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  مشتمل پر شرائط ترین سخت کی ‘‘کرو اقدامات پہلے’’پروگرام ایف ایم ٓائی
 عمل قابل کو سازوں پالیسی سے وجہ کی تاخیر میں کرنے رجوع سے ایف ایم ٓائی) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 ؍700 کرکے عائد ٹیکس اضافی بشمول اقدامات بڑے تمام۔ ہے سامنا کا مشکالت میں حصول کے پروگرام

 اضافہ میں ریٹ پالیسی اور اضافہ میں نرخوں کی بجلی اجازت، کی تبدیلی کی مبادلہ شرح کرنا، جمع ارب

 پہلے سے ترجمان کے خزانہ وزارت جب رات کی اتوار۔ گے ہوں کرنا ہی پہلے جو ہیں حصہ کا اقدامات ُان

 سے بورڈ ایگزیکٹو کے ایف ایم ٓائی کرکے مکمل اقدامات یہ کہ گیا پوچھا سے حوالے کے اقدامات کے

 کہ ہے بتایا کو نیوز دی نے ذرائع اعلیٰ۔ دیا نہیں جواب کوئی نے انہوں تو ہے رہی جا کی حاصل منظوری

 ہی ساتھ اور دارالحکومتوں مغربی دیگر اور واشنگٹن بالخصوص دارالحکومتوں اہم نے حکام پاکستانی اب

 شکل حتمی کو پروگرام عمل قابل ساتھ کے ایف ایم ٓائی تاکہ ہے لی کر طلب مدد کرکے رابطہ سے بیجنگ

 میں جواب اپنے نے سانچیز تھریسا رپریزنٹیٹیو ریزیڈنٹ متعین میں پاکستان کی ایف ایم ٓائی۔ سکے جا دی

۔جاتا کیا نہیں رابطہ کوئی سے میڈیا دوران کے مذاکرات کہ کہا  

 ایم ٓائی یہ حامل کا شرائط ترین سخت میں صورت کی کرنے نہ عمل پر شرائط کی ادارے مالیاتی عالمی

 کیٹگری کی) ملک والے اقساط دو یا ایک( ‘‘کنٹری ٹرینچ دو یا ایک’’ کو ملک پر طور ممکنہ پروگرام ایف

 ابتدائی بتایاکہ نے عہدیدار سینئر ایک شامل میں مذاکرات ساتھ کے ٹیم کی ایف ایم ٓائی۔ ہے سکتا دھکیل میں

 شرائط سخت قدر اس وہ بعد کے اس لیکن دکھایا رویہ لچکدار نے ٹیم کی ایف ایم ٓائی تک دن تین سے دو

 اخراجات میں بجٹ ٓائندہ: تھے شامل نکات یہ میں شرائط ان۔ تھیں قبول ناقابل لیے ہمارے وہ کہ ٓائے کر لے

 پی ڈی جی کو ایڈجسٹمنٹ مالی کرکے جمع روپے ارب ؍1120 ذریعے کے اضافے میں ٓامدنی اور کمی میں

 کیلئے کرنے جمع روپے ارب ؍700 سے ؍600 کہ ہوا یہ مطلب کا اس۔ تھا شامل النا پر فیصد ؍2.6 کے

 کے اخراجات کیونکہ سکے جا بنایا یقینی کو ایڈجسٹمنٹ مالی مذکورہ تاکہ تھے درکار اقدامات اضافہ

 میں ریٹ ڈسکائونٹ ایف ایم ٓائی کہ کہا نے عہدیدار سینئر۔ نہیں ممکن اقدامات زیادہ تو دیکھیں سے حوالے

۔ہے رہا کر مطالبہ کا قدری بے مزید تک فیصد ؍30 سے ؍20 ہی تھ سا اور اضافے پوائنٹس بیس ؍200  


