
 

 
 

 

 

     

 

 آِء اِي اِي ايف اي ۽ ڊبليو ڊبليو اِي اي جي اڀياسن جون سمريون
 

 

 

 

 

ن جي “سنڌ ۾ قابل تجديد توانائي کي هٿي ڏيڻ؛ رڪاوٽ
نشاندهي ۽ مستقبل جي حڪمت عملي“، ذيشان اشفاق، ورلڊ 

 انرجي ايسوسيئيشن
 

؛ سنڌ ۾ قابل تجديد توانائي کي  گرڊ انفرااسٽڪچر جو ڪمزور نظام
هٿي ڏيڻ جي آڏو ايندڙ وڏي رڪاوٽ ملڪ جو ڪمزور  

انفرااسٽرڪچر آهي. قابل تجديد توانائي جي جاري منصوبن کي  
هالئڻ ۾ مستقل ٽرپنگ ۽ جبري بندش جهڙا مسئال عام آهن. بجلي  

جي انخال جون سهولتون غير تسلي بخش هئڻ سبب قابل تجديد  
 هيٺ ايندڙ منصوبا دير جو شڪار آهن.  توانائي جا تڪميل 

 
؛ پاڪستان جتي بجلي جي  صوبائي حڪومت جا محدود اختيار

شعبي جي انتظام ڪاري ۾ مرڪزيت جو شڪار آهي، اتي بجلي  
جي انخال، ترسيل ۽ فراهمي جهڙن انتظامن تي وفاقي حڪومت  

جي ادارن جي اجاره داري آهي. صوبائي حڪومت ان قابل نه آهي  
ي جي خريداري ۽ فراهمي جي الِء ادارتي سطح تي  ته اها بجل

 ڪوئي نظام واضح ڪري سگهي.  
 

؛ موجوده پاليسين هيٺ بجلي جي  مربوط طريقيڪار جي کوٽ
حاصالت جي الِء مربوط ۽ موثر طريقيڪار واضح ڪرڻ ۾ پاليسي  

ساز ادارا ٻنهي سطحن تي ناڪام رهيا آهن. سنڌ حڪومت پاران  
منصوبن الِء ليٽر آف انٽينٽ جاري   ميگا واٽ بجلي جي جن 2،500

ڪيا ويا، انهن کي نيشنل ٽرانسميشن اينڊ ڊسپيچ ڪمپني پاران 
لڳندڙ گرڊ ڊولپمينٽ پالن ۾ شامل ناهي ڪيو ويو، ڇاڪاڻ ته ذڪر  
ڪيل ايل او آئز گرڊ آپريٽرز جي شرڪت کان بغير جاري ڪيا ويا  

 هئا. 
 

؛  سازيپاليسي ۽ نگراني سان الڳاپيل غير مستحڪم فيصلي 
پاڪستان ۾ وفاقي حڪومت پاران غير متوقع صوابديدي اختيارن  

جي استعمال جي سبب قابل تجديد توانائي جي ترقي سست رفتاري ۽  
ع ۾ وفاقي حڪومت جي  2017مسئلن جو شڪار رهي آهي. ڊسمبر 

ڪيبينيٽ ڪميٽي آن انرجي ملڪ ۾ قابل تجديد توانائي جا سمورا  
ئلي تي ۽ آرايل اين جي تي  منصوبا روڪي ڇڏيا. جڏهن ته ڪو

 هلندڙ بجلي جي منصوبن کي ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي.  
 

ان تحقيقي رپورٽ جي سلسلي ۾ ڪيل انٽرويوز ۾ وفاقي ۽ صوبائي  
حڪومتن جو موقف مختلف ۽ متضاد رهيو. وفاقي حڪومت جي  

نمائندن جي مطابق قابل تجديد توانائي کي هٿي ڏيڻ ۾ چڱي خاصي  
۽ ڪافي رڪاوٽن تي قابو پايو ويو آهي. جڏهن ته  اڳڀرائي ٿي آهي 

صوبائي حڪومت جي نمائندن جي مطابق جيڪڏهن گزريل  
حڪومت قابل تجديد توانائي سان الڳاپيل غير متوازن پاليسي ۽  

غيرمتوقع فيصال نه ڪري ها ته اڄ قابل تجديد توانائي جي پئداوار  
 گهڻو وڌيڪ هجي ها.    

 

“ٿر ڪول؛ پاڪستان کي غير پائيدار ڪيپيسٽي چارجز ۾  
، سائمن نڪولس، انسٽيٽيوٽ فار انرجي  جڪڙڻ وارو زنجير“

 ايڪانامڪ ۽ فنانشل اناالئسز
 

هن وقت هڪ پاسي فاسل فيول سان هلندڙ بجلي گهرن کي ڪيپيسٽي  
چارجز جي مد ۾ ٿيندڙ ادائگين سان پاڪستان کي سخت مالياتي  

ع( ۾ ٿر ۾ ڪوئلي  2020خطرا درپيش آهن ته ٻي پاسي هلندڙ سال )

مان بجلي پئدا ڪندڙ ٻن نون منصوبن فنانشل ڪلوز حاصل ڪيو  
کي درخواست ڪئي  آهي. پاڪستان تازو ئي چين جي حڪومت 

ارب ڊالرن جي سيڙپڪاري سان لڳائي   30آهي ته سي پيڪ هيٺ  

گيگا واٽ بجلي جي منصوبن ۾ ادائگين جي شرطن کي   12ويندڙ 

 آسان ڪيو وڃي.  
 

ان دوران ڪورونا وبا سان پئدا ٿيندڙ معاشي سست رفتاري ۽ بجلي  
جي گهرج ۾ گهٽتائي سبب پاڪستان کي پيش ايندڙ بجلي جي گهرج  

وڌيڪ پئداواري صالحيت ۽ بجلي جي شعبي ۾ ڪيپيسٽي  کان
چارجز جي ادائگين جهڙا مالي مسئال شدت اختيار ڪندا. بجلي جي  

گهرج کان وڌيڪ پئداواري صالحيت اهو مسئلو آهي، جيڪو  
ڪورونا وبا کان اڳ ئي پاڪستان کي پيش آيل هو. جڏهن ته  

ي سان  ڪورونا ۽ ان جي نتيجي ۾ پئدا ٿيندڙ معاشي سست رفتار
بجلي جي گهرج ۾ وڌيڪ گهٽتائي ٿي آهي. پاڪستان اهو اڪيلو  

ملڪ نه آهي، جنهن کي بجلي جي گهرج کان وڌيڪ صالحيت جو  
مسئلو درپيش آهي. تازو ئي مصر بجلي جي گهرج کان وڌيڪ  

پئداوار جهڙي مسئلي کي ڏسندي قابل تجديد توانائي کي اوليت ڏيندي  
وئلي تي بجلي پئدا ڪرڻ  گيگا واٽ ڪ 6.6چين جي سهڪار سان 

 وارا منصوبا ملتوي ڪيا آهن.  
 

پاڪستان ۾ ڪيپيسٽي چارجز ۽ گهرج کان وڌيڪ پئداواري  
صالحيت جهڙن مالي مسئلن جي حل جي الِء توانائي سان الڳاپيل  
اوليتن جو رخ قابل تجديد توانائي جي ننڍن منصوبن، گرڊ سسٽم ۾  

بهتر بنائڻ طرف ڪرڻو  بهتري آڻڻ ۽ بجلي جي شعبي جي انتظام کي 
پوندو. قابل تجديد توانائي نه رڳو سستي ترين بجلي پيدا ڪرڻ جو  

هڪ نئون ۽ اهم وسيلو آهي پر ان سان اهڙن امڪاني سيڙپڪارن  
کي پاڪستان ۾ سيڙپڪاري تي مائل ڪري سگهجي ٿو جيڪي  
ڪوئلي جهڙي آلوده سيڙپڪاري کان پرهيز ڪن ٿا. قابل تجديد  

پناه صالحيت جي ڪري سنڌ صوبو پاڪستان  توانائي ۾ پنهنجي بي
۾ قابل تجديد توانائي جا هدف پورا ڪرڻ ۾ پنهنجو اهم ڪردار ادا  
ڪري سگهي ٿو. ايندڙ ڏينهن ۾ جڏهن پاڪستان ڪورونا وبا سبب  
پئدا ٿيل معاشي سست رفتاري مان ٻاهر نڪرڻ جي ڪوشش ڪندو  

هٽتائي ته ان کي بجلي جي شعبي ۾ وسيع تبديلين ذريعي خرچن ۾ گ
جو هڪ موقعو ميسر ٿيندو. انهن تبديلين ۾ بجلي جي وڏن ۽ مهانگن 
منصوبن تان هٿ کڻڻ، بجلي جي انهن وڏن ۽ مهانگن منصوبن سان  

جڙيل غير پائيدار ڪيپيسٽي چارجز مان جان ڇڏائڻ ۽ قابل تجديد  
 توانائي کي هٿي ڏيڻ شامل آهن. 


