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2019،  دسمبر    25 
 

 فروری ہوگی، مہنگی مزید گیس بجلی، کردیئے، کم اہداف ٹیکس نے ایف ایم ٓائی

امکان کا ٓانے بجٹ منی میں  
 کرادی دہانی یقین کی کرنے مہنگی گیس و بجلی کو ایف ایم ٓائی نے حکومت) نیوز جنگ ، جنگ نمائندہ(  ٓاباد اسالم

۔ہے گیا لیا کر اتفاق بھی پر ردوبدل میں اہداف معاشی اہم کے سال مالی رواں جبکہ  
 

 ہدف ریونیو ٹیکس کےلیے سال مالی رواں مطابق کے رپورٹ جائزہ پہلی کی پاکستان جاری سے جانب کی ایف ایم ٓائی

۔ہے دیاگیا کر روپے ارب 5238 کرکے کم سے روپے ارب 5503  
 

 فوری کنکشن بجلی کے ڈیفالٹرز اضافے، میں قیمتوں کی وبجلی گیس ساتھ کے تبدیلیوں میں اہداف بجٹ نے پاکستان

 منافع بجلی پن خالص گی، کرے پیش بجٹ منی میں فروری حکومت ہے، کرائی دہانی یقین کی کرنے منقطع پر طور

 کیے وصول روپے ارب دس سو ایک میں مد کی چارجز منٹ پے لیٹ اور روپے ارب 73 میں مد کی بقایاجات کے

 کرکے شامل میں ٹیرف بعد کے 2020 جون کو ان اور ہیں کے پہلے سے 2016 چارجز منٹ پے لیٹ یہ گے جائیں

۔جائےگا کیا وصول تک 2021 سال مالی  
 

 جانیوالی دی کو صارفین زرعی اور صنعتی ، صارفین یلو گھر میں شعبے کے بجلی دوران کے21-2020 سال مالی

 جائے کی شروع ثانی نظر سے2020 مارچ کےلیے اس گی جائیں دی کر ختم یا گی جائیں دی کر کم سے کم سبسڈیز

۔جائےگا کیا اضافہ بھی میں قیمتوں کی گیس بعد کے دسمبر گے، جائیں ائے کر متعارف سرچارج نئے کے بجلی گی،  
 

 کرنے جاری گارنٹی بنک کی روپے ارب 200 مزید کرنے ادا قرضے سےگردشی نجکاری کی پاورپالنٹس نے پاکستان

 کم سے روپے ارب 5503 ہدف ریونیو ٹیکس کےلیے سال مالی رواں نے ایف ایم ٓائی ہے، کرائی بھی دہانی یقین کی

۔ہے گئی دی کر کمی کی روپے ارب 265 میں اس ہےاور کیا اتفاق سے کرنے روپے ارب 5238 کرکے  
 

 ارب 2198 کرکے کم سے روپے ارب 2367 ہدف ریونیو کا تک دسمبر اختتام ماہی سہ دوسری کی سال مالی رواں

۔ہے گیا دیا کر روپے ارب 3520 کرکے کم ہدف کا تک ماہی سہ تیسری ، روپے  
 

 قرضہ گردشی کا پاکستان مطابق کے رپورٹ گا، جائے کیا اضافہ مزید میں قیمتوں کی بجلی تک ٓاخر کے 2020 جنوری

 جامع ایک کےلیے ادائیگی قرضےکی گردشی ہے، فیصد4.2 کے پی ڈی جی کہ جو ہے گیا بڑھ تک روپے ارب1618

۔ہے گیا کیا مرتب پالن  
 

 ہے توقع ہےاور گیا دیا کر روپے ارب 3400 کر بڑھا سے روپے ارب 3200 ہدف کا خسارے بجٹ مطابق کے رپورٹ

 توقع کی ہونے حاصل زیادہ سے ہدف ریونیو ٹیکس نان گا، جائے ہو فیصد 7.6 کر بڑھ سے فیصد7.3 خسارہ بجٹ کہ

۔ہے  


