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2019،  جون    09 

 

  کام مشکل ٹارگٹ ریونیو کا کھرب 5.5,تیار کیلئے کرنے پیش بجٹ حکومت
 جس ، ہیں لی کر مکمل تیاریاں کی کرنے پیش بجٹ کو جون11 نے حکومت ٓائی ٹی پی) مصطفیٰ خالد(  ٓاباد اسالم

 کار حکومتی میں ماہی سہ ہر جو ہے، ہدف ریونیو پسندانہ حقیقت غیر کا روپے کھرب پانچ اعشاریہ پانچ بنیاد کی

 دی نہ چھوٹ نے ایف ایم ٓائی اگر گا، لے ایف ایم ٓائی جائزہ کا اس ہے، سکتا سرک سے وجہ کی معیار کے کردگی

 اس سکے، جا بچا سے ڈیفالٹ کے ٹارگٹ ریوینو کہ تا گا، ہو کرنا پیش بجٹ منی بعد کے ریویو ہر کو حکومت تو

 کے عوام حکومت اگر۔ گا دے بنا مقبول غیر مزید کو حکومت ٓائی ٹی پی جو گے، پڑیں لگانا ٹیکس مزید کیلئے

 پروگرام کا ڈالر بلین6 کا ایف ایم ٓائی میں صورت اس تو گی کرے نہیں پیش بٹ منی خاطر کی بچنے سے غضب

 ٹرمپ پر جس ایف ایم ٓائی ہم تا گا، ئے جا ہو اضافہ مزید میں مصائب معاشی کے ملک سے جس ہے سکتا ہو معطل

 اکنامک نان پاکستان اگر گی دے چھوٹ میں صورت اس صرف کو پاکستان ہے، رسوخ و اثر ا گہر کا انتظامیہ

 شامل تسلی امریکاکی سے حوالے کے گردی دہشت اور افغانستان میں جن ہو، ٓامادہ پر تعاون سے اس میں ایشوز

تو ملتی نہیں چھوٹ اگر ہے،  

 نہیں چارہ کوئی عالوہ کے اس پاس کے حکومت لیے اس۔ ہے خدشہ کا ہونے فالٹ ڈی کے ملک میں صورت اس

 اس تو سکا کر نہ حاصل ہدف کا محصوالت میں ماہی سہ پہلی پاکستان اگر۔ کرے حاصل ہدف کا محصوالت کہ

 کا ٹی ایس جی فیصد ایک گا، ہو کرنا فیصد20 کر بڑھا سے فیصد17 ٹی ایس جی میں بجٹ منی کو اس میں صورت

 ہے کہنا پاشاکا حفیظ ڈاکٹر معیشت ماہر معروف۔  ہیں روپے ارب240 مطلب کا فیصد تین اور روپے ارب 80 مطلب

 ہنگامی اسے میں صورت اس تو ہو ناکام میں کرنے حاصل ہدف کا محصوالت بعد کے ماہی سہ ہر حکومت اگر

 بڑھا کو ٹی ایس جی وہ میں صورت اس دی تجویز کو حکومت نے انہوں ہے، ضرورت کی رکھنے تیار منصوبہ

 ڈی اور محصوالت کو حکومت سے اس۔ دے کر فیصد پانچ کر بڑھا سے دو ڈیوٹی امپورٹ اور دے کر فیصد20 کر

 دور کے حکومت ٓائی ٹی پی کہ کہا نے پاشا حفیظ ہم تا گی، جائے مل تسلی پر طور فوری سے حوالے کے فالٹ

 گارہو روز بے افراد الکھ دس مزید میں سال مالی اگلے ، ہیں چکے ہو گار روز بے افراد الکھ دس تک اب میں

 ہو کم اکانومی کی ڈالر ارب313 کی ملک۔ گے جائیں چلے نیچے سے افالس خط افراد الکھ45 کہ جب گے، جائیں

 سے حوالے کے ہدف کے گی،محصوالت ئے جا رہ ڈالر ارب260کر ہو کم مزید میں سال بجٹ اور ڈالر بلین280کر

 کو حکومت نے انہوں دے، کر ختم کو استثنیٰ ٹیکس تمام کے کالس مند دولت حکومت کہ کیا تجویز نے انہوں

 کے حکومت نے جائے،انہوں کی مقرر الکھ چھ ساڑھے کے کر کم سے الکھ بارہ حد کی ٹیکس انکم کی دی تجویز

 پاکستان انڈسٹری ایکسپورٹ کہ کہا اور کی مخالفت بھی کی فیصلے کے ریٹنگ زیرو لیے کے انڈسٹری ایکسپورٹ

 کہا نے ہے،انہوں سکتا کر حاصل ڈالر امریکی پاکستان ہی سے انڈسٹری ،ایکسپورٹ ہے الئن الئف کی معیشت کی

 کو پاکستان ہی یہ کہ لیے اس کرے، گریز سے لگانے ٹیکس پر انڈسٹری پورٹ ایکس اور کاری سرمایہ حکومت کہ

 کابشمول بجٹ دفاعی مطابق کے حکام اعلیٰ ایک کے خزانہ وزارت۔  ہیں سکتے نکال سے دلدل معاشی
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 ٓارمی ہم تا گا، ہو اضافہ کا ارب150 میں اس مقابلےمیں کے سال مالی ں روا ہے، اندازہ کا روپے ارب1250پنشن

 مالی رواں ہے، اشارہ اچھا ایک گی کہے نہیں کا اضافے میں بجٹ دفاعی پاکستان افواج کہ بیان یہ طرف کی چیف

 یہ تو جائے دی کر شامل بھی پنشن میں اس اگر ہوا، ضافہ کا فیصد24 میں بجٹ دفاعی میں ماہ نو پہلے کے سال

 ارب 1250بجٹ دفاعی ساتھ کے اضافے کے روپے ارب150 تک2019 جون30 ہم تا گا، جائے ہو فیصد30 اضافہ

 ہے، نتیجہ کا جنگ والی ہونے پر پیمانے چھوٹے ساتھ کے بھارت بعد کے واقعہ پلوامہ اضافہ یہ گا، ئے جا ہو

 بھی ساتھ کے ن افغانستا سرحدپر مغربی فوجیں کی اس اور ہے میں جنگ حالت ساتھ کے بھارت بھی اب پاکستان

 اگلے مطابق کے پاشا ڈاکٹر ہوا، اضافہ فیصد24دوران کے ماہ نو بھی میں سروس ڈیٹ طرح اسی۔  ہیں الرٹ ہائی

 کیے مختص روپے کھرب1.5کیلئے سروس ڈیٹ میں2017.18گا، ئے جا ہو کھرب2.8یہ میں دوران کے سال بجٹ

 تک سولہ سے ایک گریڈ اور افسران کمیشنڈ نان کے ٓارمی کہ دی تجویز بھی یہ نے پاشا ڈاکٹر۔ تھے گئے

۔ئے جا کیا اضافہ فیصد دس میں تنخواہوں کی مالزمین کےحکومتی  


