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2020، جنوری   11 
 

  لگالیا سراغ کا افراد ہزار10 تقریبًا ملوث میں چوری ٹیکس نے ٓار بی ایف
 سے 36 سے حوالے اس۔ ہے لگالیا سراغ کا افراد ہزار10 تقریبًا ملوث میں چوری ٹیکس نے ٓار بی ایف) حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم

۔ہے جاری بین چھان بھی کی اوز پی این ٓائی اور اوز پی این کہ جب۔ ہیں گئی کردی شروع تحقیقات پر کیسز 40  
 

 ملوث میں ترسیالت کی روپے کھربوں کہ جو ہے لگایا سراغ کا افراد ایسے کم سے ہزار 10 نے ٓار بی مطابق،ایف کے تفصیالت

۔ہوں ملوث بھی میں النڈرنگ منی وہ کہ ہے ممکن اور ہے چوری ٹیکس پر طور مبینہ مقصد کا جس ہیں  
 

 بھی کی امور کے) اوز پی این ٓائی(تنظیموں بخش منافع غیر االقوامی بین اور) اوز پی این( تنظیموں بخش منافع غیر ٓار بی ایف

۔ہے کررہا بین چھان سے حوالے کے امداد مالی کی گردوں دہشت اور النڈرنگ منی پر طور مبینہ  
 

 وہ اور تھیں ہوئی موصول شکایات میں ضمن اس انہیں کہ ہے بتایا کو نیوز دی روز کے جمعے نے حکام اعلیٰ کے ٓار بی ایف

۔ہیں کرچکے شروع تحقیقات پر کیسز 40 سے 36 پر طور باضابطہ  
 

 کے امداد مالی کی گردوں دہشت اور النڈرنگ منی چوری، ٹیکس مبینہ لیے کے درٓامد عمل پر شرائط ایف ٹی اے ایف ٓار، بی ایف

 کار طریقہ مختلف لیے کے قیام کے تنظیموں کی طرح اس کہ ہیں موجود شکایات متعدد کی طرح اس۔ ہے کررہا کام سے حوالے

۔ہے امداد مالی کی گردوں دہشت اور النڈرنگ منی مقصد کا ان لیکن ہیں، جارہے کیے استعمال  
 

 کے ٹریل منی ٓار بی ایف میں کیسز کچھ ہےاور جارہا کیا استعمال کو اوز جی این ٓائی اور اوز جی این میں کیسز کے طرح اس

۔ہے کرچکا شروع تحقیقات لیے کے حصول  
 

 کے چوروں ٹیکس تمام نے ریونیوز لینڈ ان) ٓائی اینڈ ٓائی( گیشن انویسٹی اینڈ جنس انٹیلی ٓاف جنرل ڈائریکٹوریٹ کے ٓار بی ایف

۔ہیں کرتے ادا ٹیکس نام برائے مگر ہیں تو رجسٹرڈ یا ہیں غیررجسٹرڈ جو وہ پر طور خاص ہے، کردی شروع مہم خالف  
 

 ٹیکس تاکہ ہے گیا کرلیا انتخاب کا کیسز کچھ بعد کے بین چھان سے حوالے اس کہ ہے بتایا نے عہدیدار اعلیٰ ایک کے ٓار بی ایف

۔پڑے کرنا نا سامنا کا کوپریشانی والوں کرنے ادا  
 

 روپے کھربوں جو ہیں کرلیے جمع اعدادوشمار کے افراد ایسے نے ٓار بی ایف سے حوالے کے النڈرنگ منی اور چوری ٹیکس

۔ہے کم کچھ سے ہزار 10 تعداد کی افراد ایسے اور ہیں ملوث میں ترسیالت کی نقدی کی  
 

۔بچاجاسکے سے ٹیکس تاکہ ہیں ہوئی ترسیالت میں نقدی بھی میں کاروبار کچھ کہ ہے ٓائی سامنے بات یہ سے تحقیقات ابتدائی  
 

 کو افراد پروفائل ہائی تمام لیے اس۔ٓائیں نا میں لپیٹ کی اس افراد بےگناہ تاکہ ہے جارہی برتی احتیاط بہت میں کیسز تمام ان تاہم،

۔ہے ضرورت کی نظرثانی پر تفصیالت کی ٹیکسز اپنے  
 

 گا جائے کیا احترام کا والوں کرنے ادا ٹیکس۔ ہیں رکھتے یقین پر احتساب پر بنیاد کی برابری اور شفافیت ہم کہ تھا کہنا کا عہدیدار

 چوروں ٹیکس میں دنوں والے ٓانے کہ تھا کہنا مزید کا عہدیدار۔ گا جائے چھوڑا نہیں کو بازوں دھوکے اور چوروں ٹیکس لیکن

۔گی ٓائے تیزی میں مہم خالف کے  


