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PDS تیار کرنے کی تاریخ - 

PDS 15 جون11 اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 

 

 (1پروگرام  ذیلی)اداروں کا اصالحاتی پروگرام  کےپبلک سیکٹر  پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

 002-48065 پراجیکٹ/پروگرام نمبر

 مجوزہ کیفیت/ صورت حال

 پاکستان و وقوع/جگہجغرافیائی محل 

نک کا کسی عالقے یا کسی بھی ملکی پروگرام یا حکمت عملی تشکیل دینے۔ کسی پراجیکٹ کی مالی معاونت کرنے یا کسی عہدے یا حوالہ دینے سے ایشیائی ترقیاتی بی
 جغرافیائی حدود کی قانونی یا دیگر حیثیت کے بارے میں رائے قائم کرنامراد نہیں ہے۔

 شعبہ

 شعبہذیلی 

 پبلک سیکٹر مینجمنٹ

 وانصراماقتصادی امور کا انتظام 

 میں اصالحات ریاست کے ملکیتی  اداروں

 سٹرٹیجیک ایجنڈا

 اتمحرکتبدیلی کے 

 (IEG)اقتصادی نمو جامع

 (GCDطرز حکمرانی اور صالحیت سازی )

 (PAR)شراکت داریاں

 (PSD)نجی شعبہ کی ترقی

میں النے کی صنف کومرکزی دھارے صنفی مساوات اور
 کیٹیگریاں

 (NGEکوئی صنفی عنصر نہیں) : 4کیٹگری 

     

 

 مالیت کاری 

 مالی معاونت کی قسم
 /طریقہ

 فنڈنگ کا ذریعہ منظورشدہ نمبر
 منظورشدہ رقم

 ]ہزار[

 150,000 ایشیائی ترقییاتی بنک  - قرضہ

 ڈالر150,000 میزان

 

 

 

 

 پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ

سے متعلق معلومات کا خالصہ بیان کیا گیاہے: میں پراجیکٹ یا پروگرام (Project Data Sheet - PDS)پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس 

جاری پراجیکٹس کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ابتدائی مرحلے میں بعض معلومات شامل نہیں کی جاسکتی PDSچونکہ

ی اور لیکن جب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مذکورہ معلومات عارض

 اشاراتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔
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 تحفظ کی کیٹیگریاں 

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

 سی ماحول

 سی غیر رضاکارانہ نوآباد کاری

 سی مقامی لوگ

 ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ 

 ماحولیاتی پہلو
 بہت کم یا کوئی بھی ماحولیاتی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔

 غیر رضاکارانہ آباد کاری
 غیر رضاکارانہ آبادکاری کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ مزید کارروائی کی ضرورت نہیں۔

 مقامی لوگ
 ہونے کی توقع نہیں۔ مزید کارروائی کی ضرورت نہیں۔مقامی لوگوں پر کوئی اثرات مرتب 

 

 سے ابالغ، ان کی شرکت اور مشاورت)متعلقہ افراد اور اداروں(اسٹیک ہولڈرز 

  /تیاری کے دورانپراجیکٹ کے ڈیزائن
اتھارٹیز اور  بورڈز،انتظامیہ اور سٹاف،ریگولیڑی[کے PSEs،نجی شعبے کے اداروں]سٹیک ہولڈرز اہم /تیاری میںپراجیکٹ کے ڈیزائن

د ہونے والوں میں شہری و دیہی عوام )صارفین (اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی،تجارتی،صنعتی اور سرکاری یہیں۔اس سے مستف شامل  وزارتیں
ک ہولڈروں کے نمائندوں سے پروگرام اسٹیکی جانب سے یہ خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ان  PSEsایشیا و خدمات کے گھریلو صارفین جن کو 

 ۔ہے ڈیزائن کے دوران مشاورت کی گئی کے

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران

 ت جاری رکھی جائے گی۔عوامی ابالغ کی حکمت عملی تیار کی جائے گیپروگرام پر عمل درآمد کرتے وقت تمام سٹیک ہولڈروں سے مشاور
 تاکہ مفاہمت،شفافیت اور پبلک سیکٹر کی شراکت کو یقینی بنایا جاسکے۔

 

 تفصیل 

اور جامع تیز تر نجکاری اور نئے تشکیلی پروگرام پر ی بہتری کی صورت میں نمودار ہوگاک کے اداروںاس کا نتیجہ پاکستان میں پبلک سیکٹر 
اس بات کو   ۔iiسرکاری شعبے کی جانب سے نجکاری کی کوششوں میں معاونت کرنا۔۔iہیں۔ مقاصدعملدرآمد کیا جائے گا۔اس پروگرام کی چار 

 و مالیات کی منتقلی کے لیے مشروطسرکاری شعبہ اداروں ک ۔ iiiیقینی بنانا کہ منتخب سرکاری شعبہ کے اداروں کی تشکیل نو کرلی گئی ہے۔
 معاشی امور میں باقاعدگی النے والے انتظامات کو موثر بنانا۔۔  iv۔ناکر تیارفریم ورک 

 

 

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


  ملکی/عالقائی حکمت عملی سے تعلقپراجیکٹ کی خصوصیات اور اس کا 

اداروں کے ڈھانچے کی تشکیل نو اور ان کی  پبلک سیکٹرکے کاروباری منصوبوں کا مجوزہ اصالحاتی پروگرام منتخب  شعبہ پبلک سیکٹر
اداروں کی تشکیل نو اور ا ن کی نجکاری کے  پبلک سیکٹرمیں حکومتی کوششوں میں مدد دے گا۔پاکستان کے بہت سے منتخب  نجکاری

ڈھانچے کی فراہمی میں اہم خدمات انجام دیتے ہیں۔لیکن ان میں سے کچھ تو منافع بخش ہیں لیکن اکثر کی  ملک کے تعمیراتیمعامالت 
اٹھنے والے مالی و معاشی  مار دستیاب ہیں۔ان اداروں پرشکے بارے میں محدود مالیاتی اعدادو PSEsکارکردگی انتہائی مایوس کن ہے۔ان

شعبہ کی ان اداروں میں  پبلک سیکٹراخراجات کو مستقل طور پر کم کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان اداروں کی نج کاری کے ساتھ ساتھ 
کے توازن کو  راکت کا کوئی مربوط نظام متعارف کرایا جائے۔حکومت ملک کو ترقی کی کئی ایک راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ادائیگیوںش

اس ضمن میں حکومت نے بین االقوامی مالیاتی فنڈ سے  ۔کرنے کے لیے ایک پر کشش معاشی اصالحاتی ایجنڈے پر عمل کررہی ہے مستحکم
فراہم کرنے کی درخواست کی ہے جس سے اصالحاتی ایجنڈے پر عمل درآمدکو ممکن بنایاجائے  "سہولتکی  ماہ پر مبنی"توسیع شدہ فنڈ  36

 کیڈھانچہ انتظامی حکومت اور آئی ایم ایف کے مابین ۔بلین ڈالر کے برابر ہے6.6مت کو جو رقم فراہم کی جائے گی وہ تقریباگا۔حکو
 بھی طے پاگیا ہے جو حکومت کے جامع اقتصادی اصالحاتی پروگرام کے عزم کا عکاس ہے۔ مجھوتہایک س اصالحات اور پالیسی اہداف پر

 

 ترقیاتی اثرات 

 بہتر کارگردگیکی PSEپاکستان میں 

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 نتائج کے حصول کےلیے پیش رفت نتائج کی تفصیل

تشکیل کے پروگرام نئے ڈھانچے کی  رواکاری نج ایک جامع اور موثر
 یا گیا ہے۔پر عمل درآمد ک

- 

 

 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 
 

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

 )کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل(

PSE نجکاری کوششوں کی سپورٹ کرنا،منتخبPSEs کے ڈھانچوں
مالی  کو PSEsکی تشکیل نو اور مالی نظم و ضبط کو موثر بناتے ہوئے

 نا۔بناکے لیے مضبوط فریم ورک  کرنے منتقلیوں
 

 

 آپریشنز/تعمیرات کی صورت حال ترقیاتی مقاصد کی صورت حال

  مادی تبدیلیاں
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 کاروباری مواقع 

  پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات

- 

 پروکیورمنٹ

- 

 پروکیورمنٹ اور کنسلٹنسی کے مواقع کے لیے دیکھیں:

http://www.adb.org/projects/48065-002/business-opportunities 

 نظام االوقات 

 2014دسمبر  15 تصوراتی خاکہ کی وضاحت

 2015جون 30تا  2015 جون 22 حقائق کی جانچ پڑتال

 2015جوالئی  23 انتظامیہ  کی جائزہ کمیٹی

  منظوری

  

 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

 – – – – 2015 جون 11

 رقم کی مجموعی ادائیگی

– – – – – 

 معاہدہ جات کی صورت حال 

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

م معاہدہ جات کی شرائط کی تسلی بخش ۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں تما (i)مندرجہ ذیل معیار کے مطابق معاہدہ جات کی ہر ایک قسم کی درجہ بندی کی جاتی ہے: 

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

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

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  2011عامہ پالیسی

 ے بعد دی گئی ہو۔ک 2012اپریل  2دعوت 

http://www.adb.org/projects/48065-002/business-opportunities
http://www.adb.org/projects/48065-002/business-opportunities


 منظوری نمبر

 کیٹیگری

شعبہ 
 جاتی

 دیگر معاشی مالی سماجی
تحفظ کے 

 امور

پراجیکٹ کے 
مالیاتی 

 گوشوارے

 - - - - - - - کیٹیگری

 

 رابطے اور تازہ ترین تفصیالت 

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

ADBسنٹرل اینڈ ویسٹ ایشیاء ڈیپارٹمنٹ کا ذمہ دار محکمہ 

ADBپبلک منیجمنٹ، فنانشل سیکٹر اینڈ ٹریڈ ڈویژن  کے ذمہ دار ڈویژن ،CWRD 

 – عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

  http://www.adb.org/projects/48065-002/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

  http://www.adb.org/projects/48065-002/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

 
 
 




