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2019،  اگست    09 
 

 نہیں معلوم گیا، مل ڈیٹا کا دولت ڈالر ارب 8 سے 7 کا پاکستانیوں ملک بیرون

  شبرزیدی ہے، باہر پیسہ کتنا
 کا پاکستانیوں ملک بیرون کہ ہے کہا نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین)  رپورٹر کامرس ، ہاشمی تنویر(  ٓاباد اسالم

 عرب متحدہ ہے ملک بیرون پیسہ کتنا کا پاکستانیوں کہ نہیں معلوم یہ ، ہے گیا مل ڈیٹا کا دولت ڈالر ارب 8 سے 7

 سے اکائونٹس ملک بیرون ڈالر الکھ80کروڑ88 ہے، ہورہی بات پر تبادلے کے معلومات بھی سے حکام کے امارات

 خزانہ کمیٹی قائمہ صدارت زیر کی عمر ہیں،اسد جارہی کی تحقیقات خالف افرادکے1980 جاچکا، کیا ریکور ٹیکس

 کرلی طلب تفصیالت کی جات اثاثہ ، دولت کی پاکستانیوں ملک بیرون دیگر اور دبئی ، پانامہ میں جس ہوا اجالس کا

 میں2018 سال ذریعے کے ڈی سی او کہ بتایا نے حکام ٓار بی ایف میں خزانہ کمیٹی قائمہ کی اسمبلی ،قومی گئیں

 زیر کی عمر اسد اجالس کا کمیٹی خزانہ اسمبلی قومی ، ہے چکا ہو موصول ڈیٹا کا پاکستانیوں سے ممالک28

 فار ٓارگنائزیشن( ڈی سی ای او کہ بتایا نے) ٹیکسز نیشنل انٹر(  ڈاائریکٹر ٓار بی ایف ہوا، کو جمعرات صدارت

 کی جس ہوا موصول ڈیٹا کا اکائونٹس ہزار52 الکھ ایک سے ممالک28بعد رکنیت کی) ڈویلپمنٹ و کوٓاپریشن اکنامک

 افراد،378 حامل کے مالیت زائد یا ڈالر الکھ10 سے میں ان گیا کیا الگ کو ڈیٹا پاکستانیوں57450 بعد کے جانچ

 ایک ، افراد154 کے ڈالر الکھ سات سےساڑھے ڈالر الکھ افراد،پانچ123تک ڈالر الکھ10 سے الکھ سات ساڑھے

 بیرون صرف ہیں افراد11201 تک ڈالر الکھ ایک سے ڈالر ہزار ،ایک افراد1325 تک ڈالر الکھ پانچ سے ڈالر الکھ

 کی تحقیقات خالف کے جن ہے گیا بنایا ہدف کو افراد1980 کل ، ہیں ڈالر ارب 5 پاس کے پاکستانیوں 378ملک

 میں ان گئی لی کر مکمل پڑتال افرادکےجانچ453 سے میں افراد1980 ان کہ بتایا نے حکام ٓار بی ایف ہیں، جارہی

 کے افراد19 ، لی ایمنسٹی ٹیکس میں2019 سال نے72 ، لی لے ایمنسٹی ٹیکس میں2018 سال نے افراد115 سے

 لی کر مکمل تک نومبر30 جو ہیں جاری تحقیقات خالف کے افراد247 جبکہ ہے گئ لی کر مکمل کارروائی خالف

 ہے، جاچکا کیا ریکور ٹیکس سے اکائونٹس ملک بیرون ڈالر الکھ80کروڑ88 تک اب کہ بتایا نے حکام ، جائیںگی

 سے ممالک تمام سوا کے اسرائیل پاکستان ہیں، ممالک ممبرز 102 کے ڈی سی ای او کہ بتایا نے حکام ٓار بی ایف

 کو ممالک41 نے پاکستان جبکہ کیا فراہم ڈیٹا کو پاکستان نے ممالک28 میں2018 سال گا، کرے تبادلہ کا معلومات

 اور دبئی ، پانامہ میں اجالس ٓائندہ نے ہوگا،کمیٹی موصول ڈیٹا سے ممالک80 ہے توقع سال اس اور کیا فراہم ڈیٹا

 کہ کی ہدایت کو ٓار بی ایف اور لیں کر طلب تفصیالت کی جات اثاثہ اور دولت کی پاکستانیوں ملک بیرون دیگر

۔ جائے کیا ٓاگاہ سے رفت پیش اور تفصیالت تمام کی ڈی سی ای او میں نومبر  

 


