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اسالم آباد (نمائنده جنگ) وزیر خزانہ اسد عمر نے سینٹ میں رضا ربانی اور شیری رحٰمن کے نکات کا جواب دیتے

ہوئے کہا ابھی تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں اس سے

قبل ہم 12 بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں سارے قرضے چین سے نہیں لئے جب سے آفس سنبھاال ہے این ایف

سی ایوارڈ پر کام شروع کر دیا ہے یہ پہلے ہی دو سال لیٹ ہو چکا ہے تمام معامالت پارلیمنٹ سے منظور کرائیں گے

پارلیمنٹ میں سینئر لوگوں سےگائیڈ الئن لوں گا اس پر رضا ربانی نے وضاحت کی کہ انکے دور میں این ایف سی

ایوارڈ کے حوالے سے بہت کام ہوا میری دو رولنگ بھی ہیں مگر اجالس نہ ہوئے،پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان

نے بتایا کہ سی پیک منصوبوں پر کام کرنیوالے کنٹریکٹر زکے چیک باؤنس ہوگئے انکی ادائیگی کی جارہی ہے، 29جون

کو یہ چیک جمع کرائے گئے اسکی کلیرنگ ایجنسی سٹیٹ بینک ہے، این ایچ اے والوں نے بتایا فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں

تمام چیکوں کو کلیئر کیا جارہا ہے ،اس سے قبل محسن عزیز نے کہا این ایچ اے بڑ ے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا

ہے کنٹریکٹروں کے 5ارب کے چیک باؤنس ہوئے ہیں بعد میں ایک ارب کے کلیئر کرا دیئے گئے رقم نہ ملنے کی وجہ

سے بہت سے منصوبے تاخیر کا شکار ہورہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما ءشیری رحٰمن نے نکتہ اعتراض

پراظہارخیال کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کل وزیراعظم نے سینٹ میں جوخطاب کیا قابل

ستائش ہے ہمیں توقع تھی وه ہونے والی سیاسی بحث میں شریک ہوتے، اپوزیشن نے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ

کیا ، انتخابات میں صرف آر ایس ٹی کا معاملہ نہیں ہم ایوان میں اسلئے آئے کہ جمہوری سسٹم چلے پنجاب میں

گذشتہ روز ایک افسر کی ٹرانسفر کی گئی جسکا جواب نہیں دیا گیا نیشنل ایکشن ٹاسک فورس کی رپورٹ بھی آئی ہے یہ

بھی سننے میں آ رہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں کٹوتی کی جا رہی ہے افواہیں گردش میں ہیں حکومت کے پاس

اختیارت بھی نہیں ہم بھی ہمیشہ الئن میں کھڑے ہوتے ہیں مگر سوشل میڈیا پر دھوم نہیں مچائی، میڈیا پر سنسر شپ

کی باتیں ہو رہی ہیں ، شبلی فراز نے چیئرمین سے کہا آپ ایجنڈا کو پہلے فالو کریں پھر بحث کرا لیں۔
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