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  دیگا جوڑ کو وزارتوں48 وئیر سافٹ کا ارب ؍24 کلیئرنس، کنٹینرز
 کنٹینرز کیلئے مقاصد برٓامد اور درٓامد نے پاچاموتو االنگو ڈائریکٹر کنٹری کے بینک عالمی) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 کے ادارے سرکاری اور ایک کیلئے چالنے) ڈبلیو ایس این( ونڈو سنگل نیشنل بیسڈ الئن ٓان کیلئے کلیئرنس کی

 ہے کہا ہوئے کرتے تسلیم کو اعتراضات ان نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین۔ اٹھادئیے اعتراضات پر قیام مجوزہ

 کام میں سیکٹر پبلک مسئلہ اہم کیلئے ٓار بی ایف لیکن نہیں اچھی ساکھ کی اداروں ملکیتی ریاستی میں پاکستان کہ

 اچھے پر ڈبلیو ایس این کر دے تشکیل نظام ہائبرڈ ہم کہ تھا کہنا مزید کا ان۔ ہے تالش کی قوت افرادی قابل کیلئے

 ٓار بی ایف سے فنڈنگ کی)  روپے پاکستانی کروڑ ؍23 ارب ؍24 تقریبًا( ڈالرز ملین 160۔ گے کریں پیش سالوشنز

 پوائنٹس خارجی اور داخلی جو ہے رہا کر تیار ویئر سافٹ کیلئے رابطے کے ریگولیٹرز اور ڈویژنز وزارتوں، 48

 کہ تھا کہنا کا ٓار بی ایف چیئرمین۔ گا پاجائے تشکیل تک 2021 سسٹم نیا یہ۔ گا دے کلیئرنس کی سازوسامان پر

اچھی کیلئے حصول کے عمل باہمی کم سے کم کیلئے مقصد کے کلیکشن ٹیکس حکومت  

 سے حوالے کے ڈبلیو ایس این اور رپورٹرز منتخب۔ ہے چاہتی کرنا پیش تصور کا نظام گورننس ای اور گورننس

 ایکسپورٹرز اور امپورٹرز نے پاکستان کہ تھا کہنا کا ان ہوئے دیتے بریفنگ کو نمائندے کے پارٹنرز االقوامی بین

 فوری کے نظام گورننس ای تحت کے فیصلے پالیسی حکومتی کے عملدرٓامد پر پراجیکٹ ونڈو سنگل نیشنل کیلئے

میں کراچی ہفتے گزشتہ نے کسٹمز کے ٓار بی ایف۔ ہے کیا فیصلہ کا حصول  WEBOC-Global ۔ ہے کیا ٓاغاز کا

 ہوئے کرتے گفتگو دوران کے بریفنگ۔ ہے جاسکتی کی ہی سے گھر فائلنگ ڈی جی کہ جیسے پراسیسز کسٹمز تمام

 کے ٓاسانی میں کرنے کاروبار کے بینک عالمی کہ کیا ٓاگاہ نے ٓاغا اویس جواد ڈاکٹر رکن کے ٓاپریشنز کسٹمز

 29 میں رینکنگ گلوبل کی پاکستان تحت کے ٹریڈ بارڈر کراس متعلق سے اظہاریئے کے 2019 برائے سروے

ہی پہلے پر ونڈو سنگل کسٹمز کردہ تیار پر طور ملکی کہ تھا کہنا کا ان۔ ہے ٓائی بہتری تک پوزیشنز  WeBOC کی 

 کہ دیا زور نے انہوں۔ ہے نمٹتا سے فیصد 90 کے تجارت بیرونی کی پاکستان جو ہے ہوچکا عملدرٓامد میں صورت

 متعلقہ ساتھ ساتھ کے حمایت سیاسی مسلسل کیلئے کامیابی کی اس اور ہے داری ذمہ پیچیدہ نہایت ایک ڈبلیو ایس این

۔ہوگی ضرورت کی تعاون کے پارٹنرز ڈویلپمنٹ اور اداروں حکومتی  


