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 ریاستی گا، کرے مزاحمت جو گے، الئیں میں سسٹم ٹیکس سے پیار کو لوگوں
ٓار بی ایف چیئرمین گے، کریں استعمال اتھارٹی  

 بی ایف چیئرمین ہوئے کرتے گفتگو میں “ساتھ کے خانزادہ شاہزیب ٓاج” پروگرام کے جیو)رپورٹ وی ٹی( کراچی
 ریاستی کریگا مزاحمت ،جو گے الئیں میں سسٹم ٹیکس سے محبت پیار کو لوگوں کہ کہاہے نے شبرزیدی ٓار

 جارحانہ مانگتے،یہ نہیں بل پر جگہوں دیگر اور پارلرز بیوٹی ڈاکٹرز، ، ریسٹورنٹس ہم کرینگے، استعمال اتھارٹی
 شبر کہ کہا نے اسماعیل مفتاح وزیرخزانہ سابق۔ہے کی حمایت نے گے،تاجروں جیتیں اسے ہم اهللا انشاء ہے میچ

 وزیرخزانہ سابق میں پروگرام۔ہے کیا قبول چیلنج بڑا بہت کا بچانے فیصد ڈھائی میں بجٹ نے شیخ حفیظ اور زیدی
 ٓار بی ایف چیئرمین۔کیا خیال اظہار بھی حیدرنے مہتاب نیوز دی نمائندہ اور سہیل محمد معیشت پاشا،ماہر حفیظ

 اسے ہم اهللا انشاء ہے میچ جارحانہ یہ ہے چیلنج کرنا حاصل ٹارگٹ کا وصولی ٹیکس کہ کہا مزید نے شبرزیدی
 وہ رہے دے نہیں ٹیکس راست براہ لوگ جو کہ ہوگی کوشش گے، جائیں طرف کی ٹیکسوں راست براہ گے، جیتیں
براہ ہوگی،یہ زیادہ پر ٹیکسوں راست براہ توجہ میری دیں، ٹیکس  
 بڑھانا جسے ہے کی الکھ20تقریبًا چھوٹی بہت بیس ٹیکس ہماری گے، جائیں لیے سے امیروں بھی ٹیکس راست
 جمع معلومات کی اس دیتا نہیں ٹیکس جو گا، دوں وہ ہوگی ممکن سہولت جتنی کو دہندگان ٹیکس موجودہ گا، پڑے

 ماحول جو کا دینے نہ ٹیکس گا، کروں کوشش کی لینے ٹیکس کر پہنچ گھر کے والوں دینے نہ ٹیکس گی، جائیں کی
 پارلرز بیوٹی ، ڈاکٹرز ، ریسٹورنٹس ہم کہ تھا کہنا کا زیدی شبر۔ گا کروں کوشش پوری کی کرنے تبدیل اسے ہے
 معاشرتی ہمارا دینا نہ ٹیکس ہے، ہوتا کررہا چارج ٹیکس فیصد پندرہ وہ جبکہ مانگتے نہیں بل پر جگہوں دیگر اور

 کوشش کی النے تبدیلی میں معاشرے متعلق سے ٹیکس کرسکوں، تبدیل کلچر یہ کہ ہوگی کوشش میری ہے رویہ
 سے سب ہی ٓاتے کہ بتایا نے زیدی شبر۔ ہوگی کامیابی میری یہ تو السکا تبدیلی متعلق سے کلچر ٹیکس گا، کروں
 دینے عزت کو دہندگان ٹیکس اور کرنے کم چھاپے کے بالوجہ کیا، ختم قانون کا کرنے منجمد اکأونٹس بینک پہلے

 دینے ٹیکس ہیں، ہورہی سرگرمیاں معاشی سی کون میں عالقے کے ان کہ بتائیں مجھے افسران ہے، کہا کیلئے
 سے ان رہے دے نہیں ٹیکس بالکل لوگ جو ہوں، کررہا کوشش ممکن ہر کیلئے اس جائے کیا نہ ہراساں کو والوں
 موقف کا حکومت میں زبان سادہ انہیں میں ہوگی ٓاسان کمیونیکیشن سے لوگوں لیے میرے ، ہوگا لینا ٹیکس

 ساتھ ہمارے ہے، پڑنی نہیں بنیاد کی ٹیکس میں پاکستان کہ سمجھتا نہیں یہ ٓادمی سمجھدار کوئی گا، سمجھاسکوں
 سسٹم ٹیکس سے تمیز اور محبت پیار کو لوگوں گے، کریں استعمال جسے ہے موجود انفارمیشن ایبل ایکشن بہت
 اتھارٹی کی ریاست کیخالف ان گے کریں مزاحمت میں دینے ٹیکس لوگ جو گے، کریں کوشش کی النے میں

 چیمبر الہور کامرس، ٓاف چیمبر کراچی مجھے کہ بتایا مزید نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین۔گے کریں استعمال
 کی ان ہے، کروائی دہانی یقین کی حمایت پر طور نےذاتی گروپس کے مینوں بزنس و تاجروں سمیت کامرس ٓاف
 ، نادرا ہوگا، النا میں سسٹم اسے ہو باہر بالکل سے ٹیکس سیکٹر ایک ہوں، تیار کیلئے سننے اور سمجھنے بات

 ایف ہے، چیلنج بڑا لیے ہمارے کرنا منتقل میں ٹیکس کو ڈیٹا کے ٹرانزیکشن اکنامک کے اے ٓائی ایف اور بینکوں
 کابینہ فیصلہ متعلق سے اسکیم ایمنسٹی گے، کریں زیادہ کو ٓاٹومیشن کے کر کم کو انٹرایکشن انٹرپرسنل میں ٓار بی

 ایف ایم ٓائی کہ کہا نے اسماعیل مفتاح وزیرخزانہ سابق۔ ہے شامل میں ایجنڈے کے اجالس کے منگل یہ گی کرے
 معیشت پر جانے نہ یا جانے ایف ایم ٓائی نے عمر اسد تھے، رہے کہہ سے مہینے نو ٓاٹھ کیلئے جانے میں پروگرام

 اسد جو کردیا معاہدہ وہ میں ہفتے تین نے انہوں ہے ٓاتا کام کو شیخ حفیظ تھا، ہوا رکھا میں عالم کے کنی جاں کو
 حفیظ اور زیدی شبر تھیں، وجوہات کی اس تو کیا فارغ کو عمر اسد نے خان عمران کرسکے، نہیں میں ماہ نو عمر
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 گیا کیا قبول پروگرام مشکل بہت کا ایف ایم ٓائی ہے، کیا قبول چیلنج بڑا بہت کا بچانے فیصد ڈھائی میں بجٹ نے شیخ
 ایم ٓائی تھیں، چاہئے ماننی نہیں باتیں کی ایف ٹی اے ایف میں معاہدہ ایف ایم ٓائی ہوسکے، نہیں عمل شاید پر اس ہے
 منی اور ٹیررازم ٓاف فائنانسنگ کأونٹر ہے، گئی دی اجازت کی دینے بھاشن پر پالیسی خارجہ دفعہ پہلی کو ایف

 مسئلہ ہی ایک تو گئی حکومت لیگ ن کہ تھا کہنا کا اسماعیل مفتاح۔ ہے نہیں مینڈیٹ کا ایف ایم ٓائی دیکھنا النڈرنگ
 لوگوں پر معیشت کی پاکستان کیلئے کہنے برا کو لیگ ن نے وزیراعظم تھا، زیادہ بہت خسارہ اکأونٹ کرنٹ کہ تھا
 بات کی نجکاری نے ہم تھی، کی سائنس راکٹ کر رکھ کم مہنگائی اور زیادہ گروتھ نے ڈار اسحاق کیا، ختم اعتماد کا

 کہ کہا نے اسماعیل مفتاح۔ ہیں کررہے نجکاری کی مل اسٹیل یہ اب تھی کی مخالفت نے انصاف تحریک تب تھی کی
 ٓارہا کار سرمایہ غیرملکی نہ وقت اس ہے، مشکل بہت کرنا جمع ٹیکس روپے ارب سو تریپن سے معیشت ہ موجود

 دیں پیسے اب کیلئے منصوبوں بینک ڈویلپمنٹ ایشین اور بینک عالمی ہیں، رہے دے قرض بینک غیرملکی نہ ہے
 اٹھائیں عوام بوجھ کا اضافے میں قیمتوں کی بجلی اور گیس تھا، نہیں جواز کوئی کا اضافے میں نرخ کے گیس گے،
 بیوروکریٹس ٓائی، نہیں کمی کی پیسے ایک میں قرضہ گردشی باوجود کے بڑھانے قیمتیں کی بجلی و گیس گے،

 اسحاق جو نہیں وزن وہ میں ٓائی ٹی پی کا شیخ حفیظ ہیں، کردیتے کم ریکوری کر ہو مطمئن بعد کے بڑھانے قیمتیں
 کرلیں، مکمل پروگرام یہ شیخ حفیظ ہے دعا نہیں، ٓاخر حرف چیز کوئی میں پاکستان تھا، میں ن لیگ مسلم کا ڈار

 سو تریپن بغیر مارے کو معیشت زیدی ،شبر تھے چکے ہار جنگ یہ میں حکومت دوِر کے پارٹی پیپلز شیخ حفیظ
 گی کرے نہیں سیاست ایسی پر معیشت لیگ ن کہ تھا کہنا کا اسماعیل مفتاح۔ ہوگی بات بڑی تو کرلے جمع روپے
 ہمارا اعتراض پر اس تو گے مانیں بات کی ایف ٹی اے ایف سے ایف ایم ٓائی ہیں، رہے کرتے خان عمران جیسی

 ہمارا کرنا تنقید پر اس تو گی مارے سے ٹیکسوں بالواسطہ کو غریبوں اور ہے بڑھاتی ٹیکس سیلز حکومت ہے، حق
 تھی، ہوسکتی ڈیل بہتر سے ایف ایم ٓائی لیکن تھے محدود ٓاپشن کہ کہا نے پاشا حفیظ وزیرخزانہ سابق۔ ہے بنتا حق
 بجٹ میں مہینوں چند پچھلے ہوگئیں، واضح مزید کمزوریاں معاشی ہماری سے تاخیر میں پروگرام ایف ایم ٓائی

 ہیں چیزیں ایسی کچھ میں پروگرام ایف ایم ٓائی ہوا، اضافہ کم بہت میں وصولی ٹیکس جبکہ بڑھا سے تیزی خسارہ
 تھا، میں مفاد اپنے کے ایف ایم ٓائی کرنا پروگرام مناسب ساتھ کے پاکستان تھا، جاسکتا بچا کرکے کوشش سے جن
 سے گرنے قدر کی روپے ہیں، ہوسکتے نتائج سیاسی خطرناک کے جس ہے سخت بہت پروگرام کا ایف ایم ٓائی

 تو بڑھی مہنگائی گی، ہوجائے غیرمستحکم صورتحال سے ریٹ ایکسچینج بیس مارکیٹ ہوگا، اضافہ میں زر افراط
 لوگ الکھ پچاس مزید سال اگلے میں نتیجے کے پروگرام ایف ایم ٓائی ہوگا، اضافہ مزید میں غربت اور بیروزگاری

 کہا نے سہیل محمد معیشت ماہر۔ گے ہوں بیروزگار لوگ الکھ بارہ جبکہ گے جائیں چلے نیچے کے لکیر کی غربت
 ٓاج حاالنکہ کی فروخت زیادہ بہت نے سیکٹر انشورنس اور فنڈز ٓائی،میوچل مندی کو پیر میں مارکیٹ اسٹاک کہ

 ایگزیکٹو اور ہے کردیتا شروع لینا اقدامات ضروری پاکستان تھی، ڈالر ملین7 خرید کی کاروں سرمایہ غیرملکی
 جائے دیکھا استحکام طرح کی معیشت بھی میں مارکیٹ اسٹاک تو ہے دیدیتا منظوری کی پروگرام ایف ایم ٓائی بورڈ

 ایم ٓائی ہے، کیا کم بیلنس پرائمری کے کر قائل کو ایف ایم ٓائی نے پاکستان کہ کہا نے حیدر مہتاب نیوز دی نمائندہ۔گا
 ساتھ کے ایف ایم ٓائی دی، نہیں رعایت کوئی پر معامالت مالی دیگر اور ریٹ ایکسچینج پالیسی، مانیٹری نے ایف

۔تھے مشکل بہت مذاکرات  
 
 


