
 صاحب ایم پی اے خوشدل خان )ایڈوکیٹ(منجانب      13016سوال نمبر:

 کیا وزیر صنعت و حرفت ارشاد فرمائیں گے کہ

 جواب سوال 

ہے  درستیہ  آیا)ا( 

کہ موجودہ حکومت 
 صنعتصوبہ میں 

 ترقی کی تجارت و

گی سنجید لیے کے
 سے غور کر رہا

 ہے؟

 

 کی ترقی کی ارتتج و صنعت کو حکومت موجودہ کہ ہے سچ یہ ہاں،

 کے ترقی کی صنعتوں سے جانب کی حکومت موجودہاور ۔ہے فکر زیادہ
 ۔ہیں گئے کیے اقدامات ذیل لیے درج

i.  انڈسٹریل پالیسی  صوبائی حکومت  نے خیبر پختونخوا کے لئے
 –وضع کی 

ii. ایبٹ آباد  یل اسٹیٹانڈسٹر سمال–II کا قیام - 

iii. لئےالبٹ کےیل اسٹیٹ  کھانڈسٹر سمالحکومت  نے   یصوبائ 
  -ہے منظوری دے دی  خودمختارفیڈر کی

iv. فیڈر الیکٹرک خودمختار لئےکے درگئییل اسٹیٹ  انڈسٹر سمال 

 -ہے گیا دیا کر نصب
v. فیڈر الیکٹرک خودمختار چوتھا میں مرداناسٹیٹ یل انڈسٹر سمال 

کی  فیڈر الیکٹرک خودمختاراور پانچویں ہے گیا دیا کر نصب

 -منظوری 
vi. کی فیڈر الیکٹرک خودمختار میںپشاور  سٹیٹ  یل اانڈسٹر سمال 

 ۔دے دی گئی ہے شکل حتمی کو تنصیب

، کوہاٹ ، بنوں اور مانسہرہ میں خان آئی ڈییل اسٹیٹ  انڈسٹر سمال
نصب کر دئے  فیڈر الیکٹرک خودمختار حالی اورانفراسٹرکچر کی ب

کو گیس کی سہولت  خان آئی ڈییل اسٹیٹ  انڈسٹر سمال جبکہ  –گئے 

 ۔ی فراہم کر دی گئی ہےبھ
 



 کا( ا) اگر)ب( 

 میں اثبات  جواب

 ہو تو محکمہ نے

 تک اب سے 2018

کارخانے، کتنے

 قائم تجارتی سنٹر ز

کئے ہیں؟ نیز 

محکمہ صوبہ اور  

بلخصوص  ضلع 

نئے  میں پشاور

صنعتی مراکز، 

تجارتی مراکز اور 

کاخانے لگانے کا 

 ارادہ    رکھتی ہے

 فراہم تفصیل مکمل

 ۔جائے کی

 2021تھی، تاہم  583میں آپریشنل یونٹس کی تعداد محکمہ میں ، 2018
 یزسمال انڈسٹر  میں موجودہ حکومت کی دوستانہ صنعتی پالیسی اور

 سمال انڈسٹریل اسٹیٹس کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے بورڈ یلپمنٹڈو

 ہوگئی۔ 778میں آپریشنل یونٹس کی تعداد بڑھ کر 
 قیام کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔نئی صنعتی ریاستوں کے 

i. پشاور یٹاسٹ یلسمال انڈسٹر-II  کے لیے زمین کا حصول عمل

 میں ہے۔
ii. فیز -بنوں  یٹاسٹ یلسمال انڈسٹر II کی منظوری دی گئی۔ 

iii. زمین کی  کے قیام کے لئے یٹاسٹ یلسمال انڈسٹر میں دیر لوئر

دیا جمع کر PC-I نشاندہی کی گئی اور زمین کے حصول کے لیے
 ۔گیا ہے

iv. ہو جگہ منتخب  کے قیام کے لئے یٹاسٹ یلسمال انڈسٹرمیں  سوات

 ۔ہے گئی
v. جگہ کی نشا  کے قیام کے لئے یٹاسٹ یلسمال انڈسٹرمیں  صوابی

 ندہی  ہو گئی ہے

vi. ے دی توسیع کی منظوری د کی  درگئی یٹاسٹ یلسمال انڈسٹر 
 ۔ہے گئی

vii. جگہ کی  کے لئے ند باڑہ ، جمرود اور مہم یٹاسٹ یلسمال انڈسٹر

 ۔ہے گئی ہو نشاندہی 
viii. فیز یٹاسٹ یلسمال انڈسٹر( ایبٹ آباد –III)  فیز( مانسہر ہ–II ،)

 کرم ،اورکزئی ، شمالی وزیرستان ، جنوبی وزیرستان ، چترال

 ہے فزیبلٹی پر کام جاری اور اپر دیر  کے قیام کے لئے
ix. باجوڑ کے قیام کے لیے یٹاسٹ یلسمال انڈسٹر PC-I  فورم مجاز

 کو منظور کر لیا ہے۔ 2021-11-15نے 

اسلحہ موجودہ  اوردرہ آدم خیل کی ترقی کے لیے یٹاسٹ یلسمال انڈسٹر
ام ہوم ڈیپارٹمنٹ کی سر براہی میں ک کلسٹر کو ریگولرائز کرنے کے لیے

 .جاری ہے

کارخانے مختلف اکنامک  271 نے KP-EZDMCء سے اب تک 1820
 کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔جسزونز میں قائم کئے گئے ہیں۔

نمبر 

 شمار

 کارخانوں کی تعداد زون کانام

 16 ڈی آئی خان 1

2 EPZ 17 رسالپور 

 36 ئیجلوز 3

 22 طارح 4

 44 گدون 5

 33 پشاور 6

 30 مہمند 7

 32 اسپیشل اکنامک زونطار ح 8

 36 اکنامک زون نوشہرہ 9

 04 غازی 10

 01 رشکئی 11

 271 ٹوٹل 

 

جس کی تفصیل مندرجہ ذیل  اکنامک زونز قائم کئے گئے ہیںنئے  6۔ ۲

 ہے:

 رقبہ )ایکڑ(| افتتاح کی  زون کانامنمبر 



 تاریخ شمار

ڈی آئی خان اکنامک  1
 زون

فروری  02
2021 

189 

جوالئی  15 اکنامک زونئی جلوز  2

2020 

257 

رشکئی اسپیشل  3

 اکنامک زون

مئی  28

 ء2021

1000 

انوشہرہ ایکسٹینشن  4
 اکنامک

دسمبر  09
2020 

76.25 

اگست  30 غازی اکنامک زون 5

2020 

89.9 

اکتوبر  27 چترال اکنامک زون 6
 ء2021

40 

 

ید اکنامک ذصوبہ کے مندرجہ ذیل عال قوں میں ممحکمہ بالکل  ج۔

 قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ زونز
 ا۔ بونیر اکنامک زون، ضلع بونیر 

 وں۔ بنوں اکنامک زون، ضلع بن۲

 ۔ سالٹ اینڈ جپسم سٹی، ضلع کرک۳
 ۔ درہ بند اکنامک زون، ضلع ڈی آئی خان4

 پلئی اکنامک زون ، مالکنڈ ۔۵
 

 


