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  ������� �����ہ ��ا�ے 
	��� ���� ��ا���ٹ �� ��م

 ������ن ���

��/��ا���ٹ�  001-45233 ��و��ام �

 ��"�ر  �ہ &%رت #�ل/ ��!� 

�&�9 �0/�% ا*�اد ���"�� ا678 
�5رٹ �3و�1ام 
ے �0/��� ہ�رہے ہ�ں۔ ان ا*�اد )� �'&% �	�م  7 �/ہ/�-, و و+%ع �(�ا)��'�
���Dں اور اABع 
ے ہے اور ا8ہ�ں <��= )ے 
�7ر)�رڈ 
�وے )� ����د �3 اس 
ے ا
/��دہ 

��1 ��( =E��  ے�F 8ے )ے�( 

���� ��و��ام �� ���� ���� ���� د�
ے۔  ��� ���  
�+�و*� ��*ے �� ��� �ہ)ے �� �&ا%ہ د�
ے #ے ا����"� ��!���� �� �%����� �.!ے ��  ����� ��ا-��ٹ �� 
 ہے۔ را"ے !�"5 ��*���اد *ہ�ں�� !�*&*� �� د��4 ����3 �ے ��رے ��ں -�0ا/��"� �)ود 

 )��I اG'HFہ /)��I اG'HFہ 56�ے 	� ذ	�� 56�ے �� در�ہ 0123

  ���D ��0وات ��23د0 در�ہ 0123
L�8�1ر  

���� ���	
 

 ��)NO8 PQہ –���D ��0وات  &2? �%���<0 ده�رے ��ں :�ے �� ��ٹ�/�	�ں

 

 ��@�  ��ر0 �

AB+ ��  �5و�� �@�� 
�D	Cہ/  

��� )2ڈ�G �� ذر	5ہ �F2%ر16ہ �
A+ر16ہ ر%F2� 

]ہ<ار[  

*�ڈا��HS�� �������  3049 !�7ہ  430,000 

– – V��� 6148,300 ہ 

– – – – 

 US$ 578,300 ��<ان

 

 

 ��ا���ٹ ڈ	ٹ� �6ٹ
��ت �� =.>ہ (Project Data Sheet - PDS)��ا-��ٹ ڈ�ٹ� :�ٹ8&�+� ?�+��: ہے���ن ��� �����ں ��ا-��ٹ �� ��و��ام #ے 

 *ہ�ں  ����ے�ے ��رے ��ں ہ&�� ہے، اس %�ے اس �ے ا��)ا"�  ��ا-��ٹ8-�رPDS A@&*�ہ���ت :�&�+� D+� ں�����#�- ��  E��%
 ��%��-���ہے۔ �H&زہ ��ا-��ٹ8 �ے ��رے ���ت د#���ب ہ&�� ہ�ں �& ا*��ں :�&�+���ت ��ر�7 اور -J �ہ &�+� ا:�را����ں ��K&رہ 

 *&��� �� ہ&�� ہ�ں۔




-!K �� ��ٹ�/�	�ں � 

��ت �ے %�ے �ہ���*� /����� �ہ و�J #�"ٹ &�+� (�L��NOP �� ��ٹ��4�&ں �ے ��رے ��ں 
 http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories:د����ں


� ��#%ل 


� �3Nد ��ر��M%�0 ر�L��را�ہ  


� ���C� @%گ 

 

���� �PQ �� ,'�B&ہ �R اور �
��@%#�� 


� �ہ�%��@%#�� 
ر)v/� )�0 �60 )ے P�8�u ا�uات Sہ �3و�1ام ��ں ڈه�s8ے )� �'	�� و ���� )ے �qاFے 
ے )��� 
�r��  ���1 8ہ�ں اور 8ہ ہ� ���qل �3 

 ہے

 ��M ر�L��را�ہ �3Nد ��ر0
 اس �����ے ��ں }�78ہ )��� Gz'� 3ہ&�  ��r 8ہ�ں ہ�F ،�1ہxا اس )ے �Fے )w� �( 60� �0ہ در)�ر 8ہ�ں ہ��1

 ���C� @%گ
� �0Sا |S�5رٹ �3و�1ام ا
�	/�ز 8ہ�ں )���۔ �3و�1ام )ے �Fے �0/�% )�0 )� ��~ �3و�1ام ہے �� ��I�q ���O= )ے ��Fظ 
ے ���"� ا678 

)�G/� �( L�  �0دل ذرا�~ 
ے ���S% )� ���� ہے، )� ����د V�/�� �3 )�� ���� ہے۔ اس 
�وے ��ں <��= )ے 
�7ر)�رڈ 
�وے )�ا*�اد 
S =(�  دہ�Sے ز

ے �N~ 8"� �	�م <�VS ا*�اد )�  ��r )�8ے اور ان )� ز�Sدہ  =�I�q �/�&ا� �S ،ےOGz ،ے&�G� ے�F 8ے )ے��� ���O ،Vہx�

 ��ں )�0 �60 )ے 
�ا�ت  ��r 8ہ�ں )�ے ���ے۔ز��ن r08 �S )ے ��رے 

 

 �6�  اور ��Xورتان �� اP3غ،  Rے)�C�5Uہ ا)�اد اور اداروں(زاRٹ�� ہ%@ڈر �

 ��ا���ٹ �ے ڈ	<ا'Y �ے دوران

�=� �ے دوران ہ&*ے وا%� ��ت @�� �� ز��دہ �� �Qہ : �� ?"�R�BISP  ون�+�
�� اور اس �ے H�ا (�Sر���)ر&T�

��د��4 �
ٹ���ٹ ��رٹ
�ز � ?�+��
Q&�ہ �
)A#ے �اور >&��"� ��&���ں -&  ۔ دو#�A ��ت @�� وزارت =Lا*ہ، وزارت 
 L
��ں اس ��و��ام #ے ����O) ہ&رہ� ہ�ں، >
+�� ا��&#� ا��� (� �� Eا��&= J��V ،�W�O��ڈ و
�+���Y�% ،�P< ،5 ا�


ے وا%ے] اور د��4 ��!���� :�ا�� داروں �ے #��] [���ہ ورا*ہ ������]، د�ہ� �+�ون ��و��ام [�V�J �  ر#�"� ر�
 �� ��W۔

��1ر1�N �ے دورانZ ا���ٹ �ے�� 
BISP  ا/�اد J��V ہ ��ر و7[ ��� ہے -8 #ےR��^ E�ہ���ت �ے ازا%ے �� ����: �� _T# �� [�QP�] ]�7 ���ے ذ*

 �� _T# �� اوز ���&*ٹ� �- E�ے، =�ص ^&ر �� ا(
�&�^ �c�Rے #ے ا#��Oدہ ��رہے ہ�ں۔ #&ل #&#�"ٹ� �ے *��"
ے �ے ^��Rہ ��ر �& ا#�+��ل ���ے ہ&"ے ���&*ٹ� �& ��d�P ��*اہ��� #�زA اور ����� ��ں ��دار ادا ���ں ��۔ 

�) ��� -�"ے ��۔Sر(���  

 

 

 

 

 

 



� ,�[!
 

Sہ �3و�1ام )� �'�و8= )�ے �1۔  S(BISP)ہ �3ا��7ٹ ��7q= �3)0/�ن )ے ���� 
	��� ���� )ے �8ٹ �3و�1ام ���"�� ا678 
�5رٹ �3و�1ام 
 �SQ�2.4  راج اور�ا�8ں )� ا8�8�E rا�� �&�9 اہ�ا�/ ��{ V

�~ )� ���� ر�O/�� 6&� )ے �3و�1ام )� �)�)ے،   �O&qں )� ر��م ��/rOان ��ں �

�SQ� ���ں، Sہ اہ8�E r�ا�8ں )ے �Fے ا}�D �v= اور ان )� ���ن ��ں ہ�O&'/� ��] �1ہ <�8�E VS�ا�8ں )� ���Eن 
���اہ )� ادا )� ���� ہے]۔ 
/

�زP )ے �3و�1ا��ں )ے ا =�qAD اور L8ر�H8ے ہ�&/� ا�F ے )ے*�Bد *�اہ6 )�ے �1۔ ا�� �v� ں�� ~�
Sہ ��7م اوران )� ��q&ہ وار ��

���q �Fے �3 �����ہ )�ر)�د�1 )� ����د �3 ر��م ��/� )�8ے )� OS�zہ )�ر )ے ذرS'ے دو�8ں �3و�1ا��ں )ے �Fے ��7��7 �'�و8= اور 
)ے ���F ����	�ٹ 8"�م اور BISP  �( =�qAD)� اٹ�vے وا�F ا�B*� �1= ��ں �'�و8= *�اہ6 )�ے �1۔ �3ا��7ٹ )ے 8	��Sں ا�/�GرE P� �ت 

  ���Gط ��� )� )6 )�� ���ے �1۔

 

��� Rے 
�5[/���� � Q]%&��ت اور اس ����ا���ٹ � �Z  ��# �'�+PZ 

*��� ر�3رٹ )�� 9�22.3 ��ں <��= )� ا��HرSہ ‘ ��ں ��رP )�ے �1ے2006- 2005<��= )ے ��رے ��ں �P�E ��ر 
�)�رP ا��اد و 	�ر 

���� ��12007۔  �( r��0� ے( �/�A

ے ��7q= �3)0/�ن )� �r7H }�&���ں �H	�ل ا8�رو�8 و ���و�8 �'� � ده7sے �'� � <�����OS اور 

 �ًN

ے �'��ر �v�13.8۔ 
��8ہ ��	��� ���� �3�اوار )� 8	� )�  �ح او
D �* 9�� �ًN� رہ� �7Gہ ا*�ادط زر )�  �ح او L� �v� �D �*
*��� 33۔ ا�F�q |Sہ �F�N'ہ �L ��ں B&~ )� ����د ��G� �3 <��= )� ��	��ہ �S�wF ��1 ہے )ے ���N% �&| )ے ا8�رز8��1 ��ں )	� ہ���

��ں  �وع ہ�8ے واQ&��*�3 �F )ے ���7q %��N= 8ے 
	��� ���� �3 ا�3ے ا�Eا��ت ��ں )�*� ا�B*ہ )��۔ �v12007ا�8ں ��ں <��= ��v۔ 
��ں ��7q= 8ے ���� 
	��� ��12008 اور ���� 
	��� ���� )� 7q	= �	&� )� ��"�رP دP ��1۔  اS| ��8 ادارہ ���� *�6S ور� ���6 )��


ے �ے 8"�� ا678 
�5رٹ �3و�1ام )� ا��اء)�� �L )� *�ر�O� P� )6 ����8 واFے 8�E�ا�8ں �E �3را� =�I�q �( ه9 ‘ ���� �8ٹ �3و�1ام��Sا

�~ �� ��O� �0�F�3 �( �8 6�0O� �( =��7q �3 �	&�ر��� )�ا�8 اور <��GSں )� ������ہ �7Gہ و‘ اور ���F ���ا�8ں )ے اFٹ ا�uات )� )6 )��8

ا��اد )ے ذرS'ے ��د )��v� �8۔ �ے 8"��ا678 
�5رٹ �3و�1ام )� �ڑE P��O8 =�O/�� �( P&� )ے �3و�1ام )� �Dرت ��ں ہے �� 8�E�ان )� 
q ار رو3ے *�اہ6 )� رہ� ہے۔Qہ |Sاہ )� ��ہ�8ہ ا���

	��� ���� )� ��ل ہے �L �3 �ے 8"�� ا678 
�5رٹ �3و�1ام )� ���Eن  |S��7= ا

��ں Sہ ��	��� ���� �3�اوار )� D �*2011� �Eچ )� رہ� ��v اور ��0.3ں ��	��� ���� �3�اوار )� �2004/'�رف )�ا�ے ��8ے )ے �'� 

�5رٹ �3و�1ام )ے �9�O�/0 )ے ا8/��ب )ے �Fے *� D� �Eچ )� رہ� ہے۔ اس �zح اس ر�6 ��ں �/�ر�S ا�B*ہ ہ�ا ہے۔�ے 8"�� ا978. 6

�&�S 9'�� دو �)� �8�E VS�> %�/0�ا�8ں )� 8�H8�ہ� )� ہے۔ �� )r ���دP 7.2 ��ف اور <����G8�ارا8ہ OS�zہ )�ر اE/��ر )��� ہے۔ اس 8ے 
���ء�| ر
��� rD�q )� ��1۔ ا�/�ا�� *��� ہ�ں۔ اس ��O� )ے �Fے �&| ��1 
�وے )�وا�S ��1 اور ���r ا�/�Gر �1�Fں )ے ذرS'ے <23)� 

 ��	��ہ ���� ر�3رٹ�ں 
ے ��ہ� ہ��� ہے )ہ Sہ ���r ا�/	�د اہ�ا*� 8"�م ہے �L )ے ذرS'ے �3)0/�ن ��ں <��GSں )� ا�O'� |Sل �'�اد �0/���
���  ���E )�رڈ 8ہ�ں ہے �8�E VS�> %�/0� 9�&� L�ا�8ں )� ر�6 8ہ�ں �r رہ� ہے۔ )��78ہ �v1 )ے 
���اہ )ے �3س �2.4ہ� رہ� ہے۔ ��ہ6 

)� ہ��8 �ز��  �ط ہے۔ ا��اد 
ے ���وم رہ ��8ے واFے ان 8�E�ا�8ں )� ر�6 �| ر
��� �r7H ہے۔ اس �zح ان )� �'� � SQ� =F�q� ا�/� 
r��
)ے �SQ� ���u  ہ�8ے )� ا��7ن ہے۔ ���� ���"��� �8ٹ �3و�1ام )� �/'�رف )�ا8ے اور <��= )ے 
�7ر ��رڈ ڈSٹ� ��L )� د
/���� 8ے و

 |S7/� ہے۔ ا

	��� ���"��� �8ٹ �3و�1ام 
ے �ہ/� را�Nے )� )�م )�  �����D )� ہے اور ���	�3ر رہ��v� V8�� �( ل�	'/
OS�zے 
ے ا
اب ��v ‘ �ہ/� �zر �3 اہ�ا*� 8"�م و�= Q1ر8ے )ے 
��� دو
�ے <�� ���u ���"��� �8ٹ ور� �3و�1ا��ں اور <��اہ�اف  �S� ��ا��ت ��

(�3L8ر�H8ہ�&/� ا AًI� ۔�S9 )�رروا���ں )���6 دHSا��S�1 ��( �5رٹ �3و�1ام 8ے
‘ 0/�ن ��ں را�� ہ�ں )� �wہ Fے 
7/� ہے۔ �ے 8"�� ا678 
 ��Sٹ ٹ��	5&Sڈو Q&7
}�vٹے )�رو��ر )� ���� )ے �Fے ��Bے اور �3ا�	�H� 6�&'� P/�)ہ ذ�ہ دارP )�¡ ٹ�ا��08ز و<��ہ۔ ان �3و�1ا��ں ‘ 

�8�08 ���� اور و���ہ �Eاروں )ے �Fے �'� � ��ا�~ *�اہ�v� �8�( 6 اور <��= )� r08 در �v� �8�( 6( �( �&O/�� r08۔ ان ��ں 
ے )� ��O� ا
*��� �/'&Oہ �D70= �3 اٹ�vے واFے )r ا�Eا��ت )�  1-3ہ&� دو ��S�1ا9HS )�رروا���ں 
	��� ���� )ے �q �D��EاFے 
ے ہ�ں۔

)�� ���� ہے۔ ���دP )ے }�ر *��� ا*�اد ہ� 
�ل اس �3و�1ام 
ے �0/��� ہ��ے ہ�ں۔ <���/��~ �D= )ے  �S� 8�E�ا�8ں )� ���Gں 
ے ادا 

ے ان )� ����8 ��ں )	� � ���� ہے۔ )��78ہ وہ )�م �3 8ہ�ں �� 
7/ے اور  L� ے )� ���� ��/ے ہ�ں��D ��ے ا8/ہ��F ا�8ں )ے�8�E r��0�


6�7 ہے �L ادو�Sت اور �Aج �'��Fے �3 اٹ�vے واFے  L8ر�H8ے ہ�&/� ا�F ے ہ�ں۔ <���ء)ے/Sل )� د�q�� �3 ر�z � �'� �SQ� ا��ت ا8ہ�ں�Eا
ہ6 ��ں ��ر�� �*�ت اور �ڑے ا�Eا��ت �s� AًIے )� �3�ا�¡ )ے ا�Eا��ت  ��r ہ�ں اہ6 ا8/ہ��� ���r ہ�ف 8�E�ا�8ں )� ���F ��د اور ���� *�ا

�

ہ�F/�ں �| ر �( =�D �( ہ ا��ت �3 )�م )��� ہے۔ 53�� )� �ہ/� ����� ہے۔ )��� ہے۔ اور ان���S Pف ���د�ہ r��� دہ�Sے ز
 �D �*
�9 )� روز�1ر <������ظ اور ا����� ہے اس )ے �Aوہ و���ہ �Eر 8�E�ا�8ں )ے ا*�اد �ہ= )6 3ڑهے v7Fے ہ�ں �L )� و�ہ 
ے ان ��ں 


�����1ں ��ں  �)= 
ے 1 ���	
�QSاں رہ/ے ہ�ں دSہ� روز�1ر )ے ��ا�~ (دو�8ں ا��ت �3 روز�1ر اور ا�/	�د )� )	� �3�� ���� ہے۔ وہ 
 =��N/

ے �ڑه��ے �� 
7/ے ہ�ں۔ اس 
ے <�8�E VS�ا�8ں )� ����8 �ہ/� ہ� �1 اور D���ت 
ہ�ے )� ا  ��Sٹ� Q&7
�Eد روز�1ر) 

 rS�3�3و�1ام )� �<�2012ڑهے �1۔ ا L8ر�H8�3و�1ام 8ے ہ�&/� ا L�5رٹ
�ز )��۔ و
�&ہ �D= �3و�1ام ��ر�� �*/�ں )ے ��ں �ے 8"�� ا678 
 ~&B ہ ���3ب )ے��D ے'Sہے اور اس )ے ذر���� ��( r	� ے'S9 )ے ذرHSر�3ر�( L8ر�H8ٹ�ٹ ��¢ ا
 �3 L� ف ���� *�اہ6 )��� ہےAE

*� 8�E�ان 
��8ہ  *��r ���د ��ں ر�0ٹ�ڈ و���ہ �Eار 8�E�ا�8ں )ے �Aج �'��Fہ )ے ا�Eا��ت ��دا = )�ے ���ے ہ�ں۔ 
6�7 )ے ��=
 8�E�ا�8ں )� ا�H8رL8 )�وا�� �� }�7 ہے اور ا8ہ�ں37575ہQار رو3ے )� �Aج )�ا 
7/ے ہ�ں۔ اس �3و�1ام )ے ��= اب �| 25

WES رروا�� )ے۔ ان ��ں�( Px>�( �0�3ں اور ��¥� �v� اہ6 )� ��1 ہے۔ وہ�* ���
*��� ا�Eا��ت ز}ہ 40ر�0ٹ�ڈ �3ا���Sٹ ہ�F�/50ں �| ر
��ں  �وع )�� ��1 ہے ��O� �( L� ��V�/ و���ہ �Eار 8�E�ان )ے )�v� �0 ر)9 )� *�� 2011ہ�ں۔ و
�&ہ روز�1ہ �3و�1ام �� �sہ )ے 


�ل  �F�� �8 ہے۔�( L�F ے

�ٹ�وں 
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