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  پالن؟ اقتصادی متبادل
 

 کرتے صدارت کی اجالس کے کونسل مشاورتی اقتصادی میں ٓاباد اسالم روز کے اتوار نے خان عمران اعظم وزیر
 متبادل ہی ساتھ مگر رکھنے جاری چیت بات سے) ایف ایم ٓائی( فنڈ مالیاتی االقوامی بین کو خزانہ وزارت ہوئے

 کے ایف ایم ٓائی حکومت موجودہ کہ ہے ہوتا ظاہر سے اس دی ہدایت جو کی رکھنے تیار پالن کا عملی حکمت
 بار ایک کا پہلوئوں تمام کے معاملے قبل سے اس مگر ہے گئی پہنچ تو قریب کے فیصلے حتمی پر پیکیج اعانتی

 ملنے اقتدار سوال کا لینے نہ یا لینے پیکیج کا معاونت سے ایف ایم ٓائی۔ ہے چاہتی لینا جائزہ سے بینی باریک پھر
 کی ماہرین اقتصادی جبکہ ہے رہا مشکل خاصا لئے کے حکومت موجودہ سے حوالوں کئی ہی سے دن پہلے کے
 اپنی بغیر کے مدد کی ایف ایم ٓائی ہم کہ یہ مباحث خالصہ۔ ہوتا معلوم نہیں ٓاسان کہنا مبنی پر یکسانیت بھی کو ٓارا

 ادارہ مالیاتی االقوامی بین جب کیونکہ ہے سکتی ہو کیا بات اچھی سے اس تو ہیں سکتے ال بہتری میں اقتصادیات
 دیتا زور پر بڑھانے اور لگانے ٹیکس ہے، کرتا عائد شرائط کڑی وہ تو ہے ٓاتا ٓاگے لئے کے معاونت کی ملک کسی
 رقم گئی دی میں قرض سے جن ہے سمجھتا ضروری بنانا یقینی اقدامات ایسے اور ہے کرواتا ختم تالفی زِر ہے،
 کی ملک والے لینے قرض تو رخ ایک کا حصول کے پیکج ایف ایم ٓائی۔سکے مل ضمانت کی واپسی سود معہ کی

مشکالت سیاسی اور معاشی  
 

 ساکھ االقوامی بین کی ملک والے لینے پیکیج کہ ہے یہ پہلو دوسرا جبکہ ہے ٓاتا سامنے میں صورت کی اضافے میں
 معامالت سے حکومتوں اور اداروں مالیاتی دوسرے سندیسہ کا منظوری کی پیکیج ایف ایم ٓائی۔ ہے جاتی ہو بہتر
 فیصلہ حتمی میں باب اس کا حکومت موجودہ۔ ہے جاتا دیکھا پر طور کے سند سہولتی لئے کے کرنے طے

 پیکیج ایف ایم ٓائی۔ گا ہو منعقد بعد ہفتے دو غالبًا جو ہے توقع کی ٓانے سامنے میں اجالس ٓائندہ کے کونسل مشاورتی
 و نظم پر کارکردگی معاشی اپنی کو حکومت کہ ہے مسلم جگہ اپنی ضرورت یہ جائے، لیا نہ یا جائے لیا چاہے
 لئے کے معیشت نے اعظم وزیر کہ ہے رہا کر واضح بھی بیان جاری سے ٓافس ایم پی۔گا ہو رکھنا پہرہ کڑا کا ضبط

 اجالس۔ہے دی منظوری کی سفارشات پالیسی میں ضمن کے ورک فریم اصالحات جاتی ڈھانچہ کے مدت درمیانی
 درجے درمیانہ اور اضافے،چھوٹے میں اقدامات،برٓامدات مالیاتی لئے کے ترقی مطابق کے سفارشات پالیسی میں
 اقتصادی اور اقدامات پالیسی اضافہ، میں مواقع کے اصالحات،مالزمتوں ٹیکس بنانے، مضبوط کو کاروبار کے

 حتمی کو سفارشات پالیسی اور گئی دی بریفنگ پر ترجیحات سماجی میں روشنی کی تجاویز کی کونسل مشاورتی
 کی ان ہے، استعداد کی رکردگیکا بہتر زیادہ میں شعبوں جن کہ ہے جاتا بتایا یہ مقصد کا جن گئی دی شکل

 مواقع کے کاروبار کے درجے درمیانہ اور چھوٹے جائے، الیا پر سطح بہتر اور مطلوب کو فوائد اور کارکردگی
 اور اپنانے ٹیکنالوجی تر جدید اضافے، میں ہوں،پیداواریت کم بڑھیں،درامدات ہو،برٓامدات بہتر قوت افرادی بڑھیں،

 میں اجالس۔ سکے جا کی ہموار راہ کی بنانے بہتر کو حاالت سماجی اور معیشت ملکی ذریعے کے اقدامات دیگر
 مل مدد میں لگانے اندازہ کا سمت والی ہونے متعین میں دنوں سو کے حکومت موجودہ سے فیصلوں اہم گئے کئے

 مٹائو غربت۔ گی ہو استوار بنیاد پائیدار کی ترقی سے اقدامات اور فیصلوں ان کہ گیا کیا بھی واضح۔ ہے سکتی
 فریم مبنی پر اقدامات کے تحفظ سماجی ثانی، نظر پر کار طریق کے ٓار بی ایف اصالحات، ٹیکس عملی، حکمت

 شہری کارٓامد زیادہ کو نوجوانوں فیصلہ، کا لینے قرض روپے کروڑ66 ارب5 لئے کے اسکیم پاکستان ورک،نیا
 پوری جنہیں ہیں نکات ایسے وغیرہ عملی حکمت کی بڑھانے ورک،نوکریاں فریم کا پالننگ جامع لئے کے بنانے

 کہ نہیں شبہ میں اس۔ ہے سکتی جا کی امید کی نتائج اچھے تو جائے الیا کار بروئے سے دیانت اور تندہی،اخالص
 کا حکمرانوں کے قسم ہر سے صبروضبط کمال میں ٓاس کی دنوں اچھے دوران کے دہائیوں سات نے قوم پاکستانی

 کرنا نہ سامنا کا مایوسی انہیں بار اس کہ ہو اچھا ہی کیا۔ ہے پر حدوں ٓاخری اب صبر پیمانہ کا ان مگر دیا ساتھ
۔پڑے  


