
  

 

 

 

 

 

تربیتی   

 مینوئل
 برائے سیاسی عمائدین 
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 قامی حکومتوں کی افادیت م

کے  میں بہتری  طرِزحکمرانی شہریوں کی شمولیت سے     نیز  

  مواقع
 

 تربیتی ورکشاپ  سہ روزہ

 

 )پی سی ڈی پی(     وگرامپر پمنٹ   لپولیٹیکل کیڈر ڈیو
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 تربیت کاضابطہ اخالق 

 

 

 

 

 

۔وقت کی پابندی کریں

ٹریننگ کے دوران 
موبائل فون استعمال 
ں کرنے سے گریز کری
ند اور فون کی گھنٹیاں ب

رکھیں ۔

وقفوں کے لیے دیئے
گئے وقت کے عالو ہ 
ٹریننگ ہال سے باہر 
۔جانے سے گریز کریں

ئیں اس بات کو یقینی بنا
و کہ دوران بحث شرکاء ک

بولنے کے مساوی مواقع
ملیں۔

و انفرادی و باہمی گفتگ
سے پرہیز  کریں۔

ی دوراِن سیشن دوسروں ک
رائے کا مکمل احترام 

کریں ۔ 

ئیں اس بات کو یقینی بنا
کے آپ  ایک وقت میں 
ایک ہی سوال پوچھیں۔

خیال رکھیں کے آپ کا
سوال یا جواب سیشن کے
تا عنوان سے مطابقت رکھ

ہو۔

لسل بحث کے تس/گفتگو 
کو آگے بڑھانے میں 

یں۔ٹرینر  کی معاونت کر

اخالقیات ، سیاسی اور 
صنفی حساسیت کو 
ملحوظ خاطر رکھیں۔

تربیت  کے دوران تمام
وز تر توجہ ٹرینر پر مرک
ں رکھیں  اور  سیشنز می
اپنی شرکت کو یقینی

بنائیں۔
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 مقاصدتربیت کے 
 

 :ءاس تربیتی ورکشاپ میں شرکت کے بعد شرکا 

    

ے سیاسی نظام میں  مستقل استحکام ک
لیے جمہوریت کی اہمیت کو سمجھنے

کے قابل ہوں گے ۔

جمہوریت کے تصور  اوراس کے 
ذریعے  عوامی مفادات کی ترجمانی  

ھ کے مواقعوں کو بہتر انداز میں سمج
سکیں گے۔ 

ں،  جمہوری وفاقیت کے بنیادی اُصولو
اقدار اور  تقاضوں کی معلومات حاصل

کرسکیں گے ۔

اسی آئینی وفاقی جمہوری ریاست میں سی
اصر رویوں کو تقویت پہنچانے والے عن

سے واقفیت حاصل کرسکیں گے ۔ 

اٹھارویں آئینی ترمیم  اور اس کے 
ذریعے صوبوں کو تفویض کردہ 
ی  اختیارات  سے پیداہونے والی سیاس

صورتحال  نیز صوبائی خودمختاری
کے نتیجے میں حاصل  ہونے والی 

ئزہ مراعات اور سہولتوں کا تفصیلی جا
لے سکیں گے ۔

ے وفاقی نظام میں تنازعات کو حل کرن
ادات کے آئینی ادارے یعنی  مشترکہ مف
ر کو کی کونسل  کی افادیت اور دائرہ کا

جان لیں گے۔

وفاق  کی نگرانی میں صوبوں کے 
قسیم  مابین مالیاتی وسائل کی منصفانہ ت

ین کے لیے قومی مالیاتی کمیشن   یا ا
ر ایف سی ایوارڈ کی افادیت اور  اس پ
اتفاق رائے سے متعلق سواالت کے

جوابات حاصل کرسکیں گے ۔

صوبائی سطح پر  رائج قوانین کی
ام روشنی میں   مقامی حکومتوں کے نظ

اور کو  بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے
ان کے ذریعے حکومت کی نچلے 
درجے تک ترجمانی  نیز  مقامی 

حکومتوں کے ذریعے عوامی مفادات 
۔ کی عکاسی کا احوال جان سکیں گے
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 جمہوریت کا تصور
 

پر رکھی جاتی ہے کہ   اُصول  بنیاد اس اخالقی  ایسا نظاِم حکومت ہے جس کی  ایک  جمہوریت 

رنگ، نسل، زبان، جنس، مذہب، دولت، عہدے، سیاسی وابستگی، ثقافتی شناخت، سماجی خیاالت  

حقوق کے اعتبار سے برابر  اور علمی نکتہ نگاہ کے اختالفات سے قطع نظر تمام انسان رتبے اور  

۔ انہیں معاشرے میں تحفظ، نشوو نما اور معاشی ترقی کے ایک جیسے مواقع ملنے  پیدا ہوتے ہیں

چاہییں۔ ہر شہری کو فیصلہ سازی اور انتظام ِمملکت میں حصہ لینے کا ایک  جیسا حق حاصل  

 ہے۔

  ں ی ۔ اس مںی گنجائش نہ   یکوئ  ی کے اِرتکاز ک  اراتیاخت   ای   اری اخت  ی اقتداِر مطلق، ُکل  ںی م   ت ی جمہور

مل جائے    اری مکمل اخت ںی ۔ اگر انہںی سے باال نہ  یہے کہ افراد اور ادارے غلط  ہی مفروضہ    یادی بن

  ،یکو ذات   اراتی ۔ اختیگ  ں ی اُڑ جائ   اںی دھج  یروک ٹوک نہ ہو تو اُصول و ضوابط ک   ی اور اُن پر کوئ 

ل  ی اور طبقات  ی گروہ  ہو    ں ی کے مقاصد پورے نہ   ت ی جائے گا توجمہور   ای استعمال ک  ےیمفاد کے 

بانٹ    ں ی کے مختلف شعبوں م   است ی کو ر  ارات ی ہے کہ اخت   ہ ی   قہ ی گے۔ چنانچہ قابِل عمل طر  ں ی سک

جائے۔ عوام    یکرد  یواضح نشاندہ   یہر ادارے کے حقوق و  فرائض ک  ںیجائے اور دستور م   ای د

  یبھ   ی۔ قانون ساز ادارے کے ارکان، قانون سازں یساز ادارے کے ارکان منتخب کرتے ہ   انونق

ہے اور    ی بنات  ی سی ۔ حکومت پالںیہ   تےی د   ل ی تشک   یرائے سے حکومت بھ   ت ی اور اکثر  ںیکرتے ہ 

 ۔ ہے  یسے اس پر عمل درآمد کرات ہی انتظام 

  سیاسی،   ایک  یہ۔  ہیں  جاسکتی  کی  تشریحات  کئی  کی  جس  ہے  اصطالح  پیچیدہ  ایک  جمہوریت

  ہم پر بنا کی   اصولوں کردہ وضع   کے  جمہوریت۔ہے  نام کا  ڈھانچے معاشرتی اور معاشی  اخالقی،

 جمہوری   نظریہ  یا  نظام  وہ کیا کہ  ہیں  سکتے  جانچ کو   نظریے  یا  معاشرے ریاست،  حکومت،  کسی

  عوام   مطلب ہے    کے  جس  ہے   سے ماخوظ  ‘کریٹاس   ڈیماس’  لفظ  یونانی  جمہوریت  لفظ  ۔نہیں  یا  ہے

  فیصلہ   اور  اختیارات  میں  جس  ہے  حکومت  ایسی  ایک   مراد  سے  حکومت  جمہوری۔  حکومت  کی

  حکومتی،   کا  طرح   کس   انہیں  کہ   ہیں   کرتے   تعین   کا  بات  اس  عوام ۔  ہیں  ہوتے  عوام   منبع   کا  سازی

  نمائندہ  شکل  ایک  کی  حکومت  نظامِ   جمہوری۔  ہے  پسند  نظام  معاشرتی  اور  معاشی  عدالتی،   انتظامی، 

  دیتے   سونپ   انہیں  حکومت  نظامِ   کے  کر   منتخب   نمائندے  اپنے  عوام  میں  جس   ہے   ہوتی   حکومت

 ۔ ہیں

جمہوریت ایک بہترین نظام ہونے کے ناطے عوام پہ کچھ غیر معمولی ذمہ داریاں بھی عائد کرتا  

عوام تعلیم یافتہ اور باشعور  ہے۔ جمہوریت کے فروغ کے لئے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ  

ہوں۔ وہ ہمہ وقت باخبر ہوں اور کسی بھی قیمت پر اپنے بنیادی انسانی حقوق پامال نہ ہونے دیں۔  

ام کیا جائے  وہ اپنے حِق حکمرانی کے تحفظ کے لئے ہمہ وقت تیار رہیں۔ اختالِف رائے کا احتر

ضا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے  کامل یقین رکھا جائے۔ ریاست کے اع  راور منطقی استدالل پ

ہوئے ریاست کی بہتری کے لئے کوشاں رہیں۔ سیاسی پارٹیوں پہ چند افراد یا خاندانوں کی اجارہ 

داری نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت ہی میں ترقی و خوشحالی کا راز مضمر ہے لیکن ایسا ہونا  

ریوں کو دیانتداری کے  صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب جمہوریت کی عائد کردہ ذمہ دا

 ساتھ پورا کیا جائے۔ 

 1ٹ نمبر ؤہینڈآ
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جمہوریت کے 
اصول 

ں تمام شہریوں می
برابری ہو

ریاستی ادرورں 
کے درمیان 

اختیارات اور 
حدود میں توازن 

ہو

اقتدار اعلی عوام
کی ملکیت ہو

ح شہریوں کی فال
وبہبود کی 
ضمانت ہو

ریاستی امور کو
دیگر معاشرتی 
وامور پر فوقیت ہ

عوام اپنے 
نمائندوں کا 
ںانتخاب خود کری

عوامی نمائندے 
عوام کو جواب دہ 

ہوں

ے پالیسی ساز ادر
ے آزادنہ کام کرت

ہوں

کثرت رائے سے
فیصلے ہوتے 

ہوں 
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 پاکستان اور جمہوریت
 

لیکن کیا  یہ جمہوریت اوپر    کے طور پر جانا جاتا ہے  یوں تو پاکستان ایک جمہوری ریاست   

کو جھانچنے    میں  جمہوری رویوں  ہمارے ملک  آئیے     دیئے گئے اصولوں پر پوری اتری ہے ؟

 ۔ کے لیے ایک مشق کرتے ہیں  

بیانات کے آگے  اپنی سمجھ کے مطابق اپنی  مرضی کےنشان کا ٹیبل میں تمام  نیچے دیئے گئے  

کا نشان لگائیں اور اگر آپ کے        بیان درست ہے تو انتخاب  کریں ۔ اگر آپ  سمجھتے ہیں کے  

 کا نشان لگائیں ۔ تمام بیانات کے آخر میں نشانات لگانے کے بعد     نزدیک بیان غلط ہے تو 

کے نشان پر کوئی  جبکہ    نمبر ہیں     10کے نشان کے    ر لیں  ۔ ہر  والے نشان کی گنتی ک 

اتنے  ہی    میں  ہمارہ ملک     ہیں کو دیئے    جتنے نمبر آپ نے  مجموئی طور پر  ۔   نمبر نہیں ہے  

      ہے۔    فیصد جمہوری روایات کی پاسداری کی جاتی  

نمبر  

 شمار

 آپ کی رائے  بیانات 

  ؟ انون کی نظر میں سب برابر ہیںملک میں ق  ہمارے  یا  ک  .1

کی    اظہار  کے   بات  اپنی  کو   لوگوں  میں  ملک  ہمارے  کیا  .2

 آزادی ہے ؟ 

 

  ؟ کیا اس ملک میں مضبوط اپوزیشن موجود ہے   .3

  ؟ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے کیا   .4

ریاستی  .5   تنقید   اور  رائےدینے    آزادانہ  پہ  پالیسیوں  کیا  

 ہے؟   آزادی کی کرنے

 

  ؟ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہے کیا   .6

  ؟ کی جان اور مال محفوظ ہے  سب  کیا   .7

  ؟ معاشی اور معاشرتی انصاف موجود ہے کیا    .8

  ؟ میڈیا آزاد ہے  ہماراکیا    .9

ادارے اپنا  کام  بغیر کسی دباؤ کے کر رہے   ہمارے   کیا  .10

 ہیں ؟   

 

 

اور   ڈیکٹیٹر حکومت  ۔  ہیں  پاکستان میں سیاسی جما عتیں خود کو جمہوری  جماعتیں گردانتی 

گیا مگر خوش آئند بات یہ ہے کے  روکا  مارشل الء  کے ذریعے اس جمہوری نظام کو کئی دفعہ  

میں  ایک جمہوری       2013کے نتیجے میں بننے والی حکومت نے   کے عام انتخابات    2008

ایک نئی رسم قائم    کی اور     حکومت سے دوسری جمہوری حکومت کو  کامیاب  اقتدار کی منتقلی

نظر آیا اور تا حال یہ سلسلہ  چلتا دکھائی    بھی    کے عام انتخابات میں     2018کی جسکا تسلسل  

 دے رہا ہے ۔   

 سماج اور  ہے لیتی  جنم سے سماج ترشتہ ہے ۔ ریاس باہمی  کا  ریاست اور سماج جمہوریت فرد،

 افراد والے  بسنے  میں اس مفاد  کوئی  کا ریاست۔ ہے   ذریعہ کا  ترقی  اور بہتری  فالح،  مسلسل  کی

کسی بھی  ۔سکتا ہو  نہیں  متضاد  یا( ماورا)  باال  سے مفاد  مجموعی اور  باہمی کے گروہوں  اور

 2ٹ نمبر ؤہینڈآ
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ملک میں بسنے والے شہریوں کے لیے   اپنے ملک میں جمہوری نظام حکومت کی موجودگی  

    نیز  افادیت کا اندازہ ذیل میں دی گئی معلومات سے لگایا جاسکتاہے :  

 ۔ہے اُصول  بنیادی  کا جمہوریت   برابری، میں  شہریوں تمام ▪

اقلیت کے لیے اختالِف رائے  جمہوریت میں فیصلے اکثریت ِ رائے سے کیے جاتے ہیں تاہم   ▪

 رکھنے کا حق ختم نہیں ہوتا۔

جمہوریت، ریاست کے مختلف شعبوں مثالً مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان اختیارات اور  ▪

اختیارات میں کسی دوسرے شعبے کی   نام ہے۔ ایک شعبے کے  توازن کا  باہمی  حدود کے 

 ہے۔  احتسابی اختیار کی مدد سے توازن پیدا کیا جاتا

 جمہوریت میں اقتدار اعلٰی عوام کی ملکیت ہوتا ہے  ▪

 قانون کی نظر میں تمام شہریوں کی برابری قائم کیے بغیر جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی  ▪

 تمام شہریوں کی بہتری )فالح(، حفاظت اور ترقی کو یقینی بنانا جمہوریت کا حتمی مقصد ہے  ▪

 استی اُمور میں مکمل علیحدگی الزمی ہے۔ جمہوری عمل کی کامیابی کے لیے مذہب اور ری  ▪

جمہوری نظام میں تمام شہریوں کو براہ راست یا منتخب نمائندوں کے ذریعے نظاِم حکومت   ▪

 میں حصہ لینے کا مساوی حق حاصل ہوتا ہے 

عوام کے سامنے حکمرانوں کی باقاعدہ، الزمی اور اداراتی سطح پر جواب دہی جمہوریت کا   ▪

 سنگ بنیاد ہے 

میں پُرامن مکالمے کے ذریعے اجتماعی اور مشاورتی دانش سے فائدہ اُٹھایا جاتا   جمہوریت  ▪

 ہے۔ جمہوریت اپنی کامیابی کے لیے فرد واحد کی ذہانت پر انحصار نہیں کرتی۔

جمہوری تجربے کی کامیابی کے لیے عسکری اور انتظامی قوتوں پر جمہوری، تمدنی اور  ▪

 زمی ہے۔علمی قوتوں کی فیصلہ کن باالدستی ال 

جمہوریت میں منظم اداروں، مربوط ضابطوں اور احتیاط سے تیار کی ہوئی پالیسیوں کی مدد  ▪

 سے کاروبار حکومت چالیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں من مانے اقدامات کی گنجائش نہیں ہوتی۔

 جمہوریت کی کامیابی کے لیے منصفانہ معاشی مواقع کی ضمانت ضروری ہے۔  ▪

اجتماعی نظام ہے جس میں نقطہ نظر، اقدار اور پالیسیوں کے تنوع کی گنجائش جمہوریت ایسا   ▪

ہوتی ہے۔ طاقت کے بل پر کسی ایک نقطہ نظر کو عوام پر مسلط کرنے سے جمہوریت کی  

 بنیاد ختم ہوجاتی ہے۔

جمہوری نظام میں رائے عامہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ہر شہری کو پُرامن ذرائع سے رائے   ▪

 نانے میں حصہ لینے کا مساوی حق حاصل ہوتا ہے۔ عامہ ب 

جمہوری نظام کی کارکردگی پر نظر رکھنے کے لیے اخبارات اور دوسرے ذرائع ابالغ کی   ▪

 آزادی ضروری ہے۔

جمہوریت کی روح اختالف رائے کو برداشت کرنے میں ہے۔ ہر شہری کو اپنے خیاالت کا   ▪

الت پر غور و فکر کرنے، ان پر نظرثانی اظہار کرنے، دوسروں سے اختالف کرنے، اپنے خیا

 کرنے اور انہیں تبدیل کرنے کا حق ہوتا ہے۔
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جمہوریت میں عوامی فالح اور قومی بہتری کے بارے میں اختالِف رائے ذاتی دشمنی نہیں  ▪

 ہوتا۔

حکومتی سطح پر جمہوریت کی کامیابی کے لیے خاندان، گلی کوچوں اور کاروبار میں بھی   ▪

 ضرورت ہوتی ہے۔ جمہوری رویوں کی

 جمہوریت کی کامیابی کے لیے مضبوط سول سوسائٹی کی موجودگی ضروری ہے۔  ▪

جمہوری نظاِم حکومت میں نادانستہ یا دانستہ غلطیوں کی بروقت، پُرامن اور ہموار طریقے   ▪

 سے اصالح کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ 

تجربات کا نچوڑ اور   جمہوریت، مغربی تصور نہیں ہے۔ جمہوریت تمام انسانیت کے تاریخی ▪

 ایک قابِل عمل نظاِم حکومت ہے۔ 

اور   ▪ طبقات  عالقوں،  شہریوں،  تمام  سے  مدد  کی  ذرائع  اور  اداروں  مختلف  میں  جمہوریت 

 گروہوں کی اقتدار میں بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

دھارے   ▪ کے  ترقی  کو  طبقات  وار  گروہوں  عالقوں،  ہوئے  پچھڑے  میں  نظام  میں  جمہوری 

 شریک کرنے کی شعوری کوشش کی جاتی ہے۔

شفاف انتخابی عمل کے بغیر جمہوری نظام کے مقاصد اور امکانات کو بروئے کار نہیں الیا  ▪

 جا سکتا۔
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  م حکومتی نظاِ وفاق
 

  صلہ یاتفاِق رائے سے ف  ای معاہدہ کرنا    کہتے ہیں سے مراد      ازم  ڈرل ی ف جس کو    نظاِم حکومت    یوفاق

 اراتی ہو کر اخت   کجای   ےی رضاکارانہ طور پر اپنے مفادات کے ل  ں ی کرنا ہے۔ مختلف قوم   یساز

کر کے    میتقس  ں ی مرکز اور وحدتوں م   ںی اور انہ   ںیہ  ی منتقل کرت   ںیم  استی ر   دی اور طاقت کو جد 

اس سے یہ واضع ہوتا ہے کے ایک سےزیادہ قومیں    ۔ںی ہ  ی ت ید  لیڈھانچہ تشک  ی متوازن آہن   کی ا

رضاکارانہ طور پر    اراتی اخت   ین یاپنے آئ   اںی اکائ   یوفاق حکومت اور وفاقملکر وفاق بناتی ہیں ۔  

 ۔ ںی ہ   یامور چالت یاستی کر کے ر  می تقس

 وفاقیت کی تعریف :  

مکمل خودمختار   ںی معامالت م   یاپنے اندرون  ں ی قوم  ای   ںی استی ر  ںی نظام جس م   ی حکومت   سای ا  کی ا

  صلےی ف  یاپنے اجتماع  عےیحکومت کے ذر یمل کر مرکز ںی اور قوم   ںی استی وہ ر کنی ۔ لںیہ  یہوت 

اس میں  ۔پر ہوتی ہے  واضح سطحوں    نی تکی تقسیم      اراتی اخت  ںی طرِز حکومت م   یوفاق    ۔ںی ہ   یکرت

اختیارات کی متناسب تقسیم شامل ہے  مرکز، وحدت اور مقامی حکومتوں  یا بلدیاتی اداروں تک  

اور وفاقی آئین واضع کرتا ہے کہ ان تینوں سطحوں پر کیا کیا اختیارات ہونگے  ۔اس عمل کو  

تو اس کو عدلیہ جو کے    گی    اگر کوئی حکومت اپنے اختیار سے تجاوز کرے  نے نیز  مستحکم کر 

قی ریاست وفاقی آئین  کے تحت  ایک وفا   آزاد اور بااختیار ہوگی ایسا کرنے سے روکتی ہے ۔

کی   آئین  کے  جیسا  ہیں  ہوتی  واضع  بہت  خصوصیات  چند  میں   آئین  وفاقی  ۔  ہے  جاتی  چالئی 

باالدستی، آزاد عدلیہ، اختیارات کی تقسیم، آئین میں ترمیم کی صورت میں اکائیوں سے مشاورت 

 وغیرہ اور یہ سب تحریری شکل میں موجو د ہوتا ہے ۔ 

 حکومت  کا تاریخی پِس منظر     اور دنیا بھر سے چند مثالیں     وفاقی نظام  

(  معاشروں اور ممالک میں بہت  Post-Colonialوفاقی نظام کے بارے میں بعد از نوآبادیاتی ) 

غلط فہمیاں اور مفروضات پائے جاتے ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجوہات  ہیں۔  ایک تو    ، سے ابہام

سے ورثے میں مال   (  Colonial Systemان تمام وفاقی ممالک کو یہ سرشتہ نوآبادیاتی نظام )

اور اس میں ان کی مرضی  شامل نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ نظام  اپنی ہیئت ، گروہی مفادات  اور  

ض مزاج میں مرکزیت پسند تھاجس سے حکمران طبقات یا باالدست گروہوں کے  ڈ ھانچے غر 

عالوہ دیگر آبادیاں خوش نہیں تھیں۔ وفاقی نظام سے بیزاری کا سبب یہ بھی تھا کہ نوآبادیاتی نظام  

میں جو دستور متعارف اور  رائج کیے  گئے  وہ  بھی نہ صرف مرکزیت پسند تھے بلکہ ان میں  

دنیا میں    علمیکے بارے میں  حکومت نظام    وفاقیی شرکت بھی  بہت محدود تھی۔مقامی آبادیوں ک

 ۔ رائے پائی جاتی   ہے بھی مختلف 

وفاقی نظام ویسے تو رسمی طور پر جدید انسانی تاریخ میں اٹھارویں صدی کی آخری چوتھائی  

سے   میں سامنے آیا مگر درحقیقت غیرآئینی صورت میں اس کے کچھ خد و خال ہزاروں برس

ہیں آتے  نظر  بھی  اور شہنشاہتوں میں  اور  کیوں کہ ان میں    بڑی سلطنتوں  بھی مختلف  مفتوح 

راِہ راست مقامی آبادیوں  قوں کو محدود حد تک انتظامی خودمختاری دی جاتی تھی۔ ب مقبوضہ عال

قوں کے  ر شہنشاہتوں کے مرکز سے ذیلی عالقوں کو خودمختاری نہ تھی تو سلطنتوں او اور عال

گورنر یا شہنشاہت کے انتظامی نمائندے ضرور مقرر کیے جاتے تھے جن کو محدود حد تک    لیے

  ، عباسی ،اُموی  ،رومن ،بازنیطی  ،ساسانی ،کچھ معامالت میں خودمختاری دی جاتی تھی۔ مصری

 3ٹ نمبر ؤہینڈآ
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فرینچ اور برطانوی شہنشاہتوں میں یہ طریقہ صدیوں تک رائج تھا۔ گوکہ اس کو ہم    ،مغل   ،تُرک 

جدید معنوں میں آئینی وفاقیت کا نظام نہیں کہہ سکتے لیکن ایک حد تک انتظامی اختیارات ذیلی  

حکومتوں کو منتقل کرنے کے بعد اسے غیرآئینی مرکزیت پسند وفاقیت کے قریب تصور کیا جا  

گ بات ہے کہ اس میں جمہوریت یا ذیلی حکومتوں کے مابین عمرانی معاہدے کا  ال  یہسکتا ہے  

کوئی بھی تصور موجود نہیں تھا اور نہ ہی ذیلی حکومتوں کو اپنے طور پر فیصلے سازی میں 

 کوئی جزوی اختیار حاصل تھا۔

میں شمالی   1776دنیا کی پہلی آئینی وفاقی ریاست اٹھارویں صدی میں تب وجود میں آئی جب   

برطانوی نوآبادیات نے ازخود برطانوی شہنشاہت سے یک طرفہ آزادی کا اعالن    13امریکہ کی  

میں ایک مشترکہ آئین کے    1781کیا اور انہوں نے ایک طویل مباحثے کے بعد باہمی طور پر  

ی پہلی رسمی کنفیڈ ریشن کی بنیاد رکھی۔ گوکہ تھامس جیفرسن جیسا  لبرل امریکی  تحت دنیا ک

ریاستوں نے اس دستور کے اتفاق رائے    13دانشور اور ماہِر قانون اس آئین کا مصنف تھا لیکن ان  

دستاویزات’’   ‘‘وفاقی  کو  کیےان  طے  مراحل  اور  کیں  پیش  تجاویز  جو  میں  پہنچنے  تک 

(Federalist Papers  )ع شدہ ایک چھوٹی کتاب میں محفوظ کیا گیا ہے۔ وفاقیت  ئ کے نام سے شا

 ۔تھی کے نظام کی ارتقا اور بنیادوں کے اعتبار سے یہ ایک بنیادی دستاویز  

امریکی ریاستوں کے مابین تنازعات کو  حل کرنے میں ناکام رہا کیونکہ کنفیڈ    13کنفیڈ رل نظام   

ثر    ختار ریاستیں شامل ہوتی ہیں اور مرکز کا کوئی مؤ  ریشن میں آزاد اور مکمل طور پر خودم 

اور فعال کردار نہیں ہوتا۔ اس لیے جلد ہی انہیں محسوس ہوا کہ شاید کنفیڈ رل نظام ان کے تنازعات 

ثر کردار ادا نہیں کر سکے گاکیوں کہ کنفیڈرل نظام میں مرکزی حکومت بہت   کے حل میں  مؤ  

اس لیے    ئینی وحدتیں مکمل طور پر آزاد اور خودمختار ہوتی ہیںہی محدود ہوتی ہے اور اس کی آ

میں ہی امریکہ کو دنیا کی پہلی   1789ان تلخ تجربات کی روشنی میں آٹھ سالوں کے اندر یعنی  

رنے کے باوجود امریکہ کا وفاقی تبدیل کیا گیا۔ سوا دو سو برس گز  آئینی وفاقی جمہوریت میں 

 ترامیم ہو چکی ہیں۔ 27تک   آئین آج بھی  وہی ہےجس میں اب

البتہ کچھ بنیادی وصفوں    وفاقیت کے نظام کی کوئی ایک عالمگیر یا متفقہ وصف نہیں ہو سکتی

کے باوجود کچھ متفقہ اُصول ضرور وضع کیے جا چکے ہیں جن کی رو سے کسی بھی ملک  

اٹھارویں صدی   اور معاشرے میں اپنے اپنے حاالت کے اعتبار سے وفاقی نظام تشکیل پاتا ہے۔  

است کا قیام اور میں امریکی وفاقی آئین اور دنیا کی پہلی وفاقی ری   1789میں دو بڑے واقعات یعنی  

کے نام سے   "جسے ‘‘فرینچ انقالب  ،اسی سال  یورپ میں آنے واال پہال بورجوا جمہوری انقالب 

نتیجے میں قومی سوال کو  تاریخ کا سنِگ میل ثابت ہوئے۔ ان کے  انسانی  یاد کیا جاتا ہے جدید 

( Diversityنوع ) قومی ریاستوں کے قیام اور کثیرالقومی ریاستوں میں قومی سوال یا ت   ، سمجھنے

 ،روسو   ،ہابس   سیاسی اور فکری اقدام اُٹھائے گئے۔،  کے تضاد کو حل کرنے کی طرف بنیادی آئینی

ی سماجوادیت اور کمیونزم سماجوادیت اور مارکس ۔ کانٹ اور تھامس جیفرسن اس کے پہلے نقیب تھے 

ویں  صدی میں 19اس کے بعد آیا۔ ان انقالبوں اور تاریخی پیش قدمیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ    کا دور

میں مختصر خانہ   1848  بھی  مختلف خطوں میں وفاقیت کی لہر اُٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثالً 

الکھ آبادی کے حامل خوبصورت ملک سوئٹزرلینڈ  نے خود کو آئینی   82جنگی کے بعد یورپ کے  

جو کہ نہ صرف آج تک قائم ہے بلکہ وہ  اس وقت دنیا کا   ایک کنفیڈ ریشن کی  شکل دی  طور پر

 جہاں پر کنفیڈ رل نظام رائج ہے اور  نہایت کامیابی سے چل رہا ہے۔ ،واحد ملک ہے 

سے بھی   1848ویسے آئین سے قطع نظر یورپ کا یہ چھوٹا سا ملک دنیا کا واحد ملک ہے جہاں    

سال تک یہ نظام مختلف صورتوں اور عدم مرکزیت کی صورت میں رائج پہلے گذشتہ پانچ سو  
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عمیں کینیڈ ا ایک وفاقی ملک کے طور 1867عمیں رائج ہوا۔  1848لیکن آئینی طور پر یہ نظام  ، رہا

یہ الگ بات ہے کہ ابتدا میں اس کا نظام بدترین اختیارات کی مرکزیت کا حامل تھا   ،  پر سامنے آیا 

تنازعات اور تنوع کے پیِش نظر اب وہ دنیا کے اُن چند وفاقی ممالک میں   اور ملک کے اندرونی

جہاں پر صوبوں کو آئینی طور پر حِق علحدگی  یا حِق آزادی بھی حاصل ہے اور یہ ۔  سے ایک ہے 

کیوبیک تضاد  کی شدت ماضی کی نسبت -فرینچ یا اونٹیریو - ہی  وجہ ہے کہ آج وہاں پر انگریزی 

 کم نظر آتی ہے۔

قوں سے آکر آباد عال نیڈ ا بھی امریکہ کی طرح ایک ایسا ملک تھا جہاں یورپ کے مختلف  کی   

، کی نسل نے مقامی نسلوں جنہیں عرِف عام میں ریڈ  انڈ ینز کہا جاتا ہے  فید فاموں سہونے والے 

آئے ہوئے قوں پر صدیوں پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دونوں ممالک یورپ سے  کشی کرکے ان عال 

تھے۔ اور اب جو نئے تضاد وفاقیت یا کنفیڈ رل نظام میں حل کیے جا   مہاجرین کے مقبوضہ عالقے 

رہے تھے وہ مقامی اصلی باشندوں یعنی ریڈ  انڈ ینز اور یورپینز کے درمیان تھے۔ جس زمانے 

ڈ ا میں وفاقی یا کنفیڈ رل دساتیر کے ذریعے سیاسی نظام تشکیل دیے جا رہے میں امریکہ اور کینی 

 جو کہ تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہے۔   ،  تب تک مقامی ریڈانڈیز کی نسل کشی کی جا چکی تھی ، تھے

تاریخ کا المیہ یہ بھی ہے کہ اس تنوع میں باقی بچے ہوئے مقامی ریڈ  انڈ ینز یا افریقی غالموں کو   

اس لیے  ،نہیں کیا گیا تھا۔ کینیڈ ا چونکہ بڑا عرصہ نسلی اور لسانی تنازعات کا گڑھ رہا ہے شمار 

میں جرمنی یورپ  1871یہ ایک دلچسپ کیس اسٹڈ ی ہے۔   ، وہاں ان تنازعات کو کیسے حل کیا گیا

 کا دوسرا ملک تھا  جس نے وفاقی نظام کو آئینی طور پر اختیار کیا۔ 

ر کے رومن سلطنت کے و کی وفاقی تاریخ بھی قدیم ہے اور وسطی د  سئٹزلینڈ  کی طرح جرمنی

ر سے اس کی بنیادیں ملتی ہیں۔ چونکہ انقالِب فرانس نے یورپ میں ایک سیاسی طالطم برپا و د 

میں ویسٹ فیلیا   1871ویں صدی میں جرمنی بھی ان تبدیلیوں سے بچ نہ سکا۔  19کردیا تھا اس لیے  

 (Peace of Westphalia کے امن معاہدے کی روشنی میں جرمنی میں بھی ایک وفاقی آئین کے )

سے لے کر مسلسل تبدیل اور عدم   1871ک نئی جرمن وفاقی سلطنت کی بنیاد ڈ الی گئی۔  تحت ای 

 اس وقت دنیا میں جرمنی کا وفاقیت کا ماڈ ل بہت کامیاب ہے۔ مرکزیت کا حامل ہونے کے باعث  

میں آسٹریلیا کے ایک وفاقی ریاست  کے قیام سے    1901ویں صدی کی ابتدا ہی  20اسی طرح  

 –میکسیکو    ،1789  -وفاقی ریاستوں )امریکہ  6ویں صدیوں کی  19ویں اور  18  ہوئی۔  آسٹریلیا

( کے بعد دنیا  1891  –اور برازیل    1871  –جرمنی    ،1867  -کینیڈ ا  ،1848  -سئٹزرلینڈ     ،1828

کی ساتویں وفاقی مملکت تھی جو برطانوی بادشاہت کے ماتحت آج بھی ایک آئینی بادشاہت کی  

کہ اس کا سیاسی نظام مکمل طور پر وفاقیت  اور جمہوریت کا حامل  صورت میں موجود ہے جب  

ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پئسفک خطے کے بڑے ملک آسٹریلیا کی داستان بھی ویسی ہی پرماریت  

یورپی پناہ گیروں نے    سفید فام  جیسی امریکہ اور کینیڈ ا کی ہے کیونکہ یہاں بھی    ،پر مبنی ہے 

( کی مکمل نسل کشی کرکے اس خطے  پر قبضہ Aboriginis)  مقامی آبادی ‘‘ایب اوریجنز’’

جو بعد  ،کر لیا تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ممالک یورپی  استعماریت کی پیداوار تھے 

قائی مفادات ھرنے والے تنازعات اور متضاد عالمیں یورپی نزاد تنوع اور تکثریت کی وجہ سے اب 

 کے نظاموں کی طرف راغب ہوئے۔  کی وجہ سے وفاقیت اور کنفیڈ ریشن

جیساکہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ آسٹریلیا بھی امریکا اور کینیڈ ا کی طرح تارکیِن وطن کی طرف   

سے آباد کردہ ایسا ملک ہے جہاں یورپی گوروں نے مقامی آبادیوں کی نسل کشی کی اور بعد میں  

لیے وفاقیت کے نظام کو اختیار کیا۔   اپنے باہمی تنازعات کو کم کرنے اور ملکی نظام چالنے کے 
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جس کو بتدریج آئینی اصالحات سے حل    ، آسٹریلیا میں تنوع کا مسئلہ شروع سے پیچیدہ رہا ہے

 کرنے کی کوشش کی گئی۔  

مملکتیں وفاقی   28ممالک ممبر ہیں جن میں سے صرف    194اس وقت دنیا میں اقوام متحدہ کے  

ارجنٹینا میں  ہرزگووینیا   ، بیلجم   ،   بیالؤ    ، آسٹریلیا  ، ہیں جن  ا   ،برازیل   ،بوسنیا    ،کاموروس  ،کینیڈ 

  ، روس  ، پاکستان  ، نائجیریا  ، مائکرونیشیا  ،میکسیکو  ،مالئیشیا  ،عراق   ، انڈ یا  ، جرمنی   ، ایتھوپیا  ، کانگو 

امریکہ    ، متحدہ عرب امارات  ، لینڈ  سوئٹزر  ،سوڈ ان   ، اسپین  ،جنوبی افریقا  ،سینٹ کٹس اور نیوس 

 اور وینزویال شامل ہیں۔ 

گوکہ دنیا کے اندر تعداد کے لحاظ سے وفاقی ممالک کم ہیں لیکن آج بھی دنیا کی سات ارب سے    

 ً تقریبا آبادی میں سے  آبادی ان ہی    42  زائد  آئینی طور پر    ،ممالک میں مقیم ہے   28فیصد   جو 

اُن میں سے صرف دو ممالک ایسے ہیں جن کی مثال عجیب اور    ،وفاقیت کے نظام کے حامل ہیں 

ہے لیکن عملی طور پر وہاں پر  وفاقی نظام   *یعنی انڈ یا آئینی طور پر ایک یونین    ،دلچسپ ہے 

 رائج ہےا ور متحدہ عرب امارات آئین اور جمہوریت کے بغیر بھی ایک کامیاب وفاقی ملک ہے۔

الیت اور کامیابی کے لیے جمہوریت کو ایک الزمی عنصر کے  اگرچہ دنیا میں وفاقی نظام کی فع

وفاقی وحدتوں کی مکمل خودمختاری اور تنوع    ،لیکن چونکہ عدم مرکزیت  ،طور پر لیا جاتا ہے

اس لیے متحدہ عرب    ،کا احترام اور تحفظ وفاقیت کے بنیادی اُصول اور تقاضے مانے جاتے ہیں 

کرنے کی وجہ سے ایک کامیاب وفاقی ملک کے طور  امارات صرف ان دو شرائط پر عمل درآمد  

پر چل رہا ہے۔ اس مثال سے یہ ثابت ہے کہ وفاقی نظام جمہوریت کے بغیر تو چل سکتے ہیں  

بغیر   تحفظ کے  اور  احترام  تنوع کے  اور  اور مکمل صوبائی خودمختاری   لیکن عدم مرکزیت 

وں اور خدشات و اعتراضات کے باوجود  کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وفاقی  نظام پر مذکورہ باال تنقید 

 یہ نظام گذشتہ سوا دوسو سالوں سے دنیا میں بتدریج مقبول ہو رہا ہے۔  

ممالک نے ہی کیوں    28ممالک میں سے صرف    194یہ سوال اپنی جگہ بہت  اہم ہے کہ آخر دنیا کے  

 اس نظام کا انتخاب کیا؟  

اور ریاست کے لیے موزوں نہیں ہے۔ وفاقیت کا  اس سوال کاآسان جواب یہ ہے کہ یہ نظام ہر معاشرے  

متنوع یا تکثیریت کے    ، نظام صرف اُن ممالک اور معاشروں کے لیے موزوں ہے جہاں پر کثیر القومی 

حامل گروہوں اور مذہبوں یا زبانوں اور ثقافتوں کے لوگ اپنے اپنے دائروں میں ایک ساتھ بھی رہنا  

چاہتے  ہیں اور اپنی خودمختار جداگانہ حیثیت اور تشخص کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں  

 ب درج ذیل ہیں: وفاقی نظام اختیار کرنے  کے مجموعی طور پر بنیادی اسبا 

معاشرہ اور ملک کثیرالقومی، کثیراللسانی اور کثیرالمذہبی یا کثیرالثقافتی ہو۔دنیا میں وہ ممالک    .1

انتظامی طور پر   یا ایراضی، کیونکہ ایسے ممالک میں ملک کو  ہو  آبادی بڑی  یا تو  جہاں 

برازیل، میکسیکو، ارجنٹائن،  سنبھالنا بہت دشوار ہوتا ہے۔  ایسے ممالک میں امریکہ، کینیڈ ا،  

 وینزویال، اسپین، روس، جرمنی، نائجیریا، انڈ یا اور پاکستان جیسے ممالک آتے ہیں۔ 

( نظام سے عدم مرکزیت کی طرف گامزن ممالک جیساکہ  Unitaryمرکزیت پسند وحدانی )   .2

 ارجنٹائن، برازیل اور میکسیکو وغیرہ۔

 

لیکن اس میں تمام ریاستی امور کے حوالے سے بنیادی اور حتمی   ٬یونین بھی آئینی طور پر وفاقی طرِز حکومت کا نظام ہے  * 

ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے مقابلے میں ہندستان کا آئین زیادہ مرکزیت کا حامل 18اختیارات مرکز کو حاصل ہوتے ہیں۔  

اس پر عمل ہوتا ہے اور پاکستان   ٬بھی صوبائی خودمختاری صوبوں کو آئین میں دی گئی ہے  ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں جتنی

 ویں آئینی ترمیم پر مکمل طور پر عملدرآمد نہیں ہو سکا ہے۔18میں 
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بیلجیم، ایتھوپیا اور جنوبی افریکہ،    لے ملک مثالً قومی تضاد کو آئینی طور پر حل کرنے وا  .3

 سئٹزرلینڈ  وغیرہ۔

خانہ جنگی یا اندرونی شدید تضادات  کے شکار رہنے والے ملک بوسنیا، کانگو، عراق، سوڈ    .4

 ان اور جنوبی افریکا وغیرہ وغیرہ۔ 

ہ نظام ورثے  پاکستان اور ہندوستان کی طرح کئی ممالک کو نوآبادیاتی راج کے خاتمے کے بعد ی 

میں مال لیکن انہوں نے بعد ازاں اپنے معروضی حاالت کے مطابق بنیادی اصالحات کرکے نئے  

یہ الگ بات ہے کہ پاکستان جیسی    ،آئینی اور سماجی معاہدے کے تحت  اس کی اپنی بنیاد ڈالی

نافذ کرنے  سے  برس گز  70ریاستیں   نظام  وفاقی  تاحال حقیقی  باوجود   اور  رنے کے  نفسیاتی 

 سیاسی طور پر انکاری ہیں۔

دنیا کے اندر وفاقی نظام کے اُصول عالمی طور پر یکساں ہیں لیکن  چونکہ معاشرے اور ملک  

زندہ وجود اور حقائق کے حامل ہوتے ہیں لٰہذا وہ ان عالمی اُصولوں کو اپنے   محرکات  اور  

اس وقت جو وفاقی ممالک کامیابی سے  داخلی حقائق کے حساب سے نافذ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر  

اس کی اصل وجہ ہی    ،چل رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اندرونی تضادات حل  یا کم کر لیے ہیں 

یہ ہے کہ وہ وفاقیت کے حوالے سے اُن عالمی طور پر  مستند اور تسلیم شدہ اُصولوں پر عمل  

پر  عمل سے انکار اور اس کی    پیرا ہیں اور بیک وقت دنیا کے اندر جو ممالک عالمی اُصولوں

جس کی ایک واضح مثال پاکستان    ،وہ آج بھی بحرانات سے دوچار ہیں   ،بدترین نفی کرتے رہے ہیں 

 بھی ہے۔

 آئیے اُن عالمی اُصولوں  پر مختصر روشنی ڈ الیں:  

کسی بھی وفاقی ملک کے لیے الزمی ہے کہ اُس میں شامل ہونے والی وحدتیں یا وفاق کی    .1

ایک ساتھ ملکر   یا  معاہدے   یا سماجی  اکائیاں کسی عمرانی  والی  مشمولہ  تشکیل کرنے 

‘‘فوئیڈوس’’ سے نکال ہے، جس     رہنے پر راضی ہوں۔ لفظ فیڈرل ازم  ایک الطینی لفظ

کے معنی اور جوہر دو یا یا دو سے زیادہ فریقین کے درمیان کوئی معاہدہ  یا رضامندی  

ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین  رکھنی چاہیے کہ وفاقیت کے نظام میں کسی بھی قوم یا گروہ  

کیا جا  کو طویل عرصے تک زبردستی یا ریاستی جبر سے  ساتھ رکھنے پر مجبور نہیں  

سکتا۔ کینیڈ ا میں کیوبیک، اسپین میں باسک اور کیٹلونیا، بیلجیم میں فرینچ اور فلیمش جیسے  

باہمی رضامندی اور ان کے حِق خودارادیت    ہیں، جنہیں  قومی تضا د اس کی چند مثالیں 

معاہدے یا ان اُصولوں کی  کے اُصول سے حل کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی اس وفاقی  

وتی ہے، وہاں مسائل، پیچیدگیاں اور تنازعات ازسِر نو اُبھر آتے ہیں، جس کی ایک واضح  نفی ہ 

حالیہ مثال اسپین میں کیٹلونیا کی ہے، جس نے یک طرفہ طور پر وفاق سے علحدگی کا اعالن  

کر دیا ، جس نے نہ صرف اسپین بلکہ دنیا کی کئی وفاقی مملکتوں میں ایک بھونچال مچا دیا  

ے کہ قوموں  کے حِق خودارادیت کا تصور امریکی صدر اور دانشور  وڈ رو ولسن  ہے۔ یاد رہ 

نے دیا تھا۔ وڈ رو ولسن سے پہلے مشہور جرمن فلسفی کانٹ نے بھی  عالمی امن کے لیے  

قوموں کی برابری اور مکمل خودمختاری کے اصولوں اور عالمی امن کے سوال کو اس سے  

   مشروط کیا تھا۔ 

ہی واضح ہوا کہ وفاقیت کا مطلب ہی جداگانہ شناختوں، مختلف اور بعض    جیسا  کہ پہلے  .2

اوقات متضاد مفادات اور کئی ذیلی شناختوں کی حامل قوموں اور گروہوں کے درمیان ایک  
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ر میں ہابس، جان الک،    سماجی معاہدہ  ہے )سماجی معاہدے پر یونان سے لیکر جدید دو 

جان رالز وغیرہ نے اس کی تائید اور تنقید کے    کانٹ، مارکس، ہیگل، ووڈ  روولسن اور 

اعتبار سے بنیادی کام کیا ہے(، جس  کی شکل کسی بھی وفاقی ملک کے اندر ایک وفاقی  

آئین ہوتا ہے، جو کہ اس ریاست کو تشکیل دینی والی اکائیاں اور ان کے آئینی ایوان  تشکیل  

میں تو خود اکائیوں کے اپنے جدا    امریکہ، جرمنی وغیرہ  کرتے ہیں۔کچھ وفاقی ممالک مثالً 

جدا دساتیر اور حتٰی کہ مکمل عدالتی نظام اور ان کے پرچم بھی جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے  

کسی بھی وفاقی ریاست کا آئین جتنا اپنی اکائیوں کے مفادات اور منشا کا آئینہ دار ہوگا وہ  

 دار ہوگا۔ملک اور آئین اس قدر حقیقی معنٰی میں وفاقی ملک کہالنے کا حق

نہیں    .3 جنم  اکائیوں کو  یا مشمولہ  قوموں  تاریخی  وفاق   میں  وفاقی ملک  بھی  جیساکہ کسی 

دیتے، کیوں کہ وہ پہلے سے ہی تاریخی طور پر موجود ہوتی ہیں لیکن دراصل مشمولہ  

اکائیاں کسی بھی وفاق کو تشکیل دیتی ہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک حقیقی وفاقی  

پر    )پارلیمانی  خودمختاری  ریاستی/ صوبائی  یا مکمل  مرکزیت  نظام عدم  خواہ صدارتی( 

مبنی ہوتا ہے۔ یعنی صوبوں کو صوبائی یا بین الصوبائی معامالت میں بنیادی  فیصلے سازی  

کے عمل میں وفاق  پر سبقت حاصل ہوتی ہے اور وفاق کی ذمہ داری صرف بین الصوبائی  

نی  ایک ثالث کے طور پر کرنا ہوتی ہے اور وہ بھی  یا بین الحکومتی معامالت کی نگہبا

صوبوں کی  مرضی سے۔ یہاں تک کہ صوبوں کی حدود میں ردوبدل کا اختیار بھی وفاق  

کی بجائے متعلقہ صوبوں کو حاصل ہوتا ہے۔  )پاکستان کے برعکس انڈ یا ایک ایسا ملک  

بنیادی طور پر    ہے، جہاں یہ حق صوبوں کی بجائے صرف مرکز کو حاصل ہے، کیونکہ

کی دہائی کے وسط    50انڈ یا ایک یونین ہے، آئینی طور پر وہ ایک وفاقی ملک نہیں ہے۔  

میں جب انڈ یا میں مزید صوبے بنائے گئے تھے تو وہاں اس کام کو سرانجام دینے کے  

لیے وقتی طور پر ایمرجنسی نافذ کرکے آئین کو عارضی طور پر معطل کیا گیا تھا، صرف  

ہیں بلکہ نائجیریا، جرمنی اور بہت سے وفاقی ممالک میں یہی طریقہ کار اختیار کیا  انڈ یا ن 

گیا تھا، کیونکہ صوبوں کی حدود میں ردوبدل ہمیشہ وفاقی نظام میں سب سے مشکل معاملہ  

قبل مخصوص   وفاقی تشکیل سے  ہوتا ہے کہ صوبے  یہ بھی  ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب 

خی وطن کی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں اور وہاں کی مقامی  قوموں یا آبادیوں کے ایک تاری

آبادیاں صوبوں کی تقسیم کو اپنے تاریخی وطنوں یا عالقوں کو تقسیم کرنے سے مترادف  

سمجھتی ہیں، اور اس حوالے سے بہت حساس بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اس کی ایک مثال  

ر خودمختار حیثیت کے حامل  صوبہ سندھ ہے۔( جس وفاقی نظام میں صوبے  مکمل طور پ 

( کہا جاتا ہے۔  Unitary Systemنہیں ہوتے اسے وفاقی نہیں بلکہ وحدانی طرِز حکومت )

آئین   پر  زیادہ تر  1935ہندوستان میں برطانوی  نام  ع کی طرح پاکستان میں وفاقیت کے 

اسی کا    وحدانی  طرِز حکومت کا نظام رائج رہا ہے اور پاکستان کا ہمہ گیر ریاستی بحران  

 منطقی نتیجہ ہے۔

بھارت    دنیا کے ہر وفاقی ملک میں صوبوں کے درمیان  آبادی کا عدم توازن ہوتا ہے۔ مثالً   .4

میں ایک ریاست اُتر پردیش پورے پاکستان سے بڑی ہے۔ سئٹزرلینڈ  میں جرمن زبان بولنے  

فیصد سے زائد ہیں، بیلجم میں فرینچ کی بنسبت فلیمش آبادی کی اکثریت ہے، یہاں    80والے  

فیصد ایراضی ہونے کے    43فیصد )  5.94تک کہ پاکستان میں اس وقت بلوچستان کی آبادی  

فیصد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا     52.95، دوسری جانب صرف پنجاب کی آبادی  باوجود( ہے 

ہے کہ آبادی کا یہ عدم توازن وفاقیت کے نظام میں آخر کس طرح حل کیا جائے؟ یہ ہی  
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 Bi-cameralوجہ ہے کہ دنیا میں ہر وفاقی ملک میں مرکزی پارلیمنٹ کے دو ایوان )

Legislature  ہوتے ہیں اور اُن میں صوبوں یا ریاستوں کے  مساوی  نمائندگی کے حامل )

ایوان یعنی سینیٹ کو تمام وفاقی معامالت میں حتمی اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور اسی  

بدقسمتی یہ ہے کہ   ایوان کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی  باالئی  کے    1947وجہ سے ہی اسے 

 1973ساتیر میں یہ ایوان موجود ہی نہیں تھا اور  کے د  1962اور    1956آزادی کے ایکٹ،  

کے بعد برائے نام سینٹ کا ایوان موجودتو ہے لیکن ہنوز بے اختیار ہے۔ سینیٹ کی طاقتور  

اور  باالئی اور حتمی حیثیت سے وفاق کی  آبادی کے لحاظ سے چھوٹی اکائیوں کو یقین  

ے یا باالدست صوبے کی اکثریت ہے  اور احساِس تحفظ ہوتا ہے کہ اگر ایواِن زیریں میں بڑ

تو وفاق کے نمائندہ باالئی ایوان  کو بھی حتمی اختیارات حاصل ہیں اور اس طرح انہیں  

احساِس تحفظ ہوتا ہے۔ پاکستان میں سینیٹ بنیادی امور پر  صرف مشورے دے سکتا ہے یا  

اتے۔ یا وفاقی بحث مباحثے کر سکتا ہے، کیوں کہ مالیاتی معامالت وہاں پیش نہیں کیے ج 

اور بین الصوبائی یا بین الحکومتی امور میں سینٹ کو حتمی اور فیصلہ کن اختیارات حاصل  

 نہیں ہیں۔

وفاقی نظام میں قدرتی وسائل مکمل طور پر صوبائی معاملہ  ہوتا ہے، جس میں سے وفاق   .5

کو صرف صوبوں کی جانب سے مختص کردہ ایک مالیاتی حصہ ملتا ہے، کسٹم وغیرہ  

کے عالوہ تمام بڑے ٹیکس صوبوں کے پاس ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ صوبوں  

( خودمختاری  مالیاتی  پر  طور  مکمل  ساتھ  ساتھ  کے  خودمختاری  سیاسی    Fiscalکو 

Autonomy  بھی حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر مالیاتی امور )

نے ملک میں مالیاتی استحصال کی بدترین    بھی مرکزیت پسندی کا شکار رہے ہیں، جس

 مثالیں قائم کی ہیں۔  

جیساکہ میں نے ذکر کیا کہ جمہوری وفاقیت کے نظام میں عدم مرکزیت کا ہونا الزمی ہے،    .6

اس لیے مقامی حکومتیں بھی دنیا میں وفاقیت کا الزمی ُجز سمجھی جاتیں ہیں لیکن ایک تو  

وں کے ماتحت ہوتی ہیں اور دوسرا  ان کے اختیارات  وہ آئینی طور پر مرکز کی بجائے صوب 

صرف شہری سہولیات کی فراہمی تک محدود ہوتے ہیں، انہیں آئینی اور سیاسی اختیارات   

شہری   کی  کراچی  سے  دراز  عرصہ  موومنٹ  قومی  متحدہ  میں  سندھ  ہوتے۔  نہیں  حاصل 

یاسی، مالیاتی  حکومت کے لیے صوبائی حکومت کے برابر یا اس سے قطع نظر قانونی، س 

مقامی   کی  سئٹزرلینڈ    میں  دنیا  کہ  جو  ہے،  رہی  کرتی  مطالبہ  کا  اختیارات  انتظامی  اور 

حکومتوں کے عالوہ اور کسی ملک میں کسی بھی مقامی حکومت کو حاصل نہیں ۔ لیکن  

سئٹزرلینڈ  میں یہ نظام شہریت کے اُصول کے تحت قائم ہے، وہاں کسی ایک گروہ کی اجارہ  

فیصد سے زائد شرح کی    80ں اور نہ ہی اس کا کوئی تصور موجود ہے، حتٰی کہ  داری نہی

حامل آبادی یعنی جرمن بھی اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں صوبوں  

( ہوتے  Cantonsیا اضالع اور تحصیلوں کے برعکس کنفیڈ ریشن کی آئینی وحدتیں کینٹنز ) 

خود  آئینی  کی  کینٹنز  لیے  اس  کی  ہیں۔  وحدتوں  مشمولہ  کی  ریشن  کنفیڈ  دراصل  مختاری 

خودمختاری ہوتی ہے۔ سندھ میں کراچی کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ تمام شہریوں  

کے لیے نہیں بلکہ اپنی اجارہ داری کے لیے کراچی کی شہری حکومت کے لیے صوبائی  

ہ  کا مطالبہ کرتی رہی  اختیارات  بلکہ اسے بھی زائد  برابر  ے اور سندھ میں  حکومت کے 

کا  متنازع لوکل گورنمنٹ ایکٹ اس کی ایک بدترین صورت تھا، جس میں سندھ میں   2012

دوہرا مقامی حکومتوں کا نظام وضع کیا گیا تھا، جس کو بعد میں عوام کی شدید مخالفت کے  
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لیا گیا تھا۔ پاکستان میں جمہوری اور حقیقی    2013بعد   انتخابات سے پہلے واپس لے  کے 

قی کلچر اور نظام کمزور ہونے کی وجہ سے مقامی حکومتوں کی اہمیت کو کبھی بھی  وفا

سمجھا نہیں گیا اور نہ ہی اس پر عمل کیا گیا۔ بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ ایک طرف  

میں پارلیمنٹ کو کمزور  بناتے    2001اور  1979، 1959جہاں آمریتوں نے تو اس نظام کو 

ہوئے اپنے  مفادات میں استعمال کیا لیکن ملک کی کسی بھی منتخب جمہوری حکومت نے  

اس نظام کو مطلوبہ اہمیت نہیں دی، جس کے نتیجے میں عدم مرکزیت کا سوال اور خواب  

مضبوط ہ    آج بھی تشنہ تعبیر ہے اور نتیجے میں ملک میں وفاقی نظام کی بنیادیں کبھی بھی

 نہ ہو سکیں۔ 

قوموں  پر مختلف  وہاں   کہ  ہے  ہوتا  یہ  ہی چونکہ  کا جواز  نظام  اور    ، ثقافتوں   ، وفاقی  مذہبوں 

زبانوں یا معاشی مفاد کے حامل لوگوں کا تنوع ہوتا ہے لٰہذا وفاقیت کا حقیقی نظام ریاست کو  

نوں کا یکساں احترام اور تحفظ  ثقافتوں اور زبا   ، تمام مذاہب   ، کثیرالقومی حیثیت میں تسلیم کرتا ہے 

( کی بجائے  Uniformityکیا جاتا ہے اور معاشرے میں مساوات پیدا کرنے کے لیے یکسانیت ) 

وفاقیت کے اُصولوں کی روشنی میں تمام ۔  ( کا احترام اور تحفظ کیا جاتا ہے Diversityتنوع ) 

میں ثقافتی اور لسانیاتی    ثقافتوں اور شناختوں کو جائز اور برابر حیثیت دے کر ملک   ، زبانوں 

 تنازعات کو بخوبی حل کیا جا سکتا ہے۔ 

اب وقت آگیا ہے کہ ملک میں جمہوریت یا بے شمار تضادات کو وفاقیت کے مذکورہ باال زیِر  شاید 

بحث  آنے والے اُصولوں کی کسوٹی پر رکھ کر  ان کے حل بھی ان اُصولوں کی روشنی میں تالش  

وطنوں اور عوام پر مبنی ایک حقیقی وفاقی اور    ، ہی خودمختار قوموں کیے جائیں۔اسی صورت میں  

 عوامی جمہوری ملک اور وفاق  کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔  

 پاکستان میں وفاقی نظام حکومت کا جائزہ

کیوں کہ وفاقیت کے بنیادی اُصولوں کے بغیر پاکستان میں ریاست کے بحران کو سمجھنا ممکن  

پاکستان میں وفاقیت کی نفی کی تاریخ کے کچھ بنیادی نکات پر روشنی ڈ النے سے معلوم  نہیں۔  

ہوگا کہ اس ملک کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ریاستیں اور معاشرے بھی سیاسی طور پر زندہ یعنی  

اگر ان کے بنیادی اُصولوں کی نفی کی جائے    ،(  وجود کے حامل ہوتے ہیںOrganicنامیاتی ) 

سماجی انصاف اور مساوات خواہ تغیر کے اُصولوں کی   ، معروضیت ، شعور ،گی اور ان کو عقل 

نفی کی بنیاد پر چالنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اُن کے داخلی بحرانات ناگزیر ہوجاتے  

 پاکستان اس کی ایک زندہ مثال ہے۔  ،ہیں 

کی پوری تاریخ وفاقیت کے بحران سے  بھری ہوئی ہے لیکن کبھی کبھار کچھ  یوں تو پاکستان  

ثقافتی اور معاشی طور پر زیادہ شدت سے سامنے    ،سیاسی   ،مواقع پر یہ بحران اور تضادات آئینی 

آ جاتے ہیں۔  ایسے مواقع پر سیاسی بحران پر سطحی بحث مباحثہ تو ہوتا ہے لیکن اس ہمہ گیر  

پرکھنے اور نتائج اخذ کرنے  کی    ، نظام کے اُصولوں کے تحت دیکھنے  بحران کو وفاقیت کے

کوشش پاکستان کی تاریخ میں  بہت ہی کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پاکستان میں  

اور سیاست کے معامالت کو علمی باعث ریاست  انحطاط کے  نظریاتی     ،دانشوارانہ  اور  فکری 

روایت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ فکرانگیز تجزیات کی جگہ اب بنیادوں پر زیِر غور النے کی  

سطحی تبصروں نے لے لی ہے اور یہ ہی کارپوریٹ میڈ یا کا مزاج بھی ہے اور ریاست کا مفاد 

بھی اس میں  مضمر ہے۔ کیونکہ کارپوریٹ میڈ یا کے سطحی تبصروں سے ریاستی بیانیے کی  

 صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
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ر چکا ہے لیکن ابھی تک اس پر مکمل  کو گوکہ ایک عرصہ گز(  2010ترمیم )   اٹھارویں آئینی

طور پر عمل نہیں ہو سکا جس کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں برابر کی ذمہ دار ہیں۔ کئی  

دینے کی باتیں    تعلیم اور صحت وفاق کو واپس   مواقع پر اسے واپس لینے یا کچھ شعبہ جات مثالً 

پاکستان میں وفاقیت کے  ن پر سیاسی حلقوں سے شدید درعمل بھی آتا ہے ۔  بھی ہوتی رہتی ہیں  ج 

بحران اور موجودہ تنازعات پر بات کرنے سے قبل بہتر ہوتا کہ وفاقیت کے نظام کے بارے میں  

پیچیدگیاں اور غلط فہمیاں دور کی جائیں اور پھر شاید ان اُصولوں کی روشنی میں پاکستان کے  

ً آئینی اور ق ،ریاستی   آسان ہو جائے گا۔ ومی تضاد ات کو سمجھنا  نسبتا

پاکستان میں المیہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف ریاست کا بیانیہ وفاقیت کے اُصولوں کے برعکس   

وہ بھی وفاقیت کے    ،ہے تو دوسری طرف جو جماعتیں ملک میں وفاقی ہونے کی دعویدار ہیں

پرست   اقدار اور نظام کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور یہ ہی حال ملک کی قوم  ،حقیقی اُصولوں 

جماعتوں کا ہے جو سمجھتی ہیں کہ ملک میں چھوٹی قوموں کے ساتھ امتیازی اور تفریق آمیز  

سلوک کے پیچھے وفاقیت کے نظام کا ہاتھ ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا بنیادی سبب وفاقیت 

بلکہ اس نہیں  اپنی جگہ لیکن    کا نظام  المیہ یہ بھی ہے کہ ملک کے عوام تو  کی انحرافی ہے۔ 

ور اقدار کو  میڈ یا اور جامعات کے اساتذہ کی اکثریت بھی وفاقیت کے اُصولوں ا  ،سیاسی جماعتیں 

 ۔ ہیں   سمجھتےدرست تناظر میں نہ دکھتے ہیں اور نہ ہی 

کے    1935دراصل    جو کہ  ، اآزادی ایکٹ کے تحت عمل میں آی   کے 47میں ملک کا قیام  1947

کا آئین اپنی تمام کمزوریوں اور  1935برطانوی اور نوآبادیاتی آئین کی بنیاد پر تشکیل کیا گیا تھا۔ 

مرکزیت پسندی کے باوجود ایک نیم وحدانی طرز کا وفاقی آئین تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وفاقیت  

دار تھا۔ کیوں کہ حقیقی وفاقیت کا نظام  کا  وہ ماڈل نوآبادیاتی راج کے سامراجی مفادات کا آئینہ  

قوموں یا آئینی اکائیوں کی مکمل خودمختاری پر مبنی ہوتا ہے اور برطانوی سامراجی آئین تمام  

 ند تھا۔تر نوآبادیاتی دساتیر کی طرح سخت مرکزیت پس

جسے   ،ھانچہ پاکستان اور ہندوستان  کو بطور عبوری آئین کے دیا گیااس کے باوجود وہ آئینی ڈ 

تبدیل کرنے کا عبوری اختیار گورنر جنرل یعنی محمد علی جناح صاحب کو حاصل تھا۔ اُصولی  

 12اور    11  ،10جس کے اجالس    ،طور پر وہ  اختیار آئین ساز اسمبلی کو حاصل ہونا چاہیے تھا

ں کے نچلے طبقات کے رہنما جوگندر ناتھ منڈ ل کی    اگست کو مشرقی بنگال کے رکن اور ہندوؤ  

)بعد میں وہ جناح صاحب کی    ،جن کو اسمبلی کا عارضی صدر چنا گیا تھا  ،زیِر صدارت ہوئے

تشکیل کردہ پہلی کابینہ میں وزیِر قانون بھی رہے( لیکن وہ  اسمبلی ملک کے لیے کسی آئین کی  

کے  تش وفاقیت  کو  بحران  ریاست کے  اندر  پاکستان کے  میں  خیال  میرے  رہی۔  ناکام  میں  کیل  

اُصولوں کی نفی کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے اور ملک کے سیاسی، آئینی اور صوبائی مسائل  

 ۔  کے اُصولوں میں تالش کرنے چاہیئےکے حل بھی وفاقی نظام 

نی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اگرچہ  مندرجہ باال بحث مباحثے اور حقائق کی روش 

وفاقیت کا نظام برطانوی نوآبادیات سے ورثے میں لیا تھا لیکن اس کے باوجود اگر اس ملک کے  

  ، چلنے اور کامیاب ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی تھی تو وہ وفاقیت کا جمہوری نظام ہی تھا 

ل صوبائی خودمختاری اور ایک عوامی  مکم   ،عدم مرکزیت  ،جو کہ تنوع کے احترام اور تحفظ

فالحی اور سیکولر ریاست کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ وفاقیت کا نظام اس میں مرکزی اہمیت  

 کا حامل تھا۔  

  SWOT Analysisوفاقی نظام حکومت پاکستان میں 
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یا صورتحال  کس گہرا مطالعہ  ،وںی خام   ،وںیخوب  یک  ی اصطالح  ،عمل  کا  اور خطرات   مواقع 

یہ ایک تجرباتی ٹول  ہے جس کے ذریعے   ۔کیا جاتا ہے   (SWOT Analysisکرنے کے لیے )

ہمیں یہ جاننے میں آسانی ہوتی ہے کے  اس معاملے  یا عمل  کے نتیجے میں  کیا اچھا رہا ، کیا  

ن کو  کیسے کم کرسکتے  کمی رہی ، اس سے جڑے خطرات  اور مشکالت کیا ہوسکتی ہیں اور ا

 ہیں اور اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یا کس قسم کا فائدہ لیا جا سکتا ہے ۔   

 گروپ ورک 

شرکاء  چار گروپس میں تقسیم ہو ں اور ہر  گروپ  اس تجرباتی ٹول کی مدد سے ملک میں   

 کا  جائزہ لے  اور یہ جاننے کی کوشش کریں  کے اس عمل میں:   نظام حکومت یوفاق

 

  SWOT Analysisمشق: 

 2گروپ:  1گروپ: 

 مثبت نکات 

کے        نظام حکومت  یوفاقہدایت: پاکستان میں 

مثبت نکات اور کامیابیوں کا جائزہ لیں اور اس  

پر مشترکہ مباحثے کے بعد متفقہ نکات تحریر  

 کریں۔  

 کمزوریاں

میں   پاکستان  حکومت   یوفاقہدایت:  کے    نظام 

 اطالق میں کمزوریوں کی نشاندہی کریں۔

 4گروپ:  3گروپ: 

 میسر مواقع

پاکستان میں   استحکام کے    وفاقیتہدایت:  کے 

قانونی اور سیاسی  مواقعوں     ،لیے میسر آئینی 

 کا جائزہ لیں۔

 خطرات اور مشکالت 

کو     وفاقی حکمرانی ہدایت: پاکستان میں 

 الحق دشواریوں اور خطرات کا جائزہ لیں۔  

یں مثبت پہلو کیا ہ
کمزوریاں  کیا 

ہیں 

کس طرح کے 
مواقع میسر ہیں 

اور 

کیا خطرات اور 
مشکالت ہیں یا 
ہوسکتی ہیں 
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 نچلے درجے تک منتقلی  اختیارات کی  پاکستان میں
 

مقامی حکومتوں تک اختیارات کی منتقلی   بہتر طرز حکمرانی کا پیش  وفاق سے صوبوں اور  

 ادہی سے ز  ادہی ز  کو   ی سے جوابدہ   داروں ی کا مقصد منتخب عہد   یمنتقلہے ۔اختیارات کی    ہوتی    خیمہ

  ی کارکردگ  ی خدمات ک  یالکر سرکار  بی کار کو عوام کے قر   قہ ی کے طر  ی آسان بنانا اور حکمران

  ں ی حکومت   ی مقام یطرح کام کرنے وال  یاور اچھ   اری برآں، بااخت  د ی مز اضافہ کرنا ہے۔  ںی اور اثر م 

پر قبضہ روکنے کے    ہی اشراف  یعنی  ں ی ہ  یکر سکت  لیتکم   ی تر اہداف ک  عی کے وس   شتی مع  یاسی س

کو بڑھانا اور معاشرے کے    ی مساوات اور مساوات پسند  عےی نو کے ذر   ل ی تشک   یک   استی لئے ر 

اجازت    یک  نےی حصہ ل  ادہی سے ز  ادہی ز   ںی م   یکو حکمران   بقاتناخوش ط   گریپسماندہ اور بصورت د 

جنای د ترق   یآبادیادہ  ز  سے ی ۔پاکستان  اور  سماج  ر ی پذ  یوالے  کو  ک   یملک    ی ک  ی فراہم  یخدمات 

وجوہات    یادی بن  ی ک  یدگ ی کش  یاقتصاد  ی و اور سماج   یعالقائ  ،ی کو بہتر بنانے اور نسل  ی کارکردگ

اختیارات کی نچلے درجے تک عملی اور کلی طور پر  منتقلی کی شاید بہت  کے لئے  کے خاتمے  

 ۔رہی ہے  ضرورت  

آمرانہ   ، یحکمران  ی فوج   خیتار  ی کے بعد سے پاکستان ک  ام ی وفاق کے طور پر ق  ک ی ا  ں ی م  1947

( کے ادوار سے عبارت یبھ   ںی حکومت کے ادوار م   ی)جمہور   ہی انتظام  یاور مرکز   ادتی ق  یاسی س

نے ملک کے مختلف خطوں    وں یسی پال  ی ات ی ترق  ںی م   ادتی ق   یک   ہی اور اشراف  یسرپرست  یاسی ہے۔س  ی رہ 

ہے۔اس    ای کو کم کرنے کے لئے بہت کم کام ک   می تقس  یمساو   ری غ  یاور ان کے اندر وسائل ک  ںی م

غفلت اور ان کے    ی گروہوں ک  ی پسماندہ نسل  ات، ی شکا  یالصوبائ  ن ی سے ب  ی منتقل  ی طرح اقتدار ک 

کے    ی اور محروم   یبند  ہی طبقات کو حاش  عی کے وس  یآباد  یدندان ساز دعووں اور ملک ک  ری غ

 ہے۔ ی طور پر مدد مل سکت   کنہمم   ںی مسائل سے نمٹنے م 

نظام   یحکومت یمقام   م ی ن  کیا  ں ی م  1959ہے۔  ں ی نہ ای ن  ال ی پاکستان کے لئے اقتدار منتقل کرنے کا خ

  ل یبار تشک  ی کئ   ں ی نمائندہ حکومت  یطرف سے مقام   ی حکومتوں ک  اسکریکے آغاز کے بعد سے  

یں  پہلے سے  کوشش  تازہ    ی ک  یمنتقل اختیارات کی      ہے۔تاہم    ای گ   بھی   توڑا  ں ی اور انہ  ں ی ہ   ی گئ   ید

ہ ی منفرد  کیونکے  جم   ہیں  جب  ہے  موقع  مقام  یہورپہال  تحت  کے  حکومت  منتخب  پر    ی طور 

 ۔  ںی ہ یگئ ی د لی تشک   ںی حکومت

جمہور نے    ی چونکہ  حکومت  منتخب  پر  حکمرانطور  وس  یک   ملٹری  کردہ  نافذ    ع ی جانب سے 

تھا، اس لئے    ای ک  صلہی کوشش کرنے کے بجائے ختم کرنے کا ف  یعمل کو اصالحات ک  یارتقائ 

م   ںی م  2008 م   ی واپس  ی ک  ت ی جمہور  ں ی ملک  پاکستان  بعد  مقام  یکئ  ںی کے  فعال  تک    یسالوں 

( اور  13–2008)ے پانچ سال  حکومت ک  اکستان پیپلز پارٹی  کیپ   ں ی ۔اس دور مںی تھ  ںی نہ  ںی حکومت

جمہوری    ںی م  2010  لی( شامل تھے۔تاہم اپر16–2013سال )  ن ی حکومت کے پہلے ت   ن ی ا  لی ا   می ا  یپ 

پارل  تحت  کے  آئ   منٹی حکومت  ک  می ترم  ں ی اٹھارو   ںی م   نینے  اہم    ی منظور  سے  مرکز  نے  جس 

و حلومت عوام ک   جانب سے   ی کے تحت صوبوں ک   م ی ۔اس ترم  ئےی صوبوں کو منتقل کر د   ارات ی اخت 

لیے    بی قر  کے   ک  یمقام  النے کے  تھ   یبھ   یک  لی تشک   یحکومتوں  پاکستان کے    ۔  یضرورت 

اور صوبوں    ہلچل    یاسی س  جس میں    ہے  ی کیفیت کا شکار  نی ق ی   ری عمل کا مستقبل غ   یموجودہ ارتقائ 

   موجودہ صواتحال اقتدار کی تقسیم کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے ۔   کے مابین  تعلقات کی

 4ٹ نمبر ؤہینڈآ
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  SWOT Analysisپاکستان میں اختیارات کی نچلے درجے تک منتقلی  

اس تجرباتی ٹول کی مدد سے    وپس میں تقسیم ہو ں اور ہر  گروپشرکاء  چار گر  گروپ ورک:  

اور یہ جاننے کی کوشش کریں  کے    عمل کا  جائزہ لےکے ی منتقل کی     ملک میں اختیارات 

کس طرح کے مواقع  اور  کیا ہیں کمزوریاں  نیز  میں مثبت پہلو کیا ہیں   نظام حکومت یوفاق

   ۔میسر ہیں اور کیا خطرات اور مشکالت ہیں یا ہوسکتی ہیں

 SWOT Analysisمشق: 

 2گروپ:  1گروپ: 

 مثبت نکات 

نچلے   یک اختیارات: پاکستان میں ہدایت

اور  کے مثبت نکات      ی درجے تک منتقل

مشترکہ  کامیابیوں کا جائزہ لیں اور اس پر 

 تحریر کریں۔  مباحثے کے بعد متفقہ نکات

 کمزوریاں

کے  اختیارات کی منتقلی  پاکستان میں   ہدایت:

اطالق میں کمزوریوں کی نشاندہی  عمل کے 

 کریں۔ 

 4گروپ:  3گروپ: 

 میسر مواقع

اقتدارپاکستان میں    ہدایت: کے استحکام    انتقال 

آئینی  میسر  لیے  سیاسی    ،کے  اور  قانونی 

 کا جائزہ لیں۔   وں مواقع 

 خطرات اور مشکالت 

کو  تفویض شدہ اختیارات   پاکستان میں   ہدایت:

 کا جائزہ لیں۔   اور خطرات الحق دشواریوں

 

 



 

Political Cadre Development Program - PCDP 23 

   اٹھارویں آئینی ترمیم
 

کو سینٹ سے  2010اپریل    15کو قومی اسمبلی اور    2010اپریل    8اٹھارویں آئینی ترمیم کا بل  

کو صدر نے اس پر دستخط کیے اور اس طرح اس کی آئینی  2010اپریل    19پاس ہوا، جب کہ  

شقوں میں سے اٹھارویں آیئنی ترمیم میں کم و بیش    280حیثیت تسلیم ہوگئی۔ پاکستان کے آئین کی  

شقیں    20شقوں میں ترامیم کی گئیں،    69شقوں کا جائزہ لیا گیا اور باآلخر اس نتیجے میں    102

ویں ترمیم جو کہ پرویز  17خارج کی گئیں، ایک شق یعنی    3،  نئی شامل کی گئیں   7تبدیل کی گئیں،  

مشرف نے ایک آرڈیننس کے تحت کی تھی، اسے بھی ختم کیا گیا۔ جب کہ آئین میں سے چھٹا اور  

۔ نیز حکومتی امور کے حوالے سے اس ترمیم میں گیارہ تجاویز  اگیاگیارواں شیڈول بھی خارج کی 

 بھی پیش کی گئیں۔ 

کنکرنٹ لسٹ کو آئین کے چوتھے شیڈول سے خارج کیا گیا لیکن اس میں سے کچھ اہم شعبہ   

میں شامل کیا گیا۔ اٹھارویں ترمیم کی کمیٹی جو کہ رضا   2جات جیساکہ واپڈا کو وفاقی لسٹ نمبر  

پرست اور مذہبی جماعتوں    ربانی کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی، اس میں مختلف وفاقی، قوم 

آئین میں  1973ستائیس ممبران شامل تھے، جب کہ  کے   ترامیم کرنے کے    102کے مسخ شدہ 

اختالفی نوٹ بھی درج کیے، جو کہ آئینی ترمیم کے    15کمیٹی کے مختلف ممبران نے  ود باوج

 میں رکارڈ پر ہیں۔ ے مسود

۔ سال رہا  9تک یعنی  1956سے  1947کا آزادی ایکٹ جو کہ    1947پاکستان کے تمام آئین یعنی  

میں ایوب خان کا صدارتی طرز ِ نظام    1962ر میں تشکیل کیا گیا  آئین،  و کا ون یونٹ کے د1956

کا آئین بنیادی طور پر وحدانی طرز یعنی اختیارات کی مرکزیت کے نظام پر  1973کا آئین خواہ  

  کے   1973کے انگریزوں کے سامراجی آئین کا ہی تسلسل تھے۔1935و پیش    کممبنی تھے اور  

ویں ترامیم نے مکمل طور پر بگاڑ دیا  17اور پرویز مشرف کی    ٹھویںآئین کو ضیاء الحق کی آ

 وفاقی آئین کی حیثیت کھو چکا تھا ۔ جس سے ملک کا آئین ایک    تھا

ان ترامیم نے نہ صرف آئین کو غیرجمہوری وحدانی نظام میں تبدیل کردیا تھا بلکہ اس سے وفاقیت 

شہید بینظیر بھٹو    2006مئی    14ضرب پہنچائی تھی۔    کاریکے پہلے سے ہی کمزور تصور کو  

)ن( میں ایک معاہدہ ہوا تھا،  جسے   کی کوششوں سے لندن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ

"میثاِق جمہوریت" کا نام دیا گیا، اس معاہدے میں طے کیا گیا تھا کہ جمہوریت  بحال ہوتے ہی  

میں کی گئی  2011کے آئین کو اصل صورت میں بحال کیا جائے گا اور درحقیقت اپریل     1973

 ا۔  اٹھارویں آئینی ترمیم کابنیادی پس منظر بھی وہی معاہدہ تھ

 کے چیدہ چیدہ نکات اٹھارویں آئینی ترمیم  
دہائیوں   سات  شتہ  زکی جانب سے گ کے صوبوں اور عوام  گوکہ اٹھارویں آئینی ترمیم  اس ملک  

تھی لیکن اس کے باوجود اس وقت موجود    عکاسی کرنے سے قاصرسے جاری مطالبات کے  

آئین کے حوالے سے یہ ایک مثبت قدم تھا۔ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر پارلیمانی نظام   

قدِر مضبوط ہوا۔ ایواِن صدر سے بنیادی اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے گئے، کنکرنٹ لسٹ کا  

ی کاؤنسل )سی سی آئی(، قومی اقتصادی   خاتمہ ہوا اور وفاقی  اداروں جیساکہ  مشترکہ مفادات ک

کاؤنسل، منصوبہ بندی کمیشن میں صوبوں کی بہتر اور مؤثر نمائندگی کی بنیاد ڈالی گئی۔ قدرتی  

 88.5فیصد  ہوا اور وفاق کا حصہ    50فیصد سے بڑھ کر     11.5وسائل میں صوبوں کا حصہ  

ہو کر   ایوارڈ )  50سے کم  پہنچا۔ قومی مالیاتی  ( میں صوبوں کے بڑھائے  NFCفیصد تک جا 

 5ٹ نمبر ؤہینڈآ
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ہوئے حصہ کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ صوبوں کے حوالے سے اٹھارویں آئینی  ترمیم کا شاید سب 

( 4محکمے شامل تھے۔ آئین کا آرٹیکل )   47سے اہم پہلو کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہے، جس میں  

تھا، جس میں وفاقاور صوبوں کے اختیارات کی حدود طدراصل وفاق    70 ،  1ی لسٹ  ے کرتا 

 6اور کنکرنٹ لسٹ شامل تھے لیکن اٹھارویں آئینی ترمیم میں کنکرنٹ لسٹ سے    2وفاقی لسٹ  

کے    ں محکمے )جیساکہ بجلی، اہم پورٹ، مردم شماری، اعلٰی تعلیمی، تحقیقی اور سائنسی ادارو 

 میں شامل کرکے اسے ختم کیا گیا۔ 2معیار وغیرہ( وفاقی لسٹ 

وزارتیں منتقل کی گئیں،    17تک صوبوں کو   2011جوالئی    30  اس ترمیم کے تحت وفاق میں 

شعبہ جات شامل تھے۔جب کہ حقیقت یہ ہے کہ کنکرنٹ لسٹ کے    158جس میں ملک کے تقریباً  

وزارتیں صوبوں   17خاتمے کے باوجود کئی اہم شعبہ جات ابھی بھی وفاق کے پاس ہیں۔ مثالً جو  

 38شعبہ جات تھے ان میں سے صوبوں کو صرف    158کو منتقل کی گئی ہیں ان کے پاس جو  

ابھی    117شعبہ جات مکمل طور پر ختم کرکے    2شعبہ جات دیے گئے ہیں، جب کہ اس میں سے  

 17کے تحت اپنے پاس رکھے ہیں۔ اسی طرح ایک جانب وفاق نے    2بھی وفاق نے وفاقی لسٹ  

،  نئی وزارتیں قائم کر لیں  7وزارتیں صوبوں کو منتقل تو کر دیں لیکن ان کی جگہ پر وفاق نے  

 ۔جو کہ ایک درست قدم نہیں تھا

 اس سلسلے میں قابل ذکر ترامیم کی تفصیل درج ذیل ہے :  

کے تحت اٹھارویں ترمیم میں مشترکہ مفادات کی کاؤنسل کو ازسر    (1)154آئین کے آرٹیکل    .1

میں   2سٹ  نو تشکیل  کرکے اس میں صوبوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے، جو کہ وفاقی ل

کا عملی طور پر مطلب کنکرنٹ لسٹ    2شامل ہیں۔ درحقیقت اگر دیکھا جائے تو وفاقی لسٹ  

ہی ہے، کیوں کہ اس میں شامل شعبہ جات میں مرکز  کے ساتھ صوبوں کا مشترکہ عمل  

دخل ہے، جس طرح اس سے پہلے کنکرنٹ لسٹ میں تھا لیکن اسس میں اب زیادہ تر بین 

پھر وہ شعبے ہیں جن میں وفاق صوبوں کے بغیر پالیسی تشکیل نہیں    الصوبائی امور ہیں یا

دے سکتا یا کم از کم صوبوں کا مشورہ الزمی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود سی سی آئی میں  

 کو بہتر نمائندگی حاصل ہے۔ صوبوں  

اٹھارویں آئینی ترمیم کے چند ماہ قبل ساتواں قومی/ وفاقی مالیاتی ایوارڈ الیا گیا، جس میں     .2

فیصد اور باقی چار    56ع کے لیے  11-2010فیصد سے بڑھا کر سال   44صوبوں کا حصہ  

فیصد رکھا گیا۔ نیز اس کی اٹھارویں آئینی ترمیم میں آئینی ضمانت بھی    57سالوں کے لیے  

مطابق صوبوں کے حصے میں  مرحلہ وار اضافہ تو سکتا ہے لیکن کمی    دی گئی، جس کے 

 نہیں کی  جا سکتی۔ 

اٹھارویں آئینی ترمیم میں قدرتی وسائل کو صوبائی حق تسلیم کیا گیا ہے اور اس کی آمدنی      .3

یہاں یہ سوال بنتا ہے کے صوبوں    فیصد کیا گیا ہے۔    50فیصد حصہ بڑھا کر    11.5میں  

 کو کتنی رائلٹی ملتی ہے؟  ان  اب دیا جائے کہ اس کے نتیجے میں اب کے عوام کو جو 

سالوں کے بچوں کے لیے بنیادی تعلیم الزمی   16سے  5کے تحت  A-25آئین کے آرٹیکل    .4

کو اس ضمن میں تمام اعداد و شمار اسمبلی میں  صوبوں  ہے، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔

 پیش کرنے چاہییں۔  

کے تحت شہریوں کی معلومات  تک رسائی کا حق   A-19یم میں آرٹیکل اٹھارویں آئینی ترم   .5

تک   ابھی  لیکن  ہے،  گیا  کیا  ادارہ صوبوں  تسلیم  سرگرم  کوئی  ایسا  سے  حوالے  اس  میں 

یاپالیسی مرتب نہیں دی گئی جس کے نتیجے میں یہ آئینی حق عوام آسانی سے حاصل کر  
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ت ہوئی ہے؟ اور  کون سا طریقہ  کہ اس ضمن میں کیا پیش رف  یںواضح کرصوبے  سکیں۔  

 ہے  جس کے تحت لوگ یہ حق حاصل کر سکتے ہیں؟ 
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راستے اور   ینیتنازعات کو حل کرنے کے آئ ںینظام م  یوفاق

 ادارے 
 

تنازعات کو حل    یاسی اور س  یمعاش  ی،ن یآئ   اںی حکومتوں اور صوبوں کے درم  ںی ملک م   یہر وفاق

تنازعات   یالصوبائ  نی اور ب  یالحکومت   نی ب   ںی ۔پاکستان مںی ادارے ہوتے ہ  ینی کچھ آئ  ےیکرنے کے ل

  یکونسل کا ادارہ موجود ہے جس کو وفاق  یطور پر مشترکہ مفادات ک  ین یآئ   ےی کو حل کرنے کے ل

  ی ساز  صلہی اور ف  ینمائندگ   کساںی وفاق اور صوبوں کو    ںی اور اس م   ںی کہتے ہ  ۲  –لسٹ    ینی آئ 

 ۔ ںی حاصل ہوتے ہ  اراتی کے اخت

 (Council of Common Interest - CCI)نسل کو    یمشترکہ مفادات  ک

نہ تو اس کا  ونکہیرہاک رفعالی وہ غ  کنی ل ای آ ںی وجود م   ںی کے دستور م1973ادارہ  ہی   ںی پاکستان م 

س  ی کوئ  ہ   ٹیٹر ی کر یمستقل  نہ  اور  کوئ   ی تھا  کا  باُلنے  طر   ی اجالس  تھا۔  قہی واضع  موجود   کار 

کو استحکام    تی کردار اور فعال، کونسل کے ڈ ھانچے  ی نے مشترکہ مفادات ک  می ترم  ی ن یآئ  ںی اٹھارو

  ی ہے۔مشترکہ مفادات ک  یواقع ہوئ  ی کم  ج ی بتدر  ںیبنسبت تنازعات م   ی ک  ی جس سے ماض  ،بخشا

  ہے۔ ی بالنا الزم ں ی م  نے یمہ ن ی طور پر ت   ین یکونسل کا اجالس اب آئ

اور    یٰ چاروں صوبوں کے وزرائے اعل ،راعظم ی وز ں ی کونسل کے ڈ ھانچے م  ی مشترکہ مفادات ک

د   راعظمیوز کر  چھوڑ  کو  وفاق  نیت  گر ی کے صوبے  سے  بھ   یصوبوں  ہوتے    ینمائندے  شامل 

  ںی م   اراتی ۔کونسل کے اختں ی اق رائے سے ہوتے ہاتف  صلےی کونسل کے ف  ی۔مشترکہ مفادات کںی ہ 

اُمور    سےی ج   وارڈیا  یات ی مال  یقوم   ی،آدم شمار  ی،بجل  ی، پان  ،تنازعات  ی الحکومت   ن ی تنازعات، ب   ینی آئ 

 ۔ ںی شامل ہ

پاکستان آئینی طور پر ایک وفاقی ملک ہے ۔ دنیا کے تمام وفاقی ممالک میں نہ صرف وفاق اور  

)جنہیں وفاق کی وحدتیں بھی کہاجاتا ہے( کی آئینی اوراختیاراتی حدبندیانوفاقی صوبوں یا ریاستوں  

پر   طور  الصوبائی  بین  یا  درمیان  کے  صوبوں  اور  وفاق  لیکن  ہیں  ہوتی  واضح  میں  آئین 

سیاسی،آئینی، معاشی اور حکومتی تنازعات کے حل کے لیے بھی واضح اُصول نہ صرف آئین  

لے سے مضبوط آئینی ادارے بھی موجود ہوتے ہیں، جہاں پر  میں درج ہوتے ہیں بلکہ اس حوا

 بحث، دلیل اور مضبوط کیس کے ذریعے تنازعات کو حل کیا جاتا ہے۔

  1947کے برطانوی آئین کے تحت آزادی ایکٹ  1935ملک کے ابتدائی نو سال تک  ریاست کو    

کے نام پر چالیا گیا، جس میں وفاقیت کے عالمی طور پر تسلیم شدہ اُصولوں کی خالف ورزی 

ر میں تو وفاق اور صوبوں یا صوبوں کے باہمی تنازعات کے حل کا    کی گئی، اس لیے اُس دو  

تھا۔ گوکہ   نہیں  ہی موجود  قبل    1956آئینی طریقہ  ایک سال  آئین سے  میں  مغربی    1955کے 

 1956ھانچہ ہی عملی طور پر ختم کیا گیا لیکن  ڈ  ں ون یونٹ نافذ کرکے وفاق کاکمزورپاکستان می 

 کے آئین میں سینٹ کے ایوان کے  بغیر ملک کو وفاقی پارلیمانی نظام کا حامل قرار دیا گیا۔

 6ٹ نمبر ؤہینڈآ
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اس حقیقت کے باوجود کہ ون یونٹ کے تحت مغربی پاکستان میں صوبوں کی حیثیت ختم کی   

کے  1956گئی ہے اور بنگال کی عددی اکثریت سے بھی  انکار کیا گیا تھا لیکن اس کے باجود بھی  

کے    118کے آئین میں آرٹیکل    1956  آئین میں کچھ ابتدائی اور محدود اقدامات لیے گئے۔ مثالً 

  کے تحت قومی اقتصادی کونسل    119ی مالیاتی ایوارڈ  کا ادارہ قائم کیا گیا اور آرٹیکل  تحت قوم

کے تحت مرکز اور صوبوں کے درمیان یا    156کا قیام عمل  میں الیا گیا۔ اسی طرح  آرٹیکل  

کسی بھی بین الصوبائی  تنازعے کے حل کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا جو کہ عام طور پر  

ملکتوں میں وفاقی آئینی عدالتوں کو حاصل ہوتا ہے، جو کہ پاکستان میں تاحال قائم نہیں  وفاقی م 

 ہو سکی۔ 

کے آئین سے قبل چونکہ ملک تقسیم ہو چکا تھا اور ملک کے اندر نعپ جیسی جماعتوں    1973

کے باعث آئین وفاق،صوبوں اور بین الصوبائی طور پر اُٹھنے والے تنازعات کے حل    کے دباؤ  

میں آمریت کا دور   1977( کا قیام عمل میں الیا گیا۔ CCIنسل )  لیے مشترکہ مفادات کی کاؤ  کے

میں جو آٹھویں ترمیم کی گئی، اس میں    1985آیا تو مشترکہ مفادات کی کونسل کو معطل کیا گیا۔  

 اس کے اختیارات صدر کو منتقل کیے گئے اور ادارہ مکمل طور پر غیرفعال رہا۔

ویں ترمیم کی تو ایک مرتبہ پھر مشترکہ مفادات کی کونسل کے  17فوجی آمرنے    میں   2003  

اختیارات عملی طور پر صدر کو منتقل کیے گئے اور ادارہ مکمل طور پر غیرفعال اور عملی  

کے آئین میں بھی مشترکہ مفادات کی  1973طور پر معطل رہا۔ ان تمام پیچیدگیوں کے باوجود  

نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کام  اور طریقہ کار غیر واضح تھا۔  کونسل کا  ڈ ھانچہ غیر  

ثر نمائندگی موجود نہیں تھی، صدر کو یہ    مشترکہ مفادات کی کونسل  میں  صوبوں کی مؤ    مثالً 

صوابدیدی اختیار حاصل تھا کہ وزیراعظم کی عدم  موجودگی کی صورت میں آئین کے آرٹیکل  

 ی وزیر کو  کونسل کا سربراہ مقرر کر سکتا تھا۔کے تحت کسی بھی وفاق2\153

ممبران کی مقرری کا مجاز بھی صدر تھا اور اس کے لیے کوئی میعاد متعین نہیں تھی۔ یہ ہی   

سالوں کے عرصے میں مشترکہ مفادات کی کونسل    37تک    2010سے لیکر  1973وجہ ہے کہ  

میں     2010ہیں ہو سکے۔ اپریل  اجالس ہوئے  جہاں پر کوئی بھی بنیادی فیصلے ن   11کے صرف  

ویں ترمیم کی گئی، جس میں پہلی مرتبہ نہ صرف ملکی آئین میں وفاقی اعتبار  18آئین کے اندر  

سے کچھ مثبت بنیادی ترامیم الئی گئیں بلکہ مشترکہ مفادات کی کونسل کے لیے بھی آئین میں  

 : تبدیلیاں کی گئیں، مثالً 

مشترکہ مفادات کی کونسل کا سربراہ وزیراعظم کو مقرر کیا گیا اور صدر کے پاس اب   ▪

کوئی بھی صوابدیدی اختیارات نہیں ہیں، جن کے تحت وہ ماضی کی طرح یکسر طور پر  

ہے۔   ہی کر سکتا  وزیراعظم  اب کونسل کی صدارت صرف  لیے  فیصلے کر سکے۔ اس 

 (۔2\153)آرٹیکل 

میں صوبوں کی نمائندگی کو ماضی کی نسبت بہتر کیا گیا ہے۔    مشترکہ مفادات کی کونسل ▪

کے تحت صوبوں کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی بھی  3\154آئین کے آرٹیکل  

اعتراض پر مشترکہ مفادات کی کونسل کا ہنگامی اجالس طلب کر سکتا ہے۔مشترکہ مفادات  

کی کارکردگی کی شش ماہی  کی کونسل کے لیے آئینی طور پر بھی الزمی ہے کہ  اس  

رپورٹیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پیش ہونی ہیں اور ان پر بحث مباحثہ بھی ہونا  
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سے لے کر اب تک وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور تمام صوبائی  2010ہے لیکن  

 اسمبلیوں میں  اس پر کوئی بنیادی بحث مباحثہ نہ ہو سکا۔ 

دنوں کے اندر صدر    30کے تحت وزیراعظم کے حلف لینے کے  4\215آئین کے آرٹیکل   ▪

 کو مشترکہ مفادات کی کونسل تشکیل دینی ہے۔ 

کے تحت مشترکہ مفادات کی کونسل کا  مستقل سیکریٹریٹ قائم کرنا  3\154آئین کے آرٹیکل   ▪

کرنا الزمی قرار دیا  الزمی قرار دیا گیا ہے اور کونسل کا کم از کم  سہ ماہی اجالس طلب  

ہے، کیوں کہ اس سے پہلے نہ تو کونسل کا کوئی مستقل سیکریٹریٹ تھا اور نہ ہی اجالس  

 طلب کرنے کا آئین میں کوئی واضح طریقہ کار موجود تھا۔ 
 

 )این ایف سی ایوارڈ( قومی مالیاتی کمیشن 
 
باہم   یوفاق  ت،ی وفاق  یات ی مال ” اور  اندر حکومتوں کے متعلقہ کردار  کا    یاثرانداز   ینظاموں کے 

ہے، جبکہ خصوصاً اس کا زور محاصل کے حصول، قرضے کے حصول اور اس    ی مطالعہ کرت
  ےیہے اور ان کے جائزے کے ل  ی کو جانچت   ی کارکردگ  ی ان نظامات ک  ہی کے َصرف پر ہوتا ہے۔  

مال  ی فراہم کرت   ادی بن  ی اُصول  کی ا ز  تی وفاق  ی ات ی ہے۔  ان    افتہ ی   یترق  ادہی کا مطالعہ حکومت کے 
 “ ہوتے۔  ںی نہ  یکا حامل ہے جو قطعاً وفاق تیمناسب اور اہم  یبھ   ےی نظاموں کے ل 

 رسن  نڈیتعارف، جارج ا یتقابل  کی: ا تی وفاق  یات ی مال-
 

نظام ہے، وہاں وفاق میں ایک ساتھ  رائج دنیا میں جہاں کہیں بھی کثیرقومی یا کثیر ریاستی وفاقی 

تقسیم کو بنیادی منصفانہ  رہنے والی قوموں، ریاستوں یا صوبوں کے درمیاں مالیاتی وسائل کی  

( یا معاشی عدم مرکزیت  Fiscal Federalismاہمیت حاصل ہوتی ہے، جس کو معاشی وفاقیت )

(Fiscal Decentralization  بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی جمہوری وفاقی ریاستوں میں یہ استحقاق )

قوموں یا ریاستوں/ صوبوں کا ہوتا ہے کہ وہ مل کر طے کریں کہ وفاق کو اپنا انتظام چالنے  

کیونکہ وفاق تو ایک معاہدہ اور انتظامی نظام کا نام ہے، جب    ۔کےلئے کتنے وسائل دیئے جائیں

وفاق وہ  س کی اکائیاں قوموں یا ریاستوں/ صوبوں پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن پاکستان دنیا کا  کہ ا

ر جانے کے باوجود پاکستان  زدھائیاں گسات    جہاں اس قسم کے کا رویہ دیکھنے میں نہیں آتا۔    ہے

ت ( طرز کا ہے۔ جس کی بنیاد اختیاراBritish Colonialمیں وفاقی ڈھانچہ برطانوی آبادیاتی )

 کی مرکزیت اور مخصوص مفادات پر مبنی ہے۔

کے این ایف  1974  ۔رہا ہے  ات کا شکارپاکستان میں تنازع(  NFC)قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ  

سی ایوارڈ کے تحت، صوبوں میں مالیاتی تقسیم کی بنیاد پہلے کی طرح روینیو اور زمین کی  

وفاقی ریاستوں میں ایسا    27سال قائم رہا۔ دنیا کی  35بجائے صرف آبادی کو ٹھہرایا گیا، جو کہ

تقسیم ص مالیاتی  نہیں ہے، جس میں صوبوں/ ریاستوں کے درمیاں  وفاقی ملک  بھی  رف کوئی 

د حصہ صفی   55آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہو۔ چھٹے مالیاتی ایوارڈ کے تحت    خصوصاً   یا  آبادی   

فیصدمیں سے پنجاب کو    45کہا جاتا ہے اور باقی     Vertical Distributionجس کو  کا تھا  وفاق  

 13.82فیصد، جبکہ خیبر پختونخواہ کو    5.11فیصد، بلوچستان کو   23.71فیصد، سندھ کو    57.36

گیافیصد   ) دیا  پول  تقسیمی  کو  تقسیم  Divisible Pool۔ جس  کی  وسائل  مالیاتی  ہے۔  جاتا  کہا   )

 پاکستان میں مرکز، صوبوں اور پنجاب کے درمیان تنازعات  کا  سبب رہی ہے۔
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صوبائی   سوا  کے  درآمد  عمل   پر  باتوں  ذیل  مندرجہ  سے  حوالے  کے  ایوارڈ  سی  ایف  این 

 ۔  ناگزیر ہے  خودمختاری  

ے پہلے وسائل اور آمدنی کی تقسیم کے اس ایوارڈ کو قومی مالیاتی ایوارڈ کی بجائے  سب س ▪

 الحاق/ وفاق ہے۔ ی ئ کثیر صوبا"وفاقی مالیاتی ایوارڈ" کہا جائے، کیونکہ پاکستان ایک  
کو    ▪ جس  اور  ہے  ہوتی  تقسیم  کی  خزانے  جو  درمیاں  کے  صوبوں  اور   Verticalوفاق 

Distribution   سے پہلے والے تناسب سے بحال کیا جائے، جس    1997کو    کہا جاتا ہے، اس

فیصد دیا جاتا تھا، جب کہ موجودہ وقت    80فیصد اور صوبوں کو    20کے تحت مرکز کو  

فیصد حصہ دیا جاتا ہے، اور   45فیصد جب کہ صوبوں کو    55میں تقسیم کے تحت مرکز  

ایوارڈ کے تحت وفاق کو   دی   56فیصد  اور صوبوں کو    44نئے  ا جائے گا۔ جو کہ  فیصد 

 چھوٹے صوبوں کے معاشی استحصال کے مترادف ہے۔ 
)ڈی( کے مطابق مرکز کو صوبوں کے درمیاں وسائل کی    160موجودہ دستور کے آرٹیکل  ▪

یعنی  تقسیم  درمیاں  کے  صوبوں  لئے  اس  کرنی۔  نہیں  مداخلت  بھی  کوئی  میں  تقسیم 

Horizontal Distribution  شا میں  ایوارڈ  سی  ایف  این  یہ  کو  چاہیئے۔  جانا  کیا  نہیں  مل 

استحقاق صوبوں کا ہے کہ وہ یہ معامالت آپس میں جمہوری انداز میں طے کریں۔ جب کہ  

نٹ  ؤ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب مرکز میں صوبوں کے ٹیکسز اور آمدنی کے جدا جدا اکا

فیصد حصے کی کٹوتی کے بعد صوبوں کے تمام    20رکھے جائیں، جس میں مرکز اپنے  

 نٹس کے ذریعے واپس کردے۔ ؤتی وسائل اور آمدنی متعلقہ صوبوں کو اپنے اپنے اکامالیا
صوبوں کے درمیاں خزانے کی تقسیم اتفاق رائے سے نہیں بلکہ عالمی اُصولوں، انصاف   ▪

پسند جمہوری روایات اور اکثریتی رائے کے تحت کی جائے۔ کیونکہ اتفاِق رائے کا مطلب  

صوبے کو فیصلہ ُکن قوت بخشتا ہے، متضاد بڑے  ر پر ایک  ویٹو پاور ہے، جو کہ عملی طو 

مفادات کی ایسی پیچیدہ صورتحال میں کوئی بھی فیصلہ اکثریتی رائے سے ہی کیا جا سکتا  

 ہے۔
صوبوں کے درمیاں خزانے کی تقسیم آبادی کی بجائے کثیر المعیار فارمولے کے تحت کی   ▪

غربت کو دی جائے۔ جب  اتھ روینیو اور  کے ساتھ سجائے، جس میں بنیادی اہمیت آبادی کی  

 فیصد حصہ آبادی کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ 82ایوارڈ میں بھی ساتویں مالیاتی کہ 
طور پر صوبوں کے اختیار اور تحویل  میں دیا جائے۔  اور عملی    جنرل سیلز ٹیکس کو مکمل   ▪

 میں بھی یہ ہی کہا گیا ہے۔  142دستور کے آرٹیکل  
 میں شامل نہ کیا جائے۔ TORsصوبوں کے کسی بھی ٹیکس کو وفاقی مالیاتی ایوارڈ کی  ▪
ڈولپمینٹ سرچارج کا اُصولی طور پر مالیاتی ایوارڈ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور  جی ڈی ایس   ▪

نہ ہونا چاہیئے۔ صدر کو صرف وہ ٹیکس شامل کرنے کا اختیار ہے جو کہ مرکز اور صوبوں کے  

( ٹیکس نہیں بلکہ ایک قسم  GDSم کیے جاتے ہیں۔ جب کہ حقیقت میں جی ڈی ایس ) درمیاں تقسی 

ہے۔ اس لئے یہ مکمل طور پر صوبائی معاملہ ہونا چاہیئے اور اس کو  مالیاتی ایوارڈ میں    س کی فی 

 ۔   اور صوبائی خودمختاری کو متاثر کرتی ہے    شامل کرنے کی کوشش غیر آئینی ہے 
 ایوارڈز کے تحت وسائل کی بین الصوبائی تقسیم مختلف این ایف سی  

 سال 
وفاقی/  

 صوبائی 
 سندھ  پنجاب 

  خیبر

 پختونخواہ 
 ل ک  بلوچستان 

1974 20.80 60.25 22.50 13.39 3.86 100 

1979 20.80 57.97 23.34 13.39 5.30 100 
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عبوری   1985

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

1990 20.80 57.87 23.29 13.54 5.30 100 

1996 62.5:37.5 57.88 23.28 13.54 5.30 100 

)نہیں دیا     2000

 گیا( 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

عبوری  

 ایوارڈ 

 100 5.13 13.14 25.67 56.07 *45.55 )تخمینہ(   2006

 انے کا وعدہ کیا گیا ھ فیصد تک النے کے لئے ہر سال ایک فیصد بڑ 50صوبائی حصہ *

 ساتویں قومی مالیاتی  ایوارڈ کے تحت وسائل کی تقسیم
 وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم

 وفاق 
 15-2010ء 11-2010ء

 صوبے 
 15-2010ء 11-2010ء

 فیصد  44 فیصد  42.50 فیصد  56 فیصد   57.50

 درمیان تقسیم صوبوں کے 

 چھٹہ مالیاتی ایوارڈ  ساتواں مالیاتی ایوارڈ  صوبہ

 فیصد  53.1 فیصد  51.74 پنجاب 

 فیصد  24.94 فیصد  24.55 سندھ 

 فیصد  14.88 فیصد  14.62 پختون خواہ 

 فیصد  7.17 فیصد  9.09 بلوچستان 

 کثیر معیار تقسیم کی شرح 

 فیصد  82 آبادی 

 فیصد  10.3 پسماندگی   /غربت 

 فیصد  5.0 آمدنی

 فیصد  2.7 ایراضی 
 

طور پر ہر دس سال میں ایک مرتبہ آدم شماری کا انعقاد الزمی ہے اور ایک آدم شماری کی  ینی ئ آ
ج  ئ کی آدم شماری کے نتا  2017ینی تقاضا ہے۔ اب جبکہ  ئ بنیاد پر دو این ایف سی ایوارڈ بھی ایک آ 

ج کا رسمی اجراء کردیا ہے تو اُمید کی جاتی  ئ مشترکہ مفادات کی کونسل نے منظور کرکے نتا
 ے گا۔ ئ کی آدم شماری کی بنیاد پر کیا جا 2017ہے کہ مستقبل میں قومی مالیاتی ایوارڈ کا تعین 
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   حکومتیں مقامی 
 

بعد میں  مقامی حکومتوں کا نظام بہت پرانا ہے۔انگریزنے قیام پاکستان سے قبل اسے قائم کیا تھا  

ترامیم اور اضافوں کے ساتھ یہ تواتر سے چلتا آ رہا ہے تاہم کبھی منتخب نمائندے ہوتے ہیں تو  

میں    2010کبھی سرکاری افسران بطور ایڈمنسٹریٹر مقامی حکومتوں کا کاروبار سنبھالتے ہیں۔  

ہےکہ وہ اپنے    ہونے والی آٹھارویں ترمیم کے بعد آئین پاکستان صوبائی حکومتوں کو پابند کرتا

اپنے صوبے میں منتخب مقامی حکومتوں کا نظام وضع کریں جس میں عورتوں ، مزدوروں اور  

کسانوں کو خصوصی نمائندگی دی گئی ہو ۔ اسی طرح آئینی طور پر صوبے پابند ہیں کہ مقامی  

ی  حکومتوں کے لیے قانون سازی کریں اور ان مقامی حکومتوں کو انتظامی، سیاسی اور مالیات 

انعقاد کی ذمہ   انتخابات کے  اور ذمہ داریاں منتقل کردیں جبکہ مقامی حکومتوں کے  اختیارات 

 داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تفویض کی گئی ہے۔ 

 مقامی حکومتوں کی ضرورت، اہمیت اور افادیت 
 

یہ مقامی سطح پر منتخب 

نمائندوں کو عوام کے سامنے  

 جوابدہ بناتی ہیں۔

مقامی سطح پرجمہوریت کو  یہ 

بنیاد فراہم کرتی ہے اور اچھی  

حکمرانی کے تصور کو فروغ  

 دیتی ہیں۔ 

منتخب مقامی حکومت کا 

قیام وعوام کا آئینی و  

 قانونی حق ہے۔ 

منتخب مقامی حکومتوں کی  

ترقیاتی کاموں کے ذریعے  

شہریوں کو بہتر معاشی مواقع 

فراہم کرتی ہیں جس سے وہ  

معیار کو  اپنی زندگی کے 

 بہتر بنا سکیں۔ 

یہ شہریوں کو بلدیاتی خدمات ان  

 کی  دہلیز پر مہیا کرتی ہے۔

یہ شہریوں کو مقامی سطح  

پر ترقیاتی منصوبہ سازی 

میں براہ راست شرکت کے  

 مواقع فراہم کرتی ہیں۔

منتخب مقامی حکومت  

شہروں، قصبوں اور دیہاتوں  

کے شہریوں کی زندگیوں میں  

 ہے۔  مثبت تبدیلی التی

منتخب مقامی حکومتوں  کے  

ذریعے نظر انداز طبقات سیاسی  

عمل میں  شامل ہوتے ہیں۔  

منتخب مقامی حکومتیں محروم  

طبقات کی ریاستی وسائل اور  

اپنے آئینی حقوق تک رسائی کو  

بہتر بناتی ہیں اور انہیں با  

اختیار بناتی ہیں جس سے وہ  

 ریاستی امور کا حصہ بنتے ہیں 

حکومتوں کا  منتخب مقامی  

نظام اختیارات، ذمہ داریوں  

اور فوائد کو مقامی سطح 

تک النے میں کردار ادا 

 کرتا ہے۔ 

 

 

 نظم و نسق کے ساتھ تعلق یاور ملک تیحکومتوں کا جمہور یمنتخب مقام

 7ٹ نمبر ؤہینڈآ
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منتخب مقامی حکومت کے بغیر جمہوریت ادھوری ہے۔جمہوری نظام حکومت کی بنیاد   ▪

پہال   کا  زیادہ  اور جمہوریت  اسے  نے  میں جمہوری حکومتوں  پاکستان  لیکن  ہے۔  درجہ 

اہمیت نہیں دی حاالنکہ ایک مضبوط مقامی حکومت کا نظام قائم ہونے کے بعد ہی حقیقی  

 جمہوریت کا حصول ممکن ہے۔ 

پر فوری توجہ مرکوز   ▪ لوگوں کے قریب ہونے اور مقامی مسائل  منتخب مقامی حکومت 

روغ اور نظم و نسق میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔منتخب  کرنے کی وجہ سے جمہوریت کے ف

مقامی حکومت کا نظام شہریوں کو ان کے مسائل حل کرنے اور فیصلہ سازی میں حصہ  

 راست موقع فراہم کرتا ہے۔ لینے کا مناسب اور براہ

منتخب مقامی حکومت عوامی اختیارات کی وہ سطح ہے جہاں لوگ اپنے روزمرہ مسائل   ▪

ے لیے رجوع کرتے ہیں ۔ یہ جمہوریت کی ایک ایسی سطح ہے جو تمام  کے فوری حل ک

کت کا موقع فراہم کرتی  شرشہریوں کو فیصلہ سازی میں براہ راست اور بھر پور انداز میں  

 ہے۔

مقامی حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہری تنظیموں کے باہمی تعاون سے   ▪

 ر پور کردار ادا کرتی ہے۔امن و امان کے مسائل کے حل میں بھی بھ

جدید دور میں مقامی حکومت نہ صرف بلدیاتی خدمات سرانجام دیتی ہے بلکہ شہریوں کو   ▪

 متوازی معاشی مواقع فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔

  ی ہے کہ وہ مقام  یذمہ دار  یآف پاکستان ک   شنی کم   کشنیکے تحت ال2017کے قانون    انتخابات

 الئے۔   ں ی دن کے اندر اندر نئے انتخابات کا انعقاد عمل م  120ہونے کے    یپور   مدت  ی حکومتوں ک

  کا نظامقامی  حکومتوں م
مقامی حکومتوں کا نظام دنیا کے ہر ملک میں رائج نہیں بلکہ یہ بھی الزمی نہیں کہ یہ ہر ملک  

وفاقی   29ممبر ممالک میں سے جو    194یا نظام سے مطابقت بھی رکھتا ہو مگر اقوام متحدہ کے  

ن  مملکتیں ہیں، مقامی حکومتوں کا نظام اکثر ان ممالک میں نہ صرف کامیاب ثابت ہوا ہے بلکہ ا

کامیاب ایک  کو وفاقی جمہوری  نظام کے لیے بھی الزمی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ پاکستان عمالً  

وفاقی ممالک میں شامل    29ان    ےہو مگر آئینی طور پر پاکستان بھی دنیا کبھی    وفاقی ریاست نہ  

بہتر  ہے، لٰہذا یہ کہا جا سکتا  ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام پاکستان کے صوبوں کے لیے بھی  

عالقے میں    وثابت ہو سکتا ہے۔ چونکہ انسانی معاشروں کی نوعیت ہر سطح پر اور ہر ملک  

مختلف ہے، لٰہذا دنیا میں کوئی بھی سیاسی نظام ہر جگہ پر یکساں طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔  

تمام  اس حوالے سے دنیا کے    ۔پر  تبدیلیاں النا الزمی ہوتا ہے  اس میں معروضی حاالت کی بنا

غیروفاقی ممالک میں میونسپل نظام کی ساخت تو مختلف ہے مگر ان کے کچھ اصول     اور  وفاقی  

 :مجموعی اور یکساں ضرورہوتے  ہیں۔ جیساکہ 

میونسپل یا مقامی حکومت کو انتظامی  لحاظ سے حکومت تو تصور کیا جاتا ہے مگر اس    .1

( ہرگز  Constituent Unit)  یا مشمولہ اکائی  کو آئینی حکومت یا ریاست کی تشکیلی وحدت 

صوبے یا ریاستیں ہوتی  مشمولہ اکائیاں  تسلیم نہیں کیا جاتا۔ وفاقی ممالک میں ریاست کی  

ہیں اور ان کو  ہی حتمی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، لٰہذا میونسپل یا مقامی حکومتوں کا  

 یں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔سازی کے عمل اور پالیسی معامالت م  ملک کے آئینی، قانون

میونسپل یا مقامی حکومتوں کے کام صرف اور صرف شہری سہولیات جیساکہ پینے کے    .2

، بنیادی تعلیم، بنیادی صحت، ٹریفک، اسٹریٹ الئٹ، صفائی  سڑکیں  صاف پانی، ڈرینیج،  
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اور ماحولیاتی دفاع وغیرہ ہوتے ہیں۔ کچھ ممالک میں ان کو مالیاتی خودمختاری دینے کے  

لیے مخصوص ٹیکس وصول کرنے کے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود  

 یہ آئینی اور انتظامی طور پر صوبوں کے ماتحت کام کرتی ہیں۔  

ولیات فراہم کرنا  ہوتا ہے اور اگر کوئی  میونسپل نظام کا بنیادی مقصد عام شہریوں کو سہ  .3

بھی ایک گروہ یا آبادی کا حصہ اس کو صرف اپنے مخصوص ناجائز مفادات اور اجارہ  

داری کے لیے استعمال کرنا چاہے تو یہ نظام نہ صرف متنازعہ ہوجائے گا بلکہ یہ کبھی  

 بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔

یت کا ایک اُصول اور نظام سمجھا جاتا ہے کہ  مجموعی طور پر اس نظام کو عدم مرکز     .4

شہری زندگی کے روز مرہ کے معامالت اور سہولیات کے بارے میں اختیار اور ادارے  

 عوام  کی پہنچ سے دور نہ ہوں اور عوام کی ان تک رسائی آسان ہو سکے۔

 

 جمہوری  اوروفاقی طرز کی ریاستیں  اور بلدیاتی نظام  
دنیا میں ایسے وفاقی ممالک جہاں پر میونسپل یا مقامی حکومتوں کے نظام کو کامیاب تصور کیا 

نائجیریا، جنوبی   بھارت، میکسیکو،  برازیل، کینیڈا، جرمنی،  آسٹریا،  آسٹریلیا،  جاتا ہے، ان میں 

مریکہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک کی میونسپل یا مقامی  افریکہ، اسپین، سئٹزرلینڈاور ا 

حکومتوں کے نظام میں فرق ضرور ہے مگر ان کے اُصول یکساں اور مذکورہ باال ہوتے ہیں۔  

مانے سے دنیا کے مختلف عالقوں میں موجود رہا  ز اگرچہ یہ نظام مختلف صورتوں میں  قدیم  

ویں صدی میں تیزی سے ارتقا پذیر ہوا اور  20ہے مگر جدید اور جمہوری معنوں میں یہ نظام  

 تیزی سے مقبوِل عام ہوا۔  باالخصوص دوسری عالمی جنگ کے بعد

سب سے زیادہ سئٹزرلینڈ کا میونسپل نظام نہ صرف دنیا کا ایک قدیم نظام ہے بلکہ یہ دنیا میں  

طاقتور  مقامی نظام بھی ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سئٹزرلینڈ کوئی فطری اور تاریخی  

دنیا کی پہلی کنفیڈریشن اور اب ایک وفاقی ریاست ہے، جس  اور    ریاست نہیں بلکہ وہ کثیرالقومی  

یوریچ ہے،  ہیں، جن میں سب سے بڑی ز   سپلٹیز الکھ ہے اور وہاں پر پچاس میون  76کی آبادی  

آبادی   کی  نظاموں کے    11جس  وفاقی  دیگر  کو  نظام  میونسپل  میں  سئٹزرلینڈ  اگرچہ  ہے۔  الکھ 

برعکس آئینی ضمانت حاصل ہے مگر اس کے باوجود ان کو کوئی بھی آئینی یا پالیسی اختیارات 

 حاصل نہیں۔  

ا ہے مگر یہ مکمل  کینیڈا میں بھی میونسپل یا لوکل گورنمنٹ کو ایک کامیاب نظام تصور کیا جات 

طور پر ریاستوں کے کنٹرول میں ہے اور وفاقی آئین میں ان کا ذکر بھی موجود نہیں۔ کینیڈا دنیا  

 80مہاجرین کی ہے اور وہاں پر  انگریزی اور فرینچ بولنے والے  کا وہ ملک ہے جہاں اکثریت  

  یمردم شمار یک 2006 یآباد یفیصد شہری دیہات کی بجائے شہروں میں رہتے ہیں اور ملک ک

کروڑ ہے۔ کینیڈا ایک وفاقی جمہوری ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک    3سوا    یباَ کے مطابق تقر 

آئینی بادشاہت بھی ہے، جہاں پر آج بھی ریاست کی سربراہ برطانوی ملکہ ہے، جس کی نمائندگی  

 1849پل نظام  مرکز میں گورنر جنرل اور ریاستوں میں لیفٹیننٹ جنرل کرتے ہیں۔ کینیڈا میں میونس

   ہیں۔  سپلٹیز میں میونسپل ایکٹ کے تحت نافذ ہوا اور وہاں تین  ہزار آٹھ سو میون 

جرمنی دنیا کا ایک کامیاب وفاقی ملک ہے، جہاں میونسپل نظام کو بے حدمفید، الزمی  اسی طرح  

اور کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یورپ کے سب سے بڑے ملک جرمنی میں  

کے تحت وفاقی  (  Basic Law)کے "بنیادی  قانون"  1949کی آبادی سوا آٹھ کروڑ ہے(    )جس

( ہیں اور اس ملک میں بھی  Landersنظام کو ازسر نو ترتیب دیا گیا، جس میں سولہ ریاستیں ) 
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میونسپل حکومتیں مکمل طور پر صوبوں/ ریاستوں کے ماتحت ہیں۔ پئسفک براعظم کے ملک  

مہاجرین کا ملک ہے، میں میونسپل نظام  بنیادی طور پر  ور کینیڈا کی طرح  آسٹریلیا جو امریکہ ا

 کامیاب ہے مگر وہ دیگر وفاقی ممالک کی طرح زیادہ خودمختار نہیں۔ 

آسٹریلیا  میں پانچ سو ساٹھ میونسپل عالقے ہیں، جن کی آبادی ایک سو افراد سے لیکر دس الکھ  

آئینی ضمانت حاصل نہیں اور نہ ہی یہ ایک آئینی    تک بھی ہے۔ آسٹریلیا میں میونسپل نظام کو 

حکومت ہے۔ اس کی حیثیت صرف انتظامی ہے۔ اس ملک میں بھی آبادی کا بڑا حصہ یعنی تقریباَ  

دنیا کا سب سے زیادہ شہری معاشرہ   75 اور اس ملک کو  آبادی شہروں میں مکین ہے  فیصد 

آیا اور اس   میں    میں معرِض وجود1901ےتصور کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا بطور وفاقی آئینی ملک ک

ملک میں میونسپل ادارے مکمل طور پر ریاستوں/ صوبوں کے ماتحت ہیں۔ اگرچہ آسٹریلیا ایک  

کامیاب وفاقی جمہوری ملک ہے مگر وہاں پر آج بھی آئینی بادشاہت قائم ہے اور کینیڈا کی طرح 

 اتا ہے۔یہاں پر بھی گورنر جنرل کو ملکہ کا نمائندہ تصور کیا ج 

اگرچہ میکسیکو گذشتہ ڈیڑھ سو برس سے زائد عرصے سے ایک وفاقی ملک رہا ہے، یہ الگ  

پارٹی نظام رہا، جو ماضی قریب  سنگل برس تک اس ملک میں    71بات ہے کہ  گذشتہ صدی میں  

میں تبدیل ہوا ہے۔ میکسیکو میں میونسپل یا مقامی حکومتوں کا نظام پُراثر ضرور ہے مگر ابھی  

ء کی مردم شماری کے مطابق تقریباَ دس کروڑ آبادی  2005ہ  کافی حد تک خودمختار نہیں۔  تک و 

میونسپلز موجود ہیں۔ میکسیکو کا وفاقی آئین    2445حامل اس ملک میں اکتیس ریاستیں اور  کے  

ء میں بنا، وہ بنیادی طور پر امریکہ اور اسپین کے وفاقی طرز پر مشتمل ہے۔ اس ملک   1917جو  

میں آبادیاتی    1524میں بنی اور اس کے بعد پہلی ٹاؤن کونسل      1519والریکا    یلٹی  ی میونسپ کی پہل

(Colonialد فراہمی تک  و (  نظام صرف شہری سہولیات کی  میونسپل  کا  بنی۔ میکسیکو  میں  ر 

 محدود ہے۔ جس کے پالیسی اختیارات مکمل طور پر صوبوں اور ریاستوں کے پاس محفوظ ہیں۔  

کے ملک نائجیریا کا شمار بھی دنیا کے چند وفاقی ممالک میں ہوتا ہے۔ جس کی  مغربی افریکہ  

کروڑ ہے۔ افریکہ کا یہ سب سے بڑا ملک برطانوی آبادیاتی    14کثیرالمذہبی اور کثیرالنسل آبادی 

(Colonialد )میں پہلی مرتبہ یہاں پر  1916ہے۔    کا نتیجہر  وNative Authority Ordinance   

ر برداشت کرنے کے بعد  وکے تحت میونسپل نظام رائج ہوا۔ اگرچہ تین دہائیاں بدترین آمریتی د

نائجیریا میں وفاقی پارلیمانی جمہوریت بحال ہوئی ہے مگر اس کے باوجود میونسپل نظام مکمل  

 طور پر صوبوں کے اختیار میں ہے۔  

کے    1781ر سامراجی ریاست امریکہ اگرچہ سئٹزرلینڈ کی طرح  دنیا کی سب سے بڑی مہاجر او 

وفاقی  تک ایک    1789وار  ہ  آئین کے تحت دنیا کی اوائلی کنفیڈریشن ہے، جو آگے چل کر مرحل

  ادارے  میونسپل   89،476ریاست میں تبدیل ہوگئی۔ امریکہ میں پچاس خودمختار ریاستوں کے ساتھ  

ہیں۔ شہری سماج پر مشتمل اس ریاست   ےے ماتحت کام کرتہیں، جو ریاستوں کے آئین اور قانون ک 

فیصد دیہات کی بجائے میٹروپولیٹن میں، پچیس فیصد سے زائد آبادی بڑے شہروں    83کی آبادی کا  

اہم   بہت  کو  نظام  میونسپل  یا  مقامی حکومتوں  نظام،  سیاسی  امریکہ کے  اگرچہ  ہے۔  میں مکین 

باوجود وہاں  ہیں اور    تصور کیا جاتا ہے مگر اس کے  بنیادی اختیارات ریاستوں کو حاصل  پر 

آبادی کا کوئی بھی ایک حصہ یا گروہ ان کو اپنے مخصوص مفادات کے لے استعمال کرنے کا 

 تصور بھی نہیں کر سکتا۔

 ںیحکومت یمقام ںی کے تحت صوبہ پنجاب م 2019 کٹیپنجاب لوکل گورنمنٹ ا
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 کے تحت صوبہ پنجاب میں قائم ادارے  2019کونسل ایکٹ پنجاب ویلیج پنچائت اینڈ نیبر ہڈ  

 

 اں یذمہ دار دہیچ  دہیچ  یحکومتوں ک یمقام

مقامی سطح پر بننے والی کونسلز اور کمیٹیوں کی تقسیم شہری اور دیہی آبادی کے حساب سے  
کی جاتی ہے ۔ اس وقت ہمارے میں میں ہر صوبے کے پاس اپنا الگ مقامی حکومتوں کا قانون 
ہے جو  ہر نئی حکومت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے ۔ اگر ہم پاکستان کے چاروں صوبوں  

پنجاب میں مقامی 
حکومتیں

تحصیل کونسل

صوبہ کی تمام 
تحصیلوں میں 
تحصیل کونسل 
قائم کی گئی 

ہے۔

ٹاؤن کمیٹی

صوبہ کے 
ایسے تمام 

شہری عالقے 
جن کی آبادی

ہزار سے 20
زائد ہے میں 

ائم ٹاؤن کمیٹی ق
کی گئی ہے۔

ی میونسپل کمیٹ

صوبہ کے 
ایسے تمام 

شہری عالقے 
جن کی آبادی

ہزار سے 75
زائد ہے میں 

ٹی میونسپل کمی
قائم کی گئی

ہے۔

میونسپل 
کارپوریشن

صوبہ کے 
ایسے تمام 

شہری عالقے 
جن کی آبادی

50الکھ 2
ہزار سے زائد 

ہے میں 
میونسپل 
ائم کارپوریشن ق

کی گئی ہے۔

میٹرو پولیٹن 
کارپوریشن

8پنجاب کے 
ڈویژنل ہیڈ 
کوارٹرز 

ہ بہاولپور، ڈیر
غازی خان، 
فیصل آباد،

گوجرانوالہ، 
ملتان ، 

راولپنڈی اور 
سرگودھا  
جبکہ ضلع 
الہور میں 
شامل تمام 

عالقہ جات پر 
مشتمل 

میٹروپولیٹن
ائم کارپوریشن ق

کی گئی ہے۔

ولیج کونس

سے زائد آبادی پر مشتمل 200صوبے کے 
ہر دیہات یا اس سے کم آبادی کی صورت میں 

ی ملحقہ دیہاتوں پر مشتمل  ویلیج کونسل قائم ک
گئی ہیں۔

نیبرہڈ کونسل

صوبے کی تمام شہری مقامی حکومتوں میں
ہ ملحق/سے زائد آبادی کےحامل عالقہ2000

کی گئی عالقوں پر مشتمل  نیبرہڈ کونسلیں قائم
ہیں۔
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امی حکومتوں کے قوانین کو یکجا کریں تو ان میں لوکل گورمنٹ کے ذمے  درج ذیل  کے میں مق
 کام  ہیں : 

 : نز کے کے کرنے والے کاممیٹروپولیٹن کارپوریش
 اور حفاظت    یمنصوبہ بند یآب ک  یالئٹس اور نکاس  ٹی ضلع کے اندر سڑکوں، پلوں، اسٹر  ▪
 ی نگران   یکاموں ک  یات ی ضلع کے اندر تمام ترق  ▪
 امی کا ق  وںی کالون ی شی خانوں اور مومذبح  ▪
 ہسپتالوں کا انتظام چنگ یکالج اور ٹ   کلی ڈ ی م ▪
 سمندر کا انتظام  یاور ساحل کسیگھروں، سپورٹس کمپل  یپارک، مچھل یباغ، سفار  ینباتات ▪
 کا انتظام   یری الئبر  ٹنیپول  ٹرو یعجائب گھر اور م ،ی لری آرٹ گ ▪
 نظام ی داری چوک یشہر ▪
 سروس  یآگ بجھانے ک  ▪
 دفاع یشہر ▪
 نئرنگ یانج  فکی ٹر ▪
 ِدنوں کو منانے کا اہتمام ی قوم ▪
 کے باڑے وں ی ش ی آوارہ جانوروں سے تحفظ اور مو  ▪

 یوں کے کرنے والے کام ٹیٹاؤن کم ونسپل ی م /شنیکارپور ونسپل ی ڈسٹرکٹ م/ونسپلیم
 ی و ترق  می تعل ی بشمول صحت ک لتھ ی پبلک ہ ▪
 ی ذمہ دار یک  یصفائ  ▪
 اسے ٹھکانے لگانا کچرے اور فضلہ کا اکٹھا کرنا اور  ▪
 شن ی رجسٹر  یک  وں ی و اموات اور شاد  دائشی پ  ▪
 سے بچاؤ کے اقدامات  وںیماریب   یمتعد ▪
 آب  یاور نکاس یفراہم ▪
 انتظام، اور کنٹرول  ام، ی مذبح خانوں کا ق ▪
 کا اہتمام  یمرمت، انتظام اور روشن  یک  وں ی گل ▪
 ج ی ترو   یک  می تعل ی بالغان اور پرائمر  ِم ی تعل ▪
 ام ی کے باڑوں کا ق وں ی ش ی تحفظ اور مو آوارہ جانوروں سے   ▪
 و انتظام امی کا ق  نٹرز یس لتھی زچہ و بچہ اور ہ ▪
 بازار قائم کرنا ی عوام ▪
 گھروں  کا انتظام   ای اور چڑ  وںی ش ی مو  لہی م ▪
 ی منظور  یک  ری تعم   ینقشہ جات اور عمارت ک ▪
 کا انتظام  ڈی گ ی دفاع اور فائر بر  یشہر ▪
 مدد ی لوگوں ک ں ی ( م البیآفات )زلزلہ، س یقدرت  ▪
 امیکا ق  یپارکس، جنگالت اور نرسر  ،ی شجر کار ▪
 ی حوصلہ افزائ   یک  رہی وغ  لوںی م  ، یری ثقافت ، الئبر  ▪

 ز کے کرنے والے کام یونین کونسل
اور چارجز لگا    سیخدمات پر ف   یجانے وال  یک   ا ی اور مختلف مہ  کسزیرضاکارانہ خدمات، ٹ ▪

 کر وسائل اکٹھا کرنا 
 یحوصلہ افزائ  ی ک  یاور ہنر مند ی ترق  یک  یانڈسٹر یہی د ▪
 ی و نگران   یفراہم  یمداخل ک   یمنصوبوں، زرع   یات ی ترق  یجار ں ی حدود م  یکونسل ک ن ی ون ی  ▪
 الئٹس کا اہتمام ٹ ی و انتظام اور اسٹر  امی سڑکوں اور مقامات کا ق ی عوام ▪
 بھال  کھی د  یک  رہی قبرستان، وغ  ▪
 اور انتظام  امی مذبح خانوں کا ق ▪
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 ی و منظور  ریتعم  یعمارت ک  ▪
 شن ی رجسٹر  یک  وںیاموات اور شاد دائش، ی پ  ▪
 کا فروغ  لوں ی تہواروں کا اہتمام اور کھ  یاور عوام  لوں ی م ▪
 امی روم کا ق  ڈنگی ر  ،ی ری امداد کے مراکز، الئبر  ی طب  ی ابتدائ  ▪
 ام ی کے باڑوں کا ق وں ی ش ی آوارہ جانوروں سے تحفظ اور مو  ▪
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 گورننس-  حکمرانی  
 

گورننس حکومتیں منتخب کرنے،  انہیں بدلنے ، حکومتی فیصلے کرنے اور ان پر عمل درآمد  

کے لیے انتظامی مشینری کے استعمال کا نام ہے۔  گورننس ملکی امور چالنے کیلئے سیاسی،  

استعمال کرنا  ہے ۔ یہ ایسے نظام  یا طریقہ کار پر مشتمل ہوتا  معاشی اور انتظامی اختیارات کا  

ہے جس کے ذریعے شہری اپنے مفادات کے حصول اور قانونی حقوق کے استعمال کے ساتھ  

 ساتھ اپنی ذمہ داریا ں بھی پوری کرتے ہیں۔ 

 کیا ہے   گورننس 
 

 

 کی خصوصیاتیا بہتر طرِزحکمرانی  گڈ گورننس 

فیصلہ سازی کا ایسا عمل جس کے 
ذریعے حکومتی فیصلوں پر عمل 
درآمد کیا جاتا ہے۔ گورننس ملکی 
امور چالنے کیلئے سیاسی، معاشی

اور انتطامی اختیارات کے کا 
دوسرا نام ہے۔ یہ ایسے نظام یا 

طریقہ کار پر مشتمل ہوتا ہے جس 
کے ذریعے شہری اپنے مفادات 

کے حصول اور قانونی حقوق کے 
استعمال کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ 

داریاں بھی پوری کرتے ہیں

ریاست کے تین 
ہ، ستونوں یعنی انتظامی

مقننہ اور عدلیہ کے 
درمیان باہمی رابطوں 

کا نظام

سرکاری پالیسی کی 
تشکیل اور اس پر 
عمل درآمد کیلئے 

حکومت کی صالحیت

حکومتوں کے 
انتخابات کی  نگرانی 
اور انہیں تبدیل کرنے

کا عمل

ایسا طریقہ کار جس 
کے ذریعے شہری اور 
گروہ اپنے مفادات کا 
تعین کرتے ہیں اور 
اختیارات کے حامل 
اداروں اور ایک 
دوسرے کے ساتھ 
رابطہ رکھتے ہیں۔

 8ٹ نمبر ؤہینڈآ
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 : گڈگورننس میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونا الزمی ہیں  

 شفافیت 

  نہیں پوشیدہ  امر کوئی   اور ہونےچاہئیں شفاف  امور حکومتی  تر  تمام

  کے  اس  اور رقم کردہ مختص   میں بجٹ  کہ جیسا ۔ چاہئے  جانا  رکھا

 چاہئیں۔   ہونی دستیاب  کو   شہری  ہر معلومات  میں بارے  کے   استعمال

 رد مؤثر اور فوری

 عمل 

  رد مؤثر اور  فوری پر  مسئلے بھی  کسی  نمائندے   منتخب اور  حکومت

 ہیں   رکھتے صالحیت  کی  عمل 

 جوابدہی
  ہیں   ہوتے جوابدہ  سامنے کے عوام ادارے ریاستی اور نمائندے عوامی 

 ۔ ہے  رکھتی  نظر  پر  کارکردگی کی ان  عوام اور

 نمائندگی 

  ہے۔ ہوتی   شمولیت کی  طبقات  تمام کے معاشرے میں  معمالت حکومتی 

  کام  یا فیصلے گئے کیے بغیر کے  شمولیت  مؤثر  کی خواتین  کہ جیسا

 سکتے۔ ہو  نہیں  نمائندہ کے   قوم پوری 

 عمل  مستعد اور مؤثر

  بھی کسی  جیساکہ ۔ ہے  ہوتی   مستعد  اور مؤثر  کارکردگی حکومتی 

 وسائل   دستیاب اور  وقت  بغیر   کیے سمجھوتہ پر  معیار میں  کام حکومتی 

 ہے۔  ہوتا  استعمال باکفایت  کا

گورننس ُگڈ   
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 نتائج 

  عوامی  میں نتیجے  کے  سازی پالیسی  اور سازی فیصلہ حکومتی  بہتر

  اور ترقی  ملکی سے جس ہیں   ہوتے اقدامات کیلئے  بہبود  و  فالح

  کی   وسائل کو کےادارے  پولیس  کہ جیسا ہے۔ ملتا فروغ کو   خوشحالی

  نتائج  کے ادارے اس اضافہ  میں   شرح کی جرائم  باوجود  کے دستیابی 

 ہے۔ کرتا ثابت  کو  نااہلی  میں  کرنے فراہم

  تشکیل کی اداروں

 استحکام  اور

  اداروں  ان سے جن  ہیں   ہوتے   مؤثر  نظام  اندرونی کے  اداروں حکومتی 

  کو  عوام میں  اداروں حکومتی کہ جیسا  ہے۔ جاتی   ہو  بہتر کارکردگی   کی

  کے  معلومات   چاہیےکہ ہونا  مؤثر اتنا نظام  کا فراہمی  کی معلومات

 پڑے۔ نہ  ضرورت کے سفارش لیے کے حصول

 داری شراکت

  نظام اور ہے  ہوتی شمولیت بھرپور  کی عوام  میں معامالت  حکومتی 

  کے  چالنے  معامالت کے سکولوں جیسے  ہے۔  ہوتا  مستحکم حکومت

 ہیں۔ ہوتی   کمیٹیاں  مشترکہ کی اساتذہ اور والدین  لیے
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  ذمہ دار اور فعال شہری

 

شہریت کا  جمہوریت میں بہت چرچہ ہوتا  ہے اور   جمہوری ریاستوں کی تمام تر  سیاست اِسی  

 ںیملک سے تعلق رکھتے ہ  ی نہ کس  یبسنے والے تمام افراد کس ں ی م  ای دنکے گرد گھومتی ہے   ۔ 

کہتے    تی اس تعلق کو شہر  ںیدور م ۔ آج کے ںی پاکستان سے تعلق رکھتے ہبطور شہری   جیسےہم

کے    ی ہر شہر  ہے۔  ی کے لئے اس تعلق کو سمجھنا بہت ضرور  یبہتر  ی اور اس ملک ک  ی ۔  اپن ںی ہ 

 ۔   ںی کچھ حقوق ہوتے ہ

  نی ملنے والے حقوق آئ   عےیکے ذر   ن ی ۔ آئ ںیکرتے ہ   انی حقوق ب   ہی اور قانون    ن ی کا آئ   استی ر  یکس 

نافذ کرنے کا عہد   ںی کرتا ہے اور انہ  می صرف ان حقوق کو تسل  نی ہوتے بلکہ آئ   ںینہ  داواری پ   یک

  ی شخص یک  وںی حقوق کا مجموعہ ہے جو  شہر سےی حقوق  سے مراد ا  یاسی و س یشہرکرتا ہے۔

  یاور شہر  یاستی ر    یاور ان ک   ںی مداخلت سے بچاتے ہ  یاداروں ک  گری اور د   یاستی کو ر  وںی آزاد

پاکستان کے آئین میں تمام    ۔ںی بناتے ہ ینی ق ی کو  تی کے شمول  ازی امت  یبال کس  ںی کے امور م  یزندگ 

شہریوں کے لیے بال امتیاز حقوق بیان کیئے گئے ہیں  جن کے بارے میں جاننا اور عمل درآمد  

کرانا ایک شہری کی بھی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرکے   ہم بھی  ایک فعال 

 شہری بن سکتے ہیں ۔ 

 فعال شہری کی خصوصیات

 ہیں:    درج ذیل خصوصیات پائی جاتیایک فعال شہری میں    

 

 آئین پاکستان میں شہریوں کے بنیادی حقوق
 

 بنیادی حق  آرٹیکل

کسی بھی شخص کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا  فرد کی سالمتی :   .9آرٹیکل 

 جائے گا ماسوائے قانون کے تقاضے پورے کرنے کی غرض سے ۔ 

کسی بھی شخص کو جب گرفتار کیا جائے گا تو اس کو    تحفظ:گرفتاری سے   .10آرٹیکل 

گرفتاری کی وجوہات بتائی جائیں گی اور اس کو اپنی مرضی کے وکیل سے  

مشورے کاحق ہو گا۔  کسی بھی گرفتار شخص کو عدالت کی اجازت کے بغیر  

 گھنٹے سے زائد تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا   24

-10آرٹیکل 

A 
ہر شہری اپنے شہری حقوق اور فرائض کے تعین کے    حق :  منصفانہ سماعت کا

لئے یا اپنے خالف کسی فوجداری  مقدمہ  یا دیوانی معاملے میں منصفانہ سماعت  

 اور باضابطہ طریقہ کار کا حقدار ہے۔  

اپنے حق 
کے بارے 
میں شعور 

ریاستی 
قوانین کی
مکمل 

پاسداری 

دوسروں 
کے حقوق 
کا احترام

حقوق تک 
رسائی کی

کوشش

فالح 
وبہبود میں
دلچسپی

معاون اور 
روادار

 9ٹ نمبر ؤہینڈآ
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 بنیادی حق  آرٹیکل

ہر شہری کو  جبری مشقت سے تحفظ کا حق    جبری مشقت سے تحفظ کا حق:   .11آرٹیکل 

ہے ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو زبردستی مشقت کرنے  

 پر مجبور نہیں کرسکتا۔ 

کسی بھی شخص کو کسی ایسے کام کے  نئے قوانین کے تحت سزا کی ممانعت :  .12آرٹیکل 

یا نہ کرنے     کرنے یا نہ کرنے کی سزا نہیں دی جا سکتی جو اس کام کے کرنے 

کے  کے وقت قابل سزا نہ تھا۔ نیز کسی بھی شخص کو جرم کرتے وقت موجود  

 قانونی سزا سے زیادہ سزا ہر گز نہیں دی جا سکتی 

ایک ہی جرم میں کسی شخص پر دو مرتبہ نہ   دوہری سزا اور تشدد سے تحفظ:  .13آرٹیکل 

تو مقدمہ چالیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنے خالف گواہی دینے پر مجبور  

 کیا جا سکتا ہے ۔

پاکستان میں بسنے واال ہر انسان قابل احترام ہے    انسانی وقار کے احترام کا حق:  .14آرٹیکل 

گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی  اور اسی احترام کا تقاضا ہے کہ  ہمارے 

 داخل نہ ہو۔

ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے یا روزگار کے   نقل و حرکت کی آزادی:   .15آرٹیکل 

 سلسلے میں ملک کے کسی حصے میں جانے کا حق ہے۔

  امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ   اکٹھ یا اجتماع کی آزادی :   .16آرٹیکل 

 معقول پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پر امن اکٹھ کا حق ہے ۔

ہر شہری کو  تنظیم بنانے اور اپنے حقوق    انجمن سازی اور یونین بنانے کا حق:  .17آرٹیکل 

 کے تحفظ کے لئے یونین بنانے کا حق ہے۔ 

کاروبار اور  ہر شہری کو  اپنی مرضی کا   روزگار، تجارت، کاروبار  کی آزادی:  .18 آرٹیکل  

 روزگار کرنے کا حق ہے۔

قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع ہرشہری    آزادی اظہار رائے:  .19آرٹیکل 

 کو تقریر کرنے اور اظہار کی آزادی کا حق ہے ‘ مزید برآں پریس آزاد ہو گا۔

 .19آرٹیکل  

A 

قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے    معلومات تک رسائی کا حق :

تابع ہرشہری کوعوامی اہمیت کے ہر معاملے سے متعلق معلومات تک رسائی  

 کا حق ہے۔

 ہر انسان کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔    مذہبی آزادی:  .20آرٹیکل 

کسی بھی شخص کو کوئی  مذہبی اغراض کے لئے ٹیکس لگانے سے تحفظ :   .21آرٹیکل 

ایسا ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب  

نے کے لیے  کے عالوہ کسی اور مذہب کو پھیالنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچا

 استعمال کیا جائے۔

:  .22آرٹیکل  تحفظات  متعلق   اداروں سے  تعلیمی  میں  بارے  کے  وغیرہ  بھی  مذہب  کسی 

حاصل   تعلیم  کی  مذہب  دوسرے  کو کسی  تعلیم شخص  زیر  میں  ادارے  تعلیمی 

کرنے یا ان کی کسی تقریب یا عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا  

 سکتا ۔

 آرٹیکل   

23.  

 ہر شہری کو جائیداد رکھنے کا حق ہے ۔    جائیداد رکھنے کا حق: 
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 بنیادی حق  آرٹیکل

کسی کو بھی قانونی طریقہ کار اپنائے بغیر اس کی جائیداد    حق ملکیت کا تحفظ :  .24آرٹیکل 

 سے محروم نہیں کیا جا سکتا 

قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں اور جنس کی بنیاد پر    انسانی برابری: .25آرٹیکل 

 کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔

آرٹیکل  

25-  A 

پانچ سے سولہ سال تک  کی عمر کے بچوں کو سرکاری سکولوں   تعلیم کا حق: 

 میں مفت تعلیم دی جائے گی۔

    آرٹیکل  

26.  

ہر شہری کو تفریح گاہوں  اور عوامی جگہوں     عوامی مقامات تک رسائی کا حق:

تک رسائی کا حق حاصل ہے اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ نسل‘ مذہب‘  

ا پر کوئی فرق روا نہیں رکھا جاسکتا ۔ تاہم ریاست ذات‘ جنس‘ یا  سکونت کی بن 

 خواتین اور بچوں کے تحفظ کی خاطر  خصوصی اقدامات کرسکتی ہے۔ 

      آرٹیکل

27.  

 : حق  کا  حصول  کے  مالزمت  سرکاری  ساتھ     بالامتیاز  کے  شہری  بھی  کسی 

یا   سرکاری مالزمت کے سلسلے میں ساتھ نسل‘ مذہب‘ ذات‘ جنس‘  سکونت 

 پیدائش کی بنیاد پر امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جاسکتا۔  جائے  

ہر شہری کو اپنی زبان   اور ثقافت کو    اپنی زبان اور ثقافت کو اپنانے کا حق:   .28 آرٹیکل  

 اپنانے کا حق ہے۔ 
 

 کا تصور یحکمران یاور جمہور تیذمہ دار اور فعال شہر

شرکت سے منسوب اور مشروط ہوتا   یک   وںیکا تعلق شہر  یحکمران  ی بہتر اور  جمہور ▪

 ہے۔

، خود  ںی ہوتے ہ (Stake Holders) سب سے بڑے حصہ دار ںی م  ت ی جمہور یشہر ▪

 ۔ ںی ہ تے ی روپ د  یکے تصور کو عمل (Self-Rule) یروسو کے بقول خود حکمران 

سے مکمل   زاتیدستاو  یصرف قانون   ں ی اور معاشرے م استی ر ی فرد کس یبھ ی کوئ  ▪

 بناتا ہے۔  ی اس کو شہر یبنتا بلکہ اس کا ذمہ دارانہ اور فعال کردار ہ  ںی نہ یشہر

حقوق سے باخبر ہوتا ہے بلکہ   ی ن یاور آئ   ی نہ صرف اپنے قانون  ی ذمہ دار اور فعال شہر ▪

 ہے۔ یپابند سمجھتا/ سمجھت  ےی کے ل  یحکمران  یقانون ک   ں ی م  استی وہ خود کو ر

کو ذمہ   ی ، سول سوسائٹ ای   ڈی جماعتوں، م  یاس ی س ےیکے ل  تی اور وفاق تی فعال جمہور  کی ا ▪

 ۔ےیسرگرم کردار ادا کرنا چاہ  ےی کے تصور سے اطالق کے ل  تی دار اور فعال شہر

  ی کے تصور کو الزم  تی ذمہ دار اور فعال شہر ںی نصاب م   ںی پاکستان کے تمام صوبوں م  ▪

 ۔ےیطور پر شامل کرنا چاہ 

  ی، عالقے، ثقافت اور شناخت کن، رنگ، نسل، زباےیدی مذہب، عق   نی کے ماب  وںی شہر ▪

 ۔ےیچاہ   یہون ںینہ  قیتفر  یپر کوئ ادی بن

 


