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 مصروف میں بڑھانے محصول شرح بجائے کے نمٹنے سے مسائل اسٹرکچرل حکومت
 کے جوالئی 25 جو حکومت کی انصاف تحریک سے زوال مسلسل پر محاز معاشی) حیدر مہتاب تبصرہ،( ٓاباد اسالم

 بنیادی ہوئے کرتے پرانحصار دانائی پرانی اور رسمی تھی ٓائی میں اقتدار ساتھ کے نعرے کے النے تبدیلی میں انتخابات

 کی حکومت۔ ہے رہی دے توجہ پر بڑھانے محصول شرح اور قیمتوں کی یوٹیلٹی بجائے کے نمٹنے سے مسائل اسٹرکچرل

 کا ہونے کم قیمتیں کی تیل میں مارکیٹ عالمی کہ ہے یہ مثال اعلیٰ ترین تازہ کی سمجھنے کے پالیسیوں مالیاتی اور معاشی

 کیلئے دونوں ڈیزل اور پٹرول نے حکومت کی انصاف تحریک کیلئے بچنے سے کرنے منتقل کو صارفین ملکی فائدہ مکمل

۔ ہوگا موثر سے جنوری یکم جو ہے دیا بڑھا تک سطح معیاری کی فیصد 17 کو شرح کی) ٹی ایس جی( ٹیکس سیلز جنرل

 اخراجات اور بڑھانے محصوالت میں وقت ہی ایک۔ تھا فیصد 13 پر ڈیزل اور فیصد 8 ٹی ایس جی پر پٹرول قبل سے اس

 ایک پاس کے حکومت پر طور کے نتیجے کے اضافے میں خسارے بجٹ باعث کے نااہلی حکومتی کی کرنے کمی میں

ذریعے کے اضافے میں محصول شرح میں بجٹ منی والے ٓانے وہ کہ ہے گیا رہ باقی ٓاپشن ہی  

 پیش تک وسط کے ماہ رواں سامنے کے پارلیمان کو بجٹ منی اس وہ کہ ہے منصوبہ کا حکومت۔ کرے پیدا محصوالت

 میں سالوں پانچ پچھلے کہ جیسا گا جائے کیا اضافہ میں محصول شرح کہ ہوگا وہی بھی نسخہ کا انصاف تحریک۔ گی کرے

 کے نسخوں کے اشاروں انوکھے میں ہاف سیکنڈ کے 2018 حکومت کی انصاف تحریک۔ہے رہی کرتی نون لیگ مسلم

 کو ٓامدنی ٹیکس قابل تنگ کہ جیسے ہے جاسکتا دیا قرار سمت بے پر مسائل اسٹرکچرل بڑے تک اب اسے بلکہ ٓائی ساتھ

 کے سیکٹر پاور بلیڈنگ کیش خصوصًا بحالی کی انٹرپرائزز سیکٹر پبلک بڑھانے، کاری محصول ذریعے کے پھیالنے

 اٹھانے قدم بھی کوئی جانب کی اسٹرکچر بیروکریٹک تحت کے اصالحات سروس سول ضروری زیادہ بہت اور پر محازوں

 اور رجحان کے زوال میں نمو پی ڈی جی میں 2019 سال کو معیشت ساتھ کے عروج کے پالیسیوں سمت بے تمام ان۔ پر

 ڈالر نے 2018 سال والے گزرنے پر نام کے استحکام کے معیشت۔  گا پڑے کرنا سامنا کا اضافے میں دبأو کے زر افراط

 جڑواں اضافہ، میں ریٹ ڈسکأونٹ تک پوائنٹس اساسی 425 اور کھویا تک فیصد 40 کو قدر کی روپے میں مقابلے کے

 ایم ٓائی ممکنہ اب۔ دیکھا ہوئے بڑھتے کو مہنگائی اور گرتے کو کاری سرمایہ راست براہ بیرونی اضافہ، میں خساروں

 میں معیشت قومی پڑتال جانچ سخت تحت کے جس گا ملے پر شرائط کی ‘ٓاجائے کو سب جوتا ایک’ نسخہ اس پروگرام

 میں گرانی مبنی پر قیمت اعشاریہ صارف میں مہینوں والے ٓانے میں 2019 میں نتیجے کے جس گی دے کچل کو طلب

۔گی دے گھونٹ دم کا راستے کے نمو اور ہوگا اضافہ  


