
 پر رکھی گئی ہے۔2015  جون 18کے اُردو ترجمے کی بنیاد انگریزی متن مورخہ  (PDS) شیٹ  پراجیکٹ ڈیٹا اس

 

 
 

PDS تیار کرنے کی تاریخ - 

PDS 15جون  11 اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 

 

 پراجیکٹ اصالحات کاسرکاری شعبے کے اداروں کی  پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

 001-48031 پروگرام نمبر/پراجیکٹ

 منظور شدہ صورت حال/ کیفیت

 پاکستان جگہ/جغرافیائی محل و وقوع

کسی عالقے یا  کاکسی پراجیکٹ کی مالی معاونت کرنے یا کسی عہدے یا حوالہ دینے سے ایشیائی ترقیاتی بینک کسی بھی ملکی پروگرام یا حکمت عملی تشکیل دینے۔ 

 ہے۔ رائے قائم کرنامراد نہیںکی قانونی یا دیگر حیثیت کے بارے میں جغرافیائی حدود 

  ہشعب

  ہذیلی شعب

 سرکاری شعبہ کا انتظام و انصرام 

 حکومت کے ملکیتی اداروں کی اصالحات

 اسٹریٹجک ایجنڈا

 

 تبدیلی کے محرکات

 (IEG)معاشی نمو  جامع

 

 (GCD) سازیحکمرانی اور صالحیت طرز

 (PSD)نجی شعبے کی ترقی 

 (NGE)کوئی صنفی عنصر نہیں : 4کیٹیگری  صنف کومرکزی دھارے میں النے کی کیٹیگریاں

 

 مالیت کاری 

 مالی معاونت کی قسم
 طریقہ/

 فنڈنگ کا ذریعہ منظورشدہ نمبر
 منظورشدہ رقم

 [ہزار]

 20,000 ایشیائی ترقیاتی بنک 3214 قرضہ

 2.540 ہم منصب - -

 22,540 امریکی ڈالر میزان

 

 

 

 

 

 پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ

 
 

: ہےبیان کیا گیامیں پراجیکٹ یا پروگرام سے متعلق معلومات کا خالصہ (Project Data Sheet - PDS)پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس

لیکن  کی جاسکتیمیں بعض معلومات شامل نہیں  مرحلےکے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ابتدائی  پراجیکٹسجاری PDSچونکہ

 اشاراتیجب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مذکورہ معلومات عارضی اور 

 نوعیت کی ہوتی ہیں۔

 



 تحفظ کی کیٹیگریاں 

تحفظ کی کیٹیگریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مہربانی فرماکر یہ ویب سائٹ 

 http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories:دیکھیں

 - ماحول

 - آباد کارینوغیر رضاکارانہ 

 - مقامی لوگ

 

 ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ 

 ماحولیاتی پہلو
یہ پیشگی میں حکومتی اصالحات کے لیے درکار تکنیکی معاونت میں مالی تعاون کرے گا۔  (PSEs)یہ منصوبہ سرکاری شعبے کی صنعت 

 اس کے ماحول پر کسی قسم کے کوئی منفی اثرات نہیں پڑیں گے۔بتایا گیا ہے کہ 

 غیر رضاکارانہ آباد کاری
مالی  اصالحات کے لیے مشاورتی خدمات کےلیےاس منصوبے میں زمین کے حصول کا کوئی سول ورک موجود نہیں۔ یہ حکومت کی پالیسی 

 معاونت کرے گا۔

 مقامی لوگ
تمام میں اصالحات کے لیے مشاورتی خدمات کی مالیت کاری پر مبنی ہے۔ یہ اصالحات  (PSEs)یہ منصوبہ سرکاری شعبے کی صنعت 

PSEs  کے لیے ہوں گی اور اس کے ملک میں موجود اقلیتوں پر کسی قسم کے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ 

 

 شرکت اور مشاورتان کی ابالغ،  سے)متعلقہ افراد اور اداروں(زاسٹیک ہولڈر 

 پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران

یں۔ مینجمنٹ اور سٹاف، ریگولیٹری اتھارٹیاں، وزارتیں، صارف تنظیمیں اور مزدوریونینں ہ PSEsاہم اسٹیک ہولڈرز میں 

کی  PSEs ان اور وہاس سے بنیادی طور پر گھریلو، صنعتی، زرعی اور کمرشل صارفین/گاہکوں کو فائدہ پہنچے گا 

ات حاصل کرنے والوں کو کم از کم بہتر خدمات اور اشیاء سے مستفید ہوں گے۔ ٹیکس ادا کرنے والوں اور حکومتی خدم

سے توقع ہے کہ وہ کم لیبر سے زیادہ سے زیاہ فوائد حاصل  کارکنوںمیں موجود  PSEsقیمت پر فراہمی ممکن ہو گی۔ 

 شاملجس میں ایسے امور کو گا اور اس کے لیے ایک فریم ورک مرتب کیا جائے  گے ںکرنے کی حکمت عملی اپنائی

 ۔ گا کیا جائے

 کے عملدرآمد کے دورانپراجیکٹ 

شفافیت،  یہ منصوبہاسٹیک ہولڈرز کے نمائندوں سے پراجیکٹ عمل کے دوران مشاورت کا عمل جاری رکھا جائے۔ 

گاہکوں کے سروے  /کو یقینی بنائے گا۔ صارفین حکمت عملیرابطے کی عوامی اصالحات کے لیے  PSEsمفاہمت اور 

کی فراہمی اور  زسروسکی   PSEsکے عملدرآمد کے دورانکو منصوبہ رقم فراہم کرے گا جس سے منصوبے 

 اور خاص توجہ غریب صارفین پر دی جائے گی۔  کی جاسکے گیمحصوالت کے ڈھانچے کی نگرانی 

 

 

 

 

 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


 تفصیل 

لیے اس کے  (i)کی نجکاری اور اس کی تشکیل نو کی صالحیت کو بڑھائے گا  PSEsصنعتوں  یہ منصوبہ حکومت پاکستان کی سرکاری
منتخب شعبے  (iii)میں کارپوریٹ گورننس کے ڈھانچے، انتظآمی صالحیت کو بڑھانا۔   PSEsمنتخب  (ii)نجکاری پروگرام کو مضبوط کرنا

و ضوابط کو بہتر بنانا۔ اس منصوبے سے حاصل ہونے والے متوقع فوائد میں مالی و معاشی اخراجات  میں گورننس اور قواعدPSEs جیسے
 کی کے ڈھانچے  PSEsمنتخب شدہ س کا متوقع اچھا نتجیہ یہ بھی ہے کہ کامیابی سے نجکاری کی جاسکے گی اور اور امیں کمی ہوگی۔ 

کو موثر   PSEsمالی لحاظ سے مہنگے اور  ختم ہوسکے گیمہنگے منصوبوں پر حکومتی سرمایہ کاری ازسر نو تشکیل کی جاسکے گی۔ 
 یل دیا جائے گا۔کطور پر تش

 

 عالقائی حکمت عملی سے تعلق/ملکی خصوصیات اور اس کای پراجیکٹ ک 

ا مالی ضروریات کوپورکی ایجنڈے اصالحات اور نجکاری  PSEاور ترقیاتی شراکت داروں کو اسٹریٹجک پالیسی اور  ADBحکومت نے 
یہ ے گا۔ د مدادمالی ا یےاصالحات میں تکنیکی معاونت کے ل PSEیہ منصوبہ  درخواست کی ہے۔ کرنے اور حکمت عملی کی اعانت کے لیے

 میں شامل ہے۔ 2016-2014حکمت عملی پاکستان کے مسودے سے ہم آہنگ ہے اور یہ کنٹری آپریشنز بزنس پالن  ملکی شراکت کی معاونت

 

 ترقیاتی اثرات 

 سے وابستہ مالی اور معاشی الگتوں کو کم کرنا  PSEsپاکستان کے 

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 پیش رفت کےلیےنتائج کے حصول  نتائج کی تفصیل

 ۔ کی تشکیل نو  PSEsکامیاب نجکاری اور منتخب 

 

 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 
 

 پراجیکٹ کی کوششوں کی تفصیل
 عملدرآمد کی پیش رفت کی صورت حال 

 )کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل(

کارپوریٹ  میں PSEsمنتخب ،نجکاری پروگراممضبوط 

 اور انتظامی صالحیت میں بہتری،ڈھانچے گورننس،

PSEs میں ریگولیٹری امور کا کے موجودہ منتخب شعبہ جات

 پراجیکٹ موثر اور بہتر طورپر چالیاگیا۔ اضافہ،

 

 آپریشن/تعمیر کی صورت حال ترقیاتی مقاصد کی صورت حال

- - 

  ںمادی تبدیلیا

-  

 



 کاروباری مواقع 

 14اکتوبر  27 پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات

 ۔،وقتا فوقتا ترمیم شدہ[ کی روشنی میں بھرتی کئے جائیں گے2013کے رہنما اصولوں ] ADBتمام مشیران 

 پروکیورمنٹ

 گی۔  وقتا ترمیم شدہ[ کی روشنی میں کی جائیں،وقتا ف2013پروکیورمنٹ اصولوں ] ADBتمام پروکیورمنٹ 

 :کے لیے دیکھیں کنسلٹنسی کے مواقعپروکیورمنٹ اور 

http://www.adb.org/projects/48031-001/business-opportunities 

 

 نظام االوقات 

 14اپریل  18 کی وضاحت اتی خاکہتصور

 2014اپریل  11تا  2014مارچ  31 کی جانچ پڑتال حقائق

 14اگست  6 کمیٹیانتظامیہ  کی جائزہ 

 14دسمبر  4 منظوری

 

 سنگ میل 

 موثریت دستخط منظوری منظوری نمبر
 اختتام

 حقیقتی نظرثانی شدہ اصل

 ۔ ۔ 20جون  30 15اپریل  17 15جنوری  27 14دسمبر  4 321 4قرضہ

 

 استعمال 

 منظوری نمبر تاریخ
ADB 

 ]ہزار ڈالر[ 
 دیگر

 ]ہزار ڈالر[ 
 فیصد

 معاہدہ کامجموعی ایوارڈ

 - - - - 2015جون  11

 ادائیگیرقم کی مجموعی 

- - - - - 

 

 

 

http://www.adb.org/projects/48031-001/business-opportunities
http://www.adb.org/projects/48031-001/business-opportunities


 معاہدہ جات کی صورت حال 

مندرجہ ذیل درجہ بندی کی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، تحفظ کے ُامور، سماجی شعبہ ، مالیاتی ، معاشی اور دیگر۔ اقسام کی معاہدہ جات کی 

ی شرائط کتسلی بخش ۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں تمام معاہدہ جات کی  (i): کی درجہ بندی کی جاتی ہے قسمہر ایک کے مطابق معاہدہ جات کی مندرجہ ذیل معیار 

جزوی تسلی بخش ۔۔۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں زیادہ سے زیادہ دومعاہدوں کی  (ii)کی اجازت ہوتی ہے، دینے تعمیل کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک استثناء 

۔ ابالغ عامہ نہیں کی جاتی ہےتعمیل شرائط کی غیر تسلی بخش ۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں تین یا اس سے زائد معاہدوں کی  (iii)،نہیں کی جاتی ہےتعمیل شرائط کی 

کے مطابق پراجیکٹ کے مالیاتی گوشواروں کے لیے معاہدہ کی درجہ بندی کا اطالق صرف ان پراجیکٹس پر ہوتا ہے جن کی بات چیت کی دعوت  2011پالیسی

 ۔دی گئی ہوکے بعد  2012اپریل  2

 منظوری نمبر

 کیٹیگری

شعبہ 

 جاتی
 دیگر معاشی مالی سماجی

کے  تحفظ

 امور

پراجیکٹ کے 

مالیاتی 

 گوشوارے

        

 

 

 رابطے اور تازہ ترین تفصیالت 

ADBکا ذمہ دار افسر Joao Pedro Farinha Fernandes (jfarinha@adb.org) 

ADBسنٹرل اینڈ ویسٹ ایشیا ڈیپارٹمنٹ کا ذمہ دار محکمہ 

ADBڈویژن، مالیاتی شعبہ و تجارتی پبلک مینجمنٹ،  کے ذمہ دار ڈویژنCWRD 

 . عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

 http://www.adb.org/projects/48031-001/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

 http://www.adb.org/projects/48031-001/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

 

 

 


