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PDS تیار کرنے کی تاریخ – 

PDS 13نومبر   26 اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 

 

 2پاور ڈسڻری بیوشن میں وسعت کے لیے سرمایہ کاری پروگرام  MFF پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

  002-47190 پروگرام نمبر/پراجیکٹ

 مجوزہ صورت حال/ کیفیت

 – 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 

 کثیر الشعبہ/ شعبے یا ذیلی شعبے کی درجہ بندی
 کثیر الشعبہ

 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[ 
 800,000 سرمایہ کے عام وسائل – قرض

 20,000 ترقیاتی فنڈایشیائی  – قرض

 200,000 ہم منصب – –

 US$ 1,020,000 میزان

 

 

 

 

 

 پراجیکٹ ڈیڻا شیٹ
 چونکہ: ہےکیا گیا بیانمیں 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  اشاراتیمعلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکڻس کے بارے میں مذکورہ معلومات عارضی اور 

 ہیں۔ہوتی 

 



 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 

  ماحول

  آباد کارینوغیر رضاکارانہ 

  مقامی لوگ

 

 ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ 

 ماحولیاتی پہلو
 کیڻیگری 'سی' ہونے کی توقع۔ کسی قسم کے ماحولیاتی اثرات متوقع نہیں

 غیر رضاکارانہ آباد کاری
 'سی' ہونے کی توقع۔ کسی قسم کی نوآبادی کاری متوقع نہیں۔کیڻیگری 

 مقامی لوگ
 کیڻیگری 'سی' ہونے کی توقع۔ جگہ حاصل کرنے کی توقع نہیں

 

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

 پراجیکٹ کے ڈیزائن کے دوران
PPTA  کے دوران غریب اور کم آمدن طبقے کے ساتھ مشاورت کی جائے گی تاکہ انہیں منصوبہ بندی کے عمل میں

۔ ان طبقوں کی شرکت اور مشاورت سے کم آمدن، عورتوں، غریبوں اور دیگر افراد کو الحق خطرات کو شامل کیا جائے
 دستاویزی شکل دی جائے گی۔

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران
 کیا جائے گااپ ڈیٹ 

 

 تفصیل 

کے جدید  (metering)میں پیمائش  (DISCOs)اس مجوزہ سرمایہ کاری پروگرام کا مقصد پاکستان کی مختلف ڈسڻری بیوشن کمپنیوں 
ہیں  DISCOs (9)تجویز کی گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت نو  MFFاس سرمایہ کاری کے لیے ایک انفراسڻرکچر کو متعارف کروانا ہے۔ 

کے دو  LESCO] ، 1مختلف مرحلوں میں لگایا جائے گا۔ پہلے مرحلے کے لیے [حصہ   (AIMs)اور ان میں پیمائش کا یہ جدید انفراسڻرکچر
متعارف کروایا جائے گا۔ ایک دفعہ یہ انفراسڻکچر بن گیا تو اسی طرح کا سسڻم بنا کر  AIMsکے راولپنڈی ریجن میں  IESCOسرکلوں اور 

 کے تکنیکی اور کمرشل طور پر سازگار ریجنز یا سرکلز میں نصب کیا جائے گا۔  DISCOs (9)تمام نو 

 

 

 

 

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

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


AIMs  :کے مقاصد یہ ہیں(i)  ،ڈسڻری بیوشن کے دوران نقصانات میں کمی اور ریونیو اکڻھا کرنے میں بہتری(ii)  لوڈ کنڻرول کرنے اور اس
الیکڻرسڻی میڻرنگ اور بلنگ سسڻم  (iv)خودکار طریقے سے تمام صارفین کے کھپت شدہ ڈیڻا کا حصول، اور  (iii)کی منیجمنٹ میں اضافہ، 

 کو مضبوط بنانا۔

 

 ترقیاتی اثرات 

 پاور کی تقسیم کی نظام کی مالی صالحیت میں اضافہ

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 پیش رفت کےلیےنتائج کے حصول  تفصیلنتائج کی 
 – متعلقہ عالقوں میں بجلی کے بلوں کو موثر طریقے سے وصول کیا گیا

 

 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 
 

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

 ڻایڈ فنکشنلنصب اور کی تآالت  یاور مواصالت زڻریم جدید
 یک یکم ںیخسارہ م شنلیآپر گیا۔ ایک اریسسڻم ت نجمنٹیم

 ںیکار م قہیکے طر یاور نگرانگئی  یک اریت یحکمت عمل
 الئی گئی یبہتر

– 

 مادی تبدیلیا ترقیاتی مقاصد کی صورت حال
– – 

 

 کاروباری مواقع 

 13اگست   5 پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات
 تیصالحاگلے حصوں کو تیار کرنے کے لیے مساورتی فرموں اور ماہرین کو بھرتی کیا جائے گا، منصوبے کی نگرانی اور سپرویژن، 

کے تحت عمل میں الیا جائے گا اور انفرادی ماہرین کا  (80:20)فرموں کا انتخاب معیار اور الگت کی بنیاد کے طریقہ کار کے لئے،  سازی
، وقتا فوقتا ترمیم شدہ] 2010کی کنسلڻنڻس پر رہنما اصولوں [ ADBانتخاب ان کے معیار اور صالحیتوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اور یہ دونوں امور 

 کی روشنی میں انجام دیئے جائیں گے۔

 پروکیورمنٹ
Turnkey  کنڻریکٹ کے لیے پروکیورمنٹ کا طریقہ کار بین االقوامی مسابقتی بولی اورADB  کی پروکیورمنٹ رہنما اصولوں کے مطابق

کنڻریکٹ اور مشاورتی خدمات کی ایڈوانس کنڻریکڻنگ کا ادراک کیا گیا ہے۔   Turnkeyمنصوبے میں ، وقتا فوقتا ترمیم شدہ]۔ 2010ہوگا [
ADB   کی  فیصد تک 20قرضے کےRetroactive  ماہ تک کے لیے منصوبے کی  12فنانسنگ ہر حصے کے لیے دستخط کی تاریخ سے

 تیاری اور متبادل/مساوی فنڈز کی دستیابی کے تابع خیال کی جائے گی۔

 :کے لیے دیکھیں کنسلڻنسی کے مواقعپروکیورمنٹ اور 



http://www.adb.org/projects/47190-002/business-opportunities  

 

 نظام االوقات 

 13جوالئی   29 کی وضاحت اتی خاکہتصور

 2014جون  27جون سے  16 کی جانچ پڑتال حقائق

 14جوالئی   23 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۔   مالیاتی گوشوارے، تحفظ کے ُامور، سماجیمندرجہ ذیل درجہ بندی کی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔ آڈٹ شدہ اقسام 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 ناء تعمیل کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک استث

۔ 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 



ے 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 ک 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 Adnan Tareen (atareen@adb.org ( 

ADB سنڻرل اینڈ ویسٹ ایشیا ڈیپارڻمنٹ کا ذمہ دار محکمہ 

ADB انرجی ڈویژن،  کے ذمہ دار ڈویژنCWRD 

  – عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

  http://www.adb.org/projects/47190-002/main کی ویب سائٹ پراجیکٹ

  http://www.adb.org/projects/47190-002/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست
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