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2019،  دسمبر    30 
 

 مالی الیاجائیگا، تک فیصد 5کو مہنگائی ہوا، بہتر ماحول کاروباری

خزانہ وزارت ہوگیا، شروع ٓانا استحکام  
 نے بورڈ ایف ایم ٓائی کہکہاہے نے خزانہ وزارت)  نیوز مانیٹرنگ الئن، ٓان حیدر، مہتاب( ٓاباد اسالم

 میں پاکستان مطابق کے جس ہے دی کر جاری رپورٹ اسسمنٹ پر کارگردگی معاشی کی پاکستان

 کی ہے،حکومت ہوگیا شروع ٓانا استحکام مالی سے پالیسیوں حکومتی ہوا، بہتر ماحول کاروباری

۔الیاجائیگا تک فیصد5 کو مہنگائی میں 2020 کہ ہے کوشش   

 

)  ایف ایم ٓائی(  فنڈ مالیاتی االقوامی بین کہاگیاہےکہ میں اعالمیہ جاری سے جانب کی خزانہ وزارت

 ہے کردی ری جا رپورٹ اسسمنٹ پر ہونے مکمل جائزہ کاپہال کارکردگی معاشی کی پاکستان نے

 کے اس ور ا ہے پر ٹریک پروگرام اصالحاتی کا پاکستان کہ ہے کیا تسلیم نے ایف ایم ٓائی میں جس

 گھمبیر کے معیشت درٓامدسےپاکستانی عمل پر پالیسی کن فیصلہ کی پاکستان ہیں، ٓارہے سامنے نتائج

۔ہے ٓارہا استحکام مالی اور کمی میں توازن عدم اور ہے کردیا شروع کرنا حل کو مسائل  

 

 کی پاکستان ہے، ٓائی بہتری میں ماحول کاروباری کہ کیا اعتراف میں رپورٹ نے ایف ایم ٓائی

۔ہے ہوا شروع درٓامد عمل پر پالیسی کن فیصلہ لیے کے استحکام مالی اور بہتری میں معیشت   

 

 ساتھ کے جس ہیں گئے کیے جاری) ڈالرز ملین452.4تقریبًا( ملین 328 سے جانب کی ایف ایم ٓائی

۔ہے ڈالرز ارب1.45تقریبًا ہےجو ہوگئی ٓار ڈی ایس ملین 44 ہزار1 ادائیگی مجموعی ہی  

 

 بڑے کا)سیز پی( کرائیٹریا پرفارمنس کی ٓاخر کے ستمبر ہےکہ گئی کی تصدیق میں رپورٹ

 بجٹ گئی،پرائمری لی نہیں ادھار رقم کوئی سے بینک اسٹیٹ مطابق کے جس گیا لیا جائزہ پیمانےپر

 کے ادائیگی عوامی بیرونی رہیں، میں حد ٓاخری ضمانتیں سرکاری رہا، میں حد ٓاخری خسارہ

 ڈومیسٹک نیٹ ،) ٓار ٓائی این(ریزرووز انٹرنیشنل نیٹ کے بینک اسٹیٹ رہے، زیرو بقایاجات

۔گئے کیے حاصل تمام اہداف فارورڈ/ اورسویپ)  اے ڈی این(ایسٹس  
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 سال دیا،اگلے دے عندیہ کا النے پر فیصد11.8 کو مہنگائی میں2020سال نےمالی ایف ایم ٓائی

۔گا جائے الیا پر فیصد11.8 سے فیصد13 کو مہنگائی  

 

 ہے، ٓارہا واپس استحکام کا مارکیٹ کہ کیا تسلیم نے ایف ایم ٓائی مطابق کے خزانہ وزارت اعالمیہ

 سے جوالئی دکھائیں، کارکردگی بہتر زیادہ سے تجویز کی ایف ایم ٓائی ہم کہ ہے کوشش ہماری

 چاہتے النا تک فیصد 5 کو مہنگائی کرکے اقدامات بہتر مزید ہم تاہم تھی فیصد 10.8 مہنگائی نومبر

۔ہیں   

 

 کھاتہ جاری پر طور ہے،مجموعی ٓائی میں دیکھنے بہتری سےنمایاں حوالے کے سیکٹر بیرونی

۔ہوا کم فیصد74 میں ماہی سہ پہلی کی2020 سال مالی میں مقابلے کے سال مالی گزشتہ خسارہ  

 

 رواں۔ ہے امکان کا ٓانے تک فیصد 2.4 کے پی ڈی جی خسارہ کھاتہ جاری میں 2020 سال مالی

 درٓامدات طرح اسی۔ رہا فیصد  0.6 کا پی ڈی جی خسارہ پرائمری میں ماہی سہ پہلی کی سال مالی

۔ہوا اضافہ فیصد 2 میں درٓامد کی مشینری جبکہ ہوئی کمی فیصد 23 میں  


