
Decarbonizing the Textile Manufacturing Sector in Pakistan

ے جسہادا کرتی  میں اہم کردار تشعیمیہ اورصنعت ہےسب سے بڑی  ٹیکسٹائل کی صنعت پاکستان کی
ح  اور شرفیصد 58مدات میں ٹیکسٹائل کا  آپاکستان کی برکثیرزرمبادلہ کماتا ہے۔پاکستان ہر سال  سے

۔ فیصد لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے42اور یہ صنعت پاکستان کے حصہ ہےفیصد8.5نمو کا 

NAMA  بین ایک  ج پراجیکٹ  پروگرام ہے  تحتاالقوامی  انڈسٹری کے پراسس کس کے  ےٹیکسٹائل 
پائیدار  کو  پورے پراسسساتھ  کے ساتھں اور گیسوں کو کم کرنےدودوران خارج ہونے والے زہریلےما

)Sustainable(  ہے۔ اس پراجیکٹ کے تحت انڈسٹری میں بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے  جارہابنایا
پانی، بھاپ اور کیمیکل کی کھپت کو  عالوه پیداواری عمل میں استعمال ہونے والے دوسرے وسائل  مثالً

جائے گی کو  تاکہ کم کرنے کی کوشش کی  پیداوار کے عمل  ٹیکسٹائل مصنوعات کی  دوست  ماحول 
۔بروئےکار الیا جا سکے

: اصدپراجیکٹ کے مق
جات کی فراہمی کو یقینی بنانا۔تاکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری  رضہ ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے  رعایتی ق .1

s (Brandبرانڈز (قوامی االماحول دوست ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کر سکے جس سے بین
کے اخراج کو کم کیا جا سکے۔ CO2معیار کے مطابق کے

کو کم کرنے کے لیے ٹیکسٹائل کی صنعت کو فنی تربیت فراہم  ) GHGs(گرین ہاؤس گیسسز.2
کرنا

ے بہتر استعمال پروڈکشن میں استعمال ہونے والے دوسرے وسائل کبجلی کی کھپت کو کم کرنے ،  .3
کرناpromotion/دیناکو بڑھاواماحول دوست انرجیrenewable energies اور  

ماحول دوست ٹیکنالوجی کی مارکیٹ کو  فروغ دیناملک میں .4

پراجیکٹ کے تحت ٹیکسٹائل NAMAٹیکسٹائل کی صنعت میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے  
بجلی کی کھپت کم کرنےاور دوسرے وسائل کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے رعایتی میںسیکٹر  

قرضہ جات اور فنی مشاورت فراہم کی جائے گی، 



ڈبلیو ڈبلیو ایف ۔پاکستان آپ سے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنے کی درخواست کرتا ہے تاکہ انڈسٹری  
کی حقیقی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئےپراجیکٹ کو ترتیب دیا جا سکے۔  

1. Introduction of Industry )ا تعارف انڈسٹری ک(
2. Scope of Work انڈسٹری کا کام)  ( 
3. Membership (Trade body/ Association) رکنیت)  ( 
4. Intervention Title ماحول دوست ٹیکنالوجی)/ کام کی تفصیالت) (
5. Anticipated Budget ( تخمینہ کا بجٹ   )
6. Intervention’s objectives  ( مقاصد)

a. Environmental Benefit (ماحولیاتی فوائد)
i. GHG Emission Reduction ( گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی)

ii. Resource Saving (Water, Electricity, Chemicals, Fuels etc.)   ( وسائل کی بچت)
b. Financial Benefit (مالی فوائد)

i. Savings ( بچت)
ii. Return on Investment (ROI) (سرمایہ کاری پر منافع )

iii. NPV and IRR
7. Schematic and Layout of intervention ( خاکہ)
8. Investment Required ( ضرورت سرمایہ کاری کی   )

a. BOQs required as Annex
b. Quotations from vendors

9. Capital Cost (Procurement, Erection & Commissioning) (کل الگت)
10. Operational and Maintenance Cost

a. Energy Cost
b. Labor Cost
c. Maintenance Cost

11.Anticipated Timeline of Implementation in the Mill/Industry ٹیکنالوجی کو اپنی فیکٹری میں لگانے  )
(کے لیے درکار وقت

a. How many weeks/months required for project erection, commissioning and
operation

12. Service Life and Sustainability of Intervention معیاد) ٹیکنالوجی کی ( 
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