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 و�� ا����ء ������ ���ون 	� رہ�ار� 	ے ��ے ������� ����ہ 	� ��و��ام :������ن
 
 

��ون �� رہ�ار� �ے ��ے ������� ����یہ ��  ��ا	��ٹ �� ��م� ����� ��و#�ام و�"� ای!��ء �

 001-48404 ��و#�ام �%$�

 ���'&�ن ���

/ ��(�)��ا	��ٹ �� 
 .-رت +�ل

 �12-رش�ہ

��و�) /��ا	��ٹ �� �'3�
 �� 6�ی5ہ

���2 ���و�)�� 

ر�3                    /:2ڈ�8 ��ذری�ہ
  

TA 8914-PAK : ے
وس�� ا��
�ء ������ ت��ون �� رہ�ار� �ے �
 ت��
�ت� س�"��ہ �� ��و �ام

  �?�< ڈا��  1.50                         �����2 ���و�) �� >;-.� :2ڈ 
     

��ش� �%-  ا�ٹ�یٹ�@A ای@2ڈا� C��	  
�� ار�$�ط���� 

 ش�ا�) دار� ����� �ے �
	��ت

 ٹ�ا�'G-رٹ ����'��ں اور ادارہ 	��� ����- ٹ�ا�'G-رٹ ذی?� ش�$ہ/ش�$ہ

����M ده�رے  � �'�وات اور.2(
�N ں���  

�� .2(� ��2.� �ہ�ں-�  

    

   
 �!"� 

 (CAREC)و�(� ا)��ء &%��$� �"�#� �"�ون(MFF)���زہ ���	 ا����ط ��ل���� �ہ�ل�
�� رہ�ار�ں �ے ذر"ے ���4-�ن ��ں �ٹ	��ں �ے 0/�م �� بہ-	 ب,��	 راب(ے اور ���رت 

ب
�ل �ٹ	��ں �ے �0ٹ ور@ �� (MFF)��ں ا?�<ہ �	ے ;�۔ اس ��78 �ے ل�ے ���زہ 
  رہ�ار�ں �� �GHI ب,�� ج�$ے۔ CAREC �	ے ;� اور اس �� درجہ بڑه�$ے ;� ���ہ

4	و;	ام ��ں #�Iل�� اM-��ر��۔���4-�ن �� ٹ	ا�K�0رٹ CAREC ��ں ���4-�ن 0ے2011

 
��ا+�#ٹ 	� (!)ص��ت اور اس 	� �$#� 

ے ��$-/ �$.� /.#0 ������  

 �ے ا�W�ی�M ورژن �� ر��T# �U ہے۔ 2015ا#') ��12 ب��2د  �PDS�	%ہ ش�ہ  اس

12�3 ������� ����� ا�
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G�N ہ�ے ص�بے #,��Q0 ��  (PRC)رہ�ار�ں ا<�0�P-�ن، و�(� ا)��ء اور &�ا�� جIہ�ر
G را�-ہ <	اہ	�	7-S� �� ر�,I� ں ;�۔	� TCAREC ء��(�� ���4-�ن �� ر��$� �ے ا

اور �رپ �ے ذ�� &%��ں �� �)	�� ا)��ء �ے ج,�ب� ا)��ء اور و�(� ا)��ء �ے 
 ��ں2013�رپ �� �	ب�ط راب(ہ ��$T ہ�ج�$ے ;�۔ب�P	 ��� ر��وٹ �ے ذر"ے 

CARECب	ہ &	�
��  ٹ	ا�K�0رٹ رہ�ار�ں �� ���4-�ن �� و�"� دW� �X; Y� ���ہ ب
�� PRC 4ہ,Z,ے �ے ل�ے ;�ادر اور �	اN� �� ب,�ر;�ہ �ے ا<�0�P-�ن ، و�(� ا)��ء اور

 2020ٹ	ا�K�0رٹ و ���رت �� �ہ�ل� �� حCAREC��I& �IH راب(ہ ��$T ��� ج� �Hے۔
وزراء �� ��0_	0^ 0ے ��ث�\ �	دY اور���4-�ن CAREC ��ں �,"�8ہ�0ے وال��2013� 

ب��G ڈال	 �ے �	��ہ ��ر�I"� ��5.6 Y	 �ے ل�ےرہ�ار�ں ��CARECں ����` #�ہ 
  4	اج�Hٹ^ �����bے۔        

ج,�ب اور ج,�ب �)	�� ا)��ء ��ں زر&� �7,�&�ت �ے ل�ے ا<�0�P-�ن �� ��ر��ٹ�ں �� 
�� ب
�	ہ &	ب �� ر��$� اور ا0ڈ� �� ���4-�ن �ے ذر"ے  �PRC%ش �ے �,�c	 ��ں 

� �gI�IH �ے ���f 4ڑو�� ��Iل� �� رہ�ار�ں �CAREC ب
�	ہ &	ب �ے راب(ہ ،
?	ور�ت �� �g�IH �ے 0ہ ص	ف ���4-�ن �� �")�� اور ���رت �� �	�� ہ�;� ب�Hہ 
&%��$� ار���ط ���iط ہ�;�اور جP	ا<��$� ����� ��ں ا�-
�Hم ��4اہ�;� ج^ �ے 0-��ے ��ں 

	Mjب CARECے� k0ن �ے ح�7ل ��ں ��د ��ے ;�۔���4-�ن �� ج�l �ے و
CARECں ��ں رہ�ا�(#�� �� Yر��� �� Yر ADB �� ل�� �ے اس�I# g���� ��

�����ب� �� ر<-�ر ��b ہ�;� اوربہ-	 &%��$� ار���ط �ے <�ا$� ح�صg ہ�ں ;ے ج^ �ے 
  4ڑو�� ��Iل� �� بW� <�$�ہ ہ�;�۔

  
  ا$�ات 

 

  ��ا*
(ٹ �ے "�'&%  
X�;)� �� ب�-ں�����  

  �����ب�-ں �� 6�ف ��Y ر:)
  

  �0% در."� �� �
- ر,+
X�;)� �� ٹ �� �-ش!-ں��	ا��  

�%X در]�� �� ��Y ر:) �� 
(�)��]X�  ]�-ش!�ں، ��#����ں اور �'�

  	a�ا:���� �`X و و�-ع
 


�ت� اور س�0*� �ہ56ؤں �� �2صہ  �5'�"  
  ��+-����� �ہ?-

  ر���bرا�ہ ]ب�د��ر�
  ب�ش�2ے ��ی3/ ����5

  
اسٹ
< ہ5�ڈرز�� ا;�غ، ش��+ اور 

  "��ورت
 

وزارت �-ا.�ت، ��!X2 ہ��� (��ا	��ٹ �ے اہ3 ا�ٹ�A ہ-�ڈروں ��ں ����ر� ادارے 
ویM ڈی�Gرٹ%2ٹ، وزارت �@�رت و ����س اور �-�X #-ر�%2ٹ �ے �`�%ہ 	�ت �ے 

Mوی ��اور  )�-��e��� e��� f دیW� ���-ن ��:d ���ے وا�ے ادارے 	�'ے�-ٹ�ویM اور ہ�
��ا	��ٹ �ے ا�&(�دہ ��22#�ن �%�) ��روب�ر� 6$5ہ اور ��	�، ��ل ب�دار، 
ٹ�ا�'G-رٹ�ز �ے ��وہ �'�:� اور ����5 �%�-�ٹ� 	< �ے ��ا	��ٹ ��ں �?��&� اور 

  �h� �?��&� اg�gے ہ�ں اور ��ا	��ٹ �ے �&�g�ہ-�ے وا�ے ا:�اد ش��X ہ�ں۔
� �� �`�یA و ��f�-: �?�;)� ،j�h #�و�f �ے �$�+i، ور�!��f، �%�-�ٹ

  ��ا*
(ٹ ڈ�Aا�@ �ے دوران
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 �� �bارا ،X�ا�ٹ�وی-ز اور �!�ور��ں �� #�Tں اور ��+-ل اور �%�	� �`(k �ے �'�
+;-ل اور ]ب�د��ر� �� �2;-بہ ب��2 اور �%X در]�� �� د�&�ویMات �� 
 lای،m2. ے'�	 X��?5ہ �'�&� �Wوری�ت اور اس �ے دی�b ر�،�%�-�ٹ� �� �%�2ہ���

چ��?� ��$� و�h�ہ �� ب�ت چ�) �� /�@�رت اور بn-ں �� �!5)ایڈز، ا�'��� /]�� و�
  #�T۔ 

��ا	��ٹ �ے �%X در]�� �ے دوران �j �ے زی�دہ 	< �-#-ں �� �-	ہ د� 	��� ہے، 
وہ ��ا	��ٹ �ے �&�g� ہ-�ے وا�ے �-گ ہ-�ے ہ�ں۔ارا�b �ے +;-ل اور ]ب�د��ر� 

�?'?ے ��ں �&�g�ہ �%�-�ٹ�-ں �ے �%���2وں �ے �ے �2;-بے �ے �%X در]�� �ے 
�ے #� اورش��ی�ت �ے ازا�ے �ے ��1م �ے ذری�ے  ان �� �	 �Uراب"ہ ر� X'?'�

  ش��ی�ت ��2 	���ں #�۔

 k)`� �	�%ں #ے اور����%�-�ٹ� �� �`�یA و��j�h اور �(;�?� ا�ٹ�وی-ز ��ے 	�
�� و�[ lای،m2. ے'�	 X��'� �Wں �� ایڈز، ا�'��� �@�رت ا/�ے دی-nور ب

 چ��?� ��$� و�h�ہ �� �!�ورت �� 	��ے #�۔ /�!5)

  �0% در."� ��ا*
(ٹ �ے دوران

  Cرو;�ر� "5ا���  
  

PPTA  دہ اور�� Aای qی5ہ ��ر �ے �"�ب�ب� 6�r&�2 ا�$� �� (#Nر و����ے ��ے �
j��2� �� (#N ر �ے����ے ��ے ایA �!�ور�� :�م 90:10]��ن �����2 �@-یM اور�

��ں #�۔��-��ہ�� >���ت �	 �� X.�+ MFF �� 3?� ���2�� ر� �ے ��ے��� ��
 j��2� �� f	 ورت ہ-�� ہے�b90:10 ہ�2-ں �ے ��ے 14در��ر ہ-��ہے۔ یہ >���ت�
�?�� ا:�اد۔��ہ �� 51ب�< ا�N-ا�� ا:�اد۔��ہ اور37در��رہ-ں #� اور اس �ے ��ے 

  b�ورت ہ-#�۔ 
  

  
  "��ورت� �2"�ت

  ��و��-ر�2ٹ  ��بX ا6�ق �ہ�ں
  
  

 �� ذ�ہ دار ا:'� Dong-Soo Pyo  ADBڈ�8۔ �- ��-

 �� ذ�ہ دار �`�%ہ ADB  �`�%ہ و�"� و �a�ب� ای!��ء 

 �ے ذ�ہ دار ڈویtن CWRD   ADBٹ�ا�'G-رٹ و اب���hت ڈویtن،

 �%?�ر]�� ���ے وا�� ای@X2!��  �'2 ہ��� ویM ا��Uرٹ�

  
  
  
  

  
  

  �EFم اDو��ت
  

 و�b+)�;-را�� >��ہ ��   

�5� �� q	��l �ڑ��ل  + 

  MRM  

 �12-ر�  

�Mہ �!<  �	 ��<[ 

    
  TA 8914-PAK  
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GHس %
" 

 "5$��+ دس�5EH" IJر�
 ا���2م


EF ��L��F�$ ش�ہ اص%L' 

�� 23 2015	-ن 30N-	2015 23 ��N-	2015 30�$%&�2016 - - 

 

  


(� "��وF+ �� اس���0ل/"��
�ت� "H&5;ہH)ت  
 ��50O" �� ر�5م

P
�Lت 

ADB 
�!&��ہ ����) 

��ر�    

j;2� 3ہ 

 ر�3 ��ریM�� vان
 ا�&(�دہ ��22#�ن +�-�)

��ا	��ٹ 
�'��Gا� 

�Wدی 

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 30 Jun 2015 0.00 

 

 

  
�� PDS                                                                           16 ]>�� ��زہ ��ی< N-	2015 

    

    

�ٹ�� jٹ �� وی��	ا�� http://www.adb.org/projects/48404-001/main 

 

�?-��ت �ے ��ے راب"ہ� http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=48404-001 

 

   2015ا#')   12  ��ریv ا	�اء

  
  

��ں ��م 	�ر� PDS ��-��ہ: ہ-��ہے�-	-د ��ں ��ا	��ٹ ی� ��و#�ام �� ��?-��ت �� >�.ہ  (PDS)��ا	��ٹ ڈیٹ� ش�ٹ
�?-��ت ش��X �ہ�ں �� 	���&�ں ���< 	j یہ د�&��ب ہ-�� ہ�ں 	- � y�ہ-��ہے، اس ��ے اس �ے اب&�ا�� �'-دے ��ں ب

�?-��ت � q?�  اب&�ا�� اور اش�را�� �-��) �� ہ-�� ہ�ں۔ا��Uں ش��X �� ���	���ہے۔�@-زہ ��ا	��ٹf �ے �&
  

ADB  ٹ ڈیٹ� ش�ٹ��	ا�اس �(PDS)  ��ہ �ے 6-ر��?-��ت �- ا�2ے ا�&�%�ل ��22#�ن �ے ��ے ایA ذری� �T# ں د���
���< 	- ا�?� ����ر �ے ��2ر	�ت :�اہ3 ���ے �� �-شY ����ہے  ADB ب�a� �'� ی�5< دہ��� �ے :�اہ3 ����ہے۔

 ہ3 �� 	��� ہ�ں۔ا�� �� ب��2د �� ب�a� �'� �'3 �� #�ر�ٹ� �ے :�ا"	�'ے ہ�ں "��?-��ت :�اہ3 �� 	��� ہ�ں وہ

ADB ی� �W&ت �� در���-?�� �Uر�ٹ� �ہ�ں دی&�ہے۔ �'� ب�# ��-� �� 3'� �Uہ-�ے �ے +-ا�ے�ے �'� ب �%&+   


