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 پریس ریلیز

پامی نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل  

کے نام پاکستان میڈیکل کمیشن کے ممبران کی میرٹ کی بنیاد پر تقرری کے لیے خط  

لکھ دیا۔پامی نے خط میں موقف اختیار کیاکہ پی ایم ڈی سی پاکستان میں میڈیکل اور  

آرڈیننس کے تحت قائم کی گئی  1962اڈی تھی جوکہ ڈینٹل ایجوکیشن کی ریگولیٹری ب 

تھی۔ پی ایم ڈی سی چالیس سالوں سے میڈیکل ایجوکیشن میں اعلی معیا ر قائم کیے  

آرڈیننس پاس 2019ہوئے تھی۔ سابق حکومت پاکستان نے پی ایم ڈی سی 

کردیا۔بدقسمتی سے بغیر کسی میرٹ کے پی ایم ڈی سی کے نئے ممبر ز نامزد کردیے  

سینٹ نے پی ایم ڈی سی آرڈیننس کو یکسر مسترد کر دیا تھا لیکن بعد صدر  گئے۔

پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس جاری  2019پاکستان نے ایک اور اسی طرح کا 

کے نفاذ کو   2019کردیا۔ اسالم آباد ہائی کورٹ نے پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس 

تھا۔سابق وزیر اعظم پاکستان  صدر پاکستان کے آئین پر دھوکہ دہی قرار دے دیا 

عمران خان نے بغیر کسی میرٹ کے پاکستان میڈیکل کمیشن کے ممبرز کی تعیناتی  

کی تھی ۔ اسالم آباد ہائی کورٹ نے پی ایم سی کے ارکان کی تقرری پر دو مرتبہ 

وزیراعظم کے فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ایم سی میں میرٹ کے  

غیر اشتہارات تعیناتیاں کی گئیں ۔ فیصلے میں پی ایم سی کے نامزد  برعکس اور ب

ممبرز کی تعیناتیوں کو اقربا پروری قرار دیا تھا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس  

میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا۔اس طرح پاکستان میڈیکل کمیشن   2020کا بل  2019

ناتجربہ کار ڈاکٹرز کو تعینات کیا وجود میں آیا تھا ۔پی ایم سی میں ایسے  2020ایکٹ 

گیا جن کے پاس میدیکل کالج میں پرنسپل کے طور پر کوئی تجربہ نہ تھا جبکہ  

پاکستان میں تجربے کے حامل اور ب ہترین شہرت یافتہ بہت زیادہ تعداد میں  

پروفیسرز اور ڈاکٹرز موجود تھے لیکن پی ایم سی میں ایسے اہل ڈاکٹرز کی تعیناتیاں  

جب سے یہ افراد پی ایم سی/پی ایم ڈی سی کے ممبرز بنے ہیں ایک کے   گئیں۔ نہ کی  

بعد ایک تباہی سے کم نہیں ہیں اور یہ پالیسیاں یقیناً ایسی بری پالیسی الئے ہیں جو  

کسی طبی پیشہ اور طبی تعلیم کو تباہ کن نتائج کی طرف لے جا رہی ہیں۔نائب صدر  

ن کی متعصبانہ پالیسیوں اور نااہلی کی وجہ پی ایم سی علی رضا سمیت دیگر ممبرا



 

 

سے پاکستان عالمی میدان میں خطرناک حد تک اپنی جگہ کھو رہا ہے یہ ایک ناقابل  

 تالفی ناکامی ہے۔ 

 

 

 

پاکستان نے ایک طبی ریگولیٹری باڈی کے طور پر اپنا بین االقوامی امیج اور   

ب کسی بھی ملک کی ریگولیٹری  انفراسٹرکچر بنایا تھا۔ یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ج 

تو پھر دنیا پاکستانی ڈاکٹروں کو بیرون    ،باڈی کا معیار امریکہ کے برابر ہو جائے

ملک مالزم توں اور پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے لیے کیسے قبول نہیں کر سکتی؟ پی ایم  

سی نے ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کے معائنے سے انکار کر دیا ہے اور  

نتیجے مینورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن نے اپنا معائنہ منسوخ کر دیا  اس کے  

ہے۔ ڈبلیو ایف ایم ای کے ساتھ تسلیم شدہ باڈی ن ہ ہونے کے باعث کوئی بھی پاکستانی  

ڈاکٹرامریکہ میں کام نہینکرسکتا اور آہستہ آہستہ دنیا میں کہیں بھی مالزمت کرنے کے  

میرٹ کے برعکس تعینات کونسل کے متکبر ممبران  قابل نہیں رہے گا۔ بدقسمتی سے

کے پرفومے پر   2019نے قومی مفاد کا خیال نہیں کیا اور اپنی انا کو ترجیح دی اور 

کالجوں کا معائنہ کرنے پر اڑے رہے۔ نتیجے کے طور ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل  

جز کو  ایجوکیشن نے دورہ پاکستان منسوخ کر دیا جس سے پاکستان کے میڈیکل کال

کچھ خطرات الحق ہو گئے۔پاکستان میڈیکل کمیشن کے ارکان کی تقرری کے دن سے  

ہی پی ایم سی کو تنازعات نے گھیر لیا تھا۔میرٹ کے برعکس تعینات ممبرز پر توقع  

نہیں کی جاسکتی تھی کہ میرٹ فیصلے کریں۔میرٹ کے برعکس کونسل کی نامزدگی  

نے آئے۔ غیر قانونی سور ٹیسٹنگ کمپنی  کے بعد پی ایم سی کے میگا سکینڈلز سام

ایک ایسا سکینڈل ہے جوکہ اربوں کا گھپال ہے۔ پاکستان کی پوری میڈیکل کمیونٹی  

میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب پاکستان میڈیکل کمیشن نے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں  

میں داخلے کے لیے اہم انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کرانے کے لیے عجلت میں  

اربوں روپے کا غیر قانونی کمپنی کو ٹھیکہ نجی کمپنی کودے دیا۔سینکڑوں اور  

ہزاروں طلباءکے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ کمپنی نے جلدی جلدی میں پورے  

پاکستان میں ایم ڈی کیٹ کے امتحان کا انعقاد کیا اور غلط نتائج کا اعالن کردیا جس  

گیا۔ طلباءکے احتجاج پر کمپنی نے رزلٹ پر نظر    سے ہزاروں طلباءکا کیریئر تباہ ہو 

ثانی کی اور اس طرح ٹیسٹ کے نتائج کی ساکھ کو مزید مجروح کیا گیا ۔پی ایم سی  

حکام نے اشتہار کے ذریعہ دوسری بار پھر ٹپس نامی کمپنی کوکنٹریکٹ دینے کی  



 

 

بعدپی  کوشش کی گئی لیکن ایک بار پھر کیمونٹی اور اسٹیک ہولڈز کے احتجاج کے  

 ایم سی کے عہدیداروں نے مذکورہ ایوارڈ کو منسوخ کردیا۔ 

 

 

 

 

روپے تھی اسے بڑھا   600میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی قیمت پچھلی حکومت میں محض  

روپے کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کے عوام کی جیبوں پر حملہ تھا۔ غیر قانونی    6000کر 

اور ناتجربہ کار کمپنی نے سینکڑوں طلباءکے مستقبل سے کھیال گیا۔ یہ معاملہ 

اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے   ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے اٹھایا

نیشنل ہیلتھ سروسز، ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن میں بھی اس پر بحث کی گئی۔ایس او  

اے آر ٹیسٹنگ کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ میڈیکل کالجز کی  

کی  درجہ بندی ایک بڑا سیکنڈل ہے۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے من پسند کالجوں  

حمایت کی اورکچھ کالجونکو نظرانداز کیا گیاجو کہ قانون کے مطابق نہیں کیا جاسکتا 

ہے۔پاکستان میڈیکل کمیشن صرف کالجوں کے لیے کم از کم معیارات مقرر کر سکتا 

ہے۔ مزید برآں پی ایم سی نے عدالت میں تحریری ضمانتیں جمع کرائیں جس میں کہا 

ی درجہ بندی کو عام نہیں کیا جائے گا اور یہ معاملہ کا  گیا تھا کہ فرضی معائنہ پر مبن

فیصلہ کرنے کااستحقاق ایچ ای سی کا ہے لیکن بعد میں پتہ چال کہ درجہ بندی کرتے  

ہوئے من پسند میڈیکل کالجز کو نوازا گیا۔ مالی فائد دیتے ہوئے مرضی کی فیس  

میڈیکل کالجز کو    وصول کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ پی ایم سی نے من پسند

بغیر منظوری کے سیٹوں میں اضافہ بھی دیا گیا۔اگر آڈٹ کیا جائے تو بے ضابطگیاں 

سامنے آئیں گی۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلوں کا گھپال کیا گیا۔ پی ایم سی کے  

ممبران کے پاس تجربہ نہ ہونے کے باعث اور خراب پالیسیوں کی وجہ سے داخلہ کا 

ہوا ہے۔ داخلے کا عمل بتدریج کئی دہائیوں میں تیار ہوا تھا لیکن پی ایم سی  عمل متاثر 

کے ممبران کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔طلباءکی ترجیح میں پہلے سرکاری شعبے کے  

میڈیکل کالجوں میں ایم بی بی ایس میں داخلوں کا وقت دیا جاتا تھا۔ پی ایم سی نے  

یڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں کوئی فرق نہیں  پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کے م 

رکھا اور داخلوں میں خلل ڈاال جس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ڈینٹل کالجوں  

کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ناقص پالیسی کی وجہ سے بہت کم داخلے ہوئے  

 دیا اور پی ایم سی کی طرف سے داخلے کی آخری تاریخ نے مزید داخلوں کو روک 



 

 

 

 

 

جس سے ملک میں سیکڑوں نشستیں خالی رہیں اور پرائیویٹ ڈینٹل کالجز کو بقا کے  

شدید خطرے میں ڈال دیا گیا۔میرٹ کے بغیر پی ایم سی کے عہدیداروں نے ایم ڈی  

کیٹ پاس کردہ نمبرز کے فیصدکو بڑھایا گیا جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت اور  

اختالفات کے بیج بوئے جو کہ وفاق کے لیے ایک  صوبائی حکومتوں کے درمیان 

خطرناک عالمت ہے۔ نتیجے کے طور پر، سندھ حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی  

اور صوبے کے مختلف نجی کالجوں میں داخلوں کے لیے میرٹ کو کم کیا۔پی ایم سی  

کے موجودہ ممبران کی تقرریاں قانونی طریقہ کار سے نہیں کی گئیں بلکہ اقربا 

وری اور جانبداری سے کی گئیں ہیں اور انہیں کالعدم قرار دینے کی ضرورت ہے  پر

اور ان اہم عوامی عہدوں پر مشتہر کیا جائے۔ سرچ کمیٹی کی سفارشات پر اشتہار کے  

ذریعے سے پی ایم سی ممبرز کا تقرر کیا جائے۔وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز  

سے اپیل ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن  شریف اور وفاقی وزیر صحت عبدالقادرپٹیل 

کے ممبران کی اشتہارات اور مقابلے کے مناسب عمل کے ذریعے سے نئے سرے  

سے منتخب کیا جانا چاہیے کیونکہ میرٹ مشتمل ایک نئی ریگولیٹری باڈی ہی طب  

 کے شعبے میں انقالب برپا کر سکتی ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

می ایگزیکٹو سیکرٹری پامی سینٹرل سیکریٹریٹ پا  
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