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گیا بنالیا منصوبہ کا تبدیلیوں پر پیمانے بڑے میں ٓار بی ایف  
 زائد سے بھر درجن ہے، جارہی کی تیاری کی اصالحات پر پیمانے بڑے میں ٓار بی ایف) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 سے غرض کی تعاون سے نادرا لئے کے وسعت کو بیس ٹیکس۔ گی جائے کردی 5 یا 4 کرکے کم تعداد کی ارکان

 میں صورت کی بدنظمی نتیجہ کہ ہیں خدشات میں بارے کے ڈھانچے نئے اس۔ ہوگا تقرر کا ٓافیسر انفارمیشن چیف

 کا تبدیلیوں پر پیمانے وسیع میں ڈھانچے مجموعی کے ٓار بی ایف نے حکومت کی انصاف تحریک۔ ہوگا ظاہر

 ہفتے دوسرے یا پہلے کے ماہ ٓائندہ اصالحات کہ تھا کیا اشارہ جانب اس نے خان عمران وزیراعظم۔ ہے کیا فیصلہ

 کے کیسز تمام کے اوز ٹی ٓار اور یوز ٹی ایل میں اختیار حدود کے کوان افسران مخصوص۔ گی جائیں کی میں

۔ گی ہوجائے تبدیل پر طور مکمل ہیئت کی ٓار بی ایف۔ گے جائیں کئے تفویض فرائض پر بنیاد کی سیکٹر بجائے

 دیگر اور فروشی تھوک و خوردہ ٓاٹو، زیورات، جائیداد، سیمنٹ، شکر، فوالد، ٹیکسٹائل، کہ ہے منصوبہ کا حکومت

 ڈائریکٹر پر بنیاد کی سیکٹر کہ ہے کہنا کا افسر اعلی ایک۔ گے جائیں کئے انتظامات ساز ڈھانچہ مخصوص میں

 سے نظام موجود بعد کے تبدیلیوں بنیادی میں ڈھانچے کے ٓار بی ایف میں خیال کے حکومت۔ ہوگا تقرر کا جنرل

 دار ذمہ بھی کو ارکان۔ جاسکتے کئے نہیں مرتکز میں چیئرمین اختیارات تمام لیکن جاسکتی کی نہیں توقع کی نتائج

 درست لئے کے داری ذمہ کسی اگر کہ تھے متفق پر بات اس تمام وہ گیا کیا ابطہ ر سے افسران جن تاہم۔ ہوگا بنانا

۔ چاہئے رکھنی نہیں توقع کی حصول کے ہدف روپے ارب 5550 میں سال مالی ٓائندہ پھر تو ہوا نہ تقرر کا افسران

 لیکن ہے جاتا کیا تقرر تو کا افسران پر بنیاد سیکٹر۔ ہے رکھی کر اختیار عملی دو نے حکومت کہ کہا نے افسر ایک

 کو ٓار بی ایف کہ کہا نے افسر اور ایک۔ ہے لیتی جنم بدنظمی مزید سے جس جاتیں الئی نہیں تبدیلیاں پر سطح نچلی

۔چاہئے ہونا تعین کا داریوں ذمہ میں جس ہوگا النا پالن درٓامد عمل میں سال مالی ٓائندہ  

 
 


