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2019،  نومبر    22 
 

  کرلی طے ڈیڈالئن کیلئے پیکیج اصالحات نے ٓار بی ایف
 خاکہ کا پیکیج کے اصالحات مجوزہ تک ء2020 جنوری نے ٓار بی ایف) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 عمل سے سال مالی ٓائندہ ہے توقع پر جس ہے کرلی طے ڈیڈالئن ادارہ اندرون لیے کے دینے تشکیل

 النا تبدیلیاں نمایاں میں ڈھانچے کے ٓا بی اف مقصد کا پیکیج اصالحات۔ گا جائے ہو شروع درٓامد

 ٓار بی ایف چیئرمین ہے، دی کر قائم کمیٹی رہنما نے حکومت لیے کے کرنے مرتب روڈمیپ۔ ہے

 کے ٓار بی ایف۔ ہے کرلیا وضع کار طریقہ لیے کے مشاورت سے ہولڈرز اسٹاک نے زیدی شبر

 کا ذرائع سرکاری ہے، دی کر تصدیق کی رفت پیش اس بھی نے سرور عتیق حامد ڈاکٹر ترجمان

 کی اس سے اطراف تین لیکن ہے ضرورت بڑی کی وقت اصالحات میں ٓار بی ایف کہ کہنا

 لیے کے اجرٔا کے قرضوں کی ایف ایم ٓائی اور بینک ورلڈ۔ ہے دیا جنم کو الجھنوں نے شروعات

۔ ہیں بھیجی ہدایات اپنی لیے کے اصالحات بھی نے دفتر کے وزیراعظم تیسرے ہیں، شرائط اپنی

 یہ ٓایا کہ ہیں رہی کر غور پر امکانات مختلف کمیٹیاں چار قائم سے حوالے اس مطابق کے ذرائع

ریونیو پاکستان کو حکومت نے کریڈیٹرز الجہتی کثیر جائے، کیا شروع اوپر سے نیچے عمل  

 ایک کے حکومتوں صوبائی اور وفاقی جسے ہے دیا مشورہ کا کرنے قائم) اے ٓار پی( اتھارٹی

 تک رائے اتفاق میں ہولڈرز اسٹیک تمام نے حکومت۔ ہو اختیار کا وصولی کی ٹیکسوں تلے چھتری

 کو حکومت تک ء2020 جنوری حکام اعلیٰ کے ٓار بی ایف ہے، دیا روک درٓامد عمل پر اس

 بی ایف گا، ہو ع شرو سے سال مالی ٓائندہ درٓامد عمل پر جس گے دیں کر پیش پیکیج کا اصالحات

 مالی توجہ بڑی بعد کے جس گے ہوں درکار ماہ دو لیے کے کام ابتدائی پر پیکیج مجوزہ کو ٓار

۔گا ہو پیش میپ روڈ میں ٓاخر کے جنوری گی، ہو پر وصولیوں  


