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اسالم آباد ( تنویر ہاشمی،نمائنده جنگ) اسٹیٹ بنک نے بیرون ملک دولت اور اثاثوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری

کیلئےڈی نومینیٹڈ ایمنسٹی ڈالر بانڈز کا اجراء کر دیا ہے، وفاقی کابینہ نے ڈالر بانڈز کے اجراء کے رولز کی 22جون

کو منظور دی تھی، ڈالر بانڈز سے 30جون تک ٹیکس ایمنسٹی سکیم سے استفاده کرنیوالوں کو اسکیم میں ظاہر کی گئی،

ایک ہزارڈالر یا زائد مالیت کی خفیہ دولت اور اثاثوں سے پاکستان میں بانڈز کے ذریعے پانچ سال کیلئے سرمایہ کاری

کرنے کا موقع ملے گا ، بانڈز پر ساالنہ تین فیصد شرح منافع دیا جائیگا، ایمنسٹی ڈالر بانڈز رولز کے تحت شرح منافع

کی ادائیگی روپے میں کی جائیگی ،پاکستان میں موجود فارن کرنسی اکائونٹ میں موجود بیلنس کے مساوی بانڈز میں

سرمایہ کاری کی جاسکے گی، فارن کرنسی اکائونٹ میں موجود 21مارچ 2018تک اتنی مالیت کا بیلنس ہو نا ضروری

ہے جسکی تصدیق متعلقہ بنک کریگا، بانڈز کی سرمایہ کاری کے پہلے سال بانڈز واپس کیش نہیں کرائے جاسکیں گے

تاہم ایک سال بعد انہیں کیش کرایا جاسکے گااور اسکی ادائیگی پاکستانی روپے میں ہوگی، سٹیٹ بنک کے ترجمان عابد

قمر نے رابطہ کرنے پر ایمنسٹی بانڈ کے اجراء کی تصدیق کرتے ہوئے کہا بانڈز سٹیٹ بنک اور دیگر بنکوں کی مجاز

برانچوں میں سرمایہ کاری کیلئے موجود ہیں ، فارن اور مقامی خفیہ

اثاثوں اور دولت کو ظاہر کرنے اور اور ٹیکس کی ادائیگی کے بعد اس دولت اور اثاثوں کو سفید کرنے کی آخری تاریخ

30جون ہے ،حکومت نے ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے تحت بیرون ملک خفیہ دولت اور اثاثے رکھنے والے پاکستانیوں کو

دولت اور اثاثے ظاہر کرنے کے بعد اسے پاکستان میں بانڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کی ترغیب دی ہے اور اس

کیلئے ڈالر بانڈز کا اجر اء کیا گیا ہے ،بیرون ملک سے ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے ذریعے دو اور پانچ فیصد ٹیکس کٹوتی

کے بعد خفیہ دولت کو ملک میں النے پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور اس دولت کی بانڈز کی شکل میں بھی سرمایہ

کاری کی جاسکے گی ،ایف بی آر کو توقع ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے ذریعے چار ارب ڈالرریونیو اکھٹا ہوگا ،

پاکستان کو اس وقت غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر میں شدید کمی کا سامنا ہےا ور سٹیٹ بنک آف پاکستان کےذخائر

تقریبًا 10ارب ڈالر رہے گئےہیں جبکہ ادائیگیوں میں بھی عدم توازن کا سامنا ہے ، جاری کھاتوں کا خساره بڑھ چکا ہے

، حکومت کی کوشش ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم اور سکیم کے بعد بانڈز کے اجراء کے ذریعے ڈالر ملک کے اندر

آسکیں اور سرکاری ذرائع نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ 30جون کے بعد بڑی تعداد میں بیرون ملک سے لوگایمنسٹی بانڈ

میں سرمایہ کاری کریں گے۔
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