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اسالم آباد (تنویر ہاشمی) پاکستان کابجٹ خساره 22کھرب21ارب روپے پرپہنچ گیاجو جی ڈی پی کا 6.6فیصد

ہے،گزشتہ مالی سال 2017-18کا ریکارڈ بجٹ خساره رہا، وزارت خزانہ کی جانب سے گزشتہ مالی سال کی جاری

ساالنہ مالیاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے نیٹ بیرونی قرضہ سات کھرب 85ارب روپےلیا جبکہ 14کھرب75ارب

روپے کا اندرونی قرضہ لیاگیا، پاکستان نے گزشتہ مالی سال مجموعی طور پر 12کھرب 35ارب روپے کا بیرونی

قرضہ لیا جبکہ چار کھرب 50ارب روپے کےبیرونی قرضے کی ادائیگی کی گئی اس طرح نیٹ بیرونی قرضہ سات

کھرب 85ارب روپے رہا ، بیرونی قرضے میں پروجیکٹس میں امداد کی مد میں تین کھرب72ارب روپے،گرانٹس کی مد

میں 37ارب روپے ، پی ایس ڈی پی کے عالوه پروجیکٹ قرضے اور گرانٹس 9ارب82کروڑ روپے ، پروگرام

قرض4کھرب41ارب روپے اور تین کھرب 74ارب روپےکے دیگر قرضے حاصل کیے ، وفاقی حکومت نے مجموعی

طور پر گزشتہ مالی سال 40کھرب65ارب روپے کا ٹیکس ریونیو جمع کیاجن میں ایف بی آر نے38 کھرب42ارب

روپے اور دیگر ٹیکس ریونیو میں دوکھرب23ارب روپے جمع کیے گئے ، صوبائی ٹیکس ریونیو چارکھرب ایک ارب

روپے رہا،محاصل میں سے وفاقی حکومت نے صوبوں کو 22کھرب17ارب روپے منتقل کیے،نان ٹیکس ریونیو سات

کھرب60ارب روپے رہا ، مالیاتی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال مجموعی طور پر 58کھرب54ارب روپے کے

اخراجات ہوئے جن میں سے وفاقی اخراجات 37کھرب 89ارب روپے تھے، وفاقی اخراجات میں بڑا حصہ قرضونو

سود کی ادائیگی اور دفاع کے شعبوں میں رہا،قرضوں کی ادائیگی ، تنخواه و پنشن اور دیگر اخراجات میں کی مد میں 24

کھرب 36ارب روپے اور دفاعی امور میں 10کھرب30ارب روپے کے اخراجات ہوئے ،سود کی ادائیگی پر

14کھرب99ارب روپے خرچ ہوئے ، ترقیاتی اخراجات اور قرضے دینے میں16کھرب21ارب روپے کےا خراجات

ہوئے پی ایس ڈی پی کے تحت 15کھرب84ارب روپے خرچ کیے گئے جن میں وفاقی پانچ کھرب 76ارب روپے اور

صوبائی ترقیاتی اخراجات میں 8کھرب80ارب روپے خرچ کئے گئے ، 37ارب62ارب روپے کا قرضہ بھی دیا گیا ۔

گزشتہ مالی سال کے دوران پنجاب حکومت کے مجموعی اخراجات کاحجم1418ارب56کروڑ10الکھ روپے آمدن کے

مقابلے میں1411 ارب 95 کروڑ 60الکھ روپے رہاجبکہ اس میں948 ارب 79کروڑ40الکھ روپے کے غیرترقیاتی

اخراجات اور 469 ارب 76 کروڑ 70 الکھ روپے کے ترقیاتی اخراجات شامل ہیں،سندھ حکومت کے مجموعی اخراجات

کاحجم802ارب79کروڑ60الکھ روپے آمدن کے مقابلے میں 845 ارب 11 کروڑ 20الکھ روپے رہاجس

میں619ارب70کروڑ40الکھ روپے کے غیرترقیاتی اخراجات اور225 ارب 40کروڑ80الکھ روپے کے ترقیاتی

اخراجات شامل ہیں، خیبرپختونخواحکومت نے گزشتہ مالی سال کے دوران 481ارب47 کروڑ30 الکھ روپے آمدن کے

مقابلے میں447 ارب 8کروڑ50الکھ روپے کے مجموعی اخراجات کیے جس میں329ارب71کروڑ20الکھ روپے کے

غیرترقیاتی اخراجات جبکہ 117 ارب 37کروڑ30الکھ روپے کے ترقیاتی اخراجات شامل ہینجبکہ بلوچستان حکومت نے

242 ارب 26کروڑ90الکھ روپے کی مجموعی آمدنی کے مقابلے میں250ارب10کروڑ60الکھ روپے کے مجموعی

اخراجات کیے جس میں 182ارب51کروڑ10الکھ روپے کے غیرترقیاتی اخراجات اور 67 ارب 59 کروڑ 50الکھ روپے

کے ترقیاتی اخراجات شامل ہیں،اسطرح گزشتہ مالی سال کے دوران پنجاب حکومت6 ارب 60.5کروڑروپے، اوخیبر

پختو نخوا حکومت 34 ارب 39کروڑروپے خرچ نہیں کرپائی جبکہ سندھ حکومت نے آمدنی کے مقابلے

میں42ارب31کروڑ60الکھ روپے اور بلوچستان حکومت نے 7ارب 83 کروڑ 70 الکھ روپے کے اضافی اخراجات
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