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  جائیگا؟ بنایا خزانہ وزیر سے مشیر کو شیخ حفیظ قبل سے بجٹ
 سے حیثیت کی امور اقتصادی و مالیات خزانہ، مشیر کے وزیراعظم شیخ حفیظ ڈاکٹر) بٹ طارق(  ٓاباد اسالم

 استحقاق کا سربراہی کی کمیٹی کابینہ پر توانائی اور کمیٹی کابینہ پر نجکاری کمیٹی، رابطہ اقتصادی

 ماہر سیکٹر پبلک ایک جبکہ ہیں کرسکتے ایسا شیخ حفیظ ڈاکٹر رائےمیں کی ماہر ٓائینی ایک ہیں؟ رکھتے

 ایک تحت کے ٓائین کہ بتایا نے سجاد عمر بیرسٹر پر کرنے رابطہ۔ کرسکتے نہیں ایسا وہ ہے موقف کا

 ، مملکت صدر کہ ہے واضح میں93 ٓارٹیکل کے ٓائین۔ ہے سکتا بن سربراہ کا کمیٹی کسی ایسی مشیر

 ہوتا الگو سے حوالے اس بھی 57 ٓارٹیکل۔ کرسکتے نہیں مقرر مشیر زائد سے5 پر مشورے کے وزیراعظم

 اور شریک میں کارروائی پارلیمانی وہ تاہم ہوتا، نہیں حقدار کا دینے ووٹ مشیر مطابق کے سجاد عمر۔ ہے

 مذکورہ کہ ہے کہنا کا ماہر سیکٹر پبلک پر شرط کی کرنے نہ ظاہر نام۔ ہے ہوسکتا رکن کا کمیٹی کسی

 مصطفیٰ بھی نے کورٹ سپریم۔ ہے کرسکتا رکن کا کابینہ صرف نہیں مشیر کوئی قیادت کی کمیٹیوں

۔جاسکتے کئے نہیں تفویض کو اور کسی اختیارات کے کابینہ کہ دیا قرار میں کیس امپیکس  

۔ ہے ٓائینی غیر اور متنازع تقرری کی شیخ حفیظ ڈاکٹر طرح اس۔ ہوتا نہیں رکن کا کابینہ مشیر جبکہ

 اپنےگزشتہ نے پارٹی پیپلز۔ کرسکتا نہیں صدارت کی کمیٹیوں ان مشیر منتخب غیر کوئی میں نظام پارلیمانی

 برس گزشتہ۔ تھا کرایا منتخب سینیٹر کو شیخ حفیظ ڈاکٹر لئے کے بچنے سے پیچیدگی ٓائینی کسی میں دور

 قبل گھنٹوں چند سے جانے کئے پیش بجٹ کو اسماعیل مفتاح خزانہ مشیر کے وزیراعظم وقت اس میں اپریل

 مسلسل ہوئے ہوتے نہ رکن کے پارلیمنٹ وہ طرح اس۔ بنایا خزانہ وزیر) 9(92 اور) 1(92 ٓارٹیکلز کے ٓائین

 کے پارٹی پیپلز میں سربراہی کی بھٹو بینظیر میں دہائی کی ء1990۔ تھے سکتے رہ فائز پر وزارت ماہ6

۔ گیا دیا کرنے نہیں پیش بجٹ انہیں لیکن تھے، خزانہ مشیر طاقتور بڑے جعفری اے وی میں حکومت دور

 ہی خزانہ وزیر میں حاالت عام۔ تھا کیا پیش بجٹ نے پراچہ الحق احسان خزانہ مملکت وزیر جگہ کی ان

 وزیراعظم پر ہونے مستعفی کے عمر اسد خزانہ وزیر۔ ہے ہوتا سربراہ کا کمیٹیوں اختیاراتی اعلیٰ مذکورہ

 میں اسمبلی قومی وہی ماہ ٓائندہ۔ بنایا سربراہ کا کمیٹیوں ان کو شیخ حفیظ ڈاکٹر خزانہ مشیر نے خان عمران

۔گے کریں پیش بجٹ وفاقی  


