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  ہوگئی واقع کمی فیصد 60 میں امداد بیرونی کیلئے پاکستان
حیدر مہتاب: رپورٹ  

 ہوگئی کمی نمایاں تک فیصد 60 میں) امداد بیرونی( معاونت مالی سے ممالک بیرون کی پاکستان:… ٓاباد اسالم

 قرضوں سے کریڈیٹرز تمام میں ششماہی پہلی دسمبر تا جوالئی تحت کے حکومت کی انصاف تحریک۔ ہے

 5 دوران کے عرصہ اسی میں سال مالی گزشتہ جبکہ ہیں ملے ڈالرز کروڑ 30 ارب دو میں شکل کی اورگرانٹس

 عرب متحدہ ڈالرز، ارب تین سے عرب سعودی میں سال مالی رواں نے حکومت۔ تھے ملے ڈالرز کروڑ 89 ارب

 تک اب سے میں ارب چار سے چین اور ڈالرز ارب ایک والے ملنے سے میں ارب تین مجموعی سے امارات

 پر طور کے داری ذمہ کی بینک اسٹیٹ اسے ہیں، رکھے لئے کے توازن میں ادائیگیوں ڈالرز ارب دو والے ملنے

 سواالت نے ایف ایم ٓائی متعلق سے ضروریات مالی سے ممالک بیرون مطابق کے افسر اعلیٰ ایک۔ ہے گیا دکھایا

 وفاقی۔ گا بڑھے دبائو بھی پر خسارے بجٹ۔ ہے خدشہ کا جانے گھٹ کے ذخائر زرمبادلہ سے جس ہیں اٹھائے

 ٓائی میں قیادت کی ہیرالڈفنگر میں واشنگٹن کو جمعہ گزشتہ کا حکام پاکستانی میں قیادت کی عمر اسد خزانہ وزیر

 کی ٓار بی ایف سال مالی رواں نے حکام ایف ایم ٓائی۔ ہوا رابطہ ذریعہ کے کانفرنس ویڈیو سے ٹیم ایف ایم

 بجٹ سے کمی میں قدر کی روپے میں مقابلے کے ڈالر۔ اٹھائے سواالت میں بارے کے کمی متوقع میں وصولیوں

۔گا جائے ہو فیصد 5.6 کر بڑھ سے فیصد 5.1 کے پی ڈی جی خسارہ  

 اقتصادی۔ گا جائے ہو فیصد 6 خسارہ یہ تک 2019 جون 30 کہ ہیں متفق سب میں خیال تبادلہ پر طور نجی لیکن

 پہلے کے سال مالی رواں میں مد کی امداد بیرونی کو پاکستان مطابق کے شمار و اعداد سرکاری کے ڈویژن امور

 ڈالرز کروڑ 80 ارب 5 میں سال مالی گزشتہ سے اس جبکہ ہیں ملے ڈالرز الکھ 30 کروڑ 31 ارب دو میں ماہ 6

 غیر تحت کے بینک اسٹیٹ۔ ہے ہوئی واقع کمی فیصد 60 میں امداد بیرونی کہ ہے ہوتا ظاہر سے اس۔ تھے ملے

 قومی رکن کی) ن( لیگ مسلم۔ تھے ڈالرز الکھ 60 کروڑ 63 ارب 6 کو 2019 جنوری 18 ذخائر زرمبادلہ ملکی

 چیف ریذیڈنٹ کے ایف ایم ٓائی میں پاکستان نے جنہوں پاشا غوث عائشہ خزانہ وزیر سابق کی پنجاب اور اسمبلی

 بجٹ ضمنی نے حکومت کی انصاف تحریک کہ بتایا پر کرنے رابطہ نے انہوں۔ تھی کی مالقات رسمی غیر سے

۔دی نہیں وضاحت کوئی کی کمی نمایاں میں امداد ملکی غیر میں  


