
 مختصر خالصہ
 (Executive Summary) 

 (Project) پراجیکٹ

کی مالی معاونت سے ،  (World Bank) عالمی بینک( ، NTDCپاکستان کی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈیسپچ کمپنی )

 معاونت مالی کی بینک عالمیکا ارادہ رکھتی ہے۔  بنانےاور گرڈ اسٹیشن ( DTLمانسہرہ میں داسو ٹرانسمیشن الئن )

 2023میگاواٹ( دسمبر  2160اس کا پہال مرحلہ )اورپر کام شروع کیا جا چکا ہے (DHP)روپاور سےواپڈا داسو ہایڈ

 ہوجائے گا۔مکمل تک 

کے لیےاستعمال ہو گا  DHP ہے۔ مانسہرہ گرڈ اسٹیشن حصہ ایک کا رڈ اسٹیشن کی تنصیب اس منصوبےمانسہرہ گ

الم اسسے  DHP،مانسہرہ گرڈ اسٹیشن۔ گا  کرنےکا اہم زریعہ ہو  فراہمخیبر پختونخوا کے شمالی عالقہ میں توانائی  اور  

 بل سرکٹ ٹرانسمیشن الئن کے ذریعےڈکلووالٹ  765 ،کلومیٹر لمبی 250والی  جانےآباد ویسٹ گرڈ اسٹیشن تک 

DHP  ۔مانسہرہ گرڈ اسٹیشن کے لئے ہے  مجوزہ عملی منصوبہیہ  اک آبادکاریسے منسلک ہوگی۔ 

 (RAP)عملی منصوبہ اک آبادکاری

معاش کے نقصان کے لحاظ سے زریعہ زمین ، فصلوں ، درختوں ، ڈھانچے اور  آبادکاری عملی منصوبہموجودہ 

٪ مردم شماری کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ اس کے عالوہ ، 100کی ( sAPکے متاثرہ افراد ) پراجیکٹمانسہرہ 

 اور عمل درآمد کی نگرانی  ،ال کی تفصیلی تفہیم حاصل کرنےکی سماجی و معاشی صورتح آبادکاری عملی منصوبہ

اس منصوبے کے اثرات پر بیس الئن ڈیٹا فراہم کرنے کے لئے تمام متاثرہ گھرانوں کا معاشرتی اور معاشی سروے 

کے عالقے میں کئے گئے  منصوبہ اور کے ذریعہ( FGDفوکس گروپ ڈسکشنز ) معلومات کیکیا گیا۔ سروے کی 

 مرد و خواتین اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے ذریعے توثیق کی گئی۔

 پراجیکٹ کے اثرات

ی( کا ایکڑ بنجر غیر زرعی اراضی کا حصول ، قابل کاشت اراضی )یعنی گندم اور مکئ 155.37اس منصوبے میں 

ہے اور  293درختوں کی کٹائی شامل ہے۔ متاثرہ گھرانوں کی تعداد کے  لکڑی 20456ایکڑ کا نقصان اور  2.63

( گھرانوں کو غیر محفوظ سمجھا 220متاثرہ افراد میں سے دو سو بیس ) 293ہے۔  2،080متاثرہ افراد کی کل تعداد 

جاتا ہے ، کیونکہ ان کی آمدنی سرکاری غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ کسی بھی طرح کے ڈھانچے کو متاثر نہیں 

 ہے۔ کیا جائے گا اور نہ ہی کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کا امکان ہے۔ اثرات کا خالصہ ذیل میں فراہم کیا گیا

 اثر کی نوعیت  مقدار)ایکڑ(  آبادکاری کے اثرات 

نےوالیاراضیحاصل کی جا 1    

i ایکڑ 2.63 کاشت شدہ اراضی  زمین کا نقصان 

ii ایکڑ 155.37 جنگالتی زمین  زمین کا نقصان 

ایکڑ 158 کل    

کلومیٹر 1.94 عوامی انفراسٹرکچر )سڑک( 2  لوکل روڈ کی بحالی 

   متاثرہ فصلیں 3

i 

تعمیرات سے متاثرزراعت گرڈ اسٹیشن کی 

 کی اراضی کا کل رقبہ 

 

ایکڑ 2.63  
فصلوں اور فصلوں  

 کی آمدنی کا نقصان

ایکڑ 2.63 کل    

   متاثرہ درخت 4
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i درخت کے نجی ملکیت میں لکڑی  درختوں کا نقصان 1126 

ii درختوں کا نقصان 8 ضلعی حکومت کے درخت 

iii 
لکڑی کے سرکاری ملکیت میں لکڑی / 

 درخت
 درختوں کا نقصان 19322

  20,456 کل متاثرہ درخت 

انےپروجیکٹ سے متاثرہ گھر 5  293  

  2080 متاثرہ افراد کی تعداد 

i جن کی فصلیں ضائع ہو رہی ہیں وہ گھر  3  

ii ہیں ےضائع ہو رہت درخ ےجن ک وہ گھر  147  

iii  گھرانےغیر محفوظ  220  

کی گئی زمین بڑی حد تک بنجر ہے جس  کیونکہ منصوبے کے لئے حاصلہے نہیں زیادہنقصان پرزمین  امنصوبےک

متاثرہ گھرانوں کے لئے فوری طور پر آمدنی کو متاثر نہیں کیا۔ جس نے یا  جاتی فصلوں کی پیداوار نہیں کی میں

زیادہ    ٪ سے10جو زمین کی کاشت کر رہے تھے اپنی کل ہولڈنگ کا  ےگھران( 3مستثنیات یہ ہیں کہ صرف تین )

ہوتی ہے ، ۔ اثرات ان کے لئے اہم ہیں۔ قریب قریب تمام متاثرہ خاندانوں کو غیر زمینی ذرائع سے آمدنی ےگ یںئکھو

 غربت کی لکیر سے نیچے آمدنی ہوتی ہے۔کی گھرانوں  220  اور عام طور پر غریب سمجھا جاتا ہے کیونکہ

  (Cut-off Date)کٹ آف تاریخ

 بعد  کے  تاریخ  اس۔  ہے  شروعات  کی  شماری  مردم  میں  عالقے  کے  پروجیکٹ  جو  ،  ہے  2019  اگست  01  تاریخ  آف  کٹ

  والی  کرنے درآمد عمل پر اس۔ہوگا نہیں اہل کا معاوضے یا/  اور امداد وہ ہوگا منتقل میں سائٹ پروجیکٹ بھی جو

کے  پراجیکٹ دوران کے مشاورت سے برادریوں متاثرہ اور سروے اور ہے گیا کیا خیال تبادلہ ساتھ کے ایجنسی

 اعالن  کا 4- سیکشن حکومت ضلعی اور ایجنسی والی کرنے درآمد عمل۔ ہے گیا کیا اعالن کو PAPs متاثرہ افراد

 ۔ہے میں سلسلے کے کرنے

 مشاورت 

اہم مخبروں کے   ،میں کی گئی تھی  Frameworkیاری کے فریم ورک  کی ت RAP  میں 2019عوامی مشاورت اگست  

ورکشاپس کے ذریعے مشاورت کی انٹرویوز ، تشکیل شدہ سروے ، غیر رسمی گروپ میٹنگز اور مشاورتی 

مرکزی موضوع میں پروجیکٹ کے اجزاء ، منصوبے کی سرگرمیوں اور اس کے اثرات کی تشخیص کی تفصیل ۔گئی

عیار ، معاوضہ پیکیج ، حقدار میٹرکس متاثرین شامل ہے۔ زمین کے حصول اور دوبارہ آبادکاری کے عمل ، اہلیت کے م

سے زیادہ افراد شریک  700۔ ان مشوروں میں شامل ہے  کی شکایات کے ازالے کے طریقہ کار اور عمومی خدشات

 خواتین تھیں۔ 190ہوئے ، جن میں 

زمت ، اور شکایت متاثرہ افراد کے عمومی خدشات مارکیٹ نرخوں ، ادائیگی کی اقسام ، تعمیراتی سرگرمیوں میں مال

 NTDCکے ازالے کے لئے مناسب طریقہ کار پر مبنی معاوضے کی ادائیگی پر مرکوز تھے۔ متاثرین کو بتایا گیا کہ  

ہوئے اثاثوں کی مارکیٹ نرخوں کو  کھوئے ان کےمتاثرہ/گی اور ےایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر  مقامی سرکاری

حتمی شکل دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ معاوضے کے پیکیج کو حتمی شکل دینے کے بعد معاوضے کی فراہمی 

 NTDCشروع ہوجائے گی۔ اسی طرح تعمیراتی سرگرمیوں میں مقامی لوگوں کو ترجیحی مالزمت فراہم کی جائے گی۔  

ت کے ازالہ اور ان کے حل کے لئے ایک شکایات کے ازالے کا طریقہ کار سے ہونے والی شکایا متاثرہ افرادنے 

(GRM  )  بھی قائم کیا ہے۔RAP    اور اہم اسٹیک ہولڈرز کو کیا جائے گا اور    متاثرہ افرادکا انکشافNTDC   کی ویب

( فاؤنڈیشن الخدمت اور فاؤنڈیشن سٹیزن) NGOs اوز جی این سائٹ اور دیگر نمایاں جگہوں پر پوسٹ کیا جائے گا۔

 خدمات کی پروجیکٹ کو افراد مقامی میں تاثرات موصولہ سے جانب کی  او جی  این ان  اور گیا کیا مشورہ بھی سے

 ۔ہے شامل ترجیح والی جانے دی لئے کے ادائیگی بروقت کی معاوضے کو APs اور کرنے حاصل



 پالیسی فریم ورک 

 NTDC   Land Acquisition Act 1894,    کے تحت نامور ڈومین کے استعمال اور مانسہرہ گرڈ اسٹیشن میں اراضی

کے حصول کے لئے نجی مکالمے کے امتزاج کے ایک مرکب طریقہ پر عمل کرے گا۔ توقع کی جارہی ہے کہ اس 

ایکٹ کا استعمال   LA۔  یپر النے میں مدد ملے گ  یسے گرڈ اسٹیشن کی تعمیر کے لئے حصول کے عمل کو تیز رفتار

 NTDCجاری کرنے کے لئے کیا جائے گا۔    4کرنے کے لئے دفعہ    ”منجمد“ئندہ کسی بھی منتقلی سے زمینی رقبے کوآ

کی "مذاکراتی کمیٹی" زمینی مالکان سے نرخوں پر بات چیت اور معاہدے کی ذمہ داری قبول کرے گی۔ ایک بار 

عے بھیج دیا جائے گا۔ ابتدائی بحث اور بات معاہدہ ہونے کے بعد ، متفقہ معاوضے کو ضلع کلکٹر کے دفتر کے ذری

نے متاثرہ افراد کی کمیٹی کے ساتھ پہلے ہی منصوبہ بندی کے مقاصد کے لئے بنیادی قیمت تیار کرنے   NTDCچیت  

کے لئے شروع کردی ہے ، جس کا استعمال میٹرکس اور بجٹ میں ہوتا ہے۔ پالیسی فریم ورک یہ یقینی بنائے گا کہ 

و متبادل تبدیلی کی مکمل الگت اور تبدیلی کی جگہ اور بحالی امداد کے ساتھ معاوضہ ملے گا تاکہ وہ متاثرہ افراد ک

 ۔ہوانویلینٹری ری سیٹلمنٹ پالیسی کے مطابق  4.12بہتر ہوں یا کم از کم ورلڈ بینک کے او پی 

 حقدار

قسم کی امداد کی تجویز پیش کی گئی  مانسہرہ میں ، متاثرہ افراد کے لئے معاوضہ اور مختلفآبادکاری عملی منصوبہ

متاثرہ  بنایا جاے. معیار زندگی کو یقینی ہے جس سے کم سے کم ان کے منصوبے سے پہلے کی سطح تک ان کے

 تیار کردہ انٹیٹلیمنٹ میٹرکس ذیل میں دیا گیا ہے۔کےلیے افراد 

 نقصان کی قسم تفصیالت  اہلیت حقدار
 زمین ، درخت اور فصلیں

قیمتوں سے  مذاکرات پر مبنی نقد معاوضہ

مارکیٹ . زیادہ متبادل قیمت کو یقینی بنانا

کی قیمت ، اور اس کے عالوہ تمام لین دین 

طالق فیس اور ٹیکس کے اخراجات ،قابل ا

 قابل ادائیگی اور کوئی دوسری

 مالکان

 

 زمین کا نقصان

 

 زمین پر اثرات

 

لکڑی کے درختوں کے لئے موجودہ 

مارکیٹ نرخ پر یا اس سے اوپر کے 

 کےنقد معاوضہ پرجاتیوں کی لکڑی قیمت

مذاکرات اور درختوں کو تبدیل  یےکے ل

 درکار سامان یےکرنے کے ل

 مالکان

 

 متاثرہ درخت

 
 درخت

منصوبے کے عالقے میں فصل کی قسم اور 

سب سے زیادہ اوسط پیداوار کی بنیاد پر 

ب کھوئے ہوئے پالٹ کے سائز کے متناس

موجودہ مارکیٹ ریٹ پر نقد معاوضہ ، 

NTDC  محکموں ٹیم کے ذریعہ متعلقہ

 کی مدد سے طے کی جائے گی۔ ایجنسیوں/

 مالکان

 

 متاثرہ فصلیں

 

 فصلیں 

 آمدنی کی بحالی

کے ( OPL سرکاری غربت الئن )او پی ایل

  03 روپے 20،301)  روپے 60،903مطابق 

ماہ کے برابر( کے لئے ایک بار روزی 

روگ پریشانی االؤنس کی فراہمی۔ یہ ان  

APs   کو ادا کی جائے گی جو اپنی کل

 ہیں۔فیصد سے زیادہ کھوئے 10راضی کا ا

 

زرعی اراضی  

 کے مالک

 

 

متبادل زمین کی 

دستیابی کے بغیر قابل 

عمل زرعی اراضی  

 کا نقصان

 

زراعت پر مبنی 

ذریعہ معاش کا 

 نقصان

 

 خصوصی فراہمی

غربت الئن )او پی )سرکاری  روپے60،903

ماہ کے  03 روپے 20301ایل( کے مطابق 

تمام کمزور 

 متاثرہ افراد 

 معاش میں بہتری

 

متاثرہ افرادکمزور  

 



برابر( جن افراد کی آمدنی او پی ایل سے 

نیچے ہے اسے ایک وقت کا بقاء االؤنس 

کی فراہمی۔ منصوبے سے متعلق مالزمت 

 کے لئے ترجیحی انتخاب۔

 

 کمیونٹی سپورٹ پروگرامز

پراجیکٹ کی تعمیر کے دوران مقامی آبادی 

کو فائدہ پہنچانے کے لئے پراجیکٹ ایریا 

کے لئے کمیونٹی سپورٹ پروگراموں کی 

 فراہمی۔

متاثرہ اور آس 

 پاس کے دیہات

 

مقامی ترقی کے لئے 

سپورٹ کمیونٹی 

 پروگرام

 

 

 ادارہ جاتی انتظامات

NTDC ( کے اندر ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹPMU ) قائم کیا گیا ہے اور اسےDTL  اور مانسہرہ گرڈ اسٹیشن

کی PMUپروجیکٹ کے ڈیزائن ، خریداری ، اور تعمیراتی سرگرمیوں کا انتظام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ 

متعدد ادارے شامل ہوں گے جن میں کے نفاذ کے لئے RAP.رہے ہیں۔  کرٹ ڈائریکٹرسربراہی چیف انجینئر / پروجیک 

اور سماجی اثر ( کا ماحولیات DTLPسمیشن الئن پروجیکٹ )کے اندر قائم داسو ٹرانPMUہے.  شاملPMU خود 

اور دیگر سرکاری ( ، پروجیکٹ کے ڈیزائن اور تعمیراتی نگرانی کے ذمہ دار پروجیکٹ کنسلٹنٹس ESICسیل )

 ۔ شامل ہیں APs اورمحکمے 

NTDC/( پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹPMU ) اطمینان بخش انداز میں اور پروجیکٹ سیف گارڈ پالیسی کے فریم ورک

کے تعاون سے اپنے مقامی حکومت  NTDCکے نفاذ کے لئے ذمہ دار ہے۔  آبادکاری عملی منصوبہکی تعمیل میں 

کی سطح پر ، متعلقہ PMUعلق تمام امور کا انتظام کرے گی۔( کے ذریعے حفاظت سے متCOکیمپ آفس )

ٹیم تشکیل دی جائے   ESICکے لئے    COکے قریبی ہم آہنگی کے ساتھ تعمیراتی    سیاں اور متاثرہ کمیونٹیزایجن/محکمہ

کے مطابق سیف گارڈ دستاویزات )داخلی مانیٹرنگ رپورٹس اور اصالحی   منصوبہمنظور شدہ  ESIC-DTLPگی۔

فیلڈ عملے کو ضروری تربیت  ESIC–DTLPکا جائزہ لے کر تیار کرے گا۔ اسی وجہ سے ، ( CAPایکشن پالن )

  APsوالی کمیٹی )جی آر سی( اور  اور صالحیت سازی فراہم کرے گی جن میں ٹھیکیدار ، کنسلٹنٹ ، شکایات نمٹانے

کی مانیٹرنگ کنسلٹنٹ  ادکے نفاذ کی نگرانی اور جائزہ لینے کے لئے ایک آز آبادکاری عملی منصوبہشامل ہیں۔ 

 خدمات بھی لی جایئنگی۔

 شکایت کے ازالے کا طریقہ کار

( کو یہ یقینی بنانے کے لئے تیار کیا گیا ہے کہ متاثرہ گھرانوں کی GRMکے ازالے کا طریقہ کار )ایک شکایت 

شکایات اور شکایات کا ازالہ اور بروقت اور اطمینان بخش طریقے سے حل کیا جائے۔ دو درجے کی شکایت کے 

افراد شکایات   ہیڈ کوارٹر لیول( قائم کیا جائے گا۔ متاثرہ  NTDCازالے کا طریقہ کار )جی آر ایم( )پروجیکٹ لیول ، اور  

ٹیم سے رجوع کریں گے۔ اگر مقامی سطح پر شکایات کا ازالہ نہیں ہوتا  NTDC-ESICکے ازالے کے لئے پہلے 

ہیڈکوارٹر سطح پر بھیجا جائے گا۔ اگر نہیں تو ، مشتعل افراد یا تنازعات NTDCہے تو معاملے کو حل کرنے کے لئے  

کے افراد تک رسائی کو  APsنی شکایت درج کرنے کے لئے اپ GRMبعد ازاں عدالت عظمٰی میں جاسکتے ہیں۔ 

 آبادکاری عملی منصوبہکے  عالمی بینکیقینی بنائے گا اور اس کی قرارداد کو آگے بڑھائے گا جو مقامی قوانین اور 

 پالیسی سے ہم آہنگ ہے۔

   اور بجٹول کا شیڈ  بندی عملی منصوبہ

اس کی داخلی اور بیرونی  معاوضے کی فراہمی تیاری ، انکشاف ،مجوزہ منصوبے کے عمل درآمد کے شیڈول کی 

تک مکمل ہو جائے گی  2023کی تعمیر  مانسہرہ گرڈ اسٹیشن ، تشخیص اور رپورٹنگ شامل ہے۔ کے ساتھ نگرانی

بنایا جائے کہ کام شروع ہونے سے یقینی تک مکمل ہو جائے گا تا کہ اس چیز کو  2021اور ادایئگی اور معاوضہ 

۔ منصوبے کے پورے عرصہ میں عوامی مشاورت ، داخلی مانیٹرنگ اور شکایات کے ے معاوضہ ادا ہوجائےپہل

 ازالے کیے جائیں گے۔ تاہم ، منصوبے کی سرگرمیوں کی پیشرفت پر منحصر ہے کہ شیڈول ترمیم کے تحت ہے۔



 ملین   1،618ملین امریکی ڈالر( کے برابر ہے۔ بجٹ میں    17.35)  روپے  ملین  2780کے کل بجٹ    بندی  عملی منصوبہ

، روپےملین    0.20  الگت والی مقامی سڑک کی بحالی ، فصلوں کا معاوضہ  کیروپےملین    97کی اراضی الگت ،روپے

، نگرانی اور تشخیص  روپےملین 23.6شامل ہے۔ االؤنسز اور ٹریننگ الگت  روپے ملین 153.4درختوں کا معاوضہ 

 روپے ملین 463.3اور ہنگامی صورتحال پر ملین روپے 10پر عمل درآمد الگت  GRM، روپےملین  94.6پر الگت 

 ملین امریکی ڈالر کا ایک کمیونٹی سپورٹ پروگرام بھی شامل ہے۔ 2 ت اورالگ

 ی کار ہیتجز نگرانی اور کی منصوبہعملی  آبادکاری 

آبادکاری کی سرگرمیوں کی داخلی نگرانی  NTDCکی سرگرمیوں کی نگرانی اور جائزہ لیا جائے گا۔  عملی منصوبہ

کے مسودے   منصوبہاس بات کو یقینی بنانا کہ منظور شدہ پروجیکٹ پالیسی کے مطابق    اور  کی ذمہ داری قبول کرے گا

کو پیش کی جانے والی   عالمی بینککو حتمی شکل دی جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ داخلی نگرانی کا نتیجہ  

کی نگرانی کے لئے ایک آزاد  NTDC RAPمیں شامل کیا جائے گا۔  Progress Report ماہانہ پیشرفت رپورٹس

کی خدمات کو شامل کرے گا۔ اس منصوبے کے نفاذ کے دوران بیرونی نگرانی اور جانچ کی رپورٹیں   (E&M)مانیٹر

ی نشاندہی بیرونی نگرانی اور تشخیصی رپورٹ کی بنیاد پر ، اگر اہم امور کسہ ماہی اور نیم ساالنہ تیار کی جائیں گی۔  

( تیار کیا جائے گا۔ پروجیکٹ کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد CAPکی جاتی ہے ، تو اصالحی ایکشن پالن )

NTDC کے ذریعہ پوسٹ پروجیکٹ آڈٹ اور جائزہ بھی لیا جائے گا۔ 


