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  &�%ہ
 �����	 م��ون'

��� م"�و�� �� !�ی�ہ/��ا	��ٹ �� 

�ہ�� 3264-PAK:  : ا���ٹ�� 	
�� ��ڈ ا������	 ����� و 

218.04 �
 /��!م	 س�م��ہ �ے وس�,+ م��* ڈا

TA 8912-PAK :�" س�ز�ت سے ن�ٹ�ے وا�ے اداروں �� %$ح��- 

  
2.00    �
 م��* ڈا

  
 �����	 م��ون' �� 12!0	 ��ڈ                    

 

 ر��                    /)'ڈ�% ��ذری"ہ

  

  

	 ��ا���ٹ �� ��ڈ ا������	 ����� و 

  
  اسٹ�یٹ(* ای('ڈا

  م�ح!ل �ے 
��ظ سے ��,��ار ن�! 
  ��م6 م���	 ��&	

10ی/� �ے م-���ت  

  زرا4"،�2رت� وس�01 اور د�ہ� ت���۔
  ؤ;�د�ہ	 س�8ب سے 

  
  ]ن�ن ار*[ٹ�ان�<!رٹ۔ روڈ ٹ�ان�<!رٹ

  

  ذی/� 2"ہ/2"ہ

'�
!�� �C!رے م�ں م�ده GHم�� 	� I�0  م��وات اور ��'�  
  م��89 ده�رے م�ں ��2ل��


	 اور ����� ن! �	 ا/�	 �����	 ان�Lاسٹ��;� �ے ذر��ے ���ہ ��ا���ٹ 
�M2014س��	
ا%8ع  م�ں س�8ب سے �M�ہ ہ!نے وا
ے 0!ہ ��N�ب اور ���


	 م�ں �����ے ح!����ں ، �!ٹ�	 اور �!ن;R �ے /8&!ں �	 م���	 اور س���	 
م�V!رہ ��ا���ٹ �	 س�8ب سے م���Cہ ان�Lاسٹ��;� �ے  م�د ��اہU ��ے T�۔


	 �ے ہ�X�م	 ا&�ام �ے ��<��	 �	 �����وY ،سٹ��!ں،��!ں 	�����،ZL��
/M!رG م�ح�ے �� �!�ہ م��!ز ہے۔�!رG %�ورت �ے ��م!ں �ے 
�ے س�م��ہ 
��,ے T	 �ہ وہ رہ�,[  +�	 ��اہ�	 ن�H &�%ہ اور م�
	 ام�اد ح�!م' �! اس &�

وزT�ر �	 م�
	 ام�اد �! سa سے ز��دہ م��,+ �ے ���ر `M_�ت �ے 
�ے اور ر

  
:�;�1  

���د  ����PDSہ ��ہ  اس 	�30 �Mہے۔ 2015 س�� 	bT 	cورژن �� ر� GH��Xے ان� 

 ا�6���1 ت����ت� ���5
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اس `�ح ان �	 _�ء �ے 
�ے %�ورG م���	 س��Tم	 ��ل  اس����ل ��س�ے۔
�	  (DRM)ہ!��,ے T	۔ �ہ ��ا���ٹ �Y�ت �ے �g2ات �ے ان�"�م و ان�1ام

�G م�ں �80ح�' س�زG �ے 
�ے c	 م��ون' ��ے T� ���ہ ��&���	 م�1!ہ 

	 �!��م+ ��� ��س�ے۔ س�8ب سے م���Cہ /8&!ں م�ں �M�ہ ��ہ اور �g2ے ��

�ے ح�م+ ان�Lاسٹ��;��	 �����م�ں م��سa اور ��g2 '�h Uات �� م_��ہ ��نے 
ڈ�Hا,* اور �����ا�	 م���رات �! اس����ل ��� ��,ے T����ہ م��_M+ م�ں �Y�ت �ے 

���د ��N�ب �8ن�i ا��ڈ م���ہ ا�Cات �! �U ��� ��س�ے۔ ��ا���ٹ �ے ڈ�Hا 	� *,
jرٹ��ٹ�ڈو��<��' ڈ�<(P&D)Gہ �2015ے ��!رH,�� 	� ت�ن�ر ��دہ ن_1�م�ں ��

��� 	���&�� 	,��kہے اور ا� 	bT 	cر� �� l,�ے ن�� jر�!رٹ(ADB)   اور
 ��� 	�
�/ ����نے و��&	 ح�!م' اور د��X ڈون�ز �ے ���ون سے اسے م��* 

  ہے۔
 

 �Mں م�2014س��!ں ������ن �ے ���
	 /8&ہ ��ت،��N�ب اور س��ه �ے 0!
اور  � م!سUم!ن س!ن �����2 سے Yنے واh م�ں Yنے وا
ے س�8ب �	 و�ہ 

ں م�ں Yنے وا
	 `�m��	 �c	۔ اس س�8ب نے م�� ؤ������ن �ے م�k&	 در��

!گ ے �cT 2.5ا%8ع �! م���C ���۔�j �ے ن��Nے م�ں �44ے �م��* سے زا,

o/�
!T!ں �	 م��_�	 اور ن_1�ن �ے  	
 367ہ!bTے۔وسg	 ��N�ب م�ں ہ!نے وا
�cTوں �! �HوG 110,000ا��اد ز�2	 ہ!bTے۔�_��Mً�  600ہ!�bTں اورام!ات 

م��* ا��ٹ�سے زا,� زر/	 زم�* 1.1`!ر�� ن_1�ن �ہ�;� �� وہ �M�ہ ہ!bTے، 
��س اور ن_� ���ن م���C ہ!,ے۔ اس �	 و�ہ سے �cڑG ��1!ں، ا� 250,000اور

��1!ں �� ہ' ن_1�ن ہ!ا۔ روزT�ر اور س�وسH �ے ��r زر/	 ذرا,6 س��' 
 'kم�� Hہ!,ے ن� �C�م� 	cچc!ٹے ادارے،م��!���;�نi اور ��وس���i ��رو�ر

 o/�     ��t!اہ!ں �� م8زم 
!T!ں �! c	 ن_1�ن�ت اٹc�نے �ڑے۔�	 ا��G �ے 
 

��ا	��ٹ �� =;����ت اور اس �� 
��@� ���� ?�/� سے 1"/</م/��A?  


	 2018سے س�ل  2014س�8ب ��  �� م���	 اور س���	 
  )  (2022 -2012ن��k+ ڈ�Hاسٹ� م����Nٹ �8ن

 

  اB�ات

  ��ا��
ٹ �ے ����� 
�g2ات �دا�' ��نے وا
ے اہU س���رG و س���	 ان�Lاسٹ��;� �	 ����� اور 

	
��  
 

  ��م��ب��ں �� �1;�:

uا���ٹ �ے وس�� �T ے,����
  م��	 ��,Hہ �ے و&' اس �� ��,Hہ 
 

  ��م��ب��ں �� 	��E�� F ر)�

  ?�: درGمE�� �� 0 ر)� 
۔ 0!ہ ��N�ب اور ح!����ں، �!ٹ�	 اور �!ن;R ا%8ع �	 س�8ب سے م���Cہ  1

 	bT 	� ����� 	� سٹ��!ں اور ��!ں  

  �! مMw!ط ��� �T� DRM۔  3
ہ ��N�ب م�ں ۔ 2!0�;<��	 ن"�م  اور س�8ب�� ؤس�8ب سے Y  م و�ے ان�"�

��T ��� �   ان�1ام �� ان�Lاسٹ��;� �� /�+ درYم
  

  ��ا	��ٹ �� ���H2ں �� �1;�:

ہ /�+ ہ!�T� ہے اور �	 ا
!&' rY�ز  2015ا�T' �24ہ ��ا���ٹ  �C!سے م
�ے م�ح�ےم�ں ہے ���	 ��ا���ٹ راہ ��رG �ے �!نٹj �� &��م اور سٹ�ف �	 
 ���c	 اور Yزاد ��!ں و����k اور ��N�ب دون!ں م�ں ��ا���ٹ �ے /�+ درYم

اس����ں اور ��N�ب ا��k�� G* ڈ�<�رٹ��ٹ  N��214�ب نے�C&W!نٹj �� &��م۔

?�: درGمE�� �� 0 ر)� �� 
اور ���H2ں، س���م��ں [�����
  ]م��@:
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��� 100اس����ں84نے 	���&�� 	,��kم ا��ہ�ں۔  �ہ � Gم��+ ��د �� �1��
]ADB[ ون' سے�م� 	
سے&y�!L� +M ��ے  2015ا�T' �24	 م�

اور م��+ ��ے bTے ] ح�!م' �ے ا��ے ��و��!رم�ٹ &!ا/� اس����ل ���ے[bTے
ہ /�+ ہ!ا�c�۔  �C!ہ &�%ہ م� a� ےc�  

 

  
  
  
  
  

  	M�ا)��@� م-: وو��ع
  ���� �� ��ٹ��ی�ں 
  م���ل 
  �O� ر�Nم'0ا�ہ Gب�د��ر8 
  ب�2'0ے/ل�گ م��م� 
���� �ہ�� �ں �� ؤ���� ���� اور 

  $#صہ
<��	 اور Yزاد ��!ں و ����k م�ں Y ب م�ں سٹ��!ں اور�N�� اس ��ا���ٹ م�ں

	 �� ��م ��م+ ہے �j �� م_1� ������ن �ے ح�
�ہ ��سٹ��!ں �	 ����� و 
س�8ب سے ہ!نے وا
ے ن_1�ن �� ازا
ہ ��ن� ہے۔ �����ا�	 ��م!ں م�ں م!�!دہ 

�<��	 �	 نہ�وں �	 ����� و Y اور Gار�
	 �� �!�ہ م��!ز سٹ��!ں �	 راہ�
ہ' �U م��a  م�ح!
���	 ا�Cاتان �����ا�	 ��م!ں �	 و�ہ سے ��ن�ہے۔ اس 
�ے 

zور U��� !�!ہ اور ر�H,�� 	���
���ر (EARF)ہ!ں Tے۔&�%ے �ے 
�ے م�ح!
��� ��,ے T� اور م�ح!
���	 ��,Hہ اور ��tk} �ے `��_ہ ��ر �� /�+ درYم� �ے 

م�M	 م��!م�ت �ے ح!ا
ے سے م�ح!
���	  دوران /�+ ��� ��,ےT�۔ ��ا���ٹ ��
 G�Xٹ�� B   ہے۔ 	��    

 

  م���ل���1 �ہ/�

<��	 �	 اس����!ں اور Y،ہ سٹ��!ں،��!ں�اس ��ا���ٹ م�ں س�8ب سے �M�ہ �
�;
	 ؤس�8ب سے �� �� ��م ��م+ ہے۔�(R&R)�م!ں سے م���| ����� و 

<��	 �	 اس����!ں �ے 
�ے زم�* ��Y ,ے  سٹ��!ں،��!ں اور�� �ح1!ل نہ�ں ��
�;
��* س�8ب سے  �Tات ؤ�Cے ا� Gر�د ��Y ح1!ل اور �زم�* � R;� ے�
�ے 

��	 �ے ام!رADB %�ورم��a ہ!ں Tے۔�� ZL�� 	�(SPS 2009)  اور

| زم�* �ے ح1!ل اور (LAA) �1894�����ن �ے ح1!ل زم�* ا��ٹ �gے م�
�د��ر� G� h,�ہ /�+Y(LARF) ہ��� �T ,ے�� �ر ����� Gر�د��Y ح1!ل زم�* اور

���د ��(LARPs)�ے م�1!ہ ��ت 	�LAR  ,ے�� �ہ ��
م��و%ہ /ا�Cات �� ازا
�د��رG �ے 
�ے ��ٹ�G�X  د�� ��,ے۔Y انہ�دbT G	  Bاس ��ا���ٹ �!��r ر%�م�

  ہے۔
 

  �O� ر���Nرا�ہ Gب�د ��ر8

�ہ ��ا���ٹ ��N�ب اور ح!����ں، �!ٹ�	 اور �!ن;R �ے ���
	 ا%8ع م�ں وا&6 
�د نہ�ں ہ�ں ���� �ہ Y ے���� 	�,�M& �� 	���& 	cم�ں SPSہے �ہ�ں �!,	 

 �cT ے�دہ�ں۔ ���م Y د�T ت �ے ارد�رہے اورنہ �ہ ��ا���ٹ �ے /8&ہ �!�Vم
نہ�ں س��cNے ۔اس 
�ے  IPsم����ن ہ�ں اور وہ ا��ے Yپ �!  (IPs)ہ!نے وا
ے

IPs  |سے م���ADB 	� ء �� اس ��ا���ٹ��
��	 �� ا`8ق نہ�ں ہ!��۔اس �� 	�
 G�Xٹ���C    ہے۔ 	��  

 

  ب�2'0ے/م��م� ل�گ

ا�ٹ�- ہ� ڈرز �� ا(#غ،&��% اور  
  �/�ورت

 

۔ ��ا��	 `��_ہ ��ر اور ��ا���ٹ �	 س��Tم��ں۔ م_�م	 ���!نٹ�!ں اور م���_ہ 1

  ��ا	��ٹ ڈی9ا@S �ے دوران
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�ا,	 �ت چ�' اور مk�ورت �	 bT	 �c	 ���ہ ��ا���ٹ �ے م���ہ ��ت �سے ا
	� jو��T j�!� س�ے۔�� �cNات �! س��Cم���ہ ا CSOs وں سے��ے ن��,�

�ت چ�' c	 ہ!,	 �c	 ���ہ ��ا���ٹ �ے �رے م�ں ان �	 �����ت اور �2�hت 
مI��t سg�!ں �� &�,U ��دہ �����ت �ے ن"�م م�ں سے TY�ہ	 ح�0+ ہ!س�ے۔ 

���� ��,ے T�۔ م_� 	��_� !� 	T�  م	 ���!��ٹ�!ں اور ��ا���ٹ �ے م����C* �	 ن��,�

 
2|�gر �ے م�"���ں۔ ��ا���ٹ �ے دا,�ہ ��� 	� 	,ٹ�۔ س!ل س!س CSOs ��

 *��
�! مI��t س��Tم�!ں ���ے ���� �g2ات ��  ��CSOsدار م��ود ہ!T�۔
��,Hہ اور ن_kہ ��رG �	 مk| �ے دوران م��!م�ت �ے �M�د
ے اور ڈ�ٹ� ��6 

  ��نے �ے /�+ م�ں ��م+ ��� ��,ے T�۔ 
 

  ��ا	��ٹ �ے ?�: درGم0 �ے دوران 
  ��رو(�ر2 ��ا01 

2�م�ت 
��ے سے م���|  	� jٹ�����ADB ا0!ل�ے �2015ا���+[رہ�� �و&�ً،
Uام��� 	
  ]�!&�ً� ہ!نے وا

 

  م�Hور�1 =0م�ت

��ا���ٹ �	 �!رG %�ور��ت �! م�ن"� ر��cے ہ!,ے س�م�ن،��م!ں اور 2�م�ت 
�ے س��R س���Y2004 R�ت و ہ�X�م	 ام�اد �	 ��
��	 �ADB	 ��و��!رم�ٹ �! 

ADBا0!ل �ہ!نے 2015ا���+[��و��!رم�ٹ رہ�� �!&�ً� �و&�ً،Uام��� 	
�ے ] وا
| انN�م د�� ��,ے T�۔�gر �ے م�ن `��_ہ ��سY دہ اور�س '��  

 

  ��و���رم'ٹ

               
  

Donneth Walton ]Sوالٹ UVڈو�[  ADB ��(ذمہ دار ا �� 

 �� ذمہ دار م-��ہ ADB  م-��ہ وس�X و مM�ب� ای��Hء 

 �ے ذمہ دار ڈویYن CWRD   ADBٹ�ا��]�رٹ و اب��OAت ڈویYن،

�ہ 
ب/ڈ�% ا�� ^[V����P&D ، س���ٹ�یٹ ، ��4�(P&D)(ہ (234 و �����1
  م`��Gب�ر، Gزاد	��ں و ���H� �����Vن

 ?�/0رGم0 ���ے وال� ای('��

  
  

  
  ن�7م ا5و�1ت

  ���N1;�را�1 =��ہ �� و 

 ���@< �� 	��b �ڑ�1ل  

  MRM  

 م'`�ر8  

  SH@9ہ م�	8 �=G 

   8�=GPDSاپ ڈیٹ    
    
  PAK-3264 9�1ہ    
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:4� ��� 

 ��?�ی% د�=>; ��74ر2
 ا$==�م

 �A�A=� ن�7?�ن� &3ہ اص�

�30 2015ا���  2015 24	�e@� 9 2015	�ن 30�V2018س  - - 

  
��ل            �� �% ��ر2 �� ���4(ہC=�  �1ض �� ا

  )�;0    دیh�ADB      �1ریg        ]م/�S ڈال�[�: 
  

'Th 	� ہ                                             242.27     ��ا���ٹ�  م�N!/	 م��ہ
218.04                    ADB             30 ن�	0              0.00                 0.00                    2015  

a1م� U24.23               ہ                                                                                      U��_� 	/!�Nم 	� U&ر
Gر�ت ���
                                                 0              0.00                 0.00                  2015	�ن 30               0.00 م���kہ م�

  
TA 8912-PAK 

  

�:4 ��� 

 ��?�ی% د�=>; ��74ر2
 ا$==�م

 �A�A=� ن�7?�ن� &3ہ اص�

 - -  2018	�ن 30 2015ا���  4  2015ا���  4 2015	�ن 30

 

��ل/�� ���� ���4(ہC=�
� ��Cون% �� ا�4
�  
 �F��G� �� ر�1م

H�IA� 

ADB 
م�ل�� مVH��ہ 
��ر8    

F;'ہ� م 

 ر�� �1ریg م�9ان
 اس��Vدہ �''��0ن ���م�

��ا	��ٹ 
 اس]����

�hدی 

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
 �!ن 30

2015 
0.00 

 

 

  
 

    

م�ں ��م 	�رPDS 8 �����ہ: م�ں ��ا	��ٹ ی� ��و��ام �� م"/�م�ت �� =�Aہ م�	�د ہ��1ہے (PDS)��ا	��ٹ ڈیٹ� �2ٹ
ہ��1ہے، اس ل�ے اس �ے اب0Vا@� م��دے م�ں ب"l م"/�م�ت �2م: �ہ�ں �� 	�س��Vں ل�� S	F یہ دس��Vب ہ��1 ہ�ں 	� 

  ا�[�ں �2م: �� ل��	��1ہے۔م(�زہ ��ا	��ٹn سے مV"/< م"/�م�ت اب0Vا@� اور ا�2را�1 ��?�� �� ہ��1 ہ�ں۔
  

ADB  ٹ ڈیٹ� �2ٹ��	ا�اس �(PDS) �/"م �o� 8م�ں د �ل �''��0ن �ے ل�ے ای* ذری"ہ �ے !�ر���"Vم�ت �� ا�'ے اس
ا?/� م"��ر �ے م'0ر	�ت )�اہ� ���ے �� ��E2 ���1ہے ل�� S	�  ADBب�M� ��� ی��S دہ��� �ے )�اہ� ���1ہے۔ 

��� �� ��ر�ٹ� �ے )�اہ� �� 	��1 ہ�ں۔"	��ے ہ�ں "م"/�م�ت )�اہ� �� 	��1 ہ�ں وہ ��� ��Mب �اس� �� ب'��د � 

ADB��  ہے۔�Vر�ٹ� �ہ�ں دی�� �@�� �� ���  � ب[� م"/�م�ت �� درس�hV ی� ���V ہ��ے �ے ��الےسے ��� ب[� 
  


