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2019،  دسمبر    24 
 
 

  ناکام میں استفادے سے بانڈز انٹرنیشنل پاکستان انکار، کا کابینہ وفاقی
 سے بانڈز انٹرنیشنل جاری پاکستان باعث کے انکار سے جانب کی کابینہ وفاقی) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 ارب تین دوران کے سال مالی رواں مختص میں بجٹ کہ باوجود کے اس۔ ہے ناکام میں حصول کے ڈالرز

 مختصر کو ڈالرز کروڑ 20 ارب تین نے عرب سعودی جانب دوسری۔ گیا رکھا ہدف کا وصولیوں ڈالرز

 34 کروڑ27) نومبر تا جوالئی( ماہ5 پہلے کے سال مالی رواں سے میں جس کیا تبدیل میں قرضے المیعاد

 6 نے عرب سعودی مطابق کے اعدادوشمار کے ڈویژن امور اقتصادی۔ گئے کئے فراہم ڈالرز ہزار 50 الکھ

 وزارت میں اجالس کے کابینہ وفاقی ماہ گزشتہ۔ دی اجازت کی النے میں مصرف ڈالرز الکھ 80 کروڑ

 کی اس نے وزراء مختلف لیکن کی پیش سمری لئے کے منظوری کی بانڈ یورو اور سکوک نے خزانہ

 روپے ارب 500سے ارب 450 کہ رہا نہیں چارہ کوئی سوا کے اس پاس کے خزانہ وزارت اب۔ کی مخالفت

 دوسری ہے، فیصد13.25 ریٹ پالیسی جب وقت ایسے۔ کرے پورا سے وسائل ملکی کو خسارے بجٹ کے

 96 ارب دو نے پاکستان۔ ہے رہا پڑ کرنا انحصار پر قرضوں کمرشل المیعاد مختصر کو پاکستان جانب

 نے کریڈیٹرز کثیرالجہتی اور ایف ایم ٓائی بعد کے سمجھوتے۔ کئے حاصل قرضے کے ڈالرز الکھ10 کروڑ

 ماہ 5 اول تاہم گئے کئے حاصل ڈالرز ارب ایک سال مالی رواں میں نتیجے کے جس کی بحال سپورٹ بجٹ

 المیعاد مختصر کہ رہے یہ اشاریئے کن پریشان لیکن رہی ڈالرز کروڑ 14 ارب ایک فنانسنگ پروجیکٹ میں

 قرضے کے زائد سے ڈالرز ارب ایک تحت کے اس نے خزانہ وزارت۔ ہے انحصار بدستور پر قرضوں

 یہ کیونکہ سکتے ہو نہیں مددگار میں خاتمے فوری کے بوجھ سے حکومت قرضے کمرشل تاہم کئے حاصل

 حاصل قرضے نئے یا گے پڑیں کرنے اوور رول قرضے لئے کے جس گا جائے ہو الگو سال ٓائندہ قرضہ

۔گے ہوں کرنے    

 


