
 مختصر خالصہ
 (Executive Summary  )  

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

ڈبل (HVAC) لووالٹ ، ہائی وولٹیج متبادلک 765کلو میٹر طویل ،  250 منصوبہکا  (DTLداسو ٹرانسمیشن الئن )

۔ کا ارادہ رکھتی ہے بنانے اسالم آباد ویسٹ گرڈ اسٹیشن تکالئن داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے سرکٹ ٹرانسمیشن

عالمی بینک عمل درآمد جاری ہےاور پر پہلے ہی DHPکے ذریعہ ( WAPDA)واٹر اینڈ پاور ڈویلپمنٹ اتھارٹی 

 ہوجائے گا۔ مکملتک  2023میگاواٹ( دسمبر  2160کے تعاون سے اس کا پہال مرحلہ )

ہوں گے.  سسپینشن ٹاوراور بقیہ ٹاورز اینگل 217 میں ٹاورز کی ضرورت ہوگی ، جس674 میں  DTL تجویز کردہ

میٹرہے اور  83اونچائی مربع میٹر( ہو گا. ہر ٹاور کی اوسط m20400) 20m xکا اوسط سائز  ہر ٹاور کی پیمائش

،   بٹگرامکے سیکشن میں آٹھ اضالع ، یعنی باالئی کوہستان ، لوئر کوہستان ، شانگلہ ،  DTLہو گا۔  چوڑامیٹر  83یہ

شانگلہ  ،گاؤں  28اور  ہے ۔ دو کوہستان اضالع میں چھ یونین کونسل منسلکاور اٹک آباد  بٹیا مانسہرہ ، ہری پور ،

ضلع مانسہرہ میں آٹھ یونین ،گاؤں  32اور  یونین کونسل 9کی بٹگرام  ،گاؤں  18اور  ڈسٹرکٹ میں چار یونین کونسل

گاؤں ہیں ۔ اور آخر میں ضلع اٹک میں چار  22ضلع ہری پور میں سات یونین کونسل اور  ،گاؤں ہیں  22کونسل اور 

 میشن الئن گزر رہی ہے ۔ٹرانسجہاں سے دیہات ہیں  13یونین کونسل اور 

 NTDCنے قومی انضباطی ضروریات اور عالمی بینک آپریشنل پالیسیوں کے مطابق تجویز کردہ DTL  پراجیکٹ

آبادکاری ایکشن پالن  میں ایک ڈرافٹ 2017کی ایک ماحولیاتی اور سماجی اثر کی تشخیص شروع کی ہے ۔ 

(RAPبھی تیار کیا گیا )تھا۔ 

(Revised RAP) کاری کاعملی منصوبہ آبادترمیم شدہ   

عالقے میں پروجیکٹ ڈیزائن اور اس کے اثرات میں تبدیلیاں زمین ، فصلوں ،  عملی منصوبہکاآبادکاری موجودہ 

 مردم شماری  فیصد 100کے ڈھانچے کے نقصان کے لحاظ سے متاثرہ افراد کی  وںدرختوں ، ٹیوب ویلز اور عمارت

کی سماجی و معاشی صورتحال کی تفصیلی  اس کے عالوہ ، آبادکاری عملی منصوبہ کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے.

اس منصوبے کے اثرات پر بیس الئن ڈیٹا فراہم کرنے کے لئے تمام  اورعمل درآمد کی نگرانی  ،تفہیم حاصل کرنے

 Focus)فوکس گروپ ڈسکشنز  معلومات کیمتاثرہ گھرانوں کا معاشرتی اور معاشی سروے کیا گیا۔ سروے کی 

Group Discussion) کے عالقے میں کئے گئے مرد و خواتین اور اسٹیک ہولڈرز سے  منصوبہ اور کے ذریعہ

 ریعے توثیق کی گئی۔مشاورت کے ذ

 مردم شماری اور سماجی اقتصادیات سروے کے نتائج

جبکہ متاثرہ افراد میں سے  7740تعداداور متاثرہ افراد کی کل 1,088کی کل تعداد گھرانوںاس منصوبے میں متاثرہ 

 فی خاندان ہے۔  7.1اوسطاً گھریلو افراد کی تعداد  .ہےفیصد  46.7فیصد ہے خواتین کی آبادی  53.3مرد آبادی 

زراعت گھروں کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے. زراعت کے عالوہ دیگر ذرائع آمدنی میں حکومتی اور نجی خدمات  

 ہیں ۔، کاروباری اور ترسیالت زر شامل 

فیصد گھرانے سرکاری غربت کی لکیر کے برابر یا کم  44، جیسا کہ کے عالقے میں غربت غالب ہےاس منصوبے 

اہم عنصر ہے جو دیہی سیٹ اپ  کازمین فارم کی آمدنی فیصد ایک الکھ سے زائد کماتے ہیں۔  7کماتے ہیں۔ تقریباً 

 تھوڑی کان ہیں. تاہم ، عام طور پر لوگزمین کے مال ےگھران 1,088عالمت ہے. تمام  میں عظمت اور اعزاز کی

 .ہیں کزمین کے مال

 ے بجلی ہ میں جہاں تک بنیادی ڈھانچے کی دستیابی کا تعلق ہے ، اس منصوبے کے عالقے میں تقریبا تمام مکانات

(. فیصد 11) KP ، خاص طور پر کے پیجبکہ گیس جواب دہندگان کی ایک چھوٹی سی تعداد کے لئے دستیاب ہے 

پینے پانی کی فراہمی تک رسائی بھی کم ہے. صنفی مساوات کی شرائط میں  جواب دہندگان کی فیصد 30تقریبا 
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(. فیصد 91( اور گھریلو سرگرمیاں )فیصد 82خواتین کی شرکت کی اطالع پر بچوں کی دیکھ بھال میں اضافہ )

( کم ہے ، اور اسی طرح کاروبار اور تجارت میں فیصد 9) چراگاہیں( اور فیصد 7زراعت میں خواتین کی شرکت )

 .ان کی شرکت ہے

 .اثرات متوقع ہیںپر آبادکاری منصوبے کی تعمیر سے مندرجہ ذیل 

  آبادکاری اثرات مقدار )ایکڑ(  اثرات کی نوعیت 

    DTL ساتھ ساتھ زمین کے روٹ A. 

افادیت کی کمی متاثرہ زمین کی قیمت اور 

 .ہے

 

 ایکڑ 66.7 

 ایکڑ  2,282.3

 :زرعی زمین

 نیچے ٹاورز کے  

 نیچےکے  الئن

i) 

 
 ایکڑ 29.8 

 ایکڑ 2,160.1 

 :بانجھ زمین

 نیچے ٹاورز کے  

 نیچےکے  الئن

ii) 

متاثرہ زمین کی قیمت اور افادیت کی کمی 

ہے. ٹرانسمیشن الئن کے تحت گرنے والے 

ہٹانے کی ضرورت بلٹ اپ ڈھانچے کو 

 .ہوگی

 (iii کمرشل/رہائشی زمین ایکڑ 3.5 

 (iv زمین جنگل ایکڑ  377.5  .نامزد اثر

 (v زمین یدوسر ایکڑ 69.2  

  کل ایکڑ  4,953.1 

 .B یںمتاثرہ فصل   

 ایکڑ  2,313  فصل کا نقصان 
زراعت زمین کے کل عالقے ٹاور کی 

تنصیب اور موصل سٹرانگانگ کی 

 .ہوگیطرف سے متاثر 

i) 

 (ii عالقے رسائی کی پٹریوں کے تحت ایکڑ 230  فصل کا نقصان 

  کل ایکڑ 2,543 

 C متاثرہ ڈھانچے   

 1 رہائشی ڈھانچے کی کل تعداد 49 ساخت کا نقصان

 2 (تعداد )پولٹری فارمکاروبار کی کل   1 ساخت کا نقصان

  کل متاثرہ ڈھانچے 50 

 D متاثرہ درخت   

 1 نجی ملکیت لکڑی/لکڑی کے درخت 27,321 درختوں کا نقصان

 2 نجی کی ملکیت پھل درخت  880 درختوں کا نقصان

 3 حکومت کی ملکیت کے درخت  1,528 درختوں کا نقصان

  کل متاثرہ درخت 29,729 

 E کی تعداد پروجیکٹ متاثرہ گھرانوں 1088 

  متاثرہ افراد کل کی تعداد 7740 



  آبادکاری اثرات مقدار )ایکڑ(  اثرات کی نوعیت 

 1 متاثرہ گھروں کی ساختوں کو نقصان   29 

 2 نےفصلوں سے محروم گھرا 648 

 3 والے گھرانے درخت کھونے 510 

 4 ےکمزور گھران 98 

( Cut Off Date) کٹ آف تاریخ  

 ٹرانسمیشن الئناریخ ت-، کٹ آف گئیکے ذریعے حاصل نہیں کی  Land Acquisition Act 1894چونکہ زمین 

کٹ آف کی  8ع کے لئے آٹھ مختلف اضالم شماری کی تاریخوں پر مبنی ہیں.کلومیٹر کی لمبائی پر مرد 250کے 

. مردم شماری اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے دوران لوگوں کو کٹ آف تاریخوں سے آگاہ تاریخوں ہیں

 ۔ںیکھید ٹیبل لیمندرجہ ذ لحاضہ۔ ہے کیا گیا

  ضلع کٹ آف تاریخ

 1 کوہستان باال 2019 یجوالئ 22

 2 لوئر کوہستان 2019 یجوالئ 31

 3 شانگلہ 2019اگست  12

 4 گرام بٹ 2019اگست  23

 5 الئن لیا یمانسہرہ ٹ 2019اگست  29

 6 آباد بٹیا 2019ستمبر  05

 7 پور یہر 2019ستمبر  20

 8 اٹک 2019ستمبر  30

کو پر نظر ثانی کے لئے عوامی مشاورت کا انعقاد کیا گیا ۔ یہ مشاورت تمام اسٹیک ہولڈرز کے  2019جوالئی اگست 

تی اانٹرویوز ، منظم سرویز ، غیر رسمی گروہ مالقاتوں اور مشوراز میں منعقد کی گئی تھیں ۔  ساتھ ایک شراکتی اند

ورکشاپس کے ذریعے مشاورت کی گئی ۔ یہ مشاورتی مالقاتیں معلومات کے اشتراک اور اتفاِق رائے کی عمارت 

میں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں ۔ اہم موضوع پر بحث منصوبے کے اجزاء ، منصوبے کی سرگرمیوں اور اس کے 

عمل ، اہلیت کے معیار ، معاوضہ پیکیج زمین حصول اور دوبارہ آبادکاری ۔اثرات کی تشخیص کی تفصیل شامل ہیں 

 ، استحقاق میٹرکس ؛ شکایات کا ازالہ کرنے کے طریقہ کار اور عمومی خدشات شامل ہیں ۔

خالصہکا  اسٹیک ہولڈرز مالقات :A ٹیبل  

شرکاء کی تعداد شرکاء 

 کی تعداد
 محل وقوع

ان گاؤں کی کل تعداد جہاں مشورے منعقد 

 ہوئی
 سال

 پر مشاورتپراجیکٹ کی سطح 

 2016 29 ٹرانسمیشن الئن 167

گرڈ سٹیشن171  

ٹرانسمیشن الئن249  

420ٹوٹل   

 (GS) گرڈ سٹیشن

 ٹرانسمیشن الئن&

 کے لئے گاؤں6 گرڈ سٹیشن

 گاؤں 33کے لئے ٹرانسمیشن الئن
2019 

ضلعی سطح پر مشاورتی نظر ثانی شدہ اور  بیشام 30

آبادکاری عملی منصوبہ بندی کا اشتراک 

2019 

 اکتوبر



 کرنے کے لئے

 مانسہرہ 51
ضلعی سطح پر مشاورتی نظر ثانی شدہ اور 

آبادکاری عملی منصوبہ بندی کا اشتراک 

 کرنے کے لئے

2019 

 اکتوبر

 ادارہ

  میٹنگوں کی تعداد دفتر/ایجنسیاں 

7 

EPA, NHA,  وائلڈ

  جنگلی حیات,الئف

MoCC, IUCN 

6 2016 

8 

EPA, Forestry, DFO-

BTP, HFO (NGO), 

 ,NHA ,.آبپاشی کے شعبہ

 جنگالت کے شعبہ

7 2019 

 قومی سطح پر مشاورت

  شرکاء کی اقسام محل وقوع 

 2016 کثیر اسٹیک ہولڈرز اسالم آباد  81

 2016 کثیر اسٹیک ہولڈرز بٹ گرام 84

 2019 کثیر اسٹیک ہولڈرز اٹک 59

کو پر نظر ثانی کے لئے عوامی مشاورت کا انعقاد کیا گیا ۔ یہ مشاورت تمام اسٹیک ہولڈرز کے  2019جوالئی اگست 

ساتھ ایک شراکتی انداز میں منعقد کی گئی تھیں ۔  اہم مخبروں ' انٹرویوز ، منظم سرویز ، غیر رسمی گروہ مالقاتوں 

اپس کے ذریعے مشاورت کی گئی ۔ یہ مشاورتی مالقاتیں معلومات کے اشتراک اور اتفاِق رائے اور مشورتی ورکش

کی عمارت میں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں ۔ اہم موضوع پر بحث منصوبے کے اجزاء ، منصوبے کی سرگرمیوں اور 

ہلیت کے معیار ، زمین حصول اور دوبارہ آبادکاری عمل ، ا۔اس کے اثرات کی تشخیص کی تفصیل شامل ہیں 

 معاوضہ پیکیج ، استحقاق میٹرکس ؛ شکایات کا ازالہ کرنے کے طریقہ کار اور عمومی خدشات شامل ہیں ۔

کے عمومی خدشات مارکیٹ کی شرحوں ، ادائیگی کی شکلوں ، تعمیراتی سرگرمیوں میں مالزمت ، اور  متاثرہ افراد

کو بتایا گیا متاثرہ افرادمعاوضے کی ادائیگی پر مرکوز تھیں ۔شکایات کے حوالے سے مناسب طریقہ کار کی بنیاد پر 

مثال کے طور پر زراعت ، جنگالت وغیرہ کے  –مقامی سرکاری اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے  کنسٹرکشنہے کہ 

لئے حتمی شکل دینے اور ضائع شدہ اثاثوں اور معاوضے تنخواہ کی مارکیٹ کی شرح کے ساتھ آنے والے ایک بار 

امی لوگوں کو ترجیحا معاوضہ پیکیج حتمی شکل دی ہے ۔ اسی طرح ، روزگار کی تعمیر کی سرگرمیوں میں مق

فراہم کی جائے گی. نٹدک نے ان کی جانب سے شکایات وصول کرنے اور ان سے خطاب کرنے کے لئے ایک 

کی ویب سائٹ اور دیگر نمایاں مقامات  کنسٹرکشنشکایات کی معاوضہ کے طریقہ کار کو بھی قائم کیا ہے ۔ اس کو

 جائے گا  پر شائع کیا

حقاق کےاست  اسورک اور یسی فریمپال  

کی  اور الئن اور ٹاورز کی تعمیر کے لئے صرف عارضی استعمال نہیں ہو گا کٹیکے حصول کا ا نیہ زمونک چ

جائے گا. اس کے بجائے، منصوبے کے لئے استعمال نہیں کیا  کٹیکی حصول کا ا نیزم کے 1894-جائے گی 

کے واپڈا ایکٹ ، جو کہ روایتی طور پر پاکستان میں ٹرانسمیشن الئنوں کی  1958اور  کٹیگرافک ا یلیٹکے  1885

 ی لیٹتعمیر کے لئے استعمال کیا گیا ہے ، معاوضہ اور کےاستحقاق کے لئے قانونی فریم ورک فراہم کرتے ہیں. 

نہ ہی زمین کی  کے تحت ، ٹاورز کے لئے ضروری زمین کے مالک سے حاصل نہیں کیا جاتا اور  کٹیگرافک ا

. معاوضہ صرف مالک کی طرف سے کسی بھی ساخت ، فصل یا درخت کے لئے ادا کیا جاتا ہے جو لئے منتقلی کے



کی مالی امداد کے منصوبے عالمی بینک کی جانب سے اس عمل کی بنیاد پر  این ٹی ڈی سیزمین پر موجود ہے. 

گیا ہے ۔ تاہم ، اس معاملے میں نٹدک نے ٹاورز کے تحت  کے تحت ٹرانسمیشن الئنز اور ان کے ٹاورز کو انسٹال کیا

زمین تک کم رسائی کے لئے فراہم کرنے اور االؤنس پر اتفاق کیا ہے. استحقاق میٹرکس مندرجہ باال بحث کی اہلیت 

درآمد کے مسائل کی بنیاد پر تیار کیا  نقصانات کی نوعیت اور ٹیبل بی میں مجوزہ منصوبے کے عمل، کے معیار

 .تا ہےجا

 ٹیبل بی: استحقاق میٹرکس

 تفصیالت  متاثرہ افراد  معاوضہ کےاستحقاق 
نقصان کی 

 قسم

ہر ٹاور کے لئے )یہ ہوسکتا  روپے 1,120,000

ہے ، ایک مختلف قسم کے عوامل کی وجہ سے 

 ) ایک دوسرے ٹاور مقام پر مختلف ہوتی ہے

 

ٹاور نشستوں  زمین کے مالکان

 کے تحت زمین

زمین تک 

 رسائی میں کمی

متاثرہ ساخت اور سالواگیابلی مواد ، تخفیف اور  -

ٹرانزیکشن کے اخراجات سے آزاد دیگر فکسڈ 

اثاثوں کے لئے متبادل کی شرح میں نقد 

معاوضہ.  جزوی مستقل اثرات کی صورت میں 

باقی ڈھانچے کو بحال کرنے کے لئے مکمل نقد 

امداد ، ساخت کے متاثرہ حصے کے لئے متبادل 

 .قیمت پر معاوضہ کے عالوہ

متعلقہ متاثرہ افرادتمام   

 

 گھروں/ڈھانچے   

رسائی سڑکوں کی نگ اور گرڈ تعمیر ، سٹرنگ  -

وجہ سے اثرات کے لئے ایک سال )موسم سرما 

اور موسم گرما کے موسموں( کے لئے مکمل 

مارکیٹ کی شرح میں نقد رقم کی فصل. دیگر  

تمام فصل نقصانات اصل نقصانات کی بنیاد پر 

 .مارکیٹ کی شرحوں پر معاوضہ کیا جائے گا

 فصلوں  فصلوں متاثرہ  فصلوںمتاثرہ تمام

کے درختوں کے لئے ، معاوضہ درخت لکڑی  -

کے لکڑی کے مواد کی مارکیٹ کی قیمت پر ہو 

جائے گا. پھل درخت: درخت کی قیمت پر مبنی 

 نقد معاوضہ

 درختوں درخت متاثرہ  مالک درختوںمتاثرہ تمام

بزنس مالک: )میں( ایک سال کی آمدنی کے برابر 

عارضی   (ii نقد معاوضہ ، اگر نقصان مستقل ہے ؛

نقصان کی صورت میں ، نقد معاوضہ زیادہ سے 

زیادہ چھ ماہ تک کاروبار کی رکاوٹ کی مدت کے 

برابر یا تعمیر کی سرگرمیوں پر مبنی آمدنی کے 

نقصان کی مدت کو ڈھکنے. کارکنان/مالزمین: 

 ماہ تک  3کاروبار کے وقفے سے زیادہ سے زیادہ  

 OPL کم فی مہینہ میں ( 20,301 )لیول روپے

 سے کم اجرت کی تالفی کا معاوضہ ۔ 

 (بشمول)متاثرہ تمام

 راعت کے کارکنان

کاروبار یا 

روزگار کے 

عارضی یا  

 مستقل نقصان

 کاروبار/روزگار

تین ماہ کے لئے روزگار کے روپے  5,000  

اخراجات کا احاطہ کرنے کے لئے االؤنس کی 

 فی گھر( 60,903 )فراہمی روپے

عبوری نقل و حمل اور 

 روزی اخراجات 

نقل و حمل اور 

عبوری روزی 

 اخراجات

 تبدیلی جگہ

بحالی/متاثرہ ڈھانچے/سہولیات )یعنی سڑکوں ، 

آبپاشی کے نیٹ ورکس ،  پانی اور گندے پانی نیٹ

 .ورک( کی تبدیلی

سڑکیں اور نیٹ  متاثرہ کمیونٹی

ورکس کو 

 نقصان

کمیونٹی کے 

 اثاثے



 تفصیالت  متاثرہ افراد  معاوضہ کےاستحقاق 
نقصان کی 

 قسم

ایک وقت میں روزگار کی مدد کی  ایکمشت

( روزگار کی بحالی کی 60,903االؤنس )روپے 

حمایت کے اکاؤنٹ پر. تعمیر یا آپریشن کے دوران 

 .عارضی یا مستقل روزگار ، جہاں بھی ممکن ہو

غربت الئن کے  معاون متاثرہتمام 

 نیچے گھرانوں

کمزوری کا 

 معاون

مشاورت عمل کے دوران متاثرہ افراد کے ساتھ 

میں کمیونٹی سپورٹ پروگرام جیسے سڑکوں ، 

 کلینک ، مارکیٹ وغیرہ ۔

 متاثرہ کمیونٹی متاثرہ کمیونٹی

 سیدھ میںکی 

کمیونٹی سپورٹ 

 پروگرام

عارضی طور پر عالمی بینک کی آپریشنل 

 نفاذ  کے مطابق منصوبے کا پالیسیوں

غیر متوقع  متاثرہ افراد تمام

 اثرات

 نقصاناتنامعلوم 

 ادارہ جاتی انتظامات

کے منصوبے کی  ایلکے اندر قائم کیا گیا ہے اور ڈی ٹی این ٹی ڈی سی ( پی ایم یوایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ )

چیف انجینئر/پراجیکٹ پی ایم یو ڈیزائن ، خریداری ، اور تعمیر کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لئے الزمی ہے. 

خود   پی ایم یوکے نفاذ کے لئے ، کئی اداروں شامل ہو ج گے جن میں RAPڈائریکٹر کی سربراہی میں کیا جاتا ہے. 

کے اندر قائم کیا گیا پی ایم یو و ٹرانسمیشن الئن پروجیکٹ )ڈی ٹی ایل( داس (ESIC) ، ماحولیات اور سماجی اثر سیل

 ,، ڈیزائن اور تعمیر کے لئے ذمہ دار پروجیکٹ کنسلٹنٹس اس منصوبے کی نگرانی, متعلقہ سرکاری محکموںہے

 ہےشامل  اور دیگر ,متاثرہ

ESIC  اور قومی ریگولیٹری کے ساتھ ساتھ کے طور پر بھی ماحولیاتی ،  ہےشامل  ساتھ کےپی ایم یو پہلے ہی

کی حفاظت کی ضروریات کو یقینی بنانے کے لئے عالمی بینک سماجی اور دوبارہ آبادکاری پہلوؤں سے متعلق 

الزمی ہے. فی الحال ، اس وقت ہیڈکوارٹر میں صرف چار اراکین ہیں )یعنی ڈپٹی مینیجر ، سماجی اور ماحولیات: 

احولیاتی ، سماجی اور دوبارہ آبادکاری پہلوؤں کے لئے فوکل پرسنز ؛ اسسٹنٹ منیجر )سماجی(; اسسٹنٹ منیجر م

ئے تین )ماحولیات(; اور اسسٹنٹ مینیجر )پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت(. چونکہ ٹرانسمیشن الئن کی تعمیر کے ل

کے ماہرین کی ضرورت ہوگی ، میدان میں ہر نشستتوں کو کم از کم ایک اور دو  ESIC، معاہدوں یا بہت کچھ ہو گا

ایک یا معاہدے کے لئے. اس منصوبے کو اس پروگرام کے نفاذ کے لئے اس کی صالحیت کو مضبوط بنانے کے 

 .لئے مارکیٹ سے ان اضافی ماہرین کو کرایہ پر لے جائے گا

 شکایت کا ازالہ کرنے کا طریقہ کار 

کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اس بات کا یقین  این ٹی ڈی سی (GRM) یات کا ازالہ کرنے کا طریقہ کارایک شکا

کرنے کے لئے کہ متاثرہ گھرانوں کی شکایات اور شکایات کو ایک بروقت اور تسلی بخش انداز میں حل کیا جاتا 

ہیڈ   این ٹی ڈی سی ، اور( /COپی ایم یوپراجیکٹ کی سطح )) (GRM) ہے. دو درجے کی شکایت کا طریقہ کار

اپنی شکایات کو مخلوط )پراجیکٹ لیول( میں درج کریں گے ، جو تین افراد متاثرہکوارٹر لیول قائم کی جائے گی ۔

کی متاثرہ افراد کے ساتھ GRC ہفتوں کے اندر مسائل کو حل کرنے کے لئے سمجھا جاتا ہے ۔ منصوبے کی سطح

ہیڈکوارٹر ، الہور( سے رجوع کر سکتے ہیں اور  این ٹی ڈی سیکی صورت میں ، وہ اعلی درجے ) نیغیر اطمینا

اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اپنی شکایات اور  GRM .اس کے بعد قانون کی عدالت میں منتقل کر سکتے ہیں

 بق ہیں ۔پالیسی کے مطا عالمی بینک مزید اس کے حل کو رجسٹر کریں جو مقامی قوانین اور

عمل شیڈول اور بجٹ  آبادکاری عملی منصوبہ  

عملدرآمد شیڈول ، اس کے اندرونی اور بیرونی نگرانی ، تشخیص اور رپورٹنگ  RAPمجوزہ منصوبے کے لئے

کے نفاذ کا وقت مجموعی طور پر منصوبے کے نفاذ کے  RAP شامل ہیں.اتھ معاوضہ کی تیاری ، افشاء ، کے س

ملین امریکی  13.64)ملین روپے  2182.6آبادکاری کی عملی منصوبہ بندی پر الگت جائے گا ۔مطابق شیڈول کیا 



 ہے ۔  شامل  (ملین امریکی ڈالر 4) ملین روپے 640 منصوبہ ڈی ٹی ایل کے ساتھ کمیونٹی سپورٹ پروگرام ، ڈالر(


