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2019،  ستمبر    07 
 
 

 ڈیٹ اپ کو یونٹس پیمائشی کا ٓار بی ایف فراہمی، کی سہولت میں تجارت

فیصلہ کرنیکا  
 کی سہولت میں تجارت پر ہدایت کی زیدی شبر محمد سید ٓار بی ایف چیئرمین)  رپورٹر س کامر(  ٓاباد اسالم

 تک ہفتے ٓائندہ اسکو اور ہے کیا فیصلہ کا کرنے ڈیٹ اپ کو یونٹس پیمائشی نے ٓار بی ایف کیلئے فراہمی

 جاری کے ریونیو ٓاف بورڈ فیڈرل جائیگا، دیا کر جاری نوٹیفکیشن کا یونٹس نئے جائیگااور لیا کر مکمل

 مشکالت درپیش سے حوالے کے یونٹس کے پیمائش کو کنندگان برٓامد اور کنندگان درٓامد مطابق کے اعالمیہ

 و ایم او کویو یونٹس پیمائشی کیلئے بنانے مطابق کے معیار االقوامی بین کو ڈیٹا تجارتی قومی مدنظر کے

 صرف نہ بدولت کی یکسانیت اس ہے، رہا جا بنایا یکساں میں روشنی کی ہدایات کی ٓارگنائزیشن کسٹمز ورلڈ

 مرحلے کے کرنے تخمینہ بلکہ ہے ٓاتی میسر ٓاسانی میں کرنے موازنہ اور مرتب کو اعدادوشمار تجارتی

 ایف مرتبہ ٓاخری کو یونٹس پیمائشی سٹینڈرڈ ہے، ہوتی تر تیز کلیئرنس کی اشیاء اور ہے ٓاتی ٓاسانی بھی میں

 گئی الئی نہیں تبدیلی کوئی میں اس میں عرصہ کے سال سات اور تھا کیا ٹیفائی نو میں2012 سال نے ٓار بی

 میں تجارت کہ تا ہے رہا جا کیا اپڈیٹ کو یونٹس پیمائشی میں روشنی کی ہدایات کی ٓار بی ایف چیئرمین ،

 نئی کہ تا جائیگا جایا لے میں مرحلے کے تکمیل اندر کے ہفتہ ایک کو مشق اس سکے جا الئی ٓاسانی

 یونٹس پیمائشی کے درٓامدکنندگان اور برٓامدکنندگان بدولت کی جس سکے جا کیا نوٹیفائی کو یونٹس پیمائشی

 کے ٓارڈر جنرل کسٹمز ،نئے ٓائےگی میسر ٓاسانی تجارتی انکو اور گا سکے جا کیا حل کو مسائل متعلقہ سے

 کو یونٹس پیمائشی نوٹیفائیڈ نئے وہ کہ گی جائیں کی جاری ہدایات کو دفاتر فیلڈ کسٹمز تمام بعد کے اجراء

 یونٹس پیمائشی نئی کو انوائس اور بل اپنے کو ایجنٹس شپنگ اور ایجنٹس کلیرنگ ، درٓامدکنندگان اپنائے،

۔ہونگے بھرنے مطابق کے  

 


