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، نومبر 2018     26 

متبادل اقتصادی پالن پر غور، عمران خان کی زیرصدارت 
اختیارات میں کمی، غربت سے نمٹنے کیلئے  کے FBRاجالس،

ارب روپے فنڈز کی  5ٹر کیلئے ارب قرض، ہائوسنگ سیک 5.6
 منظوری

کی زیر صدارت اقتصادی مشاورتی  جنگ نیوز)معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان‘اسالم ٓاباد(نمائندہ جنگ
غور کے بعد وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ  ے اجالس میں ٓائی ایم ایف کے پیکج پرکونسل ک

ذ ‘ غورکرے  بات چیت جاری رکھی جائے لیکن وزارت خزانہ ایک متبادل اقتصادی پالن پر بھی ٓائی ایم ایف سے
ونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی ۔ انہوں سے ہ رائع نے بتایا کہ وزیر خزانہ اسد عمر نے اجالس کو ٓائی ایم ایف

قتصادی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ بعض شرکاء نے رائے دی کہ اگر حکومت  نے اجالس کو بتایا کہ بعض سخت ا
اس پر وزیر اعظم  فیصلے کئے تو اس کے نتیجے میں حکومت کیلئے سیا سی مسائل پیدا ہوسکتے ہیں ۔ نے سخت

ورک کرے اور پالن بی تیار کرے تاہم ذ رائع نے  نے ہدایت کی کہ وزارت خزانہ متبادل حکمت عملی پر بھی ہوم
بتایا کہ  گز نہ لیا جا ئے کہ ٓائی ایم ایف سے پیکج نہیں لیا جا ئے گا۔ ذ رائع نے وضاحت کی کہ اس کا یہ مطلب ہر

 وزیر اعظم نے

جا ئے گا کیا ٓاپشن اختیار کیا جا  دو ہفتے بعد طلب کیا ہے جس میں حتمی فیصلہ کیا مشاوتی کونسل کا اجالس
پالیسی پر ‘ میں غربت مٹأوحکمت عملی کی منظوری دی  ئے۔قبل ازیں وزیراعظم عمران خان نے اجالس

یقینی  ہ کوترقی کی بنیاد ڈالی جا سکے گی جبکہ ٹیکس اصالحات اور برٓامدات میں اضاف عملدرٓامدسے پائیدار
فریم ورک اورکمزور طبقے کے لیے  اجالس میں معیشت کی بہتری کے لیے مڈٹرم ڈھانچہ جاتی‘بنایاجاسکے گا

تعلیم سے ‘صحت ‘ سوشل پروٹیکشن فریم ورک میں غربت ‘گئی سوشل پروٹیکشن فریم ورک کی بھی منظوری دی
پروگرام کے تحت  کہ اجالس میں غربت مٹأونمٹنے کے اقدامات شامل ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے  متعلق چیلنجز سے
ذرائع کے ‘لینے کی منظوری بھی دی گئی کروڑ روپے)قرض 65ارب 5ملین ڈالر (تقریبًا 42عالمی بینک سے 

ارب روپے فنڈزکی منظوری بھی دی گئی۔اجالس میں  5اسکیم کے لیے  مطابق اجالس میں نیا پاکستان ہأوسنگ
بریفنگ دی  روزہ پالن کے تحت اہداف پر تفصیلی 100صادی صورتحال اور ملک کی معاشی و اقت وزیراعظم کو

کارٓامد شہری بنانےکے لیے جامع پالننگ کا  ذرائع کا بتانا ہے کہ اقتصادی مشاورتی کونسل نے نوجوانوں کو‘ گئی
جلد تیار کے تحت نوکریوں کی فراہمی اور برٓامدات بڑھانے کی حکمت عملی  فریم ورک بنانے کا فیصلہ کیا جس

وزیراعظم نے معیشت کیلئے  جائے گی۔ وزیر اعظم میڈیا ٓافس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اجالس میں کی
ضمن میں پالیسی سفارشات کی منظوری بھی دی ۔ اجالس  درمیانی مدت کے ڈھانچہ جاتی اصالحات فریم ورک کے

اوردیگر معاشی  عارف احمد خان‘طارق باجوہ‘ ڈاکٹرعشرت حسین‘اسدعمر،مخدوم خسرو بختیار میں وزیرخزانہ
ترقی کیلئے مالیاتی اقدامات، برٓامدات میں  اجالس کے شرکاءکوپالیسی سفارشات کے مطابق‘ماہرین نے شرکت کی 

کے کاروبارکو مضبوط بنانے، ٹیکس اصالحات، مالزمتوں کے مواقع کی  اضافہ، چھوٹے اوردرمیانے درجہ
میں پاکستان میں  کے اثرات اور اقتصادی مشاورتی کونسل کی تجاویز کی روشنی اہم پالیسی اقدامات فراہمی ،

کو حتمی شکل دی گئی ہے تاکہ استعداد سے کم  سماجی تحفظ کی ترجیحات پر بریفنگ دی گئی۔پالیسی سفارشات
 اروبار،زراعت، ہاوسنگ، ترغیبات کے تناظر میں چھوٹے اوردرمیانہ درجے کے ک استفادہ کی حامل شعبوں بشمول

کرنے والے اقدامات کی واپسی،  برٓامدات اورافرادی قوت کی بہتری پرمبنی بڑھوتری پر انحصار، برٓامدات کوکم
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استعمال، تجارتی معاہدوں اوراقدامات میں شفافیت، درٓامد کنندگان  نظام کی ٓاٹومیشن کی بہتری اورٹیکنالوجی کا
اورسرمایہ کاری  وزگارکے نئے مواقع کی فراہمی، تجارتکی فراہمی، ہنر کی بہتری کے ذریعے ر کوسہولیات

میں اضافہ اورٹیکنالوجی میں جدت کے ذریعے  کیلئے بہتر ماحول فراہم اورکاروبارٓاسان بنانے ، پیداواریت
پائیدار، جامع،  جاسکے۔بیان میں کہا گیاہے کہ ان پالیسیوں کو حتمی شکل دینے کا مقصد بڑھوتری کا عمل تیزتر کیا

حکمت عملی کیلئے بنیاد کا قیام ہے جو موجودہ  ارکے مواقع کا حامل اوربرٓامدات پرمبنی اقتصادی ترقیاتیروزگ
حصہ ہے۔ روزہ پالن کا 100حکومت کے   


