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PDS تیار کرنے کی تاریخ – 

PDS 13دسمبر  4 اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 

 

 عالقائی بارڈر سروسز پراجیکٹ میں بہتری پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

  002-46378 پروگرام نمبر/پراجیکٹ

 مجوزہ صورت حال/ کیفیت

 تورخم، واہگہ، چمن جگہ/جغرافیائی محل و وقوع

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

 کثیر الشعبہ  شعبے یا ذیلی شعبے کی درجہ بندی

 معاشی ترقی بنیادی درجہ بندی
 عالقائی تعاون اور اشتراک

 کوئی صنفی عنصر نہیں صنف کومرکزی دھارے میں النے کی کیڻیگریاں

 

 مالیت کاری 

 مالی معاونت کی قسم
 رقممنظورشدہ  فنڈنگ کا ذریعہ منظورشدہ نمبر طریقہ/

 ]ہزار[ 
 50,000 سرمایہ کے عام وسائل – قرض

– – – – 

 US$ 50,000 میزان

 

 

 

 

 

 

 

 پراجیکٹ ڈیڻا شیٹ
 چونکہ: ہےبیان کیا گیامیں پراجیکٹ یا پروگرام سے متعلق معلومات کا خالصہ (Project Data Sheet - PDS)پراجیکٹ ڈیڻا شیڻس 

PDS  لیکن جب یہ  کی جاسکتیمیں بعض معلومات شامل نہیں  مرحلےکے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ابتدائی  پراجیکڻسجاری
نوعیت کی  اشاراتیے میں مذکورہ معلومات عارضی اور معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکڻس کے بار

 ہوتی ہیں۔

 



 تحفظ کی کیڻیگریاں 
 :تحفظ کی کیڻیگریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مہربانی فرماکر یہ ویب سائٹ دیکھیں

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

 بی ماحول

 بی آباد کارینوغیر رضاکارانہ 

 سی مقامی لوگ

 

 ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ 

 ماحولیاتی پہلو
PPTA کے ذریعے اس کا تخمینہ لگایا جائے گا 

 غیر رضاکارانہ آباد کاری
میں تصور کی جانے والی ترقیاتی سرگرمیوں پر عمل درآمد کو پہلے سے دستیاب شدہ جگہ پر تجویز BCPsمنتخب 

کیاگیاہے تاہم اس بات کا اندیشہ بھی موجودہے کہ ڈیزائن کے مرحلے پر جگہ کے حصول اور نوآبادی کے مسائل کھڑے 
میں PPTAی 'بی' میں رکھاگیاہے اور ہوسکتے ہیں۔ اس امرکو مدنظر رکھتے ہوئے، شروع میں اس منصوبے کو کڻیگر

ڻیم تفصیلی غربت اور سماجی تشخیص کے ساتھ ساتھ زمینی  PPTAسماجی ترقیاتی مشاورتوں کی تجویز دی گئی ہے۔ 
کے ڈیزائن کی بنیاد پر ضائع ہوجانے والے اثاثوں کا BCPاور غیرزمینی اثاثوں پر منفی اثرات کی نشاندہی، منتخب شدہ 

ا اندازہ اور اسڻیک ہولڈرز اور نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی مشاورت سے نوآبادکاری کا منصوبہ تعین اور مالیت ک
 تیار کرے گی۔

 مقامی لوگ
 منصوبے کے ممکنہ عالقے یعنی تورخم، خیبر پختونخوا، چمن، بلوچستان اور واہگہ پنجاب کے گرد کوئی مقامی لوگ نہیں ہیں۔

 شرکت اور مشاورتان کی ابالغ،  سے )اداروںمتعلقہ افراد اور (زاسڻیک ہولڈر 

 پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران
ڈونر کوآرڈی نیشن میڻنگز کے ذریعے ڈونرز سے رابطہ کرے گا تاکہ ADBمنصوبے پر عملدرآمد کے دوران، 

کو ختم کیاجاسکے اور ہر ڈونر کے تعاون اور کردار سے ترقیاتی اثرات کو دوہرے پن کسی بھی کوششوں میں 
 بڑھایاجاسکے۔

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران
ڈونر کوآرڈی نیشن میڻنگز کے ذریعے ڈونرز سے رابطہ کرے گا تاکہ کوششوں ADBمنصوبے پر عملدرآمد کے دوران، 

 میں کسی بھی دوہرے پن کو ختم کیاجاسکے اور ہر ڈونر کے تعاون اور کردار سے ترقیاتی اثرات کو بڑھایاجاسکے۔

 

 تفصیل 

اس منصوبے کے مثبت اثرات ،تجارت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ سرحد پار گزرگاہوں کے ذریعے ڻرانزٹ کارگو 
گزرنے کی صورت میں مرتب ہوں گے۔ اس طرح یہ سرحد پار کرنے کی جدید گزرگاہ ہوں گی جو یہاں سے گزرنے 

کہ انہیں مربوط اور باہمی تعاون پر مبنی والوں کو معیاری سروسز فراہم کریں گی۔ ان میں اتنی وسعت / گنجائش ہوگی 

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


 بارڈر مینجمنٹ کی شکل دی جاسکےگی۔ مثًال سنگل ونڈوسسڻم میں۔

 

 

 عالقائی حکمت عملی سے تعلق/ملکی ی خصوصیات اور اس کاپراجیکٹ ک 

اس منصوبے کے ذریعے سرحد پار کرنے کی منتخب گزرگاہوں [خواہ افغان سرحد پر واقع تورخم ہو یا پھر بھارتی 
سرحد کے ساتھ واہگہ] پر موجود انفراسڻرکچر کو جدید بنایاجائے گا۔ اس جدت سے سرحد پار کرنے کی معیاری سروسز 

جگہ کا حصول اور نقل  (i)ء میں درج ذیل شامل ہیں۔ کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ منصوبے کے اجزا
سیکورڻی اور سول ورکس کے تقاضوں  (ii)] پڑیمکانی کرنے والے لوگوں کو متبادل جگہ کی فراہمی [اگر ضرورت 

سازوسامان کی خریداری اور تنصیب  (iii)کے ڈیزائن اور لے آوٹ کی تیاری۔ (BCP)کے مطابق سرحدی گزرگاہوں 
ئر کی خریداری [یا ہارڈویئراور سافٹ ویICT (iv) ]اور دیگر انتظامی امور کے لئے درکارہوں گے۔ [جو جانچ کاری

حکومت  اقدامات جنہیںایسے  اور اور طریقہ ہائے کار میں تبدیلیوں سرحد پار کرنے کے عمل (v)صیب ۔ تیاری] اور تن
 ۔/استعداد کار میں اضافہیت سازیکے عملہ کی صالح BCP  (vi)کی طرف اڻھائے جانے کی ضرورت ہے۔ اور  

 

 

 ترقیاتی اثرات 

I تورخم، چمن اور واہگہ کے ذریعے ڻریڈ اور ڻرانزٹ آمدورفت میں اضافہ 

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 پیش رفت کےلیےنتائج کے حصول  نتائج کی تفصیل
تورخم، چمن اور واہگہ پر لوگوں اور سازوسامان کے گزرنے کے دوران 

 کمی الناانتظآرکے وقت میں 
– 

  

 

 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 
 

 عملدرآمد کی پیش رفت کی صورت حال  پراجیکٹ کی کوششوں کی تفصیل
 )کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل(

BCP  کے انفراسڻرکچر کو اپ گریڈ کیا گیا، سرحد پار کرنے کے عمل
ایجنسیوں اور عملہ کی صالحیت/استعداد میں اضافہ  BCPمیں بہتری، 

 کیا گیا

– 

 مادی تبدیلیا ترقیاتی مقاصد کی صورت حال
– – 

  

 

 کاروباری مواقع 



 Jul 13 19 پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات
تمام کنسلڻنٹ ایشیائی ترقیاتی بینک عملیہ کی استعداد کار میں اضافہ کے لیے مشاورتی خدمات درکار ہوں گی۔  BCPنگرانی اور منصوبہ کو 

 ، وقتا فوقتا ترمیم شدہ]2010کی رہنما اصولوں کے تحت بھرتی کئے جائیں گئے۔ [

 پروکیورمنٹ
ایشیائی ترقیاتی بنک کے  وہ قرض سے حاصل کی جائیں گی، ADBسامان اور شہری تعمیرات سے متعلقہ خدمات جو 

 یاالقوام نیب لئے،یبنانے ک ینیقیکو  ےمقابل، وقتا فوقتا ترمیم شدہ]۔ 2010پروکیورمنٹ اصولوں کے تحت ہوں گی۔ [
 یجائے گ یک یحوصلہ افزائ یکے معاہدے ک یبول یمسابقت

 

 :کے لیے دیکھیں کنسلڻنسی کے مواقعپروکیورمنٹ اور 
http://www.adb.org/projects/46378-002/business-opportunities  

 

 نظام االوقات 

 13جوالئی  18 کی وضاحت اتی خاکہتصور

  2014مارچ  28سے  2014مارچ  17 کی جانچ پڑتال حقائق

 14اپریل  30 کمیڻیانتظامیہ  کی جائزہ 

 – منظوری

 – آخری جائزہ مشن

 

 

 سنگ میل 

 موثریت دستخط منظوری منظوری نمبر
 اختتام

 حقیقتی نظرثانی شدہ اصل
– – – – – – – 

 

 

 استعمال 

  ADB منظوری نمبر تاریخ
 [ہزار ڈالر] 

 دیگر
 فیصد [ہزار ڈالر] 

 معاہدہ کامجموعی ایوارڈ
– – – – – 

 ادائیگیرقم کی مجموعی 
– – – – – 

 

 معاہدہ جات کی صورت حال 



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

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

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

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

کے مطابق پراجیکٹ کے مالیاتی گوشواروں کے لیے معاہدہ کی درجہ بندی کا اطالق صرف ان پراجیکڻس پر ہوتا ہے جن کی بات چیت کی دعوت  2011پالیسی

 ۔دی گئی ہوکے بعد  2012اپریل  2

 منظوری نمبر

 کیڻیگری

شعبہ 
تحفظ کے  دیگر معاشی مالی سماجی جاتی

 امور
پراجیکٹ کے 

مالیاتی 
 گوشوارے

 –  –  –  –  –  –  – - قرض
– – – – – – – – 

 

 رابطے اور تازہ ترین تفصیالت 

ADB کا ذمہ دار افسر Dong-Soo Pyo (dspyo@adb.org ( 

ADB سنڻرل اینڈ ویسٹ ایشیا بنک ڈیپارڻمنٹ کا ذمہ دار محکمہ 

ADB رانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن ڈویژن، ڻ کے ذمہ دار ڈویژنCWRD 

  – عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

  http://www.adb.org/projects/46378-002/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

  http://www.adb.org/projects/46378-002/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست
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