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اسالم آباد (حنیف خالد) وفاقی وزارت خزانہ، ریونیو، اقتصادی امور کے عہدیدار تبدیل کرنے کا اصولی فیصلہ ہوگیا

ہے وزیراعظم عمران خان کی منظوری سے وفاقی وزیر خزانہ آئنده ہفتہ تک قومی اہمیت کی حامل ان تبدیلیوں کے

نوٹیفکیشن جاری کرا دیں گے جن میں اہم نوٹیفکیشن ایف بی آر ہیڈکوارٹرز ان لینڈ ریونیو سروس کے 22 ریجنل ٹیکس

دفاتر ان الرج ٹیکس پیئر یونٹس ملک بھر کے کسٹم کلکٹریٹس کے چیف کمشنر اور کلکٹروں کے میرٹ ایمانداری اور

صالحیت کی بنیاد پر تقرریاں کی جائیں گی امکانی طور پر ایف بی آر کی چیئرپرسن رخسانہ یاسمین اور ممبر صاحبان

سے وفاقی وزیر خزانہ ریونیو اقتصادی امور ہفتہ رواں میں اہم بریفنگ اور ان کی سفارشات لیں گے اور پھر اپنی

مالیاتی ٹیم کا خود چنائو کریں گے ریونیو ڈویژن کے عالوه اقتصادی امور ڈویژن فنانس ڈویژن کے سیکرٹری سے لیکر

جوائنٹ سیکرٹری تک کے عہدیدار پی ٹی آئی حکومت اپنی صوابدید کے مطابق مقرر کرے گی۔ وزیراعظم عمران خان

اور وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی طرف سے یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار سنبھاال تو ایف بی آر

کا ریونیو 4 ہزار ارب سے بڑھا کر کم وبیش دو گنا کر دیا جائے گا اس کیلئے سرمایہ داروں، کارخانہ داروں،

امپورٹروں، ایکسپورٹروں ، فیکٹری مالکان، آئی ٹی سیکٹر، سگریٹ اینڈ ٹوبیکو

سیکٹر، بیورج سیکٹر اور دوسرے مینوفیکچررز سے واجب االوصول 100 فیصد ٹیکس جمع کرایا جائے گا ٹیکس

وصولیوں پر مامور ایف بی آر کے جو عہدیدار کرپشن میں ملوث پائے جائیں گے ان کی جگہ دیانتدار باصالحیت، پیشہ

وارانہ صالحیتوں کے حامل افسران مقرر کئے جائیں گے یہ اہم تبدیلیاں آئنده ماه کے پہلے عشرے تک مکمل کر لی

جائیں گی۔
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