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2019،  اگست    30 
 

 ہوسکا، نہیں اضافہ میں وصولیوں ٹیکس نہیں، ٓاسان سفر کا بہتری معاشی

  مشیرخزانہ
 ہوئے بڑھتے نے شیخ عبدالحفیظ ڈاکٹر خزانہ مشیر کے اعظم وزیر)ڈیسک جنگ،مانیٹرنگ نمائندہ( ٓاباد اسالم

 روپے ٹریلین7.6میں سال ایک کہ کہا ہوئے کرتے دفاع کا موقف کے حکومت متعلق سے بوجھ ےک قرضوں

 کا بہتری ہوگا،معاشی منصفانہ غیر ٹھہرانا کو حکومت موجودہ دار زمہ کا کرنے شامل میں بوجھ کے کوقرضوں

 خرچ پر قرضوں کھرب2.1 سے میں محصوالت ٹیکس ، ہوسکا نہیں اضافہ میں وصولیوں ٹیکس نہیں، ٓاسان سفر

 سرکاری نئے 10 نے پڑا،حکومت لینا قرض کیلئے اخراجات سرکاری اور ترقی ، دفاعی حصہ کا صوبوں ، ہوئے

 ہیں موجود چیلنجز پر محاذ معاشی ہے، ہوگئی 17 تعداد کی ان اب اور کیا شامل میں فہرست کی نجکاری کو اداروں

 کیے اخراجات اضافی کہاں نے حکومت کہ چاہئے کرنا معلوم پہلے چاہئے ہونا عنصر کا اخالص میں تنقید لیکن

 کا ت خیاال ،ان ہوسکا نہیں اضافہ میں وصولیوں ٹیکس نہیں، ٓاسان سفر کا بہتری ،معاشی ہوگی مناسب تنقید پھر

 پہلے پر طور مشترکہ اہتمام زیر کے سی ای ٓار اے سی اور بی ڈی اے اور پی سی ای ایس یہاں نے اظہارانہوں

 کہ گیا پوچھا سے ان جب کیا ہوئے کرتے گفتگو سے صحافیوں بعد کے شرکت میں فورم ریگولیشن مارکیٹ کیپٹل

 طور مجموعی کہ کہا نے انہوں تو ہے ہوا اضافہ تک فیصد9 اعشاریہ8کا پی ڈی جی میں بجٹ کے سال مالی گذشتہ

 خرچ رپ قرضوں روپے کھرب ایک اعشاریہ2 ، سے میں محصوالت ٹیکس شدہ جمع کے روپے کھرب اعشاریہ3پر

 قرض لیے کے چالنے کو اخراجات سرکاری اور ترقی ، دفاعی ، کرنے فراہم حصہ کو صوبوں کو حکومت ہوئے

 ان جب۔گے ہوں خرچ روپے ٹریلین9 اعشاریہ2 صرف پر قرضوں ، میں سال مالی جاری کہ کہا نے انہوں۔ پڑا لینا

 ایف ایم ٓائی کیا اور گا جائے کیا حاصل کیسے دفہ کا خسارے بنیادی متفقہ ساتھ کے ایف ایم ٓائی کہ گیا پوچھا سے

 ساتھ کے ایف ایم ٓائی ابھی نے انہوں کہ کہا نے خزانہ برائے مشیر تو ہے امکان کا کرنے شنید و گفت دوبارہ سے

 کے ٓار بی ایف" ، کہا نے انہوں۔ ہے ہوا نہیں فیصلہ فوری کوئی میں اس اور ہے دی دے شکل حتمی کو پروگرام

 کی کرنے حل مسائل تمام وہ اور ہیں چیلنجز پر محاذ مالی اور معاشی سمیت معاملے کے کرنے جمع محصوالت

 سے ایف ایم ٓائی۔ہے کرسکتا کوششیں کی کرنے حل کو مسائل انسان کہ کہا مزید نے انہوں" ، ہیں رہے کر کوشش

 طرح کس کہ ہیں رہے دے ترتیب کو پروگرام ایف ایم ٓائی سے مشکل بہت نے انہوں کہ کہا نے انہوں ، پر مذاکرات

 میں برٓامدات اور وصولی کی محصوالت کہ کرسکتا نہیں انکار کوئی سے اس کہ کہا نے انہوں۔ ہے بڑھنا ٓاگے

 شامل میں فہرست کی نجکاری کو کمپنیوں نئی دس نے حکومت کہ کہا نے انہوں۔ ہیں موجود چیلنجز کے اضافے

۔کیا  


