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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES
Friday, February 07, 2020
)The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House
Islamabad at thirty minutes past ten in the morning with Mr. Chairman
(Muhammad Sadiq Sanjrani) in the Chair.
---------------Recitation from the Holy Quran
َ ُ ْ ُ ّّٰ م َن َّ ْ ّٰ َّ
الر ِج ْی ِم۔
اعوذبِا لل ِہ ِ الشیط ِن
َّ
ۡ ّّٰ َّ
الر ِح ۡی ِم۔
الر ۡح ّٰم ِن
بِس ِم الل ِہ
ۡ َّ ۡ ۡ
ۡ َ ّٰ ُ َ ۡ َ ُ
ّٰ ۡ ّّٰ َ
ٰۤ َ ُّ َ َّ یۡ َن ّٰ َ ُ ۡ ۤۡ َ ُ ۡ َ َّ ّٰ
الجُ ُم َع ِۃ ف َ ۡ
اس َع ۡوا اِلی ذِک ِر الل ِہ َو ذ ُروا ال َب ۡیع ؕ ذلِک ۡم خیر ل ّک ۡم
ِلصلو ِۃ ِمن یو ِم
یایہا ال ِذ امنوا اِذا نودِی ل
ُۡ
َ َ ُ
ّّٰ َ ۡ
َۡ
ّّٰ
ُ
ۡ ُ ۡ ُ َۡ َ َ
َّ ّٰ ُ َ ۡ َ ُ ۡ
ۡ َۡ
ض َو ابۡ َتغ ۡوا ِم ۡن فض ِل الل ِہ َو اذک ُروا الل َہ ک ِثی ًرا
اِن کنت ۡم تعل ُم ۡون ﴿﴾۹ف ِاذا ق ِض َی ِ
ت الصلوۃ فانت ِشروا فِی الار ِ
َ ُ َ َ
ُۡ
َ َ َ َ ۡ َ َ ً َ َ ۡ ۡ َ ُّ ۤۡ َ
َ ّّٰ َ ۡ
َّ َّ ُ ُ ۡ
َّ ۡ
ارۃ ا ۡو لہ َوَۨا انفض ۡوا اِل ۡی َہا َو ت َرک ۡوک قٓائِ ًما ؕ قل َما ِع ۡند الل ِہ خیر ِّم َن اللہ ِو َو
ل َعلک ۡم تف ِلحُ ۡو َن ﴿﴾۰۱و اِذا راوا ِتج
َ ّ َ َ َ ّّٰ ُ َ ۡ ُ ّّٰ ۡ
الر ِز ِقی َن ﴿﴾٪۰۰
التجار ِۃ ؕ و اللہ خیر
ِمن ِ
روعوہ اے ایوبى والو عت عوؼہ کے كى ًوبى کے لئے پکبها عبئے رو هللا کے مکو کی ٛوف
لپکو ،اوه فویلوفووفذ چھوڑ كو۔ یہ روہبهے لئے ثہزو ہے ،اگو رن ٍوغھو۔ پھو عت ًوبى پوهی ہو عبئے
رو ىهیي هیں هٌزْو ہو عبؤ ،اوه هللا کب فٚل رالُ کوو ،اوه هللا کو کضود ٍے یبك کوو ،ربکہ روہیں فالػ
ًٖیت ہو۔ اوه عت کچھ لوگوں ًے کوئی رغبهد یب کوئی کھیل كیکھب رو اً کی ٛوف ٹوٹ پڑے ،اوه
روہیں کھڑا ہوا چھوڑ كیب۔ کہہ كو عو کچھ هللا کے پبً ہے ،وٍ کھیل اوه رغبهد ٍے کہیں ىیبكٍ ثہزو ہے،
اوه هللا ٍت ٍے ثہزو هىق كیٌے واال ہے۔
ٍوهح الؾوؼخ آیبد ًوجو۹رب۱۱
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Questions and Answers
عٌبة چیئوهیي عياک هللا۔ الَالم ػلیکن ،عوؼہ هجبهک ہو۔
Question Hour, we may now take up Questions.
ٍوال ًوجو ٍ153یٌیٹو ٍوكاه دمحم ّفیك رویي ٕبؽت کب ہے ،وٍ هوعوك ًہیں ہیں۔ عواة ایواى کی هیي پو
هکھ كیب گیب۔
)(Q.No.153
عٌبة چیئوهیي ٍوال ًوجو ٍ 154یٌیٹو ڈاکٹو ّہياك وٍین ٕبؽت کب ہے۔
)(Q. No. 154
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو ڈاکٹو ّہياك وٍین هیں ًے یہ ٍوال پوچھب رھب کہ ہو کوئی  mobile phone useکورب
ہے اوه اً هیں ٍے  radiation emitہوری ہیں ،اً کی ایک  valueہوری ہے اوه اً کو SAR value
کہب عبرب ہے۔ اً پو پوهی كًیب هیں ٍقذ رؾفظبد ہیں SAR value ،وٍ ہے کہ ٍ mobile phoneے عو
 frequency emitہوری ہے اوه وٍ اًَبًی  tissuesهیں  absorbہوری ہے اوه وٍ carcinogenic
ہے۔۔۔
عٌبة چیئوهیي آپ ٙوٌی ٍوال کویں اوه ً time wasteہ کویں۔
ٍیٌیٹو ڈاکٹو ّہياك وٍین عٌبة هیں ً time wasteہیں کو هہب ،هیں ثڑے اہن  issueپو ثبد کو
هہب ہوں۔
عٌبة چیئوهیي آپ ًے  issueلکھ كیب ہے ،اة آپ اً ٙوي هیں ٙوٌی ٍوال کویں۔
ٍیٌیٹو ڈاکٹو ّہياك وٍین عٌبة هیوا ٍوال یہ ہے کہ ہن ًے  SAR valueکیب هزؼیي کی ہے اوه
عواة هیں آیب ہے کہ یہ  international standardکے هطبثك ہے۔ ثہذ ٍبهے هوبلک هیں 1.6 watt
 per Kgہے لیکي هغھے  specificعواة ًہیں هال کہ ہوبهے ہبں  SAR valueکیب ہے؟ كوٍوا ٍوال ہے
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کہ اً کی  evaluationکب کیب ٛویمہ کبه ہے؟  Cell phoneکے عو  report submitہوری ہے ،اگو
آپ اً کو كیکھیں رو اً ولذ  Chicago Americaهیں  cellular companiesکے فالف suit file
ہوئے ہیں کہ یہ  cell phonesکے ٍبرھ  documentsكیزے ہیں ،وٍ ً actualہیں ہورے۔ ہوبهے ہبں کیب
ٛویمہ کبه ہے اوه اً ولذ ثڑی  companies Apple and Samsungکے ػالوٍ  marketهیں
ثےرؾبّب  phonesآ هہے ہیں اوه اً ولذ ہویں کوئی ٛویمہ کبه پزب ًہیں ہے کہ کیب ٛویمہ کبه ہے۔
Mr. Chairman: Yes, Minister for Parliamentary Affairs.
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری وىیو ثوائے پبهلیوبًی اهوه یہ ثڑا  important questionہے
کیوًکہ یہ ٍ human safetyے هزؼلك ہے ،هیں ڈاکٹو ٕبؽت کب ّکویہ اكا کورب ہوں ،وٍ فوك ثھی ڈاکٹو
ہیں۔ عٌبة testingکب ایک  international standardہے۔ اًہوں ًے عو ٍوال کیب ہے ،هیں اً کب
ثبلکل  straightعواة كوں۔ اثھی ہوبهے ہبں پبکَزبى هیں SAR value human safetyکے ؽوالے
ٍے ً testing lab.ہیں ہے۔  International Telecommunication Unionاً کو  testکوری
ہے ،ہن اً کو  recognizeکورے ہیں کیوًکہ کئی ہياه کوپٌیبں ہیں عي کب یہ  softwareآرب ہے۔ اة
پبکَزبى هیں  PTAکوً Ministryے کہب ہے کہ آپ عت ًئی  policyثٌبئیں رو اة آپ ثوائے هہوثبًی اً
هیں یہ ٙووه هکھیں کہ اً کب  testپبکَزبى هیں ہو گب۔۔۔
عٌبة چیئوهیي آپ  laboratoryثٌب هہے ہیں۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة ہن  policyهیں ثٌب هہے ہیں لیکي اثھی کوئی ً policyہیں
ہے ،اثھی عزٌے ثھی  internationalلواًیي ہیں ثلکہ ثہذ ٍبهے هوبلک هیں اثھی ً SARہیں ہے۔
پبکَزبى هیں ًہیں ہیں لیکي كوٍوی  safety measuresہیں لیکي یہ ٕوف ًہیں ہے۔ اى ّبء هللا ٰ
رؼبلی،
هغھے پوها یمیي ہے کہ اًہوں ًے عو human safetyکے ؽوالے ٍے  questionکیب ہے ،یہ ثڑا
ٙووهی ہے ،هیں ثؾیضیذ وىیو کہزب ہوں کہ یہ ہوًب چبہیے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ڈاکٹو عہبًيیت عوبللیٌی ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو ڈاکٹو عہبًيیت عوبللیٌی عٌبة چیئوهیي آپ کب ثہذ ّکویہ۔ هیں لبثل اؽزوام وىیو
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ٕبؽت ٍے یہ پوچھٌب چبہوں گب کہ اگو آپ کے پبً  SARکب  total systemهوعوك ًہیں ہےit is ،
 okay,ہن یہ ثھی هبى لیزے ہیں۔ یہ ٍوال پیلا ہورب ہے کہ روبم كًیب هیں  mobile phoneکے فطواد اوه
فلّبد کے ثبهے هیں ثزبیب عبرب ہے اوه  after effectsکے ثبه ےهیں ثھی ثزبیب عبرب ہے۔ کیب آپ
 advertisement or PEMRAکے  throughلوگوں کو هؾزب ٛهہٌے کی کچھ رلاثیو افزیبه کو
ٍکزے ہیں یب ًہیں کو ٍکزے؟
عٌبة چیئوهیي عٌبة وىیو ٕبؽت ایَی کوئی  policyہے۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری ایک کلو  human weightکے لیے  2 wattsہیں لیکي اً ولذ
ٕوف  .6ہے اوه  .6 and 2 wattsهیں ثہذ ثڑا فوق ہے۔ اً لیے  human safetyکو already
 ensureکیب گیب ہے ،یہ ایک ً companyہیں ہے ،كًیب کی ہياهوں ثڑی کوپٌیبں ہیں پھو ایک هلک ثھی
ًہیں ہے۔ كًیب کے  100هوبلک هیں  human safety ensureکی گئی ہے۔ اً لیے آپ یہ ثبد media
پو کو ٍکزے ہیں لیکي اً ولذ  human safety ensuredہے ،اً هیں اً ولذ کَی لَن کب کوئی
فطوٍ هوعوك ًہیں ہے۔ اً ولذ ہوبهے پبً کوئی ایَب  scientificصجود ًہیں ہے کہ human safety
کوکٌ ٛوػ  ensureکی عبئے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك ٕبؽت آپ ٙوٌی ٍوال کویں۔۔۔آگے۔۔۔T02
Tariq/Ed: Waqas.
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عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ٛلؾٰٰہ هؾووك ٕبؽت ،آپ کب ٙوٌی ٍوال کیب ہے؟
ٛلؾہ هؾووك اگو کویٹی هیں  referکورے ہیں رو وہبں پو ثھی ٍواالد ہو ٍکزے ہیں۔
ٰٰ
ٍیٌیٹو دمحم
عٌبة چیئوهیي آپ ٙوٌی ٍوال کویں۔ آپ  IT Committeeهیں ہیں رو فوك اٍے اً هیں
 discussکو لیں۔ ایواى هیں الًے کی کیب ٙووهد ہے۔ آپ اٍے وہبں پو فوك  take-upکو لیں۔ عی
ٙوٌی ٍوال؟
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ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك هیں آپ کے روٍٍ ٜے هؾزوم وىیو ٕبؽت ٍے ٍوال کوًب چبہزب ہوں
کہ عو  specific observation rateہے وٍ کزٌب ہے ،هغھے  exactثزبئیں ،اً هیں رو آپ ًے
 generallyثزبیب ہے ،آپ  exactثزبئیں کہ وٍ کزٌب ہے اوه اً کے ًمٖبًبد کیب ہیں؟
عٌبة چیئوهیي وىیو ثوائے پبهلیوبًی اهوه۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة اً ولذ عزٌے ثھی  international measuresہیں اً
کے هطبثك  .6ہے اوه عو  international standardsہیں وٍ  2 wattsکے اوپو ہیں۔
عٌبة چیئوهیي ّکویہ ،هٌَٹو ٕبؽت آپ هبّبءهللا ثہذ  technicalہو گئے ہیں۔ اگال ٍوال
ٍیٌیٹو هؾَي ػيیي ٕبؽت۔
)(Q.No.155
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هؾَي ػيیي ٕبؽت هوعوك ًہیں ہیں ،عواة ایواى کی  Tableپو هکھ كیب
گیب ہے۔ اگال ٍوال ٍیٌیٹو ٍیوی ایيكی ٕبؽجہ۔
)(Q.No.197
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو ٍیوی ایيكی هیں یہ پوچھٌب چبہوں گی کہ اًہوں ًے ثہذ اچھی  amountsكی ہیںٍ ،ت
ثزبیب ہے کہ کزٌے  casesرھے اوه اًہیں کزٌی هلن  for utilizationكی گئی ہے۔  2017-18هیں ٍت ٍے
ىیبكٍ  casesرھے 2018-19 ،هیں اً ٍے رھوڑے ٍے کن ہیں۔ هیوا ٍوال یہ ہے کہ یہبں  tableهیں رو
لکھب ہوا ہے کہ کیب كیب گیب ہے but the point isکہ یہ هلن كیٌے هیں ثہذ كیو لگبرے ہیں اوه کئی هورجہ
ارٌی كیو ہو عبری ہے کہ هوی٘ کی وفبد ثھی ہو عبری ہے۔ اً ثبهے هیں اًہیں کوئی  time limitكیٌی
چبہیے۔
عٌبة چیئوهیي عی وىیو ثوائے پبهلیوبًی اهوه۔
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ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری ٍیٌیٹو ٍیوی ایيكی ٕبؽجہ ًے ثڑا ىثوكٍذ ٍوال کیب ہے لیکي
عٌبة ػووهبٰ  10رب  20ہياه لوگ  applyکورے ہیں اوه اً هیں عو  eligibleہورے ہیں ظبہو ہے کہ
 criteriaكیکھزے ہیں اوه غوثذ ثھی ٙووه ہے ،اًہیں ٙووهد ثھی ہوری ہے اً لیے کہ وٍ اًزہبئی
رکلیف کی ؽبلذ هیں ہورے ہیں۔ اً وعہ ٍے وٍ ثیذ الوبل هیں كهفواٍذ كیزے ہیں۔ لیکي اً process
هیں ارٌب ولذ ٙووه لگزب ہے اً لیے کہ ہو ٙلغ هیں ثیذ الوبل کب ایک ًوبئٌلٍ ہورب ہے ،اً ٍے verify
کوًب پڑرب ہے۔ اة عہبں ایک ہَپزبل هیں ٍ 10ے  15ہياه رک لوگ  applyکویں اوه یہ كیکھ لیں کہ 3662
یب  3290اً هیں  eligibleہوں رو ظبہو ہے کہ اً  criteriaهیں اًہوں ًے عو  mechanismثٌبیب ہوا
ہے اً کے هطبثك اًہیں الکھوں لوگوں ٍے پوچھٌب پڑرب ہے کہ آیب وٍ هوی٘  eligibleہے یب ًہیں ہے۔
ٍیٌیٹو ٕبؽجہ عو کہہ هہی ہیں کہ ىیبكٍ ولذ لگزب ہے یہ ثبد ثبلکل ٕؾیؼ کہہ هہی ہیں کہ ولذ ىیبكٍ لگزب
ہے عو ًہیں لگٌب چبہیے اوه ہن کوِّ کویں گے کہ کن ولذ لگے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هفَبًہ ىثیوی آپ کب ٙوٌی ٍوال۔
ٍیٌیٹو هفَبًہ ىثیوی ّکویہ ،عٌبة چیئوهیي هیوا ٍوال یہ ہے کہ کیب اًہوں ًے codal
 formalitiesکو پوها کوًے کے لیے  time specifyکیب ہے because my personal
 experience isکہ کواچی عیَے ثڑے ّہو هیں هوی٘ کی اكھو اكھو كهثله ٹھوکویں کھبًے کے ثؼل
ثھی ً approvalہیں ہوئی۔
عٌبة چیئوهیي عی هٌَٹو ثوائے پبهلیوبًی اهوه۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ٕبؽجہ کی  observationثبلکل ٕؾیؼ
ہے اوه هیں کوِّ کووں گب اوه هٌَٹوی ٍے کہوں گب کہ وٍ کوئی ایَب  mechanismثٌبئے ربکہ کن ٍے
کن ولذ هیں  verificationکب ػول پبیہ رکویل رک پہٌچے اوه عو هغجوه ،ثیوبه ٍبئل ہیں اًہیں ولذ پو
اهلاك هل عبئے لیکي اثھی رک کوئی  timelineهقزٔ ًہیں ہے۔ هیں کوِّ کووں گب کہ عزٌب علل ہو ٍکے
کیوًکہ یہ اًَبًی اوه فبٓ ٛوه پو ثیوبه لوگوں کی فلهذ کے لیے ہے اً لیے اً هیں کوئی ًہ کوئی
ٙ timelineووه ہوًی چبہیے۔
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عٌبة چیئوهیي آپ یہ کووا كیں۔ ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك ٕبؽت آپ کب ٙوٌی ٍوال۔
ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك عٌبة اً هیں  timelineثہذ  importantہے ،اً هیں یہ  15یب 20
ایبم هیں  exact figureثزب كیں۔
عٌبة چیئوهیي یہ وہی رو کہہ هہے ہیں کہ اثھی کوئی ً mechanismہیں ہے اوه ثٌب هہے ہیں۔
ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك هیوا ٍوال اثھی هہزب ہے اوه وٍ یہ ہے کہ کئی هوی٘ ایَے ہیں عٌہیں
هوًے کے ثؼل  funds issueہوئے ہیں یہ ثبد هیوے ثھی ػلن هیں ہے ،اً ٍے ثہذ ًمٖبى ہورب ہے۔ هیوا
كوٍوا  specific questionہے کہ  2017-18هیں  3662 casesآئے۔ عٌ پو  31کووڑ هوپے کب
فوچہ ہوا ہے اوه  2018-19هیں  3290 casesہیں عٌ پو  33کووڑ هوپے کب فوچہ ہوا ہے۔ یہ رو کن
هوی٘ ہیں اوه فوچہ ىیبكٍ ہوا ہے اوه اً هیں هوی٘ ىیبكٍ ہیں اوه فوچہ کن ہے۔ اً ثبهے هیں رھوڑی
ٍی رفٖیل ثزب كیں کیوًکہ یہ  fundsکب اعواء  heart patientsکو کورے ہیں۔
عٌبة چیئوهیي عی وىیو ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة چیئوهیي پہلی ثبد رو یہ ہے کہ یہ روبم public sector
 hospitalsہیں عہبں یہ لوگ آگے ہیں۔ كوٍوا یہ ہے کہ اگو آپ ٹوٹل اى کی رؼلاك كیکھیں رو ایک ٍبل هیں
ٍ 10ے  15ہياه کے لویت ہورے ہیں اوه عٌ چیي کو ٍیٌیٹو ٕبؽت  identifyکو هہے ہیں اً هیں یہ
ہے کہ ٍ 6ے  10الکھ هوپے کے لویت فی هوی٘ فوچہ ہوا ہے۔ اگو آپ اٍے  multiplyکویں رو یہ ثہذ
ثڑی هلن ثٌزی ہے۔ اً ؽَبة ٍے عزٌی ثھی  indoorثیوبهیبں ہوری ہیں اى ٍت کب ػالط ثیذ الوبل کے اً
ٍ fundے کیب عبرب ہے اٍی لیے کوئی ایک هملاه هموه ًہیں ہے کہ اً  amountکب اى کب فوچہ ہو گب،
عٌ لله ثھی ىیبكٍ ہو گب رو یہ  public hospitalsاى کب ػالط کورے ہیں۔
Mr. Chairman: Thank you. A group of 33 students alongwith 05 faculty
members from Air Foundation School System, Salar Campus, Islamabad is
sitting in visitors’ gallery to witness the House proceedings. Welcome to the
House.
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عی ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك عٌبة چیئوهیي آپ ایک ٍوال چھوڑ گئے ہیں ،هیوے ٍوال ٍے پہلے
ایک ٍوال ًوجو ٍ 198یٌیٹو ٍیوی ایيكی ٕبؽجہ کب ہے۔
عٌبة چیئوهیي ٍ Sorry,یٌیٹو ٍیوی ایيكی ٕبؽجہ۔
)(Q.No.198
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو ٍیوی ایيكی عٌبة چیئوهیي  these are similar questionsاً هیں هیوا ٙوٌی
ٍوال یہ ہے کہ اًہوں ًے  head wiseروبم رفٖیالد كی ہیں۔ اً هیں عو individuals finance
 assistanceہے عٌ هیں ٍت ٍے ىیبكٍ  amount spendہوا ہے projects ،ہیںChild Support ،
 Programsہیں Institutional Rehabilitation through NGOs ،ہے۔۔۔
عٌبة چیئوهیي آپ کب ٍ specificوال کیب ہے؟
ٍیٌیٹو ٍیوی ایيكی هیوا ٍوال یہ ہے کہ اًہوں ًے یہبں پو روبم رفٖیالد كی ہیں ،عو چیي یہبں
 missingہے وٍ یہ ہے کہ  critical patientsکے لیے اًہوں ًے الگ ٍے کیب  fundsهکھے ہوئے ہیں؟
عٌبة چیئوهیي عی وىیو ثوائے پبهلیوبًی اهوه۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة چیئوهیي اٍے اً ٛوػ ٍے ً identifyہیں کیب عبرب ہے۔ عو
ثھی  indoor patientعبرب ہے ،عیَب کہ هیں ًے کہب ہے کہ ٍ 10ے  15ہياه لوگ  applyکورے ہیں ،اى
هیں ٍے  3ہياه ہورے ہیں ،لیکي  critical patientکے لیے کوئی ً special fund specifyہیں ہے۔
عو  headsہیں اى کی رفٖیالد كی گئی ہیں۔ اة اً ٍبل اًہیں  65کووڑ هوپے ىیبكٍ هلے ہیں کیوًکہ
عٌ ٛوػ ٍے اكویبد اوه ػالط هہٌگب ہو هہب ہے اً ؽَبة ٍے اًہیں  caterکوًے کے لیے ىیبكٍ
 fundsهہیب کیے عب هہے ہیں۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك ٕبؽت ،آپ کب ٙوٌی ٍوال۔
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ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك هیں پبکَزبى ثیذ الوبل ههٚبى پیکظ کے ؽوالے ٍے ثبد کوًب چبہزب
ہوں۔ ثہذ ٍے  mix pointsہیں لیکي هیں ایک پو ہی ثبد کووں گب کہ آپ کہہ هہے ہیں کہ آپ ىیبكٍ فٌڈى
هقزٔ کو هہے ہیں۔ پچھلے ٍبلوں هیں ههٚبى پیکظ  55ہياه فبًلاًوں هیں رمَین ہورب رھب ،پچھلے ٍبل
آپ اٍے  reduceکو کے رمویجبٰ  10رب  15ہياه فبًلاًوں رک لے آئے ہیں۔ اً ٍبل ههٚبى پیکظ کے لیے
آپ کی کیب پبلیَی ہے اوه آپ آہَزہ آہَزہ هقزلف هٌٖوثوں کے ؽوالے ٍے  fundsکن کو هہے ہیں۔ ایَب
کیوں ہے؟
عٌبة چیئوهیي عی وىیو ٕبؽت ثزبئیں کہ اً ههٚبى هیں کوئی پبلیَی ہے؟
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة چیئوهیي ظبہو ہے کہ ایک فبٓ  mechanismہے عٌ
کے رؾذ یہ ٍبهے  fundsرمَین ہورے ہیں۔  Fundsکن ہیں اوه ٙووهد هٌل لوگ ىیبكٍ ہیں۔ اگو یہ کَی
 specificؽوالے ٍے ثزبئیں کہ وٍ  fundsىیبكٍ کوًے ہیں رو هیں اٍے  recommendکو کے ثھیظ كیزب
ہوں کہ اٍے ىیبكٍ کویں۔
عٌبة چیئوهیي کیب اً ٍبل آپ  55ہياه فبًلاًوں کو كیں گے؟
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة یہ  corporate authorityہے ،اى کب  Boardیہ فیٖلہ
کورب ہے کہ کٌ هل هیں ىیبكٍ اوه کٌ هل هیں کن ہوًب چبہیے۔
عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔ ٍیٌیٹو پوویي هّیل ٕبؽت آپ کب ٙوٌی ٍوال۔
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عٌبة چیئوهیي پوویي هّیل ٕبؽت ٙوٌی ٍوال پوچھ لیں۔
ٍیٌیٹو پوویي هّیل عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔ هیں رھوڑی ٍی آپ کی روعہ چبہزب ہوں۔ اً وىاهد
کب ًبم  Poverty Elevationہے عٌ کب اهكو هیں روعوہ کیب عبئے رو غوثذ ثڑھبؤ ہوگب۔ هبّبءهللا ،اًہوں
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ًے اً هیں کبهیبثی ؽبٕل کی ہے اوه اً ٍبل كً الکھ غویجوں کب اٙبفہ کیب ہے۔ هیوا ٍوال یہ ہے کہ
ٕوف کل ہی اثھی پبکَزبى کے وىیواػظن ًے فوك اپٌے ثبهے هیں كوثبهٍ ّکبیذ کی ہے کہ اى کی
رٌقواٍ كو الکھ هوپے ہے عجکہ ثلوچَزبى والوں کی رٌقواٍ پبًچ الکھ هوپے ہے رو کیب Poverty
 Elevationکے  in-chargeوىیو کب کوئی ایَب هٌٖوثہ ہے کہ وىیو اػظن کو  elevateکوکے
ثلوچَزبى ثھیظ كیب عبئے؟
عٌبة چیئوهیي ویَے یہ کوئی ٍوال ًہیں ثٌزب۔ ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك ٕبؽت۔
)(Q. No.323
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك هؾزوم وىیو ٕبؽت کو هغھ ٍے ّکبیذ یہ ہے کہ کوئی ثھی ٍوال کورب
ہوں رو وٍ کہزے ہیں کہ یہ ایک ًیب ٍوال ہے۔ اة هیں ٍوال کو پڑھزب ہوں اوه پھو ٙوٌی ٍوال پوچھزب ہوں۔
عواة کی عي ) (aهیں اًہوں ًے لکھب ہے کہ هوعوكٍ ثوآهلی ّؼجے کی ٕالؽیذ هیں هيیل اٙبفہ کوًب۔
یہی رو هیں پوچھ هہب ہوں ،آپ ثزبئیں کہ کوى کوى ٍی هٌٖوػبد هیں آپ اٙبفہ کوهہے ہیں۔ اً کے ثؼل
ًوجو  3پو لکھب ہے کہ ٹوهاىم پو روعہ كی عبهہی ہے۔ کیب روعہ كی عبهہی ہے؟ کیب اللاهبد اٹھبئے عبهہے
ہیں؟ ثوآهلاد کے اًله عو ٍت ٍے اہن چیي ہوری ہے ،وٍ ثٌیبكی  raw materialہورب ہے۔ ٍوال یہ ہے کہ
وٍ ثٌیبكی  raw materialکیب ہے؟ عو آپ  supplyكیزے ہیں یؼٌی ثغلی اوه گیٌ ،اً کے اًله رو آپ
 ratesثڑھبهہے ہیں۔ اً ٍے آپ کی  exportsکیَے ثڑھیں گی؟ یہ عو هیں ًے ریي ثبریں کی ہیںٕ ،وف
اً کب عواة آپ كے كیں۔ اًہوں ًے ٕ 14فؾوں پو هْزول عواة كیب ہے لیکي وٍ اٍی ٛوػ ہے کہ پوچھب
کچھ ہے ،عواة کچھ اوه كیب گیب ہے۔
Mr. Chairman: Advisor to the Prime Minister on Commerce, Industries
and Production.
عٌبة ػجلالوىاق كاؤك آپ کب ٍوال یہ ہے کہ گیٌ اوه ثغلی کی لیوزیں ثڑھ هہی ہیں رو اً
ٕوهرؾبل هیں  exportsکٌ ٛوػ ثڑھیں گی۔ ثبد یہ ہے کہ  export sectorکے لیے گیٌ کی price
 fixہوگئی ہے اوه یہ  $6.5 per MMBTTUہے عجکہ ثغلی کی لیوذ  7.5 centsہے۔ Recently,
the Ministry has decided to add on more additional cost. We are taking this
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 up with the Prime Ministerاوه اى ّبءهللا ،هیوا ماری فیبل یہ ہے کہ  exportsکے لیے energy
 prices must remain fixed for a certain period of time.اى ّبءهللا ،پوائن هٌَٹو ٕبؽت
ایک هیٹٌگ  callکویں گے اوه یہ هَئلہ ؽل ہوعبئے گب۔
عٌبة چیئوهیي وٍ پوچھ هہے ہیں کہ کیب آپ کی  exportsثڑھ هہی ہیں؟
عٌبة ػجلالوىاق كاؤك  Exportsثڑھ هہی ہیں۔ عٌوهی هیں  exportsگوگئیں اوه اً کی ثٌیبكی
وعہ یہ رھی ،آپ کو یبك ہوگب کہ عٌوهی کے كً كى  transport strikeرھی۔
ٍیٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی عٌبة چیئوهیي ہوبهے هولي هیں یہ ہے کہ عت کوئی هٌَٹو عواة كے
گب رو وٍ اپٌی  pocketهیں ہبرھ ًہیں ڈالے گب۔
عٌبة چیئوهیي هٌَٹو ٕبؽت آپ  pocketهیں ہبرھ ًہ ڈالیں۔
عٌبة ػجلالوىاق كاؤك ّکویہ۔ ہوبهی عو پوهے ٍبل کی  exportsہیں ،ہن ًے كیکھب کہ عوالئی
ٍے عٌوهی رک اى هیں  2فیٖل اٙبفہ ہوا ہے۔ یہ اٙبفہ  valueهیں ہے عجکہ  quantityهیں اگو ہن
كیکھیں رو الؾولہلل ،کئی چیيیں ہوئی ہیں ،فبٓ ٛوه پو ٹیکَٹبئل هیں۔ اً هیں رمویجبٰ  25فیٖل
 quantity wiseاٙبفہ ہوا ہے۔ کئی اوه چیيیں ثھی ہیں meat and poultry ،هیں  50فیٖل اٙبفہ
ہوا ہے۔ اً کے ٍبرھ  fisheriesهیں  28فیٖل اٙبفہ ہوا۔ اً کب هطلت یہ ہوا ہے کہ ہبں ،اً هیں کوئی
ّک ًہیں ہے کہ  quantity wiseہوبهی  exportsثڑھی ہیں لیکي  value wiseىیبكٍ ًہیں ثڑھیں۔
 Value wiseاً لیے ًہیں ثڑھیں کہ كًیب هیں اً ولذ هٌلی ہے۔ Prices generally are coming
down.
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هفَبًہ ىثیویٙ ،وٌی ٍوال پوچھ لیں۔
ٍیٌیٹو هفَبًہ ىثیوی عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔ عواة کئی ٕفؾوں پو هْزول ہے ،كاٍزبىٰ الف
لیلی ہے لیکي کوئی  specificعواة ًہیں ہے۔ ہن یہ پوچھٌب چبہیں گے کہ ہوبهی عو value added
 products and servicesہیں ،اًہیں کیَے  presentکیب عبهہب ہے کیوًکہ اة رک trade policy
هیں ہن عوثھی  focusكیکھزے ہیں ،وٍ ٕوف ٹیکَٹبئل ٍیکٹو کب كیکھزے ہیں۔ Textile is not the
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 only thing Pakistan is dealing with or producing.ہوبها ٍت ٍے ثڑا  assetہوبها
 human resourceاوه ہوبها  youthہے۔ اى کی  facilitationاوه اى کی skill development
 according to the needs of the worldهیوی ًظو هیں ٍت ٍے اہن چیي ہے۔ At this point,
 in the field of software, Pakistan has taken a big position.ہوبهی یورھ ًے اً هیں
ثہذ ثڑی کبهیبثی ؽبٕل کی ہے۔ اى کو ہن کیَے  facilitateکوهہے ہیں؟ ہوبهی کیب ؽکوذٰ ػولی ہے؟
عٌبة چیئوهیي عی هٌَٹو ٕبؽت۔
عٌبة ػجلالوىاق كاؤك ثہذ اچھب ٍوال ہے۔ ہویں ٹیکَٹبئل پو ً dependentہیں ہوًب چبہیے۔ اً
هیں کوئی ّک ہی ًہیں ہے کہ اً ولذ  exportهیں ٹیکَٹبئل عو  number one positionپو ہے،
اٍے ٍ number one positionے کن ہوعبًب چبہیے۔ ہوبهی ایک پبلیَی ثٌی ہے عَے strategic
 trade policy frameworkکہب عبرب ہے ،اً کے رؾذ ہوبهی کوِّ یہی ہے کہ product
 diversificationہو۔ That product diversification is within textiles and outside
 this sector.ہوبهی روعہ  information technology, chemicals and engineeringپو
ہے۔ ایک رو یہ ثبد ہے عجکہ كوٍوی ثبد geographical diversification ،کی ٙووهد ہے۔ اً
ؽوالے ٍے ہن ًے  look Africa policyثٌبئی ہے۔ هیں فوك ًیووثی گیب رھب عہبں ہن ًے  30اوه 31
عٌوهی کو ایک ثیي االلواهی کبًفوًٌ کی۔ الؾولہلل ،وٍ کبًفوًٌ ثہذ کبهیبة ہوئی۔ وہبں رمویجبٰ  600ثيًٌ
هیي آئے رھے۔ اى هیں  100پبکَزبى ٍے رھے عجکہ ثبلی لوگ افویمہ ٍے رھے۔ افویمہ ٍے  21هوبلک
ّویک ہوئے عٌ هیں عٌوثی افویمہً ،بئغیویب ،گھبًب اوه كوٍوے هوبلک ّبهل رھے۔ اً کب ثٌیبكی همٖل
یہی رھب کہ پبکَزبًی لوگوں کو ثزبیب عبئے کہ افویمہ هیں کزٌب  potentialہے اوه African
 businessmenکو ثزبئیں کہ پبکَزبى کیب کیب کوٍکزب ہے۔ ہوبهی عو  make in Pakistan policyہے،
اً کے رؾذ ہوبهی کزٌی  goodsافویمہ کو ثھغوائی عبٍکزی ہیں۔
عٌبة چیئوهیي هٌَٹو ٕبؽت آپ ٍیٌیٹو هفَبًہ ىثیوی ٕبؽجہ ٍے هاثطہ ثھی کولیں ،وٍ آپ
کو اً پو رغبویي كے كیں گی۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ڈاکٹو عہبًيیت عوبللیٌی ٕبؽت ٙوٌی ٍوال پوچھ لیں۔
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ٍیٌیٹو ڈاکٹو عہبًيیت عوبللیٌی عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔ هؾزوم وىیو ٕبؽت ثزبئیں گے کہ آیب
آپ  half yearlyیب  yearlyاپٌے  commercial attachesکی کوئی هیٹٌگ کورے ہیں عٌ
هیں exportsهیں اٙبفے یب کوی کے هؼبهلے کو كیکھیں۔
كوٍوی ثبد ،عٌوثی افویمہ عہبں هیں فوك ہوکو آیب ہوں ،وہبں پو آپ کے bed linen and
 towelsکی ثہذ هبًگ رھی ،اً ؽل رک کہ اًڈیب ٍے ثھی ىیبكٍ عبری رھیں عجکہ آط اً لله ًیچے عبچکی
ہیں کہ اًڈیب رو ایک ٛوف ،آپ ثٌگلہ كیِ ٍے ثھی پیچھے ہیں۔
عٌبة چیئوهیي عی هٌَٹو ٕبؽت۔
عٌبة ػجلالوىاق كاؤك یہ  detailsکب ٍوال ہے کہ عٌوثی افویمہ هیں ہوبهی bed wear and
 towelsکی  exportکن ہوگئی ہے۔ اً کی  detailاً ولذ هیوے پبً هوعوك ًہیں ہے۔ یہ ایک ثڑا
 specificاوه اچھب ٍوال ہے۔ اً کب عواة هیں رالُ کوکے ٍیٌیٹو ٕبؽت کو كے كوں گب لیکي overall
ہوبهی ٹیکَٹبئل کی  exportsفبٓ ٛوه پو  value added exportsثڑھ هہی ہیں۔ ہوبهی exports
فبٓ ٛوه پو  yarn and grey clothعٌ پو ہن ىیبكٍ روعہ ًہیں هہے ،وٍ  local marketهیں ىیبكٍ
ثک هہی ہیں عجکہ  value added products exportہوهہی ہیں۔
عٌبة چیئوهیي ٹھیک ہے عی۔ ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك ٕبؽت۔
11:00 a.m

Naeem Bhatti/ED: Altaf Sh.

عبهی۔۔۔T04
T4-7th Feb 2020

عٌبة چیئوهیي اگال ٍوال ًوجوٍ 324,یٌیٹو ٛلؾہ هؾووك ٕبؽت۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ٕبؽت اًہوں ًے اٍے ثھیظ كیب ہے اوهاً کب عواة Ministry of
ٍ Financeے آهہب ہے۔
ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك عٌبة چیئوهیي ٍبد هہیٌے آٹھ كى ہو گئے ہیں 29th May, 2019،کو
ٍوال کیب رھب۔
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عٌبة چیئوهیي اٍی اعالً هیں اً کب عواة هٌگوا لیں۔ اگال ٍوال ًوجو ٍ326,یٌیٹو ٛلؾہ
هؾووك ٕبؽت۔
Q. No. 326
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك عٌبة چیئوهیي هیں هؾزوم وىیو ٕبؽت ٍے پوچھٌب چبہزب ہوں کہ
پچھلے كًوں اى کی ایکpolicyآئی رھی کہ هقزلف هوبلک هیں عو  overseas Pakistanisهہزے ہیں،
اى کو  as Trade Officersهموه کو هہے رھے ،اً ٍلَلے هیں اًہوں ًے کوئی exerciseثھی کی
رھی۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ٕبؽت آپ کب یہ ٍوال ہن  already Committeeهیں ثھیظ چکے ہیں،
آپ کو یبك ہو گب کہ آپ ًے ہی  similarیہی ٍوال کیب رھب کہ ٍ private sectorےTrade Counselor
لیٌےہیں ،یہ کویٹی هیں ہے۔
ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك عٌبة واال یہ ٍوال رو كوثبهٍ آیب ہے۔
عٌبة چیئوهیي یہ كوثبهٍ اً لیے آیب ہے کہ آپ ًے ٍوال كو هورجہ کیب ہو گب let’s move on.،یہ
 already Committeeهیں ہے ،اٍے ثھی اً کے ٍبرھ  clubکو كیں۔ اگال ٍوال ًوجو ٍ 327,یٌیٹو
ٍواط الؾك ٕبؽت۔
Q. No. 327
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو ٍواط الؾك عٌبة چیئوهیي  Benazir Income Support Programmeکب
ثٌیبكی ideaیہی ہے کہ غوثذ هیں کوی آئے اوه وٍ فزن ہو عجکہ اً  programmeکی وعہ ٍے غوثذ
هیں کوی ًہیں آئی ثلکہ غوثذ هیں هَلَل اٙبفہ ہوا اوه لوگ هيیل ف ٰٜغوثذ ٍے ًیچے گئے۔ هیوا
ٙوٌی ٍوال ہے کہ ؽکوهذ کب کیب planہے عٌ کی وعہ ٍے غوثذ کب فبروہ ہو اوه هؼبّی ثہزوی آئے؟
عٌبة چیئوهیي عی وىیو ثوائے پبهلیوبًی اهوه۔
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ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری وىیو ثوائے پبهلیوبًی اهوه عٌبة چیئوهیي یہ ثبلکل كهٍذ ہے۔
اگو آپ  page 2پو كیکھیں رو پچپي اهة هوپے اً  segment of societyکو  helpکوًے کے لیے
ىیبكٍ هکھے گئے ہیں۔ ظبہو ہے عت هلک هیں  jobs createہوں گی economy ،ثہزو ہو گی رو غوثذ
هیں کوی آئے گی لیکي اً ولذ رک  supportکے لیے ٙووهی ہے کہ ؽکوهذ کچھ ًہ کچھ اللاهبد
اٹھبئے۔ آپ كیکھیں کہ  2018-19هیں 3.70 billion rupeesىیبكٍ هکھے گئے رھے۔ اً هورجہ 55.30
 billion rupeesىیبكٍ هکھے گئے ہیں ،یہ اً لیے کہ اة ٙووهد هٌل ىیبكٍ ہیں ،غوثذ ىیبكٍ ہو چکی
ہے عٌ کی وعہ ٍے اى لوگوں کو یہ fundsىیبكٍ كیے عب هہے ہیں۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هْزبق ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو هْزبق اؽول فبى عٌبة چیئوهیي غوثذ رو GDP Growth and exportثڑھبًے
ٍے فزن ہو گی۔ هیوے كو چھوٹے چھوٹے ٙوٌی ٍواالد ہیں۔ پہال یہ کہ غوثذ فزن کوًے کے لیے ٍوك
کو فزن کوًب کیوًکہ اً کے ثغیو غوثذ فزن ًہیں ہو ٍکزی۔ ہوبهے لوگ ف ٰٜغوثذ ٍے ًیچے عب هہے
ہیں اوه ثیٌک کوب هہے ہیں۔ آپ ًوعواًوں کو ثھی ٍوك پو لوٗ كے هہے ہیںٍ ،وك پو کوئی چیي چالًے
ٍے ف ٰٜغوثذ فزن ًہیں ہو گی۔
هیوا كوٍوا ٍوال ہے کہ یہبں هقزلف اكاهے ہیں عیَے افود فبؤًڈیْي ،القلهذ فبؤًڈیْي
اًہوں ًے  billions of rupeesثال ٍوك ًوعواًوں کو لوٗ كیے اوه اًہیں اپٌے پبؤں پو کھڑا کیب۔ اً
ٛوػ کی  NGOsیب عو لوگ کبم کو هہے ہیں ،کیب ؽکوهذ اًہیں اپٌی umbrellaهیں ال کو غوثذ کے
فبروے کی کوّْوں هیں اپٌے ٍبرھ ّویک ًہیں کو ٍکزی؟ پہال ٍوال ٍوك کے ثبهے هیں ہے کہ آپ
ًوعواًوں کو ثھی ٍوك پو لوٗ كے هہے ہیں ،ثیٌکوں کے ٍوك ثڑھ هہے ہیں۔
Mr. Chairman: Minister for Parliamentary Affairs.
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة چیئوهیي هیوے چھوٹے ثھبئی ًے عو كوًوں ثبریں کی ہیں،
رؼبلی کب  mandateہے ،اً
ٰٰ
وٍ ثبلکل كهٍذ ہیں کہ ٍوك کو فزن ہوًب چبہیے ،یہ اٍالهی هولکذ ہے ،هللا
کے اًله کوئی ّک کی ثبد ًہیں ہے۔ عہبں رک افود فبؤًڈیْي کب رؼلك ہے ،هیں فوك اً ٍے والف ہوں،
هیں عبًزب ہوں اوه ثڑی مهہ كاهی ٍے کہہ هہب ہوں کہ وٍ عزٌب اچھب کبم کو هہے ہیں ،هیوے فیبل هیں
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پبکَزبى هیں کن ہی ایَی NGOsہوں گی عو ایَب کبم کو هہی ہیں۔ هیں اى ّبءهللا ڈاکٹو صبًیہ ًْزو ٕبؽجہ کو
یہ ثزبؤں گب کہ کیب کوئی ایَب mechanismہے عٌ کے رؾذ اً  Foundationکو ثھی آپ
اً umbrellaکے اًله الئیں کیوًکہ اً کے کب م ثے هضبل ہیں۔ اً هیں کوئی ّک ًہیں ہے کہ افود
فبؤًڈیْي اًَبًیذ کے لیے عزٌب کبم کو هہی ہے ،هیوے فیبل هیں کن ہی ایَی NGOsہوں گی عو ارٌب ثہزو
کبم کو هہی ہوں گی۔
عٌبة چیئوهیي ٍوك کے ثبهے هیں اًہوں ًے ثزبیب ہے کہ وٍ اً کب کچھ کویں گے ،اثھی اً ٛوػ
رو ًہیں ہو ٍکزب ،اً کےلیےٍ Ministry of Financeے ثبد کوًب پڑے گی۔ ٍیٌیٹو ػضوبى کبکڑ
ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ عٌبة چیئوهیي هیں ٍوال ًہیں کووں گب ،هیوی آپ ٍے ٕوف یہ
گياهُ ہے کہ یہبں ٍیٌیٹو ؽٚواد ثھی ىیبكٍ ولذ لیزے ہیں اوه وىهاء رو چبه گٌب ىیبكٍ ولذ لیزے ہیں رو
ہن پھو کٌ ٛوػ کبههوائی آگے لے کو عب ٍکزے ہ ٕیں؟
عٌبة چیئوهیي اٍی لیے کہہ هہب ہوں کہ  cutکویں ،کوِّ ہے کہ وىهاء ثھی ىیبكٍ ولذ ًہ لیں۔
ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ عٌبة واال ٍیٌیٹو ؽٚواد ثھی کن ٍے کن ولذ لیں اوه وىهاء ثھی۔
عٌبة چیئوهیي عی  specificهہٌب چبہیے۔
ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ عٌبة واال ہوبهے رمویجبٰ 70% questionsهٍ عبرے ہیں۔ هیوی آپ
ٍے یہ گياهُ ہے۔
عٌبة چیئوهیي عی ٹھیک ہے۔ اگال ٍوال ًوجو ٍ328,یٌیٹو ٍواط الؾك ٕبؽت۔
Q. No. 328
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو ٍواط الؾك عی ًہیں۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو كالوه فبى ٕبؽت۔
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ٍیٌیٹو كالوه فبى ثَن هللا الوؽوٰ ي الوؽین۔عٌبة چیئوهیي وىیو ٕبؽت یہ ثزبًب پٌَل فوهبئیں گے
کہ Benazir Income Support Programmeکے لیے ٍبالًہ عو هلن هقزٔ کی عبری ہے ،گلی
کوچوں هیں اى پیَوں کی  distributionہوری ہے ،عٌ ٛوػ لطبهوں هیں ثھکبهی کھڑے ہورے ہیں،
آیب ؽکوهذ یہ اهاكٍ هکھزی ہے کہ ہو ٙلغ هیں پچبً کووڑ ٍے لے کو ایک اهة هوپے رک کے
کبهفبًے لگبئے عبئیں اوه عي گھواًوں کے پبً BISPکے cardsہیں ،اى گھواًوں کب ایک آكهی اى
کبهفبًوں هیں ثھوری کیب عبئے؟
عٌبة چیئوهیي یہ اچھی suggestionہے ،آپ اٍے لکھ کو وىیو ٕبؽت کو ثھغوا كیں۔ عی
وىیو ٕبؽت ہو ٙلغ هیں فیکٹوی لگبئیں۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة چیئوهیي یہ ثہذ اچھی  suggestionہے۔ ثٌگلہ كیِ هیں
كیکھیں کہ وہبں اًہوں ًے کٌ ٛوػ turn aroundکیب ،هیوے فیبل هیں ہن اً ٛوف عب هہے ہیں۔ ظبہو
ہے کہ لوگوں کو ثغبئے ہب رھ ٍے کچھ پیَے كیٌے کے اگو ایَب کبهوثبه ّووع کیب عبئے عو اى کی ىًلگی
یب هؼبُ کے لیے ثہزو ہو رو یہ ثہذ اچھی ثبد ہے۔
عٌبة چیئوهیي ایَب کوئی  programmeہے؟ ًہیں ہے۔ ٍیٌیٹو ڈاکٹو عہبًيیت عوبللیٌی
ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو ڈاکٹو عہبًيیت عوبللیٌی عٌبة چیئوهیي هیں وىیو ٕبؽت ٍے پوچھٌب چبہزب ہوں کہ
آپ 35 Divisionsهیں  centresکھول هہے ہیں that is O.K.،آط کل  internationally trendثھی
یہی ہے کہ  most remote areasهیں  main officesکھولے عبرے ہیں اوه اٍی کے روٍٍ ٜے
لوگوں کو هَزفیل کیب عبرب ہے۔ آپ اً  trendپو کیوں ًہیں عبرے؟
كوٍوی ثبد یہ ہے کہ ٍیٌیٹو ٕبؽت ًے عو ٍوال کیب رھب وٍ ًہبیذ اہن ہے۔  Ideaیہ ہے کہ آپ
لوگوں کو ثھکبهی ثٌبًے کے ثغبئے اًہیں productiveثٌبئیں ،اًہیں هقزلف cottage industry,
ٍ small industryے هَزفیل کووائیں۔ کیب آپ اً ٍلَلے هیں ایک ً programmeہیں ثٌواًبچبہیں
گے؟
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عٌبة چیئوهیي عی وىیو ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عٌبة چیئوهیي عوبللیٌی ٕبؽت ًے عو پہلی ثبد کی ہے ،كهإل
عو surveyہورب ہے کہ  officeکہبں پو ہوًب چبہیے ،ػووهبٰ officeوہبں ہورب ہے عہبں ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ
 beneficiariesکو هلے ،وٍ  accessibleہواوه ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ لوگ اً ٍے هَزفیل ہو ٍکیں۔ اى کب اپٌب
ایک criteriaہے کہ کٌ عگہ ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ beneficiariesہوں اوه وہبں لویت رویي  officeہو
کیوًکہ اگو لوگ ٹیکَی هیں عبئیں گے ،کوایہ كیں گے ،كوه افزبكٍ ػاللوں ٍے آئیں گے۔ اً کے ػالوٍ
 scatteredثھی ہیں لیکي ىیبكٍ کوِّ یہی کی عبری ہے کہ اى کب  officeوہبں ہو عہبں ىیبكٍ ٍے
ىیبكٍ beneficiariesآٍکیں۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى عٌبة چیئوهیي هیں یہ کہٌب چبہزب ہوں کہ عت رک ً industryہیں لگے گی
اوه ایَی  industryعٌ ٍے آپ  exportثھی کو ٍکیں ،اً ولذ رک غوثذ هیں کوی ًہیں ہو ٍکزی۔
هغھے اهیل ًہیں رھی لیکي پچھلے چبه ،پبًچ كًوں ٍے هیوی اهیل ثڑھ گئی ہے کہ ّبیل اة پہلی industry
ثھی لگے گی اوه  exportثھی ثڑھے گی۔ عٌ ٛوػ هٌْیبد کے وىیو ًےکہب ہے۔۔
عٌبة چیئوهیي ّکویہ ٍیٌیٹو ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى اًہوں ًے عو کہب ہے هیں وٍ ثزب هہب ہوں۔
عٌبة چیئوهیي ًہیں یہ اً ٍوال ٍے ً relateہیں کو هہب ہے۔
ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى هیں رو  industryکی ثبد کو هہب ہوں ،یہ  exportہو گی۔ كیکھیں عت
افیوى ،ہیووئي اوه چوً کی پہلی فیکٹویبں لگیں گی۔۔۔
11:10 AM

FAZAL/A. Rauf

عبهی ۔۔۔۔۔۔
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ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى عبهی ہے۔۔۔ًہیں ،هیں رو اًڈٍٹویي کی ثبد کو هہب ہوں اوه exportہوگی۔
كیکھیں عت افیوى،ہیووئي اوه چوً کی فیکٹویبں لگیں گی۔ اثھی رک ًہیں لگی ہیں۔ اً کے ثؼل
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exportہوگی۔ پھو ىههجبكلہ آئے گب۔غوثذ هیں کوی ہوگی۔ ہو ٛوف ہوا ہی ہوا ہوگب۔ اة یہ ٍبهی لوم ثیٹھ
کو چوً پیئے گی۔
عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔ ٍیٌیٹو ٍواط الؾك ٕبؽت۔
)(Q. No. 329
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ٕبؽت ٙوٌی ٍوال ہے؟
ٍیٌیٹو ٍواط الؾك عٌبة چیئوهیي هیوا ٙوٌی ٍوال یہ ہے کہ عو لوگ هلک ٍے ثبہو عبرے
ہیں۔ اًہوں ًے airport chargesهیں ارٌب اٙبفہ کیب ہے کہ ایک غویت آكهی عت ثبہو عبرب ہے رو اً کو
لوٹ لیب عبرب ہے۔ Economy Classهیں یہ 1500هوپے اوه Business Classهیں 3000هوپے فیٌ
لیزے ہیں۔ هیں ؽکوهذ ٍے کہٌب چبہزب ہوں کہ آپ عبرے ولذ لوگوں کی عیجوں کو فبلی کورے ہیں رو
فبٓ کو عو غویت لوگ ثبہو عبرے ہیں اى کے لیے اً فیٌ کو کن کویں۔ کن کوًے کب کوئی اهاكٍ ہے یب
ًہیں۔
Mr. Chairman: Minister for Aviation Division.
عٌبة غالم ٍووه فبى وىیو ثوائے ہواثبىی آپ ًے ثغب فوهبیب ہے۔ Civil Aviation
Authorityکی1982کی پبلیَی کے هطبثك 10ڈالو International Departing Passengerاوه
رمویجبٰ 500هوپے Passenger

Domesticپو

infrastructure

and

security

developmentکے لیے یہ ٹیکٌ لگبیب گیب رھب۔ اثھی recently 2019کی عو Civil Aviation
Authorityکی پبلیَی ہے اً هیں domesticپو یہ ٹیکٌ فزن کو كیب گیب ہے لیکي International
Passengerپو 10ڈالو کی ثغبئے اة 2800هوپے کو كیب گیب ہے۔ اً کی وعہ یہ ہے کہ dollar
fluctuateکو هہب ہے رو یہ پبکَزبًی هوپے هیں fixکو كیب گیب ہے۔
عٌبة چیئوهیي عیٍ،یٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك ٕبؽت ٙوٌی ٍوال۔
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ٍیٌیٹو دمحم ٛلؾہ هؾووك عٌبة چیئوهیي هیوا هؾزوم وىیو ٕبؽت ٍے ٙوٌی ٍوال یہ ہے کہ
ؽظ اوه ػووٍ هَلوبًوں کے لیے ایک ػظین ػجبكد ہے۔ ؽظ اوه ػووٍ پو عو ىائویي عبرے ہیں اى ٍے
ثھی آپ ارٌی فیٌ وٕول کورے ہیں۔ ایک ثبد۔
كوٍوی ثبد یہ ہے کہ ٍ2008ے آپ ًے عو هلن هموه کی ہے عجکہ 10 dollarکے ؽَبة ٍے
اً ولذ 1550هوپے ثٌزے ہیں۔ آپ ًے رو یہ هلن ڈثل کو كی ہے۔ اً کب ٍdollar fluctuationے کیب
رؼلك ًکال۔
Mr. Chairman: Minister for Aviation Division.
عٌبة غالم ٍووه فبى عٌبة چیئوهیي یہ روبم passengersکے لیے uniform policyہے۔
کوئی ػووٍ ،ؽظ یب هالىهذ کے لیے عبئے عو ثھی International flightپو ٍفو کوے گب اً کو
2800ٹیکٌ كیٌب ہوگب۔1982هیں یہ ٹیکٌ 10ڈالو رھب۔ثؼل هیں عت اً کی revisionہوئی رو اً کو
2800هوپے کو كیب گیب۔ اً پو discussionہو ٍکزی ہے اوه اً هیں کوی ثھی کی عبٍکزی ہے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هْزبق اؽول ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو هْزبق اؽول عٌبة چیئوهیي هیوا ٙوٌی ٍوال رو KPKکے airportsکے ثبهے هیں ہے۔
ٍواد اوه چزوال کے airportsکو upgradeکوًے کب کوئی پووگوام ہے۔ ؽکوهذ وہبں پو غوثذ کی
وعہ ٍے ہوائی ٍفو هیں هػبیذ كیٌے کب کَی هٌٖوثے پو غوه کو هہی ہے۔
Mr. Chairman: Minister for Aviation Division.
عٌبة غالم ٍووه فبى عٌبة چیئوهیي چزوال کب airportرو operationalہے عجکہ ٍیلو
ّویف کب airport securityوعوہبد کی ثٌب پو ثٌل کیب گیب رھب۔ اة اً airportکو renovateکوکے
كوثبهٍ کھوال عب هہب ہے۔ Tourists flightکے لیے اً کو operationalثٌبیب عب هہب ہے۔ چزوال
airportکی up-gradationثھی ىیو غوه ہے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هیبں دمحم ػزیك ّیـ ًے  requestکی ہے کہ اً ٍوال کو deferکو
كیں۔ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی ٕبؽت۔
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)(Q. No. 333
عٌبة چیئوهیي آط آپ کب کوئی ٙوٌی ٍوال ًہیں ہے۔ عی ،ثزبئیں۔
ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌلفبى رٌگی عٌبة چیئوهیي هٌَٹو ٕبؽت ٍے هیوا ٙوٌی ٍوال ہے کہ گيّزہ
ٍبل ٍے exportکی ratioهیں کوی آئی ہے اوه اً کے لیے ًئی هبهکیٹ کی رالُ هیں کزٌی آپ ًے
improvementکی ہے۔ عٌبة چیئوهیي یہبں پو عو عواة كیب گیب ہے اً هیں لکھب گیب ہے کہ
Pakistan’s exports, during the first quarter of the current financial year (JulSep 2019) have increased by 2.75%.
عٌبة چیئوهیي اثھی هٌَٹو ٕبؽت ًے كو ریي ٍوال پہلے 2.5%ثزب كیب ہے اوه هغھے 2.75%کب عواة
كیب گیب ہے۔ٍبرھ ٍبرھ هٌَٹو ٕبؽت ًے یہ ثھی ثزبیب ہے کہ due to international crisis.عٌبة
چیئوهیي ثبلکل ایَب ًہیں ہے۔
عٌبة چیئوهیي آپ ٍوال پوچھیں۔
ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی عٌبة چیئوهیي هیوا ٍوال یہ ہے کہinternational crisisکی وعہ
ٍے ًہیں ثلکہ اى کے roleکی وعہ ٍے exportکن ہوری عب هہی ہے۔
عٌبة چیئوهیي ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ٍوال ًہیں ثٌزب۔ ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ ٕبؽت ٙوٌی
ٍوال۔
ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ عٌبة چیئوهیي هٌَٹو ٕبؽت ٍے هیوا یہ ٍوال ہے کہ ّؼجہ
ثوآهلاد کو گیٌ اوه ثغلی کی لیوزوں هیں اٙبفے ٍے هؾفوظ هکھب گیب ہے۔ ًوجو ایک۔
كوٍوی ثبد یہ ہے کہ اى اهة پزی ٌٕؼذ کبهوں کو 40اهة هوپے کب ٍبالًہ reliefكیب گیب ہے۔
غویجوں کو ًہیں ثلکہ اى ٌٕؼذ کبهوں کو عو اهة پزی ہیں۔ یہ reliefکیوں كیب گیب ہے؟
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عٌبة چیئوهیي عی هٌَٹو ٕبؽت گیٌ کی هل هیں 40اهة هوپے کب

relief

industrialistsکو کیوں كیب گیب ہے؟
عٌبة ػجلالوىاق كاؤك هْیو ثوائے کبهوً و ٹیکَٹبئل اًڈٍٹویي عٌبة چیئوهیي ایک
internationalإول یہ ہورب ہے کہ exportکے اوپو عزٌے ثھی taxesلگزے ہیں وٍ refundہورے
ہیں۔ یہ ٕوف پبکَزبى هیں ًہیں ہے ثلکہ ٍبهی كًیب هیں ایَب ہو هہب ہے۔ ہوبهے competitorsثھی یہی
کورے ہیں۔ ہن یہ ًہیں کہہ ٍکزے کہ یہ ٕrefundوف businessmenکے لیے ہے۔ یہ ایک
conceptہے۔
عٌبة چیئوهیي ٹھیک ہے۔ ٍیٌیٹو ًؼوبى وىیو فٹک ٕبؽت ٙوٌی ٍوال۔
ٍیٌیٹو ًؼوبى وىیو فٹک ّکویہ۔ پہلے رو هیں ػجلالوىاق كاؤك ٕبؽت کو هجبهک ثبك كیٌب چبہزب
ہوں کہ عٌوهی هیں All Pakistan Cement Associationکی figuresہیں عٌ کے هطبثك اى
کی exportهیں39.5% growthہے اوه 6% domestic growthہے۔
هلافلذ
Mr. Chairman: Usman Sahib, no cross talk.
ٍیٌیٹو ٕبؽت رْویف هکھیں۔
ٍیٌیٹو ًؼوبى وىیو فٹک عٌبة چیئوهیي هیوا هٌَٹو ٕبؽت ٍے ٍوال یہ ہے کہ پبکَزبى کے
ثبہو کے هوبلک هیں عزٌے commercial councillorsہورے ہیں وٍ کوئی ً tangible resultsہیں
كیزے۔ رو آپ کب کوئی ٍَٹن ایَب ہے کہ آپ اى کے مهیؼے exportکو ثڑھب ٍکیں۔
عٌبة چیئوهیي آپ ًے Commercial Councillorsکو کوئی targetكیب ہے۔
عٌبة ػجلالوىاق كاؤك ٍیٌیٹو ٕبؽت ًے عو ٍوال پوچھب ہے یہ ثہذ اچھب ہے۔ چھ هہیٌے پہلے
ثھی ٍیٌیٹو ٕبؽت ًے یہی ٍوال پوچھب رھب۔ اً ولذ ٍیٌیٹو ٕبؽت کب یہ فیبل رھب کہ ہوبهے عو
commercial councillorsہیں وٍ ٹھیک کبم ًہیں کورے۔ ہن لوگوں ًے کیب کیب ہے۔ ہن ًے کئی
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commercial councillorsکو واپٌ ثال لیب ہے۔ ہن ًے ً58ئےلوگوں کے اًٹوویو کیے ہیں۔ اى هیں
ٍے 43 selectہوگئے ہیں۔ ً35ئے commercial councillors joinکوچکے ہیں۔ هیں ٍوغھزب ہوں
کہ عو ًئے commercial councillorsرؼیٌبد ہوئے ہیں اى کو ٹویٌٌگ ثھی كی ہے۔ اى ّبء هللا چٌل
هہیٌوں هیں یہ ثھی fixہوعبئے گب کہ روبم commercial councillorsکو یہ targetثھی كیں گے کہ آپ
ًے exportهیں ارٌب اٙبفہ کوًب ہے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی۔
)(Q. No. 334
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی عٌبة چیئوهیي هیوا وىیو ٕبؽت ٍے ٍوال رھب کہ PIAکو هٌبفغ
ثقِ اكاهٍ ثٌبًے کے لیے عوstepsہیں وٍ ثزبئیں۔ یہبں پو هٌَٹو ٕبؽت ًے عواة هیں ریي stepsثزبئیں
ہیں۔ یہبں پو لکھب ہے کہ اًزظبهی افواعبد اوه اى هوٹٌ کو ہن ًے ثٌل کو كیب عہبں ٍے ًمٖبى ہو هہب رھب۔
آگے T06پو عبهی ہے
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ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌلفبى رٌگی عبهی۔۔۔اوهاى هوٹٌ کو ہن ًے ثٌلکیب ،عہبں ٍے ًمٖبى ہوهہب رھب۔
عٌبة چیئوهیي اثھی آپ کبٍوال کیب ہے؟
ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌلفبى رٌگی هیوا ٍوال یہ ہے کہ اًزظبهی افواعبد هیں اة رک کزٌی کوی آئی ہے
اوه ًمٖبى والے هوٹٌ هیں ٍے کزٌے هوٹٌ ثٌل کئے ہیں اوه آپویٌْل هیں کزٌی کوی آچکی ہے؟
Mr. Chairman: Yes, Minister for Aviation please.
عٌبة غالم ٍووهفبى عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔هیوے فبٙل كوٍذ کوایک ثبد
روappreciateکوًی چبہیے کہ 2018کے همبثلے هیں  2019هیں فَبهے هیں کوی آئی ہے ۔ 2018
هیں رمویجبٰ  32ثلیي کب فَبهٍ رھب اوه 2019هیں کن ہوکوگیبهٍ ثلیي هٍ گیب ۔ یمیٌبٰ اً هیں
ثہزو managementثھی ہے good governance ،ثھی ہےcommercially viable routes ،پو
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 flightsثڑھبًب ثھی ہے ،عوًcommercially viableہیں رھے ،عو routes lossesهیں رھے اًہیں
ثٌلکوًب ثھی ہےmanagement ،هیں واٙؼ اوه ٹھوً پبلیَیبں الًب ثھی ہے۔ عي لوگوں کی ٍفبهُ
پواوهعؼلی ڈگویوں پورؼیٌبریبں هقزلف اكواههیں ہوری هہی ہیں ،اًہیں هالىهزوں ٍے ًکبلٌب ثھی ہے،
ًئے عہبى الًب ثھی ہےاوه عوعہبىپچھلے اكواههیں گواؤًڈکوكیئے گئے رھے ،ثوعوٍ اى کی repair
ًand maintenanceہیں ہوهہی رھی ،اًہیں  on airالًب ثھی ہے۔ یہ ٍبهے اللاهبد ہیں عي کی وعہ
ٍےپی آئی اے کے  revenue incomeهیں اٙبفہ ہوا ہے ،اً کے افواعبد هیں کوی ہوئی ہے اوه
اً کے  lossesهیں کوی ہوئی ہے۔
عٌبة چیئوهیي عی ٍیٌیٹو ػضوبى کبکڑٙ ،وٌی ٍوال کوًے کی اى کی ثبهی ہے۔
ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ چیئوهیي ٕبؽت ہن روہوا هیں ثبد کورے ہیں اوه ًؼوبى ٕبؽت
ىهیي کی ثبد کورے ہیں۔ اثھی عواة وٍ ثھی كے كیں۔
Mr. Chairman: No crosstalk please.
ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ وىیوٕبؽت یہ ثزبكیں کہ اً ڈیڑھ ٍبل هیں اًہوں ًے ٹکٹوں کی
لیوذ هیں کزٌب اٙبفہ کیب ہے؟ کچھ همبهبد پو ٹکٹوں کی لیوذ اًہوں ًے پچبً فیٖلٍ ،بٹھ فیٖل اٙبفہ کیب
ہے۔
عٌبة چیئوهیي عی ٹکٹوں هیں اٙبفہ ہوا ہے یب ًہیں؟
غالم ٍووهفبى یمیٌبٰ عی ػضوبى کبکڑٕبؽت کب ثڑا pertinent questionہے ۔ ثبلکل اٙبفہ
ہوا ہے domestic ،هیں ثھی اوهinternationalهیں ثھی اٙبفہ ہوا ہے ۔اٙبفے کی وعہ پبکَزبًی
هوپے کب  devalueہوًب ،ڈالوکباوپوعبًب اوه

international fuel pricesثڑھٌبہےلیکي

domestic flightsکےٹکٹوں کی لیوذ هیں اٙبفہ under considerationہے ،اً کو ہن review
کوًب چبٍ هہے ہیں۔
Mr. Chairman: Senator Dilawar Khan Sahib! Supplementary question
please.
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ٍیٌیٹو كالوه فبى ثَن هللا الوؽوٰ ي الوؽین۔عٌبة وىیوٕبؽت یہ ثزبًب پٌَل فوهبئیں گے کہ ٍواط
الؾك ٕبؽت ًے کہب کہ کوایوں هیں كو،چبهہياههوپے یب پبًچ ہياهکوی الئےہیں ،هیں کہزب ہوں کہ
كوچبهہياههوپے ثيًٌ کالً کی ٹکٹ هیں اٙبفہ کویں لیکي کیب اى کبیہ اهاكٍ ہے کہ ثچے کے کھلوًوں
والے عو چھوی کبًٹے ہیں اى ٍے هَبفووں کی عبى فالٕی کت ہوگی اوه Food qualityهیں کیَے
improvementہوگی؟
Mr. Chairman: Minister for Aviation Division. Suggestions
کے ٛوهپو۔
عٌبة غالم ٍووهفبى  Suggestionیہ ہے کہ  Upper-classیب Business classکے
کوایوں هیں اٙبفہ کوكیب عبئے رو اچھی رغویي ہے ،اى کالٍوں هیں اهیولوگ ہی ٍفو کورے ہیں۔عٌ لَن
کی  facilityاًہوں ًے demandکی ہے وٍ ثھی genuineہے کہ ثچوں کی entertainmentکے لئے
کچھ ہوًب چبہیے۔یمیٌبٰ  food qualityثھی پہلے ٍے ثہزوکی گئی ہے اوه هيیل ثہزوکوًے کی گٌغبئِ
هوعوك ہے۔
عٌبة چیئوهیي عی وىیو ٕبؽت ٍوغھ گئے ہیں۔ ٍیٌیٹو کلضوم پوویي ٕبؽجہ۔ٍوال ًوجو ثولیں
گے ?please
)(Q.No.336
Mr. Chairman: Any supplementary question.
ٍیٌیٹو کلضوم پوویي عٌبة چیئوهیي هیوا ٍوال یہ رھب کہ ٍیکْي آفیَو عو ثھوری ہورے ہیں ،اى
کوآگے رولی كیٌے کب کیب ٛویمہ کبهہے۔ کوئی اهزؾبى  conductکیب عبئے ،کوئی اى کو  Trainingكی
عبئے ،اًہوں ًے کہب ہے کہ کچھ ثھی ًہیں۔روکیبوٍ ٍبهی ىًلگی ٍیکْي آفیَوہی هہیں گے یبآگے ثھی
ٛویمہ کبهہوربہے۔ ؽکوهذ کوئی
ٴٰ
عبئیں گے؟ ہوعگہ مہیي اوهاچھےلوگوں کوآگے رولی كیٌے کے لئے
ایَب ٛویمہ وٙغ کوے عٌ ٍے یہ لوگ ثھی اپٌی ىًلگی کے ؽبالد کو ثہزو ثٌبٍکیں اوه آگے عبٍکیں۔
Mr. Chairman: Minister for Parliamentary Affairs please.

25

ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری ٍیٌیٹوکلضوم پوویي ٕبؽجہ ًے عو ٍوال کیب ہے اً کب عواة رووہی
رھب لیکي ٍیکْي آفیَوکی رولی کے لئے كوٍَٹن ہیں۔ Two third direct recruitmentکے رؾذ
پجلک ٍووً کویْي کے مهیؼے آرے ہیں اوه one third promotionکے مهیؼے آرے ہیں۔ اً کب
ٛویمہ یہ ہے کہ  SOPsکے مهیؼے ثبلبػلٍ ٛوهپو اً کی  eligibilityکو كیکھزے ہیں ،ثہذ ٍبهے اوه
 parametersہیں کہ اًہوں ًے کہبں کہبں کبم کیب ہے۔ گیبهٍ گویڈٍے لےکوٍولہ گویڈ رک کے لئے
ٙووهی ہے اى کی ٍووً آٹھ ٍبل ہو رووٍ  promotionکے لئے  eligibleہوں گے۔ اً پو ثبلبػلٍ
ٛوهپو  Establishment Division requisitionکوری ہے ہوٍبل ثھیغزی ہے عیَے کہ اثھی 31st
 Decemberکو اًیٌ ٍیکْي آفیَو ثھوری ہوئے ہیں اوه هیوے فیبل هیں ریي یب چبهكى پہلے وٍ ٹویٌٌگ
هکول کوچکے ہیں۔
عٌبة چیئوهیي پھو ثؼلهیں اى کی promotionہوری ہے؟
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری عی ،عی۔
عٌبة چیئوهیي ٹھیک ہے عی۔ ٍیٌیٹو كالوهفبى ٕبؽتSupplementary please. ،
ٍیٌیٹو كالوه فبى وىیوٕبؽت یہ ثزبًب پٌَل فوهبئیں گے کہ ہوٕوثے هیں  DMGگووپ کے
اوه اٍی ٛوػ کےلوگ ٍزوٍ گویڈ هیں ثھوری ہوعبرے ہیں اوه وٍ کے پی هیں چلے عبرے ہیں اوه پوهی
ػوووہبں گياهرے ہیں عجکہ اى کی فواہِ ہوری ہے کہ وٍ ثھی اٍالم آثبك ،پٌغبة ،کواچی هیں serve
کویں روآیبکوئی هولغ اى کو ثھی هلے گبیب عٌ کی ٍفبهُ یب کوئی والی واهس ًہ ہو وٍ پوهی ىًلگی کے
پی یب ثلوچَزبى هیں گياهے گب۔
عٌبة چیئوهیي Rotation policy implementہوهہی ہے یب ًہیں یہ ثزبئیں۔
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری ظبہوہے کہ اٍٹجلْوٌٹ ڈویژى کے اپٌے هولي ہیں اوه ثبلبػلٍ ایک
 mechanismہے عٌ کے رؾذ وٍ ہورے ہیں لیکي هیوے فیبل هیں عو افَوٕوثوں هیں عبرے ہیں اى
کو روهواػبد ثھی ىیبكٍ هلزی ہیں ،وٍ ٕوثوں هیں ىیبكٍ فوُ
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ہورے ہیں۔ یہ  rotation policyپو کزٌب ػول ہوهہب ہے  ،اگو specific questionکویں گے رواٍی
ٛویمے ٍےاى کو عواة كیں گے۔
Mr. Chairman: Senator Sajjad Turi Sahib on supplementary please.
ٍیٌیٹو ٍغبك ؽَیي ٛوهی عٌبة هیوا وىیوٕبؽت ٍے یہ ٍوال ہے کہ  rotation policyپو
ػول كهآهلکزٌب ہوهہب ہے کیوًکہ ثؼ٘ ٕوثوں هیں ایک ایک افَوًے چوكٍ چوكٍ ٍبل گياهے ہیں۔ ایک
ٍیٹ ٍے كوٍوی ٍیٹ پویہ کوًَب ٛویمہ ہے کہ وٍ رواً کب هبلک ثي عبربہے۔ اى چیيوں کوهیوے فیبل
هیں رَلَل ٍے كیکھٌب چبہیے۔ عٌب ة اگو ہوٍکے رواً کو کویٹی کے ؽوالے کوكیں۔
Mr. Chairman: Yes, Minister for Parliamentary Affairs please.
ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری ٛوهی ٕبؽت ثبلکل ٹھیک کہہ هہے ہیں ۔ اگو یہ rotationکے
ثبهے هیں ًیبٍوال کوكیں رواى کوثبلکل  specificعواة هل عبئے گب۔ یہبں پو two third
recruitmentکباوه one third promotionکب ٍوال رھب ،هیں ًے اً کب عواة كیب ہے لیکي اگو وٍ
کہہ هہے ہیں ،کیوًکہ هیں کوئی ایَب عواة ًہیں كے ٍکزب عو غل ٜہو،روrotationکےؽوالےٍے
اگوکوئی  specific questionکیب عبئے روهیں ثبلکل عواة كوں گب۔
عٌبة چیئوهیي ویَےہن ًے یہ  Question already take upکیب ہوارھب۔ رْویف هکھیں۔
ٍیٌیٹو هْزبق اؽول ٕبؽت please.
)(Q.No.337
?Mr. Chairman: Any supplementary
ٍیٌیٹو هْزبق اؽول ہبں عیً ،ؼوبى ٕبؽت ًے کہب کہ هیں ىهیي پو ہوں اوهکبکڑ ٕبؽت ًے کہب
کہ هیں ہواهیں ہوں یؼٌی اًہوں ًے کہب کہ وٍ ہوا هیں ہیں۔ وىهاء هیوے فیبل هیں فالء هیں ہیں
اوهفالئی ٕٕهقلوق کی ٛوف ٍے اى کو وؽی آری ہے ۔
عٌبة چیئوهیي عی ٍوال ثزبئیں۔
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ٍیٌیٹو هْزبق اؽول هیوا ٙوٌی ٍوال یہ ہے  ،هیں ًے پوچھب رھب کہ ٍپوین کوهٹ ًے پی آئی اے
کے  CEOکوکبم ٍے هوک كیب ہے یؼٌی یہ رو good governanceکی ٕوهد ؽبل ہے۔ وىیوٕبؽت
ًے کہب کہ  good governanceکی وعہ ٍے فَبهٍ کن ہواgood governance ،کی ٕوهد ؽبل
رو یہ ہے۔
هیں ًے ٍوال یہ کیب رھب کہ اًہوں ًے اپٌے گوّواهے عوغ کیوں ًہیں کووائے۔ اًہوں ًے رَلین
کولیب کہ ًہیں کوائے۔ اوه كٍوجو 2017هیں عو عوغ ہوًے رھے وٍ اگَذ 2019هیں پوًے كوٍبل ثؼل
عوغ ہوئے ۔ وعوہبد کیب ہیں؟ وعوہبد ًہیں ثزبئیں۔ هغھے وعوہبد ثزبئی عبئیں۔
Mr. Chairman: Yes, Minister for Aviation Division please.
عٌبة غالم ٍووهفبى ّکویہ عی۔ هْزبق ٕبؽت ہن ثھی ىهیٌی هقلوق ہیں اوه ىهیي پو ہی
هہزے ہیں اوه ىهیٌی ؽمبئك آپ کے عزٌے عبًزے ثھی ہیں۔ عہبں رک آپ کے ٍوال کب رؼلك ہے good
governanceیمیٌبٰ good governanceرھی روrevenue increaseہواgood governance ،
رھی رو افواعبد هیں کوی آئی good governance ،رھی روفَبهے هیں کوی آئی۔ یہ چیيیں هوعوك ہیں
اوه یہ  factsہیں  and with documentary evidenceاًہیں proveثھی کیب عبٍکزب ہے ۔
عہبں رک ٍپوین کوهٹ کب رؼلك ہے  ،ایک هَئلہ ٍپوین کوهٹ هیں چیلٌظ ہوا ہے ،اى کی
appointment challengeہوئی ہےmatter subjudiced ،ہے  ،هیں اً پو ثبد کوًب ًہیں چبہزب
لیکي عہبں رک اً ٍوال کب رؼلك ہے رو هْزبق ٕبؽت کی اٛالع کےلئے گياهُ ہے  2015رک رو آڈٹ
ہوا رھب ۔ اً کےثؼل  16,17,18 backlogرھبعو ہن ًے آکوًکبال۔ اة  2018رک آڈٹ ہوچکب ہے ۔ اً کے
روبم  facts and figuresهوعوك ہیں اوه  2019کے revenues, expenditure and deficit
ہے،عو ثھی ہے وٍ unauditedہے۔ یہ پہلے روdefault listهیں رھب SECP ،کی default listهیں رھب ،
 watch listهیں رھب۔ اة اٍے ٍ default listے ًکبل كیب گیب ہے۔ یہ ایک اچھی فجوہے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹوًؼوبى وىیوٕبؽت۔…Next…T06
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عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹوًؼوبى وىیوٕبؽت۔
ٍیٌیٹوًؼوبى وىیوفٹک ّکویہ،عٌبة چیئوهیي اً هیں كو ٍوال کوًب چبہوں گب،ایک یہ کہ
 370 millionکی  average, June, July and Augustهیں پی آئی اے ًے operating profitکیب
رھب یب ًہیں؟ هیں ًےاى کو  clearریي هہیٌےثزبكیے ہیں اوه  profitثھی ثزبكیب۔
كوٍوا ٍوا ل یہ ہےکہ اى کے پبً ریي ہياه  Internal Entertainment Systems,عہبى
ٕ Internal Entertainment Systemلگزبہے،ایک پبکَزبًی کوپٌی ًے،پبکَزبًی
کےاًله عو ٰ ٰ
ً Engineerے 700 millionکب اى کو  tenderکیب۔ ً Auditor Generalےاى پو  objectionکیب کہ
اً کو ًہ كیں اوه ریي ہياه والے کو كیں۔ کیب یہ ٕؾیؼ ہے کہ آپ ریي ہياه والے کو كے هہے ہیں اوه 700
 millionوالے پبکَزبًی  Firmکو  refuseکیب؟
Mr. Chairman: Minister for Aviation Division, please.
عٌبة غالم ٍووه فبى وىیو ثوائےایوی ایْي ڈویژى عٌبة یمیٌبٰ  partiallyاى کی فجو ٹھیک
ہے۔  Internal Entertainment Systemکی ثؾبلی کےلیےعو  tenders floatکیےگئے ،كو ہی
 tendersآئے،كو ہی  participantsرھے۔ ایک کے rates 2,800 millionرھےاوه كوٍوے
کے 700 millionرھے۔ پبکَزبًی  Firmکے ٍبرھ  agreementکیب گیب لیکي  so farوٍ agreement
ً throughہیں ہوا،اوه یہ  issueثھی ػلالذ هیں  challengeکوكیب گیب،یہ  matter courtهیں
 subjudiceہےاوه  pendingہے۔
عٌبة چیئوهیي عی هْبہلهللا فبى ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى ایک رو یہ ثبه ثبه کہہ هہے ہیں کہ فَبهٍ کن ہوگیب ہے،پزبًہیں یہ کوى
ٍے figuresہیں۔ چھ هہیٌوں هیں  32اهة هوپےفَبهٍ ہواہے،یہ پی آئی اے کی ربهیـ کب ٍت ٍے ثڑا
فَبهٍ ہےعو ٍبل پوها ہوًے کے ثؼل یہ کوئی ٍ 64ے 68اهة رک ہوعبئے گب،ایک ثبد رو یہ ہے۔
كوٍوا ،پی آئی اے کب  circular debtکہبں پہٌچ گیب ہے؟یہ مها ثزبكیں۔
عٌبة چیئوهیي آپ  circular debtکے ثبهے هیں ٍوال کوهہے ہیں؟
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ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى ًہیں،اًہوں ًےعو  figuresكیے ہیں ،هیں اى ٍے ارفبق ًہیں کورب۔ یہ
 foreign exchangeهیں  60%ٹکٹیں ثیچ هہے ہیں،ڈالو کی لیوذ ثڑھ گئی ہے ،ہوًب یہ چبہیے رھب کہ
ثہذ ىیبكٍ هٌبفغ ہوعبربلیکي وٍ ًہیں ہواہے۔ اى کی  figuresپواًی ہیں۔ Internal Entertainment
 Systemکےثبهے هیں ٍپوین کوهٹ ًےاًہیں کہب ہے کہ یہ آپ ًے كی کیَے ہے۔ اً لیے کہ ایک ایَی
کوپٌی عو  CEOکے كوٍذ کی ہے،هطلت یہ ثبد ہو ٛوف چھپ چکی ہے،كو هہیٌے پہلے اً کی Firm
 registerہوئی ہے،اً کو ارٌب ثڑا ٹھیکہ كے كیب ہے۔ عي کی  Firmپواًی ہے اوه عو پہلے ٍےکبم
کورےہیںٕ ،وف روبّب لگبہواہے۔ یہ ثبد ثھی ػلالذ هیں آئی ہے کہ فواًٌ کےہوٹل ثیچٌب چبہزے
ہیں،اهویکہ هیں عو  Rooseveltہے ،اً هیں ہوبهے کچھ وىهاء کے ًبم آهہے ہیں۔آ پ اً کو ارٌب آٍبًی
ٍے ًہ لیں۔
عٌبة چیئوهیي عی وىیو ٕبؽت۔
عٌبة غالم ٍووه فبى

عٌبة

 Tendering processثڑے transparent

ٛویمےٍےهکول کیب گیب ہے۔  Lowest bidder Rs.700 millionواال رھب،لوکل کوپٌی ہے،پبکَزبًی
کوپٌی ہے prequalify،کی گئی ہےلیکي اثھی رک اٍے ً work allotہیں کیب گیب ،یہ كیکھبعبهہب
ہے،عو  issuesآئے ہیں ،ػلالذ ًے ثھی اٍے take upکیب ہے۔ یہ هؼبهلہ ػلالذ هیں  pendingہے،
ىیو ثؾش ہے subjudice،ہے ،اً پو رفٖیل ٍےثبد ًہیں کوٍکزبلیکي یہ واٙؼ کوكیٌبچبہزبہوں کہ
اثھی رک اٍے ً work allotہیں ہواہے،کَی لَن کی کوئی ً paymentہیں ہوئی ہےٕ،وف
 documentationہوئی ۔ ایک basic principleہے کہ  lowest bidderکو ہی  considerکیب
عبربہے۔
عہبں رک  profitاوه lossکی ثبد ہے،هْبہلهللا ٕبؽت،آپ  well-experiencedہیں،آپ پی
آئی اے کو فوة عبًزے ہیں،اى کے  internal affairsپو ثھی ػجوه هکھزے ہیں،آپ لبئوہ کویٹی
کےچیئوهیي ثھی ہیں۔ هیں ًےریي ٍبل کی عو figuresثزبئی ہیں،اًزہبئی مهہ كاهی کےٍبرھ ثزبئی ہیں۔
 Revenueهیں  increaseہوئی ہے،وٍ ٕ increaseوف  dollars imparityکی وعہ ٍےًہیں
ہوئی،اً هیں  seat factorثھی ّبهل ہے 6.4% seat factor،ثھی ثڑھبہے۔  Revenueهیں ثھی
اٙبفہ ہواہے expenditure،هیں کوی ہوئی ہے۔ اگو  revenueهیں اٙبفہ اوه  expenditureهیں
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کوی ہو رو یمیٌبٰ lossesهیں ثھی کوی ہوری ہے۔ عو هیں ًے 2018کے  lossesثزبئے ہیں32 billion ،
 rupees lossesرھے،یہ  auditedہیں اوه  2019کے  unaudited 11 billionکے ہیں۔ هیں مهہ
كاهی کے ٍبرھ کہہ هہبہوں۔لبئوہ کویٹی هیں ثھی عواة كیبہے۔
عٌبة چیئوهیي ٹھیک ہے۔ ٍیٌیٹو کیْو ثھبئی۔
ٍیٌیٹو کیْو ثھبئی هیوا ٍوال یہ ہےکہ  during travel passengerکےلیےhealth
کےؽوالےٍےکوئی ٍہولذ ًظو ًہیں آری۔ کیب وىیو ٕبؽت ثزبئیں گےکہ ٍفو کے كوها ى اگو کَی کی
ٛجیؼذ فواة ہوعبری ہےرو کیب ٍہولیبد هوعوك ہیں؟
كوٍوا ٍوال یہ کہ ؽیلهآثبك ایئوپوهٹ ٍ 2013ے ثٌل ہے۔ اٍے کھولٌے کب کوئی اهاكٍ ہے
یبًہیں؟
Mr. Chairman: Minister for Aviation, please.
عٌبة غالم ٍووه فبى عٌبة اگو کوئی  traveler air flightهیں ثیوبهہوربہےرو first aid
 boxاوه  first aid facilityهوعوك ہے۔  Flightهیں اگو کوئی ڈاکٹو ہوربہےرو ثہزو
ٛویمےٍے facilitateکوربہے۔
عہبں رک ؽیلهآثبك ایئوپوهٹ کب رؼلك ہے ،ایک رو کواچی ربؽیلهآثبك فبٕلہ ثھی کن ہے،كوٍوا
 load factorہوربہے،وہبں  loadثھی ثہذ کن ہے اوه ریَوا یہ کہ  aircraftsکی کوی ہے۔ اً لیے so
 far Karachi-Hyderabad flightکے ثبهے هیں ٍوچبًہیں عبهہب۔
Mr. Chairman: Question Hour is over. The remaining questions and
their printed replies placed on the Table of the House shall be taken as read.
Leave applications.
Leave of Absence
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هیبں دمحم ػزیك ّیـ ًے ثؼ٘ ًغی هٖووفیبد کی ثٌبپو آط هوهفہ 7
فووهی کےلیے ایواى ٍے هفٖذ کی كهفواٍذ کی ہے۔ کیب هفٖذ هٌظوه ہے؟
هفٖذ هٌظوهکی گئی
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عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو گیبى چٌلٕبؽت ثؼ٘ ًغی هٖووفیبد کی ثٌبپو هوهفہ  31عٌوهی کو
اعالً هیں ّوکذ ًہیں کوٍکے رھے،اً لیے اًہوں ًےاً ربهیـ کےلیے ایواى ٍے هفٖذ کی
كهفواٍذ کی ہے۔ کیب هفٖذ هٌظوه ہے؟
هفٖذ هٌظوهکی گئی
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هوىا دمحم آفویلی ٕبؽت ثؼ٘ ًغی هٖووفیبد کی ثٌبپو هوهفہ17،10
اوه 31عٌوهی کو اعالً هیں ّوکذ ًہیں کوٍکے رھے،اً لیے اًہوں ًےاى ربهیقوں کےلیے ایواى
ٍے هفٖذ کی كهفواٍذ کی ہے۔ کیب هفٖذ هٌظوه ہے؟
هفٖذ هٌظوهکی گئی
عٌبة چیئوهیي وىیو ثوائےرواًبئی ػوو ایوة فبى ٕبؽت ًے اٛالع كی ہے کہ وٍ کواچی هیں
ٍوکبهی هٖووفیبد کی ثٌبپو آط هوهفہ  7فووهی کو اعالً هیں ّوکذ ًہیں کوٍکیں گے۔
Order No. 3. Senator Moula Bux Chandio, Chairman, Functional
Committee on Devolution, may move Order No. 3.
ٍیٌیٹوهوالثقِ چبًڈیو عٌبة هیں اً هپوهٹ پو رھوڑی ٍی گياهُ ثھی کوًبچبہزب ہوں۔
Presentation of report of the Functional Committee on Devolution
regarding non-compliance of the devolution plan of the PTDC and related
public petition
عٌبة چیئوهیي عی۔
ٍیٌیٹوهوالثقِ چبًڈیو عٌبة ڈیڑھ ،پوًے كوٍبل ہوًے کو ہیں،رَلَل کے ٍبرھ ہوبهی
 meetingsثھی ہوری ہیں ،کجھی افَواى آرے ہیں اوه کجھی ًہیں ثھی آرےلیکي ثڑی ؽیود کی ثبد
ہےعیَے یہبں وىیو کی کوٍی ہن ٍت کب هٌہ چواری هہزی ہے،وہبں لبئوہ کویٹی هیں ہوبهے وىیو کی
کوٍی پو کن اى کن كو ٍبل هیں کَی ّقٖیذ کوثیٹھے ہوئے ًہیں كیکھب۔ یہ روہیي ہے ،یہ ٍیٌیٹ کو
فواهوُ کوًے کی کبههوائی ہے،یہ ٍیٌیٹ اوه ٍیٌیٹ کے اهاکیي کی ثے ػيری ہے۔ ٕوف هیوا ًہیں
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،پوهی پبهلیوبًی ًظبم کب هناق اڑایب عبهہبہے  ،هیں ًے کل عٌول ٕبؽت ٍے ثھی ثبد کی اوه كوٍووں
ٍے ثھی ثبد کی ،وٍ ٍت اپٌی کویٹیوں کب ثزبهہے ہیں کہ مهہ كاه افَواى،وىهاء ًہیں آرے۔اگو وٍ ًہیں آرے
رو ًوٹٌ کوى لےگب؟ آپ ًوٹٌ ًہیں لیں گے ،پھوکوى لےگب؟ہن آپ کےٍبهٌے گياهُ کو هہے ہیں کہ
پوًےكو،كوٍبل هیں ایک كى ثھی وىیو ٕبؽت کو ولذ ًہیں هال کہ وٍ ہویں هولغ كیں اوه ہن اپٌی کویٹی
هیں اى کی ىیبهد کوٍکیں۔ عٌبة آپ کو ًوٹٌ لیٌب چبہیے۔
عٌبة چیئوهیي ثبلکل ،آط ہی هیں اى کو  letterلکھزبہوں کہ وٍ کیوں ًہیں آرے۔عی
ٍیٌیٹوهوالثقِ چبًڈیو ہن ًے عو ثھی چیيیں ؽکوهذ ٍے هبًگی ہے،ؽکوهذ ًے ہوبهے
ٍبرھ رؼبوى ًہیں کیب ہے۔ ایک چھوٹی ٍی چیي کےلیےثبهثبه کہزےاوه وىیو اػظن ٍیکوٹویٹ ٍے ہو
ثبه ًیب هولف آربہے کہ ہن ٍوچ هہے ہیں  ،کو هہے ہیں۔عت اگلی هیٹٌگ هیں ہن پوچھزے ہیں کہ وٍ ٍوچب؟ وٍ
عواة كیزے ہیں کہ ًہیں ،اثھی رک ًہیں ۔ وٍ روعہ ًہیں كیزے ،اہویذ ًہیں كیزے،آفو اً کب رلاهک کوى
کوے گب؟ یہ ٕوف کویٹی کی ثبد ًہیں ہے،پوهے ٍیٌیٹ کی ثے ػيری ہے،یہ پبهلیوٌٹ کی ثےػيری
ہے۔ اً کب ًوٹٌ کوى لےگب؟ آپ ہوبهے ؽموق کب رؾفع کویں گے۔۔۔۔
عٌبة چیئوهیي ثبلکل۔
ٍیٌیٹوهوالثقِ چبًڈیو ہوبهے ؽموق کوثھی چھوڑیں،پبهلیوٌٹ کے رملً کب کوى فیبل کوے
گب؟ افَواى روعہ ًہیں كیزے،هپوهٹ ًہیں كیزے۔ عو چیي هبًگیں ،وٍ اًکبه کورےہیں،پھو کویٹیبں کیَی
چلیں گی۔ هیں اوه عٌول ٕبؽت کل هزفك رھے  ،اً کویٹی کےروبم اهاکیي ًے هغھے کہبہےکہ یہ ثبد آپ
کےًوٹٌ هیں الؤں ۔۔۔۔
عٌبة چیئوهیي وىهاء ٕبؽجبى  Committee meetingsهیں کیوں ًہیں آرےLeader of ،
the House ensureکووائیں۔

 T08پو عبهی ہے
SAIFI/ Altaf

TIME 1140

T08-07JAN2020

عٌبة چیئوهیي وىهاء ٕبؽجبى کیوں ًہیں آرےLeader of the House ensure ،کووائیں۔
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 ٍت ًے کہب ہے اوه،ٍیٌیٹو هوال ثقِ چبًڈیو اً کویٹی ٍے ٍت هوجواى اٍزؼ ٰفی كے هہے ہیں
 هیں آگیب ہے۔ عٌول ٕبؽت ًے اپٌی کویٹی کب کہب ہے ۔ فلا کے واٍطے آپ ہوبهی ثبد ًہminutes ٍو
 اگو هیں اچھب ًہیں لگزب وىیو ٕبؽت کو رو هغھے ہٹب كیں لیکي پبهلیوٌٹ کب اؽزوام، هغھے ہٹب كیں،كیکھیں
کویں۔
عٌبة چیئوهیي عی هپوهٹ پیِ کویں۔
Senator Moula Bux Chandio: I Chairman, Functional Committee on
Devolution, to present Special report of the Committee on non-compliance
of the devolution plan of the PTDC and related public petition.
Mr. Chairman: Report stands laid. Order No. 4, Senator Rubina Khalid,
Chairperson, Standing Committee on Information Technology and
Telecommunication, may move Order No. 4.
Senator Rubina Khalid: Thank you, Mr. Chairman! I, would request
that this matter may be deferred because some clarification needs to be
done.
 آپ کے ہی ٍیکوٹوی ًے كیب ہے۔،عٌبة چیئوهیي رو پ ُھو کیوں آپ ہبؤً هیں الئے ہیں
Senator Rubina Khalid: I will explain it but I would request this matter
be deferred.
 کوکے ہبؤً هیں لے آئیں۔finalize عٌبة چیئوهیي ٹھیک ہے عی علل
We may now take up Order No. 5, Minister Incharge of Cabinet Secretariat,
may move the motion. Yes Swati Sahib.
Motion under Rule 263 moved by Senator Muhammad Azam Khan Swati,
Minister for Parliamentary Affairs regarding Dispensation of Rules
Senator Muhammad Azam Khan Swati: I beg to move under Rule 263
of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that
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the requirement of Rule 120 of the said Rules, be dispensed with in order to
take into consideration the Bill to validate the rules for regulating the
competitive examination conducted by the Federal Public Service
Commission [The Federal Public Service Commission (Validation of Rules)
Bill, 2020], as passed by the National Assembly.
Mr. Chairman: It has been moved under Rule 263 of the Rules of
Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that the
requirement of Rule 120 of the said Rules, be dispensed with in order to
take into consideration the Bill to validate the rules for regulating the
competitive examination conducted by the Federal Public Service
Commission [The Federal Public Service Commission (Validation of Rules)
Bill, 2020], as passed by the National Assembly.
هلافلذ
 ایَے رو ہو ًہیں ٍکزب کہ هیں،عٌبة چیئوهیي آپ رْویف هکھیں۔ هیں آپ کی ثبد ٍوغھ گیب ہوں
اً کو لے لوں اوه کویٹی کو ًہیں ثھیغوں۔ آپ رْویف هکھیں۔direct
(The motion was carried)
Mr. Chairman: The motion is carried. Order No. 6, Minister incharge
Cabinet Secretariat may move Order No, 7.
The Federal Public Service Commission (Validation of Rules) Bill, 2020
Senator Muhammad Azam Khan Swati: I beg to move the Bill to
validate the rules for regulating the competitive examination conducted by
the Federal Public Service Commission [The Federal Public Service
Commission (Validation of Rules) Bill, 2020], as passed by the National
Assembly be taken into consideration.
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Mr. Chairman: The Bill stands referred to the Standing Committee
concerned. Order No. 8. We may now take up Order No. 8, regarding
discussion on the following motion moved by Senator Muhammad Azam
Khan Swati, Minister for Parliamentary Affairs on 31st January, 2020. That
the Senate may discuss the Annual Report of the Board of Directors of the
State Bank of Pakistan on the state of the Economy which includes the
review of fourth quarter on the state of Economy for the year 2018-19, laid
on the Table of the House on 1st January, 2020.
point of public اً پو اة کوى ثبد کوًب چبہزب ہے۔ اً پو اگو کوئی ثبد ًہیں کوًب چبہزب رو هیں
 ٍیٌیٹوPoint of public importance. لے لیزب ہوں۔ اً پو ثؼل هیں کو لیں گے۔importance
ؽیلهی ٕبؽت۔
ٍیٌیٹو هوالًب ػجلالغفوه ؽیلهی هیں ٍوغھزب ہوں اً پو پوهے ہبؤً کو ثولٌب چبہیئے۔
 کو هکھ لیںTuesday ، پو هکھ لیزے ہیںMonday  اً کو،عٌبة چیئوهیي ثبلکل ثولٌب چبہیے
 چلزب هہے گب۔،گے
 هیں عب هہے ہیں۔loss ٍیٌیٹو هوالًب ػجلالغفوه ؽیلهی پہلی كفؼہ ٍٹیٹ ثٌک ًے کہب ہے ہن
Point of public importance ، ٍیٌیٹو ػضوبى فبى کبکڑ،عٌبة چیئوهیي ٹھیک ہے
please.
Point of Public Importance raised by Senator Muhammad Usman Khan
Kakar on law and order situation in Balochistan
 پو ثبد کوًبpublic importance ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔ هیں
وػٛ چبہزب ہوں ۔ لوهاالئی آپ کو هؼلوم ہے کہ ہوبهے ژوة ڈویژى کب ہیڈکواهٹو ہے۔ وہبں پو آپ کو اچھی
هؼلوم ہے کہ ہوبهے ٕوثے هیں الء ایٌڈ آهڈه کب هَئلہ ہے عٌ کب رؼلك هوکيی ؽکوهذ ٍے ہے۔ عٌبة
وػ چال هہے ہیں عیَےٛ ًوه پو ثلوچَزبى اوه فبٹب کے ػاللوں کو اٛ ٓچیئوهیي الء ایٌڈ آهڈه کو فب
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یہ همجوٙہ ػاللے ہیں۔ ؽبالًکہ همجوٙہ ػاللے ًہیں ہیں ،هوکيی ؽکوهذ کو اً هیں اؽزیب ٛکوًی
چبہیے۔ فبٓ ٛوه پو ثلوچَزبى ،لوهاالئی کو همجوٙہ ػاللے کے ٛوه پو لے هہے ہیں۔ یہ پبلیَیبں ثہذ
فطوًبک ہیں ،یہ ہوبهے اًٹیلی عٌٌ ایغٌَیوں ًے ثٌب هکھی ہیں۔ عٌبة واال لوهاالئی کے لوگ ثہذ
پواهي ہیں ،هَلَل ریي ٍبل ٍے ارٌے والؼبد ہوئے ہیں۔ ہن چبہزے ہیں اپٌے ہیڈکواهٹو کو پواهي چلٌب
چبہیے۔ یہبں پو اًٹیلی عٌٌ اكاهوں کی هَلَل هقبلفذ کی وعہ ٍے الء ایٌڈ آهڈه کب هَئلہ گھوجیو ثٌزب عب
هہب ہے۔ اً هیں لیوم اروبى فیل عو لوهالئی کب هہٌے واال ہے ،پْزوًقوا هلی ػواهی پبهٹی کب هوجو ہے اوه
 PTMهیں ثھی ٍوگوم ہے۔ اة هَئلہ یہ ہے کہ لیوم اروبى فیل کو ریي كفؼہ گوفزبه کو لیب گیب ہے۔ ًہ کوئی
ایف آئی آهً ،ہ کچھ اوه ہے ،اًٹیلی عٌٌ اكاهے پچھلے ٍبل لے گئے ہیںٍ ،ول ہَپزبل کوئٹہ هیں ریي چبه
هہیٌے ػالط کے لیے پڑا هہب۔ كوٍوی هورجہ پھو اً کو گوفزبه کو لیب گیب ،وہبں پو اؽزغبط ہوا اً کو
چھوڑ كیب گیب۔ كو ریي كى ہوئے ہیں  PTMکب علَہ ًو ربهیـ کو اػالى ہوا ہے PTM ،کے علَے رو ٍبهے
هلک هیں ہو هہے ہیں ،کواچی هیں ہوا ،الہوه هیں ہوا ،پْبوه هیں ہوا ،اٍالم آثبك هیں ہواٍ ،واد هیں ہوا،
فبٹب هیں ،هوكاى ّبٍ هیںٕ ،واثی هیں ہوا رو پھو لوهاالئی هیں ٍیبٍی  activityکیوں هٌغ ہے۔ لیوم اروبى
فیل کو ّلیل ىفوی کو كیب گیب ،عٌ ثٌیبك پو لوهاالئی ّہو کی ػوام ۔۔۔ عبهی ہے ۔۔۔
T09-07th Feb 2020 11:50 AM Tofique/ED. Mohsin Zaidi
ٍیٌیٹو دمحم ػضوبى فبى کبکڑ عبهی۔۔۔۔۔۔  PTMکے علَے رو ٍبهے هلک هیں ہو هہے ہیں،
کواچی هیں ثھی علَہ ہوا ،الہوه هیں ہوا ،اٍالم آثبك هیں ہوا ،پْبوه هیں ہواٍ ،واد هیں ہوا ،ثٌوں هیں ہوا،
فبٹب هیں ہوا ،هیواى ّبٍ هیں ہوإ ،واثی هیں ہوا ،ڈی آئی فبى هیں ہوا ،لیکي یہ لوهاالئی هیں ٍیبٍی
 activityکیوں هٌغ ہے؟ وہبں پو لیوم هزوب فیل کو لے گئے اوه اى کو ّلیل ىفوی کوكیب گیب ،وٍ اً کو هبه
هہے رھے ،لزل کو هہے رھے ،اً کے هك ػول هیں لوهاالئی ّہو کے ػوام ًے اً کو چھڑایب۔ عٌبة
چیئوهیي  Central Governmentکے  intelligenceاكاهے وہبں پو یہ ٛویمہ کبه افزیبه کو هہے
ہیں عو رْویٌْبک ثبد ہے۔ ہوًبئی ّہو کی ایک هَغل هیں پولیٌ پو فبئوًگ ہوئی ،اً پو کَی ًے
ًوٹٌ ًہیں لیب ثلکہ رجلیغی عوبػذ والے ثھی وہبں پو رھے ،یہ والؼہ افجبه هیں ثھی آیب ،وہبں کے ٍبهلے
لوگوں ًے اً کی ّلیل هنهذ کی ،ہوبهے ػوام کے ٍبرھ یہ کیب ہوهہب ہے؟ 9ربهیـ کو لوهاالئی هیں PTM
کب عوعلَہ ہو هہب ہے ،وہبں پو هَلَل گوفزبهیبں ہو هہی ہیں اوه رْلك کیب عب هہب ہے۔ عٌبة چیئوهیي آپ
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ٍے گياهُ ہے کہ آپ اً کب ًوٹٌ لیں کیوًکہ آپ کو هؼلوم ہے وہبں پواهي هبؽول ہے۔اگو اً ٛویمے
ٍے وہبں پو  Central Governmentکی ٍبهی ارٌظبهیہٍ ،بهے  intelligenceاكاهے ،لوگوں کو
هغجوه کو هہے ہیں کہ وٍ ثھی رْلك افزیبه کو یں۔ عٌبة چیئوهیي لوهالئی اوه ژوة  divisionهیں ثہذ
گھوجیوؽبالد ہیں ،فٖوٕبٰ ژوة ،لوهالئی اوه ٌٍغبوی هیں ثھی آپ کو هؼلوم ہے ٍوكاه اؽَبى کے
گھوپو ؽولہ ہوا۔ ٍوكاه اؽَبى كهڑ رو ثہذ ّویف ثٌلٍ ہے ؽبالًکہ وٍ ػواهی ًیٌْل پبهٹی کب ہے ،وٍ ثہذ
 activeثٌلٍ ہے ،اً کے گھو ٍے كو ریي ثچوں کو لے گئے ہیں۔ اً هیں  FCوالے  involveرھے ۔ وٍ
اًہوں ًے فوك ثھی هبًب رھب۔ ہوًبئی هیں یہ ؽبلذ ہے کہ وہبں پو هَغل هیں ثن هکھ کو پولیٌ کو هبها گیب ،
عٌبة چیئوهیي اً کب ًوٹٌ لیٌب چبہیے۔ آپ ًوٹٌ لیں یب کویٹی هیں ثھیغیں ،وٍ ہوبهے پو اهي ػاللوں کو
وىیوٍزبى ثٌبًب چبہزےہیں ،هیوی آپ ٍے یہ گياهُ ہے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو کلضوم پوویي ٕبؽجہ۔
Point of Public Importance raised by Senator Kalsoom Perveen regarding
insufficient preventive measures against Coronavirus
ٍیٌیٹو کلضوم پوویي ّکویہ ،عٌبة چیئوهیي ایک رو هیوی یہ گياهُ ہے ،هیوا عو پہال ٍوال
رھب اوه عو ثل آیب ہے اگو آپ اً کو  clubکو کے ثھیظ كیں کیوًکہ وٍ  sameہی رھب۔ كوٍوا یہ عو اثھی
ؽکوهذ  coronavirusکے ؽوالے ٍے  airportsپو اللام کو هہی ہے۔ یہ اچھی ثبد ہے ،ظبہو ہے ہن
اثھی رک ہن ارٌی  technologyکو ًہیں پہٌچےہیں هگو اً هیں ایک چیي ثڑی  dangerousہے کہ
ڈاکٹوى رو وہبں پو عب هہے ہیں هگو ڈاکٹوى کے ٍبرھ عو  staffہے اى کو وٍ ٍہولذ هہیب ًہیں ہے۔ آفو وٍ
 staffثھی لوگوں اوه ثچوں هیں عبئے گب ،عت رک اى کو پوهے ٛویمے ٍے ً trainedہیں کورے ،رت
رک اى کو  airportsپو ًہ ثھیغب عبئے ،عو لوگ  trainedہیں اوه اگو آپ کے پبً وٍ kit available
ہے عو چیي ،روکی یب ثبلی هوبلک ًے كی ہے وٍ  kitاٍزؼوبل ہو اگو وٍ ػولہ ،یب عیَے آپ  visitپو عبرے
ہیں رو آپ کے ٍبرھ ریي کب  staffثھی عبرب ہے،آپ کے لیے رو ٍہولذ ہے هگو اى کے لیے کوئی ٍہولذ
ًہیں ہے۔ اگو یہ لوگ وہبں عبئیں گے اوه پھو اپٌے گھو واپٌ عبئیں گے ایک  virusہے عو ہوا ٍے ،فٚب
ٍے ،کھبًَی ٍے اوه كیگو مهائغ ٍے لگزب ہے اوه عٌ لله یہ ریيی ٍے پھیل هہب ہے ،فلا کوے یہ وہبں
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پو ہی هک عبئے۔ هیوی گياهُ ہے کہ Ministry of Healthکے عو اللام ہیں وٍ کن ہیں ،اً کے لیے
 non-technicalلوگوں کو ًہ ثھیغب عبئے۔
عٌبة چیئوهیي لبئل ایواى۔
Senator Syed Shibli Faraz, Leader of the House

ٍیٌیٹو ٍیل ّجلی فواى لبئل ایواى ّکویہ ،عٌبة چیئوهیي یہ عو  coronavirusہے ،یہ ثہذ اہن
 subjectہے۔ ثؾیضذ لوم ػووهی ٛوه پو ہوبها ثڑا  carefreeلَن کب  attitudeہورب ہے۔ هیں ًے
ٍ Ministry of National Health Servicesے  requestکی رھی کہ ؽکوهذ عو اللاهبد لے هہی
ہے اوه عو لے چکی ہےوٍ ہویں اً کے ثبهے هیں آگبہی كیں ربکہ ہن ایواى کو ایک هقزٖو ٍب  viewكے
كیں اوه ػوام کی  knowledgeهیں ال ٍکیں کہ اً  issueپو کیب ہوهہب ہے۔
عٌبة چیئوهیي ٍت ٍے پہلے رو یہ ہے کہ  7th February, 2020اة رک 31456 cases
 reportہوچکےہیں عي هیں ٍے  638 deathsہوچکی ہیں۔ This is to show that how
 serious it is. Obviously 99% cases are in China, 28كوٍوے هلکوں هیں ثھی ہیں۔ اً پو
ہوبهی وىاهد ًے ایک  proactive approachلی ہے اوه یہ كیکھٌب ہے کہ ہن کٌ ؽل رک ریبه ہیں ،فلا
ًقواٍزہ اً لَن کی افزبك اگو ہن پو آئی یب یہ  virusآگیب رو ہوبهی کیب رلاثیو ہوں گی اوه کیب ؽکوذ ػولی
ہوگی۔ اً ٍلَلے هیں ایک  high level multi-sectorial national taskforceعو کہ 28th
 January, 2005هیں International Health Regulationsپوهٌؼملکی گئی کہ ہن كیکھیں ہوبهی
اً هیں کزٌی ریبهی ہے اوه ہوبهے  systemهیں کیب کیب  gapsہیں عو هزبصو کو ٍکزے ہیں۔ اثھی05 Feb
رک پبکَزبى هیں کَی ً laboratoryے کَی ثھی  caseکو ً confirmہیں کیب۔ هٌزْو ٍی
 informationآئی ہے عٌ هیں کچھ لوگوں کو  investigateثھی کیب گیب ہے لیکي اثھی رک اً کے
ثبهے هیں کوئی ً confirm reportہیں آئی ہے۔ ریَوا عو  airportsپو  surveillanceہے ،اً هیں
عو ثھی ہوبهے  main airportsپو  passengersآرے ہیں ،اى کی  screeningکے لیے ثھی ثبلبػلٍ
ایک  plan and protocolروریت كیب گیب ہے۔ اً کے لیے  standard guidelines and SOPsثھی
ثزبئی گئی ہیں اوه major airportsپو  special counters establishکیے گئے ہیں اوه اى کی
 travel history and health cardوغیوٍ ٍت کچھ كیکھب عبرب ہے۔
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اٍی ٛوػ ثڑے ّہووں هیں عزٌے ثھی ہَپزبل ہیں ،وہبں پو ثھی اًزظبم کیب گیب ہے کہ فلا ًقواٍزہ
ایَی  situationہو رو اً هیں ػلیؾلٍ  wardsثٌبئے گئےہیں۔ Public Health Emergency
 Operation Centreکو ثھی  activateکو كیب گیب ہے عوکہ Ministry of National Health
 Servicesکے  underکبم کوے گب اوه وٍ  situationکو  minute by minute monitorکورے
ہیں۔ پھو عہبں رک  travel restrictions and quarantine ordersہیںٍ 3rd Feb ،ے China-
ٍ Pakistanے direct flights resumeہوگئی ہیں ،اً پو کوئی ً travel restrictionsہیں ہیں
کیوًکہ  Chinese Authorities 14كى کی  quarantine and exit screeningکب process
کورے ہیں۔ اثھی رک ً Ministry of National Health Servicesے ایَب کوئی ً order issueہیں
کیب ہے۔
آفو هیں  diagnostic capacity to identify 2019, NCOVعوکہ اً کب ً technicalبم
ہےًrecently NIH ،ے diagnostic re-agents acquireکیے ہیں عو  real timeهیں PCR
 based testingکورے ہیں۔ كوٍواّ diagnostic testing alreadyووع کوكی گئی ہے اوه NIH
هیں  National Influenza Centreاپٌے عو ثھی هزؼلمہ  equipmentہیںhuman resource ،
 and expertiseہیں ،وٍ  laboratory supportکے لیے ثبلکل ریبه ہیں۔ یہ ثٌیبكی ٛوه پو اللاهبد ہیں
عو ؽکوهذ ًے اوه ً Ministry of Healthےلیے ہیں لیکي اہن چیي یہ ہوگی کہ اً هیں ہویں فوك ثھی
رھوڑا ٍب  awareہوًب چبہیے اوه اً لَن کی ػالهبد عہبں پو ثھی ًظو آئیں رو  obviouslyؽکوهذ یب
وىاهد ٍے لوگ رؼبوى کویںّ ،کویہ۔
عٌبة چیئوهیي ّکویہ ،لبئل ؽية افزالف۔
Senator Raja Muhammad Zafar-ul-Haq, Leader of the Opposition

ٍیٌیٹو هاعہ دمحم ظفوالؾك لبئل ؽية افزالف ثَن هللا الوؽوٰ ي الوؽین۔ عٌبة چیئوهیي یہ عو
 coronavirusہے یہ رھوڑے ػوٕے هیں ایک  international crisesکی ّکل افزیبه کو گیب ہے۔
هیں ًے عو اً کو  observeکیب ہے کہ ہوبهی ؽکوهذ ثبلقٖوٓ  Advisor on Healthہیں ،اى
کی statementہو هوى پچھلی ٍ statementے  contradictکوری رھی۔ هغھے ٍوغھ ًہیں آئی وٍ
ایَب کیوں کورےہیں۔ وٍ ثڑے اػزوبك کے ٍبرھ ایک ثبد کورےہیں اوه اٍی کو كوٍوے كى contradict
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کوكیزےہیں۔ ہوبهے اپٌے لوگ عو چیي هیں ہیں ،ہن اًہیں واپٌ ًہیں الئیں گے اوه هیں ًے چبئٌیي ٍےثبد
ثھی کو لی ہے ،وٍ ثھی کہزے ہیں ٹھیک ہے ،ہن عیَے اپٌے لوگوں کب ػالط کویں گے ویَے ہی اى کب ثھی
کویں گے۔ یہ رو اى کی هہوثبًی ہے لیکي اگو چیي پو یہ آفذ آئی ہے عٌ کب اثھی رک اى کے پبً ثھی کوئی
ػالط ًہیں ہے رو پھو ثغبئے اً کے کہ اى کے ثوعھ کو اى رک هکھیں اوه اى کی هلك کویں ،الٹب اى کو کہب
عبرب ہے کہ ہوبهے لوگوں کی ثھی فجوگیوی کویں ،یہ هٌبٍت ًہیں رھب۔ پھو اً کے ثؼل اًہوں
ًے airportsکو کھال چھوڑ كیب اوه لوگ آًب ّووع ہوگئے۔ پھو ہن ًے كیکھب کہ لوگ ٍ airportsے ًکل
کو آهہے ہیں اوه ایک ثقبه ًبپٌے واال عو آال ہے ،عو آط کل ػبم ٛوه پو اٍزؼوبل ہورب ہے ،اً کو هبرھے
پو لگب کو کہہ كیزے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ً affectedہیں ہے۔ عٌبة چیئوهیي ثقبه رو ثہذ ثؼل هیں آرب ہے۔
اً کو  matureہوًے هیں ٍ14ے 15كى لگزے ہیں۔۔۔عبهی۔۔۔T10۔۔۔

T10-07February2020---Mazhar/Ed. Rauf
عبهی۔۔۔ ٍیٌیٹو هاعہ دمحم ظفو الؾك۔۔۔ چوكٍ ٍے پٌلهٍ كى اً کو  matureیب ظبہو ہوًے هیں لگزے
ہیں۔ثقبه رو ثؼل هیں آرب ہے یؼٌی عت آفوی  stageہوری ہے۔هغھے ایک ثبد کی فوّی ثھی ہے کہ کل
آپ ًے ثھی كیکھب ہوگب کہ  televisionپو چیي کے ٕله پیکٌگ کی ایک هَغل هیں گئے اوه وہبں عب کو
رؼبلیٰ
ایک ایک کو کےهَلوبى هاہٌوبؤں ٍے هلے ہیں۔اًہوں ًے اى ٍے یہ كهفواٍذ کی ہے کہ آپ هللا
ٰ
ٍے كػب کویں کہ وٍ ہویں اً هٖیجذ ٍے ًغبد كے۔ػبم ربصو یہ رھب کہ وٍ لوگ ًہ رو هللا کو هبًزے ہیں اوه
ًہ ہی هَلوبًوں کے ٍبرھ کوئی اچھب ٍلوک کورے ہیں لیکي اً ٍے یہ ثبد واٙؼ ہوری ہے کہ اًَبى کے
اًله ایک  Creatorاوه ثڑی ایک  Beingکی هوعوكگی کب اؽَبً هہزب ہے۔وٍ کَی ًہ کَی ٛویمے ٍے
ظبہو ثھی ہورب لوآى هیں کئی ثبه یہ کہب گیب ہے کہ عت رن پو هٖیجذ آری ہے ،عہبى ڈوثٌے لگزب ہےٛ،وفبى آ
عبرب ہے رو اٍی کو رن پکبهرے ہو۔ اً کے ثؼل عت وٍ هٖیجذ فزن ہو عبری ہے رو پھو اًَبى اپٌی پواًی ڈگو
پو آ عبرب ہے۔
كوٍوا هَلوبًوں کے ٍبرھ اى کے رؼلمبد کوئی ارٌے اچھے ظبہو ًہیں کیے عب هہے رھے اوه اً
هیں ثیووًی ؽکوهزیں ثھی هلوس ہیں۔ چیي کی هقبلف ؽکوهزیں اً ثبد کو ثہذ ہوا كے هہی ہیں۔ هیں اة
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ٍوغھزب ہوں کہ  President Sheکب یہ عو  actionہے وٍ ثڑا welcomeہے ۔ اً کے ٍبرھ ًہ ٕوف
رؼبلی ثہزو اوه هضجذ
ٰٰ
چیي کے اًله هَلوبًوں پو ثلکہ پوهی كًیب هیں چیي کے اً هویے ٍے ،اى ّبء هللا
اصواد هورت ہوں گے۔
Mr. Chairman: Minister for Parliamentary Affairs please.
Senator Muhammad Azam Khan Swati, Minister for Parliamentary Affairs

ٍیٌیٹو دمحم اػظن فبى ٍواری ّکویہ ،عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هاعہ دمحم ظفو الؾك ٕبؽت ًے
ایواى کے رملً اوه ؽوهذ کی ثبد ہے اوه آط عٌ ثبد کو چھیڑا ہے یہ ہن ٍت کے لیے ػيد کب همبم ہے۔
فبٓ ٛوه پو كیي کے رؼلك ٍے اوه  Chinaکی  hierarchyپو عٌ لله الياهبد یبغلpropaganda ٜ
پھیالیب عب هہب ہے رو ہو هَلوبى کب فوٗ ہے کہ اً  propagandaاوه هٌفی هؽغبًبد کو فزن کوًے
کےلیے اپٌب کوكاه اكا کوے۔هیں اوه ٍیٌیٹو هوالًب ػجلالغفوه ؽیلهی ٕبؽت  2009هیں چیي هیں گئے۔
 Communist Partyکی  studiesکب ایک  course attendکیب۔ هیں ایواى کو ثزبًب چبہزب ہوں کہ اههچی
هیں هَبعل اوه هلاهً هیں گئے وہبں عب کو ہویں ارٌی رمویذ هلی اوه ہن ًےکوِّ کی کہ اى کی
ٙووهیبد کو پوها کو ٍکیں۔ہن اى ٍے ػلیؾلگی هیں هلے اوه پوچھب کہ اى کو کٌ  ،کٌ چیي کی
ٙووهد ہے۔ ٍیٌیٹو هوالًب ػجلالغفوه ؽیلهی ٕبؽت ثزبئیں گے کیوًکہ ہن ثبلبػلٍ ٛوه پو گوهًو کی
 invitationپو وہبں گئے رھے ربکہ اً ٕوثے پو عو ثیووًی كًیب واویال کو هہی ہے یب  Chinaکی
ؽکوهذ کے فالف عو ثبریں کوه ہی ہے کن اى کن اً کب رلاهک ہو ٍکے اوه اپٌی آًکھوں ٍے عب کو
كیکھیں۔ہن عٌ ثھی هلهٍے یب هَغل هیں گئے اوه عو کچھ اًہوں ًے کہب هي وػي گوهًو اوه اً کی
ً teamےکہب کہ ہن اى کو هہیب کویں گے اوه وٍ ٍت کچھ هہیب کیب گیب۔هیں ٍوغھزب ہوں کہ interfaith
رؼبلی کی ثڑائی
ٰٰ
harmonyکے رؾذ ہن اگو اٍی ٛویمے ٍے اپٌے هنہت کب ہولهكی اوه اًَبًیذ کب  ،هللا
کب  soft imageآگے ثڑھبئیں کیوًکہ اًَبًوں ٍے هل کو عٌ ٍے ہوبها كیي آگے ثڑھب ہے ،آپ كیکھیں
کہ ظلوذ کی اً هاد عت ًجی کوینﷺهجؼوس ہوئے۔ اً لوم کی کیب ؽبلذ رھی آپﷺکے هجؼوس ہوًے
ٍے پہلے وٍ ظبلن رویي لوم رھی۔ آپﷺکے آًے کے ثؼل کزٌبثڑا كهعہ هال۔ آپ ﷺرْویف الئے اوه اًَبًیذ
هیں پیبه،هؾجذ اوه هللا کب پیغبم كًیب هیں پھیالیب۔ آپ كیکھ لیں کہ وہی لوگ كًیب کی ثہزویي لوم ثي گئے۔ ظلن
کی هاد ٍے ًکل کو كى کے اعبلے هیں اًہوں ًے ٍبهی كًیب هیں هؾجذ کب پیغبم پہٌچبیب۔ آط اً ثبد کی
ٙووهد ہے کہ ہن اى هٌفی هؽغبًبد عو چیي کے رٌبظو هیں پھیالئے عب هہے ہیں کو هوکٌے کےلیے
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ػولی کوكاه اكاکویں۔ هیں ًے فوك یہبں پو چیي کےٍفیو ٍے کہب کہ اً ٍلَلے هیں ہو ٍیٌیٹو چیي عبًے
کے لیے ریبه ہے۔پبکَزبى کے اًله عو هٌفی هؽغبًبد پھیالئے عب هہے ہیں،ہن ہو  forumپو ثبد کوًے
کو ریبه ہیں۔ہن ًے اگو كیي کی فل هذ کوًب ہے رو اً کو ثڑے هضجذ اوه هؾجذ اوه افالٓ ٍے اً کو
آگے ثڑھبًب ہوگب۔
عٌبة چیئوهیي ّکویہٍ ،یٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی ٕبؽت۔
Point of Public Importance raised by Senator Muhammad Javed Abbasi
regarding wheat crisis and issue of powerful people intimidating the
Minister
ٍیٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی ثَن هللا الوؽوٰ ي الوؽین۔ ّکویہ ،عٌبة چیئوهیي اگو چیي ثھغواًے کب
هؼبهلہ ہوا رو هہوثبًی کو کے هٌَٹو ٕبؽجبى کب کوئی وفل عبئے رو اچھب ہوگب کیوًکہ اً چیي کی ثہذ
ٙووهد ہے۔ اً لیے اى کو ٙووه ثھیغٌب چبہیے ربکہ یہ عو کوهوًب وائوً آیب ہے اً کو ثھی study
کو آئیں۔ ویَے ثھی ثہزوی آ هہی ہے اً هیں ثھی اى کب کوكاه ہو کہ هٌَٹو ٕبؽجبى کبوفل وہبں عبئے۔ ایَب
ہو رو ہن اً کی پوهی ؽوبیذ کویں گے۔
عٌبة چیئوهیي ایک ثہذ ٙووهی ثبد ہے عو آپ کے روٍٍ ٜے ٍبهے ہبؤً کے ٍبهٌے
هکھٌب چبہزب ہوں۔ Public importanceهیں ٍت ٍے اہن هؼبهلہ عو ہوبهی ًظو هیں ہے ،عٌ كى ہوبها
ّ sessionووع ہوا اوه ً Leader of the Oppositionے اوه ثبلی هوجواى ًے ثھی اً پو ثبد کی
رھی۔پبکَزبى هیں اً ولذ ٍت ٍے ىیبكٍ هْکالد اوه پویْبًی ہویں ہوئی ہے،عٌ ٍے پبکَزبى کب ػبم
آكهی گيه هہب ہے۔ National Assemblyا وه ٍیٌیٹ كوًوں  in sessionہیں اً پو ثہذ رفٖیل ٍے
 discussionکی ٙووهد ہےا وه ہویں ٙووه ثبد کوًی چبہیے۔ عٌبة چیئوهیي اً کےلیے آپ ولذ
هموه کویں اً پو هیوی ایک  adjournment motionثھی آئی ہوئی ہے اً پو لے لیں هیں اٍی لیے
کھڑا ہوا ہوں۔عو آٹے کب ٍissueبهٌے آیب ہوبهی ًظو هیں وٍ پبکَزبى کی ربهیـ کب ٍت ٍے ثڑا ڈاکب پڑا
ہے۔یہ کٌ ٛوػ چبلیٌ هوپے ٍے ٍزو اوه اٍی هوپے رک پہٌچ گیب۔ایک ٕوف لیوذ ثڑھبًے ٍے
لوگوں کی عیجوں ٍے اهثوں هوپیہ گیب ہے۔کوى لوگ  involveرھے عٌہوں ًے کہب کہ گٌلم ثبہو ثھیغیں
اوه پھو واپٌ الئے۔ یہ ایک ایَب issueہے عٌ ٍے پبکَزبى کب ػبم آكهی هزبصو ہوا ہے۔اً پو كوًوں
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ایواًوں هیں ثبد ہوًی چبہیے اوه کوئی آ کو عواة كے۔اگو هٌَٹو ٕبؽجبى رْویف الرے ہیں ،یہبں ایک
هؼبهلہ آیب رھب عو  committeeکو  referہو گیب رھب لیکي یہ کبفی ًہیں ہے۔اً پو ثبد ہوًی چبہیے وٍ لوگ
عو  responsibleہیں ،ایَب ًہیں ہو ٍکزب کہ کوئی ً responsibleہیں۔عٌبة چیئوهیي اٍی ٛوػ ٍبرھ
ہی چیٌی کب  issueثھی  relateکورب ہے۔ آپ اً کی لیوذ كیکھ لیں اً هیں لوگ  involveہیں اوه
ؽکوهذ اى هؼبهالد ٍےاپٌے لوگوں کو چھپبًب چبہزی ہے۔ہن کَی پو اليام ًہیں لگب هہے لیکي کہزے ہیں
کہ یہ ٍچبئی اً ہبؤً کے ٍبهٌے ًہیں آئے گی رو کہبں آئے گی۔یہ وٍ ہیں عو کہزے رھے کہ هلیٌہ کی
هیبٍذ لبئن کویں گے،یہ وٍ رھے عو کہزے رھے کہ عت ہوبهی ؽکوهذ آئے گی رو accountability
كػوی کورے رھے کہ اگو اً ٛوػ کب ڈاکب ڈاال گیب رو ہن اى لوگوں کو لٹکبئیں گے۔ آط یہ اى
ٰٰ
ہوگی۔یہ ہویْہ
کے ثبهے هیں ثبد ًہیں کو ٍکزے کیوًکہ وٍ اى ٍے ثھی ىیبكٍ  powerfulہیں۔اً  Cabinetکب وىیو
عت یہ کہزب ہے کہ هغھے كھوکیبں كی گئی ہیں۔ هیں اى کے فالف ثبد ًہیں کو ٍکزب۔ هیں ًے Cabinet
 meetingهیں عب کو ٍ Prime Minister Sahibے کہب کہ چیٌی والے لوگ هغھے كھوکیبں كیزے ہیں
لہٰ نا آپ هغھے  securityهہیب کویں۔ؽکوهذ ٍے ىیبكٍ اگو کوئی ٛبلذ وه لوگ ہیں رو اً وىیو کو
ثالئیں عٌ ًے  Cabinet meetingهیں یہ ثبد کی ہے هیں اپٌی ٛوف ٍے کوئی اليام ًہیں لگب هہب۔وٍ
وىیو ثبه ثبه کہہ هہب ہے کہ یہ ثبد ہن ًے  Cabinet meetingهیں discussکی ہے کہ لوگ ثہذ ىیبكٍ
ٛبلذ وه ہیں۔ اى کے پبً ثہذ  resourcesہیں۔ اًہوں ًے هغھے كھوکیبں كی ہیں کہ اگو رن اً issue
کو لے کو عبؤ گے رو ہن روہیں كیکھ لیں گے۔هغھے اً ؽکوهذ ٍے کوئی اهیل ًہیں کہ یہ کوئی عواد
هٌلاًہ اللام کویں گے کیوًکہ اًہوں ًے آط رک کوئی ایَب عواد هٌلاًہ اللام ًہیں کیب۔ًؼووں اوه لوگوں کو
ٍجي ثبؽ كکھبًے کے یہ هبہو ہیں۔ہوًب یہ چبہیے رھب کہ یہ  inquiryکورے اوه  responsibleلوگوں کو
کٹہوے هیں کھڑا کورے کہ آط غویت آكهی عو كو کلو آٹب لے کو عبرب ہے،اً ّلیل هوٍن هیں ایک والل ٍبها
كى کبم کورب ہے ربکہ اپٌے ثچوں کےلیے آٹب لے عب ٍکے۔آط چبلیٌ ٍے لے کو ٍزو هوپے رک آٹب پہٌچ گیب
ہےاوه وٍ ثھی هلزب ًہیں۔
عٌبة چیئوهیي کٌ کی وعہ ٍے ًہیں هلزب چٌل فبًلاًوں اوه چٌل لوگوں ًے اً هیں پیَہ کوبیب
ہے۔اً کےلیے کوئی ولذ هموه کویں ربکہ ٍت اً پو ثبد کویں اوه responsibleلوگوں کو ٍبهٌے
لے کو آئیں۔ كوٍوا ٍ issueیٌیٹو ٍیل ّجلی فواى ٕبؽت ثھی رْویف فوهب ہیں اى کب رؼلك ثھی ہوبهے
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ٕوثے ٍے ہے۔فیجو پقزوًقوا کی  Universitiesهیں ػوٕہ كهاى ٍے ً Vice Chancellorہیں لگب
ئے عب هہے۔اًہوں ًے اى  universitiesهیں  extra chargeكیب ہوا ہے۔اًہوں ًے ایک لبًوى پبً کیب
رھب اً  lawکےرؾذ ایک کویٹی ثٌبئی گئی رھی اً هیں  Universitiesکے چبًَلو لگٌے رھے۔اًلاىٍ
کویں کے ڈھبئی،ریي ٍبل ٍے یوًیوهٍٹیوں کے ً Vice Chancellorہیں لگ هہے رو اى یوًیوهٍٹیوں
ؽبلذ کیب ہوگی۔وٍ ثچے کہبں عبئیں گے  ،یہ رؼلین کے ٍبرھ کیوں کھیل هہے ہیں۔اى کو اگو ایک آكهی
ًcompetentہیں هلزب رو كوٍوے کو لگبئیں ،كوٍوا ًہیں رو ریَوے کو لگبئیں۔عٌبة چیئوهیي اگو ایک
یوًیوهٍٹی کب هؼبهلہ ہورب رو ٍوغھ آرب لیکي روبم ثڑی یوًیوهٍٹیوں کے ٍبرھ ارٌے ػوٕے ٍے یہ هؼبهلہ
چل هہب ہے۔ یہ ثڑا اہن هؼبهلہ ہے ۔
عٌبة چیئوهیي اً کو ہن ًے کویٹی کو ثھیظ كیب ہوا ۔
ٍیٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی عٌبة کویٹی هیں رو ثھیظ كیب ہےلیکي کوئی  reportہبؤً هیں ًہیں آ
هہی۔
عٌبة چیئوهیي اثھی رو ہفزہ ہوا ہے اوه ٍیٌیٹو هاؽیلہ هگَی ٕبؽت اً کو كیکھ هہی ہیں۔
ٍیٌیٹو ٕبؽت آپ رْویف هکھیں وٍ كوٍوی ثبد کو هہے ہیں۔
ٍیٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی عٌبة چیئوهیي یہ ثہذ اہن  issueہے اً لیے اً کی رہہ رک عبًب
چبہیے کہ اى  universitiesکے  Vice Chancellorکو کیوں ًہیں لگب یب عبهہب۔ عٌبة چیئوهیي ثہذ
ّکویہ۔
عٌبة چیئوهیي ویَے یہ  Provincial subjectہے لیکي پھو ثھی ٍیٌیٹو هاؽیلہ هگَی
ٕبؽجہ ٍے کہزے ہیں کہ وٍ عللاى علل اً پو ہبؤً کو  reportكیں۔ ٍیٌیٹو هْزبق اؽول ٕبؽت۔
عبهی۔۔۔T11
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ٍیٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی ۔۔۔ عٌبة چیئوهیي یہ ثہذ  seriousهؼبهلہ ہے لہنا هہوثبًی فوهبئیں ،هیں ًے
پچھلی هورجہ ثھی کہب رھب۔۔۔
عٌبة چیئوهیي ہن ًے اً کو کویٹی کو ثھیظ كیب ہے۔
ٍیٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی عٌبة کویٹی هیں رو ثھیظ كیب ہے لیکي کوئی ً reportہیں آ هہی۔
عٌبة چیئوهیي اثھی رو ایک ہفزہ ہوا ہےٍ ،یٌیٹو هاؽیلہ هگَی ٕبؽجہ اً کو كیکھ هہی ہیں۔
هلافلذ
عٌبة چیئوهیي آپ رْویف هکھیں ،وٍ كوٍوی ثبد کو هہے ہیں۔
ٍیٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی عٌبة چیئوهیي یہ ثہذ  important issueہے ،اً کی رہہ رک عبًب
چبہیے کہ اى  Universitiesکے  Vice Chancellorsکیوں ًہیں لگبئے عب هہے۔ ّکویہ۔
عٌبة چیئوهیي یہ ویَے رو  provincial subjectہے لیکي پھو ثھی هاؽیلہ هگَی ٕبؽجہ کو
کہزے ہیں کہ اً پو علل اى علل ایواى هیں  reportكیں۔ ٍیٌیٹو هْزبق اؽول ٕبؽت۔
Points of Public Importance raised by Senator Mushtaq Ahmed regarding
dismissal from service of tribal youth by NADRA
ٍیٌیٹو هْزبق اؽول عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔ كو چھوٹی چھوٹی چیيیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لجبئل
کے رمویجبٰ ٍو ٍے ىائل ًوعواى آئے ہیں ،وٍ یہبں پبهلیوٌٹ کے ثبہو هوعوك ہیں۔ اى کو ًبكها ًے ثبلبػلٍ
ٹیَٹ اوه اًٹوویو کے ثؼل هیوٹ پو ثھوری کیب رھب۔ عٌبة چیئوهیي  12عٌوهی  1010کو اى کو
 appointment letterهال اوه اًہوں ًے  12عٌوهی کو  joinکو لیب۔  11عٌوهی کو اى کو ثزبیب گیب کہ
 12عٌوهی کو اى کی ّ trainingووع ہو گی لیکي  12عٌوهی کو ًبكها کے ً HR departmentے فوى
پو اٛالع كی کہ آپ کو ثوفبٍذ کو كیب گیب ہے اوه یہ  re-advertiseہوں گی۔ عٌبة چیئوهیي عو ٹیَٹ
اوه اًٹوویو كیٌے کے ثؼل هیوٹ پو آئے ہیں عو کہ ٍو ٍے ىائل ہیں ،اى هیں ٍے ایک ًوعواى ریي gold
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 medalsلے چکب ہے اوه ثے هوىگبهی کی وعہ ٍے اً لَن کی چھوٹی  jobsکے لیے عو over
 qualifiedہیں ،وٍ آرے ہیں۔ عٌبة چیئوهیي یہ  political pressureپو ہوا ہے یب یہ  corruptionہے۔
فبٹب کے ًوعواًوں اوه ػوام کے ٍبرھ پہلے ہی ثہذ ظلن ہوا ہے۔ آپ ًے اى کو ٹیَٹ اوه اًٹوویو کی ثٌیبك پو
هیوٹ پو  selectکو لیب،اى کو  appointment letterثھیظ كیب اوه اًہوں ًے  joiningکو لی ،آپ ًے
 trainingکب کہب اوه اً کے ثؼل فوى پو اى کو کہٌب کہ آپ ًہ آئیں ،آپ کو ثوفبٍذ کو كیب گیب ہے اوه ہن یہ
 posts re-advertiseکویں گے۔ یہ ثہذ ظلن ہے ،اى هیں  gold medalsلیٌے والے ثچے ثھی ہیں۔
عٌبة چیئوهیي اً هؼبهلے کو کویٹی هیں ثھیظ كیب عبئے رب کہ اً هؼبهلے کب پزب چلے۔
عٌبة چیئوهیي اً پو ٍیکویٹویٹ ًبكها ٍے هپوهٹ لے۔
Point of Public Importance raised by Senator Mushtaq Ahmed regarding
outbreak of Coronavirus
ٍیٌیٹو هْزبق اؽول عٌبة چیئوهیي كوٍوی ثبد یہ ہے کہ هیں  Leader of the Houseکی
ربئیل کورب ہوں corona virus ،کب عو ٍ issueبهٌے آیب ہے ،چیي اً ولذ رکلیف اوه هٖیجذ هیں ہے۔
اً کے  strategicكّوي اً کو رٌگ کو هہے ہیں ،چیي ہوبها كوٍذ ہے ،ہویں اً کو  supportکوًب
چبہیے۔ ػوام کو كػبئیں ثھی کوًی چبہییں اوه ؽکوهذ عو رؼبوى کو ٍکے ،کوًب چبہیے۔ چیي کے ٕله
کب هَغل اوه هلهٍے عبًب ایک ًیک ّگوى ہے ،ہن اً کی ؽوٕلہ افيائی کورے ہیں۔ عٌبة چیئوهیي
اگوچہ یہ اً ولذ کی ثبد ًہیں ہے لیکي كاڑھی ،ؽظ پو پبثٌلی۔۔۔
عٌبة چیئوهیي یہ اً ولذ کی ثبد ًہیں ہے رو آط آپ چیٌی ػوام کو ایک اچھب پیغبم كیں کہ وٍ
پبکَزبى کب اچھب كوٍذ ہے اوه ہو هْکل ولذ هیں ہوبهے ٍبرھ کھڑا هہزب ہے۔ اً لیے هؾجذ کب پیغبم
ثھیغیں۔
ٍیٌیٹو هْزبق اؽول ایغوه کے هَلوبًوں کے  re-education campکی ثبد ہوری ہے کہ
وہبں پو كو هلیي لوگوں کو هکھب گیب ہے ،یہ اگو پووپیگٌڈا ہے رو اً کب ثھی روڑ ہوًب چبہیے اوه وہبں پو
هَلوبًوں کو کن اى کن هنہجی آىاكی هلٌی چبہیے۔ یہ چیي کے هفبك هیں ہے ،ہن چیي کے كوٍذ ہیں ،ہن اى کے
هفبك هیں یہ ثبد کو هہے ہیں کہ اگو یہ پووپیگٌڈا ہے رو وٍ اً کب روڑ کوے۔ لوگوں کو كاڑھیً ،وبى ،هَغل
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اوه ؽظ کی آىاكی ہوًی چبہیے۔ هنہجی آىاكی اوه ػجبكروں کی آىاكی ہوًی چبہیے۔ اً کے مهیؼے ٍے وٍ
كّوي کب همبثلہ کو ٍکزے ہیں۔ اگو هَلوبًوں کو هنہجی آىاكی هلی رو یہ  one Chinaاوه چیي کے ارؾبك و
ارفبق کے لیے ثھی ٙووهی ہے۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ٍواط الؾك ٕبؽت۔
Point of Public Importance raised by Senator Sirajul Haq regarding drug
smuggling to Saudi Arabia from some groups in Pakistan
ٍیٌیٹو ٍواط الؾك عٌبة چیئوهیي هیں اًزہبئی اہن هَئلے پو ثبد کوًب چبہزب ہوں۔ اً ولذ هلک
هیں ایَے  groupsهوعوك ہیں عو كوائیوں کی ٕوهد هیں ثبلبػلٍ ٍؼوكی ػوة drugs smuggle
کورے ہیں۔ وٍ اً کبم کے لیے ٛلجہ کو ثھی اٍزؼوبل کورے ہیں عٌ کی وعہ ٍے ثہذ ٍے پبکَزبًی اً
هیں پھٌٌ چکے ہیں۔ گيّزہ کچھ ػوٕے هیں ہوبهے ٙلغ کے کچھ ٛبلت ػلووں کو اً ً groupے
اٍزؼوبل کیب اوه اى کو كوائی کے ًبم ٍے ًْہ آوه چیيیں كے كیں۔ عت وٍ پکڑے گئے اوه ػلالذ هیں پیِ
کیب گیب رو اى ٍے ایک هطبلجہ کیب گیب کہ اگو آپ ًے اً  groupکے فالف کوئی  FIRكهط کوائی ہے رو اً
کی ًمل ہویں ثھیغیں رو ہن یہ ٍوغھیں گے آپ فوك اً عوم هیں هلوس ًہیں ہیں۔ عٌبة چیئوهیي یہبں پو اى
کے ثيهگ اوه هّزہ كاه  FIAکے پبً گئے اوه اًہوں ًے اى کو عواة كیب کہ یہ رو Anti-Narcotics
 Departmentکب کبم ہے ۔ اً پو وٍ وہبں گئے رو اًہوں ًے کہب کہ ًہیں یہ  FIAکب کبم ہے اوه اً ػوٕے
هیں اً فبًلاى کے چبه ٍے پبًچ هبٍ ٙبئغ ہو گئے اوه ثبآلفو وٍ لوگ  FIRکی ًمل هہیب ًہیں کو ٍکے اوه
اة رک ً FIRہیں کٹی۔ یہبں پو اػظن ٍواری ٕبؽت رْویف هکھزےہیں ،هیں ػوٗ کورب ہوں کہ ؽکوهذ
کو ایَے لوگوں کے ثبهے هیں رؾمیك کوًی اوه  actionلیٌب چبہیے۔ هیں اً  specific caseکے ٍبهے
 documentsوفبلی وىیو ٕبؽت کے ؽوالے کوًب چبہزب ہوں۔ اً لیے کہ  FIRکی کبپی ًہ هلٌے کی وعہ
ٍے اًہوں ًے اً ٛبلت ػلن کو ّلیل رویي ٍيا ٌٍب كی ہے۔ اى ٍے یہبں پو عزٌب ثھی ہو ٍکب FIA and
 Anti-Narcotics Departmentكوًوں كفبرو هیں آًے عبًے ،یبروا اوه ٛواف کوًے هیں ریي ،چبه
هبٍ لگب كیے گئے ہیں لیکي عٌبة چیئوهیي ہوبهے ہبں ایَب ػغیت ًظبم ہے کہ آپ عت رک ایک  FIRکبٹٌے
کے لیے كھوًب ًہ كیں ،علوً ًہ ًکبلیں ،اؽزغبط ًہ کویں رو  FIRکٹٌب ثھی هْکل ہورب ہے۔ ایک ػبم آكهی
کے لیے رو یہ ثہذ ہی هْکل کبم ہے۔ ہن ًے كیکھب ہے کہ عت ایک رھبًے کی ؽلوك هیں کوئی کبههوائی
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ہوری ہے رو رھبًے كاه پہلی ثبد یہی کورے ہیں کہ عٌبة یہ كوٍوے رھبًے کی ؽلوك هیں ہوا ہو گب ،هیوے
ػاللے هیں ًہیں ہوا۔ عٌبة چیئوهیي هیں آپ کی وٍبٛذ ٍے اً ولذ یہبں پو اػظن ٍواری ٕبؽت،
ٍوکبه کے ًوبئٌلے هوعوك ہیں ،اًہوں ًے اً پو اگو کوئی  quick actionاوه کبههوائی کی رو ایک
هؼٖوم ٛبلت ػلن کی عبى ثچ ٍکزی ہے۔ وٍ فبًلاى عزٌب کو ٍکزب رھب ،اًہوں ًے اپٌی ٛوف ٍے هؾٌذ کی
ہے۔ اً ولذ اگو هغھے ؽکوهذ کی ٛوف ٍے کوئی  suretyهلے رو اً فبًلاى کی رَلی ہو گی اوه یہ
پوهی لوم کے لیے ثہزو ہو گب۔
عٌبة چیئوهیي ٍواط ٕبؽت ،وٍ ثؼل هیں پزب کو کے ثزبئیں۔ ٍیٌیٹو ٍزبهٍ ایبى ٕبؽجہ۔
Points of public importance raised by Senator Sitara Ayaz regarding
employment opportunities for locals in Gadoon Area and construction of
road in KP
ٍیٌیٹو ٍزبهٍ ایبى عٌبة چیئوهیي ّکویہ۔ هیں آپ کب ّکویہ اً لیے ثھی اكا کووں گی کہ هیں
ًے یہبں پو ثغلی کب  issueاٹھبیب رھب اوه آپ ًے هہوثبًی فوهب کو اً کو  solveکیب ہے۔ كوٍوا هیں ًے یہبں
پو گلوى کے ػاللے کب مکو کیب رھب کہ وہبں پو  industryاً لیے لگبئی گئی رھی کہ وہبں پو پوٍذ کی
کبّذ ہوری رھی۔ یہ poppy growing areaرھب ،اً لیے افین کو رلف کوًے کے لیے یہ industrial
 estateثٌبیب گیب رھب۔ اً لیے  industryلگبئی گئی رھی کہ وہبں کے لوگوں کو وہبں پو  jobsهلیں گی۔ وٍ
ػاللہ پہبڑی ہے ،وہبں پو  small land holdingہے رو اى کب اوه کوئی مهیؼہ هؼبُ ًہیں ہے۔ It is so
 unfortunateکہ ریٌ ٍے پیٌزیٌ ٍبل ہو گئے ہیں اثھی رک اى لوگوں کو اى  industriesاوه
کبهفبًوں هیں اى کب ؽٖہ ًہیں كیب عبرب۔ وہبں کے چھوٹے چھوٹے گبؤں ہیں ،ایَے ہی ایک گبؤں کب ًبم
’’کٹہ گوام‘‘ ہے ،عہبں رک اثھی رک ٍڑک ًہیں ثٌی اوه عت کوئی ثیوبه ہو رو اً کو ثہذ هْکل ٍے
ًیچے ہَپزبل رک لے کو آرے ہیں۔ اًہوں ًے اپٌی هلك آپ کے رؾذ کچب هاٍزہ ثٌبًب ّووع کیب ہے۔ هیں آپ
کی روٍٍ ٜے ٕوثبئی ؽکوهذ ٍے كهفواٍذ کویں گے کہ اى لوگوں کے لیے کچھ کیب عبئے۔
عٌبة چیئوهیي یہ  provincial subjectہے۔ ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى ٕبؽت۔
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Point of public importance raised by Senator Mushahid Ullah Khan
regarding Coronavirus in China
ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى عٌبة چیئوهیي هیں كو ثہذ ہی هقزٖو ٍی ثبریں کوًب چبہزب ہوں۔ ایک یہ کہ
چیي هیں  coronavirusایک آفذ کے ٛوه پو ًبىل ہوا ہے اوه اً کے اصواد پوهی كًیب هیں پھیل هہے
ہیں۔ کل رک  453افواك لمہ اعل ثي چکے رھے اوه ثہذ ٍے لوگ ہَپزبلوں هیں ہیں۔ چیي کی ؽکوهذ اً
ٍے ًوٹ هہی ہے اوه چیٌی لوم اً ولذ اً لیے  problemهیں ہے کہ یہ ٕوف اً لؾبظ ٍے ہی ًہیں
 overallاى کی  economyپو ثھی ثوا اصو پڑا ہے۔ اً ولذ اًہیں هلك کی ٙووهد ہے۔ ہوبهی ؽکوهذ
عو کچھ کو هہی ہے ،اً کو کوًب چبہیے لیکي هیں یہ چبہزب ہوں کہ پوهی پبکَزبًی لوم کی ٛوف اوه عٌبة
چیئوهیي آپ کی ٛوف ٍے ثھی یہ پیغبم عبًب چبہیےکہ پوهی لوم ایک ٛوػ کی آفذ هیں آپ کے ٍبرھ ہے
اوه آپ عو چبہیں گے ،اً کے ػالوٍ ثھی کل ایک ثہذ فواة ٍی فجو چل هہی رھی کہ وھبى ٍے کچھ
ٹیٌکو هلے ہیں۔۔۔ آگے T12۔۔۔
Abdul Razique/Ed-WAQAS KHAN
ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى
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اً هیں آپ کے ٍبرھ ہیں اوهآپ کوas a nationعو

ثھی چبہیے ،ہن آپ کی هلك کےلئے ریبه ہیں۔اً کے ػالوٍ ایک اوهثوی فجو هلی رھی کہ کل ٍWuhanے
کچھ tankersهلے ہیں۔
عٌبة دمحم اػظن فبى ٍواری یہ فجو كهٍذ ًہیں ہے۔
ٍیٌیٹو هْبہل هللا فبى پھورو یہ اچھی ثبد ہے۔هیں ٕوف یہی کہٌبچبہزبہوں کہ پوهی پبکَزبًی لوم
چیي کےٍبرھ یکغہزی کب اظہبه کوری ہےاوهہو لیوذ پو اى کب ٍبرھ كے گی۔ہن ایک هَلوبى هلک کی ؽیضیذ
ٍے اى کی هلك کویں گے اوهاً وعہ ٍے ثھی کہ اًہوں ًے ہویْہ ہوبهے ثوے ولذ هیں ہوبها ٍبرھ
كیبہے۔ہن پیچھے ًہیں هہیں گے۔اًہوں ًے عزٌے للم ثڑھبئے ہیں،ہن اى ٍے ىیبكٍ للم ثڑھبئیں گے۔اً
کے ػالوٍ هیں یہ ثھی کہٌبچبہزبہوں کہ اثھی ٍیٌیٹو دمحم عبویل ػجبٍی ٕبؽت ًے هلک هیں آٹے اوهچیٌی
کی هہٌگبئی کےثبهے هیں ثبد کی اوهچلے گئے ۔اً پو وىیواػظن ٕبؽت ًے کہبہے کہ هغھے هبفیب
کبپزہ ہےلیکي هیں ًہیں ثزبؤں گب۔ثبد یہ ہےکہ آپ ہو ٍچی ثبد ایک ٍیکٌڈ هیں ثزبكیزے ہیں ۔آپ ًے
هالئیْیبء هیں عب کو یہ ثھی کہہ كیب کہ هیں Kuala Lumpur Summitهیں ٍؼوكی ػوة کے کہٌے پو
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ًہیں آیب کیوًکہ ہوبها فیبل رھب کہ اهذ هَلوہ اً ٍے هيیل رمَین ہوعبئے گی۔اً کے اصواد ہن آًے والے
کئی ٍبلوں هیں ثھگزیں گے۔یہ ٍبهی ثبریں آپ کوكیزے ہیں لیکي آپ وٍ ثبد ثزبًے کوریبه ًہیں ہیں عو آپ
کو پزہ ہے۔هوىاًہ ػوام کوہو چیي پو 30یب40هوپے اٙبفی لیوذ كیٌب پڑ هہی ہے اوهوٍ ثلک هہے ہیں۔اً
کے ثبهے هیں ًہ آپ کوئی ثبد کوهہے ہیں اوهًہ ہی کوئی actionلےهہےہیں۔ّبیل آپ اً وعہ ٍے
ایَبًہیں کوهہے ہیں کیوًکہ وٍ لوگ آپ کےاهكگوك ثیٹھے ہیں ۔آپ اى کے فالف ایکْي ًہیں لیٌبچبہزے
ہیں اً وعہ ٍے آپ ایَب کہہ هہے ہیں۔آپ ؽك ثغبًت ًہیں ہوں گے اگو آپ اى لوگوں کب ًہیں ثزبئیں
گے۔إل اؽزَبة اًہی کبہوًب چبہیے کیوًکہ یہ لوگ ػوام کوپویْبى کوهہے ہیں اوهاً ٍے آپ کی
پبهٹی کی positionفواة ہوهہی ہے۔هیں یہ کہٌبچبہزبہوں کہ وٍ هبفیب کبًبم ثزبئیں۔وٍ هبفیب ؽکوهذ هیں
ہے اوهاى کے اهكگوك ثیٹھے ہوئے ہیں وٍ إل هیں ثیٹھے ہوئے ہیں،اى کے فالف ایکْي
لیٌبچبہیےّ،کویہ۔
عٌبة

چیئوهیي ّکویہ۔عی

ٍ،یٌیٹو

هوالًب

ػجلالغفوه

ؽیلهیٍ،بثك

ڈپٹی

چیئوهیيٍ،یٌیٹ۔ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی speech markingپوہے لیکي هوالًبٕبؽت عوؼے کی
ًوبى پڑھبًے کہیں عبهہے ہیں اً وعہ ٍے اًہوں ًے پہلے رمویو کوًےکےلئے گياهُ کی۔
Point raised by Senator Maulana Abdul Ghafoor Haideri regarding the
negative propaganda by some powers in the name of suppressing
Muslims in China
ٍیٌیٹو هوالًب ػجلالغفوه ؽیلهی ّکویہ،عٌبة چیئوهیي هیواًبم لیزے ہوئے آپ کے چہوے
کبهؿ ثھی كوٍوی ٛوف رھب۔پزہ ًہیں کوئی ًبهاٙگی ہےیباوهثبد ہے۔
عٌبة چیئوهیي عی ًہیں ًبهاٙگی کی کوئی ثبد ًہیں ہے۔
ٍیٌیٹو هوالًب ػجلالغفوه ؽیلهی عٌبة عہبں رک coronavirusکی ثبد ہےعوچیي ٍویذ
پوهی كًیب هیں وثبء کے ٛوه پو پھیل هہی ہےٍ،ت ًے کہب کہ چیي ہوبها كوٍذ ہےاوهاً هیں کوئی ّک
ثھی ًہیں ہے۔ہو هْکل ولذ هیں چیي ًے ہوبها ٍبرھ كیبہے۔هیوے فیبل هیں هوعوكٍ ؽبالد هیں عواًڈیب
اوهپبکَزبى کےرؼلمبد ہیں ،اً هیں ثھی چیي ہوبهے ٍبرھ کھڑاہے۔ہن اى کے لئے كػبکویں گے۔كوا کی
گٌغبئِ ہےیبًہیں اوهہوبهے ؽبالد اً کےلئے ٕؾیؼ ہیں یبًہیں،اً کبكاهوهلاه ہوبهی هؼیْذ پو
ہے۔ثہو کیف چیي كًیب هیں هؼبّی اوهػبلوی رٌبظو هیں ٍیبٍی ٛوه پو ایک اثھوری ہوئی لود ہے۔كًیب
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هیں ایک اوهلود ثھی ہےعو فوك کو پوهی كًیب کبواؽل ٍپو پبوه ٍوغھزی ہے،اً لئے وٍ کَی اوهٛبلذ
کو اثھوًے ًہیں كیزی ہے۔اً کی ہویْہ کوِّ یہی هہی ہےکہ کَی ثھی ٛوػ چیي کی رولی کی هفزبه
کوکن کیبعبئے چبہے وٍ هؼبّی ٛوه پوہویبٍیبٍی ٛوه پو۔کجھی كًیب كو هؾوهی ہوری رھی۔ٍویذ یوًیي
کی رؾلیل کے ثؼل كًیب ایک هؾوهی ہے۔وٍ ٛبلذ عو پوهی كًیب کواپٌے پیچھے لگب کوچالًے کی کوِّ
کوهہی ہے،وٍ اهویکہ ہےاوهیہ ہن ٍت عبًزے ثھی ہیں۔ٍواری ٕبؽت ًے اثھی چیي هیں
Urumqiکبؽوالہ كیب۔وہبں هَلوبى ہیں۔پبکَزبى هیں ؽبالد مها كیکھیں۔اثھی ٍیٌیٹو ػضوبى فبى اى ؽبالد
پو هو هہے رھے۔اگو هیں ثلوچَزبى کے ثبهے هیں ثبد کووں رو هغھےایک گھٌٹہ چبہیے۔کوئی ثھی
هیبٍذ اپٌے اًله ایک اوههیبٍذ کی اعبىد ًہیں كیزی ہے۔
عٌبة ہن ًے چیي کے هَلوبًوں ٍے یہ اپیل کی ہے کہ ثغبئے اً کے کہ کوئی ثیووًی ٛبلذ آپ
ٍے ایک آىاك ٕوثے اوه آىاكی کبًؼوٍ لگوائے،آپ چیي هیں هہزے ہوئے اپٌے ؽموق کی ثبد کویں۔یہ
ؽموق هلے ثھی ہیں اوه هل ثھی ٍکزے ہیں۔ایک كفؼہ اوههغھے Urumqiعبًبہوا۔وہبں ہویں ثزبیب گیبکہ
Urumqiیؼٌی هَلوبًوں کے ٕوثےکو،چیي کے كوٍوے ٕوثوں کے ثواثو الًے کےلئےکوئی
ٍزویبپچھزو اهة ڈالو هقزٔ کئے ہیں۔وٍ ہوبهی ٛوػ ًہیں ہیں کہ اگو ثلوچَزبى ٌٍ،لھ اوهفبٹب هیں اپٌے
ؽموق کی ثبد کی عبئے رو اى کبهاٍزہ ثٌل کیبعبئےاوهاى کوگوفزبه کیب عبئے۔وٍ ٕوثے کو ؽموق ثھی
كیزے ہی،وہبں رولیبری کبم ثھی کورے ہیں اوهكوٍوے ٕوثوں کے ثواثو الًے کےلئے کوِّ ثھی
کورے ہیں۔ثہذ ٍبهی ایَی لوریں ہیں عو چیي کو ثلًبم کوًےکےلئے هَلن كًیب هیں
propagandaکوهہی ہیں۔اً لئے ہن عیَے ٍیبٍی لوگ عو یہ ٍوغھزے ہیں کہ ایَی ثبریں کیَے اٹھزی
ہیں اوهکہبں عبری ہیں،ہن ًے ہویْہ اػزلال کی ثبد کی ہے۔وہبں هَلوبًوں کو ٍوغھبًے کی ثبد کی۔یہ
ہوبهی کوِّ هہی ہے۔
عٌبة چیئوهیي آپ کبّکویہ۔
ٍیٌیٹو هوالًب ػجلالغفوه ؽیلهی ثٌ هیں ایواى کباوهایک هٌٹ لوں گب۔
عٌبة چیئوهیي عی ثبد کویں۔
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ٍیٌیٹو هوالػجلالغفوهؽیلهی عٌبة هیں ٍوغھزبہوں کہ ہویں چیي کے ٍبرھ پوهی یکغہزی
کباظہبهکوًبچبہیےاوهعوثھی رؼبوى ہو ٍکزبہے،ہویں کوًب چبہیے۔اگو آپ کی اعبىد ہوروهیں اپٌے
آثبئی ػاللے لالد کے ثبهے هیں ثبد کووں۔
عٌبة چیئوهیي عی ثبد کویں۔
Point of Public Importance raised by Senator Maulana Ghafoor Haideri
regarding continuous load shedding in District Kalat, Balochsitan
ٍیٌیٹو هوالًب ػجلالغفوه ؽیلهی عٌبة لالد پبکَزبى کے ٍوك رویي ػاللوں هیں
كًوں هیں ثھی كهعہ ؽواهد کجھی هٌفی،21کجھی هٌفی 22اوهکجھی هٌفی 26ڈگوی رک
ّوبهہوربہے۔اى ٕ
چالعبربہے۔لالد اوهکوئٹہ ٍےآگے عوػاللے ہیں عي هیں ىیبهد ثھی ّبهل ہے،هوٍن ایَب ہی ہے۔ؽبل
ہی هیں عو ثوف پڑی رھی ،اً ٍے ہوبهی ّبہوائیں ثٌل هہیں اوه12لوگ عبں ثؾك ہوئے۔1005هیں لالد
کو گیٌ فواہن کی گئی۔افززبػ کے كًوں هیں گیٌ رھی لیکي اً کے ثؼل ًہیں ہے۔ثل ثلٍزوه اٍی ٛوػ آرے
ہیں ۔هیں ًے ثہذ کوِّ کی کہ هَزوًگ ،کھڈکوچہ،هٌگچو اوهلالد هیں ػوام کوگیٌ فواہن کی عبئے
اوهاى فبٓ كًوں هیں رو ٕؾیؼ ٛوػ ٍے فواہن کی عبئے اوهاً کی کوئی إالػ ہو۔آپ کے ػلن هیں
ہوگب کہ فبى آف لالد عو هیبٍذ کے والی رھےٍ،وكیوں هیں وٍ ڈھبڈهاوه ٍجی چلے عبرے رھے یؼٌی
وہبں ارٌی ٍوكی پڑری ہے۔گیٌ کی ٍہولذ کے ثؼلعولکڑیبں عالًے کبًظبم رھب ،وٍ ثھی ًہیں هہب۔اة ًہ
گیٌ ہےاوهًہ لکڑیبں۔ لوگ ثہذ رکلیف هیں ہیں۔یہ ایک وفبلی هَئلہ ہے۔اگو آپ کوئی ؽکن عبهی
فوهبئیں رو ثہذ ثہزو ہوگب کیوًکہ لوگ ثیچبهے ثہذ رٌگ ہیںّ،کویہ۔
عٌبة چیئوهیي ٍیکوٹیویٹ ٍSSGC, Karachiے reportهٌگوالیں۔
عٌبة چیئوهیي عی ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی۔اچھب ہواهوالًب ٕبؽت آپ ًے اى ٍے هؼنهد
کولی وهًہ یہ ایواى کو ثہذ رٌگ کورے۔
اً هولغ پو ایواى هیں اماى عوؼہ ٌٍبئی كی
عٌبة چیئوهیي عی ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی۔
ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی ۔۔۔عبهی
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عٌبة چیئوهیي ثہوٍ هٌل رٌگی ٕبؽت۔
Point raised by Senator Behramand Khan Tangi regarding export of
surgical masks to China
ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل فبى رٌگی عٌبة چیئو هیي ٍHonourableبرھیوں ًے کووًب وائوً پو ثبد
کی ہے۔ هیں ٍواری ٕبؽت ٍے point to point discussکورب ہوں ،وٍ instructionsكے هہے ہیں۔
هیں كو ریي ثبریں کوًب چبہزب ہوں۔ پبکَزبًی ؽکوهذ ًے mask industriesپو  masks exportکوًے
کی پبثٌلی لگبئی ہوئی ہے ،ؽکوهذ justificationكے هہی ہے کہ فلاًقواٍزہ اگو پبکَزبى هیں کووًب
وائوً آ گیب رو یہ پبکَزبًیوں کے کبم آئے گب۔ اً کی billionsهیں productionہو ٍکزی ہےاوه یہ ثبد
ًہیں ہے کہ mask industriesکب ثہذ فبئلٍ ہوگب اوه وٍ پیَے کوب لیں گے ،اً ولذ ٙووهد اً ثب د
کی ہے ہن اًہیں messageكیں کے ہن آپ کی هلك کوًب چبہزے ہیں۔ ّجلی فواى ٕبؽت رْویف هکھزے ہیں۔
هیوے فیبل هیں ایَب ًہیں ہوًب چبہیے کہ maskکے exportپو پبثٌلی لگبئی عبئے۔ ہویں اپٌے كوٍذ
هلک کی supportکوًی چبہیے ،ثےّک اى ٍے پیَے لیں لیکي ہن اًہیں mask exportکویں۔
عٌبة چیئوهیي كوٍوی ثبد یہ ہے کہ ٍیٌیٹ ًے کْویوکے ثبهے هیں ایک پووگوام کیب رھب اوه
اٍے آپ ًے presideکیب رھب۔ هیوے فیبل هیں ہن کوئی ٍیویٌبه کویں اوه ٍیٌیٹ کی ٛوف ٍے
ایکmessageعبًب چبہیےکہ پبکَزبى کی ػوام اوه ٍیٌیٹ آپ کے ٍبرھ ہے۔
عٌبة چیئوهیي ّجلی فواى ٕبؽت ًے آگبہی هہن کے ثبهے هیں ثبد کی ہے۔ هغھے روآگبہی
ًہیں کہ ہن کیَے ثچوں اوهفیولی هوجواى کو ثچب ٍکزے ہیں۔ اگو Chineseكً كًوں هیں ایک ہياه
bedکب ہَپزبل ثٌب ٍکزے ہیں رو کیب ہن،within two three daysپوهے هلک هیں awareness
ًcampaignہیں چال ٍکزے۔
عٌبة چیئوهیي آفو هیں یہ کہوں گب کہ اً ولذ رمویجبٰ 25ہياه studentsکے واللیي
mentally crisisهیں ہیں ،اى هیں هیوا ثھبئی ثھی ّبهل ہے۔ هیں اً weekendپو اپٌے ثھبئی ثھبثی
کے پبً گیبرھب ،وٍ ثہذ پویْبى رھے۔ ؽکوهذ ولذ اى کے لیےکوئی ایَب ٍَٹن روریت كے کہ کن اى کن اى
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واللیي کو رَلی ہواوهاًہیں هؼلوم ہو کہ وہبں پواى کے ثچوں کی لیے کوئی ثہزو arrangementہے۔
واللیي کو یہ اؽَبً ہے کہ اى کے ثچے وہبں پو ثےیبهو هلكگبه ہیں۔ ایوجیَی کی ٛوف ٍے کوئی
mechanismہوًب چبہیے ،وٍ اى ثچوں کو on boardلیں ربکہ واللیي کو رَلی ہو کہ کن اى کن اى کے
ثچوں کو كو ولذ کی هوٹی رو آهام ٍے هل هہی ہے۔ّکویہ۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو كالوه فبى ٕبؽت۔
Point of Public Importance raised by Senator Dilawar Khan regarding RCC
lanter on Irrigation Canal in District Mardan
ّلل هيٰ ال َّ
الوؽیٰن۔ عٌبة چیئوهیي روبم
الوعیْن۔ثَٰنٰ ٰٰ
ػ ْومُثب ٰٰ
ٍیٌیٹو كالوه فبى اٰ ُ
الوؽٰوٰٰيٰ َّ
اّلل َّ
ْی ْٰطيٰ َّ
هوجواى ٍیٌیٹ ًے کووًب وائوً کے ؽوالے ٍے ثبریں کی ہیں۔ هیں ثھی اپٌے كوٍذ هلک Chinaکے
ؼبلی علل اىعلل اى کی اً هٖیجذ ٍے چھٹکبها ؽبٕل ہو ۔
لیے كػبگو ہوں اوه ہن ًوافل پڑھیں گے کہ هللا ر ٰٰ
عت ہن ًے ریي چبه هبٍ پہلے کْویو کب هلػب اٹھبیب  ،اگوچہ ہن اً هلػب هیں فیل ہوئے لیکي اى 16
votesهیں ًChinaے ٍت ٍے پہلے ہوبهے ؽك هیں ووٹ ڈاال۔
عٌبة چیئوهیي هیں point of public importanceکے هل هیں اپٌے ػاللے
کےهزؼلك Irrigation Departmentکے ؽوالے ٍے ثبد کوًب چبہزب ہوں۔
عٌبة چیئوهیي یہ ٕوثبئی subjectہے۔18th Amendmentکے ثؼل اً هیں هلافلذ ًہیں
ہوٍکزی۔
ٍیٌیٹو كالوه فبى عٌبة چیئوهیي هیں اپٌے ػاللے کب هلػب ٌٍبًب چبہزب ہوں ،ہویں کبفی رکلیف
ہے ،وہبں پوflyoverثٌبیب گیب ہے ،اً flyoverکےثٌبًے پو هیں ؽکوهذ کے ًیذ پو کوئی ّک ًہیں
کوهہب ،لوگوں کی ٍہولذ کے لیے ثٌبیب گیب ہےلیکي وہبں پو اً flyoverکی کوئی ٙووهد ًہیں رھی۔
عت ہوری کے لوگ هوكاى district headquartersعبرے ہیں رو اى کے عبًے کب هاٍزہ ہے لیکي واپٌ
آًے کب هاٍزہ ًہیں ہے۔اً کے basic designهیں غلطی ہوئی ہے۔ Irrigation Department
Irrigation Canalپوهوڈ ثٌب هہب ہے،اگو Irrigation canalپو RCC lanterڈاال گیب اوه اً پو هوڈ
ثٌبیب گیب رو ثوٍبد هیں canalکی وعہ ٍے پوها ػاللہ ىیوآة آئے گب اوه رجبہی هچے گی۔فیڈهل اوه
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ًہRCC lanterثٌبئیں ربکہmechanism وٍ اً ٍلَلے هیں کوئی اوه،ٕوثبئی ؽکوهذ ایک ہی ہے
ڈاال عبئے۔ ّکویہ۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو هْبہل ؽَیي ٍیلٕبؽت۔
Point raised by Senator Mushahid Hussain Sayed regarding message of
solidarity to Chinese President and Prime Minister
Senator Mushahid Hussain Sayed: Mr. Chairman, I just wanted to
focus on the coronavirus and brief aspects of Foreign Policy. First of all thank
you to the Leader of the House for a comprehensive briefing from Pakistan
side.
ثھی رٖلیكsingle case کب کوئیcoronavirus ہوبهی فوُ لَوزی ہے کہ اثھی رک پبکَزبى هیں
ًثہذ اچھی ہے۔ هیں ٍوغھزب ہوں کہ اcooperation ہوبهیthat is a very good sign. ،ًہیں ہوا
اوهMr. Chairman, under your leadership لیٌے چبہییں۔major initiatives ولذ ہویں ریي
 اٍےyou are a leading exponent of Pakistan China Friendship. ویَے ثھی
وف ٍےٛ  یہ ٍیٌیٹ کی،کہہ لیںresolution of solidarity یبmessage of solidarity
کیوًکہ اى پو هْکل ولذ ہے۔and support to China and full sympathyعبئے
کو ثھغوا كیب ہے۔already President Xi Jinping عٌبة چیئوهیي هْبہل ٕبؽت هیں ًے
Senator Mushahid Hussain Sayed: Very good. Thank you very much
Mr. Chairman.
کے ٍبرھPresident Xi Jinping کیKing Suleiman of Saudi Arabia آط هیں پڑھ هہب رھب کہ
کووں گبappeal ٍےthrough Leader of the House ثبد ہوئی ہے۔ عٌبة چیئوهیي هیں آپ کے
at least our President should talk to the Chinese President Xi Jinping and کہ
our Prime Minister should to Prime Minister Li Keqiang for solidarity.
کوربsupport هیں اى کی،کے ثبهے هیں ثبد کی ہےmask عٌبة چیئوهیي هیوے كوٍذ ًے
we are getting ten dollar per  وٍ کہہ هہے ہیں کہ، آهہی ہیںrequests ٍے کبفیChina ہوں۔
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mask.اهویکي کب رو لٹ هبه کب پووگوام ہے۔ ہوبهی ٛوف ٍے surgical masks and equipment
عبًے چبہییں۔
عٌبة چیئوهیي كوٍوی ثبد هیں Foreign Policyپو کوًب چبہزب ہوں ۔ هیوے فیبل هیں پہلی
هورجہ پبکَزبى کی historyهیں ہوا ہے کہ وىاهد فبهعہ کے روعوبى ًے اپٌے ایک وىیو کی روكیل کی
ہےpolite ،رٌمیل کی ہے کہ اًہوں ًے فبهعہ پبلیَی پو criticiseکیب ہے۔ I think she was
ّreferring to Dr. Shireen Mazari,بیل اًہوں ًے کوئی ثیبى ثھی كیب رھی کہ۔۔۔ آگے عبهی T14
12:40 P.M.

FAHEEM/ED Mohsin

T14-07 FEB 2020

ّ I think she was referring to Dr. Shireen Mazariبیل اًہوں ًے کوئی ثیبى ثھی كیب
رھب کہ  narrow visionہے کْویو پو ً policyہیں ہے۔ رو یہ ایک  confusionہے foreign policy
پو۔
Mr. Chairman, I would like to request you that Foreign Minister should come
here next week to give a briefing.
كیکھیں كو ،ریي چیيیں ہوئی ہیں  ،وىیواػظن ًے وہبں عب کو کہب ہے کہ هغھے اؽَبً ہوا ہے کہ
هیں ًے غلطی کی ہے ،هغھے  Kuala Lumpurعبًب چبہیے رھب ،غلطی کی ثٌیبك پو هیں ًہیں گیب۔ پھو آط
یہ ثھی فجو آئی ہے کہ عو فٖوٕی اعالً رھب  OICکہ وىهاء فبهعہ کب کْویو کے هَئلے پو وٍ آط
ّبیل ًہیں ہوهہب ،کچھ لوگوں کے رؾفظبد ہیں ۔ رو یہ عو  confusionہےاً ؽوالے ٍے هیوا فیبل ہے
اٍے  clearکوًب چبہیے اوه وىیو فبهعہ کو فوك آًب چبہیے۔ ویَے هیں ثزبًب چبہزب ہوں on the record
کہ  22عٌوهی کو اڑھبئی گھٌٹے کب اعالً ہو ا رھب under the Chairmanship of Fakhar Imam
ٕبؽت ،اً هیں هیں ثھی  invitedرھب as a Chairman Senate Foreign Affairs
 Committee,عٌول لیوم ٕبؽت ثھی رھے اوه اً هیں وىیو فبهعہ ثھی رھے اوه ٍیکویڑی فبهعہ
ثھی ۔ We had a very comprehensive discussion, the time has come to
 formulate a very clear Kashmir policyاوه ہویں ثزبیب عبئے کہ وٍ کیب  policyہے عو ثٌبئی
گئی ہے ،اگو ًہیں ثي هہی رو کیب  problemsہیں کیب  issuesہیں؟ کیوًکہ اگو ؽکوهذ کے اًله ٍے
ؽکوهذ کی  policyپو رٌمیل ہوهہی ہے that means that there is something wrong
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somewhere and the Government should clarify that but I am very happy and
 I want to compliment you, Mr. Chairman,کہ آپ ًے ثہذ اچھب  initiativeلیب کہ
you, as Chairman Senate of Pakistan, which is the House of Federation, you
have written directly a support and solidarity to Kashmir issue and we should
continue to this initiative. Thank you.
عٌبة چیئوهیي عی Leader of the House, ،آپ کچھ کہٌب چبٍ هہے ہیں۔
Senator Syed Shibli Faraz, Leader of the House

ٍیٌیٹو ّجلی فواى لبئل ایواى ثہذ اہن ثبریں ہوئی ہیں  speciallyہوبهے ثہذ ہی لویجی كوٍذ
ًے کی ہیں ،عو چیي کے ثبهے هیں ہیں اوه عو  pointsاٹھبئیں ہیں ٍیٌیٹو ثہوٍ هٌل رٌگی ًے اوه ٍیٌیٹو
هْبہل ؽَیي ًے اوه ثبلی اوه ثھی ہیں  especially in terms ofکہ ہن یہ ایک هولغ ہے عٌ هیں وٍ
ہویْہ ہوبهی هلك کو آئی ہے کہ اً ولذ ہویں ثھی چبہیے کہ ہن اى کی عٌ ؽل رک هلك کو ٍکزے ہیں وٍ
کویں ،عو ثھی ہوبهے وٍبئل ہے  ،عو ثھی ہوبهی اٍزطبػذ ہے اوه اً هیں عو  maskکب  issueاثھی
هؼلوم ہوا ہے رو هیوے فیبل هیں ہن  concernedلوگوں ٍے ٙووه ثبد کویں گےکہ یہ ہن عزٌے ثھی
 exportکو ٍکزے ہیں اى کو کوًب چبہیے کیوًکہ اى کو اً ولذ ّلیل ٙووهد ہے ۔ رو یہ ہوبهی ٛوف
ٍے یہ ثہذ اچھب  gestureہوگب۔ ایک  quick commentکہ عہبں پو اًہوں ًے یہ ثھی ثبد اٹھبئی کہ
ہوبهے کچھ  studentsکے واللیي کبفی پویْبى ہیں ،اً هیں کوئی ّک ًہیں کہ پویْبًی کی ثبد ہے
ثھی اوه ہوًب ثھی چبہیے لیکي هیں یہ ٙووه ثزبؤں گب کہ ثب لکل ایک dedicated telephone lines
 embassy and focal personsکی هْزہو ثھی کی گئی ہیں اوه اى کو اوه ثھی هْزہو کویں گے کہ وٍ
اپٌے ثچوں کے ثبهے هیں هؼلوهبد ؽبٕل کو ٍکزے ہیں اوه hourly basis, on daily basis.
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو دمحم ػلی ٍیف۔
Point of Public Importance raised by Senator Muhammad Ali Khan Saif
regarding release of new map of India indicating Kashmir as its part
ٍیٌیٹو دمحم ػلی فبى ٍیف ثَن هللا الوؽوي الوؽین۔ ّکویہ عٌب ة چیئوهیي۔ عٌبة واال هیں ٍو مها
ٍ corona virusے ہٹ کو ثبد کووں گب۔ هیں ٍوغھزب ہوں کہ ایک اوه  issueثھی ہے عٌ پو ؽکوهذ
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کی مهہ كاهی ثٌزی ہے کہ وٍ ػوام کو آگبٍ ثھی کوے اوه اً ایواى کو ثھی ثزبئے کہ actual positionکیب
ہے and that is related to Kashmir.ہٌلوٍزبى ًے کچھ ػوٕہ پہلے  4اگَذ کے اللا م کے ثؼل
ٍوکبهی ٛوه پو اًڈیب کے ًمَْے  releaseکے ہیں ،عٌ هیں همجوٙہ کْویو کو اوه ہوبها عو کْویو
ہے یؼٌی آىاك کْویو ثلکہ گلگذ ثلزَزبى کو ثھی للاؿ کے ٍبرھ عوڑ کو كکھبیب ہے۔ هغھے ًہیں هؼلوم کہ
ارٌب ثڑا عو اًہوں ًے ایک اللام کیب ہے اً کے ثؼل ؽکوهذ پبکَزبى ًے اً پو کیب  actionلیب ہےکیوًکہ
ؽکوهذ پبکَزبى اگو ٕوف یہ ٍوغھزی ہے کہ وىاهد فبهعہ کی ٛوف ٍے ایک ثیبى كے کو اً
هؼبهلے کو  addressکیب عب ٍکزب ہے رو وٍ ثب لکل ثیي االلواهی لواًیي کے رؾذ غل ٜہے ۔ هیں ٍوغھزب ہوں
کہ ایک  Monte Video Conventionہے عٌ هیں  statesکی  territoryاوه  statesکی عو
 definitionہے اً کے رؾذ عو  defined territoryہوری ہے اگو اً کے ػالوٍ  stateاً کب ًمْہ
عبهی کورب ہے رو وٍ اً  Conventionکی ثھی  violationہے اوه اگو کوئی هلک ایَب کورب ہے رو اً
کے رؾذ ثیي االلواهی لبًوى هیں اوه کئی ایَے هاٍزے ہیں کہ عي کے مهیؼے اً اؽزغبط کو لبًوى ٛوه
پو هعَٹو کووایب عبرب ہے۔ ہوبهے هلک ًے کیب کیب هیوے ػلن هیں ًہیں ہے کن اى کن اوه هیوے فیبل هیں
ّبیل ہن هیں ٍے کَی کے ػلن هیں ثھی ًہیں ہے۔ رو ثواٍ هہوثبًی اً هَئلے پو وىاهد فبهعہ ٍے عواة
ثھی ٛلت کیب عبئے اوه عو ثھی اللاهبد اً ٍلَلے هیں لیے گئے ہیں اى کی هپوهٹ كی عبئے کہ اًہوں
ًے کیب  ،کٌ کٌ  forumپو اً چیي کو اٹھبیب ہے۔ ّکویہ۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو ًؼوبى وىیوٕبؽت ۔
Point of Public Importance raised by Senator Nauman Wazir Khattak
regarding preparation against Coronavirus
ٍیٌیٹو ًؼوبى وىیو ٕبؽت ثہذ ّکویہ ۔ عٌبة واال  Coronavirusکی ایک ثڑی bleak
ً pictureظو آری ہے هغھے for world overاوهپبکَزبى کے لیے ثھی۔ هیں عزٌب اً کے ثبهے هیں
پڑھزب ہوں ،كیکھزب ہوں ہویْہ هیوی رو  sleepless nightsہیں۔ اگو یہ وائوً پبکَزبى آگیب رو ہن ٍے
ً controlہیں ہوگب۔ رو اً کے لیے ہوبهے کوئی ثہذ  serious actionکوًب چبہیے ۔ ہویں چبہیے کہ
اثھی ؽکوهذ کچھ کو هہی ہے کچھ ؽل رک کیب ہے۔ ایک رو هیں آپ کو  suggestکورب ہوں عٌبة واال کہ
اً پو ایک کویٹی ثٌب كیں اً  virusکے اوپو عو آگے spreadہوًے واال ہے ،هللا ًہ کوے کہ یہ spread
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ہو لیکي ایک کویٹی عو  jointly volunteerاً ہبؤً هیں ٍے عو چبہزب ہے اً کویٹی کب هوجو ہواوه
اً کےثبهے هیں ہوبهے  strategic reservesکچھ ہوعبئے عیَے  maskکی ثبد کی۔  masksرو
 exportکوًے ہیں رو چلیں ٹھیک ہے کو ٍکزے ہیں رو کولیں لیکي اگو آپ کے هلک هیں یہ آیب رو آپ کے
پبً یہ masksکزٌے ہیں؟ اوه ایوبًلاهی ٍے ثبد کو هہب ہوں هیں  actuallyگھو پو كو ڈثے فویل کو
هکھ لیے ہیں کیوًکہ اثھی اً کی لیوذ ٹھیک ہے ۔ اثھی  240هوپے هیں ایک ڈثہ هلزب ہے ۔ It is so grim
 pictureکہ آپ  exportکورے ہیں رو کویں۔ ہوبهے پبً  quarantineکوًے کے لیے عگہ کہبں ہے۔
اگو کوئی ہو عبئے رو اٍے  quarantineکلھو کویں گے۔  Even rumors were that Chinaهیں
عو لوگ  affectedہیں ،وہبں پو ایک ٍوچ یہ ثھی رھی کہ اى ٍت کو فزن کو كیب عبئے ،یؼٌی عو لوگ
 affectedہیں اى ٍت کو  eliminateکو كیب عبئے ،اً ثیوبهی ٍے ثچٌے کے لیے۔ it is so serious
هیں آپ کو یہ  suggestکورب ہوں عٌبة واال اً هؼبهلے کی ًياکذ کو كیکھزے ہوئے هیں یہ رغویي
رو ٰٕ
کووں گب کہ اً ہبؤً کی ایک کویٹی ثٌبئی عبئے عو  overlookکوے ٍبهی چیي کو کہ پبکَزبى هیں ہن
کیب  measuresلے هہے ہیں اوه ہوبهے پبً یہ  reserveچیي ہے کہ ًہیں؟ایک رو یہ ثبد۔
كوٍو ی هیں آپ کو یہ ثبد کوًب چبہزب ہوںٍ ،یٌیٹو فلا ٕبؽت ثیٹھے ہوئے رھےPower ،کی
کویٹی کی ہن ًے ایک هپوهٹ كی ٍوکبه کو کہ عزٌے ثھی  power producersہیں یؼٌی  IPPsہیں ،اً
پو ہن ًے  analysisکو کے كیب۔ Can you believe it, sir, that according to the contract
عو پچھلی ؽکوهذ ًے کیب رھب ،اً هیں اً کے  15% return billہیں ،کوئی  24کوئی  16کوئی 26,26
ٍے ىیبكٍ کوئی ثھی ًہیں هہب۔ لوگو ں ًے یؼٌی ً Power producersے  40%, 50%, 70%اً پو
 returnلیب رو وٍ ہن ًے  identifyکوکے  quantifyکوکے ہن ًے هٌَٹو ی کو ثھی كیب اوه  NEPRAکو
ثھی كیبکہ یہ چیي ہے ،آپ  rates re-determineکویں۔ یہ ہن ًے  factsكیے۔ ہن  factsکی ثبد کوه
ہے ہیں اوه کویٹی هیں روبم عوبػزوں کے لوگ رھے ۔ آط رک ًہ ًNEPRAے اً پو کبم کیب ًہ ً NEPRAے
 new rates based on the dataكیے۔ ًہ کَی هٌَٹوی ًے کیب۔ عت رک آپ کب ثغلی کب هیٹ ٹھیک
ًہیں ہوگب  ،ػوام کو رو چھوڑیں آپ  exportہی ًہیں کو ٍکزے۔ ً Exportہیں کو ٍکزے آپ کی import
رو آپ ٍے هیں یہ گياهُ کورب ہوں عٌبة واال آپ اً کو کورے ہیں یب  privilegeکویٹی هیں ثھیغزے ہیں
کہ آپ ًے ایک هپوهٹ عوغ کی ہے ،آپ اً پو آگے کیوں ًہیں چلزے۔
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عٌبة چیئوهیي یہ آپ هغھے هپوهٹ كکھبئیں هیں اً کب  Chamberهیں  decisionکورب ہوں ۔
ٍیٌیٹو کیْو ثبئی۔
Point of Public Importance raised by Senator Keshoo Bai regarding some
derogatory remarks against Hindu Community
ٍیٌیٹو کیْو ثبئی ّکویہ۔ عٌبة واال  Coronavirusپو چیي هیں اچھب کبم ہو هہب ہے اوه ثہذ
ریيی ٍے ہو هہب ہے۔ اهیل ہے ثہذ عللی یہ کٌٹوول ہو عبئے گب لیکي عٌبة واال عو اثھی هیں ثبد کووں
گی وٍ ایک اوه ثبد ہے عو ٍ coronavirusےثھی ىیبكی هیوے فیبل هیں فطوًبک ہے عو پبکَزبى
هیں ہوهہی ہے۔ یہ ہے هیبں دمحم اکوم ػضوبى ،عٌول ٍیکویڑی الہوه پی ٹی آئی کے ہیں ۔ عٌبة واال اًہوں
کے کْویو ڈے کے ؽوالے ٍے کوئی پوٍٹو لگبئے رھے عٌ پو لکھب رھب ہٌلو ثبد ٍے ًہیں الد ٍے
هبًزے ہیں۔ عٌبة واال عٌ کی وعہ ٍے ہٌلو ثواكهی کو ثہذ ٹھیٌ پہٌچی ہے ۔ پوهے پبکَزبى کی ہٌلو
ثواكهی ٍواپب اؽزغبط ہے ۔ ؽیواًی کی ثبد یہ ہے کہ وىیو اػظن ًے اً پو اثھی رک کوئی ً actionہیں
لیب ہے ۔ پہلے ثھی فیبٗ الؾَي چوہبى ٕبؽت ًے ایَب ہی ایک  commentكیب رھب۔ عٌبة واال ایَب کیوں
ہورب ہے کہ ظبلن هوكی کی ٍيا پبکَزبًی ہٌلو ثواكهی کو كی عبری ہے؟ یہ ہوبهی ثللَوزی ہے کہ ظبلن
هوكی ثھی ہٌلو ثواكهی ٍے رؼلك هکھزب ہے۔ عٌبة واال فلاها ایَب ًہ کویں  ،پبکَزبًی ہٌلو ثھی ارٌے ہی
پبکَزبًی ہیں عزٌے ثبلی  communityہے ۔ اً کو هوکٌب ثہذ ٙووهی ہے۔
عٌبة چیئوهیي لبئل ایواى۔ اً پو کچھ کہٌب چبہزے ہیں۔
Senator Syed Shibli Faraz, Leader of the House

ٍیٌیٹو ّجلی فواى لبئل ایواى کیْو ثبئی ًے ثہذ اہن ثبد اٹھبئی ہے اوه اى کب گال ثٌزب ثھی ہے ۔
پہلی ثبد رو یہ کہ یہ ًہیں کہ هیں پی ٹی آئی ٍے ہوں رو اً لیے هیں اى کو  defendکو هہب ہوں۔ ہن هلک کی
ثبد کو هہے ہیں۔ عٌ ٛوػ یہ ہٌلوٍزبى هیں ہو هہب ہے رو ظبہو ہے اً  contextهیں اًہوں ًے وٍ اّزہبه
كیب اوه اى کب لطؼی یہ همٖل ًہیں رھب۔ ثغیو كیکھے ہوئے  ،عبًے ہوئے هیں یہ پوهے وٍوؿ ٍے کہہ ٍکزب
ہوں کہ عو ہٌلو ثواكهی ہے  ،عو ػیَبئی ٍ ،کھ عزٌے ثھی ہوبهی اللیوروں کے لوگ ہیں وٍ ارٌے ہی
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پبکَزبًی ہیں عزٌے کہ ہن ہیں اوه ہن کوئی ایک ایَی ثبد ًہیں کویں گے عٌ ٍے اى کی كل آىاهی ہویب
اًہیں یہ اؽَبً ہو کہ اًہیں یہبں پو  isolateکیب عبهہب ہے ۔ هیں اى کو یمیي كالرب ہوں کہ یہ ؽکوهذ کی
پبلیَی ًہیں ہے اوه وٍ عٌہوں ًے یہ پوٍٹو كیب رھب وٍ ایک كوٍوے رٌبظو هیں كیب رھب ۔
عٌبة چیئوهیي ٍیٌیٹو دمحم ایوة۔
ٍیٌیٹو دمحم ایوة آفویلی ّکویہ عٌبة واال كیو آیل كهٍذ آیل۔ هیں رو کبفی ولذ ٍے ثڑا ثے ربة
رھب۔ عبهی ۔۔۔۔۔
T15-07FEB2020---ASHFAQ/ED.ABDUR RAUF---10.30AM
Point of Public Importance by Senator Muhammad Ayub regarding lifting
ban on exports to China in the crucial situation
ٍیٌیٹو دمحم ایوة عٌبة كیو آیل كهٍذ آیل ،هیں کبفی كیو ٍے ثڑا ثےربة رھب لیکي هغھے فوّی
ہے کہ ہوبهے ً colleaguesے ثھی اً پوثبد کی۔ عٌبة  Chinaهیں کووًب وائوً کب هَئلہ ہے،
ہوبهے یہ  partnerہیں اوه ایک چوہبًگ ٕوثے ٍے  requestآهہی ہے کہ ہویں  masksثھیغیں ،اى
کو ٙووهد ًہیں ہے۔ اً ثیوبهی هیں  Chinaاپٌی هلك آپ کو هہب ہے اوه وٍ ثڑی  strong nationہے
اوه وٍ ثڑے اچھے ٛویمے ٍے کو هہے ہیں لیکي اى کب یہ هَئلہ ہے کہ اى کی ایک ٛوػ کی چھوٹی ػیل
رھی اوه اى کی  industryثٌل رھی۔ اة وٍ یہ  requestکو هہے ہیں کہ ہویں پبکَزبى ٍے  masksثھیغیں
عت اًہوں ًے ریبهی کی رو ثللَوزی ٍے ہوبهی ؽکوهذ ًے ثغیو ٍوچے ٍوغھے رمویجبٰ 1 million
 pieces airportsپو پبثٌلی لگب كی۔ اة  Chinaکو اً هْکل ولذ هیں یہ  messageعب هہب ہے کہ
ہوبهی اً هْکل ولذ هیں کوى هلك کوے گب۔ ہوبهے ٍبرھ  China as brotherہو  forumپوٍبهی
ىًلگی کھڑا هہزبہے۔ هغھے ٍ Embassyے ثھی  letterآیب ہے ،هیں ًے ّجلی فواى ٕبؽت کو ثھی
 forwardکو كیب ہے کہ اًہوں ًے  Changhong Company and Haier Companyکب لکھب ہے
اوه کبفی کوپٌیوں ًے alreadyیہ لکھب ہے۔ ہوبهی كهفواٍذ ہے کہ اً پوٍے علل اى علل پبثٌلی ہٹبئی
عبئے اوه ہوبهی  China brother nationکی هلك کی عبئے عوکہ ثڑی ثےربة ہے اوه وٍ ثڑی
فطوًبک وائوً اوه ثیوبهی کب همبثلہ کو هہی ہے۔ آپ کب ّکویہ۔
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Mr. Chairman: Thank you Senator Sahib. Yes, Minister of State for
Parliamentary Affairs.
Mr. Ali Muhammad Khan, MoS for Parliamentary Affairs

عٌبة ػلی دمحم فبى وىیو هولکذ ثوائے پبهلیوبًی اهوه ثَن هللا الوؽوٰ ي الوؽین۔ اللھن ٕلی
وٍلن وثبهک ٰ
ػلی ٍیلًبدمحم هٍول هللا ٕلی ہلل ػلیہ وآلہ وٍلن۔ عٌبة چیئوهیي ہن اً ّقٖیذ کی اهذ
هیں ٍے ہیں عي کو هؽوخ الوَلویي ًہیں کہب گیب ،اى کو هؽوخ الؼبلویي کہب گیب ہے ،هٍول کوین ٕلی هللا
ػلیہ وآلہ وٍلن عزٌے هہوثبى هَلوبًوں پو رھے ،ارٌے ہی هہوثبى غیو هَلن پو رھے۔ ارٌی ثےّوبه هضبلیں
ہیں ،آپ ٕلی ہلل ػلیہ وآلہ وٍلن کے ٍبهٌے غیو هَلن ثچے کھیل هہے ہیں ،آپ ٕلی هللا ػلیہ وآلہ وٍلن اى
کو گوك هیں لے کو گئے۔ آپ ٕلی هللا ػلیہ وآلہ وٍلن کی ایک ؽلیش کب هفہوم ہے ،هللا ر ٰ
ؼبلی کوی ثیْی
هؼبف کوے کہ غیو هَلووں کے ؽموق کےثبهے هیں هللا ٰ
رؼبلی ٍے ڈهو۔ This was exactlyعو آئیي
پبکَزبى هیں  replicateکیب اوه لبئل اػظن دمحم ػلی عٌبػ هؽن هللا کی  11اگَذ کی speech exactly
وہی ہے کہ  you are free to go to your worship placesاً کب هیبٍزوں ٍےکوئی کبم ًہیں
ہے۔ ہبں هیبٍذ کے اهوه لوآى کے هطبثك چلیں گے لیکي آپ کب اپٌب هنہت ہےyou are equal ،
citizens and white colour in the green flag of Pakistan represents our non Muslim brothers.هیں ًے ہویْہ كوًوں  forumsپو ایک ثبد کی ہے کہ یہبں پو ایک لفع
 minority useکیب عبرب ہے ،هغھے  degradingلگزب ہے۔ عٌبة چیئوهیي ّبیل هیں اً ایواى هیں ثھی
یہ ثبد کی رھی کہ ً minoritiesہیں non-Muslim ،پبکَزبًی ۔ ہوبهی ً honourable colleagueے
عٌ  bannerکے ثبهے هیں ثبد کی ہے ،یہ هیوی ًظو ٍے  social mediaپو گيها ہے۔ ثبوعوك اً
کے رؾویک اًٖبف کی یہ ً policyہیں ہے ،ثبوعوك اً کے ہن ٍت اً کو  condemnکورے ہیں لیکي
اگو اى کی كل آىاهی ہوئی ہے رو هیں اى ٍے هؼنهد فواٍ ہوں۔ یہ ًوجو ایک ہے۔
عٌبة ًوجو كو ہے کہ ہوبهی پٌغبة کی  leadershipہے ،ثھبئی ّفمذ هؾووك ہیں اوه ہوبهے
لبثل اؽزوام وىیو ٕبؽت ہیں ،ہوبهی وہبں پو اوه  leadershipہے ،ػجلالؼلین فبى ٕبؽت ہیں عو وہبں
پو  local leadershipہے۔ اً پو ٍت کو ہلایذ عبهی کی گئی ہے کہ اى ٍے پوچھب عبئے اوه وٍ
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 bannersاربه ثھی كیے گئے ہیں۔ هیں اً کے ٍبرھ ٍبرھ یہ ٙووه کہٌب چبہوں گب کہ ہوبهی هبٙی هیں
ؽکوهزیں گيهی ہیں اوه آط کی ؽکوهذ ہے ،ہن ًے ہویْہ کوِّ کی ہے کہ پبکَزبى هیں لفع minority
 useکیب عبرب ہے ،ہن اً کو ثؼل هیں  legally changeکویں گے ۔ پبکَزبى هیں  non-Muslimپبکَزبًی
ہیں ،اى کے ٍبرھ وٍ هویہ هکھیں عو ہٌلوٍزبى هیں  non-Hindusکے ٍبرھ ًہیں هکھب عبرب۔ عٌبة
چیئوهیي آط وہبں پو یہ ؽبلذ ہے کہ ہٌلوٍزبى هیں هہٌے والے هَلوبى اپٌے آپ کو ہٌلوٍزبًی کہزے ہیں
لیکي هوكی کہزب ہے کہ رن ہٌلوٍزبًی ًہیں ہو۔ وٍ کْویوی اپٌے آپ کو ہٌلوٍزبًی ًہیں کہزے ،ثھبهری ًہیں
کہزے ،اى کو هوكی ًے ایک لَن کی ىًلٍ عیل هیں هکھب ہوا ہے۔ ہن ًے كًیب کو کیب  messageكیب ہے ،وہبں
پو هَلوبًوں کو هبها عب هہب ہے rape ،کیب عب هہب ہے ،عوؼہ کب كى ہے اوه هغھے  timeکی کوی کب ثھی
اؽَبً ہے۔ ہن ًے یہبں پو یہ کیب ہے کہ هللا ٰ
رؼبلی کے کوم ٍے ہن ًے ایک ربهیقی للم اٹھبیب ہے ،وىیو
اػظن پبکَزبى ًے کوربه پوه  corridorکھول کو ٍکھ ثواكهی کو ایک پیبه اوه هؾجذ کب  messageكیب
ہے کہ یہ آپ کے لیے اٍی ٛوػ اہن ہے ،ہوبهے لئے عٌ ٛوػ هکہ اوه هلیٌہ ہے رو ہن آپ کو facilitate
کورے ہیں۔ پبکَزبى ًے  messageكیب ہے کہ اكھو هوكی اپٌی minorityکے ٍبرھ کیب کو هہب ہے
اوهاكھو وىیو اػظن ػوواى فبى اوه ہوبهی ؽکوهذ پبکَزبى ہوبهے  non-Muslimپبکَزبًیوں کے
ٍبرھ کیب کو هہی ہے۔ اى ّبء هللا we support you ،اوه ٍوال ہی پیلا ًہیں ہورب کہ پبکَزبى هیں کَی کو
ٕوف  non-Muslimہوًے کی ثٌیبك پو  targetکیب عبئے ،اگو کوئی کورب ہے رو اً کب یہ ماری ػول ہے۔
هیبٍذ کوئی ایَی ً policyہیں ہے ،هیبٍذ وہی  policyہے عو لبئل اػظن کی  11گَذ کی رھی۔
Mr. Chairman: Thank you. The House stands adjourned to meet again
on Monday, the 10th February, 2020 at 4.00 p.m.
---------------[The House was then adjourned to meet again on Monday, the 10th
]February, 2020 at 4.00 p.m.
----------------
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