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فیصد کٹوتی کرے، ٓائی ایم ایف 5سے  4ستان ترقیاتی یا دفاعی بجٹ میں پاک  

ترقیاتی بجٹ میں کمی کا کہا گیا ہے ،ذرائع  اسالم ٓاباد (مہتاب حیدر )ٓائی ایم ایف کی جانب سے پاکستان سے دفاعی یا
 فیصد کم کرنا ہوگا ،تفصیالت کے مطابق ٓائی ایم ایف 5سے 4کیلئے جی ڈی پی کا  کاکہنا ہے کہ بجٹ خسارے میں کمی

سامنا ہے جس میں پروگرام کے  کی جانب سے پاکستان کو بجٹ خسارے پر پرائمری سرپلس کیلئے سخت شرائط کا
فیصد تک  22 یا ترقیاتی اخراجات کی کمی کیلئے کہا گیا ہے فیصد کی حد میں دفاعی 5سے  4دوران جی ڈی پی کا 

کے حصول  کیلئے دونوں جانب سے دیگر اقدامات میں سے ہیں ۔بجٹ خسارے پر پرائمری سر پلس بجلی ٹیرف بڑھانے
کل ریونیو میں سے مجموعی طور پر غیر منافع  کیلئے سرکاری ذرائع کاکہنا ہے کہ حکومت کو پابند کیاجائے گا کہ وہ

 فیصد ہوگا ۔یہ اشار ے ملے ہیں کہ سو د کی 5سے  4دورانیے میں  پروگرام کے بخش اخراجات کو ختم کردے اور یہ
گھٹانے کیلئے کو بجٹ میں کمی  ادائیگی صرف اسی لیے بڑھائی جائیگی کہ جب حکومت دفاعی یا ترقیاتی اخراجات

پاکستان ٓائی ایم ایف پروگرام کیلئے ٓاگے بڑھنا چاہتا ہے تو کرے گی ۔سرکاری ذرائع کاکہنا ہے کہ اگر  

۔پاکستان ٓائی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف سطح پر  سے دفاعی یا ترقیاتی بجٹ میں کمی کرنے کا مشکل انتخاب کرنا ہو گاا
گے  اقدام پر عملدرٓامد کرے گا ورنہ مذاکرات ابھی کی رکی ہوئی سطح پر ہی رہیں بات چیت کیلئے تمام ترجیحی

 150کیونکہ فنڈ مشن نے ایف بی ٓار ہدف کو  شن پر متفق نہیں ہیں۔پاکستان اور ٓائی ایم ایف ایف بی ٓار ریونیو پراجیک
 بنیاد پر دیکھا ہے لیکن پاکستان نے فوری طور پر اس ایڈجسٹمنٹ کو مان لینے روپے پر روپے کی قدر گھٹانے کی

ارب روپے سے بڑھ جائے 4550کلیکشن  سے انکار کیا ہے ۔ٓائی ایم ایف چاہتا ہے کہ رواں مالی سال کیلئے ایف بی ٓار
روپے کے قریب تر رکھا ہے ۔حکام نے کہا کہ ہم ٓائی ایم ایف اور اس کے  ارب4455لیکن ایف بی ٓار حکام نے اسے 

اقدامات کرینگے اور مزید کہا کہ  بھی ریونیو میں اضافے کیلئے پی او ایل پراڈکٹس کا ٹیکس ریٹ بڑھاتے ہوئے بغیر
بڑ ھا نے کیلئے مدد ملے گی اس سے رواں مالی سال میں بجٹ خسا رہ  ے دبائو سے ٹیکس ریونیوافراط زر بڑھانے ک

بڑھانے میں رکاوٹ بنے ہوئے  ۔کچھ غیر معاشی عوامل بھی سی پیک میں کمی کیلئے ہیں جو کہ بات چیت ٓاگے کم ہوگا
پر ہیں لیکن پاکستان اس سے انکار کرتا ہے  اختالفات ایکسچینج ریٹ کی رینج ہیں ۔ٓائی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان

درمیان صرف اگلے مرحلے کو چالنے  بے قدری کی کوئی حد نہیں ہے ۔یہ اقدامات پاکستان اور ٓائی ایم ایف کے کہ
کے دوسرے ہفتے کے بعد کرے گا لیکن وزارت  2019طور پر جنوری  کیلئے کرنا ہونگے اور ٓائی ایم ایف ممکنہ

چیت جاری ہے لیکن  م ایف دونوں جانب سے حکا م اپنی بات پر قائم ہیں کہ دونوں اطراف سے باتای خزانہ اور ٓائی
ٓاباد میں بات چیت کیلئے بیٹھیں گے ۔حکام کاکہنا ہے کہ  ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کب دونوں اطراف سے اسالم

یا جاری کرسمس  یقین نہیں ہے کہ نئے سالطور پر ضرورت کیلئے اپنا مشن بھیجے گا لیکن انہیں  ٓائی ایم ایف فوری
  چھٹیوں کے بعد کب پہنچیں گے ۔

 
 

 


