ٍوثبئی اموجلی عیجـ پغتوًغوا
اموجلی کب ارالك ،اموجلی چیوجـ پيبوؿ هیں ثـوف پیـ هوؿعہ  17روى
2013ء ثوطبثن  7ىؼجبى  1434ہزـی ثؼؼ اف ػوپہـ ػو ثزکـ پیٌتبلیل هٌٹ پـ
هٌؼوؼ ہوا۔
رٌبة مپیکـ ،امؼ هیَـ هنٌؼ ٍؼاؿت پـ هتوکي ہوئے۔

تالوت کالم پبک اوؿ اك کب تـروہ
ِب
َا وُع ِب َا ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
ِب
ٱ ِب َا ِهَّللَا
ِهَّلل
ُع
ٱل ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱرج ِبم۔ ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
ِب َا ِب
ٱ َا ٱ ۡي َا ۡي ِب ۡيٱَا ِب ِبر
ٱ ِهَّللَا ۡي َا ٱ ۡي ِب ِهَّللَار أَان ُع َا ٱ ِهَّللُع ْا ُع ُعج َاو ُع ۡيم ِب َا َا ٱ ۡي َا ۡيل ِبر ِب َا ٱ ۡي َا ۡي ِبر ِب َا ٱ َا ٰـ ِب ِهَّللَا ٱ ۡي ِب ِهَّللَار َا ۡي َا َا َا ِهَّلل
ِب
ِٕٮ ِب ِب
ِب
َا ٱ ۡي َا َا ٰـ ِب َا َا ٱ ۡي َا ٰـ ِب َا ِهَّللَاٱل ِب ِبِهَّلل ۧـ َا َا َا َای ٱ ۡي َا َاا َا َا ٰـی ُع ِب ِهَّلل ۧـ َاو ِب ی ٱ ۡي ُع ۡير َا ٰـی َا ٱ ۡي َا َا ٰـ َا ٰـی َا ٱ ۡي َا َا ٰـ َا
ٱل َا ٰـ َا َا َا َای ِهَّللَاٱل َا ٰـ َا َا ٱ ۡي ُع ف ُع َان ِب َا ۡي ِب ِبو ۡيم ِبا َاو
َا ۡي َا ٱ ِهَّللَا ِب ِب َا ٱ ِهَّللَا ِبإِٓٮ ِب َا َا فِبی ِهَّلل ِبٱر َا ِب َا أَا َا َا ِهَّللَا
ٱل ِهَّللَار ِب َا ِب َا ٱ ۡي َا ۡي ِب أُع ْا ٱ َا ٰـ ِبِٕٮ َا ٱ ِهَّللَا ِب َا َا َا ُع ْا َا أُع ْا ٱ َا ٰـ ِبِٕٮ َا ُعو ُعم
ٱل ٰـ ِب ِبر َا فِبی ٱ ۡي َا ۡي َا ِب َا ِهَّللَا
َا ٰـ َا ُع ْا َا ِهَّللَا
م۔

ٱ ۡي ُع ِهَّللَا ُع َان۔
تـروہ

یہی ًیکی ًہیں کہ تن اپٌے هٌہ هيـم اوؿ هــة کی ٓـف پھیـو

ثلکہ ًیکی تو یہ ہے رو هللا اوؿ هیبهت کے ػى پـ ایوبى الئے اوؿ كـىتوں اوؿ
کتبثوں اوؿ ًجیوں پـ اوؿ امکی هضجت هیں ؿىتہ ػاؿوں اوؿ یتیووں اوؿ هنکیٌوں
اوؿ هنبكـوں اوؿ موال کـًے والوں کو اوؿ گـػًوں کے چھڑاًے هیں هبل ػے
اوؿ ًوبف پڑھے اوؿ فکو ٰةح ػے اوؿ رو اپٌے ػہؼوں کو پوؿا کـًے والے ہیں رت
وٍ ػہؼ کـ لیں اوؿ تٌگؼمتی هیں اوؿ ثیوبؿی هیں اوؿ لڑائی کے وهت ٍجـ کـًے
والے ہیں یہی مچے لوگ ہیں اوؿ یہی پـہیقگبؿ ہیں۔
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اؿاکیي کی ؿعَت
رٌبة مپیکـ کچھ هؼقف اؿاکیي کی ٓـف مے چھٹی کی ػؿعوامتیں آئی ہیں،
اى کے ًبم هیں آپ کے مبهٌے پیو کـتب ہوں رٌبة گوہـ ػلی ىبٍ ٍبصت ،این پی
اے  17تب  25روى اوؿ هضتـهہ كوفیہ ثی ثی ،این پی اے ٍـف  17تبؿیظ کیلئے وٍ
کـ ؿہی ہیں تو هیں اموجلی کے مبهٌے هٌظوؿی کیلئے پیو کـتب ہوں۔ هٌظوؿ
ہے؟
تضـیک هٌظوؿ کی گئی
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ مت مے پہلے ثلوچنتبى کے ثبؿے
هیں۔۔۔۔۔
رٌبة مپیکـ آد ٍـف ثزٹ کب ارالك ہے ،آد ٍـف ثزٹ کب ارالك ہوگب۔
هضتـهہ ًگہت اوؿکقئی رٌبة مپیکـ رل تَویـ کے ًیچے آپ ثیٹھے ہیں،
اك ىغَیت کی ؿہبئو گبٍ رو آعـی ػًوں هیں وہبں هوین تھے ،اك تبؿیغی
ػوبؿت کو ػہيت گـػوں ًے هلیبهیٹ کـػیب ہے۔ رٌبة مپیکـ ،اك مے فیبػٍ
اوؿ کیب۔۔۔۔۔
رٌبة مپیکـ هیں  Panel of Chairmenکے ًبم آپ کے مبهٌے ؿکھٌب چبہتب
ہوں۔

هنٌؼ ًيیي صْـات کی ًبهقػگی
Mr. Speaker: ‘Panel of Chairmen’: In pursuance of sub rule (1) of
rule 14 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa,
Procedure and Conduct of Business Rules, 1988, I hereby
nominate the following Members, in order of priority, to form a
‘Panel of Chairmen’ for the current Session:
;Mr. Ziaullah Afridi

1.

;Mr. Qurban Ali Khan

2.

Mr. Fazal Shakoor Khan; and

3.
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Mr. Wajih-uz-Zaman Khan.

4.

رٌبة ربویؼ ًنین كـیؼ عبى کیلئے ػػب ہوربئے۔
رٌبة مپیکـ اك کے ثؼؼ ػػب کیلئے کـتے ہیں ،اك کے ثؼؼ۔

ػـّؼاىتوں کے ثبؿے هیں کویٹی کی تيکیل
Mr. Speaker: Item No. 4, ‘Committee on Petitions’: In pursuance
of rule 116 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa,
Procedure and Conduct of Business Rules, 1988, I hereby
constitute a ‘Committee on Petitions’ comprising the following
Members under the Chairmanship of Mr. Imtiaz Shahid Qureshi
Advocate, honourable Deputy Speaker:
;Mr. Ziaullah Afridi

1.

;Mr. Amjad Khan Afridi

2.

;Mr. Abdul Sattar Khan

3.

;Malik Qasim Khan Khattak

4.

Mr. Muzaffar Said; and

5.

Madam Meher Taj Roghani.

6.

رٌبة كـیؼ عبى ،مبثن ؿکي اموجلی اوؿ ػیگـ ىہؼاء کیلئے كبتضہ
عواًی
رٌبة مپیکـ ػػب کیلئے هوالًب ٍبصت مے ،اگـ ہے تو ،هلتی ربًبى ٍبصت،
هلتی ربًبى ٍبصت مے عوامت ہے کہ وٍ کوئٹہ ،اك کیلئے ػػب ،كبتضہ۔۔۔۔۔
هلتی میؼ ربًبى فریدخان جی زها هلګرے این پی اے شھید شوے دے ،د ھغه بارہ
کښې ،د ټولو هلګرو بارہ کښې به دعا وکړو۔ بلوچستان بارہ کښې چې کوم واقعه
شوې دہ ،د ھغې بارہ کښې۔

اك هـصلہ پـ ػػب کی گئی

رٌبة مپیکـ کی ربًت مے اػالى
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رٌبة مپیکـ هؼقف اؿاکیي اموجلی آپ هنتوجل هیں اموجلی کی کبؿؿوائی هیں
کل ٓـس مے اہن کـػاؿ اػا کـمکتے ہیں؟ اك ملنلے هیں اموجلی میکـٹـیٹ
ًے پبکنتبى اًنٹی ٹیوٹ آف پبؿلیوٌٹـی مـومق امالم آثبػ کے تؼبوى مے
هوؿعہ  19روى ثـوف ثؼھ ثوهت ػك ثزے اموجلی کے پـاًے ہبل هیں ًئے آًے
والے هوجـاى کیلئے  Orientation Programکب اہتوبم کیب ہے ،لہؾا آپ توبم کو
هؾکوؿٍ پـوگـام هیں ىـکت کی ػػوت ػی ربتی ہے۔

مبالًہ ثزٹ ثـائے هبلی مبل  2013-14کب پیو کیب ربًب
Mr. Speaker: Item No. 6: Honourable Minister for Finance,
Khyber Pakhtunkhwa, to please present before the House the
Annual Budget for the year 2013-14. Honourable Minister for
Finance, please.
)(Applause

رٌبة مـاد الضن }میٌیئـ وفیـ عقاًہ
ِهَّللَاٱر ِب م۔ ر ٱلرح ٱی

ری

رٱی ری

{ َا ُع ُعو ِب ِهَّللَاٱِب ِب َا ِهَّللَا
ٱل ۡي َا ٰـ ِب ِهَّللَاٱر ِبج ِبم۔ ِب ۡي ِبم ٱِب ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِب

ہ ٱ نی ف ہ

ٱی۔

رٌبة مپیکـ هیں هللا تؼبلیٰة کب ثے صؼ ىکـ گقاؿ ہوں کہ رل ًے هزھے

اك هؼقف ایواى کے مبهٌے آئٌؼٍ هبلی مبل کب ثزٹ پیو کـًے کی مؼبػت ثغيی۔
هیں اك هؼقف ایواى کی ومبٓت مے اى الکھوں ووٹـف کب ثھی ىکـ
گقاؿ ہوں رٌہوں ًے  11هئی  2013کے الیکيي هیں اك هؼقف ایواى کے توبم
هوجـاى پـ اػتوبػ کیب۔ هیں ثے یویٌی کے هبصول هیں ووٹـوں کو پولٌگ مٹیيي
آًے اوؿ اپٌب صن ؿائے ػہی امتؼوبل کـًے پـ اًہیں عـاد تضنیي پیو کـتب ہوں۔
ووٹـوں کب پوؿے روه و رؾثے مے ًکلٌب اپٌی ربًوں پـ کھیلٌے کے هتـاػف
تھب لیکي عیجـ پغتوًغوا کے ووٹـف کب یہ رؾثہ ىؼوؿ کی ثیؼاؿی اوؿ ثیلٹ کی
هوت کب هظہـ ہے۔
رٌبة مپیکـ  11هئی  2013کے الیکيي کے ثؼؼ صکوهت مبفی کے
ػول هیں پبکنتبى تضـیک اًَبف ،روبػت امالهی پبکنتبى ،هوهی وٓي پبؿٹی
اوؿ ػواهی روہوؿی اتضبػ ًے ػوام کو هنبئل کے ػلؼل مے ًکبلٌے کیلئے رل
هخجت کـػاؿ کب هظبہـٍ کیب ،وٍ یویٌب ًا هبثل متبئو ہے ،اینب کـًب وهت کی اہن
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ّـوؿت تھی۔ عیجـ پغتوًغوا کے ػوام ًے رل رواى هـػی کب هظبہـٍ کیب،
امی ٓـس وٍ اپٌے هٌتغت ًوبئٌؼوں مے ثھی یہی اهیؼ ؿکھتے ہیں کہ وٍ میبمی
هَلضتوں کو ثبالئے ٓبم ؿکھ کـ هَیجت فػٍ ػوام کے فعووں پـ هـہن
ؿکھٌے کیلئے ایخبؿ اوؿ هـثبًی کب هظبہـٍ کـیں گے اوؿ اكہبم و تلہین مے اپٌی
پوؿی هوت ػواهی هنبئل صل کـًے پـ ٍـف کـیں گے۔
رٌبة مپیکـ صبلیہ اًتغبثبت هیں تجؼیلی کو پؾیـائی هلی۔ یہ تجؼیلی
ثؼػٌواى ،هبًوى ىکي ػٌبٍـ اوؿ هوهی مـهبیہ لوٹٌے والوں کیلئے پـیيبًی کب
ثبػج ہے۔ اًہیں ػیواؿ پـ لکھب ًظـ آؿہب ہے کہ اى کب کڑا اصتنبة ہوگب تبہن ؿـیت
ثے مہبؿا ػوام کیلئے تجؼیلی اى ىبء هللا تؼبلیٰة اهیؼ کی ًئی کـى حبثت ہوگی۔
اك هؼقف ایواى کی ومبٓت مے ػًیب ثھـ اوؿ پبکنتبى کے ػوام کو یہ
پیـبم ػیٌب چبہتب ہوں کہ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت کیلئے ؿیبمت هؼیٌہ کب ًظبم هيؼل
ؿاٍ ؿہےگب۔ ہن اك هلک هیں ثبلؼووم اوؿ ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا هیں ثبلغَوً
میبمی ،هؼبىی اوؿ هؼبىـتی امتضَبل مے پبک هخبلی هؼبىـٍ هبئن کـًے کی
صتی الووؼوؿ کوىو کـیں گے۔
ہوبؿی هغلوٓ صکوهت کو ثزٹ مبفی کیلئے توـیجب ًا ػو ہلتے ہی ػمتیبة
ہوئے۔ هنبئل کو ثبؿیک ثیٌی مے ػیکھٌے اوؿ اى کے صل کیلئے هؤحـ صکوت
ػولی اپٌب ًے کیلئے عبٓـ عواٍ وهت ًہیں هال لیکي آپ ربًتے ہیں کہ گقىتہ
صکوهت کے ػوؿاى اهي و اهبى کی ٍوؿتضبل هغؼوه ؿہیٌٍ ،ؼتی تـهی کب
پہیہ ربم ؿہب ،تؼویـ و تـهی کب ػول منت ؿہب رجکہ هہٌگبئی ًے ػوام کی کوـ توڑ
کـ ؿکھ ػی۔ ثے ؿوفگبؿی اوؿ هیـٹ کے كوؼاى ًے ٍوثے کی ًورواى ًنل کو
تبؿیکی کے اًؼھیـوں هیں ػھکیل ػیب۔ ٍوثے هیں پجلک اوؿ پـائیویٹ میکٹـ
هیں ؿوفگبؿ کے هواهغ ًہ ہوًے کے ثـاثـ ؿہے رل مے ًورواى ًنل کی
هبیومی ایک كطـی ػول ہے۔
رٌبة مپیکـ ہوبؿا عطہ رٌگ کی تجبٍ کبؿیوں کب ىکبؿ ؿہب ہے ،ہن اك
رٌگ کو عتن کـکے ایک اوؿ رٌگ کب اػالى کـیں گے ،وٍ رٌگ ہوگی کـپيي،
ثؼاهٌی ،ؿـثت اوؿ ًباًَبكی کے عالف ،وٍ رٌگ ہوگی تؼلین کے كـموػٍ ًظبم
مے ،وٍ رٌگ ہوگی هؼبىـتی اوؿ ٓجوبتی ًب اًَبكیوں کے عالف ،وٍ رٌگ
ہوگی ؿـیت کو ػؿپیو اى ثیوبؿیوں کے عالف ري کیلئے اى کے پبك ومبئل
هینـ ًہیں۔
رٌبة مپیکـ هیں اپٌی توـیـ کے آؿبف هیں یہ واّش کـًب چبہتب ہوں کہ
ٍوثے کی هؼیيت کی هوروػٍ ٍوؿتضبل هبثل هجول ًہیں۔ ٍوثے کی هؼیيت
هیں ًوو کب ػول رووػ کب ىکبؿ ہوچکب ہے۔ اگـ ہن ٍوثے کی تـهی چبہتے ہیں تو
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ىـس ًوو هیں تنلنل مے اّبكہ یویٌی ثٌبًب ہوگب۔ ٍوثبئی صکوهت آپ مے وػؼٍ
کـتی ہے کہ مبالًہ ىـس ًوو کو اگلے تیي مبل هیں مبت كیَؼ کے ہؼف تک لے
ربًے کیلئے ثھـپوؿ کوىو کی ربئیگی اوؿ ہؼف کے صَول کے ثؼؼ ثھی ىـس
ًوو هیں تواتـ یویٌی ثٌبیب ربئے گب۔
تبلیبں
رٌبة مپیکـ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت کی تـهیبتی تـریضبت کب هضوؿ
تیي ؿہٌوب اٍول ؿہیں گے ،یؼٌی یہ کہ ؿـثت کب عبتوہ ،هضـوم ػوام کو فیبػٍ
مے فیبػٍ مہولیبت کی كـاہوی اوؿ پنوبًؼٍ اّالع کو تـهی یبكتہ اّالع کے
ثـاثـ الًب۔
رٌبة مپیکـ اى هوبٍؼ کے صَول کیلئے ٍوثے هیں’گڈ گوؿًٌل‘
ؿائذ کـیں گے ،توبم ىؼجوں کیلئے ربهغ میکٹـ پبلینیبں هـتت کـیں گے اوؿ
اینے هٌبكغ ثغو ىؼجوں ثبلغَوً عؼهبت ،تواًبئیٌٍ ،ؼت و صـكت وؿیـٍ
کو اك ڈھٌگ مے تـریش ػیں گے کہ ًہ ٍـف وٍ ٍوثے کی هؼیيت هیں ثہتـی
کے ّبهي ثي مکیں ثلکہ اى پہ هٌلی احـات رینے هبصول پـ ثـا احـ وؿیـٍ کو
ثھی فائل کیب ربمکے۔ ہن  Millennium Development Goalsکے صَول کو
مبل  2015تک اى ىبء هللا یویٌی ثٌبئیں گے۔ ٍوثے کے اًتظبهی اهوؿ کو ػؼل و
اًَبف کے ؿوه کے تبثغ ثٌبیب ربئے گب۔ ٍوثے هیں  Cost of businessهیں
واّش کوی الئی ربئے گی۔ ؿـثت کی ىـس آئٌؼٍ تیي مبلوں هیں هوروػٍ ىـس
کے ًَق پـ الئی ربئے گی۔ ىہـوں کو تـهی کب هضوؿ ثٌبػیب ربئے گب۔ اینب
هبصول هہیب کیب ربئے گب کہ مـهبیہ کبؿ مـهبیہ کبؿی مے ًہ ڈؿے۔ تبرـ یہبں
تزبؿت کب عواہو هٌؼ ہوٌٍ ،ؼتیں تـهی کـیں اوؿ ٍوثہ تـهی کی اك ؿاٍ پـ
گبهقى ہوربئے رہبں هٌَوثہ ثٌؼی اوؿ ومیغ الووبٍؼ پـوگـاهوں کیلئے ہو ًہ
کہ ؿیـ ّـوؿی اوؿ ؿیـ هـثوٓ هٌَوثوں کیلئے۔ تـهی کے ملـ هیں ؿہجـ کی
صیخیت پـائیویٹ میکٹـ کو صبٍل ہو رجکہ صکوهت کب کـػاؿ ٍـف مہولت هہیب
کـًب ہو۔
رٌبة مپیکـ ،ہوبؿی هغلوٓ صکوهت ًے اپٌی تـریضبت اك ٓـس
هـتت کی ہیں
1۔

مبػٍ ٓـف صکوـاًی کب هیبم اوؿ پـ تؼیو اعـاربت کب عبتوہ;
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موبری ىؼجے ثبلغَوً تؼلین کیلئے رٌگی ثٌیبػوں پـ کبم کـًب،
2۔
تؼویـ ًو;
عَوٍب ًاثچیوں اوؿ ثچوں کے مکولوں کی
3۔

ٍوثے کے تجبٍ صبل اًلـامٹـکچـ اوؿ هؼیيت کی ثضبلی;

4۔

ٍوثبئی ومبئل مے ػوام کو لوڈىیڈًگ کے ػؾاة مے ًزبت ػالًے

کیلئے ہبئیڈل پبوؿ کے چھوٹے هٌَوثے ىـوع کـًب;

5۔

هہٌگبئی ،ثے ؿوفگبؿیً ،ب اًَبكی اوؿ صکوهتی اكـاػ کی ثے صنی

مے ػوام کو ًزبت ػالًب;

6۔

ٌٍؼتوں کی ثضبلی ،چھوٹی ٌٍؼتوں کی تـهی اوؿ هقػوؿوں کے صووم

کب تضلع;

7۔

ٍوثے کی آهؼًی هیں اّبكہ اوؿ وكبم مے ٍوثے کے صووم واگقاؿ

کـاًب;

8۔

ٍوثے مے وی آئی پی کلچـ کب عبتوہ;

9۔

ہنپتبلوں هیں ؿـیت اوؿ الچبؿ هـیْوں کب هلت ػالد;

10۔

اهلیتوں اوؿ اى کی ػجبػت گبہوں کب هکول تضلع; اوؿ

11۔

ثلؼیبتی اًتغبثبت کیلئے ثزٹ هیں كٌڈف کی كـاہوی۔
رٌبة مپیکـ لوڈىیڈًگ ،ؿـثت ،ثؼ اهٌی اوؿ هبلی کـپيي کے ثبػج

وٓي ػقیق کب یہ ٍوثہ رنے تزبؿتی  Gatewayثٌبًے کب عواة ػیکھب گیب تھب،
عوػ اپٌی ٌٍؼت و تزبؿت مے ثھی هضـوم ہو گیب۔ اگـچہ ہویں ػؿپیو هنبئل
ًہبیت گھوجیـ ہیں لیکي یہ ثھی ایک صویوت ہے کہ فًؼٍ هوهیں هنبئل کب مبهٌب
ثہبػؿی اوؿ عٌؼٍ پیيبًی مے کـتی ہیں۔ میبمی اوؿ ؽاتی هَلضتوں کو ثبالئے
ٓبم ؿکھ کـ صکوهت اوؿ اپوفیيي ػوًوں کو اپٌی ٍالصیتیں ثـوئے کبؿ الًب
ہوں گی۔ یہ وهت ٍوثے هیں ثؼ اهٌی کی وروہبت ربًٌے اوؿ اى کے مؼ ثبة
کیلئے مـ روڑ کـ ثیٹھٌے کب وهت ہے ،یہ وهت اپٌے ٍوثے کے ػوام کو
هبیومی کی ػلؼل مے ًکبلٌے کب وهت ہے ،یہ وهت ٌٍؼتی ثضبلی کب ہے ،یہ وهت
اؽیت ًبک لوڈىیڈًگ مے عالٍی کب ہے ،یہ وهت اپٌے ػوام کی توهؼبت پـ پوؿا
اتـ کـ اًہیں عوىضبلی کی ًئی ؿاٍ پـ گبهقى کـًے کب ہے ،یہ وهت ٍوثے کے
هؼبىی امتضکبم کے صَول کب ہے۔ ہویں ػوام کب ثھـ پوؿ اػتوبػ صبٍل کـًے
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کیلئے هيتـکہ رؼورہؼ کـًب ہوگی۔ ہویں صکوهت اوؿ ػوام کے ػؿهیبى صبئل
علیذ کو عتن کـًب ہوگب۔
رٌبة مپیکـ اك مے هجل کہ هیں هغلوٓ صکوهت کی ربهغ پبلینیوں
اوؿ هنتوجل کے الئضہ ػول کب اك هؼقف ایواى کے مبهٌے اصبٓہ کـوں ،هیں
ّـوؿی موزھتب ہوں کہ ؿواں هبلی مبل کے اعـاربت ربؿیہ کے ًظـحبًی ىؼٍ
تغویٌہ ربت ،مبالًہ تـهیبتی پـوگـام کے ًظـ حبًی ىؼٍ تغویٌہ ربت اوؿ آئٌؼٍ
هبلی مبل  2013-14کے اعـاربت ربؿیہ اوؿ تـهیبتی پـوگـام کے ثبؿے هیں
اك هؼقف ایواى کو آگبٍ کـوں۔
ثزٹ هیں ثہتـ هبًیٹـًگ کیلئے ہـ هضکوے کیلئے کبؿکـػگی اہؼاف
ؿکھے گئے ہیں۔ ثزٹ اٍالصبت کے تضت اة توبم هضکوے اپٌی کبؿکـػگی کے
اہؼاف کیلئے ٍوثبئی کبثیٌہ کے مبهٌے رواثؼٍ ہوں گے۔ هقیؼ ثـآں کبؿ کـػگی
کے یہ اہؼاف هضکوہ عقاًہ کی ویت مبئٹ پـ ػمتیبة ہوں گے تبکہ ػوام اى کب
ربئقٍ لے کـ صکوهت کب هضبمجہ کـ مکیں۔
رٌبة مپیکـ مت مے پہلے هیں آپ کی اربفت مے هبلی مبل 2012-
 13کے ًظـ حبًی ىؼٍ تغویٌہ ربت اك هؼقف ایواى کے مبهٌے پیو کـًب چبہتب
ہوں۔  2012-13کے ثزٹ هیں کل وٍولیبت کب تغویٌہ  303اؿة ؿوپے لگبیب گیب
تھب رجکہ ًظـ حبًی ىؼٍ وٍولیوں کب تغویٌہ  261اؿة  7کـوڑ  26الکھ ؿوپے
ہے۔
رٌبة مپیکـ ًظـحبًی ىؼٍ وٍولیبت کے ؽکـ کے ثؼؼ اة هیں ًظـ حبًی
ىؼٍ اعـاربت ثـائے مبل  2012-13پیو کـًے کی اربفت چبہتب ہوں۔ کل
اعـاربت کب تغویٌہ  303ثلیي ؿوپے لگبیب گیب تھب روکہ ؿواں هبلی مبل کے آعـی
ػيـے هیں ًظـحبًی کے ثؼؼ اة  297اؿة  7کـوڑ  26الکھ ؿوپے هوـؿ کیب گیب
ہے۔
رٌبة مپیکـ اة هیں اك ایواى کے مبهٌے اعـاربت ربؿیہ اوؿ تـهیبتی
پـوگـام کی هؼ هیں تغویٌہ ربت اوؿ اعـاربت کب هیقاًیہ پیو کـًے کی اربفت
چبہتب ہوں
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الق اعـاربت ربؿیہ اعـاربت ربؿیہ کی هؼ هیں ثزٹ کب تغویٌہ  191اؿة
 60کـوڑ ؿوپے لگبیب گیب تھبً ،ظـحبًی ىؼٍ تغویٌہ ربت هیں یہ ؿهن ثڑھ کـ 195

اؿة ؿوپے ہوگئی ہے۔
ة اعـاربت ثـائے تـهیبتی پـوگـام هبلی مبل  2012-13کے مبالًہ
تـهیبتی پـوگـام کب کل صزن  97اؿة  45کـوڑ  80الکھ ؿوپے تھب رو ًظـحبًی
کے ثؼؼ  88اؿة  13کـوڑ  6الکھ ؿوپے ہو گیب ہے رل هیں پی ایل ڈی پی کی هؼ
هیں وٍول کـػٍ  3اؿة  72کـوڑ  11الکھ ؿوپے ثھی ىبهل ہیں۔ یوں مبالًہ
تـهیبتی پـوگـام کے اعـاربت کے تَـف کب تغویٌہ هغتٌ ؿهن کب توـیجب ًا 90

كیَؼ ؿہب۔ اك ٓـس عبلَتب ًا ٍوثبئی اے ڈی پی کب کل صزن  74اؿة  20کـوڑ

ؿوپے تھب رو ًظـحبًی کے ثؼؼ  73اؿة  64کـوڑ  99الکھ ؿوپے ہو گیب ہے۔ یوں
ٍوثبئی اے ڈی پی کی هؼ هیں اعـاربت کی ىـس تٌبمت  99كیَؼ ؿہی۔ اك
ٓـس ثیـوًی اهؼاػ کی هؼ هیں  23اؿة  25کـوڑ  80الکھ کی ؿهن هتوهغ تھی رجکہ
ًظـحبًی ىؼٍ صزن  10اؿة  75کـوڑ  95الکھ ؿہب اوؿ اك ٓـس ىـس تٌبمت 46
كیَؼ ؿہب۔ ؿواں هبلی مبل کے تـهیبتی پـوگـام هیں هٌَوثوں کی کل تؼؼاػ 941

تھی اوؿ اى هیں مے  667ربؿی اوؿ ً 274ئے هٌَوثے ىبهل تھے۔ ؿواں هبلی
مبل کے اعتتبم تک اى ىبء هللا  252هٌَوثے هکول ہوًے کی اهیؼ ہے۔
ثزٹ 2013-14

رٌبة مپیکـ اة هیں آئٌؼٍ هبلی مبل  2013-14کب ثزٹ پیو کـًے کی
اربفت چبہتب ہوں۔ آئٌؼٍ هبلی مبل هیں ٍوثے کو صبٍل ہوًے والے کل هضبٍل
کب تغویٌہ  344اؿة ؿوپے ہے رو ؿواں هبلی مبل کی ًنجت توـیجب ًا  13.5كیَؼ
فیبػٍ ہے رجکہ اعـاربت کب تغویٌہ ثيوول مبالًہ تـهیبتی پـوگـام ثھی 344

اؿة ؿوپے ہے ،اك ٓـس یہ ایک هتوافى ثزٹ ہے۔
هزھے یہ ثیبى کـتے ہوئے هنـت ہو ؿہی ہے کہ آئٌؼٍ هبلی مبل کے
ثزٹ هیں عیجـ پغتوًغوا کے ػوام پـ کوئی ًیب ٹیکل ًہیں لگبیب گیب ہے ،اك ٓـس
هوروػٍ ٹیکنوں هیں ثھی کوئی ؿػو ثؼل ًہیں کیب گیب الجتہ ٹیکل ًظبم هیں
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اٍالصبت کے ػول کو عیجـ پغتوًغوا ؿیوًیو اتھبؿٹی کے هیبم مے ىـوع کیب رب
ؿہب ہے۔
رٌبة مپیکـ آئٌؼٍ هبلی مبل کے هضَوالت کی تلَیالت کچھ اك
ٓـس ہے


هـکقی ٹیکنوں هیں مے ٍوثے کو  198اؿة  26کـوڑ  93الکھ

ؿوپے هلٌے کب اهکبى ہے رو


ؿواں هبلی مبل کی ًنجت  8كیَؼ فیبػٍ ہیں۔

ثؼ اهٌی کے عالف رٌگ کے اعـاربت کے ٓوؿ پـ  23اؿة  82کـوڑ

 34الکھ ؿوپے هلٌے کی توهغ ہے رو ؿواں هبلی مبل کی ًنجت  8كیَؼ فیبػٍ
ہیں۔
ٍوثے کے رٌوثی اّالع هیں تیل و گیل کی پیؼاواؿ پـ ؿائلٹی کی هؼ

الکھ  41ہقاؿ ؿوپے هلیں گے رو ؿواں هبلی
هیں  27اؿة  49کـوڑ 57
مبل کی ًنجت  24كیَؼ فیبػٍ ہیں۔
مـومق پـ رٌـل ٹیکل مے  6اؿة ؿوپے هلٌے کی توهغ ہے رجکہ

ٍوثے کے اپٌے هضبٍل مے توـیجب ًا  8اؿة  55کـوڑ  92الکھ  63ہقاؿ ؿوپے
واهغ اپٌے ومبئل مے
وٍولی کب اهکبى ہے۔ ػالوٍ افیں اك ٍوثے هیں
هبئن ىؼٍ پي ثزلی گھـوں مے  2اؿة  36کـوڑ  12الکھ  56ہقاؿ ؿوپے هلیں
گے۔ اك ٓـس ٍوثے کے اپٌے هضبٍل کب هزووػی صزن  10اؿة 92
کـوڑ  5الکھ  19ہقاؿ ؿوپے ہو گب۔


ثزلی کے عبلٌ هٌبكغ کی هؼ هیں  6اؿة ؿوپے اوؿ عبلٌ هٌبكغ کے

ثوبیبربت کی هؼ هیں  25اؿة


ؿوپے هلیں گے۔

ػیگـ هتلـم ومبئل مے  72کـوڑ  70الکھ ؿوپے هلٌے کی توهغ ہے۔

 Foreign Project Assistanceکی هؼ هیں  35اؿة ؿوپے هلٌے کی

توهغ ہے۔
رٌبة مپیکـ آئٌؼٍ هبلی مبل هیں اعـاربت کب تغویٌہ  344اؿة ؿوپے
ہے رل هیں  211اؿة ؿوپے اعـاربت ربؿیہ کیلئے هغتٌ کئے گئے ہیں رو

10

ؿواں هبلی مبل کی ًنجت توـیجب ًا  10كیَؼ فیبػٍ ہیں۔ چیؼٍ چیؼٍ اعـاربت کی
تلَیل کچھ یوں ہے


ٍضت کیلئے  22اؿة  80کـوڑ  70الکھ  5ہقاؿ ؿوپے



تؼلین کیلئے  66اؿة  60کـوڑ  80الکھ  30ہقاؿ ؿوپے



پولیل کیلئے  23اؿة  78کـوڑ  13الکھ  98ہقاؿ ؿوپے



ایـیگیيي کیلئے  3اؿة  12کـوڑ  21الکھ  58ہقاؿ ؿوپے



كٌی تؼلین اوؿ اكـاػی تـثیت کیلئے  1اؿة  97کـوڑ  24الکھ  41ہقاؿ

ؿوپے


فؿاػت کیلئے  2اؿة  91کـوڑ  38الکھ  69ہقاؿ ؿوپے



هبصولیبت کیلئے  1اؿة  27کـوڑ  51الکھ  22ہقاؿ ؿوپے



هواٍالت و تؼویـات کیلئے  4اؿة  93کـوڑ ٔ 58ہقاؿ ؿوپے



پٌيي کیلئے  24اؿة ؿوپے



گٌؼم پـ مجنڈی کیلئے  2اؿة  50کـوڑ ؿوپے اوؿ

هـّوں پـ هبؿک اپ کی اػائیگی کیلئے  11اؿة  16کـوڑ  94الکھ ایک

ٔہقاؿ ؿوپے ؿکھے گئے ہیں۔
رٌبة مپیکـ اة هیں آپ کی اربفت مے هبلی مبل  2013-14کے
مبالًہ تـهیبتی پـوگـام کب هغتَـ ربئقٍ پیو کـًب چبہتب ہوں


مبالًہ تـهیبتی پـوگـام کب کل صزن  118اؿة ؿوپے ہے۔



آئٌؼٍ هبلی مبل کب ٍوثبئی تـهیبتی پـوگـام  83اؿة ؿوپے پـ هضیٔ ہے

روکہ ؿواں هبلی مب ل کے


هٌظوؿ ىؼٍ تغویٌے مے  12كیَؼ فیبػٍ ہے۔

ٍوثبئی تـهیبتی پـوگـام  983هٌَوثوں پـ هيتول ہے ري هیں 609

ربؿی اوؿ ً 374ئے

هٌَوثے ىبهل ہیں۔

یہبں یہ اهـ هبثل ؽکـ ہے کہ مبالًہ تـهیبتی پـوگـام  2013-14کی

ربؿی هٌَوثوں کیلئے هغتٌ کی ہے تبکہ اى
تیبؿی هیں ہن ًے فیبػٍ ؿهن
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کی كوؿی تکویل مے ػوام الٌبك کو ًہ ٍـف كبئؼٍ پہٌچے

ثلکہ Throw

 forward liabilityکو کن مے کن کیب رب مکے۔
ؿواں هبلی مبل هیں ثیـوًی اهؼاػ کی هؼ هیں  23اؿة  25کـوڑ  80الکھ
ؿوپے هتوهغ تھے رجکہ آئٌؼٍ هبلی مبل کیلئے ثیـوًی اهؼاػ کے تضت  35اؿة
ؿوپے کب تغویٌہ ہے۔ اك هیں  30اؿة  69کـوڑ  52الکھ ٔ 80ہقاؿ ؿوپے گـاًٹ
اوؿ ٍـف  4اؿة  30کـوڑ  47الکھ اوؿ  20ہقاؿ آمبى ىـائٔ پـ هـّہ ہے۔ اك
ملنلے هیں ہن ػومت هوبلک کے هيکوؿ ہیں اوؿ هقیؼ تؼبوى کی ثھی اهیؼ
ؿکھتے ہیں۔
رٌبة مپیکـ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت ًے هبلیبتی ًظن و ّجٔ کو هؤحـ
ثٌبًے کیلئے ثزٹ کو تیي صَوں هیں یؼٌی كالصی ،تـهیبتی اوؿ اًتظبهی ثزٹ
هیں تونین کیب ہے۔ آئٌؼٍ هبلی مبل کے ثزٹ هیں  162اؿة  96کـوڑ  90الکھ
ؿوپے كالصی ثزٹ هیں هغتٌ کـًے کی تزویق ہے رو ؿواں هبلی مبل کے
هوبثلے هیں  7كیَؼ فیبػٍ ہے۔ تـهیبتی ثزٹ کیلئے آئٌؼٍ هبلی مبل  118اؿة
ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے رو ؿواں هبلی مبل کی ًنجت  17كیَؼ فیبػٍ
ہے۔ تـهیبتی ثزٹ هیں اك اهـ پـ عَوٍی تورہ ػی گئی ہے کہ وٍ ربؿیہ
مکیویں ري کی تکویل مے ػوام کو فیبػٍ مے فیبػٍ كبئؼٍ یویٌی ہے ،اًہیں پبیہ
تکویل تک پہٌچبًے کیلئے اولیي تـریش کے ٓوؿ پـ كٌڈف کی كـاہوی کو یویٌی
ثٌبیب ربئے۔ امی ٓـس اًتظبهی ثزٹ کیلئے آئٌؼٍ هبلی مبل کے ثزٹ هیں  63اؿة
 3کـوڑ ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے رو ؿواں هبلی مبل کی ًنجت 14

كیَؼ فیبػٍ ہے۔
رٌبة مپیکـ اة هیں اك هؼقف ایواى کے مبهٌے اًتہبئی گھوجیـ هنبئل
کے صل کیلئے اًوالثی اهؼاهبت اوؿ مبالًہ تـهیبتی پـوگـا م ثـائے 2013-14

پیو کـًب چبہتب ہوں۔

ىؼجہ موبری ثہجوػ ،عَوٍی تؼلین و تـهی عواتیي
هؼؾوؿ اكـاػ کی كالس و ثہجوػ رٌبة مپیکـ ثَبؿت اوؿ موبػت و هوت
گویبئی مے هضـوم عَوٍی اكـاػ اوؿ ؽہٌی اوؿ رنوبًی هؼؾوؿوں کی كالس و
ثہجوػ کیلئے هتؼؼػ هٌَوثوں پـ کبم ہوگب۔ هالفهتوں هیں اى کب کوٹہ ،هؼؾوؿی
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مـٹیلیکیٹ کب ارـاء ،ملیؼ چھڑی ،آلہ موبػت ،وہیل چیئـ اوؿ ٹـائی مبئیکل کی
كـاہوی کو یویٌی ثٌبیب ربئے گب۔
عواتیي کی كالس و ثہجوػ رٌبة مپیکـ ہوبؿی صکوهت عواتیي کے عالف ہـ
هنن کے اهتیبفی ملوک کے عبتوے کیلئے عَوٍی تورہ ػے گی اوؿ اى کو
هؼبىـے هیں ربئق هوبم ػلواًے کیلئے ثھـ پوؿ کوىو کی ربئے گی۔ میبمی
ىـکت اوؿ هؼبىی تـهی کے هواهغ ػیئے ربئیں گے۔ ؿیـ هوبهی عواتیي امتبًیوں
کو ٹـاًنپوؿٹ االؤًل ػیب ربئے گب اوؿ صتی الووؼوؿ کوىو ہوگی کہ عواتیي
امتبًیوں کو اى کی یوًیي کوًنل کے مکولوں هیں ہی تؼیٌبت کیب ربئے۔ مکول
ربًے والی ثچیوں کیلئے پہلے مے ربؿی توبم مہولتیں هینـ ؿہیں گی۔ اك کے
ػالوٍ ٍوثے کے هغتلق اّالع هیں موبری ثہجوػ کوپلیکل کی تؼویـ،
عواتیي کیلئے ػمتکبؿی اوؿ ہٌـ مکھبًے کے مٌٹـ کب هیبم ،عَوٍی ثچوں کی
تؼلین کیلئے امبتؾٍ ٹـیٌٌگ مٌٹـ کے هیبم کے ػالوٍ ہٌـ هٌؼ گھـیلو عواتیي کی
كالس و ثہجوػ و تـهی کیلئے اهؼاهبت کئے ربئیں گے۔
گؼاگـی ،هٌيیبت ثضبلی هـاکق و مـکبؿی ػاؿالکلبلے گؼاگـوں کی ثضبلی
کے هـاکق اوؿ ػاؿالکلبلہ اوؿ هٌيیبت کے ػبػی اكـاػ کی ثضبلی کیلئے هـاکق
رو پہلے مے هبئن کئے گئے تھے ،هوروػٍ صکوهت اى اػاؿوں کی کبؿکـػگی
ثہتـ ثٌبًے کینبتھ مبتھ هـصلہ واؿ هقیؼ اینے هـاکق هبئن کـے گی۔ مبل 2013-
 14هیں اك ىؼجے کے  31هٌَوثوں کیلئے  49کـوڑ  28الکھ ؿوپے هغتٌ
کئے گئے ہیں۔

ثہجوػ آثبػی
رٌبة مپیکـ هضکوہ ثہجوػ آثبػی فچہ و ثچہ کی هٌبمت ًگہؼاىت کے
ػالوٍ ػوام الٌبك کو ثہجوػ آثبػی اوؿ تولیؼی ٍضت کی عؼهبت هہیب کـًے کیلئے
ایک ربهغ اوؿ هـثوٓ هٌَوثے پـ کبم کـ ؿہب ہے ري هیں ػوؿ اكتبػٍ ػالهوں هیں
مہولیبت کی كـاہوی اوؿ عَوٍی هـاکق کے هیبم کو یویٌی ثٌبیب ربئے گب۔ آئٌؼٍ
هبلی مبل هیں اك ىؼجے کے  6هٌَوثوں کیلئے  22کـوڑ  48الکھ ؿوپے
هغتٌ کئے گئے ہیں۔

کھیل ،حوبكت و میبصت
رٌبة مپیکـ ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا کب حوبكتی وؿحہ ،هضل وهوع،
ػالهبئی عوثَوؿتی اوؿ گٌؼھبؿا تہؾیت کے تبؿیغی عؼوعبل میبصوں کیلئے
هقیؼ پـکيو ثٌبئے ربئیں گے۔ میبصوں کیلئے مہولیبت اوؿ میبصت کے ىؼجے
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کو هقیؼ ومؼت ػی ربئے گی تبکہ ٍوثے کی ؿوًن ثضبل ہو ربئے۔ میبصت کے
ىؼجے هیں پـائیویٹ میکٹـ کی صوٍلہ اكقائی کی ربئے گی۔ ػالوٍ افیں
ٍوثبئی صکوهت اك ىؼجے کو هقیؼ پـکيو ثٌبًے کیلئے ٹوؿافم پبلینی اوؿ
 New Initiativesکے ًبم مے ایک ًیب هٌَوثہ ىـوع کـ ؿہی ہے۔ ٍوثبئی
صکوهت ًے اك ىؼجے کے  39هٌَوثوں کیلئے  87کـوڑ  10الکھ ؿوپے
هغتٌ کئے ہیں۔

ىؼجہ اوهبف ،صذ ،هؾہجی اهوؿ اوؿ اهلیتی ثـاػؿی
رٌبة مپیکـ ٍوثے کے هغتلق اّالع هیں ػاؿالؼلوم کی تؼویـ و
تـهی اوؿ هوجـوں کے گـػ صلبظتی چبؿ ػیواؿی کی تؼویـ ،یتین عبًوں کب هیبم،
صیبت آثبػ هیں هبڈل ػیٌی هؼؿمے کے هیبم کینبتھ مبتھ هنبرؼ کے پیو اهبهوں
کیلئے امالهی کتت کی عـیؼاؿی ثھی ىبهل ہے۔
اهلیتی ثـاػؿی کے تؼلیوی اػاؿوں ،ؿہبئيی کبلوًیوں اوؿ هؾہجی هوبهبت
کی تؼویـ و هـهت و ثضبلی اوؿ ’هيٌـی‘ مکولوں کے ٓلجبء کیلئے هلت کتبثیں،
یوًیلبؿم ،ٹیوىي كیل اوؿ تؼلیوی وظبئق کی كـاہوی کو یویٌی ثٌبیب ربئے گب۔
ػالوٍ افیں کیاله کی اهلیتی ثـاػؿی کیلئے عَوٍی پیکذ ثھی تیبؿ کیب گیب ہے۔
اك ىؼجے کے کل  14هٌَوثوں کیلئے  10کـوڑ  60الکھ ؿوپے هغتٌ کـًے
کی تزویق ہے۔

ىبہـات
رٌبة مپیکـ ٍوثبئی صکوهت آئٌؼٍ هبلی مبل ٍوثے کے هغتلق
ػالهوں هیں مڑکوں کی تؼویـ و هـهت کیلئے هٌَوثے ىـوع کـے گی رل
مے هغتلق اّالع هیں  521کلوهیٹـ پغتہ مڑکیں اوؿ  14آؿ می می پلوں کے
ػالوٍ 35مٹیل پلوں کی تؼویـ و تٌَیت هکول کی ربئے گی۔ اك کے ػالوٍ
ٍوثے کے هغتلق اّالع هیں پلوں اوؿ مڑکوں کی ربئقٍ ؿپوؿٹ ثھی تیبؿ کی
ربئے گی۔ آئٌؼٍ هبلی مبل هیں اك ىؼجے کے  107هٌَوثوں کیلئے  10اؿة 25
کـوڑ  83الکھ ؿوپے هغتٌ کئے گئے ہیں۔

کلیي ایٌڈ گـیي پيبوؿ ىہـ
اة هیں کلیي ایٌڈ گـیي پيبوؿ ىہـ کے صوالے مے چٌؼ اہن اهؼاهبت کب
اػالى کـوں گب۔ پيبوؿ عیجـ پغتوًغوا کے هبتھے کب رھوهـ ہے ،اك کب صني
پوؿے ٍوثے کب صني ہے هگـ اكنوك کہ هبّی هیں اك پـ ہـ ٓـس کب هؼبىی،
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تؼلیوی ،موبری اوؿ میبمی ثورھ تو ڈاال گیب هگـ رت اك کے صووم اوؿ تـهی کی
ثبت آئی تو امے هکول ٓوؿ پـ ًظـ اًؼاف کیب گیب۔ ہن پيبوؿ کے ػوام کو یویي
ػالتے ہیں کہ پيبوؿ کو ہن ػوثبؿٍ پھولوں کب ىہـ ثٌبئیں گے اى ىبء هللا۔ اك کی
تقئیي و آؿائو کینبتھ مبتھ اك کی ٍلبئی کب ثہتـیي اًتظبم کـیں گے۔ ٹوٹی
پھوٹی مڑکوں کی تؼویـٍ ،بف پبًی کی كـاہوی اوؿ میوؿیذ اوؿ ڈؿیٌذ منٹن
کو ػًیب کے تـهی یبكتہ ىہـوں کی ٓـف پـ تـهی ػیں گے۔ اك هوَؼ کیلئے ایک
اؿة کی ؿهن هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔ ػالوٍ افیں پيبوؿ ىہـ هیں Model
 Water and Sanitation Companyکے هیبم کو هوکي ثٌبًے ،هیوًنپل
عؼهبت کی ثہن ؿمبًی یویٌی ثٌبًے اوؿ پيبوؿ کی مڑکوں پـ ثڑھتے ہوئے
ٹـیلک کے ػثبؤ اوؿ ىہـیوں کی هيکالت کے پیو ًظـ ٹـاًنپوؿٹ ڈیپبؿٹوٌٹ
کے تؼبوى مے ایک  Mass Transit Systemکی  Feasibility studyثھی آئٌؼٍ
هبلی مبل کـائے ربًے کی تزویق ہے۔
تبلیبں
رٌبة مپیکـ پيبوؿ هیں ٹـیلک اوؿ آهؼ و ؿكت کے هنبئل صل کـًے
کیلئے ربؿی هٌَوثوں ري هیں هوالًب هلتی هضووػ كالئی اووؿ ثھی ىبهل ہے،
کو اك مبل هکول کیب ربئے گب۔ اك کے ػالوٍ ؿًگ ؿوڈ کے ىوبلی صَے یؼٌی
چبؿمؼٍ ؿوڈ تب پزگی ؿوڈ کی تؼویـ ،پزگی ؿوڈ تب وؿمک ؿوڈ کی تؼویـ ،ؿًگ
ؿوڈ پـ هوروػٍ  Railway Overpassکی کيبػگی ،صَول اؿاّی ثـائے
 Detour Section of Southern Bypassپـ کبم کو تیق کیب ربئے گب۔ صکوهت
ًے ًئے هٌَوثہ ربت هیں صیبت آثبػ كیق۔ IIIاًٹـی روـوػ ؿوڈ پـ كالئی اووؿ کی
تؼویـ ،مپیي روبت ،امالهیہ کبلذ اوؿ اهـاء چوک روـوػ ؿوڈ پـ كالئی اووؿ کب
ڈایقائي و تؼویـ ،میوؿیذ منٹن و اپ گـیڈیيي کے ػالوٍ هوروػٍ’میوؿیذ
ٹـیٹوٌٹ پالًٹ‘ وؿمک ؿوڈ پيبوؿ کی هـهت و ثضبلی رینے هٌَوثے ىبهل
کئے گئے ہیں۔ اك کے ػالوٍ پيبوؿ ىہـ هیں Mass Transit System
هتؼبؿف کـاًے کیلئے هٌَوثہ ثٌؼی کب آؿبف کـ ػیب گیب ہے۔ ىہـ کی ثڑی
ىبہـاہوں پـ ٹـیلک کب ثورھ کن کـًے کیلئے ًئے لٌک ؿوڈف کی تؼویـ اوؿ
پـاًی مڑکوں کو ثہتـ کیب ربئے گب۔
پيبوؿ هیں ىہـی آثبػی کو هغتلق ػىواؿیوں مے ًکبلٌے کیلئے ایک
اؿة ؿوپے کی عطیـ ؿهن مے  Peshawar Uplift Programmeکے ًبم مے
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ایک ًیب هٌَوثہ ىـوع کیب ربئے گب رل کی تکویل مے اك کی ػالهبئی
عوثَوؿؿتی ثضبل ہو ربئے گی۔ مبل  2013-14هیں اك ىؼجے کے 20
هٌَوثوں کیلئے  4اؿة  69کـوڑ  21الکھ ؿوپے هغتٌ کئے گئے ہیں۔
تبلیبں

آثٌوىی
رٌبة مپیکـ ہـ گھـ تک ٍبف پبًی پہٌچبًب صکوهت کی ؽهہ ػاؿی ہے۔
هبلی مبل  2013-14هیں اك ىؼجے هیں کئی اہن هٌَوثوں کو ىبهل کیب گیب ہے
ري هیں پـاًے اوؿ ثومیؼٍ پبئپوں کی تجؼیلیٍ ،وثے کے هغتلق اّالع هیں
واٹـ مپالئی هٌَوثوں پـ کبم ،پيبوؿ اوؿ هیٌگوؿٍ هیں Gravity Water
 Supply Schemeکب هطبلؼبتی ربئقٍ کو هکول کـًب ىبهل ہے۔ آئٌؼٍ هبلی مبل
هیں اك ىؼجے کے  20هٌَوثوں کیلئے  3اؿة  26کـوڑ  18الکھ ؿوپے هغتٌ
کئے گئے ہیں۔

آثپبىی
رٌبة مپیکـ فؿاػت کے ىؼجے هیں پبئیؼاؿ تـهی کب ثـاٍ ؿامت
اًضَبؿ پبًی کی ثـ وهت ػمتیبثی پـ ہے۔ ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا هیں هبثل کبىت
ؿهجہ  6.5هلیي ایکڑ ہے رجکہ فیـ آثپبىی ؿهجہ ٍـف  2.2هلیي ایکڑ ہے۔ آثپبىی
کی اہویت کو هؼ ًظـ ؿکھتے ہوئے ٍوثبئی صکوهت ًے ّلغ هـػاى اوؿ هالکٌڈ
ایزٌنی کی  25ہقاؿ  200ایکڑ ثٌزـ اؿاّی کو آثپبىی کی مہولیبت هہیب کـًے
کیلئے ثبئیقئی ایـیگیيي هٌَوثے پـ کبم کب آؿبف کیب ہے رو ؿواں هبلی مبل هیں
هکول ہو ربئے گب۔ اك کے ػالوٍ ٍوثے هیں ػومـے تـهیبتی هٌَوثوں پـ
ثھی کبم ربؿی ہے ري هیں پلئی ڈین چبؿمؼٍ ،ػؿ هلک ڈین کوہبٹ ،ؿول ثبًڈٍ ڈین
اوؿ هـػاى عیل ڈین کـک ىبهل ہیں۔ اى هٌَوثوں کی تکویل مے  36ہقاؿ 300
ایکڑ اؿاّی میـاة ہوگی۔
تبلیبں
رٌبة مپیکـ اى هٌَوثوں کے ػالوٍ عبًؼاى روًبلی کچھ ایـیگیيي
مکین چتـال ،ہیـوىبٍ هبئٌـ موات کی تؼویـ کینبتھ مبتھ ػؿیبئے موات پـ
ثیـاد ،مـى ؿائٹ ثٌک کیٌبل هبًنہـٍ ،پیہوؿ ہبئی لیول کیٌبل ٍواثی کے
16

تلَیلی ڈیقائي پـ کبم اگلے مبل مے ىـوع کیب ربئے گب۔ اك کینبتھ مبتھ
ٍوثے کے هغتلق اّالع هیں ًئی مکیویں ري هیں کٌڈل ڈین ٍواثیٌٍ ،ن ڈین
ػیـ لوئـ ،رلوفئی ڈین ًوىہـٍ ،گؼوالیبں ڈین ہـی پوؿ رینے هٌَوثے ىبهل
ہیں ،کی تکویل مے توـیجب ًا  11ہقاؿ  600ایکڑ اؿاّی میـاة ہوگی۔ اك ىؼجے
کے  90هٌَوثوں کیلئے  3اؿة  13کـوڑ  82الکھ ؿوپے هغتٌ کئے گئے ہیں۔

پجلک میکٹـ ڈیویلپوٌٹ پـوگـام پی ایل ڈی پی
هیں هؼقف ایواى کے مبهٌے اك اهـ کی وّبصت کـًب چبہتب ہوں کہ
ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا هیں ٍوثبئی اے ڈی پی اوؿ Foreign funded projects
کے ػالوٍ  169اہن هٌَوثوں کیلئے پی ایل ڈی پی مے  84اؿة ؿوپے مے
فائؼ كٌڈف هغتٌ کئے گئے ہیں۔ اى هٌَوثوں هیں  155ربؿی هٌَوثے اوؿ 14

ًئے هٌَوثے ىبهل ہیں۔ اى هیں لواؿی ٹٌل ،صني اثؼال صویلیبں هبًنہـٍ
ایکنپـیل وےً ،وىہـٍ ػیـ چتـال ہبئی وے ،هبًنہـٍ ًبؿاى رلکھڈ ہبئی وے،
پيبوؿ ًبػؿى ثبئی پبك ،ثھبىب ڈین اوؿ می آؿ ثی می كـمٹ للٹ ،ثے ًظیـ ہنپتبل
پيبوؿ رینے اہن هٌَوثے ىبهل ہیں۔ ػالوٍ افیں Remodeling of Warsak
 Canal Systemکب ایک ثڑا هٌَوثہ ثھی ىبهل کیب گیب ہے رل کے ؽؿیؼے
پيبوؿ اوؿ ًوىہـٍ کے اّالع هیں آثپبىی کے ًظبم کو ثہتـ ثٌبیب ربئے گب۔ ہن ًے
هوهی اهتَبػی کوًنل کے ارالك هیں وكبهی صکوهت کو یہ ثبوؿ کـایب ہے کہ
ؿواں هبلی مبل کے ثـػکل اگلے مبل  2013-14کیلئے هغتٌ ىؼٍ ؿهن کے
ارـاء کو یویٌی ثٌبیب ربئے۔

ٹـاًنپوؿٹ
رٌبة مپیکـ ٹـاًنپوؿٹ کے ىؼجے هیں ػوام کو آهؼ و ؿكت اوؿ
تزبؿتی اىیبء کی ًول و صول کی ثہتـ مہولیبت كـاہن کـًے کیلئے مبالًہ تـهیبتی
پـوگـام  2013-14هیں  10هٌَوثوں کیلئے کل  16کـوڑ  63الکھ ؿوپے
هغتٌ کئے گئے ہیں۔ اك ىؼجے کے هبثل ؽکـ هٌَوثوں هیں پيبوؿ کیلئے
هبمٹـ پالًٌگ كبؿ ٹـیلک هیٌزوٌٹ اوؿ ٹـاًنپوؿٹ پالًٌگ ایٌڈ ٹـیلک
اًزیٌئـًگ یوًٹ کب هیبم ػول هیں الیب ربئے گب۔

هضٌت کيوں کی كالس و ثہجوػ کے اهؼاهبت
ٍوثبئی صکوهت هقػوؿوں اوؿ هضٌت کيوں کی كالس و ثہجوػ ،اى کو
ثہتـ هبصول هہیب کـًے اوؿ هقػوؿ ثچوں اوؿ عواتیي کو رجـی هيوت مے ًزبت
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ػالًے کیلئے کئی اهؼاهبت کـ ؿہی ہے ري هیں پيبوؿ لیجـ ڈیٹب ثیل هبئن کـًب ،لیجـ
کے هضکوے هیں چبئلڈ ایٌڈ’ثبًڈڈ‘ لیجـ یوًٹ کب هیبم اوؿ اٹھبؿہویں تـهین کے
تٌبظـ هیں هبًوى مبفی کے هٌَوثے ىبهل ہیں۔ آئٌؼٍ هبلی مبل اك ىؼجے کے
تیي هٌَوثوں کیلئے  2کـوڑ  25الکھ ؿوپے هغتٌ کئے گئے ہیں۔

ػالهبئی تـهی
رٌبة مپیکـ ٍوثے کے ػو ثڑے ػالهبئی تـهیبتی هٌَوثہ ربت ،کبال
ڈھبکہ اوؿ کوہنتبى ػالهبئی تـهیبتی پـاریکٹل تـهی اوؿ عوىضبلی هیں كؼبل
کـػاؿ اػا کـ ؿہے ہیں۔ اى هٌَوثوں کے تضت فؿاػت ،آثپبىی ،رٌگالت،
مڑکیں ،آة ؿمبًی وؿیـٍ کے ىؼجوں کو ایک هـثوٓ ًظبم کے تضت تـهی ػی
گئی ہے تبکہ اى هٌَوثوں کی تکویل مے ػالهبئی آهؼًی ،ؽؿائغ آهؼ و ؿكت اوؿ
ؿوفگبؿ کے هواهغ ثڑھ مکیں۔ ٍوثبئی صکوهت ًے اك ىؼجے کے 39
هٌَوثوں کیلئے  14اؿة  75کـوڑ  96الکھ ؿوپے هغتٌ کئے ہیں ري مے 34

کلوهیٹـ پکی اوؿ کچی مڑکیں ثٌبئی ربئیں گی 10 ،چھوٹے پي ثزلی گھـ تؼویـ
کئے ربئیں گے 22 ،آة ؿمبًی کے هٌَوثے هکول کئے ربئیں گے اوؿ پیٌے
کے ٍبف پبًی کی  23مکیویں هکول کی ربئیں گی۔ اك کے ػالوٍ پبًی و ٍضت
و ٍلبئی کوپٌی ) (Water & Sanitation Companyکب هیبم ػول هیں الیب ربئے
گب۔ ٍواثی هیں تلـیضی پبؿک کب هیبم رجکہ ایوثیہ هیں چیئـللٹ کی تجؼیلی اوؿ
ًتھیب گلی هیں پبؿکٌگ پالفٍ کی تؼویـ ثھی ىبهل ہے۔ ٍوثے کے پنوبًؼٍ
اّالع هیں ؿـثت هیں کوی اوؿ موبری تضلع کیلئے  2اؿة کی الگت مے ایک
ًیب هٌَوثہ ىـوع کیب رب ؿہب ہے۔
تبلیبں

تضوین و تـهی
رٌبة مپیکـ هضکوہ هٌَوثہ ثٌؼی و تـهیبت ILO ،کی تکٌیکی هؼبوًت
مے موبری تضلع کے ىؼجہ کیلئے ایک هـثوٓ صکوت ػولی ثٌبًے کے ػالوٍ
اٍالصبتی پـوگـام ىـوع کـے گب۔ ٍوثبئی صکوهت ًے Mapping / Stock
 Takingمـوے پـ کبم کب آؿبف کـ ػیب ہے۔ اك کے ػالوٍ وكبم کے تؼبوى مے
موبری تضلع کے ایک پـوگـام کب آؿبف کیب ربئے گب۔ ػالوٍ افیں پبلینی مبفی
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هیں تنلنل اوؿ ومؼت ثـهـاؿ ؿکھٌے کیلئے هغتلق ىؼجہ ربت کے Think

 Tankثھی ثٌبئے ربئیں گے ري هیں ہـ ٓجوہ كکـ کو ًوبئٌؼگی ػی ربئے گی۔
رٌبة مپیکـ هضکوہ هٌَوثہ ثٌؼی و تـهیبت کو رؼیؼ عطوٓ پـ امتواؿ
کـًے کیلئے اك کی تيکیل ًو کی ربئے گی رجکہ هضکوہ کے ػوام کینبتھ
ؿاثطے کیلئے اى کی اًتظبهی مطش پـ تجؼیلی کیلئے Change Management
کے ًبم مے ًیب یوًٹ هبئن کیب رب ؿہب ہے۔  M&Eکو هقیؼ هنتضکن کـًے کیلئے اك
کی امتؼؼاػ کبؿ ثڑھبئی ربئے گی۔ هضکوہ هٌَوثہ ثٌؼی و تـهیبت کے ىؼجے
کے  17هٌَوثوں کیلئے  80کـو ڑ  38الکھ  57ہقاؿ ؿوپے هغتٌ کئے گئے
ہیں۔

مبئٌل ایٌڈ اًلبؿهیيي ٹیکٌبلوری کب كـوؽ
رٌبة مپیکـ آئٌؼٍ هبلی مبل هیں ثبئیو ٹیکٌبلوری کے كـوؽ اوؿ تضویوی
اػاؿوں هیں آئی ٹی کے امتؼوبل کے ػالوٍ ایجٹ آثبػ هیں هقیؼ ایک آئی ٹی پبؿک
هبئن کـًے کیلئے ڈیقائي اوؿ هبمٹـ پالى کی تیبؿی کینبتھ مبتھ ٍوثے کے
هغتلق پولی ٹیکٌک اوؿ ٹیکٌیکل اػاؿوں هیں این آئی ایل پـوگـام کے ارـاء
کے ػالوٍ پيبوؿ هیوًنپل کبؿپوؿیيي کی کوپیوٹـائقیيي اوؿ تؼلیوی و تضویوی
اػاؿوں کی هؼبوًت کے هٌَوثے ىبهل ہیں۔ اى هٌَوثوں کینبتھ مبتھ E-
 Governanceکے ًبم مے ایک ًیب هٌَوثہ ثھی ىـوع کیب ربؿہب ہے رو ’گڈ
گوؿًٌل‘ کی ربًت ایک اہن پیو ؿكت ہوگی۔ اك ىؼجے کے  27هٌَوثوں
کیلئے  57کـوڑ  11الکھ ؿوپے هغتٌ کئے گئے ہیں۔

ػاعلہ هضکوہ ریلغبًہ ربت هیں تـهیبتی مـگـهیبں
رٌبة مپیکـ هضکوہ پولیل کے ؿواں هٌَوثوں هیں پولیل تھبًوں،
پومٹوں اوؿ الئٌق کی تؼویـ و هـهت کے کئی هٌَوثے ىـوع کـًے کے ػالوٍ
پی ٹی می ہٌگو هیں ہبمٹل کی تؼویـ ،مپیيل ثـاًچ پولیل کیلئے ػكبتـ کی تؼویـ
ىبهل ہے۔ ریلغبًہ ربت کے ىؼجے هیں ٍوثہ ثھـ کے ریلوں کی تؼویـ و هـهت
کے ػالوٍ میکوؿٹی کب رؼیؼ ًظبم ،ىونی تواًبئی مے چلٌے والے ثزلی کے
آالت کینبتھ مبتھ پیٌے کب ٍبف پبًی هہیب کـًے کے كلٹـیيي پالًٹل ًَت کئے
ربئیں گے۔ ػالوٍ افیں ٍوثے کے ریلوں هیں ّـوؿت کے تضت
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اًلـامٹـکچـ پـاریکٹ کب تلَیلی ڈیقائي تیبؿ کیب ربئے گب۔ اك هوَؼ کے 35

هٌَوثوں کیلئے  3اؿة  70کـوڑ  30الکھ ؿوپے هغتٌ کئے گئے ہیں۔

اًَبف و هبًوى
رٌبة مپیکـ هغتلق اّالع هیں روڈیيل کوپلیکل تؼویـ کئے ربئیں
گے۔ ّلغ پيبوؿ هیں ؿیگی للوہ کے هوبم پـ روڈیيل اکیڈهی کی هبمٹـ پالًٌگ
اوؿ ڈیقائٌٌگ کب اہن هٌَوثہ ىبهل کیب گیب ہے۔ روڈیيل اًلـامٹـکچـ هیں
ثہتـی ،ثضبلی اوؿ تـهی کے هغتلق هٌَوثے مبالًہ تـهیبتی پـوگـام هیں ىبهل
کئے گئے ہیں۔ ٍوثے هیں پہلی ػكؼہ هوثبئل کوؿٹل کب هیبم ثھی ػول هیں الیب رب
ؿہب ہے۔ اك ىؼجے کے  20هٌَوثوں کیلئے  81کـوڑ  87الکھ ؿوپے هغتٌ
کئے گئے ہیں۔

ثضبلی و آثبػکبؿی ؿینکیو  1122کی تومیغ
رٌبة مپیکـ هؼؿتی آكبت مے ثچبؤ کے ثہتـیي هٌَوثوں کے ػالوٍ
ٍوثہ ثھـ هیں هتؼلوہ اہلکبؿوں کو تـثیت ثھی ػی ربئے گی۔ ّلغ موات اوؿ
ڈیـٍ اموبػیل عبى هیں ایوـرٌنی مـوك ؿینکیو  1122کب هیبم ػول هیں الیب
ربئے گب۔ اك کے  6هٌَوثوں کیلئے  1اؿة  44کـوڑ  74الکھ ؿوپے هغتٌ
کئے گئے ہیں۔

ٌٍؼت و صـكت کب كـوؽ
رٌبة مپیکـ ہوبؿی تکٌیکی تؼلین كـاہن کـًے والی ػؿمگبہیں اًڈمٹـی
کے ؿرضبًبت کو هؼًظـ ؿکھے ثـیـ اپٌب ًَبة تـتیت ػیٌے کب وٓیـٍ اپٌبئے
ہوئے ہیں املئے ّـوؿی ہے کہ تکٌیکی تؼلین کے ًظبم کی تـریضبت کب افمـ
ًو ربئقٍ لیب ربئے اوؿ اینی ٹیکٌبلوریق هیں ٓلجبء کو تـثیت ػی ربئے کہ ًہ
ٍـف وٍ ہوبؿی اًڈمٹـی کی ّـوؿیبت پوؿی کـیں ثلکہ اپٌی ٍضیش موت
هیں تـثیت کی ثؼولت رلؼ اف رلؼ هالفهت ثھی صبٍل کـ مکیں۔ اك هوَؼ کیلئے
 150هلیي ؿوپے کی الگت مے ایک Technology Upgradation and Skill
 Development Companyهبئن کـًے کی تزویق ہے ،مبتھ ہی مبتھ  100هلیي
ؿوپے کے كٌڈ کے ؽؿیؼے ایک  Skill Development Programثھی تـتیت
ػیب ربئے گب رل هیں  CFCsکے ؽؿیؼے  18تب  25مبل ػوـ کے ًورواًوں کی
تکٌیکی تـثیت اوؿ اًہیں هٌبمت هبہواؿ وظیلہ ػیٌے کب ثھی ثٌؼوثنت کیب ربئے
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گب۔ آئٌؼٍ هبلی مبل هیں صکوهت تیق تـ هؼبىی تـهی کیلئے ٌٍؼتی ىؼجے هیں
ػوؿؿك اهؼاهبت کـے گی۔ صطبؿ ،ػؿگئی ،ایجٹ آثبػ اوؿ چتـال هیں اًڈمٹـیل
امٹیٹل کب هیبم رجکہ ًوىہـٍ هیں اًڈمٹـیل امٹیٹ کب هبمٹـ پالى ثھی تیبؿ کیب
ربئے گب۔ اى اًڈمٹـیل امٹیٹل کو هقیؼ تـهی ػیٌے کیلئے Industrial Estate
 Management Companyکے ًبم مے ایک ًیب هٌَوثہ ىـوع کیب رب ؿہب ہے
رو اًڈمٹـیل امٹیٹل کے اًتظبم اوؿ تـهی هیں کبؿعبًہ ػاؿ اوؿ ًزی ىؼجے کو ثب
اعتیبؿ ثٌبئے گب۔
رٌبة مپیکـ پيبوؿ هیں ٹیکٌیکل یوًیوؿمٹی هبئن کی ربئے گی رجکہ
اًجبؿ ،یبؿ صنیي اوؿ توؿ ڈھیـ هیں ٹیکٌیکل اوؿ ووکیيٌل هـاکق هبئن کئے ربئیں
گے اوؿ چتـال هیں پولی ٹیکٌک اًنٹی ٹیوٹ کب هیبم ػول هیں الیب ربئے گب۔ ًئے
هـاکق کے هیبم کینبتھ مبتھ هوروػٍ هـاکق هیں ًئی ٹیکٌبلوریق هتؼبؿف کـائی
رب ؿہی ہیں۔ ہویں اهیؼ ہے کہ صکوهت کی اى کبوىوں مے ًورواًوں کی تکٌیکی
هہبؿت هیں ًہ ٍـف اّبكہ ہوگب ثلکہ چھوٹی ٌٍؼتوں کے كـوؽ هیں ثھی
هؼبوى حبثت ہوگب رل مے ًورواًوں کو هٌبمت ؿوفگبؿ کے هواهغ ثھی كـاہن
ہوں گے۔ اك ىؼجے کے  71هٌَوثوں کیلئے  3اؿة  23کـوڑ  76الکھ ؿوپے
هغتٌ کئے گئے ہیں۔

هؼؼًیبت ثوًیـ هبؿثل مٹی کب هیبم
رٌبة مپیکـ ٍوثے هیں هبؿثل اوؿ گـیٌبئٹ کے ىؼجے کی تـهی اوؿ
ثبلغَوً هالکٌڈ ڈویژى هیں هبؿثل کے ومیغ ؽعبئـ کی کبى کے ًقػیک
 Value Additionیویٌی ثٌبًے کیلئے ثوًیـ هبؿثل مٹی کے هیبم کب هٌَوثہ
مبالًہ تـهیبتی پـوگـام هیں ىبهل کـ ػیب گیب ہے تبلیبں رل کیلئے  300هلیي
ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔ اك هٌَوثے مے ًہ ٍـف هبؿثل کی
ٌٍؼت کو كـوؽ صبٍل ہوگب ثلکہ هوبهی آثبػی کیلئے ؿوفگبؿ کے هقیؼ هواهغ
پیؼا ہوں گے۔

مـمجق عیجـ پغتوًغوا
رٌبة مپیکـ ہوبؿے ٍوثے کی هؼیيت کی امبك فؿاػت ہے لیکي
کنبى کو پیؼاواؿ کے ػوُ وٍ آهؼى ًہیں هل پبتی رل کب وٍ هنتضن ہے۔ اك
هنئلے هیں ایک ثڑا صَہ  Value chainکے ثبؿے هیں ػؿمت هٌَوثہ ثٌؼی
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کب كوؼاى ہے ،املئے ثزٹ هیں Khyber Pakhtunkhwa Value Chain

 Management Companyکے هیبم کی تزویق ہے تبکہ ػبم اوؿ ہبؿٹیکلچـ
کنبًوں کو رؼیؼ فؿػی تکٌیک کی ربًت ؿاؿت کیب ربمکے اوؿ ایک
 Certificationکب ًظبم ثھی هتؼبؿف کـایب ربمکے تبکہ ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا
کے کنبى اپٌی پیؼاواؿ کی ّـوؿی  Certificationکے ثؼؼ هلکی و ثیي االهواهی
هٌڈیوں تک ؿمبئی صبٍل کـ مکیں۔
رٌبة مپیکـ فؿػی پیؼاواؿ کی عـیؼ و كـوعت هیں هٌڈی ایک اًتہبئی
اہن هوبم ؿکھتی ہے۔ املئے صکوهت ّـوؿی موزھتی ہے کہ هبؿکیٹ کویٹیوں،
آڑھتیوں اوؿ هڈل هیي کی یـؿوبل هٌڈیوں کے كـموػٍ ًظبم کو كوؿی ٓوؿ پـ
ػؿمت کیب ربئے۔ هضکوہ فؿاػت کو ّـوؿی ہؼایبت ػی رب چکی ہیں کہ وٍ پہلی
كـٍت هیں هبؿکیٹ کویٹی کے كـموػٍ هواًیي کو عتن کـ کے ػیگـ ٍوثوں کی
ٓـف پـ کنبى اوؿ پـائیویٹ میکٹـ کی ىوولیت پـ هجٌی هواًیي هتؼبؿف
کـوائیں۔
رٌبة مپیکـ فؿاػت ہوبؿی هؼیيت کب ایک اہن رق ہے۔ ٍوثے کی
توـیجب ًا  80كیَؼ آثبػی ثبلوامطہ یب ثالوامطہ فؿاػت مے واثنتہ ہے۔ ٍوثہ
عیجـ پغتوًغوا هیں فؿػی ارٌبك کی کوی اوؿ کل ّـوؿیبت کب ٍـف 40

كیَؼ ثويکل ہی پیؼا کیب ربتب ہے۔ اك ثبت کو هؼًظـ ؿکھتے ہوئے ٍوثبئی
صکوهت ًے ىؼجہ فؿاػت کو تـهی ػیٌے کیلئے عبً صکوت ػولی هـتت کی
ہے رل هیں رؼیؼ فؿػی ٹیکٌبلوری کے امتؼوبل مے ثٌزـ فهیٌوں کو هبثل
کبىت ثٌبیب ربئے گب۔  1800ایکڑ ؿهجے پـ پھلوں کے ثبؿبت 50 ،ہقاؿ پھلؼاؿ
پوػوں کی تونین ،ایک الکھ فیتوى کے پوػوں کی کبىت ىبهل ہے۔ اك کینبتھ
 300ٹي هکئی ہبئی ثـیڈ ثیذ  Hybrid Seedپیؼا کیب ربئے گب رجکہ  4ہقاؿ 500
هیٹـک ٹي تـهی ػاػٍ گٌؼم کب تغن فهیٌؼاؿوں هیں تونین کیبربئے گب۔
اگلے هبلی مبل کے ػوؿاى ً 25ئے ثلڈوفؿ عـیؼے ربئیں گے رجکہ 30
پـاًے ثلڈوفؿوں کو کبؿآهؼ ثٌبیب ربئے گب۔ اك کینبتھ مبتھ  110مولـ اوؿ ڈیقل
مے چلٌے والے پوپل لگبئے ربئیں گے۔  200پبًی کی ًئی کھبلیں تؼویـ کی
ربئیں گی۔ ٍوثے هیں هبہی پـوؿی کو كـوؽ ػیٌے کیلئے  400کٌبل اؿاّی پـ
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هبہی پـوؿی کے هٌَوثوں کی تکویل کی ربئے گی۔ ایک الکھ  78ہقاؿ
ربًوؿوں کب ػالد 3 ،الکھ  68ہقاؿ ربًوؿوں کو ٹیکے اوؿ  43ہقاؿ ربًوؿوں
کی هٌَوػی ًنل کيی کی ربئے گی۔ ٍوثبئی صکوهت ًے اك ىؼجے کے 51

هٌَوثوں کیلئے ایک اؿة  53کـوڑ  22الکھ ؿوپے هغتِ کئے ہیں۔

پٹواؿی کلچـ کب عبتوہ
رٌبة مپیکـ ٍوثے هیں پٹواؿی کلچـ کے ہبتھوں ػوام کی پـیيبًی
مے ہن مت ثغوثی واهق ہیں۔ پٹواؿی کلچـ کے عبتوے کیلئے ٍوثبئی صکوهت
هـصلہ واؿ اى اهؼاهبت پـ کبم ىـوع کـچکی ہے۔ اك ملنلے هیں اثتؼائی ٓوؿ پـ
ایجٹ آثبػ ،پيبوؿ ،ڈیـٍ اموبػیل عبى ،هـػاى ،چبؿمؼٍ اوؿ ًوىہـٍ هیں لیٌڈ
ؿیکبؿڈ کو کوپیوٹـائقڈ کـًے کب ػولی ٓوؿ پـ کبم ىـوع کـػیب ہے۔ ػالوٍ افیں
تیي هقیؼ اّالع ثٌوں ،ثوًیـ اوؿ کوہبٹ هیں ثھی ػٌوـیت کبم ىـوع کـػیب ربئے
گب۔ اى ىبء هللا آئٌؼٍ تیي مے چھ هہیٌے هیں ػوام کو کوپیوٹـائقڈ ػمتبویقات کب
ارـاء هوکي ہومکے گب ،اك ٓـس ٍؼیوں پـاًب كـموػٍ ًظبم عتن ہوگب اوؿ ػوام
کو عبٓـ عواٍ مہولت هلٌے کے ػالوٍ صکوهتی ومبئل هیں اّبكہ ہوگب۔
ای گوؿًٌل )(E-Governance
ہوبؿی هغلوٓ صکوهت اك اهـ کو یویٌی ثٌبئے گی کہ ٍوثے هیں
گوؿًٌل کب ًظبم رؼیؼ مبئٌنی عطوٓ پـ امتواؿ کیب ربئے۔ ٍوثے هیں اًتظبهی
هيیٌـی کو ّـوؿی آئی ٹی مپوؿٹ كـاہن کـًے اوؿ ’ای گوؿًٌل‘ کے ًظبم کو
هقیؼ توویت كـاہن کـًے کی ؿـُ مے  500هلیي ؿوپے هغتٌ کـًے کی
تزویق ہے۔ اك ؿهن کے ؽؿیؼے ػیگـ اهوؿ کے ػالوٍ لیٌڈ ؿیوًیو ؿیکبؿڈ کی رلؼ
کوپیوٹـائقیيي ،ىہـی هلکیت کی ػمتبویقات کی کوپیوٹـائقیيي اوؿ ػواهی
ػاػؿمی کیلئے کبل مٌٹـ ًظبم هتؼبؿف کـواًے رینے اہن اهؼاهبت روکہ پٹواؿی
اوؿ تھبًہ کلچـ مے ًزبت کیلئے پہال هؼم حبثت ہوًگے ،یویٌی ثٌبئے ربئیں گے۔

تھبًہ کلچـ هیں تجؼیلی
رٌبة مپیکـ تھبًہ کلچـ هیں تجؼیلی ہوبؿا ہؼف ہے۔ اگـچہ ہوبؿی پولیل
ًے ثڑی رواًوـػی کینبتھ ثؼ اهٌی اوؿ ثن ػھوبکوں کب هوبثلہ کیب اوؿ پولیل کے
رواًوں اوؿ اكنـوں ًے اپٌی فًؼگی هوم پـ ًچھبوؿ کـًے مے کجھی ػؿیؾ ًہیں
کیب لیکي ہوبؿی صکوهت یہ موزھتی ہے کہ پولیل هبًوى کی هوت ًبكؾٍ ہے اوؿ
پولیل مٹیيي پولیل کی توبم مـگـهیوں کب هـکق ًگبٍ ہے۔ ثؼهنوتی مے پولیل
مٹیيي ػوؿ صبّـ کے توبّوں کو پوؿا ًہیں کـتے۔ تھبًہ کلچـ کے مجت ػوام
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گوًبگوں هنبئل کب ىکبؿ ہیں۔ ػبم آػهی رت اپٌی ؿپوؿٹ ػؿد کـاًے کیلئے
تھبًے کب ؿط کـتب ہے تو پولیل کے ؿویے کے مجت اپٌے مبتھ پیو آًے والے
واهؼے کو كـاهوه کـکے پولیل مے ربى عالٍی کی کوىو کـتب ہے۔ پولیل
کب یہ هبًوًی اوؿ اعالهی كـُ ہے کہ وٍ هَیجت فػٍ اكـاػ کی هؼػ کـے اوؿ
رـائن پیيہ اكـاػ کو اپٌے هٌطوی اًزبم تک پہٌچبًے کیلئے اپٌب کـػاؿ اػا کـے۔
ہوبؿی هغلوٓ صکوهت کی توبم روبػتوں ًے اپٌی الیکيي هہن هیں یہ ػہؼ کیب تھب
کہ صکوهت هیں آًے کی ٍوؿت هیں ػوام کو هوروػٍ تھبًہ کلچـ مے ًزبت
ػالئیں گے۔ ہوبؿی صکوهت ًے یہ كیَلہ کیب ہے کہ ایق آئی آؿ ػؿد کـاًے
کیلئے ىکبیت کٌٌؼٍ کو تھبًے ربًے کی ّـوؿت ًہیں ہوگی ثلکہ ٹیلی كوى اوؿ
آى الئي ؽؿیؼے مے هتؼلوہ تھبًے هیں اپٌی ایق آئی آؿ ػؿد کـاکے ٹوکي ًوجـ
صبٍل کـیگب۔ ثؼؼ افاں ّـوؿی کبؿؿوائی هتؼلوہ تھبًے کب اًچبؿد عوػ کـیگب۔
ہن ًے كیَلہ کیب ہے کہ پولیل هیں تجؼیلی کب آؿبف پولیل مٹیيي مے ہی کـیٌگے۔
ػؿد ؽیل اهؼاهبت کے ؽؿیؼے تھبًہ کلچـ کی تجؼیلی کو یویٌی ثٌبیب ربئے گب
تبلیبں
1۔

پولیل کے عالف ىکبیبت کے ًظبم کو هؤحـ اوؿ ثہتـ ثٌبًب

2۔
ثٌبًب
3۔

عوه اعالهی اوؿ ػوام مے ثہتـ ؿویے کو پولیل کی تـثیت کب صَہ
هوبهی رـگہ هَبلضتی کویٹیوں کو تھبًے هیں هؤحـ کـػاؿ تلویِ کـًب

اوؿ
4۔

عواتیي کی اهؼاػ کیلئے تھبًوں هیں ’عواتیي ڈینک‘ هبئن کـًب
ہویں اهیؼ ہے کہ اى ىبء هللا تؼبلیٰة تھبًہ کلچـ هیں تجؼیلی مے ػوام هیں
اصنبك تضلع پیؼا ہوگب اوؿ اهي و اهبى کی هزووػی ٍوؿتضبل ثہتـ ہوگی ،اى ىبء
هللا۔

ثلؼیبتی ًظبم
رٌبة مپیکـ اك صکوهت کی اہن تـیي تـریضبت هیں ثلؼیبتی ًظبم هیں
اٍالصبت هـکقی صیخیت کی صبهل ہیں۔ ًہ ٍـف آئٌؼٍ هبلی مبل هیں ثلؼیبتی
صکوهتوں کے هبًوى هیں ّـوؿی تـاهین هتؼبؿف کـوائی ربئیں گی ثلکہ
ثلؼیبتی الیکيي کب رلؼ اًؼوبػ ثھی یویٌی ثٌبیب ربئے گب۔ اك هوَؼ کیلئے ایک اؿة
ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔
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رٌبة مپیکـ ہوبؿے هزوفٍ ثلؼیبتی ًظبم هیں گبؤں کو ثٌیبػی اوؿ اہن
تـیي اکبئی کی صیخیت صبٍل ہوگی رو هوبهی مطش پـ تـهیبتی مـگـهیوں کب
هضوؿ ہوگب اوؿ ہـ گبؤں هیں ایک هٌتغت کوًنل اى مـگـهیوں پـ ػولؼؿآهؼ
کـاًے کی ؽهہ ػاؿ ہوگی۔ ٍوثے کے کن و ثیو  11ہقاؿ ػیہبتوں کو تـهی یبكتہ
ثٌبیب ربئے گب۔ اك ملنلے هیں یوؿپیي یوًیي ًے هالکٌڈ ڈویژى کے اّالع کیلئے
ایک ہقاؿ هلیي ؿوپے كـاہن کـًے کی یویي ػہبًی کـائی ہے۔ ػالوٍ افیں ٍوثبئی
صکوهت کی ربًت مے ىـاکت ػاؿی کے كبؿهولے کے تضت  500هلیي ؿوپے
هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔

ٍضبكی ثـاػؿی کی كالس و ثہجوػ کیلئے اهؼاهبت
رٌبة مپیکـ ىؼجہ ٍضبكت مے واثنتہ ثـاػؿی کیلئے عَوٍی
اهؼاهبت کئے ربئیں گے۔ ٍضبكی ثـاػؿی اوؿ اى کے ثچوں کیلئے ہنپتبلوں هیں
هلت ػالد اوؿ هیڈیب کبلوًی کے هنبئل تـریضی ثٌیبػوں پـ صل کئے ربئیں گے۔
وٍ ٍضبكی رو پیيہ وؿاًہ عؼهبت ػیتے ہوئے ثؼاهٌی کب ىکبؿ ہوئے ،اى کے اہل
عبًہ کیلئے عَوٍی اهؼاػ كـاہن کی ربئے گی۔ اك هوَؼ کیلئے آئٌؼٍ هبلی مبل
هیں ایک ٍضبكتی اًڈوهٌٹ كٌڈ کے هیبم کی ؿـُ مے  50هلیي ؿوپے هغتٌ
کـًے کی تزویق ہے۔
تبلیبں

ثزلی کے عبلٌ هٌبكغ کی اػائیگی
رٌبة مپیکـ اة هیں اك هؼقف ایواى کی تورہ ٍوثے کیلئے فًؼگی
اوؿ هوت کے صبهل ایک آئیٌی هنئلے کی ربًت هجؾول کـاًب چبہتب ہوں رل کب
تؼلن ثزلی کے عبلٌ هٌبكغ کی اػائیگی کینبتھ ہے رو ہوبؿی آهؼًی کب ایک اہن
ؽؿیؼہ ہے۔
آئیي کے آؿٹیکل ) 161 (2کے تضت ٍوثے هیں واهغ پي ثزلی گھـوں کب
عبلٌ هٌبكغ ٍوثے کب صن ہے رجکہ ہوبؿے ٍوثے کینبتھ اك ملنلے هیں
 1978مے ہوًے واال ًبؿوا ملوک آئیي کی ٍـیضب ًا عالف وؿفی ہے۔ واپڈا کنی
ثھی كبؿهولے پـ ثزلی کی عبلٌ آهؼًی کی اػائیگی پـ ؿّبهٌؼ ًہیں۔ عبلٌ
هٌبكغ  1991مے  6اؿة ؿوپے پـ هٌزوؼ ہے ،توبم کوىيوں صتیٰة کہ حبلخی
ٹـیجوًل کے كیَلے کے ثبوروػ هؾکوؿٍ ؿهن هیں ثڑھوتـی ًہیں کی گئی۔ مت
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مے اہن ثبت یہ ہے کہ  6اؿة ؿوپے کی ؿهن کی اػائیگی ثھی ٓے ىؼٍ ىیڈول کے
هطبثن ًہیں کی ربتی۔ گقىتہ مبل کی ؿهن کب ثڑا صَہ اوؿ ؿواں هبلی مبل کب
هکول صَہ اثھی تک وارت االػا ہے۔ توبم تـ کوىيوں کے ثبوروػ واپڈا اك
آئیٌی ؽهہ ػاؿی کی ثزبآوؿی هیں هکول ٓوؿ پـ ًبکبم ؿہب۔ اك ؿهن کی ػؼم اػائیگی
مے ہوبؿی هٌَوثہ ثٌؼی اوؿ ومبئل کی تونین کب ػول ثـی ٓـس هتبحـ ہوؿہب ہے۔
هیں اك هؼقف ایواى کی ومبٓت مے وكبهی صکوهت رو حبلخی کے ػول هیں
ّبهي تھی ،مے گقاؿه کـتب ہوں کہ آئیي پبکنتبى کی پبمؼاؿی کـتے ہوئے اك
ٍوثے کو ثال تبعیـ اك کب آئیٌی صن ػیب ربئے۔ ہویں اهیؼ ہے کہ وكبهی صکوهت ًہ
ٍـف توبم وارجبت کی اػائیگی کـے گی ثلکہ هٌزوؼ  6اؿة ؿوپے کی ؿهن کو
هوروػٍ وهت کے توبّوں کے هطبثن ثڑھبئے گی۔ ہویں هقیؼ اهیؼ ہے کہ وكبهی
صکوهت اك هنئلے کب هبثل ػول صل ًکبل کـ ٍوثے اوؿ وكبم کے ػؿهیبى
اػتوبػ کے كوؼاى کو عتن کـًے هیں اپٌب کـػاؿ اػا کـے گی۔

اًـری ایوـرٌنی
رٌبة مپیکـ پوؿاهلک تواًبئی کے ىؼیؼ ثضـاى مے ػوچبؿ ہے،
ٍوثے کی ٌٍؼت و صـكت کب پہیہ ربم ہے رل کے ًتیزے هیں ثے ؿوفگبؿی
هیں اّبكہ ًبهبثل ثـػاىت صؼوں کو چھو ؿہب ہے۔  Energy crisisاى صبالت هیں
ًیيٌل میکوؿٹی کے ثـاثـ اہویت اعتیبؿ کـچکی ہے۔ اٹھبؿہویں تـهین کی
هٌظوؿ ی کے ثؼؼ ثھی هلک هیں ثزلی کی پیؼاواؿ ،تـمیل اوؿ تونین کی ثڑی ؽهہ
ػاؿی اة ثھی وكبم کے پبك ہے۔ ٍوثبئی صکوهت هلیل ومبئل کے ثبوروػ اپٌے
ػوام کی هؼػ کیلئے رٌگی عطوٓ پـ لوڈىیڈًگ کے هنئلے مے ًجـػآفهب ہوًے
کیلئے پـ ػقم ہے۔ اى صبالت هیں صکوهت ًے ٍوثے هیں اًـری ایوـرٌنی
ًبكؾ کـًے کب كیَلہ کیب ہے رل کے هطبثن ػومـے هٌَوثوں کی ثزبئے
تواًبئی کے هٌَوثوں کو اولیت ػی ربئیگی۔ ثیٌک آف عیجـ کی امالهی ثیٌکبؿی
کے تؼبوى مے پي ثزلی کے چھوٹے هٌَوثے ىـوع کئے ربئیں گے۔ اك
هوَؼ کیلئے پـائیویٹ میکٹـ کو امالهی ثیٌکبؿی مے ىـاکت کی ثٌیبػ پـ
مـهبیہ کبؿی کی ػػوت ػی ربئے گی۔
تبلیبں
رٌبة مپیکـ آئٌؼٍ هبلی مبل هیں پي ثزلی کے ػو هٌَوثے هچئ اوؿ
ؿًولیہ پیؼاواؿ ىـوع کـػیں گے اوؿ اى مے هـیجب ًا  20هیگبواٹ ثزلی صبٍل
ہوگی۔ اك ٓـس  457هیگبواٹ کے هقیؼ چبؿ ثڑے هٌَوثے رو وكبهی صکوهت
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کی هٌظوؿی کے هٌتظـ ہیں ،اى ىبء هللا آئٌؼٍ مبل اى پـ کبم ىـوع کـػیب ربئے گب۔
اى هٌَوثوں هیں  150هیگبواٹ ىـهئی 144 ،هیگبواٹ ىيگئی فًؼولی132 ،
هیگبواٹ ىوگومي اوؿ  31هیگبواٹ کوٹو کے هٌَوثے ىبهل ہیں۔ هیں اك
ایواى کے تومٔ مے وكبهی صکوهت مے ثھی اپیل کـتب ہوں کہ وٍ ًبفک
ٍوؿتضبل اوؿ ومیغ تـ هوهی هلبػ کے پیو ًظـ توبم  Formalitiesمے ٍـف
ًظـ کـتے ہوئے ًہ ٍـف اى هٌَوثوں کی كی اللوؿ هٌظوؿی ػے ثلکہ آئٌؼٍ
ثزلی کے هٌَوثوں کی رلؼ اف رلؼ هٌظوؿی کیلئے ثھی ایک ثہتـ الئضہ ػول
هـتت کـے۔
رٌبة مپیکـ آئٌؼٍ هبلی مبل اى هٌَوثوں کینبتھ مبتھ ػیگـ پي ثزلی
کے هٌَوثوں کی رلؼ تکویل کیلئے مبالًہ تـهیبتی پـوگـام کے ػالوٍ ہبئیڈل
ڈیویلپوٌٹ كٌڈ مے ثھی لگ ثھگ  2اؿة ؿوپے عـچ کئے ربئیں گے۔ پي ثزلی
هٌَوثوں کے ػالوٍ ٍوثبئی صکوهت ًے تواًبئی کے ػیگـ ومبئل کو ثھی
ثـوئے کبؿ الکـ ثزلی پیؼا کـًے کی هٌَوثہ ثٌؼی کی ہے۔ چوًکہ هللا ؿة
الؼقت ًے اك ٍوثے کو ہبئیڈل ومبئل کینبتھ مبتھ تیل و گیل کے ومیغ ؽعبئـ
مے ثھی ًواف ؿکھب ہے اوؿ آئیي ًے ثھی ٍوثے کی ّـوؿیبت پوؿا کـًے
کیلئے امے تـریش کب صن ػیب ہے ،املئے کوہبٹ یب کـک کے ؽعبئـ کے ًقػیک
 200هیگبواٹ کے ایک گیل پبوؿ تھـهل ثزلی گھـ کی  Feasibilityاوؿ تؼویـ
ىـوع کـًے کی ثھی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ ٍوثبئی صکوهت یہ موزھتی ہے کہ ؿوایتی ؽؿائغ کے
ػالوٍ ػیگـ ؿیـ ؿوایتی ؽؿائغ یؼٌی هتجبػل هبثل تزؼیؼ تواًبئی کب كـوؽ وهت کی
اہن ّـوؿت ہے۔ ) Alternate Renewable Energy (AREکی ربًت اولیي
اهؼام کے ٓوؿ پـ ًہ ٍـف  10هیگبواٹ کے ایک مولـ پبوؿ پالًٹ پـ آئٌؼٍ هبلی
مبل هیں کبم ىـوع کیب ربئے گب ثلکہ امے ڈیڑھ مبل کی هغتَـ هؼت هیں اى ىبء
هللا تؼبلیٰة هکول کیب ربئے گب۔ مبتھ ہی مبتھ  50هیگبواٹ کے ایک هقیؼ مولـ
پالًٹ کی تؼویـ کـًے کیلئے ایک ربئقٍ ؿپوؿٹ پـ کبم ىـوع کیب ربئے گب۔ ہوا
کی هوت ثزلی پیؼا کـًے کب ایک اہن ؽؿیؼہ ہے ،اك هوَؼ کیلئے ایک تلَیلی
ربئقٍ ؿپوؿٹ پـ کبم ىـوع کیب ربئے گب اوؿ مبتھ ہی  10هیگبواٹ کے ایک پبئلٹ
پـاریکٹ پـ کبم ىـوع کـًے کی ثھی تزویق ہے۔

27

رٌبة مپیکـ ٍوثے کی ثزلی کی ٓلت پوؿا کـًے اوؿ مبتھ ہی مبتھ
ثڑے ىہـوں کے  Urban wasteکو تلق کـًے کیلئے ایک ػو هیگبواٹ کے
پبئلٹ ثبئیو هبك پبوؿ پالًٹ پـ کبم ىـوع کـًے کی ثھی تزویق ہے۔
ثیي االهواهی تضوین کے هطبثن ثبئیو ڈیقل کی پیؼاواؿ ثھی تواًبئی کے
صَول کب ایک اہن ؽؿیؼہ ہے۔ ٍوثے هیں ثبئیو ڈیقل کی پیؼاواؿی ٍالصیت کب
اًؼافٍ کـًے کیلئے ایک هبڈل یب رٹـوكہ كبؿم  Jetropha Farmکے هیبم کی
ثھی تزویق ہے۔
 18هیگبواٹ پیہوؿ ہبئیڈل پبوؿ پالًٹ رل کب Power Purchase
 Agreementتؼطل کب ىکبؿ ہے ،اك کی ثزلی منتے ػاهوں ٌٍؼتکبؿوں کو
هہیب کـًے کے ایک هٌَوثے پـ ثھی هٌبمت كوؿم پـ ؿوؿ کیب ربؿہب ہے۔
تبلیبں
رٌبة مپیکـ ٍوثے کے اًؼؿ رلؼ اف رلؼ ایک تیل ٍبف کـًے والی
رؼیؼ ؿیلبئٌـی هبئن کی ربئے گی رل کی یوهیہ پیؼاواؿ اى ىبء هللا تؼبلیٰة  40ہقاؿ
ثیـل ہوگی۔ اك ملنلے هیں پبکنتبى مٹیٹ آئل کینبتھ ػمتبویقی یبػػاىت پـ
ػمتغٔ کئے ربچکے ہیں اوؿ رلؼ ہی ّلغ کوہبٹ هیں  Feasibilityکے ثؼؼ
ؿیلبئٌـی کی تؼویـ ىـوع کی ربئے گی روکہ پجلک پـائیویٹ پبؿٹٌـىپ کے
هبڈل پـ ہوگی رل کیلئے صنت ّـو ؿت اے ڈی پی کے ػالوٍ ػیگـ كٌڈف مے
ثھی ایک اؿة ؿوپے تک کی مـهبیہ کبؿی کی ربئے گی۔ اك ؿیلبئٌـی کے
هٌَوثے مے تیل و گیل پیؼا کـًے والے ػالهوں ثبلغَوً کوہبٹ،
ىـیکـٍ ،کـک اوؿ ہٌگو وؿیـٍ کے میٌکڑوں تـثیت یبكتہ ًورواًوں کیلئے
ؿوف گبؿ کے هواهغ یویٌی ثٌبئے ربئیٌگے۔
رٌبة مپیکـ رینب کہ ہن ربًتے ہیں کہ کئی هلکی اوؿ ثیي االهواهی
کوپٌیبں ٍوثے هیں تیل و گیل کی تاله و پیؼاواؿ هیں هَـوف ہیں تبہن هؼؿتی
ومبئل کجھی ثھی ال هتٌبہی ًہیں ہوتے املئے یہ ّـوؿی ہے کہ ٍوثہ عوػ ثھی
اپٌے ومبئل کے ثھـپوؿ امتؼوبل اوؿ اك مے هٌنلک هٌبكغ ثغو کبؿوثبؿ مے
ٍضیش كبئؼٍ صبٍل کـے۔ عیجـ پغتوًغوا آئل ایٌڈ گیل کوپٌی کے ثقًل پالى کی
ؿوىٌی هیں ٍوثبئی صکوهت توـیجب ًا  2اؿة ؿوپے تک کی مـهبیہ کبؿی کـے
گی رل کے ثؼؼ یہ کوپٌی تیل و گیل کی تاله و پیؼاواؿ کے میکٹـ هیں
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مـگـهیبں ىـوع کـػے گی اوؿ ثڑی ای ایٌڈ پی کوپٌیوں کو کٌوؤں کی کھؼائی
اوؿ  Siesmic surveyکی مہولیبت هہیب کـًب ىـوع کـیگی اى ىبء هللا۔ اك
ٓـس ایک هٌبكغ ثغو ٌٍؼت مے ٍوثبئی صکوهت کے ؿیوًیو هیں عبٓـ عواٍ
اّبكہ ہوگب۔
رٌبة مپیکـ تواًبئی ایوـرٌنی کے ایزٌڈے هیں کن اف کن  100اینے
ػیہبتوں ري کی گـڈ امٹیيٌوں تک ؿمبئی هيکل ہے ،کو ىونی تواًبئی کے
منٹن هہیب کئے ربًے کی ثھی تزویق ہے۔
مـکبؿی ػكبتـ هیں ثزلی کے امتؼوبل هیں کوی الًے کی ربًت پہال هؼم
اٹھبتے ہوئے گـیي میکـٹـیٹ کے هیبم کب هٌَوثہ ثھی آئٌؼٍ هبلی مبل کیلئے
فیـ ؿوؿ ہے رل کے تضت مول میکـٹـیٹ پيبوؿ کب اًـری آڈٹ کـًے کے
ثؼؼ امے مولـ تواًبئی پـ هٌتول کـًے کی هٌَوثہ ثٌؼی کی گئی ہے۔ امی ٓـس
مٹـیٹ الئٹل پـ آًے والے ایک ثڑے ربؿیہ عـچے مے گلوعالٍی کیلئے
اًـری ایٌڈ پبوؿ ڈیپبؿٹوٌٹ کو هضکوہ ثلؼیبت کے اىتـاک مے امٹـیٹ الئٹل
کو ىونی تواًبئی پـ هٌتول کـًے کب ایک هٌَوثہ ثھی ثٌبیب گیب ہے رل کیلئے
اثتؼائی ٓوؿ پـ  100هلیي ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ تواًبئی کے اینے توـیجب ًا 28هٌَوثوں کو ىـوع کـًے
کی ؿـُ مے اے ڈی پی هیں  1527هلیي ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے،
مبتھ ہی مبتھ اى هٌَوثوں کی اہویت کے پیو ًظـ ػیگـ هوروػ كٌڈف هیں مے
ثھی لگ ثھگ  3اؿة ؿوپے کی عطیـ ؿهن اى هٌَوثوں کیلئے صنت ّـوؿت
كـاہن کی ربئے گی۔ اك هوَؼ کیلئے ہبئیڈل ڈیویلپوٌٹ كٌڈ ایکٹ هیں ّـوؿی
تـاهین کی ربئیں گی۔
اًـری ایوـرٌنی کی ؿوىٌی هیں ثطوؿ  Special initiativeثیٌک آف
عیجـ کو  300هلیي ؿوپے كـاہن کئے ربئیں گے رل مے مولـ پیٌل اوؿ ػیگـ
هتؼلوہ آالت کی ػؿآهؼ اوؿ هوبهی مطش پـ تیبؿی کو كـوؽ ػیٌے کیلئے عیجـ
پغتوًغوا کے هیٌوكیکچـؿف اهپوؿٹـف کو آمبى هـّے ربؿی کئے ربئیں گے
تبکہ هتجبػل تواًبئی کی اك هبؿکیٹ کو پـواى چڑھبیب ربمکے۔
رٌبة مپیکـ ثزلی کی پیؼاواؿ کے ػالوٍ ثزلی کی تـمیل و تونین کے
ًظبم کی ربًت تورہ ػیٌب ثھی اًتہبئی ّـوؿی ہے۔ یہ ٍوثبئی صکوهت ثزلی کی
تونین کبؿ کوپٌی پینکو کینبتھ ہـ هوکي تؼبوى کینبتھ مبتھ ایک ٹبمک كوؿك
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ثٌبًے کب اػالى کـتی ہے رو ثزلی کی تـمیل اوؿ تونین کے هؼیبؿ هیں ثہتـی پیؼا
کـًے کیلئے ربهغ ملبؿىبت هـتت کـے۔ اك هوَؼ کیلئے  10هلیي ؿوپے
هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔

ایزوکیيي ایوـرٌنی
اة هیں ایزوکیيي ایوـرٌنی کب اػالى کـتب ہوں۔ رٌبة مپیکـ صکوهت
کب یہ هَون اؿاػٍ ہے کہ ًظبم تؼلین هیں ثہتـی الًے کیلئے کنی ؿکبوٹ کو صبئل
ًہیں ہوًے ػیب ربئے گب۔ اك صکوهت کب ػقم ہے کہ ’پڑھے گب عیجـ پغتوًغوا تو
تبلیبں ًبعواًؼگی کے عالف یہ صکوهت
ثڑھے گب عیجـ پغتوًغوا‘ ،
تؼلیوی ایوـرٌنی کے ًلبؽ کب اػالى کـتی ہے۔ ہن ًبعواًؼگی کو اپٌب مت مے ثڑا
ػىوي موزھتے ہیں ،لہؾا هیں اك ایواى کو یویي ػالتب ہوں کہ تجؼیلی کے ًؼـٍ پـ
هٌتغت یہ صکوهت ًبعواًؼگی کے عبتوے کیلئے کوئی ػهیوہ كـوگقاىت ًہیں
کـے گی۔
رٌبة مپیکـ ثھوت مکولوں ،ؿیـ صبّـ امبتؾٍ ،اًتہبئی کن ىـس ػاعلہ
اوؿ ثہت فیبػٍ ىـس اعـاد ،عنتہ صبل اوؿ مہولیبت مے ػبؿی مکولق ،اًتہبئی
کن ىـس ػاعلہٓ ،جوبتی تونین کو كـوؽ ػیٌے واال كـموػٍ ًَبةً ،بهٌ اهتضبًی
ًظبم ،ؿیـ ٍضت هٌؼاًہ هبصول اوؿ اًتظبهی اكنـاى کی ثےصنی چٌؼ اینے
ًبموؿ ہیں ري کب تؼاؿک کئے ثـیـ کنی ثھالئی کی توهغ عبم عیبلی ہے ،املئے
ًظبم تؼلین کے ثڑے پیوبًے پـ اٍالس ہی اچھی تؼلین کی ثٌیبػ ہے۔ یہ صکوهت
یکنبں ًظبم تؼلین کب ًظبم هبئن کـیگی اوؿ تؼلین کو اى ىبء هللا تؼبلیٰة ػبم کـیگی۔
تبلیبں
ٍوثے هیں پہلے مے هوروػ مکولوں هیں مہولیبت ثہن پہٌچبًے کیلئے
اوؿ ٍوثے کے مکول اًڈکل هیں ثہتـی الًے کیلئے ًہ ٍـف مکولوں کی
ایک ربهغ  Mappingکی ربئے گی ثلکہ آئٌؼٍ هٌَوثہ ثٌؼی کیلئے ایک ٹھوك
ثٌیبػ كـاہن کـیگی۔ صکوهت اك اهـ پـ ثھی عَوٍی تورہ ػیگی کہ پہلے مے
هبئن ىؼٍ توبم مکولوں هیں چبؿػیواؿی ،ثزلی و پبًی کی كـاہوی ،پغتہ چھتوں
کے صبهل کوـٍ روبػت ،اّبكی کوـے اوؿ ثیت الغالء کی مہولیبت کو یویٌی
ثٌبیب ربئے۔ اك ٓـس ًہ ٍـف فیبػٍ مے فیبػٍ ٓبلت ػلن صَول ػلن کی ٓـف
ؿاؿت ہوًگے ثلکہ ىـس اعـاد پـ ثھی کٌٹـول پبًے هیں هؼػ هل مکے گی۔ اك
هوَؼ کیلئے ٍوثبئی صکوهت ًے هغتلق مکیووں کے تضت هزووػی ٓوؿ پـ
 2اؿة ؿوپے مے فائؼ ؿهن کب ثٌؼوثنت کـ ؿکھب ہے۔ ٍوثبئی صکوهت اك کے
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ػالوٍ Conditional grantمے ایک اؿة ؿوپے كـاہن کـیگی ،اك ٓـس
هزووػی ٓوؿ پـ اك پـوگـام پـ  3اؿة مے فیبػٍ ؿهن عـچ کی ربئے گی۔
رٌبة مپیکـ ًظبم تؼلین کب ایک ثڑا هنئلہ ًبهٌ ًگـاًی کب ًظبم ہے ،ہـ
مبل کـوڑوں اؿثوں ؿوپے عـچ کـکے مکول کبلذ کی ػوبؿتیں تو تؼویـ کـ
ػی ربتی ہیں هگـ هبًیٹـًگ کے كوؼاى کی ورہ مے وٍ ًتبئذ صبٍل ًہیں ہو پبتے
ري کی مت عواہو کـتے ہیں۔ اك هوَؼ کیلئے  500ؿیـ ربًجؼاؿ هبًیٹـف پـ
هيتول ایک رؼیؼ هبًیٹـًگ ًظبم تيکیل ػیب رب ؿہب ہے رل کے ؽؿیؼے تؼلیوی
اػاؿوں اوؿ اًتظبهی ػكبتـ کی ثھـپوؿ ربًچ و ًگـاًی یویٌی ثٌبئی ربئے گی۔ اك
هوَؼ کیلئے  500هلیي ؿوپے کی ؿهن هہیب کی رب ؿہی ہے۔
رٌبة مپیکـ مبتھ ہی مبتھ ایک هنتول تھـڈ پبؿٹی هبًیٹـًگ کب ًظبم
ثھی هتؼبؿف کیب رب ؿہب ہے رل کیلئے  100هلیي ؿوپے کی ؿهن هغتٌ کی رب
ؿہی ہے۔
رٌبة مپیکـ پوؿے ٍوثے هیں یکنبں ًظبم تؼلین ،یکنبں ًَبة
تؼلین ،ىلبف اهتضبًی ًظبم اوؿ مت کیلئے تؼلین کو ثتؼؿیذ یویٌی ثٌبًے کیلئے
هبہـیي تؼلین پـ هيتول عیجـ پغتوًغوا ایزوکیيي کویيي کے هیبم کے ػالوٍ ایک
روائٌٹ ایزوکیيي ایڈوائقؿی کویيي ثھی هبئن کیب رب ؿہب ہے رل کیلئے  20هلیي
ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔
’ستوری د پختونخوا‘ مکین کے تضت ٍوثے هیں واهغ ہـ ثوؿڈ آف
اًٹـهیڈیٹ ایٌڈ میکٌڈؿی ایزوکیيي اوؿ ثوؿڈ آف ٹیکٌیکل ایزوکیيي هیٹـک،
مبئٌل آؿٹل  FA/F Scاوؿ  DBA, DAEاوؿ کبهـك کے اهتضبى هیں پہلی
 10پوفیيي لیٌے والے ٓلجبء اوؿ ٓبلجبت کو  2مبل تک  10ہقاؿ اوؿ  15ہقاؿ
ؿوپے هبہبًہ وظبئق ػیتب ہے رجکہ ہوبؿی صکوهت ًے یہ كیَلہ کیب ہے کہ پہلی
 10کی ثزبئے پہلی  20پوفیيي صبٍل کـًے والے ٓلجبء اوؿ ٓبلجبت کو هبہبًہ
وظیلہ ػیب ربئے گب۔ اك هؼم مے ٍوثے هیں واهغ پجلک میکٹـ کے مکولوں هیں
فیـ تؼلین ؽہیي اوؿ هضٌتی ٓلجبء کی صوٍلہ اكقائی ہوگی۔ اك هوَؼ کیلئے 360
هلیي ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔
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رٌبة مپیکـ عواتیي کی تؼلین کیلئے گقىتہ اػواؿ هیں هٌبمت اهؼاهبت
ًہیں اٹھبئے گئے۔ ًظبم تؼلین هیں اًوالثی اٍالصبت کیلئے عواتیي کی ىـس تؼلین
هیں اّبكہ ّـوؿی ہے۔ املئے اى اّالع هیں رہبں پـ ثچیوں کے مکول کے
ػاعلے کی ىـس ًہ ہوًے کے ثـاثـ ہے ،وہبں مـکبؿی مکولوں هیں ثچیوں کے
ػاعلے پـ هبہبًہ  200ؿوپے كی ٓبلجہ وظیلہ هوـؿ کیب ربئے گب۔ اك هوَؼ کیلئے
مـػمت  100هلیي ؿوپے ؿکھٌے کی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ ىـس تؼلین هیں ثہتـی پـ کوئی موزھوتہ ًہ کـتے ہوئے
صکوهت کی یہ تزویق ہے کہ  500هلیي ؿوپے کی  Seed moneyمے وفیـ
اػلیٰة اًڈوهٌٹ كٌڈ هبئن کیب ربئے گب۔ اك كٌڈ کے ؽؿیؼے اػلیٰة تؼلیوی ػؿمگبہوں،
 Excellenceمٌٹـوں اوؿیوًیوؿمٹیوں هیں اہن ىؼجوں هیں هنتضن ٓلجبء کی
اػلیٰة تؼلین کیلئے اّبكی میٹیں اوؿ وظبئق هغتٌ کئے ربئیں گے اوؿ هؾکوؿٍ
كٌڈ مے اى ٓلجبء کے تؼلیوی اعـاربت ثـػاىت کئے ربئیں گے۔
رٌبة مپیکـ ’روخانه پختونخوا پروګرام‘ کے تضت اى ػالهوں کے
ؿـیت ٓلجبء رہبں پـ مـکبؿی مکول هوروػ ًہیں ہیں ،کو پـائیویٹ مکولوں
هیں پڑھٌے کیلئے كیل کی اػائیگی ثـاٍ ؿامت پـائیویٹ مکولوں کو کی ربتی
ہے۔ اك ػائـٍ کبؿ کو هقیؼ ومؼت ػی ربئے گی رل کیلئے  800هلیي ؿوپے کی
ؿهن هہیب کی گئی ہے۔ ػالوٍ افیں ٍوثے کے ؿـیت هقػوؿ ،رلبکو ،ثھٹہ
هقػوؿوں اوؿ ػیہبڑی ػاؿ ارـت هٌؼوں اوؿ ثیواؤں کے ثچوں کو ثھی ثـاثـی
کی ثٌیبػ پـ تؼلین صبٍل کـًے کب هوهغ كـاہن کـًے کیلئے ’اهـاء كـوؽ تؼلین
مکین‘ کے ًبم مے ایک ًیب پـوگـام ىـوع کیب رب ؿہب ہے رل کے ؽؿیؼے کچی
آثبػیوں ،ؿـیت ثنتیوں اوؿ پنوبًؼٍ ػالهوں کے ؿہبئيی اى ثچوں کو ىلبف
ٓـیوے مے هٌتغت کـػٍ  100پـائیویٹ مکولوں هیں پـائوـی ،هڈل اوؿ
میکٌڈؿی مطش کی روبػتوں هیں ػاعلے اوؿ كیل کیلئے’واؤچـ‘ ربؿی کئے
ربئیں گے۔ اك هوَؼ کیلئے  500هلیي کی ؿهن هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ پہلے مے هوروػ ایزوکیيي كبؤًڈیيي کی رلؼ اف رلؼ
تٌظین ًو کی ربئے گی۔ تٌظین ًو کے ثؼؼ ایزوکیيي كبؤًڈیيي کے ؽهے پـائوـی
اوؿ میکٌڈؿی مکولوں هیں کن اف کن مـوك ڈیلیوؿی مٹیٌڈؿڈ کب تؼیي ،ایک ؿیـ
ربًجؼاؿ اوؿ ىلبف اهتضبًی ًظبم کے ًلبؽ کیلئے تزبویق هـتت کـًب ،ىؼجہ تؼلین
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هیں توبم مٹیک ہولڈؿف کو پبلینی مطش پـ ىبهل کـًب اوؿ Participatory

 approachپـ ػولؼؿآهؼ کو یویٌی ثٌبًب ىبهل ہے۔ اك هؼ هیں ڈوًـف کی هؼػ مے
 500هلیي ؿوپے کب ایک مکول كٌڈ هبئن کـًے کی ثھی تزویق ہے۔
هؾکوؿٍ ثبال كٌڈ مے اى ػالهوں هیں رہبں کنی ثھی ورہ مے مـکبؿی
مکول کب هیبم هيکل ہے ،پـائیویٹ میکٹـ کو مکول هبئن کـًے هیں هبلی هؼػ ثھی
كـاہن کی ربئے گی۔
رٌبة مپیکـ ٍوثے کے ثؼِ پہبڑی اوؿ ػىواؿ گقاؿ ػالهوں هیں
عواتیي مپـوائقؿی مٹبف ثيوول ڈی ای اوف ،ڈی ڈی ای اوف اے ڈی ای اوف اپٌی
تؼیٌبتی مے صتی االهکبى ثچٌے کی کوىو کـتی ہیں ،اك کی رہبں ثڑی ورہ
ػوؿ ػؿاف اوؿ ػىواؿ گقاؿ ػالهے ہیں ،رہبں اًہیں اینی کوئی هـاػبت ًہیں ػی
ربتی رو اى کیلئے پـکيو ہو۔ عواتیي مپـوائقؿی مٹبف کی ػؼم هوروػگی هیں
ًظبم تؼلین کب هتبحـ ہوًب ایک كطـی ػول ہے۔ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت ًے اك
هنئلے پـ هبثو پبًے کیلئے عواتیي مپـوائقؿی مٹبف کو ایک مبل کیلئے
آفهبئيی ٓوؿ پـ اى کی هوروػٍ ثٌیبػی تٌغواٍ کب پچبك كیَؼ مپیيل االؤًل
ػیٌے کب كیَلہ کیب ہے ،ایک مبل کے ثؼؼ تنلی ثغو کبؿکـػگی پـ هؾکوؿٍ
االؤًل کو آئٌؼٍ کیلئے ربؿی ؿکھٌے کب كیَلہ کیب ربئے گب۔ اى اّالع هیں
کوہنتبى ،ثٹگـام ،توؿ ؿـ ،لوئـ ػیـ ،اپـ ػیـ ،ىبًگلہ اوؿ ٹبًک ىبهل ہیں۔ اك
هوَؼ کیلئے آئٌؼٍ هبلی مبل کے ثزٹ هیں  15هلیي ؿوپے کی ؿهن هغتٌ کـًے
کی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ اى چیؼٍ چیؼٍ هٌَوثوں اوؿ  Special initiativesکے
ػالوٍ اے ڈی پی هیں ثھی تؼلین کے ىؼجے هیں ىبهل  97هٌَوثوں کیلئے هبلی
مبل  2013-14هیں  13اؿة  82کـوڑ  96الکھ ؿوپے هغتٌ کئے گئے ہیں ري
مے ػؿد ؽیل اہؼاف ثھی صبٍل کئے ربئیں گے


یؼٌی ٍوثے هیں ً 100ئے پـائوـی مکولق هبئن کئے ربئیں گے۔



 50پـائوـی مکولوں کو هڈل اوؿ  50هڈل مکولوں کو ہبئی مکولوں کب

ػؿرہ ػیب ربئے گب رجکہ  25ہبئی
مکولوں کو ہبئـ میکٌڈؿی مکولوں کب ػؿرہ ػیب ربئے گب۔
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 500اّبكی کالك ؿوهق کی تؼویـ اوؿ  500پـائوـی مکولوں هیں

ثٌیبػی مہولیبت کی كـاہوی کو
هوکي ثٌبیب ربئے گب۔
کیڈٹ کبلذ موات كیق  IIاوؿ کـًل ىیـ عبى ىہیؼ کبلذ ٍواثی كیق  IIپـ کبم

ىـوع کیب ربئے گب۔
اینے کبلزق روکہ ؿیـ تـهیبتی ثٌیبػ پـ هبئن کئے گئے تھے یب کـایہ کی

اى کیلئے ػوبؿتوں کو تؼویـ کیب ربئے گب۔
ػوبؿتوں هیں ىـوع کئے گئے ہیں،
ىؼجہ اػلیٰة تؼلین کے تضت ٍوثے هیں مـکبؿی الئجـیـیوں کی تؼویـ

کی ربئے گی۔
ثہتـ کبؿکـػگی پـ امبتؾٍ کو اًؼبم مے ًوافا ربئے گب۔


ٍضت کیلئے اًوالثی اهؼاهبت
رٌبة مپیکـ عیجـ پغتوًغوا کی ًئی صکوهت ًے الیکيي هہن کے ػوؿاى کئے
گئے وػؼے ایلبء کـًے کی ؿـُ مے ٍضت کے ىؼجے هیں اًوالثی
اٍالصبت الًے کب كیَلہ کیب ہے۔ پہلے هؼم کے ٓوؿ پـ اى اّالع هیں رہبں پـ
پنوبًؼگی اوؿ ؿـثت کی ىـس فیبػٍ ہے ،وہبں عٔ ؿـثت مے ًیچے ىـس آهؼًی
کے صبهل  20كیَؼ ىہـیوں کیلئے ایک ہیلتھ اًيوؿًل مکین کب ارـاء کیب رب ؿہب
ہے۔ اك مکین کے ؽؿیؼے ربى لیوا ثیوبؿیوں هخالًا کیٌنـ ،ایڈف ،اهـاُ گـػٍ اوؿ
اهـاُ رگـ کب ػالد هلت ہوگب۔ هضکوہ ٍضت اك مکین کب الئضہ ػول رلؼ ٓے
کـیگب اوؿ آئٌؼٍ هبلی مبل هیں امے اى ىبء هللا ًبكؾ کیب ربئے گب۔ اك هوَؼ کیلئے
آئٌؼٍ هبلی مبل کے ثزٹ هیں  500هلیي ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔
اًنولیي ثیٌک کب هیبم رٌبة مپیکـ اة هیں ىوگـ کے هـیْوں کیلئے اػالى
کـًب چبہتب ہوں۔ ؽیبثیطل کی هہلک ثیوبؿی ًے ثڑی تؼؼاػ هیں هـیْوں کو اپٌی
لپیٹ هیں لے ؿکھب ہے۔ ؿـیجوں اوؿ ًبػاؿ هـیْوں کب ثـوهت اوؿ ٍضیش ػالد
ًہ ہوًے کے مجت گـػوں ،ػل کب ػوؿٍ ،گیٌگـیي کے ثبػج پبؤں کب ًبکبؿٍ ہوًب
اوؿ ًبثیٌبئی رینے اهـاُ کب ىکبؿ ہوتے ہیں۔ ؿـثت کے هبؿے هـیِ
اًنولیي کی مہولت مے امتلبػٍ ًہیں کـ مکتے۔ ؽیبثیطل رہبں اینے ؿـیت
هـیْوں کو ؿـیت مے ؿـیت تـ ثٌبتی ہے ،وہبں وٍ مومبئٹی پـ ثورھ ثي ربتے
ہیں۔ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت ؽیبثیطل پـ هبثو پبًے اوؿ ؿـیت و ًبػاؿ هـیْوں
کو اًنولیي کی هلت كـاہوی کیلئے ’اًنولیي ثـائے فًؼگی‘ کے ًبم مے ایک
 Special initiativeىـوع کـًے کب اػالى کـتی ہے رل کیلئے  25هلیي ؿوپے
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كـاہن کـًے کی تزویق ہے۔ هؾکوؿٍ پـوگـام پـ ػولؼؿآهؼ اوؿ ًگـاًی کے
كـائِ صیبت آثبػ هیڈیکل کوپلیکل کے اهـاُ ؿؼوػ  Endocrinologyکی
واؿڈ کے مـثـاٍ کو موًپے ربئیں گے رو صیبت آثبػ هیڈیکل کوپلیکل کے
ػالوٍ ڈمٹـکٹ ہیڈ کواؿٹـف ہنپتبلوں هیں اك پـوگـام کی ػیکھ ثھبل کـیٌگے۔
اك كیَلے مے  15ہقاؿ مے فاہؼ هـیْوں کو كبئؼٍ ہوگب۔ اك پـوگـام کو ڈی
ایچ کیو ہنپتبلوں تک ثھی تومیغ ػی ربئے گی۔
رٌبة مپیکـ ًئی صکوهت اك اهـ کو یویٌی ثٌبئے گی کہ ثیوبؿیوں کے ػالد
کینبتھ مبتھ ثیوبؿیوں کے تؼاؿک کیلئے ثھی ٹھوك هٌَوثہ ثٌؼی کی ربئے۔ اگـ
ػؿمت اهؼاهبت کئے ربئیں تو ثیوبؿیوں کب هجل اف وهت تؼاؿک کـکے ثیوبؿی پـ
اٹھٌے والے ثڑے اعـاربت مے ثچب رب مکتب ہے۔ عواتیي کے ػوؿاى فچگی
ىـس اهوات کے مؼثبة کیلئے آئٌؼٍ هبلی مبل هیں عَوٍی اًتظبهبت Special
 initiativeکے تضت  300هلیي ؿوپے کی عطیـ ؿهن هغتٌ کـًے کی تزویق
ہے۔ اك كٌڈ کے ؽؿیؼے اى  10اّالع هیں رہبں فچگی کے ػوؿاى عواتیي کی
ىـس اهوات ثہت فیبػٍ ہیں ،وہبں عٔ ؿـثت مے ًیچے گھـاًوں کی عواتیي کو
هنتٌؼ ڈاکٹـوں مے ہـ تیي هبٍ هیں ایک ثبؿ هؼبئٌہ کـاًے پـ هجلؾ  200ؿوپے کی
هؼػ كـاہن کی ربئے گی۔ امی ٓـس والػت کے وهت ہنپتبل یب هنتٌؼ هڈوائق کے
پبك ربًے کی ٍوؿت هیں ایک ہقاؿ کی ًوؼ هؼػ كـاہن کی ربئے گی۔ اك اهؼام کب
هوَؼ عواتیي کو اى ػینی ٹوٹکوں مے هضلوظ کـًب ہے رل پـ ػولؼؿآهؼ کی
ٍوؿت هیں ػوؿاى والػت پیچیؼگیوں کے مجت عواتیي کی فًؼگی کو عطـات
الصن ہوتے ہیں۔
رٌبة مپیکـ ثچوں کی ىـس اهوات پـ هبثو پبًے کیلئے ٍوثبئی صکوهت کی
تزویق ہے کہ  10پنوبًؼٍ
تـیي اّالع هیں  Immunization courseهکول کـًے پـ ىـس ؿـثت مے
ًیچے گھـاًوں کو ایک ہقاؿ ؿوپے كی ثچہ  Incentiveكـاہن کیب ربئے۔ اك
هوَؼ کیلئے آئٌؼٍ هبلی هیں  200هلیي ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ پيبوؿ مویت توبم ّلؼی ہیڈکواؿٹـف کے مـکبؿی ہنپتبلوں کی
ایوـرٌنی واؿڈف کی ثھی رؼیؼ عطوٓ پـ تٌظین ًو کی ربئے گی اوؿ اًہیں رؼیؼ
مہولیبت مے آؿامتہ کیب ربئے گب ،رہبں ایوـرٌنی هیں الئے گئے هـیْوں کب
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هلت ػالد کیب ربئے گب۔ اك ػقم کو ػولی ربهہ پہٌبًے کی ؿـُ مے آئٌؼٍ هبلی
مبل کے ثزٹ هیں ایک اؿة ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔ هقیؼ ثـآں
ٍوثے هیں واهغ توبم  Tertiaryہنپتبلوں هیں هٌیزوٌٹ کو رؼیؼ عطوٓ پـ
امتواؿ کـًے کیلئے پـوكیيٌل اًتظبهی هؼیبؿ هبئن کئے ربئیں گے۔ هبؿکیٹ مے
اینے پیيہ وؿ اوؿ تزـثہ کبؿ ایڈهٌنٹـیٹـف تؼیٌبت کئے ربئیں گے رو اى
ہنپتبلوں کی صبلت کو ثؼل مکیں اوؿ ػوام کو هؼیبؿی ٓجی مہولیبت هہیب کـیں۔
رٌبة مپیکـ اى عَوٍی اهؼاهبت کے ػالوٍ هضکوہ هٌَوثہ ثٌؼی و تـهیبت
کو ہؼایت کی گئی ہے کہ وٍ ٍضت کے ىؼجے کی هکول’اووؿ ہبلٌگ‘ کیلئے
ایک ربهغ هٌَوثہ تیبؿ کـے۔ اك هٌَوثے کے تضت هضکوہ ٍضت کینبتھ
هلکـ مـکبؿی ػالد گبہوں هیں مـوك ڈیلیوؿی کے ثٌیبػی هؼیبؿوّغ کئے
ربئیں گے۔ مـکبؿی ػالد گبہوں هیں کویوًٹی ہیلتھ پـوگـام هتؼبؿف کـایب
ربئے اوؿ ثی ایچ یو کو کویوًٹی ہیلتھ مٌٹـ هیں تجؼیل کـ ػیب ربئے۔ اك هٌَوثے
کے تضت ًہ ٍـف ثی ایچ یو اوؿ آؿ ایچ می هیں تومیغ اوؿ تـهی کے اهؼاهبت پـ
هقیؼ تضوین کی ربئے گی ثلکہ ایک ربهغ ً Referral systemبكؾ کـًے کیلئے
ثھی ٹھوك اهؼاهبت کئے ربئیں گے۔ اك اًوالثی هٌَوثے کے تضت اى پبًچ تب آٹھ
اّالع هیں رہبں ٍضت کی ٍوؿتضبل تنلی ثغو ًہیں ہے ،ایک هـثوٓ ہیلتھ
کیئـ پـوگـام وّغ کیب ربئے گب اوؿ اك پـ هکول ػولؼؿآهؼ ثھی کیب ربئے گب۔
امی هٌَوثے کے تضت پنوبًؼٍ اّالع هیں ىیـعواؿ اوؿ پبًچ مبل مے کن ػوـ
ثچوں هیں ؿؾائی ّـوؿیبت پوؿا کـًے کے صوالے مے ثھی ایک ًیوٹـیيي
پـوگـام تـتیت ػیب ربئے گب۔ اك هٌَوثے کے تضت ایک تلَیلی مـوے ثھی
کـایب ربئے گب تبکہ ٍوثے هیں ٍضت مے هتؼلن اػؼاػ و ىوبؿ ٍضیش ٓوؿ پـ
هـتت کئے رب مکیں اوؿ ٍوثے کے هغتلق اّالع کی ثیوبؿیوں کے صوالے
مے  Mappingکی رب مکے اوؿ مبتھ ہی مبتھ یہ کوىو ثھی کی ربئے گی کہ
آئٌؼٍ تیي هبلی مبلوں هیں پـائیویٹ میکٹـ کے اىتـاک مے ٍوثے هیں ًـموں
اوؿ پیـا هیڈیکل مٹبف کی تؼؼاػ هیں عبٓـ عواٍ اّبكہ کیب ربمکے۔ ٍوثے هیں
ًظبم ٍضت هیں واّش ثہتـی الًے کی ؿـُ مے ہیلتھ كبؤًڈیيي کو ثھی هقیؼ
هتضـک اوؿ كؼبل ثٌبیب ربئے گب۔
رٌبة مپیکـ ػالوٍ افیں ٍوثے هیں کیٌنـ اوؿ ہیپبٹبئٹل می کے
ؿـیت اوؿ ًبػاؿ هـیْوں کے ػالد هؼبلزے کی مہولیبت كـاہن کـًے کیلئے
پہلے مے ربؿی هٌَوثوں کو ربؿی ؿکھب ربئے گب۔ کیٌنـ کے ػالد کیلئے
 500هلیي ؿوپے اوؿ ہیپبٹبئٹل می کے هـیْوں کے ػالد کیلئے  175هلیي
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مے فیبػٍ ؿهوم ػمتیبة ہے رٌہیں ىلبف اًؼاف هیں ؿـیجوں اوؿ ًبػاؿ هـیْوں
پـ عـچ کیب ربئے گب۔ امی ٓـس ٍوثہ ثھـ هیں ًـمٌگ کے هؼیبؿ کوثہتـ ثٌبًے
کیلئے ًـموں کی اػلیٰة تؼلین اوؿ تـثیت کب پـوگـام اگلے تیي مبلوں کیلئے ربؿی
ؿکھب ربئے گب رل کیلئے هزووػی ٓوؿ پـ  400هلیي ؿوپے مے فائؼ ؿهن
ػمتیبة ہے۔
رٌبة مپیکـ هْـ ٍضت اوؿ هالوٹ ىؼٍ اىیبئے عوؿػًی کی
كـوعت پـ پبثٌؼی لگبئی ربئےگی۔ اك صوالے مے هضکوہ ٍضت هغتلق
اٍالصبتی پـوگـام پـ ػول پیـا ہے تبکہ ٍضت کی مہولیبت کی كـاہوی کو
هنتضکن کیب ربمکے۔ ربؿی اًلـمٹـکچـ هٌَوثوں کی تکویل ،اًنبًی ومبئل
کی تـهی اوؿ هؤحـ ًگـاًی کے ًظبم پـ فوؿ ػیب گیب ہے۔ اك کینبتھ مبتھ هبں اوؿ
ثچے کی ٍضت اوؿ هتؼؼی ثیوبؿیوں کب تؼاؿک ثھی تـریضبت هیں ىبهل ہیں۔
ثٌیبػی ٍضت کی مہولیبت کویوًٹی کی مطش پـ  55كیَؼ مے  80كیَؼ تک
ثڑھبًے اوؿ هـاکق ٍضت پـ ثٌیبػی ٍضت کی مہولیبت کی كـاہوی کیلئے
ثیـوًی اهؼاػ مے ایک ًیب پـوگـام ’‘Integration of Vertical Program
ىـوع کیب ربئے گب۔ مبالًہ تـهیبتی پـوگـام  2013-14هیں اك ىؼجے کے 98

هٌَوثوں کیلئے  7اؿة  99کـوڑ اوؿ  81الکھ ؿوپے هغتٌ کئے گئےہیں رل
کے ؽؿیؼے ػؿد ؽیل اہؼاف صبٍل کئے ربئیں گے
 36ہقاؿ ٹی ثی کے هـیْوں کب رجکہ 800کیٌنـ کے هـیْوں کب هلت

ػالد کیب ربئے گب۔
ٍواثی هیں گزو عبى هیڈیکل کبلذ هبئن کیب ربئے گب۔

اؿًن پيبوؿ کیلئے آالت عـیؼے ربئیں گے رجکہ میؼو هیڈیکل کبلذ

موات هیں ہبمٹل کی تؼویـ اوؿ ً 5ئی کومٹـف کی عـیؼاؿی ثھی ىبهل ہے۔
لیڈی ؿیڈًگ ہنپتبل هیں پیڈف مـرـی واؿڈ کب هیبم رجکہ مـریکل آئی

می یو کیلئے آالت کی عـیؼاؿی ثھی ىبهل ہے۔
ڈمٹـکٹ ہیڈ کواؿٹـ ہنپتبل کوہنتبى اوؿ ہٌگو کو هکول کیب ربئے گب

کی تؼویـ هکول کی ربئیگی۔
رجکہ ً 16ئے ثٌیبػی هـاکق ٍضت
ڈمٹـکٹ ہیڈ کواؿٹـ ہنپتبل کوہبٹ ،هـػاى اوؿ ڈی آئی عبى هیں صبػحبت

اتلبهیہ کب ىؼجہ هکول کیب ربئیگب۔
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لیڈی ؿیڈًگ ہنپتبل هیں پیـاهیڈکل کیلئے مٹبف ہبمٹل کی تؼویـ هکول

کی ربئیگی۔

ثے ؿوفگبؿی کے عبتوے کیلئے اهؼاهبت
رٌبة مپیکـ  Special Initiativeکے تضت پہلے مے ربؿی وٍ
مکیویں ري کیلئے  2011-12مے اوؿ ؿواں هبلی مبل تک كٌڈف كـاہن کئے
ربتے ؿہے ،اى مکیووں کے تضت ػیئے ربًے والے هـّہ ربت کی واپنی کب
ػول ىـوع ہو چکب ہے ،لہؾا ٍوثبئی صکوهت واپل ہوًے والے هـّوں کی
ؿهن اوؿ ري مکیووں هیں کنی ورہ مے ثھی توبم كٌڈف عـچ ًہیں ہومکے ،اى
کی ثوبیب ؿهوهبت هیں هقیؼ ؿهن ىبهل کـکے ؿـیت ػوام کی مہولت کیلئے ایک
ًئی هـّہ مکین ’عوػ کلبلت‘ کے ًبم مے ارـاء کـیگی رل کے تضت  50ہقاؿ
مے  2الکھ ؿوپے تک ثال موػ آمبى هـّے ىغَی ّوبًت پـ مبڑھے تیي
مبل کی هؼت کیلئے ثیٌک آف عیجـ کے ؽؿیؼے ثال تلـین ػیئے ربئیٌگے۔ اك
مکین کب آؿبف  2اؿة ؿوپے کے ؿولٌگ كٌڈ مے کیب ربئے گب رنے مبل کے آعـ
تک  2.7اؿة ؿوپے تک پہٌچبیب ربئے گب۔ الجتہ اك اهـ کو یویٌی ثٌبیب ربئے گب کہ
اى كالصی مکیووں کیلئے هغتٌ ؿهن کب امتؼوبل ًہبیت ىلبف اوؿ هیـٹ پـ کیب
ربئے۔ صکوهت کے عقاًے مے ؿـیت ػوام کی كالس اوؿ ثہجوػ کیلئے عـچ کی
ربًے والی ؿهوم هیں کنی هنن کی ثے هبػؼگی ثـػاىت ًہیں کی ربئیگی۔ یہ توبم
ػول اى ىبء هللا ىلبف ہوگب ،هیـٹ ہی واصؼ هؼیبؿ ہوگب اوؿ میبمی هؼاعلت مے
ثبلکل پبک ہوگب۔
رٌبة مپیکـ ٍوثے کے ػوام کی ؿـثت کے پیو ًظـ كی اللوؿ ایک
ومیغ الجٌیبػ هبئیکـو كٌبًل مکین ىـوع کـًے کی ثھی تزویق ہے۔ ایک اؿة
ؿوپے کی  Seed moneyمے  12پنوبًؼٍ تـیي اّالع هیں ،ري کب اًتغبة
هنتٌؼ مـوے کے تٌبظـ هیں کیب ربئے گب اوؿ  25مے  50ہقاؿ ؿوپے تک کے
ثال موػ چھوٹے هـّے یؼٌی هـّے ’هنبػؼح‘ هبئیکـو كٌبًل مکین کے ًبم
مے ؿـیت ىہـیوں کو اى کی ػہلیق پـ كـاہن کئے ربئیٌگے۔اك مکین پـ
ػولؼؿآهؼ کیلئے کنی ثھی هوفوں هبئیکـو كٌبًل اػاؿے یب ثیٌک کی هؼػ صبٍل
کی ربئیگی اوؿ یوں ًبػاؿ ٓجوے کو هؼبىی ػھبؿے هیں ىبهل کـکے اًہیں هٌبكغ
ثغو مـگـهیوں کی ربًت ؿاؿت کـًے کی کوىو کی ربئیگی۔
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مبل  2013-14هیں این اے این ایل می ،كٌی تؼلین اوؿ ػیٌی هؼؿمہ ربت
مے هبمٹـ کے ثـاثـ ڈگـی صبٍل کـًے والے ثے ؿوفگبؿ ًورواًوں کو ایک
مبل تک كی کل  2ہقاؿ ؿوپے هبہبًہ وظیلہ ػیب ربئے گب تبکہ اى کو هؼبىی عوػ
کلبلت کی ؿاٍ پـ گبهقى کیب رب مکے۔ اك هوَؼ کیلئے  500هلیي ؿوپے هغتٌ
کـًے کی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ ٍوثے هیں تزبؿتی مـگـهیوں کو كـوؽ ػیٌے اوؿ
اثھـتے ہوئے ًورواى تبرـوں کی مـپـمتی کی ؿـُ مے ٍوثے کی مطش
پـ ایک مبالًہ هوبثلہ هٌؼوؼ کـًے کی تزویق ہے رل هیں ڈگـی لیول کے ٓلجبء
اى ًورواى تبرـوں ري کے پبك  Uniqueاوؿ هبثل ػول آئیڈیبف یب ؿوایتی موچ
مے ہٹ کـ اینی کبؿوثبؿی تزبویق هوروػ ہوں روکہ ٍوثے هیں رؼیؼ
ؿرضبًبت کو كـوؽ ػے مکیں ،کو ىـکت کی ػػوت ربئیگی۔ اى تزبویق آؿاء اوؿ
 Business proposalsکو  LUMS ،IBA ،GIKاوؿ  NUSTرینے هنتٌؼ
تؼلیوی اػاؿوں اوؿ چیوجـ آف کبهـك و اًڈمٹـی مے ًبهقػ هبہـیي کے ؽؿیؼے
ربًچب ربئے گب اوؿ  50ثہتـیي تزبویق کٌٌؼگبى کو اپٌے هٌَوثے کو ػولی ربهہ
پہٌبًے کیلئے  20الکھ ؿوپے كی کل هـصلہ واؿ گـاًٹ ػی ربئیگی۔ گـاًٹل کی
تونین اوؿ کبؿوثبؿ کے هیبم هیں پیو ؿكت کی تَؼین ثیٌک آف عیجـ کے ؽهے
ہوگی۔ اك هوَؼ کیلئے  120هلیي ؿوپے هغتٌ کـًے کی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت ٍوثے کے ًورواى ٓجوہ کی
كالس و ثہجوػ پـ عَوٍی تورہ ػیٌے کب اؿاػٍ ؿکھتی ہے۔ پہلے هـصلے هیں
ڈویژًل ہیڈ کواؿٹـف هیں’ یوتھ مٌٹـف‘ هبئن کئے ربئیٌگے ري هیں ًورواًوں کی
پیيہ وؿاًہ ؿہٌوبئی اوؿ مہولتوں کی كـاہوی کو یویٌی ثٌبیب ربئے گب۔ ہـ هـکق
کیلئے ثٌیبػی ٓوؿ پـ  10هلیي ؿوپے كـاہن کئے ربئیٌگے۔ اك ٓـس ٍوثہ عیجـ
پغتوًغوا کے مبت ڈویژًق هیں هؾکوؿٍ مبت هـاکق کے هیبم پـ هزووػی ٓوؿ
پـ  70هلیي ؿوپے عـچ کئے ربئیٌگے۔ اى هـاکق کے اًتظبهی اوؿ هبلیبتی اهوؿ
هضکوہ موبری ثہجوػ کی ؽهہ ػاؿی ہوگی۔ اى هـاکق کے هیبم مے رہبں
ًورواًوں کو پیيہ وؿاًہ ؿہٌوبئی هینـ آئیگی ،وہبں اًہیں هؼبىی امتضکبم ثھی
صبٍل ہوگب۔ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت ًورواًوں مے کئے گئے وػؼوں کو ایلبء
کـیگی۔ ًورواًوں کیلئے ’یوتھ پبلینی‘ هـتت کی ربئیگی رل کے تضت اى کو
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تؼلینٍ ،ضت ،کھیل ،حوبكت اوؿ موبری ثھالئی کے ىؼجوں هیں مہولیبت ثہن
پہٌچبئی ربئیگی۔ ٍوثے هیں کھیلوں کی هوروػٍ مہولتوں کو هقیؼ ثہتـ ثٌبیب
ربئے گب اوؿ ًئی مہولتوں کب ٍوثے ثھـ هیں ربل ثچھبیب ربئے گب۔ ہوبؿا یہ ػقم
ٍوین ہے کہ ًورواًوں کی رنوبًی ًيوًوب پـ عَوٍی تورہ ػی ربئے۔
ٍوثے هیں واهغ اینے مکولق ري هیں کھیل کے هیؼاى هوروػ ہیںٓ ،لجبء اوؿ
ٓبلجبت کو کھیلوں کی توبم مہولیبت كـاہن کی ربئیگی۔ کھیلوں کے مبهبى کی
عـیؼاؿی اوؿ ػیگـ هٌنلکہ اعـاربت کیلئے  100هلیي ؿوپے كـاہن کـًے کی
تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ هؾکوؿٍ  Special initiativesپـ آئٌؼٍ هبلی مبل هیں
هزووػی ٓوؿ پـ  6اؿة ؿوپے کی عطیـ ؿهن عـچ کئے ربًےکی تزویق ہے۔
رٌبة مپیکـ هیں ًے اپٌے گقىتہ ػوؿ وفاؿت هیں ثیٌک آف عیجـ مے
امالهک ثیٌکٌگ کے ارـاء اوؿ موػی ثیٌکبؿی کو عتن کـًے کیلئے ػولی
اهؼاهبت کینبتھ مبتھ ٍوثبئی اموجلی مے هبًوى مبفی ثھی کـوائی اوؿ امالهی
ثیٌکبؿی کی ثھـپوؿ صوٍلہ اكقائی ثھی کی۔ الضوؼہلل اك وهت ثیٌک آف عیجـ کی
کل  79ثـاًچوں هیں مے  36ثـاًچیں هکول ٓوؿ پـ امالهی ثیٌکبؿی کـ ؿہی
ہیں اوؿ یہ ثبت ٍوثے کے ػوام کیلئے عوىی اوؿ آویٌبى کب ثبػج ہوگی کہ
امالهی ثیٌکبؿی ًے موػی ثیٌکبؿی کے هوبثلے هیں ہـ ىؼجے هیں ًوبیبں تـهی
کی ہے رل مے ثیٌکٌگ کی ؿیٹٌگ ’ ‘Aتک پہٌچ گئی ہے۔ اى ىبء هللا ہن ًئے ػقم
کینبتھ امالهی ثیٌکبؿی کو كـوؽ ػیٌگے۔ تبرـ ثـاػؿی کے هيوؿٍ اوؿ تؼبوى
مے ثیٌک آف عیجـ کو هقیؼ تـهی ػیٌگے۔ ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا کی تـهی هیں
اك کے کـػاؿ کو هقیؼ ومؼت ػیٌگے اوؿ ثیٌک هالفهیي کو کبؿکـػگی اوؿ
هیـٹ کی ثٌیبػ پـ تـهی اوؿ هـاػبت ػی ربئیگی۔ ػالوٍ افیں  2013کے ػوؿاى
ثیٌک کی هقیؼ  21ثـاًچیں کھولی ربئیں گی۔ ػالوٍ افیں هيـم ومطیٰة اوؿ
اكـبًنتبى هیں ثھی ثیٌک آف عیجـ کے ًیٹ وؿک کو تومیغ ػی ربئیگی۔ یہبں پـ
هیں یہ ؽکـ کـًب ّـوؿی موزھتب ہوں کہ ایک اچھے ثیٌکبؿی ًظبم کی ثؼولت ًہ
ٍـف ٍوثے کی هؼیيت کو تـهی هلے گی ثلکہ ٍوثے کے ػوام،
ٌٍؼتکبؿوں اوؿ تبرـوں کو اك اچھے هبلیبتی ًظبم کی ثؼولت ثہتـ اوؿ آمبى
ىـائٔ پـ هـّے اوؿ ػیگـ ثیٌکٌگ مہولیبت هہیب ہوًگی روکہ ٍوثے هیں
ؿوفگبؿ کی ىـس هیں ثہتـی کب ثبػج ثٌے گب۔
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رٌبة مپیکـ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت ٍوثے هیں ػیگـ اًوالثی اهؼاهبت
اٹھبًے کے ػالوٍ کـپيي کے هکول عبتوے کیلئے پـ ػقم ہے۔ ہوبؿا ػقم ہے
کہ مت مے پہلے ہن اپٌے آپ کو ػوام کے مبهٌے اصتنبة کیلئے پیو کـیٌگے
اوؿ اك کے ثؼؼ ہـ مطش پـ ہوًے والی کـپيي کو رڑ مے اکھبڑ کـ اى ىبء هللا
تؼبلیٰة پھیٌک ػیں گے۔ هیں صکوهت کی ربًت مے ٍوثے هیں ایوبًؼاؿ اوؿ
عوف عؼا ؿکھٌے والے اكنـوں اوؿ اہلکبؿوں کو یویي ػالتب ہوں کہ ہن اى کی
هکول مـپـمتی کـیٌگے۔ الجتہ وٍ مـکبؿی اكنـ اوؿ اہلکبؿ رو کـپيي هیں
هلوث ہوًگے ،اى کینبتھ کوئی ؿػبیت ًہیں ثـتی ربئیگی اوؿ ٍوثے مے
کـپيي کے عبتوے کیلئے صکوهت آعـی صؼ تک ربًے هیں کوئی ہچکچبہٹ
هضنوك ًہیں کـیگی۔ توبم مـکبؿی اػاؿوں کے مـثـاہبى اك اهـ کو یویٌی
ثٌبئیں گے کہ ٍوثبئی عقاًے مے امتؼوبل ہوًے والی توبم ؿهوم ٍضیش ٓوؿ
پـ امتؼوبل ہوں۔ کنی ثھی هضکوے یب اػاؿے هیں کـپيي کے واهؼبت کب هضکوہ
کب مـثـاٍ ؽهہ ػاؿ ہوگب۔ اى ىبء هللا ہن اك ٍوثے کو ػیگـ ٍوثوں کیلئے هبثل
تولیؼ ثٌبئیں گے اوؿ اى توبم اهؼاؿ پـ هي و ػي ػول کـیٌگے رو هبئؼ اػظن کے
پبکنتبى کی ثٌیبػی ؿوس ہیں۔ کـپيي کے ًبموؿ کی ثیظ کٌی کیلئے اوؿ اك رـم
کی مقا کو هقیؼ ػجـت ًبک ثٌبًے کیلئے هواًیي هیں ّـوؿی تجؼیلیبں ثھی
ہوبؿے ایزٌڈے کب صَہ ہیں۔ اصتنبثی ػول کو اك کے هٌطوی اًزبم تک پہٌچبًے
کیلئے ایک ؿیـ ربًجؼاؿ کویيي ثھی هبئن کـًے کی تزویق فیـ ؿوؿ ہے۔ ہن اینے
اصتنبثی ًظبم کو وّغ کـؿہے ہیں رل هیں گوؿًـ ،وفیـ اػلیٰة  ،وفؿاء ،اؿکبى
اموجلی ،ثیوؿوکـیٹل ،پولیل اكنـاى ،ٹیکل اكنـاى اوؿ ثیٌکبؿوں مویت
کوئی ثھی اى ىبء هللا تؼبلیٰة اصتنبة مے ثبال تـ ًہ ہوں۔ اى ىبء هللا تؼبلیٰة ثہت رلؼ
اك اصتنبثی ًظبم کے عؼوعبل اوؿ ٓـیوہ کبؿ کب اػالى کیب ربئے گب۔
رٌبة مپیکـ صکوهت کی تـریضبت هیں ثؼػٌواًی اوؿ ؿىوت متبًی
کب هلغ هوغ کـًب ىبهل ہے اوؿ اك کیلئے  Zero toleranceکی پبلینی اپٌبئی
ربئے گی۔ ثبلغَوً اى هضکووں هیں ري کب ػوام مے ثـاٍ ؿامت ؿاثطہ ہے یب
ري کے كـائِ کی اػائیگی هیں عؼهبت اوؿ اىیبء کی عـیؼ و كـوعت یب
ٹیٌڈؿًگ ىبهل ہے ،اى کیلئے اًتہبئی ىلبف اوؿ ؿیـ ربًجؼاؿاًہ ًظبم تيکیل ػیب
ربئے گب۔ اى هضکووں کیلئے پـائیویٹ میکٹـمے Third party validation
کیلئے کٌنلٹٌٹ کی توـؿی ّـوؿی هـاؿ ػی ربؿہی ہے۔ آئٌؼٍ توبم اینے اػاؿے
ہـ ٍوؿت هیں ًہ ٍـف  Public procurement rulesکی ثالتلـین پبثٌؼی
کـیٌگے ثلکہ اپٌی توبم  Procurementsاوؿ وؿکل کے هؼیبؿ اوؿ ىلبكیت کی
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تَؼین ؿیـ ربًجؼاؿ کٌنلٹٌٹ مے کـائیں گے ،اك ٓـیوے مے کویيي اوؿ هلی
ثھگت کے ًتیزے هیں مـکبؿی عقاًے کو پہٌچٌے والے ًوَبى کے تؼاؿک کو
یویٌی ثٌبیب ربئے گب۔
رٌبة مپیکـ اى اٍالصبت کینبتھ اك اهـ کب ثھی ربئقٍ لیب ربئے گب کہ
کیوں ًہ  CSRکی ثٌیبػ پـ کی ربًے والی  Contractingکو اة هبؿکیٹ ؿیٹ کی
ثٌیبػوں پـ ایواؿڈ کیب ربئے تبکہ  Public Sector Contractingکب ًظبم رؼیؼ
ثٌبیب ربمکے۔
رٌبة مپیکـ ٍوثے کے ومبئل هضؼوػ ہیں لیکي هہٌگبئی کے پیو ًظـ
مـکبؿی هالفهیي کی هيکالت کب ہوبؿی صکوهت کو ثھـپوؿ اصنبك ہے۔ ہن تو
چبہتے تھے کہ اك ٓجوے کی رھولی هیں توبم عوىیبں ڈال ػیں لیکي ومبئل کی
کوی آڑے آتی ہے ،اك کے ثبوروػ ٍوثبئی صکوهت یکن روالئی  2013مے
ٍوثے کے توبم مـکبؿی هالفهیي کی تٌغواہوں هیں  15كیَؼ اّبكے کب اػالى
کـتی ہے۔
تبلیبں
ٍوثبئی صکوهت مـکبؿی هالفهیي مے یہ توهغ کـًے هیں ثھی صن
ثزبًت ہوگی کہ وٍ صکوهت کے اك رؾثے کو مـاہتے ہوئے اپٌی ؽهہ ػاؿیبں
اصني ٓوؿ پـ اػا کـیں گے۔
رٌبة مپیکـ ہویں اصنبك ہے کہ ٍوثے کے ؿیٹبئـڈ هالفهیي رٌہوں
ًے ٍوثے کی تؼویـ و تـهی هیں اپٌب هخجت کـػاؿ اػا کیب ہے ،اى کی تکبلیق کب
ثھی ہویں ثھـ پوؿ اصنبك ہے۔ صکوهت اى کیلئے ًـم گوىہ ؿکھتی ہے لیکي
ومبئل کی کوی کے مجت اى کیلئے وٍ کچھ ًہیں کـ مکتی رل کے وٍ هنتضن
ہیں ،اك کے ثبوروػ ٍوثبئی صکوهت ؿیٹبئـڈ هالفهیي کی پٌيي هیں ثھی 15
كیَؼ اّبكے کب اػالى کـتی ہے۔
تبلیبں
هقیؼ ثـآں کن اف کن پٌيي کی صؼ  3000ؿوپے مے ثڑھب کـ  5000ؿوپے
کـًے کی تزویق ہے۔ صکوهت کو تٌغواٍ اوؿ پٌيي پـ توـیجب ًا  12اؿة ؿوپے کب
اّبكی ثورھ ثـػاىت کـًب پڑے گب۔
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رٌبة مپیکـ ٍبصت صؼیج ًجوی ﷺ ہے کہ اپٌے ہبتھ مے ؿوفی
کوبًے واال هللا کب ػومت ہے۔ هقػوؿ ٌٍؼت کب پہیہ چالتب ہے هگـ اك کب کوئی
ٰة
ػػوی کـًے والوں ًے ثھی اى
پـمبى صبل ًہیں۔ هقػوؿ ػومتی کب ثلٌؼ و ثبًگ
هقػوؿوں کی کوئی اىک ىوئی ًہیں کی۔ ہوبؿی صکوهت موزھتی ہے کہ
هہٌگبئی کے ٓوكبى کب مت مے ثڑا ىکبؿ هقػوؿ ٓجوہ ہی ہے ،املئے یہ
ّـوؿی ہے کہ آرـ اوؿ اریـ ػوًوں کیلئے اك ثزٹ هیں ؿیلیق هوروػ ہو۔
صکوهت ًہ ٍـف کن اف کن ارـت کے هواًیي هیں ربؿی اٍالصبت كوؿی ٓوؿ
پـ هکول کـیگی ثلکہ مبل  2013-14مے ارـت کی ىـس هیں اّبكہ کـکے
امے کن اف کن  10ہقاؿ ؿوپے هبہواؿ هوـؿ کیب ربؿہب ہے۔ تبلیبں آئٌؼٍ  10ہقاؿ
ؿوپے هبہواؿ مے کن تٌغواٍ پـ هالفم ؿکھٌب هبثل مقا رـم تَوؿ ہوگب۔
تبلیبں
رٌبة مپیکـ ہن ًے ري اًوالثی اهؼاهبت کب اػالى کیب ہے ،وٍ اى ىبء هللا
ایک ثڑی تجؼیلی کب پیو عیوہ حبثت ہوًگے۔ تجؼیلی کے اك ایزٌڈے کی تکویل تت
ہی هوکي ہے رت ہن ػولی ٓوؿ پـ کلبیت ىؼبؿی اوؿ مبػگی پـ ػول پیـا ہوں۔
ہوبؿی صتی الومغ کوىو ہوگی کہ عللبئے ؿاىؼیي کو اپٌے لئے هيؼل ؿاٍ
ثٌبئیں۔ ہن موزھتے ہیں کہ گوؿًـ ہبؤك ،وفیـ اػلیٰة ہبؤك اوؿ ػومـے ثڑے
ثڑے هضالت هـل ثبػىبہوں کے ٓـف فًؼگی کی ػالهت ہیں اوؿ یہ اك ٍوثے
کی هؼیيت پـ ؿیـ هؼوولی اوؿ ؿیـ ّـوؿی ثورھ ہے ،ہویں اك هؼبىی ثورھ
مے ًزبت صبٍل کـًب ہوگی۔ توب م اػاؿوں کو اك ػول هیں ىـیک کـًے کیلئے
اپٌب کـػاؿ اػا کـًب ہوگب۔
تبلیبں
رٌبة مپیکـ ٍوثبئی صکوهت مت مے پہلے اپٌی ػہلیق مے کلبیت
ىؼبؿی کی هہن ىـوع کـؿہی ہے کیوًکہ اػلیٰة هٌَت پـ كبئق اكـاػ ػوام کیلئے
ثبػج تولیؼ ہوتے ہیں۔ اًَبف کب توبّب ہے کہ اػلیٰة هٌبٍت پـ كبئق صکوهتی اوؿ
ثیوؿوکـینی کے اكـاػ رت تک ؽهہ ػاؿیوں پـ كبئق ہیں ،اك وهت تک اپٌے ؽاتی
کبؿوثبؿ مے الگ ہوربئیں تبکہ هٌَت کب ًبربئق امتؼوبل ًہ ہو۔ یہ اى کے صلق کب
توبّب ثھی ہے اوؿ اعالهی هؼیبؿ ثھی ،اك هہن کی چیؼٍ چیؼٍ عَوٍیبت کچھ
اك ٓـس ہیں
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1۔

وفیـ اػلیٰة ہبؤك اوؿ میکـٹـیٹ هیں ًبى میلـی اعـاربت هیں 50

كیَؼ کٹوتی پـ ػول ػؿآهؼ کیب ربئے گب۔
2۔

تبلیبں

گوؿًـ ہبؤك اوؿ میکـٹـیٹ کے ثھی ًبى میلـی اعـاربت هیں اگلے

هبلی مبل هیں  50كیَؼ کٹوتی پـ ػول کیب ربئے گب۔

تبلیبں

گوؿًـ ،وفیـ اػلیٰة  ،مپیکـ ،مـکبؿی اكنـاى ،هالفهیي ،هوجـاى
3۔
ٍوثبئی اموجلی اوؿ ٍوثبئی وفؿاء کے ثیـوى هلک مـکبؿی ػالد هؼبلزے
پـ هکول پبثٌؼی ہوگی۔ تبلیبں الجتہ هلک هیں کنی ثیوبؿی کے ػالد کی
مہولت ًہ ہوًے کے مجت رٌبة وفیـ اػلیٰة کی هٌظوؿی مے اًلـاػی کینوں پـ
ؿوؿ کیب رب مکے گب۔
ًئی گبڑیوں کی عـیؼاؿی پـ هکول پبثٌؼی ہوگی۔
4۔
 POLاعـاربت هیں  15كیَؼ کوی کی ربئے گی اوؿ ثالصؼ POL

5۔
اعـاربت کے صبهل اكـاػ کو صؼ هیں الیب ربئے گب۔
ٍوثے کے اًؼؿ اوؿ ثبہـ توبم ٍوثبئی مـکبؿی هہوبى عبًوں ،ؿینٹ
6۔
ہبؤمق ،الرق ،گینٹ ہبؤمق اوؿ ڈاک ثٌگلوں ثيوول عیجـ پغتوًغوا ہبؤمق هیں
هلت هیبم پـ هکول پبثٌؼی ہوگی اوؿ ؿہبئو کی ٍوؿت هیں هہوبى ثالتلـین
پوؿی اػائیگی کے پبثٌؼ ہوًگے۔ هضکوہ اًتظبهیہ اك ہؼایت پـ ػولؼؿآهؼ کو یویٌی
ثٌبئیگب۔
رٌبة مپیکـ ہوبؿی هغلوٓ صکوهت ًے یہ ّـوؿی موزھب ہے کہ
ٹیکل اٍالصبت هیں پہلے هؼم کے ٓوؿ پـ كٌبًل ثل کے ؽؿیؼے ٍوثہ اپٌی
ؿیوًیو اتھبؿٹی  KPRAکب هیبم ػول هیں الئے اوؿ عوػ عؼهبت پـ ٹیکل کی
ثبگ ڈوؿ مٌجھبلے۔ اك اتھبؿٹی کے هیبم کب هوَؼ ًبكؾ ىؼٍ ٹیکنوں کی وٍولی
کے ًظبم کو رؼیؼ مبئٌنی عطوٓ پـ یویٌی ثٌبًب ہے۔ اك اتھبؿٹی کب هیبم ٍوثبئی
عوػهغتبؿی کی ربًت ایک هخجت پیو ؿكت ہے۔
رٌبة مپیکـ كٌبًل ثل کب ایک اہن صَہ عؼهبت پـ ؿیوًیو اتھبؿٹی کے
ؽؿیؼے ٹیکل کی وٍولی مے هتؼلن ہے۔ عؼهبت پـ میلق ٹیکل ایک هجہن اوؿ
ؿیـ ربهغ آؿڈًٌل کے ؽؿیؼے وٍول کیب ربتب ہے روکہ ًہ تو ٹیکل ػہٌؼٍ گبى
کے صووم کے تضلع کب ّبهي ہے اوؿ ًہ ہی اك هیں ًظبم کی ثہتـی کیلئے کوئی
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گٌزبئو هوروػ ہے۔ اك كٌبًل ایکٹ کے ؽؿیؼے مبل  2000مے ؿائذ هؾکوؿٍ
آؿڈیٌٌل کی رگہ ایک هلَل اوؿ ربهغ ًظبم هتؼبؿف کـایب ربؿہب ہے روکہ
ٹیکل ػہٌؼگبى ػومت ثھی ہے اوؿ ؿیوًیو اتھبؿٹی کو هوهغ ثھی كـاہن کـتب ہے کہ
وٍ ًظبم هیں ػوؿؿك اٍالصبت کـ مکے۔
ٍوثے کے ػوام مے هلٌے والے  Feedbackکی ثٌیبػ پـ ٍوثبئی
صکوهت موزھتی ہے کہ فهیٌی ؿوٹ مے ػؿآهؼات و ثـآهؼات کیلئے امتؼوبل
ہوًے والی ثھبؿی گبڑیوں کی آهؼ و ؿكت مے ٍوثے کب اًلـامٹـکچـ ثـی
ٓـس هتبحـ ہوؿہب ہے رل کی ثضبلی کیلئے عبٓـ عواٍ ؿهوم ػؿکبؿ ہیں۔ اك
ًوَبى کی تالكی کیلئے كٌبًل ثل کے ؽؿیؼے ایک اًلـامٹـکچـ ’میل‘ کے ًلبؽ
کی ثھی تزویق ہے۔
ٌٍؼتوں کی فثوں صبلی ،لوڈىیڈًگ اوؿ ثؼاهٌی کی ورہ مے ہوًے
والے ًوَبًبت کب اصنبك کـتے ہوئے كٌبًل ثل کے ؽؿیؼے ٌٍؼتی یوًٹل کو
صبٍل پـاپـٹی ٹیکل کی چھوٹ هیں هقیؼ پبًچ مبل کیلئے اّبكہ کیب ربؿہب ہے۔
تبلیبں روکہ اك صکوهت کب ًہ ٍـف ٌٍؼتکبؿی ثلکہ ٌٍؼتوں مے
واثنتہ هضٌت کيوں مے ػومتی کب هٌہ ثولتب حجوت ہے۔
رٌبة مپیکـ ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا هؼؿتی ومبئل اوؿ آثی ؽعبئـ مے
هبال هبل ہے۔ اك کے ػؿیبؤں مے کن اف کن  25ہقاؿ هیگبواٹ ثزلی پیؼا کـًے
کیلئے ہن  20پي ثزلی کے هٌَوثے ىـوع کـ مکتے ہیں۔ ہن کوىو کـ ؿہے ہیں
کہ اپٌے ومبئل مے کچھ هٌَوثے ىـوع کـیں هگـ هیں صکوهت پبکنتبى،
صکوهت پٌزبة ،صکوهت مٌؼھ اوؿ صکوهت ثلوچنتبى کے ػالوٍ ثیـوى هلک
هوین پبکنتبًیوں ثبلغَوً ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا مے تؼلن ؿکھٌے والے
ىہـیوں مے اپیل کـتب ہوں کہ پبکنتبى عَوٍب ًا ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا هیں
لوڈىیڈًگ کے عبتوے اوؿ ٍوثے هیں تواًبئی کی پیؼاواؿ کیلئے ٍوثبئی
صکوهت کے هٌَوثوں هیں مـهبیہ کبؿی کـیں۔ اى ىبء هللا مـهبیہ کبؿی کیلئے
اًہیں مبفگبؿ هبصول كـاہن کیب ربئے گب۔
رٌبة مپیکـ هیں آپ کی ومبٓت مے هؼقف اؿاکیي اموجلی ،پوؿی هوم
اوؿ عیجـ پغتوًغوا کے ػوام کو یہ پیـبم ػیٌب چبہتب ہوں کہ ہن اك ٍوثے کی صبلت
کو ثؼلٌے کیلئے پـػقم ہیں ،ہوبؿے اؿاػے ًیک ہیں ،ہوبؿا چبؿ روبػتی اتضبػ
رؾثہ عؼهت اوؿ ًیک ًیتی پـ هجٌی ہے۔ رت ہن ًے اپٌے هَیجت فػٍ ػوام کو
هنبئل کے گـػاة مے ًکبلٌے کب ػقم کـ لیب ہے ،هللا پبک ثھی اًہی هوهوں کی
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صبلت فاؿ کو ثؼلتب ہے رٌہیں اپٌی صبلت عوػ ثؼلٌے کی كکـ الصن ہو۔ ہوبؿے ًیک
اؿاػوں کی تکویل کیلئے ثقؿگوں ،هبؤں ثہٌوں کی ػػبئیںً ،ورواًوں کی هؼػ
اوؿ ہـ اهیـ اوؿ ؿـیت کی صوبیت ػؿکبؿ ہے۔ اى ىبء هللا یہ ٍوثہ ایک اینے
عطہ فهیي کب هٌظـ پیو کـے گب ،رہبں اهي و آىتی ہوگی ،رہبں تؼلینٍ ،ضت
اوؿ ؿہبئو کی مہولت هینـ ہوگی اوؿ اًَبف ،ؿوفگبؿ اوؿ عوىضبلی کب ػوؿ
ػوؿٍ ہوگب۔
رٌبة مپیکـ هیں آپ کب ،رٌبة وفیـ اػلیٰة عیجـ پغتوًغوا کبٍ ،وثبئی
کبثیٌہ کب اوؿ هؼقف ایواى کے توبم اؿکبى کب ىکـ گقاؿ ہوں رٌہوں ًے اك ثزٹ
کی تیبؿی هیں ہوبؿی ؿہٌوبئی کی ہے۔ هیں هضکوہ عقاًہ اوؿ هضکوہ هٌَوثہ
ثٌؼی و تـهیبت کے توبم اكنـاى اوؿ مٹبف کب ثھی ىکـ گقاؿ ہوں ري کی هنلنل
ىت و ؿوف هضٌت ًے اك ثزٹ کی تیبؿی کو یویٌی ثٌبیب۔ هیں آپ کب اوؿ اك هؼقف
ایواى کے توبم اؿاکیي کب ثھی ىکـ گقاؿ ہوں رٌہوں ًے هیـی گقاؿىبت کو ٍجـ
اوؿ تضول مے مٌب۔ اة هیں آپ کی اربفت مے آئٌؼٍ هبلی مبل کے مبالًہ ثزٹ کب
گوىواؿٍ اك هؼقف ایواى کی هٌظوؿی کیلئے پیو کـتب ہوں۔
امالم فًؼٍ ثبػ ،پبکنتبى پبئٌؼٍ ثبػ اوؿ عیجـ پغتوًغوا فًؼٍ و پبئٌؼٍ ثبػ۔
تبلیبں
Mr. Speaker: The Annual Budget for the year 2013-14 stands
presented.

میٌیئـ وفیـ عقاًہ اربفت ہے ری؟

كٌبًل ثل کب پیو کیب ربًب
Mr. Speaker: Honourable Minister for Finance, Khyber
Pakhtunkhwa, to please introduce before the House ‘The Khyber
Pakhtunkhwa Finance Bill, 2013’. Honourable Minister for

ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
میٌیئـ وفیـ عقاًہ ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل

Finance, please.

م۔ جناب سپیکر ،زہ ستاسو په اجازت

سرہ د خیبر پختونخوا د فنانس بل 2013 ،په دي هعسز ایوان کښي د پیش کولو
تحریک پیش کوم۔

Mr. Speaker: The Bill stands introduced.
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میٌیئـ وفیـ عقاًہ ثل تو هیں ًے پیو کیب ،اة ّوٌی ایک ثزٹ ہے ،یہ ثھی
پیو کـ لوں؟
رٌبة مپیکـ ری ری۔
میٌیئـ وفیـ عقاًہ ری۔

ّوٌی ثزٹ ثـائے هبلی مبل  2012-13کب پیو کیب ربًب
Mr. Speaker: Honourable Minister for Finance, Khyber
Pakhtunkhwa, to please present before the House ‘the
Supplementary Budget for the year 2012-13’.

ِب
ِب َاٱر ِب
ِب
میٌیئـ وفیـ عقاًہ ۡي ِبم ٱ ِهَّللَاٱر ۡي َا ٰـ ِهَّلل
ایواى کے مبهٌے هبلی مبل  2013-14کب ثزٹ پیو کـ چکب ہوں ،اة هیں هبلی
م۔ رٌبة مپیکـ هیں اك هؼقف

مبل  2012-13کب  17اؿة  68کـوڑ  30الکھ ؿوپے کب ّوٌی ثزٹ ثھی پیو کـ
ؿہب ہوں۔

اعـاربت ربؿیہ
هبلی مبل  2012-13کب ثزٹ پیو کـتے وهت اعـاربت ربؿیہ کے
هیقاًیہ کب تغویٌہ  191اؿة  60کـوڑ ؿوپے لگبیب گیب تھب لیکي ًظـحبًی ىؼٍ
تغویٌہ ربت هیں یہ ؿهن ثڑھ کـ  195اؿة ؿوپے ہوگئی ہے۔ اك ٓـس  3اؿة 40

کـوڑ ؿوپے کے اّبكی اعـاربت کئے گئے ہیں تبہن اعـاربت ربؿیہ کب ّوٌی
ثزٹ  7اؿة  69کـوڑ  15الکھ ؿوپے کب ہے کیوًکہ ثؼِ گـاًٹل کے هغتلق
 Objectsهیں هیقاًیہ هیں هغتٌ ىؼٍ تغویٌہ مے فیبػٍ عـچ کـًب پڑا یب گـاًٹل
کے اًؼؿ ًئے  Objectsکیلئے ؿهوم هغتٌ کی گئیں ري کی هٌظوؿی اك ایواى
مے لیٌب ّـوؿی ہے۔ اك کی تلَیل رٌبة مپیکـ ،ػؿد ؽیل ہے
1

ؿیلیق ایٌڈ ’ؿی ہیجلی ٹیيي
‘ڈیپبؿٹوٌٹ

2

ڈمٹـکٹ ًبى میلـی

 2اؿة  58کـوڑ  74الکھ  13ہقاؿ
ؿوپے مے فائؼ
ایک اؿة  39کـوڑ  33الکھ  46ہقاؿ
ؿوپے
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3

ایڈهٌنٹـیيي آف رنٹل

 68کـوڑ  34الکھ  5ہقاؿ ؿوپے

4

اًـری ایٌڈ پبوؿ ڈیپبؿٹوٌٹ

 63کـوڑ ایک الکھ  78ہقاؿ ؿوپے

5

هضکوہ ٍضت

 46کـوڑ  75الکھ  14ہقاؿ ؿوپے

6

هضکوہ ریلغبًہ ربت

 35کـوڑ  55الکھ 5ہقاؿ ؿوپے

7

هضکوہ پولیل

 15کـوڑ  93الکھ ؿوپے

8

هضکوہ اثتؼائی و حبًوی تؼلین

 26کـوڑ  42الکھ  29ہقاؿ ؿوپے

9

رٌـل ایڈهٌنٹـیيي

 34کـوڑ  62الکھ  22ہقاؿ ؿوپے

 10هضکوہ هبصولیبت ،رٌگالت و  23کـوڑ  55الکھ  45ہقاؿ ؿوپے
رٌگلی صیبت
 11تؼویـ و هـهت ىبہـاہیں پل وؿیـٍ  20کـوڑ  52الکھ  38ہقاؿ ؿوپے
 12هضکوہ اػلیٰة تؼلین
 13هضکوہ آثپبىی

 5کـوڑ  38الکھ  30ہقاؿ ؿوپے
 9کـوڑ  91الکھ  87ہقاؿ ؿوپے

 14هضکوہ ٌٍؼت و صـكت
 15هضکوہ کھیل و میبصت

 6کـوڑ  84الکھ  12ہقاؿ ؿوپے
 6کـوڑ  89الکھ  25ہقاؿ ؿوپے

ٍ 16وثبئی اموجلی
 17هضکوہ ثلؼیبت و ػیہی تـهی

 4کـوڑ  33الکھ  7ہقاؿ ؿوپے
ایک کـوڑ  83الکھ  56ہقاؿ ؿوپے

 18هضکوہ موبری ثہجوػ و عَوٍی  40الکھ  75ہقاؿ ؿوپے
تؼلین
 19هضکوہ فکواح و ػيـ
 74الکھ  72ہقاؿ ؿوپے
 20هضکوہ ثیي الَوثبئی ؿاثطہ
 60ہقاؿ ؿوپے
اك ٓـس کل هیقاى  7اؿة  69کـوڑ  15الکھ ؿوپے ہے۔ ّوٌی ثزٹ
پیو کـًے کی چیؼٍ چیؼٍ وروہبت ػـُ کـتب ہوں


وكبهی صکوهت کی ٓـف مے ؿیلیق ایٌڈ ’ؿی ہیجلی ٹیيي‘ کیلئے  2اؿة

 58کـوڑ  74الکھ  13ہقاؿ ؿوپے کے كٌڈف ثزٹ مے ہٹ کـ اّبكی ٓوؿ
كـاہن کئے گئے رو مپلیوٌٹـی گـاًٹ کے ٓوؿ پـ ؿیلیق کئے گئے۔
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ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا کے  10اّالع هیں مکولوں کو ثٌیبػی مہولیبت
 39کـوڑ  33الکھ  46ہقاؿ ؿوپے کی DFID

ثہن پہٌچبًے کیلئے ایک اؿة
گـاًٹ هہیب کی گئی۔
كـاہوی اًَبف کی هؼ هیں روڈیيل اکیڈهی ،گبڑیوں کی عـیؼاؿی اوؿ

پيبوؿ ہبئی کوؿٹ کے صکن کی تؼویل هیں روڈیيل االؤًل کی اػائیگی وؿیـٍ
کے اعـاربت کیلئے  68کـوڑ  34الکھ  5ہقاؿ ؿوپے کی اّبكی ؿهن كـاہن
کی گئی۔
ٍوثبئی هضکوہ تواًبئی و ثزلی کو عیجـ پغتوًغوا آئل ایٌڈ گیل کوپٌی

کے هیبم ،امے  SECPکے پبك ؿرنٹـڈ کـواًے اوؿ اك کے Paid-up
مٹیيي هیں
 capitalکی اػائیگی کے ػالوٍ هالکٌڈ تھـی ہبئیڈؿل پبوؿ
پبًی کے ًبکبكی ثہبؤ کے هنئلے کو صل کـًے کیلئے اعـاربت وؿیـٍ کی هؼ هیں
ایک الکھ  78ہقاؿ ؿوپے کی اّبكی ؿهن هہیب کی گئی ہے۔
 63کـوڑ


امی ٓـس ٍوثبئی هضکوہ ٍضت کو اًنؼاػ پولیو هہن کیلئے  40کـوڑ

 72الکھ  90ہقاؿ ؿوپے ربؿی کئے

گئے ہیں۔ ٍوثبئی صکوهت ًے گـػوں

کی هلت  Dialysisاوؿ ثال هؼبوّہ ’اًزیوگـاكی‘ اوؿ

’اًزیوپالمٹی‘

کی

مہولیبت كـاہن کـًے کیلئے هغتلق ہنپتبلوں مٌٹـف کو  6کـوڑ ؿوپے كـاہن
کئے۔ امی ٓـس ؿوعبًہ کوؿ كیویلی ہنپتبل کو  2الکھ  24ہقاؿ ؿوپے
هہیب کئے گئے ہیں۔
هضکوہ ریلغبًہ ربت کو  35کـوڑ  55الکھ  5ہقاؿ ؿوپے ریلوں کیلئے

هیں تـثیت کے ػوؿاى ثن صولوں هیں
صلبظتی آالت کی كـاہوی اوؿ الہوؿ
ہالک ىؼگبى ،ریل ًگـاًوں کے عبًؼاًوں کی ػاػؿمی اهؼاػ اوؿ هضکوہ کی
ػیگـ هتلـم ّـوؿیبت هخالًا پيبوؿ ہبئی کوؿٹ کے كیَلے کی تؼویل هیں
عوؿاک وؿیـٍ کی هؼ هیں اّبكی ؿهن ربؿی کی گئی۔
هیؼیوں کی
امی ٓـس هضکوہ پولیل کو ًئی آمبهیوں اوؿ آالت و هيیٌـی کی

الکھ ؿوپے کی اّبكی ؿهن هہیب کی
عـیؼاؿی کی هؼ هیں  15کـوڑ 93
گئی۔
اك ٓـس هضکوہ ایلیوٌٹـی ایٌڈ میکٌڈؿی ایزوکیيي کو ڈیـٍ اموبػیل

عبى تؼلیوی ثوؿڈ کیلئے ٍوثے کے هغتلق کیڈٹ اوؿ ػیگـ کبلزوں اوؿ
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مکولوں وؿیـٍ کو  Grant in aidکے ٓوؿ پـ  26کـوڑ 42

الکھ  29ہقاؿ

ؿوپے اّبكی ربؿی کئے گئے۔
رٌـل ایڈهٌنٹـیيي کو ہیلی کبپٹـ کی هـهت ،مپیيل میکـٹـیق کیلئے

گبڑیبں عـیؼًے اوؿ ٍوثبئی مـومق اکیڈهی کیلئے  34کـوڑ  62الکھ 22
ہقاؿ ؿوپے کی اّبكی ؿهن ربؿی کی گئی۔
هضکوہ هبصولیبت ،رٌگالت و رٌگلی صیبت کو تٌغواہوں کی هؼ هیں 23

کـوڑ  55الکھ  45ہقاؿ ؿوپے کی


ىبہـاہوں ،پلوں و ػوبؿات وؿیـٍ کیلئے می ایٌڈ ڈثلیو کو  20کـوڑ 52

الکھ 38ہقاؿ ؿوپے ربؿی


اّبكی ؿهن هہیب کی گئی۔

کئے گئے۔

هضکوہ اػلیٰة تؼلین کو ٍواثی یوًیوؿمٹی اوؿ رلوفئی پجی هیں

اًزیٌئـًگ یوًیوؿمٹی کی ؽیلی ىبط کیلئے

 5کـوڑ  38الکھ  30ہقاؿ

ؿوپے  Grant in aidکے ٓوؿ پـ ربؿی کئے گئے۔


هضکوہ آثپبىی کو این ایٌڈ آؿ اوؿ تٌغواہوں وؿیـٍ کی هؼ هیں 9کـوڑ 91

الکھ  87ہقاؿ ؿوپے کی اّبكی ؿهن كـاہن کی گئی۔
هضکوہ ٌٍؼت و صـكت کو ٍوثبئی مـهبیہ کبؿی ثوؿڈ ،اربال ویللیئـ

کی هؼ هیں  6کـوڑ  84الکھ  12ہقاؿ
مومبئٹیق اوؿ ؿاىؼ ىہیؼ كبؤًڈیيي
ؿوپے  Grant in aidکے ٓوؿ پـ كـاہن کئے گئے۔
هضکوہ کھیل و میبصت کو ريي کبالم اوؿ ثیي االهواهی اهي کجڈی کے

 25ہقاؿ ؿوپے کی اّبكی ؿهن كـاہن
اًؼوبػ کی هؼ هیں  6کـوڑ  89الکھ
کی گئی۔
امی ٓـس ٍوثبئی اموجلی کو هبًوى مبفی االؤًل کی هؼ هیں  4کـوڑ

گئے۔
 33الکھ  7ہقاؿ ؿوپے ربؿی کئے
هیں ًے رو تلَیالت پیو کیں ،اى کی ؿوىٌی هیں هغتلق گـاًٹل
کیلئے هیقاًیہ هیں هغتٌ ىؼٍ ؿهوم مے فیبػٍ اعـاربت کـًے پڑے رل کی
ورہ مے ہویں یہ ّوٌی ثزٹ پیو کـًب پڑا۔

تـهیبتی اعـاربت
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اة هیں ّوٌی تـهیبتی ثزٹ کی ٓـف آتب ہوں۔ مبل ؿواں کب کل ٍوثبئی
مبالًہ تـهیبتی ثزٹ  74اؿة  20کـوڑ ؿوپے تھب رو ًظـحبًی ىؼٍ تغویٌہ ربت
هیں  73اؿة  65کـوڑ ؿوپے ہوگیب۔ اك ٓـس تـهیبتی ثزٹ هیں  55کـوڑ ؿوپے
کے کن اعـاربت کئے گئے تبہن  9اؿة  99کـوڑ  15الکھ ؿوپے کب ّوٌی
تـهیبتی ثزٹ پیو کیب ربتب ہے کیوًکہ وكبهی صکوهت کی ٓـف مے پی ایل ڈی
پی مکیووں کیلئے ثزٹ مے ہٹ کـ كٌڈف كـاہن کئے گئے یب ٍوثبئی مکیووں کو
هجل اف وهت هکول کـًے اوؿ اى پـ کبم تیق کـًے کیلئے اّبكی ؿهوم كـاہن کی
گئیں رل کی تلَیل ایواى هیں پیو کی ربتی ہے
ًوجـ
ىوبؿ
01
02

ؿهن

تلَیل

وكبهی صکوهت کی ٓـف مے پی 3اؿة  72کـوڑ  11الکھ
ایل ڈی پی مکیووں کیلئے ؿوپے
هوٍول ىؼٍ ؿهن
ٍوثبئی مکیووں کو هکول یب اى  6اؿة  27کـوڑ  4الکھ ؿوپے
پـ کبم تیق کـًے کـًے کیلئے
اّبكی ؿهن
هیقاى
 9اؿة  99کـوڑ  15الکھ
ؿوپے
رینب کہ پہلے ػـُ کیب گیب ہے کہ وكبهی هٌَوثوں

PSDP

 Projectsکیلئے وكبهی صکوهت مے ٍوثہ عیجـ پغتوًغوا کو مبل ؿواں هیں
رو كٌڈف هوٍول ہوئے تھے ،اى کب ٍوثبئی ثزٹ هیں کوئی ؽکـ ًہیں تھب ،املئے
وكبهی هٌَوثوں کیلئے هوٍول ىؼٍ توبم ؿهن ّوٌی ثزٹ هیں هٌظوؿی کیلئے
پیو کی گئی ہے۔ اك ٓـس ٍوثبئی هٌَوثوں کو وهت مے پہلے پبیہ تکویل تک
پہٌچبًے یب اى پـ کبم تیق کـًے کیلئے هغتلق میکٹـف هیں هغتٌ ىؼٍ ؿهوم مے
هتؼلن اّبكی ثزٹ هٌظوؿی کیلئے پیو کیب ربؿہب ہے۔
رٌبة مپیکـ آعـ هیں آپ کی اربفت مے ّوٌی ثزٹ کب گوىواؿٍ اك
هؼقف ایواى کی هٌظوؿی کیلئے پیو کـتب ہوں رل کی تلَیل هغتَـاًا کچھ یوں
ہے
ًوجـ

تلَیل اعـاربت
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ؿهن

ىوبؿ
اعـاربت ربؿیہ  7اؿة  69کـوڑ  15الکھ
01
ؿوپے
تـهیبتی اعـاربت  9اؿة  99کـوڑ  15الکھ
02
ؿوپے
هیقاى
 17اؿة  68کـوڑ 30
الکھ ؿوپے
رٌبة مپیکـ هیـی گقاؿىبت تضول مے مٌٌے کیلئے هیں آپ کب اوؿ
هؼقف هوجـاى کب ایک ثبؿ پھـ ىکـیہ اػا کـتب ہوں اوؿ ٍـف یہ اػالى کـتب ہوں
کہ صکوهت اپٌے توبم اهوؿ کو ىلبف ثٌبًب چبہتی ہے ،ہن ػوام مے کچھ ًہیں
چھپبئیں گے ،آالػبت تک ؿمبئی کب هبًوى رلؼ اموجلی مے هٌظوؿ کـایب ربئے
گب۔
پبکنتبى فًؼٍ ثبػ اوؿ عیجـ پغتوًغوا فًؼٍ و پبئٌؼٍ و تبثٌؼٍ ثبػ۔
النالم وػلیکن وؿصوتہ هللا و ثـکبتہ۔
تبلیبں
هیں آعـ هیں ػـُ کـوں کہ هبئؼ اػظن کے گھـ پـ رو صولہ ہوا ہے اوؿ
وٍ گھـ هنوبؿ ہوا ہے اوؿ پھـ کوئٹہ هیں رتٌے ثھی ىہؼاء ہوگئے ہیں ،اى مت
کیلئے ہن اكنوك کب اظہبؿ کـتے ہیں ،اى مت مے ہوؼؿػی کب اظہبؿ کـتے ہیں
اوؿ اى توبم واهؼبت کی اك اموجلی کی ٓـف مے هؾهت ثھی کـتے ہیں اوؿ هیں
ثلوچنتبى اوؿ هـکقی صکوهت مے هطبلجہ کـتب ہوں کہ كوؿی ٓوؿ پـ هبئؼ اػظن
کے گھـ کو اك مے فیبػٍ عوثَوؿت ٓـیوے مے ثٌبیب ربئے۔
تبلیبں
Mr. Speaker: The supplementary budget for the year 2012-13
stands presented. The Sitting is adjourned till 04:00 p.m. of
Thursday afternoon, dated 20-06-2013.
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