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امکان کا پہنچنے تک کھرب 28 پر سطح ترین بلند کی تاریخ خسارہ بجٹ  

 خسارہ بجٹ تک ٓاخر کے جون برس رواں ، ہوگیا بدتر مزید توازن عدم مالی کا پاکستان)  حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 ایک کی اضافے مزید میں خسارے بجٹ۔ ہے سکتا پہنچ تک زائد سے روپے کھرب28 سطح ترین بلند کی تاریخ

 ڈسکائونٹ۔  ہے بنتا فیصد1.3 کا پی ڈی جی جو ہے کمی کی روپے ارب450میں ریونیو ٓارکے بی ایف وجہ بڑی

 قرضوں اور اضافے میں اخراجات دفاعی باعث کے کشیدگی سے بھارت حریف روایتی اور اضافے میں ریٹس

 صورت کی پہنچنے پر سطح ترین بلند کی تاریخ خسارہ بجٹ۔  ہے رہا بڑھ خسارہ بجٹ سے ضرورت ہوئی بڑھتی

 روپے ارب730 کیلئے رکھنے برقرار توازن مالی میں بجٹ ٓائندہ وہ کہ ہے کہا سے پاکستان نے ایف ایم ٓائی میں

 پاس کے ایف ایم ٓائی۔ ہے فیصد1.7 کا پی ڈی جی جو کرے اقدامات کیلئے کرنے عائد ٹیکس اضافی مزید کے

 اقتدار حکومت اگر اور ہے ٓاپشن محدود اب پاس کے حکومت گھری میں سےمشکالت وجہ کی تاخیر میں جانے

 کا خسارے بجٹ میں تعداد بڑی اتنی کو ٓاباد اسالم تو جاتی چلی پاس کے ایف ایم ٓائی ہی بعد فورًا کے ٓانے میں

اس کو ٹیم ایف ایم ٓائی حکومت اب۔ پڑتا نہ کرنا سامنا  

 ایم ٓائی جبکہ جائے رکھا روپے ارب5250ہدف کا ریونیو لئے ہمارے کہ ہے کررہی کوشش کی کرنے قائل پر بات

 کے ٓار بی ایف۔  ہے رکھتی استعداد کی کرنے جمع روپے ارب5590 ٓار بی ایف مطابق کے اندازوں کے ایف

 ٓازاد تاہم۔  ہے کرسکتی جمع ریونیو فیصد10.7 کا پی ڈی جی یا روپے ارب4050 وہ سال مالی رواں مطابق

 تک روپے ارب3950 ٓار بی ایف تو گئی کروائی نہ متعارف اسکیم ایمنسٹی کوئی اگر مطابق کے ماہرین معاشی

 بڑھ تک زائد سے روپے ارب600 خسارہ بجٹ کہ بتایا نے عہدیدار حکومتی اعلیٰ ایک۔ کرسکتی نہیں جمع بھی

 جبکہ ہے جاسکتا تک روپے کھرب28 تک ٓاخر کے جون سال مالی رواں کے حکومت ٓائی ٹی پی اور ہے سکتا

 کھرب22 خسارہ بجٹ دوران کے حکومت دور لیگ ن میں سال مالی ٓاخری کے ء2018 ، ء2017 برس گزشتہ

 مالی رواں کہ بتایا پر کرنے رابطہ نے پاشا اے حفیظ ڈاکٹر معاشیات ماہر اور وزیرخزانہ سابق۔ تھا تک روپے

 کہنا کا ان۔  ہے سکتا پہنچ تک فیصد7.6 یا7.5 کے پی ڈی جی خسارہ بجٹ تک2019 جون30 یعنی ٓاخر کے سال

 میں اخراجات مالی اور ہے ہوسکتا تک فیصد1.3 کا پی ڈی جی یا روپے ارب450 فال شارٹ کا ٓار بی ایف کہ تھا

 یہ دوران کے ال مالی گزشتہ جبکہ ہے سکتا پہنچ تک فیصد7.5 کے پی ڈی جی خسارہ بجٹ باعث کے اضافے

۔ تھا فیصد6.6 کا پی ڈی جی  


