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عوامی شکایات ،خود نگرانی کرونگا،وزراء،بیوروکریٹس،سرکاری مالزمین،سیاستدان سب قابل احتساب 
ہوگئے،نظام سے سزا اور جزا میں ٓاسانی ہوگی،وزیر اعظم ،پاکستان سٹیزن پورٹل کا افتتاح

وزیراعظم عمران خان نے براہ راست عوامی شکایات اورتجاویزکیلئے پاکستان سٹیزن پورٹل کا باضابطہ افتتاح کردیااورکہا ہے کہ  (ایجنسیاں)اسالم ٓاباد
سرکاری  ‘بیوروکریٹس‘اس نظام سے سزاوجزامیں ٓاسانی ہوگی جبکہ وزراء ‘شکایات کے ازالے اورتجاویزپر غورکے عمل کی نگرانی وہ خود کریں گے

سسٹم سے معلوم ہوجائےگاکہ کون سا سرکاری افسر کرپشن کررہاہے یا رشوت مانگ  ‘سیاستدانوں اور ارکان پارلیمنٹ کا احتساب ہوسکے گا‘مالزمین 
ہمارے لئے پہال چیلنج ہی طرز حکمرانی کو صحیح کرنا   ‘اس نظام کے ذریعے عوام نجی اداروں کے خالف بھی شکایت درج کراسکیں گے ‘رہاہے

کرپشن کے خاتمے اور  ‘وفاقی حکومت صوبائی معامالت میں براِہ راست مداخلت نہیں کرے گی بلکہ چیف سیکریٹری کے ذریعے ہدایت کی جائے گی‘ہے
مزید بھی‘یہ غیرمشروط ہے ‘سعودی عرب سے ملنے والے پیکج پر کوئی شرائط نہیں  ‘اداروں کی مضبوطی سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے 

قرضوں کا جو پہاڑ ہمیں ورثہ میں مال ہے، اس سے  ‘ٓانے والے دنوں میں وزیراعظم کو دنیا میں جا کر قرض نہیں مانگنا پڑے گا ‘خوشخبریاں ملیں گی
یہ سب   ‘ابھی تو ہم نے کچھ کیاہی نہیں ‘نکلنے کے لئے سرمایہ کاری النا ہو گا، نیا پاکستان شہریوں کی جانب سے حکومت کو اپنا سمجھنے سے بنے گا

انہوں نے اپوزیشن کو وارننگ دیتے ہوئے کہاکہ خبردار کررہا ہوں جب ہم کچھ کریں گے تو شکایت ٓائے گی کہ جمہوریت خطرے میں   ‘پرانے کیس ہیں
اتوار    ۔اس نظام کے تحت کرپشن کم ہو گی اور جن کو کھانا پینا بند ہونے کا ڈر ہو گا تو انہیں عوام میں جا کر کہنا پڑے گا کہ مجھے کیوں نکاال‘ہے

کوعمران خان نے وزیراعظم ٓافس میں مختلف محکموں، وزارتوں اور دفاتر سے متعلقہ شکایات کے اندراج اور ان کے فوری حل کےلئے وضع کیے  
پرانے پاکستان میں عوام کو  ‘کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظام نئے پاکستان کی عالمت ہے “پاکستان سٹیزن پورٹل”گئے نظام 

و جاتے  ی ہغالم سمجھا جاتا تھا اور باہر سے ٓا کر حکمرانی کرنے کا تصور تھا، عوام دفاتر میں دھکے کھاتے تھے، پیسے اور طاقت پر ناجائز کام بھ
سکے گا۔ اب   ہو تھے تاہم کمزور کا جائز کام بھی نہیں ہوتا تھا۔پہلی بار اس نظام کے تحت تمام حکومتی محکمے، مالزمین اور اراکین پارلیمنٹ کا احتساب

  بدہاندرون ملک کیا بیرون ملک بیٹھا پاکستانی براہ راست اپنی شکایات وزیراعظم کے پاس درج کرا سکے گا اور متعلقہ محکمے اس بارے میں جوا
صوبائی محکموں کے حوالے سے جو شکایات ہوںگی اس سے بھی   ‘ہوںگے۔چیف سیکرٹری کے ذریعے صوبے بھی اس سے منسلک ہوں گے

یہ نظام سرکاری مالزمین کے احتساب کا ذریعہ ہو گاجبکہ اس نظام کے تحت میرٹ پر ترقی میں بھی ٓاسانیاں ہوںگی۔ اس نظام کے  ‘وزیراعظم ٓاگاہ ہو گا
بعد ازاں سوال و جواب کی نشست میں وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعظم پورے ملک کے کسی بھی محکمے سے   ‘تحت ملک میں سرمایہ کاری ٓائے گی

یہ   جب وضاحت مانگ سکتا ہے، ٹاسک کی نوعیت کے مطابق اس کا ٹائم فریم دیا جائے گا۔ہر ماہ شکایات کا ڈیٹا جاری کیا جائے گا۔سرمایہ کاروں کو
ف  چی اعتماد ہو گا کہ ان سے کمیشن نہیں مانگا جائے گا، ان کے کاموں میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں گی تو وہ خوشی سے سرمایہ کاری کریں گے۔

جسٹس سے مل کر ایسا نظام ال رہے ہیں کہ سارے سول کیس ایک سال میں نمٹائے جائیں۔


