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2019،  اکتوبر    26 
 

  ٓار بی ایف چیئرمین جارہی، کی نہیں ختم شرط کی کارڈ شناختی
 کی ہزار 50 کہ کہاہے نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین) ایجنسیاں‘  رپورٹ وی ٹی‘جنگ نمائندہ( ٓاباد اسالم

 اپنی ٓار بی ایف اور نہیں غور زیر تجویز کوئی ایسی‘ جارہی کی نہیں ختم شرط کی کارڈ شناختی پر خریداری

 کے تاجروں ‘گی جائے برتی نہیں نرمی پر شرط کی کارڈ شناختی پر خریداری کی ہزار 50 لہٰذا ہے قائم پر پوزیشن

۔گا جائے کیا ہفتے اگلے اعالن کا جس ہے گئی کرلی تیار اسکیم ٹیکس فکسڈ لیے  
 

 و خزانہ کمیٹی قائمہ کی اسمبلی قومی ازیں قبل۔ کیا ہوئے کرتے گفتگو سے میڈیا نے انہوں اظہار کا خیاالت ان

۔بنایا نشانہ کا شدیدتنقید کو خزانہ وزرائے کے ٓائی ٹی پی اور لیگ ن پر شرکت عدم میں اجالسوں نے ریونیو  
 

 عدم میں اجالس کی رضاباقر ڈاکٹر بنک سٹیٹ اورگورنرا شیخ عبدالحفیظ ڈاکٹر خزانہ نےمشیرامور ارکان اپوزیشن

 کمیٹی کی خزانہ وزرائے دوران کے برس چھ نےگزشتہ کمیٹی چیئرمین کیا، کااظہار تحفظات شدید پر شرکت

۔لیں کر طلب تفصیالت کی شرکت میں اجالس  
 

 مالی رواں کہ بتایا کو کمیٹی اور دی بریفنگ پر مینجمنٹ کی قرضوں کی سال پانچ ٓائندہ نے ڈیٹ جی ڈی میں کمیٹی

 قرضے نے کمیٹی قائمہ ہوگا، کرنا واپس قرضہ ڈالر ارب7 جبکہ گا لے قرضہ بیرونی ڈالر ارب14 پاکستان سال

۔دیا کر مسترد دعویٰ حکومتی کا النے پر فیصد 50 کے پیداوار مجموعی  
 

 درمیانی کوئی حوالےسے کے شرط کی کارڈ شناختی کہ بتایا کو کمیٹی نے زیدی شبر سید ٓار بی ایف چیئرمین

 زیر کی اسدعمر اجالس کا کمیٹی قائمہ ہے، ہوا کم کاروبار سے شرط کی کارڈ شناختی گے،کیونکہ نکالیں راستہ

 بھی تکرار میں کمیٹی چیئرمین اور ارکان اپوزیشن پر معاملے کے شرکت عدم کی خزانہ امور ہوا،مشیر صدارت

۔ہوئی  
 

 مہنگائی کہ کہا نے پاشا غوث عائشہ ہے، رہتی خالی ہی ہمیشہ کرسی کی خزانہ مشیر کہ کہا نے شاہ نفیسہ ڈاکٹر

 فائدہ کوئی کا بحث بغیر کے موجودگی کی خزانہ مشیر اور بنک پرگورنراسٹیٹ رپورٹ کی کمیٹی ذیلی متعلق سے

۔نہیں   
 

 تھے، ٓاتے نہیں میں کمیٹی بھی ڈار اسحاق وزیرخزانہ میں حکومت دور گزشتہ کہا نے عمر اسد کمیٹی چیئرمین

 پوائنٹ کو موجودگی عدم کی خزانہ مشیر کہا نے کھر ربانی حنا ٓائے، نہیں میں اجالس کبھی بھی اسماعیل مفتاح

۔ہے ہوئی مایوسی سخت پر اس کرتی نہیں اتفاق سے کہنے اسکورنگ  


