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PDS تیار کرنے کی تاریخ – 

PDS 13اکتوبر   28 اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 

 

 وفاق کے زیر انتظام قبائلی عالقوں [فاڻآ] میں آبی وسائل کی ترقی کا منصوبہ پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

  002-47021 پروگرام نمبر/پراجیکٹ

 مجوزہ صورت حال/ کیفیت

 وفاق کے زیر انتظام قبائلی عالقے [فاڻآ] 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۔ رائے قائم کرنامراد نہیںکی قانونی یا دیگر حیثیت کے بارے میں جغرافیائی حدود 

 زراعت اور قدرتی وسائل/ شعبے یا ذیلی شعبے کی درجہ بندی
 آبپاشی، نکاسی اور سیالب سے تحفظ

 معاشی ترقی بنیادی درجہ بندی

 کوئی صنفی عنصر نہیں صنف کومرکزی دھارے میں النے کی کیڻیگریاں

 

 مالیت کاری 

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

 ]ہزار[ 
 30,000 ایشیائی ترقیاتی بنک – قرض

 10,000 ہم منصب – –

– – – – 

 US$ 40,000 میزان

 

 

 

 

 تحفظ کی کیڻیگریاں 

 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۔

 



 :فرماکر یہ ویب سائٹ دیکھیںتحفظ کی کیڻیگریوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مہربانی 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

 بی ماحول

 سی آباد کارینوغیر رضاکارانہ 

 سی مقامی لوگ

 ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ 

 پہلوماحولیاتی 
کی جائے گی جبکہ ایک ماحولیاتی تشخیص  (IEE)نشاندہی شدہ ذیلی منصوبوں کے لئے ابتدائی ماحولیاتی جانچ پڑتال 

تیار کیاجائے گا۔ جوکہ منصوبے پر عمل درآمد کے مرحلے کے دوران منتخب کئے  (EARF)اور جائزہ فریم ورک 
ات میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ یہ ذیلی منصوبوں کے لئے کے لئے اڻھائے جانے والے اقدام جانے والی ذیلی منصوبوں

 انتخاب کی شرائط اور نگرانی کی ضروریات فراہم کرے گا۔
 

 غیر رضاکارانہ آباد کاری
نئے ذخائر ، بند اور نہروں [آبی راستوں] کی تعمیر کے لئے جگہ درکار ہوگی۔ ہر ذیلی منصوبے کے لئے صرف چند 

منصوبے کے لئے زمین کا S-PPTAہیکڻرز زمین درکارہو گی اور اس میں سے بھی زیادہ تر بنجر ہونے کی توقع ہے۔ 
ذیلی منصوبے کے لئے نوآبادی کا منصوبی تیارکرے  کے ساتھ ساتھ ہر اہم (LARF)حصول اور نوآبادکاری فریم ورک 

 گا۔

 مقامی لوگ
 منصوے کے عالقے میں کوئی مقامی لوگ نہیں

 

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

 پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران
قابل کاشت اراضی میں اضافے اور قابل  سےاس پراجیکٹ کے نمایاں اسڻیک ہولڈرز وہ خاندان ہوں گے جو آبپاشی 

پراجیکٹ  اس کے متعلق ادارک ہے کہ اس کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔سے مستفید ہوں گے۔ اعتبار اضافی پانی 
 جائے گی۔ کے ڈیزائن کے دوران مستفید ہونے والے افراد سے مشاورت کی

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران
مستفید ہونے والے افراد اور خاندانوں کو متحرک کرنے کے عمل کے ذریعے متحرک کیاجائے گا۔ اور کمیونڻی تنظیمیں 

(COs)  بنائی جائیں گی۔ یہ ذیلی منصوبوں کی شناخت، منصوبہ بندی، ڈیزائن اور عملدرآمد کے عمل میں شرکت کریں
 گے۔

 

 تفصیل 

کے تحت کی جانے والی پانی کی تشخیص اسڻڈی کی سفارشات پر ہو گی۔   FRDPمجوزہ منصوبے کے سکوپ کی بنیاد
FRDP  غیرہ کمی ، آبپاشی کی ناکافی سہولیات ، پانی کا تحفظ و بچاو اور پانی کے کمزور وسائل کی مینجمنٹ و کیپانی

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


کی نشاندہی کی گئی کہ تمام واڻر شیڈز میں گراونڈ واڻر ختم ہو ۔ اسڻڈی میں اس بات جیسے مسائل کا حل پیش کرتی ہے
رہاہے اور یہ عمل اوسط موسمی حاالت میں بھی جاری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پانی کو کسی مناسب منصوبہ 

 بجائے سطح ڻڈی میں گراونڈ واڻر کیبندی کے بغیر ہی آبپاشی اور دیگر گھریلو مقاصد کے لئے استعمال کیاجارہاہے۔ اس
زمین کے پانی کو استعمال کرنے کی سفارش کی گئی۔ اس میں سیرابی زراعت  اور دیگر مقاصد کے لئے سطح زمین پر 

کی نشاندہی اور ان آبی وسائل کو واڻرشیڈ مینجمنٹ اور کمانڈ ایریا ڈویلپمنٹ سے مربوط  امکاناتآبی وسائل بڑھانے کے 
پائیدار استعمال کو یقینی بنایاجاسکے۔ اس میں  مزید خالی کئے بغیر وسائل کے ز کوتاکہ واڻرشیڈ کرنے پر زور دیاگیا

مہمند ، باجوڑ اور خیبر ایجنسیوں میں مزید اراضی کو سیراب کرنے اور وہاں واڻر شیڈ مینجمنٹ میں بہتری النے کے 
ند تجویز کئے گئے ہیں۔ یہ موڑنے کے لئے پشتے /بپانی لئے چھوڻے ذخائر /جوہڑوں کے لئے مقامات کی نشاندہی اور 

منصوبہ ان تین ایجنسیوں میں آبپاشی کے لئے پانی فراہم کرے گا۔ یہ ایجنسیاں بارانی عالقہ میں ہیں اور اس آبپاشی 
جا سکے گا۔ الیا کاشت  زیرکے ذریعے یہاں نہ صرف فصل کی پیداوار میں اضافہ ہو گا بلکہ مزید زمین کو منصوبے 

 (ii)ائر /جوہڑ ، پانی کا رخ موڑنے کے پشتے اور منتقلی کے چینلز تعمیر کئے جائیں گے چھوڻے ذخ (i)اس کے تحت 
واڻر شیڈ مینجمنٹ کو بہتر بنایاجائے گا۔ اس منصوبے کے اثرات میں مستفید ہونے والے  (iii)کمانڈر ایریا کی تعمیر اور  

ان کے متعلقہ قدرتی آبی منبع/ذریعہ کی افادیت نتائج منتخب واڻر شیڈز اور  اور اس کے خاندانوں کی آمدن میں اضافہ
اور ،ی بہترزرعی آبپاشی میں  (i)یہ ہوں گے۔   ثمرات۔ اس منصوبے کے دیگر کی صورت میں نکلیں گےمیں اضافہ 

(ii) پراجیکٹ پالننگ ، مینجمنٹ اور دیگر معاون سہولیات کی مضبوطی۔ 

 

 عملی سے تعلقعالقائی حکمت /ملکی ی خصوصیات اور اس کاپراجیکٹ ک 

فیصد  93یہاں کے تقریبا ملین کے لگ بھگ ہے اور  4.5فاڻا پاکستان کے غریب اور پسماندہ عالقوں میں سے ایک ہے۔ اس کی کل آبادی 
لوگ دیہات میں رہتے ہیں۔ یہاں کی سماجی و معاشی ترقی کی عالمات اور اشارے مثال صحت، تعلیم، فراہمی آب، سڑکیں اور زرعی زمین، 

ت کے مقابلے میں کم ترین سطح کو چھو رہے ہیں۔ زیادہ تر آبادی کی گزراوقا (KP)ملک کے دوسرے حصوں اور صوبہ خیبر پختونخوا 
 38فیصد پر کاشتکاری کی جاتی ہے۔ اس قابل کاشت رقبے کا   8ملین ہیکڻر رقبے میں صرف  2.7زراعت اور پالتو جانوروں پر ہے۔ یہاں 

ہیکڻر سے کم رقبہ کے  2فیصد خاندان  85زمین کی ملکیت بھی کم ہے۔ فیصد عالقہ بارانی ہے۔  62فی صد آبپاشی سے سیراب ہوتا ہے جبکہ 
ان کی بسر اوقات کے لیے ناکافی ہے۔ فاڻا کے موسمی حاالت خشک ہیں۔ پانی کی کمی یہاں کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے مالک ہیں جو 
باسیوں کے سماجی و معاشی حاالت میں بہتری کی کوششوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بارشوں میں کمی اور کسی اور فاڻا کے 

ز استعمال واڻر شیڈز میں موجود گراونڈ واڻر کو تیزی سے ختم کررہا ہے۔ آبی ذخائر خاص طور پر منصوبہ بندی کے بغیر پانی کا ناجائ
گرائونڈ واڻر کا بغیر کسی منصوبہ بندی کے استعمال، جنگالت کی کڻائی اور جانوروں کے چرانے کی جگہوں کا زیادہ استعمال قدرتی وسائل 

پودوں کی زندگی میں کمی ال پذیری کا شکار ہیں۔ نیتجے کے طور پر پانی کے ذخائر اور واڻر شیڈز مسلسل زوپر زیادہ بوجھ کا باعث ہے۔ 
میں مجوزہ  (FATA)آئی ہے۔ یہ تمام امور مجموعی ماحولیاتی توازن کو بگاڑنے کا باعث بن رہے ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی عالقوں 

کی فاڻا کی تین  ADBغرب میں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے م   (FWRDP)ترقیاتی منصوبہ برآئے آبی وسائل 
کے فنانس یافتہ فاڻآ دیہی ترقیاتی منصوبہ  ADBایجنسیوں [مہمند، باجوڑ اور خیبر] میں سرمایہ کاری کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری 

(FRDP)   ۔ء میں مکمل ہوا 2012کے تحت کی جارہی ہے۔ یہ منصوبہ مارچ 

 ترقیاتی اثرات 

 منصوبہ کے عالقوں [باجوڑ، خیبر اور مہمند] میں فارم آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 پیش رفت کےلیےنتائج کے حصول  نتائج کی تفصیل
منتخب واڻر شیڈز کی افادیت اور ان کے متعلقہ قدرتی وسائل کی 

 بنیاد/منبع کو پائیدار طریقے سے بہتر بنایا گیا
– 

  

 



 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 
 

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

منصوبے کی پالننگ، منیجمنٹ اور ۔ 2۔ آبپاشی کی ذراعت میں بہتری، 1
 دیگر معاون ڈھانچے کی مضبوطی

– 

  

 مادی تبدیلیا ترقیاتی مقاصد کی صورت حال
– – 

  

 

 کاروباری مواقع 

 Jul 13 30 پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات
ڈیزائن اور منیجمنٹ میں تعاون کے لیے مشاورتی خدمات درکار ہوں گی۔ فاڻا اور اس کے ہمسایہ صوبے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے 

جائے گا۔ کیونکہ غیر مقامی افراد کو منصوبے کے عالقے میں سیکورڻی والے انفرادی مشیروں کو مقامی تصور کرتے ہوئے بھرتی کیا 
 خطرات الحق ہیں۔

 پروکیورمنٹ
 قومی مسابقتی بولی کے طریقہ کار کی روشنی میں حاصل کیا جائے گا۔ ADBچھوڻے کاموں کے لیے کنڻرکڻس درکار ہوسکتے ہیں اور انہیں 

 :کے لیے دیکھیں کنسلڻنسی کے مواقعپروکیورمنٹ اور 
http://www.adb.org/projects/47021-002/business-opportunities  

 

 نظام االوقات 

 13جوالئی   29 کی وضاحت اتی خاکہتصور

 2014اپریل  15اپریل سے  01 کی جانچ پڑتال حقائق

 14جون  13 کمیڻیانتظامیہ  کی جائزہ 

 – منظوری

 – آخری جائزہ مشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  میلسنگ 



 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 تسلی بخش ۔۔۔۔۔ اس درجہ بندی میں تمام معاہدہ جات کی  (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 ۔۔۔ اس درجہ بندی میں تین یا اس سے زائد معاہدوں کی غیر تسلی بخش ۔۔ (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

Loan - –  –  –  –  –  –  – 
– – – – – – – – 

 

 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رابطے اور تازہ ترین تفصیالت 

ADB کا ذمہ دار افسر Raza Mahmood Farrukh (rfarrukh@adb.org ( 

ADB  سنڻرل اینڈ ویسٹ ایشیا ڈیپارڻمنٹ ذمہ دار محکمہکا 

ADB پاکستان ریذیڈنٹ مشن کے ذمہ دار ڈویژن 

  – عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

  http://www.adb.org/projects/47021-002/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

  http://www.adb.org/projects/47021-002/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست
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