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 کرنے کم خسارہ بجٹ مشیرخزانہ، ، ہوئی بات پر اضافے میں وصولیوں ٹیکس

  ایف ایم ٓائی کریں، جمع ریونیو زیادہ صوبے  کیلئے
 کے پروگرام فنڈ سالہ تین وہ کہ ہے کہا سے صوبوں نے ایف ایم ٓائی) ایجنسیاں حیدر، مہتاب(  ٓاباد م اسال

 لیے کے اس ہم تا سکے، جا کیا کم خسارہ بجٹ مطابق کے حد شدہ طے کہ تا کریں جمع ریونیو زیادہ تحت

 ایف این کہ ہے گیا دیا کر واضح پر ایف ایم ٓائی ہے، گیا دیا چھوڑ پر مرکز اور صوبوں یہ گا ہو میکنزم کیا

 جاری کو ہفتہ۔ گی جائے کی نہیں ترمیم کوئی پر کہنے کے اس میں اس لیے اس ہے، انتظام ٓائینی ایک سی

 شاہ علی مراد سندھ اعلیٰ ،وزیر شیخ عبدالحفیظ ڈاکٹر خزانہ مشیر مطابق کے اعالمیہ کے خزانہ وزارت

 میں اجالس۔ کی مالقات سے حکام ایف ایم ٓائی نے خزانہ وزرائے کے بلوچستان اور پختونخواہ خیبر ،پنجاب

 کے اعالمیہ۔ ہوئے مذاکرات پر پروگرام غور زیر ساتھ کے ایف ایم ٓائی اور صورتحال مالیاتی کی ملک

 غور مسلسل پر معامالت مالیاتی درمیان کے حکومتوں صوبائی اور مرکز کہ گیا بتایا کو ایف ایم ٓائی مطابق

کے صوبوں اور مرکز فورمز کے کمیٹی رابطہ مالیاتی اور کمیشن مالیاتی ،قومی ہے جاری  

 ان کو ٹیم کی مشن نے خزانہ وزرائے صوبائی ہیں، رہے جا الئے کار بروئے کیلئے رابطے مستقل مابین

 ضروریات سماجی اور ،ترقی اضافے میں وسائل نے صوبوں کے ان جو بتایا بھی میں بارے کے اقدامات

 ہے، ہوا اضافہ ذکر قابل میں محصوالت ٹیکس میں عرصے حالیہ کہ بتایا نے انہوں ، ہیں ٹھائے ا لیے کے

 جا کیے حاصل نتائج مالی اچھے کہ تا ہیں رہے کر کراخراجات سمجھ سوچ وہ کہ بتایا مزید نے صوبوں

 کی کرنے حاصل کو ورک فریم مالیاتی نئے کے فنڈ کو ایف ایم ٓائی نے صوبوں مطابق کے اعالمیہ۔سکیں

 افزا حوصلہ کو سوچ کی حصص پر سطح کی مرکز اور صوبوں مشن نے ایف ایم ٓائی۔ کرائی دہانی یقین

 نے انہوں کی تحسین کی فراہمی کی ڈیٹس اپ سے طرف کی حکومتوں صوبائی نے لیڈر مشن دیا، قرار

 سرگرمیاں کاروباری اور معاشی میں ملک سے اس کہ کہا اور کیا اجاگر بھی کو اہمیت کی ٹیکس یکساں

 ٓائی کہ کہا ہوئے کرتے گفتگو رسمی غیر سے صحافیوں نے شیخ حفیظ خزانہ اثنامشیر دریں۔گی پائیں فروغ

 ہیں،ٓائی دی تجاویز اپنی نے صوبوں ہے، کی مالقات نے حکام کے حکومت وفاق اور صوبوں سے ایف ایم

 بات سے ایف ایم ٓائی پر بڑھانے وصولیاں ٹیکس گئے، دیے شمار و اعداد معاشی میں مذاکرات سے ایف ایم

 پر صوبوں اور وفاق اثر کا خسارے بجٹ کہ کہا نے انہوں۔گا جائے کیا غور میں بجٹ ٓائندہ پر تجاویز۔ ہوئی

۔ہے پڑتا    


