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2019،  دسمبر    30 
 

 اضافہ فیصد15میں قیمتوں کی بجلی اور گیس ماہ اگلے حکومت

 کریگی
 میں قیمتوں کی نوش خوردو اشیائے عوام جب میں حال صورت ایسی ایک) حیدر مہتاب(  ٓاباد اسالم

(  ماہ اگلے مطابق کے وعدے سے ایف ایم ٓائی حکومت ہیں پریشان سے اضافے تحاشا بے

 اس گی، کرے جاری ٹیرف دو کے اضافے فیصد پندرہ میں ٹیرف گیس اور پاور میں) 2020جنوری

۔گی بڑھے مہنگائی مزید میں ماہ چند اگلے میں نتیجے کے  

 

 ماہ اگلے پر شرط مارک بینچ سٹرکچرل وہ ہےکہ رکھا کر وعدہ سے ایف ایم ٓائی نے حکومت

 صارفین تمام میں ف ٹیر گیس ، گی کرے جمع روپے ارب73 میں منافع ہائیڈل نیٹ سے صارفین

 درمیان کے فیصد 140 سے 130 کیلئے سلیبز ہائیر یہ ، گا ہو اضافہ فیصد پندرہ لیےاوسطا کے

۔ہوگا  

 

 اشیاء کی پینے کھانے اگرچہ ہے، موجود خدشہ حقیقی کا بڑھنے مہنگائی میں ماہ اگلے سے اس

 سی(  یکسٖ◌ انڈ پرائس کنزیومر پر طور مجموعی ، ہے گئی دیکھی کمی میں ہفتوں چند حالیہ میں

 پر عام منظر ہفتے اس بیورو شماریات پاکستان کو اس رہا، فیصد تیرہ میں2019 دسمبر) ٓائی پی

۔گا الئے   

 

 اس ہے خدشہ بھی کا اضافے میں قیمتوں کی مصنوعات پٹرولیم میں مارکیٹ عالمی طرف دوسری

 برداشت بوجھ کامزید مہنگائی کو عوام اور گا ہو اضافہ میں بل امپورٹ کے پاکستان میں نتیجے کے

۔گا پڑے کرنا   

 

 کی ٹیرف پاور بعد ماہ تین ہر پاکستان مطابق کے معاہدے والے ہونے میں ایف ایم ٓائی اور پاکستان

 کی جات بقایا تمام قانون وزارت کہ ہے شامل بھی یہ میں معاہدے اس ہے، پابند کا جسٹمنٹ ایڈ

 110.6حجم کا اس تک سےقبل2016 سال مالی گی، کرے اقدامات قانونی مناسب کیلئے ریکوری
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 مالی تاکہ ہوگا بنانا حصہ کا ٹیرف کو اس تک اختتام کے 2020 جون کو نیپرا تھا، روپے ارب

۔سکے ہو شامل یہ میں ٹیرف کے 2021سال   

 

 2021سال مالی پر طور خاص ہے، جانا کیا ختم بھی کو سبسڈیز کی قسم تمام قبل سے 2020 مارچ

 ہوگا، کرنا ختم میں انداز موثر کو سبسڈیز کی شعبے زرعی اور صنعتی رہائشی، میں بجٹ کے

 بھی چارجز سر نئے تحت کے ضرورت کیلئے حصول کے اہداف کے کرنے کم کو ڈیٹ سرکلر

۔گے جاسکیں کرائے متعارف   

 

 جاری رفت پیش میں شعبے اس تحت کے پالن میں رپورٹ ایف ایم ٓائی سے حوالے کے سیکٹر گیس

 یکم ہے، شامل کرنا ڈیٹ اپ برقت کو ٹیرف میں ان ہیں گئے کیے حاصل اہداف اہم جو میں اس ہے،

 مڈ اوگرا ہے، رہا بڑھ ٓاگے بھی کام کا وصولی کی جات بقایا گئی کی جسٹمنٹ ایڈ ٹیرف کو جوالئی

۔ہوگا کرنا جسٹ ایڈ کو ٹیرف تک ٓاخر کے 2019 دسمبر پر بنیاد کی ائیر  

 

 کم جی ایف یو نے سی سی ،ای ہے حصہ کا پالن اس بھی کرنا کم کو) جی ایف یو( السز گیس

 تین ہے، حصہ کا پالن اس بھی تیاری کی کمپنیوں نئی دو ہے، دی دے منظوری کی پالن کے کرنے

 ہیں، عمل روبہ بھی اقدامات دیگر ہے، کمی فیصد دو سے ایک ساالنہ میں جی ایف یو میں پالن سالہ

۔ہیں شامل بھی ترامیم میں ایکٹ اوگرا میں ان  

 

 نئی کہ تا ہے شامل بھی تبدیلی میں پالیسی پٹرولیم اور کیشن فی ٹی نو بروقت کی ٹیرف ازیں عالوہ

۔جاسکے یا بنا بہتر کو ضوابط و قواعد اور ہموار راہ کی پلوریشن ایکس  


