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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES

Tuesday, 6th October, 2009
The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) 

Islamabad, at eleven a.m. in the morning with Mr. Chairman (Mr. Farooq Hamid 
Neak) in the Chair.

-------------------
Recitation from the Holy Quran

َاعؤُذِباهللاِ مَن الّشٰیطٰن الرجِّیم
ِبسِم ٱِهللا ٱلرَّحَۡمـِٰن ٱلرَِّحیِم

ۥ ِربِّیُّوَن َكِثیٌر۟ َفَما َوَھُنوْا ِلَمٓا َأَصاَبُہمۡ ِفى َوَكَأیِّن مِّن نَِّبىٍّ۟ َقـَٰتَل َمَعُھ
َوَما َكاَن َقوَۡلُھمۡ ِإلَّٓا  ۔ـِٰبِریَن ۗ َوٱللَُّھ ُیِحبُّ ٱلصَّ َسِبیِل ٱللَِّھ َوَما َضُعُفوْا َوَما ٱسَۡتَكاُنوْا

َأن َقاُلوْا َربََّنا ٱغِۡفرۡ َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإسَۡراَفَنا ِفٓى َأمِۡرَنا َوَثبِّتۡ َأقَۡداَمَنا َوٱنُصرَۡنا َعَلى 
َـِٰفِریَن  ُٰھُم ٱللَُّھ َثَواَب ٱلدُّنَۡیا َوُحسَۡن َثَواِب ٱلَۡأِخَر ۔ٱلَۡقوِۡم ٱلۡ ۗ َوٱللَُّھ ُیِحبُّ  ِةَفـَٔاَت

۔ٱلُۡمحِۡسِنیَن 

اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ :ترجمہ 
انہوں نے ان مصیبتوں کے  بھی شریک ہوئے، تو نہ) اولیاء(بہت سے اهللا والے 

باعث جو انہیں اهللا کی راہ میں پہنچیں ہمت ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ 
اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا  ۔ اور اهللا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔جھکے

ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ! سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب
ثابت قدم رکھ ) اپنی راہ میں(ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں 

نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا  پس اهللا اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔
نیکو کاروں سے پیار کرتا ) ان(اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور اهللا 

۔ )جو صرف اسی کو چاہتے ہیں(ہے 
)١۴٨تا  ١۴۶سورة العمران آیات  (

.Leave applicationsبسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ : جناب چیئرمین

Leave Of Absence
کی بنا پر  جناب عدنان خان صاحب ذاتی مصروفیات: جناب چیئرمین

جوالئی کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے 28 ویں اجالس کے دوران 55 گزشتہ
اس لیے انہوں نے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست  تھے

منظور ہے؟
)رخصت منظور کی گئی(
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مصروفیات کی  ذاتی صاحبجناب محمد جہانگیر بدر : جناب چیئرمین
جوالئی اور موجودہ اجالس کے  30ویں اجالس کے دوران مورخہ 55بنا پر گزشتہ

اس لیے انہوں  اکتوبر کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے 2دوران مورخہ 
کیا درخواست ۔ نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے

منظور ہے؟
)رخصت منظور کی گئی(

ناسازی طبیعت کی بنا پر  حاجی محمد عدیل صاحب: جناب چیئرمین
جوالئی کو اجالس میں شرکت نہیں کر  29ویں اجالس کے دوران مورخہ  55گزشتہ 

سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست 
کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟

)رخصت منظور کی گئی(
مصروفیات کی بنا پر  ذاتی محترمہ عافیہ ضیا صاحبہ: جناب چیئرمین

جوالئی کو اجالس میں شرکت نہیں کر  30ویں اجالس کے دوران مورخہ  55 گزشتہ
کی درخواست  سکی تھیں اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت

کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟
)رخصت منظور کی گئی(

ذاتی مصروفیات کی بنا پر  رالہ ملک صاحبہمحترمہ شی: جناب چیئرمین
جوالئی کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکیں  30ویں اجالس کے دوران  55گزشتہ 

تھیں اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی 
کیا درخواست منظور ہے؟۔ ہے

)رخصت منظور کی گئی(
حب نے ملک سے باہر ہونے پروفیسر خورشید احمد صا: جناب چیئرمین

کی بنا پر حالیہ مکمل اجالس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا 
درخواست منظور ہے؟

)رخصت منظور کی گئی(
بعض ناگزیر وجوہات بنا  جناب عبدالنبی بنگش صاحب: جناب چیئرمین

ے ان اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے انہوں ن اکتوبر کے 5اور  2پر مورخہ 
کیا درخواست منظور ہے؟۔ رخصت کی درخواست کی ہے تاریخوں کے لیے

)رخصت منظور کی گئی(
ذاتی مصروفیات کی بنا  جناب محمد ہمایوں خان صاحب: جناب چیئرمین

اکتوبر کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے  2پر مورخہ 
کی ہے۔ کیا درخواست منظور اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست 

ہے؟
)رخصت منظور کی گئی(

ذاتی مصروفیات کی بنا پر  ڈاکٹر کھٹومل جیون صاحب: جناب چیئرمین
اکتوبر کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس  2مورخہ 
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تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور 
ہے؟

)ر کی گئیرخصت منظو(
محترمہ الماس پروین صاحبہ قریبی عزیز کے انتقال : جناب چیئرمین 

اس لیے  اکتوبر کو اجالس میں شرکت نہیں کر سکیں تھیں 2کے باعث مورخہ 
انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا 

درخواست منظور ہے؟
)رخصت منظور کی گئی(

منظور احمد وٹو، وزیر برائے صنعت و پیداوار  میاں: جناب چیئرمین
اکتوبر  7نے اطالع دی ہے کہ پہلے سے طے شدہ مصروفیات کی بنا پر مورخہ 

تک اجالس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ سید حامد سعید کاظمی صاحب وزیر 
ہیں  برائے مذہبی امور نے اطالع دی ہے کہ عالج کی غرض سے ملک سے باہر

مل اجالس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ جناب محمد اعظم خان اس لیے حالیہ مک
سواتی صاحب وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی نے اطالع دی ہے کہ وہ سرکاری 

اکتوبر تک اجالس میں شرکت نہیں  12دورے پر ملک سے باہر ہیں اس لیے مورخہ 
کر سکیں گے۔ 

Questions And Answers
Mr. Chairman: Now we take up questions. Question No.43. Abbas 

Khan.
43. *Senator Abbas Khan Afridi: Will the Minister for Interior be 
pleased to state:

(a) whether any mechanism has been devised to assess civilian 
casualties and damages to properties in FATA operations, if so its 
details; and

(b) whether any compensation has been paid for those casualties/ 
property damages, if not, its reasons?

Reply not received.

۔ اس کا جواب نہیں آیا! جناب واال: سینیٹر عباس خان 
اس کا جواب نہیں آیا۔: جناب چیئرمین

جناب میرے کسی سوال کا جواب نہیں آتا۔ اس پر آپ : سینیٹر عباس خان
نے دو مرتبہ رولنگ بھی دی ہےاب پھر جواب نہیں آیا۔ 

 6ور آج جوالئی کو دیا گیا ا 30اس سوال کا نوٹس : سینیٹر وسیم سجاد 
اکتوبر ہے۔ یہ بڑا  6ستمبر اور آج  30، اگست30 جوالئی، 30اکتوبر ہے۔ یعنی 

افسوس ناک واقعہ ہے کہ پوری منسٹری ایک سوال کا جواب تین مہینے میں نہیں 
دے سکی۔ یہ منسٹری کی نااہلی ہے، حکومت کی بھی نااہلی ہے اس پر نوٹس لیا 

جائے۔
س کو دیکھیں جواب تو آنے ذرا ا! بخاری صاحب: جناب چیئرمین

کہ  in future inform the concerned ministriesہوتا ہے  sufficient noticeچاہیں۔ 
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جواب وقت پر آنے چاہیں تاکہ جو ممبران سواالت کرتے ہیں ان کو پتا تو چلے کہ 
حکومت کی کیا کارروائی ہو رہی ہے۔

میری ! ب واالجنا): لیڈر آف دی ہاؤس(سینیٹر سید نیر حسین بخاری 
ہوا  submitآئی ہے کہ تیس جوالئی کو یہ  observationجو  surelyگزارش ہے کہ 

 probablyہے اور جواب نہیں پہنچا۔ اگر اس میں تھوڑا سا ٹیکسٹ دیکھ لیا جائے تو 

it might not relate to Interior Ministry. It might relate to SAFRON  تو اس
confusion ھی کی وجہ سے بbecause it relates to FATA, you know. They are 

asking question about the FATA and SAFRON is dealing over there.  اس لیے
 Whether the Interior Ministry wouldمیں پتا کر لیتا ہوں کہ کیوں جواب نہیں آیا۔ 

make the reply to it or SAFRON Ministry make the reply

میں یہ عرض کروں کہ اگر ان کو کوئی : سینیٹر حاجی محمد عدیل 
problem تو کم از کم یہ جواب تو دے دیں کہ اس کا  ہے وہ جواب نہیں دے سکتے

اس سے پہلے بھی اس ہاؤس میں بہت  جواب ہم اتنے عرصے کے بعد دے دیں گے۔
کچھ پتا نہیں  سارے سواالت کے جوابات نہیں آئے۔ آپ نے ہدایات بھی دی ہیں ہمیں

سواالت کدھر چلے گئے۔ اگر ایک سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ ایک ہفتے  کہ وہ
کا، پانچ دن کا نوٹس دیں کہ پانچ دن کے بعد اس سوال کا جواب آنا چاہیے۔ اگر نہیں 

کے سپرد کریں۔  Privileges Committeeآتا تو پھر اس کو 
۔ ۔ جی ڈاکٹر صاحبحاجی صاحب اس طرح کرتے ہیں: جناب چیئرمین

میری عرض یہ ہے کہ ! جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
اگر ہم پچھلے تین ماہ کے اندر، کیونکہ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ اس وقت فاٹا کے 

نظر آ رہے  problemکے  national securityہمیں  over allاندر جو مسائل ہیں یا جو 
 Interiorنہیں کرسکے کہ سوال  determineر ہم یہ ہیں تو تین ماہ کے اندر اگ

Ministry  کا ہے یا سیفران کا ہے پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بدقسمتی
ہم جب اپوزیشن بنچوں پر بیٹھے ہوتے تھے تو ہم پچھلی حکومت کی ۔ کی بات ہے

ے ہیں اور انہی نااہلیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ سوال پر سوال ہوتے جا رہ
reply not received, reply not received پہلی بات تو ۔ لیکن اب میری درخواست ہوگی

نے دینا  Interior Ministryکر لیں کہ اس کا جواب  clearیہ ہے کہ یہاں پر ایک بات 
ہے یا سیفران نے دینا ہے۔ اب تین ماہ گزر چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 

پر الیا جائے۔  next rota dayکو 
کو اس کا  next Tuesday اس میں ایسا کرتے ہیں کہ: جناب چیئرمین

 We will fix this question for next Tuesday. We will take upجواب آجانا چاہیے۔ 

this question next Tuesday. جواب آجانا چاہیے۔  ٹھیک ہے، اس سے پہلے
ا بھی جواب نہیں آیا۔اور سوالوں ک: سینیٹر حاجی محمد عدیل 

جس کا بھی جواب نہیں آیا آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ : جناب چیئرمین
Next question 44.

44. *Senatior Abbas Khan Afridi: Will the Minister for Railways be 
pleased to state:
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(a) the date of construction and life span of the rail-cum-road 
Khushhal bridge: and

(b) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to re-build the said bridge; if so, when?

Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) The construction work of 
Khushal Garh bridge was completed in January, 1908. However its conditions is 
satisfactory.

(b) There is no proposal under consideration to rebuiled the bridge as 
the condition of bridge is quite satisfactory.

انہوں نے جواب دیا ہے کہ ! جناب واال: آفریدیسینیٹر عباس خان 
میں مکمل ہوا تھا لیکن اس کی  1908خوشحال گڑھ پل کی تعمیر کا کام جنوری 

ہر پل کا ! جناب واال حالت تسلی بخش ہے اور اس کی تعمیر دوبارہ زیر غور نہیں۔
کے بعد ایک  ہوتا ہے تیس سال، چالیس سال، پچاس سال اس time frameایک 

expiry date  ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس پر کچھ بھی ہو جائے تو کوئی اس کا ذمہ
گزر چکی ہے۔ اس کا وقت اگر چالیس سال تھا،  expiry date دار نہیں ہوتا۔ اس کی

پچاس سال تھا، ساٹھ سال تھا وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس پر کسی بھی وقت کوئی 
نکہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ یہ پل کھڑا بھی واقعہ ہو سکتا ہے کیو

ٹیکنیکل ٹائم فریم ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ واحد  کیونکہ اس کا۔ ہے اور یہ چلے گا
۔ راستہ ہے

آپ سوال کر لیجیئے۔: جناب چیئرمین
میرا سوال یہ ہے کہ یہ واحد ! جناب واال: آفریدی سینیٹرعباس خان

ہے جب  ے ہیں کہ اس پر نہیں بن سکتا اور یہ واحد راستہاور یہ کہہ رہ راستہ ہے
نہیں جا  transportہے اس پر بڑی  ہے، جب کرفیو لگا ہوتا روڈ بند ہوتا درہ ہمارا

اور  کھڑی رہتی ہے transportپانچ پانچ دن وہاں  چار چار دن، سکتی تو تین تین دن،
اس لیے میری  رہتا ہے۔پڑا  کرک یہ سارا عالقہ بند ڈی آئی خان، کوہاٹ، بنوں،

غور الیا جائے اور اس کو بنایا جائے۔ گزارش ہے کہ اس کو زیر
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

واقعی یہ بات ): وفاقی وزیر برائے ریلوے(حاجی غالم احمد بلور 
پورا ہوچکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ  timeصحیح ہے کہ اس کا 

کرتے ہیں اور ہم یقین سے  maintenanceر دو، تین سال کے بعد ہ ہم اس کی متواتر
میں ہے کہ ابھی وہ اور بھی کافی عرصے  positionوہ اس  کہتے ہیں کہ انشاءاهللا

تک استعمال ہوسکتا ہے۔ 
پروفیسر ابراہیم صاحب۔ ٹھیک ہے۔: جناب چیئرمین

ہ ہے اصل بات ی! جناب چیئرمین: سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
ہے اور مسئلہ صرف ریل کا نہیں ہے، حاجی صاحب  rail-cum-road bridge کہ یہ

کرتے ہوں گے لیکن  maintenanceریل کے لحاظ سے وہ  کی بات درست ہوگی،
مجھے اور اس پورے عالقے کے عوام کو اس روڈ پر ، ہمیں، عباس صاحب کو

 ئے، یہ پوریاصل میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب اصل میں حل کیا نکاال جا
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Government responsible  ہے اورGovernment اس وقت  ہی اس کا حل نکالے۔
آ رہا ہے،  بیرل تیل الکھوں، ہزاروں اس عالقے سے بال مبالغہ صورتحال یہ ہے کہ

اسی سے  اور دونوں اطراف کھڑے ہوتے ہیں سڑک کے tankerپر  bridgeاسی 
ہے۔ تجویز یہ ہے کہ روڈ کو اس سے  پڑتا کرنا عوام کو شدید مشکالت کا سامنا

سے نجات حاصل  مشکل اس تاکہ عوام بنا دیا جائے bridgeالگ کرکے اس کا الگ 
ریل سے الگ  طرح کا کوئی منصوبہ ہے کہ روڈ کو کر سکیں۔ کیا حکومت کا اس

سندھ پر اور خوشحال گڑھ کے مقامات پر۔  تعمیر کیا جائے دریا bridge کرکے نیا
جی وزیر صاحب۔: ینجناب چیئرم

یہ میرا مضمون تو نہیں ہے لیکن عرض یہ ہے : الم احمد بلورغحاجی 
 rail-cum-road bridgeوہاں مشکالت ہیں کیونکہ وہ  کہ واقعی اس میں شک نہیں کہ

 maintenanceکا حصہ ہے اس کی بھی  bridgeہے لیکن عرض ہے کہ جو روڈ واال 
ی خراب حالت نہیں لیکن ان کی یہ بات بھی وہ بھی ٹھیک ہے، اتن ہے۔ ہوتی رہتی

بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی بات چلتی  اس پر بہت زیادہ ٹھیک ہے کہ
اب اس کو نیا بنانے کے لیے حکومت نے ابھی تک کوئی  رہتی ہے آہستہ آہستہ۔

 وہ اس پرسوچیں۔ والوں سے بات کروں گا کہ NHAانشاءاهللا میں  فیصلہ نہیں کیا۔ اب
Mr. Chairman: Thank you. Any other supplementary? Next is 

Question No.45, . 
45. *Senator Shahid Hassan Bugti: Will the Minister for 

Interior be pleased to state whether it is a fact that the US. Government 
has recently given a grant of U.S. Dollar 285 million for installation of 
cameras and scanners in Islamabad to enhance security, if so, the 
progress, if any, in the matter?
Mr. A. Rehman Malik: No. such grant has been given to Islamabad 

Police.
Mr. Chairman: Any supplementary? Yes, Prof. Ibrahim sahib.

سوال پوچھا گیا ! جناب چیئرمین: سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
 camera ملی ہے اسالم آباد میں US Grantکی  million dollar 285تھا کہ کیا 

installation کوئی  دیا گیا ہے کہ اسالم آباد پولیس کو کے لیے۔ اس جواب میںgrant 
ہے  سوال اسالم آباد پولیس کا نہیںویسے تو  کیا یہ بتایا جاسکتا ہے، نہیں دی گئی۔

 285 کے لیے security camera installationکیا حکومت کو اسالم آباد میں یہ  لیکن

million dollar aid بلکہ  ملی ہے یا نہیں ملی، حکومت یعنی صرف پولیس نہیں
ملی ہے؟  aidحکومت کو کیا یہ 

جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan (Minister for 

Parliamentary Affairs): Rehman Malik sahib is busy in some meeting, however, 
this grant as such is not given. 

 آپ کیا صرف اس سوال کا جواب دیں گے! بابر صاحب: جناب چیئرمین
کیونکہ ملک صاحب کے بہت سارے سواالت ہیں۔
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Dr. Zaheeruddin Babar Awan: There are two options, Mr. 
Chairman. If they want answers through me, I can give. If they want appearance 
of Mr. Malik then of course the honourable Leader of the House has informed 
that he will not be coming. 

پھر آپ جواب دے دیجیئے۔  حب،ٹھیک ہے بابر صا: جناب چیئرمین
)مداخلت(

جی وسیم سجاد صاحب۔: جناب چیئرمین
یہ سوال جو ہے اس  !جناب واال): قائد حزب اختالف(سینیٹر وسیم سجاد 

کے بارے میں لیکن اصل جو مفہوم ہے اس  camerasکی بنیاد تو یہی ہے کہ یہ 
ر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے بارے میں ہے او securityسوال کا وہ اسالم آباد کی 

 road blockاور ہر جگہ  کہ ہمیں یہاں آنے میں گھنٹوں لگتے ہیں باوجود اس کے
ہیں وہ بھی  کے جو وفاقی وزراء پاکستان ہے لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو

ہے اسالم آباد میں جس میں قیمتی جانیں  پھر کل جو واقعہ ہوا محفوظ نہیں رہتے۔
پوری حکومت موجود ہے رحمان ملک صاحب موجود ہیں جبکہ  ہوئی ہیں ضائع

اور ساری حکومت موجود ہے اس کے باوجود یہاں پر شہریوں کی زندگی محفوظ 
کیا یہ کیری لوگر بل  نہیں ہے۔ میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟

بھی بیچ دی گئی ہے؟  security and safetyکی طرح ہماری 
جی وزیر صاحب۔ :جناب چیئرمین

 وسیم سجاد صاحب جب وکالت کے لباس: ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان
ہوتے  میں jacketاور تھوڑا بولتے ہیں اور جس دن وہ  candidمیں ہوتے ہیں تو بڑا 

ہوئے ہیں اس لیے میں ان کے   میں آئے jacketآج وہ  اس دن خیر نہیں ہوتی۔ ہیں
comments ں گا، وہ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں اور آج کوئی تبصرہ نہیں کرو پر

 other comments تعلق ہے جہاں تک اس سوال کا منانے دیتے ہیں۔ jacket dayان کو 

apart, اس کا جواب یہ ہے کہ
no such grant has been given. Of course, if the grant is given to the Government 
it goes to the police. Automatically inbuilt answer which is there. There is no 
such grant given.

جیکٹ کی بھی قسمیں ہیں۔: جناب چیئرمین
Mian Raza Rabbani sahib knows it very well. This is the reason he posed this 
question. Next Question is 46, Tahir Hussain Mashhadi.

46. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:
Will the Minister for Interior be pleased to state the names of latest 
equipments provided to civil defence departments working under the 
administrative control of the Federal Government?

Mr. A. Rehman Malik: The Federal Government has not 
provided the latest equipment to Civil Defence Department working 
under its administrative control.

Mr. Chairman: Any supplementary?
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Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:  Sir,
before the supplementary, I find the Minister missing and regarding the……..

Mr. Chairman: Dr. Babar Awan is going to answer this question.

Senator Col.(Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, he is 
not the Interior Minister, he is a very learned Minister and a very fine 
gentleman, but still he is not the Interior Minister, and the thing that I want to 
bring to your kind attention is that no excuse can ever be given for the absence 
of the Minister. Under the rules of procedure, the rule say that it is the custom of 
every House in the World, when the question hour takes place usually Prime 
Minister answers in either house but here at least the Minister should make a 
point to come especially when they have 10 or 12 questions to answer. So every 
body have the same problem, when we ask a question we expect an answer, a 
detailed answer, answer full of knowledge of that particular Ministry. Now it is 
unfair to expect Mr. Babar Awan with all his intelligence and with all his 
qualifications to answer for the Ministry of Interior, which is a very very 
important Ministry and it serves especially in the provinces, especially in the 
law & order situation in the country today. Sir, it should not be condoned, the 
absence of Minister, can not be condoned.

Mr. Chairman: Till Malik Sahib comes back………

بات یہ ہے کہ کیا منسٹر صاحب نے : سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
responsibility اپنے طور پر shift یا انہوں ، کر دی ہے بابر اعوان صاحب کے اوپر
ہوتا ہے تو وہ آپ سے  absentسٹر جب بھی کوئی من۔ کیا ہے informنے آپ کو 

leave کہ میں نہیں آ سکتا دوسری بات یہ ہے کہ  مانگتا ہےMinistry of Interior  میں
دونوں کے  مجھے۔ منسٹر آف سٹیٹ بھی ہے فیڈرل منسٹر بھی ہے۔ دو وزیر ہیں

آپ سے اجازت لی ہے کہ آج وہ نہیں آئیں  ان دونوں نے لیے احترام ہے لیکن کیا
۔ کرے گا attendکوئی اور  questionsان کے گےاور 

آئی  requestملک صاحب کاتعلق ہے۔ان کی  جہاں تک: جناب چیئرمین
میں بھی اور انگلینڈ سے کچھ منسٹرز  National Assemblyہیں  busyکہ وہ  تھی

 ئےآ اور اسی لیے بابر اعوان صاحب آئے ہوئے ہیں Interiorاور  سیکرٹری ڈیفنس
مگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک صاحب خود ۔ to answer the questionsہیں کہ 
answer ۔ کریںtill his arrival, we defer the questions of Malik Sahib and 

hopefully ۔ ۔ٹھیک ہےان کو بال لیں گے
Senator Col.(Retd.) Tahir Hussain Mashhadi: Sir, in England, 

the Minister for Interior, the Home Minister is never absent from the House of 
Commons, he is always there to answer the question. 

ہو گیا ہےabsentان کے لیے ہمارا منسٹر وہ جو آئے ہوئے ہیں
I fail to understand it and Sir this, something has to be done, these excuses come 
Session after Session, Year after Year, you have to take a bold step in this 
respect Sir, I humbly request you that the Ministers must be directed to attend, 
not be requested, they do not listen to requests.

احب وہ چاہتے ہیں کہ ملک ص اعوان صاحب ڈاکٹر بابر: جناب چیئرمین
۔ کریں answersخود 
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Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman! if you 
recall about three minutes back I said the same thing that if you want answers of 
the question, I am here and it’s a question of collective responsibility of all the 
Ministers under Articles 90 and 91 of the Constitution. I am here to reply the 
questions, but if the Honourable Member wants the personal appearance of the 
Minister then kindly defer it, that is what I said right in the beginning.

Mr. Chairman: Should we defer all these questions or the only one 
question? All questions have been deferred. I have given the ruling, Col. Sahib 
please I have given the ruling that the questions are deferred of Mr. Malik till his 
arrival, next No.47

کر دیتے ہیں۔ deferبھی  next questionجواب نہیں ہے 
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan : Sir may I give the 

numbers of the questions? 

مجھے بتا دیجئے۔: جناب چیئرمین
These are 43,45, 46,47,49,51,52,54,55,64,65,68,69,70,72,74,76-A, and 76-C, all 
these are deferred. 

اعوان صاحب نے بتایا ہے کہ ملک صاحب : سینیٹر محمد اسحاق ڈار  
 delegate تو یہ کس چیز کے لیے جیسے آپ نے فرمایا ہے ہے ہوا delegate یہ کو

سوائے ۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ ہوا ہے یہ پوچھ کر بتائیں کہ اس کا جواب نہیں آیا ہے
۔ ہیںاس کے کہ سوال ہیں لیکن ان کے جواب نہیں 

Mr. Chairman : All these questions will be taken up next Tuesday.

یہ کر دیتے ہیں چلیں۔ 
)مداخلت(

Mr. Chairman: The answers replied should come and all these
questions will be taken up next Tuesday.

۔یہ جو آپ نے لکھایا ہے
they will be taken up next Tuesday and all these replies must come Leader of the 
House, please ensure to them.

میرے خیال ۔ جناب میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں :سینیٹر وسیم سجاد
ایک تجویز ہے اگر لیڈر آف دی ہاؤس اس ۔ میں میں جو صورت حال دیکھ رہا ہوں

 Minister to ensure the۔ دی جائےایک علیحدہ منسٹری بنا ۔ پر غور کر لیں

government to reply.  ایک اور وزیر کی بھیaccommodation اور ہو  ہو جائے گی
ملک ۔ آگئے جی، آگئے جی۔ آنے شروع ہو جائیں سکتا ہے کہ اس کے جواب بھی

۔ صاحب
 the House سے آپ کی نہ آنے کی وجہ ملک صاحب: جناب چیئرمین

was very upset.
Senator A. Rehman Malik (Federal Minister for Interior): I 

apologize but unfortunately there is only one Rehman Malik being summoned 
everywhere so I got to be there. Mr. Chairman, I was in the parliamentarians 
meeting this morning and then I was summoned by the Prime Minister because 
the Home Minister of UK is there and I was supposed to attend him at 7:45 to 
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take up the matter of all those visas which are held up. Pakistani students, 
business community, doctors for 6 to 7 months the passports are with the UK 
Embassy. So I am going to take all those matters with him including some of the 
illegal immigrants who are stranded in UK. So, that is why I have requested the 
Leader of the House in the morning that I have got my all apologies but some 
time it is impossible for me to be here in the House and Mr. Chairman you have
always been kind. I request that if you can allow me to answer all these 
questions tomorrow morning, I will be grateful and still if you want me to not to 
meet the dignitaries, visiting dignitaries, I will not go, this is more important for 
me.

Mr. Chairman: Actually we are keeping it next Tuesday because---

 No.No you۔ اس کا جواب نہیں آیا ہے! جناب : سینیٹر محمد اسحاق ڈار

can‘t answers ۔ زبانی جواب دے دیں
)مداخلت(

ڈار صاحب کی بات صحیح ، ملک صاحب ایک منٹ: جناب چیئرمین
پر سپلمنٹری بنتے  basisمیں جواب آئے گا اس کے  writingکا  questionپہلے ۔ ہے
ٹھیک ہے۔۔ ہیں

I am keeping all of your questions on Tuesday and please ensure that the replies
are there, so that the honourable members are able to put supplementary 
questions. 

Senator A. Rehman Malik: Ok Mr.Chairman I will do the 
needful. Thank you Mr. Chairman.

اب یہ عباس خان کا سوال ہے اس کا بھی جواب نہیں آیا :جناب چیئرمین
۔ہے

میں یہ کہہ رہا ۔ تو نہیں ہے replyجناب، : آفریدیسینیٹر عباس خان 
آیا ہوں میں نے سات آٹھ  بھی سوال ہیں جب سے میں اجالس میںہوں کہ میرے جو 

اور فاٹا میں آپریشن ہو رہا  سوال کیے ہیں جس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا گیا
کی وجہ  اس۔ اور سارے ملک میں کیا پوزیشن ہے حاالت ہیں ملک میں کیا۔ ہے

ہے اور نہ ان سے  سے فاٹا والوں کے لیے یہ سوچا جاتا ہے کہ نہ ان کا جواب ہوتا
سارے ۔ آ جائے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر امن کوئی پوچھنے واال ہے اور آخر

 جب آپ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ آ جائے گا ملک میں امن
اور ان کے لیے آگے کیا بنے گا تو اس ملک میں امن کہاں  کہ وہاں کیا ہو رہا ہے

ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ۔ مروایا جائےخالی ان کو ۔ سے آئے گا
آج ہو  اور ادھر ہمارے جو حاالت ہیں زندگی کا حق بھی چھین لیں جبکہ آپ ان سے

آج تک نہیں  جو میں سوال کرتا ہوں اس کا کوئی جواب۔ جائے گا کل ہو جائے گا
۔ اور کسی بھی سوال کا جواب نہیں آیا ہے ہے

اس کا  منسٹر صاحب آپ کی منسٹری سے۔ ےٹھیک ہ: جناب چیئرمین
جواب کیوں نہیں آیا ہے۔
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): ریاستیں اور سرحدی عالقہ جات وزیر برائے( جناب نجم الدین خان 
میں کہتا ہوں کہ  فاٹا کے لیے انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں

۔۔۔ ہونی چاہیے discussionاس پر بھی 
سوال کا جواب دیں۔  آپ، نہیں، نہیں: جناب چیئرمینٰ

Mr. Chairman: Question No.50, Dr. Muhammad Ismail Buledi.

50. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:  Will the 
Minister for Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) the amount earned by PTV from commercials during the 
tenure of present MD;

(b) the present financial position of the PTV and the position at 
the tune of present appointment; and

(c) the income earned by the PTV during the last two years 
with month wise break up?

Mr. Qamar Zaman Kaira: (a)  Total income of Rs. 3,523.521 
million earned during the tenure of the present MD, who joined PTV on 
13.12.2008 out of which Rs. 1187 million relates to commercials income.

(b) (i) PTV financial position for the first six months of the 
financial year 2008-09 showed a deficit of Rs. 316.649 
million as on 31-12-2008, whereas, the present MD joined 
PTVC in the mid of December 2008.

(ii) At the time of joining of new MD-PTV on 13-12-2008 the 
Bank position was Rs. 452.674 million (over Draft) 
whereas present position reflects surplus cash in hand of 
Rs. 43.330 Million.

(iii) This is worth mentioning that PTV has also paid back all 
Bank Loans after the joining of present MD.

(iv) Recoveries of long outstanding dues during the tenure of 
present MD have also accelerated. Out of Rs 590 million 
clear dues as on 
30-11-2008. Rs. 569 Million have been recovered after the 
joining of present MD, which was appreciated by the sub-
committee of Senate Standing Committee on Information 
and Broadcasting.
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(v) With the personal efforts of present MD an amount of Rs. 
28 Crores have been saved from ICC Cricket Series 
through re-negotiation by present MD with ESPN.

(c) The income earned by the PTV during the last two years 
with Month-wise Break-up is as under:—

(Rs. In Million) 
————————————————————————————————————————

Month 2006-07 2007-08 Month   2006-07   2007-08 
————————————————————————————————————————

July 115.049 120.944 January  338.44    5 427.075

August 303.158 582.159 February 373.067    446.288

September 482.568 420.039 March   387.858      470.584

October 347.327 440.570 April     341.321     385.868

November 368.505 454.502 May     439.032     425.799
December 387.369 500.462 June     569.244    566.178 

————————————————————————————————————————
Total:         4452.943    5240.468 

————————————————————————————————————————

Mr. Chairman: Any supplementary?

کے بارے میں وزیر PTVمیں نے .:سینیٹرڈاکٹرمحمد اسماعیل بلیدی
صاحب سے سوال کیا تھا لیکن وزیر صاحب مجھے نظر نہیں آئے۔ 

ایک تو آپ کے جوابات نہیں آتے pleaseملک صاحب  :جناب چیئرمین
آپ  .you are trying to disturb the House. You are speaking so loudlyپھر 

decorum  کوmaintain  رکھیں۔
کے M.D.TVجناب چیئرمین،  :سینیٹرڈاکٹر محمد اسماعیل بلیدی

یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب  حوالے سے جو میں نے سوال کیا تھا،
 who is very active, hardجو وزیر صاحب نے دیا ہے۔ ایک تو ہمارے کائرہ صاحب 

working Minister بن گئے ہیں۔  ماشاءاهللا وہ گورنر بھی
ڈاکٹر صاحب سوال کر لیجئے ناں۔ : جناب چیئرمین

انشاء اهللا  PTVاس کےآنے سے : سینیٹر ڈاکٹرمحمداسماعیل بلیدی
کے حوالے سے جو پوچھا  .M.Dمزید ترقی کرے گا۔ اس سوال میں ایک تو میں نے 

اب کو ہوئی ہے؟ تو اس نے جو PTVکے آنے کے بعد کتنی آمدنی  .M.Dتھا کہ اس 
 million rupees 316,649 کے دورمیں.M.Dدیا ہے کہ اس سے چھ ماہ پہلےگزشتہ 

 million rupees 2.3نے اس میں .M.Dکے خسارے کا سامنا کرنا پڑا جبکہ موجودہ 

33اضافی خرچہ تھا اس کو بھی پورا کیا اور  million rupees amount surplus۔ ہوگئی
کے آنے سے .M.Dاور اس  .M.Dکہ پرانے میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں 

نے اپنا  .M.Dمیں تھے اور یکدم اس  lossاتنی بڑی رقم کا فرق کیوں ہے۔ پہلے وہ 
overdraft ختم کر دیا اورsurplus amount  بھی تیار کیا۔ یہ راتوں رات دو چار ماہ

لے میں، تو یہ کیوں ہے اور اگر پچھ.M.Dاور اس  .M.Dمیں اتنا بڑا فرق پچھلے 
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M.D.  کی وجہ سے اتنا خسارا ہوا ہےتو اس کو کمیٹی میں یہاں بالیا جائے اور اس
نے اتنا  .M.Dنے اتنا فائدہ ادارے کو دیا ہے اور اس  .M.Dسے پوچھا جائے کہ اس 

نقصان دیا ہے۔ ایک سوال میرا یہ ہے۔ 
بلوچستان میں ، کی صوبوں کے اندر حالت PTVدوسری بات یہ ہے کہ 

کیا۔ وہاں ایک یتیم خانہ تھا۔ میں وزیر صاحب سے یہ  visitود جا کر وہاں میں نے خ
 district-wiseپوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چاروں صوبوں میں اور ہر صوبہ میں جو 

آپ کے پاس کیا تجاویز  لیےہیں ان کی سہولت کو بہتر بنانے کے PTV Centresجو 
ہیں؟

احب۔ جی وزیر ص .Thank you :جناب چیئرمین
 writtenجس طرح کہ ): ر برائے اطالعاتیوز(کائرہ  زمانلجناب قمرا

reply کہ موجودہ  میں ہم نے کہاM.D.  تبدیل کر کےcast کیا گیا تو انہوں نے اپنی
efforts سےorganizational structure  یں تبد یلیا ں ال کر، اپنے مexperience کو

ی النی شروع کی ہے۔ یہ بات یقینَا فاضل یں بہترم  organizationاستعمال کر کے 
ماہ یا دو ماہ کے  ایک یا ایک ہفتہ، درست ہے کہ راتوں رات بالکل concern ممبر کا
بہتر نہیں ہو سکتی لیکن سمت بہرحال درست ہونی شروع ہو  organizationاندر تو 

رت جو وزا والی revenueکافی وقت ہوتا ہے جس میں اتنے بڑے  جاتی ہے۔ چھ ماہ
آسکتا ہے۔  turn downاس میں کافی حد تک  ہوتی ہے organizationیا 

اس  دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر فاضل ممبر مطالعہ فرمائیں گے تو
M.D. کے دور میں جو سابقہrecoveriesجو ہماری  تھیںold pending recoveries تھیں

بہتر cash flowے بھی ان کاکی وجہ س recoveriesوقت پر ہو گئیں۔ ان  recoveriesوہ 
 something . No, sir, this is 452.674 2.30 نے فرمایا ںسے انہو banksہوا اور جو

million rupees  جو تھا وہ بنک کاover-draft جس کو انہوں نے ختم کیا ہے اور  تھا
 569تھیں جس میں سے  million rupees 590 وہ normal recoveriesہماری جو 

million rupees recoveries کی گئی ہیں۔ Business جناب ۔ کو بھی بہتر کیا گیا ہے
میں آپ کی اجازت سے فاضل ممبران کو یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا ! چیئرمین

گورنمنٹ  کر دیا ہے۔ اب openکرنے کے لیے اس کو overhaulکو ہم نے  PTVکہ 
مکمل آزادی دی گئی ہے بلکہ اس کو  کے طور پہ کام نہیں کر رہا spokesmanکے 

یہ اس طرح کام کر رہا  کام کر ہے ہیںchannelsکے  ایک مارکیٹ جس طرح کہ
میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ وہاں پر اب contentsہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ اس کے 

Opposition Members کو بھی اتنی تعداد میں جتنا گورنمنٹ کو وقت ملتا ہے ان کو
بھی بہتر  ratingکی  PTVز میں وقت دیا جاتا ہے اور اس سے بھی بال کر پروگرام

بہتر کئے ہیں۔ یہ جو  business plansہم نے  لیےکے  businessہوئی ہے اور 
recoveries کر کے اور اپنےbusiness کو بہتر کر کے جوrevenue increase ہو ا ہے

rather thanبھی ختم ہوا ہے  .O.Dکا  bankہمارا  اس کی وجہ سے that over and 

above that O.D. 43 کچھ پڑا تھا ہمارے پاس اس وقت million کا cushion  موجود
 .ہے

شکریہ۔ : جناب چئیرمین
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تو یہ  مانگی ہے پچھلے دو سال کی تفصیل: سینیٹر محمد اسحاق ڈار
کہ یا تو انہوں  میں گزارش کروں گا تو تک کی جن دوسال کی تفصیل ہوگی30-6-09
جواب ، سوال کچھ ہے، کئے ہیں اگر یہ صحیح ہیں تو پھرprintسال غلط  نے اوپر

جہاں  figuresکی 08-07دینی چاہئیں تھیں۔اور   figures کی 09-08کچھ ہے۔ ان کو 
 .and 07-08 07-06انہوں نے دے دی ہیں اور

کائرہ صاحب ذرا اس کو د یکھ لیجئے۔ : جناب چیئرمین
 checkمیں اس کو ، درست بالکل! واال جناب:  زمان کائرہ لجناب قمر ا

ہو۔  errorلیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی  کر
اگر درست بھی ہو ں لیکن سال غلط figures: سینیٹر محمد اسحاق ڈار

ہیں۔ 
زاہد صاحب۔ : جناب چیئر مین

 تھا.M.Dکہ پہال  ایک تو یہ ہے کہ اس نے کہا: محمد زاہد خان سینیٹر
صحیح طریقے سے نہیں چالیا۔ کیا businessنہیں کیں یا اس نے  recoveriesاس نے 

کہ نہیں لگا تھا اور اس کو جب نکال دیا گیا کیا اس  وہ انہیں کے دور میں لگا تھا
reason سے نکال دیا گیا کہ اس نے صحیحbusiness نہیں چالیا یا recoveries  نہیں

 اور اس نے کتنی تنخوا ہ لی ہے یکیں یا کوئی اور وجہ تھی۔ اگر کوئی وجہ بھی تھ
کیا گیا کہ آپ نے جو  demandاور جب اس کو نکال رہے تھے کیا اس سے یہ 

صحیح نہیں کیں تو آپ dutiesاگر آپ نے اپنی ، تنخواہ لی ہے یا جو مراعات لی ہیں
یا نہیں؟ مہربانی۔  کے لیے کہا تھاrecoveriesنے اس سے 

جی وزیر صاحب۔ : جناب چیئرمین
 اس بھی سرکاری مالزم جہاں تک کوئی: اب قمر الزمان کائرہ جن
assignment یا  پہduty رکھا جا تا ہے۔ اس کی  پرduty اگر آپ کی  پرsatisfaction 

یا قانون  آپ کا حق ہوتا ہے۔ مگر یہ تو کوئی روایتreplacementتو  نہیں بھی ہوتی
نخواہیں واپس لے لیں۔ جناب ان سے ت کر لیں اورrecoveriesکہ آپ ان سے  نہیں ہے

بندوں experiencedسے  private sectorمیں  Government Corporations! چیئر مین
کو  .M.Dکو ال کر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سسٹم کو بہتر کیا جائے۔ پچھلے 

اس وقت یہ فیصلہ ہوا ہو گا، مجھ سے پہلے ہوا لیکن میری گورنمنٹ ۔ موقع دیا گیا
ان کا ، گیا ہیں ان کو دیکھا .M.Dsیہ فیصلہ ہوا کہ جو موجودہ  ہوا کے دور میں

analysis کیا گیا۔ ماضی میں بھی وہPTV  کےM.D.  رہے ہیں۔ ان کے دور میںPTV 

کیا گیا۔ جس سے یقینَا ایک بہتری آنی  tryاچھی تھی تو ان کو performanceکی 
کا ایک پیسہ بھی  تو کرتی ہے کہ گورنمنٹ ensureشروع ہوئی ہے۔ حکومت 

revenueیا کسی ایسے آفیسر کو کبھی بھی  کا ضائع نہ ہوpromoteیا نہیں کیا جاتا 
elevate  یا ان کوappoint  نہیں کیا جاتا جن کے بارے میں پہلے سے علم ہو کہ ان

موجود ہوتی ہے تو اس  کی گنجائش کیا ہے لیکن پھر بھی اگر بہتری capabilityکی 
اس بات کا  appointmentکی .M.Dے جاتے ہیں اور موجودہ طرح کے فیصلے کئ

اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ میرے کہنے سے نہیں یا گورنمنٹ کے  Data، اظہار ہے
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 ,Contents of the PTVاس بات کو ظاہر کرتا ہے،  revenue recordکہنے سے نہیں 

Network, PTV progammes وہ ظاہر کرتے ہیں کہ
Performance of the M.D. is now better. 

 سینیٹر وسیم سجاد۔: جناب چئیرمین
کہتا ہوں کہ پاکستان کی  خوش آمدید پہلے تو میں: سینیٹر وسیم سجاد

میں موجود ہیں۔  Houseمیں پہلی مرتبہ ایک گورنر صاحب ہمارے  تاریخ
جناب میں گزارش کروں گا کہ میں قائم مقام  :جناب قمر الزمان کائرہ 

۔ ہوں
میں جناب صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل : سینیٹر وسیم سجاد 

تو  ا پہ دیکھ PTVکا خبر نامہ  ١٢یا  ١١غالبَا  اور میں نے گیاlateمیں یہاں سے ذرا 
 کیا coverکیا گیا، باقی چیزوں کو بھی  coverکو بھی  National Assembly وہاں پہ

 یں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ گورنر صاحبذکر نہ مگر سینیٹ کی کاروائی کا بالکل
دیتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ سینیٹ کے خالف اس قسم  پارلیمنٹ کو خاصی ا ہمیت

تعصبانہ رویہ ہے کہ اس کا ذکر ہی کوئی نہیں۔  discriminatoryکا 
ذرا اس کا پہلے جواب دیں۔ وزیر صاحب: جناب چیئرمین

Besides being acting Governor you are the Minister for Information and 
Broadcasting. While Senate is being discriminated. It is violation of the Article 
25 of the Constitution. 

وسیم سجاد صاحب کا بہت  جناب میں پہلے تو: جناب قمرالزمان کائرہ 
اور میری  ں قائم مقام ہوںمی۔ کیا welcomeکہ انہوں نے مجھے  شکریہ ادا کرتا ہوں
کے اندر ایک نئے سسٹم میں ہم جا رہے  transition phaseایک ۔ عارضی تعیناتی ہے

ہونے واال سسٹم آنے والے دنوں میں  introduceہیں اور یقینَا گلگت بلتستان کے اندر 
ہوا ہے اور گلگت بلتستان کےلوگوں کی خواہشات کے  appreciateابھی بھی بہت 

 کر رہا ہوں۔ handleمیں اس کو  میں، transitory phaseاس کے ایک  ا ہے۔مطابق ہو
ہت شکریہ۔بآپ کا 

(interruption)

 I amہے۔  ادا کیا میں نے تو آپ کا شکریہ نہیں۔: جناب قمرالزمان کائرہ

not defensive.  میرے محترم ہیں، مجھ سے  پآseniorاس لیے میں شکریہ ادا ۔ ہیں
 .I am not being defensive۔ کر رہا ہوں جناب

اس کا جواب دے دیجئے کہ سینیٹ کی کاروائی کیوں : جناب چیئرمین 
نہیں دکھائی گئی۔ 

پارلیمنٹ کے دونوں ایوان  لیےہمارے  جناب :جناب قمر الزمان کائرہ
یا پاکستان کا کوئی بھی اداراہ یا کوئی  PTVیکساں محترم ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 

جناب، تو اس میں  ایوان باال ہے یہ تو ویسے بھی ۔۔۔ نیٹ اور قومی اسمبلیسی، فرد
پی ٹی کرسکے یا اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکے۔ discriminationکوئی 

وی پر سینیٹ کی کارروائی الگ سے برابر دکھائی جاتی ہے۔ یقینًا میں کل کی 
دوں گا۔کارروائی کا ریکارڈ لے کر وسیم سجاد صاحب کو پیش کر 
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وسیم سجاد صاحب نے یہ  یہ کل نہیں آیا ہو گا تب ہی تو: جناب چیئرمین
بات اٹھائی ہے۔ 

ہو سکتا ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا۔ میں : جناب قمر الزمان کائرہ
۔ صرف یہ گزارش کر رہا ہوں

)مداخلت(
ڈاکٹر کھٹومل صاحب آپ بیٹھ جائیے۔: جناب چیئرمین

You read the rules that when the minister is speaking you should listen to him 
and not stand like that. Thank you. 

، میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے! جناب: جناب قمر الزمان کائرہ
کیا ہو، اس وقت خبرنامے کا وہ حصہ چل چکا ہو اور اگر  switch جس وقت ٹی وی

ہوا ہے تو میں اس کی ذمہ داری لوں گا اور جو  نہیں ہے، کسی وجہ سے نظر انداز
میرے اور حکومت کے ۔ بھی لوگ ہوں گے ان کے خالف پوری کارروائی کروں گا

یہ تو ایوان باال ہے، پارلیمنٹ کے ! لیے اور پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے جناب
دونوں ایوان ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں۔

 ڈاکٹر کھٹومل۔: جناب چیئرمین
وزیر صاحب سے  بہت شکریہ۔ میں معزز: سینیٹر ڈاکٹر کھٹومل جیون

اس نے اگر اس ادارے کو اتنا ، جو ایم ڈی تھا previous یہ پوچھنا چاہوں گا کہ
کرنے کا ارادہ ہے؟ conduct نقصان پہنچایا ہے تو اس کے خالف کوئی انکوائری

جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نقصان ! جناب: جناب قمر الزمان کائرہ

ت کی یا اس کی صور کرنے turn downکو  پہنچانے کی بات نہیں ہے۔ کسی ادارے
 spokesmanکو ٹھیک کرنے کا، گورنمنٹ کے roleحال کو بہتر بنانے یا اس کے 

کی گئی۔ inductاس کو ختم کرنے کا تعین کیا گیا۔ نئی ٹیم، تھا roleکے طور پر جو 
کر دیا گیا  changeنہیں کر سکی تو ان کو  up to the aspiration performاگر وہ ٹیم

اور نئے ایم ڈی کے آنے سے، ایک نئی ٹیم النے سے وہاں پر بہتری آنی شروع 
ہوئی ہے۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے ادارے، اس سے بڑے 

نہیں  turn-downوں میں پورےادارے، سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں، وہ چند مہین
لگتا  time لیےکے  turn aroundنہیں ہو جاتا بلکہ اس turn aroundہو جاتے۔ ان کا 

ہے۔ اس معزز ایوان میں بہت سے معزز اراکین تشریف فرما ہیں جو ماضی میں اس 
وزارت کے وزیر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری کارپوریشن کو

turn around رنے کے لیےکyou take time but our direction is right. We do not 

say that it is absolutely correct now لیکن ہم نے ان کو بالکلopenness  دے دی
ہے۔ میں فاضل ممبران سے گزارش کروں گا کہ ضرور مجھے بتائیے گا، اگر کسی 

جائے بلکہ آپ کے ممبران کو بھی پروگرام میں اپوزیشن کے کسی ممبر کو نہ بالیا 
زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور گورنمنٹ کے ممبران ان میں کم آتے ہیں تو یہ

proportionate  ایسا نہ ہو تو میں اس کا ذمے دار ہوں۔
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نہیں آئے ہیں۔ اس لیے اس کے  reply کے ۵٢اور  ۵١: جناب چیئرمین
.On his behalfبعد پروفیسر خورشید احمد۔

)مداخلت(
جی کس پوائنٹ پر؟: جناب چیئرمین

کرتا welcomeکائرہ صاحب کو ! میں جناب: سینیٹر حاجی محمد عدیل
بلتستان کے قائم مقام گورنر کا حلف اٹھایا ہے۔ میں آپ سے ۔ ہوں کہ انہوں نے گلگت

پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی صوبے یا پاکستان کے زیر انتظام کسی عالقے کا 
کا ممبر بن سکتا ہے؟ گورنر، پارلیمنٹ 

 and then weآ کر دیں گے وزیر قانون اس کا جواب :جناب چیئرمین

will answer you. کے جوابات نہیں آئے ہیں۔ ۵٢اور  ۵١۔ Next  پروفیسر خورشید
پڑھ لیجیے۔ question number یہ On his behalf احمد۔

53. *Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Railways 
be pleased to state:

(a) the total land of Pakistan Railway’s illegally occupied by various 
persons / institutions indicating also the names of illegal 
occupants with measurement of land so occupied; and

(b) the steps taken by the Government to vacate the said land?

Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) Total area of Pakistan Railway 
land illegally occupied by various persons/institutions is 4231 acres, detailed as 
under: —
————————————————————————————————————————

Divisions Land under illegal Land under illegal
occupation of occupation of Govt.

individuals Dept./ Institutions
(Acres) (Acres)

————————————————————————————————————————
Peshawar 168.69 227.121 
Rawalpindi 34.85 68.32
Lahore 1801.07 581.24
Moghalpura (W) 37.874 —
Multan 211.89 25.237 
Sukkur 237.52 21.93 
Karach 245.766 2.97 
Quetta 333.384 233.38

————————————————————————————————————————
Total 3071 1160

————————————————————————————————————————  
Grand Total:    3071 + 1160 = 4231 Acres 

————————————————————————————————————————
The names of Government Departments/Institutions illegally occupying 

1160 acres of Pakistan Railways land are as under:—
————————————————————————————————————————

Division Names of Government Land under illegal
Departments/ Institutions occupation

(in acres)  
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————————————————————————————————————————
Peshawar  Judicial Complex at Bannu 7.56

 University at Bannu                         48.10
 Highway Department                       107.64 

(Bannu Gambila Serai Road)
 Highway Department                    36.91 

(Hangu Bye-pass Road).
   Government Hospital at

Nowshera                              26.92 

Rawalpindi  Joint Staff HQ                         36.97
 Housing & Town Planning,              7.75 

Government of Punjab
 XEN Highway Gujrat                    7.71
 Tehsil Municipal Administration /         0.17 

Dinga.
 Tehsil Municipal Administration /         2.10 

Mandi Bahauddin
 Tehsil Municipal Administration /         0.11 

Jhelum.
 Tehsil Municipal Administration /        13.51

Chakwal.

Lahore  Pak Rangers at Narowal                4.65
 Pak Rangers at Head Marala         400.00
   Pak Rangers at Ganda Singh
    Wala                                  21.38
 Pak Rangers at Khaim Kiran         143.19
 Pak Rangers at Kanganpur            11.04
 Punjab Police at Shahdara             0.98 

Multan  Pak Rangers Punjab at Yazman       25.00
 Frontier Works Organization at        0.237 

Dera Taj
Sukkur WAPDA at Sukkur/Rohri              21.93

Karachi  Frontier Works Organization           2.97
Karachi

Quetta  Pak Army at Chaman               42.96
 Food Department at Chaman         1.57

————————————————————————————————————————
Division Names of Government Land under illegal

Departments/ Institutions occupation
(in acres)  

————————————————————————————————————————

 Pakistan Telecom. at Chaman                  6.87

 Pakistan Custom at Chaman                  11.77

 Municipal Committee at Chaman                2.42

 Education Deptt. at Chaman                    3.93

 Postmaster General at Chaman                 0.42

 Building and Road Dept at                     2.46 

Chaman
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 Frontier Corpse at Chaman                  160.98
————————————————————————————————————————

Total                                       1160
————————————————————————————————————————

There is long list of individuals illegally occupying 3071 Acres of 

Railway land as per attached list placed in a Folder marked as Annexure-A.

(b) Steps taken to vacate the illegally occupied land are as under:—

 Regular anti-encroachment operations are conducted by each 

Division with the help of Railway and District Police.

 FIRs are lodged and Police Memos are issued against illegal 

occupants.

 Cases of encroachments are registered with Special Judicial 

Railway Magistrate under Section 134 of Railway Act, 1890.

 Illegal occupation of Railway land by Govt. 

Departments/Institutions has already been taken up with the 

concerned Departments and is being pursued for mutual 

settlement.

 As a result of these efforts, an area of 87 Acres of Railway land 
has been retrieved from the encroachers during the period from 
January 2009 to June, 2009.

(Annexure has been placed on the table of the House as well as Library)

سوال کے جواب ! جناب چیئرمین : سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
میں بتایا گیا ہے کہ چار ہزار دو سو اکتیس ایکڑ ریلوے کی زمین پر ناجائز قبضہ 

ں میں ایک ہزار ایک سو ساٹھ ایکڑ پر تو حکومت کے ادارے ہیں ہو چکا ہے۔ اس
ہیں۔ ان حکومتی اداروں میں  individuals یا اور تین ہزار اکہتر ایکڑ پر پرائیویٹ

 Judicial Complex at Bannu and University of Bannu سرفہرست پشاور ڈویژن میں
ریب ہیں۔ کا ذکر ہے۔ وہاں پر عمارات تقریبًا مکمل ہونے کے ق

آپ سوال کیجیے۔: جناب چیئرمین
میرا سوال یہ ہے کہ ریلوے کیا : سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

کر رہی ہے۔ وہاں پر عمارات مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں 
نہیں کر سکتی کہ وہ ان کے ساتھ معامالت deal اورکیا حکومت کے ساتھ ریلوے

 private land recover ہ ختم کر دے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہطے کر کے معامل
ہو چکی ہے۔ اس میں  recover کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ صرف ستاسی ایکڑ
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 کرنے کے لیے یہ recover فہرست بھی دی گئی ہے۔ کیا حکومتی اداروں سے بھی
steps  اٹھائے گئے ہیں یا صرفindividuals  کے لیے ہیں؟

)مداخلت(
کتنے سواالت کریں گے پروفیسر صاحب؟: جناب چیئرمین

صرف ایک مختصر سی گزارش : سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
ہے۔ 

آپ نے تو الئن لگا دی  پوچھیے۔ supplementary ایک: جناب چیئرمین
ہے۔ 

صرف ایک ہے۔ اس کے تین : سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
parts  ہیں۔

وہ تو ٹھیک ہے۔ : جناب چیئرمین
۔ صرف اتنی گزارش ہے: وفیسر محمد ابراہیم خانسینیٹرپر

پوچھ  supplementary question کے مطابق ایک Rules :جناب چیئرمین
 .and in one supplementary you are asking three supplementariesسکتے ہیں۔

۔ میں یہ جناب کی مہربانی ہو گی: سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
کہ حکومتی اداروں نے جو قبضہ کیا ہے، کتنا عرصہ گزرا ہے کہ  پوچھنا چاہتا ہوں

ریلوے الئن اور ریلوے سٹیشن خالی پڑے ہیں؟  وہاں عمًال ریلوے نہیں ہے اور وہ
.please جی منسٹر صاحب Thank you: جناب چیئرمین

بات  نےں خود ہی انہو): وفاقی وزیر ریلوے(غالم احمد بلور  حاجی
کی اور خود ہی جواب بھی دے دیا۔ ان کا عالقہ بنوں ہے۔ انہوں نے ہی قبضہ کیا 
ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ قبضہ بھی ان کی حکومت کے دوران ہوا اور وہاں 
پر جو عمارات بنی ہیں، وہ ان کی حکومت کے دوران ہی بنی ہیں۔ اس میں مسئلہ 

بند ہو چکا ہے۔ یہ کمال مانیں کہ پشاور میں یہی ہے، جیساکہ انہوں نے کہا کہ وہ 
کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ سارا قبضہ بنوں میں ہی ہے۔ ہماری جو زمینیں ہیں، ان میں 
بڑا جھگڑا ہے۔ ہمارے چاروں صوبوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ 

تھ صوبے پہلے بنے تھے اور ریلوے کو بعد میں یہ زمینیں دی گئیں۔ اب ان کے سا
 government to government ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور ہم نے کچھ زمینیں

فروخت کی ہیں اور سندھ والے نہیں مان رہے۔ اس پر ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ 
تک آفر کی ہے کہ آدھی آپ کی اور آدھی ہماری، کوئی فیصلہ  ہم نے انہیں اس حد

بوں کے ساتھ کوئی فیصلہ ہو جائے جن کریں لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ان صو
نے خود تو قبضہ  صوبوں نے قبضہ کیا ہے۔ خدانخواستہ کسی اور نے، زاہد صاحب

نہیں کیا، صوبوں نے قبضہ کیا ہے۔ 
اسحاق ڈار صاحب۔: جناب چیئرمین

سے honourable Minister !جناب چیئرمین: سینیٹر محمد اسحاق ڈار
بھی ہے کہ ایک طرف گیارہ سو ساٹھ ایکڑ  suggestionمیرا یہ سوال بھی ہے اور 

زمین پر فیڈرل گورنمنٹ اور پراونشل کے مختلف ادارے ہیں۔ یہ سٹیٹ کی پراپرٹی 
ہے۔ ریلوے منسٹری بھی سٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، عوامی ادارہ ہے۔ دوسری طرف 
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سے ہیں۔ یہ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ بیٹھ کر ا state institutions قابضین بھی
کر لیں۔ ظاہر ہے جب ریلوے خسارے میں چل رہی ہے، فیڈرل  settle ایک دفعہ

کرتی ہے۔ مثًال اگر انہوں نے سو ارب دینا ہے تو اس میں  financing گورنمنٹ اسے
کر کے ریکارڈ کو سیدھا کر لیں۔ یہ چیز اچھی نہیں لگتی  adjustدو ارب کی زمینیں 

یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کہ ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ 
ہیں۔  illegal ادارے یا پبلک ادارے بنے ہیں، وہ سارے یا پراونشل گورنمنٹ کے

سوال کیا ہے ڈار صاحب؟  آپ کا: جناب چیئرمین
 I suggest to them that میرا سوال یہ ہے کہ: سینیٹر محمد اسحاق ڈار

they should adjust it. It is only a book entry and it should be finished.  جہاں تک
individuals illegal occupants are concerned they should go heavy handed and 

they should recover the land ۔ ہیں
ہے۔ آپ ان کی  suggestionیہ ان کی ۔ ٹھیک ہے: جناب چیئرمین

suggestion  نوٹ کر لیجیے۔
Senator Muhammad Ishaq Dar: Sir, let the Minister answer.

کہ ہم نے صوبوں کے  میں عرض کروں گا: غالم احمد بلور حاجی
ساتھ بات چیت شروع کی ہے اور سب سے پہلے شہباز شریف صاحب سے بات 

انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ۔ ہوئی ہے۔ آج بھی میں نے ان سےپوچھا
بالئیں  انشاء اهللا آپ کو جلد۔ کیبنٹ میں لے کر جاؤں گاہے اور میں اس مسئلے کو 

گے اور آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ پنجاب میں فیصلہ ہو جائے تو پھر ساری 
جگہ ہوجائے گا۔ 

ڈاکٹر سومرو صاحب اور حاجی غالم علی صاحب، آپ : جناب چیئرمین
اس ، ے پوچھادونوں میں سے ایک سوال کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سومرو صاحب نے پہل

ڈاکٹر سومرو صاحب۔ لیے ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ 
جناب چیئرمین۔ جہاں تک  شکریہ: سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

ریلوے کی زمینوں پر قبضے کا مسئلہ ہے، ہم نے پہلے بھی ایک تجویز دی تھی کہ 
بہت سے مقامات پر ریلوے کی زمینوں پر کافی عرصے سےعام لوگوں کے گھر 

نے ہوئے ہیں۔ انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ سرکاری قوانین کے مطابق یہ ب
زمینیں انہیں االٹ کی جائیں۔ بظاہر وہ زمینیں ریلوے کے کام کی نہیں ہیں۔ اس لیے 
میری پہلی تجویز یہ ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سلسلے میں ان لوگوں 

ہیں کہ  ہے، جنہوں نے یہ درخواستیں دی کی درخواستوں پر کوئی فیصلہ ہوا
عرصہ دراز سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین سرکار کے کام کی نہیں ہے، 

۔ بہت سے مقامات پر بہت سے ٢نمبر ۔ ایک وہ ان کو االٹ کر دی جائیں۔ نمبر
وہاں ریلوے کا نظام ختم کر دیا گیا ہے اور وہ ، ریلوے سٹیشن خالی پڑے ہوئے ہیں

ریلوے  ت تباہ ہو رہی ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ زمینیں، وہعمارا
اسٹیشن وغیرہ اگر بیچ دیے جائیں تو ریلوے کو فائدہ ہو گا، حکومت کو فائدہ ہو گا۔ 

اس سلسلے میں کچھ بتائیں۔ 
جی منسٹر صاحب پلیز۔ : جناب چیئرمین



22

وے کا یہ مسئلہ میں ان کا شکرگزار ہوں۔ ریل: غالم احمد بلور حاجی 
ایسا ہے کہ لوگوں نے قبضہ بھی کیا ہے اور جیساکہ انہوں نے کہا کہ بہت سی 

کر دی ہوئی ہیں۔ وہاں پر ہم نے اس دفعہ  abandonedزمینیں ایسی ہیں جو ہم نے 
ایک سو سترہ پوائنٹس اخباروں میں ٹینڈر کے لیے دیے۔ اس میں صرف بیس پچیس 

نے ٹینڈر ہی نہیں دیا۔ گو کہ اس وقت زمینوں کے  لوگوں نے ٹینڈر دیے، باقی کسی
ریٹ بہت کم ہیں اور لوگ سامنے نہیں آ رہے۔ کچی آبادی والوں کو تو ہم نے کہہ 

ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کچی آبادی والوں کو زمین دینا چاہتے ۔ دیا ہے
ی آبادی ہیں، ہم ان کو دے دیں گے بلکہ کئی جگہوں پر تو دے بھی دی ہیں۔ کچ

اس لیے وہ زمینیں ہم نے ان کو االٹ کر ۔ والے غریب لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے
دی ہیں۔ 

Mr. Chairman: Leader of the House.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Thank you Mr. 
Chairman. 

ہیں۔  honourable ministers availableجناب گزارش یہ ہے کہ بہت سے سواالت ہیں، 
 he wantsپر گوندل صاحب کا سوال ہے  Sr. No. 75ہے۔  meetingکی  ECC! جناب

to make a reply  اگر وہ پہلے لے لیا جائے۔Secondly  میریsubmission  یہ بھی ہے
یہ ہماری کوشش ہو ! نہ ہو۔ جناب in future we ensure that during session ECCکہ 
گی۔

نمبر ہے؟ پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ کا ہے۔ 75 آپ کا: جناب چیئرمین
75. *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Will the 

Minister for Narcotics Control be pleased to state the number of 

narcotics control centres in the country with province-wise and district-

wise break up?
Minister for Narcotics Control: The Ministry of Narcotics 

Control has established two Model Addiction Treatment And Rehabilitation 
Centers (MATRCs) at Islamabad (Chack Shehzad) and Quetta with the cost of 
Rs.39.017 million each. Both are 45 bedded centers providing free treatment, 
food, boarding and rehabilitation to drug addicts. Efforts are also made for their 
job placement.

Year wise state of patients treated in MATRCs 
————————————————————————————————

Year Quetta   Islamabad Total
————————————————————————————————

2005-06 354 363 717
2006-07 553 340 893
2007-08 513 380 893
2008-09 566 387 953

————————————————————————————————
Total 1986 1470 3456

————————————————————————————————
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In addition to the above two centers, the following five projects have 
been completed by the Ministry with stated objective of providing treatment, 
rehabilitation and awareness services to the targeted and vulnerable population 
of the country.

Completed Projects

(i) NGO Support Programme

(ii) Focused Drug Abuse

(iii) Community Participation in Drug Demand Reduction

(iv) Creating Mass Awareness against Drug Abuse
(v) Treatment Programme for Injecting Drug Users (IDUs)

Mr. Chairman: Any supplementary?

Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: No supplementary.

 Questionکسی اور کا سپلیمنٹری سوال ہے؟ نہیں ہے۔: جناب چیئرمین

No. 56 ٰعیل بلیدی صاحب۔ڈاکٹر اسم
56. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minster for  
Defence be pleased to state the number of persons appointed in PIA on 
temporary and regular basis during the last three years with province-wise 
breakup?

Ch. Ahmad Mukhtar: PIA appointed 1491 employees on temporary 
and 48 employees on regular basis during the last three 
years. Province wise break-up is provided at Annexure-A.

Mr. Chairman: Any supplementary?
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میں نے وزیر صاحب سے گزشتہ : سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
مالزمین کی  contract or daily wages and confirmمیں  PIAتین سالوں کے دوران 

تے آپ دیکھ سک! بھرتی کے حوالے سے صوبہ وار سوال پوچھا ہے۔ جناب چیئرمین
 ,daily wagesبھرتیاں کی ہیں اور  1491ہیں کہ تین سالوں کے دوران انہوں نے 

contract and confirm 48 جو صوبہ وار ! ہیں۔ جنابfigures  دیے ہیں، ان میں
میں  1491اور منسٹر صاحب نے نظر انداز کیا ہے۔  PIAچھوٹے صوبوں کو 

کے  100 ,95ہمارا کوٹہ کے حساب سے  %6ملی ہیں تو  39سےبلوچستان کو صرف 
قریب بنتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ بلوچستان کو خاص 

میں بلوچستان  میں مالزمتوں کے حوالے سے نظرانداز کیا گیاہے۔ ان PIAطور پر 
ہے، باقی جتنی بھی  GMنہیں ہے۔ ایک  MD, Director, Dy. Directorسے کوئی 

یک بھی بلوچستان سے نہیں ہے اور جو تین سو بھرتی ہیں، ان میں ا postsبڑی 
کی  enquiryکیے گئے ہیں، وہ بھی جعلی ڈومیسائل پر بھرتی کیے گئے ہیں، ان کی 

کم ہیں لیکن  700کے کوٹے میں سے ابھی تک  1000میں بلوچستان کے  PIA جائے۔
ں کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ می 39میں سے صرف  1491ابھی میرا سوال ہے کہ 

کا کوٹہ بنتا ہے، اس کو  100 ,95وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے ! کیوں نظرانداز کیا گیا ہے؟ جناب چیئرمین

ہیں، ان میں  V, VI groupsہیں، جو بڑے  39گروپ ہیں ان میں بلوچستان کے 
ئی آفیسر لینا جرم ہے؟ یا ان کی بلوچستان کا کوئی نہیں ہے۔ کیا بلوچستان سے کو

آفیسر بھرتی ہونا نہیں ہے؟ وزیر صاحب، آپ مجھے کس طرح مطمئن  قسمت میں
کریں گے؟

ٹھیک ہے، منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
Ch. Ahmed Mukhtar (Minister for Defence): I am very grateful to 

the member who has pointed out this issue. This issue was raised earlier also and 
I had earlier told this House that I am trying my best to make certain changes in 
the criterion of taking the exams. The problem is that there is one criterion of 
taking exams and unfortunately the students from Balochistan and from 
backward areas do not qualify in these exams and that is why, they are left 
behind. I have talked to the MD, PIA and I have told him that we have to find a 
way out where people from Balochistan or backward areas are adjusted also. I 
can assure you sir, that if there is a good school out here and if it has to compete 
with the school in backward areas, definitely the boys from the city center would 
get more seats. So, we are working on that and

 levelو بھی اس کے لوگوں ک backward areasکوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے  
 they come into and they get the seats. As far as lower cadre isتاکہ پر الیا جائے

concerned, I think in the last three years  کے بارے میں جو سوال تھا اس میں
کے پانچ بندے  cadre Vکے ہیں، اس میں  cadreبلیدی صاحب نے کہا ہے کہ نچلے 

 promotion on yourے چھ بندے ہیں اور اس سے اوپر ساری ک cadre VIہیں، 

performance ہے۔You hardly employ anybody over these things.

ٹھیک ہے۔ سینیٹر کلثوم صاحبہ۔ میں نے دیکھ لیا ہے، : جناب چیئرمین
مجھے لگتا ہے بلوچستان کے تمام لوگ منسٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔
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آپ کی وساطت سے میری ! جناب چیئرمین: وم پروینسینیٹر کلث
humble  گزارش ہے۔ وزیر موصوف نے بہت اچھا فرمایا ہے کہbackward areas 

ہے  cushionنہیں کرتے، بالکل صحیح ہے۔ کیا ان کے لیے کوئی  qualifyکے لوگ 
ں پر گزشتہ سات سالوں سےیہ بات کر رہی ہوں۔ می floorاس  یا نہیں؟ میرا خیال ہے

اس کے لیے تو ! ہے، جناب meritیہ نہیں کہتی کہ اسالم آباد یا پنجاب کا جو 
کرنے کے لیے مزید پچاس سال چاہییں۔ میں پھر یہ سوال  competeبلوچستان کو 

ہے جو  cushionکروں گی کہ کیا کسی بھی منسٹری میں ان کے لیے کوئی 
backward areas  کے لوگوں سے سے آئیں گے اور پنجاب یا اسالم آبادcompete 

کریں گے؟
جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین

بڑے افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان کا ! جناب: چوہدری احمد مختار
کوٹہ ضائع جاتا ہے۔۔۔

)مداخلت(
 Zahid Sahib, don’t argue likeسنیں pleaseآپ آرام سے : جناب چیئرمین

this. This is violation of rules. سٹر صاحب سے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔آپ من
 I will tell this augustمیں پھر یہ بات کہوں گا: چوہدری احمد مختار

House  کہ میں نےlast three years  کےresult  میں دیکھا ہے کہ جو بھی بھرتیاں
 Iہوئی ہیں، یہ ہمارے آنے کے بعد نہیں ہوئیں، یہ ہمارے آنے سے پہلے کی ہیں۔ 

am just telling you the flaws in the system  جس کی وجہ سے یہvacancies  خالی
 educationاس کا  .and people from Balochistan and these areas sufferرہ جاتی ہیں 

level  اوپر کرناit is the job of the Education Department of a province  اس میں تو
یں یہ کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ اگر ہم بلوچستان میں کچھ نہیں کر سکتالیکن م

 تھوڑا level of questionsلے رہے ہوں تو اس کا  examکا  particular postمیں کسی 
 I am trying to ease them, I amنہ ہو۔  problemسا نیچے کر دیا جائے تاکہ ان کو 

trying to help them. In future   جب کوئیvacancies  گی، جب لسٹیں بنیں گی نکلیں
.they will see better results for people from Balochistanتو 

مندوخیل صاحب۔میں نے سب کے ہاتھ دیکھ لیے ہیں۔ : جناب چیئرمین
کے چار ہاتھ ہیں،  ANPفکر نہ کریں، ہر پارٹی سےایک آدمی کیونکہ اس وقت 

صاحب بھی ہیں، آپ  حاجی عدیل صاحب، بنگش صاحب، افراسیاب صاحب، زاہد
decide  کر لیجئے کہ کون بولے گا۔Questions  بہت ہیں۔ میں ہر پارٹی کے ایک

بہت سے سواالت ہیں ورنہ اگلے ، کر لے questionآدمی کو اجازت دوں گا کہ وہ 
سواالت کا نمبر نہیں آئے گا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ جی مندوخیل صاحب۔

میں سات سالوں  Houseمیں اس ! یئرمینجناب چ: سینیٹر گلشن سعید
سے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک آدمی چھ بندوں کی نمائندگی کرے، ایسا کبھی 

جو  نہیں ہوتا، ہر بندے کی اپنے دل کی بات ہوتی ہے، وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے
 ملک کے لیے چاہتا ہے، ہم یہاں عوامی نمائندے ہیں اور ہمیں اسمبلیوں نے بھیجا
ہوا ہے۔ یہ ہمارا وقار مجروح کرنے والی بات ہے کہ ایک بندے کو بات کی اجازت 
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ایسا نہیں ہوتا، آپ ایسا نہیں ! جناب دی جائے گی، دوسروں کو نہیں دی جائے گی،
کر سکتے۔

میں یہ  rulesپڑھیے،  rulesیہ ہے، آپ  reasonاس کی : جناب چیئرمین
کر رہا ہوں کیونکہ  allowں تین سے زیادہ می .not more than 3 questionsہے کہ 

کرنا چاہتے ہیں۔ questionمیں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس پر 
میں بڑی معذرت کے ساتھ پھر آپ سے عرض کرنا :سینیٹر گلشن سعید

۔ چاہتی ہوں
Mr. Chairman: If I go strictly to rules, Senator Sahiba, 3 questions

 ختم کرنا پڑے گا۔ پورے ہوتے ہی ہمیں 
آپ نے بالکل منہ بند کروا ! نہیں، چیئرمین صاحب: سینیٹر گلشن سعید

دیا ہے، نہ آپ بولنے کی اجازت دیتے ہیں۔۔۔
 Why don’t youکر دیجئے۔  rules amendپھر آپ : جناب چیئرمین

amend the rules? تاکہ پھر اس کے مطابق چال جائے۔ مندوخیل صاحب۔
پر آئیں تو سارے پاکستان  rules, regulationsاگر : سعید سینیٹر گلشن

ہو رہی ہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ violationsمیں جتنی 
کریں؟ violationپھر ہم بھی وہی : جناب چیئرمین

نہیں کر رہے۔ violateنہیں، ہم : سینیٹر گلشن سعید
Mr. Chairman: Do you want me to violate the rules? Are you 

suggesting that? Mandokhail Sahib.

اگر یہاں آ کر بات نہیں کریں گے تو آنے کا مقصد : سینیٹر گلشن سعید
ہی نہیں ہے، میں آ کر اپنا نام لکھوا کر ادھر سے باہر نکل جاْوں یہ تو کوئی بات 

نہیں ہے۔ 
کیجئے۔ questionپلیز آپ  !مندوخیل صاحب: جناب چیئرمین

میں منسٹر صاحب ! جناب چیئرمین: نیٹر عبدالرحیم خان مندوخیلسی
کا۔۔۔۔ میں اس! کے جواب کااحترام کرتا ہوں لیکن جناب واال

Mr. Chairman: Don’t teach me to violate the rules.

میں اس بات کو مکمل ! جناب واال: سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل
کہ ہمارے صوبے میں اس معیار کے لوگ نہیں  with due respectمسترد کرتا ہوں 
نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا  levelبھرتی ہو، وہ  regular or irregularہیں جن کی یہاں 

 specialہوں کہ آپ جس مضمون میں چاہیں جس میں آپ کی کوئی چیز ہے، آپ 
بلکہ اس سے کچھ  standardلوگوں کو مقرر کریں، ہمارے صوبے میں اگر اسی 

ہمارے ! جناب واال ۔ہمیں سزا دے سکتا ہے Houseنہ ملے تو یہ  candidateر کے اوپ
لوگ تمام تعلیمی کمزروی، غربت،افالس کے باوجود بڑے اونچے معیار پر مقابلہ 

یا دوسرے ادارے کا ریکارڈ منگوا لیں تو  civil servicesکرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ 
کیا ہے۔ میری عرض  qualifyلوگوں نے آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے کتنے 

 ےیہ ہے کہ اصل مسئلہ بے انصافی کا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میرے پچھل
tenure  میںPIA دوسرے صوبوں کو سینکڑوں  میںservices  ملی ہیں لیکن ہماری
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کروں گا کہ جو  requestبھی کچھ نہیں ہے۔ میں منسٹر صاحب سے  irregularطرف 
اس حوالے سے ایک اصطالح ہے اگرچہ میں اس سے متفق نہیں پہلے سے ہی یہاں 

ہوں لیکن چونکہ یہ ہاؤس کا کوٹہ ہے۔ ہمارا جو پہلے سے کوٹہ ہے اور جسے پورا 
نہیں کیا گیااس کا مکمل ریکارڈنکلوائیں۔

آپ کا سوال آ گیا ہے؟! مندوخیل صاحب :جناب چیئرمین
سوال یہ ہے کہ ہمارا  اس میں میرا: سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

جو کوٹہ تھا جوکہ ہمیں نہیں مال ہےاس کی کمی کو کیا آپ پورا کریں گے یا کوئی 
طریقہ نکالیں گے؟ یہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ معیار کے مطابق لوگ آئیں گے۔

Ch. Ahmad Mukhtar: Mr. Chairman! thank you very much. I think 
as through your good office, how would we make the request that we should 
make a committee of three people from Balochistan and NWFP, if they also 
have reservation on this and we can workout on that that how many people get it 
omitted and how many people apply. In certain cases when jobs are advertised 
in newspapers like ‘Dawn’ or ‘Jang’ and they do not go to backward areas of 
Balochistan, nobody from that area would even apply for a job.

Mr. Chairman: I think that’s a very good suggestion

کےپارلیمنٹری لیڈر ہیں۔  ANPجو آپ کی طرف سے آئی ہے۔ حاجی عدیل صاحب 
دوسرے آپ خٹک صاحب کو لیے لیجیے، تیسرے مندوخیل صاحب کو لے لیجیے۔

)مداخلت(
اور ڈیفنس منسٹر  Leader of the Houseایک منٹ، : جناب چیئرمین

 suggestionsھی بنا لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ بڑی اچ sub-committeeصاحب بیٹھ کر ایک 
ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کر دی جائیں۔ anomaliesآئی ہیں تاکہ جو 

آپ نے کہا تھا آپ کو ٹائم دوں گا۔: سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری
پہلے ذرا اس پر فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ کو سن لیتے : جناب چیئرمین

نہیں رہی۔ جی لشکری صاحب کی بات  کی ضرورت questionہیں۔ اس کے بعد تو 
سن لیں۔

)مداخلت(
اور فاٹا سے بھی لیں گے، آپ گھبرایئے  JUIہاں جی : جناب چیئرمین

نہیں۔ جی حاجی لشکری صاحب۔
بہت ! جناب چیئرمین: نیلشکری ریئسا میر سینیٹر نوابزادہ  حاجی

تک  جہاں۔ افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کہتے ہیں
یا کسی تحصیل  backward districtبلوچستان کے کوٹے کا مسئلہ ہوا ہے تو یہ کسی

لڑکے ہیں لیکن یہ اسالم آباد  qualifiedکی بات نہیں ہے، ہمارے پاس مکمل طور پر 
نہیں ہیں اور اب ان  qualifiedکا پرانا رویہ رہا ہے کہ پہلے بنگالیوں کو کہا کہ وہ 

ف ہے۔ ہم اس بات کو چیلنج کے طور پر لیتے ہیں کہ کا اشارہ بلوچستان کی طر
لڑکے ہیں، ہم پورے بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ہم  qualifiedہمارے پاس مکمل 

 sub committeeکسی ایک عالقے کی بات نہیں کر رہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایک 
اسے بیٹھیں، اسے پورے طور پر دیکھیں اور  Senatorsاس میں بلوچستان کے ، ہو
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ensure  کریں کے کوٹے کے مطابق بلوچستان کوPIA  میں اس کاshare ۔ دیا جائے
نہیں ہیں۔ qualified personsیہ بہانہ نہیں ہو گا کہ ہمارے پاس 

بنائی جا رہی ہے، اس میں  sub committeeدیکھیں جی : جناب چیئرمین
رنٹیئر سے ہوں گے۔ اس ہو گی، وہ بلوچستان، فاٹا اور ف representationہر پارٹی کی 

دیکھ لیں گے۔ Leader of the Houseاحب اور سلسلے میں ڈیفنس منسٹر ص
 smallerسندھ بھی : سید طاہر حسین مشہدی) ریٹائرڈ (کرنلسینیٹر 

provinces میں ہے۔
Mr. Chairman: In this regard please members should meet the 

Leader of the House and the Defence Minister. O.k.
درانی صاحب آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟

بارے میں  کے replyاس سوال کے! جناب: سینیٹر محمد علی درانی
5thہے کہ  responseایک  of June  کو یہquestion  دیا گیا ہے اورreply  تک 2008میں

cover  کیا گیا ہے جبکہrequirement  یہ تھی کہ اسreply  ک کی جو ت 2009میں
appointments  تھیں ان کو دیا جاتا۔ اس سوال کوrectify ہونا چاہیےwith reference 

to the question put by the honourable Senator.

 sub committeeچلیں وہ تو منسٹر صاحب نے خود ہی : جناب چیئرمین
بنوا لی ہے۔

جھے یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ م! جناب: سینیٹر محمد علی درانی
اٹھا رہا  lossکا  monthly billionsدیکھ کر افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ادارہ جو کہ 

ہے۔ یہ ایک انتہائی  1491ہیں ان کی تعداد  temporary appointmentsہےاس میں جو 
قومی سطح پر سوچنے کا عمل ہے، ہماری ایک روایت رہی ہے کہ جب تک نئی 

پچھلی حکومت  responsibleتمام غلطیوں کی حکومت نہیں آ جاتی اس وقت تک 
صاحب کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر  honourable Ministerہوتی ہے لیکن میں 

 temporary جو آخری سال گزرا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ابھی بتا سکیں کہ

appointments  کتنی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہtemporary 

appointments  کا سلسلہ ایک ایسے ادارے میں جو کہ پہلے ہیbillions کے losses 
بیان کریں؟ justificationاٹھا رہا ہے، اس کی 

پسند کریں گے یا یہ جو  دینا answerآپ ! منسٹر صاحب: جناب چیئرمین
بن رہی ہے اس میں رکھیں گے؟ special committeeاب 

اس کمیٹی میں آ  detail زیادہ میرے خیال میں :چوہدری احمد مختار
جائے گی۔

اس میں آ جائے گی۔! درانی صاحب: جناب چیئرمین
میں جاننا چاہوں گا جو ان کے دور میں گزرا : سینیٹر محمد علی درانی

ہے۔
 سے 2008جو پیپلزپارٹی کے زمانے میں ہوا وہ : چوہدری احمد مختار

 to 2007میرے پاس  میرے پاس نہیں ہے۔ dataتک ہی ہے اس کے عالوہ  2009

کا ہے۔ to 2007 2006 کا ہے اور to 2006 2005، کا ہے 2008
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اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے یہ صرف پچھلی : سینیٹر محمد علی درانی
حکومت کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں موجودہ حکومت کو 

بارے میں بتانا  اپنے دور میں ہونے والے اقدامات کو بہتر کرتے ہوئے اس کے
چاہیے۔

 this is aتو منسٹر صاحب ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو : جناب چیئرمین

special committee which has been formed,  آپ کی اپنیrequest اور بخاری  پر
ہیں ان کو لے لیجیے تاکہ اس کے بارےمیں کوئی  affected membersصاحب جو 

پڑھ  Question numberجی محمد زاہد خان صاحب۔حل نکل آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ 
دیجیے۔

57. *Senator Muhammad Zahid Khan: Will the Minister 
for Defence be pleased to state:

(a) the names, designation, place of domicile and date of posting of 
PIA employees posted at Heathrow airport and other PIA offices 
in London indicating also the salary, allowances and other fringe 
benefits admissible to each of them; and

(b) the normal period of posting abroad of the employees of the said 
corporation?

Ch. Ahmad Mukhtar: (a) The requisite details regarding names 
designation, place of domicile and date of posting of PIAC employees posted at 
Heathrow airport and other PIAC’s offices in London, indicating also the salary, 
allowances and other fringe benefits admissible to each of them is attached as 
Annexure-A & B.

(b) Normal period of posting abroad is three years.
Annexure-A

————————————————————————————————————————
S. No.Staff       Name             Deptt.     LOC        Designation     Domicile        Date of PG  

————————————————————————————————————————
1. 34079 Farooq Ibrahim    MKT     London       MGR N UK    Azad Kashmir    03-03-08 IX

2. 42178 Tariq Hussain     MKT     London       Cargo MGR    Sindh (Rural)    23-06-09 IX
Khan                   UK

3. 36036 S. Zafar Ali       Engg.    London       Maint Manager  Punjab         13-03-07 VIII

4. 47995 Ijaz A.             Fin.     London       Fin. MGR      N.W.F.P.         29-10-08 VIII
Chaudhry

5.     28234Muhammad Baqir  Sectt.   London       STN Manager  Sindh (Urban)     04-11-08 VII

————————————————————————————————————————
Normal Period of Posting-abroad is Three Years.
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Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary question. 
Mr. Muhammad Zahid Khan.

سے سوال میں یہ honourable Ministerمیں نے : زاہد خان سینیٹر محمد
ہیں اس میں کتنے  officesہمارے میں جو Heathrow Airport and Londonپوچھا تھا 

یہ جو ! جناب بتائے جائیں؟ allowancesلوگ کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہ اور 
نام دیا گیا ہے، میرے خیال میں وہاں  کا managers 5جواب آیا ہے اس میں صرف 

آفس میں اور کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے ایک تو یہ بتایا جائے؟ دوسرا اس میں ایک 
کے دو منیجر ہیں، ایک کا نام فاروق ابراہیم ہے اس 9گریڈ  عجیب سی بات ہے کہ

بنتی ہے اور جو دوسرا بندہ طارق حسن  140,842میں  US dollarتنخواہ yearlyکی 
کیوں ہے ؟ دوسرا یہ ہے کہ میں  differenceبنتی ہے تو یہ  90,837خان ہے اس کی 
مانگی ہے وہ نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ جو میرے صوبے کا  detailنے جو آپ سے 

میرے علم میں نہیں کہ میرے صوبے میں کوئی  ایک نام اعجاز اے۔چوہدری ہے تو
Chaudhrysجھے صرف پورا کرنے کے لیے یا ہیں، اگر اسے دیکھا جائے تو کیا م

میرے صوبے کا نام ڈالنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے؟ یہ تو بلوچستان کا سرے سے 
بندہ ہی نہیں ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے اور پورا جواب کیوں نہیں آیا ہے؟

جواب دیجیے۔ pleaseٹھیک ہے، منسٹر صاحب : جناب چیئرمین
Ch. Ahmed Mukhtar: As far as Ejaz Sahib is concerned I don’t 

know whether he has submitted a genuine Domicile or he has not submitted, it 
could be possible some Chaudhry from Punjab, must have settled in Frontier and 
he could be his son. So, he has every right to get a domicile of this area and we 
can’t challenge that اور باقی جو انہوں نے مانگے ہیں   names and designations. 
Let me tell the House sir, that we are making efforts to make GSAs so that the 
marketing. کا کام جو ہے یہ ہمارے اپنے آفس سے نکل کر پرائیویٹ سیکٹر میں  
۔ چال جائے that is why we have only given the list of those people whom we are 

retaining and balance people ن کو ج  retain  I will still get ان کے نام، نہیں کریں 
the name and details of all the people who are working in England and pass it on 
to the House. 

لیاس ا ?Any other supplementaryٹھیک ہے جی۔: جناب چیئرمین
گے؟ نہیں۔الیاس صاحب آپ بےشک سوال پوچھیں۔آپ کا  ہیںصاحب آپ پوچھنا چا

mike on نہیں ہے۔ Minister Sahib  ٹھیک ہےhe has agreed. Now the question 
hour is over the remaining questions and their printed replies placed on the table 

of the House shall be taken as read.1  ابPoints of Order لے لیتے ہیں۔
58. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:
Will the Minister for Railways be pleased to state:

(a) the number of incidents of blowing up railway tracks in the 
country during the last three years; and

(b) the number of culprits arrested in those cases?

                                                          
1 Question hour is over remaining answers are placed on the table of the House.
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Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) Following incidents of blowing up 
Railway tracks during the last three years have taken place:—

(1) 2007 = 40
(2) 2008 = 36
(3) 2009 = 35
(Upto 31-8-2009)

              ——
Total = 111

       ——
(b) The number of culprits arrested during the period is 10.

59. *Senator Haji Mohammad Adeel: Will the Minister for 
Information and Broadcasting be pleased to slate:

(a) the details of the financial assistance provided by Foreign 
countries for IDPs of  Malakand Division; and

(b) the details of the said financial assistance released so far by the 
Government to the concerned provincial agencies?

Mr. Qamar Zaman Kaira: (a) The following countries have 
pledged to provide the humanitarian assistance for the IDPs:

Humanitarian Assistance from various countries
—————————————————————————————
  S.No. Country        Assistance (US $ million)
—————————————————————————————

1. USA 330
2. UK 34.9 (£ 22 Million)
3. France 16.2 (€ 12 Million)
4. Japan 15.2
5. Afghanistan 1
6. Sweden 3.5
7. China 14.2 The Chinese Embassy in 

Islamabad also donated relief 
materials, worth US$.15000.

8. Egypt Two plane loads of relief goods.
9. Denmark 3 (DKK 5 Million)

10. Norway 12.75 (NOK 83 Million)
—————————————————————————————
—————————————————————————————
  S.No. Country            Assistance (US $ million)
—————————————————————————————

11. UAE 0.27 (1 Million Dirham) A relief
convoy with 60 tons of goods

12. Germany 19.2 (£ 14 Million)
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13. UE 109.7
14. Canada 5
15. Italy 2.23
16. Turkey 10 Presented personally by

Turkish Foreign Minister to  the
Prime Minister on June 09, 2009.
A plane loaded of relief goods
also donated.

17. Saudi Two plane loads of relief
Arabia goods revieved

18. Australia 9.3
19. Russia 1
20. Greece 0.5
21. Rep. of Korea 0.5 (Announced) 
22. The Netherlands 16.8
23. Oman 12
24. Qatar 0.3
25. Czech Republic 0.275 
26. Iran 0.25 (in the form of relief goods)
27. Ireland 0.775

—————————————————————————————
Government of Pakistan has received the relief goods. UN launched an appeal 
for US$ 543 million for assistance; however US$367 million have been received 
so far by Government of Pakistan out of the total amount pledged.

(b) An amount of Rs.1,140,000,000/- was transferred to Provincial 
Relief Commissioner, NWFP account for provision of emergency relief to the 
IDPs. The break up of this account is attached as Annexure “A”.
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60. *Senator Haji Mohammad Adeel: Will the Minister for States 
and Frontier Region be pleased to state:
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(a) the number of Afghan refugees presently residing in NWFP; and

(b) whether any schedule has been prepared to repatriate those 
refugees, if so, its details?

Mr. Najmuddin Khan: (a) Presently 1.033 million registered

Afghan refugees are residing in NWFP (0.627 million in Camps and 0.406 
million outside camps)

(b) As per existing Afghan refugees Repatriation Strategy (2007-
2009), the time schedule for repatriation of all Afghan refugees is 31st 
December 2009. The Strategy however could not be fully implemented due to 
non-conducive conditions in side Afghanistan as revealed by the Registration 
of Afghans in Pakistan 2007, the most important factors cited for their inability 
to return were security (41 %), shelter (30 %) and livelihoods (24 %). Lack of 
access to land remains a major impediment to return, 89 % registered Afghans 
claim to be landless.

The current Repatriation Strategy is being reviewed by the Cabinet 
committee under the chairmanship of the Minister for SAFRON to repatriate 
Afghan refugees by 2012. The Strategy will be finalized soon.

61. *Senator Abdur Rahim Khan Mandokhail: Will the

Minister for Defence be pleased to state whether it is fact that a committee was 
constituted in December 2008 under the Chairmanship of Deputy Director 
General, Civil Aviation Authority, to check the credentials and academic 
certificates and the degrees of Directors and senior officers working in that 
authority; if so, the, findings of the said committee and the action taken by the 
Civil Aviation Authority in light of those findings?

Ch. Ahmad Mukhtar: Yes, it is a fact that a Committee was 

constituted in August, 2008 under the Chairmanship of Deputy DG CAA and 
Director Special Projects and PSO to DG CAA as its members to develop a 
proper system / database with regular updates incorporating essential details of 
every employee of the organization relating to educational qualification and 
experience. The process was to be carried out in two stages. In first stage, 
verification of employees qualification and experience was to be carried out and 
in the second stage, development and operation of appropriate software was to 
be ensured. The findings of the Committee have not been finalized as yet.
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62. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:
Will the Minister for Railways be pleased to state whether it is a fact that 
railway bridges at Jhelum, Lahore and Jhang are in dilapidated condition, if so, 
the time by which these bridges will be repaired/re-constructed?

Haji Ghulam Ahmad Bilour: Railway bridges at Jhelum, Lahore 
and Jhang are in satisfactory condition. There is no proposal under consideration 
for reconstruction or major repair of these bridges.

63. *Senator Hafiz Rashid Ahmad: Will the Minister for Railways be 
pleased to state:

(a) the details of railway connectivity in FATA;

(b) the profit earned through Salary Train running between 
Peshawar-Landi Kotal section during the last five years; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to restart train service on Peshawar-Torkham 
section, if so, when?

Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) Pakistan Railway has only one 
rail link in Khyber Agency (FATA) which is from Peshawar to Landi Kotal, 65 
Kms in length. Regular train service on this section was discontinued during 
1990-91 being commercially un-remunerative. However, Safari train was 
introduced in 1997-98 and the said service was discontinued during June-2006 
due to flash floods that damaged bridges and law and order situation in Khyber 
Agency.

(b) The Safari train running between PeshawarLandi Kotal was on 
no profit no loss basis. The amount earned during the last five years is as 
under:—

—————————————————————————————————————
Year Earnings Remarks

—————————————————————————————————————

2004 3,90,000 —

2005 10,60,000 —
2006 24,25,000 —
2007 2,60,000 Section has been suspended since

26-06-2007 
due to flash floods and damaged bridges.

2008                Nil
—————————————————————————————————————

Total 41,35,000     —
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—————————————————————————————————————
(c) At present there is no proposal under consideration to restart train 

service on Peshawar –Torkham section as section is closed due to flash floods 
that damaged bridges & Railway line, and law and order situation.

73. *Senator Ilyas Ahmed Bilour: Will the Minister for Defence be 

pleased to state:

(a) whether it is a fact that the owner of PC Hotel, Peshawar, situated 

in the cantonment area has sold the hotel to a foreign country;

(b) whether it is also a fact that the land in cantonment areas cannot 

be sold to the foreign countries under the Cantonment Act / laws; 

and

(c) whether it is further a fact that the land sold for a specific purpose 

in cantonment areas cannot be sold / sublet for any other 

purpose?

Ch. Ahmad Mukhtar: (a) It is learned that the PC Hotel Peshawar is 

being sold to a foreign Embassy.

(b) Yes, the property in the Cantonment area can not be transferred 

to any foreign countries without concurrence of the Federal Government.

(c) Yes, the land leased out for a specific purpose can not be used for 

any other purpose.

(UNSTARRED QUESTION AND ITS REPLY)

1. Senator Hafiz Rashid Ahmed: Will the Minister for States and 
Frontier Regions be pleased to state:

(a) the names, designation, educational qualifications, place of 
domicile, date of appointment and place of present posting of the 
teachers working in Government educational institutions in 
FATA;

(b) the number of teachers appointed in those institutions on regular 
and contract basis during the last five years: and
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(c) the number of vacant posts of teachers in the said institutions 
with grade-wise break up?

Reply not received.

۔ حاجی محمد عدیل صاحب جی First Point of Order: جناب چیئرمین
اجالس کی  Points of Orderکیا ہوا ہے ہم نے یہ فیصلہ  !حاجی غالم علی صاحب

 Parliamentary Leadersاور یہ آپ کے  میں آئیں گے writingکارروائی سے پہلے 
خالی دو ۔ جو جو میرے پاس آ چکے ہیں وہ سب پوچھے جائیں گے۔ کا فیصلہ ہے

question  میں بتا دوں ایک طاہر مشہدی صاحب اور شیرالہ ملک صاحبہ کاit is 

concerning sugar crisis and power tariff  اس میں بھی یہdecide  ہوا تھا کیوں کہ
ہے  discussionپر  issuesکہ جو  میں نہیں تھے meetingکرنل صاحب آپ اس 

نہیں لیے  Points of Orderتو ان پر  پر کل سے بحث جاری ہے price hikeجیسے 
جائیں گے۔جی حاجی عدیل صاحب۔

آپ کا شکریہ۔ آج کے  !جناب چیئرمین :یلمحمد عد سینیٹر حاجی
اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور اس سے پہلے بھی کل پختونخواہ کی 
صوبائی اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پاس ہوئی ہےکہ جن عالقوں میں آپریشن ہوا 

پاکستان کی خاطر انہوں ، ہے وہاں کے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر آئے ہیں
ان عالقوں کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ دسمبر تک کوئی  بار چھوڑے ہیںنے گھر 

utility bills  ان سےcharge  نہیں کیا جائے گا۔ایک تو ان کوutility bills  سے نجات
ان کے پاس ، کیونکہ وہ لوگ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں واپس آئے ہیں دیں

ے جیسے ہمارا صوبہ اور فاٹا ہے یہ ہے کہ یہ عالق کوئی کاروبار نہیں ہے۔ دوسرا
، سوات میں تمام کارخانے بند ہیں۔ ان عالقوں میں کوئی کاروبار نہیں ہو رہا ہے

مردان انڈسٹریل ا سٹیٹ لوگ اپنے کارخانے بند کرکے ، پشاور انڈسٹریل ا سٹیٹ
چلے گئے ہیں اور کاروبار کی یہ حالت ہے کہ کاروبار شروع ہوتا ہے تو ایک 

Bomb Blast و جاتا ہے جس کےنتیجے میں کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ہم آپ سے ہ
 warقرار دے دیں۔ یہ  War Zoneاستدعا کرتے ہیں کہ ہمارے عالقے کوحکومت 

zone اور اس جنگ میں ہماری  ہے تباہ شدہ عالقہ ہے اور وہاں جنگ ہو رہی ہے
ے ہمارے رینجرز ک، ہمارے سپاہی حصہ لے رہے ہیں، فوج حصہ لے رہی ہے

ہماری  ہماری ایف سی کے جوان حصہ لے رہے ہیں وہ، جوان حصہ لے رہے ہیں
جنگ لڑ رہے ہیں۔بہت سارے عالقوں میں لوگ لشکروں کی صورت میں دہشت 
گردوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ایک طرف جنگ ہو رہی 

 returnکی  Income Tax، دو Sales Taxہے اور دوسری طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ 
کیے جاتے ہیں۔  utility bills demandداخل کرو۔ ماالکنڈ کے عالقے میں لوگوں سے 

دیکھیں چار پانچ مہینے وہ اپنے گھروں میں ہی نہیں تھے تو انہوں نے کہاں بجلی، 
بجلی کی سپالئی تبا ہ ہو چکی تھی، گیس کی سپالئی اور ۔ گیس اور پانی خرچ کیا

ہوچکی تھی اور اب ان سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں۔ کل  پانی کی سپالئی تباہ
اور میں بھی آپ کی کیا ہے take upنیشنل اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو 

وساطت سے اس ہاؤس سے اور اپنی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پختونخواہ  
ہماری  ۔وہاں پر واقعی جنگ ہو رہی ہے۔ کریں war zone declareکو اور فاٹا کو آپ 
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حالت ایسی ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے عراق اور لبنان کے لوگوں کی تھی۔کم از 
سے چھٹکارا دیا جائے۔ billsکم ہمیں دسمبر تک ہر قسم کے ٹیکس اور 

 Pointجی الیاس بلور صاحب۔جی جو آپ کا ۔ ٹھیک ہے: ناب چیئرمینج

of Order ہاتھ اٹھانے کی زاہد خان صاحب آپ کا نام ہے کسی کو بھی ۔ ہے اس پر
 and according to the list I will call theضرورت نہیں ہے میرے پاس فہرست ہے 

names of the honourable members. میں پھر ۔ میرےپاس فہرست ہےinform  کر رہا
میں دیا تھا writingجنہوں نے بھی ۔ ہوں

and I will call the names of the honourable members according to the list as per 
decision taken by all the Parliamentary heads of the Parties. Thank you. Yes 
Ilyas Sahib.

میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ !شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر الیاس احمد بلور
مہربانی ۔ بلو ر صاحب شاید آپ اپنی سیٹ پر نہیں ہیں: جناب چیئرمین

 are you on your seat. Pleaseصاحبمائیک کھول دیں۔بلور  صاحب کا بلور کرکے

come to your seat تب ہی تو آپ کا مائیک نہیں کھال۔
Ilyas Sahib please come to your seat. The rules says that. Please follow the 
rules.You are very senior Senator. 

اعظم سواتی صاحب سے بات کی ہے  میں نے: سینیٹر الیاس احمد بلور
کیونکہ وہ وزیر ہیں وہ کسی جگہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔اور ان کی سیٹ پر بیٹھا ہوں

کرتے۔ informسیکرٹریٹ کو  تو آپ: جناب چیئرمین
کی تھی کہ  requestمیں نے پہلے بھی یہ : سینیٹر الیاس احمد بلور

 war affected zone declareبے کو ہمارے ساتھ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم اس صو
کہ جو سوات ہے اور جس میں جتنے بھی  یہ تھی demandکریں گے اور ہماری 

loans  ہیں وہwrite off اور پختونخواہ کے جتنے  کیے جائیںIndustrialists  ہیں
Business community  ہے کیوں کہ ہم تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے

 IDPsلڑی ہے۔ہماری فوج نے جو ہمت کی ہے اور ہمارے جو پاکستان کی جنگ 
جس ، کیا ہے tackleوہاں سے آئے اور جس طریقے سے ہماری حکومت نے ان کو 

اور عام لوگوں  کیا ہے tackleنے ان کو  Business Communityطریقے سے ہمارے 
کہا  اور ہم نے ہوئی تھی commitmentنے جو ان کی خدمت کی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ 

تھا کہ سوات کے لوگوں کے جتنے بھی قرضے ہیں وہ معاف کیے جائیں اور 
کیا جائے یا  interest freeze پختونخواہ میں جو قرضے ہیں ان پر دو سال کے لیے

ہونا چاہیے۔یہ بات ہم بار  %5ہے وہ  mark up rateنہیں کرتے تو جو  freezeاگر وہ 
 categoricallyبالکل ، عدے کرکےبار کہہ چکے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ و

وعدےکیے گئے ہیں اور آج تک ان پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ وزیر خزانہ صاحب آج 
میں یہ بات اس ایوان میں کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت ۔ یہاں موجود نہیں ہیں

کیے جاتے۔ہم لوگ اس وقت وہاں جہاد کر  بڑی زیادتی ہے کہ وعدے پورے نہیں
۔ وبے میں اس وقت لڑائی لگی ہوئی ہےآدھے ص۔ رہے ہیں

آپ کی جو بات ہے وہ بخاری صاحب قائدایوان ان کو : جناب چیئرمین
convey کر دیں گے۔
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 let me finish it sirہوں  میں یہ بات کر رہا: سینیٹر الیاس احمد بلور
لے کر پھر رہے ہیں سب  gunsکیا جا رہا ہے، لوگ اپنے ساتھ  kidnapلوگوں کو 

۔ ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ
ہمارے ہاں کوئی وزیر صاحب تشریف النے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چیمبر والے 

ایک ۔ وزیر صاحبان کو دعوت دیتے ہیں وہ تشریف النے کے لیے تیار نہیں ہیں
پھر ہم سے بھی بنگال بنوانا وقت تھا کہ بنگال میں کوئی وزیر نہیں جاتا تھا۔ کیا 

ہم ۔ اهللا کا واسطہ ہے یہ صوبہ پاکستان کا ہے اور ہم نہیں جانا چاہتے۔ چاہتے ہیں
پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے صوبے کا اور ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا 

 شکریہ۔ جائے
ٹھیک ہے۔ اب جناب ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب۔: جناب چیئرمین

 !شکریہ جناب چیئرمین صاحب: نیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومروسی
Technical Education  کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ ہے جو میں ایوان میں پیش

کرنا چاہتا ہوں۔
زہری صاحب مہربانی کرکے اگر آپ آہستہ بات کرلیں : جناب چیئرمین

جی سومرو  honourable Member is on his legsتو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ
صاحب۔

اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ : سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
اس دور کے صدر صاحب نے نافذ کیا ۔ پچھلی حکومت نے ایک آرڈیننس نافذ کیا تھا

کے جتنے بھی ادارے تھے ان  Technical Educationاور اس کے تحت  270AAAتھا
تھا ایک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب میں دے دیا گیا  Private Sectorکو 

لیکن اس کے باوجود کوئی اقدامات  سپریم کورٹ نے اس آرڈیننس کو ختم کردیا ہے۔
کے نام سے  TEVTAجو ادارہ بنایا تھا  نہیں ہو رہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے

Technical Education and Vocational Training Authority  جو پہلے پنجاب
میں ان کو وہاں بھیج دیا گیا لیکن  technical educationٹ کے مالزمین تھے گورنمن

deputation  پر بھیجا گیا۔ تمام مالزمین کوdeputation  پر بھیجا گیا اور ان تمام
بھی پنجاب حکومت دے رہی ہے لیکن  deputation allowance %20مالزمین کو 

نہیں بھیجا گیا۔ ان تمام کے تمام افراد  پر deputationسندھ میں یہ کیا گیا کہ ان کو 
جو ہزاروں میں ہیں، اساتذہ ہیں اور دوسرا عملہ بھی ہے، ان تمام کو کہا گیا کہ جی 
اب آپ کا سندھ گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب آپ اس اتھارٹی کے مالزم 

ن کی اور پھر اگر ا deputation allowanceنہ کوئی  deputationہوں گے۔ نہ کوئی 
مدِت مالزمت پوری ہو جائے گی تو کوئی مراعات بھی ان کو نہیں ملیں گی، یہ بہت 

کو ختم کرنے اور  technical wingبڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 
 Sindh Technicalتباہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ جو اتھارٹی بنائی گئی ہے 

Education and Vocational Training Authority (STEVTA)  کے نام سے، اس کا
کو  wingاور اس  technical educationسربراہ ایک ریٹائرڈ فوجی کو بنایا گیا ہے جو 

ہی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو  fieldجانتا تک نہیں، جو اس کی 
ا رہا کیا جا رہا ہے، ان کو مالزمت سے برخاست کیا ج transferِادھر سے ُادھر 

یا تو ہمیں پنجاب کی ، دیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جناب threatsہے، 
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پر بھیجو تاکہ جو ہماری قانونی مراعات ہیں، وہ ختم نہ ہوں لیکن  deputationطرح 
ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی۔

کے ادارے ہیں، ان کی  technical educationدوسری بات، سندھ میں جو 
میں ہے، ان کو بیچا جا رہا ہے۔ جناب  billion rupeesمیں نہیں بلکہ  millionsیت مال

کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے سویڈش کالج کے  technical educationکراچی میں ! عالی
نام سے، جو اس گورنمنٹ نے عطیے کے طور پر پاکستان کو دیا تھا، اب اس کی 

wood workshop  کیbranch ے۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج، حیدر آباد کا کو بیچا گیا ہ
auto department نیم کی چاڑی پر ہے اور  بیچ دیا گیا ہے۔ کمرشل کالج، سکھر جو

تجارتی مرکز ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ویمن پولی ٹیکنیکل  بڑا جو بہت
کے  کالج، سکھر کو بیچا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے ساتھ، سندھ

لوگوں کے ساتھ، سندھ کے اساتذہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور 
technical education  کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ اس چیز کا فوری نوٹس لیا جائے

اور ہماری شکایات کا ازالہ کیا جائے۔
شکریہ۔ محمد زاہد خان۔: جناب چیئرمین

کریہ۔ میں عرض یہی کرنا ش! جناب چیئرمین: سینیٹر محمد زاہد خان
 questionہوا تو میں نے ایک  startنئے الیکشن کے بعد  Houseچاہتا ہوں کہ جب یہ 

کے  Planning Commissionکے حوالے سے کہ  Planning Commissionکیا تھا 
members  کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں باقیdetail  تو زیادہ تھی

آیا تو اس میں سارے کے سارے پنجاب سے تھے۔ یہ معاملہ  لیکن جب اس کا جواب
House  میں کئی بار اٹھایا گیا، میں نے اٹھایا، پھر ہمارےHouse  کے دوسرے

کیا۔ ہمیں تسلیاں  participateاراکین نے بلکہ ہر ایک پارٹی کے بندے نے اس میں 
 ضا ربانی نےسے بات کرتے ہیں بلکہ ر Prime Ministerہم  nextدی گئیں کہ جی 

دفعہ آپ کے سامنے کہا کہ جی میں نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے اور یہ  کئی
معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے خیال میں یہ ہمارا چوتھا یا پانچواں 

session  ہے۔ ابھی تک وہیPlanning Commission ملک کے لیے  جو اس پورے
planning یا بلوچستان کی نمائندگی نہیں  سندھ، ےکر رہے ہیں، اس میں میرے صوب

کے لیے کیا کریں گے۔ جب ایک بندہ اسالم آباد میں  developmentہے تو وہ وہاں 
بیٹھے گا، جب الہور میں بیٹھے گا تو اسے میرے صوبے کے متعلق کوئی علم نہیں 
ہوگا، اس کو بلوچستان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس کو سندھ کے متعلق 

انہوں نے کہا کہ ہم  ی علم نہیں ہے۔ یہاں پر تو توہین آمیز بات بھی کی گئی ہے،کوئ
ان لوگوں کو قابلیت کی بنیاد پر لیتے ہیں اور باقی صوبوں میں قابلیت ہی نہیں ہے۔ 

یقین دہانیوں پر یہ ملک مزید نہیں چلے گا۔ اگر آپ یہاں سے ! جناب واال
announce  کرتے ہیں کہ میرا صوبہwar zone  میں ہے، وہاں پر آپ نےIDPs  کے

لیے پیسہ دینا ہے، لوگوں نے گھر بار چھوڑا ہے اور آپ صرف ٹی وی پر بات 
کرتے ہیں یا اعالن کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسے نہیں دیں گے تو یہ بات آگے 

 missingنہیں چلے گی۔ اگر اسی طرح بلوچستان کے ساتھ کریں گے، اس کے 

persons صرف ے نہیں الئیں گے، ان کا حق ان کو نہیں دیں گے توکو سامن House 
میں تسلیوں سے یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ لہذا، پالننگ کمیشن میں ہر صوبے 
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لیے جائیں جس طرح سینیٹ میں برابری کی بنیاد  membersسے برابری کی بنیاد پر 
د پر نمائندگی برابری کی بنیا کولیے جاتے ہیں، اسی طرح ہر صوبے membersپر 

ہو وہ پورے ملک کی ہو اور ایک جیسی ہو، جس میں  planningدی جائے تاکہ جو 
تفریق نہ ہو اور لوگوں کے مسائل کم ہوں۔ 

میں آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ اگر آج بھی اس معاملے ! جناب واال
 privilegeکی طرف سے ایک  Houseپر غور نہ کیا گیا تو اس کے بعد ہم اس 

motion  پیش کریں گے کیونکہ یہ اس پورے ایوان کی توہین ہے کہ چار دفعہ
تسلیوں کے بعد اگر اس پر عمل در آمد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایوان 
کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ایوان کی بھی توہین ہو رہی ہے اور اس ملک میں 

کا بھی  bureaucracyرہا ہے۔ اس میں  کو چلنے نہیں دیا جا democratic systemایک 
ہاتھ ہے۔ پارلیمنٹ کی باالدستی ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے 

کو تسلیم ہی نہیں کر رہی، لہذا اس پر کل تک عمل  systemاس  bureaucracyکہ یہ 
 privilege motionکیا جائے۔ اگر کل تک اس پر عمل در آمد نہیں ہوا تو کل پھر میں 

گاکیونکہ اس  اس کو اس لیے منظور کرے Houseلے کر آؤں گا اور پھر یہ سارا 
کی توہین ہے۔ Houseکیا تھا، یہ پورے  participateنے  Houseمیں پورے 

بہت بہت شکریہ۔ محترمہ کلثوم پروین صاحبہ۔: جناب چیئرمین
میرا  point of orderیہ  شکریہ۔! جناب چیئرمین: سینیٹر کلثوم پروین

بھی ہے اور بی بی ریحانہ یحییٰ بلوچ بھی اس پر بولیں گی اور اس کا آپ کو فوری 
نوٹس بھی لینا ہے۔ جناب جسٹس تھہیم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کی 

آتی  development schemesموجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گی کہ ہماری جو 
ہیں۔۔۔۔۔۔

کریں گے، وہ آپ  requestیم صاحب سے جسٹس تھہ: جناب چیئرمین
کر دیں۔۔۔۔۔ replyکا  point of orderکے 

نہیں جناب، اس معاملے میں آپ کو نوٹس لینا ہے۔ : سینیٹر کلثوم پروین
جعلی ایک کروڑ کی سکیمیں کسی نے میری بھی اور بی بی ریحانہ یحییٰ ! جناب

کھوسو ہمارے بڑے  کہ جمیل Thanks Godبلوچ کے نام سے جمع کروائی ہیں۔ 
honest officer  ہیں، انہوں نےpursue  کیا اور وہstop  کروائیں۔ اسی طریقے

سے۔۔۔۔۔۔
ذرا آپ ادھر آ ! ایک منٹ۔ بخاری صاحب! کلثوم صاحبہ: جناب چیئرمین

 through theکر رہے ہیں  grievances airجو اپنی  membersکر بیٹھ جائیے۔ یہ 

points of order حاجی عدیل صاحب اور ، ڈاکٹر سومرو صاحب، صاحب ابھی زاہد
 grievancesیہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان کی  throughہمارے  الیاس بلور صاحب

 pleaseتو آپ  This is the reason these points of order have been raised کا پتا چلے۔
 these grievances should beکر کے ذرا گورنمنٹ کو بتائیے تاکہ  noteان کو 

redressed.

جناب چیئرمین۔۔۔۔۔۔: سینیٹر کلثوم پروین
آپ کو وقت ملے گا، آپ فکر نہیں ! کلثوم صاحبہ: جناب چیئرمین

کیجیے، آپ ایک منٹ انتظار کریں۔ پہلے ڈاکٹر صفدر صاحب بات کرلیں۔ 
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یہ ہے  requestمیری ! جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
 Houseں تک میں سمجھ سکا تھا بات کو کہ جب ہم آپ کو ایک گھنٹہ یعنی اور جہا

دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر  noticeسے ایک گھنٹہ پہلے  sittingکی 
Minister کے دو  محکموں کو پابند کرنا چاہیے۔ ماشاء اهللا کافی سارے وزیر ہیں،کئی

بھی ہے اور  Federal Ministerکئی محکمے ایسے ہیں جن میں  دو وزیر بھی ہیں،
Minister of State  بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک گھنٹے کا نوٹس آپ ہم

ہو،  short replyسے لے رہے ہیں تو پھر آپ وزیر کو پابند کریں کہ آ کر، بے شک 
ضروری نہیں کہ اس کو کوئی لمبی تمہید باندھنی ہے، مطلب یہ کو جو بات کی جا 

کے ذہن میں ہو کہ ہمیں اس بات کا کوئی  memberبارے میں  رہی ہے اس کے
جواب دے رہا ہے۔ 

میں تو ہے کہ rulesمیرے خیال میں : جناب چیئرمین
reply can be given on the following day on the point of order……

 ,franklyسے تو  rulesنہیں جناب، : سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

notice علق نہیں ہے۔یہ تو آپ نے ایک کا تconcession  دی ہے ہمیں کہ آپpoints of 

order  اٹھائیں لیکن اس کا ایک گھنٹے کا مجھے نوٹس دیں۔ جب ہم ایک گھنٹے کا
آپ وزرا صاحبان کو پابند بنائیں۔ kindlyنوٹس آپ کو دے رہے ہیں تو پھر 

ی بات صحیح ہم نے وزیر صاحب کو یہی کہا تھا، آپ ک: جناب چیئرمین
کیا گیا تھا کہ وزیر صاحب موجود ہوں اور جواب دیں۔ decideہےجب 

پھر وزیر کو پابند  ,exactly Sirجی : سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
آئیں اور اس  ہے آپ Point of Orderکے بتائیں کہ آپ کا یہ  کریں، آپ انہیں فون کر
ہے۔ requestمیری یہ ! کا جواب دیں۔ جناب واال

بخاری صاحب کیونکہ ایک فیصلہ ہوا ہے، اگر وزیر : جناب چیئرمین
ہو جائے۔  وہ ہو short replyصاحب آ جائیں تو بہت اچھا ہے تاکہ اسی وقت جو بھی 

کیا اس کے بارے میں  Point of Order raiseمیرے خیال میں زاہد صاحب نے جو 
بخاری صاحب آپ ہیں یہ اس کا جواب دے دیں گے۔۔۔۔۔ جی  وزیر صاحب موجود

کچھ کہنا چاہتے ہیں۔۔۔۔ ابھی بہت سا ایجنڈا باقی ہے اس لیے میں تمام ممبران سے 
ہوں اتنا اچھا ہو گا، آپ کے  briefمیں جتنا Point of Orderگزارش کروں گا کہ وہ 

کو موقع مل جائے گا اور وزیر صاحب کو بھی موقع مل جائے  colleaguesدوسرے 
اور بات ادھوری رہ جائے  ں ورنہ وقت ختم ہو جائے گاگا کہ وہ جواب دے سکی

گی۔
آپ نے  گزارش ہے کہ! جناب واال: سینیٹر سید نیئر حسین بخاری

کیا ہے کہ ان کی کچھ issue raiseفرمایا کہ زاہد خان اور باقی احباب نے یہ 
grievances of the government  ریعے ذآپ کےconvey  کی جائیں۔ میری یہ گزارش

ہیںissues relating governmentہیں ان کے جو coalition partnersکہ یہ ہمارے ہے 
those can be discussed in the Cabinet through their ministers and even 

we can discuss all those issue in the Parliamentary Party also.
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 indoor managementبخاری صاحب دیکھیں یہ آپ کی : جناب چیئرمین
کہتے ہیں۔  under company law indoor managementکی بات ہے، قانون میں اس کو 

کریں۔ decideآپ اپنا یہ مسئلہ 
 I wouldگزارش یہ ہے کہ ! جناب واال: سینیٹر سید نیئر حسین بخاری

request all the Members from the coalition partners if they have got any other 
issue that could be discussed in the Parliamentary meetings, we would convene 

Parliamentary meetings  کل بھیParliamentary meeting  ہوئی تھی وہاں پر ہماری
discussion ہوئی ہے۔

In future we will be holding Parliamentary Party meetings.

 coalitionاس کو آ پ کے جو  یںمیرے خیال م: جناب چیئرمین

Parliamentary Heads  ہیں ان کے ساتھdiscuss کرنا چاہیے۔
کا سلسلہ یہ  Points of Order! جناب واال: سینیٹر سید نیئر حسین بخاری

urgent issues  کی بنیاد پر ہے۔This was concession given by the Chair  لیکن میں
یہ گزارش کردوں کہ

Minister should be available, point is this that they give the Points of Order to 
the office of the Chairman or to the Secretary, those are not conveyed to me, 
how can I convey to the Ministers that they should be present in the House.

Mr. Chairman: If they are not conveyed, the Secretariat is being 
instructed to convey all the Points of Order to you in the future. O.K. They 
should be conveyed and they will be conveyed in future.

!شکریہ جناب واال: سینیٹر سید نیئر حسین بخاری
ہوتا  rightکا بھی کچھ اپوزیشن ! جناب واال: سینیٹر محمد علی درانی

 Call Attentionکی شکل میں،  Resolutionکی شکل میں،  Points of Orderہے کہ وہ 

Notice  کی شکل میں وہpoint raise حکومت کے متعلق ہوں، اگر  کر سکے جو
کی طرف چال جائے گا تو پھر ان کی حکومت میں  business governmentسارا 

presence ائے گا؟ج کا کیا مقصد رہ 
Mr. Chairman: I think the coalition partners are doing your job.

کرنا چاہتا  Point of Order raiseمیں آج ایک : سینیٹر محمد علی درانی
 already governmentممبران جو کہ  ہوں اس کے لیے اگر سارا وقت ہمارے معزز

یں وہ لے لیں گے تو پھر میں ہیں، ان کے نمائندے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہ
opposition  کیutility under rules and regulations  بہتreduce  ہو جائے گی۔ جناب

ہونا چاہیے۔ honourہے، اس کو  valid pointیہ ایک ! واال
 they areہے یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ  validہاں  جی: جناب چیئرمین

the opposition. 
)مداخلت(

آپ کو بھی موقع ملے گا۔۔ سیمیں صاحبہ آپ کو بھی : جناب چیئرمین
 Point ofکا  وقت ملے گا آپ فکر نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، جی کلثوم صاحبہ آپ

Order تھا۔
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ختم کروں گی اور بی  quicklyمیں بہت ! جناب واال: سینیٹر کلثوم پروین
 M/O Localم سے ہمارے نا! ہے۔ جناب واال Point of Orderبی ریحانہ کا بھی یہی 

Govt.  میں ہمارےfake signatures  کر کے ایک کروڑ کی سکیمیں جمع کرائی گئی
Prohibitedہیں، اسی طریقے سے  Bore  کے لیے بھی ہمارےfake signatures  کر

خطرناک بات یہ ! کے الئسنس کے لیے درخواستیں جمع کرائیں گئی ہیں۔ جناب واال
کوئی بھی ہمارے جعلی دستخط کر کے کسی قسم ہے کہ موجودہ صورتحال میں تو 

کا بھی کام کر سکتا ہے۔ جسٹس صاحب تشریف فرما ہیں میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ 
اپنے متعلق کچھ کہنا  لیں۔ بی بی ریحانہ بھی noticeوہ اس کا  کی وساطت سے

 clearچاہیں گی۔ میرے خیال میں ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اپنی بات کو 
کر سکیں۔

تو  پر ہے، pointاسی  جی ریحانہ صاحبہ آپ کا بھی: جناب چیئرمین
please بتائیں۔

سے ایک کروڑ  PC-1ہمارے ! جناب واال :سینیٹر ریحانہ یحییٰ بلوچ
کی سکیمیں کسی اور نے لے لیں۔۔۔

.I hope you are on your own seatآپ مائیک کھول لیں۔ : جناب چیئرمین

جی ہاں۔ : ہ یحییٰ بلوچسینیٹر ریحان
آگئی ہے تو آپ کا مائیک کھال  red lightآپ دیکھیں کہ : جناب چیئرمین

ہوا ہے۔
Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, a few days back licences are 

being issued on our name which I pointed to the Interior Ministry 
 tomorrow we might beتو اس طریقے سے ، ےاب تک اس کا بھی کچھ نہیں ہوا ہ

declared دہشت گرد کیونکہ ہمارے نام پر الئسنس کہیں سے نکل آئیں تو
money does not matter so much but this is a very dangerous issue. I want to 
bring it to your notice.

 noticeو ک pointوزیر صاحب میرے خیال میں ان کے : جناب چیئرمین
کرنا چاہیے۔

وزیر برائے مقامی (عبدالرزاق اے تھیہم) ریٹائرڈ(سینیٹر جسٹس 
کے جو فنڈز ہیں اس  Parliamentariansمیں میرے خیا ل): حکومت و دیہی ترقی

نہیں ہے۔ کل ہمیں  distinctionکی کوئی  Opposition or Treasury Benchesمیں
ایک  Parliamentarianلی ہے کہ ہر م sanctionوزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ 

کر سکتا ہے۔ میں ان کو عرض کروں گا کہ جنہوں نے ابھی  allocationکی  کروڑ
وہ اپنی سکیمیں بھیج دیں، دیر سے سکیمیں بھیجنے  تک اپنی سکیمیں نہیں بھیجیں

بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک محترمہ کلثوم صاحبہ  financial yearکی وجہ سے 
ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں  تعلق ہے کہ کسی انداز میں کوئی گھپال کی بات کا

ملی ہے، آج سے اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں  permissionہے۔ ہمیں کل 
finance  والوں کو پیسےrelease  کرنے پڑتے ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں مگرfinancial 

implication  اعالن کیا تھا اس کے لیے بھی اور وزیراعظم صاحب نے دو کروڑ کا
اس وقت یہاں پر نہیں ہیں، وہ آ جائیں گے تو  Finance Ministerعرض کیا ہے۔ 
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ہیں ان پر جلد کام شروع ہو گا۔  pendingانشاء اهللا وہ بھی ہو جائے گی۔ جو سکیمیں 
دی جائے گی۔ priorityاس لیے سینیٹرز کی سکیموں کو  میں چونکہ خود سینیٹر ہوں

شکریہ۔ محترمہ سیمیں صدیقی صاحبہ۔۔۔۔ پہلے انہیں : چیئرمینجناب 
بات کرنے دیں اس کے بعد آپ جواب دے دینا

because already she has quoted a complaint that her name has been put 
in the end.

میں یہ کہنا ! شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
کیا  raiseصاحب بھی موجود نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی  چونکہ آج وزیر چاہوں گی

کل لے لیں۔ میں  Point of Orderتھا، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرا 
میں النا چاہتی ہوں کہ جو  noticeکے  Leader of the Houseصرف ایک چیز

complaint  میں کر رہی ہوں اس کاFIR No. 120 of 2009 تھانے  اور جیکب آباد کے
جیکب آباد ہے۔  کا نام سٹی تھانہ

لیا  Point of Orderٹھیک ہے کل سب سے پہلے آپ کا : جناب چیئرمین
لیا جائے اور  Point of Orderجائے گا۔ سیمیں صدیقی صاحبہ کا سب سے پہلے 

آپ جواب دے دیں۔ وزیرصاحب بھی موجود ہوں۔ جی وزیر صاحب
جناب ): و ترقی منصوبہ بندیوفاقی وزیر برائے (مخدوم شہاب الدین

کے  compositionکی  Planning Commissionنے  ہمارے ایک سینیٹر صاحب! واال
ہم اس پر عمل کر رہے ہیں،  متعلق سوال کیا تھا تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ

frontier سے ہم نے ایک خاتون کو لیا ہے۔۔۔۔۔
صاحب آپ زاہد خان صاحب موجود ہیں، جی الیاس : جناب چیئرمین

 .on his behalf. O.Kموجود ہیں 

 thatایک خاتون کو وہاں سے لیا ہے ! جناب واال: مخدوم شہاب الدین

takes care of the gender imbalance also, she is from Frontier Province, ہم اب 
تو  I have entire list with meسے لے رہے ہیں، سندھ سے لے رہے ہیں  بلوچستان

ہوں گے انشاء اهللا ہم انہیں بھی  nomineesان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جو  میں
accommodate کریں گے۔

 .that is a very good harmony createdمیرے خیال میں : جناب چیئرمین
 grievancesآپ زاہد صاحب اور الیاس بلور صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں ان کی جو 

کردیں۔ redressہیں ان کو 
جی جناب کر دیں گے۔: م شہاب الدینمخدو

شکریہ بہت بہت۔ جی موالنا غفور حیدری صاحب آپ  :جناب چیئرمین
نے نماز کے لیے جانا ہے اس لیے آپ بات کر لیں۔

میں نے نماز کی بات تو ! جناب واال: سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری
 MNAs and Senatorsنہیں کی نماز تو وقت پر پڑھیں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ 

کے فنڈز کی بات ہوئی، بدقسمتی سے پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم 
گزشتہ  نے coalition governmentاپوزیشن والوں کو فنڈز نہیں ملے اور ہماری اس 

سال تمام ممبران کو بالتمیز فنڈز جاری کیے تھے لیکن اس سال جون کے بعد 
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جو اعالن فرمایا وہ بڑا  وں کاوزیراعظم صاحب نے دو کروڑ روپے کی سکیم
۔ دو دو کروڑ کا، لیکن اب تک وہ فنڈز ہمیں نہیں ملے۔ حوصلہ افزا اعالن تھا

وہاں چھ آٹھ  یںہ جیسے ہمارے شمالی عالقہ جات یا کچھ ٹھنڈے عالقے بلوچستان
مہینے کام ہوتے ہیں، چار پانچ مہینے سردی کی وجہ سے، برف کی وجہ سے کام 

قلعہ سیف اهللا اور ، بلوچستان میں قالت سے لے کر زیارت تک نہیں ہوتا۔ ہمارے
سردیوں میں کام نہیں ہوتا۔ ابھی نومبر کا مہینا آنے واال ہے، اس کے بعد  تک ژوب

سے کام شروع  مارچ اور اپریل توبھی پھر جب ہمیں فنڈز ملیں گے کام بند ہوں گے۔
ں گے یا پھر رک جائیں ہو جائی lapseوہ پیسے یا  ہوں گے اور مئی کے آخر میں

رہ جائیں گی۔ ہے،یہ پھر سکیمیں نامکمل طرح جیسے اب گے اور پھر اسی
آپ چاہتے کیا ہیں ذرا بتا دیجئے ناں۔: جناب چیئرمین

اس حوالے سے میں گزارش کرنا : موالنا عبدالغفور حیدری سینیٹر
ں اور ہم تجاویز تاکہ یہ فنڈز ہمیں بروقت ملی ہماری مدد فرما دیں چاہوں گا کہ آپ

دے دیں تاکہ ان پر کام شرو ع ہو جائے۔ 
ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ درانی صاحب بات کر لیں تاکہ :جناب چیئرمین

ہو جائے۔ جی۔ ایک ساتھ جواب
 Point ofکی طرف سے اگر ایک  اپوزیشن:سینیٹرمحمد علی درانی

Order گا۔ میں اپنی بات کرلوں ، دو منٹ میں، جائے مل کی اجازت
جی بسم اهللا، بسم اهللا۔ ۔ کیا ہوا ہے decideہم نے تو : جناب چیئرمین

ے پورے ہcurrent issueاہم  ایک بہت! جناب: درانی سینیٹرمحمدعلی
کا ایک ایسا  entry testکا اور بالخصو ص پنجاب کے طلبا کا کہ  کے طلبا  پاکستان

مکمل  کے میرٹ سسٹم سے سٹم متعارف کرایا گیا ہے جو کہ بنیادی تعلیمی نظام
 wellکا  boardsموجو د ہیں اور  boardsتمام صوبوں کے اندر  طور پر ٹکراتا ہے۔

defined system  موجود ہے لیکنboards آنے کے بعد کے رزلٹس medical colleges 
 special testانٹری کے لیے  کے اندر engineering universitiesکے اندر اور 

introduce  گئے ہیں جو بعض جگہوں پر کرائےprivate companies کوcontracts  پر
 گیا کرایا totally undefined system introduceمیں  دیئے گئے ہیں اور بعض جگہوں

ٹیسٹ ہوئے ہیں  کے لیےadmission میڈیکل کالجز میں اس سال پنجاب میں جو ہے۔
دیا گیا  lateآدھا گھنٹہ پیپر ہوئی ہیں کہ بچوں کو آدھا  violationsان میں اتنی بڑی 
غلط دی گئیں اور جب رزلٹ آیا تو بورڈ میں ٹاپ  answer sheetsہے۔ اس کے بعد 

کہ اس کا ! اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب واال رہ گئے کرنے والے بچے
weightage 30% of merit consider 100 یہ ہے کہ بورڈ سے اگر کیا گیا ہے، مطلب 

marks 30کی طرف  ٹیسٹ پرائیویٹ بنتا ہے تو اس میں کا میرٹ marks shift  ہو
 remote یہ ہے کہ یہ جس کا کوئی آئینی، قانونی جواز نہیں ہے اور حقیقت جاتے ہیں

areas of Pakistan کو totally merit الہور کے اندر  سے ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے۔
ٹیسٹ کی تیاری کراتی  ں اساکیڈمیا پچیس پچیس اور تیس تیس ہزار روپے لے کر

 ہے۔ contractہیں اور ان کا 
 Higher آ پ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر!میں جناب 

Education Commission and Education Department اس چیز کا پابند کیا جائے  کو
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سسٹم میرٹ  یہ پاکستان کے۔ کیا جائے کہ انٹری ٹیسٹ سسٹم کو فوری طور پر ختم
 ختم کرتے ہوئے ہے اور ہر سطح پر ہونے والے انٹری ٹیسٹ total violationکی 

dignity کے میرٹ کے مطابق الیا جائے جن کی ایک respective boardsاس کو  and 

honour مثال دینا چاہتا ہوں  میں بہاولپور کی آپ کو ہے۔which is 13% of Punjab. 
اس  بہاولپور کا کوئی بچہ اپنے میرٹ کے مطابق یہ ہے کہ ان کا اس دفعہ کا رزلٹ

کر  qualifyرزلٹ میں  limited number of students نہیں کر سکا۔ بہت qualifyمیں 
 remoteگا۔ پورے ملک کے  میں اس ہاؤس میں پیش کروں detailsان کی  سکے ہیں۔

یں کے خالف م ظلم ہونے والے اس والے بچوں کے ساتھ عالقوں سے تعلق رکھنے
اس کے بارے  فوری طور پر Education Ministerدیں کہ  instructionsچاہتا ہوں آپ 

سےیہ ٹیسٹ لے  اگر یہ ادارے اپنی مرضی میں حکومت کی پالیسی واضح کریں۔
میرٹ پر  کیا جائے اور جو بچے null and void declareتو ان ٹیسٹوں کو  رہے ہیں

دیا جائے۔ یہ انٹری  admissionق ان کو بورڈ سے نمبر لے کر آئے ہیں ان کے مطاب
بڑے ، جو بڑی بڑی فیسیں دے کر ٹیسٹ پاکستان کے غریب بچوں کے ساتھ ظلم ہے

اکیڈمیوں میں نہیں جا سکتے۔  بڑے شہروں میں قائم
Mr. Chairman: Thank you, yes Doctor Sahib. Ok, Adeel Sahib wants 

to speak.

میں افادیت پر کافی بحث ہوئی ہے۔ میں اس : سینیٹر حاجی محمد عدیل
 میں ایک مثال۔ فری ہونا چاہیے اگر لینا ہی ہے یہ گزارش کروں گا کہ انٹری ٹیسٹ

 سو سیٹوں کے لیے دو ہزار بچے آئے دیتا ہوں کہ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں
اور سو  ایک کروڑ روپے لے لیے بچوں سے فی بچہ لے لیے۔ ان سے پانچ ہزار

کو داخلہ ملے گا۔ بچوں 
جی ٹھیک ہے، جی بابر اعوان صاحب۔: چیئرمین جناب 
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درانی صاحب پہلے جمالی : بابر اعوان  ڈاکٹر  ظہیرالدین سینیٹر
ہوتے تھے آج کل جاللی ہو رہے ہیں۔ اتنے خوبصورت جالل میں باتیں کرتے ہیں۔ 

پہلے پشاوری تھے آج کل بہاولپوری ہو گئے ہیں۔ مجھے خوشی ہے۔ 
کو یہ  honourable Minister میں! جناب: سینیٹر محمد علی درانی

واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 
مجھے بات تو پوری کر لینے : بابر اعوان  ڈاکٹر  ظہیرالدین سینیٹر

دیں۔
میرا  میرے بارے میں بات ہوئی ہے۔ sir نہیں: سینیٹر محمد علی درانی

خانپور ہے۔  birthپور کا ہے۔ میری بہاول domicileتعلق بہاولپور سے ہے۔ میرا 
تو وزیر صاحب اپنا  ہے۔ ہوئی تعلیمی اداروں میں میری تعلیم بہاولپور کے مختلف

انجینئرنگ پشاور  ہے کہ میں نے honour ویسے میرے لیے کر لیں۔ clear ریکارڈ
سے کی ہے۔ صوبہ سرحد میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ 

اچھا کر لیا، کر لیا لیکن پشاور : اعوان  بابر ڈاکٹر ظہیرالدین سینیٹر
والے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔

There is an issue. Issue is that policy formulation in the education is done by the 
federal Education Ministry. Like Education policy is formulated and it is given, 
of course, after the consensus of all the four provinces but so far as the running 
of the boards, constitution of the boards of education and their policy making 
and their policy implementation is concerned, this is a provincial subject. What I 
can do is to accommodate the Point of Order of the honourable member that I 
can ask the provincial government concerned, the concerns which are shown 
over here. I will speak to the provincial education Minister but this is a 
provincial matter. Since my friend has raised this question and he has said at 
pains that he is all from Bahawalpur, so I am with him. 

 boardہے کہ  technical pointجناب یہ : سینیٹر محمد علی درانی

provincial subject میں  ہے لیکن یونیورسٹیزadmission Higher Education  کے
under اس  آتا ہے۔reference سے Higher Education Commission کی پالیسی

 that is for the province.
Mr. Chairman: We can look into it. Let’s come to the legislative 

business. Yes, Dr. Sahib 
 Item No. 3جو آپ کے بل پاس ہو ئے ہیں اور نیشنل اسمبلی سے آئے ہیں۔ ایک تو 

and 4 ہے  which is concerning with the people Representation of the People Act, 
1976. Do you want it to be taken into consideration today? 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Let me take the Chair 
into confidence. There are amendments but I have talked already with the 
honourable member who has brought the amendments and he has made a 
commitment with me that he will not be pressing these amendments. 

Mr. Chairman: But he is not present. 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Kindly take it into 
consideration and for the passage …. 
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ہی کر دیتے ہیں۔  deferہے اس کو پھر  میرا خیال: جناب چیئرمین
میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو : بابر اعوان  ڈاکٹر ظہیرالدین سینیٹر

consideration رکھ لیں۔  کے لیےلے کر کل پر
ہو جائے گی۔  discussion startنہیں پھر : جناب چیئرمین

پہ رکھ لیں۔  چلیں پھر کل:بابر اعوان  ڈاکٹر ظہیرالدین سینیٹر
Mr. Chairman: General discussion will start on the Bill. 

 کوبھجوائی یہ انہوں نے چٹ آپ: بابر اعوان  ڈاکٹر ظہیرالدین سینیٹر
 .Yes sir, defer it till tomorrow ہے۔ 

کل کو تو پھر اور بڑا کام ہے۔ : جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: This will take only ten 

minutes. Legislation 
کوئی نہیں ہوئی۔ 

میرا خیال ہے یہ آجائے گا اور پھر آپ ذرا بات بھی کر لیجئے : جناب چیئرمین
سے۔  honourable memberگاا 

 I have already done theنہیں، نہیں : بابر اعوان  ڈاکٹر ظہیرالدین سینیٹر

lobbying with the honourable member.  کیونکہlegislation  ہوئی ہی نہیں ابھی تک۔
لے  Item No. 5ٹھیک ہے تو پھر کل کر لیں گے۔ اچھا پھر : جناب چیئرمین

لیتے ہیں۔ آپ موجود ہیں۔
Dr. Zaheeruddin Babar Awan Sahib may move Item No. 5. 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Again my friend has one 
amendment. 

وہ نہیں ہیں۔
Legislative Business:

The Election Laws (Amendment) Bill 2009
پانچ میں نہیں ہیں۔ : جناب چیئرمین

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I beg to move that the 
Bill to amend certain laws relating to the elections [The Election Laws 
(Amendment) Bill, 2009] as passed by the National Assembly, may be taken 
into consideration at once. 

Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend certain laws 
relating to elections [The Election Laws (Amendment) Bill, 2009] as passed by 
the National Assembly be taken into consideration. 
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آپ ذرا کچھ بتا دیجئے۔ brieflyاچھا 
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, I will just make a 

short comment that these two Bills are inter-related with each other because the 
earlier was seeking certain amendment in line with the judgement of the 
Supreme Court of Pakistan. But so far as this Bill is concerned, this is making 
the process of laws relating to the decision in the election matters expeditious. 
That is my short statement.

Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend certain laws 
relating to election [The Election Laws (Amendment) Bill, 2009], as passed by 
the National Assembly, .—Abbasi Sahib, you want to add something

ڈاکٹر صاحب تھوڑا ! جناب چئیرمین: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
۔۔ کے بارے میں ہے Bill, graduation conditionکر گئے ہیں یہ  confuseسا اس میں 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: That is for the judge 
because it is the judgement of the Supreme Court. Judgement of the Supreme 
Court needs to be implemented. We are removing that condition.

میں سمجھتا ہوں کہ ہم ! جناب واال: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
clear  ہو جائیں جوgraduation condition  لگائی گئی تھیin contravention of 

Article 17 and 25 of the Constitution  اس کو ہم اس قانون کے ذریعے ختم کر رہے
 in جو لگائی تھی graduation condition بول دیں کہ specificallyہیں۔ڈاکٹر صاحب 

contravention of Article 17 and 25 of the Constitution  اس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔
کر سکتا ہے۔ participateہے یا نہیں وہ الیکشن میں  graduateچاہے وہ  اب ہر آدمی

ٹھیک ہے۔: جناب چئیرمین
آپ نے خود کہا ! چئیرمینجناب  :بابر اعوان سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین

اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو سارا دن بول سکتا ۔ بوال shortلیے  بولو اس shortکہ 
 rightنہیں کرتا میں نے  adoptہی  argumentsہوں۔میں ڈاکٹر صفدر صاحب کے 

from the beginning  پورا ڈاکٹر صفدرadopt ۔ کیا ہوا ہے
Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend certain laws 

relating to elections [The Elections Laws (Amendment) Bill, 2009], as passed by 
the National Assembly be taken into consideration.

(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is adopted. Second reading of the Bill. 

We may now take second reading of the Bill Clause 2. No amendment. The 
question is Clause 2 do form part of the Bill. 

(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is adopted. Clause 2 stands part of the 

Bill. Clause 1, the Preamble and the Title of Bill. We now may take up the 
Clause 1, “the Preamble” and the “Title of the Bill”. No amendment. The 
question is that Clause 1, the “Preamble” and the Title do stand part of the Bill”. 

(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is adopted. The Clause 1, the Preamble 

and the Title stand part of the Bill. Please move item No.6. Dr. Sahib.
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Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I beg to move that the 
Bill to amend certain laws relating to elections [The Elections Laws 
(Amendment), Bill 2009], be passed.

Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend certain laws 
relating to elections
[The Election Laws (Amendment) Bill, 2009], be passed.

(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is adopted and the Bill stands passed 

unanimously.
(thumping o f desks).

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman, allow me 
to congratulate the Upper House that they have passed the first unanimous Bill 
of this year and this is also the first legislation done in this session and I 
congratulate the Chair as well as all the Parliamentary Parties. Thank you.

The Cotton Standardization (Amendment) Bill 2009
Mr. Chairman: Thank you. Rana Mohammad Farooq Saeed Khan, 

Minister for Textile Industry may move item No.7. [The Cotton Standardization 
(Amendment) Bill 2009]

Rana Mohammad Farooq Saeed Khan (Minister for textile 
industry): Thank you Mr. Chairman. I beg to move that the Bill to amend the 
Cotton Standardization Ordinance, 2002 [The Cotton Standardization 
(Amendment) Bill 2009], as passed by the National Assembly, be taken into 
consideration.

Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend the Cotton 
Standardization Ordinance, 2002 [The Cotton Standardization (Amendment) 
Bill 2009], as passed by the National Assembly be taken into consideration. 
Rana Sahib, do you want to say something regarding the Bill. Please make a 
short comment.

اس میں یہ ہے کہ کپاس کی معیار بندی : محمد فاروق سعید خان رانا
 instituteکو یہ  میں ٹیکسٹائل منسسٹری بنی اور اس 2004ہے ستمبر  Ordinanceکا 

transfer  ابھی تک اس کا ہوگیا۔control  وزارت خوراک کے پاس تھا۔ اب ہم چاہتے
کیا جائے۔ یہ  transferکو  institute Textile Ministryہیں کہ اس میں ترمیم کرکے یہ 

اس مقصد کے لیے ہے۔
Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend the Cotton 

Standardization Ordinance, 2002 [The Cotton Standardization (Amendment) 
Bill, 2009], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.

(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is adopted. Second reading of the Bill.

We may now take up the second reading of the Bill. Clause 2. No amendment. 
The question is that Clause 2 do form part of the Bill. Dr. Abbasi Sahib, you 
want to say something?



56

وزیر صاحب  میں! جناب چئیرمین: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
 جو کچھ انہوں نے کیا بالکل صحیح کیا ہے اور کی توجہ اس طرف دالؤں گا

ہونی چاہیے  participationان کی اس میں  naturallyٹیکسٹائل کی وزارت بنی ہے تو 
 ہے جو مختلف اخبارات میں بھی آ رہا ہےserious problemلیکن اس وقت ایک بڑا 

وہ بار بار اس چیز کو اٹھا رہے  ہیں لوگ relatedاور جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ 
نہیں ہو پائیں گے  meetلگ رہا ہے کہ وہ  standardکا  cottonہیں کہ اس دفعہ جو 

 knittedاور جو بیج لگایا گیا ہے وہ ناقص ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو 

garments  بناتے ہیں یا جس کوhigh quality garmentsبات پر  کہہ سکتے ہیں وہ اس
 جس کے نہیں مل رہا standardکا وہ  cottonاس دفعہ ہمیں  بڑے پریشان ہیں کہ

کر سکیں۔ میں وزیر صاحب کی توجہ  competeپر ہم  international levelذریعے 
کے حوالے سے جو مسئلہ اٹھاہواہے کہ اس  cotton seedsاس طرف دالؤں گا کہ 

شاید وہ اس چیز کو حل نہ کر سکیں لیکن میری ان  نہیں ملی qualityدفعہ صحیح 
اس میں کس طرح  س سال ہمکہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ا سے درخواست ہوگی

ہیں ان  standardsکے بیج کے  cottonاور آئندہ سال کے لیے جو بہتری ال سکتے ہیں
ہے جو  textile sectorپاکستان کا جو  پر ابھی سے کام کرنے کی کوشش کریں ورنہ

garments, knitted garments and high quality garments ان  پاکستان سے جاتے ہیں
صان پہنچے گا۔کو بہت نق

اس چیز کو دیکھ لیں گے۔: رانا محمد فاروق سعید خان
Mr. Chairman: The question now is that Clause 2 do form part of the 

Bill.
(The motion was carried)

Mr. Chairman: The motion is adopted. Clause 2 stands part of the 
Bill. We now may take up Clause 1, the Preamble and Title, do form part of the 
of the Bill.

(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is adopted. The Clause 1, the Preamble 

and Title stand part of the Bill. Please move item No.8. Rana Sahib.
Rana Mohammad Farooq Saeed Khan: Sir, I beg to move that 

the Bill to amend the Cotton Standardization Ordinance, 2002,[The Cotton 
Standardization (Amendment) Bill, 2009], be passed.

Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend the Cotton 
Standardization Ordinance, 2002, [The Cotton Standardization (Amendment) 
Bill, 2009], be passed.

(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is adopted and the Bill stands passed 

unanimously. Item No.9. 
Mr. Muhammad Afzal Sandhu, Minister of State for Law and Justice. Family
Courts Act

کرنا چاہیں گے۔۔ deferمیں ترمیم ہے۔ اس کو آپ 
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: )وزیر مملکت برائے قانون و انصاف(جناب محمد افضل سندھو
ترمیم کی صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بچے کا کیس  اس میں! جناب چئیرمین

 .on the very initial stage, he should be provided some reliefپیش ہوتا ہے تو 
آ سکتی ہے۔جیسے آپ  amendmentرف اتنی سی بات ہے تو اس میں پتا نہیں کیا ص

کرنا چاہیں تو کر دیں۔ deferپسند کریں 
دیکھیں جی، میں تو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ : جناب چیئرمین
 we have to follow the rules. Theدی ہیں تو  amendmentsاگر کسی معزز رکن نے 

amendments should be discussed, the amendments will be put to the voting.  اور
ضروری ہیں۔  Bill. Amendmentsمیں چال جائے گا یہ mediation committeeپھر 

میاں صاحب تو موجود نہیں ہیں۔  دی ہیں۔ amendmentsجنہوں نے 
دیں  کر deferاس کو ! جناب چیئرمین: سینیٹر سید نیر حسین بخاری 

تو اچھا ہوگا۔ 
اب  .deferredکر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے  deferاس کو بھی : جناب چیئرمین

کرنی ہے وہ کر دیجیے گا۔  moveآپ نے  amendmentsہو گیا ہے جو بھی  deferیہ 
)مداخلت(

 amendmentsٹھیک ہے جنہوں نے ! مندوخیل صاحب: جناب چیئرمین

move  لیےاس کی ہیں۔ وہ موجود نہیں ہیں۔ defer  کر دیا گیا۔ بات آپ کی صحیح ہے
it was a very small matter. یہ کمیٹی میں نہیں ! اور بڑا اہم بھی ہے۔ حاجی صاحب

جائے گا۔ 
The Bill originates in the Senate then it is sent automatically to the concerned 
Standing Committee, but this is a Bill which has been passed by the National 
Assembly, over here it has come for consideration. 

 thenآ جاتی ہیں تو  amendmentsاگر  well and goodاگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو 

Mediation Committee  کے پاس یہ چال جائے گا۔
ہیں  پیش کی amendmentsجنہوں نے ! جناب: سینیٹر محمد کاظم خان

کر دیتے ہیں۔  deferاگر وہ موجود نہیں ہیں تو کیوں ہم اس کو 
 Inکیا جائے۔  deferکی ہے کہ اس کو  requestانہوں نے : جناب چیئرمین

written  کر رہے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ لیےدے کر چلے گئے ہیں۔ اس
یہ ہے  Request! جناب چیئرمین: سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

 Billہ مجھے انگریزی کاپی تو ملی ہے لیکن اردو کاپی بھی میں نے دیکھ لی۔ اس ک
میں۔۔۔۔

میں بحث کرنا وقت ضائع کرنے والی بات  Billاب اس : جناب چیئرمین
ہے۔ 

بحث نہیں کرنا ہے۔ ترجمے کی : سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
کر رہا ہوں۔  point outغلطی ہے وہ 

وہ ٹھیک کر لیں گے۔ : جناب چیئرمین
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تو مجھے کرنے  Point outتو : سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان
دیں۔ 

سیکرٹریٹ کو وہ بتا دیجیے۔ : جناب چیئرمین
یہاں اس فلور پر آیا ہے تو Billیہ : سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

فلور پر مجھے بتا نےدیجیے۔ 
جی بتا دیجیے غلطی۔ : جناب چیئرمین

انگریزی میں ہے۔  (A) 17اس میں : یٹر پروفیسر محمد ابراہیم خانسین
Interim Order for Maintenance. The family court; in a suit for maintenance of 
children shall immediately after filing of the written statement, pass interim 

order for maintenance. نان و نفقہ کا عبوری ) الف( 17گیا ہے۔  اس کا ترجمہ لکھا
بچوں کے نان و نفقہ کے مقدمے میں تحریری بیان دائر ) الف(حکم عائلی عدالت 

 Writtenصادر کرے گی۔  عبوری حکم لیےہونے کے فورًا بعد نان و نفقہ کے 

statement  کا ترجمہ کیا گیا ہےتحریری بیان۔ قانونی اصطالح میں جواب دعویٰ ہونا
ے۔ چاہی

جواب دعویٰ۔ بالکل صحیح۔ اس میں بات یہ ہے کہ جس : جناب چیئرمین
نے ترجمہ کیا ہے وہ وکیل نہیں ہے۔ اگر وکیل ہوتا تو وہ جواب دعویٰ لکھتا۔ 

)مداخلت(
جی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ : جناب چیئرمین

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman, I will 
suggest to the Senate Secretariat which is of course my secretariat too that they 
should get hold of a translation of legal maxims in Urdu which is done by 
Muqtadara Qaumi Zubaan. 

اس کی ایک کاپی میں نے تو منگوائی ہوئی ہے۔ یہ منگوا لیں تاکہ لیگل ٹرانسلیشن 
و استعمال میں الئیں۔ اس ک لیےکے 

 Thank you for the suggestions and adviceآسانی ہو۔  :جناب چیئرمین

Dr. Sahib.  اچھا ابwe would have to discuss this motion.  کون !بخاری صاحب
اب ہم  .I think, we have finished the agenda today like yesterdayپیش کرے گا؟ 

کرنا ہے۔ فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ  motion for the purpose of discussion moveنے وہ 
وسیم سجاد صاحب نہیں ! کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحبmoveوسیم سجاد صاحب 

کر لیجیے۔ وہ تو موجود نہیں ہیں۔  motion moveہیں آپ یہ 
Senator Muhammad Ishaq Dar: Mr. Chairman, I beg to move 

that House may discuss the prevailing price hike of the essential commodities 
including sugar crisis in the country. 

Mr. Chairman: It has been moved that under Rule 236 of the Rules 
of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, the requirements of 
Rules 22, 23, 26, 27 and 120 of the said Rules be dispensed with in order to 
move the following motion: “The House may discuss the prevailing price hike 
of the essential commodities including sugar crisis in the country”.

[The motion was carried]
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Mr. Chairman: The Motion is adopted. Who will start the 
discussion? Ishaq Dar sahib, the former Finance Minister. 

Senator Muhammad Ishaq Dar: I will be quite happy. 

 lunchمگر میرا خیال ہے کہ وسیم سجاد صاحب شروع کر لیں تو اچھا ہے۔ اب تو 
و بہتر ہوگا۔ کا بھی وقت ہونے واال ہے۔ کل پر رکھ لیں ت

اس  discussionکرتے ہیں  startٹھیک ہے کہ کل سے : جناب چیئرمین
کیا تھا کہ جو ممبران اس پر بولنا چاہتے ہیں ان کے نام آ  decideپر۔ جیسے ہم نے 

جائیں تاکہ
systematically we can run the House tomorrow. The House stands adjourned to 
meet again on Wednesday, 7th October, 2009 at 4.30 p.m. Thank you.

---------------
[The House was then adjourned to meet again on Wednesday, 7th October, 2009 

at 4.30 p.m.]
---------------



SENATE OF PAKISTAN


SENATE DEBATES

Tuesday, 6th October, 2009


The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at eleven a.m. in the morning with Mr. Chairman (Mr. Farooq Hamid Neak) in the Chair.


-------------------

Recitation from the Holy Quran


اَعؤذُبِالله ِمنَ الشّٰیطٰن الرجِّیم

ِبسمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِىٍّ۬ قَـٰتَلَ مَعَهُ ۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۬ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَہُمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰبِرِينَ ۔ وَمَا كَانَ قَوۡلَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِىٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡڪَـٰفِرِينَ ۔ فَـَٔاتَٮٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا وَحُسۡنَ ثَوَابِ ٱلۡأَخِرَةِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ۔

ترجمہ :اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت سے الله والے (اولیاء) بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں الله کی راہ میں پہنچیں ہمت ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے۔ اور الله صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں (اپنی راہ میں) ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ پس الله نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور الله (ان) نیکو کاروں سے پیار کرتا ہے (جو صرف اسی کو چاہتے ہیں)۔ 






(سورة العمران آیات  ۱۴۶ تا ۱۴۸)



جناب چیئرمین: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ Leave applications.

Leave Of Absence

جناب چیئرمین: جناب عدنان خان صاحب ذاتی مصروفیات کی بنا پر گزشتہ 55 ویں اجلاس کے دوران 28جولائی کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: جناب محمد جہانگیر بدر صاحب ذاتی مصروفیات کی بنا پر گزشتہ 55ویں اجلاس کے دوران مورخہ 30 جولائی اور موجودہ اجلاس کے دوران مورخہ 2 اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: حاجی محمد عدیل صاحب ناسازی طبیعت کی بنا پر گزشتہ 55 ویں اجلاس کے دوران مورخہ 29 جولائی کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: محترمہ عافیہ ضیا صاحبہ ذاتی مصروفیات کی بنا پر گزشتہ 55 ویں اجلاس کے دوران مورخہ 30 جولائی کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھیں اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: محترمہ شیرالہ ملک صاحبہ ذاتی مصروفیات کی بنا پر گزشتہ 55 ویں اجلاس کے دوران 30 جولائی کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں تھیں اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: پروفیسر خورشید احمد صاحب نے ملک سے باہر ہونے کی بنا پر حالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: جناب عبدالنبی بنگش صاحب بعض ناگزیر وجوہات بنا پر مورخہ 2 اور 5 اکتوبر کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: جناب محمد ہمایوں خان صاحب ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 2 اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: ڈاکٹر کھٹومل جیون صاحب ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 2 اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین : محترمہ الماس پروین صاحبہ قریبی عزیز کے انتقال کے باعث مورخہ 2 اکتوبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں تھیں اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا درخواست منظور ہے؟


(رخصت منظور کی گئی)



جناب چیئرمین: میاں منظور احمد وٹو، وزیر برائے صنعت و پیداوار نے اطلاع دی ہے کہ پہلے سے طے شدہ مصروفیات کی بنا پر مورخہ 7 اکتوبر تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ سید حامد سعید کاظمی صاحب وزیر برائے مذہبی امور نے اطلاع دی ہے کہ علاج کی غرض سے ملک سے باہر ہیں اس لیے حالیہ مکمل اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ جناب محمد اعظم خان سواتی صاحب وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی نے اطلاع دی ہے کہ وہ سرکاری دورے پر ملک سے باہر ہیں اس لیے مورخہ 12 اکتوبر تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ 

Questions And Answers

Mr. Chairman: Now we take up questions. Question No.43. Abbas Khan.

43.
*Senator Abbas Khan Afridi:tc "43.
*Mr. Abbas Khan\: (Notice received on 30-07-2009 at 13\:30 p.m.)
" Will the Minister for Interior be pleased to state:tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state\:"


(a)
whether any mechanism has been devised to assess civilian casualties and damages to properties in FATA operations, if so its details; andtc "
(a)
whether any mechanism has been devised to assess civilian casualties and damages to properties in FATA operations, if so its details; and"


(b)
whether any compensation has been paid for those casualties/ property damages, if not, its reasons?tc "
(b)
whether any compensation has been paid for those casualties/ property damages, if not, its reasons?"


Reply not received.tc "
Reply not received."

سینیٹر عباس خان : جناب والا! اس کا جواب نہیں آیا۔ 

جناب چیئرمین: اس کا جواب نہیں آیا۔


سینیٹر عباس خان: جناب میرے کسی سوال کا جواب نہیں آتا۔ اس پر آپ نے دو مرتبہ رولنگ بھی دی ہےاب پھر جواب نہیں آیا۔ 

سینیٹر وسیم سجاد : اس سوال کا نوٹس 30 جولائی کو دیا گیا اور آج 6 اکتوبر ہے۔ یعنی 30 جولائی، 30اگست، 30 ستمبر اور آج 6 اکتوبر ہے۔ یہ بڑا افسوس ناک واقعہ ہے کہ پوری منسٹری ایک سوال کا جواب تین مہینے میں نہیں دے سکی۔ یہ منسٹری کی نااہلی ہے، حکومت کی بھی نااہلی ہے اس پر نوٹس لیا جائے۔

جناب چیئرمین: بخاری صاحب! ذرا اس کو دیکھیں جواب تو آنے چاہیں۔ sufficient notice ہوتا ہے in future inform the concerned ministries کہ جواب وقت پر آنے چاہیں تاکہ جو ممبران سوالات کرتے ہیں ان کو پتا تو چلے کہ حکومت کی کیا کارروائی ہو رہی ہے۔


سینیٹر سید نیر حسین بخاری (لیڈر آف دی ہاؤس): جناب والا! میری گزارش ہے کہ surely جو observation آئی ہے کہ تیس جولائی کو یہ submit ہوا ہے اور جواب نہیں پہنچا۔ اگر اس میں تھوڑا سا ٹیکسٹ دیکھ لیا جائے تو probably it might not relate to Interior Ministry. It might relate to SAFRON تو اس confusion کی وجہ سے بھی because it relates to FATA, you know. They are asking question about the FATA and SAFRON is dealing over there. اس لیے میں پتا کر لیتا ہوں کہ کیوں جواب نہیں آیا۔ Whether the Interior Ministry would make the reply to it or SAFRON Ministry make the reply

سینیٹر حاجی محمد عدیل : میں یہ عرض کروں کہ اگر ان کو کوئی problem ہے وہ جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ جواب تو دے دیں کہ اس کا جواب ہم اتنے عرصے کے بعد دے دیں گے۔ اس سے پہلے بھی اس ہاؤس میں بہت سارے سوالات کے جوابات نہیں آئے۔ آپ نے ہدایات بھی دی ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں کہ وہ سوالات کدھر چلے گئے۔ اگر ایک سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ ایک ہفتے کا، پانچ دن کا نوٹس دیں کہ پانچ دن کے بعد اس سوال کا جواب آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو پھر اس کو Privileges Committee کے سپرد کریں۔ 

جناب چیئرمین: حاجی صاحب اس طرح کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ 

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب والا! میری عرض یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے تین ماہ کے اندر، کیونکہ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ اس وقت فاٹا کے اندر جو مسائل ہیں یا جو over all ہمیں national security کے problem نظر آ رہے ہیں تو تین ماہ کے اندر اگر ہم یہ determine نہیں کرسکے کہ سوال Interior Ministry کا ہے یا سیفران کا ہے پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ ہم جب اپوزیشن بنچوں پر بیٹھے ہوتے تھے تو ہم پچھلی حکومت کی انہی نااہلیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ سوال پر سوال ہوتے جا رہے ہیں اور reply not received, reply not received لیکن اب میری درخواست ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات clear کر لیں کہ اس کا جواب Interior Ministry نے دینا ہے یا سیفران نے دینا ہے۔ اب تین ماہ گزر چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو next rota day پر لایا جائے۔ 


جناب چیئرمین: اس میں ایسا کرتے ہیں کہ next Tuesday کو اس کا جواب آجانا چاہیے۔ We will fix this question for next Tuesday. We will take up this question next Tuesday. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جواب آجانا چاہیے۔ 


سینیٹر حاجی محمد عدیل : اور سوالوں کا بھی جواب نہیں آیا۔


جناب چیئرمین: جس کا بھی جواب نہیں آیا آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ Next question 44.

44.
*Senatior Abbas Khan Afridi: tc ""Will the Minister for Railways be pleased to state:tc "
Will the Minister for Railways be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the date of construction and life span of the rail-cum-road Khushhal bridge: andtc "
(a)
the date of construction and life span of the rail-cum-road Khushhal bridge\: and"


(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to re-build the said bridge; if so, when?tc "
(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to re-build the said bridge; if so, when?"


Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) The construction work of Khushal Garh bridge was completed in January, 1908. However its conditions is satisfactory.tc "
Haji Ghulam Ahmad Bilour\: (a) The construction work of Khushal Garh bridge was completed in January, 1908. However its conditions is satisfactory."


(b)
There is no proposal under consideration to rebuiled the bridge as the condition of bridge is quite satisfactory.tc "
(b)
There is no proposal under consideration to rebuiled the bridge as the condition of bridge is quite satisfactory."

سینیٹر عباس خان آفریدی: جناب والا! انہوں نے جواب دیا ہے کہ خوشحال گڑھ پل کی تعمیر کا کام جنوری 1908 میں مکمل ہوا تھا لیکن اس کی حالت تسلی بخش ہے اور اس کی تعمیر دوبارہ زیر غور نہیں۔ جناب والا! ہر پل کا ایک time frame ہوتا ہے تیس سال، چالیس سال، پچاس سال اس کے بعد ایک expiry date ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس پر کچھ بھی ہو جائے تو کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس کی expiry date گزر چکی ہے۔ اس کا وقت اگر چالیس سال تھا، پچاس سال تھا، ساٹھ سال تھا وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس پر کسی بھی وقت کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ یہ پل کھڑا ہے اور یہ چلے گا۔ کیونکہ اس کا ٹیکنیکل ٹائم فریم ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ واحد راستہ ہے۔ 


جناب چیئرمین: آپ سوال کر لیجیئے۔



سینیٹرعباس خان آفریدی: جناب والا! میرا سوال یہ ہے کہ یہ واحد راستہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر نہیں بن سکتا اور یہ واحد راستہ ہے جب ہمارا درہ روڈ بند ہوتا ہے، جب کرفیو لگا ہوتا ہے اس پر بڑی transport نہیں جا سکتی تو تین تین دن، چار چار دن، پانچ پانچ دن وہاں transport کھڑی رہتی ہے اور بنوں، ڈی آئی خان، کوہاٹ، کرک یہ سارا علاقہ بند پڑا رہتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کو زیر غور لایا جائے اور اس کو بنایا جائے۔



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



حاجی غلام احمد بلور (وفاقی وزیر برائے ریلوے): واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اس کا time پورا ہوچکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی متواتر ہر دو، تین سال کے بعد maintenance کرتے ہیں اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ انشاءالله وہ اس position میں ہے کہ ابھی وہ اور بھی کافی عرصے تک استعمال ہوسکتا ہے۔ 



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ پروفیسر ابراہیم صاحب۔



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! اصل بات یہ ہے کہ یہ rail-cum-road bridge ہے اور مسئلہ صرف ریل کا نہیں ہے، حاجی صاحب کی بات درست ہوگی، ریل کے لحاظ سے وہ maintenance کرتے ہوں گے لیکن ہمیں، عباس صاحب کو، مجھے اور اس پورے علاقے کے عوام کو اس روڈ پر اصل میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب اصل میں حل کیا نکالا جائے، یہ پوری Government responsible ہے اور Government ہی اس کا حل نکالے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس علاقے سے بلا مبالغہ لاکھوں، ہزاروں بیرل تیل آ رہا ہے، اسی bridge پر tanker کھڑے ہوتے ہیں سڑک کے دونوں اطراف اور اسی سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ روڈ کو اس سے الگ کرکے اس کا الگ bridge بنا دیا جائے تاکہ عوام اس مشکل سے نجات حاصل کر سکیں۔ کیا حکومت کا اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے کہ روڈ کو ریل سے الگ کرکے نیا bridge تعمیر کیا جائے دریا سندھ پر اور خوشحال گڑھ کے مقامات پر۔ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



حاجی غلام احمد بلور: یہ میرا مضمون تو نہیں ہے لیکن عرض یہ ہے کہ واقعی اس میں شک نہیں کہ وہاں مشکلات ہیں کیونکہ وہ rail-cum-road bridge ہے لیکن عرض ہے کہ جو روڈ والا bridge کا حصہ ہے اس کی بھی maintenance ہوتی رہتی ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، اتنی خراب حالت نہیں لیکن ان کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس پر بہت زیادہ بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی بات چلتی رہتی ہے آہستہ آہستہ۔ اب اس کو نیا بنانے کے لیے حکومت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب انشاءالله میں NHA والوں سے بات کروں گا کہ وہ اس پرسوچیں۔ 


Mr. Chairman: Thank you. Any other supplementary? Next is Question No.45, . 


45.
*Senator Shahid Hassan Bugti: tc ""
Will the Minister for Interior be pleased to state whether it is a fact that the US. Government has recently given a grant of U.S. Dollar 285 million for installation of cameras and scanners in Islamabad to enhance security, if so, the progress, if any, in the matter?tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state whether it is a fact that the US. Government has recently given a grant of U.S. Dollar 285 million for installation of cameras and scanners in Islamabad to enhance security, if so, the progress, if any, in the matter?"


Mr. A. Rehman Malik: No. such grant has been given to Islamabad Police.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: No. such grant has been given to Islamabad 
Police."


Mr. Chairman: Any supplementary? Yes, Prof. Ibrahim sahib.



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا 285 million dollar کی US Grant ملی ہے اسلام آباد میں camera installation کے لیے۔ اس جواب میں دیا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو کوئی grant نہیں دی گئی۔ کیا یہ بتایا جاسکتا ہے، ویسے تو سوال اسلام آباد پولیس کا نہیں ہے لیکن کیا حکومت کو اسلام آباد میں یہ security camera installation کے لیے 285 million dollar aid ملی ہے یا نہیں ملی، حکومت یعنی صرف پولیس نہیں بلکہ حکومت کو کیا یہ aid ملی ہے؟ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan (Minister for Parliamentary Affairs): Rehman Malik sahib is busy in some meeting, however, this grant as such is not given. 



جناب چیئرمین: بابر صاحب! آپ کیا صرف اس سوال کا جواب دیں گے کیونکہ ملک صاحب کے بہت سارے سوالات ہیں۔


Dr. Zaheeruddin Babar Awan: There are two options, Mr. Chairman. If they want answers through me, I can give. If they want appearance of Mr. Malik then of course the honourable Leader of the House has informed that he will not be coming. 



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے بابر صاحب، پھر آپ جواب دے دیجیئے۔ 

(مداخلت)



جناب چیئرمین: جی وسیم سجاد صاحب۔



سینیٹر وسیم سجاد (قائد حزب اختلاف): جناب والا! یہ سوال جو ہے اس کی بنیاد تو یہی ہے کہ یہ cameras کے بارے میں لیکن اصل جو مفہوم ہے اس سوال کا وہ اسلام آباد کی security کے بارے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمیں یہاں آنے میں گھنٹوں لگتے ہیں اور ہر جگہ road block ہے لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہتے۔ پھر کل جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں جبکہ پوری حکومت موجود ہے رحمان ملک صاحب موجود ہیں اور ساری حکومت موجود ہے اس کے باوجود یہاں پر شہریوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ کیری لوگر بل کی طرح ہماری security and safety بھی بیچ دی گئی ہے؟ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔


ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان: وسیم سجاد صاحب جب وکالت کے لباس میں ہوتے ہیں تو بڑا candid اور تھوڑا بولتے ہیں اور جس دن وہ jacket میں ہوتے ہیں اس دن خیر نہیں ہوتی۔ آج وہ jacket میں آئے  ہوئے ہیں اس لیے میں ان کے comments پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، وہ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں اور آج ان کو jacket day منانے دیتے ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے other comments apart, اس کا جواب یہ ہے کہ

no such grant has been given. Of course, if the grant is given to the Government it goes to the police. Automatically inbuilt answer which is there. There is no such grant given.



جناب چیئرمین: جیکٹ کی بھی قسمیں ہیں۔

Mian Raza Rabbani sahib knows it very well. This is the reason he posed this question. Next Question is 46, Tahir Hussain Mashhadi.

46. *Senator  Col.  (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:tc "" 


Will the Minister for Interior be pleased to state the names of latest equipments provided to civil defence departments working under the administrative control of the Federal Government?tc "
Will the Minister for Interior be pleased to state the names of latest equipments provided to civil defence departments working under the administrative control of the Federal Government?"


Mr. A. Rehman Malik: The Federal Government has not provided the latest equipment to Civil Defence Department working under its administrative control.tc "
Mr. A. Rehman Malik\: The Federal Government has not provided the latest equipment to Civil Defence Department working under its administrative control."

Mr. Chairman: Any supplementary?



Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:  Sir, before the supplementary, I find the Minister missing and regarding the……..


Mr. Chairman: Dr. Babar Awan is going to answer this question.


Senator Col.(Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, he is not the Interior Minister, he is a very learned Minister and a very fine gentleman, but still he is not the Interior Minister, and the thing that I want to bring to your kind attention is that no excuse can ever be given for the absence of the Minister. Under the rules of procedure, the rule say that it is the custom of every House in the World, when the question hour takes place usually Prime Minister answers in either house but here at least the Minister should make a point to come especially when they have 10 or 12 questions to answer. So every body have the same problem, when we ask a question we expect an answer, a detailed answer, answer full of knowledge of that particular Ministry. Now it is unfair to expect Mr. Babar Awan with all his intelligence and with all his qualifications to answer for the Ministry of Interior, which is a very very important Ministry and it serves especially in the provinces, especially in the law & order situation in the country today. Sir, it should not be condoned, the absence of Minister, can not be condoned. 

Mr. Chairman: Till Malik Sahib comes back………


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: بات یہ ہے کہ کیا منسٹر صاحب نے اپنے طور پر responsibility shift کر دی ہے بابر اعوان صاحب کے اوپر، یا انہوں نے آپ کو inform کیا ہے۔ جب بھی کوئی منسٹر absent ہوتا ہے تو وہ آپ سے leave مانگتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا دوسری بات یہ ہے کہ Ministry of Interior میں دو وزیر ہیں۔ فیڈرل منسٹر بھی ہے منسٹر آف سٹیٹ بھی ہے۔ مجھے دونوں کے لیے احترام ہے لیکن کیا ان دونوں نے آپ سے اجازت لی ہے کہ آج وہ نہیں آئیں گےاور ان کے questions کوئی اور attend کرے گا۔ 


جناب چیئرمین: جہاں تک ملک صاحب کاتعلق ہے۔ان کی request آئی تھی کہ وہ busy ہیں National Assembly میں بھی اور انگلینڈ سے کچھ منسٹرز سیکرٹری ڈیفنس اور Interior آئے ہوئے ہیں اور اسی لیے بابر اعوان صاحب آئے ہیں کہ to answer the questions۔ مگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک صاحب خود answer کریں۔ till his arrival, we defer the questions of Malik Sahib and hopefully ان کو بلا لیں گے۔ٹھیک ہے۔ 

Senator Col.(Retd.) Tahir Hussain Mashhadi: Sir, in England, the Minister for Interior, the Home Minister is never absent from the House of Commons, he is always there to answer the question. 

وہ جو آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارا منسٹر absent ہو گیا ہے

I fail to understand it and Sir this, something has to be done, these excuses come Session after Session, Year after Year, you have to take a bold step in this respect Sir, I humbly request you that the Ministers must be directed to attend, not be requested, they do not listen to requests. 


جناب چیئرمین: ڈاکٹر بابر اعوان صاحب وہ چاہتے ہیں کہ ملک صاحب خود answers کریں۔ 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman! if you recall about three minutes back I said the same thing that if you want answers of the question, I am here and it’s a question of collective responsibility of all the Ministers under Articles 90 and 91 of the Constitution. I am here to reply the questions, but if the Honourable Member wants the personal appearance of the Minister then kindly defer it, that is what I said right in the beginning. 

Mr. Chairman: Should we defer all these questions or the only one question? All questions have been deferred. I have given the ruling, Col. Sahib please I have given the ruling that the questions are deferred of Mr. Malik till his arrival, next No.47 


جواب نہیں ہے next question بھی defer کر دیتے ہیں۔

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan : Sir may I give the numbers of the questions? 


جناب چیئرمین: مجھے بتا دیجئے۔

These are 43,45, 46,47,49,51,52,54,55,64,65,68,69,70,72,74,76-A, and 76-C, all these are deferred. 



 سینیٹر محمد اسحاق ڈار : اعوان صاحب نے بتایا ہے کہ ملک صاحب کو یہ delegate ہوا ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے تو یہ کس چیز کے لیے delegate ہوا ہے یہ پوچھ کر بتائیں کہ اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ سوائے اس کے کہ سوال ہیں لیکن ان کے جواب نہیں ہیں۔ 


Mr. Chairman : All these questions will be taken up next Tuesday.


 یہ کر دیتے ہیں چلیں۔

(مداخلت)



Mr. Chairman: The answers replied should come and all these questions will be taken up next Tuesday. 

یہ جو آپ نے لکھایا ہے۔

they will be taken up next Tuesday and all these replies must come Leader of the House, please ensure to them.


سینیٹر وسیم سجاد: جناب میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں میں جو صورت حال دیکھ رہا ہوں۔ ایک تجویز ہے اگر لیڈر آف دی ہاؤس اس پر غور کر لیں۔ ایک علیحدہ منسٹری بنا دی جائے۔ Minister to ensure the government to reply. ایک اور وزیر کی بھی accommodation ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب بھی آنے شروع ہو جائیں۔ آگئے جی، آگئے جی۔ ملک صاحب۔ 


جناب چیئرمین: ملک صاحب آپ کی نہ آنے کی وجہ سے the House was very upset.


Senator A. Rehman Malik (Federal Minister for Interior): I apologize but unfortunately there is only one Rehman Malik being summoned everywhere so I got to be there. Mr. Chairman, I was in the parliamentarians meeting this morning and then I was summoned by the Prime Minister because the Home Minister of UK is there and I was supposed to attend him at 7:45 to take up the matter of all those visas which are held up. Pakistani students, business community, doctors for 6 to 7 months the passports are with the UK Embassy. So I am going to take all those matters with him including some of the illegal immigrants who are stranded in UK. So, that is why I have requested the Leader of the House in the morning that I have got my all apologies but some time it is impossible for me to be here in the House and Mr. Chairman you have always been kind. I request that if you can allow me to answer all these questions tomorrow morning, I will be grateful and still if you want me to not to meet the dignitaries, visiting dignitaries, I will not go, this is more important for me.



Mr. Chairman: Actually we are keeping it next Tuesday because---



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جناب ! اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ No.No you can‘t answers زبانی جواب دے دیں۔ 

(مداخلت)



جناب چیئرمین: ملک صاحب ایک منٹ، ڈار صاحب کی بات صحیح ہے۔ پہلے question کا writing میں جواب آئے گا اس کے basis پر سپلمنٹری بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔

I am keeping all of your questions on Tuesday and please ensure that the replies are there, so that the honourable members are able to put supplementary questions. 

 
Senator A. Rehman  Malik: Ok Mr.Chairman I will do the needful. Thank you Mr. Chairman. 


جناب چیئرمین:اب یہ عباس خان کا سوال ہے اس کا بھی جواب نہیں آیا ہے۔ 


سینیٹر عباس خان آفریدی: جناب، reply تو نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جو بھی سوال ہیں جب سے میں اجلاس میں آیا ہوں میں نے سات آٹھ سوال کیے ہیں جس کا مجھے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور فاٹا میں آپریشن ہو رہا ہے۔ ملک میں کیا حالات ہیں اور سارے ملک میں کیا پوزیشن ہے۔ اس کی وجہ سے فاٹا والوں کے لیے یہ سوچا جاتا ہے کہ نہ ان کا جواب ہوتا ہے اور نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے اور آخر وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر امن آ جائے گا۔ سارے ملک میں امن آ جائے گا۔ جب آپ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ان کے لیے آگے کیا بنے گا تو اس ملک میں امن کہاں سے آئے گا۔ خالی ان کو مروایا جائے۔ ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جبکہ آپ ان سے زندگی کا حق بھی چھین لیں اور ادھر ہمارے جو حالات ہیں آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا۔ جو میں سوال کرتا ہوں اس کا کوئی جواب آج تک نہیں ہے اور کسی بھی سوال کا جواب نہیں آیا ہے۔ 


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ منسٹر صاحب آپ کی منسٹری سے اس کا جواب کیوں نہیں آیا ہے۔



جناب نجم الدین خان  (وزیر برائے ریاستیں اور سرحدی علاقہ جات): یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فاٹا کے لیے انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس پر بھی discussion ہونی چاہیے۔ ۔۔


ٰ
جناب چیئرمین: نہیں، نہیں، آپ سوال کا جواب دیں۔ 



Mr. Chairman: Question No.50, Dr. Muhammad Ismail Buledi.

50.
*Senator Dr. Muhammad  Ismail  Buledi:  tc ""Will  the 

Minister for Information and Broadcasting be pleased to state:tc "
Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state\:"


(a)
the amount earned by PTV from commercials during the tenure of present MD;tc "
(a)
the amount earned by PTV from commercials during the tenure of present MD;"


(b)
the present financial position of the PTV and the position at the tune of present appointment; andtc "
(b)
the present financial position of the PTV and the position at the tune of present appointment; and"


(c)
the income earned by the PTV during the last two years with month wise break up?tc "
(c)
the income earned by the PTV during the last two years with month wise break up?"

tc ""


Mr. Qamar Zaman Kaira: (a)  Total income of Rs. 3,523.521 million earned during the tenure of the present MD, who joined PTV on 13.12.2008 out of which Rs. 1187 million relates to commercials income.tc "
Mr. Qamar Zaman Kaira\: (a)  Total income of Rs. 3,523.521 million earned during the tenure of the present MD, who joined PTV on 13.12.2008 out of which Rs. 1187 million relates to commercials income."

tc ""


(b) (i)
PTV financial position for the first six months of the financial year 2008-09 showed a deficit of Rs. 316.649 million as on 31-12-2008, whereas, the present MD joined PTVC in the mid of December 2008.tc "
(b) (i)
PTV financial position for the first six months of the financial year 2008-09 showed a deficit of Rs. 316.649 million as on 31-12-2008, whereas, the present MD joined PTVC in the mid of December 2008."

tc ""


(ii) 
At the time of joining of new MD-PTV on 13-12-2008 the Bank position was Rs. 452.674 million (over Draft) whereas present position reflects surplus cash in hand of Rs. 43.330 Million.tc "
(ii) 
At the time of joining of new MD-PTV on 13-12-2008 the Bank position was Rs. 452.674 million (over Draft) whereas present position reflects surplus cash in hand of Rs. 43.330 Million."

tc ""


(iii) 
This is worth mentioning that PTV has also paid back all Bank Loans after the joining of present MD.tc "
(iii) 
This is worth mentioning that PTV has also paid back all Bank Loans after the joining of present MD."

tc ""


(iv)
Recoveries of long outstanding dues during the tenure of present MD have also accelerated. Out of Rs 590 million clear dues as on 
30-11-2008. Rs. 569 Million have been recovered after the joining of present MD, which was appreciated by the sub-committee of Senate Standing Committee on Information and Broadcasting.tc "
(iv)
Recoveries of long outstanding dues during the tenure of present MD have also accelerated. Out of Rs 590 million clear dues as on 
30-11-2008. Rs. 569 Million have been recovered after the joining of present MD, which was appreciated by the sub-committee of Senate Standing Committee on Information and Broadcasting."

tc ""


(v) 
With the personal efforts of present MD an amount of Rs. 28 Crores have been saved from ICC Cricket Series through re-negotiation by present MD with ESPN.tc "
(v) 
With the personal efforts of present MD an amount of Rs. 28 Crores have been saved from ICC Cricket Series through re-negotiation by present MD with ESPN."


(c)
The income earned by the PTV during the last two years with Month-wise Break-up is as under:—tc "
(c)
The income earned by the PTV during the last two years with Month-wise Break-up is as under\:—"









(Rs. In Million) tc "(Rs. In Million) "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Month
2006-07
2007-08
Month   2006-07   
2007-08 tc "
Month
2006-07
2007-08
Month
2006-07
2007-08 "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


July
115.049
120.944
January  338.44    5
427.075tc "
July
115.049
120.944
January
338.445
427.075"


August
303.158
582.159
February 373.067    
446.288tc "
August
303.158
582.159
February 
373.067
446.288"


September 
482.568
420.039
March   387.858
     470.584tc "
September 
482.568
420.039
March
387.858
470.584"


October
347.327
440.570
April     341.321     
385.868tc "
October
347.327
440.570
April
341.321
385.868"


November 
368.505
454.502
May     439.032     
425.799tc "
November 
368.505
454.502
May
439.032
425.799"


December 
387.369
500.462
June     569.244    
566.178 tc "
December 
387.369
500.462
June
569.244
566.178 "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"




Total: 
        4452.943    
5240.468 tc "



Total\: 
4452.943
5240.468 "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Mr. Chairman: Any supplementary?



سینیٹرڈاکٹرمحمد اسماعیل بلیدی:.میں نے PTVکے بارے میں وزیر صاحب سے سوال کیا تھا لیکن وزیر صاحب مجھے نظر نہیں آئے۔ 



جناب چیئرمین: ملک صاحب pleaseایک تو آپ کے جوابات نہیں آتے پھر you are trying to disturb the House. You are speaking so loudly. آپ decorum کو maintain رکھیں۔ 


سینیٹرڈاکٹر محمد اسماعیل بلیدی: جناب چیئرمین، M.D.TVکے حوالے سے جو میں نے سوال کیا تھا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب جو وزیر صاحب نے دیا ہے۔ ایک تو ہمارے کائرہ صاحب who is very active, hard working Minister ماشاءاللہ وہ گورنر بھی بن گئے ہیں۔ 


جناب چیئرمین: ڈاکٹر صاحب سوال کر لیجئے ناں۔ 



سینیٹر ڈاکٹرمحمداسماعیل بلیدی: اس کےآنے سے PTV انشاء اللہ مزید ترقی کرے گا۔ اس سوال میں ایک تو میں نے M.D. کے حوالے سے جو پوچھا تھا کہ اس M.D. کے آنے کے بعد کتنی آمدنی PTV کو ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہے کہ اس سے چھ ماہ پہلےگزشتہ M.D.کے دورمیں 316,649 million rupees کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا جبکہ موجودہ M.D.نے اس میں 2.3 million rupees اضافی خرچہ تھا اس کو بھی پورا کیا اور 33 million rupees amount surplusہوگئی۔ میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرانے M.D. اور اس M.D.کے آنے سے اتنی بڑی رقم کا فرق کیوں ہے۔ پہلے وہ loss میں تھے اور یکدم اس M.D. نے اپنا overdraftختم کر دیا اور surplus amount بھی تیار کیا۔ یہ راتوں رات دو چار ماہ میں اتنا بڑا فرق پچھلے M.D. اور اس M.D.میں، تو یہ کیوں ہے اور اگر پچھلے M.D. کی وجہ سے اتنا خسارا ہوا ہےتو اس کو کمیٹی میں یہاں بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس M.D. نے اتنا فائدہ ادارے کو دیا ہے اور اس M.D. نے اتنا نقصان دیا ہے۔ ایک سوال میرا یہ ہے۔ 



دوسری بات یہ ہے کہ PTV کی صوبوں کے اندر حالت، بلوچستان میں میں نے خود جا کر وہاں visit کیا۔ وہاں ایک یتیم خانہ تھا۔ میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چاروں صوبوں میں اور ہر صوبہ میں جو district-wise جو PTV Centresہیں ان کی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟


جناب چیئرمین: Thank you. جی وزیر صاحب۔ 



جناب قمرالزمان کائرہ (وزیر برائے اطلاعات): جس طرح کہ written reply میں ہم نے کہا کہ موجودہ M.D. تبدیل کر کے castکیا گیا تو انہوں نے اپنی efforts سےorganizational structure  میں تبد یلیا ں لا کر، اپنے experienceکو استعمال کر کے organization  میں بہتری لانی شروع کی ہے۔ یہ بات یقیناَ فاضل ممبر کا concern بالکل درست ہے کہ راتوں رات، ایک ہفتہ یا ایک ماہ یا دو ماہ کے اندر تو organization بہتر نہیں ہو سکتی لیکن سمت بہرحال درست ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چھ ماہ کافی وقت ہوتا ہے جس میں اتنے بڑے revenue والی جو وزارت یا organization ہوتی ہے اس میں کافی حد تک turn down آسکتا ہے۔ 


دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر فاضل ممبر مطالعہ فرمائیں گے تو اس M.D.کے دور میں جو سابقہ recoveriesتھیں ہماری جو old pending recoveriesتھیں وہ recoveries وقت پر ہو گئیں۔ ان recoveries کی وجہ سے بھی ان کاcash flowبہتر ہوا اور جوbanks سے انہوں نے فرمایا 2.30 something . No, sir, this is 452.674 million rupees جو تھا وہ بنک کا over-draft تھا جس کو انہوں نے ختم کیا ہے اور ہماری جو normal recoveries وہ 590 million rupees تھیں جس میں سے 569 million rupees recoveries کی گئی ہیں۔ Business کو بھی بہتر کیا گیا ہے۔ جناب چیئرمین! میں آپ کی اجازت سے فاضل ممبران کو یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ PTV کو ہم نے overhaul کرنے کے لیے اس کوopen کر دیا ہے۔ اب گورنمنٹ کے spokesman کے طور پہ کام نہیں کر رہا بلکہ اس کو مکمل آزادی دی گئی ہے کہ جس طرح ایک مارکیٹ کے channelsکام کر ہے ہیں یہ اس طرح کام کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ اس کے contentsمیں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ وہاں پر اب Opposition Membersکو بھی اتنی تعداد میں جتنا گورنمنٹ کو وقت ملتا ہے ان کو بھی بلا کر پروگرامز میں وقت دیا جاتا ہے اور اس سے PTV کی rating بھی بہتر ہوئی ہے اور business کے لیے ہم نے business plans بہتر کئے ہیں۔ یہ جو recoveriesکر کے اور اپنے businessکو بہتر کر کے جو revenue increaseہو ا ہے اس کی وجہ سے ہمارا bank کا O.D. بھی ختم ہوا ہے rather than that over and above that O.D. ہمارے پاس اس وقت کچھ پڑا تھا 43 million کا cushion موجود ہے. 


جناب چئیرمین: شکریہ۔ 



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: پچھلے دو سال کی تفصیل مانگی ہے تو یہ 30-6-09تک کی جن دوسال کی تفصیل ہوگی تو میں گزارش کروں گا کہ یا تو انہوں نے اوپر سال غلط printکئے ہیں اگر یہ صحیح ہیں تو پھر، سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے۔ ان کو 08-09 کی figures  دینی چاہئیں تھیں۔اور 07-08کی figures جہاں انہوں نے دے دی ہیں اور06-07 and 07-08. 

جناب چیئرمین: کائرہ صاحب ذرا اس کو د یکھ لیجئے۔ 


جناب قمر الزمان کائرہ  : جناب والا! بالکل درست، میں اس کو check کر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی error ہو۔ 


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: figuresاگر درست بھی ہو ں لیکن سال غلط ہیں۔ 


جناب چیئر مین: زاہد صاحب۔ 


سینیٹر محمد زاہد خان: ایک تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ پہلا M.D.تھا اس نے recoveries نہیں کیں یا اس نے businessصحیح طریقے سے نہیں چلایا۔ کیا وہ انہیں کے دور میں لگا تھا کہ نہیں لگا تھا اور اس کو جب نکال دیا گیا کیا اس reasonسے نکال دیا گیا کہ اس نے صحیح business نہیں چلایا یا recoveries نہیں کیں یا کوئی اور وجہ تھی۔ اگر کوئی وجہ بھی تھی اور اس نے کتنی تنخوا ہ لی ہے اور جب اس کو نکال رہے تھے کیا اس سے یہ demand کیا گیا کہ آپ نے جو تنخواہ لی ہے یا جو مراعات لی ہیں، اگر آپ نے اپنی dutiesصحیح نہیں کیں تو آپ نے اس سے recoveriesکے لیے کہا تھا یا نہیں؟ مہربانی۔ 


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔ 


جناب قمر الزمان کائرہ : جہاں تک کوئی بھی سرکاری ملازم اس assignment پہ یا duty پر رکھا جا تا ہے۔ اس کی duty پر اگر آپ کی satisfaction نہیں بھی ہوتی تو replacementآپ کا حق ہوتا ہے۔ مگر یہ تو کوئی روایت یا قانون نہیں ہے کہ آپ ان سے recoveriesکر لیں اور ان سے تنخواہیں واپس لے لیں۔ جناب چیئر مین! Government Corporations میں private sector سے experiencedبندوں کو لا کر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سسٹم کو بہتر کیا جائے۔ پچھلے M.D. کو موقع دیا گیا۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوا ہو گا، مجھ سے پہلے ہوا لیکن میری گورنمنٹ کے دور میں ہوا یہ فیصلہ ہوا کہ جو موجودہ M.Ds. ہیں ان کو دیکھا گیا، ان کا analysisکیا گیا۔ ماضی میں بھی وہ PTV کے M.D. رہے ہیں۔ ان کے دور میں PTV کی performanceاچھی تھی تو ان کو try کیا گیا۔ جس سے یقیناَ ایک بہتری آنی شروع ہوئی ہے۔ حکومت ensure تو کرتی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی revenueکا ضائع نہ ہو یا کسی ایسے آفیسر کو کبھی بھی promoteنہیں کیا جاتا یا elevate یا ان کو appoint نہیں کیا جاتا جن کے بارے میں پہلے سے علم ہو کہ ان کی capability کیا ہے لیکن پھر بھی اگر بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے تو اس طرح کے فیصلے کئے جاتے ہیں اور موجودہ M.D.کی appointment اس بات کا اظہار ہے، Data اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ میرے کہنے سے نہیں یا گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں revenue record اس بات کو ظاہر کرتا ہے، Contents of the PTV, Network, PTV progammes وہ ظاہر کرتے ہیں کہ

Performance of the M.D. is now better.  


جناب چئیرمین: سینیٹر وسیم سجاد۔ 


سینیٹر وسیم سجاد: پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک گورنر صاحب ہمارے House میں موجود ہیں۔ 



جناب قمر الزمان کائرہ : جناب میں گزارش کروں گا کہ میں قائم مقام ہوں۔ 


سینیٹر وسیم سجاد : میں جناب صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں یہاں سے ذرا lateگیا اور میں نے غالباَ ۱۱ یا ۱۲ کا خبر نامہ PTV پہ دیکھا  تو وہاں پہ National Assembly کو بھی cover کیا گیا، باقی چیزوں کو بھی cover کیا مگر سینیٹ کی کاروائی کا بالکل ذکر نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ گورنر صاحب پارلیمنٹ کو خاصی ا ہمیت دیتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ سینیٹ کے خلاف اس قسم کا discriminatory تعصبانہ رویہ ہے کہ اس کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ 



جناب چیئرمین: وزیر صاحب ذرا اس کا پہلے جواب دیں۔

Besides being acting Governor you are the Minister for Information and Broadcasting. While Senate is being discriminated. It is violation of the Article 25 of the Constitution. 


جناب قمرالزمان کائرہ : جناب میں پہلے تو وسیم سجاد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے welcome کیا۔ میں قائم مقام ہوں اور میری عارضی تعیناتی ہے۔ ایک transition phase کے اندر ایک نئے سسٹم میں ہم جا رہے ہیں اور یقیناَ گلگت بلتستان کے اندر introduce ہونے والا سسٹم آنے والے دنوں میں ابھی بھی بہت appreciate ہوا ہے اور گلگت بلتستان کےلوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوا ہے۔ اس کے ایک transitory phase میں، میں اس کو handle کر رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔


(interruption)



جناب قمرالزمان کائرہ: نہیں۔ میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ I am not defensive.  آپ میرے محترم ہیں، مجھ سے seniorہیں۔ اس لیے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جناب۔ I am not being defensive. 


جناب چیئرمین : اس کا جواب دے دیجئے کہ سینیٹ کی کاروائی کیوں نہیں دکھائی گئی۔ 



جناب قمر الزمان کائرہ: جناب ہمارے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یکساں محترم ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ PTV یا پاکستان کا کوئی بھی اداراہ یا کوئی فرد، سینیٹ اور قومی اسمبلی۔ ۔۔ یہ تو ویسے بھی ایوان بالا ہے جناب، تو اس میں کوئی discrimination کرسکے یا اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکے۔پی ٹی وی پر سینیٹ کی کارروائی الگ سے برابر دکھائی جاتی ہے۔ یقیناً میں کل کی کارروائی کا ریکارڈ لے کر وسیم سجاد صاحب کو پیش کر دوں گا۔



جناب چیئرمین: یہ کل نہیں آیا ہو گا تب ہی تو وسیم سجاد صاحب نے یہ بات اٹھائی ہے۔ 



جناب قمر الزمان کائرہ: ہو سکتا ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں۔ 

(مداخلت)



جناب چیئرمین: ڈاکٹر کھٹومل صاحب آپ بیٹھ جائیے۔

You read the rules that when the minister is speaking you should listen to him and not stand like that. Thank you. 


جناب قمر الزمان کائرہ: جناب! میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے، جس وقت ٹی وی switch کیا ہو، اس وقت خبرنامے کا وہ حصہ چل چکا ہو اور اگر نہیں ہے، کسی وجہ سے نظر انداز ہوا ہے تو میں اس کی ذمہ داری لوں گا اور جو بھی لوگ ہوں گے ان کے خلاف پوری کارروائی کروں گا۔ میرے اور حکومت کے لیے اور پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے جناب! یہ تو ایوان بالا ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں۔


جناب چیئرمین: ڈاکٹر کھٹومل۔ 



سینیٹر ڈاکٹر کھٹومل جیون: بہت شکریہ۔ میں معزز وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ previous جو ایم ڈی تھا، اس نے اگر اس ادارے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے تو اس کے خلاف کوئی انکوائری conduct کرنے کا ارادہ ہے؟


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔


جناب قمر الزمان کائرہ: جناب! میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نقصان پہنچانے کی بات نہیں ہے۔ کسی ادارے کو turn down کرنے کی یا اس کی صورت حال کو بہتر بنانے یا اس کے role کو ٹھیک کرنے کا، گورنمنٹ کے spokesman کے طور پر جو role تھا، اس کو ختم کرنے کا تعین کیا گیا۔ نئی ٹیم inductکی گئی۔ اگر وہ ٹیم up to the aspiration perform نہیں کر سکی تو ان کو change کر دیا گیا اور نئے ایم ڈی کے آنے سے، ایک نئی ٹیم لانے سے وہاں پر بہتری آنی شروع ہوئی ہے۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے ادارے، اس سے بڑے ادارے، سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں، وہ چند مہینوں میں پورے turn-down نہیں ہو جاتے۔ ان کا turn around نہیں ہو جاتا بلکہ اس turn around کے لیے time  لگتا ہے۔ اس معزز ایوان میں بہت سے معزز اراکین تشریف فرما ہیں جو ماضی میں اس وزارت کے وزیر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری کارپوریشن کو turn around کرنے کے لیے you take time but our direction is right. We do not say that it is absolutely correct now لیکن ہم نے ان کو بالکل openness دے دی ہے۔ میں فاضل ممبران سے گزارش کروں گا کہ ضرور مجھے بتائیے گا، اگر کسی بھی پروگرام میں اپوزیشن کے کسی ممبر کو نہ بلایا جائے بلکہ آپ کے ممبران کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور گورنمنٹ کے ممبران ان میں کم آتے ہیں تو یہ proportionate ایسا نہ ہو تو میں اس کا ذمے دار ہوں۔ 



جناب چیئرمین: ۵۱ اور ۵۲ کے reply نہیں آئے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد پروفیسر خورشید احمد۔ On his behalf.

(مداخلت)


جناب چیئرمین: جی کس پوائنٹ پر؟

سینیٹر حاجی محمد عدیل: میں جناب! کائرہ صاحب کو welcomeکرتا ہوں کہ انہوں نے گلگت۔ بلتستان کے قائم مقام گورنر کا حلف اٹھایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی صوبے یا پاکستان کے زیر انتظام کسی علاقے کا گورنر، پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے؟ 



جناب چیئرمین: اس کا جواب وزیر قانون آ کر دیں گے and then we will answer you.۔ ۵۱ اور ۵۲ کے جوابات نہیں آئے ہیں۔ Next پروفیسر خورشید احمد۔ On his behalf یہ question numberپڑھ لیجیے۔ 

53.
*Senator Prof. Khurshid Ahmed: tc "53.
*Prof. Khurshid Ahmed\: (Nonce received on 04-08-2009 at 10\:30 a.m.)"tc ""Will the Minister for Railways be pleased to state:tc "
Will the Minister for Railways be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the total land of Pakistan Railway’s illegally occupied by various persons / institutions indicating also the names of illegal occupants with measurement of land so occupied; andtc "
(a)
the total land of Pakistan Railway’s illegally occupied by various persons / institutions indicating also the names of illegal occupants with measurement of land so occupied; and"

tc ""


(b)
the steps taken by the Government to vacate the said land?tc "
(b)
the steps taken by the Government to vacate the said land?"

tc ""


Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) Total area of Pakistan Railway land illegally occupied by various persons/institutions is 4231 acres, detailed as under: —tc "
Haji Ghulam Ahmad Bilour\: (a) Total area of Pakistan Railway land illegally occupied by various persons/institutions is 4231 acres, detailed as under\: —"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Divisions
Land under illegal 
Land under illegaltc "
Divisions
Land under illegal 
Land under illegal"



occupation of
occupation of Govt.tc "

occupation of
occupation of Govt."



individuals
Dept./ Institutionstc "

individuals
Dept./ Institutions"



(Acres)
(Acres)tc "

(Acres)
(Acres)"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Peshawar
168.69
227.121 tc "
Peshawar
168.69
227.121 "


Rawalpindi
34.85
68.32tc "
Rawalpindi
34.85
68.32"


Lahore
1801.07
581.24tc "
Lahore
1801.07
581.24"


Moghalpura (W)
37.874
—tc "
Moghalpura (W)
37.874
—"


Multan
211.89
25.237 tc "
Multan
211.89
25.237 "


Sukkur
237.52
21.93 tc "
Sukkur
237.52
21.93 "


Karach
245.766
2.97 tc "
Karach
245.766
2.97 "


Quetta
333.384
233.38tc "
Quetta
333.384
233.38"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Total
3071
1160tc "
Total
3071
1160"

————————————————————————————————————————  





tc "————————————————————————————————"Grand Total:    3071 + 1160 = 4231 Acres tc "

Grand Total\:    3071 + 1160 = 4231 Acres "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


The names of Government Departments/Institutions illegally occupying 1160 acres of Pakistan Railways land are as under:—tc "
The names of Government Departments/Institutions illegally occupying 1160 acres of Pakistan Railways land are as under\:—"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Division

Names of Government
Land under illegaltc "
Division

Names of Government
Land under illegal"




Departments/ Institutions
occupationtc "


Departments/ Institutions
occupation"





(in acres)  tc "



(in acres)  "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Peshawar
 
Judicial Complex at Bannu


7.56tc "Peshawar
 
Judicial Complex at Bannu
7.56"



 
University at Bannu                         48.10tc "

 
University at Bannu
48.10"



 
Highway Department                       107.64 tc "

 
Highway Department
107.64 "




(Bannu Gambila Serai Road)tc "


(Bannu Gambila Serai Road)"



 
Highway Department                    36.91 tc "

 
Highway Department
36.91 "




(Hangu Bye-pass Road).tc "


(Hangu Bye-pass Road)."

·    Government Hospital at

Nowshera                              26.92 tc "

 
Government Hospital at Nowshera
26.92 "

tc ""


Rawalpindi 
 
Joint Staff HQ                         36.97tc "
Rawalpindi 
 
Joint Staff HQ
36.97"



 
Housing & Town Planning,              7.75 tc "

 
Housing & Town Planning,
7.75 "




Government of Punjabtc "


Government of Punjab"



 
XEN Highway Gujrat                    7.71tc "

 
XEN Highway Gujrat
7.71"



 
Tehsil Municipal Administration /         0.17 tc "

 
Tehsil Municipal Administration /
0.17 "




Dinga.tc "


Dinga."



 
Tehsil Municipal Administration /         2.10 tc "

 
Tehsil Municipal Administration /
2.10 "




Mandi Bahauddintc "


Mandi Bahauddin"



 
Tehsil Municipal Administration /         0.11 tc "

 
Tehsil Municipal Administration /
0.11 "




Jhelum.tc "


Jhelum."



 
Tehsil Municipal Administration /        13.51tc "

 
Tehsil Municipal Administration /
13.51"




Chakwal.tc "


Chakwal."

tc ""


Lahore
 
Pak Rangers at Narowal                4.65tc "
Lahore
 
Pak Rangers at Narowal
4.65"



 
Pak Rangers at Head Marala         400.00tc "

 
Pak Rangers at Head Marala
400.00"

·    Pak Rangers at Ganda Singh 



    Wala                                  21.38tc "

 
Pak Rangers at Ganda Singh Wala
21.38"



 
Pak Rangers at Khaim Kiran         143.19tc "

 
Pak Rangers at Khaim Kiran
143.19"



 
Pak Rangers at Kanganpur            11.04tc "

 
Pak Rangers at Kanganpur
11.04"



 
Punjab Police at Shahdara             0.98 tc "

 
Punjab Police at Shahdara
0.98 "

tc ""


Multan
 
Pak Rangers Punjab at Yazman       25.00tc "
Multan
 
Pak Rangers Punjab at Yazman
25.00"



 
Frontier Works Organization at        0.237 tc "

 
Frontier Works Organization at Dera Taj
0.237 "




Dera Tajtc ""


Sukkur

WAPDA at Sukkur/Rohri              21.93tc "
Sukkur

WAPDA at Sukkur/Rohri
21.93"

tc ""


Karachi

Frontier Works Organization           2.97tc "
Karachi

Frontier Works Organization Karachi
2.97"




Karachitc ""


Quetta
 
Pak Army at Chaman               42.96tc "
Quetta
 
Pak Army at Chaman
42.96"



 
Food Department at Chaman         1.57tc "

 
Food Department at Chaman
1.57"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Division

Names of Government
Land under illegaltc "
Division

Names of Government
Land under illegal"




Departments/ Institutions
occupationtc "


Departments/ Institutions
occupation"





(in acres)  tc "



(in acres)  "

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



 
Pakistan Telecom. at Chaman                  6.87tc "

 
Pakistan Telecom. at Chaman
6.87"



 
Pakistan Custom at Chaman                  11.77tc "

 
Pakistan Custom at Chaman
11.77"



 
Municipal Committee at Chaman                2.42tc "

 
Municipal Committee at Chaman
2.42"



 
Education Deptt. at Chaman                    3.93tc "

 
Education Deptt. at Chaman
3.93"



 
Postmaster General at Chaman                 0.42tc "

 
Postmaster General at Chaman
0.42"



 
Building and Road Dept at                     2.46 tc "

 
Building and Road Dept at
2.46 "




Chamantc "


Chaman"



 
Frontier Corpse at Chaman                  160.98tc "

 
Frontier Corpse at Chaman
160.98"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"




Total                                        1160tc "


Total
1160"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


There is long list of individuals illegally occupying 3071 Acres of Railway land as per attached list placed in a Folder marked as Annexure-A.tc "
There is long list of individuals illegally occupying 3071 Acres of Railway land as per attached list placed in a Folder marked as Annexure-A."

tc ""


(b) 
Steps taken to vacate the illegally occupied land are as under:—tc "
(b) 
Steps taken to vacate the illegally occupied land are as under\:—"

tc ""



Regular anti-encroachment operations are conducted by each Division with the help of Railway and District Police.tc "

Regular anti-encroachment operations are conducted by each Division with the help of Railway and District Police."

tc ""



FIRs are lodged and Police Memos are issued against illegal occupants.tc "

FIRs are lodged and Police Memos are issued against illegal occupants."

tc ""



Cases of encroachments are registered with Special Judicial Railway Magistrate under Section 134 of Railway Act, 1890.tc "

Cases of encroachments are registered with Special Judicial Railway Magistrate under Section 134 of Railway Act, 1890."

tc ""



Illegal occupation of Railway land by Govt. Departments/Institutions has already been taken up with the concerned Departments and is being pursued for mutual settlement.tc "

Illegal occupation of Railway land by Govt. Departments/Institutions has already been taken up with the concerned Departments and is being pursued for mutual settlement."

tc ""



As a result of these efforts, an area of 87 Acres of Railway land has been retrieved from the encroachers during the period from January 2009 to June, 2009.tc "

As a result of these efforts, an area of 87 Acres of Railway land has been retrieved from the encroachers during the period from January 2009 to June, 2009."

tc ""

(Annexure has been placed on the table of the House as well as Library)tc "(Annexure has been placed on the table of the House as well as Library)"

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین ! سوال کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ چار ہزار دو سو اکتیس ایکڑ ریلوے کی زمین پر ناجائز قبضہ ہو چکا ہے۔ اسں میں ایک ہزار ایک سو ساٹھ ایکڑ پر تو حکومت کے ادارے ہیں اور تین ہزار اکہتر ایکڑ پر پرائیویٹ یا individuals ہیں۔ ان حکومتی اداروں میں سرفہرست پشاور ڈویژن میں Judicial Complex at Bannu and University of Bannu کا ذکر ہے۔ وہاں پر عمارات تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ 

جناب چیئرمین: آپ سوال کیجیے۔


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: میرا سوال یہ ہے کہ ریلوے کیا کر رہی ہے۔ وہاں پر عمارات مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں اورکیا حکومت کے ساتھ ریلوے dealنہیں کر سکتی کہ وہ ان کے ساتھ معاملات طے کر کے معاملہ ختم کر دے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ private land recover کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ صرف ستاسی ایکڑ recover ہو چکی ہے۔ اس میں فہرست بھی دی گئی ہے۔ کیا حکومتی اداروں سے بھی recover کرنے کے لیے یہ steps اٹھائے گئے ہیں یا صرف individuals کے لیے ہیں؟ 


(مداخلت)


جناب چیئرمین: کتنے سوالات کریں گے پروفیسر صاحب؟


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: صرف ایک مختصر سی گزارش ہے۔ 


جناب چیئرمین: ایک supplementary پوچھیے۔ آپ نے تو لائن لگا دی ہے۔ 


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: صرف ایک ہے۔ اس کے تین parts ہیں۔ 


جناب چیئرمین: وہ تو ٹھیک ہے۔ 


سینیٹرپروفیسر محمد ابراہیم خان: صرف اتنی گزارش ہے۔ 

جناب چیئرمین: Rules کے مطابق ایک supplementary question پوچھ سکتے ہیں۔and in one supplementary you are asking three supplementaries. 

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب کی مہربانی ہو گی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومتی اداروں نے جو قبضہ کیا ہے، کتنا عرصہ گزرا ہے کہ وہاں عملاً ریلوے نہیں ہے اور وہ ریلوے لائن اور ریلوے سٹیشن خالی پڑے ہیں؟ 


جناب چیئرمین: Thank you جی منسٹر صاحب please.


حاجی غلام احمد بلور (وفاقی وزیر ریلوے): خود ہی انہوں نے بات کی اور خود ہی جواب بھی دے دیا۔ ان کا علاقہ بنوں ہے۔ انہوں نے ہی قبضہ کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ قبضہ بھی ان کی حکومت کے دوران ہوا اور وہاں پر جو عمارات بنی ہیں، وہ ان کی حکومت کے دوران ہی بنی ہیں۔ اس میں مسئلہ یہی ہے، جیساکہ انہوں نے کہا کہ وہ بند ہو چکا ہے۔ یہ کمال مانیں کہ پشاور میں کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ سارا قبضہ بنوں میں ہی ہے۔ ہماری جو زمینیں ہیں، ان میں بڑا جھگڑا ہے۔ ہمارے چاروں صوبوں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ صوبے پہلے بنے تھے اور ریلوے کو بعد میں یہ زمینیں دی گئیں۔ اب ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور ہم نے کچھ زمینیں government to government فروخت کی ہیں اور سندھ والے نہیں مان رہے۔ اس پر ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم نے انہیں اس حد تک آفر کی ہے کہ آدھی آپ کی اور آدھی ہماری، کوئی فیصلہ کریں لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ان صوبوں کے ساتھ کوئی فیصلہ ہو جائے جن صوبوں نے قبضہ کیا ہے۔ خدانخواستہ کسی اور نے، زاہد صاحب نے خود تو قبضہ نہیں کیا، صوبوں نے قبضہ کیا ہے۔ 


جناب چیئرمین: اسحاق ڈار صاحب۔


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جناب چیئرمین! honourable Ministerسے میرا یہ سوال بھی ہے اور suggestion بھی ہے کہ ایک طرف گیارہ سو ساٹھ ایکڑ زمین پر فیڈرل گورنمنٹ اور پراونشل کے مختلف ادارے ہیں۔ یہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہے۔ ریلوے منسٹری بھی سٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، عوامی ادارہ ہے۔ دوسری طرف قابضین بھی state institutions ہیں۔ یہ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ بیٹھ کر اسے ایک دفعہ settle کر لیں۔ ظاہر ہے جب ریلوے خسارے میں چل رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اسے financing کرتی ہے۔ مثلاً اگر انہوں نے سو ارب دینا ہے تو اس میں دو ارب کی زمینیں adjust کر کے ریکارڈ کو سیدھا کر لیں۔ یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ یا پراونشل گورنمنٹ کے ادارے یا پبلک ادارے بنے ہیں، وہ سارے illegal ہیں۔ 


جناب چیئرمین: آپ کا سوال کیا ہے ڈار صاحب؟ 


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: میرا سوال یہ ہے کہ I suggest to them that they should adjust it. It is only a book entry and it should be finished. جہاں تک individuals illegal occupants are concerned they should go heavy handed and they should recover the land ہیں۔ 

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ یہ ان کی suggestion ہے۔ آپ ان کی suggestion نوٹ کر لیجیے۔ 


Senator Muhammad Ishaq Dar: Sir, let the Minister answer.


حاجی غلام احمد بلور: میں عرض کروں گا کہ ہم نے صوبوں کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے اور سب سے پہلے شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے۔ آج بھی میں نے ان سےپوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور میں اس مسئلے کو کیبنٹ میں لے کر جاؤں گا۔ انشاء اللہ آپ کو جلد بلائیں گے اور آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ پنجاب میں فیصلہ ہو جائے تو پھر ساری جگہ ہوجائے گا۔ 


جناب چیئرمین: ڈاکٹر سومرو صاحب اور حاجی غلام علی صاحب، آپ دونوں میں سے ایک سوال کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سومرو صاحب نے پہلے پوچھا، اس لیے ان کو اجازت دی جاتی ہے۔  ڈاکٹر سومرو صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: شکریہ جناب چیئرمین۔ جہاں تک ریلوے کی زمینوں پر قبضے کا مسئلہ ہے، ہم نے پہلے بھی ایک تجویز دی تھی کہ بہت سے مقامات پر ریلوے کی زمینوں پر کافی عرصے سےعام لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ سرکاری قوانین کے مطابق یہ زمینیں انہیں الاٹ کی جائیں۔ بظاہر وہ زمینیں ریلوے کے کام کی نہیں ہیں۔ اس لیے میری پہلی تجویز یہ ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سلسلے میں ان لوگوں کی درخواستوں پر کوئی فیصلہ ہوا ہے، جنہوں نے یہ درخواستیں دی ہیں کہ عرصہ دراز سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین سرکار کے کام کی نہیں ہے، وہ ان کو الاٹ کر دی جائیں۔ نمبر ایک۔ نمبر ۲۔ بہت سے مقامات پر بہت سے ریلوے سٹیشن خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں ریلوے کا نظام ختم کر دیا گیا ہے اور وہ عمارات تباہ ہو رہی ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ زمینیں، وہ ریلوے اسٹیشن وغیرہ اگر بیچ دیے جائیں تو ریلوے کو فائدہ ہو گا، حکومت کو فائدہ ہو گا۔ اس سلسلے میں کچھ بتائیں۔ 


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب پلیز۔ 


حاجی  غلام احمد بلور: میں ان کا شکرگزار ہوں۔ ریلوے کا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں نے قبضہ بھی کیا ہے اور جیساکہ انہوں نے کہا کہ بہت سی زمینیں ایسی ہیں جو ہم نے abandoned کر دی ہوئی ہیں۔ وہاں پر ہم نے اس دفعہ ایک سو سترہ پوائنٹس اخباروں میں ٹینڈر کے لیے دیے۔ اس میں صرف بیس پچیس لوگوں نے ٹینڈر دیے، باقی کسی نے ٹینڈر ہی نہیں دیا۔ گو کہ اس وقت زمینوں کے ریٹ بہت کم ہیں اور لوگ سامنے نہیں آ رہے۔ کچی آبادی والوں کو تو ہم نے کہہ دیا ہے۔ ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کچی آبادی والوں کو زمین دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو دے دیں گے بلکہ کئی جگہوں پر تو دے بھی دی ہیں۔ کچی آبادی والے غریب لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے۔ اس لیے وہ زمینیں ہم نے ان کو الاٹ کر دی ہیں۔ 


Mr. Chairman: Leader of the House.



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Thank you Mr. Chairman. 

جناب گزارش یہ ہے کہ بہت سے سوالات ہیں، honourable ministers available ہیں۔ جناب! ECC کی meeting ہے۔ Sr. No. 75 پر گوندل صاحب کا سوال ہے he wants to make a reply اگر وہ پہلے لے لیا جائے۔ Secondly میری submission یہ بھی ہے کہ in future we ensure that during session ECC نہ ہو۔ جناب! یہ ہماری کوشش ہو گی۔


جناب چیئرمین: آپ کا 75 نمبر ہے؟ پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ کا ہے۔


75. 
*Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: tc ""Will the Minister for Narcotics Control be pleased to state the number of narcotics control centres in the country with province-wise and district-wise break up?tc "
Will the Minister for Narcotics Control be pleased to state the number of narcotics control centres in the country with province-wise and district-wise break up?"


Minister for Narcotics Control: The Ministry of Narcotics Control has established two Model Addiction Treatment And Rehabilitation Centers (MATRCs) at Islamabad (Chack Shehzad) and Quetta with the cost of Rs.39.017 million each. Both are 45 bedded centers providing free treatment, food, boarding and rehabilitation to drug addicts. Efforts are also made for their job placement.tc "
Minister for Narcotics Control\: The Ministry of Narcotics Control has established two Model Addiction Treatment And Rehabilitation Centers (MATRCs) at Islamabad (Chack Shehzad) and Quetta with the cost of Rs.39.017 million each. Both are 45 bedded centers providing free treatment, food, boarding and rehabilitation to drug addicts. Efforts are also made for their job placement."

Year wise state of patients treated in MATRCs tc "Year wise state of patients treated in MATRCs "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Year
Quetta
  Islamabad
Totaltc "
Year
Quetta
  Islamabad
Total"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


2005-06
354
363
717tc "
2005-06
354
363
717"


2006-07
553
340
893tc "
2006-07
553
340
893"


2007-08
513
380
893tc "
2007-08
513
380
893"


2008-09
566
387
953tc "
2008-09
566
387
953"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Total
1986
1470
3456tc "
Total
1986
1470
3456"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


In addition to the above two centers, the following five projects have been completed by the Ministry with stated objective of providing treatment, rehabilitation and awareness services to the targeted and vulnerable population of the country.tc "
In addition to the above two centers, the following five projects have been completed by the Ministry with stated objective of providing treatment, rehabilitation and awareness services to the targeted and vulnerable population of the country."

tc ""

Completed Projects tc "Completed Projects "


(i)
NGO Support Programmetc "
(i)
NGO Support Programme"


(ii)
Focused Drug Abusetc "
(ii)
Focused Drug Abuse"


(iii)
Community Participation in Drug Demand Reductiontc "
(iii)
Community Participation in Drug Demand Reduction"


(iv)
Creating Mass Awareness against Drug Abusetc "
(iv)
Creating Mass Awareness against Drug Abuse"


(v)
Treatment Programme for Injecting Drug Users (IDUs)tc "
(v)
Treatment Programme for Injecting Drug Users (IDUs)"


Mr. Chairman: Any supplementary?



Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: No supplementary.



جناب چیئرمین: کسی اور کا سپلیمنٹری سوال ہے؟ نہیں ہے۔Question No. 56 ڈاکٹر اسمٰعیل بلیدی صاحب۔

56.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:tc "" Will the Minster for  Defence be pleased to state the number of persons appointed in PIA on temporary and regular basis during the last three years with province-wise breakup?tc "
Will the Minster for  Defence be pleased to state the number of persons appointed in PIA on temporary and regular basis during the last three years with province-wise breakup?"

tc ""


Ch. Ahmad Mukhtar: PIA appointed 1491 employees on temporary and 48 employees on regular basis during the last three 

years. Province wise break-up is provided at Annexure-A.


tc "
Ch. Ahmad Mukhtar\: PIA appointed 1491 employees on temporary and 48 employees on regular basis during the last three years. Province wise break-up is provided at Annexure-A."

Mr. Chairman: Any supplementary?



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: میں نے وزیر صاحب سے گزشتہ تین سالوں کے دوران PIA میں contract or daily wages and confirm ملازمین کی بھرتی کے حوالے سے صوبہ وار سوال پوچھا ہے۔ جناب چیئرمین! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سالوں کے دوران انہوں نے 1491 بھرتیاں کی ہیں اور daily wages, contract and confirm 48 ہیں۔ جناب! جو صوبہ وار figures دیے ہیں، ان میں چھوٹے صوبوں کو PIA اور منسٹر صاحب نے نظر انداز کیا ہے۔ 1491 میں سےبلوچستان کو صرف 39 ملی ہیں تو 6% کے حساب سے ہمارا کوٹہ 95, 100 کے قریب بنتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ بلوچستان کو خاص طور پر PIA میں ملازمتوں کے حوالے سے نظرانداز کیا گیاہے۔ ان میں بلوچستان سے کوئی MD, Director, Dy. Director نہیں ہے۔ ایک GM ہے، باقی جتنی بھی بڑی posts ہیں، ان میں ایک بھی بلوچستان سے نہیں ہے اور جو تین سو بھرتی کیے گئے ہیں، وہ بھی جعلی ڈومیسائل پر بھرتی کیے گئے ہیں، ان کی enquiry کی جائے۔ PIA میں بلوچستان کے 1000 کے کوٹے میں سے ابھی تک 700 کم ہیں لیکن ابھی میرا سوال ہے کہ 1491 میں سے صرف 39 کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 95, 100 کا کوٹہ بنتا ہے، اس کو کیوں نظرانداز کیا گیا ہے؟ جناب چیئرمین! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے گروپ ہیں ان میں بلوچستان کے 39 ہیں، جو بڑے V, VI groups ہیں، ان میں بلوچستان کا کوئی نہیں ہے۔ کیا بلوچستان سے کوئی آفیسر لینا جرم ہے؟ یا ان کی قسمت میں آفیسر بھرتی ہونا نہیں ہے؟ وزیر صاحب، آپ مجھے کس طرح مطمئن کریں گے؟



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، منسٹر صاحب۔



Ch. Ahmed Mukhtar (Minister for Defence): I am very grateful to the member who has pointed out this issue. This issue was raised earlier also and I had earlier told this House that I am trying my best to make certain changes in the criterion of taking the exams. The problem is that there is one criterion of taking exams and unfortunately the students from Balochistan and from backward areas do not qualify in these exams and that is why, they are left behind. I have talked to the MD, PIA and I have told him that we have to find a way out where people from Balochistan or backward areas are adjusted also. I can assure you sir, that if there is a good school out here and if it has to compete with the school in backward areas, definitely the boys from the city center would get more seats. So, we are working on that and


 کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے backward areas کے لوگوں کو بھی اس level پر لایا جائے تاکہthey come into and they get the seats. As far as lower cadre is concerned, I think in the last three years کے بارے میں جو سوال تھا اس میں بلیدی صاحب نے کہا ہے کہ نچلے cadre کے ہیں، اس میں cadre V کے پانچ بندے ہیں، cadre VI کے چھ بندے ہیں اور اس سے اوپر ساری promotion on your performance ہے۔You hardly employ anybody over these things.


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ سینیٹر کلثوم صاحبہ۔ میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے لگتا ہے بلوچستان کے تمام لوگ منسٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔



سینیٹر کلثوم پروین: جناب چیئرمین! آپ کی وساطت سے میری humble گزارش ہے۔ وزیر موصوف نے بہت اچھا فرمایا ہے کہ backward areas کے لوگ qualify نہیں کرتے، بالکل صحیح ہے۔ کیا ان کے لیے کوئی cushion ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے اس floor پر گزشتہ سات سالوں سےیہ بات کر رہی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اسلام آباد یا پنجاب کا جو merit ہے، جناب! اس کے لیے تو بلوچستان کو compete کرنے کے لیے مزید پچاس سال چاہییں۔ میں پھر یہ سوال کروں گی کہ کیا کسی بھی منسٹری میں ان کے لیے کوئی cushion ہے جو backward areas سے آئیں گے اور پنجاب یا اسلام آباد کے لوگوں سے compete کریں گے؟



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



چوہدری احمد مختار: جناب! بڑے افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان کا کوٹہ ضائع جاتا ہے۔۔۔


(مداخلت)



جناب چیئرمین: آپ آرام سے please سنیںZahid Sahib, don’t argue like this. This is violation of rules. آپ منسٹر صاحب سے اپنا سوال کر سکتے ہیں۔


چوہدری احمد مختار: میں پھر یہ بات کہوں گا I will tell this august House کہ میں نے last three years کے result میں دیکھا ہے کہ جو بھی بھرتیاں ہوئی ہیں، یہ ہمارے آنے کے بعد نہیں ہوئیں، یہ ہمارے آنے سے پہلے کی ہیں۔ I am just telling you the flaws in the system جس کی وجہ سے یہ vacancies خالی رہ جاتی ہیں and people from Balochistan and these areas suffer. اس کا education level اوپر کرنا it is the job of the Education Department of a province اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتالیکن میں یہ کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ اگر ہم بلوچستان میں کسی particular post کا exam لے رہے ہوں تو اس کا level of questions تھوڑا سا نیچے کر دیا جائے تاکہ ان کو problem نہ ہو۔ I am trying to ease them, I am trying to help them. In future  جب کوئی vacancies نکلیں گی، جب لسٹیں بنیں گی تو they will see better results for people from Balochistan.



جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب۔میں نے سب کے ہاتھ دیکھ لیے ہیں۔ فکر نہ کریں، ہر پارٹی سےایک آدمی کیونکہ اس وقت ANP کے چار ہاتھ ہیں، حاجی عدیل صاحب، بنگش صاحب، افراسیاب صاحب، زاہد صاحب بھی ہیں، آپ decide کر لیجئے کہ کون بولے گا۔ Questions بہت ہیں۔ میں ہر پارٹی کے ایک آدمی کو اجازت دوں گا کہ وہ question کر لے، بہت سے سوالات ہیں ورنہ اگلے سوالات کا نمبر نہیں آئے گا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ جی مندوخیل صاحب۔



سینیٹر گلشن سعید: جناب چیئرمین! میں اس House میں سات سالوں سے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک آدمی چھ بندوں کی نمائندگی کرے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہر بندے کی اپنے دل کی بات ہوتی ہے، وہ اپنے دل کی بات کرتا ہے جو ملک کے لیے چاہتا ہے، ہم یہاں عوامی نمائندے ہیں اور ہمیں اسمبلیوں نے بھیجا ہوا ہے۔ یہ ہمارا وقار مجروح کرنے والی بات ہے کہ ایک بندے کو بات کی اجازت دی جائے گی، دوسروں کو نہیں دی جائے گی، جناب! ایسا نہیں ہوتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔



جناب چیئرمین: اس کی reason یہ ہے، آپ rules پڑھیے، rules میں یہ ہے کہ not more than 3 questions. میں تین سے زیادہ allow کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس پر question کرنا چاہتے ہیں۔


سینیٹر گلشن سعید:میں بڑی معذرت کے ساتھ پھر آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ 

Mr. Chairman: If I go strictly to rules, Senator Sahiba, 3 questions

 پورے ہوتے ہی ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ 


سینیٹر گلشن سعید: نہیں، چیئرمین صاحب! آپ نے بالکل منہ بند کروا دیا ہے، نہ آپ بولنے کی اجازت دیتے ہیں۔۔۔



جناب چیئرمین: پھر آپ rules amend کر دیجئے۔ Why don’t you amend the rules? تاکہ پھر اس کے مطابق چلا جائے۔ مندوخیل صاحب۔



سینیٹر گلشن سعید: اگر rules, regulations پر آئیں تو سارے پاکستان میں جتنی violations ہو رہی ہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔



جناب چیئرمین: پھر ہم بھی وہی violation کریں؟



سینیٹر گلشن سعید: نہیں، ہم violate نہیں کر رہے۔



Mr. Chairman: Do you want me to violate the rules? Are you suggesting that? Mandokhail Sahib.



سینیٹر گلشن سعید: اگر یہاں آ کر بات نہیں کریں گے تو آنے کا مقصد ہی نہیں ہے، میں آ کر اپنا نام لکھوا کر ادھر سے باہر نکل جاوْں یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ 



جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب! پلیز آپ question کیجئے۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب چیئرمین! میں منسٹر صاحب کے جواب کااحترام کرتا ہوں لیکن جناب والا! میں اس کا۔۔۔۔



Mr. Chairman: Don’t teach me to violate the rules.



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب والا! میں اس بات کو مکمل مسترد کرتا ہوں with due respect کہ ہمارے صوبے میں اس معیار کے لوگ نہیں ہیں جن کی یہاں regular or irregular بھرتی ہو، وہ level نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جس مضمون میں چاہیں جس میں آپ کی کوئی چیز ہے، آپ special لوگوں کو مقرر کریں، ہمارے صوبے میں اگر اسی standard بلکہ اس سے کچھ اوپر کے candidate نہ ملے تو یہ House ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ جناب والا! ہمارے لوگ تمام تعلیمی کمزروی، غربت،افلاس کے باوجود بڑے اونچے معیار پر مقابلہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ civil services یا دوسرے ادارے کا ریکارڈ منگوا لیں تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے کتنے لوگوں نے qualify کیا ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ اصل مسئلہ بے انصافی کا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میرے پچھلے tenure میں PIA میں دوسرے صوبوں کو سینکڑوں services ملی ہیں لیکن ہماری طرف irregular بھی کچھ نہیں ہے۔ میں منسٹر صاحب سے request کروں گا کہ جو پہلے سے ہی یہاں اس حوالے سے ایک اصطلاح ہے اگرچہ میں اس سے متفق نہیں ہوں لیکن چونکہ یہ ہاؤس کا کوٹہ ہے۔ ہمارا جو پہلے سے کوٹہ ہے اور جسے پورا نہیں کیا گیااس کا مکمل ریکارڈنکلوائیں۔



جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب! آپ کا سوال آ گیا ہے؟



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو کوٹہ تھا جوکہ ہمیں نہیں ملا ہےاس کی کمی کو کیا آپ پورا کریں گے یا کوئی طریقہ نکالیں گے؟ یہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ معیار کے مطابق لوگ آئیں گے۔



Ch. Ahmad Mukhtar: Mr. Chairman! thank you very much. I think as through your good office, how would we make the request that we should make a committee of three people from Balochistan and NWFP, if they also have reservation on this and we can workout on that that how many people get it omitted and how many people apply. In certain cases when jobs are advertised in newspapers like ‘Dawn’ or ‘Jang’ and they do not go to backward areas of Balochistan, nobody from that area would even apply for a job.



Mr. Chairman: I think that’s a very good suggestion


جو آپ کی طرف سے آئی ہے۔ حاجی عدیل صاحب ANP کےپارلیمنٹری لیڈر ہیں۔ دوسرے آپ خٹک صاحب کو لیے لیجیے، تیسرے مندوخیل صاحب کو لے لیجیے۔


(مداخلت)


جناب چیئرمین: ایک منٹ، Leader of the House اور ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھ کر ایک sub-committee بنا لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ بڑی اچھی suggestions آئی ہیں تاکہ جو anomalies ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کر دی جائیں۔

سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: آپ نے کہا تھا آپ کو ٹائم دوں گا۔



جناب چیئرمین: پہلے ذرا اس پر فیصلہ ہو جائے تو پھر آپ کو سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد تو question کی ضرورت نہیں رہی۔ جی لشکری صاحب کی بات سن لیں۔


(مداخلت)



جناب چیئرمین: ہاں جی JUI اور فاٹا سے بھی لیں گے، آپ گھبرایئے نہیں۔ جی حاجی لشکری صاحب۔



سینیٹر نوابزادہ  حاجی میر لشکری ریئسانی: جناب چیئرمین! بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کہتے ہیں۔ جہاں تک بلوچستان کے کوٹے کا مسئلہ ہوا ہے تو یہ کسیbackward district یا کسی تحصیل کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس مکمل طور پر qualified لڑکے ہیں لیکن یہ اسلام آباد کا پرانا رویہ رہا ہے کہ پہلے بنگالیوں کو کہا کہ وہ qualified نہیں ہیں اور اب ان کا اشارہ بلوچستان کی طرف ہے۔ ہم اس بات کو چیلنج کے طور پر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل qualified لڑکے ہیں، ہم پورے بلوچستان کی بات کرتے ہیں، ہم کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایک sub committee ہو، اس میں بلوچستان کے Senators بیٹھیں، اسے پورے طور پر دیکھیں اور اسے ensure کریں کے کوٹے کے مطابق بلوچستان کو PIA میں اس کا share دیا جائے۔ یہ بہانہ نہیں ہو گا کہ ہمارے پاس qualified persons نہیں ہیں۔



جناب چیئرمین: دیکھیں جی sub committee بنائی جا رہی ہے، اس میں ہر پارٹی کی representation ہو گی، وہ بلوچستان، فاٹا اور فرنٹیئر سے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ڈیفنس منسٹر صاحب اور Leader of the House دیکھ لیں گے۔


سینیٹر کرنل( ریٹائرڈ) سید طاہر حسین مشہدی: سندھ بھی smaller provinces میں ہے۔



Mr. Chairman: In this regard please members should meet the Leader of the House and the Defence Minister. O.k.


درانی صاحب آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟


سینیٹر محمد علی درانی: جناب! اس سوال کےreply کے بارے میں ایک response ہے کہ 5th of June کو یہ question دیا گیا ہے اور reply میں 2008تک cover کیا گیا ہے جبکہ requirement یہ تھی کہ اس reply میں 2009 تک کی جو appointments تھیں ان کو دیا جاتا۔ اس سوال کو rectify ہونا چاہیےwith reference to the question put by the honourable Senator.


جناب چیئرمین: چلیں وہ تو منسٹر صاحب نے خود ہی sub committee بنوا لی ہے۔



سینیٹر محمد علی درانی: جناب! دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ چیز دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ادارہ جو کہ monthly billions کا loss اٹھا رہا ہےاس میں جو temporary appointments ہیں ان کی تعداد 1491 ہے۔ یہ ایک انتہائی قومی سطح پر سوچنے کا عمل ہے، ہماری ایک روایت رہی ہے کہ جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی اس وقت تک تمام غلطیوں کی responsible پچھلی حکومت ہوتی ہے لیکن میں honourable Minister صاحب کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ ابھی بتا سکیں کہ جو آخری سال گزرا ہے اس کے بارے میں کہ temporary appointments کتنی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ temporary appointments کا سلسلہ ایک ایسے ادارے میں جو کہ پہلے ہی billions کے losses اٹھا رہا ہے، اس کی justification بیان کریں؟


جناب چیئرمین: منسٹر صاحب! آپ answer دینا پسند کریں گے یا یہ جو اب special committee بن رہی ہے اس میں رکھیں گے؟



چوہدری احمد مختار: میرے خیال میں زیادہ detail اس کمیٹی میں آ جائے گی۔



جناب چیئرمین: درانی صاحب! اس میں آ جائے گی۔



سینیٹر محمد علی درانی: میں جاننا چاہوں گا جو ان کے دور میں گزرا ہے۔



چوہدری احمد مختار: جو پیپلزپارٹی کے زمانے میں ہوا وہ 2008 سے 2009 تک ہی ہے اس کے علاوہ data میرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس 2007 to 2008 کا ہے، 2005 to 2006 کا ہے اور 2006 to 2007 کا ہے۔


سینیٹر محمد علی درانی: اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے یہ صرف پچھلی حکومت کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں موجودہ حکومت کو اپنے دور میں ہونے والے اقدامات کو بہتر کرتے ہوئے اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔



جناب چیئرمین: تو منسٹر صاحب ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو this is a special committee which has been formed, آپ کی اپنی request پر اور بخاری صاحب جو affected members ہیں ان کو لے لیجیے تاکہ اس کے بارےمیں کوئی حل نکل آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی محمد زاہد خان صاحب۔Question number پڑھ دیجیے۔


57.
*Senator Muhammad  Zahid Khan: tc ""Will the Minister 

for Defence be pleased to state:tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state\:"


(a)
the names, designation, place of domicile and date of posting of PIA employees posted at Heathrow airport and other PIA offices in London indicating also the salary, allowances and other fringe benefits admissible to each of them; andtc "
(a)
the names, designation, place of domicile and date of posting of PIA employees posted at Heathrow airport and other PIA offices in London indicating also the salary, allowances and other fringe benefits admissible to each of them; and"

tc ""


(b)
the normal period of posting abroad of the employees of the said corporation?tc "
(b)
the normal period of posting abroad of the employees of the said corporation?"

tc ""


Ch. Ahmad Mukhtar: (a) The requisite details regarding names designation, place of domicile and date of posting of PIAC employees posted at Heathrow airport and other PIAC’s offices in London, indicating also the salary, allowances and other fringe benefits admissible to each of them is attached as Annexure-A & B.tc "
Ch. Ahmad Mukhtar\: (a) The requisite details regarding names designation, place of domicile and date of posting of PIAC employees posted at Heathrow airport and other PIAC’s offices in London, indicating also the salary, allowances and other fringe benefits admissible to each of them is attached as Annexure-A & B."


(b)
Normal period of posting abroad is three years.tc "
(b)
Normal period of posting abroad is three years."

Annexure-Atc "Annexure-A"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S. No.
Staff       Name             Deptt.     LOC
        Designation     Domicile        
Date of PG   
tc "
S. No.
Staff
Name
Deptt.
LOC
Designation
Domicile
Date of 
PG" 





            Postingtc "







Posting" at Londontc "







at London"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"


1.
34079
Farooq Ibrahim    MKT
    London       MGR N UK    Azad Kashmir    03-03-08
IXtc "
1.
34079
Farooq Ibrahim
MKT
London
MGR N UK
Azad Kashmir
03-03-08
IX"

tc ""


2.
42178
Tariq Hussain     MKT
    London       Cargo MGR    Sindh (Rural)    23-06-09
IXtc "
2.
42178
Tariq Hussain 
MKT
London
Cargo MGR 
Sindh (Rural)
23-06-09
IX"




Khan
                  UKtc "


Khan


UK"


3.
36036
S. Zafar Ali       Engg.    London       Maint Manager  Punjab
        13-03-07
VIIItc "
3.
36036
S. Zafar Ali
Engg.
London
Maint Manager
Punjab
13-03-07
VIII"

tc ""


4.
47995
Ijaz A.             Fin.
    London       Fin. MGR      N.W.F.P.         29-10-08
VIIItc "
4.
47995
Ijaz A.
Fin.
London
Fin. MGR
N.W.F.P.
29-10-08
VIII"




Chaudhrytc "


Chaudhry"

tc ""

5.
     28234
Muhammad Baqir  Sectt.   London       STN Manager  Sindh (Urban)     04-11-08
VIItc "
5.
28234
Muhammad Baqir
Sectt.
London
STN Manager
Sindh (Urban)
04-11-08
VII"

————————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"



Normal Period of Posting-abroad is Three Years.


tc "

Normal Period of Posting-abroad is Three Years.
"


Mr. Chairman: Answer taken as read. Any supplementary question. Mr. Muhammad Zahid Khan.



سینیٹر محمد زاہد خان: میں نے honourable Ministerسے سوال میں یہ پوچھا تھا Heathrow Airport and London میں جو ہمارےoffices ہیں اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہ اور allowances بتائے جائیں؟ جناب! یہ جو جواب آیا ہے اس میں صرف 5 managers کا نام دیا گیا ہے، میرے خیال میں وہاں آفس میں اور کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے ایک تو یہ بتایا جائے؟ دوسرا اس میں ایک عجیب سی بات ہے کہ گریڈ 9کے دو منیجر ہیں، ایک کا نام فاروق ابراہیم ہے اس کی yearlyتنخواہ US dollar میں 140,842 بنتی ہے اور جو دوسرا بندہ طارق حسن خان ہے اس کی 90,837 بنتی ہے تو یہ difference کیوں ہے ؟ دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے detail مانگی ہے وہ نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ جو میرے صوبے کا ایک نام اعجاز اے۔چوہدری ہے تو میرے علم میں نہیں کہ میرے صوبے میں کوئی Chaudhrysہیں، اگر اسے دیکھا جائے تو کیا مجھے صرف پورا کرنے کے لیے یا میرے صوبے کا نام ڈالنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے؟ یہ تو بلوچستان کا سرے سے بندہ ہی نہیں ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے اور پورا جواب کیوں نہیں آیا ہے؟



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، منسٹر صاحب please جواب دیجیے۔


Ch. Ahmed Mukhtar: As far as Ejaz Sahib is concerned I don’t know whether he has submitted a genuine Domicile or he has not submitted, it could be possible some Chaudhry from Punjab, must have settled in Frontier and he could be his son. So, he has every right to get a domicile of this area and we can’t challenge that اور باقی جو انہوں نے مانگے ہیں names and designations. Let me tell the House sir, that we are making efforts to make GSAs so that the marketing. کا کام جو ہے یہ ہمارے اپنے آفس سے نکل کر پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جائے۔ that is why we have only given the list of those people whom we are retaining and balance people جن کو retain نہیں کریں، ان کے نام I will still get the name and details of all the people who are working in England and pass it on to the House. 


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی۔Any other supplementary? الیاس صاحب آپ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں۔الیاس صاحب آپ بےشک سوال پوچھیں۔آپ کا mike on نہیں ہے۔ Minister Sahib ٹھیک ہے he has agreed. Now the question hour is over the remaining questions and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read.
 اب Points of Order لے لیتے ہیں۔

58. 
*Senator Col.  (R)  Syed Tahir Hussain Mashhadi:tc "" 


Will the Minister for Railways be pleased to state:tc "
Will the Minister for Railways be pleased to state\:"


(a)
the number of incidents of blowing up railway tracks in the country during the last three years; andtc "
(a)
the number of incidents of blowing up railway tracks in the country during the last three years; and"


(b)
the number of culprits arrested in those cases?tc "
(b)
the number of culprits arrested in those cases?"


Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) Following incidents of blowing up Railway tracks during the last three years have taken place:—tc "
Haji Ghulam Ahmad Bilour\: (a) Following incidents of blowing up Railway tracks during the last three years have taken place\:—"


(1)
2007
=
40tc "
(1)
2007
=
40"


(2)
2008
=
36tc "
(2)
2008
=
36"


(3)
2009
=
35tc "
(3)
2009
=
35"


(Upto 31-8-2009)tc "
(Upto 31-8-2009)"




              ——tc "



          ——"



Total
=
111tc "

Total
=
111"





       ——tc "



          ——"


(b)
The number of culprits arrested during the period is 10.tc "
(b)
The number of culprits arrested during the period is 10."




tc "


"

59. 
*Senator Haji Mohammad Adeel:tc "" Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to slate:tc "
Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to slate\:"

tc ""


(a)
the details of the financial assistance provided by Foreign countries for IDPs of  Malakand Division; andtc "
(a)
the details of the financial assistance provided by Foreign countries for IDPs of  Malakand Division; and"

tc ""


(b)
the details of the said financial assistance released so far by the Government to the concerned provincial agencies?tc "
(b)
the details of the said financial assistance released so far by the Government to the concerned provincial agencies?"

tc ""


Mr. Qamar Zaman Kaira: (a) The following countries have pledged to provide the humanitarian assistance for the IDPs:tc "
Mr. Qamar Zaman Kaira\: (a) The following countries have pledged to provide the humanitarian assistance for the IDPs\:"

tc ""

Humanitarian Assistance from various countriestc "Humanitarian Assistance from various countries"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

  S.No.
Country
       Assistance (US $ million)tc "  S.No.
Country
       Assistance (US $ million)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1.
USA

330tc "
1.
USA
330"


2.
UK

34.9 (£ 22 Million)tc "
2.
UK
34.9 (£ 22 Million)"


3.
France

16.2 (€ 12 Million)tc "
3.
France
16.2 (€ 12 Million)"


4. 
Japan

15.2tc "
4. 
Japan
15.2"


5. 
Afghanistan 

1tc "
5. 
Afghanistan 
1"


6. 
Sweden

3.5tc "
6. 
Sweden
3.5"


7. 
China

14.2 The Chinese Embassy in 



tc "
7. 
China
14.2 The Chinese Embassy in Islamabad also donated"

Islamabad also donated relief 





materials, worth US$.15000.tc "


relief materials, worth US$.15000."


8. 
Egypt

Two plane loads of relief goods.tc "
8. 
Egypt
Two plane loads of relief goods."


9. 
Denmark

3 (DKK 5 Million)tc "
9. 
Denmark
3 (DKK 5 Million)"


10. 
Norway

12.75 (NOK 83 Million)tc "
10. 
Norway
12.75 (NOK 83 Million)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

  S.No.
Country
           Assistance (US $ million)tc "  S.No.
Country
           Assistance (US $ million)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


11. 
UAE

0.27 (1 Million Dirham) A relief





convoy with 60 tons of goodstc "
11. 
UAE
0.27 (1 Million Dirham) A relief convoy with 60 tons of 



goods"


12. 
Germany

19.2 (£ 14 Million)tc "
12. 
Germany
19.2 (£ 14 Million)"


13. 
UE

109.7tc "
13. 
UE
109.7"


14. 
Canada

5tc "
14. 
Canada
5"


15. 
Italy

2.23tc "
15. 
Italy
2.23"


16. 
Turkey 

10 Presented personally by





Turkish Foreign Minister to  the





Prime Minister on June 09, 2009.





A plane loaded of relief goods





also donated.tc "
16. 
Turkey 
10 Presented personally by Turkish Foreign Minister to  



the Prime Minister on June 09, 2009. A plane loaded of 



relief goods also donated."


17. 
Saudi

Two plane loads of relief



Arabia

goods revievedtc "
17. 
Saudi
Two plane loads of relief goods revieved"
tc "

Arabia"


18. 
Australia

9.3tc "
18. 
Australia
9.3"


19. 
Russia

1tc "
19. 
Russia
1"


20. 
Greece

0.5tc "
20. 
Greece
0.5"


21. 
Rep. of Korea

0.5 (Announced) tc "
21. 
Rep. of Korea
0.5 (Announced) "


22. 
Thetc "
22. 
The
16.8" Netherlandstc "

Netherlands"

16.8


23. 
Oman

12tc "
23. 
Oman
12"


24. 
Qatar

0.3tc "
24. 
Qatar
0.3"


25. 
Czech Republic

0.275 tc "
25. 
Czech Republic
0.275 "


26. 
Iran

0.25 (in the form of relief goods)tc "
26. 
Iran
0.25 (in the form of relief goods)"


27. 
Ireland

0.775tc "
27. 
Ireland
0.775"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Government of Pakistan has received the relief goods. UN launched an appeal for US$ 543 million for assistance; however US$367 million have been received so far by Government of Pakistan out of the total amount pledged.tc "
Government of Pakistan has received the relief goods. UN launched an appeal for US$ 543 million for assistance; however US$367 million have been received so far by Government of Pakistan out of the total amount pledged."


(b) 
An amount of Rs.1,140,000,000/- was transferred to Provincial Relief Commissioner, NWFP account for provision of emergency relief to the IDPs. The break up of this account is attached as Annexure “A”.tc "
(b) 
An amount of Rs.1,140,000,000/- was transferred to Provincial Relief Commissioner, NWFP account for provision of emergency relief to the IDPs. The break up of this account is attached as Annexure “A”."













60. 
*Senator Haji Mohammad Adeel:tc "60. 
*Haji Mohammad Adeel\: (Notice received on 07-08-2009 at 10\:20 a.m.)"tc "" Will the Minister for States and Frontier Region be pleased to state:tc "
Will the Minister for States and Frontier Region be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of Afghan refugees presently residing in NWFP; andtc "
(a)
the number of Afghan refugees presently residing in NWFP; and"

tc ""


(b)
whether any schedule has been prepared to repatriate those refugees, if so, its details?tc "
(b)
whether any schedule has been prepared to repatriate those refugees, if so, its details?"

tc ""


Mr. Najmuddin Khan: (a) Presently 1.033 million registered Afghan refugees are residing in NWFP (0.627 million in Camps and 0.406 million outside camps)tc "
Mr. Najmuddin Khan\: (a) Presently 1.033 million registered Afghan refugees are residing in NWFP (0.627 million in Camps and 0.406 million outside camps)"

tc ""


(b) 
As per existing Afghan refugees Repatriation Strategy (2007-2009), the time schedule for repatriation of all Afghan refugees is 31st December 2009. The Strategy however could not be fully implemented due to non-conducive conditions in side Afghanistan as revealed by the Registration of Afghans in Pakistan 2007, the most important factors cited for their inability to return were security (41 %), shelter (30 %) and livelihoods (24 %). Lack of access to land remains a major impediment to return, 89 % registered Afghans claim to be landless.tc "
(b) 
As per existing Afghan refugees Repatriation Strategy (2007-2009), the time schedule for repatriation of all Afghan refugees is 31st December 2009. The Strategy however could not be fully implemented due to non-conducive conditions in side Afghanistan as revealed by the Registration of Afghans in Pakistan 2007, the most important factors cited for their inability to return were security (41 %), shelter (30 %) and livelihoods (24 %). Lack of access to land remains a major impediment to return, 89 % registered Afghans claim to be landless."

tc ""


The current Repatriation Strategy is being reviewed by the Cabinet committee under the chairmanship of the Minister for SAFRON to repatriate Afghan refugees by 2012. The Strategy will be finalized soon.tc "
The current Repatriation Strategy is being reviewed by the Cabinet committee under the chairmanship of the Minister for SAFRON to repatriate Afghan refugees by 2012. The Strategy will be finalized soon."

tc ""

61.
*Senator  Abdur Rahim Khan  Mandokhail:tc "" Will the

Minister for Defence be pleased to state whether it is fact that a committee was constituted in December 2008 under the Chairmanship of Deputy Director General, Civil Aviation Authority, to check the credentials and academic certificates and the degrees of Directors and senior officers working in that authority; if so, the, findings of the said committee and the action taken by the Civil Aviation Authority in light of those findings?tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state whether it is fact that a committee was constituted in December 2008 under the Chairmanship of Deputy Director General, Civil Aviation Authority, to check the credentials and academic certificates and the degrees of Directors and senior officers working in that authority; if so, the ,findings of the said committee and the action taken by the Civil Aviation Authority in light of those findings?"

tc ""


Ch. Ahmad Mukhtar: Yes, it is a fact that a Committee was constituted in August, 2008 under the Chairmanship of Deputy DG CAA and Director Special Projects and PSO to DG CAA as its members to develop a proper system / database with regular updates incorporating essential details of every employee of the organization relating to educational qualification and experience. The process was to be carried out in two stages. In first stage, verification of employees qualification and experience was to be carried out and in the second stage, development and operation of appropriate software was to be ensured. The findings of the Committee have not been finalized as yet.tc "
Ch. Ahmad Mukhtar\: Yes, it is a fact that a Committee was constituted in August, 2008 under the Chairmanship of Deputy DG CAA and Director Special Projects and PSO to DG CAA as its members to develop a proper system / database with regular updates incorporating essential details of every employee of the organization relating to educational qualification and experience. The process was to be carried out in two stages. In first stage, verification of employees qualification and experience was to be carried out and in the second stage, development and operation of appropriate software was to be ensured. The findings of the Committee have not been finalized as yet."tc ""

62. 
*Senator Col. (R) Syed  Tahir  Hussain Mashhadi:

tc ""Will the Minister for Railways be pleased to state whether it is a fact that railway bridges at Jhelum, Lahore and Jhang are in dilapidated condition, if so, the time by which these bridges will be repaired/re-constructed?tc "
Will the Minister for Railways be pleased to state whether it is a ,fact that railway bridges at Jhelum, Lahore and Jhang are in dilapidated condition, if so, the time by which these bridges will be repaired/re-constructed?"

tc ""


Haji Ghulam Ahmad Bilour: Railway bridges at Jhelum, Lahore and Jhang are in satisfactory condition. There is no proposal under consideration for reconstruction or major repair of these bridges.tc "
Haji Ghulam Ahmad Bilour\: Railway bridges at Jhelum, Lahore and Jhang are in satisfactory condition. There is no proposal under consideration for reconstruction or major repair of these bridges."

tc ""

63. 
*Senator Hafiz Rashid Ahmad: tc ""Will the Minister for Railways be pleased to state:tc "
Will the Minister for Railways be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the details of railway connectivity in FATA;tc "
(a)
the details of railway connectivity in FATA;"

tc ""


(b)
the profit earned through Salary Train running between Peshawar-Landi Kotal section during the last five years; andtc "
(b)
the profit earned through Salary Train running between Peshawar-Landi Kotal section during the last five years; and"

tc ""


(c)
whether there is any proposal under consideration of the Government to restart train service on Peshawar-Torkham section, if so, when?tc "
(c)
whether there is any proposal under consideration of the Government to restart train service on Peshawar-Torkham section, if so, when?"

tc ""


Haji Ghulam Ahmad Bilour: (a) Pakistan Railway has only one rail link in Khyber Agency (FATA) which is from Peshawar to Landi Kotal, 65 Kms in length. Regular train service on this section was discontinued during 1990-91 being commercially un-remunerative. However, Safari train was introduced in 1997-98 and the said service was discontinued during June-2006 due to flash floods that damaged bridges and law and order situation in Khyber Agency.tc "
Haji Ghulam Ahmad Bilour\: (a) Pakistan Railway has only one rail link in Khyber Agency (FATA) which is from Peshawar to Landi Kotal, 65 Kms in length. Regular train service on this section was discontinued during 1990-91 being commercially un-remunerative. However, Safari train was introduced in 1997-98 and the said service was discontinued during June-2006 due to flash floods that damaged bridges and law and order situation in Khyber Agency."

tc ""


(b) 
The Safari train running between PeshawarLandi Kotal was on no profit no loss basis. The amount earned during the last five years is as under:—tc "
(b) 
The Safari train running between PeshawarLandi Kotal was on no profit no loss basis. The amount earned during the last five years is as under\:—"

tc ""

—————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Year
Earnings
Remarkstc "
Year
Earnings
Remarks"

—————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

2004

3,90,000
—tc "
2004
3,90,000
—"

2005

10,60,000
—tc "
2005
10,60,000
—"

2006

24,25,000
—tc "
2006
24,25,000
—"

2007

2,60,000
Section has been suspended since




26-06-2007 tc "
2007
2,60,000
Section has been suspended since 26-06-2007 "




due to flash floods and damaged bridges.tc "


due to flash floods and damaged bridges."

2008
                Niltc " 
2008
Nil"

—————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Total
41,35,000


    —tc "
Total
41,35,000


       —"

—————————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(c) 
At present there is no proposal under consideration to restart train service on Peshawar –Torkham section as section is closed due to flash floods that damaged bridges & Railway line, and law and order situation.tc "
(c) 
At present there is no proposal under consideration to restart train service on Peshawar –Torkham section as section is closed due to flash floods that damaged bridges & Railway line, and law and order situation."

73.
*Senator Ilyas Ahmed Bilour: tc ""Will the Minister for Defence be pleased to state:tc "
Will the Minister for Defence be pleased to state\:"

tc ""


(a)
whether it is a fact that the owner of PC Hotel, Peshawar, situated in the cantonment area has sold the hotel to a foreign country;tc "
(a)
whether it is a fact that the owner of PC Hotel, Peshawar, situated in the cantonment area has sold the hotel to a foreign country;"

tc ""


(b)
whether it is also a fact that the land in cantonment areas cannot be sold to the foreign countries under the Cantonment Act / laws; andtc "
(b)
whether it is also a fact that the land in cantonment areas cannot be sold to the foreign countries under the Cantonment Act / laws; and"

tc ""


(c)
whether it is further a fact that the land sold for a specific purpose in cantonment areas cannot be sold / sublet for any other purpose?tc "
(c)
whether it is further a fact that the land sold for a specific purpose in cantonment areas cannot be sold / sublet for any other purpose?"

tc ""


Ch. Ahmad Mukhtar: (a) It is learned that the PC Hotel Peshawar is being sold to a foreign Embassy.tc "
Ch. Ahmad Mukhtar\: (a) It is learned that the PC Hotel Peshawar is being sold to a foreign Embassy."

tc ""


(b)
Yes, the property in the Cantonment area can not be transferred to any foreign countries without concurrence of the Federal Government.tc "
(b)
Yes, the property in the Cantonment area can not be transferred to any foreign countries without concurrence of the Federal Government."

tc ""


(c)
Yes, the land leased out for a specific purpose can not be used for any other purpose.tc "
(c)
Yes, the land leased out for a specific purpose can not be used for any other purpose."

(UNSTARRED QUESTION AND ITS REPLY)

1.
Senator Hafiz Rashid Ahmed: tc ""Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state:tc "
Will the Minister for States and Frontier Regions be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the names, designation, educational qualifications, place of domicile, date of appointment and place of present posting of the teachers working in Government educational institutions in FATA;tc "
(a)
the names, designation, educational qualifications, place of domicile, date of appointment and place of present posting of the teachers working in Government educational institutions in FATA;"

tc ""


(b)
the number of teachers appointed in those institutions on regular and contract basis during the last five years: andtc "
(b)
the number of teachers appointed in those institutions on regular and contract basis during the last five years\: and"

tc ""


(c) 
the number of vacant posts of teachers in the said institutions with grade-wise break up?tc "
(c) 
the number of vacant posts of teachers in the said institutions with grade-wise break up?"

tc ""


Reply not received.tc "
Reply not received."

جناب چیئرمین: First Point of Order حاجی محمد عدیل صاحب جی۔ حاجی غلام علی صاحب! ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے Points of Order اجلاس کی کارروائی سے پہلے writing میں آئیں گے اور یہ آپ کے Parliamentary Leaders کا فیصلہ ہے۔ جو جو میرے پاس آ چکے ہیں وہ سب پوچھے جائیں گے۔ خالی دو question میں بتا دوں ایک طاہر مشہدی صاحب اور شیرالہ ملک صاحبہ کا it is concerning sugar crisis and power tariff اس میں بھی یہ decide ہوا تھا کیوں کہ کرنل صاحب آپ اس meeting میں نہیں تھے کہ جو issues پر discussion ہے جیسے price hike پر کل سے بحث جاری ہے تو ان پر Points of Order نہیں لیے جائیں گے۔جی حاجی عدیل صاحب۔ 


سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب چیئرمین! آپ کا شکریہ۔ آج کے اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور اس سے پہلے بھی کل پختونخواہ کی صوبائی اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پاس ہوئی ہےکہ جن علاقوں میں آپریشن ہوا ہے وہاں کے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر آئے ہیں، پاکستان کی خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑے ہیں ان علاقوں کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ دسمبر تک کوئی utility bills ان سے charge نہیں کیا جائے گا۔ایک تو ان کو utility bills سے نجات دیں کیونکہ وہ لوگ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں واپس آئے ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ علاقے جیسے ہمارا صوبہ اور فاٹا ہے ان علاقوں میں کوئی کاروبار نہیں ہو رہا ہے۔ سوات میں تمام کارخانے بند ہیں، پشاور انڈسٹریل ا سٹیٹ، مردان انڈسٹریل ا سٹیٹ لوگ اپنے کارخانے بند کرکے چلے گئے ہیں اور کاروبار کی یہ حالت ہے کہ کاروبار شروع ہوتا ہے تو ایک Bomb Blast ہو جاتا ہے جس کےنتیجے میں کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کوحکومت War Zone قرار دے دیں۔ یہ war zone ہے تباہ شدہ علاقہ ہے اور وہاں جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں ہماری فوج حصہ لے رہی ہے، ہمارے سپاہی حصہ لے رہے ہیں، ہمارے رینجرز کے جوان حصہ لے رہے ہیں، ہماری ایف سی کے جوان حصہ لے رہے ہیں وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔بہت سارے علاقوں میں لوگ لشکروں کی صورت میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ایک طرف جنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ Sales Tax دو، Income Tax کی return داخل کرو۔ مالاکنڈ کے علاقے میں لوگوں سے utility bills demand کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں چار پانچ مہینے وہ اپنے گھروں میں ہی نہیں تھے تو انہوں نے کہاں بجلی، گیس اور پانی خرچ کیا۔ بجلی کی سپلائی تبا ہ ہو چکی تھی، گیس کی سپلائی اور پانی کی سپلائی تباہ ہوچکی تھی اور اب ان سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں۔ کل نیشنل اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو take up کیا ہے اور میں بھی آپ کی

 وساطت سے اس ہاؤس سے اور اپنی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پختونخواہ کو اور فاٹا کو آپ war zone declare کریں۔ وہاں پر واقعی جنگ ہو رہی ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے عراق اور لبنان کے لوگوں کی تھی۔کم از کم ہمیں دسمبر تک ہر قسم کے ٹیکس اور bills سے چھٹکارا دیا جائے۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ جی الیاس بلور صاحب۔جی جو آپ کا Point of Order ہے اس پر۔ زاہد خان صاحب آپ کا نام ہے کسی کو بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس فہرست ہے and according to the list I will call the names of the honourable members. میرےپاس فہرست ہے۔ میں پھر inform کر رہا ہوں۔ جنہوں نے بھی writing میں دیا تھا

and I will call the names of the honourable members according to the list as per decision taken by all the Parliamentary heads of the Parties. Thank you. Yes Ilyas Sahib.


سینیٹر الیاس احمد بلور: شکریہ جناب چیئرمین! میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔


جناب چیئرمین: بلو ر صاحب شاید آپ اپنی سیٹ پر نہیں ہیں۔ مہربانی کرکے بلور صاحب کا مائیک کھول دیں۔بلور صاحبare you on your seat. Please come to your seat تب ہی تو آپ کا مائیک نہیں کھلا۔

Ilyas Sahib please come to your seat. The rules says that. Please follow the rules.You are very senior Senator. 


سینیٹر الیاس احمد بلور: میں نے اعظم سواتی صاحب سے بات کی ہے اور ان کی سیٹ پر بیٹھا ہوں کیونکہ وہ وزیر ہیں وہ کسی جگہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔


جناب چیئرمین: تو آپ سیکرٹریٹ کو inform کرتے۔


سینیٹر الیاس احمد بلور: میں نے پہلے بھی یہ request کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم اس صوبے کو war affected zone declare کریں گے اور ہماری demand یہ تھی کہ جو سوات ہے اور جس میں جتنے بھی loans ہیں وہ write off کیے جائیں اور پختونخواہ کے جتنے Industrialists ہیں Business community ہے کیوں کہ ہم تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے۔ہماری فوج نے جو ہمت کی ہے اور ہمارے جو IDPs وہاں سے آئے اور جس طریقے سے ہماری حکومت نے ان کو tackle کیا ہے، جس طریقے سے ہمارے Business Community نے ان کو tackle کیا ہے اور عام لوگوں نے جو ان کی خدمت کی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ commitment ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ سوات کے لوگوں کے جتنے بھی قرضے ہیں وہ معاف کیے جائیں اور پختونخواہ میں جو قرضے ہیں ان پر دو سال کے لیے interest freeze کیا جائے یا اگر وہ freeze نہیں کرتے تو جو mark up rate ہے وہ 5% ہونا چاہیے۔یہ بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ وعدے کرکے، بالکل categorically وعدےکیے گئے ہیں اور آج تک ان پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ وزیر خزانہ صاحب آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ میں یہ بات اس ایوان میں کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے۔ہم لوگ اس وقت وہاں جہاد کر رہے ہیں۔ آدھے صوبے میں اس وقت لڑائی لگی ہوئی ہے۔ 


جناب چیئرمین: آپ کی جو بات ہے وہ بخاری صاحب قائدایوان ان کو convey کر دیں گے۔


سینیٹر الیاس احمد بلور: میں یہ بات کر رہا ہوں let me finish it sir لوگوں کو kidnap کیا جا رہا ہے، لوگ اپنے ساتھ guns لے کر پھر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں کوئی وزیر صاحب تشریف لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چیمبر والے وزیر صاحبان کو دعوت دیتے ہیں وہ تشریف لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بنگال میں کوئی وزیر نہیں جاتا تھا۔ کیا پھر ہم سے بھی بنگال بنوانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے یہ صوبہ پاکستان کا ہے اور ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے صوبے کا اور ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ شکریہ 


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ اب جناب ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: شکریہ جناب چیئرمین صاحب! Technical Education کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ ہے جو میں ایوان میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔


جناب چیئرمین: زہری صاحب مہربانی کرکے اگر آپ آہستہ بات کرلیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہhonourable Member is on his legs جی سومرو صاحب۔


سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ پچھلی حکومت نے ایک آرڈیننس نافذ کیا تھا۔ اس دور کے صدر صاحب نے نافذ کیا تھا270AAA اور اس کے تحت Technical Education کے جتنے بھی ادارے تھے ان کو Private Sector میں دے دیا گیا تھا ایک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے اس آرڈیننس کو ختم کردیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی اقدامات نہیں ہو رہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو ادارہ بنایا تھا TEVTA کے نام سے Technical Education and Vocational Training Authority جو پہلے پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین تھے technical education میں ان کو وہاں بھیج دیا گیا لیکن deputation پر بھیجا گیا۔ تمام ملازمین کو deputation پر بھیجا گیا اور ان تمام ملازمین کو 20% deputation allowance بھی پنجاب حکومت دے رہی ہے لیکن سندھ میں یہ کیا گیا کہ ان کو deputation پر نہیں بھیجا گیا۔ ان تمام کے تمام افراد جو ہزاروں میں ہیں، اساتذہ ہیں اور دوسرا عملہ بھی ہے، ان تمام کو کہا گیا کہ جی اب آپ کا سندھ گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب آپ اس اتھارٹی کے ملازم ہوں گے۔ نہ کوئی deputation نہ کوئی deputation allowance اور پھر اگر ان کی مدتِ ملازمت پوری ہو جائے گی تو کوئی مراعات بھی ان کو نہیں ملیں گی، یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ technical wing کو ختم کرنے اور تباہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ جو اتھارٹی بنائی گئی ہے Sindh Technical Education and Vocational Training Authority (STEVTA) کے نام سے، اس کا سربراہ ایک ریٹائرڈ فوجی کو بنایا گیا ہے جو technical education اور اس wing کو جانتا تک نہیں، جو اس کی field ہی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اِدھر سے اُدھر transfer کیا جا رہا ہے، ان کو ملازمت سے برخاست کیا جا رہا ہے، threats دیے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جناب، یا تو ہمیں پنجاب کی طرح deputation پر بھیجو تاکہ جو ہماری قانونی مراعات ہیں، وہ ختم نہ ہوں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی۔


دوسری بات، سندھ میں جو technical education کے ادارے ہیں، ان کی مالیت millions میں نہیں بلکہ billion rupees میں ہے، ان کو بیچا جا رہا ہے۔ جناب عالی! کراچی میں technical education کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے سویڈش کالج کے نام سے، جو اس گورنمنٹ نے عطیے کے طور پر پاکستان کو دیا تھا، اب اس کی wood workshop کی branch کو بیچا گیا ہے۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج، حیدر آباد کا auto department بیچ دیا گیا ہے۔ کمرشل کالج، سکھر جو نیم کی چاڑی پر ہے اور جو بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ویمن پولی ٹیکنیکل کالج، سکھر کو بیچا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے اساتذہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور technical education کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ اس چیز کا فوری نوٹس لیا جائے اور ہماری شکایات کا ازالہ کیا جائے۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ محمد زاہد خان۔


سینیٹر محمد زاہد خان: جناب چیئرمین! شکریہ۔ میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ House نئے الیکشن کے بعد start ہوا تو میں نے ایک question کیا تھا Planning Commission کے حوالے سے کہ Planning Commission کے members کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں باقی detail تو زیادہ تھی لیکن جب اس کا جواب آیا تو اس میں سارے کے سارے پنجاب سے تھے۔ یہ معاملہ House میں کئی بار اٹھایا گیا، میں نے اٹھایا، پھر ہمارے House کے دوسرے اراکین نے بلکہ ہر ایک پارٹی کے بندے نے اس میں participate کیا۔ ہمیں تسلیاں دی گئیں کہ جی next ہم Prime Minister سے بات کرتے ہیں بلکہ رضا ربانی نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کہا کہ جی میں نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے خیال میں یہ ہمارا چوتھا یا پانچواں session ہے۔ ابھی تک وہی Planning Commission جو اس پورے ملک کے لیے planning کر رہے ہیں، اس میں میرے صوبے، سندھ یا بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہے تو وہ وہاں development کے لیے کیا کریں گے۔ جب ایک بندہ اسلام آباد میں بیٹھے گا، جب لاہور میں بیٹھے گا تو اسے میرے صوبے کے متعلق کوئی علم نہیں ہوگا، اس کو بلوچستان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس کو سندھ کے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ یہاں پر تو توہین آمیز بات بھی کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو قابلیت کی بنیاد پر لیتے ہیں اور باقی صوبوں میں قابلیت ہی نہیں ہے۔ 



جناب والا! یقین دہانیوں پر یہ ملک مزید نہیں چلے گا۔ اگر آپ یہاں سے announce کرتے ہیں کہ میرا صوبہ war zone میں ہے، وہاں پر آپ نے IDPs کے لیے پیسہ دینا ہے، لوگوں نے گھر بار چھوڑا ہے اور آپ صرف ٹی وی پر بات کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسے نہیں دیں گے تو یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ اگر اسی طرح بلوچستان کے ساتھ کریں گے، اس کے missing persons کو سامنے نہیں لائیں گے، ان کا حق ان کو نہیں دیں گے تو صرف House میں تسلیوں سے یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ لہذا، پلاننگ کمیشن میں ہر صوبے سے برابری کی بنیاد پر members لیے جائیں جس طرح سینیٹ میں برابری کی بنیاد پر members لیے جاتے ہیں، اسی طرح ہر صوبےکو برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے تاکہ جو planning ہو وہ پورے ملک کی ہو اور ایک جیسی ہو، جس میں تفریق نہ ہو اور لوگوں کے مسائل کم ہوں۔ 


جناب والا! میں آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ اگر آج بھی اس معاملے پر غور نہ کیا گیا تو اس کے بعد ہم اس House کی طرف سے ایک privilege motion پیش کریں گے کیونکہ یہ اس پورے ایوان کی توہین ہے کہ چار دفعہ تسلیوں کے بعد اگر اس پر عمل در آمد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایوان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ایوان کی بھی توہین ہو رہی ہے اور اس ملک میں ایک democratic system کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس میں bureaucracy کا بھی ہاتھ ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ bureaucracy اس system کو تسلیم ہی نہیں کر رہی، لہذا اس پر کل تک عمل کیا جائے۔ اگر کل تک اس پر عمل در آمد نہیں ہوا تو کل پھر میں privilege motion لے کر آؤں گا اور پھر یہ سارا House اس کو اس لیے منظور کرے گاکیونکہ اس میں پورے House نے participate کیا تھا، یہ پورے House کی توہین ہے۔


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ۔ محترمہ کلثوم پروین صاحبہ۔


سینیٹر کلثوم پروین: جناب چیئرمین! شکریہ۔ یہ point of order میرا بھی ہے اور بی بی ریحانہ یحییٰ بلوچ بھی اس پر بولیں گی اور اس کا آپ کو فوری نوٹس بھی لینا ہے۔ جناب جسٹس تھہیم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گی کہ ہماری جو development schemes آتی ہیں۔۔۔۔۔۔


جناب چیئرمین: جسٹس تھہیم صاحب سے request کریں گے، وہ آپ کے point of order کا reply کر دیں۔۔۔۔۔

سینیٹر کلثوم پروین: نہیں جناب، اس معاملے میں آپ کو نوٹس لینا ہے۔ جناب! جعلی ایک کروڑ کی سکیمیں کسی نے میری بھی اور بی بی ریحانہ یحییٰ بلوچ کے نام سے جمع کروائی ہیں۔ Thanks God کہ جمیل کھوسو ہمارے بڑے honest officer ہیں، انہوں نے pursue کیا اور وہ stop کروائیں۔ اسی طریقے سے۔۔۔۔۔۔

جناب چیئرمین: کلثوم صاحبہ! ایک منٹ۔ بخاری صاحب! ذرا آپ ادھر آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ members جو اپنی grievances air کر رہے ہیں through the points of order ابھی زاہد صاحب، ڈاکٹر سومرو صاحب، حاجی عدیل صاحب اور الیاس بلور صاحب ہمارے through یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان کی grievances کا پتا چلے۔ This is the reason these points of order have been raised تو آپ please ان کو note کر کے ذرا گورنمنٹ کو بتائیے تاکہ these grievances should be redressed.


سینیٹر کلثوم پروین: جناب چیئرمین۔۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: کلثوم صاحبہ! آپ کو وقت ملے گا، آپ فکر نہیں کیجیے، آپ ایک منٹ انتظار کریں۔ پہلے ڈاکٹر صفدر صاحب بات کرلیں۔ 



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب والا! میری request یہ ہے اور جہاں تک میں سمجھ سکا تھا بات کو کہ جب ہم آپ کو ایک گھنٹہ یعنی House کی sitting سے ایک گھنٹہ پہلے notice دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر Minister کو پابند کرنا چاہیے۔ ماشاء الله کافی سارے وزیر ہیں،کئی محکموں کے دو دو وزیر بھی ہیں، کئی محکمے ایسے ہیں جن میں Federal Minister بھی ہے اور Minister of State بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک گھنٹے کا نوٹس آپ ہم سے لے رہے ہیں تو پھر آپ وزیر کو پابند کریں کہ آ کر، بے شک short reply ہو، ضروری نہیں کہ اس کو کوئی لمبی تمہید باندھنی ہے، مطلب یہ کو جو بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں member کے ذہن میں ہو کہ ہمیں اس بات کا کوئی جواب دے رہا ہے۔ 



جناب چیئرمین: میرے خیال میں rules میں تو ہے کہ

reply can be given on the following day on the point of order……


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: نہیں جناب، rules سے تو frankly, notice کا تعلق نہیں ہے۔یہ تو آپ نے ایک concession دی ہے ہمیں کہ آپ points of order اٹھائیں لیکن اس کا ایک گھنٹے کا مجھے نوٹس دیں۔ جب ہم ایک گھنٹے کا نوٹس آپ کو دے رہے ہیں تو پھر kindly آپ وزرا صاحبان کو پابند بنائیں۔

جناب چیئرمین: ہم نے وزیر صاحب کو یہی کہا تھا، آپ کی بات صحیح ہےجب decide کیا گیا تھا کہ وزیر صاحب موجود ہوں اور جواب دیں۔

سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جی exactly Sir, پھر وزیر کو پابند کریں، آپ انہیں فون کر کے بتائیں کہ آپ کا یہ Point of Order ہے آپ آئیں اور اس کا جواب دیں۔ جناب والا! میری یہ request ہے۔

جناب چیئرمین: بخاری صاحب کیونکہ ایک فیصلہ ہوا ہے، اگر وزیر صاحب آ جائیں تو بہت اچھا ہے تاکہ اسی وقت جو بھی short reply ہو وہ ہو جائے۔ میرے خیال میں زاہد صاحب نے جو Point of Order raise کیا اس کے بارے میں وزیر صاحب موجود ہیں یہ اس کا جواب دے دیں گے۔۔۔۔۔ جی بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔۔۔۔ ابھی بہت سا ایجنڈا باقی ہے اس لیے میں تمام ممبران سے گزارش کروں گا کہ وہ Point of Orderمیں جتنا brief ہوں اتنا اچھا ہو گا، آپ کے دوسرے colleagues کو موقع مل جائے گا اور وزیر صاحب کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ جواب دے سکیں ورنہ وقت ختم ہو جائے گا اور بات ادھوری رہ جائے گی۔


سینیٹر سید نیئر حسین بخاری: جناب والا! گزارش ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زاہد خان اور باقی احباب نے یہ issue raiseکیا ہے کہ ان کی کچھ grievances of the government آپ کے ذریعے convey کی جائیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ یہ ہمارے coalition partners ہیں ان کے جوissues relating governmentہیں

those can be discussed in the Cabinet through their ministers and even we can discuss all those issue in the Parliamentary Party also.

جناب چیئرمین: بخاری صاحب دیکھیں یہ آپ کی indoor management کی بات ہے، قانون میں اس کو under company law indoor management کہتے ہیں۔ آپ اپنا یہ مسئلہ decide کریں۔

سینیٹر سید نیئر حسین بخاری: جناب والا! گزارش یہ ہے کہ I would request all the Members from the coalition partners if they have got any other issue that could be discussed in the Parliamentary meetings, we would convene Parliamentary meetings کل بھی Parliamentary meeting ہوئی تھی وہاں پر ہماری discussion ہوئی ہے۔

In future we will be holding Parliamentary Party meetings.

جناب چیئرمین: میرے خیال میں اس کو آ پ کے جو coalition Parliamentary Heads ہیں ان کے ساتھ discuss کرنا چاہیے۔

سینیٹر سید نیئر حسین بخاری: جناب والا! Points of Order کا سلسلہ یہ urgent issues کی بنیاد پر ہے۔ This was concession given by the Chair لیکن میں یہ گزارش کردوں کہ

Minister should be available, point is this that they give the Points of Order to the office of the Chairman or to the Secretary, those are not conveyed to me, how can I convey to the Ministers that they should be present in the House.

Mr. Chairman: If they are not conveyed, the Secretariat is being instructed to convey all the Points of Order to you in the future. O.K. They should be conveyed and they will be conveyed in future.


سینیٹر سید نیئر حسین بخاری: شکریہ جناب والا!

سینیٹر محمد علی درانی: جناب والا! اپوزیشن کا بھی کچھ right ہوتا ہے کہ وہ Points of Order کی شکل میں، Resolution کی شکل میں، Call Attention Notice کی شکل میں وہ point raise کر سکے جو حکومت کے متعلق ہوں، اگر سارا business government کی طرف چلا جائے گا تو پھر ان کی حکومت میں presence کا کیا مقصد رہ جائے گا؟ 

Mr. Chairman: I think the coalition partners are doing your job.


سینیٹر محمد علی درانی: میں آج ایک Point of Order raise کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے اگر سارا وقت ہمارے معزز ممبران جو کہ already government میں ہیں، ان کے نمائندے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لے لیں گے تو پھر opposition کی utility under rules and regulations بہت reduce ہو جائے گی۔ جناب والا! یہ ایک valid point ہے، اس کو honour ہونا چاہیے۔


جناب چیئرمین: جی ہاں valid ہے یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ they are the opposition. 

(مداخلت)


جناب چیئرمین: آپ کو بھی موقع ملے گا۔۔ سیمیں صاحبہ آپ کو بھی وقت ملے گا آپ فکر نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، جی کلثوم صاحبہ آپ کا Point of Order تھا۔


سینیٹر کلثوم پروین: جناب والا! میں بہت quickly ختم کروں گی اور بی بی ریحانہ کا بھی یہی Point of Order ہے۔ جناب والا! ہمارے نام سے M/O Local Govt. میں ہمارے fake signatures کر کے ایک کروڑ کی سکیمیں جمع کرائی گئی ہیں، اسی طریقے سے Prohibited Bore کے لیے بھی ہمارے fake signatures کر کے لائسنس کے لیے درخواستیں جمع کرائیں گئی ہیں۔ جناب والا! خطرناک بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں تو کوئی بھی ہمارے جعلی دستخط کر کے کسی قسم کا بھی کام کر سکتا ہے۔ جسٹس صاحب تشریف فرما ہیں میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کی وساطت سے وہ اس کا notice لیں۔ بی بی ریحانہ بھی اپنے متعلق کچھ کہنا چاہیں گی۔ میرے خیال میں ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اپنی بات کو clear کر سکیں۔


جناب چیئرمین: جی ریحانہ صاحبہ آپ کا بھی اسی point پر ہے، تو please بتائیں۔

سینیٹر ریحانہ یحییٰ بلوچ: جناب والا! ہمارے PC-1 سے ایک کروڑ کی سکیمیں کسی اور نے لے لیں۔۔۔


جناب چیئرمین: آپ مائیک کھول لیں۔ I hope you are on your own seat.

سینیٹر ریحانہ یحییٰ بلوچ: جی ہاں۔ 


جناب چیئرمین: آپ دیکھیں کہ red light آگئی ہے تو آپ کا مائیک کھلا ہوا ہے۔


Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, a few days back licences are being issued on our name which I pointed to the Interior Ministry 


اب تک اس کا بھی کچھ نہیں ہوا ہے، تو اس طریقے سے tomorrow we might be declared دہشت گرد کیونکہ ہمارے نام پر لائسنس کہیں سے نکل آئیں تو

money does not matter so much but this is a very dangerous issue. I want to bring it to your notice.

جناب چیئرمین: وزیر صاحب میرے خیال میں ان کے point کو notice کرنا چاہیے۔


سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ) عبدالرزاق اے تھیہم(وزیر برائے مقامی حکومت و دیہی ترقی): میرے خیا ل میںParliamentarians کے جو فنڈز ہیں اس میںOpposition or Treasury Benches کی کوئی distinction نہیں ہے۔ کل ہمیں وزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ sanction ملی ہے کہ ہر Parliamentarian ایک کروڑ کی allocation کر سکتا ہے۔ میں ان کو عرض کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک اپنی سکیمیں نہیں بھیجیں وہ اپنی سکیمیں بھیج دیں، دیر سے سکیمیں بھیجنے کی وجہ سے financial year بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک محترمہ کلثوم صاحبہ کی بات کا تعلق ہے کہ کسی انداز میں کوئی گھپلا ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کل permission ملی ہے، آج سے اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں finance والوں کو پیسے release کرنے پڑتے ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں مگر financial implication اور وزیراعظم صاحب نے دو کروڑ کا اعلان کیا تھا اس کے لیے بھی عرض کیا ہے۔ Finance Minister اس وقت یہاں پر نہیں ہیں، وہ آ جائیں گے تو انشاء الله وہ بھی ہو جائے گی۔ جو سکیمیں pending ہیں ان پر جلد کام شروع ہو گا۔ میں چونکہ خود سینیٹر ہوں اس لیے سینیٹرز کی سکیموں کو priority دی جائے گی۔


جناب چیئرمین: شکریہ۔ محترمہ سیمیں صدیقی صاحبہ۔۔۔۔ پہلے انہیں بات کرنے دیں اس کے بعد آپ جواب دے دینا

because already she has quoted a complaint that her name has been put in the end.

سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: شکریہ جناب چیئرمین! میں یہ کہنا چاہوں گی چونکہ آج وزیر صاحب بھی موجود نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی raise کیا تھا، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرا Point of Order کل لے لیں۔ میں صرف ایک چیزLeader of the House کے notice میں لانا چاہتی ہوں کہ جو complaint میں کر رہی ہوں اس کا FIR No. 120 of 2009 اور جیکب آباد کے تھانے کا نام سٹی تھانہ جیکب آباد ہے۔ 

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے کل سب سے پہلے آپ کا Point of Order لیا جائے گا۔ سیمیں صدیقی صاحبہ کا سب سے پہلے Point of Order لیا جائے اور وزیرصاحب بھی موجود ہوں۔ جی وزیر صاحب آپ جواب دے دیں۔


مخدوم شہاب الدین(وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی): جناب والا! ہمارے ایک سینیٹر صاحب نے Planning Commission کی composition کے متعلق سوال کیا تھا تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، frontier سے ہم نے ایک خاتون کو لیا ہے۔۔۔۔۔


جناب چیئرمین: زاہد خان صاحب موجود ہیں، جی الیاس صاحب آپ موجود ہیں on his behalf. O.K. 


مخدوم شہاب الدین: جناب والا! ایک خاتون کو وہاں سے لیا ہے that takes care of the gender imbalance also, she is from Frontier Province, اب ہم بلوچستان سے لے رہے ہیں، سندھ سے لے رہے ہیں I have entire list with me تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جو nominees ہوں گے انشاء الله ہم انہیں بھی accommodate کریں گے۔


جناب چیئرمین: میرے خیال میں that is a very good harmony created. آپ زاہد صاحب اور الیاس بلور صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں ان کی جو grievances ہیں ان کو redress کردیں۔


مخدوم شہاب الدین: جی جناب کر دیں گے۔


جناب چیئرمین: شکریہ بہت بہت۔ جی مولانا غفور حیدری صاحب آپ نے نماز کے لیے جانا ہے اس لیے آپ بات کر لیں۔


سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: جناب والا! میں نے نماز کی بات تو نہیں کی نماز تو وقت پر پڑھیں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ MNAs and Senators کے فنڈز کی بات ہوئی، بدقسمتی سے پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم اپوزیشن والوں کو فنڈز نہیں ملے اور ہماری اس coalition government نے گزشتہ سال تمام ممبران کو بلاتمیز فنڈز جاری کیے تھے لیکن اس سال جون کے بعد وزیراعظم صاحب نے دو کروڑ روپے کی سکیموں کا جو اعلان فرمایا وہ بڑا حوصلہ افزا اعلان تھا۔ دو دو کروڑ کا، لیکن اب تک وہ فنڈز ہمیں نہیں ملے۔ بلوچستان یا کچھ ٹھنڈے علاقے جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں وہاں چھ آٹھ مہینے کام ہوتے ہیں، چار پانچ مہینے سردی کی وجہ سے، برف کی وجہ سے کام نہیں ہوتا۔ ہمارے بلوچستان میں قلات سے لے کر زیارت تک، قلعہ سیف اللہ اور ژوب تک سردیوں میں کام نہیں ہوتا۔ ابھی نومبر کا مہینا آنے والا ہے، اس کے بعد کام بند ہوں گے۔ پھر جب ہمیں فنڈز ملیں گے توبھی مارچ اور اپریل سے کام شروع ہوں گے اور مئی کے آخر میں وہ پیسے یا lapse ہو جائیں گے یا پھر رک جائیں گے اور پھر اسی طرح جیسے اب ہے،یہ پھر سکیمیں نامکمل رہ جائیں گی۔



جناب چیئرمین: آپ چاہتے کیا ہیں ذرا بتا دیجئے ناں۔



سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری مدد فرما دیں تاکہ یہ فنڈز ہمیں بروقت ملیں اور ہم تجاویز دے دیں تاکہ ان پر کام شرو ع ہو جائے۔ 



جناب چیئرمین:ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ درانی صاحب بات کر لیں تاکہ ایک ساتھ جواب ہو جائے۔ جی۔



سینیٹرمحمد علی درانی:اپوزیشن کی طرف سے اگر ایک Point of Order کی اجازت مل جائے، دو منٹ میں، میں اپنی بات کرلوں گا۔ 



جناب چیئرمین: ہم نے تو decide کیا ہوا ہے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ 


سینیٹرمحمدعلی درانی: جناب! ایک بہت اہم current issueہے پورے پاکستان کے طلبا  کا اور بالخصو ص پنجاب کے طلبا کا کہ entry test کا ایک ایسا سٹم متعارف کرایا گیا ہے جو کہ بنیادی تعلیمی نظام کے میرٹ سسٹم سے مکمل طور پر ٹکراتا ہے۔ تمام صوبوں کے اندر boards موجو د ہیں اور boards کا well defined system موجود ہے لیکن boards کے رزلٹس آنے کے بعد medical colleges کے اندر اور engineering universities کے اندر انٹری کے لیے special test introduce کرائے گئے ہیں جو بعض جگہوں پر private companies کوcontracts پر دیئے گئے ہیں اور بعض جگہوں میں totally undefined system introduce کرایا گیا ہے۔ اس سال پنجاب میں جو میڈیکل کالجز میں admissionکے لیے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں اتنی بڑی violations ہوئی ہیں کہ بچوں کو آدھا آدھا گھنٹہ پیپر late دیا گیا ہے۔ اس کے بعد answer sheets غلط دی گئیں اور جب رزلٹ آیا تو بورڈ میں ٹاپ کرنے والے بچے رہ گئے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب والا! کہ اس کا weightage 30% of merit consider کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بورڈ سے اگر 100 marks کا میرٹ بنتا ہے تو اس میں پرائیویٹ ٹیسٹ کی طرف 30 marks shift ہو جاتے ہیں جس کا کوئی آئینی، قانونی جواز نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ remote areas of Pakistan کو totally merit سے ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے۔ لاہور کے اندر پچیس پچیس اور تیس تیس ہزار روپے لے کر اکیڈمیاں اس ٹیسٹ کی تیاری کراتی ہیں اور ان کا contract ہے۔ 


میں جناب !آ پ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ فوری طور پر Higher Education Commission and Education Department کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ انٹری ٹیسٹ سسٹم کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ یہ پاکستان کے میرٹ سسٹم کی total violation ہے اور ہر سطح پر ہونے والے انٹری ٹیسٹ ختم کرتے ہوئے اس کو respective boards کے میرٹ کے مطابق لایا جائے جن کی ایک dignity and honour ہے۔ میں بہاولپور کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں which is 13% of Punjab. ان کا اس دفعہ کا رزلٹ یہ ہے کہ بہاولپور کا کوئی بچہ اپنے میرٹ کے مطابق اس میں qualify نہیں کر سکا۔ بہت limited number of students رزلٹ میں qualify کر سکے ہیں۔ ان کی details میں اس ہاؤس میں پیش کروں گا۔ پورے ملک کے remote علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف میں چاہتا ہوں آپ instructions دیں کہ Education Minister فوری طور پر اس کے بارے میں حکومت کی پالیسی واضح کریں۔ اگر یہ ادارے اپنی مرضی سےیہ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ان ٹیسٹوں کو null and void declare کیا جائے اور جو بچے میرٹ پر بورڈ سے نمبر لے کر آئے ہیں ان کے مطابق ان کو admission دیا جائے۔ یہ انٹری ٹیسٹ پاکستان کے غریب بچوں کے ساتھ ظلم ہے جو بڑی بڑی فیسیں دے کر، بڑے بڑے شہروں میں قائم اکیڈمیوں میں نہیں جا سکتے۔ 



Mr. Chairman: Thank you, yes Doctor Sahib. Ok, Adeel Sahib wants to speak.



سینیٹر حاجی محمد عدیل: اس میں افادیت پر کافی بحث ہوئی ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ انٹری ٹیسٹ فری ہونا چاہیے اگر لینا ہی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں سو سیٹوں کے لیے دو ہزار بچے آئے ان سے پانچ ہزار فی بچہ لے لیے۔ بچوں سے ایک کروڑ روپے لے لیے اور سو بچوں کو داخلہ ملے گا۔ 



جناب  چیئرمین: جی ٹھیک ہے، جی بابر اعوان صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر  ظہیرالدین بابر اعوان : درانی صاحب پہلے جمالی ہوتے تھے آج کل جلالی ہو رہے ہیں۔ اتنے خوبصورت جلال میں باتیں کرتے ہیں۔ پہلے پشاوری تھے آج کل بہاولپوری ہو گئے ہیں۔ مجھے خوشی ہے۔ 



سینیٹر محمد علی درانی: جناب! میں honourable Minister کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ 



سینیٹر ڈاکٹر  ظہیرالدین بابر اعوان : مجھے بات تو پوری کر لینے دیں۔



سینیٹر محمد علی درانی: نہیں sir میرے بارے میں بات ہوئی ہے۔ میرا تعلق بہاولپور سے ہے۔ میرا domicile بہاولپور کا ہے۔ میری birth خانپور ہے۔ میری تعلیم بہاولپور کے مختلف تعلیمی اداروں میں ہوئی ہے۔ تو وزیر صاحب اپنا ریکارڈ clear کر لیں۔ ویسے میرے لیے honour ہے کہ میں نے انجینئرنگ پشاور سے کی ہے۔ صوبہ سرحد میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ 



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان : اچھا کر لیا، کر لیا لیکن پشاور والے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔

There is an issue. Issue is that policy formulation in the education is done by the federal Education Ministry. Like Education policy is formulated and it is given, of course, after the consensus of all the four provinces but so far as the running of the boards, constitution of the boards of education and their policy making and their policy implementation is concerned, this is a provincial subject. What I can do is to accommodate the Point of Order of the honourable member that I can ask the provincial government concerned, the concerns which are shown over here. I will speak to the provincial education Minister but this is a provincial matter. Since my friend has raised this question and he has said at pains that he is all from Bahawalpur, so I am with him. 


سینیٹر محمد علی درانی: جناب یہ technical point ہے کہ board provincial subject ہے لیکن یونیورسٹیز میں admission Higher Education کے under آتا ہے۔ اس reference سے Higher Education Commission کی پالیسی

 that is for the province.



Mr. Chairman: We can look into it. Let’s come to the legislative business. Yes, Dr. Sahib 


جو آپ کے بل پاس ہو ئے ہیں اور نیشنل اسمبلی سے آئے ہیں۔ ایک تو Item No. 3 and 4 ہے which is concerning with the people Representation of the People Act, 1976. Do you want it to be taken into consideration today? 



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Let me take the Chair into confidence. There are amendments but I have talked already with the honourable member who has brought the amendments and he has made a commitment with me that he will not be pressing these amendments. 



Mr. Chairman: But he is not present. 



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Kindly take it into consideration and for the passage …. 



جناب چیئرمین: میرا خیال ہے اس کو پھر defer ہی کر دیتے ہیں۔ 


سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان : میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو consideration کے لیےلے کر کل پر رکھ لیں۔ 


جناب چیئرمین: نہیں پھر discussion start ہو جائے گی۔ 



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان :چلیں پھر کل پہ رکھ لیں۔ 



Mr. Chairman: General discussion will start on the Bill. 



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان : یہ انہوں نے چٹ آپ کوبھجوائی ہے۔  Yes sir, defer it till tomorrow. 



جناب چیئرمین: کل کو تو پھر اور بڑا کام ہے۔ 



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: This will take only ten minutes. Legislation 


کوئی نہیں ہوئی۔ 


جناب چیئرمین: میرا خیال ہے یہ آجائے گا اور پھر آپ ذرا بات بھی کر لیجئے گاا honourable member سے۔ 



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان : نہیں، نہیں I have already done the lobbying with the honourable member. کیونکہ legislation ہوئی ہی نہیں ابھی تک۔ 


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے تو پھر کل کر لیں گے۔ اچھا پھر Item No. 5 لے لیتے ہیں۔ آپ موجود ہیں۔

Dr. Zaheeruddin Babar Awan Sahib may move Item No. 5. 


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Again my friend has one amendment. 


وہ نہیں ہیں۔

Legislative Business:

The Election Laws (Amendment) Bill 2009


جناب چیئرمین: پانچ میں نہیں ہیں۔ 


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I beg to move that the Bill to amend certain laws relating to the elections [The Election Laws (Amendment) Bill, 2009] as passed by the National Assembly, may be taken into consideration at once. 



Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend certain laws relating to elections [The Election Laws (Amendment) Bill, 2009] as passed by the National Assembly be taken into consideration. 


اچھا briefly آپ ذرا کچھ بتا دیجئے۔


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, I will just make a short comment that these two Bills are inter-related with each other because the earlier was seeking certain amendment in line with the judgement of the Supreme Court of Pakistan. But so far as this Bill is concerned, this is making the process of laws relating to the decision in the election matters expeditious. That is my short statement.



Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend certain laws relating to election [The Election Laws (Amendment) Bill, 2009], as passed by the National Assembly, .—Abbasi Sahib, you want to add something



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب چئیرمین! ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس میں confuse کر گئے ہیں یہ Bill, graduation condition کے بارے میں ہے۔ ۔



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: That is for the judge because it is the judgement of the Supreme Court. Judgement of the Supreme Court needs to be implemented. We are removing that condition.



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب والا! میں سمجھتا ہوں کہ ہم clear ہو جائیں جو graduation condition لگائی گئی تھی in contravention of Article 17 and 25 of the Constitution اس کو ہم اس قانون کے ذریعے ختم کر رہے ہیں۔ڈاکٹر صاحب specifically بول دیں کہ graduation condition جو لگائی تھی in contravention of Article 17 and 25 of the Constitution اس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ اب ہر آدمی چاہے وہ graduate ہے یا نہیں وہ الیکشن میں participate کر سکتا ہے۔



جناب چئیرمین: ٹھیک ہے۔


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان: جناب چئیرمین! آپ نے خود کہا کہ short بولو اس لیے short بولا۔ اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو سارا دن بول سکتا ہوں۔میں ڈاکٹر صفدر صاحب کے arguments ہی adopt نہیں کرتا میں نے right from the beginning پورا ڈاکٹر صفدر adopt کیا ہوا ہے۔ 


Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend certain laws relating to elections [The Elections Laws (Amendment) Bill, 2009], as passed by the National Assembly be taken into consideration.

(The  motion  was  carried)



Mr. Chairman: The motion is adopted. Second reading of the Bill. We may now take second reading of the Bill Clause 2. No amendment. The question is Clause 2 do form part of the Bill. 


(The  motion  was  carried)



Mr. Chairman: The motion is adopted. Clause 2 stands part of the Bill. Clause 1, the Preamble and the Title of Bill. We now may take up the Clause 1, “the Preamble” and the “Title of the Bill”. No amendment. The question is that Clause 1, the “Preamble” and the Title do stand part of the Bill”. 


(The  motion  was  carried)



Mr. Chairman: The motion is adopted. The Clause 1, the Preamble and the Title stand part of the Bill. Please move item No.6. Dr. Sahib.



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I beg to move that the Bill to amend certain laws relating to elections [The Elections Laws (Amendment), Bill 2009], be passed.



Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend certain laws relating to elections 

[The Election Laws (Amendment) Bill, 2009], be passed.


(The  motion  was  carried)



Mr. Chairman: The motion is adopted and the Bill stands passed unanimously.


(thumping  o f  desks).



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman, allow me to congratulate the Upper House that they have passed the first unanimous Bill of this year and this is also the first legislation done in this session and I congratulate the Chair as well as all the Parliamentary Parties. Thank you.

The Cotton Standardization (Amendment) Bill 2009 



Mr. Chairman: Thank you. Rana Mohammad Farooq Saeed Khan, Minister for Textile Industry may move item No.7. [The Cotton Standardization (Amendment) Bill 2009]



Rana Mohammad Farooq Saeed Khan (Minister for textile industry): Thank you Mr. Chairman. I beg to move that the Bill to amend the Cotton Standardization Ordinance, 2002 [The Cotton Standardization (Amendment) Bill 2009], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.



Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend the Cotton Standardization Ordinance, 2002 [The Cotton Standardization (Amendment) Bill 2009], as passed by the National Assembly be taken into consideration. Rana Sahib, do you want to say something regarding the Bill. Please make a short comment.



رانا محمد فاروق سعید خان: اس میں یہ ہے کہ کپاس کی معیار بندی کا Ordinance ہے ستمبر 2004 میں ٹیکسٹائل منسسٹری بنی اور اس کو یہ institute transfer ہوگیا۔ ابھی تک اس کا control وزارت خوراک کے پاس تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کرکے یہ institute Textile Ministry کو transfer کیا جائے۔ یہ اس مقصد کے لیے ہے۔


Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend the Cotton Standardization Ordinance, 2002 [The Cotton Standardization (Amendment) Bill, 2009], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.


(The  motion  was  carried)



Mr. Chairman: The motion is adopted. Second reading of the Bill. We may now take up the second reading of the Bill. Clause 2. No amendment. The question is that Clause 2 do form part of the Bill. Dr. Abbasi Sahib, you want to say something?



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب چئیرمین! میں وزیر صاحب کی توجہ اس طرف دلاؤں گا جو کچھ انہوں نے کیا بالکل صحیح کیا ہے اور ٹیکسٹائل کی وزارت بنی ہے تو naturally ان کی اس میں participation ہونی چاہیے لیکن اس وقت ایک بڑا serious problemہے جو مختلف اخبارات میں بھی آ رہا ہے اور جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ related لوگ ہیں وہ بار بار اس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ اس دفعہ جو cotton کا standard لگ رہا ہے کہ وہ meet نہیں ہو پائیں گے اور جو بیج لگایا گیا ہے وہ ناقص ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو knitted garments بناتے ہیں یا جس کو high quality garmentsکہہ سکتے ہیں وہ اس بات پر بڑے پریشان ہیں کہ اس دفعہ ہمیں cotton کا وہ standard نہیں مل رہا جس کے ذریعے international level پر ہم compete کر سکیں۔ میں وزیر صاحب کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ cotton seeds کے حوالے سے جو مسئلہ اٹھاہواہے کہ اس دفعہ صحیح quality نہیں ملی شاید وہ اس چیز کو حل نہ کر سکیں لیکن میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس سال ہم اس میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے جوcotton کے بیج کے standards ہیں ان پر ابھی سے کام کرنے کی کوشش کریں ورنہ پاکستان کا جو textile sector ہے جو garments, knitted garments and high quality garments پاکستان سے جاتے ہیں ان کو بہت نقصان پہنچے گا۔


رانا محمد فاروق سعید خان: اس چیز کو دیکھ لیں گے۔



Mr. Chairman: The question now is that Clause 2 do form part of the Bill.

(The  motion  was  carried)



Mr. Chairman: The motion is adopted. Clause 2 stands part of the Bill. We now may take up Clause 1, the Preamble and Title, do form part of the of the Bill. 

(The  motion  was  carried)



Mr. Chairman: The motion is adopted. The Clause 1, the Preamble and Title stand part of the Bill. Please move item No.8. Rana Sahib.



Rana Mohammad Farooq Saeed Khan: Sir, I beg to move that the Bill to amend the Cotton Standardization Ordinance, 2002,[The Cotton Standardization (Amendment) Bill, 2009], be passed.



Mr. Chairman: It has been moved that the Bill to amend the Cotton Standardization Ordinance, 2002, [The Cotton Standardization (Amendment) Bill, 2009], be passed.


(The  motion  was  carried)



Mr. Chairman: The motion is adopted and the Bill stands passed unanimously. Item No.9. 


Mr. Muhammad Afzal Sandhu, Minister of State for Law and Justice. Family Courts Act


میں ترمیم ہے۔ اس کو آپ defer کرنا چاہیں گے۔۔


جناب محمد افضل سندھو(وزیر مملکت برائے قانون و انصاف): جناب چئیرمین! اس میں ترمیم کی صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بچے کا کیس پیش ہوتا ہے تو on the very initial stage, he should be provided some relief. صرف اتنی سی بات ہے تو اس میں پتا نہیں کیا amendment آ سکتی ہے۔جیسے آپ پسند کریں defer کرنا چاہیں تو کر دیں۔



جناب چیئرمین: دیکھیں جی، میں تو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی معزز رکن نے amendments دی ہیں تو we have to follow the rules. The amendments should be discussed, the amendments will be put to the voting. اور پھر mediation committee میں چلا جائے گا یہ Bill. Amendments ضروری ہیں۔ جنہوں نے amendments دی ہیں۔ میاں صاحب تو موجود نہیں ہیں۔ 


سینیٹر سید نیر حسین بخاری : جناب چیئرمین! اس کو defer کر دیں تو اچھا ہوگا۔ 



جناب چیئرمین: اس کو بھی defer کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے deferred. اب یہ defer ہو گیا ہے جو بھی amendments آپ نے move کرنی ہے وہ کر دیجیے گا۔ 

(مداخلت)



جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب! ٹھیک ہے جنہوں نے amendments move کی ہیں۔ وہ موجود نہیں ہیں۔ اس لیے defer کر دیا گیا۔ بات آپ کی صحیح ہے it was a very small matter. اور بڑا اہم بھی ہے۔ حاجی صاحب! یہ کمیٹی میں نہیں جائے گا۔ 

The Bill originates in the Senate then it is sent automatically to the concerned Standing Committee, but this is a Bill which has been passed by the National Assembly, over here it has come for consideration. 


اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو well and good اگر amendments آ جاتی ہیں تو then Mediation Committee کے پاس یہ چلا جائے گا۔ 


سینیٹر محمد کاظم خان: جناب! جنہوں نے amendments پیش کی ہیں اگر وہ موجود نہیں ہیں تو کیوں ہم اس کو defer کر دیتے ہیں۔ 



جناب چیئرمین: انہوں نے request کی ہے کہ اس کو defer کیا جائے۔ In written دے کر چلے گئے ہیں۔ اس لیے کر رہے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب۔


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! Request یہ ہے کہ مجھے انگریزی کاپی تو ملی ہے لیکن اردو کاپی بھی میں نے دیکھ لی۔ اس Bill میں۔۔۔۔



جناب چیئرمین: اب اس Bill میں بحث کرنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ 


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: بحث نہیں کرنا ہے۔ ترجمے کی غلطی ہے وہ point out کر رہا ہوں۔ 

جناب چیئرمین: وہ ٹھیک کر لیں گے۔ 


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: تو Point out تو مجھے کرنے دیں۔ 


جناب چیئرمین: سیکرٹریٹ کو وہ بتا دیجیے۔ 


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: یہ Billیہاں اس فلور پر آیا ہے تو فلور پر مجھے بتا نےدیجیے۔ 


جناب چیئرمین: جی بتا دیجیے غلطی۔ 


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: اس میں 17 (A) انگریزی میں ہے۔ Interim Order for Maintenance. The family court; in a suit for maintenance of children shall immediately after filing of the written statement, pass interim order for maintenance. اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ 17 (الف) نان و نفقہ کا عبوری حکم عائلی عدالت (الف) بچوں کے نان و نفقہ کے مقدمے میں تحریری بیان دائر ہونے کے فوراً بعد نان و نفقہ کے لیے عبوری حکم صادر کرے گی۔ Written statement کا ترجمہ کیا گیا ہےتحریری بیان۔ قانونی اصطلاح میں جواب دعویٰ ہونا چاہیے۔ 


جناب چیئرمین: جواب دعویٰ۔ بالکل صحیح۔ اس میں بات یہ ہے کہ جس نے ترجمہ کیا ہے وہ وکیل نہیں ہے۔ اگر وکیل ہوتا تو وہ جواب دعویٰ لکھتا۔ 


(مداخلت)



جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Mr. Chairman, I will suggest to the Senate Secretariat which is of course my secretariat too that they should get hold of a translation of legal maxims in Urdu which is done by Muqtadara Qaumi Zubaan. 


اس کی ایک کاپی میں نے تو منگوائی ہوئی ہے۔ یہ منگوا لیں تاکہ لیگل ٹرانسلیشن کے لیے اس کو استعمال میں لائیں۔ 


جناب چیئرمین: آسانی ہو۔ Thank you for the suggestions and advice Dr. Sahib. اچھا اب we would have to discuss this motion. بخاری صاحب !کون پیش کرے گا؟ I think, we have finished the agenda today like yesterday. اب ہم نے وہ motion for the purpose of discussion move کرنا ہے۔ فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ وسیم سجاد صاحب moveکریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب! وسیم سجاد صاحب نہیں ہیں آپ یہ motion move کر لیجیے۔ وہ تو موجود نہیں ہیں۔ 


Senator Muhammad Ishaq Dar: Mr. Chairman, I beg to move that House may discuss the prevailing price hike of the essential commodities including sugar crisis in the country. 


Mr. Chairman: It has been moved that under Rule 236 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 1988, the requirements of Rules 22, 23, 26, 27 and 120 of the said Rules be dispensed with in order to move the following motion: “The House may discuss the prevailing price hike of the essential commodities including sugar crisis in the country”.


[The motion was carried]



Mr. Chairman: The Motion is adopted. Who will start the discussion? Ishaq Dar sahib, the former Finance Minister. 



Senator Muhammad Ishaq Dar: I will be quite happy. 


مگر میرا خیال ہے کہ وسیم سجاد صاحب شروع کر لیں تو اچھا ہے۔ اب تو lunch کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ کل پر رکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ 


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے کہ کل سے start کرتے ہیں discussion اس پر۔ جیسے ہم نے decide کیا تھا کہ جو ممبران اس پر بولنا چاہتے ہیں ان کے نام آ جائیں تاکہ


systematically we can run the House tomorrow. The House stands adjourned to meet again on Wednesday, 7th October, 2009 at 4.30 p.m. Thank you.


---------------


[The House was then adjourned to meet again on Wednesday, 7th October, 2009 at 4.30 p.m.]


---------------

� Question hour is over remaining answers are placed on the table of the House.
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