
SENATE OF PAKISTAN
SENATE DEBATE
Wednesday, July 29, 2009

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

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

َاعؤُذِباهللاِ مَن الّشٰیطٰن الرجِّیم
ِبسِم ٱِهللا ٱلرَّحَۡمـِٰن ٱلرَِّحیِم

ۚ َوٱللَُّھ  َوَمنۡ َأظَۡلُم ِممَِّن ٱفَۡتَرىٰ َعَلى ٱللَِّھ ٱلَۡكِذَب َوُھَو ُیدَۡعىٰٓ ِإَلى ٱلِۡإسَۡلـِٰم 
 ِہلَِّھ ِبَأفَۡوٲِھِھمۡ َوٱللَُّھ ُمِتمُّ ُنوِرُیِریُدوَن ِلُیطِۡفـُٔوْا ُنوَر ٱل ۔َلا َیہِۡدى ٱلَۡقوَۡم ٱلظَّـِٰلِمیَن

َِرَه ٱلَۡكـِٰفُروَن ۥ ۥ ِبٱلُۡھَدىٰ َوِدیِن ٱلَۡحقِّ ِلُیظِۡھَرُهُھَو ٱلَِّذٓى َأرَۡسَل َرُسوَلُھ ۔َوَلوۡ 
۔َعَلى ٱلدِّیِن ُكلِِّھۦ َوَلوۡ َكِرَه ٱلُۡمشِۡرُكوَن

) افترا(هللا پر جھوٹ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو ا :ترجمہ
باندھے۔ حاالنکہ وہ اسالم کی طرف بالیا جاتا ہے اور اهللا ایسے ظالموں کو ہدایت 
نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اهللا کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اهللا اپنے نور 
کو کمال تک پہنچانے واال ہے۔ گو کافر برا مانیں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو 

اگرچہ  تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ اور سچا دین دے کر بھیجاہدایت 
ن ناخوش ہوں۔کیمشر

)٩۔٧ آیات  الصف  سورة(
Mr. Presiding Officer: I see that the Leader of the Opposition and 

some members from the Pakistan Muslim League (Q) specially are missing. The 
honourable Leader of the House, would you like to say a word on this. 

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari (Leader of the House): 
Sir, some members of the Pakistan Muslim League (Q) are not present and the 
leader of the Opposition is also not present. Sir, yesterday, inspite of our request, 
the members from the PML (Q) and the Leader of the Opposition came out of 
the House. Mr. Raza Rabani made a statement over here whatever he had said, 
after the speech which he delivered, he withdrew his words and those were 
expunged also.

Mr. Presiding Officer: We have expunged those words.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I would request the 
Chair to kindly suspend the proceeding of the Senate for half an hour giving us 
an opportunity that we can discuss this issue with the PML(Q) and the Leader of 
the Opposition and we would like them to come back to the House.

Mr. Presiding Officer: I agree with you and It is already the desire 
of the Chair that the Opposition and infact all members should attend the House.
So, I request you, Israr Ullah Zehri, Ahmad Ali Sahib, Ilyas Bilore Sahib and 
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Shahid Bugti Sahib to go to the Members of PML(Q) whatever the 
misunderstanding may be, try to convey the feelings, of the House that we 
would like to see them back.

Senator Shahid Hassan Bugti: Sir, if you order me, I will go, 
otherwise I will never go to them.

Mr. Presiding Officer: They are your colleagues, I request you to 
go bring them back. So, try to get them back into the House, it will add to the 
honour and dignity of the House. So, I adjourn the House for half an hour to 
meet again at 6.30.

-------------
(The  House  was  then  adjourned  for  half  an  hour  to  meet  again  at  6.30.)

-------------
(The  House  reassembled  after  30  minutes  break  with  Mr.  Presiding  

Officer (Senator  Col. (Retd.)  Syed  Tahir  Hussain  Mushhadi  in  the  Chair.)
-------------

Discussion on Point of Order Re: The Protest of the Leader of the 
Opposition and other Members

Mr. Presiding Officer: I welcome the honourable Leader of the 
Opposition and his members, it is good to have you back in the House, you are 
very important part of this House in proceedings. Bokhari sahib, I commend you 
and the other people who went to….

میں چوہدری شجاعت ! جناب چیئرمین :حسین بخاری رسینیٹر سید نی
جناب وسیم سجاد صاحب اور سلیم سیف اهللا  Leader of the Oppositionصاحب، 

کےاراکین نے  PMLکل جو ناخوشگوار واقعہ ہوا اس پر  ۔ صاحب کاشکرگزار ہوں
walk out جب ہاؤس کی  کیا اورآجproceeding  شروع ہوئی تو وہ ہاؤس میں موجود

ہمارے ساتھیوں  میں نے بھی محسوس کیا اور ،نہیں تھے، آپ نے بھی محسوس کیا
کی اور ہم ان کے پاس  constituteنے بھی محسوس کیا اور آپ نے ایک کمیٹی 

کل رضا ربانی صاحب کی تقریر کے بعد جو الفاظ  جس طرح ۔ حاضر ہوئے
استعمال کیے گئے، اس پر رضاربانی صاحب نے خود بھی ہاؤس میں کھڑے ہو 

عذرت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کرتا ہوں اور میں م withdrawکرکہا کہ میں انہیں 
۔۔۔۔۔ ہوں feelings hurtکہ کسی کی 

)باہر تشریف لے گئےاس موقع پر صحافی حضرات پریس گیلری سے (
Mr. Presiding Officer: He is already speaking

لیتے ہیں۔ noticeبعد میں 
 کل انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے اور :حسین بخاری رسینیٹر سیدنی

اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں معذرت کرتا ہوں۔ آج رضا ربانی صاحب ہاؤس 
سلیم سیف اهللا صاحب یہاں موجود ہیں، میں رضا ربانی صاحب  میں موجود نہیں ہیں۔

 PML(Q), Parliamentary پر ان سے معذرت کرتا ہوں۔میں شکرگزار ہوںbehalfکے 

Leader and Leader of the Opposition ہ وہ ہاؤس کی کا کproceeding  میں واپس
خوش اسلوبی سے آگے لے کر جا سکیں گے۔ کو proceedingہم اس ،آئے

(Thumping  of  desks)
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Mr. Presiding Officer: The honourable Leader of the Opposition.

Senator Wasim Sajjad (Leader of the Opposition): Mr. Chairman, I 
am grateful to the honourable Leader of the House. He has shown grace and 
dignity which is and should be the hallmark of a proper parliamentarian. What 
happened yesterday, it’s not an incident which is an incident of a passing nature 
for something which took place only yesterday but we have noticed that over a 
period of time, there are certain members of this honourable House and it’s not 
appropriate that I should name them, that they have adopted an attitude which is 
insulting to the Opposition and the other thing that has hurt us, is that certain 
members of the Senate are being considered as more important than the other 
members of the Senate. Certain members of the Senate, they get up and make a 
speech anytime they want, on any subject under the earth and time is allowed to 
them and when a member of the Opposition and a very senior member of the 
Opposition gets up on a point of personal explanation, to answer charges which 
were made indirectly against him, not only he has not been granted that 
permission but again a hostile attitude is adopted, an odd attitude which is 
oppressive in nature with a view to cow down the Opposition, with the result 
that we reacted yesterday in the only possible manner, in the only dignified 
manner and that is to walkout of the proceeding of the House.

All of us here on this side, we decided yesterday that we would not 
come back into this House. In fact we have decided that we will boycott this 
entire session. If we do not get, an apology from the honourable member who 
had made these remarks yesterday. The honourable member is not here today 
and I am deliberately using the word an honourable member because we treat all 
members of this House with grace and dignity, all members are honourable for 
us and yesterday you would have noticed and I think you remarked sir, that 
when the speech was being made which was highly provocative, there was not a 
single objection from anyone from this side of the House. We listened with 
patience and this is how it should be. This House is a House where people have 
been elected to express their points of view and some of these points of view can 
be very different from the point of view of the other members of the House. 
Sometimes, we may be opposing each other, clashing each other violently but 
sir, the traditions of this House demand, the principles of democracy to which 
we keep adhering and reassuring everybody that we had hold the principles of 
democracy. It is the basic requirement of that principle, that you should hear 
each other with patience and we should respect the point of views of the others. 
This is the difference between an ordinary club, an ordinary meeting and 
ordinary society and a Parliament of Pakistan. We should give respect to 
everybody, every member in the House, give equal time to everybody in the 
House and in fact sir, the attitude of the Chair has been in the past to give more 
time to the Opposition, the reason is, that the Government has many ways of 
expressing it’s point of view, it bring it’s point of view before the public but the 
Opposition has limited means and this is one forum from which their voice can 
be projected across the country.

So sir, I am grateful to the honourable Leader of the House, he has 
shown grace and dignity and we are all grateful to him.



4

Mr. Presiding Officer: Likewise, I commend you for your grace 
and dignity also in your reply in the same point and your remarks are well taken 
and they have been highly appreciated.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I request sir, that
honourable Minister of State for Finance, her agenda point is on No. 4 and she 
had a commitment, my request on her behalf also is that it could be……

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: Yes, you can give your brief to somebody 

because you have attended and you have been present but unfortunately because 
of these………Anybody can present. No, the next….

Senator Salim Saifullah Khan: Do I have the floor Mr. Chairman.

Mr. Presiding Officer: Just, let them finish the dialogue, I would 
like them to hear you, the honourable members, when you are speaking their
attention should be there right. Yes the honourable Senator Saleem Saifullah 
Khan.

۔ شکریہ جناب بسم اهللا الرحمٰن الرحیم :سینیٹر سلیم سیف اهللا خان
جنہوں نے آج اپنے خیاالت کا  چیئرمین۔ میں دونوں قائدایوان اور قائد حزب اختالف

سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل ان کا اور اپنے  اظہار کیا
showing unity جناب  ۔ کیا اور یکجہتی کے طور پر میرے ساتھ انہوں نے احتجاج

پتا  ،سے اس ہاؤس کا ممبر آ رہا ہوں اور ہم یہ چاہیں گے 1985میں بھی  !چیئرمین
لیے ہمیں اچھی نہیں اب ہمارا کتنا وقت رہ گیا ہے سینیٹ میں لیکن آئندہ نسلوں کے 

 it’s theاس کو ہم ایوان باال کہتے ہیں یہ سینیٹ جو ہے  ۔ روایات چھوڑنی چاہییں

superior House in this country جو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم  اور اس میں
اور خاص کر  جیسا کہ قائدحزب اختالف نے فرمایا۔ ایک دوسرے کا احترام کریں

رضا ربانی صاحب کی تو میں نے ہمیشہ عزت کی  پاکستان پیپلز پارٹی میں
اور آپ نے دیکھا کہ اس ہاؤس میں پچھلے تین یا  ہیں Senior Parliamentarianہے۔

میں زیادہ نہیں بولتا لیکن  !میں زیادہ نہیں بوال۔ جناب چیئرمین ،ساڑھے تین سال میں
 س کے لیےآخر اپنے صوبے کے لیے جس کی میں آج یہاں نمائندگی کر رہا ہوں ا

کل کچھ باتیں کیں وہ انہیں بری لگیں اور انہوں نے ذاتی طور پر نہ صرف مجھ پر 
تھی اس کے بارے  Sitting Governmentبلکہ پوری جو اپوزیشن ہے جو اس وقت 
حکومت ان لوگوں کی میراث ہے تویہ  میں باتیں کیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ

کل وہ پھر یہاں پر آسکتے  ،آج یہا ں ہیں،ےصحیح نہیں ہے۔ کل ہم وہاں بیٹھے تھ
ہیں اور ہم وہاں پر جاسکتے ہیں یہ کسی کی میراث یا جائیداد نہیں ہے یہ تو 

musical chairs اورکبھی ہم ادھر ہوں گے۔ جب ہم  کبھی وہ ادھر ہوں گے ہیں
حکومت میں تھےتوہم نے ہمیشہ اپوزیشن کا احترام کیا ہے۔ رضا ربانی صاحب قائد 

اور ہم ان کو  ہر موضوع پر بولتے تھے ،ہمیشہ بولتے تھے ،اختالف تھے حزب
سنتے تھے۔ کل بھی ہم نے بڑی خاموشی سے ان کی لمبی چوڑی تقریر سنی لیکن 
جب میں اٹھا تو پتا نہیں ان کو کیوں ناگوار محسوس ہوا اور بڑی اونچی آواز میں 

کرنا شروع  addressکرنے کے مجھے  addressانہوں نے بجائے آپ کو 
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پاس تشریف  کا جو ہمیں واپس بالنے کے لیے ہمارے کردیا۔بہرحال میں ان ممبران
۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی الئے

کہ آج اس ملک کو بے شمار  ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے !جناب چیئرمین
ہر منٹ ہمیں ۔ ہیں کرنا چاہیےمیرے خیال میں ہمیں وقت ضائع ن ۔ مسائل درپیش ہیں

یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو پاکستان کے اس وقت سترہ کروڑ عوام ہیں ان پر جو 
ان کو دور کرنے میں ہم بھی انشاء اهللا اپنا کردار ادا کرتے رہیں  مشکالت ہیں
گے۔شکریہ۔

)ڈیسک بجائے گئے (
Mr. Presiding Officer: Thank you for your remarks. You are very 

honoured and seasoned politician and your contribution to this House has 
already been appreciated, and I am very glad to see you back. It was the honour 
desired of all the parties in this House to have you back and your colleagues and, 
of course, your leader and the honourable Senator Mian Raza Rabbani has 
already expressed his regrets and any unwanted words have been expunged. 
Parliament’s all over the world function on traditions and customs but they are 
usually within the rules of procedure prescribed and, I have rightly mentioned 
that unfortunately the rules of procedure were not followed by cross talk or by 
disturbing each other and that is resulted in this very misunderstanding of two 
very senior colleagues of us which was regrettable but I am very happy at the 
outcome and the way and the grace and dignity shown by both sides in this 
matter, in resolving this matter. I draw the attention of the Leader of the House 
that the press has walked out. If you could constitute a committee of ministers 
and a couple of honourable members to go and find out what is the problem. 
You want to say something regarding the press. Ok, because we can’t take point 
of order but regarding the press kindly. Thank you Khan Sahib.

شمیر نے ایک آرڈر جاری سپریم کورٹ آزاد ک :زاہد خان سینیٹر محمد
کیا ہے۔

آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ مائیک کھول لیں۔  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
۔ جی .I don’t think you are on your seat۔ آپ اپنی سیٹ پر نہیں ہیں

یہ بھی آپ کے سیکرٹریٹ کا بہت بڑا کمال ہے  :محمد زاہد خان سینیٹر
اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔

دوبارہ شروع کریں کیونکہ کسی نے آپ کی  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
بات نہیں سنی۔

صحافیوں نے ایک آرڈرکی کاپی دی  مجھے :سینیٹر محمد زاہد خان
ہے جو کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے ایک آرڈر کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 

 contempt of courtمیں صحافیوں پر  ایجوکیشن سے متعلق کوئی کیس ہوا تھا تو اس
کرتے ہیں وہ حاضر ہو رہے  faceلگا دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو 

تھے لیکن جب انہوں نے اس کی کوریج کرنے کی کوشش کی تو اس پر یہ آرڈر آیا 
یہ اس پر ۔ کہ کہ وہ اس کی کوریج سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کرسکتے

آزاد کشمیر کے  ۔ اس پابندی کی وجہ سے ان لوگوں نےپابندی لگا دی گئی ہے
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یہاں واک آؤٹ کیا ہے۔ میرے خیال میں  اظہار یکجہتی کے لیےکے ساتھ صحافیوں
ہمیں جا کر ان کو راضی کرنا چاہیے تاکہ وہ اس ایوان کی کارروائی کی کوریج 

ھایا کرسکیں۔ ان کا جو مسئلہ ہے اگر ہاؤس بہتر سمجھتا ہے تو اس کو یہاں اٹ
جائےتو میرے خیال میں بہتر ہے۔

Mr. Presiding Officer: Thank you. Honourable Leader of the 
House if you constitute a committee of one or two senior members to go and 
talk to them, with a Federal Minister.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Surely sir. I will be 
requesting Durrani Sahib, Zahid Khan Sahib because this is an issue which 
relates to Azad Kashmir and this notification which was on 9th of July, today 
sir, it is 29th of July although 20 days past now. Inspite of that I have 
requested………………..

Mr. Presiding Officer: Yes, we can request them because we have 
the highest regard for the press that they should come back.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: We will approach them.

Questions and Answers
Mr. Presiding Officer: Right. So, we go to the question hour. 

Q.No.52. Dr. Muhammad Ismail Buledi.
52. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Health 
be pleased to state:
(a) the amount spent by the National Tuberculosis control Programme on 
the construction and maintenance of its offices in Islamabad and on purchase of 
various items for those offices since 1st May, 2008; and
(b) the names of the firms/contractors to whom contracts were awarded for 
the said works/jobs indicating also the amount of tender and the amount so paid 
and the time by which balance amount will be paid?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) No amount has been spent by National 
TB Control Programme in Islamabad on construction and maintenance of it’s 
offices as the same are presently housed in a rented building. Since 1st May, 
2008 the programme purchased 20 computers and 19 furniture items costing 
Rs.785,680/- & Rs.98,141/- respectively.
————————————————————————————————
——
(b) S. No. Firm Name  Item Amount    Amount

to be paid    paid 
————————————————————————————————
——

1. M/s. Al- Haseeb Computers 785,680/- Nil 
Technologies
Lahore.

2. M/s. Chaudhry Furniture 98,141 Nil
Enterprises Items
Rawalpindi.
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————————————————————————————————
———

Mr. Presiding Officer: Any supplementary question? Yes, Buledi 
sahib.

میں نے سوال کیا تھا کہ ٹی  !جناب :یل بلیدیعسینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰ
وہ  وی پروگرام کے لیے جو اسالم آباد میں دفتر اور معامالت میں جو خرچہ ہے

ر صاحب نے جو جواب تو وزی کتنا ہے اور بلڈنگ ان کی اپنی ہے یا کرائے پر ہے
دیا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک عمارت کرائے پر لی ہے اور اتنا اس 

میں سمجھتا ہوں کہ محترم وزیر صاحب بتائیں کہ اگر یہ وزارتیں  ۔ کا خرچہ آتا ہے
 بجائے اس کے کہ یہ کروڑوں اور الکھوں روپے ماہانہ وہ اپنی بلڈنگ تعمیر کریں

payment  اگر یہ کوئی مستقل  ہیںرکرتےPC-1 بنائیں تاکہ یہ خرچہ کم ہو جائے اور
ملک کے لئے بچت ہو۔ صرف یہ منسٹری نہیں بلکہ کئی منسٹریاں ایسی ہیں جو 
اسالم آباد میں پچاس الکھ بلکہ کروڑوں کے حساب سے کرائے کی ادائیگی کرتی 

کریں گے۔خود arrangementہیں۔ ان کا کوئی پروگرام ہے کہ وہ اس طرح اپنا 
Mr. Presiding Officer: The honourable Minister would like to 

reply.
Mir Aijaz Hussain Jakhrani (Minister for Health): Thank you.

انہوں نے دی ہے کہ منسٹری کے پاس اپنی بلڈنگ ہونی suggestion یہ بہت اچھی
ہے جس subject یک ایساا Health !جناب ۔چاہیے لیکن ہمارے پاس اپنی بلڈنگ ہے

لینی پڑتی ہیں اور یہ بالکل buildings پرemergency basisمیں کبھی کبھی ہمیں 
 PC-1 moveکی طرف سے ایکhealth کرائے کی بلڈنگ ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں اور

میں بہت بڑی جگہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم NIHکریں گے۔ ہمارے پاس 
It will take some لیکن کریں Health Department move وہاں اپنا سارا time but we 

definitely move a summary for that.                                          
Mr. Presiding Officer: Anybody has a supplementary? Thank you. 

We go to the next question. Question No.53 Mr. Muhammad Talha Mahmood 
Aryan.

53. *Senator Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for Food and 
Agriculture be pleased to state:

(a) the number and location of agricultural research centers in the 
country; and

(b) the details of new variety of crops/seeds developed in those 
centers during the last three years?

Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) Pakistan-Agricultural Research 
Council (PARC) has four Research Centres:

1. National Agricultural Research Centre (NARC), Islamabad.
2. Southern Agricultural Research Centre (SARC) Karachi.
3. Arid Zone Research Centre, Quetta.
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4. Mountain Agricultural Research Centre (MARC), Gilgit.

(b) NEW VARIETIES OF CROP SEEDS DEVELOPED BY PAKISTAN 
AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL DURING THE LAST THREE 

YEARS (2006-08)
————————————————————————————————
———

Crop Variety Year of Release Developed at 
————————————————————————————————
———
Oilseed
(i) Canola Pakola 2007 NARC, Islamabad

Rapeseed
(ii) Canola Canola 2007 NARC, Islamabad 

Mustard Raya
Rice Shahkar 2006 NARC, Islamabad 
Sorghum Johar 2006 NARC, Islamabad 
Millet Bajra Super-I 2006 NARC, Islamabad
Barley AZRC-2006 2006 Arid Zone Research

Centre, Quetta 
————————————————————————————————
———
New  Varieties/Seed 

The NRD research establishments identify suitable crop varieties for 
specific agro-ecozones through selection/screening methods. Following crop 
varieties were selected/introduced during last 3 years:

Wheat : Cham 6 
AZRC 2008

Barley : Chiltan
Lentil : ILL 8081 (Bolan)
Oilseed : AZ – Raya
Chickpea : AZC-06
Sorgham : Bajra Super 1
Millet : Johar
Medicinal
Herbs : Aspgol-(MARC)

: Ajwane-(MARC-2008)
Kasni–(Juglote 2007, Juglote 2008) 
Badian – (KARINA 2006)

NARC/PRMC 
VARIETIES DEVELOPED BY NARC DURING LAST THREE YEARS

————————————————————————————————
————

Crop Variety Year of release Yield Potential 
(t/ha) 
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————————————————————————————————
———

Wheat NARC-09 Approved by
(NR-268) Punjab Seed 5.5 

Council- 2009
Rice Shahkar 2006 6.5 
SORGHUM JOHAR 2006 4.5 
MILLET BAJRA Super-1 2006 4.5 
Rapeseed & Pakola 2007 2.6
Mustered Canola Raya 2007 2.4 
Groundnut Pothwar* Candidate 1.2 
Lentil NARC06-1 Approved by

Punjab Seed 3.2 
Council-2009 

————————————————————————————————
———

Mr. Presiding Officer: Any supplementary?

۔ میں جناب الرحیم بسم اهللا الرحمٰن :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
وزیر موصوف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ چار 

Agricultural Research Centers  اس وقت کام کر رہے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا
کی کوئی تجویز قائم کرنے  Centersچاہوں گا کہ کیا ملک میں اس طرح کے اور 

کا انہوں نے جواب میں ذکر کیا ہے ان پر ساالنہ Research Centersہے؟ جن چار 
 .Question Noکتنا خرچ ہو رہا ہے؟ ان میں کتنے مالزمین کام کر رہے ہیں؟ یہ میرا 

(a) ہے۔ اور اگر(b)بھی کہیں تو میں ابھی پوچھ لوں۔
Mr. Presiding Officer: Yes, please.

میں ایک ہی سوال ہونا چاہیے۔supplementaries دونوں
فصلوں اور بیجوں کے حوالے سے  :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان

ہے، اس میں مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو (b)اس میں جو ذکر ہے، یہ جو سوال 
وغیرہ متعارف کرائے ہیں ان  seedsکر کے  researchانہوں نے نئی اقسام کے جو 

 workingر میں کتنا اضافہ ہوا؟ اس سے کوئی فائدہ ہوا۔ یہ جو سے اس سے پیداوا
آیا ہے۔ benefit  کی ہے اس کا کوئی ہمارے پاس

Mr. Nazar Muhammad Gondal (Minister for Food and 
Agriculture): Thank you Mr. Chairman.

انہوں نے  یہ تین سوال بنتے ہی ہیں لیکن میں تینوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ ایک تو
قائم کرنے کا ارادہ ہے۔  centersمجھ سے پوچھا ہے کہ کوئی اور اس قسم کے 

رکھے ہیں ایک آزاد کشمیر کے  Research Centersمیں دو  PSDPہم نے اس ! جناب
 Agriculturalلئے اور ایک بلوچستان کے لئے۔ بلوچستان میں ڈیرہ اهللا یار میں ہم 

Research Institute ی وہ بہت بڑا اچھا ادارہ ہو گا۔ اور انشاءاهللا تعالٰ بنا رہے ہیں
PARC level  کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بن جائے۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر

ہو جو وہاں کے لوگوں Research Centreمیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا 
کو فائدہ دے سکے۔
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سال کےیہ پوچھتے  دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کتنے اخراجات ہیں۔ اس
کے centersکئے ہیں ان million allocate 1092.952میں  PSDPہیں۔ اس دفعہ ہم نے 

لئے، یہ جو چار ہیں۔ تیسرا ان کا سوال تھا کہ فائدہ۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت تک 
کی ہیں اور مختلف اوقات میں وہ introduceنےcenters یجتنی اقسام آئی ہیں اور انہ

کو ان کا فائدہ ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ agricultureیقینًاہوتی رہتی ہیں، 
Mr. Presiding Officer: Hafiz sahib, second supplementary.

میرا وزیر محترم سےیہ سوال ہے کہ ! جناب :سینیٹر حافظ رشید احمد
اس میں تھوڑے اور بھی ارادوں کا ذکرکیا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کے 

قائم کرنے پر centreہے کہ حکومت فاٹا میں اس قسم کا questionہیں۔ میرا یہ ارادے 
وہ  کوئی غور کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فاٹا کو

میں نہیں التے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ شکریہ۔levelکسی 
تھا اور نہیں، آپ نے تو ہاتھ بھی اوپر نہیں کیا  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

لکھ لئے ہیں۔ اس کے firstly میں نے جو تین نام لکھے ہیں وہ تو پہلے ہی میں نے
اس  کیونکہ میں قانون کے ساتھ چلوں گا۔ بعد تو میں نے دیکھنا بھی بند کر دیا ہے۔

....…and Leader of the House gets کے بعد میں نے ہمایوں صاحب کا لکھا ہوا ہے

فاٹا کے ساتھ ساتھ پختونخواہ کا اس میں کوئی  :سینیٹر عبدالنبی بنگش
ذکر نہیں اور آئندہ بھی آزاد کشمیر اور اس کا نام لے رہے ہیں جبکہ پختونخواہ کا 

ق وزیر موصوف بتائیں۔لاس میں آئندہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے متع
جی سر۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
سے ان کا سوال ہے تو یہ جو فاٹا کے حوالے  :جناب نذر محمد گوندل

کرے گا اور feedقائم کر رہے ہیں وہی فاٹا کو  Research Centerآزاد کشمیر میں ہم 
کرتا ہے۔ اگر ہمارے فاٹا کے دوستوں feedہے وہ بھی فاٹا کوcentreگلگت واال جو 

کو کوئی اور ضرورت ہو گی تو گورنمنٹ کا یہ فرض ہے اپنی عوام کے لئے، 
کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ان کی equally serveقوں کے لئے ہم اپنے تمام عال

نہیں۔banہو گی تو ہم ادھر بھی قائم کر سکتے ہیں اس پر کوئیdemandکوئی
Mr. Presiding Officer: Thank you.

کے بعد آپ کو Leader of the Oppositionہمایوں صاحب آپ کا نام لکھا ہوا ہے مگر 
میں ضرور موقع دوں گا۔

 میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو! جناب واال :نیٹر وسیم سجادسی
Agricultural Research Centers ہیں یہ اسالم آباد میں ہے، کراچی میں، کوئٹہ میں

نہ کراچی agricultureہے اور گلگت میں ہے۔ میرے خیال میں یہ اتفاق کریں گے کہ 
دیہاتوں میں ہوتی ہے۔  agricultureمیں ہے نہ اسالم آباد میں ہے نہ کوئٹہ میں ہے، 

سندھ کے دیہاتوں میں ہے۔ پنجاب کے دیہاتوں میں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا 
بننے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہو گا کہ Research Centresوزیر صاحب سے کہ آئندہ جو 

ے لوگوں کو منتقل کی جا سک researchدیہاتی عالقوں میں بنائیں جائیں تاکہ وہاں کی 
کا عوام کو فائدہ ہو۔ research اور اس
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لیڈر آف اپوزیشن صاحب نے ! جناب چیئرمین :جناب نذر محمد گوندل 
rightly point out  کیا ہے۔Basically یہ جتنی research  ہے یہ صوبے کرتے ہیں اور

کا کاال شاہ کاکو میں ہے۔  Riceصوبوں کا جناب لیڈر آف دی اپوزیشن کو پتا ہے۔ 
کا ایک تو ادھر ہے، ابھی میں نام بھول  NWFPح سندھ کا سکرنڈ میں ہے۔ اس طر

 ہیں اس میں تو ایک Research Centresرہا ہوں۔ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے
internationally liaison رکھنا ہوتا ہے۔Internationally ہم نے اس کواسquality  ،پر

کام صوبوں کا  basicا ہوں کہ یہہوتا ہے تو میں یہ سمجھت پر لے جاناstandardاس 
ہے اس لئے ہم یہ کرتے ہیں تاکہ Agricultural Countryہے۔ کیونکہ پاکستان ایک

seeds sector کو مزید promote کر سکیں۔Basically یہ صوبے کرتے ہیں اور 
almost جن کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ سارے مراکز ادھر مختلف عالقوں میں ہیں

ہمایوں صاحب۔ :آفیسرجناب پریذائیڈنگ 
میں ان کا شکریہ ادا  :محمد ہمایوں خان مندوخیلیئر سینیٹر انجین

 Researchکرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیرہ اهللا یار بلوچستان میں بھی 

Centers  بنا رہے ہیں۔ دوسرا ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جوResearch 

Centers alreadyہیں ان میں  بنے ہوئےB.T. Cotton کے حوالے سے کیا کوئی
research  ہوئی ہے اورon ground  کتناarea B.T.Cottonکےunder کاشت آیا ہے

 per acreمیں بہت آگے چلے گئے ہیں جس سے B.T. Cottonکیونکہ چائنا اور انڈیا

yield ا چاہتا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس پر کتنا کام ہوا ہے، میں یہ پوچھن
.Thank youہوں؟

جی منسٹر صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
کے B.T. Cottonانہوں نے ! جناب چیئرمین :جناب نذر محمد گوندل
 درست ہے کیونکہ انڈیا کی جوreservationحوالے سے پوچھا ہے۔ ان کی 

production  آئی ہے وہB.T. Cottonکے حوالے سے یقینًا بہت ہی زیادہ ہے جس تک 
 well reputedہم نہیں جا سکے۔ لیکن اس حکومت نے آتے ہی دنیا کی ایک سب سے 

company “MONSANTO”  سےdialogue  کیا ہے۔ اس سے ہم نے سارے معامالت
میں پڑا  Ministry of Lawکر دیا ہے اور یہsignہم نے  letter of inentطے کئے اور

پر کام کر رہے ہیں fast trackکریں گے۔ اس پر ہم MOU signہم  ہے جس کے تحت
ہے، اس demandہے، جو ملک کیdemandکیpublicاور انشاءاهللا تعالی اس میں جو 

لے رہے ہیں۔ جہاں تک ان کا دوسرا سوال ہے کہ  stepsکو مدنظر رکھتے ہوئے ہم
میں بڑے وثوق سے کہوں گا کہ ! ہوئی ہے تو جناب چیئرمینB.T. Cotton growکتنا 

نہیں کیا اگر کوئی ہوئی certifyنے اس کو  Provincial Seeds Corporationابھی تک 
بہت سے عالقوں میں کاشت کی  B.T. Cotton نہیں ہے۔ approved ہے تو وہ بھی
.that is not approvedگئی ہے لیکن

Mr. Presiding Officer: Thank you. We go to the next question. 
Question No.55 Mr. Muhammad Talha Mahmood. Any supplementary?

اگر ! جناب): وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار(درانی  اهللاڈاکٹرآیت 
اجازت ہو تو میں عرض کروں کیونکہ ہم لوگ پریس کے حوالے سے بھی ہو کر 

آئے ہیں۔
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آپ ذرا تشریف رکھیں۔ پریس ! طلحہ صاحب :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
important part ofبڑا  our proceedings ہے۔

ہاؤس کی طرف سے میں ! شکریہ جناب چیئرمین :درانی اهللاڈاکٹرآیت 
اور ساتھی مل کر گئے اور پریس کے دوستوں کے ساتھ مالقات کی۔ ان کا کوئی 

ہے۔ پریس genuineمسئلہ ہے۔ ظاہری طور پر اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ 
آزادکشمیر کے حوالے سے ہے۔ اس کا  کی آزادی کو کہیں دبایا گیا ہے اور جسٹس

ایک ہی حل ہے وہ یہ کہ امور کشمیر کے وزیر جو کہ شمالی عالقہ جات سے بھی 
کریں  requestبھی ہیں تو ان کو ہمMinisterکے Informationہیں اور کائرہ صاحب 

ہیں ان کو اور آزاد کشمیر کے مسئلے کو  grievancesگے کہ کل آ کر ان کی جو 
take over  کریں اور ان کا مفصل جواب دے دیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ کائرہ

کی ہے اس مسئلے کو  requestہم نے ان کو صاحب اس کا جواب دے دیں۔
ایوان میں زیر بحث بھی الیا جائے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آزادکشمیر اور 

لوگوں کی ہے اس پر وہاں کے  reportingپاکستان کے معامالت میں یہاں کی جو 
رائے جان سکیں۔

Mr. Presiding Officer: I appreciate your statement, it shows a lot of 
moral courage that being a Minister you have also already accepted their 
grievance and they do have a genuine grievance. So, I also direct that the 
honourable Leader of the House to get the Information Minister and the Minister 
for Kashmir Affairs in our next sitting if they could just give a statement on this 
matter.

 Ministerہم چاہیں گے کہ ! جناب واال :حسین بخاری رسینیٹر سید نی

for Information and Minster for Kashmir Affairs and Northern Areas  وہ آ کر اس
دیں۔ statementمیں کوئی  sittingمعاملے پر اگلی 

Mr. Presiding Officer: Thank you, next Question No. 55, Mr. 
Muhammad Talha Mehmood. Answer taken as read. 
55. *Senator Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for Health be 
pleased to state:

(a) the rates of various laboratory/medical tests being charged by 
the PIMS from the private patients; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the 
Government to provide the said facility free of cost to the patients?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The detail of rates of various 
laboratory/medical tests being charged by the PIMS from private patients are at 
Annex-A.
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(b) Presently, there is no such proposal under consideration.
Mr. Presiding Officer: Any supplementary?

سوال یہ  اس میں میرا! جناب واال :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
ہے کہ۔۔۔

تھا، میں  میں بھی ان کے ساتھ گیا! جناب واال :سینیٹر محمد زاہد خان
وقت دے  ی تھوڑا سانے بھی ان کو سنا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے بھ

 Leader of the Houseآپ تک پہنچا دوں اور آپ پھر  grievanceدیں، میں ان کی 
سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہو گا۔ وہ بے چارے کھڑے ہیں، ان کی کوئی ایسی بات 
نہیں ہے۔ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس 

س ہوا تھا اسی طرح ان کا وہاں پر کوئی کیس ہوا ہے۔ اس طرح ڈوگر صاحب کا کی
کر  faceکیس کو  وہ اس اور لگا ہے contempt of court پر journalistsکیس میں جن 

اس کو  in cameraہو جبکہ hearing in cameraاس کی  رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
ہے  کا جوعملہ شائع نہیں کر سکتے۔ اس کے عالوہ ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ

وہ  کرتا ہے، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، وہ بہت زیادتی
کہتے ہیں کہ ہم اس سے قاصر ہیں یہ چیزیں ہم شائع نہیں کر سکتے ہیں۔ جس 

agency  پر پابندی لگی وہ پاکستانی ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کی
jurisdiction جو وزیر صاحب کشمیر  یں اگر آ رہے ہیں تو پھرمیں آتے ہی نہیں ہ

کر رہے ہیں وہ ان سے بات کر کے اس مسئلے کا کوئی  look afterکو  کے امور
اس کے عالوہ صحافیوں کی  حل نکالیں اور ایوان میں آکر اس مسئلے کا حل بتائیں۔
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ت آگے نہ یہ با کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا کوئی الئحہ عمل بنا لیں تاکہ یونین
 گی تو پھر یہ لوگ یہاں پر بھی ہڑتال کریں گے، بڑھے کیونکہ اگر بات آگے بڑھے

میں شریک  ان کے صحافی اساس معاملے میں تمام پاکست وہ سڑکوں پر آئیں گے۔
ہو گا۔ سینیٹ کا اجالس اس  embarrassing ، اس طرح حکومت کے لیےےگ یںہو جائ

کو سنیں اور اس کو  grievanceہ ہم ان کییہ ہماری ذمہ داری ہے ک وقت جاری ہے
take up میری یہ گزارشات تھیں۔! جناب واال کریں تاکہ یہ مسئلہ آگے نہ بڑھے۔

نے یہی  literally honourable Ministerجی  :آفیسر جناب پریذائیدنگ
ان کی  نے پہلے ہی کہا ہے کہ Chairہے،genuine demandکہا ہے کہ ان کی 

grievance absolutely genuine  ہےاورalready the Leader of the House  نے بھی
 concerned Ministers one Minister for Informationمان لیا ہے اور کہا ہے کہ دو 

and other is Minister for Kashmir Affairs  وہ اگلیsitting  پر آئیں گے اور اس کو
study کر کے آپ کو statement  دیں گے، ان کوfully satisfy  کرنے کی کوشش

 تو اس کو حل کیا ہے genuine problemہماری یہی تمنا ہے کہ ان کا جو  کریں گے۔
 جائے

because we have the highest regard for the press and the freedom of the press. 
All political parties who are in this House have the greatest regard for our press 
and our press has been very very forthright. It has been very brave. It has 
highlighted the plight of the poor, the meek, the humble and the struggling and 
we have appreciated their great professionalism that they have shown and the 
responsibilities they have shown. So, we are also hoping that this matter will be
sorted out by the concerned Ministers and I have asked just for a day’s time so 
that it can be done and Insha Allah it will be looked into. 

صحافی حضرات واپس ایوان ! جناب واال :حسین بخاریرسینیٹر سید نی
میں آئے ہیں، میں ان کا شکرگزار بھی ہوں اور جیسے وزیر صاحب نے کہا

he can arrange a meeting of their representatives with the Minister for Kashmir 
Affairs where they can sit together and they can take some decisions on that 
matter, before coming to the House certainly I would like that we can arrange a 
meeting of their representatives with the Minister.

Mr. Presiding Officer: If it can be done tomorrow, it will be very 
appreciated. So, we carry on with the question hour because under the rules 
question hour is not to be interrupted.

 supplementaryمیں ! جناب واال :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان

question معامالت کے موقع سےفائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے 
۔ حل ہونے چاہییں کیونکہ ان کا اس وقت کردار اچھا جا رہا ہے

 پر ابھی آپ تقریر نہ کریں، اس! جناب واال :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
پنا سوال پوچھیں۔ا

میرا ضمنی سوال یہ ہے ! جناب واال :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
بڑی لمبی فہرست دی ہے۔  کی testsکے حوالے سے انہوں نے  PIMS Hospitalکہ 

وصول کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں غریب مریضوں  chargesیہ ٹیسٹوں کے جو 
تانا پسند کریں گے کہ پچھلے دو سالوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ کیا وزیر صاحب یہ ب
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میں انہوں نے اس مد میں کتنی رقم مریضوں سے وصول کی اور اسے کہاں پر 
کر رہے ہیں جن کی رپورٹوں میں  testsمیں اس وقت جو مختلف  PIMSخرچ کیا؟ 

حالت میں ہے ؟  ہوتی ہے تو کیا ان کی مشینری وغیرہ ٹھیک ambiguityکافی 
پر کتنا خرچ آیا ہے؟ اس کے  maintenanceں اس مشینری کی گزشتہ دو سالوں می

کے لیے جو نئی مشینری لی ہے اس پر کتنا خرچ ہوا ہے؟  testsعالوہ 
جی اعجاز حسین جاکھرانی صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

ہم نے  جہاں تک ان کا سوال ہے کہ :میر اعجاز حسین جاکھرانی 
tests ی ہے تو یہ ایک کی مد میں کتنی رقم وصول کfresh question  ہے اگر وہ نیا

کی فیسوں کا  testsسوال کریں تو میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ جہاں تک مختلف 
بھی لکھے ہیں۔ میں ان کو بتانا  chargesاور ان کے  testsتعلق ہے تو ہم نے سارے 

سے لیتے ہیں۔  private patients or outdoor patientsچاہتا ہوں کہ ہم یہ فیس صرف 
ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، اس  patient indoorجو 

میں بیت المال سے بھی مدد لی جاتی ہے، عشر و زکو ٰة والوں سے بھی مدد لی 
ہوتا ہے جس میں ہم ایسے  fundجاتی ہے اور اس کے عالوہ ہسپتال کا اپنا بھی ایک 

مریضوں کا عالج کرتے ہیں۔ 
کو اگر  chargesہیں ان کے  testsری بات یہ کہ ہمارے جو بھی دوس

private hospitals  سےcomparison  کیا جائے تو یہ بہت ہی کم ہیں۔ جہاں تک انہوں
 freeکر دینے چاہییں، ان کی یہ بہت اچھی تجویز ہے کہ یہ  tests freeنے کہا کہ یہ 

of cost اہیے، جبکہ ہماری موجودہ ہوں لیکن اس کے لیے ہمیں بہت سا پیسہ چ
financial conditions  میں یہ بہت مشکل ہو گا کہ ہم سب کا مفت عالج کر سکیں

مفت ہوتا ہے۔  لیکن جو غریب مریض ہیں ان کا عالج
اس کے عالوہ مشینری کی بات انہوں نے کی ہے، یہ بھی بہت اچھا سوال 

چکی ہے، اس کے لیے کافی پرانی ہو  انہوں نے پوچھا ہے۔ ہماری کچھ مشینری
 منظور ہو گئے ہیں، اب جیسے ہی ہمیں بجٹ ملے گا fundsموجودہ بجٹ میں 

میں  up gradationکر رہے ہیں اور اس  upgradeکو  PIMS کیونکہ اس بجٹ میں ہم
مشینوں کی خریداری بھی شامل ہے۔ انشاءاهللا تعالیٰ بہت جلد نئی مشینیں آ جائیں گی۔

سینیٹر سیمیں صدیقی صاحبہ۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
میرا وزیر ! شکریہ جناب چیئرمین :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی

 medical and laboratory tests chargesصاحب سے سوال ہے کہ یہ جو انہوں نے 
میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا دوسرے صوبوں  کی رقم لکھی ہوئی ہے

 PIMSیہ صرف  الگو ہوتے ہیں یا chargesیہی میں قائم سرکاری ہسپتالوں میں بھی 
 ہیں؟ اگر ایسا ہے تو charges differentہیں، کیا دیگر ہسپتالوں کے  chargesکے 

uniformity  کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیاhygiene خیال رکھا جاتا ہے؟  کا
ے کروانے ک testsسے  government labsکرتے ہیں کہ  preferبہت سارے لوگ 

کروائیں کیونکہ انہیں بھروسہ نہیں ہوتا کہ  testsسے  private labsبجائے وہ 
 even sterilization units ofصحیح ہیں یا نہیں ہیں،  reportsسرکاری ہسپتالوں کی 

government hospitals ان میں بھی صفائی سھترائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔
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کی بات کی  ratesہوں نے جہاں تک ان :میر اعجاز حسین جاکھرانی
ہوتے ہیں  ratesسرکاری ہسپتال ہیں ان میں تقریبًا ایک ہی  بھی ہے، ہمارے جتنے

کے اتنے زیادہ ہسپتال نہیں  Federal Governmentان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ 
میں ہے جہاں پر دو ہسپتال ہیں اور دوسرا  set up Islamabadہیں، ہمارا زیادہ 

الہور میں ہیں لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس کے عالوہ کوئٹہ  ے،کراچی میں ہ
نہیں ہوا ہے، جبکہ اسالم آباد اور  operationalمیں ایک ہسپتال ابھی تک صحیح 

جہاں تک انہوں نے صفائی کی  ہیں۔ ratesہے اس میں یہی  set upمیں جو  کراچی
ریف الئیں تو ہم ان کو ہیں۔ اگر وہ کبھی تش ہے، ہم بالکل کوشش کرتے بات کی

laboratory کافی خیال کیا جا رہا ہے۔ چیزیں کافی بہتر ہو صفائی کا جائیں گے۔ لے 
کا بہت خیال کیا جائے گا۔ hygienic conditionsگئی ہیں اور انشاء اهللا تعالیٰ آئندہ بھی 

Mr. Presiding Officer: Senator Mandokhel Sahib.

۔ جناب الرحیم �بسم اهللا الرحمٰن :ندوخیلحیم خان مسینیٹر عبدالر
 PIMSیعنی پبلک سیکٹر میں عوام کے ہسپتال  یہاں بات اس طرح آئی ہے! چیئرمین

ہم اپنے ملک کو فالحی مملکت کہتے ہیں  میں میڈیکل ٹیسٹ پر رقم لی جاتی ہے۔
کیا ہے لیکن اس میں اہم چیز صحت ہے۔  commitمیں  documents اور ہم نے اپنے

غریب ممالک بھی خرچہ کرتے ہیں اور عام لوگوں سے  پر پوری دنیا میںاس 
 There is noاخراجات نہیں لیے جاتے لیکن یہاں جواب آپ نے فرمایا ہے کہ 

proposal under consideration. میں  خیال نہیں ہے۔ ٹیسٹ کرنے کا کوئی یعنی مفت
خرچہ بنا سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ  یہ عرض کروں گا کہ یہ سب سے اہم ہے۔

 ہٰذال خرچہ کرنا چاہیے انہیں یہ سکتی ہے۔  ہماری حکومت یہاں سے بھی خرچہ بنا
 کو proposalوزیر صاحب سے کہ آپ اس  ،میں آپ سے یقین دہانی چاہوں گا

کریں گے کہ اس مسئلہ کو زیر غور النا  میں پیش Cabinetمیں یا  departmentاپنے
ہوں۔ یہ میری  free of costبھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ  چاہیے کہ ہسپتالوں میں جو

گزارش ہے۔
Mr. Presiding Officer: Thank you, Mir Sahib. 

معزز ممبر نے بہت اچھی بات کی ہے :میر اعجاز حسین جاکھرانی
ہونے چاہییں، یہی ہم چاہتے ہیں  freeیہ  یہاں پر کہ پبلک سیکٹر کے ہسپتالوں میں

کیونکہ صحت ایک بنیادی حق ہے اور یہ بنیادی حق  تے ہیںاور سب لوگ یہی چاہ
 Financialغریب لوگوں کو مفت ملنا چاہیے لیکن جناب ہماری مجبوری ہے، ہم 

Crisis  میں ہیں۔Financial crises  سے ملک گزر ہا ہے لیکن میں ان کو یقین دہانی
یں گے کیونکہ کر summary move یہ throughکے  financeکرانا چاہتا ہوں کہ ہم 

کے پاس جائے  Prime Ministerمیں جائے گی اس کے بعد  financeسمری پہلے 
کرے گی۔ moveضرور  summaryاپنے طور پر یہ  Ministry of Health گی۔

Mr. Presiding Officer: Thank you, Chaudhry Shujaat Hussain, 
*Question No. 56. 

                                                
* [Question No.56 deferred for next rota day.]
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میں اس سلسلے میں کچھ ! واالجناب  :سینیٹر چوہدری شجاعت حسین
جو  چونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہنا چاہوں گاکہ جب میں نے یہ سوال بھیجا تھا،

بے روزگار ہو چکے  اس میں تقریبًا الکھوں لوگ ۔ ٹیکٹسائل انڈسٹری کے متعلق ہے
ہیں۔ تمام اخبارات اگر پڑھ لیے جاتے تو وہاں سے بھی اس کا جواب مل جانا تھا 

یہ کہہ کر کہ جی جواب موصول نہیں ہوا، اس کو ٹال دیا گیا ہے۔ جب لیکن صرف 
ہے یہی جواب دیا جاتا ہے ہمیشہ۔ میرا خیال ہے جی آج میں آپ  سے یہ سینیٹ بنا

دی جائےکیونکہ یہ اتنے اہم  rulingسے درخواست کروں گاکہ کوئی اس قسم کی 
کافی نہیں  ،ہیں ہواکہ جواب موصول ن یہ کہہ دینا ان میں صرف ہوتےہیں، سوال

بتائیں کہ اتنی دیر بعد جواب دیا جائے گا یعنی ہفتے بعددو  dateہوتا۔ کم از کم کوئی 
ہفتے بعد۔ مجھے سوال کیے ہوئے ایک ماہ چھ دن ہو چکے ہیں۔ نئی روایات پیدا کی 

یہ کہہ دینا کہ جواب موصول نہیں ہوا،کافی  اور پرانی چھوڑی جائیں۔صرف جائیں
سوال تھا۔ تنا لمبایہ ا نہیں۔

Mr. Presiding Officer: There is just no justification for this. I will 
give the opportunity to the honourable Leader of the House to answer this,. I 
must also comment on it. There can be no justification on this. Notice over a 
month has been given by the honourable member. This question is of utmost 
importance but every question submitted by every member of the House, 
irrespective of which side of the isle he comes from, is of utmost importance. It 
is the responsibility of the concerned ministry to fulfil the requirement of the 
Senate. They should provide the answer and there can be no excuses for this 
except inefficiency, lack of interest or some other reason. I will take this under 
advisement and I will have a ruling on the time frame or whatever is to be taken 
to ensure that such things are not repeated and honour, dignity and the prestige 
of the Parliament and this House specially is not violated in such a way. 
Honourable Leader of the House, would you please…..

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Thank you, Mr. 
Chairman, certainly it has been rightly pointed out by Ch. Shujaat Hussain and it 
has been rightly observed by the Chair but I want to submit this, I got in touch 
with the concerned Minister yesterday on this issue that why the reply has not 
been received. He simply stated that in fact, it relates to the private sector and 
honourable member is seeking information from the private sector. That is only 
reason that reply could not be received. We ensure that in future reply comes 
from the ministry concerned and from the private sector. 

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: Thank you very much, take your seat. We 

defer this to the next rota day but the ruling is that no discussion because there is 
no reply. So, there is no supplementary. We cannot have supplementary. So, 
when the time comes, you are senior Parliamentarian. Please sit down. 

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: This has been decided for the next rota day 

but the ruling that has been demanded by the honourable mover that will be 
given in a day or two. I absolutely agree with that. Question No. 57, Mr. Salim 
Saifullah Khan. 
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57. *Senator Saleem Saifullah Khan: Will the Minister for Health be 
pleased to state the names of medicines of banned or registration of which 
cancelled during the last three years along with reasons thereof?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) During the last three years 297 drugs 
(Annexure A) were banned and registrations were cancelled on the basis of 
safety, efficacy and quality.

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

Mr. Presiding Officer: Any supplementary?

 یہ ہے supplementaryمیرا ! جی جناب  :صدیقی سینیٹر سیمیں یوسف
honourable Minister  سے کہ جوdrugs ban ہیں اور وہ مارکیٹ میں فرو  ہوچکی

یا ان کی فروخت کو روکنے کے  کے لیے recoveryخت ہو رہی ہیں، ان کی 
نے کیا اقدامات کیے ہیں؟  governmentلیے

میر اعجاز حسین جاکھرانی صاحب۔  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
 honourable جہاں تکشکریہ جناب۔  :میر اعجاز حسین جاکھرانی

Member Sahiba کوئی کہہ رہی ہیں drug ban مارکیٹ میں فروخت  ہوئی ہیں اور وہ
کوئی  ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ informationجہاں تک میری  ہو رہی ہیں۔
 اگر مارکیٹ میں بالکل فروخت نہیں ہو رہی۔ ہے bannedجو  drugبھی ایسی 

honourable Member Sahiba  کو کسیspecific drug  کا علم ہے تو ہمیں بتائیں کہ وہ
.we will definitely take actionکو پتہ ہے تو  فروخت ہو رہی ہے جن کا ان

میں نے وزیر صاحب سے پوچھا تھا کہ  :صدیقی سینیٹر سیمیں یوسف
اس کی فروخت اگر ہوتی ہے یا نہیں  سلے میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔اس سل

نہیں ہے کہ  hundred percent sureاس کو روکنے کے لیے۔ یہ کوئی  ہوتی ہے،
کس طرح رکھا جا رہا ہے؟  checkاس پر  فروخت نہیں ہو رہی ہوں گی۔

 mechanismاس کے لیے ایک ! جناب :میر اعجاز حسین جاکھرانی
ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور  Drug Inspectorsمارے پاس، ہمارے پاس ایک ٹیم ہے، ہے ہ

 دیکھتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں اور سارا کچھ اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے۔
بھی کام ہے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جیسے میں نے  اس میں صوبوں کا

اگر  ہو۔ banجس پر  بک رہیپاکستان میں نہیں  drugعرض کیا ہےکہ ایسی کوئی 
کیا ہوا ہےاور وہ  banنے  Ministry of Healthہے جس کو ہماری  drugکوئی ایسی 

ایسی کوئی نشان دہی  اگر ہے۔ criminal actاس کے باو جود بک رہی ہے۔ یہ تو پھر 
لیں گے جی۔  actionکریں تو ہم ضرور ان پر 

Mr. Presiding Officer: No further supplementary. So, we move to 
the next one. Mr. Muhammad Talha Mehmood, Question No. 58. 
58. *Senator Muhammad Talha Mahmood: Will the Minister for Industries 
and Production be pleased to state:

(a) the number of vehicles of the Heavy Mechanical complex 
Texila placed at the disposal of Ministry; and

(b) the amount spent on the maintenance and fuel of those 
vehicles since July 2008?
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Mian Manzoor Ahmad Wattoo: (a) Since 11th March, 2009, one 
vehicle of Heavy Mechanical Complex viz Suzuki Liana Car is attached with 
Ministry of Industries, and Production.

(b) The above vehicle was attached with Ministry of Industries & 
Production in March, 2009 and since then Heavy Mechanical Complex have not 
spent any amount on fuel/maintenance charges.

Repair and Maintenance cost is being met by the Ministry. An amount 
of Rs. 43477/- is spent on its repair, maintenance and fuel.

اس سے پہلے میں یہ ضرور !جناب :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
صاحبان بڑی ہوتے ہیں اور یہ وزیر  importantکہنا چاہوں گا کہ یہ سواالت بڑے 

مشکل سے یہاں تشریف التے ہیں۔ ہمیں ادھر تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے کہ ہم کوئی 
question طریقے سے  کرتے ہیں تو ہم صحیحsatisfied  ہوں۔ اگر یہ ایک طریقے

نے  کہ آپ نے سوال کیا، انہوں سے سٹیج ڈرامہ چل رہا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں
ہم یہ سواالت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔  جواب دیا بس مکانے والی بات

کرنے کے لئے بڑی محنت کرتے ہیں اور یہ سواالت کرنے کے بعد اس کو اس 
طریقے سے اگر اڑا دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں کم 

 publiclyاز کم ایسے جواب دینے چاہیے جس سے اس کے اندر کوئی فائدہ آئے،
کوئی بہتری آئے۔ نہ کہ ہم نے سوال کیا ی ئدہ آئے، جس میں ملک و قوم کفا کوئی

اور انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اس سے آگے آپ بات نہیں کر 
دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں  سکتے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ ادھر

ہوگی۔  تیکہ یہ زیاد
ہے۔ رولز  interpretationآپ کی ایک  یہ تو :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

سے بن رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی  centuryجب بنتے ہیں، یہ 
 3ہونا چاہیے، اسی لئے  satisfiedلئے کہ ممبر صاحبان کو پوری طرح 

supplementary question allowed  ہوتے ہیںon any question.  جواب جو ہے لکھا
نہیں ہے تو اس کے  satisfiedپڑھنا چاہیے، اس کے بعد اگر ممبر  ہوا آتا ہے۔ وہ
کرنے کا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال  supplementary questionپاس حق ہے 

کہ ہر ممبر  that is insufficient timeسوال کرنے کا۔ تو  اکرنے کا، پھر تیسر
satisfied ہو سکتا ہے۔ And it also gives us an opportunity for other members of 

the House to participate in that question and get answer.            

میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا ! جناب :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان
کے حوالے سے میرا یہ سوال تھا۔ اس میں وزیر صاحب یہ بتائیں گے  HMCکہ یہ 

ں ہے؟ جس ایک گاڑی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ کہ یہ گاڑی کس کے استعمال می
سے پہلے اس وزارت کے پاس  2009گاڑی وزارت کو کیوں دی گئی ہے۔ مارچ 

کتنی گاڑیاں تھیں اس مذکورہ ادارے کی؟ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس وزارت کے 
جتنے بھی ذیلی ادارے یا ان کی کارپوریشنیں ہیں ان کی کتنی گاڑیاں ہیں جو 

کے پاس ہیں؟ اس وقت صنعت تباہ ہو چکی ہے۔ ان کی گاڑیاں ان کے پاس وزارت 
کیا کر رہی ہیں؟ مجھے ذرا اس کا جواب دے دیں۔ 

جواب دے دیں۔ ! جی منسٹر صاحب :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
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ممبر صاحبان نے جو ! شکریہ جناب چیئرمین :اهللا درانی تڈاکٹر آی
question مپلیکس کے گاڑیوں کے متعلق تھا۔ انہوں نے کیا تھا وہ ہیوی مکینیکل ک
میں سے دو، تین سیکشن اس کے بن جاتے ہیں۔  کیا ہے اس question put ابھی جو

پہلی سیکشن کے جواب میں، میں ان کو یہ بتا دوں کہ ہیوی مکینیکل کمپلیکس کی 
اندر چونکہ ضرورت تھی اور اس کی  ایک گاڑی سوزوکی کار کی منسٹری کے

کسی جوائنٹ سیکرٹری لیول پر پورا کرنا تھا۔ کیونکہ گاڑیوں پر ضرورت کو 
لگی ہوئی تھی اور ایک گاڑی ہیوی مکینیکل کمپلیکس کے ادارے  banپچھلے سال 

کی وجہ سے کوئی   financial crisisسے منسٹری نے لے لی ہے۔ چونکہ ہم لوگ 
جس کی بنیاد  ہے کہ practiceگاڑی خرید نہیں سکتے تھے۔ اس وجہ سے یہ سابقہ 

کو لے کر دالیا جاتا ہے۔  entitled officerپر کہیں سے بھی کوئی گاڑی کسی 
جہاں تک ان کا سوال ہے کہ ہیوی مکینیکل کمپلیکس میں کتنی گاڑیاں 

کے پاس ہیں۔  entitled officersگاڑیاں ہیں جن میں سے چھ گاڑیاں وہاں پر  17ہیں؟ 
رمت کا کام ہو رہا ہے۔ باقی گاڑیاں ہیوی ان میں سے تین گاڑیوں پر اس وقت م

نہیں کی ہے۔  purchaseمکینیکل کمپلیکس کے اندر ہیں۔ کوئی ایسی نئی گاڑی ہم نے 
 freshکا تعلق ہے ذیلی اداروں سے تو اس کے لئے  questionجہاں تک ان کے نئے 

notice  دے دیں۔ اس کا جواب مکمل طور پر ہمnext session  میں دے دیں گے۔
میں  next sessionیہ اگر ! جناب :سینیٹر محمد طلحہ محمود آریان

تو مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔  جواب دیں گے
Mr. Presiding Officer: Kindly make sure that is done. O.K. 

آپ کا نام میں نے لکھا ہوا ہے۔ ان کے بعد ہے۔ جس نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے اس کی 
لے ہے۔ اسحاق ڈار صاحب۔ باری پہ

میری گزارش یہ ہے ! جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر محمد اسحاق ڈار
کہ جناب وزیر صاحب یہ بتائیں کہ کن رولز کے تحت یہ گاڑی لی گئی ہے؟ 

Federal Government rules don’t allow to use the assets of attached departments, 
organizations and independent entities.

اگر ماضی میں تھی تو اس کو  practiceکے تحت انہوں نے لی ہے؟ یہ  ruleیہ کس 
 HMCکریں کہ یہ گاڑیاں واپس  undertakeبند ہونا چاہیے اور منسٹر صاحب یہاں 

کی گاڑی استعمال نہیں ہوگی۔  attached department بھیج دیں گے اور آئندہ کسی
Sir, what is good governance?  ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے اس کو ٹھیک

سے گاڑیاں  attached departmentکرنا ہے۔ آپ کے پاس پیسےنہیں ہیں تو آپ نے 
میں آپ کے توسط سے ! لینی شروع کر دیں۔ یہی ہوتا رہا ہے پاکستان میں۔ جناب

ی لینا چاہتا ہوں کہ یہ گاڑ commitmentمیں یہ  Houseمیں منسٹر صاحب سے اس 
کے  ruleفورًا واپس کی جائے گی یا مجھے یہ بتائیں کہ کس فیڈرل گورنمنٹ کے 

 Federal Government rules don’tتحت انہوں نے یہ گاڑی وہاں سے منگوائی ہے؟ 
allow. 

Mr. Presiding Officer: Let the honourable Minister answer. Please 
no cross talk and when somebody is speaking another can not speak. 

ہے آپ کا۔ آپ کو پورا موقع  Next questionآپ کا نام ہے، میں نے لکھا ہوا ہے۔ 
ملے گا۔ جی منسٹر صاحب۔ 
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بات یہ ہے کہ اس میں ہو ! شکریہ جناب چیئرمین :ت اهللا درانیڈاکٹر آی
ر ہیں اور انہوں سکتا ہے کہ قانون کوئی نہ ہو۔ چونکہ ڈار صاحب سابقہ فنانس منسٹ

نے اپنے دور میں بھی پابندیاں لگائی تھیں۔ آج اس سے متعلق کوئی قانون نہیں ہوگا 
لیکن یہ اخالقی قانون ہے جس کے مطابق ایک ادارہ اپنے ذیلی ادارے سے لے لیتا 

گاڑی  RIA-9679بھی پابندی کریں گے اور  یہے۔ تو آج سے ہم اس اخالقی قانون ک
گے۔ کل سے واپس کر دیں 

 .Thank youبڑی مہربانی۔  :سینیٹر محمد اسحاق ڈار

Mr. Presiding Officer: Very good. Kazim Sahib, last 
supplementary question. 

میں کوئی زیادہ بات ! جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر محمد کاظم خان
ر طریقہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں منسٹرز صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو طو

اپنایا جارہا ہے، اس طور طریقے میں صرف یہی ہے کہ اس میں کسی نے کہا کہ 
میرا سوال ہے، تو اس نے کہا کہ میرا جواب ہے۔ یہ یہاں تک ہوتا ہے، کوئی 

satisfactory  جواب نہیں آتا۔ ہر سوال کرنے والے کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا
اور صحیح  satisfactoryچاہوں گا کہ بڑا سوال ہے اور میرا جواب ہے۔ تو میں یہ 

بھی مطمئن ہو اور سوال کنندہ بھی مطمئن ہو۔  Houseجواب دینا چاہیے تاکہ 
Mr. Presiding Officer: Thank you very much, Kazim Sahib. I must 

appreciate the Minister has given a categorical assurance and we hope that it 
will be carried out as per the direction of the Minister and we move to the next 
question. Nazar Gondal Sahib. 

اس بات پر مجھے یقینًا اپنے ! جناب چیئرمین :جناب نذر محمد گوندل
کی  کرنے satisfyدوست سے اتفاق نہیں ہے۔ ہم پوری تیاری کرکے آتے ہیں۔ ہم 

نہیں ہوگا جس  questionاهللا تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایسا کوشش کرتے ہیں اور 
کر لیں  sorryنہیں کریں گے تو خود  satisfyنہیں کریں گے۔ اگر ہم  satisfyپر ہم 

لیکن یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے کہ وزیر آکر کوئی ایسا کہے  گے۔
اختالف ہے اور میں  کہ آپ کا سوال ہے اور میرا جواب ہے۔ اس سے مجھے یقینًا

لوگ ہیں۔ ایسی  electedکے ممبرز ہیں اور  Houseسمجھتا ہوں کہ منسٹر زبھی 
 .Thank youکوئی بات نہیں ہے۔ 

Mr. Presiding Officer: Next question is 59, Dr. Muhammad Ismail 
Buledi. 

59. *Senator Dr. Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Health he 
pleased to state the details of sanctioned posts in BPS-04 to 22 in Sheikh Zayed 
Hospital Quetta and the number of persons appointed in each grade?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: Detials of sanctioned posts (BS-4 to
BS-22) in Sheikh Khalifa Bin Zayed Hospital, Quetta are given below:—

————————————————————————————————
———

BPS No. of Posts Filled Vacant
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————————————————————————————————
———

22 Nil Nil Nil
21 Nil Nil Nil
20 19 02 17
19 17 07 10
18 42 09 33
17 174 43 131
16 170 05 165
15 02 02 00
14 13 11 02
12 19 15 04
11 09 04 05
09 81 55 26
07 35 24 11
06 82 51 31
05 29 18 11
04 42 31 11

————————————————————————————————
———

Total 734 277 457 
————————————————————————————————
———

Mr. Presiding Officer: Any supplementary?

 pointہمارے ساتھی نے یہ ! جناب :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی
کے یہاں پر جواب دیئے جاتے ہیں اور وزیر صاحب نے کہا  questionsاٹھایا تھا کہ 

یا یقین دہانی ہمیں  suretyتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو یہاں کہ میں اتفاق نہیں کر
کرائی جاتی ہے تو وہ جب ہم سوال منسٹری میں بھیجتے ہیں تو وہ پہلے سے طے 

۔۔۔۔ کرتے ہیں کہ یار اس کا جواب تو ہونے دیں یہ کیا کرے گا؟ ہم تو وہاں جاکر
ہے؟ وہ تو کیا  supplementaryنہیں، آپ کا  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

point of order  پر ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ! جناب :سینیٹر ڈاکٹر محمد اسمٰعیل بلیدی

یہ رولنگ دے دیں کہ وہ اگر ذمہ داری سے جواب دیں گے تو اس کو اپنائیں اور 
implementation   بھی کرائیں۔

تال جو کوئٹہ میں ہے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ شیخ زید ہسپ! جناب
بہت خوبصورت ہسپتال ہے۔ میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ اس ! چیئرمین

ہسپتال کو جاکر دیکھیں۔ اچھی بلڈنگ ہے اور دبئی کے شیخ نے اس پر بڑی رقم 
کرنے گیا تھا۔ وہاں  visitخرچ کی ہے۔ تین، چار مہینے پہلے میں اس ہسپتال میں 

نہ وہاں دوائیاں  ،ی مجھے وہ بلڈنگ نظر آئی۔ نہ وہاں سٹاف ہےایک یتیم خانہ جیس
میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کتنی ! ہیں اور نہ وہاں گاڑیاں ہیں۔ جناب چیئرمین

ہیں اور کتنی خالی  کتنی پوسٹیں آپ نے ابھی تک پر کیپوسٹیں منظور ہیں اور 
ئے، اس کے بارے میں کے ل administrationگریڈ تو اہم ہوتے ہیں  21اور  22ہیں؟ 
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nil  17میں  20لکھا ہے۔ یہ تو ہمارے بلوچستان کے لئے جائز نہیں ہے۔ باقی گریڈ 
پوسٹیں خالی  33میں 18پوسٹیں خالی ہیں۔ گریڈ  10میں  19پوسٹیں خالی ہیں۔ گریڈ 

پوسٹیں ایک  457پوسٹیں خالی ہیں۔ آپ آخر میں دیکھیں کہ  131میں 17گریڈ ہیں اور
ہوا تھا۔ میں نے پہلے  completeمیں یہ ہسپتال  1998ے لئے ہیں۔ غریب صوبے ک

ہمارے  بھی منسٹر صاحب سے سوال کیا تھا۔ ابھی تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ
اور اگر بلوچ ہوتے ہوئے ازالہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کس  وزیر صاحب بلوچ ہیں

ں وزیر حکومت ہے اس لیے می کے پاس جائیں۔ موجودہ حکومت ایک جمہوری
 postsبتا دیں کہ کب تک وہ یہ  time tableصاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا 

 OPDوہاں ہسپتال میں اب تک  اخبارات میں دیں گے؟ postsیہ  کب پر کریں گے ؟
ہے ؟ اس کے لیے وزیر صاحب مجھے کیا  availableہی ڈاکٹر  ہے اور نہ نہیں

assurance دیں گے؟
Mr. Presiding Officer: Yes, honourable Minister.

شکریہ جناب چیئرمین۔ پہلے تو میں  :میر اعجاز حسین جاکھرانی
 Houseاور  معزز ممبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھے سواالت اٹھاتے ہیں

لے آتے ہیں۔ انہوں نے شیخ زید ہسپتال کے متعلق بہت اچھا  issuesمیں بہت اچھے 
ہسپتال  کہ بلوچستان میں شیخ زید جیسا it is very unfortunate! اب سوال اٹھایا۔ جن

یہ ! کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ یہ بالکل اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ جناب
سے بلوچستان  situationہے اور یہ بہت اہم ہے۔ اس وقت جس  issueبلوچستان کا 

یہاں بتانا  backgroundگزر رہا ہے آپ سب کو پتا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی 
اور  نے بلوچستان کو تحفے میں دیا تھا kingیہ ہسپتال دبئی کے ! جناب ۔ چاہتا ہوں
کے حوالے  provincial governmentمیں  1998کر کے  building completeاس کی 

ہوئی تھی اور اس  handoverصرف  buildingتک یہ  2005سے  1998 ۔ کر دیا گیاتھا
نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ شیخ زید ہسپتال ایسے ہی  provincial governmentپر 

ہے اور اس پر بہت خرچہ کیا گیا ہے۔ اس کے  buildingبند رہا۔یہ بہت خوبصورت 
جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے وہ اس Senatorsمیں اس وقت کے  2005بعد 

ہ یہ ہسپتال شوکت عزیز کے پاس گئے اور انہیں بتایا ک Prime Ministerوقت کے 
چالئے۔ پھر  خود Federal Governmentصوبے سے چل نہیں پا رہا اس لیے اسے 

نے  Federal Governmentمیں پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق اسے  2005
کرنے کے لیے  runنے اسے  Federal Governmentاپنےذمے لے لیا۔ اس کے بعد 

یہ جون  ۔ ہونا تھا completeمیں  2009اور اسے جون  کا ٹائم مقرر کیا تھا تین سال
اور اس کے لیے ہمیں  نہیں ہوا completeجو ابھی گزر گیا ہے لیکن یہ ابھی تک 

نے اس بند پڑے ہسپتال میں  �Federal Government! جناب ۔ مزید ٹائم درکار ہے
ہو کر  treatآتا ہے اور  patientشروع کی جہاں روزانہ ایک ہزار  OPDمیں  2007

کا مسئلہ ہے وہ ابھی  operation theatreور ا indoor patientsا ہے۔ جہاں تکچال جات
 660جس میں مختلف  equipmentsاس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے  ۔ تک بند ہے

items جن  ،ہیںfurniture, X-ray machines ہیں وہ دبئی گورنمنٹ نے ہمیں  وغیرہ
جو  I personally met with the Minister of Health !دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جناب

 میں جنیوا میں ان سے مال تھا اور پچھلے مہینے وہ وزیر صاحب، دبئی کے ہیں



33

انہوں نے  ،اور میری ان سے مالقات ہوئی تھی پاکستان میں تشریف الئے تھے
promise ہماری  کیا ہے کہ وہ بہت جلدیrequired میں  ۔ چیزیں ہمیں دے دیں گے

پر  priorityاور میں اس کو  It is always on priority کہ بلوچستان وعدہ کرتا ہوں
 most probably next month Iانہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور  ۔ دیکھ رہا ہوں

will be traveling to Dubai  صرف اس مسئلے کوsettle  کرنے کے لیے کہ ہمیں وہ
equipments اس کے بعد جو  ۔ دیے جائیںvacancies ں ان کے خالی ہونے کی ہی

main reason میں صرف  یہ ہےکہ ہمارے ہسپتالOPD run اور پورا  ہو رہا ہے
ہم  employeesمسئلہ ہے۔ اگر اتنے  financialمیں نہیں ہے کیوں کہ  functionہسپتال 
انشاء هللا تعالیٰ  ۔ اور ہسپتال بھی نہیں چل رہا ہے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے لے لیں

کیا  promiseجن کے لیے دبئی گورنمنٹ نے  ملیں گے equipmentsہمیں جیسے ہی 
کرنا شروع کر دیں گے۔ runہو گا ہم اس ہسپتال کو  fulfillہے جیسے ہی وہ 

جی مندوخیل صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
بلیدی صاحب نے بڑی ! جناب واال :سینیٹر عبدالرحیم خان مندوخیل

وزیر صاحب نے بھی اس کا جواب بڑی تفصیل سے دیا۔ وضاحت واال سوال کیا اور 
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غریب لوگ ہیں اور ہمیں اس قسم کے مواقع مل 

کی  20اندازہ لگائیں کہ گریڈ ! رہے ہیں لیکن ان کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ جناب واال
19 posts  کی١٩خالی پڑی ہیں، گریڈ  17ہیں اور posts ہے اور اس میں  17 کی تعداد

 174کی  17خالی ہیں، گریڈ  33اور  ہیں posts 42کی  18گریڈ  خالی ہیں، 10سے 

posts 131اور اس میں  ہیں posts 170 کی16گریڈ  ،خالی پڑی ہوئی ہیں posts ہیں 
 posts 734اسی سے اندازہ لگا لیں کہ مجموعی ! جناب  ۔ خالی ہیں posts 165اور 
خالی پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری  457ہیں اور باقی  posts filled 277جن میں سے  ہیں

شروع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ  projectعرض یہ ہے کہ جب بھی کوئی 
اگر  ۔ منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیےکہ مستقبل میں ہمیں اسے کس طرح چالنا ہے

 permanentکسی نے بہادری کر کے ہمیں کوئی چیز عطا کی ہے تو پھر اس کو 

basis  پر چالنے کے لیے کوئی انتظام بھی ہونا چاہیے۔ میں نے صرف اپنی یہ
observation دی ہے۔

ہو گئی ہے۔ وزیر  observation noteآپ کی  :ائیڈنگ آفیسرذجناب پری
صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔

میں پہلے ہی عرض کر چکا ! جناب واال :میر اعجاز حسین جاکھرانی
بھی ا operation theatre اور Indoorکر رہا ہے اور  OPD runا صرف ہوں کہ ہمار

دوسری بات کہ  نہیں ملے ہیں۔ equipmentsتک شروع نہیں ہوئے ہیں کیوں کہ ہمیں 
بتانا چاہتا ہوں کہ  main reason میں اس کی ،خالی ہیں postsانہوں نے کہا کہ اتنی 

کی جاتی ہے اور ہر صوبے کا  quota-wise post announceہے کہ  ruleہمارا ایک 
کیا ہے اور اخباروں میں بھی دیا ہے  quota-wise announce! جناب  ۔ کوٹا ہوتا ہے

نہ فرنٹیئر کے کوٹے کا بندہ وہاں آتا  ،لیکن اس وقت جو بلوچستان کی حالت ہے
دینے آتا ہے، سندھ کے بھی کچھ  candidate interviewہے، نہ پنجاب کا کوئی 

گ آتے ہیں باقی نہیں آتے۔ یہ بڑی وجہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے اور حصے کے لو
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نہیں ہو  posts filled inنہیں کر سکتے اور اسی لیے بہت ساری  abolishکوٹے کو ہم 
رہیں۔

جی بگٹی صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
جو سوال ! شکریہ جناب چیئرمین صاحب :سینیٹر شاہد حسن بگٹی

کا جواب مجھے وزیر صاحب کی تفصیل سے مل گیا ہے۔ اس میرے ذہن میں تھا
جی ڈاکٹر صاحب۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

چیزیں عرض  technicalمیں کچھ ! جناب :سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک 
Federalکرتا ہوں کہ وہاں بلوچستان میں  Government جن میں  کے دو ادارے ہیں

کا شکار ہیں۔ میری  mismanagementسے ایک شیخ زید ہے لیکن یہ دونوں ادارے 
 Chairpersonکی  Standing Committee on Healthآپ سے گزارش ہے کہ ہماری 

 exerciseیہ مسئلہ آپ اس کمیٹی کو بھیج دیں تاکہ کمیٹی اس پر  ،کلثوم بی بی ہیں
 ،کی بات ہے in jobs rules relaxationجیسے کہ آپ نے کہا کہ ! جناب ۔ کرے

میں ہمارا جو  JPMCحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ صا جاکھرانی
ہے اور  FCPS doctorہمارا وہاں صرف ایک  ۔ نہیں کیا گیا observeکوٹہ ہے اس کو 

 He is working as Medical Officer FCPS۔ سال سے وہاں میڈیکل آفیسر ہے 18وہ 
ہیں جو  FCPS qualifiedکے قریب  80گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس وقت ۔  ہے

ٹھیک  .as Medical Officersجونیئر پوسٹوں پر اس وقت کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں 
جہاں کہیں آپ  kindlyسندھ کے نہیں آتے تو  ،نہیں آتے FCPS ہے اگر پنجاب کے

اس میں کوئی خرابی  ۔ کریں relaxکو  rulesلوگ مل جاتے ہیں آپ ان  qualifiedکو 
ہمیں کوٹہ نہیں دے رہے ہیں اس طرح دوسری کئی  میں آپ JPMCنہیں ہے۔ 

میں گزارش کروں گا کہ ہمارے تین،  ۔ جگہوں پر آپ ہمیں ہمارا کوٹہ نہیں دے رہے
پر تھے۔  postsچھوڑ دیے اور وہ اچھی اچھی  jobsنے کراچی میں اپنے  Ph.Ds چار

میری  گیا۔ کیا  refuseوہاں جاکر خدمت کریں گے لیکن ان کو  کچھ نے کہا کہ جی ہم
کو دے دیں تاکہ وہ  task Health Committeeوزیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہ 

وزیر صاحب کو  suggestionsکریں اور اپنی   exploreان دونوں اداروں کو جاکر 
دیں۔ 

صاحبہ  کی چیئرمین Health Committeeیہ جو :پریذائیڈنگ آفیسر جناب
she canہوئی ہیں،  electابھی  take notice of this and call her meeting. Nobody can 

stop her and of course it is upto her and she is the authority. I am sure she is very 
very active and she has been very active and she will.            

اس کو  میں انشاء اهللا شکریہ جناب واال۔ :سینیٹر کلثوم پروین
Committee   میںtake up  کرلوں گی۔

ہیں۔ انہوں نے  hardworkingشکریہ۔ یہ بہت :پریذائیڈنگ آفیسر جناب
بہت اچھا کام کیا ہے پچھلے تین سالوں میں۔
 suggestionیہ بہت اچھی  شکریہ جناب۔ :میر اعجاز حسین جاکھرانی

اور ہمیں  جائے اور دیکھے Health Committeeہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، 
suggestions دے اور وہ ہمارے لیے helpful گا لیکن میں اس  ہوHouse  کو یہ بھی

کوئٹہ گئی تھی  دو، تین دن پہلے Inspection Teamبتانا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم کی 
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ش کرے پی reportکرکے آئی ہے اور وہ جلد ہی اپنی  inspect وہ اس سلسلے میں اور
میں پیش کر دوں گا اگر آپ حکم  Houseمیں اس ی جیسے ہی پیش کرے گگی اور 

جانا  Health Committeeدیتے ہیں اور  suggestionsکریں گے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا 
دینا  recommendations and suggestionsاور وہ بھی اپنی  جائے چاہتی ہے تو وہ بھی

.they are very welcome ،چاہتے ہیں وہ دیں

Mr. Presiding Officer: Thank you Mir sahib. I must commend you. 
You were very well prepared and you gave detailed answers for the satisfaction 
of the members. Now, Question No.60, Khalid Mahmood Soomro.

ب انہوں نے لکھا ہے کہ جوا :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
موصول نہیں ہوا۔ مجھے بتایا جائے کہ کتنے سالوں میں جواب ملے گا۔ 

Mr. Presiding Officer: No, no. This is already,

ہے اور اس  اٹھا لیا بہت پہلے relevant pointچوہدری شجاعت حسین صاحب نے یہ 
بھی  ےن Leader of the Houseبھی دے دی ہے اور اس پر  detailed rulingپر ہم نے 

 questionکیا ہے۔ ہر supportنے بھی  honourable Ministerکیا ہے اور supportہمیں 

important question  ہوتا ہے، اس کا reply آنا چاہیے تھا۔ There is no excuse for it. 
                   .it stands deferred. Now, question No.61اب چونکہ جواب نہیں ہے تو 

                   

پہلے بھی سوال تھا، اگرچہ الیاس بلور  :اق ڈارسینیٹر محمد اسح
ہے۔ pure internal informationیہ تو  ۔ کیا correct صاحب نے اس کو

Mr. Presiding Officer: No, no. I agree with you. This is 
inexcusable. Now, Question No.61, Dr. Khalid Mahmood Soomro.

پوچھا ہے کہ  میں نے اس میں یہ :سومرو سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود
17 grade  سے اوپر کی تفصیل بتائیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی تک ایک

۔۔۔۔۔۔ مہینے میں
آپ نے کیا ہے۔  simple question وہی نا بہت :پریذائیڈنگ آفیسر جناب

 supervisionہیں یا ان کو کچھ پتا نہیں ہے یا  inefficient رہے ہیں یا وہ یا تو وہ ٹرخا
کے آپ اگال  صحیح نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مہربانی کر

جی  آپ دیکھیں کہ! کا بھی وہی حال ہے۔ جناب واال ، 61سوال لے لیں۔ سوال نمبر 
ئی کے پاس کو Ministryمعلومات نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک مہینہ گزر گیا ہے اور 

 Again same comments, same کے پاس افسر کتنے ہیں۔  معلومات نہیں کہ ان
remarks. Now, we take up question No.62, Dr. Khalid Mehmood Soomro.          

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

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

(b) the number of posts lying vacant in the above organizations in 
BS-17 and above, with grade wise and province wise break up?
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Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) List showing the names of officers, 
designation and place of domicile is at Annex-A.

(b) List of vacant posts BS-17 and above in Health Division (Main),
grade-wise and province-wise is at Annex-B.

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

پر میں نے اپنے محترم وزیر  62 :ینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومروس
صحت صاحب سے پوچھا تھا کہ وزارت صحت اور اس سے ملحقہ جتنے ادارے 
ہیں یا ہسپتال ہیں ان کی تفصیل بتائی جائے۔ گریڈ سترہ اور اس سے اوپر مجھے جو 

کی تفصیل تو ہے،  NICVGکا تو ہے،  JPMCا کی گئی ہیں ان میں تفصیالت مہی
PIMS  کی تو تفصیل ہے لیکن بلوچستان میں اگر ہمارے وفاق کا کوئی ہسپتال ہے

پنجاب میں ہمارا اگر کوئی ہسپتال ہے تو اس کی کوئی  ۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں
یں ان کی کوئی تفصیل نہیں، صوبہ سرحد میں اگر ہمارے ہسپتال کام کر رہے ہ

تفصیل نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہیا کردہ معلومات ہیں یہ مکمل نہیں۔ نمبر 
میں گریڈ سترہ اور اس سے اوپر  PIMSجو تفصیالت مجھے مہیا کی گئی ہیں  ٢

افسران کام کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے صرف سترہ ہیں۔ صوبہ سندھ کا  290
صے سے چیخ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کو کس بنتا ہے۔ ہم عر %19قانونی کوٹہ 

جرم میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پچاس سے پچپن پوسٹیں صوبہ سندھ کا حق بنتی 
 PIMSہیں جو ہمیں نہیں دی جا رہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کو 

میں اپنے کوٹے کے مطابق اپنا حق کب ملے گا۔ اس کے بعد چلڈرن ہسپتال میں 
ہے، سندھ کے  103یڈ سترہ اور اس سے اوپر کام کر رہے ہیں ان کی تعداد گر

صرف گیارہ ہیں، دس سے گیارہ بندے ہمارے باقی بنتے ہیں جو ہمیں نہیں دیئے جا 
رہے، ہمیں اپنا کوٹہ چلڈرن ہسپتال میں کب ملے گا۔ اسی طرح ایم سی ایچ سنٹر میں 

تین کا  ف دو ہیں ہمارا تقریبًاچھبیس بندے کام کر رہے ہیں صوبہ سندھ کے صر
میں گریڈ سترہ اور  Burn Care Centerکوٹہ مزید بنتا ہے، نہیں مل رہا، کب ملے گا۔ 

سب کے سب صرف صوبہ پنجاب سے  اس سے اوپر بارہ آدمی کام کر رہے ہیں
ہیں۔ باقی صوبوں سے کسی ایک بندے کو نہیں لیا گیا آخر کیوں؟ وجوہات کیا ہیں۔ 

سب  چھ بندے کام کر رہے نگ میں گریڈ سترہ اور اس کے اوپر کےکالج آف نرس
آخر  ،کے سب صوبہ پنجاب سے ہیں، دوسرے کسی صوبے کا کوئی بندے نہیں

افسران  ٢٢١کیوں، وجوہات کیا ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہسپتال اسالم آباد میں 
ں تیس سے سندھ کے صرف سترہ ہی ۔ گریڈ سترہ اور اس سے اوپر کام کر رہے ہیں

زیادہ باقی ماندہ آسامیوں میں ہمارا حق بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا آخر کیوں؟ یہ 
آسامیاں الگ ہیں۔  میں پر شدہ آسامیوں کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ خالی

پر، نرسنگ سٹاف میں صوبہ سندھ  deputationاسی طرح کنٹریکٹ پر، 
گریڈ سترہ اور اس سے  بندے 29کے ساتھ واضح زیادتی ہے۔ نرسنگ سٹاف میں 

کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟  28اوپر کام کر رہے 
وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ اکٹھا جواب دے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

دیں گے۔
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جی ہاں وہ اکٹھا جواب دیں میں اس  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
کو ذرا مکمل کر لوں۔ 

سپلیمنٹری سوال ہوتا ہے کہ آپ صرف سوال  :پریذائیڈنگ آفیسرجناب 
کافی تفصیل میں منسلکہ پڑھ رہے ہیں۔ کر لیں۔ آپ

میرے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
رہی ہے میں تفصیالت اس ایوان میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے میری خوش 

وزیر صحت کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے اگر ان کے  قسمتی ہے کہ ہمارے وفاقی
دور میں بھی ہمیں حق نہ ملے تو پھر کب ملے گا۔ 

جی ہاں اب ان کو جواب دینے دیں۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
ابھی تو میری بہت ساری باتیں باقی  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

ہیں۔
supplementaryنہیں :جناب پریذائیڈنگ آفیسر can only be one 

supplementary, one question.                                        

اب آپ کی مرضی ہے مجھے  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
بولنے دیں یا نہ بولنے دیں۔

اب آپ کو میں نے بہت چانس دیا ہے۔ اب آپ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
خود انصاف کریں۔

صوبہ سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا  :کٹر خالد محمود سومروسینیٹر ڈا
ہے، زیادتی ہو رہی ہے، میں تمام اداروں کی تفصیالت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ 

اجازت دیں گے تو پیش کروں گا، نہیں دیں گے تو بیٹھ جاؤں گا۔
ہوگیا ہے کہ ان کو ساری  understoodابھی یہ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

جواب دینے ہیں جو ان کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں۔باتوں کے 
ابھی میں نے ایک چوتھائی  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

تفصیالت بھی بیان نہیں کیں۔
 وہ سپلیمنٹری میں نہیں ہو سکتا۔کسی :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

parliaments of the world ا ہے۔میں نہیں ہوتا اور نہ ہماری پارلیمنٹ میں ہوت
ہوں کہ صوبہ  میں احتجاج کرتا :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو 

اس ظلم اور زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ ،سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے
ٹھیک ہے آپ پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھ سکتے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

 Call Attentionآپ  دے سکتے ہیں، motionآپ  ،دے سکتے ہیں resolutionہیں، آپ 

Notice قانون دان ہیں۔ بڑے  خالد صاحب آپ بہت۔ دے سکتے ہیں
آپ ہمیں بولنے دیں۔ :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو 

 motionآپ  ،دے سکتے ہیں resolutionآپ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
دے سکتے ہیں۔ آپ کو بات کرنے کا  Call Attention Noticeآپ  دے سکتے ہیں،

ہی رہنے دیں۔ قانون کے  question hourکو  question hourآپ  ۔ دیا جائے گاموقع 
کے مطابق چلیں باقی بھی اس کے ساتھ چلیں گے، آپ کو  rulesساتھ ساتھ چلیں، 
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بھی زیادہ بولنے کا موقع ملے گا۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے آپ ان کو جواب تو 
دینے دیں۔ 

بلوچستان والے خوش نصیب ہیں  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
بولنے کا موقع تو ملتا ہے، مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا۔ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو 
رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ آواز مالئی ہے۔ ہم بھی آپ کی طرح مظلوم 

ہوں۔  ہیں۔ کیوں نہیں بوال جا رہا؟ زیادتی ہو رہی ہے، میں اپنا حق مانگ رہا
آپ یہ چاہیں گے کہ ایک سوال کے اوپر لوگ  :اب پریذائیڈنگ آفیسرجن

                                 .Supplementary means supplementary ایک گھنٹہ بولیں۔

جتنی زیادتی ہوگی اس زیادتی کے  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو
ی ہمارے ساتھ قیام پاکستان مطابق وقت دیں تاکہ ہم زیادتی بیان تو کر سکیں۔ جتن

سے لے کر آج تک زیادتی ہوئی ہے۔
وزیر صاحب سے جواب چاہتے ہیں آپ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

ختم ہو گیا ہے۔ question hourکیونکہ 
میں آپ سے بصد ! جناب عالی :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو 

ھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ احترام عرض کرتا ہوں، میں سندھ کا نمائندہ ہوں۔ مج
میں بیان کروں۔  ایوان باال کی داستانیں جو ظلم ہو رہا ہے میں اس

کیا آپ چاہتے ہیں کہ جواب ملے۔ :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
میں صرف جواب نہیں چاہوں گا ان  :سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو

دھ کے ساتھ زیادتی کی ان کو حق دینا پڑے گا جو سن ۔گا سے اپنا حق لےکر رہوں
گئی ہے۔

میں صرف جواب کے لیے بیٹھا ہوں اس کے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
اگلے بزنس پر آئیں گے۔ ختم کر کے question hourبعد 

جواب کیوں نہیں چاہیے لیکن پہلے  :سومرو سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود
میری شکایت تو سن لیں۔

question :جناب پریذائیڈنگ آفیسر hour  میں موالنا صاحب یہ نہیں
 resolutionہوتا۔ آپ کو قانون کا اچھی طرح سے پتا ہے آپ موشن پیش کریں، آپ 

دیں، جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں وہ آپ  Call attention Notice آپ، پیش کریں
آپ ضرور کریں کیونکہ آپ کا حق ہے  کا حق ہے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔

ق کو نہیں مارے گا۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی کوئی آپ کے ح
موقع دیں، سو ممبران ہیں ان کو بھی چانس دیں۔ ایک آدمی سارا وقت خود نہ لے 

لے۔ 
)مداخلت(
آج سب روٹھ رہے ہیں یہ چوتھے ہیں جو  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

بھی کر رہے ہیں  supportروٹھ رہے ہیں اور قانون کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور لوگ 
 ۔ I am unheard of it in parliamentary historyکہ جی وہ ایک گھنٹے کے لیے بولیں۔ 

وزیر صاحب جواب دینا پسند کریں گے۔
میں جواب دے دیتا ہوں۔ :میر اعجاز حسین جاکھرانی
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توجہ کریں آپ کے پوائنٹ کا جواب دے رہے  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
ہیں۔

)مداخلت(
میں معزز ممبر کا ! شکریہ جناب  :میر اعجاز حسین جاکھرانی

شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعلق سندھ سے ہے اور انہوں نے خود ہی کہا کہ میرا 
! بھی تعلق اسی صوبے سے ہے۔ میں بھی سندھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جناب واال

انہیں دی گئی ہے انہوں نے پہال سوال جو کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو تفصیل 
اور سرحد کی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل میں نے ان چیزوں  اس میں بلوچستان، الہور

کے  Ministry of Healthالہور میں  ۔ کی دی ہے جو مرکزی حکومت کے پاس ہے
پاس کوئی ہسپتال نہیں ہے اس لیے میں نے اس کی کوئی تفصیل نہیں دی کیونکہ 

کوئٹہ میں ہمارا کوئی ہسپتال  ،ٹہ کی بات تھیمیرے پاس نہیں تھی۔ جہاں تک کوئ
یہ منسٹری کا ابھی تک مکمل ہسپتال  still it is a projectنہیں ہے۔ شیخ زید ہسپتال 

میں دیئے اس لیے  projectمیں نے الگ  answerکے  projectنہیں ہے اس لیے 
بلوچستان کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا۔

انہوں نے جو  ۔ کو کوٹہ نہیں دیا جاتاکہا کہ سندھ  جہاں تک انہوں نے
سوال کیا تھا اس میں صرف تفصیل پوچھی تھی کہ ہمیں تفصیل بتائی جائے کہ 

سترہ گریڈ اور اس سے اوپر کتنے مالزمین ہیں اور ان کا تعلق  ،کتنے ڈاکٹرز ہیں
کس کس صوبے سے ہے۔ یہ پوچھا گیا تھا ہم نے اس کی تفصیل انہیں دے دی۔ اگر 

سندھ کا  ،زیادتی ہو رہی ہے ے کہ کوٹہ کے حساب سے سندھ کے ساتھوہ سمجھت
ہے تو ان کے سوال میں یہ بات نہیں تھی۔ اگر ان کی اس  کوٹہ ان کو نہیں دیا جا رہا

ہم منسٹری  He can sit with meانہوں نے دیئے  figuresجو  observationطرح کی 
ے کے حوالے سے یہ پورا سندھ کے کوٹ ،سے پوچھ سکتے ہیں کہ سندھ کا کوٹہ

ہے یہ بالکل نیا سوال ہے۔ میں ان کو یقین دہانی  issueکیوں نہیں ہے۔ یہ بالکل نیا 
کرانا چاہتا ہوں چونکہ میں بھی سندھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ سندھ ہو یا کوئی اور 

میری منسٹری کی طرف  ۔ صوبہ ہو کسی صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے
شکریہ۔ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔سے کسی صوبے 

خالد صاحب ان سے وقت طے کر لیں، آپ  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
 Question hourکریں گے۔ satisfyکیا ہے کہ یہ آپ کو  offerانہوں نے آپ کو  ،بیٹھیں

is over.†

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

(a) the number of industrial units working in NWFP and the 
number of workers therein; and

(b) the number of sick industrial units in NWFP and the number 
of workers affected due to their closure?

Mian Manzoor Ahmad Wattoo: (a) There are 1552 industrial units 
established so far in NWFP and 66129 workers are employed therein.

                                                
[*The Question Hour is being over the remaining questions and their answers 
will be placed on the table of the House.]
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(b) There are 702 sick/closed industrial units and 20230 workers 
have been affected due to their closure.
65. *Senator Muhammad Ismail Buledi: Will the Minister for Health be 
pleased to state:

(a) the date of completion of buiding of Sheikh Zayed Hospital, 
Quetta;

(b) the time by which hospital will start functioning; and
(c) the amount approved and released for the said hospital during 

the last three years?
Mir Aijaz Hussain Jakhrani: (a) The building of Sheikh Khalifa Bin 

Zayyed, Federal Hospital, Quetta was completed by UAE Government in 1998.
(b) The hospital has been functioning since April, 2007 for out door 

patients. In door patient facility will be operationalized when equipment is 
received.

(c) Approved cost of PC-I is Rs. 497.220 million out of which funds 
released to the hospital during last three years are as follows:—

(Rs. in million)
2006-07 Rs. 230.000
2007-08 Rs. 108.750
2008-09 Rs. 80.000

            ——————
    Total: Rs. 418.750 
             ——————

66. *Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Food and Agriculture be 
pleased to state:

(a) the steps taken / being taken by the Government to enhance 
per acre yield of various crops and to achieve self reliance in agricultural 
outputs; and

(b) the achievements of various R and D institutions in this regard 
during the last three years?

Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) The steps taken by the present 
government to enhance per acre yield of various crops and to achieve self-
reliance in agricultural outputs are mentioned at Annexure-I, along with the 
achievements gained thereupon.

(b) There are two principle agricultural research institutes of 
federal government which include Pakistan Agricultural Research Council 
(PARC), Islamabad and Pakistan Central Cotton Committee (PCCC), Karachi 
Achievements of PARC & PCCC are attached at Annexure-II & III respectively.
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Annex-II
2-PAKISTAN AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL
The achievement of various R&D Institutions in PARC, during the last three 
years are as under:
PLANT SCIENCES DIVISION.

 The National Agricultural Research System (NARS) has developed 34 
high yielding and disease resistant varieties of various crops.

 Genetic resource base was strengthened and about 67371 
accessions/lines of field and horticultural crops were acquired, 
screened, documented, maintained and distributed among the breeders.

 Production technology of all the field and horticultural Crops and some 
of the medicinal plants/herbs have been standardized and published in 
the national language for the use of farmers.

 Resource saving techniques like Bed-planting, Aerobic Rice &
Alternate Wetting and Drying (AWD), alternate furrow irrigation in 
sugarcane etc. have been standardized and demonstrated at farmer’s 
fields.

 To control the insects, pests and diseases, Integrated Pests Management 
(IPM) Models for various Crops were designed and demonstrated at 
farmer’s fields. Biological control of sugarcane borers has been 
standardized and demonstrated at farmer’s fields.

 Bio Control Labs. Were established in six sugar mills. In addition, 
technical assistance for mass rearing of natural enemies was provided 
to eight sugar mills in Punjab, Sindh and NWFP.

 Farm Machinery Institute, NARC introduced, re-design, fabricated, 
tested, demonstrated and commercialized five equipments and 
machines.

 Tea production technology has been standardized and demonstrated at 
farmer’s fields on an area of 218 acres. 315 progressive farmers, tea 
growers, extension workers and field staff of provincial extension 
department have been trained in tea processing. Tree nurseries have 
been established in AJK, Swat and Battagram. About one million 
nursery plants have been provided to FATA, AJK and Swat area.

NATURAL RESOURCES DIVISION
ACHIEVEMENTS.
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 Boron application significantly affected the yield of rice sown in wheat 
rice system. The 
highest grain yeld was achieved from 2 kg B ha-1 application each to 
rice and wheat crop. This increase of yield was 74.1% over control.
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Proposals for Research & Development

i. Cotton Leaf Curl Virus (CLCV)

*During the last few years Cotton Leaf Curl Virus (CLCV) and 
Mealy Bug emerged as new decease/pest which cause a 
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considerable loss to the Crop. The Cotton Leaf Curl Virus 
(CLCV) disease seriously damaged in mid-nineties due to which 
the cotton production was sustained at an average of ten million 
bales. The researchers managed the disease by providing CLCV 
tolerant varieties and due to this Country produced a record crop 
of 14.3 million bales in 2004-05 but CLCV threat still exists and 
measures are being taken to cope with this problem.

ii. Trainings under Integrated Pest Management.

*Under the project of integrated pest management (IPM), 
trainings in following aspects of pest management were provided.
- Safe, effective and timely use of pesticides.
- Selection for appropriate machines, their calibration and 
maintenance etc.
- Proper selection of formulation/Products for different pest 
situations.
- Importance of various pest control options/strategies i.e. 

calendar, supervised and integrated pest control methods etc.
Determination of economic threshold level to decide for proper 

control measures.
- The main aim of the training was to emplower the growers to 

decided for appropriate control measures, to get/obtain the 
higher/better yield keeping in view their own resources.

ii. Introduction of Bt. Cotton.
- Number of proposal of Bt. Cotton varieties are being 

introduced in Pakistan with the approval of MINFA from 
Economic Coordination Committee (ECC), LOI and MoU in 
collaboration with Ms/Monsanto.

67. *Senator Prof. Khurshid Ahmed: Will the Minister for Food and 
Agriculture be pleased to state:

(a) the quantity of wheat produced in the country during the years 
2008 and 2009;

(b) the quantity of wheat imported during the said period; and
(c) the steps taken by the Government to achieve self-reliance in 

wheat production?
Mr. Nazar Muhammad Gondal: (a) Wheat production during 2007-08 

was 21 million tones while according to the 2nd estimates (received from the 
provinces) wheat production for year 2008 – 2009 is 23.420 million tonnes.

(b) Wheat imports during 2007-08 were 1.7 million tonnes and in 
2008-09 2.6 millions tones. 

(c) To achieve the self-reliance in wheat production, Government 
has taken the following steps:—
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(i) The Guaranteed Minimum Price (GMP) of wheat for 2008-09 
was increased to Rs. 950/- per 40 kgs.

(ii) Target of 6.5 million tones of wheat was fixed for procurement 
by the public sector.

(iii) Government increased the subsidy on fertilizer to the tune of 
Rs.32 billion and also removed GST on fertilizer and pesticides. 

(iv) Ensured timely availability of inputs like seed, fertilizer and 
pesticides/herbicides. The supply of Agri. Credit to farmers was 
also increased.

(v) The farmers were advised for judicious use of water and micro-
management of irrigation water at local level through active 
coordination of Irrigation and Agriculture Departments.

(vi) Under Grow More Wheat Campaigns Federal/Provincial 
Agriculture Departments disseminated information to the growers 
through electronic and print media on production technology of 
wheat crop. Provincial Agriculture Departments also educated the 
farmers at the field level regarding bringing more area under 
wheat and adoption of good agricultural practices for increasing 
wheat productivity.

68. *Senator Nawabzada Mir Haji Lashkari Raisani: Will the Minister for 
Health be pleased to state the budget allocated for the Ministry of Health and the 
amount given for health sector in Balochistan during the last three years with 
year-wise break up?

Mir Aijaz Hussain Jakhrani: The budget allocation for Ministry of 
Health and amount given thereof for health sector in Balochistan during last 
three years is as follows:—

(Rs. in million)
————————————————————————————————
———

Year Allocation Amount given for 
Health Sector in 

Balochistan
————————————————————————————————
———

2006-07 14,471.032 295.824
2007-08 18,064.310 156.022
2008-09 18,166.489 178.741

————————————————————————————————
————

Total: 50,701.831 630.587
————————————————————————————————
————

70. *Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi: Will the Minister for 
Food and Agriculture he pleased to state the number of persons appointed in the 
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Ministry and its subordinate offices during financial years 2007-08 and 2008-09 
with grade-wise and province-wise break up?

Mr. Nazar Muhammad Gondal: Number of persons appointed in 
the Ministry of Food and Agriculture(Main) and its attached 
departments/subordinate offices during the financial years 2007-08 and 2008-09 
with grade-wise and province-wise are as under:—

A - MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (MAIN)

BPS Province-wise break-up
Merit Punjab Sindh(U) Sindh(R) NWFP Balochistan AJK FATA/FANA Total

1-7 1 1 - - 1 - - - 03
Total 1 1 - - 1 - - - 03
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Mr. Presiding Officer: I take up the leave applications.

Leave of Absence
Mr. Presiding Officer: Dr. Khalid Mahmood Somoro could not 

attend the sitting on 20th June during the 54th Session and on 24th July he has 
requested for grant of leave from the House for these days. Is leave granted? 

(The  Leave  was  granted)
Mr. Presiding Officer: Syeda Sughra Imam could not attend the 

sitting on 27th July and has requested for grant of leave of the House for that 
day. Is leave granted?

(The  Leave  was  granted)
Mr. Presiding Officer: Mr. Sabir Ali Baloch has requested for grant 

of leave of the House from 29th to 31st July. Is leave granted?
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(The  Leave  was  granted)
Mr. Presiding Officer: Syed Javed Ali Shah has requested for grant 

of leave of the House from 28th to 31st July. Is leave granted?
(The  Leave  was  granted)

Mr. Presiding Officer: The following Ministers and Ministers of 
State have been committed that they could not be able to attend the sittings of 
the Senate for the period mentioned against their names: 

- Mr. Najam-ud-Din Khan, for 28th and 29th July
Minister of State for Frontier Region. 

- Mr. Muhammad Afzal Sandhu, for 29th July.
Minister of State for Law and Justice.

- Haji Ghulam Ahmed Bilour, from 3rdAugust to  
Minister for Railways. end of session.

- Mr. Babar Khan Gohari, for 29th and 30th July
Minister for Ports and Shipping. 

So we come to the item No, 3. Mr. Muhammad Afzal Sandhu Minister of state 
for Law and Justice, to lay before the Senate the Prevention of Electronic 
Crimes Ordinance, 2009 (Ordinance No. VIII of 2009), as required by Clause 
(2) (a) (II) of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. 

If he is not there the Leader of House may do it. Points of order are 
coming after this. This is part of the,…. legally we cannot take them up until we 
come to that.

ہے۔ point of orderجناب  :سینیٹر الیاس احمد بلور
Mr. Presiding Officer: I will take up the point of order when I 

finish the business before the House. I will take them up, just two minutes three 
minutes more. 

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: I beg to move that I 
intend to lay before the Senate the Prevention of Electronic Crimes Ordinance, 
2009 (Ordinance No. VIII of 2009), as required by Clause (2) (a) (II) of Article 
89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan.

Mr. Presiding Officer: Thank you. It stands laid. Now I take up the 
next, Call Attention Notice, Senator Prof. Muhammad Ibrahim Khan and Mst. 
Afia Zia Sahiba and they have requested that this be deferred by in writing. So it 
is hereby deferred. 

کیا ہے۔ deferکو  ۴ایٹم نمبر آپ نے  :سین بخاری ر حسینیٹر سیدنی
پر۔ requestان کی  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: Probably the movers 
are not present in the House, neither Prof. Ibrahim is here nor Mst. Afia Zia is 
here. So this relates to an urgent public importance matter you know and they 
are not interested to move it. It should not be deferred.

Mr. Presiding Officer: No, but the honorable member was here 
herself and she had to leave for some important matter and that little 
consideration can be given and I have granted it. Now, I come to ………..

(Interruption)
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Mr. Presiding Officer: I can only take points of order not more 
than three or four and for that the only one who has followed the proper 
procedure is Senator Bangash because he has given me notice. So, upto Aazan I 
can take the points of order. Bilour sahib! your name is noted.

(Interruption)
Mr. Presiding Officer: Your name is noted. You can’t just take the 

floor when you feel like it. He gave a notice two hours before you. Senator 
Bangash gave me a notice two hours ago. Senator Bangash gets seniority over 
you in this matter because he gave me a chit two hours before you.

Senator Abdul Nabi Bangash: Thank you Mr. Chairman.

مسئلہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم
Mr. Presiding Officer: Senator Bangash.

یہ ایک بہت ہی اہم ! جناب چیئرمین ۔ شکریہ :ی بنگشسینیٹر عبدالنب
 It is related to our Pakhtoon Khaw as well as to our Overseas, I am۔ مسئلہ ہے

representing both of them. بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ٕ PIA ۔ نے
 from Duabiچلتی ہے پر  a.m 45-12 میں mid nightروزانہ flightپشاور سے ایک  ۔۔

to Peshawar that flight کہ  آپ یقین جانیےdaily base  پر بارہ گھنٹے سے لے کر
shortage ofوہ یہ بتا رہے ہیں کہ  reasonہوتی ہے اور  delayسولہ گھنٹے تک  air 

crafts. اس کے عالوہ PIA flights اور اسالم آباد کے لیے  کراچی ،ملتان ،جو الہور
پونے  آج وہاں سے جو فالئٹ ۔ کے مطابق چل رہی ہیں regularly scheduleوہ  ہیں

وہ ہمارے پاکستان کے وقت کے  ،آپ یقین جانیے ۔ ایک بجے صبح چلنے والی تھی
 confirmابھی تک مجھے  لیکن دیا گیا تھا scheduleمطابق سات بجے تک اس کا 

ٹھانا اور پشاور جو لوگ نہیں ہے روزانہ سولہ گھنٹے لوگوں کو وہاں انتظار میں ب
پارہ  ،سے چترال رشتے دار بڑے دور دراز عالقوں،آتے ہیں ان کے عزیز

وہ  ہر جگہ سے پشاور اس کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ خان ڈی آئی،چنار،ٹانک
سے ہم ہر جگہ زیر عتاب  PIA تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پشاور کے شہری نہیں ہیں

 PIAتو بات یہ ہے کہ ہر جگہ  اری کر رہے تھےوز آہ ابھی ڈاکٹر صاحب جو ۔ ہیں
is National carrier and we Pushtoons specially prefer to travel by National 

Carrier. میں وہاں کی کئیorganizations  کوrepresent  کرتا ہوں، یہ باتrecord  پر
کا  National carrierدفعہ پختونوں نے اس رویے کی وجہ سے اپنے  ہے کہ ایک

boycott  کیا کہwe will not travel by PIA  اور وہalmost ground  ہونے پر آ گئی
تھی تو ہم نے پھر بیچ میں بیٹھ کر، اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب چیئرمین 

 nationalان کو بال کر بٹھا کر آپس میں صلح کرا دی تھی کہ یہ ہمارا  وہاں تھے،

carrier ھ یہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ لیکن ہمارے سات ہے
کہ پشاور کے لیے  جب ہیں aircrafts available دیگر حصوں کے لیے ملک کے

پاس  پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل ایک جواب پیش کیا جا رہا ہے چونکہ ہمارے
shortage جس وجہ  ہے اس لیےہم صرف پشاور کے لیے جہاز مہیا نہیں کر سکتے

اپنے گھر آنا چا ہ رہے  دو ڈھائی تین سال کے بعد مارے مسافرغریب لوگ جوسے ہ
 please۔ رہی ہے ان کو اور ان کے عزیزو اقارب کو کافی تکلیف اٹھانی پڑ ہیں

ہو کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا  inquiryپاس بھیجیں اس کی  اس کو کمیٹی کے جناب آپ
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 I۔ ایسی چھوٹی بات نہیں ہے چیز کہ یہ میری آپ سے گزارش ہوگی Please sir۔ ہے

can tell you one thing sir.  کہ اس پر پھر وہیreaction صوبے کے ہمارے گا ہو 
 ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتی چلی آ رہی ہے National carrier پختون بھائیوں کا، کہ

 ۔ تھی monopolyاس کی بھی میں وجہ بتاؤں کہ پہلے ان کی  ۔ یہ کیوں کرتے ہیں
Airlines were not allowed to land in Peshawar صرف اس وقت PIA  پشاور پر

land آج کل ۔ تو اس وقت بھی زیادتی ہو رہی تھی کرتی تھیforeign airlines  نے
because of some security reasons  وہاں پرland تو  کرنا بند کر دیا ہےPIA  والوں

 ultimatelyاس کا ۔ شروع کر دیا ہے رویہ اختیار کرنا نے پھر ہمارے ساتھ وہی
میری  ۔ پر مجبور ہوں گے بائیکاٹ کرنے کا PIA نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے لوگ پھر

 please take some actionگزارش ہے کہ اس سے پہلے یہ معاملہ اتنا آگے بڑھے
against PIA people to tell them that why it is happening. Thank you sir.               

                                     

Mr. Presiding Officer: Thank you Senator Sahib. I hope that the 
officers from the Ministry of Defense have noted this for the Federal Minister 
for Defenses because he looks after PIA. The Chairman of the Defense 
Committee was here anyway, he has already taken decision on this that he is 
going to call a meeting of the PIA as quickly as possible and this should be 
taken as part of the agenda.

 he shouldقائد ایوان سے کہیں کہ آپ تھوڑا :سینیٹر عبدالنبی بنگش
ensure that this matter is taken up in the committee because it is a very serious 

matter.   
Senator Muhammad Azam Khan Swati: Sir, this is core matter 

for our province. I think, that this matter be referred to the committee.
Mr. Presiding Officer: This is what I have done. I have said that 

the Defense Committee will take up this matter and this should be incorporated 
in its agenda in its first meeting which they will call on PIA. Next on list is 
Senator Semeen Siddiqui. Please take the floor.

میں آپ کے توسط سے ! جناب چیئرمین :صدیقی سینیٹر سیمیں یوسف 
کو ایک بار پھر یاد دالنا چاہتی ہوں کہ اس ہاؤس میں بہت شور  لیڈر آف دی ہاؤس

اور سارے سینیٹرز کا  بھی ہوئی اور احتجاج بھی ہوا request اور بہت ہوا
۔۔۔۔۔ ہے کہ حج کوٹے کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے issueمشترکہ

) اذان مغرب سنائی دیایوان میں پر اس مرحلے (
اور Treasury Benches اس ہاؤس میں :سینیٹر سیمیں یوسف صدیقی

اس کو  کی ایک ہی آواز تھی کہ پارلیمنٹیرین کو جو حج کوٹہ دیا جاتا تھا یشنزاپو
ہوئی  Cabinet meeting دوبارہ دیا جائے اس کو بند نہ کیا جائے۔ ابھی دو دن پہلے

 It seems that whatever we are۔ ں بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیاہے لیکن اس می

requesting is falling on deaf ears.  یہی ہماری پارلیمنٹیرین کی اہمیت اور یہی
 کو لے لیں ہزار کا کوٹہ ہوتا ہے اگر آپ سوسنیٹیرز مال کر  totalعزت ہے کہ پورا 

ہزار کا  تو مشکل سے تین چار ے لیںکو بھی ل اور اگر آپ پارلیمنٹ کے لوئر ہاؤس
کو بیچا گیا ہے اس  زیٹریہ خیال ہے کہ اس کوٹے کو حج ٹور آپر  میرا ۔ کوٹہ ہوگا
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 They۔ بھی نہیں ہے کاکوئی خرچ لیے ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس میں گورنمنٹ

will just have to give us the quota  یہ سب لوگ اپنےpersonal expense ے پر جات
اس کے ۔ تو یہ ایک عوامی مسئلہ ہے میں رہ جاتے ہیں balloting حاجی حج ہیں جو

کرتی ہوں کہ  requestسے دوبارہ  لیے میں آپ کے توسط سے لیڈر آف دی ہاؤس
اور میرا خیال ہے کہ سارا  کریں please take upکوپرائم منسٹر سے  matterاس 

کرے گا۔ supportمعاملے میں میری  ہاؤس اس
)ڈیسک بجائے گئے (

گزارش یہ ہے کہ جب ! جناب چیئرمین :حسین بخاریرسینیٹر سید نی
 I brought this thing into the notice of the Primeتو  ہواissue raiseپہلے یہ 

Minister. In fact this was not a decision of an individual but this was a decision 
of the Cabinet. So, it has to go back to the cabinet.  اور اس کے لئے وزیر اعظم

 I had a word with the Minister forکر دی ہے۔  constituteصاحب نے ایک کمیٹی 

Religious Affairs also today. مجھے اور وزیر ،خورشید صاحب اس کمیٹی میں 
 we should send recommendations to theہے کہ گیا کیا nominate موصوف کو

cabinet. Earlier decision was taken by the Cabinet. After the recommendations, 
on this matter the decision would be taken by the Cabinet. Certainly the 
committee is going to meet in this week and after that we will send our 

recommendation to the Cabinet for that matter. سینیٹر سیمیں یوسف
میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں۔! جناب واال :صدیقی

Mr. Presiding Officer: There can be no discussion on a point of 

order. Mr. Bilour Sahib. محترمہpoint of order پر   discussionنہیں ہوتی ہے۔
ابھی تک اس کمیٹی کی ! جناب واال :محمد زاہد حسین سینیٹر

meetingنہیں ہوئی ہے۔
)مداخلت(

 نہیں meetingابھی تک اس کمیٹی کی  :حسین بخاری یرسینیٹر سید ن
!ہوئی ہے

)مداخلت(
وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بلور  :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

جلدی فرمائیے۔ نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے۔۔ صاحب
مائیک خراب ہونے کی وجہ سے آواز سنائی ( :سینیٹر الیاس احمد بلور

)نہ دی
)مداخلت(

Mr. Presiding Officer: You need not to reply but if you like to 
clarify. Clarification would be appreciated. Please satisfy the member.

کرتا  appreciate میں :حاجی میرلشکری رئیسانی سینیٹر نوابزادہ
ہم کوشش کریں گے کہ ممبر صاحب نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا ہے، ۔ ہوں

positive results ان کو دے دیں۔ جو results کیونکہ  ۔ آئے ہیں، وہ بہت پرانے ہیں
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question اگر یہ بہت پرانا تھا۔fresh question  دے دیں تو اس پر میں اپنا جواب دوں
گا۔ 

مائیک خراب ہونے کی وجہ سے آواز سنائی ( :س احمد بلورسینیٹر الیا
لیں گے۔ وہ اس  oath شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بننے والے ہیں۔ کل وہ) نہ دی

کا جواب دیں گے۔
لیں گے۔ oathوہ  کل انشاء اهللا :جناب پریذائیڈنگ آفیسر
مائیک خراب ہونے کی وجہ سے آواز سنائی ( :سینیٹر الیاس احمد بلور

)ہ دین
Mr. Presiding Officer: Kindly take a note of it. Thank you very 

much.
کرنا تھا۔ point of order raiseآپ نے کوئی ! رؤف صاحبہ آخری سوال ہے۔ سبینہ

میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے ! جناب چیئرمین :سینیٹر سبینہ رؤف
روڈ صوبے کی ایک اہم شاہراہ کی طرف دالنا چاہتی ہوں۔ بلوچستان میں ہرنائی 

ہے۔ اس پر دو سال پہلے سے تعمیر شروع کی ہوئی ہے لیکن تاحال وہ مکمل نہیں 
تاکہ یہ روڈ جلد  کریںadviseہوئی۔ لہذا حکومت بلوچستان میں متعلقہ ادارے کو 
مکمل ہو جائے اور عوام کو ریلیف مل جائے۔ شکریہ۔

Mr. Presiding Officer: Thank you very much. I think, Hamayon 
Sahib, you are the last one. If you could make a quick answer, then ask the 
question because earlier you have raised your hand.

جناب بلوچستان سے  :محمد ہمایوں خان مندوخیل یئرانجینسینیٹر
بلوچستان  ریکوڈک ۔ بلوچستان It is regardingمتعلق میرا ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے۔

کچھ عرصہ  کاپر فیلڈ ہے۔ ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا کاپر فیلڈ کا وہ
کیا گیا جس کے مطابق ایشین کاپر agreementپہلے ایشین کاپر کمپنی کے ساتھ ایک 

 کرتی ہے اور miningکی  copperکی کمپنی کو، جو shares, Chile %37.5کمپنی نے 
37.5% shares  25طارق گولڈ کے ہیں اور% shares  بلوچستان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے

 1کر لی تھی۔ انہوں نے  کے مطابق اس غیر ملکی کمپنی نے agreement اس ۔ ہیں

billion dollar investment انہوں نے  ،کرنی تھیon ground  بھی کچھ کارروائی
یا اس  کا expense, one billionہمارا ایک اور شروع کی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ

یہ کوشش کر رہے ہیں کہ  جس کے مطابق وہ آ رہا ہے زیادہ کا سے بھی کچھ
 کو ان کے ہیں،BDAجو ہیں، جوshares %25حکومت پاکستان پر پریشر ڈالے اور 

کریں۔ یہ بہت غلط ڈیمانڈ ہے، جو کسی طرح بھی forgoواگزار کرائیں، یعنی 
acceptable نہیں ہے۔ میں یہdemand کرتا ہوں اور اس میں بلوچستان اور ہاؤس کے

بھی چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان کا بہت نقصان ہے۔  support تمام ممبران کی اس میں
دیا ہواہے۔ اسے ہم کسی کو مفت  copper fieldاهللا تعالیٰ نے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا 

اور متعلقہ منسٹر میں نہیں دے سکتے۔ لیڈر آف دی ہاؤس اس چیز کو نوٹ کریں 
 thatکمیٹی کے حوالے بھی کیا جائے کہ  اور جو بھی لوگ ہیں۔ اس معاملے کو

makes sure  یہshares اتنی بڑی فیلڈ  واگزار نہ کرائے جائیں کیونکہ مفت میں ہم
کر  scrap ہیagreementکسی کو نہیں دے سکتے اور اگر یہ نہیں ہو پاتا تو ان کا 
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کیونکہ یہ مفت میں لے جا رہے ہیں اور اس میں پاکستان  کر دیں cancel دیں اور
بلوچستان کو بھی  sharesنہیں ہے۔ اس کے مکمل  interestاور بلوچستان کا کوئی

پچھلے ساٹھ سال میں بلوچستان کو کوئی خاص وہ نہیں ملے،  ملنے چاہئیں کیونکہ
ہیں وہ rates رقم ملی ہے کیونکہ جو کوئی خاص کی مد میں ہی gas royalty نہ ہی

کوئی خاص نہیں ہیں۔ بلوچستان اور پاکستان as compared to other provincesبھی
 multi national ہیں یا foreign companiesیہ  کو بچایا جائے۔ جو assetsکے اس بڑے 

کمپنیاں نہیں ہیں۔ یہ دو  ہیں، میرے حساب سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ یہ کوئی اچھی
 assure یں اور اگر کسی طرح سے انہوں نے کر بھی دیا ہے تو میںنمبر کمپنیاں ہ

س کا ا Please کراتا ہوں کہ انشاء اهللا بلوچستان کے عوام اس کو ہونے نہیں دیں گے۔
نوٹس لیا جائے۔ 

Mr. Presiding Officer: Thank you. Hamayon Sahib.

 involveمیں اس میں بہت زیادہ ! جناب چیئرمین :سینیٹر عبد المالک
 billion 70ریکوڈک گیا ہوں۔ یہ بلوچستان کا پچاس سال کا سرمایہ ہے جو  ہوں۔ میں

dollar plus کریں کیونکہ ہم  کا ہے۔ جیساکہ دوست نے کہا آپ کمیٹی میں ہم سب کو
 issueنے اس پر کافی کام کیا ہے۔ ہم نے اس پر احتجاج بھی کیے ہیں۔ اگر یہ

manage ے ہمارا سینڈک گیا، سینڈک پر اس وقت ہمیں پتا ہوا تو سمجھیں کہ جیس
کریں گے۔سپیکر صاحبان  resist لیں گے، اس پر ہم stand لیکن اس پر ہم نہیں تھا

نہیں کرتا ہوں  agreeسے میری گزارش ہے کہ اس مسئلے پر توجہ دیں۔ اس پر میں
ہے۔  involveاس میں ہماری گورنمنٹ بھی  بلکہ ہیںinvolve میں ملٹی نیشنل کہ اس

اس میں ہماری پچھلی حکومت نے کیا کیا ہے، وہ مجھے پتا ہے۔ 
آ گیا ہے۔ point of viewآپ کا  ۔ ٹھیک ہے :جناب پریذائیڈنگ آفیسر

Now, I request the honourable Leader of the House that concerned minister 
should reply it.

Senator Syed Nayyer Hussain Bokhari: If he intends to move a 
Call Attention Notice or if he wants to move a motion, it is up to him. Let us 
give an opportunity to the minister to come to the House to explain his position. 
And after that if Chair directs, it could be sent to the Committee, I will not 
object to that.

Mr. Presiding Officer: Thank you very much. The House stands 
adjourned to meet again on Thursday, the 30th July, 2009 at 10.30 a.m.

------------------
[The  House  was  then  adjourned  to  meet  again  on  Thursday,  the  30th  

July, 2009  at  10.30  A.M.]
------------------


