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SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATES

Wednesday, October 07, 2009

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) 
Islamabad, at fifty-four past four in the evening with Mr. Chairman (Mr. Farooq 
Hamid Naek) in the Chair. 

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

Recitation from the Holy Quran

َاعؤُذِباهللاِ مَن الّشٰیطٰن الرجِّیم
ِبسِم ٱِهللا ٱلرَّحَۡمـِٰن ٱلرَِّحیِم

ۨالَِّذیَۡن َیتَِّخُذوَۡن ۔ َبشِِّر الُۡمنِٰفِقیَۡن ِبَانَّ َلُھمۡ َعَذاًبا َاِلیًۡماۙ
 َاَیبَۡتُغوَۡن ِعنَۡدُھُم الِۡعزََّة �  الۡـكِٰفِریَۡن َاوِۡلَیٓاَء ِمنۡ ُدوِۡن الُۡمؤِۡمِنیَۡن

َوَقدۡ َنزََّل َعَلیُۡكمۡ ِفى الۡـِكتِٰب َانۡ ِاَذا ۔َفِانَّ الِۡعزََّة ِلّلِٰھ َجِمیًۡعا
َسِمعُۡتمۡ اٰیِٰت الّلِٰھ ُیكَۡفُر ِبَھا َوُیسَۡتھَۡزُاِبَھا َفَلا َتقُۡعُدوۡا َمَعُھمۡ َحّتٰى 

نَّ الّلَٰھ ِا � ِانَُّكمۡ ِاًذا مِّثُۡلُھمۡۖ  ۤ�َیُخوُۡضوۡا ِفىۡ َحِدیٍۡث َغیِۡره
 ۔الُۡمنِٰفِقیَۡن َوالۡكِٰفِریَۡن ِفىۡ َجَھـنََّم َجِمیَۡعاۨ   َجاِمُع
کو بشارت ) یعنی دو رخے لوگوں(منافقوں )اے پیغمبر(: ترجمہ

جو مومنوں  ۔ہے)تیار(سنا دو کہ ان کے لئے دکھ دینے واال عذاب 
دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے ہاں  کو چھوڑ کر کافروں کو

عزت تو سب اهللا ہی کی ہے۔  چاہتے ہیں تو حاصل کرنیعزت 
نازل فرمایا ) یہ حکم(میں  پر اپنی کتاب) مومنوں(اور اهللا نے تم 
سنو کہ اهللا کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے ) کہیں(ہے کہ جب تم 

اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں 
تم بھی انہیں جیسے  و ورنہکرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھ) نہ(

اهللا منافقوں اور کافروں سب کو  ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ
 دوزخ میں اکٹھا کرنے واال ہے۔

)140تا 138آیات (سورة النساء 
Questions and Answers

۔ِبسِم ٱِهللا ٱلرَّحَۡمـِٰن ٱلرَِّحیِم :جناب چیئرمین
Questions Hour. Dr. Khalid Mehmood Soomro Sahib, he is not present. Anyone 
on his behalf? Yes, Prof. Muhammad Ibrahim Sahib, Question No.7.

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

(a) the number of Religious Madaris for boys and girls in the 
country indicating also the number of students studying 
there with gender wise break up;

(b) the number of those madaris to which financial assistance 
is provided by the Government;

(c) the names of those madaris which were provided financial 
assistance by the Government during the last ten years 
indicating also the amount so provided in each case; and

(d) the terms and conditions on which the said assistance is 
provided?

Mir Hazar Khan Bijarani: (a) There are 15843 registered 
Deeni Madaris in the country with the following details as per available 
record:

Punjab Sindh NWFP Balochistan ICT

11332 2852 1242 297 120

Gender wise and enrollment details are not available.  

(b) Ministry of Education has provided financial assistance to 
some Madaris under two different projects as per details given below:

(i) 507 Madaris under Madrasa Reforms Project during 
financial years 2005-06 to 2008-09.

(ii) 180 Madaris under Provision of Computers in Deeni 
Madaris Project during financial year 2000-01 to 2004-05.

(c) The names of the Madaris which were provided financial 
assistance by this Ministry under the above two projects are given at 
Annex-I.

(d) The funds were provided to those full time institutions 
which were willing to introduce formal subjects. 
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(Annexure has been placed on the Table of the House as well as Library)
Mr. Chairman: Any supplementary?

میں وزیر محترم ! جناب چیئرمین: حمد ابراہیم خانسینیٹر پروفیسر م
 180سے  reforms projectمدارس میں سے  507سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان 

کی مد میں مدد دی گئی ہے۔ یہ کل رقم کتنی بنتی ہے اور فی  computersمدارس کو 
مدرسہ ان کا کتنا حصہ بنتا ہوگا؟ 

آپ جواب دیں گے۔  !صاحبجی منسٹر صاحب۔ ڈاکٹر : جناب چیئرمین
وفاقی وزیر برائے پارلیمانی (سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان

پہال تو یہ ہے کہ اس کا  .Thank you very muchبسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ ): امور
criterion کہ یہ تھا all those Madrasas which are registered under the Madrasa 

Reforms they have been given this. Secondly the learned member should see the 
break-up which is given in annexure 1. میرے پاس تو ہے پتا  اس کو دیکھ لیں۔

نہیں یہ الئبریری میں ہے یا ٹیبل پر ہے۔ 
 as well as inپر رکھا گیا ہے  under the rules tableیہ :جناب چیئرمین

library.

ہاں ٹیبل پر ہے اس کو دیکھ لیں۔ : یٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوانسین
We have given a long list نمبر  ۔نام دیا ہوا ہے اور ہر مدرسے کا علیٰحدہ علیٰحدہ

مدرسے ہیں، سندھ کے  11332پنجاب کے  by and largeمیں آپ کو بتا سکتا ہوں
اور شہر  297بلوچستان میں  ،مدرسے 1242این ڈبلیو ایف پی کے  ،مدرسے 2885

مدرسے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے اس  120 میں اسالم آباد
مدرسوں کی بات ہو رہی  ہیں یہ صرف رجسٹرڈ ہیں جتنے رجسٹرڈ سے کہیں زیادہ

ہے۔
منسلکہ تو میرے ! جناب چیئرمین: سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

بھی مذکور ہے کہ کتنی رقم ان مدارس کو دی گئی ہے اور سامنے نہیں ہے کیا رقم 
وہ فی مدرسہ کتنی رقم بن رہی ہے۔

اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد کر  !جی ڈاکٹر صاحب: جناب چیئرمین
سکیں گے۔

Senator Dr. Zhaeeruddin Babar Awan: That requires a separate 
question, what amount exactly because you know the list is very long.

بنتے ہیں۔ 11332 کرنا چاہیں تو collect اگر پنجاب سے ہم
۔ بنتا ہے separate questionآپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ : جناب چیئرمین

زاہد خان صاحب۔
ان کے پاس ان مدارس کے لیے : سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان

رقم کتنی ہے۔ کل
کھیں آپ ایک اور سوال بنا لیجیے گا۔ جی زاہد خان دی: جناب چیئرمین

صاحب۔
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اس میں فاٹا کا نہیں دیا گیا۔ کیا فاٹا ! جناب واال: سینیٹر محمد زاہد خان 
یں۔ اگر کی تعداد کیوں نہیں دی گئی کہ فاٹا میں کتنے مدرسے ہ نمیں مدرسے نہیں ا

کی تعداد کیوں نہیں دی گئی۔ نفاٹا میں مدرسے ہیں تو ا
جی ڈاکٹر صاحب۔: ناب چیئرمینج

میں فاٹا: سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان
who knows better than the honourable member that it is very difficult to collect 
information about the exact location and then exact position of the madrasas,
that is why I put the similar question to the people that they answer me. That is 
very difficult to have right now the correct information about madrasas in the 
FATA area. However, I will get this information and ask the secretary and then I 
can share it with the learned member.

آخری سوال حاجی صاحب آپ یا بلور صاحب کون : جناب چیئرمین
پوچھے گا۔

پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں: سینیٹر حاجی محمد عدیل 
نہیں بلور صاحب نے پہلے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔،نہیں: جناب چیئرمین

میں تو خود اٹھ گیا ہوں۔: سینیٹر حاجی محمد عدیل 
اچھا آپ کی مرضی ہے۔: جناب چیئرمین

میں بچیاں  ایسے مدرسے کتنے ہیں جن: مد عدیل سینیٹر حاجی مح
پڑھ رہی ہیں۔ 

جی ڈاکٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, The entire detail, of 

course, that how many madrasas are catering the services for the girl students as 
well that requires a separate exercise and when you talk of the country, of 
course, you need to go to all these places in order to learn but the number of the 
ladies studying in madrasas as compared to the male students is very less.

صاحب۔ سوال نمبر پڑھ لیجیے۔حاجی غالم علی : جناب چیئرمین 
 77سوال نمبر:  سینیٹر حاجی غالم علی

77. *Senator Haji Ghulam Ali:
Will the Minister for Environment be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government had decided in 
2008 to provide CNG Busses to big cities of the country to 
reduce environmental pollution, if so, the number of busses 
which were to be provided to each city;

(b) the country from which those busses were to be imported/ 
purchased;
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(c) the mechanism evolved to check the quality of those 
busses; and

(d) whether it is also a fact that those buses have been provided 
to some cities while the same hove not been provided to 
Peshawar so far, if so, the time by which such buses will be 
provided to that city also?

Mr. Hameed Ullah Jan Afridi: (a) The Federal Cabinet in its 
meeting held on 16th July, 2008 has decided to launch 8000 CNG buses 
in major urban cities of Pakistan (Karachi, Lahore, 
Rawalpindi/Islamabad, Faisalabad, Multan, Quetta, Hyderabad, 
Peshawar, Gujranwala & Sukkur) so as to provide, efficient, better, 
sustainable and affordable transport to all especially the poor and 
improve the environment. It would be the investors/operators decision in 
collaboration with the Banks which will determine the number of buses 
in each city. This is vital to ensure the commercial viability of the 
project.

(b) The CNG dedicated buses could be locally manufactured or 
imported.

(c) The buses should comply with specification approved by 
Engineering Development Board (EDB), Hydrocarbon Development 
Institute of Pakistan (HDIP) & Oil and Gas Regulatory Authority 
(OGRA). The Investors/Operators are at liberty to procure buses strictly 
adhering to the specification notified, some of the vital areas are 
mentioned below:—

 Buses are readily available meeting CNG Bus project 
specification.

 Guaranteed regular supply of CNG Buses.

 Constant supply of spare parts and other components.

 After sale service ensure through qualified and trained 
skilled work force.

 Each vehicle should be covered under international 
warranty system.
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(d) No, such buses have yet been provided to any major 
Lurban cities of Pakistan.

۔سوال جی سپلیمنٹری: جناب چیئرمین
وزیر صاحب جواب دیں گے۔ کون سے: سینیٹر حاجی غالم علی 

پہلے آپ سوال تو کیجیئے۔: جناب چیئرمین
-2007میرا سوال یہ تھا کہ سال ! جناب واال: سینیٹر حاجی غالم علی 

۔ اس سلسلے میں ہماری کافی زیادہ ں شروع کی جائیں گیسی این جی بسی میں 08
گزشتہ اسالم آباد میں ہوئی تھیں انہوں نے میٹنگیں ماحولیات کے وفاقی وزیر سے

بسیں دیں گے۔ کیا وہ بسیں مل  200کیا تھا کہ ہم پشاور ڈسٹرکٹ کو  commit سال
ے؟ یا کیا وہ پراجیکٹ ختم کر دیا گیا ہ گئی ہیں، یا دی جا رہی ہیں
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

وزیر مملکت برائے اطالعات و ( سید صمصام علی شاہ بخاری
جو معزز ممبر کا  کے بارے میں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور): نشریات

سوال ہے اس کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ بسیں حکومت نے سپالئی نہیں کرنی 
سبسڈی دی تھی اور تین  نی تھیں۔ حکومت نے اس پرنے خود ال importersیہ  ،تھیں

میں  نہوئے تھے ا cities identify جو نو کرنا تھا۔ assist حکومت نے الکھ روپیہ
یہ پشاور بھی شامل تھا لیکن ابھی کہیں بھی اس کا پروگرام شروع نہیں کیا گیا۔ 

ے تو جتنی کرنا ہ assistکرنی ہے، حکومت نے اس پر شروع نے  importers اسکیم
رکھے  funds already میں PSDPجلدی یہ الئیں گے ہم کر لیں گے اس کے لیے 

گئے ہیں۔ فنڈز موجود ہیں۔
جی ڈار صاحب۔: جناب چیئرمین

میں معزز وزیر سے ! شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر محمد اسحاق ڈار 
کیا  basis of financingہے اور اس کی  amount allocatedیہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی 

 heفی بس نہیں ہے،  ہے تین الکھ غلط informationہوگی۔ میرے خیال میں ان کی 

should see the record first فی بس ڈالے گی  وہ فرمائیں کہ حکومت کتنا حصہاور
ہے۔ یہ ایک پوری سکیم ہے  loan arrangedاور کتنا مالک کو ڈالنا پڑے گا اور کتنا 

ں تفصیل ذرا بتا دیں۔ مہربانی کرکے ہمی
جی وزیر صاحب۔: جناب چیئرمین

میرے علم میں ہے کہ حکومت تین :  سید صمصام علی شاہ بخاری
 loan arrangeروپیہ وہ ان کو  377000دے گی۔ اس میں تقریبًا  الکھ فی بس گرانٹ

کرے گی۔ اس  arrangeہوگا وہ بھی حکومت  mark upپر جو اور اس کرکے دے گی
 bus to bus vary ہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں خود سے ڈالنا پڑے گا وہکے عالو
کرے گا۔

Senator Muhammad Ishaq Dar: I am sorry sir, information is not 
right. 5 billion rupees have been allocated for 8000 buses and average 600 
thousand rupees
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اور  نے ڈالنے ہیں thousand rupees virtually owner 600 ،حکومت نے ڈالنے ہیں
کونسی بس چھ الکھ روپے میں آتی ہے۔ بس کی قیمت چوبیس الکھ کے قریب ہے۔ 

دیں۔ informationکریں۔ دوبارہ صحیح  reviewمہربانی کرکے یہ اس کو 
 clearمیں نے اس پر بڑا ! جناب واال: سید صمصام علی شاہ بخاری

اور باقی ان کو کرنا پڑے گا۔  حکومت نے دینا ہے thousand 300 جواب دیا ہے کہ
ہوا ہے۔  approveکی طرف سے  CDWPکو  2009اپریل  30تھا یہ  PC-Iاس کا جو 

ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔  allocatedملین  300لیے  اس میں اس سال کے
جی حاجی صاحب۔: جناب چیئرمین

یر صاحب سے یہ درخواست کروں گا میں وز: سینیٹر حاجی غالم علی
کہ یہ ایک بہت اچھا پراجیکٹ تھا اور دو سال گزر گئے ابھی تک پورے پاکستان 

تو کراچی  یںی۔ اگر ہم پچھلے مہینے کے اخبارات دیکھمیں کوئی بس نہیں آئ
ڈسٹرکٹ کو سی این جی بسیں مل گئیں۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے اور فیصلہ 

 as a district Nazimکراچی کو پہلے دیں گے۔ جب میں نے  بھی یہی تھا کہ ہم

meeting attend  کی تھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کراچی کو دو مہینے کے
بسیں ملیں گی۔  اندر

سوال کر لیجیئے۔: جناب چیئرمین
ہے کہ پاکستان میں ایک چیز کے یہ  سوال: سینیٹر حاجی غالم علی

تین  اور ی ہے اور تین سالوں میں عوام کو فائدہ نہیں پہنچتالیے رقم مختص کی جات
سال کے بعد نئے ذہن آتے ہیں۔

Mr. Chairman: This is not a question, this is your statement.

اچھا سوال پوچھتا ہوں کہ اس پر کب عملی : سینیٹر حاجی غالم علی
کب لوگوں کو دیں گے۔ کہ اقدام اٹھایا جائے گا یہ ایوان کو بتایا جائے

جی وزیر صاحب۔۔یہ سوال ہوا ناں آپ کا: جناب چیئرمین
اس پر میں پہلے ہی جواب دے چکا :  سید صمصام علی شاہ بخاری

جو کراچی کی یہ  کرنا ہے۔ dealنے اس کو investorsنے اور  importers ہوں کہ
 under this ہیں underجو سٹی حکومت کے  وہ پچاس بسیں ہیں بات کر رہے ہیں

scheme  نہیں ہیں وہ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔
جی طلٰحہ محمود صاحب۔ شاہد حسین بگٹی صاحب۔ : جناب چیئرمین

۔۔۔۔ڈاکٹر بلیدی صاحب
 you are on behalf.

جی۔: بلیدی اسمعیلمحمد سینیٹر ڈاکٹر 
پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔: جناب چیئرمین

78سوال نمبر : بلیدی  عیلاسمسینیٹر ڈاکٹر محمد
78. *Senator Muhammad Talha Mahmood: 

Will the Minister for Education be pleased to state:
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(a) the number of students sent abroad for study on 
Government expenses during the last three years with year-
wise and province-wise break up:

(b) the criteria adopted for selection of the said students; and

(c) the names of countries to which those students were sent 
for study?

Mir Hazar Khan Bijarani: (a) The Ministry of Education has 
sent 180 students abroad or study on Government expenses during the 
last three years. The year-wise and Province wise break up is as under:—
—————————————————————————————

Province 2006 2007 2008
—————————————————————————————

Punjab 53 23 32
Sindh (R) 06 06 06
Sindh (U) 03 02 05
NWFP 06 05 11
Balochistan 01 02 01
FATA/ FANA 06 01 06
AJ&K 02 01 02

—————————————————————————————
         Total = 77 40 63 

—————————————————————————————
(b) The selection for Cultural Scholarships is based on merit 

within Provincial/ Regional quota. The criteria for selection of students is 
at Annex-I.

(c) The students were sent for study abroad on Government 
expenses to China, Egypt, Romania, Turkey & Mexico.

*Higher Education Commission (HEC) also sends students / 
teachers abroad for higher studies through different projects and 
incentives.

Annex-I 

SELECTION CRITERIA

The selection for scholalrships under the Cultural Exchange 
Programme is based on merit within Provincial/ Regional quota. The 
merit is determined by the scores in the test, which is conducted by 
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National Testing Service (NTS), which is a Private Organization. The 
scholarships are advertised through National Testing Service (NTS) and 
applications are invited from the eligible candidates, for Master/ Ph. D 
studies from abroad. The selection criteria also include the following:—

– The candidates must have completed 16 years education.

– The only one-second division is allowed to the applicant 
throughout academic carrier.

– The candidates must be below the age of 35 years for 
Cultural Scholarships.

2. The Scholarship for Islamic Studies from the Al-Azhar 
University are not advertised but the nominations are invited from the 
Wafaqul Madaris and Provincial Education Departments of the 
candidates. The eligible students must have the requisite qualification in 
Islamic education, like Shahadatul Aama etc. The final selection is 
vested in the donor countries/ host institutions.

Mr. Chairman: Any supplementary. Yes, Buledi sahib.

اس سوال میں پوچھا گیا ! جناب واال: بلیدی اسمعیلسینیٹر ڈاکٹر محمد 
 scholarshipتعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنے طالب علموں کو  تھا کہ بیرون ملک

نے دی ہیں۔ چھوٹے صوبوں کو  نہوںا figures پر بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو
انہوں نے نظرانداز کیا ہے۔
?What is your questionوال کر لیجیئے۔ آپ س: جناب چیئرمین

 scholarshipمیرا سوال یہ ہے کہ : بلیدی اسمعیلسینیٹر ڈاکٹر محمد 
پر طالب علموں کو بھیجنے کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹے صوبوں کو زیادہ 

priority تاکہ معیار تعلیم بلند ہو جائے۔ یہاں پر بلوچستان کا صرف ایک  تیی جاد
ختم  لم ہے۔ میں وزیر صاحب سے کہتا ہوں کہ اس ناانصافی کو وہ کبطالب ع

کرتے ہیں تو آخر میں بہانہ کرتے ہیں کہ  applyکریں گے۔ ہمارے طالب علم جب 
پوری نہیں ہے۔ آپ کا فارم لیٹ پہنچا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں  requirementآپ کی 

ے گی تاکہ بلوچستان والوں کو کہ اس زیادتی اور ظلم کو وزارت تعلیم کب ختم کر
اس کا حق مل سکے۔

ڈاکٹر صاحب۔ جی: جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. 

Chairman. If you look at the break up which is given, kindly take a look at first 
of all entry No.1, which says 2006 – Balochistan 1 and 2007 – Balochistan 2 and 
then again in 2008 it is 01. Similarly, there absolutely nobody was selected from 
ICT and from FATA, there were six people in 2006, in 2001 there was one 
percent and then in 2008 again six people. So, there is absolutely no reason that 
the Government of Pakistan at the Federal level interferes into it. The process is 
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that there is a provincial quota, according to that provincial quota we send it to 
the province concerned or the unit of Pakistan concerned, if it is a case of 
FATA, it is not a province but it goes according to their quota and it goes to the 
Gilgit and Baltistan according to their quota and then there is a competition 
which takes place in that province or the unit of the territory of Pakistan and 
they select and in all these years the quota was acted upon. There was absolutely 
no excess with smaller unit and there was absolutely no discrimination. 

حافظ رشید صاحب۔: جناب چیئرمین
فاٹا  وظائف پریہاں پر تعلیمی ! جناب چیئرمین: مدسینیٹر حافظ رشید اح

ہوں کہ فاٹا  چاہتااکٹھی دی گئی ہے۔ میں بھیجے جانے والوں کی تعداداور فانا سے 
کی تعداد الگ سے بتائی جائے۔ 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Northren Area - 1 and 
FATA - 5.

جی بلور صاحب۔ : جناب چیئرمین
میں معزز وزیر موصوف  !جناب چیئرمین: سینیٹر الیاس احمد بلور

پختونخواہ سے  سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہمارے
جیسے  ہیں students گئے ہیں لیکن یہ جو11اور پھر 05 پھر06میں  2006 بھی

چاہیے تو یہ کہ ہمارے چھوٹے صوبوں سے زیادہ  کہ احب نے کہاہمارے بلیدی ص
 کل وزیردفاع کم ہے۔ standard آپ کا کہ یونکہ پھر یہ کہتے ہیںلوگ جائیں ک

لوگ آتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو بھیجا  جو کہا ہے کہ صاحب نے
ایسا تو نہ ہو  ۔گی ہو پیدا ہی قابلیتہمارے لوگوں کو باہر بھیجا جائے گا تب  جائے۔

۔بھیجتے رہیں والوں کو ہی کہ آپ پنجاب
آپ سوال کر لیجیئے۔: جناب چیئرمین

یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تھوڑے  :سینیٹر الیاس احمد بلور
آدمیوں کو بھیجا گیا ہے۔ 

Mr. Chairman: What is the question?

Senator Ilyas Ahmed Bilour: This is my question that we have 
been ignored.

سوال یہ ہے کہ کم لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ :جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Nobody is ignored. I 

have already made a statement which is a statement on record and I understand 
the responsibility of a statement being made on the floor of the House. Now, if 
you look at the Pashtoonkhwa which is at entry No.4, province wise. In 2006 the 
number was 06, then number was 05 and in 2008 the number is 11. It is almost 
double to Sindh and it is FATA, FANA both put together, now Balochistan and 
Gilgit it is almost double to that as well, there was absolutely no discrimination 
and let me make it clear that it is not an ordinary student who is going over 
there. There is a scheme which is known as Cultural Exchange Scheme and 
under the Cultural Exchange Scheme the scholarship is given by a country 
which offers the Government of Pakistan’s scholarship and then of course, the 
Government of Pakistan through the Ministry of Education gives two things; 
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Number one is that 200 to 300 dollars per month, now this Government has 
made a scheme and we will be enhancing this amount to 300 to 400 dollars per 
month and then the air return ticket for the project is also given to the students 
and the students are not those students who go privately and it is not those 
students who are selected random, these are students who have master degrees 
or they go for the Ph.D. programme. These are scholars basically who are being 
sent by the Ministry of Education on the Cultural Exchange Scheme and when 
you are selecting scholar, there is absolutely, no question of choosing one 
particular area and neglecting other.

 لشکری رئیسانی صاحب۔: جناب چیئرمین
یہاں ! چیئرمین صاحب: لشکری رئیسانیمیرسینیٹر نوابزادہ حاجی 

 32میں  2008ہیں اور  students 23پنجاب کے  میں 2007 دی گئی ہے۔ ایک ترتیب

students.  06میں  2007سندھ کے students  اور پھر سندھ 06 میں 2008ہیں اور پھر 
۔۔۔اور 02ں می 2007شہری کے 

کیونکہ صرف  آپ سوال کر لیجیئے لشکری صاحب: جناب چیئرمین
ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور سواالت بہت سارے ہوتے ہیں۔

کرنا چاہتا  clear میں یہ: لشکری رئیسانیمیر سینیٹر نوابزادہ حاجی 
 02 ہیں۔ بلوچستان کے 11 میں 2008ہیں اور سال 05میں  2007کے  NWFP ہوں،
بالکل نا اہل  صاحب کہہ رہے تھے کہ Defence Ministerگیا ہے۔ جب کل ہو 01سے 

ہونا چاہیے تھا  04 سے 02 اس کو تو ہیں، ختم ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔
ہوتا۔ وزیر صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان کے کوٹے میں  03اگر نہیں تو کم از کم 

اہیے تھا۔کمی کیوں آئی ہے حاالنکہ اس کو تو بڑھ جانا چ
جی ڈاکٹر صاحب۔: جناب چیئرمین

Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I agree with the learned member 

 but as I have said that the selection is made of the کہ اس کو بڑھ جانا چاہیے تھا

scholar  اور مجھے یہ بھی وضاحت کردینی چاہیے کہ ہم چاروں صوبوں کی پارٹی
 ہیں، بہترین brainچاروں صوبوں میں بہترین  اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیں

scholars  ہیں، بہترینeducationists  ہیں، بہترینscientists  ہیں اور ایک سے بڑھ کر
ایک لوگ ہیں۔ گلدستے میں رنگ مختلف ہوسکتے ہیں لیکن پھول ایک جیسے ہیں 

کسی جگہ پر کسی منسٹر نے  اگر ۔نہیں کرنا چاہیے misinterpretاس لیے اس کو 
۔۔۔۔۔۔دے دیے ہیں passing remarksکوئی 

کر بیٹھ جایئے۔ بے صبری  فرما مہربانی بیٹھ جایئے،: جناب چیئرمین
 one minute doctor sahib, I must tell theہوا ہوا ہے۔۔۔۔۔  Decision مت کریں۔

honourable Members, the rule says three questions, it was decided by the 
Parliamentary leaders that only three questions, میں ایک سوال زیادہ allow 

 ضمنی سوال آپ دوسرے سواالت پر ۔کردوں گا لیکن یہاں پر بےاندازہ سواالت ہیں
.You will get the chance but on the other questionکر لیجیئے گا۔ 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: That is a very correct 
position under the rules. We agree to this.
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ہوتا ہے کہ  decideمیں  Parliamentary meetingsجب : جناب چیئرمین
کر  agreementہے۔ سب نے  تاآچکا ہوا ہو Resolutionتین سواالت ہوں گے، اس پر 

پارٹی کو  یہ چوتھا سوال ہے کیونکہ ہر.Let us go and abide by the rules لیا ہوا ہے۔
 ہے۔ اب اور سواالت آ رہے ہیں آپ ان پر پوچھ لیجیئے گا، مل چکا ہوا chanceایک 

you will get the chance.
(Interruption)

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: We will follow that sir. 
What I am submitting is that the last portion of the question of the honourable 
member was……..

کر، وزیر فرما آپ بیٹھ جایئے مہربانی  !شیرانی صاحب: جناب چیئرمین
آدمی ہیں، مہربانی  نیرسی جواب دے رہے ہیں۔ شیرانی صاحب آپ صاحب اس وقت

پ کرکے بیٹھ جایئے۔ آپ تشریف رکھیئے پہلے ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں پھر آ
پارلیمانی لیڈر ہیں، آپ بیٹھ جایئے۔ آپ بات کیجیئے گا۔

صاحب نے  مجھے پارلیمانی لیڈر: سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
کہ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں  فرمایا ہے کہ چیئرمین صاحب کی عادت یہ ہے

کو موقع نہیں ملے گا۔ گے آپ
جایئے پلیز۔ آپ کو  نہیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ بیٹھ: جناب چیئرمین

rules  اچھی طرح معلوم ہیں کہ جب وزیر صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو آپ
نے وزیر صاحب کو سننا ہے۔ پھر جب وزیر صاحب نہیں ہوتے تو آپ شکایت 

صاحب نہیں ہیں۔ کہ وزیر کرتے ہیں
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, the important thing 

which was raised in the last portion of the question by the honourable member 
was that can we enhance this number of quota which is provided under the 
Constitutional Scheme for rural or urban area or for any province? That cannot 
be enhanced or changed because that can open a pandora box but on 
compassionate ground if there is some case which the honourable member wants 
to point out I can certainly help and ask the Ministry to do what is necessitated.

Mr. Chairman: Next question No.79, Shahid Hassan Bugti sahib, on 
his behalf.

Senator Sabir Ali Baloch: Sir, on point of order.

Mr. Chairman: Yes, please.

آپ نے فرمایا تھا کہ تین ضمنی سواالت کی : سینیٹر صابر علی بلوچ
ہے۔ اجازت

I am not going to repeat anything, I will just ask one question, I will be grateful 
if you kindly.

ہے۔ ی ک requestچلیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے : جناب چیئرمین
)مداخلت(

بلوچ صاحب بیٹھ جائیں پہلے شیرانی صاحب کی بات : جناب چیئرمین
سن لیں۔ 
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یہ بتائیں کہ آپ سے وقت لینے  آپ: سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
کا طریقہ کیا ہے۔

ال ہوں گے۔طریقہ یہ ہے کہ تین سو: جناب چیئرمین
تو پھر  جب ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں: سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

کیوں موقع نہیں ملتا۔
دے دیتے  جو پہلے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اس کو اجازت: جناب چیئرمین
تو یہ مجبوری ہے۔ کیا کھڑا نہیں ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہاتھ

)مداخلت(
ں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ می: سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی

میں جاننا چاہتا ہوں کہ  کوبھیجا گیا۔ اب students بلوچستان کے تین سالوں میں چار
والے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا  domicileوالے ہیں یا  students local certificate یہ

ہوں۔
جی ڈاکٹر صاحب۔: جناب چیئرمین

یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا : نڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعواسینیٹر 
کے سوال سے فیڈرل  selectionاس لیے کہ دے سکتی ہے۔ Ministryجواب صوبائی 

کرتی ہے اور نہ  interferenceایجوکیشن منسٹری اس میں  نہ گورنمنٹ کا تعلق ہے
selection meritصوبائی وزارت تعلیم ۔ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں or quota  کے اوپر

پیش  air ticketے بعد جو نام بھیجتی ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کی خدمت میں کرنے ک
ہمارا کام اتنا سا ہے اگر یہ جاننا چاہتے  ۔اورتین سو ڈالر ان کو دیتی ہے کرتی ہے
definitely I can speak to relevant Ministerہیں تو  in the Province  اگر

ہیں تو میں  senior parliamentarianیہ  ،موالناشیرانی صاحب جاننا چاہتے ہیں
 میں آتا domainیہ صوبائی  ۔صوبائی وزیر تعلیم صاحب سے پوچھ سکتا ہوں

۔کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مرکز۔ہے
کرتے ہیں۔ڈاکٹر صاحب پوچھیے۔ allowکو  Minority:جناب چیئرمین

سے  ہم ان کے جواب: لشکری رئیسانی میر حاجیسینیٹر نوابزادہ 
ہوئی ہے اس کا ہمیں کوئی جواب  بلوچستان کے کوٹے میں کمی ن نہیں ہیںمطمئ

۔نہیں دیا گیا ہے
ڈاکٹر صاحب پوچھیے۔ ۔ٹھیک ہے: جناب چیئرمین

میرا منسٹر صاحب ! بہت شکریہ جناب :سینیٹر ڈاکٹر کھٹومل جیون 
بھی بستی ہے، کوئی  سے یہ سوال ہے کہ پچھلے دس سال سے پاکستان میں اقلیت

student جو بھی بچے  ہے کہ میرٹ کو چھوڑ کر ہم نے تو سنا۔باہر بھیجا گیا ہے
ہمیں  listمہربانی فرما کر یہ ۔کے بچے ہیں سبھیجے جاتے ہیں یہ بیوروکریٹ

provide  کی جائے کہ یہ بچے کس کے ہیں اور ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے
 remote تاکہ بڑھایا جائے province wise quota کریں گے کہ requestاور ہم یہ 

areas کا کے بچوں کو باہر جانےchance ۔سکے مل
ہے۔ statementہے یا Questionآپ کا : جناب چیئرمین
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۔سے کوئی گیا ہے اقلیت ۔ہے question: سینیٹر ڈاکٹر کھٹومل جیون
Mr. Chairman : It is question. Dr. Sahib, have you understood and 

please answer it.
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: No, it is not a question 

at all. However this is concerned in the form of statement which is made by the 
honourable member. This does not need any reply.

آباد سے کوئی گیا ہی اسالم توکے بچے ہیں  اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ بیوروکریٹس
اس پر  اگر جواب پڑھ کر۔بھیجتے ہیں کرکے selectصوبوں سے  ،نہیں ہے

comment ۔کیا جائے تو بہت مناسب ہے
۔بلوچ صاحب آپ بھی پوچھ لیجئے ،جی: جناب چیئرمین

Senator Sabir Ali Baloch: Mr. Chairman, can this interruption be 
stopped? You gave me the floor and look at here. Thank you sir, Mr. Chairman 
Sir, the first thing the Minister of Education should have been present here 
because he,---

Mr. Chairman: Doctor Sahib is willing to answer the question.

Senator Sabir Ali Baloch: Sir, the Minister of Education should 
have been here because he would have been in better position to answer and the 
thing is,

یہ ایک یا دو کی  جو I doubt۔ہےٹا ایک یا دو کا کہا گیا ہے کہ بلوچستان کا کو
figure ۔دی گئی ہے

I will ask the concerned Minister, will you please name those one or two 
students who were sent abroad?

 بڑاتو یہ ہے کہ یہ بات پہلی : اعوان ظہیر الدین بابر سینیٹر ڈاکٹر
un-called for comment ۔تھا Constitution  پڑھ کرcomment فاضل ممبر ۔کرنا چاہیے

 .information is not credibleحکومت کے ساتھ ہے کہ جی یہ  کا تعلق

میں نے کل بھی کہا ہے کہ حکومت کے لوگ اس وقت : جناب چیئرمین
۔میں ہیں اپوزیشن

اور ہیں remarks غلط یہ بڑے :اعوان ظہیر الدین بابر سینیٹر ڈاکٹر
دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا یعنی نام کا تعلق ہے

that requires a separate question. You give me a question, I will give you the 
names, give me the question.

ڈاکٹر خالد سومرو صاحب۔: جناب چیئرمین
۔پورے نہیں ہوئے ہیں questionsتین : سینیٹر الیاس احمد بلور

پر سوال  questionسب کی خواہش ہے کہ اسی ! جناب : جناب چیئرمین
۔جائے کیا

Keeping in view the wishes of the members, let them ask the question, what they 
want.

! شکریہ جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
ہ تھی کہ جس طرح بلوچستان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہمیں نظر میری گزارش ی
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انداز کیا گیا ہے تو میں بھی احتجاج کرتا ہوں کہ سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز 
افراد  77ےان  ۔میں جن کو اعلی تعلیم کے لیے باہر بھیجا گیا ہے 2006 ۔کیا گیا ہے

 8میں سے صرف  40میں  2007نوجوان تھے۔ 9صوبہ سندھ کے  سے میں
نمبر ایک یہ ہے کہ سندھ کے ساتھ جو ۔تھے 11 سے میں 63میں  2008۔تھے

کیا اس کے لیے وزیر موصوف یقین ۔ناانصافی ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے
۔دہانی کرائیں گے

۔ اسالمی تعلیمات کے حوالے سے باہر کسی کو نہیں بھیجا جا رہا ٢نمبر
کو وغیرہ بھیجا گیا یکسیم ،ترکی ،رومانیہ ،مصر ،نیہاں لکھا ہوا ہے کہ چی۔ہے
مکہ یونیورسٹی میں ہائر اسالمی  ،مدینہ یونیورسٹی ،االزہر یونیورسٹی میں۔ہے

جن کے  کو بھیجا جائے، ہمارے مدارس کا ہمارے نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن
 یٰلعربی کی اع ،کے لیے مصر بھیجا جاتا ہے اسالمک ایجوکیشن ،ساتھ ا الحاق ہے

۔تعلیم کے لیے بھیجا جائے
تیسری بات یہ تھی کہ وزیر موصوف صاحب نے فرمایا ہے کہ صوبائی 

اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ جناب ان کی ۔میرٹ پر بھیجتی ہے حکومت
selection کے لیے ایک private organisation test ۔لیتی ہے

Mr. Chairman : Question the Honourable Minister so that reply can 
come.

سوال کے  یہ تینوں چیزیں میں نے :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
۔عرض کی ہیں طور پر

منسٹر صاحب جواب دے دیجئے۔۔ٹھیک ہے :جناب چیئرمین
پہال ! جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر ڈاکٹرظہیر الدین بابراعوان 

کوئی زیادتی نہیں ہوئی توئی ہے زیادتی ہو انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کے ساتھ
کے  اگر زیادتی ہوتی تو گورنمنٹ آف سندھ کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کوٹے۔ہے

میں  ۔کی خود بھجوایا ہے selectionلوگ ظاہر ہے اس پر بات کرتے انہوں نے خود 
,I am repeating itہوں  سمجھتا I am guilty of repetition for the third time. Please 

allow me to do that because that is the repeated question which is coming. Now, 
this one, secondly کے اندر جو ام القرآن  مکہ اور مدینہ ،ان کا ارشاد ہے کہ االزہر

یا جامعہ مرکزی سعودیہ یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیاں ہیں ان  یونیورسٹی
فاضل ممبر صاحب  میں بھیجا جاتا۔میرے خیال میںکے اندر لوگوں کو کیوں نہیں 

cultureکی توجہ حاصل نہیں کر سکا جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ  exchange scheme 
پر ہم کسی کو  gift اس دیتا ہے اور giftہمیں  donor countryکا مطلب یہ ہے کہ ایک 

ریعےبرادران کے اس اجالس کے ذ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز آج ۔بھیجتے ہیں
بھیجیں گے  scholarships جتنے وہاسالمی دنیا میں پہنچ جائے گی اور اور اسالم

۔اتنے انہوں نے بھیجے میں عوام کو بتاؤں گاکہ
 Professor۔شاہد حسن بگٹی صاحب ،بہت بہت ،شکریہ: جناب چیئرمین

Sahib on his behalf. Question No. ۔پڑھ لیں
۔٧٩سوال نمبر : اہیم خان سینیٹر پروفیسر محمد ابر

 79. *Senator Shahid Hassan Bugti:
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Will the Minister for Education be pleased to state whether there 
is any proposal under consideration of the Government to grant 
promotion to the Trained Graduate Teachers in the Federal
Directorate of Education on the basis of criteria being followed 
for such teachers in Provincial Education Departments, if so, its 
details?

Mir Hazar Khan Bijarani: There is no proposal under 
consideration of the Government to grant promotion to the Trained 
Graduate teachers in Federal Government Education Department on the 
analogy of those teachers in Provincial Education department. However, 
a proposal for up-gradation of the posts of Trained Graduate Teachers 
from BS-16 to BS-17 alongwith other teaching cadres, has been prepared 
and submitted to Establishment Division through Ministry of Education 
on 21-05-2009.

Mr. Chairman: Answer taken as read, any supplementary?

یہ بتایا گیا ہے ً! جناب چیئرمین :سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان 
 followکو  criterionکہ وفاقی سطح پر اساتذہ کی ترقی کے لیے صوبائی سطح کے 

کی ترقی کے لیے کیا معیار  میرا سوال یہ ہے کہ وفاقی سطح پر اساتذہ۔نہیں کیا جاتا
۔ذہ کو ترقی مل رہی ہے یا نہیں مل رہیکیا وفاقی سطح پر اسات۔ہے criterionہے کیا 

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. 
Chairman. This question was particularly related to the teachers of grade-16, 
because that was in mind of the person who has asked this question, honourable 
Member asked this question. Now the promotion formula is that internal 
promotion is given to 75% of the teachers and 25% is the direct recruitment, so 
direct appointees are 75%, ¼th and rest all goes to the promotion and the 
criterion for the promotion is of course not only given in the provincial laws, 
rather it is laid down in the Esta Code as you know, seniority-cum-fitness.

Promotion case of Trained Graduate Teachers from BS-16 to 17 
alongwith other teaching cadres has been prepared and submitted to the 
Establishment Division through Ministry of Education on 21st of May, 2009. 

Mr. Chairman: Thank you. Talha Mahmood Sahib. 
(Interruption)

Questions ۔پیرزادہ صاحب  گیاوہ تو ہو  :جناب چیئر مین  Hour ہے، 
طلحہ محمود صاحب۔  لیں۔ اس کے بعد دیکھ

)مداخلت(
سواالت بہت سارے ہیں۔ ممبرز  ۔آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے: جناب چیئر مین

بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں۔ 
(Inaudible)
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انہوں  ،دیاscholarship۔ ہم نے ان کو پورا ۔:سینیٹر عبد الخالق پیرزادہ
نہ  ہوتی رہتی ہے لیکن ہم ان سے بھیک نہیں مانگتے نے بالکل نہیں دیا۔ یہ گڑ بڑ

 دیتے ہیں۔ یںہم ہدیہ وہ 
طلحہ محمود صاحب۔ سوال نمبر پڑھ لیں۔  شکریہ۔: چیئر مین جناب

80. *Senator Muhammad Talha Mahmood:

Will the Minister for Labour and Manpower be pleased to state 
the names and designation of the officers of the Ministry who 
sent abroad on official visits during the last three years indicating 
also the purpose of visit and amount spent in each case?

Syed Khursheed Ahmed Shah: The requisite information is 
attached at annexed-A.
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Mr. Chairman: Any supplementary?

وزیر  یہاں پوچھا گیا ہے جناب: بلیدی محمد اسمٰعیلڈاکٹر سینیٹر 
کہ تین سالوں کے دوران وزارت کی طرف سے سرکاری دورے پر  صاحب سے
آپ دیکھتے ہیں  !جناب چیئرمین کیا تھےکی تعداد اور مقاصدofficers بھیجے گئے

 وزیر بڑے مہربان ہمارے ان تین سالوں کے دوران کئے گئے۔ دورے۵١کہ 
اسی  اور وزارت ن کییہ دورے ا ،یہ آئے ہیںسے جب  ،ہیں خورشید شاہ صاحب

تو کیا وزیر صاحب ۔۔۔ ۔بتائے گئے ہیں جو مقاصد حکومت کے دوران ہوئے ہیں۔
 پر اتنا اس محکمے نا، باہر دورے کرنا اورہیں کہ رقم کا خرچ کر مجھے بتا سکتے

کوئی فائد ہ کواس ملک  و،ک آیا ان دوروں سے اس محکمے ،درست ہےبوجھ ڈالنا
سیر و تفریح کرنا، یہ کیا ہے۔ کیا وزیر صاحب  ،دوروں پر جانا نہیں؟پہنچا ہے یا 

کچھ زیر غور ہے؟ کے لئےمجھے مطمئن کریں گے؟ ان دوروں کو کم کرنے 
 ۔جی وزیر صاحب ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ: جناب چئیرمین

کے فنڈ مت پاکستان تو حکوtotally 33اس میں  :سید خورشید احمد شاہ
گئے کئے سے international fundingہیں جو  دورے وہ ١٣گئے ہیں اور  کئےسے

اور  ہوئے ہیں totally 19 toursمیں ہوئے ہیں وہ ٢٠٠٨ ہیں۔ جو ہمارے زمانے میں
میں ہمارے meetingان پر جانا پڑتا ہے۔ اگر اس  ،کے لئےILOہوتے ہیں  bindingوہ 

ان ،ہوتی ہےbindingہیں یا ان کے لئے جو  labour lawsجو نہیں جائیں گے تو  لوگ
آجائے گا اور ہم باہر نکل جائیں گے۔problemکے لئے اایک 

صاحب۔ شاہد حسن بگٹی ۔٨١ھیک۔ سوال نمبر ٹ: جناب چئیرمین
Anyone on his behalf. Question No.81, Senator Shahid Hassan Bugti. Anyone 
on his behalf Q. No. 81

(Interruption)

پہ  ٨٣۔ اب ہم آگے چلے گئے ہیں۔ ٨١ہوگیا سوال نمبر : جناب چیئرمین
آگئے ہیں۔
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Dr. Khalid Mehmood Soomro Sahib. �Question No.83.
83. *Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro:

Will the Minister for Local Government and Rural Development 
be pleased to state: 

(a) the names of countries and foreign organizations providing 
financial assistance for the improvement of Local 
Government System and Rural Development in the country 
; and 

(b) the details of the projects launched -with the said financial 
assistance in the country during the last 10 years indicating 
also the location and present status of the projects so 
launched?

Mr. Justice (Retd.) Abdul Razzaq A. Thahim: (a) In the past 
ten years financial assistance was provided for different projects 
implemented through the Ministry of Local Government & Rural 
Development by various countries and foreign organizations as below:—

(i) Improvement of Local Government System:

 World Bank.

(ii) Rural Development:

 Asian Development Bank (ADB).

 Consortium of United Nations Development Program 
(UNDP), Royal Norwegian Embassy (RNE), Swiss 
Development Corporation (SDC) & Department for 
International Development (DFID) of UK.

(b) The details of the projects implemented through the above 
foreign assistance are as below:—

(i) Training to elected leadership and Government 
functionaries – World Bank Loan No. CIP 2829.

Disbursement: Rs. 56.641 million Duration: 3 years 
(2001—2003)
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Location: All four provinces
Scope: To impart training to elected leaders and 
government functionaries working with local governments.

Executing Agencies: National Reconstruction Bureau 
(NRB) and Provincial Local Government Institutes

Present Status: Completed

(ii) District Road Resource Management Project - ADB 
Technical Assistance under Loan No. 2178-Pak (SF)

Amount: Rs. 146 million
Duration: 3 years (2007 – 2009)
Location: All four provinces
Scope: Feasibility, Design and Detailed Engineering for 
Construction and Upgrading of 1200 kilometers of rural 
access roads so as to develop a portfolio that may be 
funded under future program by ADB and other donors.
Executing Agencies: Project Management Unit Rural 
Access Roads MLG&RD in collaboration with provincial 
works and communication departments

Current Status: Work in progress and targeted to be 
completed by March 31, 2010. The foreign consultants 
however, for security reasons are reluctant to visit Pakistan. 
The matter has been picked up with the Asian Development 
Bank and subject to its resolution work would be 
completed as per target date.

(iii) Gender Justice Through Musalihat Anjuman Project 
(GJTMAP) - UNDP, RNE, SDC & DFID cofinanced

Amount: $ 8.986 million

Duration: 7 years (2005 – 2011)

Location: All four provinces

Scope: Establishment of Musalihat Anjumans in all union 
councils of 20 districts in all four provinces to facilitate 
establishment of an Alternate, Dispute Resolution System 



26

for settlement of disputes through mediation, conciliation 
and arbitration on mutual consent of both parties to the 
dispute with particular focus on family disputes and other 
non compoundable civil and criminal disputes.

Executing Agencies: MLG&RD and provincial local 
government departments.

Current Status: A total of 1081 Musalihat Anjumans 
established in 1063 union councils of the selected 20 
districts. Legal cover provided in the Local Government 
Ordinances (LGO) of the four provinces and endorsed by 
the Supreme Court in the Judicial Policy. Rules of Business 
and Standard Operating Procedures established. Training 
imparted to members of Musalihat Anjumans, UC staff and 
judicial/police functionaries. Arrangements also established 
with judiciary and police for referral of cases and the high 
courts have issued necessary instructions to the subordinate 
courts for full cooperation. The union councils have also 
established the necessary arrangements to process and 
settle disputes referred to the Anjumans within 30 days. A 
total of 7,464 (74%) of the 10,053 disputes referred were 
resolved. 

Mr. Chairman: Any supplementary?

میں نے پوچھا تھا کہ باہر کے  :سینیٹر ڈاکٹرخالدمحمود سومرو
کہاں خرچ  ،پ کیسے خرچ کرتے ہیںآممالک جو امداد دے رہے ہیں وہ پیسے

کرتے ہیں۔ مثَال عالمی بنک، دیہی ترقی، ایشیائی ترقیاتی بنک وغیرہ۔ تو یہاں ایک 
ر بلدیات کے ساتھ کام ملین روپے منتخب لیڈروں او ٧٠یہ بتایا گیا ہے کہ تقریبَا تو 

سیاسی  ،۔ یہ لیڈر کون تھےگے کی تربیت پر خرچ کئے جائیں کرنے والے اہلکاروں
 ۵۶کس قسم کے تھے،  مذہبی پارٹیوں کے لیڈر تھے، اہلکار ،پارٹیوں کے لیڈر تھے

ملین روپے جو خرچ کئے گئے اس سے فائدہ کیا ہوا؟
۔ بتایا گیا ہے کہ ٢نمبر 

میں ایک سوال  سپلیمنٹری .You can ask one question:جناب چیئرمین
.کر سکتے ہیں۔

اسی سوال کی یہ تین مختلف  نہیں۔: سینیٹر ڈاکٹرخالد محمو د سومرو
شقیں ہیں۔

آپ ہر شق پر ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ : جناب چئیرمین
 دوسرے نمبر پر لکھا جی جناب۔: خالد محمود سومروڈاکٹر ر ٹسینی

کلو میٹر سڑکیں تعمیر  ١٢٠٠۔خرچ کئے گئے ہیں million rupees 146گیا ہے کہ 
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کی گئیں ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ صوبہ سندھ میں کتنے کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی 
گئیں اور کن کن عالقوں میں؟

کی رقم خرچ کی ہے کہ ہم نے  million dollars 8.9انہوں نے  ۔٣نمبر 
بیس اضالع پاکستان میں آپ  سے کیا فائد ہوا ؟ وہانجمنیں بنائی ہیں۔ اس  مصالحاتی

ان پیسوں کا کیا فائدہ پہنچا ؟  ،کیا trainedنے منتخب کئے۔ کن کن لوگوں کو آپ نے 
گر وزیر موصوف بتا دیں۔اسے لےکے حوا ان تینوں سواالت

وزیر صاحب۔  ۔شکریہ: جناب چئیرمین
برائے بلدیات و وزیر (عبد الرزاق اے تھہیم)ریٹائرڈ( جسٹسسینیٹر 

کہ تین سالوں میں  تھا pointجو ان کا  ۔١نمبر  شکریہ چئیرمین صاحب۔): دیہی ترقی
56.641 million rupeesوہ تو لوگوں کو  ،جو تربیت پر خرچ ہوئے ہیںtraining دی

گئی ہے۔ اگر فاضل ممبر چاہیں تو میں ان کو تفصیل دے سکتا ہوں جن لوگوں کو 
training  دی گئی ہے۔

جن پر ہیں District Roads Resource Management Projects ۔ جو٢نمبر 
146 million rupees amount ہے۔ اس کیfeasibility report  ابھی تکstudy  ہو رہی

 feasibility study completeہے۔ اس پر عملی طور پر کام شروع نہیں ہوا ہے۔ جب 

کے بعد کام شروع ہو گا۔ تو اس  by the end of this yearہو جائے گی 
 مصالحتی انجمن واال، تو میں ان کو انشاء اهللا ۔ جو ان کا سوال تھا٣نمبر 

 سارے اضالع کی تفصیل دے دوں گا۔
تا کہ  کر لیجیئےگاmeetingایک  آپ ذرا ان کے ساتھ: جناب چئیرمین

ڈاکٹر صاحب کی تسلی ہو جائے۔ 
ڈاکٹر  جی جناب۔:یمہتھعبد الرزاق اے )ریٹائرڈ(سٹس جسینیٹر 

سب تفصیل دے دوں گا۔  کر کے ان کو meetingصاحب سے 
محمد علی درانی صاحب۔  شکریہ۔ :جناب چیئر مین

84. *Senator Muhammad Ali Durrani:

Will the Minister for Environment be pleased to state:

(a) the names of the projects launched by the Ministty in 
Punjab during the last three years indicating also the 
expenditure incurred on each project;

(b) the details of the said projects launched in Bahawalpur. 
Rahim Yar Khan and Bahawalnagar districts indicating 
also the location thereof and

(c) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to launch tree plantation projects in 
Bahawalpur Division?
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Mr. Hameed Ullah Jan Afridi: (a) Details of projects launched 
by the Ministry in Punjab during the last three years are as under:—
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Mr. Chairman: Any supplementary? Scanned

 reciprocity detailاس میں انہوں نے  جناب: سینیٹر محمد علی درانی

میں  district aspect صرف اس میں ایک چیز ہے کہ سے سارا جواب دے دیا ہے۔
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50 million  کےprojects launch جبکہ باقی تمام  گئے ہیںکئےdistricts  میں کوئی
project launchبتائیں۔ وزیر صاحبنہیں کیا گیا۔ اس کے بارے میں 

وزیر صاحب۔  :جناب چیئرمین
میں گزارش یہ ): وزیر برائے ماحولیات(آفریدی جناب حمید اهللا جان

اس وقت یہ ہے کہ  منصوبے تھے۔بلکہ چھ کروں گا کہ اٹک میں ضرور چار 
بھی فراہم کی  detailsکی  ناور ابھی  بھی ہیں اور سرگودھا میں میںبہاولپور ڈویژن 

کوئی  ل جائیں گے اور اگرتو ان کو مدیکھ لیں  Annexure معزز ممبراگر ۔گئی ہیں
ہوں۔  ہیں تو میں حاضر ہتےتفصیل چا

بہت شکریہ۔ ہمایوں صاحب۔ : جناب چیئرمین
شکریہ جناب۔ میں : مندوخیل محمد ہمایوں خان نیرانجیسینیٹر 

Minister for Environment  سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرےknowledge میں
filtration plantیا پینے کے پانی کا  sewerage treatment plantپنجاب میں کوئی  as 

such  کوئی خاص کسی بھی میرے چھوٹے شہر میں نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے
وقت میں کوئی  کہ آنے والے ہیں proposalsایسی  یا ہے ان کا کیا پروگرام اور آگے

ہے؟project under considerationیسا اا
جی وزیر صاحب۔  :جناب چیئرمین 

 تو نہیں کیا تھا speaker onنے اپنا  ممبر: جناب حمید اهللا جان آفریدی
نہیں آ سکی۔  مجھے ان کی بات پوری طرح سمجھ

اگر  ۔کر دیجئیے question repeatذرا زور سے بول کر : جناب چیئرمین
سپیکر بند ہے تو کھول دیں۔ 

 پہ ہوں یٹمیں تو اپنی س: مندوخیل محمد ہمایوں خان نیرانجیسینیٹر
۔ ان کو کھول دینا چاہیے

ذرا زور سے بولیں۔  یہ کھال ہوا تھا: جناب چیئرمین
میں وزیر صاحب سے یہ : مندوخیل محمدہمایوں خان نیرانجیسینیٹر 

 by and largeیا  پنجاب کے کسی بھی شہر میں پوچھنا چاہوں گا کہ میرے علم میں

کی بہت کمی ہے۔ پنجاب کے کسی بھی  sewerage treatment plantsپورے ملک میں 
sewerageشہر میں  treatment plants اور پینے کے پانی ابھی تک نہیں لگائے گئے 

بھی کوئی خاص نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا آنے  filtration plantsکے 
نہیں؟یا کہ  ہیں projects under considerationوالے وقت میں کوئی ایسے 
صاحب۔  شاہ: جناب چیئرمین

بات کر  کی treatment plants یہجناب : جناب حمید اهللا جان آفریدی
 رہے ہیں۔

جی۔ : جناب چیئر مین
 کی بھی یہاں پہ treatment plantsجناب : فریدیآان ججناب حمید اهللا 

 کسی جگہ پہ لگےپنجاب میں کسی  treatment plantsہے کہ  صورت حال ایسی
فراہم کر دیں گے  دیں تو ان کو پوری تفصیل دے fresh questionہوئے ہیں۔ اگر یہ
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 لیکن اس بارے میں یہ حق بجانب ہیں کہ بہت کم جگہ پہ ہیں لیکن ایک دو جگہ پہ
کہ ہیں۔  ے علم میں ہےمیر

شکریہ۔ جی درانی صاحب۔ : جناب چیئرمین
ذکر  کا انہوں نے projectsجنجناب ایک تو  :سینیٹر محمد علی درانی

کب شروع ہو رہے ہیں۔ اس projectsیہ وہاں  ،ہوں relatedبہاولپور سے میں  ،کیا ہے
 treatment plantsکوئی تفصیل جواب میں موجود نہیں ہے اور یہ جو میں کے بارے 

issueجتنا  ہے اس وقتindustrial wasteسارے کا سار ا  وہ ہےuntreated دریاؤں 
 Ministry ofاس پر  ۔ہے اور یہ بہت بڑا قومی سانحہ ہےمیں ڈاال جا رہا 

Environmentہی نہیں بلکہ پوری قوم کو توجہ دینی چاہے۔ اس کے بارے میں کو 
کیا ہیں اور  Total projects۔ بات کی جا سکتی تھیتو اس پر  ہے planاگر کوئی بھی 

ہے۔  ئندہاور نہ آ ہے planکہ نہ کوئی  اس سے لگتا ہے ہیں ؟designsکیا 
جی وزیر صاحب۔ : جناب چیئرمین

یہ  میں پر جو پہال سوال ہے اس ان کا: جناب حمید اهللا جان آفریدی
 ہے اور دوسرے million 350ڈویژن کے لئے  بہاولپور گزارش کرنا چاہوں گا کہ

 matterیہ ایک  تو انہوں نے ذکر کیا ہےکا treatment plantsن سوال میں یہ ہے کہ ج

of concern اور  جو بڑے شہر ہیں وہ بھی ہیں اور اس میںہے پوری قوم کے لیے
وہاں اس پر توجہ کی ضرورت ۔ہے شیخوپورہقصورہے،  پنجاب میں بھی جیسے

ہے۔ اس چیز پر منسٹری ان لوگوں سے بات کر رہی ہے۔ بہت سی چیزیں پائپ الئن 
ہ چاہیں تو ان کو اس میں ہیں، یہ سامنے آ جائیں گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ی

کی تفصیل فراہم کی جا سکتی ہے۔ 
چوہدری صاحب کی  چوہدری شجاعت حسین صاحب۔: جناب چیئرمین

.anyone on his behalfطرف سے 

85. *Senator Ch. Shujaat Hussain:

Will the Minister for Social Welfare and Special Education be 
pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to register senior citizens in the Country; and

(b) the facilities being provided to senior citizens at present?

Mrs. Samina Khalid Ghurki: (a) At present, there is no 
proposal under consideration to register senior citizens in the country.

(b) Presently, following facilities are being provided to the 
senior citizens:—
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(i) Employee’s Old Age Benefits (EOB) scheme for the 
workers and employees of industrial institutions, trade and 
business organizations, and other institutions working 
under labour laws. This includes provision of benevolent 
grants, other benefits and group insurance.

(ii) Through Benevolent Fund scheme, financial assistance to 
the families of deceased government employee and 
financial assistance at the time of retirement is provided.

(iii) Pension facilities for government employees at their 
retirement.

(iv) Special handling counters at major hospitals, major railway 
stations, airline reservation offices, airports, banks and post 
offices etc to attend them on priority.

(v) Old Peoples’ home “AFFIAT” established by the 
Government of the Punjab aiming to provide shelter, food, 
medical, recreational and transportation services to the 
inmates.

(vi) Monthly stipend programme for senior citizens by 
government of NWFP.

Pakistan Bait-ul-Mal has decided to establish Senior Citizens 
Homes (to be called Pakistan Homes) for senior citizens (over 60 years 
age) across the country, in phases.

Initially five homes, one each at provincial headquarters and 
Islamabad would be established.

Estimated expenditure on one Senior Citizen Home would be Rs. 
15 million. The expenditure would be met from the unspent Food 
Support Programme funds.

کے بارے میں سوال  senior citizens یہ جناب واال: سینیٹر وسیم سجاد
کی senior citizenر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا۔ اوًال یہ کہ ہے۔ میں محترمہ وزی

 state-controlled تعریف کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ممالک میں جو

organizations وہاں  ،ہیں مثًال پی آئی اے ہے یا ریلوے ہے، اس قسم کے ادارے ہیں
آئی اے میں اس قسم  پر ان کو سفر کی اجازت ہوتی ہے۔ پی concessional rateپر 

کے لیے ہے۔ کیا وزیر صاحب بتائیں گی کہ کیا وہ ایسی  صحافیوںکی اجازت غالبًا 
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کو اس قسم کی سہولت پی آئی اے اور senior citizens کوئی تجویز پیش کریں گی کہ
اداروں میں مل سکے؟ relatedدوسرے 

جی وزیر صاحبہ۔: جناب چیئرمین
ریہ چیئرمین صاحب۔ میں سمجھتی ہوں شک: محترمہ ثمینہ خالد گھرکی

 important questionکے متعلق بہت  زکہ چوہدری شجاعت صاحب نے سینئر سٹیزن
سوال کیا ہے، اس کے متعلق میں یہی کہوں گی  ہے اور ابھی معزز رکن نے جو کیا

 تھوڑا سا فرق ہے۔ چونکہ ہماری سوسائٹی میں نسبتکی  کہ ہمارا دوسرے ممالک
senior citizensکوfamilies بھی بہتsupport  کرتی ہیں۔ یہ ہمارا کلچر بھی ہے اور ہم

کرتے  supportمسلمانوں اور ان میں فرق ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو خود بھی بہت 
کے لیے جو سہولیات ہیں، اس میں  senior citizensہیں لیکن حکومت کی جانب سے 

 %50میں  اس کیا سہولت ہے تو انہوں نے جو خاص کر پوچھا ہے کہ انہیں ریل میں

senior citizens  کے لیے ہے اور اگرby air  یا پی آئی اے سے سفر کرتے ہیں تو
اگر وہ کسی اور کالس  کے لیے کیا ہے۔ senior citizensتو انہوں نے %50اس میں 

ہے۔%50می کے لئے واکان ہے اور%25اس کےلیے  میں سفر کریں تو
سومرو صاحب۔ڈاکٹر خالد : جناب چیئرمین

 senior citizensمیں عرض کرتی ہوں کہ : محترمہ ثمینہ خالد گھرکی
پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کس کو سمجھتی ہے تو  definitionاگر آپ ویسے  کی

above 60 years جو لو گ ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔
Mr. Chairman: Now, you are senior citizen.

ہمارے لیے بہت قابل  Senior citizensلیکن : یمحترمہ ثمینہ خالد گھرک
احترام ہیں۔ 

Mr. Chairman: The question is, what are concessions being given to 
the senior citizens.

ہیں لیکن senior citizensتو Senior citizens :محترمہ ثمینہ خالد گھرکی
سمجھتے ہیں۔  مختلفاس سے  اگر آپ ان کو اسالمی نقطہ نظر سے دیکھیں تو لوگ

کہ منسٹر صاحبہ کے مطابق I take itبہرحال :سینیٹر وسیم سجاد
all persons over the age of 60 years are entitled to 50% discount on PIA fairs 
throughout the country. I think this is very good news which must be shared by 
the Government. 

جی جہانگیر بدر صاحب۔: جناب چیئرمین
 senior برطانیہ میں جو! جناب چیئرمین: جہانگیر بدرمحمد سینیٹر 

citizens  سال ہے اور  ۶۵ہیں، ان کی عمرin most of the European countries  یہی
میں  busesمیں بھی اور departmental private storesعمر ہے اور وہاں پر بہت سے 

کرتا ہے کہ ملک کتنا ترقی  dependتعدد جگہ پر یہ سہولت دی گئی ہے۔ یہ بھی م
 کو دی جا سکتی ہیں لیکن یہاں پر جو senior citizensیافتہ ہے اور کیا سہولیات 

senior citizensسوال ہے، وہ پہلے سے ہی بہت مراعات یافتہ ہیں۔  کا یہ
۔ئے گاڈاکٹر خالد صاحب۔ سب کو موقع مل جا: جناب چیئرمین

I think, everybody is interested in the senior citizens question.
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)مداخلت(
 ۔پہلے منسٹر صاحب بول لیں ۔ایک منٹ ڈاکٹر صاحب: جناب چیئرمین

ان کے بعد آپ ہی کہیں گے۔ حاجی صاحب آپ کی باری بھی آئے گی۔ سب کی 
 I know, everybody is interested in this question and everybodyباری آئے گی۔

will get the chance. 
منسٹر صاحبہ کے جواب میں : سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان

لیڈر آف دی اپوزیشن نے بڑا لذیذ اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا پی آئی 
اے، اس کا مطلب میں یہ سمجھوں، بات ریلوے کی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 

کی  %50والے ہیں، ان کے لیے  years and above age 60 کیا اب پی آئی اے میں جو
concession وضاحت ریکارڈ پر رکھوا لیں۔ ورنہ یہ نہ ہو کل  کی ہو گئی ہے۔ اس

 governmentنہ ملے اور پھر  concessionوہاں دوست جائیں اور ان کو وہاں سے 

assurance میں لے جائیں۔  کمیٹی جائے کہ جی اسے کی بات آ
کر دیجیے۔  clear منسٹر صاحبہ آپ اسے ۔جی: جناب چیئر مین

)مداخلت(
آ رہے supplementary questions ابھی ایک ہی سوال پر: چیئرمین جناب

صابرین۔ اهللا مع ال ان ,pleaseہیں۔ڈاکٹر خالد صاحب 
 ہے، اگر آپ concession %50ریلوے میں : محترمہ ثمینہ خالد گھرکی

economy class  کی کسی کالس میں سفر  اوپرمیں سفر کریں گے۔ اگر اس سے
ہے۔  concession %25 کریں گے تو

 .You only talked about the Railways! وزیر صاحبہ: جناب چیئرمین
ہو گیا۔ جی ڈاکٹر خالد صاحب۔ clarifyپی آئی اے میں نہیں ہے۔ 

بہ کے جو پہلے منسٹر صاح: سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
comments  تھے وہ مختلف تھے اور جو اب ہیں وہ مختلف ہیں۔

کر دیا گیا ہے۔  clarifyاسی لئے : جناب چیئرمین
میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے : سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

پہلے پی آئی اے کی بات بھی کی تھی۔ 
 .pleaseال کیجیےکر دیا ہے۔ اب آپ سو clarifyاچھا : جناب چیئرمین

ے پوچھا گیا یبزرگ شہریوں کے ل: سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
ریٹائرڈ سرکاری مالزمین  جو وتذیل میں جو تفصیالت بتائی گئی ہیں  ہے تو اس کی

تمام بزرگ  کو سہولیات دی جاتی ہیں،تقریبًا ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور سوال
اری مالزم ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو شہریوں سے متعلق ہے، خواہ وہ سرک

کیا آپ نے پی آئی اے سے اس قسم کی کوئی سفارش کی ہے کہ دیگر ممالک کی 
طرح یہاں بھی ان کے لیے کوئی سہولت ہو۔

ضمنی سوال ایک ہوتا ہے۔ آپ ایک سوال کیا کیجیے۔ : جناب چیئرمین
احبہ، صرف ایک سوال کا منسٹر ص آپ ایک ساتھ تین چار سوال کر لیتے ہیں۔ جی

جواب دیجیے، جو پہال سوال تھا۔
جو پی آئی اے کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔: محترمہ ثمینہ خالد گھرکی
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اس کا تو آپ نے جواب دے دیا۔ : جناب چیئرمین
نہیں ہے کہ  proposalابھی تک کوئی ایسی : محترمہ ثمینہ خالد گھرکی

دیا جائے۔  percent concessionیا اتنے  %50کو  senior citizensہم ان سے کہیں کہ 
 government employeesیہ صرف ریلوے میں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو 

ریلوے میں ہر  concession یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ concessionہیں، ان کو یہ 
۔ ہےبزرگ شہری کے لیے 

Mr. Chairman: Leader of the House, you will get chance in the end. 
Semeen Sahiba.

(Interruption)
Mr. Chairman: After Semeen Sahiba.

منسٹر صاحبہ ! شکریہ چیئرمین صاحب: صدیقییوسف سینیٹرسیمیں 
سپتالوں اور ایئر کو میں یہ بتاناچاہوں گی کہ بزرگ شہریوں کے لیے جو سہولیات ہ

سٹاف رکھتا ہے، نہ ہی ہم جیسے  کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ نہ پورٹ پر ہیں، ان
ایک اور  senior citizensشہری رکھتے ہیں۔ دوسرا میرا ان سے سوال یہ ہے کہ 

بڑے مسئلے سے دوچار ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ 
بہت سی اوالدیں اپنے ماں باپ سے جائیدادیں اپنے نام کرواتی ہیں اور انہیں گھر 

 ان کے لیے کہہے  proposal ہیں تو کیا حکومت کے ذہن میں ایسی سے نکال دیتی
legal advisory committee or board  تشکیل دیا جائے، جہاں جا کر وہlegal advice 

ہی نہیں، اس میں غریب  middle classامیر طبقہ یا  senior citizensلے سکیں کیونکہ 
رورت ہوتی ہے۔کی ض guidanceطبقہ بھی شامل ہوتا ہے، جن کو 

جی منسٹر صاحبہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. 

Chairman. I am very happy that this question relates to one piece of legislation 
which you prepared as Law Minister.

Mr. Chairman: Thank you. As Public Defender.

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: The Public Defender. 
That we have presented before the National Assembly of Pakistan.

 this government has prepared the piece ofکرنے کے لئے take upاس کو 

legislation. قومی اسمبلی میں یہlayے بعد وہ یہاں پر آئے گا۔ کر دیا ہے اور اس ک
آپ اس میں ساری تجاویز شامل کر سکتے ہیں۔

Mr. Chairman: Leader of the House, you want to make some 
comments?

 Leader بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ :حسین بخاری نیرسینیٹر سید 

of the Opposition  نےsenior citizensمبارک  کی عمر کے بارے میں پوچھا۔ میں
 .he is senior citizen as per definition given by the Minister Sahibaدیتا ہوں کہ 

ابھی تو میں جوان ہوں۔ : سینیٹر وسیم سجاد
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ! جناب: حسین بخاری نیرسینیٹر سید 

 ہے کہ جواب میںB part تھا، چوہدی شجاعت صاحب کے جواب کے سوالاسی میں 
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Oldageپاکستان بیت المال ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے  Homes  بنا
رہے ہیں۔

The senior citizens who are beyond 60 years, they would get the benefits of that 
facility. 

حافظ رشید صاحب۔ : جناب چیئرمین
)مداخلت(
بزرگ شہریوں سے شکریہ جناب چیئرمین۔: سینیٹر حافظ رشید احمد

آیا ہے۔  متعلق ماہانہ وظیفہ اور مختلف قسم کی سہولیات کے متعلق سوال کا جواب
میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سہولیات فاٹا کے بزرگ شہریوں کے لیے بھی ہیں؟ 

یہ فاٹا سے ممبر ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سہولیات : جناب چیئرمین
فاٹا کے لیے بھی ہیں؟
بزرگ شہریوں کا احترام اسالم میں بھی : مینہ خالد گھرکیمحترمہ ث

 area-wiseہے اور پاکستان کے آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان میں کوئی 

senior citizens  ہوں گے۔
نہیں ہے۔ discriminationکوئی : جناب چیئرمین

Article 25, everyone is equal before law. Haji Adeel Sahib.
)مداخلت(

مائیک میں بولیے۔ حاجی عدیل صاحب کا مائیک کھول : جناب چیئرمین
دیجیے۔ 

)مداخلت(
تو میں نے کیا ہے۔سسٹم میں  on مائیک: سینیٹر حاجی محمد عدیل

خرابی ہے۔ ویسے بھی کل آپ فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ 
 Haji Sahib, are you on your اس وقت سسٹم صحیح ہے۔: جناب چیئرمین

seat? میاں صاحب !he is on his seat. Mian Sahib, point out  کر رہے ہیں۔
وہ میاں صاحب کی سیٹ چلی گئی ہے تو : سینیٹر حاجی محمد عدیل

میرا سوال یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے جو  ۔ابھی تک سیٹ کے چکر میں ہیں
senior parliamentarians یں ہیں؟ہیں، ان کے لیے کیا سہولت

ہے، آپ نے منسٹر صاحبہ  questionدیکھیں یہ آخری : جناب چیئرمین
سے بہت سواالت کر لیے ہیں۔ جی منسٹر صاحبہ۔

 seniorاگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ  :محترمہ ثمینہ خالد گھرکی

parliamentarians  کے لیے کوئی فرق یا ایسے کوئی اقدامات کرنے چاہییں تو وہ
دیں، ہم ان پر غور کریں گے۔ suggestionsاپنی 

Mr. Chairman: Next question. Dr. Muhammad Ismail Buledi.

اس کا  I am taking note of thisنہیں ہوا ہے،  receiveاس کا جواب ! ڈاکٹر صاحب
پر آئے گا۔ next rota dayجواب انشاء اهللا 

 Next Question No. 87, Talha Mehmood. On his behalf.
Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Question No. 87.

87. *Senator Muhammad Talha Mahmood:
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Will the Minister for Labour and Manpower be pleased to state:
(a) the amount spent on the purchase of furniture and 

stationary for the Ministry during the last three years with 
year-wise break-up; and

(b) the procedure adopted for purchase of the said items?

Syed Khursheed Ahmed Shah: 

(a)   Year Furniture Stationary
2006-07 38,558 548,295 
2007-08 7,000 548,802 
2008-09 6,200 934,485 

(b) For purchase of stationery items tender is published in 
the press every year as per procurement rules. The funds in the head of 
furniture are less than the limit of tender therefore it is purchased through 
quotation basis from open market.

Mr. Chairman: Any supplementary?

گزشتہ تین سالوں کے کہ  سوال تھا: ٹر محمد اسمٰعیل بلیدیسینیٹر ڈاک
بتائیں۔ یہ جو خریداری کی تفصیل  دوران کتنا فرنیچر خریدا گیا، اس رقم کی تفصیل

رقم بہت زیادہ ہے۔ اس غریب ملک میں اس  بتائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ
بڑھانے کا ہے، یہ  کا کوئی پروگرام ہے یا مزید کو مزید کم کرنے کا شاہ صاحب

بتائیں؟
ہےجو بلیدی صاحب  تو طلحہ صاحب کا یہ سوال: سید خورشیدعلی شاہ

 ،روپے -/38545میں  07-2006کو بتانا چاہتا ہوں کہ  Houseنے کیا ہے۔ میں اس 
 فرنیچر خریدا گیا روپے کا -/6200میں  09-2008اور  روپے -/7000میں  2007-08

ی صاحب کو زیادہ نظر آتا ہے تو ماشاء اهللا، پھر ان کو تھا۔ اب یہ فرنیچر بھی بلید
چھوٹی سی چارپائی لے دیتے ہیں، اس پر گزارہ ہو جائے گا۔

 Durrani Sahib, you are veryمحمد علی درانی صاحب۔ : جناب چیئرمین
slow today.

میں ذرا مصروف تھا۔ ! جناب: سینیٹر محمد علی درانی
Mr. Chairman: Next question No. 88. Muhammad Ali Durrani.

88. Senator Muhammad Ali Durrani:

Will the Minister for Social Welfare and Special Education be 
pleased to state:
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(a) the number of schools and handicapped centres for special 
children working in Punjab province; and

(b) the location and date of  establishment of those schools and 
centres in District  Bahawalpur, Rahim Yar Khan and 
Bahawalnagar?

Mrs. Samina Khalid Ghurki: (a) There are 24  special 
education schools and handicapped centres working in Punjab province.

(b) Special education centre for mentally retarded children, 
8-C, Rashid Minhas Road, Model Town-A, Bahawalpur and special 
education centre for hearing impaired children, Banglow No.1,  Abbasia 
Town, Rahim Yar Khan were established in 1987. There is no centre 
established in Bahawalnagar.

Mr. Chairman: Any Supplementary?

Senator Muhammad Ali Durrani: Thank you sir.

ٹھیک ہے۔ پروفیسر خورشید احمد، ڈاکٹر محمد اسمعٰیل : جناب چیئرمین
بلیدی صاحب۔

Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Question No. 90.

Mr. Chairman: Any supplementary?
90. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:

Will the Minister for Communications be pleased to state:

(a) the number al trees planted on the NHA roads in the 
country during the last 5 years with province wise and year 
wise break up indicating also the number of alive and dead 
trees out of those at present;

(b) the expenditure incurred on planting those trees; and

(c) the number of persons appointed for the said plantation?

Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Requisite details for the period 
2004—09 are given in Annex-A.

(b) Detail of expenditure on tree plantation is given below:—

Province Rs in M 

Punjab : 37.310
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NWFP : 5.086

. Sindh : Nil

Balochistan : Nil

. Motorway (M-1) : 18.110

Motorway (M-2) : 4.990
                  Total : 65.496

.
(c) Nil.

میں نے یہ پوچھا تھا کہ ! جناب:سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
اور سڑکوں پر جو درخت لگائے ہیں،  Motorwayنے  NHAگزشتہ پانچ سالوں میں 

ان کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے جو صوبہ وار تعداد بتائی ہے، اس میں سندھ اور 
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ر پنجاب، صوبہ سرحد بلوچستان میں سڑکوں پر کوئی درخت نہیں لگایا گیا ہے او
میں موٹروے۔۔۔

سوال کیجئے پلیز تاکہ منسٹر صاحب ! ڈاکٹر صاحب: جناب چیئرمین
جواب دے سکیں۔

سوال یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان : سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
 درختوں کی جو تعداد میں درخت نہ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ پنجاب، سرحد میں

ا واقعی وہ لگائے گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ یہ ذرا بتائی گئی ہے، کی
House کو بتائیں۔

بہت شکریہ۔ منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
: )وزیر مملکت برائے مواصالت(چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ

رپورٹ میں سب کچھ دیا گیا ہے۔ جہاں تک بلوچستان اور سندھ کا تعلق ہے، اس 
تھا کہ  special caseکہ درخت نہیں لگائے گئے۔ بلوچستان کا تو میں کوئی شک نہیں 

وہاں جو سڑکیں بن رہی تھیں، وہاں حاالت خراب تھے۔ وہاں پانی کا بھی مسئلہ تھا 
بھی کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے  maintainہوتی ہے، اس کو  plantationکیونکہ جو 

پروگرام بنایا ہے جو نے فوری طور پر ایک  National Highwayنہیں لگے۔ اب 
National Highway Improvement Programme  ہے، جس میںGreener Pakistan  کے

نام سے ہم نے ایک سکیم شروع کی ہے۔ اس سکیم میں فوری طور پر جو 
plantation  ،کا پروگرام بنا ہے، وہ قالت، کوئٹہ، چمن سڑک ہے۔ اس کے عالوہ حب

ژوب ہے اور ژوب تا مغل  قلعہ سیف اهللا، ،ہے ہے، مسلم باغ، قلعہ سیف اهللا اتھل
کوٹ تک ہے۔ بلوچستان میں یہ پانچ، سڑکیں ہیں جن پر پروگرام بنایا گیا ہے۔ اسی 

پر لگانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ یہ  plant N-5 360,00طرح اس سال سندھ میں 
Greener Pakistan ھلے پانچ کے نام سے پروگرام شروع ہوا ہے اور انشاء اهللا پچ

 Greenerکر رہے ہیں اور  take upسالوں میں جو نہیں ہوا، ہم اس کو فوری طور پر 

Pakistan  کے حوالے سے بلوچستان، سندھ اور دوسرے صوبوں میں یہplantation 
شروع ہونے لگی ہے۔

 Leader of theریحانہ یحیٰی صاحبہ۔ ان کے بعد آپ : جناب چیئرمین

Opposition. کہا کہ میں نے  کب نے میں کا ہوں، آپ ہاتھ ہال رہے ہیں،میں دیکھ چ
نہیں دیکھا۔

Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, thank you very much for 
giving me time to speak. I am very pleased that Minister Sahib has announced 
Greener Sindh and Balochistan, that is a dream come true but I was wondering 
that I mean they are not related to each other.

Tree plantationکا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟
جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین

میں سینیٹر صاحبہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ : چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ
National Highway Authority یسے تو وہاں کا محکمہ جنگالت سڑکیں بناتی ہے۔ و

 Nationalپر  Federal levelدرخت لگاتا ہو گا، اس کی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ 

Highway Authority  نے اپنی سڑکوں پر درخت لگانے ہیں، اس کے عالوہ تو ان
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کی وجہ سے ان کی اپنی  law and order situationنہیں ہے۔ جب  domainکی کوئی 
اغوا ہو رہے ہیں، ان کو قتل کر  engineers ،بن رہیں، وہاں رکاوٹ ہے سڑکیں نہیں

دیا جاتا ہے، موٹروے پولیس کے کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں تو اگر سڑکیں نہیں بنیں 
کیسے ہو گی۔ میں آپ  plantationکرنی ہے تو پھر  plantationنے NHAگی، جہاں 

 FC andے اور ہم نے وہاں پر ہوئی ہ changeکو بتا رہا ہوں کہ اب وہاں صورتحال 

other law enforcing agencies  کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور سڑکیں بننے کا سلسلہ
کی ہے اور  funds allocationکے نام سے ہم نے  Greener Pakistanشروع ہوا ہے۔ 

 plantationانشاء اهللا یہ پانچ، چھ سڑکیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان پر 
ونے لگی ہے۔شروع ہ

وسیم سجاد صاحب۔: جناب چیئرمین
میں نے اس سلسلے میں دیکھا ہے کہ اکثر یہ : سینیٹر وسیم سجاد

سرکاری محکمے وہ درخت لگاتے ہیں جو جلدی اگ جاتے ہیں لہذا نظر آتا ہے کہ 
اور  National Highwayدرخت لگ رہے ہیں لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مثًال اکثر 

Motorway سفیدے کے درخت لگاتے ہیں۔ سفیدے کا درخت جلدی بڑا ہو جاتا ہے  پر
 droughtلیکن یہ پانی کا بہت استعمال کرتا ہے اور خصوصًا وہ عالقے جہاں پر 

ہے۔۔۔
کر لیجیے۔ questionآپ : جناب چیئرمین

Senator Wasim Sajjad: Question is. Is the Minister aware of the 
fact that certain trees are creating drought condition and they are taking drinking 
water and what steps would he take to stop the plantation of such trees and No.2, 
what is the reason for 65000 trees

درخت ضائع ہو  65000درخت لگائے تھے، ایک الکھ بچے ہیں اور  165000یعنی  
ہیں، گئے

is this not negligence in his department and what steps he is going to take to take 
action against those persons who are responsible for this negligence?

جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
ٹوٹل جو درخت لگے ! جناب چیئرمین: چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ

 Provincial Forest Departmentہوئے ہیں، ہمارا جو  dead 1,70,000میں سے ہیں، ان 
دیے تھے، وہ درخت لگاتے تھے اور پانچ سال تک  contractہے، ہم نے ان کو یہ 

کو  FWOاچھی نہیں ہے۔ performanceبھی کرتے تھے لیکن ان کی  maintainان کو 
کی  Provincial Forest Department اچھی نہیں ہے، performanceدیے گئے، ان کی 

performance up to mark  نہیں ہے، سینیٹر صاحب نے جو فرمایا ہے، وہ بالکل
ان کے  نہیں ہے۔ ہم performance up to markٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی 

contract cancel  کر رہے ہیں اور ان کیpayment  روک دی ہے اورfurther اس 
ہوئے، ان کو ہم  contractاور جتنے  Provincial Forest Department, FWOلیے کے

cancel  کر کےGreener Pakistan  کے نام سے اپنے طور پر یہplantation  شروع
اور سکیمیں جو ہم نے اس میں شامل کی ہیں وہ  اس کے عالوہ کرنے لگے ہیں۔

private public partnership  3کے تحت schemes  ہیں۔ ایکvolunteer programme 
 freeہے، جس میں ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں، پودے ہم دیتے ہیں اور وہ ہم کو 
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کے تحت ہم  conceptہے، اس  public private partnershipدوسرا لگا کر دیتے ہیں۔
کئے ہیں اور اسالم آباد سے پشاور تک  MOUs signنے لوگوں کو شامل کیا ہے اور 

PTC  کوcontract ے، یہ دیا ہroute 153 kilometers  ہے جس پرNHA  کی کوئیcost 
بھی کریں  maintainوالے لگائیں گے اور اس کو  PTCاور اس کو  نہیں آئے گی

گے۔
Mr. Chairman: Thank you, The Questions Hour is over,

Questionsجی Hour ختم ہو گیا ہے۔The Questions Hour is over, the remaining 
questions and their printed replies placed on the table of the House shall be 

taken as read. بس جیQuestions Hour over ہو گیا ہے۔Leave applications. 
91. *Senator Muhammad Ali Durrani:

Will the Minister for Education be pleased to state:

(a) the details of campuses of National University of Modern 
Languages established in Punjab; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to establish campuses in Bahawalpur, Rahim 
Yar Khan and Bahawal Nagar Districts?

Mir Hazar Khan Bijarani: (a) Campuses of National 
University of Modern Languages (NUML) have been established at 
Lahore, Faisalabad and Multan.

(b) There is no such proposal under consideration to establish 
campuses in Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawal Nagar Districts.

+ Questions Hour is over and remaining questions and replies are placed 
at the table of the House.

92. *Senator Prof. Khurshid Ahmed:

Will the Minister for Education be pleased to state:

(a) the number and percentage of children receiving primary 
education in the country with province-wise and gender-
wise break up; and
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(b) the increase/decrease in the said percentage during last ten 
years with province wise and gender-wise break up?

Mir Hazar Khan Bijarani: (a) The number of children 
receiving primary education in the country during 2006-07 and 2007-08 
was 17.041 million and 17.233 million respectively. This indicates an 
increase of 1.12 percent in primary enrolment during one academic year. 
The Gross Enrollment Ratio which was 87% in 2006-07 increased to 90 
% in 2007-08.The province-wise and gender-wise break up of enrollment 
is given in Annex. I.

(b) The Percentage increase / decrease province-wise and 
gender–wise in the gross enrollment ratios starting from 
2000-01 is given in Annex.II (for male) and Annex-III (for 
female).  
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94. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi:

Will the Minister for Communications be pleased to state:

(a) the number of persons appointed in the Ministry during the 
last three years on daily wages with province-wise break 
up;

(b) the procedure adopted, for the said appointments?

Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Ministry of Communications has 
not appointed any persons on daily wages during the last three years.

(b) Not Applicable.

95. *Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:

Will the Minister for Communications be pleased to state:

( a) the names, educational qualifications, and place of domicile 
of the persons appointed in the Motorway Police, since 
2007; and

(b) whether any percentage out of the line recovered by 
Motorway Police during the said period was paid to the 
officers of Motorway Police, if so, the amount thereof?

Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) The requisite information is 
available at Annex-I and II.

(b) No percentage out of the fine recovered by Motorway 
Police is directly paid to the officers of Motorway Police.

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

96. *Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:

Will the Minister for Communications be pleased to state the 
total number of Vacant posts in the Ministry with grade wise breakup 
and the time by which those posts will be filled in?
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Dr. Arbab Alamgir Khan: The following posts are lying vacant 
in the Ministry of Communications, the grade wise break up is as 
under:—
—————————————————————————————

Designation BPS Number of Vacancy
—————————————————————————————

Statistical Officer 17 01 
Statistical Assistant 14 01 
Assistant 14 01 
Stenotypist 12 03
Draftsman 11 01
LDC 07 02
Drivers 04 02
Naib Qasid 01 01

—————————————————————————————
Total : 12 

—————————————————————————————
These posts will be advertised in near future.

97. *Senator Sardar Ali Khan:

Will the Minister for Environment be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of NWFP is 
required to obtain NOC from the Federal Government for 
undertaking pollution oriented activities like sports at
natural lakes of Lallusar and Salf-u1-Maluk etc; and

(b) whether any application/request from that Government for 
issuance of NOC for the said purpose is under process in 
the Ministry?

Mr. Hameed Ullah Jan Afridi: (a) Government of NWFP is 
not required to obtain NOC from the Federal Government for 
undertaking pollution oriented activities. The Ministry of Environment 
has delegated functions and powers under the Pakistan 
Environmental Protection Act, 1997 and the rules made thereunder, to 
the Provincial Governments. The NWFP Government is competent to 
take decision as deem appropriate for activities including the sports at 
natural lakes of Lallusar and Saif-ul-Maluk etc.

(b) No.
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98. *Senator Hafiz Rashid Ahmad:

Will the Minister for Communications be pleased to state:

(a) the expenditure incurred on repairing and maintenance of 
Pak-Afghan International Road in Khyber Agency during 
the last five years;

(b) whether there is any proposal under consideration of the 
government to expand the said road; and

(c) whether it is a fact that a new national highway is being 
constructed from Peshawar to Torkham, if so, its details?

Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Expenditure to the tune of Rs 
341.950 million was incurred on repair & maintenance of Peshawar -
Torkham Road (N-5) during 2004-09. Year-wise breakup is given 
below:—

F/Year Rs in M 

2004-05 34.648  

2005-06 127.032

2006-07 41.776

2007-08 72.191

2008-09 66.303
Total 341.950

(b) It was planned to expand the above road from Jamrud 
Check Post to Pak-Afghan Border to a 4-lane expressway (51 km). 
However, detailed survey/design concluded that it would be difficult to 
acquire land for expansion due to dense population/ resistance by locals.

(c) NHA is exploring an alternate route for Peshawar -
Torkham via Mulaghori but feasibility study is yet to be carried out due 
to adverse law & order situation.

99. *Senator Col. (Reted.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:
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Will the Minister for Education be pleased to state the total 
amount allocated for the Ministry of Education during the 
financial year 
2008-09 indicating also the amount utilized with head wise break 
up?

Mir Hazar Khan Bijarani: Demand wise budget allocation, 
revised allocation and expenditure incurred during the financial year 
2008-09 is as under:—

I. Demand 29 (Education Division) Rs.in Million 

Allocation Revised Expenditure
2008-09 Allocation 2008-09
546.228 573.018 564.839 

II. Demand 31 (Education) 

Allocation Revised Expenditure
2008-09 Allocation 2008-09
734.204 847.146 813.657 

III. Demand 32(Federal Govt. Educational Institutions in the 
Capital and Federal Areas).

Allocation Revised Expenditure
2008-09 Allocation 2008-09

2,058.105 2,058.105 2,495.440 

IV. Demand 140 (Development Expenditure of Education 
Division) 

Allocation Revised Expenditure
2008-09 Allocation 2008-09 

6,269.652 4,052.568 2,168.543 

Grand Total:

9,608.189 7,530.837 6,042.479

Detail break-up is at Annex-I.
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101. *Senator Wasim Sajjad:     

Will the Minister for Education he pleased to state whether it is a 
fact that the policy regarding posting of seriving husband and 
wife at the same station, known as wedlock policy, is not being 
implemented by the Federal Directorate of Education, if so, its 
reasons?

Reply not received.

102. *Senator Begum Najma Hameed:

Will the Minister for Education be pleased to state the funds 
provided by the Government to the Higher Education 
Commission during the last five years and the details of its 
utilization with head-wise and year-wise break up?

Reply not received.

103. *Senator Begum Najma Hameed:

Will the Minister for Overseas Pakistanis be pleased to state the 
number of overseas Pakistanis with counny-wise break. up?

Dr. Muhammad Farooq Sattar: The total number of overseas 
Pakistanis is 5.5 million. The Country-wise break-up of the number of 
overseas Pakistanis is at Annex-A.
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104. *Senator Begum Najma Hameed:

Will the Minister for Social Welfare and Special Education be 
pleased to stale the number and names of buildings under the 
administrative control of the Ministry in Islamabad, Lahore, 
Rawalpindi, Peshawar and Quetta which have ramp facilities for 
access of physically disabled persons?
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Mrs. Samina Khalid Ghurki: There are 08 buildings under the 
administrative control of the Ministry in Islamabad, Lahore and 
Peshawar having ramp facilities for access of physically disabled 
persons. The name of these buildings are as under:—

Islamabad. 

1. Special Education Centre for Physically Handicapped 
Children, Islamabad.

2. Special Education Centre for Visually Handicapped 
Children, Islamabad.

3. Special Education Centre for Mentally Retarded Children, 
Islamabad.

4. Special Education Centre for Hearing Impaired Children, 
Islamabad.

5. National Institute of Special Education, Islamabad.

6. National Library & Research Centre, Islamabad.

Lahore 

1. Special Education Complex, Lahore, catering four 
disabilities (Physically, Visually, Mentally Retarded and 
Hearing Impaired) also has Vocational Training Centre for 
Disabled Persons.

Peshawar

1. Special Education Complex, Peshawar, catering four 
disabilities (Physically, Visually, Mentally Retarded and 
Hearing Impaired) also has Vocational Training Centre for 
Disabled Persons.

Centres in Rawalpindi and Quetta are functioning in rented 
buildings having no ramp facilities.



62

104-A. *Senator Sardar  Ali  Khan:

Will the Minister for Communications be pleased to state 
whether it is a fact that there is no mesh barbed wires / fence at 
certain places on Burhan Peshawar section of M-1 Motorway, if 
so, the time by which the same will be erected?

Dr. Arbab Alamgir Khan: Yes, the wire mesh fence is missing 
at certain locations in NWFP portion of Motorway (M-1) due to 
vandalism. To plug in the gaps for safety and security of road users, five 
contracts for provision and fixing of barbed wire mesh fence have 
recently been awarded. Work will commence soon for completion by end 
February, 2010.

“UN-STARRED QUESTION  AND ITS REPLY”

2. Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro:

Will the Minister for Local Government and Rural Development 
be pleased to State:

(a) the number of the projects / schemes executed under 
Khushal Pakistan Programme, Peoples Works Programme 
and Pilot Project for Model Village Development in 
Pakistan during the last 
10 years; and

(b) the names, locations with present status and amount spent 
on each of the said projects / schemes launched in Sindh?

Mr. Justice Abdul Razzaq A. Thahim: (a) Tameer-e-Pakistan 
Programme (TPP) was launched in 20022003, however, nomenclature 
of the programme was changed to “Khushal Pakistan Programme-I” in 
March, 2005.

A total of 26690 schemes were executed under these 
programmes, costing Rs. 14429 million during 2002-2003 to 2007-2008.
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The name of the Programme was again changed to “People’s 
Works Programme-I” launched w.e.f. 1st July, 2008, under the 
programme, 3864 schemes have been funded, costing Rs. 3329 million.

The Pilot project for Model Village in Pakistan was launched in 
December 2004. The project is implemented in 26 selected villages in all 
the four Provinces, ICT, FATA & Northern Areas.

(b) Name, location with present status and amount spent of 
each of 
the schemes under TPP/KPP-I and PWP-I launched in Sindh is attached 
at 
Annexes-A & B.

The details of the Model Villages in Sindh are as under:—
—————————————————————————————

Name of the Location Present Amount
Village (District) Status spent (Rs. Million)

—————————————————————————————
Haji Peerano Thatta 100% 5.000
Lund Complete
Allah Bux Bilal Matiari -do- 5.000 
Shah Nawaz Tando -do- 5.000
Rajput Allahyar
Umer Daho Ghotki -do- 5.000
Charo Dadu -do- 5.000
Sheeranpur Jacobabad 65% 3.041
—————————————————————————————

TOTAL 28.041 
—————————————————————————————
(Annexures have been placed on the Table of the House as well as Library)

LEAVE OF ABSENCE
محترمہ ثریا امیرالدین صاحبہ نے ذاتی مصروفیات کی :جناب چیئرمین

اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔  12تا  6 بناء پر مورخہ
کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟

)رخصت منظور کی گئی(
شاہد حسن بگٹی صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بناء : جناب چیئرمین

اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا آپ  9تا 2پر مورخہ 
ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟

)رخصت منظور کی گئی(
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اطالع دی کہ وہ  میر ہزار خان بجارانی وزیر تعلیم نے:جناب چیئرمین
اکتوبر تک  13 سرکاری دورے پر ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اس لیے مورخہ

سمندر  کیں گے۔ ڈاکٹر محمد فاروق ستار وزیر برائےاجالس میں شرکت نہیں کر س
 9پار پاکستانی نے اطالع دی ہے کہ وہ اسالم آباد سے باہر ہیں۔ اس لیے مورخہ 

اکتوبر تک اجالس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔
یوسف صدیقی۔ ایک منٹ، منسٹر صاحب  ںپوائنٹ آف آرڈر۔ محترمہ سیمی

کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ 
Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you honourable Chairman.

I have some business which I have to attend in the National Assembly as well.
There was one point of order regarding the buses in Islamabad اس کو اگر آپ 
considerپہلے  کر لیں۔ 

اال ہے؟کون سے نمبر و: جناب چیئرمین
تو اس پر نہیں لکھا ہوا،  نمبر: سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان

point of order  لکھا ہوا ہےI have the reply for that.

اچھا یہ سیمیں صدیقی صاحبہ کا ہے۔ : جناب چیئرمین
Point of order Re: Shortage of buses in I.C.G, Islamabad.

یہ معاملہ اسالم آباد کالج ! جناب چیئرمین: سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
ہے کہ ان کے  complaintکو بڑی  parentsفار گرلز کا ہے۔ یہاں کی طالبات کے 

کی  70سے زیادہ بچوں کو بٹھاتی ہیں، جیسے  capacityہیں، وہ  busesپاس جو 
capacity  ے سے اوپر بچیوں کو اس میں دھکم پیل کر کے بٹھا دیا جاتا ہ 100ہے تو

کی سی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ان کے پاس بڑی بس بھی موجود  suffocationاور 
کریں اور بھیڑ بکریوں کی طرح  changeہے تو ان کو پابند کیا جائے کہ یہ بس 

بس میں نہ بٹھایا جائے۔ یہ میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے۔ بچیوں کو
احب۔ وہ بہت شکریہ چیئرمین ص: سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان

، اصل حقیقت یہ ’بڑھا بھی لیتے ہیں کچھ زیِب داستان کے لیے‘کہتے ہیں ناں کہ، 
 there is no question of anyاس اسکول کے پاس ہیں پہلے سے اور  buses 9ہے کہ 

suffocation  یا بھیڑ بکریوں کی طرح سےtreat  کرنے کا۔ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ
every child would like to jump into the first bus and to go home early.  اس کو

discipline  کرنے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں لیکنin any case since this 
was a point of order related to my own town, therefore, I have asked the 

Ministry  کی بجائے  9سوموار سےbuses ی بس اس دس ہو جائیں گی، ایک نئ
کی روشنی میں۔  point of orderاسکول کو ہم نے دلوا دی ہے، آپ کے 

 and they have approved thisدوسری بات، میں نے منسٹری سے کہا ہے 
scheme and they will purchase another bus when the finance is there, hopefully, 
in the next financial year or by the end of this financial year, whenever they 

have the finance.  اس لیے وہاں پر کوئی ایساissue  باقی نہیں رہے گا۔ ایک بس کا
ہم نے اس روٹ پر اضافہ کر وادیا ہے۔شکریہ۔
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ٹھیک ہے۔ حاجی محمد عدیل صاحب۔ نہیں ہیں۔ مسز : جناب چیئرمین
نیلو فر بختیار صاحبہ۔ محمد علی درانی صاحب۔

Point of order Re: Distribution of NFC Award funds among the 
districts.

میں ! بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ جناب چیئرمین: سینیٹر محمد علی درانی
کی طرف توجہ دالنا چاہوں گا اور وہ  issueآج آپ کے توسط سے ایک بہت اہم 

issue  ہےNFC Award اندر  کا۔ پاکستان کےNFC Award  کی جو اب تک کی تقسیم
ہے، وہ مرکز کی طرف سے آبادی کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے۔ اس کا ایک 

کی بنیاد پر دیا جاتا ہے لیکن بنیادی رقم آبادی  indicatorsچھوٹا سا حصہ دوسرے 
کی بنیاد پر دی جاتی ہے لیکن ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہمارے سامنے آیا ہے کہ 

ں کے پاس چلی جاتی ہے تو وہاں اس کی تقسیم آبادی کی  صوبو amountجب یہ 
بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر چند افراد کی خواہشات اور چند افراد کی مرضی 
کے مطابق ہوتی ہے۔ میں اس کے لیے مثال دینا چاہوں گا پنجاب کی کہ پنجاب کو 

 billion rupees 334روپے ہے۔ ان  billion 334ملنی ہے وہ  proposed amountجو 
ان کا  ،ہے of population %13میں سے اگر بہاولپور کا حصہ دیکھا جائے جو کہ 

بہاولپور کے  development budgetجبکہ اس سال کا جو  billion 43.4حصہ بنتا ہے 
کا  billion 43.4اور  billion 1.3کا ہے۔ اب  billion 1.3لیے رکھا گیا ہے وہ صرف 

ق ہے۔ یہ فرق گذشتہ سالوں میں بھی اسی طرح موجود رہا فرق ایک بہت بڑا فر
ہے۔

ہیں۔ points of orderہو جائیے، بہت سارے  briefذرا : جناب چیئرمین
ایسا ہے کہ اس سے پہلے  issueلیکن یہ : سینیٹر محمد علی درانی

قے ہے اور وہ عال issueکا  national interestایک  issueکبھی اٹھایا نہیں گیا اور یہ 
نہ ہونے کی وجہ یہی ہے۔ پاکستان  developmentنہیں ہو رہے، ان کی  developجو 

پر جا کر  headquartersکو چار شہروں کا ملک بنا دیا گیا ہے، جس میں صوبائی 
ہو جاتے ہیں۔ میری اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس  funds dryتمام مرکزی 

مت صوبوں کو پابند کرے کہ دینے کے موقع پر مرکزی حکو NFC Awardمرتبہ 
سے ملنے والی رقم کا اپنے صوبے میں استعمال بھی آبادی کی  NFC Awardوہ 

پر کریں۔ اس چیز کے لیے ان کو پابند بنایا جائے اور اس  district levelبنیاد پر 
issue کے اوپر میں چاہوں گا کہ وزیِر خزانہ اپنا مؤقف یہاں آ کر پیش کریں۔

میں لگنے والی ایک  ’Nation‘اکتوبر کے  5آخر میں یہ  !چیئرمین صاحب
خبر ہے جس کے مطابق دہلی ہائی کورٹ نے وہاں پر غیر قانونی طور پر گرفتار 

کو اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو  issueکیے گئے پاکستانی شہریوں کے 
کے اوپر  کے اور بغیر کسی جواز کے وہاں رکھا گیا ہے اور اس recordبغیر کسی 
کیا ہے۔ ان  criticizeمانگی ہے اور ان کو  reportسے  Indian governmentانہوں نے 

کے اوپر وہاں جو ظلم و زیادتی روا رکھی جا رہی ہے، پانی نہ ملنا اور دوسری جو 
مشکالت ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے۔ میں آپ کے توسط سے چاہوں گا کہ ہمارے 

کے  issue کریں کہ حکومِت پاکستان نے اس clearہ وزیِر داخلہ اور وزیِر خارج
اوپر کیا کیا ہے اور یہ معصوم شہری جو پاکستان کے وہاں موجود ہیں، ان کو 
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واپس النے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اگر اب تک اس کا نوٹس 
کا  اس طرح گرفتار ہو جائیں تو ان وہاں جو پاکستانی جاتے ہیں، وہ یں لیا گیانہ

کوئی پوچھنے واال نہیں ہوتا تا وقتیکہ انڈین ہائی کورٹ خود اس کا نوٹس نہ لے۔ 
شکریہ بہت بہت۔ سیمیں صاحبہ۔: جناب چیئرمین

Point of order Re: Life threat to a lady political worker in 
Jaccobabad.

 Interior Ministerشکریہ جناب چیئرمین۔ چونکہ : سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور میں ان کے سامنے یہ ذکر النا چاہتی تھی کہ پچھلے 

تاریخ کو ہماری مسلم لیگ کی ایک کارکن جس کا تعلق جیکب آباد  26مہینے کی 
سے ہے اور بہت سرگرم ہیں، ان کی نواسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 

point  میں نے پہلے بھیraise ا، کل میں نے کیا تھFIR  نمبر اور تھانہ اور سٹی کا
سے ہالک  firingنام بھی دیا تھا اور اس کے اوپر تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں ہیں، 

کرنے کی دھمکیاں ہیں۔ روزانہ ملزمان اس کے گھر کے چکر کاٹتے ہیں اور اس 
لیکن  تاریخ ہو گئی ہے 7تاریخ سے لے کر آج  26کرنا چاہتے ہیں۔  pressurizeکو 

لوگ ہیں اور یہ  influentialابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں آئی کیونکہ وہ بہت 
واقعہ دن دیہاڑے ایک مصروف جگہ بس اسٹینڈ پر ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ پولیس 
ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے؟ اگر منسٹر صاحب کے پاس نہیں تو میرے پاس اس 

کو دینا چاہتی ہوں۔ میں اور میری  بھی موجود ہے جو میں ان copyکی ایک  FIRکی 
اٹھا رہی ہوں۔ اگر کل  pointپارٹی احتجاج کا حق رکھتی ہے۔ تین دن سے میں یہ 

ہے جیکب آباد  workerکالں اس بچی کو، جس کا نام اقراء ہے، پروین واگو ہماری 
کو کوئی نقصان پہنچا تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔  familyشہر کی، اگر اس کی 

لیتے ہیں؟ پہلے  lightlyانسانی جان کا مسئلہ ہے۔ ہم کیوں اس کو اتنا  جناب، ایک
ہو  caseہو چکا ہے ماریہ شاہ کا اور اس سے پہلے اور لڑکیوں کے  caseبھی ایک 

چکے ہیں، کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اس پر اپنے اثر ُرسوخ کی وجہ سے 
ئے۔ میں چاہتی ہوں کہ منسٹر تیزاب پھینکے اور اس کی گرفتاری عمل میں نہ آ

لیں اور سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں کہ ان کو  personal interestصاحب اس میں 
اس میں ملزم زرف جھکرانی ہے جس ! بجنا آخر کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے؟

اس پر مجھے بڑا افسوس سے ہے۔ influential familyایک  کا تعلق جیکب آباد کی
کی رپورٹ دینا چاہتی ہوں، اس پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ میں  FIRمیں آپ کو  ہے۔

کا نمبر دے دیا تھا۔ شکریہ۔ FIRنے کل ان کو 
پہلے بھی اٹھا  pointسیمیں صاحبہ یہ ! منسٹر صاحب: جناب چیئرمین

 I have got the list before me, don’t get impatient, I will! کرنل صاحب چکی ہیں۔

call all of you according the list. جی منسٹر صاحب۔
Senator A. Rehman Malik (Minister of Interior): Sir, irrespective 

of the influence of anybody, I assure my honourable member that the action 
shall be taken, it has come to my notice now and I have just received this FIR 
copy, I will meet her, I will take more details and I will get the whole 
information from the provincial government, it’s a provincial subject. Since it 
has been brought to my attention, I assure the action and I have also provided 
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protection with effect from after this session. I will speak to the I.G myself and I 
will ensure personal protection to the girl.

Mr. Chairman: Good, because this concerns the honour of a young 
girl. Please take special interest and inform to Mrs. Semeen Siddique about it 
because it’s very important. Thank you.

وزیر صاحب مجھے ! جناب چیئرمین: سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی
.Just tell me todayکب تک بتائیں گے؟

Senator A. Rehman Malik: Sir, before midnight we will have the 
information, somebody will call you on my behalf or I will call you myself.
Point of Order: Alleged Statement by the British Home Secretary 

Regarding National Counter Terrorism Authority.
ٹھیک ہے، کل تک آپ کو بتا دیں گے۔ جی رضا ربانی : جناب چیئرمین

صاحب۔
جناب چیئرمین صاحب میں آپ کا شکرگزار : سینیٹر میاں رضا ربانی

کی توجہ ایک بات کی طرف دالنا  Interior Ministerیں آپ کے توسط سے ہوں۔ م
چاہتا ہوں۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف توکیری لوگر پربات ہو رہی 

کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی  Mr. Allen Johnsonہے اور دوسری طرف کل ان کی 
 Britishس کانفرنس میں کے سیکریٹری ہیں۔ اس پری British Home Affairsجو کہ 

Home Affairs  کے سیکریٹری نے یہ کہا کہ پاکستان ایکNational Counter 

Terrorism Authority  بنا رہا ہے جو کہ ایک اچھا اقدام ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں
 British Home Secretaryیہ ہے کہ  کہ وہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن تشویش کی بات

 کو Britishersمیں ہم National Counter Terrorism Authority نے یہ کہا کہ جو
second کرنے کے لیے یعنی بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جناب چیئرمین صاحب !

میں کیا  internal security mattersپاکستان کے  blatant interferenceاس سے زیادہ 
نا رہے ہیں، یہ ہماری ہم ب Counter Terrorism Authorityہو سکتی ہے کہ ایک 

requirement  ہے، اگر وہ اس میںexpertise  دینا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی اور مدد
کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم اپنے لوگ یہاں پر 

second ،کر دیں گے
Mr. Chairman, this is something which is not acceptable.

بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر  ایک دوسری
پولیس کے  ہے۔ میں پاکستان relatedوزیر صاحب موجود ہیں اور وہ بھی اسی سے 

ایک ناکے پر انہوں نے دو  چاہتا ہوں کہ اسالم آباد میں سپاہیوں کو سالم پیش کرنا
 and they were carryingکوروکا Dutch so called diplomatsغیرملکیوں 

unauthorized and unlicensed arms with them  اور یہ قانون ہے کہ کوئی بھی
لے کر نہیں چل سکتا، اگر کوئی غریب  unlicensed armشخص پاکستان میں 

کے تحت اس پر مقدمہ درج ہو گیا ہوتا لیکن  anti-terrorism actپاکستانی ہوتا تو آج 
کو  ھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انسے چس ا لہذاکیونکہ یہ گوری چمڑی تھی تو 
۔سے ہیں diplomatic communityاس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ 
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Mr. Chairman, we are being relegated to second class citizens in our 
own country, this is something which is not acceptable. Mr. Chairman I would 
like the honourable Interior Minister to answer these questions.

جی منسٹر صاحب۔: جناب چیئرمین
Senator A. Rehman Malik: Thank you Mr. Chairman. For the 

information of the House Mr. Chairman, through you, that NCTA is not being 
made that is already existing and there is no operational force in it, it’s a 
research centre related to all the information, intelligence and of course 
consultation to advise the government as to what kind of remedial measures 
should be taken by the government. As far as the secondment of anybody is 
concerned, question does not arise, it does not arise at all. I am as patriotic as my 
brother Raza is and I assure the House that there was nothing of that sort. The 
Interior Minister of U.K did just by mistake said that we will be able to second 
the people. I reacted there and then and that press conference can be replicated 
here and I said we do not need any secondment. However, if there are any 
expertise that will be welcomed subject to our requirement. So, if it is a 
requirement, we will request and we will have the expertise exactly like many 
other countries, they come and give us help but I assure the House that there is 
no such thing called secondment and we want only lecture, we will not allow 
secondment in any field in the country because our forces are quite confident to 
handle all these things. So, I hope this miscommunication, misunderstanding 
and of course disinformation will go away and if still House is not satisfied, I 
will bring that press conference video tape and that can be played, right there I 
intercepted, I said, ‘‘we do not need the secondment’’.

ہے  pointایک اور بھی  .Now, you have clarified: جناب چیئرمین
regarding the Dutch diplomats.

Senator A. Rehman Malik: Thank you Mr. Chairman. There is of 
course diplomatic immunity to the diplomats. As you are aware of the fact that 
most of the diplomats were moving about in Islamabad with various fire arms, I 
had issued the instructions to the Police not only in Islamabad but other parts of 
the country, no diplomat shall be allowed to carry or display any arm in this 
country. Based on my instructions, every check post is being checked and as a 
result of our stringent instructions, it has been pointed out that they were 
detained for sometime, they were asked questions, intelligence agencies came 
there, when they showed there diplomatic I. D. cards only then they were 
allowed. I got this report at 2.30 after midnight, the first thing which I had done 
in the morning, I have written a clear complaint to the Ministry of Foreign 
Affairs to take up the matter with the diplomatic community with their 
presidency and tell them not to violate, this time we are lenient but next time if I 
got hold of anybody with any car, I am going to confiscate it and I assure you I 
am going to do that.

I have also issued a press note this morning from the Ministry of 
Interior warning all of foreigners, not to display any arm and nobody is allowed 
to carry arms and ammunition without licence and they can apply for it, we will 
consider it, like other countries do, if you are a Police officer from a department 
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to have licence, bring it to the relevant ministry or relevant authorities, we will 
endorse it but I assure you, we will not allow the display as well as the carrying 
the arms without a licence and if there is anything extra in the notice of my 
honourable member, I am ready to sit with him and we will workout. Pakistan is 
a sovereign state and I can assure you that we will not allow any kind of this 
illegal activity.

زاہدخان صاحب۔ :جناب چیئرمین
Point of Order: Increase in taxes imposed in Cantonment Area of 

Rawalpindi.
آج نوائے وقت اخبار میں خبر  !چیئرمین صاحب:سینیٹر محمد زاہد خان

میں ٹیکسوں کا اضافہ ہوا ہے اور  Cantonment Boardہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ 
کیونکہ فوج تو اس سے ان پر بوجھ پڑا ہے  کے لوگ مقیم ہیں civil societyوہاں جو 

اضافہ کیا گیا ہے اور وہاں کے لوگوں  ہزار گنا میں مبرا ہے لیکن جو ٹیکس ہیں ان
اور وہاں پر احتجاج بھی کیا جا  بڑی تشویش ہے اور لوگ بڑے بے چین ہیں میں

باقی  Cantonment Rawalpindiرہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ 
Cantonments  اس لیے ہے کہ وہاں پر تو ہمارے بڑے صاحبان رہتے سے مختلف

کی وجہ سے وہاں پر جو دوسرے لوگ رہتے ہیں ان کا تو کوئی پرسان  ناور ا ہیں
نہ صفائی کا  ،حال نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پوچھا جاتا ہے، نہ ان کو پانی ملتا ہے

پتا نہیں  ۔بری ہےبھی بہت  جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ ۔کوئی خاص انتظام ہے
وہ لوگ کس مجبوری میں رہ رہے ہیں اور اوپر سے ٹیکسوں میں ہزار گنا اضافہ 

کہاں جاتا ہے۔میرے ہ ۔ ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہاہےان پر بجلی بن کر گر ر
 Standing Committee forخیال میں وزیر دفاع بھی موجود نہیں ہیں تو اس کو 

Defence کو refer  اس کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے خاص کردیا جائےتاکہ
کو بھی دیکھا جائے  Cantonmentsکو اور باقی سارے  Cantonment Rawalpindiکر 

ہجرت ب کیونکہ راولپنڈی کے لیے یہ ایک نیا مسئلہ ہے اور وہاں سے عوام ا
کیونکہ ایسے عالقے میں بھی سہولیات نہیں ہیں تو وہ کیا کریں۔ لگے ہیںکرنے 

آگیا ہے۔ جی بلور صاحب  pointٹھیک ہے جی آپ کا : رمینجناب چیئ
آپ کا بھی ہے آپ کچھ بولیں گے۔!

 Point of Orderمیرا  !شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر الیاس احمد بلور

load shedding  پر ہے اورload shedding ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔
 power policyہے تو آپ دیکھیں جہاں تک آپ کی بات : جناب چیئرمین

کیا تھا  decideپر بحث میں یہ اٹھائیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ کیونکہ ہم نے یہ 
پر ہم  اتاس میں حاجی عدیل صاحب موجود تھے کہ چار، پانچ موضوع،کمیٹی میں

points of order  نہیں لیں گے۔آپ اس کو اچھی طرحdebate یں لے آئیں تو میرے م
تر ہوگا۔خیال میں بہ

میں تو لے آئیں گے لیکن اس وقت تو  Debate: سینیٹر الیاس احمد بلور
immediate ۔ہے مسئلہNo problem sir.
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 Please let us go by rules۔ہے load sheddingجی وہ تو : جناب چیئرمین

and the decision that has been taken by the Committee  مجھے تو کوئی اعتراض
۔گا ے لیکن پھر ہر آدمی کرےنہیں ہ

I will request you Bilour Sahib, the debate would start, you can make a speech, 
you can give suggestions. Thank you Bilour Sahib. Very kind of you. Yes. Col. 
Mashhadi Sahib.

Point of Order Re: Child Abuse.
Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Thank 

you Mr. Chairman, through you sir, I take this opportunity because the 
honourable Minister for Interior is here and the reason why I always want him to 
be here is because he is one of the few Ministers who is active………….

Mr. Chairman: Please come to the point straight away, there is short 
of time. Please take up your point instead of praising the Minister, please take up
your point of order.

Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, my 
point of order is mostly provincial subject, I know that the law and order is a 
provincial subject but using the presence of the Interior Minister I was 
mentioning him in my opening remarks, because of his humility and his 
kindness, I am sure he will take this matter up with the provincial governments.
It is about 

پانچ  ،چار سال ،چھوٹے چھوٹے تین سال ،ہو رہا ہے یہ جو ہماری بچیوں کے ساتھ
بے  ہو رہا ہےاور ان کو gang rape ،بے حرمتی ہو رہی ہے کیجن بچے  سال کے

ان بچیوں کا  ؟گزرتی ہےاوپر کیا ان خاندانوں کے  ۔دردی سے قتل کیا جا رہا ہے
 ہیں ہےہو ر barbaric, monstrous acts کے صور ہے کہ ان کے ساتھ اس قسمکیا ق

یہ محلہ کھوکھر پیر حیدرعلی شاہ  ۔دامن زہرہ کا ہے particular caseاور ایک 
اس کی  ،کیا گیا gang rape سے ساڑھے چار سال کی بچی شیخوپورہ میں ہوا۔،روڈ

اس کو اپنے  نکلی ہوئی تھی۔ باہر اس کی زبان نکلی ہوئی تھیں اور باہر آنکھیں
اس کے دو دن بعد  ۔کے دروازے پر پھینکا گیا ماں باپسکول کے بستے سمیت 

ایک کیس  ۔اور اڑھائی سال کی بچی کاکے بچے ایک کیس آجاتا ہے سات سال
کرتا ہوں کراچی پولیس کو، پولیس والے  commendمیں  ،اس میں ،کراچی میں ہوا

نے ان  anti-terrorist Courtاور  کیا rape سےکی بچی انہوں نے تین سال ۔ملوث تھے
,because he is humaneکروں گا requestکو سزا دی۔میں وزیر صاحب سے  he is 

kind hearted, I am sure that he will try to find some way of protecting our 
children.  ہمارے بچوں کو اگرprotection  س لیے پاکستان میں تو پھر ہم ک ملتینہیں

یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو گزر  ؟رہ رہے ہیں اور ہمارا کیا مستقبل ہے
 تو ہے مگر اس ظلم کو روکنا چاہیے heart renderingرہی ہے یہ میرے خیال میں 

کو اپنی بچی سمجھنا چاہیے۔ اگر  اس اور صوبائی حکومتوں کو اور پولیس والوں کو
 کریں گے کہ وہ سات سات دن وہاں جائیں گے یہسا ہو تو وہ ان کی بچی کے ساتھ ای

 Interiorیہ کیس تو میں نے  ۔نہیں جائیں گے اس خاندان کے پاس۔نہیںہی 

Committee  میں بھی اٹھایا تھا اور میں نےrequest  کی تھی محترم وزیر صاحب
.Thank you sirتو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کی انکوائری کراؤں گا۔ سے
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ٹھیک ہے۔ جی ملک صاحب۔: جناب چیئرمین
یہ جو واقعہ ہے  .Thank you Mr. Chairman:ملک رحمٰن اے۔سینیٹر

۔انتہائی دردناک ہے اور جن خاندانوں کے ساتھ ہو وہی اس کا درد سمجھ سکتے ہیں
I assure you Mr. Chairman. I will ask the Provincial Government to give the 
report as soon as possible and whatever reports come I will convey them to the 
House. At the same time I must tell you sir, we are soon going to implement a 
new change in FIR system so, that anybody can go and register a case, they will 
not be pledging any request to get the FIR registered which is one of the main 
issues and a problem for registration of FIR and I assure my honourable member 
that I will take action.

حسیب  .That will be a very good step Minister Sahib:جناب چیئرمین
نہیں ہیں  Health Ministerکرنی ہے کیونکہ پر بات  Health Policyصاحب آپ نے 

you want to say something quickly because Health Minister Sahib نہیں ہیں۔
Point of Order Re: Health Policy.

بہت بہت شکریہ۔ میری  !جناب چیئرمین :سینیٹر عبدالحسیب خان
سب کو پتا ہے اس پاکستان میں ہماری جو صحت کی حالت ہے وہ  یہ ہے گزارش

وہ نہیں دی گئی۔ جس کو وزارت  Health Policyکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک 
 Healthصحت پالیسی کہتی ہے وہ صحت پالیسی نہیں ہے وہ  ،صحت

Administrative Policy  ہے کیونکہHealth Policy  وہ ہوتی ہے جس میں کسی ایک
میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو۔ملےچاہے وہ کسی گاؤں  reliefعام آدمی کو 

دوسری بات یہ ہے کہ پانچ سال ہوگئے ہربل کے اوپر جو پالیسی بنائی 
اسی ہربل کے حوالے  ۔میںٰ ہےwith the Ministry of Health pendingوہ  گئی تھی

سے ایک شخص نے سپریم کورٹ میں جاکر کیس داخل کیا تھا کیونکہ اس کے 
adverse affect سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ آپ اس ۔آئے تھےHealth Policy  کو

کریں۔ انہوں نے سپریم  implementیا جو ہربل پالیسی ہے اس کو فوری طور پر 
اور یہ دونوں پالیسیاں ان کے پاس پڑی ہوئی  کردیا ignoreکورٹ کے حکم کو بھی 

 Health Policyنے باقاعدہ لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ  Health Committeeہیں۔ ہماری 
کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اس کو فورًا نافذ کریں لیکن  stake holdersکو تمام 

اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وزارت 
پر  پالیسی کو فوری طور صحت کو ہدایت کی جائے کہ وہ ہربل پالیسی کو اور ہیلتھ

up date فذ کرے۔شکریہ۔کرے اور ان کو نا
 pointجی پروفیسر ابراہیم صاحب۔آپ کا  .Thank you: جناب چیئرمین

رحمٰن ملک صاحب کو بال لیتے ہیں۔جی ایم چوہدری صاحب  ،بھی لے لیتے ہیں
رحمٰن ملک صاحب کو بال لیں۔ جی پروفیسر ابراہیم صاحب۔

Point of Order Re: Removal of Barricades.
بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ : د ابراہیم خانسینیٹر پروفیسر محم

 ۔میرے شہر کے شہریوں کا ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے !جناب چیئرمین۔شکریہ
چھاؤنی کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں جناب ہمایوں سیف اهللا خان 
صاحب کا بنگلہ ہے وہاں پر سول عالقے میں فوجی پھاٹک لگایا گیا ہے اور اس 
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 ،آئی جی پی کا دفتر ہے،ڈی سی او، پوسٹ آفس ،ر کا دفتر ہےسے آگے کمشن
کا دفتر  TMO Town-I،ڈی پی او کا دفتر ہے ،ڈسٹرکٹ ناظم کا دفتر ہے

Sessions،ہے Court  ہے اور ڈیفینس کالونی اور سرکٹ ہاؤس ہے ان تمام لوگوں کو
وہ  وہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جو فوجی جوان وہاں کھڑے ہوتےہیں

عوام کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی 
آپ کی وساطت سے حکومت کی خدمت میں یہ گزارش ۔کر چکا ہوں point raiseیہ 

اور  ہے کہ اس پھاٹک کو فوجی عالقے تک لے جایا جائے یہاں پر عوام کو پریشان
تنگ نہ کیا جائے۔ شکریہ۔
کریہ۔ موالنا غفور حیدری صاحب۔ش: جناب چیئرمین

Point of Order Re: Illegal Detention of People by the Law 
enforcing Agencies in Balochistan.

 point ofمیرا  !شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری

order اس حوالے سے تھا کہ بلوچستان میں لوگوں کو بعض ادارے اٹھاتے اور 
غائب کرتے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہوتا۔ان میں سے ایک عبدالمجیب ولد 

پچیس  ،اس مہینے کی چوبیس عبدالمجید جو بلوچستان یونیورسٹی سے اٹھا لیا گیا تھا
تاریخ کو اور اسی طرح گزشتہ مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو محمد صادق عرف 

ے اٹھا لیا گیاتھا تو ان کا تاحال کوئی پتا سعداهللا ولد حاجی عبدالرحیم کو خضدار س
ور پھر مجھے ا نہیں ہے۔ میں نے وزیراعظم سے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی

منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ انشاء اهللا میں کوشش کروں گا کہ ان کو 
وں بازیاب کیا جائے یا کم از کم ان کا پتا لگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں چونکہ انہ

نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاء اهللا اس حوالے سے 
وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اس لیے میں اس کو واپس لیتا ہوں۔

مالک صاحب۔ شکریہ۔ جی ڈاکٹر: جناب چیئرمین
تاریخ کو میر غوث بخش  4! چیئرمین صاحب :سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک

م نے ایک جلسہ کیا تھا تربت میں اور ساڑھے دس یا گیارہ بجے بزنجو کی یاد میں ہ
کے بعد ہمارے لوگ اپنے گھروں کو جا  blastہوا۔ اس blastکے قریب وہاں کوئی 

رہے تھے، وہاں پکڑدھکڑ کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم حیران ہوئے۔ ہم صبح 
کیا وہ تو چال  blastکمشنر صاحب کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، جس نے 

لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے۔  FCمیں آج آیا ہوں اور ابھی تک ! گیا۔ منسٹر صاحب
سینکڑوں کے حساب سے موٹر سائیکل اور گاڑیاں انہوں نے اپنے کیمپوں میں 
رکھی ہوئی ہیں اور وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم گئے تھے کمشنر 

کم از کم عام لوگو ں کو تنگ نہ کریں۔ یہاں آنے صاحب کے پاس، ہم نے کہا آپ 
 FCجی ابھی تک ہم کہ  کہتے ہیںاور وہ  سے مجھے ایک گھنٹہ پہلے ٹیلی فون آیا

کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے موٹر سائیکل ہیں، ہماری گاڑیاں بند ہیں، 
اچی میں نہیں لگائی گئی ہیں تربت میں شاید اتنی اسالم آباد یا کر check postsاتنی 
اس کے بعد  تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو جاتا ہے ہیں۔

آپ لوگوں کو مزید ناراض کر رہے  ہوتا ہے، اس طرح تو severe reactionکیوں اتنا 
ہیں۔
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ہے، اس کے بعد ہم نے  lastجی منسٹر صاحب۔ یہ : جناب چیئرمین
legislative business لینا ہے۔

شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب ! جناب چیئرمین: ر اے رحمٰن ملکسینیٹ
اور جن  listہوئے ہیں ان کی  harassلے لوں گا۔ وہ لوگ جو  detailسے مل کر 

 I will definitely bring it to theلوگوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لی گئی ہیں، 

attention of the provincial government  اور اگرI.G. F.C.  کے دفتر سےrelated 
دے دیجیے گا، listکوئی چیز ہے، تو آپ مجھے 

I assure you that I will take action on that. I will sit with the honourable Senator 
and resolve the issue.

Legislative Business
Mr. Chairman: Now, we start the legislative business. Nayyer 

Bokhari sahib, let’s start the legislative business, Item No.3. 

گزارش یہ ہے کہ ! جناب چیئرمین: سینیٹر سید نئیر حسین بخاری
there is an amendment given by honourable Raza Rabbani sahib. I had a word 
with him, I would like to request that this may be deferred and we can have a 
consultation with Mian Rabbani sahib.

جی میاں صاحب۔ : جناب چیئرمین
Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman, it is entirely the 

prerogative of the Leader of the House and the government but I want to make it 
clear, I have told them what my position is today, my position will be the same 
tomorrow, I will be pressing the amendments but if they want to defer it, then 
there are three bills in which my amendments are there. Three of them and the 
entire Orders of the Day should be deferred and move on to the discussion.

ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے: جناب چیئرمین
from item No.3 uptill No 10 are the amendments which you have moved in the 
bill which have come over here, passed by the National Assembly. Bokhari 
sahib, should all these be deferred?

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Yes sir, till item No. 10 
should be deferred.

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, but then when are these 
amendments going to be taken up?

Mr. Chairman: I think I can take up even today as far as the Chair is 
concerned.

Senator Mian Raza Rabbani: But the government is deferring 
them and I am making it abundantly clear that what my position is today, my 
position will be tomorrow. So, if they want to vote my amendments out, they 
can vote them out today. If they want to vote them out tomorrow, they can vote 
them out tomorrow. 

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, that is not the 
position.

Mr. Chairman: Mian sahib, this is between you and the government, 
the Chair has got nothing to do with it.
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Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: We would like to have 
a consultation with Raza Rabbani sahib.

 treasuryہیں، وہ بھی  پر treasury benchesآپ بھی  :جناب چیئرمین

benches  ہیں، پرtreasury benches  کےbills ،ہیں
it is not the bill of the opposition which has been passed by the National 
Assembly, so please settle your differences. I think it should be deferred now.

میں سمجھتا ہوں کہ ! جناب چیئرمین: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی
 parliamentaryبخاری صاحب، قائِد ایوان کی تجویز مناسب ہے اور یقینًا  نیر

practices  میں یہ ایکon-going discussion  ،ہوتی ہے ہر حوالے سےcommittees 
بھی  requestکو  membersکے اندر بھی ہوتی ہے،  Houseکے اندر بھی ہوتی ہے، 

رضا ربانی صاحب سے یہ ہوگی کہ  requestکی جاتی ہے۔ اس لیے میری 
intransigent  نہ ہوں اور اگرLeader of the House  کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ سے

اس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور یہ مناسب بات ہے  I thinkبات کریں گے تو 
کر لیں گے۔  take upکریں، اس کو اگلے ہفتے پھر  deferکہ آج ہم اس کو 

تو میں کر رہا ہوں۔  deferجی : جناب چیئرمین
 نہیں میں میاں صاحب سے بس یہ: سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی

ں۔ نہ ہو intransigentکہوں گا کہ 
Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman, sorry, I take 

exception because an impression from right day one is trying to be created that I 
am acting difficult. The thing is we come here to legislate, that is our prerogative 
No. 1.

میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے،  legislationر دوسری بات یہ ہے کہ اگ
ہو کر  passہو کر آیا ہو، چاہے وہ کہیں سے  passقومی اسمبلی سے  billچاہے وہ 

بہتری کر سکتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس میں  memberآیا ہو، اگر کوئی 
کرتا ہے۔۔۔۔ amendments moveتو وہ 

یہ اس کا حق ہے۔: جناب چیئرمین
 Law Ministerیہ اس کا حق ہے اور آپ خود : یٹر میاں رضا ربانیسین

 vetسے  Law Ministryجو وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور یقینًا  billsرہے ہیں، کچھ 
 it’sدیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں  draftingہو کر آئے ہوں گے، اگر آپ ان کی 

more of a slur on Parliament  کہ پارلیمنٹ ایسیdrafting pass کرتی ہے۔
Mr. Chairman: Mian sahib, I don’t want to go into detail, this is now 

between you and the Leader of the House but as far as the Chair is concerned, 
on the request of the Leader of the House, we are deferring these legislative 
businesses from item No. 3 uptill item No. 10.

Now, we come to item No. 11. Mr. Muhammad Afzal Sandhu. Is he 
present? Where is he? I can’t see him.

کیا جا سکے۔ moveان کو بلوا لیجیے تاکہ اس کو 
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Obviously, the Minister 

of State for Law will move it, let him come.
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ہم نے ایک ! جناب چیئرمین صاحب: سینیٹر موالنا محمد خان شیرانی
جو قومی اسمبلی  ہے Guardians and Wards Billترمیم پیش کی ہوئی ہے، یہ جو 

سے پاس ہو کر آیا ہوا ہے، اس میں ہم نے ترمیم پیش کی ہے۔
پر  Floor of the Houseہے۔  بھی دیاچھا، یہ آپ نے ا: چیئرمینجناب 

بھی آئی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ amendmentایک 
Now, we will have to look into Rule 112 and 196. Rules 112 and 196 have got 
to be considered.

دیکھیں، اس میں اب دو کام ہو سکتے ہیں،! بخاری صاحب نیر
either we defer this amendment to another day or if the mover wants to discuss 
then and there now, then the discussion would take place. Mover would 
definitely defend it. 

.then it will be put to vote as required by rulesکرنا ہے،  opposeآپ نے 

): ائے قانون و انصافوزیِر مملکت بر(جناب محمد افضل سندھو 
کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ deferاس کو اگر ! جناب چیئرمین

Mr. Chairman: Should we defer it?

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Let it be examined. I 
have received the amendment right now and opportunity should be given to 
examine it as the Minister of State also requests for that.

کر دیتے ہیں۔ شیرانی صاحب نے جو  deferاس کو پھر  :جناب چیئرمین
move حاجی عدیل صاحب اس کی کاپیاں سب کو مل جائیں  ۔آپ اسے لے لیں کیا ہے

ابھی یہ رکھ لیں۔ اس  !محبوب صاحب .because you have a right to look intoگی 
 ordinarily the notice of anہو گا  Rule 94 invoke کر دیتے ہیں۔ deferکو 

amendment shall be given two days before the day on which the relevant clause 
of the schedule of the Bill is to be considered, but the Chairman shall have the 
power to allow the amendment to be moved at a shorter notice. Now it came, we 
have allowed the amendment to be moved because he has moved it, we should 

allow him, we should not finish it like this.  ہو سکتا ہے یہ کوئی اچھی
amendment ۔ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گاI allow it to be moved at a 

shorter notice. We may now take up Item No. 13 regarding discussion on the 
Motion moved by Mr. Muhammad Ishaq Dar on 6th October, 2009 regarding 
prevailing price hike of essential commodities including sugar crisis in the 

country. Who will be the first speaker. آپ بات کرنا چاہتے ہیں  !اسحاق ڈارصاحب
please take the floor.

Motion under Rule 194: Discussion on Prevailing Price Hike of 
Essential Commodities including Sugar Crisis in the Country.

جیسا ! بسم اهللا الرحمٰن الرحیم۔ جناب چیئرمین: سینیٹر محمد اسحاق ڈار
 four itemsمیں فیصلہ ہوا تھا۔ ہم نے  House Business Advisory Committeeکہ 

identify میں ایک  کی تھیں جنessential commodities  ،کی قیمتوں میں اضافہ ہے
تھا اور جس طرح آپ نے  item law & orderتھا، تیسرا  Kerry Lugar Billدوسرا 

میں کوشش کروں گا  طرح ان چاروں چیزوں کو ہے، اس energy policyفرمایا کہ 
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آپ بھی  as a Pakistaniمیں اس کو پیش کروں۔ گزارش یہ ہے کہ  minimum timeکہ 
دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔۔۔

Mr. Chairman: Dar Sahib, sorry to interrupt you but I just want to 
clarify under Rule 128, “the Mover and the Minister may speak for thirty 
minutes and the other Honourable Members may speak for ten minutes”. 

کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر بدمزگی پیدا نہ ہو کیونکہ کافی لوگوں  clarifyمیں اس کو 
Questionsمیں اسی لیے  جانا چاہیے۔ دیا chanceنے بولنا ہوتا ہے اور ہر ایک کو 

Hour  میں بھی یہیrequest لے کر آگے بڑھ  کرتا ہوں کہ تین یا چار ضمنی سواالت
کرتے ہیں۔ ان  draftممبران بڑی محنت سے سواالت  ،سواالت رہ جاتے ہیں جائیں،

ہو جائیں تو اچھا  lapseسواالت کو آنے میں بہت وقت لگتا ہے اور پھر اس طرح 
نہیں ہوتا۔ شکریہ بہت بہت۔

کے  time limit میں اس کو! جناب چیئرمین: محمد اسحاق ڈار سینیٹر
اندر ختم کروں گا۔۔

ہوں میں  میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ،نہیں نہیں: جناب چیئرمین
generally ،میں اپنے ممبران کے لیے کہہ رہا ہوں جو کبھی کبھی  بات کر رہاہوں

یہ بات کہہ رہا ہوں۔  یےناراض ہو جاتے ہیں، اس ل
 as aمیں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ! جناب واال: نیٹر محمد اسحاق ڈارسی

Pakistani  اس ساریdiscussion  کوsubjective ہو کر دیکھنا چاہیےand we should 

discuss on bipartisan basis یہ عام لوگوں کے  کیونکہproblems  ہیں۔ہم چاہےdirect 

elect یا  ہو کر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوںthrough Provincial Assemblies elect  ہو
کر یہاں بیٹھے ہوں، ہماری ایک بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے مسائل کا 

ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے  یہ مسائل کیوں ہیں؟ ان کا کیا حل کریں کہ ذکر
ر وہ میں عرض ک طے ہوئی تھی wordingیہ بات دیکھنے والی ہے کہ اس کی جو 

 The House may discuss prevailing price hike of essential commodities“دیتا ہوں 

including sugar crisis in the country”.  سب سے پہلے میں تین چارessential 

commodities  کی جو قیمتیں ہیں ان پر آپ کی توجہ دالؤں گا، ہمیں موازنہ کرنا ہے
نہیں ہے بلکہ اس ملک میں پچھلے دس  impactکا  الکیونکہ یہ سارا پچھلے ایک س

 Federal Bureau of Statisticsہے۔ میں یہ  collective compound problemسال کا 
 Wheat ۔نہ ہو controversyکر رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی  figures quoteکے 

Rs7.99, October 09 تھی جو میںRs25.32 ہو گئی ہے، اسی طرحas per the Federal 

Bureau of Statistics آٹاRs8.90  سے بڑھ کرRs28.32  ہو گیا ہے۔ باسمتی چاولRs16 
پر چلی  Rs122سے  Rs36پر چال گیا ہے۔ مسور کی دال تقریبًا  Rs44 سے بڑھ کر

 as perپر چلی گئی ہے۔ چینی  Rs109سے بڑھ کی  Rs36گئی ہے۔ ماش کی دال 

Federal Bureau of Statistics open market  کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اس
پر چلی گئی  Rs48 تھے اور اب Rs21تقریبًا  دے رہا ہوں وہ figureکے  2009 اکتوبر

 cooking oil 2.50 literگیا ہے۔ اسی طرح  پر چال Rs71بڑھ کر  سے Rs19ہے۔ ُگڑ 

Rs169 سے بڑھ کرRs345  پر چال گیا ہے۔ پیازRs8.37  سےRs26.94 گیا پر چال 
پر  Rs125سے  Rs86اور سرخ مرچیں  ےپر ہ Rs32سے تقریبًا  Rs12ہے۔ ٹماٹر 



77

پر چلی گئی  Rs281سے بڑھ کر  Rs99چلی گئی ہیں۔ جالنے والی لکڑی ایک من 
پر آگیا ہے۔ Rs69سے بڑھ کر  Kerosene oil Rs12.53ہے۔ 

ہیں جن کی غریب سے غریب آدمی کو  itemsروزمرہ یہ وہ! جناب واال
 تقریبًا تین سو فیصد دیکھیں تو on averageورت ہے۔ اگر پچھلے دس سال کا ضر

ہیں ہمیں سب  main factorsاضافہ ہو چکا ہے۔ اب اس اضافے میں جو  میںقیمتوں 
 correctiveکم از کم  تاکہ فوری طور پر ہم سے پہلے ان کی طرف دیکھنا چاہیے

actions  لیں اور انcorrective actions کے بعد implementation process  ریعے ذکے
ہو۔ ان قیمتوں  regular monitoringبھی ہونا چاہیے، اس کی  check and balanceایک 

ہم نے دیکھا کہ اس ملک  factor that is obviouslyکے اضافے میں جو سب سے بڑا 
coreمیں جو  inflation  تھی جس کو ہم نے چند مہینے پہلے بھیdiscuss  وہ کیا تھا

double digit  جو تک گئی۔  %25 ,24پر چلی گئی وہlatest figures  14ہیں وہ تقریبًا, 

 2012ہ ہو سکے کہ یاهللا کرے  I wish، رہے ہیںہم کہہ  کی بات ہو رہی ہے جو 15%

 I think it will be onlyہو گی۔ %7ء میں یہ 2011ہو اور  %6یہ تقریبًا  ء میں 2013ء

miracle  ہم اس ان میں اگر  ہیںاب جو حاالتtarget  کوachieve جناب  کر سکیں۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن ! چیئرمین

 borrowingپیدا نہیں کیا اور یہ آج کی بات نہیں یہ ساٹھ سالہ تاریخ ہے کہ ہماری 
بڑھتی جا  زیادہ ہمیشہاور اخراجات کے فرق کی وجہ سے ہے، وہ ہماری آمدن 

ہو رہی ہے۔ ہم اس کو پورا کیسے کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے  balloon ،رہی ہے
ہیں، یہ مہنگائی میں سب  وٹ چھاپ کر پورا کرتےن M2 or monetary growthکہ ہم 

ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو نوٹ چھاپ کر پورا کریں۔  factorسے بڑا 
تقریبًا  monetary growthال پہلے یہ میں جناب کو عرض کروں کہ دس س

پر تھی اور آمرانہ دور کے بعد جمہوریت اس ملک میں آئی تو اس وقت یہ  6%
سے آئی، ابھی بھی ہم  دوبارہ بڑی مشکل پر %10پر تھی، اب یہ تقریبًا  %19تقریبًا 

کے کرنسی  Rs.650 billionتقریبًا  in absolute numbers termپر نہیں آئے اور  6%
نوٹ گردش میں تھے وہ تقریبًا چھ سو گنا بڑھ چکے ہیں وہ چھتیس سو ارب روپے 

ہے دوسرا  major factor کا یہ پر جا چکے ہیں۔ اس مہنگائی میں ایک تو اس
obviously government  کیborrowings continuously مختلف  جوinstitutions  سے

جس کو ضرورت  private sectorچلتی رہتی ہیں اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو 
کے لیے، اپنے کارخانوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے،  productionاس کی  ہے

ہیں بڑھائیں ن GDPاور ظاہر ہے جب تک آپ اپنی پیداواری قوت، اپنی صالحیت 
کرتے جائیں گے اس کے  monetary growthآ پ اپنی اور دوسری طرف  گے

نہیں کی تو یہی ہو گا جو اس ملک میں ہو رہا ہے  productionآپ نے زیادہ برعکس 
ہے وہ ہم نے  borrowingکی جو  State Bankکہ آئے دن مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ 
جو روپے  اکیاسی ارب ،تھی unprecedentedدیکھا کہ جب جمہوریت آئی تو وہ 

روپے تقریبًا پانچ سو ارب  againstاس کے  کا ہدف تھا 08-2007پورے مالیاتی سال 
ہو چکی تھی۔ پچھلے سال یکم اپریل سے تیس جون تک  2008اپریل  borrowingکی 

 consolidateتھا جب ہم نے اس کو بڑی مشکل سے  periodدہ  تک کا بہت تکلیف
اس حکومت میں بھی  کم کیا، ہم نے اس کو واپس کیا، ہم کچھ عرصہ کیا، اس کو

کی بات  %3.3ہے اس میں تقریبًا  growth targetرہے۔ اسی طرح اس وقت ہمارا جو 
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نہ لیے تو مجھے بڑا خوف ہے  massive corrective actionsاگر ہم نے  ہو رہی ہے۔
نہ کر سکیں جیسا کہ ہم نے اپنے باقی اہداف بھی  achieveکہ شاید ہم اس کو بھی 

achieve نہیں کیے۔ 
یں آپ بجلی کے بارے م اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حالیہ دو چیزیں ہیں۔

نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر بھی آئے، انہوں نے ٹائر بھی جالئے۔ اس میں بجلی 
کی بات ہے۔ tariffsکے 

)میں اذان مغرب سنائی دی ایواناس موقع پر (
۔۔۔نماز کے بعد پھر: جناب چیئرمین

کر لیں؟  carry onجناب : سینیٹر محمد اسحاق ڈار
بج  ہم نماز کے وقفے کے بعد ساتمیرا خیال ہے  ،نہیں: جناب چیئرمین

 .Thank youکر دس منٹ پر دوبارہ آجائیں گے۔ سات دس تک وقفہ کیا جاتا ہے 
کے لیے اجالس سات بج کر دس  اس موقع پر چیئرمین صاحب نے نماز مغرب(

)منٹ تک ملتوی کر دیا
----------------

ب چیئرمین، جناب وقفہ نماز مغرب کے بعد اجالس کی کارروائی زیر صدارت جنا(
)شروع ہوئیدوبارہ  فارق حامد نائیک

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

جناب محمد اسحاق ڈارصاحب۔ : جناب چیئرمین
میں عرض کر رہا ! شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر محمد اسحاق ڈار

کرنا چاہتا ہوں۔  explainمیں ان کو ! ہیں جناب واالnational issuesتھا کہ ہمارے جو 
I was talking آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ٹائر جالئے اور  بجلی کے بارے میںکہ

ہے کہ یہ کوئی ایک سال کی بات نہیں  نکلے وہ بھی میں نے پہلے عرض کی باہر
 lack ofیا  lack of visionکہہ لیں یا  bad governanceہے، اس کا جو نتیجہ ہے 

direction یہ دس سال سے  ،کہہ لیںaccumulative effect ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس
آپ کو معلوم ہے کہ بڑھا ہے ابھی یکم  tariffحوالے سے ابھی یہ جو بجلی کا 

کے ساتھ جو  IMFاکتوبر کو، اخبارات میں خبر بھی چھپی ہے۔ اس وقت 
understanding ے ہیں، اس کے مطابق ہے اور ایک قسم کی شرط جسے ہم کہہ رہ

 6کو پھر مزید  2010یصد بڑھانا ہے۔ یکم اپریل یکم جنوری کو پھر بارہ فانہوں نے 
ہماری مہنگائی کے اوپر تقریبًا دو سے  accumulative effect فیصد بڑھے گا۔ اس کا

اڑھائی فیصد ہوگا اوراگلے سال صرف اس ایک سیکٹر کی وجہ سے آپ کی ہر 
چیز کی قیمت بڑھے گی۔ آپ کے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے۔ آپ کی 

manufacturing cost  بڑھے گی۔ آپ کے انڈسٹریل سیکٹر پر منفی اثر پڑے گا۔ تو
اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ہم ایک اچھی نوید سن رہے 

نے  Prime Minister sahibس کا ہینوں سے بلکہ پچھلے ایک سال سے جتھے کئی م
کہ آپ لوڈشیڈنگ  میں نے راجہ صاحب کو کہہ دیا ہے یہ کہہ کر کہ پول کھول دیا

کر رہے تھے تو  chairآپ غالبًا  کی نہ کریں۔ 2009کے خاتمے کی بات دسمبر 
اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سچی بات  نہوں نے کہا کہ یہ اب آگے جائے گیا

 2009کی ہے کیونکہ اب تو دسمبر صرف دو مہینے دور ہے۔ تو عوام جس دسمبر 
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لوڈ شیڈنگ کا ہونے واال نہیں ہے یعنی  materializeکا انتظار کر رہے تھے وہ تو 
جو ہے وہ بھی ابھی ممکن نہیں ہے اور اس کے  Electricity at any price ۔خاتمہ

 .I think we need to give Mrہے، جتنا لکھا گیا ہے rental power policyساتھ جو 
Chairman, a message within Pakistan and outside Pakistan that we are capable 
of good governance, we are capable of maintaining transparency, we are capable 

of eliminating corruption and maintaining an atmosphere of honesty.  اس کے
آ چکا  criticism کے حوالے سے بھی جتنا rental powerلئے میں سمجھتا ہوں کہ 

یں اس پر زیادہ م ،کے لئے discussionعلیحدہکو رکھا ہوا ہے ہے اور آپ نے اس 
dilate  نہیں کرتا لیکن مہنگائی کے حوالے سے اسrental power  کے متعلق میں اتنا

rental powerعرض کروں گا کہ جس قیمت پر  projects ےگ آپ کو بجلی مہیا کریں 
کے  ےاضاف %24یعنی  and 6% increases %12 ,%6 موجودہاپنا اور  ی وجہاس ک

ہوگی ورنہ واپڈا پھر نقصان میں جائے گا۔ کی ضرورت  increaseبعد اس کی اپنی 
کرنا پڑے گا۔ اور اسی حوالے سے  subsidizeواپڈا کو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو 

کے  NFCجیساکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ صوبہ سرحد کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب ہمیں 
ارے بقایاجات دیئے جائیں۔ اگر آپ آئین پڑھیں اور حوالے سے ہائیڈل پاور کے ہم

یعنی  تھا pass through itemآپ ہم سے بہتر آئین کو سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ 
consumers  نےpay  کرنا تھا۔ جتنی بجلی وہاںproduce  ہوگی۔ اس حساب سے آج

ی دیے جارہے ہیں ان کو پندرہ پیسے کے حساب سے رائیلٹ projectsبھی جو نئے 
گورنمنٹ  coalitionکی  ANP ایسے ہی مل رہی ہے۔ آزاد کشمیر کو بھی مل رہی ہے

110تو  ۔دے رہی ہے project permissionابھی وہاں NWFP  کے روپے ارب
کیا  back-ground۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس کی ےہ ارہ کر claimبقایاجات 

ارب واپڈا کو دینے  110کن اگر کہاں تک ہے؟ لی legitimacyہے اور ابھی اس کی 
ارب روپے ساالنہ تھا  6پڑے تو آپ حساب کریں کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اور وہ جو 

روپے  billion 35 ,34آپ تسلیم کرلیتے ہیں تو تقریبًا آج کا کلیم ارب  110وہ اگر 
 increaseاس رائیلٹی کی شکل میں واپڈا کو دینے پڑیں گے اور وہ ہر سال ساالنہ 

بنا تھا ابھی تک  tribunalوگا جو اجمل میاں صاحب اور جاوید اختر صاحب کا ایک ہ
کا فیصلہ تھا،آپ کو معلوم  tribunalاس نہیں کیا ہے۔ جو stampکورٹ نے اس کو 

چاہیے۔ اسی وجہ سے تین سال پہلے جب  endorsement ہے کہ اس کو کورٹ کی
ناب یہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس داخل کی گئی کہ ج petitionسپریم کورٹ میں ایک 

 یہ جو Basically ۔کریں direct ادائیگی کے لئے کے اوپر آپ فیڈرل گورنمنٹ کو
debt  ہے یا جس نےpay  کرنا ہے وہ واپڈا ہے اور واپڈا نےconsumers  سےcollect 

تو فیڈرل گورنمٹ کو  NWFPاکے بعد یہ اگر نہیں دیتاس کرنا ہے اور واپڈا 
guarantor ۔ یعنی یہ آئینیہےposition  ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قیمت ہمیں اور

میں ڈالنی ہیں۔ دوسری  costہم نے یہ ساری چیزیں بجلی کی  ورگی ا بڑھانی پڑے
اس کی کسی کو پرواہ نہیں  اوراتنے بڑھے ہیں  line lossesطرف ہم دیکھتے ہیں کہ 

سسٹم فرسودہ ہے اس  نہیں ہے۔ ہے۔ بجلی چوری ہو رہی ہے اس کی کسی کو پرواہ
جب  پچھلے سال ۔ہم ایک چیز پر لگے ہوئے ہیں ۔کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے

 circularاس وقت بھی ہمیں کہا گیا کہ  ہم تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ میں تھے

debt  24کو ختم کروا دیں، ان کو billion rupees 72وہ میں نے  چاہیے تھے hours 
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چال گیا۔ دوبارہ  میں figure three digitsپیش کر دیئے۔ اس کے بعد یہ میں ان کو 
 hydelاپنی  آج بھی ہم ۔ہو گئی demandمیرے جانے کے بعد ڈیڑھ سو روپے 

capacity ہمارے پاس  ۔سکتے ہیں کو بہتر کرlack of vision, lack of 

comprehensive policy اور  ہےbottom line  یہ ہے کہrental power  اگر اسbasis 
اس قیمت پر ہم نے لگائے تو ہمیں اس کے لیے  ،ہے publishedپر جو اخبار میں

لوگ پھر اس کے لیے  ۔کے لیے تیار ہونا چاہیے round of electricity tariffایک اور 
 بھی cost of productionوہ ٹائر بھی جالئیں گے۔ ہماری  ،بھی سڑکوں پر آئیں گے

۔ ہماری پیداواری شعبے میں بھی ہوں گے non-competitorہم  ،جائے گی اوپر
industry further  بند ہو گی اور ہماریmanufacturing  بڑیnegatively affect  ہو گی۔

کی ہم بات کر رہے  resourcesان تمام ! اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین
tax toہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری  ،ہیں GDP ratio subject مدنی ے عالوہ آک

اور اخراجات کا جو فرق ہے وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ ہم ایماندار ی کے ساتھ 
austerity ہم اپنے اخراجات کو کم کریں چاہے وہ  ،کی طرف جائیںtop  صداراتی

کرنا پڑے  contributeمحل ہو یا نیچے ایک سیکشن آفیسر ہو، ہر ایک کو اس میں 
یں کیا کیا ہے؟ ہم نے دس سال میں اپنے اخراجات اور گا کیوں کہ ہم نے دس سال م

پانچ گنا  almostکہتے ہیں اس کو ہم نے  fiscal deficitآمدنی کا جو فرق تھا جسے ہم 
ارب سے ہم سات ارب پر چلے گئے۔ یہ ہم کہاں سے پورا کرتے  170 ،کر لیا ہے

ہوتا ہےکہ آپ کی  کیا impactاس کا  ،ادھار لیتے ہیں۔ جب ہم ادھار لیتے ہیں ۔ہیں
debt servicing  خرچ ہوتی ہے۔ جب آپdebt servicing  کے اوپر جو ہم ہر سال

amount ارب 800اب ارب ہوتا تھاآج سے دس سال پہلے وہ 219جو  ادا کرتے ہیں 
دس سال میں نیچے جاتے  tax to GDP ratio! جناب ۔سے تجاوز کر چکا ہے روپے
 ۔سے بھی نیچے چلی گئی ہے %9 وہ اب  ھیتھی ابسے اوپر ہوتی  %14جو جاتے

سے بھی نیچے چلی گئی ہے  %9 با ،سے زیادہ ہوتی تھی %14! جناب چیئرمین
اب ہم  ۔بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے easyاور ہم بالکل 

probably one of the lowest in the world  ہو گئے ہیںtax to GDP ۔کے حوالے سے 
 revenue resources obviouslyنہیں کریں گے ہمارے improveاس کو جب تک ہم 

نہیں بڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ دس سال میں ہم نے جو آمدنی بڑھائی وہ تقریبًا 
 جو ہم نے ساالنہ لیکن ددسری طرفہے per annumساڑھے سات ارب روپے کی 

 ر ترقیاتی اخراجات ہیںوہ ہم نے اپنے جو غی as a nation ہے غلط قدم اٹھایا انتہائی
وجہ ہے کہ تقریبًا ڈیڑھ  majorارب سے بھی زیادہ بڑھا لیے ہیں۔ یہ ایک  1200وہ 

پچھلے  ر پورا کرتے تھے وہبجٹ کا خسارہ ہوتا تھا یا ہم ادھار لے ک جو سو ارب کا
چھ سو  خسارہ ہوا ہے، یہ year closeجو  اب ۔سے تجاوز کر گیا ارب سال سات سو

اگلے سال وہی شنید ہے جس کی بجٹ میں ہمیں نوید دی گئی  ،ہے ارب کے قریب
ہمیں اپنے  ۔سے گزرنا پڑے گا process ایک تکلیف دہ as a nationہمیں ! جناب  ۔ہے

وہ لوگ  بہتر کرنی پڑے گی۔ tax complianceاخراجات کو کم کرنا پڑے گا، ہمیں 
میں  situationجس  مہ ،کرنی پڑے گی recoveryان سے ہمیں  جو کچھ نہیں دیتے

اگر آپ  ،ہے major impactپھر اس میں سے نکلیں گے۔ اس کا جو ، پھنس گئے ہیں
میں  debt trap مہنگائی اور آپ یوگوسالویہ کو دیکھیں وہ ،دنیا کی تاریخ دیکھیں

اور پاکستان میں یہ  مہنگائی debt trap and ،اس لیے وہ تباہ ہو ا تھا پھنسا ہوا
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recipeت کے دور میں ہمیں آمریsilver plate اور ہمیں آج میں ملیconfess  کرنا ہو
اس کو  as a Pakistani ہو کر subjectiveتھا کہ ہمیں  گا، میں نے شروع میں کہا

analyze بجائے اس کے کہ ہم آپس میں  ،کرنا ہےdebate اور ہم  کریںfor and 

against ؟ اگر مسئلہ ہے تو ہمیں اسے  ہم دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے ،بولیں
کی یہ  debt trapپھر ہی ہم ملک کو بچا سکتے ہیں۔ آج ہمارے  ،ہے کیسے حل کرنا

حالت ہے کہ جو تین ہزار ارب روپیہ دس سال پہلے اس ملک کا بیرونی اور 
ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے اور یہی وجہ  آٹھ ہزار اندرونی قرضہ تھا، آج وہ

مقروض  seriousسائل ہیں وہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں اور ہم ہے کہ ہمارے جو و
یہ نوید دے رہا ہے جس کو ہم نے بڑی  IMFملک بن چکے ہیں اور پھر ہمیں 

مجبوری کے تحت ہم پھر اس کے پاس  ال تھا اور ابمشکل سے اس ملک سے نکا
 foreign debtتک اس ملک کا جو  2013واپس چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 

almost 74 billionsہے وہ  dollarsارب  36کہاں ! نچ جائے گا۔ جناب چیئرمینپہپر
وہ کہہ رہے ہیں کہ  ۔تک پہنچ گیا ہے billions 57-56ڈالر دس سال پہلے آج وہ تقریبًا 

چلے جائیں گے۔ جناب  ضے پررق billion dollars 74آئندہ آپ چار سال میں 
 recipeل کو کیا دیں گے؟ یہ بالکل ایک تباہی کی اس طرح ہم اپنی اگلی نس! چیئرمین

کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ ان مسائل  honestly believeہے اور میں 
 essentialنہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو  brightاتنا  futureکو حل نہ کیا تو آگے ہمارا 

commodities ۔کی قوت خرید کتنی ہے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ لوگوں 
آج سے  ہوتی تھی وہ تقریبًا پچیس سو کے قریب تھی minimum wageہماری جو 

کی  poverty lineآج وہ ساڑھے چھ ہزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو  ،دس سال پہلے
definition  ہے اب عالمی ادارے اس کوreview کہ وہ کتنی ہونی چاہیے  ہیںکر رہے

تھا  کا روپے 52جو اس وقت ۔تو آپ اتنا آٹا خرید سکتے ہیںکیونکہ ایک ڈالر سے نہ 
نہیں ہے اور جو ہماری قوت  valueکرنسی کی ! جناب ۔روپے ہے 83آج وہی ڈالر 

کو definitionکی  روزانہ کہ اس ایک ڈالر کرتی ہے demandوہ اب یہ  خرید ہے
extreme poverty definition کو ہم  زقرار دیا جائےاور دو ڈالرpoverty line  کی

definition شاید  تو آپ کو یہ سن کر! یں جناب چیئرمین کر دیں۔ اگر ہم اس کو
ز آمدنی ہے۔ یعنی دوڈالر آج دو ڈالر سے کم آبادی کی %75حیرت ہو کہ ہماری

پاکستان کی آبادی کی آمدنی دو  %75 ماہانہ مطلب ہے پانچ ہزار روپےروزانہ کا 
یہ  ،ہے unrest یہ وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اور اسی سے کم ہے per dayڈالر 

 as a ،خاموشی کے ساتھ ،آپ کسی جگہ چلے جائیں ،ہے لوگوں کا reactionجو اتنا 

Chairman  نہیںprotocol  کے بغیر یہاں سے پانچ دس منٹ کے لیے کسی طرف نکل
کر پا نہیں  affordکو  essential commoditiesوہ  ،سنیں viewsآپ لوگوں کے  ،جائیں

کے  essential commoditiesاب میں  ۔ہے reactionرہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک 
، کچھ لوگ مجھ سے اختالف کر سکتے ہیں اور کرتے بھی کہوں گا حوالے سے

مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں  ،ہے elite classہیں، ہماری جو 
۔ میں ان چاہیے ہونی international price ان کی دالیں وغیرہ ،یعنی چینی، گندم، آٹا

فیصد  75آبادی جو  غریب ہمارے پاکستان کی یاکو کہتاہوں کہ خدا کا خوف کرو ک
کہ آپ ان کو  پر ہے international levelہے یا اس سے بھی زیادہ کیا ان کی آمدنی 

۔ یںکہتے ہیں کوئی بات نہ ،سکیں دےپر  commodities international pricesیہ 



82

کرنی پڑے گی  limited regulation، اس کی آپ کو ایک قیمتوں کے حوالے سے
 per capita income lower than 500 dollars by the end of last fiscalکیوں کہ آپ کی 

year ہزار  15آپ بیس ہزار یا  ،آپ کی جب آمدنی پانچ سو ڈالر سے کم ہے ۔تھیper 

capita dollar  سے کیسےآمدنی والے ملک compare جی وہاں بھی  ہیں کہ کرتے
ساٹھ روپے کی ہے آپ پاکستان میں بھی ساٹھ روپے کر لیں۔ وہاں بھی آٹا اتنے چینی 

 ،اپنی سٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے پرآپ  کا ہے، یہاں بھی آٹا اتنے کا کر لیں۔ یہاں
 یہاں پر دے رہے ہیں۔ مثًال کا ثبوت weak governanceمیں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت 

میں آپ نے دیکھا کہ وفاقی  crisisچل رہے ہیں اور شوگر  crisisابھی تو شوگر 
بغیر  ،کئے consultوزیر نے پچاس روپے شوگر کا عندیہ دے دیا بغیر کمیٹی کو 

کیا،  disownدوستوں نے اس کو کے ان کے کیبنٹ  evenکسی سے مشورہ کئے 
ECC  نےdisown کمیٹی میں بالیا ان کو  کیا ہم نے ان کو انڈسٹریconvince  کیا۔ میں

لیا اور اس کے بعد ہمیں  timely actionسمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے بڑا 
invite ہم نے ان کو  ۔کیا گیاexplain  کیا اورcorrective measures  لیے گئے۔ ابھی نیا

یوں ہوا؟ جیسے اک crisisسیزن آپ کا نومبر میں پھر شروع ہونے واال ہے۔ یہ شوگر 
 essentialجوہے اور Finance Minister headایک کمیٹی جس کا  ۔آپ کو معلوم ہے

commodities پانچ چھ  ۔ ہم جبسے ڈیل کرتی تھیںچاول، آٹا، دالیں اور چینی  یعنی
تو میں نے اس کمیٹی کی میٹنگیں کی، ہم نے چاول کی  ہفتے حکومت میں تھے

ان  نے چاول انٹرنیشنل مارکیٹ میں تین گنا چال گیا ہمقیمت کو اوپر نہیں جانے دیا، 
کر لیں اور پیسے بنائیں، آدھی  exportمقدار کی کہ آپ آدھی  export allowکو آدھی 

پر دیں گے اور انہوں نے دی۔ اسی طرح ہم نے شوگر  price کم پاکستانی عوام کو
۔ سات الکھ میٹرک کوئی نہیں ہے accountabilityکا کہا، اب دیکھیں اس ملک میں 

رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت چینی کی قیمت تقریبًا تیس روپے  reserveٹن چینی 
مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں مال، میں نے وزیراعظم  ۔سے بھی کم تھی

پر  issueکو اس 2009صاحب سے بھی اس کمیٹی میں پوچھا، مجھے نو ستمبر 
نے جواب نہیں ھر بھی میں نے پوچھا مجھے کسی کیا گیا اد inviteکیبنٹ میں بھی 

سات الکھ میٹرک ٹن کو کم کر کے دو الکھ ٹن ٹی سی پی میں  دیا کہ وہ کون ہے جو
 crisisکولے گیا۔ اگر سات الکھ میٹرک ٹن ہوتے تو آج یہ شوگر  reserveشوگر کے 

ہوٹل ریسٹورنٹ اور  وہ requirementکبھی نہ ہوتا۔ ہمارے ملک کی جو 
confectionary تین الکھ میٹرک ٹن ایک مہینے کی ہے۔ تین مہینے  قریبًاکو ڈال کر

اور حکومت کے پاس تیس روپے میں وہ سٹاک  میں اگر ہمیں نو الکھ چاہیے ہوتا
ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ کوئی  ۔کیسے ہوتا crisisمیں دیکھتا کہ یہ  ،موجود ہوتا

 that wasیہ تو  تھانہیں  فیصلہ ق ڈار کایا اسحا ABCپوچھنے واال نہیں ہے۔ یہ کوئی 
the decision of the government of Pakistan and which was a formal decision 

کے بارے  reservesلیکن کوئی پوچھنے واال نہیں کہ اس سات الکھ میٹرک ٹن کے 
کیا اس میں کوئی  ۔کس نے فیصلہ دیا کہ اس کو دو الکھ پر لے جایا جائے میں

speculators  تھے ؟ کیا اس میں کوئیnegligence  ہے؟ کیا اس میں کسی اور کا
vested interest  ہے؟ کیا کسی کا کوئیconflict of interest  ہے، کوئی پوچھنے واال

نہیں ہے۔ 
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 support price announce ،اگر آپ اسی طرح اگلے سال دیکھیں! جناب واال
روپیہ سندھ کے لیے۔ اگر  102اب کے لیے اور ہوئی ایک سو روپیہ فی من گنا پنج

رول ادا نہیں کیا اور مل مالکان کو سو روپے کا گنا نہیں دلوایا  آپ نے ابھی بھی اپنا
 نے اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں شروع کر دیا competitionاور انہوں نے آپس میں 

 We failلے گی۔ ڈیڑھ سو روپے فی من گنا خریدا تو آپ کو چینی دوبارہ نہیں م اگر
to create proper strategy, we fail to make proper policy, we fail to make proper 

planning جب ہیں اور ہم اسی طرح لکیر کے فقیر رہے ،crisis  سر پر آتا ہے تو ہم
 but weدائیں بائیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی عارضی حل نکالتے ہیں 

lack the vision as a nation, as a country, as a government  اور میں سمجھتا ہوں کہ
 fiscalکیونکہ آپ  ۔ہوتے جائیں گے crisis deepاگر ہم اسی طرح آگے چلے تو یہ 

space crowd up جی ڈی پی ریٹ ٹیکس  آپ کا ،ہو رہا ہےsink  ہو رہا ہے۔ آپ کے
loans  آسمان پر چلے گئے ہیں۔ آپ کے پاسspace  ہی نہیں ہے، آپsubsidise  کرنا

میں ! کو۔ جناب چیئرمین commoditiesان تمام  بھی چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے
بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جو عوام کا مہنگائی کا مسئلہ ہے 

 جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ،ہیں essential commoditiesخاص طور پر جو 
اس پر حکومت ایک ٹاسک فورس بنائے  ۔مت خصوصی توجہ دےپر حکو ہیں ان

وزیراعظم صاحب کو شوگر کے حوالے سے اس کمیٹی  proposal اور میں نے یہ
 تین نآپ کریں لیکن ا قیمت فکسہے کہ جناب تین مہینے کے لیےہوئی میں دی 

کے اندر اگلے سال کی پالیسی طے کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا  مہینوں
ہم اس قابل  تین مہینے کے بعد دوبارہ نہ آجائے۔ crisisمات کرنے ہیں تاکہ یہ اقدا

کو بچا لیں۔ crisisکرکے اس  planningہوجائیں کہ اگلے سال کے لیے ابھی سے 
اس میں حکومت مہربانی کر  ہے crisisیہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں ! جناب واال
کے ساتھ  proper planningایک  ،تھکے سا visionایک  ،کے ساتھ priorityکے ایک 

ہوں۔ جو  implementوہ  کرے کہ make sureفیصلے کرے اور پھر اس کو  س پرا
 conflict ofکرتے ہیں اپنے  violateنہیں کرتے، جو اس کو  implementلوگ اس کو 

interest  کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے یا میں کہتا ہوں کہin-competency 
 check and balanceکی وجہ سے اس پر بھی کوئی  inefficiencyسے، یا کی وجہ 

۔ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ
آج تقریر کریں گے یا کل۔ !مندوخیل صاحب: جناب چیئرمین

کل۔: سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل 
کل ٹھیک ہے، آپ الیاس بلور صاحب۔: جناب چیئرمین

اسحاق ڈار صاحب ! اب چیئرمینشکریہ جن: سینیٹر الیاس احمد بلور 
 complete facts andدیئے ہیں وہ  facts and figuresمہنگائی کے بارے میں جو  نے

figures ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے چند ! دیئے ہیں۔ جناب واال
elite class  لوگ جو ہماری منسٹریوں میں یا ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ

 crops کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ World price ہو۔,world priceے ہیں کہ یہ چاہت
یا دوسرے  مالزمین کی جو تنخواہیں ہیں worldہونی چاہیے تو  world priceکی 

لوگوں کی، ان کی جو انکم ہے وہ بھی دنیا کے مطابق ہو تب ٹھیک ہے۔ سب سے 
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روپے پر  950کو اس سال روپے گندم کے ریٹ  450وہ یہ ہے کہ  بڑا ظلم جو ہوا
ایسی قیامت کی چیز تھی کہ اس کی وجہ سے ہر  یہ ایک ہتھوڑا تھا اور یہ لے گئے۔

اور اس میں، میں آپ کو  is an essential commodityچیز مہنگی ہوئی، کیونکہ گندم 
بتاؤں کہ جو غریب زمیندار ہے اس بیچارے نے ہمیں مال آٹھ سو روپے میں بیچا 

لوگ ہیں  influentialبڑے زمیندار ہیں، جو جاگیر دار ہیں یا جو  ہے۔ یہ صرف جو
روپے میں  950میں خریدا ہے۔ اب وہ  950نے  foodاور  ان کا مال پاسکو نے

اس کو سو سے لے کر  کرنی ہے۔ آپ exportخریدی گئی گندم آج آپ نے دو الکھ ٹن 
ریدی ہے کیونکہ آپ نے خ پر کریں گے جس ریٹ exportڈیڑھ سو ڈالر کم ریٹ پر 

world market  اس وقت زیادہ تھی جس وقتinterim government  تھی، جس وقت
زیادہ تھی اور ہم لوگوں کو  world marketاس وقت  سومرو صاحب وزیراعظم تھے

ڈالر پر آئی تھی۔  550اور وہ گندم تھی  animal feedایسی خراب گندم کھالئی گئی جو 
کرنے جا رہے ہیں آپ نے جس بھاؤ میں خریدی  آج مارکیٹ میں جو آپ فروخت

آپ کو  ر کے بیچنی پڑے گی اور ساتھ اس کیہے اس سے سو ڈیڑھ سو ڈالر کم ک
صفائی کرنی پڑے گی۔ کافی اس پر خرچہ کرنا پڑے گا۔ 

یوریا  ،ہوں کہ یوریا پر جو آپ سبسڈی دیتے ہیں دوسرا میں یہ کہتا
 ،کر رہی ہے importر رہی ہے، کیوں ک TCP import زمیندار کو دینے کے لیے

import allow بکے کیونکہ  ،جس بھاؤ میں بکے ۔یوریا مارکیٹ میں بکے ،کریں
ملتی ہے۔ جو بڑے آدمی  پر یوریا عام زمیندار کو نہیں ملتی اس کو تو بلیک ریٹ

ہیں وہ لے جاتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، ان کے کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ 
ندار ہے، جو عام آدمی ہے اس کو تو یوریا بلیک میں ملتی ہے اور جو غریب زمی

آپ یوریا پر سبسڈی دے رہے ہیں۔ 
ڈار صاحب نے شوگر کی بات کی لیکن ڈار  ،جہاں تک شوگر کی بات ہے

 rawصاحب یہ بھول گئے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ 

sugar import صلہ کیا تھا کہ کی جائے۔ ٹی سی پی نے فیraw sugar import  کی
جائے اور میرے خیال میں شوگر مل ایسوسی ایشن نے بھی درخواست کی تھی کہ 

raw sugar import  کی جائے کیونکہ چینیshort  ہو رہی ہے لیکنraw sugar import 
 ۔نہ ہوتی shortageشوگر کی  کی جاتی تو raw sugar importنہیں کی گئی۔ اگر 

بہت تیزی  have and have notچیزوں کا بڑا سخت خوف ہے۔ اس وقت  مجھے دو
سے بڑھ گیا ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے گا۔ قیمتیں جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، 
جس طریقے سے بڑھی ہیں۔ آج بجلی کا ریٹ بڑھا ہے اور یکم اکتوبر سے پھر 

گے تو پھر  الئیں rental powerبڑھے گا۔ ڈار صاحب نے جیسے کہا کہ اگر آپ 
 کی قیمت بڑھتیتو ہر چیز بڑھے گی۔ پٹرولیم  ریٹ بڑھے گا۔ بجلی کا بل بڑھے گا

والے بڑھاتے ہیں، آخر کار  Transportation ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔
انجام کیا ہوگا۔ غریب آدمی کا کیا انجام ہوگا، کل وہ مجھے گلے سے پکڑے گا۔ 

جس کا بچہ بھوکا مر رہا ہو  ۔گا، کہاں جائے گاخدانخواستہ آپ کو گلے سے پکڑے 
وہ کہاں جائے گا۔ خدارا کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ آپ ورلڈ کی قیمتوں کو ان بڑے 

پر اگر آپ چیز یں  world priceاپنے ذہن سے نکال دیں کیونکہ  لوگوں سے کہیں کہ
آدمی کو تنخواہ بھی غریب آدمی کو، ہر  بھی الئیں۔ world payالنا چاہتے ہیں تو پھر 

اتنی ملنی چاہیے۔ سینیٹر کو بھی اتنی تنخواہ ملنی چاہیے جس طرح ورلڈ کے سینیٹر 
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کو ملتی ہے۔ ایک نائب قاصد کو بھی اتنی ہی تنخواہ ملنی چاہییے جتنی باہر کے 
نائب قاصد کو ملتی ہے۔ آپ تو ماشاءاهللا کئی دفعہ بیرون ملک گئے ہیں۔ آپ دیکھیں 

 every Senator is gettingوہاں  گئے تھے صاحب کے ساتھ آسٹریلیا ہم وسیم سجاد

such a huge amount of money  اور ہر ایک کو سیکرٹری ملتا ہے، سارا سٹاف ملتا
میں یہ کہتا ہوں  جیسے آپ کل کہہ رہے تھے کہ آپ بھی آئندہ دینا چاہتے ہیں۔ ۔ہے

 worldدماغ میں سے  ہمارے وزراء صاحبان اپنے ،کہ جب تک ہمارے حکمران

price of the commodities  نہیں نکالیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ
یوریا آرہی ہے اور اس پر آپ سبسڈی دے رہے ہیں۔ آپ سبسڈی کہاں سے دیتے 
ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہمارے ہاں لوڈ 

تو  والوں کو دے دیں IPPاگر ہمارے پاس پیسہ ہو اور ہم شیڈنگ نہیں ہوگی۔ آج 
ہماری لوڈشیڈنگ ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دے 

وہ چند بڑے لوگ،  ،سکیں۔ آپ یوریا کو سبسڈی دیں گے تو وہ کون لے جائے گا
کو تو کو ملے گا لیکن غریب زمیندار  ڈیروںو ،چند بڑے زمیندار، بڑے جاگیردار

غریب زمینداروں  میں نے آٹھ سو روپے کے حساب سے گندم ۔کچھ نہیں ملے گا
انہوں نے ہمیں پہنچا کر دی ہے کیونکہ وہ بیچ نہیں سکے۔  ،سے خود خریدی ہے

اسالم آباد میں اور  ،پنڈی میں ،پردوسری جگہ یا پشاور میں  یہ ہے کہ میری مراد
میں وہ بیچ نہیں سکے، ان  950ی ہے۔ دوسری جگہوں پر گندم آٹھ سو روپے میں بک

سے لی نہیں گئی، جو بڑے لوگ ہیں ان سے تو لے لی گئی۔ جنہوں نے ٹیلیفون کیا 
کہ پیسے بھیج دو ہمارے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے لے جاؤ۔ ان کا تو مال چال گیا۔ جو 

مال وزیر ہیں، چوہدری ہیں، وڈیرے ہیں ان کا تو  ،ہیں ex-senatorsسینیٹرز ہیں، 
بک گیا۔ غریب زمیندار کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خدارا اپنے ذہن سے کم از کم یہ 

world prices  نکالیں۔
 With dueبات کی ہے۔  کی ratio۔ ڈار صاحب نے جی ڈی پی ٹیکس ٢نمبر 

respect to your honour I must say  کہ سروسز والے بالکل ٹیکس نہیں دیتے۔ میں
روسز والے پچاس فیصد ٹیکس دے دیں تو ہمارا جی ڈی پی ٹیکس کہتا ہوں کہ اگر س

ratio گابڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے I am telling you.  سروسز والے اگر ٹیکس
 with dueدے دیں تو جی ڈی پی ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ سروسز والے 

respect یہ  بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ ،بڑی معذرت کے ساتھ
دس فیصد ٹیکس بھی نہیں دیتے۔  ،کہنا چاہتا ہوں کہ وکالء حضرات تو پانچ فیصد

جو پیسے لیتے ہیں اس کا دس فیصد بھی ٹیکس نہیں دیتے، میرے پاس ثبوت بھی 
نہیں ہے بہت سے لوگ ٹیکس دیتے بھی ہیں۔ ایسا ہر ایک  anyhowموجود ہیں لیکن 

بھائی کو کہہ رہا تھا کہ ایک ہمارے وکیل  مجھے ابھی نام یاد نہیں آرہا تھا اور میں
خالد  جو نواز شریف صاحب کی حکومت میں وزیر قانون بھی تھے،، صاحب ہیں

انور صاحب نے ہم سے پیسے لیے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈرافٹ بنا کر 
 mostlyباقی  ۔بھیجیے۔ میں نے ایک انہیں اور ایک اعتزاز احسن صاحب کو دیکھا

ہوئی ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور شریف الدین  dealingجن سے ہماری وکال صاحبان 
پیرزادہ صاحب تو ڈالروں میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈالر ال کر دو مجھے کیش 

خدا کے لیے جب تک آپ ٹیکس دینے کا ! چاہیے۔ جناب واال out of bookچاہیے، 
کلچر شروع نہیں کریں گے تو یہ غربت اور بڑھے گی۔ 
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شکریہ بلور صاحب۔ درانی صاحب۔ :چیئرمینجناب 
 ،آج مہنگائی! شکریہ جناب چیئرمین: سینیٹر محمد علی درانی

بحث ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی  موضوع پر ضروری اشیاء اور چینی کے
آج صبح میں نے اسالم آباد کی ! گفتگو چینی سے شروع کرنا چاہوں گا۔ جناب واال

ہیں۔ کچھ رسیدیں بھی میرے پاس موجود ہیں۔ آج بھی ساری مارکیٹیں چیک کی 
 اس قیمت پر اگر مل جائے تو ہےچینی پچاس اور پچپن کے درمیان بک رہی 

فروخت ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چینی کو چالیس روپے کلو 
کے حساب سے بکنا چاہیے۔ حکومت نے اعالن کیا ہے کہ چینی چالیس روپے کلو 

یہ حقیقت ہے کہ چینی پچاس روپے سے ساٹھ روپے کے ! ی۔ جناب واالہی بکے گ
درمیان پورے ملک میں بک رہی ہے، اگر مل جائے ورنہ دکاندار کہتے ہیں کہ 

کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں  موجود نہیں ہے۔ اگر چینی کے مسئلےچینی 
conflict of interest م کے مجرموں کا نام کا مسئلہ ہے۔ شوگر مافیا جو حقیقت میں قو

۔ شوگر ملیں ان ،ہے لیکن یہ مجرم نہیں بلکہ یہ تو قوم کے حکمرانوں کا ٹولہ ہے
لوگوں کی ہیں جو ہر دور میں اقتدار میں رہتے ہیں اور یہ ایک جاگیرداروں اور 
سرمایہ داروں کا اتحاد ہے جو اپنی دولت اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر عوام کو 

اس طریقے پر چالتے ہیں جس طریقے پر وہ چالنا چاہتے ہیں۔ اس راستے پر اور 
یقین دالتا ہوں کہ جب ایک دن کے بعد، یا دو دن کے  میں آپ کو! جناب چیئرمین
میں دوبارہ مارکیٹ میں جاؤں گا اور آپ کو اس تو ختم ہوگی  debateبعد ہماری یہ 

ی ہوگی جتنی ہم یہاں دن کی رسیدیں بھی ال کر دے دوں گا۔ اس دن بھی قیمت اتنی ہ
 discussionکی طرح  debating clubکے وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک  discussionپر 

 conflictہونے کے راستے میں  implement معنوں میں یتو کر لیتے ہیں لیکن حقیق

of interest  آجاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک بھیڑیا بکریوں کا رکھواال ہے
 وں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔اور بکری

سرمایہ دار بن گئے ہیں اور سرمایہ دار  ،حقیقت تو آج یہ ہے کہ وڈیرے جاگیردار
ہیں۔ عوام خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میڈیا شور مچا رہا ہے۔  جاگیردار بنتے جا رہے

کر رہے ہیں۔  میں بیٹھے گزارہ حکمران پردہ پوشی کر رہے ہیں اور ہم اپوزیشن
میں بلور صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ حقیقت یہی ہے کہ  ،اس بارے میں

جو آج مہنگائی کے  issueغریبوں کا  issueکا  have notاگر یہی سلسلہ رہا تو وہ 
ہاتھوں خودکشیوں پر مجبور ہیں، جو آج غربت کے ہاتھوں ان الئنوں میں کھڑے ہو 

ول کرتے ہیں جن کے اندر ان کو تھپڑ اور سوٹیاں ماری جاتی ہیں لیکن کر آٹا وص
اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ اس کے عالوہ ان کے پاس 
کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ عوام کا پیسہ، عوام کے نام پر سرمایہ داروں کی تجوریوں 

جمہوریت  ،عوام لٹ رہے ہیں۔میں منتقل کیا جا رہا ہے اور ہم تقریریں کر رہے ہیں
بدنام ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت بدنام نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 

اس ملک میں آمریت کی  اس ملک میں مارشل الء نہ لگے، آپ چاہتے ہیں کہ
مختلف شکلیں نہ آئیں تو ہمیں اپنے طور طریقے اور ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا۔

 crisisاس انتہائی قابل احترام ایوان میں، میں اگر شوگر ! نجناب چیئرمی
ملین ٹن چینی اس سال پیدا ہوئی اور ایک ملین ٹن کی  3.2کی مثال پیش کروں تو 
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نہیں  importہونی چاہیے تھی وہ  raw sugar importکمی موجود تھی۔ اس کے لیے 
ہ یہ ہوا کہ لوکل مارکیٹ ہوئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں اور اس کا نتیج

تیس روپے اور بتیس روپے کی قیمت باون  ۔میں بھی قیمتیں بڑھنی شروع ہوگئیں
۔ رمضان میں اس قیمت نے اپنی ھ روپے اور پینسٹھ روپے تک پہنچیساٹ ،روپے

لٹ دیکھا کہ اس ملک کے غریب عوام  ہم نے یہ اور نتیجتًا آخری حدوں کو چھوا
جو ہمارے  crisisایک  لیے آپ کو مزید بتا دوں کہ ہےہیں اور میں آئندہ کےر

یلٹی سٹورز کے سامنے الئنیں ہوں ٹکا ہوگا۔یو sugar shortageہ  و سامنے کھڑا ہے
 فائدہ دیا جائے گا ٹرکوں کے اندر سبسڈی دے کر انہی لوگوں کو پیسہ دے کر۔گی

دے  طرح روپے میں بکنے والی چینی آج کس 30/32 ۔جو عوام کو لوٹنے والے ہیں
 ،کے مطابق اٹھا لیں۔دسمبر statisticsجنوری کا ریٹ اس حکومت کے  ۔رہے ہیں

 ١۵بتا رہی ہیں کہ  یںکا ریٹ اور آج کا ریٹ جو آپ کی اپنی رپورٹ فروری ،جنوری
تخمینہ  total ختم ہو گئی اور گنا خرید لیا گیا لیکن یکم مئی تک کرشنگ مارچ سے

کے اوپر  چینی کو ناجائز قیمت million ton 2.5! کیا جائے تو جناب چیئرمین 
فروخت کیا گیا اور اس کا تخمینہ بنتا ہے کہ عوام کی جیبوں پر جو ڈاکہ ڈاال گیا وہ 

میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا ! جناب چیئرمین۔ارب کا ڈاکہ ہے 50کم از کم 
۔تو مسابقتی کا نوٹس لیا جائے issueکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی چینی کے اس 

ان شوگر کو پیدا کرنے والوں پر جنہوں  ،کمیشن کو چاہیے کہ وہ ان انڈسٹریز پر
ا لگ super taxنکالے ہیں ان کے اوپر  billion rupees 50نے عوام کی جیبوں سے 

ان کی اس دور میں جو فروخت ہے اس ۔چاہیے لگنا special taxاور ان کے اوپر  ئے
بھلے  ۔بھلے آپ خود روز گار سکیم میں ڈال دیں قماس ٹیکس کی ر کے نتیجے میں

لیکن یہ پیسہ عوام کا  ہے اس میں ڈال دیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو سکیم
سرمایہ دار ، وڈیرے، یہ جاگیردار۔اس پیسے کو عوام کے پاس واپس جانا چاہیے۔ہے

جو پیسے کے زور پر اس ملک کے عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور اس 
میں کونسی لسٹ ،حکمرانی بھی کرتے ہیں پر کے بعد اسی پیسے کے زور پر ان

 اگال قدم میں آپ سے چاہوں گا کہ وہ سب لوگ خواہ۔ہے conflict of interestبتاؤں یہ 
اگر ان  کیوں نہ بیٹھے ہوں عہدے پر وہ منسٹر ہوں خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے

کسی بھی پالیسی سازی کے اندر  کی شوگر انڈسٹری ہے تو ان کو شوگر سے متعلق
شریک نہیں ہونا چاہیے اور وہ پالیسی سازی میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب 

کو دیکھیں گے نہ کہ اس ملک کے غریب عوام کے  interest ہے کہ وہ اپنے
interest ۔اس چیز کو یقینی بنایا جانا چاہیے،کو دیکھیں گے

کھ کے ساتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات انتہائی د! جناب چیئرمین
فرد نے مجھے بتایا کہ اس وقت تو شوگر  کے ایک بہت ہی اہم شوگر انڈسٹری

میں اس کی پوری قیمت  seasonتو دوسرے  یںنہ seasonایک ۔انڈسٹری لگانی چاہیے
کونسا دنیا کا بزنس ہے جو ساری ۔وہ قیمت کہاں سے نکلتی ہے۔نکل آتی ہے

investment  کو دوseasons یقینًا وہ سیاہ کاروبار ہے جو اس ملک ۔میں واپس کرتا ہو
جب بین االقوامی ۔بین االقوامی قیمتوں کی بات صحیح کی گئی ۔میں ہی ہو سکتا ہے

قیمتیں بڑھتی ہیں تو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بین االقوامی قیمت کے حساب 
کو روکا گیا  importشوگر کی  Raw۔پہلے روکتے ہیں کو importسے شوگر کی 

میں حقائق کو نہیں ! جناب چیئرمین ۔اس کو کہاں سزا ملی ۔کون اس کا ذمہ دار ہے
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کو  sugar crisisآیا اس وقت بھی اس  sugar crisisچھپاؤں گا کہ ہمارے دور میں بھی 
management ختم کیا گیا لیکن جن لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تھی ان  کے ذریعے

اور آج بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی طاقت اس رک گئے  casesکے 
نہیں ہے جو کسی ایک فرد کو یہ سزا دے سکے کہ تم کم قیمت پر  ملک میں موجود

۔بنی ہوئی چیز کو زیادہ قیمت پر کیوں بیچ رہے ہو
 کی پابندی اور وقت کی پابندی کی روایت time ماشاء اهللا! جناب چیئرمین 

ختم  دو تین منٹ میں اپنی بات یت کو میں قائم رکھتے ہوئےاس روا۔قائم کی ہے
کی کہ ہمارے  دوسری بات جو حقیقت ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی۔کروں گا

بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے ترقیاتی اخراجات کم ہوتے  غیر ترقیاتی اخراجات
صوبے ہمارے ایک ۔دیکھیںکا سائز  cabinetاس وقت آپ مرکز کی  ۔جا رہے ہیں

صوبائی اسمبلی کے سارے بندے ہی صوبائی وزیر  کے اندر دو بندوں کو چھوڑ کر
 پوری حکومتی تمام تر ان کی سکیورٹی کے نام پر اور ساتھ ساتھہیں اور وزراء کے

ججوں پر جو غیر  اسی طرح ،اسی طرح بیوروکریسی کے اندر سطح کے اوپر
ل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ مرکز ایک مثا۔یںہ وہ بہت زیادہہیں  اخراجات ترقیاتی

ہوتا ہے وہ پیسہ صوبوں کے اندر جا کر  کا جو پیسہ NFC Awardکی طرف سے 
وہ عوام پر نہیں لگتا اور میں ُآج یہ  ۔کی حد تک ختم ہو جاتا ہے ہیڈ کوارٹر صوبائی

اگر آپ قیمتوں کو کم  ،یں نہیں بڑھا سکتےہتجویز دینا چاہوں گا کہ اگر آپ تنخوا
کو کم  زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں اگر آپ ضروریات ،ہیں کر سکتےن

ترقیاتی عمل ۔عمل کو تو آگے بڑھائیں توکم از کم ملک میں ترقیاتی نہیں کر سکتے
میں نےایک مثال دی کہ ۔کا یہ حال ہے کہ پورے کا پورا بجٹ جو آپ کا ہوتا ہے

 ر ان کی بنیاد پرگن کلوگوں کو مرکز سے وہاں کے  بلین 43.4ایک عالقہ جس کو 
دیئے جاتے ہیں اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ تمام شہریوں کو مساوی ترقی کا حق 

غریب عالقوں پر لگنے کی بجائے بڑے شہروں پر  ،عالقوں پر remoteوہ ۔ہے
بنتی ہیں اور ہر چھ مہینے بعد وہ اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں  Ring roads۔لگتے ہیں

جب بڑھ جاتی ہیں تو  کی قیمتیں گرد ہوتی ہے اندار ں کی پراپرٹی جوکیونکہ وہا
وہاں پراپرٹی کا بزنس کرکے آگے چل پڑتے  تبدیل کرکے ان کی جگہ فیصلہ ساز

میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قوم سے ! ایسی صورت حال میں جناب واال۔ہیں
قربانی کی  وث لوگکی بجائے اب حکومت اور پالیسی سازی میں مل قربانی مانگنے

پابندی  طرف آئیں اور اس قربانی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرکز کی سطح پر
سے زیادہ وزراء نہیں ہو سکتے اسمبلی کی  ten percentمیں اگر  انڈیا ۔لگنی چاہیے

صوبوں پر کیوں نہیں  ۔تو پاکستان میں ایسے کیوں نہیں ہو سکتا ،کے کل تعداد
تو  یہاں ۔وہاں کیا کام ہے سے زیادہ وزراء نہ ہوں 10/15 لگ سکتی کہ وہاں پابندی

اس طرح کے  ۔جاتا ہے محکمے اگائے جاتے ہیں اور ان پر منسٹروں کو بٹھایا
پر نظر آئیں گے کہ ترقیاتی عمل کو بڑھانے کے لیے  اخراجات جب اوپر کی سطح

ترقیاتی ایک  میں دے رہے ہیں تو اس صورت حکمران اپنے ذاتی مفادات کی قربانی
ترقیاتی عمل پر لگے  عمل جب ملک میں آگے بڑھے گا تو یقینی طور پر وہ پیسہ

وہ عالقے ساری زندگی ترقی نہیں کر  کے بلوچستان remote areasورنہ ۔گا
بھی ایک  میں بلوچستان اور فاٹا کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ پنجاب میں۔سکتے
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 43.4وہاں کا حصہ اگر  اور اول پور ہےجس کا نام بہ بستا ہے بلوچستان اور فاٹا
۔۔۔۔۔میں ترقیاتی فنڈز بلین ملتا ہے 1.2بلین ہے تو ان کو 

شکریہ ء شکریہ : جناب چیئرمین
شکریہ  میں آپ کا ،آخر میں! جناب چیئرمین : سینیٹر محمدعلی درانی 

م ہو یہ ظل ۔رہیں گی بڑھتی ۔ادا کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں
وہ لوگ رہیں گے جو  حکمران جب تک یہاں کے اس وقت تک رہا ہے ہوتا رہے گا

ملوں کے مالک ہیں۔ حقیقت میں اس ملک کی شوگر
 اس کوکل کے لیے بخاری صاحب ،بہت بہت شکریہ: جناب چیئرمین

adjourn ۔آٹھ بج گئے ہیں ۔کر لیں 
Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari : This is the decision of 

Advisory Committee also.
)مداخلت(

 ۔کریں گے کل:جناب چیئرمین
وہ ہمارے ہاؤس کے قائد ایوان ہیں لیکن اس :سینیٹر حاجی محمد عدیل

کریں گے۔ wind upکو منسٹر صاحب 
بخاری  ۔حاجی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے: جناب چیئرمین

as far asصاحب کل  this price hike and sugar crisis is concerned, we will 

conclude it tomorrow  چاہے لیٹ بیٹھنا پڑے تو منسٹر صاحب کو ذرا اطالع کر دیں
۔جی موالنا صاحب۔وہ ضرور آئیں

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I have already 
conveyed the Minister.

Tomorrow he should be ۔ٹھیک ہے: جناب چیئرمین here.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I have told him that
tomorrow we will conclude it.

Mr. Chairman: And he has got to ask the answer.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: He will going to 
Lahore.

 we will توبھی پڑے بیٹھنا کل ہمیں لیٹ ۔ٹھیک ہے: جناب چیئرمین

conclude Insha Allah. We will definitely try to conclude it tomorrow.  جی موالنا
صاحب 

میرے خیال میں لسٹ میں ڈاکٹر خالد :سینیٹر موالنا عبدالغفور حیدری
۔لیا ہوا ہے ان کو دس منٹ دے دیں صاحب کا نام

ڈاکٹر ۔تو کل ہیںڈاکٹر خالد صاحب ۔کل کر لیں گے: ناب چیئرمینج
 active memberبڑے  ٹھیک ہے۔انشاء اهللا جی کل۔ہوتے ہیں ادھر صاحب روز ہی

۔ہیں
The House stands adjourned to meet again on Thursday the 8th of October 2009 
at 4.30 p.m.

----------
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[The  House  was  then  adjourned  to  meet a  gain   at 4.30 P.M  . on 8th  

October  2009]
----------



SENATE OF PAKISTAN


SENATE DEBATES

Wednesday, October 07, 2009



The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at fifty-four past four in the evening with Mr. Chairman (Mr. Farooq Hamid Naek) in the Chair. 


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


Recitation from the Holy Quran


اَعؤذُبِالله ِمنَ الشّٰیطٰن الرجِّیم

ِبسمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بَشِّرِ الۡمُنٰفِقِيۡنَ بِاَنَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًاۙ۔ ۨالَّذِيۡنَ يَتَّخِذُوۡنَ الۡـكٰفِرِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ اَيَبۡتَغُوۡنَ عِنۡدَهُمُ الۡعِزَّةَ فَاِنَّ الۡعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيۡعًا۔ وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِى الۡـكِتٰبِ اَنۡ اِذَا سَمِعۡتُمۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَاُبِهَا فَلَا تَقۡعُدُوۡا مَعَهُمۡ حَتّٰى يَخُوۡضُوۡا فِىۡ حَدِيۡثٍ غَيۡرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمۡ اِذًا مِّثۡلُهُمۡؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُالۡمُنٰفِقِيۡنَ وَالۡكٰفِرِيۡنَ فِىۡ جَهَـنَّمَ جَمِيۡعَاۨ۔ 

ترجمہ: (اے پیغمبر)منافقوں (یعنی دو رخے لوگوں) کو بشارت سنا دو کہ ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب (تیار)ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں تو عزت تو سب الله ہی کی ہے۔ اور الله نے تم (مومنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سنو کہ الله کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ الله منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ 






سورة النساء (آیات 138تا 140)

Questions and Answers


جناب چیئرمین: ِبسمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ۔

Questions Hour. Dr. Khalid Mehmood Soomro Sahib, he is not present. Anyone on his behalf? Yes, Prof. Muhammad Ibrahim Sahib, Question No.7.

7.
*Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: 

tc ""


Will the Minister for Education be pleased to state:tc "
Will the Minister for Education be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of Religious Madaris for boys and girls in the country indicating also the number of students studying there with gender wise break up;tc "
(a)
the number of Religious Madaris for boys and girls in the country indicating also the number of students studying there with gender wise break up;"

tc ""


(b)
the number of those madaris to which financial assistance is provided by the Government;tc "
(b)
the number of those madaris to which financial assistance is provided by the Government;"

tc ""


(c) 
the names of those madaris which were provided financial assistance by the Government during the last ten years indicating also the amount so provided in each case; andtc "
(c) 
the names of those madaris which were provided financial assistance by the Government during the last ten years indicating also the amount so provided in each case; and"

tc ""


(d)
the terms and conditions on which the said assistance is provided?tc "
(d)
the terms and conditions on which the said assistance is provided?"

tc ""


Mir Hazar Khan Bijarani: (a) There are 15843 registered Deeni Madaris in the country with the following details as per available record:tc "
Mir Hazar Khan Bijarani\: (a) There are 15843 registered Deeni Madaris in the country with the following details as per available record\:"

tc ""


Punjab
Sindh
NWFP
Balochistan
ICTtc "
Punjab
Sindh
NWFP
Balochistan
ICT"

tc ""


11332
2852
1242
297
120tc "
11332
2852
1242
297
120"

tc ""


Gender wise and enrollment details are not available.  tc "
Gender wise and enrollment details are not available.  "

tc ""


(b)
Ministry of Education has provided financial assistance to some Madaris under two different projects as per details given below:tc "
(b)
Ministry of Education has provided financial assistance to some Madaris under two different projects as per details given below\:"

tc ""


(i)
507 Madaris under Madrasa Reforms Project during financial years 2005-06 to 2008-09.tc "
(i)
507 Madaris under Madrasa Reforms Project during financial years 2005-06 to 2008-09."


(ii) 
180 Madaris under Provision of Computers in Deeni Madaris Project during financial year 2000-01 to 2004-05.tc "
(ii) 
180 Madaris under Provision of Computers in Deeni Madaris Project during financial year 2000-01 to 2004-05."

tc ""


(c)
The names of the Madaris which were provided financial assistance by this Ministry under the above two projects are given at Annex-I.tc "
(c)
The names of the Madaris which were provided financial assistance by this Ministry under the above two projects are given at Annex-I."

tc ""


(d)
The funds were provided to those full time institutions which were willing to introduce formal subjects. tc "
(d)
The funds were provided to those full time institutions which were willing to introduce formal subjects. "

tc ""

(Annexure has been placed on the Table of the House as well as Library)tc "(Annexure has been placed on the Table of the House as well as Library)"


Mr. Chairman: Any supplementary?



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! میں وزیر محترم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان 507 مدارس میں سے reforms project سے 180 مدارس کو computers کی مد میں مدد دی گئی ہے۔ یہ کل رقم کتنی بنتی ہے اور فی مدرسہ ان کا کتنا حصہ بنتا ہوگا؟ 


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب! آپ جواب دیں گے۔ 


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان(وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور): بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ Thank you very much. پہلا تو یہ ہے کہ اس کا criterion یہ تھا کہ all those Madrasas which are registered under the Madrasa Reforms they have been given this. Secondly the learned member should see the break-up which is given in annexure 1. اس کو دیکھ لیں۔ میرے پاس تو ہے پتا نہیں یہ لائبریری میں ہے یا ٹیبل پر ہے۔ 


جناب چیئرمین: یہunder the rules table پر رکھا گیا ہے as well as in library.



سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان: ہاں ٹیبل پر ہے اس کو دیکھ لیں۔ We have given a long list اور ہر مدرسے کا علیٰحدہ علیٰحدہ نام دیا ہوا ہے۔ نمبر میں آپ کو بتا سکتا ہوں by and large پنجاب کے 11332 مدرسے ہیں، سندھ کے 2885 مدرسے، این ڈبلیو ایف پی کے 1242 مدرسے، بلوچستان میں 297 اور شہر اسلام آباد میں 120 مدرسے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے رجسٹرڈ ہیں یہ صرف رجسٹرڈ مدرسوں کی بات ہو رہی ہے۔



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: جناب چیئرمین! منسلکہ تو میرے سامنے نہیں ہے کیا رقم بھی مذکور ہے کہ کتنی رقم ان مدارس کو دی گئی ہے اور وہ فی مدرسہ کتنی رقم بن رہی ہے۔



جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر صاحب! اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد کر سکیں گے۔



Senator Dr. Zhaeeruddin Babar Awan: That requires a separate question, what amount exactly because you know the list is very long.


اگر پنجاب سے ہم collect کرنا چاہیں تو 11332 بنتے ہیں۔


جناب چیئرمین: آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ separate question بنتا ہے۔ زاہد خان صاحب۔



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: ان کے پاس ان مدارس کے لیے کل رقم کتنی ہے۔



جناب چیئرمین: دیکھیں آپ ایک اور سوال بنا لیجیے گا۔ جی زاہد خان صاحب۔


سینیٹر محمد زاہد خان : جناب والا! اس میں فاٹا کا نہیں دیا گیا۔ کیا فاٹا میں مدرسے نہیں ان کی تعداد کیوں نہیں دی گئی کہ فاٹا میں کتنے مدرسے ہیں۔ اگر فاٹا میں مدرسے ہیں تو ان کی تعداد کیوں نہیں دی گئی۔



جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان: فاٹا میں

who knows better than the honourable member that it is very difficult to collect information about the exact location and then exact position of the madrasas, that is why I put the similar question to the people that they answer me. That is very difficult to have right now the correct information about madrasas in the FATA area. However, I will get this information and ask the secretary and then I can share it with the learned member. 


جناب چیئرمین: آخری سوال حاجی صاحب آپ یا بلور صاحب کون پوچھے گا۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل : میں پوچھنا چاہتا ہوں۔



جناب چیئرمین: نہیں،نہیں بلور صاحب نے پہلے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل : میں تو خود اٹھ گیا ہوں۔



جناب چیئرمین: اچھا آپ کی مرضی ہے۔



سینیٹر حاجی محمد عدیل : ایسے مدرسے کتنے ہیں جن میں بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 


جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر صاحب۔



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, The entire detail, of course, that how many madrasas are catering the services for the girl students as well that requires a separate exercise and when you talk of the country, of course, you need to go to all these places in order to learn but the number of the ladies studying in madrasas as compared to the male students is very less.



جناب چیئرمین : حاجی غلام علی صاحب۔ سوال نمبر پڑھ لیجیے۔


سینیٹر حاجی غلام علی : سوال نمبر77 

77.
*Senator Haji Ghulam Ali: tc ""


Will the Minister for Environment be pleased to state:tc "
Will the Minister for Environment be pleased to state\:"

tc ""


(a)
whether it is a fact that the Government had decided in 2008 to provide CNG Busses to big cities of the country to reduce environmental pollution, if so, the number of busses which were to be provided to each city;tc "
(a)
whether it is a fact that the Government had decided in 2008 to provide CNG Busses to big cities of the country to reduce environmental pollution, if so, the number of busses which were to be provided to each city;"

tc ""


(b)
the country from which those busses were to be imported/ purchased;tc "
(b)
the country from which those busses were to be imported/ purchased;"

tc ""


(c)
the mechanism evolved to check the quality of those busses; andtc "
(c)
the mechanism evolved to check the quality of those busses; and"

tc ""


(d)
whether it is also a fact that those buses have been provided to some cities while the same hove not been provided to Peshawar so far, if so, the time by which such buses will be provided to that city also?tc "
(d)
whether it is also a fact that those buses have been provided to some cities while the same hove not been provided to Peshawar so far, if so, the time by which such buses will be provided to that city also?"

tc ""


Mr. Hameed Ullah Jan Afridi: (a) The Federal Cabinet in its meeting held on 16th July, 2008 has decided to launch 8000 CNG buses in major urban cities of Pakistan (Karachi, Lahore, Rawalpindi/Islamabad, Faisalabad, Multan, Quetta, Hyderabad, Peshawar, Gujranwala & Sukkur) so as to provide, efficient, better, sustainable and affordable transport to all especially the poor and improve the environment. It would be the investors/operators decision in collaboration with the Banks which will determine the number of buses in each city. This is vital to ensure the commercial viability of the project.tc "
Mr. Hameed Ullah Jan Afridi\: (a) The Federal Cabinet in its meeting held on 16th July, 2008 has decided to launch 8000 CNG buses in major urban cities of Pakistan (Karachi, Lahore, Rawalpindi/Islamabad, Faisalabad, Multan, Quetta, Hyderabad, Peshawar, Gujranwala & Sukkur) so as to provide, efficient, better, sustainable and affordable transport to all especially the poor and improve the environment. It would be the investors/operators decision in collaboration with the Banks which will determine the number of buses in each city. This is vital to ensure the commercial viability of the project."

tc ""


(b) 
The CNG dedicated buses could be locally manufactured or imported.tc "
(b) 
The CNG dedicated buses could be locally manufactured or imported."

tc ""


(c) 
The buses should comply with specification approved by Engineering Development Board (EDB), Hydrocarbon Development Institute of Pakistan (HDIP) & Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA). The Investors/Operators are at liberty to procure buses strictly adhering to the specification notified, some of the vital areas are mentioned below:—tc "
(c) 
The buses should comply with specification approved by Engineering Development Board (EDB), Hydrocarbon Development Institute of Pakistan (HDIP) & Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA). The Investors/Operators are at liberty to procure buses strictly adhering to the specification notified, some of the vital areas are mentioned below\:—"

tc ""



Buses are readily available meeting CNG Bus project specification.tc "

Buses are readily available meeting CNG Bus project specification."

tc ""



Guaranteed regular supply of CNG Buses.tc "

Guaranteed regular supply of CNG Buses."

tc ""



Constant supply of spare parts and other components.tc "

Constant supply of spare parts and other components."

tc ""



After sale service ensure through qualified and trained skilled work force.tc "

After sale service ensure through qualified and trained skilled work force."

tc ""



Each vehicle should be covered under international warranty system.tc "

Each vehicle should be covered under international warranty system."

tc ""


(d) 
No, such buses have yet been provided to any major Lurban cities of Pakistan.tc "
(d) 
No, such buses have yet been provided to any major Lurban cities of Pakistan."


جناب چیئرمین: جی سپلیمنٹری سوال۔


سینیٹر حاجی غلام علی : کون سے وزیر صاحب جواب دیں گے۔



جناب چیئرمین: پہلے آپ سوال تو کیجیئے۔



سینیٹر حاجی غلام علی : جناب والا! میرا سوال یہ تھا کہ سال 2007-08 میں سی این جی بسیں شروع کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں ہماری کافی زیادہ میٹنگیں ماحولیات کے وفاقی وزیر سے اسلام آباد میں ہوئی تھیں انہوں نےگزشتہ سال commit کیا تھا کہ ہم پشاور ڈسٹرکٹ کو 200 بسیں دیں گے۔ کیا وہ بسیں مل گئی ہیں، یا دی جا رہی ہیں یا کیا وہ پراجیکٹ ختم کر دیا گیا ہے؟ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



سید صمصام علی شاہ بخاری (وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات): میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور کے بارے میں جو معزز ممبر کا سوال ہے اس کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ بسیں حکومت نے سپلائی نہیں کرنی تھیں، یہ importers نے خود لانی تھیں۔ حکومت نے اس پر سبسڈی دی تھی اور تین لاکھ روپیہ حکومت نے assist کرنا تھا۔ جو نو cities identify ہوئے تھے ان میں پشاور بھی شامل تھا لیکن ابھی کہیں بھی اس کا پروگرام شروع نہیں کیا گیا۔ یہ اسکیم importers نے شروع کرنی ہے، حکومت نے اس پر assist کرنا ہے تو جتنی جلدی یہ لائیں گے ہم کر لیں گے اس کے لیے PSDP میں funds already رکھے گئے ہیں۔ فنڈز موجود ہیں۔



جناب چیئرمین: جی ڈار صاحب۔



سینیٹر محمد اسحاق ڈار : شکریہ جناب چیئرمین! میں معزز وزیر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی amount allocated ہے اور اس کی basis of financing کیا ہوگی۔ میرے خیال میں ان کی information غلط ہے تین لاکھ فی بس نہیں ہے، he should see the record first اور وہ فرمائیں کہ حکومت کتنا حصہ فی بس ڈالے گی اور کتنا مالک کو ڈالنا پڑے گا اور کتنا loan arranged ہے۔ یہ ایک پوری سکیم ہے مہربانی کرکے ہمیں تفصیل ذرا بتا دیں۔ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔



سید صمصام علی شاہ بخاری : میرے علم میں ہے کہ حکومت تین لاکھ فی بس گرانٹ دے گی۔ اس میں تقریباً 377000 روپیہ وہ ان کو loan arrange کرکے دے گی اور اس پر جوmark up ہوگا وہ بھی حکومت arrange کرے گی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں خود سے ڈالنا پڑے گا وہ bus to bus vary کرے گا۔


Senator Muhammad Ishaq Dar: I am sorry sir, information is not right. 5 billion rupees have been allocated for 8000 buses and average 600 thousand rupees


حکومت نے ڈالنے ہیں، 600 thousand rupees virtually owner نے ڈالنے ہیں اور کونسی بس چھ لاکھ روپے میں آتی ہے۔ بس کی قیمت چوبیس لاکھ کے قریب ہے۔ مہربانی کرکے یہ اس کو review کریں۔ دوبارہ صحیح information دیں۔



سید صمصام علی شاہ بخاری: جناب والا! میں نے اس پر بڑا clear جواب دیا ہے کہ 300 thousand حکومت نے دینا ہے اور باقی ان کو کرنا پڑے گا۔ اس کا جو PC-I تھا یہ 30 اپریل 2009 کو CDWP کی طرف سے approve ہوا ہے۔ اس میں اس سال کے لیے 300 ملین allocated ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ 


جناب چیئرمین: جی حاجی صاحب۔



سینیٹر حاجی غلام علی: میں وزیر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ ایک بہت اچھا پراجیکٹ تھا اور دو سال گزر گئے ابھی تک پورے پاکستان میں کوئی بس نہیں آئی۔ اگر ہم پچھلے مہینے کے اخبارات دیکھیں تو کراچی ڈسٹرکٹ کو سی این جی بسیں مل گئیں۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے اور فیصلہ بھی یہی تھا کہ ہم کراچی کو پہلے دیں گے۔ جب میں نے as a district Nazim meeting attend کی تھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کراچی کو دو مہینے کے اندر بسیں ملیں گی۔ 


جناب چیئرمین: سوال کر لیجیئے۔



سینیٹر حاجی غلام علی: سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک چیز کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے اور تین سالوں میں عوام کو فائدہ نہیں پہنچتا اور تین سال کے بعد نئے ذہن آتے ہیں۔



Mr. Chairman: This is not a question, this is your statement.



سینیٹر حاجی غلام علی: اچھا سوال پوچھتا ہوں کہ اس پر کب عملی اقدام اٹھایا جائے گا یہ ایوان کو بتایا جائے کہ کب لوگوں کو دیں گے۔



جناب چیئرمین: یہ سوال ہوا ناں آپ کا۔جی وزیر صاحب۔



سید صمصام علی شاہ بخاری : اس پر میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ importers نے اور investors نے اس کوdeal کرنا ہے۔ جو کراچی کی یہ بات کر رہے ہیں وہ پچاس بسیں ہیں جو سٹی حکومت کے under ہیں under this scheme نہیں ہیں وہ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ 



جناب چیئرمین: جی طلٰحہ محمود صاحب۔ شاہد حسین بگٹی صاحب۔ ڈاکٹر بلیدی صاحب۔۔۔۔

 you are on behalf.


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمعیل بلیدی: جی۔



جناب چیئرمین: پہلے سوال نمبر پڑھ لیں۔
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78.
*Senator Muhammad Talha Mahmood: 

tc ""


Will the Minister for Education be pleased to state:tc "
Will the Minister for Education be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of students sent abroad for study on Government expenses during the last three years with year-wise and province-wise break up:tc "
(a)
the number of students sent abroad for study on Government expenses during the last three years with year-wise and province-wise break up\:"

tc ""


(b) 
the criteria adopted for selection of the said students; andtc "
(b) 
the criteria adopted for selection of the said students; and"

tc ""


(c) 
the names of countries to which those students were sent for study?tc "
(c) 
the names of countries to which those students were sent for study?"

tc ""


Mir Hazar Khan Bijarani: (a) The Ministry of Education has sent 180 students abroad or study on Government expenses during the last three years. The year-wise and Province wise break up is as under:—tc "
Mir Hazar Khan Bijarani\: (a) The Ministry of Education has sent 180 students abroad or study on Government expenses during the last three years. The year-wise and Province wise break up is as under\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Province
2006
2007
2008tc "
Province
2006
2007
2008"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Punjab
53
23
32tc "
Punjab
53
23
32"


Sindh (R)
06
06
06tc "
Sindh (R)
06
06
06"


Sindh (U)
03
02
05tc "
Sindh (U)
03
02
05"


NWFP
06
05
11tc "
NWFP
06
05
11"


Balochistan
01
02
01tc "
Balochistan
01
02
01"


FATA/ FANA
06
01
06tc "
FATA/ FANA
06
01
06"


AJ&K
02
01
02tc "
AJ&K
02
01
02"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


         Total =
77
40
63 tc "
         Total =
77
40
63 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


(b)
The selection for Cultural Scholarships is based on merit within Provincial/ Regional quota. The criteria for selection of students is at Annex-I. tc "
(b)
The selection for Cultural Scholarships is based on merit within Provincial/ Regional quota. The criteria for selection of students is at Annex-I. "

tc ""


(c)
The students were sent for study abroad on Government expenses to China, Egypt, Romania, Turkey & Mexico.tc "
(c)
The students were sent for study abroad on Government expenses to China, Egypt, Romania, Turkey & Mexico."

tc ""


*Higher Education Commission (HEC) also sends students / teachers abroad for higher studies through different projects and incentives.tc "
*Higher Education Commission (HEC) also sends students / teachers abroad for higher studies through different projects and incentives."

Annex-I  tc "Annex-I  "

tc ""

SELECTION CRITERIAtc "SELECTION CRITERIA"

tc ""


The selection for scholalrships under the Cultural Exchange Programme is based on merit within Provincial/ Regional quota. The merit is determined by the scores in the test, which is conducted by National Testing Service (NTS), which is a Private Organization. The scholarships are advertised through National Testing Service (NTS) and applications are invited from the eligible candidates, for Master/ Ph. D studies from abroad. The selection criteria also include the following:—tc "
The selection for scholalrships under the Cultural Exchange Programme is based on merit within Provincial/ Regional quota. The merit is determined by the scores in the test, which is conducted by National Testing Service (NTS), which is a Private Organization. The scholarships are advertised through National Testing Service (NTS) and applications are invited from the eligible candidates, for Master/ Ph. D studies from abroad. The selection criteria also include the following\:—"

tc ""


–
The candidates must have completed 16 years education.tc "
–
The candidates must have completed 16 years education."

tc ""


–
The only one-second division is allowed to the applicant throughout academic carrier.tc "
–
The only one-second division is allowed to the applicant throughout academic carrier."

tc ""


–
The candidates must be below the age of 35 years for Cultural Scholarships.tc "
–
The candidates must be below the age of 35 years for Cultural Scholarships."

tc ""


2. 
The Scholarship for Islamic Studies from the Al-Azhar University are not advertised but the nominations are invited from the Wafaqul Madaris and Provincial Education Departments of the candidates. The eligible students must have the requisite qualification in Islamic education, like Shahadatul Aama etc. The final selection is vested in the donor countries/ host institutions.tc "
2. 
The Scholarship for Islamic Studies from the Al-Azhar University are not advertised but the nominations are invited from the Wafaqul Madaris and Provincial Education Departments of the candidates. The eligible students must have the requisite qualification in Islamic education, like Shahadatul Aama etc. The final selection is vested in the donor countries/ host institutions."


Mr. Chairman: Any supplementary. Yes, Buledi sahib.



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمعیل بلیدی: جناب والا! اس سوال میں پوچھا گیا تھا کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنے طالب علموں کو scholarship پر بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو figures انہوں نے دی ہیں۔ چھوٹے صوبوں کو انہوں نے نظرانداز کیا ہے۔



جناب چیئرمین: آپ سوال کر لیجیئے۔ What is your question?


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمعیل بلیدی: میرا سوال یہ ہے کہ scholarship پر طالب علموں کو بھیجنے کے لیے، چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹے صوبوں کو زیادہ priority دی جاتی تاکہ معیار تعلیم بلند ہو جائے۔ یہاں پر بلوچستان کا صرف ایک طالب علم ہے۔ میں وزیر صاحب سے کہتا ہوں کہ اس ناانصافی کو وہ کب ختم کریں گے۔ ہمارے طالب علم جب apply کرتے ہیں تو آخر میں بہانہ کرتے ہیں کہ آپ کی requirement پوری نہیں ہے۔ آپ کا فارم لیٹ پہنچا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زیادتی اور ظلم کو وزارت تعلیم کب ختم کرے گی تاکہ بلوچستان والوں کو اس کا حق مل سکے۔



جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر صاحب۔



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. Chairman. If you look at the break up which is given, kindly take a look at first of all entry No.1, which says 2006 – Balochistan 1 and 2007 – Balochistan 2 and then again in 2008 it is 01. Similarly, there absolutely nobody was selected from ICT and from FATA, there were six people in 2006, in 2001 there was one percent and then in 2008 again six people. So, there is absolutely no reason that the Government of Pakistan at the Federal level interferes into it. The process is that there is a provincial quota, according to that provincial quota we send it to the province concerned or the unit of Pakistan concerned, if it is a case of FATA, it is not a province but it goes according to their quota and it goes to the Gilgit and Baltistan according to their quota and then there is a competition which takes place in that province or the unit of the territory of Pakistan and they select and in all these years the quota was acted upon. There was absolutely no excess with smaller unit and there was absolutely no discrimination. 



جناب چیئرمین: حافظ رشید صاحب۔


سینیٹر حافظ رشید احمد: جناب چیئرمین! یہاں پر تعلیمی وظائف پر فاٹا اور فانا سے بھیجے جانے والوں کی تعداداکٹھی دی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فاٹا کی تعداد الگ سے بتائی جائے۔ 



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Northren Area - 1 and FATA - 5.


جناب چیئرمین: جی بلور صاحب۔ 


سینیٹر الیاس احمد بلور: جناب چیئرمین! میں معزز وزیر موصوف سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہمارے پختونخواہ سے بھی 2006 میں 06پھر 05 اور پھر11گئے ہیں لیکن یہ جو students ہیں جیسے ہمارے بلیدی صاحب نے کہا کہ چاہیے تو یہ کہ ہمارے چھوٹے صوبوں سے زیادہ لوگ جائیں کیونکہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا standard کم ہے۔ کل وزیردفاع صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو بھیجا جائے۔ ہمارے لوگوں کو باہر بھیجا جائے گا تب ہی قابلیت پیدا ہو گی۔ ایسا تو نہ ہو کہ آپ پنجاب والوں کو ہی بھیجتے رہیں۔


جناب چیئرمین: آپ سوال کر لیجیئے۔



سینیٹر الیاس احمد بلور: یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تھوڑے آدمیوں کو بھیجا گیا ہے۔ 



Mr. Chairman: What is the question?



Senator Ilyas Ahmed Bilour: This is my question that we have been ignored.



جناب چیئرمین: سوال یہ ہے کہ کم لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Nobody is ignored. I have already made a statement which is a statement on record and I understand the responsibility of a statement being made on the floor of the House. Now, if you look at the Pashtoonkhwa which is at entry No.4, province wise. In 2006 the number was 06, then number was 05 and in 2008 the number is 11. It is almost double to Sindh and it is FATA, FANA both put together, now Balochistan and Gilgit it is almost double to that as well, there was absolutely no discrimination and let me make it clear that it is not an ordinary student who is going over there. There is a scheme which is known as Cultural Exchange Scheme and under the Cultural Exchange Scheme the scholarship is given by a country which offers the Government of Pakistan’s scholarship and then of course, the Government of Pakistan through the Ministry of Education gives two things; Number one is that 200 to 300 dollars per month, now this Government has made a scheme and we will be enhancing this amount to 300 to 400 dollars per month and then the air return ticket for the project is also given to the students and the students are not those students who go privately and it is not those students who are selected random, these are students who have master degrees or they go for the Ph.D. programme. These are scholars basically who are being sent by the Ministry of Education on the Cultural Exchange Scheme and when you are selecting scholar, there is absolutely, no question of choosing one particular area and neglecting other.



جناب چیئرمین: لشکری رئیسانی صاحب۔ 


سینیٹر نوابزادہ حاجی میرلشکری رئیسانی: چیئرمین صاحب! یہاں ایک ترتیب دی گئی ہے۔ 2007 میں پنجاب کے 23 students ہیں اور 2008 میں 32 students. سندھ کے 2007 میں 06 students ہیں اور پھر 2008 میں 06 اور پھر سندھ شہری کے 2007 میں 02 اور۔۔۔


جناب چیئرمین: آپ سوال کر لیجیئے لشکری صاحب کیونکہ صرف ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور سوالات بہت سارے ہوتے ہیں۔



سینیٹر نوابزادہ حاجی میر لشکری رئیسانی: میں یہ clear کرنا چاہتا ہوں، NWFP کے 2007 میں 05 ہیں اور سال2008 میں 11 ہیں۔ بلوچستان کے 02 سے 01 ہوگیا ہے۔ جب کل Defence Minister صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل نا اہل ہیں، ختم ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس کو تو 02 سے 04 ہونا چاہیے تھا اگر نہیں تو کم از کم 03 ہوتا۔ وزیر صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان کے کوٹے میں کمی کیوں آئی ہے حالانکہ اس کو تو بڑھ جانا چاہیے تھا۔


جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر صاحب۔



Dr. Zaheeruddin Babar Awan: I agree with the learned member 


کہ اس کو بڑھ جانا چاہیے تھا but as I have said that the selection is made of the scholar اور مجھے یہ بھی وضاحت کردینی چاہیے کہ ہم چاروں صوبوں کی پارٹی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں بہترین brain ہیں، بہترین scholars ہیں، بہترین educationists ہیں، بہترین scientists ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں۔ گلدستے میں رنگ مختلف ہوسکتے ہیں لیکن پھول ایک جیسے ہیں اس لیے اس کو misinterpret نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر کسی منسٹر نے کوئی passing remarks دے دیے ہیں۔۔۔۔۔۔



جناب چیئرمین: بیٹھ جایئے، مہربانی فرما کر بیٹھ جایئے۔ بے صبری مت کریں۔ Decision ہوا ہوا ہے۔۔۔۔۔ one minute doctor sahib, I must tell the honourable Members, the rule says three questions, it was decided by the Parliamentary leaders that only three questions, میں ایک سوال زیادہ allow کردوں گا لیکن یہاں پر بےاندازہ سوالات ہیں۔ آپ دوسرے سوالات پر ضمنی سوال کر لیجیئے گا۔ You will get the chance but on the other question.


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: That is a very correct position under the rules. We agree to this.



جناب چیئرمین: جب Parliamentary meetings میں decide ہوتا ہے کہ تین سوالات ہوں گے، اس پر Resolution آچکا ہوا ہوتا ہے۔ سب نے agreement کر لیا ہوا ہے۔ Let us go and abide by the rules.یہ چوتھا سوال ہے کیونکہ ہر پارٹی کو ایک chance مل چکا ہوا ہے۔ اب اور سوالات آ رہے ہیں آپ ان پر پوچھ لیجیئے گا، you will get the chance.


(Interruption)



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: We will follow that sir. What I am submitting is that the last portion of the question of the honourable member was……..



جناب چیئرمین: شیرانی صاحب! آپ بیٹھ جایئے مہربانی فرما کر، وزیر صاحب اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ شیرانی صاحب آپ سینیر آدمی ہیں، مہربانی کرکے بیٹھ جایئے۔ آپ تشریف رکھیئے پہلے ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں پھر آپ بات کیجیئے گا۔ آپ پارلیمانی لیڈر ہیں، آپ بیٹھ جایئے۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: مجھے پارلیمانی لیڈر صاحب نے فرمایا ہے کہ چیئرمین صاحب کی عادت یہ ہے کہ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو موقع نہیں ملے گا۔



جناب چیئرمین: نہیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ بیٹھ جایئے پلیز۔ آپ کو rules اچھی طرح معلوم ہیں کہ جب وزیر صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وزیر صاحب کو سننا ہے۔ پھر جب وزیر صاحب نہیں ہوتے تو آپ شکایت کرتے ہیں کہ وزیر صاحب نہیں ہیں۔



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Sir, the important thing which was raised in the last portion of the question by the honourable member was that can we enhance this number of quota which is provided under the Constitutional Scheme for rural or urban area or for any province? That cannot be enhanced or changed because that can open a pandora box but on compassionate ground if there is some case which the honourable member wants to point out I can certainly help and ask the Ministry to do what is necessitated.



Mr. Chairman: Next question No.79, Shahid Hassan Bugti sahib, on his behalf.



Senator Sabir Ali Baloch: Sir, on point of order.



Mr. Chairman: Yes, please.



سینیٹر صابر علی بلوچ: آپ نے فرمایا تھا کہ تین ضمنی سوالات کی اجازت ہے۔

I am not going to repeat anything, I will just ask one question, I will be grateful if you kindly.



جناب چیئرمین: چلیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے request کی ہے۔ 


(مداخلت)


جناب چیئرمین: بلوچ صاحب بیٹھ جائیں پہلے شیرانی صاحب کی بات سن لیں۔ 



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: آپ یہ بتائیں کہ آپ سے وقت لینے کا طریقہ کیا ہے۔



جناب چیئرمین: طریقہ یہ ہے کہ تین سوال ہوں گے۔



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: جب ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو پھر کیوں موقع نہیں ملتا۔



جناب چیئرمین: جو پہلے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو یہ مجبوری ہے۔


(مداخلت)



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے تین سالوں میں چار students کوبھیجا گیا۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ students local certificate والے ہیں یا domicile والے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔



جناب چیئرمین: جی ڈاکٹر صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان: یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب صوبائی Ministry دے سکتی ہے۔اس لیے کہ selection کے سوال سے فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے نہ ایجوکیشن منسٹری اس میں interference کرتی ہے اور نہ ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں۔صوبائی وزارت تعلیم selection merit or quota کے اوپر کرنے کے بعد جو نام بھیجتی ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کی خدمت میں air ticket پیش کرتی ہے اورتین سو ڈالر ان کو دیتی ہے۔ ہمارا کام اتنا سا ہے اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو definitely I can speak to relevant Minister in the Province اگر مولاناشیرانی صاحب جاننا چاہتے ہیں، یہ senior parliamentarian ہیں تو میں صوبائی وزیر تعلیم صاحب سے پوچھ سکتا ہوں۔ یہ صوبائی domain میں آتا ہے۔مرکز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔


جناب چیئرمین:Minority کو allow کرتے ہیں۔ڈاکٹر صاحب پوچھیے۔



سینیٹر نوابزادہ حاجی میر لشکری رئیسانی: ہم ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں بلوچستان کے کوٹے میں کمی ہوئی ہے اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب پوچھیے۔



سینیٹر ڈاکٹر کھٹومل جیون :بہت شکریہ جناب ! میرا منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ پچھلے دس سال سے پاکستان میں اقلیت بھی بستی ہے، کوئی student باہر بھیجا گیا ہے۔ہم نے تو سنا ہے کہ میرٹ کو چھوڑ کر جو بھی بچے بھیجے جاتے ہیں یہ بیوروکریٹس کے بچے ہیں۔مہربانی فرما کر یہ list ہمیں provide کی جائے کہ یہ بچے کس کے ہیں اور ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور ہم یہ request کریں گے کہ province wise quota بڑھایا جائے تاکہ remote areas کے بچوں کو باہر جانے کاchance مل سکے۔



جناب چیئرمین: آپ کا Question ہے یاstatement ہے۔



سینیٹر ڈاکٹر کھٹومل جیون: question ہے۔ اقلیت سے کوئی گیا ہے۔


Mr. Chairman : It is question. Dr. Sahib, have you understood and please answer it.



Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: No, it is not a question at all. However this is concerned in the form of statement which is made by the honourable member. This does not need any reply.


اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ بیوروکریٹس کے بچے ہیں تواسلام آباد سے کوئی گیا ہی نہیں ہے، صوبوں سے select کرکے بھیجتے ہیں۔اگر جواب پڑھ کر اس پر comment کیا جائے تو بہت مناسب ہے۔


جناب چیئرمین: جی، بلوچ صاحب آپ بھی پوچھ لیجئے۔

Senator Sabir Ali Baloch: Mr. Chairman, can this interruption be stopped? You gave me the floor and look at here. Thank you sir, Mr. Chairman Sir, the first thing the Minister of Education should have been present here because he,---


Mr. Chairman: Doctor Sahib is willing to answer the question.


Senator Sabir Ali Baloch: Sir, the Minister of Education should have been here because he would have been in better position to answer and the thing is, 


ایک یا دو کا کہا گیا ہے کہ بلوچستان کا کوٹا ہے۔I doubt جو یہ ایک یا دو کی figure دی گئی ہے۔


I will ask the concerned Minister, will you please name those one or two students who were sent abroad?

سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان: پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا un-called for comment تھا۔ Constitution پڑھ کر comment کرنا چاہیے۔فاضل ممبر کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے کہ جی یہ information is not credible. 



جناب چیئرمین: میں نے کل بھی کہا ہے کہ حکومت کے لوگ اس وقت اپوزیشن میں ہیں۔


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان: یہ بڑے غلط remarks ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا یعنی نام کا تعلق ہے

that requires a separate question. You give me a question, I will give you the names, give me the question.


جناب چیئرمین: ڈاکٹر خالد سومرو صاحب۔



سینیٹر الیاس احمد بلور: تین questions پورے نہیں ہوئے ہیں۔


جناب چیئرمین: جناب ! سب کی خواہش ہے کہ اسی question پر سوال کیا جائے۔

Keeping in view the wishes of the members, let them ask the question, what they want.


سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو:شکریہ جناب چیئرمین صاحب ! میری گزارش یہ تھی کہ جس طرح بلوچستان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے تو میں بھی احتجاج کرتا ہوں کہ سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ 2006 میں جن کو اعلی تعلیم کے لیے باہر بھیجا گیا ہے۔ ےان 77 افراد میں سے صوبہ سندھ کے 9 نوجوان تھے۔2007 میں 40 میں سے صرف 8 تھے۔2008 میں 63 میں سے 11 تھے۔نمبر ایک یہ ہے کہ سندھ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔کیا اس کے لیے وزیر موصوف یقین دہانی کرائیں گے۔

نمبر۲۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے باہر کسی کو نہیں بھیجا جا رہا ہے۔یہاں لکھا ہوا ہے کہ چین، مصر، رومانیہ، ترکی، میکسیکو وغیرہ بھیجا گیا ہے۔الازہر یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی، مکہ یونیورسٹی میں ہائر اسلامی ایجوکیشن کے لیے ہمارے نوجوانوں کو بھیجا جائے، ہمارے مدارس کا جن کے ساتھ ا الحاق ہے، اسلامک ایجوکیشن کے لیے مصر بھیجا جاتا ہے، عربی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا جائے۔

تیسری بات یہ تھی کہ وزیر موصوف صاحب نے فرمایا ہے کہ صوبائی حکومت میرٹ پر بھیجتی ہے۔اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ جناب ان کی selection کے لیے ایک private organisation test لیتی ہے۔

Mr. Chairman : Question the Honourable Minister so that reply can come.


سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: یہ تینوں چیزیں میں نے سوال کے طور پر عرض کی ہیں۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔منسٹر صاحب جواب دے دیجئے۔


 
سینیٹر ڈاکٹرظہیر الدین بابراعوان: جناب چیئرمین صاحب! پہلا انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے توکوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔کوٹے کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اگر زیادتی ہوتی تو گورنمنٹ آف سندھ کے لوگ ظاہر ہے اس پر بات کرتے انہوں نے خود selection کی خود بھجوایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں I am repeating it, I am guilty of repetition for the third time. Please allow me to do that because that is the repeated question which is coming. Now, this one, secondly ان کا ارشاد ہے کہ الازہر، مکہ اور مدینہ کے اندر جو ام القرآن یونیورسٹی یا جامعہ مرکزی سعودیہ یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر لوگوں کو کیوں نہیں بھیجا جاتا۔میرے خیال میں میں فاضل ممبر صاحب کی توجہ حاصل نہیں کر سکا جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ culture exchange scheme کا مطلب یہ ہے کہ ایک donor country ہمیں gift دیتا ہے اور اس gift پر ہم کسی کو بھیجتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز آج کے اس اجلاس کے ذریعےبرادران اسلام اور اسلامی دنیا میں پہنچ جائے گی اوروہ جتنے scholarships بھیجیں گے میں عوام کو بتاؤں گاکہ اتنے انہوں نے بھیجے۔


جناب چیئرمین: شکریہ، بہت بہت، شاہد حسن بگٹی صاحب۔Professor Sahib on his behalf. Question No. پڑھ لیں۔


سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان : سوال نمبر ۷۹۔


 79.
*Senator Shahid Hassan Bugti: 

tc ""


Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant promotion to the Trained Graduate Teachers in the Federal Directorate of Education on the basis of criteria being followed for such teachers in Provincial Education Departments, if so, its details?tc "
Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant promotion to the Trained Graduate Teachers in the Federal Directorate of Education on the basis of criteria being followed for such teachers in Provincial Education Departments, if so, its details?"

tc ""


Mir Hazar Khan Bijarani: There is no proposal under consideration of the Government to grant promotion to the Trained Graduate teachers in Federal Government Education Department on the analogy of those teachers in Provincial Education department. However, a proposal for up-gradation of the posts of Trained Graduate Teachers from BS-16 to BS-17 alongwith other teaching cadres, has been prepared and submitted to Establishment Division through Ministry of Education on 21-05-2009.tc "
Mir Hazar Khan Bijarani\: There is no proposal under consideration of the Government to grant promotion to the Trained Graduate teachers in Federal Government Education Department on the analogy of those teachers in Provincial Education department. However, a proposal for up-gradation of the posts of Trained Graduate Teachers from BS-16 to BS-17 alongwith other teaching cadres, has been prepared and submitted to Establishment Division through Ministry of Education on 21-05-2009."


Mr. Chairman: Answer taken as read, any supplementary?

سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان : جناب چیئرمین!ً یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی سطح پر اساتذہ کی ترقی کے لیے صوبائی سطح کے criterion کو follow نہیں کیا جاتا۔میرا سوال یہ ہے کہ وفاقی سطح پر اساتذہ کی ترقی کے لیے کیا معیار ہے کیا criterion ہے۔کیا وفاقی سطح پر اساتذہ کو ترقی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔

Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. Chairman. This question was particularly related to the teachers of grade-16, because that was in mind of the person who has asked this question, honourable Member asked this question. Now the promotion formula is that internal promotion is given to 75% of the teachers and 25% is the direct recruitment, so direct appointees are 75%, ¼th and rest all goes to the promotion and the criterion for the promotion is of course not only given in the provincial laws, rather it is laid down in the Esta Code as you know, seniority-cum-fitness. 

Promotion case of Trained Graduate Teachers from BS-16 to 17 alongwith other teaching cadres has been prepared and submitted to the Establishment Division through Ministry of Education on 21st of May, 2009. 



Mr. Chairman: Thank you. Talha Mahmood Sahib. 


(Interruption)



جناب چیئر مین : وہ تو ہو گیا  پیرزادہ صاحب۔ Questions Hour ہے، اس کے بعد دیکھ لیں۔ طلحہ محمود صاحب۔ 

(مداخلت)


جناب چیئر مین: آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ سوالات بہت سارے ہیں۔ ممبرز بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں۔ 


(Inaudible)



سینیٹر عبد الخالق پیرزادہ:۔۔ ہم نے ان کو پورا scholarshipدیا، انہوں نے بالکل نہیں دیا۔ یہ گڑ بڑ ہوتی رہتی ہے لیکن ہم ان سے بھیک نہیں مانگتے نہ وہ  ہدیہ ہمیں دیتے ہیں۔ 


جناب چیئر مین: شکریہ۔ طلحہ محمود صاحب۔ سوال نمبر پڑھ لیں۔ 


80.
*Senator Muhammad Talha Mahmood: 

tc ""


Will the Minister for Labour and Manpower be pleased to state the names and designation of the officers of the Ministry who sent abroad on official visits during the last three years indicating also the purpose of visit and amount spent in each case?tc "
Will the Minister for Labour and Manpower be pleased to state the names and designation of the officers of the Ministry who sent abroad on official visits during the last three years indicating also the purpose of visit and amount spent in each case?"

tc ""


Syed Khursheed Ahmed Shah: The requisite information is attached at annexed-A.















Mr. Chairman: Any supplementary?


سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب یہاں پوچھا گیا ہے وزیر صاحب سے کہ تین سالوں کے دوران وزارت کی طرف سے سرکاری دورے پر بھیجے گئے officersکی تعداد اور مقاصدکیا تھے جناب چیئرمین! آپ دیکھتے ہیں کہ ۵۱دورے ان تین سالوں کے دوران کئے گئے۔ ہمارے بڑے مہربان وزیر خورشید شاہ صاحب ہیں، جب سے یہ آئے ہیں، یہ دورے ان کی وزارت اور اسی حکومت کے دوران ہوئے ہیں۔ جو مقاصد بتائے گئے ہیں۔۔۔۔ تو کیا وزیر صاحب مجھے بتا سکتے ہیں کہ رقم کا خرچ کرنا، باہر دورے کرنا اور اس محکمے پر اتنا بوجھ ڈالنادرست ہے، آیا ان دوروں سے اس محکمے کو، اس ملک کوکوئی فائد ہ پہنچا ہے یا نہیں؟ دوروں پر جانا، سیر و تفریح کرنا، یہ کیا ہے۔ کیا وزیر صاحب مجھے مطمئن کریں گے؟ ان دوروں کو کم کرنے کے لئے کچھ زیر غور ہے؟



جناب چئیرمین: شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی وزیر صاحب۔ 



سید خورشید احمد شاہ: اس میں totally 33تو حکومت پاکستان کے فنڈ سےکئے گئے ہیں اور ۱۳ وہ دورے ہیں جو international fundingسے کئے گئے ہیں۔ جو ہمارے زمانے میں ۲۰۰۸میں ہوئے ہیں وہ totally 19 tours ہوئے ہیں اور وہ binding ہوتے ہیں ILOکے لئے، ان پر جانا پڑتا ہے۔ اگر اس meetingمیں ہمارے لوگ نہیں جائیں گے تو جو labour laws ہیں یا ان کے لئے جو bindingہوتی ہے،ان کے لئے اایک problemآجائے گا اور ہم باہر نکل جائیں گے۔


جناب چئیرمین: ٹھیک۔ سوال نمبر ۸۱۔ شاہد حسن بگٹی صاحب۔

Anyone on his behalf. Question No.81, Senator Shahid Hassan Bugti. Anyone on his behalf Q. No. 81 

(Interruption)



جناب چیئرمین: ہوگیا سوال نمبر ۸۱۔ اب ہم آگے چلے گئے ہیں۔ ۸۳ پہ آگئے ہیں۔

Dr. Khalid Mehmood Soomro Sahib. Question No.83.


83.
*Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: 

tc ""


Will the Minister for Local Government and Rural Development be pleased to state: tc "
Will the Minister for Local Government and Rural Development be pleased to state\: "

tc ""


(a) 
the names of countries and foreign organizations providing financial assistance for the improvement of Local Government System and Rural Development in the country ; and tc "
(a) 
the names of countries and foreign organizations providing financial assistance for the improvement of Local Government System and Rural Development in the country ; and "

tc ""


(b) 
the details of the projects launched -with the said financial assistance in the country during the last 10 years indicating also the location and present status of the projects so launched?tc "
(b) 
the details of the projects launched -with the said financial assistance in the country during the last 10 years indicating also the location and present status of the projects so launched?"


Mr. Justice (Retd.) Abdul Razzaq A. Thahim: (a) In the past ten years financial assistance was provided for different projects implemented through the Ministry of Local Government & Rural Development by various countries and foreign organizations as below:—tc "
Mr. Justice (Retd.) Abdul Razzaq A. Thahim\: (a) In the past ten years financial assistance was provided for different projects implemented through the Ministry of Local Government & Rural Development by various countries and foreign organizations as below\:—"

tc ""


(i) 
Improvement of Local Government System:tc "
(i) 
Improvement of Local Government System\:"

tc ""



World Bank.tc "

World Bank."

tc ""


(ii)
Rural Development:tc "
(ii)
Rural Development\:"

tc ""



Asian Development Bank (ADB).tc "

Asian Development Bank (ADB)."

tc ""



Consortium of United Nations Development Program (UNDP), Royal Norwegian Embassy (RNE), Swiss Development Corporation (SDC) & Department for International Development (DFID) of UK.tc "

Consortium of United Nations Development Program (UNDP), Royal Norwegian Embassy (RNE), Swiss Development Corporation (SDC) & Department for International Development (DFID) of UK."

tc ""


(b)
The details of the projects implemented through the above foreign assistance are as below:—tc "
(b)
The details of the projects implemented through the above foreign assistance are as below\:—"

tc ""


(i)
Training to elected leadership and Government functionaries – World Bank Loan No. CIP 2829.tc "
(i)
Training to elected leadership and Government functionaries – World Bank Loan No. CIP 2829."

tc ""



Disbursement: Rs. 56.641 million Duration: 3 years (2001—2003)tc "

Disbursement\: Rs. 56.641 million Duration\: 3 years (2001—2003)"



Location: All four provincestc "

Location\: All four provinces"



Scope: To impart training to elected leaders and government functionaries working with local governments.tc "

Scope\: To impart training to elected leaders and government functionaries working with local governments."

tc ""



Executing Agencies: National Reconstruction Bureau (NRB) and Provincial Local Government Institutestc "

Executing Agencies\: National Reconstruction Bureau (NRB) and Provincial Local Government Institutes"

tc ""



Present Status: Completedtc "

Present Status\: Completed"

tc ""


(ii)
District Road Resource Management Project - ADB Technical Assistance under Loan No. 2178-Pak (SF)tc "
(ii)
District Road Resource Management Project - ADB Technical Assistance under Loan No. 2178-Pak (SF)"

tc ""



Amount: Rs. 146 milliontc "

Amount\: Rs. 146 million"



Duration: 3 years (2007 – 2009)tc "

Duration\: 3 years (2007 – 2009)"



Location: All four provincestc "

Location\: All four provinces"



Scope: Feasibility, Design and Detailed Engineering for Construction and Upgrading of 1200 kilometers of rural access roads so as to develop a portfolio that may be funded under future program by ADB and other donors.tc "

Scope\: Feasibility, Design and Detailed Engineering for Construction and Upgrading of 1200 kilometers of rural access roads so as to develop a portfolio that may be funded under future program by ADB and other donors."



Executing Agencies: Project Management Unit Rural Access Roads MLG&RD in collaboration with provincial works and communication departmentstc "

Executing Agencies\: Project Management Unit Rural Access Roads MLG&RD in collaboration with provincial works and communication departments"

tc ""



Current Status: Work in progress and targeted to be completed by March 31, 2010. The foreign consultants however, for security reasons are reluctant to visit Pakistan. The matter has been picked up with the Asian Development Bank and subject to its resolution work would be completed as per target date.tc "

Current Status\: Work in progress and targeted to be completed by March 31, 2010. The foreign consultants however, for security reasons are reluctant to visit Pakistan. The matter has been picked up with the Asian Development Bank and subject to its resolution work would be completed as per target date."

tc ""


(iii)
Gender Justice Through Musalihat Anjuman Project (GJTMAP) - UNDP, RNE, SDC & DFID cofinancedtc "
(iii)
Gender Justice Through Musalihat Anjuman Project (GJTMAP) - UNDP, RNE, SDC & DFID cofinanced"


tc "
"



Amount: $ 8.986 milliontc "

Amount\: $ 8.986 million"

tc ""



Duration: 7 years (2005 – 2011)tc "

Duration\: 7 years (2005 – 2011)"

tc ""



Location: All four provincestc "

Location\: All four provinces"

tc ""



Scope: Establishment of Musalihat Anjumans in all union councils of 20 districts in all four provinces to facilitate establishment of an Alternate, Dispute Resolution System for settlement of disputes through mediation, conciliation and arbitration on mutual consent of both parties to the dispute with particular focus on family disputes and other non compoundable civil and criminal disputes.tc "

Scope\: Establishment of Musalihat Anjumans in all union councils of 20 districts in all four provinces to facilitate establishment of an Alternate, Dispute Resolution System for settlement of disputes through mediation, conciliation and arbitration on mutual consent of both parties to the dispute with particular focus on family disputes and other non compoundable civil and criminal disputes."

tc ""



Executing Agencies: MLG&RD and provincial local government departments.tc "

Executing Agencies\: MLG&RD and provincial local government departments."

 tc " "



Current Status: A total of 1081 Musalihat Anjumans established in 1063 union councils of the selected 20 districts. Legal cover provided in the Local Government Ordinances (LGO) of the four provinces and endorsed by the Supreme Court in the Judicial Policy. Rules of Business and Standard Operating Procedures established. Training imparted to members of Musalihat Anjumans, UC staff and judicial/police functionaries. Arrangements also established with judiciary and police for referral of cases and the high courts have issued necessary instructions to the subordinate courts for full cooperation. The union councils have also established the necessary arrangements to process and settle disputes referred to the Anjumans within 30 days. A total of 7,464 (74%) of the 10,053 disputes referred were resolved. tc "

Current Status\: A total of 1081 Musalihat Anjumans established in 1063 union councils of the selected 20 districts. Legal cover provided in the Local Government Ordinances (LGO) of the four provinces and endorsed by the Supreme Court in the Judicial Policy. Rules of Business and Standard Operating Procedures established. Training imparted to members of Musalihat Anjumans, UC staff and judicial/police functionaries. Arrangements also established with judiciary and police for referral of cases and the high courts have issued necessary instructions to the subordinate courts for full cooperation. The union councils have also established the necessary arrangements to process and settle disputes referred to the Anjumans within 30 days. A total of 7,464 (74%) of the 10,053 disputes referred were resolved. "


Mr. Chairman: Any supplementary?



سینیٹر ڈاکٹرخالدمحمود سومرو: میں نے پوچھا تھا کہ باہر کے ممالک جو امداد دے رہے ہیں وہ پیسےآپ کیسے خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں۔ مثلاَ عالمی بنک، دیہی ترقی، ایشیائی ترقیاتی بنک وغیرہ۔ تو یہاں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباَ ۷۰ ملین روپے منتخب لیڈروں اور بلدیات کے ساتھ کام کرنے والے اہلکاروں کی تربیت پر خرچ کئے جائیں گے۔ یہ لیڈر کون تھے، سیاسی پارٹیوں کے لیڈر تھے، مذہبی پارٹیوں کے لیڈر تھے، اہلکار کس قسم کے تھے، ۵۶ ملین روپے جو خرچ کئے گئے اس سے فائدہ کیا ہوا؟



نمبر ۲۔ بتایا گیا ہے کہ 



جناب چیئرمین:You can ask one question. سپلیمنٹری میں ایک سوال کر سکتے ہیں۔. 



سینیٹر ڈاکٹرخالد محمو د سومرو: نہیں۔ اسی سوال کی یہ تین مختلف شقیں ہیں۔



جناب چئیرمین: آپ ہر شق پر ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ 



سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: جی جناب۔ دوسرے نمبر پر لکھا گیا ہے کہ 146 million rupees خرچ کئے گئے ہیں۔۱۲۰۰ کلو میٹر سڑکیں تعمیر کی گئیں ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ صوبہ سندھ میں کتنے کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئیں اور کن کن علاقوں میں؟


نمبر ۳۔ انہوں نے 8.9 million dollars کی رقم خرچ کی ہے کہ ہم نے مصالحاتی انجمنیں بنائی ہیں۔ اس سے کیا فائد ہوا ؟ وہ بیس اضلاع پاکستان میں آپ نے منتخب کئے۔ کن کن لوگوں کو آپ نے trained کیا، ان پیسوں کا کیا فائدہ پہنچا ؟ ان تینوں سوالات کے حوالےسے اگر وزیر موصوف بتا دیں۔

جناب چئیرمین: شکریہ۔ وزیر صاحب۔ 



سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ)عبد الرزاق اے تھہیم(وزیر برائے بلدیات و دیہی ترقی): شکریہ چئیرمین صاحب۔ نمبر ۱۔ جو ان کا point تھا کہ تین سالوں میں 56.641 million rupeesجو تربیت پر خرچ ہوئے ہیں، وہ تو لوگوں کو trainingدی گئی ہے۔ اگر فاضل ممبر چاہیں تو میں ان کو تفصیل دے سکتا ہوں جن لوگوں کو training دی گئی ہے۔ 


نمبر ۲۔ جو District Roads Resource Management Projects ہیں جن پر 146 million rupees amountہے۔ اس کی feasibility report ابھی تک study ہو رہی ہے۔ اس پر عملی طور پر کام شروع نہیں ہوا ہے۔ جب feasibility study complete ہو جائے گی by the end of this year تو اس کے بعد کام شروع ہو گا۔ 



نمبر ۳۔ جو ان کا سوال تھا مصالحتی انجمن والا، تو میں ان کو انشاء اللہ سارے اضلاع کی تفصیل دے دوں گا۔ 


جناب چئیرمین: آپ ذرا ان کے ساتھ ایک meetingکر لیجیئےگا تا کہ ڈاکٹر صاحب کی تسلی ہو جائے۔ 



سینیٹر جسٹس (ریٹائرڈ)عبد الرزاق اے تھہیم:جی جناب۔ ڈاکٹر صاحب سے meeting کر کے ان کو سب تفصیل دے دوں گا۔ 


جناب چیئر مین: شکریہ۔ محمد علی درانی صاحب۔ 

84.
*Senator Muhammad Ali Durrani: 

tc ""


Will the Minister for Environment be pleased to state:tc "
Will the Minister for Environment be pleased to state\:"

tc ""


(a) 
the names of the projects launched by the Ministty in Punjab during the last three years indicating also the expenditure incurred on each project;tc "
(a) 
the names of the projects launched by the Ministty in Punjab during the last three years indicating also the expenditure incurred on each project;"

tc ""


(b)
the details of the said projects launched in Bahawalpur. Rahim Yar Khan and Bahawalnagar districts indicating also the location thereof andtc "
(b)
the details of the said projects launched in Bahawalpur. Rahim Yar Khan and Bahawalnagar districts indicating also the location thereof and"

tc ""


(c) 
whether there is any proposal under consideration of the Government to launch tree plantation projects in Bahawalpur Division?tc "
(c) 
whether there is any proposal under consideration of the Government to launch tree plantation projects in Bahawalpur Division?"

tc ""


Mr. Hameed Ullah Jan Afridi: (a) Details of projects launched by the Ministry in Punjab during the last three years are as under:—

tc "
Mr. Hameed Ullah Jan Afridi\: (a) Details of projects launched by the Ministry in Punjab during the last three years are as under\:—"






Mr. Chairman: Any supplementary? Scanned


سینیٹر محمد علی درانی: جناب اس میں انہوں نے reciprocity detail سے سارا جواب دے دیا ہے۔ صرف اس میں ایک چیز ہے کہ district aspect میں 50 million کے projects launchکئے گئے ہیں جبکہ باقی تمام districts میں کوئی project launchنہیں کیا گیا۔ اس کے بارے میں وزیر صاحب بتائیں۔ 


جناب چیئرمین: وزیر صاحب۔ 


جناب حمید اللہ جان آفریدی(وزیر برائے ماحولیات): میں گزارش یہ کروں گا کہ اٹک میں ضرور چار بلکہ چھ منصوبے تھے۔ اس وقت یہ ہے کہ بہاولپور ڈویژن میں بھی ہیں اور سرگودھا میں بھی اور ان کی details بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اگرمعزز ممبر Annexure دیکھ لیں تو ان کو مل جائیں گے اور اگر کوئی تفصیل چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ 



جناب چیئرمین: بہت شکریہ۔ ہمایوں صاحب۔ 



سینیٹر انجینیر محمد ہمایوں خان مندوخیل: شکریہ جناب۔ میں Minister for Environment سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے knowledgeمیں پنجاب میں کوئی sewerage treatment plant یا پینے کے پانی کا filtration plant as such کوئی خاص کسی بھی میرے چھوٹے شہر میں نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور آگے ان کا کیا پروگرام ہے یا ایسی proposals ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی اایسا project under considerationہے؟



جناب چیئرمین : جی وزیر صاحب۔ 



جناب حمید اللہ جان آفریدی: ممبر نے اپنا speaker on نہیں کیا تھا تو مجھے ان کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آ سکی۔ 



جناب چیئرمین: ذرا زور سے بول کر question repeat کر دیجئیے۔ اگر سپیکر بند ہے تو کھول دیں۔ 



سینیٹرانجینیر محمد ہمایوں خان مندوخیل: میں تو اپنی سیٹ پہ ہوں ان کو کھول دینا چاہیے۔ 



جناب چیئرمین: یہ کھلا ہوا تھا ذرا زور سے بولیں۔ 



سینیٹر انجینیر محمدہمایوں خان مندوخیل: میں وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے علم میں پنجاب کے کسی بھی شہر میں یا by and large پورے ملک میں sewerage treatment plants کی بہت کمی ہے۔ پنجاب کے کسی بھی شہر میں sewerage treatment plants ابھی تک نہیں لگائے گئے اور پینے کے پانی کے filtration plants بھی کوئی خاص نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا آنے والے وقت میں کوئی ایسے projects under consideration ہیں یا کہ نہیں؟


جناب چیئرمین: شاہ صاحب۔ 



جناب حمید اللہ جان آفریدی: جناب یہ treatment plants کی بات کر رہے ہیں۔ 


جناب چیئر مین: جی۔ 



جناب حمید اللہ جان آفریدی: جناب treatment plants کی بھی یہاں پہ صورت حال ایسی ہے کہ treatment plants پنجاب میں کسی کسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہfresh question دے دیں تو ان کو پوری تفصیل فراہم کر دیں گے لیکن اس بارے میں یہ حق بجانب ہیں کہ بہت کم جگہ پہ ہیں لیکن ایک دو جگہ پہ میرے علم میں ہے کہ ہیں۔ 



جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی درانی صاحب۔ 



سینیٹر محمد علی درانی: جناب ایک تو جنprojects کا انہوں نے ذکر کیا ہے، بہاولپور سے میں related ہوں، وہاں یہ projectsکب شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی تفصیل جواب میں موجود نہیں ہے اور یہ جو treatment plants issueہے اس وقت جتنا industrial wasteہے وہ سارے کا سار ا untreated دریاؤں میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا قومی سانحہ ہے۔ اس پر Ministry of Environmentکو ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو توجہ دینی چاہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی بھی plan ہے تو اس پر بات کی جا سکتی تھی۔ Total projects کیا ہیں اور کیا designsہیں ؟ اس سے لگتا ہے کہ نہ کوئی plan ہے اور نہ آئندہ ہے۔ 



جناب چیئرمین: جی وزیر صاحب۔ 



جناب حمید اللہ جان آفریدی: ان کا جو پہلا سوال ہے اس پر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہاولپور ڈویژن کے لئے 350 million ہے اور دوسرے سوال میں یہ ہے کہ جن treatment plants کاانہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ ایک matter of concern پوری قوم کے لیےہے اور اس میں جو بڑے شہر ہیں وہ بھی ہیں اور پنجاب میں بھی جیسے قصورہے، شیخوپورہ ہے۔وہاں اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس چیز پر منسٹری ان لوگوں سے بات کر رہی ہے۔ بہت سی چیزیں پائپ لائن میں ہیں، یہ سامنے آ جائیں گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ چاہیں تو ان کو اس کی تفصیل فراہم کی جا سکتی ہے۔ 


جناب چیئرمین: چوہدری شجاعت حسین صاحب۔ چوہدری صاحب کی طرف سے anyone on his behalf.


85.
*Senator Ch. Shujaat Hussain: 

tc ""


Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to state:tc "
Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to state\:"

tc ""


(a)
whether there is any proposal under consideration of the Government to register senior citizens in the Country; andtc "
(a)
whether there is any proposal under consideration of the Government to register senior citizens in the Country; and"

tc ""


(b)
the facilities being provided to senior citizens at present?tc "
(b)
the facilities being provided to senior citizens at present?"

tc ""


Mrs. Samina Khalid Ghurki: (a) At present, there is no proposal under consideration to register senior citizens in the country.tc "
Mrs. Samina Khalid Ghurki\: (a) At present, there is no proposal under consideration to register senior citizens in the country."

tc ""


(b)
Presently, following facilities are being provided to the senior citizens:—tc "
(b)
Presently, following facilities are being provided to the senior citizens\:—"

tc ""


(i)
Employee’s Old Age Benefits (EOB) scheme for the workers and employees of industrial institutions, trade and business organizations, and other institutions working under labour laws. This includes provision of benevolent grants, other benefits and group insurance.tc "
(i)
Employee’s Old Age Benefits (EOB) scheme for the workers and employees of industrial institutions, trade and business organizations, and other institutions working under labour laws. This includes provision of benevolent grants, other benefits and group insurance."

tc ""


(ii)
Through Benevolent Fund scheme, financial assistance to the families of deceased government employee and financial assistance at the time of retirement is provided.tc "
(ii)
Through Benevolent Fund scheme, financial assistance to the families of deceased government employee and financial assistance at the time of retirement is provided."


(iii)
Pension facilities for government employees at their retirement.tc "
(iii)
Pension facilities for government employees at their retirement."

tc ""


(iv)
Special handling counters at major hospitals, major railway stations, airline reservation offices, airports, banks and post offices etc to attend them on priority.tc "
(iv)
Special handling counters at major hospitals, major railway stations, airline reservation offices, airports, banks and post offices etc to attend them on priority."

tc ""


(v)
Old Peoples’ home “AFFIAT” established by the Government of the Punjab aiming to provide shelter, food, medical, recreational and transportation services to the inmates.tc "
(v)
Old Peoples’ home “AFFIAT” established by the Government of the Punjab aiming to provide shelter, food, medical, recreational and transportation services to the inmates."

tc ""


(vi)
Monthly stipend programme for senior citizens by government of NWFP.tc "
(vi)
Monthly stipend programme for senior citizens by government of NWFP."

tc ""


Pakistan Bait-ul-Mal has decided to establish Senior Citizens Homes (to be called Pakistan Homes) for senior citizens (over 60 years age) across the country, in phases.tc "
Pakistan Bait-ul-Mal has decided to establish Senior Citizens Homes (to be called Pakistan Homes) for senior citizens (over 60 years age) across the country, in phases."

tc ""


Initially five homes, one each at provincial headquarters and Islamabad would be established.tc "
Initially five homes, one each at provincial headquarters and Islamabad would be established."

tc ""


Estimated expenditure on one Senior Citizen Home would be Rs. 15 million. The expenditure would be met from the unspent Food Support Programme funds.tc "
Estimated expenditure on one Senior Citizen Home would be Rs. 15 million. The expenditure would be met from the unspent Food Support Programme funds."

سینیٹر وسیم سجاد: جناب والا یہ senior citizens کے بارے میں سوال ہے۔ میں محترمہ وزیر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا۔ اولاً یہ کہ senior citizenکی تعریف کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ممالک میں جو state-controlled organizations ہیں مثلاً پی آئی اے ہے یا ریلوے ہے، اس قسم کے ادارے ہیں، وہاں پر concessional rate پر ان کو سفر کی اجازت ہوتی ہے۔ پی آئی اے میں اس قسم کی اجازت غالباً صحافیوں کے لیے ہے۔ کیا وزیر صاحب بتائیں گی کہ کیا وہ ایسی کوئی تجویز پیش کریں گی کہ senior citizensکو اس قسم کی سہولت پی آئی اے اور دوسرے related اداروں میں مل سکے؟


جناب چیئرمین: جی وزیر صاحبہ۔


محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: شکریہ چیئرمین صاحب۔ میں سمجھتی ہوں کہ چوہدری شجاعت صاحب نے سینئر سٹیزنز کے متعلق بہت important question کیا ہے اور ابھی معزز رکن نے جو سوال کیا ہے، اس کے متعلق میں یہی کہوں گی کہ ہمارا دوسرے ممالک کی نسبت تھوڑا سا فرق ہے۔ چونکہ ہماری سوسائٹی میں senior citizensکوfamilies بھی بہتsupport کرتی ہیں۔ یہ ہمارا کلچر بھی ہے اور ہم مسلمانوں اور ان میں فرق ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو خود بھی بہت support کرتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے senior citizens کے لیے جو سہولیات ہیں، اس میں انہوں نے جو خاص کر پوچھا ہے کہ انہیں ریل میں کیا سہولت ہے تو اس میں 50% senior citizens کے لیے ہے اور اگر by air یا پی آئی اے سے سفر کرتے ہیں تو اس میں 50%تو انہوں نے senior citizens کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ کسی اور کلاس میں سفر کریں تو اس کےلیے 25%ہے اور اکانومی کے لئے 50%ہے۔


جناب چیئرمین: ڈاکٹر خالد سومرو صاحب۔


محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: میں عرض کرتی ہوں کہ senior citizens کی اگر آپ ویسے definition پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کس کو سمجھتی ہے تو above 60 years جو لو گ ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔


Mr. Chairman: Now, you are senior citizen.


محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: لیکن Senior citizens ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ 


Mr. Chairman: The question is, what are concessions being given to the senior citizens.


محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: Senior citizensتو senior citizensہیں لیکن اگر آپ ان کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو لوگ اس سے مختلف سمجھتے ہیں۔ 

سینیٹر وسیم سجاد: بہرحال I take it کہ منسٹر صاحبہ کے مطابق

all persons over the age of 60 years are entitled to 50% discount on PIA fairs throughout the country. I think this is very good news which must be shared by the Government. 

جناب چیئرمین: جی جہانگیر بدر صاحب۔


سینیٹر محمد جہانگیر بدر: جناب چیئرمین! برطانیہ میں جو senior citizens ہیں، ان کی عمر ۶۵ سال ہے اور in most of the European countries یہی عمر ہے اور وہاں پر بہت سے departmental private stores میں بھی اورbuses میں بھی متعدد جگہ پر یہ سہولت دی گئی ہے۔ یہ depend کرتا ہے کہ ملک کتنا ترقی یافتہ ہے اور کیا سہولیات senior citizens کو دی جا سکتی ہیں لیکن یہاں پر جو senior citizensکا یہ سوال ہے، وہ پہلے سے ہی بہت مراعات یافتہ ہیں۔ 


جناب چیئرمین: ڈاکٹر خالد صاحب۔ سب کو موقع مل جائے گا۔

I think, everybody is interested in the senior citizens question.

(مداخلت)


جناب چیئرمین: ایک منٹ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے منسٹر صاحب بول لیں۔ ان کے بعد آپ ہی کہیں گے۔ حاجی صاحب آپ کی باری بھی آئے گی۔ سب کی باری آئے گی۔ I know, everybody is interested in this question and everybody will get the chance. 


سینیٹر ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان: منسٹر صاحبہ کے جواب میں لیڈر آف دی اپوزیشن نے بڑا لذیذ اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا پی آئی اے، اس کا مطلب میں یہ سمجھوں، بات ریلوے کی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اب پی آئی اے میں جو 60 years and above age والے ہیں، ان کے لیے 50% کی concession ہو گئی ہے۔ اس کی وضاحت ریکارڈ پر رکھوا لیں۔ ورنہ یہ نہ ہو کل وہاں دوست جائیں اور ان کو وہاں سے concession نہ ملے اور پھر government assurance کی بات آ جائے کہ جی اسے کمیٹی میں لے جائیں۔ 


جناب چیئر مین: جی۔ منسٹر صاحبہ آپ اسے clear کر دیجیے۔ 


(مداخلت)

جناب چیئرمین: ابھی ایک ہی سوال پر supplementary questionsآ رہے ہیں۔ڈاکٹر خالد صاحب please, ان اللہ مع الصابرین۔ 

محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: ریلوے میں 50% concession ہے، اگر آپ economy class میں سفر کریں گے۔ اگر اس سے اوپر کی کسی کلاس میں سفر کریں گے تو 25% concession ہے۔ 


جناب چیئرمین: وزیر صاحبہ! You only talked about the Railways. پی آئی اے میں نہیں ہے۔ clarify ہو گیا۔ جی ڈاکٹر خالد صاحب۔

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: منسٹر صاحبہ کے جو پہلے comments تھے وہ مختلف تھے اور جو اب ہیں وہ مختلف ہیں۔ 


جناب چیئرمین: اسی لئے clarify کر دیا گیا ہے۔ 

سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے پی آئی اے کی بات بھی کی تھی۔ 


جناب چیئرمین: اچھا clarify کر دیا ہے۔ اب آپ سوال کیجیے please. 


سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو: بزرگ شہریوں کے لیے پوچھا گیا ہے تو اس کی ذیل میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں تو جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو سہولیات دی جاتی ہیں،تقریباً ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور سوال تمام بزرگ شہریوں سے متعلق ہے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہوں یا نہ ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو کیا آپ نے پی آئی اے سے اس قسم کی کوئی سفارش کی ہے کہ دیگر ممالک کی طرح یہاں بھی ان کے لیے کوئی سہولت ہو۔


جناب چیئرمین: ضمنی سوال ایک ہوتا ہے۔ آپ ایک سوال کیا کیجیے۔ آپ ایک ساتھ تین چار سوال کر لیتے ہیں۔ جی منسٹر صاحبہ، صرف ایک سوال کا جواب دیجیے، جو پہلا سوال تھا۔


محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: جو پی آئی اے کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔


جناب چیئرمین: اس کا تو آپ نے جواب دے دیا۔ 


محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: ابھی تک کوئی ایسی proposal نہیں ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ senior citizens کو 50% یا اتنے percent concession دیا جائے۔ یہ صرف ریلوے میں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو government employees ہیں، ان کو یہ concession ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ concession ریلوے میں ہر بزرگ شہری کے لیے ہے۔ 

Mr. Chairman: Leader of the House, you will get chance in the end. Semeen Sahiba.


(Interruption)


Mr. Chairman: After Semeen Sahiba.


سینیٹرسیمیں یوسف صدیقی: شکریہ چیئرمین صاحب! منسٹر صاحبہ کو میں یہ بتاناچاہوں گی کہ بزرگ شہریوں کے لیے جو سہولیات ہسپتالوں اور ایئر پورٹ پر ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ نہ سٹاف رکھتا ہے، نہ ہی ہم جیسے شہری رکھتے ہیں۔ دوسرا میرا ان سے سوال یہ ہے کہ senior citizens ایک اور بڑے مسئلے سے دوچار ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بہت سی اولادیں اپنے ماں باپ سے جائیدادیں اپنے نام کرواتی ہیں اور انہیں گھر سے نکال دیتی ہیں تو کیا حکومت کے ذہن میں ایسی proposal ہے کہ ان کے لیے legal advisory committee or board تشکیل دیا جائے، جہاں جا کر وہ legal advice لے سکیں کیونکہ senior citizens امیر طبقہ یا middle class ہی نہیں، اس میں غریب طبقہ بھی شامل ہوتا ہے، جن کو guidance کی ضرورت ہوتی ہے۔


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحبہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you Mr. Chairman. I am very happy that this question relates to one piece of legislation which you prepared as Law Minister.


Mr. Chairman: Thank you. As Public Defender.


Senator Dr. Zaheeruddin Babar Awan: The Public Defender. That we have presented before the National Assembly of Pakistan.


اس کو take upکرنے کے لئے this government has prepared the piece of legislation.قومی اسمبلی میں یہ layکر دیا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پر آئے گا۔ آپ اس میں ساری تجاویز شامل کر سکتے ہیں۔



Mr. Chairman: Leader of the House, you want to make some comments?


سینیٹر سید نیر حسین بخاری: بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ Leader of the Opposition نے senior citizensکی عمر کے بارے میں پوچھا۔ میں مبارک دیتا ہوں کہ he is senior citizen as per definition given by the Minister Sahiba. 

سینیٹر وسیم سجاد: ابھی تو میں جوان ہوں۔ 


سینیٹر سید نیر حسین بخاری: جناب! میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی میں سوال تھا، چوہدی شجاعت صاحب کے جواب کے B partمیں جواب ہے کہ پاکستان بیت المال ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے Oldage Homes بنا رہے ہیں۔

The senior citizens who are beyond 60 years, they would get the benefits of that facility. 


جناب چیئرمین: حافظ رشید صاحب۔ 


(مداخلت)


سینیٹر حافظ رشید احمد: شکریہ جناب چیئرمین۔بزرگ شہریوں سے متعلق ماہانہ وظیفہ اور مختلف قسم کی سہولیات کے متعلق سوال کا جواب آیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سہولیات فاٹا کے بزرگ شہریوں کے لیے بھی ہیں؟ 


جناب چیئرمین: یہ فاٹا سے ممبر ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سہولیات فاٹا کے لیے بھی ہیں؟


محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: بزرگ شہریوں کا احترام اسلام میں بھی ہے اور پاکستان کے آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان میں کوئی area-wise senior citizens ہوں گے۔ 


جناب چیئرمین: کوئی discrimination نہیں ہے۔

Article 25, everyone is equal before law. Haji Adeel Sahib.

(مداخلت)


جناب چیئرمین: مائیک میں بولیے۔ حاجی عدیل صاحب کا مائیک کھول دیجیے۔ 


(مداخلت)


سینیٹر حاجی محمد عدیل: مائیک on تو میں نے کیا ہے۔سسٹم میں خرابی ہے۔ ویسے بھی کل آپ فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ 


جناب چیئرمین: اس وقت سسٹم صحیح ہے۔ Haji Sahib, are you on your seat?میاں صاحب ! he is on his seat. Mian Sahib, point out کر رہے ہیں۔ 

سینیٹر حاجی محمد عدیل: میاں صاحب کی سیٹ چلی گئی ہے تو وہ ابھی تک سیٹ کے چکر میں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے جو senior parliamentarians ہیں، ان کے لیے کیا سہولتیں ہیں؟



جناب چیئرمین: دیکھیں یہ آخری question ہے، آپ نے منسٹر صاحبہ سے بہت سوالات کر لیے ہیں۔ جی منسٹر صاحبہ۔



محترمہ ثمینہ خالد گھرکی: اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ senior parliamentarians کے لیے کوئی فرق یا ایسے کوئی اقدامات کرنے چاہییں تو وہ اپنی suggestions دیں، ہم ان پر غور کریں گے۔


Mr. Chairman: Next question. Dr. Muhammad Ismail Buledi.


ڈاکٹر صاحب! اس کا جواب receive نہیں ہوا ہے، I am taking note of this اس کا جواب انشاء اللہ next rota day پر آئے گا۔

 Next Question No. 87, Talha Mehmood. On his behalf.


Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Question No. 87.


87.
*Senator Muhammad Talha Mahmood: 

tc ""


Will the Minister for Labour and Manpower be pleased to state:tc "
Will the Minister for Labour and Manpower be pleased to state\:"


(a)
the amount spent on the purchase of furniture and stationary for the Ministry during the last three years with year-wise break-up; andtc "
(a)
the amount spent on the purchase of furniture and stationary for the Ministry during the last three years with year-wise break-up; and"

tc ""


(b)
the procedure adopted for purchase of the said items?tc "
(b)
the procedure adopted for purchase of the said items?"

tc ""


Syed Khursheed Ahmed Shah: tc "
Syed Khursheed Ahmed Shah\: "

tc ""


(a)   
Year
Furniture
Stationary tc "
(a)   
Year
Furniture
Stationary "



2006-07
38,558
548,295 tc "

2006-07
38,558
548,295 "



2007-08
7,000 
548,802 tc "

2007-08
7,000 
548,802 "



2008-09
6,200
934,485 tc "

2008-09
6,200
934,485 "

tc ""


(b)
For purchase of stationery items tender is published in the press every year as per procurement rules. The funds in the head of furniture are less than the limit of tender therefore it is purchased through quotation basis from open market.


Mr. Chairman: Any supplementary?



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: سوال تھا کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران کتنا فرنیچر خریدا گیا، اس رقم کی تفصیل بتائیں۔ یہ جو خریداری کی تفصیل بتائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ اس غریب ملک میں اس کو مزید کم کرنے کا شاہ صاحب کا کوئی پروگرام ہے یا مزید بڑھانے کا ہے، یہ بتائیں؟



سید خورشیدعلی شاہ: یہ سوال تو طلحہ صاحب کا ہےجو بلیدی صاحب نے کیا ہے۔ میں اس House کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2006-07 میں 38545/- روپے، 2007-08 میں 7000/- روپے اور 2008-09 میں 6200/- روپے کا فرنیچر خریدا گیا تھا۔ اب یہ فرنیچر بھی بلیدی صاحب کو زیادہ نظر آتا ہے تو ماشاء اللہ، پھر ان کو چھوٹی سی چارپائی لے دیتے ہیں، اس پر گزارہ ہو جائے گا۔



جناب چیئرمین: محمد علی درانی صاحب۔ Durrani Sahib, you are very slow today.



سینیٹر محمد علی درانی: جناب! میں ذرا مصروف تھا۔ 



Mr. Chairman: Next question No. 88. Muhammad Ali Durrani.


88.
Senator Muhammad Ali Durrani: 

tc ""


Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to state:tc "
Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number of schools and handicapped centres for special children working in Punjab province; andtc "
(a)
the number of schools and handicapped centres for special children working in Punjab province; and"

tc ""


(b)
the location and date of  establishment of those schools and centres in District  Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar?tc "
(b)
the location and date of  establishment of those schools and centres in District  Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawalnagar?"

tc ""


Mrs. Samina Khalid Ghurki: (a) There are 24  special education schools and handicapped centres working in Punjab province.tc "
Mrs. Samina Khalid Ghurki\: (a) There are 24  special education schools and handicapped centres working in Punjab province."

tc ""


(b)
Special education centre for mentally retarded children, 8-C, Rashid Minhas Road, Model Town-A, Bahawalpur and special education centre for hearing impaired children, Banglow No.1,  Abbasia Town, Rahim Yar Khan were established in 1987. There is no centre established in Bahawalnagar.


Mr. Chairman: Any Supplementary?



Senator Muhammad Ali Durrani: Thank you sir.



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ پروفیسر خورشید احمد، ڈاکٹر محمد اسمعٰیل بلیدی صاحب۔


Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Question No. 90.



Mr. Chairman: Any supplementary?


90.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: 

tc ""


Will the Minister for Communications be pleased to state:tc "
Will the Minister for Communications be pleased to state\:"

tc ""


(a)
the number al trees planted on the NHA roads in the country during the last 5 years with province wise and year wise break up indicating also the number of alive and dead trees out of those at present;tc "
(a)
the number al trees planted on the NHA roads in the country during the last 5 years with province wise and year wise break up indicating also the number of alive and dead trees out of those at present;"

tc ""


(b)
the expenditure incurred on planting those trees; andtc "
(b)
the expenditure incurred on planting those trees; and"

tc ""

(c) the number of persons appointed for the said plantation?

tc "
(c)
the number of persons appointed for the said plantation?"


Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Requisite details for the period 2004—09 are given in Annex-A.tc "
Dr. Arbab Alamgir Khan\: (a) Requisite details for the period 2004—09 are given in Annex-A."

tc ""


(b)
Detail of expenditure on tree plantation is given below:—tc "
(b)
Detail of expenditure on tree plantation is given below\:—"

tc ""


Province

Rs in M tc "
Province

Rs in M "


Punjab
:
37.310tc "
Punjab
\:
37.310"


NWFP
:
5.086tc "
NWFP
\:
5.086"

.
Sindh
:
Niltc ".
Sindh
\:
Nil"


Balochistan
:
Niltc "
Balochistan
\:
Nil"

.
Motorway (M-1)
:
18.110tc ".
Motorway (M-1)
\:
18.110"


Motorway (M-2)
:
4.990tc "
Motorway (M-2)
\:
4.990"


                  Total
:
65.496tc "
                  Total
\:
65.496"

.tc "."

(c) Nil.




سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: جناب! میں نے یہ پوچھا تھا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں NHA نے Motorway اور سڑکوں پر جو درخت لگائے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے جو صوبہ وار تعداد بتائی ہے، اس میں سندھ اور بلوچستان میں سڑکوں پر کوئی درخت نہیں لگایا گیا ہے اور پنجاب، صوبہ سرحد میں موٹروے۔۔۔



جناب چیئرمین: ڈاکٹر صاحب! سوال کیجئے پلیز تاکہ منسٹر صاحب جواب دے سکیں۔



سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی: سوال یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں درخت نہ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ پنجاب، سرحد میں درختوں کی جو تعداد بتائی گئی ہے، کیا واقعی وہ لگائے گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ یہ ذرا House کو بتائیں۔



جناب چیئرمین: بہت شکریہ۔ منسٹر صاحب۔



چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ(وزیر مملکت برائے مواصلات): رپورٹ میں سب کچھ دیا گیا ہے۔ جہاں تک بلوچستان اور سندھ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ درخت نہیں لگائے گئے۔ بلوچستان کا تو special case تھا کہ وہاں جو سڑکیں بن رہی تھیں، وہاں حالات خراب تھے۔ وہاں پانی کا بھی مسئلہ تھا کیونکہ جو plantation ہوتی ہے، اس کو maintain بھی کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں لگے۔ اب National Highway نے فوری طور پر ایک پروگرام بنایا ہے جو National Highway Improvement Programme ہے، جس میں Greener Pakistan کے نام سے ہم نے ایک سکیم شروع کی ہے۔ اس سکیم میں فوری طور پر جو plantation کا پروگرام بنا ہے، وہ قلات، کوئٹہ، چمن سڑک ہے۔ اس کے علاوہ حب، اتھل ہے، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ ہے، قلعہ سیف اللہ، ژوب ہے اور ژوب تا مغل کوٹ تک ہے۔ بلوچستان میں یہ پانچ، سڑکیں ہیں جن پر پروگرام بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اس سال سندھ میں 360,00 plant N-5 پر لگانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ یہ Greener Pakistan کے نام سے پروگرام شروع ہوا ہے اور انشاء اللہ پچھلے پانچ سالوں میں جو نہیں ہوا، ہم اس کو فوری طور پر take up کر رہے ہیں اور Greener Pakistan کے حوالے سے بلوچستان، سندھ اور دوسرے صوبوں میں یہ plantation شروع ہونے لگی ہے۔



جناب چیئرمین: ریحانہ یحیٰی صاحبہ۔ ان کے بعد آپ Leader of the Opposition. میں دیکھ چکا ہوں، آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں، میں نے کب کہا کہ میں نے نہیں دیکھا۔



Senator Rehana Yahya Baloch: Sir, thank you very much for giving me time to speak. I am very pleased that Minister Sahib has announced Greener Sindh and Balochistan, that is a dream come true but I was wondering that I mean they are not related to each other.

 Tree plantationکا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ 



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔


چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ: میں سینیٹر صاحبہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ National Highway Authority سڑکیں بناتی ہے۔ ویسے تو وہاں کا محکمہ جنگلات درخت لگاتا ہو گا، اس کی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ Federal level پر National Highway Authority نے اپنی سڑکوں پر درخت لگانے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی domain نہیں ہے۔ جب law and order situation کی وجہ سے ان کی اپنی سڑکیں نہیں بن رہیں، وہاں رکاوٹ ہے، engineers اغوا ہو رہے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، موٹروے پولیس کے کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں تو اگر سڑکیں نہیں بنیں گی، جہاں NHA نےplantation کرنی ہے تو پھر plantation کیسے ہو گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہاں صورتحال change ہوئی ہے اور ہم نے وہاں پر FC and other law enforcing agencies کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور سڑکیں بننے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ Greener Pakistan کے نام سے ہم نے funds allocation کی ہے اور انشاء اللہ یہ پانچ، چھ سڑکیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان پر plantation شروع ہونے لگی ہے۔


جناب چیئرمین: وسیم سجاد صاحب۔



سینیٹر وسیم سجاد: میں نے اس سلسلے میں دیکھا ہے کہ اکثر یہ سرکاری محکمے وہ درخت لگاتے ہیں جو جلدی اگ جاتے ہیں لہذا نظر آتا ہے کہ درخت لگ رہے ہیں لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر National Highway اور Motorway پر سفیدے کے درخت لگاتے ہیں۔ سفیدے کا درخت جلدی بڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ پانی کا بہت استعمال کرتا ہے اور خصوصاً وہ علاقے جہاں پر drought ہے۔۔۔



جناب چیئرمین: آپ question کر لیجیے۔


Senator Wasim Sajjad: Question is. Is the Minister aware of the fact that certain trees are creating drought condition and they are taking drinking water and what steps would he take to stop the plantation of such trees and No.2, what is the reason for 65000 trees

 یعنی 165000 درخت لگائے تھے، ایک لاکھ بچے ہیں اور 65000 درخت ضائع ہو گئے ہیں،

is this not negligence in his department and what steps he is going to take to take action against those persons who are responsible for this negligence?


جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



چوہدری امتیاز صفدر وڑائچ: جناب چیئرمین! ٹوٹل جو درخت لگے ہیں، ان میں سے 1,70,000 dead ہوئے ہیں، ہمارا جو Provincial Forest Department ہے، ہم نے ان کو یہ contract دیے تھے، وہ درخت لگاتے تھے اور پانچ سال تک ان کو maintain بھی کرتے تھے لیکن ان کی performanceاچھی نہیں ہے۔ FWO کو دیے گئے، ان کی performance اچھی نہیں ہے، Provincial Forest Department کی performance up to mark نہیں ہے، سینیٹر صاحب نے جو فرمایا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کی performance up to mark نہیں ہے۔ ہم ان کے contract cancel کر رہے ہیں اور ان کی payment روک دی ہے اور further اس کےلیے Provincial Forest Department, FWO اور جتنے contract ہوئے، ان کو ہم cancel کر کے Greener Pakistan کے نام سے اپنے طور پر یہ plantation شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ اور سکیمیں جو ہم نے اس میں شامل کی ہیں وہ private public partnership کے تحت 3 schemes ہیں۔ ایک volunteer programme ہے، جس میں ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں، پودے ہم دیتے ہیں اور وہ ہم کو free لگا کر دیتے ہیں۔دوسرا public private partnership ہے، اس concept کے تحت ہم نے لوگوں کو شامل کیا ہے اور MOUs sign کئے ہیں اور اسلام آباد سے پشاور تک PTC کو contract دیا ہے، یہ route 153 kilometers ہے جس پر NHA کی کوئی cost نہیں آئے گی اور اس کو PTC والے لگائیں گے اور اس کو maintain بھی کریں گے۔



Mr. Chairman: Thank you, The Questions Hour is over,


جیQuestions Hour ختم ہو گیا ہے۔ The Questions Hour is over, the remaining questions and their printed replies placed on the table of the House shall be taken as read. بس جی Questions Hour over ہو گیا ہے۔ Leave applications. 

91.
*Senator Muhammad Ali Durrani: 

tc ""


Will the Minister for Education be pleased to state:tc "
Will the Minister for Education be pleased to state\:"

tc ""


(a) 
the details of campuses of National University of Modern Languages established in Punjab; andtc "
(a) 
the details of campuses of National University of Modern Languages established in Punjab; and"

tc ""


(b) 
whether there is any proposal under consideration of the Government to establish campuses in Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawal Nagar Districts?tc "
(b) 
whether there is any proposal under consideration of the Government to establish campuses in Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawal Nagar Districts?"

tc ""


Mir Hazar Khan Bijarani: (a) Campuses of National University of Modern Languages (NUML) have been established at Lahore, Faisalabad and Multan.tc "
Mir Hazar Khan Bijarani\: (a) Campuses of National University of Modern Languages (NUML) have been established at Lahore, Faisalabad and Multan."

tc ""


(b)
There is no such proposal under consideration to establish campuses in Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawal Nagar Districts.tc "
(b)
There is no such proposal under consideration to establish campuses in Bahawalpur, Rahim Yar Khan and Bahawal Nagar Districts."

+
Questions Hour is over and remaining questions and replies are placed at the table of the House.


92. *Senator Prof. Khurshid Ahmed:

 tc ""


Will the Minister for Education be pleased to state:tc "
Will the Minister for Education be pleased to state\:"

tc ""


(a) 
the number and percentage of children receiving primary education in the country with province-wise and gender-wise break up; andtc "
(a) 
the number and percentage of children receiving primary education in the country with province-wise and gender-wise break up; and"


(b)
the increase/decrease in the said percentage during last ten years with province wise and gender-wise break up?tc "
(b)
the increase/decrease in the said percentage during last ten years with province wise and gender-wise break up?"

tc ""


Mir Hazar Khan Bijarani: (a) The number of children receiving primary education in the country during 2006-07 and 2007-08 was 17.041 million and 17.233 million respectively. This indicates an increase of 1.12 percent in primary enrolment during one academic year. The Gross Enrollment Ratio which was 87% in 2006-07 increased to 90 % in 2007-08.The province-wise and gender-wise break up of enrollment is given in Annex. I.tc "
Mir Hazar Khan Bijarani\: (a) The number of children receiving primary education in the country during 2006-07 and 2007-08 was 17.041 million and 17.233 million respectively. This indicates an increase of 1.12 percent in primary enrolment during one academic year. The Gross Enrollment Ratio which was 87% in 2006-07 increased to 90 % in 2007-08.The province-wise and gender-wise break up of enrollment is given in Annex. I."

tc ""

(b) The Percentage increase / decrease province-wise and gender–wise in the gross enrollment ratios starting from 2000-01 is given in Annex.II (for male) and Annex-III (for female).  




















tc "
(b)
The Percentage increase / decrease province-wise and gender–wise in the gross enrollment ratios starting from 2000-01 is given in Annex.II (for male) and Annex-III (for female)."

94.
*Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: 

tc ""


Will the Minister for Communications be pleased to state:tc "
Will the Minister for Communications be pleased to state\:"

tc ""


(a) 
the number of persons appointed in the Ministry during the last three years on daily wages with province-wise break up;tc "
(a) 
the number of persons appointed in the Ministry during the last three years on daily wages with province-wise break up;"

tc ""


(b)
the procedure adopted, for the said appointments?tc "
(b)
the procedure adopted, for the said appointments?"

tc ""


Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Ministry of Communications has not appointed any persons on daily wages during the last three years.tc "
Dr. Arbab Alamgir Khan\: (a) Ministry of Communications has not appointed any persons on daily wages during the last three years."

tc ""


(b)
Not Applicable.tc "
(b)
Not Applicable."

tc ""

95.
*Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: 

tc ""


Will the Minister for Communications be pleased to state:tc "
Will the Minister for Communications be pleased to state\:"

tc ""


( a)
the names, educational qualifications, and place of domicile of the persons appointed in the Motorway Police, since 2007; andtc "
( a)
the names, educational qualifications, and place of domicile of the persons appointed in the Motorway Police, since 2007; and"

tc ""


(b)
whether any percentage out of the line recovered by Motorway Police during the said period was paid to the officers of Motorway Police, if so, the amount thereof?tc "
(b)
whether any percentage out of the line recovered by Motorway Police during the said period was paid to the officers of Motorway Police, if so, the amount thereof?"

tc ""


Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) The requisite information is available at Annex-I and II.tc "
Dr. Arbab Alamgir Khan\: (a) The requisite information is available at Annex-I and II."


(b)
No percentage out of the fine recovered by Motorway Police is directly paid to the officers of Motorway Police.tc "
(b)
No percentage out of the fine recovered by Motorway Police is directly paid to the officers of Motorway Police."

tc ""

(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)"

96. *Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi:


Will the Minister for Communications be pleased to state the total number of Vacant posts in the Ministry with grade wise breakup and the time by which those posts will be filled in?tc "
Will the Minister for Communications be pleased to state the total number of Vacant posts in the Ministry with grade wise breakup and the time by which those posts will be filled in?"


Dr. Arbab Alamgir Khan: The following posts are lying vacant in the Ministry of Communications, the grade wise break up is as under:—tc "
Dr. Arbab Alamgir Khan\: The following posts are lying vacant in the Ministry of Communications, the grade wise break up is as under\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Designation
BPS
Number of Vacancytc "
Designation
BPS
Number of Vacancy"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Statistical Officer
17
01 tc "
Statistical Officer
17
01 "


Statistical Assistant
14
01 tc "
Statistical Assistant
14
01 "


Assistant
14
01 tc "
Assistant
14
01 "


Stenotypist
12
03tc "
Stenotypist
12
03"


Draftsman
11
01tc "
Draftsman
11
01"


LDC
07
02tc "
LDC
07
02"


Drivers
04
02tc "
Drivers
04
02"


Naib Qasid
01
01tc "
Naib Qasid
01
01"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"



Total :
12 tc "

Total \:
12 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


These posts will be advertised in near future.tc "
These posts will be advertised in near future."

tc ""

97. *Senator Sardar Ali Khan: 

tc ""


Will the Minister for Environment be pleased to state:tc "
Will the Minister for Environment be pleased to state\:"

tc ""


(a)
whether it is a fact that the Government of NWFP is required to obtain NOC from the Federal Government for undertaking pollution oriented activities like sports at natural lakes of Lallusar and Salf-u1-Maluk etc; andtc "
(a)
whether it is a fact that the Government of NWFP is required to obtain NOC from the Federal Government for undertaking pollution oriented activities like sports at natural lakes of Lallusar and Salf-u1-Maluk etc; and"

tc ""


(b)
whether any application/request from that Government for issuance of NOC for the said purpose is under process in the Ministry?tc "
(b)
whether any application/request from that Government for issuance of NOC for the said purpose is under process in the Ministry?"

tc ""


Mr. Hameed Ullah Jan Afridi: (a) Government of NWFP is not required to obtain NOC from the Federal Government for undertaking pollution oriented activities. The Ministry of Environment has delegated functions and powers under
the Pakistan Environmental Protection Act, 1997 and the rules made thereunder, to the Provincial Governments. The NWFP Government is competent to take decision as deem appropriate for activities including the sports at natural lakes of Lallusar and Saif-ul-Maluk etc.tc "
Mr. Hameed Ullah Jan Afridi\: (a) Government of NWFP is not required to obtain NOC from the Federal Government for undertaking pollution oriented activities. The Ministry of Environment has delegated functions and powers under
the Pakistan Environmental Protection Act, 1997 and the rules made thereunder, to the Provincial Governments. The NWFP Government is competent to take decision as deem appropriate for activities including the sports at natural lakes of Lallusar and Saif-ul-Maluk etc."

tc ""


(b)
No.tc "
(b)
No."

tc ""

98. *Senator Hafiz Rashid Ahmad:

 tc ""


Will the Minister for Communications be pleased to state:tc "
Will the Minister for Communications be pleased to state\:"

tc ""


(a) 
the expenditure incurred on repairing and maintenance of Pak-Afghan International Road in Khyber Agency during the last five years;tc "
(a) 
the expenditure incurred on repairing and maintenance of Pak-Afghan International Road in Khyber Agency during the last five years;"

tc ""


(b)
whether there is any proposal under consideration of the government to expand the said road; andtc "
(b)
whether there is any proposal under consideration of the government to expand the said road; and"

tc ""


(c)
whether it is a fact that a new national highway is being constructed from Peshawar to Torkham, if so, its details?tc "
(c)
whether it is a fact that a new national highway is being constructed from Peshawar to Torkham, if so, its details?"

tc ""


Dr. Arbab Alamgir Khan: (a) Expenditure to the tune of Rs 341.950 million was incurred on repair & maintenance of Peshawar - Torkham Road (N-5) during 2004-09. Year-wise breakup is given below:—tc "
Dr. Arbab Alamgir Khan\: (a) Expenditure to the tune of Rs 341.950 million was incurred on repair & maintenance of Peshawar - Torkham Road (N-5) during 2004-09. Year-wise breakup is given below\:—"

tc ""


F/Year
Rs in M tc "
F/Year
Rs in M "


2004-05
34.648  tc "
2004-05
34.648  "


2005-06
127.032tc "
2005-06
127.032"


2006-07
41.776tc "
2006-07
41.776"


2007-08
72.191tc "
2007-08
72.191"


2008-09
66.303tc "
2008-09
66.303"


Total
341.950tc "
Total
341.950"

tc ""


(b)
It was planned to expand the above road from Jamrud Check Post to Pak-Afghan Border to a 4-lane expressway (51 km). However, detailed survey/design concluded that it would be difficult to acquire land for expansion due to dense population/ resistance by locals.tc "
(b)
It was planned to expand the above road from Jamrud Check Post to Pak-Afghan Border to a 4-lane expressway (51 km). However, detailed survey/design concluded that it would be difficult to acquire land for expansion due to dense population/ resistance by locals."


(c)
NHA is exploring an alternate route for Peshawar - Torkham via Mulaghori but feasibility study is yet to be carried out due to adverse law & order situation.tc "
(c)
NHA is exploring an alternate route for Peshawar - Torkham via Mulaghori but feasibility study is yet to be carried out due to adverse law & order situation."

tc ""

99.
*Senator Col. (Reted.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: 

tc ""


Will the Minister for Education be pleased to state the total amount allocated for the Ministry of Education during the financial year 
2008-09 indicating also the amount utilized with head wise break up?tc "
Will the Minister for Education be pleased to state the total amount allocated for the Ministry of Education during the financial year 
2008-09 indicating also the amount utilized with head wise break up?"

tc ""


Mir Hazar Khan Bijarani: Demand wise budget allocation, revised allocation and expenditure incurred during the financial year 2008-09 is as under:—tc "
Mir Hazar Khan Bijarani\: Demand wise budget allocation, revised allocation and expenditure incurred during the financial year 2008-09 is as under\:—"

tc ""


I. 
Demand 29 (Education Division) Rs.in Million tc "
I. 
Demand 29 (Education Division) Rs.in Million "

tc ""



Allocation
Revised
Expendituretc "

Allocation
Revised
Expenditure"



2008-09
Allocation
2008-09tc "

2008-09
Allocation
2008-09"



546.228
573.018
564.839 tc "

546.228
573.018
564.839 "

tc ""


II. 
Demand 31 (Education) tc "
II. 
Demand 31 (Education) "

tc ""



Allocation
Revised
Expendituretc "

Allocation
Revised
Expenditure"



2008-09
Allocation
2008-09tc "

2008-09
Allocation
2008-09"



734.204
847.146
813.657 tc "

734.204
847.146
813.657 "

tc ""


III. 
Demand 32(Federal Govt. Educational Institutions in the Capital and Federal Areas).tc "
III. 
Demand 32(Federal Govt. Educational Institutions in the Capital and Federal Areas)."

tc ""



Allocation
Revised
Expendituretc "

Allocation
Revised
Expenditure"



2008-09
Allocation
2008-09tc "

2008-09
Allocation
2008-09"



2,058.105
2,058.105
2,495.440 tc "

2,058.105
2,058.105
2,495.440 "

tc ""


IV. 
Demand 140 (Development Expenditure of Education Division) tc "
IV. 
Demand 140 (Development Expenditure of Education Division) "

tc ""



Allocation
Revised
Expendituretc "

Allocation
Revised
Expenditure"



2008-09
Allocation
2008-09 tc "

2008-09
Allocation
2008-09 "



6,269.652
4,052.568
2,168.543 tc "

6,269.652
4,052.568
2,168.543 "

tc ""


Grand Total:tc "
Grand Total\:"

tc ""



9,608.189
7,530.837
6,042.479 tc "

9,608.189
7,530.837
6,042.479 "

tc ""


Detail break-up is at Annex-I. 




tc "
Detail break-up is at Annex-I."

101. *Senator Wasim Sajjad:     


tc "101.
*Mr. Wasim Sajjad\: (Notice received on 01-09-2009)"


Will the Minister for Education he pleased to state whether it is a fact that the policy regarding posting of seriving husband and wife at the same station, known as wedlock policy, is not being implemented by the Federal Directorate of Education, if so, its reasons?tc "
Will the Minister for Education he pleased to state whether it is a fact that the policy regarding posting of seriving husband and wife at the same station, known as wedlock policy, is not being implemented by the Federal Directorate of Education, if so, its reasons?"

tc ""


Reply not received.tc "
Reply not received."

tc ""

102. *Senator Begum Najma Hameed: 

tc ""


Will the Minister for Education be pleased to state the funds provided by the Government to the Higher Education Commission during the last five years and the details of its utilization with head-wise and year-wise break up?tc "
Will the Minister for Education be pleased to state the funds provided by the Government to the Higher Education Commission during the last five years and the details of its utilization with head-wise and year-wise break up?"

tc ""


Reply not received.tc "
Reply not received."

tc ""

103. *Senator Begum Najma Hameed: 

tc ""


Will the Minister for Overseas Pakistanis be pleased to state the number of overseas Pakistanis with counny-wise break. up?tc "
Will the Minister for Overseas Pakistanis be pleased to state the number of overseas Pakistanis with counny-wise break. up?"

tc ""


Dr. Muhammad Farooq Sattar: The total number of overseas Pakistanis is 5.5 million. The Country-wise break-up of the number of overseas Pakistanis is at Annex-A.tc "
Dr. Muhammad Farooq Sattar\: The total number of overseas Pakistanis is 5.5 million. The Country-wise break-up of the number of overseas Pakistanis is at Annex-A."





tc ""

104.
*Senator Begum Najma Hameed: tc "104.
*Begum Najma Hameed\: (Notice received on 07-09-2009 at 09\:00 a.m.)"

tc ""


Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to stale the number and names of buildings under the administrative control of the Ministry in Islamabad, Lahore, Rawalpindi, Peshawar and Quetta which have ramp facilities for access of physically disabled persons?tc "
Will the Minister for Social Welfare and Special Education be pleased to stale the number and names of buildings under the administrative control of the Ministry in Islamabad, Lahore, Rawalpindi, Peshawar and Quetta which have ramp facilities for access of physically disabled persons?"

tc ""


Mrs. Samina Khalid Ghurki: There are 08 buildings under the administrative control of the Ministry in Islamabad, Lahore and Peshawar having ramp facilities for access of physically disabled persons. The name of these buildings are as under:—tc "
Mrs. Samina Khalid Ghurki\: There are 08 buildings under the administrative control of the Ministry in Islamabad, Lahore and Peshawar having ramp facilities for access of physically disabled persons. The name of these buildings are as under\:—"

tc ""

Islamabad. tc "Islamabad. "

tc ""


1.
Special Education Centre for Physically Handicapped Children, Islamabad.tc "
1.
Special Education Centre for Physically Handicapped Children, Islamabad."


2.
Special Education Centre for Visually Handicapped Children, Islamabad.tc "
2.
Special Education Centre for Visually Handicapped Children, Islamabad."

tc ""


3.
Special Education Centre for Mentally Retarded Children, Islamabad.tc "
3.
Special Education Centre for Mentally Retarded Children, Islamabad."

tc ""


4.
Special Education Centre for Hearing Impaired Children, Islamabad.tc "
4.
Special Education Centre for Hearing Impaired Children, Islamabad."

tc ""


5.
National Institute of Special Education, Islamabad.tc "
5.
National Institute of Special Education, Islamabad."

tc ""


6.
National Library & Research Centre, Islamabad.tc "
6.
National Library & Research Centre, Islamabad."

tc ""

Lahore tc "Lahore "

tc ""


1. 
Special Education Complex, Lahore, catering four disabilities (Physically, Visually, Mentally Retarded and Hearing Impaired) also has Vocational Training Centre for Disabled Persons.tc "
1. 
Special Education Complex, Lahore, catering four disabilities (Physically, Visually, Mentally Retarded and Hearing Impaired) also has Vocational Training Centre for Disabled Persons."

tc ""

Peshawartc "Peshawar"

tc ""


1. 
Special Education Complex, Peshawar, catering four disabilities (Physically, Visually, Mentally Retarded and Hearing Impaired) also has Vocational Training Centre for Disabled Persons.tc "
1. 
Special Education Complex, Peshawar, catering four disabilities (Physically, Visually, Mentally Retarded and Hearing Impaired) also has Vocational Training Centre for Disabled Persons."

tc ""


Centres in Rawalpindi and Quetta are functioning in rented buildings having no ramp facilities.tc "
Centres in Rawalpindi and Quetta are functioning in rented buildings having no ramp facilities."

tc ""

104-A. *Senator Sardar  Ali  Khan: tc ""


Will the Minister for Communications be pleased to state whether it is a fact that there is no mesh barbed wires / fence at certain places on Burhan Peshawar section of M-1 Motorway, if so, the time by which the same will be erected?tc "
Will the Minister for Communications be pleased to state whether it is a fact that there is no mesh barbed wires / fence at certain places on Burhan Peshawar section of M-1 Motorway, if so, the time by which the same will be erected?"

tc ""


Dr. Arbab Alamgir Khan: Yes, the wire mesh fence is missing at certain locations in NWFP portion of Motorway (M-1) due to vandalism. To plug in the gaps for safety and security of road users, five contracts for provision and fixing of barbed wire mesh fence have recently been awarded. Work will commence soon for completion by end February, 2010.

“UN-STARRED Question  and Its Reply”

2.
Senator Dr. Khalid Mehmood Soomro: 

tc ""


Will the Minister for Local Government and Rural Development be pleased to State:tc "
Will the Minister for Local Government and Rural Development be pleased to State\:"

tc ""


(a) 
the number of the projects / schemes executed under Khushal Pakistan Programme, Peoples Works Programme and Pilot Project for Model Village Development in Pakistan during the last 
10 years; andtc "
(a) 
the number of the projects / schemes executed under Khushal Pakistan Programme, Peoples Works Programme and Pilot Project for Model Village Development in Pakistan during the last 
10 years; and"

tc ""


(b) 
the names, locations with present status and amount spent on each of the said projects / schemes launched in Sindh?tc "
(b) 
the names, locations with present status and amount spent on each of the said projects / schemes launched in Sindh?"

tc ""


Mr. Justice Abdul Razzaq A. Thahim: (a) Tameer-e-Pakistan Programme (TPP) was launched in 20022003, however, nomenclature of the programme was changed to “Khushal Pakistan Programme-I” in March, 2005.tc "
Mr. Justice Abdul Razzaq A. Thahim\: (a) Tameer-e-Pakistan Programme (TPP) was launched in 20022003, however, nomenclature of the programme was changed to “Khushal Pakistan Programme-I” in March, 2005."

tc ""


A total of 26690 schemes were executed under these programmes, costing Rs. 14429 million during 2002-2003 to 2007-2008.tc "
A total of 26690 schemes were executed under these programmes, costing Rs. 14429 million during 2002-2003 to 2007-2008."

tc ""


The name of the Programme was again changed to “People’s Works Programme-I” launched w.e.f. 1st July, 2008, under the programme, 3864 schemes have been funded, costing Rs. 3329 million.tc "
The name of the Programme was again changed to “People’s Works Programme-I” launched w.e.f. 1st July, 2008, under the programme, 3864 schemes have been funded, costing Rs. 3329 million."

tc ""


The Pilot project for Model Village in Pakistan was launched in December 2004. The project is implemented in 26 selected villages in all the four Provinces, ICT, FATA & Northern Areas.tc "
The Pilot project for Model Village in Pakistan was launched in December 2004. The project is implemented in 26 selected villages in all the four Provinces, ICT, FATA & Northern Areas."

tc ""


(b) 
Name, location with present status and amount spent of each of 
the schemes under TPP/KPP-I and PWP-I launched in Sindh is attached at 
Annexes-A & B.tc "
(b) 
Name, location with present status and amount spent of each of 
the schemes under TPP/KPP-I and PWP-I launched in Sindh is attached at 
Annexes-A & B."

tc ""


The details of the Model Villages in Sindh are as under:—tc "
The details of the Model Villages in Sindh are as under\:—"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"


Name of the
Location
Present
Amounttc "
Name of the
Location
Present
Amount"


Village
(District)
Status
spent (Rs. Million)tc "
Village
(District)
Status
spent (Rs. Million)"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

Haji Peerano 
Thatta
100%
5.000tc "Haji Peerano 
Thatta
100%
5.000"

Lund


Completetc "Lund


Complete"

Allah
 Bux Bilal
Matiari 
-do-
5.000 tc "Allah
 Bux Bilal
Matiari 
-do-
5.000 "

Shah Nawaz 
Tando
-do-
5.000tc "Shah Nawaz 
Tando
-do-
5.000"

Rajput

Allahyartc "Rajput

Allahyar"

Umer Daho
Ghotki
-do-
5.000tc "Umer Daho
Ghotki
-do-
5.000"

Charo

Dadu
-do-
5.000tc "Charo

Dadu
-do-
5.000"

Sheeranpur
Jacobabad
65%
3.041tc "Sheeranpur
Jacobabad
65%
3.041"

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"




TOTAL
28.041 tc "


TOTAL
28.041 "

—————————————————————————————tc "————————————————————————————————"

 (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)"

LEAVE OF ABSENCE

جناب چیئرمین:محترمہ ثریا امیرالدین صاحبہ نے ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ 6 تا 12 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟


(رخصت منظور کی گئی)


جناب چیئرمین: شاہد حسن بگٹی صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بناء پر مورخہ 2 تا9 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں؟


(رخصت منظور کی گئی)


جناب چیئرمین:میر ہزار خان بجارانی وزیر تعلیم نے اطلاع دی کہ وہ سرکاری دورے پر ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اس لیے مورخہ 13 اکتوبر تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر محمد فاروق ستار وزیر برائے سمندر پار پاکستانی نے اطلاع دی ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر ہیں۔ اس لیے مورخہ 9 اکتوبر تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔


پوائنٹ آف آرڈر۔ محترمہ سیمیں یوسف صدیقی۔ ایک منٹ، منسٹر صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ 


Dr. Zaheeruddin Babar Awan: Thank you honourable Chairman. I have some business which I have to attend in the National Assembly as well. There was one point of order regarding the buses in Islamabad اس کو اگر آپ پہلے consider کر لیں۔



جناب چیئرمین: کون سے نمبر والا ہے؟


سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان: نمبر تو اس پر نہیں لکھا ہوا، point of order لکھا ہوا ہے I have the reply for that.


جناب چیئرمین: اچھا یہ سیمیں صدیقی صاحبہ کا ہے۔ 

Point of order Re: Shortage of buses in I.C.G, Islamabad.

سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب چیئرمین! یہ معاملہ اسلام آباد کالج فار گرلز کا ہے۔ یہاں کی طالبات کے parents کو بڑی complaint ہے کہ ان کے پاس جو buses ہیں، وہ capacity سے زیادہ بچوں کو بٹھاتی ہیں، جیسے 70 کی capacity ہے تو 100 سے اوپر بچیوں کو اس میں دھکم پیل کر کے بٹھا دیا جاتا ہے اور suffocation کی سی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ان کے پاس بڑی بس بھی موجود ہے تو ان کو پابند کیا جائے کہ یہ بس change کریں اور بھیڑ بکریوں کی طرح بچیوں کو بس میں نہ بٹھایا جائے۔ یہ میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے۔


سینیٹر ڈاکٹر ظہیرالدین بابر اعوان: بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ وہ کہتے ہیں ناں کہ، ’بڑھا بھی لیتے ہیں کچھ زیبِ داستان کے لیے‘، اصل حقیقت یہ ہے کہ 9 buses اس اسکول کے پاس ہیں پہلے سے اور there is no question of any suffocation یا بھیڑ بکریوں کی طرح سے treat کرنے کا۔ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ every child would like to jump into the first bus and to go home early. اس کو discipline کرنے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن in any case since this was a point of order related to my own town, therefore, I have asked the Ministry سوموار سے 9 کی بجائے buses دس ہو جائیں گی، ایک نئی بس اس اسکول کو ہم نے دلوا دی ہے، آپ کے point of order کی روشنی میں۔ 


دوسری بات، میں نے منسٹری سے کہا ہے and they have approved this scheme and they will purchase another bus when the finance is there, hopefully, in the next financial year or by the end of this financial year, whenever they have the finance. اس لیے وہاں پر کوئی ایسا issue باقی نہیں رہے گا۔ ایک بس کا ہم نے اس روٹ پر اضافہ کر وادیا ہے۔شکریہ۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ حاجی محمد عدیل صاحب۔ نہیں ہیں۔ مسز نیلو فر بختیار صاحبہ۔ محمد علی درانی صاحب۔

Point of order Re: Distribution of NFC Award funds among the districts.

سینیٹر محمد علی درانی: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ جناب چیئرمین! میں آج آپ کے توسط سے ایک بہت اہم issue کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور وہ issue ہے NFC Award کا۔ پاکستان کے اندر NFC Award کی جو اب تک کی تقسیم ہے، وہ مرکز کی طرف سے آبادی کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دوسرے indicators کی بنیاد پر دیا جاتا ہے لیکن بنیادی رقم آبادی کی بنیاد پر دی جاتی ہے لیکن ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہمارے سامنے آیا ہے کہ جب یہ amount صوبو ں کے پاس چلی جاتی ہے تو وہاں اس کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر چند افراد کی خواہشات اور چند افراد کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ میں اس کے لیے مثال دینا چاہوں گا پنجاب کی کہ پنجاب کو جو proposed amount ملنی ہے وہ 334 billion روپے ہے۔ ان 334 billion rupees میں سے اگر بہاولپور کا حصہ دیکھا جائے جو کہ 13% of population ہے، ان کا حصہ بنتا ہے 43.4 billion جبکہ اس سال کا جو development budget بہاولپور کے لیے رکھا گیا ہے وہ صرف 1.3 billion کا ہے۔ اب 1.3 billion اور 43.4 billion کا فرق ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ فرق گذشتہ سالوں میں بھی اسی طرح موجود رہا ہے۔


جناب چیئرمین: ذرا brief ہو جائیے، بہت سارے points of order ہیں۔


سینیٹر محمد علی درانی: لیکن یہ issue ایسا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اٹھایا نہیں گیا اور یہ issue ایک national interest کا issue ہے اور وہ علاقے جو develop نہیں ہو رہے، ان کی development نہ ہونے کی وجہ یہی ہے۔ پاکستان کو چار شہروں کا ملک بنا دیا گیا ہے، جس میں صوبائی headquarters پر جا کر تمام مرکزی funds dry ہو جاتے ہیں۔ میری اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس مرتبہ NFC Award دینے کے موقع پر مرکزی حکومت صوبوں کو پابند کرے کہ وہ NFC Award سے ملنے والی رقم کا اپنے صوبے میں استعمال بھی آبادی کی بنیاد پر district level پر کریں۔ اس چیز کے لیے ان کو پابند بنایا جائے اور اس issue کے اوپر میں چاہوں گا کہ وزیرِ خزانہ اپنا موٴقف یہاں آ کر پیش کریں۔


چیئرمین صاحب! آخر میں یہ 5 اکتوبر کے ‘Nation’ میں لگنے والی ایک خبر ہے جس کے مطابق دہلی ہائی کورٹ نے وہاں پر غیر قانونی طور پر گرفتار کیے گئے پاکستانی شہریوں کے issue کو اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بغیر کسی record کے اور بغیر کسی جواز کے وہاں رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے Indian government سے report مانگی ہے اور ان کو criticize کیا ہے۔ ان کے اوپر وہاں جو ظلم و زیادتی روا رکھی جا رہی ہے، پانی نہ ملنا اور دوسری جو مشکلات ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے۔ میں آپ کے توسط سے چاہوں گا کہ ہمارے وزیرِ داخلہ اور وزیرِ خارجہ clear کریں کہ حکومتِ پاکستان نے اس issue کے اوپر کیا کیا ہے اور یہ معصوم شہری جو پاکستان کے وہاں موجود ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اگر اب تک اس کا نوٹس نہیں لیا گیا وہاں جو پاکستانی جاتے ہیں، وہ اس طرح گرفتار ہو جائیں تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تا وقتیکہ انڈین ہائی کورٹ خود اس کا نوٹس نہ لے۔ 


جناب چیئرمین: شکریہ بہت بہت۔ سیمیں صاحبہ۔

Point of order Re: Life threat to a lady political worker in Jaccobabad.


سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: شکریہ جناب چیئرمین۔ چونکہ Interior Minister بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور میں ان کے سامنے یہ ذکر لانا چاہتی تھی کہ پچھلے مہینے کی 26 تاریخ کو ہماری مسلم لیگ کی ایک کارکن جس کا تعلق جیکب آباد سے ہے اور بہت سرگرم ہیں، ان کی نواسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ point میں نے پہلے بھی raise کیا تھا، کل میں نے FIR نمبر اور تھانہ اور سٹی کا نام بھی دیا تھا اور اس کے اوپر تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں ہیں، firing سے ہلاک کرنے کی دھمکیاں ہیں۔ روزانہ ملزمان اس کے گھر کے چکر کاٹتے ہیں اور اس کو pressurize کرنا چاہتے ہیں۔ 26 تاریخ سے لے کر آج 7 تاریخ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں آئی کیونکہ وہ بہت influential لوگ ہیں اور یہ واقعہ دن دیہاڑے ایک مصروف جگہ بس اسٹینڈ پر ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ پولیس ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے؟ اگر منسٹر صاحب کے پاس نہیں تو میرے پاس اس کی FIR کی ایک copy بھی موجود ہے جو میں ان کو دینا چاہتی ہوں۔ میں اور میری پارٹی احتجاج کا حق رکھتی ہے۔ تین دن سے میں یہ point اٹھا رہی ہوں۔ اگر کل کلاں اس بچی کو، جس کا نام اقراء ہے، پروین واگو ہماری worker ہے جیکب آباد شہر کی، اگر اس کی family کو کوئی نقصان پہنچا تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔ جناب، ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے۔ ہم کیوں اس کو اتنا lightly لیتے ہیں؟ پہلے بھی ایک case ہو چکا ہے ماریہ شاہ کا اور اس سے پہلے اور لڑکیوں کے case ہو چکے ہیں، کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اس پر اپنے اثر رُسوخ کی وجہ سے تیزاب پھینکے اور اس کی گرفتاری عمل میں نہ آئے۔ میں چاہتی ہوں کہ منسٹر صاحب اس میں personal interest لیں اور سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں کہ ان کو آخر کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے؟ جناب! اس میں ملزم زرف جھکرانی ہے جس کا تعلق جیکب آباد کی ایک influential family سے ہے۔اس پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ میں آپ کو FIR کی رپورٹ دینا چاہتی ہوں، اس پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ میں نے کل ان کو FIR کا نمبر دے دیا تھا۔ شکریہ۔



جناب چیئرمین: منسٹر صاحب! سیمیں صاحبہ یہ point پہلے بھی اٹھا چکی ہیں۔ کرنل صاحب! I have got the list before me, don’t get impatient, I will call all of you according the list. جی منسٹر صاحب۔



Senator A. Rehman Malik (Minister of Interior): Sir, irrespective of the influence of anybody, I assure my honourable member that the action shall be taken, it has come to my notice now and I have just received this FIR copy, I will meet her, I will take more details and I will get the whole information from the provincial government, it’s a provincial subject. Since it has been brought to my attention, I assure the action and I have also provided protection with effect from after this session. I will speak to the I.G myself and I will ensure personal protection to the girl.



Mr. Chairman: Good, because this concerns the honour of a young girl. Please take special interest and inform to Mrs. Semeen Siddique about it because it’s very important. Thank you.



سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی: جناب چیئرمین! وزیر صاحب مجھے کب تک بتائیں گے؟ Just tell me today. 


Senator A. Rehman Malik: Sir, before midnight we will have the information, somebody will call you on my behalf or I will call you myself.


Point of Order: Alleged Statement by the British Home Secretary Regarding National Counter Terrorism Authority.


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے، کل تک آپ کو بتا دیں گے۔ جی رضا ربانی صاحب۔



سینیٹر میاں رضا ربانی: جناب چیئرمین صاحب میں آپ کا شکرگزار ہوں۔ میں آپ کے توسط سے Interior Minister کی توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف توکیری لوگر پربات ہو رہی ہے اور دوسری طرف کل ان کی Mr. Allen Johnson کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی جو کہ British Home Affairs کے سیکریٹری ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں British Home Affairs کے سیکریٹری نے یہ کہا کہ پاکستان ایک National Counter Terrorism Authority بنا رہا ہے جو کہ ایک اچھا اقدام ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ British Home Secretary نے یہ کہا کہ جو National Counter Terrorism Authorityمیں ہم Britishers کو second کرنے کے لیے یعنی بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جناب چیئرمین صاحب! اس سے زیادہ blatant interference پاکستان کے internal security matters میں کیا ہو سکتی ہے کہ ایک Counter Terrorism Authority ہم بنا رہے ہیں، یہ ہماری requirement ہے، اگر وہ اس میں expertise دینا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی اور مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم اپنے لوگ یہاں پر second کر دیں گے،

Mr. Chairman, this is something which is not acceptable.


ایک دوسری بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر وزیر صاحب موجود ہیں اور وہ بھی اسی سے related ہے۔ میں پاکستان پولیس کے سپاہیوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک ناکے پر انہوں نے دو غیرملکیوں Dutch so called diplomats کوروکا and they were carrying unauthorized and unlicensed arms with them اور یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں unlicensed arm لے کر نہیں چل سکتا، اگر کوئی غریب پاکستانی ہوتا تو آج anti-terrorism act کے تحت اس پر مقدمہ درج ہو گیا ہوتا لیکن کیونکہ یہ گوری چمڑی تھی تو لہذا اس سے چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ diplomatic community سے ہیں۔



Mr. Chairman, we are being relegated to second class citizens in our own country, this is something which is not acceptable. Mr. Chairman I would like the honourable Interior Minister to answer these questions.



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔



Senator A. Rehman Malik: Thank you Mr. Chairman. For the information of the House Mr. Chairman, through you, that NCTA is not being made that is already existing and there is no operational force in it, it’s a research centre related to all the information, intelligence and of course consultation to advise the government as to what kind of remedial measures should be taken by the government. As far as the secondment of anybody is concerned, question does not arise, it does not arise at all. I am as patriotic as my brother Raza is and I assure the House that there was nothing of that sort. The Interior Minister of U.K did just by mistake said that we will be able to second the people. I reacted there and then and that press conference can be replicated here and I said we do not need any secondment. However, if there are any expertise that will be welcomed subject to our requirement. So, if it is a requirement, we will request and we will have the expertise exactly like many other countries, they come and give us help but I assure the House that there is no such thing called secondment and we want only lecture, we will not allow secondment in any field in the country because our forces are quite confident to handle all these things. So, I hope this miscommunication, misunderstanding and of course disinformation will go away and if still House is not satisfied, I will bring that press conference video tape and that can be played, right there I intercepted, I said, ‘‘we do not need the secondment’’.



جناب چیئرمین: Now, you have clarified. ایک اور بھی point ہے regarding the Dutch diplomats.


Senator A. Rehman Malik: Thank you Mr. Chairman. There is of course diplomatic immunity to the diplomats. As you are aware of the fact that most of the diplomats were moving about in Islamabad with various fire arms, I had issued the instructions to the Police not only in Islamabad but other parts of the country, no diplomat shall be allowed to carry or display any arm in this country. Based on my instructions, every check post is being checked and as a result of our stringent instructions, it has been pointed out that they were detained for sometime, they were asked questions, intelligence agencies came there, when they showed there diplomatic I. D. cards only then they were allowed. I got this report at 2.30 after midnight, the first thing which I had done in the morning, I have written a clear complaint to the Ministry of Foreign Affairs to take up the matter with the diplomatic community with their presidency and tell them not to violate, this time we are lenient but next time if I got hold of anybody with any car, I am going to confiscate it and I assure you I am going to do that.


I have also issued a press note this morning from the Ministry of Interior warning all of foreigners, not to display any arm and nobody is allowed to carry arms and ammunition without licence and they can apply for it, we will consider it, like other countries do, if you are a Police officer from a department to have licence, bring it to the relevant ministry or relevant authorities, we will endorse it but I assure you, we will not allow the display as well as the carrying the arms without a licence and if there is anything extra in the notice of my honourable member, I am ready to sit with him and we will workout. Pakistan is a sovereign state and I can assure you that we will not allow any kind of this illegal activity.


جناب چیئرمین: زاہدخان صاحب۔

Point of Order: Increase in taxes imposed in Cantonment Area of Rawalpindi.


سینیٹر محمد زاہد خان: چیئرمین صاحب! آج نوائے وقت اخبار میں خبر ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ Cantonment Board میں ٹیکسوں کا اضافہ ہوا ہے اور وہاں جو civil society کے لوگ مقیم ہیں ان پر بوجھ پڑا ہے کیونکہ فوج تو اس سے مبرا ہے لیکن جو ٹیکس ہیں ان میں ہزار گنا اضافہ کیا گیا ہے اور وہاں کے لوگوں میں بڑی تشویش ہے اور لوگ بڑے بے چین ہیں اور وہاں پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ Cantonment Rawalpindi باقی Cantonments سے مختلف اس لیے ہے کہ وہاں پر تو ہمارے بڑے صاحبان رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہاں پر جو دوسرے لوگ رہتے ہیں ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پوچھا جاتا ہے، نہ ان کو پانی ملتا ہے، نہ صفائی کا کوئی خاص انتظام ہے۔ جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ بھی بہت بری ہے۔ پتا نہیں وہ لوگ کس مجبوری میں رہ رہے ہیں اور اوپر سے ٹیکسوں میں ہزار گنا اضافہ ان پر بجلی بن کر گر رہاہے۔ ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے۔میرے خیال میں وزیر دفاع بھی موجود نہیں ہیں تو اس کو Standing Committee for Defence کو refer کردیا جائےتاکہ اس کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے خاص کر Cantonment Rawalpindi کو اور باقی سارے Cantonments کو بھی دیکھا جائے کیونکہ راولپنڈی کے لیے یہ ایک نیا مسئلہ ہے اور وہاں سے عوام اب ہجرت کرنے لگے ہیں کیونکہ ایسے علاقے میں بھی سہولیات نہیں ہیں تو وہ کیا کریں۔



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی آپ کا point آگیا ہے۔ جی بلور صاحب !آپ کا بھی ہے آپ کچھ بولیں گے۔



سینیٹر الیاس احمد بلور: شکریہ جناب چیئرمین! میرا Point of Order load shedding پر ہے اور load shedding ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔


جناب چیئرمین: دیکھیں جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ power policy پر بحث میں یہ اٹھائیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ کیونکہ ہم نے یہ decide کیا تھا کمیٹی میں،اس میں حاجی عدیل صاحب موجود تھے کہ چار، پانچ موضوعات پر ہم points of order نہیں لیں گے۔آپ اس کو اچھی طرح debate میں لے آئیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔


سینیٹر الیاس احمد بلور: Debate میں تو لے آئیں گے لیکن اس وقت تو immediate مسئلہ ہے۔No problem sir.


جناب چیئرمین: جی وہ تو load shedding ہے۔Please let us go by rules and the decision that has been taken by the Committee مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن پھر ہر آدمی کرے گا۔

I will request you Bilour Sahib, the debate would start, you can make a speech, you can give suggestions. Thank you Bilour Sahib. Very kind of you. Yes. Col. Mashhadi Sahib.


Point of Order Re: Child Abuse.


Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Thank you Mr. Chairman, through you sir, I take this opportunity because the honourable Minister for Interior is here and the reason why I always want him to be here is because he is one of the few Ministers who is active………….


Mr. Chairman: Please come to the point straight away, there is short of time. Please take up your point instead of praising the Minister, please take up your point of order.



Senator Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Sir, my point of order is mostly provincial subject, I know that the law and order is a provincial subject but using the presence of the Interior Minister I was mentioning him in my opening remarks, because of his humility and his kindness, I am sure he will take this matter up with the provincial governments. It is about 

یہ جو ہماری بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے تین سال، چار سال، پانچ سال کے بچے جن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، gang rape ہو رہا ہےاور ان کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ان خاندانوں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ ان بچیوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کے barbaric, monstrous acts ہو رہے ہیں اور ایک particular case دامن زہرہ کا ہے۔ یہ محلہ کھوکھر پیر حیدرعلی شاہ روڈ،شیخوپورہ میں ہوا۔ ساڑھے چار سال کی بچی سے gang rape کیا گیا، اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کو اپنے سکول کے بستے سمیت ماں باپ کے دروازے پر پھینکا گیا۔ اس کے دو دن بعد ایک کیس آجاتا ہے سات سال کے بچےاور اڑھائی سال کی بچی کا۔ ایک کیس کراچی میں ہوا، اس میں، میں commend کرتا ہوں کراچی پولیس کو، پولیس والے ملوث تھے۔انہوں نے تین سال کی بچی سے rape کیا اور anti-terrorist Court نے ان کو سزا دی۔میں وزیر صاحب سے request کروں گاbecause he is humane, he is kind hearted, I am sure that he will try to find some way of protecting our children. ہمارے بچوں کو اگر protection نہیں ملتی تو پھر ہم کس لیے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہمارا کیا مستقبل ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو گزر رہی ہے یہ میرے خیال میں heart rendering تو ہے مگر اس ظلم کو روکنا چاہیے اور صوبائی حکومتوں کو اور پولیس والوں کو اس کو اپنی بچی سمجھنا چاہیے۔ اگر ان کی بچی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ یہ کریں گے کہ وہ سات سات دن وہاں جائیں گے ہی نہیں۔اس خاندان کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ کیس تو میں نے Interior Committee میں بھی اٹھایا تھا اور میں نے request کی تھی محترم وزیر صاحب سے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کی انکوائری کراؤں گا۔Thank you sir.



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ جی ملک صاحب۔



سینیٹراے۔رحمٰن  ملک:Thank you Mr. Chairman. یہ جو واقعہ ہے انتہائی دردناک ہے اور جن خاندانوں کے ساتھ ہو وہی اس کا درد سمجھ سکتے ہیں۔


I assure you Mr. Chairman. I will ask the Provincial Government to give the report as soon as possible and whatever reports come I will convey them to the House. At the same time I must tell you sir, we are soon going to implement a new change in FIR system so, that anybody can go and register a case, they will not be pledging any request to get the FIR registered which is one of the main issues and a problem for registration of FIR and I assure my honourable member that I will take action.


جناب چیئرمین:That will be a very good step Minister Sahib. حسیب صاحب آپ نے Health Policy پر بات کرنی ہے کیونکہ Health Minister نہیں ہیں you want to say something quickly because Health Minister Sahib نہیں ہیں۔

Point of Order Re: Health Policy.



سینیٹر عبدالحسیب خان: جناب چیئرمین! بہت بہت شکریہ۔ میری گزارش یہ ہے پاکستان میں ہماری جو صحت کی حالت ہے وہ سب کو پتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک Health Policy وہ نہیں دی گئی۔ جس کو وزارت صحت، صحت پالیسی کہتی ہے وہ صحت پالیسی نہیں ہے وہ Health Administrative Policy ہے کیونکہ Health Policy وہ ہوتی ہے جس میں کسی ایک عام آدمی کو relief ملےچاہے وہ کسی گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو۔



دوسری بات یہ ہے کہ پانچ سال ہوگئے ہربل کے اوپر جو پالیسی بنائی گئی تھی وہ with the Ministry of Health pendingمیںٰ ہے۔ اسی ہربل کے حوالے سے ایک شخص نے سپریم کورٹ میں جاکر کیس داخل کیا تھا کیونکہ اس کے adverse affect آئے تھے۔سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ آپ اس Health Policy کو یا جو ہربل پالیسی ہے اس کو فوری طور پر implement کریں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کو بھی ignore کردیا اور یہ دونوں پالیسیاں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری Health Committee نے باقاعدہ لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ Health Policy کو تمام stake holders کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اس کو فوراً نافذ کریں لیکن اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وزارت صحت کو ہدایت کی جائے کہ وہ ہربل پالیسی کو اور ہیلتھ پالیسی کو فوری طور پر up date کرے اور ان کو نافذ کرے۔شکریہ۔



جناب چیئرمین: Thank you. جی پروفیسر ابراہیم صاحب۔آپ کا point بھی لے لیتے ہیں، رحمٰن ملک صاحب کو بلا لیتے ہیں۔جی ایم چوہدری صاحب رحمٰن ملک صاحب کو بلا لیں۔ جی پروفیسر ابراہیم صاحب۔

Point of Order Re: Removal of Barricades.



سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ شکریہ۔جناب چیئرمین! میرے شہر کے شہریوں کا ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ چھاؤنی کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں جناب ہمایوں سیف اللہ خان صاحب کا بنگلہ ہے وہاں پر سول علاقے میں فوجی پھاٹک لگایا گیا ہے اور اس سے آگے کمشنر کا دفتر ہے، ڈی سی او، پوسٹ آفس،آئی جی پی کا دفتر ہے، ڈسٹرکٹ ناظم کا دفتر ہے، ڈی پی او کا دفتر ہے،TMO Town-I کا دفتر ہے،Sessions Court ہے اور ڈیفینس کالونی اور سرکٹ ہاؤس ہے ان تمام لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جو فوجی جوان وہاں کھڑے ہوتےہیں وہ عوام کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویہ اور سلوک اختیار کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ point raise کر چکا ہوں۔آپ کی وساطت سے حکومت کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس پھاٹک کو فوجی علاقے تک لے جایا جائے یہاں پر عوام کو پریشان اور تنگ نہ کیا جائے۔ شکریہ۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ مولانا غفور حیدری صاحب۔

Point of Order Re: Illegal Detention of People by the Law enforcing Agencies in Balochistan.


سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری: شکریہ جناب چیئرمین! میرا point of order اس حوالے سے تھا کہ بلوچستان میں لوگوں کو بعض ادارے اٹھاتے اور غائب کرتے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہوتا۔ان میں سے ایک عبدالمجیب ولد عبدالمجید جو بلوچستان یونیورسٹی سے اٹھا لیا گیا تھا اس مہینے کی چوبیس، پچیس تاریخ کو اور اسی طرح گزشتہ مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو محمد صادق عرف سعداللہ ولد حاجی عبدالرحیم کو خضدار سے اٹھا لیا گیاتھا تو ان کا تاحال کوئی پتا نہیں ہے۔ میں نے وزیراعظم سے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی اور پھر مجھے منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ انشاء الله میں کوشش کروں گا کہ ان کو بازیاب کیا جائے یا کم از کم ان کا پتا لگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں چونکہ انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاء الله اس حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اس لیے میں اس کو واپس لیتا ہوں۔



جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی ڈاکٹر مالک صاحب۔



سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک:  چیئرمین صاحب! 4 تاریخ کو میر غوث بخش بزنجو کی یاد میں ہم نے ایک جلسہ کیا تھا تربت میں اور ساڑھے دس یا گیارہ بجے کے قریب وہاں کوئی blastہوا۔ اس blast کے بعد ہمارے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، وہاں پکڑدھکڑ کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم حیران ہوئے۔ ہم صبح کمشنر صاحب کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، جس نے blast کیا وہ تو چلا گیا۔ منسٹر صاحب! میں آج آیا ہوں اور ابھی تک FC لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے موٹر سائیکل اور گاڑیاں انہوں نے اپنے کیمپوں میں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم گئے تھے کمشنر صاحب کے پاس، ہم نے کہا آپ کم از کم عام لوگو ں کو تنگ نہ کریں۔ یہاں آنے سے مجھے ایک گھنٹہ پہلے ٹیلی فون آیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک ہم FC کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے موٹر سائیکل ہیں، ہماری گاڑیاں بند ہیں، اتنی check posts لگائی گئی ہیں تربت میں شاید اتنی اسلام آباد یا کراچی میں نہیں ہیں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیوں اتنا severe reaction ہوتا ہے، اس طرح تو آپ لوگوں کو مزید ناراض کر رہے ہیں۔



جناب چیئرمین: جی منسٹر صاحب۔ یہ last ہے، اس کے بعد ہم نے legislative business لینا ہے۔



سینیٹر اے رحمٰن ملک: جناب چیئرمین! شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے مل کر detail لے لوں گا۔ وہ لوگ جو harass ہوئے ہیں ان کی list اور جن لوگوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لی گئی ہیں، I will definitely bring it to the attention of the provincial government اور اگر I.G. F.C. کے دفتر سے related کوئی چیز ہے، تو آپ مجھے list دے دیجیے گا،


I assure you that I will take action on that. I will sit with the honourable Senator and resolve the issue.

Legislative Business



Mr. Chairman: Now, we start the legislative business. Nayyer Bokhari sahib, let’s start the legislative business, Item No.3. 



سینیٹر سید نئیر حسین بخاری: جناب چیئرمین! گزارش یہ ہے کہ 


there is an amendment given by honourable Raza Rabbani sahib. I had a word with him, I would like to request that this may be deferred and we can have a consultation with Mian Rabbani sahib.


جناب چیئرمین: جی میاں صاحب۔ 


Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman, it is entirely the prerogative of the Leader of the House and the government but I want to make it clear, I have told them what my position is today, my position will be the same tomorrow, I will be pressing the amendments but if they want to defer it, then there are three bills in which my amendments are there. Three of them and the entire Orders of the Day should be deferred and move on to the discussion.


جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے

from item No.3 uptill No 10 are the amendments which you have moved in the bill which have come over here, passed by the National Assembly. Bokhari sahib, should all these be deferred?


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Yes sir, till item No. 10 should be deferred.



Senator Mian Raza Rabbani: Sir, but then when are these amendments going to be taken up?



Mr. Chairman: I think I can take up even today as far as the Chair is concerned.



Senator Mian Raza Rabbani: But the government is deferring them and I am making it abundantly clear that what my position is today, my position will be tomorrow. So, if they want to vote my amendments out, they can vote them out today. If they want to vote them out tomorrow, they can vote them out tomorrow. 



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Sir, that is not the position. 


Mr. Chairman: Mian sahib, this is between you and the government, the Chair has got nothing to do with it.



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: We would like to have a consultation with Raza Rabbani sahib.



جناب چیئرمین: آپ بھی treasury benches پر ہیں، وہ بھی treasury benches پر ہیں، treasury benches کے bills ہیں،

it is not the bill of the opposition which has been passed by the National Assembly, so please settle your differences. I think it should be deferred now.


سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: جناب چیئرمین! میں سمجھتا ہوں کہ نیر بخاری صاحب، قائدِ ایوان کی تجویز مناسب ہے اور یقیناً parliamentary practices میں یہ ایک on-going discussion ہوتی ہے ہر حوالے سے، committees کے اندر بھی ہوتی ہے، House کے اندر بھی ہوتی ہے، members کو request بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے میری request رضا ربانی صاحب سے یہ ہوگی کہ intransigent نہ ہوں اور اگر Leader of the House کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات کریں گے تو I think اس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور یہ مناسب بات ہے کہ آج ہم اس کو defer کریں، اس کو اگلے ہفتے پھر take up کر لیں گے۔ 



جناب چیئرمین: جی defer تو میں کر رہا ہوں۔ 



سینیٹر ڈاکٹر صفدر علی عباسی: نہیں میں میاں صاحب سے بس یہ کہوں گا کہ intransigent نہ ہوں۔ 



Senator Mian Raza Rabbani: Mr. Chairman, sorry, I take exception because an impression from right day one is trying to be created that I am acting difficult. The thing is we come here to legislate, that is our prerogative No. 1.



دوسری بات یہ ہے کہ اگر legislation میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے، چاہے وہ bill قومی اسمبلی سے pass ہو کر آیا ہو، چاہے وہ کہیں سے pass ہو کر آیا ہو، اگر کوئی member یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس میں بہتری کر سکتا ہے، تو وہ amendments move کرتا ہے۔۔۔۔



جناب چیئرمین: یہ اس کا حق ہے۔



سینیٹر میاں رضا ربانی: یہ اس کا حق ہے اور آپ خود Law Minister رہے ہیں، کچھ bills جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور یقیناً Law Ministry سے vet ہو کر آئے ہوں گے، اگر آپ ان کی drafting دیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں it’s more of a slur on Parliament کہ پارلیمنٹ ایسی drafting pass کرتی ہے۔



Mr. Chairman: Mian sahib, I don’t want to go into detail, this is now between you and the Leader of the House but as far as the Chair is concerned, on the request of the Leader of the House, we are deferring these legislative businesses from item No. 3 uptill item No. 10. 


Now, we come to item No. 11. Mr. Muhammad Afzal Sandhu. Is he present? Where is he? I can’t see him. 

ان کو بلوا لیجیے تاکہ اس کو move کیا جا سکے۔


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Obviously, the Minister of State for Law will move it, let him come.



سینیٹر مولانا محمد خان شیرانی: جناب چیئرمین صاحب! ہم نے ایک ترمیم پیش کی ہوئی ہے، یہ جو Guardians and Wards Bill ہے جو قومی اسمبلی سے پاس ہو کر آیا ہوا ہے، اس میں ہم نے ترمیم پیش کی ہے۔



جناب چیئرمین: اچھا، یہ آپ نے ابھی دی ہے۔ Floor of the House پر ایک amendment بھی آئی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔


Now, we will have to look into Rule 112 and 196. Rules 112 and 196 have got to be considered.

نیر بخاری صاحب! دیکھیں، اس میں اب دو کام ہو سکتے ہیں،


either we defer this amendment to another day or if the mover wants to discuss then and there now, then the discussion would take place. Mover would definitely defend it. 


آپ نے oppose کرنا ہے، then it will be put to vote as required by rules.


جناب محمد افضل سندھو (وزیرِ مملکت برائے قانون و انصاف): جناب چیئرمین! اس کو اگر defer کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔



Mr. Chairman: Should we defer it?



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Let it be examined. I have received the amendment right now and opportunity should be given to examine it as the Minister of State also requests for that.


جناب چیئرمین: اس کو پھر defer کر دیتے ہیں۔ شیرانی صاحب نے جو move کیا ہے آپ اسے لے لیں۔ حاجی عدیل صاحب اس کی کاپیاں سب کو مل جائیں گی because you have a right to look into. محبوب صاحب! ابھی یہ رکھ لیں۔ اس کو defer کر دیتے ہیں۔ Rule 94 invoke ہو گا ordinarily the notice of an amendment shall be given two days before the day on which the relevant clause of the schedule of the Bill is to be considered, but the Chairman shall have the power to allow the amendment to be moved at a shorter notice. Now it came, we have allowed the amendment to be moved because he has moved it, we should allow him, we should not finish it like this. ہو سکتا ہے یہ کوئی اچھی amendment ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا۔I allow it to be moved at a shorter notice. We may now take up Item No. 13 regarding discussion on the Motion moved by Mr. Muhammad Ishaq Dar on 6th October, 2009 regarding prevailing price hike of essential commodities including sugar crisis in the country. Who will be the first speaker. اسحاق ڈارصاحب! آپ بات کرنا چاہتے ہیں 

please take the floor.

Motion under Rule 194: Discussion on Prevailing Price Hike of Essential Commodities including Sugar Crisis in the Country.

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ جناب چیئرمین! جیسا کہ House Business Advisory Committee میں فیصلہ ہوا تھا۔ ہم نے four items identify کی تھیں جن میں ایک essential commodities کی قیمتوں میں اضافہ ہے، دوسرا Kerry Lugar Bill تھا، تیسرا item law & order تھا اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ energy policy ہے، اس طرح ان چاروں چیزوں کو میں کوشش کروں گا کہ minimum time میں اس کو پیش کروں۔ گزارش یہ ہے کہ as a Pakistani آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔۔۔


Mr. Chairman: Dar Sahib, sorry to interrupt you but I just want to clarify under Rule 128, “the Mover and the Minister may speak for thirty minutes and the other Honourable Members may speak for ten minutes”. 


میں اس کو clarify کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر بدمزگی پیدا نہ ہو کیونکہ کافی لوگوں نے بولنا ہوتا ہے اور ہر ایک کو chance دیا جانا چاہیے۔ میں اسی لیے Questions Hour میں بھی یہی request کرتا ہوں کہ تین یا چار ضمنی سوالات لے کر آگے بڑھ جائیں، سوالات رہ جاتے ہیں، ممبران بڑی محنت سے سوالات draft کرتے ہیں۔ ان سوالات کو آنے میں بہت وقت لگتا ہے اور پھر اس طرح lapse ہو جائیں تو اچھا نہیں ہوتا۔ شکریہ بہت بہت۔


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جناب چیئرمین! میں اس کو time limit کے اندر ختم کروں گا۔۔


جناب چیئرمین: نہیں نہیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں generally بات کر رہاہوں، میں اپنے ممبران کے لیے کہہ رہا ہوں جو کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جناب والا! میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ as a Pakistani اس ساری discussion کو subjective ہو کر دیکھنا چاہیے and we should discuss on bipartisan basis کیونکہ یہ عام لوگوں کے problems ہیں۔ہم چاہے direct elect ہو کر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا through Provincial Assemblies elect ہو کر یہاں بیٹھے ہوں، ہماری ایک بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے مسائل کا ذکر کریں کہ یہ مسائل کیوں ہیں؟ ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اس کی جو wording طے ہوئی تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں “The House may discuss prevailing price hike of essential commodities including sugar crisis in the country”. سب سے پہلے میں تین چار essential commodities کی جو قیمتیں ہیں ان پر آپ کی توجہ دلاؤں گا، ہمیں موازنہ کرنا ہے کیونکہ یہ سارا پچھلے ایک سال کا impact نہیں ہے بلکہ اس ملک میں پچھلے دس سال کا collective compound problem ہے۔ میں یہ Federal Bureau of Statistics کے figures quote کر رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی controversy نہ ہو۔ Wheat Rs7.99, October 09 میں تھی جو Rs25.32 ہو گئی ہے، اسی طرحas per the Federal Bureau of Statistics آٹاRs8.90 سے بڑھ کر Rs28.32 ہو گیا ہے۔ باسمتی چاول Rs16 سے بڑھ کر Rs44 پر چلا گیا ہے۔ مسور کی دال تقریباً Rs36 سے Rs122 پر چلی گئی ہے۔ ماش کی دال Rs36 سے بڑھ کی Rs109 پر چلی گئی ہے۔ چینی as per Federal Bureau of Statistics open market کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اس اکتوبر 2009 کے figure دے رہا ہوں وہ تقریباً Rs21 تھے اور اب Rs48 پر چلی گئی ہے۔ گُڑ Rs19 سے بڑھ کر Rs71 پر چلا گیا ہے۔ اسی طرح cooking oil 2.50 liter Rs169 سے بڑھ کرRs345 پر چلا گیا ہے۔ پیاز Rs8.37 سے Rs26.94 پر چلا گیا ہے۔ ٹماٹر Rs12 سے تقریباً Rs32 پر ہے اور سرخ مرچیں Rs86 سے Rs125 پر چلی گئی ہیں۔ جلانے والی لکڑی ایک من Rs99 سے بڑھ کر Rs281 پر چلی گئی ہے۔ Kerosene oil Rs12.53 سے بڑھ کر Rs69 پر آگیا ہے۔


جناب والا! یہ وہ روزمرہitems ہیں جن کی غریب سے غریب آدمی کو ضرورت ہے۔ اگر پچھلے دس سال کا on average دیکھیں تو تقریباً تین سو فیصد قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اب اس اضافے میں جو main factors ہیں ہمیں سب سے پہلے ان کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ فوری طور پر ہم کم از کم corrective actions لیں اور ان corrective actions کے بعد implementation process کے ذریعے ایک check and balance بھی ہونا چاہیے، اس کی regular monitoring ہو۔ ان قیمتوں کے اضافے میں جو سب سے بڑا factor that is obviously ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں جو core inflation تھی جس کو ہم نے چند مہینے پہلے بھی discuss کیا تھا وہ double digit پر چلی گئی وہ 24, 25% تک گئی۔ جو latest figures ہیں وہ تقریباً 14, 15% کی بات ہو رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، I wish الله کرے یہ ہو سکے کہ 2012 ء2013 ء میں یہ تقریباً 6% ہو اور 2011ء میں یہ 7% ہو گی۔I think it will be only miracle اب جو حالات ہیں ان میں اگر ہم اس target کو achieve کر سکیں۔ جناب چیئرمین! اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا نہیں کیا اور یہ آج کی بات نہیں یہ ساٹھ سالہ تاریخ ہے کہ ہماری borrowing ہے، وہ ہماری آمدن اور اخراجات کے فرق کی وجہ سے ہمیشہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، balloon ہو رہی ہے۔ ہم اس کو پورا کیسے کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ ہم M2 or monetary growth نوٹ چھاپ کر پورا کرتے ہیں، یہ مہنگائی میں سب سے بڑا factor ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو نوٹ چھاپ کر پورا کریں۔ 


میں جناب کو عرض کروں کہ دس سال پہلے یہ monetary growth تقریباً 6% پر تھی اور آمرانہ دور کے بعد جمہوریت اس ملک میں آئی تو اس وقت یہ تقریباً 19% پر تھی، اب یہ تقریباً 10% پر دوبارہ بڑی مشکل سے آئی، ابھی بھی ہم 6% پر نہیں آئے اور in absolute numbers term تقریباً Rs.650 billion کے کرنسی نوٹ گردش میں تھے وہ تقریباً چھ سو گنا بڑھ چکے ہیں وہ چھتیس سو ارب روپے پر جا چکے ہیں۔ اس مہنگائی میں ایک تو اس کا یہ major factor ہے دوسرا obviously government کی borrowings continuously جو مختلف institutions سے چلتی رہتی ہیں اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو private sector جس کو ضرورت ہے اس کی production کے لیے، اپنے کارخانوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، ظاہر ہے جب تک آپ اپنی پیداواری قوت، اپنی صلاحیت اور GDP نہیں بڑھائیں گے اور دوسری طرف آ پ اپنی monetary growth کرتے جائیں گے اس کے برعکس آپ نے زیادہ production نہیں کی تو یہی ہو گا جو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ آئے دن مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ State Bank کی جو borrowing ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جب جمہوریت آئی تو وہ unprecedented تھی، اکیاسی ارب روپے جو پورے مالیاتی سال 2007-08 کا ہدف تھا اس کے against تقریباً پانچ سو ارب روپے کی borrowing اپریل 2008 تک ہو چکی تھی۔ پچھلے سال یکم اپریل سے تیس جون تک کا بہت تکلیف دہ period تھا جب ہم نے اس کو بڑی مشکل سے consolidate کیا، اس کو کم کیا، ہم نے اس کو واپس کیا، ہم کچھ عرصہ اس حکومت میں بھی رہے۔ اسی طرح اس وقت ہمارا جو growth target ہے اس میں تقریباً 3.3% کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے massive corrective actions نہ لیے تو مجھے بڑا خوف ہے کہ شاید ہم اس کو بھی achieve نہ کر سکیں جیسا کہ ہم نے اپنے باقی اہداف بھی achieve نہیں کیے۔ 


اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حالیہ دو چیزیں ہیں۔ بجلی کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر بھی آئے، انہوں نے ٹائر بھی جلائے۔ اس میں بجلی کے tariffs کی بات ہے۔


(اس موقع پر ایوان میں اذان مغرب سنائی دی)



جناب چیئرمین: نماز کے بعد پھر۔۔۔



سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جناب carry on کر لیں؟ 



جناب چیئرمین: نہیں، میرا خیال ہے ہم نماز کے وقفے کے بعد سات بج کر دس منٹ پر دوبارہ آجائیں گے۔ سات دس تک وقفہ کیا جاتا ہے Thank you. 


(اس موقع پر چیئرمین صاحب نے نماز مغرب کے لیے اجلاس سات بج کر دس منٹ تک ملتوی کر دیا)

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

(وقفہ نماز مغرب کے بعد اجلاس کی کارروائی زیر صدارت جناب چیئرمین، جناب فارق حامد نائیک دوبارہ شروع ہوئی)

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

جناب چیئرمین: جناب محمد اسحاق ڈارصاحب۔ 


سینیٹر محمد اسحاق ڈار: شکریہ جناب چیئرمین! میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو national issuesہیں جناب والا! میں ان کو explain کرنا چاہتا ہوں۔ I was talkingکہ بجلی کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ٹائر جلائے اور باہر نکلے وہ بھی میں نے پہلے عرض کی ہے کہ یہ کوئی ایک سال کی بات نہیں ہے، اس کا جو نتیجہ ہے bad governance کہہ لیں یا lack of vision یا lack of direction کہہ لیں، یہ دس سال سے accumulative effect ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی یہ جو بجلی کا tariff آپ کو معلوم ہے کہ بڑھا ہے ابھی یکم اکتوبر کو، اخبارات میں خبر بھی چھپی ہے۔ اس وقت IMF کے ساتھ جو understanding ہے اور ایک قسم کی شرط جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے یکم جنوری کو پھر بارہ فیصد بڑھانا ہے۔ یکم اپریل 2010 کو پھر مزید 6 فیصد بڑھے گا۔ اس کا accumulative effect ہماری مہنگائی کے اوپر تقریباً دو سے اڑھائی فیصد ہوگا اوراگلے سال صرف اس ایک سیکٹر کی وجہ سے آپ کی ہر چیز کی قیمت بڑھے گی۔ آپ کے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے۔ آپ کی manufacturing cost بڑھے گی۔ آپ کے انڈسٹریل سیکٹر پر منفی اثر پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ہم ایک اچھی نوید سن رہے تھے کئی مہینوں سے بلکہ پچھلے ایک سال سے جس کا Prime Minister sahib نے پول کھول دیا یہ کہہ کر کہ میں نے راجہ صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوڈشیڈنگ کے خاتمے کی بات دسمبر 2009 کی نہ کریں۔ آپ غالباً chair کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اب آگے جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سچی بات کی ہے کیونکہ اب تو دسمبر صرف دو مہینے دور ہے۔ تو عوام جس دسمبر 2009 کا انتظار کر رہے تھے وہ تو materialize ہونے والا نہیں ہے یعنی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ۔ Electricity at any price جو ہے وہ بھی ابھی ممکن نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو rental power policy ہے، جتنا لکھا گیا ہےI think we need to give Mr. Chairman, a message within Pakistan and outside Pakistan that we are capable of good governance, we are capable of maintaining transparency, we are capable of eliminating corruption and maintaining an atmosphere of honesty. اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ rental power کے حوالے سے بھی جتنا criticism آ چکا ہے اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے علیحدہ discussion کے لئے، میں اس پر زیادہ dilate نہیں کرتا لیکن مہنگائی کے حوالے سے اس rental power کے متعلق میں اتنا عرض کروں گا کہ جس قیمت پر rental power projects آپ کو بجلی مہیا کریں گے اس کی وجہ اپنا اور موجودہ 6%, 12% and 6% increases یعنی 24% اضافے کے بعد اس کی اپنی increase کی ضرورت ہوگی ورنہ واپڈا پھر نقصان میں جائے گا۔ واپڈا کو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو subsidize کرنا پڑے گا۔ اور اسی حوالے سے جیساکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ صوبہ سرحد کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب ہمیں NFC کے حوالے سے ہائیڈل پاور کے ہمارے بقایاجات دیئے جائیں۔ اگر آپ آئین پڑھیں اور آپ ہم سے بہتر آئین کو سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ pass through item تھا یعنی consumers نے pay کرنا تھا۔ جتنی بجلی وہاں produce ہوگی۔ اس حساب سے آج بھی جو نئے projects دیے جارہے ہیں ان کو پندرہ پیسے کے حساب سے رائیلٹی مل رہی ہے۔ آزاد کشمیر کو بھی مل رہی ہے ایسے ہی ANP کی coalition گورنمنٹ ابھی وہاں project permission دے رہی ہے۔ تو 110 NWFP ارب روپے کے بقایاجات claim کر رہا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس کی back-ground کیا ہے اور ابھی اس کی legitimacy کہاں تک ہے؟ لیکن اگر 110 ارب واپڈا کو دینے پڑے تو آپ حساب کریں کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اور وہ جو 6 ارب روپے سالانہ تھا وہ اگر 110 ارب کا کلیم آپ تسلیم کرلیتے ہیں تو تقریباً آج 34, 35 billion روپے سالانہ اس رائیلٹی کی شکل میں واپڈا کو دینے پڑیں گے اور وہ ہر سال increase ہوگا جو اجمل میاں صاحب اور جاوید اختر صاحب کا ایک tribunal بنا تھا ابھی تک کورٹ نے اس کو stamp نہیں کیا ہے۔ جو اسtribunal کا فیصلہ تھا،آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کورٹ کی endorsement چاہیے۔ اسی وجہ سے تین سال پہلے جب سپریم کورٹ میں ایک petition داخل کی گئی کہ جناب یہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے اوپر آپ فیڈرل گورنمنٹ کو ادائیگی کے لئے direct کریں۔ Basically جو یہ debt ہے یا جس نے pay کرنا ہے وہ واپڈا ہے اور واپڈا نے consumers سے collect کرنا ہے اور واپڈا اس کے بعد یہ اگر نہیں دیتاNWFP کو تو فیڈرل گورنمٹ guarantor ہے۔ یعنی یہ آئینیposition ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قیمت ہمیں اور بڑھانی پڑے گی اور ہم نے یہ ساری چیزیں بجلی کی cost میں ڈالنی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ line losses اتنے بڑھے ہیں اور اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ بجلی چوری ہو رہی ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سسٹم فرسودہ ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ایک چیز پر لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال جب ہم تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی ہمیں کہا گیا کہ circular debt کو ختم کروا دیں، ان کو 24 billion rupees چاہیے تھے وہ میں نے 72 hours میں ان کو پیش کر دیئے۔ اس کے بعد یہ figure three digits میں دوبارہ چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد ڈیڑھ سو روپے demand ہو گئی۔ آج بھی ہم اپنی hydel capacity کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس lack of vision, lack of comprehensive policy ہے اور bottom line یہ ہے کہ rental power اگر اس basis پر جو اخبار میں published ہے، اس قیمت پر ہم نے لگائے تو ہمیں اس کے لیے ایک اور round of electricity tariff کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لوگ پھر اس کے لیے بھی سڑکوں پر آئیں گے، وہ ٹائر بھی جلائیں گے۔ ہماری cost of production بھی اوپر جائے گی، ہم non-competitor بھی ہوں گے پیداواری شعبے میں۔ ہماری industry further بند ہو گی اور ہماری manufacturing بڑی negatively affect ہو گی۔ 


اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین! ان تمام resources کی ہم بات کر رہے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری tax to GDP ratio subject کے علاوہ آمدنی اور اخراجات کا جو فرق ہے وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ ہم ایماندار ی کے ساتھ austerity کی طرف جائیں، ہم اپنے اخراجات کو کم کریں چاہے وہ top صداراتی محل ہو یا نیچے ایک سیکشن آفیسر ہو، ہر ایک کو اس میں contribute کرنا پڑے گا کیوں کہ ہم نے دس سال میں کیا کیا ہے؟ ہم نے دس سال میں اپنے اخراجات اور آمدنی کا جو فرق تھا جسے ہم fiscal deficit کہتے ہیں اس کو ہم نے almost پانچ گنا کر لیا ہے، 170 ارب سے ہم سات ارب پر چلے گئے۔ یہ ہم کہاں سے پورا کرتے ہیں۔ ادھار لیتے ہیں۔ جب ہم ادھار لیتے ہیں، اس کا impact کیا ہوتا ہےکہ آپ کی debt servicing خرچ ہوتی ہے۔ جب آپ debt servicing کے اوپر جو ہم ہر سال amount ادا کرتے ہیں جو 219 ارب ہوتا تھاآج سے دس سال پہلے وہ اب800 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ جناب! tax to GDP ratio دس سال میں نیچے جاتے جاتے جو14% سے اوپر ہوتی تھی ابھی اب  وہ 9% سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ جناب چیئرمین! 14% سے زیادہ ہوتی تھی، اب 9% سے بھی نیچے چلی گئی ہے اور ہم بالکل easy بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب ہم probably one of the lowest in the world ہو گئے ہیں tax to GDP کے حوالے سے۔ جب تک ہم اس کو improve نہیں کریں گے ہمارےrevenue resources obviously نہیں بڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ دس سال میں ہم نے جو آمدنی بڑھائی وہ تقریباً ساڑھے سات ارب روپے کی per annum ہےسالانہ لیکن ددسری طرف ہم نے جو انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے as a nation وہ ہم نے اپنے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ 1200 ارب سے بھی زیادہ بڑھا لیے ہیں۔ یہ ایک major وجہ ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سو ارب کا جو بجٹ کا خسارہ ہوتا تھا یا ہم ادھار لے کر پورا کرتے تھے وہ پچھلے سال سات سو ارب سے تجاوز کر گیا۔ اب جو year close ہوا ہے، یہ خسارہ چھ سو ارب کے قریب ہے، اگلے سال وہی شنید ہے جس کی بجٹ میں ہمیں نوید دی گئی ہے۔ جناب ! ہمیں as a nation ایک تکلیف دہ process سے گزرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑے گا، ہمیں tax compliance بہتر کرنی پڑے گی۔ وہ لوگ جو کچھ نہیں دیتے ان سے ہمیں recovery کرنی پڑے گی، ہم جس situation میں پھنس گئے ہیں، پھر اس میں سے نکلیں گے۔ اس کا جو major impact ہے، اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں، آپ یوگوسلاویہ کو دیکھیں وہ مہنگائی اور debt trap میں پھنسا ہوا تھا اس لیے وہ تباہ ہو ا، debt trap and مہنگائی اور پاکستان میں یہ recipeہمیں آمریت کے دور میں silver plate میں ملی اور ہمیں آج confess کرنا ہو گا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں subjective ہو کر as a Pakistani اس کو analyze کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں debate کریں اور ہم for and against بولیں، ہم دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے ؟ اگر مسئلہ ہے تو ہمیں اسے کیسے حل کرنا ہے، پھر ہی ہم ملک کو بچا سکتے ہیں۔ آج ہمارے debt trap کی یہ حالت ہے کہ جو تین ہزار ارب روپیہ دس سال پہلے اس ملک کا بیرونی اور اندرونی قرضہ تھا، آج وہ آٹھ ہزار ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں اور ہم serious مقروض ملک بن چکے ہیں اور پھر ہمیں IMF یہ نوید دے رہا ہے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے اس ملک سے نکالا تھا اور اب مجبوری کے تحت ہم پھر اس کے پاس واپس چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 تک اس ملک کا جو foreign debt ہے وہ almost 74 billions dollars پرپہنچ جائے گا۔ جناب چیئرمین! کہاں 36 ارب ڈالر دس سال پہلے آج وہ تقریباً 56-57 billions تک پہنچ گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ چار سال میں 74 billion dollars قرضے پر چلے جائیں گے۔ جناب چیئرمین! اس طرح ہم اپنی اگلی نسل کو کیا دیں گے؟ یہ بالکل ایک تباہی کی recipe ہے اور میں honestly believe کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ ان مسائل کو حل نہ کیا تو آگے ہمارا future اتنا bright نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو essential commodities ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ لوگوں کی قوت خرید کتنی ہے۔ ہماری جو minimum wage ہوتی تھی وہ تقریباً پچیس سو کے قریب تھی آج سے دس سال پہلے، آج وہ ساڑھے چھ ہزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو poverty line کی definition ہے اب عالمی ادارے اس کو review کر رہےہیں کہ وہ کتنی ہونی چاہیے کیونکہ ایک ڈالر سے نہ تو آپ اتنا آٹا خرید سکتے ہیں۔جو اس وقت 52 روپے کا تھا آج وہی ڈالر 83 روپے ہے۔ جناب! کرنسی کی value نہیں ہے اور جو ہماری قوت خرید ہے وہ اب یہ demand کرتی ہے کہ اس ایک ڈالر روزانہ کی definitionکو extreme poverty definition قرار دیا جائےاور دو ڈالرز کو ہم poverty line کی definition دیں۔ اگر ہم اس کو کریں جناب چیئرمین ! تو آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ ہماری75% آبادی کی آج دو ڈالر سے کم آمدنی ہے۔ یعنی دوڈالرز روزانہ کا مطلب ہے پانچ ہزار روپے ماہانہ 75% پاکستان کی آبادی کی آمدنی دو ڈالر per day سے کم ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ unrest ہے، یہ جو اتنا reaction ہے لوگوں کا، آپ کسی جگہ چلے جائیں، خاموشی کے ساتھ، as a Chairman نہیں protocol کے بغیر یہاں سے پانچ دس منٹ کے لیے کسی طرف نکل جائیں، آپ لوگوں کے views سنیں، وہ essential commodities کو afford نہیں کر پا رہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک reaction ہے۔ اب میں essential commodities کے حوالے سے کہوں گا، کچھ لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، ہماری جو elite class ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی چینی، گندم، آٹا، دالیں وغیرہ ان کی international price ہونی چاہیے۔ میں ان کو کہتاہوں کہ خدا کا خوف کرو کیا ہمارے پاکستان کی غریب آبادی جو 75 فیصد ہے یا اس سے بھی زیادہ کیا ان کی آمدنی international level پر ہے کہ آپ ان کو یہ commodities international prices پر دے سکیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ قیمتوں کے حوالے سے، اس کی آپ کو ایک limited regulation کرنی پڑے گی کیوں کہ آپ کی per capita income lower than 500 dollars by the end of last fiscal year تھی۔ آپ کی جب آمدنی پانچ سو ڈالر سے کم ہے، آپ بیس ہزار یا 15 ہزار per capita dollar آمدنی والے ملک سے کیسے compare کرتے ہیں کہ جی وہاں بھی چینی ساٹھ روپے کی ہے آپ پاکستان میں بھی ساٹھ روپے کر لیں۔ وہاں بھی آٹا اتنے کا ہے، یہاں بھی آٹا اتنے کا کر لیں۔ یہاں آپ پر اپنی سٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت weak governance کا ثبوت دے رہے ہیں۔ مثلاً یہاں پر ابھی تو شوگر crisis چل رہے ہیں اور شوگر crisis میں آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر نے پچاس روپے شوگر کا عندیہ دے دیا بغیر کمیٹی کو consult کئے، بغیر کسی سے مشورہ کئے even ان کے کیبنٹ کے دوستوں نے اس کو disown کیا، ECC نے disown کیا ہم نے ان کو انڈسٹری کمیٹی میں بلایا ان کو convince کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے بڑا timely action لیا اور اس کے بعد ہمیں invite کیا گیا۔ ہم نے ان کو explain کیا اور corrective measures لیے گئے۔ ابھی نیا سیزن آپ کا نومبر میں پھر شروع ہونے والا ہے۔ یہ شوگر crisis اکیوں ہوا؟ جیسے آپ کو معلوم ہے۔ ایک کمیٹی جس کا Finance Minister head ہے اورجوessential commodities یعنی چاول، آٹا، دالیں اور چینی سے ڈیل کرتی تھیں۔ ہم جب پانچ چھ ہفتے حکومت میں تھے تو میں نے اس کمیٹی کی میٹنگیں کی، ہم نے چاول کی قیمت کو اوپر نہیں جانے دیا، چاول انٹرنیشنل مارکیٹ میں تین گنا چلا گیا ہم نے ان کو آدھی export allow کی کہ آپ آدھی مقدار export کر لیں اور پیسے بنائیں، آدھی پاکستانی عوام کو کم price پر دیں گے اور انہوں نے دی۔ اسی طرح ہم نے شوگر کا کہا، اب دیکھیں اس ملک میں accountability کوئی نہیں ہے۔ سات لاکھ میٹرک ٹن چینی reserve رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت چینی کی قیمت تقریباً تیس روپے سے بھی کم تھی۔ مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا، میں نے وزیراعظم صاحب سے بھی اس کمیٹی میں پوچھا، مجھے نو ستمبر 2009کو اس issue پر کیبنٹ میں بھی invite کیا گیا ادھر بھی میں نے پوچھا مجھے کسی نے جواب نہیں دیا کہ وہ کون ہے جو سات لاکھ میٹرک ٹن کو کم کر کے دو لاکھ ٹن ٹی سی پی میں شوگر کے reserve کولے گیا۔ اگر سات لاکھ میٹرک ٹن ہوتے تو آج یہ شوگر crisis کبھی نہ ہوتا۔ ہمارے ملک کی جو requirement وہ ہوٹل ریسٹورنٹ اور confectionary کو ڈال کرقریباً تین لاکھ میٹرک ٹن ایک مہینے کی ہے۔ تین مہینے میں اگر ہمیں نو لاکھ چاہیے ہوتا اور حکومت کے پاس تیس روپے میں وہ سٹاک موجود ہوتا، میں دیکھتا کہ یہ crisis کیسے ہوتا۔ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کوئی ABC یا اسحاق ڈار کا فیصلہ نہیں تھا یہ تو that was the decision of the government of Pakistan and which was a formal decision لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس سات لاکھ میٹرک ٹن کے reserves کے بارے میں کس نے فیصلہ دیا کہ اس کو دو لاکھ پر لے جایا جائے۔ کیا اس میں کوئی speculators تھے ؟ کیا اس میں کوئی negligence ہے؟ کیا اس میں کسی اور کا vested interest ہے؟ کیا کسی کا کوئی conflict of interest ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 



جناب والا! اگر آپ اسی طرح اگلے سال دیکھیں، support price announce ہوئی ایک سو روپیہ فی من گنا پنجاب کے لیے اور 102 روپیہ سندھ کے لیے۔ اگر آپ نے ابھی بھی اپنا رول ادا نہیں کیا اور مل مالکان کو سو روپے کا گنا نہیں دلوایا اور انہوں نے آپس میں competition شروع کر دیا اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اگر ڈیڑھ سو روپے فی من گنا خریدا تو آپ کو چینی دوبارہ نہیں ملے گی۔ We fail to create proper strategy, we fail to make proper policy, we fail to make proper planning اور ہم اسی طرح لکیر کے فقیر رہے ہیں، جب crisis سر پر آتا ہے تو ہم دائیں بائیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی عارضی حل نکالتے ہیں but we lack the vision as a nation, as a country, as a government اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح آگے چلے تو یہ crisis deep ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ آپ fiscal space crowd up ہو رہا ہے، آپ کا ٹیکس جی ڈی پی ریٹ sink ہو رہا ہے۔ آپ کے loans آسمان پر چلے گئے ہیں۔ آپ کے پاس space ہی نہیں ہے، آپ subsidise کرنا بھی چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے ان تمام commodities کو۔ جناب چیئرمین! میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جو عوام کا مہنگائی کا مسئلہ ہے خاص طور پر جو essential commodities ہیں، جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان پر حکومت خصوصی توجہ دے۔ اس پر حکومت ایک ٹاسک فورس بنائے اور میں نے یہ proposal وزیراعظم صاحب کو شوگر کے حوالے سے اس کمیٹی میں دی ہوئی ہے کہ جناب تین مہینے کے لیےقیمت فکس آپ کریں لیکن ان تین مہینوں کے اندر اگلے سال کی پالیسی طے کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا اقدامات کرنے ہیں تاکہ یہ crisis تین مہینے کے بعد دوبارہ نہ آجائے۔ ہم اس قابل ہوجائیں کہ اگلے سال کے لیے ابھی سے planning کرکے اس crisisکو بچا لیں۔ جناب والا! میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو crisis ہے اس میں حکومت مہربانی کر کے ایک priority کے ساتھ، ایک vision کے ساتھ، ایک proper planning کے ساتھ اس پر فیصلے کرے اور پھر اس کو make sure کرے کہ وہ implement ہوں۔ جو لوگ اس کو implement نہیں کرتے، جو اس کو violate کرتے ہیں اپنے conflict of interest کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے یا میں کہتا ہوں کہ in-competency کی وجہ سے، یا inefficiency کی وجہ سے اس پر بھی کوئی check and balance ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔


جناب چیئرمین: مندوخیل صاحب! آج تقریر کریں گے یا کل۔


سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل : کل۔



جناب چیئرمین: کل ٹھیک ہے، آپ الیاس بلور صاحب۔



سینیٹر الیاس احمد بلور : شکریہ جناب چیئرمین! اسحاق ڈار صاحب نے مہنگائی کے بارے میں جو facts and figures دیئے ہیں وہ complete facts and figures دیئے ہیں۔ جناب والا! ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے چند elite class لوگ جو ہماری منسٹریوں میں یا ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ world price,ہو۔ World price کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ crops کی world price ہونی چاہیے تو world ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں یا دوسرے لوگوں کی، ان کی جو انکم ہے وہ بھی دنیا کے مطابق ہو تب ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو ہوا وہ یہ ہے کہ 450 روپے گندم کے ریٹ کو اس سال 950 روپے پر لے گئے۔ یہ ایک ہتھوڑا تھا اور یہ ایسی قیامت کی چیز تھی کہ اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوئی، کیونکہ گندم is an essential commodity اور اس میں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو غریب زمیندار ہے اس بیچارے نے ہمیں مال آٹھ سو روپے میں بیچا ہے۔ یہ صرف جو بڑے زمیندار ہیں، جو جاگیر دار ہیں یا جو influential لوگ ہیں ان کا مال پاسکو نے اور food نے 950 میں خریدا ہے۔ اب وہ 950 روپے میں خریدی گئی گندم آج آپ نے دو لاکھ ٹن export کرنی ہے۔ آپ اس کو سو سے لے کر ڈیڑھ سو ڈالر کم ریٹ پر export کریں گے جس ریٹ پر آپ نے خریدی ہے کیونکہ world market اس وقت زیادہ تھی جس وقت interim government تھی، جس وقت سومرو صاحب وزیراعظم تھے اس وقت world market زیادہ تھی اور ہم لوگوں کو ایسی خراب گندم کھلائی گئی جو animal feed تھی اور وہ گندم 550 ڈالر پر آئی تھی۔ آج مارکیٹ میں جو آپ فروخت کرنے جا رہے ہیں آپ نے جس بھاؤ میں خریدی ہے اس سے سو ڈیڑھ سو ڈالر کم کر کے بیچنی پڑے گی اور ساتھ اس کی آپ کو صفائی کرنی پڑے گی۔ کافی اس پر خرچہ کرنا پڑے گا۔ 



دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ یوریا پر جو آپ سبسڈی دیتے ہیں، یوریا زمیندار کو دینے کے لیے TCP import کر رہی ہے، کیوں import کر رہی ہے، import allow کریں، یوریا مارکیٹ میں بکے۔ جس بھاؤ میں بکے، بکے کیونکہ یوریا عام زمیندار کو نہیں ملتی اس کو تو بلیک ریٹ پر ملتی ہے۔ جو بڑے آدمی ہیں وہ لے جاتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، ان کے کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ جو غریب زمیندار ہے، جو عام آدمی ہے اس کو تو یوریا بلیک میں ملتی ہے اور آپ یوریا پر سبسڈی دے رہے ہیں۔ 



جہاں تک شوگر کی بات ہے، ڈار صاحب نے شوگر کی بات کی لیکن ڈار صاحب یہ بھول گئے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ raw sugar import کی جائے۔ ٹی سی پی نے فیصلہ کیا تھا کہ raw sugar import کی جائے اور میرے خیال میں شوگر مل ایسوسی ایشن نے بھی درخواست کی تھی کہ raw sugar import کی جائے کیونکہ چینی short ہو رہی ہے لیکن raw sugar import نہیں کی گئی۔ اگر raw sugar import کی جاتی تو شوگر کی shortage نہ ہوتی۔ مجھے دو چیزوں کا بڑا سخت خوف ہے۔ اس وقت have and have not بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے گا۔ قیمتیں جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے بڑھی ہیں۔ آج بجلی کا ریٹ بڑھا ہے اور یکم اکتوبر سے پھر بڑھے گا۔ ڈار صاحب نے جیسے کہا کہ اگر آپ rental power لائیں گے تو پھر ریٹ بڑھے گا۔ بجلی کا بل بڑھے گا تو ہر چیز بڑھے گی۔ پٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ Transportation والے بڑھاتے ہیں، آخر کار انجام کیا ہوگا۔ غریب آدمی کا کیا انجام ہوگا، کل وہ مجھے گلے سے پکڑے گا۔ خدانخواستہ آپ کو گلے سے پکڑے گا، کہاں جائے گا۔ جس کا بچہ بھوکا مر رہا ہو وہ کہاں جائے گا۔ خدارا کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ آپ ورلڈ کی قیمتوں کو ان بڑے لوگوں سے کہیں کہ اپنے ذہن سے نکال دیں کیونکہ world price پر اگر آپ چیز یں لانا چاہتے ہیں تو پھر world pay بھی لائیں۔ غریب آدمی کو، ہر آدمی کو تنخواہ بھی اتنی ملنی چاہیے۔ سینیٹر کو بھی اتنی تنخواہ ملنی چاہیے جس طرح ورلڈ کے سینیٹر کو ملتی ہے۔ ایک نائب قاصد کو بھی اتنی ہی تنخواہ ملنی چاہییے جتنی باہر کے نائب قاصد کو ملتی ہے۔ آپ تو ماشاءالله کئی دفعہ بیرون ملک گئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم وسیم سجاد صاحب کے ساتھ آسٹریلیا گئے تھے وہاں every Senator is getting such a huge amount of money اور ہر ایک کو سیکرٹری ملتا ہے، سارا سٹاف ملتا ہے۔ جیسے آپ کل کہہ رہے تھے کہ آپ بھی آئندہ دینا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے حکمران، ہمارے وزراء صاحبان اپنے دماغ میں سے world price of the commodities نہیں نکالیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ یوریا آرہی ہے اور اس پر آپ سبسڈی دے رہے ہیں۔ آپ سبسڈی کہاں سے دیتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ آج اگر ہمارے پاس پیسہ ہو اور ہم IPP والوں کو دے دیں تو ہماری لوڈشیڈنگ ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دے سکیں۔ آپ یوریا کو سبسڈی دیں گے تو وہ کون لے جائے گا، وہ چند بڑے لوگ، چند بڑے زمیندار، بڑے جاگیردار، وڈیروں کو ملے گا لیکن غریب زمیندار کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے آٹھ سو روپے کے حساب سے گندم غریب زمینداروں سے خود خریدی ہے، انہوں نے ہمیں پہنچا کر دی ہے کیونکہ وہ بیچ نہیں سکے۔ میری مراد یہ ہے کہ پشاور میں یا دوسری جگہ پر، پنڈی میں، اسلام آباد میں اور دوسری جگہوں پر گندم آٹھ سو روپے میں بکی ہے۔ 950 میں وہ بیچ نہیں سکے، ان سے لی نہیں گئی، جو بڑے لوگ ہیں ان سے تو لے لی گئی۔ جنہوں نے ٹیلیفون کیا کہ پیسے بھیج دو ہمارے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے لے جاؤ۔ ان کا تو مال چلا گیا۔ جو سینیٹرز ہیں، ex-senators ہیں، وزیر ہیں، چوہدری ہیں، وڈیرے ہیں ان کا تو مال بک گیا۔ غریب زمیندار کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خدارا اپنے ذہن سے کم از کم یہ world prices نکالیں۔ 



نمبر ۲۔ ڈار صاحب نے جی ڈی پی ٹیکس ratio کی بات کی ہے۔ With due respect to your honour I must say کہ سروسز والے بالکل ٹیکس نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سروسز والے پچاس فیصد ٹیکس دے دیں تو ہمارا جی ڈی پی ٹیکس ratio بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائےگا I am telling you. سروسز والے اگر ٹیکس دے دیں تو جی ڈی پی ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ سروسز والے with due respect بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وکلاء حضرات تو پانچ فیصد، دس فیصد ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ جو پیسے لیتے ہیں اس کا دس فیصد بھی ٹیکس نہیں دیتے، میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں لیکن anyhow ہر ایک ایسا نہیں ہے بہت سے لوگ ٹیکس دیتے بھی ہیں۔ مجھے ابھی نام یاد نہیں آرہا تھا اور میں بھائی کو کہہ رہا تھا کہ ایک ہمارے وکیل صاحب ہیں، جو نواز شریف صاحب کی حکومت میں وزیر قانون بھی تھے، خالد انور صاحب نے ہم سے پیسے لیے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈرافٹ بنا کر بھیجیے۔ میں نے ایک انہیں اور ایک اعتزاز احسن صاحب کو دیکھا۔ باقی mostly وکلا صاحبان جن سے ہماری dealing ہوئی ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور شریف الدین پیرزادہ صاحب تو ڈالروں میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈالر لا کر دو مجھے کیش چاہیے، out of book چاہیے۔ جناب والا! خدا کے لیے جب تک آپ ٹیکس دینے کا کلچر شروع نہیں کریں گے تو یہ غربت اور بڑھے گی۔ 



جناب چیئرمین: شکریہ بلور صاحب۔ درانی صاحب۔



سینیٹر محمد علی درانی: شکریہ جناب چیئرمین! آج مہنگائی، ضروری اشیاء اور چینی کے موضوع پر بحث ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی گفتگو چینی سے شروع کرنا چاہوں گا۔ جناب والا! آج صبح میں نے اسلام آباد کی ساری مارکیٹیں چیک کی ہیں۔ کچھ رسیدیں بھی میرے پاس موجود ہیں۔ آج بھی چینی پچاس اور پچپن کے درمیان بک رہی ہے اگر مل جائے تو اس قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چینی کو چالیس روپے کلو کے حساب سے بکنا چاہیے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چینی چالیس روپے کلو ہی بکے گی۔ جناب والا! یہ حقیقت ہے کہ چینی پچاس روپے سے ساٹھ روپے کے درمیان پورے ملک میں بک رہی ہے، اگر مل جائے ورنہ دکاندار کہتے ہیں کہ چینی موجود نہیں ہے۔ اگر چینی کے مسئلے کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں conflict of interest کا مسئلہ ہے۔ شوگر مافیا جو حقیقت میں قوم کے مجرموں کا نام ہے لیکن یہ مجرم نہیں بلکہ یہ تو قوم کے حکمرانوں کا ٹولہ ہے،۔ شوگر ملیں ان لوگوں کی ہیں جو ہر دور میں اقتدار میں رہتے ہیں اور یہ ایک جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا اتحاد ہے جو اپنی دولت اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر عوام کو اس راستے پر اور اس طریقے پر چلاتے ہیں جس طریقے پر وہ چلانا چاہتے ہیں۔ جناب چیئرمین! میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ایک دن کے بعد، یا دو دن کے بعد ہماری یہ debate ختم ہوگی تو میں دوبارہ مارکیٹ میں جاؤں گا اور آپ کو اس دن کی رسیدیں بھی لا کر دے دوں گا۔ اس دن بھی قیمت اتنی ہی ہوگی جتنی ہم یہاں پر discussion کے وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک debating club کی طرح discussion تو کر لیتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں implement ہونے کے راستے میں conflict of interest آجاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا ہے اور بکریوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حقیقت تو آج یہ ہے کہ وڈیرے جاگیردار، سرمایہ دار بن گئے ہیں اور سرمایہ دار جاگیردار بنتے جا رہے ہیں۔ عوام خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میڈیا شور مچا رہا ہے۔ حکمران پردہ پوشی کر رہے ہیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے گزارہ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں، میں بلور صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو وہ have not کا issue غریبوں کا issue جو آج مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیوں پر مجبور ہیں، جو آج غربت کے ہاتھوں ان لائنوں میں کھڑے ہو کر آٹا وصول کرتے ہیں جن کے اندر ان کو تھپڑ اور سوٹیاں ماری جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ عوام کا پیسہ، عوام کے نام پر سرمایہ داروں کی تجوریوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اور ہم تقریریں کر رہے ہیں۔عوام لٹ رہے ہیں، جمہوریت بدنام ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت بدنام نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لاء نہ لگے، آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آمریت کی مختلف شکلیں نہ آئیں تو ہمیں اپنے طور طریقے اور ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا۔



جناب چیئرمین! اس انتہائی قابل احترام ایوان میں، میں اگر شوگر crisis کی مثال پیش کروں تو 3.2 ملین ٹن چینی اس سال پیدا ہوئی اور ایک ملین ٹن کی کمی موجود تھی۔ اس کے لیے raw sugar import ہونی چاہیے تھی وہ import نہیں ہوئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل مارکیٹ میں بھی قیمتیں بڑھنی شروع ہوگئیں۔ تیس روپے اور بتیس روپے کی قیمت باون روپے، ساٹھ روپے اور پینسٹھ روپے تک پہنچی۔ رمضان میں اس قیمت نے اپنی آخری حدوں کو چھوا اور نتیجتاً ہم نے یہ دیکھا کہ اس ملک کے غریب عوام لٹ رہےہیں اور میں آئندہ کے لیے آپ کو مزید بتا دوں کہ ایک crisis جو ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ  sugar shortage کا ہوگا۔یوٹیلٹی سٹورز کے سامنے لائنیں ہوں گی۔ٹرکوں کے اندر سبسڈی دے کر انہی لوگوں کو پیسہ دے کر فائدہ دیا جائے گا جو عوام کو لوٹنے والے ہیں۔ 30/32 روپے میں بکنے والی چینی آج کس طرح دے رہے ہیں۔ جنوری کا ریٹ اس حکومت کے statistics کے مطابق اٹھا لیں۔دسمبر، جنوری، فروری کا ریٹ اور آج کا ریٹ جو آپ کی اپنی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ ۱۵ مارچ سے یکم مئی تک کرشنگ ختم ہو گئی اور گنا خرید لیا گیا لیکن total تخمینہ کیا جائے تو جناب چیئرمین ! 2.5 million ton چینی کو ناجائز قیمت کے اوپر فروخت کیا گیا اور اس کا تخمینہ بنتا ہے کہ عوام کی جیبوں پر جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ کم از کم 50 ارب کا ڈاکہ ہے۔جناب چیئرمین! میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی چینی کے اس issue کا نوٹس لیا جائے۔تو مسابقتی کمیشن کو چاہیے کہ وہ ان انڈسٹریز پر، ان شوگر کو پیدا کرنے والوں پر جنہوں نے عوام کی جیبوں سے 50 billion rupees نکالے ہیں ان کے اوپر super tax لگا ئے اور ان کے اوپر special tax لگنا چاہیے۔ان کی اس دور میں جو فروخت ہے اس کے نتیجے میں اس ٹیکس کی رقم بھلے آپ خود روز گار سکیم میں ڈال دیں۔ بھلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو سکیم ہے اس میں ڈال دیں لیکن یہ پیسہ عوام کا ہے۔اس پیسے کو عوام کے پاس واپس جانا چاہیے۔یہ جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار جو پیسے کے زور پر اس ملک کے عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اسی پیسے کے زور پر ان پر حکمرانی بھی کرتے ہیں،میں کونسی لسٹ بتاؤں یہ conflict of interest ہے۔اگلا قدم میں آپ سے چاہوں گا کہ وہ سب لوگ خواہ وہ منسٹر ہوں خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے عہدے پر کیوں نہ بیٹھے ہوں اگر ان کی شوگر انڈسٹری ہے تو ان کو شوگر سے متعلق کسی بھی پالیسی سازی کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے اور وہ پالیسی سازی میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے interest کو دیکھیں گے نہ کہ اس ملک کے غریب عوام کے interest کو دیکھیں گے،اس چیز کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔

جناب چیئرمین! میں یہ بات انتہائی دکھ کے ساتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شوگر انڈسٹری کے ایک بہت ہی اہم فرد نے مجھے بتایا کہ اس وقت تو شوگر انڈسٹری لگانی چاہیے۔ایک season نہیں تو دوسرے season میں اس کی پوری قیمت نکل آتی ہے۔وہ قیمت کہاں سے نکلتی ہے۔کونسا دنیا کا بزنس ہے جو ساری investment کو دو seasons میں واپس کرتا ہو۔یقیناً وہ سیاہ کاروبار ہے جو اس ملک میں ہی ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی قیمتوں کی بات صحیح کی گئی۔جب بین الاقوامی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بین الاقوامی قیمت کے حساب سے شوگر کی import کو پہلے روکتے ہیں۔Raw شوگر کی import کو روکا گیا کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کو کہاں سزا ملی۔جناب چیئرمین ! میں حقائق کو نہیں چھپاؤں گا کہ ہمارے دور میں بھی sugar crisis آیا اس وقت بھی اس sugar crisis کو management کے ذریعے ختم کیا گیا لیکن جن لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تھی ان کے cases رک گئے اور آج بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی طاقت اس ملک میں موجود نہیں ہے جو کسی ایک فرد کو یہ سزا دے سکے کہ تم کم قیمت پر بنی ہوئی چیز کو زیادہ قیمت پر کیوں بیچ رہے ہو۔

جناب چیئرمین ! ماشاء الله time کی پابندی اور وقت کی پابندی کی روایت قائم کی ہے۔اس روایت کو میں قائم رکھتے ہوئے دو تین منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔دوسری بات جو حقیقت ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کی کہ ہمارے غیر ترقیاتی اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے ترقیاتی اخراجات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ مرکز کی cabinet کا سائز دیکھیں۔ہمارے ایک صوبے کے اندر دو بندوں کو چھوڑ کر صوبائی اسمبلی کے سارے بندے ہی صوبائی وزیر ہیں اور وزراء کےساتھ ساتھ ان کی سکیورٹی کے نام پر اور تمام تر پوری حکومتی سطح کے اوپر اسی طرح بیوروکریسی کے اندر، اسی طرح ججوں پر جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ مرکز کی طرف سے NFC Award کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ صوبوں کے اندر جا کر صوبائی ہیڈ کوارٹر کی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عوام پر نہیں لگتا اور میں آُج یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ اگر آپ تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے، اگر آپ قیمتوں کو کم نہیں کر سکتے، اگر آپ ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کو کم نہیں کر سکتے توکم از کم ملک میں ترقیاتی عمل کو تو آگے بڑھائیں۔ترقیاتی عمل کا یہ حال ہے کہ پورے کا پورا بجٹ جو آپ کا ہوتا ہے۔میں نےایک مثال دی کہ ایک علاقہ جس کو 43.4 بلین مرکز سے وہاں کے لوگوں کو گن کر ان کی بنیاد پر دیئے جاتے ہیں اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ تمام شہریوں کو مساوی ترقی کا حق ہے۔وہ remote علاقوں پر، غریب علاقوں پر لگنے کی بجائے بڑے شہروں پر لگتے ہیں۔Ring roads بنتی ہیں اور ہر چھ مہینے بعد وہ اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں کیونکہ وہاں کی پراپرٹی جو اردگرد ہوتی ہے ان کی قیمتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو فیصلہ ساز ان کی جگہ تبدیل کرکے وہاں پراپرٹی کا بزنس کرکے آگے چل پڑتے ہیں۔ایسی صورت حال میں جناب والا! میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قوم سے قربانی مانگنے کی بجائے اب حکومت اور پالیسی سازی میں ملوث لوگ قربانی کی طرف آئیں اور اس قربانی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرکز کی سطح پر پابندی لگنی چاہیے۔ انڈیا میں اگر ten percent سے زیادہ وزراء نہیں ہو سکتے اسمبلی کی کل تعداد کے، تو پاکستان میں ایسے کیوں نہیں ہو سکتا۔ صوبوں پر کیوں نہیں پابندی لگ سکتی کہ وہاں 10/15 سے زیادہ وزراء نہ ہوں وہاں کیا کام ہے۔ یہاں تو محکمے اگائے جاتے ہیں اور ان پر منسٹروں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس طرح کے اخراجات جب اوپر کی سطح پر نظر آئیں گے کہ ترقیاتی عمل کو بڑھانے کے لیے حکمران اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دے رہے ہیں تو اس صورت میں ایک ترقیاتی عمل جب ملک میں آگے بڑھے گا تو یقینی طور پر وہ پیسہ ترقیاتی عمل پر لگے گا۔ورنہ remote areas بلوچستان کے وہ علاقے ساری زندگی ترقی نہیں کر سکتے۔میں بلوچستان اور فاٹا کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ایک بلوچستان اور فاٹا بستا ہے جس کا نام بہاول پور ہے اور وہاں کا حصہ اگر 43.4 بلین ہے تو ان کو 1.2 بلین ملتا ہے ترقیاتی فنڈز میں۔۔۔۔۔


جناب چیئرمین: شکریہ ء شکریہ 


سینیٹر محمدعلی درانی : جناب چیئرمین ! آخر میں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ بڑھتی رہیں گی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک یہاں کے حکمران وہ لوگ رہیں گے جو حقیقت میں اس ملک کی شوگر ملوں کے مالک ہیں۔


جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ، بخاری صاحب اس کوکل کے لیے adjourn کر لیں۔ آٹھ بج گئے ہیں۔ 


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari : This is the decision of Advisory Committee also.


(مداخلت)

جناب چیئرمین:کل کریں گے۔ 



سینیٹر حاجی محمد عدیل:وہ ہمارے ہاؤس کے قائد ایوان ہیں لیکن اس کو منسٹر صاحب wind up کریں گے۔



جناب چیئرمین: حاجی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ بخاری صاحب کل as far as this price hike and sugar crisis is concerned, we will conclude it tomorrow چاہے لیٹ بیٹھنا پڑے تو منسٹر صاحب کو ذرا اطلاع کر دیں وہ ضرور آئیں۔جی مولانا صاحب۔


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I have already conveyed the Minister.



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ Tomorrow he should be here.


Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I have told him that tomorrow we will conclude it.



Mr. Chairman: And he has got to ask the answer.



Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: He will going to Lahore.



جناب چیئرمین: ٹھیک ہے۔ کل ہمیں لیٹ بیٹھنا بھی پڑےتو we will conclude Insha Allah. We will definitely try to conclude it tomorrow. جی مولانا صاحب 



سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری:میرے خیال میں لسٹ میں ڈاکٹر خالد صاحب کا نام لیا ہوا ہے ان کو دس منٹ دے دیں۔

جناب چیئرمین: کل کر لیں گے۔ڈاکٹر خالد صاحب تو کل ہیں۔ڈاکٹر صاحب روز ہی ادھر ہوتے ہیں۔جی کل انشاء الله۔ ٹھیک ہے بڑے active member ہیں۔


The House stands adjourned to meet again on Thursday the 8th of October 2009 at 4.30 p.m.


----------


[The   House   was   then   adjourned   to   meet a  gain   at 4.30 P.M  . on 8th   October   2009]

----------
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