
ایشیائی ترقیاتی بینک اور 
پاکستان

حقائق نامہ

تک

حکومت پاکستان ایشیائی ترقیائی بینک )ADB( کے ساته 1966ء سے اس کے بانی رکن ملک کی حیثیت 
سے کام کررہی ہے-

ایشیائی ترقیاتی بینک کی امداد نے پاکستان کے سماجی واقتصادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے، 
ماحولیاتی پہلو کو ترقیاتی عمل اور منصوبوں کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ  ابالغ عامہ اور شراکت داروں 

کے ساتھ  معلومات کے تبادلے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے-
آج ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کے سب سے بڑے ترقیاتی شراکت داروں میں سے ایک ہے اور پاکستان 
کو 31 دسمبر 2014ء تک 25 بلین ڈالر قرضوں اور200 ملین ڈالر سے زیادہ گرانٹس کی صورت میں امداد دے چکا 

ہے- اس امداد میں 316 وہ قرضے بهی شامل ہیں جو پاکستان کے انفراسٹرکچر)تعمیرات(اور سروسز)خدمات(کو 
بہتر بنانے اور اصالحات پر عمل درآمد کے لیے دئیے گئے ہیں-

ایشیائی ترقیاتی بینک اور حکومت پاکستان نے 2013-2009ء  کی ملکی شراکت کی حکمت عملی 
)CPS( پر عمل درآمدکیا- اس ضمن میں 4.4 بلین ڈالر مالیت کے قرضہ جاتی پروگرام کو پاکستان میں 

انفراسٹرکچر کی بہتری ،سرمایہ کاری کے فروغ اور اس کی ادارہ جاتی موثریت بڑهانے میں سہولیات فراہم 
کرنے میں استعمال کیا گیا-

2014ء میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے مالی ذمہ داریاں پوری کرنے کی نئی یقین دہانیوں کے ساته 1.4 
بلین ڈالر کی منظوری دی تاکہ پاکستان کے اہم انفراسٹرکچر کی ترقی اور اصالحاتی اہداف کے حصول 

میں مدد کی جا سکے-
پاکستان کو عام سرمایہ جاتی وسائل، ایشیائی ترقیاتی فنڈ اور دوسرے خصوصی فنڈز کے ذریعے 

قرضوں اور گرانٹس کی صورت میں جو امداد دی گئی ہے اس کی مجموعی مالیت 18.81 بلین ڈالرہے-

ایشیائی ترقیاتی بینک کی امداد سے چلنے والے منصوبے اور پروگرام:
ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی توانائی،ذرائع رسل ورسائل ،آبپاشی کے نیٹ ورک، شہری 

سہولیات،سماجی حتفظ کی خدمات اور اصالحات کے لیے جاری منصوبوں میں 5.1 بلین ڈالر کی امداد دینے 
کا اعادہ کیا ہے- ایشیائی ترقیاتی بینک توانائی کے شعبہ میں پاکستان کا سب سے بڑا شراکت دارہے اور 

نصف سے زیادہ توانائی کے منصوبے اس کی امداد سے چلتے ہیں-
 2014ء میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے توانائی کے شعبہ میں بنیادی اصالحات النے کے لیے پاکستان 

کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دی- اس پیکج میں صنعتی وجنی صارفین کو بجلی کی فراہمی کو 
یقینی بنانا اور صوبہ سنده میں بجلی پیداکرنے کے دو پالنٹس لگانا شامل تها- ان میں سے ایک 

جامشوروکا بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے جو 2018 تک مکمل ہوگا اور اس سے 1300 میگاواٹ بجلی 
حاصل کی جاسکے گی اور قومی گرڈ میں شامل ہونا شروع ہوجائے گی- بجلی کی تقسیم کے نیٹ ورک 

کو بهی مضبوط بنایا جارہاہے اور اس پر 167.2 بلین ڈالر خرچ کیے جارہے ہیں جن کے ذریعے 284 گرڈ 
سٹیشنوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا، ٹرا نسپورٹ کے شعبہ میں فیصل آباد گوجرہ موٹروے کے لیے نئی 

سڑک بنائی جائے گی جو 58 کلومیٹر طویل ہے- اس کے لیے فنڈ بهی ایشیائی ترقیاتی بینک فراہم 
کررہاہے- یہ روڈ 2015 میں ٹریفک کے لیے کهول دی جائے گی- 2014 میں ایشیائی ترقیاتی نے بلوچستان 
پراجیکٹ میں نیشنل ہائی وے نیٹ ورک ڈویلپمنٹ کے لیے 1.95 ملین ڈالر کی منظوری دی اور دوقرضے 59 

کلومیٹر حسن ابداله حویلیاں ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے منظور کیے جن کی مجموعی مالیت 
327 ملین ڈالر ہے- ان منصوبوں کی تکمیل سے عالقائی رابطوں کو موثربنانے اور ان کی استعداد کا 

ربڑهانے میں مدد ملے گی- 
 2014ء میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے توانائی کے شعبہ میں بنیادی اصالحات النے کے لیے پاکستان 

کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دی- اس پیکج میں صنعتی وجنی صارفین کو بجلی کی فراہمی کو 
یقینی بنانا اور صوبہ سنده میں بجلی پیداکرنے کے دو پالنٹس لگانا شامل تها- ان میں سے ایک 

جامشوروکا بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے جو 2018 تک مکمل ہوگا اور اس سے 1300 میگاواٹ بجلی 
حاصل کی جاسکے گی اور قومی گرڈ میں شامل ہونا شروع ہوجائے گی- بجلی کی تقسیم کے نیٹ ورک 

کو بهی مضبوط بنایا جارہاہے اور اس پر 167.2 بلین ڈالر خرچ کیے جارہے ہیں جن کے ذریعے 284 گرڈ 
سٹیشنوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا، ٹرا نسپورٹ کے شعبہ میں فیصل آباد گوجرہ موٹروے کے لیے نئی 

سڑک بنائی جائے گی جو 58 کلومیٹر طویل ہے- اس کے لیے فنڈ بهی ایشیائی ترقیاتی بینک فراہم 
کررہاہے- یہ روڈ 2015 میں ٹریفک کے لیے کهول دی جائے گی- 2014 میں ایشیائی ترقیاتی نے بلوچستان 

گوشوارہ 2.  پاکستان:مجموعی قرضے ،گرانٹ اور فنی 
معاونت منظور شدہ الف, ب

منبر-شعبہ جات
کل رقم 

%فی صدملین)ڈالرمیں(

1653,958.6815.28زراعت،قدرتی وسائل اور دہی ترقی

31506.901.96تعلیم

1146,836.4226.38بجلی

803,108.3412.00فنانس

31793.593.06صحت

401,126.004.35صنعت و جتارت

331,756.866.78کثیر الشعبہ جاتی

793,615.2713.95پبلک سیکٹر مینجمنٹ

643,369.2213.00ٹرانسپورٹ

پانی ودوسری شہری سہولیات کا 
48840.773.24ڈهانچہ اور خدمات

68525,912.04100.00کل مجموعہ

الف  گرانٹ اور فنی معاونت میں مشترکہ سرمایہ کاری

ب اس  میں سرکاری اور غرسرکاری سطح کے قرضے اور فنی معاونت شامل ہے-

ج تخمینہ کی وجہ سے کل مجموعہ کو جمع نہ کیا جا سکا-

گوشوارہ 1.  پاکستان کے لیے 2014 میں منظور کیے 
جانے والے قرضے ،گرانٹس اور فنی معاونت 

)ڈالر ملین(

قرضے

کل قرضےگرانٹسفنی معاونتغیر خود مختارخود مختار

 1,382.97 – 8.73 – 1,391.69 
صفر=-.

نوٹ: گرانٹس اور فنی معاونت میں مشترکہ سرمایہ کاری شامل ہے-

گوشوارہ 3.  پاکستان پراڈکٹ کے ذریعےمجموعی 
غیرخودمختار سطح پر سرمایہ کاری 

29منصوبوں کی تعداد

رقم ملین ڈالر میں

662.90قرضے

53.38ایکوءٹی سرمایہ کاری

210.61گارنٹیز

129.90قرضے

1,056.79کل قرضے



پراجیکٹ میں نیشنل ہائی وے نیٹ ورک ڈویلپمنٹ کے لیے 1.95 ملین ڈالر کی 
منظوری دی اور دوقرضے 59 کلومیٹر حسن ابداله حویلیاں ایکسپریس وے کی 

تعمیر کے لیے منظور کیے جن کی مجموعی مالیت 327 ملین ڈالر ہے- ان 
منصوبوں کی تکمیل سے عالقائی رابطوں کو موثربنانے اور ان کی استعداد کا 

ربڑهانے میں مدد ملے گی-
ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان میں آبپاشی کے فرسودہ اور پرانے نظام 

کی صالحیت اور استعداد بہتر بنانے کے لیے پنجاب کے زرعی آبپاشی کے 
سرمایہ کاری پروگرام کے لیے 700 ملین ڈالر کی کثیر االقساط قرضہ جات 
)MFF( فراہم کررہا ہے- اہم بیراجوں اور نہروں کی مرمت و توسیع کاکام بهی 

جاری ہے- ایشیائی ترقیاتی بینک نے 2014 میں ہیڈتریموں اور پنجند بیراجوں کی 
مرمت و بحالی زرعی پیداوار کے ذریعے کسانوں کی آمدنی بڑهانے اور سیالبوں 
کی وجہ سے فصلوں اور مویشیوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنے کے 

لیے نئی امداد کی منظوری دی-   
صوبہ سنده میں 20 سے زیادہ دوسرے درجے کے شہروں میں60 الکه سے 
زیادہ افرادبنیادی شہری سہولتوں کی محرومی سے دوچار ہیں- یہاں ADB نارته 

سنده اربن سروسز کارپوریشن کو فنڈ فراہم کررہا ہے تاکہ پینے کے صاف پانی، 
حفظان صحت اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جاسکے- ان سے چه 

چهوٹے شہروں کے 18 الکه افرادمستفید ہو سکیں گے-
غریب خاندانوں کی آمدنی بڑهانے میں بهی پاکستان کی مدد کررہا ہے- اس 

مقصد کے لیے اس نے پاکستان کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 
430 ملین ڈالر دئیے ہیں تاکہ انتہائی غریب اور مستحق افراد باخلصوص خواتین 

کی ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مدد کی جاسکے اور وہ ملک کی 
مجموعی ترقی میں اپنا کردار ادا کرسکیں-

غیر خود مختار آپریشنز:

ADB جنی سرمایہ کاریوں میں اپنا فعال کردار ادا کرتے ہوئے غیرخود مختار جنی 
شعبوں اور جنی شعبوں کے منصوبوں میں براہ راست قرضوں ایکوئٹی 

انوسٹمنٹ گارنٹیز کے  بی لونز )B Loans( اور جتارتی سرمایہ کاری میں براہ 

راست مالی امدادفراہم کرتا ہے- اپنے قیام سے اب تک یہ پاکستان میں 29 جنی 
شعبے کے منصوبوں کے لیے 1.06 بلین ڈالر کی غیر خودمختار سرمایہ کاری 

کی منظوری دے چکا ہے- پاکستان کے جنی شعبے کے کاروباری معامالت میں 
ADB کے کل منایاںحسابات اور وعدے 31دسمبر 2014 تک 639.6 ملین ڈالرکے 

برابر تهے جو ADB کی کل غیر خودمختار پورٹ فولیوکے 8.6 فی صد کی 
منائندگی کرتے تهے- جنی شعبے کے آپریشنوں میں توانائی کے انفراسٹرکچر 
منصوبوں کو اولیت حاصل تهی- بینک کی دوسری ترجیحات میں ٹرانسپورٹ و 

مواصالت اربن سرکاری و جنی شراکت اور سماجی شعبے شامل ہیں-
ایشیا ئی ترقیاتی بینک کا جتارتی فنانس پروگرام )TFP(جتارت کو سپورٹ 

کرتے ہوئے پارٹز بینکوں کے ذریعے گارنٹیز اور قرضے فراہم کرکے مارکیٹ خال 
کو پر کرتا ہے- TFP نے 2004 سے10300سے زائد کارباری سودے کیے ہیں اس 
طرح جتارت میں 3.8 بلین ڈالر کی سپورٹ کی ہے اور چه ہزار سے زیادہ چهوٹے 
ودرمیانے درجے کے اداروں کی مدد کی ہے- 2014 میں TFP نے 1900 کاروباری 
لین دین کے ذریعے جتارت میں 3.8 بلین ڈالر کی معاونت فراہم کی- پاکستان 

میں TFP 11بینکوں کے ساته کام کرتا ہے اور یہ تقریبا 2613 کاروباری لین دین 
میں8.9 بلین ڈالر سے زیادہ کی سپورٹ مہیا کر چکا ہے- عالوہ ازیں اس نے 

مارکیٹ خال کو پرکیا ہے- TFP کا مقصد ایشیائی ملکوں کی ترقی کے لیے 
جنی شعبہ کو سرمایہ کاری کی ترغیب دینا اور اسے متحرک کرنا ہے- پاکستان 

 TFP میں جنی شعبہ نے 8.9 بلین ڈالر کی جتارت میں سے 53.6 فی صد جتارت
کے ذریعے مشترکہ سرمایہ کاری کی صورت میں کی ہے-

مشترکہ سرمایہ کاری 

مشترکہ سرمایہ کاری آپریشن ADB کے سرمایہ کاری شراکت داروں ،حکومتوں 
یا ان کی ایجنسیوں ،کثیر الطرفہ سرمایہ کاراداروں اور جتارتی تنظیموں کو اس 

قابل بناتے ہیں کہ وہ  ADB کی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں شریک ہو 
سکیں-

اس مقصد کے لیے قرضے اور گرانٹس، دوسری مراعات پر مبنی سرمایہ 
کاری اور جتارتی سرمایہ کاری مثال بی لو نز)Bloans(،خطرات سے منٹنے کا 
انتظام، متوازی قرضے اور ایکوئٹی،گارنٹی شدہ مشترکہ سرمایہ کاری اور 
کاروباری لین دین کی مشترکہ سرمایہ کاری کی صورت میں اضافی فنڈز 

ایشیائی ترقیاتی بینک کے حتت فراہم کیے جاتے ہیں- 2014 کے اختتام تک 
پاکستان کے لیے براہ راست ویلیو ایڈڈ کی مجموعی مشترکہ سرمایہ 

کاری32سرمایہ کاری منصوبوں میں1.39 بلین ڈالراور 44 فنی معاونت کے 
منصوبوں میں58.6 بلین ڈالر کے لگ بهگ تهی-

اسی طرح پاکستان میں مجموعی ڈائریکیٹ ویلیو ایڈڈ کمرشل 
فنانسنگ18سرمایہ کاری منصوبوں میں 5.70 بلین ڈالر کے برابر تهی-

2014 میں پاکستان نے حکومت جاپان،اسالمی ترقیاتی بینک اور عاملی 
بینک سے مشترکہ سرمایہ کاری کے لیے719 ملین ڈالر کے قرضے حاصل 

کیے- یکم جنوری2010 سے 31 دسمبر 2014 تک مشترکہ سرمایہ کاری کے 
منصوبوں کی سمری اس ویب سائٹ پر دیکهی جاسکتی ہے-

) www.adb.org/countries/pakistan/cofinancing ( 

شراکت داری

 ADB حکومت پاکستان کا اہم ترقیاتی شراکت دار ہے- ADB کی مالی معاونت 
نے شاہراہوں ،کهیتوں سے منڈیوں تک سڑکوں کی تعمیر ،پن بجلی کے 

منصوبے لگانے ،ٹرانسمیشن الئن بچهانے،سکولوں ،ہسپتالوں اور مواصالتی 
ڈهانچے کی تعمیر میں بڑی مدد فراہم کی ہے- ایشیا کی ترقیاتی بینک نے دہی 

گوشوارہ 5.  پاکستان: پورٹ فولیو کارکرد گی کوالٹی اشارے برائے نان سووورین 
لینڈ نگ اینڈ لونز 2013-2014

35جاری قرضوں کی تعداد 31 دسمبر 2014 تک

2014 )ملین ڈالر(2013 )ملین ڈالر(
365.1380.7ٹهیکے دیے گئے یا وعدے کیے گئےالف، ب

 856.9  463.8 تعیتمالف

–جاری قرضوں کی تعداد 31 دسمبر 2014 تکج

2014 )ملین ڈالر(2013 )ملین ڈالر(
––ٹهیکے دیے گئے یا کمٹ منٹس دی گئیںالف، ب

– 0.1 تعیتمالف

5اصل پرابلم پراجیکٹ )%(

صفر=-.

نوٹ: رائونڈنگ کی وجہ سے تفصیالت شامل نہیں کی گئیں

الف اس میں closed قرضے/گرانٹس شامل ہیں جو سال کے دوران کنٹریکٹ ایوارڈ اور ڈسبرسمنٹ کی مد میں تهے

ب اس میں پالیسی پر مبنی قرضے/گرانٹس شامل ہیں.

ج اس میں صرف ایشیائی ترقیاتی فنڈ اور ADB کے دیگر خصوصی فنڈز شامل ہیں.

 گوشوارہ 6.  پاکستان:مشترکہ سرمایہ کاری منصوبے 
یکم جنوری 2010 تا31 دسمبر 2014

رقم )ملین ڈالر(منصوبوں کی تعدادمشترکہ سرمایہ کاری

85,529.88پراجیکٹسالف

2869.00 سرکاری قرضہ جات

64,660.88 جتارتی مشترکہ سرمایہ کاری

22.10فنی معاونت کے لیے گرانٹس

الف ایک منصوبہ جس میں مشترکہ سرمایہ کاری کے ایک سے زائد ذرائع ہوں، اسے ایک دفعہ شمار کیا گیا ہے-

گوشوارہ 4.  پاکستان : منصوبوں کی کامیابی کی شرح

سال
کامیابی کی شرح فی 

صد %

 آزادانہ طور پر تخمینہ 
 لگاے جانے والے منصوبوں 

اور پروگراموں کی تعداد
2007 50.006
2008 28.577
2009 –15
2010 20.0010
2011 40.005
2012 33.336
2014 –1

Total 22.0050

صفر=-.

نوٹ: “سال” منصوبے کی تکمیل کی تقسیم شدہ رپورٹ ]PCR[ کو ظاہر کرتا ہے- اعدادوشمار کا موازشنہ گزشتہ 
سالوں کے حقائق نامہ سے کیجئے، یہاں بیان شدہ کامیابی کی شرح  صرف تصدیق شدہ
PCRs اور آزادانہ طور پر کارکردگی کا تخمینہ لگانے والی رپورٹس پر مبنی ہے اور اس میں ذاتی تخمینے اندازے شامل نہیں- ضروری 

نہیں کہ چهوٹے پیمانے لگایا جانے واال یہ اندازہ کنٹری آپریشنز کارکردگی کی کامیابی کی شرح کو ظاہر کرے-

ذریعہ: PCR تصدیق شدہ رپورٹس، پراجیکٹ/پروگرام کارکردگی کا اندازہ لگانے والی رپورٹیں، اعدادشمار، 31دسمبر 2014



وشہری عالقوں میں دستیاب سہولتوں کو جدت بخشی ہے اور غربت کی چکی میں 
پستے ہوئے الکهوں لوگوں کو خوراک اور بجلی کی سہولتیں فراہم کی ہیں- 

ADB نے دوسری کثیر الطرفہ اور دو طرفہ ترقیاتی اداروں ،غیر سرکاری تنظیموں اور 
جنی شعبہ کے ساته کام کرتے ہوئے پبلک انفرا سٹرکچراور سروسز اور کیپیٹل 

مارکیٹ ڈویلپمنٹ میں بہتری النے کے لیے وسیع پیمانے پر سپورٹ فراہم کی ہے-
ADB ایجنسیوں کے سربراہوں کے باقاعدہ اجالسوں کی میزبانی کے 

ذریعے ڈونر کو آرڈنیشن میں رہنما کردار ادا کرتا ہے- یہ اجالس بہت سے ترقیاتی 
مسائل واقدامات پر بحث مباحثے کے لیے فورم کاکام کرتے ہیں-     

پروکیورمنٹ

ایشیائی ترقیاتی بینک کی پروکیورمنٹ میں شراکت

ہر سال ADB اپنے ترقی پذیررکن ممالک کے منصوبوں اور سرگرمیوں کو فنڈ 
دینے کے لیے قرضے ،گرانٹس اور فنی معاونت فراہم کرتا ہے،عالوہ ازیں کئی 

بلین ڈالرز ایشیا کی خریداری،ورکس اور مشاور تی خدمات کے حصول کے 
ٹهیکوں میں خرچ کرتا ہے- بہت سے ٹهیکے بین االقوامی مسابقتی بنیادوں پر 

دئیے جاتے ہیں- یہ ٹهیکے ADB کے رکن ممالک ریجنل اور نان ریجنل ملکوں 
کی فرمیں یا افراد حاصل کرسکتے ہیں- 

اشیاء ورکس اور متعلقہ خدمات کے خریداری ٹهیکےقرضوں اور گرانٹ 
آپریشنوں کے حتت 2013 میں 6.59 بلین اور 2014 میں 8.58 بلین مالیت کے 

تهے- 31دسمبر2014 تک مجموعی خریداری1 135.2بلین ڈالر کی تهی-  
قرضوں ،گرانٹ اور فنی معاونت کے آپریشنوں کے حتت مشاورتی خدمات 

کے لیے پروکیورمنٹ کنٹریکٹ کی مجموعی مالیت 511.13 ملین ڈالر 2013 میں 
اور555.30 ملین ڈالر 2014 میں تهی- 31دسمبر2014 تک مجموعی پروکیورمنٹ 

9.98 بلین ڈالر تهی-

اشیاء، ورکس اور متعلقہ خدمات

یکم جنوری 1966سے 31 دسمبر 2014 تک کنٹریکٹر ر اور سپالئرر اشیاءورکس 
اور متعلقہ خدمات کے 194667 ٹهیکوں میںشریک تهے جو ایشیائی ترقیاتی 
بینک نے قرضوں اور گرانٹس منصوبوں کے حتت دیے اور ان کی مجموعی مالیت 
135.21 بلین ڈالر تهی- اس عرصہ کے دوران پاکستان کے کنٹریکٹرز اور سپالئرز 

کو 16035 ٹهیکے دیے گئے- جن کی مالیت 12.7 بلین ڈالر تهی-

مشادرتی خدمات

 یکم جنوری 1966 سے 31 دسمبر 2014 تک کنسلٹنٹس کو مشاورتی خدمات 
کے 45584 ٹهیکے دیے گئے جو ایشیائی ترقیاتی بینک کے قرضوں،گرانٹ اور 
فنی معاونت کے پراجیکٹس کے حتت تهے اور ان کی مجموعی مالیت 1  231.6 

ملین ڈالر تهی-

آپریشنل چیلنجز

پاکستان کی قریب املدت معاشی صورحتال بہترہوئی ہے- اس میںشرح منو بہت 
بلند اور افراط زرکی شرح بہت کم رہی- جبکہ درمیانی اور طویل املدت کے لیے 

نہایت تیز رفتاراور پائیدار شرح منو کی ضرورت ہے تاکہ بڑهتی ہوئی لیبر فورس کو 
معقول روزگار فراہم کیا جاسکے-

بلند تر شرح منو کے لیے پاکستان کو بنیادی اقتصادی اصالحات کے نفاذ 
کو ترجیح دینا ہوگی جس میں ٹیکسوں کا نفاذ اور دوسری مالیاتی پالیسیاں 

گوشوارہ 7.  پاکستان: قرضوں،گرانٹ اور فنی معاونت کے منصوبوں کے لیے 
حاصل کیے جانے والے کنٹر یکٹ میں پاکستان کا حصہ 

اشیاء

20132014

مجموعی
31 دسمبر 2014 تک

 رقم 
ملین ڈالر میں

% کل کا 
فی صد

 رقم 
ملین ڈالر میں

% کل کا 
فی صد

 رقم 
ملین ڈالر میں

 % کل کا 
فی صد

سامان،کام اور متعلقہ 
 9.00  12,168.72  9.05  776.97  5.58  367.59 خدمات

 2.32  231.61  1.30  7.23  1.07  5.49 مثاورتی خدمات
 8.54  12,400.33  8.58  784.20  5.25 373.07 کل پروکیورمنٹ

گوشوارہ 8.  پاکستان کے صف اول کے کنٹریکٹرز اور سپالئرز جس میں سامان،کام 
متعلقہ خدمات ADB کے ٹهیکوں،قرضوں اور گرانٹ پراجیکٹس کے 

حتت شامل ہیں- یکم جنوری 2010 سے 31 دسمبر 2014 تک

سیکٹرکنٹر یکٹرز سپالئر

کنٹر یکٹ 
 کی رقم

)ڈالر میں(

ANR, ENE213.64ڈسکون اجنئرئنگ ملیٹڈ
TRA110.87لیماک زیڈ کے بی/جے وی

ANR, TRA87.65غالم رسول اینڈ کمپنی پرائیوئٹ ملیٹڈ
ENE76.86سیمنز پاکستان اجننر ئننگ کمپنی ملئنٹڈ

ENE71.99سنلو ٹک شپ جے وی

2,233.34دوسرے

2,794.35کل مجموعہ

ANR زراعت، قدرتی وسائل اور دیہی ترقی، ENE= توانائی، TRA= ٹرانسپورٹ

گوشوارہ 9.  پاکستان کے پانچ صف اول کے کنسلٹسٹس جو مشاورتی خدمات 
کے ٹهیکوں میں ADB قرضوں، گرانٹ اور فنی معاونت کےمنصوبوں 

میں شامل ہیں- یکم جنوری 2010 سے 31 دسمبر 2014 تک

 شعبہ جاتکنسلٹنٹ
کنٹر یکٹ کی 

رقم)ملین ڈالر میں(

این ڈی سی،نیسپاک،برقاب،ای جی سی، ڈی ایم  
ANR3.81سی جائنٹ ونچر

TRA2.64ایسوسی ایٹڈ کنسلٹسٹس سنٹر پرائویٹ ملٹیڈ

WUS2.42ایم ایم پاکستان پرائیویٹ ملیڈ

ANR1.64یو رو کونسل پرائیویٹ ملئنڈ

ENE, TRA1.55اجننر ئننگ جنرل کنسلئنٹ پرائیویٹ ملیڈ

9.33انڈی وئنجویل کنسلٹنٹ

12.35دوسرے

33.73کل مجموعہ

 = ANR زراعت، قدرتی وسائل اور دیہی ترقی، ENE= توانائی، TRA= ٹرانسپورٹ
= WUS پانی اور دوسرا شہری انفراسٹرکچر اور خدمات

شامل ہیں اور اس کے ساته توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنا 
ہوں گے- 

پاکستان میں کم ٹیکس وصولیاں:،سرکاری شعبہ کی ناکافی انٹر پرائز ز 
اور بڑی سب سڈ یز نے مالی عدم توازن کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے- جس 
کا ازالہ جنی شعبہ کی حوصلہ افزائی کرکے اور انفراسٹرکچر،تعلیم اور صحت 

میں سرکاری سرمایہ کاری کو برقرار رکه کرکیا جاسکتا ہے-
پاکستان کے پاس اپنی معیشت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے قدرتی 

وسائل موجود ہیں- ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان زرعی پیداوار کو بڑهائے 
اور مینو فیکچر ننگ اور سروس سیکٹر کے لیے منڈیوں کو توسیع دے-

مستقبل کی منصوبے

 ADB حکومت پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں اور اہم ترجیحات کی روشنی میں
ملکی آپریشنل بزنس پالن 2015-2017 کو حتمی شکل دے رہا ہے- یہ بزنس پالن 

ان ADB کی عبوری ملکی شراکت داری حکمت عملی برائے 2014-2015 میں 
شامل سٹرٹیجک جتاویز اور کنٹری پارٹنرشپ سٹریٹجی 2015-2019کی متوقع 



سمتوں کو سپورٹ کرے گا-
2015-2017 کے عرصہ کے دوران اے ڈی بی سرمایہ کاریوں اور پالیسی 

اصالحات کے ذریعے پاکستان کے توانائی کے شعبہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے 
میں مدد دے گا- ذرائع رسل ورسائل اور اقتصادی راہدار یوں کو بهی فروغ دے گا 

اور قدرتی آفات سے منٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بهی سپورٹ 

کرے گا- دریں اثنا اے ڈی بی اور حکومت جنی شعبہ میں سرمایہ کاری کو 
متحرک کرنے کے لیے کام کریں گے- اس مقصد کے لیے پبلک سیکٹرز 

،انٹرپرائز زمیں اصالحات الئی جائیں گی- انفراسٹرکچر کے لئے طویل 
املیعادسرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور سرکاری جنی شراکت 

داری میں سہولتیں پیدا کی جائیں گی-

پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے بارے میں

ADB کی رکنیت
پاکستان نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی رکنیت 1966میں حاصل کی

شیئر ہولڈنگ اور ووٹنگ پاور
231,240 )کل حصص کا 2.18 فی صد( حصص کی تعداد:  

270,670 )کل رکنیت کا 2.049 فیصد مجموعی، ووٹس:    
کل ریجنل رکنیت کا 3.147 فی صد(     

3.35 بلین ڈالر   سرمایہ خریداری:  
167.49ملین ڈالر  ادا شدہ سرمایہ خریداری:  

خصوصی فنڈ کے وسائل میں فراہم کردہ حصہ
پاکستان نے فنی معاونت کے خصوصی فنڈ )TASF( میں خدمات فراہم کی ہیں- یہ فنڈ ادهار رقم لینے والے رکن ممالک 

کو گرانٹ دیتا ہے جس میں ان ملکوں کو منصوبوں کی تیاری اور فنی یا پالیسی سٹڈی کی ذمہ داری نبهانے میں مدد 
ملتی ہے-

2.02 ملین ڈالر ٹیکنییکل اسسٹنٹ سپیشل فنڈ میں حصہ )جتنی رقم کا وعدہ کیا گیا ہے(: 

محمد سمیع سعید ڈائریکٹر اور “Gaudencio Hernandez.Jr” آلٹرنیٹ ڈائریکٹر ہیں- جو ADB بورڈ آف ڈائریکٹرز 
میں پاکستان کی منائند گی کرتے ہیں-

“Werner E. Liepach” پاکستان کے لیے ADB کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں “دی پاکستان ریزیڈ نٹ مشن” 1989 میں 
کهوالگیا- یہ ADB او ر حکومت، جنی شعبہ سول سو سائٹی سٹیک ہولڈرز اور ڈوپلیمنٹ پارٹزز کے مابین جاری 

سرگرمیوں کو بنیادی آپریشنل رابطے فراہم کرتا ہے-
دی ریذ یڈنٹ مشن پالیسی مذاکرات ،کنٹری پارٹز شپ سٹریٹجی ڈوپلیمنٹ اور پروگرامنگ اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کے 

امور اجنام دیتا ہے- عالوہ زیں پاکستان میں ترقیاتی مسائل پر علم کی بنیادی کے طور کام کرتا ہے-

حکوت پاکستان کا جو ادارہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے امور منٹاتا ہے وہ وزارت خرانہ )مالیات،اقتصادی امور شماریات وجن 
کاری(کا اقتصادی امور ڈویثرن ہے-

ایشیائی بینک کے بارے میں

ایشیائی ترقیاتی بینک ایک کثیر الطرفہ ترقیاتی بینک ہے- جو 67 ملکوں کی ملکیت ہے- ان میں سے 48 ممالک ایشیا 

سے اور 19 دنیا کے دوسرے حصوں سے تعلق رکهتے ہیں- ایشیائی ترقیاتی بینک کے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنے 

  )TA( 256 کے لیے بڑے آلہ کار، پالیسی ڈائیالگ،قرضہ جات،ایکوئٹی سرمایہ کاریاں،ضمانیتں،گرانٹس اور فنی معاونت

)منصوبوں میں( 158.88 ملین ڈالر اور سرمایہ کارمنصوبوں میں گرانٹ )17منصوبوں میں( 405.34 ملین ڈالر تهی- 

عالوہ ازیں 9.24 بلین ڈائریکیٹ ایڈ ڈ مشترکہ سرمایہ کاری میں قرضے اور گرانٹ ،دوسری مراعاتی سرمایہ کاری و جتارتی 

سرمایہ مثال بی قرضہ جات،رسک ٹرانسفر ارینج منٹ ،گارنٹی کو فنانسنگ،متوازی قرضہ جات،متوازی ایکوئٹی اور 

ایشیائی ترقیاتی بینک کے جتارتی فنانس پروگرام کے حتت کاروباری لین دین میں مشترکہ سرمایہ کاری،کی صورت میں 

پیدا کیے گئے- یکم جنوری 2010 سے 31 دسمبر 2014 تک ایشیائی ترقیاتی بینک کا ساالنہ قرضہ جاتی حجم اوسطاً 

12.10 بلین ڈالر تها- عالوہ ازیں ADB کی سرمایہ جاتی گرانٹس اور فنی معاونت کے فنڈ اور خصوصی فنڈز کے وسائل 
اوسطا 697.97 ملین ڈالر تهے- اس عرصہ میں 156.69 ملین ڈالر کی فنی معاونت فراہم کی گئی- 31 دسمبر   2014 

تک مجموعی مشترکہ سرمایہ کاری 216.21 بلین ڈالر تهی جو 44 ملکوں میں 2729 منصوبوں میں کی گئی- 6.67 

بلین ڈالر 256 گرانٹس میں اور 3.75 بلین ڈالر ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی مد میں دیے گئے جن میں ریجنل ٹی اے گرانٹس 

بهی شامل تهیں-

رابطے

پاکستان ریذیڈنٹ مشن
لیول 8نارته ونگ سیر ینا بزنس کمپلکس

خیابان سہروردی جی فائیو
اسالم آباد، پاکستان

+92 51 260 0351-69 فون  
فیکس 0365-66 260 51 92+

adbprm@adb.org
www.adb.org/pakistan

www.facebook.com/adbprm

ADB ہیڈ کوارٹرز
ADB 6 ایونیو، مانڈالوینگ سٹی

1150 میٹرو، منیال، فلپائن
فون  4444 632 2 63+
فیکس 2444 636 2 63+

وزارت خزانہ، ریونیو، معاشی امور، شماریات و جنکاری
پاکستان سیکرٹریٹ، بالک کیو

اسالم آباد، پاکستان
فون/فیکس: 9203204/9213780 51 92+

ADB کی چند مفید ویب سائٹس
ایشیائی ترقیاتی بینک

www.adb.org

ایشیائی ترقی کا منظر نامہ
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook

ساالنہ رپورٹ
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

ذخیرہ الئبریری
www.adb.org/publications/depositories

متام ترقیاتی اور معاشی اشاروں کی فہرست حاصل کرنے 
کے لیے وزٹ کیجئے: 

شماریات اور ڈیٹا بیس
www.adb.org/data/statistics

ADB




