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2019،  اگست    28 
 
 

فیصد 8.9 کا پیداوار قومی پر، سطح بلندترین کی سال 8 خسارہ بجٹ  
 پہنچ پر سطح ترین بلند کی سال ٓاٹھ خسارہ بجٹ کا19- 2018 سال مالی کا پاکستان) ہاشمی تنویر( ٓاباد اسالم

 بار پہلی میں تاریخ۔  ہے فیصد 8.9 کے پی ڈی جی کہ جو رہا روپے کروڑ91ارب44 کھرب34 جو گیا

 سال مالی۔ گئے کئے اخراجات روپے ارب8کھرب10 میں مد پی ڈی ایس کرگیا،پی عبور حد کی ارب ہزار3

 مالی طرح اس تھا فیصد6.6 کے پی ڈی جوجی تھا روپے ارب21 کھرب22 خسارہ بجٹ کا2017-18

 کی19-2018 سال مالی نے خزانہ وزارت ، گیا پہنچ پر فیصد8.9 خسارہ بجٹ ریکارڈ میں19-2018سال

 طور مجموعی میں19-2018 سال نےمالی پاکستان مطابق کے رپورٹ۔ دی کر جاری رپورٹ مالیاتی ساالنہ

 واپس کی قرضہ روپے ارب74کھرب9سے میں جس گیا لیا قرضہ بیرونی کا روپے ارب90 کھرب13 پر

 قرضہ نیٹ اندرونی جبکہ رہا روپے ارب16کھرب چار قرضہ بیرونی نیٹ طرح اس گئی کی ادائیگی

 ارب32کھرب تین تحت کے امداد کی پروجیکٹس میں قرضے بیرونی ، گیا لیا روپے ارب28کھرب30

 ارب75 کھرب تین اور روپے ارب33 میں مد کی گرانٹس ، روپے ارب 46کھرب 6قرضہ پروگرام ، روپے

64 کھرب سات قرضوںمیں بنکنگ نان میں قرضوں اندرونی۔  گئے لیے قرضے دیگر کے روپے  

 نے حکومت طرح اس۔ گئے لیے قرضے کے روپے ارب63کھرب22 سے بنکوں ، روپے کروڑ98ارب

 طورپر مجموعی نے حکومت وفاقی ، لیا قرضہ نیٹ کا روپے کروڑ91ارب44کھرب34 طورپر مجموعی

 میں ہےاس فیصد12.7 کا پی ڈی جی جو کیا جمع ریونیو کا روپے ب کھر49 میں19-2018 سال مالی پر

 کیا جمع روپے ارب ایک کھرب4 ریونیو صوبائی رہاجبکہ روپے ارب71کھرب40ریونیو کا رٓا بی ایف سے

 ارب 7 میں مد کی ٹیکس پراپرٹی میں ریونیو مطابق کے رپورٹ مالیاتی فیصدرہا، 11.6 ریونیو ،ٹیکس گیا

 ڈیوٹی ایکسائز ، رہا روپے ارب 1707 حجم کا ٹیکس پر ءوخدمات اشیا ، گئے کیے وصول روپے کروڑ 26

۔ گئے کیے وصول روپے ارب 1464 میں مد کی ٹیکس سیلز جبکہ روپے ارب 242 میں مد کی

 کی ٹیکس موٹروہیکل کروڑروپے،39ارب 70 وصولی کی سیلزٹیکس پر خدمات مطابق اعدادوشمارکے

 گیس روپے، کروڑ47ارب 21وصولی کی سیس انفراسٹرکچرڈولپمنٹ روپے،گیس کروڑ85ارب 24 وصولی

 اوردیگر ارب 206 وصولی کی لیوی پیٹرولیم ، روپے کروڑ30ارب 5وصولی کی سرچارج ڈویلپمنٹ

۔ہے گئی کی ریکارڈ روپے کروڑ44ارب 96 وصولی کی ٹیکسوں  


