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اسالم آباد (نمائنده جنگ، مانیٹر نگ سیل، نیوز ایجنسیاں) حکومت نے نان فائلرز پر دوباره پابندیاں عائد کر دیں

جائیداد،گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے۔ قومی اسمبلی میں ضمنی بجٹ (فنانس ترمیمی بل2018)کثرت رائے سے منظور کر

لیا گیا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں،جبکہ سینیٹ کی جانب سے ترمیمی فنانس بل پر دی گئی 27میں سے

صرف ایک سفارش کو منظور کیا گیا ۔ فنانس ترمیمی بل کی منظور ی کے بعدسگریٹ، گاڑیاں، مشروبات، میک اپ،

موبائل، چاکلیٹ، ڈائپرز، جوسز، ٹافیاں، دودھ مہنگا،5900سے زائد لگژری اشیاء پر ڈیوٹی میں ایک فیصد اضافہ ہوگیا۔

وزیراعظم، وزراء، گورنرز سے ٹیکس استثنٰی واپس،ارکان اسمبلی کیلئے صحت کارڈز، انشورنس سے متعلق ترمیم بھی

مسترد کر دی گئی۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجالس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت ہوا۔ جس میں ضمنی بجٹ پر

سینیٹ کی سفارشات پر غور کیا گیا، جسکے بعد وزیر خزانہ اسد عمر نے ضمنی مالیاتی ترمیمی بل 2018 منظوری

کیلئے پیش کیا۔ اسپیکر اسد قیصر نے وائس ووٹنگ کے ذریعے بل کی

منظوری کا عمل شروع کیا تو پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاه کی جانب سے شق 2کو چیلنج کیا گیا اور اس پر دوباره

رائے شماری کا مطالبہ کیا گیا جسے اسپیکر نے منظور کرلیا۔قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی ترمیمی بل 2018کی شق

2پر رائے شماری کی گئی جسکی حمایت میں 158اور مخالفت میں 120ووٹ پڑے۔بل کی شق 4میں پیپلز پارٹی اور ایم

ایم اے کی جانب سے دی گئی ترامیم کو رائے شماری کے بعد کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا جبکہ بل کی شق

6میں پیپلز پارٹی کی رکن شگفتہ جمانی کی جانب سے ارکان کیلئے صحت کارڈز اور انشورنس سے متعلق ترمیم بھی

مسترد کر دی گئی۔ ضمنی مالیاتی ترمیمی بل منظور ہونے سے سگریٹ، گاڑیاں، مشروبات، میک اپ، ڈائپرز، موبائل،

چاکلیٹ، ٹافیاں، جوسز، دودھ سمیت سینکڑوں اشیاء مہنگی ہو گئیں، کھانے پینے کی 1800لگژری اشیاء سمیت مجموعی

طور پر 5900لگژری اشیاء پر ڈیوٹی میں ایک فیصد اضافہ ہو گا، وزیراعظم، وزراء، گورنرز سے ٹیکس استثنٰی واپس

لے لیا گیا۔
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