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اسالم آباد (نمائنده جنگ) ایوان باال کو بتایا گیا گزشتہ پانچ سال کے دوران حکومت نے42.1ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ

لیااور 20ارب ڈالر کی رقم واپس کی گئی جبکہ پچھلے دس سال ( 2008سے 2018 )کے دوران 69.174 ارب ڈالر کے

غیرملکی قرضے لئےگئے اور اس عرصہ کے دوران 47.08 ارب ڈالر کے قرضے واپس کئے گئے،سٹیٹ بینک سے

2400ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ، صرف گذشتہ سال 1200ارب روپے لئے گئے،کرنٹ اکائونٹ کرائسز کے حوالے

سے ہمیں فوری فیصلے کرنا ہونگے، سی پیک منصوبوں پر کام کرنیوالے چینی مزدوروں کی حفاظت کیلئے مسلح افواج

کا 9 منظم بٹالین 9229 جوانوں اور سول مسلح افواج کے 6 ونگز 4502 جوانوں پر مشتمل سپیشل سیکورٹی ڈویژن

تشکیل دیا گیا ہے، حوالہ، ہنڈی، دہشتگردی میں پیسہ استعمال کرنے اور کرنسی سمگلنگ روکنے کے حوالے سے

وزیراعظم کی زیر صدارت اعلٰی سطح اجالس پیر کو ہوگا جس میں ان معامالت پر اہم فیصلے کئے جائیں گے، سکوک

بانڈ جاری کرنیکا اصولی فیصلہ کرلیاگیا ہے،اچھی پالیسیوں کو جاری رکھا جائیگا، جمعہ کو وقفہ سواالت کے دوران

تحریری جواب میں وزیر خزانہ اسد عمر نے ایوان کو بتایا یکم جوالئی 2013سے 31مارچ 2018تک حکومت نے

42.1ارب کا بیرونی قرضہ حاصل کیا اور 20ارب ڈالر کے قریب رقم واپس کی گئی ، اسلئے اس عرصے میں بیرونی

قرضوں کی نیٹ موبالئزیشن 22.1ارب ڈالر تھی، حکومت نے 7ارب

ڈالر فارن کرنسی بانڈز کے ذریعے حاصل کئے اور اس عرصہ کے دوران اس مد میں 1.25ارب ڈالر کی رقم واپس کی

گئی، مارچ 2018کے اختتام پر بیرونی سرکاری قرضے 69.3ارب ڈالر ریکارڈ کئے گئے، تحریری جواب میں مشیر

پارلیمانی اموربابر اعوان نے بتایا این ٹی ایس کمپنیز آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ شده غیرمنافع بخش اداره ہے ایسا

کوئی قانون نہیں جو این ٹی ایس کو امتحانات لینے کا اختیار دیتا ہو ،سرکاری ادارے بھرتیوں کیلئے کسی تیسرے

ادارے کی خدمات حاصل کرتے ہیں جس میں این ٹی ایس بھی ایک اداره ہے ، اس طرح کے 22ادارے ہیں جن میں

زیاده تر نجی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں بھرتیوں کیلئے امتحانات لینے کیلئے سرکاری اداروں کا تیسرے ادارے کی خدمات

حاصل کرنا ڈویژن کی پالیسی کے تحت آتا ہے ، این ٹی ایس کے حوالے سے قانون اور اسکے مالکان سے متعلق سوال

پر ایوان میں بحث ہونی چاہئے ڈپٹی چیئرمین نے کہا وقفہ سواالت میں اس پر بحث نہیں ہو سکتی نہ ہی آپ بحث کرا

سکتے ہیں ، موور بھی نہیں لٰہذا یہ سوال ٹیک اپ نہیں ہو سکتا، وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار نے بتایا سی پیک

منصوبوں کےچینی مزدوروں کی حفاظت کیلئے مسلح افواج کا 9 منظم بٹالین 9229 اور سول مسلح افواج کے 6 ونگز

4502 جوانوں پر مشتمل سپیشل سیکورٹی ڈویژن تشکیل دیا گیا ہے، سول مسلح افواج میں منظور شده 4502 آسامیوں پر

4491 افراد کو کوٹہ کی بنیاد پربھرتی کیاگیا، حکومت سی پیک کے حوالے سے تمام معامالت پر غور کر رہی ہے،

سیکورٹی فرا ہم کرنا حکومت اور متعلقہ صوبوں کی ذمہ داری ہے ،ار کا ن کی درخواست پر قائم مقام چیئرمین نے

سینٹ کی سی پیک کے حوالے سے سپیشل کمیٹی کو یہ سوال بھجوا دیا ، وزیر خزانہ نے بتایا ملک میں ٹیکس ادا

کرنیوالوں کی تعداد 16الکھ 22ہزار 215جبکہ اصل میں 10 الکھ ہے، گزشتہ چار سالوں میں انکم ٹیکس کی مد میں

4334.99بلین روپے کی رقم جمع کی گئی، ٹیکس دہندگان اور فائلرز میں فرق کرنا ہوگا ٹیکس دہندگان کی تعداد 10 سے

بڑھا کر 30 الکھ کرنیکی گنجائش موجود ہے، حکومت جامع ٹیکس اصالحات حکمت عملی بنائیگی، آئنده ہفتے اس حوالے

سے اہم اجالس ہوگا۔

https://jang.com.pk/news/543203#_
https://jang.com.pk/category/today-newspaper/topstory

