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Νοτε: Ιν τηισ ρεπορτ, “∃” ρεφερσ το ΥΣ δολλαρσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιν πρεπαρινγ ανψ εϖαλυατιον ρεπορτ, ορ βψ µακινγ ανψ δεσιγνατιον οφ ορ ρεφερενχε το α 
παρτιχυλαρ τερριτορψ ορ γεογραπηιχ αρεα ιν τηισ δοχυµεντ, τηε Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον 
∆επαρτµεντ δοεσ νοτ ιντενδ το µακε ανψ ϕυδγµεντ ασ το τηε λεγαλ ορ οτηερ στατυσ οφ 
ανψ τερριτορψ ορ αρεα. 

 
Τηε γυιδελινεσ φορµαλλψ αδοπτεδ βψ τηε Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον ∆επαρτµεντ (ΙΕ∆) ον 
αϖοιδινγ χονφλιχτ οφ ιντερεστ ιν ιτσ ινδεπενδεντ εϖαλυατιονσ ωερε οβσερϖεδ ιν τηε 
πρεπαρατιον οφ τηισ ρεπορτ. Το τηε κνοωλεδγε οφ τηε µαναγεµεντ οφ ΙΕ∆, τηερε ωερε νο 
χονφλιχτσ οφ ιντερεστ οφ τηε περσονσ πρεπαρινγ, ρεϖιεωινγ, ορ αππροϖινγ τηισ ρεπορτ. 
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Αχκνοωλεδγεµεντσ  

 
 Α τεαµ οφ σταφφ ανδ χονσυλταντσ φροµ τηε Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον ∆επαρτµεντ 
πρεπαρεδ τηισ στυδψ. Τηε τεαµ χονσιστεδ οφ Μα. ϑυανα ∆ιµαψυγα ανδ ϑενελψν Μενδεζ−
Σαντοσ. Πετερ ∆αρϕεσ ανδ Λυθµαν Σαρωαρ αρε τηε χονσυλταντσ. 
 
 ςαλυαβλε ινπυτσ ανδ χοµµεντσ ατ ϖαριουσ σταγεσ ωερε ρεχειϖεδ φροµ ςαλεριε 
Ρεππελιν−Ηιλλ, Ρενατο Λυµαιν, ανδ Τοσηιψυκι Ψοκοτα. 
 
 Τηε ρεπορτ βενεφιτεδ φροµ τηε γυιδανχε οφ ςινοδ Τηοµασ ανδ Ηεµαµαλα 
Ηεττιγε. 
 
 Φορ τηειρ τιµε ανδ οπινιονσ, τηε τεαµ ωουλδ λικε το τηανκ Α∆Β σταφφ, ασ ωελλ ασ 
οφφιχιαλσ ιντερϖιεωεδ ιν τηε Ισλαµαβαδ ανδ Σινδη προϖινχιαλ γοϖερνµεντσ ιν Πακισταν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

Βασιχ ∆ατα 
 
 
Λοαν 1891−ΠΑΚ: Ροαδ Σεχτορ ∆εϖελοπµεντ Προγραµ 

Κεψ Προϕεχτ ∆ατα (∃ µιλλιον) 

Ασ περ Α∆Β 
Λοαν ∆οχυµεντσ Αχτυαλ 

1891 1891 
Τοταλ προϕεχτ χοστ 50.0 50.8 
Φορειγν εξχηανγε χοστ 50.0 50.8 
Λοχαλ χυρρενχψ χοστ   
Α∆Β λοαν αµουντ ανδ 
υτιλιζατιον 

50.0 50.8 

Α∆Β λοαν χανχελλατιον   
Α∆Β = Ασιαν ∆εϖελοπµεντ Βανκ. 
 

Κεψ ∆ατεσ 
 

Εξπεχτεδ 
 

Αχτυαλ 

Φαχτ−φινδινγ  15 Φεβ–14 Μαρ 2001 
Αππραισαλ  10 Σεπ–10 Νοϖ 2001 
Λοαν νεγοτιατιονσ  21–24 Νοϖ 2001 
Βοαρδ αππροϖαλ  19 ∆εχ 2001 
Λοαν αγρεεµεντ  1 Φεβ 2002 
Λοαν εφφεχτιϖενεσσ 2 Μαψ 2002 27 ϑυν 2002 
Φιρστ δισβυρσεµεντ  28 ϑυν 2002 
Λοαν χλοσινγ  30 ϑυνε 2007 30 ϑυν 2007 
Ψεαρσ (εφφεχτιϖενεσσ το χλοσινγ) 5.2 5.0 
    

Βορροωερ  Ισλαµιχ Ρεπυβλιχ οφ Πακισταν 
Εξεχυτινγ Αγενχψ Μινιστρψ οφ Φινανχε 
 
Μισσιον ∆ατα 

Τψπε οφ Μισσιον Νο. οφ Μισσιονσ Νο. οφ Περσον−∆αψσ 

Προϕεχτ αδµινιστρατιον   
Ινχεπτιον   
Ρεϖιεω βεφορε µιδτερµ 1 18 
Μιδτερµ ρεϖιεω   
Ρεϖιεω αφτερ µιδτερµ   
Πρε−προϕεχτ χοµπλετιον 1 2 
Προϕεχτ χοµπλετιον 1 8 
Ινδεπενδεντ εϖαλυατιον   
  



 

 

 

Εξεχυτιϖε Συµµαρψ 
 

 
 
 Τηισ προγραµ περφορµανχε εϖαλυατιον ρεπορτ πρεσεντσ τηε φινδινγσ φροµ αν 
εϖαλυατιον οφ τηε Ροαδ Σεχτορ ∆εϖελοπµεντ Προγραµ (ΡΣ∆Π) ιν Πακισταν, ωηιχη ηαδ 
βεεν αππροϖεδ ον 19 ∆εχεµβερ 2001. Τηε ΡΣ∆Π ηαδ τωο χοµπονεντσ ανδ ωασ 
φινανχεδ ωιτη τηρεε λοανσ τογετηερ τοταλινγ ∃200 µιλλιον. Τηε φιρστ χοµπονεντ 
συππορτεδ ροαδ σεχτορ πολιχψ ανδ ινστιτυτιοναλ ρεφορµσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ανδ 
ινϖολϖεδ α προγραµ λοαν οφ ∃50 µιλλιον. Τηε σεχονδ χοµπονεντ ωασ φυνδεδ βψ τωο 
λοανσ τοταλινγ ∃150 µιλλιον ανδ αιµεδ το ιµπροϖε ανδ ρεηαβιλιτατε ιµπορταντ σεχτιονσ 
οφ τηε προϖινχιαλ ηιγηωαψ ανδ ρυραλ αχχεσσ ροαδ νετωορκσ ιν Σινδη Προϖινχε αλονγ ωιτη 
προϖινχιαλ ινστιτυτιοναλ ανδ πολιχψ ρεφορµσ. Φολλοωινγ α ρεθυεστ οφ τηε γοϖερνµεντ, Α∆Β 
αδδεδ τηε προγραµ λοαν χοµπονεντ ατ α λατε σταγε ιν προχεσσινγ τηε Σινδη 
χοµπονεντ. Τηισ λαργελψ εξπλαινσ ωηψ τηε τωο χοµπονεντσ ωερε διστινχτ ανδ ηαδ φεω 
λινκαγεσ ανδ σψνεργιεσ βετωεεν τηεµ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε χοµπονεντσ αρε τηερεφορε 
πρεσεντεδ ιν τωο σεπαρατε προϕεχτ χοµπλετιον ρεπορτσ ανδ τωο σεπαρατε περφορµανχε 
εϖαλυατιον ρεπορτσ. Τηισ ρεπορτ πρεσεντσ τηε εϖαλυατιον ρεσυλτσ φορ τηε προγραµ λοαν 
χοµπονεντ. 
 
 Σεϖερε φισχαλ ανδ εξτερναλ ιµβαλανχεσ ηαδ δοµινατεδ τηε εχονοµιχ πολιχψ 
αγενδα ιν Πακισταν τηρουγηουτ τηε 1990σ. Αφτερ τηε εϖεντσ οφ 11 Σεπτεµβερ 2001, 
Πακισταν βεχαµε α θυασι−φροντλινε στατε ιν τηε ωαρ αγαινστ τερρορισµ. Τηισ αδδεδ το τηε 
προβλεµσ αλρεαδψ εξιστινγ. Τηε γοϖερνµεντ ηαδ εξπεχτεδ τηατ ιν τηε ωακε οφ 11 
Σεπτεµβερ 2001 τηε βαλανχε−οφ−παψµεντσ δεφιχιτ ωουλδ ωιδεν δυε το δεχλινινγ εξπορτσ 
ανδ τηε ωιτηδραωαλ οφ φορειγν διρεχτ ινϖεστµεντ. Το εασε τηε φορειγν εξχηανγε 
σηορταγε, τηε γοϖερνµεντ ρεθυεστεδ τηατ Α∆Β χονσιδερ αδδινγ α θυιχκ−δισβυρσινγ 
προγραµ λοαν χοµπονεντ το τηε ΡΣ∆Π, ωηιχη, ωηεν τηε ρεθυεστ ωασ µαδε, ηαδ βεεν 
ατ ιτσ φιναλ σταγε οφ προχεσσινγ. Α∆Β λινκεδ προϖισιον οφ τηε προγραµ λοαν χοµπονεντ το 
ιµπλεµεντατιον οφ νατιοναλ ροαδ σεχτορ ρεφορµσ, ωηερεβψ τηε βυδγεταρψ συππορτ 
προϖιδεδ βψ τηε προγραµ λοαν ωασ το ηελπ τηε γοϖερνµεντ υνδερτακε σεχτορ ρεφορµσ βψ 
δεφραψινγ τηε χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη τηοσε ρεφορµσ. 
 
 Τηε προγραµ λοαν ισ ασσεσσεδ λεσσ τηαν συχχεσσφυλ βασεδ ον τηε ρατινγσ – λεσσ 
τηαν ρελεϖαντ, λεσσ τηαν εφφεχτιϖε, λεσσ τηαν εφφιχιεντ, ανδ λεσσ τηαν λικελψ συσταιναβλε. 
Τηε χοµπονεντ ωασ ρατεδ λεσσ τηαν ρελεϖαντ δυε το ιναδεθυαχψ οφ τηε προγραµ δεσιγν 
ανδ οφ τιµε αλλοττεδ το ιµπλεµεντ τηε ρεφορµσ, παρτιχυλαρλψ ιν τηε αρεασ οφ ροαδ σαφετψ 
ανδ αξλε λοαδ χοντρολ. Τηε λεσσ τηαν εφφεχτιϖε ρατινγ ρεφλεχτσ τηε φαχτ τηατ σοµε πολιχψ 
χονδιτιονσ ηαδ νοτ βεεν µετ ασ οφ τηε τιµε οφ τηε ινδεπενδεντ εϖαλυατιον µισσιον. Τηε 
προγραµ ωασ ρατεδ λεσσ τηαν εφφιχιεντ µαινλψ ιν ϖιεω οφ δελαψσ ενχουντερεδ ιν µεετινγ 
τηε χονδιτιονσ φορ τηε τρανχηε ρελεασεσ. Τηε προσπεχτ φορ τηε προγραµ το βε λεσσ τηαν 
λικελψ συσταιναβλε ρεσυλτεδ φροµ τηε ιναδεθυατε ουτχοµεσ οφ τηε ρεφορµσ ιν ασσετ 
πρεσερϖατιον. Βψ χοντραστ, τηε προγραµ χοµπλετιον ρεπορτ ηαδ χοµε το αν οϖεραλλ ρατινγ 
οφ συχχεσσφυλ, ασσεσσινγ τηε προγραµ ασ ηιγηλψ ρελεϖαντ, εφφιχιεντ, εφφεχτιϖε, ανδ λικελψ 
συσταιναβλε. Τηε ποσιτιϖε ρατινγσ ηαδ ενσυεδ φροµ τηατ ρεπορτ’σ ταχιτ ασσυµπτιον τηατ 
Α∆Β’σ προγραµ λοαν ηαδ βεεν ινστρυµενταλ ιν αχηιεϖινγ τηε ρεφορµσ ατ τηε τιµε. 
Βεχαυσε µαϕορ ρεφορµσ ινχλυδεδ ιν τηε πολιχψ µατριξ ηαδ βεεν χοµπλετεδ πριορ το 
προχεσσινγ οφ τηε προγραµ λοαν, ηοωεϖερ, συχη αχχοµπλισηµεντσ αρε νοτ αττριβυταβλε 
το τηε Α∆Β ιντερϖεντιον (παρα. 9). 
 



ϖι Πακισταν: Ροαδ Σεχτορ ∆εϖελοπµεντ Προγραµ 

 

 Τηε λινκ βετωεεν τηε πυρποσε οφ προγραµ λενδινγ, ασ ρεφλεχτεδ ιν τηε πολιχψ 
λοαν χοµπονεντ, ανδ ιτσ υσε ιν πραχτιχε ηασ εµεργεδ ασ τηε µαιν ισσυε. Τηε 
γοϖερνµεντ’σ οϖερριδινγ χονχερν ωασ α σωιφτ τρανσφερ οφ φυνδσ το αλλεϖιατε τηε 
πρεϖαιλινγ φορειγν εξχηανγε ιµβαλανχε, ωηερεασ τηε εξπρεσσεδ ιντεντ οφ τηε προγραµ 
λοαν ωασ το ρεφορµ τρανσπορτ πολιχιεσ ανδ ινστιτυτιονσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ. Πολιχψ 
ρεφορµσ αρε αν ιντεγραλ παρτ οφ α προγραµ λοαν. Μεανωηιλε, τηε περχειϖεδ υργενχψ το 
προϖιδε θυιχκ βαλανχε−οφ−παψµεντσ ρελιεφ ωασ ινχοµπατιβλε ωιτη τηε µυχη λονγερ τιµε 
ηοριζον νεεδεδ το συχχεσσφυλλψ ιµπλεµεντ πολιχψ ανδ ινστιτυτιοναλ ρεφορµσ ιν τηε 
τρανσπορτ σεχτορ. Τηε χονδιτιονσ ατταχηεδ το τηε προγραµ λοαν αππεαρ το ηαϖε βεεν 
τηοσε τηατ ωερε εασιλψ ανδ θυιχκλψ ατταιναβλε. Τηε αππροαχη τηατ ωασ τακεν δετραχτεδ 
φροµ τηε χρεδιβιλιτψ οφ τηε ρεφορµ προγραµ.  
 
 Τηε προγραµ περιοδ ωασ τοο σηορτ το αλλοω φορ τηε εξπεχτεδ δεπτη οφ ρεφορµσ. 
Α∆Β χουλδ ηαϖε ενϖισαγεδ τηατ ρεφορµσ ρεθυιρε α λονγερ ιµπλεµεντατιον περιοδ ανδ 
σηουλδ ηαϖε φοχυσεδ ον α σµαλλερ νυµβερ οφ σπεχιφιεδ ρεφορµ ισσυεσ. 
 
 
 

 
 

 



 

ΧΗΑΠΤΕΡ 1 

Ιντροδυχτιον 
 

1. Τηισ χηαπτερ συµµαριζεσ τηε πυρποσε οφ τηε εϖαλυατιον, στατεσ τηε ρεσυλτσ φροµ 
τηε προϕεχτ χοµπλετιον ρεπορτ, ανδ προϖιδεσ δεταιλσ οφ τηε προγραµ το βε εϖαλυατεδ. 
 

Α. Εϖαλυατιον’s Πυρποσε ανδ Προχεσσ 
 
2. Τηε προγραµ περφορµανχε εϖαλυατιον ρεπορτ (ΠΠΕΡ) ον τηε Ροαδ Σεχτορ 
∆εϖελοπµεντ Προγραµ (ΡΣ∆Π) 1  ωασ ινχλυδεδ ιν τηε Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον 
∆επαρτµεντ’σ ωορκ προγραµ φορ 2013. Τηε προγραµ ωασ εϖαλυατεδ αχχορδινγ το τηε 
προγραµ περφορµανχε εϖαλυατιον γυιδελινεσ οφ τηε Ασιαν ∆εϖελοπµεντ Βανκ (Α∆Β) ον 
τηε βασισ οφ ρελεϖανχε, εφφεχτιϖενεσσ, εφφιχιενχψ, συσταιναβιλιτψ, ινστιτυτιοναλ 
δεϖελοπµεντ, ανδ ιµπαχτ. 2  Τηε ΠΠΕΡ ον τηε προγραµ αιµσ το προϖιδε λεσσονσ ανδ 
ρεχοµµενδατιονσ το α χουντρψ ασσιστανχε περφορµανχε εϖαλυατιον φορ Πακισταν πλαννεδ 
φορ 2013 ανδ συβσεθυεντλψ φορ τηε ρεγιοναλ δεπαρτµεντ’σ σεχτορ στρατεγψ ανδ προγραµ 
υνδερ τηε νεξτ χουντρψ παρτνερσηιπ στρατεγψ. Τηε χοµπλετιον ρεπορτ φορ τηε προγραµ 
λοαν ωασ πρεπαρεδ ιν 2008 ανδ ηαδ ρατεδ τηε προγραµ ηιγηλψ ρελεϖαντ, εφφεχτιϖε, 
εφφιχιεντ, ανδ λικελψ συσταιναβλε, τηυσ αρριϖινγ ατ αν οϖεραλλ ρατινγ οφ συχχεσσφυλ.3  Τηοσε 
ποσιτιϖε ρατινγσ ηαδ ενσυεδ φροµ τηε προϕεχτ χοµπλετιον ρεπορτ’σ ταχιτ ασσυµπτιον τηατ 
Α∆Β’σ προγραµ λοαν ηαδ βεεν ινστρυµενταλ ιν αχηιεϖινγ τηε ρεφορµσ. Βεχαυσε µαϕορ 
ρεφορµσ ινχλυδεδ ιν τηε πολιχψ µατριξ ηαδ βεεν χοµπλετεδ πριορ το προχεσσινγ οφ τηε 
προγραµ λοαν, ηοωεϖερ, τηε αχχοµπλισηµεντσ αρε νοτ αττριβυταβλε το τηε Α∆Β 
ιντερϖεντιον (παρα. 9). 
  
3. Αν ινδεπενδεντ εϖαλυατιον µισσιον ρεϖιεωεδ τηε νατιοναλ ρεφορµ προγραµ ιν 
Ισλαµαβαδ δυρινγ ∆εχεµβερ 2012. Ιν χοµπλετινγ τηε ρεπορτ, τηε ϖιεωσ οφ ρελεϖαντ Α∆Β 
δεπαρτµεντσ ανδ οφφιχεσ ανδ τηοσε οφ τηε γοϖερνµεντ ανδ εξεχυτινγ αγενχψ ηαϖε βεεν 
χονσιδερεδ ανδ ινχορπορατεδ ωηερε ρελεϖαντ. 
 

Β. Εξπεχτεδ Ρεσυλτσ 

 
4. Τηε νατιοναλ πολιχψ ρεφορµ προγραµ ωασ το συππορτ ονγοινγ ινιτιατιϖεσ ιν τηε 
ροαδ σεχτορ αιµινγ το δεφινε νατιοναλ πολιχψ διρεχτιονσ, εσταβλιση εφφιχιεντ ρεσουρχε 
µαναγεµεντ σψστεµσ, πρεσερϖε ροαδ ασσετσ, ινχρεασε ροαδ σαφετψ, ανδ ιµπροϖε 
γοϖερνανχε. Τηε εξπεχτεδ µαιν ουτπυτ ωασ ινιτιατεδ ορ ιµπλεµεντεδ ρεφορµσ ιδεντιφιεδ 
ιν αχχορδανχε ωιτη ταργετ δατεσ.  
 
 
 

                                                           
1 Α∆Β. 2001. Ρεπορτ ανδ Ρεχοµµενδατιον οφ τηε Πρεσιδεντ ον Προποσεδ Λοανσ το τηε Ισλαµιχ 

Ρεπυβλιχ οφ Πακισταν φορ τηε Ροαδ Σεχτορ ∆εϖελοπµεντ Προγραµ. Μανιλα. 
2 Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον ∆επαρτµεντ. 2006. Γυιδελινεσ φορ Πρεπαρινγ Περφορµανχε Εϖαλυατιον 

Ρεπορτσ φορ Πυβλιχ Σεχτορ Οπερατιονσ. Μανιλα: Α∆Β. 
3 Α∆Β. 2008. Χοµπλετιον Ρεπορτ: Ροαδ Σεχτορ ∆εϖελοπµεντ Προγραµ ιν Πακισταν. Μανιλα (Λοαν 

1891−ΠΑΚ; Προϕεχτ Νο. 32058). 
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ΧΗΑΠΤΕΡ 2 

∆εσιγν ανδ Ιµπλεµεντατιον  
 
5. Τηισ χηαπτερ συµµαριζεσ δεταιλσ ρελατεδ το τηε δεσιγν οφ τηε προγραµ, ινχλυδινγ 
ιτσ ρατιοναλε, τηε ωαψ τηε προγραµ ωασ φορµυλατεδ, ανδ τηε ρεσουρχε ασσυµπτιονσ 
υνδερλψινγ τηε προγραµ δεσιγν. Τηε πυρποσε οφ τηε χηαπτερ ισ το ασσεσσ ηοω προγραµ 
θυαλιτψ ατ εντρψ ωασ ασσυρεδ. Τηε χηαπτερ αλσο χοµπαρεσ ιµπλεµεντατιον αρρανγεµεντσ 
ασ δεσιγνεδ ανδ ασ αχτυαλλψ αδοπτεδ. 
 

Α. Ρατιοναλε 
 

6. Τηε προγραµ λοαν αδδρεσσεδ πρεϖαιλινγ χονστραιντσ ατ τηε λεϖελ οφ πολιχιεσ ανδ 

ινστιτυτιονσ. Πολιχψ ανδ ινστιτυτιοναλ ρεφορµσ ωερε νεεδεδ το ινχρεασε εφφιχιενχψ οφ τηε 
ροαδ σεχτορ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ βψ αδδρεσσινγ τηε µαιν σεχτορ ισσυεσ ιν τηε φολλοωινγ 
βροαδ αρεασ: (ι) ροαδ ασσετ µαναγεµεντ ανδ φυνδινγ, (ιι) ροαδ σαφετψ, (ιιι) τρυχκ 
οϖερλοαδινγ, (ιϖ) ινστιτυτιοναλ ρεφορµ οφ ροαδ αγενχιεσ, (ϖ) αδοπτιον οφ α ροαδ σεχτορ 
πολιχψ, ανδ (ϖι) πριϖατε σεχτορ ινϖολϖεµεντ το ρελιεϖε δεϖελοπµεντ φυνδινγ χονστραιντσ.  

 
7. Χρισισ µαναγεµεντ ιν ρελατιον το πυβλιχ φινανχεσ ανδ εξτερναλ βαλανχεσ ηαδ 
δοµινατεδ τηε εχονοµιχ πολιχψ αγενδα ιν Πακισταν τηρουγηουτ τηε 1990σ. Τηε χουντρψ 
ηαδ βεεν στρυγγλινγ ωιτη σεϖερε µαχροεχονοµιχ ιµβαλανχεσ, δεχλινινγ εχονοµιχ 
γροωτη, ρισινγ ποϖερτψ, ανδ ποορ σοχιαλ ινδιχατορσ. Τηε εϖεντσ οφ 11 Σεπτεµβερ 2001 ιν 
τηε Υνιτεδ Στατεσ, ωηιχη χαυσεδ Πακισταν το βεχοµε α φροντλινε στατε ιν τηε ωαρ αγαινστ 
τερρορισµ, αδδεδ το τηε εξιστινγ προβλεµσ. Τηε προχεσσινγ οφ τηε ΡΣ∆Π ωασ νεαρινγ 
χοµπλετιον ωηεν ιν Νοϖεµβερ 2001 τηε γοϖερνµεντ αδϖισεδ Α∆Β οφ τηε λικελψ 
δετριµενταλ ιµπαχτ οφ τηε εϖεντσ ον τηε χουντρψ’σ εχονοµψ. Τηε γοϖερνµεντ εξπεχτεδ 
τηατ τηε βαλανχε−οφ−παψµεντσ δεφιχιτ ωουλδ ωιδεν ασ α ρεσυλτ οφ δεχλινινγ εξπορτσ ανδ 
τηε ωιτηδραωαλ οφ φορειγν διρεχτ ινϖεστµεντ.4 Το εασε τηε φορειγν εξχηανγε σηορταγε, 
τηε γοϖερνµεντ ρεθυεστεδ τηατ Α∆Β χονσιδερ αδδινγ α θυιχκ−δισβυρσινγ προγραµ λοαν 
χοµπονεντ το τηε ΡΣ∆Π.  
 
8. Α∆Β διδ νοτ εξπλιχιτλψ υσε τηε φορειγν χυρρενχψ ανδ βυδγεταρψ χονστραιντσ ασ α 
ρατιοναλε φορ τηε προγραµ λοαν. Ρατηερ, ιτ λινκεδ προϖισιον οφ τηε προγραµ λοαν 
χοµπονεντ το ιµπλεµεντατιον οφ νατιοναλ ροαδ σεχτορ ρεφορµσ, ωηερεβψ τηε βυδγεταρψ 
συππορτ προϖιδεδ βψ τηε προγραµ λοαν ωασ το ηελπ τηε γοϖερνµεντ υνδερτακε σεχτορ 
ρεφορµσ βψ δεφραψινγ τηε χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη τηοσε ρεφορµσ. Τηε ρεφορµσ ωερε το 
ινδιρεχτλψ ηελπ ρεχτιφψ τηε οβσερϖεδ µαχροεχονοµιχ ιµβαλανχεσ βψ χρεατινγ α νεω οφφ−
βυδγετ φινανχινγ µοδαλιτψ φορ ροαδ µαιντενανχε ανδ βψ προµοτινγ ηιγηερ θυαλιτψ 
χονστρυχτιον οφ ροαδσ. Βοτη µεασυρεσ ωερε εξπεχτεδ το ρεδυχε τηε βυρδεν ον νατιοναλ 
ανδ προϖινχιαλ βυδγετσ. 
 
 
 

                                                           
4 Εξπορτσ ωερε εξπεχτεδ το δροπ βεχαυσε ιντερνατιοναλ σηιππινγ ανδ αιρλινε χοµπανιεσ ωουλδ 

ηαϖε το χαρρψ ωαρ ρισκ ινσυρανχε τηατ ωουλδ ρεσυλτ ιν ινχρεασεδ φρειγητ χηαργεσ ανδ α σηαρπ 
ρεδυχτιον ιν αιρ χαργο χαπαχιτψ.  
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Β. Φορµυλατιον 
 
9. Ιν ϖιεω οφ τηε υργενχψ τηατ τηε γοϖερνµεντ ηαδ ατταχηεδ το τηε προϖισιον οφ α 
θυιχκ−δισβυρσινγ λοαν, τηε ρεφορµ προγραµ υνδερ τηε πολιχψ χοµπονεντ ηαδ το βε 
φορµυλατεδ ιν α ϖερψ σηορτ τιµε ωιτηουτ τηε βενεφιτ οφ πρεπαρατορψ τεχηνιχαλ ασσιστανχε.5 
Τηε αϖαιλαβλε τιµε ωουλδ νοτ ηαϖε βεεν συφφιχιεντ ιφ Α∆Β ηαδ ηαδ το δεσιγν ανδ αγρεε 
ον τηε σιζεαβλε ρεφορµ αγενδα φροµ σχρατχη. Α∆Β δρεω ον τηε συβσταντιαλ ωορκ τηατ τηε 
γοϖερνµεντ ηαδ λαργελψ χοµπλετεδ οϖερ τηε πρεϖιουσ ψεαρσ. Φορ εξαµπλε, τηε ρεφορµ 
προχεσσ φορ τηε ροαδσ σεχτορ ηαδ αλρεαδψ γαινεδ µοµεντυµ υνδερ α τρανσπορτ 
δεϖελοπµεντ ινιτιατιϖε οφ 2000 συππορτεδ βψ τηε Ωορλδ Βανκ. Τηατ ηαδ ρεσυλτεδ ιν α 
δραφτ οφ α τρανσπορτ πολιχψ, χοµπλετιον οφ ωηιχη ωασ ινχλυδεδ ιντο τηε Α∆Β ρεφορµ 
αγενδα. Σιµιλαρλψ, α νατιοναλ ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ ηαδ βεεν ινιτιατεδ ασ εαρλψ 
ασ 1988 ανδ χοµπλετεδ ιν ϖαριουσ σταγεσ δυρινγ 2000. 6  Ιν συµµαρψ, ωιτη φεω 
εξχεπτιονσ, τηε συβσταντιϖε χονδιτιονσ φορ ιµπλεµεντινγ τηε ρεφορµ προγραµ ηαδ βεεν 
εσταβλισηεδ ωελλ βεφορε Α∆Β αδοπτεδ τηε πολιχψ αγενδα υνδερ τηε προγραµ λοαν.  
 

Χ. Χοστσ ανδ Φινανχινγ 
 
10. Α∆Β προϖιδεδ τηε πολιχψ λοαν οφ ∃50 µιλλιον το χοντριβυτε φινανχινγ φορ τηε 
νατιοναλ ρεφορµ προγραµ. Τηε λοαν ωασ ρελεασεδ ιν τωο τρανχηεσ, βασεδ ον φυλφιλλµεντ 
οφ τρανχηε χονδιτιονσ σετ ουτ ιν τηε πολιχψ ρεφορµ προγραµ µατριξ (Αππενδιξ 1). 
 
11. Ταβλε 1 πρεσεντσ αν εστιµατε οφ τηε χοστσ (∃83.2 µιλλιον) τηατ ωερε το βε 
ινχυρρεδ βψ ιµπλεµεντινγ τηε ρεφορµσ (αλσο ιν Αππενδιξ 1 ασ πολιχψ χονδιτιονσ). Ασ τηε 
λινκ βετωεεν τηε ρεφορµσ ανδ χοστσ ωερε τενυουσ, τηε βασισ φορ τηε χοστ εστιµατεσ χουλδ 
νοτ βε εσταβλισηεδ. Μοστ ρεφορµσ ηαδ βεεν χοµπλετεδ ανδ χοστσ οφ υνκνοων αµουντσ 
αλρεαδψ ινχυρρεδ ωηεν Α∆Β σταρτεδ προχεσσινγ τηε προγραµ λοαν ανδ ωηεν τηε 
ρεσπεχτιϖε χοστσ ωερε εστιµατεδ. Τηοσε χοστσ ωερε τηερεφορε οφ α ηιστοριχαλ νατυρε ανδ 
Α∆Β µαδε ατ βεστ α ρετροαχτιϖε χοντριβυτιον το τηε γοϖερνµεντ’σ βυδγετ ιν τηε αµουντ 
µορε ορ λεσσ ρελατεδ το τηε ρεφορµ ιτεµσ. Φορ εξαµπλε, τηε ιµπλεµεντατιον οφ τωο 
µαϕορ ρεφορµ χοµπονεντσ—τηε τολλ χολλεχτιον προγραµ ανδ τηε ροαδ ασσετ 
µαναγεµεντ σψστεµ (ιτεµσ 1 ανδ 2 ιν Ταβλε 1)—ηαδ βεεν χοµπλετεδ ατ τηε τιµε τηατ 
τηε προγραµ λοαν χοµπονεντ ωασ προχεσσεδ.7 Τηε Νατιοναλ Ηιγηωαψ Αυτηοριτψ (ΝΗΑ) 
ωασ υναβλε το ϖαλιδατε τηε χοστ εστιµατεσ, ασ πριορ το 1996 τολλσ ηαδ βεεν χολλεχτεδ ον 
σελεχτεδ νατιοναλ ροαδσ βψ προϖινχιαλ αυτηοριτιεσ.8 Ιν συµµαρψ, ωηιλε τηε προγραµ λοαν 
µαδε α χοντριβυτιον το συππορτινγ τηε βυδγετ οφ τηε χεντραλ γοϖερνµεντ, διρεχτ λινκσ 
βετωεεν τηισ χοντριβυτιον ανδ τηε χοστ οφ τηε σεχτορ προγραµ αρε ηιγηλψ τενυουσ.  
 
 

                                                           
5 Ασ δελαψινγ τηε δατε φορ προϕεχτ αππροϖαλ ηαδ νοτ βεεν αν οπτιον, τηε τιµε αϖαιλαβλε το 

φορµυλατε τηε ρεφορµ προγραµ σπαννεδ τωο µοντησ φροµ Νοϖεµβερ το ∆εχεµβερ 2001. 
6 Φαρρυκη ϑαϖεδ, Νατιοναλ Ηιγηωαψ Αυτηοριτψ. 2005. Συσταιναβλε Φινανχινγ φορ τηε Μαιντενανχε 

of Pakistan’s Highways. Τρανσπορτ ανδ Χοµµυνιχατιονσ Βυλλετιν φορ Ασια ανδ τηε Παχιφιχ. Νο. 
75. Ισλαµαβαδ. 

7 Τηε τολλ χολλεχτιον προγραµ σταρτεδ ιν 1996 ανδ τηε ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ ηασ 
εϖολϖεδ σινχε 1988. 

8 Ωηεν, ιν 1999, ΝΗΑ χοµπλετεδ ιτσ ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ, τηε γοϖερνµεντ 
τρανσφερρεδ το ΝΗΑ τηε αυτηοριτψ το χολλεχτ τολλσ ον αλλ νατιοναλ ροαδσ. 
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Ταβλε 1: Αδϕυστµεντ Χοστ οφ τηε Ρεφορµ Προγραµ 

Νο. Ρεφορµ Ιτεµ 
Χοστ 

(∃ µιλλιον) 

1 Εσταβλισηµεντ ανδ οπερατιονσ οφ τηε Ροαδ Ασσετ Μαναγεµεντ 
∆ιρεχτορατε 2.0 

2 Ιµπλεµεντατιον οφ τολλ χολλεχτιον προγραµ ον νατιοναλ ηιγηωαψσ 15.0 
3 Ινσταλλατιον οφ ωειγη στατιονσ ον τηε νατιοναλ ηιγηωαψσ φορ αξλε 

λοαδ χοντρολ 15.0 
4 Νατιονωιδε Ροαδ Σαφετψ ανδ Αξλε Λοαδ Αωαρενεσσ Προγραµ 1.0 
5 Εσταβλισηµεντ ανδ οπερατινγ χοστ οφ Νατιοναλ Ηιγηωαψ ανδ 

Μοτορωαψ Πολιχε 10.0 
6 Εσταβλισηµεντ ανδ οπερατινγ χοστσ οφ αχχιδεντ ρεπορτινγ χεντερσ 

νατιονωιδε 8.0 
7 Σταφφ ρατιοναλιζατιον προγραµ ιν τηε Νατιοναλ Ηιγηωαψ Αυτηοριτψ 2.5 
8 Βλαχκ σποτ µαππινγ ανδ ροαδ σαφετψ αυδιτσ ον τηε νατιοναλ ηιγηωαψ 

νετωορκ 5.0 
9 Εσταβλισηµεντ ανδ οπερατινγ χοστ οφ α σεχρεταριατ φορ τηε Νατιοναλ 

Ροαδ Σαφετψ ανδ Υρβαν Τρανσπορτ Χουνχιλ 2.2 
10 Εσταβλισηµεντ ανδ οπερατινγ χοστσ οφ δριϖινγ ινστρυχτορ τραινινγ 

σχηοολσ 14.0 
11 Εσταβλισηµεντ ανδ οπερατινγ χοστσ οφ αχχιδεντ εϖαλυατιον 

λαβορατοριεσ 2.5 
12 Εσταβλισηµεντ ανδ οπερατινγ χοστ οφ πολιχε οφφιχερσ’ τραινινγ ωινγ 5.0 
13 Νατιονωιδε στακεηολδερ χονσυλτατιονσ βψ τηε Νατιοναλ Ηιγηωαψ 

Αυτηοριτψ 1.0 
 Τοταλ 83.2 

 

∆.  Εξεχυτινγ Αρρανγεµεντσ 
 

12. Τηε Μινιστρψ οφ Φινανχε ωασ τηε εξεχυτινγ αγενχψ φορ ιµπλεµεντινγ τηε 

νατιοναλ πολιχψ ρεφορµ προγραµ χοµπονεντ. Ιτ ωασ συππορτεδ βψ τηε Μινιστρψ οφ 
Χοµµυνιχατιονσ (ΜΟΧ)9 ανδ ΝΗΑ ιν ενσυρινγ τηατ τηε πολιχψ λοαν ρεθυιρεµεντσ ανδ 
ταργετσ ωερε µετ.  
 

Ε. Προχυρεµεντ, Χονστρυχτιον, ανδ Σχηεδυλινγ 

 
13. Τηε προγραµ λοαν ωασ το βε δισβυρσεδ ιν τωο τρανχηεσ. Ρελεασε οφ τηε φιρστ 
τρανχηε (∃35 µιλλιον) ωασ λινκεδ το χοµπλιανχε ωιτη τηε ρεθυιρεµεντσ φορ λοαν 
εφφεχτιϖενεσσ ανδ α νυµβερ οφ σπεχιφιχ πολιχψ αχτιονσ ασ ρεχορδεδ ιν τηε πολιχψ µατριξ. 
Α∆Β’σ συππορτ ρεσυλτεδ φροµ ιτσ στρονγ χοµµιτµεντ το α προγραµ λεδ βψ τηε 
Ιντερνατιοναλ Μονεταρψ Φυνδ, ωηιχη αττεµπτεδ το αλλεϖιατε τηε country’s σεϖερε εξτερναλ 
φινανχινγ σιτυατιον. Νονετηελεσσ, χοµπλιανχε ωιτη σοµε νεω ρεφορµ ρεθυιρεµεντσ ωασ 
δελαψεδ βψ 5 µοντησ.10 Τηε σεχονδ τρανχηε (∃15 µιλλιον) ωασ ρελεασεδ ιν Νοϖεµβερ 
2003, 17 µοντησ αφτερ τηε ταργετ δατε οφ ϑυνε 2002. Τηισ ωασ δυε το τηε γοϖερνµεντ’σ 
δελαψ ιν χοµπλετινγ 5 οφ τηε 10 σεχονδ−τρανχηε πολιχψ αχτιονσ. 
 

                                                           
9
  The Ministry of Communications (MOC) was formed after 2003, spinning off from Ministry of 

Communications and Railways (MOCR). 
10 Τηε γοϖερνµεντ ηαδ διφφιχυλτιεσ το (ι) οβταιν αν ιντερµινιστεριαλ χλεαρανχε οφ τηε δραφτ τρανσπορτ 

πολιχψ, (ιι) εσταβλιση σουνδ φινανχιαλ µαναγεµεντ πραχτιχεσ τηατ ενσυρε προπερ αχχουνταβιλιτψ 
φορ υσε οφ φυνδσ, ανδ (ιιι) µεετ τηρεε σπεχιφιχ ινστιτυτιοναλ χονδιτιονσ ρελατεδ το ροαδ αχχιδεντ 
πρεϖεντιον. 
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Φ. ∆εσιγν Χηανγεσ 

 
14. Τηε προγραµ δεσιγν δετερµινεδ ατ αππραισαλ ωασ φολλοωεδ. 
  

Γ. Ουτπυτσ 
 
15. Τηε πολιχψ µατριξ ηαδ 24 δελιϖεραβλεσ ιν 5 πολιχψ αρεασ (Αππενδιξ 1). Τηοσε 
αρεασ ωερε (ι) τρανσπορτ πολιχψ, (ιι) ροαδ σεχτορ ρεσουρχε µαναγεµεντ, (ιιι) ροαδ ασσετ 
πρεσερϖατιον, (ιϖ) ινστιτυτιοναλ εφφιχιενχψ ιµπροϖεµεντ, ανδ (ϖ) ροαδ σαφετψ. Τηε 
γοϖερνµεντ χοµπλιεδ ωιτη µοστ οφ τηε 24 ιτεµσ ιν τηε πολιχψ µατριξ, τηυσ εναβλινγ 
ρελεασε οφ τηε τωο λοαν τρανχηεσ. Συβσταντιϖελψ, ηοωεϖερ, τηε ενϖισαγεδ ροαδ ασσετ 
πρεσερϖατιον ανδ ροαδ σαφετψ ρεφορµσ ωερε νοτ ιµπλεµεντεδ. 
 
16. Τρανσπορτ Πολιχψ. Τηε ενϖισαγεδ ουτπυτ ωασ α δραφτ τρανσπορτ πολιχψ τηατ ωασ το 
ηαϖε πασσεδ αν ιντερµινιστεριαλ ρεϖιεω. Βεχαυσε τηε ρεσυλτ οφ τηε ρεϖιεω διδ νοτ βεχοµε 
κνοων, ιτ ρεµαινεδ υνχλεαρ ωηετηερ ορ νοτ τηε ρεϖιεωινγ αγενχιεσ ηαδ αγρεεδ ωιτη τηε 
δραφτ. Μορε ιµπορταντλψ, τηε πυρποσε οφ τηε δραφτ ιν τηε χοντεξτ οφ τρανσπορτ πλαννινγ 
ωασ νοτ σπεχιφιεδ: ωασ τηε δραφτ εξπεχτεδ το εϖεντυαλλψ βεχοµε α πολιχψ αχτιον το βε 
σανχτιονεδ τηρουγη τηε λεγισλατιϖε προχεσσ ορ ϕυστ α πολιχψ διρεχτιον αδοπτεδ βψ 
ιντερµινιστεριαλ χονσεντ? Τηερε ισ νο εϖιδενχε τηατ Α∆Β ενγαγεδ ιν α διαλογυε ον τηε 
στρατεγιχ ϖισιον ανδ κεψ πολιχψ πρινχιπλεσ οφ τηε πολιχψ το βε αδοπτεδ. Τηατ νειτηερ τηε 
γοϖερνµεντ νορ Α∆Β ωασ σατισφιεδ ωιτη τηε ουτπυτ ισ εϖιδενχεδ βψ α σεριεσ οφ 
συβσεθυεντ ιντερϖεντιονσ ινχλυδινγ τεχηνιχαλ ασσιστανχε φροµ Α∆Β ανδ τηε ϑαπαν 
Ιντερνατιοναλ Χοοπερατιον Αγενχψ, αλλ οφ ωηιχη ωερε αιµεδ ατ πρεπαρινγ αν αχχεπταβλε 
τρανσπορτ πολιχψ.11 Ιν 2007, χονσυλταντσ ωορκινγ υνδερ οτηερ τεχηνιχαλ ασσιστανχε φροµ 
αν Α∆Β προϕεχτ πρεπαρεδ α χοµπρεηενσιϖε τρανσπορτ πολιχψ.12 Τηατ πολιχψ στιλλ αωαιτσ 
αππροϖαλ βψ τηε Χαβινετ.  
 
17. Ροαδ Σεχτορ Ρεσουρχε Μαναγεµεντ. Τηισ πολιχψ αρεα ινχλυδεδ ειγητ 
δελιϖεραβλεσ, αλλ οφ ωηιχη ηαϖε βεεν αχχοµπλισηεδ. Μοστ οφ τηεσε ηαδ βεεν αχηιεϖεδ 
πριορ το χοµµενχεµεντ οφ τηε ρεφορµ προγραµ πυρσυεδ υνδερ τηε λοαν. Ροαδ ασσετ 
µαναγεµεντ ιν ΝΗΑ ηασ εϖολϖεδ οϖερ τηε παστ 25 ψεαρσ. Τηε λατεστ σταγε ωασ το 
εσταβλιση αν αδϖανχεδ ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ ιν 2006/2007. 13  Τηε ειγητ 
δελιϖεραβλεσ ωερε τηε φολλοωινγ: 
 

ι. Μεδιυµ−τερµ πλαν το βε αγρεεδ ανδ αππροϖεδ βψ αλλ αγενχιεσ 
χονχερνεδ. ΝΗΑ σταρτεδ υσινγ α σψστεµατιχ µαιντενανχε πλαννινγ ανδ 
µαναγεµεντ αππροαχη ασ εαρλψ ασ 1988, ωηεν τηε “µαιντενανχε 
ιντερϖεντιον λεϖελ σψστεµ” ωασ ιντροδυχεδ υσινγ αν εαρλψ ϖερσιον οφ τηε 
Ηιγηωαψ ∆εϖελοπµεντ ανδ Μαναγεµεντ µοδελ (ςερσιον 3). Τηισ 
σψστεµ ωασ αυγµεντεδ ανδ ρεφινεδ υντιλ 1999. Τηε ασσετ µαναγεµεντ 
σψστεµ ισ βασεδ ον µεδιυµ−τερµ πλανσ, ωηιχη αρε συβµιττεδ το τηε 
Νατιοναλ Ηιγηωαψ Εξεχυτιϖε Βοαρδ φορ αππροϖαλ. ΝΗΑ ισ χοντινυινγ τηισ 
πραχτιχε.14 Ιν συµµαρψ, ωηιλε τηε φορµαλ ταργετ οφ τηε πολιχψ µατριξ ωασ 

                                                           
11 Α∆Β. 2003. Νατιοναλ Τρανσπορτ Πολιχψ–Ασσεσσµεντ οφ Χριτιχαλ Τρανσπορτ Σεχτορ Νεεδσ. Μανιλα. 
12 Α∆Β. 2004. Τεχηνιχαλ Ασσιστανχε το τηε Ισλαµιχ Ρεπυβλιχ οφ Πακισταν φορ Τρανσπορτ Πολιχψ 

Συππορτ. Μανιλα (ΤΑ Νο. 4400−ΠΑΚ, αππροϖεδ ον 30 Σεπτεµβερ φορ ∃290,000).  
13 ΝΗΑ. 2006–2007. Ροαδ Ασσετ Μαναγεµεντ Σψστεµ. Ισλαµαβαδ. 
14 ΝΗΑ. 2012. Αννυαλ Μαιντενανχε Πλαν. ΦΨ2012–13. Ροαδ Ασσετ Μαναγεµεντ Σψστεµ. 
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µετ, τηε ταργετ ιτσελφ ηαδ βεεν αντιχιπατεδ, γιϖεν τηε ηιστοριχαλ 
αχχοµπλισηµεντσ ιν τηισ αρεα.  

ιι. Αλλοχατιον οφ ροαδ σεχτορ ρεϖενυεσ φορ ροαδ δεϖελοπµεντ ανδ 
µαιντενανχε το βε βασεδ ον µεδιυµ−τερµ πλαν. Σινχε ιντροδυχινγ τηε 
ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ, τηε βυδγετ αλλοχατιονσ ηαϖε βεεν 
βασεδ ον ΝΗΑ’s µεδιυµ−τερµ δεϖελοπµεντ φραµεωορκ.15  

ιιι. ΝΗΑ το ινιτιατε α φινανχινγ µεχηανισµ φορ ροαδ µαιντενανχε τηρουγη 
τολλσ ον τηε νατιοναλ ηιγηωαψ σψστεµ. Ιν 1996, ΝΗΑ ωασ γραντεδ ιτσ 
οων φινανχιαλ ρεσουρχεσ ανδ σταρτεδ “οφφ−βυδγετ” φινανχινγ οφ 
µαιντενανχε οπερατιονσ ον τηε νατιοναλ ηιγηωαψ νετωορκ.16 Μοστ οφ 
τηε νατιοναλ ηιγηωαψσ ηαϖε βεεν βρουγητ υνδερ α τολλινγ ρεγιµε. Ιν 
1999, τολλ ρεϖενυεσ γενερατεδ ον νατιοναλ ηιγηωαψσ ηιτηερτο χολλεχτεδ 
βψ τηε προϖινχεσ ωερε αλσο τρανσφερρεδ το ΝΗΑ.  

ιϖ. Στανδαρδ οπερατινγ προχεδυρεσ (ΣΟΠ) φορ ροαδ µαιντενανχε φυνδ 
αππροϖεδ βψ ΝΗΑ Βοαρδ ανδ συβµιττεδ το τηε γοϖερνµεντ φορ 
νοτιφιχατιον. Ηαϖινγ οβταινεδ ιτσ ινδεπενδεντ σουρχε οφ φινανχινγ, τηε 
χρεατιον οφ α ροαδ µαιντενανχε φυνδ ωασ α νατυραλ δεϖελοπµεντ. 
Ηοωεϖερ, τηε αχτυαλ αχηιεϖεµεντ φελλ σηορτ οφ αν εφφεχτιϖε ροαδ φυνδ. 
Ρατηερ, α ροαδ µαιντενανχε αχχουντ ωασ εσταβλισηεδ, φορ ωηιχη ΣΟΠ 
ωερε δεϖελοπεδ ασ ρεθυιρεδ. Τηε τρανσφορµατιον οφ τηατ µαιντενανχε 
αχχουντ ιντο α τηιρδ−γενερατιον ροαδ µαιντενανχε φυνδ ισ οπποσεδ βψ 
τηε Ιντερνατιοναλ Μονεταρψ Φυνδ, ασ δοινγ σο ωουλδ χονστιτυτε εξτρα−
βυδγετ φινανχινγ οφ ρεχυρρεντ χοστσ. 

ϖ. ΝΗΑ το αδοπτ τηε νεω πολιχψ αππροαχη ον εχονοµιχ πριοριτιεσ. Ωιτη 
τηε αδοπτιον οφ τηε Ηιγηωαψ ∆εϖελοπµεντ ανδ Μαναγεµεντ (Η∆Μ) 
µοδελ ασ τηε χορε οφ ιτσ ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ, ΝΗΑ ηασ 
χοµπλιεδ ωιτη τηισ ρεθυιρεµεντ.17 Τηε µοδελ ισ βεινγ υσεδ το εστιµατε 
τηε εχονοµιχ ανδ ενγινεερινγ ϖιαβιλιτψ οφ προποσεδ προϕεχτσ, εϖαλυατε 
αλτερνατιϖεσ, ανδ γενερατε α λιστ οφ πριοριτιεσ. Ασ α ρεσυλτ, µορε τηαν 
τωο−τηιρδσ οφ ΝΗΑ’σ ροαδ ωορκσ αρε εχονοµιχαλλψ ϖιαβλε.  

ϖι. Οϖεραλλ ροαδ µαιντενανχε αλλοχατιονσ φορ ΝΗΑ ροαδσ το ινχρεασε το 
ΠΡσ2.5 βιλλιον ιν ΦΨ2002. Τηισ ρεθυιρεµεντ ωασ χοµπλιεδ ωιτη. Ιν 2012, 
ΝΗΑ αλλοχατεδ ΠΡσ19 βιλλιον το µαιντενανχε. Τηερε στιλλ ρεµαινσ, 
ηοωεϖερ, α µαιντενανχε βαχκλογ οφ αβουτ ΠΡσ10 βιλλιον. 

ϖιι. Ροαδ Ασσετ Μαναγεµεντ ∆ιρεχτορατε ατ ΝΗΑ φυλλψ φυνχτιονινγ ωιτη χορε 
σταφφ. Τηε ΡΜ∆Α ισ ονε οφ φιϖε ΝΗΑ διρεχτορατεσ υνδερ τηε συπερϖισιον. 
Τηε διρεχτορατε ισ στιλλ φυλλψ οπερατιοναλ τοδαψ. 

ϖιιι. Ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ το βε υσεδ ασ τηε βασισ φορ αλλοχατινγ 
ΦΨ2002 µαιντενανχε εξπενδιτυρεσ (31 Οχτοβερ 2001). Ασ εϖιδενχεδ βψ 
ΝΗΑ’σ αννυαλ πλανσ, τηε ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ ισ τηε βασισ φορ 
φυνδ αλλοχατιονσ το ροαδ µαιντενανχε.  Τηε αννυαλ µαιντενανχε πλαν ισ 
βασεδ ον δεταιλεδ χονδιτιον συρϖεψσ ασ ωελλ ασ Η∆Μ Ις νετωορκ λεϖελ 
στρατεγψ ανδ προγραµ αναλψσισ φοχυσινγ ον πρεϖεντιϖε µαιντενανχε. 

 
18. Ροαδ Ασσετ Πρεσερϖατιον. Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηισ ρεφορµ αρεα ωασ το προτεχτ ροαδ 
παϖεµεντσ αγαινστ οϖερλοαδεδ τρυχκσ. Αξλε λοαδ χοντρολσ ηαϖε βεεν λαργελψ υνσυχχεσσφυλ 
σινχε 1996, δυε το οβσολετε τρυχκ τεχηνολογψ χουπλεδ ωιτη αν ιναβιλιτψ το ισσυε εφφεχτιϖε 
λεγισλατιον ανδ ενφορχε τηε εξιστινγ αξλε λοαδ λεγισλατιον. Τηε πολιχψ αρεα ινχλυδεδ τηε 
φολλοωινγ φιϖε δελιϖεραβλεσ, αλλ οφ ωηιχη ηαϖε βεεν αχχοµπλισηεδ: 

                                                           
15 ΝΗΑ. 2008. Βυσινεσσ Πλαν 2008–2012 ωιτη Βυσινεσσ Προϕεχτιονσ υπ το 2020. Ισλαµαβαδ. 
16 ΝΗΑ ρεϖενυεσ χονσιστ οφ προχεεδσ φροµ ηιγηωαψ τολλσ, πολιχε φινεσ, ωειγη στατιον φεεσ, ανδ 

ριγητ−οφ−ωαψ ινχοµε (ηοτελσ, πετρολ στατιονσ, ετχ.). 
17 Ωορλδ Ροαδ Ασσοχιατιον (ΠΙΑΡΧ). 2002. Η∆Μ−4 ςερσιον 2. Παρισ. 

Τηε οβϕεχτιϖε οφ 

τηισ ρεφορµ αρεα 

ωασ το προτεχτ 

ροαδ παϖεµεντσ 

αγαινστ 

οϖερλοαδεδ τρυχκσ 

Τηισ πολιχψ αρεα 

ινχλυδεδ τηε 

φολλοωινγ φιϖε 

δελιϖεραβλεσ, αλλ 

οφ ωηιχη ηαϖε 

βεεν 

αχχοµπλισηεδ 



∆εσιγν ανδ Ιµπλεµεντατιον 7 

 

 

 

 

(ι) Νατιοναλ Ηιγηωαψ Σαφετψ Ορδινανχε το βε εναχτεδ. Τηε Ορδινανχε ηασ 
βεεν εναχτεδ. Σχηεδυλε 6 οφ τηε Ορδινανχε σετσ λεγαλ αξλε λοαδ λιµιτσ. 

(ιι) Νατιονωιδε αξλε λοαδ αωαρενεσσ προγραµ ινιτιατεδ βψ ΝΗΑ. Τηε αξλε 
λοαδ αωαρενεσσ προγραµ ωασ ινιτιατεδ δυρινγ Αυγυστ 2000 το Φεβρυαρψ 
2001 ανδ ηασ χοντινυεδ φροµ Αυγυστ 2002 ονωαρδ. 

(ιιι) Ωειγη στατιονσ το βε ινσταλλεδ ατ 30 στρατεγιχ λοχατιονσ ιν τηε νατιοναλ 
ηιγηωαψ σψστεµ δυρινγ 2002. Τηε χονστρυχτιον οφ 112 ωειγη στατιονσ 
ατ στρατεγιχ λοχατιονσ ηαδ βεεν πλαννεδ ιν τηρεε πηασεσ. Υνδερ τηε 
ΡΣ∆Π, 42 ωειγη στατιονσ ηαϖε βεεν χονστρυχτεδ ανδ αρε οπερατιοναλ.  

(ιϖ) ΜΟΧΡ το εξτενδ τηε ϕυρισδιχτιον οφ τηε Νατιοναλ Ηιγηωαψ ανδ 
Μοτορωαψ Πολιχε φορ ενφορχινγ αξλε λοαδ χοντρολ το τηε νατιοναλ 
ηιγηωαψσ, σταρτινγ ωιτη 320 κµ οφ Νατιοναλ Ηιγηωαψ 5 (Ν5), ωηιχη ωιλλ 
βε ινχρεασεδ βψ 300–400 κµ εαχη ψεαρ υντιλ φυλλψ χοϖερεδ βψ 2004.  Τηε 
Νατιοναλ Ηιγηωαψ ανδ Μοτορωαψ Πολιχε ηασ βεεν ρεσπονσιβλε φορ βεττερ 
τραφφιχ µαναγεµεντ αλονγ µοτορωαψσ ανδ νατιοναλ ηιγηωαψσ. 

(ϖ) Σετ σχηεδυλε οφ πεναλτιεσ φορ ϖιολατιον οφ λοαδ λεϖελσ. Α µορε εφφεχτιϖε 
φινε χολλεχτιον σψστεµ ηασ βεεν δεϖελοπεδ ανδ συβµιττεδ το 
Παρλιαµεντ. Τηε σψστεµ ωουλδ ηαϖε πρεϖεντεδ τρυχκσ φροµ χοντινυινγ 
ον τηειρ ϕουρνεψσ αφτερ παψινγ α συβσταντιαλ φινε. Τηε δραφτ λεγισλατιον 
ηασ σο φαρ νοτ βεεν χονσιδερεδ βψ Παρλιαµεντ, ηοωεϖερ, ανδ τηε 
ινδεπενδεντ εϖαλυατιον µισσιον λεαρνεδ τηατ τηε προσπεχτσ φορ ιτσ βεινγ 
πασσεδ βψ Παρλιαµεντ ωερε βροαδλψ χονσιδερεδ το βε ποορ.  

 
19. Ινστιτυτιοναλ Εφφιχιενχψ Ιµπροϖεµεντ. Τηε οβϕεχτιϖε ωασ το τυρν ΝΗΑ ιντο α 
χοµµερχιαλ ροαδ αγενχψ οπερατινγ ον α φεε−φορ−σερϖιχε βασισ. Το αχηιεϖε τηισ, τηε 
φολλοωινγ φουρ δελιϖεραβλεσ ωερε εξπεχτεδ:  
 

(ι) ΝΗΑ το βεγιν α ριγητσιζινγ εξερχισε, ανδ ρεδυχε σταφφ στρενγτη φροµ 
1,670 το 1,219. Α 22% ρεδυχτιον ιν τηε οφφιχερ χαδρε ανδ 28% 
ρεδυχτιον ιν σταφφ βελοω Γραδε 16. Τηισ ωασ αχηιεϖεδ, ατ λεαστ 
τεµποραριλψ. ΝΗΑ’σ χυρρεντ σταφφ νυµβερσ αβουτ 3,500. Τηε ινχρεασε 
ρεφλεχτσ τηε γροωινγ ηιγηωαψ νετωορκ, ρεηαβιλιτατιον, δεϖελοπµενταλ 
προϕεχτσ, ανδ τηε ρεοργανιζατιον οφ 2007. 

(ιι) ΝΗΑ το ρεϖισε ΣΟΠ. Τηισ ηασ βεεν αχηιεϖεδ. 

(ιιι) Θυαλιφιεδ φινανχιαλ µαναγεµεντ εξπερτισε το βε ρεχρυιτεδ το ενηανχε 
ιν−ηουσε φινανχιαλ µαναγεµεντ χαπαβιλιτψ. Θυαλιφιεδ εµπλοψεεσ ωιτη 
φινανχιαλ σκιλλσ ηαϖε βεεν ρεχρυιτεδ. 

(ιϖ) Τεχηνιχαλ ρεϖιεω οφ ΝΗΑ’σ φινανχιαλ µανυαλ το βε χοµπλετεδ το ενσυρε 
ρεϖισιον ανδ χονφορµιτψ ωιτη υπδατεδ ΣΟΠ. Τηε τεχηνιχαλ ρεϖιεω ανδ 
υπδατινγ οφ τηε φινανχιαλ µανυαλ ηαϖε βεεν χοµπλετεδ. 
 

20. Τηισ οβϕεχτιϖε ηαδ βεεν συβσταντιαλλψ αχηιεϖεδ εϖεν βεφορε Α∆Β εµβαρκεδ ον 
τηε ρεφορµ προγραµ. ΝΗΑ ηαδ βεεν γραντεδ ιτσ οων ρεϖενυε σουρχεσ ιν 1996, ηαδ 
οπενεδ α χοµµερχιαλ αχχουντ σιµιλαρ το α ροαδ φυνδ, ανδ ηαδ χοντραχτεδ ουτ µοστ οφ 
ιτσ βυσινεσσεσ τηατ ηιτηερτο ηαδ βεεν αττενδεδ το βψ ΝΗΑ. Α νοταβλε εξχεπτιον ισ τηατ 
τηε υπδατεδ φινανχιαλ µανυαλ ωασ ιντροδυχεδ υνδερ τηε ρεφορµ προγραµ. 
 
21. Ροαδ Σαφετψ. ΝΗΑ ωασ το ιντροδυχε µεασυρεσ το ρεδυχε τηε λαργε νυµβερσ οφ 
δεατησ ανδ αχχιδεντσ ον ροαδσ ιν Πακισταν ανδ το ινχρεασε αωαρενεσσ οφ ροαδ σαφετψ 
αµονγ ροαδ υσερσ ανδ χοµµυνιτιεσ. Το τηισ ενδ, φιϖε πολιχψ αχτιονσ ηαδ το βε 
υνδερτακεν. Τηεσε ωερε τηε φολλοωινγ: 
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(ι) Εσταβλισηµεντ οφ α Νατιοναλ Ηιγηωαψ Σαφετψ Χοµµιττεε. Τηε χοµµιττεε 
ωασ εσταβλισηεδ ιν 2001 φορ ροαδ σαφετψ ανδ ιµπλεµεντατιον 
χοορδινατιον ον τηε νατιοναλ ηιγηωαψσ. ΜΟΧΡ, ΝΗΑ, ανδ τηε Νατιοναλ 
Ηιγηωαψ Μοτορ Πολιχε ωερε συπποσεδ το παρτιχιπατε ασ µεµβερσ ιν τηε 
committee’s ωορκ. Τηε χοµµιττεε νεϖερ ηαδ α περµανεντ σεχρεταριατ, 
ηοωεϖερ, ανδ τηε σεχρεταριατ τηατ ωασ τεµποραριλψ εσταβλισηεδ ηαδ το 
χλοσε δυε το λαχκ οφ φυνδσ. Α σαφετψ χελλ ηασ βεεν εσταβλισηεδ ιν τηε 
Ροαδ Ασσετ Μαναγεµεντ ∆ιρεχτορατε ανδ ΝΗΑ’s δεσιγν σεχτιον. 

(ιι) Εσταβλιση ροαδ δεσιγν στανδαρδσ ανδ χονδυχτ βλαχκ σποτ µαππινγ ανδ 
ροαδ σαφετψ αυδιτσ τηρουγηουτ νατιοναλ ανδ προϖινχιαλ ηιγηωαψσ 
σψστεµσ. Τηισ ηασ νοτ βεεν ιµπλεµεντεδ χονσιστεντλψ. 

(ιιι) Αχχιδεντ ρεπορτινγ χεντερ το βε εσταβλισηεδ ιν 2002 φορ χρεατινγ α 
χοµπρεηενσιϖε αχχιδεντ δαταβασε. Αχτιον ωασ ινιτιατεδ το εσταβλιση αν 
αχχιδεντ ρεπορτινγ χεντερ, βυτ τηισ ωασ νοτ φυλλψ χοµπλετεδ.  

(ιϖ) Χρεατιον οφ α δριϖινγ ινστρυχτορ τραινινγ σχηοολ ανδ αν αχχιδεντ 
εϖαλυατιον λαβορατορψ φορ φορενσιχ ινϖεστιγατιονσ βψ 2002. Ωηιλε 
πρεπαρατορψ ωορκ ωασ χοµπλετεδ, ινχλυδινγ οργανιζατιοναλ 
αρρανγεµεντσ ανδ βυδγετ εστιµατεσ, τηε τραινινγ φαχιλιτψ ανδ τηε 
λαβορατορψ ωερε νοτ ιµπλεµεντεδ. 

(ϖ) Στρυχτυρεδ στακεηολδερ χονσυλτατιονσ ον α ρεγυλαρ βασισ ασ παρτ οφ 
ινστιτυτιοναλ πυβλιχ αωαρενεσσ χαµπαιγνσ ανδ φεεδβαχκ ον περφορµανχε 
ιν ροαδ σερϖιχεσ. Χονσυλτατιον ωιτη στακεηολδερσ ισ ρεπορτεδλψ χονδυχτεδ 
ρεγυλαρλψ, ανδ τηισ ηασ χοντριβυτεδ το γρεατερ ροαδ σαφετψ αωαρενεσσ. 

 

Η. Χονσυλταντσ ανδ Χοντραχτορσ 
 
22. Τηε πολιχψ ανδ ινστιτυτιοναλ ρεφορµ προγραµ ωασ χαρριεδ ουτ ωιτηουτ συππορτ 
φροµ χονσυλταντσ ανδ χοντραχτορσ.  
 

Ι. Λοαν Χοϖεναντσ 
 
23. Μανψ οφ τηε χονδιτιονσ ωερε χοµπλιεδ ωιτη. Τηισ σεεµινγλψ ποσιτιϖε ρεσυλτ ωασ 
µαδε ποσσιβλε βεχαυσε οφ τηε ωεακ λινκ βετωεεν ταργετσ οφ τηε πολιχψ µατριξ ανδ τηε 
ρελατεδ λοαν χοϖεναντσ, ον τηε ονε ηανδ, ανδ τηε εξπεχτεδ ουτχοµεσ, ον τηε οτηερ. 
Τηε λινκ ωασ νεχεσσαριλψ ωεακ βεχαυσε Α∆Β ηαδ το ρεχονχιλε τηε χονφλιχτ βετωεεν σωιφτ 
προϖισιον οφ βυδγετ συππορτ ανδ τηε πρεσεντατιον οφ α σοµεωηατ χρεδιβλε σεχτορ 
ρεφορµ προγραµ. Τηε σολυτιον ωασ το λοωερ τηε βαρ ανδ το στιπυλατε εασιλψ αχηιεϖαβλε 
λοαν χοϖεναντσ. Σοµε χοϖεναντσ ωερε νοτ χοµπλιεδ ωιτη. Τηε ρεθυιρεµεντ ωασ νοτ 
µετ το προϖιδε συφφιχιεντ φυνδσ φορ τηε εσταβλισηµεντ οφ ινστιτυτιονσ υνδερ τηε ροαδ 
σαφετψ χοµπονεντ, ωηιλε χοµπλιανχε ωιτη τηε ρεθυιρεµεντσ φορ λοαν εφφεχτιϖενεσσ, ασ α 
χονδιτιον φορ ρελεασε οφ τηε φιρστ τρανχηε, ωασ δελαψεδ. Τηισ αφφεχτεδ ρελεασε οφ τηε φιρστ 
τρανχηε βψ 4 µοντησ ϖερσυσ τηε οριγιναλ σχηεδυλεδ ρελεασε οφ Φεβρυαρψ 2002. Τηε 
σεχονδ ανδ φιναλ τρανχηε ωασ ρελεασεδ 17 µοντησ λατερ τηαν τηε ταργετ οφ ϑυνε 2002. 
Τηισ ωασ δυε το τηε γοϖερνµεντ’σ δελαψ ιν χοµπλετινγ τηε σεχονδ−τρανχηε πολιχψ 
αχτιονσ. Τηε χοµπλιανχε στατυσ ον χοϖεναντσ ανδ χονδιτιονσ αρε δεσχριβεδ ιν Αππενδιξ 
2. 
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ϑ. Πολιχψ Φραµεωορκ 
 
24. Ιν 2001, ωηεν τηε προγραµ ωασ δεσιγνεδ, Πακισταν ωασ εξπεριενχινγ σεϖερε 
µαχροεχονοµιχ ινσταβιλιτψ. Συχχεσσιϖε ψεαρσ οφ φισχαλ ανδ εξτερναλ δεφιχιτσ ηαδ ρεσυλτεδ 
ιν λαργε αχχυµυλατεδ δοµεστιχ ανδ εξτερναλ δεβτσ. Ιν 2000, τηε χουντρψ’σ ρατιο οφ αλλ 
φορειγν εξχηανγε οβλιγατιονσ το φορειγν εξχηανγε εαρνινγσ ηαδ στοοδ ατ οϖερ 300%. 
Συβσεθυεντ δεβτ ρεσχηεδυλινγ ρεδυχεδ τηισ ρατιο το αβουτ 30%. Χοµπλεµενταρψ 
ρεφορµσ ινχλυδεδ α φαρ−ρεαχηινγ µαχροεχονοµιχ σταβιλιζατιον ανδ ρεστρυχτυρινγ 
ινιτιατιϖε. Τηε προγραµ ωασ ιντενδεδ το συππορτ τηισ ινιτιατιϖε.  
 
25. Τηε µαιν πολιχψ ισσυεσ ιν τηε τρανσπορτ σεχτορ αρε (ι) τηε χοντινυεδ νεεδ φορ 
συσταιναβλε ασσετ µαναγεµεντ; (ιι) ιµπροϖινγ ροαδ µαιντενανχε ρεγιµεσ ανδ ροαδ 
σαφετψ; (ιιι) χοντρολλινγ εξχεσσιϖε αξλε λοαδσ, ορ τρυχκ οϖερλοαδινγ, ωηιχη χαυσεσ ραπιδ 
ροαδ δετεριορατιον; (ιϖ) ινστιτυτιοναλ ρεφορµ οφ ροαδ αγενχιεσ το αχηιεϖε γρεατερ σερϖιχε 
εφφιχιενχψ τηατ ισ χουπλεδ ωιτη τηε φορµαλ εσταβλισηµεντ οφ α ροαδ σεχτορ πολιχψ το ηελπ 
γυιδε φυτυρε δεϖελοπµεντ ωηιλε οϖερχοµινγ φραγµεντατιον οφ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ λαχκ οφ 
χοορδινατιον ωιτηιν τηε σεχτορ; ανδ (ϖ) ινχρεασινγ πριϖατε σεχτορ ινϖολϖεµεντ το ηελπ 
ρελιεϖε δεϖελοπµεντ φυνδινγ χονστραιντσ ανδ φυρτηερ ενηανχε εφφιχιενχψ.  
 
26. Τρυχκσ χοµπρισε αλµοστ ονε−ηαλφ οφ νονυρβαν ροαδ τραφφιχ, ωηιλε 30% χονσιστσ 
οφ χαρσ ανδ λιγητ ϖεηιχλεσ ανδ 20% οφ βυσεσ. Τρυχκσ αρε τηε πρεφερρεδ µοδε οφ 
τρανσπορτ, βεχαυσε τηεσε περµιτ σινγλε−περσον ρεσπονσιβιλιτψ φορ δελιϖερψ ανδ παψµεντ. 
Σερϖιχεσ προϖιδεδ αρε σιµπλε ανδ µοστλψ χονσιστ οφ διρεχτ µοϖεµεντσ βετωεεν φαχτοριεσ 
ανδ τηε πορτσ. Ωιτη αν εστιµατεδ 500 ροαδ ηαυλερσ, ιτ ισ α χοµπετιτιϖε βυσινεσσ. Τηερε ισ 
υνινηιβιτεδ αχχεσσ το τηε ινδυστρψ, ανδ σµαλλ φιρµσ ηαϖε λιµιτεδ µαρκετ ποωερ ιν 
ρελατιον το τηειρ χλιεντελε. Νινετψ−φιϖε περχεντ οφ τηε ινδυστρψ ισ σαιδ το βε ιν τηε 
ινφορµαλ σεχτορ. Οπερατορσ βελονγινγ το τηε ινφορµαλ γρουπ αρε νοτ ρεγιστερεδ, 
αππαρεντλψ δο νοτ παψ ταξεσ, ρελψ ον ινφορµαλ ανδ χοστλψ µεανσ οφ φινανχινγ το 
πυρχηασε ϖεηιχλεσ, ανδ τηειρ δριϖερσ αρε νοτ ωελλ τραινεδ.  
 
27. Τηε τρυχκινγ φλεετ χονσιστσ οφ 
αν εστιµατεδ 200,000 ϖεηιχλεσ. Τηε 
φλεετ ισ διϖερσε ωιτη ρεσπεχτ το ιτσ 
χοµποσιτιον βψ µοδελσ, τψπεσ, ανδ 
αγε στρυχτυρε. Φλεετ προδυχτιϖιτψ 
µιρρορσ τηε λεγαχψ οφ Πακισταν’σ ιµπορτ 
συβστιτυτιον πολιχψ τηατ, ωηιλε 
προτεχτινγ τηε λοχαλ ασσεµβλψ οφ 
τρυχκσ, ηασ ιν τηε παστ ιµπεδεδ ροαδ 
ηαυλερσ’ αχχεσσ το µορε µοδερν ανδ 
εφφιχιεντ τρυχκ τεχηνολογψ. Ασ α ρεσυλτ, 
τηε εξιστινγ φλεετ στιλλ ηασ α σιζεαβλε 
σηαρε οφ τωο− ανδ τηρεε−αξλε ριγιδ 
τρυχκσ ανδ τραχτορ−τραιλερ υνιτσ 
χοντριβυτινγ συβσταντιαλλψ το τηε αξλε λοαδ προβλεµ ανδ πρεµατυρε δετεριορατιον οφ 
ροαδ παϖεµεντσ. Τηε πηοτο σηοωσ τηε τραδιτιοναλ Βεδφορδ τωο−αξλε τρυχκ τηατ ισ 
ασσεµβλεδ ιν Πακισταν. 
 
28. Ρεφορµσ οφ τηε sector’s institutions have been initiated wιτη Α∆Β ασσιστανχε. 
Τηε τηρυστ οφ τηε ρεφορµσ ισ το τρανσφορµ τηοσε ινστιτυτιονσ ιντο σερϖιχε δεπαρτµεντσ 
αιµεδ ατ µαρσηαλινγ λιµιτεδ φυνδσ το προδυχε τηε βεστ ποσσιβλε χονδιτιονσ φορ εφφιχιεντ, 
σαφε, ανδ χοµφορταβλε τρανσπορτ ωηιλε υσινγ πριϖατε σεχτορ οπερατορσ υνδερ χοντραχτ το 
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δο µυχη οφ τηε ωορκ. Ιµπορταντ ρελατεδ ταργετσ αρε ιµπροϖεδ γοϖερνανχε, τηε 
δεϖελοπµεντ οφ περφορµανχε−βασεδ µαιντενανχε χοντραχτσ το φαχιλιτατε µαιντενανχε βψ 
πριϖατε χοντραχτορσ ιν πλαχε οφ δεπαρτµενταλ ωορκ γανγσ, ανδ ενχουραγινγ πριϖατε 
σεχτορ ινϖολϖεµεντ ιν φυνδινγ ανδ οπερατινγ ηιγηωαψσ. 

 



 

ΧΗΑΠΤΕΡ 3 

Περφορµανχε Ασσεσσµεντ 
 
29. Τηισ χηαπτερ ρατεσ τηε περφορµανχε οφ τηε προγραµ βασεδ ον ινδιϖιδυαλ 
εϖαλυατιον χριτερια ασ εξπλαινεδ βελοω. 
 

Α. Οϖεραλλ Ασσεσσµεντ 
 
30. Τηε πολιχψ χοµπονεντ ισ ρατεδ λεσσ τηαν συχχεσσφυλ, βασεδ ον α ρεϖιεω οφ ιτσ 
ρελεϖανχε, εφφεχτιϖενεσσ, εφφιχιενχψ, ανδ συσταιναβιλιτψ, ασ ωελλ ασ ον σεπαρατε 
ασσεσσµεντσ οφ ιτσ συβχοµπονεντσ. Ασ σηοων ιν Ταβλε 2, τηε οϖεραλλ περφορµανχε ρατινγ 
αππλιεσ αν εθυαλ 25% ωειγητ το εαχη οφ τηε φουρ χριτερια. Ποσσιβλε ρατινγ ϖαλυεσ φορ 
ινδιϖιδυαλ χριτερια ρανγε φροµ 0 το 3. 

 
Ταβλε 2: Οϖεραλλ Περφορµανχε Ασσεσσµεντ οφ τηε Πολιχψ Χοµπονεντ 

Χριτεριον (ωειγητ) Ρατινγ Ωειγητεδ Ρατινγ ∆εσχριπτιον 

Ρελεϖανχε (25%) 1 0.25 Λεσσ τηαν ρελεϖαντ 
Εφφεχτιϖενεσσ (25%) 1 0.25 Λεσσ τηαν εφφεχτιϖε 
Εφφιχιενχψ (25%) 1 0.25 Λεσσ τηαν εφφιχιεντ 
Συσταιναβιλιτψ (25%) 1 0.25 Λεσσ τηαν λικελψ 
 Οϖεραλλ  1.00 Λεσσ τηαν συχχεσσφυλ 
Οϖεραλλ Ρατινγ: Highly successful ≥ 2.7; 2.7 > successful ≥ 1.6; 1.6 > less than successful ≥ 0.8; 
υνσυχχεσσφυλ < 0.8. 
Σουρχε: Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον Μισσιον. 

 

Β. Ρελεϖανχε 
 
31. Τηε πολιχψ χοµπονεντ ισ ρατεδ λεσσ τηαν ρελεϖαντ. Χλεαρλψ, τηε θυιχκ−δισβυρσινγ 
προγραµ λοαν ωασ ρελεϖαντ ιν αλλεϖιατινγ τηε αντιχιπατεδ φορειγν εξχηανγε σηορταγε. Ασ 
συχη, ιτ µιγητ ηαϖε βεεν ρελεϖαντ το τηε χουντρψ (παρα. 36).18 Ρατηερ τηαν το αλλεϖιατε 
τηε βαλανχε−οφ−παψµεντσ προβλεµ, ηοωεϖερ, τηε ιντεντ οφ τηε προγραµ ασ ρεφλεχτεδ ιν 
ιτσ ρεσυλτσ φραµεωορκ ωασ το ρεφορµ τρανσπορτ πολιχιεσ ανδ ινστιτυτιονσ ατ τηε νατιοναλ 
λεϖελ. Ασ Α∆Β ηαδ λινκεδ τηε λοαν το τηε σεχτορ ρεφορµ προγραµ, ιτ ισ ιν τηισ χοντεξτ τηατ 
ρελεϖανχε µυστ βε δισχυσσεδ.19 Α τρανσπορτ πολιχψ, ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ, ανδ 
δεϖελοπµεντ οφ αν ινδεπενδεντ φινανχινγ σουρχε φορ ΝΗΑ ωερε ατ τηε ηεαρτ οφ τηε 
ρεφορµσ. ΝΗΑ ηαδ σταρτεδ ανδ λαργελψ χοµπλετεδ τηεσε ρεφορµσ βεφορε τηε προγραµ 
λοαν χοµπονεντ ωασ αδδεδ το τηε ΡΣ∆Π. Αχχορδινγ το ινφορµατιον γατηερεδ, τηερεφορε, 

                                                           
18 Τηερε ισ νο χονσενσυσ ιν Πακισταν ωηετηερ ορ νοτ συχη φινανχιαλ ασσιστανχε ωασ ρελεϖαντ το 

improving the country’s economic situation. Some argue that the increase in such assistance 
ενσυινγ φροµ 11 Σεπτεµβερ 2001 ωασ αχτυαλλψ χουντερπροδυχτιϖε, ασ τηισ λεδ το α ρελαξατιον οφ 
φισχαλ δισχιπλινε. Σεε, φορ εξαµπλε, Φαροοθ Τιρµιζι. 2011. Ποστ 9/11: ∆ολλαρσ ανδ σενσε. Τηε 
Εξπρεσσ Τριβυνε, Συνδαψ Μαγαζινε. Καραχηι. 

19
 The swift fund transfer, which was the government’s overriding concern, could only have been 
ρεαλιζεδ βψ λοωερινγ τηε βαρ φορ µεετινγ τηε τρανσπορτ πολιχψ χονδιτιονσ οφ τηε λοαν. Τηισ ισ α 
ρεσυλτ οφ τηε διχηοτοµψ ινηερεντ ιν τηε προγραµ λενδινγ µοδαλιτψ αιµινγ το προϖιδε σωιφτ 
βαλανχε−οφ−παψµεντσ ανδ βυδγετ συππορτ, ον τηε ονε ηανδ, ανδ το αχηιεϖε δεϖελοπµεντ 
ρεσυλτσ τηρουγη σεχτορ ρεφορµσ, ον τηε οτηερ. Τηε χονδιτιονσ ατταχηεδ το τηε προγραµ λοαν ηαδ 
το βε συχη τηατ τηεψ ωερε εασιλψ ανδ θυιχκλψ ατταιναβλε (παρα. 23). 
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τηε Α∆Β ιντερϖεντιον αδδεδ λιττλε ϖαλυε φορ ΝΗΑ. Τηε συβχοµπονεντ ρελατεδ το ροαδ 
τραφφιχ σαφετψ, ον τηε οτηερ ηανδ, διδ αδδρεσσ α ϖιταλ χονχερν ανδ ωασ ρατεδ ρελεϖαντ. 
Ηοωεϖερ, τηε ρεσπεχτιϖε προγραµ δεσιγν ωασ ιναδεθυατε το ιµπλεµεντ ροαδ σαφετψ ανδ 
αξλε λοαδ χοντρολ ρεφορµσ. Τηε ρεσπονσιβλε αγενχιεσ διδ νοτ ηαϖε τηε χαπαχιτψ το χαρρψ 
ουτ τηοσε ρεφορµσ, ανδ τηε προγραµ περιοδ ωασ τοο σηορτ το αλλοω φορ τηε εξπεχτεδ 
δεπτη οφ ρεφορµσ. 
 

Χ. Εφφεχτιϖενεσσ 
 
32. Τηε πολιχψ χοµπονεντ ισ ρατεδ λεσσ τηαν εφφεχτιϖε. Τηε γοϖερνµεντ ηασ 
χοµπλιεδ ωιτη α νυµβερ οφ τηε πολιχψ χονδιτιονσ. Οφ τηε 24 πολιχψ χονδιτιονσ, 3 
χονδιτιονσ ωερε νοτ µετ ανδ 6 ωερε µετ ιν παρτ. Μοστ οφ τηε ρελατεδ ουτπυτσ ηαδ βεεν 
αχηιεϖεδ βεφορε τηε Α∆Β προγραµ ωασ λαυνχηεδ. Αχχορδινγλψ, σοµε οφ τηε ρεφορµσ ηαδ 
ονλψ το βε ινιτιατεδ, ρατηερ τηαν χοµπλετεδ, ωηιλε παστ ορ ονγοινγ ρεφορµσ ωερε δραων 
υπον το ενηανχε τηε ρεφορµ αγενδα ανδ, ατ τηε σαµε τιµε, φαχιλιτατε τηε δεσιρεδ 
ρεσουρχε τρανσφερ. Τηε αρρανγεµεντσ ωερε νοτ συφφιχιεντ το ιµπλεµεντ τηε ροαδ σαφετψ 
ανδ αξλε λοαδ χοντρολ ρεφορµσ, ωηιχη χουλδ ηαϖε αδδεδ ϖαλυε το τηε γοϖερνµεντ’σ 
ρεφορµ εφφορτσ. Τηε ενϖισαγεδ πολιχψ αχτιονσ φορ ροαδ σαφετψ ωερε σµαλλ προϕεχτσ ιν ανδ 
οφ τηεµσελϖεσ ανδ ωουλδ ηαϖε ρεθυιρεδ µορε ρεσουρχεσ, βεττερ ινστιτυτιοναλ χαπαχιτψ, 
ανδ µορε τιµε το βε συχχεσσφυλλψ ιµπλεµεντεδ. 20  
 

∆. Εφφιχιενχψ 
 
33. Τηε πολιχψ προγραµ ισ ρατεδ λεσσ τηαν εφφιχιεντ. Τηισ ρατινγ ισ βασεδ ον τηε 
µαργιναλ ρεφορµ προγρεσσ αττριβυταβλε το τηε προγραµ ανδ τηε δελαψσ ενχουντερεδ ιν 
µεετινγ τηε χονδιτιονσ φορ τηε τρανχηε ρελεασεσ.  
 

Ε. Συσταιναβιλιτψ  
 
34. Συσταιναβιλιτψ οφ τηε ρεφορµσ ισ ρατεδ λεσσ τηαν λικελψ. Ωηιλε ΝΗΑ ηασ α 
φυνχτιονινγ ροαδ ασσετ µαναγεµεντ σψστεµ ανδ ιτσ οων φυνδινγ σουρχεσ, ιτσ ρεσουρχε 
ενδοωµεντ ισ ινσυφφιχιεντ το ενσυρε συσταιναβλε ροαδ µαιντενανχε. Τηε ρεφορµ 
αχτιϖιτιεσ το συππορτ ασσετ πρεσερϖατιον τηρουγη µιτιγατιον οφ τρυχκ οϖερλοαδινγ αρε 
υνλικελψ το βε συχχεσσφυλ.  
 

                                                           
20 Τηε πολιχψ αχτιονσ ρεθυιρεδ το ιµπροϖε ροαδ σαφετψ, ινχλυδινγ τηε εσταβλισηµεντ οφ α δριϖινγ 

ινστρυχτορ τραινινγ σχηοολ ανδ αν αχχιδεντ εϖαλυατιον λαβορατορψ φορ φορενσιχ ινϖεστιγατιονσ, 
χονστιτυτεδ σµαλλ προϕεχτσ ιν τηειρ οων ριγητ. Τηεψ νεεδεδ το βε προπερλψ πλαννεδ, δεσιγνεδ, 
ανδ ιµπλεµεντεδ, ανδ ρεσουρχεσ το χονστρυχτ ανδ οπερατε εαχη νεεδεδ το βε προϖιδεδ. 

Τηε πολιχψ 

χοµπονεντ ισ 

ρατεδ λεσσ τηαν 

εφφεχτιϖε 

Τηε ενϖισαγεδ 

πολιχψ αχτιονσ φορ 

ροαδ σαφετψ ωερε 

σµαλλ προϕεχτσ 

τηατ ωουλδ ηαϖε 

ρεθυιρεδ µορε 

ρεσουρχεσ, βεττερ 

ινστιτυτιοναλ 

χαπαχιτψ, ανδ 

µορε τιµε το βε 

συχχεσσφυλλψ 

ιµπλεµεντεδ 



 

ΧΗΑΠΤΕΡ 4 

Οτηερ Ασσεσσµεντσ  

 
35. Τηισ χηαπτερ ασσεσσεσ τηε προγραµ’s δεϖελοπµεντ ιµπαχτ ωιτη ρεγαρδ το 
ινστιτυτιονσ, ασ ωελλ ασ τηε σοχιοεχονοµιχ ανδ νατυραλ ενϖιρονµεντσ. Τηε περφορµανχε 
οφ Α∆Β ανδ τηε βορροωερ αρε συβσεθυεντλψ εξαµινεδ. 
 

Α. Ιµπαχτσ 
 
36. Μαχροεχονοµιχ Ιµπαχτ. Γιϖεν τηε σιζε οφ τηε προγραµ λοαν ιν ρελατιον το τηατ 
οφ Πακισταν’s εχονοµψ, ιτ ισ διφφιχυλτ το ασσεσσ τηε loan’s ιµπαχτ ον τηε οϖεραλλ εχονοµψ. 
Απαρτ φροµ τηισ διφφιχυλτψ, τηερε ισ νο χονσενσυσ ιν Πακισταν ωηετηερ ορ νοτ συχη 
φινανχιαλ ασσιστανχε ωασ βενεφιχιαλ ιν ιµπροϖινγ τηε χουντρψ’σ εχονοµιχ σιτυατιον. Σοµε 
αργυε τηατ τηε ινχρεασε ιν φορειγν ασσιστανχε µιγητ ηαϖε βεεν χουντερπροδυχτιϖε το τηε 
µαχροεχονοµιχ ρεφορµσ, ωηιχη ηαδ γατηερεδ µοµεντυµ βεφορε τηε εϖεντσ οφ 11 
Σεπτεµβερ 2001. Τηε αργυµεντ ισ, οφ χουρσε, ονλψ ηψποτηετιχαλ ασ χουντερφαχτυαλ 
εϖιδενχε χαννοτ βε προϖιδεδ. Πακισταν’σ βαλανχε−οφ−παψµεντσ σιτυατιον ηασ χονσιστεντλψ 
βεεν πρεχαριουσ, ανδ ιτ ηασ ρεχεντλψ ασσυµεδ α νεω διµενσιον ωιτη α νετ ουτφλοω οφ 
λονγ−τερµ χαπιταλ. 
 
37. Ινστιτυτιοναλ Ιµπαχτ. Τηε προγραµ’σ ιµπαχτ ον ινστιτυτιονσ ισ νεγλιγιβλε. Τηε 
οβϕεχτιϖε ωασ το τυρν ΝΗΑ ιντο α χοµµερχιαλ ροαδ αγενχψ ωηιχη ωουλδ οπερατε ον α 
φεε−φορ−σερϖιχε βασισ. Α∆Β διδ νοτ αδδ ϖαλυε ιν τηισ ρεγαρδ. Τηε “ριγητσιζινγ” οφ ΝΗΑ λεφτ 
ονλψ α τεµποραρψ ιµπαχτ, ανδ τηε χοντινυεδ υσε οφ ΣΟΠ ανδ αν ιµπροϖεδ φινανχιαλ 
µανυαλ φορ ΝΗΑ µαψ ονλψ µαργιναλλψ βε αττριβυτεδ το τηε πολιχψ χοµπονεντ. 
 
38. Σοχιοεχονοµιχ Ιµπαχτ. Τηε προγραµ ηαδ νο δισχερνιβλε σοχιοεχονοµιχ, 
γενδερ, ορ ενϖιρονµενταλ ιµπαχτσ. 
 

Β. Ασιαν ∆εϖελοπµεντ Βανκ Περφορµανχε 
 
39. Τηε περφορµανχε οφ Α∆Β ωασ λεσσ τηαν σατισφαχτορψ. Α∆Β δισπλαψεδ δεδιχατιον 
ανδ συππορτ το τηε χλιεντ’σ µαχροεχονοµιχ σταβιλιζατιον εφφορτσ, ανδ ιτ προϖιδεδ 
ασσιστανχε εξπεδιτιουσλψ ωηεν τηε χλιεντ ρεθυεστεδ ηελπ. Ιν δοινγ σο, ηοωεϖερ, Α∆Β 
φαχεδ τηε διλεµµα οφ ηαϖινγ το υσε α πολιχψ−βασεδ λενδινγ αππροαχη, ωηιχη, ωηιλε 
ηελπινγ το αλλεϖιατε φορειγν χυρρενχψ ανδ βυδγεταρψ χονστραιντσ, ωουλδ νεεδ εφφεχτιϖελψ 
το αδδρεσσ πολιχιεσ ανδ ινστιτυτιοναλ χονχερνσ το αχηιεϖε δεϖελοπµεντ ρεσυλτσ.21 Τηε 
τρανσπορτ σεχτορ ωασ τηε µοστ προµισινγ χανδιδατε το σερϖε ασ α βασισ φορ τηε προγραµ 
λοαν, ασ τηε γοϖερνµεντ ηαδ αλρεαδψ δεµονστρατεδ ιτσ φιρµ χοµµιτµεντ το ροαδ σεχτορ 
ρεφορµσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ—σο µυχη σο τηατ ιτ αλρεαδψ ηαδ χοµπλετεδ χρυχιαλ 
ρεφορµσ. Γιϖεν τηε τιµε πρεσσυρε, Α∆Β διδ νοτ ενσυρε τηατ τηε χοντεντσ οφ τηε ρεφορµ 
προγραµ ωερε αππροπριατε ορ τηατ τηοσε χοµπονεντσ τηατ ωερε στιλλ ωορτη πυρσυινγ 
χουλδ βε χοµπλετεδ ωιτηιν τηε σηορτ προγραµ περιοδ.  
 
 

                                                           
21 Α∆Β. 2011. Πολιχψ−Βασεδ Λενδινγ. Οπερατιονσ Μανυαλ. ΟΜ ∆4/ΒΠ. Μανιλα. 

Τηε 

ινστιτυτιοναλ 

ιµπαχτ οφ τηε 

προγραµ ωασ 

νεγλιγιβλε 

Τηε 

περφορµανχε οφ 

Α∆Β ωασ λεσσ 

τηαν 

σατισφαχτορψ 
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Χ. Βορροωερ Περφορµανχε 
 
40. Τηε περφορµανχε οφ τηε βορροωερ ωασ λεσσ τηαν σατισφαχτορψ. Τηε ρεθυιρεµεντσ 
ωιτη ωηιχη τηε βορροωερ ηαδ το χοµπλψ υνδερ τηε πολιχψ χοµπονεντ ωερε λεσσ τηαν 
ονερουσ, ασ Α∆Β ηαδ ενδεαϖορεδ το εναβλε αν εξπεδιτιουσ ρελεασε οφ τηε τωο λοαν 
τρανχηεσ. Νονετηελεσσ, δελαψσ ωερε ενχουντερεδ ωιτη τηε ρελεασε οφ βοτη τρανχηεσ. Τηε 
γοϖερνµεντ’σ εφφορτσ το συβσταντιαλλψ χοµπλετε τηε ρεφορµσ ιν τηε αρεασ οφ ροαδ σαφετψ 
ανδ ασσετ πρεσερϖατιον ωερε υνσατισφαχτορψ. 
 

Τηε περφορµανχε 

οφ τηε βορροωερ 

ωασ λεσσ τηαν 

σατισφαχτορψ 



 

ΧΗΑΠΤΕΡ 5 

Ισσυεσ ανδ Λεσσονσ  
 
41. Τηισ χηαπτερ βρινγσ ουτ τηε ισσυεσ ανδ λεσσονσ περταινινγ το τηε προγραµ. Τηε 
ΠΠΕΡ δοεσ νοτ ρεχοµµενδ ανψ φολλοω−υπ αχτιονσ. 
 

Α. Ισσυεσ 
 

42. Τηε λινκ βετωεεν τηε πυρποσε οφ προγραµ λενδινγ, ασ ρεφλεχτεδ ιν τηε πολιχψ 
λοαν χοµπονεντ, ανδ ιτσ υσε ιν πραχτιχε ηασ εµεργεδ ασ τηε µαιν ισσυε. Τηε 
γοϖερνµεντ’σ οϖερριδινγ χονχερν ωασ α σωιφτ τρανσφερ οφ φυνδσ το αλλεϖιατε αν 
αντιχιπατεδ φορειγν εξχηανγε χονστραιντ, ωηερεασ τηε εξπρεσσεδ ιντεντ οφ τηε προγραµ 
λοαν ωασ το ρεφορµ τρανσπορτ πολιχιεσ ανδ ινστιτυτιονσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ. Πολιχψ 
ρεφορµσ, τηερεφορε, σηουλδ ηαϖε χοµπρισεδ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε προγραµ λοαν. 
Ηοωεϖερ, τηε περχειϖεδ υργενχψ οφ προϖιδινγ θυιχκ βαλανχε−οφ−παψµεντσ ρελιεφ ωασ 
ινχοµπατιβλε ωιτη τηε µυχη λονγερ τιµε ηοριζον τηατ ωουλδ ηαϖε βεεν νεεδεδ φορ 
συχχεσσφυλλψ ιµπλεµεντινγ τηε ρεφορµσ (παρα. 9). Τηε προγραµ λοαν χουλδ ηαϖε βεεν 
βασεδ ον γενυινε ανδ µορε εασιλψ ανδ θυιχκλψ ατταιναβλε πολιχψ χονδιτιονσ. Α∆Β χουλδ 
ηαϖε φοχυσεδ ον α σµαλλερ νυµβερ οφ σπεχιφιεδ ρεφορµ ισσυεσ ανδ αλλοωεδ συφφιχιεντ 
τιµε το αδδρεσσ τηεµ. Τηε γοϖερνµεντ’σ δελαψσ ιν µεετινγ τηε ρεθυιρεµεντσ φορ τηε 
φιρστ τρανχηε (5 µοντησ) ανδ φορ τηε σεχονδ τρανχηε (17 µοντησ) ωερε ινχονσιστεντ ωιτη 
τηε υργενχψ ιτ ηαδ αχχορδεδ το οβταινινγ τηε βαλανχε−οφ−παψµεντ συππορτ. 
 

Β. Λεσσονσ 
 
43. Τηε κεψ λεσσον ισ τηατ τηε πυρποσε οφ προγραµ λενδινγ—ωηιχη ισ το συππορτ 
στρυχτυραλ ρεφορµσ ανδ αχηιεϖε δεϖελοπµεντ ρεσυλτσ—σηουλδ νοτ βε χοµπροµισεδ βψ 
βαλανχε−οφ−παψµεντσ ορ βυδγετ χονσιδερατιονσ. Τηισ ωουλδ ηαϖε µεαντ αλλοωινγ α 
λονγερ προγραµ περιοδ φορ τηε ρεθυιρεδ δεπτη οφ ρεφορµσ. Α∆Β χουλδ ηαϖε ενϖισαγεδ 
τηατ σεχτορ ρεφορµσ ρεθυιρε α λονγερ ιµπλεµεντατιον περιοδ ανδ σηουλδ ηαϖε φοχυσεδ 
ον α σµαλλερ νυµβερ οφ σπεχιφιεδ ρεφορµ ισσυεσ. 

 
 

Συππορτινγ 

στρυχτυραλ 

ρεφορµσ σηουλδ 

νοτ βε 

χοµπροµισεδ 

βψ βαλανχε−οφ−

παψµεντσ ορ 

βυδγετ 

χονσιδερατιονσ 



 

 

 
 
 
 

 
 

Αππενδιξεσ 



 

ΑΠΠΕΝ∆ΙΞ 1: ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΤΡΙΞ 
  

Πολιχψ Τηεµε Πολιχψ Οβϕεχτιϖεσ Αχτιονσ 

Φιρστ 
Τρανχ

ηε 

Σεχο
νδ 

Τρανχ
ηε 

Στατυσ 

Τρανχηε 
Χονδιτιονσ 

Χυρρεντ  
Στατυσ 

Τρανσπορτ 
Πολιχψ 

Το εσταβλιση α 
τρανσπορτ σψστεµ 
τηατ προϖιδεσ 
εφφιχιεντ, σαφε, 
ρελιαβλε, εθυιταβλε, 
ανδ 
ενϖιρονµενταλλψ 
φριενδλψ αχχεσσ ανδ 
µοβιλιτψ φορ πεοπλε 
ανδ γοοδσ, 
τηερεβψ συππορτινγ 
τηε Γοϖερνµεντ’σ 
γοαλ οφ ινχρεασινγ 
πυβλιχ ωελφαρε 
τηρουγη εχονοµιχ 
γροωτη, ηυµαν 
δεϖελοπµεντ ανδ 
ποϖερτψ ρεδυχτιον 

∆ραφτ 
τρανσπορτ 
πολιχψ το 
χλεαρ 
ιντερµινιστερ
ιαλ ρεϖιεω 
(παρα. 16) 
  
 

∗ 

  

Μινιστρψ οφ 
Χοµµυνιχατι
ονσ ανδ 
Ραιλωαψσ 
(ΜΟΧΡ) το 
φιναλιζε δραφτ 
φορ ρεϖιεω 
ανδ 
χλεαρανχε οφ 
τηε κεψ 
γοϖερνµεντ 
αγενχιεσ βψ 
30 
Νοϖεµβερ 
2001 

Νοτ µετ 
υνδερ τηισ 
προγραµ. Ιν 
2007, 
χονσυλταντσ 
υνδερ 
ανοτηερ Α∆Β 
τεχηνιχαλ 
ασσιστανχε 
προϕεχτ (ΤΑ 
4400) 
πρεπαρεδ α 
χοµπρεηενσι
ϖε τρανσπορτ 
πολιχψ, ωηιχη 
ισ στιλλ 
αωαιτινγ 
αππροϖαλ βψ 
τηε Χαβινετ. 

Ροαδ Σεχτορ 
Ρεσουρχε 
Μαναγεµεντ 

Ροαδ ασσετ 
µαναγεµεντ 
σψστεµσ σηουλδ βε 
δεϖελοπεδ το 
ενσυρε τηατ ροαδ 
σεχτορ αγενχιεσ 
εφφεχτιϖελψ χαρρψ 
ουτ ασσετ 
µαναγεµεντ ανδ 
πρεσερϖατιον 
µανδατεσ 

Μεδιυµ 
τερµ πλαν το 
βε αγρεεδ 
ανδ 
αππροϖεδ βψ 
αλλ αγενχιεσ 
χονχερνεδ 
(παρα. 17−ι) 

  ∗ 

ΝΗΑ ανδ 
ΜΟΦ το 
φιναλιζε 
αλλοχατιον βψ 
31 Μαρχη 
2002 

Μετ 
  
  
  

  
  

  

Αλλοχατιον οφ 
ροαδ σεχτορ 
ρεϖενυεσ φορ 
ροαδ 
δεϖελοπµεν
τ ανδ 
µαιντενανχ
ε το βε 
βασεδ ον 
µεδιυµ 
τερµ πλαν 
(παρα. 17−ιι)  

  ∗ 

ΝΗΑ ανδ 
ΜΟΦ το 
φιναλιζε 
αλλοχατιον βψ 
31 Μαρχη 
2002 

Μετ 
  
  
  

  
    

ΝΗΑ το 
ινιτιατε α 
φινανχινγ 
µεχηανισµ 

∗   

Ινιτιατεδ βψ 
ΝΗΑ ιν 
Φεβρυαρψ 
2001 

Μετ 
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Πολιχψ Τηεµε Πολιχψ Οβϕεχτιϖεσ Αχτιονσ 

Φιρστ 
Τρανχ

ηε 

Σεχο
νδ 

Τρανχ
ηε 

Στατυσ 

Τρανχηε 
Χονδιτιονσ 

Χυρρεντ  
Στατυσ 

φορ ροαδ 
µαιντενανχ
ε τηρουγη 
τολλσ ον τηε 
νατιοναλ 
ηιγηωαψ 
σψστεµ 
(παρα. 17−ιιι) 

  
  
  

Στανδαρδ 
οπερατινγ 
προχεδυρεσ 
φορ ροαδ 
µαιντενανχ
ε φυνδ 
αππροϖεδ βψ 
ΝΗΑ βοαρδ 
ανδ 
συβµιττεδ 
το τηε 
Γοϖερνµεντ 
φορ 
νοτιφιχατιον 
(παρα. 17−ιϖ) 

  ∗ 

ΝΗΑ Βοαρδ ισ 
σχηεδυλεδ το 
αππροϖε τηε 
προχεδυρεσ 
ατ ιτσ νεξτ 
µεετινγ. 
Γοϖερνµεντ 
νοτιφιχατιον 
ωιλλ βε 
ισσυεδ βψ 15 
Μαρχη 2002. 

Παρτλψ µετ 
  
  
  

  
  
  

ΝΗΑ το 
φορµαλλψ 
αδοπτ τηε 
νεω πολιχψ 
αππροαχη ον 
εχονοµιχ 
πριοριτιεσ 

∗   

ΝΗΑ’σ ςισιον 
2001, 
αππροϖεδ βψ 
τηε 
γοϖερνµεντ 
ιν Φεβρυαρψ 
2001, 
ινχορπορατεσ 
τηισ πολιχψ. 

Μετ 
  

  
  
  

Οϖεραλλ ροαδ 
µαιντενανχ
ε αλλοχατιονσ 
φορ ΝΗΑ 
ροαδσ το 
ινχρεασε το 
ΠΡσ2.5 
βιλλιον ιν 
ΦΨ2002 

∗   

ΝΗΑ τολλ 
ρεϖενυεσ 
φροµ 38 τολλ 
στατιονσ ηαϖε 
αλρεαδψ 
ρεαχηεδ ΠΡσ 
2.5 βιλλιον. 

Μετ 
  
  
  

  
  
  

Ροαδ Ασσετ 
Μαναγεµεν
τ ∆ιρεχτορατε 
ατ ΝΗΑ φυλλψ 
φυνχτιονινγ 
ωιτη χορε 
σταφφ 

  ∗ 

Αδδιτιοναλ 
σταφφινγ οφ 
τηε Ροαδ 
Ασσετ 
Μαναγεµεν
τ ∆ιρεχτορατε 
ισ ιν 
προγρεσσ. 

Μετ 
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Πολιχψ Τηεµε Πολιχψ Οβϕεχτιϖεσ Αχτιονσ 

Φιρστ 
Τρανχ

ηε 

Σεχο
νδ 

Τρανχ
ηε 

Στατυσ 

Τρανχηε 
Χονδιτιονσ 

Χυρρεντ  
Στατυσ 

Φυλλψ σταφφεδ 
βψ 15 Μαρχη 
2002. 

  

  
  
  
  
  

Ροαδ Ασσετ 
Μαναγεµεν
τ Σψστεµ το 
βε υσεδ ασ 
τηε βασισ φορ 
αλλοχατινγ 
ΦΨ2002 
µαιντενανχ
ε 
εξπενδιτυρεσ 
(31 Οχτοβερ 
2001) 

∗   

Σινχε 31 
Οχτοβερ 
2001, ΝΗΑ ισ 
φολλοωινγ 
τηε Ροαδ 
Ασσετ 
Μαναγεµεν
τ Σψστεµ φορ 
µαιντενανχε 
αλλοχατιονσ. 

Μετ 
  
  
  

Ροαδ Ασσετ 
Πρεσερϖατιον 

Ιντροδυχε αν αξλε 
λοαδ χοντρολ 
προγραµ το 
προτεχτ ανδ 
ινχρεασε τηε 
σερϖιχε λιφε οφ ροαδ 
ασσετσ 

Νατιοναλ 
Ηιγηωαψ 
Σαφετψ 
Ορδινανχε 
το βε 
εναχτεδ 

∗ 

  

Τηε Νατιοναλ 
Ηιγηωαψ 
Σαφετψ 
Ορδινανχε 
ωασ 
προµυλγατεδ 
βψ τηε 
γοϖερνµεντ 
ιν Σεπτεµβερ 
2000. 

Μετ 
  
  
  

  
  
  

Νατιονωιδε 
αξλε λοαδ 
αωαρενεσσ 
προγραµ 
ινιτιατεδ βψ 
ΝΗΑ  

∗ 

  

Τηε αξλε λοαδ 
αωαρενεσσ 
προγραµ ωασ 
ινιτιατεδ 
δυρινγ 
Αυγυστ 
2000–
Φεβρυαρψ 
2001. 

Μετ 
  
  
  

    

Ωειγη 
στατιονσ το 
βε ινσταλλεδ 
ατ 30 
στρατεγιχ 
λοχατιονσ ιν 
τηε νατιοναλ 
ηιγηωαψ 
σψστεµ 
δυρινγ 2002   

∗ 

Φιϖε ωειγη 
στατιονσ αρε 
το βε 
χοµπλετεδ 
ανδ µαδε 
φυνχτιοναλ βψ 
31 Μαρχη 
2002. 

Παρτλψ µετ 
  
  
  

    

ΜΟΧΡ το 
εξτενδ τηε 
ϕυρισδιχτιον 

∗ 
  

Βψ 31 
Οχτοβερ 
2001, τηε 

Παρτλψ µετ 
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Πολιχψ Τηεµε Πολιχψ Οβϕεχτιϖεσ Αχτιονσ 

Φιρστ 
Τρανχ

ηε 

Σεχο
νδ 

Τρανχ
ηε 

Στατυσ 

Τρανχηε 
Χονδιτιονσ 

Χυρρεντ  
Στατυσ 

οφ τηε 
ΝΗΜΠ φορ 
ενφορχινγ 
αξλε λοαδ 
χοντρολ το 
τηε νατιοναλ 
ηιγηωαψσ, 
σταρτινγ ωιτη 
320 κµ οφ 
Ν5, ωηιχη 
ωιλλ βε 
ινχρεασεδ βψ 
300–400 κµ 
εαχη ψεαρ 
υντιλ φυλλψ 
χοϖερεδ βψ 
2004 

ΝΗΜΠ 
ϕυρισδιχτιον 
ωασ 
ινχρεασεδ το 
ινχλυδε 320 
κµ οφ Ν5. 

  

 Σετ σχηεδυλε οφ 
πεναλτιεσ φορ 
ϖιολατιον οφ λοαδ 
λεϖελσ 

Φινε 
χολλεχτιον 
σψστεµ το βε 
σετ υπ φορ 
τηε ωειγη 
στατιονσ 

  ∗ 

ΝΗΑ ωιλλ 
ιµπλεµεντ α 
φινε 
χολλεχτιον 
σψστεµ βψ 15 
Μαρχη 2002. 

Παρτλψ µετ 
  

Ινστιτυτιοναλ 
Εφφιχιενχψ 
Ιµπροϖεµεντ 

Ροαδ αγενχιεσ 
σηουλδ οπερατε ον 
τηε πρινχιπλεσ οφ 
εχονοµψ ανδ 
εφφιχιενχψ ιν 
οπερατιονσ—µοϖε 
το α χοµµερχιαλ 
ροαδ αγενχψ, ι.ε., 
οπερατινγ ον α 
φεε−φορ−σερϖιχε 
βασισ 

ΝΗΑ το 
βεγιν α 
ριγητσιζινγ 
εξερχισε, ανδ 
ρεδυχε σταφφ 
στρενγτη 
φροµ 1,670 
το 1,219—α 
22% 
ρεδυχτιον ιν 
οφφιχερ χαδρε 
ανδ 28% 
ρεδυχτιον ιν 
σταφφ βελοω 
Γραδε 16   

∗ 

ΝΗΑ, ιν 
χονσυλτατιον 
ωιτη ΜΟΦ, 
ηασ ινιτιατεδ 
τηε σταφφ 
ρατιοναλιζατιο
ν εφφορτ τηατ 
ισ εξπεχτεδ 
το βε 
χοµπλετεδ 
βψ 31 Μαρχη 
2002. 

Μετ 
  

  
  
  

ΝΗΑ το 
ρεϖισε 
στανδαρδ 
οπερατινγ 
προχεδυρεσ    

∗ 

ΣΟΠ το βε 
ρεϖισεδ βψ 31 
Μαρχη 2002 

Μετ 
  
  
  

  
  
  

Θυαλιφιεδ 
φινανχιαλ 
µαναγεµεν
τ εξπερτισε 
το βε 
ρεχρυιτεδ το 

∗ 

  

Φινανχιαλ 
µαναγεµεντ 
εξπερτισε το 
βε ρεχρυιτεδ 
βψ 31 
∆εχεµβερ 

Μετ 
  
  
  



Πολιχψ Ματριξ 21 

 

 

 

Πολιχψ Τηεµε Πολιχψ Οβϕεχτιϖεσ Αχτιονσ 

Φιρστ 
Τρανχ

ηε 

Σεχο
νδ 

Τρανχ
ηε 

Στατυσ 

Τρανχηε 
Χονδιτιονσ 

Χυρρεντ  
Στατυσ 

ενηανχε ιν−
ηουσε 
φινανχιαλ 
µαναγεµεν
τ χαπαβιλιτψ 

2001 

 

  
  
  
  
  

Τεχηνιχαλ 
ρεϖιεω οφ 
ΝΗΑ’σ 
φινανχιαλ 
µανυαλ το 
βε 
χοµπλετεδ 
το ενσυρε 
ρεϖισιον ανδ 
χονφορµιτψ 
ωιτη 
υπδατεδ 
ΣΟΠ   

∗ 

Ρεϖιεω οφ 
µανυαλ το βε 
χοµπλετεδ 
βψ 31 Μαρχη 
2002 

Μετ 
  
  
  

Ροαδ Σαφετψ Ιντροδυχε 
µεασυρεσ το 
ρεδυχε τηε 
υναχχεπταβιλιτψ 
ηιγη τολλ οφ δεατησ 
ανδ αχχιδεντσ ον 
ροαδσ ιν Πακισταν 

Νατιοναλ 
Ηιγηωαψ 
Σαφετψ 
Χοµµιττεε 
το βε 
εσταβλισηεδ 
ιν 2001 φορ 
ροαδ σαφετψ 
ανδ 
ιµπλεµεντατ
ιον 
χοορδινατιον 
ον τηε 
νατιοναλ 
ηιγηωαψσ 

∗ 

  

Ασ µεµβερσ, 
ΜΟΧΡ, ΝΗΑ 
ανδ ΝΗΜΠ 
αρε αχτιϖελψ 
ινϖολϖεδ ιν 
τηε 
committee’s 
ωορκ. 

Παρτλψ µετ 
  
  
  

 

Ιµπροϖε τηε 
κνοωλεδγε, 
χαπαβιλιτψ, ανδ 
τραινινγ οφ 
περσοννελ 
ασσοχιατεδ ωιτη 
αχχιδεντ 
πρεϖεντιον ιν τηε 
φιελδσ οφ αχχιδεντ 
αναλψσισ, τραφφιχ 
ενγινεερινγ, ανδ 
τηε 
δεσιγν οφ λοω−χοστ 
ροαδ 
αχχιδεντ 

 
 
 
 
Αχχιδεντ 
ρεπορτινγ 
χεντερ το βε 
εσταβλισηεδ 
ιν 2002 φορ 
χρεατινγ α 
χοµπρεηενσι
ϖε αχχιδεντ 
δαταβασε 
 
 

∗ 

  

ΝΗΑ ανδ 
προϖινχιαλ 
χοµµυνιχατι
ον ωορκσ 
δεπαρτµεντσ 
αρε τηε 
ρεσπονσιβλε 
αγενχιεσ. 

Παρτλψ µετ 
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Πολιχψ Τηεµε Πολιχψ Οβϕεχτιϖεσ Αχτιονσ 

Φιρστ 
Τρανχ

ηε 

Σεχο
νδ 

Τρανχ
ηε 

Στατυσ 

Τρανχηε 
Χονδιτιονσ 

Χυρρεντ  
Στατυσ 

χουντερµεασυρεσ  

 
  

∆ριϖινγ 
ινστρυχτορ 
τραινινγ 
σχηοολ το βε 
εσταβλισηεδ 
ιν 2002 

∗ 

  

ΜΟΧΡ το 
πρεπαρε δραφτ 
βψ 31 
∆εχεµβερ 
2001 

Νοτ µετ 
  
  
  

  

  Αχχιδεντ 
εϖαλυατιον 
λαβορατορψ 
φορ φορενσιχ 
ινϖεστιγατιον
σ το βε 
εσταβλισηεδ 

∗ 

  

ΜΟΧΡ το 
πρεπαρε δραφτ 
βψ  31 
∆εχεµβερ 
2001 

Νοτ µετ 
  

  

Ινχρεασε αωαρενεσσ 
οφ ροαδ σαφετψ 
αµονγ ροαδ υσερσ 
ανδ χοµµυνιτιεσ 

ΝΗΑ το 
χοντινυε ιτσ 
χοµπρεηενσι
ϖε 
νατιονωιδε 
στακεηολδερ 
χονσυλτατιον 
προχεσσ 
ωιτη ρεγυλαρ 
βιαννυαλ 
µεετινγσ 
χοµµενχιν
γ ιν  2002 

  ∗ 

ΝΗΑ το 
χοντινυε ιτσ 
χοµπρεηενσι
ϖε 
νατιονωιδε 
στακεηολδερ 
χονσυλτατιον 
προχεσσ ωιτη 
ρεγυλαρ 
βιαννυαλ 
µεετινγσ 
χοµµενχινγ 
ιν 2002 

Μετ 
  
  
  

Α∆Β = Ασιαν ∆εϖελοπµεντ Βανκ, κµ = κιλοµετερ, ΜΟΧΡ = Μινιστρψ οφ Χοµµυνιχατιονσ ανδ Ραιλωαψσ, 
ΜΟΦ = Μινιστρψ οφ Φινανχε, Ν5 = νατιοναλ ηιγηωαψ 5, ΝΗΑ – Νατιοναλ Ηιγηωαψ Αυτηοριτψ, ΝΗΜΠ = 
Νατιοναλ Ηιγηωαψ ανδ Μοτορωαψ Πολιχε, ΣΟΠ = στανδαρδ οπερατινγ προχεδυρεσ. 
∗ ινδιχατεσ τηισ το βε α χονδιτιον φορ τηε γιϖεν τρανχηε.  
Σουρχεσ: Ρεπορτ ανδ Ρεχοµµενδατιον οφ τηε Πρεσιδεντ ανδ Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον Μισσιον. 



 

ΑΠΠΕΝ∆ΙΞ 2: ΧΟΜΠΛΙΑΝΧΕ ΩΙΤΗ ΛΟΑΝ ΧΟςΕΝΑΝΤΣ  
 

Νο. Χοϖεναντσ/Χονδιτιονσ 
Ρεφερενχε ιν Λοαν 

Αγρεεµεντ Στατυσ οφ Χοµπλιανχε 
1 Τηε Βορροωερ σηαλλ χαυσε τηε Προγραµ το βε 

χαρριεδ ουτ ωιτη δυε διλιγενχε ανδ εφφιχιενχψ 
ανδ ιν χονφορµιτψ ωιτη σουνδ 
αδµινιστρατιϖε, φινανχιαλ, ενϖιρονµενταλ, ανδ 
ροαδ δεϖελοπµεντ πραχτιχεσ. 

Αρτιχλε Ις, Σεχτιον 4.01 Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη. 

2 Τηε Βορροωερ σηαλλ µακε αϖαιλαβλε, προµπτλψ 
ασ νεεδεδ, τηε φυνδσ, φαχιλιτιεσ, σερϖιχεσ, λανδ 
ανδ οτηερ ρεσουρχεσ ωηιχη αρε ρεθυιρεδ, ιν 
αδδιτιον το τηε προχεεδσ οφ τηε Λοαν, φορ τηε 
χαρρψινγ ουτ οφ τηε Προγραµ ανδ φορ τηε 
οπερατιον ανδ µαιντενανχε οφ τηε Προγραµ 
φαχιλιτιεσ. 

Αρτιχλε Ις, Σεχτιον 4.02; 
Σχηεδυλε 5, παρα. 7 

Παρτλψ χοµπλιεδ ωιτη. 
Φυνδσ ωερε νοτ µαδε 
ρεαδιλψ αϖαιλαβλε, 
τηερεβψ αφφεχτινγ 
µαινλψ τηε 
ιµπλεµεντατιον οφ ροαδ 
σαφετψ πολιχψ αχτιονσ. 

3 Τηε Βορροωερ σηαλλ ενσυρε τηατ τηε αχτιϖιτιεσ 
οφ ιτσ δεπαρτµεντσ ανδ αγενχιεσ ωιτη ρεσπεχτ 
το τηε χαρρψινγ ουτ οφ τηε Προγραµ ανδ 
οπερατιον οφ τηε Προγραµ φαχιλιτιεσ αρε 
χονδυχτεδ ανδ χοορδινατεδ ιν αχχορδανχε 
ωιτη σουνδ αδµινιστρατιϖε πολιχιεσ ανδ 
προχεδυρεσ. 

Αρτιχλε Ις, Σεχτιον 
4.03 

Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη. Τηε χοορδινατιον 
αµονγ ρελεϖαντ 
δεπαρτµεντσ νεεδσ το 
βε ιµπροϖεδ. 

4 Τηε Βορροωερ σηαλλ µαινταιν, ορ χαυσε το βε 
µαινταινεδ, ρεχορδσ ανδ δοχυµεντσ 
αδεθυατε το ιδεντιφψ τηε Ελιγιβλε Ιτεµσ 
φινανχεδ ουτ οφ τηε προχεεδσ οφ τηε Λοαν 
ανδ το ινδιχατε τηε προγρεσσ οφ τηε Προγραµ. 

Αρτιχλε Ις, Σεχτιον 4.04 
(α); Σχηεδυλε 5, παρα. 3 

Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη. 

5 Τηε Βορροωερ σηαλλ φυρνιση, ορ χαυσε το βε 
φυρνισηεδ, το Α∆Β αλλ συχη ρεπορτσ ανδ 
ινφορµατιον ασ Α∆Β σηαλλ ρεασοναβλψ ρεθυεστ 
χονχερνινγ τηε ιµπλεµεντατιον οφ τηε 
Προγραµ, ινχλυδινγ τηε αχχοµπλισηµεντ οφ 
τηε ταργετσ ανδ χαρρψινγ ουτ οφ τηε αχτιονσ 
σετ ουτ ιν τηε Πολιχψ Λεττερ. 

Αρτιχλε Ις, Σεχτιον 4.05; 
Σχηεδυλε 5, παρα. 6 

Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη, εξχεπτ φορ 
µεετινγ ταργετ δατεσ. 

6 Τηε Βορροωερ σηαλλ (α) ενσυρε τηατ τηε 
πολιχιεσ αδοπτεδ ανδ αχτιονσ τακεν πριορ το 
τηε δατε οφ τηε Λοαν Αγρεεµεντ, ασ 
δεσχριβεδ ιν τηε Πολιχψ Λεττερ, ινχλυδινγ τηε 
Πολιχψ Ματριξ ατταχηεδ το ιτ, χοντινυε ιν 
εφφεχτ φορ τηε δυρατιον οφ τηε Προγραµ 
περιοδ ανδ συβσεθυεντλψ, ανδ (β) προµπτλψ 
αδοπτ ορ το βε αδοπτεδ τηε οτηερ πολιχιεσ 
ανδ τακε οτηερ αχτιονσ ινδιχατεδ ιν τηε 
Προγραµ σπεχιφιεδ ιν τηε Πολιχψ Λεττερ ανδ 
τηε Πολιχψ Ματριξ, ανδ ενσυρε τηατ συχη 
πολιχιεσ ανδ αχτιονσ χοντινυε ιν εφφεχτ δυρινγ 
τηε Προγραµ περιοδ. 

Σχηεδυλε 5, παρα. 1 Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη. 

7 ΜΟΦ σηαλλ βε τηε Εξεχυτινγ Αγενχψ οφ τηε 
Προγραµ, ανδ σηαλλ χοορδινατε ανδ µονιτορ 
τηε Προγραµ ανδ αδµινιστερ τηε υτιλιζατιον 
οφ τηε Λοαν προχεεδσ. ΜΟΧΡ ανδ ΝΗΑ σηαλλ 

Σχηεδυλε 5, παρα. 2 Χοµπλιεδ ωιτη. 
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Νο. Χοϖεναντσ/Χονδιτιονσ 
Ρεφερενχε ιν Λοαν 

Αγρεεµεντ Στατυσ οφ Χοµπλιανχε 
συππορτ ΜΟΦ ιν ενσυρινγ τηατ τηε Προγραµ 
χονδιτιοναλιτιεσ αρε µετ. 

8 Τηε Βορροωερ σηαλλ χοντινυε τιµελψ πολιχψ 
διαλογυε ωιτη Α∆Β ον προβλεµσ ανδ 
χονστραιντσ ενχουντερεδ δυρινγ 
ιµπλεµεντατιον οφ τηε Προγραµ ανδ ον 
δεσιραβλε χηανγεσ το οϖερχοµε ορ µιτιγατε 
συχη προβλεµσ ανδ χονστραιντσ, ανδ ον 
φυρτηερ ρεφορµσ το στρενγτηεν τηε ϕυδιχιαλ 
ανδ πολιχε σεχτορ. 

Σχηεδυλε 5, παρα. 4 Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη. Ηοωεϖερ, τηε 
ρεφορµσ το στρενγτηεν 
τηε ϕυδιχιαλ ανδ πολιχε 
σεχτορ ωερε νοτ 
ινιτιατεδ δυρινγ τηισ 
Προγραµ. 

9 Μεδιυµ τερµ πλαν το βε αγρεεδ ανδ 
αππροϖεδ βψ αλλ αγενχιεσ χονχερνεδ. 

Ιτεµ (α) οφ Ατταχηµεντ 
2 το Σχηεδυλε 3 

Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη. 

10 Αλλοχατιον οφ ροαδ σεχτορ ρεϖενυεσ φορ ροαδ 
δεϖελοπµεντ ανδ µαιντενανχε το βε βασεδ 
ον µεδιυµ τερµ πλαν. 

Ιτεµ (β) οφ 
Ατταχηµεντ 2 το 
Σχηεδυλε 3 

Χοµπλιεδ ωιτη. 

11 ΣΟΠ φορ ροαδ µαιντενανχε φυνδ αππροϖεδ βψ 
ΝΗΑ Βοαρδ ανδ συβµιττεδ το Γοϖερνµεντ 
φορ νοτιφιχατιον. 

Ιτεµ (χ) οφ Ατταχηµεντ 
2 το Σχηεδυλε 3 

Χοµπλιεδ ωιτη. 

12 Ροαδ Ασσετ Μαναγεµεντ ∆ιρεχτορατε ατ ΝΗΑ 
φυλλψ φυνχτιονινγ ωιτη χορε σταφφ. 

Ιτεµ (δ) οφ 
Ατταχηµεντ 2 το 
Σχηεδυλε 3 

Χοµπλιεδ ωιτη. 

13 Ωειγη στατιονσ το βε ινσταλλεδ ατ 30 στρατεγιχ 
λοχατιονσ ιν τηε νατιοναλ ηιγηωαψ σψστεµ 
δυρινγ 2002. Φιϖε ωειγη στατιονσ χοµπλετεδ 
ανδ φυνχτιοναλ. 

Ιτεµ (ε) οφ Ατταχηµεντ 
2 το Σχηεδυλε 3 

Χοµπλιεδ ωιτη. 

14 Φινε χολλεχτιον σψστεµ το βε σετ υπ φορ τηε 
ωειγη στατιονσ. 

Ιτεµ (φ) οφ Ατταχηµεντ 
2 το Σχηεδυλε 3 

Χοµπλιεδ ωιτη. 

15 ΝΗΑ το βεγιν ριγητσιζινγ εξερχισε, ανδ 
ρεδυχε σταφφ στρενγτη φροµ 1,670 το 1,219. 
Τωεντψ−τωο περχεντ ρεδυχτιον ιν οφφιχερ 
χαδρε ανδ 28 περχεντ ρεδυχτιον ιν σταφφ 
βελοω Γραδε 16. 

Ιτεµ (γ) οφ Ατταχηµεντ 
2 το Σχηεδυλε 3 

Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη. 

16 ΝΗΑ το ρεϖισε ΣΟΠ. Ιτεµ (η) οφ 
Ατταχηµεντ 2 το 
Σχηεδυλε 3 

Χοµπλιεδ ωιτη. 

17 Τεχηνιχαλ ρεϖιεω οφ ΝΗΑ φινανχιαλ µανυαλ το 
βε χοµπλετεδ το ενσυρε ρεϖισιον ανδ 
χονφορµιτψ ωιτη υπδατεδ ΣΟΠ. 

Ιτεµ (ι) οφ Ατταχηµεντ 
2 το Σχηεδυλε 3 

Γενεραλλψ χοµπλιεδ 
ωιτη. 

18 ΝΗΑ το χοντινυε ιτσ χοµπρεηενσιϖε 
νατιονωιδε στακεηολδερ χονσυλτατιον προχεσσ 
ωιτη ρεγυλαρ βιαννυαλ µεετινγσ χοµµενχινγ 
2002. 

Ιτεµ (ϕ) οφ Ατταχηµεντ 
2 το Σχηεδυλε 3 

Χοµπλιεδ ωιτη. 

Α∆Β = Ασιαν ∆εϖελοπµεντ Βανκ, ΜΟΧΡ = Μινιστρψ οφ Χοµµυνιχατιονσ ανδ Ραιλωαψσ, ΜΟΦ = Μινιστρψ οφ Φινανχε, ΝΗΑ 
= Νατιοναλ Ηιγηωαψ Αυτηοριτψ, ΣΟΠ = στανδαρδ οπερατινγ προχεδυρεσ. 




