ہضاس عے هتدبوص ًہ ہو33  الکھ63
 خضاًہ،ء کو ختن ہوًے والے عبل کے دوساى خضاًہ2014  خوى30 خبئے خوکہ
خبت اوس لوکل كٌڈ آڈٹ کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that a sum not
exceeding Rs. 2 billion, 58 crore, 63 lac and 33 thousand only,
may be granted to the Provincial Government to defray the
charges that will come in course of payment for the year ending
30th June 2014 in respect of Finance Treasuries & Local Fund
Audit.
‘Cut motions on Demand No. 3’: Arbab Akbar Hayat Khan,
to please move his cut motion on Demand No. 3.

اسثبة اکجش زیبت ًو عو سوپے عش۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees nine hundered only. Madam Amna
Sardar, to please move her cut motion on Demand No. 3.
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 هیں اعی ہضاس سوپے کی کٹ هوؽي کی تسشیک پیؼ،هستشهہ آهٌہ عشداس خی
کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees eigthty thousand only. Madam Ruqia
Hina, to please move her cut motion on Demand No. 3.

هستشهہ سهیہ زٌب هیں عتش ہضاس کی کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees seventy thousand only. Syed Jaffar
Shah, to please move his cut motion on Demand No. 3.

خٌبة خؼلش ؽبٍ ایک الکھ سوپے کی کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one lac only. Syed Muhammad Ali
Shah, to please move his cut motion on Demand No. 3.
د ایک ھسار روخو کټ هوضن خیص کوم۔

ٍعیذ هسوذ ػلی ؽب

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one thousand only. Sardar Mehtab
Ahmad Khan, to please move his cut motion on Demand No. 3, not
present, it lapses. Sardar Aurangzeb Nalotha, to please move his
cut motion on Demand No. 3.

عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش هیں دط الکھ سوپے کٹوتی کی تسشیک
پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees ten lac only. Mr. Shah Hussain, to
please move his cut motion on Demand No. 3.
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زہ د دو سو تائیس روخو د کټوزئ زحریک خیص کوم۔

خٌبة ؽبٍ زغیي خبى

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees two hundered and twenty two only.
Madam Sobia Shahid, to please move her cut motion on Demand
No. 3.

هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ ایک ہضاس سوپے کی کٹ هوؽي پیؼ کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one thousand only. Mr. Saleh
Muhammad, to please move his cut motion on Demand No. 3. Not
present, it lapses. Madam Uzma Khan, to please move her cut
motion on Demand No. 3.

هستشهہ ػظویٰی خبى هیں ایک ہضاس سوپے کی کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتی
ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one thousand only. Mr. Askar Parvez,
to please move his cut motion on Demand No. 3.

خٌبة ػغکش پشویض خٌبة عپیکش هیں ایک ہضاس سوپے کی کٹوتی کی تسشیک
پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one thousand only. Abdul Sattar Khan,
to please move his cut motion on Demand No. 3.
Mr. Abdul Sattar Khan: Thank you, Sir. I beg to move a cut of fifty
lac on Demand No. 3.
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Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees fifty lac only. Mufti Said Janan, to
please move his cut motion on Demand No. 3.
زہ د اویا لکھه روخو د کټوزئ زحریک خیص کوم۔

هلتی عیذ خبًبى

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees seventy lac only. Mr. Muhammad
Asmatullah, to please move his cut motion on Demand No. 3.
 زہ د خانچ روخو د کټوزی زحریک خیص کوم۔،جناب سدیکر

خٌبة هسوذ ػقوت هللا

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees five only. Mian Zia-ur-Rehman, to
please move his cut motion on Demand No. 3. Not Present, it
lapses. Mr. Muhammad Shiraz, to please move his cut motion on
Demand No. 3.

خٌبة هسوذ ؽیشاص خٌبة عپیکش هیں دو الکھ کی کٹ هوؽي پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees two lac only. Malik Riaz Khan, to
please move her cut motion on Demand No. 3.

هلک سیبك خبى خٌبة عپیکش كٌبًظ هٌغٹش کی ػضت کی خبهش هیں اپٌی کٹ
هوؽي واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
Mr. Speaker: Mr. Mehmood Ahmad Khan, to please move his cut
motion on Demand No. 3.

خٌبة هسوود ازوذ خبى ایک ہضاس سوپے کٹ هوؽي تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
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Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one thousand only. Maulana Mufti
Fazal Ghafoor, to please move his cut motion on Demand No. 3.
Not present, it lapses. Nawabzada Wali Muhammad, to please
move his cut motion on Demand No. 3.

ًواثضادٍ ولی هسوذ خبى هیں هٌغٹش کے زن هیں اپٌی کٹ هوؽي واپظ لیتب ہوں،
عشاج فبزت کے۔
تبلیبں
Mr. Speaker: Madam Nighat Yasmin Orakzai, to please move her
cut motion on Demand No. 3. Not present, it lapses. Mr. Arbab
Akbar Hayat Khan.

اسثبة اکجش زیبت

جناب سدیکر صاحة ،چونکه د خسانې دا هحکوه ډیرہ ذهه وارہ

هحکوه دہ او ھن د دې هحکوې نه دې ټولو هحکوو زه فنډنګ کیږی او د دې د آډټ
نظام نه هطوئن نه ین ځکه چې دیکښې خرد ترد ډیر زیاذ کیږی ،کوم چې خسانې زه
نقصان ورکوی نو که جناب هنسټر صاحة هونږ خه دې تاندې هطوئن کړی نو تیا خرې
خثرہ کیدې ضی۔

خٌبة عپیکش هیڈم آهٌہ عشداس۔
هستشهہ آهٌہ عشداس خی خٌبة عپیکش ،هیں اط اداسے عے اعلئے هطوئي ًہیں
ہوں کہ  Financingفسیر ًہیں ہوسہی ہے۔ ثہت عے اداسے ہوبسے ہبں،
عکولض وؿیشٍ اط لئے ثٌذ ہیں کہ اى کو فسیر هشیوے عے Finance provide

ًہیں کیب خبسہب ہے،ثلڈًگض تو هوخود ہیں لیکي آگے خو پوعٹظ وؿیشٍ عیٌکؾي
کشًے کی مشوست ہے۔ ہبعپٹلض تو چل سہے ہیں لیکي اى هیں ثبهبػذٍ
ً Financingہیں ہو سہی ہے خظ کی وخہ عے ثہت هؼبهالت اى کے التواء هیں
پڑے ہوئے ہیں اوس دوعشی هیشی ایک گضاسػ ثھی ہے کہ یہ خو تؼویش خیجش
پختوًخوا پشوگشام ہے ،اط کو ثھی ختن ًہیں کیب خبًب چبہیئے۔ثہت ؽکشیہ ،خٌبة
عپیکش۔
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تبلیبں
خٌبة عپیکش هیڈم سهیہ زٌب۔
هستشهہ سهیہ زٌب خٌبة عپیکش ،هیں اپٌی تسشیک واپظ لیتی ہوں۔
خٌبة عپیکش عیذ خؼلش ؽبٍ۔
خٌبة خؼلش ؽبٍ

ضکریه جناب سدیکر۔ د دې خسانې د هحکوې نه جی دا ټوله دنیا خه

آزص کښې خرزه دہ خو زها ته آنریثل هنسټر صاحة زه دا خواسر وی چه ځنې ایطوز

داسې وی لکه زها خدله زجرته دا دہ چې د هخسلفو هحکوو ایس این ایس Sir, it takes
not less than five years to get a post sanctioned for class IV
 ،positionنو د ھغې خه وجه تاندې ھغه ټوله هحکوه تیا د ھغې ھغه کارکردګی،
ھغه ډیرہ زیازه هساثرہ ضی۔ دویوه خثرہ جی دا دہ چې ریلیسز خراسیس د ډویلدونټ

سکیوس او ورکس د خارہ ،ھغه دوهرہ  Complicatedاو  Bureaucraticدے چې

ھغه ھن تیا خه هیاضسو هیاضسو تاندې خلق ھغې زه ناسر وی ،زہ جی زاسو زه Recent
 exampleدرکوم ،زها خه حلقه کښې  16خلونو تاندې کار ضروع دے چې ھغه

سیالب وړلی وو او د زیرو ضدږو هیاضسو نه ھغې زه یوہ خیسه نه دہ ریلیس ضوې10 ،
الکھ خلق هصیثر سرہ هخاهخ دی نو که د ریلیسز دا طریقه کار ،ھغې له یو داسې

طریقه کار وکسلے ضی Which can be possible۔ دویوه خثرہ دا دہ جی چې د
ټرانسدیرنسی خثرہ ھن دہ ،چې دا  Ensureوی ،فنانس ډیدارټونټ کښې او
 Speciallyد ھاؤس د ھر یو سړی ،هوثر ھغې زه  Accessوی۔ د ریټونو خثرہ جی،
زہ ته د خثلک ھیلسھ  Exampleورکړم چې ھغې کښې  At leastزها خه حلقه کښې یو
ټھیکیدار ھن ټینډر له نه ځی ځکه چې د ھغې ھغه ریټونه دوهرہ  Low ratesدی چې
ھغه ټھیکیدار خکښې  10او  20خرسنټ خه نقصان تاندې وی نو ھغه سکیوونه خه دې
وجه تاندې تیا  Delayضی او ھغې تاندې خه صحیح وخر تاندې تیا ػول نه کیږی۔
دویوه خثرہ جی د  Re-appropriationیو ضے ضروع وی ،فنډز  Allocateضی یو

سکین زه او هینځ کښې چې تیا یو سړے خثریږی نو د ھغې تیا Re-appropriation
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ضوے وی او ھغه تیا  Evenچې د ھغه ضلؼې نه ھن وزے وی ،د ھغې ھن هاسرہ
 Practical examplesاو هثالونه ضسه۔ اخیرنئ خثرہ ته زہ دا وکړم چې د تجټ خه
زیارئ کښې خکار دہ چې کن از کن ػواهی نوائندګان ھغه خه  Lightکښې وی او
 Right from the beginningچې کوم زجاویس ورکړی ،ھغه صرف زجاویس ترائے
زجاویس نه وی خو چې کوم  Realزجاویس د ھغوی وی او ھغه  Implementableوی

چې ھغه زجاویس تیا خه تجټ کښې ھن ضاهل ضی ځکه چې زیر کال هونږ ھر یو تجټ زه
راغلی یو خو سږکال خو چا رانه زدوس ھن نه دے کړے خو خه ھغې کښې تیا زهونږ،
زها خیال دے چې خه دې ټول ھاؤس کښې ته د چا ھغه Suggestionته خکښي
Includeضوے نه وی نو دا هې ػرض کولو چې هنسټر صاحة خه دې تاندې هونږ زه
لږ غوندې وضاحر وکړی او لږہ یقین دھانی راکړی۔ هھرتانی۔

خٌبة عپیکش عیذ هسوذ ػلی ؽبٍ فبزت۔
عیذ هسوذ ػلی ؽبٍ

ډیرہ هھرتانی جناب سدیکر صاحة۔ زہ خدل کټ هوضن جی

واخس اخلن خو د دې یقین دھانئ سرہ چې هنسټر صاحة ته ان ضاء اهلل زؼالیٰ ټولو
هوثرانو سرہ او ھرې ضلؼې سرہ ته ان ضاء اهلل و زؼالیٰ انصاف کوی ،نو دغه یقین
دھانی راکړئ نو زہ دا خدل کټ هوضن واخس اخلن۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب فبزت۔
عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش فبزت ،هیں یہ عودھتب ہوں کہ اگش اط
فوثے کب یہ هسکوہ ٹھیک ہو خبئے ،تو فوثے کے عبسے هسکوے ٹھیک ہو
خبئیں گے۔ چھوٹی عی هثبل هیں عپیکش فبزت آپ کو دیتب ہوں ،اط دى ثھی هیں
ًے ثبت کی تھی ،خٌبة وصیش خضاًہ فبزت ثہت اچھے آدهی ہیں ،ہن توهغ
سکھتے ہیں اى کے اوپش ،یہ عغٹن کو ٹھیک کشیٌگے۔ عپیکش فبزت دط دط
عبل ہو ئے ہیں ثلڈًگیں ثٌی ہوئی ہیں۔
ػقشکی اراى
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عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش فبزت هیں فشف اپٌے زلوے کی ثبت
کشوًگب ،هیشے زلوے هیں کوئی دط عبلوں عے ہغپتبل اوس عکول کی ثلڈًگیں
ثٌی ہیں اوس وٍ تجبٍ و ثشثبد ہو گئی ہیں ،تو اثھی تک عٹبف وہبں پہ ،یؼٌی اتٌی کبہلی
اوس عغتی ہے کہ عٹبف وہبں پہ ًہیں پہٌچب ہے اوس کشوڑوں اسثوں سوپے کب
ًوقبى فوثے کے اًذس ہو سہب ہے ،تو هیں هٌغٹش فبزت کو یہ تدویض دوًگب کہ
خت ثلڈًگض پش  75%کبم هکول ہو خبئے تو کن اص کن هسکوہ خضاًہ والوں کو ہذایت
کی خبئے کہ اط کیلئے چوکیذاس کی پوعٹ كوسی هوس پش عیٌکؾي کی خبئے
تبکہ هلکی خضاًے کو ًوقبى ہوًے عے ثچبیب خبئے۔ خو لوکل گوسًوٌٹ آڈٹ کب
هغئلہ ہے ،اے خی آكظ والے عبل هیں ایک دكؼہ اى هسکووں کے پبط خبتے ہیں
اوس اى کب آڈٹ کشتے ہیں ،هیشا یہ خیبل ہے کہ اط کے تھوڑا عب آڈٹ کے هشیوہ
کبس کو وعیغ کیب خبئے تبکہ خت چیک ایٌڈ ثیلٌظ ہو گب تو ؿبلجب ًا هلکی خضاًہ خو
ثیذسدی عے اط کے اًذس خو کچھ ہو سہب ہے هللا تؼبلیٰی هؼبف کشے ،ہن عت کو هل
کے اط خضاًے کو ثچبًے کی توكین ػطب كشهبئے۔ عشاج السن فبزت آپ کے
اوپش ثڑی رهہ داسی ہے ،چیق هٌغٹش فبزت عے صیبدٍ رهہ داسی آپ کے اوپش
ہے ،آپ خضاًہ کو ثھشیں گے تو ہوبسا تؼویش خیجش پختوًخوا پشوگشام ثھی اى ؽبء
هللا چل پڑے گب۔ ایک دسخواعت وصیش اػلیٰی فبزت عے هیں یہ کشوًگب کہ ثیؾک
آپ کی پبسٹی ًے تجذیلی الئی اوس وٍ تجذیلی آپ کے اوپش الگو ہوتی ہے خٌبة
وصیش اػلیٰی فبزت  Kindlyاط هیں اپوصیؾي کو ؽبهل ًہ کشیں ،ہوبسا خو تؼویش
خیجش پختوًخوا پشوگشام ہے ،وٍ اپوصیؾي کیلئے آپ ثسبل کشیں اوس اپٌے اوپش وٍ
پبثٌذی ،تبلیبں اوس اپٌے اوپش یہ پبثٌذی مشوس آپ ثسبل سکھیں کیوًکہ آپ ًہیں
سکھیں گے تو پھش ؽبیذ آپ کو پشیؾبًی ہو تو  ،Kindlyچوًکہ وصیش اػلیٰی فبزت
پشاًے پبسلیوٌٹیشیي ہیں اوس هوجشاى کی هدجوسیوں کو ثھی عودھتے ہیں کہ
زلووں هیں هوجشاى خت خبتے ہیں تو اى کیلئے کیب کیب هغبئل ہوتے ہیں اوس لوگ
چھوٹی چھوٹی چیضوں پش ثڑی توهؼبت اى کے اوپش سکھتے ہیں اوس یویٌب ًا آپ
عودھتے ہیں کہ اگش پبًی کی کوئی عکین  Damageہوخبتی ہے خو کشوڑوں
سوپے کی ہے اوس کوئی هوجش اط کیلئے ،دو تیي الکھ سوپیہ اوپش اط کے پبط
ہوگب تو وٍ سکھے گب تو کشوڑوں سوپے ثچ خبئیں گے اوس اعی هشیوے عے
ٹشاًغلبسهش اوس یہ دوعشی چھوٹی چھوٹی چیضیں ،تو هیں عودھتب ہوں کہ وصیش
اػلیٰی فبزت هہشثبًی کشیں گے اپوصیؾي کے اوپش ،خقوفی هوس پش ہوبسا
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خو كٌڈ ہے ،ٹی ایظ پی تؼویش خیجش پختوًخوا ہے ،یہ مشوس آپ ثسبل کشیں گے۔
ثڑی هہشثبًی۔
تبلیبں
خٌبة پشویض خٹک وصیش اػلیٰی

چوًکہ اوسًگضیت خبى ہوبسے پشاًے

پبسلیوٌٹیشیي ہیں ،هیں آج آپ عت کو یویي دالتب ہوں خبؿ هوس پش اوسًگضیت کی
وخہ عے کہ اى ؽبءهللا تؼبلیٰی ڈعٹشکٹ ڈیویلپوٌٹ کویٹی کے  Throughكٌڈص آئیں
گے اوس وہبں عت ثیٹھ کش عکیویں ثٌبئیں گے ،آپ کب خیبل سکھب خبئے گب ،ایغب
هغئلہ ًہیں ہوگب۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش ؽبٍ زغیي فبزت۔
خٌبة ؽبٍ زغیي خبى

واخس اخلن جی۔

خٌبة عپیکش ثوثیہ ؽبہذ۔
هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ هیشے خیبل عے اط هسکوے هیں كٌبًظ کے علغلے هیں
هیں ثبلکل هطوئي ًہیں ہوں کیوًکہ اط کی کوئی پالًٌگ ًہیں ہے۔ ہبں چوًکہ
ادھش  35الکھ اگش عٹوڈًٹظ ہیں تو ایک الکھ ٹیچشص ہیں ،خٌبة عپیکش ،ثبہش کے
هلکوں هیں ایک کالط هیں  18عٹوڈًٹظ ہوتے ہیں اوس ادھش  180عٹوڈًٹظ ہیں
اوس ایک ٹیچش عٌجھبلتب ہے تو کہبں عے وٍ ثچے پڑھیں گے؟ هطلت اى کو ٹیچشص
چبہیئے کہ خی پوعٹیں ًکبلیں ،آگے عے  Jobsدیذیں۔ ہبعپٹلض هیں دیکھیں OPD
هیں آپ خبئیں ،ایک ڈاکٹش دسهیبى هیں ثیٹھب سہتب ہے اوس هشیل اط کے اوپش ہی
چڑھے خبتے ہیں دسهیبى هیں کہ کوى ہے؟ اًذس ایک ڈاکٹش ہوتب ہے اوس OPD
کی چٹیں لوگ دیتے ہیں تو یہ کوًغب عغٹن ہے؟
خٌبة عپیکش ہبں۔
هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ تو ڈاکٹشص چبہئیں۔۔۔۔۔
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خٌبة عپیکش تو ہبں یہ  Concernedاط کے عبتھ ثبت کشیں ،Basically ،یہ تو
آپ ہیلتھ کی ثبت کشسہے ہیں ،خو  Concerned departmentہے ،اط کے
زوالے عےثبت کشیں۔
هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ ٹھیک ہے۔
خٌبة عپیکش ػظویٰی خبى ،هیڈم
هستشهہ ػظویٰی خبى

ضکریه جناب سدیکر۔ جناب سدیکر ،زها ضکایازونه خو ډیر

زیاذ وو خو سراج الحق صاحة زها کلی وال دے او دے زهونږ آنریثل دغه دے او
سی این صاحة هوجود دے نو زہ واخس اخلن۔ زھینک یو۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش ػغکش پشویض۔
خٌبة ػغکش پشویض خٌبة عپیکش ،ایک تو یہبں پش  Releasesکب ثڑا پشاثلن ہے
خظ عے تشهیبتی کبم ثہت هؾکل ہوخبتے ہیں فوثے هیں۔ دوعشا اط ڈیپبسٹوٌٹ
هیں هالصهیي کو هختلق هشیووں عے الگ الگ االؤًغض دیئے خبتے ہیں ،اگش آپ
ًوٹ کشیں تو اط ڈیپبسٹوٌٹ کے خو هالصهیي ہیں ،اًکی تٌخواہیں دوعشے
ڈیپبسٹوٌٹ عے کچھ صیبدٍ ہی ہوتی ہیں تو اط پش هیں چبہوًگب کہ رسا دیکھ لیں اوس
اط پش عشداس فبزت ًے  Already fundsکے ایؾو پش ثبت کشدی اوس
وصیشاػلیٰی فبزت ًے ثھی یویي دہبًی کشائی ہے تو هیں اهیذ کشوًگب کہ وٍ ہوبسا
خیبل سکھیں گے۔ هیں واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش ػجذالغتبس خبى۔
خٌبة ػجذالغتبس خبى خٌبة عپیکش ،عت اساکیي ًے اط پش ثبت کی ہے ،یوٌب ًا
كٌبًظ ڈیپبسٹوٌٹ کے زوالے عے دو تیي چیضوں کو ہن ًے تیي چبس عبلوں هیں
یوں دیکھب ہے ،اط هیں خو  Cost estimatesہیں Allocations ،ہیں اوس
 Releasesهیں ً Balanceہیں ہوتب خظ کی وخہ عے آگے ہوبسے ڈیویلپوٌٹل
پشوگشاهض هتبثش ہوتے ہیں ،یہ هیں ًے ایک ثبت ًوٹ کی ہے اوس هیں تدویض کے
عبتھ یہ کہوًگب کہ اط هیں آپ تواصى سکھیں۔ دوعشی خٌبة عپیکش ،یہ كٌبًظ
341

ڈیپبسٹوٌٹ کے زوالے عے ایک تدویض ثھی دوًگب ،تدویض عودھ لیں کہ یہ خو ہن
ہش عبل ثدٹ کے دوساى ثدٹ عپیچ ہوتی ہے تو اط کے ثؼذ ہن هوجشاى اعوجلی اط
اعوجلی کے اًذس اپٌے خٌشل ڈعکؾي هیں تدبویض دیتے ہیں۔ اط سوایت کو تھوڑا
تجذیل کشکے  Pre-budgetایک عیؾي ہو اط پش ،خظ هیں هوجشاى اعوجلی ،آئٌذٍ
هبلی عبل یہ سوایت ہو کہ وٍ اپٌی تشخیسبت کے هطبثن اپٌے امالع کے هتؼلن
اپٌے زلووں کیلئے آپ عے یب ڈیویلپوٌٹ عکیووں کے لسبظ عے خو تدبویض دیں
وٍ ہش ثدٹ اخالط عے پہلے  Pre-budgetایک اخالط ہو خظ هیں یہ تدبویض
آئیں اوس اط ثٌیبد پش ثدٹ عبصی ہو تو هیشے خیبل هیں یہ ثڑی هؼوول ثبت ہوگی۔
خٌبة عپیکش ،یہ هیں  Withdrawثھی کشوًگب ،یویٌب ًا عشاج السن فبزت ًے کل
اپٌی  Wind up speechهیں ثڑے خوثقوست تشیي اللبظ هیں اط کب توبم اخوبلی
خبئضٍ ثھی لیب اوس اط کب رکش ثھی کیب لیکي عبتھ عبتھ ایک تھوڑا عب گلہ ثھی ہے کہ
وٍ خت ثھی اط هیں تزکشٍ کشتب ہے تو دسیبئے پٌدگوڑٍ اوس دسیبئے چتشال عے
آگے کوہغتبى کی زذود تک ًہیں خبتب۔ اط هیں خظ هشذ آپ ًے رکش کیب تھب کہ
 25ہضاس هیگب واٹ ثدلی کی گٌدبئؼ اى دو دسیبؤں هیں ہے تو هیں یویي عے کہتب
ہوں کہ اط عے آگے کوہغتبى ہے اوس ؽبًگلہ ہے ،خقوفب ًا کوہغتبى هیشے
زلوے هیں یہ چھوٹے دسیبؤں پش هیشے خیبل هیں کوئی  45ہضاس هیگبواٹ ثدلی
کی گٌدبئؼ ہے تو اط چیض کب ثھی تھوڑا وٍ رکش کشیں اوس فشف اظہبس پش ثھی ہن
خوػ ہوتے ہیں۔ ثبهی تو خضاًے کی کٌدی آپ کے پبط ہے ،یہ ہوبسا سة ثھی
دیکھتب ہے اوس ہوبسی یہ پوسی اعوجلی ثھی دیکھتی ہے ،صیبدتی کشوگے تو
ازتغبة ثھی ہوگب ،اوس کچھ ثھی ًہیں ہوگب تو اط سة کے عبهٌے تو ہن ًے خبًب
ہے اوس یہ آپ کی اى ثبتوں کی هیں تبئیذ ثھی کشتب ہوں اوس هیں  Withdrawکشتب
ہوں عش۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش تیظ هٌٹ کیلئے وهلہ کیب خبتب ہےً ،وبص اوس چبئے کیلئے۔
اط هشزلہ پش ایواى کی کبسسوائی ًوبص ػقش اوس چبئے کیلئے هلتوی ہوگئی
وهلہ کے ثؼذ خٌبة عپیکش هغٌذ فذاست پش هتوکي ہوئے
خٌبة عپیکش ثغن هللا الشزوٰی ي الشزین۔ وهلہ کے ثؼذ ثبهبػذٍ آؿبص کشتے ہیں۔ هلتی
خبًبى فبزت عے خواعت ہے کہ وٍ اپٌی کٹ هوؽي پش ثبت کشیں۔
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هلتی عیذ خبًبى

تسن اهلل الرحوٰن الرحین۔ جناب سدیکر صاحة ،لکه دې هلګرو

خثرې اوکړلې ،هحکوه خسانه غالثاً د ټولې صوتې چې څوهرہ هحکوې دی ،دا د
دوئ هازحر دی او د دوئ خه وجه تاندې چلیږی خو جناب سدیکرصاحة ،که کله ھن
هونږ سی اینډ ډتلیو واال زه الړ یو یا چا زه ھن الړ یو چې ھلسه ػالقو کښې کارونه
ضوی دی تیا د ھغوی نه هونږ زدوس کوؤ ،زہ ته د خدلې حلقې حوالې تاندې درزه
اوواین چې زقریثاً سن  2009-10واال سکولونه دی ،زها حلقې کښې جوړ ضوی
دی ،نین نین جوړ دی او نین نین خازی دی ،که کله ھن ها ھغوی زه وئیلی دی نو ھغوی
وائی چې فنډز نطسه دے ،د فنډ د وجه نه ھغه سکولونه هطلة دا دے ،ھن دغه ضان ته
زها د دغه هلګرو حلقو کښې خه زرګونو وی خو خه سوؤنو داسې تلډنګونه ته وی چې
ھغه ته د فنډ د وجه نه نین خازی وی۔ ګسارش ته زها دا وی چې د دې د خارہ د یوہ طریقه
کار وضغ کړلے ضی۔ هخکښې خو ته هحکوو کښې لږہ خردہ وہ ،لږ ػسذ وو ،لږہ حیا
ته وہ ،اوس خو ھر څوک خدل کار خورہ کړی او تیا ټھیکیدار خوھه ضه او کارونه ئے
خوھه ضه۔ که هونږ ټھیکیدارانو زه وایو چې دا کار ولې نه خورہ کوئ ،ھغوی وائی
چې ها نه خو دوهرہ دوهرہ خیسې رانه الړې دی او نورې خیسې ضسه نه جی چې زہ
ورسرہ دا کار خورہ کړم او تل جناب سدیکرصاحة ،قوهی خسانې زه د ھغې کارونو
دا نقصان وی چې نن یو کار خه خینځه روخئ تاندې کیږی ،سثا خه ازه او خه لس روخئ
تاندې ھغه کار تیا نه کیږی نو دا ته هو ګسارش وی ،وزیر خسانه صاحة هاضاءاهلل یو
ډیر دیندارہ او ایواندارہ انسان دے ،دوئ نه هونږ دا زوقغ لرو چې د دې د خارہ د یو
طریقه کار هسؼین ضی ،د ھغه طریقه کار هطاتق د هحکوو زه او هسؼلقه هطلة دا دے
چې کوم زؼویرازی کارونه ضوی وی او یا کیږی ،ھغوی زه د فنډ هہیا کړلے ضی او تل
ته هې جناب سدیکرصاحة ،دا ګسارش وی چې کله ھن سکولونه او ضئیان جوړ ضی،
ډیر داسې سکولونه دی ،اول زہ ته درزه د خدل کلی خثرہ وکړم ،زها کلی کښې یو

سکول جوړ ضو او ھغه دے زنانه خرائوری سکول ،ھغه زقریثاً سن  2008او 2009
اے ډی خی کښې جوړ ضوے دے ،سن  2009نه دغې خله زقریثاً ډیر کالونه ،خینځه
کالونه یا دغه ضان کن و زیاذ هودہ خورہ کیږی ،اوسه خورې د ایجوکیطن او د سی

اینډ ډتلیو خه دې تاندې جھګړہ دہ چې ھغوی وائی چې هونږ زه فنډ نه دے ریلیس ضوے
او چې هونږ ورزه چوکیدار راولو او هونږ ورزه کسان راولو ،اوس ها اوریدلی دی
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چې هساثرین ورزه راغلی دی ،ھغه سکول کښې آتاد ضوی دی ،نو دا ته زها ګسارش
وی چې هخکښې زیر حکوهر کښې ھن ها دا خثرہ کړې وہ ،زقریثاً څلور سوہ دی که
څه کن زیاذ داسې سکولونه دی چې د ډیرو هودو نه خرازه دی ،حکوهر د ھغې غن
نه کوی ،حکوهر ھغې زه خوسټونه نه ورکوی ،چوکیدران نه ورکوی نو د ھغې د
وجه نه ھغه سکولونه تیا خراب ضی۔ دې ګسارضازو سرہ سرہ زہ خدل کټ هوضن
واخس اخلن او دا ګسارش کوم چې هنسټر صاحة ته ان ضاءاهلل خه دې تاندې غور
کوی۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش هسوذ ػقوت هللا۔
خٌبة هسوذػقوت هللا ؽکشیہ خٌبة عپیکشفبزت۔ خٌبة عپیکش ،هسکوہ
خضاًہ ،اط کے ًبم عے ثھی پتہ چلتب ہے کہ اعکی کتٌی اہویت ہے اوس خٌبة واال
ػشثی صثبى هیں ایک ؽبػش كشهبتے ہیں
ير ٱ اس د وهب
ده وه

إٱى

وهه ً
ده ً

إٱى

ده ضة

ه
ً

ع ٱ اس د وهب

ده ض ة

ع ٱ اس د ض

ير ٱ اس د ض

إٱى
ير ٱ اس د اٱ
ده ااُع
ع ٱ اس د اٱ
ده
ااُع
خٌبة عپیکش ،هغتضاد یہ کہ یہ وصاست خضاًہ کب هٌقت ،یہ عٌت یوعلی ثھی
ہےاوس اط وصسات کب زنشت یوعق ػلیہ فلواح والغالم ًے اپٌے اعتسوبم کی
ثٌیبد پش اط کب هطبلجہ ثھی کیب تھب۔ اسؽبد سثبًی ہے ۡيج َاع ۡي ِب ى َا َا ٰـى َا َاز ِبإِٓٮ ِب ۡيٱَا ۡي ِب ِبإ ِهَّللِبى
ی َا ِب ُعم ،تو خٌبة واال اط عے ثھی اط هسکوے کی اہویت کب اًذاصٍ لگتب ہے
َا ِب ٌظ
لیکي خٌبة واال ،هیں اپٌے گشاهی هذس هٌغٹش فبزت کے زنوس هیں فشف اتٌب
ثتبًب چبہوًگب کہ ہوبسا اط زکوهت کب هؾؼل ساٍ هذیٌہ عٹیٹ ہے اوس خٌبة سعول
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هللا ﷺ اسؽبد كشهبتے ہیں ػشثی خو هیبًہ سوی اختیبس کشے گب وٍ کجھی ثھی
تٌگ دعتی هیں ،كوش و كبهہ هیں اوس هؾکل هیں هجتال ًہیں ہوگب۔ اعی توہیذ کے ثؼذ
خٌبة واال ایک تو هیشے عبتھیوں ًے ثھی ثتبیب کہ یہ هسکوہ خبؿ هوس پش خو
اداسے ثٌتے ہیں ،اى کی پوعٹوں کی  Sanctionکے ثبسے هیں ثے خب تبخیشی
زشثے اعتؼوبل کشتب ہے اوس یہبں تک کہ وٍ اط تؼویش کی اكبدیت خواٍ وٍ هسکوہ
فست کب ہو ،خواٍ وٍ هسکوہ تؼلین کب ہو ،خواٍ وٍ کغی اوس هسکوے کب ہو ،تو خت
تک اط کیلئے کوئی سکھوالے کب ثٌذوثغت ًہ ہو تو خٌبة واال پھش وٍ هٌہذم
ہوخبتب ہے اوس دوعشی ثبت یہ ہے کہ خت کوئی اداسٍ ثٌتب ہے کغی هوقذ کیلئے
تو خت تک اط کب ؿشك و ؿبیت زبفل ًہ ہو تو لوگوں کو اط کے عبتھ دلچغپی،
لگبؤ اوس هسجت و پیبس ختن ہوخبتب ہے اوس یہبں تک پھش کچھ لوگ اط کی اكبدیت
ختن ہوًے کی وخہ عے اط کے دسواصں کو اکھبڑ کش لیدبتے ہیں ،کچھ لوگ
اعکی چبدسوں کے اوپش پتھش هبستے ہیں ،پھش یہبں تک کہ ہوبسے هسکوے کب اى
کیلئے پوعٹوں کب ثٌذوثغت کشًے تک وٍ ثلڈًگ آدھی هوهغ پش ًہیں ہوتی ہے اوس
ًہ هبثل اعتؼوبل ہوتی ہے اوس یہ اط لئے کہ ػالهہ اهجبل كشهبتے ہیں
خظ کھیت عے دہوبى کو هیغش ًہ ہو سوصی
؎
اط کھیت کے ہش خوؽہ گٌذم کو خال دو۔
تو خو ثڑی ثڑی ثلڈًگض ،خوثقوست ثلڈًگض ثٌی ہیں لیکي خظ هوقذ کیلئے ثٌی
ہیں لوگوں کو وٍ عیشاثی زبفل ًہ ہو ،وٍ اكبدیت ًہ ہو تو پھش لوگ اط کو
گشادیتے ہیں خٌبة واال لہزا ایک تو هسکوے کی ًبهـ کبسکشدگی هیں هیشے
دوعشے عبتھیوں ًے ثھی ػشك کیب ہے ،دوعشی ثبت یہ ہے کہ Fund

 releasesیہ پوسے عبل هیں ًہیں کشتے ہیں خی ،خوى کے هہیٌے هیں كٌڈ
 Releaseکشًے پش یہ زؾش ہوخبتبہے۔ یہ کیوں ہوتب ہے ،یہ تبخیش کیوں ہوتی ہے
اوس پھش خوى کے هہیٌے هیں اتٌی وعیغ هوذاس هیں Releaseکیوں ہوتب ہے؟ تو یہ
هیشے هستشم وصیش فبزت هوفوف خو سؽوت کے ثتوں کو توڑًے والے ہیں،
وٍ خود عودھتے ہیں کہ اط کو یہبں تک کیوں لے آتے ہیں اوس پھش اط وهت اط
كٌڈ کو  Releaseکیوں کشتے ہیں؟ ایک تو اط هیں یہ ہے کہ اط کی تغلغل کے
عبتھ پوسے عبل هیں اگش  Releaseہو تو ثشوهت کبم ثھی ہوگب اوس کبم ثھی تغلی
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ثخؼ ہوگب

تبلیبں اوس پھش هؼلوم ہے اى عت کو خی کہ  30خوى کی سات

کو خو ہدوم سہتب ہے كٌڈ کو سیلیض کشًے کیلئے ثیٌکوں پہ تو وٍ عت کوهؼلوم ہے۔
تو خٌبة واال اط عے ثچبًب چبہیئے اوس اط کے ػالوٍ آڈٹ کے ثبسے هیں ،یہ
ثھی ہن عت کو هؼلوم ہے کہ یہ ثھی ایک سوایتی اًذاص هیں ہوتب ہے ،آڈٹ کے ثہبًے
خبتے ہیں اوس وہبں عے گلگت عکشدو ،ؽوبلی ػالهہ خبت کی عیش پش خبتے ہیں،
چٌذ دى لگب کش واپظ آتے ہیں اوس کہتے ہیں کہ آڈٹ ہوگیب ہے ،تو لہزا هیشا هوقذ یہ
ہے خٌبة واال کہ اط هسکوے کی اتٌی اہویت کے ثبوخود اگش اط هیں تھوڑی
کوتبہی ثھی عبهٌے آخبتی ہے تو پھش وٍ ثہت ًوقبى دٍ ہوتی ہے۔خٌبة واال آخش
هیں هیں ایک ثبت ػشك کشوں کہ کل  Budget speechهیں خیغب کہ ہوبسے
ػجذالغتبس خبى فبزت ًے ثھی رکش کیب کہ ہوبسے هٌغٹش فبزت ًےکبالثبؽ ڈین
کے عبتھ وكبهی زکوهت عے یہ هطبلجہ ثھی ہبؤط هیں سکھب کہ ثھبؽب ڈین کو ثھی
هت ثٌبؤ ،خٌبة واال هیں عودھتب ہوں کہ ہوبسا وصیش هوفوف اگش ثشا ًہ هبًیں تو
یہ هطبلجہ یہ کیوں کشتب ہے؟اى کے عبهٌے یہ ثبت ہے کہ یہ توبم هٌقوثے۔۔۔۔۔
هؼضص سکي کب هوثبئل ثح سہب ہے
هہوہے
خٌبة عپیکش هوالًب فبزت یہ هوثبئل اپٌب ثٌذ کشیں ،یہ هہشثبًی ہوگی ،اعوجلی
کب اخالط ہے اوس دوعشا ٹبئن کبثھی خیبل سکھیں ،آگے ثھی۔۔۔۔۔
خٌبة هسوذػقوت هللا خی۔
خٌبة عپیکش ًہیں ،کیوًکہ کبكی کبم ثبهی ہے تو اگش آپ هختقش کشیں تو
هہشثبًی ہوگی۔
خٌبة هسوذػقوت هللا ثظ ختن کشتب ہوں،ختن کشتب ہوں۔
خٌبة عپیکش هختقش کشیں خی۔
خٌبة هسوذػقوت هللا تو اط کے عبتھ یہ ہے خی ،وٍ کہتب ہے کہ چتشال اوس
پٌدگوڑٍ هیں ثٌبؤ زبالًکہ هیں عودھتب ہوں کہ ہوبسا هٌغٹش هوفوف کب هطبلجہ
ہے کہ ہش ایک ڈویژى عے فوثہ ثٌبؤ ،تو وٍ عودھتب ہے کہ اگش ہش ایک ڈویژى
فوثہ ثي خبئے اوس یہ توبم هٌقوثے وہبں کوہغتبى هیں ثي خبئیں تو اى کی سائلٹی
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تو پھش فوثہ ہضاسٍ کو هلے گی ،فوثہ هالکٌڈ کو تو ًہیں هلے گی ،تو یہ ہویں
کبكی دوس عے هسشوم سکھٌب چبہتبہے۔ تو خٌبة واال ،اط هغن کی ثبتیں اگش ًہ
ہوخبئیں تو ثہتش ہوگب اوس هیں اًہی ثبتوں پہ اپٌی کٹوتی کی تسشیک واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش
ھں۔

ؽکشیہ خی ،ؽکشیہ،ؽکشیہ۔ ھسې ډیرګران دغه د واخس واخسسو،

هہوہہ هیبں میبءالشزوبى فبزت ،ؽیشاص خبى۔

خٌبة هسوذ ؽیشاص خٌبة واال هسکوہ خضاًہ ثہت اہن هسکوہ ہے خظ کی چبثی
خٌبة عشاج السن فبزت کے پبط ہے ،هیں هزکوسٍ هسکووں هیں چٌذ تدبویض
پیؼ کشًب چبہتب ہوں۔ خٌبة واال،اکثش ثلڈًگض ،عکول یب سوڈ ،خو ثھی ہے ،خظ
وهت وٍ تیبس ہوخبتے ہیں تو اى کو كٌڈ ً Releaseہیں ہوتب تو وٍ اى كٌڈص کی وخہ
عے چھ چھ هہیٌے ،ایک ایک عبل تک اعی هشذ ثٌذ پڑے سہتے ہیں تو اط وخہ
عے هسکوے کو کبكی ًوقبى ہوتب ہے۔ خظ وهت وٍ كٌڈ  Releaseہوتب ہے ،وٍ
پبط ہوتب ہے خواٍ وٍ سوڈص ہیں یب ثلڈًگض ہیں تو اط کو خظ وهت كٌڈص Release

ہوتے ہیں ،پھش اط کی کوئی گبسًٹی ًہیں ہوتی ،هیشی یہ تدویض ہے کہ خوثھی
عشکبسی کبم ہے ،خواٍ سوڈص ہیں یب ثلڈًگض ہیں ،هسکوہ خضاًہ فوثبئی گوسًوٌٹ
اعکی ثبهبػذٍ گبسًٹی هوشس کشے کہ خوهسکوہ ،خو اداسٍ ہے ،وٍ رهہ داس ہو کن
اصکن اط کب ،اگش ایک آدهی اپٌےگھش کیلئے تؼویشکشتب ہے ،اپٌی رات کیلئے
تؼویش کشتب ہے تو اط کی اہویت کیب ہوتی ہے؟لیکي گوسًوٌٹ خضاًہ عے خو چیض
ثھی ثٌتی ہے ،وٍ ثٌٌے کے چھ هہیٌے ثؼذ یب ایک عبل ثؼذ وٍ ثبلکل ختن ہوخبتی
ہے۔ هیشی خٌبة وصیش خضاًہ عے یہ دسخواعت ہے کہ اط کب تذاسک کیبخبئے
اوس اعکب اصالہ کیبخبئے کہ یہ كٌڈ ،خو گوسًوٌٹ کب میبع ہو سہبہے وٍ مبئغ ًہ ہو
اوس خو ػوبسات یب خو ثلڈًگض یبخو ثھی ہو ،ثشوهت هکول ہو ،اى کو خلذاصخلذ
هسکوے کے زوالے کیب خبئے اوس خہبں خبلی پوعٹیں ہوں ،اى کو خلذاصخلذ پش
کیب خبئے۔ هیں ًے اط هیں دوالکھ کی کٹ هوؽي دی تھی تو اط کو واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش هسوود ازوذخبى۔
خٌبة هسوود ازوذ خبى

هھرتانی۔ زہ دسراج صاحة چې دا دوئ وئیلی وو چې د

خورہ ضلؼو چې کوم دا خسواندہ ضلؼې دی ،دې ټولو زه ته حقوق تراتر ورکوؤ ،هونږ
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دوئ نه دا اهید لرو چې ان ضاءاهلل دوئ ته هونږ سرہ انصاف کوی او د دہ خه خاطر زہ

دا کټ هوضن واخس اخلن۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش ًواثضادٍ ولی هسوذخبى۔
ًواثضادٍ ولی هسوذخبى

جناب سدیکرصاحة ،خه دې هحکوه خو ھغه ورځې ها ھن

ډیر لوئے تحث کړے وو چې خه هنصوته تندئ تاندې ،د کارکردګئ نه خو زہ ډیر
هطوئن نه ین خو چونکه دا زهونږ وزیر اػلیٰ صاحة سرہ دہ او زہ دا زوقغ لرم چې خه
دیکښې ته هونږ سرہ هطورہ او دغه کوی نو د دغې د وجه نه زہ ھغه خدل کټ هوضن

واخس اخلن۔
تبلیبں
Mr. Speaker: The honourable Minister for Finance, Khyber
Pakhtunkhwa, to please reply.

خٌبة عشاج السن }عیٌیئش وصیش خضاًہ { خٌبة عپیکشفبزت پہلے توخي
دوعتوں ًے اپٌے خیبالت کباظہبس کیب ہے اط هیں ہوبسے لئے کبكی سہٌوبئی
هوخود ہے ،هلتی خبًبى فبزت ثھی ،هلک ػجذالغتبس فبزت ،ػغکشپشویض،
ػظویٰی خبى ثی ثی ،فبلر هسوذفبزت،ثوثیہ ؽبہذ فبزجہ ،زغیي ؽبٍ اوس آهٌہ
عشداس ثی ثی ًے ثھی ،اسثبة اکجشزیبت ًے،هسوذ ػلی ؽبٍ ثبچب ،خؼلش ؽبٍ،
ػقوت هللا فبزت،هلک سیبك فبزت اوس دوعشے عبتھیوں ًے ثھی کبكی
تلقیل عے ثبت کی ہے۔دو ثبتیں ہیں ،ایک تو یہ ہے کہ ہوبسا اسادٍ ہے ،ػضم ہے
کہ اعوجلی هیں ایک ایغے هبًوى کو ہن الئیٌگے خظ هیں اهالػبت تک سعبئی
هوکي ہو ،یویٌی ہو اوس لوگ اط لئے کشپؾي کشتے ہیں یب لوگ اط لئے Delay
 tacticsاعتؼوبل کشتے ہیں یب لوگ اط لئے چیضوں کوچھپبتے ہیں کہ اة تک
ایغب هبًوى ًہیں ہے خظ کے ًتیدے هیں ہشپبکغتبًی یب وهي کب ہش ؽہشی خو
هؼلوهبت زبفل کشًب چبہے ،اط کو هل خبئیں۔ توایک تو اى ؽبءهللا تؼبلیٰی اط
هشذ ایک هبًوى ہن السہے ہیں ،آپ كٌبًظ کے زوالےعے ،آپ هسکوہ خٌگالت
کے زوالے عے،پی ایٌڈ ڈی کے زوالے عے ،خظ هسکوے هیں خو ثھی
هؼلوهبت آپ چبہیں ،اط تک سعبئی هوکي ہوعکے گی ،اط عے یہ گلے ختن
ہوخبئیٌگے۔ دوعشی ثبت یہ ہے کہ خو تشهیبتی کبهوں کے زوالے عے اثتذاءہی
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هیں ٹیٌڈس وؿیشٍ کئے خبتے ہیں ،اة تک خو علغلہ ہے ،عچی ثبت یہ ہے کہ اط
عے تو ہن عت هطوئي ًہیں ہیں اوس خو عغٹن ہے ،ہن هشکض عے ،ثبہش عے ،خہبں
عے ثھی كٌڈ التے ہیں ،وٍ اعی ایک هسکوے کی ًزس ہوخبتے ہیں اوس یہی وخہ
ہے کہ اط هلک هیں ختٌی ثڑی ثڑی پشاپشٹیض ہیں ،وٍ اى لوگوں کی ہیں خو اط
هشذ کے کبهوں هیں  Involveہیں۔ تو اط کیلئے ثھی عی ایٌڈ ڈثلیو کے هٌغٹش
ًے ایک پوسا پالى ثٌبیب ہے اوس خظ هشذ آپ کو اپٌے گھشهیں ثیٹھ کش اپٌے
کوپیوٹش کے رسیؼے کغی ثھی کیظ ،ٹیٌڈس کے زوالے عے وٍ عبسی هؼلوهبت
آپ کوهلیں گی خی،ٹیٌڈس كبسم کے عبتھ ثھی آپ چبہیں تو اپٌے گھش هیں ثیٹھ کش
اط هیں  Applyکشیں،اط هیں ثولی کشیں اوس اط هشذ ثڑے ؽہشوں
هیں،ؽیئشص کی ثبت ہے کہ گھش هیں ثیٹھ کش ثھی آپ اط هیں ؽیئشص لے عکتے
ہیں ،خشیذ عکتے ہیں ،كشوخت کشعکتے ہیں تو ہن اط عغٹن کو ثھی کلیئش،ؽلبف
اوس یہ اة تک خو ٹھیکیذاسی
تبلیبں
ثٌبئیٌگے اى ؽبءهللا تؼبلیٰی ۔
عغٹن ہے کہ هسکوہ اوس ٹھیکیذاس هل کش خو چبہیں تو یہ اى ؽبءهللا اط کے ًتیدے
هیں تجذیل ہوخبئے گب۔ تیغشی ثبت یہ ہے کہ خو هسکوہ خضاًہ کے زوالے عے
هلتی فبزت اوس توبم عبتھیوں ًے ثبت کی ہے ،یہ ہوبسے عبتھ ثبلکل ایک اهبًت
ہے ،ہن اعوجلی هیں ثھی ثبہش ثھی اوس آپ عت عے ثڑھ کش پھش ہن اپٌے سة کے
عبهٌے خواثذٍ ہیں اوسدًیب هیں ثیؾک ایک اًغبى خواة دے عکتب ہے ،کغی کو
ي ر ہے ٱ ف ب ر ہے ،هللا ہویں اط
هطوئي تو کشعکتب ہے لیکي هللا خو س
دى کی ؽشهٌذگی عے ثچبئے ،اط لئے هیشی کوؽؼ ہوگی ثسیثیت ایک رهہ داس
کے کہ اط ًظبم کو ہن ؽلبف ثٌب لیں اوس یہی وخہ ہے کہ كٌبًظ هیں آًے کے ثؼذ
هیں ًے اى عبثن عیکشٹشیوں کو خو كٌبًظ کے عیکشٹشیض سہے ہیں،اى کو ثالیب
ہے ،اى عے هؾبوست کی ہے کہ ہن کظ هشذ صیبدٍ عے صیبدٍ ایک ؽلبف ًظبم
ثٌبلیں اوساط پوسے ًظبم کو فبف کشلیں؟ پھش یہ ہے کہ ایک ایک هسکوہ کو خو
ہوبسے كٌبًظ عے كٌڈ خبسی کیب خبتب ہے۔ ہن اى عے ایک تلقیلی ثشیلٌگ اوس پھش
یہبں تک خبًے کیلئے تیبس ہیں کہ ہوبسا وٍ پیغہ ڈیپبسٹوٌٹ پھش کہبں اوس کظ
هشیوے عے اعتؼوبل کشتب ہے؟ ہن عت ثھبئی ہیں ،یہ ہوبسی ا یک هؾتشکہ رهہ
داسی ثھی ہے اوس ہن عت اهیي ہیں ،هیں آپ عے ثھی یہی دسخواعت کشتب ہوں کہ
آپ کے رہي هیں آپ هیں عے ثہت عبسے لوگ ایغے ہیں خو ثہت صیبدٍ تدشثہ کبس
ہیں اوس ؽکبیت تو عت کو ہے لیکي ؽکبیبت کے عبتھ خو ثھی ایغی اچھی تدویض
آپ کے رہي هیں آخبئے تو هستشم وصیش اػلیٰی فبزت ثھی تؾشیق كشهب ہیں ،هیں
اى عے ثھی ػشك کشوًگب کہ ایک’تدبویض عیل‘ ثھی ثٌبیب خبئے اوس ایک
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 Competentآدهی وہبں پہ هوخود ہو کہ خظ هسکوے عے خہبں عے ثھی اط
هسکوے کے زوالے عے کوئی تدویض آخبئے خو هبثل ػول ہو ،تو وہبں ایک ایغب
اكغش هوخود ہوکہ اط هتؼلوہ وصیش ،وہبں کے عیکشٹشی کیغبتھ اط کو
كوساًا Shareکشلے اوس ثدبئے یہ کہ وٍ عبلہب عبل ثؼذ ،تو كوسی هوس پش اط کو
 Responseثھی هلے اوس خظ آدهی ًے تدویض دی ہے ،وٍ ثھی اى کے عبتھ
ڈعکظ کی خبئے ،هدھے اهیذ ہے اى ؽبءهللا تؼبلیٰی وصیش اػلیٰی فبزت اط هشذ
ایک’تدبویض عیل‘ ثھی ثٌبئیں گے خظ هیں ہن عت ،آپ عت اط هیں  Shareکشیں
گے۔آخشی ثبت یہ ہے کہ خو كٌڈص Releaseکئے خبتے ہیں تو اط هیں  50كیقذ
تو ایغے ہیں خو کہ خٌوسی ہی هیں Releaseکئے خبتے ہیں اوس اط کے ثؼذ اوس
پھش خوالئی هیں ثھی ،لیکي ہوبسا یہ ہے کہ یہ خو  Completion certificateکے
ثؼذ ایک كٌڈ  Releaseکیب خبتب ہے تو اط هیں کبكی وهت لگ خبتب ہے اوس اط هیں
ثھی ایک پشاثلن یہ ہے کہ كٌڈ ً Releaseہ ہوًے کی وخہ عے خت ایک کبم
 Delayہوخبتبہےتو خت وٍ ایک کشوڑ کب ہو توآخش هیں خود ٹھیکیذاس آکش
دسخواعت دیتب ہےکہ چوًکہ اة سیٹ هیں امبكہ ہوا ہے،لوہب اوس عیوٌٹ
اوسثبهی چیضوں هیں ،تو اط لئے اة اط پش ًظش ثبًی کی خبئے اوس کئی ایغے
هٌقوثے خود هیشے ػلن هیں ہیں کہ وٍ  56الکھ کب هٌقوثہ تھب اوس پھش ایک
کشوڑ عے وٍ ثڑھ گیب ہے۔ تو اط ًظبم کو ثھی ہن اى ؽبءهللا تؼبلیٰی ثہتش ثٌبئیں گے
یؼٌی ایک پی ایٌڈ ڈی کے هٌغٹش کی زیثیت عےهیں فواثی گیب تھب اوس ایک
عڑک کے زوالے عے هیں ًے ایکغیئي عے کہب کہ آپ اط کب  Estimateثٌبلیں
تو اًہوں ًے ایک کشوڑ اوس  20الکھ کب  Estimateثٌبیب ،پھش وٍ خت هیشے پبط
پہٌچب ،هیں ًے کہباتٌب پیغہ تو ًہیں ہے،دوثبسٍ ثٌبلیں تو اًہوں ًے پھش  75الکھ کب
 Estimateثٌبیب ،پھش هیشے پبط خت كبئل پہٌچی تو هیں ًےاى عے کہب کہ ثبثب اط
ػالهے کیلئے هیشے پبط فشف  34الکھ سوپیہ ہے اوس وٍ گبؤں ثھی پٌح پیش کب
تھب تو اًہوں ًے وہی  Estimateپھش  34الکھ کب ثٌبیب اوس آپ یویي کشیں عپیکش
فبزت ،وٍ عڑک ثي ثھی گئی اوس وٍ اة صیش اعتؼوبل ثھی ہے اوسثہت اچھی
عڑک ہے لیکي اگش ہن اط پہ ًظش ثبًی ًہ کشتے تو وٍ  34کی ثدبئے ہن عے ایک
کشوڑ اوس  20الکھ سوپیہ ادھش خبًب تھب،تو اط هشذ ہشخگہ یہ پشاثلن هوخود ہے
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لیکي هیں اپٌے توبم دوعتوں کو یویي دالتب ہوں کہ ہن عت ًے هلکش اط هشذ کی
افالذ ثھی کشًی ہے اوس خي خي عبتھیوں ًے تدبویض دی ہیں ،هیں ًےتلقیل
کے عبتھ اى کو ًوٹ ثھی کیب ہے اوس خي عبتھیوں ًےاپٌی وٍ تسشیکیں واپظ لی
ہیں ،اى کب ثھی هیں ؽکشیہ ادا کشتب ہوں،خقوفی هوس پش هلک ػجذالغتبس
فبزت ًے ایک گلہ کیب کہ کل هیں وٍ خو کوہغتبى کبثہت ثڑا دسیب ہے ،هیں اط کو
ثھول گیب ہوں ،تو هیں اة اط کب ًبم لیتب ہوں کہ اى ؽبءهللا تؼبلیٰی خت ہبئیڈل پبوس کے
پشاخیکٹ ثٌیں گے تو اط هیں اط کو ثھی  Considerکیب خبئے گباوس یہ اى پہ
کوئی ازغبى ًہیں ہے ،یہ هیشے فوثے کی مشوست ہے ،هللا ًے پبًی کب اگش
وہبں رخیشٍ دیب ہے تو پبًی کب ہش هطشٍ ہوبسے لئے ایک اهبًت ثھی ہے اوس ایک
تبلیبں هیں توب م دوعتوں کب اوس عبتھیوں کب ؽکشیہ ادا
هیوتی چیض ثھی ہے۔
کشتب ہوں کہ اًہوں ًے اپٌی تسشیکیں واپظ لیں کٹوتی کی اوس اى ؽبءهللا تؼبلیٰی آپ
کی اى ثبتوں پش ہن توخہ ثھی دیٌگے اوس ہوبسی هؾبوست کب یہ ػول خبسی ثھی
سہے گب۔ ثہت ؽکشیہ خی۔
خٌبة عپیکش اط هیں ہوبسے کچھ هؼضص هہوبى کی ،ہوبسےهؼضص هوجشاى کی
کچھ سٍ گئیں۔ اکجش زیبت فبزت۔
اسثبة اکجش زیبت جناب سدیکر صاحة ،کټ هوضن خو ته واخس اخلن ځکه چې ها
زه ښکاری دا څه روایر جوړ ضوی دی د دې اسوثلئ خو خه دې تاندې ته زهونږ وزیر
خسانه صاحة خو خوضحاله ضی خو زها د حلقې ھغه خلق چا چې د زرګونو خه زؼداد
کښې هازه ووټ راکړے وو ،د ھغوی زړونه ته ډیر خفه ضی۔ جناب سدیکر صاحة،
زها وزیر خسانه صاحة ډیرې ښه خثرې وکړې خو چونکه زہ ھن د یو داسې حلقې نه
هنسخة ضوے ین چې ھغه ھن لوټې لوټې دہ ،د ھغې ھن د سړکونو د سکولونو او دغه
رنګې د الرو کوڅو هسئلې ضسه خو افسوس سرہ دا واین چې زهونږ وزیر خسانه
صاحة خو د خدل دیر د خارہ غن او فکر کړے وو خو کاش چې دہ دا سوچ ھن کړے
وےچې زہ د خیښور خه یو داسې ضلغ کښې کوهې کښې چې خه تیطوارہ زؼداد کښې
زقریثاً یوؤلس هوثران Electضوی دی او خه ھغې یو واحد زہ اکلوزه د هسلن لیګ نون
نوائندہ ین او دا سوچ ئے کړے وے چې ځه یو لس کلوهیټرہ ته دله ھن ورکړم نو هاته د

دوئ د حق او د سچ دػویٰ نن کړې وہ خو تھرحال جناب سدیکر صاحة ،هونږ دا
غواړو چې ښه هاحول کښې دا اسوثلی وچلیږی او دغه رنګ هونږ نه ھن خلق دا زوقغ
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کوی چې کله هونږ الیکطن کولو نو هونږ د الرو ،د کوڅو ،د ھسدسالونو وػدہ کړې
وہ خو نن ډیر افسوس سرہ دا واین چې زهونږ ھغه نظام ،تلدیازی نظام هونږ ھن د ھغې
 Favourکوؤ خو افسوس چې دوہ ھغه تلدیازی  Electedخلق زاسو قثلوئ او هونږ
له چې خه زرګونو زؼداد کښې خلقو ووټ راکړے دے ،زهونږ حیثیر زاسو نه
زسلیووئ او هونږ دغه حق نه هحروهه کوئ کوم چې زهونږ جائس حق دے ،د کوم چې
هونږ نه هطالثه کیږی او زها یقین دے چې د دې ټولو نه ته کیږی ،دا ته آواز زها وی
خو د دې ټولو ته ورسرہ ازفاق وی ،ھغه تیله خثرہ دہ چې دوئ غږ نه کوی جناب

سدیکر صاحة ،وزیر خسانه صاحة کن از کن دا د اووائی چې یو Elected
 Memberخه حلقه کښې ډیرې هجثوریانې وی ،زہ چې کله حلقې زه ځن نو د دې

ګرهئ خه هوسن کښې زقریثاً روزانه لس او خینځلس ټرانسفارهرې جوړوم نو چې

هاسرہ فنډ نه وی جناب سدیکر صاحة ،خټے ھن خرڅ کړم او تیا ھن خرې کار نه کیږی
نو زها دلسه د اسوثلئ د ناسسې زها خه خیال ھغه هقصد نه خورہ کیږی۔ وزیر خسانه
صاحة سسا د حق او صداقر او د اهین زوب ته ان ضاءاهلل زہ ضرور سرټیفیکیټ
ورکوم که کله زاسو دا سوچ وکړو چې ټولې حلقې هساوی دی ،ټولې ضلؼې هساوی
دی او کوم سوچ چې زاخدلې ضلؼې د خارہ کړے دے ،ھغه زا زها د ضلؼې د خارہ ھن
وکړو نو زہ ته سساسو ډیر هونون او هطکور ین خو تھرحال تیا ھن ،ھن ھغه روایر ھن
ھغه هروذ چې زہ ھغه خدل کټ هوضن واخس اخلن۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش عشاج فبزت۔
عیٌیئش وصیش خضاًہ

جناب سدیکر صاحة ،زہ ته ارتاب صاحة زه یو خثرہ وکړم

سساسو خه وساطر تاندې۔ ارتاب صاحة چې یوخو اط عبل السوذهلل عشداس ثہت
صیبدٍ آئے ہیں ،کجھی اسثبة ثھی عشداس ثي خبتے ہیں۔ ثہشزبل هیں ػشك کشوں
کہ ہن ًے خو پؾبوس هیں هٌغٹش ہیں ،اى عے یہی کہب ہے کہ خت آپ پؾبوس کے توبم
این پی ایض کو ثالئیں گے تواط هیں خٌبة اسثبة فبزت کو ثھی ثاللیں اوس ہش
هیٹٌگ هیں ،ہش هؾبوست هیں پؾبوس کے ایک این پی اے کی زیثیت عے اى ؽبءهللا
تؼبلیٰی ہوبسا عبتھی ہے ،اى کو مشوس ثالئیں گے۔ثبهی خو اًہوں ًے ثبت کی ہے،
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ؽبیذ یہ هدلظ هیں ًہیں تھے ،اط کے زوالے عے خٌبة وصیش اػلیٰی فبزت ًے
ومبزت کی ہے اوس وٍ ہن اط هدلظ هیں کبكی عودھتے ہیں۔
خٌبة عپیکش هیڈم آهٌہ عشداس۔
هستشهہ آهٌہ عشداس ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔
خٌبة عپیکش هیشے خیبل هیں ایک گضاسػ ہے۔
هستشهہ آهٌہ عشداس خی خی۔
خٌبة عپیکش کہ آپ کو هوهغ هال ،آپ دیکھیں یہ کیوًکہ اگش آپ ًے اپٌی کٹ
هوؽي واپظ لیٌی ہے۔۔۔۔
هستشهہ آهٌہ عشداس خی۔
خٌبة عپیکش تو هہشثبًی ہوگی یب خظ هشذ آپ کی هشمی ہے لیکي ٹبئن کب خیبل
سکھیں۔۔۔۔۔
هستشهہ آهٌہ عشداس ٹھیک ہے خی۔
خٌبة عپیکش کیوًکہ ہویں کبكی59 ،وٍ ہیں ،ہن ًے یہ کشًے ہیں۔
هستشهہ آهٌہ عشداس ٹھیک ہے خی،ٹھیک ہے خی ،خٌبة وصیش اػلیٰی فبزت
ًے ہویں تغلی دی ہے اوس وصیش خضاًہ فبزت ًے ہویں یویي دہبًی کشائی ہے تو
تغلی اوس یویي دہبًی کے عبتھ عبتھ ہویں كٌڈ ثھی چبہیئے۔ ثہت ؽکشیہ اوس هیں
اپٌی کٹ هوؽي واپظ لیتی ہوںThank you so much ،۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هیڈم سوهیہ زٌب۔
هستشم سهیہ زٌب خی هیں اپٌی کٹ هوؽي واپظ لیتی ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش عیذ خؼلش ؽبٍ فبزت۔
خٌبة خؼلش ؽبٍ عش هیں واپظ لیتب ہوں۔
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تبلیبں
خٌبة عپیکش عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب فبزت۔
عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش فبزت ،هیں اپٌی کٹوتی کی تسشیک
واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ۔
هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ خٌبة عپیکش فبزت ،خت عے هیں ًے ہوػ عٌھجبال ہے تو
سیگی للوہ کب ایک ًبم عي سہی ہوں کہ ڈیویلپوٌٹ ہو سہی ہے ،اط کے ثبسے هیں
پوچھٌبہے یہ کت Completeہوگب؟ اط هسکوے عے سیگی للوہ۔۔۔۔۔
خٌبة عپیکش یہ Basicallyاط کب اط عے تؼلن ًہیں ہے ،خو Concerned

departmentہے ،خو هٌغٹش ہوگب پھش اط کے عبتھ ثبت کشیں گے،لوکل
گوسًوٌٹ۔۔۔۔۔
هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ چلو واپظ لیتی ہوں لیکي اط پہ رسا ؿوس کشیں
تبلیبں
خٌبة عپیکش ػجذالغتبس فبزت۔
خٌبة ػجذالغتبس خبى Withdrawکشتب ہوں۔
خٌبة عپیکش واپظ لیتے ہیں؟
خٌبة ػجذالغتبس خبى خی ہبں۔
تبلیبں
Mr. Speaker: Okay. Since all the honourable Members have
withdrawn their cut motions on Demand No. 3, therefore, the
?question before the House is that Demand No. 3 may be granted
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Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those against it
may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
Mr. Speaker: Honourable Minister for Law, on behalf of
honourable Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 4.

 هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ فوثبئی زکوهت،وصیشهبًوى تھیٌک یو عش۔عش
 اى، ہضاس سوپے عے هتدبوص ًہ ہو2  الکھ25  کشوڑ24 کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ءکو ختن ہوًے2014 خوى30 اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ
والے عبل کے دوساى هسکوہ هٌقوثہ ثٌذی وتشهیبت اوس ؽؼجہ ؽوبسیبت کے
علغلے هیں ثشداؽت کشًب ہوًگے۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that a sum not
exceeding Rs. 24 crore, 25 lac, two thousand only, may be
granted to the Provincial Government to defray the charges that

will come in course of payment for the year ending 30th June,
2014, in respect of Planning & Development and Statistics
Department.
‘Cut motions on Demand No. 4’: Arbab Akbar Hayat Khan,
to please move his cut motion on Demand No. 4.

اسثبة اکجش زیبت عش هیں ایک ہضاس سوپے کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one thousand only. Madam Aamna
Sardar, to please move her cut motion on Demand No. 4.
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 ہضاس سوپے کٹوتی کی تسشیک پیؼ51 هستشهہ آهٌہ عشداس خی هیں چبس الکھ
کشتی ہوں۔ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees four lac, 51 thousand only. Madam
Ruqia Hina, to please move her cut motion on Demand No. 4.

هستشهہ سهیہ زٌب خٌبة عپیکش هیں پچبط ہضاس سوپے کٹوتی کی تسشیک پیؼ
کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees fifty thousand only. Madam Romana
Jalil, to please move her cut motion on Demand No. 4.

هستشهہ سوهبًہ خلیل دوعو سوپے کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees two hundred only. Mr. Muhammad
Reshad Khan, to please move his cut motion on Demand No. 4.

 هیں عے ایک عو سوپے4خٌبة هسوذ سؽبد خبى خٌبة عپیکش هیں ڈیوبًڈ ًوجش
کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one hundred only. Sardar Mehtab
Ahmad Khan, to please move his cut motion on Demand No. 4, not
present, it lapses. Sardar Aurangzeb Nalotha, to please move his
cut motion on Demand No. 4.

عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش هیں پٌذسٍ الکھ سوپے کٹوتی کی
تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
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Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees fifteen lac only. Sardar Zahoor Ahmad
Khan, to please move his cut motion on Demand No. 4.

عشداس ظہوس ازوذ خٌبة عپیکش هیں تیي الکھ سوپے کٹوتی کی تسشیک پیؼ
کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees three lac only. Syed Jaffar Shah, to
please move his cut motion on Demand No. 4.
زہ د سلو روخو د کټوزئ زحریک خیص کوم۔

ٍخٌبة خؼلش ؽب

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees one hundred only. Mr. Shah Hussain,
to please move his cut motion on Demand No. 4.
ضکریه جناب سدیکر۔ زہ د څلور سوہ څلور څلویښر روخو

خٌبة ؽبٍ زغیي خبى
کټ هوضن خیص کوم۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees four hundred and forty four only.
Madam Sobia Shahid, to please move her cut motion on Demand
No. 4.

هستشهہ ثوثیہ ؽبہذ خٌبة عپیکش فبزت عبت عو سوپے کی کٹ هوؽي پیؼ
کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees seven hundred only. Mr. Saleh
Muhammad, to please move his cut motion on Demand No. 4. Not
present, it lapses. Madam Uzma Khan, to please move her cut
motion on Demand No. 4.
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هستشهہ ػظویٰی خبى هیں دو ہضاس سوپے کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees two thousand only. Mr. Askar Parvez,
to please move his cut motion on Demand No. 4. Not present, it
lapses. Mr. Ghulam Muhammad, to please move his cut motion
on Demand No. 4.

خٌبة ؿالم هسوذ هیں خی واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
Mr. Speaker: Mr. Abdul Sattar Khan, to please move his cut
motion on Demand No. 4.

پش پچبط الکھ سوپے کٹوتی کی4 خٌبة ػجذالغتبسخبى عش هیں ڈیوبًڈ ًوجش
تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees fifty lac only. Mr. Muhammad
Asmatullah, to please move his cut motion on Demand No. 4.

 هیں تیي سوپے4  هیں هطبلجہ صس ًوجش،خٌبة هسوذ ػقوت هللا خٌبة عپیکش
کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
ٍایک سکي وا
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees three only.

ایک سکي آپ اط کو ًوذ دیذیں تو۔۔۔۔۔۔
هہوہہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اط کو ًوذ دیذیں تو هطبلجہ پوسا

خٌبة عپیکش
ہوخبئے گب۔۔۔۔۔

هہوہہ
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ایک سکي تیي سوپے کب ًوٹ ًہیں ہے آخکل۔
Mr. Speaker: Maulana Mufti Fazle Ghafoor, to please move his
cut motion on Demand No. 4.
هوالًب هلتی كنل ؿلوس هحسرم جناب سدیکر زہ خه ډیوانډ نوثر  4تاندې د 250
روخو کټ هوضن زحریک خیص کوم۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees two hundred and fifty only. Mian Ziaur-Rehman, to please move his cut motion on Demand No. 4. Not
present, it lapses. Mr. Muhammad Shiraz, to please move his cut
motion on Demand No. 4.

خٌبة هسوذ ؽیشاص خٌبة عپیکش ،هیں ڈیوبًڈ ًوجش 4پش دط ہضاس سوپے کٹوتی کی
تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by ten thousand only. Nawabzada Wali
Muhammad Khan, to please move his cut motion on Demand No.
4.

ًواثضادٍ ولی هسوذ خبى

جناب سدیکر صاحة ،دا هحکوه خو ډیرہ خطرناکه

هحکوه دہ خو چونکه دا هحکوه وزیراػلیٰ صاحة سرہ خخدله دہ نو زهونږ کوم ھغه
هطلة دا دے کټ هوضنې دی ،ھغه ټولې خه وزیراػلیٰ تاندې دی نو لھرا زہ
وزیراػلیٰ صاحة زه دا ریکویسټ کوم چې خه دغه هنصوته کښې هونږ د هطوئن
کړی یا د خه دیکښې هونږ نه د رائے واخسسلې ضی نو خه دغه صورذ تاندې زہ د
وزیراػلیٰ صاحة د وجه نه خدل دا کټ هوضن واخس اخلن۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش

واخس اخلې ،واخسWithdrawn ،؟
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ًواثضادٍ ولی هسوذ خبى

او جی ،واخس اخلن۔

وصیش هبًوى عش ،هیشی گضاسػ یہ ہے کہ ختٌے ثھی ہوبسے هوجشاى فبزجبى
ہیں ،یویٌب ًاهسکوہ پی ایٌڈ ڈی ایک ایغب هسکوہ ہے کہ توبم هوجشاى اپٌے زلووں کے
هغبئل لیکش خبتے ہیں لیکي عش ،اگش ہن اط ڈیوبًڈ ًوجش 4کو دیکھیں تو Basically
اط هیں اى کی تٌخواہیں ہیں ،اگش کغی کو ڈیویلپوٌٹ پش اػتشاك ہے تو وٍ ڈیوبًڈ
ًوجش 50ہے ،یہ اى کی  Choiceہے کہ اط پہ ڈیوبًڈ ًوجش 50کے وهت ثبت کشًب
چبہتے ہیں یب اثھی کشًب چبہتے ہیں کیوًکہ یہ خو ہے یہ كی السبل اى کی تٌخواہیں
ہیں اوس اى کے  Cellکی ،آپ کی خو هختلق ثشاًچض ہیں ،وًگض ہیں ،هیشی یہ
گضاسػ ہوگی کہ اگش یہ اط کو Withdrawکشلیں اوس خو ڈیویلپوٌٹ واال ہے ،اگش
ڈیوبًڈ ًوجش  50کے وهت یہ اپٌی تدبویض دیذیں تو وٍ صیبدٍ ثہتش ہوگب ،ثبهی اى کی
Discretionہے خیغے هٌبعت عودھتے ہیں۔
خٌبة عپیکش هیشی توبم هؼضص اساکیي عے سیکویغٹ ہوگی کیوًکہ ًوبص کب ٹبئن
ہے ،اراى ہوًے والی ہے ،اگش آپ لوگ  Collectiveاط پہ ثبت کشًب چبہیں یب اط
کو واپظ لیٌب چبہیں ،خظ هشذ ہے تو دیکھ لیں آپ ،کیوًکہ ٹبئن ثہت ؽبسٹ ہے،
هیں چبہتب ہوں کہ اط کی وخہ عے۔۔۔۔۔
خٌبة ؽبٍ زغیي خبى جناب سدیکر صاحة ،زہ یو ػرض کوم جی۔ داسې وہ چې کله
دا ھاؤس ډیر خخوا د درې څلویښر کسانو وو نو د کټ هوضنس دخارہ تیا ھن دغه دوہ
ورځې وې ،اوس دا ھاؤس الحودهلل د یو سل او څلیریطر کسانو دے نو خکار دا دہ
چې دې کټ هوضنس د خارہ ورځې زیازې ضی ځکه چې دا دوهرہ هوثران صاحثان دی،
دوئ ته خرې خثرې کوی نو دا جی ،لکه دې له ورځې زیازول خکار دی ځکه چې ھغه
ھاؤس او دې ھاؤس کښې اوس فرق دےجی۔ هہرتانی۔

خٌبة عپیکش اسثبة اکجشزیبت خبى
اسثبة اکجش زیبت

جناب سیدکر صاحة ،د سی اینډ ډتلیو خه دې هحکوه کښې څه

ډیر هخصوظ فنډ ډیر دے خو هخصوظ ضلؼې خکښې هلحوظ خاطر ئے سازلې دی
نو زها دا ریکویسټ دے آنریثل هنسټر صاحة زه چې ټوټل فارن خراجیکټې دے ،د
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دې زفصیالذ د هونږ زه اووائی او د دې ضلؼو خه سطح تاندې خه زفصیل د اووائی
چې دا خه کوم طریقه کار ته دوئ زقسیووی؟

وصیش هبًوى خٌبة عپیکش عش ہوبسے ختٌے ثھی هوجشاى فبزجبى ہیں ،اى کب خو
گلہ ہے ،وٍ اےڈی پی کے زوالے عے ہے لیکي یہ خو ہے ،اط هیں اى کی
تٌخواہیں ہیں۔ اگش یہ ڈیویلپوٌٹ پہ ثبت کشًب چبہتے ہیں تو وٍ عش ڈیوبًڈ ًوجش 50
ہے ،تو هیشی اى عے یہ گضاسػ ہوگی کہ اگش یہ اط پہ ثبت کشیں ثھی عہی تو اط
هیں عش ،خو چیضیں ہن هبًگ سہے ہیں ،وٍ اى کی تٌخواہوں کب ثدٹ ہے،
ڈیویلپوٌٹ کب ثدٹ ڈیوبًڈ ًوجش  50ہے۔ تو اگش یہ اط وهت یہ ثبتیں کشلیں ،ہن ثھی
اط پوصیؾي هیں ہوں گے کہ هسکوے عے اط پہ کچھ  Updateثھی لے لیں گے
کہ اى کب کیب  Mechanismہوگب؟ کیوًکہ اگش كی السبل هیں اى کو خواة دوں ثھی
عہی عش ،تو یہ  Actuallyوٍ ڈیوبًڈ ہے ہی ًہیں خظ کے هتؼلن اى کے
 Apprehensionsہیں ،ثبهی اى کی  Discretionہے خیغے هٌبعت عودھتے
ہیں۔
خٌبة عپیکش خؼلشؽبٍ فبزت۔
خٌبة خؼلشؽبٍ

سدیکر صاحة ،هنسټرصاحة خثرہ وکړہ خو دا زهونږ ډیوانډز چې

دی دا د ډیدارټونټ نه دی او  Department meansچې ھغه خلق چې ھغوی
زنخواګانې اخلی نو ھغې کښې ،If the Speaker allows me ،ھغې کښې زہ یو
دوہ درې خثرې کوم ،یو خو دا چې دا  Foreign aidedکوم خراجیکټس دی نو ھغې

کښې زهونږ د خی اینډ ډی د راتطه کارئ چې کوم ػنصر دے ،ھغه د نورو صوتو خه

وجه ،خه هقاتله کښې ډیر کوسورے دے ،خازې دے کوسورے او چې که هونږ وګورو
خه  Country levelتاندې نو چې څوهرہ  Foreign aided projectsدی ،ھغه خه
نورو صوتو کښې ډیر ھغه فنډ راځی د ډونرز او زهونږ خه صوته کښې ډیر کوے دے۔

دویوه خثرہ جی دا دہ چې د  PDWPدوهرہ  Delayed meetingsکیږی چې ھغې
کښې تیا ھغه سکیوونه ټول  Delayضی لکه څنګه فنانس هنسټر صاحة اووئیل او د
ھغې تیا  Cost revisionکیږی او ھغې کښې تیا  Costد ھغې ډتل ضی نو ھغه
خسانې زه نقصان رسوی PC-I ،خه وخر نه زیاریدل او  Speciallyد دي
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 Monitoring regimeچي هانیټرنګ هیکنسم نطسه خه دې وجه تاندې سکیوونه خه
وخر تاندي  Completionد ھغې نه کیږی او کوالټی ھن  Sufferکیږی ،نو دې دوہ

درې خثرو د خارہ هونږ دا ډیوانډز خیص کړی وو چې د دې هونږ زه څه وضاحر وضی
او د ھغې زسلی راکړی۔

وصیش هبًوى عش ،هیشی گضاسػ یہ ہے کہ  Technicallyاثھی ثھی هیں عودھتب
ہوں کہ یہ  Relevantاط وخہ عے ًہیں ہے کہ عش خو ہوبسے پبط ایدٌڈا پڑا ہوا
ہے ڈیوبًڈ ًوجش 4کب  ،تو اط هیں عش ،دیکھیں هطبلجبت صس کے فلسبت 262تب
 Technically ،291هیں اًہی چیضوں کب خواة دوں گب خو  262عے لیکش 291

تک ہیں لیکي چوًکہ ہوبسے هوجشفبزت ہیں اوس اًہوں ًے ایک ثبت کشلی ہے
عش ،اط زوالے عے اى کے کچھ  Apprehensionsخو ہیں ،ٹھیک ہے کہ
 PDWPهیں هٌقوثے آ کے سک خبتے ہیں اوس  Speciallyخت آپ اپوصیؾي
هیں ہوں تو یہ هغبئل آپ کو صیبدٍ ہوتے ہیں ،هغئلہ عش ،یہ ہے کہ Umbrella

 ADPاوس یہ  Umbrella ADPاط گوسًوٌٹ کو وسثے هیں هلی ہے ،اط کب صیبدٍ

تش ختٌب ثھی اًسقبس سہب ہے  ،2002 onwardایک هغئلہ اط ہبؤط کو یہ یویٌب ًا

دسپیؼ سہب ہے کہ  2002-03هیں خو ہوبسی اے ڈی پی تھی 13،12 ،اسة سوپے
تھی ،آج ہوبسی اے ڈی پی کب خو  Volumeہے ،وٍ ایک عو اسة عے ثھی اوپش کب
ہے ،ہوًب تو یہ چبہیئے تھب کہ اگش آپ کی اے ڈی پی هیں پیغے صیبدٍ آسہے تھے،
اط کب  Volumeصیبدٍ ہوسہب تھب ،اط کی  Thicknessاوس هوٹبئی ثھی ثڑھتی
لیکي وٍ  Squeezeہوتی گئی اوس اط کیلئے عش هغئلہ یہ ہے کہ ہش ایگضیکٹیو
ًے کوؽؼ یہ کی ہے کہ ایک ایغب  Mechanismہو کہ خہبں پہ Legislatureخو
ہو ،وٍ اط کے عبتھ اط هشیوے هیں آئے کہ وٍ دسواصٍ کٹھکھٹبًب پڑے۔ اثھی اط
گوسًوٌٹ کو یہ چیض وسثے هیں هلی ہے ،آج ثھی ہوبسے هبئذ آئے تھے ،آپ کے
عبهٌے ثبتیں ثھی ہوئیں اوس اًہوں ًے اط ثبت پش صوس دیب کہ هہشثبًی کشکے یہ
خو ڈیویلپوٌٹ ہے ،اط کیلئے آپ ایک خبهغ پشوگشام ثٌبئیں ،تو هیشی عش یہ
گضاسػ ہوگی کہ یہ چیض اط گوسًوٌٹ ًے ًہیں کی 10 ،عبلوں کب ایک هشیوہ کبس
چال آسہب ہے ،اط پش یویٌب ًا وصیشاػلیٰی فبزت اپٌی ٹین کے ہوشاٍ اوس خو پبسٹی کب
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ایک  Visionہے ڈیویلپوٌٹ کے هتؼلن ،تو وٍ اط پش ثیٹھیں گے اوس اط هیں ختٌی
ثہتشی آعکتی ہے ،پھش یہ ثھی ہوعکتب ہے کہ اط هیں خو اگش 200 number of

 schools in Khyber Pakhtunkhwaہیں ،ایک عوچ یہ ثھی ہے کہ اط کو
 Devolveکشکے آپ ڈعٹشکٹ هیں لے خبئیں اوس پھش ڈعٹشکٹ هیں اط کے
هتؼلن کیب ہوعکتب ہے؟ آیب وٍ ڈعٹشکٹ ڈیویلپوٌٹ ایڈوائضسی کویٹی کو
 Handoverہوتے ہیں یب خو ثھی هشیوہ کبس ثٌتب ہے یب لوکل گوسًوٌٹ کے
رسیؼے ثٌتب ہے تو هیشی عش ،یہ گضاسػ ہوگی خؼلشؽبٍ فبزت عے کہ یہ ایک
 Mechanismہے ،آپ ثھی اى دكبتش عے واهق ہیں ،توهیشی یہ گضاسػ ہوگی
کہ۔۔۔۔۔
خٌبة عپیکش گٌڈاپوس فبزت هیں فشف اتٌب کہٌب چبہتب ہوں کہ ٹبئن ثہت ؽبسٹ
ہے ،اثھی هیشے خیبل هیں چبس هٌٹ هیں اراى ہوخبئیگی ،آپ عے سیکویغٹ یہ
کشتے ہیں کہ اگش کوئی ہے تو عشداس فبزت آپ کے عبتھ ثیٹھ خبئیں گے اپٌے
چیوجش هیں ،آپ اى کو هطوئي کشیں گے۔ تو عشداس فبزت آپ اى کےعبتھ ثیٹھ
خبئیں اوس هطوئي کشیں ،تو آپ اگش Withdrawکشیں تو دیکھ لیں۔
وصیش هبًوى هیشی گضاسػ یہ ہے کہ آپ هہشثبًی کشکے اوس توبم هوجشاى عے
هیں یہ گضاسػ کشتب ہوں کہ اط کو Withdrawکشلیں۔
خٌبة عپیکش ٹھیک ہے؟
وصیش هبًوى اگش ڈیویلپوٌٹ پش ہے تو ڈیوبًڈ ًوجش  50پش آخبئیں ،تھیٌک یو عش۔
خٌبة هٌوس خبى ایڈوکیٹ خٌبة عپیکش خیغبکہ آپ تو خبًتے ہیں کہ اط ہبؤط
هیں یہ اة عے ًہیں ہے ثلکہ ؽشوع عے یہ ہوتب آسہب ہے کہ خت ثدٹ پیؼ ہوتب ہے
تو اپوصیؾي ثٌچض کے هوجشاى کٹ هوؽٌض لیکش آتے ہیں اى هسکووں پہ ،اة یہ اى
کے اختیبس هیں ہے کہ اگش آپ اى کو هطوئي کشلیتے ہیں تو یہ  Withdrawکشلیں
گے اوس اگش ًہیں تو۔۔۔۔۔
خٌبة هسوذ ػقوت هللا خٌبة عپیکش ۔۔۔۔۔
خٌبة عپیکش ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ۔
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وصیش هبًوى عش ،ایک تو یہ ہے ،هٌوسخبى فبزت کی کٹ هوؽي ہے ہی ًہیں۔
خٌبة عپیکش ہبں۔
خٌبة هٌوس خبى ایڈوکیٹ هیشی کٹ هوؽي ًہیں ہے لیکي هیں اط پش ثبت کشعکتب
ہوں۔
وصیش هبًوى ٹھیک ہے عش۔ عش ،هیشی گضاسػ یہ ہے کہ خو هتؼلوہ هوجشاى
فبزجبى ہیں ،هیشی گضاسػ یہ تھی کہ اگش  General statementہے کیوًکہ
عش اپوصیؾي هیں ہن ثھی سہے ہیں ،هوقذ یہ ہوتب ہے کہ افالذ ازوال ،اًہوں
ًےخو ًؾبًذہی کی ،خؼلش ؽبٍ فبزت کو هیشے خیبل هیں هیں ًے هلقل خواة
دیذیب ہے ،ثبهی عش Technically speaking ،اگش  262عے  291کے دسهیبى
کوئی اى کو چیض هبثل اػتشاك دکھبئی دیتی ہے Technically and legally ،ہن
اط کب خواة دیں گے لیکي پھش ثھی هوجشاى ہیں ،هیشی یہ گضاسػ ہوگی اى عے،
اگش ڈیویلپوٌٹ کےهتؼلن کوئی  Apprehensionہے ،وٍ ڈیوبًڈ ًوجش 50ہے ،اط
وهت آپ یہ اپٌی تدبویض دیں۔ تھیٌک یو عش۔
خٌبة عپیکش هہشثبًی ،هہشثبًی۔
عیٌیئش وصیش خضاًہ یہ خو  Umbrella schemesہیں یؼٌی هیں  Agreeکشتب
ہوں کہ اط پش ہویؾہ وهت صیبدٍ لگ خبتب ہے ،خت تک توبم عکیوض هکول ًہ ہوں،
اط لئے خٌبة وصیشاػلیٰی فبزت ًے ڈیپبسٹوٌٹ کو زکن دیب ہے کہ اط کیلئے
ایغب  Mechanismثٌبیب خبئے کہ اگش ایک ہضاس عکولض ہیں تو ایک ہضاس عکولوں
کب عبسا پشاعیظ هکول ہوًے تک اًتظبس ًہ کشیں،آپ اط کو Divideکشلیں،10 ،
 10کب 20 ،20 ،کب اوس  25کب ختٌب آتب سہے اوس كیلڈ هیں اط پش کبم ؽشوع ہوخبئے
گب ،اط کے ًتیدے هیں یہ وهت کن لگ خبئے گب اوس خو خؼلش ؽبٍ فبزت ًے خظ
هشف توخہ دال دی ہے ،وٍ هؾکل ثھی اى ؽبء هللا ختن ہوخبئے گی۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هہشثبًی خی ،ثہت۔
عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش فبزت ،اعشاسهللا فبزت توشیجب ًا چبس
دكؼہ تو خود اٹھے ہیں اوساتٌی دیش هیں ہن چبس هوجش اپٌے خیبالت کب اظہبس
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کشلیتے اوس ہویں ایغے پڑھبسہے ہیں خیغے ہن پہلی دكؼہ اعوجلی هیں آئے ہیں
اوس ہن ثچے ہیں ،یویٌب ًا اعی لئے ہن کٹ هوؽٌض لگبتے ہیں کہ ہن کوئی اپٌی ثبت
زکوهت تک پہٌچبعکیں ،ؽبیذ زکوهت کی افالذ ہوخبئے اوس یویٌب ًا ہن ثھی یہ
عودھتے ہیں کہ اط هیں کوئی كٌڈ ًہیں ہے ،هسکوے کی کبسکشدگی کی ثبت
کشًب تھی ،اگش آپ ثیٹھ خبتے ،ہویں هوهغ دیتے تو اتٌی دیش هیں ؿبلجب ًا یہ عت کچھ
هکول ہوخبتب۔
وصیش هبًوى عش ،افل ثبت یہ ہے کہ اثھی یہ ڈیوبًڈ ًوجش 4پہ ہیں ہن اوس یہ عبسے
ہن ًے  Wind upکشًی ہیں تیي دى هیں ،هیں تو عش خو اى کے Relevant

 apprehensionsتھے ،عتبس فبزت کے یب ثبهی هوجشاى کے ،ایڈهٌغٹشیؾي
کے هتؼلن یب اى کے خو اخشاخبت ہیں ،اثھی عش اگش ہن هبًگ سہے ہیں تٌخواہیں
اوس ثبت کشیں ڈیویلپوٌٹ پہ ،تو کن اصکن هوجشاى فبزجبى هیشی یہ افالذ کشادیں
کہ خو فلسبت ہیں ،اگش  262عے  291کے دسهیبى کچھ آپ کے
 Apprehensionsہیں کیوًکہ هسکوے کے ثشیق پڑے ہوئے ہیں تو ہن عش،
اعی عے خواة دیٌگے ،اگش  General speechکشًی ہے تو عش۔۔۔۔۔
خٌبة هسوذ ػقوت هللا خٌبة عپیکش یہ تو پی ایٌڈ ڈی کے وٍ پڑے ہوئے ہیں،
خٌبة عپیکش ،یہ خو عبهٌے آیب ہے اط عے ہن هطوئي ًہیں ہیں یہ تو پی ایٌڈ ڈی کب
هغئلہ ہے لیکي کیب ہے تو اًہی تٌخواٍ داسوں ًے ًب؟ ہن کظ عے اػتشك کشیں،
کظ عے تشهیبتی ،پشوٍ تو اػتشاك کے اہل ہی ًہیں ہیں۔ اػتشاك کب اہل وٍ ہوتب
ہے خوری سوذ ہوتب ہے ،اًغبى ہوتب ہے۔
خٌبة عپیکش آپ کیب چبہتے ہیں کہ اط کو ووٹ پش ڈالیں کیب؟۔۔۔۔۔
خٌبة هسوذ ػقوت هللا ہبں ہبں۔
خٌبة هٌوسخبى ایڈوکیٹ ًہیں یہ تو عبسے کٹ هوؽٌض هوؤ کش سہے ہیں ًب ،آپ
ثسث کشسہے ہیں ہضاسٍ کی۔۔۔۔۔
ؽوس
خٌبة عپیکش Okay, okay۔ پھش هیں ایک ایک کو ،هیں ًےفشف اعلئے
سیکویغٹ کی ،هیں ًے ًوبصکی خبهش سیکویغٹ کی تھی کہ ہویں ٹبئن ؽبسٹ هال
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ہے اوس ہویں کبم صیبدٍ ہے ،اگش آپ چبہتے ہیں تو ایک ایک کو هیں Personaly

وٍ کشتب ہوں۔
ؽوس
هلک هبعن خبى خٹک
خٌبة عپیکش

هونږ اوس درخواسر ځکه کوؤ چې دا کار روان ضی۔

هلک قاسن صاحة هلک قاسن صاحة ،یو هنټ زاسو جی ،دا

خروګرام چلوؤ چې دا ټائن هونږہ سرہ دے ،د ھغې هطاتق ته هونږ زاسوله تیا ټائن
درکوؤ ان ضاءاهلل۔ اکثر حیاذ صاحة خثرہ وکړہ ،زها خیال دے چې دوئ وائی چې
چا ھن دغه خیص کړی وی چې ھغه خدل نقطه نظر خیص کړی خه دې تاندې۔ زہ اوس
هیډم آهنه سردار۔

هستشهہ آهٌہ عشداس خٌبة عپیکش افل ثبت ہے  Message conveyکشًب،
ہویں اپٌی ثبت آپ تک پہٌچبًب ہوتی ہے ،ثبت یہ ہے تواط کیلئے ٹھیک ہے هیں
اپٌی کٹ هوؽي واپظ لیتی ہوں۔
ایواى کی کبسسوائی هـشة کی ًوبص کیلئے هلتوی ہوگئی
وهلہ کے ثؼذ خٌبة عپیکش هغٌذ فذاست پش هتوکي ہوئے
خٌبة عپیکش وهلہ کے ثؼذ ثبهبػذٍ اخالط ؽشوع کشتےہیں۔
Madam Ruqia Hina, to please move her cut motion on Demand No. 4.

هستشهہ سهیہ زٌب خٌبة عپیکش ،هیں Wthdrawکشتی ہوں۔
خٌبة عپیکش هیڈم سوهبًہ خلیل۔ هغٹش هسوذ سؽبد خبى۔
خٌبة هسوذ سؽبدخبى خٌبة عپیکش ،خیغب کہ فوثے هیں توبم هٌقوثوں کب رهہ
داس پی ایٌڈ ڈی ہوتب ہے اوس آج تک کوئی ثھی ایغب خبهش خواٍ هٌقوثہ عبهٌے
ًظش ًہیں آیب خظ عے ہن کہہ عکیں کہ یہ هسکوہ ٹھیک کبم کشسہب ہے۔ ہوؾہ صیبدٍ
تش عکیویں خو ہوتی ہیں ،وٍ علبسػ پش اوس پتہ ًہیں کظ اًذاص هیں اى کو هشتت کیب
خبتب ہے اوس هیشا ہویؾہ یہ گلہ سہب ہے پی ایٌڈڈی عے ،اگش پشعوں هیں ًے
 Budget speechکی ہے ،اگش هبمی کی اعوجلی ہو ،هیں ًے یہی کہب ہے کہ اى
کے پبط کوًغب پیوبًہ ہوتب ہے؟کجھی ثتبتے ہیں کہ پغوبًذگی کی ثٌیبد پش عشوے
کیبگیب ،کجھی ثتبتے ہیں کہ یہ آثبدی کی ثٌیبد پشیہ عت کچھ کیب گیب ،تو یہ ہویؾہ،
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خت ثھی هیں ًے  Budget speechکی ہے ،هیں ًے اط چیض کی ًؾبًذہی کی
ہے ،هسکوے کے اًذس خو اًغپکؾي ہے،وٍ ثھی ثبلکل ًہ ہوًےکے ثشاثش ہے۔ اى
کی خو هیٹٌگض ہوتی ہیں  DDWP ،PDWPکی First quarter review ،عے
لیکش Second, third, forthعت هیں ہویؾہ  Minutesکے پیچھے ہن ثھبگتے
سہتے ہیں۔ اثھی خظ هشذ الء هٌغٹش ثھی هوخود ًہیں ہے،

هوخودہے؟

اًہوں ًے کہب ،عی این فبزت ثیٹھے ہوئے ہیں ،ایواى هیں وٍ خود ثٌلظ ًلیظ
هوخود ہیں تو هیں اپٌی یہ کٹ هوؽي واپظ لیتب ہوں لیکي هیشی ایک دسخواعت
ہے کہ خظ هشذ ایک زکن پش یہ ٹی ایظ پی ،هوجشاى اعوجلی کب خو فواثذیذی كٌڈ
ہے ،ایک زکن پش وٍ ختن کشدیب گیب تو هیں چبہوًگب ایک زکن ایغب خبسی کیب خبئے
خظ عے پی ایٌڈ ڈی کی خو ہویؾہ تبخیشی زشثے ہیں ،خت عے هیں عٌتب آسہب ہوں
یہ تبخیشی زشثے اى کے چل سہے ہیں ،وٍ ثھی ایک زکن عے ٹھیک ہوخبئیں
تبلیبں کیوًکہ ایک ػشفہ عے یہ ایک عغٹن ،هشیوہ کبس چال آسہبہے کہ لوگ
آتے ہیں ،پبًی هبًگتے ہیں ،واٹش عپالئی عکیویں هبًگتے ہیں ،سوڈصهبًگتے
ہیں ،عکول هبًگتے ہیں ،اگش هوجش اعوجلی یہ ًہیں کشیگب تو لوگوں هیں ؽؼوس
ہے ،هیشے خیبل عے خت تک لوگوں هیں یہ ؽؼوس ًہ آئے ،اط كیقلے کو سوکٌب
چبہیئے ،اگش ًہیں تو ایک زکن پشتوبم ڈیپبسٹوٌٹظ کو خقوفب ًا پی ایٌڈ ڈی کو
ٹھیک کیب خبئے ،تو یہ هیشی دسخواعت ہوگی۔ ثہت ؽکشیہ۔
خٌبة عپیکش Okay۔ عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب فبزت ۔
عشداساوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش فبزت ،هیں ًے اط هسکوے کے اوپش
اط لئے کٹ هوؽي کی تسشیک الئی کہ یہ هسکوہ ثظ فوثے کے وعبئل کی
هٌقلبًہ توغین اط کی رهہ داسی ہوتی ہے تو هیں پوچھتب ہوں خٌبة هٌغٹش
فبزت عے ثھی اوس خٌہوں ًے اط فوثے کے وعبئل کی توغین کی ہے ،کیب یہ
توغین هٌقلبًہ ہوئی ہے؟ اوس خٌبة عپیکش فبزت ،هیں یہ پوچھٌب چبہتب ہوں،
هٌغٹش فبزت ثھی ثڑی اط کی زوبیت کشسہے تھے تٌخواہوں کی ،ہن تو ثبت
کشًے کیلئے اعوجلی هیں آتے ہیں ،کوئی عٌتب ہے یب ًہیں عٌتب ،ہوبسے لوگ خو
ہویں یہبں پش ثھیدتے ہیں ،کن اص کن وٍ هطوئي ہوخبتے ہیں ،خٌبة عپیکش فبزت
هیں یہ پوچھتب ہوں کہ یہ خو توغین کی گئی ہے ،یہ ڈویژى وائض ثشاثش توغین کی گئی
ہے اوس هیں یہ ثھی پوچھتب ہوں کہ آیب ہضاسٍ ڈویژى خیجش پختوًخوا کب زقہ ہے یب
ًہیں؟ اگش خیجش پختوًخوا کب زقہ ہے ہضاسٍ ڈویژى تو هیں هٌغٹش فبزت عے یہ
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پوچھتب ہوں کہ یہ خو توغین ہوئی ہے ،اط هیں ہضاسٍ ڈویژى کو کیوں ًظش اًذاص کیب
گیب ہے؟ خٌبة عپیکشفبزت ،ہضاسٍ کے اًذس پہلے ثھی ایک ازغبط هسشوهی
کی كنب چل سہی ہے اوس یویٌب ًایہ خو هیشے ثھبئی ،هٌغٹش فبزجبى اثھی پی ٹی آئی
هیں ہیں اوس زکوهت هیں ثیٹھے ہوئے ہیں ،یہ خود ثھی ثڑے ثڑے خلغوں هیں
خطبة کشتے سہے اوس ہضاسٍ کے زووم کی ثبت کشتے سہے ہیں ،خٌبة عپیکش
فبزت کوئی خبهش خواٍ هٌقوثہ ہضاسٍ کیلئے ًہیں سکھب گیب ،زویلیبں هیں ایک
خگہ  14عو  26کٌبل صهیي پڑی ہوئی ہے ،فوثبئی گوسًوٌٹ ًے خشیذی ہے
یوًیوسعٹی کیلئے ،اثھی تک یوًیوسعٹی کبایک کیوپظ ثٌب ہوا ہے یوًیوسعٹی
ًہیں ثٌی ،ہشی پوسهیں اط کے ثؼذ کیوپظ ثٌبتھب وہبں پش یوًیوسعٹی کب کبم ؽشوع
ہوگیب ہے ،زویلیبں هیشا زلوہ ہے ،وہبں پہ ؿبلجب ًا  10عبل پہلے ایک گشلض ڈگشی
کبلح ًبم اے ڈی پی هیں هٌظوس ہوا خو ثچیوں کے پشائوشی عکول هیں چل سہب ہے
خٌبة عپیکش فبزت ،تو کیب پی ایٌڈ ڈی کب یہ زن ًہیں تھب ،اگش یہ فوثے کی
هٌقلبًہ توغین کشتے تو ہضاسٍ ڈویژى کب ثھی اط هیں زقہ کشتے۔ هیں عودھتب
ہوں ثبلکل اط کیلئے ایک کویؾي خٌبة تؾکیل دیب خبئے خو کن اص کن ہضاسٍ
کےزووم کب ثھی خیبل سکھے اوس هیں توهغ سکھتب ہوں اپٌے هٌغٹش ثھبئیوں عے
کہ اگش ہضاسٍ کے زووم کیلئے هٌقلبًہ توغین ًہ ہوئی تو اى ؽبءهللا یہ ہضاسٍ کے
زووم کیلئے اعتلؼیٰی دیٌے عے ثھی دسیؾ ًہیں کشیں گے ،خذا کے كنل کشم
عے تبلیبں ہضاسٍ کے عبتھ یکدہتی کشیں گے۔ ثڑی هہشثبًی اوس هیں اپٌی
تسشیک ثھی واپظ لیتب ہوں۔
خٌبة عپیکش یوعق ایوة فبزت۔
خٌبة یوعق ایوة خبى وصیش هوافالت اوسًگضیت فبزت ًے اچھی ثبت
کی ہے ،ادھش هللا کے كنل عے هختلق پبسٹیض کے لوگ ہضاسٍ ڈویژى کے ثھی
ثیٹھے ہوئے ہیں ،هیں خود ثھی ہضاسٍ عے ہوں اوس اط چیض کو ہن  Ensureکسیں
گے کہ خو ًباًقبكیبں پچھلے  10عبل هیں ہضاسٍ کے عبتھ کی گئی ہیں اوس اط کب
ثجوت پچھلے  10عبل کی اے ڈی پیض ہیں ،ثدٹ ڈاکوهٌٹظ ہیں ،چبہے وٍ ڈوًش کے
پشاخیکٹظ ہوئے ،چبہے لوکل اے ڈی پیض ہوئیں تو  10عبلوں کب سیکبسڈ دیکھیں
تو اط هیں ًباًقبكیبں۔۔۔۔۔
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خٌبة هسوذ سؽبدخبى هٌغٹش فبزت آپ کظ ثٌیبد پش یہ ثبت کشسہے ہیں؟ پی ٹی
آئی کی۔۔۔۔۔
وصیش هوافالت هیں اط ہبؤط کب ایک هوجشہوًے کی زیثیت عے ثبت کشسہب
ہوں تبلیبں تو هیں عشداس اوسًگضیت فبزت کی ثبت عے اتلبم کشتب ہوں اوس
اط چیض کو اى ؽبء هللا یہ زکوهت  Ensureکشیگی کہ ہضاسٍ ڈویژى کے عبتھ
کغی هغن کی ً Disparitiesہیں ہوًگیں اى ؽبءهللا۔ اة خوًغی Umbrella

 schemesہیں ،یہ ثبهبػذٍ هوسپش پوسے فوثے هیں ثشاثشی کے عبتھ توغین
کی خبئیں گی Unlikeخو پچھلی دو گوسًوٌٹ هیں ہوتب سہب ہے۔ هوالًب فبزت
اگشاپٌے وهت کب ثھی یہ ثدٹ دیکھ لیں تو وٍ عبهٌے ہوگب کہ وٍ هخقوؿ دو تیي
ڈعٹشکٹظ هیں اسثوں سوپے کی كٌڈًگ ہوئی ہے اوس خو پغوبًذٍ ػالهےتھے ،اى
کو  Neglectکیب گیب۔ ؽکشیہ خی۔
خٌبة هسوذ ػقوت هللا خٌبة عپیکش فبزت هیں ایوبًذاسی عے کہوں ،اط
وهت خو ہن چل سہے ہیں ،اط عے پہلے اط هشذ چلٌب ہن ًے کجھی ثھی ًہیں دیکھب
تبلیبں یہبں خود کہہ سہےہیں کہ كالں فبزت ًے یہ
تھب کیب یہ هوجشاى
کہب ہے ،كالں فبزت ًے یہ کہب ہے ،کیب یہ اعوجلی هوجشاى اط هبثل ًہیں ہیں کہ یہ
پشوگشام خود ثٌب عکیں ،یہ ثدٹ ہن کغی ثبہش کے اؽبسے پش ثٌبئیں گے،ثیشوًی
هذاخلت پش ثٌبئیں گے ،اى لوگوں هیں اتٌی فالزیت و هبثلیت ًہیں ہے
تبلیبں کہ یہ خود ثٌب عکیں؟ اتٌی ثیشوًی هذاخلت هیں ًے کجھی ثھی ًہیں دیکھی
ہے۔
خٌبة عپیکش عشداس ظہوس فبزت۔
عشداس ظہوس ازوذ ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ خٌبة عپیکش ،هیں ًے اط هسکوے
کے ثبسے هیں خو کٹوتی کی تسشیک پیؼ کی ہے ،اط کی ًبهـ کبسکشدگی
کیوخہ عے کی۔ خظ هشذ هیشے ثھبئی اوسًگضیت ًلوٹھب فبزت ًے ثبت کی،
هدھے اى کی ثبتوں عے اتلبم ثھی ہے ،اعی کے عبتھ عبتھ اط کب خت  PC-Iثٌتب
ہے تو اط هیں ثڑی دیش ہوخبتی ہے اوس یہ ثبت عودھ هیں ًہیں آتی کہ اط پش اتٌب
ٹبئن کیوں لیبخبتب ہے اوس  Foreign funded projectsکے اًذس هشکض هیں
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فوثے کی ًوبئٌذگی عٌدیذگی عے ًہیں کی خبتی خظ کیوخہ عے ثھی Loss

ہوتب ہے اوس هیں اپٌی کٹوتی کی تسشیک واپظ لیتب ہوں اوس اط ثبت کے عبتھ کہ
فوثوں کی توغین هیں هخقوؿ امالع کو فشف ًواصا گیب اوس هیں یہ عودھتب
ہوں کہ اى ؽبء هللا اط کب ثھی هٌقلبًہ كیقلہ ہوگب۔ ثہت ثہت ؽکشیہ۔
خٌبة عپیکش عیذ خؼلش ؽبٍ فبزت۔
خٌبة خؼلش ؽبٍ

کښې خثرہ کړې وہ جی ،زہ واخس اخلن جی۔
ها ج

تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش ؽبٍ زغیي فبزت۔
خٌبة ؽبٍ زغیي خبى

تسن اهلل الرحوٰن الرحین۔ جناب سدیکر ،لکه څنګه چې د دې

نوم نه واضحه دہ چې دا ته هنصوته تندی کوی تیا ته زرقی کیږی خو د افسوس خثرہ
دا دہ چې د دې هحکوې د کارکردګئ خه وجه تاندی یا د دې د هنصوته تندئ خه وجه
تاندی چې کوم خسواندہ اضالع وې ،ھغه ھغسې خسواندہ خازې ضوې ،کوهې چې
زرقی یافسه اضالع وې ،ھغې نورہ ھن زرقی وکړہ۔ زها ته دا درخواسر وی چې دا
هحکوه د داسې هنصوته تندی وکړی چې کوهې خسواندہ ػالقې دی ،زحصیلونه
دی ،ضلؼې دی چې ھغې کښې فنډونه اسسؼوال ضی۔ زہ د خدلې حلقې خثر وکړم
جی،سیوا د یو  Main roadنه خه آالئی زحصیل کښې یو خوخ روډ نطسه دے ،ټول
کچه روډونه دی۔ داسې د تټګرام ضلؼې ،د ضانګلې ،د کوھسسان ټولو داسې حال

دے نو خکار دا دہ چې دا هنصوته تندی لکه انصاف سرہ وکړی او د چیف هنسټر
صاحة خه احسرام کښې او د ګنډا خور صاحة خه هوجودګئ کښې زہ خدل زحریک
واخس اخلن۔

خٌبة عپیکش هیڈم ثوثیہ ؽبہذ ،هغٹش فبلر هسوذ۔ هیڈم ػظویٰی خبى۔
هستشهہ ػظویٰی خبى عش ،هیں اپٌی کٹ هوؽي ووٹٌگ کیلئے پیؼ کشتی ہوں۔
خٌبة عپیکش الء هٌغٹش فبزت۔
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وصیش هبًوى اثھی تو کبكی 20 ،ثٌذے ہیں ،وٍ عبسے اپٌی اپٌی یب واپظ کش لیں تبکہ
اگش ووٹٌگ ہو تو ایک ثبس ہی ہو یب اگش هیں سیکویغٹ کشوں تو ایک ہی ثبس کشوں
کیوًکہ اثھی یہ کچھ ًبم ثبهی ہیں یب اًہوں ًے واپظ کش لی ہیں؟
خٌبة عپیکش ہبں ثبهی ہیں۔
وصیش هبًوى ثبهی ًبم ثھی ہیں ًب عش ،اى عے ثھی پوچھ لیں ،دیکھیں وٍ کیب۔۔۔۔۔
خٌبة عپیکش اط هیں عتبسخبى ثھی ہیں۔۔۔۔۔
وصیش هبًوى عتبس خبى ثھی ہیں ،هوالًب ػقوت هللا فبزت ثھی ہیں ،اى عے ثھی
پوچھ لیں عش۔
خٌبة عپیکش ػغکش پشویض ،هغٹش ػجذ الغتبس خبى۔
خٌبة ػجذالغتبس خبى خٌبة عپیکش پالًٌگ ایٌڈ ڈیویلپوٌٹ ،هٌقوثہ ثٌذی اوس
تشهیبت ،هیں ًے اپٌے صهبًہ تؼلین هیں ایک هطبلؼہ کیب تھب ،اط کو هیں آج پوسے
ہبؤط کے عبتھ  Shareکشتب ہوں۔ هوالًب فبزت ًے ،ػقوت هللا فبزت ًے
عوسح یوعق کی ایک آیت پڑھی ہے ،ؿبلجب ًا هیشی کوئی ؿلطی ہوئی تو تقسیر
ثھی کشًب ہے ،اط هیں یوعق ػلیہ الغالم کب رکش کیب ہے۔ هیں ًے یہ پڑھب تھب خت
هبلجؼلن تھب اط صهبًے هیں کہ یہ دو ؽؼجے ایغے ہیں ،خضاًہ اوس هٌقوثہ ثٌذی،
یہ اط خواة کی تؼجیش ہے خو دو هیذیوں ًے دیکھب تھب اط خیل هیں ،اوس اط کی
تؼجیش ثھی یوعق ػلیہ الغالم ًے دی تھی،عبتھ تجؾیش ثھی کی تھی اوس تذثیش ثھی
کی تھی اوس یہ تذثیش خو ہے ،آج تہزیجی دًیب هیں خو هٌقوثہ ثٌذی ہے اوس خضاًہ،
هیں ًے عٌب ہے ،اعی وهت هیشا یہ هطبلؼہ تھب ،ؿبلجب ًا یہ دو وہبں عے آئے ہیں ،ثلکہ
اى هیں ثہت ثڑی رهہ داسی ہے اوس ثڑا اہن هٌقوثہ ہے ہوبسے پوسے عٹشکچش
کب ،اط هیں خو  5عبل ہن ًے دیکھب ہے ،ایک چیض کی ہویں پشیؾبًی آ سہی ہے عش
کہ خو خقوفب ًا  Umbrella schemesہیں ،اط هیں اى کے عبسے  PC-Isتوبم
امالع عے خوغ ہو کش اى کب  Jointخو  PC-Iثٌتب ہے ،اط کے ثؼذ اى کی
 Approvalتک ثہت ٹبئن مبئغ ہو خبتب ہے ،اط لئے اط کو هیشی اط تدویض کے
عبتھ  Case to caseثٌبئیں ،خظ ملغ عے خو کیظ آئے ،اط کی Approval

ہو ،اط هیں تبخیش ًہ ہو ،تو یہ ایک هیشی تدویض ہے ،چوًکہ وصیش اػلیٰی فبزت
ثھی آج ثیٹھے ہیں ،اپٌی اط ثبت هیں ؽبیذ هدھ عے اگش کوئی ؿلطی ہو گئی ہو،
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خو دو تیي ثبتیں کی ہیں ،اط کی تقسیر ثھی کشیں اوس هیں اپٌی کٹ هوؽي واپظ
لیتب ہوں۔
خٌبة عپیکس هغٹش هسوذ ػقوت هللا۔
خٌبة هسوذ ػقوت هللا خٌبة عپیکش هٌقوثہ ثٌذی اوس تشهیبت ،یہ عت عے اہن
اوس ثٌیبدی هشزلہ ہوتب ہے۔ خٌبة واال ،یہبں ہن اپٌے هسکوے کی کبسکشدگی کو
اط لئے ًبهـ کہتے ہیں کہ ہوبسے یہبں فوثے کے رهہ داساى خت وكبم عے
اپٌب  Shareهبًگتے ہیں تو اط کیلئے کچھ افول،کچھ اعتسوبهبت اوس دالئل
دیتے ہیں ،تو وہبں عے آثبدی کے تٌبعت عے  ،82%ؿشثت کے تٌبعت عے
 10%وؿیشٍ وؿیشٍ ادھش لے آتے ہیں اوس یہبں الًے کے ثؼذ خضاًہ هیں خوغ
کشًے کے ثؼذ خت یہ خود هٌقوثہ ثٌذی پہ ثیٹھ خبتے ہیں تو پھش اط افول کو
خو هشکض عے لے آئے ہیں ہن هکول هوس پہ ثھول خبتے ہیں۔یہ کیوں،اط كؼل کو
ہن کوًغب ًبم دیں ،اًقبف کب ًبم دیں ،ػذل کب ًبم دیں یب دوعشا کوئی ًبم دیں؟ خٌبة
واال هیشی یہ دسخواعت ہو گی کہ یہ زکوهت خو یہبں آئی ہے ،خٌبة عپیکش
،هیں آپ کی وعبهت عے اط ہبؤط کو یہ یبد دالؤں گب کہ اثھی تک دس و دیواس پش
یہ ًوؽت اوس ًوؼ هوخود ہے کہ اة ًہیں تو کت ،ہن ًہیں تو کوى؟  ،تو خٌبة
واال تو لہزا هیشی دسخواعت ہو گی کہ خظ تشاصو عے اوس خظ دالئل عے ہن
هشکض عے كٌڈ لے آتے ہیں تو یہبں اپٌے فوثے کے توبم امالع کو ،توبم ػالهوں
کو ہن اط ثٌیبد پہ کیوں دیٌے کیلئے تیبس ًہیں ہیں؟ایک ثبت  ،دوعشی ثبت یہ ہے
خٌبة واال ،یہبں کچھ تو خبسی عکیویں ہیں اوس کچھ ًئی عکیویں ،خٌبة واال ًئی
خو عکین یہبں سکھی گئی ہے ،پالًٌگ ایٌڈ ڈیویلپوٌٹ ًے اط کو کظ ثٌیبد پش سکھب
ہے؟ہوبسے وصیش خضاًہ فبزت ًے تو اپٌی توشیش هیں اط ہبؤط کے عبهٌے یہ
اسؽبد كشهبیب ہے ،تیي سہٌوب افول ہیں کہ پغوبًذٍ امالع کو تشهی یبكتہ امالع
کے ثشاثش الئیں گے ،کیب اًہوں ًے اى ًئی تشهیبتی عکیووں کو سکھٌے هیں اط
سہٌوب افول کو اپٌبیب ہے یب ًہیں ،اگش ًہیں اپٌبیب ہے تو کیوں؟خٌبة واال ،ایغب ًہیں
ہے کہ خظ کے ہبتھ پہٌچیں ،خظ کو خظ هشیوے عے اختیبسات پہٌچیں تو وٍ
کشتب خبئے ،اگش کشتب خبئے تو یہ وهت ہے گضس خبئے گب لیکي پھش لوگ وٍ وػذٍ
یبد دالئیں گے کہ ہن ًے یہ ًؼشٍ لگبیب تھب کغی وهت کہ اة ًہیں تو کت،ہن ًہیں تو
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کوى؟ اوس ہن ًے اًقبف اوس اًقبف کیلئے پھش تشاصو کو عبتھ هالیب تھب لیکي
اط تشاصو کے عبتھ ہن ًے کیب زؾش کیب؟۔۔۔۔۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش ؽکشیہ خی ،واپظ لیتے ہیں؟
ؽوس
خٌبة هسوذ ػقوت هللا چلو واپظ لیتب ہوں۔
ٱبالغ

ا

ا

ٱبالغ،

ا

ا

ٱک ٱ يھدی يلا ۔

خٌبة عپیکش عشاج السن فبزت۔ کھول لیں خی هبئیک ،عشاج السن فبزت۔
عیٌیئش وصیش خضاًہ هستشم عپیکش فبزت یہ خو اًہوں ًے تدویض دی ہے اوس
اط پہ کل ػجذ الغتبس فبزت ًے ثھی ثبت کی تھی کہ عکیووں هیں ؿشثت کو
 Highlightکیب خبئے خظ هشذ ًیؾٌل كٌبًظ کویؾي هیں ؿشثت کو ایک ثٌیبد ثٌب
کش اط کب کچھ زقہ سکھب گیب ہے اوس یہ خیجش پختوًخوا کب ثہت پشاًب  Claimتھب
خو گضؽتہ ایي ایق عی هیں اط کو تغلین کیب گیب ہے اوس اط عے ثڑا كبئذٍ ہوا ہے۔
عش ،یہبں خیجش پختوًخوا هیں ثھی ہوبسے ثدٹ هیں کئی ایغی عکیوض ہیں ،ؿشثت
کی ثٌیبد پش وٍ عکیوض دی گئی ہیں ،ہیں تو فوثبئی لیول پہ ،اوس وٍ عشوے ثھی
یہبں فوثے کے هوس پش ًہیں ثلکہ وسلڈ ثیٌک ًے کی ہے اوس اة عبسے كگشص
هوخود ہیں اوس اط فوثے کے کوئی  12امالع ہیں ،اى هیں اگش  Insulineکے
زوالے عے ہیں یب خطشًبک ثیوبسیوں کے ػالج کے زوالے عے ثھی ہیں یب وٍ
خو  Hard areaہے  Hilly area،ہے ،اط هیں خواتیي یب لیڈی ڈاکٹشص ڈیوٹی پش
خبئیں گی ،اى کو صیبدٍ تٌخواٍ اوس هشاػبت ،االؤًغض دیٌے کے زوالے عے ہیں
تو اط لئے هیں عودھتب ہوں کہ ہوبسے اپٌے ہبں ثھی پغوبًذگی اوس ؿشثت کی
ثٌیبد پش ایک تقوس تو مشوس هوخود ہے۔ اط کے عبتھ ہی خظ هشذ هشکض هیں
ایک كٌبًظ کویؾي ہے ،اعی هشذ پشاوًؾل كٌبًظ کویؾي ثھی ثٌے گب تبلیبں
اوس اط هیں وعبئل کی توغین کے زوالے عے دیکھب خبئے گب۔ خظ هشذ عپیکش
فبزت هشکض هیں یؼٌی ایک كیڈسل عغٹن ہے پبکغتبى هیں خظ کی چبس اکبئیبں
ہیں ،اعی هشذ فوثہ هیں ثھی خو امالع ہیں ،اط وهت  25ہیں تو عبسے اط کے
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ثٌیبدی یوًٹظ ہیں ،هیں اى کی تدویض کے عبتھ  Agreeکشتب ہوں لیکي اثھی ہیں
ًہیں لیکي ہوبسے ایدٌڈے ،ہوبسے پشوگشام هیں ؽبهل ہے اوس اى ؽبء هللا تؼبلیٰی
اط کو ثھی ہن  Matureکشیں گے۔
خٌبة عپیکش هوالًب هلتی كنل ؿلوس فبزت۔
هوالًب هلتی كنل ؿلوس

جناب سدیکر صاحة د خالننګ اینډ ډیویلدونټ

ډیدارټونټ خه حواله تاندې هخسلف هؼسز اراکین اسوثلی خدل خدل کټ هوضنس خیص
کړل ،خدل خدل  Suggestionsاو خدل خدل زحفظاذ دا ئے خرې ھن ورکړل ،زہ ھن د

دغې هؼسز اسوثلی د یو رکن خه حیثیر تاندې چې کله ګورم د دغې صوتې وسائلو زه
او تیا د ھغې هنصفانه زقسین زه او تیا د ھغې د خارہ چې کوم وړوهثنے قدم خورزه
ضوے دے ،د دغې کساب خه ضکل کښې نو زها خه خیال تاندې یواځې خه اخوزیطن
تنچونو تاندې وروڼه نه تلکه خه ټریژری تنچ تاندې ناسر زهونږ ډیر وروڼه ته ھن خه
دغه حواله تاندې خدل څه زحفظاذ لری خو څوک ګله کولې ضی څوک نطی کولې،
زها دا وروڼه د دوئ چہرې ډیر سوالونه چې کوم دې نو دا هخې زه کوی چې یو
ضلؼې زه د روډز خه هد کښې ،ھائی ویس یا ډسټرکټ روډز خه هد کښې ساړھې ساذ
سو هلین روخئ دا ورکولې کیږی او تلې ضلؼې زه ھن خه دغه هد کښې یو روخئ ھن نه
ورکولې کیږی نو زها خه خیال تاندې که دا خالننګ وی او د ډیویلدونټ فنډ دغه
 Distributionوی ،کن از کن دې زه خو انصاف وئیل دا د انصاف سرہ ظلن دے،

تبلیبں

لہرا زہ ته دا اوواین چې یو خیرہ د تیا سروے وکړلې ضی او

خه  Umbrella schemesکښې د ھغه ضلؼې خه  First priorityتاندې Adjust
کړلې ضی کوم چې د  New programsزحر ھغه  Ignoreضوې دی۔ هونږ خو وایو
چې د صوتې د ټولو سرکاری اھلکارو نه ته هونږ د خورہ خورہ ډیوټئ ادا کولو
هطالثه کوؤ ،دا ټھیک دہ۔ یو جناب سدیکر  Rightsوی یو  Responsibilityوی،

اػسدال دې زه وئیلے کیږی کوم سړے چې خدل حقوق غواړی چې ھغه تل زه ھن خه
انصاف سرہ حقوق ورکولې ضی ،دغې زه ػدل وائی ،دې زه انصاف وائی۔ زهونږ
هحسرم هؼسز هطران زطریف فرها دی ،هونږ خو خه ټوله صوته کښې د خلقو نه د حقوق
غوښسنه کوؤ چې ډیوټئ له خه وخر راځئ ،حقوق صحیح ادا کوئ خو چې کله ھغوی
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زه د حقوقو ورکولو وخر راضی نو تیا تؼضې ضلؼو زه زرجیح ورکوؤ او تیا ته زہ ډیرہ
ګله خه دې وکړم د خدل هحسرم جناب سراج الحق صاحة نه چې ھغوی فنانس هنسټر
ھن دی او دا ته ورزه اوواین چې جناب تیطکه زاسو خو جواتاذ ورکړی دی ،ضاید
چې دا ھاؤس نه وی هطوئن ،خه دغه ضؼر سرہ زہ خدل کټ هوضن واخس اخلن جناب
سینیئر هنسټر صاحة ،هحسرم جناب سینیئر هنسټر صاحة
؎

یہ ثتب خضاًہ کیوں لوٹب
ادھش ادھش کی ثبت ًہ کش
هدھے کغی اوس عے ًہیں تیشی سہجشی عے عوال ہے
تبلیبں

خٌبة عپیکش هغٹش هسوذ ؽیشاص خبى۔
خٌبة هسوذؽیشاص خٌبة عپیکش ،عت عے اہن هسکوہ پالًٌگ کب ہے خظ کب کبم
هٌقوثہ ثٌذی ہے ،لہزا هیشی تدویض ہے کہ خت ثھی هٌقوثہ ثٌذی کی خبئے،
توبم اساکیي اعوجلی کی ثبہوی هؾبوست عے عکیویں دی خبئیں اوس خہبں
مشوست ہو وہبں اى کی هؾبوست عے وٍ عکیویں دی خبئیں ،خہبں پہ اى
عکیووں کی صیبدٍ اہویت ہو اوس اى کی مشوست ہو۔ هیں اپٌی کٹ هوؽي هٌغٹش
فبزت کی یویي دہبًی کی وخہ عے ،اگش وٍ یویي دالئیں کہ اط هشذ کی اہویت
دیں گے تو هیں اپٌی کٹ هوؽي واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش اعشاس گٌڈاپوس فبزت ،اگش آپ کچھ۔۔۔۔۔
وصیش هبًوى تھیٌک یو عش۔ عش ،هؼضص هوجشاى کی تدبویض ہیں ،ہن اوس هسکوے
کے اكغشاى ثبال یہبں پش ثیٹھے ہوئے ہیں ،یویٌبًااًہوں ًے ًوٹ کش لی ہیں۔ خو
خذؽبت ہیں عش ،کہ ثؼل  Regionsکو  Touchہی ًہیں کیب گیب تو اط کے
زوالے عے اى کی هؼلوهبت کیلئے هیں یہ ثتبتب چلوں کہ  35اسة کے Foreign

 aided projectsہیں اوس خظ هیں هالکٌڈ ،ہضاسٍ ،پؾبوس اوس عبؤتھ کے خو
امالع ہیں ،هختلق پشاخیکٹظ هیں اى کو ًوبئٌذگی دی گئی ہے اوس اى ؽبء هللا
خیغے ہی وٍ خبسی ہوں گے تو اى عے ثبہوی خو ساثطہ ہو گب ،وٍ ڈعٹشکٹ لیول
پہ اى ؽبء هللا ہو گب۔ اط کے ػالوٍ خو  PC-Iکے هتؼلن اى کے خذؽبت ہیں کہ وٍ
کیوں  Delayہوتے ہیں تو هسکوہ پی ایٌڈ ڈی کو الئي ڈیپبسٹوٌٹظ اپٌی عکیویں
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ثھیدتے ہیں PDWP ،کی خو هیٹٌگ ہوتی ہے ،وٍ هہیٌے هیں توشیجب ًا دو ثبس
کوؽؼ کشتے ہیں کہ ہو خبئے لیکي اگش اط هیں کوئی  Delayہو سہی ہے تو
ہوبسی یویٌب ًا یہ کوؽؼ ہو گی کہ خو هثجت تدبویض آئی ہیں ،اط پہ ػولذسآهذ کیب
خبعکے۔ ثبهی ہوبسی ثہي ػظویٰی خبى فبزجہ ًے خو اط ڈیوبًڈ کے زوالے عے
 Pressکیب ہے کہ ووٹ کشاًب چبہتی ہیں تو هیشی اى عے سیکویغٹ ہو گی کہ اى
کی پبسلیوبًی پبسٹی کے ثبهی هوجشاى فبزجبى ًے Withdrawکش لیب ہے تو وٍ
ثھی هہشثبًی کشکے اط کو  Withdrawکشیں اوس اى ؽبء هللا یہ خو ایک هبزول
ہے ،اعکے هتؼلن هیں اى کو یہ  Assureکشاتب ہوں کہ اى ؽبء هللا خو اى کے خبئض
هغبئل ہوں گے ،اى کب عذ ثبة کشیں گے۔
خٌبة عپیکش ػظویٰی خبى۔
هستشهہ ػظویٰی خبى :ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ خٌبة عپیکش ،اط اعوجلی کی سوایبت
ثھی سہی ہیں اوس یویٌب ًا ہن اپٌے هٌغٹش فبزجبى کب اوس عیٌیئش هٌغٹش فبزت کب اوس
عی این فبزت کب ثڑا ازتشام کشتے ہیں ،هیں اى کے  Honourهیں Withdraw
کشتی ہوں۔
تبلیبں
Mr. Speaker: Since all the honourable Members have withdrawn
their cut motions on Demand No. 4, therefore, the question before
the House is that Demand No. 4 may be granted? Those who are
in favour of it may say ‘Aye’ and those against it may say ‘No’.
)(The motion was carried
Mr.Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
)(Applause

خٌبة هسوود خبى

جناب سدیکر صاحة ،یو خثرہ کول غواړم۔

خٌبة عپیکش هسوود خبى۔

376

خٌبة هسوود خبى :جناب سدیکر صاحة ،یوګسارش کوم چې دا اجالس لږ زر ضروع
کوئ نو دا ته ډیرہ ښه وی ځکه چې دلسه دا سټاف د لرې لرې ػالقو نه راځی نو چې

اجالس لیټ خسویږی نو سټاف واخس خدلو کلو زه ځی نو ډیر زکلیف وی ورزه ،نو دا
هھرتانی وکړئ چې زاسو او هونږ دا اجالس یو ګھنټه دوہ هخکښې راغواړو نو چې
دا کوم دلسه سټاف دے ،دوئ ته خدلو کلو زه خه ټائن رسی او هطکالذ او څه زکلیف
ته ورزه نه وی۔ ډیرہ هھرتانی جی۔

عیٌیئش وصیش خضاًہ خٌبة عپیکش۔
خٌبة عپیکش :عشاج السن فبزت۔
عیٌیئش وصیش خضاًہ عش ،هیشی تدویض ہے کہ اپوصیؾي کی هشف عے کٹ
هوؽٌض آتی ہیں ،ہن عودھتے ہیں کہ اط کب ثٌیبدی هوقذ ہوبسے ڈیپبسٹوٌٹظ اوس
هسکووں کی افالذ کشًب ہے لیکي اچھی ثبت یہی ہے کہ اگش کغی ثھی هسکوہ
کے زوالے عے تیي یب چبس عبتھی ثولیں یب آپظ هیں هؾوسٍ کش لیں تو اط هیں ایک
عبتھی کو هکول وهت ثھی هل خبئے گب ،هختلق پہلوؤں عے خو افالذ هلت
تدبویض ہیں ،وٍ ثھی دیں گے اوس ہن ثبس ثبس ایک ہی هشذ کے  Exerciseعے
ثچتے ہوئے اپٌب ٹبئن ثچب عکیں گے اوس ایواى کب وهت ثھی ثچ خبئے گب۔
تبلیبں
خٌبة هسوذ ػقوت هللا خٌبة عپیکش فبزت ،كٌڈص ثھی عشاج فبزت لیں اوس
ثبتیں کشًب ثھی۔
هہوہے
خٌبة عپیکش :لودھی فبزت۔
زبخی هلٌذس خبى لودھی هؾیش ثشائے خوساک ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ خٌبة
عپیکش ،هیشی ثھی یہی سائے ہے۔ ہن  10عبل عے اى ثٌچوں پش ثیٹھے ہیں ،یہ
ہوبسے  Colleaguesعبسے ہوبسے ثھبئی ہیں ،ثڑے هبثل ازتشام ہیں ،اًہوں ًے
ثڑی تیبسی کی ہوئی ہے ،اط دكؼہ ثدٹ هیں اًہوں ًے ثڑی اچھی ثبتیں کی ہیں
اوس وہی ثبتیں اة کٹ هوؽي هیں اى کو ً Repeatہ کشیں Repetition ،هیں ًہ
خبئیں۔ اوس دوعشی هیشی اى عے سیکویغٹ ہے آپ کی وعبهت عے کہ یہ
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 Selectکشلیں کوئی اپٌی کٹ هوؽٌض کہ ایدوکیؾي پش کشًی ہے ،پولیظ پش ،کظ
پش کشًی ہے؟ چوًکہ یہ  59ہیں ،اة ہن چبس پش پہٌچے ہیں ،پھش خت آپ کب
فواثذیذی اختیبس ہے ،آپ اى کو پھش تیغشے دى تک خو سہیں گے تو اط کو آپ
Putکشیں گے ووٹ کیلئے ،تو پھش یہ ثہت  Importantہے کہ خظ پش ہن چبہتے
ہیں کہ اى پش ثسث کشیں اوس تقسیر ہو هسکوے کی اوس ہویں ثھی اط هیں کچھ
تشهین کشًی پڑے ،کچھ ہن کش عکیں ،گوسًوٌٹ کش عکے تو اى کو ٹبئن هل خبئے
گب ،یہ ٹبئن اى کب اط هشذ عے ہے تو هیشی یہ سیکویغٹ ہو گی ،ایک تو خیغے
عشاج فبزت ًے کہب کہ دو چبس ثھبئی ہوبسے ثبت کش لیں ،دوعشا یہ کہ Select
کشلیں اپٌی لغٹ خظ پش یہ کشًب چبہتے ہیں ،ثبهی پش آپ ووٹ کشلیں۔ ایغے پہلے
ثھی ہوتب سہب ہے اوس اة ثھی اط هشذ عے ہو خبئے تو ہن عت کی اط هیں وٍ ہے،
یہ ہن عت ایک چیض ہیں ،ادھش والے اوس ادھش والے خی ،ہن ًے کبم چالًب ہے
فوثےکب۔
خٌبة عپیکش Basically :اط لئے ہن ًے کھال چھوڑا ہے تبکہ اپٌے دل کی ثبت
ثھی پوسی هشذ ًکبل عکیں ،کوئی اط کو ایغب هسغوط ًہ ہو کہ ہویں کوئی هوهغ
ًہیں هل سہب۔ ٹھیک ہے ٹبئن لگے گب لیکي هیشے خیبل هیں اط کو ہن کھل کش ٹبئن دیٌب
اثھی آگے کی هشف خبتے ہیں۔
تبلیبں
چبہتے ہیں۔
عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب :یہ خو ثبت کش سہے خٌبة عپیکش ،کل تک یہ یہبں پش
اپوصیؾي هیں ثیٹھے تھے تو آج خود زکوهت هیں چلے گئے ہیں تو اپوصیؼ کے
هوجشاى کو ثبت ًہیں کشًے دیتے ہیں۔ لودھی فبزت رسا هہشثبًی کشیں وٍ
پچھال وهت یبد کشیں۔
خٌبة عپیکش اة ایدٌڈا کے اوپش آگے چلتے ہیں خی۔
The honourable Minister for Agriculture and Information
Technology, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand
No. 5. Shehram Khan.

تبلیبں
خٌبة ؽہشام خبى وصیش صساػت و اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوخی( ثغن هللا الشزوي
الشزین۔ ؽکشیہ عپیکش فبزت۔ هیں تسشیک پیؼ کشتب ہوں کہ فوثبئی زکوهت
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 اى، ہضاس سوپے عے تدبوص ًہ ہو79  الکھ41  کشوڑ5 کو ایک ایغی سهن خو هجلؾ
ء کو ختن ہوًے2014 خوى30 اخشاخبت کے ادا کشًے کیلئے دیذی خبئے خوکہ
والے عبل کے دوساى اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوخی کے علغلے هیں ثشداؽت کشًب
ہوًگے۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that a sum not
exceeding Rs. 5 crore, 41 lac, 79 thousand only, may be granted
to the Provincial Government to defray the charges that will come

in course of payment for the year ending 30th June, 2014, in
respect of Information Technology.
‘Cut motions on Demand No. 5’: Arbab Akbar Hayat Khan,
to please move his cut motion.
اووہ سوہ روخئ کټ هوضن خیص کوم جناب سدیکر صاحة۔

اسثبة اکجش زیبت

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees seven hundred only. Madam Amna
Sardar, to please move her cut motion on Demand No. 5.

 خٌبة عپیکش۔ هیں پبًچ ہضاس سوپے کٹوتی کی،هستشهہ آهٌہ عشداس خی ؽکشیہ
تسشیک پیؼ کشًب چبہتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees five thousand only. Madam Ruqia
Hina, to please move her cut motion on Demand No. 5.

هستشهہ سهیہ زٌب هیں تیي ہضاس سوپے کی کٹ هوؽي پیؼ کش سہی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees three thousand only. Sardar Mehtab
Khan, to please move his cut motion on Demand No. 5. Not
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present, it lapses. Syed Jafar Shah, to please move his cut motion
on Demand No. 5.

خٌبة خؼلش ؽبٍ خٌبة عپیکش هیں پبًچ عو سوپے کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتب
ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees five hundred only. Sardar Aurangzeb
Nalotha, to please move his cut motion on Demand No. 5.

عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب خٌبة عپیکش هیں ایک الکھ سوپے کٹوتی کی تسشیک
پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may bed reduced by rupees one lac only. Mr. Salim Khan, to
please move his cut motion on Demand No. 5.

 هیں پچیظ ہضاس سوپے کٹوتی کی هوؽي پیؼ کشتب ہوں خی۔،خٌبة علین خبى عش
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees twenty five thousand only. Mr. Saleh
Muhammad, to please move his cut motion on Demand No. 5. Not
present, it lapses. Mr. Askar Parvez, to please move his cut
motion Demand No. 5.

 هیں دو ہضاس سوپے کٹ هوؽي کی تسشیک، خٌبة عپیکش:خٌبة ػغکش پشویض
پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees two thousand only. Mr. Abdul Sattar
Khan, to please move his cut motion on Demand No. 5.

 پش دط الکھ سوپے کٹوتی کی5  هیں ڈیوبًڈ ًوجش،خٌبة ػجذالغتبس خبى عش
تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
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Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees ten lac only. Mufti Said Janan, to
please move his cut motion on Demand No. 5.
 الکھ روخئ کټوزئ زحریک خیص کوم۔85  زہ جی، جناب سدیکر:هلتی عیذ خبًبى

Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees eighty five lac only. Mr. Munawar Khan
Advocate, to please move his cut motion on Demand No. 5.

 هیں دط ہضاس سوپے کٹوتی کی تسشیک،خٌبة هٌوس خبى ایڈوکیٹ خٌبة عپیکش
پیؼ کشتب ہوں۔ تھیٌک یو عش۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees ten thousand only. Mr. Muhammad
Asmatullah, to please move his cut motion on Demand No. 5.

 هیں چھ سوپے5  هیں هطبلجہ صس ًوجش،خٌبة هسوذ ػقوت هللا خٌبة عپیکش
کٹوتی کی تسشیک پیؼ کشتب ہوں۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that the total grant
may be reduced by rupees six only. Mian Zia-ur-Rehman, to
please move his cut motion on Demand No. 5. Not present, it
lapses. Madam Nighat Yasmin Orakzai, to please move her cut
motion on Demand No. 5. Not present, it lapses. Arbab Akbar
Hayat Khan.
، د زراػر دا هحکوه ډیره اھن هحکوه ده،جناب سدیکر صاحة

اسثبة اکجش زیبت

خاصکر زهونږ دا۔۔۔۔۔
 انفارهیطن ټیکنالوجی سره زؼلق لری۔،د آئی ټی

381

خٌبة عپیکش

اسثبة اکجش زیبت

انفارهیطن ټیکنالو جی ،او جی 5 ،نوثر ټھیک دے جی ،وزیر

زراػر او انفارهیطن ټیکنالوجی ،صوته خیثر خخسونخوا۔۔۔۔۔

ؽوس
اسثبة اکجش زیبت

غلطئ ګنجائص ضسه جی؟

هہوہے
اسثبة اکجش زیبت

دا ضہرام زها هلګرے دے ،ډیر ښه ھلک دے او زنګوؤ ته ئے نه،

زه ته خدل دغه واخس واخلن۔

خٌبة عپیکش هیڈ م آهٌہ عشداس۔
هستشهہ آهٌہ عشداس خی ثہت ؽکشیہ ،خٌبة عپیکش۔ خیغبکہ آج پوسی دًیب ایک
 Global villageہے اط کی ثہت صیبدٍ  Advancementکی مشوست ہے اط
اداسے کو ،تو اط کیلئے  ،According to me, its funding is insufficientتو
اعکے خو كٌڈص ہیں ،اى کو  Raiseکشًب چبہیئے۔ هیشی یہی ػشك ہے ،هیں اپٌی
کٹوتی واپظ لیتی ہوں۔ Thank you so much۔
خٌبة عپیکش هیڈم سهیہ زٌب۔
هستشهہ سهیہ زٌب خٌبة عپیکش ،هیں اپٌی کٹوتی کی تسشیک واپظ لیتی ہوں۔
خٌبة عپیکش عیذ خؼلش ؽبٍ فبزت۔
خٌبة خؼلش ؽبٍ

زھینک یو جناب سدیکر۔ داسې ده جی چې نن سثا د انفارهیطن

اینډ کویونیکیطن ټیکنالوجی دور دے او دیکښې دا کټ هوضن ها د دې د خارہ خیص
کړے وو چې ها وئیل چې زه یو ریکویسټ دا خیص کوم ګورنونټ زه چې د دې سیکټر

ډیر زیاذ  Importanceدے او نن سثا Social media is playing a very
 important roleچې د دې د خارہ فنډ د نورو هحکوو نه د کټ ضی خو د دې فنډ د
سیوا ضی۔ د دې د خارہ زها دا  Suggestionدے۔

خٌبة عپیکش عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب۔
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عشداس اوسًگضیت ًلوٹھب

جناب سدیکر صاحة ،هنسټر صاحة خو ډیر ښه سړے

دے ،اعلئے هیں اپٌی کٹوتی کی تسشیک واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش علین خبى۔
خٌبة علین خبى خٌبة عپیکش فبزت ،آئی ٹی کب هسکوہ خو ہے ،ثہت اہن هسکوہ
ہے اوس هیشے دوعت هستشم ؽہشام خبى کو یہ هال ہے اوس یہ خود ثھی ثڑے
چوًکہ  Foreign degree holderہیں ،اى کے پبط خو ڈگشی ہے Foreign
عے پڑھے ہیں اوس اى کو یہ ثھی پتہ ہے کہ اط دوس هیں آئی ٹی کی کیب اہویت ہے
اوس  Computer literacyکتٌی اہن ہے ہوبسے ثچوں کیلئے ،خبفکش اط
فوثے کے ثچوں کیلئے خو پڑ ھ سہے ہیں ،اط کے ػالوٍ ثھی ،تو اثھی تک اط
ڈیپبسٹوٌٹ ًے کوئی خبؿ کبسکشدگی ًہیں دکھبئی زبالًکہ چبہیئے تو یہ تھب کہ
یہ ہش ڈعٹشکٹ لیول پہ آئی ٹی عٌٹش ثٌب لیتے ،ہش عکول اوس کبلح لیول پہ اًلبسهیؾي
ٹیکٌبلوخی کی وہبں پہ ثبهبػذٍ کوپیوٹش لیجض ہوتیں هگش اثھی تک کوئی چیض ہویں
اط ڈیپبسٹوٌٹ کی هشف عے ًظش ًہیں آسہی تو هیشی گضاسػ هیشے هستشم
هٌغٹش عے یہی ہوگی کہ  Kindlyآپ اط ڈیپبسٹوٌٹ کے اوپش توخہ دیں اوس خو
آئی ٹی عٌٹشص ہیں ،هختلق ڈعٹشکٹ لیول پہ ،تسقیل لیول پہ ،کن اص کن اى کو
 Establishکشًے کی کوؽؼ کشیں اوس  Secondlyخو کبل عٌٹشص ہیں ،آج کل
اى کی خو اہویت ہے ،اى کی  Establishmentکیلئے هیشی گضاسػ یہی ہوگی
کہ اط زوالے عے یہ اثھی عے اپٌے کبم کب آؿبصکشیں۔ تیغشی هیشی ایک
 Suggestionیہی ہوگی کہ خٌبة هستشم عشاج فبزت ًے ثھی کہب ،ہوبسے
ثبهی وصساء ًے اوس چیق هٌغٹش فبزت ًے ثھی کہب کہ ہوبسے ختٌے ثھی یہ
اًلبسهیؾي ہوًگی وٍ عبسی آى الئي ہوًگی اوس ًیٹ پہ ہوًگی تو خو ثھی خبکے
 Searchکشے گب ،اط کو عبسا کچھ هلے گب تو هیشے خیبل هیں ایک تو ہوبسے
پبسلیویٌٹیشیي خو ہیں ،ہوبسی اعوجلی هیں خو هوجشاى ہیں ،اى کو اًلبسهیؾي
ٹیکٌبلوخی کے زوالے عے خبؿ هوس پش ٹشیٌٌگ کی مشوست ہے،
Secondlyهیشی گضاسػ یہ ہے هستشم هٌغٹش فبزت عے کہ ختٌے ثھی
هوجشاى اعوجلی ثیٹھے ہیں ،هہشثبًی کشکے ہش ایک کو ایک ایک کوپیوٹش اوس
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لیپ ٹبپ اگش Provideکشیں تو اط ؽشه پش تبلیبں هیں اپٌی کٹ هوؽي خو ہے،
وٍ واپظ لیتب ہوں۔ تھیٌک یو عش۔
تبلیبں
اساکیي لیپ ٹبپ۔
خٌبة علین خبى خی لیپ ٹبپ۔
ایک سکي ہبں ٹھیک ہے ،ٹھیک ہے۔
خٌبة عپیکش هغٹش ػغکش پشویض۔
خٌبة ػغکش پشویض عش ،ایک تو ہوبسے هلک هیں ویغے تو آئی ٹی عپیؾلغٹظ
ثہت صیبدٍ آ سہے ہیں لیکي اى لوگوں کیلئے هیں هٌغٹش فبزت عے گضاس ػ
کشوًگب کہ کوئی ایغے پشاخیکٹظ ؽشوع کشیں خي عے اى آئی ٹی عپیؾلغٹظ
کیلئے  Jobsثھی  Createہوں کیوًکہ وٍ اى لوگوں کیلئے ،وٍ آئی ٹی عپیؾلغٹظ
تو ثي خبتے ہیں لیکي اى کیلئے کوئی  Jobsوؿیشٍ وؿیشٍ ًہیں ہیں اوس دوعشا
هبمی هیں اط ڈیپبسٹوٌٹ ًے خو اط عے  Expectedكبئذٍ تھب ،وٍ اثھی تک
ػوام تک پہٌچب تو ًہیں ہے اوس هبمی هیں اط کی کبسکشدگی ثھی ٹھیک ًہیں
تھی لیکي هبؽبءهللا هٌغٹش فبزت کبكی  Youngاوس  Energeticلگ سہےہیں
تو اگش یویي دہبًی کشا دیں تو هیں اپٌی کٹ هوؽي کی واپظ لیتب ہوں۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش ػجذالغتبس خبى۔
خٌبة ػجذالغتبس خبى عش ،یہ آئی ٹی ،اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوخی کے زوالے عے
عبتھیوں ًے ثبت کی ہے ،هیں ایک چیض کو  Highlightکشوًگب یہبں پہ ،یویٌب ًا
ہوبسے پوسے اط فوثے کے خواًوں کب ،هبلت ػلووں کب هطبلجہ ثھی ہے اوس
اط وهت کب توبمب ثھی ہے ،مشوسیبت ثھی ہیں اى کی۔ گضؽتہ زکوهت ًے لیپ
ٹبپ عکین ؽشوع کی تھی پٌدبة زکوهت کی تولیذ هیں ،هیں خظ یوًیوسعٹی هیں
خبتب ہوں ،کبلح هیں خبتب ہوں تو وہبں پہ هبلت ػلن ثڑا ایک ؽک کشتے ہیں اوس
خقوفب ًا Youthکے زوالے عے هیں ثھی عودھتب ہوں اوس ہن عت عودھتے ہیں
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کہ تسشیک اًقبف کب ایک كوکظ ثھی  Youthہیں ،اى هیں ثڑی هبیوعی ہے اط
زوالے عے ،اط لسبظ عے هیں گضاسػ کشوًگب هٌغٹش فبزت عے کہ آپ ایک
خواى ثٌذٍ ہیں ،اٹھ کش اعی كلوس پہ آج خواًوں کیلئے لیپ ٹبپ عکین کے اخشاء کب
اػالى ثھی کشلیں اوس هدھے یویي دہبًی ثھی کشائیں تو اپٌی کٹ هوؽي کی
تسشیک واپظ لے لوًگب۔
تبلیبں
خٌبة عپیکش هلتی عیذ خبًبى فبزت۔
هلتی عیذ خبًبى

زۂ خو جی دا هلګرو خثرہ وکړه ،زرکئ صاحة ان ضاء اهلل هونږ

ضہرام ورور نه اهید لرو چې دے ته ډیر هحنر کوی او چې دا کوهې کوزاھیانې دی،
دا ته لرې کوی او د لیح ټاج ،هلګرو کوهه خثره وکړه ،ښه خثره ده چې ټولو این اے
ھلکانو زه یو یو ورکړی ،که خالټونه وی نو تیا اخثار واال هلګری لیکی چې این خی اے
ګان دا خالټونه غواړی خو کن از کن څه لیح ټاج ورزه ورکړلې ضی او زه دې سره دا
خدل کټ هوضن  Withdrawکوم۔

خٌبة عپیکش

تبلیبں

هسټر هنور خان ایډوکیټ۔

خٌبة هٌوس خبى ایڈوکیٹ

ډیره هھرتانی سر۔ سر ،دا هخکښې ھن ګورنونټ د آئی

ټی خارک یو خروګرام ضروع کړے وو او زه هنسټر صاحة زه ھن دا ریکویسټ کوم
چې د لکی ډسټرکټ د خاره ھن چرزه یو آئی ټی خارک خه دې هوجوده تجټ کښې
واچوی او زه دې سره دا خدل کټ هوضن ھن واخس اخلن۔ زھینک یو سر۔

تبلیبں
خٌبة عپیکش هغٹش هسوذ ػقوت هللا۔
خٌبة هسوذ ػقوت هللا ؽکشیہ خٌبة عپیکش۔ خٌبة عپیکش ،ویغے تو یہ چبس
ػٌبفش کی هخلوه زکوهت ہے۔
هہوہے
عیٌیئش وصیش خضاًہ ػٌبفش ًہیں خوبػتیں ہیں ،خوبػتیں کہیں۔
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خٌبة هسوذ ػقوت هللا ایک ہی چیض ہے ،چلیں خوبػتوں کی لیکي اط هیں
 Main powerوٍ تسشیک اًقبف کے پبط ہے اوس عت لوگوں کو پتہ ہے کہ
تسشیک اًقبف ایک تجذیلی کے ًؼشے عے هؼشك وخود هیں آئی ہے تو هیں
خٌبة هٌغٹش فبزت عے یہ پوچھوًگب اگشچہ اط کب تؼلن تسشیک اًقبف عے
ًہیں ہے لیکي اى کے اتسبدی ہوًے کے ًبهے کہ یہ تجذیلی آپ لوگوں کو کچھ
عہولت دیکش هشاػبت دیکش الئیں گے یب هشاػبت چھیي کش الئیں گے؟
هہوہے
خٌبة هسوذػقوت هللا اگش آپ لوگوں کوً ،وخواًوں کو ،فسبكیوں کو هشاػبت
دیکش الئیں گے تو پھش هیشا عوال آپ عے یہ ہوگب کہ پہلے عے خبسی عکین هیں
خو هلت ایک لیپ ٹبپ کی عکین تھی ،اط کو کیوں کبٹب؟ ؽکشیہ۔
خٌبة عپیکش هغٹش ؽہشام خبى۔
وصیش صساػت و اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوخی

ضکریه جناب سدیکر صاحة۔ زہ د هؼسز

اراکین ضکریه ادا کوم او حوصله افسائی د خارہ ډیر ښه زجاویس ئے هخې له راغلل،
یقیناً چې  ،IT is a very very important sector for better futureد ښه

هسسقثل د خارہ د آئی ټی دور دے جی ،ټوله دنیا خه آئی ټی تاندې هنحصره ده۔ زهونږ

دګورنونټ خالیسی دا دہ جی چي  E-Governanceډیر زیاذ ضروری دے ،د

ھغې وجوھاذ دا دی چې  Transparency, good governanceویCheck ،
 and balanceوی ،دوئ ټول هوثران چې دلسه کوم ناسر دی ،دلسه ھیډ آف دی

ډیدارټونټس ،هنسټران صاحثان ناسر دی ،سی این صاحة ناسر دے ،دوئ ته
تاقاػدہ یو  ،They will keep eye on everythingهطلة خه ھر یو ضی تاندې نظر
سازلې ضی ،ټول ډیدارټونټس ته یو تل سره  Interlinkوی ان ضاء اهلل او چې کوهه
زثدیلئ خثره دوئ زدوس وکړو ،یقیناً چې زثدیلی ټولو نه هخکښې د خدل ځان نه

ضروع کیږی چې زهونږ هؼاهالذ ټھیک وی ،هونږ ټھیک یو ،زهونږ کردار او ػول
ټھیک وی ،ان ضاء اهلل ټھیک ته وی ،ان ضاء اهلل ،دې ھاؤس زه دې د خارہ راغلی یو
چې Deliverکړے ضی نو د ھغې د خارہ هونږ دغه کوؤ۔ آئی ټی خارکس او د دې
 Relatedیو خثره وکړله جی چې تالکل آئی ټی خارک لکی کښې او نورو ډسټرکټس
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کښې ھن زهونږ ان ضاء اهلل  Planته وی ،هونږ ته  Planکوؤ ،کښینو یو طریقه ورله

جوړؤ ان ضاء اهلل چې هونږ د آئی ټی دا ټیکنالوجی ،دا سھولر ھر یو ډسټرکټ زه ته
ان ضاء اهلل رسوؤ د سی این صاحة خه وساطر سره او ټول زهونږ حکوهر ،د دوئ
خالیسی دہ ان ضاء اهلل دا ته هونږ ضرور کوؤ ،ان ضاء اهلل دا روان دغه کښې ته لیح
ټاج سکین تاندې دوئ خثره وکړه جی ،تالکل خکار دے خو د ھغې نه هخکښې چل
ایسده کول هونږ ټولو له خکار دی ،هاله هخکښې او نور له راخسې ،ان ضاء اهلل جی
چې چل ایسده کړو تالکل لیح ټاخس دغه ھن کوؤ ،د ھغې چې زیر دور کښې ایوب
اضاړی صاحة زها خه خیال  Promiseکړے وو ،ھغه خه خینځه کاله کښې خوره ضوے
نه دے نو زه داسې  Promiseنه کول غواړم ،دغه نه کوهه ،هازه اووئیلی ضو چې
یره داسې څه ضوی وو ،هؼلوهاذ راغلل ځکه هې  Shareکړہ ،تھرحال

هہوہے

ان ضاء اهلل کیږی ته ،ھر څه ته کوؤ او نور  Call certersخه تاره کښې دوئ خثره

وکړه ،تالکل ته کوؤ ان ضاء اهلل ،هونږ ته خه راروان لس خینځلس ورځو کښې
تاقاػده آئی ټی خالیسی خالن ورکوؤ ان ضاء اهلل ،د ګورنونټ ھغه ته تالکل واضحه

وی دې ھاؤس زه ،دې ټول خارلیونټ زه ،ػواهو زه ان ضاءاهلل ریلیف ته ورکوؤ او د
 Good governanceیو هثال ته ان ضاء اهلل خه دې دور کښې ان ضاء اهلل

کاهیاتیږی۔ ډیره ډیره هھرتانی او زه د ټولو ضکریه ادا کوم چې کوم کټ هوضنې
دوئ واخس واخسسلې او سردار صاحة خه اول ځل خه خښسو کښې اووئیل ،زها د خارہ
دا ډیر د ػسذ خثره ده ،زه ضکریه ادا کوم جی۔ زھینک یو ،ډیره هھرتانی۔
Mr. Speaker: Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 5, therefore, the question before the House
is that Demand No. 5 may be granted? Those who are in favour of it may
say ‘Aye’ and those against it may say ‘No’.
)(The motion was carried
)(Applause
Mr. Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The Sitting is
adjourned till 04:00 p.m. of tomorrow afternoon.
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