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رکاوٹوں کی نشاندھی اور  سندھ میں قابِل تجدید توانائی کا فروغ: ' 
، ذیشان اشفاق، ورلڈ ونڈ انرجی ایسوسی  مستقبل کا الئحہ عمل'

 ایشن 

 

: سندھ میں قابل تجدید تونائی کے کمزور نظام گرڈ انفراسٹکچر کا 

فروغ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ ملک کا کمزور گرڈ انفراسٹرکچر  

مستقل  ھے۔ قابل تجدید توانائی کے جاری منصُوبوں  کو چالنے میں 

ٹرپنگ اور جبری بندش جیسے مسائل کا سامنا عام ھے۔ بجلی کے  

بخش ھونے کی وجہ  ( کی سہُولیات غیر تسلی evacuationانخالء )

سے قابل تجدید توانائی کے زیِرتکمیل منصُوبے تاخیر کا شکار  

 ھیں۔  

 
پاکستان جہاں شعبہ بجلی کی  : صُوبائی حکُومت کے محدُوداختیارات

انتظام کاری مرکزیت کا شکار ھے وہاں بجلی کے انخالء  

(evacuation( ترسیل ،)offtake( اور فراھمی )distribution   )

امات پر وفاقی حکُومت کے اداروں کی اجارہ داری  جیسے انتظ

ھے۔ صُوبائی حکُومت اِس قابل نہیں کہ بجلی کی خریداری اور  

 فراھمی کے لئے اداراتی سطح پر کوئی نظام وضع کر سکے۔  

 

بجلی کی  : موجودہ پالیسیوں کے تحت مربُوطا طریقہ کارکی کمی

( کے لئے مربُوط و مُوثر طریقہ کار  procurementحصُولی )

وضع کرنے میں پالیسی ساز ادارے دونوں سطحوں پر ناکام رھے  

میگا واٹ بجلی کے جن   2,500ھیں۔ حکُومِت سندھ کی جانب سے  

( Letters of Intent-LOIsمنصُوبوں کے لئے لیٹرز آف انٹینٹ )

جاری کئے گئے، اُنہیں نیشنل ٹرانسمشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی  

(National Transmission and Dispatch Company  کی )

جانب سے لگائے جانے والے گرڈ ڈویلپمینٹ پالن میں شامل نہیں  

کیا گیا کیونکہ متذکرہ ایل او آئز گرڈ آپریٹرز کی شراکت کے بغیر 

 جاری کئے گئے تھے۔  

 

: پاکستان پالیسی و نگرانی سے ُمتعلق غیر ُمستحکم فیصلہ سازی 

مت کی جانب سے غیر متوقع صوابدیدی اختیارات  میں وفاقی حکوُ 

کے استعمال کی وجہ سے قابل تجدید توانائی ترقی ُسست روی اور  

ء میں وفاقی حکومت کی  2017دسمبر مسائل کا شکار رہی ھے۔ 

کیبینٹ کمیٹی آن انرجی نے ملک میں قابل تجدید توانائی کے تمام  

نے والے  سے چل RLNGمنصُوبے روک دئے۔ تاھم کوئلہ اور 

   بجلی کے منصوبوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ 

 

اس تحقیقی رپورٹ کے سلسے میں کئے جانے والے انٹرویوز میں 

وفاقی و صوبائی حکُومتوں کا مُوقف ُمختلف و ُمتضاد رہا۔ وفاقی  

حکُومت کے نمائندگان کے مطابق قابل تجدید توانائی کے فروغ میں 

ے اور کافی رکاوٹوں پر بتدریج قابو خاطر خواہ پیش قدمی ھوئی ھ

پایا گیا ھے۔ تاھم صُوبائی حکُومت کے نمائندگان کے مطابق  اگر  

سابقہ وفاقی حکومت قابل تجدید توانائی سے متعلق غیر متوازن 

پالیسی اور غیر متوقع فیصلے نہ اپناتی تو آج قابِل تجدید توانائی کی 

 پیداوار کہیں زیادہ ھوتی۔  

 
 
 
 

نے '   جکڑ  میں  چارجز  کیپسٹی  دیرپاء  غیر  کو  پاکستان  کول:  تھر 
زنجیر  نِکولس،  والی  سائمن  اینڈ '،  اکنامک  انرجی  فار  انسٹیٹیوٹ 

 فنانشل انیلیسز 

 

کو  گھروں  بجلی  والے  چلنے  فیُول سے  فاسل  ایک طرف  وقت  اس 

پاکستان کو کیپیسٹی   ادائیگیوں سے  والی  ھونے  میں  مد  چارجز کی 

سال  رواں  طرف  دُوسری  تو  ھیں  درپیش  خطرات  مالیاتی  شدید 

نئے  2020) دو  والے  کرنے  پیدا  بجلی  سے  کوئلہ  میں  تھر  میں  ء( 

منصُوبوں نے فنانشل کلوز حاصل کیا ھے۔ پاکستان نے حال ھی میں 

سی   کہ  کی ھے  درخواست  چین سے  )حکُومت  ( کے CPECپیک 

والے  30 تحت   جانے  لگائے  کاری سے  سرمایہ  کی  ڈالر   12بلئین 

گیگا واٹ بجلی کے منصوبوں میں ادائیگیوں کی شرائط کو آسان کیا 

 جائے۔ 

 

( سے پیدا ھونے والی معاشی  COVID-19اس دوران کورونا وباء )

کو  پاکستان  باعث  کے  کمی  میں  طلب  کی  بجلی  اور  روی  سست 

پیداواری صالحیت اور شعبہ بجلی   درپیش بجلی کی طلب سے زائد 

شدت  مزید  مسائل  مالی  جیسے  ادائیگیوں  کی  چارجز  کیپیسٹی  میں 

وہ  صالحیت  پیداواری  زائد  سے  طلب  کی  بجلی  گے۔  کریں  اختیار 

مسئلہ ھےجو کورونا وباء سے پہلے ھی پاکستان کو درپیش تھا۔ تاھم 

وال  -19کووڈ ھونے  پیدا  میں  نتیجے  کے  اس  کساد اور  معاشی  ی 

بازاری سے بجلی کی مانگ میں مزید کمی واقع ھوئی ھے۔ پاکستان 

پیداواری   زائد  سے  طلب  کی  بجلی  جسے  نہیں  ُملک  وہ  واحد 

کی  بجلی  نے  مصر  میں  ھی  حال  ھے۔  درپیش  مسئلہ  کا  صالحیت 

طلب سے زائد پیداوار جیسے مسئلہ کے پیش نظر قابل تجدید توانائی 

چی  ھوئے  دیتے  ترجیح  سے  کو  معاونت  کی  بجلی   6.6ن  واٹ  گیگا 

 پیدا کرنے والے کوئلہ کے منصوبے ُملتوی کئے ھیں۔   

 

پاکستان میں کیپیسٹی چارجز اور طلب سے زائد پیداواری صالحیت  

جیسے مالی مسائل کے حل کے لئے توانائی سے ُمتعلق ترجیحات  

م  کاُرخ قابِل تجدید توانائی کے چھوٹے نُمائشی منصُوبوں، گرڈ سسٹ 

میں بہتری النے اور شعبہ بجلی کی انتظام کاری کو مُوثر بنانے کی  

طرف کرنا ھو گا۔ قابل تجدید توانائی نہ صرف سستی ترین بجلی پیدا 

کرنے کا ایک نیا اور اھم  وسیلہ ھے بلکہ اِس سے اُن ُممکنہ ُمتنوع  

سرمائہ کاروں کو پاکستان میں سرمائہ کاری کے لئے راغب کیا جا  

جو کوئلہ جیسی آلُودہ توانائی میں سرمایہ کاری سے گریز   سکتا ھے

کرتے ھیں۔ قابِل تجدید توانائی میں اپنی بے پناہ استعداد کی بنا پر  

صُوبہ سندھ پاکستان میں قابِل تجدید توانائی کے قومی اھداف پُورے  

کرنے میں اھم کردار ادا کر سکتا ھے۔ آنے والے دنوں میں جب  

نتیجہ میں آنے والی معاشی کساد بازری کے   کے -19پاکستان کووڈ

اثرات سے باھر نکلنے کی کوشش کرے گا تو اسے بجلی کے شعبہ  

میں وسیع تبدیلیوں کے ذریعے اخراجات میں کمی النے کا ایک  

موقع میسر ھوگا۔ اِن تبدیلیوں میں بجلی کے بڑے اور مہنگے  

ُوبوں منصُوبوں کو ترک کرنا، بجلی کے اِن بڑے اور مہنگے منص

سے ُجڑے غیر دیرپا کیپیسٹی چارجز سے جان چھڑانا اور قابِل  

 تجدید توانائی کو فروغ دینا شامل ھیں۔ 

  

 


