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2020، جنوری   03 
 

تیار پر رائے اتفاق مشاورت، سیاسی میں جمہوریت عمران  
 میں کاروبار فیصلہ مشکل کا ترمیم میں ٓارڈیننس نیب کہ ہے کہا نے خان عمران وزیراعظم) ایجنسیاں(ٓاباد اسالم

 سے حوالے اس ‘ہے گیا کیا لئے کے بچانے سے پکڑ کی نیب پر غلطیوں کی ضابطہ کو کریسی بیورو اور ٓاسانی

۔ہے سکتا جا بڑھا ٓاگے ہی سے رائے اتفاق اور مشاورت سیاسی میں جمہوریت ہےکیونکہ اہم رائے اتفاق  
 

 کی سمجھانے انہیں کرکے رابطہ سے نیب چیئرمین‘چاہیے ہونا نہیں شامل میں اختیار دائرہ کے نیب کاروبار

 ہوں کرنا دور رکاوٹیں حائل میں راہ کی گورننس اور کاروبار لئے کے حل کے مسائل ملکی ہمیں کہ ہے کی کوشش

۔گا ملے روزگار کو اورلوگوں گی چلیں صنعتیں سے بڑھنے کاروبار ‘گی  
 

 نہیں ٓافس پبلک پاس کے کمیونٹی بزنس‘  تھا رہا چل نہیں کام سے وجہ کی جس تھا خوف کا نیب کو بیوروکریسی

 اظہار کا خیاالت ان۔ مچایا واویال بغیر پڑھے ٓارڈیننس ترمیمی نیب نے اپوزیشن‘سکتا بن نہیں کیس نیب پر ان‘ہے

۔کیا ہوئے کرتے خطاب سے افسران سرکاری یہاں کو جمعرات نے انہوں   
 

 بیورو میں منصوبوں ترقیاتی سے خوف کے نیب‘تھا فیصلہ مشکل ترمیم میں ٓارڈیننس نیب کہ کہا نے وزیراعظم

 گیا مچایا واویال بغیر لئے جائزہ کا فیصلہ تفصیلی کے ترمیم میں ٓارڈیننس نیب ‘تھا گیا ہو محدود کردار کا کریسی

 کی قرضوں کیونکہ تھا سال مشکل ءایک2019 سے حوالے کے معیشت ہے، گزرا سے حاالت مشکل ملک ‘ہے

 اضافہ میں قیمتوں اور دبأو پر کرنسی کمی، میں ذخائر کے زرمبادلہ ‘ہیں رہے درپیش چیلنجز بڑے سے وجہ

۔رہا سامنا کا مسائل جیسے   
 

 کی سود پر قرضوں ان حصہ ٓادھا کا ٓامدن ملکی‘ہے ہوا دبا تلے بوجھ کے قرضوں ملک کہ کہا نے وزیراعظم

 یہ ہے، ضرورت کی بڑھوتری میں سرمائے میں ملک لئے کے حل کے مسائل ان ‘ہے جاتا چال میں مد کی ادائیگی

 گی، بڑھے پیداوار زرعی اور گی چلیں صنعتیں گی، پائیں فروغ سرگرمیاں کاروباری جب گا ہو ممکن صورت اسی

۔ہے رہی جا دی توجہ پر کرنے دور رکاوٹیں لئے کے مقصد اس  
 

 اس چاہیے، ہونی نہیں مداخلت کی نیب میں معامالت کاروباری ہے، حصہ کا کوششوں انہی ترمیم میں ٓارڈیننس نیب

 گورننس اور کاروبار لئے کے حل کے مسائل ملکی ہمیں کیونکہ ہے بھجوایا بھی پیغام کو نیب چیئرمین سے حوالے

۔گی ہوں کرنی دور رکاوٹیں حائل میں راہ کی  
 

 کمیونٹی بزنس ‘تھا رہا چل نہیں کام اور تھے ہوئے ڈرے بیوروکریٹس سے وجہ کی نیب کہ تھا کہنا کا خان عمران

 پر ان نہیں ٓافس پبلک پاس کے ان تک جب‘ہے نہیں ٓافس پبلک پاس کے ان کیونکہ ٓاتی نہیں میں اختیار دائرہ بھی

۔سکتا بن نہیں کیس نیب  


