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  کیوں؟ کم وصولیاں ٹیکس
 وجہ بنیادی کی جس رہا سامنا کا فال شارٹ کے روپے ارب68 میں ماہ دو کے اگست جوالئی، کو ٓار بی ایف

 میں مد کی ڈیوٹی کسٹمز۔ ہے رہا جا کیا بیان دبائو کا درٓامدات کی ڈالر کروڑ10 ارب ایک پر بنیادوں ماہانہ

 ان پر طور مجموعی۔ ہوئے جمع روپے کروڑ80 ارب49 میں مقابلے کے ہدف کے ارب65 کے ماہ دو پہلے

 گزشتہ صورتحال گویا رہیں کی ارب250 وصولیاں میں مقابلے کے ہدف کے ارب286 کے ریونیو لینڈ

 ابتدائی یہ۔ ہیں ہوتے کے ٓاغاز کے سال مالی نئے مہینے کے اگست جوالئی،۔ نہیں مختلف سے برسوں

 ٓار بی ایف تاہم ہے؛ ملتی مدد میں بڑھنے ٓاگے تو ہے بنتا بنیاد اچھی کی اہداف کے بجٹ نئے اگر عرصہ

 یومیہ اب ثبوت کا جس گی بڑھیں وصولیاں میں مہینوں والے ٓانے کہ ہے کیا ظاہر یقین نے چیئرمین کے

 معیشت۔ گی بنے ارب450 رقم یہ میں بھر مہینے تو رہا برقرار تسلسل یہ۔ ہے جانا کیا اکٹھے روپے ارب15

 کا ٓاج مسئلہ کا بننے رکاوٹ میں تکمیل کی اہداف مقررہ کے ٓار بی ایف کا دبائو مسلسل کے درٓامدات پر

 کے ہونے نہ پورا کے اہداف کے ٹیکسوں پر طور اندرونی میں پہنچانے تک نہج موجودہ کو معیشت۔ نہیں

 رشوت پیچھے کے عوامل دونوں ان جبکہ ہے کرتا پیدا مشکالت مزید توازن عدم کا برٓامدات و درٓامدات بعد

 محاصل ساالنہ حکومت۔ ہیں رہے چاٹ کو معیشت قومی طرح کی دیمک جو ہیں اسباب جیسے بدعنوانی و

 نیٹ ٹیکس اور ہے کوشاں لئے کے النے بہتری میں نظام کے ٹیکسوں لئے کے کرنے پورے اہداف کے

 جب گی ہوں ثابت ٓاور بار تبھی کوششیں یہ تاہم ہیں رہی ٓا سامنے بھی خبریں اچھی کی ہونے وسیع

 جانا کیا کنٹرول سے سختی کو درٓامدات ضروری غیر صرف نہ لئے کے اس۔ گا ہو بہتر توازن کا ادائیگیوں

 کی کفالت خود میں خدمات و اشیاء درٓامدی والی جانے کی حاصل عوض کے زرمبادلہ بھاری بلکہ چاہئے

 مدتی طویل ایک یقینًا یہ۔ ہے راستہ اصل یہی کا بہتری معاشی پائیدار کہ چاہئے جانا کی بھی رفت پیش سمت

 میں اس اور ہے ضرورت قومی فوری بہرحال بندی منصوبہ اور بچار سوچ لئے کے اس تاہم ہے، عمل

۔نہیں گنجائش کی لعل و لیت کسی  

 


