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  فرنس ٓائل سے بجلی بنانے پر پابندی،

یکساں نرخ متعارف کرائے جائیں،اور کوئلے سے بنانے کا حکم، پورے ملک میں گیس کے   LNG 
 گیس بحران پر رپورٹ مسترد

بجلی پیداکرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ایل این فرنس ٓائل سے  جنگ نیوز) کابینہ کی توانائی کمیٹی نے‘ایجنسیاں‘اسالم ٓاباد(خالد مصطفیٰ
سدرن اور پی ایس او کے بورڈز کی  سے بجلی بنانے کا حکم دیدیا جبکہ وزیراعظم عمران خان نے سوئی ناردرن، سوئی جی اورکوئلے

مانگ  ذمہ داروں کے نامفیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے بحران کے  تشکیل نو کا حکم دے دیا جبکہ گیس بحران پر
مرتب اورپورے ملک میں گیس کے یکساں نرخ متعارف  گھنٹوںمیں سفارشات48لئے اوردوبارہ تحقیقات کی ہدایت کرتے ہوئے کہاکہ 

 کابینہ کی توانائی کمیٹی کا کو بالتعطل گیس فراہم کی جائے۔بدھ کو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گھریلو صارفین‘ کرائے جائیں
 اور وزیر توانائی عمر ایوب خان نے پاور سیکٹر سے متعلق بریفنگ دی۔اجالس میں اجالس ہوا جس میں وزیر پیٹرولیم غالم سرورخان

ماہ کی طلب 4جی کی  گیس بحران پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا اور ایل این  

پیداواری منصوبو ں ، ایل این جی اور پیٹرولیم سے متعلق امور پر  لک میں بجلی کےاور گیس لوڈ مینجمنٹ پالن پیش کیا گیا۔ اجالس میں م
کی منظوری دی اور ایل این جی کی قیمت پر نظر  گیا۔ ذرائع کے مطابق اجالس میں کابینہ کمیٹی نے اوگرا ٓارڈ یننس میں ترمیم غور کیا

رپورٹ مسترد کردی اور وزیراعظم نے  وانائی بحران پر بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگنے بتایا کہ کابینہ کمیٹی نے ت ثانی کا فیصلہ کیا گیا۔ذرائع
دوبارہ تحقیقات  سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے گیس بحران کی گھنٹوں میں 48سیکریٹری پیٹرولیم کو 

۔ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی گھریلو صارفین کو بال تعطل  کیا جائے کرنے کی ہدایت کردی اور کہا کہ بحران کے ذمہ داران کا تعین
بنانے کی ہدایت کی ہے۔اسالم ٓاباد سے نمائندہ  فراہمی یقینی بنانے اور فرنس ٓائل امپورٹ کرنے پر سختی سے عمل درٓامد یقینی گیس کی

درٓامد پر پابندی کا نوٹی  ایک اسٹریٹجک فیصلہ کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ فرنس ٓائل کی جنگ کے مطابق عمران خان نے
ایل  مطابق عمل کریں اور مستقبل میں بجلی کی زیادہ سے زیادہ پیداور کوئلے اور فکیشن جاری کریں اور اس فیصلے پر اس کی روح کے

نظام میں شامل کر کے اوسط نرخ کا طریقہ کار  این جی کو موجودہ گیس کےملک کے چیف ایگزیکٹو نے ایل ‘این جی پرکی جائے 
‘ متعارف کرانے کی بھی ہدایت کی توانائی کمیٹی کے اجالس  ایک سینئر اہلکار نے دی نیوز کو بتایا کہ وزیراعظم نے یہ فیصلے کابینہ کی

پیداوار  کیشن جاری کردیا جائیگا اور گرمیوں میں بھی بجلی کیپابندی کا نوٹی ف کی صدارت کرتے ہوئے کئے۔ اب فرنس ٓائل کی درٓامد پر
ہزار میگاواٹ تک بڑھنے کی صورت میں مقامی ریفائنریز 24طلب  کی غرض سے اسے درٓامد نہیں کیا جائیگا۔ تاہم گرمیوں میں بجلی کی

میگاواٹ 1200بڑھایا جائیگا اور اگلی گرمیوں تک  اراستعمال کیا جائیگا۔ بجلی کی پیداوار کا ایل این جی اور کوئلے پر انحص کا فرنس ٓائل
اعلیٰ عہدیداروں کو کہا گیا  واال ایک اور بجلی گھر تریمو ںکے مقام پر کام شروع کردیگا۔ پاور ڈویژن میں کا ٓار ایل این جی سے چلنے

ٓائل  جاسکے۔ ایل این جی مہنگے ترین فرنسطلب واضح کریں تاکہ فراہمی یقینی بنائی  ہے کہ اگلے چار سے چھ ماہ کیلئے ایل این جی کی
روپے تک پڑتی ہے جبکہ فرنس ٓائل  10پیداواری قیمت  کے متبادل کے طور پر سامنے ٓائی ہے جس کے استعمال سے بجلی کی فی یونٹ

کو گیس نظام میں این جی  روپے فی یونٹ پڑتی ہے۔ وزیراعظم نے حکام سے اگلے اجالس تک ایل16کی قیمت  سے پیدا کی جانیوالی بجلی
جس کے نتیجے میں گیس کی قیمتیں کم ہوں گی اور معیشت کے تمام سیکٹرز  مکس کر کے اس کے اوسط نرخ تجویز کرنے کا بھی کہا ہے

پیداواری سیکٹر میں استعمال کیا جارہا ہے۔ تاہم دیگر  قابل قبول ہوگا۔ اس وقت ایل این جی کو پنجاب کے صارفین اور بجلی کے کیلئے
کے مطابق 158کے ٓارٹیکل  سیکٹرز گیس کے موجودہ نظام سے سستے نرخ پر استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ٓائین وں میں معیشت کےصوب

 پہال حق اسی صوبے کو ہے، اور اگر اضافی گیس پیدا ہوتی ہے توگیس پیدا نہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس کے استعمال کا
فیصد سے زائد ہے تاہم یہاں طلب ملک بھر میں 4پیداوار  تی ہے۔ پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں گیس کیکرنیوالے دیگر صوبوں کو دی جاسک

حکومت گیس کے اوسط نرخ  یہی وجہ ہے کہ پنجاب مہنگی ایل این جی استعمال کررہا ہے۔ اب عمران خان کی سب سے زیادہ ہے اور
بڑھ  یل این جی کا استعمال زیادہ ہو گا جبکہ معاشی سرگرمیاں کئی گناسسٹم میں ا متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے نتیجے میں

 جائیں گی۔

 


