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 کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ پراجیکٹ کا نام

 پاکستان ملک

 001-47279 پروگرام نمبر/پراجیکٹ

 شدہ منظور صورت حال/ کیفیت

 کراچی 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 

 ہ شعب

 ہذیلی شعب

 ٹرانسپورٹ

 شہری پبلک ٹرانسپورٹ

 ایجنڈا اسٹریٹیجک

 

 

 تبدیلی کے محرکات

 (ESG)پائیدار نمو  ماحول کےلحاظ سے

 (IEG)معاشی نمو  جامع

 

  (GEM) شمولیتصنفی مساوات اور مرکزی دھارے میں 

 (GCD) سازیاور صالحیت  طرز حکمرانی

 (PSD)نجی شعبے کی ترقی 

 (EGM) موثر شمولیتمرکزی دھارے میں  صنف کی: 2کیٹیگری  صنف کومرکزی دھارے میں النے کی کیٹیگریاں

 

 مالیت کاری 

 مالی معاونت کی قسم
 طریقہ/

 فنڈنگ کا ذریعہ منظورشدہ نمبر
 منظورشدہ رقم

 [ہزار]

 825 تکنیکی معاونت کاخصوصی فنڈ 8531 تکنیکی معاونت

 100 ہم منصب - -

 

 

 

 

 

 پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ

 
 

: ہےبیان کیا گیامیں پراجیکٹ یا پروگرام سے متعلق معلومات کا خالصہ (Project Data Sheet - PDS)پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس

لیکن  کی جاسکتیمیں بعض معلومات شامل نہیں  مرحلےکے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے ابتدائی  پراجیکٹسجاری PDSچونکہ

 اشاراتیجب یہ معلومات دستیاب ہوتی ہیں تو انھیں شامل کرلیاجاتاہے۔ مجوزہ پراجیکٹس کے بارے میں مذکورہ معلومات عارضی اور 

 نوعیت کی ہوتی ہیں۔

 



 ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا خالصہ 

 ماحولیاتی پہلو
- 

 غیر رضاکارانہ آباد کاری
- 

 مقامی لوگ
- 

 

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

 دورانپراجیکٹ کے ڈیزائن کے 

منصوبے کے  UNDPاسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے گی۔  ،منصوبے کی تیاری کے دوران جہاں مناسب ہو

تکنیکی ڈیزائن  ڈیزائن ]مثاًلکے جامع بشمول انفراسٹکچر  کے عمل کی شمولیتڈیزائن خاص طور پر اسٹیک ہولڈرز 

کے تحت  PPTAاور  TAکلسٹر   ADB۔ گا میں شریک ہو آگاہی مہمات اور[کوششیںمستقبل کے صارفین کی  سمیت

 BRTانہیں  اورموجودہ نجی بس آپریٹرز سے بات چیت کے ذریعے بس انڈسٹری کی تبدیلی کاعمل شروع کیا جائے گا 

 ۔ئے گاآپریشنل ڈیزائن کے ابتدائی مراحل میں شامل کیا جا

 پراجیکٹ کے عملدرآمد کے دوران

بس انڈسٹری کی تبدیلی کا  ہوا اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے گی۔منصوبے کی تیاری کے دوران جہاں مناسب 

جسے منصوبے کے ڈیزائن کے دوران شروع کیا گیا، اس مقصد کے پیش نظر جاری رہے گا کہ موجودہ بس عمل 

آپریشنز میں شامل نہیں ہورہے، ان کے  BRTوہ آپریٹرز جو مستقبل کے ۔ بن جائیںنظام کے آپریٹرز  BRTنئے آپریٹرز 

 ۔ا جائے گافراہم کی اس کے تحت قرضہکا طریقہ کار قائم کیا جائے گا لیے فلیٹ سکریپنگ اور تالفی 

 

 تفصیل 

PPTA  :کے درج ذیل نتائج ہوں گے(i)  پالیسی ریفارم فریم ورک اور سندھ میں شہری ٹرانسپورٹ کے شعبے کی موجودہ ادارہ جاتی اور
کا عمل میں النا جو کا قیام اور  بتدریج سندھ ماس ٹرانزٹ کوآرڈی نیشن اتھارٹی  (SMTC)مثال سندھ ماس ٹرانسپورٹ کمپنی تنظیمی ترقی 

ابتدائی ڈیزائن کو بہتر بنانا  (ii)؛ کے امور انجام دے گی قواعد کاراور  رابطہ کاری ،منصوبہ بندیکراچی کے تمام ماس ٹرانزٹ نظاموں کی 
پراجیکٹ کے دائرہ میں انٹرسٹی بس ڈپو اور آف سٹریٹ  (iii)کی مناسب تفصیالت؛  اپ ڈیٹ کرنا بشمول ڈرائینگ اور تخمینہ کی الگت کو

الئن اور متعلقہ اسٹرکچر پر  BRTمنتخب  (iv)؛ پارکنگ کو شامل کرنے کے لیے مواقع کی جانچ اور تشخیص، ایسے اجزاء کا ابتدائی ڈیزائن
 (vi)؛ کی تفصیالت (TOR)مور حوالہامشاورتی خدمات کے لیے اور قرضہ کے تحت  PDAمنصوبے کے ڈیرائن ایڈوانس (v)مناسب توجہ، 
سکیموں کی فراہمی میں ا PPPمنتخب شدہکرنے اور نشاندہیآپشنزکی  PPPمناسب  جوکی تشخیص  (PPP) شراکت دارینجی سرکاری 

 (viii)؛ حتمی منصوبے کی مالی معاونت کا پالن (vii)کا کردار ادا کرسکے۔(TAS)ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروسز  حکومت کی معانت کے لیے
کو مجموعی ڈیزائن اور آگاہی مہمات کے ذریعے اسٹیک ہولڈرز  (x)پروکیورمنٹ حکمت عملی اور پالن؛  (ix)عملدرآمد کا اعالن شدہ شیڈول؛ 

ٹریفک قوانین؛ اور ، ریڑھی اور پھیری والوں کے لیے پالیسی اور دیگر کی حکمت عملیگزرگاہ کے ساتھ ساتھ پارکنگ  (xi)شامل رکھنا؛ 
(xii) ،ٹرانزٹ کے ترقیاتی تصور کو ذہن میں رکھنا۔گزرگاہ کے ساتھ ساتھ شہری ترقی کی حکمت عملی 

 

 

 

 

 

 



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

 (BRT)اور بس ریپڈ ٹرانزٹ کی بہتری میں تعاون  (UTS)کو کراچی میں شہری ٹرانسپورٹ سسٹم  ADBصوبہ سندھ کی حکومت نے 
کو موثر و مضبوط گزرگارہ پر عملدرآمد کے لیے تکنیکی و مالی معاونت اور شہری ٹرانسپورٹ سیکٹر کے انتظآمی اداروں اور تنظیموں 

کے ترجیحی گزرگاہ کی فزیبیلٹی اسٹڈیز پر بنائی  PRT(PPTA)منصوبے کی تیاری کی تکنیکی معاونت ی درخواست کی۔ بنانے میں تعاون ک
اس کا اہتمام کررہی ہے۔ ییلو الئن کے لیے حکومت  جبکہ(JICA)جائے گی۔  گرین اور ریڈ الئن کے لیے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی 

 کے تحت کی جارہی ہیں۔ TA کی کلسٹڑ ADBتیاری کی سرگرمیاں  پیشگی

 

 ترقیاتی اثرات 

- 

 

 پراجیکٹ کے نتائج 

 پیش رفت کےلیےنتائج کے حصول  نتائج کی تفصیل

- - 

 

 کوششوں اور عملدرآمد کی پیش رفت 
 

 پراجیکٹ کی کوششوں کی تفصیل
 عملدرآمد کی پیش رفت کی صورت حال 

 )کوششیں، سرگرمیاں اور مسائل(

- - 

 آپریشن/تعمیر کی صورت حال ترقیاتی مقاصد کی صورت حال

- - 

  ںتبدیلیامادی 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کاروباری مواقع 

  پہلی فہرست کی تاریخ

 مشاورتی خدمات

استعمال کرے گی  PPTA۔ ،وقتا فوقتا ترمیم شدہ[ کی روشنی میں منتخب کئے جائیں گے2013کے رہنما اصولوں ] ADBتمام مشیران 
(i)ADB  کی بنیاد اور   الگتمعیار و مقامی فرام کے اشتراک سے ایک بین االقوامی فرم(QCBS 90:10)  کے طریقہ کار کے تحت کی

 29جن میں   افراد۔ ماہانہ 54کی تیاری کے لیے انتخاب کرے گی۔ کل TORانفرادی مشیران، خاص طور پر  (ii)خدمات حاصل کرے گی اور 
 مقامی مشیران کی خدمات درکار ہوں گی۔ افراد۔ ماہانہ  25 بین االقوامی اور 

 پروکیورمنٹ

- 

 :کے لیے دیکھیں کنسلٹنسی کے مواقعپروکیورمنٹ اور 

http://www.adb.org/projects/47279-001/business-opportunities 

 

 نظام االوقات 

 - کی وضاحت اتی خاکہتصور

 - کی جانچ پڑتال حقائق

 - کمیٹیانتظامیہ  کی جائزہ 

 13دسمبر  6 منظوری

  

 

\ 

 سنگ میل 

 موثریت دستخط منظوری نمبرمنظوری 
 اختتام

 حقیقتی نظرثانی شدہ اصل

 تکنیکی معاونت

8531 

 ۔ 15اگست  31 14اکتوبر  31 14فروری  26 14فروری  26 13دسمبر  6

 

 استعمال 

 منظوری نمبر تاریخ
ADB 

 ]ہزار ڈالر[ 
 دیگر

 ]ہزار ڈالر[ 
 فیصد

 معاہدہ کامجموعی ایوارڈ

- - - - - 

 ادائیگیرقم کی مجموعی 

- - - - - 

 

 



 TA ]رقم ]ہزار امریکی ڈالر 

 غیر تقسیم کردہ کل تقسیم کردہ غیروعدہ شدہ کل وعدہ شدہ نظرثانی شدہ رقم منظورشدہ رقم منظوری نمبر

 تکنیکی معاونت

8531 825 825 772 53 138 687 

 

 رابطے اور تازہ ترین تفصیالت 

ADBڈیوڈ مارگونسٹرن   کا ذمہ دار افسر(dmargonsztern@adb.org) 

ADBسنٹرل اینڈ ویسٹ ایشیاء ڈیپارٹمنٹ کا ذمہ دار محکمہ 

ADBاربن ڈویلپمنٹ اینڈ واٹر ڈویژن ،  کے ذمہ دار ڈویژنCWRD 

  عملدرآمد کرنے والی ایجنسی

 

 رابطے 

 http://www.adb.org/projects/47279-001/main پراجیکٹ کی ویب سائٹ

 http://www.adb.org/projects/47279-001/documents پراجیکٹ کی دستاویزات کی فہرست

 

 

 


