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�ن ��ں �ڑ	�ں 	ے ��ٹ ور� 	� �ہ� ����ے 	� �����ہ ��ا���ٹ �� ��م����� 

 ������ن ���

��/��ا���ٹ�  001-47281 ��و��ام �

 �%�زہ &�ل$#رت / ��!� 

�ن �/ہ/�-�ا,��+� �*( و و)#ع����� 

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

  -,+ �+ ٹ+ روڈ ٹ�ا��)�رٹٹ�ا��)�رٹ اور  56�ے 	� ذ	�� 56�ے �� در�ہ 0123

  �0�1+ /�.+ ��23د0 در�ہ 0123
+ 45.�,+ /�1ون اور 23%ہ

 	�,+ 6�7+ ��5� �ہ�ں $2? �#���<0 ده�رے ��ں :�ے �� ��ٹ�/�	�ں
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��� ,2ڈ�G �� ذر	5ہ �F2#ر16ہ �
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 195,000 ����3ہ 	ے �5م ذرا,9 – !�7ہ

 40,000 ہ@ ���? – –

– – – – 

 US$ 235,000 ��<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�#��@#&�� 
-��د	�رl اور ��f�_ +��kں j�اi�ات 	� h,�gہ _�� �g,ے �f۔ ا�dا,+ ا�dازے 	ے �a��b �����ہ ��`�_��/+ اور \�� ��`�_��ت ،\�� ر]�	�را�ہ 

 n�o�` +	 ے `�ا_ے �ے اس	ات �iا �j ں�f�_ +��k� 2ہqg ے ز��ے ��ں -/� ہے	 +� l�rٹ�	ظ �ے �u_ ے	ات �iے ا	 lر�	ہ -��د�را�	ر]�
 	ٹ�l�r �+ ہے۔

 ��ر��M0 ر�L��را�ہ �3Nد 
�� ��`�_��ت ،\�� ر]�	�را�ہ -��د	�رl اور ��f�_ +��kں j�اi�ات 	� h,�gہ _�� �g,ے �f۔ ا�dا,+ ا�dازے 	ے �a��b �����ہ ��`�_��/+ اور \

�ے اس 	+ `�n�o 	ے `�ا_ے اi�ات  j�ر]�	�را�ہ -��د	�رl 	ے اi�ات 	ے _�uظ �ے 	�ٹl�r �+ 	ے ز��ے ��ں -/� ہے 2qgہ ��f�_ +��kں 
 	ٹ�l�r �+ ہے۔

 ���C� @#گ
�� ��`�_��ت ،\�� ر]�	�را�ہ -��د	�رl اور ��f�_ +��kں j�اi�ات 	� h,�gہ _�� �g,ے �f۔ ا�dا,+ ا�dازے 	ے �a��b �����ہ ��`�_��/+ اور \

�ے اس 	+ `�n�o ر]�	�را�ہ -��د	�رl 	ے اi�ات 	ے _�uظ �ے 	�ٹl�r �+ 	ے ز��ے ��ں -/� ہے 2qgہ ��f�_ +��kں j� اi�ات 	ے `�ا_ے 
 	ٹ�l�r �+ ہے۔

 

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

 ��ا���ٹ �ے ڈ	<ا+Y �ے دوران
ا*�ہ�"� ا����ط ���� -�رہ� ہے اور اس �ے �Q��R �ہ�&وں �� ��ر�  ��
� #ے ��ا-��ٹ �ے ڈ�Lا"E �ے ����ے �� 


T&�ے �ے �+�:� �LH�&ں �ے �&ا%ے #ے #ٹ�  -�"Lہ %�� -�رہ� ہے۔ دو��رہ �V��د ��رA، ا��)ا"� ���&%���� -�*U اور 
 ہ&%ڈرز #ے ��ت -�� -�رA ہے۔

��1ر1�N �ے دورانZ ا���ٹ �ے�� 
��ت �� *��وا:��� اور ���ورت �� �� -�رA رہے ��&�+��) �ے دوران Vے �� ���)ر�&T
� 

 

� )�[!
 

�ن 	ے اس �����ے �ے �	�j 9.ن ��ں وا�	����ٹ�  128	�g�� +دہ دو رو3ہ �ڑ� اور  (N50)ژوب �vw 	�ٹ 	����ٹ�  ��779ہ �����
  	+ ���gدہ دورو3ہ �ڑ� 	+ ��u_+ اور ��� n	�g +,ے f+۔ (N70)_{q+ .�1ہ ��| ا} وا\�م 

 

 

 



 

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

�ن 	ے 	v ر.qے 	� �	�j ? �ے �ڑا ��7ہ ہے۔ 3ہ� �	ن ��	�j ظ �ے�u_ ے	ے q.ب ���ق ��ں وا.9 ر��g ے	ن ��	�j ،ن������44  +�
�ن اور ��gب �w�ب ��ں ا3�ان �ے ��+ ہ�ں۔ اس 	ے 0{�ل ���ق ��ں ���w3ں ا�d`�� +	 ب ��ں اس�w� ہے۔ 0{�ل اور 0{�ل v}�� �j d7

��ااور و��ق 	ے ز3� ا���م .�q,�+ 45.ے 2qgہ ��gب ��ں �u�ہ ہ�d وا.9 ہے۔ ��7ہ �j%�ب، ��dه، �����j�q اور +bو� ،+b3ہ ���ق و�
�� ����2�� �j��g_�ٹ��b� v2ں 	� �4�ے 	ے ��/� ��/� و�b+ ا���3ء اور ��� 	ے ��7ہ ���g+ ا���3ء 	ے ��ے -�+ ��dر�fہ�ں /� �

 nور�d�- /� ہے۔�	ہ ��+ ��اہ@ 	ے و��9 ا��2��ت ر	��ے 	ے ��و�gد ��.� ���2رٹ+ اور ����+ d5م ا��2uم اس ��7ے 	+ /��3 را�
6ہ �ہ ہے۔ 3ہ�ں 	+ �ڑ	�ں اور �0ہ�اہ�ں 	+ `�_n ا�� ہے اور 45.�,+ ٹ�ا�hٹ ٹ� �63	� ���g اٹ���ے f�� +.�/ +0�1� +	 ہ�ں۔ 3ہ�ں� v��. ے	

	����ٹ� 	ے .�3? ہے۔ ��7ہ ������ن ��ں  2300ے ��ں �0ہ�ات 	+ _{�q,+ �ڑ	�ں 	ے ��ٹ ور� 	+ `�_ +�� n��v��. ���ن ہے۔ ��7
را��bں 	+ �ہ�_�ں 	ے �dkان �ے 3ہ�ں 	+ \�3? -��د�g l ز�3دہ /� دو��ے ���7ں 	+ ��nq �ڑ	�ں اور را��ں 	+ /d1اد �ہn 	@ ہے۔ 

�i� ہ�,+ ہے۔ اس و.�g�� nد �ڑ	�ں اور �0ہ�� �j د3ہ�ت ��ں -��د ہے، ��ص ��ر �g�� ے	ٹ��63  �g ے `�ے /�� ہ�ں� nے �ہ	ات 
�fڑ�3ں j� ا]��+ ��j �gڑ/� ہے اور اس �ے `�د�iت 	ے �b�ات ��+ �ڑه �fے 	��ہ�ں اٹ�� �2ے۔ �ڑ	�ں 	+ `�_n ا�� ہ��ے 	ے ���5 

  ہ�ں۔ 
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�ن ��ں .��v ر��,+، .��v ��داn0 اور ��6uظ �ڑ	�ں 	� ��ٹ ور������ 

 

 �ے ��U+_��ا���ٹ  �

)�[!
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 �/ h	ا�� +اس �ے ������ن 	� ��� 	ے دو��ے ����+ اور 1�7
�gڑ�ے 	ے ����ے ��ں �vk و `{j v� اٹ��ے وا_+ ا��ا�gت ��ں 	{+ 

+f ے,- 
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))+�B� ں اور������R ،ں�X6#�( 

 – وا@م دو رو�� 5ڑ��ں –�;ل �وٹ اور �678 �5ف 3  -ژوب
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� a(رو�3ر0 �#ا�� 


�ر	� ��  R,ہ� �11 �ہ�  �q���13 

 ��Xور
� ��1Qت
� /���@ 2013/�.��/+ ���� 	ے 	���ٹ�ٹ� 	ے `�ا_ے �ے رہ�{� ا�7_�ں 	ے /nu ���/+ 	�ے �g,�ں �fے۔ [ /{�م 	���ٹ�ٹ ا���3,+.�� �، و.

  d0ہ]

 ��و��#ر�2ٹ
ADB  ے .�ض �ے	+ رو�0+ 	ر��ٹ ا�7_�ں ��	و�j ے	`��ل ا���3,+ /�.��/+ ���  �	 �	ن اور ��ل ور����

 +ا�.�ا� ��� ��ے،�����ے 	 +��3k	�  ے�d0 @���/ ،���kہ]۔ ��2013ں ہ��f۔ [k����+ _��+ 	 ےdے ��1ہ	�7ہ  +�`
۔ j�ا2�gٹ 	� ڈh3ا,�  �j����i�+ اور /1{��ا/+ �)�و�3ن 	ے _�ے ���ور/+ ���dت در	�ر ہ�ں +�g,ے f +	 +ا�hا,
  f+۔

 

 :�ے @�ے د	��bں ��B2ٹB2� �ے �#ا)��aو��#ر�2ٹ اور 
http://www.adb.org/projects/47281-001/business-opportunities 
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5��ل �URا 


�ر	� ��� �F2#ر0 �
ADB 

 [ہ<ار ڈا@�] 
 د	/�

 [ہ<ار ڈا@�] 
1[�, 

�#Z� ا	#ارڈi��� �5ہ1ہ� 

– – – – – 

 �Z#�i� �� A(ر�ادا+�/ 

– – – – – 



 ��ت �� $#رت &�ل��5ہ1ہ  �
�+�:� اور د��4۔ ا!��م �� �+�ہ)ہ -�ت ��  ، ����%��
)ر-ہ ذ� در-ہ �
)A �� -��� ہے ۔۔۔۔۔۔ Vڈٹ :)ہ ��%���� �&:&ارے، �NOP �ے ُا�&ر، #��-� :+Yہ ، �

�+��ر  
)ر-ہ ذ���+�ہ)ہ -�ت ��  ?��]���ں ���م �+�ہ)ہ -�ت ��  (i): �� در-ہ �
)A �� -��� ہے !�5ہ� ا�  �ے  A(
:�ا"_ �� ���� �R^ ۔۔۔۔۔ اس در-ہ �

��ں ز��دہ #ے ز��دہ دو�+�ہ)وں ��  (ii)�� ا-�زت ہ&�� ہے، د�
ے �+�� �� -��� ہے اور ز��دہ #ے ز��دہ ا�  ا3�#
�ء  A(
-Lو ���� A�R^ ۔۔۔۔۔۔۔ اس در-ہ �

��ں ��E �� اس #ے زا") �+�ہ)وں ��  ���� ��a�R^ ۔۔ (iii)،*ہ�ں �� -��� ہے�+�� :�ا"_ ��  A(
۔ ا�.غ ���ہ *ہ�ں �� -��� ہے�+�� :�ا"_ �� ۔۔۔ اس در-ہ �

�ے �[��? ��ا-��ٹ �ے ��%���� �&:&اروں �ے %�ے �+�ہ)ہ �� در-ہ �
)A �� اe.ق >�ف ان ��ا-��ٹ8 �� ہ&�� ہے -E �� ��ت @�� �� د�&ت  ���%��2011

2   ۔د�f� A ہ&�ے �+)  2012ا���

��� �F2#ر0 �

 ��ٹ�/�0
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*!K �ے 

 ا�#ر
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!]�Pت � Y	�
 راj3ے اور 
�زہ 

ADB�B,ذ�ہ دار ا �� Dong-SooPyo (dspyo@adb.org ( 

ADBہ� ا	��X ڈ	�mرٹ�2ٹ2Rٹ�ل ا	2ڈ و	Bٹ  �� ذ�ہ دار �*�

ADBنn	ن،  �ے ذ�ہ دار ڈوn	ڈو YX����#�� CWRDٹ�ا�mB#رٹ ا	2ڈ �

�B2i	ا �1 ���ے وا@�N1ر��Z –  

 

 

 راj3ے �

 http://www.adb.org/projects/47281-001/main ��ا���ٹ �� و	�R p+ٹ

 http://www.adb.org/projects/47281-001/documents د�URو	<ات �� ,ہ�R ��ا���ٹ �� 

 
 
 




