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2019،  نومبر    08 
 

آر بی ایف چیئرمین گیا، سے طریقے قانونی نہیں قانونی غیر پیسہ ملک بیرون  
 طریقے قانونی نہیں سے طریقے قانونی غیر پیسہ ملک بیرون کہ ہے کہنا کا زیدی شبر آر بی ایف چیئرمین :ٓاباد اسالم

۔گیا سے  
 

۔ ہوا اجالس کا خزانہ کمیٹی قائمہ کی اسمبلی قومی صدارت زیر کی عمر اسد چیئرمین میں آباد اسالم ہاؤس پارلیمنٹ

 ہے، آتا نظر عنصر سیاسی میں پڑتال جانچ کی پاکستان میں ایف ٹی اے ایف کہ کہا نے عمر اسد دوران کے اجالس

 ہے جارہا کیا ظاہر خدشہ کا لسٹ بلیک پھر اور ہے میں لسٹ گرے ابھی پاکستان تھا، میں لسٹ بلیک پاکستان میں 2010

 کہ ہے جارہا کہا سے پاکستان ہیں، آرہے سامنے مطالبات نئے پھر اب۔ ہے نہیں شامل میں لسٹ بلیک افعانستان لیکن

 سازی قانون نے ایف ٹی اے ایف گیا، ڈاال میں کرجیل لگا ہتھکڑیاں کو لوگوں کتنے گیا، دیا قرار مجرم کو لوگوں کتنے

۔ہے گیا دیا قرار کمزور کو کوآرڈینیشن درمیان کے صوبوں اور وفاق ملٹری، سول اٹھائے، سواالت بھی پر معیار کے  
 

 چکا رہ میں لسٹ گرے کی ایف ٹی اے ایف بار دو پاکستان کہ تھا کہنا کا اظہر حماد امور اقتصادی وزیر وفاقی پر جس

 7 رپورٹ دوسری اپنی پاکستان ہوگا، میں فروری وسط اجالس اگال کا ایف ٹی اے ایف میں بارے کے پاکستان ہے،

 پالن ایکشن نکاتی 27 یہ ہے، گیا دیا پالن کا جے آر سی آئی میں 2018 فروری کو پاکستان گا، کرے پیش کو جنوری

 کرلیا درآمد عمل نکات پر 17 تک اب نے حکومت۔ تھا ہوا نہیں درآمد پرعمل نکات 22 آئے میں حکومت ہم جب ہے،

 میں بارے کے پاکستان میں 2019 فروری ایف ٹی اے ایف گا، کرے پیش رپورٹ حتمی کو جنوری 7 پاکستان۔ ہے

 تعینات کنسلٹنٹ ٹیکنیکل لیے کے اس ہیں، چاہتے کرنا مکمل سال اگلے پالن ایکشن کا جے آر سی آئی گا، کرے فیصلہ

۔ہیں کررہے معاونت بینک ورلڈ اور بی ڈی اے ایف، ایم آئی اور ہیں گئے کردیئے  
 

’ گئے سے طریقے قانونی پیسے ملک بیرون ‘ 

 

 بیرون کہ کہا سے حوالے کے پیسوں گئے بھجوائے ملک بیرون نے زیدی شبر آر بی ایف چیئرمین دوران کے اجالس

 باہر کر خرید ڈالر شخص بھی کوئی پہلے سے 2018 گیا، سے طریقے قانونی نہیں سے طریقے قانونی غیر پیسہ ملک

 ٹیکس کا روپے ارب ایک اور آیا پر عام منظر ٹیکس کا روپے ارب 4 کل پر جائیدادوں باہر سے پاکستان تھا، سکتا بھیج

۔مال  
 

’ برقرار شرط کی کارڈ شناختی قومی ‘ 

 

 لیکن ہے برقرار شرط کی کارڈ شناختی قومی پر خریداری کی زائد سے روہے ہزار 50 کہ بتایا نے آر بی ایف چیئرمین

 کی فیصد 0.5 کرکے کم سے فیصد 1.5 شرح کم سے کم کی ٹیکس پر اوور ٹرن ہوگا، نہیں درآمد عمل الحال فی پر اس

۔گئی  


