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 IIسرمایہ کاری پروگرام  پاورٹرانسمیشن میں اضافے کے لیے MFF پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

 001-48078 پراجیکٹ/پروگرام نمبر

 مجوزہ کیفیت/ صورت حال

 پاکستان 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

 

 ذیلی شعبہ

 توانائی

 

 بجلی کی فراہمی و تقسیم

 اسٹریٹجک ایجنڈا

 

 محرکاتتبدیلی کے 

 (IEG)معاشی نمو جامع
 (RCI) شرکتعالقائی 

 
 (GCD) صالحیت سازیطرز حکمرانی اور 

صنف کومرکزی دھارے میں النے کی صنفی مساوات اور
 کیٹیگریاں

 (NGE)نہیں صنفی عناصر کوئی: 4کیٹگری

 

 مالیت کاری 

 مالی معاونت کی قسم
 /طریقہ

 فنڈنگ کا ذریعہ منظورشدہ نمبر
 منظورشدہ رقم

 ]ہزار[

 800,000 عمومی سرمایہ کے وسائل 8818 قرضہ

 20,000 ایشیائی ترقیاتی بینک  قرضہ

 200,000 اہم منصب  -

 امریکی ڈالر 1,020,000  میزان

 

 

 پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ

پروگرام سے متعلق معلومات کا خالصہ بیان کیا گیاہے: میں پراجیکٹ یا  (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

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۔
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 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

 Bکیٹیگری 

 غیر رضاکارانہ آباد کاری

 A کیٹیگری

 مقامی لوگ

 C کیٹیگری

 

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

 پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران

گرڈ سے منسلک تمام صارفین]شہری، دیہی، صنعتی، زرعی، تجارتی و گھریلو[ ممکنہ استفادہ کرنے والوں میں شمار 

 ہوتے ہیں۔تاہم ان کی پراجیکٹ ڈیزائن میں براہ راست شرکت نہیں ہوسکتی۔ 
 

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران

کسی بھی مطلوبہ زمین کے حصول اور آبادکاری سے براہ راست متاثرہونےوالے لوگوں سے زمین کے حصول اور 

رپورٹس کی تیاری کے سلسلے میں مشاورت کی DDR یا ہرایک ذیلی منصوبے کی (LARP)آبادکاری کے منصوبے 

 جائے گی۔

 

 تفصیل 

اس ام کو بہتر بنانا ہے۔ ظکا مقصد پاکستان میں بجلی کی فراہمی کے انفراسٹرکچر اور انت (MFF) کثیر االقساط مالیت کاری سہولت اس مجوزہ

کی توانائی  میں اضافہ کرنے،ٹرانسمیشن کی کارکردگی   (i)میں درج ذیل امور شامل ہیں: مقصد کے حصول کے لیے سرمایہ کاری پروگرام 

استعداد، الگت  ادارہ جاتی (ii)کا جائزہ لینے کے لیے فیزیکل سرمایہ کاریاں  اورذرائع  اضافیکی  توانائیاور  بنانےبہتر کوتحفظ استعداد اور 

 .کے لیے نان فیزیکل سرمایہ کاریاںمسابقت، شفافیت اور اچھی طرز حکمرانی کی بازیابی، 

 

 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


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

لوڈ شیڈنگ روز کا معمول بن گیا ہے  خوشحالی کے لیے ایک قابل اعتماد اور پائیدار توانائی کا شعبہ ضروری ہے۔پاکستان کی معاشی ترقی اور 
ایک تہائی آبادی کو بجلی کی سہولت میسر نہیں جس کے باعث جامع ترقی کے مواقع کم  جس کی وجہ سے ہڑتالیں اور فیکٹریاں بند ہورہی ہیں۔

فیصد 2میں کم ازکم  (GDP)کے دوارن مجموعی قومی پیداوار2013اور2012ے یہ تخمینہ لگایاگیا ہے کہہورہے ہیں۔ شدید بجلی کی کمی س
فیصد 1.1میںصرف2012تک کمی ہوگئی اور بڑے پیمانے پر ہونے والی مینوفکچرنگ کی رفتار بھی سست پڑگئی جوسال 

 کی معاونت کی جائے گی تاکہ پاکستان میںNTDC فیصد بڑھی۔ اس سرمایہ کاری کے مجوزہ پروگرام کے ذریعے4.1میں2013اور
توانائی کے ٹرانسمیشن انفراسٹرکچر اور  کے تحت مکمل ہونے والے کام کے ذریعےپاورٹرانسمیشن میں اضافے کے سرمایہ کاری پروگرام 

     (MFF-0007)انتظام و انصرام کو بہتر بنایا جائے۔

 

 ترقیاتی اثرات 

 انفراسٹرکچر اور منیجمنٹتوانائی کا بہتر ٹرانسمیشن 

 

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 نتائج کے حصول کےلیے پیش رفت نتائج کی تفصیل

پاکستان میں توانائی کی توسیع شدہ، قابل اعتماد اور معیاری ٹرانسمیشن 
 سروس

 

 

 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 
 

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

 )کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل(

ہائی وولٹ ایچ سسٹم کی بحالی، تنصیب اور توسیع کے ذریعے 
کے آپریشنز اور NTDC ٹرانسمیشن نیٹ ورکس کو بہتر بنایا گیا۔

 منیجمنٹ کو مضبوط بنایاگیا۔

 

 آپریشن/تعمیرات کی صورت حال ترقیاتی مقاصد کی صورت حال

  مادی تبدیلیاں
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  مواقعکاروباری 

  14 دسمبر17 پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات

معیاری اور کم الگت انتخاب کے طریقے کی بنیاد پر کنسلٹنٹ  رہنما اصولوں پر عمل کیا جائے گا جس میں ADB کے لیے کنسلٹنٹ کی بھرتی
 بندی کو مد نظر رکھا جائےگا۔درجہ  90:10معیار اور الگت کی ، وقتًا فوقتًا ہونے والی ترامیم[  2013کے استعمال ]

 پروکیورمنٹ

، وقتًا  2013کےپروکیورمنٹ رہنما اصولوں] ADBقتی بولیاں کے ذریعے تفویض کیا جائے گا جس کے لیے پراجیکٹس کو بین االقوامی مساب 
 پر عمل کیا جائے گا۔ فوقتًا ہونے والی ترامیم[

 پروکیورمنٹ اور کنسلٹنسی کے مواقع کے لیے دیکھیں:

http://www.adb.org/projects/48078-002/business-opportunities 

 

 نظام االوقات 

 - تصوراتی خاکہ کی وضاحت

 2015جوالئی 31تا 2015جوالئی  20 حقائق کی جانچ پڑتال

 15ستمبر  2 انتظامیہ  کی جائزہ کمیٹی

 - منظوری

 

 سنگ میل 

 موثریت دستخط منظوری منظوری نمبر
 اختتام

 حقیقتی نظرثانی شدہ اصل

 ۔ ۔ - - - - -

 

 استعمال 

 منظوری نمبر تاریخ
ADB 

 ]ہزار ڈالر[ 
 دیگر

 ]ہزار ڈالر[ 
 فیصد

 معاہدہ کامجموعی ایوارڈ

 ۔ ۔ ۔ ۔ 2015مارچ25

 رقم کی مجموعی ادائیگی

 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 

 

 

 

http://www.adb.org/projects/48078-002/business-opportunities
http://www.adb.org/projects/48078-002/business-opportunities


 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

 - - - - - - - کیٹیگری

 

 رابطے اور تازہ ترین تفصیالت 

ADBمیگان وولف کا ذمہ دار افسر (@adb.org) 

ADBسنٹرل و ویسٹ ایشیاء ڈیپارٹمنٹ کا ذمہ دار محکمہ 

ADB ڈویژن  توانائی ڈویژنکے ذمہ دار ،CWRD 

 - عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

  http://www.adb.org/projects/48078-001/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

  http://www.adb.org/projects/48078-001/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

 
 
 




