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  زیدی شبر ہے، معاملہ کا بقا کی پاکستان کرنا درست کو سسٹم ریونیو
 ہوئےنامزد کرتے گفتگو میں “ساتھ کے خانزادہ شاہزیب ٓاج” پروگرام کے جیو)رپورٹ وی ٹی( کراچی

 ہے، سونپی داری ذمہ بڑی بہت مجھے نے وزیراعظم کہ ہے کہا نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین

 ہے، سونپی داری ذمہ بڑی بہت ہے،مجھے معاملہ کا بقا کی پاکستان کرنا صحیح کو سسٹم ریونیو

 حفیظ کہ کہا نے ترین شوکت وزیرخزانہ گا،سابق کروں کوشش کی اترنے پورا پر توقعات کی وزیراعظم

 ہیں، گمبھیر بہت بھی مسائل لیکن ہیں لوگ کار تجربہ اور اچھے بہت زیدی شبر اور باقر رضا ،ڈاکٹر شیخ

 کہا نے رانا شہباز صحافی ہیں،ممتاز چیلنجز کافی کیلئے اس لیکن ہے اچھی ٹیم معاشی نئی کی حکومت

 ن لیگ مسلم صدر ہے، بنتا میں واشنگٹن ڈیزائن بنیادی کا پروگرام ایف ایم ٓائی کیلئے ملک بھی کسی کہ

 کیلئے قوم تو گے جائیں جیل لکھپت کوٹ جب کرنے سرینڈر شریف نواز کہ کہا نے اهللا ثناء رانا پنجاب

 ایف ایم ٓائی اب رہا جاتا پاس کے ایف ایم ٓائی پاکستان میں ہوگا،ماضی وقت تشویش باعث اور افسوس قابل

 سے کورٹ سپریم کہ کہا نے دلشاد کنور کمیشن الیکشن سیکرٹری سابق ہے، کرلیا اوور ٹیک ہمیں ٓاکر نے

 وزیراعظم کہ کہا نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین نامزد ہے، چکا مل ریلیف بعد کے سزا کو نواز مریم

 ہے، معاملہ کا بقا کی پاکستان کرنا صحیح کو سسٹم ریونیو ہے، سونپی داری ذمہ بڑی بہت مجھے نے

توقعات کی وزیراعظم  

 گا، کروں کوشش کی کرنے دور خرابیاں موجود میں سسٹم ٹیکس گا، کروں کوشش کی اترنے پورا پر �

 پر نظام وصولی ٹیکس یا ٓار بی ایف ہے، ضروت کی سپورٹ کی عوام اور مدد کی اهللا کیلئے کام اس

 کے عوام و افراد کاروباری اور حکومت ہے، ضرورت کی کرنے بحال جسے رہا نہیں اعتماد کا لوگوں

 ہزار اکیس میں ٓار بی ایف کہ تھا کہنا کا زیدی شبر۔گا کروں کوشش کی کرنے ُپر خال کا اعتماد درمیان

 اور استعمال کو لوگوں اچھے ایڈمنسٹریٹر اچھا ہے، نہیں ٓاپشن اچھا ہٹانا کو مشینری بڑی اتنی ہیں ٓادمی

 کہنا یہ ہے، کرتا کوشش کی کرنے کھڑی ٓارگنائزیشن اچھی کے کر الئن سائڈ کو والوں کرنے پیدا مسائل

 دوست ٹیکس جسے ہے ماحول مخالف ٹیکس وقت اس ہے، برا ٓادمی ہر میں ادارے کسی ہوگا نہیں درست

 کی ملک چاہئے، کرنا ادا ٹیکس اسے ہے کررہا انکم ریئل میں پاکستان جو ٓادمی ہر ہوگا، بدلنا میں ماحول

 کے ایف ایم ٓائی کہ کہا نے زیدی شبر۔ ہے نہیں راستہ کوئی عالوہ کے بڑھانے نیٹ ٹیکس کیلئے ترقی

 ٹیکس کہ ہوگی خواہش میری ہوں، سکتا کہہ نہیں کچھ الحال فی سے حوالے کے ٹارگٹ وصولی ٹیکس



 النا ٓاٹومیشن میں سسٹم ٹیکس کے پاکستان جائے، جایا کر لے پر بیسسز انٹرپرسنل اور ٓاٹومیشن کو سسٹم

 کھودیا اعتماد میں پاکستان نے انٹرایکشن انٹرپرسنل ہوگا، کرنا کم سے کم کو انٹرایکشن انٹرپرسنل اور

 اور اچھے بہت زیدی شبر اور باقر رضا ،ڈاکٹر شیخ حفیظ کہ کہا نے ترین شوکت وزیرخزانہ سابق۔ہے

 اس لیکن ہے اچھی ٹیم معاشی نئی کی حکومت ہیں، گمبھیر بہت بھی مسائل لیکن ہیں لوگ کار تجربہ

 کا پاکستان جائے، دیا ترتیب پروگرام ایف ایم ٓائی ہی تحت کے شرائط کی ،پاکستان ہیں چیلنجز کافی کیلئے

 حاصل نہیں ذرائع کیلئے ڈیولپمنٹ بغیر جائے لے تک فیصد20 کو ریونیو ہے، کا خسارہ مالی ایشو بڑا

 اپنی کیلئے بڑھانے ایکسپورٹ ہیں، بیسڈ کموڈٹی تر زیادہ نہیں وسعت میں ایکسپورٹ ہماری گے، کرسکیں

 ہوگا، کرنا درست جسے ہے پر سیکٹر مینوفیکچرنگ بوجھ زیادہ کا ٹیکس ہوگا، بنانا مسابقتی کو انڈسٹری

 کاری سرمایہ اور اضافے میں بچتوں مقامی ہوگا، بڑھانا کو فرق درمیان کے کاری سرمایہ اور بچتوں

 اپنی پروگرام ایف ایم ٓائی میں ء2008 نے ہم کہ تھا کہنا کا ترین شوکت۔ہوگی نہیں گروتھ بغیر بڑھائے

 ثابت پروگرام کامیاب وہ تاکہ کرے اتفاق پر پروگرام ایف ایم ٓائی کر سمجھ سوچ پاکستان تھا، کیا پر شرائط

 ڈیزائن بنیادی کا پروگرام ایف ایم ٓائی کیلئے ملک بھی کسی کہ کہا نے رانا شہباز صحافی ممتاز۔ہوسکے

 رہتے اندر کے ڈیزائن بنیادی اس کو نمائندے کے ایف ایم ٓائی میں ملک بھی کسی ہے، بنتا میں واشنگٹن

 ایف ایم ٓائی ہیں، سکتے دے نہیں رعایتیں کو ملک کسی سے طرف اپنی یہ ہیں، ہوتے کرنا مذاکرات ہوئے

 بورڈ کا ایف ایم ٓائی اسے بعد کے اس ہے جاتا پاس کے مینجمنٹ سینئر بعد کے ہونے فائنل پروگرام کا

 ماڈل مصر کیونکہ ٓائے نظر ہوتا الگو بھی میں پاکستان شاید ماڈل مصر کا ایف ایم ٓائی ہے، کرتا منظور

۔گا بنے میں واشنگٹن بھی ماڈل پاکستان طرح کی  


