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  گے رہیں جاری تک کل مذاکرات ایف ایم ٓائی پاکستان، ہوسکا، نہ اتفاق پر شرائط بعض
 کسی میں مدت مقررہ مذاکرات پر پروگرام قرضہ مابین کے ایف ایم ٓائی اور پاکستان)  ہاشمی تنویر(  ٓاباد اسالم

 مذاکرات مزید دوروز اگلے باعث کے جس ہوسکا نہ معاہدہ متوقع روز کے جمعہ اور سکے پہنچ نہیں پر نتیجہ

 مذاکرات تاہم ہے ہوئی رفت پیش مثبت میں مذاکرات مطابق کے اعالمیہ جاری کے خزانہ وزارت ، گے رہیں جاری

 معاہدہ کو مئی10 مابین کے پاکستان اور ایف ایم ٓائی مطابق کے ذرائع ، گے رہیں جاری بھی کو اتوار اور ہفتہ

 ٹیم کی ایف ایم ٓائی ، سکا ہو نہیں اتفاق پر شرائط بعض سمیت بجلی لیکن ہوگیا اتفاق پر شرائط تر زیادہ تھا متوقع

 کررہی مذاکرات پر پروگرام قرضہ ساتھ کے ٹیم معاشی پاکستانی اور ہے پر دورے کے پاکستان سے اپریل29

 گیا ہو اتفاق اصولی پر پروگرام سالہ تین کا ڈالر ارب6.6 مابین کے ایف ایم ٓائی اور پاکستان مطابق کے ہے،ذرائع

 کے ایف ایم ٓائی یا بتا نے ذرائع ، گا جائے ہو ہ معاہد کو اتوار کہ ہے توقع ہوا، نہیں اتفاق پر شرائط کچھ ہےلیکن

، ہوا نہیں طے معاملہ کا وصولی یکمشت کو خسارے اور السز الئن کے روپے ارب200 کے بجلی ساتھ  

 

 سو6 ساڑھے میں بجٹ کے سال مالی ٓائندہ مطابق کے ان ہے گیا ہو اتفاق پر شرائط جن تک اب مطابق کے ذرائع

 کی اداروں سرکاری جانےوالے میں خسارے سمیت ملز سٹیل پاکستان گے جائیں لگائے ٹیکس نئے کے روپے ارب

 مرحلے پہلے اور گا جائے کیا اضافہ میں مراحل دو میں قیمتوں کی بجلی کہ بتایا نے ذرائع ، گی جائے کی نجکاری

 کے گا،معاہدے جائے کیا اضافہ بھی میں قیمتوں کی گی،گیس جائیں بڑھائی قیمتیں کی بجلی سے جوالئی یکم میں

 ایکسچینج کرنسی کہ ہے کہنا کا ،ذرائع گا جائے رکھا ہی پر سطح کی برس گزشتہ بجٹ ترقیاتی کا پاکستان تحت

 اور اوگرا گا جائے کیا کم بھی خسارہ بجٹ جبکہ گی جائے دی مختاری خود کو بینک سٹیٹ میں کرنے طے ریٹ

 ہو متفق فریقین دونوں بھی پر کرنے ختم سبسڈیز میں توانائی ،شعبہ گا جائے بنایا بااختیار پر طور مکمل کو نیپرا

۔ہیں گئے  

 


