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2019،  ستمبر    14 
 

ایف ایم ٓائی کرے، مستحکم کو رجحان کے کمی میں قرضوں پاکستان  
 قرضوں اور متحرک کو ریونیو ٹیکس مقامی وہ کہ ہے دیا زور پر پاکستان نے ایف ایم ٓائی)حیدر مہتاب(ٓاباد اسالم
 میں ماہی سہ ابتدائی اگر ٓار بی ایف ہےکہ کہنا کا ذرائع ٓار بی ایف جبکہ کرے مستحکم کو رجحان کے کمی میں
۔ہوگی کامیابی یہ تو کرے جمع روپے کھرب10  

 

 اور کرے متحرک کو ریونیوز ٹیکس مقامی وہ کہ ہے کہا سے پاکستان نے ایف ایم مطابق،ٓائی کے تفصیالت
۔کرے مستحکم کو رجحان کے کمی میں قرضوں  

 

۔ہے رہی پہنچ پاکستان پر دورے روزہ پانچ کو پیر ہفتے ٓائندہ ٹیم ایف ایم ٓائی  
 

 سبسڈی کو پاکستان کیا کہ تھا گیا پوچھا سے ترجمان ایف ایم ٓائی میں بریفنگ پریس حالیہ اپنی میں سی ڈی واشنگٹن
 کی پاکستان کہ تھا یہ مقصد اہم ایک کا پروگرام کہ تھا کہنا کا ان تو گا جائے کہا کا کمی میں اخراجات ترقیاتی اور
 اور کرسکے پوری ضرورت کی اخراجات ترقیاتی تاکہ کرسکے متحرک کو ریونیو ٹیکس مقامی وہ تاکہ کرے مدد

۔کرسکے مستحکم کو رجحان کے کمی میں قرضوں  
 

 کے مالقات سے خان عمران اعظم وزیر نے لپٹن ڈیوڈ ڈائریکٹر مینیجنگ ہمارے بات یہی کہ تھا کہنا مزید کا ان
۔ تھی کی دوران  

 

 ازور جہاد ڈائریکٹر ہمارے میں جن ، ہوگی میں پاکستان میں روز چند ٓائندہ ٹیم ایف ایم ٓائی کہ تھا کہنا مزید کا ان
 پروگرام ایف ایم ٓائی تو رہے ہوتے بدتر طرح اسی حاالت مالی میں دنوں والے ٓانے اگر۔گے ہوں شامل بھی

۔گا ہوجائے داخل میں زون خطرناک  
 

 کہ کیوں جائیں کیے مرتب سے پھر اہداف مالی کہ بچا نہیں راستہ کوئی اب باوجود کے انکار سے خزانہ وزارت
 ارب1071 میں ماہ تین ابتدائی کے سال مالی رواں وہ کہ ہے بتاچکا کو خزانہ وزارت اور ایف ایم ٓائی ، ٓار بی ایف

۔ کرسکتا نہیں جمع روپے  
 

 مزید لیے کے کرنے پورا ہدف اپنا اسے اور تھا کیا جمع ٹیکس روپے ارب580 میں ماہ دو ابتدائی نے ٓار بی ایف
 روپے کھرب دس ٓار بی ایف اگر کہ تھا کہنا کا عہدیدار اعلیٰ ایک کے ٓار بی ایف۔تھے کرنا جمع روپے ارب491
۔ گی جائے سمجھی کامیابی ہماری یہ تو ہے کرلیتا جمع  

 

 کی فنڈز ترقیاتی لیے کے پی ڈی ایس پی تک اب دوران کے سال مالی رواں نے حکومت کہ ہے کہنا کا ذرائع تاہم،
 کا روپے ارب327 میں مد اس لیے کے20-2019 کہ حاالں۔ہیں کیے جاری روپے ارب8اعشاریہ18 صرف میں مد

۔ہے گیا کیا مختص بجٹ  
 

۔ہے روپے ارب5اعشاریہ18 رقم شدہ جاری لیے کے پیپکو سی، ڈی ٹی این اے، ایچ این کہ جب  
 

 میں عالقوں شدہ ضم میں فاٹا کہ جب ، روپے ارب780اعشاریہ26 لیے کے بہتری سیکورٹی میں فاٹا نے حکومت
۔ہیں کیے جاری روپے ارب12 لیے کے منصوبے ترقیاتی سالہ10  

 

 پر طور مجموعی تک اب سے میں فنڈز شدہ مختص کے روپے ارب701 کہ ہے کہنا کا کمیشن پالننگ
۔ ہیں گئے کیے جاری روپے ارب428اعشاریہ84  

 

 رقم کتنی نے محکموں اور ڈویژنز وزارتوں، سے میں فنڈز شدہ جاری مجموعی کہ ہے نہیں معلوم یہ تک اب ، تاہم
۔ہے کرلی استعمال  


