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2019، دسمبر   31 
 
 

خبری خوش کی خزانہ وزارِت  

 کہ ہے سنائی خوشخبری میں اعالمیہ اپنے پر رپورٹ جائزہ حالیہ کی ایف ایم ٓائی نے خزانہ وزارِت

 پر فیصد پانچ کر گر سطح کی مہنگائی دوران کے سال مالی رواں میں نتیجے کے اقدامات حکومتی

 گیا کہا بھی یہ میں رپورٹ۔ ہے رہی فیصد10.8 کر ہو کم دوران کے ماہ پانچ گزشتہ جو گی ٓاجائے

 ٓانے پر11.8ہوکر کم سے فیصد13 شرح کی مہنگائی سال رواں کی پاکستان نے ایف ایم ٓائی کہ ہے

 بہتر سے اندازے کے ایف ایم ٓائی تخمینہ ہمارا کہ ہے خیال کا خزانہ وزارِت۔ ہے لگایا تخمینہ کا

 کو درٓامد عمل پر پروگرام اصالحات گئے دیے اپنے میں رپورٹ اپنی نے ایف ایم ٓائی۔ گا رہے

 دی نوید کی ہونے گامزن طرف کی بہتری کے نامے منظر اقتصادی کے پاکستان ہوئے سراہتے

 وعدے سے ایف ایم ٓائی حکومت کہ ہے ٓائی سامنے یہ بات تشویشناک انتہائی طرف دوسری۔ ہے

 نتیجے کے جس ہے رہی جا کرنے اضافہ میں ٹیرف گیس اور پاور میں2020 جنوری مطابق کے

 ہونے میں ہی حال میں مارکیٹ عالمی میں ضمن اس۔ گی بڑھے مزید مہنگائی میں ماہ چند اگلے میں

 اثر کا جس سکتا جا کیا نہیں انداز نظر صورت کسی کو اضافے میں قیمتوں کی پیٹرولیم والے

 جا کیا ظاہر خدشہ کا پڑنے پر قیمتوں کی پیٹرول ملک اندروِن سے وجہ کی اضافے میں بل امپورٹ

 روز الناس عوام ہے، پر سطح ترین بلند کی تک اب اپنی مہنگائی کہ ہیں بتاتے حقائق زمینی۔ ہے رہا

 کہ ہے یہ حقیقت ہیں، پریشان انتہائی سے پہنچنے تک ٓاسمان قیمتیں کی اشیا کی پینے کھانے مرہ

 دیکھ طرف دوسری کسی وہ کہ رہی نہیں طاقت اتنی پاس کے عوام پسے میں چکی کی مہنگائی

 کو خزانہ وزارِت ہیں، لیتی کر اختیار حیثیت ثانوی ضروریات جملہ عمومًا میں حاالت ان۔ سکیں

۔چاہئے لینا کام سے بچار سوچ مزید میں کرنے کنٹرول مہنگائی اور چاہئے ٓانا طرف کی حقائق  
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