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  ہوگا کرنا حاصل ریونیو روپے ارب475 میں بجٹ ٓائندہ کو حکومت
 باقی۔ہوگا کرنا حاصل ریونیو روپے ارب475 میں بجٹ ٓائندہ کو حکومت‘شرائط ایف ایم ٓائی)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم
 کے تفصیالت۔ہوگی ضرورت کی کرنے اضافہ میں ٓامدنی اور کمی میں کیلیےاخراجات روپے ارب86 ماندہ

 میں ٓامدنی اور کمی میں اخراجات کہ جو ہے ضرورت کی توازن مالیاتی کے روپے ارب560 کو مطابق،پاکستان
 بنیادی میں بجٹ ٓائندہ کےلیے کرنے پوری شرط کی ایف ایم ٓائی تاکہ ہے جاسکتا کیا حاصل ذریعے کے اضافے
 ختم کو2019، جون30مطابق، کے تخمینے کے ایف ایم ٓائی۔جاسکے الیا تک فیصد6اعشاریہ کے پی ڈی جی خسارہ
 فیصد9اعشاریہ1کا پی ڈی جی)بغیر کے ادائیگیوں کی سود(خسارہ بنیادی کا پاکستان میں سال مالی والے ہونے
 کی عائد شرط یہ لیے کے النے تک فیصد6اعشاریہ کے پی ڈی جی میں بجٹ ٓائندہ اسے نے ایف ایم ٓائی۔ہوگا
 جس ، ہے گیا لگایا) روپے ٹریلین9اعشاریہ2(فیصد6 اعشاریہ7کا پی ڈی جی تخمینہ کا خسارے کل کے بجٹ۔ہے
 ایف ایم ٓائی۔ہے گیا لگایا روپے ٹریلین2اعشاریہ2 یا1اعشاریہ2تقریبًا ہی اخراجات کے ادائیگیوں کی سود سے میں
 پی ڈی جی میں بجٹ ٓائندہ کہ جب۔ ہے دی اجازت کی رکھنے برقرار تک فیصد6اعشاریہ کو خسارے بنیادی نے
 تصدیق کی بات اس کو نیوز دی روز کے پیر نے عہدیدار اعلیٰ۔ہوگی ضرورت کی توازن کے فیصد3اعشاریہ1 کے
کہ جو ہے ضرورت کی توازن مالی کے روپے ارب560 ہمیں کہ ہے کی  

 کرنے پوری شرط کی ایف ایم ٓائی تاکہ ہے جاسکتا کیا حاصل ذریعے کے اضافے میں ٓامدنی اور کمی میں اخراجات
 کے پی ڈی جی۔جاسکے الیا تک فیصد6اعشاریہ کے پی ڈی جی خسارہ بنیادی میں بجٹ ٓائندہ کےلیے

 کا اضافے میں ٓامدنی فیصد1اعشاریہ1 کے پی ڈی جی نے ٓاباد اسالم سے میں توازن کل کے فیصد3اعشاریہ1
 لیے کے جس۔ گی جائے الئی کمی تک فیصد2اعشاریہ کے پی ڈی جی میں اخراجات کہ جب ، ہے بنایا منصوبہ
 کو حکومت۔گی جائے الئی کمی بھی میں اخراجات دیگر دوران کے سال مالی ٓائندہ اور گی جائیں کی کم سبسڈیز
 باقی کہ جب۔ہوگا کرنا پیدا ریونیو روپے ارب475 یعنی فیصد1اعشاریہ1 کے پی ڈی میںجی 20- 2019 بجٹ ٓائندہ
 صرف کہانی کی توازن مالی۔گے ہوں کرنا کرکے ختم سبسڈیز ، کٹوتی میں اخراجات کمی کی روپے ارب86 ماندہ
 اس ہے رہا چھو کو بلندیوں نئی دوران کے سال مالی رواں کہ جو خسارہ بجٹ کل کہ کیوں ہوجاتی نہیں ختم یہیں
 پیر نے مسعود وقار ڈاکٹر اقتصادیات ماہر معروف اور خزانہ سیکرٹری سابق۔ہے ضرورت کی کمی بڑی بھی میں
 شرائط ایف ایم ٓائی کو خسارے بجٹ کل تحت کے پروگرام کہفنڈ ہے کہا ہوئے کرتے بات سے نیوز دی روز کے
 ہے جارہی کی کوشش لیے اس ہے ہوچکا باہر سے کنٹرول توازن عدم مالی کہ تھا کہنا کا ان۔ہوگا کرنا کم ساتھ کے
 ارب700 کو حکومت کہ تھا کہنا کا ذرائع ، تاہم۔جائے الیا تک سطح مطلوبہ اسے تحت کے پروگرام ایف ایم ٓائی کہ

 ساتھ کے اضافے میں شرح ٹیکس اور کرکے استثناءختم ٹیکس کہ جو گے ہوں لگانے ٹیکسز اضافی کے تک روپے
 نا یا کرنے درٓامد عمل پر پروگرام ایف ایم ٓائی کہ تھا کہنا کا عہدیدار۔ہوگا کرنا الکر میں نیٹ ٹیکس کو شعبوں نئے

 کی ٓار بی ایف تحت کے پروگرام)ایف ایف ای( سہولت فنڈ توسیعی سالہ تین نئی انحصار تک حد بڑی کا کرنے
 کیے جمع کے ٓار بی ایف میں سال مالی رواں انحصار کا ہدف کے برس ٓائندہ کے ٓار بی ایف۔ہوگا پر کارکردگی

 ساتھ کے ایمنسٹی کہ جب۔ہے کرسکتا جمع روپے ارب3950 بغیر کے ایمنسٹی کسی ٓار بی ایف۔ہوگا پر ٹیکس گئے
 ایف ایم ٓائی کہ ہوگی رکھنی میں ذہن بات یہ کو منتظمین اقتصادی۔ہیں جاسکتے کیے اکٹھے تک روپے ب ار4100

 صور کی کمی کی ریونیو۔گا جائے لیا جائزہ کا رپورٹ کی ماہ تین قبل سے اجرا کے قسط اگلی تحت کے پروگرام
 قابو کو خسارے بجٹ جاسکےکیوںکہ کیا پورا ہدف ریونیو تاکہ ہے سکتا کہہ کا النے بجٹ منی ایف ایم ٓائی میں ت

۔جاسکتی دی نہیں صورت کسی اجازت کی کرنے نہ پورا ہدف لیے کے کرنے  


