
)1(  

 

 
 

خیبر پختونخواہ کی مربوط سیاحت کو تشکیل دینے کے 
 کے ہ منصوب

 خالصہ عاملہماحولیاتی اور سماجی انتظامات کے ڈھانچے کا 
 

Khyber Pukhtunkhwa Integrated Tourism 
Development Project (KITE) 

 
(Executive Summary of Environment and Social 

Management Framework-ESMF)  

 
 

کے تحت بین اال   (MDTF)ملٹی ڈونر ٹرسٹ فنڈ خیبر پختو نخواہ لمی بینک اور حکومت عا
 خیبر پختو نخواہ  ہوئے میں التے کو استعمال کے  وسائل    (IDA)ترقیاتی ایسوسی ایشن قوامی 

 منصوبے کا آغاز کر رہی   ایک بڑھانے کے کو سیاحت کے نام سے ڈویلپمینٹ انٹیگریٹڈ ٹورزم  
ے قائم کیا گیا  کے لئدور  کرنے پسماندگی عالقوں کی پسماندہ  میں خیبر پختو نخواہ MDTF   ۔ہے
 کی مہم کا آغاز کررہا ہے۔عالمی بینک سیاحت کے فروغ  ۔ اس کے تحت ہے

 دینا فروغ کا مقصد سیا حت کو اور اس  پر مشتمل ہے ں بہت سی سرگرمیو  منصوبہ
ن، چترال اور گلیات( سمیت چار مقامات پر منعقد ہوں منصوبے کی سرگرمیاں   )کاالم، ناراہے۔

 ضلع سوات ، مانسہرہ ، چترال اور ایبٹ آباد میں واقع ہے۔ گی جو کہ بالترتیب 
تیار تحت  نصوبے کےم کو  (ESMP) ماحول اور معاشرتی انتظام کے ڈھانچہ موجودہ دستاویز

 ،  تخفیف کے لئے قوانین  ت کیموحولیاتی اثرات کے تجزیے اور ان اثرا  ESMFکیا گیا ہے۔ 
و تشخیص اور  گرانین ،کارکا طریقہ شکا یات دورکرنے   ، تی انتظامجاادارا  ،طریقہ کار
ضلع سوات میں چند اہم ثقافتی ورثہ  کی عمارات موجود ہیں جن کی کو واضح کرتا ہے۔ رپورٹنگ

  دیاگیا ہے۔تشکیل   (PCRMF) طبعی ثقافتی ورثہ کا انتظامی ڈھانچہ حفاظت کیلئے
 ذیل ہیں۔پر مشتمل ہے جو کہ مند درجہ  چار اجزاء   منصوبہ

 کی فعالیت اور مہم جوئی سیا حت شعبہ   : 1جزو    
 سیاحت کیلئے ماحولیاتی حکمت عملی اور قوانین کو تقویت دینا :  1.1ذیلی جزو        
 ار کو وضع کرناڈیٹا کے مجموعہ اور نگرانی کے طریقہ ک:    1.2ذیلی جزو        
 سیاحت کے منصوبے کیلئے اشیاء مہیا کرنے کی تشکیل:    1.3ذیلی جزو        
 کیلئے سیا حوں کے تجربہ کو بہتر بناناڈیجیٹل ٹیکنالوجی   :  1.4ذیلی جزو        

 بنیادی ڈھانچہ کی منصوبہ بندی اور ترقی  :  2جزو   
 کی فراہمیسیاحوں کو سہولیات :    2.1ذیلی جزو       
 وراثتی تحفظ:    2.2ذیلی جزو       
 سڑکوں  کی رسائی اوررابطہ کاری:    2.3ذیلی جزو       

 اور صالحیت کی تعمیر انتظامات منصوبے کے    :  3جزو   
 منصوبے کیلئے عمل درآمد اور ترتیب کیلئے امداد:    3.1ذیلی جزو       
 ماحولیاتی تحفظ:    3.2ذیلی جزو       
 زمین کے حصول اور دوبارہ آباد کاری کیلئے بجٹ:    3.3ذیلی جزو       

 ہنگامی واقعات کیلئے اقدامات  :  4جزو   
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الگوہوتے ہیں اور قومی قوانین منصوبے کے ماحولیاتی اور سماجی انتظامات کیلئے چند صوبائی 
جو کہ صوبے کی ۔ سب سے اہم ہے 2014جن میں خیبر پختونخواہ کا ماحولیاتی تحفظ ایکٹ 

بلند ترین مقام نظم وضبط کو برقرار رکھنے کیلئےماحولیاتی کسی منصوبے کے  ظامی حدود میںتان
 KP کے مطابق کسی ادارے کو تعمیراتی مہم کا آغاز کرنے سے پہلے  قانون  اس رکھتا ہے۔

EPA  ی ماحول کا جنگلی حیات اور حیاتدوسرے اہم قوانین میں  سے  اجازت نامہ  درکار ہو گا۔
 KP Forest)  کا قانون خیبر پختونخواہ فارسٹاور  (Wildlife & Biodiversity Act) قانون

Oridinance)ایکٹ ایکوزیشن لینڈآبادکاری اور زمین کی لین دین کیلئے  شامل ہیں۔   (Land 
Acquisition Act 1894)قانونی کردار ادا کرے گا۔ 
 ماحول کی تشخیصان میں  میں الگو ہوتی ہیں  جو منصوبے عا لمی بینک کی پالیسیاں 

(Environmental Assessment)  (OP/BP 4.01)  ، قدرتی رہن سہن (Natural 
Habitat)  (OP/BP 4.04) , فیزیکل کلچر ریسورسز  (Physical Culture Resources)  

(OP/BP 4.11) ازخود آباد کاری(Involuntary Resettlement)  (OP/BP 4.12)، 
  (Forest)  اور فاریسٹ ( OP/BP 4.10)  (Indigenous Peoples) نڈیجینس پیپلزا

(OP/BP 4.36)شامل ہیں۔ 
 

سوات ایک ۔ہے (2,309,570)ضلع سوات کی کل آبادی   کی مردم شماری کے مطابق 2017
سمندر سے سطح  سلسلے کے دامن میں واقع ہے جو کہ پہاڑی عالقہ ہے جو ہندوکش کے پہاڑی

ہے ضلع کا اہم دریا  دریائے سوات  ، ہے  عی بلندی پر واقکمیٹر 0006 سے رمیٹ 4500
زیادہ  کے دوران 2015سے  1991میں واقع ہے۔   3نمبر  منصوبے کا عالقہ زلزلہ کے زون ۔

 رتدرجہ حراریکارڈ کیا گیا جبکہ کم سے کم اوسط  Co(16.74(سے زیادہ اوسط درجہ حرارت 
  C)o3.22-(  النہ اوسط اجبکہ سریکارڈ کیا گیا(26.13mm)  ۔ ریکارڈ کی گئی ہے بارش 

اسکے عالوہ  کے سٹوپے شامل ہیں۔ تہندومہیں جن میں  موجودسوات میں کافی زیادہ ثقافتی ورثہ 
سوات اہم نباتاتی اقسام کا  ہیں۔موجودسیاحتی مقامات  جیسے ہوڈنڈ جھیل اور کندل جھیلمکاالم،

َ  مسکن ہے۔  ایک اندازہ کے مطابق ی قسم کی نباتا تی اجناس موجود ہیں۔ خیبر  90ہاں پر تقریبا
 پختونخواہ کے نم اور خشک جنگالت اہم جنگلی حیات کو ما حول فراہم کرتے ہیں۔ 

کاغان کی وجہ سے اہم  ی ضلع مانسرہ کووادہے۔ (1,556,460)ضلع مانسہرہ کی کل آبادی 
پر بلندو باال پہاڑوں کا غلبہ ہے۔ جن کی  سیاحتی مقام سمجھا جاتا ہے۔ ضلع مانسہرہ کی سرزمین

دریائے کنہار سے زیادہ ہے۔   m4500شمال میں  کہ تک ہے جب  (2000m)جنوب میں بلندی  
درمیانی میں واقع ہے جو (Zone-3) لحاظ سے  ضلع کا اہم دریا ہے۔ ضلع مانسہرہ زلزلے کے

تک زیادہ سے زیادہ  2015سے  1991 یت کے زلزلوں کو ظاہر کرتا ہے۔عسے شدید نو نوعیت 
 ریکارڈ کیا گیا ہے۔  -Co 3.91  اور کم سے کم درجہ حرارت  Co 15.03 اوسط درجہ حرارت 

لہ  میں ناران، اہم سیاحتی مقامات    ۔ریکارڈ کی گئییٹر ملی م  60.89جبکہ ساالنہ اوسط بارشیں
  ۔سیف الملوک  اور بابو سر ٹاپ ہیں جھیل لہ زار،

سیع قسم کی جڑی بوٹیوں ،  درختوں اور پودوں سے گھرا ہوا ہے۔ ناران اور اس ناران کا عالقہ و
کے گردونواح حیاتیاتی تنوع میں اہم ہیں جہاں وسیع اقسام کے جنگلی جانور، پرندے اور مچھلیاں 

 پائی جاتی ہیں۔
 پہاڑی سلسلوں سے گھری ہوئی ہےوادئی چترال ۔ ہے  (447,362)ضلع چترال کی کل آبادی 

پہاڑی ضلع میں متعد د تین بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے۔ ا شمار دنیا کے پہلے جس ک
کی پہاڑی سب سے بلند ہے  (Terichmir)سے بلند ہیں۔ تر چمیر میٹر  6000 چوٹیاں ہیں۔ جو

ضلع چترال زلزلے کے ہے۔ دریائے چترال ضلع کا اہم دریا ہے۔  (m 7000)جس کی اونچائی 
درجہ تک زیادہ سے زیادہ اوسط  2015سے لے کر  1991ہے۔  میں واقع  4  زون سے لحاظ

 ہے اور ریکارڈ کیا گیا  )-Co.364 ( جبکہ کم سے کم اوسط درجہ حرارت  )C)o17.98  حرارت
الش ویلی ،  چترال گول نیل پارک ، کی ہے۔ ریکارڈ کی گئیملی میٹر 54.85 ساالنہ بارشاوسط 

  شندولہ اور گرم چشمہ اہم سیاحتی مقامات ہیں۔ 
اور  Juniper  جو نیپر ،  Brichبرچ ،  willowچترال کے کچھ اہم پودوں کی اقسام ولو

  ، Walnutاخروٹ ، Mulberryجبکہ پھلدار درختوں میں ملبری  ہیں۔   Poplarپوپلر
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نایاب جانوروں کی چترال کو  شامل ہیں۔  Grapes اور انگور   Apple سیب ،   Apricotآڑو
  اور مارخور (Snow Leopard)  نسلوں کی وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہیں۔ برفانی  چیتا

دنیا کی نایاب جانور ہیں جو ہندوکش کے دور دراز کے عالقوں میں    (Markhore) پہاڑی بکرا
 پائے جاتے ہیں۔

ضلع ایبٹ آباد ایک پہاڑی عالقہ ہے۔ جوکہ زلزلہ ہے۔ (1,332,912) ضلع ایبٹ آباد کی کل آبادی
تک زیادہ سے زیادہ   2015سے   1991میں واقع ہے۔ دریائے ہارو ایک اہم دریا ہے۔   3زون 

نتھیا گلی ، خانسپور، جھیکا گلی اور کوزا گلی عالقے کے اہم  ۔C o26.12  درجہ  حرارات
 سیاحتی مقامات ہیں۔ 

 اور بارنگی  (Paldor) پلدور ، (Biar)بیار  ، (Deodar)دیودار اہم درخت کچھ گلیات کے
(Barangi)ہیں۔ چیٹر پائن Chirpine)،  کاؤ (Kao) جنگلی زیتون ،(Wild Olive)پھالئی ، 
(Phulai) ،  دھریک (Dhrek)   اور سنتھانے (Senetta) ہواہے۔ہر ے زیلی پہاڑیوں کو ڈھانپ

کھری ہوئی ہیں اور جھنڈ کی صورت میں پائی جاتی ہیں۔ جنگلی کتے یالی  زیادہ تر عالقے میں ب
 یوانات ہیں۔ ح اہم  ، نیوال، خرگوش و  پینگلوین

، سیاح، مقامی آبادی، کاروباری افراد، سیاحتی منتظمین، متعلقہ سر   (DOT)آف ٹورزم ڈیپارٹمنٹ 
تر جیحی  دار ہیں۔ ہ واسطکے اہم  منصوبے   (NGOs)کاری محکمے، صنعتیں اور این جی اوز 

راست  اداروں کو برا ہ ، مقامی کمیونٹی اور کاروباری  (DoT)،  اسٹیک ہولڈرمعیار کے مطابق 
اس منصوبہ سے مستفید ہونگے اور ان کا عالقے میں  کیا جائے گا، کیونکہ وہ براہ راست شامل 

 ۔ہے سب سے زیادہ اثرورسوخ 
وں اور عام عوام کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ تر کے مطابق، حصول دارڈھانچہ شراکت داری کے 

قیاتی کاموں پر عوام کے خیاالت اور خد شات کے بارے میں جاننے کے لئے مشاورتی اجالس ، 
عوامی مشاورت کے عمل کے نتائج میں اس  کئے گئے۔ ےثاحباجتماعی  مسکو پنگ سیشن اور 

ہ شامل ہے جس میں تعمیراتی منصوبے سے متعلق تشویش، خدشات، تجاویز اور خدشات کا خالص
پانی کی آلودگی  رسائی کے مسائل،  ، جامٹریفک  ، گردوغبارائل جیسےمرحلے میں عارضی مس
 مسائل شامل ہیں۔انتظامی میں خلل اور ذاتیاتثقافت اور لوگوں کی  میںاور طویل مدت  مسائل 

سکتے ہیں۔  پڑجی اثرات ماحولیاتی اور سمامنفی  متوقع لوگوں پر رانواس منصوبہ کے نفاذ کے د
سماجی مسائل اور لٰہذا ان اثرات کو اچھے انجنیئرنگ طریقے اپنا کر کم یا ختم کیا جاسکتا ہے۔ 

کم کیا جاسکتا اور منصوبے کی معلومات بتا کر اثرات کو وہاں کے مقامی لوگوں کو شامل کرکے 
ں کے لوگو میںجس کا حامل ہوگا  مثبت سماجی اثراتیہ منصوبہ بہت سے دوسری طرف ہے۔ 

 بڑھایا جاسکتا ہے۔ اور معیشت کو سیاحت سے زندگی  معیار 
اس منصوبے کی وجہ سے ممکنہ ماحولیاتی اور سماجی اثرات میں زمین کی کٹائی اور پہاڑ کی 
کٹائی، مٹی کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، شور کی آلودگی، زمینی پانی کی آلودگی، ٹھوس/تعمیراتی 

ماحولیاتی صحت اور حفاظتی مسائل ،  روزمرہ زندگی کے کاموں میں رکاوٹ  فضلہ کی افزائش، 
، پودوں اور درختوں کی کٹائی۔جنگالت اور ماحولیاتی نطام کو نقصان پہنچانے، صفائی کےمسائل، 
سیکورٹی کے مسائل، آگ کے خطرات، قدرتی خطرات اور جسمانی / قدرتی  مسائل کو نقصان 

 پہنچانا شامل ہیں۔
 شامل ہیں ات کے خاتمہ کیلئے درج ذیل تخفیفات ان اثر

گا کہ ما حولیاتی ، ثقافتی ورثہ اور اس بات کو یقینی بنا یا جائے  تمام مجوزہ سر گرمیوں میں •
کو کم کیا کی نشاندہی کی جائے اور معیاری ہدایات کے ذریعے ان کے خطرات  مسائل سماجی
 جائے۔

ہر ذیلی منصوبہ کا ایک مخصوص ماحولیاتی اور ماحولیاتی نشاندہی کے نتائج سے قطع نظر  •
 ہوگا۔ پالن   ESMP سماجی منصوبہ بندی 

بحالی کا ذیلی منصوبہ کے نفاذ کے دوران زمین کے حصول کی ضرورت پیش آئےتو مکمل  •
 تیار کیا جائےگا۔   (Abbrivated RAP)    مختصر بحالی کا منصوبہیا (RAP) منصوبہ 

جس میں زمین اور اثاثہ  کیا  گیا ہے۔ مرتب بھی  (RFP) ڈھانچہ یدوبارہ آباد کاری کا پالیس
 کی گئیں ہیں۔ اور دستاویزات کے لئے ہدایات شامل جات کے حصول معاوضہ 
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ماحولیاتی  ایسے ذیلی منصوبہ جات جن سے ماحول کو شدید خطرات الحق ہوں ان کے لئے •
 جائےگا۔  تیارکی (ESIA) اور سماجی اثرات کی جائزہ رپورٹ 

سماجی حکمت عملی اس بات کاتعین کرتی ہے کہ کس طرح ایک منصوبہ تمام حصول داروں کے 
بنانا اور  ساتھ بہتر روابط قائم کرسکتا ہے۔ سماجی حکمت عملی کا مقصد سماجی طور پر قابل قبول

خاص طور پرعورتوں کے مسائل اور منصوبہ سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے اور شکایات کے 
کا نفاذ ہے۔ اس منصوبہ کے بعد کے مراحل کی نگرانی اور   (GRM)ریقہ کار ازالے کے ط

 مشاورت  کا ڈھانچہ بھی پیش کرتا ہے۔
ESMF   ایسی تمام ممکنہ سر گرمیوں )ذیلی منصوبہ جات( کی شناخت اور اس کی درجہ بندی

تا ہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس آلہ کار کی شناخت کر ی سر گرمیوں ئطبکرتا ہے جن کے لئے 
مشاورت  ،  استعمال کیا جائے گالئے کیروک تھام جو کہ منفی ماحولیاتی اثرات کی تشخیص اور 

ورٹنگ اور نگرانی کے پتشخیص کی قسم، ر۔ کام آئے گا کے کی حد اور تفصیالت کی تشخیص 
  ESMF۔ ہو گایقینی بنانے کے لئے ضروری  کم کرنے کے لئے اقدامات کے عمل کواقدامات کو 

کی ضرورت، نگرانی اور ادارہ کی مضبوطی کے روک تھام  ماحولیاتی ذیلی پراجیکٹ کیمیں 
 طریقہ کار شامل ہیں۔ ازالےکا اور شکایات کے ڈھانچہ

ESMF   کی ضروریات ،  نگرانی اور اداراتی مضبوطی کا  چھان بینکی میں ذیلی منصوبہ جات
  34.8 کے نفاذ کی ممکنہ الگت  ESMF دھانچہ اور شکایات کے ازالے کا طریقہ کار شامل ہیں۔ 

سالہ عمل  5تخمینہ  غیر متوقع الگت شامل ہے۔فیصد  20ملین پاکستانی روپے ہے جس میں   
تیاری کی  IEEsاور   ESMPs پر مبنی ہےجس میں عملہ کی تربیت اور ے درآمدی دورانی

ولیاتی نگرانی کی ماحالگت  ، منصوبے کی مرکزی الگت میں شامل کی جائے گی۔  یہ شامل ہے۔
 میں شامل ہو گی۔ ESMPs الگت  مخصوص

ESMF  کے آخری ہفتے میں  گلیات ، چترال ،   2019کے دستاویز کی عوامی تشہیر جنوری
منصوبے کے حاصل داروں اور عوامی تشہیر میں کی گئی۔   کاالم اور کاغان )ناران( میں منعقد

ماحولیاتی اور لوگوں میں ۔  کیا گیا یں آگاہمنصوبے کے بارے ممتائثرہ افراد کو اکٹھا کرکے 
کتابچے  منصوبے کے  ں اورسماجی  حفاظتی دستاوایزات  کے خالصہ عاملہ کی کاپیا

(Brochure)  اور لوگوں ، شکایات اور تجاویزکو  سنا گیا  لوگوں کے تحفظات  تقسیم کیے گئے۔
 کو تسلی بخش جواب  دیا گیا۔

 

 


