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 پرایٰوٰیٹ پارٹنرشپ کا استحکام   پبلک        پاکستان میں   پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

 002-46538            پروگرام نمبر/پراجیکٹ

 مجوزہ          صورت حال/ کیفیت

 سندھ جگہ/جغرافیائی محل و وقوع

کسی پراجیکٹ کی مالی معاونت کرنے یا کسی عہدے یا حوالہ کسی بھی ملکی پروگرام یا حکمت عملی تشکیل دینے۔ 

رائے قائم کی قانونی یا دیگر حیثیت کے بارے میں جغرافیائی حدود کسی عالقے یا  کادینے سے ایشیائی ترقیاتی بینک 

 ہے۔ مراد نہیں کرنا

 سرکاری شعبے کا انتظام شعبے یا ذیلی شعبے کی درجہ بندی

  بنیادی درجہ بندی

 ںیعنصر نہ یصنف یکوئ صنف کومرکزی دھارے میں النے کی کیٹیگریاں

 

 مالیت کاری 

 مالی معاونت کی قسم
 طریقہ/

 فنڈنگ کا ذریعہ منظورشدہ نمبر
 منظورشدہ رقم

 [ہزار] 

  011 - - تکنیکی مدد کا سپیشل فنڈ

 011،111 - - عام مالی معاونت 

 00111 - - شراکت کار

 000111 میزان

 

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

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

نوعیت کی  اشاراتیے میں مذکورہ معلومات عارضی اور معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بار

 ہوتی ہیں۔

 



 تحفظ کی کیٹیگریاں 

 :تحفظ کی کیٹیگریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مہربانی فرماکر یہ ویب سائٹ دیکھیں
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

 سی
 ماحول

 سی
آباد کارینوغیر رضاکارانہ   

 سی
 مقامی لوگ

 

 ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ 

 ماحولیاتی پہلو

- 

 کاریغیر رضاکارانہ آباد 

- 

 مقامی لوگ

- 

 

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

 پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران

- 

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران

- 

 

 تفصیل 

 پارٹنرشپ اٰیٰویٹپبلک پر اور پارٹمنٹی پارٹمنٹ ،پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈی فندنس ڈپراجکٹ کے دوران سندھ 
  کے کٹیجااس پر -ہیںولڈر یک ہں اسٹیبنک اور دوسرے نجی ادراے دراصل اس ماٰیٰویٹ  پر سے متعلق محکمے

مشاورت سارے  -ہےکی گئی اور انکے مشوروں کو شا مل کیا گیا  ترشاوم ئک ہولڈرز سےیتمام اسٹ کے لیے ئزائن یڈ
پروجیکٹ کے دوران بھی جاری رہے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بنک کی سندھ حکومت سے پہلی پارٹرشپ کے دوران بھی 

سندھ ےجیکٹ کے دوران مرحلہ وارشامل کیا گیا تھا ۔ جو اس سے پہلامشاورت کی گئی تھی اور تمام مشوروں کو پر
 ۔ ےمال ہوچکی تھاستع میں

 

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


 تفصیل:
ں ایشیائی ترقیاتی بنک حکومت سندھ کے ساتھ پراٹنر شپ کرے میجیکٹ پراوتی کے ھپارٹنرشپ کی بڑرایئوئٹ پبلک پ 

 سسٹم بنایا جاسکے ۔ (پی پی پی پارٹنرشپ) اٰیٰویٹپبلک پر گا تاکہ سندھ میں معاشی طور پر مستحکم اور قابل بھروسہ
ے میں نتیججیکٹ کے اگا۔ پر ےجاسک کیاکی رکاوٹ کو موثر طریق  سے دور اس سے نجی شعبے کی سرمایہ کاری 

 ۔ےگار کے مواقع کے بہتر ہونگزگا اور رو ےکو فروغ مل یہ کاریجی شعبۓ کی سرمان

 

 عالقائی حکمت عملی سے تعلق/ملکی اور اس کا دلیلی پراجیکٹ ک 

وہ پبلک کہ   ہے خواست کیرد ( سےاے ڈی بی) ایشیائی ترقیاتی بینک حکومت پاکستان اور حکومت سندھ نے
حکومت سندھ اجیکٹ میں ایشیائی ترقیاتی بنک اس پر -پرایئویٹ پارٹنر شپ کو مستحکم بنانے کے لئے مد د فراہم کرے

سندھ جو  -ڈھانچہ بنایا جا سکےکے ساتھ پارٹنر شپ بنائے گا تاکہ معاشی طورپر قابل بھروسہ مستحکم اور مضبوط  
سروسز کی ضروریات دراصل اس کے حکومتی انفرا سٹرکچر اور  ان کا سب سے بڑا صوبہ ہے مگر اس کیکہ پاکست

 یرقوم ک یگئ یاور منصوبوں پر لگائ یواپس یطور پر قرضوں ک یفور -ل سے بہت زیادہ ہیںئؒاور سرکاری وساٰ
 یمہنگے بھ قےیطر یتیکے روا یداریخر ۔یآت ںیممکن نظر نہ ںیصورت م یک یگیجانب سے ادائ یک نیصارف یواپس

 ںیم متیاور مناسب ق لیشعبے کے پاس وقت پر ترس ینج اس کے برعکس وقت لگتا ہے۔ یاضاف ںیاور اس م ںیہ
 کو ممکن بنانا نسبتًا آسان ہے۔ یکار ہیسرما یانفرسٹرکچر ک

رکاوٹ ہے  کیا ںیکے راہ م یترق یمعاش ںیجو سند ھ م ےیکو پورا کرنے کے ل یکم اسی سٹرکچر کاانفر 
 ںی۔اس مایپروگرام شروع ک فارمزیر کیکا ا (پی پی پی پارٹنرشپ) اٰیٰویٹپبلک پر میں ء 4112نے   ھحکومت سند

۔ ئےورک بنا میفر یاور مال یٹریگولی،ریحکومت سندھ نے قانون -یمعاونت حاصل ہوئ یک  ایشیائی ترقیاتی بینک ںیانہ
پی     گئے۔ ےیک نیکار متع قہیالئنز او طر ڈیگائ پارٹنرشپ اٰیٰویٹپبلک پر کے اور نیقوان پارٹنرشپ اٰیٰویٹپبلک پر اور 

ہو سکے  ینشان دہ یک کٹیں سے مناسب پراجیبجٹ مٰ یاتی۔ تا کہ ساالنہ ترقایگ ایال ںیعمل م امیبورڈ کا ق یسیپالپی پی 
 گے۔ ںیکے موزوں رہ  پارٹنرشپ اٰیٰویٹپبلک پرجو کہ 

قابل عمل،  دیبنائے گئے تا کہ اس کو مز یبھ) وی جی ایف( اور ایف( ی)  پی ڈٰسہولت  لپمنٹیڈو کٹیپراج 
 کی سڑک ہیدو رو اںیپور خاص کے درم ریم ںیآباد م دریح ںیم ء4101 طرح ہی جا سکے۔ ایآسان اور کم الگت بنا

  مثبت یک کٹیپراج یاور پہلے ہ یپشت پناہ یاسیجانا تھا۔ مضبوط س ایعائد ک کسیجس پر ٹو ل ٹ اید ہیکا ٹھک ریتعم
کا  سکٹیپراج یاور کئ یہوئ دایپ یدلچسپ دیمز ےیکے ل (پی پی پی) پبلک پرایئویٹ پارٹنر شپ ںیسے عوام م یکارکردگ

 ۔ایسلسلہ شروع ہوگ
چل  کٹیپراج پبلک پرایئویٹ پارٹنر شپ یکئ ںیشعبے م گریصحت اور د ،یزراعت، خوراک، توانائ یاس وقت بھ 

 انتخاب بوجوہ مناسب کٹیہوئے۔ کچھ پر اج ںیشروع نہ یابھ 73 سینتیساور ںیم بی۔ پانچ مکمل ہونے کے قرںیرہے ہ
 i) ںیجس م  ضرورت ہے یکار ک قہیبہتر طر کیا ےیکے انتخاب کے ل کٹیپراج  پبلک پرایئویٹ پارٹنر شپ ۔ںیہ ںینہ

سک کا رکا حصول اور  ویونیکور اور نان کور ر( ii   پالن کا حصہ ہو۔ یاتیچناؤ صوبہ کے ساالنہ ترقکا  کٹیپراج
 -جائے ایجائزہ ل

کے  پبلک پرایئویٹ پارٹنر شپ تعاون نے یکیتکن انیاور حکومت سندھ کے درم ایشیائی ترقیاتی بینک ںیپچھلے سال م
 یمعاونت ک یاور مال تیحالص یاداروں ک ی۔ حکومتیفروغ پائے گ ہی سےیج سےیہے۔ تاہم ج یبہتر فضاء بنائ ےیل

 ۔یہوگ نایتوجہ د دیکو بہتر بنانا اور ان پر مز توںیصالح
)وی جی  یٹ رسک گارنٹ ڈیکر ےیان کے رسک کو کم از کم کرنے کے ل اور ےیشعبے کو راغب کرنے کے لنجی 
حکومت  یکا رسک بھ یکار ہیجا سکے۔اس طرح سرما ایکو کم از کم ک کتاکہ کمرشل رس ایگ ایاستعمال ک یکو بھایف(
 ںی۔ مستقبل م۔ںیہ یبڑھ گئ زیبلٹیہے اور الئ ایکچھ کم رہ گ یبھ)وی جی ایف( ہے۔  اس کا  ایلے ل ذمہ نےاپنے  ھسند

ہو رہے  دایسے پ وںیذمہ دار یہوئ یسے بڑھت یزیجو کہ ت ،رسک یاتیاور مال یمحکمات ےیرسک کو کم کرنے کے ل
 ان کو مستحکم کرنے کے ضرورت ہے۔ ،ںیہ

 ،ورک میمضبوط فر کیا ےیاور اس ل ںیبڑھائے جا سکتے ہ ںیکے فوائد سندھ م  (پی پی پی پارٹنرشپ) اٰیٰویٹپبلک پر
 یریکار اور نقصانات سے بچاؤ کے خطرات کو کم کرنے کا نظام موجود ہے۔ تعم قہیکا طر میمنصفانہ تقس کیرسک 
مسائل کے لحاظ سے ہونا اور سندھ کے انفرسٹرکچر کے  ہیتجز یمال روا یکا انتخاب معاش کٹیپراج یاتیاور ترق



کا انتخاب اور اس پر  کٹیپراج سےیتا کہ وہ ا ضرورت ہے یبھ یک ا نےبہتر بن یکارکردگ ی۔ متعلقہ محکموں کےیچاہ
 ہو سکے۔ یترق یاور معاشرت یمعاش یجن سے صوبے ک ںیعمل درامد کر سک

    پبلک پرایئویٹ پارٹنر شپ مدد کرے گا تا کہ وہ یحکومت پاکستان اور حکومت سندھ ک کٹیمجوزہ پراج 
 یٹجیسٹر یء ک4141یبنک ک یاتیترق یائیشیا یہ ۔ںیہو سک دیکے منصوبوں سے مستف ریاور تعم یترق رپاید عےیکے ذر

رونما ہو  یلیے تبدسرکھتا ہے جس  تیثیح اںینما کیا پبلک پرایئویٹ پارٹنر شپ  ںیجن م ںیسے مطابقت رکھتے ہ
 ہیجہاں  یہوئ یبھ ںیم ء 164102-بزنس پالن  شنیآپر ی،کنٹرینشاندہ یک حاتیترج یادیبن یک ریہے اور تعم یسکت
 سب سے پہلے  رکھے گئے۔ کٹیپراج

پبلک  مجوزہ پراجیکٹ -ہےموجود سے پارٹنر شپ ء  4112 ھ کے ساتھحکومت سند یک  بنک یاتیترق یائیشیا 
پروگروام  سندھ گروتھ اینڈ رورل ریواٹیالیزیشن پروگرام کلسٹر ےیکے ل یو ترق ریکے تحت تعم  پرایئویٹ پارٹنر شپ

 ۔کرے گاکے تحت حاصل ہونے والے تجربے سے استفادہ حاصل 

 

 ترقیاتی اثرات 

 نجی شعبے کی سرمایہ کاری اور سندھ میں روزگار کے مواقع میں اضافہ

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 پیش رفت کےلیےنتائج کے حصول  نتائج کی تفصیل

  مربوط شہری پالننگ کا اجراء
 طور پر مستحکم یمال 

کاموں  یریتعم یصوبائ ںیور سندھ ما تیشمول یشعبہ ک ینج
 اضافہ ںیم

– 

 

 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 

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

 )کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل(

 یکے لے حکومت سندھ ک شپ پبلک پرایئویٹ پارٹنر

اور اس کو فعال  امیکا ق)پی ایس ایف(  اضافہ ںیم تیصالح

سے   پبلک پرایئویٹ پارٹنر شپ یمتعلقہ محکموں ک -بنانا

 -کا استحکام وںیمتعلق صالحت

  – 
 

 مادی تبدیلیا ترقیاتی مقاصد کی صورت حال

– – 

 

 



 

 

 کاروباری مواقع 

 – پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات

– 

 پروکیورمنٹ

– 

 :کے لیے دیکھیں کنسلٹنسی کے مواقعپروکیورمنٹ اور 

 http://www.adb.org/projects/46538-002/business-opportunities 

 

 نظام االوقات 

 – کی وضاحت اتی خاکہتصور

 – کی جانچ پڑتال حقائق

 – کمیٹیانتظامیہ  کی جائزہ 

 – منظوری

 – آخری جائزہ مشن

 

 سنگ میل 

 موثریت دستخط منظوری منظوری نمبر
 اختتام

 حقیقتی نظرثانی شدہ اصل

– – – – – – – 

 

 استعمال 

 منظوری نمبر تاریخ
ADB  

 ]ہزار ڈالر[ 
 دیگر

 ]ہزار ڈالر[ 
 فیصد

 معاہدہ کامجموعی ایوارڈ

– – – – – 

 ادائیگیرقم کی مجموعی 

– – – – – 

 



 

 معاہدہ جات کی صورت حال 

  مندرجہ ذیل درجہ بندی کی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، تحفظ کے ُامور، سماجیاقسام کی معاہدہ جات کی 

کی درجہ بندی کی جاتی  قسمہر ایک کے مطابق معاہدہ جات کی شعبہ ، مالیاتی ، معاشی اور دیگر۔ مندرجہ ذیل معیار 

تعمیل کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک شرائط کی تسلی بخش ۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں تمام معاہدہ جات کی  (i): ہے

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

ائط کی شرغیر تسلی بخش ۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں تین یا اس سے زائد معاہدوں کی  (iii)،نہیں کی جاتی ہےتعمیل کی 

کے مطابق پراجیکٹ کے مالیاتی گوشواروں کے لیے معاہدہ کی درجہ  2011۔ ابالغ عامہ پالیسینہیں کی جاتی ہےتعمیل 

 ۔دی گئی ہوکے بعد  2012اپریل  2بندی کا اطالق صرف ان پراجیکٹس پر ہوتا ہے جن کی بات چیت کی دعوت 

 منظوری نمبر

 کیٹیگری

شعبہ 

 جاتی
 دیگر معاشی مالی سماجی

تحفظ کے 

 امور

پراجیکٹ کے 

مالیاتی 

 گوشوارے

– – – – – – – – 

 

 رابطے اور تازہ ترین تفصیالت 

ADB رکیاال -یاسم ایم الہان  افسر                           کا ذمہ دار   (yelhan@adb.org)سس 

ADB سنٹرل اور ویسٹ ایشیا ڈیپا رٹمنٹ                                کا ذمہ دار محکمہ 

ADB نژسیکٹر اینڈ ٹریڈ ڈویپبلک مینجمنٹ فنانس                                   ڈویژن کے ذمہ دار 

 –   عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

  http://www.adb.org/projects/46538-002/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

 http://www.adb.org/projects/46538-002/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

 

 

 


