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 پر رکھی گئی ہے۔2015 اپریل  29مورخہ  کے اُردو ترجمے کی بنیاد انگریزی متن (PDS)پراجیکٹ ڈیٹا شیٹاس

 

 
 

PDS تیار کرنے کی تاریخ - 

PDS 2015مارچ  13 اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 

 

 پنجاب کے ثانوی شہروں کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری پروگرام پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

 001-46526 پراجیکٹ/پروگرام نمبر

 منظور شدہ کیفیت/ صورت حال

  جغرافیائی محل و وقوع/جگہ

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

 ہشعب

 

 وخدمات میونسپل انفراسٹرکچریگرداور  فراہمی آب 

 ذیلی شعبہ 

 

 

 

 

 

 اسٹریٹجک ایجنڈا

 

 

 محرکاتتبدیلی کے 

 اربن پالیسی ،ادارہ جاتی واستعداہ کارمیں بہتری
 حفظان صحت وں کیشہری 

 شہروں میں نکاسی آب
 شہروں میں کوڑا کرکٹ کوٹھکانے لگانا

 پانی کی فراہمی

 

 (ESG) سےپائیدار نموماحول کے لحاظ 
 (IEG)معاشی نمو جامع

 
 (GEM)صنفی مساوات اور قومی دھارے میں النا

 (GCD) طرز حکمرانی اور استعدار کار
 (KNS) حل یعلم

 (PAR)۔شراکت داری
 (PSD)نجی شعبہ کی ترقی

 

 

صنف کومرکزی دھارے میں النے کی صنفی مساوات اور
 کیٹیگریاں

 

 پراجیکٹ اسپانسرز

 

 (EGM)شرکتموثر صنفی قومی دھارے میں : 2کیٹگری 
 

 

 پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ

 
 

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

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

مات عارضی اور لیکن جب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مذکورہ معلو

 اشاراتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔

 



 مالیت کاری 

 مالی معاونت کی قسم
 /طریقہ

 فنڈنگ کا ذریعہ منظورشدہ نمبر
 منظورشدہ رقم

 ]ہزار[

 تکنیکی معاونت

 گرانٹ

 تکنیکی معاونت -

 خصوصی فنڈ

088 

 388 ہم منصب - 

 امریکی ڈالر 088 میزان

 تحفظ کی کیٹیگریاں 

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

 - ماحول

 - غیر رضاکارانہ نوآباد کاری

 - مقامی لوگ

  سماجی مسائل کا خالصہماحولیاتی اور 

 ماحولیاتی پہلو

- 

 غیر رضاکارانہ آباد کاری

- 

 مقامی لوگ

- 

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

 پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران
مکین،مقڑامی حکڑومتیں اور بلڑدیاتی حکڑام پراجیکٹ ڈیزائن کے دوران:اس منصوبے کے بڑڑے سڑٹاہ ہولڑڈرزدرمیانے درجڑے کڑے شڑہروں کڑے 

اس مقصڑد کڑے لڑیے پڑی اے، سڑماجی ترقڑی  ۔ہیں۔ان کی شراکت حکومت،قومیتوں،این جی اوز اور سی ایس اوز کے ساتھ بذریعہ مشاورت ہوگی
 کا سپیشلسٹ شراکتی و مشاوراتی منصوبہ تیار کرے گا۔

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران
کرائے گا ایل جی اینڑڈ سڑی ڈی ڈی پڑی ٹڑی  UC DD مقامی حکومت اور حکومت پنجاب کا کمیونٹی ڈویلپمنٹ ڈپارٹمنٹمنصوبے پر عمل درآمد، 

پی پی ٹی اے کے حکام کڑو (PSC)اے کی سرگرمیوں کو مربوط کرے گا اور پیش رفت کے بارے میں رپورٹ دے گا۔پر وگرام سٹیرننگ کمیٹی
کڑرے گڑا جڑس مڑیں فنڑڈز فڑراہم P&DDاجڑالس کڑی صڑدارت محکمڑہ ترقیڑات و منصڑوبہ بنڑدیکوآرڈینیٹ کرے گی اس سلسڑلے مڑیں ہڑونے والڑے 

 کرنے والے اداروں اور دوسرے متعلقہ اداروں کے نمائندے شریک ہوں گے۔

 

 تفصیل 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories
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ہوجائے گی۔ سرمایہ کاری پروگرام کے اثرات اس انداز سے مرتب ہوں گے کہ صوبہ پنجاب کے منتخب شہروں کے مکینوں کا معیار زندگی بہتر 
اس پروگرام کے نتیجہ میں پنجاب کے منتخب شہروں کے لوگوں کو نہ صرف بہتر شہری سہولیات میسر آئیں گی بلکہ ان کو فراہم کردہ شہری 

۔مربوط شہری منصوبہ بندی کا نظام متعارف (i)۔:خدمات کا معیار بھی بلند ہوگا۔اس پروگرام سے درج ذیل اہم فوائد حاصل ہوں گے
۔شہری سہولتوں کی دستیابی سے کاروباری امور میں (iii)۔شہرکی سطح پر اربن خدمات کے لیے بہتر ادارہ جاتی ڈھانچہ میسر آئے گا۔(ii)ہوگا۔

۔ اربن انفراسٹر کچر بہتر ہوجائے گا۔اس پروگرام کے پورے شہری نظام پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور شہریوں کے (iv)استحکام پیدا ہوگا۔
ی میں انقالبی تبدیلی رونما ہوگی۔ درمیانے درجے کے شہروں کی حالت بہتر بنانے کے اس سرمایہ کاری پروگرام پر جغرافیائی ترتیب معیار زندگ

وار اور مرحلہ وار عمل ہوگا۔اور منتخب درمیانے درجے کے شہروں کی حالت اس پروگرام کے نتیجہ میں بہتر ہوگی تو منظم اربن اصالحات کے 
ر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ابتدائی سرمایہ کاری سپورٹ کے تحت سیالکوٹ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔یہ شہر شمال مربوط پیکج پ

مشرقی پنجاب کا ترقی پسند کاروباری مرکز ہے۔سیالکوٹ اتنی استعداد کار کا حامل ہے کہ جدت طرازیوں میں قائدانہ کردار ادا کرسکے اور 
 فاذ کرسکے۔شعبہ جاتی اصالحات کا ن

 

 پراجیکٹ کی خصوصیات اور اس کا ملکی/عالقائی حکمت عملی سے تعلق 

پنجاب کے منتخب شہروں میں رہنے والے (دی انوسٹمنٹ پروگرام)پنجاب کے درمیانے درجے کے شہروں کی بہتری کے سرمایہ کاری پروگرام 
گنجان آباد صوبہ ہے۔یہ مقصد شہر کی سطح پراربن ترقیاتی چیلنجوں کا مقابلہ انتہائی لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنا دے گا۔پنجاب پاکستان کا 

کرکے حاصل کیا جائے گا جس میں مربوط منصوبہ بندی،بہتر ادارہ جاتی فریم ورہ برائے شہری خدمات،ضروریات زندگی کی اشیاءکا مضبوط 
کے 4102-4102ٹ پروگرام کنڑی آپریشنز بزنس پالن برائے پاکستانکاروباری عمل اور بہتر شہری انفراسٹرکچر اور خدمات شامل ہیں۔انوسٹمن

۔منظم شہری (ii)۔شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کا بہتر تحتی ڈھانچہ۔(i)ساتھ مطابقت رکھتا ہے ۔جس میں ان امور پر توجہ دی گئی ہے۔
۔اور سہولیات کی فراہمی (vii)۔نجی شعبہ کی شرکت۔(vi)اوٹیں۔انفراسٹرکچر رک(v)۔مالی وسائل کا انتظام۔(iv)۔بلدیاتی انتظام۔(iii)منصوبہ بندی۔

تبدیلی موسم )میں صنفی عدم مساوات کا خاتمہ یہ پروگرام ایشیائی ترقیاتی بنک کے آپریشنل پالن، واٹر آپریشنل پالن اور کالئمیٹ چینج پروگرام
ا نی و بجلی کی موثر انداز سے فراہمی اور ہوامیں کاربن کے ہ بندی پسے بھی مطابقت رکھتا ہے کیونکہ یہ مربوط شہری منصوب(کا پروگرام

اس طرح ڈیزائن کیا (سرمایہ کاری پروگرام)کم اخراج اور آب و ہوا کے اثرات سے متاثر نہ ہونے والی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔انوسٹمنٹ پروگرام
اجیکٹس سے حاصل ہونے والے تجربات کو بھی شامل کیا ،اربن پرجائے گا کہ اس میں ایشیائی ترقیاتی بنک،دوسرے ترقیاتی شراکت داروں

 جاسکے جس سے المحالہ درپیش خطرات اور شہری استعدادی تخمینے اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی اہمیت اجاگر ہوگی۔

 

 

 ترقیاتی اثرات 

 

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 نتائج کے حصول کےلیے پیش رفت نتائج کی تفصیل

  

 

  عملدرآمد کی پیش رفتکوششوں اور 
 

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

 )کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل(

  

 ترقیاتی مقاصد کی صورت حال

 
 آپریشن/تعیرات کی صورت حال

 



  مادی تبدیلیاں

  

 کاروباری مواقع 

 31اکتوبر  38 پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات

 کیا جائے گا۔ کے ذریعے  (80:20)طریقہ کار  quality and costکا انتخاب مشاورتی فرموں 

 پروکیورمنٹ

مشیروں  جائےگی۔ کی [ کےمطابق2831گائیڈالئن]وقتا فوقتا ترمیم شدہ  پروکیورمنٹ کیADB پروکیورمنٹ کی ورورکسا سازوسامان تمام
پیشگی ٹھیکے اور معہ بعد  [ کے مطابق عمل میں الیا جائے گا۔2831فوقتا ترمیم شدہ  گائیڈالئن]وقتاکی مشیروں کی  ADBکا انتخاب بھی 

 کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔ مالیت کاریتاریخ از

 پروکیورمنٹ اور کنسلٹنسی کے مواقع کے لیے دیکھیں:

http://www.adb.org/projects/46526-001/business-opportunities 

 

 نظام االوقات 

 ۔ تصوراتی خاکہ کی وضاحت

  حقائق کی جانچ پڑتال

  انتظامیہ  کی جائزہ کمیٹی

 31جوالئی  38 منظوری

  آخری جائزہ مشن

 

 سنگ میل 

 موثریت دستخط منظوری منظوری نمبر
 اختتام

 حقیقتی نظرثانی شدہ اصل

تکنیکی معاونت 
3001 

 ۔ ۔ 33فروری  20 ۔ ۔  31جوالئی  38

 

 استعمال 

 منظوری نمبر تاریخ
ADB 

 ]ہزار ڈالر[ 
 دیگر

 ]ہزار ڈالر[ 
 فیصد

 معاہدہ کامجموعی ایوارڈ

 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 رقم کی مجموعی ادائیگی

 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 

http://www.adb.org/projects/46526-001/business-opportunities
http://www.adb.org/projects/46526-001/business-opportunities
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 TA ]رقم ]ہزار  امریکی ڈالر 

 منظوری نمبر
منظور شدہ 

 رقم
نظر ثانی شدہ 

 غیراداشدہ بیلنس مجموعی ادائیگی غیروعدہ شدہ رقم وعدہ شدہ کل رقم رقم

تکنیکی 
 معاونت
8683 

800 800 0 800 0 800 

 

 معاہدہ جات کی صورت حال 

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

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

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

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

کے مطابق پراجیکٹ کے مالیاتی گوشواروں کے لیے معاہدہ کی درجہ بندی کا اطالق صرف ان پراجیکٹس پر ہوتا ہے جن کی بات  2011ابالغ عامہ پالیسی

 کے بعد دی گئی ہو۔ 2012اپریل  2چیت کی دعوت 

 منظوری نمبر

 کیٹیگری

شعبہ 
 جاتی

 دیگر معاشی مالی سماجی
تحفظ کے 

 امور

پراجیکٹ کے 
مالیاتی 

 گوشوارے

        

 

 رابطے اور تازہ ترین تفصیالت 

ADBنرگزا تالی پووا  کا ذمہ دار افسر(ntalipova@adb.org) 

ADBسنٹرل و ویسٹ ایشیاء ڈیپارٹمنٹ کا ذمہ دار محکمہ 

ADB اربن ڈویلپمنٹ اینڈ واٹر ڈویژن،  ڈویژنکے ذمہ دارCWRD 

 - عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

 http://www.adb.org/projects/46526-001/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

 http://www.adb.org/projects/46526-001/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

 
 
 

http://www.adb.org/projects/46526-001/main
http://www.adb.org/projects/46526-001/main
http://www.adb.org/projects/46526-001/documents
http://www.adb.org/projects/46526-001/documents



