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  مجبور پر جانے الہور کیلئے کلیئرنس کی کنسائمنٹ تاجر کے کراچی
 مسائل ،پالیسی فقدان کا نفاذ کے پالیسی یکساں لئے کے بھر ملک میں کسٹمز محکمہ) افضل سہیل:رپورٹ( کراچی

 ڈبل ہے، نافذ سسٹم الگ الگ کا کلیئرنس کی کنسائنمنٹ میں الہور کسٹمز جبکہ الگ میں کراچی کسٹمز باعث کے

 ،امپورٹرز ہیں مجبور پر جانے الہور لیے کے کلیئرنس کی کنسائمنٹ اپنی بھی تاجر کے کراچی سے وجہ کی سسٹم

 کراچی لیے کے کلیئرنس کسٹمز کی کھلونے اور نےکراکری کسٹمز مطابق کے معلومات والی ہونے حاصل سے

 منتقل پر پورٹ ڈرائی الہور سے تیزی بزنس تمام کا کراچی کہ ہے یا کر متعارف نظام ایسا سے عرصے کچھ میں

 تی ہو میں وغیرہ گتے یا کارٹن جس پیکنگ کی کھلونے اور کراکری تحت کے نظام نئے میں ،کراچی ہے رہا ہو

 سے چین میں الہور جبکہ ہے جارہی کی وصول ڈیوٹی پر اس کے کر شامل میں وزن کے پروڈکٹ بھی کو اس ہے

 ہے جاتی دی رعایت میں وزن یعنی ٓار ٹی ، تک گرام کلو2500 سے1500 پر کنٹینر ایک کے سیٹ ڈنر والے ٓانے

 کی ٓار ہے،ٹی جارہا دیا ٓار ،ٹی کا گرام کلو1250 سے1000 پر پورٹ ڈرائی الہور پر کنٹینر ایک کے کھلونوں جبکہ

 ہے، پرتی کرنا ادا ڈیوٹی اضافی کی تک الکھ5سے3 پر کنٹینر ایک کو امپورٹرز کے کراچی سے ملنے نہ سہولت

 پیکنگ کیونکہ تھی پریکٹس یہ عرصے طویل بھی میں کراچی ہے پریکٹس یہ میں بھر دنیا کہ ہے کہنا کا امپورٹرز

ہماری تاہم نہیں جائز طرح بھی کسی ڈیوٹی کی پروڈکٹ پر  

 صدر کےسابق ایشن ایسوسی ایجنٹس کسٹمز ،کراچی جارہی دی نہیں توجہ ف ٖ◌ طر اس باوجود کے درخواستوں

 اس کہ تھا کہنا کا ان۔ چاہئیں نے ہو نہیں قانون2 کے کسٹمز میں بھر ملک کہ ہے کہنا میں سلسلے اس کا اعجاز خرم

 فیصد60 کی کھلونے اور کراکری میں عرصے کچھ گزشتہ۔ہے رہا ہو تباہ کاروبار سے فیصلوں کے طرح

 چاہیے لینا نوٹس کا بات اس کو کسٹمز ممبر اور ٓار بی ایف چیئرمین ہیں جارہی پورٹ ڈارئی الہور کنسائمنٹ

 فروخت سمیت پیکنگ اورکھلونے سیٹ ڈنر کے کراکری میں مارکیٹ کہ ہے موقف کا حکام کسٹمز جانب دوسری

۔ ہے جارہی کی وصول ڈیوٹی کسٹمز پر پیکنگ لیے اس ہیں ہوتے  

 
 
 


