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2019،  اکتوبر    28 
 
 

  گا لے قرضہ روپے ارب3173 برس رواں پاکستان
 مطابق کے پروجیکشن مالیاتی کی حکومت وفاقی)  ٹر رپور کامرس ہاشمی، تنویر(  ٓاباد اسالم

۔گا ہوتاجائے کم بتدریج قرضہ بیرونی کا پاکستان تک 2024  
 

 مجموعی پاکستان میں 20-2019 سال مالی رواں مطابق کے عملی حکمت قرضہ کی خزانہ وزارت

 1372 اور قرضہ بیرونی روپے ارب 1801 سے میں گاان لے قرضہ روپے ارب 3173 طورپر

 ہوگی کمی بتدریج میں قرضہ بیرونی میں برسوں ٓائندہ قرضہ یہ اور ہوگا قرضہ روپےمقامی ارب

۔ہوگا اضافہ میں قرضہ مقامی جبکہ  
 

 میں برسوں ٓائندہ ہوگا، فیصد7.1 کا پی ڈی جی قرضہ یہ مطابق کے تخمینے کے خزانہ وزارت

 طورپر مجموعی میں 21- 2020 ہوگا اضافہ میں قرضہ مقامی ، کمی بتدریج میں قرضہ بیرونی

۔گا جائے لیا قرضہ مقامی روپے ارب 1603 اور بیرونی روپے ارب 1010 ، روپے ارب 2613  
 

 1418 قرضہ مقامی اور روپے ارب 653 بیرونی روپے ارب 2071قرضہ مجموعی 22-2021سال

 ارب 630 قرضہ بیرونی روپے ارب 1612قرضہ مجموعی میں 23-2022 سال ، روپے ارب

 روپے ارب 1606 قرضہ مجموعی میں 24- 2023 سال ، روپے ارب 982 قرضہ مقامی اور روپے

قرضہ مقامی اور روپے ارب 83 قرضہ بیرونی میں جس ہے گیا لگایا تخمینہ کا جانے لیے  ʼ1523 

 ہوگا قرضہ روپے ارب 11075  پر طور مجموعی میں سال پانچ ٓائندہ طرح اس ہوگا روپے ارب

۔ہوگا قرضہ مقامی روپے ارب 6898 اور بیرونی روپے ارب 4177 میں جس  
 

 اخراجات ، روپے ارب 7246 تخمینہ کے گرانٹس اور ریونیو سال مالی رواں نے خزانہ وزارت

 ر ارب 2978 میں مد سودکی ، ہونگے روپے ارب 8935 اخراجات اورکرنٹ روپے ارب 10419

۔ہوگی کرنا ادائیگی وپے  
 

 بجٹ برس رواں نگے، ہو خرچ روپے ارب 1484 میں مد کی فراہمی قرضہ اور اخراجات ترقیاتی

۔ہوگا فیصد7.1 کا پی ڈی جی کہ ہےجو گیا لگایا روپے ارب 3173 تخمینہ کا خسارہ  


