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2019،  دسمبر    30 
 

 ،18.5 بجلی ،55 گیس میں 2019 ناکام، میں کرنے کنٹرول مہنگائی حکومت

مہنگا فیصد16 ایندھن  
 میں قیمتوں کی گیس اور رہی،بجلی پر عروج مہنگائی میں رہاجس بھاری کیلئے عوام2019)پی این ٓائی(ٓاباد اسالم

 ناکام طرح بری میں کرنے کوقابو جن کے مہنگائی باجود کے اقدامات اور تردعوئوں تمام حکومت بعد کے اضافے

 تازہ ،42ٓالو ،54 ،دالیں11 میں سہولیات کی مہنگا،صحت فیصد16 ایندھن ،18.5 بجلی ،55 گیس میں2019 رہی،

۔ہوئے مہنگے فیصد19 جات مصالحہ ،16 ٓاٹا ،33چینی ،40 سبزیاں  
 

 گیس سے جانب سرکارکی تبدیلی کیا، اظہار کا تشویش پر اضافے میں قیمتوں کی اشیا غذائی بھی نے ایف ایم ٓائی

 بری نے عوام میں 2019 اثرات کے کمی میں قدر کی روپے میں مقابلے ڈالرکے اور اضافے میں ٹیرف بجلی اور

۔بھگتے سے طرح  
 

 نمایاں میں قیمتوں کی اشیا تمام ہونےوالی پیدا میں ملک سے اضافے میں کرایوں ٹرانسپورٹ اور الگت پیداواری

 ہوئی روی سست معاشی سے تبدیلیوں میں ٹیم اورمعاشی کنفوژن میں ترجیحات معاشی کی حکومت۔ ہوا اضافہ

 پہنچ پر فیصد 12.7سطح بلندترین کی نوسال نومبرمیں ہوئے بڑھتے مہنگائی۔ بڑھیں مزید مشکالت کی اورعوام

۔گئی   
 

 اٹھارہ ساڑھے میں ٹیرف بجلی فیصد، پچپن میں قیمت کی گیس میں سال ایک مطابق کے شماریات ادارہ وفاقی

 میں قیمت کی دالوں فیصد، گیارہ میں سہولیات کی صحت ہوا، فیصداضافہ سولہ میں قیمتوں کی موٹرایندھن فیصد،

 انیس جات مصالحہ فیصد، سولہ ٓاٹا فیصد، تینتیس چینی فیصد، چالیس میں سبزیوں تازہ فیصد، بیالیس ٓالو فیصد، چون

۔ہوا مہنگا فیصد سولہ تیل فیصد،خوردنی  
 

 نہ درٓامد عمل پر ان لیکن کیں جاری متعددبارہدایات کیلئے پرایکشن اضافہ میں مہنگائی نے وزیراعظم

 کی دینے سبسڈی روپےکی ارب پرچھ ضروریہ کواشیائے پرعوام اسٹورز یوٹیلیٹی نے وزیراعظم اکتوبرمیں۔ہوا

 کار طریقہ شفاف کے سبسڈی خزانہ وزارت اور وپیداوار صنعت وزارت تک دسمبرکےاختتام تاہم دی منظوری

۔کرسکیں نہ پراتفاق  
 

 کی اشیا غذائی اہم لیکن ہے ہورہی توکمی زرمیں افراط تحت کے پروگرام قرض کہناپڑاکہ کوبھی ایف ایم ٓائی

۔ہے تشویش باعث اضافہ میں قیمتوں   
 

 ماہرین تاہم گی جائے ہو شروع ہونا واقع کمی میں شرح کی مہنگائی سے جنوری سال ٓائندہ ہےکہ دعویٰ کا حکومت

۔ہوگا مشکل ایساکرنا بغیر کیے کم الگت پیداواری صنعتی اور زرعی مطابق کے  


