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 PDA منصوبہ جالل پور آبپاشیپاکستان: 
 

 پراجیکٹ کا نام PDA منصوبہ جالل پور آبپاشیپاکستان: 

 اجیکٹ نمبرپر 46528-003

 ملک پاکستان

 کیفیتپراجیکٹ کی  منظورشدہ

 قرضہ

 
پراجیکٹ کی قسم/معاونت کا 

 طریقہ

  PDAآبپاشی  جالل پور۔ پاک: 6006: قرضہ

 

 ملین ڈالر5.00عمومی سرمایہ کے ذرائع                       

  
 

 فنڈنگ کاذریعہ/رقم                    

 

 معاشی نمو جامع

 

 اسٹریٹجک ایجنڈا

 نظم ونسق ]گورننس[ اور صالحیت سازی

 

 کے محرکات تبدیلی

 آبپاشی-زراعت، قدرتی وسائل اور دیہی ترقی

 

 شعبہ/ذیلی شعبہ

 کوئی صنفی عناصر موجود نہیں

 

 صنفی مساوات اور

 مرکزی دھارے میں شمولیت

 ںیجہلم کے دائ ائےیدرواقع  ںی( پنجاب، پاکستان مJIPمنصوبہ ) یمجوزہ جاللپور آبپاش

 یکٹرہ 79.750 کیخان اور خوشاب اضالع  پنڈ دادن یہ ۔کنارے کے ساتھ واقع ہے

اس  ۔کرے گا فراہمخدمات نئی  یک یآبپاش ےیکے ل داواریپ یزرعوسیع تر پر اراضی 

کو  داواریپ یفصل کہوگا، یہ اضافہ  ںیم فیصد50میں فصل  یک فیخر  سےمنصوبے 

سے زائد  200،000 اس سے ۔کم کرے گابھی کے کٹاؤ کو  نیاور زم ئے گابہتر بنا

مذکورہ  لوگ ہیں۔ بیتر غر ادہیز ںیفائدہ ہو گا جن مبراہ راست لوگوں کو  یہید

( ii، )ے گاکر ریتعم ینہروں ک ینئ یک یآبپاش ٹریسے زائد کلوم 200( i) کٹیپراج

، کرے گا ( قائمFOs) یںمیتنظ یاور کسانوں ک ئے گاکرا تعارفاصالحات م یادارہ جات

کے  آپریشنز یملک ے میںمنصوب اس گا۔سازی کرے  تیصالحکی ( کسانوں iiiاور )

اور  غذائی تحفظ یہ( اور COBP: 2013-2014) یںشامل ہ ےمنصوب یکاروبار

 اک بتغر یہید سےعالقے پراجیکٹ کے  نیزاہم کردار ادا کرے گا  ںیم یترق یاقتصاد

 ۔گا ہ کرےخاتم

 

خان  پنڈ دادنعالقے ) پراجیکٹ کے کے نتیجے میںاثرات مثبت منصوبے کے اس 
منصوبے کے  مذکورہ گی۔ہو میسر داواریپ یزرعوسیع تر  میںاور خوشاب اضالع( 

اور  یفراہم یک یپانذریعے کے  یآبپاش ںیکے عالقے م سے پراجیکٹنتائج کامیاب 

 تفصیل

 کے انگریزی ورژن پر رکھی گئی ہے۔ 2016 اپریل 25کی بنیاد  PDSترجمہ شدہ  اس

 ایشیائی ترقیاتی بینک
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 یآبپاش ینئ(i) ںیمی کامیابیوں اس منصوبے ک ں گی۔ہودستیاب معاون خدمات  یزرع
 اعت کیزر( iiiام، )یقکا  موںیتنظ ( کسانii) ،ریتعم وں کیاور ملحقہ ڈھانچ وںنہر یک

اور پنجاب  PID( کسانوں اور ivاور ) یابیدستکی ( PASSخدمات ) نجی معاون
کی صالحیت سازی میں آنے والی کے عملے (PIDA) یآب اتھارٹ ینکاس و یآبپاش

 بہتری شامل ہے۔
 

 یادیکے بن یآبپاشمیں ( CPS( )2009-2013) یحکمت عمل ملکی شراکت کی
 یکے زرع ADBشامل ہے۔ پاکستان کے لیے حیترج ے کیڈھانچے کو بہتر بنان

کو کے نظام  یوسائل اور آبپاش یپاکستان کے آبمیں بھی ( 2006) صیتشخ یشعبے ک
فروغ کو  یترق یزرع داریپائ کا الئحہ عملشعبے آبی  ۔ہے گیا ایزور دپر بہتر بنانے 

نشاندہی  یکو بہتر بنانے ک داواریپ یروں اور زرعڈھانچے، ادا یادیبن دینے کے لیے
کے اندازے کے ( 2007-2012) (MTDFورک ) میکے فر یترق یوسط مدت کرتاہے۔
 یکار ہیسرماڈالر سے زائد  نیمل 100ہرسال ے یکے شعبے کے ل یآبپاشمطابق 
 یزراعت ک آبپاشی پرمبنی( PID) پنجاب یمحکمہ آبپاش ہے۔ ضرورت یککرنے 

( JICA) یجنسیا شنیکوآپر شنلیانٹرناور جاپان  نکیب ی، عالمADB لیےکے  یبہتر
 پروگرام یکار ہیسرماکے زراعت  کی آبپاشی پرمبنیپنجاب  ۔کے ساتھ کام کر رہا ہے

(PIAIP) کے لیے ADB کی  مالیت کاری کی کثیر االقساط ڈالر نیمل 700 یک
 یزراعت اور ادارہ جاتفارم رقبے پر مشتمل سے زائد  کٹریہ نیمل 2  (MFF)سہولت

 ے لیے معاونت کررہی ہے۔ک ڈنگیاپ گر یک نچےڈھا یادیکے بن یاصالحات، آبپاش
رقبے کو سیراب  یکٹرہ نیمل 1.5مختلف منصوبوں کے تحت  یپہلے ہنے پنجاب 

 نےپنجاب  ۔ہے کردیامنتقل کو  FOs وانصرام انتظام شنلیآپر کرنے والی نہروں کا
 نیمل 95روپے ) بلین 9.0ںیم MTDF 2012-15ے یل منصوبوں کےنئے کے  یآبپاش
 ہے۔ یرقم مختص ک ی( کڈالر

 

 پراجیکٹ کی خصوصیات اور
 اس کا ملکی/عالقائی حکمت

 عملی سے تعلق

 اثرات 

  
 

 ماحصلپراجیکٹ کے 

 ماحصل کی تفصیل 

 ماحصل کی جانب پیش رفت 

 
 

 پیش رفت پر عملدرآمد

 
 

پراجیکٹ کی کوششوں کی 

 تفصیل

پیش رفت پر عملدرآمد کی  

 کیفیت

]کوششیں،سرگرمیاں اور 

 مسائل[

  جغرافیائی محل ووقوع   

 تحفظ کی کیٹگریاں 
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C ماحول 

C غیر رضامندانہ آبادکاری 

C مقامی لوگ/باشندے 

ں ؤماحولیاتی اور سماجی پہلو 

 کا خالصہ

 ماحولیاتی پہلو 

 غیر رضاکارانہ آباد کاری 

 مقامی لوگ/باشندے 

اسٹیک ہولڈرز کا ابالغ،شرکت  

 اور مشاورت

PDA  کےتحت بھرتی کردہ ڈیزائن کنسلٹنٹ کاشتکاروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے

 مالقات کریں گے۔باضابطہ طورپر
 پراجیکٹ ڈیزائن کے دوران

پراجیکٹ کے عملدرآمد کنسلٹنٹ آگاہی کو فروغ دیں گے، پانی کے استعمال کنندگان اور 

تنظیمیں قائم کریں گے نیز شراکتی طریقہ کار کے مطابق مشاورت کے  کاشتکاروں کی

 ذریعے زراعت کی معاون خدمات فراہم کریں گے۔

 
 

کے مطابق تمام  ے رہنما اصولوںک ADBسے متعلق  کنسلٹنٹس کے استعمال

 4بین االقوامی سطح کےاندازے کے مطابق  کیا ۔جائے گا ایک یبھرت کوکنسلٹنٹس 
 پرمشتملماہ  -شخص 823 تیماہ سم -شخص 819 ےک نیماہر یقومماہ اور  -شخص

 منصوبے PDA (i) -درج ذیل کام  کے لیے درکار ہوں گی: خدمات یمشاورت نیت

ادارہ جاتی  ے کیادار عملدرآمد کرنے والے (ii) اکے انتظام اور عمل کو آسان بنان

استعداد اور  انشورنس ی( کوالٹiiiاور )بناناکو مضبوط  تیصالحاور منصوبہ جاتی 

 یاسائنمنٹس کایک جیسی  کوخدمات  یمشاورت یقوم لینا۔ کا جائزہ زائنیکے ڈ کار

 نیوجہ سے ب یکبھاری بھرکم الگت وجوہات اور  یکورٹیس ،استعداد یملک مناسب

۔ مفصل جائے گا ایاستعمال ک کی وجہ سے یابیدستعدم  یک نیکے ماہر اریمع یاالقوام

 کے مطابق تناسب کے 90:10 معیار۔الگت کی شرحکنسلٹنسی فرم کوڈیزائن کے لیے 

استعمال کرتے ہوئے  قہیطرکا ( QCBSپر انتخاب ) ادیبن یاور الگت ک اریمع

عملے  یادیبن اپنےے یکے ل کاموں ہمکنسلٹنٹ تمام ا ۔جائے گاکیا  کارمصروف 

 ںیکے کام م یسٹڈا یبلٹیفز یاس منصوبے ک جو کنسلٹنٹس ۔گا کوبروئے کارالئے

اگر جائے گا  ایک خیالے مقابلہ کرنے کے اہل یکے ل زائنیڈ یلیتفص انھیںتھے، شامل

 ریں غیانہ وںیموجودہ سرگرم یان ک یں گے۔کا اظہار کر یدلچسپ ںیکرنے م سایوہ ا

کے  ADB سے متعلق)کنسلٹنٹس کے استعمال  دیں گی۔ ںیفائدہ نہسابقتی منصفانہ م

 (2013؛دیکھیں1.12 رایپ اک اصولوںرہنما 

پراجیکٹ کے عمل درآمد کے 

 دوران 

 

 کاروباری مواقع

 

 مشاورتی خدمات
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 پاک – 6006قرضہ   

 میل سنگ

 موثریت دستخط منظوری
 اختتام

 حقیقتی نظرثانی شدہ اصل

 2016فروری  01

 

  2016مارچ 11

 

  2016مارچ 11

 

 - - 2017دسمبر15

 

 مالیت کاری کا منصوبہ  قرضے کا استعمال  

       ADB      کل ]رقم ملین ڈالر میں[ تاریخ                               دیگر             نقد فیصد 

    
 فیصد42           0.00           2.11

         

 فیصد4            0.00      0.18    

 مجموعی معاہدہ جات                  5.00

  2016فروری01                  5.00
 رقم کی ممجوعی تقسیم                  0.00
              2016فروری01                  0.00

 پراجیکٹ الگت

ADB 

 ہم منصب

 مالیت کاری

      

 

 

 

 

 کا ذمہ دار افسر ADB اختر علی

 کا ذمہ دار محکمہ ADB سنٹرل و ویسٹ ایشیا ڈیپارٹمنٹ

 کے ذمہ دار ڈویژن CWRD ADBماحول،قدرتی وسائل و زراعت ڈویژن،

 محکمہ آبپاشی پنجاب
 سپریٹنڈنٹ انجینئرمعرفت 

 لنک کینال سرکل، کینال بینک
 مغلپورہ، الہور، پاکستان

 عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 نظام االوقات -

 2013جوالئی 18 -

 

 تصوراتی خاکہ کی وضاحت

 2015مئی14تا  2015مئی11 -

 

 حقائق کی جانچ پڑتال

 MRM 

 2016 فروری 01

 

 منظوری

 آخری جائزہ مشن -

  2016مارچ 30

 

 اپ ڈیٹ PDSآخری 
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میں کام جاری PDS میں پراجیکٹ یا پروگرام کی معلومات کا خالصہ موجود ہوتاہے: کیونکہ (PDS)پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ

ابتدائی مسودے میں بعض معلومات شامل نہیں کی جاسکتیں لیکن جب یہ دستیاب ہوتی ہیں جو ہوتاہے، اس لیے اس کے 

 انھیں شامل کر لیاجاتاہے۔مجوزہ پراجیکٹس سے متعلق معلومات ابتدائی اور اشاراتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔

 

ADB  اس پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ(PDS) ایک ذریعہ کے طورپر  میں دی گئی معلومات کو اپنے استعمال کنندگان کے لیے

اعلی معیار کے مندرجات فراہم کرنے کی کوشش کرتاہے لیکن جو  ADBبغیر کسی یقین دہانی کے فراہم کرتاہے۔ 

 معلومات فراہم کی جاتی ہیں وہ"جیسے ہیں "اسی کی بنیاد پر بغیر کسی قسم کی گارنٹی کے فراہم کی جاتی ہیں۔

ADBنے کے حوالےسے کسی بھی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دیتاہے۔  کسی بھی معلومات کی درستگی یا حتمی ہو 


