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YOUTH PARLIAMENT 

YOUTH DEBATES 
Monday, February 25, 2013 

  

 The Youth Parliament met in the Margalla Hotel Hall Islamabad at two in the afternoon with Mr. 

Speaker (Mr. Wazir Ahmed Jogazai) in the Chair. 

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

Recitation from the Holy Quran 

  8ِۡ, ا7ِ ا4ِٰ6ۡ/012 ا012ِ/.ِۡ, ِ+
 

َو2َـ1َNِٰFۡDُة   ۔FGَ َودHَJَ0 َر+>Hَ َوDEَ FGَٰ:   ۔َواCِۡ.02 ِاَذا Aَ@ٰ: َوا2=>;ٰ:۔ 
َاZ@ِVَ ۡ,2ََۡك   ۔ َوX8َ2ََۡف Hَۡ.TِۡUVُ َر+>Qۡ1RَSَ Hَٰ:   ۔4َGِ Hَ02 1ٌۡ.Nَ اFُۡ2و2ٰۡ:

Zَٰ̀ىَوَوَ_Zََك FٓQَ 2[  ۔ FSَ F6ًۡ.RِVَٰوٰى Sَ F۔ :ٰaۡbFَSَ FDًِٕdFٓJَ َكZَ_َ۔ َوَو F0GFَSَ
ۡ1َ̀ ۡefَ FDَSَ ,َۡ.Rِ.َۡ21َ̀ۡ  ۔ا ۡafَ FDَSَ CَِٕdFٓ082ا F0Gَوَاg ثۡ  ۔iZ;َSَ Hَi+َر jِ6َۡUaِ+ِ F0G۔َوَا  

اے (nہ  ۔uF_ F`v w_ mnے) Ff mnرmsV(اور رات  ۔FRSqب mn رو1f :,8E mn mao_6ہ

Z6;Gg (1وردy رےF6ہfر }ےF| ڑا اور }ہX`v Xn ,f Xf ہ{ ) ےA ,f(اXراض ہF{1ت   ۔Nq اور

 mDہy رے 2.ےF6ہf)F.{د maUV �2F/ (1 ہےRہ.ں +ہn ےA۔  ��n وہ wV1eaJ رF|1وردy 6ہ.ںf اور

+`� اس }ے 6fہ.ں 1n Fy ,.RV _�ہ }ہ.ں د�؟  ۔uFG1S FTJے |n Fہ XN ,fش ہF_ Xؤ |ے

اور �af د1n mab Xf FVFy �A  ۔Xf رRAہ دFVF`nاور رRAے Aے }Fوا�E دF`sV  ۔)+ے�o د�(

FV۔د F{1n ہ{ ,RA 1y ,.RV m`+ ,f Xf۔ FaVہ د{ mnڑ`_ Xn ے وا2ےa�{FG ر  ۔اورF|1وردy ےayاور ا

Faے رہf1n نF.+ Fn ںXR6U{ mn۔ 

1s.�A بFa_: جq ےn 18.f دن �Youth Parliament  1�6انG �v ےnAir Blue  ےn رےF.� ےn

 Xہ Z.ہo ں.G د�ےF/ے`f ے�|،�Xe{ ب زہ1ہF+ہ رZ.A ،نFN ZVوF_ 48/ بFa_ ں.G 1�6انG ل  ۔ ان�+ ،Zav ,./ر

اور qج  اF fق F+ mnت ہے nہ وہ qج ہFn m دن F`f ا/f CGFo Z6`ے۔  }mGF_ 1�F، او�V +4 �2.� اور Z.A ار�Aن
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FJے 2.ے دn 1�6انG ے وا2ے{Xہ Z.ہo ں.G د�ےF/ ہ� ا_�س ہے۔ اس 2.ے اسy m`+ Fn پqے۔uF_ mn 1ت £G ےu  

)1y ¤EXG �18 اس.f Youth Parliament  mn 1ت £G ےuFJے 2.ے دn 1�6انG �v ے وا2ے{Xہ Z.ہo ےn

m�|(  

1s.�A بFa_:  ے اسn نFR8nFy ٹa6.2رFy �fXVSession  Fafج اq ےuXے ہRہn ZVZGq شXN Xn 1�6انG ےn

m|1دnرFn mn پq ہn F| 1وںn 1ضJ mہ mn پq ،punctuality D8aG ےA ¦{Fy  ےn ٹa6.2رFy �fXV پ اسq ہے۔ �

 kindly punctuality is a demand of the Secretariat and it’s relates to your، ان G.ں �v FV دن _m`+ X ہXں

conduct as well. Youth Parliament  ا ہے، وہX1+ہ ہ@f m`+ X_ ںX2FA ےD`�y  ں ہ6.ں.G Secretariat  ,ہF+ Xn پq

q  Fًa.eVپ Aے Vہm اFJZRA ہے nہ qپ _� +`6n m.ٹFy FV mرٹn  mے ر4n ہXں |ے، qپ Aے  yہuF�aے |F اور

 VYouthہm ہXا ہے nہ ہF6ر� اس  V1nں۔ q ،discussپ G.ں دVں uF_ m�{FG �a;Ginputے |n mہ qپ اس G.ں 

Parliament  ں }ےXا}ہ ،F.| FVا}ہ.ں د X_ عXQXG 1ں}ے ہ.G  اس �Za6DeJ ،8 +ہ� +».1ت@f اور m8Vے اA �

}ے +`1A mاہF اور ہF6رے  دو 1�6Gان V  Xnہ J¬ت +`Federal Cabinet  m�| m®¯+ mاF@f m8VوV¬ د� ہ.ں _aہ.ں 

 1n F_ ں.G ے ا_�سn ہa.+Fn ہ وہn 1y ¬VوF@f mayاbriefing  پq ،ہے ¤EXf mn m�8�24�2، د ،�a;G ےA پq ں۔Vد

nے   alumnae ہے اور ہF6ر� Vہ Fnوش اور oXn± ہے nہ  اور qپ ہm }ے q|ے +ڑهFa ہFR8nFy mن C�eR8G Fn ہ.ں

 �V1 اn CG �fFAforum  ےuF_ FVد C.s®f �Vا mUEے 2.ےواn �DG پ اسq ہnFfpolitical contribution  ,ں۔  ہ.u²

دXJت دFRV ہXں nہ A C.« f Xnے +Fت V1nں |ے۔ اب G.ں ا/Z6 +�ل X�;Gب �q28th February  Xn  w/Fپ Aے 

 mn پqorientation ے 2.ےn  ےA پq  �.v تF+ ںV1n۔w/F� بX�;G ل�+ Z6/ب اFa_ ۔  

Orientation 

_Faب وز1V ا/mu¬.|X_ Z6   +8, ا7 ا4ٰ6/12 ا12/.,۔ ):Fa_ )President PILDATب ا/Z6 +�ل X�;Gب

w/F� !muFG1S �e o پ }ےq لX6UG w8/ ،ہV1so ہ�+ Fn پq، ²Fs{ �Eو Fayا a6.2رFy �fXV ںVX�{Fy ے اورn ٹ

 Xn 1�6انGwelcome دXN ے 2.ےn 1}ےn ےR`nر �V1®f w/F� قFR®G Z6;G بFa_ �fFA 1ے.G ے۔u² �V1®f

fF+   4s.2.ں 1nوں |general F۔ G.ں 1oوع G.ں mGX6J ��n ہ.ں Deputy Secretary, National Assemblyہ.ں، Vہ 

 mD�6Aا mGXE w/F� قFR®G ZU+ ےn ے  اسnrules  Xn پq ں.G maoرو  mn ��nbriefing ں |ےVے  دn پq اور

اور اس Fn ا}Zاز XA  Fnstructure  mGXE �f Z/ mSFnا²ت nے _Xا+Fت +`m دVں |ے۔ s{Xvہ ہF6ر� Fy �fXVرa6.2ٹ 

اس structure,  mnاور اس F.n  Fn ہے Xn adopt ہrules  mہ, }ے mGXE اn mD�6Aے  ہے۔ inspiredاA mD�6Aے 

membership  mn اور اسcomposition m`+  ےn mD�6Aا mGXE ہn ے ہ.ںRہFv ,اس 2.ے  ہ Xf 1 ہے�FRG ےA mAا

rules  ےn ٹa6.2رFy �fXV پq ں.G maoرو mnrules 6@`.ںA m`+ Xn  ا²تXA muXn ےn پq ں.G رےF+ اور اس

FR®Gق �X_XG w/Fد ہ.ں۔ qج mGXE Cn اFn mD�6A ا_�س _Fر� ہے اور  ہXں Xf ان nے _Xا+Fت دaVے nے 2.ے

GXEے ہ.ںR1وف رہ«G م +ہ�X6U2اF+ گX2 ےn mD�6Aا m،  صFN  ہn ں |ےXے ہR`sVپ دq Xn w/F� قFR®G 1n

F� 1s.�A/�ہ nے �fFA }.�ے +.ٹ`ے ہfXے ہ.ں اور وہ mGXE Xn w/F� 1s.�A اn mD�6Aے ہFل G.ں  _X2 Xگ 

assist ے ہ.ںfXٹ`ے ہ.+ m`+ w/F� قFR®G ں.G ے ہ.ں، انf1nF.S1و«G ہoF;f ے+ mn ے ۔ انn ں اور ان.`f ت

F`f Cs®G ہ�+ Fa2Fs{ �E2.ے و  Fn w/F� ڈ�an ,V1n C«.S 1s.�A mٹyں اور ڈXہ Ff1n ہ اداV1so Fn ں ان.G 4s.2
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ا}ہXں }ے qپ nے  ،aے n FnہFوFR®G2Fs{ �Eق �q Xn w/Fپ nے 2.ے  ا}ہXں }ے +`V1so mہ ادا Ff1n ہXں nہ 

  ہ.ں۔  Vہ +.ٹ`ے ہuXےqپ nے aGFAے qج 2.ے و²Fs{ �E اور

N ں +ہ�.G ں اورXہ FRہn ZVZGq شXN Xn پq ےA ¿AXf ےn mu¬.|X_ m`+ ں.G ںXہ Ff1n سX8;G moX

1n رہF ہے nہ Z.G ��nا}Xں G.ں  continueاس �1ح  ہXا F`f، وہ  qج Aے FA �vل yہDے nہ اFn �Vم _� Fbq Fnز

_� �1ح qپ اFay وFs{ �Eل muq    1n ہے۔ G.ں اFf1n Z.G ہXں nہ y XfimprovementہDے Aے زFVدہ +ہ�1R اور 

 learning mnاF6URAل V1nں |ے اور VہFں VہFں uqے ہ.ں، qپ اس وFn �E ا�V اaG �Vٹ +ہ� اv`ے �eV1ے Aے 

X_opportunity ں +ہ�.G ہے اور اس Fرہ X1ف ہ� m`+ �Eو Fn پq ں.G ں |ے، اس.uF`ہ اٹZuFS راXy Fn ہے، اس

اس ZuFS Fnہ اس و�E ہm ہے _q wپ Xn اس nے ا�V  ، اس 2.ےے ہ.ں+`1N mچ ہX رہ Afinancial resourcesے 

  اaG �Vٹ  Fn ا}Zازہ ہX اور qپ اس ZuFS Fnہ اٹ`uF.ں۔

 without any exception purelyہ6.ں اس +Fت 1y +ہ� S¯1 ہے nہ qپ X2 wAگ اn 7ے A C=Sے  

merit  1yselect ں.G رےF+ ےn 4_ ے`f 8ےVگ اX2 ےA ے ہ.ں۔ +ہ�uXہ F6ہ m1ام اور +ہ� ہR/ا C+FE mرے +ہ� ہ

ہX رہXf m`f m ہ, }ے ان F AرXoں 4s.2selection  FًUTE Xn _� وF A  �Eرo.ں +`f mn m`.ں اv`ے دوXRAں }ے

F.n ازZ{1اÄ{  F`f Fہn ��n ے ہ6.ں{ m8n ہn ل |�ےX`+ ے  ۔اورA ں.G پq ہn ے ہ.ںR{F_ ں.G ے دلayا wA  پq

1n}ے وا2ے _R{Fے ہXں۔ qپ Xn اس +Fت XN 1yد +`select  mہ, _R{Fے ہXں m`+ muXn FV اF8V }ہ.ں ہے nہ _8ے 

 1¯S 1y اس m`+ ہ.ے اور ہ6.ںFv F{X1 ہ¯S مF6f ان mUEپ واq ہn ے ہ.ںA ں اس و_ہFہV گX2 wA پq ہn ہے

qپ   ہ6.ں +`q 1y  m}ے nے اہf C`ے، اس 2.ے  1y position  اس  X|X2apply  F`f F.nmeritں G.ں Aے _aہXں }ے 

 Xnwelcome  ےuXے ہf1n ہے۔ mرہ Xہ moXN 1  +ہ�n �sV1�6 دG Fn ٹa6.2رFy �fXV اس   

2007  mn �_ ٹa6.2رFy �fXV m`fXv 1`y اور m`f ٹa6.2رFy �fXV mDہy X_ ں.Gterm 2012  muXہ ,RN ں.G

}ے اfirst and fourth Youth Parliaments  may +ہ� اf m`v`.ں Youth Parliaments  4s.2ہے، و8Vے Fv Xfروں 

performance  ے +ہ�nhigh standards set  پq ،Xہ ,DJ ےA ےDہy Xn پq ZVFo Fn ت�.« f ��n mn 4_  ے ہ.ں۔.n

Fn +ہ� اF.UG F`vر  performanceدm`sV ہq ،Xپ f ��n Xn ».�ت Dv m`+ FRy.ں |4s.2 m ا}ہXں  }ے  website}ے 

set ہے F.nے +1ا ۔n رF.UG اس Xn پq ے اس 2.ےAا FV 1+surpass  �a;G ں +ہ�.G لF.N 1ے.G ے 2.ےn 1}ےn

Aے q|ے ہVfour Youth Parliaments  Xہ VX�{Fyں Fy �fXVرa6.2ٹ y m{1n mD`�yڑے |m اور ہF6ر� XNاہ± ہے nہ 

 1Rے +ہA اور انperformance  Xn wA پq ہے Z.Gے۔  اuF`nدMember Hand Book  m| Xہ m�| CG،  ں  وہ.G اس

.« f مF6f mn ٹa6.2رFy �fXV اس FaR_ Ç¯o muXn 1ور� ہے۔Q  ے 2.ے +ہ�n پq Fa{F_ Fn 4_ ت درج ہ.ں�

Hand Book ڑهےy ےA رXb Xn   ڑهےyرF+ رF+ ،F| �fXV  ہ وہn ںXہ FR`@6A ں.G Xf F| 1ےn 4.®{ 4اور ذہ

 1Rہ+ mہ Fafں ا.G ٹa6.2رFyperform  mn 1}ےnposition  ۔F| Xں ہ.G   

ہ.ں اور اس  +Fت q Xnپ nے ذہG 4.ں رہFv Faہ.ے، _F.a+ 4.fobjectives  m`+ wد� Fy �fXVرa6.2ٹ nے 

qپ Xn ذہ1n ¬.v muXnobjectives  4.®{ 4}ے Fn ارادہ V1nں V  Xfہ  1n  4.f رہے ہXں،  _q m`+ wپ qperformپ 

 Xn پq ہn ہ ہےV تF+ mDہy ہ.ے۔Fv Fa`nد رFV ہ..ں  اورFv ے{Xہfuture mnleadership 2 ےn ے.groom ےuF_ F.n ،

 �u² ہ�+ mے ہDہy پq Xf ے ہ.ںuXہ CNں داFہV w_ پq ں ۔.uF_ 1ہF+ ےA ٹa6.2رFy �fXV 1n 4+ �.«¯o 1Rپ +ہq
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nے  s{Xv �fFAہ +ہrecognition  Fn �1RہXں |m، ان uq 1yachievements  mn wAے ہ.ں، qپ merit  ��n mn، ہ.ں

qپ اFA �Vل nے +w_  ZU  هRے رہRے ہ.ں۔ ہ, Vہ FvہRے ہ.ں nہF ہے، qپ q|ے mn �1ف C8D8G +ڑFRDv 1 AR رہ

 mn ٹa6.2رFy �fXVterm 1Rے +ہA ےDہy پq Xf Xہ ,RNleadership  ےncredential ں.uF_ ےA ںFہV �fFA ےn mDہy ۔

  Z«eG Fn ہے۔ F{1n forum اس  qgroomپ F+as a leader  Xnت Vہ ہے nہ 

 ہ.ں اور }X_Xا}Xں Xn اTe{ Fayہ }F.+ 1Äن 1n}ے nے 2.ے دو1Aا V Z«eGہ ہے nہ qپ s{Xvہ _Xان X2گ

۔ ا�V زFG}ہ n F`fہ F6fم m6.DUf اداروں G.ں }ہ.ں ہ.ں forums availableاس وG �DG �E.ں muXn +ہ� زFVدہ 

elected student unions  Xا ہZ.y تF{F;_ر mSFn ےn دZ®f اور muFٹnرFG ں.G ں ان.G ZU+ ہv1|ں، ا.`f mf1n اXہ

`f 4 |�ےs.2 ےoverall  �Vوہ اpositive contribution  ےuاXA ےA mR68EZ+ 4 ابs.2 ے`f 1}ے وا2ے ادارےn

}ہ.ں ہ.ں V Xfہ  forums availableاب ا8Vے  ۔Fn رواج }ہ.ں ہے �Jstudent unionsوہ ا�V  دو m6.DUf اداروں nے

 �Vاforum �J ،mGاXE²4 ا.+ ، msDG  �DR¯G رےF6پ ہq ےUVے ذرn �_ ہے �DURG ےA �fXV اور muFE

RsA 1nے ہ.ں اور  اdebate  �Vاور اس Te{ F.n Fnہ }1Ä ہے، اس V 1yہFں  �GFUGت n 1yہ mRvXA F.n �fXV ہے

considered view  �Vپ اq 1Ä{ ہTe{ F`@6A FvXAproper ںX|X2 1 انn �s2 ں.G Cso  X_ ے ہ.ںRsA F�aہy �f

ے n �DGے +Fرے G.ں D«.Sے f1nے ہ.ں �GXs/ maUV، اس X_ ، mn ہF6ر+fFaے ہ.ں �DG  mnpolicies ہF6رے

qپ Xn دو1Aا G ¤EXGہ.Ff1n F ہے  forumوزراء، Vہ �DR¯G وزارf.ں، ان وزارXfں G.ں +.ٹ`ے ہuXے ا18Sان اور 

اس V1npolicies  Xnں، q 1`yپ اAے q|ےyہuF�a.ں اور  V1n ،articulateں ndevelopہ yہDے qپ اTe{ Fayہ }XN 1Äد 

  ۔ ، ان 1y ا�1 ا}Zاز ہX}ے V1n ±oXn mnں}mn 1Ä روG mao.ں ا�1 ا}Zاز 1n}ے V1n ±oXn mnں}Teہ 

 n  political system ofے ذرUVے qforumپ اس G ¬.v �18.f.ں  nہFv FaہFR ہXں nہ ہ, Vہ FvہRے ہ.ں nہ 

Pakistan  ےn X_ ��nFn پq ں.G رےF+ ےn ا_¬اء اور ادارے ہ.ں، ان �DR¯Gknowledge ےDہy F|Xے ہA اس ،

ہے اور ان  role  .nF+ہ1R ہq ،Xپ Vہ _F}.ں nہ ان اداروں Fn ا�knowledge  CاFA �Vل nے دوران qپ V Fnہ 

اayے F�2FTGت، اXN mayاہ®Fت، اTe{ Fayہ }1Ä   اداروں Aے qپ �n �1ح را+Tہ RsA 1nے ہ.ں؟ qپ �n �1ح

Gہ.G �_ F{1n F.ں qپ اayے qforumپ Xn اVgrooming, �Vہ Z�FeG 4.f ہ.ں، qپ mn  ا}ہ.ں yہRsA F�aے ہ.ں؟

 ²F.Nlevel of knowledgeت Fn اËہFر sA 1n.ں اور f.18ا Vہ nہ n �DGے FÄ{ mAF.Aم nے +Fرے G.ں qپ nے 

F{Fڑه+ Xn ہn ہے Z.Gے ا`@G پ اس ۔qforum  ر�Xy ر�Xy 7ءاF®{ا mn 1}ےn C�F/ Xn Z�FeG ںXa.f ے انA

  V1n ±oXnں |ے۔ 

PILDAT Xy اس �Vے 2.ے اn ٹa6.2رFy �fXV اس maUV ے 2.ےn ±oXn ر�Secretariat ہے Ff1n مFn Fn۔ 

Vہ ہے nہ ا�V و�E وہ  Gvisionہ.1n F}ے Ff1n ±oXn mn ہے اور ہF6را  PILDATاس nے ا}�GFUG mGFÄRت 

w_ ےuqPILDAT ٹa6.2رFy �fXV ہV ےuF@+ ےn  �Vا Fayد اXNsystem create ہ.ں{ �Eہ وV  m`+1ے، اn  4s.2 FVq

 muXn ے دورانn لFA �Vپ اس اq 1|اsystem develop ں.sA ںVد دZG ں.G 1}ےn  ۔m| Xہ moXN  ہ6.ں +ہ� Xf

 1y رX� ےn لFÌGUK ٹa6.2رFy �fXV mn  Xn پq ےayد اXNmanage  ہے، وہ mf1nself-managed entity  ہے اور

 F8Vا �f w_ ںFہV 4s.2 1 رہے ہ.ںn مFn دXN ے وہA ںX2FA m�n  ے }ہ.ںn ٹa6.2رFy  �fXV FfXہSecretariat  ےn

 1y رX�PILDAT  مFn 1اAدو �Vرا اF6اور  ہ F| 1ےnrole  ,ہ ہn ہ ہےV  �Vں ا.G اسmentor  1y رX� ےn ،
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 �V1 اور اy رX� ےn �.2Ffا  �Vاtrainer  1y رX� ےn Xn پq  ے{F`@6A ہs{X.n ےA �.Ì./ 1، اسy رX� وا2ے

1nmentoring  mn رہے ہ.ں، G 16J.ں +`m ہ, qپ Aے +ڑے ہ.ں، اس 2.ے  q ZVFoپ Xn ہ, Vہ Fnم X2FA m�nں Aے 

FR®Gق  �Z6;G  w/Fوز1V ا/w/F� mu¬.|X_ Z6 اور Aے،nے PILDAT  ¿AXf، وہ +`1Q X_ mورت ہے 

، ہ, V1n ±oXnں |ے nہ qپ Xn ان v.¬وں nے +Fرے G.ں _n 4ے _X ہF6رے FUf �fFAون f1nے ہ.ں _.8ے X2گ

  V1nں۔  nthrough provideے  qforum and Secretariatپ Fv Fa{F_ Xnہ.ے، وہ اس  +Fرے G.ں

 Xn اس 2.ے اس ،F| Xہ FaA پ }ےq ،1ور� ہےQ ہ�+ m`+ F{1n 1nذ Fn ¬.v ں اسFہVclearly mention 

nے 2.ے  Gstudy visit.ں Aے �1ف f.4 اf m8V`.ں _1Q F{1nYouth Parliaments  Xn 4ور� ہے nہ Fv mD`�yر

Fy mnرa6.2ٹ Fn دورہ  �G ¤EXG FnYouth Parliaments 2nd and 3rd U.K، ان G.ں Aے دو A �DGے +FہF_1}ے

اور qپ Fy �fXV m`fXv mnرa6.2ٹ nے  Aے +`DG mے youth organizations، وہFں mn .ں1n}ے nے 2.ے |�

nے �fFA ا�V اparliamentarians and youth groups  �Vاور وہFں ا}ہXں }ے VXAڈن nے  1�6Gان VXAڈن |�ے

 Fn ۔ انF.n دورہ Fn ےR ہexposure ہ  �1ف }ہsD+ ²تFGFUG ےn �DGinternational FUG ت�G  ۔Fڑه+ m`+ ں.G 

 bad news}ہ.ں ہے،  Gstudy visit.ں +Fہn 1ے A mR68EZ+schedule  muXn Fn �DGے qپ Fy �fXV mnرa6.2ٹ  nے 

س nے 2.ے G.ں +`m اF8V }ہ.ں F`f ، ُا Fy �fXVscheduleرa6.2ٹ nے Vہ ہے nہ V  4s.2good news  m`fXvہ ہے

وہ F.GFnب ہuXے۔ اس 2.ے ہF6ر� دm`+ FJ ہے اور m`+ ±oXn ہn m| Xہ  ا}®Fءاq 7پ +`oXn m± ہmuX اور 

study visit ں.uF_ 1y 1ے ہA ٹa6.2رFy �fXV ر�Xy ۔visit  1ح� �n گX2 ہ دسV ے ہ.ں اورfF_ گX2 1 دسy

Xہ w¯RaGے ہ.ں؟f  ٹa6.2رFy �fXV پq ں |ے _� �1حXہ w¯RaG m8ے ہVہ وV  maUV ،ے ہ.ںuXہ w¯RaG 1�6G ےn

purely and strictly on merit basis,  Fn پq ےA جq  ،ے ہ.ںu² �V1®f ں.G پ اس ا_�سq جq ں |ے۔Xہ w¯RaG

 �Vاevaluation process  mayا C.« f mn پ اسq ،F| ےuF_ X1وع ہohand book .G ہn ے ہ.ںRsA �sVد m`+ ں

evaluation  F.n ے 2.ےncriterion  ےaRn ہے؟marks  1ہ.ں؟ ہSession  �Vا mnevaluation  اور اس �1ح m| Xہ

 mn ٹa6.2رFy �fXV mn پq �Eو �_term  �Eاس و ،m| Xہ C6sGevaluation m`+ X_ ےn پq ےUVے ذرnmarks 

 �V1 اy ں |ے، اسXہmerit list  اور اس m| ےa+merit list  گX2 پq �+FTG ےnvisit  ں |ے۔ ا|1 دس.uF_ 1y

 Xf ں |ےXہ w¯RaG گX2top ten  Xf ےuXہ w¯RaG گX2 ¦{Fy 1|ں |ے اور ا.uF_top five ں |ے۔.uF_  ¬.v ر�FA ہV

strictly merit  mn پq ہے Z.Gاس 2.ے ا ،m| X1 ہyperformance  ںV1n ±oXn mn 1}ےn m`vپ اq m`+ 8ےVو

  دFv maVہ.ے۔  performanceہn F| Xہ qپ Xn اadded incentive  m`v ا�V|ے V 4s.2ہ 

G.ں �1ف  nے FfFR+ �DURGہے۔ Xb Xnperformance evaluationر Aے yڑه.ں _q Xپ qRule 141  mnپ 

 Zavtips ںXہ FRہFv F{1n 1ضJ ےaGFA ےn پq  ںV1n ±.y ںV¬.v m`+ X_ ،ں |ےV1n X�R | m`+ X_ ںFہV پq ہn

اس F.f maRn 1yر� mn ہے؟ Vہ q ¬.vپ seriously  mnہے، qپ }ے  F_ maRnsubstanceن ہے؟ FaRn  |ے، اس G.ں

performance   ے{Fa+1Rہ+ Xn ں +ہ�.Grole play  راF6ہ mٹuFAXA �.Ì.;+ FًGX6J ہn ہ ہےV ¬.v �1A۔ دوm| 1ےn

ے ہ.ں nہ ہ, Xn m8n +ہ� nہ ہ, _X� mfF+Ñر fF+ mfF+Ñ_ 1y.ں n 1nے +ÐU اوFEت  R`@6AاeV1� �Vہ Fnر ہے

appeal  muXn 1n �sVد ¤EXG F`vا  FV 1 2.ں |ےnopportunistic   ےn ںX|X2 �Eہ اس وn ےn 1n تF+ mn ,8E

 mREہے و FRsA Xہ ہn ں |¬ارش ہے.G ےD8DA اس Xf 1 دوںn تF+ m8Vا muXn ں.G ے ہ.ں اورuXت ا+`1ے ہF+Ñ_
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 4s.2 ےuF_ ¦aہy ہZuFS Xn پq  1y رX�emotional and opportunistic appeals  mn پq ںFہVperformance  دہFVز Xn

 mہ F8Vا Cs2F+ ہV ۔m| ں.uF�aہy ہ }ہ.ںZuFSsystem  muXn ہے _.8ےgame ہے mfXل ہFٹ�S FV Xہ mnFں ہ.G اس ،

 ��n ےn 1ہ.bوrules  �Vا Fn ے ہ.ں، اسfXہground  ہے اور FfXہboundaries   پ انq ہ.ں اور mfXہrules  ےn

 mn پq ے ہ.ں اورRsA1n m`+ رXsA پq Xf ے ہ.ںRD.`n �+FTGperformance  4s.2 ہے mfF_ m`@6A m`vا m`+

دF`n دq ¬.vred card  FfF_ FVپ nے �Nف _mfF ہے، qپ Xn  وہXfڑfے ہ.ں f1nrule  Xfے ہ.ں، foul  muXnا|q 1پ

 Xn پq تFEاو ÐU+ ہے اورFN ےA ,.| ہے FfF_ FVد Ó.`+ 1ہF+ ےn 1n پ رجq 1ح� mAا Cs2F+ Xfrules  ےn

 fn Xdisrupt;� ا|q 1پ Fnم f1nے رہ.ں |ے q Xfپ q|ے +ڑه.ں |ے 4s.2 ا|q 1پ }FÄم nے  FTGsystem+� اس 

 Xf ں |ےV1n ±oXn mn 1}ےnSecretariat  1y ے اسA 1ف� mnzero tolerance  ےRہFv ہ  ہ, }ہ.ںs{X.n m| Xہ

uFE, رa`nے nے 2.ے +ڑ� ہX۔ اس 2.ے ہ, اس Xyرے }FÄم ndisrupt  Xnہ m8n اq �Vدmn mG و_ہ Aے Xyرا }FÄم 

 Xn وں¬.v �fFA ےn m|Z.@aAmonitor  ں |ے۔V1n  

q ں.G ٹa6.2رFy �fXV اس mn ے  61جA ں.G 1�6انG 4 اور.fاXN رہZay  1�6ان ہ.ں۔G 1دG mEF+ �fXV

ر� XNاہ± V Xfہ ہmfX ہے nہ XNاf.4 ہn m`�n F6, اور m`�n زFVدہ رہmR ہے۔  V Fً�V1efratioہFy mرa6.2ٹ G.ں 

 Xf ہے C6R®G 1y 4.fاXN د�F+q �«{ ں.G د�F+q ر�F6ہ ہs{X.n ںXدہ ہFV1�6ان زGideal  �fXV ہ  اسn F| Xہ ہV

 Z.G۔ ہ, اFsA Xہ.ں ہ{ F8Vا �f m`+ے اA mR68EZ+  4s.2  Xہ mn 4.fاXN ادZUf �«{ m`+ ں.G ٹa6.2رFy ےf1n  ہ.ں

 4s.2 Xہ F8Vہ اZauq ہn 1دG FV 1�6ان ہ.ںG 4.fاXN پq اہXN ںFہV ہn ہے Fa`nل رF.N Xn پq  Fn �_ ¬.v �Vا

A پq ،1�6ان ہ.ںGw  رےF6ہ Fn 4.fاXN 1ا+1 ہ.ں۔+ m`+ Ðu1اS ق وXe/ ےn wA پq ،1ا+1 ہ.ں+system  mں ہ.G

  gender sensitivity and}ہ.ں +sDہ Xyر� د}.G F.ں اFN �Vص ا/1Rام FfF_ F.n ہے، qپ اAے ذہG 4.ں رn`.ں |ے، 

respect  mے ہA ےDہy ہے Z.G1 اy رX� صFN پq ں.G رےF+ ےnsensitive ں |ےXپ  ہq ں.G ٹa6.2رFy �fXV 4s.2

 ZV¬G Xnsensitive  ۔m| X1ورت ہQ mn ے{Xہ  

G.ں و_Xد }ہ.ں  practical lifeدو ہ.ں اور Vہ Fy mQ1Sرٹ.Fں ہ.ں _qrole of parties  Fn 4پ _R{Fے ہ.ں nہ 

m�| muFa+  4s.2 ہ.ں mock partiesدو  _Fن +V 1n  �_Xہہے،  Blue Party and one Green Partyس G.ں ا�V ، اہے

mn پq �fFA ےn ںX.رٹFy دو mہ ہ.ں، ا}ہ«/ Fn ٹa6.2رFy �fXV  پq �f w_affiliation  اور m| Xپ ہq دو mا}ہ

+`naffiliation  mے 1�6Gان Youth Parliaments  mn۔ Fv mD`�yرG.ں رہ Fn 1nم V1nں |ے nsystemے  Fyرٹ.Xں

`f �fFA ےn ںX.رٹFy دو mا}ہm  Xn پq ں  ، اس 2.ے.G ٹa6.2رFy �fXV ںFہV ں.DG گX2 8ےVے اA ہ�+ FًREXS FًREو

 XfBlue Party  ےAے ہ ABlue Partyے اور  XfGreen Party  ےAے ہ G mQFGGreen Party.ں qپ X_ mn  |ے

1n رہFہے۔  evolve}ہ.ں ہے، Vہ   staticہے، Vہ   �DUf Fn 4_ Fnmanifesto, plank and stage رہF ہF| X۔ اس Aے 

 Fn پ اسqmanifesto change ے ہ.ںRsA 1n ،Green Party   Fn mرٹFy mayگ اX2 ےnmanifesto change  ےRsA 1n

Xbر Fv F{1nہ.ے qپ V Xnہ +`RsA 1n  mے ہ.ں۔ nmanifesto changeے X2گ اFy mayرٹBlue Party  Fn mہ.ں اور 

G.ں  VX�{Fy  C8D8Gpowerں �f1Gہ اXyزG 4®V.ں ہے، Vہ nGreen Party   m`�nہ Vہ VX�{Fyں Fy �fXVرa6.2ٹ ہے اور 

 m`�n اور muq ہ.ں{ruling party ma+ ں }ہ.ںX.n F8Vہ اn ںV1n رXb پq ہn ہےF.|q �Eہ وV ں اب.G لF.N 1ے.G ۔

s{²Fہ اXyزG 4®V.ں رہaے Aے F«e{ muXnن }ہ.ں ہے، muXn +�1 وہ F.DVZ�f F.nں ²}ے 1Q mnورت ہے / ہے؟
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n پq ت }ہ.ں ہے اورF+F stature  mAF.A ہs{Xv لF/14 +ہs.2 FfXہ.ں ہ{ ,n  Z«eG �Vا Fn مFÄ{power  F{q ں.G  FfXہ

ں X.nہFA 1ل  F{1n ہFfX ہے۔ 2ہÑٰا qپ nے Xbر 1n}ے V mnہ +`F+ mت ہے nہ  policies Xn implement اور ہے

 mf1nGreen ہے اور  noptے 2.ے  f1nBlue Partyے ہ.ں Xf زFVدہ ZUfاد  m8n opt اFy �Vرٹn mے 2.ے 1�6Gان

Party  ادZUf ,n ے 2.ےnopt ہے mf1n اور  F{1n رXb 1y اس Xn پq لFA ں  اس.G لF.N 1ے.G ں ہے؟X.n F8Vا

ہXں nFfہ _v w`ٹn �fXVattractive  mے 2.ے_G   X.ں ��n اF.DVZ�f m8Vں Fv m{²ہ..ں manifestoاayے Fvہ.ے اور 

+aGFA 1n 4ے  uq ¤EXG FnGreen Party majority partyے Xf اس +Fت Fn اFsGن ہn Xہ اس G.ں   Fy �fXVرa6.2ٹ

  sAqے۔  

 formerہXں |ے،  sitting members of ParliamentہXں |ے _advisors XfFV Xدو}Xں Fyرٹ.Xں nے 

members of Parliament  ںXہ FV ے|former members of Youth Parliament ں |ےXہ  mرٹFy mn پq �DUf Fn 4_

 Xn پq وہ ،F| Xہ Fے رہAguide ں |ےV1n، ے 2.ےn ے{Fے +ڑه|q Xn مFn ں.G mرٹFy mayا mayا Xn پq  رےX®G

 uF_ 4+list.ں |m، ان 6n  mn.ٹ.Fں ۔ اmA �1ح qپ Fy mnرm{F6.2دVں |ے، qپ nے XAا²ت nے _Xا+Fت دVں |ے

 mn پq m`+hand book ہے muXں د� ہ.G m{F6.2رFy �v FV ¦{Fy Fً�2Fb، ںF.6.ٹnاز ہ.ں ,n 1�6G 1ہ  Fn ٹa6.2رFy �fXV ۔

uF_ m`vXyے |n mہ qپ Fy �nر1�6G Fnpreference  m{F6.2 ہF| X اور اس G.ں qپ 6n  mn.ٹnm{F6.  m, اFy �Vر2

 m6.ٹn   Faa+ 1�6G ےn _ mn ±oXn ہ.ں |ے اورFv mn پq ہn m| ےuFpreference  Xnaccommodate ےuF_ F.n ۔

 �Vا Fn m6.ٹn اور F| X4 ہA1y1�.v �Vا Fn m6.ٹn m{F6.2رFy 1ہSecretary  Fn اس FVDeputy Chairman F| Xہ  ،ہV

nے  F6f X_businessم  ہV1nBusiness Advisory Committee m| Xں |ے۔ اmA �1ح اq ¬.v �Vپ XNد �ے 

 Leader of the House and Leader of theہXں |Aelect  ،mے، ڈyٹX  X_ 1s.�A mں Fyرٹ.Xں+Fرے G.ں دو}

Opposition  انsenior  �Vا C6R®G 1y ںX|X2Business Advisory Committee  m| 1ےn ے� ¬.v ہV X_ m|  Xہ

 F.n ٹa6.2رFy �fXV ،ہ.ےFv F{Xہ F.n ڈاa@Vا Fn ہ ا_�سndiscuss �_ہے، ا mRہFv F{1n m{Xہ F.n ÖVرFf mn ںXA

۔ FR®Gق �q w_ w/Fپ mGXE Xn اG mD�6A.ں �ے ہV ،Business Advisory Committee F| Xہ ��n wA اس Fvہ.ے

 m`+ ں.G رےF+ وہ اس Xf ں |ے.uFR+ ں.G رےF+ ےn ڈا2.ں |ے۔ maoے روA C.« f وہ   

ہ ZUf mnاد +`1eG mر ہے۔ وز1Vاw¯RaG ,ÄJ ہXں |ے، وہ a.+Fnہ +uFa.ں |ے، a.+FnاFy mRV1ÌnرٹA mے 

وہ ا�V اa.+Fn m8Vہ _8ے Fyرٹm اور Xyر� Fyرa6.2ٹ Fn اF6RJد  وز1VاX� mn ,ÄJا+1y ZVZ ہے a.+Fn  4s.2ہ

Xہ C�F/ںV1n رہX®G ,ÄJ1اVوز w_ ہے mfXں ہ.G رتX� mAد  ، وہ اX_XG رZ{ے اn ںX.رٹFy مF6f اور

factions  Xn ںX|X2 ےnaccommodate �Vہ وہ اnFf ںV1n sustainable Cabinet ۔X1ح  ہ� mAاminority party 

اo �V.ڈو a.+Fnہ +uFa.ں |ے _� �1ح ا�mD  حw¯RaG ہXں |ے اور وہ  اALeader of the Opposition 1� mAے 

ہے، وہ  Steering CommitteeاmA �1ح  qپ nے F6fم ا}mGFÄR اXGر Xn دa`sVے nے 2.ے اa.+Fn  �Vہ ہm| X۔ 

PILDAT X_ ہے  Secretariat  ہے mf1n مFn Fn �V4 ہ6.ں اs.2  Steering Committee guide ہے mf1n بFa_ ،

 ، ا�V اm`+ w/F� 1 Ë ,V اس nے 1�6G ہ.ں، +mEFوز1Vا/1o w/F� mu¬.|X_ Z6وع دن Aے اس nے 1�6G ہ.ں

 mn پq مF{ ےn 1�6انG �vhand book د ہ.ںX_XG ں.Gے ہ.ں وfXے ہD«.S د�F.a+ X_ �DURG ےA ہ ۔  اسV ہ

Steering Committee ہے۔ mf1n  X_ ںFہV پqdiscussion  �Vا Fn ں |ے، اسV1nflow chart  �fXV ر�F6ہ X_ F| Xہ
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mGXE اA mD�6Aے X`fڑا �DR¯G FA ہF| X۔ qپ XQXG m`+ m8nع V ، 1yہ ا�Fy mDرa6.2ٹ nے 2.ے X«¯Gص ہے

 DGFUG muXnreferہ 6n m8n.ٹG m.ں +`m ۔ qپ RsA 1nے ہ.ں n m`+debateہRے ہ.ں plenaryاس اXVان G.ں _8ے 

۔ ہے flow chartاRsA1nactivities  Fn  �Vے ہ.ں nFfہ اس DGFUGے A C.« f 1yے Xbر sAF_ F.nے۔ اس 2.ے Vہ

، q 1`yپ V1nں |ے  RsA 1n ،ideas  Xndevelopے ہ.ں qdiscussپ 6n.ٹG m.ں اAے زFVدہ Xbر اور A C.« fے 

 ۔ہ }1Ä ہے FV ہFv F{Xہ.ےV1nTeں |ے nہ اس Fy 1yرٹ.Xں 1ydiscussion { muXn Fn اmay اFy mayرٹ.Xں G.ں +`m اس 

 mرٹFy ں.G رےF+ ےn ¬.v 1ہ ہn 1ور� }ہ.ںQbasis  1y 4_ ں |ےXہ m`+ 8ےVت ا�GFUG ��n ،X1 ہÄ{ ہTe{ 1y

_Fy 1y 4رٹ.Xں  ہ.ں، �GFUG  ��nت ا8Vے ہXں |ے openٹTe{ muXn Fn mہ }1Ä }ہ.ں ہF| X، اس q 1yپ qزاد اور Fyر

 F| X1 ہÄ{ ہTe{ Fn m`+ ںFوہ ¬.v ہVXfdiscuss ۔m| Xپ  ہq ،ں.G انXVرے اXy ےn پq ،ں.G ںX.6.ٹn mn پq w_

 ¬.v  muXn  ں.G ںX.رٹFy mayا mndiscuss  X_ ں.G maoرو mn اس Xf  m| Xہconcerned minister  پq وہ ،F| Xہ

q Xfپ  ر q 1yپ nے G �DG.ں FNر_ہ F.n m8.2Fy ہFv m{Xہ.ےCso �1Nq دے |F۔ FÌGل nے �mnpolicy  Xn X اس 

V1nں |ے nہ qپ nے اsV1Gہ nے mnpolicy draft  �fFA روG mao.ں اndiscussion  �Vے وزFN 1Vر_ہ اس F6fم 

، XVرپ nے FeDUf �fFAت ا8Vے FeDUfت ا8Vے ہX}ے Fvہ..ں، qپ nے ا}ڈn FVے FeDUf �fFAت ا8Vے ہX}ے Fvہ..ں

 policy Xnاور y`1 اس  FN ،pointsص FNص nے �fFA ا8Vے FeDUfت ہX}ے Fvہ..ں  Middle EastہX}ے Fvہ..ں، 

ہuF_ Xے اور _q wپ اAے  eDURGdebateہ وزFv w/F� 1Vہ.ں Xf اس اXVان G.ں V1n ±.yں nFfہ اس 1y دو+Fرہ 

finally adopt  Xf 1 2.ں |ےn ر_ہFN 1ِVے وزn �DG  پq، _رFN ِرXGے اu1ا+ �sD6G 1Vہوز  FVSecretary, M/O 

Foreign Affairs  may1 اn CG Xnrecommendations and opinion convey   Xn ¬.v پ اسq ں |ے۔V1nmonitor 

 mn پq ہn ں |ےV1nrecommendations  maRnadopt ہ 2.ں |ے¬uF_ Fn اس FًREXS FًREو Fn پ اسq ،ہ.ں muXاور  ہ

eDURGہ وزFV 1V وز1VاX|X2 mEF+ ,ÄJں nے G 1n CG �fFA.ڈXn FV ا}ہ.ں FVد دہ1n m`+ m{Fاfے رہ.ں |ے۔ qپ nے 

، اF�Nر +`RsA �s2 mے ہ.ں  V1nop-edں |ے، V1n m`+ �{1 {Fn �V1yں |ے، qپ اm`+brief  �V اس +Fرے G.ں 

G.ں X6=Gن RsA �s2ے ہ.ں s{X.nہ Vہ FAر� V¬.vں qپ F A mnرFoت X�E C+FE Xnل +Fa}ے G.ں ZGد دVں |m۔ اس 

، وہ V m8nہFں _Ç.;6f Ù;+ m`+ X ہVm| Xہ FAرے Fnم V1nں |ے، G.ں }ے ان Fn اس 2.ے ذn F.n 1nہ 2.ے qپ 

n Z«eGے +£.1 }ہ.ں ہے، اس Fn اZ«eG �V ہے nہ qپ D«.S Fn �DGے 1n}ے وا2ے X|X2ں �f اF+ mayت 

 1y ںXD«.S ں اور ان.uF�aہyin a positive sense mn ے{Xاز ہZ{ں۔ا�1 اV1n ±oXn  

s/ �fXVہa.+Fn �fXV اور ,ÄJ1اVوز �fXV ےn پq maUV �GX  ں اسF.8.2Fy X_ ہn ہ دار� ہےGذ mn

 X_ ،ںV1n ےD«.S X_ پq ،ںXں �ے ہ.G ٹa6.2رFyresolutions pass ںV1n X_ ںFہV ،motions carry ںXان ہ ،

mnimplementation ہ دار�Gذ mn 1n ر� }ہ.ںXy ہ دار�Gوہ ذ mayا �GXs/1|ہے اور ا mn �GXs/ اس Xf mf

 mnaccountability ہV ہn ہے Fn 4®VزXyم اFn Fn ےDہy دوا_�س resolution pass m`f muX1 ہy اس �f m`+4 اs.2 

 _Xاب FG}�.ں |ے۔ +Fرے G.ں  /A �GXsے اسC6J }ہ.ں ہXا Xf اس 1y اXyز1�6G 4®Vان n`ڑے ہXں |ے اور 

 toesاور وہ اmay  ان X.n 1yں C6J }ہ.ں ہFn Fn �GXs/ FsA Xم Vہ ہے nہ وہ ان nے XAا²ت X_ Fnاب دے |n mہ

 ±oXn mn 1}ےn C6J FV ے ہ.ںRsA 1n C6J FaRn 1y پ اسq رہے۔ FfXہ C6J �+FTG ےn ہ  اسn m| 1 رہےy

m+F.GFn mn پq ہV ،ے ہ.ںRsA1n  �Vا Fncriterion F| X۔ ہ  
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اmD�6A ہFv  muF+X� FV Xہے constituency  mGXEہ, }ے ا�V اور Fnم +`1o mوع n F`f F.nہ qپ _� 

 mD�6Aے اA ں، ہ, اسXے ہR`nر �DUfMNA or MPA  ےf1n �D8aG �fFA ےn ان Xn پq  ےn 1n تF+ �fFA ےn

V1nں، اس Aے qپ Vہ s.A`.ں |ے nہ  qassistپ ان nے Fn �fFAم V1nں، ان nے Fnم uF_ Fn¬ہ 2.ں، ا}ہ.ں  ہ.ں nہ

 assistوb.1ہ G.ں �researchت ہmfX ہ.ں؟ ا|q 1پ ا}ہ.ں n.8ے Fnم f1nے ہ.ں؟، ان MNAs s®G F.n mnا�G C.ں 

n اس m`+ Xn پq اور F| Xہ ہZuFS Fn اس m`+ Xn ں |ے۔ انV1n m`+ وہ Xf ں |ےXے ہRsA1nF ۔F| Xہ ہZuFS  ,م ہFn ہV

F`f F.n 1وعo ےA ٹa6.2رFy �fXV m`fXv ہ�f1G mDہy ہ6.ں  }ے maR_ Fب }ہ.ں رہF.GFn Faf1+ہ ا@f ہV 4s.2mn اس 

G.ں Vہ Fnم زFVدہ اv`ے �eV1ے Aے ہm`f ¤EXf  ،X۔ اس 2.ے اب ہ, V1n ±oXnں |ے nہ VX�{Fyں Fy �fXVرa6.2ٹ

+n mے �fFA اAے sA �v.ں ۔ اس G.ں qپ زFVدہ yF.GFnہDے _6n X¬ورFVں رہ |�f m`.ں، ا}ہ.ں دور uF_ F.nے اور 

G.1ے Fy �fXV 1�6G X_ �fFAرa6.2ٹ n F`f FRہ F`f اور وہ Fvہ active+ہ�  MNAا6n �V¬ور� Vہ +`n m`f mہ nہ.ں 

associate ا ہےXہ.ں ہ{ �Eدہ وFVس زFy ےn ٹa6.2رFy �fXV 1�6G 4 اسs.2 دے �Eدہ وFVوہ ز ، FfXہF`f mayوہ  ا ،

nہ.ں ا|n  1�6G 1ے FTG+� }ہ.ں F`f FRsA Cv۔ n F`fpaceہ وہ اس ہy FfXڑهFV muF اG �1nX{ may.ں اG Faf»1وف

اور زFVدہ و�E }ہ.ں دے  �w/F +ہ� G»1وف f`ے eager and dynamic  F`f   1`y XfMNA+ہ�  Fy �fXVرa6.2ٹ

، Xn دور 1n}ے V1n ±oXn mnں |ے mismatch۔ ہ, اس �f1Gہ اس Fymismatch  F`fر ہے f`ے، اس 2.ے Vہ 

qپ Xn  ں ا}F+F¯Rت nے زFG}ے G. اm`+ F`v ہے nہ ا|v1ہ Vہ ا}F+F¯Rت Fn زFG}ہ ہے V 4s.2ہ اس F;2ظ Aے 

F| ےDG ¤EXG Xn ےa`sVں دF.G1|1A m+F¯R{ا  Ffq ¤EXG ہV ZU+ ےn ںX2FA ¦{FyرFv ہsD+ FfXل }ہ.ں ہFA 1ہ ہn X_

G.ں n.8ے Fnم f1nے ہ.ں،  V1nConstituenciesں |ے۔  fine-tuneہ, ا+`q mپ nے X®G �fFAرہ n 1nے اAے  ہے۔

F| ےDG ¤EXG Fn ےa`sVہ دV Xn پq۔ Fy �fXV m`fXv ں ہ, }ے.G ٹa6.2رextremism  �V1 ہ, }ے اyworkshop  mn

 �Vا m`+ ہ�f1G اس ،m`fworkshop  Fn اس ،m| Xہexact topic  ےuF_ F.n رہX®G �fFA ےn پq m`+ ہV ،F| Xہ F.n

 Fn اور اس F|schedule m`+ ں |ے۔V1n ے� mپ ہq   

 Fn ا_�س �Vرے اXymaster programme `+ ,.8ef Fً�2Fb ہے اور FfF_ 4+F| Xہ F.| Xہ m  1Ä{ mn پq ۔ وہ

 Xf ہ.ےFv m{Xہ mDVZ�f muXn ں.G ہ اسn ے ہ.ںR`@6A پq ،ہ.ںFv F{1n ,.G1f muXn ں.G پ اسq ،ہ.ےFv Faں رہ.G

 mn in writing �1ف Aے +ZJFEFہ VSecretariatہ mDVZ�f اmA و�E ہuFR+ Xn  w_ m| X.ں qSecretariat  1�Gپ 

notify F| Xہ �Vا mn پq ۔sitting  ں اس.RA1ہS m+F¯R{۔ اm| Xہ Cn وہ Fً�2Fb اور m| Xہ �DURGےn ںXRA1ہS m+F¯R{ا

 �1Nq Cs2F+ �Eوstage 1 ہ.ںy پ }ےq 1|2013۔ ا  Xn پq ہn X_ہے FaVں ووٹ د.G تF+F¯R{ے وا2ے ا{Xں ہ.G

ج ہے q 4s.2پ F{ Fnم اس SہG �A1.ں در 1Qور دFv FaVہ.ے، qپ n 16Jے F;2ظ Aے ووٹ ڈاa2ے nے اہC ہ.ں

 Xn پq ¬.v ہV ،1 درج ہےy اور ٹ`.� _�ہcheck  رXUoF+ F`s2 Fڑهy �Vا Fn 1ےoFUG پq ہs{X.n ہے m{1n

segment ں ہ.ں.G �A1ہS م اسF{ Fn پq ہn ہ.ےFv F{Fa+ ma.eV Xn تF+ ہ.ے اور اسFv FaVووٹ د Xf دXN Xn پq ،

qپ _y maRڑهm`s2 m اور +XUoFر }ہ.ں  _q Xپ mn �1ح XNش �68E }ہ.ں ہے، _qsociety Xپ mEF+ Xn  درج ہے۔

1y ہ�_ Ý.;� ں اور.G �A1ہS اس m`+ مF{ ےn wA ہ انn ہے  m{1n دZG m`+ mn wA ں درج ہے، انXپ   ۔ہq

mn �DG ےn   د�F+qں.G  Fً�V1ef 8ے ہ.ںVگ اX2 m�n30 or 40%  پ }ے اسq ے، اس 2.ےRsA ہ.ں{ mہ �s2 ڑهy X_

ٹ دے sA.ں، ان nے }Fم ووٹ1 82ٹ G.ں درج ہXں  V Xfہ n wA.8ے ہe�� Xے ZG m`+ mnد m{1n ہے nہ وہ وو
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F|ں ؟.G رےF+ ےn ںXRA1ہS m+F¯R{ءا7 اF®{ا Cn ,ے 2.ےاس  ہn پq اہ6.� ہے؟ F.n mn ہ اسn m| Xت ہF+ w_

 �V1 اy اہ6.� ہے؟ اس F.n mn ے 2.ے اسn �DG اہ6.� ہے؟ F.n mnsitting ۔m| Xہ  

1Q ہ�+ F{FR+ Fn تF+ ں اسFہV mDہy ر�F6ہ ہn 4 ور� ہے.fYouth Parliaments  XnBritish High 

Commission, U.K  ے{support ۔F`f F.n  ں.G ٹa6.2رFy �fXV �18.f  ہ«/ FA ڑاX`f ��nSwiss Government  Fn

F`f m`+ ہ«/ ��n ،US Government m`+ ں }ےXا}ہ ،F`f m`+ Fn  Xn ںX|X2 دسsponsor  ،F`f F.nNetherlands 

mn Embassy  Xn ںX|X2 ��n m`+ ے{sponsor  ں +ڑا /»ہ.G 4 اسs.2 F`f F.nBritish Government  �Vا ،F`f Fn

German Foundation Friedrich-Ebert-stiftung m`+ ے{ Xn ںX|X2 ��n ں.G ٹa6.2رFy �fXV mDہysupport  ۔F`f F.n

 Xn ٹa6.2رFy �fXV ںVX�{Fy اور m`fXvGovernment of Denmark support ہے m1 رہnہ, ۔Government of 

Denmark ہn 1 |¬ار ہ.ںso ےn Xn ٹa6.2رFy �fXV ںVX�{Fy اور m`fXv ں }ےXا}ہ support ۔F.n  

+`m ہuF_ X.ں  q circulateپ qstatistic  Xnپ mn دn m�8�2ے 2.ے، G.1ے F.Nل G.ں Vہ  G 1Nq.ں �1ف 

 batch۔ اس ہ.ں G44 male and 17 female members.ں Aے  ، _n4ہ اس Fy �fXVرa6.2ٹ G.ں ا8nٹ� 1�6Gان ہ.ں |ے

mnaverage age 23 years ہ  ہے۔n م ہےXDUG Xn پqage group  رہF`ل اٹFA �.R{دہ اFVے زA دہFVل اور زFA  ہے

mfX ہے اور mn m8n زFVدہ ہmfX ہے 4s.2 اس �f1Gہ qپ ا�V دو FAل n mn m8n, ہ 4s.2group  mnaverage ہ1 

�6G 8ٹ�nا mn 1انaverage age 23 years.  m`+ ہ�f1G اسBlue Party  ے{ majority ہے mn C�F/  75اور% 

 mn 1�6ان }ے  اسGmembership opt ہے mn  1�6ان }ے  %25اورGGreen Party  mnmembership opt ہے۔ mn 

 members from Punjab, 13 members from Sindh, 7 Khyber Pakhtunkhawa, 5 from Balochistan, 2 31اس G.ں 

from Islamabad Capital Territory, 01 from FATA, 01 from Azad Kashmir and 01 form Gilgit Baltistan  ےA

F+q  ��n 4s.2د� F.a+ mnد  s{X.n 1yہ mGXE اG mD�6A.ں 1�6Gان F+qد� nے A wAFafے fqے ہ.ں roughlyہے۔ Vہ 

cases wAFaf ےn د�F+q ں ہ, }ے.G f Xn FA ڑاX`play  FA ڑاX`f Xn نFR8vXD+ ،,n FA ڑاX`f Xn بF@ay maUV ہے F.n

اس E�Jے 2ہÑٰا ا|n  1ہ.ں اA �Vے +`1�6G ,n m ہXا ہے Xf اور s{Xvہ اA �Vے Xf 1�6G ,n ہX }ہ.ں FRsA  زFVدہ

 �Vہ, }ے ا  Xnmembership �6د� ہےAا mGXE ر�F6ہ m|ZauF6{ mn نFR8RD+ ��D| 1.6 اور®nزادq  ں }ہ.ں ۔.G mD

mn ہے اورFy �fXVرa6.2ٹ G.ں qزاد n®1.6 اور |FR8RD+ ��Dن  Gdistortion.ں X`fڑ� 4s.2rules  mA ہ, }ے  ہے

  m|ZauF6{ m`+ mn ہے اور Vہ F+qد� nے A wAFafے ہے۔

اور ا|q 1پ  G.ں qپ Xf mn_ہ دaVے nے 2.ے، qپ Fn و�E دaVے nے 2.ے، qپ V1so Fnہ ادا Ff1n ہXں

دaVے nے 2.ے X_XGد ہXں۔ اس nے �Jوہ دو1Aا  Fت+Fرے G.ں XA muXnا²ت ہXں G Xf.ں _Xا+nے Fyس اس 

+q ZUپ دے دVں اور Gpresentation 1`y.ں FR®Gق �A w/Fے درXNا1n �Aوں nہ yہDے وہ اeV1�mayہ Vہ ہے nہ 

  اnٹ`ے XAا²ت 1n 2.ں، _.8ے uFG1S w/F� 1s.�A.ں۔  G.ں

1s.�A بFa_: ہ Ý.;� Cs2F+ ہV m_ں ےVت دF+اX_ ےn ا²تXA ہn ے |¬ارش ہےA w/F� قFR®G ۔

  ان nے _Xا+Fت دVں۔ qپ FR®Gق �A w/Fے XAا²ت V1nں اور وہ qپ Xn اور +ہV m`+ 1Rہm ہn F| Xہ 

  2ے R.2ے ہ.ں۔ ybriefingہDے ان Aے  :_Faب ا/Z6 +�ل X�;Gب

1s.�A بFa_: ٹ`.� ہے Xn پq w/F� قFR®G ےDہybriefing y ،ے ہ.ںRVا²ت  وہ `1دے دXA ےn پq
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اور اس دوران ا|q 1پ Xn +�ل �A �@G FV w/Fے XA muXnال F{1n ہXfX ہ, /n  1QFے _Xا+Fت +`m دVں |ے

  ہ.ں۔

+8,  اXJذ +Fا4G 7 ا4ٰT.®2 ا12_.,۔): mGXE اX{FE(mD�6Aن FAز�(ڈyٹ1s.A mٹFa_ ) �1ب FR®G Z6;Gق 

mn �1ف Aے /n F.|q ,sہ  ر ا/Z6 +�ل X�;Gب �w/F_� �1ح ہF6رے w/F� 1s.�A او  ا7 ا4ٰ6/12 ا12/.,۔

اس Aے yہDے qپ }ے  ۔، زFVدہ Aے زFVدہ qپ nے XAا²ت ہXں |ےnے FR+ �DURGؤں Grules.ں n, از n, اayے 

Aے _XA m`+ Xا²ت ہXں qپ briefing  C`n، وہ  X`v �1.G FVٹmA m اayے ذہXaں G.ں _XA Xا²ت F.fر n.ے ہ.ں

+`m اور mGXE اy  mD�6AہDے qپ Xn اس Fyرa6.2ٹ aa+ 1�6G Fnے G 1y.�1 �1ف Aے ۔ A wAےXA 1nا²ت V1nں

Secretariat Xد ہF�nرF�G Xn پq m`+ ےA 1ف� mn ڈ�an ,V1n C«.S بFa_ 1s.�A mٹyرے ڈF61 ہn صFN ،

/�f Z دm�8�2 رR`nے ہ.ں، qپ �v Xn}ے nے 2.ے _� �1ح ہF6رے  ambitiousاq w/F�   �Vپ nے 2.ے

� mu¬.|X_w/F ے ہ.ںRے رہRvXA ے 2.ےn w/F� پ اور +�لq �Eہ1 و  m`+ m`+ ہ وہ ہ6.ںn و_ہ ہے mہV ۔

directions ں.uq 1ورQ ںFہV ,ہ ہn ے ہ.ںRVے ہ.ں دRsAF_ ہ.ں{ m`+ ہ.ںn 1y Fa+ mn �.S1و«G  ,ہ ہs�_ ۔  

2.ے wA  ہF6رےA  wAے yہDے G.ں Vہ +Fت 1nوں |s{Xv Fہ  ہ, X{FEن +fFaے ہ.ں، qپ }ے +Fa}ے ہ.ں۔

¬.v 4V1f ,ے اہA 4 ہے.uq ہn ں اہ, ہے، اس 2.ےX.n 4.uq ہn ہے FRy Xn wA پq ہ وہ ۔Vdocument  ےA �_ ہے

Ds{ ے|q ¬.v 1ےہn ہے۔ ا|1 اس mR  m8n muXn اXہ FVFa+ m`+ ےA ß 2 �Vا  m`+ m8n ےAا �o ن +ےX{FE

authority Xہ FVFa+ وہ  }ےXfvoid ،ہے FfF_ Xہeven FV1 دn ,RN ےAا ,.G1f ں.G 4.uq ہے۔ اس 2.ے FfF_ 2/3rd 

majority of the total membership  ,ں ہ.G ے ہ.ں، اسfFa+ 4.{اXE m`+ ےaR_ ,وہ ہ�J ےn ہے ، اس mfXے ہA

2/3rd majority ےR.2 ہ.ں{ �V1Ìnدہ  اFA   اور �V1Ìnدہ اFA ہsD+  وہ m`+  X_present and voting  ۔Xے ہAPresent 

and voting  ےA ہn1اد  ہےGlet’s suppose ے ہ.ںuXٹ`ے ہ.+ �.+ �Eے اس وA ں.G 1�6انG 8ٹ�nپ اq �.nان ا ،

1n|�ے اور +mEF دس G.ں Aے  Gabstain.ں Aے qپ �1ف دس 1�6Gان ووٹ دRVے ہ.ں، qپ G.ں Aے دس X2گ 

majority X_ہے mRa+ mn 1�6انG �v  m`+ نX{FE اXہ FVFa+ Fn 1�6انG �v ان Xfvalid ۔F| Xہ y 4.{اXE ں.G نFR8nF 

present and voting  ے ہ.ں۔Ra+ 1y دF.a+ mn رمXn Fn پq1/4th of total membership  C6R®G 1y ں.G پq ،ہے FfXہ

 Xn رمXn 1�6G m`+ muXn ےApoint out ۔FRsA Xا_�س }ہ.ں ہ Fn mD�6Aا mn پq 1.£+ ےn ہے اور اسFRsA 1n  ہV

ہFn 1رروا�f muوِت q1Eن Z.@G اور اس   nے rules m`+ �;fور qپ nے V¬.vں ہ.ں، +mEF ہF6رے ا basicہF6ر� 

 Xf mfF_ Xوت ہ�f w_ ہے۔ mfX1وع ہo ےA 1_6ےf ے اردوn mn اس دن mn پqsitting count ہے mfF_ X۔ ہ

nے 2.ے ا_�س F{1n ہے Xf اس G.ں  fFa+130 working daysے ہ.ں nہ ہ, }ے اFA �Vل G.ں w_working days ہ, 

 1nsitting count دFRV ہے 4s.2 ہF6ر�  1�6G muXnquorum point out اٹ� �f 1nوت ہuF_ Xے اور qپ G.ں Aے ا|1 

  �f �Eہ ہ, اس وv1|ہے ا mfF_ Xہbusiness  راF6ہ �f w_ ےRsA�v ہ.ں{quorum complete ۔FfF_ Xہ.ں ہ{  

1n  دFeU{ا Fn 4®s.2ے وا2ے ہ.ں اور ا{X4 ہ®s.26.®ااب اn 4®s.2ا F{ mD�6Aا mGXE م ہے۔Fn Fn 4

Fnprocedure Election Commission ےA notification ہے FfX1وع ہo ZU+ ےn ے{Xے ہDہy ےA wA ,۔ ہunder the 

Constitution ے ہ.ںR.2 �D/ ےA 1�6انG  1.£+ ےn �D/ 1�6G m`+ muXn ہn ے ہ.ںR.2 ےDہy ےA wA وہ اس 2.ے

eligible Z{ے اn 1�6.v ہ وہn ہ.ں ہے{ mےہsA ہ وہ  ر +.ٹ�n ےn ے اسuF@+proceedings  w_ ,ں /»ہ 2ے، ہ.G
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nے +£.1 وہFں oath  m`+ muXnوہ  وہ وہFں +.ٹ`ے F@G m`+ Fnز }ہ.ں ہے۔ even}ہ.ں دVں |ے �foath اAے 

activity ے ۔RsA1n م  }ہ.ںFn ہ�y ےA wA راF6ہoath ZU+ ےn ہے، اس FfXے ہ.ں۔  ہf1اn بF¯R{ا Fn 1s.�A ,ہ

 1s.�A Xn پq m`+ ے 2.ےn 4®s.2ے اnnominations ہ.ں mfXہ FaVے دA ں �1فX{دو ،nominations  ،ہ.ں mRsAq

 1�6G �Vاpropose 1اAہے اور دو Ff1nsecond ہے Ff1nہے FfF_ FV1اn 4®s.2ا Fn 1s.�A mٹy1 ڈ`y ZU+ ےn ۔ ۔ اس

وز1Vاn ,ÄJے ا}F¯Rب G.ں X`fڑ�  ۔ اب_V wہ C6sG ہfF_ Xے ہ.ں Xf اس nے +ZU وز1VاFn ,ÄJ اs.2®4 ہFfX ہے

 mAchange ہے m�|q  ہn1973  ےnoriginal Constitution ں |ےV1n 4®s.2ہ ا�f1G �1Aاب ہ, دو �;f ےn ہV ۔ 

 4®s.218اth Amendment  ZU+ ےn ےDہy ،F`f اXہascertainment m`f mfX1985 ہ  w/F� mu¬.|X_ w_ ں.G

 �Eاس و Xf ے`f ےfX1 ہs.�A mٹyرےڈF6ر ہZ�  سFy ےnpower  mGدq �Vا m8n ےA ں.G پq ہ وہn m`f mfXہ

mayا Xndiscretionary powers  ےAappoint  Xn mGدq ں�S ں.G ہn ے`f ےRV1دn ,ÄJ1اVوزappoint ںXہ Ff1n ،

ہ,  ، وہ اs.2®4 }ہ.ں F`f۔ اب +ZJFEFہ اs.2®4 ہFfX ہے اور 2.ں |ے 2within sixty days vote of confidenceہÑٰا اب وہ 

X`vڑ دVے  nsixty daysے 2.ے +G ZU.ں  voting، اس و�E ہ, }ے R.2 1nے ہ.ں votingہq mپ G  mn.ں1oوع 

1n 2.ں FV _� �1ح +`maneuvering    mوہ n 1nے ا}ہ.ں و�E دے دn F`f FVہ  appoint، وز1Vاy Xn ,ÄJہDے f`ے

2 1n XہG ںX{ٹ� دFA پq m`+ Xf ہ.ں ہے{ �V1Ìnس اFy ےn پq 1|ے .ں، اfF_ 4+ ,ÄJ1اV1 وزn 2ے �V1Ìnں ا.

وہ +`m اs.2®4 ہm`falmost  m اور  ascertainment۔ اس و1n ,RN �E دnprocedure F.| FVے +V ZUہ   f 1990`ے۔

F`f mn ہ, اس ،voting ے رہےf1n ہ, }ے Xf اب ،ascertainment  FV1 دn 4®s.2ے اn 1n ,RN mہ ß 2 Fn  w_ ہے۔

 1`y Xf ہے mfF_Xہ ¬.v ہV ر�F6ہnormal proceedings ہے۔ mfF_ X1وع ہo ےA wA ZU+ ےn وت�f ں.G اس

،  دy FaVڑfے ہ.ں nnoticesے 2.ے yہDے qپ Questions  XnہFfX ہے۔ اب  Question HourہF6را yہDے

Secretariatں ا}ہ.admit nf1 mn ہے اور ان  Ffile Speaker ہے mfF_ �fFSو X_ ہDGFUG F8Vا muXn 1|ں ا.G ۔ اس mE

1n دFfF_ FV ہے اور _X ہF6ر� وزارXfں Aے �DURG ہfXے ہ.ں، ہ,  disallowاAے }ہ ہA �GXs/related Xf Xے 

ہF6رے Fyس  ۔qپ nے XAا²ت w.f1f وار FR.2 رہFR ہے f1nSecretariatے ہ.ں اور اس F;2ظ Aے  admitا}ہ.ں 

، ہ1 وزارت Fn وز1V اس nے 2.ے اور qپ ہ1 وزارت Aے eDURGہ XAا²ت RsA 1nے ہ.ں 2Fv.� وزارf.ں ہ.ں

1nواR.2ے ہ.ں اور  print، وہ q 1nqپ X_ Xnاب دے |F۔ XAا²ت اور ان nے _Xا+Fت Xn ہ, yہDے ہX_ mا+Zہ ہFfX ہے

 ntwoے q ،rules  �+FTGپ ان G.ں Aے XA ma6Qا²ت +`RsA1n mے ہ.ں، وہ qپ mn ٹ.�1y C رF`n ہXا ہFfX ہے

supplementary questions allow 1|ہ.ں، اChair  دے m`+ زتF_ا mn ا²تXA ma6Q دہFVے زA وہ دو Xf ہےFv

nہ XAا²ت S mnہG �A1.ں F`s2 ہXا ہے nہ  XAsupposeال nے a`vXyے eV1� Fnہ Vہ ہFfX ہے nہ  mRsA ہے۔

Question No. 1  1y اس XfChair member m| رےFsy مF{ Fn  ہn ہے Faہn 1n 1 اٹ�y پ }ے اسq XfQuestion No. 

1,   ZU+ ےn اسChair  ہn m| ہےn ظF 2ہ اV‘answer taken as read’  Fn پq ہn ہ ہےV wDTG Fn �_print .nے 

Xےہu ابX_ Xn  F| ڑهےy را }ہ.ںXy 1n 1 اٹ�Vوہ وز ،suppose ہے FVڑه دy ےA1 }ے اVہ وزn F| ےuF_ F.2 1n ،

}a2Fsے ہfXے ہ.ں۔ qپ }ے Vہ  qsupplementary questionsپ }ے اس XAال nے _Xاب y Xnڑه 1n اس G.ں Aے 

qپ  اس Aے ma6Q �DURG  اور اAے F�`v دFV ہے،  +sy ¬.v muFRڑ}m ہmfX ہے nہ وز1V }ے v muXn.¬ }ہ.ں

  ہFfX ہے۔ Question HourوزA w/F� 1Vے R.2ے ہ.ں۔ Vہ qپ XA ZV¬Ginformation  Fnال n 1nے
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 ZU+ ےn را اسF6ہQuestion of Privilege ÌG ہے۔ FfXے ہ{ m8n �fFA ےn پq 1y رX� ےn لFmisbehave 

 ،FV1 دnproceedings  m�| Xہ �DNاZG muXn ں.G  ے{ m8n ےA پq اور _�ہ m8n  FVmisbehave  پq Xf F.n

question of privilege ے ہ.ںRsA دے m`+ mn 1s.�A 1y ۔ اسdiscretion  ہn ہے mfXہunder the rules  ےR`sVوہ د

}ے n FVFG1Sہ ہF6ر� 6n.ٹ.Fں ہmfX ہ.ں Xf ہF6ر�  Sirاور _� �1ح  +FRa ہے FV }ہ.ں +privilege motion FRaہ.ں nہ 

nہRے ہ.ں، Vہ وہFں FfF_ �v ہے اور وہFں FAر�  Standing Committee on Privilegesا6n  �V.ٹm _8ے 

investigation ہے mfXہے اور _� ہ FfF_ FV�+ m`+ ےAہے، ا mfXہ �VFso ف�N ےn �_  ، 1�6 }ےGnotice 

V FVqہ  mf1n ہے nہ 1ncommittee determine}ے nے +hearings  ZU، وہ +`fq mے ہ.ں۔ ان دو}Xں mn دFV ہFfX ہے

question of privilege ہ.ں؟{ FV F`f Fa+  m`+ ا¬A 1y اس m6.ٹn ہV 1`y Xf ہے FRa+1|اpropose ہے mRV1دn  Xn ہ اسn

ZU+ےn ے۔ اسuF_ ا د�¬A ہVAdjournment Motion  m`+ muXn Fn پq ں.G ہے۔ اس Ffqurgent issue  X_ mEFSو

 �GXs/  ےArelated  mn mD�6Aا FV Xہproceedings ¬.v m2ے واaa+ �DNاZG ں.G  ےAہ, ا Xf XہAdjournment 

Motion ہ.ں |ےn ,ہ ZU+ ےn ہے۔ اس mfq وہ ،Leave Applications ،ے ہ.ںR.2suppose ےuq ں }ہ.ں.G پ ا_�سq 

f mayپ اq Xleave ے ہ.ںRVد �AاXNدر mn  ہn X_Chair put  ہے اور mf1nleave grant q رےF6ہے۔ ہ mfX4 ہ.u

 1�6G �Vہ ا|1 اn ں ہے.Gsixty consecutive days without leave absent  mn اس Xf ہے FfF_ Xہmembership  ,RN

ہ, qپ mn  ہm وE ہ XAا²ت RN, ہFf X ہے G  Xf.ں ڈا² ہXا ہے nہ _.8ے rulesہmfF_ X ہے۔ اس 2.ے ہ, }ے اAے 

 m`+ X_leave applications ے ہ.ں۔RVا دXڑهy ہ.ں، ا}ہ.ں mfXہ muq  1�6انG muXn ےn پq 1|اvigilant  muXn، رہ.ں

 1�6G40 days absent  1n 1�6 اٹ�G m`+ muXn Xf رہے motion move  Xn 1�6G ے اسn 1nde-seat  ،ہے FRsA1واn

  R.2ے ہ.ں۔  n 4.uqleave applicationsے f;� ہ,  اس 2.ے 

اور اس G.ں  ہ.ں mہresolutions  m`+ fXان G.ں  ۔ہfXے ہ.ں Vnon-legislative businessesہ ہF6رے 

motions  m`+ m8n X_ ے ہ.ںfXہ m`+current issue  Xndiscuss  پq ے 2.ےn 1}ےnmove  ے ہ.ں اور اسRsA1n

۔ اس Ff1n ہے 1�6Gwindupان ان G.ں /»ہ R.2ے ہ.ں اور eDURGہ وز1V اAے  ۔m�n Ù;+ 1y د}Xں mRsAF_ �f ہے

 G‘This House is.ں mfq ہے، q �ًÌGپ nہRے ہ.ں opinion mnshapeہmfX ہے اور وہ اnresolution  �Vے  �Jوہ 

of the opinion that Government should make arrangement to eradicate corruption in the country.’  mٹX`v ہV

 mn ںXau² دو mٹX`vresolutions   mn پ اس �1حq ہ.ں اور mfXہresolutions ے ہ.ںRsA ہ  دےV اورprivate 

member day  1y دن �Vہے۔ ہ, ا mfq Fn ا_�سprivate member day ے ہ.ںR`nے 2.ے رn  FfXہ ہV wDTG Fn �_

، qپ nے G.ں +.ٹ`ے ہuXے ہ.ں government side_� �1ح qپ  .A member other than ministerہے nہ 

Ministers private members  4s.2 ہ.ں ہ.ں{other than Ministers  وہprivate members 4  ہ.ں۔®VزXy1ح ا� mAا

 m`+ 4.nے اراnprivate members ں  ہ.ں۔FہVprivate  m4 ہ®VزXyہ �1ف اn 1اد }ہ.ں ہےG ہV ےAprivate 

members ہ.ں + X_ ہsD+ 1 }ہ.ں ہے، وہV1�6 وزG m`private member را  ہے۔FA ں.G پ اسq اس 2.ےbusiness 

۔ وہ  VہFں XAا²ت X.nں }ہ.ں RsA 1nے ہ.ں s{X.nہ دے RsAے ہ.ں، +XA mEFا²ت وb.1ہ وز1V }ہ.ں RsA �vXyے

 muXn 1 ہ.ں اور ا|1 ا}ہ.ںVوہ وزcomplaint ہa.+Fn وہ Xf ہے mfX1ہ ہ.bے ہ.ں  وfXہ ہ«/ Fn اس 2.ے وہ  mayا

complaint  ںFوہraiseے ہ.ںRsA 1n ہsD+ ںV1n ہ{ ¤uFQ  �Eو Fn انXVے ، وہ اayں اور وہ.ں ا.uF_ ں.G ہa.+Fn وہ
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۔ _ہFں XA �fا²ت Fn }ہ.ں RsA 1nے raiseوb.1ہ   adjournment motionاس 2.ے وزراء D�8Gے 2Fs{ C/ Fn.ں۔

mر ہX«f ں.G رےF+ ےn 1Vں وز.G اس Xf ہے �DUf 1ےn ا²تXA ں.G رےF+ ےn ہa.+Fn mہ mayہ وہ اn ۔ }ہ.ں ہے

1nے |Vresign  1`y ،Fہ ہے nہ ا|1 وز1V }ے XA muXnال F{1n ہے Xf وہ yہDے  parliamentary practiceہF6ر� 

 ،F| 1ےn الXA ں.G انXVاotherwise ۔F| ےuF_ mں ہ.G ہa.+Fn وہ  

ZU+ ےn اسlegislation ہے mfq,8E ں دوFرے ہF6۔ ہ  mnlegislation  �Vہے، ا mfXہprivate member Bill 

and other is government Bill. Private member  ہn  mn 1ضJ ےDہy ں }ے.G 8ے._ �DURG ےnprivate 

member mean other than a minister  m`+  muXn وہlegislation  �Vے 2.ے اn 1}ےndraft Bill  1n Fa+National 

Assembly Secretariat  دن �_ ZU+ ےn 1ا}ےn ¤6_ Xn ہے۔ اس FRsA1اn ¤6_ ں.Gprivate member day F| Xہ ،

Fرے ہF6دن  ںہ �Vں ا.G ےR ہprivate member day  ہے اور وہ FfXہTuesday دن ہے Fn ےn پq اس دن ،Bills, 

resolutions,   دن mAے ہ.ں، اfF_ ے`nرBills �DURG ےAreports lay  ہ.ں، ا}ہ.ں mfXہ FfF_ F`nں ر.G ڈےa@Vا m`+

اF{1n �V ہFfX ہے، وہ +`m رFfF_ F`n ہے۔ Vہ  ہF6رے ہFں  qBill pass}ے nے +q ZUپ report  Fnہے اور اmA دن 

private member’s day راFA ,ں ہ.G �_ ،ہےbusiness private members ے ہ.ںR`nر mہ Fn Fn �GXs/ اس دن ،

 muXnbusiness  1|ا ،FfF_ F`nده}ہ.ں رq �Vا muXn urgent item 1Nq  وہ XfXہے،  ہ Ffq ں.Gsuppose  ےn پq41 

items  �1Nq ں.G اس Xf ہ.ں item  ،F| Xہ Fn �GXs/otherwise  راFAbusiness ۔F| Xہ Fn پq  پqas a private 

member  m`+ FaR_business  ں |ے، وہVدprivate member day  ا²تXA ےn پq اور F| ےuq 1y ں |ے،  روزا}ہ.uq

s{X.nہ ہ,   }ہ.ں رn`ے ہfXے nprivate member day  Xnquestionsے، ہ, }ے  XAprivate member dayاuے 

 privateاس 2.ے  V1nں۔ as a private member day utilizeاAے qپ Xyرا دن  Fvother than questionsہRے ہ.ں nہ 

member day ے ہ.ں۔fXا²ت }ہ.ں ہXA Xn  

X`f Xnڑا زFVدہ اس 2.ے +.Fن 1nوں |qlegislation  Fپ nے 2.ے G.ں �n �1ح ہmfX ہے؟  legislationاب 

 Xn پq ہnlegislation process ہ.ے۔Fv m{Xت ہFGXDUG mA ڑ�X`f �DURG ےn  FfXہ F{Fa+ نX{FE F.{ muXn m`+ w_

Xf ہے وہ ہے FfXہ Faa+ نX{FE �DURG ےn ہ وزارتeDURG �_  mے ہA وزارت mayن  اساX{FE mnproposal   Xnstart 

 Aے X{FE �DURGن ہے V ،Ministry of Industries  Xfہ }ہ.ں ہے nہ _.8ے 1Sض 1n 2.ں nہ ا|1n 1واmf ہے

Ministry of Production  mہ.ں ہے۔ �1ف وہ{ F8Vا ،m| 1ےn مFn 1y اسMinistry initiate  ںFے ہn ہے، ان mf1n

 �VاLegal Cell ہے FfXوہ ہ ،draft .ے ہfFa+ ZU+ ےn ں اور اسMinistry of Law  mn اس X_ ہے FfF_ F@.`+ Xn

vetting ے ہ.ں۔f1n  ے 2.ےn ے{Fa+ Xn نX{FE ٹ اسa6.2رFy ر�F6ہ ہV F.n ہn ے ہ.ںR`sVوہ دcompetent  ہn m`+

د� |�m ہے،  listا�V اور ہF6رے G 4.uq.ں 1n رہF ہrelate  X۔ اXf  F8V }ہ.ں ہے nہ Vہ X{FEن �X+ے Aے }ہ.ں

دے دVے |�ے ہ.ں nہ qپ mn وsubjects  mEFS، اس G.ں FAرےnہRے ہ.ں Federal Legislative Listہ,  _8ے

 G.ں ہے،  ا|v1ہ �GXs/domain ان Aے ہٹ X{FE muXn 1nن }ہ.ں +mRsA Fa، وہ �1ف اور �1ف �X+Xں nے 

 m2ں واX+X�list ں }ہ.ں ہے.G 4.uq اس  X_ 4s.2subjects  اسlist ،ں }ہ.ں ہ.ں.G ںX+X� رےFA ےn رےFA وہ 

 �f m`+س ہ.ں۔ اس 2.ے اFy ےn ن وہX{FEpremature stage 1y ہے  muXn m`+ں ا.G اور اسproposal  mرہ Cv mہ

۔ _w وزارت �f ہm ہmfF_ X ہے level۔ Vہ FAر� F`vن y`ٹ� وزارت nے ہے _X ا+`m وزارت �f Z/ mn ہے
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،  اس nے +ZU وہ eDURGہ Xn  واÓ.`+  �y دFfF_ FV ہے mf1nconcerned Ministry ہے Xf اAے  X{FEvetن اAے 

EF+ ےA ہa.+Fn mn نX{FE ہ رہے ہ.ںوزارت اسFv F{Fa+ نX{FE F.{ ہV ,ہ ہn ہے mR.2 ر�XÄaG ہZJF ہV ،draft  ہے اور

 A wAconcernedے yہDے a.+Fnہ Aے 1Gاد Vہ ہmfX ہے nہ  a.+Fnہ XÄaGر� دے۔  1y ہmn draft stage m اس

Minister  ر�FA ےA وزارت mayاformalities  mn اس ZU+ ےn 1}ےn ر�Xysummary  ہے FR@.`+ Xn ,ÄJ1اVوز ،

a.+Fnہ G.ں F6fم وزراء اس nے F6fم  XÄaG mnر� دFRV ہے nہ Vہ DGFUGہ a.+Fnہ G.ں _F{F ہے۔ issueوز1VاÄJ, اس 

.ں اور اس X{FEن 1y اس nے �Nف اور FV }ہnہ FVqاس X{FEن Xn ہ6.ں +Fv F{Faہ.ے  yہXDؤں uF_ Fn¬ہ R.2ے ہ.ں

a.+Fnہ اس G.ں  stage m`+ 1yاس  muqeven ہے proposal  Xf، ا|q 1پ fq muXn mnے ہ.ں G �VF6/arguments.ں 

ہFfF_ X ہے V w_process  Xfہ  mR.2 1n ہے۔ accordingly redraftاور y`1 وزارت X{FEن اAے  1n ,.G1f دmRV ہے

 1`y  ےn 1Vہ وزeDURG ہV�v سFy fF_F ہے �Vوہ ا ،notice ے ہ.ںRVد Ó.`+ Xn mD�6Aا mGXE 1n Fa+ mGXE وہ w_ ۔

اس  G.ں +ZJFEFہ ZU+Orders of the Day  اور اس nے  uF_ mn.ں |print mاG mD�6A.ں uqے |Xf F اس F.yFn mnں 

Fn مF{ ےn 1Vوز motion F| ےuF_ F`nہ رZJFEF+ 1n Xڑا ہ`n 1Vاس  اور وہ وز  Bill   Xn introduce F| 1ےn  اور

اس nے�Jوہ  وہ ��n }ہ.ں nہے  ’I introduce the Constitution the 24th Amendment Bill, 2013‘وہ nہے |n Fہ 

F| Xn پq ،copies provide ہn ہے Faڑهy Xn نX{FE پ }ے اسq ہn م ہےFn Fn پq اب ،m| ں.uF_ 1 د�n  نX{FE اس

 F.n ں.Gproposals ہ.ں muq؟ {X_ وہ mہBill introduce  Xn m6.ٹn وہ Xf ہے FfXہrefer  ZU+ ےn ہے۔ اس FfF_ FV1دn

ہmfX ہ.ں nہ وہ اس  full powersاور اAے  Xn دsV`ے clauseوہ  اس X{FEن mn ا�V ا6n �V.ٹFn Fn mم ہے nہ 

 ,.G1اf ں.G نX{FEpropose  mہ Xn نX{FE رےXy اس m6.ٹn FV ےsA1nreject 1 دےn ۔  

.6n وہ w_ mayا mٹreport  رےF6ہے، ہ FfF_ F.n ±.y ں.G انXVے اAا Xf ہے mR.2 Fa+rules  ہn ں ہے.G

within 30 days Committee report back  اور m| 1ےn  ہn FVFG1S ے{ w/F�  ل�+ Z6/ے _� �1ح اA پq

priority  ہn m| ےuF_ m2ں.f2.� وزارFv ںFرے ہF6ے ہ.ں؟ ہRہFv Faa+ 1�6G Fn m6.ٹn �n پq  �n Fn پq ہ.ں اور

اور وہ X2گ  X2گ +ٹ`uFے  ہfXے ہ.ں expertہے؟ اس nے f;� ہ, }ے ان 6n.ٹ.Xں G.ں  6ninterest.ٹG m.ں زFVدہ 

 mayا mayاfields  ں.Gexperts  ے ہ.ںfXے ہ.ں، ا}ہ.ں ہfXٹ1 ہn1�6ان ڈاG X_ ں.G m6.ٹn �DURG ےA �;� �ًÌG ،

اAے اX{FE m`+ X_  m`vن اس 6n.ٹG m.ں _uFے |Xf F وہ 1�6Gاناور �;� Aے �DURG  اس fFa+ 1�6G Fnے ہ.ں

1�6Gان 6nengineers  Xn.ٹG m.ں ہ, }ے �GFUGت Aے engineering �DURG �1ح R`@6Aے ہXں |ے۔ اmA �1ح

 6n X_maximum try.ٹm ہmfX ہے، ہ, اس 6n.ٹG m.ں  Arelatedے law۔ اس nے �Jوہ ہF6ر� F.n CGFo ہFfX ہے

stage  1yوہ 1�6Gان 6n.ٹF6  mرے _aRے +`m و�nء 1�6Gان ہ.ں، ا}ہ.ں اس 6n.ٹuFa+ 1�6G Fn m.ں۔ہ f1nے ہ.ں nہ

 mn نX{FE اس mہdissection ےn 1n report back ے ہ.ںf1n m6.ٹn mn پq w_  ۔report back  ہے mf1n

 1Q Xf mn mamendmentور� }ہ.ں ہے  nہ اXVان اس 6n.ٹ 1n د� amendment proposeا}ہXں }ے  supposeاور

وہ  ’as introduced‘ہFfX ہے nہ  BillہF6رااF�2  �V}ے ہfXے ہ.ں ان G.ں  s{XvBillsہ ہ, }ے _1n  Xے Aagreeے 

اب اXVان mn اF`s2‘as reported by the Standing Committee’.  may ہFfX ہے nہ  F�2 �fFA ہXا ہے اور دو1Aا

 Xf ہ.ںFv 1�6انG ہn ہے mQ1G ں.G نX{FE اس m`+ رZ{ے اn انXVاamendments ے ہ.ںRsA 1n ±.y w_ ۔

amendments ہn ہے mہV m`+ ہeV1� Fn اس Xf ہ.ں mfq  mn ہ, اسadmissibility ے ہ.ںR`sVا|1 وہ د ،admissible 
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 �Vا mn ہ, اس Xf Xہlist ے ہ.ںRVل دFs{  Xn 1�6انG مF6f اور وہcirculate  ہے اور mfF_ 1 د�n اس   Xn 1Vوز

دsV`.ں  اور وہ وز1V اAے دFR`sV ہے، ا|1 وہ q ،m�|q Cِ+FEپ اAے amendmentے دRVے ہ.ں nہ �Sں �Sں +`m د

 Bills consensusہF6رے زFVدہ 1f  ہXfX وہ اAے 1n دFRV ہے۔ qپ }ے دF`sV ہn F|Xہ ہF6ر� FA+� اG mD�6A.ں X�Eل

ان Xn دn m`f  mR`sVہ ا|f mfF_q �GXs/  1`.ں اور amendments، اXyزmn 4®V �1ف Aے ہuXے ہ.ںApassے 

 Xf ل ہ.ںX�E C+FE ہV رےF6ے ہn 4.{اXE رFv ے دوuاXA ،m`f mfF_ نFG وہlaws ے ہ.ں۔a+ اس �1ح   

 ۔، qپ Fvہ.ں Xf اس nے �Nف V1V1efں V1nںدVں Gamendments.ں  qBillپ Xn اF.RNر ہn F| Xہ qپ اس 

 that the Bill as‘اور F`s2 ہFfX ہے nہ  Ffq 1y ہے Orders of the DayہX}ے nے +report back ZU_� دن وہ X{FEن 

reported by the Standing Committee be taken into consideration’  پ }ے اسq 1`yBill ہے Faڑهy Xn پ }ےq ،

ہBill  mاAے اس 2.ے yڑهFa ہے s{X.nہ qپ }ے اس G � 2F¯G FV �VF6/ mn.ں V1V1efں m{1n ہ.ں۔ ا|q 1پ }ے 

qپ nے Fyس  supposeدے sA.ں |ے،  F.n FVproposals  .ں yڑهF ہq 1`y Xf F| Xپ اس V1n 1V1ef F.n 1yں |ے}ہ

science and technology  FnBill ا ہےXہ FVq q پq ے اورA پ اسq ں۔ اس �1حV1 دn 1وعo Fa2X+ 1y ,.G1f ma.u

irrelevant  ں |ے اور.uF_ XہChair  m| دے F`رًا +ٹXS Xn پq m`+Xvپq ہs{ ں.G ےDGFUG اس irrelevant  اس ہ.ں ،

، qپ }ے اAے yڑهFa ہے، اس y Xn mnڑهq Faپ 1y ²زم ہے 2BillsہÑٰا ان  2.ے ہ, qپ Xn ا_Fزت }ہ.ں دے RsAے۔

proposals ہ.ں ma`sV۔د  

qپ uF_ Cv FRy Xnے |n Fہ qپ G.ں Aے Xnن  4s.2}ہ.ں yڑهFÌGBill  Fل nے �Xر 1y ا|q 1پ }ے ۔ 2}1�6 

۔ اس }ے اm{1n may ہے Xn ،cheatingن 1�6G  زFVدہ  n 1n �a;Gے Ffq ہے، qپ }ے اس mn ہے  +�ہہ m+FRn زFVد

دVے  points، ا|1 اس }ے دس syڑ a.2ے ہ.ں pointsدaVے ہ.ں، qپ }ے ان G.ں AےG 1V1efpoints  ��n.ں _aRے 

اس X+ 1yل FRsA ہXں q Xfپ ا}ہm  اور qپ Vہ R`@6Aے ہ.ں nہ G.ں syڑ 2.ے ہ.ں pointsہ.ں Xf ا|q 1پ }ے دو 

points  ہn 1ور� }ہ.ں ہےQ ہV ،1 2.ںn تF+ 1y پ }ےq 1|اBill  1 +.ٹ�n X1ف ہ� �Vپ اq Xf Fڑهy ہ.ں{  Xn

۔  qپ Xn اس +Fرے G.ں زFVدہ Aے زFVدہ دو sy XnڑVں qpointsپ دو1Aوں nے  ،_uF.ں، }ہ.ں اF+ m8Vت }ہ.ں ہے

n F| ےuF_ Cv FRy ں.G ںXA�_ر اFv ن ہXn ےA ں.G پqfilibustering ہے Fر رہFG ٹao 8ے ا}ٹVا FV  ہے F1 رہn 

 q ،F|pointsپ }ے اس nے +2Xے F`f ²X+to the point؟ qپ }ے دFa`sV ہے nہ _q XدXn to the point  mGن اور 

m{ڑX`v 18 }ہ.ںn muXn ں.G 1}ےn ر�Xvں |ے.uF_ 4+  4V1.ٹa6.2رFy ے`vا �Vپ اq ۔ اس �1حn 1s.�A ۔ m

اXVان y Cv FRy XnہDے و�E دuF_ FVے nFfہ  +`oXn m± ہmfX ہے nہ _A wA Xے اa2X+ F`vے وا² ہFfX ہے اAے

nے +Fرے G.ں FRy }ہ.ں Dvے Xf اس وq �f �Eپ �n �1ح  q �f w_Billپ Xn اس  ہے F.n۔ uF_Billے nہ Vہ 

discussion ں |ے.sA ں /»ہ 2ے.G�6G ں وہFرے ہF6ہ ہn ہے mfXو_ہ ہ mہV ے۔fXں +.ٹ`ے ہ.G 4®VزXyا X_ 1ان 

اس و�E اXVان G.ں X_XGد ہXں، ان G.ں Aے muXn ا�V  ، وہ Fvہے F�yس Aے او1yاور وہ X{FEن }ہ.ں yڑهRے

n 1nے اس s{X.noppose  1yہ اس }ے اس X{FEن y XnڑهF ہm }ہ.ں ہFfX اور وہ اAے  }ہ.ں m`+oppose  Ff1n اAے

ہfXے ہ.ں اور ا}ہXں }ے اAے  1�6G X_expertsان XÄaGر ہfF_ Xے ہ.ں۔ n F.nہے |F اور اس �1ح ہF6رے XEا}.4 

، وہ 1nq اAے syڑ R.2ے ہ.ں اور ہ6.ں q|ے aDvے ہm }ہ.ں دmaV ہmfX ہ.ں yamendmentsڑهF ہFfX ہے، اس G.ں

n`ڑے ہfF_Xے +a2Xے nے 2.ے۔ �1ف ا1�6G �V اس nے �Nف +Xل yڑے Xf اس nے y.�`ے دس 1�6Gان دRVے
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  ۔ qپ X|X2ں nے 2.ے اAے yڑهFa +ہ� 1Qور� ہےے ، اس 2.ہ.ں

ہ,  اv �V.¬ 2ے V  1nہ وہ F6fم V¬.vں ہ.ں، G.ں ان G.ں زFVدہ n C.« fے �fFA }ہ.ں _s{X.n FRsAFہ ا|1 

G ہn ت ہےF+ m�A Xf ں |ے.uF_ ٹ�.+ Fn پq اور F| ؤںF_ Cs{ ے|q ں +ہ�.interest lose  ۔ اس 2.ےF| ےuF_ Xہ

 1Rہ  +ہn F| Xں }ہ.G6@� 2.ں۔A ےAپ اq ،1 د� ہےn 1ضJ تF+ maR_ ے  ے{ w/F� ل�+ Z6/ب اFa_Business 

Advisory Committee mn تF+ mn ہے mfXہ m6.ٹn  ,ہ� اہ+ �Vر� اF6وہ ہ Xf Xn m6.ٹn ۔ اسChair Speaker 

 Xn m6.ٹn اور m8n ،ے ہ.ںf1nSpeaker Chair ےf1n ان }ہ.ںXVہ.ں، وہ ا mfXں ہF.6.ٹn X_ ہs{X.n  mnbabies 

 National۔ ا�V اور  6n ma.uq.ٹm ہmfX ہے، اAے }ہ.ں f1nے  preside۔  اس 2.ے 6n m8n 1s.�A.ٹXn m ہmfX ہ.ں

Assembly Finance Committee  1وڑوںn ہےFv تF_1اNم اF6f ےn mD�6Aا mGXE X_ ،ے ہ.ںRہn ں.G FV ںXہ

nے  Speaker،  وہ 6n.ٹXN mد ہے ، وہ 6n.ٹm ان ا1Nا_Fت XÄaG mnر� دGmRV.ں ہXں ار+Xں روyے

administrative  دXN 1s.�A m`+ ےAے ہ.ں، اfXے ہ{q 1n ت 2ے�GFUGpreside  وہ وہ�J ےn ے ہ.ں، اسf1n

 Xn m6.ٹn m8npreside ےf1n ہ.ں{  mn  ہ اسs{Xvauthority  ےA وں¬.v مF6f انabove ہے mfXاور ہ, }ے  ہ

 FaR_business  ں.G اس ا_�سtake up{1nہے FfXہ  F ہn FVFR+ ں.G ازZ{ے ا`vں }ے +ڑے اXم ، ا}ہF6f ہs{Xv ںFوہ

ر اس nے F6fم اF;fد� X2گ اXyزn 4®Vے X2گ ہfXے ہ.ں، /�GXs اوFyرٹ.Xں nے }ZauF6ے +.ٹ`ے ہfXے ہ.ں، 

F.n رma`n ہے؟  f1n timingsے ہ.ں nہ ہ, }ے اس Xyرے ا_�س G.ں determineہfXے ہ.ں، وہFں +.ٹ� 1n وہ  Vہ 

Suppose  Ý��،ہے ma`nر �f ے دن دو +@ےA رہF.|  �n Xf ہے F{�+ ا_�س Fn مFo وہ ا|1 ہ, }ے�J ےn اس 

Vہ FAرے  اس nے �Jوہ ہ, }ے اس ا_�س nے دوران aRnے XEا}.XÄaG 4ر 1n}ے ہ.ں؟ دن ا_�س +�}F ہے؟

، رFa`n ہFfX ہے _n Xہ m`�n دس Bills  Xnready}ے   s{XvSecretariatہ  ہfF_ Xے ہ.ں �GFUGdetermineت وہFں 

m`�n  رہZay،�.+ m`�n  m`+ �.f m`�n اور XہF_ے ہ.ںf mے ہDہy ,ے ہ.ں اور ا}ہ.ں ہfF_ Xہ m`+ دو m`�n ،

circulate ے ہ.ںRV1 دnے ۔A نXn ابBills ready for passage ے ہ.ںfX؟ وہ ہBills  X_ ے ہ.ںfXہintroduction  ےn

y.± ہmfF_X ہے 1nreport XfدmRV ہے۔ _6n w.ٹreport back  mn mاmay اور 6n.ٹ6n ZU+m.ٹG m.ں Dvے _fFے ہ.ں 

nہ qپ X2گ ُاس 6n.ٹmn m رXyرٹ y Xnڑه sA.ں اور _w وہ وXy �Eرا  ہ, اس G.ں دو دن Fn وE ہ دRVے ہ.ں

}ہ.ں  Bills ready for passageوا2ے  introduction۔  اس AےyہDےہFfX ہے XfBill ready for passageوہ  ہFfF_X ہے

، اس nے +ZU وزX{FE 1ِVن _X اس 6n.ٹ1�6G Fn m ہFfX ہےqپ Xn دے دRVے ہ.ں اور  list۔ ہ, ان F6fم mn ہfXے ہ.ں

دamendments   FaVا|q 1پ ان muXn 1y   ۔Fv F{1nہRے ہ.ں Bills passوہ +ZJFEFہ +FfFR ہے nہ ان دس G.ں Aے ہ, دو 

، _� دن nے +ZU د� _mfF ہ.ں Fv ،otherwise  X_amendments Committee stageہRے ہ.ں XS Xfرًا دے دVں

1�6G اس دن Xf ہے mfF_Xہ ±.y رٹXyان رeligible  ے ہ.ں، اسfF_ Xہas reported by Standing Committee   1y

 FÌGsections amendingل nے �Xر 1y ا|1 اس G.ں ہ, }ے دس  دے RsAے ہ.ں،  Fv maR_amendmentsہ.ں qپ 

Bill ں.G  Xf ے ہ.ں.n CGFo 1y ے دسn پ دسqamendments propose ے ہ.ں۔RsA 1n  muXn 1|وہ ا�J ےn اس

 ZV¬Gamendment  maVد  Xہsuppose  ا|1 ہ, }ےfour sections touch  ہn ے ہ.ںRہFv پq ے ہ.ں اور.n ں.Goriginal 

Act  m`+ اںX�{Fy Fntouch ںX21n  ےA8ے ہ, اVو Xfout of the scope ےn 1ndisallow ے ہ.ںRV1 دn  m`�n 4s.2

n پq m`�n1  ےs.�Aleniency ے ہ.ںR.2 2ے m`+  اور وہallow  لX`+ ےAہ ٹ`.� ہے ہ, اn ے ہ.ںRV1 دn m`+
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�Xا R.2ے m`fm  m`+amendment aG اور دو�1A �1ف _F رہm`f m 2ہÑٰا اس V ،related nہ اس Aے |�ے f`ے

  ہ.ں۔

  Fn پqright of legislation Vہے+ہ� ز ¤.Aدہ وF اس Fafں |ے، ا.uF_ ےR.2 m�8�2د maR_ ں.G پ اسq ۔

�1ف VہFں +.ٹ� q  1nپ }ےVہ }ہ.ں ہے nہ G.ں R`s.Aے _uF.ں |ے اور _� �1ح +�ل �w/F }ے n FVFG1Sہ 

legislation ہے m{1nہے؟ Fرہ Xہ F.n ںFہ وہn ہے Fa`sVپ }ے دq ہn ہ ہےV Z«eG ،  پ }ےqpublic  �n 1n F_ ں.G

+ڑے +`2Xے +`2Xے  G.ں د�sV رہF ہXں nہ qج qپ y Fnہ� دن ہے اور qپ  m{1n ہے؟ mnmobilization �1ح ان 

، VہFں G.1ے UG¬ز ڈyٹX_ ، w/F� 1s.�A mں _Xں qپ nے ا}Zر 1�6Gوں واfF+ m2.ں uq.ں |q 1Ä{mرہے ہ.ں

qپ }ے  ہFfF_ �v FfX ہے۔ over confidentوہ y XfہDے دن ہq 1دFfq 1Ä{ ²X`+ mG ہے qہR8ہ qہR8ہ  +.ٹ`ے ہuXے ہ.ں

s{Xvہ qپ Xn ز}G m|Z.ں اF+ ¤EXG F8Vر+Fر }ہ.ں  G.ں _uF.ں learning processاس F.N Fn ¬.vل رFa`n ہے nہ qپ 

_XN ¬.v Xد Fn /»ہ ہ.ں اور qپ }ے  qپ Fyرa6.2ٹ ا�V �1ح Aے ہuF_ X.ں nہ  authoritative۔ qپ FaDG ہے

اور  F{1n ہے G 1Ä{ Xcash.ں رFa`n ہے nہ G.ں }ے اayے n Xn 1�6G.8ے اس Fyرa6.2ٹ qnپ }ے ma`s.A ہے وہ 

 1`ypublic   8ے.n  ےUVے ذرncashہے؟ F{1واn  پ }ےqpress  ےAinteract  پq ،ہے F{1npress  Fayے اUVے ذرn

point of view ںVہے۔د F{ڑsy 8ے.n Xn 1�6انG ےayہے، ا F{FR+ 1ح� �n Xn ںX|X2 پ }ےq ، n ےn ے اسuF@+ ہ

V1n �Gں  q ،politicizeپ اAے_uF.ں q ،to the pointپf1nے رہ.ں qirrelevant questionsپ اayے 1�6Gان Aے 

ہq m`�f Xf F| Xپ syڑVں |ے، اس 2.ے qپ اس G.ں qdevices Fn  FRyپ Xn ان  اAے syڑVں۔ sD+procedurallyہ 

، u².ں |ے speakers+ڑے اv`ے اv`ے  پ nے FyسVہFں FoFGqءا7 +�ل �w/F د1Q m�8�2ور R.2ے رہ.ے |F۔ 

f 4s.2.18ے +ڑے qدq Xn mGپ }ے +ڑا  Xn +ڑا 6A@`.ں |ے speakersہXں |ے اور ا�V دو  FÄ+relaxہq 1پ +ڑے 

nہ 1oوع 1oوع G.ں _ہFں +`F+ mn  mت +FR رہF ہXں V ،experienceہ A¦ ہے اور G.ں qپ Fa`@6A Xn ہm }ہ.ں ہے

qپ ٹ.� 1n F�2 +.ٹ`ے ہXں |ے۔  +�ل  1y ہ.ں toes Cn Xfاور qج qپ  FR.2 m�8 ہے، وہFں زFVدہ دq�2دFfF_ mG ہے

nے  q X_speakerدV mGہFں  1y ہm رہ.ں۔ qtoesپ X2گ w/F� �f 1Nq }ے nہF ہے nہ ہF6ر� oXn± ہn m| Xہ 

F| ےuq 1y رXہے� mfF_ Xہ m�62 تF+ mn ے  ، ا|1 اسAا Xflight mGدq ہ اسs{Xv F| ہ 2.@.ے{ .y ےn ے +ہ�`�

F`s.A ہF|X اور وہ qپ F.+ 1n q Xnن  ا�V اFRy ß 2 �V }ہ.ں �n �1ح زFVدہ f@1+ہ ہF| X اور اس }ے ز}G m|Z.ں 

  ۔ f1nے Dvے _uF.ں |ے lose}ہ.ں ہXں |ے q Xfپ  attentiveا|q 1پ  n 1nے uF_ �vے |F۔

nhonour  CGہ qپ FaRn Xn  ۔ qپ دsV`.ں }ہ.ں ہے nہ G.ں اس 1y اmaf زFVدہ +Fت 1nوں V �1.Gdomainہ 

، /²Fت n Cs®Gے 2.ے +`m }ہ.ں fqے ، ہ, VہFں ا�Aم F+qد G.ں رہRے ہ.ں اور VہFں اuFv ân �Vے a.y Fnےرہ ہے

 Xn ںX|X2 پq ہ.ں۔ اس 2.ےprivilege ہے Fرہ CG 1ے ہayے اuXے ہR`n1 رÄ{ ZِG Xn وں¬.v مF6f پ }ے انq ،

 Xn ڈas.Autilize ےayا Xn پq  ں اورV1n  Fn اس �f ےyFڑه+output ہے FaVد Xf پ +.ٹ`.ںq m`+ ںF۔ _ہprominent 

 mafں ا.G پq 1 +.ٹ`.ں اورn Xہauthority  Cn 2.ں �s.A پq جq ہn Xہے  ہ F{ڑsy Xn 4 اےVا ,V1 اور اVپ }ے وزq

ہے، ا|1 اس  Vہ اس و�E ہq w_ F| Xج qپ �s.A ��n 2.ں |ے۔ Vہ q ã`+  4.uqپ Vہ Fnم 1n ¿Db رہے ہ.ں، nہ 

ہے  s{Xvdocumentہ Vہ وہ +Xf  �¯+Z ا}®Fءاq 7پ +ہ� اv`ے ا}F8ن +uF_ 4.ں |ے دوران اس q Xnپ yڑه 2.ں

اور �X�  �1�1ر 1y ا�V اس 2.ے ا|q 1پ �1ف اس y Xn 4.uqڑه 2.ں  _8ے FR8nFyن G.ں muXn }ہ.ں yڑهFR۔
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، qپ nے V ،Fہ uq.4 ہ1 _�ہ qپ nے Fnم uqے |F+ہ� Fnم uqے |qپ nے 2.ے ز}G m|Z.ں  Vہy Xfڑه 2.ں ہ�f1G  mہ

Xہ ہ{ C.nو �o ں +ے.G �2اZJ سFyں |ے.uF_ Xہ C+FE ےn ےa2Fs{ ںF.TDb mn 1  اسn ڑهy راتF�Nپ اq ، پq ۔

۔ qپ _y �f wڑه.ں |ے }ہ.ں Xf اس وf1n �Eے ہ.ں �nreporting �1ح reporters  ¿DbدsV`.ں |ے nہ ہF6رے 

 Ý.;� m`+ Xn ¬.v ¿Db پq �fہے Faے رہR`@6A  ے�| Xل ہFA �.f رہے ہ.ں، ہ6.ں اب �sVں دFہV Xf ,ہ ہs{Xv

s2 ¿Db`ے   %100ادارVے  ہX |�ے ہ.ں اور ہ, دR`sVے ہ.ں nہ +ڑے +ڑے ہ.ں اس Fyرa6.2ٹ G.ں +.ٹ`ے ہuXے

 +ہ� Aے X|X2ں sy Xnڑfے ہ.ں اور ا}ہ.ں ہuXے ہfXے ہ.ں 4s.2 ہ,  وہFں }ہ.ں +Xل RsAے، +�ل �w/F ا8Vے 

   fF`@6Aے +`m ہ.ں Xn 4s.2ن 6A@`ے۔

، qپ Vہ }ہ R`@6Aے رہ.ے |n Fہ qپ }ے 1y Fa+ mn �.D+FE اAے ہے qopportunityپ nے Fyس _V Xہ 

1n +.ٹ� _uF.ں، ا8Vے }ہ.ں ہq ZVFo Xf F{Xپ C+FE ہXں اور اayے qپ Xn ا}ZهXں G.ں F{Fn را_F.n C�F/  �@6A F ہے

 Gہ.mn F ہے 1opportunity  Xf +�ل �w/F }ے اس G �DG.ں اm8V اm`vا| Fvہ.ے +sDہ qپ VہFں Aے s.A`.ں۔ 

۔ 1n رہF ہXں اور +Fت }ہ.ں ZNregard FRsA1nا nے 2.ے �s.A 2.ں، G.1ے Fyس +ہ� Aے ا8Vے اF 2ظ ہ.ں، G.ں 

}ہ ہa.2  ،Xے واinterest ²وہFں q muXn 1yدmG  ہ6.ں +`m اX8Sس ہFfX ہے اFaf زFVدہ 1Nچ، اmaf +ڑ� Fyرa6.2ٹ اور 

 Xn m8n ںXہ FRVل دFÌG �Vا Xn پq ں.G ۔Xہ ہ{ FRy  ہ +ڑ�V m`+ ے 2.ےn w/F� اور +�لinteresting  ،m| Xت ہF+

  ہے اور اس G.ں F`s2 ہXا ہے nہ  Article 91ہF6را 

Article 91 

‘Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the 

National Assembly shall at the expiration of that period cease to be a Minister.’  

وہ +`G �v mہ.Xaں  nے |1 وزmGXE 1�6G 1V اmD�6A  اور a.A.ٹ1 }ہ.ں ہے Xf ہے nہ ا nہہ رہVclause  mہFں Vہ 

  ہے _� G.ں ہے nہ  Article 92۔  ا|� 2.ے وزFRsA 4+ 1V ہے

 Article 92 

‘Subject to Clause 9 and 10 of Article 91 the President shall appoint Federal Ministers 

and Ministers of State from  amongst the members of the Majlis-e-Shura (Parliament) 

on the advice of the Prime Minister’. 

اب G.ں mn 4.uq  ۔.ںہfے 1yF وزadvice a+ 1Vوز1Vاmn ,ÄJ  وزRa+ 1Vے ہ.ں ا}ہ.ں  �Zر  V wDTGہ nہ _X2 Xگ

 �Vاscheme  X_ mn پq ہn دوں FR+Presidency  ےn 4.uq ،ہے m�| ہ.ں رہ{ �.Ì./  muXn mn اس �Eہے، اس و

�;f  ابPresident just �V1 +.ٹ`ے ہ.ں اy رX� ےn ہ1ےG muXn mn ,8E m8n سFy ےn ر اب انZ{ے اn  4.uq ،

powers ہ.ں mب زردا}ہ.ں رہFa_  ۔ w/F� ے  ر�A �.Ì./ mn رZ� �Vاact 1 رہے ہ.ںn ں }ہ.ں.G  4پ ذہq ،

Fnم 1n رہے ہ.ں،  رn`.ے |n Fہ qج وہ _Fn ��n Xم 1n رہے ہ.ں، وہ Fyرٹn mے  A �.Ì./ mn 4.G1�.vے

otherwise F| 1 +.ٹ`ےnq رZ� m`+ muXn ںFہV Cn �Vں ا.G 4.uq ۔m| Xہ.ں ہ{ �.Ì./ muXn ma.uq mn اس ،Article 

qپ _m`+ FaR دR`sVے ہ.ں، FÌGل nے  .n President is bound to act on the advice of the Prime Ministerہ ہے 

 1y رX�F.2 1n wD� ا_�س Fn mD�6Aا mGXE ن }ےFR8nFy ِرZ� ہn ہے Ffq ِرZ� ں.G ے +�}ےn ۔ اس ا_�س

وز1VاÄJ, }.�ے Aے  summaryے Fn راmu +1ا+1n 1دار }ہ.ں ہے +sDہ اس ا_�س Xn +�}ے nے FR8nFy.2ن 
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ہے nہ وہ اس 1y د1n ¿¯RAے، اس  boundاور _w وہ �Zِر FR8nFyن mfF_ m@.`+ Xn ہے Z� Xfر  +`@XاFf ہے

  }Fم اF6URAل ہFfX ہے۔  just، اس Xn Fn روanے Fn اس nے Fyس muXn اF.RNر }ہ.ں ہے

 1n ,RN Xn دFV ہے۔  ndiscretionsے ذرUVے �Zِر FR8nFyن F6f mnم F6f mnم  18th Amendmentہ, }ے   

muXn m`+ ںFپ _ہq ے ابD«.S aAے ہ.ںR ،under the Constitution  ,ÄJ1اVرے وزFA ےn رےFA ہ   وہa.+Fn اور

 X_ ں.G ے ہ.ں۔fXے ہn ہ اسn F`f Fہہ رہn تF+clause  سFy ےn ,ÄJ1اVے اب وزUVے ذرn  ہ وہn ر ہےF.RNا

FRsA 1n  4.uq 4s.2 ہے، ا|v1ہ وہ اF8V }ہ.ں f1nے aR_non members of Parliament Ministers appointے Fvہے 

1�6ان a.+Fn Xnہ G.ں 1n CGFoدG �v ،FVہ.Xaں nے +ZU ان mn _�ہ }�ے .ں ا_Fزت دFRV ہے nہ ا}ہXں }ے دس Gا}ہ

اء ، وہFں 4bZE ہے 4s.2 وزر}ہ.ں رRsA �nے s�_ ،Advisorsہ وز1VاA ¦{Fy ,ÄJے زFVدہqدmG رRsA �nے ہ.ں

ہے  condition۔ اس nے 2.ے �1ف Vہ G.ں 4bZE muXn }ہ.ں ہے، وہFں وہ _aRے Fvہ.ں وز1eG 1Vر RsA 1nے ہ.ں

 ZU+ ےa.ہG �v 1`y Xf 1�6 }ہ.ں ہےG Fn ٹ.a.A FV mD�6Aہ ا|1 وہ اn F`s2 1n F_ ے|q 4s.2 F| 1 }ہ.ں رہےVوز  F.|

1f_6ہ f1nے ہ.ں، اس Xf �1ف  y ß 2 FnڑهRے ہ.ں subject toاب _w ہ,  ’subject to Clause 9 and 10‘ ہے nہ 

nہ  s�_subject to Clause 9 meanہ Vہ FAرے FA Fnرا اس 1n m { mn رہF ہFfX ہے،  mn |ہ1اG mu.ں }ہ.ں _fFے

 X_Clause 9  ہے، وہ F.| F`s2 رZ{ے اnprevail F| 1ےn mEF+ وہ  ZU+ ےn اس ،powers use ہے۔ FRsA 1n  اس

y Xn 4.{اXE 2.ےaں ڑه.`s.A m`+ F ،as a member of Parliament ں |ے.`s.A ہ.ں{ Faڑهy Xn 4.{اXE پq �f w_ ،

اور _q m`+ wپ }ے X{FEن y XnڑهFa ہے، اAے رä ر1n ä  }ہ.ں ہRsAXے qauthoritativeپ m`+ m8n �1ح 

اور qپ  ہ.ں ، qپ s{Xv Xnہ ا}�X�J 1y �¬V1ر /C�F ہFfX ہے اس 2.ے qپ اAے A �¬.fے yڑه _fFےyڑهFa ہے

 X_ mn ں اس.G 4ے ذہayے ا{translation ہے m{1n ہsD+ ہے FfXہ.ں ہ{ wDTG Fn وہ اس ،laws  wDTG Fn ں اس.G

}ے ا}�n �¬V1ے زور 1y اAے yڑهF اور اس 1f Fn_6ہ  اور ہFfX ہے، Vہ qپ }ے 1Qور F.Nل رFa`n ہے nہ qپ 

۔ qپ }ے F8 }ہ F{1n اور ہ6.®ہ +ڑوں RaA Xnے رہm`�nFa اma.2 1n،  V ہے، }ہ.ں interpretationاس n 1n mnے

�eV1ے   mn ہmfX ہے، اس q 1yپ }ے ڈٹ }ہ.ں _sD+ F{Fہ اv`ے  interpretاayے ذہXaں G.ں _y ¬.v XہDے Aے 

 Xn mGدq ےD|1}ے ہ.ں، اn ا²تXA ےAunder estimate 1}ےn ا²ت }ہ.ںXA ےn 1n  ںFہV پ }ےq m`+ w_ ہ.ں۔

A ےA ںX|X2 ےuXٹ`ے ہ.+ Xf 1}ے ہ.ںn ا²تXےuXے ہR`nل رF.N صFN Fn ت¬J mn ا}ہ.ں  ان m`+ m`�nunder 

estimate F{1n ہ }ہ.ںn دوں FR+ تF+ �Vا Xn پq ں.G ں |ے، وہ ۔.u�+ m`+ Xn mGدq �_ w/F� ں +�لFہV  ہ�+

authority FRsA ہ.ں{ mہq ںFہV mGدq مFJ ،F| Xوا² ہF+ mn پ }ے انqےuXے ہR`nں ر.G 4ہ ذہV ،ہ.ں maaA m`+ ں.f  ۔

F.2 �+ ں }ے ہ6.ںXہ ا}ہn ہے ��;G mn w/F� ل�+ ،otherwise  1yءا7 +ہ� اوF®{ہ اV Xn پq ہn ں |ے.`sVپ دq

، ا}®Fءااq 7پ +ہ� s.A  ��n`.ں |ے۔ اب G.1ے 2ے RDv 1nے رہ.ے |level F۔  وہ ذہ4 اور 2ے uF_ 1n.ں |ے

  G Xf.ں /1QF ہXں۔ V1soہ۔ Fv F{1nہ.ںF.Nل G.ں اmSFn Faf ہے، ا|q 1پ XA muXnال 

  1s.�A بFa_: w/F� بX�;G ل�+ Z6/اور ا w/F� ق FR®G ،ہV1so 1�6ان ابG ز¬UG  ا²ت  ۔XA پq

  RsA 1nے ہ.ں۔

G.1ا FR8vXD+ �DUfن Aے ہے۔ G.1ا XAال ا/Z6 +�ل X�;Gب Aے Vہ ہے  :_Faب /=1ت وnFn m2ڑ

G 4s.2 m`f mn 1y F.a+ mn.ں }ے اnseats allocation population  �Vہ  ا}ہXں }ے 1oوع G.ں nہn F`f Fہ ہ, }ے 
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point note   ہn F`f F.nFATA  X_  ں.Gseven agencies  mہ �Vے 2.ے اn ہ.ں ان seat   mn ان F.n ہے۔population 

  mn دF+q م�Aدہ }ہ.ں ہے؟ اFVے زA دF+q م�A02ا seats   4s.2 ہ.ںFATA  �Vا mnseat  .G ہn X| ہے۔ �DUf 1ا

FATA  ے }ہ.ں ہے۔A  

  1s.�A بFa_:  ¿Db پ }ےqnote   پq ۔F.nprocedure   ،ںV1n تF+ mnseat allocation   ں۔V1n ت }ہF+ mn

m|ZauF6{ mn }ہ V1nں۔ Vہ qپ FATA   Fnا}ہXں }ے _q Xپ Aے | mn X�R ہے اس mn روG mao.ں +Fت V1nں۔ qپ 

  Fnم }ہ.ں ہے۔ _G1R;G mہ۔

 Miss Anam Asif: I am from Lahore and I am representing Punjab. I have a question to Mr. 

Mushtaq. 

 our Assembly’s constituency is based on the population and we are running theا+`V mہ +Fت ہX رہn m`f mہ 

democratic system.  m`+ muXn 1|ا Xn پq ہn ہV maUVlaw pass   Xf Xہ F{1nyou need a majority. It means if the 

community which is already in minority there, then how can you pass a law which is in favour of it because 

of this majority? Sir, Amendments   ں.Gamendment   ہے۔ mfXں }ہ.ں ہX.nWhy this two third majority? Why 

this present and voting type of criterion   mn 1 انy ںFہ وہn ہے FRy Xn پq w_ ،ہے FfXہmajority   ,ہے۔ ا|1 ہ

 I mean there is a clashہے۔  nmajorityے /F8ب Aے F@ayب FR8vXD+population   mnن F+ mnت f1nے ہ.ں Xf وہ 

between them.   ے ہ.ں`nگ رX2 ں.G mD�6Aپ }ے اqpopulation basis   ہn ے ہ.ںRہn پq 1 اورylaw pass   F|Xہ

majority basis  X_ 1۔ycommunity   1y ںFوہminority   Fayں ہے وہ ا.Glaw   8ے.npass ہے۔ mRsA 1واn  

  1s.�A بFa_: ۔w/F� قFR®G m_  

qج Fn }ہ.ں   fF_ 1ycriterionے ہ.ں V Xfہ   allocation of seatsدsV`.ں _q wپ  :_Faب FR®G Z6;Gق  

Xn ہGprocedure   m.ں VہG �_ F`f FVq 4.uq m.ں D`�yے   1973ہF6رے +ڑوں FVFa+ Fn ہXا ہے۔  criterion۔ Vہ ہے

follow    muXn ہ{ muXn پ }ےq Xf ے ہ.ںfF_ ں.G ے+X� m`+ m8n پq FV ،ے ہ.ںfF_ m`+ ںFپ _ہq ۔F.| F.n

criterion determine   ہے۔ FfXہ F{1nSuppose   1ا.G ہnarea �_ ں  ہے.Gcultivated   ہn w_ 1+¤ ہےG 4 دو.Gز

Fn ¤+1G ہے، اس muXn Xf mn و�UE }ہ.ں ہے s{X.nہ qپ    1G10+¤ ہے۔ _E�J 1@a+ Xہ    10اس G.ں +E�J 1@aہ 

 Xnproduction    Xf پ }ےq ہے۔ mرہ  CG ےA ںXU+1+ 1ف دو� Xfproduction-wise   1ح� mAہے۔ ا FaDv mہ

y ںFں ہے، وہ.G نFR8vXD+ رے +ڑوں }ےF61 ہpopulation   اس 2.ے Xnbase   ےn اور ہ, اس F|Xہ FVFa+defence  

 Gcriterion   Xf determine.ں اس 2.ے }ہ.ں _RsA Fے s{X.nہ ا}ہXں }ے muXn }ہ Gagainst   muXn.ں FV اس nے 

 �n اور Xہ m|ZauF6{ ےA ے+X� 1ہ ہnFf  F`f F{1ncriterion   1|۔ اب اXہ �;f ےnsuppose land   ےR.2 mہ Xn

 mn �n² �V1  اy ںFہ.ں، وہpopulation   1+1ا+ Xn ںX{پ دوq 1|ے، اfXگ ہX2 1وڑn ں دو.G بF@ay ںFہV اور mfXہ

m|ZauF6{ mn دے دRVے q Xfپ  ا}n �.{F8ے 8DS ے nے �Nف Dvے _fFے۔ اس 2.ے +ڑوں nے n.ے ہuXے XGFnں 

 muXn ہV ہے۔ mfXہ �;D«G muXn ہ{ muXn ں.Gpolitical question   Xn الXA ےuXے ہ.n ےn ہ.ں ہے اور ان{

}ہ.ں f1nے ہ.ں nہ ان protest    mnہF6رے +FR8vXDن nے +`X.uFں }ے 4G ان X�Eل F.n ہے۔ qج وہ اس 1y زFVدہ 

}n m|ZauF6, ہے  s{X.nہ ان V mnہ G;1وmG  ا|1 وہ اس G Xn;1وR`@6A mGے ہ.ں V Xfہ m6n ہ, }ے a.A.ٹ G.ں 
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1n ر�Xy Xn ے+X� 1ں ہ.G ٹ.a.A د� ہے۔equal representation  ادZUf Cn ں.G ٹ.a.A 1|104د� ہے۔ ا   Xf ہے

a.A.ٹ1 2ے   FV14, 14 ان nے E�Jے nے ہ, }ے F6fم �X+Xں Aے   F6firrespective of populationم �X+Xں Aے 

 mn 4.fاXN ZU+ ےn 2.ے ہ.ں۔ اسseats   m`+ ہ.ں، وہalmost same criterion  ء اورF6DJ ہ.ں۔ m�| د� �;f ےn

technocrats   ے 2.ےnseats reserve   ہ.ں۔ m�| 1ا+1 د�+ m`+ ہ.ں وہ  

G.ں +`m ان nے ذہXaں G.ں VہXA mا²ت f`ے اس   1973دsV`.ں qج _XA Xا²ت qپ nے ذہG 4.ں ہ.ں،   

G;1وZ.y mGا ہFV m|X ہF6ر� 2.ے ا}ہXں }ے Vہ a.A m6n.ٹ G.ں Xyر� 1nد� nFfہ X_ Xn Cn وہFں nے X|X2ں G.ں 

 Xf muXn ہ{ muXn ,ہ Xf m| 1ےn سX8;G ہV w_ m`+ C8{ m2ے وا{qargument   پq ےayا Cn ,ہ ہnFf ں.uF_ دے

 Xndefend    ں۔.sA 1n  

زFVدہ ہ.ں Xf اس fF+ 1`y Xn.ں +`m زFVدہ    q Xf mnseatsج ا|n m8n 1ے Fyس   populationرہF+ mت   

Xn پq ہ.ں۔ mfڑy maaA  Xہ mTDb muXn 1|ہ.ں۔ ا mڑ رہy maaA ں.fF+ دہFVج زq ےA و_ہ mAا Xn بF@ay ہn ہے FRy

|�m ہے FnF{ m8.2Fy muXn FVم ہm�| X ہے Xf اس G.ں F@ayب Fn زFVدہ /»ہ ہے۔ FGرCo ²ء FR�2 ہے Xf ہZa+ 1ہ 

Aے X|X2ں }ے } 1ت  F@ayب Xn اس 2.ے |m2F دFRV ہے s{X.nہ qرG mG.ں F@ayب nے X2گ زFVدہ ہ.ں۔ اmA و_ہ

mn ہm|X۔ VہFں q 1yرA mGے 1Gاد F@ayب ہm 2ے R.2ے ہ.ں اور اX.n F8Vں f1nے ہ.ں s{X.nہ qرG mG.ں زFVدہ 

}F@ay m|ZauF6ب mn ہے۔ اس 2.ے F@ayب D`n m`+ Xnے دل FÄG Fnہ1ہ Fv F{1nہ.ے۔ ہ6.®ہ +ڑے X|X2ں 1y ہfF+ m.ں 

  ت ہm }ہ.ں n.ے _fFے۔ ہmfX ہ.ں اور X`vٹے X|X2ں Aے Xf زFVدہ XAا²

  1s.�A بFa_:  48/ Fn �VرX6ہ_plurality   ہn ہے mہV ں.Gmajority is authority.   1ور� }ہ.ںQ ہV

nے A wAFafے +`m ہmfX۔ اب Fy ¬D�.yرٹXy mرے   1ypolitical party ہX، وہ  majority population basisہے nہ وہ 

F6n Fnل ہے nہ وہ n �DGے Xn}ے Xn}ے   Fpolitical partiesں G �DG.ں ہے۔ Xy �.2 ,D8Gرے G �DG.ں ہے۔ _ہ

n.8ے mf² ہے۔ qپ _.8ے q|ے +ڑهRے   Gmembers.ں _1n F اFv1y Fayر n.8ے mf1n ہے اور وہFں Aے اayے 

_uF.ں |ے ا}®Fء اq 7پ Xn اس +Fت uF_ q �@6A mnے |n mہ اX.n F8Vں ہFfX ہے۔ qپ Fn +ہ� اXA F`vال ہے اور 

minority  Xnاور   majority is authorityہے nہ اX.n F8Vں ہے۔ _6ہXرV 48/ Fn �Vہm ہے nہ   Vbasic questionہ 

Fv m{1nہ.ے اور XNاہ X¯Gاہ  اس Xnopposition   mn اy ��ÌG �VہA XDے FV ا}Zاز G.ں اس opposition   mnاور 

wAFaG F{1n }ہ.ں ہsD+ FfXہ اس Z{F+criticism   mnهFV Fa اس XN 1yاہ X¯Gاہ Xn Csobelow the belt  mn اور 

quality and intent   ےn اس FV 1y ےGF{رFn ےn اس FV 1yprogramme   4s.2 ہے �/ Fn پq Fa2Fs{ Çe{ ں.G

اayے ہG �fF.ں aRnے  Fnpolitical party ہے۔  ہpolitical parties   1_6ہXرV 48/ Fn �Vہm ہے  اور اس G.ں Fnم 

mf1n ہے۔ _m ا}, attract   ��qت X|X2ں aRn Xnے اv`ے X|X2ں Xy Xnرے A �DGے ر}� اور aRnے X«+XNر

  �F/�ہ۔

  ��q ,{ہ اG1R;G: ²ب واFa_ ! X_legislation or amendment   ہ.ں، وہ mfXہpresent and voting 

basis ہے۔۔۔ mfX1 ہy  

 Mr. Speaker: That is a procedure. Next please. 
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 Gyou.1ے دو XAا²ت ہ.ں ا/Z6 +�ل �A w/Fے۔ yہF+ mDت V Xfہ ہے nہ  :_Faب Z6;G دا}.Fل FNن  

have mentioned  X_ ہnresolutions   X_ FVpolicy recommendations   ں |ےV1 دy ںFہV گX2 ,ہto some extent  

 V �ffor instance ifہ v.¬ ہے nہ   extentاس X`f 1yڑا Fnم mGXE ZVFo اG mD�6A.ں +`m ہF|X۔  اس G.ں aRnے 

somebody is a Foreign Minister over here and if he gives certain recommendations  ں.G mUE1 واy اس F.n Xf

 Xn 1 اسVہ وزeDURG F.n ،ہے FfXہ C6J ��nconsider  ں۔Xہ F.| لX`+ ں.G ت۔۔۔۔۔F+ �1Aے ہ.ں؟ دوf1n  

}ہ.ں ہے nہ muXn ،obligation   mGXE دsV`.ں �Za+Fy muXn }ہ.ں ہے :_Faب ا/Z6 +�ل X�;Gب  

 muXد� ہ mn پq ہa.+Fn FV mD�6Aاrecommendations   Xn اس FV 1ےn C6J 1y ان FV 1ےn رXb 1ورQ 1y

incorporate   m8n گX2 پq ہn ہ1 ہےFË 1ے۔nconstitutional scheme   muXn ں.Gofficial position   Xfhold  

Gت ²زF+ mn پq ں.G �_ ےf1n ت }ہ.ںF+ mayے اA ےeV1� �n پq ہn 1 ہےy پq ہV ے۔uF_ maA 1y رX� m

formulate   ےA ےeV1� �n ،ے ہ.ںf1npresent   ےA ےeV1� �n ،ے ہ.ںf1narticulate   mn پq ہn ے ہ.ںf1n

 FV تF+recommendation   1ynotice   Ff1n �V1Uf ں.G mn �_ ،ٹa6.2رFy �fXV mDہy 1y رX� ےn لFÌG ے۔uF_ F.2

 1yalternate education policy اeducation policy   �V+4 رہXf  m`f m اس  education policyاس و�E ا�V  ہXں،

+m�| muFa اور اس Xn ا}ہXں }ے G.ڈG FV.ں +`m دFV، وز1VاF@.`+ m`+ Xn ,ÄJ اور  وزF@.`+ m`+ Xn ,.DUf 1V اور  

 Fn ے۔ اسDG m`+ ےA ںX|X2  ��n گX2 وہnotice   ۔F.| F.2 ںX|X2 ے دوn ٹa6.2رFy �fXV ے{ w/F� ,ÄJ1اVوز

 Xninvite   ہ وہn F.nFederal Cabinet   ںFں _ہ.Geducation policy discuss   Fn �fXV 1nq ،m`f mرہ Xہpoint of 

view present   muXn mn 1 انy ںFہ وہn F`f ں۔ وہ اس  2.ے }ہ.ںV1nofficial position  F`f ہ وہ اس 2.ےsD+ m`f

اF�Nرات nے ذرUVے، G.ڈn FVے ذرUVے اور اayے XTNط nے   point of view}ے اnby that time youth   Fayہ

n F`fہ ا}ہXں }ے  ان   1npoint of viewاFV اور وہ اFaf اF`v اور XeUGل   concerned quarters  �fregisterذرUVے 

 m8Vا �Vا FV�+ Xnmeeting  ہn X_ ں.GFederal Cabinet plus four Chief Ministers   دو X_ ںF۔  وہm`f C6R®G 1y

 m`vا mafں }ے اXگ |�ے، ا}ہX2presentation   m�n ں.G ZU+ ہn د�Cabinet Members   ےn1n نXS ے ہ6.ں{

 mn �GXs/ 1`y اور mn m`+ �V1Ufeducation policy ں.Gamendments   ںV¬.v ں دو.G ں، اس.uXہ m`+amend  

اس G.ں muXn اF+ m8Vت  }ہ.ں ہے nہ mGXE اmnon the basis of this recommendation.  muXn 1y mD�6A |�.ں 

binding   F8Vا muXn FV ہےrule   پq اور �a;G mn پq ہ �1فV 1ور� ہے۔Q F{1n F8Vا �+FTG ےn ہ اسn ہے

CG ¤EXG رہF ہے۔  V1nں |ے۔ اR�2ہ qپ Xn ا1ninfluence  �Vے |n Fہ qپ nquality of work   1ydepend   FaRnے 

  chancesہX}ے nے  effectiveوہFں Aے ا|q 1پ f1n ��nے Xf اس nے   yindividuallyہDے qپ X2گ _ہFں f`ے 

 ,qaccessibilityپ Xn ا1S ¤EXG �Vاہ, 1nے |A �_ Fے qپ Fa| m�n mnہ زFVدہ    forum+ہ� f ,n`ے۔ Vہ 

visibility and effectiveness تF+ اÑٰ۔ 2ہm| ےuF_ ڑه+  muXn 4s.2 ہے �G ¤EXG �Vا Xn پq ہn ہ ہےVguarantee   

  }ہ.ں ہے۔

  wEFÌ2ب }@, اFa_:  ےn ٹa6.2رFy �fXV FV ں.G mD�6Aا mGXE ہn ہے mGہ ²زV F.n ہn ہ ہےV الXA 1ا.G

forum   �Vا maUV ںXں ہF.رٹFy 1 دوyruling party    �Vاور اopposition party.   سFy رےF6ہ ہs�_committees  
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ہfXے ہ.ں اور وہ   nexpertsے 2.ے   mf1nlaw making ہ.ں، ان nے Fyس  scrutinyہ.ں _X +ہ� اm`v �1ح Aے 

 1`y ے ہ.ں۔f1n ±.y ےuرا mayگ اX2Opposition  F.n Fnrole  1؟y ںFہV ہے  

اس 2.ے رہFR ہے nہ opposition   Fnrole   Cn CeJ m`+ muXnدsV`.ں _m اب  :_Faب FR®G Z6;Gق  

mf1n ہے اv �V.¬، ان nے   ministry initiateہFfX۔ _� �1ح G.ں }ے yہDے 1Jض n F.nہ A wAے yہDے }ہ.ں

ہfXے ہ.ں اور ان G.ں +`m6n ��n m ہmRsA X ہے، q 1`yپ a.�.n mnٹ G.ں وہ mfF_ ¬.v ہے۔  _Fyexperts   Xس 

اG mD�6A.ں   issueں nہ _n m`+ Xے +Fرے G.ں q Xn ¬.v �_ Xfپ R`@6Aے ہ.  XApresent and votingال FVq ہے 

 Xn ے+X� ےn پq ہے، ا|1 وہ F.| qdamage   mn پq ،ہے F1 رہncommunity   Xndamage   Xf ہے F1 رہn

V1nں اور _�1R®Ghomework   X ہF.oXر +Fش وا2ے FSر2XGے q 1yپ F{1n C6J Xn ہF|X۔ qپ Fn Fnم ہے nہ qپ 

present and voting ر q گX2 ں.G 1ےGوا2ے ز mn پq ں.G ہے ہ.ں انalready   پq 1|ے۔ اuF_ Xہ �V1Ìnا

ہq 1`y Xf FRsA Xپ اayے   right damageوا2ے FSر2XGے Aے qپ R`@6Apresent and voting   muXn Fnے ہ.ں nہ 

  رn`.ں۔  presentہ.ں ان likeminded   XnارFnن _q Xپ nے 

  muXn ہV ہn ے ہ.ںR`@6A پq 1|ہ اn ہ ہےV تF+ �1Aدوlaw   راF6ہے، ہ F4 رہ+ ¿Db1/4th membership 

present  1n Xڑے ہ`n Xf ہ.ں ہے{quorum point out   ں۔ اس �1حV1 دnpresent and voting   Xn 2ےXGرFS وا2ے

reject   ہRAاX¯{اZN ہn ہ.ں ہے{ F8Vں۔ اV1 دnpresent and voting   ہ6.®ہ Xn 2ےXGرFS ےnnegatively use   F.n

Z.yا n.ے _uF.ں۔ qپ }ے _aRے   deadlocksاس 2.ے }ہ.ں رm�| m`n ہے   option.ں ہے، وہ _uFے |F۔ اF8V }ہ

m`+laws   mn ںX|X2 ے ہ.ں وہ{Fa+facilitation  ±.y ت�s®G muXn Xn رے +ڑوںF6ے ہ.ں۔ ہfF_ ےuFa+ ے 2.ےn

 Xconditionں }ے mfq ہXں |muXn  ،m وہFں 1y رFnوٹ ڈال دFRV ہq 4s.2 ،F|Xپ nے 1n ,.G1f}ے nے 2.ے ا}ہ

 mn پq �f w_ ہn muF�2total membership  ہn X_342  Fn ،2/3ہےrd   Fn 4.uq پq �f �Eاس و F|Xہ.ں ہ{coma 

laws  mnہX۔ +2/3rd of the total membership  mEFہے nہ  RsA 1nconditionے۔ اس nے 2.ے  m`+change }ہ.ں 

facilitation  m`+ X_ ہs{X.n ں ہےX.n ہV ہے۔Government in position  ہے وہ mfXہalready  m`ں +.ٹ.G �V1Ìnا

 m`+ X_ ہے اور وہ mfXہlaw  �Vہے وہ ا m² رہdue process   ہV 1y ںFہے اور وہ mں ² رہ.G mD�6Aا ZU+ ےn

present and voting  �Vا mnformality   ہV ہn ے ہ.ںR`@6A پq 1|ہے ۔ اformula   نFnے ارayپ اq Xf ہے ¿Db

n Xn ں اور اسV1n رF.f Xdefeat   m�`+ ہn ے ہ.ںRVہہ دn m`+ 4.nے اراn �GXs/ 1Ìnں۔  اV1n ±oXn mn 1}ےn

 �GXs/ 1y ںF1 وہ`y ے۔R{FG ن }ہ.ںX{FE ہV ,ہwithdraw   ہn ں.`nں }ہ ر.G 4ت ذہF+ ہV پq اÑٰہے۔  2ہ mR.2 1n

present and voting  F_ Xہ ,RN �/ Fn m|ZauF6{ mn ےe�� m8n ےA m`+ ےaR_ گX2 پq ۔F| ےuvigilant   ںXہ

  _F}.ں |ے، qپ ان ZG mnد Aے ان sy Xnڑ RsAے ہ.ں۔    rules|ے، _aRے qپ 

   1`y Xf ہے Fرہ Xہ F8Vہ ا|1 اn Fہn پ }ےq 1`yopposition   F.n Fnrole   ہے؟Opposition  Fnrole   m`�n

�V۔ اFRsA Xہ.ں ہ{ ,RN  m`+Bill   ے{ �GXs/introduce  .n ےn پq ۔FPress   Xn 1 اسn پF`v ں.G راتF�Nے ا{

 w_  ۔FVد F�aہy �f پqpublic   1y گ اسX2 1 وہ`y Xf ہے mfF_ ¬.v muXn ں.Garticles   mے ہ.ں۔ وہR`s2articles 

Opposition   Xn 1 وہ ان`y ہے اور mfڑsyamendments   mnshape   ا|1 وہ FV ہے mfq ں 2ے.Gamendments  

m1  }ہ.ں دے رہy اس w_ Xfdiscussion    Xn ںX.ہFfXn ں اورF.6n ،ںFV6¬ورn mn �GXs/ Xf ہے mfF_ mnpoint 



25 
 

out  Xn �GXs/ ہے اور mf1nalert   1ے.G  ہn ہے mRہn ہے اور mf1nidea    وہ mn پq ں۔V1n CGFo ں.G اس Xn

/�GXs }ے F`@6A ہXا n F`fہ اس G.ں ڈX2ا RsAے ہ.ں۔   m6nthrough amendment واF+ m2ت _X رہ |�m`f m وہ 

ہے 4s.2 ان sy Xn mTDb mnڑ}ے nے 2.ے /mRGXs ارFnن   finalہ, }ے _1n X دFV ہے وہ +ہ� +ہ1R ہے اور وہ 

 Xfhesitate   Xf ہ وہs{X.n ے ہ.ںf1nleadership  ےnunder   mn �GXs/ م ہےFn Fn 4 انs.2 ے ہ.ںfXرہے ہ Cv

m`+ m`�n اور m8n وRN m`+ �E, }ہ.ں ہFRsA X۔ Vہ  opposition   Fnroleے X.TDbں اور FfXnہ.Xں sy Xnڑ}F۔ اس 2.

G.ں اF8V ہX۔ ا|F/ muXn 1د�ہ ہFfF_ X ہے، اس و�GXs/ Xf �E  ڈر   1Qlaw makingور� }ہ.ں ہے nہ �1ف 

ا qپ }ے وا2ے ہ6.ں G �DG.ں +F{Zم V1nں |ے۔  2ہhighlight   Xf F.nopposition  Ñٰرہm ہmfX ہے nہ _m اس Xn ا|1

 Xn اسhighlight   ��n پ }ےq  ہے۔ F{1nmeasures   Xn ہ انn ہے F{1n رX�@G Xn �GXs/ 1y ےa.2

compensation  muXn ہے اور F.| Xد�ہ ہF/ muXn 1|ہے۔ ا mرہ CG ہ.ں{dead bodies   ںF۔  وہF.| ے }ہ.ں{F`اٹ Xn

 mnadministration  ہے۔ mہFfXn mn �GXs/ Xf ا وہÑٰ۔ 2ہm`f ¿Db  1n پq ہV ں |ے اورVڑsy Xn �GXs/ گX2 1`y

 �Vا m8nں |ے۔.uواissue   Xf 2.ں |ےX+ پq w_ m`+  1yOpposition  Fnrole  1ہissue   ہے اور FfF_ FR1 +ڑهy

 m`+ m`�nOpposition   Fnrole   ۔F|Xہ.ں ہ{ ,RN ہRAاX¯{اZN  

  18Sہ ا{FہFo ہG1R;G: ²ب واFa_ ! ,ہ m`+ w_ ہn ال ہےXA 1ا.GHouse   muXn ں.Gresolution   ±.+

�V1 اn CG mگ ہX2 ےn mرٹFy �Vہ �1ف اn 1ور� ہےQ ے 2.ےn اس F.n Xf ں  |ےV1nresolution    دے

 mayں ا.G ،ںXہ mR`nر �DUf ےA 1ات@| ¤DQ ں.G 1 _.8ےy رX� ےn لFÌG  ے ہ.ں۔RsAconstituency   ےA

related    muXnissue   ےn اس FV ںXہ mRہFv F{F`ں اٹ.G ےE�J 1ے.G 1|ں  اور اXہ mRہFv F{F`واز اٹq ے 2.ےn C/

 ��nproblems   mرٹFy �1Aدو m8n �DUf Fn 4_ ہ.ں m`+ ں.G ےE�J 1ےAدو m8n CuF8G m8ے ہVہ.ں  اور و

 �Vا m`+ 1n CG ںX{ہ, دو F.n Xf Xے ہAresolution  ے ہ.ں۔RsA دے  

د� _mfF ہ.ں FJم �Xر 1y، _� �1ح   m_resolutions ہFں۔  دsV`.ں  _Fa_: m`+ maRب FR®G Z6;Gق  

  1yparty line ہmfX ہ.ں۔ _resolutions individual basis   Xوہ   Arelatedے  qconstituencyپ }ے FVFG1S ہے nہ 

nے   removalہے وز1VاV1nresolution   mn ,ÄJں nہ اSuppose  �VہmfX ہ.ں۔ 1ymajor resolutions ہmfX ہ.ں وہ 

nے ذرUVے ہm  ہٹuFے _fFے ہ.ں۔ ان   nresolutionے 2.ے، Vہ +`m اmnimpeachment  �V  2.ے Z� FVر

resolutions   پq Xf Xnindividually   Xn پq ے 2.ےn ہ.ں 2.ں |ے۔ اس{party line   ہے۔ Ffڑy FaDv �+FTG ےn

 m`+ گ +.ٹ`ے ہ.ں وہX2 ےn �GXs/party line   m`+ ےaR_ 4s.2 ں |ے.Dv �+FTG ےngeneral public interest  

 1Q FaDv 1yindividualور� }ہ.ں ہے۔  ہF6رے Fyس اG mD�6A.ں ہ1 رparty line  4nہ.ں  ان q 1yپ nissues   Xnے

basis   1yresolution   ہے۔ وہ FRرہ FRVدparty line   ڑاX`f 1y پ }ے �1ف اسq ۔mfX1 }ہ.ں ہyvigilant   ہے Faرہ

 X_ mn mرٹFy mn پq 1y ںFہ_basic policy  muXn ف�N ےnresolution    ۔Xہ ہ{Basic policy   ہV ہے وہ mfXہ F.n

 mn اس X_ ہے اور �GXs/ دہX_XG X_ mn پq ہn ہےpolicies   muXn پq ف�N ےn ہ.ں ا|1 ان mرہ Cv

resolution  F6ہے۔ ہ FV1 دn F.n ہV پ }ےq m�`+ ہn F| ے`vXy ےA پq ,ÄJ1اVوز Fn پq 1y اس Xf ں |ےVد Xf را

manifesto   ےn اس mہagainst   mے ہayا Xf پ }ےq ہے۔manifesto   ےnagainst resolution   اÑٰدے د� ہے۔ 2ہ

m`+ Xn }ہ.ں روuF_ Fnے |F۔ }ہ   qissueپ nے otherwise   m8nا8Vے �GFUGت q 1yپ Xn روFRsA F_ Fn ہے 
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 Xf ٹ }ےV11ٹs.A ہsD+ F| ےnٹ روV11ٹs.A ہ{ ،m| ےnرو mرٹFy Fn پq 1|1 اy رX� ےn لFÌG ہ.ں۔{ mہ Fanرو

 1n 1 اٹ�Vوز �Vاno confidence   mnresolution   Xf ٹV11ٹs.A Xf ف�N ےn ,ÄJ1اVدے دے وزwelcome  

  1nے |F۔ 

  �EF.2 wVہ زG1R;G: ²ب واFa_ ! ہn ہ ہےV الXA 1ا.Gas a member of Youth Parliament Pakistan  

 mayہ, اconstituency  n 1ح� �n ے 2.ےfruitful   F.n راF6ہ ہn ہV wDTG ے ہ.ں۔RsA Xہrole    ہn ہے FRsA Xہ

 mayاconstituency   may1 اy ںFہV گX2 ,ہ ہs{X.n ں.Gconstituencies   Xnrepresent   w_ رہے ہ.ں۔ q ےuXے ہf1n

 Fayہ, }ے اform fill   mayہ, }ے ا m`+ wf ے ہ.ںf1nconstituency   Xnmention   ے ہ.ں۔f1n  

 GNational.ں اexpression of interest form   mayدsV`.ں _q wپ }ے  :_Faب ا/Z6 +�ل X�;Gب  

Assembly or Provincial Assembly  mnconstituency  Fnmention  پq ہn F`f ہ.ں{ Z«eG ہV Fn اس Xf m`f mn

 mA1 �1ف اy ںFہVconstituency  Xnrepresent  |ہ اs{X.n ں |ےV1n 1 ہ6.ں`y Xf FfXہ F8V1272 ا members   Xf

ہ.ں ہF6رے G �DG.ں s{Xv 4s.2ہ ہ, اafے   n272 general seats  mnconstituencies, از Fv ,nہ.ے f`ے s{X.nہ 

 to represent something largerہ.ں   free}ہ.ں RsA 1nے f`ے اس 2.ے qپ VہFں accommodate   1yزFVدہ X2گ 

than your constituency.   ےn mرٹFy mayپ اqconfines  ےayے اور اuXے ہRں رہ.Gmanifesto   ،ےuXے ہRں رہ.G

1n}ے RsA 1nconstituency  Xnrepresent   mnے ہ.ں۔ qپ Xn �1ف   qmoveپ n ¬.v m`+ m8nے +Fرے G.ں 

 Xn ے+X� رےXy پq ر� }ہ.ں ہے۔X�@Grepresent  Xy پq ہے۔ �DUf Fn پq ےA �_  ،ے ہ.ںRsA 1n �DG رے

a`vXyے Xf Z«eG Fn �1ف Vہ n F`fہ ا|1 ہ, }ے   F+ muXn m`+ 1yConstituencyت RsA 1nے ہ.ں۔   nbehalfے 

m{1n ہے  Xf ہ6.ں   m{Fa+twining ہے اور    nschemeے qMNA or MPA   muXn �fFAپ mn اayے E�Jے nے 

  XDUGم ہn Xہ qپ eD/ �n Fnے Aے �DUf ہے۔ 

m{1n ہXf X ہ6.ں FRy ہn Xہ   study|1 ہ6.ں XeD/ �DR¯Gں nے +Fرے G.ں muXn دوF+ �1Aت Vہ n m`fہ ا

 mn پq ں.G 4 اسs.2 ے ہےA ےeD/ �n �DUf Fn پqrepresentation   1ylimitation   mayہ.ں اFv X_ پq ہ.ں ہے۔{

  .ں۔RsA 1nے ہ   nraiseے ا}Zر رہRے ہuXے rules   Xn ¬.v m`+ m8nاور +Fymanifesto   mEFرٹn mے 

  mDJ ن�Aب ارFa_:   ں }ےXے ہے۔ ا}ہA w/F� قFR®G Z6;G الXA 1ا.GArticle 91   ہn mn تF+ mn

 mn ,ÄJ1اVوزadvice   �V1 اynon-member   ے اسayا ,ÄJ1اVوز F.n Xf ہے FRsA 4+ 1Vوز m`+action   1y

answerable  ے ہ.ں؟fXہ  

ہPh.D.   F{Xہn Xہ اAے  muXqualification }ہ.ں دsV`.ں ا|Xf 1 وزn 1Vے 2.ے Fa_: nب FR®G Z6;Gق  

  Fvdiscretion Prime Ministerہ.ے FV اس Xn ڈاnٹ1 ہFv F{Xہ.ے FV ا}@.a.�1 ہFv F{Xہ.ے، اXf F8V ہے }ہ.ں۔ 2ہÑٰا Vہ 

 mn ر اسZ{ے اn 4.uq Xf 1|ے ہ.ں۔ اRہFv Fa`nر F.n Xn �n ہ وہn ہے mnqualification determine   �_ mfXہ

 FAArticle 62 and 63   mnrequirementل ہFv m{Xہ.ے،    n25ے 2.ے Xf ہے nہ اس 1�MNA   16J mnح ہF6رے

  Xf 1`y ،ہےPrime Minister answerable   muXn mں ہ.G 4.uq w_  ۔FfXہcondition  Xf ہ.ں ہے{he is not 

answerable.   
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  mDJ �oFn بFa_:  ے ہے۔A w/F� بX�;G ال +�لXA 1ا.GLike Mushtaq sahib explained about 

the law of abstain and how it works within the National Assembly? Does this law exactly work in the same 

way in the Youth Parliament Pakistan. Like any parliamentarian is entitled to choose at his own will not to 

vote for any candidature for Prime Minister or something  ہV FVobligatory  1y ںFہV ہZa+ 1ہ ہn FfXہvote  1ے؟n  

ہ.ں، ان   rulesہ.ں Fy FVرa6.2ٹ nے   rulesدsV`.ں _mGXE X اn mD�6Aے  :_Faب ا/Z6 +�ل X�;Gب  

V1nں   Xnfollow  ہ,   Gspirit.ں �DR¯G ہ.ں۔ m�| mn ±oXn ہے nہ اس  AYouth Parliamentے +ہ� V¬.v mAں 

 Xn پq ہ.ں۔ اس 2.ے �DR¯G ںV¬.v mA 4 +ہ�s.2membership   mnhandbook   X_ ہ.ے۔Fv Faڑهy رF+ رF+ Xn

specific   ،ہے Ffڑy دFV ے`@G �f ںFہ_ m`+ ں.G mD�6Aا mGXE ZVFo اور m`+ ںFرے ہF6ہے ، ہ F.n پ }ےq الXA

ہے nہ وہ اXn mA ووٹ V1nں |ے ا|1 وہ   mnobligation ا|q 1پ وز1VاRav ,ÄJے ہ.ں Fy Xfرٹn mے X|X2ں 

ہRsA Xے ہ.ں۔ _v Zav 4.¬وں q 1yپ disqualify   1yووٹ }ہ.ں V1nں |ے Xf وہ اRsA X`n �8®{ mayے ہ.ں اور 

floor crossing   ےn mرٹFy mayے 2.ے اn ,ÄJ1اVپ وزq ہn ہے m`+ ہV ¬.v �Vے اA ں.G ہے ان FR�2 ا2¬ام Fn

candidate  n ےA 1ح� mAہ.ں۔ ا Za+Fy ےn ےaVووٹ د Xvote of no confidence   mرٹFy mn پq w_ ،ہے

mf1n ہے Xf اس �fFA m`+ Fn دaVے nے qپ Za+Fy ہ.ں۔ اس �1ح Fv FV 4.f mnر V¬.vں ہ.ں اور ہ, }ے   moveاAے

 mAا m`+spirit   ےayا Xn ے انuXے ہR`nے رaGFA Xnrules   ہے۔ F`nں ر.G  

  G Z6;G بFa_قFR®: FA ڑاX`f ں.G ں اس.G ےA زتF_ا mn پqadd   �Vرا اF6ہ ہs{Xv ہn 1 دوںn

defection clause Article 63  mٹX`v ں.G اس ZU+ ےn ں، اس.G ے دورn w/F� �V1o ازX{ F`f FVq ں.G 4.uq

 X_ Fn 1 د� |�.ں۔ انn m`+ ,.G1اf mٹX`vpet question  ابX_ Fn ہے اسArticle 63  ہ F.| FVں د.G ب }ےFa_ ے۔

 Fn ,ÄJ1اVہ وزn FVد FR+election   اورno confidence   ٰmDJ1 اVے وزA 1ح� mAں۔ ا.�| Xہ �Vں اV¬.v ںX{دو

 w_ ہn ہے Fرہ q �|ا ZU+ ےn ہے۔ اس m`+ ے 2.ےnConstitutional (Amendment) Bill  m`+ ں.G اس ،F|Xہparty 

line   ےnagainst   1|ں ا.G ے۔ اسRsA F_ پ }ہ.ںq پq FV FVف ووٹ دے د�N پ }ےqٔabstain   پ }ےq FV 1 |�ےn

اس G.ں +`q mپ ووٹ   .Money Billووٹ }ہ ڈا² اس q 1yپ �Za+Fy 1y ہے۔ اس G.ں _v m`fXv X.¬ ہے وہ ہے 

دaVے nے Za+Fy ہ.ں۔ ان Fvر v.¬وں nے �Jوہ m`+ m8n _�ہ q 1yپ �Za+Fy muXn 1y }ہ.ں۔ qپ Fvہ.ں Xf ووٹ دVں 

uF_ 1n.ں۔ Fyرٹn mے ا}Zر q Xfپ nے �Nف ��n }ہ ��n ہFRsA X ہے X� ma.uq 4s.2ر Vabstain  1yں q FVپ FV }ہ د

qپ 1y اور }ہ qپ mn رmuXn 1y �.an ا�1 ہFRsA X ہے اور }ہ ہq mپ Xn رA �.anے G;1وم FRsA F_ F.n ہے۔ qپ 

ÄJ1اVے وزA و_ہ mAے۔  اn وں¬.v رFv ے انuاXA زاد ہ.ںq 1y رX� C6sG ،ہے FfXب ہF¯R{ا Fn ٰmDJ1 اVوز FV ,

technical speaking, secret ballot   X_ ب ہےF¯R{ا Z/ہ واV ے }ہ.ں ہے۔UVے ذرnopen   ےn 4.uq ہV ہے اور FfXہ

 �;fopen   mayپ اq ہn ہے F.| F.n Za+Fy ں.G اس Xn پq ہs{X.n ڑے |�ے ہ.ںX`vparty line   Xntoe   ےf1n

  .ں۔ ہuXے ووٹ دVں |ے FV }ہ

  �V16 اوJ بFa_: ²ب واFa_ ! ہ_Xf mn پq  1y تFs{ ma.uq 4.f ں.G Xf ےuF_ زت د�F_ے ا`@G 1|ا

 1y ÝTA m`+ m8n F.n ہn ہ ہےV تF+ mDہy ں۔Xہ FRہFvJudiciary   muXn mninvolvement   ہےlegislation   ں۔.G

 �Vہ ا|1 اn mn تF+ m`+ پ }ےq ہ ہے،  _.8ےV ہRs{ 1اAدوcomma   m`+  وہ Xf ہے F{1n CVZ�ftwo third 
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majority  ۔m| 1ےn mہSo, is there any spirit of the Constitution  �Vہ اn F8._ ے؟sA F_ ² }ہZ+ 8ے_

impression   ہn ہےtwo third   CG muFہf 1 ا|1 دوy رX� ےn لFÌG ے ہ.ں۔RV1 دn �fFA ےn 4.uq m`+ ��n 1n CG

 m_ ہn ہےn 1nhomosexuality legal   ،ہےI am sorry to say this. اÑٰ2ہtwo third   1 وہ`y F.n Xf FVہہ دn  Xf ے{

legal   X_ ہے ¬.v muXn mn اس �1ح F.n ؟F| ےuF_ Xہlegal    ۔mRsA Xہ.ں ہ{  

   m`+ m8n ہ وہn ر ہےF.RNا �ZVZ+اX� Fn ,ÄJ1اVوز X_ ہV ہn ہ ہےV تF+ �18.fnon-parliamentarian  

  ے وزارت دے RsAے ہ.ں Xf وہ �f1G maRnہ ا�V ہXn Ç¯o m دے RsAے ہ.ں؟FG �v Xnہ nے 2.

G.ں X`vڑ |.G Xnline   F.ں }ے yڑهF اس G.ں ا|Article   mD}ہ.ں، n 4.uqے _�  :_Faب FR®G Z6;Gق  

 mn اس maUV ہے mD�6Aوہ ا �f w_ ،FRsA 1 }ہ.ں رہVہ وزZa+ ہ وہ�f1G Zuے زاA �Vہ اn ں ہے.G اس ،F`f

dissolution   ۔FRsA 4+ 1 }ہ.ںVرہ وزF+دو Ç¯o وہ �f  

   X_ الXA ہ�y Fn پqjudiciary   �2ے mAں }ے ا.G ہn F| ںXہn ں.G رےF+ ےn ں ہے، اس.G رےF+ ےn

qپ Aے nہn F`f Fہ qپ X2گ ا�f1G �Vہ X� �1A1Aر 1y ہ1Q Xn 4.uq mور yڑه 2.ں۔ qپ nے اس XAال X_ Fnاب 

F`s2 ہXا ہے nہ Fyرa6.2ٹ اس n 4.uqے m`+ muXn �.6A ا�Aم nے �Nف X{FEن  G 4.uq.ں F`s2 ہXا ہے۔ G 4.uq.ں Vہ

Fa+judicial review   Fn ہmRsA m۔ اب رہF+ mت nہ ا|1 اس }ے +Fa دFV _� �1ح qپ }ے nہہ دFV ہے Xf ہF6ر� 

right to the Supreme Court or High Court  1|پ اq ۔FRsA F_ F.n ہ.ں{ ,RN m`+ m`�n Xn ہے اس  �s2 ں.G 4.uq

+Fو_Xد اس nے nہ VہFں F`s2 1y ہXا ہq ،Xپ G Xn.ں   m`+Judicial review دVں Xf وہ ہ, }ہ.ں RsA 1n ,RNے۔ 

interesting  ال +ڑاXA Fn پq ہs{X.n ؤںFR+ تF+relevant   ،ا ہےXہ F`s2 ں.G 4.uq ہے، اسArticle 238   X_ ہے

Constitutional Amendment Bill  Xndeal  1n ہے اور Ffrecent past   ءFoFG ے{ w/F� رے +�لF6پ اور ہq ں.G

 for the removal of doubt, it is hereby declared that there is noہے  Article 239(6)ا7 اس Xn ¬.v دV ،F`sVہ 

limitation whatever, on the power of Majlis-e-Shoora (Parliament) to amend any of the provisions of the 

Constitution.  ہn ےn د اسX_وF+ mn سFy ,.G1f ںVXرهF`ں ہے۔ ہ, }ے اٹ.G اب اسX_ Fn الXA ےn پq Cs2F+

 muXn Xn ہ اسn ا ہےXہ F`s2 1y رX� ÝQواtouch   ،FRsA 1n ہ.ں{even then Supreme Court   Fہn ےA ,ے ہ{

ں ہFRsA X _� �1ح qپ nہہ رہے ہ.ں۔  yہF+ mDت V Xfہ ہے nہ nہ اس Xn دو+Fرہ 1nو اور ہ, }ے F.n۔ 2ہÑٰا اF8V }ہ.

 ¬.v muXn ےDہy ےA wA w_Law Ministry   ہے mfF_ Xnas a proposal, Law Ministry  Xn اس mہreject   1n

}ہ.ں +RsA Faے۔   lawہm }ہ.ں Ff1n اور qپ Vہ   article empowerدmRV ہے اور nہے |n mہ qپ �S Xf Xnں �Sں 

.ے ہ, Vہ X«fر ہm }ہ V1nں۔ _q wپ y 4.uqڑه 2.ں |ے q 1`y Xfپ X«fر ہm }ہ.ں V1nں |ے nہ اmuXn F8V اس 2

law  ۔F| ےsA 4+  

  m{F6RAر Z6/ق اF oب اFa_: ²ب واFa_ ! 8ے.y ےafل اFA 1ں ہ.G ٹa6.2رFy �fXV ہn ہ ہےV الXA 1ا.G

F+qد G.ں f1nے ہ.ں اور اFA �Vل nے +ZU ہ,  1Nچ ہfXے ہ.ں  اور اس nے _m`+ X ا_�س ہfXے ہ.ں وہ ہ, ا�Aم

 Xf Ff1n م }ہ.ںFn muXn ہے اور Ff1n مFn muXn ہ.ں{ FRy Xf ے ہ.ںfF_ �yں وا.G ںXE�J ےayا �fXVcan it be 

possible   muXn F8Vہ ہ, اnmechanism   Xn 1و|1امy ےn ٹa6.2رFy �fXV ہ اسn ں.uFa+divisional level   ں۔.u² �f

X2 wV1b X_ 1yگ  divisional levelہX، وہFں 1n �{1 {Fn muXn 1yاu.ں nFfہ   division   muXn 1yplatformہ1 
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Xyرے FR8nFyن    hardlyہfXے ہ.ں _V XہFں �f }ہ.ں RsA  qے وہ +`m اس Aے ZuFSہ اٹ`sA F.ں۔ VہFں q Xf 1yپ 

  f�+ Xnے ہ.ں۔   G60 candidates.ں Aے 

  1s.�A بFa_: | ںV1n دXN پq وہ X_ ہV ں۔.`nر �V1®f پq ے۔exercise   لFA m�n ےD`�y ,ہ ہV ہے

 Xn ہ اس�f1G mD`�y ہn FVFR+ Xn پq ے{ w/F� ہ +�لn F8._ 1 رہے ہ.ں اورn ےAUK Government   ے{

sponsor   ہ�f1G ہے اور اس F.nDanish Government sponsor  �GXs/ ر�F6ں اور ہ.G �DG رےF6ہے۔ ہ m1 رہn

 �f m`+ں ا.G �2F6G 1ہF+ Xf ہV ے۔uF_ FV² ں.G ںXG1و|1اy ےn ,8E اس Xn �fXV ہn ا ہےXا }ہ.ں ہZ.y سF8/ہ اV

 mnintervention   mn پq وہ Xf 2ہ ہےX2ہ اور و+Ñ_ ،شX_ ں.G پq 1|ہے اور اalumni   پq w_ ہے اورalumni  

Aر اFv ےDہy ےA پq X_ ،ں  |ےV1n ہT+ے راA پ انq ں |ے اور.uF_ X4 ہnے رn ےA ہ.ں ان msv ں |¬رF.D�6

Fv1y Fnر V1nں |ے nہ qپ   qawarenessپ را+Tہ V1nں |ے اور qپ 1n CG اس +Fت Fv1y Fnر V1nں |ے، اس 

G.ں sA 1n.ں، |Fؤں G.ں sA 1n.ں، oہG 1.ں sA 1n.ں۔ Vہ qپ  ہGdistrict   mn m.ں sA 1n.ں،   divisionاayے 

 Fn پq ہV ،ں |ےV1n پq X_ m| Xوش ہFnmission   Xn پq ,ہ Xf ۔ }ہF|Xہdirect   Xn ان mے ہ.ں اور }ہ ہRsA 1n

_Ñ+ے 1y ہn F|Xہ qپ اس 1yو|1ام XN Xnد n.8ے q|ے 2ے _RsA Fے   RsA FR+missionaryے ہ.ں V 4s.2ہ qپ nے 

  ہ.ں۔ V1soہ۔ _G1R;G mہ۔ 

 electionہ, G.1ے دو +F.aد�  XAا²ت ہ.ں۔ A wAے yہ� XAال Vہ ہے nہ  :G1R;Gہ اFS1J 4.G1nن  

year   ہے m2ے وا{q �GXs/ m�{ رہے ہ.ں اور q ں.Gand obviously when there is a new Government coming 

that means new policies  ,ہ Xf m| ں.a+ m`+as youth parliamentarians   FaRnaffect   ے ہ.ں؟RsA 1nHow much 

role can we play in shaping those new policies.  1ح� �n ,ہcontribute   راF6ہ ہnFf ے ہ.ںRsA 1nview point 

new policies   ں.Gformulate   ے اورRsA F_ F.nsecondly   ہn F`f Fہn ے{ w/F� قFR®G Z6;GCabinet     FV

Cabinet Ministers mnscrutinizing powers دن ہ �Vں ا.G mD�6Aا mGXE mn پq ہ.ں۔ _.8ے mfF_ Xہ ,n ہ�+ FfX

  Ministers cannot put questions for themselvesاس G.ں  everyone can have a open question dayہے _� G.ں 

mn 1 ان`y Xfscrutiny    maRneffective  ہے؟ mfF_ رہ  

  1s.�A بFa_:  ہn وہ اس 2.ےMinister is responsible to answer the questions put by the members 

across.  Xf ںV1 دn 1وعo F{1n الXA دXN 1|1 اVوزhe would lose the grace.   ےRsA 1n الXA 8ے.n دXN وہ

Fn ہ1 رX_ 4nا+Zہ ہے، وہ XAال   Cabinetہ.ں وہ XN Xfد /G �GXs.ں ہ.ں، اس 2.ے وہ XAال }ہ.ں RsA 1nے۔  

 Fand the best hour in the ہے Opposition  n}ہ.ں FRsA 1n اور وہ اس 2.ے XAال }ہ.ں n FRsA 1nہ Vہ Fnم 

Assembly is Question Hour. Question Hour mہے وہ FfXہ ÇR¯G Fٹa`| �Vے 2.ے اncatharsis   mہے، وہ

اس   Oppositionا/F8Rب ہے /Fn �GXs۔ ا|1 وہ /G �e.e.ں _Xا+Zہ ہے اور وہ ا|X_ Ý.;� 1ا+Zہ ہے اور ا|1 

 Fn �GXs/ Ý�� 1ہ Xf 1ےn �a;G 1ycatharsis   ہے۔ FfXب ہF8R/ا Fn ہے، اس FfXہMinisters are not supposed 

to question, Ministers are supposed to reply the questions asked by the members.  Fn ہ انVjob description  

   .So, we can’t change his job descriptionہے۔ 
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ا�V +ہ� ہXA 5th Youth Parliament   mال y X_ ،F`fہ�! _Faب واFa_: ²ب ا/Z6 +�ل X�;Gب  

interesting time   ہ ابn ہ ہےV Xf �Vت ہ.ں۔ اFہX_دو و mn ہے اور اس muq ں.G دX_1 وyelections   ے وا2ے{Xہ

1n 2.ے ہ.ں 4s.2 ا1Ìn }ے ا+`manifestoes finalize   �f m}ے �f Z/ mSFn اayے   political partiesہ.ں، ا|v1ہ 

1y ا|q 1پ   stageاس  .It means they are still subject to modification, subject to change}ہ.ں F.n۔   publicا}ہ.ں

Xn ا|q 1پ   nsegmentے V1nmanifesto   m8nں اور ان nے  nengageے �fFA اayے qپ political parties   Xnان 

influence   Xf ہ.ںFv F{1nyou are in a position to do that. Although it may be a little late but still  وہ �f w_

public   ،ےfXہ.ں ہ{there is an opportunity.   

 Xf ہے mRa+ �GXs/ m�{ ہn ہ ہےV تF+ �1Aدوthat is probably the best time to influence the policy 

making of that Government �v Ffر¬| �Eہ _.8ے _.8ے وs{X.n  mayوہ ا Xf ہے FfF_policies announce   1n

 1y ہ.ں، ان mRVدimplementation   1 ا}ہ.ں`y �fFA �fFA ےn ر}ے¬| �Eہ.ں اور و mRV1 دn 1وعochange   F{1n

 mn پq ں.G لF.N 1ے.G ہے۔ اس 2.ے FfF_ Xہ Cs®G دہFVزYouth Parliament   8ےVا �Vاtime   muq ں.G دX_1 وy

 �GXs/ m�{ w_ ہے FA ڑاX`f پq  �Eاس و Xf m| ےuq ں.G دX_وmomentum develop    ے ہ.ں۔sv 1nSo, 

you will be in a very good position to go and influence that policy making of the Government and the 

Parliament.  

DGFUہ  اٹ`F{F ہXf X دوF+ �1Aت  _q Xپ }ے muFG1S ہے nہ وزXn 1V ا|Fa_: G muXn 1ب FR®G Z6;Gق  

nہ ا|D�8G muXn 1ہ اس   Supposeوہ 1n F.nے |F ا|1 اس XA Xnال 1n}ے m`+ �/ Fn }ہ.ں ہے Xf وہ 1n F.nے |F۔ 

 m`fFA ےn اس X_ ،ے ہ.ںfXہ m`fFA 1ےAے دوn اس X_ ں.`sV۔ دF| 1ےn F.n وہ Xf Xے ہA ےeD/ ےayے اn

وہ Fvہ رہF ہے F+ m8nت Z{F®{ mnہX_ F{1n m اس   SupposeارFnن ہ.ں ان nے ذرUVے وہ XAال اٹ`FRsA F ہے۔ 

G.ں +`m }ہ.ں اٹ`Fv F{Fہ رہF ہے اور وہ اس q Xn|ے nCabinet   F{²ے /eDے G.ں Db¿ ہX رہm ہے۔ _� Xn وہ 

+`Fv mہFR ہے nہ اس uq Cs{ C/ muXn Fnے |y Xf F`1 وہ اayے m`fFA ارFnن Aے XAال 1nوا FR.2 ہے، ان Xn وہ 

1nوا}F ہFfX ہے FRVpoint raise   m`+ Xf ہے اور ان Aے د1n ¿¯RAا nے _1n ¤6وا دRVے ہ.ں۔ ا|1n �s2 muXn 1 د

Xn اٹ`F ہm }ہ.ں FRsA۔ اس nے   issueاmA �1ح FRsA 1n ہے۔ اF8V }ہ.ں ہے nہ وہ +� nڑهFR رہے |F اور وہ اس 

 1y ںFہے، وہ Fرہ F_ F.n ےA �GXs/ الXA ں.`sVہ.ں۔ د C/ ےA س +ہ�Fy ،وزراء ہ.ں m`+ ےaR_they are 

collectively responsible to the National Assembly. Collectively  ہGم ذF6f ےn مF6f ہ وہn ہn ہ ہےV 1ادG ےA

 m`+ 1Vوز Fn �1 وزارتAدو Xf د }ہ.ں ہےX_XG 1Vوز Fn ال ہے اور اسXA Fn وزارت �Vا|1 ا �ًÌG ،دار ہ.ں

  اس X_ Fnاب دے FRsA ہے۔ 

 Mr. Ahmed Bilal Mehboob: But they can raise these questions in the Cabinet meetings. 

  Z6/ب +�ل اFa_:  �DUf 1ا.GBlue Party   ں }ے.G ے ہے۔ABlue Party   Fnmanifesto   ہے Fڑهybut I 

want to change something in that. So, what is the procedure for that?  ےn اس F.n 2.ےHouse   muXn ں.G

Resolution  Xf ے ہ.ںfq ں.G �GXs/ 1|ا FV ےuF_ mn ±.yPresident   ےA  اور m8n FV ےAseparately discuss   

   ?uF_  F.nWhat is the procedure to change the manifesto or any clause in the manifestoے؟ 
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Thank you. 

ہFfX ہے، وہ   affairہFfX ہے Vہ FyرٹFmanifesto    Fn mرٹFn m دsV`.ں _Fa_: y Xب ا/Z6 +�ل X�;Gب  

Fv F{²ہRے ہ.ں Gchange   Xf.ں nmanifesto   muXnے   Blue Party}ہ.ں ہے۔ ÌGً� ا|q 1پ  House   Fnaffairاس 

you will discuss that in your party meetings.  �Vا Fn mرٹFy mn پqSecretary General   m`+elect   پq اور F|Xہ

 X_ FnLeader of the House  Fn پq m`+ وہ F|XہParty Leader    m`+ âوہ �Vپ اq ےA اور اس �1ح F|Xہ

appoint  Xf ں |ےV1nwithin the party structure  CVZ�f  Xn ہ ہ, }ے اسn ہ.ں |ےn ےaGFA ےn mرٹFy mayپ اq

 �Vہے، ا F{1nconsensus develop  پq 1`y ۔F| ےuF_ Xہ  Xn اور اس m| 1ےn سFy Xn اس w_ mرٹFy mn

Secretariat witness   Xn 1 اس`y Xf F| 1ےnnotify   ہV ہ ابn F| ےuF_ FV1 دnmanifesto ہے۔  

  Z6/ب +�ل اFa_: ²ب واFa_ !almost  maRnmajority within the party required   Xn ہے  اس mfXہ

  1n CVZ�f}ے nے 2.ے۔

  �;G ل�+ Z6/ب اFa_بX:  ہ.ے۔Fv �V1Ìnدہ اFAI will not venture into that.   د }ہ.ںFV m`+ے ا`@G

 twoہے Gsimple majority required   FV.ں n mDVZ�fے 2.ے   manifestoہے 4s.2 اس G.ں F`s2 ہXا ہFv F{Xہ.ے nہ 

third required    ،ہےI will have to refer to that  تF+ ہV 4s.2clear   ہV ہn ہےwithin party   ۔F|Xہ mہIt is not 

going to be   

discussed in the Parliament. 

 Mr. Inamullah Marwat: My question is that if we see in Pakistani politics, all parties are of 

provincial nature and we have got no national level political party and why people go for these provincial 

nature of political parties, just because they have no substitute. You have got members of Youth Parliament 

from all over Pakistan, I mean for the last five years, you are running this Youth Parliament, can we not 

develop members of Youth Parliament into a political party? In this way, people will get a chance to have a 

party that can work at a national level.  

 Ý.;�national }ہ.ں ہے nہ ہF6رے ہFں assumption   muXnاول q Xfپ Fa_:  mnب ا/Z6 +�ل X�;Gب  

party  .ہ muF+X� ںF.رٹFy ر�FA ہ.ں ہے اور{ m�n mn پq ں۔parties national level   ہ.ں m1 رہn مFn 1yand 

Pakistan Peoples Party is one of them, PML(N) is another one.  �Vا m8nelection   m8n Xn mرٹFy m8n ں.G

 .that does not mean that party is not existing in that particular province}ہ DGے X�seat   Xf+ے G.ں ا|1 

ZUf mnاد +ہ� n, ہX+X� m�n ،m`f m�| Xں G.ں Xf اAے   in 1997 Pakistan Peoples Party  mnseatsدsV`.ے 

 �Vاseat   1y ںFوہ mرٹFy ہ وہn ہ.ں ہے{ wDTG ہV Fn اس ،m`f mDG ہ.ں{ m`+exist   ےn ۔  اسmf1n ہ.ں{ mہ

 mرٹFy اور �Vوہ ا�JPML(Q)  m8Vاور ا m�n اورparties   ں }ہ.ں ہ.ں.G ٹa6.2رFy mn پq  �Eاس و X_ ہ.ں m8Vا

+`1n  ±oXn m رہm ہے nہ وہ  اA �Vے   MQM_.8ے FR8nFyن �V1;f ا}»Fف ہے، _�JF6 اmG�A ہے، اب 

2ے +sDہ اس nے q Xfزاد G 1.6®n.ں +`m ا�V دو رw¯RaG 4n ہuXے ہ.ں۔ اس 2.ے   seatsزFVدہ �X+Xں G.ں 

 X_ ں +ہ� ہ.ںF.رٹFynational level  ZV¬G Xn 4 انs.2 1 ہ.ںystrengthen   ،ں.G ے+X� 1ہ.ے ہFv F{Xہthat is 

something else.    
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ہuF_ Xے اور ا|q 1پ XA Fnال Vہ   Gconvert.ں   Youth Parliament political partyدوF+ �1Aت Vہ nہ   

4s.2 ا|q 1پ اFv F{1n F8Vہ.ں ��n  Xf ا1n F8Vے Xf ہF6را ا1n ��n F8V}ے muXn Fn ارادہ }ہ.ں ہے PILDATہے nہ 

اس qyou are free to make another political party.   �DGپ muXn Xn }ہ.ں روFRsA ä اور Xyر� �1ح qزاد ہ.ں، 

  ہے۔ Gfreedom of association guaranteed.ں 

G.1ا XN �DUfد ا8Vے �X+ے Aے ہے _X ا�V ! ا�82م s.DJ,۔  _Faب واFa_: ²ب F�J 1AFVس  

Presidential Order  ےUVے ذرnhas been categorized as   �GXs/ 1ز� muF+X�and not province at all.  1ا.G

nے   nPresidential Orderے +Fرے G.ں ہے۔ FVq ا|Z� 1ر اXAPresidential Order  mnlegitimacy   �Vال  

ر �G �GXs/ muF+X.ں 1S F.nق رہ ذرUVے اX� �V+ہ +Fa}ے s/ Fn, دFRV ہے V Xfہ �muF+X �1ز /�GXs او

  _FfF ہے؟

ہFfX ہے وہ   Order.   X_Ordinanceاور ا�V ہFfX ہے   OrdinanceدsV`.ں ا�V ہFa_ : FfXب FR®G Z6;Gق  

ہ.ں، اV Xf �Vہ nہ a.A.ٹ اور mGXE اnconditions   mD�6Aے f;� ہFfX ہے اور اس mn دو  n 4.uqArticle 89ے 

Xf Xہ Fرہ Xا_�س }ہ ہ Fn  رZ� 1`yOrdinance promulgate  mn ہے اور اس FRsA 1nforce   1ح� mAا Cs2F+

 mn 4 اسs.2 ہے mfXہ mn نX{FE ےuXے ہuFa+ ےn ٹa6.2رFy �Vہے _� �1ح ا mfXہduration   دن   1�120ف

 m`+ muXn ہے۔ mfXہOrdinance 120 days   دہFVے زAlaw   Xn ہ اسn ہV ۔ }1�6 دوFRsA ہ.ں رہ{re-promulgate  

F{1n ہenforce   Xf X}ہ.ں FRsA F_ F.n اب اٹ`FرهVXں n ,.G1fے +ZU۔ اس Xn ا|1 دو+Fرہ Fvر Gہ.aے nے 2.ے 

  1�extendف اور �1ف اa.A FV mD�6A.ٹ Aے 1Eارداد nے ذرUVے FRsA F_ F.n ہے وہ +`m �1ف ا�f1G �Vہ 

 mayوہ ا ZU+ ےn ے ہ.ں، اسRsA 1nforce  {Xv ہے۔ FRV1 دn ,RN 1ہ ہn ا ہےXہ F`s2 ں.G 4.uq رےF6ہ ہs

Ordinance   X_promulgate   �_ ،ہے FfF_ F.n ±.y ےaGFA ےn ٹ.a.A اور mD�6Aہے، وہ ا FfF_ F.nHouse   ں.G

ہFfX ہے اG mD�6A.ں FfF_ 4+ m`+Ordinance promulgate  FV ہے۔ _w وہ   BillہFfX ہے Xf وہFں lay   1yوہ yہDے 

FRDv ہے Fvر Gہ.aے as a law  �fے nے +Xf ZU اس mn دو /.Ì.� ہmfF_ X ہ.ں۔ اXf �V وہ  ہa.Alay  {X.ٹ G.ں 

 F.{ �Vا �GXs/ ے 2.ے، }1�6 دو _� �1حndraft Bill introduce   ہے mf1nfor legislation    وہas a Bill   m`+

�a.A FV mD.ٹ Aے Fyس 1nوا د}Xں G.ں ا|Fv �GXs/ 1ہے Xf اس Xn ا6A   120ہF6رے Fyس FfF_ q ہے۔ اس دوران 

 �V1 اnpermanent law  mn ہ اسn و_ہ ہے mہV ہے۔ mRsA Fa+ m`+ 1y رX� ےnduration   دن   1�120ف

nے   President means, Prime Minister means Government. Government  m`+ muXn XnOrdinanceرm`n ہے۔ 

ے nے 2.ے ہے Z;G 4s.2ود }ہ.ں ہے۔ XAاuے G 4.uq.ں ہے وہ Z;Gود Fa+power  �1J}ے law   X_ mnذرUVے 

 m`+ muXn ےn ,.G1fOrdinance   ہے اور وہ FRsA Xہ X|²as a law  ہے۔ FRرہ FRDv  

ا8Vے ہ.ں _n Xہ    President Ordersاس Ì./ mn.� اور ہے۔ President Order.   ��nدوv �1A.¬ ہے   

nے +Fرے G.ں ہے nہ   empowerment of FATAاm8V ہm اF.| F.n �V ہے۔   G 4.uqPresident  Xnempower.ں 

FRsA 1n ہے، وہ   GPresident by order.ں Fv F{1n X|² ¬.v muXnہRے ہ.ں Z�FATA   Xfر �w/F ا|1 

Ordinance   X_ اور وہ F|Xہ.ں ہ{Order    ہے وہ FfXہpermanent  muXn 1y ہے اور اس FfXہtime limitation   ہ.ں{

_Fy wرa6.2ٹ nے رa+ 4nے ہ.ں، qپ }ے اس XAال Xn ا�f1G �Vہ }ہ.ں +sDہ ہG 4®.A 1.ں اٹ`F{F ہے ہے۔ qپ اب 
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 mayہ اZa+ 1۔ ہF| رہے FR`ال ہ6.®ہ اٹXA ہV اورvision   4s.2 F| رہے FRVاب دX_ Xn پq �+FTG ےnat the very 

outset  ہV ہے FRy m`+ Xn پq ہV دوں اور FR+ Xn پq ں.Gcritical issue   Fn نFR8nFy ےn پq ہV X_ �f جq ہے۔

/»ہ }ہ.ں +V ،FsA 4ہ qپ FRy Xn wA ہے nہ X.nں }ہ.ں +aaے دF_ FV رہF ہے، qج �f اس X.n �.Ì./ ma.uq Xnں 

دF.| FV ہے۔   statusوہ اZ;.DJ �Vہ +;Ù ہے۔ ا|q 1پ V Xnہ  ?C�F/Why that is not part of Pakistan }ہ.ں ہے۔  

+`m }ہ.ں   FR8nFPresident Orderن Fn /»ہ ہ.ں +sDہ FR8nFyن ہ.ں، 4s.2 اس Aے yہDے A Xfے qپ y  1947دsV`.ں 

 Xn پq 1|ا۔  اب اXہcompensate   �Vہ اV Xf ہے Fرہ F_ F.nbeginning  پq X_ ،ں.`f ںF.AXVFG X_ mn پq ،ہے

ہے۔ qج qپ VہFں +.ٹ`ے F`f،  ان 1n C/ Xn}ے mn �1ف اy �Vہ� ZEم ہے _X اٹ`Gdepression   Fsv F_ FVF.ں 

}ہ 6A@`.ں۔ Vہ   beginning   Xnend}ہ ہq ZVFo Xf FfXج qپ VہFں }ہ +.ٹ`ے ہfXے۔ 2ہÑٰا اس   OrderہuXے ہ.ں، ا|1 وہ 

beginning of the end   ہsD+ ہ.ں ہے{beginning of the beginning   ں.uF_ ں }ہ.G دہ اسFVپ زq ہے۔ اس 2.ے

muXn 1Rدہ +ہFVے زA پq ہs{X.n  اس Xn پq اور Xn ¬.v اس FR`@6A ہ.ں{platform   اب }ہ.ںX_ دہFVز muXn ےA

 X_ رZ{ے اn پq ے۔aDGdepression  ،F{1n نF.+ دہFVز Xn 4 انs.2 ے ہ.ںR`@6A wA ,ہے، وہ ہ mAXVFG اور

exploit   Xn ہ ہ, اسn ہ.ےFv ہے۔ ہ6.ں ZaG ہZuFS رے 2.ےF6ے 2.ے اور }ہ ہn پq ،F{1ngradually  C/   ں۔V1n

Otherwise ہ.ں۔ F.n ن ہ.ں اورXn ہ وہn ہے FRy Xn ںX|X2 پq  

F`f F.n، اس   1nraiseدوں۔ Vہ _XA Xال qپ }ے   Gadd.ں X`fڑا FA اس G.ں  :_Faب ا/Z6 +�ل X�;Gب  

Ff1n ہے nہ 1Q maRnورت ہے   1S X_ Fnindicateق اس +Fت ordinance   Xnاور  Fnorder اy �VہV Xf XDہ ہے nہ 

v Xn وں¬.accuracy   ے{ w/F� قFR®G ہV ں۔.G وں¬.v 1ق ہے دوS ہ +ہ� +ڑاV ں.`sV۔ دmn ےa`@6A �fFA ےn

 Xn پq m`+explain   ہV ےDہy ےA ہے اور اس F.nnational level   mnpolitical parties  m`f �VFso mn ے{Xہ ہ{

Fً�2Fb پ }ےq Xn وں¬.v ہn m`f mرہ �D`_ تF+ ہV m`+ ں.G اسminutely   ںXہn ہV ں.G تF+ �1A۔ دوF`sVہ.ں د{

 X_ ہV ہn F|subject   ےn نFR8RD+ ��D| ہےstatus   دو ,n از ,n ےA ں.G ٹa6.2رFy �fXV رFv mD`�y Fً�2Fb ہV ،Fn

+resolution   1n FaہXا ہے اور qپ }ے اس 1y اGdiscuss   FVdebate   �V.ں G Xf@`ے FVد yڑFf ہے nہ Vہ 1Qور 

@.`+ m`+ ے|q ہے۔ FSo, nothing stops you from discussing that again in Youth Parliament  �V1 اy اور اس

paper   X_ ہےPILDAT  mn پ اسq X_ ہے FVFa+ ے{website   ےAdownload   Fn ے ہ.ں اور اسRsA 1n m`+

printed version  ےn نFR8RD+ ��D| 1.6 اور®n زادq ہn ہے FRsA CG m`+constitutional status   1|۔ ا�DURG ےn

V1nں، اV1nposition develop   �Vں اور اqdebate   �Vپ اس mn روG mao.ں VہFں Fy �fXV 1yرa6.2ٹ G.ں 

consensus build   �Vا may1 ا`y ں اورV1nrecommendation    �Vا Fay1 اy ںFس، وہFy ےn �GXs/ ں.uاX`@+

delegation  ے۔DG 1n F_So, you can influence the decision making in your own way.  پq ہ ہےRAرا �Vہ اV

ہے۔ �1ف Xf F{1n �VFso +ے Fnر ہے _.n F8ہ FR®Gق   nopenے Fyس۔  qپ nے Fyس Fnم 1n}ے nے 2.ے راRAہ 

 دF.RAب ہے۔  ZEforumم _X ہے  اس nے 2.ے qپ nے Fyس اw/F�actual   �V }ے nہF۔ اس nے 2.ے 

  1 U_ ہD.�{ ہG1R;G:  Xf  ےDہy ےA wA ں.GPILDAT   اس mneffort   Xnappreciate   ںXہFv F{1n

}ہ.ں د�   1nquality education رہے ہ.ں۔ ہF6رے FR8nFyن G.ں s{Xvہ   n m|effortہ D`�yے X2FA ¦{Fyں Aے Vہ 

+`Ff1n  m ہے Xf اAے mfF_14 years mneducation complete  wf اور ا1Ìn  ہF6را  _X_X{  wان  ��eہ 
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governance system   Xn اس ،FfXہ.ں ہ{ FRy Fnleadership  Xn اس ،FfXہ.ں ہ{ FRy Fneven provincial assemblies   Fn

 DJ m`+ ��n Fnblame, }ہ.ں ہ4s.2 FfX ہ,  X2گ ہ6.®ہ Vہf1n mے ہ.ں اور   Housesاور Fyرa6.2ٹ Fn اور ان nے 

game  ،Xn ںXfF+ mn 1ے ہ.ں اور اده1 ادهf1n  گX2 ,ہ m1 ہy ے ہ.ں اور انf1n C6J دہFV1 زy ںXfF+ muFaA maA

1y ہ, X2گ Xyرے FR8nFyن Aے X|X2ں   m`+forum دRVے ہ.ں۔ G@`ے moXN ہے nہ VہFں 1y اس   commentsاayے 

 Xnlink up   ے ہ.ں اورRsA 1nleadership skills develop   ،ہے mRsA Xہintolerance create   ہے mRsA F_ mn

دے RsAے ہ.ں۔   n1nproblems   Fnsolutionے اayے   Apolitical rights   Xnuseے ہ,  passionate wayور اس ا

Problems  گX2 wAidentify   4s.2 ے ہ.ںR.2 1nsolutions   4.eV ے`@G اÑٰے۔ 2ہfq ہ.ں{ m`+ ےA ہ.ںn m`+ m`�n

R.2ے ہ.ں اور وہFں ncase studies   X_ 1yے   different countriesہ.ں، وہ  innovative ideasہے nہ n �fXVے Fyس 

problems   8ے.n Xn ہ.ں، انsolve   �_ �_ ں.G �DG ےay1 ا`y ڑه.ں |ے اورy Xn ان F.nconstituencies   ں.G

RsA 1nے ہ.ں اور V ZV¬Gہ nہ   point of views createہ.ں، ان m`+ 1y اm`v �1ح Aے   problemsان nے 

 mہ wf 1y �GXs/ ہn Xہ ,DJ Fn �GXs/ m`+ دXN Xn ان w_ ے ہ.ںRsA 1n Z.eafGovernment process   ،ہے F.n

procedure   F.n mn �DG ،ہے F.nproblems   �Vن اFR8nFy ہn ںXہ mR`@6A ں.G ہ.ں اورyoung democracy  ،ہے

 Xn اس m`+65ا years   اس F| �2ے �Eو ��n ZV¬G Xn اس m`+ے ہ.ں، اuXہdemocratic culture   ZV¬G Xnnourish  

 Xn ے 2.ے، اسn 1}ےnnurture   ZV¬G ے 2.ے ہ6.ںn 1}ےnefforts   ہV 4nں ہ1 ر.G لF.N 1ے.G ہ.ں اور m{1n

1n رہm ہXں اس 2.ے ہF6ر� +`oXn m± ہے nہ   nyouth   Xnrepresentے   1n ±oXnFATAے |F۔ G.ں s{Xvہ 

G.ں 2ے uq.ں اور ہ,   2Fs{main stream.ں nFfہ ہ, اس nsolution   Xnے 2.ے muXn اqFATA   F8VہR8ہ qہR8ہ ہ, X2گ 

 Xn اسmerge   ںV1 دnwith KPK   �Vہ اV ں.G لF.N 1ے.G 4s.2 ںVدر_ہ د Fn ے+X� �2ا �Vا Xn ہ, اس FV

slow process   ںV¬.v ہV ہے اورgradually  ۔m| ں.uF_ Xہ C/  

 Mr. Speaker: Bibi, what is your question? 

  1 U_ ہD.�{ ہG1R;G:   ہs{X.n Fn FٹFS ہn m| 1وںn ےA ا2ےX/ ےn FٹFS ں.G ہے اور mال وہXA 1ا.G

 muXnrole   FfXہ.ں ہ{legislature  1y ںFوہ m`+ا X_ ں اور.Gpolitical activity allow   ہے m�| mn2011   �Vں ا.G

amendment   muXn Fn FٹFS �;f ےn اس F.n Xf ےUVے ذرnrole   ہےupcoming elections   ZU+ ےnlegislation  

  G.ں؟

  1s.�A بFa_:  Fn انrole  1دار ہے۔n ,اہ Fn ں ان.G ٹ.a.A ں اور.G mD�6Aا mGXE ،ہے Xf  

}ہ.ں   roleاس G.ں G.ں Vہ 1Jض 1n دوں nہ _q Xپ }ے n FVFG1Sہ FSٹFa_:  muXn Fn Fب FR®G Z6;Gق  

 Fayں وہ ا.G لF.N 1ے.G ہے۔question phrase   ر�Xy mn پq ,ں اور ہ.sA 1n ہ.ں{speech   Xnquestion treat   1n

ارFnن ہ.ں۔ اmA �1ح a.A.ٹ G.ں    12ارFnن ہfXے f`ے اور اب    R.208ے ہ.ں۔ mGXE اG mD�6A.ں FSٹn Fے yہDے 

  Xforceر� ہے۔ FoFGء اq 7پ Xf mn اright of legislation y �VارFnن ہ.ں۔ دsV`.ں ہ1 رm`+08    Xn 4n ان nے 

 m|ZauF6{ Xn پq ہn ت }ہ.ں ہےF+ m8Vہے۔ اس 2.ے ا mRa+ mرٹFy ڑ�+ m`fXv FٹFS Xf ں.G ٹa6.2رFy ر�F6ہے اور ہ

 Xn ہ.ں ہے۔ ان{ �/ Fnequal right   ہے۔  

  1 U_ ہD.�{ ہG1R;G:  4s.2implementation  ے ہ.ں۔RsA ے دےu۔ وہ �1ف راmfXہ.ں ہ{  
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implementation   ZVFo XfاX`v �Vٹ1J mA mض 1n دوں nہ  دsV`.ں G.ں :_Faب FR®G Z6;Gق  

Xf ہXn m{FR8nFy 1 ہے۔ qپ nے ارFnن FR8nFyن nے 2.ے   FR8nFygrievanceن nے �v m8nے m`+ 1y }ہ.ں ہmfX۔ Vہ 

nے ذرUVے +Raے ہ.ں۔ qپ FR8nFy  1yن X{FEPresident  ,V1�A mnن +fFaے ہ.ں۔ qپ nے _FS Xٹn Fے XEا}.4 ہ.ں وہ 

 under}ہ.ں ہ.ں maUV ان nے D«.Sے qپ X|² 1y }ہ.ں ہfXے،   bindingٹ اور ہXn muFرٹ nے D«.Sے +`Xn mر

the Constitution   �Vا mn پqindependent   ہn ہ.ں ہے{ F8Vہے۔ ا m`nد 2ے رXN پ }ےq X_ ہے �.Ì./

ہ.ں۔  qپ nے X`f Xfڑے Aے ZNgrievances   �DR¯Gا}¯XاRAہ Vہ qپ mn ¿D8G 1y ہmuX ہ.ں۔ |n ��Dے 

grievances   muXn Xn ےE�J ے اسn پq ہs{X.n ہ.ں{ mہ.ں ہtouch   رFG Xn پ اسq ہn ہے FRy Xn پq Xf F`f Ff1n

F�`+ 1n دRVے f`ے، qپ Vہ nہہ F�`+ 1n دRVے f`ے nہ qپ Xnن ہfXے ہ.ں ہF6ر� رFGXAت G.ں دCN ا}Zاز� 

ور _A wے qپ }ے qواز اٹ`muF ہے، qپ }ے 8A �DGٹ, 1n ,RN}ے وا2ے۔ FoFGء ا7 اب qپ }ے qواز اٹ`muF ہے ا

Fyرٹm ہV ،Xہ �n }ے F{FG ہے، Vہ FR8nFyن }ے   F.na, b, c اور /FR8nFy �GXsن }ے FGن F.2۔ ہ, Vہ }ہ.ں nہRے nہ 

 Xn ںX|X2 پq ،m| ں.uF_ CG Xn پq m`+ وہ Xf ے ہ.ںRہFv ںF.رٹFy mAF.A 1y ںFپ وہq 1|۔ اب اF.2 نFGright of 

vote   Xn امXJ mn پq ،ے`f ےR2ووٹ ڈا Fn پq �DG ےDہy ہے۔ F.| CG m`+at large right   ووٹ F`f ہ.ں{ mہ

 m`+  ۔ وہFn ےa2ڈاthrough Presidential Order  Xn پqright   پq ںX_ ںX_ ے |�ے۔ اس �1حVدے دright  

nے 2.ے +`R�{FGdemand province   m�| q mے _uF.ں |ے، qپ RDG Xnے _uF.ں |ے۔ اب دsV`.ں qپ mn ا�V اور 

ہے۔اس Aے yہDے m8n }ے Vہ qواز }ہ.ں اٹ`sD+ m`f muFہ ا|Fv muXn 1ہq Xf F`f m`+ FRپ mn �1ف Aے +T+FQFہ 

 1y رX�resistance   ��n Fn نFR8vXD+ اور FٹFS �Vں ا.G F.{ر� دXy ہn ت ہےF+ mn ے¬G ہ +ڑ�V اور m`f mfXہ

+FE m`+ ¬V1�{ا Xn �_ ہ ہےE�J Xn F.{ر� دXy ے{ �_ FsA 1n ہ.ں{ Xcapture   1¯S Xn پq 1y �_ ۔F`f اXہ F.n

 m�`+ ۔m`f تF+ mn 1¯S ے 2.ےn ے +ڑوںn پq ےDہy ہV ہs�_ 6@� رہے ہ.ںA mAXVFG پq جq Xn �_ ہے۔

 Fafا Xf ں.G FٹFS ےn پq ہ.ں۔Fv پq 1|ں ا.G ےaVد �/ Fn ے+X� Xn پq ہے FRsA X1اض ہRJا F.n Xn نFR8nFy

talent   ے۔  اسRsA ہ.ں{ m`+ چXA پq ہn ہ.ں �Aدو C+FE ےafہ.ں، ا �Aے دو`s2 ڑهےy ےaf1 اy ںFہے، وہ

�1ح Aے ZN m{FR8nFy m`+ muXn m`+ m`�nا}¯XاRAہ Vہ }ہ.ں FvہFR ہے nہ qپ V Xnہ /� }ہ DGے۔ ا|q 1پ nے دل 

uXn 7ء اF®{ں۔ اVل دFs{ Xn پ اسq Xf ت ہےF+ ہV ں.G ے{Xn m`+ m8n ےn ہ }ہ+X� FٹFS ہn FRہFv ہ }ہ.ںV m`+ m

  V1nں، qپ V¬.v wA Xnں uF_ mRDG.ں |m۔   a+demandے۔ qپ qج 

  ,.U{ 16J بFa_:  ,s.DJ ا�82م ! F8._ ،ے ہےA w/F� قFR®G الXA 1ا.G ے ہے۔A ڑہFnاو �DUf 1ا.G

  nہ ا}ہXں }ے +FVFR ہے nہ �Zر nے اF.RNرات qہR8ہ qہR8ہ RN, ہfXے _F رہے ہ.ں۔ 

  _1s.�A بFa: ے ہ.ں۔�| Xہ ,RN ہsD+ ہ }ہ.ںR8ہq ہR8ہq  

  ,.U{ 16J بFa_: ²ب واFa_ ! اسdemocracy   Fرہ Xہ ہZuFS ےA اس Xn اس F.n ہے؟ Fڑ رہy 1ا� F.n 1y

  F.n 1y ا�y 1ڑFf ہے؟  democracyہے F«e{ FVن ہX رہF ہے؟  Z� maUVر nے اF.RNرات RN, ہX}ے Aے اس 

}ہ muXn Xf ادارہ ہے، }ہ muXn روح ہے، }ہ democracy   ,8_ muXn دsV`.ں :_Faب FR®G Z6;Gق  

  ndemocracyے ZuFSے اور }F«eن F+ mnت f1nے ہ.ں Xfdemocracy   Xf اF{ �Vم ہے۔ ا|q 1پ   Democracyہے۔
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 ß 2dictatorship   1ف� �Vہے۔ ا ß 2 دلF�RG Fndictatorship   �1 �1فAہے اور دوdemocracy   گX2 پq ہے۔

Vے ا`vا �analyst    ہے۔ F4 رہ+ m`+ الXA mAF.A �Vہ اV ۔  ابXa+ m`+Presidency   ہT+FQF+ 1n ر +.ٹ�Z{ے اn

 Xn 4 اس.uq ہs{Xv F`f FfXہ X_ رZ� �V1 اy رX�empower   مFÄ{ رےXy ےn رےXy اور mD�6Aوہ ا ،F`f Ff1n

G.ں اF8V }ہ.ں ہFfX۔ qپ mn اXndemocracy   mD�6A، دو fہmuF اn �V1Ìnے وز1VاFS Xn ,ÄJرغ 1n دs�_ F`f FRVہ 

 Xf ہے F{Fہٹ Xn ,ÄJ1اVے ا|1 وزA ں.Gno confidence   ےu² ²ء CoرFG ہے۔ FRsA F_ FVFہٹ Xn اس mے ہn1n

Fn ا�y 1ڑے |q 1.£+Democracy   Fپ ا�V ا�n Xn mD�6A �1ح RsA 1n ,RNے ہ.ں۔ Vہ ہے 1Sق ان دو}Xں G.ں۔  

qپ Xn دmuF`n دے |q wf Xf mپ 1S Xnق اور ا�uq 1Ä{ 1ے |F۔  s{X.n  mnempowermentہ _q wپ Fy mnرa6.2ٹ

 Xf ہے FR.2 ٹV1�A muXn ےA ارZ{Fnد m`+ ²ے واa.2 ٹV1�A w_ چ ہے۔XA ہV ں.G 4رے ذہF6ے اور ہn پq جq

 mn زردار� Xn ر ہے؟ اسX«E F.n Fn �¯+Z+ ں اس.G اس m�`+ ہے۔ FR2Fs{ Xn ں زردار�F.2F| دو m`+ وہ �.Ì./

 Xn mرٹFy �Vہ وہ اs{X.n ہے Fرہ F_ Fہn ے +1اA �.Ì./ mn ے{Xر ہZ� ہsD+ ے }ہ.ںAlead   1 رہے ہ.ں۔ اسn

Xn دF_ F`sV رہF ہے _�sہ G.ں Vہ   �DUf muXn Fnpersonality }ہ.ں ہے۔ VہFں Adictatorship   1yے _6ہXر�V اور 

 4.f ےD|4 رہے ہ.ں،اA پq تF+ X_ جq ہn ںXہ F1 رہn تF+ Fn پ }ے اسq ہے m{q mDVZ�f X_ ZU+ ےn ںXa.ہG

analysis   Cn ہn ہے F{1nPresidency   اس w_ ہے۔ F.n جq اور m`f F.nPresidency   ٹ`ے.+ w/F� 1ف®G ں.G

 �Eاس و Xf ے`f ٹ`ے.+ w/F� ر�F£2 w_ ،F`f FfXہ F.n Xf ے`fPresidency  �V1o ازX{ w_ ،m`f m8.n

�Eاس و Xf m`f �GXs/ mn w/F� FnPresident   ��n wA 1y پq Xf ں.`sVد ��n wA ہV پq w_ ۔F`f ¬.v F.n

v F.n.¬ ہے۔ اس وD«.S muXn w_ �Eہ Fyرa6.2ٹ nے �Nف 1nوا}F ہPresidency   F`f FfXواÝQ ہuF_ Xے |n Fہ 

 XfPresidency   ے۔ اس 2.ے اب`f ےRsA 1 }ہ.ںn Xf وہ�J ےnPresidency  ے۔ وہRsA Xے }ہ.ں ہD«.S ں.G 

  وز1VاÄJ, ہ1n mے |F۔

دsV`.ں m�n _6ہXرRV.ں اm8V ہ.ں _ہFں �Zر +ہ� �XREFر ہFfX ہے اور   :_Faب ا/Z6 +�ل X�;Gب  

m�n _6ہXرRV.ں اm8V ہ.ں _ہFں �Zر nےFyس �1ف اJ FA m®uF6{ �VہZہ ہFfX ہے _.8ے ہF6رے ہFں ہے۔ 2ہÑٰا 

y ہs{X.n �VرXر� _6ہF6ہ.ں۔ ہ mfXہ mn ,8E ںX{ں دو.RVرXن اور اس _6ہF6.2رFy ں.G ہے، اس �VرX6ہ_ m{F6.2رF

ہmfX ہ.ں اور �Zر nے Fyس n, ہmfX ہ.ں۔ اس 2.ے ہF6رے   npowersے w¯RaG وز1Vاn ,ÄJے Fyس زFVدہ 

system   mn رZ� ں.Gpower   ہn ہ ہےV wDTG Fn ے{Xہ ,nParliament strong   m{F6.2رFy راF6ہے اور ہ muXہ

  ہXا ہے۔  strong_6ہXر� }FÄم زFVدہ 

  1s.�A بFa_:  Xf �Vہ اn ہے F8VاPresidential form of democracy   Xn رZ� ں.G �_ ہے mfXہ

 FV ہے FfXر ہF.RNاParliamentary form of democracy  1`y FV ہےFrench style   ں.G �_ ہے President and 

Prime Minister  mncombination   1ز� m{F6.2رFy راF6ہے۔ ہ mfF_ Xہ ,n ےA ,n Xn رZ� ں.G ہے اور اس

 Parliament means, Prime MinisterاF.RNرات ہfXے ہ.ں اور زFVدہ اF.RNرات Fyرa6.2ٹ nے Fyس ہfXے ہ.ں اور 

and his Cabinet. So, thank you, this orientation comes to an end. ں |ے۔.DG دس +@ے Ý�� 7ء اF®{ا Cn  

__________________ 
(The House was then adjourned to meet again tomorrow on Tuesday, the 26th February, 2013 at 10:00 A.M.) 

__________________ 
 


