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ی کا   مںی بہ�ت
گ

 پروج�کٹ بج� � ترس�ل � کارکرد�

 خالصہ 
 

  
گ

ی کا منص��ہ) ہدف بنا�ئ گ�ئ ڈسکوز (جس کو ز�ل مںی عمل درآمد کر�ف وا� ا�جنسیوں ای ڈی ای آئئ ئپ (بج� � تقس�م � کارکرد� مںی بہ�ت
ف کو مضبوط اور جد�د بنا�ف مںی مدد فراہم کر� گا، جس �  ) کو ان � بج� � تقس�م � ن�ٹ ورک اور آپ��ش�ف  (آئئ ایز) کا نام د�ا گ�ا ��

ی اور ق  مںی بہ�ت
گ

ف کو کارکرد� ۔ نتی�ب مںی صارفںی
گ

ف ڈسکوز ح�درآباد  پاور ڈویژن اور     -وزارت توانائی   یہابل اعتماد فراہ� ہو پا�ئ � تںی
ک سپالئئ کمپئف (پ�سکو) کو منتخب ک�ا گ�ا ��  ک پاور کمپئف (میپکو)، اور �شاور ال�ک�ٹ سئٹ سپالئئ کمپئف (آئئ ایز)، ملتان ال�ک�ٹ ۔ یہ ال�ک�ٹ

ی بیوشن کو مضبوط بنا�ف � عالوە,   جد�د اور بہ�ت خدمات    پروج�کٹ ان ڈسکوز کو  فراہم کر�ف مںی مدد کر� گا۔ یہ ڻرا�سم�شن اور ڈس�ٹ
ل�ی ن�ٹ ورک، جزو    1ای ڈی ای آئئ ئپ � جزو    2� تحت لوڈ اڻھا�ف � صالح�ت کو بڑھا کر بج� � قابل اعتماد فراہ� کو �قیئف بنا�ف � 

نگ سسڻم کو ز�ادە نقصان وا� کچھ ف�ڈرز مںی  � ذر�� پروج�کٹ کچھ ز�ادە آمدئف مںی ای��ل بنڈ ف ) اور ڻرا�سفارمر مانی�ٹ ل کیبلز (اے ئب س�ی
اپ�ف اے ا�م آئئ پروگرام کا آغاز کر�ف /    \ ڈسکوز کو وسعت دی�ف    2۔  جزو  ا�سڻال کر� ڈسکوز � ما� عملداری کو بہ�ت بنا�ف مںی مدد کر� گا 

ا انتظام  بندی،  منص��ہ  بہ�ت  اثاثوں �  ئٹ اور  انفارم�شن سسڻم/آئئ  اور  ڻ�کنالو�ب  ت��ن  ل�ی جد�د   � بہ�ت کسڻمر �وس  اور  ف  آپ��ش�ف ور 
کچر تعینات کر�ف مںی مدد کر� گا۔  پروج�کٹ کا جزو   ف اور د�کھ   3انفراس�ٹ جد�د ت��ن آالت و سامان اور ت���ت � استعمال � ذر�� آپ��ش�ف

، آپ��شن اور د�کھ بھال � �گرمیوں � دوران حفاظئت کلچر کو بڑھا�ا بھال � ط��قوں کو بہ�ت بنا�ف مںی مدد کر� گا   جا س�۔   تا�ہ تعم�ی
ل�ی تکن�� مدد فراہم کر� گا۔ جزو   س�ک�ٹ   4ت���ت، مطالعہ، دستورالعمل � ت�اری، پائلٹ پروج�کٹس اور سپورٹ پروج�کٹ � نفاذ � 

۔مںی اصالحات � نفاذ اور س�ک�ٹ گورننس کو بہ�ت بنا�ف   مںی پاور ڈو�ژن/حکومت پا�ستان � مدد کر�ف � ل�ی ��
 

اور   ف شامل ہںی جو ترس�ل  اور صنعئت صارفںی ، زر�، تجارئت  ف ہںی جن مںی ر�ا��ش تمام بج� � صارفںی پراج�کٹ � مستف�د ہو�ف وا� 
۔ بج� � قابل اعتماد سپالئئ مںی اضافہ معا�ش تر

گ
�ت اور کارو�ار کر�ف مںی آسائف کا باعث ب�ف گا۔ خدمات � بہ�ت فراہ� � مستف�د ہوں �

پروج�کٹ ڈسکوز � ما� صحت کو بہ�ت بنا�ف اور مع�شت � د�گر شعبوں پر خ�چ کر�ف � ل�ی مال�ائت گنجا�ش پ�دا کر�ف مںی مدد � ل�ی یہ 
 کو  حکومت � تعاون پر انحصار کو کم کر�ف مںی ب� مدد کر� گا۔ منصو�ب � تر�ت � مقاصد مںی  

گ
بج� � فراہ� اور آپ��شنل کارکرد�

۔ اس ترق�ائت پروج�کٹ ی بیوشن کمپنیوں � شع�ب اور پاور س�ک�ٹ � اداروں � صالح�ت کو مضبوط  بہ�ت بنانا �� � مقاصد منتخب ڈس�ٹ
 : کرنا ہںی تا�ہ اصالحات کو نافذ ک�ا جا س�۔ اس منصو�ب � اجزاء کو مندرجہ ذ�ل طور پر ب�ان ک�ا گ�ا �� 

 

  گرڈ � قابل بھروسہ ہو�ن کو بہ�ت بنانا  - 1جزو 
 

) اور توانائئ � نقصان مںی ک� (ای ا�ل آر) � پروگراموں مںی �مایہ کاری  یہ جزو ڈسکوز � س�کنڈری ڻرا�سم�شن اور گرڈ (ا�س ڈی �ب
 بنا�ا جا س� اور تکن�� نقصانات کو کم ک�ا جا س�۔� ل�ی ما� معاونت کر� گا تا�ہ بج� � فراہ� � قابل بھروسہ ہو�ف کو بہ�ت 

 

ن اور 2جزو    مینجمنٹ کو جد�د بنانا: آپ��ش�ن
 

ف اور انتظا� افعال کو جد�د بنا�ف مںی   یہ جزو جد�د ت��ن آالت، ڻ�کنالو�ب اور انفارم�شن سسڻم کا استعمال کر�ت ہو�ئ ڈسکوز � آپ��ش�ف
 معاون ہوگا۔ 

 

 اور تکن�� مدد  : تعم�ی � صالح�ت 3جزو 
 

بہ�ت بنا�ف مںی مدد کر� گا جس مںی خاص طور پر  , ت���ت، صالح�ت � تعم�ی اور صن�ف تن�ع کو  یہ جزو ڈسکوز � صالح�ت کو بڑھا�ف 
۔ یہ منصو�ب � نفاذ مںی ب� معاونت کر� گا۔

گ
ف اور د�کھ بھال کو بہ�ت بنا�ف پر توجہ دی جا�ئ �  آپ��ش�ف

 

 : گورننس اور ادارە جایت اصالحات کا نفاذ  4جزو 
 

 پاور س�ک�ٹ مںی اصالحات � نفاذ اور س�ک�ٹ گورننس کو بہ�ت بنا�ف مںی معاونت کر� گا۔ 4جزو 
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 اسٹ�ک ہولڈر انگ�جمنٹ پالن 
 
�عئف اسٹ�ک ہولڈر انگ�جمنٹ پالن ماحول�ائت اور سما�ب انتظا� دستاو�زات مںی � ا�ک �� ج� نافذ کر�ف وا� ا�جنسیوں (آئئ ایز)،   

ک سپالئئ کمپئف (پ�سکو) �ف ت�ار ک�ا  ک پاور کمپئف (میپکو)، اور �شاور ال�ک�ٹ سئٹ سپالئئ کمپئف (ح�سکو)، ملتان ال�ک�ٹ ۔  ح�درآباد ال�ک�ٹ �� 
 

� تحت، عال� بینک � ماحول�ائت اور سما�ب ف��م ورک (ای ا�س ا�ف) � ای ا�س ا�س ل� بینک � ما� اعانت � چل�ف وا� منص��وں  عا
(اسٹ�ک ہولڈر انگ�جمنٹ اور انفارم�شن � انکشاف) اور ک� ب� متعلقہ قو� قانون � مطابق ا�ک اسٹ�ک ہولڈر انگ�جمنٹ پالن  10

)، او  ۔  ا�س ای ئپ کا مجمو� مقصد کار    قہ�� ازا� کا ط�   ات�سطح پر شکا  �  کٹ�پروجر  (ا�س ای ئپ ورت �� (�ب آر ا�م) ت�ار کر�ف � �ف
اور مشاورت � پور� منصو�ب � دوران ا�ک پروگرام � وضاحت کرنا  انکشاف  اسٹ�ک ہولڈر انگ�جمنٹ پالن �شمول عوا� معلومات �

۔    اور اس مںی ا�ک ط��قہ ��
گ

ا�س ای ئپ ان ط��قوں کا خا�ہ پ�ش کرتا �� جن مںی پراج�کٹ ڻ�م اسٹ�ک ہولڈرز � ساتھ بات چ�ت کر� �
، تاثرات فراہم کر سک  کار شامل �� جس � ، �ا پروج�کٹ اور پروج�کٹ � متعلق ک� ب�  ذر�� لوگ خدشات کا اظہار کر سک�ت ہںی �ت ہںی

۔  �گر� � بار� مںی شکا�ات کر سک�ت ہںی
 

 پروج�کٹ � اسٹ�ک ہولڈرز � تع��ف افراد، گرو�س �ا د�گر اداروں � طور پر � جائت �� جو: 
 
 

  کہا  بھی '  فریق  متاثره '  جسے (  ہے   امکان  کا  ہونے   متاثر  یا  متاثر   پر  طور  منفی  یا  مثبت  بالواسطہ،  یا راست  براه  ذریعے  کے  پراجیکٹ •
  اور ؛)ہے جاتا

 
')۔ انجن کو پروج�کٹ مںی دلچسئپ ہو سکئت �� ( • ف مںی وە افراد �ا گروە شامل ہںی جن � مفادات پراج�کٹ �   'دلچسپ ف��قںی

۔ ای ا�س ا�س  متاثر ہو سک�ت ہںی اور جو ک� ب� ط�ح � پروج�کٹ � نتائج کو متاثر کر�ف � صالح�ت رکھ�ت  � مطابق    10 ہںی
 : ف اقسام ذ�ل مںی ب�ان � گئئ ہںی  اسٹ�ک ہولڈرز � تںی

 

  ( الف )متاثرە ف��ق
ت  پراج�کٹ ای��ا آف انفلوئنس (ئپ اے آئئ ) � اندر موجود افراد، گرو�س اور د�گر ادار� جو پروج�کٹ � براە راست متاثر ہو�ئ ہںی (حق�ق

، اور جن کو اثرات   مںی �ا ممکنہ طور پر) اور/�ا ان � شناخت پراج�کٹ � وا�ستہ تبد�� � ل�ی سب � ز�ادە حساس � طور پر � گئئ ��
مںی ف�صلہ سازی مںی ق��ب � مشغول ر��ف �   ساتھ ساتھ تخف�ف اور انتظا� اقدامات � بار�ان � اہم�ت � �شاند� کر�ف �    اور 

/بج�  ف ورت �� ۔ اس پراج�کٹ � تحت یہ گروپ تینوں عمل درآمد کر�ف وا� ا�جنسیوں ، پراج�کٹ � عالقوں مںی انفرادی صارفںی �ف
ف  � حصول � متاثر ہو�ف وا� افراد، �ا د�گر ماحول�ائت اور سما�ب اثرات، اور پروج�کٹ � متاثر ہو�ف وا� ن�ب   استعمال کر�ف وا�، زمںی

۔   اداروں پر مشتمل ��

  -( ب ) د�گر دلچسیپ رکھ�ن وا� جماعتنی 
 

ا وە افراد/گروپ/ادار� جو پراج�کٹ � اثرات کا براە راست سامنا نہںی کر سک�ت ل�کن جو اپ�ف مفادات کو پراج�کٹ � متاثر ہونا سمجھ�ت �
۔ ای ڈی ای آئئ ئپ � تحت د�گر �کاری  خ�ال کر�ت ہںی اور/�ا جو ک� ط�ح � پروج�کٹ اور اس � نفاذ � عمل کو متاثر کر سک�ت ہںی

ا ۔ د�گر محک�  دائرە کار مںی آ�ت ہںی اس  ایز � ساتھ  ای ئپ  ، ر�ونیو � محک� ص��ائئ  لی�ب  ، آبپا�ش ادار� جی� کہ زراعت، جنگالت،  ور 
۔   ە شامل ہںی  دلچسئپ رکھ�ف وا� جماعتوں مںی متعلقہ این �ب اوز، مقا� � ا�س اوز، ا��ڈم�ا، م�ڈ�ا وغ�ی

 

  -( ج ) کمزور گرو�س 
 

کمزور حیث�ت � وجہ � ک� دو�� گروپ � مقاب� مںی پروج�کٹ � غ�ی متناسب طور پر متاثر ہو سک�ت ہںی �ا م��د   وە افراد جو اپئف 
، منصو�ب � ساتھ منسل� کمزور �ا �سماندە گرو�وں مںی شامل ہو   ، اور ان � ل�ی مشاورت اور ف�صلہ سازی �سماندە ہو سک�ت ہںی سک�ت ہںی

ف � عمل مںی ان � مساوی نم ۔ ل�کن ان مںی تینوں ڈسکوز � خواتںی ورت پڑ سکئت ��  کو �قیئف بنا�ف � ل�ی خصو� م�وف�ت � �ف
گ

ائند�
، بزرگ ف ، بزرگ مالزمںی ، � ئپ مںی اندروئف طور پر �ب گھر افراد ا�ر کوئئ ہںی ف ، پا�ستان مںی توانائئ � شع�ب � وا�ستہ خواتںی ف شہری،    مالزمںی

، معذور شہری، ف ۔ معذور مالزمںی  اقلیتںی اور ڻرا�س جینڈر لوگ شامل ہںی
 



4 
 

  
 

، راب� � ز�ان، ک� گروپ � رابطہ کر�ف � ذرائع � � کر دن � اس وقت تک جب   جب مختلف گرو�وں � ساتھ بات چ�ت � ط���ت
ور�ات اور تقاضوں کو ز�ر غور  ۔ وە دست�اب ہوں �ا مشغول ہو�ف � ل�ی ت�ار ہوں  تو اسٹ�ک ہولڈر � مخصوص �ف  ال�ا جانا چاہ�ی

 

 اسٹ�ک ہولڈرز � مشاورتنی 
 

وع � گئئ ت� جس مںی دسم�ب   وع مںی �ش ف اقسام � تفص�� اسٹ�ک ہولڈر میپنگ �ش �   2021اور جون    2020اسٹ�ک ہولڈرز � تںی
، ز�ادە تر مشاورت درم�ان ہو�ف وا� مشاورت � ر�نمائئ � گئئ ت�۔  و�ائئ امراض � وجہ � جسمائف دوری �   ور�ات کو د�کھ�ت ہو�ئ �ف

عم� طور پر منعقد � گئئ ت�۔ نافذ کر�ف وا� ا�جنسیوں �ف مختلف سطحوں پر اسٹ�ک ہولڈرز � ساتھ کام ک�ا اور انفرادی مشاورت، 
 ز�ر اہتمام ا�ک فورم مںی ب�  مشاورئت ورکشا�س کا انعقاد ک�ا اور پا�ستان ڈسکوز � ساتھ جنوئب ا�ش�اء صنف اور توانائئ � سہولت �

کت �۔ اس بحث کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کس ط�ح وی پاور کو پا�ستائف توانائئ � شع�ب مںی صن�ف مساوات اور فروغ دی�ف � ل�ی تنظ��  �ش
۔   تن�ع اور ا�سائف وسائل � اہداف کو حاصل کر�ف � ل�ی مؤثر ط���ت � فائدە اڻھا�ا جا سکتا ��

 

 : مشاورتانفرادی 
 

کت کر�ف وا� ڈسکوز �ف ادارە جائت اسٹ�ک ہولڈرز اور د�گر دلچسئپ رکھ�ف وا� اداروں � ساتھ انفرادی اجالس منعقد ک�ی جن مںی اپ�ف   �ش
گرڈ عالقوں مںی �گرم مقا� � ا�س اوز ب� شامل تھ�۔ مسائل � ا�ک وسیع ر�نج پر تبادلہ خ�ال ک�ا گ�ا اور ادارە جائت مشاورت مںی  

 ، سڻ�شنوں � آس پاس � نباتات اور حیوانات � توازن، توانائئ � موثر استعمال، بج� � کام � متاث��ن کو مناسب معاوضہ ادا کر�ف
و� ۔ مقا� � ا�س اوز اور این �ب اوز � ساتھ ان�ٹ ە پر توجہ مرکوز � گئئ  وز،صاف اور قابل تجد�د توانائئ � منص��وں کو فروغ دی�ف وغ�ی

ف � ساتھ مشغول�ت، شکا�ت � ط��قہ کار تک   � ذر�� مقا� دی� کمیونڻ�ی
گ

، پراج�کٹ � زند� ڈسکوز �ف ڻرا�سم�شن الئنوں � تعم�ی
ی آراء حاصل ل�ی سما�ب جائزوں � انعقاد � اہم�ت � متعلق تعم�ی ، لوگوں اور م��شیوں پر پروج�کٹ � اثرات کا اندازە لگا�ف �   رسائئ

۔ انہ ورت کںی وں �ف یہ ب� نوٹ ک�ا کہ ڈسکوز کو صحت اور حفاظت � خدشات پر غور کر�ف اور متعلقہ م�کانزم کو جگہ دی�ف � ب� �ف
ف � ساتھ ب� کام ک�ا۔ بن�ادی خدشات بج� � ط��ل بندش پر مرکوز  ۔ ڈسکوز �ف بن�ادی طور پر گرڈ اسڻ�شنوں � وا�ستہ کمیونڻ�ی ��

۔ اور اس � وجہ � مع ۔ ہںی  ا�ش مشکالت کا سامنا ��
 

 صنف: 
 

ک)، واڻر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ    27اس وقت وی پاور �    ک سپالئئ کمپئف (� ال�ک�ٹ ۔ یہ کرا�پ ال�ک�ٹ ز ہںی جن مںی � پانچ پا�ستان � ہںی پارڻ�ف
ز پا�ستان (بلیو ای   )، وومن انجین�ئ ئپ )، اور پختونخوا انر�ب ڈیولپمنٹ آرگنائ��شن اتھارئٹ (واپڈا)، وومن ان انر�ب پا�ستان (ڈبلیو آئئ ای ئپ

ا�ت داروں �ف  ۔ پا�ستان مںی �ش ف استفادە کنندگان � مدد کر�ت ہو�ئ کل   5551تک   2020-2019(ئپ ای ڈی او ) ہںی �گرم�اں  224خواتںی
۔ پچھ� سال، کووڈ   ، انہوں �ف پا�ستان مںی اب تک � سب    19مکمل � ہںی � بڑ� ورچوئل جاب فی�ئ � و�ائئ امراض � جواب مںی

�ائف �، جس مںی   ف کت � اور ایونٹ � ذر�� ن�ٹ ورکنگ �۔ پا�ستان مںی سب � بڑی کام�ائب � شع�ب سٹ�م آؤٹ   530م�ی طالبات �ف �ش
، برقراری اور پال�� اور ادارە جائت تبد�� پر توجہ � د�گر  ۔ پ�شہ ورانہ تر�ت عبوں مںی �گرم�اں ش  ر�ــــچ اور جاب آؤٹ ر�ــــچ �گرم�اں ہںی

۔  ر� ہںی

 مشاوریت ورکشا�س: 
 

خدشات اور تجاو�ز مںی ہر ڈسکو �ف اسٹ�ک ہولڈرز � را�ئ لی�ف � ل�ی ا�ک ورکشاپ ب� منعقد �۔ اس پل�ٹ فارم � ذر�� فراہم ک�ی گ�ئ   
ر د�گر پہلوؤں، نچ� سطح � اسٹ�ک ہولڈرز پودوں/درختوں پر ماحول�ائت اور سما�ب خطرات � انتظام، �ستیوں پر اثرات، ثقافئت ور�� او 

۔ د�گر خدشات,  بر�ت مقناط�� ف�لڈ � اثرا ت � ان پٹ کو شامل کر�ف اور ا�ک موثر اور قابل رسائئ �ب آر ا�م پر ب� توجہ مرکوز � گئئ
 � ق

گ
ف � حصول اور معاو�ف � ادائ�� ۔ زمںی ۔اور ڻرا�سم�شن الئنوں � ل�ی حفاظت پر غور ک�ی گ�ئ  انوئف ط��قہ کار پر ب� سواالت اڻھا�ئ گ�ئ

 

 اسٹ�ک ہولڈر انگ�جمنٹ پالن � مقاصد  
 

 :  اسٹ�ک ہولڈر � شمول�ت � پروگرام کا مقصد ��
 

ی تعلقات استوار اور برقرار  ل�ی ا�ک منظم اور جامع ط��قہ کار قائم کرنا؛ اسٹ�ک ہولڈرز � ساتھ تعم�ی اسٹ�ک ہولڈر � م�وف�ت � 
رکھنا؛ منصو�ب � ڈیزائن/عمل درآمد مںی اسٹ�ک ہولڈرز � خ�االت اور خدشات کو شامل کرنا؛ منصو�ب � من�ف سما�ب اور ماحول�ائت  

 کو بڑھانا۔    ماحول�ائت پائ�داری-اور سما�ب نا؛ اور، پروج�کٹ � قبول�ت اثرات کو کم کر 
 

 :  اسٹ�ک ہولڈر � م�وف�ت کو دو مراحل مںی تقس�م ک�ا گ�ا ��
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 پہال مرحلہ (پروج�کٹ � ت�اری): 
 

ور�ات کا پتہ لگانا؛ اس مرح� � دوران اسٹ�ک ہولڈر �    شمول�ت کا مقصد: ادارە جائت �ف
؛ منص��ہ بند �    گرمیوں/اصالحات � بار� مںی تمام اسٹ�ک ہولڈرز کو آ�اە کرنا؛ منصو�ب � ڈیزائن کو بہ�ت بنائںی
 پ�دا کرنا؛ اور، پراج�کٹ � �گرمیوں � سما�ب  

گ
ماحول�ائت پائ�داری کو بڑھانا جو پروج�کٹ � مختلف اجزاء � تحت تصور � -ہم آہن�

۔ ئ ہںی گ
� 

 

 نفاذ ): دو�ا مرحلہ (پروج�کٹ کا 
ف ، �سماندە/کمزور گرو�وں اور د�گر دلچسئپ رکھ�ف وا� جماعتوں � ساتھ    اسٹ�ک ہولڈر � وسیع شمول�ت اس مرح� � دوران ئپ اے پ�ی

۔ س�کشن 
گ

اس مرح� � دوران اسٹ�ک ہولڈر � م�وف�ت � ل�ی موضوعات � ا�ک مکمل فہرست فراہم کرتا �� اور ان �  4.3� جا�ئ �
� ل�ی متعلقہ ڻولز اور تکن�کوں � ساتھ پروج�کٹ � نفاذ � دوران ان کو م��د بہ�ت ک�ا جا�ئ گا اور حت� م�وف�ت � موضوعات،   انعقاد 

دنوں � اندر نظر ثائف شدە ا�س ای ئپ مںی پ�ش ک�ا جا�ئ گا۔ اسٹ�ک ہولڈر � م�وف�ت �   90ط���ت اور تعدد کو پراج�کٹ � تاث�ی �  
، �گر� � ڈیزائن/عمل درآمد � نوع�ت/رفتار، اس ف��کوئن�  

گ
پروج�کٹ � �گرمیوں (سہ ما�، دو سالہ �ا ساالنہ) مںی مختلف ہو�

اسٹ�ک ہولڈرز � ساتھ   ۔ ج�سا کہ  اس � مطابقت پر منح� �� اسٹ�ک ہولڈرز �  اور  اثرات  اور  اور ماحول�ائت خطر�  � سما�ب 
ف   ف اس � مطابق ک�ا جا�ئ گا جب ا�س ای ئپ کا جائزە ل�ا جا�ئ گا اور پروج�کٹ � تاث�ی � بعد اپ ڈ�ٹ مشاورت � جائت �� ان ڻائم الئ�ف کا تعںی

 ک�ا جا�ئ گا۔ یہ منص��ہ ا�س ای ئپ � خالف اپ�ف اسٹ�ک ہولڈر � م�وف�ت کا دو سال مںی جائزە � گا، اور یہ جائزە پ�ش رفت ر�ورٹ کا 
 اور ورلڈ بینک � ساتھ شی�ئ ک�ا جا�ئ گا۔ حصہ ہو گا ج� کالئنٹ مینجمنٹ 

 

 ام��� ڈالر )   100,000وسائل (تخمینہ ساالنہ ال�ت: 
 تجر�ب � بن�اد پر، ا�س ای ئپ � ل�ی بجٹ  

گ
وع � گئئ ا� ط�ح � مشغول�ت اور آ�ا� مہموں مںی پ�ش� حکومت پا�ستان � طرف � �ش

ل�ی �گر� � منصو�ب ت�ار ہو�ف � بعد تفص�� اخراجات کا ڈالر  ساالنہ منظور کر�ف � تج� 100,000تق��با�   ۔ منصو�ب � اجزاء �  �ز ��
 حساب لگا�ا جا�ئ گا۔ 

 

 انتظا� افعال اور ذمہ دار�اں 
، اور عملدرآمد � ل  �ی  ہر عمل درآمد کر�ف وا� ا�جن� پراج�کٹ مینجمنٹ یونٹ (ئپ ا�م یو ) � ذر�� منصو�ب � مجمو� انتظام، نگرائف

: منص��ہ بندی، ش�ڈولنگ اور کوآرڈین�شن (ئپ ا�س اینڈ �  ۔ ئپ ا�م یو  �ف چ�ف انجین�ئ � تحت چار س�کشن قائم ک�ی ہںی
گ

ذمہ دار ہو�
یوز ا�م    )؛ حصو� �؛ مال�ات؛ اور ماحول�ائت اور سما�ب (ای اینڈ ا�س )۔ ای ڈی ای آئئ ئپ  ب� ان ئپ ا�م یوز � ذر�� ال�و ک�ا جا�ئ گا۔ ئپ 

وں اور ماہ��ن � مدد حاصل  کو پروج�کٹ امپل�مینڻ�شن اینڈ من�جمنٹ سپورٹ کنسلڻنٹس (ئپ آئئ ا�م � ا�س ) اور د�گر انفرادی مش�ی
۔ وزارت توانائئ (پاور ڈو�ژن) ای ڈی ای آئئ ئپ � جزو 

گ
ورت ہو �  ج�سا کہ �ف

گ
� ل�ی عمل درآمد کر�ف واال ادارە اور پر�سپل ا�اؤنٹنگ  4ہو�

مںی  3تھارئٹ ہو گا۔ یہ منصو�ب �  �گرمیوں � انجام د� � نگرائف کر� گا اور متعلقہ اداروں � ساتھ تعاون کر� گا ج�سا کہ س�کشن ا
نگ کمپئف (ئپ ئپ ا�م �) وزارت توانائئ � ، مدد   ب�ان ک�ا گ�ا �� کہ ان � مؤثر تکم�ل � ل�ی پال�� � پہلو پر، پاور پالننگ اینڈ مانی�ٹ

گ
کر� �

۔ آزاد نظام اور مارک�ٹ آپ���ٹ (آ
گ

ئئ ا�س ا�م جبکہ ئپ ئپ آئئ ئب /ای اے ڈی ئب ,  آئئ اے اے  � متعلق کام کو انجام دی�ف � ل�ی ذمہ دار ہوں �
۔ ا  - او ) � ق�ام مںی این ئٹ ڈی � اور � ئپ   ، جو اس وقت مارک�ٹ آپ���ٹ کا کردار ادا کر ر�� ہںی

گ
�ک پروج�کٹ ای �ب  شامل ہوں �

�ڻجک ر�نمائئ فراہم کر� اور متعلقہ اداروں اور محکموں  ، اس�ٹ نگ کمیئٹ (ئپ ا�س � ) � تج��ز �� کہ وە ا�ک اعٰ� سط� نگرائف اسٹی�ئ
ل�ی    4� درم�ان خاص طور پر ای ڈی ای آئئ ئپ  � جزو   ل�ی اور عمو� و مجمو� طور پر پر پروج�کٹ � نفاذ �  ہم  � ہموار نفاذ � 

 
گ

۔ ئپ ا�س �  � صدارت س�کرڻری توانائئ ک��ں �  کو آسان بنا�ئ
گ

ان انر�ب پالننگ کم�شن، ئپ آئئ ئٹ � ، ڈسکوز اور ئپ  آہن� جس � مم�ب
ورت �  ل�ی موزوں �� اور �ف ۔ ئپ ا�س � � �شک�ل مقصد � 

گ
ا اور نجکاری کم�شن � نمائندے ہوں � ئپ ا�م � � � ای اوز اور نی�پ

 �   بن�اد 
گ

۔ ای اینڈ ا�س � کارکرد�
گ

۔ � ای او ئپ ئپ ا�م � , ئپ ا�س � � س�کرڻری ہوں � ف کو ب� شامل ک�ا جا سکتا �� پر د�گر ارا�ںی
۔ ئپ ا�م یو  � اندر، چ�ف  

گ
مجمو� ذمہ داری، �شمول ا�س ای ئپ � نفاذ، پراج�کٹ ڈائ��ک�ٹ (چ�ف انجین�ئ ڈیولپمنٹ) � پاس ہو�

، ڈیول ل�ی اپ�ف متعلقہ ماحول�ائت اور سما�ب انجین�ئ پمنٹ � تحت، آئئ ایز �ف پہ� � ای اینڈ ا�س � متعلقہ �گرمیوں کو منظم کر�ف � 
ت�ب ، اور متعلقہ قابل�ت اور تجر�ب � ساتھ بال�ت ۔ ا�س ا�س � � ��را� ا�ک ڈپئٹ مین�جر کرتا �� دو   س�ل (ای ا�س � ) قائم کر ل�ی ہںی

۔ مجوزە اسسٹنٹ مین�ج ورت � مطابق مستقبل مںی طاقت مںی اضافہ ک�ا جا سکتا �� ر، ماحول�ات اور سما�ب تر�ت � مدد کر�ت ہںی ۔ �ف
وری ہو گا۔ ا�س ای ئپ پر عمل درآمد اور  ل�ی ا�ک صن�ف ماہر ب� �ف ادارە جائت انتظامات � تحت، ہر ای ا�س �  ڻ�م کا حصہ بن�ف � 

   اپ ڈ�ٹ کرنا اسسٹنٹ مین�جر 
گ

ڈپئٹ مین�جر � نگرائف مںی ئپ ا�م یو مںی ا�ک اسسٹنٹ مین�جر ہو�ف � صورت   سوشل  -� ذمہ داری ہو�
، وە شخص ا�س ای ئپ کو نافذ کر�ف کا ذمہ دار ہوگا۔   مںی
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 شکا�ات � ازا� کا ط��قہ کار
اسٹ�ک ہولڈرز ات کو �قیئف بنا�ا جا س� کہ بورڈ بھر �  ای ڈی ای آئئ ئپ  تج��ز کر ر�ا �� کہ ا�ک مضبوط �ب آر ا�م قائم ک�ا جا�ئ تا�ہ اس ب

۔ ہر عمل درآمد کر�ف وا�  اڻھا سکںی ل�ی ا�ک سادە، قابل رسائئ اور موثر پل�ٹ فارم � فائدە   اپئف شکا�ات کو دور کر�ف اور حل کر�ف � 
ل�ی ا�ک �ب آ ۔ سما�ب اور ماحول�ائت اثرات � ا�جن� ای ڈی ای آئئ ئپ � متعلق شکا�ات اور شکا�ات کو دور کر�ف � 

گ
ر ا�م قائم کر� �

ل�ی پروج�کٹ � سطح پر شکا�ات � ازا� ک ل�ی ای ڈی ای آئئ ئپ  � تحت تمام ذ�� منص��وں �  ا پ�دا ہو�ف وا� شکا�ات کو دور کر�ف � 
ف ڻائرڈ ڈھان�� � ساتھ  ، �ب آر ا�م کو تںی قائم ک�ا جا�ئ گا۔ ا�ک مقا�، ئپ ا�م یو اور ڈسکو � سطح ط��قہ کار قائم ک�ا جا�ئ گا۔ ہر آئئ اے مںی

ل�ی مقا� سطح پر حل نہ ہو�ف وا� م��د مشکل معامالت کو حل کر�ف �  پر شکا�ات پر فوری مقا� ردعمل اور اعٰ� سطح � جائز� � 
ل�ی کہ پروج�کٹ مںی شامل تمام جغراف�ائئ ر  ۔ اس بات کو �قیئف بنا�ف �  ،  قابل بناتا �� سائئ اور متعلقہ انتظا� ا�ائیوں کا احاطہ ک�ا گ�ا ��

) ئپ ا�م یو � سطح  ii�ب آر ا�م  ہر متاثرە گاؤں/کمیونئٹ مںی شکا�ت � ازا� � فوکل پوائنٹس � ساتھ ا�ک مقا� م�کانزم قائم کر� گا۔ (
ف در�ب کا �ب آر ا�م ہر iiiاور (پر ا�ک شکا�ات ازالہ کمیئٹ (�ب آر �)، ج�سا کہ قابل اطالق اور مف�د ��  ) ڈسکو � سطح پر ا�ک در�ب �ا تںی

، شفاف اور  ل�ی ا�ک مقررە، ابتدائئ ف اور د�گر اسٹ�ک ہولڈرز � شکا�ات �  ذ�� پروج�کٹ � ای اینڈ ا�س � انتظام � حوا� � اے پ�ی
شکا�ات کو کمپلینٹ مینجمنٹ رجس�ٹ مںی مناسب ط���ت � منصفانہ حل فراہم کر� گا۔ ز�ائف �ا تح��ری طور پر موصول ہو�ف وا� تمام  

ل�ی ا�ک آسان و�ب پر مبئف نظام ت�ار ک�ا جا�ئ گا۔ ا�ر شکا�ت ک  و ان دستاو�زی اور ر�کارڈ ک�ا جا�ئ گا۔ اس � عالوە، شکا�ات وصول کر�ف � 
، تو شکا�ت کنندە  � پاس اپئف شکا�ت متعل ف درجوں پر حل نہںی ک�ا جا سکتا �� قہ عدالت مںی درج کر�ف کا اخت�ار ہوگا۔ �ب آر ا�م ، ک� تںی

ف � عدالت تک رسائئ پر پابندی نہںی لگا�ئ گا۔   ب� مرح� پر، اے پ�ی
 

 

 شکا�ات � ر�کارڈ اور دستاو�زات 
ل�ی    ل�ی شکا�ت � ڈیڻا ب�س کا انتظام کر�ف �  ا�ک �ب آر ا�م فوکل پوائنٹ کو  ہر آئئ اے موصول ہو�ف وا� تمام شکا�ات کا ر�کارڈ رکھ�ف � 

اڻھا�ئ  نامزد کر� گا۔ ڈیڻا ب�س مںی شکا�ت درج کروا�ف وا� فرد �ا تنظ�م کا نام ہوگا۔ شکا�ت � تار�ــــخ اور نوع�ت؛ کوئئ ب� فالو اپ اقدامات
؛ ح�سکو �ا د�گر متعلقہ ف��ق � طرف � نافذ کردە حل اور اصال� اقدامات؛ حت� نت�جہ؛ اور یہ ف  �صلہ شکا�ت کنندە کو کی� اور گ�ئ

 کب بتا�ا گ�ا۔ 
 
 

 نگراین اور جائزە 
ف مںی موصول    ل�ی مناسب اقدامات/� ئپ آئ�ی ۔ اس �  وری �� تب�� � جواب � تاث�ی اور شکا�ت � ط��قہ کار � نگرائف کرنا بہت �ف

۔ یہ  کام �ب آر ا�م فوکل پوائنٹ کر� گا۔  ہو�ف وا�، حل شدە اور بقا�ا شکا�ات � تعداد پر ماہانہ ر�ورڻنگ شامل ��
 

نگ اور ر�ورڻنگ  مانی�ٹ
 تا�ہ اس بات کو �قیئف  

گ
 اور اس � تجد�د � جا�ئ �

گ
بنا�ا جا  پراج�کٹ پر عمل درآمد � دوران ا�س ای ئپ مںی وقتا� فوقتا� نظر ثائف � جا�ئ �

، اور یہ کہ م�وف�ت � شناخت شدە ط���ت پراج�کٹ � سلس� مںی مناسب   س� کہ یہاں پ�ش � گئئ معلومات ہم آہنگ اور تازە ت��ن ہںی
۔ س�اق و سباق اور تر�ت � مخصوص مراحل ,پراج�کٹ � متعلق �گرمیوں اور اس � ش�ڈول مںی کوئئ بڑی تبد�� ا�س ای   اور موثر ر�ںی

۔ عوا� شکا�ات، انکوائ��وں اور متعلقہ واقعات �
گ

متعلق ماہانہ خال� اور اندروئف ر�ور�س، متعلقہ   ئپ مںی درست ط���ت � ظاہر ہو�
جا�ئ  اصال�/احت�ا� اقدامات � نفاذ � حیث�ت � ساتھ ذمہ دار عملہ � ذر�� جمع ک�ا جا�ئ گا اور پروج�کٹ � سین�ئ انتظامیہ کو بھ�جا 

، اس گا۔ ماہانہ خال� شکا�ات اور معلومات � درخواستوں � تعداد اور نوع�ت دونوں کا ان
گ

ل�ی ا�ک ط��قہ کار فراہم ک��ں � دازە لگا�ف � 
وع   ۔ پروج�کٹ � ذر�عہ سال � دوران �ش

گ
� ساتھ وە پروج�کٹ �  بروقت اور مؤثر ط���ت � حل کر�ف � صالح�ت ب� رکھ�ت ہوں �

:   � گئئ عوا� مشغول�ت � �گرمیوں � بار� مںی معلومات اسٹ�ک ہولڈرز کو دو ممکنہ ط��قوں �  پہنچائئ جا سکئت ہںی
 

 اسٹ�ک ہولڈرز � ساتھ پراج�کٹ � تعامل � متعلق اسٹینڈ اسڻون ساالنہ ر�ورٹ � اشاعت 
 

 

 � اشار�   ●
گ

۔ ) � ب� مستقل بن�ادوں پر پروج�کٹ  KPIs( کئئ کل�دی کارکرد�
گ

 � نگرائف � جا�ئ �
 

 
●    :  � جمع ک�ی گ�ئ ڈیڻا � بن�اد پر، یہ اشار� ہںی

گ
 باقاعد�

 

 مشاورئت اجالسوں � تعداد (ورچوئل) اور ماہانہ، سہ ما� اور ساالنہ منعقد ک�ی جا�ف وا� عوا� مباحثوں/فورمز � تعداد؛  ●
 

 عوا� مشغول�ت � �گرمیوں � تعدد؛   ●
 

 

 موصول ہو�ف وا� عوا� شکا�ات � تعداد (ماہانہ، سہ ما� اور ساالنہ) اور مقررە ڻائم الئن � اندر حل ہو�ف والوں � تعداد۔  ●
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