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 پر رکھی گئی ہے۔2015 مئی  4کے اُردو ترجمے کی بنیاد انگریزی متن مورخہ  (PDS)پراجیکٹ ڈیٹا شیٹاس

 

 
 

PDS 4102مارچ 8 تیار کرنے کی تاریخ 

PDS 4102اپریل  44 اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 

 

 گل پور ہائیڈرو پاور پراجیکٹ پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

 22444-110 پراجیکٹ/پروگرام نمبر

 منظور شدہ کیفیت/ صورت حال

 ضلع کوٹلی 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۔

 شعبہ

 ذیلی شعبہ

 توانائی

 بجلی  پیدا کرنابڑے پیمانے پر 

 (ESG)ولیاتی طور پر پائیدار نموحما سٹرٹیجک ایجنڈا  

 (IEG)میں معاشی نمو بھی شامل ہے جس

 (PAR)ںشراکت داریا کے محرکاتمنصوبے

 
 

 ے کی کیٹیگریاںصنفی مساوات اور مرکزی دھارے میں الن

 

 پراجیکٹ اسپانسرز 

 

 (PSDشعبہ کی تر قی ) نجی

 

 (NGE):کوئی صنفی عوامل نہیں4کٹیگری

 

 

 لمیٹڈمیرا پاور 

 مالیت کاری 

 مالی معاونت کی قسم
 /طریقہ

 فنڈنگ کا ذریعہ منظورشدہ نمبر
 منظورشدہ رقم

 ]ہزار[

 ڈالر امریکی -00666 پر مبنی قرضے LN7201- LIBOR قرضہ

  میزان

 پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ

 
 

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

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

ضی اور لیکن جب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مذکورہ معلومات عار

 اشاراتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔

 



 ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ 

 ماحولیاتی پہلو
- 

 رضاکارانہ آباد کاری غیر
- 

 مقامی لوگ
- 

 

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

 پراجیکٹ کی تیاری کےدوران

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران

 تفصیل 

نچھ منصوبہ دریائے پوہے۔یہ شاملچالوکرناتعمیراوراسے کےمنصوبےکی بجلی میگاواٹ 201پراجیکٹ میں دریا کے پانی سے چلنے والے 
 پراجیکٹ ہےیہ کامنصوبہ بجلی کادوسرابڑاپن پاکستان منگالڈیم رہےکہ ورہے۔واضحکلومیٹرد  12پر واقع ہے جو منگال سے باالئی جانب 

 00بے کومنصو ہےاس کررکھی کاری مینسرمایہ منصوبوں ےکئین نکیب ترقیاتی کےلیےایشیائی بنایاجائےگاجس کےتحت 1001پاورپالیسی 
 کےدوران تکمیل میں الگت )جس کل کیاجائےگا۔منصوبےکی پرمکمل بنیادوں سےبوٹ تاریخ کی آپریشن کمرشل دوران کےعرصہ سال

 ملین امریکہ ڈالرہے۔1.562(ات اور ہنگامی حالت کے اخراجات شامل ہیںشرح کے تغیرسود،تبدیل

 

 مقاصد اور وسعت 
مقامی آبی وسائل کو استعمال کیا کےلیے پراجیکٹ کرےگا۔اس فراہم بجلی اوراضافی یگاواٹم 564یہ منصوبہ ساالنہ کم الگت پر نیشنل گرڈ کو 

دہ ایندھن اوردوسرے قابل جائے گا اور منصوبے سے فراہم ہونے والی بجلی کے اخراجات ان پالنٹوں سے بہت کم ہوں گے جو دراآمد ش
 ڈائی کاربن ہزارٹن 50س گیسوں جوہر سال تقریبا دو الکھ ٹھتے ہیں۔اس منصوبے سے گرین ہاؤشمسی توانائی پر اثال ہوا اور وسائل متجدید 
 اجاسکےگا۔سےبچ ہیں ہوتی خارج میں صورت کیآکسائیڈ

 

 پراجیکٹ خصوصیات اور اس کا ملکی/عالقائی حکمت عملی سے تعلق 
میں توانائی  کے عین مطابق ہے۔جس 4114-4105تان برائے پاکسعملی نک کے لے سپورٹ ملکی شراکت داری حکمت یایشیائی ترقیاتی ب

 کے آپریشن کی توسیعکی نجی شعبہ میں توانائی  ADBکت اور ڈھانچے کی ترقی میں شر تعمیراتیکے شعبے کی ترقی نجی شعبہ کے 
شعبہ کی ترقی و اصالحاتی کوششوں کے  توانائی کے  اکستان میںنک کی پییاتی بترق پرزور دیاگیا ہے۔یہ پراجیکٹ منطقی طور ایشیائی

 ہے کہ اس سے قواعدہ و ضوابطہ کی پابندکیا گیا اور تیار س طرح ڈیزائن کی کاوشوں کا حصہ ہے۔منصوبے کو ا تسلسل کو جاری رکھنے
تجارتی  اس شعبہ میں خصوص ایسے وقت میں جب ملک کوفروغ مل سکے بال  انڈسٹری کورکھنے والی پاور  ؤجھکا مارکیٹ کی جانباور

 پیمانے پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہو اور اسے توانائی کے  چیلنجوں کا بھی سامنا ہو۔
 

توں پر استوار پالیسی کے تسلسل کا حصہ بھی کی انرجی پالیسی کے عین مطابق ہے اور اس کی تین ستو  نکیترقیاتی بیہ منصوبہ ایشیائی 
بجلی کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔تاکہ تمام  کو کے ماٹو پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں "بجلی سب کے لیے  کا مقصد "ہے جس 

دگی کو فروغ دیا لوگوں کو زندگی کی جدید اور قابل اعتماد خدمات دستیاب ہوں اور انسانی وسائل کی ترقی ،معاشی نمو اور اعلی معیار زن
کی فراہمی کو یقینی بنائے گا جو بجلی کی شدید  بجلی کی پیدا واری صالحیت بڑھائے گا اور ایک ایسے  ملک میں بجلی جاسکے۔یہ منصوبہ

سے بہت کم ہوں گے اور بین  ملک میں توانائی کی اوسط الگت کے محصوالت قلت کے مسئلہ سے دو چار ہے۔پراجیکٹ کے لیے بجلی
آبی وسائل کے استعمال کو فروغ دے گا اور ملک کی انرجی  یتاثر نہیں ہوں گے۔یہ پراجیکٹ ملکش فشانی سے متاالقوامی فیول مارکیٹ کی آ
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ے اس عزم کی تکمیل میں بھی مدد ملے گی جو اس نے ہر سال ک بینکسیکورٹی میں اہم کردار ادا کرے گا۔اس منصوبہ سے ایشیائی ترقیاتی 
 لیے کررکھا ہے۔  دو بلین ڈالر کی توانائی کے شعبہ میں سرمایہ کاری کے

 

 ترقیاتی اثرات 

 

 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 
 

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

 )کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل(

A میگاواٹ پن بجلی کا منصوبہ تعمیر کرنا اور اسے  162۔
 نجی شعبہ کے ذریعے چالنا

 

 آپریشن/تعمیر کی صورت حال صورت حالترقیاتی مقاصد کی 

  مادی تبدیلیاں

 

 کاروباری مواقع 

  پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات

 

 مواقع کےلیےدیکھیںاور مشاورتی  پروکیورمنٹ

http://www.adb.org/projects/48065-002/business-opportunities 

 

 

 

 نظام االوقات 

 2612 جون  11 تصوراتی خاکہ کی وضاحت

 2612نومبر  4سے   ۔ حقائق کی جانچ پڑتال

 2614اکتوبر  10 کا اجالس انتظامیہ  کی جائزہ کمیٹی

 2610اپریل  11 منظوری

  
 
 
 

 

http://www.adb.org/projects/48065-002/business-opportunities
http://www.adb.org/projects/48065-002/business-opportunities


 سنگ میل 

 موثریت دستخط منظوری منظوری نمبر
 اختتام

 حقیقتی نظرثانی شدہ اصل

       

 

 

 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 ، 

م معاہدہ جات کی شرائط کی تسلی بخش ۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں تما (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، 

ئد معاہدوں کی شرائط کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے۔ غیر تسلی بخش ۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں تین یا اس سے زا (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 

ADBکا ذمہ دار افسر ][ 

ADBپرائیویٹ سیکٹر آپریشنز ڈیپارٹمنٹ کا ذمہ دار محکمہ 

ADBانفراسٹرکچر فنانس ڈویژن کے ذمہ دار ڈویژن 

  عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

   http://www.adb.org/projects/47929-001/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

   http://www.adb.org/projects/47929-001/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

 
 




