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  فیصلہ کا اضافے یونٹ فی روپے50اعشاریہ ایک میں ٹیرف بجلی سے جوالئی یکم
 کیا فیصلہ کا اضافے یونٹ فی روپے50اعشاریہ ایک میں ٹیرف بجلی سے جوالئی یکم نے حکومت)مصطفیٰ خالد(ٓاباد اسالم

 کے تفصیالت۔کرے وصول سے صارفین الگت پوری والی ٓانے پر پیداوار بجلی حکومت ہے چاہتا ایف ایم ٓائی۔ہے

 کی اضافے یونٹ فی روپے 5اعشاریہ1 میں ٹیرف بجلی تحت کے وعدے گئے کیے سے ایف ایم ٓائی نے مطابق،حکومت

 کے توانائی وزارت۔گے ہوں اثرات مالیاتی تک روپے ارب180 سے روپے ارب175 سے جس ، ہیں کرلی مکمل تیاریاں

 سے صارفین الگت مجموعی والی ٓانے میں پیداوار بجلی کہ ہے کی تصدیق کی بات اس کو نیوز دی نے عہدیدار اعلیٰ ایک

 میں جس ، ہے پہنچا نہیں پر نتیجے کسی نیپرا پر درخواست کی ڈسکوز تک اب کہ تھا کہنا کا ان۔ہے جانی کی وصول

 گیا کہا کا کرنے منتقل بوجھ روپے ارب201 پر صارفین طرح اس اور ہے گئی دی تجویز کی اضافے یونٹ فی روپے2

 بجلی حکومت کہ ہے چاہتا ایف ایم ٓائی کہ وںکی ہے کیا فیصلہ کا اضافے یونٹ فی روپے5اعشاریہ1 نے حکومت تاہم۔ہے

کررہے کوشش بھی ہم کہ تھا کہنا کا ان۔کرے وصول سے صارفین الگت مکمل والی ٓانے پر پیداوار  

 نے حکومت کہ تھا کہنا کا عہدیدار تاہم،۔کرے فیصلہ کا اضافے کم سے یونٹ فی روپے2 میں فیصلے اپنے ریگولیٹر کہ ہیں

 کرے نہیں منتقل میں مد کی ٹیرف منافع ہائیڈل کاخالص روپے ارب146 وہ کہ تھا کرلیا رضامند پر بات اس کو ایف ایم ٓائی

 میں2016 فیصلہ کا جس ہے، چاہتی کرنا منتقل پر پی ایچ این بوجھ مالی یہ وہ کہ ہےکیوں ہوا سے2019 اطالق کا جس ، گی

 اب اور بنایا نہیں حصہ کا ٹیرف تک سال تین لیےٓائندہ کے اسےصارفین نے حکومت کی لیگ ن تاہم۔تھا ہوا میں ٓائی سی سی

 اعلیٰ۔ہے کی دائر درخواست ثانی نظر پر فیصلے پہلے ریگولیٹرزکے اور ہے کیا رابطہ سے حکام نیپرا نے حکومت

 کمی میں خسارے دوران کے سال ایک ٓائندہ جسے۔ تھا جانا کیا اضافہ کا ٹیرف جس سے جوالئی یکم کہ تھا کہنا کا عہدیدار

 مبادلہ شرح تاکہ گا جائے کرایا متعارف عنصر کا کارکردگی میں جس۔ گا جائے کیا کم تک یونٹ فی روپے25اعشاریہ1 الکر

 جائے رکھی سبسڈی کی روپے ارب217 میں2020-2019 بجٹ ٓائندہ لیے کے صارفین بجلی کہ تھا کہنا کا ان۔سکے بڑھ نہ

 کا صارفین گھریلو میں جس گے، کریں استعمال بجلی کم سے یونٹس300 جو ہوگی لیے کے صارفین ان کہ جو ، گی

 کم سے ماہانہ یونٹس300 اور صارفین الیکٹرک کے روپے ارب16 سے 15 سے میں روپے ارب217۔ہے شامل فیصد70

 ٓارہی الگت یونٹ فی روپے 53اعشاریہ15 پیداوارپر بجلی کہ تھا کہنا کا عہدیدار۔گے جائیں رکھے لیے کے استعمال بجلی

 کی پیداوار بجلی سے صارفین حکومت کہ ہے چاہتا ایف ایم ٓائی۔ہے یونٹ فی روپے 75 اعشاریہ13 ٹیرف اوسط کہ جب ہے

 تین میں رقم کی روپے ارب201 کہ تھا کہنا کا عہدیدار۔کرے وصول سے حساب کے یونٹ فی روپے53اعشاریہ15 میں مد

 میں فہرست کو ڈالر اور منصوبے کے بجلی کے چین تحت کے پیک سی ، پی ایچ این حصہ کچھ کہ جیسا ، ہیں شامل عناصر

 تاہم،۔ہے سکتا دے فیصلہ کا اضافے یونٹ فی کم سے دوروپے میں ضمن اس ریگولیٹر۔ ہیں شامل اثرات کے کرنے شامل

۔ہوگا منتقل بوجھ روپےمالی ارب180 سے جس جائے کیا اضافہ یونٹ فی روپے50اعشاریہ1 کہ ہے کیا فیصلہ نے حکومت  


