ٍوثبئی اموجلی عیجـ پغتوًغوا
اموجلی کب ارالك ،اموجلی چیوجـ پيبوؿ هیں ثـوف ثؼھ هوؿعہ  26روى
2013ء ثوطبثك  16ىؼجبى  1434ہزـی ثؼؼ اف ػوپہـ پبًچ ثزکـ پبًچ هٌٹ پـ
هٌؼمؼ ہوا۔
رٌبة مپیکـ ،امؼ لیَـ هنٌؼ ٍؼاؿت پـ هتوکي ہوئے۔

تالوت کالم پبک اوؿ اك کب تـروہ
ِب
َا وُع ِب َا ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
ِب
ٱ ِب َا ِهَّللَا
ِهَّلل
ُع
ٱل ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱرج ِبم۔ ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
ْا َا َا ُع و ْا َا ٱ ِهَّللَا ِب ي َاو ْا و َا ر َا َاٱ ِب ا َااٱ ُع ْا َا ا َاا ِب َان َا ِب
ِب
ٱ َا ِبج َاہاO
َا َا ۡي ُع َا ٰـ َا ِهَّللَا ُع ِهَّلل ُع ِهَّللَا
ُع
ِهَّلل
َا
يَا ٰـ ٰۤ أَايِهَّللُع َاہا ٱ ِهَّللَا ي َا َا َا ُع
يَا ٰـ ٰۤ أَايِهَّللُع َاہا ٱ ِهَّللَا ِب ي َا َا َا ُع ْا ِهَّللَا ُع ْا ِهَّللَاٱ َا َا ُع ٱ ُع ْا َا ۡي َا َا َاو ِبني َان َا  Oيُع ۡي ِب ۡي ٱ َا ُع ۡيم َا ۡي َا ٰـ َا ُع ۡيم َا يَا ۡي ِب ۡير ٱ َا ُع ۡيم وُعوُع َا ُع ۡيم
َا َا يُع ِب ِب ِهَّللَاٱ َا َا َا ُعو ٱ َا ُع َا َا ۡين َاا َاا َا ۡي ًا َا ِبظ ً ا۔
اے ایوبى والوں اى لوگوں کی ٓـس هت ہوًب رٌہوں ًے کچھ
تـروہ
م۔

تہوت تـاه کـ هومیٰؑی کو ایؾا ػی تھی مو اى کو عؼا تؼبلیٰؑی ًے ثـی حبثت کـ ػیب
اوؿ وٍ هللا کے ًقػیک ثڑے هؼقف تھے۔ اے ایوبى والوں هللا مے ڈؿو اوؿ ؿامتی
کی ثبت کہو۔ هللا تؼبلیٰؑی اك کے ٍلہ هیں توہبؿے اػوبل لجول کـے گب اوؿ
توہبؿے گٌبٍ هؼبف کـ ػے گب اوؿ رو ىغٌ هللا اوؿ اك کے ؿمول ﷺکی آبػت
آخر ٱ َان ٰـوا ِبَاا ٱ ۡي ن ِب َا ِب
ِب
ٱ َا ِب ِهَّلل ٱ َاۡيع ٰـ َا ِب َا ۔
َا ۡي ُع ِهَّلل
کـے گب مو وٍ ثڑی کبهیبثی کو پہٌچے گب۔ ُع ۡي َا
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رٌبة مپیکـ جز کم ٱ۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ پوائٌٹ آف آؿڈؿ۔
رٌبة مپیکـ ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ۔ مت مے پہلے هیں چھٹی کی وٍ پیو کـتب
ہوں۔

اؿاکیي کی ؿعَت
رٌبة مپیکـ رٌبة گوہـ ػلی ىبٍ ٍبصت ًے چھٹی کیلئے ػؿعوامت ػی ہے
 26-06-2013تب  02-7-2013رو هیں ایواى هیں هٌظوؿی کیلئے پیو کـتب
ہوں۔
تضـیک هٌظوؿ کی گئی
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی پوائٌٹ آف آؿڈؿ
هضتـهہ حوثیہ ىبہؼ پوائٌٹ آف آؿڈؿ مـ
رٌبة مپیکـ ایک هٌٹ ،هیـے عیبل هیں ٹبئن وینے ثھی ثہت لیٹ ،ثل هیں
تھوڑا ایزٌڈا ىـوع کـتب ہوں ،آپ کو هولغ ػیتب ہوں ،آپ کو هولغ ػیتب ہوں ،آپ کو
ثھی هولغ ػیتے ہیں۔۔۔۔۔
ىوؿ

ؿموی کبؿؿوائی
تؼویـ عیجـ پغتوًغوا پـوگـام کیلئے فٌڈ کے ارـاء پـ پبثٌؼی
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ تضـیک اًَبف کے لبئؼ ػوـاى ًے
گقىتہ ؿوف تـلیبتی فٌڈ کے صوالے مے ثبت کی ہے رو ہن این پی ایق کو هلتب ہے
اوؿ ہن ًے اپٌے اپٌے صلموں هیں اك فٌڈ مے تـلیبتی کبم کـاًے ہوتے ہیں ،اًہوں
اك فٌڈ کے ثبؿ ے هیں رو کہب ہے رٌبة مپیکـ ،یہ فیبػتی کی ثبت ہے۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ ػیکھیں هیڈم ،آپ تھوڑا۔۔۔۔۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ
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رٌبة مپیکـ هیڈم۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ هیڈم هیں ایک۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ ػیکھو ،ػیکھو۔۔۔۔۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ یہ ٓـیمہ کبؿ هٌبمت ًہیں ہے ،ٹھیک
ہے آپ ہوبؿے فٌڈف هٌزوؼ کـػیں لیکي اثھی آپ کے پی ٹی آئی کے لیڈؿ ٍبصت
ًے یہ رو ثبت کی ہے کہ وٍ ًہیں ػیٌب چبہتے ہیں تو وٍ اى کو ًہ ػیں لیکي اپوفیيي
کو فٌڈف چبہئیں اوؿ ہویں پبًچ کـوڑ ؿوپے کے فٌڈف چبہئیں۔ تبلیبں کیوًکہ
رٌبة مپیکـ ،ہن لوگ۔۔۔۔۔
رٌبة ىوکت ػلی یومفقئی وفیـ ٍضت رٌبة مپیکـ
رٌبة مپیکـ ری ىوکت۔۔۔۔۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ
رٌبة مپیکـ ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ ایک هٌٹ ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ ،ػیکھیں ،ایک هٌٹ۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ هیـی ثبت مٌیں ،هیـی ثبت مٌیں۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ ًہیں ،هیـی ثبت مٌیں آپ ،هیں آپ کو هولغ ػیتب ہوں۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ ػیکھو ری ،هیں آپ کو هولغ ػیتب ہوں ،آپ ٍـف اتٌب کـیں آپ هولغ
ػیؼیں۔۔۔۔۔
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ىوؿ
رٌبة مپیکـ هیں هولغ ػیتب ہوں آپ کو ،هیں هولغ ػیتب ہوں ،هیں هولغ ػیتب ہوں آپ
کو ،هیں هولغ ػیتب ہوں آپ کو ،هیں هولغ ػیتب ہوں ،هیں هولغ ػیتب ہوں ،هیں هولغ
ػیتب ہوں۔ ػیکھیں ،ایک هٌٹ هیں تھوڑا آپ ،تھوڑا ،هیں آپ کو هولغ ػیتب ہوں ،یہ
رواة ػیتب ہے ىوکت یومفقئی۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ ایک هٌٹ ،هیں آپ کو هولغ ػیتب ہوں ،تھوڑا ،رو آپ ًے پوائٌٹ
اٹھبیب ہے ،ىوکت ٍبصت اك کب رواة ػیں گے ثبلی ہن اپٌی ثقًل کی ٓـف
ربئیں گے۔ ری ىوکت ٍبصت۔
ِب
ٱر ِب م۔ جَاب سدیکر ۔۔۔۔۔
وفیـ ٍضت ِب ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَا
اؿثبة اکجـ صیبت رٌبة مپیکـ
وفیـ ٍضت

یو هَټ کښیَه ،اکثر حیاذ یو هَټ کښیَه۔

رٌبة مپیکـ

اکثر حیاذ زاسو۔۔۔۔۔

وفیـ ٍضت اکثر حیاذ غاحة یو هَټ خثره واوره۔ ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔
ۡي
رٌبة مپیکـ ،رو پوائٌٹ اپوفیيي کی ٓـف مے اٹھبیب گیب ہے ،ػیکھیں هبّی
هیں رو فٌڈف اپوفیيي کو ػیئے ربتے تھے ،ہن یہ ًہیں کہ اك کے عالف ہیں یب رو
هٌتغت هوجـاى ہیں ،اى پہ کوئی ػؼم اػتوبػ ہے لیکي یہ کہ ہن Transparency
الًب چبہتے ہیں اوؿ ہن چبہتے ہیں کہ رو فٌڈ رل صلمے کیلئے ہو ،وہبں پہ عـچ ہو
تو اك کیلئے ہن ایک ٓـیمہ کبؿ ثٌب ؿہے ہیں۔۔۔۔۔
اؿثبة اکجـ صیبت تو کوًنب ٓـیمہ ہے کہ ہوبؿے فٌڈف ؿوکے ربؿہے ہیں؟
وفیـ ٍضت آپ ثبت تو مٌیں پہلے۔
رٌبة مپیکـ ػیکھیں آپ رواة تو مٌیں ًب۔
وفیـ ٍضت ثبت مٌیں پہلے۔ ثبت مٌو پہلے ،ثیٹھو۔
رٌبة مپیکـ ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ۔
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اؿثبة اکجـ صیبت پہلے آپ ہویں مٌیں۔
وفیـ ٍضت چیغٌے مے کچھ ًہیں ہوگب ،ثبت مٌیں پہلے۔ اگـ آپ چیغتے ؿہیں
تو آپ چیغتے ؿہیں ،ہویں کوئی هنئلہ ًہیں ہوگب ،ہن ثھی ثیٹھ ربئیں گے لیکي یہ
ہے کہ آپ مٌیں ثبت۔ ہن یہ کہتے ہیں کہ آپ هٌتغت اؿکبى اموجلی ہیں ،اپٌے اپٌے
صلموں مے آئے ہیں ،ہن آپ کے صلموں کب پوؿا عیبل ؿکھیں گے اوؿ اى ىبء هللا
تؼبلیٰؑی ہن چبہتے ہیں کہ پہلے هبّی کی ٓـس ایک ػو ّلؼوں پہ ً Focusہ ہو ،ہن
چبہتے ہیں کہ رو پینہ اك ٍوثے کب ہے ،وٍ توبم اّالع هیں لگے اوؿ اى ىبء هللا
یہ لگے گب ،هیں آپ کو یمیي ػالتب ہوں اوؿ یہ وفیـ اػلیٰؑی ًے ثھی یمیي ػالیب ہے ،اگـ
آپ چبہتے ہیں کہ ،اگـ آپ چبہتے ہیں۔۔۔۔۔
رٌبة مپیکـ هیں ایک وّبصت کیلئے مکٌؼؿ عبى کو ،هیں مکٌؼؿ عبى کو
ؿیکوینٹ کـتب ہو ں کہ وٍ وّبصت کـیں اك کی۔ رٌبة مکٌؼؿ۔۔۔۔۔
تبلیبں
وفیـ ٍضت یہ رٌبة مپیکـ رٌبة مپیکـ وفیـ اػلیٰؑی ٍبصت ًے ثبلبػؼٍ اك
ایواى کو یمیي ػالیب ہے کہ وٍ اؿکبى اموجلی کب عیبل ؿکھیں گے۔ اك هیں
اپوفیيي۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مکٌؼؿ صیبت عبى }میٌیئـ وفیـ آثپبىی و تواًبئی

{ جَاب سدیکر

ىوؿ
رٌبة مپیکـ مکٌؼؿ عبى مکٌؼؿ ىیـپبؤ رواة ػیں گے۔
میٌیئـ وفیـ آثپبىی و تواًبئی رٌبة مپیکـ اگـ هزھے ایک هٌٹ کیلئے
وّبصت کب هولغ ػیب ربئے ری۔ اپوفیيي کی رو ثبت ہے ،اك کب ہویں اصنبك
ہے۔ رٌبة مپیکـ ،ہن ًے ثھی 10مبل اپوفیيي کی کـمیوں پہ گقاؿے ہیں ،ہویں
اصنبك ہے اوؿ ہن یہ موزھتے ہیں کہ یہ ہبؤك ہن مت کب ہبؤك ہے ،یہ ہن مت کب
رـگہ ہے اوؿ یہ اك مبؿے ٍوثے کب مت مے ثڑا فوؿم ہے اوؿ ہن یہ چبہتے ہیں
کہ اگـ تـلی ہو ،اك هیں ہن مت اکٹھے هلکـ وٍ تـلی کـیں۔ اگـ یہبں پہ
Transparencyکی ثبت ہے ،اك پہ ثھی ہن مت ایک ؿائے ىبهل کـیں گے اوؿ
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اك مے  Transparencyالئیں گے۔ ہن ثہتـی چبہتے ہیں اوؿ اك پہ ہن اپوفیيي
کو مبتھ لیکـ چلٌب چبہتے ہیں۔ چیف هٌنٹـ ٍبصت ًے ثھی اك ػى رو یمیي ػ ہبًی
کـائی ،وٍ یہی کـائی تھی کہ ری اك مبئڈ کے اوؿ اك مبئڈ کے این پی ایق ثـاثـ
ہوًگے اوؿ یہ ہن آپ کو تنلی کـاتے ہیں کہ ٍوثے کی تـلی هیں آپ کب Say
ہوگب ،مت کب  Sayہوگب اوؿ اکٹھے اك ٍوثے کو تـلی کے ؿامتے پہ گبهقى
کـیں گے۔
رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ رٌبة مپیکـ اك هیں ہوبؿے فٌڈف کے صوالے مے
ػـُ یہ ہے کہ۔۔۔۔۔
رٌبة مپیکـ هٌوؿ عب ى ٍبصت هیں تھوڑا ،اًہوں ًے رو وّبصت کی ہے ،اك
ًے هیـے عیبل هیں ثبلکل ثبت  Explainکی ہے ،اى ىبء هللا تؼبلیٰؑی هیں آپ کو یہ
گبؿًٹی ػیتب ہوں ،هیں آپ کو یہ گبؿًٹی ػیتب ہوں کہ آپ کینبتھ ثے اًَبفی ًہیں
ہوگی اى ىبء هللا تؼبلیٰؑی  ،آپ کینبتھ ثے اًَبفی ًہیں ہوگی۔
رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ رٌبة مپیکـ یہ رو آپ کہہ ؿہے ہیں اوؿ رو ػوـاى
ٍبصت کہتے ہیں ،اك کی ثبلکل آپ کو اربفت ہے ،آپ رو ثھی
 Transparencyالًب چبہتے ہیں ،اك هیں ہن آپ کینبتھ ہیں ،ہن کوئی اًکبؿ ًہیں
کـ ؿہے اك مے۔۔۔۔۔
رٌبة مپیکـ هٌوؿ ٍبصت ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ۔۔۔۔۔
رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ تو کن اف کن اك کی ہویں گبؿًٹی ػیں کہ یہبں یہ گقىتہ
فٌڈ کی ٓـس هلے گب۔
وفیـ ٍضت رٌبة مپیکـ
رٌبة مپیکـ ایک هٌٹ وفیـ ٍبصت هیں تھوڑی می وّبصت کـتب ہوں ،آگے
ربًب ہے ،ػیکھئے هیں آپ مت کب ًوبئٌؼٍ اػھـ ثیٹھب ہوں ،هیـے لئے مبؿے ثـاثـ
ہیں ،هیں آپ کو یہ  Commitکـتب ہوں اوؿ هیں آپ کو  Ensureکـاتب ہوں کہ آپ
لوگوں کینبتھ فیبػتی ًہیں ہوگی ،رو ثھی وٍ ہوگب ،اى ىبء هللا تؼبلیٰؑی ثـاثـی کی
ثٌیبػ پہ ہوگب مت کینبتھ ،مت کو Equal opportunityکے هوالغ هلیں گے اى
ىبء هللا تؼبلیٰؑی ۔
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رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ رٌبة مپیکـ آپ کی ٓـف مے ایيوؿًل آگئی ہے
اوؿ اى ىبء هللا ہن اپوفیيي والے اك  Commitmentپـ آپ مے وٍ کـلیتے ہیں۔
رٌبة مپیکـ یہ Basically۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ وریہہ ٍبصت ،وریہہ ٍبصت ثبت کـتےہیں ،اك کے ثؼؼ آپ ثبت
کـیں۔ وریہہ ٍبصت ثبت کـلیں۔
رٌبة وریہہ القهبى عبى ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔ یہ هؼبهلہ کبفی گھوجیـ ہے اوؿ
آپ ایک ًئی Changeکے صوالے مے ایک ًئے پـوگـام پہ آؿہے ہیں۔ هیں
 Suggestionػیٌب چبہتب ہوں کہ رت آپ هتجبػل منٹن ًہیں وروػ هیں لے آتے تت
تک آپ اى ہی فٌڈف کو چالئیں کیوًکہ ایک ػم  Abruptlyاك کو ؿوک ػیٌب ،آپ
ثھی صلمے مے آئے ہیں ،ہن ثھی صلموں مے آئے ہیں اوؿ لوگوں کیلئے پـیيبًی
ثٌتی ہے ،ہن ثھی صلمے هیں ًہیں ربمکتے لیکي ہن یہ ثبت موزھتے ہیں کہ آپ رو
کچھ کـًب چبٍ ؿہے ہیں ،اك هیں ہن آپ کو مپوؿٹ کـًب چبہتے ہیں۔ اك هیں آپ
ایک تو اك ٓـس کـیں کہ  Abruptlyثٌؼ ًہ کـیں رت تک  Substituteآپ کو ئی
ً System provideہیں کـػیتے۔  Secondlyیہ ہے کہ اگـ آپ کـًب ثھی چبہتے
ہیں ،ہن آپ کو مپوؿٹ کـیں گے ،چھوٹی هوٹی مکیوق رتٌی ثھی ہیں ،وٍ آپ
لوکل گوؿًوٌٹ منٹن کو ػیؼیں لیکي رو ثڑے هیگب پـاریکٹل ہیں ،رل هیں
ؿوڈف ہیں ،ثزلی کی هؼ هیں کوئی پیکزق ہوں تو اك لنن کی چیقیں ہوں تو وٍ،
کیوًکہ وٍ یوًیي کوًنل لیول پہ آتی ًہیں ہیں تو ہویں اػتوبػ هیں لیبربئے تبکہ هل
رل کـ منٹن کو آگے ثڑھبیب ربئے۔ ثہت ىکـیہ۔
رٌبة مپیکـ ىوکت ٍبصت اك کی وّبصت کـلیں گے ،یہ  Basicallyرو
ًمطہ ًظـ ہے۔۔۔۔۔
رٌبة ىوکت ػلی یومفقئی وفیـ ٍضت

جَاب سدیکر یو هَټ۔

رٌبة

مپیکـ ،یہ هیـے عیبل مے ہن ثبؿ ثبؿ کہہ چکے ہیں اوؿ رو اى کے پبؿلیوبًی
لیڈؿف ہیں ،ہن اى کینبتھ ػوثبؿٍ ثیٹھٌے کیلئے تیبؿ ہیں اوؿ یہ ہن Explain
کـچکے ہیں کہ رو ثھی ہوگب ،وٍ یہ ًہیں ہوگب کہ یہبں پہ رو ثیٹھے ہیں ،اى کینبتھ
کوئی فیبػٍ  Favourہوگب اوؿ وہبں کینبتھ ًہیں ہوگب۔ یہ پہلی صکوهت ہے رو
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اپوفیيي کو اػتوبػ هیں لے کے چلٌب چبہتی ہے۔ اك مے پہلے آپ هزھے ثتبئیں،
ثہت مبؿے لوگ ہیں رو اپوفیيي هوجـاى کو یکنبں ٓـیمے مے ًہیں۔۔۔۔۔
اؿثبة اکجـ صیبت رٌبة مپیکـ ٍبصت
هفتی میؼ ربًبى

جَاب سدیکر غاحة

رٌبة مپیکـ هفتی ربًبى ٍبصت ،هفتی ربًبى ٍبصت۔
اؿثبة اکجـ صیبت رٌبة مپیکـ ٍبصت
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ
مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب رٌبة مپیکـ
رٌبة مـػاؿ صنیي

سدیکر غاحة

رٌبة مپیکـ هفتی ربًبى ٍبصت اك کے ثؼؼ۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ مـػاؿ صنیي ثبثک ػیکھیں اك ٓـس کـیں۔ هیں آپ مے
ؿیکوینٹ کـتب ہوں ،ایک هٌٹ ری۔۔ اك ٓـس ہے ،هیں هولغ ػوًگب مـػاؿ ثبثک
ٍبصت کو ،اوؿًگقیت ًلوٹھب ٍبصت کو اوؿ هفتی ربًبى ٍبصت کو۔
رٌبة مـػاؿ صنیي ضکریه سدیکر غاحة۔ جَاب سدیکر غاحة ،سساسو ضکریه
چې زاسو ټول ھاؤس زه دا ایطورٍس ورکړوچې خه دې ھاؤس کښې ته د اخوزیطٌ
سره ھن زیازے ٍه کیږی او د زرقئ خه ػول کښې چې کوهه حػه حکوهر زه هالویږی،
ھغه ته اخوزیطٌ زه ھن هالویږی ،دا ډیرہ زیازه د خوضحالئ خثره ده۔ سدیکر غاحة
کَفیوژً خه دې ځائے کښې خیدا ضو چې که هوٍږه ټول وګورو ،دا ټول ھاؤس چې
دلسه ٍاسر دے ،دا د زرګوٍو ػواهو ٍوائَدګاً خلق دی او دا که هوٍږ راجوغ کړو،
دا د کروړوٍو ٍوائَدګاً خلق دی ،سدیکر غاحة دا وطٌ داسې دے چې خه زػور
کښې او خه ػول کښې ډیر زیاذ فرق دے ،دا ډیره زیازه خوش آئَد خثره ده ،که فَډ
ٍه هالویږی ھیچا زه ٍه هالویږی ،دا خثره ته ډیرہ زیازه د خوضحالئ وی خو سدیکر
غاحة دا خثره خه ٍظر کښې سازل خکار دی چې د کوهو خلقو هوٍږ ٍوائَدګاً یو،
آیا خه ضؼوری طور تاٍدې یا خه ذھَی طور تاٍدې دا خلق دې خثرو زه زیار دے؟ آیا
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زهوٍږ خه ضا چې کوم خلق والړ دی ،ھغه دې خثرې زه زیار دی چې هوٍږ دې ھاؤس
کښې څوهره خلق ٍاسر یو ،هوٍږ دلسه لیجسلیطٌ له راغلی یو؟ سدیکر غاحة،
زاسو زه هؼلوهه ده چې زاسو او هوٍږ د یو حلقې ٍه راغلی یو ،سساسو خه هحله کښې او
سساسو خه  Constituencyکښې چې ټراٍسفارهر وسوزی ،ټول خلق ته سساسو
خالف جلوس اوتاسی او داسې خه دې ھاؤس کښې چې څوهره خلق ٍاسر دی ،د
ھغوی خالف ته خلق جلوس اوتاسی۔ هوٍږ چې ٌٍ دلسه راغلی یو ،دا ډیرہ لویه
تدقسوسی ده ،دا سوچ چې دے ،دا ډیر ښکلے سوچ دے ،دا زػور چې دے  ،دا ډیر
ښکلے زػور دے خو خه ګراؤٍډ تاٍدې  Realityچې ده ،دا ډیرہ زیازه هخسلفه ده۔

سدیکر غاحة ،هوٍږ چې ټول دلسه ٍاسر یو ،زهوٍږ خه حلقو کښې خلق خه دې اٍسظار

دے چې ها له ته سکول جوړوی ،ها له ته ټیوب ویل لګوی ،ها له ته کھوثه راوړی ،ها
له ته ھیَډ خوح لګوی ،ها زه ته ټراٍسفارهر لګوی ،ها له ته ٍوکری راکوی ٍو سوچ
ښه سوچ دے ،خدائے د وکړی چې زهوٍږ دا ټول وطٌ ھغه ځائے زه ورسی چې زهوٍږ
خه ػواهو کښې ھغه ضؼور راضی چې زهوٍږ ٍه څه هطالثه ٍه کوی۔ سدیکر غاحة،
که چرې دا کار کول غواړئ ،حکوهر ئے کول غواړی ،هوٍږ ئے هرسسه کوؤ خو د
ھغې سره زړلې د دې ټول قوم زه دا خثره وکړی چې د دې هوثراٍو سره د یوې آٍې
اخسیار ٍطسه ،لھرا د دوئ ٍه ته ټراٍسفارهر ٍه غواړئ ،د دوئ ٍه ته کوڅه ٍه غواړئ،
د دوئ ٍه ته ټیوب ویل ٍه غواړئ ،د دوئ ٍه ته سکول ٍه غواړئ ،تیا ته ډیره زیازه
اساٍه ضی

تبلیبں

او سدیکر غاحة،

تبلیبں

سدیکر غاحة ،دا خثرہ ده ،هوٍږ زه

خه دې خثره تاٍدې خه دې ضکل تاٍدې اػسراؼ ٍطسه خو زها رائے ػاهه ھغه حد زه
رسیدلې ٍه ده ،ھغه ضکل زه رسیدلې ٍه ده او هوٍږ داسې آسواٍی فیػلې کوؤ ،خه
ھغوی تاٍدې د ورزدلو کوضص کوؤ ٍو زها سوچ دا دے ،زها فکر دا دے چې د ػول
خه ځائے تاٍدې ته د دې ډیر لوئے رد ػول کیږی۔ سدیکر غاحة ٌٍ ،که هوٍږ دا خثرہ
خورزه کړې ده ،دا خثره که هوٍږ راخورزه کړې ده ،زها خوره خوره زسلی دہ چې ها زه
هخاهخ څوهره وروڼہ او خویَدې ٍاسسې دی ،دا که ھغوی خه خله ٍطی وئیلې ،دا د
ھغوی د زړۂ آواز ھن دے ،زها یقیٌ دے۔ زہ سدیکر غاحة ،دا ھن زاسو زه واین،
ػوراً خاً غاحة دلسه راغے ،قاهی لیډر دے ،قاهی هطر دے ،سساسو د خارټئ ٌٍ
یو هخلوط حکوهر دے ،سساسو ته زرجیحاذ وی ،سساسو ته  Prioritiesوی ،زاسو
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ته  Strategyجوړہ کړې وی ،هوٍږہ ته ټول د ھغې احسرام کوؤ خو غورہ خثرہ ته دا

وی چې دلسه د زهیَی حقائق هدٍظر وسازلی ضی او ټول خلق خه ھغې تاٍدې کښیَی او
یو داسې هوکٌ حل طرف زه راضی چې زاسو زه ھن هسئله ٍه وی او هوٍږ زه ھن هسئله
ٍه وی او ػوام ھن خه ھغې تاٍدې خوضحاله وی ،غوته ھن زرقی وکړی ،هلک ھن زرقی
وکړی او تدلوً ھن راضی۔ زها ته سدیکر غاحة ،زجویس دا وی چې ھغه خثرہ چې دہ،
ھغه ته ډیرہ زیازه قاتل قثول وی ٍو دغه زقاضا او دغه اهید سساسو ٍه لرو۔ زہ یو تله
خثرہ خکښې کوم چې خه تجټ کښې تالک ایلوکیطٌ دے ،هوٍږ ضک ٍه کوؤ خه وزیر
اػلیٰ غاحة تاٍدې ،هوٍږ خه وزیراٍو تاٍدې ھن دا ضک ٍه کوؤ خو سوال دا دے چې
زهوٍږہ اٍفارهیطٌ هَسټر غاحة چې کله ھن خاڅی ،زہ ٍه خوھیږم ،زہ د اخوزیطٌ
هلګرو زه ھن دا خواسر کوم چې ھغه ډیر خه ښه اٍداز کښې خثرہ کوی خو زہ ٍه خوھیږم
چې دا اٍفارهیطٌ هَسټر غاحة خاڅی ٍو ټول اخوزیطٌ ورخسې راخاڅی ،خه دې
خثرہ ها زه خسه ٍطسه ،دا ته اٍفارهیطٌ هَسټر زه خسه وی
خسه وی۔

تبلیبں

لہمہہ

او دې اخوزیطٌ زه ته

سدیکر غاحة ،تالک ایلوکیطٌ چې څوهرہ دے ،چې څوهرہ

تالک ایلوکیطٌ دے ،زاسو اووئیل چې ډی ډی اے ته وی ،ډسټرکټ ډیویلدوَټ
ازھارټی ته وی ،دا خثرہ ھن کیږی چې زیر حکوهسوٍو ته خرد ترد ،دا خثرہ ٍه دہ خکار۔
زہ خه دې فلور آف دی ھاؤس تاٍدې دا خثرہ کوم چې زیر حکوهر خو یو هوثر له ھن
دوہ کروړ روخئ ٍه دی ورکړی چې ھي زه جیة کښې واچوہ ،د ھغې خه هسثادل کښې
سیکووٍه  DDACزه راغلی دی ،خه ھغه سکیووٍو تاٍدي  DDACزلې دہ ،دلسه ئے
 Approvalضوے دے ،ھغه سکیووٍو زه فَډ زلے دے ،دا د چا جیة زه ٍه دی زلی۔ زہ

ٌٍ فلور آف دی ھاؤس تاٍدې دا خثرہ کوم چې دوئ وائی چې هوٍږ ته احسساب کوؤ،
چې د خیَځو کالو ٍه چې د ھر څو احسساب کوی او د زیرو خیَځو کالو خو د خاهخا
وکړی او چې کوم خلق ذهه وار وی ،خکار دا دہ چې خھاٍسی ئے کړئ خھاٍسی۔

تبلیبں

سدیکر غاحة ،زهوٍږ ته دا خواسر وی ،ترداضر ته ځاً کښې خیدا کوؤ،

زها یقیٌ دا دے چې د ټولو هسئلو که حل  100%ترداضر ٍه وی ،د  50%هسئلو حل
چې دے ھغه خه ترداضر کښې دے ،ترداضر ته ځاً کښې خیدا کوؤ۔ سدیکر غاحة،

تالک ایلوکیطٌ چې دے چې دا یقیَی ضی ،هوٍږہ اؤرو دا ،تجټ اجالس ھن ضروع
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دے ،تحث ھن خرې اوضو کټ هوضَس تاٍدې ھن ،هوٍږ د فَاٍس هَسټر ٍه دا اؤرو چې
ښه زجویسوٍه ته هوٍږ خه تجټ کښې ضاهلوؤ ،زها دا طوغ دہ چې څوهرہ زجویسوٍه
هوٍږ خه دې دوهرہ ورځو کښې ورکړی دی ،هوٍږ ته ګورو چې ٌٍ زهوٍږ هخې زه
 Proposed budgetخروذ دے خو چې کوم تجټ راځی او خاس کیږی ٍو خکار دا
دہ چې خه ھغې کښې دغه زجاویس چې دی ،ھغه چې کوم قاتل ػول دی ،کوم قاتل
قثول دی ،خکار دا دہ چې ھغې زه خکښې ھن ځائے هالؤ ضی۔ تیا زها یقیٌ دا دے چې
د اخوزیطٌ خلقو زه ته خه ھغې تاٍدې زسلی کیږی۔ ډیرہ زیازه هھرتاٍی۔

رٌبة مپیکـ

زها خه خیال تاٍدې ،یو هَټ ،زها خه خیال تاٍدې سردار غاحة د

اخوزیطٌ خورہ ٍوائَدګی وکړہ۔ زہ ته د حکوهسی سائډ ٍه چوٍکه د دې د فَاٍس سرہ
زؼلق دے ٍو زہ سراج غاحة زه خواسر کوم چې د دې جواب ورکړی۔

ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
رٌبة مـاد الضك }میٌیئـ وفیـ عقاًہ { ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل

م۔ هحسرم سدیکر

غاحة ،ها خو د سردار تاتک غاحة د سدیچ اخرٍئ حػه واؤریدله او دا زجویس

ورخسې راغے چې د اخوزیطٌ سرہ ٍاسسهٍ ،و دا زہ  Agreeکوم که سثا کیدې ضی او
که تل سثا کیدې ضی ،د وزیر اػلیٰ او اخوزیطٌ لیډراٍو یو هیټَګ ته اً ضاء اهلل
زؼالیٰ هوٍږ  Arrangeکړو۔

رٌبة مپیکـ

د دوئ تَیادی طور تاٍدې هطالثه دا دہ۔۔۔۔۔

میٌیئـ وفیـ عقاًہ
رٌبة مپیکـ

جی؟

د دوئ هطالثه دا دہ ،سساسو ٍه هخکښې دوئ دا دغه وکړو چې دا

کوم زؼویر سرحد خروګرام چې وو ،ھغه د تحال کړے ضی۔

تبلیبں ىوؿ
میٌیئـ وفیـ عقاًہ رٌبة مپیکـ ٍبصت
مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب رٌبة مپیکـ مپیکـ ٍبصت ،پہلے ثھی۔۔۔۔۔
میٌیئـ وفیـ عقاًہ مـػاؿ ٍبصت هزھے فلوؿ ػیب گیب ہے۔ رٌبة مپیکـ
ٍبصت ،ػومـی ثبت یہ ہے اهجـیال مکیوق ،یہ تو پہلے ثھی یہی ہن ًے وّبصت
کی تھی کہ ولت کی کوی کی ورہ مے توبم اّالع کو ،توبم ػاللوں کو Address
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کـًب ،توبم این پی ایق کینبتھ ثبت چیت کـًب ،یہ هوکي ًہیں تھب لیکي ثہـصبل ثزٹ
کے ثؼؼ یہ رو اهجـیال مکیوق ہیں ،یہ پوؿے ٍوثے کیلئے ہیں ،یہ چٌؼ
هغَوً ػاللوں کیلئے ،هغَوً صلموں کیلئے ًہیں ہیں۔
رٌبة مپیکـ هیں اك پہ ایک تزویق ػیتب ہوں ،پھـ آگے ربتے ہیں۔۔۔۔۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا رٌبة مپیکـ
رٌبة ملین عبى مپیکـ ٍبصت
رٌبة مپیکـ ایک هٌٹ ،اك پہ ایک تزویق ػیتے ہیں کہ پبؿلیوبًی لیڈؿف۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ هیں۔۔۔۔۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا رٌبة مپیکـ
رٌبة مپیکـ هوالًب ٍبصت هفتی ٍبصت ،ایک هٌٹ۔ هیں ثہت اػة کینبتھ آپ
مے ؿیکوینٹ کـتب ہوں۔۔۔۔۔
رٌبة ملین عبى مپیکـ ٍبصت
رٌبة مپیکـ ملین ٍبصت آپ کو هولغ ػیتے ہیں۔ هیں تزویق کـتب ہوں کہ آپ
کے پبؿلیوبًی لیڈؿف ،رو رو پبؿٹی کے پبؿلیوبًی لیڈؿف ہیں اوؿ صکوهتی پبؿٹی
وفیـ اػلیٰؑی ایک هیٹٌگ کـ لیں ،هزھے یمیي ہے کہ آپ کی تنلی ہو ربئے گی اوؿ
آپ کے رو ایيوف ہیں ،وٍ  Settledہو ربئیں گے تو یہ آپ اى کو یمیي ػہبًی
کـائیں ،اى کینبتھ هیٹٌگ کـیں اوؿ آپ اًہیں هطوئي کـائیں تو ہن ایزٌڈے کی
ٓـف آگے ربتے ہیں۔ هؼاعلت هوالًب ٍبصت اثھی ایزٌڈے کی ٓـف آگے
ربتے ہیں کیوًکہ ثہت مبؿا ایزٌڈا ثبلی ہے ،هیں ڈیوبًڈ ًوجـ 6۔۔۔۔۔
لطغ کالهی
رٌبة مپیکـ آپ کے پبؿلیوبًی پبؿٹی کے لیڈؿف ثیٹھ ربئیں گے ،اگـ آپ کو
آویٌبى ًہ ہوا تو آپ پھـ ثھی ثبت کـ مکتے ہیں ًب ری ،آپ پھـ ثھی ثبت کـ
مکتے ہیں۔
ىوؿ
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مبالًہ هطبلجبت فؿ پـ ثضج اوؿ ؿائے ىوبؿی
Mr. Speaker: Demand No. 9. Malik Qasim Khan Khattak, Advisor
for Prison, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
9.

ِب
ٱر ِب م۔ On behalf of Chief Minister,
هلک لبمن عبى عٹک ِب ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَا
 Khyber Pakhtunkhwaهیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو

ایک اینی ؿلن رو هجلغ ایک اؿة  7کـوڑ  22الکھ  23ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ
ہو ،اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ  30روى 2014ء کو عتن
ہوًے والے مبل کے ػوؿاى هضکوہ ریلغبًہ ربت کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب
ہوًگے۔ ىکـیہ ری۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that a sum not
exceeding Rs. one billion, 7 crore, 22 lac, 23 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 Prisons.
‘Cut motions on Demand No. 9’: Arbab Akbar Hayat Khan,
to please move his cut motion on Demand No. 9.
)(Pandemonium
Arbab Akbar Hayat: Thank you, Sir.

رٌبة مپیکـ امـاؿ گٌڈاپوؿ ٍبصت
رٌبة امـاؿهللا عبى گٌڈاپوؿ وفیـلبًوى مـ اك هیں گقاؿه یہ ہے کہ اثھی
اپوفیيي لیڈؿ مے ہن ًے ثبت کی ہے اوؿ ہن مـ ،اك ًتیزے پـ پہٌچے ہیں کہ اى
کے  10مے  15کے لـیت رو ڈیپبؿٹوٌٹل ہیں ،اى پہ کٹ هوىٌق لیں گے اوؿ اى
کے ػالوٍ ثبلی رو ہیں ،وٍ آپ ووٹ کیلئے  Putکـیں اوؿ یہبں مے ’ ‘Yesاوؿ
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’ ‘Noہوگب تو اك هیں مـ ،یہ رو  Jail and Convictsواال ًوجـ  9ہے ،اك کو آپ
ڈیوبًڈ کیلئے  Putکـیں ،اك پہ ثولٌب ًہیں ہے۔
رٌبة مپیکـ هیں موزھب ًہیں ہوں۔
وفیـ لبًوى مـ اك هیں گقاؿه یہ ہے کہ اگـ ایک ،آپ هہـثبًی کـکے میٹوں
پـ چلے ربئیں ،اپوفیيي مے کہہ ػیں۔
ىوؿ
وفیـ لبًوى مـ ،هیـی گقاؿه یہ ہے ،ػیکھیں مـ ،ایک هٌٹ ،ایک هٌٹ۔ مـ،
گقاؿه یہ ہے کہ ؿولق ثڑے واّش ہیں اوؿ ؿولق کے تضت اگـ آپ ربئیں گے
مـ تو اك ایواى کب رو هبصول ہے ،وٍ کيیؼٍ ہو ربئے گب۔ هیـی مـ ،گقاؿه اپٌے
اپوفیيي کے هوجـاى ٍبصجبى مے یہ ہے کہ چوًکہ ہن اپوفیيي لیڈؿ کے پبك
گئے ہیں اوؿ اًہوں ًے  10مے  15اینے  Demands for grantرو ہیں ،اك کی
ًيبًؼہی کی ہے رل پہ اپوفیيي ثولٌب چبہتی ہے ،اك کے ػالوٍ ثبلی رو ہیں ،اك
پہ آپ ،یہبں مے رو ثھی ہوبؿا هٌنٹـ ایڈوائقؿ آپ کو امتؼػب کـیگب ،آپ اك پہ
ثولٌے کی اربفت ًہیں ػیٌگے ثلکہ ووٹ کیلئے  Putکـیٌگے تو مـ ،هیـی
گقاؿه یہ ہوگی کہ یہ ڈیوبًڈ ًوجـ  9رو ہے ،اك پہ کٹ هوىٌق ًہیں ہیں ،اى کی وٍ
 Withdrawnتَوؿ کی ربئیں اوؿ آپ ڈیوبًڈ کیلئے  Putکـ لیں ،تو ٹھیک ہے
هیں ثتبتب ربتب ہوں۔
رٌبة مپیکـ اؿثبة اکجـ صیبت ٍبصت۔
وفیـ لبًوى مـ اؿثبة اکجـ صیبت عبى ہوبؿے مبتھ  Agreeکـ گئے ہیں کہ
ڈیوبًڈ ًوجـ  9رو ہے ،اى کی رتٌی ثھی کٹ هوىٌق ہیں ،اًہوں ًے Withdrawn

تَوؿ کی ہیںً ،وجـ  10پـ یہ ثبت کـیٌگے رو پولیل کے صوالے مے ہے۔
Mr. Speaker: No. 10. Okay okay. Since all the honourable
Members have withdrawn their cut motions on Demand No. 9,
therefore, the question before the House is that Demand No. 9
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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.

رٌبة مـػاؿ صنیي

جَاب سدیکر

رٌبة مپیکـ هیـے عیبل هیں مـػاؿ ٍبصت یہ ایزٌڈا ثھی ثہت لوجب ہے ،اك کو
آگے ثڑھبًب ہے تو هیں۔۔۔۔۔
رٌبة مـػاؿ صنیي ثل ایک هٌٹ۔
رٌبة مپیکـ اچھب ثل ایک هٌٹ کیلئے آپ ثبت کـ لیں ،پھـ آگے۔۔۔۔۔
رٌبة فـیڈؿک ػظین رٌبة مپیکـ
رٌبة مپیکـ یہ آپ کب پبؿلیوبًی لیڈؿ ثبت کـ ؿہب ہے۔
رٌبة مـػاؿ صنیي

سدیکر غاحة زاسو ھن ایطورٍس ورکړو ،د فَاٍس هَسټر ھن

ایطورٍس ورکړو او سکَدر خاً ھن ایطورٍس ورکړو ،هوٍږ ضکریه ھن ادا کوؤ خو
دلسه تیا ھن د اخوزیطٌ دا څوهرہ هلګری چې دی ،د ھغوی خه هیَځ کښې لږ کَفیوژً

دے ،غواړو دا سدیکر غاحة چې دا ھاؤس چې دے ،دا ډیر Smoothly
 functioningکوی او د دې ایطورٍس ٍه خس ھن هطلة دا دے چې دلسه کَفیوژً

دے چې دا خلق هطوئٌ ٍه دے۔ زها خو زاسو زه ریکویسټ ھن دا دے چې د ګورٍوَټ
د طرف ٍه یو درې وزیراً وی او یو درې کساً هوٍږہ کښیَو او د دې اجالس ٍه خس

او یا چې کله زاسو هَاسة ګڼئ چې خه دې  Specificهسئله تاٍدې چې دا کوم
ایطورٍس زاسو ورکړو چې خه ھغې تاٍدې کښیَو او خه ھغې تاٍدې خثرہ وکړو د
اجالس ٍه خس ،خیر دے اجالس د رواً وی ،خه تریک کښې ته کښیَو۔ زها یقیٌ دا
دے چې دا کَفیوژً چې دے د دې ټولو هلګرو او د دوئ دا کوم زحفظاذ چې دی،
دا ته خسن ضی ٍو که زاسو هَاسة ګڼئ۔۔۔۔۔
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رٌبة مپیکـ

هیـا عیبل ہے ثبلکل ثـیک ،تریک کښې ټھیک دہ ،کښیثَئ زاسو،

که هطوئٌ ضوئ ٍو ټھیک دہ  Onwardڅه سساسو حق دے ،ھغه ته کیږی۔ تریک
کښې جی۔ جی سراج غاحة۔

رٌبة مـاد الضك }میٌیئـ وفیـ عقاًہ { ہن ًے ایک ػو لؼم آگے اى کو Offer

کی ہے کہ وفیـ اػلیٰؑی ٍبصت اوؿ یہ ہوًگے ،ثے ىک ہن ثھی اى کینبتھ ہوًگے
تو فیبػٍ  ،Reasonableفیبػٍ ثبولبؿ اوؿ فیبػٍ پـاػتوبػ هزلل ہوگی تو هیں
املئے کہٌب چبہتب ہوں کہ کل کنی ثھی ولت ہوبؿے اوؿ اپوفیيي لیڈؿ۔۔۔۔۔
ىوؿ
رٌبة مپیکـ هیـے عیبل هیں ػیکھیں ،هیـے عیبل هیں مـاد ٍبصت ًے رو
وّبصت کی ،کیوًکہ چیف هٌنٹـ ہوًگے تو وٍ فیبػٍ آپ کیلئے ثھی ثبػج
آویٌبى ہوگب۔ کل کب اك ًے کہہ ػیب ہے تو کل تک آپ  Waitکـ لیں ،آگے اة اپٌب
ایزٌڈا چالتے ہیں ری۔
اك هـصلہ پـ رٌبة وفیـ اػلیٰؑی ایواى هیں تيـیف لے آئے
تبلیبں
Mr. Speaker: The honourable Minister for Law, on behalf of
honourable Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 10.

وفیـ لبًوى تھیٌک یو مـ۔ مـ ،هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت
کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ  23اؿة  78کـوڑ  13الکھ  98ہقاؿ ؿوپے مے
هتزبوف ًہ ہو ،اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ  30روى
2014ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى پولیل کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب
ہوًگے۔
Mr. Speaker: The motion before the House is that a sum not
exceeding Rs. 23 billion, 78 crore, 13 lac, 98 thousand only, may
be granted to the Provincial Government to defray the charges
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that will come in course of payment for the year ending 30th June,
اؿثبة اکجـ صیبت اثھی اك کے اوپـ ،اکجـ 2014, in respect of Police.

صیبت۔
اؿثبة اکجـ صیبت

جَاب سدیکر غاحة زہ جی خه ډیواٍډ ٍوثر  10تاٍدې د ٍو سو

روخو د کټ هوضٌ زحریک خیص کوم خو زهوٍږہ وزیر اػلیٰ غاحة ھن راغلو ،که
ھغوی هوٍږ زه یقیٌ دھاٍی راکړی ،دا لولی خاج راٍه واخلی ٍو هوٍږہ چې یو ،خه
ایواً زهوٍږ ګورے ډیر تد حال دے۔

Mr. Speaker: The motion is moved that the total grant may be
reduced by rupees nine hundred only. Madam Amna Sardar.

هضتـهہ آهٌہ مـػاؿ رٌبة مپیکـ
رٌبة مپیکـ هبئیک آى کـیں اك کی آواف ًہیں آؿہی ہے۔ آهٌہ مـػاؿ ،آهٌہ
مـػاؿ کب هبئیک آى کـیں۔
هضتـهہ آهٌہ مـػاؿ هیں پٌؼؿٍ مو ؿوپے کٹوتی کی تضـیک پیو کـتی ہوں۔
Mr. Speaker: The motion is moved that the total grant may be
reduced by rupees fifteen hundred only. Madam Ruqia Hina.
Madam Romana Jalil.

اك هـصلہ پـ هبئیک عـاة ہوًے کی ورہ مے عواتیي اؿاکیي اموجلی کھڑی
ؿہیں
رٌبة مپیکـ یہ’مپیکـف‘ کیوں کبم ًہیں کـ ؿہے ہیں؟ Check the speakers۔
یہ چیک کـ ؿہے ہیں ،یہ چیک کـیں کہ’مپیکـف‘ کیوں کبم ًہیں کـ ؿہے ہیں،
چیک کـیں ،ٹیکٌیکل ،چیک کـیں۔ چیک کـیں کہ اة ٹھیک ہوگئے ہیں کہ ًہیں؟
کوى ہے ثھئی کل کی ،چیک کـلیں ثھئی ،چیک کـلیں۔ کوئی کـؿہب ہے اك کو؟
چیک کـلیں ری۔ ٍو تریک ته وکړو دا چې داسې حال وی ،اهاً اهلل غاحة تریک
ته وکړو۔ هیـے عیبل هیں اگـ یہ مبؤًڈ منٹن کبم ًہیں کـتب تو پھـ ثـیک
کـتےہیں ًوبف کیلئے ،چیک کـیں ٹھیک ہے کہ ًہیں؟ اچھب اك ٓـس ہے کہ
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 چبئے ہوربئیگی اوؿ اك کے، ًوبف پڑھتے ہیں، هٌٹ ثـیک کـتےہیں35 تمـیجب ًا
ثؼؼ۔
اك هـصلہ پـ ایواى کی کبؿؿوائی ًوبف ػَـ اوؿ چبئے کیلئے هلتوی ہوگئی
 اهتیبف ىبہؼ هنٌؼ ٍؼاؿت پـ هتوکي ہوئے،ولفہ کے ثؼؼ رٌبة ڈپٹی مپیکـ
ِب
Mr. Deputy Speaker: ٱر ِب م
 ِب ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاRuqia Hina, to please
move her cut motion on Demand No. 10. Ruqia Hina, not present,
it lapses. Mr. Zareen Gul, to please move his cut motion on
Demand No. 10. Mr Zreen Gul, not present, it lapses. Mr.
Muhammad Reshad Khan, to please move his cut motion on
Demand No. 10. Mr Reshad Khan.

رٌبة هضوؼ ؿىبػ عبى رٌبة مپیکـ هیں ایک الکھ ؿوپے کی کٹوتی کی
تضـیک پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one lac only. Sardar Mehtab Ahmad Khan,
to please move his cut motion on Demand No. 10. Not present, it
lapses. Syed Jafar Shah, to please move his cut motion on
Demand No. 10.

رٌبة رؼفـ ىبٍ ػك ہقاؿ ؿوپے کی کٹ هوىي پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees ten thousand only. Mr. Sardar Aurangzeb,
to please move his cut motion on Demand No. 10.

مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب رٌبة مپیکـ هیں ػو کـوڑ ؿوپے کی کٹ هوىي کی
تضـیک پیو کـتب ہوں۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees two crore only. Mr. Shah Hussain, to please
move his cut motion on Demand No. 10.

رٌبة ىبٍ صنیي عبى هیں آٹھ مو اٹھبمی ؿوپے کی کٹوتی کی تضـیک پیو
کـتبہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees eight hundred & eighty eight only. Miss
Sobia Shahid, to please move her cut motion on Demand No. 10.
Not present, it lapses. Mr. Saleh Muhammad, to please move his
cut motion on Demand No. 10. Not present, it lapses. Madam
Uzma Khan, to please move her cut motion on Demand No. 10.
Not present, it lapses. Mr. Askar Parvez, to please move his cut
motion on Demand No. 10. Askar Parvez.

رٌبة ػنکـ پـویق رٌبة مپیکـ هیں ایک ہقاؿ ؿوپے کٹوتی کی تضـیک پیو
کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one thousand only. Mr. Abdul Munim, to
please move his cut motion on Demand No. 10. Not present, it
lapses. Mufti Said Janan, to please move his cut motion on
Demand No. 10.
زہ جی د خچاس الکھ د کټوزئ زحریک خیص کوم۔

هفتی میؼ ربًبى

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees fifty lac only. Mr Munawar Khan Advocate,
to please move his cut motion on Demand No. 10.
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رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ تھیٌک یو مـ۔ هیں ایک الکھ ؿوپے کی کٹوتی کی
هوىي پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one lac only. Mr. Muhammd Asmatullah, to
please move his cut motion on Demand No. 10.

 پـ آٹھ ؿوپے کی کٹوتی کی10 رٌبة هضوؼ ػَوت هللا هیں هطبلجہ فؿ ًوجـ
تضـیک پیو کـتبہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees eight only. Maulana Mufti Fazal e Ghafoor,
to please move his cut motion on Demand No. 10.

 پـ ػو مو ؿوپے کی کٹ هوىي پیو10 هوالًب هفتی فْل غفوؿ هیں ڈیوبًڈ ًوجـ
کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees two hundred only. Mr. Mian Zia-urRehman, to please move his cut motion on Demand No. 10. Not
present, it lapses. Mr. Muhammad Sheraz Khan, to please move
his cut motion on Demand No. 10.

رٌبة هضوؼ ىیـاف رٌبة مپیکـ هیں پچبك ہقاؿ ؿوپے کی کٹوتی کی تضـیک
پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees fifty thousand only. Mr. Nawabzada Wali
Muhammad Khan, to please move his cut motion on Demand No.
10.

ًواثقاػٍ ولی هضوؼ عبى هیں آٹھ ہقاؿ ؿوپے کی کٹ هوىي پیو کـ ؿہب ہوں۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees eight thousand only. Madam Nighat
Yasmin Orakzai, to please move her cut motion on Demand No.
10.

هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ هیں ثیل کـوڑ ؿوپے کی کٹوتی کی
تضـیک پیو کـ ؿہی ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees twenty crore only. Mr. Wajeeh-uz-Zaman,
to please move his cut motion on Demand No. 10.

رٌبة وریہہ القهبى عبى رٌبة مپیکـ هزھے ً Setہیں هال ،هیں پبًچ مو
ؿوپے رٌبة مپیکـ۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees five hundred only. Mr. Muhammad Reshad
Khan, please.

رٌبة هضوؼ ؿىبػ عبى ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔ رٌبة مپیکـ ،پولیل ڈیپبؿٹوٌٹ کی
اہویت اوؿ اى کی عؼهبت کو مبهٌے ؿکھ کـ رت ثھی کجھی اك ایواى هیں پولیل
کیلئے کوئی پیکذ آیب ہے یب اى کی لـثبًیوں کے صوالے مے ثبت کی گئی ہے تو ہن
ًے ہویيہ اك کو  Appreciateکیب ہے اوؿ اك کی صوبیت کی ہے لیکي رٌبة
مپیکـ ،آرکل هطلت هوروػٍ ثزٹ کے صوالے مے ػیکھب ربئے ،هیں هغتَـاًا
ثبت کـًب چبہوں گب ٹبئن کی کوی کی ورہ مےٍ ،ـف هیں مبهٌے الًب چبہتب ہوں
ػو تیي هنئلے۔ ایک تو اثھی تک رو لوگ پبًچ پبًچ ،چھ مبل مے Tenure ،ري کب
پوؿا ہو چکب ہے ،وٍ پومٹوں پـ ثیٹھے ہوئے ہیں ،تجؼیلی کے ًبم پـ آًے والی
صکوهت مے یہ  Expectکیب ربؿہب تھب کہ مت مے پہلے ،کیوًکہ پولیل کب تؼلك
ہـ ىؼجے مے ہے ،اگـ کہیں کـپيي ہوؿہی ہے تو پولیل اك کو ؿوکٌے کی ؽهہ
ػاؿ ہے ،اهي و اهبى عـاة ہے تو یہ هضکوہ اك کو ٹھیک کـًے کب ؽهہ ػاؿ ہے
هگـ اى چیقوں کو چھوڑ کـ پولیل کی ثے رب هؼاعلت ہـ رگہ ػبم ہوتی ربؿہی
ہے۔ هیں اپٌے ػاللے کی ثبت کـوں گب ،وہبں پہ ایک ایل ایچ او آربتب ہے ،وٍ چبؿ
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مبل ،تیي مبل گقاؿ کـ ایک هہیٌے کیلئے کہیں چال ربتب ہے اپٌب  ،Tenureواپل
اػھـ آربتب ہے تو اك چیق کو ػیکھٌب چبہیئے کہ یہ کیب ورہ ہے؟ پولیل ایل ایچ او
اپٌی هـّی مے ،اپٌی عواہو کے هطبثك رہبں چبہے ،وہبں تؼیٌبت ہوًب چبہتب
ہے اوؿ ہو ربتب ہے۔ اك کے ػالوٍ یہ رو آى الئي پـ ىکبیت مٌی ربئے گی اوؿ
ٹوکي ػیب ربئے گب ،اػھـ اك ایواى هیں اى چیقوں کے ػػوے کئے ربؿہے ہیں کہ
فوى پہ ىکبیبت ػؿد کی ربئیں گی اوؿ وہبں پـ ہوبؿے رو غـیت ػاللے ہیں،
وہبں پـ پولیل تھبًے چٌؼوں پـ تؼویـ کئے ربتے ہیں اوؿ رو هؼقف لوگ ہوتے
ہیں ،اى کے پبك پولیل والے ربتے ہیں کہ ہویں پینے ػیں ،ہویں چٌؼٍ ػیں ،ہن آپ
کیلئے پولیل مٹیيي ثٌب ؿہے ہیں ،ہن آپ کیلئے چیک پومٹ ثٌب ؿہے ہیں تو هیـے
عیبل مے پہلے پولیل والوں کیلئے هیں چبہوں گب کہ می این ٍبصت ،ؽؿا وفیـ
اػلیٰؑی ٍبصت مے چبہوں گب کہ وٍ تھوڑی می تورہ ػیں کیوًکہ هیں ایک هطبلجہ
کـًب چبہتب ہوں ،اك ایواى هیں پـموں آپ ًے رل ٓـس کہب کہ تیي پولیل والے
ثے ہوه ہوگئے ہیں گـهی کی ىؼت کی ورہ مے ،هیـے عیبل مے اك ثزٹ
هیں اى کی ٹـیٌٌگ کیلئے کوئی هٌبمت تورہ ًہیں کی گئی۔ آرکل ػہيت گـػوں
کے پبك رو املضہ ہے ،اى کب همبثلہ کـًے کیلئے پولیل کو رل ٓـس هْجوٓ
کـًب چبہیئے ،اك کی ٓـف ثھی کوئی تورہ ًہیں ػی گئی اوؿ آعـ هیں رو هالکٌڈ
ڈویژى هیں رو مپیيل فوؿك ہے ،مپیيل کویوًٹی فوؿك ہے ،یہ وٍ لوگ ہیں،
رت صبالت عـاة ہوئے اوؿ لوگوں ًے موات مے ہزـت کی ،لوگوں ًے هالکٌڈ
ڈویژى مے ہزـت کی ،پولیل والے ًہیں تھے کہ وٍ ڈیوٹی کـتے اوؿ یہ مپیيل
کویوًٹی فوؿك کو ایوـرٌنی ثٌیبػ پـ تؼیٌبت کیب گیب ،اى کو ثھـتی کیب گیب اوؿ اى
کو ہـ مبل  Extensionػی ربتی ہے۔ یہبں پـ هقػوؿ کی تٌغواٍ ػك ہقاؿ کی
ربؿہی ہے اوؿ ایک پولیل واال رل کی اتٌی لـثبًیبں ہیں ،مپیيل فوؿك کی کہ
اى مغت صبالت هیں اك ًے ػہيت گـػی کب همبثلہ کیب ،عـاة صبالت کب همبثلہ کیب،
اپٌب میٌہ آگے کیب اوؿ اثھی تک وٍ ػك ہقاؿ ؿوپے هبہبًہ پـ کبم کـ ؿہے ہیں۔ تو
هیـی رٌبة وفیـ اػلیٰؑی ٍبصت مے یہ پـفوؿ اپیل ہے کہ رو مپیيل کویوًٹی
فوؿك هالکٌڈ ڈویژى هیں کبم کـ ؿہی ہے ،اى کو فی الفوؿ ؿیگولـ کیب ربئے۔ ثہت
ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ فؿیي گل پلیق ،هوروػ ًہیں۔ میؼ رؼفـ ىبٍ پلیق۔
رٌبة رؼفـ ىبٍ

زھیَک یو جَاب سدیکر۔ جَاب سدیکر غاحة ،د خولیس یقیَاً چې

خه دې غوته کښې د اهٌ و اهاً خه قائن کولو کښې د ھغې ډیر لوئے کردار دے او
زها خه خیال تاٍدې زر ٌٍ ورځې خورې ھغه لګیا دی قرتاٍیاٍې ورکوی۔ ٌٍ ھن زهوٍږہ
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یو ایس ایچ او غاحة خه حیاذ آتاد کښې خه ټارګټ کلَګ کښې ضھید ضوے دے،
اهلل د ورزه جَسوٍه ورکړی۔ جَاب واال ،د دې تاوجود داسې  Gapsضسه چې ھغې
زه ته زوجه ورکول غواړی۔ زها ورور خثرہ وکړہ  Speciallyګسضسه زیر حکوهر د
خولیس د دې قرتاٍو خه ٍسیجه کښې ھغوی زه ډیر هراػاذ ورکړی وو ،زَخواګاٍې
ئے ھن سیوا کړې وې او د دې هقػد د خارہ چې د اهٌ و اهاً خه قیام کښې ھغوی ښه
کردار اولوتوی۔ جَاب واال ،خه ھغې کښې ځَې خثرې دا وې چې د کویوٍټی خولیس
خه هالکَډ ډویژً کښې اووہ ٍین زرہ کساً تھرزی ضوی وو د الء ایَډ آرډر د
 Maintainسازلو د خارہ او زها خیال دے خه خطاور ډسټرکټ کښې ھن وو۔ د ھغوی د

هسسقثل د خارہ خه دې تجټ کښې څه ٍطسه چې د ھغوی ته هسسقثل څه وی؟ او ھغه
اووہ ٍین زرہ خاٍداٍوٍه ،که ھغوی هسسقل ٍه کړے ضی ،څوک چې خه هؼیار خورہ دی
ٍو ھغوی زه ته ډیر زکلیف رسی۔ یو خو د خه خػوغی زوګه تاٍدې خه ھغې تاٍدې غور
وضی۔ تل جی دا چې خه خولیس کښې دوہ درې تراٍچس دی ،ایلیټ فورس دے ،ایف آر
خی دے ،کویوٍټی خولیس دی ،د ھغوی خه آخس کښې کوآرډیَیطٌ خکار دے چې دا د
یو آهثریله الٍدې وی او د ھغوی خه آخس کښې یو ښه کوآرډیَیطٌ هیکیَسم وی ٍو ھله
ته هوٍږہ د اهٌ و اهاً خه غورزحال تاٍدې قاتو هوٍدے ضو۔ دویوه خثرہ جی زہ دا
اھوه خثرہ کوهه چې خه هالکَډ ډویژً کښې د اهلل خه رحن د اهٌ و اهاً غورزحال
کافی تھسر دے ،اوس خکار دہ چې  Slowly slowlyهوٍږہ خولیس فورس ھغې زه

فرٍټ الئٌ زه راوړو۔ هھرتاٍی۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ مـػاؿ اوؿًگقیت۔
مـػاؿ اوؿًگقیت عبى ًلوٹھب رٌبة مپیکـ ٍبصت ٍوثے کے اًؼؿ اهي و
اهبى کی ثضبلی کی عبٓـ یوں تو پولیل کبًنٹیجل مے لیکـ افنـاى کی ثے تضبىہ
لـثبًیبں ہیں اوؿ اى کیلئے رتٌب ثھی فٌڈ ؿکھب ربئے ،هیـے عیبل کے هطبثك کن
ہے۔ هیں ایک تزویق ػیٌب چبہتب ہوں کہ پولیل آؿڈؿ  2002هیں رو ٍوثے کے
اًؼؿ ًبفؾ کیب گیب تھب ،اگـ آپ ٍضیش هؼٌوں هیں ػوام کو کوئی ؿیلیف ػیٌب چبہتے
ہیں ،کوئی تجؼیلی الًب چبہتے ہیں تو اك هیں یہ ؽکـ تھب کہ اة یہ رو مبئل ہے ،وٍ
تھبًے هیں ربتب ہے ،ایف آئی آؿ کٹواتب ہے مبئل کی صیخیت مے ،اك کو ایف آئی
آؿ کٹواًے کے ثؼؼ اًومٹی گیيي کے صوالے کیب ربتب ہے تو هیـی یہ گقاؿه ہے
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صکوهت مے کہ اگـ آپ تجؼیلی الًب چبہتے ہیں تو یہ ػو ػکبًوں کو ثٌؼ کیب ربئے اوؿ
لوگوں کو اك پـیيبًی مے ًزبت ػالئی ربئے۔ امی کینبتھ هیں اپٌی کٹ هوىي
کی تضـیک ثھی واپل لیتب ہوں۔ کل لوػھی ٍبصت اوؿ هيتبق غٌی ٍبصت عفب
ہوؿہے تھے ،رو هیں ًے ػاعلہ کے اوپـ کٹ هوىي واپل لی تھی ،اى کی
ؿیکوینٹ پـ واپل لی تھی اوؿ آد یہ کٹ هوىي هیں اى کی ورہ مے واپل لیتب
ہوں۔
تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Withdrawn. Mr. Askar Parvez, please.

رٌبة ىبٍ صنیي عبى رٌبة مپیکـ
رٌبة ػنکـ پـویق

خثرہ کوئ۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ ىبٍ صنیي ،ری۔
رٌبة ىبٍ صنیي عبى
رٌبة ڈپٹی مپیکـ

جَاب سدیکر غاحة ،زہ د دوئ ٍه هخکښې ووم۔

 Lapseضو ،زها خیال وو سساسو۔۔۔۔۔

رٌبة ىبٍ صنیي عبى

سدیکر غاحة د خیثر خخسوٍخوا د خولیس د ػظیوې قرتاٍئ

خه احسرام کښې زہ خدل کټ هوضٌ واخس اخلن۔

تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Withdrawn. Ji Askar Parvez Sahib.

رٌبة ػنکـ پـویق رٌبة مپیکـ ایک تو ٍـف ایک ثبت هیں کـًب چبہوں گب کہ
یہ رو آى الئي ایف آئی آؿ کب منٹن ہے Kindly ،اك پہ یہ کـ ػیں کہ یہ رو پڑھے
لکھے لوگ ہیں ،وٍ تو اك پہ کـمکیں گے لیکي رو  Rural areasکے لوگ ہیں،
رو پڑھے لکھے ًہیں ہیں ،اك ثبؿے هیں اى کو اك مے تو کوئی فبئؼٍ ًہیں ہوًے
واال تو ثزبئے اك کے آپ اك مے ؽؿا رو تھبًوں کب ًظبم ہے ،امی کو ثہتـ کـیں
اوؿ ػومـا ہوبؿا آد ہی ایل ایچ او ٍبصت رو ہیں ،وٍ ىہیؼ کـ ػیئے گئے ہیں تو
اك ورہ مے هیں اپٌی کٹ هوىي واپل لیتب ہوں۔
اؿثبة اکجـ صیبت پوائٌٹ آف آؿڈؿ رٌبة مپیکـ ٍبصت
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری۔
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اؿثبة اکجـ صیبت

جَاب سدیکر غاحة ،ها چوٍکه خثرہ ته کوله خه خوائَټ آف آرډر

تاٍدې خو د خولیس دغه وو ٍو ها وئیل چې زها ٍوثر راضی ،خه ھغې کښې ته خه زفػیل
تاٍدې خثرې وکړم۔ جَاب سدیکر غاحة ،د خولیس د سټیټ خه تارہ کښې دا واین چې
زهوٍږہ خه حلقه کښې د آخریطٌ خه ٍوم تاٍدې دوهرہ زیازیاذ ضوی دی چوٍکه
زهوٍږہ د  PK-01ته دلسه  Candidateھن ٍاسر وی ،زهوٍږہ د فقیر آتاد زھاڼې

حواالذ ھن ډک دے جی ،زھاڼه ھن ډکه دہ جی او چې کله هوٍږہ ھلسه الړو ٍو ٍه خه

هوقغ تاٍدې ایس ایچ او وو ،وزیر اػلیٰ غاحة دا زهوٍږہ خثرہ ډیرہ اھن خثرہ دہ
ځکه چې زاسو وایئ هوٍږ اغالحاذ راولو او هوٍږہ خه خولیس کلچر کښې
 Changeراوسسل غواړوٍ ،و زہ چې الړهه زھاڼې زه وزیر اػلیٰ غاحة ٍو ٍه یو

ایس ایچ او وو او ٍه ډی ایس خی وو او ٍه هحرر وو او ھغه ھلکاً کوم چې د خرچې د
خارہ او چا ته چې خریکټیکل ورکولو ،د ھغې ٍه ھغه خریکټیکل ضائغ ضو ،زها د وزیر
اػلیٰ غاحة ٍه دا هطالثه دہ چې دا ایس ایچ او ،دا ډی ایس خی چا چې تغیر د څه
ثثوذ ٍه څَګه چې دوئ وائی چې  101%ثثوذ ورسرہ وی ٍو د ھغه خالف ته

کارروائی کیږی ،ھغه طالة ػلواً ،ھغه سټوډٍټاً کوم چې د خدل زؼلین ،سثق د
خارہ زلل او ھغوی ئے خه ٍاکه تاٍدې رااوٍیول او د سوؤٍو خه زؼداد کښې اوس ھن

جی ھغه زاسو وګورئ ٍو خه الک اج کښې تَد دیٍ ،و زها وزیر اػلیٰ غاحة زه دا
دغه دے چې فی الفور د د دې ډی ایس خی او د دې ایس ایچ او خالف کارروائی
وکړې ضی او د اٍػاف ھغه زقاضې د د کوهو چې دوئ وػدې کړې وې چې هوٍږ ته
اٍػاف راولو او هوٍږ ته خه خولیس کلچر کښې ښه ښه خلق رادغه کوؤ ٍو زها دا
هطالثه دہ چې د دې دوہ خالف د کارروائی وضی ګَی زہ ته ،که اوٍه ضوہ ٍو د دوئ
خالف ته زہ واک آؤټ کوم۔ جَاب سدیکر غاحة ،یو وړہ ضاً خثرہ درزه کوم۔ دلسه
خه واړئ کښې زها د هسلن لیګ ھغه کارکَاً چا چې دا ګَاہ کړې وہ چې ھغوی
هسلن لیګ له ووټ ورکړے وو ،ھغه ټول سداھیاً کوم چې د لیوی سرہ زؼلق سازی،
د واړئ ٍه ئے دیر زه تدل کړی دی او ھغه زَاً کوم چې د جواػر اسالهی سرہ زؼلق
سازی ھغه ئے د ضَګل ٍه واخس واړئ زه راوسسی دی ،دا د اٍػاف زقاضا دہ؟ دوئ
خو د حضرذ ػور فاروقؓ ٍظام راوسسل غواړی ،خه ھغې کښې خو غثر او ترداضر
وی خو دوئ خو خدله یو هیاضر ھن اوٍه کسل او دوئ ھغه اٍسقاهی کارروائیاٍې
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ضروع کړې خو زہ خدل کارکَاٍو زه دا واین چې زاسو حوغلې هه تیلئ ،هوٍږ ته اً
ضاء اهلل د دې هقاتله کوؤ او ھغه اے ایس آئی کوم چې دوئ چسرال زه تدل کړے دے،
چسرال زه ئے تدل کړے دے د دیر ٍه ،وزیر اػلیٰ غاحة زه دا واین چې د ھغه د فی
الفور دا ټراٍسفر واخسی وکړی او ھغه د خدل ځائے زه راولی او دې ضؼر سرہ چې

؎

وٍ هـػ ًہیں رو ڈؿ ربئے صبالت کے عوًی هٌظـ مے
رل صبل هیں ریٌب هيکل ہو اك صبل هیں ریٌب الفم ہے
تبلیبں

رٌبة ڈپٹی مپیکـ ىکـیہ۔ هفتی میؼ ربًبى ٍبصت۔
ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
هفتی میؼ ربًبى ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل

م۔ جَاب سدیکر غاحة ،دا هوضوع ډیرہ

اھوه هوضوع دہ او دا هحکوه ھغه هحکوه دہ چې که د دې احساٍاذ زہ او دې
ایواً کښې څوهرہ خلق ٍاسر دی او یا هخکښې زیر ضوی دی ،که هوٍږ د دغو خلقو
هھرتاٍئ ھیرې کړو ،هوٍږ د دغې ضھیداٍو ھغه حوغلې ھیرې کړو ،زہ واین چې دا ته
اهاٍر داری ٍه وی ،دا ته خیاٍر وی او ھغه ځکه چي کله ھن خه سیاسی خلقو تاٍدې
حوله ضوې دہ ،دغو خلقو د ډھال خه ضاً ځاٍوٍه خیص کړی دی ،خدل ځاٍوٍه ئے
قرتاً کړی دی خو د دغه هلک هَسخة ٍوائَدہ او د دغه هلک خلق هحکوه خولیس تچ
کړی دی او جَاب سدیکر غاحة ،زہ که د دې د ھغه سداھیاٍو ،د کَسټیثالٍو ذکر
اوٍکړم چې څوک سثائی ٍه خه دغه روډوٍو تاٍدې زهوٍږ او سساسو د حفاظر د خارہ
خه سرہ غرهه کښې والړ وی او د اسوثلئ د خاسه تغیر د خَکھې والړ دی ،زہ واین چې
دا ته خیاٍر وی ،دا ته احساً فراهوضئ وی خو جَاب سدیکر غاحة ،زہ چې دلسه
کوهه خثرہ کول غواړم ،ھغه خثرہ دا دہ چې کله ھن دغې خاورې کښې سداھی ضھید
ضوے دے ،کله ھن دغې خاورې کښې ایس ایچ او ،ډی ایس خی غاحة ضھید ضوے
دے او چې د ھغه جسد خاکی ئے کور زه وړې دہ ،د هازن او د ژړا خه ځائے تاٍدې د
ھغه ځائے ٍه دٍیا زه ھغوی دا خیغام ورکړے دے چې دا ها دغې خاورې خه سر تاٍدې
تھرزی کړے وو او دغې خاورې د خارہ قرتاً ضوے دے۔ ٍو زہ خه دوئ تاٍدې فخر
کوم او خه دوئ تاٍدې زہ خفګاً ٍه کوم خو جَاب سدیکر غاحة ،زہ ډیر افسوس
سرہ دا خثرہ کوم چې خولیس زه خه زیر وخر کښې کوم څیسوٍه’ ،تلټ خروف‘ جیکټې،
خولیس زه تکسر تَد ګاډی ،خولیس زه ټوخک او خولیس زه هوټر سائیکلې او خولیس زه
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چې کوم څیسوٍه اغسسلی ضوی دی جَاب سدیکر غاحة ،ھغه تیا د زاریخ تد زریَه
ورځ دہ۔ زہ دا سسا خه هخکښې جَاب سدیکر غاحة ،دا یو اخثار روزٍاهه ’آج‘ ها
سرہ دے د  3جوً  ،2013زہ جَاب سدیکر غاحة ،که دا خثرہ ها کولې د ځاٍه،
کیدې ضوہ چې دلسه ډیرو خلقو ها سرہ خه دې تاٍدی ازفاق ٍه وے کړے خو زہ جَاب

سدیکر غاحة ،د اخثار یوہ حواله زاسو زه درکوم

ػلی ىبٍ ،هلک ًویؼ ،ربویؼ عبى هلوث ہیں

املضہ مکیٌڈل غقى ہوتیً ،یبف

 ،جَاب سدیکر غاحة ،الٍدې لیکی

پولیل کو وؿػیبں اوؿ ؿوفهـٍ اىیبء فـاہن کـتب تھب ،ثزٹ آفنـ ربویؼ عبى اوؿ
هلک ًویؼ ًے املضہ ،ثلٹ پـوف ریکٹل فـاہن کـًے پـ ؿاّی کیب۔ کوئٹہ کی
ایک کوپٌی مے هٌبفغ هیں صَہ ػیٌے کی ىـٓ پـ لیٹـ پیڈ صبٍل کیب ،هلک ًویؼ
ًے  700هلیي ؿوپے ایڈواًل ثھی ػلوائے۔ رؼلی کبل ڈیپبفٹ ثھی روغ کـائے،
ایل این ری ؿائفل کینبتھ چبؿ هیگقیي ثھی هلے ،ثؼؼ هیں هیگقیي مپالئی کب ثھی
ٹھیکہ لے لیب۔ هلک ًویؼ کو  360هلیي ؿوپے اػا کئے ،چوکٌی ؿہبئو گبٍ کیلئے ،
جَاب سدیکر غاحة ،که زہ د هحکوې هطر ووم ،زہ جی دا واین چې که چرې زہ د
هحکوې سرتراہ ووم ،زها الٍدې کوم خلق کار کوی ،که زہ د ھغوی سرہ خیاٍر
کوم ،زہ ته د دغې غوتې وفادار ٍه ووم ،زہ ته غدار ووم۔ زها هازحر کوم خلق کار
کوی ،که د ھغې خلقو خه ٍوم تاٍدې زہ خیسې ګټن ،زہ ته وفادار ٍه ووم ،زاریخ ته ها خه
تدو الفاظو تاٍدې یادوی۔ وزیر اػلیٰ غاحة که دا څوهرہ هحکوې دی ،دا سسا
الٍدې دی او دا سسا هوٍږ زه ٍیر کښې ضک و ضثه وی ٍو وزیر اػلیٰ غاحة هوٍږ خو
ته څه ٍه وایو خو زاریخ ته دا خثرہ تیا ٍه هؼاف کوی۔ دویوه حواله جَاب سدیکر
غاحة ۔۔۔۔۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ  Fifty demandsاثھی ثبلی ہیں،

Respectful

 submissionہے هفتی ٍبصت۔
وفیـ لبًوى پوائٌٹ آف آؿڈؿ مـ۔ مـ ،اگـ اك ٓـیمے مے مپیچق کـًی ہیں تو
اپٌی ڈیوبًڈ فعتن ًہیں ہیں ہوًے والی ،رو ہوبؿے مبتھ  Agreed formulaتھب
رٌبة مپیکـ ،یہ ثبت ًہیں ہے ،اًہوں ًے ہوم ڈیپبؿٹوٌٹ پہ ثبتیں کیں۔ اثھی مـ،
هیـی گقاؿه ہے کہ یہ وائٌڈ اپ کـیں اوؿ هیں آپ مے مـ ،یہ گقاؿه کـوں گب
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کہ ) 148 (4کے تضت آپ هہـثبًی کـ کے اك کے ثؼؼ رتٌی ثھی ڈیوبًڈف ہیں ،وٍ
ووٹ کیلئے  Putکـیں ،اك پہ ووٹٌگ کـیں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیں ؿیکوینٹ کـتب ہوں ،اك کے ثؼؼ هیں ػو هٌٹ مے فیبػٍ
ًہیں ػوں گب۔ ثہت هہـثبًی ہوگی ،آپ کوآپـیيي کـیں ،ػو هٌٹ مے فیبػٍ ولت۔۔۔۔۔
هفتی میؼ ربًبى سر داسې ته وکړو ،سر ،زہ یو هَټ ھن ٍه اخلن ،سر ،داسې ته
وکړو ،زہ یو هَټ ھن ٍه اخلن ،زہ الړلن درٍه ،زها دا فریضه دہ جَاب سدیکر غاحة،
زہ دلسه خثرې ٍه کوم ،چرزه الړ ضن ،جواذ کښې ئے وکړم ،کوم ځائے کښې ئے
وکړم؟

تبلیبں

زا زه ٍه کوم ،چا زه وکړم چې زا زه زہ د غلې خثرې

کوم خه ھغې خفه کیږې ،زا زه زہ د کټ هوضٌ خثرې کوم خه ھغې خفه کیږې ،زہ څه زه
دلسه ػواهو راسسولې ینٍ ،ه کوم ،تالکل خثرہ ٍه کوم جی۔ ټھیک ضوله جی،
هھرتاٍی۔

اك هـصلہ پـ هؼقف ؿکي اوؿ صقة اعتالف کے هتؼؼػ اؿاکیي واک آؤٹ
کـگئے
رٌبة ڈپٹی مپیکـ

هفسی غاحة هفسی غاحة زقریثاً خچاس کټ هوضَې دی۔

رٌبة ػٌبیت هللا وفیـ ثلؼیبت

جَاب سدیکر

رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری آًـیجل هٌنٹـ ،ػٌبیت هللا عبى ٍبصت۔
وفیـ ثلؼیبت ،اًتغبثبت و ػیہی تـلی ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔
ۡي

آٍریثل سدیکر

غاحة ،زهوٍږہ د دې ایواً یو هؼسز رکٌ یو هسئله اوچسه کړې وہ ارتاب اکثر

حیاذ او زہ د ھغې لږ وضاحر کول غواړم۔ ھغه زه زها خیال دے چې غلط
اٍفارهیطٌ رسیدلی دی او دغه هسؼلقه اے ایس آئی چې دوئ ئے سفارش کوی چې
د ھغه ټراٍسفر د کیَسل ضی ٍو زهوٍږہ دې هوثراٍو هلک هحود ػلی غاحة ھن ډی
آئی جی اٍوسټی ګیطٌ زه فوً کړے دے خه ھغې کښې او ها او هلک تہرام غاحة ھن
ورزه فوً کړے دے او ها د زیر ضوی دوہ ورځو ٍه ،ډی آئی جی اٍویسټی ګیطٌ
هالکَډ زه زلے دے ،چې د دغې اے ایس آئی ټراٍسفر کیَسل ضی ٍو د دې وجې ٍه د
ریکارډ د درسسګئ د خارہ دا خثرہ زہ خه ایواً کښې راوړم چې دا ھیڅ خه سیاسی،
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اٍسقاهی کارروایئ تاٍدې ٍه دے تدل ضوے او  Departmentalyتدل ضوے دے،

ډیدارټوَټ تدل کړے دے او زہ دا یقیٌ دھاٍی ورکوم چې خی ټی آئی او جواػر

اسالهی او قوهی وطٌ خارټی او د غواتی قوهی هحاذ چې کوم کولیطٌ ګورٍوَټ
دے ،ھغه خه اٍسقام تاٍدې یقیٌ ٍه لری،

تبلیبں

ھغه خه هیریټ تاٍدې ،خه

ټراٍسدیرٍسی او د اٍسټی ټیوضَس خه  Strengthenکولو تاٍدې  Believeسازی۔ د

دې وجې ٍه اً ضاء اهلل اوس دوئ ټولو واک آؤټ وکړو ،زهوٍږہ د اخوزیطٌ
هوثراٍو خسې ته هوٍږ ورځو او د ھغوی د واک آؤټ حوالې سرہ ته خثرہ کوؤ خو ھغه
هوثر زه ھن زہ اً ضاء اهلل دا ریکویسټ کوم چې دا سسا خثرہ چې کوم دہ ،دا زا زه غلط
اٍفارهیطٌ رارسیدلی دی۔ Thank you Mr. Speaker۔

وفیـ لبًوى مـ هیـی گقاؿه ہوگی کہ چوًکہ یہ  Alreadyآپ ًے  Putکـػی
اوؿ ري کی هوىٌق ؿہتی ہیں ،وٍ واک آؤٹ کـگئے ہیں تو هہـثبًی کـکے اك پـ
ووٹٌگ کـائیں۔ اگـ اپوفیيي آربتی ہے تو ثبلی  Proceedingsهیں صَہ لے
مکتی ہے۔
رٌبة ثہـام عبى سدیکر غاحة
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری ثہـام عبى۔
رٌبة ثہـام عبى

هحسرم سدیکر غاحة ،زها دې ورور این خی اے غاحة چې کوم

ٍوم واغسسو ،دغه حلقه زها حلقه دہ حلقه  ،93واړئی چې دہ ،دا زها خاظ کلے دے۔

سدیکر غاحة ،که زها ګَاہ دا وی چې زهوٍږ خه هرداً کښې د دغې ځائے خلق
اوسیږی ،خه ضیرګړھ ،خه چارسدہ کښې اوسیږی او خه خیښور کښې اوسیږی ،ھغه د
سی ټی خه ضکل کښې ،د ایس ای ټی خه ضکل کښې ،د خی ای ټی خه ضکل کښې او د
ایس ایچ او وغیرہ خه ضکل کښې اوسیږی او دلسه کښې د ھغوی خوسټَګ دے،
ھغوی هوٍږ له راضی چې سساسو خه دې سکولوٍو کښې زهوٍږہ خوسټَګ ضوے دے،
هوٍږ زه دلسه زکلیف دے ،زهوٍږ تچی ھلسه کښې یواځې دی ،کور هو یواځې دے،
والد غاحة هو تیوار دے ،هور هو تیوارہ دہ ،هوٍږ زه دلسه زکلیف دے او هوٍږ زه
ایٌ او سی راکړئ چې هوٍږ د دې سکول ٍه ،د دې ھسدسال ٍه خدل ٍسدې سټیطٌ زه الړ
ضو۔ سدیکر غاحة ،هوٍږ ھغوی زه ایٌ او سی ورکړو ځکه چې زهوٍږ ھغه وروڼه
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ػسیساً دی ،ھغه ٍین خلق دلسه اوسیږی او ٍین خلق ترہ اوسیږی ،ھغوی زه هوٍږہ ایٌ
او سی ورکړو او ھغه خدل ٍسدې سټیطٌ زه راضی۔ که چرزه دا زهوٍږ ګَاہ وی چې
هوٍږ ھغوی زه سھولر ورکوؤ ،ھغوی هوٍږ هجثورہ کوی۔ ھن دغه تاٍدی چې کوم
دغه ضوے دے ٍو ھغه ته د ھغه هرضئ سرہ ته ضوی وی جی۔ جَاب سدیکر غاحة ،زر
اوسه خورې چې هوٍږہ کله دې اسوثلئ زه راغلی یو ،هوٍږ دا ایواً خه ځاً ګواہ
کوؤ ،هوٍږہ اهلل خه ځاً ګواہ کوؤ چې زر اوسه خورې هوٍږہ یو ٍ Over transferه
دے کړے ،یو این خی اے ٍ Over transferه دے کړے۔

تبلیبں

که ټراٍسفر ضوے وی ٍو دا ته هحکوې یو غل له سسا ورکړې وی ،ھغه غل له
ته ئے سسا ورکړې وی چې کوم خه سکول کښې ډیوټی ٍه کوی ،ھغه غل له ته ئے سسا
ورکړې وی هحکواٍه طور چې کوم خه ھسدسال کښې ډیوټی ٍه کوی ،ھغه غل له ته ئے
سسا ،ھغه ایس ایچ او زھاٍیدار له ورکړې وی چې ھغه خه ٍورو خثرو کښې توخر وی۔
سدیکر غاحة ،که دغه د دې حکوهر ګَاہ وی او هوٍږ وایو چې هوٍږ خه دې غوته
کښې  Changeراولو ،هوٍږ خه دې غوته کښې دغه خلق ،ھغه خلق توځو چې ھغه د
کرخطٌ ٍه خاک وی ،ھغه خلق توځو چې کوم دې خلقو زهوٍږ خه اوږو کښیَولی وو۔
دې خلقو ھغې خلقو زه دوهرہ حوغله افسائی ورکړې دہ چې ھغوی ئے خه کرخطٌ
تاٍدې اخسه کړی دی۔ دې خلقو چې ٌٍ ئے د دې ځائے ٍه واک آؤټ وکړو ،زہ ډیر خه
افسوس سرہ واین چې ها دا کوهې خثرې کولې ٍو چې زاسو زهوٍږ د اخوزیطٌ وروڼه
دلسه هوٍږ زه حاضر ٍاسر وے۔ وروڼو دا زهوٍږہ ھغه خلقو زه هوٍږ تالکل خه ایٌ او
سی کښې زہ آزاد یو چې ھغه زه زکلیف وی ،زہ ته ورله ایٌ او سی ھن ورکوم ،زہ ته د
ھغوی قدر ھن کوم او هوٍږ تال خارټئ ٍه ،هوٍږ تغیر د جواػر اسالهی ٍه ،تغیر د
هسلن لیګ ٍه ،تغیر د خیدلس خارټی او تغیر د اے ایٌ خی ٍه د ھغوی خدهر کوؤ۔ هوٍږ د
خدهر د خارہ راغلی یو او اً ضاء اهلل خدهر ته د ھغوی زر هرګه خورې کوؤ۔ زہ زاسو
له زسلی درکوم۔

رٌبة هضوؼ ػلی

جَاب سدیکر غاحة خه دې هسئله کښې یو وضاحر کوم۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ

هحود ػلی غاحة۔
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رٌبة هضوؼ ػلی

سدیکر غاحة ،دا کوم سړے چې ټراٍسفر ضوے دے او زها دې

خوږ ورور ،هؼسز رکٌ د دې اسوثلئ ،دہ دا خثرہ وکړہ۔ دا ولی هحود اے ایس آئی
دے ،د ایس خی اٍوسټی ګیطٌ سرہ د دې سړی زؼلق دے د واړئ سرہ ،د تہرام خاً
حاجی غاحة د حلقې دے ،ډیوټی کوی د ػَایر اهلل غاحة خه حلقه کښې او زہ د
 92حلقې سرہ زها زؼلق دے۔ زها د حلقې سړے ھن ٍه دے خو خه دې تارہ کښې ها زه

دوہ درې ځله ټیلی فوً ضوے دے چې ډی آئی جی اٍوسټی ګیطٌ د دې سړی ټراٍسفر
کړے دے ،دا ټراٍسفر رکاؤ کړہ۔ زہ د تلې حلقې ٍه راخاڅیدلے ین او ها ډی آئی جی
اٍوسټی ګیطٌ زه درې ټیلی فوٍوٍه کړی دی چې که د دې سړی داسې جرم وی چې
ھغه قاتل هؼافی وی ٍو زہ زا ٍه هؼافی غواړم ،دا سړے خه دې ځائے خازې کړہ ،خه
هوٍږ تاٍدې خریطر دے۔ ھغه ډی آئی جی اٍوسټی ګیطٌ ها زه دا اووئیل چې زهوٍږ
ډیدارټوَټل هؼاهالذ دی او دے د دې ځائے ٍه زہ چسرال زه لیږم۔ زہ ډیر خه افسوس
سرہ دا واین چې هوٍږ له خلقو ووټ راکړے دے د قاٍوً سازئ د خارہ ،هوٍږ له ئے
ووټ راکړے دے د حلقې د زرقئ د خارہ ،هوٍږ دوهرہ وزګار ٍه یو چې د خلقو
ټراٍسفرې کوؤ۔ دوئ د اول خدله زسلی وکړی ،دوئ د اول ځاً خوھه کړی ،ها وخسی
اوکسل د دہ سرہ د هسلن لیګ ً یو ٍ Delegationاسر وو ،زہ د دې ایواً یو این
خی اے ین ،ػَایر اهلل غاحة ئے ھن این خی اےدے او تہرام خاً غاحة دے ،دوئ

زها ٍه دا زدوس ولې ٍه کوی چې زاسو دا سړے چھیړلے دے که تغیر

تبلیبں

د

زحقیق ٍه زه دا خثرہ کوې ،لہرا زہ دې خدل ورور زه دا واین چې دا خدله خثرہ د واخس
واخله او که دا هوٍږہ کړی وی ٍو هوٍږ د ھغې جواتدہ یو او که د اٍکوائرئ ٍه تغیر دا
خثرہ کوې ٍو دا ګورے خه دې اسوثلئ کښې غلط تیاٍی ٍه ضی چلیدې۔

اك هـصلہ پـ صقة اعتالف کے اؿاکیي واک آؤٹ عتن کـکے ایواى هیں واپل
آگئے
تبلیبں
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رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیں ویلکن کہتب ہوں صقة اعتالف کو ،هیں کہتب ہوں کہ اى کب
تؼبوى رو ہے ،وٍ  Appreciableہے۔ Thank you very much۔ ری هٌوؿ عبى
ایڈوکیٹ ،پلیق۔
رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ تھیٌک یو مـ۔ مـ ،ہن ًے وینے یہ  Decideکیب تھب
اپوفیيي والوں ًے کہ ہن فالں فالں ڈیپبؿٹوٌٹ پہ اپٌی اپٌی کٹ هوىٌق هوؤ کـیں
گے لیکي هیـی ری الء هٌنٹـ ٍبصت مے یہ ؿیکوینٹ ہے کہ وٍ ثبؿ ثبؿ گـیي
کتبة ہویں ًہ ػکھبئیں۔ ایک ػفؼہ رت  Decideہوگیب کہ اة ،ہوبؿی ٓـف مے،
روؼیت کی ٓـف مے هفتی ربًبى ہی ثبت کـے گب ،پھـ وٍ ثؼؼ هیں اٹھ کـ آپ کو
گـیي ثک ػکھبتب ہے کہ یبؿ ،اینب کـو اوؿ اینب کـو۔  Kindlyاك ٓـس کی ہویں وٍ
ًہ کـیں اوؿ ہن ًے  Decideکیب ہوا ہے کہ فالں فالں ڈیپبؿٹوٌٹ ،اثھی آپ ػیکھیں،
اثھی  20هٌٹ مے  Interferenceکـ ؿہے ہیں۔ ہویں ثؼؼ هیں فلوؿ هال ہے اوؿ اك
کے ثبوروػ یہ کـؿہب ہے ،پھـ تو ہویں ػوثبؿٍ ربًب پڑے گب۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ پلیق الء هٌنٹـ ٍبصت۔
وفیـ لبًوى مـ هیـی گقاؿه یہ ہے کہ ہوبؿا لیڈؿ آف ػی ہبؤك یہبں پہ رٌبة
پـویق عبى عٹک ٍبصت ہیں اوؿ اى کے رو اصکبهبت ہیں یب رو اى کے
 Decisionsہیں ،ثطوؿ کولیيي پبؿٹٌـ اوؿ پبؿٹی کے مت پـ ثبئٌڈًگ ہیں۔ اك
مبئڈ مے مـ ،هنئلہ یہ ہے کہ ہن  Negotiateکـتے ہیں کہ ٍـف چبؿ هوجـف
ہوًگے اوؿ پٌؼؿٍ رو آپ کی کٹ هوىٌق ،آپ کی ڈیوبًڈف ہیں ،وٍ Identify

ہوچکی ہیں ،لنٹ ہن ًے آپ کو ػیؼی ہے کہ اك پـ چبؿ ثٌؼے ثولیں گے۔ مـ ،ایک
ایک پبؿٹی مے رو لنٹ اك هوىٌق پہ ہے ،وٍ ثبؿٍ ثٌؼوں کی ہے ،اك پـ مـ ،الء
هٌنٹـ کی صیخیت مے رو ٹبئوٌگ ہے ،اك کب لضبظ ؿکھٌب یب ہبؤك هیں اك پہ ثبت
کـًب هیـے فـائِ هیں ىبهل ہے ،اثھی اگـ ہن ًے ایک فبؿهولہ ٓے کیب ہے اوؿ
اك پـ ػولؼؿآهؼ ًہیں ہوتب تو مـ ،یہ ہویں صك صبٍل ہے اوؿ ہن اك پـ اصتزبد
ثھی کـیں گے اوؿ اگـ ٹبئن کے اًؼؿ یہ چیق فبئٌل ًہیں ہوتی تو ہویں وٍ Rules
 applyکـًب پڑیں گے ري کے هتؼلك هیں ًے صوالہ ػیب ہے۔ یہی هیـی گقاؿه
ہے۔
رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ رٌبة مپیکـ
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رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ۔
رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ اك لنن کے  Threatsػے ؿہے ہیں پھـ تو ٹھیک ہے،
پھـ آپ ثلڈوف کـیں رل ٓـس آپ کی هـّی ہے ،پھـ ہویں یہبں پہ ثیٹھٌے کی،
املئے تو ہن یہبں ہبل مے ًکل گئے۔ امی پـ اپوفیيي ًے  Decideکیب ہے اى
کینبتھ کہ ایک ہی ثٌؼٍ ثولے گب ،تو روؼیت کی ٓـف مے ثبت ،یہ هفتی ربًبى
اپٌی مپیچ کـ ؿہب تھب تو ثیچ هیں یہ اٹھ گئے مـ ،تو هیں اپٌی کٹ هوىي واپل لیتب
ہوں مـ۔
رٌبة یومف ایوة عبى وفیـ هواٍالت و تؼویـات رٌبة مپیکـ
رٌبة ڈپٹی مپیکـ آًـیجل هٌنٹـ ،یومف ایوة ٍبصت ،آًـیجل هٌنٹـ۔
وفیـ هواٍالت و تؼویـات رٌبة مپیکـ ٍبصت هیـی گقاؿه ہے ری ،توبم
اپوفیيي کے ثھبئیوں مے کہ مـػاؿ ٍبصت اك پوؿے ہبؤك هیں مت مے
فیبػٍ  Senior most Parliamentarianہیں ،هـکق هیں ثھی ؿہے ہیںٍ ،وثے
هیں ثھی ؿہے ہیںٍ ،وثے کے چیف هٌنٹـ ثھی ؿہے ہیں اوؿ یہ اك ہبؤك کب
اػقاف ہے کہ اتٌب  Seasonedآػهی لیڈؿ آف ػی اپوفیيي ثھی ہے تو هیـا عیبل
ہے ،اگـ مـػاؿ ٍبصت عوػ ایک  Statementػیؼیں۔ کوىو ہوبؿی ثھی اوؿ
آپ کی یہ ہے کہ اك مبؿے ملنلے کو آد وائٌڈ اپ کـیں ،ایک اچھے ٓـیمے
مے ہوربئے تو ثہت اچھی ثبت ہے ری ،آپ کی هہـثبًی ہوگی۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ مـػاؿ هہتبة اصوؼ عبى۔
مـػاؿ هہتبة اصوؼ عبى لبئؼ صقة اعتالف هنٹـ مپیکـ هیـے عیبل هیں
ہویں اك ثبت کب پوؿا اصنبك ہے کہ ثزٹ کو پبك ہوًب ہے اوؿ کبفی کٹ هوىٌق رو
ہیں ،وٍ  In processتھیں تو ہن ًے عوػ اى کو تزویق کیب کہ ہن صکوهت کیلئے
هيکالت ًہیں ،ہن اى کی اهؼاػ کـًب چبہتے ہیںWe want to really support ،

 them in this issueکیوًکہ ثزٹ ہے اوؿ یہ ٍوثے کب ثزٹ رو ہے ،وٍ الفهی
چیق ہے تو تھوڑا ،ؽؿا ػل اپٌب ثڑا کـیں تھوڑا مب۔  I will suggest youکہ صکوهت
کب ػل ثڑا ہوتب ہے ،ہن ًے اپٌی غبلجب ًا کوئی  Forty nineکے لـیت رو ہے کٹ
هوىٌق ؿہتی تھیں ،ہن ًے  Fifteenکو ملیکٹ کیب ہے اوؿ ثبلی مت  Dropکـ
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ؿہے ہیں Drop ،کـ ؿہے ہیں۔ ہن ًے ہـ ایک پبؿٹی کے ایک ایک هوجـ کو کہب ہے
کہ وہی ثو لیں گے Time limit ،کیلئے  I will suggest youکہ آپ Time limit
ؿکھ لیں۔ ثے ىک  four to five minutes will be sufficientلیکي At the

 same time Law Minister, I know, he is very excitedاوؿ ًورواى ثھی
ہیں اوؿ  We have a lot of hopes from himلیکي وٍ  Kindlyؽؿا تھوڑا مب
 Restrainکـلیں تو

I think, we will start. Thank you very much.
)(Applause

رٌبة ڈپٹی مپیکـ تھیٌک یو ری۔ هنٹـ هضوؼ ػَوت هللا ،پلیق۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا
رٌبة ڈپٹی مپیکـ

زہ  Withdrawکوم سر۔

 Withdrawضو۔ هوالٍا هفسی فضل غفور غاحة۔

هوالًب هفتی فْل غفوؿ ری ،هیں اپٌی کٹ هوىي واپل لیتب ہوں فیَلے کے
هطبثك۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضوؼ ىیـاف عبى ،پلیق۔ ىیـاف عبى ،هوروػ ًہیں۔
ًواثقاػٍ ولی هضوؼ عبى ،پلیق۔
ًواثقاػٍ ولی هضوؼ عبى جَاب سدیکر غاحة ،هوٍږ خو چې خه کوهه هحکوه تاٍدې
اػسراؼ کوؤ ھغه خو د وزیراػلیٰ غاحة دہ خو دغه هحکوه ھن دا خولیس واال د دہ

سرہ دہ۔ زها خه ػالقه کښې ،چلو هیں اپٌی کٹ هوىي  Withdrawکـتب ہوں۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هضتـهہ ًگہت یبمویي ٍبصجہ۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی هیں ری رٌبة مپیکـ ٍبصت ،کیوًکہ ثبت ہوچکی
تھی اوؿ هیں پبکنتبى پیپلق پبؿٹی کی ٓـف مے اوؿ چوًکہ اپوفیيي لیڈؿ
ٍبصت ًے یہ ہؼایبت ػی ہیں کہ ہـ پبؿٹی مے ایک ثٌؼٍ ثولے گب تو رٌبة مپیکـ
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ٍبصت ،یہ هضکوہ تو اتٌب فیبػٍ ہوبؿے لئے  Importantهضکوہ ہے ،هیں ًے اك
پـ  20کـوڑ ؿوپے کی کٹوتی کی۔ کٹوتی کب یہ هطبلجہ کیب تھب کہ یہ هیـا هطلت
ًہیں تھب کہ پولیل مے یہ پینے رو ہیں تو وٍ واپل ،یؼٌی اك ثزٹ مے واپل لیٌب
چبہتی ہوں ثلکہ اك پـ ثبت کـًے کی هیـی وٍ تھی تو امی لئے هیں ًے اتٌی کٹ
هوىي ػی۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،ہوبؿی پولیل روکہ ػیہبتوں هیں اوؿ ىہـوں
هیں ہے ،وٍ ً Well equippedہیں ہے۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،اى کے پبك کنی
لنن کب ٹیلی فوى منٹن رو ہے ،وٍ اى کے پبك ثبلکل ًہیں۔ اك کے ػالوٍ رٌبة
مپیکـ ٍبصت ،پولیل ہوبؿی ٍجش مے لیکـ ىبم تک رو صفبظت کـتی ہے،
ثبہـ کھڑی ہوتی ہے ،پیبك کے هبؿے وٍ ثبلکل ثےہوه ہوربتے ہیں رٌبة
مپیکـ ٍبصت۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،ایلیٹ فوؿك کیلئے هیں یہ ایک تزویق
ػوں گی کہ رو ػو ػو مبل کیلئے آپ لوگوں ًے اى کو کٌٹـیکٹ پـ  10ہقاؿ تٌغواٍ
پہ ثھـتی کیب ہے تو اگـ اًہی کو  Permanentکـػیب ربئے اوؿ رو ًئی ثھـتیبں
ہیں اًہی پہ ایلیٹ فوؿك کو ثھـتی کـػیب ربئے تو ایک تو یہ ہے کہ اى کب تزـثہ
ثھی ہوچکب ہے اوؿ وٍ پولیل هضکوے کیلئے ثہت فیبػٍ کبؿ آهؼ حبثت ہومکتی
ہے۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،پھـ آد ایک اوؿ ثبت ہوئی کہ آد پھـ ہن پولیل پہ ثبت
کـ ؿہے ہیں اوؿ پولیل کب ایک ایل ایچ او ىہیؼ ہوگیب لیکي کنی ىغٌ ًے
ٹـیژؿی ثٌچق کی ٓـف مے کنی لنن کی ًہ اك کیلئے فبتضہ عواًی کیً ،ہ اك
کب کوئی ًبم یہبں پہ لیب۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،پولیل کیلئے ٍـف ایک ىؼـ ہے
کہ
یہ الگ ثبت کہ

ػوـ ثھـ عيت فًی کـتے ؿہے اہل وٓي
؎
ػفٌبئیں گے اػقاف کینبتھ
تو رٌبة مپیکـ ٍبصت ،ایک ػػب کـًے مے ،ایک اى کو یبػ کـًے مے ،ایک
یہبں پہ اگـ ہن کوئی ثبت  Mentionکـلیتے ہیں کنی ىہیؼ کے ثبؿے هیں ،چبہے
وٍ ٍوثے کب ہو ،چبہے وٍ پبکنتبى کب ہو تو رٌبة مپیکـ ٍبصت ،اى کے گھـوں
کے لوگوں کو یہ هینذ پہٌچ ربتب ہے کہ ہن رل ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے اوؿ ہن
ري لوگوں کی صفبظت پہ لگے ہوئے تھے تو اًہوں ًے ہویں اك اموجلی هیں یبػ
کیب۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،ثہت ثے صنی هیں ػیکھ ؿہی ہوں یہبں پہ ٹـیژؿی
ثٌچق کی ٓـف مے کہ کوئی ىغٌ ،یؼٌی هزھے موزھ ًہیں آتی ،یب تو هزھے
ثتب ػیب ربئے کہ لوگ اتٌے فیبػٍ ڈؿ گئے ہیں ػہيت گـػوں کے ہبتھوں کہ یہ کنی
ػہيت گـػ کب ًبم ًہیں لیٌب چبہتے ہیں رٌبة مپیکـٍبصت۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت،
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یہب ں پہ پولیل کی وؿػی کو اگـ آپ ػیکھیں ،یہبں پہ اى کی Equipments

ػیکھیں ،یہبں پہ اى کے پٹـول کی صبلت کو ػیکھیں ،یہبں پہ اى کے ٹیلی فوًق کی
صبلت کو ػیکھیں ،یہبًپہ اى کی توبم رتٌی ثھی مہولیبت ہیں ،اى کو ػیکھیں تو ہویں
تو تـك آتب ہے۔ هیـا اگـ ثچہ ہوتب تو هیں تو اك کو کجھی ًہیں کہوًگی کہ وٍ پولیل
هیں ربئے صبالًکہ یہ ىہؼاء کب هضکوہ ہے۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،پولیل کیلئے
رتٌی فیبػٍ هـاػبت کی ّـوؿت ہے ،اى کو ہویں ػیٌی چبہئیں اوؿ یہبں پہ
چوًکہ چیف هٌنٹـ ٍبصت ثیٹھے ہوئے ہیں تو هیں اى کے ًبلذ هیں اوؿ اى کو
هیں ؿیکوینٹ کـوں گی توبم ہبؤك کی ٓـف مے کہ یہبں پہ ػیکھیں ىہؼاء پیکذ
ہے رٌبة مپیکـ ٍبصت ،ىہؼاء پیکذ هیں اى کے ثچوں کو کنی ثھی تؼلیوی
اػاؿے هیں ًہیں ،اى کو کنی ثھی اًگلو هیڈین هیں یب کنی ثھی اػاؿے هیں اى کو
ػاعل ًہیں کیب ربتب ،تو ىہؼاء پیکذ ثڑھبیب ربئے۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،اك کے
ػالوٍ اى کے ثچوں کی تؼلین کیلئے ،اى کے گھـ کیلئے اوؿ تھوڑی می اگـ اى کو
مـ چھپبًے کیلئے ،رل کب گھـ ًہ ہو ،اگـ اى کو مـ چھپبًے کیلئے رگہ ػیؼی
ربئے تو رٌبة مپیکـ ٍبصت ،لوگ روق ػؿروق پولیل کی ٓـف آئیں گے اوؿ
پولیل هیں ىبهل ہوکے ہوبؿے ٍوثے کی ،ہوبؿے پبکنتبى کی اوؿ ہوبؿے
لوگوں کی صفبظت کـیں گے۔ تو رٌبة مپیکـ ٍبصت ،یہی هیـی گقاؿىبت
تھیں اوؿ کٹ هوىٌق پہ ہن لوگ املئے ثولتے ہیں کہ ہن آپ کے ًبلذ هیں الًب چبہتے
ہیں کہ ہوبؿے ؽہٌوں هیں یہ تزبویق ہیں اوؿ هیں یہبں پہ یہ ػؿعوامت ثھی
کـوًگی کہ آپ لوگوں کے ػل ثڑے ہوًے چبہیئں اوؿ هیـا عیبل ہے کہ یہبں پہ
ہوبؿے هٌنٹـف ٍبصجبى رو ثیٹھےہوئے ہیں ،الء هٌنٹـ ٍبصت ،مکٌؼؿ
ىیـپبؤ ٍبصت ثیٹھے ہوئے ہیں ،مـاد الضك ٍبصت ثیٹھے ہوئے ہیں ،عوػ
وفیـ اػلیٰؑی ٍبصت اك ہبؤك کب صَہ ؿٍ چکے ہیں تو یہبں کے هٌنٹـوں کے ػل
ثڑے ہوًے چبہیئں کیوًکہ یہ گـیي ثک رو ہے ،یہ اك ولت هیـا عیبل ہے کہ اتٌی
فیبػٍ الء هٌنٹـ ٍبصت ًہیں ًکبلتے تھے کیوًکہ اك ولت یہ اپوفیيي هیں
ہوبؿے مبتھ ثیٹھے ہوتے تھے۔ اة رت ٹـیژؿی ثٌچق کی ٓـف چلے گئے تو ہـ
ثبت پہ  Rules and regulationsرٌبة مپیکـ ٍبصت ،عوػ اًہی کے الفبظ رو
اگـ آپ ػیکھ لیں اوؿ مي لیں ،تو یہ ؿوایبت کی اموجلی ثھی ہے ،یہبں پہ تہؾیت کی
اموجلی ثھی ہے تو اك هیں ثھی مـ ،کچھ ًہ کچھ گقاؿا کـًب پڑے گب۔ آپ کب ثہت
ىکـیہ اوؿ هیں کٹ هوىي واپل لیتی ہوں۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ تھیٌک یو۔ وریہہ القهبى ،پلیق۔

479

رٌبة وریہہ القهبى عبى مپیکـ ٍبصت هیں  Withdrawکـتبہوں مـ۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ الء هٌنٹـ ٍبصت۔
رٌبة امـ اؿ هللا عبى گٌڈا پوؿ وفیـ لبًوى مـ هیں هيکوؿ ہوں۔یہبًپہ مـ،
هضکوہ پولیل کے صوالے مے رو ثبتیں آئی ہیں ،ایک تو مـ ،هیـے عیبل هیں
ہوبؿے هیڈیب کے ػومت رو ہیں ،وٍ ثھی ىبیؼ اك تؾثقة کب ىکبؿ ہوًگے کہ
اپوفیيي پولیل کی کبؿکـػگی مے هطوئي ہے یب وٍ اك ملنلے هیں کوئی اپٌی
تزبویق ؿکھتی ہے۔ ثؼِ ثٌچق ًے اى پہ اػتـاّبت کئے ہیں ،ثؼِ یہ کہتے ہیں
کہ آپ اى کے ػکھوں کب هؼاوا ًہیں کـتے۔ مـ ،هیـی گقاؿه یہ ہوگی کہ یہبں پہ
چٌؼ اینے ایيوف ہیں روکہ کویوًٹی پولیل کے صوالے مے ہیں۔ کل ثھی اى پہ
میـ صبٍل گفتگو ہوئی تھی ،اگـچہ وٍ ہوم ڈیپبؿٹوٌٹ کب ایيو تھب لیکي اك ولت
اك پہ ثبت ہوئی تھی اوؿ هیں ًے رواة ثھی ػیب تھب کہ یہ کویوًٹی پولیل رل ولت
لی گئی تھی ،یہ کٌٹـیکٹ پہ لیے گئے تھے اوؿ  Mostlyآؿهی مے لیے گئے
تھے۔ اى کی  Ageکے هنبئل آؿہے ہیں اوؿ رہبں تک ؿیگولیيٌق کی ثبت ہے تو
ىبیؼ اك هیں کچھ لبًوًی پیچیؼگیب ں ہیں۔ اى کی تزبویق کب ہن ربئقٍ لیں گے اوؿ اى
ىبءهللا اگـ اك هیں رتٌب ثھی ہو مکتب ہے ،هیں اى کو یہ تنلی کـاتب ہوں کہ صکوهت
کب رو ؿویہ ہوگب ،وٍ  Considerateہوگب۔ اك کے ػالوٍ مـ ،ٹـیٌٌگ کے
صوالے مے ایيوف آئے ہیں کہ اى کی ٹـیٌٌگ کیلئے عبٓـعواٍ پینے ًہیں ہیں،
هیـی مـ ،اك هیں گقاؿه یہ ہے کہ رو هوروػٍ ثزٹ ہے ،اك هیں تمـیجب ًا 20
اؿة کے لـیت اى کی تٌغواہیں ہیں اوؿ کچھ رو اعـاربت ربؿیہ ہیں تو وٍ تیي
اؿة مے اوپـ ہیں۔ اى کی رو ڈیوبًڈف ہوتی ہیں ،وٍ هضکوہ فٌبًل کے پبك آتی ہیں
اوؿ اگـ اك هیں کوئی  Increaseکـًب پڑے تو وٍ هضکوہ فٌبًل During the

 financial yearکـتب ہے اوؿ اگـ ٹـیٌٌگ کے کوئی ایيوف ہوًگے تو یمیٌب ًا

صکوهت کے وٍ ًوٹل هیں ہوًگے۔ ایف آئی آؿ آى الئي کے هتؼلك مـ ،ثبت کی
گئی تو اك کے هتؼلك هیں گقاؿه یہ کـوں گب ،یہ چوًکہ ثزٹ مپیچ کب صَہ ہے
اوؿ یہ رو ًئی تزبویق ہیں ،اى کب یمیٌبًاربئقٍ لیب ربئے گب اوؿ رو ثھی ثہتـی ہوگی تو
وٍ یمیٌب ًا ہن اپوفیيي مے ؿاثطہ کـیٌگے۔ اك کے ػالٍ مـ ،هیـی یہ گقاؿه
ہوگی کہ اپوفیيي کے رو هوجـف ٍبصجبى ہیں ،اپٌے اػتـاّبت کے رواثبت
ثھی مي لیں۔ رہبں تک یہبں پہ ثبؿ ثبؿ یہ ثبت کی ربتی ہے کہ صکوهت ػہيت
480

گـػی کے عالف کھل کـثبت کـے ،اگـ مـ ،چیظ چیظ کے ثبت کـًب کھل کـ ثبت
ہے تو ىبیؼ ہن اى کے هقاد پـ پوؿا ًہ آمکیں۔ رو پبؿٹی کب هؤلف ہے ،وٍ ولتب ًا فولتب ًا
اعجبؿات هیں ثھی آؿہب ہے ،وٍ فلوؿ آف ػی ہبؤك ثھی آؿہب ہے لیکي هیں یہ
کہوًگب کہ رل رٌبفے کب آد یہ کہہ ؿہی ہیں ،میٌیئـ هٌنٹـ ٍبصت مکٌؼؿعبى
ىیـپبؤ اك هیں گئے تھے اوؿ اًہوں ًے وٍ رٌبفٍ ثھی  Attendکیب ہے اوؿ اك
کے ػالوٍ مـ ،یہبًپہ یہ ایيوف آتے ہیں پیکچ کے صوالے مے تو اك هیں مـ رو
هضتـهہ ًے ثبت کی ہے ،هیـی گقاؿه مـ یہ ہوگی کہ رو مبثمہ ػوؿ صکوهت
تھب ،اك هیں یہ کولیيي پبؿٹٌـ تھے ،ہویں مـ ،اگـ یہ ثتب ػیب ربئے کہ One
 percent war on terrorکی رو ؿلن تھی ،وٍ رت  Consolidated fundهیں
آگئی تو اك کب کتٌب فیَؼ ،رو  War on terrorکی هؼ هیں هال تھب ،وٍ ىہؼاء تک
گیب ،مویلیي تک گیب اوؿ کتٌب پینہ گلیوں ًبلیوں اوؿ ػیگـ تؼویـاتی کبهوں هیں
لگب؟ کیوًکہ یہ وٍ چیقیں ہیں ،اگـ فیڈؿل گوؿًوٌٹ ًے آپ کو War on terror
کے  Against one percentػیب تھب تو ہوًب یہ چبہیئے تھب کہ وٍ  War on terrorپہ
لگتب لیکي اك مے مـ ،گلیبں ثھی ثٌیںً ،بلیبں ثھی ثٌیں اوؿ وٍ ػیگـ هؼات هیں ثھی
عـچ ہوا اوؿ یہ پچھلی گوؿًوٌٹ ًے کیب۔ تو هیـی مـ ،یہ گقاؿه ہوگی کہ رہبں
تک ؿولق کب صوالہ ہے مـ ،کہب ربتب ہے کہ ؿولق کب صوالہ کیوں ػیب ربتبہے؟ هیـی
مـ Again ،اى مے یہ گقاؿه ہوگی کہ مـػاؿ ٍبصت ًے رینے کہب کہ رت
ایک  Agreed formulaہے مـ اوؿ اك پہ ایک  Consensusثي گئی تو
هہـثبًی کـکے یہ ثھی لیڈؿ آف ػی اپوفیيي کے اك فیَلے کب اصتـام کـیں اوؿ
اى ىبء هللا ہن اپٌی ٓـف مے ثھـپوؿ تؼبوى کـیٌگے۔ ہوبؿے لئے لبثل اصتـام ہیں
اوؿ اى ىبء هللا اى کی تزبویق کب ربئقٍ لیں گے اوؿ اك کینبتھ ہی هیں گقاؿه
کـوًگب کہ اپٌی کٹ هوىٌق واپل لے لیں۔ تھیٌک یو مـ۔
Mr. Deputy Speaker: Thank you ji. Since all the honourable
Members have withdrawn their cut motions on Demand No. 10,
therefore, the question before the House is that Demand No. 10
may be granted? Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and
those against it may say ‘No’.
)(The motion was carried
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Law, to please
move his Demand No. 11.

وفیـ لبًوى مـ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی
 اى، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو58  الکھ68  کـوڑ85  اؿة2 ؿلن رو هجلغ
ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
مبل کے ػوؿاى ػؼل و اًَبف کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that a sum not exceeding
Rs. 2 billion, 85 crore, 68 lac, 58 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 of Justice.
Arbab Akbar Hayat Khan, to please move his cut motion on
Demand No. 11. Arbab Akbar Hayat Khan.
د ګیارہ سو روخو کټ هوضٌ خیص کوم۔

اؿثبة اکجـ صیبت

 کی ہے مـ۔Withdraw وفیـ لبًوى یہ اًہوں ًے
 کـتبہوں۔Withdraw  ثل ٹھیک ہے، ہےWithdraw اؿثبة اکجـ صیبت
رٌبة ڈپٹی مپیکـ تھیٌک یو۔
وزیر قاٍوً هوٍږ خو سسا هَو خو زه زهوٍږ ٍه هَې۔

اؿثبة اکجـ صیبت

Mr. Deputy Speaker: Since all the honourable Members have
withdrawn their cut motions on Demand No. 11, therefore, the
question before the House is that Demand No. 11 may be
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granted? Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
Mr. Deputy Speaker: Mr. Mushtaq Ahmad Ghani, Special
Assistant for Higher Education, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 12.

رٌبة هيتبق اصوؼ غٌی هؼبوى عَوٍی ثـائے اػلیٰؑی تؼلین رٌبة مپیکـ هیں
5  اؿة6 تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ

 اى اعـاربت کے اػا کـًے، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو93  الکھ50 کـوڑ
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى2014  روى30 کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
 ػمتبویقات اوؿ کتت عبًہ کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔،اػلیٰؑی تؼلین
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that a sum not exceeding
Rs. 6 billion, 5 crore. 50 lac and 93 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 Higher Education, Archives and Libraries.
Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 12, therefore, the question before the
House is----جَاب سدیکر غاحة خه دې تاٍدې ته زهوٍږ د طرف ٍه

رٌبة ىبٍ صنیي عبى

 تیا چې څَګه سساسو، غرف دوہ درې هَټه،ػػور اهلل هوالٍا غاحة خثرې کوی
خوښه وی ھغسې وکړئ خو دوہ درې هَټه د دوئ خثرې وکړی۔
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 کیب گیب ہے کہ اك پہAgree وفیـ لبًوى مـ یہ ڈیوبًڈف هیں ہوبؿے مبتھ
 ہیں۔Dropped
ىوؿ
Thank you ji. Since all رٌبة ڈپٹی مپیکـ گقاؿه ہے کہ آپ لوگ رو ہیں۔
the honourable Members have withdrawn their cut motions on
Demand No. 12, therefore, the question before the House is that
Demand No. 12 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. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Health, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 13.

رٌبة ىوکت ػلی یومفقئی وفیـ ٍضت هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ
 ہقاؿ5  الکھ70  کـوڑ80  اؿة22 ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ٍضت ػبهہ کے ملنلے2014  روى30
هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved that a sum not
exceeding Rs. 22 billion, 80 crore, 70 lac, 5 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 Health.
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Since all the honourable Members have withdrawn their
cut motions on Demand No. 13, therefore, the question before the
House is that the Demand 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. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)

ىوؿ
 آپ لوگوں کی، یہ ػیکھیں ری،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هزھے افنوك ہے کہ آپ
 امی کے هطبثك هیں کبؿؿوائی کـ ؿہب ہوں۔،ٓـف مے لنٹ آئی ہے
رٌبة ىبٍ صنیي عبى رٌبة مپیکـ ٍبصت ہویں ٹبئن ػیؼیں۔
 آپ کو ٹبئن ػیں گے اى ىبء هللا۔، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،Okay رٌبة ڈپٹی مپیکـ
The honourable Minister for C&W, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 14.
Mr. Yousaf Ayub Khan (Minister for C&W): Janab Speaker, I wish
to move a motion that a sum not exceeding Rs. 2 billion, 26 crore,
13 lac, 41 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
Establishment Charges of Communication and Works
Department.
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that a sum not exceeding
Rs. 2 billion, 26 crore, 13 lac, 41 thousand only, may be granted to
the Provincial Government to defray the charges that will come in
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course of payment for the year ending 30th June, 2014, in respect
of Communication and Works. Arbab Akbar Hayat Khan, please.

اؿثبة اکجـ صیبت

ها  Withdrawکړو۔

تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیڈم آهٌہ مـػاؿ پلیق۔ هیڈم ؿلیہ صٌب۔ هیڈم ؿوهبًہ رلیل۔ هنٹـ
فؿیي گل ٍبصت۔
رٌبة فؿیي گل خثرې ډیرې دی خو  Withdrawکوم جی۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضوؼ ؿىبػ عبى۔
رٌبة هضوؼ ؿىبػ عبى هیں  Withdrawکـتب ہوں مـ۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ تھیٌک یو۔ مـػاؿ ظہوؿ اصوؼ ،پلیق۔ میؼ رؼفـ ىبٍ ،پلیق۔
رٌبة رؼفـ ىبٍ هیں پبًچ الکھ ؿوپے کٹوتی کی تضـیک پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees five lac only. Sardar Aurangzeb.

مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب رٌبة مپیکـ ٍبصت هٌنٹـ ٍبصت هیـا پڑومی
ہے ،اى کب اوؿ هیـا صلمہ ثبلکل رڑے ہوئے ہیں تو هیں اپٌی کٹ هوىي کی تضـیک
واپل لیتب ہوں۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ىبٍ صنیي ،پلیق۔
رٌبة ىبٍ صنیي عبى

جَاب سدیکر غاحة ،د دې اسوثلئ دا هاحول دوهرہ خراب

ضوے دے کَه چې زہ خدلې ټولې کټ هوضَې  Withdrawکوم۔

تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ٍبلش هضوؼ ،پلیق۔
هغـة کی اؽاى
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 ًوبف کب ولفہ ہے۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ ًوبف کیلئے ولفہ
اك هـصلہ پـ ایواى کی کبؿؿوائی ًوبف هغـة کیلئے هلتوی ہوگئی
ولفہ کے ثؼؼ رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٌؼ ٍؼاؿت پـ هتوکي ہوئے
 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ػنکـ پـویق
رٌبة ػنکـ پـویق کل هضکوے پـ؟
۔14 رٌبة ڈپٹی مپیکـ ڈیوبًڈ ًوجـ
رٌبة ػنکـ پـویق هیں اپٌی کٹ هوىي واپل لیتب ہوں۔
 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ػجؼالوٌؼن
واخس اخلن۔

رٌبة ػجؼ الوٌؼن

Mr. Deputy Speaker: Mr. Ghulam Muhammad, please. Not
present, it lapses. Mr. Munawar Khan Advocate, please. Mr.
Mehmood Jan, please.

رٌبة هضووػ ربى مو ؿوپے کی کٹوتی کی تضـیک پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one hundred only. Mr. Muhammad
Asmatullah, please.
د ساذ روخو د کټوزئ زحریک خیص کوم۔

رٌبة هضوؼ ػَوت هللا

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees seven only. Mian Zia-ur-Rehman, please.
Malik Riaz Khan, please. Mr. Muhammad Sheraz. Maulana Mufti
Fazal Ghafoor. Mr. Mehmood Ahmad Khan, please. Mr.
Samiullah, please. Nawabzada Wali Muhammad Khan, please.
Ms. Nighat Yasmin Orakzai, please.
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هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی هیں پچبك الکھ ؿوپے کی کٹوتی کی تضـیک پیو
کـتی ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees fifty lac only. Mr. Qaimoos Khan, please.
Mr. Wajeeh-uz-Zaman, please, Wajeeh-uz-Zaman Sahib.

رٌبة وریہہ القهبى عبى رٌبة مپیکـ واپل لیتب ہوں مـ۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ تھیٌک یو۔ هنٹـ هضووػ ربى ،پلیق۔
رٌبة هضووػ ربى ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب يم۔
ۡي

جَاب سدیکر غاحة ،ها خو کټ

هوضٌ خه دغه خیص کړے دے خو خثرې زہ خه ھیلسھ تاٍدې کوم ځکه چې ها له هوقغ
راٍکړې ضوہ۔

تبلیبں

زهوٍږہ ھیلسھ هَسټر غاحة خو ٍطسه او ھیلسھ

هَسټر غاحة ٍوے ھن دے خو د ھیلسھ ډیدارټوَټ چې کوهې ٍاقع کارکردګئ دی،
خه ھغې خثرې کول غواړهه۔

تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ

دا د سی ایَډ ډتلیو ډیدارټوَټ کټ هوضٌ دے او زاسو خه ھیلسھ

تاٍدې خثرہ کوئ؟

رٌبة هضووػ ربى

ها ٍه چا زدوس وٍکړو جی ،د خثرې هوقغ خکښې چا راٍکړہ،

خثرې ھن داسې خسوې ضوې۔ غرف دا ښاین چې دا هیډیسٌ غرف وګورئ جی چې دا
زهوٍږہ د ھیلسھ ډیداټوَټ ،زهوٍږہ تی ایچ یو ګاٍو کښې او خه دغه ورکړے کیږی۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ

 ،Excuse meھیلسھ واال خو درزه ها اووئیل چې ھغه ضوے

دے ،دا سی ایَډ ډتلیو واال دے۔ زاسو څه۔۔۔۔۔

رٌبة هضووػ ربى

ښه جی ،تیا خه خوائَټ آرډر تاٍدې زہ خثرې کول غواړهه جی۔

خوائَټ آف آرډر تاٍدې جی۔

تبلیبں

خه خوائَټ آف آرډر تاٍدې خثرہ کوم

جی۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ میؼ رؼفـ ىبٍ ٍبصت ،پلیق۔
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رٌبة رؼفـ ىبٍ تھیٌک یو رٌبة مپیکـ۔ مپیکـ ٍبصت ،می ایٌڈ ڈثلیوڈیپبؿٹوٌٹ
کے صوالے مے هیـے کچھ تضفظبت ہیں اوؿ وٍ ہیں کہ ایک تو هیں ًے کجھی ثھی
ًہیں مٌبً ،ہ ػیکھب کہ اك هضکوے ًے اپٌے اصؼاف همـؿٍ ولت هیں صبٍل کئے
ہیں ،فٌبًيل ثھی اوؿ فقیکل ثھی ،تو ہویيہ اك کب فٌڈ  Lapseہوربتب ہے اوؿ
لوگوں کو ثڑی هيکالت کب مبهٌب کـًب پڑتب ہے۔ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،اك هیں
ایک یہ ہے کہ اك هضکوے هیں ایک  Monitoring regimeہوًی چبہیئے تبکہ
اك کی  Proper monitoringکـے اوؿ اك کی کوالٹی کٌٹـول ہو۔ هٌنٹـ
ٍبصت اگـ اك چیق کو ًوٹ فـهبئیں ،مـ هیں ایک اہن ًکتے کی ٓـف آپ کی
تورہ ػالًب چبہتب ہوں اوؿ اك ملنلے هیں صکوهت کی ،کہ پچھلے میالة هیں
هالکٌڈ ڈویژى عبٍکـ موات اوؿ هیـے صلمے کبالم هیں توبم مڑکیں میالة هیں
ثہہ گئی ہیں اوؿ اك پہ اثھی تک ،کچھ تو ایي ایچ اے کے پبك ہیں ،تو هیـی هٌنٹـ
ٍبصت مے ؿیکوینٹ ہوگی کہ اپٌب احـ و ؿموط امتؼوبل کـکے فتش پوؿ تب کبالم
مڑک کی تؼویـ کو رلؼی تکویل تک پہٌچبئیں ،اك پہ کبم تو ىـوع ہے اوؿ اك
کیلئے  2.55 billion rupeesکی  Approvalثھی ہو گئی ہے ،اك پہ کبم ثھی
ربؿی ہے لیکي ؿفتبؿ ثہت منت ہے۔ پچھلی گوًوٌٹ هیں ہن ًے کبالم اوؿ اوپـ
کے  Areasهیں کچھ کبم ىـوع کیب تھب لیکي وٍ اثھی اػھوؿا ہے ،وٍ مکیویں
هکول ًہیں ہوئی ہیں تو رو ؿوڈف اًہوں ًے ثزٹ هیں ؿکھے ہوئے ہیں ،اى
ػاللوں کیلئے عبٍکـ کبالم ٹو اتـوڑ مڑک ،اثھی ایک الکھ مے فیبػٍ کی
آثبػی آد ثھی اك مہولت مے هضـوم ہے اوؿ پچھلے ػًوں رو میالةٓ ،غیبًی
آئی تھی ػؿیبئے موات هیں ،اك ورہ مے کبفی پل ثھی ثہہ چکے ہیں اوؿ مڑک
ثھی ثہہ چکی ہے تو اك ؿیکوینٹ کینبتھ کہ اگـ هٌنٹـ ٍبصت یہ یمیي ػہبًی
کـائیں کہ وٍ اك چیق کو ًوٹ فـهبئیں گے ،اك پہ ّـوؿی کبؿؿوائی کـیٌگے
تو هیں اپٌی کٹ هوىي واپل لوًگب۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیڈم ًگہت یومفقئی ٍبصجہ ،اوؿکقئی ٍبصجہ’،موؿی‘ ۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی مـ عؼا کیلئے هزھے یومفقئی ًہ ثٌبیئے گب۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیں ًے  Correctionکـ لی ہے۔

لہمہہ

هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رل کے ػل هیں ،مـ هیں اوؿکقئی ہوں مـ۔ مـ،۔۔۔۔۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ًگہت اوؿکقئی ٍبصجہ۔
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هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی مـ ،هیں ىوکت یومفقئی ٍبصت کب کہہ ؿہی تھی
کیوًکہ هزھے اك کے ًبم کینبتھ کن اف کن ًتھی ًہ کـیں۔ هیں اوؿکقئی ہوں اوؿ
اوؿکقئی ایک ثہت ثڑا  Tribeہے۔ یومفقئی ثھی  Tribeہے لیکي چلیں ،ہبں
ىوکت۔ مـ ،هیں ًے ہیلتھ پہ ثبت کـًی تھی روکہ هزھے ًہیں پتہ کہ غلطی مے
ىبیؼ آپ لوگوں ًے اى کو ایک ؿیلیف ػیؼی ہے تو اك پہ تو هیں کیب ثبت کـوں؟
کیوًکہ ؿوڈف وغیـٍ مبؿا کچھ رو ہے ،وٍ تو مبؿا  KPKػیکھ ؿہب ہے کہ ؿوڈف
کی کیب صبلت ہے اوؿ ؿوڈف کی تو اف مـًو تؼویـ کیلئے ،آپ ػیکھ لیں یہبں پہ ،یہ
رو ؿیٌگ ؿوڈ ہے ،اك کے ػالوٍ کیٌٹ ،ثلکہ یہبں مے رو یہ کوہبٹ ؿوڈ ہے
اوؿ یہ رو مٹی کے ؿوڈف ہیں رٌبة مپیکـ ٍبصت ،اى کی صبلت آپ ػیکھ ؿہے
ہیں تو هیں اك هیں ظبہـ ہے اى کو ٍـف ًيبًؼہی کـ مکتی ہوں اوؿ اك کے ثؼؼ
اپٌی کٹ هوىي واپل لیتی ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ تھیٌک یو۔ هنٹـ هضوؼ ػَوت هللا ،پلیق۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔ رٌبة مپیکـ ،ولت کی ًقاکت کو
مبهٌے ؿکھتے ہوئے هیں ٍـف اتٌب ػـُ کـوًگب کہ مـاد ٍبصت ًے
اپٌی’وائٌڈ اپ‘ تمـیـ هیں فـهبیب تھب کہ اپوفیيي کو اپٌب آئیٌہ موزھتب ہوں ،آئیٌہ
توڑًے کی ثزبئے اپٌب چہـٍ ٍبف کـیٌگے اوؿ پھـ کہب تھب کہ تؼلین اوؿ ٍضت
هیں هنلنل آپ لوگوں مے هيوؿٍ کـیٌگے اوؿ پھـ اًہوں ًے کہب تھب کہ هـکق
مے پینے هلیں گے یب ًہیں ،یہ کوئی عیـات ًہیں ،یہ ہوبؿا صك ہے ،لیکـ ؿہیں
گے ،تو هیـی ػـُ یہ ہے اى کی تمـیـ کی ؿوىٌی هیں کہ کیب یہ تؼویـات اوؿ
هواٍالت هیں ثھی ہوبؿے مبتھ هيوؿٍ ہوگب یب ًہیں؟ کیب اك هیں ہوبؿے مبتھ
هيوؿٍ کـًے کب تمبّب ہے یب ًہیں؟ اًَبف کب تمبّب ہے یب ًہیں؟ اوؿ مبتھ هیں یہ
ثھی ػـُ کـوًگب کہ رو اهجـیال مکیوق ہیں ،اك ملنلے هیں کیب اك هیں
اپوفیيي کیلئے کچھ ػیٌگے یب ًہیں؟ رٌبة واال ،اٍل هیں یہ ثبت ہن املئے کہتے
ہیں کہ رو ًئی مکیویں یہبں ؿکھی گئی ہیں ،اك هیں چٌؼ هغَوً صلموں کے
ػالوٍ ًہ کوئی ؿوڈ کی مکین ہےً ،ہ کوئی یوًیوؿمٹی کی مکین ہےً ،ہ هضکوہ
ٍضت هیں کوئی مکین ہے تو ہویں ڈؿ ہے کہ یہ اهجـیال ثھی ،اگـ یہ اك کو
اًَبف اوؿ امی ؿامتے پـ ربئیں گے تو رٌبة واال ،هیں تو اك موچ پـ هزجوؿ
ہوں کہ اگـ ظلن کو ،رجـ کو ،ثٌؼؿ ثبًٹ کو اًَبف کہب ربئے تو پھـ ہن اك ظلن،
رجـ اوؿ ًباًَبفی کب کیب ًبم ؿکھیں گے رٌبة واال؟ رٌبة واال ،اپوفیيي کی
ٓـف مے اتٌب اصتزبد ،هطبلجے کے ثبوروػ این پی ایق کیلئے ایک هؼَوم می
مکین رو اے ڈی پی هیں فهبًہ لؼین مے چلی آؿہب ہے ،اے ڈی پی پـ اتٌب ثڑا ثورھ
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ًہیں ثي ؿہی ہے ،وہبں پـ کنی رگہ اگـ  50ہقاؿ کی کوئی مکین ؿکھٌب ہوتی ہے،
کوئی ایک الکھ کی ،اوؿ رینب کہ ہوبؿے مبتھی ػجؼالنتبؿ عبى ًے کہب کہ هیں
ًے  50الکھ هیں مبت آٹھ کلوهیٹـ ؿوڈ ثٌبیب ہے ،کیب امی تؼویـ وٓي پـوگـام
هیں ،تؼویـ مـصؼ و تؼویـ عیجـ پغتوًغوا هیں اك پـ اى کو کوئی اًؼبم هلے گب؟
رٌبة واال ،هیں آپ کو ثتبؤں کہ امی تؼویـ مـصؼ پـوگـام هیں ہن تیي الکھ 50
ہقاؿ هیں ایک پـائوـی مکول ثٌبتے تھے اوؿ هضکوے والے مبت الکھ هیں
مکول ثٌبتے تھے ،هیں آپ کو پوؿے وحوق مے کہتب ہوں ،لیکي یہ ىفبفیت کی
ثبت کـتے ہیں ،کیب اك اے ڈی پی ثٌبًے هیں ىفبفیت کو اوؿ اًَبف کو هلضوظ
عبٓـ ؿکھب گیب ہے کہ اك کیلئے ىفبفیت اى کو یبػ آتی ہے؟ رٌبة واال ،هیں آپ کو
پوؿے وحوق مے کہتب ہوں کہ هزھے التؼاؿ هیں ثیٹھے ہوئے مبؿے لوگوں پـ
تـك آتب ہے ،اى کی صبلت لبثل ؿصن ہے ،یہ اتٌے هزجوؿ ہیں کہ رت تک کوئی ثبہـ
مے اى کیلئے ً Decisionہ آربئے تو یہ اپوفیيي کے هطبلجے پـ’ہبں‘ کـًے
کیلئے اك اے ڈی پی هیں کوئی چیق ؿکھٌے کیلئے ثیچبؿے تیبؿ ًہیں ہیں۔ اگـ یہ
هؼبهلہ اك ٓـس ہے اوؿ ہـ ایک هيوؿٍ وہبں الہوؿ مے لیب ربًب ہے تو رٌبة واال،
یہ اپوفیيي والے ثھی کوئی ثـا ًہیں هٌبئیں گے اوؿ هیں اك اموجلی کے فلوؿ
مے رٌبة ػوـاى عبى ٍبصت کو اى هیڈیب والوں کی ومبٓت مے یہ ثتبًب چبہتب
ہوں کہ اك اے ڈی پی کی کتبة هیں اًَبف کے ًبم پـ رو ظلن ہوا ہے ،رو ثٌؼؿ
ثبًٹ ہوئی ہے ،اك کی هخبل تبؿیظ هیں ثھی ًہیں هلتی ہے۔ تبلیبں رٌبة واال،
اگـ ػوـاى عبى اى کی پبؿٹی کب مـثـاٍ ہے تو ہوبؿا ثھی لوهی ؿہٌوب ہے تو ہن ثھی
اى کو هـارؼت کـیں گے ،آعـ هزجوؿ ہوربئیں گے۔ رت اًَبف کے ؿامتے پـ
ًہ آئیں تو یہ ثھی کوئی ثـائی ًہیں ہے کیوًکہ پٌزبة هیں اگـ اى این پی ایق
کیلئےپبًچ کـوڑ ؿکھب ربتب ہے ،ثلوچنتبى کی پوؿی اے ڈی پی اگـ ،هوجـاى
اموجلی پـ اػتوبػ کـتے ہوئے ،اى پـ هنبوی تمنین کی ربتی ہے تو یہبں پـ اگـ یہ
کنی هؼَوم می ثبت کب هطبلجہ کـتے ہیں تو یہ اك ہبؤك کے هؼقف اؿاکیي پـ
اگـ یہ اتٌب اػتوبػ ًہیں کـتے ہیں تبلیبں تو پھـ کل پـ اػتوبػ کیب ربئے رٌبة
مپیکـ؟
رٌبة مپیکـ ىکـیہ۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا اك کب هطلت یہ ہے کہ یہی ثھی وٍ اپٌی ثٌؼؿ ثبًٹ هیں عتن
کـیں ،تو رٌبة واال ،رینب کہ هـکق مے عیـات ًہیں هبًگی ربتی ہے تو ہن ثھی
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اپٌب صك هبًگتے ہیں ،تبلیبں ہن ثھی اپٌے صلموں کب صك هبًگتے ہیں ،ہن ثھی
کوئی عیـات ًہیں هبًگتے ہیں۔ رٌبة مپیکـ ،اگـ یہ اك لنن کی اے ڈی پی ثٌبئیں
اوؿ پھـ یہ ربکـ هـکق مے کہیں کہ ہویں فٌڈ ػیؼیں ،وٍ ثتبئے کہ آپ ہویں ثتبئیں کہ
آپ اك فٌڈ کو وہبں ٍوثے هیں کل اًَبف اوؿ کل تـافو کی ثٌیبػ پـ تمنین
کـتے ہیں؟ تبلیبں تو پھـ اى کب کیب رواة ہوگب؟ رٌبة واال ،عؼا کیلئے ،عؼا
کیلئے اًَبف کے ًبم پـ آئے ہیں ،اًَبف کـو ،اك هیں آپ کی ثھی ثھالئی ہے،
اك لوم کی ثھی ثھالئی ہے ،اك ٍوثے کی ثھی ثھالئی ہے ،اك هلک کی ثھی
ثھالئی ہے اوؿ اًہی هؼـوّبت کینبتھ هیں اپٌب کٹوتی کی تضـیک واپل لیتب ہوں۔
آخر ٱ َان ٰـوا ِبَاا ٱ ۡي ن ِب َا ِب
ِب
ٱ َا ِب ِهَّلل ٱ َاۡيع ٰـ َا ِب َا ۔
َا ۡي ُع ِهَّلل
ُع ۡي َا

Mr. Speaker: The hon`able Minister for C&W, Khyber Pakhtunkhwa,
please.

وفیـ هواٍالت و تؼویـات مت مے پہلے تو هیں توبم هؼقف اؿاکیي کب رٌہوں
ًے اپٌی کٹ هوىٌق  Withdrawکی ہیں ،اى کب ىکـیہ اػا کـًب چبہتب ہوں ری۔ رو
ہوبؿے مبتھی ثولے ہیں ،هیں کوىو کـتب ہوں گوکہ یہ ڈیوبًڈ رو تھی ،ڈیوبًڈ
ًوجـ  ،14وٍ ٍـف  Pay and allowancesکی تھی ،اك هیں کوئی
 Developmental activityکب اك ڈیوبًڈ هیں ؽکـ ًہیں تھب لیکي ثہـصبل رو آپ
کے  Apprehensionsہیں ،هیں کوىو کـتب ہوں کہ اك کو ػوؿ کـًے کی
کوىو کـوں۔ ایک ًیب مٹبؿٹ ہے ،چٌؼ ػى ہوئے ہیں ،ہن مت رتٌے اػھـ کبثیٌہ
کے لوگ ہیں ،ہن ًے اپٌے اپٌے  Portfolioمٌجھبلے ہیں اوؿ اك ػقم کینبتھ کہ
ڈیپبؿٹوٌٹ هیں رو ثے لبػؼگیبں ہیں ،رو  Irregularitiesہیں یب رل ٓـیمے مے
ہن مبؿے کبم چبہتے ہیں هیں اوؿ آپ ،وٍ اك ٓـیمے مے ًہیں ہوؿہے ہیں ،اى کو
ػؿمت کیب ربئے۔ تو هزھے آد ثڑی عوىی ہے کہ امی صوالے مے هیں اػھـ
اًبؤًل کـوں کہ کبفی مبؿے  Policy decisionsچیف هٌنٹـ لیول پـ ہوئے ہیں
رل هیں ًہ ٍـف می ایٌڈ ڈثلیو ڈیپبؿٹوٌٹ ثلکہ رتٌے ڈیپبؿٹوٌٹل ہیں اك
ٍوثے کے ،رل هیں اًزیٌئـًگ هٌنٹـی آتی ہے ،لوکل گوؿًوٌٹ کی آتی ہے
اوؿ پجلک ہیلتھ کی آتی ہے ،ایـیگیيي کی آتی ہے ،اك هیں کبفی مبؿی
 Changesہوئی ہیںTo start with, the first change would be in the ،
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 ،tendering processمت مے ثڑی ىکبیت ہوتی تھی کہ ری ٹیٌڈؿ فبؿم ثؼِ
اولبت یہ افنـ ہـ ٹھیکیؼاؿ کو ًہیں ػیتے اوؿ اپٌی هـّی کے لوگوں کو ػیتے
ہیں اوؿ هیں ثڑی عوىی مے اػھـ کہہ مکتب ہوں کہ گو کہ یہ پـامیل روالئی هیں
ىـوع ہوًب تھب لیکي آد ہی ہوبؿا ایک اػاؿٍ ہے ’فـًٹیئـ ہبئی ویق اتھبؿٹی‘ اًہوں
ًے اثھی مے کوپیوٹـ کے ؽؿیؼے رل ػى وٍ) Ad(advertisementػیں گے
کنی ؿوڈ کب ،کنی ثلڈًگ کب ،چبہے وٍ ایک الکھ کب پـاریکٹ ہو یب ایک اؿة
ؿوپے کب پـاریکٹ ہو ،وٍ کوپیوٹـ هیں آیب ہوگب اوؿ کوئی ٹھیکیؼاؿ ،اگـ کوہنتبى
هیں کبم ہوؿہب ہے ،ڈیـٍ اموبػیل عبى کب ٹھیکیؼاؿ ثھی ٹیٌڈؿ فبؿم Download
کـمکتب ہے اوؿ اپٌب ٹیٌڈؿ  Through Courier serviseثھیذ مکتب ہے اوؿ Bid

کـمکتب ہے۔

تبلیبں

یہ  Transparencyثھی  Createہوگی اوؿ ایک

 Competitionکی فْبء ثھی اك هیں ثٌے گی۔ مبتھ ہی مبتھ صکوهت ًے یہ
فیَلہ کـػیب ہے کہ توبم پـاریکٹل ،ہـ پـاریکٹ کیلئے Consultants hire

کئے ربئیں گے اوؿ ؽهہ واؿی ثھی اى  Consultantsکی ہوگی رینے رؼفـىبٍ
ٍبصت ًے کہب ہے کہ  Qualityثھی اوؿ  Quantityثھی اوؿ ایک اچھب هؼیبؿی
کبم  Ensureکـاًے کیلئے هضکووں کینبتھ مبتھ  Consultantsثھی ثبلبػؼٍ
ٓوؿ پـ کبم کـیں گے اوؿ اى ىبء هللا ہن مت ًے هل رل کے اى اػاؿوں کو ثہتـ
کـًب ہے اوؿ رو مت مے ثڑی ىکبیت تھی ،اعجبؿوں هیں ثھی آتب تھب ،اموجلی هیں
ثھی آتب تھب کہ ری ہـ چیق پـ کویيي لیب ربتب ہے تو ہوبؿا ٹبؿگٹ یہ ہوگب کہ اى
ڈیپبؿٹوٌٹل کو  Corruption freeکیب ربئے اوؿ اى ىبء هللا و تؼبلیٰؑی کـکے ؿہیں
گے۔ تبلیبں هوالًب ٍبصت آپ ًے اهجـیال اے ڈی پی کی ثبت کی تو آپ
هضنوك ًہ کـیں لیکي اهجـیال اے ڈی پی کب  Conceptآپ ہی کی صکوهت 2002

هیں اك ٍوثے کی تبؿیظ هیں پہلی ػفؼہ ىـوع کیب گیب ہے ،ہن ثبلکل یہ ثیٹھے ہیں،
یہ ثھی آپ کے تھے اوؿ آپ اکٹھے تھے۔ تبلیبں چوًکہ آپ ہن مے فیبػٍ ؽہیي
ہیں ،موزھؼاؿ ہیں تو فی الضبل ہن آپ کو ہی  Followکـًے کی کوىو کـ ؿہے
ہیں اوؿ اك صکوهت کی هیں آپ کو ایک چھوٹی می هخبل ثھی ػیؼوں۔ یہ ہوبؿے
چیف هٌنٹـ ٍبصت ثیٹھے ہوئے ہیں ،یہ اك ولت ڈمٹـکٹ ًبظن تھے ،اى کے
ثھبئی امی اموجلی کے ایک ؿکي تھے ،پوؿے پبًچ مبل هیں اك کو ایک ؿوپیہ
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کجھی فٌڈ ًہیں هال اك صکوهت هیں ،ٹھیک ہے ری لیکي اك صکوهت هیں اینب
ًہیں ہوگب۔ یہ کل ثھی ایک  Policy statementچیف هٌنٹـ ٍبصت ًے آى فلوؿ
آف ػی ہبؤك ػی ہے اوؿ آد رو ثبت ہوئی تھی ،آپ کے پبؿلیوٌٹـی لیڈؿ ف کینبتھ
ثیٹھ کے یہ پھـ اى ىبء هللا ایيوؿًل ػیں گے کہ ہـ هوجـ کو ثـاثـی کینبتھ ملوک
کیب ربئے گب اوؿ فٌڈف هلیں گے اوؿ اهجـیال رو آپ اے ڈی پی کہتے ہیں ،اك هیں
 Impressionاینب آتب ہے کہ یہ ٍوثبئی مکین ہے اوؿ پھـ وٍ ىبیؼ پيبوؿ تک
 Confinedؿہے گی ،یہ اینی کوئی ثبت ًہیں ہے ،یہ پوؿے ٍوثے هیں پھیالئی
ربئے گی اوؿ ہـ هوجـ رل کب کوئی  Genuineکبم ہے ،ظبہـ ہے اك کو هلیں
گے ،اك کو ؿوڈف ثھی هلیں گے ،ثبلی رو اهجـیال مکیوق ہیں ،وٍ ثھی اى ىبء هللا
ّـوؿ هلیں گی۔ رؼفـىبٍ ٍبصت آپ ًے کبالم ؿوڈ کی ثبت کی ہے ،هیـے
پبك اػھـ تو کوئی تفَیل ًہیں ہے لیکي اى ىبء هللا هیں اك کو ّـوؿ ػیکھوًگب
اوؿیہ آپ کینبتھ  Consultکـوًگب۔ هیں امی کینبتھ آپ مت کب ىکـیہ اػا کـتب
ہوں اوؿ اهیؼ کـتب ہوں کہ رو ہن ؿیفبؿهق کـؿہے ہیں ،آپ ثھی ہوبؿی هؼػ کـیں،
اك هیں کوئی  Loopholesہیں ،آپ ّـوؿ هيوؿٍ ػیں۔ هوالًب ٍبصت ًے کہب
ہے کہ ری ہیلتھ هیں ثھی ہوبؿے مے هيوؿٍ کـیں گے ،ایزوکیيي هیں ثھی
هيوؿٍ کـیں گے ،اى ىبء هللا می ایٌڈ ڈثلیو هیں ثھی آپ مے هيوؿٍ کـیں گے
ثلکہ آد ٍجش آپ مے هيوؿٍ ہن ًے کیب تھب ،ػوًوں کی آپل هیں هیٹٌگ ثھی ہوئی
تھی اوؿ رو ٓـیمہ ہوتب ہے ،کنی این پی اے کی کوئی ىکبیت ہوتی ہے ،کوئی
فٌڈًگ کب هنئلہ ہوتب ہے ،کوئی  Irregularitiesہوؿہی ہوتی ہیں تو ہن ًے آپل
هیں هل کے اك کو کن کـًب ہے۔ تبلیبں هیں آعـ هیں گقاؿه کـوًگب کہ اپٌی
کٹ هوىٌق آپ  Withdrawکـیں۔
Mr. Deputy Speaker: Thank you ji. Since all the honourable
Members have withdrawn their cut motions on Demand No. 14,
therefore, the question before the House is that Demand No. 14
may be granted? Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and
those against it may say ‘No’.
)(The motion was carried
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.

رٌبة هضوؼ ؿىبػعبى رٌبة مپیکـ
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ٹبئن ثہت هغتَـ ہے ری اوؿ ایزٌڈے پـ ثہت کبم ثبلی ہے
اوؿ۔۔۔۔۔
رٌبة هضوؼ ؿىبػعبى رٌبة مپیکـ
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ایک هٌٹ هیں ثبت کـیں۔ ری پلیق۔
رٌبة هضوؼ ؿىبػعبى رٌبة مپیکـ هیں ًے پچھلے ػًوں اپٌی مپیچ هیں کہب تھب
کہ ڈائیالئنق هيیٌیں رو ہیں ایل آؿ ایچ هیں ،وٍ هغتلف ثیوبؿیبں پھیالًے کب ثبػج
ثي ؿہی ہیں اوؿ اعجبؿ هیں فیچـ ثھی آیب تھب کہ اتٌی ہالکتیں ہوچکی ہیں۔ اك کے
ثبؿے هیں اثھی تک صکوهتی مطش پـ ًہ کوئی اًکوائـی ہوئی ہے اوؿ هیں ًے یہ
کہب تھب کہ اگـ اًکوائـی ہوئی ہے تو وٍ اك ایواى هیں الئی ربئے۔  U/Csمطش پـ
ثی ایچ یوف کو ثٌبًے کی ػؿعوامت کی تھی اوؿ آد کل رو ایيو چل ؿہب ہے ایڈہبک
ڈاکٹـف کب اوؿ ہوبؿے رو اّالع ہیں ،رو هطلت ہے هیں اپٌے ىبًگلہ کی ثبت
کـوں تو هیـے ڈی ایچ کیو هیں ٍـف چبؿ ڈاکٹـف ہیں۔ ڈی ایچ کیو کی ثبت اپٌی
رگہ پـ چھوڑیں ،اگـ ہن یہ ػؿعوامت کـتے ہیں کہ ایڈہبک ڈاکٹـف کو ؿیگولـ
کـیں تو هیـے عیبل مے یہ اك لضبظ مے ثہت ّـوؿی ہے کہ وہبں پـ ہویں رو
پـیيبًی ہوتی ہے آًے کیلئے ،ہوبؿا لَوؿ کیب ہے کہ ہن ػالد کیلئے ،چھوٹی
مے چھوٹی ثیوبؿی کیلئے ہن پيبوؿ آئیں گے ،ہن ایجٹ آثبػ ربئیں گے؟ اى کو کیوں
ؿیگولـ ًہیں کیب ربتب؟ هٌنٹـ ٍبصت ٹی وی ٹبک ىو هیں ڈیڑھ کـوڑ ؿوپے ایک
ہنپتبل کیلئے ػے مکتے ہیں ،ىبًگلہ ایک هٌنٹـ ٍبصت کب ّلغ ہے ،ىبًگلہ
هٌنٹـ ٍبصت کب گھـ ہے ،وہبں یہ کیوں ہنپتبلوں کیلئے ،هیں ًے ثزٹ کی کبپی
ػیکھی ہے ،هزھے ًظـ ًہیں آؿہب کہ وہبں کیلئے کچھ ػیب گیب ہو اوؿ یہبں پـ هیں
رو ثبت کـؿہب ہوں رٌبة مپیکـ ،ثہت ہی افنوك کی ثبت ہے ،کـپيي کے عالف
رہبػ کے ًبم پـ آًے والی صکوهت ،پـموں هیں ًے هٌنٹـ ٍبصت کے ًوٹل هیں
الیب کہ ىبًگلہ هیں ایک کـپٹ تـیي ڈی ایچ او کو تؼیٌبت کیب ربؿہب ہے ،پچھلی
اموجلی هیں ہن ًے ثبتیں کیں ،اك کے عالف رلوك ًکبلے اوؿ امے ىبًگلہ مے
ہٹبیب گیب ،کـپيي کی اًکوائـیبں ہوؿہی ہیں ،پولیو کے کینق کی اًکوائـیبں
ہوؿہی ہیں اوؿ امے ىبًگلہ ثھیذ ػیب گیب۔ رٌبة مپیکـ ،کیب ورہ ہے کہ ہن هٌنٹـ
ٍبصت کو ثتبتے ہیں کہ یہ کـپٹ ىغٌ ہے ،اك کو ىبًگلہ ًہ ثھیزیں اوؿ هٌنٹـ
ٍبصت کہتے ہیں کہ ًہیں؟ ہویں ثتبیب گیب ہے ،اة ػوـاى عبى کہہ ؿہے ہیں کہ آپ
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ٹـاًنفـ ًہیں کـیں گے تو پھـ اك کو ثھیزتے کیوں ہو اػھـ ىبًگلہ؟ کیب ىبًگلہ
هیں ڈاکٹـ اًیل کے ػالوٍ کوئی اوؿ ڈی ایچ او ًہیں آمکتب؟ هیـی یہ امتؼػب ہے
آپ مے ،یہ تو ٹھیک ٹھبک کـپيي کیلئے وٍ ىبًگلہ آیب ہے ،کل مے هزھے لوگ
فوى کـ ؿہے ہیں کہ ہن رلومیں ًکبلیں گے ،لوگ فوى کـ ؿہے ہیں کہ پـیل
کبًفـك کـیں گے ،تو اك اموجلی کے ػالوٍ ،اك ایواى کے ػالوٍ اینی کوًنی
رگہ ہے رہبں هیں ربؤں اوؿ اپٌی فـیبػ مٌب مکوں؟ هیـی ثبت ہوئی ہے ،هزھے
ثتبیب گیب کہ ٹھیک ہے آپ ثے فکـ ؿہیں ،امے ًہیں ثھیزب ربئیگب اوؿ آد امے
ىبًگلہ ثھیزب گیب ہے۔ هیـی یہ ػؿعوامت ہے ،هزھے اچھب ًہیں لگتب ،اگـ امے
ىبًگلہ مے ًہیں ہٹبیب ربتب تو هیں ًہیں چبہتب ،هزھے اك اموجلی هیں ؿہتے ہوئے
گھي آتی ہے۔۔۔۔۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ تھیٌک یو ؿىبػ عبى ،تھیٌک یو۔
رٌبة هضوؼ ؿىبػ عبى رت تک اك کو ىبًگلہ مے۔۔۔۔۔
Mr. Speaker: The honourable Minister for Health, please. The
honourable Minister for Health, please.

رٌبة ىوکت ػلی یومفقئی وفیـ ٍضت رٌبة مپیکـ یہ هیـے عیبل مے
ػیکھیں ،یہ تو هٌبمت ولت ًہیں تھب لیکي چوًکہ آپ ًے یہ اٹھبیب ہے تو هیں آپ کے
ًوٹل هیں الؤں کہ هیں ٍـف ىبًگلہ کی ثبت ًہیں کـوًگب لیکي اگـ کہیں پـ ثھی
یہ کوی ہے تو یہ هیں موزھتب ہوں کہ یہ غفلت ہوئی ہے ،اگـ کہیں ڈاکٹـ ًہیں ہے
اوؿ  Speciallyرو ػوؿ ػؿاف ػاللے ہیں ،یہ صك ہے اى لوگوں کب کہ اى کو یہ
 Facilitiesهلٌی چبہئیں اى کی ػہلیق پہ اوؿ یہ هیں وػؼٍ کـتب ہوں اى ىبء هللا تؼبلیٰؑی
رو مبؿی ػوـ آپ لوگ هٌتغت ہوکے وہبں مے آئے ہیں ،اگـ آپ ًے وہبں پـ
ڈاکٹـف ًہیں ػیئے ہیں اوؿ ہنپتبلوں هیں ً Facilitiesہیں ػیں تو هیں وػؼٍ کـتب
ہوں کہ هیں ػوًگب اى ىبء هللا،

تبلیبں یہ اى لوگوں کب صك ہے۔ رہبں تک یہ ڈی

ایچ او کی ثبت کی ہے ،آپ لوگ هیـے پبك آئے ہیں اوؿ ایک اوؿ این پی اے
ٍبصت ثھی وہبں کے آئے ہیں ،آپ ًے هزھے کہب ہے کہ یہ ڈی ایچ او پہلے ثھی
ؿہب ہے ،کـپٹ تھب ،اثھی پھـ آیب ہے۔ هیں ًے آپ مے کہب کہ هیں اك کو واپل کـتب
ہوں ،املئے کہ هزھے ًہیں پتہ  ،هیـے ػلن هیں الئے ثغیـ اگـ ہوا ہے اوؿ یہ ہوا
ہے هیـے ػلن هیں الئے ثغیـ اوؿ اك کی  Reputationٹھیک ًہیں ہے تو یہ وہبں
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پـ ًہیں ؿہے گب اى ىبء هللا تبلیبں اوؿ یہ ثھی هیں یمیي ػالتب ہوں کہ یہ ًہیں کہ
 اى ىبء هللا،هبّی کی ٓـس ایک رگہ مے اٹھب کے ػومـے ہنپتبل هیں ڈال ػیں
تؼبلیٰؑی اگـ یہ کـپٹ ہے تو کجھی ثھی ڈی ایچ او ًہیں ثٌے گب هیـے ػوؿ هیں۔
تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Demand No. 15. The honourable Minister
for C & W, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
15.
Minister for Communication & Works: Janab Speaker, I wish to
move a motion that a sum not exceeding Rs. 2 billion, 66 crore, 47
lac, 2 thousand and 160 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
maintenance and repairs of buildings, roads, highways and
bridges.
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that a sum not exceeding
Rs. 2 billion, 66 crore, 47 lac, 2 thousand and 160 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 maintenance and repairs of buildings, roads,
highways and bridges.
Arbab Akbar Hayat Khan, to please move his cut motion on
Demand No. 15.
 کوم۔Withdraw جَاب سدیکر غاحة

تبلیبں
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اؿثبة اکجـ صیبت

Mr. Deputy Speaker: Madam Amna Sardar, please. Not present,
it lapses. Mr. Abdul Sattar Khan, please.

رٌبة ػجؼالنتبؿ عبى مـ هیں  Withdrawکـتب ہوں لیکي مبتھ ایک گقاؿه
ثھی ہے۔۔۔۔۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری۔
رٌبة ػجؼالنتبؿ عبى اوؿ مبتھ یہ گقاؿه هغتَـ می ہے ،ہن مت کیلئے ،ثبلی
پھـ اك پـ ثبت ہوگئی تو یومف ثھبئی ًے کہب کہ یہ چوًکہ اك مے هتؼلك ہے،
اك می ایٌڈ ڈثلیو مے هتؼلك ػومـا وٍ ہے۔ مـ ،یہبں پـ ؽکـ ثھی ہوا ،ایک چیق
رو ىیڈول آف ؿیٹل ہے ،اك پـ هیں ًے پچھلی ثبؿ ثھی اموجلی هیں ثبت کی تھی،
هیـے مغت  Reservationsہیں اك پـ اوؿ ػومـا ؿوڈف هیں رو Cost
 estimateوٍ ثٌبتے ہیں ،ایک کلوهیٹـ ؿوڈ کب ،اك پـ ثھی رو هیں ًے تزـثہ کیب
ہے تو مـ ،هٌنٹـ ٍبصت کو ًوٹ کـاتب ہوں کہ رت هیں ًے اپٌے صلمے هیں،
هیـے کوہنتبى هیں پـیل کلت ًہیں تھب ،ثبؿ ؿوم ًہیں ثٌب تھب ،اى مے
 Estimatesثٌبیب ،اًہوں ًے هزھے  35 ،35الکھ کب  Estimateػیب 70 ،الکھ هیں
ثٌبًب تھب ،امی تؼویـ عیجـ پغتوًغوا پـوگـام مے پبًچ پبًچ الکھ ؿوپے هیں هیـی
وٍ ػوًوں ثلڈًگق ثي کـ تیبؿ ہوگئیں ،یہ ایک ثڑی هخبل ہے۔ امی ٓـس هوالًب
ٍبصت ًے رو ثبت کی 50 ،الکھ ؿوپے هیں ،یہ ؿیکبؿڈ کی ثبت ہے ،هیں مت کو
چیلٌذ کـتب ہوں ،چیک کـیں ربکـ می ایٌڈ ڈثلیو والوں کو کہ  50الکھ ؿوپے هیں
هیں ًے ًبؿاى مے موپٹ ؿوڈ ثٌبیب ہے ،مبت کلوهیٹـ ؿوڈ تو یہ آپ کیلئے ثڑی
 Precedentہے۔ اى چیقوں کو آپ  Reviseکـیں ،ثے ىک ہن اك کو کوئی وٍ
ًہیں کـتے۔ هیـا رو اًؼافٍ ہے ،هیں ًے رو پبًچ مبل اك هیں کبم کـائے ہیں ،پل
ثٌبئے ہیں ،مبتھ هبئیکـو ہبئیڈل هطلت ہے تؼویـ کـائے ہیں هغتلف اك پـ ،یہ رو
ثلڈًگق ثٌبئی ہیں ،پـیل کلت وغیـٍ ،ؿوڈف وغیـٍ ،اك هیں Actual
ٰؑی
ػػوی ثھی ہے اوؿ اك کو ثٌیبػ ثٌب
 expenditureاك مے  10%کن ہے۔ یہ هیـا
کـ آپ اپٌی اٍالس کی کوىو کـیں گے تو هیـے عیبل هیں ہوبؿے ٍوثے
کیلئے ثہت ثڑی هفیؼ ثبت ہوگی۔ یہ گقاؿه تھی هیـی اوؿ  Withdrawکـتب ہوں۔
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Mr. Deputy Speaker: Madam Ruqia Hina, please. Not present, it
lapses. Mr. Muhammad Reshad Khan, please. Not present, it
lapses. Sardar Zahoor Ahmad, please.

مـػاؿ ظہوؿ اصوؼ  Withdrawکـتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ میؼ رؼفـ ىبٍ ،پلیق۔
Mr. Jaffar Shah: Withdrawn.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ مـػاؿ اوؿًگقیت ٍبصت ،پلیق۔
مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب
غاحة،

لہمہے تبلیبں

جَاب سدیکرغاحة دا خو ډیر ښه سړے دے هَسټر
زہ خدل زحریک واخس اخلن جی۔

تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ملین عبى ،پلیق۔
رٌبة ملین عبى واپل لیتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ٍبلش هضوؼ ،پلیق۔
رٌبة ٍبلش هضوؼ رٌبة مپیکـ ٍبصت هیں  Withdrawکـتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیڈم ػظویٰؑی عبى ،پلیق۔
هضتـهہ ػظویٰؑی عبى رٌبة مپیکـ هیں واپل لیتی ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هوالًب هفتی فْل غفوؿ ،پلیق۔
هوالًب هفتی فْل غفوؿ هیں ػو مو ؿوپے کی کٹ هوىي پیو کـتب ہوں ری۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees two hundred only. Mian Zia-ur-Rehman,
please.

هیبں ّیبء الـصوبى رٌبة مپیکـ ٍبصت هیں اپٌی کٹ هوىي واپل لیتب ہوں۔
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تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضوؼ ىیـاف ،پلیق۔
رٌبة هضوؼ ىیـاف واپل لیتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری؟
رٌبة هضوؼ ىیـاف واپل لیتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ مـػاؿ صنیي ثبثک ،پلیق۔
رٌبة مـػاؿ صنیي

د ایک ھسار روخو کټ هوضٌ خیص کوم۔

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one thousand only. Mr. Samiullah, please.
Mr. Samiullah: Withdrawn.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ ًواثقاػٍ ولی هضوؼ عبى ،پلیق۔
Nawabzada Wali Muhammad Khan: Withdrawn.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیڈم ًگہت یبمویي اوؿکقئی ٍبصجہ۔
Ms.Nighat Orakzai: Withdrawn.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ وریہہ القهبى ،پلیق۔
Mr. Wajeeh-uz-Zaman Khan: Withdrawn.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ لیووك عبى ،پلیق۔
رٌبة لیووك عبى

زہ دا خدل هوضٌ واخس اخلن خو وزیر غاحة زه هې دا ګسارش

دے چې کال خه کال د هرهر خه ٍوم تاٍدې کوهې خیسې سړکوٍو زه راځی ،کوهو
آتادو زه ،ھغه سړک خه ھفسه کښې تیا خسن وی۔ خکار دہ چې د دې د خارہ داسې یو
خروګرام جوړ کړی چې کن از کن د دې اٍکوائری کیږی چې آیا دې ټھیکیدار دا سړک
هرهر کړو چې دا ته هیاضر چلیږی او که ٍه ته چلیږی؟ غرف دا ګسارش زها دے ،زہ
خدل دغه واخس اخلن جی۔
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رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ػنکـ پـویق ،پلیق۔
رٌبة ػنکـ پـویق مـ هیں  Withdrawکـتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ غالم هضوؼ ،پلیق۔
رٌبة غالم هضوؼ هیں واپل لیتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هفتی میؼ ربًبى ،پلیق۔
هفتی میؼ ربًبى

زہ جی د زیس الکھ روخئ کټوزئ زحریک خیص کوم۔

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees thirty lac only.Mr. Muhammad Asmatullah,
please.

رٌبة هضوؼ ػَوت هللا هیں  Withdrawکـتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هفتی فْل غفوؿ ٍبصت۔
هوالًب هفتی فْل غفوؿ

ضکریه ،جَاب سدیکر۔ د روډوٍو ،د خلوٍو او د غټو

ضاھراھو د زؼویرازو د  ،Repairد هرهر خه دغه هحکوه کښې زها د خدل آٍریثل

هَسټر غاحة ٍه دا درخواسر دے چې توٍیر کښې کوم روډوٍه جوړیږی ،دا د ػام
اسسؼوال د خارہ ،خه ھغې تاٍدې ډیر دراٍه د ګټو هارتلو واال ټرکوٍه خدل چال چلٌ

کوی چې د ھغې د وجې ٍه ھغه روډوٍه ټول زثاہ و ترتاد ضوی دی۔ زها ریکویسټ ته
دا وی چې د ډګر ٍه واخله زر کړاکړ خورې چې کوم روډ دے ،د دې  Repairد ھن د
اٍػاف خه دې کساب کښې وردٍَه کړی او زہ د دې زجویس سرہ سرہ خدل کټ هوضٌ
واخس اخلن۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ یہ هفتی میؼ ربًبى ٍبصت۔
ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
هفتی میؼ ربًبى ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل

م۔ جَاب سدیکرغاحة چې کله زها وخر

خورہ کیږی ،زه ته ها زه اووائې چې سسا وخر خورہ دے ،زہ ته جی کښیَن ،زہ ته د سسا

د حکن خاتَد ین۔۔۔۔۔
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رٌبة ڈپٹی مپیکـ
هفتی میؼ ربًبى

ډیرہ ضکریه۔

او که دلسه ٍه هلګری وائی کله کله د سړی ھغه جرته هجروحه ضی،

زاسو ته هوٍږ زه وایئ چې کښیَه ،هوٍږ ته خاهخا کښیَو ،زاسو زهوٍږہ هطر یئ۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ

هفسی غاحة دوہ هَټو کښې کوضص وکړئ چې وائَډ اج کړئ۔

لہمہہ
هفتی میؼ ربًبى

دوہ هَټه کښې ته جی،

ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل

م۔ زہ جی دا ګسارش

کوم چې دا هحکوه خاغکر دغې هحکوې چې د ټَل ھغې اړخ خلقو سرہ کوم ظلن
کړے دے کَه ،زہ خو دا واین چې زہ که ٍورې خثرې ٍه کوم ،غرف دا یوہ خثرہ ته
اوکړم چې دا کټ هوضٌ زہ د ووټَګ د خارہ خیص کوم چې رازلوٍکی وخر کښې تیا
خلق دا جَوتی اضالع لږ یادوی ،ھغه ځکه چې که چرزه ھن روډ دے ،که چرزه ھن
سکول دے ،که چرزه ھن څه ضے دے ،زهوٍږ ھغه خلق هحروهه دی او تله خثرہ ته
جَاب سدیکر غاحة ،ها ٍه خثرہ اوږدیږی خو زہ ته غرف زاسو زه د اخثار د دغې

هحکوې یو وړہ غوٍدې حواله درکوم۔ دا ’هطرق‘ اخثار دے جوؼة الوثارک 27
رجة  07جوً جی چې

اڑھبئی اؿة ؿوپے کی عطیـ ؿلن مے  122کی ثزبئے

ٍـف  27مکول تؼویـ۔ ػہيت گـػی مے هتبحـٍ  122مکولوں هیں موات کے
 ،84ثوًیـ کے  ،13ػیـ لوئـ کے  20اوؿ اپـ ػیـ کے  5مکولوں کی تؼویـ
هؼبہؼے هیں ىبهل تھی۔ ایک ہی مکول کی تیي هغتلف اًؼاف مے تَبویـ ثٌب کـ
تیي مکولوں کی تؼویـ ػکھبئی گئی ۔ دے هحکوې زه چې د تھر دٍیا ٍه کوهې خیسې
راځی ،کوم خلق چې خه هوٍږ تاٍدې اػسواد کوی ،کوم خلق هوٍږ زه د غرتر خه ٍظر
تاٍدې ګوری ،هوٍږ سرہ زؼاوً کوی ،تیا داسې وخر راضی چې ھغه خلق تیا دا
وائی چې د غدر ٍه اوٍیسه د هؼاضرې د الٍدې فرد خورې دا ټول خلق تدػَواٍه خلق
دی ،دا ټول خلق غحیح خلق ٍه دی۔ زہ دغه خثرو سرہ سی ایَډ ډتلیو هحکوه تاٍدې
د قوم ډیرې لوئې خیسې لګیږی ،دا زهوٍږ ٍه دی ،دا د دې هلک ،د دغې غوتې د ھر
تچی ،د ھر ٍر او د ښځې حػه دہ ورکښې ،زها ته دا ګسارش وی چې دغې هحکوې
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زه د خه یو خاظ ٍظر تاٍدې اوکسلے ضی او زہ دا خدل کټ هوضٌ د ووټَګ د خارہ خیص
کوم۔ هھرتاٍی جی۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ مـػاؿ صنیي ثبثک ،پلیق۔
رٌبة مـػاؿ صنیي

ضکریه سدیکر غاحة۔ سی ایَډ ډتلیو حقیقر ھن دا دے چې دا

زهوٍږ د دې غوتې د ټولو ٍه لویه  Executing agencyدہ او د روډز خه هد کښې،
د تلډٍګس خه هد کښې ،د ټول اٍفراسټرکچر خه هد کښې او د کَسټرکطٌ خه هد کښې دا
ډیرہ لویه ادارہ دہ۔ یو څو زجویسوٍه ورکول غواړم۔ دا خخسوٍخوا ھائی ویس ازھارټی
دہ ،تیا ډسټرکټس روډز دی Bridges ،دی او حقیقر ھن دا دے سدیکر غاحة ،دا
هحکوه چې دہ ،دا ډیرہ  Overloadedدہ۔ څَګه چې هَسټر غاحة ھن خثرہ وکړہ
چې  Initial daysدی ،زهوٍږ وزیراٍو غاحثاٍو اوس اوس خدل هَػة سَثھال
کړے دے ،زهوٍږ ته دا زجویس وی او دا ډیرہ زیازه خوش آئَدہ خثرہ دہ چې ھسې خو

خه یو ضلغ کښې یا خه غوته کښې چې کوم  Contractsدی ،ھغه خه درې National
 dailiesکښې چې څوهرہ ھغه  Vast circulatedاخثاراذ دی ،خه ھغې کښې

راځی او دوئ د ٍیټ خثرہ ھن اوکړہ ٍو دا ډیرہ زیازه ښه خثرہ دہAppreciable ،

دہ۔ زهوٍږ ته دوئ زه دا درخواسر وی چې خه سی ایَډ ډتلیو کښې د ټھیکیداراٍو
کوم چې  License holdersدی یا  Contractorsدی ،که هوٍږہ ھغه الئسَس
فائل اوګورو او د ھغه  Contractorsفائل هوٍږہ اوګورو ٍو خه ھغې فائل کښې خو

هطیَرئ هوجودې وی چې د فالٍکی ټھیکیدار سرہ خیَځه  Rollersدی ،خیَځه
ورسرہ  Excavatorدی ،دوهرہ ورسرہ ډهدرې دی ،دوهرہ ورسرہ ټریکټرې دی،
دوهرہ ورسرہ  Manpowerدے خو خه حقیقر کښې ھغه څیس هوجود ٍه وی۔ زها ته
هَسټر غاحة زه دا خواسر وی چې د یو ښه هؼیاری کار  Ensureکولو د خارہ دا
خثرہ ډیرہ زیازه ضروری دہ چې ټھیکیداراً غاحثاً چې دی ،چې ھغوی خدل
 Equipments, logisticsچې د ھغوی کوم وی ،که ھغه ھغوی تراتر کړی او
 Skilled labourد ھغوی سرہ وی ٍو زها یقیٌ دا دے چې هَسټر غاحة دا خثرہ

یقیَی کړی ،دا ته ډیرہ زیازه اساٍه ضی۔ سدیکرغاحة ،زهوٍږ دې غوته کښې د
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ډیر وخر ٍه روډوٍه چې ته جوړ ضو ،د ھغې د خارہ ته ھغه روډ قلی ته ئے ورزه وئیل،

ھغه قلیاً ته وو۔ ډیر وخر ضوے دے چې ھغه خوسټوٍه چې دی ،ھغه Dying cadre
دی چې کله ھغه خلق ریټائر ضی ،ھغه خوسټوٍه  Abolishضی ،ھغه Dying cadre
دے ،د ھغې ته فائدہ دا وہ چې خه دې روډوٍو کښې ته  ،Minor, minorلږ لږ
 Repairته رازلو او ھغوی ته لګیا وو د ورځې ته ئے ازه ګھَټې کار کولو خه ھغه
ټرالو تاٍدې ،خه ھغه سائډوٍو تاٍدې ٍو که ھغه سسټن تیا  Reviveضو ،ھغه تیا
ضروع ضو ٍو زها یقیٌ دا دے چې  Maintenanceته د ھغې سرہ ھن ډیر زیاذ اساً

ضی۔ سټاف ھن خه سی ایَډ ډتلیو کښې ډیر زیاذ کن وی ،ھر وخر کن وی ځکه چې
دلسه ھر وخر کار ډیر زیاذ وی ،د سټاف کوی طرف زه که زوجه اوضوہ۔ هَسټر
غاحة زه ته زهوٍږ دا ھن زجویس وی چې زهوٍږ د سکولوٍو کوهې ٍقطې چې دی او
خاغکر دا د جائسې چې کوهې ٍقطې دی ،خکار دا دہ چې ھغه  Revisitضی او زر ډیر

حدہ خورې تلډٍګوٍه ،اوس زهکې ډیرې کوې هالویږی ،که دا تلډٍګوٍه Vertical
ضروع ضی ،خه ھغې تاٍدې  Focusضی ،زها یقیٌ دا دے چې هوٍږ زه ته هیداً چې
دے ،ھغه ته هوٍږ زه ډیر خازې کیږی او  Verticalتلډٍګوٍه چې دی Space ،ته ھغې
کښې هوٍږ زه ډیر زیازیږی۔ د  M&Rخه حواله تاٍدې ته سدیکر غاحة ،زہ دا اوواین
چې خه ھرہ ضلغ کښې د روډوٍو د  M&Rد خارہ یا د تلډٍګوٍو د  M&Rد خارہ چې
کوم فَډ وی ،زها ته دا زجویس وی هَسټرغاحة زه چې ھغه ،Constituency wise
د  Maintenanceاو د  Repairد خارہ کوم فَډ وی ،که ھغه زقسیووی ٍو دا ته ډیرہ
زیازه اساٍه وی۔ یوہ اھوه خثرہ سدیکر غاحة چې ضلؼو کښې زهوٍږ چې کوم

روډوٍه جوړیږی ،کوم  Rollersخه ھغې تاٍدې  Patchingکوی ،اوس ډیرہ لویه تد
قسوسی دا دہ چې  Overloadedډیرې غټې غټې ټریلې راوزې دی او روډ د ھغوی د
هؼیار تراتر ٍه وی ځکه چې روډ د کوم وزً د خارہ جوړ ضوے دے ،د ھغې وزً یو خه
ضل تاٍدې سیوا وزً چې کوم دے دا خه ھغه روډوٍو تاٍدې ځی ،ھغه روډوٍه زر
ٍاکارہ کیږی ،که د ھغې د خارہ اٍسظام اوضو او یا خرې  Fineلګی یا تل داسې اٍسظام
اوضی چې ھغه  Overloadedګاډی چې د کوهو د خارہ ھغه ٍ Road feasibleه
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دے ،خه ھغې تاٍدې ځی ،د ھغې سرہ ھن د روډ ػور کویږی ٍو زها یقیٌ دا دے چې د
ھغې سرہ ته ھن ډیرہ زیازه اساٍسیا راضی۔ سدیکر غاحة ،یو خثرہ تله خه ٍوټس کښې
راولن د وزیر غاحة چې هرکسی  Pak PWDزهوٍږ چیف هَسټر غاحة ھن ٍاسر

دے او ھغوی ھن د دې ٍه ډیر زیاذ ښه خثر دی چې کوم داین ایٌ ایس فَډ دے یا کوم

دسیَیټرز فَډ دے ،زاسو یقیٌ وکړئ سدیکر غاحة چې ھغه دوهرہ خه تې دردئ سرہ
زهوٍږ خه دې غوته کښې خه دې سکیووٍو تاٍدې

تبلیبں

او زها یقیٌ دا دے چې دا

زها یقیٌ دے چې ها د ټولو هوثراٍو د زړہ خثرہ وکړہ ،که هَسټر غاحة ،یو داسې
الئحه ػول زهوٍږہ حکوهر وکړی چې ھغه  Pak PWDچې دے ،ھغه خه دې غوته

کښې تالکل خاتَدی خرې اولګوی ځکه چې هوٍږ سرہ دلسه ټی این ایس ضسه ،هوٍږ سرہ
خدله سی ایَډ ډتلیوضسه Even ،هوٍږ سرہ دا خثلک ھیلسھ ضسه ،هوٍږ سرہ ٍورې
 Executing agenciesضسه ،که د ھغوی خه ذریؼه تاٍدې دا فَډ اسسؼوالیدل

هوکٌ ضو ٍو زها یقیٌ دا دے چې یو د فَډ ھغه ضیاع چې دہ ،ھغه ته ھن دغه ضی ،د
دې څو زجاویسو سرہ زہ د هَسټر غاحة ٍه تخښَه ھن غواړم چې ها وخر واغسسو،
زہ خدل کټ هوضٌ واخس اخلن جی۔ هھرتاٍی۔

Mr. Deputy Speaker: The hon`able Minister C&W, for reply
please.

رٌبة یومف ایوة عبى وفیـ هواٍالت و تؼویـات ىکـیہ رٌبة مپیکـ
ٍبصت۔ رٌبة ،مبؿے هؼقف اؿاکیي ًے ثڑی اچھی تزویقیں ػی ہیں ری ،هیں
ًے ًوٹ ثھی کی ہیں ،کچھ چیقوں پہ تو ہن  Alreadyکبم کـ ؿہے ہیں رل کب هیں
آپ کو ثتبًب چبہوًگب۔ ػجؼالنتب ؿ ٍبصت ًے ىیڈول ؿیٹل کی ثبت کی ،یہ والؼی
ثہت  Alarmingہے اوؿ هیں عوػ رت یہ ؿیٹل مٌتب ہوں تو هیں صیـاى ہوربتب ہوں
کہ یہ رتٌب ہوبؿا ثزٹ ہے ،یہ ىیڈول ؿیٹل هیں ہی چالربتب ہے ،لہؾا یہ فیَلہ ہن
ًے کـػیب ہے کہ هبؿکیٹ ؿیٹ کو  Assessکـکے  PC-I realisticallyثٌبیب
ربئے گب

تبلیبں اوؿ  PC-Iکوئی ایکنیئي عوػ ًہیں ثٌبئے گب ػفتـ هیں

ثیٹھ کے ،رو Consultants hireکئے ربئیں گے ،وٍ  Siteکو ػیکھ کے ًميے
کو هؼًظـ ؿکھ کے  Siteپہ ثٌبئیں گے ،اك مے اى ىبء هللا واّش تجؼیلی آئیگی۔
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تبلیبں رٌبة ثبثک ٍبصت ًے ثڑی اچھی تزویقیں ػیں اوؿ هیں اك کینبتھ
ثبلکل  Agreeکـتب ہوں Contractors enlistment ،والؼی ثڑے غلٔ ٓـیمے
مے ہوئی ہے اوؿ ہن ًے اى مے رو  Latest directives issueکئے ہیں ،آپ کو
مي کے یہ عوىی ہوگی کہ ہـ  Contractorهيیٌـی ثھی  Showکـتب ہے ،ہـ
 Contractor showکـتب ہے کہ اك کے پبًچ مبت اًزیٌئـف ثھی کبم کـتے ہیں،
مت اًزیٌئـف ثھی کبم کـتے ہیں ،ٹیکٌیکل مٹبف رو ہوتب ہے  ،Surveyorsیہ
ثھی کبم کـتے ہیں ،لہؾا اك کی  Statementکو ہن  Judgeکـیں گے کہ رتٌی اك
کب لوگوں ًے اًکن ٹیکل  Payکیب ہے رت تک اك کی ؿپوؿٹ ًہیں ہوگی ،ہن اك
کو ً Acceptہیں کـیں گے اوؿ هیں آپ کو  In advanceثتب ػوں کہ تمـیجب ًا چھ
ہقاؿ کٌٹـیکٹـف کیٹگـی ’ ‘Aکے  Enlistedہیں ،رت یہ الؼام کیب ربئے گب تو
هیـا عیبل ہے کہ چبؿ یب پبًچ مو مے فیبػٍ  Genuineٹھیکیؼاؿ ًہیں ؿہیں گے،
ایک  Healthy competitionہوئے گب ،غیـ ّـوؿی ٹیٌڈؿف ػیکـ کوئی
وٍولیوں کیلئے هغتلف ربًے والے کٌٹـیکٹـف ،یہ  Sceneمے ًکل ربئیں
گے ،تو هیں ثبلکل  100فیَؼ  Endorseکـتب ہوں اوؿ آپ کب ىکـیہ اػا کـتب ہوں
کہ اپوفیيي کی ٓـف مے یہ چیق آپ ًے  Raiseکی’،للی‘ والؼی ایک Dying

 cadreہے اوؿ یہ فیَلہ  1998هیں ہوا تھب ،اك ولت کے صبالت اینے تھے کہ
اك کو ایک  Dying cadre declareکیب گیب لیکي اثھی ہن مت یہ هضنوك کـتے
ہیں کہ اى کے ثغیـ صکوهت کو کـوڑوں ؿوپے کب  M&Rلگبًب پڑتب ہے تو اك کو
ہن ّ Reconsiderـوؿ کـیں گے ،ػیکھتے ہیں صبالت یب Financial

 positionکینی ہے لیکي چھوٹے ؿوڈف پہ للیوں کے  Gangsہوًے چبہئیں کہ
 Petty repairsثغیـ کنی پینے کے کـمکیں۔ تبلیبں

Double storey

 buildings, vertical, it’s a very good idea, it should be doneاوؿ M&R

) (Maintenance & repairاثھی ثھی پـاًے لبًوى کے هطبثك  2001کب رو
آؿڈیٌٌل تھب لوکل گوؿًوٌٹ کب ،اثھی تک وٍ  30thتک ىبیؼ اثھی تک  Intactہے۔
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اك هیں صلمہ وائق پوؿے ٍوثے هیں غبلجب ًا کیوًکہ ہـی پوؿ کب هزھے پتہ ہے کہ
ہن چبؿ این پی ایق ہیں اوؿ چبؿ هغتلف ٹیٌڈؿف کـکے اپٌے اپٌے صلمے کے ثـاثـی
کینبتھ  Maintenance & repairsکے  Contractsػیئے ربؿہے ہیں تبکہ این
پی ایق اپٌی هـّی کے هطبثك اپٌے صلموں کے ؿوڈف  Repairکـمکیں۔ Axle
 loadکی آپ ًے ثبت کی ،یہ والؼی ایک ثڑا  Alarmingهنئلہ ہے اوؿ Single

 Axle trucksفیبػٍ اػھـ چلتے ہیں ،ٹبئـ پـیيـ ثھی ڈثل ہوتب ہے Weight ،ثھی
ڈثل ہوتب ہے ،اؿثوں ؿوپے کے ؿوڈف ثٌتے ہیں Axle weight ،رواك کی
 Specificationہوتی ہے یب ٹبئـ پـیيـ کو هؼًظـ ًہ ؿکھتے ہوئے وٍ ؿوڈف رو
ػك ػك اوؿ پٌؼؿٍ پٌؼؿٍ مبل چلٌے چبہئیں ،وٍ ػو اوؿ تیي مبل هیں ثبلکل تجبٍ و
ثـثبػ ہوربتے ہیں۔ ایف ایچ اے ًے مپیيل هيیٌـی’اهپوؿٹ‘ کی ہوئی ہے،
روهوثبئل ثھی ہے اوؿ  Plusاك اے ڈی پی هیں آپ ػیکھیں گے کہ تمـیجب ًا پبًچ
هغتلف ایف ایچ اے کے ؿوڈف پہ  Way bridgesکیلئے ہن ًے پینے ڈالے ہوئے
ہیں تبکہ هغتلف مٹیيٌق پہ  Way bridgesلگبئے ربئیں اوؿ ہـ ثڑی  Vehicleکب
 ،Axle weightٹبئـ پـیيـ اوؿ  Weightچیک کیب ربئے رل مے ؿوڈوں هیں
ثہتـی آئے گی۔  Pak PWDکی آپ ًے ثبت کی ہے ،یہ هیـا عیبل ہے ایک
 Discretionہوتی ہے ،عبً ٓوؿ پہ ہوبؿے ًیيٌل اموجلی کے این ایي ایق اوؿ
میٌیٹـف صْـات ہی اپٌے فٌڈف  Pak PWDکو ػیتے ہیں ،کجھی این پی ایق کب هیں
ًے مٌب ًہیں ہے اوؿ یہ والؼی آپ کی ثبت ٍضیش ہے کہ اى کو  Discourageکـًب
چبہیئے۔ رت اة ہوبؿے اپٌے ٍوثے هیں اًزیٌئـًگ کے چبؿ پبًچ ڈیپبؿٹوٌٹل
هوروػ ہیں لیکي ایک  Banلگبًب هیـا عیبل ہے کہ لبًوى کے عالف ہوگب لیکي اى
کو ّ Discourageـوؿ کـًب چبہیئے۔ هیں ری اك هولغ کب فبئؼٍ اٹھبتے ہوئے
ہوبؿی ثؼلنوتی ؿہی ہے ری کہ یہ  Communication and Worksکب هضکوہ
پچھلے ػك مبل هیں چیف هٌنٹـف کے پبك ؿہب ہے 2001 ،مے لیکـ 2005

تک ،پھـ  2005مے لیکـ  2013تک اوؿ ہن مت موزھتے تھے ،چوًکہ یہ
ٍوثے کے چیف ایگقیکٹیو کے پبك ؿہب ہے اوؿ ظبہـ ہے رل کبم پـ ایک
هٌنٹـ کو پٌؼؿٍ ػى لگتے ہیں Summaries approvals, Chief Minister,
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 Chief Secretaryایک لوجب پـامیل ہے تو چیف ایگقیکٹیو تو وہی مبؿے
ڈائـیکٹیوف پبًچ هٌٹ هیں ػے مکتب تھب ،پتہ ًہیں اًہوں ًے کل چیق کو اپٌے ؽہي
هیں ؿکھ کـ هضکوہ می ایٌڈ ڈثلیو اپٌے پبك ؿکھب لیکي ثؼ لنوتی مے کوئی
واّش ٍ Improvementوثے هیں ًہیں آمکی ،یہ ہن مت کو هبًٌب پڑے گب اوؿ
هیں کوئی میبمی ٓـیمے مے ًہیں کہہ ؿہب ،یہ صمیمت ہے۔ الٹب یہ ہوا کہ چیف
هٌنٹـ کے پبك اتٌب ٹبئن ًہیں ہوتب تھب کہ  Day to day monitoringامی
ڈیپبؿٹوٌٹ کی کـمکے کیوًکہ چیف هٌنٹـ کی پومٹ ہی اینی ہوتی ہے کہ وٍ
ثہت فیبػٍ  Busyہوتے ہیں رل کی ورہ مے یہ هضکوہ کبفی  Neglectؿہب ہے
ری ،تو اى ىبء هللا اك ػقم کینبتھ آئے ہیں کہ اك کو  Full timeػیکـ ثہتـی کی
ٓـف ہن لے کے ربئیں گے اوؿ رل ٓـس هوالًب ٍبصت ًے مکولوں کب ؽکـ
کیب ،تو یہ اعجبؿ هیں ًے ػیکھی ًہیں تھی اوؿ یہ غبلجب ًا ہوبؿے اوتھ لیٌے مے پہلے
تھب ،هیں گقاؿه کـوًگب کہ اپٌے اپٌے صلمے هیں آپ رؼھـ ثھی موزھیں کہ
کوئی ٹھیکیؼاؿ  Specificationکے هطبثك کبم ًہیں کـ ؿہب ،کوئی افنـ ؿولق کو
 Violateکـ ؿہب ہے تو هیں عوػ گقاؿه کـوًگب کہ ری یہ آپ  In writingهزھے
ػیں ،اگـ ہن ًے اك کے عالف ایکيي ًہ لیبتو ہن ؽهہ واؿ ہیں۔ تبلیبں

کبفی

مبؿی چیقیں هیـے پبك پڑی ہوئی ہیں لیکي ٹبئن کب  Constraintہے ،هیں امی
کینبتھ آپ کب ىکـیہ اػا کـوًگب اوؿ ػؿعوامت کـوًگب کہ اپٌی کٹ هوىٌق واپل
لے لیں۔ ىکـیہ ری۔
رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ جَاب سدیکر غاحة زہ دې خدل هلګری زه خواسر کوم
چې دوئ دا خدل ،د ووټَګ د خارہ کوم کټ هوضٌ دے ،ھغه د واخس واخلی او اً
ضاء اهلل واخس ته ئے واخلی۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هفتی ربًبى ٍبصت ،پلیق۔
هفتی میؼ ربًبى
وائی۔

لہمہہ

زہ خو جی هَسټر غاحة ها زه ٍه دی وئیلی ،دا خدل هلګری رازه
حیراٍسیا خو دا دہ ،ھغه خو د سرہ اوٍه وئیل۔ زہ جی یو ګسارش کوم

هَسټر غاحة زه چې زاسو ته لیدلی وی جی ،دا زقریثاً ډیر وخر هخکښې دا څو
ورځې هخکښې اخثاروٍو کښې راغلی دی چې چسرال کښې د سی ایَډ ډتلیو ډیرہ
لویه هطیَری خرزه دہ او ھغه ضائغ کیږی ،د ډیرو کالوٍو ٍه خرزه دہ ٍو دا د قوهی
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خساٍې روخئ دی۔ هَسټر غاحة زه ته زہ دغې اسوثلئ خه وساطر تاٍدې دا ګسارش
اوکړم چې که ھغه ځائې کښې داسې هطیَری وی یا ٍورو اضالع کښې وی ،تلکه زہ

ته درزه خدله ضلغ یادہ کړم ،زها ضلغ کښې سی ایَډ ډتلیو هحکوې یو Roller
 machineوړے دے او زقریثاً خیَځه کاله ئے اوضول د روډ خه غاړہ تاٍدې د یو کور

خوا کښې والړ دے ،د ھغې ٍه ئے چې څوهرہ ساهاٍوٍه دی ،ھغه ورٍه ئے یوړل ٍو
زها ته دا ګسارش وی چې هَسټر غاحة د خه دغه خثرو تاٍدې غور اوکړی او دې

خدلو هلګرو ها زه ګسارش اوکړو ،زہ خه دې وجه دغه خدل کټ هوضٌ واخس اخلن۔
Mr. Deputy Speaker: Since all the Members, honourable
Members have withdrawn their cut motions on Demand No. 15,
therefore, the question before the House is that Demand No. 15
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. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.

رٌبة پـویق عٹک وفیـ اػلیٰؑی رٌبة مپیکـ
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هضتـم چیف هٌنٹـ ٍبصت۔
تبلیبں

ؽاتی وّبصت
وفیـ اػلیٰؑی رٌبة مپیکـ ،هیں ایک  Personal explanationپہ کچھ ثبت کـًب
چبہتب ہوں کیوًکہ پچھلے ایک ػو ،تیي ػًوں مے اعجبؿات هیں ،ٹی وی هیں یہ عجـ
چل ؿہی ہے کہ پـویق عٹک ایک ؽاتی ػومت کی ىبػی هیں ہـی پوؿ ہیلی کبپٹـ
لے کـ گیب۔ چوًکہ صبالت اینے تھے کہ ہفتے کے ػى هیـا پـوگـام تھب کہ هیں
ٍجش گبڑی پـ وہبں ہـی پوؿ ربؤًگب ،ىبػی  Attendکـوًگب ،چوًکہ امی ولت
هزھے آالع آئی کہ وؿلڈ فوڈ پـوگـام کے رو ایگقیکٹیو ڈائـیکٹـ ہیں ،وٍ
پبکنتبى آئے ہوئے ہیں اوؿ ىبم کو واپل رب ؿہے ہیں اوؿ  2ثزے هلٌب چبہتے ہیں۔
هیں ًے موچب ًہیں اوؿ هیں ًے فیَلہ کیب کہ هیں ًہیں پہٌچ مکتب تو هیں ٍجش ہیلی
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کبپٹـ مے چال ربتب ہوں اوؿ  2ثزے  Meeting attendکـلوًگب ،پھـ هزھے
عیبل آیب کہ هزھے یہ ًہیں کـًب چبہیئے تھب ،تو پیـ کے ػى هیں ًے پھـ ،یہبں
ہوبؿی ػنکـی ایوی ایيي کوپٌی ہے رو اك ہیلی کبپٹـ کو ػیکھتی ہے ،هیں ًے
اپٌے میکـٹـی مے کہب کہ اى کو کہیں کہ وٍ ثل ثھیزیں تبکہ وٍ پینے هیں اپٌی
ریت مے ػیؼوں کیوًکہ تبلیبں تو اًہوں ًے آد رو ثل ثھیزب ہے ،هیں ًے وٍ آد
Payکـػیب ہے کیوًکہ هیـے اپٌے ایک چٌؼ ػومت اموجلی هیں ثیٹھے هزھے
ثؼًبم کـًب چبہتے تھے۔ هیں ًے تو  30مبل میبمت کی ،صـام ہو کہ ایک پینہ
پـویق عٹک پـ صکوهت کب عـچ ہوا ہو۔ تبلیبں تو هزھے ثہت افنوك ہے
کیوًکہ یہبں پـ تو یہ ہیلی کبپٹـ هیـے عیبل هیں مت چیقوں کیلئے امتؼوبل ہوتب
ؿہب ہے اوؿ اگـ هیں ایک غلٔ فہوی مے یب هزجوؿاًا صکوهت کے کبم کی ورہ مے
هزھے رلؼی آًب پڑا تو یہ ًہیں ہے کہ هیں ،هزھے عوػ رہبف هیں ربًے هیں فیبػٍ
ڈؿ لگتب ہے ،هیں فیبػٍ  By roadپھـتب ہوں لیکي هزجوؿاًا امی ػى هزھے ربًب پڑا
تو هیں آپ کو یمیي ػالتب ہوں کہ پـویق عٹک کجھی ثھی صکوهت کب ایک پینہ اپٌی
تبلیبں تو رو اًہوں ًے هزھے ثل ثھیزب ہے،
ؽات پـ عـچ ًہیں کـیگب۔
وٍ پٹـول کب تھب ،وٍ هیں ًے  Payکـػیب لیکي چوًکہ هزھے تنلی ًہیں ہے ،هیں
ًے رو کوـىل ایئـ الئٌق ہیں ،اى کو Messageثھیزب ہے کہ هزھے آپ پوؿا اك
کب ثل ثھیزیں تو وٍ اى مے هیں ثل هبًگ ؿہب ہوں ،رتٌے پینے ثھی لگے ہوًگے،
رتٌب ثل ثھی ہوگب ،هیں مبؿا کب مبؿا  Payکـوًگب لیکي هزھے افنوك ہے کہ 30
مبل هیں هیـے مبتھ اینب کجھی ثھی ًہیں ہوا ،ٹی وی هیں کبؿٹوى چل ؿہے ہیں،
اعجبؿات هیں ثبتیں ہو ؿہی ہیں ،کجھی کنی ًے پوچھب کہ  60مبل هیں یہ رہبف کہبں
کہبں امتؼوبل ہوتے ؿہے ،کیب وٍ ہـ رگہ مـکبؿی کبم کیلئے ربتے ؿہے ہیں۔۔۔۔۔
ىین ىین کی آوافیں
وفیـ اػلیٰؑی اوؿ یہ ًظـ ٍـف تضـیک اًَبف اوؿ پـویق عٹک پـ ہوگی؟ ہن آپ
کو یمیي ػالتے ہیںٍ ،ـف رہبف کی ثبت ًہیں ہے ،ہن اینی صکوهت چالکـ
ػیٌگے کہ وٍ  Corruption freeہوگی۔ اگـ آد یومف ایوة آپ کو رو ڈیٹیلق ثتب
ؿہب ہے ،رو  Changesہن ًے کٌنٹـکيي ڈیپبؿٹوٌٹ هیں کی ہیں تو اى ىبء هللا
تؼبلیٰؑی چوؿی کب ؿامتہ مت ثٌؼ ہوگب۔ اك ثبؿے هیں چوًکہ هیں ًے پہلے تمـیـ کی
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تھی 30 ،تبؿیظ کو رت هیں یہبں پـ تمـیـ کـوًگب تو هیں آپ کو ایک ایک
هضکوے کب ثتبؤًگب کہ ہن کوًنے هضکوے هیں کیب کـ ؿہے ہیں؟ اوؿ رو هیں ًے
تمـیـ کی تھی ،اك کے ایک ایک لفع پـ ػول ہن ًے ىـوع کـػیب ہے اوؿ Ninety
 daysکے اًؼؿ تبلیبں اوؿ  90ػى کے اًؼؿ پھـ هیں آپ کو کہوًگب کہ رب کے
ػیکھیں ،ہوبؿے ہنپتبل کی کیب پوفیيي ہے ،رب کے ػیکھیں ہوبؿا پٹواؿی ؿىوت
لیتب ہے کہ ًہیں؟ آپ کو هیں کہوًگب کہ رب کے مکولوں کے صبالت ػیکھیں ،آپ کو
هیں مبؿے هضکووں کی اربفت ػوًگب ،ربکـ پھـ ػیکھو کہ اك هیں ؿىوت ہے
کہ ًہیں؟ یہ ًظبم ٹھیک چل پڑا ہے کہ ًہیں؟ ہویں افنوك ہے کہ آد تک کنی ًے
موچب ثھی ًہیں ،کنی کو عیبل ثھی ًہیں آیب کہ یہ هلک ہوبؿا ہے ،یہ غـیت هلک
ہے ،اك کے پینے اوؿ اك کب مت کچھ لوٹب رب ؿہب ہے ،کنی کو فکـ ًہیں تھی
لیکي آد ہن پـ اػتـاُ کیب ربتب ہے۔ کن اف کن اپٌے گـیجبى هیں تو ػیکھو کہ یہ مت
کچھ کل ًے کیب ہے؟ تبلیبں ہن صکوهت کـیں گے ،ہن اپٌے گـیجبى هیں ػیکھیں
گے ،ہن آپ کو رواثؼٍ ہیں ،ہن ػوام کو رواثؼٍ ہیں ،اى ىبء هللا تؼبلیٰؑی یہ صکوهت
اینی صکوهت ہوگی کہ تبؿیظ یبػ کـیگی کہ اینی ثھی ایک صکوهت آئی تھی رل
ًے حبثت کیب ،رو وػؼٍ ػوام مے کیب ،رل وػؼے پـ ووٹ هال ،اك کو ہن پوؿا
کـکے ػکھبئیں گے ،یہ هیـا ػقم ہے۔
تبلیبں

مبالًہ هطبلجبت فؿ پـ ثضج اوؿ ؿائے ىوبؿی
Mr. Deputy Speaker: Demand No. 16. The honourable Minister
for Public Health Engineering, Khyber Pakhtunkhaw, to please
move his Demand No. 16.
)(Applause

رٌبة ىبٍ فـهبى وفیـ ثـائے پجلک ہیلتھ اًزیٌئـًگ ىکـیہ رٌبة مپیکـ،
هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ  4اؿة
 24کـوڑ  67الکھ  62ہقاؿ مے هتزبوف ًہ ہوں ،اى اعـاربت کے اػا کـًے
کیلئے ػیؼی ربئے روکہ  30روى 2014ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى
پجلک ہیلتھ کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved that a sum not exceeding
Rs. 4 billion, 24 crore, 67 lac, 62 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 Public Health Engineering.
‘Cut motions on Demand No. 16’: Arbab Akbar Hayat
Khan, to please move his cut motion on Demand No. 16. Arbab
Akbar Hayat Khan.
 کوهه۔Withdraw ضاہ فرهاً غاحة

اؿثبة اکجـ صیبت

 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیڈم آهٌہ مـػاؿ
 کـتی ہوں۔Withdraw هضتـهہ آهٌہ مـػاؿ مـ هیں
 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیڈم ؿلیہ صٌب
هضتـهہ ؿلیہ صٌب مـ هیں واپل لیتی ہوں۔
 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ فؿیي گل
 کوهه جی۔Withdraw جَاب سدیکر غاحة زہ ئے ھن

رٌبة فؿیي گل

 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هفتی میؼ ربًبى
 کوم۔Withdraw زہ جی

هفتی میؼ ربًبى

تبلیبں
 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضوؼ ؿىبػ عبى
Mr. Muhammad Rashad Khan: Withdrawn, Sir.
(Applause)

 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ مـػاؿ ظہوؿ اصوؼ
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مـػاؿ ظہوؿ اصوؼ  Withdrawکـتب ہوں۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ میؼ رؼفـ ىبٍ ،پلیق۔
رٌبة رؼفـ ىبٍ  Withdrawکـتب ہوں۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب ،پلیق۔
مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب هیں  Withdrawکـتب ہوں رٌبة مپیکـ ٍبصت۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ملین عبى ،پلیق۔
رٌبة ملین عبى  Withdrawکـ تب ہوں مـ۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ مـػاؿ صنیي ثبثک ،پلیق۔
رٌبة مـػاؿ صنیي

د ایک ھسار روخو کټ هوضٌ خیص کوم۔

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one thousand only. Mr. Shah Hussain.

رٌبة ىبٍ صنیي عبى

 Withdrawکوهه سر۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ٍبلش هضوؼ عبى ،پلیق۔
رٌبة ٍبلش هضوؼ  Withdrawکـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: Madam Uzma Khan, please. Not present, it
lapses. Mr. Askar Parvez, please.

رٌبة ػنکـ پـویق  Withdrawکـتب ہوں۔
تبلیبں
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رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ غالم هضوؼ ،پلیق۔
رٌبة غالم هضن ػ واپل لیتب ہوں۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ ،پلیق۔
رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ

سر هَسټر خو چې کوم دے ،ضاہ فرهاً چې کوم ٍام دے

سر ،ھغسې د دہ ډیواٍډ ھن خورہ ارتوٍو تاٍدې دے تھرحال زها دا یقیٌ دے چې اً
ضاء اهلل زؼالیٰ دا خیسې ته دے خه غحیح ځائې تاٍدې خرچ کوی او زہ خدل کټ
هوضٌ واخس اخلن سر۔

تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضوؼ ػَوت هللا عبى ،پلیق۔
Mr. Muhammad Asmatullah: Withdraw.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هلک ؿیبُ عبى ،پلیق۔
Malik Riaz Khan: Withdraw.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هوالًب هفتی فْل غفوؿ ٍبصت۔
هوالًب هفتی فْل غفوؿ

د دو سو تیس روخو کټ خیص کوم جی۔

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees two hundred and twenty only. Mian Zia-urRehman, please.

هیبں ّیبء الـصوبى رٌبة مپیکـ هیں اپٌی کٹوتی کی تضـیک واپل کـتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هضوؼ ىیـاف عبى ،پلیق۔
رٌبة هضوؼ ىیـاف  Withdrawکـتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضووػ اصوؼ عبى ،پلیق۔
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رٌبة هضووػ اصوؼ عبى

د ایک سو روخئ زحریک خیص کوم۔

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one hundred only. Mr. Samiullah Khan,
please.
Mr. Samiullah: Withdraw Sir.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیڈم ًگہت یبمویي اوؿکقئی ٍبصجہ۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة واپل۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ لیووك عبى ،پلیق۔
رٌبة لیووك عبى

زہ  Withdrawکوم۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ مـػاؿ صنیي ثبثک۔
رٌبة مـػاؿ صنیي

ضکریه سدیکر غاحة۔ هوٍږ ټول واخس اخلو خو ها هَاسة

ګڼله چې هَسټر غاحة خو ظاھرہ خثرہ دہ ډیر زکړہ سړے دے ،زهوٍږ سیاسی
هلګرے دے ،سیاسی ورکر دے۔ سدیکر غاحة ،دا د څښکلو اوته چې دی ،د خثلک
ھیلسھ چې څوهرہ سکیووٍه دی ،لویه تد قسوسی دہ چې خه ټوله غوته کښې د تد
قسوسئ ٍه زیاذ زر سکیووٍه داسې دی چې ھغه د لږو لږو خیسو خه وجه تاٍدې تَد دی
او زها ته دا زجویس وی هَسټر غاحة زه چې د دې ټولو  Dataراغوٍډہ کړی او د
څوهرہ حدہ خورې چې هوکَه وی چې د لږو لږو خیسو خه وجه تاٍدې دا سکیوٍه تَد دی
او ھغه کھالؤ ضی ٍو زها یقیٌ دا دے چې ډیر زیاذ سھولر ته ضی۔ سدیکر غاحة،
دویوه خثرہ دا دہ ،زهوٍږ خه غوته کښې اکثر د خثلک ھیلسھ سکیووٍه چې دی ،ډیر
وخر د ھغې ضوے دے ،توروٍه ضوی دی ،خائدوٍه چې دی ھغه ډیر زیاذ توسیدہ
ضوی دی ،اګرچه خه اے ډی خی کښې دا سکین ضسه چې زاړہ خائدوٍه چې دی ھغه ته
ٍوی کیږی خو که دې زه لږہ زوجه اوضوہ او دې هد زه دا خیسې ،ایلوکیطٌ چې دے،
دا لږ سیوا ضو ٍو زها دا خیال دے چې ھغه زاړہ چې کالوٍه ئے اوضو ،ھغه خائدوٍه
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زاړہ دی ٍو اهید دے اً ضاء اهلل چې د ھغې سرہ ته لږہ تھسری راضی او د دې سرہ سرہ
توروٍه ھن ډیر زیاذ وخر اوضو چې کوم توروٍه ضوی دی ،د ھغې خودوٍه ډیر خسسه
حالر کښې دی او وخر ئے ھن خه کالوٍو ډیر زیاذ اوضو ،زهوٍږ حکوهر خورہ خورہ
کوضص کړے وو چې دې ټولو هدازو زه هوٍږہ خیسې ورکړې ھن وې ،زها ته دا زجویس
وی هَسټر غاحة زه که د ھغې  Continuityاوسازلې ضوہ او ھغې زه ورکړې ضوې
ٍو زها یقیٌ دا دے دا ته ډیرہ زیازه اساٍسیا ضی۔ سدیکر غاحة ،زهوٍږ چې خه یو کلی

کښې چې کوم د خثلک ھیلسھ سکین وی ،اوس دا دہ چې د ھغې د خارہ وال هیٌ ته
هخکښې جدا وو ،چوکیدار ته جدا وو او اوس د ھغې د خارہ غرف یو ٍوکر وی ،ھغه
وال هیٌ ھن وی ،ھغه چوکیدار ھن ویٍ ،و هَسټر غاحة که دې زه ھن زیازه زوجه
اوکړہ ٍو اساٍه ته ضی او تخښَه غواړم هوٍږ ټولو هلګرو فیػله کړې دہ چې هوٍږہ
ئے واخس اخلو ،ها ته ھن واخس اغسسو ،څلور خیَځه زجویسوٍه هې ورکول۔ زہ خدل
کټ هوضٌ چې دے دا واخس اخلن سدیکر غاحة۔

تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ىکـیہ۔ هوالًب هفتی فْل غفوؿ ٍبصت۔
هوالًب هفتی فَل غفوؿ

ضکریه ،جَاب سدیکر۔ زہ ته د دغه خدل دوسر هَسټر

غاحة خه ػسذ افسایئ کښې خدل کټ هوضٌ واخس اخلن خو د ھغې سرہ سرہ ته یو
دوہ درې زجاویس ھن ورکوم د ادارې د تھسرئ د خارہ۔ د ټولو ٍه وړوهثَئ خثرہ دا دہ
چې کله کله هخسلف خراجیکټس راضی او ھغه خه واټر سدالئی سکین تاٍدې کار
اوکړی ،خه لکھوٍو ٍه خه کروړوٍو روخئ ھغه خرچ کړی خو چوٍکه د هخکښې ٍه د
خثلک ھیلسھ اٍجیَئرٍګ ډیدارټوَټ سرہ د ھغوی هطاورذ ٍه وی ضوے ٍو تیا دغه
ډیدارټوَټ ھغه ضوی کاروٍه د کروړوٍو روخو ھغه تیا  Acceptکوی ٍه ،او ھغه تیا
هخې زه چې کوم دے ٍو  Motivateکوی ٍه۔ ٍو زها ته درخواسر دا وی چې څوهرہ،

چې دوئ ھدایاذ ورکړی چې څوهرہ فارً خراجیکټس خه دغه حواله تاٍدې کار کول

غواړی ٍو ھغوی د د ډسټرکټ ھیډ د هطاورذ خاتَد کړلی ضی چې خه Need basis

تاٍدې خه کوم ځائے کښې ضرورذ وی ،ھغوی د ھلسه کار کوی او دوین خه ھغه ځائے
کښې د کار کوی چې خه کوم ځائے کښې تیا د سثا د خارہ خثلک ھیلسھ اٍجیَئرٍګ
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ډیدارټوَټ ھغه کاروٍه  Acceptکولے ضی او ھغه تیا قثلولے ضی او Motivate
کولے ئے ضی۔ زها خه خدله حلقه کښې درې کاروٍه داسې دی چې دا  ICRCواال

کړی دی او خه یو یو کار تاٍدې ھغوی دو ډھائی کروړ روخئ دا لګولی دی۔ خائدوٍه
ھن تراتر دی ،ھغې زه ټیَکئ ھن لګیدلې دی ،ټیوب ویل ھن تراتر دے ،د تجلئ
سکیووٍه ھن ورزه ضوی دی او تالکل ’کودلیټ‘ دی ،غرف خثرہ د دې ٍه خازې دہ
چې خثلک ھیلسھ اٍجیَئرٍګ ډیدارټوَټ ھغه  Acceptکوی ٍهٍ ،و لکه څَګه چې زها
خه حلقه کښې داسې دی ٍو خه ډیرو حلقو کښې ته داسې غیر فؼال سکیووٍه خرازه
وی۔ لھرا زها ته دا زجویس وی چې ډیدارټوَټ د ھغه قثول کړی او د دغې هثثر زجویس
سرہ زہ خدل کټ هوضٌ واخس اخلن۔

تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضووػ اصوؼ عبى ،پلیق۔ هنٹـ هضووػ اصوؼ عبى ،پلیق۔
رٌبة هضووػ اصوؼ عبى

ډیرہ هھرتاٍی۔ سدیکر غاحة ،زہ هَسټر غاحة زه دا یو

زجویس ورکوم چې زهوٍږ خه ضلؼې کښې د چھاڼ اوتو ډیرہ زیازه هسئله دہ۔ ها خه اول
زقریر کښې ھن دا وئیلی وو چې زهوٍږ یو ضے ھن ٍه دے خکار ،د چھاڼ اوته هو خکار
دی۔ زهوٍږ ټاٍک ضلؼې کښې که اوته دی ،ھغه د چھاڼ قاتلې ٍه دی او چې کوم
ځائے دی ،ځَاور او اٍساٍاً ئے خه یو ځائے څښکیٍ ،و لھرا چې کوم ځائے دی،
خائدوٍه ٍطسه خکښې ،چې کوم ځائیٰ توروٍه دی ،ھغه توروٍه خراب دی او چې خثلک
ھیلسھ زه ورضو ،ھغه وائی چې هوٍږ سرہ یو ضے ھن ٍطسه خو دا دوهرہ غټ اهاؤٍټ
کښې زہ واحد د ضلغ این خی اے ین ،خه ٍاهه خثلک ھیلسھ کښې ساذ یوٍیٌ کوٍسلس
زهوٍږ داسې دی چې ھغې کښې د چھاڼ اوته ٍطسه ،خه  16یوٍیٌ کوٍسلس کښې ،لھرا
د دې د خارہ د سدیطل یو زوجه ورکړی ،خیکج د ورکړی ،که هوٍږ زه هَسټر دا یقیٌ
دھاٍی ٍه راکوی ،زہ دا کټ هوضٌ د ووټ د خارہ توځن۔

Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Public Health
Engineering, for reply please.

رٌبة ىبٍ فـهبى وفیـ ثـائے پجلک ہیلتھ اًزیٌئـًگ ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔
هیں اپٌے ػومتوں کینبتھ اتفبق کـتب ہوں کہ ایک تو پجلک ہیلتھ
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Comparativelyایک ًیب ڈیپبؿٹوٌٹ ہے ،رو اًزیٌئـًگ مے Related

 departmentہے ،یومف ٍبصت ًے  Explainکیب کہ کوًنے  Stepsہن لے
ؿہے ہیں؟  PHEاك ہفتے کے اًؼؿ ایک  ‘Complaint Cell’ announceکـے
گب رل کب ہیڈ ڈپٹی میکـٹـی ہوگب اوؿ رل کے اًؼؿ Email۔۔۔۔۔
ػيبء کی اؽاى
رٌبة ڈپٹی مپیکـ پلیق۔
وفیـ ثـائے پجلک ہیلتھ اًزیٌئـًگ  Tendering ،Consultancyاوؿ اك
کینبتھ مبتھ ’ ‘Complaint Cellمے  Transparencyہوگی۔ رہبں Water

 tableاوًچب ہے اوؿ  Contaminated waterہے ،وہبں پـ ،Filterization
 Hilly areaهیں هنبئل کچھ  Differentہیں لیکي هیں اتفبق کـتب ہوں کہ ثہت
مبؿے  Disorganizedکبم ہیں اك ڈیپبؿٹوٌٹ کے اًؼؿ رل کے اوپـ هیں کبم
کـؿہب ہوں۔ آپ مت ػیکھیں گے اك کبم کو اوؿ ہـ هوجـ اپٌے صلمے کب  PHEکے
اًؼؿ چیف هٌنٹـ ہوگب۔

تبلیبں آپ  Complaint emailکے اوپـWritten ،

 complaintآئیگی اوؿ ؿیکبؿڈ اپٌے پبك ؿکھیں کہ اك کب رواة آپ کو هال کہ
ًہیں؟ یہ  Recorded complaintsہوًگی۔ تبلیبں ٍبف پبًیٍ ،بف پبًی
هہیب کـًب ،پالًب ،لوگوں کو پبًی کی ّـوؿت ہو ،آپ  Provideکـمکتے ہیں اوؿ
آپ ًہ کـیں تو یہ یقیؼ کب کبم ہے ،اى ىبء هللا صنیٌی رؾثے مے کبم کـیں گے۔
تبلیبں
رٌبة هضووػ اصوؼ عبى

د هَسټر دا خوږې خثرې ،د هَسټر دا خوږې خثرې ،هوٍږ د

هَسټر خثرو زه ھرکلے وایو او زہ دا کټ هوضٌ واخس اخلن۔

تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Since all the hon`able Members have withdrawn their cut motions on Demand No. 16, therefore, the
question before the House is that Demand No. 16 may be
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granted? Those who are in favour it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.

(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Demand No. 17: The honourable Minister for Local Government,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 17.

رٌبة ػٌبیت هللا وفیـ ثلؼیبت تھیٌک یو مـ۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ
 ہقاؿ34  الکھ17  کـوڑ60 ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ ایک اؿة
 اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو
 اًتغبثبت و ػیہی،ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ثلؼیبت2014  روى30
تـلی کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔ تھیٌک یو مـ۔
Mr. Deputy Speaker: Thank you. The motion moved that a sum
not exceeding Rs. one billion, 60 crore, 17 lac, 34 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 Local Government, Elections and
Rural Development.
Madam Amna Sardar, to please move her cut motion on
Demand No. 17. Not present, it lapses. Madam Ruqia Hina,
please. Not present, it lapses. Madam Romana Jalil, please. Not
present, it lapses. Abdul Sattar Khan, please.

 کـتب ہوں مـ۔Withdraw رٌبة ػجؼالنتبؿ عبى هیں
Mr. Deputy Speaker: Frederic Azeem, please. Not present, it
lapses. Mr. Muhammad Reshad Khan, please.

 کـتب ہوں مـ۔Withdraw رٌبة هضوؼ ؿىبػ عبى
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Withdraw ، آواف ًہیں آؿہی،رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری۔ هبئیک لگتب ہے عـاة ہے
ضو؟

The motion moved, Mr. Muhammad Reshad Khan, please. Mr.
Zareen Gul, please. Not present, it lapses. Sardar Zahoor
Ahmad, please.

 کـتب ہوں۔Withdraw مـػاؿ ظہوؿ اصوؼ عبى
 پلیق۔،ٍرٌبة ڈپٹی مپیکـ میؼ رؼفـ ىب
Mr. Jafar Shah: Withdrawn.

 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هفتی میؼ ربًبى
 کوم جی۔Withdraw

هفتی میؼ ربًبى

 پلیق۔،ٍرٌبة ڈپٹی مپیکـ میؼ هضوؼ ػلی ىب
Syed Muhammad Ali Shah: Withdrawn.

 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ملین عبى
Mr. Salim Khan: Withdrawn.
Mr. Deputy Speaker: Mr. Shah Hussain, please. Not present, it
lapses. Mr. Munawar Khan Advocate, please.
 تس دغه تاٍدې،تس هَسټر غاحة غرف خَدا اوکړله

رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ

 ضولو۔Withdraw ،دے دغه دے

تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Madam Uzma Khan, please. Not present, it
lapses. Mr. Askar Parvez, please. Not present, it lapses. Mr.
Abdul Munim, please.

رٌبة ػجؼالوٌؼن مـ هیں چوًتیل ہقاؿ کٹوتی کی تضـیک پیو کـتب ہوں۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees thirty four thousand only. Mr. Ghulam
Muhammad, please.

رٌبة غالم هضوؼ واپل لیتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ػَوت هللا ،پلیق۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا مـ هیں  Withdrawکـتب ہوں۔
تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Mehmood Ahmad Khan, please. Not
present, it lapses. Maulana Mufti Fazl e Ghafoor, please.
Maulana Mufti Fazal Ghafoor: Move and withdrawn.
Mr. Deputy Speaker: Withdrawn. Mr. Muhammad Sheraz,
please. Not present, it lapses. Nawabzada Wali Muhammad
Khan, please. Madam Nighat Yasmin Orakzai, please. Mr.
Wajeeh-uz-Zaman, please. Not present, it lapses. Mr. Frederic
Azeem, please.

رٌبة فـیڈؿک ػظین رٌبة مپیکـ پيبوؿ هیں رو گھـوں کیلئے پبئپ تجؼیلی پـ
کـوڑوں ؿوپے عـچ کـًے کے ػػوے تو کئے ربتے ہیں لیکي  Outputکچھ
ًہیں۔ پبئپ ًہبیت ثومیؼٍ ہیں ري کے ؽؿیؼے گٌؼٍ پبًی آتب ہے رل کی ورہ مے
هغتلف ثیوبؿیبں پیؼا ہوتی ہیں۔ اکخـ ٹیوة ویلق ثزلی ثلوں کی ػؼم اػائیگی کی
ورہ مے ثٌؼ پڑے ہوئے ہیں ،رگہ رگہ گٌؼٍ پبًی کھڑا ہوا ہے اوؿ مپـے ًہیں کیب
ربتب رل کی ورہ مے ثیوبؿیبں ثہت پھیلتی ہیں ،لہؾا عَوٍی ٓوؿ پـ گـهیوں
هیں مپـے کـوایب ربئے۔ اًتظبهیہ ػولہ کو افنـوں کے گھـوں هیں ثھزوا ػیتے
ہیں اوؿ تٌغواٍ گوؿًوٌٹ مے لیتے ہیں۔ کالك فوؿ ػولہ کی پٌيي کو یکويت اػا
ًہیں کیب ربتب ،اك کو  Installmentهیں اػا کیب ربتب ہے روکہ اى کو پوؿی پٌيي
یکويت اػا کی ربئی اوؿ اى کی تٌغواٍ  Through Bankاػا کی ربئے۔ ثھیٌنوں
کے ثبڑے ىہـمے ثبہـ ہوًے چبہئیں۔ گلجـگً ،وتھیہ ،هنکیي آثبػ اوؿ هغتلف،
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هیں اػھـ کب ؿہبئيی ہوں گلجـگ کب ،تو هیـے گھـ کے پبك ،یہ ػبؿف ٍبصت
ثھی ثیٹھے ہوئے ہیں ،تو رتٌی ثھیٌنیں ہیں کہ رل کی ورہ مے گٌؼگی ہے،
ثیوبؿی ہے تو لہؾا یہ رو ثبڑے ہیں ،اى کو یہبں مے ہٹبیب ربئے۔ اللیتوں کو ثـاثـ
کے صموق ػیئے ربئیں گے لبئؼ اػظن کبفـهبى ہے لیکي افنوك کی ثبت ہے کہ
کنی فوؿم پـ اك پـ ػول ًہیں ہوتب ہے رل کی ورہ مے لوگ اصنبك کوتـی
اوؿ ػؼم تضفع کب ىکبؿ ہیں۔ هزھے وفیـ ٍبصت اگـ ایيوؿًل ػیتے ہیں تو هیں
اپٌی کٹ هوىي واپل لیتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ػجؼالوٌؼن ،،پلیق۔
ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
رٌبة ػجؼالوٌؼن ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل

م۔ جَاب سدیکر غاحة ،زہ خو د ضاٍګلې

اوسیدٍکے ین جی او د دې زیر حکوهر زقریثاً ازه ٍہه هیاضسې اوضوې ،زهوٍږہ ټی

این او وو ھلسه او ھغه راغلے دے تالکل خه الدورئ ھیډکوارټر تاٍدې ھسې دٍدر
ضوے دے ،څه کار ھن ٍه کوی ،څه کار ئے ٍطسه چې یرہ ھغوی څه کار کولے ٍو هوٍږ
ته وئیل چې ضلغ ھن زهوٍږہ دہ ،خیر دے خو زہ هَسټر غاحة زه ریکویسټ کوم چې
یرہ دوئ د دې ځائے ٍه اػالً اوکړی او زهوٍږ دا ټی این او واخس الړ ضی او ھغه
ب
خلق ھسې ھلسه ٍاسر دے ،خه ضلغ تاٍدې ھن توجھ دے ،خه ضلغ کښې  Alreadyل

ټی این او ضسه ٍو که دے زهوٍږ سة ډویژً زه واخس ضی ٍو ډیرہ ګَدګی ته کوه ضی او

زہ خدل کټ هوضٌ واخس خاهخا اخلن ځکه چې زہ خو د دوئ سړے ین د دې تَچ خو
تھرحال زہ ته زاسو زه یو قػه اوکړم

تبلیبں

خخوا د کلی کساً زلی وو جی ښکار

له ،څلور ضدږ کساً وو ٍو څه ورزه ٍه دی هالؤ ضوی ٍو تیا خه الرہ کښې چرزه یو ګیدړ
ئے ویطسے دے ٍو تیا د کلی خه هوال خسې راغلی دی ،ھلکاً وو ،خه الرہ کښې یو
وئیل چې دا هردار دے ،تل وئیل حالل دے خو تھرحال ھغوی هولوی غاحة له زلی
دی ،چې ھغوی هولوی غاحة له زلی دی ٍو چې ھغوی ورزه آواز کړے دے چې یرہ
دا ګیدړ حالل وی که هردار؟ ٍو ھغه وئیل چې یرہ ګیدړ خو چا وئیل چې دا حالل وی
ٍو ھغوی وئیل چې دا خو سسا ځوی ٍور جوال ویطسے دے ٍو ھغه ورزه وئیل چې

اودریږئ زہ کساب ګورم ،چې دٍَه کور زه الړ او واخس راغے ٍو وئیل ئے رؼھـ ًوؿ
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روبل وہبں گیؼڑ مت کچھ صالل خو تھرحال زہ خدلې ټولې کټ هوضَې زاسو زه
 Writtenکښې واخس کوم ،دا ً 14ورې دی۔

Mr. Deputy Speaker: The hon`able Minister for Local
Government of Khyber Pakhtunkhwa, please.

وفیـ ثلؼیبت ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔ مـ ،هیں توبم هؼقف هوجـاى کب هيکوؿ ہوں
ۡي
رٌہوں ًے اپٌی کٹ هوىٌق واپل لی ہیں اوؿ ري ػو هؼقف هوجـاى ًے اك کے
اوپـ گفتگو کی ہے ،رو ڈیپبؿٹوٌٹ کے اًؼؿ هيکالت اوؿ هنبئل ہیں اوؿ اًہوں
ًے اپٌے صلمے کے صوالے مے ثبت کی ہے ،هیں اى کو یمیي ػہبًی کـاتب ہوں کہ
هیں اى کینبتھ ثیٹھ کـ اى مبؿے هنئلوں کب صل ًکبلوًگب۔ فـیڈؿک ػظین ٍبصت
ًے ري ثبتوں کی ٓـف ًيبًؼہی کی ہے ،اى هیں مے ثہت مے اینے ہیں کہ اك
پـ ٍ Alreadyم کبم کـ ؿہے ہیں اوؿ پيبوؿ کے اًؼؿ تو پہلے  MSDPکے ًبم مے
اوؿ پھـ ثؼؼ هیں ًبم تجؼیل ہوکـ  MSPکے ًبم مے  US fundedایک ثہت ثڑا
ٍ Huge programmeے رل هیں واٹـ مپالئی اوؿ میوؿیذ اوؿ پوؿا ایک
منٹن ہے اوؿ هزھے یمیي ہے کہ یہ پـاریکٹ  Matureہوربئیگب ،یہ پـاریکٹ
ٍ Completeوربئیگب تو ثہت ثڑی تجؼیلی آئیگی۔ هیں اى کو ایيوؿًل ػیتب ہوں اوؿ
اى کینبتھ ثیٹھٌے کیلئے ثھی تیب ؿ ہوں کہ ارالك کے ثؼؼ کل یب پـموں کنی ولت
هیـے آفل هیں هیـے مبتھ ثیٹھ ربئیں اوؿ رتٌی ثھی اى کی  ،Proposalsتزبویق
ہیں ،هیں اى ىبء هللا اى کو  Accomodateکـوًگب۔ ثؼِ چیقوں پـ Already

هیں اًنٹـکيٌق ػے چکب ہوں اوؿ ىبًگلہ مے ہوبؿے رو هؼقف هوجـ ہیں هنٹـ
هٌؼن عبى ،هیں چوًکہ اك صوالے مـػمت کوئی  Statementاملئے ًہیں ػے
مکتب کہ یہ رو  2012کب ًیب ایکٹ آیب ہے ،یہ رو  Changesہوئی ہیں ،یہ اك ایکٹ
کے تضت ہوئی ہیں اوؿ املئے هیں اینی کوئی  Statementتو ًہیں ػے مکتب کہ
اك کی کوئی  Legal Implicationsہوں لیکي هیں اى کینبتھ ثیٹھٌے کیلئے تیبؿ
ہوں۔ وینے ثھی هیں هؼقف ایواى کو ثتبًب چبہتب ہوں کہ چیف هٌنٹـ ٍبصت ًے
ایک کیٹی  Constituteکی اوؿ رو  2012کب لوکل گوؿًوٌٹ ایکٹ ہے ،اك کو ہن
 Reviewکؿؿہے ہیں Revisit ،کـؿہے ہیں اوؿ اى ىبء هللا رو  Documentتیبؿ
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ہوگب ،وٍ اك ایواى هیں ہن پیو کـیں گے ،اك پـ Threadbare discussion

ٍوگی ،آپ کب  Inputثھی اك هیں ىبهل ہوگب اى ىبء هللا اوؿ پھـ ہن لوکل گوؿًوٌٹ
الیکيي کی ٓـف ربئیں گے۔ تھیٌک یو مـ۔
Mr. Deputy Speaker: Since all the honourable Members have
withdrawn their cut motions on Demand No. 17, therefore, the
question before the House is that Demand No. 17 may be
granted? Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
)(The motion was caried
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.

Attention, please۔ هیں اپوفیيي کے آد کے اك رؾثے کو مالم پیو کـتب ہوں
کہ اًہوں ًے توبم ڈیوبًڈف كوائے ڈیوبًڈ ًوجـ 21 ،17ایٌڈ 46پـ کٹ هوىٌق واپل
لے لیں ،ہوبؿی کوىو ہوگی کہ آد کب ایزٌڈ ا ہن آد ہی عتن کـیں اوؿ اى تیي کٹ
هوىٌق پـ ثبت کـیں۔ Thank you very much۔ م یں اپوفیيي کے اك رؾثے کو
مالم پیو کـتب ہوں۔
The hon`able Minister for Agriculture & Information Technology,
Khybar Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 18.

رٌبة ىہـام عبى وفیـ فؿاػت و اًفبؿهیيي ٹیکٌبلوری ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب
ۡي
ِهَّللَاٱر ِب م۔ ىکـیہ مپیکـ ٍبصت۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت

کو ایک اینی ؿلن روکہ هجلغ  2اؿة  91کـوڑ  38الکھ 69ہقاؿ ؿوپے مے
هتزبوف ًہ ہو ،اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ  30روى
2014ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ایگـیکلچـ کے ملنلے هیں ثـػاىت
کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 2 billion, 91 crore, 38 lac, 69 thousand
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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 Agriculture?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted;
thank you. Mr. Shahram Khan, to please move Demand No. 19.

وفیـ فؿاػت و اًفبؿهیيي ٹیکٌبلوری ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔ ىکـیہ مپیکـ۔
ۡي
م یں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن روکہ هجلغ
 اى اعـاربت کے، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو2  الکھ62  کـوڑ46 ایک اؿة
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے2014  روى30 اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
ػوؿاى الئیومٹبک کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًبہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. One billion, 46 crore, 62 lac, 2 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 Livestock?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Shahram Khan hon`able Minister, to please move his Demand No.
20.
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وفیـ فؿاػت و اًفبؿهیيي ٹیکٌبلوری ىکـیہ ری۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں
 ہقاؿ ؿوپے كے20  کـوڑ14 کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن روکہ هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى کوآپـیٹیوف کے ملنلے هیں ثـػاىت2014
کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 14 crore, 20 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 Cooperatives?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Demand No. 21. The honourable Minister for Environment and
Forests, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
21.
 خه ھسدسال،چوٍکه وزیر غاحة تیوار دے

رٌبة ثغت ثیؼاؿ ٌٍؼت و صـفت

 د ھغه خه ځائے ته زہ خیص کوم۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی،کښې دے
 ہقاؿ ؿوپے22  الکھ51  کـوڑ27 صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ ایک اؿة
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى هبصولیبت اوؿ رٌگالت کے ملنلے2014
هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. one billion, 27 crore, 51 lac, 22 thousand
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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 Environment and Forests.

‘Cut motion on Demand No. 21’: Arbab Akbar Hayat Khan,
to please move his cut motion on Demand No. 21.
 کړے دے جی۔Withdraw ها جی

اؿثبة اکجـ صیبت

 پلیق۔،رٌبة ڈپٹی مپیکـ هیڈم آهٌہ مـػاؿ
 کـتی ہوں۔Withdraw هضتـهہ آهٌہ مـػاؿ
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ فؿیي گل۔
زها کټ هوضٌ د سلو روخو دے جی۔

رٌبة فؿیي گل

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one hundred only. Muhammad Reshad
Khan, please.
Mr. Muhammad Reshad Khan: Withdraw, Sir.
Mr. Deputy Speaker: Syed Jafar Shah, please.

رٌبة رؼفـ ىبٍ پبًچ الکھ ؿوپے کی کٹوتی کی تضـیک پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees five lac only. Sardar Aurangzeb Khan,
please.

مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب رٌبة مپیکـ ٍبصت هیں اپٌی کٹوتی کی تضـیک
واپل لیتب ہوں۔
تبلیبں
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Mr. Deputy Speaker: Thank you. Mr. Salim Khan, please.

رٌبة ملین عبى مـ هیں ػك الکھ کی کٹوتی کی تضـیک پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees ten lac only. Mr Saleh Muhammad Khan,
please.

رٌبة ٍبلش هضوؼ ایک الکھ کی کٹوتی کی تضـیک پیو کـتبہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one lac only. Mr. Askar Parvez, please.
Abdul Munim, please. Abdul Munim, please. Mr Abdul Sattar
Khan.

رٌبة ػجؼالنتبؿ عبى مـ هیں واپل لیتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: Withdrawn?
Mr. Abdul Sattar Khan: Ji, withdrawn.
Mr. Deputy Speaker: Thank you. Mr Muhammad Asmatullah,
please.

رٌبة هضوؼ ػَوت هللا هیں ایک الکھ ؿوپے کی کٹوتی کی تضـیک پیو کـتب
ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one lac only. Malik Riaz Khan. Maulana
Mufti Fazl e Ghafoor Sahib.

هوالًب هفتی فْل غفوؿ ایک مو امی ؿوپے کی کٹوتی کی تضـیک پیو کـتب
ہوں ری۔

528

Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one hundred & eighty only. Mian Zia-urRehman, please.

رٌبة ّیبء الـصوبى هیں ًے چھ الکھ ؿوپے کٹوتی کی تضـیک پیو کی تھی
لیکي ثزٹ ثضج کے ػوؿاى رٌبة وریہہ القهبى عبى ٍبصت ًے کوئی ًيبًؼہی
کی تھی رل پـ هتؼلمہ هٌنٹـ ٍبصت ًے فوؿی ایکيي لیتے ہوئے اك اہلکبؿ کو
ہٹبػیب ،ٹـاًنفـ کـػیب ہے تو املئے هیں اپٌی کٹوتی کی تضـیک واپل لیتب ہوں۔
تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضوؼ ىیـاف ،پلیق۔
وفیـ هواٍالت و تؼویـات هقیؼ تولغ ثھی ؿکھتےہیں ہن امی تؼبوى کی۔
لہمہہ
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ًواثقاػٍ ولی هضوؼ عبى ،پلیق۔ هیڈم ًگہت یبمویي اوؿکقئی
ٍبصجہ۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی ری واپل۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ یبمویي پیـ هضوؼ عبى ،پلیق۔ هنٹـ وریہہ القهبى عبى ،پلیق۔
هنٹـ لیووك عبى ،پلیق۔ هنٹـ فؿیي گل۔
رٌبة فؿیي گل ډیرہ هََه سدیکر غاحة۔ هحسرم سدیکر غاحة ،هسؼلقه وزیر چې
دے زها کلی وال دے او چې چا خیص کړو دا هې دوسر دے خو زہ غرف یو ػرؼ
کوم چې خه فارسټ ډیدارټوَټ تاٍدې خو که ګھَټه ھن زقریر اوکړم ٍو ھن کن دے ،د
دې السه زرتیال ډین ھن  Silt upکیږی لګیا دے او که دا فارسټ ډیدارټوَټ ٍه وے ٍو
زها خیال دے دا ځَګل ته دې خیښور زه رارسیدلے وو

لہمہے

خو چې

لہمہہ

کله

دا دے ٍو ھغه وٍې خه اخری خه ترہ سر کښې خازې ضوېٍ ،ورې کټ ضوې هحسرم سدیکر
غاحة ،خو زہ ته لږ غوٍدې اوواین چې کله زور غر کښې دا هحکوه ٍه وہ ،کاال
ډھاکه کښې ٍو که د چا خه غولی کښې ته ترے ښکارہ ضو ٍو ھغه ته جرهاٍه کیدو او
سوال ٍه خیدا کیدو ،چې ضل کاله ته د ځَګل وٍه ٍه کټ کوئ ٍو د چا ھور ٍه وو چې چا
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لیکٌ اوس خطراذ خیدا ضو چې د کله ٍه دا ػالقه  Settledضوې دہ ،د  27جَوری
ٍ 2011ه ٍو خطراذ داسې دی چې خداٍخواسسه داسې ٍه چې زرتیال ډین  Silt upضی

او قػه وراٍه ضی۔ ٍو زہ خالی دا ػرؼ کوم چې یو هھرتاٍی د اوکړی چې ایف ایف
آر ،فارسټ فورس رولس هرزة ضوی وو ،ھغه دې ٍګراً سیټ اج چې کوم دے ،ھغه
هؼطل کړی دی ،زہ دا ػرؼ کوم سساسو خه وساطر چې هھرتاٍی د وکړی چې دا د
 Implementکړی چې دا ځَګل تچ ضی۔ ډیرہ ضکریه۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ملین عبى ،پلیق۔
رٌبة ملین عبى تھیٌک یو مـ۔ مـ ،فبؿمٹ ایٌڈ اًوائـًوٌٹ رو ہے ہوبؿے هلک
هیں اك کی ثہت ثڑی اہویت ہے اوؿ یہ ثہت اہن ڈیپبؿٹوٌٹ ہے هگـ ثؼ لنوتی مے
یہ ڈیپبؿٹوٌٹ اثھی تک کوئی عبً ً Deliverہیں کـ مکب عبٍکـ هیں
 Environmental protectionکی ثبت کـ ؿہب ہوں۔ اًوائـًوٌٹ کو تضفع ػیٌے
کیلئے ،رٌگلی صیبت کو تضفع ػیٌے کیلئے اك ڈیپبؿٹوٌٹ کے اًؼؿ ثڑے
 Foreign funded projectsثھی ہیں هگـ ہویں اى کے تضفع کی کوئی عبً وٍ
ًظـ ًہیں آئی۔ اك کے مبتھ مبتھ فبؿمٹ کی  Afforestationکیلئے مبالًہ
کـوڑوں ؿوپے ڈیپبؿٹوٌٹ کو هلتے ہیں رٌگل لگبًے کیلئے اوؿ اك کے تضفع
کیلئے هگـ یہ چیقیں کتبثوں هیں ہیں ،کبغؾوں هیں ہیں۔ کتٌے الکھ پوػے لگبئے
گئے هگـ رت گـاؤًڈ هیں ربتے ہیں تو آپ کو کچھ ثھی ًظـ ًہیں آتب۔ مـ ،هیـا
تؼلك ثھی ایک رٌگالتی ایـیب مے ہے ،چتـال مے ہے ،کنی فهبًے هیں یہبں پہ
تمـیجب ًا کوئی  25فیَؼ رو ایـیب ہے ،وہبں پہ رٌگالت ہوتے تھے هگـ اة ثؼ
لنوتی مے وٍ کٹتے کٹتے ػو فیَؼ ؿٍ گئے ہیں اوؿ مـ ،آپ ػیکھ لیں رتٌے ثھی
رٌگالتی ایـیبف ہیں ،چبہے موات ہو ،چبہے کوہنتبى ہو ،چبہے ػیـ ہو ،وہبں پہ
رت ثھی ثبؿه ہوتی ہے تو اى ػًوں فوؿاًا فلڈ آتب ہے ،میالة آتب ہے۔ اك مے ًہ
ٍـف وٍ لوکل ڈمٹـکٹل تجبٍ ہوتے ہیں ثلکہ آپ ػیکھیں چبؿمؼٍ کو ثھی وٍ Hit
کـتب ہےً ،وىہـٍ کو ثھی کـتب ہے ،پوؿا ایک ؿیزي رو ہے ،یہ تجبٍ و ثـثبػ ہوتب
ہے۔ تو مـ ،اك هیں هیـی گقاؿه یہی ہو گی ڈیپبؿٹوٌٹ مے کہ  Windfallاوؿ
 Snowfallکے ًبم مے رٌگالت کی رو ثے ػ ؿیغ کٹبئی ربؿی ہے ،هیں گقاؿه
یہی کـوًگب کہ ایف ڈی می مے ،فبؿمٹ ڈیویلپوٌٹ کبؿپوؿیيي مے کہ یہ
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فبؿمٹ کو ڈیویلپ کـًے کیلئے اػاؿٍ ثٌبیب گیب ہے  Destroyکـًے کیلئے ًہیں،
اك اػاؿے کے فیـ  Under cuttingرٌگالت کی ہو ؿہی ہے اوؿ اك کب رو
 Windfallاوؿ  Snowfallکے ًبم مے ،آپ اگـ  Reallyرٌگلوں هیں ربئیں تو
وہبں پہ Green treesکبٹے رب ؿہے ہیں ،رو ہـے ػؿعت ہیں ،اى کو ثے ػؿیغ
 Automatic machinesہوتی ہیں ،یہ رو هبفیب ہے اى کے پبك اوؿ وٍ ثے ػؿیغ
اًہیں ػھڑا ػھڑ کٹبئی کـتے رب ؿہے ہیں تو پچھلے چھ مبت مبلوں هیں هیـے
ّلغ کے اًؼؿ اتٌے رٌگالت کی ثے ػؿیغ کٹبئی ہو چکی ہے کہ اة رت ثھی
ثبؿه ہوتی ہے تو ہـ ًبلے هیں ثڑے میالة آتے ہیں ،لوگوں کے گھـ ڈوة ربتے
ہیں اوؿ هیں گقاؿه یہی کـوًگب هضتـم هٌنٹـ ٍبصت مے کہ هہـثبًی کـ کے
یہ رو  Windfallاوؿ  Snowfallپـ اثھی اى کو رو اربفت هلتی ہے ،اى کو رو
پـهٹ هلتب ہے رٌگالت کی کٹبئی کیلئے ،هہـثبًی کـ کے اك چیق کو اگـ ثٌؼ کیب
ربئے کچھ مبلوں کیلئے تبکہ رٌگالت کی صفبظت ہو مکے۔ امی کے مبتھ هیں
اپٌی کٹ هوىي واپل لیتب ہوں۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ میؼ رؼفـ ىبٍ ،پلیق۔
رٌبة رؼفـ ىبٍ تھیٌک یو رٌبة مپیکـ۔ هیں چٌؼ تزبویق ػیٌب چبہتب ہوں۔ پچھلی
گوؿًوٌٹ هیں ہن ًے ایک پـاریکٹ رٌبة مپیکـ Initiate ،کیب تھب پيبوؿ
یوًیوؿمٹی کے مبتھ ،تو هیـی هٌنٹـ ٍبصت مے گقاؿه ہوگی کہ اك کی
 Followupکـیں۔ اك هیں یہ تھب کہ  Alpine Botanical Gardenرو کبالم هیں
 Plain forestsہیں اوؿ وہبں پہ هیـے عیبل هیں ػًیب کب مت مے عوثَوؿت
تـیي اوؿ اپٌی ًوػیت کب پہال ایک  Alpine Botanical Gardenثي مکتب ہے اوؿ
پيبوؿ یوًیوؿمٹی اك کیلئے تیبؿ ہے لیکي فبؿمٹ ڈیپبؿٹوٌٹ کے مبتھ ثیٹھ کـ
اك چیق پہ اگـ ہن ،اك کیلئے ػولی الؼام اٹھبئیں تو اك مے ثہت رٌگل ثھی ثچ
ربئے گب اوؿ ٹوؿمٹل کیلئے ثھی اوؿ  Preservationثھی ہوگی۔ ػومـی ثبت
مـ ،یہ ہے کہ رو پالًٹیيي کی هؼ هیں پچھلے 57 ،مبل هیـی ػوـ ہے ،اثھی
رواى ہوں ،تو  57مبل مے هیں یہ مي ؿہب ہوں کہ ہـ مبل الکھوں ًہیں ثلکہ
کـوڑوں هیں پالًٹیيي ہو ؿہی ہے تو اثھی تک هیـے عیبل هیں کـاچی تک
پوؿے رٌگل ہوًب چبہیئے تھے ،اك کیلئے ایک اینب  Mechanismہو کہ اك هیں
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کویوًٹی کو  Involveکـ کے اك کی  Maintenanceکو  Ensureکـایب ربئے
کیوًکہ ثیچبؿے ىبیؼ وٍ لگبتے ہوًگے لیکي وٍ پالًٹل پھـ ّبئغ ہو ربتے ہیں۔
ػومـی ثبت مـ ،هیـی یہ ہے کہ هالکٌڈ ڈویژى هیں ،اوؿ هیں ًہیں موزھتب ىبیؼ
ہقاؿٍ اوؿ ػومـے ػاللوں هیں ثھی  Local disputesفبؿمٹ اوؿ چھوٹے
فهیٌؼاؿوں کے ػؿهیبى  Demarcationکی ورہ مےٍ ،ـف هیـے صلمہ PK-

 85کبالم اوؿ ثضـیي هیں  1200لوگوں کے کینق چل ؿہے ہیں گوؿًوٌٹ کے
مبتھ ،تو اك کیلئے ایک آفاػ کویيي ثٌبیب ربئے تبکہ وٍ  Dispute once for allوٍ
 Solveہو ربئے اوؿ پھـ اگـ وٍ فبؿمٹ کی فهیي ہے تو فبؿمٹ کی ہو اوؿ
گوؿًوٌٹ کی ہے تو گوؿًوٌٹ کی ہو اوؿ لوگوں کی ہے تو لوگوں کی ہو ،تبکہ اك
کب پتہ لگ ربئے۔ ػومـی ثبت هیں ًے اپٌی ثزٹ تمـیـ هیں ثھی کی تھی کہ 42%
 of the area in Malakand Division, it is comprising range landاوؿ
ثزٹ هیں اك کیلئے کچھ ًہیں ؿکھب گیب ہے تو اك هیں اگـ کچھ اك ٓـس کب ہو کہ
اك کو ہن لبثل امتؼوبل ال مکیں۔ ٹوجـ هبؿکیٹ کے صوالے مے مـ ،موگلٌگ کی
ؿوک تھبم کیلئے ایک اچھی هیـی تزویق ہو گی کہ اة یہ پوؿے هالکٌڈ ڈویژى
هیں ٍـف چکؼؿٍ هیں ٹوجـ هبؿکیٹ ہے تو لوکل کوٹہ اتٌب ہے ًہیں کہ وہبں پہ
لوگوں کی ّـوؿیبت همبهی مطش پـ پوؿی ہوں تو املئے اگـ لوکل ٹوجـ
هبؿکیٹ کو ہن  Decentralizeکـ کے ڈمٹـکٹ ہیڈ کواؿٹـف پہ ثٌبئیں تو اك مے
لوگوں کو آمبًی ثھی ہو گی اوؿ موگلٌگ کی ؿوک تھبم هیں کوی آ ربئے گی۔
ىکـیہ ،اك کی اگـ هٌنٹـ ٍبصت یمیي ػہبًی کـائیں ،اى چیقوں کی تو هیں اپٌی
کٹ هوىي واپل لوًگب۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ ٍبلش هضوؼ عبى ،پلیق۔
رٌبة ٍبلش هضوؼ رٌبة مپیکـ ،رٌگالت ہوبؿا وٍ لوهی لؼؿتی عقاًہ ہے رو ثؼ
لنوتی مے ثہت ثے ػؿػی مے تمـیجب ًا عتن ہوًے کو رب ؿہب ہے۔ رٌگالت
 Environmental protectionهیں ثہت اہن کـػاؿ اػا کـ ؿہے ہیں۔ رٌگالت کی
کٹبئی لواًیي کے ہوًے کے ثبوروػ ثڑی ثے ػؿػی مے ربؿی ہے رل کی ورہ
مے ہوبؿا لؼؿتی ومیلہ ،رٌگالت عتن ہو ؿہے ہیں۔ رٌبة مپیکـ ،رٌگالت کی
کٹبئی کی ورہ مے ثہت هنبئل رٌن لے چکے ہیں ،هخالًا فهیٌی کٹبؤ ،میالة کب آًب،
ثبؿىوں کب کن ہوًب یب ثبؿىوں کب صنبة مے فیبػٍ ہوًب ،فؿػی فهیي کب کٹبؤ وغیـٍ
وغیـٍ۔ رٌگالت کے تضفع کیلئے هوروػٍ لواًیي پـ ایوـرٌنی ثٌیبػوں پـ ػول
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کیب ربئے اوؿ رٌبة مپیکـ ،چبؿ ػى پہلے ہوبؿے این پی اے وریہہ القهبى عبى
ٍبصت ًے اًوائـًوٌٹ هٌنٹـ ٍبصت مے اك رٌگالت کے صوالے مے کچھ
ًيبًؼہی کی تھی تو هٌنٹـ اًوائـًوٌٹ ًے اك پہ فوؿاًا ایکيي لیتے ہوئے رو وہبں
پہ هتؼلمہ افنـاى تھے ،اى کے عالف کبؿؿوائی ثھی کی ہے اوؿ اى کو ٹـاًنفـ
ثھی کیب ہے اوؿ اى کے عالف اًکوائـی ثٹھبئی ہے رل پہ ہویں ثڑی عوىی ہوئی
اوؿ هیں هٌنٹـ ٍبصت کب ىکـیہ ثھی اػا کـتب ہوں اوؿ مبتھ یہ اهیؼ ؿکھتب ہوں کہ
امی ٓـس فوؿاًا ایکيي لیتے ہوئے اگـ ہوبؿے مبؿے هٌنٹـف ٍبصجبى اك
تجؼیلی کی ٓـف ربئیں تو ہویں ثڑی عوىی ہو گی اوؿ رٌبة مپیکـ ،ہن صکوهت
کے ہـ اك اچھے الؼام کو مپوؿٹ کـیں گے اوؿ  Appreciateکـیں گے اوؿ
رہبں پہ کوئی کوی پبئیں گے ،اك کی ًيبًؼہی ثھی کـیں گے اوؿ ؿکبوٹ ثھی
ثٌیں گے تو اك کے مبتھ هیں اپٌی کٹ هوىي کی تضـیک واپل لیتب ہوں۔ ثہت
ىکـیہ ،تھیٌک یو۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هنٹـ هضوؼ ػَوت هللا عبى۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔ ىبیؼ هیـی ؿائے رو هیـے پیو
ؿو ہیں ،اى مے تھوڑی می هغتلف ہو اوؿ رٌبة واال ،یہبں پہ ثٌیبػی ثبت یہ ہے کہ
اك رٌگل کے ثبؿے هیں فیبػٍ تـ وٍ لوگ ثولتے ہیں ري کب اى رٌگالت کے
ػاللے کے مبتھ کوئی تؼلك ًہیں ہے اوؿ اك هیں ىبیؼ ہوبؿی ثبت املئے وفًی
ہو کہ ہوبؿے ػاللے کے لوگوں کب ؿوفگبؿ اك کےمبتھ واثنتہ ہے لیکي رٌبة
واال ،هیں اك ہبؤك کو آپ کی ومبٓت مے یہ ثتبًب چبہتب ہوں کہ 1992ء هیں رت
میالة آیب هؼیي لـیيی کے ػوؿ هیں ،تو رٌگالت کی مبئٌنی ٓوؿ پـ کٹبئی کب رو
ٓـیمہ کبؿ تھب ،اك پـ پبثٌؼی لگبئی اوؿ اك پبثٌؼی کے ثؼؼ رٌگالت تجبٍ ہو گئے
اوؿ اك مے پہلے رٌگالت کی کٹبئی کی ٍوؿتضبل یہ ًہیں تھی ،املئے کہ رت
کنی چیق مے اًنبى واثنتہ ہو ،اًنبى کی هلکیت ہو اوؿ اك هلکیت مے اًنبى کو
کوئی فبئؼٍ هلے ،کوئی ؿوفگبؿ هلے تو اك چیق کی اہویت اوؿ افبػیت اًنبى کے
ػل هیں ہوتی ہے اوؿ رت اك چیق مے اًنبى کو کوئی فبئؼٍ ًہ ہو ،اك مے کوئی
ؿوفگبؿ ًہ هلے تو اك کب فبئؼٍ اوؿ ولؼت اك اًنبى کے ػل هیں مے اتـ ربتی
ہے ،امی لئے تو ػالهہ ًے فـهبیب ہے کہ
اك کھیت کے

رل کھیت مے ػہمبں کو هینـ ًہ ہو ؿوفی
؎
ہـ عوىہ گٌؼم کو رال ػو
رٌبة واال ،یہ رو لبًوًی ٓـیمے کی کٹبئی تھی ،اك پـ پبثٌؼی لگٌے کی
ورہ مے یہ ًبربئق کٹبئی ىـوع ہوئی ہے تو اك صوالے مے ہوبؿا یہ هطبلجہ ہے
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کہ یہ اة ٍوثبئی هضکوہ ہے تو اك پـ رو لبًوًی کٹبئی ہے هضکوہ رٌگالت کے
لبًوى کے هطبثك ،اك مے رٌگالت پـ کوئی احـ ًہیں پڑتب ہے ،وٍ ػیکھتے ہیں کہ
رو ػؿعت ػوـ ؿمیؼٍ ہے ،عيک ہے اوؿ وٍ چھوٹے ػؿعتوں کے اوپـ مبیہ
ڈال کـ اى کی ًيو وًوب پـ احـ اًؼاف ہوتب ہے ،وٍ اك کی ًيبًؼہی کـتے ہیں اوؿ اك
کی ًکبمی ہوتی ہے۔ رت اك پـ پبثٌؼی لگ گئی ،لوگ ثھوک مے تو ًہیں هـ
مکتے صبالًکہ رٌبة واال ،هیں آپ کے ًبلذ هیں یہ ثبت ثھی الؤں کہ اى لوگوں کی
اى رٌگالت کےمبتھ ،یہ همبهی رو هبلکبى ہیں ،اى کی ثڑی والہبًہ ػمیؼت ہے ،اى
کے مبتھ اى کی ؿوفی واثنتہ ہے ،لہؾا اگـ اك لنن کی هنتمل پبثٌؼی لگ ربئے
تو هیں اك ہبؤك کو ثتبًب چبہتب ہوں کہ رٌگالت کی هقیؼ تجبہی ہو گی۔ لہؾا اگـ
رٌگالت کو ثچبًب چبہتے ہیں تو هضکوے کے لبػؼے اوؿ ّبثطے اوؿ اٍول
کے هطبثك اك کی اربفت ػی ربئے اوؿ غیـ لبًوًی کٹبئی پـ مغت مے مغت
پبثٌؼی لگبئی ربئے ،ایک ثبت۔ ػومـی ثبت یہ ہے کہ ثیي االلواهی اٍول کے
هطبثك۔۔۔۔۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ هوالًب ٍبصت کوىو کـیں کہ ؽؿا هغتَـ کـیں ،ٹبئن
ثہت۔۔۔۔۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا ثیي االلواهی اٍول کے هطبثك رٌگالت کی صفبظت
کیلئے پبًچ مو ایکڑ ؿلجے پـ ایک فبؿمٹ گبؿڈ ہوتب ہے اوؿ ہوبؿے ہبں تیي ہقاؿ
ایکڑ ؿلجے پـ ایک فبؿمٹ گبؿڈ ہے تو الفهی ثبت ہے کہ اك صوالے مے اك کی
رو صفبظت کـًی چبہیئے ،وٍ ثیچبؿٍ اك کی صفبظت اك ٓـیمے مے ًہیں کـ
مکتب ہے۔ اك کے ػالوٍ رینب کہ هیـے ثھبئی فؿیي گل ٍبصت ًے ثھی ثبت کی،
تـثیال ڈین کے صوالے مے ،تو اك تـثیال ڈین کے ثچبؤ کیلئے ایک هضکوہ ثٌب تھب
’واٹـ ىیڈ‘ کے ًبم مے ،اك هضکوے ًے کچھ صؼ تک تو کبم کیب لیکي اك کے
آگے پھـ وٍ هضکوہ هکول ٓوؿ پـ غیـ فؼبل ہو کـ ؿٍ گیب ہے اوؿ اك کب فٌڈ ّبئغ
ہو ؿہب ہے تو اك ٓـف ثھی تورہ کی ّـوؿت ہے کہ اك هضکوے کو فؼبل کیب
ربئے تبکہ تـثیال ڈین کی ػوـ هیں هقیؼ اّبفہ ہو۔ رہبں تک ٍبلش هضوؼ ٍبصت
ًے ثبت کی تو اك ملنلے هیں ػـُ یہ ہے رٌبة واال ،کہ یہ کوہنتبى کیلئے ڈی
ایف او ،کوئی مـکبؿی آفینـ کوہنتبى ربًب پنٌؼ ًہیں کـتب لیکي ٍـف واصؼ
فبؿمٹ هضکوے کب آػهی رو ہے ،وٍ کوہنتبى ربًب پنٌؼ کـتب ہے ،کیوں؟
تبلیبں لہؾا اك صوالے مے هیـی یہ ػؿعوامت ہوگی رٌبة هٌنٹـ
ٍبصت مے کہ آپ اك ٓـس کی تجؼیلیبں ًہ کـیں کہ یہ آػهی ػوؿ کب ہے ،چبؿ
مؼے کب ہے ،اك کو ہٹب کـ ًوافًے کیلئے آپ هبًنہـٍ کب آػهی وہبں ثھیزیں ،یہ تو
اك کی صوٍلہ افقائی ہے ،یہ تو کـپيي کے عالف رٌگ ًہیں ہے۔ لہؾا اك لنن
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کی صـکبت مے رٌبة واال ،رو تضـیک اًَبف کب هيي ہے کـپيي کے عبتوے
کب ،رہبػ کب ،یہ ہوبؿی اك صکوهت کب هيي ہے ،اك پـ پھـ ہوبؿے عؼىبت پیؼا
ہوًگے ،لہؾا آپ پبثٌؼیبں لگبئیں لیکي اینی پبثٌؼی ًہ لگبئیں کہ لبًوًی چیق پـ ثھی
آپ پبثٌؼی لگبئیں اوؿ اینب ًہ ہو کہ کل صبالت هقیؼ ثگڑ ربئیں ،اى صبالت مے ثھی
کیوًکہ اى رٌگالت کے مبتھ کوہنتبى هیں ثنٌے والے لوگوں کی ؿوفی واثنتہ
ہے ،اى کی فًؼگی واثنتہ ہے۔ لہؾا هیـی اًتہبئی اػة مے یہ ػؿعوامت ہے اك
ہبؤك مے ،صکوهت مے کہ رٌگالت کی لبًوًی کٹبئی کی اربفت ػی ربئے اوؿ
اپٌی ىفبفیت کو اك هیں ػکھبئیں اوؿ غیـ لبًوًی کٹبئی کو ثٌؼ کیب ربئے اوؿ اك
غیـ لبًوًی کٹبئی کب هکول ٓوؿ پـ مؼ ثبة کیب ربئے اوؿ ’واٹـ ىیڈ‘ کو فؼبل کیب
ربئے اوؿ اك ٓـس ىفبفیت کی ثبت۔ اك کے ػالوٍ اوؿ چیقوں هیں رٌبة واال،
اگـ هیـے هضتـم هٌنٹـ ٍبصت ًے ىفبفیت کی ثبت کی تو فبؿمی فثبى هیں
کہتے ہیں جاهہ ٍدارم داهٌ از کجا آرم ہوبؿے لئے کچھ ہے ًہیں تو ىفبفیت ہن
کل چیق کی ػیکھیں گے؟

لہمہے

رل کیلئے ہے تو وٍ اك

ىفبفیت مے هنتفیؼ ہوگب۔ رٌبة واال ،پھـ اػھـ یہ ثتبیب گیب کہ اهجـیال مکیوق آپ
کی صکوهت کب کبؿًبهہ ہے ،تو اگـ ہوبؿے کبؿًبهوں کی تملیؼ کـًی ہے تو پھـ یہ
اك پـ ثھی
لہمہے
ٹی ایل پی فٌڈ هیں کیوں تملیؼ ًہیں کی گئی؟
ہوبؿی تملیؼ کـًب چبہیئے تھی۔۔۔۔۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ػَوت هللا عبى ٍبصت ٹبئن ،ٹبئن کب ؽؿا لضبظ ؿکھیں۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا آ ؿہب ہوں ،آعـی ثبت ،آعـی ثبت۔۔۔۔۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ثہت ىکـیہ ری ،ثہت ىکـیہ۔
رٌبة هضوؼ ػَوت هللا اوؿ آعـی ثبت کہ یہبں پـ یہ ثتبیب گیب کہ چیف هٌنٹـ
ٍبصت کے ثھبئی هوجـ تھے ،فٌڈ ًہیں هال تو یہ موال هزھ مے کـًے کی ثزبئے
اى کے پبك رو ثیٹھب ہے ،رو ؽهہ ػاؿ تھب ،اك ولت ثھی ،اى مے کـًب چبہیئے اوؿ
پيتو هیں کہتے ہیں کہ
اینب ًہیں ہوًب چبہیئے۔ تبلیبں
؎

تاراً خه دوہ سرو اوضو

رٌبة ڈپٹی مپیکـ

او خرہ ئے د ډګر یوړل

ډیرہ ضکریه ،ډیرہ ضکریه۔ دا کټ هوضٌ زاسو اوٍه وئیلو جی۔

رٌبة هضوؼ ػَوت هللا

واخس اخلن واخس۔
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رٌبة ڈپٹی مپیکـ ىکـیہ۔ هوالًب هفتی فْل غفوؿ ٍبصت مے گقاؿه کـتب
ہوں کہ هغتَـ ولت هیں اپٌب هؼػب پیو کـیں۔
هوالًب هفتی فْل غفوؿ آپ کی گقاؿه هٌظوؿ ہے ،هیں واپل لیتب ہوں۔
تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Thank you. The honourable Minister Bakht
Baidar Sahib, on behalf of Forest Minister.

رٌبة ثغت ثیؼاؿ وفیـ ٌٍؼت و صـفت

ډیرہ هھرتاٍی۔ ها د هؼسز هوثراٍو

زجاویس او خثرې واوریدې۔ زها ھن زؼلق د هالکَډ ډویژً سرہ دے ،د ځَګالزو د
ػالقې سرہ دے او دغه ضاً د ھسارہ ډویژً زهوٍږہ سردار غاحة ھن ٍاسر دے،
زیاذ ځَګالذ غوته خخسوٍخوا کښې ،او د زریٌ ګل خثرې هې ھن واوریدې ،د
هوالٍا غاحة خثرې هې ھن واوریدې ،زہ یو درخواسر ته کوم د اخوزیطٌ وروڼو زه
چې سساسو کوم زجاویس دی ،خه ھغې تاٍدې ته اً ضاء اهلل هوٍږ خورہ خورہ حکوهسی
ارکاً ػول کوؤ خو تطرطیکه چې زاسو خه دیکښې خخدله سفارضوٍه ضروع ٍکړئ۔
زہ زاسو زه یقیٌ درکوم چې زهوٍږہ ځَګالذ چسرال کښې چې څَګه سلین خاً
اووئیل ،سواذ کښې سید جؼفر ضاہ سرہ ها خثرہ کړې دہ چې ھلسه کوم حاالذ ضوی
دی یا ٍور ھسارہ کښې چې کوم حاالذ ضوی دی ،د ھغې ټولو هوٍږہ خثرہ ضروع
کړې دہ اً ضاء اهلل۔ د زحریک اٍػاف او زهوٍږ کولیطٌ حکوهر دے ،اخوزیطٌ زه
او ټولو هوثراٍو زه یقیٌ ورکوؤ چې څه ضوی دی ،د ھغې ته هکول اً ضاء اهلل
سدتاب کوؤ چې آئَدہ هوٍږ یا تل رازلوٍکے حکوهر تیا داسې اوٍکړی

تبلیبں

او دا ته ھن اً ضاء اهلل زہ یقیٌ دھاٍی ورکوم چې توټے کټ

ضوے دے خو لګیدلے ٍه دے ،اً ضاء اهلل هوٍږ ته د هوالٍا غاحة ٍه هطورہ اخلو
خو کوضص ته دا کوؤ چې توټی اولګوؤ او کټ له دوهرہ اجازذ ورٍکړو هسید او د
ضسه ته اٍکوائری کوؤ چې زاسو زه خه ډاګه ضی چې حکوهر څه کار کوی؟ هھرتاٍی۔

Mr. Deputy Speaker: Since all the honourable Members have
withdrawn their cut motions on Demand No. 21, therefore, the
question before the House is that Demand No. 21 may be
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granted? Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Industries, on
behalf of honourable Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 22.

وفیـ ٌٍؼت و صـفت ىکـیہ ری۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی
 ہقاؿ ؿوپے مے86  الکھ97  کـوڑ28 صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى رٌگالت و رٌگلی صیبت کے ملنلے2014
هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 28 crore, 97 lac, 86 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 Forests and Wildlife?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
hon`able Minister Shahram Khan, to please move his Demand No.
23.
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رٌبة ىہـام عبى وفیـ فؿاػت و هبہی پـوؿی ىکـیہ۔ هیں تضـیک پیو کـتب
 ہقاؿ83  الکھ88  کـوڑ16 ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن روکہ هجلغ
 اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى فيـیق کے ملنلے هیں2014  روى30
ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 16 crore, 88 lac, 83 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 Fishries?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Senior Minister for Irrigation, Khyber Pakhtunkhwa,
to please move his Demand No. 24.

رٌبة مکٌؼؿ صیبت عبى }میٌیئـ وفیـ آثپبىی و تواًبئی { ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔
 اؿة3 هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 اى اعـاربت کے اػا کـًے، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو58  الکھ21  کـوڑ12
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى2014  روى30 کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
آثپبىی کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 3 billion, 12 crore, 21 lac, 58 thousand
only, may be granted to the Provincial Government to defray the
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charges that will come in course of payment for the year ending
30th June, 2014, in respect of Irrigation?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Industries,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 25.

وفیـٌٍؼت و صـفت هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک
 اى، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو72  الکھ43  کـوڑ18 اینی ؿلن روکہ هجلغ
ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
والے مبل کے ػوؿاى ٌٍؼت و صـفت اوؿ تزبؿت کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب
ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 18 crore, 43 lac, 72 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 Indutries?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)
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Mr. Deputy Speaker: Mr. Ziaullah Afridi honourable Special
Assistant for Mineral Development, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand. 26.

رٌبة ّیبء هللا آفـیؼی هؼبوى عَوٍی ثـائے هؼؼًی تـلی ىکـیہ رٌبة
ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
مپیکـ۔ ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
 اى، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو79  الکھ44  کـوڑ36 کو اینی ؿلن رو هجلغ

م۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت

ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
والے مبل کے ػوؿاى هؼؼًی تـلی و اًنپکٹوؿیٹ آف هبئٌق کے ملنلے هیں
ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 36 crore, 44 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 Mineral Development and Inspectorate of
Mines?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Thank you. The honourable Minister for Industries Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 27.

 ىکـیہ۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ،وفیـ ٌٍؼت و صـفت رٌبة مپیکـ
 ہقاؿ ؿوپے مے4  الکھ81  کـوڑ8 ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،هتزبوف ًہ ہو
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ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى مـکبؿی چھبپہ عبًہ کے ملنلے2014
هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 8 crore, 81 lac, 4 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 Stationary and Printing?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. Mr.
Shakeel Ahmad, hon`able Special Assistant for Population
Welfare, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
28.

 هیں،رٌبة ىکیل اصوؼ هؼبوى عَوٍی ثـائے ثہجوػ آثبػی رٌبة مپیکـ
تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ ایک اؿة
 اى اعـاربت کے اػا کـًے، ہقاؿ وپے مے هتزبوف ًہ ہو20  الکھ29  کـوڑ7
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى2014  روى30 کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
ثہجوػ آثبػی کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. one billion, 7 crore, 29 lac, 20 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 Population Welfare?
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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. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Minister for Law, on behalf of hon`able Chief Minister,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 29. The
honourable Minister for Law.

 هیں تضـیک پیو،رٌبة امـاؿهللا عبى گٌڈاپوؿ وفیـ لبًوى تھیٌک یو مـ۔ مـ
24  کـوڑ97 کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ ایک اؿة

 اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو41 الکھ
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى فٌی تؼلین و2014  روى30 ربئے روکہ
افـاػی لوت کی تـثیت کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. one billion, 97 crore, 24 lac, 41 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 Technical Education, Manpower
and Training?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
hon`able

Minister

for

Industries

and

Labour,

Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 30.
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Khyber

 ٌٍؼت و صـفت هیں تضـیک پیو کـتبہوں کہ،رٌبة ثغت ثیؼاؿ وفیـ هضٌت
 ہقاؿ ؿوپے23  الکھ58  کـوڑ17 ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى لیجـ کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب2014
ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 17 crore, 58 lac, 23 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 Labour?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 31.

 هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت،وفیـ لبًوى تھیٌک یو مـ۔ مـ
، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو65  الکھ41  کـوڑ27 کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
ء کو عتن2014  روى30 اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
 تؼلمبت ػبهہ و حمبفت کے ملنلے هیں،ہوًے والے مبل کے ػوؿاى آالػبت
ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 27 crore, 41 lac, 65 thousand only, may
be granted to the Provincial Government to defray the charges
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that will come in course of payment for the year ending 30th June,
2014, in respect of Information and Public Relations?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. Dr.
Meher Taj Roghani, hon`able Special Assistant for Social
Welfare, Khyber Pakhtunkhwa, to please move her Demand No.
32.
Thank

هضتـهہ هہـ تبد ؿوغبًی هؼبوى عَوٍی ثـائے موبری ثہجوػ

۔ هیں تضـیک پیو کـتی ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایکyou Mr. Speaker
 اى، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف مے ًہ ہو24  الکھ83  کـوڑ92 اینی ؿلن رو هجلغ
ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
 عَوٍی تؼلین ایٌڈ ویوي ایوپبوؿهٌٹ کے،والے مبل کے ػوؿاى موبری ثہجوػ
ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔ تھیٌک یو۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 92 crore, 83 lac, 24 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 Social Welfare, Special Education and
Women Empowerment?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
hon`able Minister for Zakat, Ushr, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 33.

رٌبة صجیت الـصوبى وفیـ فکواح ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔ ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب
ۡي
ِهَّللَاٱر ِب م۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو یک اینی ؿلن رو

 اى اعـاربت کے اػا کـًے، ہقاؿ مے هتزبوف ًہ ہو25  الکھ41  کـوڑ13 هجلغ

ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى2014  روى30 کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
فکواح و ػيـ کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The Demand moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 13 crore, 41 lac, 25 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 Zakat and Ushr?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
Senior Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 34.

ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
رٌبة مـاد الضك }میٌیئـ وفیـ عقاًہ { ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
 ہقاؿ مے84  الکھ23  کـوڑ75  اؿة23 صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ

م۔ ٍوثبئی

 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى پٌيي کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب2014
ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 23 billion, 75 crore, 23 lac, 84 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 Pension?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. Haji
Qalandar Khan Lohdi, honourble Advisor for Food, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 35.

صبری للٌؼؿ عبى لوػھی هيیـ عوؿاک هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی
 اى، کـوڑ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو50  اؿة2 صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
والے مبل کے ػوؿاى اهؼاػی ؿلن ثـائے گٌؼم کی مجنڈی کے ملنلے هیں
ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 2 billion, 50 crore 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 Subsidies?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)

546

Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable Senior Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa,
to please move Demand No. 36.

میٌیئـ وفیـ عقاًہ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک
 اى اعـاربت کے اػا کـًے، اؿة ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو10 اینی ؿلن رو هجلغ
ءکو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى2014  روى30 کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
مـکبؿی مـهبیہ کبؿی اوؿ ٓے ىؼٍ صَہ ػاؿی کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب
ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion is moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 10 billion 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 Government Investemnt & Committed Contribution?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable Minister for Auqaf & Religious Affairs, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 37.

اولبف ىکـیہ رٌبة مپیکـ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ،وفیـ فکواحو ػيـ
 ہقاؿ ؿوپے12  الکھ28  کـوڑ11 ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،مے هتزبوف ًہ ہو
 هؾہجی و اللیتی اهوؿ اوؿ صذ،ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى اولبف2014
کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 11 crore, 28 lac, 12 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 Auqaf, Religious & Minority Affairs and Hajj?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable

Minister

for

Sports

and

Culture,

Khyber

Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 38.

ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
رٌبة هضووػ عبى وفیـ کھیل و میبصت ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
24  الکھ32  کـوڑ30 پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو
 اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے،ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو
 میبصت اوؿ،ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ےکھیل2014  روى30 روکہ
ػزبئت گھـ کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔

م۔ هیں تضـیک

Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 30 crore, 32 lac, 24 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 Sports, Tourism and Museum?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
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رٌبة هٌوؿ عبى ایڈوکیٹ

جَاب سدیکر هخکښې دور حکوهر کښې تَوى کښې د

والی تال ټورهَټ وو ،خه ھغې کښې دھواکه ضوې وہ او خه ھغې کښې زقریثاً 108

کساً ضھیداً ضوی وو او هخکښې حکوهر ھلسه هوٍږ سره وػده کړې وہ چې خه دې

ځائے تاٍدې چې خه کوم ځائے تاٍدې دھواکه ضوې وه ،ھغه والی تال ټورٍوَټ وو ٍو
ھلسه ته هوٍږه سټیډین جوړوؤ ،زه د هَسټر خه ٍالج کښې دا خثره راولن چې کن از کن خه
ھغه ځائے تاٍدې چې د سټیډین کوم هخکښې وػده ضوې وه ،ھغه د هوٍږ سره خورہ
کړی۔ زھیَک یو۔

Mr. Deputy Speaker: The hon`able Minister for Local
Government, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand
No. 39.

رٌبة ػٌبیت هللا وفیـ ثلؼیبت ،اًتغبثبت و ػیہی تـلی هیں تضـیک پیو کـتب
ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ ایک الکھ ؿوپے ؿوپے مے
هتزبوف ًہ ہو ،اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ  30روى
2014ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ّلؼی صکوهتوں کب غیـ تٌغواہی
صَہ ،کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. one lac 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 District Non-Salary
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Minister for Local Government, Elections and Rural

549

Development Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
40.

 اًتغبثبت و ػیہی تـلی مـ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی،وفیـ ثلؼیبت
 ہقاؿ ؿوپے18  الکھ7  کـوڑ74  اؿة3 صکوهت کو ایک اینی ؿلن کو رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى چوًگی اوؿ ّلغ ٹیکل کے ملنلے2014
هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion is moved and the question is that
a sum not exceeding Rs. 3 billion 74 crore 7 lac 18 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 Grant in lieu of Octroi & Zilaa Tax?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Malik Amjad Khan Afridi, honourable Special Assistant for
Housing, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No.
41.
(Applause)

رٌبة اهزؼ عب ى آفـیؼی هؼبوى عَوٍی ثـائے ہبؤمٌگ تھیٌک یو ری۔ هیں
 کـوڑ2 تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 اى اعـاربت کے اػا کـًےکیلئے، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو70  الکھ63
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ہبؤمٌگ2014  روى30 ػیؼی ربئے روکہ
کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 2 crore, 63 lac, 70 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 Housing?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable

Minister

for

Local

Government

&

Rural

Development, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his
Demand No. 42.

 اًتغبثبت و ػیہی تـلی هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی،وفیـ ثلؼیبت
 اى،صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ ایک الکھ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
والے مبل کے ػوؿاى ّلؼوں کے تٌغواہی صَہ کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب
ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. one lac 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 District Salary?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
hon`able Minister for Law, on behalf of honourable Chief Minister,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 43.

 هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت،وفیـ لبًوى تھیٌک یو مـ۔ مـ
 اى، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو69  الکھ4  کـوڑ3 کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
والے مبل کے ػوؿاى هضکوہ ثیي الَوثبئی ؿاثطہ کے ملنلے هیں ثـػاىت
کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 3 crore, 4 lac, 69 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 Interprovincial Coordination?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Senior Minister for Irrigation, Energy & Power,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 44.

رٌبة مکٌؼؿ صیبت عبى }میٌیئـ وفیـ آثپبىی و تواًبئی { ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔
5 هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ

 اى اعـاربت کے اػا کـًے، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو65  الکھ89 کـوڑ
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى2014  روى30 کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
اًـری ایٌڈ پبوؿ کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 5 crore, 89 lac, 65 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 Energy & Power?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 45.

 هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہSir! on behalf of Chief Minister وفیـ لبًوى
 ہقاؿ ؿوپے21  الکھ99  کـوڑ10 ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی رب ئے روکہ،مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ٹـاًنپوؿٹ کے ملنلے هیں2014
ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 10 crore, 99 lac, 21 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 Transport?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Minister for Elementary and Secondary Education,
Khyber Pakhtunkhwa, to please move his Demand No. 46.

ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
رٌبة هضوؼ ػبٓف وفیـ ثـائے اثتؼائی و حبًوی تؼلین ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
60 هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ

م۔

 اى اعـاربت کے اػا، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو37  الکھ29  کـوڑ55 اؿة
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے2014  روى30 کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
ػوؿاى اثتؼائی اوؿ حبًوی تؼلین کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 60 billion, 55 crore, 29 lac, 37 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 Elementary and Secondary
Education?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move Demand No. 47.

وفیـ لبًوى مـ هیں تضـیک پیو کـتبہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی
 اى، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو78  الکھ25  کـوڑ15  اؿة5 ؿلن رو هجلغ
ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
والے مبل کے ػوؿاى اهؼاػ ثضبلی و آثبػ کبؿی اوؿ ىہـی ػفبع کے ملنلے هیں
ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 5 billion, 15 crore, 25 lac, 78 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 relief for rehabilitation, settlement
and civil defence?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Senior Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move his Demand No. 48.

میٌیئـ وفیـ عقاًہ ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ
ۡي
 کـوڑ ؿوپے مے هتزبوف29  اؿة6ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
ء کو2014  روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،ًہ ہو
عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى لـّہ ربت اوؿ پیيگی اػائیگیوں کے ملنلے
هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 6 billion, 29 crore 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 loans & advance payments?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. Haji
Qaladar Khan Lohdi, Advisor for Food, Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 49.

هيیـ ثـائے عوؿاک ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔ ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔ هیں
ۡي
 اؿة85 تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػػؿاى امٹیٹ ٹـیڈًگ اى فوڈ گـیي2014  روى30
ایٌڈ ىوگـ کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 85 billion 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 State Trading in Food Grains & Sugar?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
honourable Minister for Law, Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his Demand No. 50.

وفیـ لبًوى مـ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی
 اى، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو41  الکھ8  کـوڑ86  اؿة17 ؿلن رو هجلغ
ء کو عتن ہوًے2014  روى30 اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
والے مبل کے ػوؿاى تـلیبت کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 17 billion, 86 crore, 8 lac, 41 thousand
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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 Development.

‘Cut motions’: Ji Sardar Aurangzeb Sahib.

مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب رٌبة مپیکـ ٍبصت هیں ایک الکھ ؿوپے کی کٹوتی
کی تضـیک پیو کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved that the total grant may
be reduced by rupees one lac only. Mufti Said Janan Sahib.

هفتی میؼ ربًبى

زہ خدل کټ هوضٌ  Withdrawکوم۔

تبلیبں
رٌبة ڈپٹی مپیکـ مـػاؿ اوؿًگقیت ٍبصت ،پلیق۔
مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب مـ یہ ً 50وجـ ہے؟
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ڈیوبًڈ ًوجـ 50۔
مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب رٌبة مپیکـ ٍبصت یہ ٍجش رت ارالك ىـوع ہوا
تھب تو اك کے اوپـ اپوفیيي کے توبم هوجـاى ًے اصتزبد ثھی کیبتھب اوؿ صکوهت
کو یبػ ػالیب تھب کہ رل ٓـس اك مے پہلے ہـ ایک هوجـ اموجلی کو اپٌے صلمے
کیلئے ،هوجـاى اموجلی کیلئے ًہیں ،ثلکہ اى کے صلموں هیں گوؿًوٌٹ چھوٹی
چھوٹی تـلیبتی مکیووں کیلئے ػو ػو کـوڑ ؿوپے کب فٌڈ ػیتی تھی اوؿ وٍ اپٌے
اپٌے صلموں هیں لوگوں کے هنبئل صل کـتے تھے ،یہ هیں موزھتب ہوں رٌبة
مپیکـ ٍبصت ،اگـ اك کے اوپـ هیں ووٹٌگ کیلئے آؤًگب تو اى ىبء هللا هیں یہ
تولغ ؿکھوًگب کہ یہ رو لوگ مبهٌے ثیٹھے ہوئے ہیں صکوهت والے ،اى کی ثھی
یہی عواہو ہے کہ ػو ػو کـوڑ ًہیں ثلکہ چبؿ چبؿ کـوڑ ؿوپیہ ہوًب چبہیئے
اوؿ اگـ عفیہ ووٹٌگ کـائی گئی رٌبة مپیکـ ٍبصت،
تبلیبں
هیں آپ مے امتؼػب کـوًگب کہ اك کے اوپـ عفیہ ووٹٌگ کـائی ربئے تو اى ىبء
هللا  90فیَؼ ووٹ اك ڈیوبًڈ کے صك هیں پڑیں گے۔ تو هیں یہ گقاؿه کـوًگب آپ
مے ثھی اوؿ وفیـ عقاًہ ٍبصت ثھی ثیٹھے ہیں ،وفیـ اػلیٰؑی ٍبصت ثھی
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ثیٹھے ہیں Change ،الًے کیلئے رٌبة مپیکـ ٍبصت اوؿ چیقیں ثہت ہیں،
ثـائے هہـثبًی یہ غـیت لوگوں کینبتھ ثڑی مغت فیبػتی ہوگی کہ اى کے رو
چھوٹے چھوٹے هنبئل ہیں ري کیلئے وٍ ثبؿ ثبؿ این پی ایق کے پبك آتے ہیں،
هضکووں کے پبك ربتے ہیں اوؿ اى کے هنبئل صل ًہیں ہوتے ہیں تو اًہیں ػو
کـوڑ ؿوپے یب تیي کـوڑ ؿوپے رو ایک این پی اے کے صلمے کو هلتے ہیں ،اك
مے وٍ اپٌے غـیت لوگوں کے رو فوؿی صل ٓلت هنبئل ہوتے ہیں ،وٍ صل کـ
لیتے ہیں ،تو رٌبة مپیکـ ٍبصت ؽؿا آپ هیـی ٓـف هتورہ ہوں ،رٌبة مپیکـ
ٍبصت ،کبى کو اك ٓـس اگـ صکوهت پکڑے گی تو هیـا عیبل ہے ثہتـ ؿہے گب،
ثزبئے اك کے کہ اك ٓـف مے پکڑے ،تو یہ واّش اػالى کـ ػے صکوهت،
چیف هٌنٹـ ٍبصت اػھـ ثیٹھے ہوئے ہیں ،فٌبًل هٌنٹـ ٍبصت ثیٹھے ہوئے
ہیں کہ ری ػو ػو کـوڑ ؿوپیہ ،اك مے پہلی صکوهتیں ہـ این پی اے کے صلمے
کیلئے ،این پی اے کیلئے ًہیںٍ ،جش ایک ػو ثٌؼوں ًے کہب ہے کہ این پی ایق کیلئے
یہ فٌڈ ہے ،یہ این پی اے کے صلمے کے لوگوں کیلئے یہ ڈیویلپوٌٹ کب فٌڈ ہے تو
صکوهت کو چبہیئے کہ وٍ اك ػفؼہ یہ تجؼیلی الئے۔ رٌبة الء هٌنٹـ ٍبصت
هیـی یہ گقاؿه ہے کہ صکوهت یہ تجؼیلی الئے کہ پٌزبة گوؿًوٌٹ ًے رل
ٓـس پبًچ پبًچ کـوڑ ؿوپے کب اػالى کیب ہے ،اك مے ثھی تھوڑا آگے ًکلے ،چھ
تبلیبں
چھ کـوڑ ؿوپیہ ہـ این پی اے کے صلمے کیلئے اػالى کـے۔
ہن یہ موزھیں گے رٌبة مپیکـ ٍبصت ،ہن یہ موزھیں گے کہ اى ىبء هللا
تضـیک اًَبف کی گوؿًوٌٹ ثہت اچھی تجؼیلی الئی ہے تو اثھی چیف هٌنٹـ
ٍبصت ثھی ىبیؼ آ ربئیں تو هیـا عیبل یہ ہے کہ اگـ وٍ اػالى کـ ػیں تو ثہتـ ہے،
وؿًہ اك کے اوپـ هیں ووٹٌگ کـاًب چبہتب ہوں رٌبة مپیکـ ٍبصت۔
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Law, please.

رٌبة امـاؿهللا عبى گٌڈاپوؿ وفیـ لبًوى مـ اگـ ػیکھب ربئے تو پی ایٌڈ ڈی
کے هضکوے کے ولت هیں ًے اى مے یہی کہب تھب کہ ڈیویلپوٌٹ رو ہے ،وٍ 50

ًوجـ ڈیوبًڈ هیں ہے تو آپ اك پـ آ ربئیں ،اثھی مـػاؿ ٍبصت وہی ثبت کـ ؿہے
ہیں۔ هیـی مـ ،گقاؿه یہ ہے کہ ووٹٌگ کل ملنلے هیں؟ اگـ آپ ووٹ کـائیں
گے یؼٌی هطلت آپ پینے رت ػیٌگے ًہیں ،تو ہن آپ کو پینے کہبں مے ػیٌگے؟
پہلے تو آپ  Sanctionکـیں ،ہوبؿے ہبتھ هظجوٓ کـیں اوؿ پھـ ہن مے ثھی عیـ
کی تولغ ؿکھیں۔ لہمہے تبلیبں هیـی تو گقاؿه یہ ہے کہ آپ هہـثبًی کـیں
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ثالک ایلوکیيي کی اے ڈی پی هیں هغتلف رگہوں پہ گٌزبئو هوروػ ہے ،ہوبؿے
وفیـ اػلیٰؑی ٍبصت ًے ثبؿہب اك کے هتؼلك کہب ہے کہ Mechanism change
ہو مکتب ہے لیکي اى ىبء هللا رو این پی اے کب فٌڈ ہے ،اى ىبء هللا اك کب لضبظ ؿکھیں
گے اوؿ هیـی یہ گقاؿه ہوگی کہ یہ ڈیوبًڈ آپ هٌظوؿ کـیں کیوًکہ اًہی پینوں
هیں مے ہی آپ کو پھـ ػیٌگے۔ تھیٌک یو ،مـ۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ٹھیک ہے۔
مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب مپیکـ ٍبصت هیں ًے پہلے ثھی گقاؿه کی کہ ہویں
پینوں کی ّـوؿت ًہیں ہے ،یہ فٌڈ ہن اپٌے صلمے کے لوگوں کی تـلیبتی
مکیووں کیلئے کہہ ؿہے ہیں کہ چیف هٌنٹـ ٍبصت واّش ٓوؿ پـ اػالى کیوں
ًہیں کـتے؟ هیـے عیبل کے هطبثك اك ٍوثے کے  100فیَؼ ػوام اك کے
اوپـ عوه ہوًگے ،کوئی آػهی اك کے اوپـ عفب ًہیں ہوگب اوؿ وینے ثھی
روہوؿیت هیں اکخـیتی ؿائے مے فیَلے کئے ربتے ہیں ،آپ ًے اگـ لوگوں
کی ،ػوام کی ًوبئٌؼگی کـًی ہے تو پھـ  Kindlyاى کی ًوبئٌؼگی کب آپ صك اػا
کـیں اوؿ الء هٌنٹـ ٍبصت یہ وػؼٍ کـ لیں کہ اثھی چیف هٌنٹـ ٍبصت آئیں گے
اوؿ اپٌی مپیچ هیں یب وفیـ عقاًہ ٍبصت اپٌی مپیچ هیں یہ واّش اػالى کـ ػیں،
ثبلکل هیں ًے پہلے کہب ہے کہ کبى کو اك ٓـس پکڑًے کی ّـوؿت ًہیں ہے،
میؼھے ہبتھ مے آپ پکڑ کے لوگوں کب یہ وػؼٍ رو اثھی اك مبؿی صکوهت کے
لوگ ػیکھ ؿہے ہیں ،عؼا کی لنن مـگوىی هیں مت ًے هزھے کہب ہے کہ آپ ثبت
کـیں ،ہن آپ کے مبتھ ہیں تبلیبں اوؿ وٍ اى ىبء هللا ہوبؿے مبتھ ہیں۔۔۔۔۔
اك هـصلہ پـ رٌبة وفیـ اػلیٰؑی  ،پـویق عٹک ایواى هیں تيـیف لے آئے
تبلیبں
مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب اوؿ رٌبة چیف هٌنٹـ ٍبصت وینے ثھی لوگ آپ
کو ،ایواى کے مبؿے هوجـف آپ مے ثڑی هضجت کـتے ہیں روًہی آپ آئے تو آپ
کیلئے مت ًے امتمجبل کیب ،ڈمک آپ کیلئے ثزبئی ہیں تو هیـے عیبل کے هطبثك
فیبػٍ املئے ثزبئی ہیں کہ رو هیں ثبت کـ ؿہب ہوں ،یہ اموجلی کے توبم هوجـاى کی
هیں تـروبًی کـ ؿہب ہوں ،املئے آپ کب مت ًے امتمجبل کیب ہے کہ آپ پہلی
فـٍت هیں یہ اػالى کـیں کہ هوجـاى کبٹی ایل پی ،تؼویـ عیجـ پغتوًغوا فٌڈ
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هیں ػو کـوڑ مے ثڑھب کـ چبؿ کـوڑ ؿوپے کب اػالى کـتب ہوں۔ تبلیبں پبًچ
کـیٌگے تو آپ کی هہـثبًی ہوگی ،وؿًہ چبؿ ّـوؿ کـیں۔
Mr. Deputy Speaker: The honourable Chief Minister Sahib.
)(Applause

رٌبة پـویق عٹک وفیـ اػلیٰؑی رٌبة مپیکـ هیـے عیبل هیں ہوبؿی رو ثزٹ
ثک ہے ،اك هیں تؼویـ عیجـ پغتوًغوا کب تو ؽکـ ہے ہی ًہیں لیکي پھـ ثھی هیں
ًے پہلے ثھی آپ کو یمیي ػہبًی کـائی ہے ،مت کو کہ آپ کو صَہ ثبلکل ٍضیش
هلے گب ،چبہے وٍ مکولق ہیں ،چبہے وٍ ؿوڈف ہیں ،چبہے وٍ اوؿ ڈیویلپوٌٹ کے
فٌڈف ہیں ،وٍ ہوبؿا ٓـیمہ یہ ہوگب کہ ہن ڈمٹـکٹ ڈیویلپوٌٹ کویٹیق رو ہیں ،وہبں پـ
ہن مکیوق ثھیزیں گے اوؿ وہبں مے وٍ مکیوق ثٌب کـ ثھیزیں گے اوؿ وٍ مکیوق
ہن  Approveکـیٌگے تو اى ىبء هللا تؼبلیٰؑی آپ کو هلے گب ،آپ کیوں پـیيبى ہوتے
ہیں؟ اثھی هیں ًے یمیي ػہبًی کـائی ہے ،هیں رھوٹ تو ثولتب ًہیں ہوں
تبلیبں تو هیں ًے رت ایک ػفؼہ آپ کو کہہ ػیب ہے تو آپ اػھـ هیـے
اوپـ اػتجبؿ کـیں ،اى ىبء هللا تؼبلیٰؑی آپ کو کوئی هنئلہ ًہیں آئے گب ،آپ عوه
ہوًگے۔ هہـثبًی ری۔
تبلیبں
رٌبة ػنکـ پـویق رٌبة مپیکـ ٍبصت وفیـ اػلیٰؑی ٍبصت ثتب ػیں ،ہوبؿا
کوئی صلمہ تو ہے ًہیں ،ہویں اپٌی تـریضبت  On need basisپـ کـًب ہوتی ہیں۔
اثھی هیـے پبك آد ٍجش ہی هیـے ػاللے کے کچھ لوگ آئے ہیں ،اًہوں ًے کہب
ہے کہ رت ثھی ثبؿه ہوتی ہے تو ًبلے مے مبؿا پبًی پوؿی آثبػی کے اًؼؿ چال
ربتب ہے اوؿ وٍ هزھے کہہ ؿہے ہیں کہ ثھئی اك کو ٹھیک کـوائیں تو هطلت
ہوبؿا تو کوئی صلمہ ہے ًہیں ،تو یہ  Reserved seatsکے ثبؿے هیں یہ لوگ،
اك کب ثھی ؽؿا  Explainکـ ػیں کہ یہ لوگ کینے ،اى لوگوں کی یہ مکین هیں
کینے  Accommodateکـیٌگے؟
وفیـ اػلیٰؑی اگـ ہوبؿی ثزٹ ثک ػیکھیں گے تو اك هیں  Minoritiesکیلئے ہن
ًے فٌڈف ؿکھے ہیں۔۔۔۔۔
رٌبة ػنکـ پـویق یہ تو مبؿا فٌڈ رو ہے۔۔۔۔۔
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وفیـ اػلیٰؑی کتٌب ہے؟
رٌبة ػنکـ پـویق یہ مبؿا فٌڈ  3کـوڑ  40الکھ ہے اوؿ ہن تیي این پی ایق ہیں تو
ایک کـوڑ  20الکھ ؿوپیہ اگـ ایک ایک این پی اے کو هلے گب ،ہن ًے مـ پوؿا
ٍوثہ  Coverکـًب ہے ،هـػاى ثھی ہے ،ثٌوں ثھی ہے ،پيبوؿ ثھی ہے ،ثوًیـ
ثھی ہے۔۔۔۔۔
وفیـ اػلیٰؑی هیں  Minority Membersکو یمیي ػالتب ہوں کہ رو اى این پی ایق کو
هلیں گے ،اى مے آپ کو ڈثل هلیں گے۔
تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Okay. Since all the honourable Members
have withdrawn their cut motions on Demand No. 50, therefore,
the question before the House is that Demand No. 50 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. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted. The
hon`able Minister for Local Government Khyber Pakhtunkhwa,
to please move his Demand No. 51.

مـػاؿ اوؿًگقیت ًلوٹھب رٌبة مپیکـ ٍبصت هیں چیف هٌنٹـ ٍبصت کی
یمیي ػہبًی کے اوپـ هیں  100فیَؼ اػتوبػ کـتب ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: The Minister Local Government.

وفیـ ثلؼیبت ،اًتغبثبت و ػیہی تـلی ِب ِبم ِب
ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِب م۔ هیں تضـیک پیو
ۡي
کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو اینی ؿلن رو هجلغ  23اؿة  33کـوڑ  80الکھ 6
ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو ،اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے
روکہ  30روى 2014ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ػیہی اوؿ ىہـی تـلی
کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔ تھیٌک یو۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 23 billion, 33 crore, 80 lac, 6 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 Rural and Urban Development?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Hon`able Minister for Public Health Engineering, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move Demand No. 52.

رٌبة ىبٍ فـهبى وفیـ پجلک ہیلتھ اًزیٌئـًگ ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔ تضـیک
 ػیؼوں کہ هیں ًے کہب کہ آپ پجلکClarification پیو کـًے مے پہلے هیں ایک
 چیف هٌنٹـ ٍبصت ًبؿاُ ہیں تو آپ هٌنٹـف،ہیلتھ کے چیف هٌنٹـف ہوًگے
 اپٌے صلموں هیں۔ هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی،ہوًگے پجلک ہیلتھ کے
 ہقاؿ ؿوپے مے56  الکھ17  کـوڑ26  اؿة3 صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى پجلک ہیلتھ اًزیٌئـًگ کے ملنلے2014
هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 3 billion, 26 crore, 17 lac, 56 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 Public Health Engineering?
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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. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable Minister for Elementary and Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa, to please move Demand No. 53.

وفیـ ثـائے اثتؼائی و حبًوی تؼلین هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی
 ہقاؿ ؿوپے86  الکھ96  کـوڑ82  اؿة13 صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،مے هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى تؼلین و تـثیت کے ملنلے هیں2014
ثـػاىت کـًب ہوًگے۔ ىکـیہ۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 13 billion, 82 crore, 96 lac, 86 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 Education and Training?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable Minister for Health Khyber Pakhtunkhwa, to please
move Demand No. 54.
Minister for Elementary and secondary Education): Sir! I, on
behalf of-----
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Mr. Deputy Speaker: Ji honourable Minister for Education on
behalf of Health Minister.

وفیـ ثـائے اثتؼائی و حبًوی تؼلین هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی
 ہقاؿ ؿوپے مے78  الکھ28  کـوڑ22  اؿة8 صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ٍضت ػبهہ کے ملنلے هیں2014
ثـػاىت کـًب ہوًگے۔ ىکـیہ ری۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 8 billion, 22 crore, 28 lac, 78 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 Health Services?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable Minister for Irrigation, Khyber Pakhtunkhwa, to
please move Demand No. 55.

رٌبة مکٌؼؿ صیبت عبى }میٌیئـ وفیـ آثپبىی و تواًبئی { ىکـیہ رٌبة مپیکـ۔
 اؿة4 هیں تضـیک پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 اى اعـاربت کے اػا کـًے، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو74  الکھ61  کـوڑ55
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى2014  روى30 کیلئے ػیؼی ربئے روکہ
تؼویـات آثپبىی کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔ ىکـیہ ری۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 4 billion, 55 crore, 61 lac, 74 thousand
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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 Construction of Irrigation?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable Minister for C & W Khyber Pakhtunkhwa, to please
move Demand No. 56.
Mr. Yousaf Ayub Khan (Minister for C & W): Janab Speaker! I wish
to move a motion that a sum not exceeding rupees 10 billion, 25
crore, 83 lac, 29 thousand only, 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
construction of roads, highways and bridges.
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 10 billion, 25 crore, 83 lac, 29 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 construction of roads, highways and
bridges?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those gainst
it may say ‘No’.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable

Minister

for

Local

Government,

Khyber

Pakhtunkhwa, to please move Demand No. 58.

ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
 اًتغبثبت و ػیہی تـلی ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل،وفیـ ثلؼیبت
23  کـوڑ67 پیو کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو اینی ؿلن رو هجلغ ایک اؿة

م۔ مـ هیں تضـیک

 اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی، ہقاؿ ؿوپے مے هتزبوف ًہ ہو30 الکھ
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ّلؼی2014  روى30 ربئے روکہ
پـوگـام کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. one billion, 67 crore, 23 lac, 30 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 District Programme?

Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those gainst
it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
Honourable Minister for Law, on behalf of Chief Minister, Khyber
Pakhtunkhwa, to please move Demand No. 59.

رٌبة امـاؿهللا عبى گٌڈاپوؿ وفیـ لبًوى تھیٌک یو مـ۔ مـ هیں تضـیک پیو
 اؿة ؿوپے مے35 کـتب ہوں کہ ٍوثبئی صکوهت کو ایک اینی ؿلن رو هجلغ
 روى30  اى اعـاربت کے اػا کـًے کیلئے ػیؼی ربئے روکہ،هتزبوف ًہ ہو
ء کو عتن ہوًے والے مبل کے ػوؿاى ثیـوًی اهؼاػ مے چلٌے والے2014
هٌَوثوں کے ملنلے هیں ثـػاىت کـًب ہوًگے۔
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Mr. Deputy Speaker: The motion moved and the question is that a
sum not exceeding Rs. 35 billion 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 Foreign Aided Projects?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those gainst
it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Demand is granted.
(Applause)

 کب فیـ غوؿ الیب ربًب2013 فٌبًل ثل
Mr. Deputy Speaker: The honourable Minister for Finance, to
please move that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill, 2013,
may be taken into consideration at once. Honourable Minister for
Finance, please.

رٌبة مـاد الضك }میٌیئـ وفیـ عقاًہ { رٌبة مپیکـ هیں آپ کی اربفت مے
ء کو فوؿی ٓوؿ پـ اك هؼقف ایواى هیں2013 صکوهت عیجـ پغتوًغوا فٌبًل ثل
فیـ غوؿ الًے اوؿ امے پبك کـًے کی تزویق پیو کـتب ہوں۔
مـػاؿ هہتبة اصوؼ عبى لبئؼ صقة اعتالف رٌبة مپیکـ
رٌبة ڈپٹی مپیکـ مـػاؿ هہتبة اصوؼ عبى ػجبمی۔
لبئؼ صقة اعتالف رٌبة مپیکـ هیـے عیبل هیں کبفی ولت مے اك هیں
 پـGenerality  اك کی، یہ رو فٌبًل ثل ہے، اهٌڈهٌٹل کی ہیں تو هیں اك کی
گفتگو کـتبہوں۔ ہن ًے کچھ اهٌڈهٌٹل ػی تھیں تو هیـے عیبل هیں اك پـ ربًے
 اك پـ ثبت کـًب چبہتب ہوں کہ، ہےGeneral spirit کی ثزبئے هیں اك کی رو
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It is not in accordance  هیـے عیبل هیں،هٌنٹـ ٍبصت کب رو فٌبًل ثل ہے
Constitution authorize  کیوًکہ ہن یہ ربًتے ہیں کہwith the Constitution

کـتب ہے صکوهت کو کہ وٍ اپٌے ثزٹ کینبتھ اپٌب فٌبًل ثل پیو کـے لیکي
 کو یکنبں ٓوؿMoney Bill  اك ثبؿ صکوهت ًے فٌبًل ثل اوؿInterestingly
Which is against the spirit of the پـ ایک ہی ثل کے اًؼؿ پیو کیب ہے
Taxation  پہلی ثبت ہوئی اوؿ ػومـی ثبت یہ ہے کہ رو ًئی،Constitution

 اك هیں کوئی ىک، یہ لبئن کـًب چبہتے ہیںRevenue Authority ،Authority
After the 18th amendment, the Provincial Government has ًہیں کہ

been authorized to collect the taxes, to the extent it has been
authorized by the Constitution, and it is also correct that the
government has an authority and prerogative to bring an Act of
Parliament, an Act of Assembly but a Finance Bill and a Money Bill
put together can not authorize the government to provide for a Tax
Collection Authority and thirdly, I would also suggest that, it is also
in my opinion that it is the prerogative of this Legislature to impose
or to withdraw or make amendments in taxation from time to time,
by providing an Act, by providing a Finance Bill. This Bill
introduced today or placed before the House is not in accordance
with the Constitution. I would just refer to the Article 77 of the
Constitution, wherein it has been provided that “No tax shall be
levied for the purposes of the Federation except by or under the
authority of Act of [Majlis-e-Shoora (Parliament)] and similarly
Article 127 also qualifies for the similar authorization of the
Provincial

Governments,

which

enables

a

Provincial

Government to levy tax by the Constitution as in Article 77. This is
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also provided that Article 115 sub article (2), a Finance Bill is
distinguished from the Money Bill and for the purposes of
imposition, abolition, remission or alteration or regulation of any
tax under Article 115, a Money Bill has to be introduced. So, my
only objection is that the Bill before this House is not a Money Bill, is
not a Finance Bill in accordance with the Constitution and creating
an authority for revenue collection, under the Constitution will be
irregular, it is unconstitutional and it can be questioned before the
Court of Law. Today the Government has majority with them, they
can, no doubt, bulldoze the opinion of the opposition today but I
am informing to this honourable House that merely passing,
merely with the majority in the House passage of the Bill which is
unconstitutional, which is not in accordance with the Constitution
and law and an irregular Bill is always questionable before the
Court of Law. So, I would suggest to the Finance Minister, it is
appropriate, it would be more appropriate to bring a separate
piece of legislation for creation of a Revenue Authority. It is going
to be a new experience, it needs a lot of examination and on top of
that, it is always a very, it’s a good law which is before taking into
consideration and before passage at the floor of the House, a
piece of law must go to the Committees, to the Standing
Committees, to the Select Committees and that is a proper forum,
where a detailed examination and discussion takes place on any
law, on any Act or legislation and that is the best way of passing a
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Bill. I understand that the Rules of Procedure do allow this House
to immediately consider a Bill and immediately pass it, but it will be
a bad precedent and I am really concerned about all those
legislations which have done either in this House or in any other
House. It will not be an appropriate legislation. So, my suggestion
would be that you withdraw today`s Finance Bill and you come out
with a new proposed Bill for the creation of the Tax Collection
Authority and this House will definitely consider it and I request, it
is necessary and it is in the interest of the Province but I would
advise you and I would insist that it should be in accordance with
the Constitution and I am sure that the Law Minister also be
allowed, if he can convince this House or the Finance Minister can
convince the House that this proposed Finance Bill is in
accordance with the Constitution, we can also withdraw our
objections, thank you.

رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری فٌبًل هٌنٹـ۔
ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
رٌبة مـاد الضك }میٌیئـ وفیـ عقاًہ { ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
 مت مے پہلے تو هیں مـػاؿ هہتبة ٍبصت کبىکـیہ اػا کـتب ہوں کہ،ٍبصت
 هیں هؼقف ایواى،اًہوں ًے اك ایکٹ کے صوالے اپٌے عیبالت کباظہبؿ کیب ہے
کے ػلن هیں الًب چبہتب ہوں کہ هنئلہ ہے کیب؟ یہ ایکٹ کیب ہے؟ یہ تزویق کیب ہے؟
 اٍل هیں صکوهت چبہتی ہے کہ یہبں ثھی ایک عیجـ،رٌبة مپیکـ ٍبصت
Collection  روFBR  کیوں؟ املئے کہ،پغتوًغوا ؿیوًیو اتھبؿٹی ثي ربئے
 پٌزبة ثھی ىبهل تھب اوؿ عیجـ، اك هیں پہلے مٌؼھ ثھی ىبهل تھب،پہلے کـتب تھب
 لیکي ایک ػـٍے مے ٍوثہ مٌؼھ کی صکوهت،پغتوًغوا اوؿ ثلوچنتبى ثھی
کب یہ هطبلجہ ؿہب ہے اوؿ ًیيٌل فٌبًل کویيي کے ہـ ارالك هیں اى کب یہی هؤلف
ہوتبتھب کہ ؿیوًیو کی اتھبؿٹی ٍوثوں کو ػی ربئے اوؿ ثبآلعـ اًہوں ًے مجمت
م۔ رٌبة مپیکـ
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لے کـ ایک اتھبؿٹی لبئن کی ہے رل کے ًتیزے هیں اى کے ؿیوًیو هیں اّبفہ
ہوا ہے اوؿ هؼبىی لضبظ مے ٍوثہ مٌؼھ هنتضکن ہوا اك ؿیوًیو کی ورہ مے۔
اك کے ثؼؼ پٌزبة ًے  Exerciseکی اوؿ اًہوں ًے اپٌی ایک پٌزبة ؿیوًیو
اتھبؿٹی ثٌبئی ہے۔ عیجـ پغتوًغوا ًے ثھی ایک عیجـ پغتوًغوا ؿیوًیو اتھبؿٹی کب
فیَلہ کیب ہے اوؿ امی صوالے مے یہ تزویق ہن ًے اموجلی هیں الئی ہے۔ هضتـم
مپیکـ ٍبصت ،اك هیں اهٌڈهٌٹ کیلئے مـػاؿ هہتبة ٍبصت ًے اوؿ هضتـم
مـػاؿ صنیي ثبثک ٍبصت ًے تزبویق ػی تھیں اوؿ ہوبؿے الء هٌنٹـ اوؿ فٌبًل
میکـٹـی ًے اى کینبتھ هيبوؿ ت کی اوؿ اك هیں کئی تـاهین ،تزبویق،
اهٌڈهٌٹل ثبثک ٍبصت ًے الئی ہیں اوؿ ہوبؿے الء هٌنٹـ اوؿ هضکوہ عقاًہ
ًے اك کینبتھ  Agreeکیب اوؿ ہن ًے کوىو کی کہ اك هنئلے هیں ہن مـػاؿ
هہتبة ٍبصت کو ثھی اػتوبػ هیں لے لیں اوؿ ثبآلعـ ہن ًے اى کینبتھ ایک ًينت
کی اوؿ اك کو یہی  Conveyکیب کہ یہ صکوهت کے هفبػات کب ٍـف هنئلہ ًہیں
ہےٍ ،وثے کے هفبػات کب هنئلہ ہے اوؿ یکن روالئی کو اگـ یہ ًہیں ثٌتی ہے تو
اك کب هطلت یہ ہے کہ ہن ٹبئن ّبئغ کـیٌگے اوؿ ظبہـ ہے ؿیوًیو کیلئے ہـ ػى
ثہت ہی اہن ہوتبہے ،املئے کہ اك  Decisionکے ثؼؼ یہ اػاؿٍ ثٌبًب پڑیگب اوؿ اك
کیلئے اًفـامٹـکچـ اوؿ پوؿی آؿگٌبئقیيي ثٌبًب پڑے گی۔ موال یہ ہے کہ کیب یہ
رل ٓـس هضتـم مـػاؿ ٍبصت ًے فـهبیب ہے کہ یہ فٌبًل ثل ہے کہ ًہیں ہے؟
ہوبؿا هؤلف یہی ہے کہ یہ ػؿ اٍل  Money Billہے ،املئے کہ آئیي هیں ٍوثوں
کے صوالے مے فٌبًل ثل کب ؽکـ ہے ہی ًہیں اوؿ هیں ػـُ کـًب چبہتب ہوں کہ
ؿمًاوب ثزٹ هیں یہی فٌبًل ثل کب لفع اگـ امتؼوبل ہوتب ثھی ہے تو اك کب هطلت
 Mini budgetہوتبہے۔ هضتـم مپیکـ ٍبصت ،هیں آپ کے ػلن هیں الًب چبہتبہوں
کہ رو هبلی مبل ہے ،ؿواں هبلی مبل ،اك هیں ً FBRے اك  Regionکیلئے 10

ثلیي کب ٹبؿگٹ ؿکھب تھب لیکي اك پـ ًظـ حبًی اًہوں ًے کی اوؿ  10ثلیي کی ثزبئے
اًہوں ًے  4.5ثلیي پھـ یہ ہؼف ثٌبیب لیکي ػولی ٓوؿ پـ ہویں ٍـف  2.50ثلیي هل
ؿہے ہیں۔ اك مے آپ اًؼافٍ کـیں کہ اگـ ہوبؿی اپٌی پغتوًغوا ؿیوًیو اتھبؿٹی ًہ
ہو تو ہؼف تو  10ثلیي ؿکھب ربتب ہے لیکي هلتب ہے  2.50ثلیي۔ یہ هیں املئے آمبى
الفبظ هیں ؿکھٌب چبہتب ہوں کہ یہ کوئی لبًوًی هنئلہ ًہیں ہے ،یہ اك ٍوثے کی
ایک صمیمی ّـوؿت ہے اوؿ رٌبة مپیکـ ٍبصت ،هیں آپ کے ػلن هیں الًب
چبہتب ہوں کہ  FBRکی ػلچنپی اة کیب ہے کہ عیجـ پغتوًغوا کیلئے وٍ ؿیوًیو
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اکٹھب کـے ،ٹیکل اکٹھب کـے؟ یہ ػلچنپی اى لوگوں کی ہوگی رو یہبں ہی مے
هتؼلك ہوں ،یہبں ہی اى کب اصتنبة ہو ،یہبں ہی اى کے کبم کب ربئقٍ ہو اوؿ اك
اموجلی هیں ،هؼقف ایواى هیں اى کی توبم تفَیالت پیو ہوں۔  FBRاة هـکقی
اػاؿٍ ہے ،ثبلکل آفاػ ہے ،املئے رٌبة مپیکـ ٍبصت ،هیں ثڑے علوً
کینبتھ ،هیں ًے اپٌی اًفـاػی ثبت هیں ثھی مـػاؿ ٍبصت مے کہب ہے کہ گوکہ
آپ کب تؼلك هنلن لیگ ى کینبتھ ہے لیکي آپ کے تزـثے ،آپ کی ٍالصیت ،اك
ٍوثے هیں آپ کی عؼهبت کے صوالے مے آپ ہوبؿی لوهی پـاپـٹی ہیں اوؿ ہن
آپ کی ٍالصیت مے امتفبػٍ کـًب چبہتے ہیں اوؿ پھـ ہوبؿے الء هٌنٹـ ًے ثھی
اى کینبتھ وػؼٍ کیب کہ اگـ اك کے ثؼؼ ثھی آپ کے ؽہي هیں کوئی اینی اهٌڈهٌٹ ہو
رو اك تزویق کو عوة مے عوة تـ ثٌبمکتی ہے تو یہ هؼقف ایواى پھـ ثھی ہن
مت آپ کب مبتھ ػیں گے لیکي ثہـصبل  30روى مے پہلے اك کو هٌظوؿ کـًے
کی ّـوؿت ہے اوؿ اك اػاؿے کو ػول هیں الًے کی ّـوؿت ہے۔ تو ہویں
لبًوًی پیچیؼگیوں کے ًتیزے هیں اپٌے اك ٍوثے کو اك ثہت ثڑے هبلی فبئؼے
اوؿ عیـ مے هضـوم ًہیں ؿکھٌب چبہیئے ،املئے هیں اپیل کـتب ہوں مـػاؿ
ٍبصت مے ثھی ،مـػاؿ هہتبة ٍبصت مے ثھی کہ گوکہ اى کی ثبتوں هیں ثہت
وفى ہے ،ہن اك کی ًفی ًہیں کـتے ہیں لیکي ایک  Good faithهیں ٍوثے کے
هفبػات هیں  30روى مے لجل اك اػاؿے کے ثٌبًے ،اك اتھبؿٹی کے ثٌبًے کی
ّـوؿت ہے اوؿ رل ٓـس مـػاؿ ٍبصت ،مـػاؿ ثبثک ٍبصت ًے کئی
اهٌڈهٌٹل الئی ہیں ،تمـیجب ًاپبًچ ہیں ،ہن مت ًے اك کینبتھ  Agreeکیب ہے ،املئے
کہ رت ٍوثے کے هفبػات کی ثبت آتی ہے تو وہبں پھـ ہن ہـ ٓـس کے میبمی
تؼَجبت مے ثبالتـ ہوتے ہیں ،پھـ ػاللبئی هفبػات مے ثبالتـ ہو ربتے ہیں اوؿ
یہی ورہ ہے کہ آد  12ثزے کوئی ایک گھٌٹہ مے فیبػٍ اك پـ ڈمکيي ہوئی اوؿ
اك کے ًتیزے هیں ہن ایک ًتیزے تک پہٌچے تھے۔ ہوبؿی ثؼ لنوتی تھی کہ اك
هزلل هیں ہوبؿے مبتھ مـػاؿ هہتبة ٍبصت ىـیک ًہیں تھے ،ثؼؼ هیں ہن ًے
اى کو تفَیالت مے تو آگبٍ کیب لیکي ثہـ صبل اًہوں ًے اپٌی ؽهہ ػاؿی پوؿی کی
ہے ،اپٌے اصنبمبت ایواى هیں ؿکھے ہیں ،یہ اى کب فـُ تھب اوؿ اك کے ثؼؼ ثھی
ہن اپیل کـتے ہیں کہ اك ایکٹ کو هٌظوؿ کیب ربئے تبکہ ہوبؿی گبڑی ،هؼبىی
گبڑی ٍوثے کی وٍ چل پڑے اوؿ ٍوثہ تـلی کی ٓـف گبهقى ہوربئے۔ ثہت
ىکـیہ ری۔
تبلیبں
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رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری مـػاؿ صنیي ثبثک ٍبصت۔
رٌبة مـػاؿ صنیي

ضکریه سدیکر غاحة۔ سدیکر غاحة ،لیډر آف دی اخوزیطٌ

ھن خه دې تل تاٍدې او خه خخسوٍخوا ریوٍیو ازھارټی تاٍدی خثرہ اوکړہ او زها یقیٌ دا
دے چې دا ھاؤس چې دے ،سردار هہساب غاحة خثرہ وکړہ غرؼ ھن دا وو ،هقػد
ھن دا وو چې قاٍوً سازی چې دہ ،دا ډیرہ زیازه اھوه وی او تیا چې سراج غاحة
کوهه خثرہ اوکړہ ،خه دیکښې ضک ٍطسه او تیا دا ریوٍیو ازھارټی چې دہ ،زہ خو دا

ګڼن چې دا د خدلې خاورې خدل اخسیار طرف زه ھغه قدم دے تبلیبں چې خه FBR
تاٍدې هوٍږہ  Relyکوله او خَجاب ھن دا ازھارټی جوړہ کړې دہ ،سَدھ ھن دا
ازھارټی جوړہ کړې دہ ،تلوچسساً خازې دے او هوٍږہ خازې یو۔ دا وضاحر کول ځکه
غواړم چې هوٍږ د دې ازھارټی د جوړولو هخالف ٍه یو ،دا خو ډیرہ زیازه هھوه خثرہ
دہ او زیازه اھوه خثرہ دہ او د ریوٍیو جَریطٌ چې کوم  Predictionکیږی یا چې
کوهه اٍدازہ لګیدلې دہ ،تیا دا خو د ھغې ٍه ډیرہ زیازه د خوضحالئ خثرہ دہ۔ ٍو
چوٍکه یکن جوالئی ٍه که د ریوٍیو  Collectionد خارہ دلسه یو هطکل راځی ٍو

اػسراؼ خه دې خثرہ تاٍدې دے چې فَاٍس تل سرہ د دې ازھارټئ یا د ریوٍیو
ازھارټئ راوړل چې وو ،هوٍږ وئیل چې دا هَاسة ٍه دی ،د ھغې د خارہ ګورہ زها
زجویس دا دے چې د یوې هیاضسې د خارہ ،د دوہ هیاضسو د خارہ یا د درې هیاضسو د خارہ

دا چې کوم د ډائریکټر خوسټ دے یا دا چې کوم ٍور  Nineteenاو د Twenty
 gradeخوسټوٍه دی ،خکار دا دہ چې ته اهر ضرورذ ،ته اهر هجثوری ھغه دوہ درې

کساً خه ډیدوټیطٌ تاٍدې راضی او دا ډیرہ زیازه الزهه خثرہ دہ۔ دا که هوٍږہ

اوګورو ،زہ ٌٍ خه دې ریوٍیو ازھارټی تاٍدې خثرہ ځکه کوم چې زہ ورزه یو ٍیوه
ګھَټه هخکښې کښیَاسسن ،ها خرې خثرہ اوکړہ۔ خه دې ھاؤس کښې زها ٍه ضی یقیٌ
چې زهوٍږ هلګری ،زہ دا ٍه واین چې ھغوی ته خه دې خثرہ تاٍدې ٍه خوھیږی ،ھغوی خه
دې خثرہ تاٍدې خوھیږی خو الزهه خثرہ دا دہ چې د دې غوتې د خارہ یو دوهرہ لوئے
هہن کار کیږی ،خکار دا دہ چې د دې ھاؤس ھر هلګرے خه ھغې تاٍدې خثرہ اوکړی۔
د کوهه خورې چې د دې زجویسوٍو ،تالکل دا تل چې دے ،دا حکوهر دې سرہ
راوړے وو ،دا دې سرہ زړلے وو ،هوٍږ هَاسة اوګڼل چې دا دوہ درې څلور
573

اهَډهَټس داسې دی چې څَګه چې سردار هہساب غاحة خثرہ اوکړہ چې دا خو
زاسو سرہ اخسیار دے ٌٍ ،خو زاسو سرہ هیجارټی دہ ،که زاسو خاهخا کول غواړئ
چې دا څیس هوٍږہ خاس کړو ٍو هوٍږ ځکه هَاسة اوګڼل چې دغه دوہ درې څلور
زجویسوٍه هوٍږہ دلسه او ھلسه دا اهَډهَټس چې دی ،ھغه هوٍږ دغلسه راوړو خو زها
ته ھغه زجویس دا وی ،اسرار خاً دلسه ٍاسر دے ،الء هَسټر ٍاسر دے ،که خه ھغې
تاٍدې هوٍږ د ھغه  Guidanceواورو ٍو زها یقیٌ دا دے چې دا هؼاهله چې دہ ،دا

ته لږہ اساٍه ضی۔ هھرتاٍی۔

رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری ،الء هٌنٹـ ٍبصت۔
وفیـ لبًوى تھیٌک یو مـ۔ مـ مـػاؿ ٍبصت ًے رل ٓـیمے مے ًيبًؼہی
کی ہے مـ ،یہ ایک صمیمت ہے کہ رہبں تک  Procedural flawsکب تؼلك ہے تو
کچھ اینے عؼىبت اوؿ اثہبم پبئے ربتے ہیں اوؿ هیـے عیبل هیں رل ٓـف
ًيبًؼہی کی گئی ہے ،وٍ ٍضیش ہے لیکي مـ ،ػومـی ٓـف یہ آربتب ہے کہ ایک
تو لبًوى واّش ہو یب آئیي واّش ہو پھـ تو ہن اك کے ً Againstہیں رب مکتے
لیکي رہبں پہ آئیي اگـ عبهوه ہے یب  Silentہے تو اك کب یہ همَؼ ًہیں ہے کہ ہن
اك کے عالف ربؿہے ہیں۔ ري  ،Relevant Articlesآؿٹیکل  77کی اًہوں ًے
ثبت کی یب اگـ آؿٹیکل  73ػیکھیں تو اك هیں فٌبًل ثل اوؿ  Money Billهیں
 Distinctionهیں عبٍکـ هوروػ ہے لیکي مـ ،اك کی رو  Applicabilityہے،
وٍ پـاوًل پہ ًہیں ہے ،هطلت ہے آؿٹیکل  127کے ًیچے آؿٹیکل 73
ً Protectedہیں ہے لیکي اك کب مـ ،همَؼ یہ ہوا کہ اگـ ہن یہ کہیں کہ Finance

 ،Bill and Money Bill, it’s the same thingاك صؼ تک هیں مـػاؿ ٍبصت
کی ثبت مے مـ اتفبق کـتب ہوںThese are two different things, now we ،

 are dealing with the Financeاوؿ یہ چوًکہ ثزٹ کب ہے ،اك هیں
ً Ordinary legislation as matter of precedentہیں ؿہی ہے لیکي رہبں
تک هضکوے کے هنبئل ؿہے ہیں مـ ،وٍ یہ ؿہے ہیں کہ پہلے ًگـاى میٹ اپ تھب
اوؿ اك کے ثؼؼ هنئلہ یہ ثٌب کہ گوؿًوٌٹ کی  Formationکے ولت اثھی چوًکہ
ہن  In sessionہیں تو آؿڈی ًیٌل ثھی ًہیں آمکتبً ،ہیں توثہتـ کوؿك یہ ہوتب کہ
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پہلے اك کو  Through ordinanceہن  Establishکـ لیتے اوؿ پھـ اك هیں رو
اهٌڈهٌٹل ہوتی ہیں یب هطلت ري چیقوں پہ  Taxationکـًے ربتے ہیں تو وٍ اك
کو  Incorporateکـتے لیکي مـ ،هیں یہ موزھتب ہوں کہ رل ٓـیمے مے
ہوبؿے آًـیجل مـػاؿ صنیي ثبثک ٍبصت ًے ثبت کی کہ آد رو  Sittingہوئی،
اك هیں یہ توبم چیقیں ہن ًے ڈمکل کیں لیکي چوًکہ مـ ،یہ فلوؿ ہے اوؿ اك پہ
ہن رو صمیمت ہے ،اك مے پہلوتہی ًہیں کـ مکتے۔ هیـی یہ اپوفیيي کے
هوجـاى مے گقاؿه ہوگی کہ آپ اك کو  Good faithهیں ػیکھیں کہ یہ رو لؼم
اٹھبیب ربؿہب ہے ،وٍ اك صوالے مے ہے کہ اك هیں ٍوثے کے رو هضبٍل ہیں،
وٍ ثڑھ مکیں ،رل ٓـیمے مے فٌبًل هٌنٹـ ٍبصت ًے ثبت کی کہ وٍ رو
 Actual collectionہے اگـچہ ثزٹ هیں  Reflectionرو ہے ،وٍ تمـیجب ًا
مبڑھے چبؿ اؿة کی ہے لیکي اك کے ثبوروػ رو  Actualہے ،وٍ اك مے ثھی
کن ہے ،تو رو یہبں  Projectedاك اتھبؿٹی کے ًتیزے هیں ہے ،وٍ گوؿًوٌٹ کب
یہ عیبل ہے کہ تمـیجب ًا Six billionتک ہن اك کو لے کـ ربمکتے ہیں ،تو اگـ اگلے
مبل ہن وٍ ٹبؿگٹ ً Achieveہ کـ مکے تو پھـ ثھی یہ اتھبؿٹی آپ کے مبهٌے
ہوگی اوؿ ہوبؿی یہ گقاؿه ہوگی کہ چوًکہ آپ ثھی اك ہبؤك کب صَہ ہیں ،آپ
عوػ ٍوثے کے چیف ایگقیکٹیو ؿہے ہیں ،هیـی یہ گقاؿه ہوگی کہ آپ
هہـثبًی کـ کے ،اك ثل کے رو  Principles of the billتھے ،وٍ یمیٌب ًا آپ ًے
 Highlightکـ لیے لیکي چوًکہ اثھی ہن  Considerationکے مٹیذ هیں ہیں تو
هیـی یہ گقاؿه ہوگی کہ  Considerationکے مٹیذ هیں رو اهٌڈهٌٹل ہیں،
اگـ وٍ ہن لے آئیں تبکہ ثل کب  Passageهوکي ہومکے مـ۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری مـػاؿ هہتبة عبى ػجبمی ٍبصت۔
لبئؼ صقة اعتالف رٌبة مپیکـ پہلی ثبت تو یہ کہ ہن ًے اهٌڈهٌٹل رو ہیں ،اى
کو  In principleہن  Withdrawکـ ؿہے ہیں ،ہن اى کو اٍولی ٓوؿ پـ ًہیں لیٌب
چبہتے۔ ػومـی ثبت یہ کہ غبلجب ًا یہ تَوؿ ًہیں ہوًب چبہیئے کہ ہن ،یہ رو اتھبؿٹی
کی تزویق ہے ہن اك کے عالف ًہیں ہیںً ،ہ اك کے عالف ہوًب چبہیئے ،یہ آئیي
ًے ہویں اعتیبؿ ػیب ہے کہ ٍوثہ اپٌی  Tax collectionکی ایک اتھبؿٹی لبئن
کـمکتی ہے۔ هیں ؽؿا ایک وّبصت کـًب چبہوں گب کہ اك اتھبؿٹی ،رو تزویق
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کـػٍ اتھبؿٹی ہے ،ؿیوًیو اتھبؿٹی ،اك کے تضت آپ کوئی ،اك هیں ػو تیي
 Provisionsہیں ،ایک تو آپ کی مـومق کے اًؼؿ آپ کب میلق ٹیکل ہے ،اك کی
 ،Collectionیہ کوئی ًئی چیق آپ ًہیں کـًے ربؿہےIt is already ،
 provided in the 18th amendmentاوؿ اك اتھبؿٹی مے پہلے It was the
Federal Board of Revenue in Islamabad, which was given this
responsibility of collecting the taxes on the services, sales tax on

 the servicesاوؿ وٍ مـومق کب ثھی میکٹـ رو ہے ،وٍ ایک  Limitedہے ،یہ
 Definedہے۔ آپ کی اك تزویق هیں ایک  Additionثھی ہے ،پہلے کب رو میلق
ٹیکل آؿڈی ًیٌل ہے ،وٍ اك هیں ،وٍ ثھی اك کے اًؼؿ ىبهل ہوربئے گب ،وٍ عتن
ہوربئے گب اك کب۔ اك هیں آپ کی غبلجب ًا رو ہے ،رو هیں ًے ػیکھب ہے ،اثھی رو
 Moveable, Immovable propertyہے ،اك کی  Taxationکب ثھی اك کے
اًؼؿ So this proposed Bill is a consolidation as well, ،Consolidation
at the same time it is an authority for collecting the sales tax on the

 ،services rendered in this Provinceتو آپ اك کو ّـوؿ ؽہي هیں ؿکھیں
کہ ہن آپ کے اك صك کو ًہ لیٌب چبہتے ہیں ،یہ ہوبؿے  Interestهیں ہے۔ هیں ًے
آپ مے یہ کہب تھب کہ رو کبم ثھی آپ کـیں گے ،آپ کو اعتیبؿ آئیي کے اًؼؿ ؿٍ کے
کـًے کب ہے کہ اك مے ثبہـ ًکل کے آپ کو اعتیبؿ ًہیں ہے اوؿ هیں موزھ ؿہب
تھب کہ الء هٌنٹـ ٍبصت اك پہ ثہت ٍبف گوئی مے کبم لیں گے ،اًہوں ًے کچھ
گول هول ثبتیں کی ہیں لیکي اى کو ٍبف کہٌب چبہیئے تھب تبلیبں کہ This is an
 ،irregular billاًہوں ًے کبفی کوىو کی اپٌی ٓـف مے اك کو کوٹٌگ
ىوٹٌگ کـًے کی لیکي I was expecting a very straightforward
 statement from himکہ This bill is not a regular bill, this is an

 irregular bill, it is an irregularityتو  Constitutionکی  Irregularityرو
ہے  ،It is not Lawfulآپ  Kindlyیہ پچھلے ایک مبل مے فیڈؿل ثوؿڈ آف
ؿیوًیو ًے  Tax collectionکی ہے ،هزھے پتہ ہے کہ اًہوں ًے اپٌی ؽهہ ػاؿی
کو اچھی ٓـس ًجھبیب ًہیں ہے اوؿ پوؿے هلک هیں  Provincesکو غبلجب ًا کن Tax
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 collectionہوئی ہے۔ اك ػفؼہ رو آپ کـًے ربؿہے ہیںّ ،ـوؿ کـیں اوؿ یہ

 1st Julyکو یہ آپ ًے ثھی ثل پبك کـًب ہے تو امی ػى تو یہ ٹیکل اتھبؿٹی کھڑی
ًہیں ہوربئے گی ،It will take some more time ،اك ًے اپٌب مٹـکچـ کھڑا
کـًب ہے ،اپٌی  Staffingکـًی ہے ،اپٌے ًئے  Officialsلے کے آًے ہیں ،اپٌی
کوًنل ثٌبًی ہے ،کوًنل کی  Policy makingہوگی،It’s a long process ،
اگـ آپ کب یہ عیبل ہے کہ اك ثل کے پبك ہوًے کے ثؼؼ یکن روالئی کو You will

 ،start collecting the taxes, this is not properیہ غلٔ ثبت ہے ،آپ کن اف کن
یہ  Statementتو ًہیں ػے مکتے اك ہبؤك هیںThis will take many ،
 months, in fact after the passageکبفی ولت لگے گب۔ My suggestion is

کہ آپ اك کو  Withdrawیہبں مے کـائیں 1st July ،کے ثؼؼ آپ Choose any
 ،dayاگـ آپ ثل لے کـ آًب چبہتے ہیں اوؿ اك کیلئے مپیيل هیٹٌگ یب میيي Call
کـًب چبہتے ہیں تو کـلیںYou will have a provision of coming with an ،

 ordinance alsoتو املئے آپ وٍ کـیں ،ہن آپ کو  Guideکـمکتے ہیں ،آپ کو
ہن ثتب مکتے ہیںWe will point out the deficiencies, we will not be a ،
party with you for anything which you are determine to do

 ،wrongfullyیہ آپ ؽہي هیں ؿکھ لیں کہ ہن آپ کے کنی غلٔ فیَلے کینبتھ ًہیں
ہیں۔ Thank you very much۔
رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری آًـیجل فٌبًل هٌنٹـ۔
رٌبة مـاد الضك } میٌیئـ وفیـ عقاًہ { رٌبة مپیکـ ٍبصت ہن ًے مـػاؿ
ٍبصت کی ثبت مٌی ہے ،اك ًے اپٌے ًبلذ کے هطبثك ثبت ؿکھ ػی ہے اوؿ هیں
پھـ ػـُ کـوًگب کہ اك اتھبؿٹی کو ثٌبًے کیلئے ہن ًے رو ٍوثہ مٌؼھ کی
ؿیوًیو اتھبؿٹی ہے اوؿ پٌزبة ،ػوًوں کو ہوبؿے هضکوے کے لوگوں ًے ػیکھب
ہے اوؿ اى هیں مے رہبں رہبں یؼٌی اینی چیقیں تھیں رو ہوبؿے ٍوثے کیلئے
هٌبمت تھیں اوؿ اك کے ػالوٍ رو ہوبؿے ؿیزٌل اوؿ اك ػاللے کے کلچـ،
هقاد اوؿ هبلی ّـوؿیبت کے هطبثك تھیں۔ هیں پھـ ػـُ کـوًگب کہ اك کب رو
ڈائـیکٹـ رٌـل ہے ،اك کیلئے اوؿ ٍالصیتوں کے ػالوٍ تزویق آئی کہ چبؿٹـڈ
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اکبؤًٹٌٹ ثھی ہوًب چبہیئے ،ہن ًے اك کینبتھ  Agreeکیب۔ اك کی رو پبلینی مبف
کوًنل ہے ،اك هیں تزویق آئی کہ اك هیں الء هٌنٹـ کو ثھی ہوًب چبہیئے ،ہن ًے
 Agreeکیب۔ اك هیں ایک تزویق آئی کہ وفیـ اػلیٰؑی اگـ عوػ ًہ ہو تو اك کب کوئی
ًوبئٌؼٍ ثھی ارالك ثال مکتب ہے ،ہن ًے  Agreeکیب۔ اك هیں یہی ہے کہ رتٌے ثھی
هنئلے ہو ربتے ہیں ،اك کو ثبآلعـ پبلینی مبف کوًنل مے پبك کـواًب ،اك هیں
الًب ،ہن ًے  Agreeکیب اوؿ اة ثھی هیں ػـُ کـًب چبہتب ہوں کہ اك ثل کے پبك
ہوًے کے ثؼؼ ثھی کنی ثھی هوجـ اموجلی کے ؽہي هیں کوئی ثھی اینی تزویق
آربئے ،املئے ہن عوػ عوة مے عوة تـ کی تاله هیں ہیں اوؿ یہ کوئی آعـی
چیق ًہیں ہے۔ الء هٌنٹـ ًے ثھی کہب کہ لبًوًی ممن ہویيہ لبًوى ثٌبًے هیں هوروػ
ؿہتب ہے اوؿ اك کی ہـ ٓـس کی تيـیش ہومکتی ہے لیکي اك ولت چوًکہ ایک
هبلی هؼبهلہ ہے اوؿ عوػ اك ثبؿ ٍوثے ًے اپٌے لئے رٌبة مپیکـ ٍبصت،
کوئی چھ ثلیي کب ہؼف ؿکھب ہے تو اگـ ہن اك کو اثھی التواء هیں ڈالتے ہیں اوؿ آئٌؼٍ
کیلئے کنی ًينت هیں ،اموجلی ارالك هیں التے ہیں تو چلتے چلتے اك هیں
ثھی کئی هہیٌے لگ ربئیں گے اوؿ ہوبؿا هؼبىی یؼٌی رو هبلی مبل ہے ،اك کب
عبٍہ ػـٍہ گقؿ ربئے گب۔ املئے هیـی ػؿعوامت یہ ہے کہ مـػاؿ ٍبصت
ًے اپٌی ثبت ؿکھی ہے ،ہن اك کب اصتـام کـتے ہیں ،اك کے ثبوروػ ثھی اگـ اك
کو یکنوئی ًہیں ہے تو پھـ وٍ هیزبؿٹی تو عوػ ثھی ایک یکنوئی ہے ،پھـ اك پـ
ووٹٌگ کی ربئے تبکہ اك هنئلے کے صل کی ٓـف ہن ربئیں۔
رٌبة امـاؿهللا عبى گٌڈاپوؿ وفیـ لبًوى مـ هیـی گقاؿه یہ ہے مـػاؿ
ٍبصت مے ثطوؿ اپوفیيي لیڈؿ کے کہ رل ٓـیمے مے اًہوں ًے ًيبًؼہی کی
ہے تو اى ىبء هللا آگے ثھی وٍ ہوبؿی ؿہٌوبئی کـیں گے کیوًکہ اة تک رتٌے ثھی
ہوبؿے  Demands for grantہیں ،وٍ ثبوروػ اك کے کہ اك پـ کبفی
 Reasoningثھی ہوئی لیکي  Ultimatelyاپوفیيي ًے  Withdrawکیں اك
اهیؼ کینبتھ اوؿ اك یمیي ػہبًی کینبتھ کہ اگـ اك هیں کوئی اینے  Flawsهوروػ
ہوًگے تو اى ىبء هللا هیں عوػ اى کینبتھ ثیٹھوًگب اوؿ یہ ثھی یمیي ػہبًی کـاتب ہوں
کہ وٍ اگـ ہوًگے تو اك کیلئے ػلیضؼٍ اك ثل هیں ػوثبؿٍ ثھی ہن تـاهین المکتے
ہیں۔ هیـی گقاؿه یہ ہوگی کہ اگـ آپ هہـثبًی کـکے اك ثل کے  Passageهیں
ہوبؿے مبتھ ؿہیں ،ثزبئے اك کے کہ ہن اك پـ ووٹٌگ کـیں۔ تھیٌک یو مـ۔
رٌبة مـػاؿ صنیي سدیکر غاحة
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رٌبة مپیکـ ری مـػاؿ صنیي ثبثک ٍبصت۔
رٌبة مـػاؿ صنیي

سدیکر غاحة ،داسې دہ ،زها یقیٌ دا دے چې سراج الحق

غاحة خو خثرہ خسوه کړہ او تیا ھن د هَسټر غاحة ډیرہ زیازه ضکریه۔ زهوٍږہ ػرؼ
او هقػد غرف دا دے چې دلسه زاسو اوویَئ چې د سحر ٍه هوثراً غاحثاً کله
واک آؤټ کوی او کله احسجاج کوی او دا زحفظ ظاھروی چې د فَډوٍو واال هؼاهله
خو د هوثراٍو غاحثاٍو خسوه ضوہ ،خه حکوهسی اهورو کښې خو د ھغوی خثرہ خسوه
ضوہ ،خازې د قاٍوً سازئ خثرہ وہ او قاٍوً سازئ کښې ھن دا حال دے ٍو هوٍږ خو
وخسی دا خثرہ اوکړه چې د ھغوی سرہ اخسیار دے ،د ھغوی سرہ هیجارټی دہ هوٍږہ
څه کولې ضو؟ خو زهوٍږ دلسه د دې ٍکسې رااوچسلو هقػد غرف دا دے چې ٌٍ که د
دې ټول ھاؤس خه قاٍوً سازئ کښې ھن دا حػه وی ،دا حػه داری وی ٍو زها یقیٌ
دا دے چې تیا د دوئ هرضی او د دوئ هیجارټی دہ چې څه کوی ،ھغه هالکاً دی
کولې ضی ۔ هھرتاٍی۔

میٌیئـ وفیـ عقاًہ مپیکـ ٍبصت یؼٌی اگـ یہ ہوبؿی ًیت ہوتی تو ہن ٍجش
آپ کو کیوں ارالك هیں ثالتے اوؿ ہوبؿے مبؿے ڈیپبؿٹوٌٹل آپ کینبتھ ثیٹھ کـ
پھـ مـػاؿ ٍبصت کی عؼهت هیں ػـُ کـتے کہ آپ ثھی ہوبؿے مبتھ ثیٹھ
ربئیں؟ مچی ثبت یہ ہے کہ لبًوى مبفی ثہت ہی اہن ایيو ہے اوؿ املئے اك هیں ہن
آپ کو یؼٌی  Agreeثھی کـاًب چبہتے تھے اوؿ اة ثھی  Consensusپیؼا کـًب
چبہتے تھے اوؿ اة ثھی هیں موزھتب ہوں کہ آػھی ؿات اة ہوًے والی ہے اوؿ اة
تو یہی ایک ؿامتہ ہے کہ آپ  Agreeکـلیں اوؿ ہوبؿی ٓـف مے یہی
 Commitmentہے کہ اگـ اك کے ثؼؼ کوئی اهٌڈهٌٹ آپ الًب چبہیں اوؿ ہبؤك
اك کو لجول کـے تو ہن آپ کینبتھ ہوًگے۔ پھـ ہن ًے یہ ثھی ٍجش وػؼٍ کیب کہ رو
پٌزبة ؿیوًیو اتھبؿٹی ہے ،رو مٌؼھ ؿیوًیو اتھبؿٹی ہے ،وٍ مبؿی فبئل ہن مـػاؿ
ٍبصت کو ،آپ کو ہن مت ػیں گے ،اك مے آپ هوافًہ کـیں لیکي هیں موزھتب
ہوں کہ ٍوثے کے هفبػ هیں یہی ہے کہ اك پـ ہن اعتالف کی ثزبئے اك کو پبك
کـلیں اوؿ ہن اپٌے ػوام کیلئے اچھبئی کب کوئی ؿامتہ تاله کـلیں وؿًہ کنی
ثھی ثہبًے ،کنی ثھی ؽؿیؼے مے اك کو اگـ ہن  Deferکـیں گے اوؿ هلتوی
کـیں گے ،هؼطل کـیں گے ،اگلی ًينت هیں پھـ ثبت آئے گیٍ ،وثے کو
ًمَبى ہوگب ،ہوبؿی ثضخیں تو ربؿی ؿہیں گی۔
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لبئؼ صقة اعتالف رٌبة مپیکـ
رٌبة ڈپٹی مپیکـ آًـیجل مـػاؿ هہتبة اصوؼ عبى ػجبمی۔
لبئؼ صقة اعتالف ػیکھیں هیـے عیبل هیں رو هیں ًے ثبت کی تھی ،وٍ ثڑی اك
 Spiritهیں کی تھی کہ ہن اك ہبؤك کے اًؼؿ رو لیزنلیيي ثھی کـیں وٍ In
 accordance with the Constitutionہو اوؿ  Secondlyوٍ Rules of

 Procedureکے هطبثك ہو اوؿ  Thirdlyاك هیں  Democratic spiritکو ثھی
لبئن ؿکھب ربئے۔ هیں ٍـف آپ مے یہ پوچھٌب چبہتب ہوں اوؿ  I am sureکہ
ہوبؿے مبؿے اؿاکیي صکوهت هیں ،فٌبًل هٌنٹـ ٍبصت مویت ،اك هیں
 118غبلجب ًا رو ہیں ىیڈول کو چھوڑ کـ اك هیں  118کے لـیت اك کے آؿٹیکلق
ہیں ،تو آپ هزھے ثتبػیں کہ رو لیزنلیيي رل کے کن اف کن 118 Alongwith
 the scheduleاك کے آؿٹیکلق ہیںThat is a very important piece of ،

 ،legislationتو آپ هزھے ثتبػیں کہ آپ ًے ،چیف هٌنٹـ ٍبصت ًے اوؿ ثبلی
توبم هوجـف ًے کتٌب غوؿ کیب ہے اك پـ؟ ػومـی ثبت یہ ہے کہ رو ػومـی
ؿیوًیو اتھبؿٹیق ،پٌزبة هیں ثٌی ہے ،رو مٌؼھ هیں ؿیوًیو اتھبؿٹی ثٌی ہے ،اى
کی کوئی  Comparative Authorityثٌٌے کی رو لیزنلیيي ہے ،کیب وٍ ہوبؿے
مبهٌے هوروػ ہے کہ ہن اى کو  Compareکـمکیں ،اى کب هوافًہ کـمکتے
ہیں Examine ،کـمکتے ہیں؟ اوؿ تینـی اہن ثبت یہ ہے کہ آپ ایک فٌبًل ثل
کے ؽؿیؼے  Money Billکو پبك کـًے کب اعتیبؿ رو ہے ،وٍ ًہیں ؿکھتے۔ تو یہ
ہن آپ کی فبئؼے کیلئے ثبت کـتے ہیں ،ہن آپ مے اتفبق کـتے ہیں کہ اك کو ثبلکل
الًب چبہیئے But we are suggesting you to please bring a new Act of
 ،the Assemblyاك کے ؽؿیؼے پبك کـلیں اوؿ یہ اتھبؿٹی رو ہے ،یکن
روالئی مے اك کے اًؼؿ کوئی اینب ً Automationہیں ہے کہ یہ کبم ىـوع
کـػے گی؟ پھـ ثھی اك کو کئی هہیٌے لگیں گے یہ اپٌے آپ کو  Installکـًے
هیں ،اپٌے آپ کو کھڑا کـًے هیں ،اپٌے  Functioningکـًے هیں تو We will

 suggest youکہ آپ اتٌی رلؼ ثبفی ًہ کـیں ،اپٌے توبم هوجـف کینبتھ ثھی اك کو
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ڈمکل کـیں گے۔  ،I just want to point out another deficiencyایک
رینے هیـی ًظـ مے گقؿا کہ آپ ًے  Upper age limitؿکھی ہے Sixty five

 ،years of age for the Director General of the Authorityآپ هزھے
ثتبئیں کہ پھـ اك ػوـ کب آػهی کیب کـ مکے گب؟ اك کیلئے کبفی هيکل ہوگب ،آپ
هہـثبًی کـکے اك هیں یہ تجؼیلی لے کے آئیں ،اة  65مبل کب آػهی رو ہے ،وٍ
اك اتھبؿٹی کب رو چیئـهیي ہوگب تو What good he would have to deliver؟
اك کے اًؼؿ کیب عوثی ہوگی کہ وٍ الئے گب رجکہ اك هلک هیںٍ ،وثے هیں
پڑھے لکھے لوگ ہوًگےThe must have been educated in the more ،
better universities, they must have more bigger opportunities and

 ،wider opportunities of the experiences in the private sectorوٍ تو
آپ الئے ًہیں ہیں تو هیں اة  Justایک هخبل کے ٓوؿ پـ ثبت کـ ؿہب ہوں ،پھـ ثھی
آپ مے کہیں گے کہ ہن ًے اپٌے اك هؤلف کو اٍولی ٓوؿ پـ اك کے اوپـ ؿکھب
ہے ،آپ یہ غلٔ کـًے ربؿہے ہیں ،آئیي کے هطبثك ًہیں ہےIt is ،
 challengeableاوؿ پھـ ایک کوپٌی ثھی ربکـ اك کو  Challengeکـلے گی
اوؿ آپ کب یہ مبؿا کبم لٹک ربئے گب ،تو آپ  Kindlyاك کو Go through the

 ،order, go through the Constitutional provisionsاك کے هطبثك کـیں
اوؿ رلؼ ثبفی کی ّـوؿت ًہیں ہے۔ ایک ہفتے هیں ،ایک هہیٌے هیں تو ثہت
ثڑی تجؼیلی الئی ربمکتی ہے ،یہ پـامیل ہے ،چلتب ؿہے گب And this is we are
 attemptingکہ ہن ایک ایک ػى کی اپٌے  Challengesکو ػیکھیں لیکي اك رلؼ
ثبفی هیں آپ کب ًمَبى ہوگب ،یہ هیں آپ مے کہٌب چبہتب ہوں۔
وفیـ لبًوى مـ
رٌبة ڈپٹی مپیکـ آًـیجل الء هٌنٹـ۔
وفیـ لبًوى تھیٌک یو مـ۔ مـ چوًکہ اك پـ کبفی میـصبٍل گفتگو ہوچکی
ہے اوؿ فی الضبل یہ  Principles of the Billہے ،هیـے عیبل هیں رہبں تک اك
کی  Upper age limitہے مـ ،وٍ  Maximumہے  Sixty fiveکے هتؼلك
کیوًکہ ایک آؿڈی ًیٌل هوروػ ہے کہ اك مے اوپـ ًہیں ربمکتے ،ہن ًے وٍ
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ً Fixہیں کی ہے اوؿ رو اىتہبؿ اعجبؿ هیں آیب تھب ،اك کی رت ًيبًؼہی ہوگئی تو وٍ
ثھی کل فلوؿ آف ػی ہبؤك مے یمیي ػہبًی ہوگئی کہ وٍ  Null and voidہے ،تو
اگـ ہن ًیب اىتہبؿ ربؿی کـتے ہیں تو وٍ ثھی ہن مـػاؿ ٍبصت کو یہ ایيوؿًل ػے
مکتے ہیں کہ وٍ  Age limitپہ ثھی ہن اى کینبتھ ثیٹھ مکتے ہیں کیوًکہ یہ چیقیں
رو ہیں ،رت ایکٹ ثٌے گب تو اك کے ًیچے ہی ہن یہ چیقیں کـیٌگے اوؿ ػومـی
مـ ،هیـی یہ گقاؿه ہوگی کہ  2008هیں ًیيٌل اموجلی هیں ثھی اك ولت غبلجب ًا
امضبق ڈاؿ ٍبصت تھے ،اًہوں ًے فٌبًل ثل کے ؽؿیؼے  Judgesکی تؼؼاػ
ثڑھبئی تھی تو مـ ،هـکق هیں ثھی ہوبؿے پبك  Precedentهوروػ ہے۔ هیـی
مـ ،یہ گقاؿه ہوگی کہ وٍ ثل ثھی  Carryہوگیب تھب ،پبك ثھی ہوگیب تھب ،هیں یہ
ًہیں کہتب کہ یہ چیق  Quoteکـکے لیکي مـ ،هیں یہ کہتب ہوں کہ اك Spirit

کینبتھ کہ ہوبؿی رو ًیت ہے ،وٍ اچھی ہے اوؿ کوئی  Procedural flawsآئے
ہیں تو اك پـ ہن هل ثیٹھ کـ اك پـ ثبت ہومکتی ہے تو هیـی مـػاؿ ٍبصت مے
مـ ،یہ گقاؿه ہے کہ وٍ ہوبؿے ثڑے ہیں اوؿ آگے ہن ًے اى مے کبفی کچھ
میکھٌب ہے تو یہ هہـثبًی کـکے اك پـ اپٌی اهٌڈهٌٹل رو ہیں ،وٍ Propose
کـلیں ،ثبثک ٍبصت اوؿ مـػاؿ ٍبصت اك ثل هیں ہوبؿا مبتھ ػیں۔ تھیٌک یو۔
Mr. Deputy Speaker: The motion before the House is that the
Khyber Pakhtunkhwa, Finance Bill, 2013, may be taken into
’consideration at once? Those who are in favour of it may say ‘Aye
and those against it may say ‘No’.
)(The motion was carried
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Since no amendment
has been moved by any honourable Member in Clause 1 and 2 of
the Bill, therefore, the question before the House is that Clause 1
and 2 may stand part of the Bill? Those who are in favour of it may
say ‘Aye’ and those against it may say ‘No’.
)(The motion was carried
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Clause 1 and 2 stand part
of the Bill. Amendment in sub clause (4) of Clause 3 of the Bill:
Sardar Hussain Babak, to please move his amendment in sub
clause (4) of Clause 3 of the Bill. Sardar Hussain Babak, please.

 کـتب ہوں۔Withdraw  هیں،رٌبة مـػاؿ صنیي مپیکـ ٍبصت ہن ًے تو
 اى کو، هیں اپٌی ػوًوں رو اهٌڈهٌٹل ہیں،چوًکہ اك پـ ثبت ثھی ہوئی
 کـتب ہوں۔Withdraw
تبلیبں
Mr. Deputy Speaker: Amendments have been withdrawn;
therefore, original sub clause (4) of Clause 3 stands part of the Bill.
Sub clause (1), (2), (3), (5), (6), (7) of Clause 3 and paragraph (b),
(c), (d) of sub clause (4) of Clause 3 also stand part of the Bill. The
Honourable Minister for Law Khyber Pakhtunkhwa, to please
move his amendment in sub clause (1) of Clause 2 of the Bill,
sorry, 11 of the Bill.
Minster for Law: Sir, I beg to move that in Clause 11, in sub clause
(1), after the existing entry (ii), the following new entry (iia) may be
inserted, namely:
‘(iia) Minister for Law, Parliamentary Affairs and Human
Rights, Khyber Pakhtunkhwa as a Member’.
And for sub clause (5), the following may be substituted, namely:
‘(5) The Chief Minister and, in his absence, any of his
nominee from the Ministers shall be the Convener of the Policy
Making Council’.
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 ثھی اك کینبتھ ہے؟Third
The motion before the House is رٌبة ڈپٹی مپیکـ ری وٍ ػلیضؼٍ ہے۔
that the amendment moved by the honourable Minister may be
adopted? Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. The amendment is
adopted and stands part of the Bill. (Applause) Original entries
(iii) of sub clause (1), of Clause 11 stand part of the Bill. Entries (i) to
(ix) of sub clause (1) and sub clause (2) to (4), (6) and (7) of Clause
11 stand part of the Bill. Honourable Minister for Law Khyber
Pakhtunkhwa, to please move his amendment in sub clause (5) of
Clause 11 of the Bill.
Minister for Law: Sir, for the existing Clause, I beg to move that the
following may be substituted namely;
‘(5) The Chief Minister and, in his absence, any of his
nominee from the Ministers shall be the Convener of the Policy
Making Council’.
Mr. Deputy Speaker: The motion before the House is that the
amendment moved by the honourable Minister may be adopted?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those against it
may say ‘No’.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. The amendment is
adopted and stands part of the Bill. (Applause) Clauses 12 to 65
of the Bill: Since no amendment has been moved by any
honourable Member in Clauses 12 to 65 of the Bill, therefore, the
question before the House is that Clauses 12 to 65 may stand part
of the Bill? Those who are in fovour of it may say ‘Aye’ and those
against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Clauses 12 to 65 stand
part of the Bill. (Applause) Honourable Minister for Law, to please
move his amendment in Clause 66 of the Bill.
Minister for Law: Thank you, Sir. Sir, I beg to move that the existing
provision of Clause 66 may be renumbered as sub clause (1), and
thereafter the following new sub clause (2) may be inserted,
namely:
‘(2) The Government at the end of each financial year shall
lay before the Council all the notifications made under sub section
(1)’.
Mr. Deputy Speaker: The motion before the House is that the
amendment moved by the honourable Minister may be adopted?
Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and those against it
may say ‘No’.
(The motion was carried)
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Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. The amendment is
adopted and stands part of the Bill.

(Applause)

Since no

amendment has been moved by any honourable Member in
Clauses 67 to 118 of the Bill, therefore, the question before the
House is that Clauses 67 to 118 may stand part of the Bill? Those
who are in favour of it may say ‘Aye’ and those against is may say’
No’.

(The motion was carried)

Mr. Deputy Speaker: The ‘Ayes’ have it. Clauses 67 to 118 stand
parts of the Bill. (Applause) Long Title and Preamble also stand
part of the Bill.

 کب پبك کیب ربًب2013 فٌبًل ثل
Mr. Deputy Speaker: Honourable Minister for Finance, to please
move that the Khyber Pakhtunkhwa, Finance Bill, 2013 may be
passed.

رٌبة مـاد الضك وفیـ عقاًہ هیں یہ ثل پیو کـتب ہوں اوؿ پبك ہو۔ ىکـیہ
ری۔
Mr. Deputy Speaker: The motion before the House is that the
Khyber Pakhtunkhwa, Finance Bill, 2013 may be passed with
amendments? Those who are in favour of it may say ‘Aye’ and
those against it may say ‘No’.
(The motion was carried)
Mr. Deputy Speaker: The Bill is passed without amendments.
(Applause) The Bill is passed with amendments.
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 کب ایواى2013-14 هٌظوؿ ىؼٍ اعـاربت کے توحیك ىؼٍ رؼول مبل
کی هیق پـ ؿکھب ربًب
Mr. Deputy Speaker: Honourable Minister for Finance, Khyber
Pakhtunkhwa, to please lay on the table of the House the
Authenticated Schedule of Authorized Expenditures for the year
2013-14, under Article 123 of the Constitution.

 کـتبOn the table میٌیئـ وفیـ عقاًہ هؾکوؿٍ ػفؼہ کے هطبثك اك ثل کو
ہوں۔
Mr. Deputy Speaker: It stands laid. The Sitting is adjourned till
04:00 p.m. of tomorrow. Thank you.

ء ثؼؼ اف ػوپہـ چبؿ ثزے تک2013  روى27 ارالك ثـوف روؼـات هوؿعہ
کیلئے هلتوی ہوگیب
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