
 

 
 

 

 

     

 

 
 پریس ریلیز 

 
ڪوئلي جي منصوبن تي ڪيپيسٽي چارجز ۽ قابل تجديد توانائي جي منصوبن کي نظر انداز ڪرڻ سان پاڪستان جو مالياتي بحران  

 شديد ٿيندو؛ تحقيقي رپورٽون 

 

۽ بجلي جي گهرج ۾   رفتاري ء(؛ ڪورونا وبا جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ معاشي سست2020جون  26ڪراچي، الهور، اسالم آباد ) 

گهٽتائي کي ڏسندي ٿر ۾ وڏي پئماني تي لڳندڙ ڪوئلي جي منصوبن ۽ قابل تجديد توانائي کي پاليسي سطح ۽ عملي طور تي نظر انداز  

ڪرڻ سان ملڪ اندر مالي بحران شدت اختيار ڪندو. ان خدشي جو اظهار پاڪستان ۾ بجلي جي شعبي تي انسٽيٽيوٽ فار انرجي،  

ورلڊ ونڊ انرجي ايسوسيئيشن نالي ٻن عالمي ادارن پاران تيار ڪيل ٻن الڳ تحقيقي رپورٽن ۾ ڪيو ۽  امڪ اينڊ فنانشل اناالئسزايڪان 

ويو آهي. انهن تحقيقي رپورٽن موجب ڪوئلي ۽ ٿرمل بجلي گهرن کي ڪيپيسٽي چارجز جي مد ۾ ٿيندڙ ادائگي ۽ بجلي جي طلب کان  

جي الڳت ۽ قيمت سان گڏوگڏ ملڪ جي گردشي قرضن ۾ واڌارو ٿيندو. ذڪر ڪيل تحقيقي  وڌيڪ پئداواري صالحيت سان بجلي

پاڪستان ۾ بجلي جو بحران ۽ سنڌ ۾ قابل تجديد توانائي جي  “رپورٽون جمعي واري ڏينهن هڪ آن الئن تقريب ۾ جاري ڪيون ويون. 

اينڊ ڪلين انرجي پاران منعقد ڪئي وئي هئي. ٻنهي   ضرورت“ جي عنوان سان ٿيندڙ اها آن الئن تقريب االئنس فار ڪالئميٽ جسٽس

تحقيقي رپورٽن ۾ سنڌ جي قابل تجديد توانائي جي شعبي ۾ امڪاني پئداوار کي استعمال ڪرڻ جي اهميت تي زور ڏنو ويو آهي. جيئن 

د توانائي جي منصوبن کي هٿي ته قابل تجديد توانائي جي منصوبن ۾ ڪيپيسٽي چارجز جي ادائگي ناهي ٿيندي، ان الِء سنڌ ۾ قابل تجدي 

 ڏيڻ سان ماحول دوست ۽ سستي بجلي پئدا ٿيندي. 

آِءاِي اِي ايف اي جي تحقيقي رپورٽ جي ليکڪ سائمن نڪولس چيو ته پاڪستان حڪومت اڳواٽ ئي ڪيپيسٽي چارجز جي مد ۾  

ڪوئلي جي منصوبن تي لڳندڙ  ٿيندڙ ادائگين جي اهميت کان واقف آهي ۽ چين پاڪستان ايڪانامڪ ڪوريڊور )سي پيڪ( هيٺ

ڪيپيسٽي چارجز جو مسئلو چين جي سامهون رکيو آهي. هن چيو ته ، “وزير اعظم عمران خان ان ڳالهه جو نوٽيس ورتو آهي ته  

ارب ڊالرن، تائين پهچي  9ٽرلين رپين، يا  1.5بجلي پئدا ڪندڙ جي ڪيپيسٽي چارجز جي مد ۾ ڪجهه سالن اندر غير پائدار ادائگي 

گيگاواٽ بجلي جي منصوبن جي   21ارب ڊالر جي سيڙپڪاري سان لڳندڙ  30ي. ان الِء پاڪستان حڪومت سي پيڪ هيٺ ويند

حوالي سان آسان شرطن هيٺ ادائگين جي درخواست ڪئي آهي.“ ڪوئلي جي منصوبن سان جڙيل مالي ڏکيائين جي باوجود ٿر ۾ 

با لڳائڻ سمجهه ۾ نه ايندڙ معاملو آهي. هن چيو ته ڪورونا وبا کان پهرين شنگهائي اليڪٽرڪ ۽ ٿر انرجي لميٽڊ پاران ٻه نوان منصو

پاڪستان ۾ بجلي جو شعبو ڪيپيسٽي چارجز ۽ گهرج کان وڌيڪ پئداواري صالحيت جي مسئلن کي منهن ڏئي رهيو هو.جڏهن ته 

ڪستان جو مالي بحران شدت اختيار  تازي معاشي سست رفتاري ۽ بجلي جي گهرج ۾ گهٽتائي سبب انهن مسئلن ۾ واڌارو ٿيندو ۽ پا

 ڪندو. 

ڊبليو ڊبليو اِي اي جي تحقيقي رپورٽ جي ليکڪ ذيشان اشفاق چيو ته سنڌ صوبي ۾ قابل تجديد توانائي جي واڌ ويجهه ۾ گرڊ جو  

رن  ڪمزور نظام، صوبائي حڪومت جي محدود اهليت، ادارن جي سطح تي پاڻ ۾ تعاون جي کوٽ ۽ فيصلو ڪرڻ ۾ صوابديدي اختيا

جي استعمال جهڙيون رڪاوٽون موجود آهن. سنڌ ۾ قابل تجديد توانائي جي تمام گهڻي صالحيت تي روشني وجهندي هن چيو ته هن 

سيڪڙو منصوبا سنڌ ۾ قائم آهن. جڏهن ته پاڪستان اندر بجلي جي  72وقت پاڪستان جا شمسي توانائي ۽ هوا مان بجلي پئدا ڪرڻ جا 

ء ۾ وفاقي حڪومت جي   2017ت جي سبب سنڌ ۾ قابل تجديد توانائي ترقي نه پئي ڪري. ڊسمبر شعبي ۾ انتظام ڪاري ۾ مرڪزي 

ڪيبينيٽ ڪميٽي آن انرجي ملڪ ۾ قابل تجديد توانائي جا سمورا منصوبا روڪي ڇڏيا هئا. جڏهن ته ڪوئلي ۽ آر ايل اين جي سان  

ن فيصلي سان قابل تجديد توانائي جي رڪجندڙ  هلندڙ بجلي جي منصوبن کي ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي. واضح رهي ته ا

منصوبن ۾ سنڌ جا فيڊ اِن ٽيرف ميڪينزم هيٺ هلندڙ قابل تجديد توانائي جا منصوبا شامل هئا. هن ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ )سي  

. هن سنڌ حڪومت کان به  سي آِء( کان مطالبو ڪيو ته اها متبادل ۽ قابل تجديد توانائي جي پاليسي پاس ڪرائڻ ۾ پنهنجو ڪردار نڀائي

 مطالبو ڪيو ته اها قابل تجديد توانائي تي صوبائي پاليسي جوڙي.  

تقريب جي ٻين مقررن ۾ ووڊ ميڪينزي پاور اينڊ رينيوايبلز جو سينيئر تجزيه نگار صوهيب ملڪ، سنڌ سولر انرجي پراجيڪٽ )سنڌ  

   انرجي ڊپارٽمينٽ( جو انجنيئر محفوظ قاضي ۽ الٽرنيٽو الء ڪوليڪِٽو ۽ اي سي جي سي اِي جو نمائندو رامس سوهيل شامل هئا.    

 


