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2019،  اکتوبر    13 
 

 پالیا،اسٹاک قابو پر خساروں مالیاتی اور تجارتی ہوگیا، بحال اعتماد بہتر، معیشت

 گا، ہوجائے حل جلد بھی معاملہ واال کارڈ مستحکم،شناختی کرنسی مارکیٹ،

  حکومت
 مالیاتی اور ہوگیا،تجارتی بحال اعتماد بہتر، معیشت کہاہےکہ نے حکومت) نیوز جنگ جنگ، نمائندہ( ٓاباد سالما

 ےا فیا ہوجائیگا، حل جلد بھی معاملہ واال کارڈ شناختی ، مستحکم کرنسی ، مارکیٹ اسٹاک پالیا، قابو پر خساروں

 نیٹ ٹیکس افراد الکھ5 متفق، ادارے تمام پر روکنے النڈرنگ منی ٓائینگے، نکل جلد سے لسٹ گرے فیا یٹ

 میں ماہ3شروع، ملنا نتائج کے فیصلوں مشکل کہاکہ نے شیخ عبدالحفیظ خزانہ مشیر بڑھی، فیصد16 ٓامدن میںشامل،

۔گیا ہو روپے ارب85 منافع کا بینک اسٹیٹ ہوا، کمی فیصد35 خسارہ ،تجارتی36 خسارہ مالیاتی  
 

 ، گیا ہو مستحکم ریٹ ایکسچینج اور ریزروز فارن جائینگے، لے تک ارب1600 ریونیو ٹیکس نان سال مالی رواں

 کیلئے ٓاسانی میں کاروبار درمیانے اور چھوٹے گیا، ہو ارب70 منافع اے ٹی بڑھیں،پی نہیں بھی قیمتیں کی پٹرول

۔ہیں رہے ال پالیسی  
 

 سے کانفرنس پریس ہمراہ کے زیدی شبر ٓار بی ایف نےچیئرمین شیخ عبدالحفیظ خزانہ مشیر کےمطابق تفصیالت

 کے ،حکومت ہے پالیا قابو پر خسارے مالیاتی اور تجارتی خساروں بڑے دو نے حکومت کہ کیا دعویٰ میں خطاب

 ہے،نجکاری رہا ہو اعتماد ُپر کار سرمایہ اضافہ، میں کاروبار ، ہیں ہوگئے شروع ٓانا نتائج کےمثبت فیصلوں مشکل

 فل میں ہفتوں دو ٓائندہ پر انٹرپرائزز میڈیم اینڈ اسمال کہ ہے کیا اعالن نے ئینگے،انہوں ٓا روپے اربوں مزید سے

۔ہے ٓارہی پالیسی  
 

 کی ماہ تین پہلے کے سال دوسرے کے حکومت میں ڈی ٓائی پی یہاں روز گزشتہ نے شیخ حفیظ خزانہ مشیر

 خسارہ مالیاتی کا حکومت جبکہ فیصد35 خسارہ تجارتی میں ماہ3 پہلے بتایاکہ کرتےہوئے پیش جائزہ کا کارکردگی

 اور ہیں ہوئے مستحکم ریزروز ،فارن گئی الئی کمی میں امپورٹ ، ہوا اضافہ میں ،ایکسپورٹ ہوا کم فیصد 36

۔ہے ہوا اضافہ بھی میں ایمپالئمنٹ اوورسیز  
 

 ہوگئے شروع ٓانا نتائج مثبت کے فیصلوں مشکل کے حکومت ہے ہوا اضافہ فیصد 22بھی میں مارکیٹ اسٹاک

 گیا، ہو ڈالر ارب7 اعشاریہ5کر ہو کم سے ڈالر ارب 9 خسارہ تجارتی میں سال مالی رواں کہ کہاہے نے ہیں،انہوں

 واضح دوران کے ماہ3 بھی میں اخراجات مالیاتی کے حکومت جبکہ ہے ٓائی کمی فیصد35 میں خسارے تجارتی

 کہ جو ہے ٓاگیا تک روپے ارب 476 سال جواس تھا ارب738 خسارہ مالیاتی کا حکومت سال پچھلے ہے، ٓائی کمی

۔گیا لیا نہیں قرضہ میں ماہ3 سے بینک اسٹیٹ ہے ہوا میں ماہ تین  
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 ریونیومیں سے وجہ کی اقدامات ان ہیں کرناچاہتے کوکنٹرول اخراجات ہم ہیں گئی کردی بند بھی گرانٹس ی سپلمنٹر

۔ہے گیا کیا اضافہ فیصد16   
 

 معیشت کی پاکستان سے جہ کیو جس ہے ہوا مستحکم ریٹ چینج ایکس دوران کے ماہ تین گزشتہ کہاکہ نے انہوں

 ہے رہا ہو اضافہ بھی ریونیومیں ٹیکس نان کہاکہ نے خزانہ ،مشیر گئے ہو ُپراعتماد کار سرمایہ بیرونی متعلق سے

 ٹیکس نان سال پچھلے ہے ہوتی عالوہ کے ٹیکس جو ہے ہوتی ٓامدن وہ کی مرادحکومت سے ریونیو ٹیکس نان

 کا روپے ارب 140 نے ہم میں ماہ تین پہلے کے سال رواں گئے کیے حاصل روپے ارب 406 میں مد کی ریونیو

 ارب 400مزید میں ریونیو ٹیکس نان لیکن ہے گیا رکھا روپے ارب 1200 ٹارگٹ کا ریونیو ٹیکس نان ہے کیا اضافہ

۔ہوں پرامید کےلیے جانے لے تک روپے ارب 1600میں ہے ہوسکتا کااضافہ روپے  
 

 نے ہم گئے کیے ضائع ڈالر اربوں کےلیے رکھنے پر حد ایک کو ریٹ ایکسچینج میں ماضی کہاکہ نے انہوں

 ہے ٓایا استحکام میں ریٹ ایکسچینج میں ماہ 3 جائے، رکھا تحت کے مارکیٹ کو ریٹ ایکسچینج کہ ہے کی کوشش

 میں کاری سرمایہ بیرونی کا ڈالر ملین 340 بعد سال3 ہیں چاہتے کرنا کاری سرمایہ کار سرمایہ بیرونی میں مارکیٹ

۔ہے لیا لے اسٹارٹ نےبھی سیکٹر ایکسپورٹ ہے رہا مل اعتماد بھی کا کار سرمایہ کے باہر ہمیں ہے ہوا اضافہ  
 

 اضافہ کوئی میں برٓامدات میں سال5 گزشتہ گی، نکلیں مالزمتیں ہیں رہی بڑھ سرگرمیاں کاروباری میں فیکٹریز

 ٓانے نتائج کے جس کی مدد کی سیکٹر برٓامدی نے حکومت ہے، رہی جا دی سبسڈی کو شعبے کے ہوا،برٓامدات نہیں

 نیٹ ٹیکس کو افراد اضافی الکھ 5، گئی کی کمی بھی میں اخراجات کے ٓافس وزیراعظم کہاکہ نے ،انہوں ہیں لگے

۔گیا الیا میں  
 

 ایف ایم گئے،ٓائی کیے کم اخراجات کے ،حکومت گئی کی کمی روپے ارب40 میں اخراجات کے حکومت سویلین

 کیلئے مالزمتوں ملک بیرون کہاکہ نے شیخ حفیظ ، ہیں ملے ڈالر ارب10 سے بینک ترقیاتی ،ایشیائی بینک ،عالمی

 ملک بیرون کیلئے مالزمتوں افراد ہزار73 الکھ 3 اگست تا ہوا،جنوری اضافہ کا افراد الکھ ڈیڑھ میں جانےوالوں

۔ہیں گئے  
 

 اب منافع کا اے ٹی ،پی ہے ٓاسکتا منافع اضافی روپے ارب 300 سے نجکاری کی پالنٹ جی این ایل کہاکہ نے انہوں

 ارب200منافع کا بینک اسٹیٹ طرح ہےاسی ٓاسکتا منافع اضافی روپے ارب 338 کا کام ہےٹیلی روپے ارب 70

 گیا ہو روپے ارب 85 منافع کا بینک اسٹیٹ میں ماہ تین پہلے کے سال مالی رواں ہےجبکہ سکتا ہو اضافی روپے

۔ہے  
 

 34000 کر بڑھ سے سطح کی 28000 مارکیٹ اسٹاک ہے رہا بڑھ اعتماد بھی پر مارکیٹ اسٹاک کہاکہ نے انہوں

 کا اس ہے کی کوشش بھی گا،جو ہو کو عوام فائدہ سے کرنے کم کو خسارے کے حکومت۔ ہے ٓاگئی پر سطح کی

 میں قیمتوں کی تیل میں ماہ تین پچھلے تو ہے کیا مستحکم کو ریٹ ایکسچینج کہاکہ نے انہوں ہے، پاکستان محور

۔ا ہو نہیں اضافہ  


