
SENATE OF PAKISTAN 
SENATE DEBATES 
Saturday, June 13, 2009 

 
The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) 

Islamabad, at nineteen minutes past seven in the evening with Mr. Chairman 
(Mr. Farooq Hamid Naek) in the Chair. 

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

 
Recitation from the Holy Quran 

  
رجيم ن ا ن ا ؤذباهللا ِ ِّا ل لشيٰط ّٰم َ ِ ُ   َع
رحيم ن ٱ ر ِبسم ٱهللا ٱ ِِ َ َّ لّ ِل َمحـٰ ۡ ِ ِ  

را۔  تبذ  تبذر يل وال ن الس  واملسكني وا رىب حقه  ا ًوات ذا يۡ ِلق ِۡ َۡ ۡ ّ َ ُ َ َ َ َ َِ ۡ ِ َّ َ بۡ َ ۡ ِ ِِ ۡ ٗ َّ َ ٰ ۡ ُ ۡ َ ون  ٰ  ا وا ن کا َان املبذر ٰۡ ۡخ ِن ِۤ ُ ََ َ يۡ ِ ِّ َ ُ ۡ ّ
ِالشيطني ۡ ِ ٰ ربه َّ ن  ٖؕ وکان ا ِّ َ ِ ل ُ ۡلشيٰطَ َّ َ وراَ  ً ۡ وال  َكُف وها فقل هلم  ر ن ربك  ن عنهم ابتغآء رمحة  ر ً۔ واما  ۡ قَۡ ۡج ُ ََّ ُ َ َۡ ُ ۡ تَ َتع ِّ َّ ۡ ِ ّ مۡ ٍض َ ََ َ ِّ ۡ ُ ُ َ َّ َ ِ ۡ ُ َ ِ
ًور ۡ ُس ۡم  رب ۔اَّ ورا۔ان   وما   سط فتقعد  کل ال سطها  ت  عنقك وال  اىل ولة  جتعل يدك  َوال ُ ُّ ََ ً َُّ ُِ ًِ ۡ ۡ َ حمُسۡ مل ۡمغل َ ٰ ََّ َ ََ َۡ َ َ ِۡ ۡ ۡ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ََ ََ ِ ُ ً َ َ ۡ َ ۡ َك َ

ن يشآء ويقدر رزق  سط ا ُي ِ ۡ َ ََ ُ َ َّ ّۡ َ ِمل َ ۡ ِ ل ُ ُ ًؕ انه کان بعباده خبريا بصري ۡ ًۡ ِۡ َ ۢ ِ َ ٖ ِ َ ِ ِ َ َ ٗ َّ   ۔ ِ
a aa aa aa aa aa aa aa a  

رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکين اور مسافر کو اس کا : ترجمہ
، اور شيطان ںشيطان کے بهائی ہيلوگ  فضول خرچ فضول خرچی نہ کرو۔۔حق

داروں، مسکينوں اور يعنی حاجت مند رشتہ (اگر ان سے اپنے رب کا نا شکرا ہے۔ 
 تمہيں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابهی تم اهللا کی اس رحمت کو جس )مسافروں سے 

کے تم اميدوار ہو تالش کر رہے ہو، تو انہيں نرم جواب دے دو۔ نہ تو اپنا ہاته گردن 
 زدہ اور عاجز بن سے بانده رکهو اور نہ اسے بالکل ہی کهال چهوڑ دو کہ مالمت

کر رہ جاؤ۔ تيرا رب جس کے ليے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے ليے 
چاہتا ہے تنگ کر ديتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہيں ديکه 

 تا 26سورة بنی اسرائيل آيات (              رہا ہے۔
30(  

Leave of Absence 
 Mr. Chairman:  .Leave applications  الرحيم بسم اهللا الرحمٰن

 ١٣جناب محمد کاظم خان صاحب نے ذاتی مصروفيات کی بنا پر مورخہ  
 آپ ان کی رخصت کيا جون  ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے،١۶تا 

  منظور فرماتے ہيں؟
)رخصت منظور کی گئی(  
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 بنا پر   ڈاکٹر جاويد لغاری صاحب  ذاتی مصروفيات کی:جناب چئيرمين  
 اس ليے انہوں   اجالس ميں شرکت نہيں کر سکے تهے جون کو١٢ اور ۵ہ مورخ

نے ان تاريخوں کے ليے ايوان  سے رخصت کی درخواست کی ہے، کيا آپ ان کی 
  رخصت منظور فرماتے ہيں؟

  )رخصت منظور کی گئی(
 پرمحترمہ فرحت عباس صاحبہ  ذاتی مصروفيات کی بنا: جناب چئيرمين  

ميں شرکت نہيں کر سکی تهيں۔ اس ليے انہوں  نے اس  اجالس جون کو١٢خہ مور
تاريخ کے ليے  ايوان سے رخصت کی درخواست کی ہے  ، کيا آپ ان کی رخصت 

  منظور فرماتے ہيں؟
  )رخصت منظور کی گئی(

وزير خارجہ مخدوم شاہ محمود قريشی صاحب نے : جناب چئيرمين  
 جون کو وہ ١٣ اور ١٢اطالع دی ہے کہ  ملک سے باہر ہونے کی بنا پرمورخہ 

  اجالس ميں شرکت نہيں کر سکيں گے۔
Now, Ms. Hina Rabbani Khar, Minister of State for Finance and Economic 
Affairs, may move item No.2. 

Laying a Copy of the Finance Bill, 2009 
 Ms. Hina Rabbani Khar (Minister of State for Finance and 
Economic Affairs): Mr. Chairman sir, I hereby lay on the table of the Senate a 
copy of the Finance Bill, 2009, containing the Annual Budget Statement, under 
Article 73 of the Constitution, for making recommendations, if any, thereon to 
the National Assembly. 
 Mr. Chairman: A copy of Finance Bill, 2009, stands laid. Ms. Hina 
Rabbani Khar, Minister of State for Finance and Economic Affairs, may move 
item No.3. 
 Ms. Hina Rabbani Khar: Mr. Chairman sir, I hereby move that the 
Senate may make recommendations, if any, to the National Assembly on the 
Finance Bill, 2009, containing the Annual Budget Statement, under Article 73 of 
the Constitution. 
 Mr. Chairman: The notices for proposals to make recommendations 
on the Finance Bill, 2009 and the Annual Budget Statement may be submitted 
by the Members to the Senate Secretariat by 6 p.m. on Monday, the 15th June, 
2009, the latest.  The proposals received for making recommendations shall, on 
a motion, be referred to the Senate Standing Committee on Finance.  The 
Committee shall consider these proposals for making recommendations on 16th, 
17th 18th June, 2009 and will submit the report to the House in the morning 
sitting of the Senate on 19th June, 2009.  In the meantime the Senate will discuss 
the Finance Bill, 2009, containing the Annual Budget Statement from 16th June, 
2009.  The Senate will also consider the report of the Committee and finalize its 
recommendations. The sittings of the Senate from 16th to 19th June, 2009, will be 
held between 10.30 a.m. to 2.30 p.m. and 5 p.m. to 10 p.m. The time limit for 
members to speak on budget would be 7 to 10 minutes each except for 
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Parliamentary Leaders who will be allowed to speak maximum for 15 to 20 
minutes each.  Mr. Wasim Sajjad. 

مملکت نے وزير ! جناب واال): قائد حزب اختالف (سينيٹر وسيم سجاد  
 بهی ہے جس ميں سينيٹ کو  Finance Billجو کاغذات پيش کيے ہيں اور ان ميں 

recommendations دينی ہيں۔ ميں نے اس کو سرسری طور پر ديکها ہے کہ جس 
نہيں آئے گی ميں طريقے سے يہ فنانس بل آيا ہے،  اس سے عام  آدمی کی سمجه 

 objects andايک بل آتا ہے تو اس ميں  جب ,Normally آ رہی ہيں۔  changesکہ کيا 
reasons دی ہوئی ہوتی ہيں کہ اس ترميم کا مقصد يہ ہے  اور خصوصًا جب صرف 

 دينی ہوں تو ميں آپ سے درخواست کروں  گا recommendationsسات دن کے اندر
 مثال کے طور پر سب ں  بنا کر دے ديsummaryکہ ان کو ہدايت کريں  کہ  يہ کوئی 

 مقصد ہے  ترميم  کر  رہے ہيں،  اس کا کيا اس ميں جوStamp Act آتا ہے سے پہلے
 ١٠ ميں لفظ Customs Actاور اس کے کيا اثرات ہوں گے؟ اس  کے بعد آتاہے کہ 

 آ جائے۔ اب يہ عام  سمجه  نہيں آئے گی کہ کيا ٧ کی جگہ ۵ آجائے اور ۵کی جگہ 
 آ جائيں کہ objects and reasons آ جائے يعنی summaryہو رہا ہے تو اس کی ايک 

جب ۔ ٣اس کا مقصد کيا ہے اور اس سے کيا مقاصد حاصل کيے جاتے ہيں۔ نمبر
 ديا جاتا ہے تاکہ   original textبهی کوئی بل ہمارے سامنے آتا ہے تو  ہميں اس کا 

 آئيں گے effectsہم اس کو صحيح تناظر ميں ديکه سکيں کہ اس کی ترميم سے کيا 
 بهی  original textزارش کروں گا  کہ ان کو ہدايت کی جائے کہ اس کا تو ميں گ

سينيٹ کے سامنے پيش کريں کيونکہ ان کے بغير اتنے قليل وقت ميں ہمارے ليے 
 ايوان کے  سامنے پيش کر meaningful recommendationsناممکن ہوگا کہ ہم کوئی 

  سکيں ۔
  مياں رضا ربانی صاحب۔:  جناب چئيرمين  
وسيم صاحب نے جو دو باتيں کی ! جناب واال: يٹر مياں رضا ربانیسين  

  ہيں
I am in total agreement with him about the first point. As far as the second point 
is concerned that the original text be provided to us,  

يکهيں تو اس ميں  د٧۵ کا صفحہ نمبر Finance Billميرا خيال ہے کہ اگر وہ  
notices on clauses ہيں and they give a brief on the purpose and intent or the 

effects that will be caused.  So, I think, the first point is taken care of.  
Regarding the second point, if you could direct that the original Act should be 

provided.                                                
 ٧۶ميں بهی يہی گزارش کروں گا مثًال صفحہ نمبر :  وسيم سجادسينيٹر  

 ,it seeks to insert word “Certificate of country of origin پر لکها  ہوا ہے کہ 
vessel information report, carry a declaration information in section 2, clause 
KKA. In order to include these documents, specifically, in the definition of 

document.”اگر سينيٹ کا کوئی ممبر بهی  اس !  جناب۔ اس سے کيا کوئی سمجهے
 اس سے .”I will take back my wordsچيز کو سمجها ہے کہ کيا ہو رہا ہے تو پهر 

آئے گی کہ کيا ترميم ہو رہی ہے۔ مقصد يہ ہونا چاہيے کہ   ترميم کسی کو کيا سمجه 
کيوں کر رہے ہيں ، اس کے کيا مقاصد ہيں۔ اس سے ٹيکس کے حصول کے ليے 
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 بهی کر meaningful contributionکيا آسانی پيدا ہوگی تاکہ ہم سمجه سکيں  اور 
  سکيں۔

  پروفيسر خورشيد احمد صاحب۔: جناب چئيرمين  
ميرے خيال ميں وسيم  سجاد صاحب : روفيسر خورشيد احمدسينيٹر پ  

 purpose clearly درست ہيں۔ کوئی بهی قانون جب تک کہ اس کا pointsکے دونوں 
 اپنا فرض ادا نہيں کر سکتی۔ دوسرے legislativeواضح کرکے نہ ديا جائے تو 

point ے ہو چکی  کے متعلق ميں  کہوں گا کہ اس سے پہلے يہ بات اس ايوان ميں ط
 موجود ہے  کہ جب بهی کوئی ترميم کسی قانون ميں rulingہے  اور چئيرمين کی 

 ديا جائے گا۔ يہ ہمارے ماضی کے فيصلے کی  original textآئے گی  تو اس کا 
violationيہ جو ! وزير صاحبہ  ہوئی ہے۔two points raiseکيے گئے ہيں۔   
بهی کوئی بات کرنا چاہيں آپ !  موالنا شيرانی صاحب:جناب چيئرمين  

  گے اس مسئلے پر۔ جی فرمائيے۔ 
وسيم سجاد !  جناب چيئرمين صاحب:سينيٹر موالنا محمد خان شيرانی  

صاحب کی بات کی تائيد کرتے ہوئے ميں يہ بهی گزارش کروں گا کہ چونکہ قانون 
 بهیايک اہم مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا اردو ترجمہ بهی ساته ہو اور وہ اتنا مشکل 

سمجه بهی آ سکے  اور اس کی غرض سے وہ واقف نہيں ہے تاکہ تمام ممبران کو
  بهی ہو سکيں اور کوئی مثبت رائے بهی اس پر دے سکيں۔ 

 آئے ہيں۔ کون جواب دے گا  pointsتين !  منسٹر صاحبہ:جناب چيئرمين  
ن آپ جواب ديں گے يا منسٹر صاحبہ جواب ديں گی۔ تي! اس کا؟ بابر اعوان صاحب

points  جو آئے ہيں، ايک تو ہے  summary, objects and reasons, No. 2, original 
text be provided,  اور تيسرا   اردو کی  translationہے۔   

 Senator Dr. Zaheer-ud-din Babar Awan (Minister for 
Parliamentary Affairs): Shortly it has been mentioned but since you know, the 
honourable Members want it, we will do it. No issue.  

   .Thank you, Dr. Sahib ٹهيک ہے۔ :جناب چيئرمين  
Now, the House stands adjourned to meet again on Tuesday, 16th June, 2009 at 
10:30 a.m.   

---------------- 
[The House was then adjourned to meet again on Tuesday, 16th June, 2009 at 

10:30 a.m.] 
---------------- 

 


