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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES

Thursday, 30th July, 2009

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall 
(Parliament House) Islamabad at thirteen minutes past 
eleven in the morning with Mr. Presiding Officer
(Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi) in the 
Chair.

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

عؤُذِباهللاِ مَن الّشٰیطٰن الرجِّیمَا
ِبسِم ٱِهللا ٱلرَّحَۡمـِٰن ٱلرَِّحیِم

یَٰۤایَُّھا الَِّذیَۡن اَٰمُنوۡا ارَۡكُعوۡا َواسُۡجُدوۡا َو اعُۡبُدوۡا َربَُّكمۡ َوافَۡعُلوۡا الَۡخیَۡر 
َتبُٰكمۡ َوَما َجَعَل َعَلیُۡكمۡ ُھَو اجۡ � �َوَجاِھُدوۡا ِفىۡ الّلِٰھ َحقَّ ِجَھاِدهَلَعلَُّكمۡ ُتفِۡلُحوَۡنۚ۔

ِمنۡ َقبُۡل  ۙ  �ُھَو َسّمُٰكُم الُۡمسِۡلِمیَۡن � ِملََّة َاِبیُۡكمۡ ِابۡرِٰھیَۡم � ِفىۡ الدِّیِۡن ِمنۡ َحَرٍج
ا ۖۚ َفَاِقیُۡموۡ  َوِفىۡ ھَٰذا ِلَیُكوَۡن الرَُّسوُۡل َشِھیًۡدا َعَلیُۡكمۡ َوَتُكوُۡنوۡا ُشَھَدٓاَء َعَلى النَّاِس

ۚ َفِنعَۡم الَۡموۡلٰى َوِنعَۡم  ُھَو َموۡلُٰكمۡ �الصَّلٰوَة َواُٰتوۡا الزَّكٰوَة َواعَۡتِصُموۡا ِبالّلِٰھ
۔ �النَِّصیُۡر

 ےتکر ےاور سجد ےکرت رکوع ! مومنو: ہترجم
نیک و اورہر ےتکر عبادت کی  پروردگار ےاور اپن

 )ہکی را(تعاٰلی  اور اهللا  ۔فالح پاؤ ہکرو تاک کام
 مت ےاس ن ہےکا حق  ےکرن ادہج کرو جیسا  ادہج ںمی

) باتکسی کی (دین اور  مت پر  ہےکیا   ہکو برگزید
باپ  ےارہمت )ےلی ےارہمت اور( کی ںیہنتنگی  ںمی

 ےلہپ ےاسی ن )پسند کیا( کا دین �یم ھابرا
ا ھارا نام مسلمان رکہمت) ںمی ںلی کتابوہیعنی پ(
اد ہتو ج ہےا ھرکی نام ہو(ی ھب ںمی کتاب ااوراسھت

  ںوہد ہشا ںمی ےبار ےارہمت �پیغمرب  ہتا ک) کرو
 وڑھپ منازو اورہد ہشا ںمی ےمقابل ےک ںاور مت لوگو 

ة دو اور اهللا  کو ) دین کی رسی ےک(تعاٰلی  اور زکو
اور خوب دوست اور  ہے دوستارا ہی متہو  وہر ڑےپک

ہے۔خوب مددگار 
آیاتحج سورة 

)77-78( 
Senator Ilyas Ahmad Bilour: Mr. Chairman, 

I am sorry, yesterday I was a bit rash. I hope the 
House will accept my apology.
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Mr. Presiding Officer: Thank you very much. 
I really appreciate it. Your stature has gone up. I 
think it is a very honourable thing you have done. I 
am grateful to you. Thank you. Accepted, and the 
remarks may be expunged which were uttered in the 
heat of the moment by the honourable Minister. Of 
course, everybody is learning from experience. 

Senator Mir Hasil Khan Bizenjo: Point of 
order.

Oath Taking
Mr. Presiding Officer: We will have the 

points of order after the question hour. Under the 
rules, you can’t take it up before that, it is 
impossible. Now I call upon Mr. Shoket Fayyaz Ahmed 
Tarin to come here and take oath.

(Desks thumping)
[At this stage Mr. Shoket Fayyaz Ahmed Tarin took
oath as a Member of  the Senate and the oath was 

taken by Mr. Presiding Officer ( Col. (Retd)   Syed
Tahir Hussain Mashhadi]

Mr. Presiding Officer: Congratulations 
Senator Tarin.

(Desks thumping)
Questions and Answers

! شیخ صاحب :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
Kindly ں۔یھتشریف رک 

We can’t take up a point of order before the Question 
Hour, no proceedings can take place. Yes, I have 
already given him my heartiest congratulation on 
behalf of the House also, kindly sit down and let us 
start with the Question Hour. I have couple of chits,
so, there are 3 people who have already given me 
notice of point of order and they will definitely be 
given an opportunity and anybody else. You know that 
I am very liberal in this, I think that nobody in the 
House can claim that he was not given a chance in the 
last 3 days and definitely today you will get the 
same chance but according to the rules after we 
finish the Question Hour and Business before the 
House. Thank you for your patience and cooperation, 
thank you. Now we move to the questions and the first 
question is question No.71, Mr. Muhammad Zahid Khan, 
answer taken as read. Any supplementary, if any?
71. *Senator Muhammad Zahid Khan:

Will the Minister Incharge of the Cabinet 
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Division be pleased to refer to Senate Starred 
Question No. 92 replied on 11th June, 2009, and 
state the name of consultant firms of Zeropoint 
overhead bridge, Islamabad and the collapsed 
Sher Shah bridge, Karachi?
Minister Incharge of the Cabinet 

Division: M/s. Engineering Consultants International 
(Pvt.) Ltd. (M/s. ECIL).

 ہی ےن ںمی! جناب:د خانہر حممد زاٹسینی
question کیا  ہا کھکیا تZero Point ےک interchange 

 ہی  جو شیر شاھکو دی گئی ت firm اس consultancy کی
bridge کراچی والیfirm ہاورو یھتbridge collapse و ہ
ا، اس قوم ھوا تہکا نقصان  ںوڑکرو ںاس می ۔اھگیا ت

 ےی مر گئھا اور لوگ بھو گیا تہضائع  ہکا پیس
یا  tenderی کوئیھجب  ب ہک ہے ہسوال صرف ی  ھے۔ت

 ےلہپ ےلی ےتو اس ک ہےوتی ہ advertiseکوئی  چیز 
call  اورہےکی جاتی investment ےلی ےکconsultancy 

جو  ہک ہےا جاتا ھو، اس کو دیکہ یکیدارٹھو یا ہ
companies apply  کیسا ےلہکا پ ان ںیہکرتیrecord 

گی د، ان کی کارکرںیہ ںیہیا ن ںیہ black list ہ، وہے
 ں۔یہی جاتی ھدیک ںساری چیزی ہ، یہے ںیہیا ن ہےیک ٹھ

 Ministryماری  ہاندر  ےملک ک  ےمارہ ےس بدقسمتی

of Communications اسcompany  کوblack list  ہےکرتی 
خرب ےب ےاتن ےوال CDAاور Cabinet Divisionر ھاور پ

کو  consultant companyاسی  projectا ڑاتنا  ب ہک ںیہ
اس ملک اور قوم کا  ےس ہجس کی وج ںیہ ےدیت ےد

وئی ہی ضائع ھب ںاور جانی ہےوا ہ ںنقصان کراچی می
 honourableکی  Cabinet Division ںمی! ذا جنابہل ں۔یہ

Minister آپ اس  ہک ںوہعرض کرتا  ہی ےس  ہصاحب
 Standing Committeeکی  Cabinet Divisionماری ہکو
 ہی ہک ےکی جائ inquiryاور اس کی  ںکر ی referکو

 ہےکیا گیا  ں، ایسا کیوہےکی گئی  ںغفلت کیو
 ہے۔وا ہا اتنا نقصان ک ےپیس ےقوم ک ےلہپ ہکیونک
 ںیہبغیر ن ےرشوت ک ہی ہک ہےا ہو رہر ہظا ہی ےاس س

 ہ، قوم کا پیسہے involveرشوت  ں، اس میہےوا ہ
involve ںتو می ہےhonourable Minister تا ہک ےس ہصاحب

میری  ےسChairاور  ںکری favourی میری ھب ہو  ہک ںوہ
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request ہی ہک ہے standing committee  کوrefer  کیا
ہ۔شکری! جناب ے۔جائ

Mr. Presiding Officer: Thank you. Minister 
sahiba.  

وزیر انچارج ( ہرین انور راجہم ہحمرتم
 honourable! جناب واال ہ۔شکری):ژنویڈ ٹکینبےبرائ

Senator جو ےصاحب نlast ا اور اس ھا تھسوال پوچ
 ےن ںوہی دیا گیا، انھجواب ب detailedا ڑکا ایک ب
 .that is M/sا تو ھکا نام پوچconsultantآج جس 

Engineering Consultants Internationalجناب  ےجس ک
 یر مرزا، خالد مرزا اور نوید مرزا تینہظ

directors تک ان کا ںاہج ں۔یہconcern ہک ہے bridge 

collapse و گیا اوراس کی ہinvestigation ےیہونی چاہ 
 ں، میےیہونی چاہ thorough investigationی ڑاور ب

 ہے ںیہکوئی اعرتاض ن ھےاور مج ںوہمتفق  ےی اس سھب
تک  ںاہج ۔ ےکر دیا جائ referی کوٹکمی ہمعامل ہی ہک

 ےیہکرنا چا black listاس کو  ہک ےہاس کا تعلق 
یجا ھپاس ب ےکcase Engineering Councilا تو اس کاھت

ان  ےلی ےک roadsاور  bridgesےن ںوہا، انھگیا ت
مزید  ہی ے۔بنا سکت ںیہن ہی ہا کھتکو روک دیا 
investigation ہاور ی ںیہ ےتہجاننا چا ےلی ےک 

refer ے۔ہ ںیہکوئی اعرتاض ن ںمیہتو  ےو جائہ Thank 
you.

۔بلور صاحب :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
Senator Ilyas Ahmad Bilour: Thank you very 

much Mr. Chairman. I am grateful to the honourable 
Minister that she has agreed that it should go to the 
committee but I would request that it should go to 
the both committees, the Cabinet Division’s Committee 
as well as it should go to the Communications 
Committee because it is communication subject also 
and I think the honourable Minister has agreed with 
that and there is no further supplementary that can 
be on this and let the committee should resolve it 
that why this has been given again to the same 
company. Thank you.

ر مجال ٹسینی :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
۔خان لغاری
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 :خان لغاری المج حممدر سردار ٹسینی
 ےاپن ےن ہصاحب Minister ۔جناب چیئرمین صاحب ہشکری

 ہی اس بات کا اعرتاف کر لیا کہاندر خود  ےجواب ک
 bridgesطور پر ہکو باقاعد consultancy firmاس 
جب  ۔اھگیا تروک دیا  ےس ےحوال ےک constructionکی

 ےک  Zero Pointجو  ہا تو یھایک طرف روک دیا گیا ت
ی ھب ہ، یہےا ہبنایا جا ر complexایکoverheadاوپر

جب روک  ہے۔آتا  ںمی ےزمر ےی کہ bridgeتو ایک 
 NHA and ہگا ک ںوہجاننا چا ںا تو میھدیا گیا ت

Ministry of Communications اندر ایسی کونسی  ےک
 ٹلےک ےقومی خزان ہجن کو ن ںیہمقتدر شخصیات 

وا ہپر جو جانی نقصان  ںاہوہ، نہےکا احساس  ےجان
ماری ہی ہخود  ہتو جب ایک دفع ہے، اس کا احساس ہے
یک اوراہےاعرتاف کر لیا  ےن ہصاحب Ministerن ہب

کس طرح  ہر یھو گئی تو پہ firm black listجب  ہدفع
۔دیا گیا

Mr. Presiding Officer: Thank you. The 
honourable Minister has also agreed and the mover had 
asked that it should be referred to the committee,
so, it is referred.

Ms. Mahreen Anwar Raja: Honourable Chair, 
thank you honourable Chair.

 validبالکل  ہ، وہے queryر صاحب کی جو ٹحمرتم سینی
 ںیہنکوئی جرم ےن ںف کر لیا، میاعرتا ےن ںمی ہکہے

جتنا  ںوہ ھسات ےی آپ کہبالکل اتنی  ںکیا اور می
concernedایک عام  citizen ہے۔Just to clarify the 

position جو ہیcontract دیا گیا  ےلہپ ہدیا گیا ، و
بعد روکا گیا  ےاس ک ہاور اس کو جو روکا گیا، و

 Pakistanتو  ںیہصاحب چا honourable Senatorاور اگر 

Engineering Council پاس  ےکا میرletter ہو ں، میہے 
 ہمعامل ہک ہے ہدوسرا ی ۔گی ںی ان کو پیش کر دوھب
بعد  ے، اس کہےو گیا ہ referکو  committeeیہ

decision ںگااور چیزیےآئ clarify گی ںو جائیہand 

the Government wants ی ھجو ب ہکcompanies ںیہwhether 
they are construction companies or whatever 

companies, good governance پر  ںاہجس کو ج ےلی ےک
 clearمعامالت  ہی ہتاک ےدی جائ ہ، وہےسزا دینی 
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کس  ہا، اس کا فائدھدیا ت ےکس ن contractہی ہک ںوہ
چ ےایا اور اس کٹھا ےن ہ۔شکری ں۔یہ ھاتہ ےکونس ھےپی

Mr. Presiding Officer: Thank you. We move 
on to the next question No.72, Dr. Muhammad Ismail 
Buledi. Anybody on his behalf? Thank you. Ahmad Ali 
sahib on his behalf, Ghulam Ali sahib, read out the 
question number,

۔ ںکری supplementaryبعد  ےاس ک
72. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:

Will the Minister for Finance and Revenue be 
pleased to state the names and place and date 
of present posting of Income Tax Commissioners?
Ms. Hina Rabbani Khar: Requisite 

information in respect of Commissioner of Income Tax 
BS-20 is at Annex-A.
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 ۔ 72سوال منرب  :ر حاجی غالم علیٹسینی
اس  ہےوا ہجو جواب دیا  ےن ںوہان! جناب چیئرمین

پر انکم  ںاہج ہگی ک ںی فرمائیھوضاحت ب ہکیا ی ںمی
 ںمی districtایک  wifeاور اس کی یکس کمشنر  ٹ

 ہےی ہکام کر ر ںمیڈگری 18,19 ہحبیثیت سرکاری مالزم
 ںکیو ںمی districtتو کمشنر صاحب کو کسی اور 

 ںیہ strict rules ےک ٹگورمنن ہے۔ا ہتبدیل کیا  جا ر
اور  ںدی ےنہر ںمی districtی ہکو ایک  ںان دونو ہک
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ان  ںیہن  ںوتو کی ہےی خالی ھب postپر  ںاہاگر و
 ہی ہ؟ وزیر موصوفہےکیا جاتا   adjustپر  ںیہکو و

ں۔جواب دی
ر ھحنا ربانی ک :نگ آفیسرڈجناب پریزائی

ہ۔صاحب

 ےوزیر مملکت برائ(رھحنا ربانی ک ہحمرتم
 Honourable member ۔جناب چیئرمین ہشکری ):ہخزان

specific case ہ، اگر وںیہ ہےکر ر ہکی طرف اشار    
specific case تو  ےبتایا جائclearly م کوئی واضح ہ

کی  Income tax officersسوال  ہی ے۔گ ںسکی ےجواب د
posting اور ہے ںمی ےبار ےکannexure I ت ہب ںمی
detail اور جو جو  ہے ںمیpostings ںاس می ہو ںیہ  

ں۔یہبتائی گئی 
 ےک ٹگورمنن ہک ہےسوال  ہتک ان کا ی ںاہج

rules مطابق اگر  ےکhusband and wife سروس  ںونود
ترجیح دی  کو ےکرن post ہتو ان کو ایک جگ ںیہ ںمی

 I am ہجو کہے mechanismی ایک ھاس کا ب ہے۔جاتی 

sure honourable member  ےکاس  ہو ہو گا کہکو پتا 
through apply ا ھر اس چیز کو دیکھاور پ ںیہ ےکرت

 ںیہی نھب رھاور پ ہےوا ہکیا  apply ہاگر و ہے۔جاتا 
تو اس  ہے specific caseاگر کو ئی  clearlyوا تو ہ

ا  ھجو سوال ت but by and largeںیہ ےسکت ھم دیکہکو 
ہے۔حاضر  ےسامن ےاس کا جواب آپ ک

جی امحد علی : نگ آفیسرڈجناب پریزائی
۔صاحب

میرا ) voice not clear( :ر امحد علیٹسینی
honourable Minister ٹجو لس ہک ہےسوال  ےس ہصاحب 

provide  ٹلس ہتو کیا ی ہےکی گئیby quota ہک ہے 
ٹہ۔۔۔۔۔۔۔کاالگ الگ کو ںصوبو

 ہک ںیہک ےان س :یٹد حسن بگہر شاٹسینی
ہے۔ی ہآ ر ںیہ، آواز نںاونچا بولی
گی،  ےگی، آجائ ےآجائ :ر امحد علیٹسینی

ے۔سکت ںیہآپ سن ن
Mr. Presiding Officer: I don’t think, you 

are on your own seat. You can only take part in the 
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proceedings from your own seat. You have to move to 
your own seat, if you want to address the Chair.

کر  protestی ہ ےلہپ ںمی :ر  امحد علیٹسینی
گا اور آج  ںوٹھبی ںیہپر ن ٹاس سی ںمی ہک ںوہچکا 

 ںوٹھبی ںیہی نھی بھگا اور کب ںوٹھیب ںیہن ںی میھب
۔گا

Mr. Presiding Officer: So, then you can’t… 
I am sorry. Rules do not permit.

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: Rules are very clear 

on this subject.

 ےر امحد علی صاحب احتجاج کرتٹاس موقع پر سینی(
)ہےر

Mr. Presiding Officer: Second supplementary 
because I cannot conceivably allow it whatever the 
emotional speeches and whatever the emotions are. 
Rules are rules and this is a very good rule that 
once you have been allocated a seat, it is your 
right, you have won that seat in a fair election, you 
have your own seat and from there. Nobody can carry 
from here to there.

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: Mick is not working 

only because you are not on your seat. Thank you.

سوال  ےآپ میر!  ہحمرتم :ر امحد علیٹسینی
گی؟ ںدی ںیہگی یا ن ںکا جواب دی

Mr. Presiding Officer: She doesn’t have to 
reply because there is no question.

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: Let’s not have the 

theatricals in the House, let’s get on with the 
business of the House, these are very petty 
theatricals, let’s not indulge in this. There are no 
further supplementaries.

ں۔یحیی آپ بات کری ہجی ریحان
Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, can I 

have the attention of the Minister please. I went 
through all this list of Commissioners, there are no 
Income Tax commissioners in Balochistan because most 
probably we don’t have any income, so we don’t pay 
taxes and there is something wrong somewhere. Thank 
you.
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ر ٹجی منس: نگ آفیسرڈجناب پریزائی
ہ۔صاحب

Ms. Hina Rabbani Khar: Mr. Chairman, these 
posts are according to this question which was asked 
previously also. Wherever the post exists and it has 
been clearly specified as to who are the people 
posted against those posts. So, these are the posts 
which exist and the names of persons who are posted 
against these posts. As far as the presence of Tax 
Commissioner office in Balochistan is concerned, I 
would like to take the fresh question at a latter 
point of time.

Mr. Presiding Officer: Next Question No. 
73, Dr. Muhammad Ismail Buledi. Anybody on his 
behalf? Answer taken as read.
73. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:

Will the Minister Incharge of the Cabinet 
Division be pleased to state the names of the 
corporations working under the administrative 
control of the Cabinet Division indicating also 
the number of officer’s in grade 18 to 22 
working in each of these corporations with 
province-wise break up?

Minister Incharge of the Cabinet 
Division: Printing Corporation of Pakistan (PCP) is 
working under the administrative control of Cabinet 
Division. The province-wise number of officers in 
grade 18 to 22 working in PCP is as under:—

————————————————————————————————
BPS Punjab Sindh     NWFP     Balochistan FATA

AJK Total
           ————————

Urban   Rural

————————————————————————————————
    22   —    —      —     —     —      —   —   —
       21 1   —       —   —      — — 1
         20  — — 1 — — 1 — 2 

19 — —  — — — — — —
       18     6 1 2 3 — — — 12 

————————————————————————————————

Senator Wasim Sajjad: No supplementary.
Mr. Presiding Officer: No supplementary. So, we 
move on to the next one which is Question No. 
74, Ch. Shujaat Hussain.Answer taken as read.
74. *Senator Chaudhry Shujat Hussain:
Will the Minister for Finance and Revenue be 
pleased to state:
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(a) the number of tax payers in the Country;  
and

(b) the total number of salaried tax payers and 
the amount of tax deducted at source from 
said persons during the year 2008-09?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The number of
tax
payers in the country is 2,527,272.

(b) The total number of salaried taxpayers is 
1,817,666 and income tax deducted from their salaries 
is 27,376.6 million rupees.

Mr. Presiding Officer: Any supplementary? 
Yes, Ch. Shujaat Hussain sahib.

! جناب واال :دری شجاعت حسینہر چوٹسینی
، ںیہ ہےر  ہلوگ ر ڑکرو17تقریبًا  ںاس وقت ملک می

 ںاور ان می ںیہ ےیکس دیتٹلوگ  ھالک 25 ےس ںیجن م
 ہے ہدار طبق ہجو تنخوا ہے۔ ہدارطبق ہتنخوا ھالک 18
 ہتنخوا ھالک 18 ہے۔یکس دیا ٹ ےارب روپ 27 ےن ںوہان

ان پر مزید  ںیہجس کی کوئی اور آمدن ن ہدار طبق
؟ ہےلگایا گیا  ںاور کیو ہےیکس لگایا گیا ٹکتنا 

مال  ہی طبقہکیا آپ کو ی ہگا ک ںوہنا چاھپوچ ہی ںمی
؟ںیہ ہےر ےیکس لٹآپ مکمل  ےا جن سھت

ر ٹمنس ہحمرتم :نگ آفیسرڈجناب پریزائی
ہ۔صاحب

Ms. Hina Rabbani Khar: Mr. Chairman, the 
honourable member has pointed out a very pertinent 
issue, I think, almost a flaw within the taxation 
system, whereas a certain class of people is being 
given too much burden in terms of our overall tax 
collection. Mr. Chairman, I may like to bring your 
attention to the budget that this Parliament recently 
passed has taken at least the first step towards 
ensuring that this tax base is indeed increased and 
other sectors of the economy which are currently not 
contributing towards this tax are also contributing. 
As you know there are 3 or 4 sectors which were not 
within the tax base which have been included within 
this year, which includes the real estate sector and 
some of the other formal sectors within the economy.

So, I think this is a very pertinent point 
which the honourable member has pointed out, right 
now as far as income tax collection is concerned, the 
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salary class is indeed the most burdened. We want to 
ensure also that the corporate sector and the non 
corporate sector, I want to give out details over 
here some of these numbers which were mentioned. Sir, 
within the corporate sector there are about 19270 
entities which pay taxes and within the business non 
corporate sector there is about .709 million. So, 
clearly right now the entire taxation, the highest 
contributor does happen to be the salaried class and 
I think this is a pertinent question but at least as 
I just mentioned over here, that the Government is 
cognizant of it and a policy reforms are moving in a 
direction where this disbalance can be corrected 
because the fact that the salaried class is the 
higher contributor in income tax is in itself 
representative of the fact that the Government is not 
indeed collecting the type of taxes that it should be 
collecting from the corporate and non corporate 
sector.

حاجی غالم  ہ۔شکری :نگ آفیسرڈجناب پریزائی
تو اپنی  ہےکرنا  supplementary ےاگر آپ ن! صاحب
۔ی مجال لغاری صاحبج ں۔پر جائی ٹسی

Senator Sardar Muhammad Jamal Khan 
Leghari: I am grateful to you honourable Chairman. I 
would like Minister to please let the august House 
and the nation know, who are the top 25 tax 
defaulters of our Pak homeland? What is the total 
outstanding dues accrued to them and I would also 
like the honourable Minister to let me know that we,
the tax payers of Pakistan are not exempted from any 
kind of taxation, whereas these top 25 tax 
defaulters, on what grounds the money of the national 
exchequer has not been recovered from them. Thank 
you.

Mr. Presiding Officer: Actually there are 
new questions but if the Minister would like to speak 
on it, otherwise a separate question will come up.

Ms. Hina Rabbani Khar: Yes, I mean 
specifically if you want names of the 25 tax 
defaulters, whatever that means clearly we will have 
to look into it when you give the specific…….

Mr. Presiding Officer: Can you give him the 
names on this question or would you like in that…..

Ms. Hina Rabbani Khar: I think, it might be 
more useful to get a fresh question on that.
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,Right :نگ آفیسرڈائیذجناب پری fresh 

question. ۔جی مندوخیل صاحب
جناب  :ر عبدالرحیم خان مندوخیلٹسینی

اس سوال کی جمموعی طور پروضاحت  ںمی !چیئرمین
 the number of tax payers ہک ہے ہتو ی ےلہپ ۔گا ںوہچا

in the country ہےلفظ  ںاہی tax payers in the country 
 the number of tax payers in the country ہے جواب ںاہو

is 2.25 million ےملک ک ےمارہکیا  ۔ ھیعنی پچیس الک 
 taxیا متام عوام  ںیہ ھی پچیس الکہی ہندہیکس دٹ

payers یز، چارجز ٹیوڈیکس ، دوسری ٹسیلز  ہی۔ ںیہ
 ےکیس ںاس سوال می ہو  ںاور فال ںفال ںیہاور پتا ن

میری ۔واہمنعکس  ےکیس ںیوا  اور جواب مہمنعکس 
اور  ںبتائی definitionکی  tax ںمیہ ہی ہک ہے ہعرض ی
کی  tax payers ںمیہ ںکی روشنی می  definitionاس 

عوام  ےمارہ indirect taxesجو  ہیں۔تعداد بتائی
وتی ہوتی ڑھر رور بہ ںاور جن می ںیہ ےدیت ہروزان

۔ربانیہ؟مںیہ ےآت ںمی ےکس زمر ہی ہے

۔جی :نگ آفیسرڈائیجناب پریذ

جناب چیئرمین  :رھحنا ربانی ک ہحمرتم
وضاحت  ےن ںوہجس چیز کی ان ںخیال می ےمیر ہ۔شکری
جواب دینا  ںاس کا می ہےایا ٹھیا سوال ا ہےکی 
 ہے I think sad reality ہتو ی ےلہپ ۔گی ںوہچا

 directیعنی  income tax payers ےآپ ک ہپاکستان کی ک

taxes 160,170 ںیہ ےی لوگ آتھب ےجنت ںمی ےزمر ےک 

million population  کوئی پچیس  ںیہی ہ ےاتن ہو ںمی
 ہک ہےپتا چلتا  ںمیہ ےس ںاہی I think۔قریب  ےک ھالک

اور  ہےجو آپ کا سوال  ہے۔کتنا  tax culture ںم میہ
 ہے ہی ہو ںیہےہر ہدالنا چا ہماری توجہجس کی طرف آپ 

لوگ آ  ہت زیادہب ںمی ےزمر ےک indirect taxes ہک
یا ہےاحساس  ہی ںمیہاگر  !جناب چیئرمینں۔یہ ےجات

 overallعوام پر  ےپاکستان ک ہک ہےلگتا  ہی ںمیہ
آپ کو ایک  ںمی ےلی ےتو اس ک ہے ہزیاد ھکچ ھبوج

figure ہگی ک ںوہدینا چا overall tax with GDP ratio  
  ںایک ملک می taxation ہک ںیہ ےکرت measureآپ ےس
و ہپر  direct sideو یا ہ ےس indirect side ہو ےہچا
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پاکستان کا  ںاور اس می ںیہ ےکرت payلوگ کتنا 
 ہاور و ہےا ہر ںبیچ می ےک  %909.6 ہو ہے figureجو 

مطلب ۔ ہے one of the lowest in entire worldتقریبًا 
 ہبلک ںیہ  worstم ہ  ںصرف ریجن می ہن ہک ہے  ہی

پر  ںاہتو و ںکری compareر اگ ھسات ےپوری دنیا ک
ی یا ھت statementلیکن  جو ان کی  ںیہ  worstی ھب

 indirect ہو ہےمارا احنصار ہا، اس وقت جو ھسوال ت

taxation ںمیہی ھاور اس کو ب ہے ہکی طرف زیاد 
 ےک ےتبدیل کرن ںمیہلیکن اس کو  ہےتبدیل کرنا 

 توکرنا culture inculcateکا  ےکرن tax pay ہی ےلی
ی ھب ںمی direct taxesم ہ ہک ںیہک ہم یہاگر  ۔گا ڑےپ

 indirect taxationرھاور پ ںالئی ہکو ن ںلوگو ہزیاد
تو  ہےکام چالنا  ےاب اگر حکومت ن ۔ ںکری ہی نھب

taxation base  کو توincrease ںیہگا ن ڑےکرنا پ 
 ںکیو ہکہےبار بار آتی  ںبات اس ایوان می ہتوی

سال ،  ھر چہر پانچ سال، ہ  ر دو سال ،ہپاکستان 
 financial institutionکسی  ہبعد کسی ن ےسات سال ک

پر  resources ےجب آپ اپنہے۔وتا ہا ھڑدر پر ک ےک
taxation collect جو  ےاور آپ ن ےگ ںکرسکی ںیہن

expenditure  ےاس کو اپن ہےکرنا resources ںیہن ےس 
meet کسی ر آپ ھپ ے۔گ ںر آپ کیا کریھتو پےگ ںکری

شاید ایک اور ے۔گ ںیھکسی کی طرف دیک ہن
supplementary raise بالکل  ےاس چیز س ںمی ےو جائہ

 I think at a policy level, Ministry ںوہاتفاق کرتی 

of Finance  تو کیا پوری حکومتagree  ہک ہےکرتی 
کی طرف  indirect taxationمارا اس وقت احنصار ہ

ایک  in the next three yearsم اس کو ہ ہے ہزیاد
کر  ےکی طرف ل direct taxationحتت    ےک  plan ےپور

 administrative ےلی ےاور اس ک ںیہ ےتہآنا چا

measures  اس وقتFBR م ہپر  ںاہج ںیہ ہےو رہ ںمی
لوگ  ےر ایسھاور پ  ںیہ ہےکر ر encourageکو  ںلوگو

tax return  ہلیکن و ںیہ NTN numbersپاس  ےجن ک ںیہ

file ے۔کرت  ںیہنAs a first step  کو  ںان سب لوگو
 ںیہن tax file ہلیکن و ںیہ NT Numbersپاس  ےجن ک
 encourageان کو   ںمی financial yearاسی   ےکرت

 tax ہو ہک ھسات ےک  various measures ہےا ہکیا جا ر
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pay ر ھپں۔کریas a second step obviously NT Numbers 
ہے۔انا ڑھی بھکو ب total tax payersیا 

Mr. Presiding Officer: Thank you for 
detailed reply. We can’t have discussion. 

 ےتر جانتہب ےکو تو سب س rulesآپ  !مندوخیل صاحب
 Thank you. You can have a۔سکتی ںیہو نہاب حبث تو  ںیہ

new question. Supplementary ےو گئہی ختم ھب 
ی ھب supplementaryِ ںیھتشریف رک !خیل صاحبمندوں۔یہ

جواب دیا گیا  ںمی detailی ڑاور ب  ںیہ ےوگئہختم 
ہے۔

ر عبدالرحیم خان ٹسینی
غریب   ےلوگ غریب س ںوڑکرو ںپاکستان می:مندوخیل

لی بات ہپ ۔ ںیہ ےیکس دیتٹسب  ہی ڑھےبو ےبچ ہحٰتی ک
 ہتو و ہےاور اگر ایسا  ہےصحیح  ہکیا ی ہکہے ہی

 ےیکس دیتٹلوگ  ےکنت ہک ںدی ےد ںمیہادومشار اعد
۔میرا اصل سوال ہے ہی ں۔یہ

 ےن ںوہان ہو :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
figure ہےدیا  ےد which is according to the record 

 Weہے۔جواب دیا  ںمی detailکافی  ےن ںوہاور ان
can’t have a discussion, it is not permitted. Thank 

you. 
آپ  :ر عبدالرحیم خان مندوخیلٹسینی

 ںاہلیکن ی ںجائی ےکرت ٹھےاک ےروپ ںربوھ، ک ںاربو
 ںیہیکس نٹعوام ہے۔ ںیہیکس نٹ،کوئی   ںیہن ہک ںیہک

م لوگ ہ ں۔یہ ےدیت ںیہیکس نٹعوام  ےمارہ ۔ ںیہ ےدیت
ں۔یہ ےدیت ںیہیکس نٹ

جی  ہےیک ٹھ: نگ آفیسرڈجناب پریذائی
۔شوکت ترین صاحب
 ہشکری :ر شوکت فیاض  امحدترینٹسینی
صرف ان کا  ںمی ہے discussionجو  ہی ۔جناب چیئرمین

 indirect taxes ہک ہےر ہظا ہک ںوہتا ہجواب  دینا چا
 exciseیا  ہےوتا ہ sales taxی ھجو ب ںبیچ می ےک

duty ںیا کافی چیزوہےوئی ہر چیز پر لگی ہ ہو ہے 
  exemption ںمی  ںکئی چیزو ہچونک ہےوئی ہپر لگی 

تو  ںیہ ےجات ےتو جب آپ کوئی چیز خریدن  ہےی ھب
تو  ںیہ ےجب آپ دیت ہو ہے elementیکس کا ٹجو  ہو
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 ہلیکن کیونک ںیہ ےبنت tax payer ےآپ ایک قسم ک
 ںیہن ہی ںمیہوتا اور ہ ںیہدرج ن ںآپ کا  نام اس می

سوال  ہجب ی ہے۔کون  tax payer ہو ہوسکتا کہمعلوم 
تو  ںجائی ےنام بتائ ےک tax payers ہا گیا کھپوچ
 National Tax Numbers ےجن ک ےگئ ےنام بتائ ےان ک

نام  ےاور ان ک ںیہ ےک ںلوگو ےکنت NTN ہاور و ںیہ
اور   ںیہ ےوتہی ھریس بڈای ے، ان ک ںیہ ےوتہی ھب

 ےس ںاس می ہک  ہےوتا ہ ہر ایک مرحلھبعد  پ ےاس ک
 ںوہان ںاہی جو ۔کی tax return file ےن ںلوگو ےکنت

نام اور منرب  ےان ک ےن ںوہان ںیہ ےدئی figures ےن
تو  ہورن ںیہکی  tax return file ےن ںوہجن ںیہ ےدئی

ر قسم کی چیز ہاور   ہےیکس ٹی ھبل پر ب ےجبلی ک
 indirect taxesجو  ےس ےتو اس طریق ہے۔یکس ٹپر 

 I think Minister ہگا   ک ںوہک ہی ںاور دوسرا می ںیہ

of State ایک توازن جو اس وقت  ہی بات کی کھب ےن
 by the wayتو  ںمی indirect and direct taxes ہے ںیہن

developing countries ںشروع می۔ ہےی ہایسا  ںمی 
 ےکرت  culture developآپ اپنا  ہے۔وتا ہی ہایسا 

آپ کو  ہے۔وتا ہآنا شروع  balanceتو آپ کا ایک  ںیہ
 ہچونک ہک ہے ہی ہا وھدینا تجواب  ےن ںمی directجو 

indirect tax م آپ ہوتا تو ہ ںیہی نہکا نام  ےوال
 million 170 ںدی ہہر آپ کھپ ۔  ںمنرب بتا دی ےکو کیس

 ںیہ tax payersی ہ ہاور و ںیہ ہےر ےیکس دٹلوگ 
 ےجن ک ںیہ ہو ہو ںیہ ہےر ےم دہلیکن جو نام 

National Tax  Numbers ں۔یہThank you. 
Mr. Presiding Officer: Thank you. Next 

question is 75. Dr. Safdar Ali Abbassi.

 They haveہے۔و گیا ہی ھاس کا جواب ب ہےوگیا ہ ہو 
given very very comprehensive answer. Anybody who 
tries to understand. Answer has been given. We go on 
to next question No.75. Dr. Safdar Ali Abbassi. 
Anybody on his behalf? Dr. Ghulam Ali.
75. *Senator Dr. Safdar Ali Abbasi: 

Will the Minister Incharge of the Cabinet 
Division be pleased to state:

(a) whether it is a fact that inadequate water 
is being supplied in street Nos. 70,76 and 
77, G-7/1, Islamabad, if so, its reasons; 
and
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(b) the steps taken by the Government to 
overcome the shortage?

Minister Incharge of the Cabinet 
Division: (a) It is not correct that inadequate 
water is being supplied in Street No. 70 & 76, Sector 
G-7/1, Islamabad, and there is no shortage of water. 
However, some times, due to electricity load 
shedding, schedule of water supply is disturbed.

(b) Not applicable.
)مداخلت (

 ںاس جواب می :ارڈر حممد اسحاق ٹسینی
اتنی  ںخیال می ےو جاتا تو میرہ addصرف ایک لفظ

confusion  اور  ۔وتیہمندوخیل صاحب کو  ہوتی نہ ہن
خیال  ےمیر ہے۔وچکی ہائی ڑدوسری ل ںخیال می ےمیر
  .as compared to yesterday ںیہتین باقی  ںمی

Mr. Presiding Officer: Thank you. Already 
the floor has been given to Ghulam Ali Sahib. Please 
take the floor.

تو آپ  ےواور کوئی اور بولہ floorپاس  ےاگر آپ ک
۔گا ےکو کتنا برا لگ

الرٰمحن  ہبسم الل :ر حاجی  غالم علیٹسینی
جو  ےویژن نڈ ہکابین ےوزیر انچارج برائ ۔الرحیم

 ہکیونک ںوہ ںیہمطمئن ن ںمی ےساس  ہےوا ہجواب دیا 
کو  ںلوگو ںاور اس گرمی می ہے ہپر کافی مسئل ںاہو

ایک بنیادی  ہجو ک   ہےا ہمل ر ںیہکا پانی ن ےپین
اگر وزیر   ےکرت ںیہم حبث نہاس پر ۔ ہےضرورت 

 ہک ےانی کرادہیقین د ہموصوف یا کوئی اور وزیر ی
 یھکا  جو ب ںلوگو ںاہیج کروھم کسی آفیسر کو بہ

ہے۔یک ٹھتو  ےگ ںاس کو حل کردی ہے ہمسئل
جناب  ہشکری :ہرین انور راجہم ہحمرتم
  concernجو  ںکا  اس می ٹمعزز رکن سینی! چیئرمین

 ,knowledge ےان ک ہے۔ concernیک ٹھبالکل   ہو ہے

information and satisfaction  پر  ںاہم  وہ  ےلی ےک
concerned officials کر  ھدیک ہواور  ےگ ںیجیھکو ب

 ںتر کریہ؟ ان کو ب ںیہکیا معامالت  ہک ےگ ںآئی
جو  ہی ہک ہےکرنی  ہعرض ی ںاس می! جناب واال ے۔گ

 crucialت ہواقعی اس وقت ب ہی ہے ہپانی کا معامل

matter  ےس ہنگ کی وجڈشیڈلو ںاس می ہ، کیونکہے 
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time   کاduration  ےس ہاس وج ہےو گیا ہکم supply 
پانی کی جو   ہجبک ہے۔آئی  ٹاوی سی رکڑوھت ںمی

supplyےم نہوقت  ہی وھوتی تہ  ٹےنھمسلسل  چار گ 
ماری بات چیت ہ ہعالو ےاس ک  ہے۔ا ھی رکہاتنا 

کیا   approachان کو  ےم نہ،  ہےی ہچل ر ےا سڈواپ
نگ کا ڈشیڈلو ہتاک ںدی express feeder ںمیہ ہک ہے

س ا ے۔ختم  کر دیا جائ ےس ےسلسل ےپانی ک ہمعامل
 emergency water supplyجو  ںیہ tankers 30 ہعالو ےک

  concernکا جو   Anyway Honourable Senator ں۔یہ ےکرت
 ےجوا دیھب officialsپر  ںاہو ےس ےحوال ےاس ک ہے

ے۔و جائہحل  ہمعامل ہی ہتاک ےگ ںجائی
Mr. Presiding Officer: Thank you, any other 

supplementary? We move to the next Question No. 76 of 
Muhammad Talha Mehmood. Answer taken as read.
76. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan:

Will the Minister Incharge of the Cabinet 
Division be pleased to state whether there is 
any proposal under consideration of the 
Government to assign the maintenance work of 
the housing schemes launched by the cooperative 
housing societies in Islamabad to CDA, if so, 
when?
Minister Incharge of the Cabinet 

Division: As per provisions of Modalities & 
Procedures framed under ICT Zoning Regulation, 1992 
for development of Private Housing Schemes in Zone-II 
and V of ICT Zoning Plan, there is no specific 
provision of carrying out maintenance of Housing 
Schemes by CDA. There is no such proposal under 
consideration by the CDA.

جناب  :حممود آریان ہر حممد طلحٹسینی
ت ہب ںدونو ہی  and 78 76سواالت    ےمیر! چیئرمین

important  ں۔یہ
ی  تو ھاب ںیہن :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

۔ ںپر سوال کری  Question No. 76صرف 
 ںجی می :حممود آریان ہر حممد طلحٹسینی

 ںمی ں۔ا، آپ صرف میری بات سن لیھا تہاسی طرف آ ر
 ںتو می ںیہ ےتہاگر آپ ک ہک ںوہتا ہچا ہی

supplementary questions   لیکن میری  ںوہکر دیتا
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و ہ moveکو Committeeسوال  ہاگر ی ہو گی کہش ہخوا
، ںیہ  important questionsت ہب ہی ہکیونک ےجائ

societies ت ہب ں، اس میہے ہکا مسئلdetail  ںمی 
 Committeeواالت س ںدونو ہی ےاگر میر  ۔گا ڑےجانا پ

 ہےیک ٹھ ہر معاملھتو پ ںیہ ےو سکتہ move ںمی
otherwise  ضمنی سوال کر  ںر میھپ ںیہآپ ک ےجیس

ں۔وہلیتا 

 Questionآپ کا :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

No. 78 already Standing Committee on Law  ہے۔پاس  ےک 
 ےتہکرنا چا  clubکو  ںسوالو ںدونو ےاگر آپ اپن

 then you will not ask them, then we can club them ںیہ

together اس پر  ےلہآپ پ ہک ںوہتا ہک ہتو ی ںمگر می
supplementary question  ں۔کر لی 

اس  ںمی :حممود آریان ہر حممد طلحٹسینی
یا آپ اس  ںکرو  supplementary questionپر 

 ںاس می ہکیونک ےگ ںیہکرنا چا referکو  Committeeکو
  observations ھی کچھب ےیا کی طرف سڈپاس  می ےمیر

 ےن ںوہاندر ان ےک  societiesان  ہک ںیہآئی 
development charges ہےلیا  ھ، سب کچںیہ ےی لیھب 

 ہ، نہےپر پانی  ںاہو ہ، نہےپر جبلی  ںاہو ہلیکن ن
اؤسنگ ہو کشمیر  ںمیسرز مجو ںاس می ہے۔پر گیس  ںاہو

 ےپوری رقم وصول کر ک ےن ںلوگو  ےکی  ٹسوسائ
پر  ںاہو ہ، نہےپر جبلی  ںاہو ہمگر ن ہےدیا  ہقبض

تو  ںیہاگر آپ چا ں۔یہکافی معامالت  ہ، یہےپانی 
 ںیہ، میرا نںوہاس پر ضمنی سوال کر لیتا  ںمی

ے۔گ ںسکی ےجواب د ہی ہخیال ک
Mr. Presiding Officer: I think you have a 

very relevant point, because this is a matter of 
concern to a lot of people and finances are involved 
and all that, the Minister Incharge of the Cabinet 
Division.

جناب  ہشکری :ہرین انور راجہم ہحمرتم
 clubو ک question No. 76 and 78معزز رکن: چیئرمین

 ہی ہک ہے  concernیا ان کا  ےگ ںیہجواب چا ےکر ک
 ےن ںوہان ے۔کر دیا جائ  referی کو ٹکمی ہمعامل

تو آ گیا   accurate answerاس کا  ہےا ھجو سوال پوچ
معامالت  ےاپن  housing societiesاور واقعی  ہے



21

 relevantیھب ےن ںجس کا می ںیہی ہکر ر linger onکو

quarters   کوconcern show ےتہچا ہاگر و ۔اھکیا ت 
 ںمیہتو  ےکر دیا جائ  referی کو ٹکمی ہی ہک ںیہ

 societies ہک ںوہتی ھمسج ہی ںمی ہے۔ ںیہکوئی اعرتاض ن
 ےیہونی چاہ  cut short dateپاس  واقعی کوئی  ےک

کو  ںلوگو ےاپنا کام وقت پر مکمل کر ک ہو ہتاک
possession  ںیہکوئی اعرتاض ن ںمیہاس پر   ں۔سکی ےد 

ہے۔
 ہمتعلق ہم یہ :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

۔صاحب ہطلح ں۔یہ ےیج دیتھی کو بٹکمی
جی  :حممود آریان ہر حممد طلحٹسینی

question No 76 and 78   کوclub تقریبًا  ہکیونکےکر ک
 detailedکافی  ںمیہ، ان پر ںیہ ےجلت ےملت  ہی

working  ۔و گیہکرنی
ان سواالت کو  :ر حاجی حممد عدیلٹسینی

ں۔یج دیھی کو بٹکمی

کوئی اور  :نگ آفیسرڈائیجناب پریذ
supplementary question ہ۔؟ جی کلثوم پروین صاحبہے

جناب  ہشکری :ر کلثوم پروینٹسینی
کو  ےاس معامل ہا  کیا کھت اچہب ےآپ ن: چیئرمین

 already Committee onاس پر  ۔کیا ےحوال ےی کٹکمی

Law & Justice  جو ایک دو  ہےوئی ہبنیsocieties ےک 
 26 ,25پر کوئی  ںاہمگر ی ہےی ہر ھیکمعامالت کو د

societies ہآئی ک ںیہن ھمسج ہتو  آج تک ی ںمیہ ں۔یہ 
ان  CDA؟  جب  ہےکیا  criterionکا  societiesان 

societies  کوNOC  اس  ہتو کیا و ہےجاری کرتا
criterion  کوfulfill تو  ںیہ ے؟ اگر  کرتےکرت ںیہن

 ھے؟ مجہے  limitationکی کیا  ےدین ٹکو پال ںلوگو
ر ھکوئی گ ںی  میٹآج تک کسی ایک سوسائ ہک ںبتائی
بیس  ہے۔، پانی آ گیا ہے، جبلی آ گئی ہےا ہبن  ر

دفن  ںان می ےروپ ںاربو ےک ںلوگو ےس ںبیس سالو
ا کیا ھت اچہب ےآپ ن! جناب چیئرمین ں۔یہ ےو چکہ

 ہدوبار ےآپ ن ہک ںوہی شکرگزار ڑآپ کی ب ںاور می
 specificاس پر ایک  ۔کیا referکو  یٹکمی ہمعامل ہی

time limit  ےآپ پور ںتین سال می ہک ےیہونی چاہ 
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گا،  ےمل جائ ٹتو آپ کو پال ںمجع کرا دی ےپیس
تو  آپ کو  ںمجع کرا دی ےآپ پیس  ںپانچ سال می

جناب  ۔گی ےولت مل جائہجبلی، پانی اور گیس  کی س
، ہےوئی ہی بنی ٹکی سوسائ ٹماری اپنی سینیہ! واال
 ںان می ہک ںبتائی  parliamentarianکوئی ایک  ھےمج
 ےپیس ےان متام ک ہو جبکہمال  ٹکسی ایک کو پال ےس

یا  ں، صحافیوںمال تو عام لوگو ںیہن ںمیہ ں۔یہمجع 
ا ڑب ےآپ ن ہی  ں۔یہ ےکسی اور کی کیا بات کرت

ی کو ٹکر دیا، کمی referی کو ٹکمی ہا کیا کھاچ
اور اس  ےنگ بالئٹس پر میفوری طور پر ا ہک ےیہچا

 ے، اس پر قانون بنائےبنائ  criterionکا ایک 
ہ۔شکری ۔وہاور اس قانون کی عملداری 

 ہی وٹجی کمی :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
  .your points are well takenگی  ےل ھمعامالت دیک

Question No.77, Dr. Khalid Mehmood Soomro. Answer 

taken as read جو دیا  ھسب کچ ہی ہک ہےطلب اس کا م
ہے۔ ںیہکی ضرورت ن ےکرن repeat ہو ہےگیا 

77. *Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro:
Will the Minister for Finance and Revenue be 
pleased to state:

(a) the .names, designation and place of 
domicile of officers in 
BS-17 and above working in the Ministry, 
its attached departments, corporations and 
subordinate offices; and

(b) the number of posts lying vacant in the 
above organizations in BS-17 and above, 
with grade-wise and province-wise break up?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The names of 
Officers, designation and place of their domicile 
working in Minister of Finance, its attached 
Departments, corporations and subordinate offices is 
at Annex-I.

(b) The posts vacant alongwith province wise 
break up is at Annex-II.

(Annexures have been placed on the Table of the 
House as well as Library).

Mr. Presiding Officer: Any supplementary?
! جناب واال :ر خالد حممود سومروٹسینی

Finance Division 133 ںمی officers ہسرت ڈجو گری ںیہ 
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 ںیہ ہےپر کام کر ر ںاوپر کی اسامیو ےاور اس س
مارا ہ ں۔یہآدمی  ٹھصرف آ ےک  ھسند ہصوب ںاور ان می
19% quota  کی  ںزیادتی کیو ہی ھسات ےمارہ، ہےبنتا

 ےو گا؟ اس کہکن کس طرح مم ہ؟ اس کا ازالہےگئی 
 ےن ںوہان ںاس می ںیہبعد جو مزید تفصیالت دی گئی 

  ںمی ےیا حساب کرن ےمشار کرن ہتاک ےدی ںیہمنرب ن
 ںمیہتو  ےمکمل منرب دیت ہاگر ی ۔وہکوئی آسانی 

 Office ںمیہ ےن ںوہچل کر ان ےوتی لیکن آگہآسانی 

of the Controller General of Accounts ےکام کرن ںمی 
 ںوہمطابق ان ےک اس ہےکی  جو تفصیل  دی  ںلووا
تو اس کو پنجاب  ہےومیسائل پنجاب کا ڈجن کا  ےن
اس کو  ہےسرحد کا  ہومیسائل صوبڈ، جن کا ہےا ھلک

ومیسائل بلوچستان کا ڈ، جن کا ہےا گیا ھسرحد لک
 ھکچ ںمی ھ، سندہےا گیا ھتو اس کو بلوچستان لک ہے
اور  ےس Sindh Urban ھ، کچےس  Sindh Rural ںیہ ھےلک

ومیسائل ڈجن کا   ںیہلوگ  ےایس ںاکثر  درمیان می
 ہکراچی کون سا صوب! جناب واال ہے۔ا گیا ھکراچی لک

الگ کر  ےس ھسند ہکراچی کو صوب ےن ںوہ؟ کیا انہے
ے۔؟ اس کی وضاحت کی جائہےدیا 

ہ۔جی وزیر صاحب :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

ب جنا ہشکری :رھحنا ربانی ک ہحمرتم
 ںیھاگر آپ دیک ںجواب می ےاسی سوال ک! چیئرمین

 ٹہاور کوئ ہےا ھی لکھپر بلوچستان ب page No. 2تو 
 ںر دونوھتو پ ہےوئی ہاگر غلطی  ہے۔ا ھی لکھب

خیال  ےمیر ہے۔وئی ہغلطی   equally ھسات ےک ںصوبو
تو  ہےخمتلف   اٹکا کو  Rural and Urban ہکیونک ںمی

 ہےخمتلف کی گئی   specification ےاسی لی ںاس می
 ںوہاتنی اجازت ضرور چا ےمعزز ممرب س ںاس می  ںمی۔

سوال کوئی دو سو  ہی ہک ںیہ ہےر ھآپ دیک ہگی چونک
 clearly ںمی ےاس لی ہےپر حمیط  ہزیاد ےس ںصفحو

سکی لیکن  ھدیک ںیہتو ن  detailsکی  ےایک ایک صفح
کر  ٹھبی ھسات ےم ان کہچیز کو  specificاس  

analyze  تک    ںاہج ے۔گ ںکر لیquota متعلق ان  ےس
 ےاس ک ہےا بنتا ٹجتنا ان کا کو  ہکہےکی بات  

 ےوئی تو اس سلسلہ ںیہن  hiring or postingمطابق 
ر ہ  ںتو اس می ںیھدیک ہاس سوال کا دوسرا حص ںمی
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  fillی ھاب ہجو ک ںیہ  postsت سی ایسی ہب ںمی ےمکحم
 ےک ےلین administrative briefing ےن ںمی ں۔یہونی ہ

کا  quota ںاس می ہی کھدایت دی تہی ہبعد ان کو ی
کی  ںاور جن جن صوبو ںیھضرور خیال رک

representation  ںپوری کوشش کری ےلہپ ہے ںیہصحیح ن 
پر اس  ںاہلیکن ی ںکری  posts create ےس ںاہو ہک

جب   ہگا ک ڑےا سا احساس کرنا پڑوھی تھچیز کا ب
 ہتو و ہےوتی ہ post vacantوئی اس طرح کی ک

Establishment Division  ےذریع ےک fill  اس  ہے۔وتی ہ
ہے۔وتی ہی سی کم ڑوھت  choiceپاس  ےمارہ ںمی

خالد صاحب ،  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
 detailedی ہت ہب ہی ہچونک ہک ہےدی   offer ےن ںوہان

 گا اور ےمل ںیہن  timeر اتنا ھاور آپ کو اد ہے 
 ہکیونک ےگ ںسکی ےد ںیہر نھایک ایک کا جواب اد ہو
 ہک ہےکی   offer ےن ںوہان  ہے۔  time consumingتہب ہی

-well، آپ   ںیہ ےکرت homeworkت  ہی بھآپ ب ہچونک

versed ںیہ ےوتہ  situation ہتو آپ ی  ےس  offer 
، ںکرلیpoints clear ہکر  ی ٹھبی ھسات ےکران ک  ےل
۔گی  ںدی timeآپ کو  ہی

یک ٹھ ںچلی :ر خالد حممو د سو مروٹسینی
۔جی ہے

Mr. Presiding Officer: Thank you, Next 
supplementary. 

جناب  :خان ہر سلیم سیف اللٹسینی
ی ہاس طرف  ہآپ زیاد ہے ہگل ہی ےآپ س! چیئرمین

 ھاتہ ےکافی وقت س ےن ںمی  ں۔یہ ےتہر ےتھدیک
تو  ںلیا کری ھی دیکھب اگر اس طرف ۔اھوا تہایا ٹھا

۔وگیہآپ کی نظر عنایت 
 ےن ںمی Sorry :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

ں۔یہا نھدیک

 ہگزارش ی :خان  ہر سلیم سیف اللٹسینی
 ےی سواالت آئھب ںدنو ےلھپچ ہا کھدیک ےآپ ن ہک ہے

 اور ںمی ےبار ےلیرب یا  ویلفیئر اتاشی ک
 Planning ۔اھت ںیہن ی ھب کوئی  ےسبلوچستان  

Commission   یہان کا تعلق ایک   ںیہ ےجو سار ںمی 
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 ہکہےسفارش  ےحکومت وقت س ہمیری ی  ہے۔ ےس ےصوب
صرف   ہک ںیہن ہاور  ی ںآپ ضرور اس پر غور کری

مارا ملک ایک ہ،  ہےوا ہفنانس کا ایک سوال 
ر ایک کو منائندگی ملنی ہ ںاس می ،ہےریشن ڈفی
آپ  ہک ہےز ایک جتوی ےلیےحکومت وقت ک  ے۔یہچا
 ںیٹلس ہو ہک ںیہک ہویژ ن کو یڈر ہ ےربانی کر کہم

، اس کو ضرور پورا کیا  ہےی کمی ھب ںاہج  ں۔بنائی
 ے۔جائ

 ہے  ھسند ہواحد صو ب ہک ہے ہدوسری بات ی
 ےاور کسی صوبہے اٹپر اربن اور رو رل کو ںاہج

اس کو آپ    ہکےی سوچا جائھاس پر ب ہے۔ ںیہن ںمی
انا ڑھی اس کو بھب ںمی ںور صوبو؟ ا ہےنا ھرک ےن

ی حکومت وقت ھاس پر ب  ہے۔نا ھرک ںیہیا اس کو ن ہے
 ے۔یہکو سوچنا چا

Mr. Presiding Officer: Thank you, yes 
Minister Sahiba.

Ms. Hina Rabbani Khar: Yes, suggestion is 
well taken. 

Mr. Presiding Officer: Next Question No.78, 
Muhammad Talha Mehmood Sahib. 
78. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan:

Will the Minister Incharge of the Cabinet 
Division be pleased to state:

(a) the names of cooperative housing societies 
which have launched their housing schemes 
in Islamabad;

(b) the names of the societies which have been 
issued NOCs by the CDA; and

(c) the names of the societies which have 
fulfilled the required formalities for 
issuance of NOCs and the time by which NOCs 
will be issued to them?

Minister Incharge of the Cabinet 
Division: (a) Name of the Cooperative Housing 
Societies:—

1. M/s. Jammu & Kashmir Coop. Housing Society.
2. Cabinet Division Employees Cooperative 

Housing Society.
3. M/s. Multi-Professional Coop. Housing 

Society.
4. T&T Employees Cooperative Housing Society.
5. Ministry of Interior Coop. Housing Society.
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6. Supreme Court Employees Cooperative Housing 
Society.

7. M/s. Civilian Employees Cooperative Housing 
Society.

8. M/s. senate Sectt. Employees Cooperative 
Housing Society.

9. Federal Employees Cooperative Housing 
Society.

10. Accounts Group Officers Cooperative Housing 
Society.

11. Central Board of Revenue Employees Coop. 
Housing Society.

12. Air Port Employees Cooperative Housing 
society.

13. Aiwan-e-Sadr Employees Cooperative Housing 
Society.

14. M/s. Emgineers Cooperative Housing Society.
15. Pak. PWD Employees Cooperative Housing 

Society.
       (b)  1.  M/s Jammu & Kashmir Coop. Housing 
Society (Khayaban-eKashmir-I, G-15/F-15 Islamabad).

2. Cabinet Division Employees 
Cooperative Housing Society (E-16, & E-17 
Islamabad).
3. M/s Multi-Professional Coop. 
Housing Society (Multi Garden A-17, B-17 & 
B-18, Islamabad).
4. T&T Employees Cooperative Housing 
Society (Tele Garden F-17/2 & F-17/3, 
Islamabad).
5. Ministry of Interior Coop. Housing 
Society (G-16, Islamabad).
6. M/s Civilian Employees Cooperative 
Housing Society (Soan Gardens, Mouza Lohi 
Bher Zone-V, Islamabad)
7. M/s Senate Sectt Employees 
Cooperative Housing Society (Mouza 
Herdogeher Zone-V, Islamabad)
8. M/s CBR Employees Cooperative 
Housing Society (Mouza Lohi Bher, Zone-V), 
Islamabad.
9. Al-Hamra Avenue Mouza Ara Chirah, 
Zone-V, Islamabad -AI-Hamra Avenue (Pvt) 
Ltd.
10. River Garden Village Bhandar Mouza 
Sihala, Zone-V, Islamabad-
M/s Renaissance Developers (Pvt.) Ltd.
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(c) Nil.

ی ہ ےلہپ ہی:نگ آفیسرڈجناب  پریذائی
۔۔۔۔اگر آپ   لیکن ہے ںی  میٹکمی

  ےجی میر :حممود آریان ہر حممد طلحٹسینی
 ںتو می ہےجوایا ھب  ےآپ ن ےکر ک  clubےس ےحوال

کوئی  ۔گا ںکر لو  discussپر  ںاہو کو اس  
supplementary ں۔یہن

کوئی اور  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
supplementary  ہے۔کرنا چا  Right, we move to the 

next question which is 79, Prof. Muhammad Ibrahim 
Khan.
Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Question No. 79.
79. * Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan:

Will the Minister Incharge of the Establishment 
Division be pleased to state:

(a) the amount available in the account of 
Benevolent Fund and Group Insurance Fund;

(b) the amount paid to the families of 
Government servants died during the last 
,five years; and

(c) the amount from the said account invested 
in the profit schemes, indicating also the 
profit earned or loss sustained it each 
scheme during the last ten years?

Minister Incharge of the Establishment 
Division: (a) The amount available on 14-07-2009 is 
as under:—

(i) Benevolent Fund is Rs. 46.650 million.
(ii) Group Insurance Fund is Rs. 2.765 

million.
(b) The amount paid to the families of 

Government servants died during the last five years 
is Rs. 4,749.534 million.

(c) The sum of Rs. 17,143.06 million is 
invested in various profit schemes. A profit of 
Rs. 13,598.90 million was earned during last 
ten years. Scheme wise investment as on 05-
062009 and profit earned during last ten years 
is placed at Annex-A.
(d)



28

Mr. Presiding Officer: Answer taken as 
read, any supplementary?

 :یم خانہرپروفیسر  حممد ابراٹسینی
اس پر  ہے  supplementaryسوال پر میرا  ےاگل !جناب

ہے۔ ںیہکوئی ن
Mr. Presiding Officer: Anybody else who 

would like to ask supplementary? No. So, we move to 
the next question No. 80, Prof. Muhammad Ibrahim 
Khan.

Mr. Presiding Officer: Answer taken as 
read, any supplementary? 

 :یم خانہرپروفیسر  حممد ابراٹسینی
 ےک  supplementary ےاس سوال ک! جناب چیئرمین

 ںوہدینا چا ہسوال کا حوال ہگزشت ںمی ےس ےحوال
 ہک ںمی part-c ے،  اس کہےبتایاگیا  ہی ںمی 79 ۔گا

خمتلف   ےملین روپ  17143.06 ںمی  ںدس سالو  ہگزشت
پر  ناور ا ںیہ ےگئ ےکی   invest  ںمی ںسکیمو

اس   ہے۔و چکاہ earnی ھب  profitملین   13598.90
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 ہک ہےبتایا گیا  ںمی (a)میرا  ںجواب می ےسوال ک
کوئی  ےلی ےبزرگ پنشنرز کزائد ےسرت سال س
provision  کوئی ںیہن ،proposal under consideration 

 benefit Benevolent Fund andان کو کوئی  ہک ںیہن

Group Insurance   اس کی کیا  ۔ ےدیا جائ ےد  ےس
 ہےا گیا ھپوچ ںاہی  جھب  ںمی  ’part ‘bاور  ہے ہوج
 whether there is any proposal under consideration  ہک

of the government to pay monthly relief to 

pensioners? کوئی   ہے۔ ںی منفی میھاس کا جواب ب
monthly release  اور  ہے ںیہن‘c’  ہکہےا گیا ہک ںمی 

بعد جو  ےک  2006-1-1 ہک ہے ںمی  ’yes‘ال تو ہپ
سال کی  25ان کو  ںیہ ےوال ےونہائر ٹپنشنرز ری

 ےگا لیکن اس س ےمل  benefitسروس کی بنیاد پر
  benefitان کو کوئی  ںیہ ےوئہائر ٹجو ری ےلہپ
 ہک ںیہات کیا ہکی وجو ںان تینو ۔اہدیا جا ر ںیہن

؟ ہےآیا  ںجواب منفی می
Mr. Presiding Officer: Honourable Minister 

for Establishment Division.

۔ربانیہگی، م ںی جواب دیہآپ 
،  ۔جناب واال ہشکری :ہرین انور راجہم ہحمرتم

 ں۔یہ ھےپوچ ےکر ک  club ےن ںوہسواالت ان ںدنو ہی
 ہو  ہے  concernکا  honourable Senatorجو  ںاس می

basically  ےس  78جو   ہک ہے ہی above   ان  ںیہلوگ
ایسی   but as such ےیہملنا چا  benefit ہی یھکو ب

دیا   benefit ہان کو ی ہک ہے ںیہکوئی پالیسی ن
اس پر   ہاگر ی ہےاس پر غور کیا جا سکتا   ے۔جائ

تک جن کی   2006-1-1اور  ںدی ےد  questionکوئی 
retirement  اس   ۔گا ےمل ڈفن ہان کو تو ی ہےوئی ہ

 ہے ںیہن  proposalایسی کوئی   as suchبعد  ےک
  ہو ںیہ  زڈپر  فن ںاہجوی ہپاس  کیونک ےحکومت ک

 ےارب ک  liabilities 18اور  ںیہقریب  ےارب ک 17
جو   ہے ڈایک فن  self-generated ہاور ی ںیہقریب 

public servants  تو   ہے۔تا ٹک ےس ںمی  ہکی تنخوا
 ہو ہک ںکری  requestم ہ ےس Finance Divisionیا تو 
اور   years 70م ہ ہتاک ےد ےد ںمیہ  amountاتنی 
ر ھیا پ ںسکی ےی دھکو ب ںلوگو ےک  above ےاس  س
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وتی کرنی ٹک ہزیاد ےس ںمی ںوہان کی تنخوا ںمیہ
  proposals under considerationایسی تین     ۔گی ڑےپ
ی ھاب but as such ہےا ہو رہی ھاور ان پر کام ب ںیہ

۔بنی ںیہکوئی  پالیسی ن ںمی ےبار ےاس ک
Mr. Presiding Officer: Any other 

supplementary? 

 :یم خانہرپروفیسر  حممد ابراٹسینی
 ےس ھمج  fresh question ہوگی کہی ہی  requestمیری  

 ےکر آگ ےحکومت اس  کام  کو لےجبائکی   ےنھپوچ
   13اور  ہےوا ہ  invest ہارب روپی ہاور سرت ڑھےب

ی ھب ےاور آگ ہےوا ہ  earnی ھب profitارب کا  
profit  لیکن   ںیہتو موجود  ےاس حلاظ س ۔گا ےآئ

 ھےمج ےوگی اس سہ ہاور ضرورت بالشب ہےاگر ضرورت  
ی ھب  Finance  ےاس لی   و گیہضرورت  ہک ہےاتفاق 
 ہےچا   ،ںیہ ےحص ےک  governmentیعنی  ہے ںاس می

Cabinet Division  یاEstablishment Division یا   ہے
  help ںی اس میھب  Finance Divisionتو  ہےفنانس 

ائر اور ٹری  ےلہپ ےس 2006-1-1اور  اس طرح   ےکر
 ے۔دیا جائ  benefitی ھکو ب ںوالو  ےنوہپنشنر 

 Fresh! جناب واال :ہرین انور راجہم ہحمرتم

question مگر ان کا   ںدی ے، د ںیہاگر دینا چا
 ہر ایک دفعھپ ںاور می ہےدیا  ےد completeجواب 

  ںیہ  thousand families 63اس وقت    ں۔وہبتا دیتی 
 ےد monthly according to their pay scalesم ہجن کو 

 ںیہیک دم یک مشت ن  ہارب روپی  ہسرت ہاور ی ںیہ ہےر
مجع کیا گیا  ںمی ےعرص ےک  years 40 ہی ہآیا بلک
 ںاس می ںیہ ہےکی بات کر ر ےارب روپ 13اور جو 

دیا   monthlyان کو   thousand families plus 63 ےس
 ںگئی ڑھس  بٹگران ہبعد ی ےاور اس ک ہےا ہجا ر
 marriage grant, burial charges, educational ےجیس

stipends اور جب  ںیہinvalid validity  ہےوجاتی ہ 
 ہی ہے۔وتی ہ  deathاور  ہےوتی ہ  retirementر ھاور پ

ز ڈان فن ےس ہجس کی وج ںا دی گئیڑھب ںت سی چیزیہب
 ہک ںدی  proposalاگر کوئی ایسی   ۔کمی آ گئی ںمی

یا  ںوتی کر یٹک ہزیاد ےس ںمی  payمالزمین کی 
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Finance Division تو   ےد ےدmost welcome ہتو ی 
 .Thank you ۔گی ےو  جائہ  completeاسکیم ماریہ

80. *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan:
Will the Minister Incharge of the Establishment 
Division be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under 
consideration of the Government to extend 
benefits of Benevolent Funds and Group 
Insurance to the pensioners beyond 70 years 
of age;

(b) whether there is any proposal under 
consideration of the Government to pay 
monthly relief to pensioners, if so, its 
details; and

(c) whether it is a fact that Farewell Grant 
and Benevolent Funds equal to one month 
basic pay have been allowed to employees 
having 25 years continuous service and 
retired after 01-01-2006, if so, whether 
there is any proposal under consideration 
of the Government to extend this facility 
to those who retired before that date?

Minister Incharge of the Establishment 
Division: (a) No.

(b) No. 
(c) Yes. However, there is no proposal under 

consideration to extend the facility of Farewell 
Grant to those employees who retired before 01-01-
2006.

Mr. Presiding Officer: Any other 
supplementary? So, we move on to next question.
Question No. 81, Senator Salim Saifullah Khan.

81. *Senator Saleem Saifullah Khan:
Will the Minister for Finance and Revenue he 

pleased to state:
(a) the amount of honourarium/bonus granted to 

the Chairman and other members of 
Securities and Exchange Commission  of 
Pakistan during the financial years 2007-
08 and 2008-09 indicating also the basis 
on which it was granted; and

(b) whether it is a fact that the said amount 
was granted in violation of the prescribe 
rules?
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Ms. Hina Rabbani Khar: (a) 
Honorarium/bonuses are paid on calendar year basis. 
The details are as follows:—
Detail of Honorarium/Bonus granted to the Chairman /

Commissioners  in January 2009 based on the 
performance for year 2007 

—————————————————————————————
S.No.  Name Performance      Guaranteed Total  (Rs.)

   Bonus (Rs.) Bonus (Rs.)
——————————————————————————————————

1. Mr. Razi-ur-Rahman Khan,
the then Chairman    1,168,020  584,010 

1,752,030
2. Mr. Salman Ali Shaikh,

the then Commissioner 1,168,020 584,010 
1,752,030

3. Mr. Rashid I. Malik,
the then Commissioner 1,168,020 584,010 

1,752,030 

————————————————————————————————

Detail of Honorarium/Bonus granted to the 
Chairman/Commissioners 

in July 2009 based on the performance for the year 
2008 

—————————————————————————————
S.No. Name Performance    Guaranteed      Total 
(Rs.)

    Bonus (Rs.)    Bonus (Rs.)
   1.  Mr. Razi-ur-Rahman Khan,
       the then Chairman 1,205,280 602,640 
1,807,920
   2.   Mr. Salman Ali Shaikh,
      the then Commissioner 1,205,280 602,640 
1,807,920
   3. Mr. S. Tariq A. Husain.

Commissioner        1,168,020 584,010 
1,752,030
—————————————————————————————————

Chapter 3 of HR Hand Book 2007 (service rules 
prescribed with the approval of the Securities & 
Exchange Policy Board) provides that all officers 
governed under the.HR Hand Book 2007 shall be allowed 
one gross salary as fixed bonus every year and 
variable performance bonus on the rate approved by 
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the SEC Policy Board on recommendation of the 
Commission.

(b) No, the amount was granted in terms of 
the permissible rules. The amount of bonuses was 
granted to Commissioners including Chairman in 
consonance with Chapter 3 of HR Hand Book 2007 and 
also with the approval of the SEC Policy Board.

Mr. Presiding Officer: Answer taken as 
read, any supplementary? 

 ۔جی جناب :خان  ہر سلیم سیف اللٹسینی
پر بتایا  ںاہو یت ںیھاگر آپ دیک! جناب چیئرمین

ر سال ہ ےروپ ھالک ہبار ہگیار تقریبًا  ہک ہےگیا 
guaranteedایک تو   ںان می ں۔یہ ےجات ےدیئ bonus 

  ہی .which is part of their benefit ہےیک ٹھ،  ہےوتا ہ
performance   کونdetermine  ان کی  ہک ہےکرتا
performance اس   ہے۔ی ہر ںیہیا صحیح ن ہےی ہصحیح ر

؟  ںیہ ےخود کرت determination Chairman or Memberکی  
 ہی اور اداریا کوئ ںیہ ہےر ےآپ کو خو د د ےاپن

؟ ہےپر دیتا   basisکی   performanceان کی 
ر ٹجی منس :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

 ہ۔صاحب
Ms. Hina Rabbani Khar: Thank you, Mr. 

Chairman. There is an SEC, Securities Exchange 
Commission Policy Board 

 ےکر ک  evaluateکو   performanceان کی  ڈبور ہاور ی
performance bonus   جو   ہے۔ان کو دیتاsecond part 

of the question  ہکیا ی ہک ہے  ہی  ہو ہے rules  ےک 
  ہی ںان می  ں۔یہ  rules ےجو ان ک  ہےمطابق  بات  

Performance bonus and Guarantee Bonus اب  ں۔یہ ںدونو
ا ساڑوھآپ کو  ت ںمی

 just to give comfort to the honourable member who 
has asked the question. Let me just go over the 
member of the Policy Board which is a nine member 
board, Mr. Chairman, and may I mention the member 
from the private sector are Mr. Anwar Saifullah who 
is an industrialist and was then an MPA and now a 
Member of the National Assembly. Mr. Munawar Hamid, 
who is former Chairman, ICI Pakistan, Mr. Qazi Saeed 
Esa who is Barrister-at-law and Member of the Board 
and Faisal Bari who is head of the Economic 
department, LUMS.
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Then Mr. Chairman, we have about 5 members from 
the Government side which are; Secretary, Ministry of 
Finance, The Secretary of Law and Justice Division, 
the Secretary, Commerce Division, the Chairman, SECP 
himself is an ex-officio member but this is one of 
the 9 members of this Board and then, there is the 
Deputy Governor of the State Bank of Pakistan who is 
again an ex-officio member.  Now, Mr. Chairman, it is 
pertinent to point out that if you want to attract 
good people for an establishment such as this, then, 
obviously, you have to give them some sort of 
incentives to be able to attract the right people. I 
know, I see a lot of hands raised but just to give 
comfort to the  honourable members that this is 
according to the rules stipulated within their chart.

Mr. Presiding Officer: Senator Pervaiz 
Rashid.

 ںمی! جناب چئیرمین :ر پرویز رشیدٹسینی
 ہجیسا ک ہک ںوہا ہر ہاس طرح دلوانا چا ہآپ کی توج

 ھے، مجںیھی تہبتا ر ںمیہ) فنانس(وزیر مملکت   
کو کون  performanceچئیرمین کی   ہک ےبتایا جائ

evaluate  اور کیا چئیرمین صاحب اپنی  ہےکرتا
performance یہمطابق خود  ےکو اس سوال ک evaluate 

؟ ںیہ ہےکر ر
 earning ہمیشہبونس  ہک ہے ہمیرا دوسرا سوال ی

 ےو، آپ نہکیا  earn ھکچ ےآپ ن ہک ہےپر دیا جاتا 
تو  ہو، یہ، کوئی منافع کمایا ںوہ ےکمائ ےپیس ھکچ

 ےن ںوہاور اس کو ان ںیہ ےی کرتٹھاک fee ےس ںلوگو
ان کی  ےاس طرح س ہجب ک ہےاپنی آمدنی بنا لیا 

چئیرمین  ہک ںیہدو سوال  ےمیر ہے۔ ںیہی آمدنی نکوئ
اور   ہےکرتا  evaluateکو کون  performanceصاحب کی 

ی  ھب ںاردو اور پنجابی می ہمارا جو ایک حماورہ ہو
ی اس کا کوئی ھب ںاسی طرح پشتو اور بلوچی میہے

 ںاپنیا ڑم ڑم  ںیاڑریو ڈےانا ون ‘ہوگا کہمتبادل 
 ہمیشہی ہآپ کو  ےاپن  خود  ڈبور  ہی ’ےدیو ںنو

ہے۔تا ہبونس تقسیم کرتا ر
Mr. Presiding Officer: Punjabi is a very 

expressive language.
Ms. Hina Rabbani Khar: Mr. Chairman, 

Punjabi is certainly a very expressive language but 
clearly I think, I answered his first question.



35

ایک  تو ان  ں۔وہاس کی وضاحت کر دیتی  ےسر ھپ ںمی
  ہوہے stipulated ےلی ےجو ان ک ہےی بونس ٹکا گارن

 performance bonusان کا جو   ہے۔ان کو ملتا 
 ےن ںممربز کی می ےجس ک ہے ڈتوجو پالیسی بورہے

جس   ہے nine members policy board، جو  ہےوضاحت کی 
 ےن ںمی ےجن ک ںیہتین ممربز  ےسprivate sector  ںمی

ر فیصل باری صاحب، منور حامد ٹاکڈ ںیہ ےنام لی
ی   ہصاحب، انور سیف الل خان صاحب، قاضی فائز عیس

 ےس ںر میٹر پانچ ممربز جو پبلک سیکھصاحب اور  پ
 Finance ںجن می ںیہ ےس  ںمی ٹیا گورمنن  ںیہ

Secretary, Secretary Law and Justice, Secretary 
Commerce, Division, Deputy Governor State Bank of 

Pakistan and Chairman, SECP Ex-Officio member تو  ںیہ
، ان ہےتا ھدیک bonuses ےان ک  nine member board ہی

مطابق ان ےاور اس ک ہےکرتا performance evaluateکی 
ہے۔کرتا  bonus recommendکو 

 ہا کھان کا دوسرا سوال ت! جناب چئیرمین
performance bonus بونس کا  ےی قسم کھیا کسی ب

direct co-relation ےن ںوہجتنا ان ےیہونا چاہ 
 ۔ ہے ںیہی نہ ہواال ادار ےتو کمان SECPکمایا لیکن 

SECP ہتو و ےن system generate   ےجس س ہےکرنا 
 ے۔وسکہتر ہب  economic managementماری   پوری ہ

تعلق  ےس  SECPرا ماہ!ی جناب چئیرمین ھب ےویس
ایسی  ہاس وقت کوئی گیار ںاس می ہےتا ہر

legislations اور  ںیہSECP  ہو ہک ہے ہی  یہکا کام  
environment ےتر کرہب for instance Broker Houses ںمی 

issues ہو ںر تو اس میھر ادھیا اد ںیہ ےوتہ through 

legislation rules establish اگر  ےجس س ےکر سک
 ےد teethتو آپ  ان کو ہےوتا ہغلط کام  کوئی

ایسی  ہتو  گیار ں۔دال سکی justice  ہ،  اس کو وںسکی
legislations جو  ںیہSECP ی تیار ھاس وقت ب  ےن

اور کئی  ںیہآنی  ںمیHouseجو  ںیہوئی ہی ھرک ےکرک
 standing committee and Nationalجو آپ کی  ںیہایسی 

Assembly standing committee ںیہی کر دی ھپاس ب ےن 
 ےکمایا اس س ےن ںوہجتنا ان performanceتو ان کی 

لیکن ان کی کیا  ےکرت ںیہنevaluateبالکل  
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performanceکیا  ے،ان  ک ہےtargets or goals جو  ھےت
جو  policy directions،کیا   ےکی achieve ےن ںوہان

ان  پر  ہو  ںیھدی گئی ت  ےان کو حکومت کی طرف س
 I agree withتو  ہےچل ر ںیہیا ن ںیہ ہےیح چل رصح

the honourable member ان کا کوئی ہکdetermination 
 ںیہن clearly ےجو کمایا اس س ےن ںوہکسی طرح  ان

 I think, you should have confidence inوتا  لیکن ہ

the fact  ا ڑاتنا ب ہی ہےبنایا  ےم نہ ڈجو بور ہک
balanced private sector and public sector ےلی ےک 

 so, I think, we should take comfort in the fact andہے
rely on the  collective wisdom to upgrade such 
institutions.

Mr. Presiding Officer: Senator Haji 
Muhammad Adeel.

 ہوزیر صاحب ںمی:ر حاجی حممد عدیلٹسینی
 ںجس می ہےئی ایک سال  ایسا کو ہک ںوہتا ھپوچ ےس

۔مال ںیہان کو کارکردگی بونس ن
 ہی  !جناب چئیرمین:رھحنا  ربانی ک ہحمرتم

  ہو ھےت ےجو رولز آئ ےاور ان ک ہے ےس ٢٠٠٧بونس 
ان کو  ےتو اس وقت س ںیہگ ھلگ ب ےی اسی وقت کھب

performance bonusڈاس کا جو پالیسی بور  ہے۔ا ہمل ر 
پر  ںاہی ہچونک ہا  کھی تھب ہی viewاس کا ایک  ہے
تو ان پر   ںیہ ںیہن ےاتن ںیئہچا ےونہکمشنرز  ےجنت

undue load بونس دیا گیا  ںیہان ےس ہا اس کی وجھت
کرنا  point out ہمعزز رکن کا ی ہےلیکن میرا خیال 

ر سال تقریبًا  ہان کا  performance bonus ہک ہےدرست 
 I think this is something which weہےا ہی رہاتنا 

should tell the policy board that the performance 
bonus should be different in different years based on 
various performance criterion but by and large  this 
is within the ambit of their rules and regulations.

Mr. Presiding Officer: Next Question.82.
82. *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan:

Will the Minister for Finance and Revenue be 
pleased to state:

(a) the names and quantity of various imported 
items cleared at Islamabad dry port during 
the last three years;
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(b) the value assessed and duty levied on each 
of the said consignments; and

(c) whether it is a ,fact that in some of the 
said cases the assessment made was less 
than the actual value, if so, the name of 
officers responsible for the same and 
action taken against them?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Following major 
items were imported/cleared through Islamabad Dry 
Port during the last three years:—

Items Declared value 

1. Cosmetics Rs. 514.22 
Million

2. Stationery Rs. 201.502 
Million

3. Auto Part (Old & Used) Rs. 5860.868 
Million

4. Industrial raw materials Rs. 672.078 
Million

5. Others Rs.10756.777 
Million

—————————
                                  Total:    Rs. 
18005.163 Million

——————————
(b) The desired information is given below:—

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

Items Value assessed Customs Duty collection 
—————————————————————————————

1. Cosmetics   Rs. 524.026   73.199
2. Stationery   Rs. 207.899   41.093
3. Auto Part (Old & Used)   Rs.6138.616  

668.752
4. Industrial raw materials          Rs.

686.257 14.994
5. Others                      Rs.13809.578  

1799.723
—————————————————————————————
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                    Total:  Rs. 21366.376  
2597.761
—————————————————————————————

(c) The assessment of imported goods is made 
in accordance with the legal provisions of 
sections 25 and 25A of the Customs 
Act,1969 and in the light of database 
values and valuation advices/rulings. 
Short assessment was made in three cases. 
Disciplinary action against three 
officials involved in these cases has been 
taken. Details of cases where assessment 
made was less than the actual value  and 
names of officials responsible and action 
taken against them, is attached as 
Annex-A.

(d)
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Mr. Presiding Officer: Any supplementary.

جناب  :آریان دحممو ہر حممد طلحٹسینی
 ۔گا ںبات کرو ےس ےحوال ےک evaluation ںمی! واال
اور جو  ہے ہمسئل ںمی evaluation ہک ںوہتا ہمسج ںمی
خالف  ےک ںتین لوگو ںاس می ہےدیا گیا  ٹچار

disciplinary actions کر  ڑھپ ںمی  ہی ۔ ںیےہوئہ
 ےو جائہصورت حال واضح  ےاس س ںوہتا ہسنانا چا

۔گی
Recovery of the entire short-levied amount has 
already been affected.  FIR also lodged against the 
importer and clearing agent.  The matter is still 
pending before the court. No action has taken against 
any of the staff members, because there has been no 
connivance/malafide on their part, as the case was 
detected at the initial stage, before any assessment 
was made.

 ںاس می ہگا ک ںوہنا چاھپوچ ہی ںمی! جناب واال
 Custom departmentتو  ہو ہےواال  ےکرن assessmentجو 

Government of Pakistan خالف  ےان  ک ںیہلوگ  ےک
 ہی ہک ہے ہدوسری بات ی ۔کی گئی ںیہن ںکارروائی کیو

 ۔ ہےا ہکیا کر ر ہآخر ی ہے valuation departmentجو 
، ںتو اربو ںاہی ہےوئی ہ detectتو ایک چیز  ہی

و ہ clearوکر مال ہ under evaluationکی ےروپ ںوڑکرو
کیا طریق کار  ےآپ ن ںمی ےبار ےاس ک ۔ ںیہ ہےر

ے۔بتایا جائ ھےمج ںمی ےاس بار ۔ ہےوضع کیا  

معزز ! جناب واال :رھحنا ربانی ک ہحمرتم
اور سوال کی  ہےکی   point outجو بات  ےرکن ن

 issueا ڑت بہیقینًا  ایک ب ہی ہےائی ھٹا ںصورت می
اور اس چیز کا  ںیہ ےم خود اس کو مانتہ ۔ ہے

اس  ےس ہکی وج ےونہغلط  Evaluation ۔ ہےاحساس 
 ںاس می ں۔یہےہکی کوشش  کر ر ےتر بنانہم کو بٹسس
 total declared value or  ہےوضاحت مانگی  ےن ںوہان

total assessed value اگر آپ  ںاس میdifference 
 ےن importer ہجو ک  total declared valueتو  ںیھدیک

 ہو ہے total assessed valueی  اور جو ھت  625. ہکی و
rupees in millions اور  ہےassessment of Custom 

Evaluation Officer, that is 2.43 million rupees. So, 
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clearly this discrepancy assessment م کیخت ےن ےوال 
 casesجو دو باقی  ںیہ casesپر تین  ںاہاور  اور ی

ا  اس کی  ھت assessment officerجو  ںان می ںیہ
malafide intention مطابق  ےآئی  اور اس  کےسامن

disciplinary action جناب  ۔خالف  لیا گیا ےاس ک
 ےتر کرنہکو ب evaluationم کی ٹسس ےپور! چئیرمین

پاس دو  ےاس وقت آپ ک ں۔یہہےم کیا کر رہ ےلی ےک
 Director Generalایک   ںیہکرتی  posts existقسم کی 

for evaluation  اور  دوسریpost clearance audit ی ھب
 ںمی evaluationاگر  ہکیونک  ہے  linked ھسات ےاس ک

 post clearance audit systemتو  ہےکوئی غلطی آگئی 
پ اس کی غلطی ی آہتب ےگ ںکری enhanceکو اگر آپ 

م لوگ ہ ںمی areas ںان دونو ے۔گ ںال سکی ےکو سامن
ی ھکی ب ےالن assessment systemاس وقت ایک نیا 

وتی ہ ITP valuesایک ےلہپ ںاس می ں۔یہ ہےکوشش  کر ر
 ںیہآ گئی  evaluation rulings ہاب  ان کی جگ ںیھت

 average imported value of aمطابق آپ ایک  ےجس ک

certain product اور اگر  ںیہ ےلیت ےلas a product 
ت ہب ےاس س ہو ہے assessed valueجو  ہک  ےآپ کو لگ

 ںمیradar screen ےآپ  ک  immediatelyجو  ہےکم 
م ہم  جس چیز  پر ہلیکن اس وقت   ہےآجاتی 

concentrate اس کو   ںیہ ہےکر رsupport ےک ےکرن 
 ےک audit system  ہتاک  ہے post credit audit ہو ےلی

through یا  ںیہ ںیا مشکلی ںیہ ںجو ساری قباحتی ہی
آ  ےخود خبود سامن ہ، ی ںیہی ہو رہ ںغلط چیزی

لوگ  ںزاروہ ںجس می ہےایک پورا نظام  ہیں۔جائی
involve  یکس ٹانکم  ےایک طرف تو آپ ن ۔۔ ںیہ ےوتہ

کر  ےل through ےک audit system ہکی طرف کوشش کی ک
 ۔ی  ھت ںیہن strong ہاتنی زیاد  auditingلیکن  ےآئ

ان کو  face to faceآپ  ہک auditing ںیکس میٹانکم 
پر  ںاہلیکن ی ںکرپشن کر سکی ہو ہک ںدی ہی نہموقع 

 ےک ےکرن head on faceاور اس کو  ہے realityایک  ہی
و ہ administrative measures ہاس وقت کافی زیاد ےلی
ی آئی ھب administrative changesپر  ںاہ، ج ںیہ ہےر
 way ےاور ان ک business propertiesاور ان کی   ںیہ
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of business ی ھب ںمیimprovement کی کوشش کی  ےالن
ہے۔ی ہجا ر

Mr. Presiding Officer: Thank you. Ishaq 
Dar Sahib.

جناب  ہت شکریہب: ارڈر حممد اسحاق ٹسینی
ی ھاچ  ںیوان میاس ا ہک ہےمیرا خیال ! چئیرمین

  ےس ہکی وج violation of rules ہک ںوئیہشروعات 
attached department کل   ںمی ےبار  ےی کڑکی گا

 ںگی، می ےوجائہآج واپس  ہا کہک ےوزیر صاحب ن
پاکستان  اس وقت گزر  ےسcrisisجن  ہک ںوہتا  ھمسج

 balance ofپر current account ےمارہاور جو   ہےا ہر

payment  ا کpressure صرف اسالم  ہک ںیھتو آپ دیک ہے
ں۔یہوئی ہ cosmetics importکی  million 514 ںآباد می

Pakistan has enough cosmetic industry to produce all 

sorts of cosmetics ر جو لوگ ھپprivate ہو ںیہ ےجات 
 allowedچیز  ہی ںیہاور ان ںیہ ےالت ھسات ےی اپنھب

 it will runتو  ںلی ےملک کا ل ےورتو اگر آپ پ ہے

in billions, I think, there is need to save. ہاور ی 
 ےلی ےجس ک they are common imports ںیہ importsجو 
ملتا  foreign exchange ےس ںبینک اور بینکو ٹیٹس
 Can the Minister of ہے۔ی کمی ڑاس وقت ب ںجس می ہے

State consider to ban the import of cosmetics till we 
have surplus foreign exchange or the crises is over.

Ms. Hina Rabbani Khar: I think, any 
suggestion that comes from Mr. Dar, obviously you all 
know what his calibre is, is obviously taken very 
seriously and I will take this as a very serious 
suggestion. But just to reinforce the fact that 
before its presentation, because mostly things are 
done before the Finance Bill, before this Bill was 
presented, we have a thorough session with industry 
experts or what we consider to be taxation experts 
and it was felt that one should go too strongly on 
certain sectors there but in this particular sector, 
I think, obviously there is no justification for 
trying to encourage imports in this particular 
sector. But there are other sectors where you have to 
do cost benefit analysis but you have to protect your 
local industry but then you also have to ensure that 
those industries which are dependent on cheaper 
imports to be run forward are also given some sort of 
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protection. But as far as this particular proposal is 
concerned, we will take it into consideration.

 ےسوال کرن ےمیر :ارڈر حممد اسحاق ٹسینی
 I amاھت ںیہن to protect the local industryکا مقصد 

talking about the pressure on balance of payments. 
 اسالم  اور ہے reserve positionماری جو اس وقت ہ

ملک  ےاور آپ ک  ںیہ half a billion importsںمی آباد
 ںچیزی ہاور  ی it will run into few billions ںمی

foreign exchange تو اس کو اگر  ںیہوتی ہدرآمد  ےس
کر  ban ےلی ےایک سال ک ےلی ےی دیر کڑوھآپ ت

 honourable ladies including my wife can liveاور  ںدی
without the imported cosmetics for one year.

Ms. Hina Rabbani Khar:  The honourable 
member has mentioned the pressure on our exchange 
reserves.  In this particular year, I think, we have 
done a bit well in being able to manage that because 
if you see the drop in your imports versus the drop
in your exports, your drop in imports has been much 
more and that has been because of certain policy 
decisions and certain measures taken by the 
government to ensure that what we consider to be 
luxury items are not encouraged and there is a duty 
tariff, despite the fact that on some of them we have 
lost revenue in terms because when you increase the 
tariff on certain products disproportionately, then 
the import of that obviously goes down. But right 
now, I think the more important should be the 
question to ensure that we are not running into the 
type of trade deficit.

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: The Question Hour 

is over.
+83. *Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will 

the Minister for Population Welfare be pleased 
to state: 

(a) the names, designation and place of 
domicile of officers in BS-17 and above 
working in the Ministry, its attached 
departments, corporations and subordinate 
offices; and

(b) the number of posts lying vacant in the 
above organizations in BS-17 and above, 
with grade-wise and province-wise break up?
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Dr. Firdous Ashiq Awan: (a) The name, 
designation and place 

+[The questions hour is being over the remaining 
questions & their answers will be placed on the 

table of the House.]

of domicile of officers in BS-17 and above working in 
the Ministry, its attached departments, corporations 
and subordinate offices are placed at Annex-I.

(b) The number of posts lying vacant in the 
above organizations in BS-17 and above, with grade-
wise and province-wise break up are placed at Annex-
II. 

(Annexures have been placed on the Table of the 
House as well as Library).

84. * Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro:
Will the Minister for Commerce be pleased to 
state:

(a) the names, designation and place of 
domicile of officers in BS-17 and above 
working in the Ministry, its attached 
departments corporations and subordinate 
offices; and

(b) the number of Posts lying vacant in the 
above organizations in BS-17 and above, 
with grade-wise and province-wise break up?

Makhdoom Amin Fahim: (a) The requisite 
information in respect of Ministry of Commerce and 
its attached departments is as under:—

1. Ministry of Commerce (Annex-‘A’).
2. Trade Development Authority of Pakistan 

(Annex-‘B’).
3. Trading Corporation of Pakistan (Annex-

‘C’).
4. Pakistan Institute of Trade & Development 

(Annex-‘D’).
5. Directorate General of Trade Organizations 

(Annex-‘E’).
6. National Tariff Commission (Annex-‘F’).
7. Pakistan Tobacco Board (Annex-‘G’).
8. State Life Insurance Corporation (Annex-

‘H’).
9. National Insurance Company Ltd (Annex-‘I’).

10. Pakistan Re-Insurance Company Ltd (Annex-
‘J’).
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(b) The posts lying vacant in the above 
departments are at Annex-K.

(Annexures have been placed on the Table of the 
House as well as Library).

85. *Senator Salim Saifullah Khan:
Will the Minister for Economic Affairs be 
pleased to state whether it is a fact that 
Government has sought World Bank’s  technical 
assistance far Benazir Income Support Program, 
if so, its details?
Ms. Hina Rabbani Khar: World Bank has 

provided technical assistance of US$ 60 million for 
Social Safety Nets Technical Assistance Project on 
July 03, 2009, in order to enhance the capacity of 
the government to bring the poor into the social 
safety nets, strengthen the safety net programme, 
enforce a monitoring mechanism and reinforce 
procedures for effective implementation of the safety 
net programme through evaluation, better management 
and transparency.

A loan of US$ 200 million has also been 
negotiated with the World Bank as Social Protection 
Development Policy Credit, which is awaiting approval 
of Board of World Bank.
86. *Senator Salim Saifullah Khan: 

Will the Minister for Privatisation be pleased 
to state:

(a) the names of the parties and unrealized 
amount of Privatization proceeds against 
each during the last four years; and

(b) the details and break up of amounts 
presently held up due to court cases?

Syed Naveed Qamar: (a) Balance sale price of 
US$ 799.307 million is receivable from M/s. Etisalat 
International Pakistan LLC for sale of 26% B class 
shares of Pakistan Telecommunication Company Limited 
(PTCL).

(b) The balance sale price of Rs. 368.929 
million and the markup of 
Rs. 5,618.289 million against 16 units privatized in 
1992, 1993 and 1996 are held up due to court cases. 
The statement giving the breakup is attached as 
Annex.
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87. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:
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Will the Minister Incharge of the cabinet 
Division be pleased to state:

(a) the number of new vehicles purchased by CDA 
during the last two years; and

(b) the number of vehicles auctioned by that 
authority during the said period?

Minister Incharge of the Cabinet 
Division: (a) 98.

(b) None.
88. *Senator Gul Muhammad Lot: 

Will the Minister Incharge of the Establishment 
Division be pleased to state the reasons for 
discontinuing four months course in 
administration and management meant for 
officers in grade-19 being conducted at NIPA 
Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta and 
replacing it with five months, National 
Management Course at Lahore?
Minister Incharge of the Establishment 

Division: (a) National School of Public Policy 
(NSPP) was established under Ordinance No.XCIX of 
2002. The general direction and administration of the 
affairs of the School vests in the Board of 
Governors, chaired by the President of Pakistan. The 
School being a body corporate, is competent to 
determine teaching methods and strategies as well as 
co-curricular activities in order to ensure the most 
effective educational and other related programmes. 
The Executive Committee of BOG, therefore, decided to 
discontinue NIPA course at four provincial 
headquarters due to the following reasons:—

(i) a new course called Mid Career Management 
Course (MCMC) for BS-18 officers was 
introduced for which larger space was 
required. Premises of former NIPAs at 
Karachi, Peshawar and Quetta are now being 
utilized for conducting MCMC.

(ii) no uniform method of course evaluation, for 
the entire group of BS-19 officers, was 
followed at former NIPAs located at four 
provincial headquarters.

(iii) faculty and guest speakers of desired 
qualifications and experience to train such 
officers are not always available at 
Karachi, Quetta and Peshawar.
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(iv) providing opportunities of national 
integration amongst participants under-
going NIPA course at one location. 

(v) The formulation of course modules and 
syllabi was left to the discretion of the 
respective Director Generals of the former 
NIPAs.

(b) Five months Senior Management Course was 
introduced at Lahore due to the following reasons:—

(i) to ensure standardization of course 
curriculum and syllabi.

(ii) to ensure uniformity and justice in 
training evaluation of the officers and 
completion of training programmes.

(iii) to harness qualified and experienced 
faculty and guest speakers mostly available 
at Lahore.

(c) The Senior Management Course will in future 
be held at Islamabad after shifting of NSPP 
Headquarters, for-which land has been acquired.
89. *Senator Gul Muhammad Lot:

Will the Minister for Finance and Revenue be 
pleased to state:

(a) whether it is a fact that the officers of 
income tax group of 1982 batch are still in 
BPS-19 while the officers of other service 
groups like DMG and police services etc. of 
19.90 and 1992 batches have been promoted 
to BPS-20, if so, the reasons .for not 
promoting the officers of income tax group
of that batch to BPS-20 so far; and

(b) whether it is also a fact that the Federal 
Board of Revenue (FBR) have abolished more 
than 50 posts of BPS-20 of income tax group 
resulting in total blockade of  promotion 
of officers in BPS-19 of that group, if so, 
the reasons far abolishing those posts?

Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Yes it is a fact 
that the officers of Income Tax Group of 1982 batch 
are still in BPS-19 while the officers of other 
service groups like DMG and Police service etc. of 
1990 and 1992 batches have been promoted to 
BPS20.The reasons for not promoting the officers of 
Income Tax Group are that no additional posts have 
been created in BS-20 since 1980.

(b) No.
90. *Senator Mir Wali Muhammad Badini:
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Will the Minister 1ncharge of the Cabinet 
Division be pleased to state:

(a) the names of Parliamentarian, Secretaries, 
Judges, Journalists and employees of CDA 
who have been allotted residential or 
commercial plots in Islamabad since 2002;

(b) the names of Parliamentarian, Secretaries, 
Judges, Journalists and employees of CDA 
who were allotted more than one residential 
or commercial plots in Islamabad during 
that period indicating also the number of 
plots allotted and the reasons far 
allotting more than one plot in each case; 
and

(c) whether there is any proposal under 
consideration of the Government to allot 
residential plots to the Parliamentarians 
who have not been allotted plots in 
Islamabad so far, if so, its details?

Reply not received.
91. *Senator Muhammad Ali  Durrani:

Will the Minister Incharge of the Establishment 
Division be pleased to state:

(a) the number of officers of APUG and OMG 
working BPS 18 and above who belong to 
Punjab; and

(b) the names and present postings of the said 
officers who belong to district Bahawalpur, 
Rahim Yar Khan and Bahawalnagar?

Minister Incharge of the Establishment 
Division: The question requires collection of 
information from certain quarters for which 
Establishment Division has already placed a request. 
Complete answer to the Question shall be submitted to 
Senate Secretariat on next ROTA DAY.

92. *Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan:
Will the Minister for Finance and Revenue be 
pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government 
upgraded clerical /Auditors posts in June, 
2007; and

(b) whether there is any proposal under 
consideration of the government to upgrade 
other ex-cadre posts; if so, when?
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Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The posts of 
Lower Division Clerk (LDC/ Junior Clerk/Junior 
Auditor and some other clerical/Auditors posts were 
up-graded with the approval of Prime Minister on the 
recommendations of a Committee constituted in the 
Finance Division, vide Finance Division’s O.M. No. 
F.6(4)/R-I/2006 dated 29-6-2007 (Annex).

(b) No such proposal is under consideration of 
the Government.
94. *Senator Prof. Khurshid Ahmed:

Will the Minister Incharge of the Cabinet 
Division be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the use of 
residential premises for commercial 
purposes is not allowed under the by-laws 
of Capital Development Authority;  and

(b) whether it is also a fact that a number of 
commercial businesses have been set up in 
residential premises in Islamabad, if so, 
the steps taken by the Government to 
control the same?
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Minister Incharge of the Cabinet 
Division: (a) Yes. Use of residential premises is 
not allowed for commercial purpose under the bye-laws 
of Capital Development Authority.

(b) There are 839 residential units under 
nonconforming use. CDA has taken following actions 
against the non-conforming use of residential 
houses:—

(i) Notices issued to 839 violators.
(ii) 647 cases referred to the Court of Deputy 

Commissioner, CDA.
(iii) A fine of Rs.5,00,000/- imposed on 80 

violators.
(iv) Allotment of 7 plots cancelled.
(v) 219 cases pending in the Civil/High Courts.

95. *Senator Abbas Khan:
Will the Minister Incharge of the Cabinet 
Division be pleased to state:

(a) the names of Parliamentarians, Secretaries, 
Judges, Journalists and employees of CDA 
who have been allotted residential or 
commercial plots in Islamabad from 1985 to 
2001; and

(b) the names of Parliamentarians, Secretaries, 
Judges, Journalists and employees of CDA 
who were allotted more than one residential 
or commercial plots in Islamabad during 
that period indicating also the number of 
plots allotted and the reasons far 
allotting more than one plot in each case?

Reply not received.

96. *Senator Shahid Hassan Bugti:
Will the Minister Incharge of the Establishment 
Division be pleased to state whether there is 
any proposal under consideration of the 
Establishment Division to grant rapid/timely 
promotion to the Trained Graduate Teachers 
working in the Federal Educational 
Institutions, if so, its details?
Reply not received.
Mr. Presiding Officer: Now, we go on to 

item No.3 and when we will come to points of order 
then, everybody will get an opportunity. I already 
have a long list of points of order but of course, 
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everybody will be given a turn but now we move to 
item No.3. 

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari 
(Leader of the House): Thank you Mr. Chairman. I 
beg to move that, I may be permitted to lay before 
the Senate the Benazir Income Support Programme 
Ordinance, 2009 (Ordinance No. IX of 2009), as 
required by clause (2) (a) (ii) of Article 89 of the 
Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. 

Mr. Presiding Officer: Thank you. The 
Ordinance stands laid. We go to item No. 4, this is a 
Call Attention Notice, in the names of Prof. Muhammad 
Ibrahim Khan and Mst. Afia Zia. Yes, Prof. Ibrahim 
Khan Sahib.

Call Attention Notice
Re: Regulation of Services of Employees 

Working in Bureau of Statistics on Contract 
Basis.

بسم  :یم خانہر پروفیسر حممد ابراٹسینی
اپنی  ںمی ۔جناب چیئرمین ہشکری ۔اهللا الرٰمحن الرحیم

 ٹسینی ےضیاء کی طرف س ہعافی ہاور حمرتم ےطرف س
حتت  ےک  59 ہقاعد ےک  1988 ہقواعد و ضوابط جمری ےک
کی  ےمعامل ےم عوامی نوعیت کہا ہکومت کی توجح

 ہفاقی ادارو ہجوک ںوہتا ہطرف مبذول کرانا چا
پر   contract ںدفاتر می ںر میھملک ب ےمشاریات ک
 ےکئ ہتین سو مالزمین کو مستقل ن ےوال ےکام کرن

 ہوفاقی ادار! جناب چیئرمین ہے۔متعلق  ےس ےجان
تقریبًا تین سو  ےسال س  8 ہگزشت ںمشاریات می

پر کام   contract ںمی  11سکیل  ےمالزمین بنیادی پ
 ہبعض مالزمین گزشت ےس ںمیان  ہجبک ںیہ ہےکر ر

 ں۔یہ ہےپر کام کر ر contract  ےسال س 13تقریبًا  
 economic ےذم ےمالزمین ک  contract ںابتداء می

census  ی اور اب ھی تہمتعلق امور کی اجنام د ےس
 Pakistan Social and Living ںیہان ےچار سال س ہگزشت

Standard and Measurement Survey  تفویض  ٹکا پروجیک
 ہے۔تک کام کرنا  2009دمسرب  ںیہجس پر ان ہےکیا گیا 

 ہے۔ی ھکثیر تعداد خواتین کی ب ںمالزمین می ہمذکور
ر قسم کی ہآئین پاکستان ! جناب چیئرمین
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exploitation  تقریبًا  ںافراد می ہمذکور ہے۔خالف  ےک
ت کا خاندان کی کفال ےپر پور ھےکاند ےر ایک کہ

اپنی زندگی  ےن ںوہاور ان ہےداری  ہاور ذم ھبوج
 ہوطن عزیز اور مذکور ںقیمتی ایام اور صالحیتی ےک

ان  ہک ہےضروری  ں۔یہدی کر صرف  ںکی خدمت می ےحمکم
مستقل  ںمی ےاسی حمکم ںیہان ںمی ےکی خدمت کی صل
 ےکئ ہرتی نھافراد ب ےاور نئ ےمالزمت دی جائ

 Bureau of ںجس می ہےار ہمئی کا اشت ہی ں۔جائی

Statistics ارات ہپر اشت ںسامیواخمتلف  ےکی طرف س
 ٹائی کورہاسالم آباد  ےس ےاس حوال ں۔یہ ےگئ ےدیئ

جس پر عمل درآمد کی ضرورت  ہےی موجود ھب ہکا فیصل
ایوان  ہکا ی ےاس عوامی مسئل ےسنگین نوعیت ک ہے۔

حکومت کو  ےآپ کی وساطت س ںاور می ےس لٹفوری نو
پر فوری عمل درآمد اس  ہک ںوہتا ہکرنا چا ہمتوج
 ں۔کرائی

Mr. Presiding Officer: Yes, Minister 
Sahiba.

Ms. Hina Rabbani Khar: Thank you Mr. 
Chairman.

 ےکرن  understandاس کی نوعیت کو ! جناب چیئرمین
  backgroundا سا ڑوھت ںخیال می ےمیر  ےلی ےک

حیح ص ہا وہک ےیقینًا جو معزز ممرب ن ہے۔دینا ضروری 
ی ھب ےسال س ٹھآ ہی ۔ ںیہ  project posts ہی ۔ ہے

 project Planning Commission ہی ں۔یھکی ت ےلہپ  ہزیاد

وتا ہ  review, revise and extendر سالہ  through ےک 
 Planning ہو ہےوتا ہی کام ھجو ب ںیعنی اس می ہے

Commission  ےک through  ہے۔وتا ہ
 ہگی ک ںوہکرنا چاوضاحت   ںمی!  جناب واال

 ہےآپ کو پتا  ۔ ںیہکیا    rules ےاپن ےک ٹگورمنن
ی ھی بنی تھی بٹایک کمی ےلہی دیر پہی ڑوھی تھاب ہک

ی بات ھپر ب  regularizationکی   employees ںجس می
 ۔ا ھی تھب  financial outlayا ڑوئی ، اس کا ایک بہ

 ںمی  serviceجو لوگ  ہا کھصحیح مسج ہی ےحکومت ن
اور ان کو  ےگئ ےغلط  طور پر برخواست کی ہو ھےت

کر  ےواپس ل  despite a very heavy burdenحکومت 
یعنی جو   ںیہ  rules ےک ٹاب   جو گورمنن ۔آئی
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Establishment کر  ڑھپ ںمی  ہو ںیہ ےوئہ ےبنائ ےک
۔گی ںسناؤ

“According to this policy contract employees 
appointed against regular posts could be regularized. 
The contract employees appointed against contract 
posts don’t fall under the said instructions for 
regularization.”

Now sir, the promise that we are taking over 
here is “that a person gets himself employed for a 
contract post then his right to ask to be regularized 
to the same contract posts and not to regular posts 
does not arise.” Mr. Chairman, let me also bring to 
your attention the fact that this issue was driven in 
the High Court and twice judgments were given. At one
point of time this was dismissed completely. 

ان کو  ہک ںاس کی وضاحت کر  دو ںمی ےلہپ ےسب س
پاس ان کی اپیل  ےک  Statistics Division ہا گیا کہک

 ہاس کا درواز ےلہپ ےسب س ہی ےاس لی  ہےجا سکتی 
  ں۔ائیھٹکھٹک

Mr. Chairman, basically they were put under 
contract posts as regular posts. Therefore, they went 
back to the court and on 28th of this month, the court 
has vacated the stay order given to the Government by 
asking the Government not to fill in any additional 
posts within this department until this issue was 
resolved by the court. Sir, the court has not vacated 
the stay order verbally and has withdrawn the 
contempt notice which was given. So, Mr. Chairman,
when this issue came up, it was subjudice. The court 
has withdrawn the contempt notice and vacated the 
stay order. I think, the thing is very simple that in 
this particular case, these were not regular posts. 
So, when these people applied for these posts, they 
knew that these were not regular posts and were 
contract posts on which they were taken as contract 
employees. Now within the length of this project, 
they will continue to be re-employed and it happens 
almost automatically until the length of this is 
completed. But Mr. Chairman, to expect the Government 
to take an additional burden of three hundred 
persons, if the government does not feel it 
necessary, I think will be burdening itself 
unnecessarily and creating a bad precedent.
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Mr. Presiding Officer: Thank you. It is not 
a formal motion therefore; there can be no discussion 
under Rule 59 (5), that is very clear on it. So, we 
move to the next one; the Leave Applications and then 
we go on to the rest of the things.

Leave of Absence
Mr. Presiding Officer: Molana Muhammad Khan 

Sherani has requested for leave of the House from 30th

July to end of the session. Is leave granted?
(Leave was granted)

Mr. Presding Officer: Molana Abdul Ghafoor 
Haideri has requested for grant of leave of the House 
from 29th to 31st July. Is leave granted?

(Leave was granted)
Mr. Presiding Officer: Engineer Rashid 

Ahmed Khan has requested for grant of leave of the 
House from 24th to 30th July. Is leave granted?

(Leave was granted)
Mr. Presiding Officer: Mr. Islamuddin 

Shaikh has requested for grant of leave of the House 
from 24th to 26th July. Is leave granted?

(Leave was granted)
Mr. Presiding Officer: Now I will take up 

the points of order but I request for the patience 
and sense of justice of the honourable members, I 
have these chits in the order that I have received. I 
have Mr. Islamuddin Shaikh’s name and Mir. Hasal Khan 
Bazenjo’s name.

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: If you have not sent 

a chit I will write down your name. I am taking 
according to the chits received. Mr. Saleem Saifullah 
Sahib, have you sent the chit? Now the first one is 
Mr. Wasim Sajjad, the honourable Leader of the 
Opposition.

Points of Order
Re: Police Excession on the Peaceful Procession of 

Nazims.
Senator Wasim Sajjad: (Leader of the 

Opposition) I wanted to draw the attention of the 
House to the very sad incident which took place 
yesterday.

لع ناظمین ناظمین، ض ےر سھپاکستان ب! کل جناب 
 ےس ےوری طریقہجم ناظمین جن کا ےاور دوسر
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ایک  ںاسالم آباد می ےن ںوہان  اھا توہالیکشن 
convention  ایک  ہبعد و ےکیا،  اس کpeaceful  

 ےک ےاحتجاج کرن  ےسامن ےک ٹپارلیمن ےس ےطریق
ان کو بری  ںمی ےراست ہک ھےت ہےر ہآنا چا ےلی

اس کی  ںآج نیوز اخبار می ۔اٹپی  ےلیس نطرح پو
اور دانیال عزیز صاحب جو   ہےوئی ہتصویر لگی 

 ۔ا گیاٹی پیھان کو ب  ںیہ ہےی رھب MNA ےلہپ ےمارہ
 ہے ہمیری عرض ی ۔ا گیاٹی پیھناظمین کو ب ےدوسر

وریت ہجم ںملک می ہک ہےاس وقت  دعوی کیا جاتا  ہک
قانون  ہک ںیہ ےوتہ ہی ےتقاض ےوریت کہتو جم  ہے

اور   ےبرداشت کیا جائ 2منرب  ے۔کی پاسداری کی جائ
 ہےی ہو رہپر برداشت کم  ںاہی ہک ںوہا ہر ھدیک ںمی

تیسری چیز  ہے۔ی ہوتی جا رہکم  ےکم س ہر دن وہاور 
وتا ہر ایک کو ہکا حق  ےاختالف رائ ہک ہے ہجناب ی

حتت  ےا اس کو قانون کھجو بلدیاتی نظام ت ہی ۔ ہے
 ہجب ی ہی کھا، ضرورت اس بات کی تھا گیا تقائم کی

term   ہدوبار ےوئی تو اس کہپوری elections  ۔ ےوتہ 
اور ان پر   ےگی ےکی ںیہن انتخابات منعقد

administrators  یعنی اب  ںیہ ےگئ ےمقرر کر دی
 ۔ ںیہآ گئی   nominations ےکی جبائ  ےوری طریقہجم

وئی غلط اگر احتجاج کیا تو ک ےن ںوہان!  جناب
اس  ےی ، جبائہک ںیہکیا ، کوئی غلط بات ن ںیہکام ن

 ےکیا جاتا ، ان ک ٹاحتجاج کو نو ےان ک ہک ےک
کا احرتام کیا جاتا، ان کو بری طرح  ےاختالف رائ

کونسی  ہا اور مارا گیا ، یٹپی ےذریع ےپولیس ک
؟  ںپاکستان می ہےوریت ہکی جم ںاہک ہ؟ یہےوریت ہجم

Elected  ےتو پولیس ک ںر فریاد کریلوگ جب آ ک 
اور ان کو مارا  ےعزت کیا جائ ےان کو ب ےذریع
اس پر ایک  ہگا ک ںوہچا  ںمی!  جناب ے۔جائ

resolution  م اس کو ہ ہک ےالئی  جائcondemn  ےکرت 
بلدیاتی  ہدوبار ہک ںیہ ےکرت ہم مطالبہاور  ںیہ

elections ں۔جائی ےکروائ
Mr. Presiding Officer: The honourable 

Minister will reply. Although reply is not required 
but this is a very important matter and whatever is 
in process which the government is looking into.
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Ms. Mehreen Anwar Raja: Yes, the Government 
is looking into it and Insha Allah soon the thing
will be settled.

کیا اس کا   concern showجو  ےن ںوہان! جناب واال
بعد  ےک ےت عرصہب ںخیال می ےمیر  ہے۔احساس  ںمیہ

 democraticبعد ایک  ےی قربانی کڑت بہاور ب

Government   متام  ےاپن ہاور و ہےآئیdemocratic 

norms  ہےی کرتی ھاور استعمال ب ہےی ھکو جانتی ب 
 ہےآئی  ںی اخبار میھکی ایک تصویر ب ےلاس معام ۔
 ںیہ ےتھاور دیک  ںیہ ےم منگواتہ  reportاس کی  ۔
 ہی ہاور انشاء الل ںیہکیا معامالت  ںاس می ہک

ے۔گ ںو جائیہ  settleمعامالت جلد 
Mr. Presiding Officer: Now it is turn of 

Mr. Talha Mehmood but he is not present and loses his
turn. Yes Senator Jamal Khan Leghari.

کی   rule ںگا  اور می ںمطابق چلو ےک rules ںمی
violation  ںیہی نھمیری  عادت ب ہی ۔کر سکتا  ںیہن 

انصاف  ںمی ہک ہےتوقع  ہی ےس ھاگر کسی کو مج ہے۔
 ھے۔رک ہامید ن ہی ہگا تو و ںکرو ےبغیر فیصل ےک

 ےیک کو بولنر اہاور  ہےر ایک  کوسنا ہ ےن ںمی
ائم دیا ٹال ھک ےک  interruptionبغیر کسی  ےلی ےک

  ں۔یہاور بزرگ  ںنیہائی ، بھآپ  سب بےلی ےمیرہے۔
۔جی لغاری صاحب

Re: Purchase of German Submarines.
Senator Sardar Mohammad Jamal Khan 

Leghari: Mr. Chairman, as per my knowledge Pakistan 
Navy recently approved the German submarines. I am 
also sir, given to understand that when the file went 
up to the President’s office for clearance, the 
remarks on that file were negative towards this 
German submarine deal of the Pakistan Navy. Instead, 
instructions were issued to go ahead with the French 
submarines deal. As per my information, this deal 
amounts to dollar one billion of our national 
exchequer. Sir, I would like the Navel Chief to 
appear before this august House in camera and 
enlightened us as to the facts of this deal. I also 
believe that our Navy sent Mariners and Engineers 
about one and a half years back and studied in 
detail, they went to Germany and they had an 
extensive kind of interaction over there.
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Germany also agreed to totally finance this 
entire submarine venture not only that they went an 
extra mile and even offered other very sophisticated 
and sensitive defence equipment other than this. Now, 
why on earth are we going towards an obsolete system 
of the French submarine, the technology of that 
already our Pakistan Navy has acquired over a highly 
sophisticated German submarine. This issue is of a 
great public importance, it tantamounts to building 
our defence capabilities to save our Pak homeland. I 
would request you, Mr. Chairman, that you should ask 
the Leader of the House, why is he not present. Only 
one minister is right now present. This is the kind 
of respect that is given to this august House. Kindly 
ensure that the Naval Chief comes and gives us an in 
camera briefing on this very highly sensitive issue 
of public importance. Thank you sir. 

Mr. Presiding Officer: Thank you. I think 
the same  point was taken up by Mohtarma Semeen 
Siddiqui a day before yesterday. It shows the 
interest that the nation has in this matter and I am 
sure that somebody has listened to what you have 
said.

! جناب چیئرمین :ر طارق عظیم خانٹسینی
ی ہ ےلہپ ہی ہےیکنالوجی ٹا سب میرین کی جو ٹآگس

 ےمارہ ہی  we do not needتو  ہےکرچکا  hireپاکستان 
م ہیکنالوجی ٹایک نئی  ہی کھت opportunityایک  ےلی
 First ےن یرمنج ہک ہےآپ کو خبوبی علم  ےجیس ں۔لی

World War سب میرین  ہوگا کہ، آپ کو یاد   ںمی
ان کی  .They were the first ones ۔یھشروع کی ت

  far superior to those although Augostaیکنالوجی ٹ
 but we have already gained ہےیکنالوجی ٹی ھی اچھب

it. ی، دوسری مل ھسب میرین بنائی ت ےن ںوہلی انہپ
کر  ھیکنالوجی سیکٹ  ےم نہی، تیسری ھئی تکر بنا

 Now we should be acquiring new ہے۔خود بنائی 
technology not old technology again.

Mr. Presiding Officer: Thank you Haji 
Muhammad Adeel, he is missing

 notحاجی غالم علی،  ۔گا ےا جائہی کہ ھےر مجھاور پ

present ۔ر مندوخیل صاحبٹسینی ں۔یہر ہسب با 
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بسم  :ر عبدالرحیم خان مندوخیل ٹسینی
 ےآپ ن ہربانی کہجناب آپ کی م ۔اهللا الرٰمحن الرحیم 

۔۔۔۔۔۔ر پر  ڈآف آر ٹپوائن

آپ ! جناب واال :ر طارق عظیم خان ٹسینی
 ۔کیا ںیہن refer ےن

گا  ےو جائہ :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
ہے۔ر ےل ںیہن interestخود  ہو ہکیونک

 ےآپ ن! جناب  :ر طارق عظیم  خانٹسینی
refer کیا،  ںیہنplease refer to the Standing 

Committee Senate the last question that we raised 
regarding submarine deal, can you at least refer it 

to the Defence Committee of the Senate. Because   آپ
۔دی ںیہن rulingوئی اس پر ک ےن

Mr. Presiding Officer: I think the Defence 
Committee of the Senate, I have the honour to be a 
member of it and we have a powerful……

یفنس ڈاس کو  :ر طارق عظیم خانٹسینی
ں۔یہ ےکر سکت referی کو ٹکمی

Mr. Presiding Officer: I will refer it 
also. 

Re: Radio Transmission in Loralai.
جناب  ہشکری: ر طارق عظیم خانٹسینی

۔چیئرمین
جی مندوخیل  :نگ آفیسرڈیئجناب پریذا

۔صاحب
جناب :  ر عبدالرحیم خان مندوخیلٹسینی

 ھےمج ےآپ ن ہک ںوہآپ کا مشکور  ںمی! چیئرمین
جناب  ۔کا موقع دیا ےر پر بولنڈآف آر ٹپوائن
علم، معلومات اور کلچر  ہآج کا زمان ہےر ہظا! واال

کو  ےایک دوسر ہک ہےش کرتی شکودنیا  ہے۔ ہکا زمان
، جمموعی  ںائیھاپنا کلچر دک  ں۔اپنی معلومات دی

دنیا  ہو تو وہحاصل کیا  ھاگر کچ ےکسی ن پر طور
نشریات  ںاس می ۔وہ transferکی طرف  ںدیگر لوگو ےک

م ہت اہیو کا بڈری ںاور اس می ہے ہم حصہت اہکا ب
 ںپشتون عالقو ےمارہ ےمشکل س! جناب واال ہے۔ ہحص
ایک  ںلوراالئی می ۔ےہوئی ہیو کی سروس شروع ڈری ںمی
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ا  اس ھت ٹےنھگ ہجس کا وقت بار ہےیشن  ٹیو سڈری
 ۔کر دیا گیا ٹےنھگ ٹھآ ےکم کر ک ٹےنھکو چار گ

کی زبان پشتو   ںاہاور و ہے ںیشن لورا الئی میٹس
اب آپ  ہے۔وقت دیا گیا  ٹےنھپشتو کو دو گ لیکن ہے

اردگرد  ےلورا الئی ک ہک ںلگائی ہانداز ےاس بات س
 ہتین گنا زیاد ےجو پشتو س ہےایسی کون سی زبان 

 ںان پر لوگو ںیہموجود  ںیٹجو پوس ہعالو ےاس ک ہے۔
ماری ہ ےس ےاس حوال ۔ا ہکیا جا ر ںیہکو تعینات ن

  ے۔کیا جائ ٹےنھگ ہبار ہوقت کو دوبار ہک ہےجتویز 
 ٹےنھگ ھکم از کم نصف  چ ںمی ٹےنھگ ہبار اور ان
پر  ںاہی  ہے۔پشتو کا حق  ہی ں۔یئہچا ےونہ ےپشتو ک

و ک ںمقامی لوگو ےک ںاہان پر و ںیہ ںیٹجو خالی سی
ہ۔شکری ے۔تعینات کیا جائ

 ہک I hope ہشکری :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
 ہو ںیہ ےوئہ deputeپر  ںاہی officers  ےک ےجو ادار

ی  ھاور وزیر  صاحب کو  ب ےگ ںکری ٹاس کو نو
۔حممد ظفر احلق صاحب  ہراج  ے۔گ ںبتائی

Re: Deteriorating law and order situation in 
the country.

جناب  ہشکری: حممد ظفراحلق ہر راجٹسینی
جو   gatheringایک بین االقوامی  ںمی !چیئرمین

ی واپس آیا ہرات کو   ےسوئی ، اس ہ ںمی ہجکارت
قریب پوری دنیا  ےپانچ سو ک پر تقریبًا ںاہو ں۔وہ
بات  embarrassingی ایک ڑب ھے۔ت ےوئہ ےلوگ آئ ےس
 ںمی ےبار ےی پاکستان کھب ےجس آدمی ن  ہی کھت

کو  ںلوگو ۔ار کیاہی تشویش کا اظڑب ےبات کی  اس ن
کو  ںباخلصوص مسلمانو ہےی ھمدردی بہ ےپاکستان س

تری کی ہب ہک ںیہی ھحیران ب پروگ اس بات اور ل
 ہک ںوہتا ہک ںمی ۔یہآر ںیہصورت فی احلال نظر ن

ایک  ہکا ی نا ںیہاندر جو واقعات  ےپاکستان ک
جس  ہے overflowکا جو  warافغانستان کی  ہے۔لو ہپ

 ں، اس میہاپنی جگ ہو ہےوا ہی ھکا شکار پاکستان ب
 ںیہی ھب ںاور باقی چیزی ہےی ھری آپریشن بٹمل

جس  ہے۔کا  ےلہپ ےاس س ہلیکن بلوچستان کا مسئل
 ہک ہےلگا  ےا جانہک ہبرمال اب ی ںمی ےبار ےک

جس  ہے۔ ھاتہوسی ملک کا ڑاندر ایک پ ےبلوچستان ک
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نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب  ںوقت میا
 ےلی ےک ےکو صدارت کی کامیابی پر مبارکباد دین

 ےندوستان کہ ہگیا کبتایا  ہی ںیہتو ان ھےت ےآئ
ی ان ھاس وقت ب ےن ںمی ھے۔ت ےی آئھائی کمشنر بہ
 ھسات ےان ک matter ہی ےکیا آپ ن ہا کھا تہک ہی ےس

take up  ا ڑاندر ب ےندوستان بلوچستان کہ ہک ہےکیا
heavily involved جب کوئی  ہآئند ہا کہک ےن ںوہان ہے۔

 ۔گا ںبات کرو ں، میںمی ےوگی تو ضرور اس بارہبات 
حاالت  ےپاکستان ک ہک ںوہتا ھمسج ہی ںمی! جناب واال

آپ  ں۔یہ ہےجا ر ےوتہتشویشناک  ڑےدن بدن ب
ن پر یژیلی وٹباخلصوص  ںیہ ےتھدیک ںاخبارات می

 ےآج جس کا ذکر وسیم سجاد صاحب  ن ۔ ںیہ ےتھدیک
سابق ممرب  ےایک  آدمی ن  ےپولیس ک  ہک ہےی کیا ھب

 ۔ ہےوا ہا ھرک ھاتہ اوپر ےگریبان کےقومی امسبلی ک
کسی کی جان  ؟ہےا  ہو  رہاندر کیا   ےپاکستان ک

کی  ںیہ، کسی کا مال ، کسی کی عزت  حمفوظ  تصور ن
 ہک ہےو گئی ہ   routineایک   ےس ہجاتی  اور اس وج

پر  ہجگ ں، فال ںیہ ےتڑھپ  figuresکر  ٹھم صبح اہ
کسی ۔  ےگئ ےشت پسند مارہ، د ںیہن ،شت گردہد ےاتن
 ہک ےسک ھپوچ ہو ہک ہے ںیہکوئی بنیادی حق ن کا
کیا   declareشت پسند ہشت گرد  یا دہد ےکس ن ھےمج
۔ ہےمارا گیا  ھےمج ںکیو ،ہے

ی  ٹساری سوسائ ےاس س! جناب چیئرمین 
brutalize  ںیہ ےتھآپ روز دیک ۔ ہےگئی  ہو کر  رہ 

ی دوسرا مارا گیا ، اس ھی ایک مارا گیا  کبھکب
 ےس ہاس وج  ۔ی مارا گیاھرائیور بڈ  اور guardکا 

کی  ںلوگو ۔ ہےی ہو رہزیادتی  ھسات ےخواتین ک
target killing  سرحد   ہکوئی صرف  صوب ہی ۔ہےی ہو رہ

عام فضا ایسی    ۔ا  ہر ںیہیا بلوچستان  تک حمدود ن
 ےاوپر سنجیدگی س ےجس ک ہےو گئی ہخراب  اورمکدر 

اور  اگر  ہے ہی ی ، افسوسہدی جا ر ںیہن ہکوئی توج
 ےتری کہکوئی سنجیدگی نظر آتی  تو شاید اس کی ب

 ںیہا لیکن  ایسا نھو سکتا تہی ھکوئی  کام ب ےلی
  ےاؤس کی وساطت سہ، اس  ےآپ کی وساطت س ںمی ہے۔
ا ڑوھچ ہاس بات کو اس پر ن ہگا  ک ںجتویز کرو ہی

 ہو ہے ہکا معامل ںصرف صوبو  law & order ہک  ےجائ
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پاکستان کا  ہ، ی ےجان  law & order اور ںجانی
تو  ےو گئہخراب   ہاور اگر حاالت زیاد ہے ہمعامل

یا  ںیہیا ن ہےتا ہی رھب  system ہخدا معلوم  ی
چالئی  ںمیہجو خمتلف قسم کی م ںمی ےبار ےپاکستان ک

ی  اس  کو کوئی ھاندر ب ےکیا ان ک  ںیہی ہجا ر
یراعظم  وز ہک ہے ہتر یہب  ےگی؟ اس لی ےتقویت مل

ی  کو بال کر وزراء اعٰل ےک ںصوبو ںصاحب چارو
exclusively  ہےا ہر رھتشدد جو اب ہاندر ی ےملک ک ،

، اخالق نام کی کوئی چیز آپ  ہےی ہو رہبرداشت ختم 
 ہاوپر کوئی توج ےآتی،  اس ک ںیہنظر ن ےکو  سامن

جو کسی ایک  ںاور اس کا کوئی ایسا حل کری ںدی
 ہی۔ ہے ںیہتک حمدود ن  ےصوبیا کسی ایک ےخاص ضلع

countrywide position  ر ٹپرائم منس ےلی ےاس ک ۔ ہے
 ےک ںصوبو ںچارو۔وگا ہلینا   initiativeصاحب کو  
وگی ہبات کرنی  ںمی ےی کو بال کر اس باروزراء اعٰل

 ےتہاندر ر ےپاکستان ک  social scientistsاور جو
لینی  تو ہےی اگر  مدد لی جا سکتی ھب ےان س ںیہ

 ہشکری ۔ ہےان معامالت کا آخر کیا عالج    ہک ےیہچا
۔

Re: Issuance of Arm licenses.
Mr. Presiding Officer: Thank you. Semeen 

Siddiqui sahiba.

جناب  ہشکری :یوسف صدیقی  ںر سیمیٹسینی
 news  ےک ”DAWN“ ےآج ک ہآپ کی توج ںمی ۔چیئرمین

item ںگی  جس  می ںوہکی طرف دالنا چاfront page   پر
 Arms licences scam shakes Interior“؛ ہےوا ہدیا 

Ministry”. ت ہایک ب ہی ںوہتی ھمسج ںمیserious  

situation  اور ہےI would like to draw your 

attention, I wish the Leader of the House was here ہک 
ی ہچل ر slideپر  private TV channelرات کو ایک 

   officialایک ےک   Interior Minister ںی،  اس میھت
  Parliamentarianایک  ہا  کھکیا گیا ت  quoteکو 
  ں۔یہ ےوئہ  licenses issueےک  prohibited bore 500کو

اور جب   ںیہ ہےبنا ر  private armyاپنی    ہکیا و
 ےک licenses ہےوا ہلگا   ban، ہےوئی ہپابندی لگی 
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issuance پر تو ان کو کس طرح licenses issue ےکی 
۔۔۔۔دوسری چیز ۔ ںیہ ےگئ

 point ofایک  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

order   اور ایکpoint.
Senator Semeen Yousuf Siddiqui: It is 

also related to this.

ا  ڑب ہی :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
relative  point  ۔آپ کا  ہے

! جناب :یوسف صدیقی  ںر سیمیٹسینی
 ائمٹ ہزیادآپ ان کو اتناں۔دی ےد  timeا سا  ڑوھت
آپ  ہک When I stand up you just say۔ ںیہ ےدیت ےد

time  ہک ہے ہدوسری چیز ی! جناب ۔ ںکم لی across 

the board  ی ہایکrule  ےیہونا چاہ for all 

parliamentarians.  پ کسی کو  آ ہک ںیہن ہیfive 

hundred issue   اور آج کل ملک کی   ںیہ ہےکر ر
 ےحاالت اتن ے، ملک ک ہے   grave situationاتنی 
  ےیہونا چاہ  checkا ڑاوپر  ب ےتو اس  ک ںیہخراب 

 standingکی   interiorنیشنل امسبلی کی  ہاور جیسا ک

committee ےن recommend   ےجنت ہک ہےکیا 
 ےبار ےالئسنس ک اٹا کوان ک ںیہیرین ٹپارلیمن

   ٹینیس ہک ںوہتی ھمسج ںتو می  ےکیا جائ  fix ںمی
اور   ےیہلینا چا  initiativeی  اسی طرح کا ھب ںمی

ایک عام آدمی  یا ۔ ےیہکرنا چا quota fix  ںمیہ
 ےجب الئسنس ک  ےلی ےک personal securityری اپنی ہش

in spite of paying theتو  ہےکرتا   apply ےلی

challan  لیکن  اس  ںیہ ےاس کو دو دو سال لگ جات
 even through theوتا ہ ںیہن  issueکو الئسنس 

parliamentarian. ہک ہےکیا جاتا  ہانہب ہی یھکب 
booklets ہک ہےبتایا جاتا  ہی یھکب ںیہ ںیہن ban 

  licensesےاپن ےن ںوہجن  Sir, at least۔ ہےوا ہلگا 
 licensesتو ںیہان ںیہ ےوئہ  ےر دیئھب  challan ےک

issue  ےکی جائ ہزیادتی ن ہاور ی  ںجائی ےکی  
 licenses  ہکو ی ںکن لوگو ہک ےکیا جائ checkاور 

issue  اور کس ںیہ ہےو رہbase   ںیہ  ہےو رہپر 
specially prohibited bore ے۔ک
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 ٹسینی ےمارہ ہک ہے ہی بات دوسری! جناب واال
کا جن کو جوالئی   ڈگری 16 ےایک س ہےاف ٹکا جو س

ی ٹجس کو فنانس کمی ہےمال  ںیہن  honourariumکا 
 it is lying with theلیکن   ہےکر دیا   approve ےن

Secretary office or with the Chairman.   میری
recommendation  ہی   ےلہپ ےان کو رمضان س ہک ہے 

honourarium ۔ ےدیا جائ ےد
 ہی ۔ ہےیک ٹھ: آفیسر نگڈجناب پریذائی
 ہچلو،  ی ۔ ےگ ںوہ ےی کرتہچیئرمین صاحب خود 
Ministry of Interior  ےک officers ےوئہ ےآئ  ںاہی 

  points noteی ھب ںی اور پرسوھکل ب ےن ںوہان  ںیہ
 ےلی ےصاحب ک  Minister of interior ےاپن ںیہ ےکی

 ںآئی ہتو جب و  ںکر لی  point noteی ھ، آج کا ب
میر حاصل خان بزجنو ۔ ںدی ےجواب د ےسب  ک  تو

۔صاحب 
Re: Excessions of F.C in Balochistan.

جناب آپ  :ر میر حاصل خان بزجنوٹسینی
 ےمیر ۔موقع دیا  ھےمج ےن آپ!  ہت شکریہکا ب
 I amوئی ہا سا آپ کی دل آزاری ڑوھت ےس ےروی

sorry for that. 
،   ںیہن،  ںیہن :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

ی بات کرتا ھت سیدہتو ب ںمی ہک ہےآپ  کو پتا  
ں۔وہ

! جناب  :ر میر حاصل خان بزجنوٹسینی
 ںآبدزو   ۔ا ھا تہا سا  ضد کر رڑوھت ںمی ےاسی لی

کی کرپشن کا   millions of dollarہ، نہے ہکا مسئل
اور  ںیہ  immediate  problems ھکچ ےمار۔ہ ہے  ہمسئل

 Minister for ہو  ہے  point of orderمیرا جو 

Interior  ہبلک  Minister for External Affairs ہے ےس 
 Interior Minister ےمارہ ہلگتا  ک ںیہن ھےمج ہکیونک

 Foreignیا  ںیہ   interior minister ےپاکستان ک 

Minister  ںیہن ےوتہتو   ںملک می ہو ہکیونک ںیہ 
۔ ںیہ

مارا ہ ےی  نٹایک طرف پیپلز پار! جناب
 ںماری کانفرنس میہآپ لوگ  ہک ہےوا ہایا ھدماغ ک

بالنا  All Parties Conferenceم ہ ۔و ہ  ےآت ںیہن
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 all political partiesبلوچستان کی  ںیہ ےتہچا

conference   کل    ہک ہے ہحالت ی ۔ ےآت  ںیہن ںمی
  ،اھایا تٹھکو  ابات اس  ےر مالک صاحب نٹاکڈ

آج ! جناب ۔ا ھور  مچایا تش ںاہی ےم نہی ھب ںپرسو
ی ڑکی کسی گا   F.Cہک ہےا ڑھپ ںاخبار می  ےآپ ن

 ےنتیج ےجس ک۔ ہےکا گیا نیھکوئی مب پ  ںیہپر پتا ن
 فائرنگ  شروع کر دی ںمی ٹہکوئ ےپور  ےن  F.C ںمی

و ہو گئی  تین آدمی زمخی ہالک ہایک عورت  ےجس س
 ےچار س ںمی ٹہکوئ ےبعد پور ےاور اس ک  ںیہ ےچک
اب صورت حال ۔ ںیہ ےگئ ےانچ سو  آدمی گرفتار کیپ
کوئی شریف آدمی  بازار  ںتربت می ےپور  ہک ہے ہی

 ہےر ڑپک ےوال  F.Cاس کو   ،وم سکتاھگ ںیہن ںمی
،آپ  ہے، آپ کا کاروبار  کیا  ںیہآپ کون  ۔ ںیہ
جناب  ۔ںیہکتنی  ںنیہ، آپ کی  ب ںیہ ےائی کنتھب ےک

کوبلوچستان    F.Cا کی ہک  ےبتایا جائ ہی ںمیہ! 
 ہےبالیا گیا  ےلی ےک ےعزت کرن ےکو  ب ںلوگو ےک
تی ہنا چاھم رکہی جو بلوچستان پر مرٹپیپلز پار ہی۔

 ہک ہےی ہان کا ی ہکا طریق  ےنھم رکہمرتو کیا   ہے
 ےم بات کر لیتہجب  ۔ ںعزت کری ےعام لوگ کو ب ہو
 ںیہماری بات نہقوم پرست   ہی ہک ںیہ ےتہتو ک  ںیہ

 ںان حاالت می  ے۔کرت ںیہمذاکرات ن ےم سہ ،ےتسن
شت ہد ہو ہک  ہےوا ہیجا ھکوب   F.C ںاہو ےجب آپ ن

عام   ےکی جبائ ںشت گردوہد ہو تو  ںکو ماری ںگردو
  ۔ہے ںیہواال کوئی ن ےاور سنن  ہے یہآدمی کو مار ر

 ہےر ہہم کہی ھا  ، آج بھشور کیا ت ےم نہی ھکل ب
 ںمیہآدمی    responsibleر  ک ٹھکوئی ا ںاہاب ی ۔ ںیہ

یا  ےگ ںکو  روکی ےاس روی ےک   F.C ہو ہک  ےبتائ
 ںیہجواب ن  ہباقاعد ںمیہجب تک ۔ ےگ ںروکی ںیہن

 یی کٹاور پیپلز پار ےک  F.Cملتا  اس وقت تک 
ں۔وہکرتا  ٹواک آؤ ںخالف  می ےک ےروی ےحکومت ک
) ےکر گئ ٹواک آؤ ےرکن  ایوان س زمعز(

اوپر کل  ےاس ک :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
ی اور اس کو ھوئی  تہی بات ھب ںی  اور پرسوھب

Ministry of Interior  ر ٹمنس۔ ہےوا ہکیا   ٹنو ےن
 ہمحید صاحب ہبیگم جنم۔ ےگ ںدی ہصاحب اس پر ضرور توج

۔
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)مداخلت(
حاصل بزجنو : نگ آفیسرڈجناب پریذائی

  of course, highest regard and respect ےلی ےصاحب ک
ایک   ہگا ک ںکرو request ےس Leader of the Houseہے۔

ں۔آئی ےدو ممربز جا کر  ان کو واپس ل
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: We 

must move by the rules.

کی hours 2 ہی ں۔دی ےدCall Attention Notice ںمیہ ہی
 Then we could ask any minister to come۔ ہےوتی ہبات 

and respond here. Sir, as this issue has earlier been 
discussed, certainly we would like that the Minister 
of Interior would come to the House and explain the 
position. 

Mr. Presiding Officer: Mir Wali Muhammad 
Badini. He is not here. Mr. Shahid Hassan Bugti. 

۔۔۔!جناب واال :یٹد حسن بگہر شاٹسینی

اب  اجالس ختم  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
 ھڑےجب آپ کUnfortunately ہے۔اہو رہی وقت ھکا ب ےونہ
ہے۔تا ڑنا پہک ہی ھےتو مج  ںیہ ےوتہ

 ہی ھےمج ےآپ س :یٹد حسن بگہر شاٹسینی
ی ھذاتی تعلقات کا ب ھکچ! جناب واال  ۔ ںیہتوقع ن

ں۔ا کریھیال رکخ

بات  آپ ںچلی : نگ آفیسرڈجناب پریذائی
 ں۔کری

 ھےمج ےآپ ن! جناب واال :محید ہر جنمٹسینی
۔اھوقت دیا ت

ی ٹبگ : نگ آفیسرڈجناب پریذائی
بات  ےن ہمحید صاحب ہجنم ہا کھمیرا خیال ت sorryصاحب

ہے۔کر لی 
ی تو ھاب! جناب چیئرمین :محید ہر جنمٹسینی

  ہ۔ت شکریہب!  جناب واال ہے۔کی  ںیہی نہبات  ےن ںمی
پر اس  بات point of orderایک تو   ہآپ کی توج ںمی

ت   ہایک ب ےاسالم آباد ک  ہک ںوہتی ہکی طرف دالنا چا
 Hospital, Pakistan Institute of Medical Sciences ڑےب

(PIMS) ےک paramedical staffجس  ہےوئی ہتال کی ہڑ ےن
ت لوگ ہی بھب ںمی  operation theatres ےس ہکی وج
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و ہی  متاثر ھاور دیگر مریض  ب ںیہ ہےو رہمتاثر  
فوری طور پر اس  ہک ںوہتی ھمسج ںمی ےاس لی ں۔یہ ہےر
ت ہب patients ہکیونک ےتال کو ختم کروایا جائہڑ

suffer اس طرف دالنا  ہآپ کی توج ںمی  ں۔یہ ہےکر ر
ش ہت  خواہب کی ںمریضو ےکPIMSاس وقت  ہک ںوہتی ہچا
 ہاراکین  اس طرف توج ےک ٹکم از کم سینی ہک ہے

جا کر  ںاہو  ہو ہک ںیہاور وزیر صحت کو ک  ںدالئی
ں۔تال ختم کروائیہڑ

)مداخلت(
 ںوہ demandsان کی کوئی  :محید ہر جنمٹسینی
ا،  میرا ھار صاحب کا تڈسوال اسحاق  ہی ہگی کیونک

 ں۔کری ہن منسلک ھسات ےمیر ےاس ےا  اس لیھت ںیہن
 ہعالو ےاس ک۔یھی تہپر سوال کر ر behalf ےان ک ںمی
کی  کم  ہوزیر خارج  ےمارہآپ   ہک ںوہتی ہچا ہی ںمی

 ےمارہ ہی ں۔رومنائی تو کروا دی  ںمی ٹاز کم سینی
 ےک ںملکو ےر کہیا با ںیہوزیر  ےک ہدفرت خارج

  ہے۔ ںیہی نہا ھدیک ںاہی  یھکب ںیہان ےم نہ ں۔یہوزیر 
 ہے، پتا  چلتا  ںیہ ےی سنتھجب ب ںمی ےارب ےان ک

کوئی   ںمی ےبار ےاگر ان ک ں۔یہ ےتہی رہر ہبا ہک
 ہتو  و ہےوئی بات کرنا چایا ک ہےسوال کرنا چا

 ں۔یہ ںیہی نہ ےوتہ ںاہی یھکب ہو ہکیونک  ےکیا کر
پر کون  behalf ےان ک ہک ںوہتی ہنا چاھپوچ ںمی

 ںاہی ےک Foreign Affairs؟  کیا ہےجواب دیتا 
؟ ںیہی ہمعامالت  ےر کہیا  صرف با  ںیہ ںیہمعامالت ن

 ںیہن ںاہی ںیہان ےم نہ،  ںیہ ےوزیر بن ہو ےجب  س
۔اھدیک

 points of :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

orderان کا فرض ہے۔وتا ہ ںیہپر جواب دینا ضروری ن
ں۔بتا دی ںیہر انھاور پ ںآپ کو سنی  ہو ہک ہے

Re: Undue Protocol
 ہک ںوہی ہر ہہک ےویس ںمی: محید ہر جنمٹسینی

لیکن کم  ہےوتاہ ںیہجواب دینا ضروری ن ہک ہےیک ٹھ
ان  ہکیونک ےیہآنا  تو چا  ںمی ٹسینی ںیہاز کم ان

س ٹنو ےآپ ک ںمی ں۔یہ ےوتہسواالت تو  ہمتعلق ےس
 ٹسینی ےمارہ  ہک ںوہتی ہی النا چاھبات  ب ہی ںمی
ی ھاحب جو   وزیر بایک رکن ، بابر اعوان  ص ےک



67

ایک  ےاپن ہو  ۔ ھےت ےوئہ ےر گئہبا ہ،  وںیہ
private tourئیکو ہو ھے۔ت ےپر گئ fficial tour پر

نا ہک ہی ےآپ س ںمی ےاس  بار ںمی ۔ ھےت ےگئ ںیہن
 ہےر جاتا ہپر باprivate tourجب کوئی  ہک  ںوہتی ہچا

 protocolی پورا ھب ںیہانForeign Ministryتو کیا 

 protocolل جنرلصنقو  ےمارہ! ؟  جناب واال ےہدیتی 

 ں۔یہ ےشکاگو   آئ ےالس اینجلس س  ےلئ ےک ےدین 
وزیر صاحب  ں۔یہ ہےپانچ  دن  ر ںل میٹوہ  ںاہو ہو

 ہاب جو خرچ ۔ ہےدیا  protocolپورا  ےن ںوہکو ان
 ےعوام ک ہے۔وا ہ ےس ںیکسوٹ ےمارہ ہ، یہےوا ہ

 Foreign ہک ںوہ یتہنا چاہک ہی ںمی ہے۔وا ہ ےس ںیکسوٹ

Affairs ابن   ہک ںیھپوچ ےان س ےی والٹکی کمی
 ںکیو ےخرچ کرک ہاتنا کرای ےعباس  الس اینجلس س

 اور ےآئ ںمی  five stars hotelایک  ےشکاگو   ک
 privateکسی  ہجب ک ہےدیا  protocolپورا  ںیہان

tour پر کوئیprotocolہے۔دیا جا سکتا  ںیہن
 ےبابر اعوان صاحب ک ےن ںمی! جناب واال

  ںیہکامل نگار  ڑےکوئی ب ہی ہا کھا تھمسج ںمی ےبار
 ےن ںوہان ۔کیا  ںیہچیلنج ن ےی کسی نھکب ںیہاور ان

فرخ سلیم صاحب     ۔کی  ںیہی کوئی غلط بات نھکب
 ےاس  خرب کی تردید  آ جائ ہا کھا تھمسج ےن ںمیے۔۔۔ن

تو  ہاس کی ن ہے۔وا ہا ھلک  ہی  ںاخبار می News ۔گی
کی Foreign Affairsی ہ  ہاور ن ےوزیر صاحب کی طرف س

 ہی  ہک ہےکوئی  ایسی خرب آئی  ےوزارت کی طرف س
protocol ؟   اس کی کسی قسم کی ہےدیا  گیا  ںکیو

نا ہک ہی ںمی ےاس لی ہے۔آئی  ںیہکوئی تردید ن
  ےآئی تو اس ںیہجب اس کی تردید ن ہک ںوہتی ہچا

یا  اس کا آپ  ےجائ سپرد کیا ےی کٹکمی ہمتعلق
  ںکیو  ہک ںیھپوچ ےس اور ان ںس لیٹخود نو
؟ اگر ہےدیا جاتا  protocolکو  ںلوگو ٹپرائیوی

 ںبتا دی ںمیہر ھتو پ ہےکوئی   قانون بنا دیا 
ی  ایمبیسی ھم بہر  ھتو پ ںر جائیہم باہجب  ہتاک

 فارن ےاتنی شان س ں۔لی   protocolپورا  ےس ںوالو
ں۔یہ ےکرت ہپر خرچprivate tours ےفیئر والا

کو دیا  ںلوگو: نگ آفیسرڈجناب پریذائی
 ںیہ،ان ںیہ ںیہی نھب electedجو لوگ   ۔ ہےجاتا



68

presidential protocol  ہآپ اس پر ن ہے۔دیا گیا 
 pointsجو  ےآپ ان ک! خباری صاحب ہے۔یک ٹھ ہو ں۔آئی

 ہ، وںیہ pointsجو  ےان ک ں۔کری note ںیہ، انںیہ
valid points ۔ ںیہ
 ےی کٹکیس  کمی ہی : محید ہر جنمٹسینی

ے۔سپرد کیا جائ
 ٹنو  ںیہان  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

ی ٹبگ ے۔اور  وفاقی وزیر کو بتایا جائ ےکیا جائ
۔صاحب

نا ہایک اور بات ک ںمی: محید ہر جنمٹسینی
ں۔وہتی ہچا

صرف ایک  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
point ہے۔و سکتی ہپر بات

ر  ٹسینی ےصرف  نئ ںمی :محید ہر جنمٹسینی
تی ہجناب شوکت ترین صاحب کو مبارک باد دینا چا

 ں۔یہ ےآئ ےی سٹی پارڑت بہی اور بھایک اچ ہو ں۔وہ
ر ڈ، عوامی لیںبنی ہن bankerاب  ہو ہک ںیہک ںیہان

 ں۔وہتر ثابت ہب ےلی ےفنانس ک ہو ہک ےخدا کر ں۔بنی
ر بن ڈعوامی لی ہو ۔ںوہ ںاور رمحتی  ںپر برکتی ںاہی

  ےوئہ ےکو عوام کی خدمت کرتfinancial problemsکر  
پر   ےونہر منتخب ٹسینی  ںیہان ںمی ۔ ںحل کری

 ےآج س ہک ںوہتی ہک  ںمی ں۔وہمبارک  باد دیتی 
 ےیہد کرنا چاہع ہی ھسات ےک ےانٹھحلف  ا  ںیہان
گا ،  ںبنو ہایک عوامی منائند ںاب می  ہا  کھت

banker ۔گا ںبنو  ںیہن

ی ٹبگ ہے۔یک ٹھ :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
۔صاحب

Re: Casual attitude of the Ministers towards 
the questions

 ںایک بات تو می :یٹد حسن بگہر شاٹسینی
question hourںعلم می ےبعد فوری طور پر آپ ک ےک 

 point of ےا  اور اس بات کا میرھتا تہالنا چا

orderےلہتین دن پ ہک ہے ہبات ی ہے۔ ںیہنتعلق  ےس 
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 ںمی ےبار ےان ک ۔ ھےت ےآئ questions ےی  میرھب
ر میرا  ھآج پ ”reply not received“ہا کھوا تہا ھلک

 reply“ ہوا کہا ھی لکھاس پر ب ۔ ہےایک سوال آیا 

not received”. Similarly, sirجو ممرب    ھسات ےمیر
ی ھسواالت ب ےک جناب  عباس خان، ان  ںیہ ےتٹھبی

کروا defer ہو ے، آپ ن ھےت ےآئ ےلہتین چار دن پ
ر ھلیکن آج پ ےان کا جواب آ جائ ہتاک  ھےت ےدئ
 ےمگر  ان ک ںیہ ےوئہ print ںاس می  ہو

againstہک ہےوا ہا ھلک ہدوبار“reply not received”. 
 ھےمج to be very honest ہک ہے ہبات ی! جناب واال

 ہی ںمی ہے۔کتنا   sizeکا  cabinet  ہپتا ک ںیہن
 ہکابین ہک ہے ںیہمعلوم ن ھےمج  ہک ںوہتا ہحلفًا ک

کم از کم  ہک ہے ہلیکن   انداز ہےکی تعداد کتنی 
 ہی ےاس لی ہے۔ی ہاوپر  ےوزراء س  ٹھپچاس ، سا

 ہاتنا  زیاد workloadان پر  ہسکتا ک ہہک ںیہکوئی ن
 divisions dealایک وزیر تین تین، چار چار   ہک ہے

جواب  صحیح وقت پر  ہو ےس ہجس کی وج ہےا ہکر ر
 ٹھےبی ےویل! جناب واال ہے۔کر سکتا  ںیہم نہفرا

 ہے ہر کیا وجھتو پ   ںیہ ےوئہ ٹھے، فارغ بی ےوئہ
 ہے respect ہاؤس کی یہ ےمارہ؟ ےآت ںیہجواب ن  ہک
  ےویس ں۔یہ ےجات ےدی ںیہی وقت پر نھجواب ب ںمیہ ہک
 debatingایک  ہادار ہمارا یہ ےی بدقسمتی سھب

society ں۔یہن ںیہاختیارات تو   ہے۔گیا  ہبن کر ر  
ر ھم  پہبعد   ےاس ک  ۔ ہےوتا ہضرور   ہحبث مباحث
T.A., D.A. کم از کم    ں۔یہ ےجات ےر چلھکر گ ےل

ا  ھت privilegeمارا ہتک کا جو  ےمعلومات حاصل کرن
ں۔یہی ہدی جا ر ںیہی نھمعلومات ب ںمیہاب تو  ۔۔۔

اس پر ! ںاہ :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
ہے۔ rulingی ایک ھب ےلہپ

پر کوئی  ںاہی :یٹد حسن بگہر شاٹسینی
 ۔ ہے workloadپاس  ےاس ک  ہک ےد ہہک ہی وزیر یھب

بنایا  ہکو ایک مذاق تو ن ےاس ادار! جناب واال
، ہے ہ، پردہےماری ایک عزت ہت ہی بڑوھجو ت ےجائ
رسوا کر  ہی ںمیہاب تو  ے۔ائدیا ج ےنہتو ر ےاس
 point of ےر اپنھپ ںمی ں۔دیrulingآپ ں۔یہ ہےر
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order نا  ہک ھآپ کچ  ےس ےاس حوالں۔وہکی طرف آتا
؟ےگ ںپسند فرمائی

 ےن ںاس پر می :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
ہے۔ا ہو رہ actionاور اس پر  ہےدیا  ہہک ھت کچہب

آپ ! جناب واال: یٹد حسن بگہر شاٹسینی
ے۔گ ںیہس کس کو  کک

)مداخلت(
 ےاب آپ اپن :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

point of order ی  کافی ھاب ہکیونک ںپر آ جائی
ہے۔بات کرنی  ےاراکین ن

آپ ! جناب واال :یٹد حسن بگہر شاٹسینی
ں۔دی rulingاس پر کوئی 

و ہrulingsاس پر  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
 ہےوئی ہی ھب ں، پرسوےہوئی ہی ھکل ب ں۔یہوئی ہگئی 

ہے۔وئی ہی ھب  ھاور چو ت

 ہمسئل! جناب واال :یٹد حسن بگہر شاٹسینی
آپ  ہک ںوہجانتا   ںمی ں۔یہی نہکوئی سنتا  ہک ہےی ہی

پر Chairی اس ھجو ب ں۔یہ ےچک ےد rulingsبار بار 
، ںیہی چیئرمین ٹپڈ، ںیہ، چیئرمین صاحب  ہےتا ٹھبی
لیکن کوئی اثر  ان  ںیہدی rulingsی ھب ےن ںوہان
?Have they become so thick-skinned, sirہے۔وا ہ ںیہپرن

Mr. Presiding Officer: It has gone to the 
Prime Minister and it will go again to the Prime 
Minister.

آپ ! جناب واال :یٹد حسن بگہر شاٹسینی
I am coming to thatہے۔وزیر اعظم کی بات کی  ےن

point alsoےس ےحوال ےبلوچستان ک ںمی ےلہلیکن پ  
، ہےوا ہایا ٹھا ےجناب حاصل خان بزجنو ن pointجو 
۔گا ںپر بات کرو اس

ی ھکل ب  ہو :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
۔اھایا گیا تٹھی اھب ںا  اور پرسوھایا گیا تٹھا

ی ھلیکن میرا ب :یٹد حسن بگہر شاٹسینی
! جناب واال ںمی ں۔کرواس پر بات  ںمی  ہک ہےفرض 

 ںمی1941اور  1939جو حال   ہگا ک ںوہخمتصرًا اتنا ک
Nazi’s troopsےن  ںوہا ،  انھکا کیا ت ڈپولین ےن 
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occupied   ، فرانسoccupied Western Europe   کا کیا
ا ہو رہی حشر ہو ںبلوچستان می ھسات ےمارہا، آج  ھت

سب   ہک ںیہ ےتھمسج ہی ارباب اقتدار یھمگر اب ب ہے۔
ی ھب  ھکچ ہک ںوہتا ہک ںمی! جناب واال ہے۔یک ٹھ ھکچ

 ہ؟ یہےی چلتی ٹارھپر کس کی ات ںاہو ہے۔ ںیہیک نٹھ
ا بنا ڑوھلگام گ ےایک ب F.C ہے۔ ںیہکسی کو پتا ن

کون  ہتو  ی ہےتا ھٹکوئی مب پ ہاگر ایک جگ ہے۔وا ہ
 ہک ہےجو اس بات کی اجازت دیتا  ہےسا قانون 

آپ خود ایک  ے۔فتار کر لیا  جائکو گر ےحمل ےپور
آپ کو کون سا ! جناب واال ں۔یہ ےچک ہآرمی آفیسر ر

یا کوئی  F.C؟ اگر  ایسا  ہےاجازت دیتا  ہقانون ی
تو    ہےکرتا  ہواال ادار ےدیگر قانون نافذ کرن

سراسر ایک طرف  ںمیہ ہی! جناب واال ہے۔غلط  ہی
  ہا کھا تہی  کھب ںرویو میٹانےن ںمی ں۔یہ ہےکیل رھد
 ےس ےاس طریق  ۔ ہےا ہکیال جا رھایک طرف د ںمیہ

خود  ہی ۔ ہےچالیا جا سکتا  ںیہریشن کو نڈفی
سرگرم  ںایسی قوتی ں۔یہ ےتہنا چاڑریشن کو توڈفی

اگر  ں۔یہتی ہنا چاڑریشن کو توڈجو اس فی  ںیہعمل 
ی اس ھکوئی ب ےس ںم میہ تو ہےتی ٹوٹریشن ڈفی ہی

ی ٹوٹریشن ڈی جب فیھب ےلہپ ۔وگاہ ںیہدار ن ہکا ذم
کیا  ںیہکا تعین ن ںدارو ہی ذمھب ےی تو کسی نھت
اور ایک  ںیہبلند  ےحوصل ےان ک ےاسی لئ ۔اھت

ہے۔ی ہکی سازش کی جار ےنڑریشن توڈر فیھپ ہمرتب
Mr. Presiding Officer: Thank you very much.

 lastایک ! جناب :یٹد حسن بگہر شاٹسینی

issue۔وناھی رونا دہو ےر سھپ ہک  ےہ ہگزارش ی ہے۔ 
 issueکا  ٹےکو ےحج ک  ںمیsession ےلھپچ! جناب

 assurance ںمیہ ں۔گزارش سنی! جناب ۔اھایا گیا تٹھا
 ےاس ذاہل اھت ہکا فیصل ہکابین ہی کیونکھدی گئی ت

۔گا ےالیا جائ ںمی ہکابین ہدوبار
پاس  ےاسی ک :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

ے۔ہا ہواپس جا ر ہدوبار
چار پانچ ! جناب :یٹد حسن بگہر شاٹسینی

حمرتم وزیر اعظم  ےمارہ ۔واہکا اجالس  ہکابین ےلہدن پ
 ہی ہمیشہ ہو .I have a lot of respect for himصاحب 

 Parliament is supreme, Parliament is ہک ںیہ ےتہک
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supreme.ا گی ہفیصل ےبغیر اختالف ک ےس ںاہی! جناب
چار دن  لیکن ےحبال کیا جائ ہا دوبارٹکو ہا کھت
 ںکو کیوissueوا تو اسہکا اجالس  ہجب کابین ےلہپ
اگر  ںیہ ےکو روت ںم اوروہالیا گیا؟  ںیہپر ن ںاہو
 ہی کابینہی ےمارہ ,Prime Minister sahib ےاپن ےمارہ

ر ھتو پ ںیہ ےتھی عزت رکہاؤس کی یہ، اگر اس ےوال
 Thank you very؟ےگ ںکیا شکایت کری ےم کسی اور سہ

much.
Mr. Presiding Officer: Thank you. Both the 

points have already been noted. Saleem Saifullah 
sahib.

Re: Local bodies elections
جناب  :خان ر سلیم سیف اهللاٹسینی

 ہکی طرف آپ کی توجissueم ہایک ا ںمی! چیئرمین
ی گزارش ھب ہی یہ ھاور سات ںوہتا ہمبذول کرانا چا

 ںاؤس میہ ہک ہےا ہی آ رہ ےنظر ایس ہگا ک ںکرو
 ہمیری ی ےحکومت وقت س ہے۔ ںیہنbusinessکوئی خاص 

پر جو  ںاہی ےسار ہک ہےیقین  ھےاور مج ہےجتویز 
 ےگ ںاتفاق کری ےاس س ہو ںیہرز موجود ٹمعزز سینی

اس وقت  issueم ہلیکن ایک ا ںیہ issues ےت سہب ہک
local bodies elections جو میرا ! جناب چیئرمین ں۔یہ

 ں، میہےا ہر ہجترب ںتیس سال کا  سیاست می ےلھپچ
 ےوتہمسائل مقامی ےعوام ک %80 ,75 ہک ںوہتا ھمسج

دو چار  ں۔یہ ےوتہیا بیس فیصد صوبائی  ہپندر ں۔یہ
بدقسمتی  ےاس لئ ہے۔وتا ہ ےفیصد کا تعلق وفاق س

 ےت لاختیارا ےس ںصوبو ےم نہ ںدور می ےلھپچ ےس
 ےلیکن جو مرکز ن ےدی ےکو تو د ںکر ضلعی حکومتو

 ےن ںمی ے۔سک ےد ںیہم نہ ہو ھےت ےکو دین ںصوبو
 that never sawی پیش کیا ھایک بل ب ےبدقسمتی س

the light of the day.

آپ  ےمیری اب حکومت وقت س! جناب چیئرمین
کل کا دن اگر کوئی اور  ہک ہےگزارش  ےذریع ےک
 ہی ے۔کی جائ debateتو اس پر  ہے ںیہن  issueمہا

، ایک حکومت ہےin session، اس وقت ہےایوان باال 
 administrator ہک ہےتا ہکوئی ک ،ہےی ہایک بات کر ر

ایک  ں۔ان کی توسیع کری ہک ںیہ ےتہ، کوئی کںلگائی
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! جناب چیئرمین ہے۔وئی ہی مچافراتفری سی 
ت مصروف ہب ںی اس میھآپ کی مجاعت ب ہے۔ confusionایک

ی ھم بہ ں۔وہ elections ہک ںیہ ےتہچا ہی یھب ہو ہے۔عمل 
 Leader of the ےمارہ ں۔وہ elections ہک ںیہ ےتہچا ہی

Oppositionی اس ھب ےنpoint کوraise  ہک ہےکیا 
 ں۔تری الئیہآپ ضرور ب ںاس می ہےایک نظام ! خدارا

دنیا کا  ہو ہےا ہجو نظام چل ر ہک ےتہک ںیہن ہم یہ
لیکن  ںتری ضرور الئیہآپ ب ںاس می ہے۔ نظام ینترہب

 ےزار اس وقت آپ کہپچاسی  ھآنًا فانًا ایک الک
یج دینا مناسب ھر بھان کو گ ںیہ ےمنتخب منائند

اس پر آپ ایوان کی  ہےissueم ہایک ا ہی ہے۔ ںیہن
 ےان ک ں۔یھپوچ ےر مجاعت سہآپ  ے۔لیجی ےرائ

لوگ  ےک ےر صوبہ ں۔یہتشریف فرما  ںاہمنائندگان ی
 consensusاور ایک  ںیھپوچ ےان س ںیہپر  ںاہی

develop صدر پاکستان یا  ہک ہے ںیہن ہ، صرف یںیکر
 ےرائ ںی اس میھماری بہ ے۔کر ہاس پر فیصل ہکابین

؟ ہےمتعلق کیا سوچ  ےماری اس کہ ہک ےیہلینی چا
 ےاگر آپ پاکستان ک ہک ہےی ہمیری ذاتی سوچ تو ی
 ےک ںتو مقامی حکومتو ںیہ ےتہمسائل حل کرنا چا

 ہاور ان کو زیاد ں، موثر کریںتر کریہنظام کو ب
ے۔خود خمتار کیجی

Mr. Presiding Officer: Thank you.
 ٹایک من: خان ہاللر سلیم سیف ٹسینی

آج جو  ں۔وہتا ہنا چاہک ںآخری بات می ۔مندوخیل صاحب
متعلق آیا  ےکChak Shahzad power scandal ںاخبار می

 ہک ہےسوال  ہی ےس ںاور دوستو ےاب میرا آپ س ہے۔
ا کا وزیر یا گورنر ڈجب صدر یا وزیر اعظم یا واپ

لگاؤ تو کیا آپ اس   connectionمیرا ہک ہےکسی کو ک
لوگ  ٹےوھجو چ ےک ںاہو ے۔گ ںکری suspendالئن مین کو

ی ھی او بڈایس  ،ہے، الئن مین ہےر ڈر ریٹمی ،ںیہ
اتنا ! خدارا ہے۔ا گیا ان کو معطل کر دی ،ہے ںیہن

اور ایک الئن  ےحکم آئ ےجب اوپر س ےکیجی ہظلم ن
ی ھگا تو اس پر ب ںلگاؤ ںیہجبلی ن ںمی ہک ےمین جائ

موجود Minister for Water and Power ںخیال می ےمیر
 ںیہموجود  ںاہی colleagues ےلیکن ان ک ںیہ ںیہن
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 ںوٹوھتو ان چ ےسکت ڑپک ںیہکو ن ںوڑاگر آپ ان ب
ں۔یھرک ھاتہذرا نرم  ں۔ربانی کریہتو م پر

 validبالکل  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

point۔اسالم الدین شیخ صاحب ہے۔Not present. Abdur 
Rashid sahib.

جناب  ہشکری: ر حافظ رشید امحدٹسینی
میرا نام لیا لیکن میرا  ےآپ ن! چیئرمین صاحب

ہے۔ ںیہ، عبدالرشید نہےنام حافظ رشید امحد 
Mr. Presiding Officer: I am sorry.

ہے۔ا ڑھپ ےن ںمی ہو ہےوا آیا ہا ھجو لک
Re: Casual Attitude of the Department 

Towards Development Schemes of the Senators
میرا نام حافظ  :ر حافظ رشید امحدٹسینی
 ہے ہی point of orderمیرا  ۔جناب ہشکری ہے۔رشید امحد 

دس ملین  ہکو ساالن MNAsکو اور  Senators ےسار ہک
آپ کی  ںمی! جناب چیئرمین ں۔یہ ےجات ےدی ےروپ
 ہک ہے ہی point of orderمیرا  ں۔وہتا ہچا ہتوج

Senators and MNAs ں۔یہ ےجات ےدی ےکو دس ملین روپ 
 ہک ہےاتنا ذلیل وخوار  کیا جاتا  ںمیہاس پر 

م ہ ںیلی حکومت مھپچ ہے۔ت افسوس ہاس پر ب ھےمج
ذلیل و  ےم اتنہاس وقت  ھے۔ت ٹھےبی ںاپوزیشن می

 ںمی ں۔یہ ہےو رہم ہجتنا آج  ھےت ےوتہ ںیہخوار ن
کم از کم  ںمی ےسلسل ےز کڈفن ےک 09-2008 ےاپن

 ےتہی کھکب ں۔وہچکر لگا چکا  ےدفرت ک ہبیس تیس دفع
ایک  ںی میھاب ہے۔ ںیہن ںآفیسر دفرت می ہک ںیہ

 ےس ںری  میٹی سیکرٹپڈری یا ٹسیکر ں۔وہآیا ےبج
آپ  ہک ںیہ ےتہک ہاب و ۔اھت ںیہن ںی دفرت میھایک ب

اس وقت گیا  ںمی ہحاالنک ںیہ ےو گئہ lapseز ڈفن ےک
 releaseز ڈفن ےآپ ک ہا کھا تہک ےن ںوہا اور انھت
بعد ایک  ےجون ک ں۔و جائیہفکر ےآپ ب ے۔گ ںو جائیہ
و ہز پر کام شروع ڈفن ےگی اور آپ ک ےی جائٹھچ

۔گا ےجائ
پاس  ےوزیراعظم ک ہدوبار ہک ںیہ ےتہک ہاب و

 ہے۔پتا  ںمیہاس ذاللت اور خواری کا  ۔گی ےی جائٹھچ
 ےمیری آپ س ہے۔ا ہذلیل وخوار کیا جا ر ںمیہ

request آپ کوئی  ہک ہے ہیruling اگر  ہک ںدی ےد



75

 ےجائ ںکسی دفرت می ےر یا ایم این اٹکوئی سینی
 ہری یا متعلقٹسیکر یٹپڈری یا ٹپر سیکر ںاہاور و

 ںدی rulingمتعلق  ےو تو آپ اس کہ ہموجود ن ہبند
؟ قسم ہےی ہحکومت چل ر ہکیا ی ں۔یا سزا مقرر کری

 ہے۔ ںیہی نہحکومت نام کی کوئی چیز  ںملک می ےس
م اتنا ہی ھب ںدور می ےاس ک ہےر ےتہم آمر کہ ےجس

ں۔یہ ہےو رہاب  ےجنت ھےت ےوئہ ںیہذلیل و خوار ن

ی ٹپڈآپ  :نگ آفیسرڈیذائیجناب پر
ر ٹ؟ منسںیہ ےجات ںپاس کیو ےک ہری وغیرٹسیکر

ں۔بات کر لیا کری ےان س ںیہ ےپر آت ںاہصاحب ی
ر صاحب تو ٹمنس :ر حافظ رشید امحدٹسینی

ہے۔وتا ہر ھر ادٹکون سا منس ں۔یہ ںیہی نہ ےوتہر ھاد

ری ٹی سیکرٹپڈ :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
ہے۔ ںیہن levelآپ کا

 ےآتر ھاد  مہ :ر حافظ رشید امحدٹسینی
ی ھمتعلق ب ےآپ اس ک ہے۔وتا ہ ںیہر نٹکوئی منس ںیہ

و ہ lapseی ھز بڈفن ےاپن ےمارہ ں۔دی ےد  rulingکوئی
 ےحج ک ےم نہ ں۔یہ ےو جاتہ surrenderہو ں۔یہ ےجات
ی تک ھی ابھمتعلق ب ےاس ک ۔اھا تہمتعلق ک ےک ٹےکو
ی ہنام کی کوئی چیز بالکل حکومت  ہے۔وا ہ ںیہن ھکچ
ی اس ملک کا ہی تو اهللا ہی حالت رہاگر ی ہے۔ ںیہن

یلیفون کیا ٹجب  ہک ہے ہدوسری بات ی ہے۔حافظ 
ں۔یہ ےاتٹھا ںیہی نھاس کو ب ہتو و ےجائ

۔۔۔۔یھاب ہے۔یک ٹھ: نگ آفیسرڈجناب پریذائی

اپنا موبائل  ہو :ر حافظ رشید امحدٹسینی
 ےمارہ ہی ں۔ر جائیھخر کدم آہ ں۔یہ ےدیت ںیہی نھمنرب ب
وری حکومت ہجم! جناب ہے۔ی ہو رہی زیادتی ڑب ھسات
ہے۔ا ہو رہاس طرح  ھسات ےمارہی ھب ںمی

تین چار  ےآپ ن: نگ آفیسرڈجناب پریذائی
 ںاب آپ دوسرو ہےپر بات کی  ٹی پوائنہایک  ہدفع

ں۔کو موقع دی
بالکل ! جناب :ر حافظ رشید امحدٹسینی

 ھسات ےمارہ ےوال local governmentلیکن ےگ ںدی ےد
کوئی  ےجیس ہےا ہلگ ر ےایس ں۔یہ ہےت زیادتی کر رہب
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اور اس  ہے ںیہی نھری بٹ، سیکرہے ںیہی نھر بٹمنس
ہے۔ ںیہی نھاس کا کوئی عمل ب ہک ہےا ہطرح لگ ر

اس کو  ےآپ ن :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
 ےآپ ن ںخیال می ےمیر ہے۔ا ہک ہکوئی پانچ دفع

ے۔یہاور اس کو سننا چا ہےاتنا بوال  ہلی دفعہپ

آج  ںمی! جناب :ر حافظ رشید امحدٹسینی
؟ سب ہےکیا حکومت  ہی ں۔وہچکر لگا چکا  ہتین دفع
جواب  ںمیہکوئی  ں۔یہ ےوئہ ےلگ ںمی ںگپو ںآپس می

۔دیتا ںیہی نھب
Mr. Presiding Officer: Thank you. Prof. 

Ibrahim sahib.

 ب جنا:ن مندوخیلر عبدالرحیم خاٹسینی
 IPPs ہا کھکیا ت ہفیصل ےن Business Committee! واال
ے۔یہپر مکمل حبث کرنی چا ےمسئل ےک

 ےلی ےاس ک :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
arrangements ں۔یہ ہےجا ر ےکی
 :ر عبدالرحیم خان مندوخیلٹسینی
(inaudible) ۔۔۔اھونا تہایک اجالس  ۔۔۔(inaudible)  ہو 

 (inaudible)۔۔۔م ہلیکن  ہے، بزنس ہےوا ہ ںیہن ںکیو
، خود ہےخود مقرر کیا  ےن ٹبزنس جو سینی ہیعنی و

(inaudible)۔۔۔بزنس پر آپ 

بالکل جی، اس  :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
ہے۔و گئی ہپر بات 

  :ر عبدالرحیم خان مندوخیلٹسینی
۔۔۔ضیاء احلق  ہاور ی ہے ہصوبائی مسئل ٹلوکل گورمنن

کوئی : نگ آفیسرڈپریذائیجناب 
resolution, motion, cut motion ےآیا تو آپ کیس ںیہن 

in the House discussion ں؟ دونوےگ ںکری sides of 

the House کوئی  ےسresolution, motion, calling 

attention notice ۔آیا ںیہن You are absolutely right 
 ںکل اور پرسو ۔گیا ںیہی نہالیا  ںاس کو بزنس می ہک
 leaders of theاور  ہےر ٹھےی بیہ ےم ایسہی ھب

parliamentary parties جو  ںمیdecidedا، ھتfor in 

House briefingتو ہوarrange  کو  ےدوسر ہے۔ی ہکی جا ر
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کرنا  prepare ںیہان ہے۔تا ڑونا پہ availableی ھب
ہے۔تا ڑپ

جناب  :ر عبدالرحیم خان مندوخیلٹسینی
 ںجن می ےگ ںیہدن ر ےبعد کنت ےمضان شریف کر! واال

 ہو گا وہمارا جو وقت ہیعنی ےگ ںم حبث کر سکیہ
pointsی ہ ےایس of order جناب ۔گا ےچال جائ  ںمی !

ے۔الیا جائ business ہو ہک ہے requestماری ہ
اب تو  ،ںیہن: نگ آفیسرڈجناب پریذائی

prorogation order  ںیم ںدو، چار دنو ہو ہے۔آ گیا 
ی ھاب ے۔گ ںر بالئیھپ ےکر ک arrangeوا ہی ھیا جب ب

۔وئیہ ںیہن briefing arrange ہتک و
آپ   :ر عبدالرحیم خان مندوخیلٹسینی

ں۔الئی ہو ہک ںدی ruling ہک ہے requestماری ہ ےس

، ںیہ ہےکر ر ہو :نگ آفیسرڈجناب پریذائی
ممربان کی  because ںیہ ہےکر ر encounterاس کو ہو

demand ہو ہی کھت sensitive and in camera و تو اس ہ
۔یم صاحبہابرا ں۔یہ ہےو رہ arrangements ےلی ےک

جناب  :یم خانہر پروفیسر حممد ابرٹسینی
من الرحیم ہبسم الل! چیئرمین ۔الرح

)مداخلت(
ت ہب ےآپ ن :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

۔لیا ےائم لٹ

)مداخلت(
، ںیھشریف رکت :نگ آفیسرڈجناب پریذائی

ے۔گ ںوہ ںیہن points of orderاب 

بسم  :یم خانہر پروفیسر حممد ابراٹسینی
ی بات ہی ںمی !جناب چیئرمین۔الرٰمحن الرحیم ہالل

بزرگ مندوخیل صاحب  ےجو میر ںوہتا ہعرض کرنا چا
جو بات  ںمی business committee ہک ہےکی  ےن

  prorogueاس سیشن کو  ہے و گئیہباالتفاق منظور 
اور  ےیہونا چاہاس پر عملدرآمد  ےلہپ ےس ےنکر

 ٹگورمنن ہک ںیہ ہمعنی ی ےا تو اس کہو رہ ںیہاگر ن
پاس  ےک ٹگورمنن ۔یہکر پا ر ںیہن faceاؤس کو ہاس 
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briefing اور  ہے ںیہی نہکوئی مواد  ےلی ےک ےدین
۔ ہےا ہسرحد جل ر ہاس وقت صوب ہک ہے ہحقیقت ی

) ےگئ ےیسک جبائڈ(
اس  ۔ ہے ںکی زد میکرفیو  ںاپنا گاؤمیرا 

چوبیس جوالئی کو  ۔ ہےوتا ہکرفیو  ٹےنھی دس گھوقت ب
 ےس ےبج ہبار ےا اور رات پونڑر جانا پھگ ھےمج

 heavy artillery fire ٹےنھتک تین گ ےتین بج ےپون
 ےوگئہ used toی اب ھب ےبچ ےک ںاہا  اور وہوتا رہ
کر  ںیہی نہحمسوس  ےبچ ےر کھگ ےاپن ےیعنی میر ںیہ
ماکا ھا تو اتنا دھوتا تہجب فائر  ہحاالنک ھےت ہےر
سونا  ںاس می ہی کھتی تٹھا ، اتنی آواز اھوتا تہ

کا  IDPs ۔ہےصورحتال  ہی ےجون س 9 ۔اھت  ںیہممکن ن
 ہےوئی ہآگ لگی  ںاہاس وقت و ہےبالکل صحیح  ہمسئل

ا اور ہروم جلتا ر ہک ہے ہاور حکومت کی مثال ی
حکمران خواب خرگوش  ےمارہ ۔ا ہجباتا رنیرو بانسری 
 ہے ںیہی نہ ہ، ان کو کوئی پرواںیہ ہےکی نیند سو ر

ی ھصدر مملکت ب ۔ہےی ہر وہاس ملک کی کیا حالت  ہک
اور وزیراعظم صاحب اور اس  ںیہ ےتہپر ر ںدورو

ی صورحتال ھاندر ب ےی کٹوقت حکومت کی اپنی پار
 ۔چلتا ںیہکا کوئی پتا ن

 ہگا ک ںوہعرض کرنا چا ہی ںمی !جناب چیئرمین
55th ںاس می ہےدیا گیا provisional calenderجو  ںمیہ

session اگر آپ  ہے۔سات اگست تک  ےچوبیس جوالئی س
ی ھتو اس کی ب ںیہ ہےکر ر prorogueاس کو آج 

violation دن چلنا  ہاس اجالس کو پندر ہے۔ی ہو رہ
لکل غلط بات با ہی ۔یہچال ر ںیہحکومت ن ۔اھت ےیہچا
 ےسامن ےمارہی ھآج بہے۔ ںیہن businessکوئی  ہک ہے

ordinance lay اور  ہےو گیا ہPresident House  کو
ordinance factoryےس ںاہو ہے۔نا دیا گیا ب ordinance 

 ےحکومت جب س ہی ۔ ںیہ ہےو رہ ordinance issueپر 
  ںیہپاس ن ےس ٹی پارلیمنھب ٹپانچ ایک ہےبنی 

 ںیہ ےوئہ lay downیننس ڈآر ںبیسیواور  ںیہ ےوئہ
 ےک petroleum development levy !جناب چیئرمین۔

 resolution forپر  ںاہی ےم نہخالف  ےیننس کڈآر

disapproval ہو ہےیا رامجع ک business الیا  ںیہپر ن
سپریم  ہک ہےپوری قوم اس پر سراپا احتجاج  ۔گیا
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 ھکچ اگر عوام کو ےس ھاتہحکم پر ایک  ےک ٹکور
 ےواپس لےس ھاتہ ےدیا گیا  تو دوسر ےریلیف د

عرض کرنا  ہی ںاور می ہےائی ظلم ہانت ہلیا گیا ی
ال ڈاکا ڈحقوق پر  ےحکمران عوام ک ہگا ک ںوہچا
لیکن   ںیہاری ھت بہالفاظ  ب ہی ےمیر۔ ںیہ ہےر

اس وقت  ہک ںیہ ںیہالفاظ ن کمرت  ےاس س پاس ےمیر
 ےاور وقت ک ہےا ہراال جا ڈاکا ڈحقوق پر  ےعوام ک

آج کا  ہی ں۔یہ ہےو رہمرتکب  ےحکمران اس جرم ک
اور تیس اگست  ہےوا ہیننس تیس اپریل کو جاری ڈآر

م ہائی اہگی اور انت ےو جائہکو اس کی عمر ختم 
 ےلی ےک پروگرام ٹنظیر انکم سپور ےپروگرام  ب

اس  ہک ہے ںیہحکومت کو اس بات کا کوئی احساس ن
 ٹ، اس کو سینی ےحیثیت دی جائیننس کو مستقل ڈآر
اس  ۔ ےمنظور کرایا جائ ےاور قومی امسبلی س ےس

اور  ںیہ ہےو رہ lapseی ھیننس بڈآر ےدوسر ےطرح ک
 ہےا ہا رج جا یا  ےل ہکو دوبار ناؤس  اہصدر 

آپ آج  ہک ہےشنید درست  ہاگر ی !جناب چیئرمین۔
prorogue ی ھاس پر احتجاج ب ںمی تو ںیہ ہےکر ر

۔۔گا  ںاس کی مذمت کرو ںاور می ںوہ کرتا
) ےگئ ےیسک جبائڈ(

اور حکومت  ہےوتا ہ کوئی ہوعد ھسات ےمارہ
کو استحقاق  ےاس ایوان ک ہی ہے۔کام دوسرا کرتی 

 ںاس ایوان کی اس حکومت کی نظر می۔ ہےنا کرجمروح 
 rubber stamp ٹاور پارلیمن ہے ںیہکوئی قدروقیمت ن

 rubber stamp ںیہظ شاید قابل قدر الفا تو ہے

Parliament stamp کو  ٹی اس پارلیمنھکی حیثیت ب
ی اور اس وقت حاالت ہمل ر ںیہن ےحکومت کی طرف س

یو اور ڈریر ھم پہشاید  ںیہ ہےج پر جا رہجس ن
اور اس  ںسنیم وطنو کی آواز ہ ےیلیویژن پر میرٹ
 ےتو اس لی ھےاور منظر دیکر قوم کوئی ھبعد پ ےک

 ےروی ےاپن ہحکومت کو ک ںوہتا ہچا کرنا ہمتنب ںمی
اور  ہے ہیائی قابل اعرتاض روہانت ،ںکو درست کری
 ےکاروبار کو آئین اور قانون ک ےاس مملکت ک
کو  ٹاور پارلیمن ںیڑھب ےآگ ےلی ےک ےمطابق چالن

کو  ٹاس پارلیمن ںحقیقت می ،ںیہصرف زبانی کالمی ن
ں۔وقعت دی
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Mr. Presiding Officer: Thank you so much. I 
will now read the prorogation order received from the 
President. ”In exercise of the powers conferred by 
clause (1) of Article 54 of the Constitution of the 
Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the 
Senate session on the conclusion of its business on 
30th July 2009.
                                            Sd/=

    ( Asif Ali Zardari 
)

  President
           Islamic Republic of 

Pakistan
-------------

[The House was then prorogued sine die]
-------------



SENATE OF PAKISTAN


SENATE DEBATES


Thursday, 30th July, 2009


The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad at thirteen minutes past eleven in the morning with Mr. Presiding Officer (Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi) in the Chair.


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

Recitation from the Holy Quran


اَعؤذُبِالله ِمنَ الشّٰیطٰن الرجِّیم

ِبسمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ارۡكَعُوۡا وَاسۡجُدُوۡا وَ اعۡبُدُوۡا رَبَّكُمۡ وَافۡعَلُوۡا الۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَۚ۔ وَجَاهِدُوۡا فِىۡ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖؕ هُوَ اجۡتَبٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِىۡ الدِّيۡنِ مِنۡ حَرَجٍؕ مِلَّةَ اَبِيۡكُمۡ اِبۡرٰهِيۡمَؕ هُوَ سَمّٰكُمُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ  ۙ مِنۡ قَبۡلُ وَفِىۡ هٰذَا لِيَكُوۡنَ الرَّسُوۡلُ شَهِيۡدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِۖۚ فَاَقِيۡمُوۡا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوۡا الزَّكٰوةَ وَاعۡتَصِمُوۡا بِاللّٰهِؕ هُوَ مَوۡلٰكُمۡۚ فَنِعۡمَ الۡمَوۡلٰى وَنِعۡمَ النَّصِيۡرُ۔ 

ترجمہ: مومنو! رکوع  کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت  کرتے رہو اورنیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور الله  تعالٰی (کی راہ) میں جہاد کرو جیسا  جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ  کیا ہے اور  تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی (اور تمہارے لیے) تمہارے باپ ابراھیم  کا دین (پسند کیا) اسی نے پہلے (یعنی پہلی کتابوں میں )تمہارا نام مسلمان رکھا تھااوراس کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو) تا کہ پیغمبر ﷺ تمہارے بارے میں شاہد ہوں  اور تم لوگو ں کے مقابلے میں شاہد ہو اورنماز پڑھو اور زکوٰة دو اور الله  تعالٰی (کے دین کی رسی) کو پکڑے رہو  وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔


سورة  حج  آیات (77-78) 


Senator Ilyas Ahmad Bilour: Mr. Chairman, I am sorry, yesterday I was a bit rash. I hope the House will accept my apology.



Mr. Presiding Officer: Thank you very much. I really appreciate it. Your stature has gone up. I think it is a very honourable thing you have done. I am grateful to you. Thank you. Accepted, and the remarks may be expunged which were uttered in the heat of the moment by the honourable Minister. Of course, everybody is learning from experience. 



Senator Mir Hasil Khan Bizenjo: Point of order.


Oath Taking


Mr. Presiding Officer: We will have the points of order after the question hour. Under the rules, you can’t take it up before that, it is impossible. Now I call upon Mr. Shoket Fayyaz Ahmed Tarin to come here and take oath.


(Desks thumping)


[At this stage Mr. Shoket Fayyaz Ahmed Tarin took oath as a Member of   the Senate and the oath was taken by Mr. Presiding Officer ( Col. (Retd)   Syed Tahir Hussain Mashhadi]


Mr. Presiding Officer: Congratulations Senator Tarin.


 (Desks thumping)


Questions and Answers



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: شیخ صاحب! Kindly تشریف رکھیں۔ 

We can’t take up a point of order before the Question Hour, no proceedings can take place. Yes, I have already given him my heartiest congratulation on behalf of the House also, kindly sit down and let us start with the Question Hour. I have couple of chits, so, there are 3 people who have already given me notice of point of order and they will definitely be given an opportunity and anybody else. You know that I am very liberal in this, I think that nobody in the House can claim that he was not given a chance in the last 3 days and definitely today you will get the same chance but according to the rules after we finish the Question Hour and Business before the House. Thank you for your patience and cooperation, thank you. Now we move to the questions and the first question is question No.71, Mr. Muhammad Zahid Khan, answer taken as read. Any supplementary, if any?

71.
*Senator Muhammad Zahid Khan: 
tc ""
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to refer to Senate Starred Question No. 92 replied on 11th June, 2009, and state the name of consultant firms of Zeropoint overhead bridge, Islamabad and the collapsed Sher Shah bridge, Karachi?tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to refer to Senate Starred Question No. 92 replied on 11th June, 2009, and state the name of consultant firms of Zeropoint overhead bridge, Islamabad and the collapsed Sher Shah bridge, Karachi?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: M/s. Engineering Consultants International (Pvt.) Ltd. (M/s. ECIL).tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: M/s. Engineering Consultants International (Pvt.) Ltd. (M/s. ECIL)."


سینیٹر محمد زاہد خان: جناب! میں نے یہ question کیا تھا کہ کیا Zero Point کے interchange کی consultancy اس firm کو دی گئی تھی  جو شیر شاہ bridge کراچی والیfirm تھی اوروہbridge collapse ہو گیا تھا۔ اس میں کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اس قوم کا پیسہ ضائع ہو گیا تھا اور لوگ بھی مر گئے تھے۔  سوال صرف یہ ہے کہ جب  بھی کوئیtender یا کوئی  چیز advertise ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے call کی جاتی ہےاور investment کے لیےconsultancy ہو یا ٹھیکیدار ہو، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جو companies apply کرتی ہیں ان کا پہلے کیساrecord ہے، وہ black list ہیں یا نہیں ہیں، ان کی کارکردگی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے  ملک کے اندر ہماری  Ministry of Communications اسcompany کو black list کرتی ہے اور پھر Cabinet Division اورCDA والے اتنے بےخبر ہیں کہ اتنا  بڑا project اسی consultant company کو دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس ملک اور قوم کا نقصان کراچی میں ہوا ہے اور جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ لہذا جناب! میں Cabinet Division کی honourable Minister صاحبہ  سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کوہماری Cabinet Division کی Standing Committee کوrefer کر یں اور اس کی inquiry کی جائے کہ یہ غفلت کیوں کی گئی ہے، ایسا کیوں کیا گیا ہے کیونکہ پہلے قوم کے پیسے کا اتنا نقصان ہوا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ رشوت کے بغیر نہیں ہوا ہے، اس میں رشوت involve ہے، قوم کا پیسہ involve ہے تو میںhonourable Minister صاحبہ سے کہتا ہوں کہ  وہ بھی میری favour کریں اور Chairسے میری request ہے کہ یہ standing committee کو refer کیا جائے۔ جناب! شکریہ۔



Mr. Presiding Officer: Thank you. Minister sahiba.  



محترمہ مہرین انور راجہ (وزیر انچارج برائےکیبنٹ ڈویژن):شکریہ۔ جناب والا! honourable Senator صاحب نےجو last سوال پوچھا تھا اور اس کا ایک بڑا detailed جواب بھی دیا گیا، انہوں نے آج جس consultantکا نام پوچھا تو that is M/s. Engineering Consultants Internationalجس کے جناب ظہیر مرزا، خالد مرزا اور نوید مرزا تین directors ہیں۔ جہاں تک ان کاconcern ہے کہ bridge collapse ہو گیا اوراس کی investigation ہونی چاہیے اور بڑی thorough investigation ہونی چاہیے، میں بھی اس سے متفق ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ معاملہ کمیٹی کوrefer کر دیا جائے ۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس کو black list کرنا چاہیے تھا تو اس کا case Engineering Councilکے پاس بھیجا گیا تھا، انہوں نےbridges اور roads کے لیے ان کو روک دیا تھا کہ یہ نہیں بنا سکتے۔ یہ مزید investigation کے لیے جاننا چاہتے ہیں اور یہ refer ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ Thank you.



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: بلور صاحب۔



Senator Ilyas Ahmad Bilour: Thank you very much Mr. Chairman. I am grateful to the honourable Minister that she has agreed that it should go to the committee but I would request that it should go to the both committees, the Cabinet Division’s Committee as well as it should go to the Communications Committee because it is communication subject also and I think the honourable Minister has agreed with that and there is no further supplementary that can be on this and let the committee should resolve it that why this has been given again to the same company. Thank you.



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: سینیٹر جمال خان لغاری۔



سینیٹر سردار محمد جمال خان لغاری: شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ Minister صاحبہ نے اپنے جواب کے اندر خود ہی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس consultancy firm کو باقاعدہ طور پرbridges کیconstruction کے حوالے سے روک دیا گیا تھا۔ جب ایک طرف روک دیا گیا تھا تو یہ جو Zero Point  کے اوپر overheadایکcomplex بنایا جا رہا ہے، یہ بھی تو ایک bridge ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب روک دیا گیا تھا تو میں جاننا چاہوں گا کہ NHA and Ministry of Communications کے اندر ایسی کونسی مقتدر شخصیات ہیں جن کو نہ قومی خزانے کےلٹ جانے کا احساس ہے، نہ وہاں پر جو جانی نقصان ہوا ہے، اس کا احساس ہے تو جب ایک دفعہ خود ہی ہماری بہن Minister صاحبہ نے اعتراف کر لیا ہےاورایک دفعہ جب firm black list ہو گئی تو پھر یہ کس طرح دیا گیا۔



Mr. Presiding Officer: Thank you. The honourable Minister has also agreed and the mover had asked that it should be referred to the committee, so, it is referred.



Ms. Mahreen Anwar Raja: Honourable Chair, thank you honourable Chair.


محترم سینیٹر صاحب کی جو query ہے، وہ بالکل valid ہےکہ میں نے اعتراف کر لیا، میں نےکوئی جرم نہیں کیا اور میں بالکل اتنی ہی آپ کے ساتھ ہوں جتنا ایک عام concerned citizen ہے۔Just to clarify the position یہ جوcontract دیا گیا ، وہ پہلے دیا گیا اور اس کو جو روکا گیا، وہ اس کے بعد روکا گیا اور اگر honourable Senator صاحب چاہیں تو Pakistan Engineering Council کا میرے پاس letter ہے، میں وہ بھی ان کو پیش کر دوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ معاملہ ہیcommittee کو refer ہو گیا ہے، اس کے بعد decision آئےگااور چیزیں clarify ہو جائیں گیand the Government wants کہ جو بھی companies ہیںwhether they are construction companies or whatever companies, good governance کے لیے جس کو جہاں پر سزا دینی ہے، وہ دی جائے تاکہ یہ معاملات clear ہوں کہ یہcontract کس نے دیا تھا، اس کا فائدہ کس نے اٹھایا اور اس کے پیِچھے کونسے ہاتھ ہیں۔ شکریہ۔



Mr. Presiding Officer: Thank you. We move on to the next question No.72, Dr. Muhammad Ismail Buledi. Anybody on his behalf? Thank you. Ahmad Ali sahib on his behalf, Ghulam Ali sahib, read out the question number,


اس کے بعد supplementary کریں ۔

72.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: tc "72.
*Dr. Muhammad Ismail Buledi\: (Notice received on 20-06-2009 at 
09\:50 a.m.)"


Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state the names and place and date of present posting of Income Tax Commissioners?tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state the names and place and date of present posting of Income Tax Commissioners?"


Ms. Hina Rabbani Khar:  Requisite information in respect of Commissioner of Income Tax BS-20 is at Annex-A.

tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: Requisite information in respect of Commissioner of Income Tax BS-20 is at Annex-A."





سینیٹر حاجی غلام علی: سوال نمبر 72 ۔ جناب چیئرمین! انہوں نے جو جواب دیا ہوا ہے اس میں کیا یہ وضاحت بھی فرمائیں گی کہ جہاں پر انکم ٹیکس کمشنر  اور اس کی wife ایک district میں بحیثیت سرکاری ملازمہ 18,19 گریڈمیں کام کر رہی ہے تو کمشنر صاحب کو کسی اور district میں کیوں تبدیل کیا  جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کے strict rules ہیں کہ ان دونوں کو ایک ہی district میں رہنے دیں اور اگر وہاں پر post بھی خالی ہے تو کیوں  نہیں ان کو وہیں پر adjust  کیا جاتا ہے؟ وزیر موصوفہ یہ جواب دیں۔



جناب پریزائیڈنگ آفیسر: حنا ربانی کھر صاحبہ۔



محترمہ حنا ربانی کھر(وزیر مملکت برائے خزانہ): شکریہ جناب چیئرمین۔ Honourable member specific case کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ    specific case بتایا جائے تو clearly ہم کوئی واضح جواب دے سکیں گے۔ یہ سوال Income tax officers کی posting کے بارے میں ہےاور annexure I میں بہت detail میں ہے اور جو جو postings ہیں وہ اس میں  بتائی گئی ہیں۔



جہاں تک ان کا یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ کے rules کے مطابق اگر husband and wife دونوں سروس میں ہیں تو ان کو ایک جگہ post کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کا بھی ایک mechanism ہےجو کہ I am sure honourable member کو پتا ہو گا کہ وہ اس کے through apply کرتے ہیں اور پھر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ apply کیا ہوا ہے اور پھر بھی نہیں ہوا تو clearly اگر کو ئی specific case ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیںbut by and large جو سوال تھا  اس کا جواب آپ کے سامنے حاضر ہے۔



جناب پریزائیڈنگ آفیسر: جی احمد علی صاحب۔



سینیٹر احمد علی: (voice not clear) میرا honourable Minister صاحبہ سے سوال ہے کہ جو لسٹ provide کی گئی ہے تو کیا یہ لسٹ by quota ہے کہ صوبوں کاالگ الگ کوٹہ۔۔۔۔۔۔۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: ان سے کہیں کہ اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔



سینیٹر احمد علی: آجائے گی، آجائے گی، آپ سن نہیں سکتے۔



Mr. Presiding Officer: I don’t think, you are on your own seat. You can only take part in the proceedings from your own seat. You have to move to your own seat, if you want to address the Chair.



سینیٹر  احمد علی: میں پہلے ہی protest کر چکا ہوں کہ میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا اور آج بھی میں نہیں بیٹھوں گا اور کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا۔



Mr. Presiding Officer: So, then you can’t… I am sorry. Rules do not permit.


(Interruption)



Mr. Presiding Officer: Rules are very clear on this subject.


(اس موقع پر سینیٹر احمد علی صاحب احتجاج کرتے رہے)


Mr. Presiding Officer: Second supplementary because I cannot conceivably allow it whatever the emotional speeches and whatever the emotions are. Rules are rules and this is a very good rule that once you have been allocated a seat, it is your right, you have won that seat in a fair election, you have your own seat and from there. Nobody can carry from here to there.

(Interruption)



Mr. Presiding Officer: Mick is not working only because you are not on your seat. Thank you.


سینیٹر احمد علی: محترمہ ! آپ میرے سوال کا جواب دیں گی یا نہیں دیں گی؟


 
Mr. Presiding Officer: She doesn’t have to reply because there is no question.


(Interruption)


 
Mr. Presiding Officer: Let’s not have the theatricals in the House, let’s get on with the business of the House, these are very petty theatricals, let’s not indulge in this. There are no further supplementaries.


جی ریحانہ یحییٰ آپ بات کریں۔



Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, can I have the attention of the Minister please. I went through all this list of Commissioners, there are no Income Tax commissioners in Balochistan because most probably we don’t have any income, so we don’t pay taxes and there is something wrong somewhere. Thank you.


جناب پریزائیڈنگ آفیسر: جی منسٹر صاحبہ۔


Ms. Hina Rabbani Khar: Mr. Chairman, these posts are according to this question which was asked previously also. Wherever the post exists and it has been clearly specified as to who are the people posted against those posts. So, these are the posts which exist and the names of persons who are posted against these posts. As far as the presence of Tax Commissioner office in Balochistan is concerned, I would like to take the fresh question at a latter point of time.



Mr. Presiding Officer: Next Question No. 73, Dr. Muhammad Ismail Buledi. Anybody on his behalf? Answer taken as read.

73.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: tc "73.
*Dr. Muhammad Ismail Buledi\: (Notice received on 20-06-2009 at 
13\:55 p.m.)"


Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state the names of the corporations working under the administrative control of the Cabinet Division indicating also the number of officer’s in grade 18 to 22 working in each of these corporations with province-wise break up?tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state the names of the corporations working under the administrative control of the Cabinet Division indicating also the number of officer’s in 
grade 18 to 22 working in each of these corporations with province-wise break up?"



Minister Incharge of the Cabinet Division: Printing Corporation of Pakistan (PCP) is working under the administrative control of Cabinet Division. The province-wise number of officers in grade 18 to 22 working in PCP is as under:—tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: Printing Corporation of Pakistan (PCP) is working under the administrative control of Cabinet Division. The province-wise number of officers in grade 18 to 22 working in PCP is as under\:—"

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————"
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Senator Wasim Sajjad: No supplementary.


Mr. Presiding Officer: No supplementary. So, we move on to the next one which is Question No. 74, Ch. Shujaat Hussain.Answer taken as read.


74.
*Senator Chaudhry Shujat Hussain: 



Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
the number of tax payers in the Country;  andtc "
(a)
the number of tax payers in the Country;  and"


(b)
the total number of salaried tax payers and the amount of tax deducted at source from said persons during the year 2008-09?tc "
(b)
the total number of salaried tax payers and the amount of tax deducted at source from said persons during the year 2008-09?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The number of tax

payers in the country is 2,527,272.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) The number of taxpayers in the country 
is 2,527,272."


(b)
The total number of salaried taxpayers is 1,817,666 and income tax deducted from their salaries is 27,376.6 million rupees.tc "
(b)
The total number of salaried taxpayers is 1,817,666 and income tax deducted from their salaries is 27,376.6 million rupees."

 Mr. Presiding Officer: Any supplementary? Yes, Ch. Shujaat Hussain sahib.



سینیٹر چوہدری شجاعت حسین: جناب والا! اس وقت ملک میں تقریباً 17کروڑ لوگ رہ  رہے ہیں، جن میں سے 25 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ان میں 18 لاکھ تنخواہ دارطبقہ ہے۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے انہوں نے 27 ارب روپے ٹیکس دیا ہے۔ 18 لاکھ تنخواہ دار طبقہ جس کی کوئی اور آمدن نہیں ان پر مزید کتنا ٹیکس لگایا گیا ہے اور کیوں لگایا گیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یہی طبقہ ملا تھا جن سے آپ مکمل ٹیکس لے رہے ہیں؟



جناب پریزائیڈنگ آفیسر: محترمہ منسٹر صاحبہ۔



Ms. Hina Rabbani Khar: Mr. Chairman, the honourable member has pointed out a very pertinent issue, I think, almost a flaw within the taxation system, whereas a certain class of people is being given too much burden in terms of our overall tax collection. Mr. Chairman, I may like to bring your attention to the budget that this Parliament recently passed has taken at least the first step towards ensuring that this tax base is indeed increased and other sectors of the economy which are currently not contributing towards this tax are also contributing. As you know there are 3 or 4 sectors which were not within the tax base which have been included within this year, which includes the real estate sector and some of the other formal sectors within the economy.


So, I think this is a very pertinent point which the honourable member has pointed out, right now as far as income tax collection is concerned, the salary class is indeed the most burdened. We want to ensure also that the corporate sector and the non corporate sector, I want to give out details over here some of these numbers which were mentioned. Sir, within the corporate sector there are about 19270 entities which pay taxes and within the business non corporate sector there is about .709 million. So, clearly right now the entire taxation, the highest contributor does happen to be the salaried class and I think this is a pertinent question but at least as I just mentioned over here, that the Government is cognizant of it and a policy reforms are moving in a direction where this disbalance can be corrected because the fact that the salaried class is the higher contributor in income tax is in itself representative of the fact that the Government is not indeed collecting the type of taxes that it should be collecting from the corporate and non corporate sector.


جناب پریزائیڈنگ آفیسر: شکریہ۔ حاجی غلام صاحب! اگر آپ نے supplementary کرنا ہے تو اپنی سیٹ پر جائیں۔ جی جمال لغاری صاحب۔



Senator Sardar Muhammad Jamal Khan Leghari: I am grateful to you honourable Chairman. I would like Minister to please let the august House and the nation know, who are the top 25 tax defaulters of our Pak homeland? What is the total outstanding dues accrued to them and I would also like the honourable Minister to let me know that we, the tax payers of Pakistan are not exempted from any kind of taxation, whereas these top 25 tax defaulters, on what grounds the money of the national exchequer has not been recovered from them. Thank you.



Mr. Presiding Officer: Actually there are new questions but if the Minister would like to speak on it, otherwise a separate question will come up.



Ms. Hina Rabbani Khar: Yes, I mean specifically if you want names of the 25 tax defaulters, whatever that means clearly we will have to look into it when you give the specific…….



Mr. Presiding Officer: Can you give him the names on this question or would you like in that…..



Ms. Hina Rabbani Khar: I think, it might be more useful to get a fresh question on that.



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: Right, fresh question. جی مندوخیل صاحب۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب چیئرمین! میں اس سوال کی مجموعی طور پروضاحت چاہوں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ the number of tax payers in the country یہاں لفظ ہے tax payers in the country وہاں جواب ہے the number of tax payers in the country is 2.25 million یعنی پچیس لاکھ ۔ کیا ہمارے ملک کے ٹیکس دہندہ یہی پچیس لاکھ ہیں یا تمام عوام tax payers ہیں ۔یہ سیلز ٹیکس ، دوسری ڈیوٹیز، چارجز اور پتا نہیں فلاں اور فلاں  وہ اس سوال میں کیسے منعکس ہوا  اور جواب میں کیسے منعکس ہوا۔میری عرض یہ ہے کہ یہ ہمیں tax کی definition بتائیں اور اس definition  کی روشنی میں ہمیں tax payers کی تعداد بتائیں۔یہ جو indirect taxes ہمارے عوام روزانہ دیتے ہیں اور جن میں ہر رور بڑھوتی ہوتی ہے یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟مہربانی۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: جی۔



محترمہ حنا ربانی کھر: جناب چیئرمین شکریہ۔ میرے خیال میں جس چیز کی انہوں نے وضاحت کی ہے یا سوال اٹھایا ہے اس کا میں جواب دینا چاہوں گی۔ پہلے تو یہ I think sad reality ہے پاکستان کی کہ آپ کے income tax payers یعنی direct taxes کے زمرے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں 160,170 million population  میں وہ اتنے ہی ہیں کوئی پچیس لاکھ کے قریب ۔I think یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم میں tax culture کتنا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے اور جس کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہ رہےہیں وہ یہ ہے کہ indirect taxes کے زمرے میں بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔جناب چیئرمین! اگر ہمیں یہ احساس ہےیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام پر overall بوجھ کچھ زیادہ ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک figure دینا چاہوں گی کہ overall tax with GDP ratio  سے آپmeasure کرتے ہیں کہ taxation ایک ملک میں  چاہے وہ indirect side سے ہو یا direct side پر ہو لوگ کتنا pay کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کا جو figure ہے وہ 909.6%  کے بیچ میں رہا ہے اور وہ تقریباً one of the lowest in entire world ہے ۔مطلب یہ  ہے کہ نہ صرف ریجن میں  ہم worst  ہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ اگر compare کریں تو وہاں پر بھی worst  ہیں لیکن  جو ان کی statement تھی یا سوال تھا، اس وقت جو ہمارا انحصار ہے وہ indirect taxation کی طرف زیادہ ہے اور اس کو بھی ہمیں تبدیل کرنا ہے لیکن اس کو ہمیں تبدیل کرنے کے لیے یہ tax pay کرنے کا culture inculcate توکرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم direct taxes میں بھی زیادہ لوگوں کو نہ لائیں اور پھرindirect taxation بھی نہ کریں ۔ اب اگر حکومت نے کام چلانا ہے تو taxation base کو تو increase کرنا پڑے گا نہیں تویہ بات اس ایوان میں بار بار آتی ہےکہ کیوں پاکستان ہر دو سال ،  ہر پانچ سال، ہر چھ سال ، سات سال کے بعد کسی نہ کسی financial institution کے در پر کھڑا ہوتا ہے۔جب آپ اپنے resources پر taxation collect نہیں کرسکیں گے اور آپ نے جو expenditure کرنا ہے اس کو اپنے resources سے نہیں meet کریں گےتو پھر آپ کیا کریں گے۔ پھر آپ کسی نہ کسی کی طرف دیکھیں گے۔شاید ایک اور supplementary raise ہو جائے میں اس چیز سے بالکل اتفاق کرتی ہوں I think at a policy level, Ministry of Finance تو کیا پوری حکومت agree کرتی ہے کہ ہمارا اس وقت انحصار indirect taxation کی طرف زیادہ ہے ہم اس کو in the next three years ایک پورے plan  کے تحت   direct taxation کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے administrative measures اس وقت FBR میں ہو رہے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو encourage کر رہے ہیں  اور پھر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس NTN numbers ہیں لیکن وہ  tax return file نہیں  کرتے۔As a first step  ان سب لوگوں کو جن کے پاس NT Numbers ہیں لیکن وہ tax file نہیں کرتے  اسی financial year میں  ان کو encourage کیا جا رہا ہے various measures  کے ساتھ کہ وہ tax pay کریں۔پھر as a second step obviously NT Numbers یا total tax payers کو بھی بڑھانا ہے۔



Mr. Presiding Officer: Thank you for detailed reply. We can’t have discussion. 

مندوخیل صاحب! آپ rules کو تو سب سے بہتر جانتے ہیں اب بحث تو ہو نہیں سکتی۔Thank you. You can have a new question. Supplementary بھی ختم ہو گئے ہیں۔مندوخیل صاحب! تشریف رکھیںِ supplementary بھی ختم ہوگئے ہیں  اور بڑی detail میں جواب دیا گیا ہے۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل:پاکستان میں کروڑوں لوگ غریب سے غریب  حتٰی کہ بچے بوڑھے یہ سب ٹیکس دیتے ہیں ۔ پہلی بات یہ ہےکہ کیا یہ صحیح ہے اور اگر ایسا ہے تو وہ اعدادوشمار ہمیں دے دیں کہ کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ ہے میرا اصل سوال۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: وہ انہوں نے figure دے دیا ہے which is according to the record اور انہوں نے کافی detail میں جواب دیا ہے۔ We can’t have a discussion, it is not permitted. Thank you. 



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: آپ اربوں ، کھربوں روپے اکٹھے کرتے جائیں لیکن یہاں کہیں کہ نہیں  ،کوئی ٹیکس نہیں ہے۔عوام ٹیکس نہیں دیتے ہیں ۔ ہمارے عوام ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ٹھیک ہے جی شوکت ترین صاحب۔



سینیٹر شوکت فیاض  احمدترین: شکریہ جناب چیئرمین۔ یہ جو discussion ہے میں صرف ان کا جواب  دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ indirect taxes کے بیچ میں جو بھی sales tax ہوتا ہے یا excise duty ہے وہ ہر چیز پر لگی ہوئی ہےیا کافی چیزوں پر لگی ہوئی ہے چونکہ کئی چیزوں  میں exemption  بھی ہے  تو جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ جو ٹیکس کا element ہے وہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ ایک قسم کے tax payer بنتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کا  نام اس میں درج نہیں ہوتا اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوسکتا کہ وہ tax payer کون ہے۔ جب یہ سوال پوچھا گیا کہ tax payers کے نام بتائے جائیں تو ان کے نام بتائے گئے جن کے National Tax Numbers ہیں اور وہ NTN کتنے لوگوں کے ہیں اور ان کے نام بھی ہوتے ہیں ، ان کے ایڈریس بھی ہوتے ہیں  اور اس کے بعد  پھر ایک مرحلہ ہوتا ہے  کہ اس میں سے کتنے لوگوں نے tax return file کی۔ جو یہاں انہوں نے figures دئیے ہیں انہوں نے ان کے نام اور نمبر دئیے ہیں جنہوں نے tax return file کی ہیں ورنہ تو بجلی کے بل پر بھی ٹیکس ہے  اور ہر قسم کی چیز پر ٹیکس ہے۔ تو اس طریقے سے جو indirect taxes ہیں اور دوسرا میں یہ کہوں گا   کہ I think Minister of State نے بھی بات کی کہ ایک توازن جو اس وقت نہیں ہے indirect and direct taxes میں تو by the way developing countries میں ایسا ہی ہے ۔شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنا culture develop  کرتے ہیں تو آپ کا ایک balance آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ کو جو direct میں نے جواب دینا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ indirect tax والے کا نام ہی نہیں ہوتا تو ہم آپ کو کیسے نمبر بتا دیں  ۔ پھر آپ کہہ دیں 170 million لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ ہی tax payers ہیں لیکن جو نام ہم دے رہے ہیں وہ وہ ہیں جن کے National Tax  Numbers ہیں۔Thank you. 



Mr. Presiding Officer: Thank you. Next question is 75. Dr. Safdar Ali Abbassi.

 وہ ہوگیا ہے اس کا جواب بھی ہو گیا ہے۔They have given very very comprehensive answer. Anybody who tries to understand. Answer has been given. We go on to next question No.75. Dr. Safdar Ali Abbassi. Anybody on his behalf? Dr. Ghulam Ali.

75.
*Senator Dr. Safdar Ali Abbasi: 


Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that inadequate water is being supplied in street Nos. 70,76 and 77, G-7/1, Islamabad, if so, its reasons; andtc "
(a)
whether it is a fact that inadequate water is being supplied in street Nos. 70,76 and 77, G-7/1, Islamabad, if so, its reasons; and"


(b)
the steps taken by the Government to overcome the shortage?tc "
(b)
the steps taken by the Government to overcome the shortage?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) It is not correct that inadequate water is being supplied in Street No. 70 & 76, Sector G-7/1, Islamabad, and there is no shortage of water. However, some times, due to electricity load shedding, schedule of water supply is disturbed.tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: (a) It is not correct that inadequate water is being supplied in Street No. 70 & 76, Sector G-7/1, Islamabad, and there is no shortage of water. However, some times, due to electricity load shedding, schedule of water supply is disturbed."


(b)
Not applicable.tc "
(b)
Not applicable."

) مداخلت)



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: اس جواب میں صرف ایک لفظadd ہو جاتا تو میرے خیال میں اتنی confusion  نہ ہوتی نہ مندوخیل صاحب کو ہوتی۔ اور میرے خیال میں دوسری لڑائی ہوچکی ہے۔ میرے خیال میں تین باقی ہیں as compared to yesterday.  


Mr. Presiding Officer: Thank you. Already the floor has been given to Ghulam Ali Sahib. Please take the floor.


اگر آپ کے پاس floor ہواور کوئی اور بولے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔


سینیٹر حاجی  غلام علی: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ وزیر انچارج برائے کابینہ ڈویژن نے جو جواب دیا ہوا ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ وہاں پر کافی مسئلہ ہے اور اس گرمی میں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے   جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے ۔اس پر ہم بحث نہیں کرتے  اگر وزیر موصوف یا کوئی اور وزیر یہ یقین دہانی کرادے کہ ہم کسی آفیسر کو بھیج کروہاں لوگوں کا  جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کردیں گے تو ٹھیک ہے۔


محترمہ مہرین انور راجہ: شکریہ جناب چیئرمین! معزز رکن سینیٹ کا  اس میں جو concern  ہے وہ  بالکل ٹھیک concern ہے۔ ان کے knowledge, information and satisfaction  کے لیے  ہم  وہاں پر concerned officials کو بھیجیں گے اور وہ دیکھ کر آئیں گے کہ کیا معاملات ہیں ؟ ان کو بہتر کریں گے۔ جناب والا! اس میں عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو پانی کا معاملہ ہے یہ واقعی اس وقت بہت crucial matter  ہے، کیونکہ اس میں لوڈشیڈنگ کی وجہ سے time  کا duration کم ہو گیا ہے اس وجہ سے supply میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی ہے۔ جبکہ  پانی کی جو supplyمسلسل  چار گھنٹے  ہوتی تھی وہ وقت ہم نے اتنا ہی رکھا ہے۔  اس کے علاوہ ہماری بات چیت واپڈا سے چل رہی ہے ، ہم نے ان کو approach  کیا ہے کہ ہمیں express feeder دیں تاکہ لوڈشیڈنگ کا معاملہ پانی کے سلسلے سے ختم  کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ 30 tankers ہیں جو emergency water supply کرتے ہیں۔ Anyway Honourable Senator  کا جو concern  ہے اس کے حوالے سے وہاں پر officials بھجوا دیے جائیں گے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔


Mr. Presiding Officer: Thank you, any other supplementary? We move to the next Question No. 76 of Muhammad Talha Mehmood. Answer taken as read.


76. 
*Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: tc "76. 
*Mr. Muhammad Talha Mahmood\: (Notice received on 22-06-2009 at 09\:32 a.m.)"


Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to assign the maintenance work of the housing schemes launched by the cooperative housing societies in Islamabad to CDA, if so, when?tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to assign the maintenance work of the housing schemes launched by the cooperative housing societies in Islamabad to CDA, if so, when?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: As per provisions of Modalities & Procedures framed under ICT Zoning Regulation, 1992 for development of Private Housing Schemes in Zone-II and V of ICT Zoning Plan, there is no specific provision of carrying out maintenance of Housing Schemes by CDA. There is no such proposal under consideration by the CDA.tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: As per provisions of Modalities & Procedures framed under ICT Zoning Regulation, 1992 for development of Private Housing Schemes in Zone-II and V of ICT Zoning Plan, there is no specific provision of carrying out maintenance of Housing Schemes by CDA. There is no such proposal under consideration by the CDA."

سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: جناب چیئرمین! میرے   سوالات 76 and 78  یہ دونوں بہت important  ہیں۔


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: نہیں ابھی  تو صرف Question No. 76  پر سوال کریں ۔


سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: جی میں اسی طرف آ رہا تھا، آپ صرف میری بات سن لیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں supplementary questions  کر دیتا ہوں لیکن میری خواہش ہو گی کہ اگر یہ سوال Committeeکو move ہو جائے کیونکہ یہ بہت important questions  ہیں، societies کا مسئلہ ہے، اس میں بہت detail  میں جانا پڑے گا۔  اگر میرے یہ دونوں سوالات Committee میں move ہو سکتے ہیں تو پھر معاملہ ٹھیک ہے otherwise  جیسے آپ کہیں پھر میں ضمنی سوال کر لیتا ہوں۔


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: آپ کاQuestion No. 78 already Standing Committee on Law  کے پاس ہے۔ اگر آپ اپنے دونوں سوالوں کو club  کرنا چاہتے ہیں then you will not ask them, then we can club them together مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے اس پر supplementary question  کر لیں۔ 


سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: میں اس پر supplementary question  کروں یا آپ اس کوCommittee کو refer کرنا چاہیں گے کیونکہ اس میں میرے پاس  میڈیا کی طرف سے بھی کچھ observations  آئی ہیں کہ ان societies  کے اندر انہوں نے development charges بھی لیے ہیں، سب کچھ لیا ہے لیکن نہ وہاں پر بجلی ہے، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ وہاں پر گیس ہے۔ اس میں میسرز جموں و کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی  کے  لوگوں نے پوری رقم وصول کر کے قبضہ دیا ہے مگر نہ وہاں پر بجلی ہے، نہ وہاں پر پانی ہے، یہ کافی معاملات ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس پر ضمنی سوال کر لیتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ یہ جواب دے سکیں گے۔


Mr. Presiding Officer: I think you have a very relevant point, because this is a matter of concern to a lot of people and finances are involved and all that, the Minister Incharge of the Cabinet Division.


محترمہ مہرین انور راجہ: شکریہ جناب چیئرمین: معزز رکنquestion No. 76 and 78 کو club کر کے جواب چاہیں گے یا ان کا concern  ہے کہ یہ معاملہ کمیٹی کو refer  کر دیا جائے۔ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا accurate answer  تو آ گیا ہے اور واقعی housing societies  اپنے معاملات کوlinger on کر رہی ہیں جس کا میں نے بھی relevant quarters  کو concern show کیا تھا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹی کو refer  کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ societies کے پاس  واقعی کوئی cut short date  ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام وقت پر مکمل کر کے لوگوں کو possession  دے سکیں۔  اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ہم یہ متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ طلحہ صاحب۔


سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: جی question No 76 and 78  کو club کر کےکیونکہ تقریباً یہ  ملتے جلتے ہیں، ان پر ہمیں کافی detailed working کرنی ہو گی۔


سینیٹر حاجی محمد عدیل: ان سوالات کو کمیٹی کو بھیج دیں۔


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: کوئی اور supplementary question ہے؟ جی کلثوم پروین صاحبہ۔


سینیٹر کلثوم پروین: شکریہ جناب چیئرمین: آپ نے بہت اچھا  کیا کہ اس معاملے کو کمیٹی کے حوالے کیا۔ اس پر already Committee on Law & Justice بنی ہوئی ہے جو ایک دو societies کے معاملات کو دیکھ رہی ہے مگر یہاں پر کوئی 25, 26 societies ہیں۔ ہمیں تو  آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان societies کا criterion کیا ہے؟  جب  CDA ان societies کو NOC جاری کرتا ہے تو کیا وہ اس criterion کو fulfill نہیں کرتے؟ اگر  کرتے ہیں تو لوگوں کو پلاٹ دینے کی کیا limitation  ہے؟ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی ایک سوسائٹی  میں کوئی گھر بن  رہا ہے، بجلی آ گئی ہے، پانی آ گیا ہے۔ بیس بیس سالوں سے لوگوں کے اربوں روپے ان میں دفن ہو چکے ہیں۔ جناب چیئرمین! آپ نے بہت اچھا کیا اور میں آپ کی بڑی شکرگزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ یہ معاملہ کمیٹی کو refer کیا۔ اس پر ایک specific time limit  ہونی چاہیے کہ تین سال میں آپ پورے پیسے جمع کرا دیں تو آپ کو پلاٹ مل جائے گا، پانچ سال میں  آپ پیسے جمع کرا دیں تو  آپ کو بجلی، پانی اور گیس  کی سہولت مل جائے گی۔ جناب والا! ہماری اپنی سینیٹ کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، مجھے کوئی ایک parliamentarian  بتائیں کہ ان میں سے کسی ایک کو پلاٹ ملا ہو جبکہ ان تمام کے پیسے جمع ہیں۔ ہمیں نہیں ملا تو عام لوگوں، صحافیوں یا کسی اور کی کیا بات کرتے ہیں۔  یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ کمیٹی کو refer کر دیا، کمیٹی کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پر میٹنگ بلائے اور اس کا ایک criterion  بنائے، اس پر قانون بنائے اور اس قانون کی عملداری ہو۔ شکریہ۔


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: جی کمیٹی وہ معاملات دیکھ لے گی your points are well taken.  Question No.77, Dr. Khalid Mehmood Soomro. Answer taken as read اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو دیا گیا ہے وہ repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

77. 
*Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro:


Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a) 
the .names, designation and place of domicile of officers in 
BS-17 and above working in the Ministry, its attached departments, corporations and subordinate offices; andtc "
(a) 
the .names, designation and place of domicile of officers in 
BS-17 and above working in the Ministry, its attached departments, corporations and subordinate offices; and"


(b) 
the number of posts lying vacant in the above organizations in BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?tc "
(b) 
the number of posts lying vacant in the above organizations in BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The names of Officers, designation and place of their domicile working in Minister of Finance, its attached Departments, corporations and subordinate offices is at Annex-I.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) The names of Officers, designation and place of their domicile working in Minister of Finance, its attached Departments, corporations and subordinate offices is at Annex-I."


(b)
The posts vacant alongwith province wise break up is at Annex-II.tc "
(b)
The posts vacant alongwith province wise break up is at Annex-II."

 (Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library).tc "(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)."

Mr. Presiding Officer: Any supplementary?

سینیٹر خالد محمود سومرو: جناب والا! Finance Division میں 133 officers ہیں جو گریڈ سترہ اور اس سے اوپر کی اسامیوں پر کام کر رہے ہیں اور ان میں صوبہ سندھ  کے صرف آٹھ آدمی ہیں۔ ہمارا 19% quota بنتا ہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی گئی ہے؟ اس کا ازالہ کس طرح ممکن ہو گا؟ اس کے بعد جو مزید تفصیلات دی گئی ہیں اس میں انہوں نے نمبر نہیں دیے تاکہ شمار کرنے یا حساب کرنے میں  کوئی آسانی ہو۔ اگر یہ مکمل نمبر دیتے تو ہمیں آسانی ہوتی لیکن آگے چل کر انہوں نے ہمیں Office of the Controller General of Accounts میں کام کرنے والوں کی  جو تفصیل  دی ہے اس کے مطابق انہوں نے جن کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے تو اس کو پنجاب لکھا ہے، جن کا ڈومیسائل صوبہ سرحد کا ہے اس کو سرحد لکھا گیا ہے، جن کا ڈومیسائل بلوچستان کا ہے تو اس کو بلوچستان لکھا گیا ہے، سندھ میں کچھ لکھے ہیں Sindh Rural  سے، کچھ Sindh Urban سے اور اکثر  درمیان میں ایسے لوگ ہیں  جن کا ڈومیسائل کراچی لکھا گیا ہے۔ جناب والا! کراچی کون سا صوبہ ہے؟ کیا انہوں نے کراچی کو صوبہ سندھ سے الگ کر دیا ہے؟ اس کی وضاحت کی جائے۔


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: جی وزیر صاحبہ۔


محترمہ حنا ربانی کھر: شکریہ جناب چیئرمین! اسی سوال کے جواب میں اگر آپ دیکھیں تو page No. 2 پر بلوچستان بھی لکھا ہے اور کوئٹہ بھی لکھا ہے۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر دونوں صوبوں کے ساتھ equally  غلطی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں کیونکہ Rural and Urban  کا کوٹا مختلف  ہے تو اس میں اسی لیے specification  مختلف کی گئی ہے ۔میں  اس میں معزز ممبر سے اتنی اجازت ضرور چاہوں گی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال کوئی دو سو صفحوں سے زیادہ پر محیط ہے اس لیے میں clearly ایک ایک صفحے کی details  تو نہیں دیکھ سکی لیکن اس  specific چیز کو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر analyze  کر لیں گے۔ جہاں تک   quota سے متعلق ان کی بات  ہےکہ  جتنا ان کا کوٹا بنتا ہے اس کے مطابق hiring or posting  نہیں ہوئی تو اس سلسلے میں اس سوال کا دوسرا حصہ دیکھیں تو اس میں  ہر محکمے میں بہت سی ایسی posts  ہیں جو کہ ابھی fill  ہونی ہیں۔ میں نے administrative briefing لینے کے بعد ان کو یہی ہدایت دی تھی کہ اس میں quota کا ضرور خیال رکھیں اور جن جن صوبوں کی representation  صحیح نہیں ہے پہلے پوری کوشش کریں کہ وہاں سے posts create  کریں لیکن یہاں پر اس چیز کا بھی تھوڑا سا احساس کرنا پڑے گا کہ جب  اس طرح کی کوئی post vacant ہوتی ہے تو وہ Establishment Division  کے ذریعے fill  ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس choice  تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: خالد صاحب ، انہوں نے offer  دی ہے کہ چونکہ یہ بہت ہی  detailed  ہے اور آپ کو ادھر اتنا time  نہیں ملے گا اور وہ ایک ایک کا جواب ادھر نہیں دے سکیں گے کیونکہ یہ بہتtime consuming  ہے۔  انہوں نے offer  کی ہے کہ چونکہ آپ بھی بہت  homework کرتے ہیں ، آپ  well-versed ہوتے ہیں  situation سے  تو آپ یہ  offer لے  کران کے ساتھ بیٹھ کر  یہ  points clearکرلیں، یہ آپ کو time  دیں گی ۔


سینیٹر خالد محمو د سو مرو: چلیں ٹھیک ہے جی۔


Mr. Presiding Officer: Thank you, Next supplementary. 



سینیٹر سلیم سیف اللہ خان: جناب چیئرمین! آپ سے یہ گلہ ہے آپ زیادہ اس طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں۔  میں نے کافی وقت سے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا۔ اگر اس طرف بھی دیکھ لیا کریں تو آپ کی نظر عنایت ہوگی۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: Sorry میں نے دیکھا نہیں۔



سینیٹر سلیم سیف اللہ  خان: گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی سوالات آئے لیبر یا  ویلفیئر اتاشی کے بارے میں اور بلوچستان  سے  کوئی بھی  نہیں تھا۔ Planning Commission   میں جو سارے ہیں  ان کا تعلق ایک ہی صوبے سے ہے۔  میری یہ حکومت وقت سے سفارش ہےکہ آپ ضرور اس پر غور کریں اور  یہ نہیں کہ صرف  فنانس کا ایک سوال ہوا ہے،  ہمارا ملک ایک فیڈریشن ہے، اس میں ہر ایک کو نمائندگی ملنی چاہیے۔  حکومت وقت کےلیے ایک تجویز ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہر ڈویژ ن کو یہ کہیں کہ وہ لسٹیں بنائیں۔  جہاں بھی کمی ہے، اس کو ضرور پورا کیا  جائے۔ 



دوسری بات یہ ہے کہ واحد صو بہ سندھ  ہے جہاں پر اربن اور رو رل کوٹا ہےاور کسی صوبے میں نہیں ہے۔ اس پر بھی سوچا جائےکہ  اس کو آپ  نے رکھنا ہے ؟ اور صوبوں میں بھی اس کو بڑھانا ہے یا اس کو نہیں رکھنا ہے۔  اس پر بھی حکومت وقت کو سوچنا چاہیے۔ 



Mr. Presiding Officer: Thank you, yes Minister Sahiba.



Ms. Hina Rabbani Khar: Yes, suggestion is well taken. 



Mr. Presiding Officer: Next Question No.78, Muhammad Talha Mehmood Sahib. 


78.
 *Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan:


Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state\:"


(a)
the names of cooperative housing societies which have launched their housing schemes in Islamabad;tc "
(a)
the names of cooperative housing societies which have launched their housing schemes in Islamabad;"


(b)
the names of the societies which have been issued NOCs by the CDA; andtc "
(b)
the names of the societies which have been issued NOCs by the CDA; and"


(c)
the names of the societies which have fulfilled the required formalities for issuance of NOCs and the time by which NOCs will be issued to them?tc "
(c)
the names of the societies which have fulfilled the required formalities for issuance of NOCs and the time by which NOCs will be issued to them?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) Name of the Cooperative Housing Societies:—tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: (a) Name of the Cooperative Housing Societies\:—"


1.
M/s. Jammu & Kashmir Coop. Housing Society.tc "
1.
M/s. Jammu & Kashmir Coop. Housing Society."


2.
Cabinet Division Employees Cooperative Housing Society.tc "
2.
Cabinet Division Employees Cooperative Housing Society."


3.
M/s. Multi-Professional Coop. Housing Society.tc "
3.
M/s. Multi-Professional Coop. Housing Society."


4.
T&T Employees Cooperative Housing Society.tc "
4.
T&T Employees Cooperative Housing Society."


5.
Ministry of Interior Coop. Housing Society.tc "
5.
Ministry of Interior Coop. Housing Society."


6.
Supreme Court Employees Cooperative Housing Society.tc "
6.
Supreme Court Employees Cooperative Housing Society."


7.
M/s. Civilian Employees Cooperative Housing Society.tc "
7.
M/s. Civilian Employees Cooperative Housing Society."


8.
M/s. senate Sectt. Employees Cooperative Housing Society.tc "
8.
M/s. senate Sectt. Employees Cooperative Housing Society."


9.
Federal Employees Cooperative Housing Society.tc "
9.
Federal Employees Cooperative Housing Society."


10.
Accounts Group Officers Cooperative Housing Society.tc "
10.
Accounts Group Officers Cooperative Housing Society."


11.
Central Board of Revenue Employees Coop. Housing Society.tc "
11.
Central Board of Revenue Employees Coop. Housing Society."


12.
Air Port Employees Cooperative Housing society.tc "
12.
Air Port Employees Cooperative Housing society."


13.
Aiwan-e-Sadr Employees Cooperative Housing Society.tc "
13.
Aiwan-e-Sadr Employees Cooperative Housing Society."


14.
M/s. Emgineers Cooperative Housing Society.tc "
14.
M/s. Emgineers Cooperative Housing Society."


15.
Pak. PWD Employees Cooperative Housing Society.tc "
15.
Pak. PWD Employees Cooperative Housing Society."

       (b)  1.  M/s Jammu & Kashmir Coop. Housing Society (Khayaban-eKashmir-I, G-15/F-15 Islamabad).tc "       (b)  1.
M/s Jammu & Kashmir Coop. Housing Society (Khayaban-e


Kashmir-I, G-15/F-15 Islamabad)."



2.
Cabinet Division Employees Cooperative Housing Society (E-16, & E-17 Islamabad).tc "
2.
Cabinet Division Employees Cooperative Housing Society (E-16, & E-17 Islamabad)."



3.
M/s Multi-Professional Coop. Housing Society (Multi Garden A-17, B-17 & B-18, Islamabad).tc "
3.
M/s Multi-Professional Coop. Housing Society (Multi Garden A-17, B-17 & B-18, Islamabad)."



4.
T&T Employees Cooperative Housing Society (Tele Garden F-17/2 & F-17/3, Islamabad).tc "
4.
T&T Employees Cooperative Housing Society (Tele Garden F-17/2 & F-17/3, Islamabad)."



5.
Ministry of Interior Coop. Housing Society (G-16, Islamabad).tc "
5.
Ministry of Interior Coop. Housing Society (G-16, Islamabad)."



6.
M/s Civilian Employees Cooperative Housing Society (Soan Gardens, Mouza Lohi Bher Zone-V, Islamabad)tc "
6.
M/s Civilian Employees Cooperative Housing Society (Soan Gardens, Mouza Lohi Bher Zone-V, Islamabad)"



7.
M/s Senate Sectt Employees Cooperative Housing Society (Mouza Herdogeher Zone-V, Islamabad)tc "
7.
M/s Senate Sectt Employees Cooperative Housing Society (Mouza Herdogeher Zone-V, Islamabad)"



8.
M/s CBR Employees Cooperative Housing Society (Mouza Lohi Bher, Zone-V), Islamabad.tc "
18.
M/s CBR Employees Cooperative Housing Society (Mouza Lohi Bher, Zone-V), Islamabad."



9.
Al-Hamra Avenue Mouza Ara Chirah, Zone-V, Islamabad -AI-Hamra Avenue (Pvt) Ltd.tc "
9.
Al-Hamra Avenue Mouza Ara Chirah, Zone-V, Islamabad -AI-Hamra Avenue (Pvt) Ltd."



10. River Garden Village Bhandar Mouza Sihala, Zone-V, Islamabad-
M/s Renaissance Developers (Pvt.) Ltd.tc "
10.
River Garden Village Bhandar Mouza Sihala, Zone-V, Islamabad-
M/s Renaissance Developers (Pvt.) Ltd."


(c)
Nil.tc "
(c)
Nil."

جناب  پریذائیڈنگ آفیسر:یہ پہلے ہی کمیٹی  میں ہے لیکن اگر آپ  ۔۔۔۔



سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: جی میرے  حوالے سےclub  کر کے آپ نے  بھجوایا ہے تو میں اس  کو  وہاں پر discuss  کر لوں گا۔ کوئی supplementary نہیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: کوئی اور supplementary  کرنا چاہے۔  Right, we move to the next question which is 79, Prof. Muhammad Ibrahim Khan.


Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: Question No. 79.

79. 
* Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan:


Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state\:"


(a)
the amount available in the account of Benevolent Fund and Group Insurance Fund;tc "
(a)
the amount available in the account of Benevolent Fund and Group Insurance Fund;"


(b)
the amount paid to the families of Government servants died during the last ,five years; andtc "
(b)
the amount paid to the families of Government servants died during the last ,five years; and"


(c)
the amount from the said account invested in the profit schemes, indicating also the profit earned or loss sustained it each scheme during the last ten years?tc "
(c)
the amount from the said account invested in the profit schemes, indicating also the profit earned or loss sustained it each scheme during the last ten years?"


Minister Incharge of the Establishment Division: (a) The amount available on 14-07-2009 is as under:—tc "
Minister Incharge of the Establishment Division\: (a) The amount available on 14-07-2009 is as under\:—"


(i)
Benevolent Fund is Rs. 46.650 million.tc "
(i)
Benevolent Fund is Rs. 46.650 million."


(ii)
Group Insurance Fund is Rs. 2.765 million.tc "
(ii)
Group Insurance Fund is Rs. 2.765 million."


(b) 
The amount paid to the families of Government servants died during the last five years is Rs. 4,749.534 million.tc "
(b) 
The amount paid to the families of Government servants died during the last five years is Rs. 4,749.534 million."

(c) The sum of Rs. 17,143.06 million is invested in various profit schemes. A profit of Rs. 13,598.90 million was earned during last ten years. Scheme wise investment as on 05-062009 and profit earned during last ten years is placed at Annex-A. 

(d)


tc "
(c) 
The sum of Rs. 17,143.06 million is invested in various profit schemes. A profit of Rs. 13,598.90 million was earned during last ten years. Scheme wise investment as on 05-062009 and profit earned during last ten years is placed at Annex-A."


 Mr. Presiding Officer: Answer taken as read, any supplementary?



سینیٹرپروفیسر  محمد ابراہیم خان: جناب! اگلے سوال پر میرا supplementary  ہے اس پر کوئی نہیں ہے۔



Mr. Presiding Officer: Anybody else who would like to ask supplementary? No. So, we move to the next question No. 80, Prof. Muhammad Ibrahim Khan.


Mr. Presiding Officer: Answer taken as read, any supplementary? 



سینیٹرپروفیسر  محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! اس سوال کے supplementary  کے حوالے سے میں گزشتہ سوال کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ 79 میں یہ بتایاگیا ہے،  اس کے part-c میں کہ گزشتہ  دس سالوں  میں 17143.06  ملین روپے مختلف  سکیموں میں  invest   کیے گئے ہیں اور ان پر 13598.90  ملین profit  بھی  earn ہو چکاہے۔  اس سوال کے جواب میں  میرا(a) میں بتایا گیا ہے کہ ستر سال سے زائدبزرگ پنشنرز کے لیے کوئی provision  نہیں، کوئی proposal under consideration نہیں کہ ان کو کوئی benefit Benevolent Fund and Group Insurance   سے  دے دیا جائے ۔ اس کی کیا وجہ ہے اور part ‘b’  میں  بھی  جہاں پوچھا گیا ہے کہ  whether there is any proposal under consideration of the government to pay monthly relief to pensioners? اس کا جواب بھی منفی میں ہے۔  کوئی monthly release  نہیں ہے اور ‘c’  میں کہا گیا ہےکہ پہلا تو ‘yes’  میں ہے کہ 1-1-2006  کے بعد جو پنشنرز ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو 25 سال کی سروس کی بنیاد پرbenefit  ملے گا لیکن اس سے پہلے جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کو کوئی benefit  نہیں دیا جا رہا۔ ان تینوں کی وجوہات کیا ہیں کہ جواب منفی میں آیا ہے؟ 



Mr. Presiding Officer: Honourable Minister for Establishment Division.



آپ ہی جواب دیں گی، مہربانی۔



محترمہ مہرین انور راجہ: شکریہ جناب والا۔،  یہ دنوں سوالات انہوں نے club  کر کے پوچھے ہیں۔ اس میں جو honourable Senator کا concern  ہے  وہ basically  یہ ہے کہ  جو 78  سے above  لوگ ہیں ان کو بھی یہ benefit  ملنا چاہیے but as such  ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو یہ benefit  دیا جائے۔  اس پر غور کیا جا سکتا ہے اگر یہ  اس پر کوئی question  دے دیں اور 1-1-2006  تک جن کی retirement  ہوئی ہے ان کو تو یہ فنڈ ملے گا۔  اس کے بعد as such  ایسی کوئی proposal  نہیں ہے حکومت کے پاس  کیونکہ جویہاں پر  فنڈز  ہیں وہ  17 ارب کے قریب ہیں اور  liabilities 18  ارب کے قریب ہیں اور یہ self-generated  ایک فنڈ ہے  جو public servants  کی تنخواہ  میں سے کٹتا ہے۔  تو یا تو Finance Division سے ہم request  کریں کہ وہ اتنی amount  ہمیں دے دے تاکہ ہم  70 years  اور اس  سے above  کے لوگوں کو بھی دے سکیں یا پھر ہمیں ان کی تنخواہوں میں سے زیادہ کٹوتی کرنی پڑے گی۔    ایسی تین proposals under consideration  ہیں اور ان پر کام بھی ہو رہا ہے but as such ابھی اس کے بارے میں کوئی  پالیسی نہیں بنی۔



Mr. Presiding Officer: Any other supplementary? 



سینیٹرپروفیسر  محمد ابراہیم خان: میری  request  یہی ہوگی کہ fresh question  مجھ سے پوچھنے  کی بجائےحکومت اس  کام  کو لے کر آگے بڑھے اور سترہ ارب روپیہ invest  ہوا ہے  اور13   ارب کا  profit بھی earn  ہوا ہے اور آگے بھی profit  آئے گا۔ اس لحاظ سے تو موجود ہیں لیکن  اگر ضرورت  ہے اور ضرورت بلاشبہ ہوگی اس سے مجھے اتفاق ہے کہ ضرورت ہو گی   اس لیے  Finance  بھی اس میں ہے یعنی government  کے حصے ہیں،   چاہے Cabinet Division یا Establishment Division ہے یا  فنانس ہے تو Finance Division  بھی اس میں  help  کرے اور  اس طرح  1-1-2006 سے پہلے  ریٹائر اور پنشنر ہونے  والوں کو بھی benefit  دیا جائے۔ 



محترمہ مہرین انور راجہ: جناب والا! Fresh question اگر دینا چاہیں ، دے دیں  مگر ان کا جواب complete دے دیا ہے اور میں پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔   اس وقت 63 thousand families  ہیں  جن کو ہم monthly according to their pay scales دے رہے ہیں اور یہ سترہ  ارب روپیہ  یک دم یک مشت نہیں آیا بلکہ یہ 40 years  کے عرصے میں جمع کیا گیا اور جو 13 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اس میں سے 63 thousand families plus  ان کو monthly  دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ گرانٹس  بڑھ گئیں جیسے marriage grant, burial charges, educational stipends ہیں اور جب invalid validity  ہوجاتی ہے اور پھر retirement  ہوتی ہے اور death  ہوتی ہے۔ یہ بہت سی چیزیں بڑھا دی گئیں جس کی وجہ سے ان فنڈز میں کمی آ گئی۔  اگر کوئی ایسی proposal  دیں کہ ملازمین کی pay  میں سے زیادہ کٹوتی کر یں یا Finance Division دے دے تو  most welcome تو یہ ہماری اسکیمcomplete  ہو  جائے گی۔  Thank you. 

80. 
*Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan:
tc "80. 
*Prof. Muhammad Ibrahim Khan\:(Notice received on 23-06-2009 at 15\:01 p.m.)
"


Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state\:"


(a)
whether there is any proposal under consideration of the Government to extend benefits of Benevolent Funds and Group Insurance to the pensioners beyond 70 years of age;tc "
(a)
whether there is any proposal under consideration of the Government to extend benefits of Benevolent Funds and Group Insurance to the pensioners beyond 70 years of age;"


(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to pay monthly relief to pensioners, if so, its details; andtc "
(b)
whether there is any proposal under consideration of the Government to pay monthly relief to pensioners, if so, its details; and"


(c)
whether it is a fact that Farewell Grant and Benevolent Funds equal to one month basic pay have been allowed to employees having 25 years continuous service and retired after 01-01-2006, if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to extend this facility to those who retired before that date?tc "
(c)
whether it is a fact that Farewell Grant and Benevolent Funds equal to one month basic pay have been allowed to employees having 25 years continuous service and retired after 01-01-2006, if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to extend this facility to those who retired before that date?"


Minister Incharge of the Establishment Division: (a) No.tc "
Minister Incharge of the Establishment Division\: (a) No."


(b)
No. tc "
(b)
No. "


(c)
Yes. However, there is no proposal under consideration to extend the facility of Farewell Grant to those employees who retired before 01-01-2006.tc "
(c)
Yes. However, there is no proposal under consideration to extend the facility of Farewell Grant to those employees who retired before 01-01-2006."


Mr. Presiding Officer: Any other supplementary? So, we move on to next question. Question No. 81, Senator Salim Saifullah Khan.


81.
*Senator Saleem Saifullah Khan: 

Will the Minister for Finance and Revenue he pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue he pleased to state\:"


(a)
the amount of honourarium/bonus granted to the Chairman and other members of Securities and Exchange Commission  of Pakistan during the financial years 2007-08 and 2008-09 indicating also the basis on which it was granted; andtc "
(a)
the amount of honourarium/bonus granted to the Chairman and other members of Securities and Exchange Commission  of Pakistan during the financial years 2007-08 and 2008-09 indicating also the basis on which it was granted; and"


(b)
whether it is a fact that the said amount was granted in violation of the prescribe rules?tc "
(b)
whether it is a fact that the said amount was granted in violation of the prescribe rules?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Honorarium/bonuses are paid on calendar year basis. The details are as follows:—tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Honorarium/bonuses are paid on calendar year basis. The details are as follows\:—"

Detail of Honorarium/Bonus granted to the Chairman / Commissioners  in January 2009 based on the performance for year 2007 tc "Detail of Honorarium/Bonus granted to the Chairman/Commissioners  in January 2009 based on the performance for year 2007 "


—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S.No.   Name  Performance      Guaranteed 
Total  (Rs.)tc "
S.  No.
       Name
Performance
Guaranteed
Total (Rs.)"



    Bonus (Rs.)
Bonus (Rs.)tc "


Bonus (Rs.)
Bonus (Rs.)"

——————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"


1.
Mr. Razi-ur-Rahman Khan,tc "
1.
Mr. Razi-ur-Rahman Khan,"



the then Chairman    1,168,020  
584,010 1,752,030tc "

the then Chairman
1,168,020
584,010
1,752,030"


2.
Mr. Salman Ali Shaikh,tc "
2.
Mr. Salman Ali Shaikh,"



the then Commissioner  1,168,020
 584,010 1,752,030tc "

the then Commissioner
1,168,020
584,010
1,752,030"


3.
Mr. Rashid I. Malik,tc "
3.
Mr. Rashid I. Malik,"



the then Commissioner 1,168,020
 584,010 1,752,030 tc "

the then Commissioner
1,168,020
584,010
1,752,030 "

————————————————————————————————tc "————————————————————————————————————————————"

Detail of Honorarium/Bonus granted to the Chairman/Commissioners tc "Detail of Honorarium/Bonus granted to the Chairman/Commissioners "

in July 2009 based on the performance for the year 2008 tc "in July 2009 based on the performance for the year 2008 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


S.No.  Name  Performance    Guaranteed      Total (Rs.)tc "
S.  No.
       Name
Performance
Guaranteed
Total (Rs.)"



    Bonus (Rs.)    Bonus (Rs.)tc "


Bonus (Rs.)
Bonus (Rs.)"

tc "————————————————————————————————————————————"   1.  
Mr. Razi-ur-Rahman Khan,tc "
1.
Mr. Razi-ur-Rahman Khan,"


       the then Chairman  1,205,280
  602,640  1,807,920tc "

the then Chairman
1,205,280
602,640
1,807,920"

   
2.   Mr. Salman Ali Shaikh,tc "
2.
Mr. Salman Ali Shaikh,"


      the then Commissioner 1,205,280 
602,640 1,807,920tc "

the then Commissioner
1,205,280 
602,640
1,807,920"

   3. 
Mr. S. Tariq A. Husain.tc "
3.
Mr. S. Tariq A. Husain."



Commissioner       1,168,020 
584,010 1,752,030tc "

Commissioner
1,168,020
584,010
1,752,030"

—————————————————————————————————



Chapter 3 of HR Hand Book 2007 (service rules prescribed with the approval of the Securities & Exchange Policy Board) provides that all officers governed under the.HR Hand Book 2007 shall be allowed one gross salary as fixed bonus every year and variable performance bonus on the rate approved by the SEC Policy Board on recommendation of the Commission.tc "
Chapter 3 of HR Hand Book 2007 (service rules prescribed with the approval of the Securities & Exchange Policy Board) provides that all officers governed under the.HR Hand Book 2007 shall be allowed one gross salary as fixed bonus every year and variable performance bonus on the rate approved by the SEC Policy Board on recommendation of the Commission."


(b) 
No, the amount was granted in terms of the permissible rules. The amount of bonuses was granted to Commissioners including Chairman in consonance with Chapter 3 of HR Hand Book 2007 and also with the approval of the SEC Policy Board.tc "
(b) 
No, the amount was granted in terms of the permissible rules. The amount of bonuses was granted to Commissioners including Chairman in consonance with Chapter 3 of HR Hand Book 2007 and also with the approval of the SEC Policy Board."


Mr. Presiding Officer: Answer taken as read, any supplementary? 



سینیٹر سلیم سیف اللہ  خان: جی جناب۔ جناب چیئرمین! اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تقریباً  گیارہ بارہ لاکھ روپے ہر سال دیئے جاتے ہیں۔ ان میں  ایک تو guaranteed bonus ہوتا ہے،  ٹھیک ہے which is part of their benefit. یہ  performance کون  determine کرتا ہے کہ ان کی performance صحیح رہی ہے یا صحیح نہیں رہی ہے۔  اس کی  determination Chairman or Member خود کرتے ہیں؟  اپنے آپ کو خو د دے رہے ہیں یا کوئی اور ادارہ ان کی performance  کی basis  پر دیتا ہے؟ 



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: جی منسٹر صاحبہ۔  



Ms. Hina Rabbani Khar: Thank you, Mr. Chairman. There is an SEC, Securities Exchange Commission Policy Board 


اور یہ بورڈ ان کی performance  کو evaluate  کر کے performance bonus  ان کو دیتا ہے۔  جو second part of the question  ہے وہ  یہ  ہے کہ کیا یہ rules  کے مطابق  بات  ہے  جو ان کے rules  ہیں۔  ان میں یہ   Performance bonus and Guarantee Bonus دونوں ہیں۔ اب میں آپ کو  تھوڑا سا

 just to give comfort to the honourable member who has asked the question. Let me just go over the member of the Policy Board which is a nine member board, Mr. Chairman, and may I mention the member from the private sector are Mr. Anwar Saifullah who is an industrialist and was then an MPA and now a Member of the National Assembly. Mr. Munawar Hamid, who is former Chairman, ICI Pakistan, Mr. Qazi Saeed Esa who is Barrister-at-law and Member of the Board and Faisal Bari who is head of the Economic department, LUMS.


Then Mr. Chairman, we have about 5 members from the Government side which are; Secretary, Ministry of Finance, The Secretary of Law and Justice Division, the Secretary, Commerce Division, the Chairman, SECP himself is an ex-officio member but this is one of the 9 members of this Board and then, there is the Deputy Governor of the State Bank of Pakistan who is again an ex-officio member.  Now, Mr. Chairman, it is pertinent to point out that if you want to attract good people for an establishment such as this, then, obviously, you have to give them some sort of incentives to be able to attract the right people. I know, I see a lot of hands raised but just to give comfort to the  honourable members that this is according to the rules stipulated within their chart.


Mr. Presiding Officer: Senator Pervaiz Rashid.


سینیٹر پرویز رشید: جناب چئیرمین! میں آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ وزیر مملکت   (فنانس) ہمیں بتا رہی تھیں، مجھے بتایا جائے کہ چئیرمین کی  performance کو کون evaluate کرتا ہے اور کیا چئیرمین صاحب اپنی performance کو اس سوال کے مطابق خود ہی evaluate کر رہے ہیں ؟



میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بونس ہمیشہ earning پر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ earn کیا ہو، آپ نے کچھ پیسے کمائے ہوں، کوئی منافع کمایا ہو، یہ تو لوگوں سے fee اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے اپنی آمدنی بنا لیا ہے جب کہ اس طرح سے ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ میرے دو سوال ہیں کہ چئیرمین صاحب کی performance کو کون evaluate کرتا ہے  اور وہ ہمارا جو ایک محاورہ اردو اور پنجابی میں بھی  ہےاسی طرح پشتو اور بلوچی میں بھی اس کا کوئی متبادل ہوگا کہ’ انا ونڈے ریوڑیاں  مڑ مڑ اپنیاں نوں دیوے‘ یہ  بورڈ خود   اپنے آپ کو ہی ہمیشہ بونس تقسیم کرتا رہتا ہے۔



Mr. Presiding Officer: Punjabi is a very expressive language.



Ms. Hina Rabbani Khar: Mr. Chairman, Punjabi is certainly a very expressive language but clearly I think, I answered his first question.


میں پھر سے اس کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ ایک  تو ان کا گارنٹی بونس ہے جو ان کے لیے stipulated ہےوہ  ان کو ملتا ہے۔  ان کا جو performance bonus ہےتوجو پالیسی بورڈ ہے جس کے ممبرز کی میں نے وضاحت کی ہے، جو  nine members policy board ہے جس  میں  private sectorسے تین ممبرز ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں ڈاکٹر فیصل باری صاحب، منور حامد صاحب، انور سیف اللہ  خان صاحب، قاضی فائز عیسٰی صاحب اور  پھر پانچ ممبرز جو پبلک سیکٹر میں سے ہیں  یا گورنمنٹ میں  سے ہیں جن میں Finance Secretary, Secretary Law and Justice, Secretary Commerce, Division, Deputy Governor State Bank of Pakistan and Chairman, SECP Ex-Officio member ہیں تو یہ nine member board  ان کے bonuses دیکھتا ہے، ان کی performance evaluate کرتاہے اور اس کےمطابق ان کو bonus recommend کرتا ہے۔



جناب چئیرمین! ان کا دوسرا سوال تھا کہ performance bonus یا کسی بھی قسم کے بونس کا direct co-relation ہونا چاہیے جتنا انہوں نے کمایا لیکن SECP تو کمانے والا ادارہ ہی نہیں ہے ۔ SECP نے تو وہ system generate  کرنا ہے جس سے ہماری   پوری economic management  بہتر ہوسکے۔ ویسے بھی جناب چئیرمین !ہمارا SECP  سے تعلق رہتا ہے اس میں اس وقت کوئی گیارہ ایسی legislations ہیں اور SECP کا کام ہی  یہ ہے کہ وہ  environment بہتر کرے for instance Broker Houses میں issues ہوتے ہیں یا ادھر ادھر تو اس میں وہ through legislation rules establish کر سکے جس سے اگر کوئی غلط کام ہوتا ہےتو آپ  ان کو teeth دے سکیں،  اس کو وہ  justice دلا سکیں۔ تو  گیارہ ایسی legislations ہیں جو SECP نے  اس وقت بھی تیار کرکے رکھی ہوئی ہیں جو Houseمیں آنی ہیں اور کئی ایسی ہیں جو آپ کی standing committee and National Assembly standing committee نے پاس بھی کر دی ہیں تو ان کی performance جتنا انہوں نے کمایا اس سے بالکل  evaluateنہیں کرتے لیکن ان کی کیا performanceہے ،ان  کے کیا targets or goals تھے جو انہوں نے achieve کیے  ،کیا policy directions جو ان کو حکومت کی طرف سے  دی گئی تھیں  وہ ان  پر صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے تو I agree with the honourable member کہ ان کا کوئیdetermination کسی طرح  انہوں نے جو کمایا اس سے clearly نہیں ہوتا  لیکن I think, you should have confidence in the fact  کہ جو بورڈ ہم نے بنایا ہے یہ اتنا بڑا balanced private sector and public sector کے لیے ہےso, I think, we should take comfort in the fact and rely on the  collective wisdom to upgrade such institutions.



Mr. Presiding Officer: Senator Haji Muhammad Adeel.



سینیٹر حاجی محمد عدیل:میں وزیر صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک سال  ایسا ہے جس میں ان کو کارکردگی بونس نہیں ملا۔



محترمہ حنا  ربانی کھر:جناب چئیرمین!  یہ بونس ۲۰۰۷ سے ہے اور ان کے جو رولز آئے تھے وہ  بھی اسی وقت کے لگ بھگ ہیں تو اس وقت سے ان کو performance bonusمل رہا ہے۔  اس کا جو پالیسی بورڈ ہے اس کا ایک view یہ بھی تھا  کہ چونکہ یہاں پر جتنے کمشنرز ہونے چاہیئں اتنے نہیں ہیں  تو ان پر undue load تھا اس کی وجہ سے انہیں بونس دیا گیا لیکن میرا خیال ہے معزز رکن کا یہ point out کرنا درست ہے کہ performance bonus ان کا ہر سال تقریباً  اتنا ہی رہا ہےI think this is something which we should tell the policy board that the performance bonus should be different in different years based on various performance criterion but by and large  this is within the ambit of their rules and regulations.


Mr. Presiding Officer: Next Question.82.


82.
*Senator Muhammad Talha Mahmood Aryan: 



Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a) 
the names and quantity of various imported items cleared at Islamabad dry port during the last three years;tc "
(a) 
the names and quantity of various imported items cleared at Islamabad dry port during the last three years;"


(b)
 the value assessed and duty levied on each of the said consignments; andtc "
(b)
 the value assessed and duty levied on each of the said consignments; and"


(c) 
whether it is a ,fact that in some of the said cases the assessment made was less than the actual value, if so, the name of officers responsible for the same and action taken against them?tc "
(c) 
whether it is a ,fact that in some of the said cases the assessment made was less than the actual value, if so, the name of officers responsible for the same and action taken against them?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Following major items were imported/cleared through Islamabad Dry Port during the last three years:—tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Following major items were imported/cleared through Islamabad Dry Port during the last three years\:—"



Items
Declared value tc "

Items
Declared value "

tc ""


1.
Cosmetics
Rs. 514.22 Milliontc "
1.
Cosmetics
Rs. 514.22 Million"


2.
Stationery
Rs. 201.502 Milliontc "
2.
Stationery
Rs. 201.502 Million"


3.
Auto Part (Old & Used)
Rs. 5860.868 Milliontc "
3.
Auto Part (Old & Used)
Rs. 5860.868 Million"


4.
Industrial raw materials
Rs. 672.078 Milliontc "
4.
Industrial raw materials
Rs. 672.078 Million"


5.
Others
Rs.10756.777 Milliontc "
5.
Others
Rs.10756.777 Million"




—————————tc "


——————————"

                                  Total:    Rs. 18005.163 Milliontc "

            Total\:
Rs. 18005.163 Million"




——————————tc "


——————————"


(b) 
The desired information is given below:—tc "
(b) 
The desired information is given below\:—"

                   (Rs. In Million)tc "(Rs. In Million)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Items Value assessed
Customs Duty tc "
Items
Value assessed

Customs Duty "
collection tc "




collection "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


1.
Cosmetics 
  Rs. 524.026
  73.199tc "
1.
Cosmetics
Rs.
524.026
73.199"


2.
Stationery 
  Rs. 207.899
  41.093tc "
2.
Stationery
Rs.
207.899
41.093"


3.
Auto Part (Old & Used) 
  Rs.6138.616  668.752tc "
3.
Auto Part (Old & Used)
Rs.
6138.616
668.752"


4.
Industrial raw materials          Rs. 686.257  14.994tc "
4.
Industrial raw materials
Rs.
686.257
14.994"


5.
Others                       Rs.13809.578  1799.723tc "
5.
Others
Rs.
13809.578
1799.723"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



                     Total:  Rs. 21366.376  2597.761tc "

       Total\:
Rs. 
21366.376
2597.761"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

(c) The assessment of imported goods is made in accordance with the legal provisions of sections 25 and 25A of the Customs Act,1969 and in the light of database values and valuation advices/rulings. Short assessment was made in three cases. Disciplinary action against three officials involved in these cases has been taken. Details of cases where assessment made was less than the actual value  and names of officials responsible and action taken against them, is attached as 
Annex-A.

(d)


tc "
(c) 
The assessment of imported goods is made in accordance with the legal provisions of sections 25 and 25A of the Customs Act,1969 and in the light of database values and valuation advices/rulings. Short assessment was made in three cases. Disciplinary action against three officials involved in these cases has been taken. Details of cases where assessment made was less than the actual value and names of officials responsible and action taken against them, is attached as 
Annex-A."

Mr. Presiding Officer: Any supplementary.


سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان: جناب والا! میں evaluation کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں سمجہتا ہوں کہ evaluation میں مسئلہ ہے اور جو چارٹ دیا گیا ہے اس میں تین لوگوں کے خلاف disciplinary actions ہوئےہیں ۔ یہ  میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اس سے صورت حال واضح ہو جائے گی۔


Recovery of the entire short-levied amount has already been affected.  FIR also lodged against the importer and clearing agent.  The matter is still pending before the court. No action has taken against any of the staff members, because there has been no connivance/malafide on their part, as the case was detected at the initial stage, before any assessment was made.


جناب والا! میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں جو assessment کرنے والا ہے وہ تو Custom department Government of Pakistan کے لوگ ہیں ان  کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو valuation department ہے آخر یہ کیا کر رہا ہے ۔ یہ تو ایک چیز detect ہوئی ہے یہاں تو اربوں، کروڑوں روپےکی under evaluation ہوکر مال clear ہو رہے ہیں ۔ اس کے بارے میں آپ نے کیا طریق کار وضع کیا  ہے ۔ اس بارے میں مجھے بتایا جائے۔


محترمہ حنا ربانی کھر: جناب والا! معزز رکن نے جو بات point out کی  ہے اور سوال کی صورت میں اٹھائی ہے یہ یقیناً  ایک بہت بڑا issue ہے ۔ ہم خود اس کو مانتے ہیں اور اس چیز کا احساس ہے ۔ Evaluation غلط ہونے کی وجہ سے اس سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش  کر رہےہیں۔ اس میں انہوں نے وضاحت مانگی ہے  total declared value or total assessed value اس میں اگر آپ difference دیکھیں تو total declared value  جو کہ importer نے کی وہ .625  تھی  اور جو total assessed value ہے وہ  rupees in millions ہے اور assessment of Custom Evaluation Officer, that is 2.43 million rupees. So, clearly this discrepancy assessment والے نے ختم کی اور  اور یہاں پر تین cases ہیں جو دو باقی cases ہیں ان میں جو assessment officer تھا  اس کی  malafide intention سامنےآئی  اور اس  کے مطابق disciplinary action اس کے خلاف  لیا گیا۔ جناب چئیرمین! پورے سسٹم کی evaluation کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر رہےہیں۔ اس وقت آپ کے پاس دو قسم کی posts exist کرتی ہیں  ایک Director General for evaluation اور  دوسری post clearance audit بھی اس کے ساتھ linked  ہے  کیونکہ اگر evaluation میں کوئی غلطی آگئی ہے تو post clearance audit system کو اگر آپ enhance کریں گےتب ہی آپ اس کی غلطی کو سامنے لا سکیں گے۔ ان دونوں areas میں ہم لوگ اس وقت ایک نیا assessment system لانے کی بھی کوشش  کر رہے ہیں۔ اس میں پہلے ایکITP values ہوتی تھیں اب  ان کی جگہ evaluation rulings آ گئی ہیں جس کے مطابق آپ ایک average imported value of a certain product لے لیتے ہیں اور اگر as a product آپ کو لگے  کہ جو assessed value ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو immediately  آپ  کے radar screenمیں آجاتی ہے  لیکن اس وقت ہم  جس چیز  پر ہم concentrate کر رہے ہیں  اس کو support کرنے کے لیے وہ post credit audit ہے  تاکہ  audit system کے through یہ جو ساری قباحتیں ہیں یا مشکلیں ہیں یا غلط چیزیں ہو رہی ہیں ، یہ خود بخود سامنے آ جائیں۔یہ ایک پورا نظام ہے جس میں ہزاروں لوگ involve  ہوتے ہیں ۔۔ ایک طرف تو آپ نے انکم ٹیکس کی طرف کوشش کی کہ audit system کے through لے کر آئے لیکن auditing  اتنی زیادہ strong نہیں تھی  ۔ انکم ٹیکس میں auditing کہ آپ face to face ان کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ کرپشن کر سکیں لیکن یہاں پر یہ ایک reality ہے اور اس کو head on face کرنے کے لیے اس وقت کافی زیادہ administrative measures ہو رہے ہیں ، جہاں پر administrative changes بھی آئی ہیں اور ان کی  business properties اور ان کے way of business میں بھی improvement لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔



Mr. Presiding Officer:  Thank you. Ishaq Dar Sahib.



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: بہت شکریہ جناب چئیرمین! میرا خیال ہے کہ اس ایوان میں  اچھی شروعات ہوئیں کہ violation of rules کی وجہ سے  attached department کی گاڑی کے  بارے میں  کل وزیر صاحب نے کہا کہ آج واپس ہوجائے گی، میں سمجھتا  ہوں کہ جن crisisسے پاکستان  اس وقت گزر رہا ہے  اور جو ہمارے current account پرbalance of payment  کا pressure ہے تو آپ دیکھیں کہ صرف اسلام آباد میں 514 million کی cosmetics import ہوئی ہیں۔ Pakistan has enough cosmetic industry to produce all sorts of cosmetics پھر جو لوگ private جاتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں اور انہیں یہ چیز allowed ہے تو اگر آپ پورے ملک کا لے لیں تو it will run in billions, I think, there is need to save. اور یہ جو imports ہیں they are common imports جس کے لیے سٹیٹ بینک اور بینکوں سے foreign exchange ملتا ہے جس میں اس وقت بڑی کمی ہے۔ Can the Minister of State consider to ban the import of cosmetics till we have surplus foreign exchange or the crises is over.


Ms. Hina Rabbani Khar: I think, any suggestion that comes from Mr. Dar, obviously you all know what his calibre is, is obviously taken very seriously and I will take this as a very serious suggestion. But just to reinforce the fact that before its presentation, because mostly things are done before the Finance Bill, before this Bill was presented, we have a thorough session with industry experts or what we consider to be taxation experts and it was felt that one should go too strongly on certain sectors there but in this particular sector, I think, obviously there is no justification for trying to encourage imports in this particular sector. But there are other sectors where you have to do cost benefit analysis but you have to protect your local industry but then you also have to ensure that those industries which are dependent on cheaper imports to be run forward are also given some sort of protection. But as far as this particular proposal is concerned, we will take it into consideration.



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: میرے سوال کرنے کا مقصد to protect the local industry نہیں تھا I am talking about the pressure on balance of payments. ہماری جو اس وقت reserve position ہے اور  اسلام آباد میںhalf a billion imports ہیں  اور آپ کے ملک میں it will run into few billions اور  یہ چیزیں foreign exchange سے درآمد ہوتی ہیں تو اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سال کے لیے ban کر دیں اور honourable ladies including my wife can live without the imported cosmetics for one year.


Ms. Hina Rabbani Khar:  The honourable member has mentioned the pressure on our exchange reserves.  In this particular year, I think, we have done a bit well in being able to manage that because if you see the drop in your imports versus the drop in your exports, your drop in imports has been much more and that has been because of certain policy decisions and certain measures taken by the government to ensure that what we consider to be luxury items are not encouraged and there is a duty tariff, despite the fact that on some of them we have lost revenue in terms because when you increase the tariff on certain products disproportionately, then the import of that obviously goes down. But right now, I think the more important should be the question to ensure that we are not running into the type of trade deficit.


(Interruption)



Mr. Presiding Officer:  The Question Hour is over.

+83. 
*Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: Will the Minister for Population Welfare be pleased to state: tc "
Will the Minister for Population Welfare be pleased to state\: "


(a)
the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 and above working in the Ministry, its attached departments, corporations and subordinate offices; andtc "
(a)
the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 and above working in the Ministry, its attached departments, corporations and subordinate offices; and"


(b)
the number of posts lying vacant in the above organizations in BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?tc "
(b)
the number of posts lying vacant in the above organizations in BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?"


Dr. Firdous Ashiq Awan: (a) The name, designation and place 

+[The questions hour is being over the remaining questions & their answers will be placed on the table of the House.]tc ""

of domicile of officers in BS-17 and above working in the Ministry, its attached departments, corporations and subordinate offices are placed at Annex-I.tc "
Dr. Firdous Ashiq Awan\: (a) The name, designation and place of domicile of officers in BS-17 and above working in the Ministry, its attached departments,
corporations and subordinate offices are placed at Annex-I."


(b)
The number of posts lying vacant in the above organizations in BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up are placed at Annex-II. tc "
(b)
The number of posts lying vacant in the above organizations in BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up are placed at Annex-II. "

 (Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library).tc "(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)."

84. 
* Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: 



Will the Minister for Commerce be pleased to state:tc "
Will the Minister for Commerce be pleased to state\:"


(a)
the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 and above working in the Ministry, its attached departments corporations and subordinate offices; andtc "
(a)
the names, designation and place of domicile of officers in BS-17 and above working in the Ministry, its attached departments corporations and subordinate offices; and"


(b)
the number of Posts lying vacant in the above organizations in BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?tc "
(b)
the number of Posts lying vacant in the above organizations in BS-17 and above, with grade-wise and province-wise break up?"


Makhdoom Amin Fahim: (a) The requisite information in respect of Ministry of Commerce and its attached departments is as under:—tc "
Makhdoom Amin Fahim\: (a) The requisite information in respect of Ministry of Commerce and its attached departments is as under\:—"


1.
Ministry of Commerce (Annex-‘A’).tc "
1.
Ministry of Commerce (Annex-‘A’)."


2.
Trade Development Authority of Pakistan (Annex-‘B’).tc "
2.
Trade Development Authority of Pakistan (Annex-‘B’)."


3.
Trading Corporation of Pakistan (Annex-‘C’).tc "
3.
Trading Corporation of Pakistan (Annex-‘C’)."


4.
Pakistan Institute of Trade & Development (Annex-‘D’).tc "
4.
Pakistan Institute of Trade & Development (Annex-‘D’)."


5.
Directorate General of Trade Organizations (Annex-‘E’).tc "
5.
Directorate General of Trade Organizations (Annex-‘E’)."


6.
National Tariff Commission (Annex-‘F’).tc "
6.
National Tariff Commission (Annex-‘F’)."


7.
Pakistan Tobacco Board (Annex-‘G’).tc "
7.
Pakistan Tobacco Board (Annex-‘G’)."


8.
State Life Insurance Corporation (Annex-‘H’).tc "
8.
State Life Insurance Corporation (Annex-‘H’)."


9.
National Insurance Company Ltd (Annex-‘I’).tc "
9.
National Insurance Company Ltd (Annex-‘I’)."


10.
Pakistan Re-Insurance Company Ltd (Annex-‘J’).tc "
10.
Pakistan Re-Insurance Company Ltd (Annex-‘J’)."


(b) 
The posts lying vacant in the above departments are at Annex-K.tc "
(b) 
The posts lying vacant in the above departments are at Annex-K."

 (Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library).tc "(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)."

tc ""

85. 
*Senator Salim Saifullah Khan: 


Will the Minister for Economic Affairs be pleased to state whether it is a fact that Government has sought World Bank’s  technical assistance far Benazir Income Support Program, if so, its details?tc "
Will the Minister for Economic Affairs be pleased to state whether it is a fact that Government has sought World Bank’s  technical assistance far Benazir Income Support Program, if so, its details?"


Ms. Hina Rabbani Khar: World Bank has provided technical assistance of US$ 60 million for Social Safety Nets Technical Assistance Project on July 03, 2009, in order to enhance the capacity of the government to bring the poor into the social safety nets, strengthen the safety net programme, enforce a monitoring mechanism and reinforce procedures for effective implementation of the safety net programme through evaluation, better management and transparency.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: World Bank has provided technical assistance of US$ 60 million for Social Safety Nets Technical Assistance Project on 
July 03, 2009, in order to enhance the capacity of the government to bring the poor into the social safety nets, strengthen the safety net programme, enforce a monitoring mechanism and reinforce procedures for effective implementation of the safety net programme through evaluation, better management and transparency."


A loan of US$ 200 million has also been negotiated with the World Bank as Social Protection Development Policy Credit, which is awaiting approval of Board of World Bank.tc "
A loan of US$ 200 million has also been negotiated with the World Bank as Social Protection Development Policy Credit, which is awaiting approval of Board of World Bank."

86. 
*Senator Salim Saifullah Khan: 


Will the Minister for Privatisation be pleased to state:tc "
Will the Minister for Privatisation be pleased to state\:"


(a)
the names of the parties and unrealized amount of Privatization proceeds against each during the last four years; andtc "
(a)
the names of the parties and unrealized amount of Privatization proceeds against each during the last four years; and"


(b)
the details and break up of amounts presently held up due to court cases?tc "
(b)
the details and break up of amounts presently held up due to court cases?"


Syed Naveed Qamar: (a) Balance sale price of US$ 799.307 million is receivable from M/s. Etisalat International Pakistan LLC for sale of 26% B class shares of Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL).tc "
Syed Naveed Qamar\: (a) Balance sale price of US$ 799.307 million is receivable from M/s. Etisalat International Pakistan LLC for sale of 26% B class shares of Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL)."


(b)
The balance sale price of Rs. 368.929 million and the markup of 
Rs. 5,618.289 million against 16 units privatized in 1992, 1993 and 1996 are held up due to court cases. The statement giving the breakup is attached as Annex.tc "
(b)
The balance sale price of Rs. 368.929 million and the markup of 
Rs. 5,618.289 million against 16 units privatized in 1992, 1993 and 1996 are held up due to court cases. The statement giving the breakup is attached as Annex."

tc ""

87.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: 



Will the Minister Incharge of the cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the cabinet Division be pleased to state\:"


(a)
the number of new vehicles purchased by CDA during the last two years; andtc "
(a)
the number of new vehicles purchased by CDA during the last two years; and"


(b)
the number of vehicles auctioned by that authority during the said period?tc "
(b)
the number of vehicles auctioned by that authority during the said period?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) 98.tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: (a) 98."


(b)
None.tc "
(b)
None."

88. 
*Senator Gul Muhammad Lot: 


Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state the reasons for discontinuing four months course in administration and management meant for officers in grade-19 being conducted at NIPA Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta and replacing it with five months, National Management Course at Lahore?tc "
Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state the reasons for discontinuing four months course in administration and management meant for officers in grade-19 being conducted at NIPA Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta and replacing it with five months, National Management Course at Lahore?"


Minister Incharge of the Establishment Division: (a) National School of Public Policy (NSPP) was established under Ordinance No.XCIX of 2002. The general direction and administration of the affairs of the School vests in the Board of Governors, chaired by the President of Pakistan. The School being a body corporate, is competent to determine teaching methods and strategies as well as co-curricular activities in order to ensure the most effective educational and other related programmes. The Executive Committee of BOG, therefore, decided to discontinue NIPA course at four provincial headquarters due to the following reasons:—tc "
Minister Incharge of the Establishment Division\: (a) National School of Public Policy (NSPP) was established under Ordinance No.XCIX of 2002. The general direction and administration of the affairs of the School vests in the Board of Governors, chaired by the President of Pakistan. The School being a body corporate, is competent to determine teaching methods and strategies as well as co-curricular activities in order to ensure the most effective educational and other related programmes. The Executive Committee of BOG, therefore, decided to discontinue NIPA course at four provincial headquarters due to the following reasons\:—"


(i)
a new course called Mid Career Management Course (MCMC) for BS-18 officers was introduced for which larger space was required. Premises of former NIPAs at Karachi, Peshawar and Quetta are now being utilized for conducting MCMC.tc "
(i)
a new course called Mid Career Management Course (MCMC) for BS-18 officers was introduced for which larger space was required. Premises of former NIPAs at Karachi, Peshawar and Quetta are now being utilized for conducting MCMC."


(ii)
no uniform method of course evaluation, for the entire group of BS-19 officers, was followed at former NIPAs located at four provincial headquarters.tc "
(ii)
no uniform method of course evaluation, for the entire group of BS-19 officers, was followed at former NIPAs located at four provincial headquarters."


(iii)
faculty and guest speakers of desired qualifications and experience to train such officers are not always available at Karachi, Quetta and Peshawar.tc "
(iii)
faculty and guest speakers of desired qualifications and experience to train such officers are not always available at Karachi, Quetta and Peshawar."


(iv)
providing opportunities of national integration amongst participants under-going NIPA course at one location. tc "
(iv)
providing opportunities of national integration amongst participants under-going NIPA course at one location. "


(v) 
The formulation of course modules and syllabi was left to the discretion of the respective Director Generals of the former NIPAs.tc "
(v) 
The formulation of course modules and syllabi was left to the discretion of the respective Director Generals of the former NIPAs."


(b) 
Five months Senior Management Course was introduced at Lahore due to the following reasons:—tc "
(b) 
Five months Senior Management Course was introduced at Lahore due to the following reasons\:—"


(i)
to ensure standardization of course curriculum and syllabi.tc "
(i)
to ensure standardization of course curriculum and syllabi."


(ii)
to ensure uniformity and justice in training evaluation of the officers and completion of training programmes.tc "
(ii)
to ensure uniformity and justice in training evaluation of the officers and completion of training programmes."


(iii)
to harness qualified and experienced faculty and guest speakers mostly available at Lahore.tc "
(iii)
to harness qualified and experienced faculty and guest speakers mostly available at Lahore."


(c) The Senior Management Course will in future be held at Islamabad after shifting of NSPP Headquarters, for-which land has been acquired.tc "
(c) The Senior Management Course will in future be held at Islamabad after shifting of NSPP Headquarters, for-which land has been acquired."

89.
*Senator Gul Muhammad Lot: 



Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that the officers of income tax group of 1982 batch are still in BPS-19 while the officers of other service groups like DMG and police services etc. of 19.90 and 1992 batches have been promoted to BPS-20, if so, the reasons .for not promoting the officers of income tax group  of  that  batch  to  BPS-20 so far; andtc "
(a)
whether it is a fact that the officers of income tax group of 1982 batch are still in BPS-19 while the officers of other service groups like DMG and police services etc. of 19.90 and 1992 batches have been promoted to BPS-20, if so, the reasons .for not promoting the officers of income tax group of that batch to BPS-20 so 
far; and"


(b)
whether it is also a fact that the Federal Board of Revenue (FBR) have abolished more than 50 posts of BPS-20 of income tax group resulting in total blockade of  promotion of officers in BPS-19 of that group, if so, the reasons far abolishing those posts?tc "
(b)
whether it is also a fact that the Federal Board of Revenue (FBR) have abolished more than 50 posts of BPS-20 of income tax group resulting in total blockade of  promotion of officers in BPS-19 of that group, if so, the reasons far abolishing those posts?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) Yes it is a fact that the officers of Income Tax Group of 1982 batch are still in BPS-19 while the officers of other service groups like DMG and Police service etc. of 1990 and 1992 batches have been promoted to BPS20.The reasons for not promoting the officers of Income Tax Group are that no additional posts have been created in BS-20 since 1980.tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) Yes it is a fact that the officers of Income Tax Group of 1982 batch are still in BPS-19 while the officers of other service groups like DMG and Police service etc. of 1990 and 1992 batches have been promoted to BPS20.The reasons for not promoting the officers of Income Tax Group are that no additional posts have been created in BS-20 since 1980."


(b)
No.tc "
(b)
No."

90.
*Senator Mir Wali Muhammad Badini: 



Will the Minister 1ncharge of the Cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister 1ncharge of the Cabinet Division be pleased to state\:"


(a) 
the names of Parliamentarian, Secretaries, Judges, Journalists and employees of CDA who have been allotted residential or commercial plots in Islamabad since 2002;tc "
(a) 
the names of Parliamentarian, Secretaries, Judges, Journalists and employees of CDA who have been allotted residential or commercial plots in Islamabad since 2002;"


(b) 
the names of Parliamentarian, Secretaries, Judges, Journalists and employees of CDA who were allotted more than one residential or commercial plots in Islamabad during that period indicating also the number of plots allotted and the reasons far allotting more than one plot in each case; andtc "
(b) 
the names of Parliamentarian, Secretaries, Judges, Journalists and employees of CDA who were allotted more than one residential or commercial plots in Islamabad during that period indicating also the number of plots allotted and the reasons far allotting more than one plot in each case; and"


(c)
whether there is any proposal under consideration of the Government to allot residential plots to the Parliamentarians who have not been allotted plots in Islamabad so far, if so, its details?tc "
(c)
whether there is any proposal under consideration of the Government to allot residential plots to the Parliamentarians who have not been allotted plots in Islamabad so far, if so, its details?"


Reply not received.

91.
*Senator Muhammad Ali  Durrani: 



Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state\:"


(a)
the number of officers of APUG and OMG working BPS 18 and above who belong to Punjab; andtc "
(a)
the number of officers of APUG and OMG working BPS 18 and above who belong to Punjab; and"


(b)
the names and present postings of the said officers who belong to district Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar?tc "
(b)
the names and present postings of the said officers who belong to district Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar?"


Minister Incharge of the Establishment Division: The question requires collection of information from certain quarters for which Establishment Division has already placed a request. Complete answer to the Question shall be submitted to Senate Secretariat on next ROTA DAY.tc "
Minister Incharge of the Establishment Division\: The question requires collection of information from certain quarters for which Establishment Division has already placed a request. Complete answer to the Question shall be submitted to Senate Secretariat on next ROTA DAY."

92. 
*Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan: 



Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state:tc "
Will the Minister for Finance and Revenue be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that Government upgraded clerical /Auditors posts in June, 2007; andtc "
(a)
whether it is a fact that Government upgraded clerical /Auditors posts in June, 2007; and"


(b) 
whether there is any proposal under consideration of the government to upgrade other ex-cadre posts; if so, when?tc "
(b) 
whether there is any proposal under consideration of the government to upgrade other ex-cadre posts; if so, when?"


Ms. Hina Rabbani Khar: (a) The posts of Lower Division Clerk (LDC/ Junior Clerk/Junior Auditor and some other clerical/Auditors posts were up-graded with the approval of Prime Minister on the recommendations of a Committee constituted in the Finance Division, vide Finance Division’s O.M. No. F.6(4)/R-I/2006 dated 29-6-2007 (Annex).

tc "
Ms. Hina Rabbani Khar\: (a) The posts of Lower Division Clerk (LDC/ Junior Clerk/Junior Auditor and some other clerical/Auditors posts were up-graded with the approval of Prime Minister on the recommendations of a Committee constituted in the Finance Division, vide Finance Division’s O.M. No. F.6(4)/R-I/2006 dated 29-6-2007 (Annex)."


(b)
No such proposal is under consideration of the Government.tc "
(b)
No such proposal is under consideration of the Government."

94.
*Senator Prof. Khurshid Ahmed: tc "94.
*Prof. Khurshid Ahmed\: (Notice received on 06-07-2009 at 13\:00 p.m.)"


Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state\:"


(a)
whether it is a fact that the use of residential premises for commercial purposes is not allowed under the by-laws of Capital Development Authority;  andtc "
(a)
whether it is a fact that the use of residential premises for commercial purposes is not allowed under the by-laws of Capital Development Authority;  and"


(b)
whether it is also a fact that a number of commercial businesses have been set up in residential premises in Islamabad, if so, the steps taken by the Government to control the same?tc "
(b)
whether it is also a fact that a number of commercial businesses have been set up in residential premises in Islamabad, if so, the steps taken by the Government to control the same?"


Minister Incharge of the Cabinet Division: (a) Yes. Use of residential premises is not allowed for commercial purpose under the bye-laws of Capital Development Authority.tc "
Minister Incharge of the Cabinet Division\: (a) Yes. Use of residential premises is not allowed for commercial purpose under the bye-laws of Capital Development Authority."


(b)
There are 839 residential units under nonconforming use. CDA has taken following actions against the non-conforming use of residential houses:—tc "
(b)
There are 839 residential units under nonconforming use. CDA has taken following actions against the non-conforming use of residential houses\:—"


(i)
Notices issued to 839 violators.tc "
(i)
Notices issued to 839 violators."


(ii)
647 cases referred to the Court of Deputy Commissioner, CDA.tc "
(ii)
647 cases referred to the Court of Deputy Commissioner, CDA."


(iii)
A fine of Rs.5,00,000/- imposed on 80 violators.tc "
(iii)
A fine of Rs.5,00,000/- imposed on 80 violators."


(iv)
Allotment of 7 plots cancelled.tc "
(iv)
Allotment of 7 plots cancelled."


(v)
219 cases pending in the Civil/High Courts.tc "
(v)
219 cases pending in the Civil/High Courts."

95.
*Senator Abbas Khan: tc "95.
*Mr. Abbas Khan\: (Notice received on 07-07-2009 at 08\:45 a.m)"


Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state:tc "
Will the Minister Incharge of the Cabinet Division be pleased to state\:"


(a)
the names of Parliamentarians, Secretaries, Judges, Journalists and employees of CDA who have been allotted residential or commercial plots in Islamabad from 1985 to 2001; andtc "
(a)
the names of Parliamentarians, Secretaries, Judges, Journalists and employees of CDA who have been allotted residential or commercial plots in Islamabad from 1985 to 2001; and"


(b)
the names of Parliamentarians, Secretaries, Judges, Journalists and employees of CDA who were allotted more than one residential or commercial plots in Islamabad during that period indicating also the number of plots allotted and the reasons far allotting more than one plot in each case?tc "
(b)
the names of Parliamentarians, Secretaries, Judges, Journalists and employees of CDA who were allotted more than one residential or commercial plots in Islamabad during that period indicating also the number of plots allotted and the reasons far allotting more than one plot in each case?"


Reply not received.tc "
Reply not received."

96. 
*Senator  Shahid Hassan Bugti: tc ""


Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Establishment Division to grant rapid/timely promotion to the Trained Graduate Teachers working in the Federal Educational Institutions, if so, its details?tc "
Will the Minister Incharge of the Establishment Division be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Establishment Division to grant rapid/timely promotion to the Trained Graduate Teachers working in the Federal Educational Institutions, if so, its details?"


Reply not received.tc "
Reply not received."

Mr. Presiding Officer: Now, we go on to item No.3 and when we will come to points of order then, everybody will get an opportunity. I already have a long list of points of order but of course, everybody will be given a turn but now we move to item No.3. 



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari (Leader of the House): Thank you Mr. Chairman. I beg to move that, I may be permitted to lay before the Senate the Benazir Income Support Programme Ordinance, 2009 (Ordinance No. IX of 2009), as required by clause (2) (a) (ii) of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. 



Mr. Presiding Officer: Thank you. The Ordinance stands laid. We go to item No. 4, this is a Call Attention Notice, in the names of Prof. Muhammad Ibrahim Khan and Mst. Afia Zia. Yes, Prof. Ibrahim Khan Sahib.

Call Attention Notice

 Re: Regulation of Services of Employees Working in Bureau of Statistics on Contract Basis.


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ میں اپنی طرف سے اور محترمہ عافیہ ضیاء کی طرف سے سینیٹ کے قواعد و ضوابط مجریہ 1988  کے قاعدہ 59  کے تحت حکومت کی توجہ اہم عوامی نوعیت کے معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جوکہ وفاقی ادارہ شماریات کے ملک بھر میں دفاتر میں contract  پر کام کرنے والے تین سو ملازمین کو مستقل نہ کئے جانے سے متعلق ہے۔ جناب چیئرمین! وفاقی ادارہ شماریات میں گزشتہ 8  سال سے تقریباً تین سو ملازمین بنیادی پے سکیل 11  میں contract  پر کام کر رہے ہیں جبکہ ان میں سے بعض ملازمین گزشتہ تقریباً  13 سال سے  contract پر کام کر رہے ہیں۔ ابتداء میں contract  ملازمین کے ذمے economic census  سے متعلق امور کی انجام دہی تھی اور اب گزشتہ چار سال سے انہیں Pakistan Social and Living Standard and Measurement Survey  کا پروجیکٹ تفویض کیا گیا ہے جس پر انہیں دسمبر 2009 تک کام کرنا ہے۔ مذکورہ ملازمین میں کثیر تعداد خواتین کی بھی ہے۔ جناب چیئرمین! آئین پاکستان ہر قسم کی exploitation  کے خلاف ہے۔ مذکورہ افراد میں تقریباً ہر ایک کے کاندھے پر پورے خاندان کی کفالت کا بوجھ اور ذمہ داری ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اور صلاحیتیں وطن عزیز اور مذکورہ محکمے کی خدمت میں صرف کر دی ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کی خدمت کی صلے میں انہیں اسی محکمے میں مستقل ملازمت دی جائے اور نئے افراد بھرتی نہ کئے جائیں۔ یہ مئی کا اشتہار ہے جس میں Bureau of Statistics کی طرف سے مختلف اسامیوں پر اشتہارات دیئے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ سنگین نوعیت کے اس عوامی مسئلے کا یہ ایوان فوری نوٹس لے اور میں آپ کی وساطت سے حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر فوری عمل درآمد کرائیں۔ 



Mr. Presiding Officer: Yes, Minister Sahiba.



Ms. Hina Rabbani Khar: Thank you Mr. Chairman.


جناب چیئرمین! اس کی نوعیت کو understand  کرنے کے لیے  میرے خیال میں تھوڑا سا background  دینا ضروری ہے۔ یقیناً جو معزز ممبر نے کہا وہ صحیح ہے ۔ یہ project posts  ہیں ۔ یہ آٹھ سال سے بھی زیادہ  پہلے کی تھیں۔ یہ project Planning Commission  کے through  ہر سالreview, revise and extend  ہوتا ہے یعنی اس میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ Planning Commission  کے through  ہوتا ہے۔


جناب والا!  میں  وضاحت کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کے اپنے rules  کیا  ہیں ۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ایک کمیٹی بھی بنی تھی جس میں employees  کی regularization  پر بھی بات ہوئی ، اس کا ایک بڑا financial outlay  بھی تھا ۔ حکومت نے یہ صحیح سمجھا کہ جو لوگ service  میں تھے وہ غلط  طور پر برخواست کیے گئے اور ان کو حکومت despite a very heavy burden  واپس لے کر آئی۔ اب   جو گورنمنٹ کے rules  ہیں  یعنی جو Establishment کے بنائے ہوئے ہیں وہ  میں پڑھ کر سناؤں گی۔


“According to this policy contract employees appointed against regular posts could be regularized. The contract employees appointed against contract posts don’t fall under the said instructions for regularization.”


Now sir, the promise that we are taking over here is “that a person gets himself employed for a contract post then his right to ask to be regularized to the same contract posts and not to regular posts does not arise.” Mr. Chairman, let me also bring to your attention the fact that this issue was driven in the High Court and twice judgments were given. At one point of time this was dismissed completely. 


سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کر  دوں کہ ان کو کہا گیا کہ Statistics Division  کے پاس ان کی اپیل جا سکتی ہے  اس لیے یہ سب سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔  


Mr. Chairman, basically they were put under contract posts as regular posts. Therefore, they went back to the court and on 28th of this month, the court has vacated the stay order given to the Government by asking the Government not to fill in any additional posts within this department until this issue was resolved by the court. Sir, the court has not vacated the stay order verbally and has withdrawn the contempt notice which was given. So, Mr. Chairman, when this issue came up, it was subjudice. The court has withdrawn the contempt notice and vacated the stay order. I think, the thing is very simple that in this particular case, these were not regular posts. So, when these people applied for these posts, they knew that these were not regular posts and were contract posts on which they were taken as contract employees. Now within the length of this project, they will continue to be re-employed and it happens almost automatically until the length of this is completed. But Mr. Chairman, to expect the Government to take an additional burden of three hundred persons, if the government does not feel it necessary, I think will be burdening itself unnecessarily and creating a bad precedent.


Mr. Presiding Officer: Thank you. It is not a formal motion therefore; there can be no discussion under Rule 59 (5), that is very clear on it. So, we move to the next one; the Leave Applications and then we go on to the rest of the things.


Leave of Absence



Mr. Presiding Officer: Molana Muhammad Khan Sherani has requested for leave of the House from 30th July to end of the session. Is leave granted?


(Leave was granted)



Mr. Presding Officer: Molana Abdul Ghafoor Haideri has requested for grant of leave of the House from 29th to 31st July. Is leave granted?


(Leave was granted)



Mr. Presiding Officer: Engineer Rashid Ahmed Khan has requested for grant of leave of the House from 24th to 30th July. Is leave granted?


(Leave was granted)



Mr. Presiding Officer: Mr. Islamuddin Shaikh has requested for grant of leave of the House from 24th to 26th July. Is leave granted?


(Leave was granted)



Mr. Presiding Officer: Now I will take up the points of order but I request for the patience and sense of justice of the honourable members, I have these chits in the order that I have received. I have Mr. Islamuddin Shaikh’s name and Mir. Hasal Khan Bazenjo’s name.


(Interruption)


Mr. Presiding Officer: If you have not sent a chit I will write down your name. I am taking according to the chits received. Mr. Saleem Saifullah Sahib, have you sent the chit? Now the first one is Mr. Wasim Sajjad, the honourable Leader of the Opposition.


Points of Order


Re: Police Excession on the Peaceful Procession of Nazims.



Senator Wasim Sajjad: (Leader of the Opposition) I wanted to draw the attention of the House to the very sad incident which took place yesterday.

کل جناب ! پاکستان بھر سے ناظمین، ضلع ناظمین اور دوسرے ناظمین جن کا جمہوری طریقے سے الیکشن ہوا تھا  انہوں نے اسلام آباد میں ایک convention  کیا،  اس کے بعد وہ ایک peaceful  طریقے سے پارلیمنٹ کے سامنے  احتجاج کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے کہ راستے میں ان کو بری طرح پولیس نے  پیٹا۔ آج نیوز اخبار میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے  اور دانیال عزیز صاحب جو ہمارے پہلے MNA بھی رہے ہیں  ان کو بھی پیٹا گیا۔ دوسرے ناظمین کو بھی پیٹا گیا۔ میری عرض یہ ہے کہ اس وقت  دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے  تو جمہوریت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کی جائے۔ نمبر 2 برداشت کیا جائے  اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر برداشت کم ہو رہی ہے اور ہر دن وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسری چیز جناب یہ ہے کہ اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے ۔ یہ جو بلدیاتی نظام تھا اس کو قانون کے تحت قائم کیا گیا تھا، ضرورت اس بات کی تھی کہ جب یہ term  پوری ہوئی تو اس کے دوبارہ elections  ہوتے ۔ انتخابات منعقد نہیں کیے گیے  اور ان پر administrators  مقرر کر دیے گئے ہیں یعنی اب جمہوری طریقے  کی بجائے nominations  آ گئی ہیں ۔ جناب!  انہوں نے اگر احتجاج کیا تو کوئی غلط کام نہیں کیا ، کوئی غلط بات نہیں کہی ، بجائے اس کے کہ ان کے احتجاج کو نوٹ کیا جاتا ، ان کے اختلاف رائے کا احترام کیا جاتا، ان کو بری طرح پولیس کے ذریعے پیٹا اور مارا گیا ، یہ کونسی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے پاکستان میں؟  Elected  لوگ جب آ کر فریاد کریں تو پولیس کے ذریعے ان کو بے عزت کیا جائے اور ان کو مارا جائے۔ جناب!  میں  چاہوں گا کہ اس پر ایک resolution  لائی  جائے کہ ہم اس کو condemn  کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ بلدیاتی elections کروائے جائیں۔



Mr. Presiding Officer: The honourable Minister will reply. Although reply is not required but this is a very important matter and whatever is in process which the government is looking into.



Ms. Mehreen Anwar Raja: Yes, the Government is looking into it and Insha Allah soon the thing will be settled.


جناب والا! انہوں نے جو concern show  کیا اس کا ہمیں احساس ہے۔  میرے خیال میں بہت عرصے کے بعد اور بہت بڑی قربانی کے بعد ایک democratic Government  آئی ہے اور وہ اپنے تمام democratic norms  کو جانتی بھی ہے  اور استعمال بھی کرتی ہے ۔ اس معاملے کی ایک تصویر بھی اخبار میں آئی ہے ۔ اس کی report  ہم منگواتے ہیں  اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا معاملات ہیں اور انشاء اللہ یہ معاملات جلد settle  ہو جائیں گے۔



Mr. Presiding Officer: Now it is turn of Mr. Talha Mehmood but he is not present and loses his turn. Yes Senator Jamal Khan Leghari.


میں rules کے مطابق چلوں گا  اور میں rule  کی violation  نہیں کر سکتا ۔ یہ میری  عادت بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مجھ سے یہ توقع ہے کہ میں انصاف کے بغیر فیصلے کروں گا تو وہ یہ امید نہ رکھے۔ میں نے ہر ایک  کوسنا ہے اور ہر ایک کو بولنے کے لیے بغیر کسی interruption  کے کھلا ٹائم دیا ہے۔میرے لیےآپ  سب بھائی ، بہنیں اور بزرگ ہیں۔  جی لغاری صاحب۔


 Re: Purchase of German Submarines.



Senator Sardar Mohammad Jamal Khan Leghari: Mr. Chairman, as per my knowledge Pakistan Navy recently approved the German submarines. I am also sir, given to understand that when the file went up to the President’s office for clearance, the remarks on that file were negative towards this German submarine deal of the Pakistan Navy. Instead, instructions were issued to go ahead with the French submarines deal. As per my information, this deal amounts to dollar one billion of our national exchequer. Sir, I would like the Navel Chief to appear before this august House in camera and enlightened us as to the facts of this deal. I also believe that our Navy sent Mariners and Engineers about one and a half years back and studied in detail, they went to Germany and they had an extensive kind of interaction over there.


Germany also agreed to totally finance this entire submarine venture not only that they went an extra mile and even offered other very sophisticated and sensitive defence equipment other than this. Now, why on earth are we going towards an obsolete system of the French submarine, the technology of that already our Pakistan Navy has acquired over a highly sophisticated German submarine. This issue is of a great public importance, it tantamounts to building our defence capabilities to save our Pak homeland. I would request you, Mr. Chairman, that you should ask the Leader of the House, why is he not present. Only one minister is right now present. This is the kind of respect that is given to this august House. Kindly ensure that the Naval Chief comes and gives us an in camera briefing on this very highly sensitive issue of public importance. Thank you sir. 



Mr. Presiding Officer: Thank you. I think the same  point was taken up by Mohtarma Semeen Siddiqui a day before yesterday. It shows the interest that the nation has in this matter and I am sure that somebody has listened to what you have said.



سینیٹر طارق عظیم خان: جناب چیئرمین! آگسٹا سب میرین کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ پہلے ہی پاکستان hire کرچکا ہے تو we do not need  یہ ہمارے لیے ایک opportunity تھی کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہم لیں۔ جیسے آپ کو بخوبی علم ہے کہ جرمنی نے First World War میں ، آپ کو یاد  ہوگا کہ سب میرین شروع کی تھی۔ They were the first ones. ان کی ٹیکنالوجی far superior to those although Augosta   بھی اچھی ٹیکنالوجی ہے but we have already gained it. پہلی انہوں نے سب میرین بنائی تھی، دوسری مل کر بنائی تھی، تیسری ہم نے  ٹیکنالوجی سیکھ کر خود بنائی ہے۔ Now we should be acquiring new technology not old technology again.



Mr. Presiding Officer: Thank you Haji Muhammad Adeel, he is missing


اور پھر مجھے ہی کہا جائے گا۔ حاجی غلام علی، not present سب باہر ہیں۔ سینیٹر مندوخیل صاحب۔ 



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل : بسم الله الرحمٰن الرحیم ۔ جناب آپ کی مہربانی کہ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پر  ۔۔۔۔۔۔



سینیٹر طارق عظیم خان : جناب والا! آپ نے refer نہیں کیا۔ 



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ہو جائے گا کیونکہ وہ خود interest نہیں لے رہے۔



سینیٹر طارق عظیم  خان: جناب ! آپ نے refer نہیں کیا، please refer to the Standing Committee Senate the last question that we raised regarding submarine deal, can you at least refer it to the Defence Committee of the Senate. Because  آپ نے اس پر کوئی ruling نہیں دی۔



Mr. Presiding Officer: I think the Defence Committee of the Senate, I have the honour to be a member of it and we have a powerful……



سینیٹر طارق عظیم خان: اس کو ڈیفنس کمیٹی کو refer کر سکتے ہیں۔



Mr. Presiding Officer: I will refer it also. 


 Re: Radio Transmission in Loralai.



سینیٹر طارق عظیم خان: شکریہ جناب چیئرمین۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: جی مندوخیل صاحب۔

 
سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل : جناب چیئرمین! میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کا موقع دیا۔ جناب والا! ظاہر ہے آج کا زمانہ علم، معلومات اور کلچر کا زمانہ ہے۔ دنیا  کوشش کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی معلومات دیں۔  اپنا کلچر دکھائیں ، مجموعی طور پر کسی نے اگر کچھ حاصل کیا ہو تو وہ دنیا کے دیگر لوگوں کی طرف transfer ہو۔ اس میں نشریات کا بہت اہم حصہ ہے اور اس میں ریڈیو کا بہت اہم حصہ ہے۔ جناب والا! مشکل سے ہمارے پشتون علاقوں میں ریڈیو کی سروس شروع ہوئی ہے۔ لورالائی میں ایک ریڈیو سٹیشن  ہے جس کا وقت بارہ گھنٹے تھا  اس کو چار گھنٹے کم کر کے آٹھ گھنٹے کر دیا گیا۔ سٹیشن لورا لائی میں ہے اور وہاں کی زبان پشتو  ہے لیکن پشتو کو دو گھنٹے وقت دیا گیا ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ لورا لائی کے اردگرد ایسی کون سی زبان ہے جو پشتو سے تین گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پوسٹیں موجود ہیں ان پر لوگوں کو تعینات نہیں کیا جا رہا ۔ اس حوالے سے ہماری تجویز ہے کہ وقت کو دوبارہ بارہ گھنٹے کیا جائے۔  اور ان بارہ گھنٹے میں کم از کم نصف  چھ گھنٹے پشتو کے ہونے چاہئیں۔ یہ پشتو کا حق ہے۔  یہاں پر جو خالی سیٹیں ہیں ان پر وہاں کے مقامی لوگوں کو تعینات کیا جائے۔ شکریہ۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: شکریہ I hope کہ جو ادارے کے  officers یہاں پر depute ہوئے ہیں وہ اس کو نوٹ کریں گے اور وزیر  صاحب کو  بھی  بتائیں گے۔  راجہ محمد ظفر الحق صاحب ۔


 Re: Deteriorating law and order situation in the country.

سینیٹر راجہ محمد ظفرالحق: شکریہ جناب چیئرمین! میں ایک بین الاقوامی gathering  جو جکارتہ میں ہوئی ، اس سے  رات کو ہی واپس آیا ہوں۔ وہاں پر تقریباً پانچ سو کے قریب پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ بڑی ایک embarrassing بات تھی کہ  جس آدمی نے بھی پاکستان کے بارے میں بات کی  اس نے بڑی تشویش کا اظہار کیا۔ لوگوں کو پاکستان سے ہمدردی بھی ہے بالخصوص مسلمانوں کو اور لوگ اس بات پر حیران بھی ہیں کہ بہتری کی صورت فی الحال نظر نہیں آرہی۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو واقعات ہیں ان کا یہ ایک پہلو ہے۔ افغانستان کی war کا جو overflow ہے جس کا شکار پاکستان بھی ہوا ہے وہ اپنی جگہ، اس میں ملٹری آپریشن بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں لیکن بلوچستان کا مسئلہ اس سے پہلے کا ہے۔ جس کے بارے میں برملا اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے۔ جس وقت میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب کو صدارت کی کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کے ہائی کمشنر بھی آئے تھے۔ میں نے اس وقت بھی ان سے یہ کہا تھا کہ کیا آپ نے یہ matter ان کے ساتھ take up کیا ہے کہ ہندوستان بلوچستان کے اندر بڑا heavily involved ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ جب کوئی بات ہوگی تو ضرور اس بارے میں، میں بات کروں گا۔ جناب والا! میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات دن بدن بڑے تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں بالخصوص ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں ۔ آج جس کا ذکر وسیم سجاد صاحب  نے بھی کیا ہے کہ  پولیس کے  ایک  آدمی نے سابق ممبر قومی اسمبلی کےگریبان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے ۔ پاکستان کے اندر کیا  ہو  رہا  ہے؟ کسی کی جان ، کسی کا مال ، کسی کی عزت  محفوظ  تصور نہیں کی جاتی  اور اس وجہ سے ایک  routine   ہو گئی ہے کہ ہم صبح اٹھ کر figures  پڑھتے ہیں ، فلاں جگہ پر اتنے دہشت گرد، نہیں ، دہشت پسند مارے گئے  ۔کسی کا کوئی بنیادی حق نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ مجھے کس نے دہشت گرد  یا دہشت پسند declare  کیا ہے، کیوں مجھے مارا گیا ہے ۔


جناب چیئرمین ! اس سے ساری سوسائٹی  brutalize  ہو کر  رہ گئی ہے ۔ آپ روز دیکھتے ہیں کبھی ایک مارا گیا  کبھی دوسرا مارا گیا ، اس کا guard اور  ڈرائیور بھی مارا گیا۔  اس وجہ سے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ۔ لوگوں کی target killing  ہو رہی ہے۔ یہ کوئی صرف  صوبہ سرحد  یا بلوچستان  تک محدود نہیں رہا  ۔  عام فضا ایسی  خراب  اورمکدر ہو گئی ہے جس کے اوپر سنجیدگی سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ، افسوس یہ ہے اور  اگر کوئی سنجیدگی نظر آتی  تو شاید اس کی بہتری کے لیے کوئی  کام بھی ہو سکتا تھا لیکن  ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کی وساطت سے ، اس ہاؤس کی وساطت سے  یہ تجویز کروں گا  کہ اس بات کو اس پر نہ چھوڑا جائے  کہ law & order  صرف صوبوں کا معاملہ ہے وہ جانیں اور law & order  جانے ، یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور اگر حالات زیادہ  خراب ہو گئے تو خدا معلوم  یہ system  بھی رہتا ہے یا نہیں یا پاکستان کے بارے میں جو مختلف قسم کی مہمیں چلائی جا رہی ہیں  کیا ان کے اندر بھی  اس  کو کوئی تقویت ملے گی؟ اس لیے  بہتر یہ ہے کہ وزیراعظم  صاحب چاروں صوبوں کے وزراء اعلٰی  کو بلا کر exclusively  ملک کے اندر یہ تشدد جو ابھر رہا ہے، برداشت ختم ہو رہی ہے ، اخلاق نام کی کوئی چیز آپ کو  سامنے نظر نہیں آتی،  اس کے اوپر کوئی توجہ دیں اور اس کا کوئی ایسا حل کریں جو کسی ایک خاص ضلعےیا کسی ایک صوبے  تک محدود نہیں ہے ۔یہ countrywide position  ہے ۔ اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو  initiative  لینا ہوگا ۔چاروں صوبوں کے وزراء اعلٰی کو بلا کر اس بارے میں بات کرنی ہوگی اور جوsocial scientists  پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان سے بھی اگر  مدد لی جا سکتی ہے تو لینی چاہیے کہ  ان معاملات کا آخر کیا علاج  ہے ۔ شکریہ ۔


 Re: Issuance of Arm licenses.



Mr. Presiding Officer: Thank you. Semeen Siddiqui sahiba.


سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی : شکریہ جناب چیئرمین۔ میں آپ کی توجہ آج کے “DAWN” کے  news item کی طرف دلانا چاہوں گی  جس  میںfront page  پر دیا ہوا ہے؛ “Arms licences scam shakes Interior Ministry”.   میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت serious  situation  ہے اور I would like to draw your attention, I wish the Leader of the House was here کہ رات کو ایک private TV channel پر slide چل رہی تھی،  اس میں Interior Minister   کے ایکofficial   کو  quote  کیا گیا تھا  کہ ایک Parliamentarian  کو 500 prohibited bore  کےlicenses issue   ہوئے ہیں۔  کیا وہ  اپنی  private army  بنا رہے ہیں  اور جب پابندی لگی ہوئی ہے، ban  لگا ہوا ہے licenses  کے issuance پر تو ان کو کس طرح  licenses issue کیے گئے ہیں ۔دوسری چیز ۔۔۔۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ایک point of order  اور ایک point. 


Senator Semeen Yousuf Siddiqui: It is also related to this.



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: یہ بڑا  relative  point  ہے آپ کا ۔



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی : جناب! تھوڑا سا  time  دے دیں۔آپ ان کو اتنازیادہ ٹائم دے دیتے ہیں ۔When I stand up you just say کہ آپ time  کم لیں ۔جناب ! دوسری چیز یہ ہے کہ across the board ایک ہی rule  ہونا چاہیے for all parliamentarians.  یہ نہیں کہ کسی کو  آپ five hundred issue   کر رہے ہیں  اور آج کل ملک کی اتنی grave situation   ہے ، ملک کے حالات اتنے خراب ہیں تو اس  کے اوپر  بڑا check  ہونا چاہیے  اور جیسا کہ نیشنل اسمبلی کی interior کی  standing committee نے recommend  کیا ہے کہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کوٹا لائسنس کے بارے میں fix  کیا جائے  تو میں سمجھتی ہوں کہ سینیٹ   میں بھی  اسی طرح کا initiative  لینا چاہیے  اور ہمیں  quota fix کرنا چاہیے ۔ایک عام آدمی  یا شہری اپنی personal security کے لیے  جب لائسنس کے لیے apply  کرتا ہے تو in spite of paying the challan  اس کو دو دو سال لگ جاتے ہیں لیکن  اس کو لائسنس issue  نہیں ہوتا  even through the parliamentarian. کبھی یہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ booklets نہیں ہیں کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ban لگا ہوا ہے ۔Sir, at least  جنہوں نے اپنےlicenses  کے challan  بھر دیئے  ہوئے ہیں انہیں توlicenses issue  کیے جائیں  اور یہ زیادتی نہ کی جائے  اور check کیا جائے کہ کن لوگوں کو یہ  licenses issue  ہو رہے ہیں اور کس base  پر ہو رہے  ہیں specially prohibited bore کے۔


جناب والا! دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سینیٹ کا جو سٹاف ہے ایک سے 16 گریڈ  کا جن کو جولائی کا honourarium  نہیں ملا ہے  جس کو فنانس کمیٹی نے approve  کر دیا ہے  لیکن it is lying with the Secretary office or with the Chairman.  میری recommendation  ہے کہ ان کو رمضان سے پہلے   یہ honourarium دے دیا جائے ۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ٹھیک ہے ۔ یہ چیئرمین صاحب خود ہی کرتے ہوں گے ۔ چلو،  یہ Ministry of Interior  کے officers یہاں  آئے ہوئے ہیں  انہوں نے کل بھی اور پرسوں بھی points note  کیے ہیں اپنے Minister of interior  صاحب کے لیے ، آج کا بھی point note  کر لیں  تو جب وہ آئیں تو  سب  کے جواب دے دیں ۔میر حاصل خان بزنجو صاحب ۔

 Re: Excessions of F.C in Balochistan.



سینیٹر میر حاصل خان بزنجو: جناب آپ کا بہت شکریہ ! آپ  نے مجھے موقع دیا ۔ میرے رویے سے تھوڑا سا آپ کی دل آزاری ہوئی I am sorry for that.  


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: نہیں ، نہیں ،  آپ  کو پتا  ہے کہ میں تو بہت سیدھی بات کرتا ہوں۔

سینیٹر میر حاصل خان بزنجو: جناب ! اسی لیے میں تھوڑا سا  ضد کر رہا تھا ۔  آبدزو ں کا مسئلہ ہے، نہmillions of dollar  کی کرپشن کا مسئلہ  ہے ۔ہمارے کچھ immediate  problems  ہیں اور میرا جو point of order  ہے  وہ Minister for Interior  بلکہ  Minister for External Affairs سے ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا  کہ ہمارے Interior Minister  پاکستان کے interior minister   ہیں یا Foreign Minister  ہیں کیونکہ وہ ملک میں  تو  ہوتے نہیں ہیں ۔



جناب! ایک طرف پیپلز پارٹی  نے ہمارا دماغ کھایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہماری کانفرنس میں نہیں آتے  ہو ۔ ہم All Parties Conference بلانا چاہتے ہیں  بلوچستان کیall political parties conference   میں نہیں  آتے ۔ حالت یہ ہے کہ  کل  ڈاکٹر مالک صاحب نے اس بات کو  اٹھایا تھا،  پرسوں بھی ہم نے یہاں شور  مچایا تھا ۔جناب ! آج آپ نے  اخبار میں پڑھا ہے کہF.C   کی کسی گاڑی پر پتا نہیں  کوئی بم پھینکا گیا ہے ۔جس کے نتیجے میں F.C  نے  پورے کوئٹہ میں فائرنگ  شروع کر دی جس سے ایک عورت ہلاک ہو گئی  تین آدمی زخمی ہو چکے ہیں  اور اس کے بعد پورے کوئٹہ میں چار سے پانچ سو  آدمی گرفتار کیے گئے ہیں ۔اب صورت حال یہ ہے کہ  پورے تربت میں کوئی شریف آدمی  بازار میں نہیں گھوم سکتا،  اس کو F.C  والے پکڑ رہے ہیں ۔ آپ کون ہیں ، آپ کا کاروبار  کیا ہے ،آپ کے بھائی کتنے ہیں ، آپ کی  بہنیں کتنی ہیں۔ جناب ! ہمیں یہ بتایا جائے  کہ کیا F.C   کوبلوچستان کے لوگوں کو  بے عزت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے ۔یہ پیپلز پارٹی جو بلوچستان پر مرہم رکھنا چاہتی ہے  تو کیا مرہم رکھنے  کا طریقہ ان کا یہی ہے کہ وہ عام لوگ کو بے عزت کریں ۔ جب ہم بات کر لیتے ہیں  تو کہتے ہیں کہ یہ قوم پرست  ہماری بات نہیں سنتے، ہم سے مذاکرات نہیں کرتے۔  ان حالات میں جب آپ نے وہاں F.C   کوبھیجا ہوا ہے  کہ وہ دہشت گردوں کو ماریں تو  وہ دہشت گردوں کی بجائے  عام آدمی کو مار رہی ہے  اور سننے والا کوئی نہیں ہے۔  کل بھی ہم نے شور کیا تھا  ، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ۔ اب یہاں کوئی اٹھ کر  responsible  آدمی  ہمیں بتائے  کہ وہ F.C   کے اس رویے کو  روکیں گے یا نہیں روکیں گے ۔جب تک ہمیں باقاعدہ  جواب نہیں ملتا  اس وقت تک F.C  کے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے رویے کے خلاف  میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔


(معزز رکن  ایوان سے واک آؤٹ کر گئے )



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: اس کے اوپر کل بھی  اور پرسوں بھی بات ہوئی  تھی اور اس کو Ministry of Interior  نے نوٹ  کیا ہوا ہے ۔منسٹر صاحب اس پر ضرور توجہ دیں گے ۔بیگم نجمہ حمید صاحبہ ۔


(مداخلت)



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: حاصل بزنجو صاحب کے لیے of course, highest regard and respect  ہے۔ Leader of the House سے request کروں گا کہ ایک  دو ممبرز جا کر  ان کو واپس لے آئیں۔



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: We must move by the rules.


یہ ہمیں Call Attention Noticeدے دیں۔ یہ 2 hoursکی بات ہوتی ہے ۔Then we could ask any minister to come and respond here. Sir, as this issue has earlier been discussed, certainly we would like that the Minister of Interior would come to the House and explain the position. 



Mr. Presiding Officer: Mir Wali Muhammad Badini. He is not here. Mr. Shahid Hassan Bugti. 



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب والا!۔۔۔


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: اب  اجلاس ختم ہونے کا بھی وقت ہو رہاہے۔ Unfortunatelyجب آپ کھڑے ہوتے ہیں  تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: آپ سے مجھے یہ توقع نہیں ۔  جناب والا! کچھ ذاتی تعلقات کا بھی خیال رکھا کریں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر:  چلیں آپ بات کریں۔ 



سینیٹر نجمہ حمید: جناب والا! آپ نے مجھے وقت دیا تھا۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر:  بگٹی صاحبsorry میرا خیال تھا کہ نجمہ حمید صاحبہ نے بات کر لی ہے۔ 


سینیٹر نجمہ حمید: جناب چیئرمین! ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے۔ جناب والا!  بہت شکریہ۔  میں آپ کی توجہ  ایک تو point of orderپر اس  بات کی طرف دلانا چاہتی ہوں کہ  اسلام آباد کے ایک بہت   بڑے Hospital, Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) کے paramedical staffنے ہڑتال کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے operation theatres  میں بھی بہت لوگ متاثر  ہو رہے ہیں اور دیگر مریض  بھی  متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ فوری طور پر اس ہڑتال کو ختم کروایا جائے کیونکہ patients بہت suffer کر رہے ہیں۔  میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ اس وقت PIMSکے مریضوں کی بہت  خواہش ہے کہ کم از کم سینیٹ کے اراکین  اس طرف توجہ دلائیں  اور وزیر صحت کو کہیں کہ وہ  وہاں جا کر ہڑتال ختم کروائیں۔


(مداخلت)


سینیٹر نجمہ حمید: ان کی کوئی demands ہوں گی کیونکہ یہ سوال اسحاق ڈار صاحب کا تھا،  میرا نہیں تھا  اس لیے اسے میرے ساتھ منسلک نہ کریں۔ میں ان کے behalf پر سوال کر رہی تھی۔اس کے علاوہ میں یہ چاہتی ہوں کہ  آپ ہمارے  وزیر خارجہ کی  کم از کم سینیٹ میں  رونمائی تو کروا دیں۔ یہ ہمارے دفتر خارجہ کے وزیر ہیں یا باہر کے ملکوں کے وزیر ہیں۔ ہم نے انہیں کبھی  یہاں دیکھا ہی نہیں ہے۔  ان کے بارے میں جب بھی سنتے ہیں ، پتا  چلتا ہے کہ باہر ہی رہتے ہیں۔  اگر ان کے بارے میں  کوئی سوال کرنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو  وہ کیا کرے  کیونکہ وہ کبھی یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے behalf پر کون جواب دیتا ہے؟  کیا Foreign Affairs کے یہاں معاملات نہیں ہیں  یا  صرف باہر کے معاملات ہی ہیں؟ جب  سے وہ وزیر بنے ہیں ، ہم نے انہیں یہاں نہیں دیکھا۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: points of orderپر جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ان کا فرض ہے کہ وہ  آپ کو سنیں اور پھر انہیں بتا دیں۔

 Re: Undue Protocol



سینیٹر نجمہ حمید: میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتاہے لیکن کم از کم انہیں سینیٹ میں  آنا  تو چاہیے کیونکہ ان سے متعلقہ سوالات تو ہوتے ہیں۔ میں آپ کے نوٹس میں یہ بات  بھی لانا چاہتی ہوں کہ  ہمارے سینیٹ کے ایک رکن ، بابر اعوان  صاحب جو   وزیر بھی ہیں،  وہ باہر گئے ہوئے تھے ۔  وہ اپنے ایک private tourپر گئے تھے۔ وہ کوئی fficial tourپر نہیں گئے تھے ۔ میں اس  بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں  کہ جب کوئی private tourپر باہر جاتا ہے تو کیا Foreign Ministryانہیں بھی پورا protocol دیتی ہے ؟  جناب والا! ہمارے  قونصل جنرلprotocol  دینے کے لئے  لاس اینجلس سے شکاگو   آئے ہیں۔ وہ وہاں  ہوٹل میں پانچ  دن  رہے ہیں۔ وزیر صاحب کو انہوں نے پورا protocol دیا ہے ۔ اب جو خرچہ ہوا ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں سے ہوا ہے۔ عوام کے ٹیکسوں سے ہوا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ Foreign Affairs کی کمیٹی والے ان سے پوچھیں کہ  ابن عباس  لاس اینجلس سے اتنا کرایہ خرچ کرکے کیوں شکاگو   کے ایک five stars hotel  میں آئے اور انہیں پورا protocol دیا ہے جب کہ کسی private tourپر کوئی protocolنہیں دیا جا سکتا ہے۔



جناب والا! میں نے بابر اعوان صاحب کے بارے میں سمجھا تھا کہ یہ کوئی بڑے کالم نگار ہیں  اور انہیں کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا ۔ انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ۔    فرخ سلیم صاحب نے۔۔۔میں نے سمجھا تھا کہ اس  خبر کی تردید  آ جائے گی۔ News اخبار میں  یہ  لکھا ہوا ہے۔ اس کی نہ تو وزیر صاحب کی طرف سے اور نہ  ہی Foreign Affairsکی وزارت کی طرف سے کوئی  ایسی خبر آئی ہے کہ  یہ protocol کیوں دیا  گیا ہے؟   اس کی کسی قسم کی کوئی تردید نہیں آئی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب اس کی تردید نہیں آئی تو اسے  متعلقہ کمیٹی کے سپرد کیا جائے یا  اس کا آپ خود نوٹس لیں اور ان سے پوچھیں کہ  کیوں  پرائیویٹ لوگوں کو protocol دیا جاتا ہے؟ اگر کوئی   قانون بنا دیا ہے تو پھر ہمیں بتا دیں تاکہ جب ہم باہر جائیں تو پھر  ہم بھی  ایمبیسی والوں سے پورا protocol   لیں۔ اتنی شان سے فارن افیئر والے private toursپر خرچہ کرتے ہیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: لوگوں کو دیا جاتاہے ۔ جو لوگ  elected بھی نہیں ہیں ،انہیں presidential protocol دیا گیا ہے۔ آپ اس پر نہ آئیں۔ وہ ٹھیک ہے۔ بخاری صاحب! آپ ان کے جو points ہیں، انہیں note کریں۔ ان کے جو points ہیں، وہ valid points ہیں ۔

سینیٹر نجمہ حمید:  یہ کیس  کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔


جناب پریذائیڈنگ آفیسر:  انہیں  نوٹ کیا جائے اور  وفاقی وزیر کو بتایا جائے۔ بگٹی صاحب۔



سینیٹر نجمہ حمید: میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: صرف ایک pointپر بات ہو سکتی ہے۔



سینیٹر نجمہ حمید: میں صرف  نئے سینیٹر  جناب شوکت ترین صاحب کو مبارک باد دینا چاہتی ہوں۔ وہ ایک اچھی اور بہت بڑی پارٹی سے آئے ہیں۔ انہیں کہیں کہ وہ اب banker نہ بنیں، عوامی لیڈر بنیں۔ خدا کرے کہ وہ فنانس کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ یہاں پر برکتیں  اور رحمتیں ہوں۔ وہ عوامی لیڈر بن کر  financial problemsکو عوام کی خدمت کرتے ہوئے  حل کریں ۔ میں انہیں  سینیٹر منتخب ہونے  پر مبارک  باد دیتی ہوں۔ میں  کہتی ہوں کہ آج سے انہیں  حلف  اٹھانے کے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے تھا  کہ  اب میں ایک عوامی نمائندہ بنوں گا ، banker نہیں  بنوں گا۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ٹھیک ہے۔ بگٹی صاحب۔

Re: Casual attitude of the Ministers towards the questions



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: ایک بات تو میں question hourکے بعد فوری طور پر آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا  اور اس بات کا میرے point of orderسے تعلق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تین دن پہلے بھی  میرے questions آئے تھے ۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ “reply not received”  آج پھر میرا  ایک سوال آیا ہے ۔ اس پر بھی لکھا ہوا کہ “reply not received”. Similarly, sirمیرے ساتھ   جو ممبر بیٹھتے ہیں  جناب  عباس خان، ان کے سوالات بھی تین چار دن پہلے آئے تھے ، آپ نے وہ deferکروا دئے تھے  تاکہ ان کا جواب آ جائے لیکن آج پھر وہ  اس میں print ہوئے ہیں مگر  ان کے againstدوبارہ لکھا ہوا ہے کہ “reply not received”. جناب والا! بات یہ ہے کہ to be very honest مجھے نہیں پتا کہ  cabinet کا size کتنا  ہے۔ میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ  مجھے معلوم نہیں ہے کہ کابینہ کی تعداد کتنی ہے لیکن   اندازہ ہے کہ کم از کم پچاس ، ساٹھ  وزراء سے اوپر ہی ہے۔ اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان پر workload اتنا  زیادہ ہے کہ ایک وزیر تین تین، چار چار  divisions deal کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جواب  صحیح وقت پر فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ جناب والا! ویلے بیٹھے ہوئے ، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں   تو پھر کیا وجہ ہے کہ  جواب نہیں آتے؟ ہمارے ہاؤس کی یہ respect ہے کہ ہمیں جواب بھی وقت پر نہیں دیے جاتے ہیں۔ ویسے  بھی بدقسمتی سے ہمارا یہ ادارہ ایک debating society بن کر رہ گیا ہے۔ اختیارات تو  ہیں نہیں۔  بحث مباحثہ  ضرور ہوتا ہے ۔  اس کے بعد  ہم  پھر T.A., D.A. لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔  کم از کم  معلومات حاصل کرنے تک کا جو ہمارا privilege تھا  ۔۔۔ اب تو ہمیں معلومات بھی نہیں دی جا رہی ہیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ہاں! اس پر پہلے بھی ایک ruling ہے۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: یہاں پر کوئی بھی وزیر یہ کہہ دے کہ  اس کے پاس workload ہے ۔ جناب والا! اس ادارے کو ایک مذاق تو نہ بنایا جائے جو تھوڑی بہت ہماری ایک عزت ہے، پردہ ہے، اسے تو رہنے دیا جائے۔ اب تو ہمیں یہ رسوا کر رہے ہیں۔آپ rulingدیں۔ میں پھر اپنے point of orderکی طرف آتا ہوں۔اس حوالے سے  آپ کچھ کہنا  پسند فرمائیں گے؟



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: اس پر میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور اس پر action ہو رہا ہے۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب والا! آپ کس کس کو  کہیں گے۔


(مداخلت)



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: اب آپ اپنے point of order پر آ جائیں کیونکہ ابھی  کافی اراکین نے بات کرنی ہے۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب والا! آپ اس پر کوئی ruling دیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: اس پر rulingsہو گئی ہوئی ہیں۔ کل بھی ہوئی ہے، پرسوں بھی ہوئی ہے اور چو تھ  بھی ہوئی ہے۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب والا! مسئلہ یہی ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں۔ میں جانتا  ہوں کہ آپ بار بار rulings دے چکے ہیں۔ جو بھی اس Chairپر بیٹھتا ہے ، چیئرمین صاحب ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی rulingsدی ہیں لیکن کوئی اثر  ان پرنہیں ہوا ہے۔Have they become so thick-skinned, sir?



Mr. Presiding Officer: It has gone to the Prime Minister and it will go again to the Prime Minister.



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب والا! آپ نے وزیر اعظم کی بات کی ہے۔I am coming to that point alsoلیکن پہلے میں بلوچستان کے حوالے سے  جو point جناب حاصل خان بزنجو نے اٹھایا ہوا ہے، اس پر بات کروں گا۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: وہ  کل بھی اٹھایا گیا تھا  اور پرسوں بھی اٹھایا گیا تھا۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: لیکن میرا بھی فرض ہے کہ  میں اس پر بات کروں۔ میں جناب والا! مختصراً اتنا کہوں گا کہ  جو حال 1939 اور 1941میں Nazi’s troopsنے پولینڈ کا کیا تھا ،  انہوں  نے occupied  فرانس ، occupied Western Europe کا کیا  تھا، آج  ہمارے ساتھ بلوچستان میں وہی حشر ہو رہا ہے۔ مگر اب بھی ارباب اقتدار یہ سمجھتے ہیں کہ  سب کچھ ٹھیک ہے۔ جناب والا! میں کہتا ہوں کہ کچھ  بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پر کس کی اتھارٹی چلتی ہے؟ یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ F.C ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے۔ اگر ایک جگہ کوئی بم پھٹتا ہے تو  یہ کون سا قانون ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پورے محلے کو گرفتار کر لیا  جائے۔ آپ خود ایک آرمی آفیسر رہ چکے ہیں۔ جناب والا! آپ کو کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے؟ اگر  ایسا  F.C یا کوئی دیگر قانون نافذ کرنے والا ادارہ کرتا ہے  تو  یہ غلط ہے۔ جناب والا! یہ ہمیں سراسر ایک طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں نےانٹرویو میں بھی  کہا تھا کہ  ہمیں ایک طرف دھکیلا جا رہا ہے ۔  اس طریقے سے فیڈریشن کو نہیں چلایا جا سکتا ہے ۔ یہ خود فیڈریشن کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ایسی قوتیں سرگرم عمل ہیں  جو اس فیڈریشن کو توڑنا چاہتی ہیں۔ اگر یہ فیڈریشن ٹوٹتی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ پہلے بھی جب فیڈریشن ٹوٹی تھی تو کسی نے بھی ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا تھا۔ اسی لئے ان کے حوصلے بلند ہیں اور ایک مرتبہ پھر فیڈریشن توڑنے کی سازش کی جارہی ہے۔



Mr. Presiding Officer: Thank you very much.



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب! ایک last issueہے۔ گزارش یہ ہے  کہ پھر سے وہی رونا دھونا۔ جناب! پچھلے sessionمیں  حج کے کوٹے کا issue اٹھایا گیا تھا۔ جناب! گزارش سنیں۔ ہمیں assurance دی گئی تھی کیونکہ کابینہ کا فیصلہ تھا لہذا اسے دوبارہ کابینہ میں لایا جائے گا۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: اسی کے پاس دوبارہ واپس جا رہا ہے۔



سینیٹر شاہد حسن بگٹی: جناب! چار پانچ دن پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا۔ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب I have a lot of respect for him. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ Parliament is supreme, Parliament is supreme.جناب! یہاں سے بغیر اختلاف کے فیصلہ گیا تھا کہ کوٹا دوبارہ بحال کیا جائے لیکن چار دن پہلے جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اسissueکو کیوں وہاں پر نہیں لایا گیا؟ ہم اوروں کو روتے ہیں اگر ہمارے اپنے Prime Minister sahib, ہمارے یہی کابینہ والے، اگر اس ہاؤس کی یہی عزت رکھتے ہیں تو پھر ہم کسی اور سے کیا شکایت کریں گے؟Thank you very much.



Mr. Presiding Officer: Thank you. Both the points have already been noted. Saleem Saifullah sahib.

 Re: Local bodies elections



سینیٹر سلیم سیف الله خان: جناب چیئرمین! میں ایک اہم issueکی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی گزارش کروں گا کہ نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ ہاؤس میں کوئی خاص businessنہیں ہے۔ حکومت وقت سے میری یہ تجویز ہے اور مجھے یقین ہے کہ سارے یہاں پر جو معزز سینیٹرز موجود ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ بہت سے issues ہیں لیکن ایک اہم issue اس وقت local bodies elections ہیں۔ جناب چیئرمین! جو میرا پچھلے تیس سال کا  سیاست میں تجربہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 75, 80% عوام کےمسائل مقامی ہوتے ہیں۔ پندرہ یا بیس فیصد صوبائی ہوتے ہیں۔ دو چار فیصد کا تعلق وفاق سے ہوتا ہے۔ اس لئے بدقسمتی سے پچھلے دور میں ہم نے صوبوں سے اختیارات لے کر ضلعی حکومتوں کو تو دے دیے لیکن جو مرکز نے صوبوں کو دینے تھے وہ ہم نہیں دے سکے۔ میں نے بدقسمتی سے ایک بل بھی پیش کیا that never saw the light of the day.



جناب چیئرمین! میری اب حکومت وقت سے آپ کے ذریعے گزارش ہے کہ کل کا دن اگر کوئی اور اہمissue  نہیں ہے تو اس پر debate کی جائے۔ یہ ایوان بالا ہے، اس وقت  in sessionہے، ایک حکومت ایک بات کر رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ administrator لگائیں، کوئی کہتے ہیں کہ ان کی توسیع کریں۔ ایک افراتفری سی مچی ہوئی ہے۔ جناب چیئرمین! ایکconfusion ہے۔ آپ کی جماعت بھی اس میں بہت مصروف عمل ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ elections ہوں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ elections ہوں۔ ہمارے Leader of the Oppositionنے بھی اس point کوraise کیا ہے کہ خدارا! ایک نظام ہے اس میں آپ ضرور بہتری لائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو نظام چل رہا ہے وہ دنیا کا بہترین نظام ہے۔ اس میں آپ بہتری ضرور لائیں لیکن آناً فاناً ایک لاکھ پچاسی ہزار اس وقت آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کو گھر بھیج دینا مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک اہم issueہے اس پر آپ ایوان کی رائے لیجیے۔ آپ ہر جماعت سے پوچھیں۔ ان کے نمائندگان یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہر صوبے کے لوگ یہاں پر ہیں ان سے پوچھیں اور ایک consensus develop کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ صدر پاکستان یا کابینہ اس پر فیصلہ کرے۔ ہماری بھی اس میں رائے لینی چاہیے کہ ہماری اس کے متعلق کیا سوچ ہے؟ میری ذاتی سوچ تو یہی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو مقامی حکومتوں کے نظام کو بہتر کریں، موثر کریں اور ان کو زیادہ خود مختار کیجیے۔



Mr. Presiding Officer: Thank you.


سینیٹر سلیم سیف اللہ خان: ایک منٹ مندوخیل صاحب۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج جو اخبار میں Chak Shahzad power scandalکے متعلق آیا ہے۔ اب میرا آپ سے اور دوستوں سے یہ سوال ہے کہ جب صدر یا وزیر اعظم یا واپڈا کا وزیر یا گورنر کسی کو کہے کہ میراconnection  لگاؤ تو کیا آپ اس لائن مین کوsuspend کریں گے۔ وہاں کے جو چھوٹے لوگ ہیں، میٹر ریڈر ہے، لائن مین ہے، ایس ڈی او بھی نہیں ہے، ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ خدارا! اتنا ظلم نہ کیجیے جب اوپر سے حکم آئے اور ایک لائن مین جائے کہ میں بجلی نہیں لگاؤں گا تو اس پر بھی میرے خیال میں Minister for Water and Powerموجود نہیں ہیں لیکن ان کے colleagues یہاں موجود ہیں اگر آپ ان بڑوں کو نہیں پکڑ سکتے تو ان چھوٹوں پر تو مہربانی کریں۔ ذرا نرم ہاتھ رکھیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: بالکل valid pointہے۔ اسلام الدین شیخ صاحب۔Not present. Abdur Rashid sahib.



سینیٹر حافظ رشید احمد: شکریہ جناب چیئرمین صاحب! آپ نے میرا نام لیا لیکن میرا نام حافظ رشید احمد ہے، عبدالرشید نہیں ہے۔



Mr. Presiding Officer: I am sorry.


جو لکھا ہوا آیا ہے وہ میں نے پڑھا ہے۔


 Re: Casual Attitude of the Department Towards Development Schemes of the Senators



سینیٹر حافظ رشید احمد: میرا نام حافظ رشید احمد ہے۔ شکریہ جناب۔ میرا point of order یہ ہے کہ سارے Senators کو اور MNAs کو سالانہ دس ملین روپے دیے جاتے ہیں۔ جناب چیئرمین! میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرا point of order یہ ہے کہ Senators and MNAs کو دس ملین روپے دیے جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں اتنا ذلیل وخوار  کیا جاتا ہے کہ مجھے اس پر بہت افسوس ہے۔ پچھلی حکومت میں ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے۔ اس وقت ہم اتنے ذلیل و خوار نہیں ہوتے تھے جتنا آج ہم ہو رہے ہیں۔ میں اپنے 2008-09 کے فنڈز کے سلسلے میں کم از کم بیس تیس دفعہ دفتر کے چکر لگا چکا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آفیسر دفتر میں نہیں ہے۔ ابھی میں ایک بجےآیا ہوں۔ سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری  میں سے ایک بھی دفتر میں نہیں تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فنڈز lapse ہو گئے ہیں حالانکہ میں اس وقت گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے فنڈز release ہو جائیں گے۔ آپ بےفکر ہو جائیں۔ جون کے بعد ایک چٹھی جائے گی اور آپ کے فنڈز پر کام شروع ہو جائے گا۔



اب وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ وزیراعظم کے پاس چٹھی جائے گی۔ اس ذلالت اور خواری کا ہمیں پتا ہے۔ ہمیں ذلیل وخوار کیا جا رہا ہے۔ میری آپ سے request یہ ہے کہ آپ کوئی ruling دے دیں کہ اگر کوئی سینیٹر یا ایم این اے کسی دفتر میں جائے اور وہاں پر سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری یا متعلقہ بندہ موجود نہ ہو تو آپ اس کے متعلق ruling دیں یا سزا مقرر کریں۔ کیا یہ حکومت چل رہی ہے؟ قسم سے ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جسے ہم آمر کہتے رہے اس کے دور میں بھی ہم اتنا ذلیل و خوار نہیں ہوئے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: آپ ڈپٹی سیکرٹری وغیرہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ منسٹر صاحب یہاں پر آتے ہیں ان سے بات کر لیا کریں۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: منسٹر صاحب تو ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کون سا منسٹر ادھر ہوتا ہے۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ڈپٹی سیکرٹری آپ کاlevel نہیں ہے۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: ہم  ادھر آتے ہیں کوئی منسٹر نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کے متعلق بھی کوئیruling  دے دیں۔ ہمارے اپنے فنڈز بھی lapse ہو جاتے ہیں۔ وہsurrender ہو جاتے ہیں۔ ہم نے حج کے کوٹے کے متعلق کہا تھا۔ اس کے متعلق بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ بالکل حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو الله ہی اس ملک کا حافظ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ٹیلیفون کیا جائے تو وہ اس کو بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: ٹھیک ہے۔ ابھی۔۔۔۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: وہ اپنا موبائل نمبر بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہم آخر کدھر جائیں۔ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ جناب! جمہوری حکومت میں بھی ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: آپ نے تین چار دفعہ ایک ہی پوائنٹ پر بات کی ہے اب آپ دوسروں کو موقع دیں۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: جناب! بالکل دے دیں گے لیکنlocal government والے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی منسٹر بھی نہیں ہے، سیکرٹری بھی نہیں ہے اور اس طرح لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی نہیں ہے۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: آپ نے اس کو کوئی پانچ دفعہ کہا ہے۔ میرے خیال میں آپ نے پہلی دفعہ اتنا بولا ہے اور اس کو سننا چاہیے۔



سینیٹر حافظ رشید احمد: جناب! میں آج تین دفعہ چکر لگا چکا ہوں۔ یہ کیا حکومت ہے؟ سب آپس میں گپوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمیں جواب بھی نہیں دیتا۔



Mr. Presiding Officer: Thank you. Prof. Ibrahim sahib.


سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب  والا! Business Committee نے فیصلہ کیا تھا کہ IPPs کے مسئلے پر مکمل بحث کرنی چاہیے۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: اس کے لیے arrangements کیے جا رہے ہیں۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: (inaudible) ۔۔۔ ایک اجلاس ہونا تھا۔۔۔(inaudible)  وہ کیوں نہیں ہوا ہے، بزنس ہے لیکن ہم ۔۔۔ (inaudible) یعنی وہ بزنس جو سینیٹ نے خود مقرر کیا ہے، خود بزنس پر آپ ۔۔۔(inaudible)


جناب پریذائیڈنگ آفیسر: بالکل جی، اس پر بات ہو گئی ہے۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل:  لوکل گورنمنٹ صوبائی مسئلہ ہے اور یہ ضیاء الحق ۔۔۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: کوئی resolution, motion, cut motion نہیں آیا تو آپ کیسے in the House discussion کریں گے؟ دونوں sides of the House سے کوئی resolution, motion, calling attention notice نہیں آیا۔ You are absolutely right کہ اس کو بزنس میں لایا ہی نہیں گیا۔ کل اور پرسوں بھی ہم ایسے ہی بیٹھے رہے اور leaders of the parliamentary parties میں جو decidedتھا،  for in House briefingوہ توarrange  کی جا رہی ہے۔ دوسرے کو بھی available ہونا پڑتا ہے۔ انہیں prepare کرنا پڑتا ہے۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل: جناب والا! رمضان شریف کے بعد کتنے دن رہیں گے جن میں ہم بحث کر سکیں گےیعنی ہمارا جو وقت ہو گا وہ ایسے ہی points of order میں  چلا جائے گا۔ جناب! ہماری request ہے کہ وہ business لایا جائے۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: نہیں، اب تو prorogation order آ گیا ہے۔ وہ دو، چار دنوں میں یا جب بھی ہوا arrange کر کے پھر بلائیں گے۔ ابھی تک وہ briefing arrange نہیں ہوئی۔



سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل:  آپ سے ہماری request ہے کہ ruling دیں کہ وہ لائیں۔



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: وہ کر رہے ہیں، وہ اس کوencounter کر رہے ہیں because ممبران کی demand تھی کہ وہ sensitive and in camera ہو تو اس کے لیے arrangements ہو رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب۔



سینیٹر پروفیسر محمد ابرہیم خان: جناب چیئرمین! بسم اللہ الرحٰمن الرحیم۔


(مداخلت)



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: آپ نے بہت ٹائم لے لیا۔


(مداخلت)



جناب پریذائیڈنگ آفیسر: تشریف رکھیں، اب points of order نہیں ہوں گے۔

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔جناب چیئرمین! میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے بزرگ مندوخیل صاحب نے کی ہے کہ business committee میں جو بات بالاتفاق منظور ہو گئی ہے اس سیشن کو prorogue  کرنے سے پہلے اس پر عملدرآمد ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گورنمنٹ اس ہاؤس کو face نہیں کر پا رہی۔ گورنمنٹ کے پاس briefing دینے کے لیے کوئی مواد ہی نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صوبہ سرحد جل رہا ہے ۔


(ڈیسک بجائے گئے )



میرا اپنا گاؤں کرفیو کی زد میں ہے ۔ اس وقت بھی دس گھنٹے کرفیو ہوتا ہے ۔ چوبیس جولائی کو مجھے گھر جانا پڑا اور رات پونے بارہ بجے سے پونے تین بجے تک تین گھنٹے heavy artillery fire ہوتا رہا  اور وہاں کے بچے بھی اب used to ہوگئے ہیں یعنی میرے اپنے گھر کے بچے محسوس ہی نہیں کر رہے تھے حالانکہ جب فائر ہوتا تھا تو اتنا دھماکا ہوتا تھا ، اتنی آواز اٹھتی تھی کہ اس میں سونا ممکن نہیں  تھا۔ 9 جون سے یہ صورتحال ہے۔ IDPs کا مسئلہ بالکل صحیح ہے اس وقت وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور حکومت کی مثال یہ ہے کہ روم جلتا رہا اور نیرو بانسری بجاتا رہا ۔ ہمارے حکمران خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ صدر مملکت بھی دوروں پر رہتے ہیں اور وزیراعظم صاحب اور اس وقت حکومت کی اپنی پارٹی کے اندر بھی صورتحال کا کوئی پتا نہیں چلتا۔ 



جناب چیئرمین! میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو provisional calender دیا گیاہے اس میں 55th session چوبیس جولائی سے سات اگست تک ہے۔ اگر آپ اس کو آج prorogue کر رہے ہیں تو اس کی بھی violation ہو رہی ہے۔ اس اجلاس کو پندرہ دن چلنا چاہیے تھا۔ حکومت نہیں چلا رہی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی business نہیں ہے۔آج بھی ہمارے سامنے ordinance lay ہو گیا ہے اور President House کو ordinance factoryبنا دیا گیا ہے۔ وہاں سے ordinance پر ordinance issue ہو رہے ہیں ۔ یہ حکومت جب سے بنی ہے پانچ ایکٹ بھی پارلیمنٹ سے پاس نہیں  ہوئے ہیں اور بیسیوں آرڈیننس lay down ہوئے ہیں ۔جناب چیئرمین! petroleum development levy کے آرڈیننس کے خلاف ہم نے یہاں پر resolution for disapproval جمع کرایا ہے وہ business پر نہیں لایا گیا۔ پوری قوم اس پر سراپا احتجاج ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایک ہاتھ سے اگر عوام کو کچھ ریلیف دے دیا گیا  تو دوسرے ہاتھ سےواپس لے لیا گیا یہ انتہائی ظلم ہے اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکمران عوام کے حقوق پر ڈاکا ڈال رہے ہیں ۔میرے یہ الفاظ  بہت بھاری ہیں  لیکن میرے پاس اس سے کمتر  الفاظ نہیں ہیں کہ اس وقت عوام کے حقوق پر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے اور وقت کے حکمران اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ آج کا آرڈیننس تیس اپریل کو جاری ہوا ہے اور تیس اگست کو اس کی عمر ختم ہو جائے گی اور انتہائی اہم پروگرام  بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے حکومت کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اس آرڈیننس کو مستقل حیثیت دی جائے ، اس کو سینیٹ سے  اور قومی اسمبلی سے منظور کرایا جائے ۔  اس طرح کے دوسرے آرڈیننس بھی lapse ہو رہے ہیں اور صدر ہاؤس  ان کو دوبارہ لے جا یا  جا رہا ہے ۔جناب چیئرمین! اگر یہ شنید درست ہے کہ آج  آپ prorogue کر رہے ہیں تو میں اس پر احتجاج بھی کرتا ہوں اور میں اس کی مذمت کروں گا ۔۔


(ڈیسک بجائے گئے )


ہمارے ساتھ وعدہ کوئی ہوتا ہے اور حکومت کام دوسرا کرتی ہے۔ یہ اس ایوان کے استحقاق کو مجروح کرنا ہے ۔اس ایوان کی اس حکومت کی نظر میں کوئی قدروقیمت نہیں ہے اور پارلیمنٹ rubber stamp ہے تو شاید قابل قدر الفاظ ہیں rubber stamp Parliament stamp کی حیثیت بھی اس پارلیمنٹ کو حکومت کی طرف سے نہیں مل رہی اور اس وقت حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید ہم پھر ریڈیو اور ٹیلیویژن پر میرے ہم وطنو کی آواز سنیں اور اس کے بعد پھر قوم کوئی اور منظر دیکھے تو اس لیے میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ اپنے رویّے کو درست کریں، انتہائی قابل اعتراض روّیہ ہے اور اس مملکت کے کاروبار کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کے لیے آگے بڑھیں اور پارلیمنٹ کو صرف زبانی کلامی نہیں، حقیقت میں اس پارلیمنٹ کو وقعت دیں۔



Mr. Presiding Officer: Thank you so much. I will now read the prorogation order received from the President. ”In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 30th July 2009.


                                             Sd/=

 




    ( Asif Ali Zardari )








  President





             Islamic Republic of Pakistan



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

[The House was then prorogued sine die]


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