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2019،  اکتوبر    30 
 
 

  مطالبہ کا اضافے مزید میں قیمتوں کی بجلی کا ایف ایم ٓائی
 سرکلر میں سال مالی ماندہ باقی ایف ایم ٓائی اور پاکستان)  ہاشمی حیدر،تنویر مہتاب(  ٓاباد اسالم

 دور کو فرق ٹھیک موجودٹھیک میں بارے کے اہداف ٹیکس اور اضافے مزید میں ٹیرف بجلی ڈیٹ،

 میں مذاکرات والے ہونے دوران کے پاکستان دورہ کے مشن ایف ایم ٓائی ، ہیں کوشاں کیلئے کرنے

 بات اس سے‘‘  نیوز دی’’ نے افسر اعلیٰ ایک باوجود کے ملنے اشارے اچھے سے اطراف دونوں

 یونٹ پیسے30 میں قیمتوں کی بجلی میں ماہی سہ دوسری کی سال مالی ایف ایم ٓائی کی تصدیق کی

(  ماہی سہ تیسری کیلئے کرنے کوکم ڈیٹ سرکلر ہوئے بڑھتے اور ہے، کررہا کامطالبہ اضافے

 وجہ کی ادائیگی کی سبسڈی سے وسائل کے بجٹ دراصل ہے، رہا لگا تخمینہ کا) مارچ تا جنوری

 فرق میں دونوں رہایوں ہو نہیں اندازہ ٹھیک کاٹھیک بہتری اور اضافے میں ڈیٹ سرکلر سے

 کا اضافے میں ٹیرف پاور کیلئے کرنے ختم کو فرق میں کےنتیجے پرکام اس سکا، ہو دورنہیں

 یونٹ فی 1.66میں ٹیرف کے نومبر پر نام کے جسٹمنٹ ایڈ فیول نے نیپرا۔ گا سکے ہو اندازہ درست

 میں ٓار بی ایف اور ایف ایم ٓائی۔  ہیں گریزاں سے اضافے مزید حکام پاکستانی اب دیاہے، کر اضافہ

 نے ٓار بی ایف ہے، معاملہ کا کلیکشن ٹیکس میں ماہی سہ دوسری وہ ہے رہا چل مباحثہ دوسرا جو

 اسے یوں کیے جمع روپے ارب963.5 برعکس کے ہدف کے ارب1071میں ماہی سہ پہلی

 ارب1403.5 میں ماہی سہ دوسری کو ٓار بی ایف اب ہے، سامنا کا فال شارٹ کے روپے ارب108

 بی ایف گا، سکے پہنچ کو ہدف کے ارب2367 تک2019دسمبر31وہ یوں گے ہوں کرنا جمع روپے

 محاصل کے ارب5503 میں مقابلے کے ارب3829کے سال گزشہ دوران کے سال مالی رواں کو ٓار

۔ہے گیا دیا ٹاسک کا کرنے جمع  

 


