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،  (SH)نڊا هالياو، س (MS)جي بندن مولچند شاهبندر ء  دريا وسنڌ

          ٻيھر تي ڪمن دوران متاثرين جي  (Indo)۽ انڊو  (BU)بگھاڙ اوچتو

 ي جو خالصومنصوب ي مختصرآباد ڪاري وار

 

 :پس منظر
 

 

 

 

 

 

 Sindh Resilience Project ايس آر پي بئنڪ جي مالي تعاون سان عالميسنڌ حڪومت 

(SRP)  مولچند شاھ بندر بندن جھڙوڪ  تحت سنڌو درياء تي اڏيل(MS)، نڊا ھاليا وس

(SH)  ،و تبگھاڙ اوچ(BU) .۽ انڊو بند جي بحالي جو ڪم شروع ڪري رھي آھي 

 Resettlement Policy (RPF) ٿيل خاڪي رآبادڪاري بابت منظو ٻيھر منصوبي جي

Framework  بئنڪ جي حفاظت وارين پاليسين جي روشني ۾ آبادڪاري واري  عالمي۽

 Abbreviatedمنصوبو  مختصر آباد ڪاري جو ٻيھرمتاثرين جي  اثرن کي حل ڪرڻ الء  

Resettlement Action Plan (ARAP)  ويو آھي. ھيوٺا 

 

 جو خاڪو۽ آبادڪاري واري پاليسي  انتظامڪاريماحولياتي / سماجي 

 

جي بحالي، پاڻي جي کوٽ وارن عالئقن ۾ ننڍا ڊيم  بندن ڪمزورتحت  SRP) (ايس آرپي

جي لسٽ ۽ ھنڌن کي حتمي شڪل نه  ذيلي منصوبنٺاھڻ ۽ آفيسن جي تعمير ڪئي ويندي. 

 قييطرکي اختيار ڪيو ويو آھي. ان  اصولي خاڪي ٺاھڻ واري طريقي ڪارھجڻ ڪري 

ري واري پاليسي تيار ڪئي وئي آھي. آبادڪا ٻيھر تحت ماحولياتي ۽ سماجي جوڙ جڪ ۽ 

 ،اثرن جي سڃاڻپ تي پوندڙ منفي ي ڍانچيمنصوبي سبب ماحولياتي ۽ سماجھن پاليسي ۾ 

 کي چونڊڻ جو طريقو مھيا ڪيو ويو آھي.ذيلي منصوبن انھن اثرن کي گھٽائڻ ۽ 

 

 

 

 جي درجه بندي ذيلي منصوبن

 

گڏوگڏ تعميراتي ٿي سگھن ٿا. ان سان  بي گھرتي عملدرآمد ڪرڻ سان ماڻھو ذيلي منصوبن 

جي ڀڃ ڊاھ، ڪچن دڪانن کي ھٽائڻ ۽ وڻن جو ڪٽجڻ شامل  نيڪمن جي ڪري جڳھ

 سٺي نموني اذيلي منصوبن يئته جآبادڪاري جو منصوبو جوڙيو ويو آھي آھي. ان ڪري 

جي ڪري وچولي  ذيلي منصوبن .جو خيال ڪري سگھجيھي سگھجن ۽ متاثر ٿيل ماڻھن ٺا

درجه بندي جيڪا ذيلي منصوبن جي  .آھينديشو ماحولياتي ۽ سماجي اثرن جو ا جي درجي
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ESMF/RPF  درجه جي لحاظ کانمعيار ڏنلB- ٻيھر ھاڻوڪوان ھوندي به  .يٿ ي۾ اچ 

جي اڀياس جي  نماحوليات ۽ سماجي اثر (ARAP) آبادڪاري جو مختصر منصوبو

 ARAP۾ اچن ٿا.  -Aدرجهجيڪي  آھي ي وئيجي الء  ٺاھذيلي منصوبي انھن رپورٽ 

ٺاھي وئي بئنڪ جي پاليسين جي روشني ۾ عالمي جي ھڪ الڳ رپورٽ  (ESIA)کانسواء  

 . آھي

 

 ٽائيم ٽيبلعملدرآمد جو 

 

آھي. عملدرآمد  ووييو جوڙ ٽائيم ٽيبلعارضي الء  ي جعملدرآمد ھن منصوبي تي  في الحال

 هنالء  جوڙيو ويو آھي جن جو ذڪر   جو منصوبو انھن متاثر ٿيندڙ ماڻھن جي مدد

ھم آھنگ سان  اعملدرآمد رٿتي )   (ARAP منصوبي هن ۾ ٿيل آھي.  (ARAP) منصوبي

جي رپورٽن کي  منصوبيمتاثرين جي مدد جو طريقو ۽  جنھن ۾شروع ڪيو ويندو.  ڪري

 منظرعام تي آڻڻ شامل آھي.الء   عوام جي

 

 مشاورت

  

ئن ھو يڪرڻ آھي ته جراهم فموقعوکي ھڪ  واسطيدارنمشاورت ڪرڻ جو مقصد عوام ۽ 

کي ڏئي سگھن ته منصوبي جي عملي اٿاري سگھن ۽ ڪا صالح يا مشورو پنھنجو آواز 

۽ عوام سان واسطيدارن  و تاثر پيدا ڪيو وڃي.ج ھنجائپنمنصوبي الء  پ ئن ماڻھن ۾يج

ئن يته جڪئي وئي آھي  پڻخيالن جي ڏي وٺ  عوام سان گڏجاڻيون ۽ .مشورو ڪيو ويو آھي

کي ماڻھن جي خدشن  .جي باري ۾ رايا ۽ خدشا سمجھي سگھجن منصوبيماڻھن جي 

غور آڻيندي ماحولياتي ۽ سماجي اثرن کي گھٽائڻ وارو منصوبو ٺاھيو ويو آھي ته ج  ئنيزير 

 ڪرائي سگھجي. مڃتاجي مدد سان سماجي ۽ معاشي بنيادن تحت ماڻھن کي عام  منصوبي

 اهم نتيجا. 

 ٺيان نتيجا ڪڍيا ويا آھن.يجي مطالعي مان ھ ARAP))  منصوبي هن

 

  ،دڪانن، گھرن، غير رسمي اڏاوتن جي گھٽ ۾ گھٽ ٻيھر آبادڪاري کي يقيني بنائڻ

ته جئين ماڻھن جي آمدني جا ذريعا متاثر  ھٽائڻکي گھٽ ۾ گھٽ  مذھبي عبادت گاھن

 .نه ٿين

  واڙا  2 ۽ ڪانجا ٺھيل د ڪاٺ 13ون مسجد 2جھوپڙيون،  2تحت  يمنصوب ھن

 گهرن وٽ آهي. 14جن جي مالڪي  ويندا. ھٽايا

 ۽ واپار زراعتمثبت اثر  جو بندن جي مرمت ڪرڻ سان ٻوڏون گھٽ اينديون جنھن 

 .ڪندڙ ماڻھن کي پوندو
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  وڻن جي واڍي جي ڪري پوندڙ منفي اثرن کي گھٽائڻ الء  ٺيڪيدار ذريعي ٻيھر وڻ

 پوکرايا ويندا.

  ھئي 2016-01-07 تاريخ  ڪٿ جي آخريجي ذيلي منصوبن تجويز ڪيل. 

 

 بجيٽ

ملين روپيا آھي. ھن تخميني  1.355تخمينو  وتي عملدرآمد ڪرڻ ج)  (ARAPهن پالن 

قيمت شامل آھي ان کان عالوه ھن جي  يجي معاوضجاين ٻين  ۽۾ متاثرن ٿيندڙ گھرن 

 . آھي شاملپڻ جو معاوضو ۽ ٻي جڳھ تي منتقل ٿيڻ  گذرسفر  ميني ۾خت

 

 

 

 

  جائزونگراني ۽ 

 

اندروني توڙي ٻاھر جي  جائزوجي نگراني ۽  منصوبيصاف ۽ شفاف عملدرآمد ڪرڻ الء  

جون ماھرن جي  جائزيماحوليات ۽ سماجي نگراني ۽  ان الء   .ڪئي ويندي ماھرن ذريعي

سنڌ  ۽ ڪنئبعالمي جون رپورٽون جائزي نگراني ۽  ڪيون وينديون.خدمتون حاصل 

  .ڪرايون وينديونوٽ جمع  اداريڳاپيل الکاتي جي  آبپاشي

 

 معاوضي جي مستحقن جا تفصيل

متاثرين سان عوامي مشاورت ڪئي وئي جنھن ۾ انھن چڱي ريت حصو ورتو ۽ منصوبي 

 جي متاثرين جي الء  پاليسي ۽ تفصيل ٺاھڻ ۾ مدد فراھم ڪئي.

 

ويو آھي. مستحق متاثرين جي ھيٺين ھيٺين ٽيبل ۾ نقصانن سان گڏ متاثرين جو تفصيل ڏنو 

ٽيبل ڏنل آخري تاريخ جي بنياد تي ٺاھي وئي آھي. ھيَء ٽيبل مختلف قسمن جي نقصانن ۽ 

 لڏپالڻ جا تفصيل فراھم ڪري ٿي جيڪي آدمشماري سروي دوران حاصل ڪيا ويا.

 عنوان تفصيل متاثرين معاوضو تخمينو
في چورس  روپيه 120

 فوٽ

 

متاثر ٿيندڙ گھر کي 

روپيه   5,0001/-رقم

-في مھينو ۽ ڪل رقم 

روپيه ڏنا  45,000/

 ويندا

متاثرين / خاندان جي 

 وگھر ۽ ملڪيت ج

  معاوضو

 ينان کان عالوه متاثر

 جي الء  گذر سفر

ٽن )جو خرچ  ڪرڻ

(مھينن جي الء    

ڪاٺ جون  ڪچيون آباديون 

 جھوپڙيون

گھر )جنھن ۾ ھڪ 

کان وڌيڪ 

۽ اڏاوت  ونجھوپڙي

(يھج  
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روپيه ھر  -/5,000 

متاثر ٿيندڙ ماڻھو يا 

 خاندان الء  

آمدرفت جي خرچن جي 

الء  گھربل رقم جي 

 گنجائش رکڻ

منصوبي جي 

ڪري متاثر 

 ٿيندڙ ماڻھو

عارضي گذر 

سفر ۽ آمدرفت 

 الء  

 لڏپالڻ

روپيه في چورس  120

 فوٽ

متاثر ٿيندڙ مسجدن جي 

 مرمت يا متبادل مسجد

ماڻھن جون گڏيل   مسجدون

 ملڪيتون 

 ڪڻڪ:

 1050ڪڻڪ جو اگھ 

 روپيه في مڻ

ڪڻڪ جي پيداوار 

ڪلو گرام 1367.85  

 قيمت   معاوضي جي

 روپيه -/35,906

 

 

 

 ڪمند:

ڪمند جي پيداوار 

ٽن جي ايڪڙ  20.95  

روپيه في  172/-قيمت 

 مڻ

-معاوضي جي قيمت  

في ايڪڙ 90085/  

 

 ڪيلو:

 1.71ڪيلي جي پيداوار 

 ٽن في ايڪڙ

روپيه في  1400قيمت 

 مڻ

معاوضي جي قيمت   

في ايڪڙ 59 , -/850  

 

 ڪپھ:

ڪپھ جي پيداوار         

 1.98 Bales في ايڪڙ    

 Baleفي  22950قيمت  

معاوضي جي قيمت  

 -/45,441 روپيه

منصوبي جو مدو يا ٻن 

فصلن جو معاوضو 

مارڪيٽ جي اگھ 

 مطابق

 

فصل جي نقصان جو 

ڪاٿو مارڪيٽ جي 

.اگھ مطابق لڳايو ويندو  

 پراجيڪٽ جا

متاثرين جنھن ۾ 

ڪچي آبادين 

وارا به شامل 

 آھن

بند جي تعمير 

دوران بند جي 

حدن ۾ بيٺل 

 فصل الء  

بيٺل فصلن جو 

 نقصان

 

 


