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ڪا ۽ ڪوٽڙي گائيڊ بند تي ٻيهر آبادڪاري وسنڌو درياَء  جي ايم.ايس،بي.يو، پي.بي، ڪ
مختصر منصوبي جو خالصوجي   

 :خالصو

 
 پس منظر

ُمول چند.  ،بند )پي.بي(سنڌو درياء جي پناھ بگھاڙ  سنڌ حڪومت جو آبپاشي کاتو، عالمي بئنڪ جي مالي سهڪار سان
حفاظتي بندن جي بحالي ۽ ُانهن کي بهتر  بڻائڻ ۽ ڪوٽڙي گائيڊ بند  ڪوڪا بند، اوچتو ) بي يو(-بگهاڙ   بند، )ايم.ايس(شاهبندر

ڪم جي شروعات ڪري رهيو آهي. اِن  مقصد الِء ٻيهر آبادڪاري  حتالِء، قدرتي آفتن کي ُمنهن ڏيڻ جي منصوبي )ايس آر پي( ت
يعني ٻيهر آبادڪاري جي پاليسي جو هي  تيار ڪيو ويو آهي. منصوبي جو آر پي ايف)اي آر اي پي(  )جو مختصر عملي پالن

خاڪو، عالمي بئنڪ جي تحفظ وارين پاليسين جي روشني ۾ تيار ڪيو ويو آهي ته جيئن حفاظتي بندن جي بحالي جو ڪم ۽ 
 ُانجا نتيجا، عالمي بئنڪ جي مقرر ڪيل اصولن موجب حاصل ڪري سگهجن. 

 
 آر پي ايف( /ايف)اِي ايس ايم  جو خاڪوآبادڪاري جي پاليسي  سماجي انتظام ۽ ٻيهر ماحولياتي/

زور ڪمجي  سنڌو درياَء ڪيترائي قدم تجويز ڪيا ويا آهن. جن ۾  تحتڏيڻ جي هِن منصوبي )ايس آر پي(  قدرتي آفتن کي ُمنهن 
ماجي /سيماحوليات وارن ضلعن ۾ ننڍن ڊيمن جي اڏاوت شامل آهن.  صوبي جي پاڻي جي کوٽ۽ ، بهتري  جي بحالي ۽حفاظتي بندن 

منصوبي جي ُممڪن ( 1)ته جيئن هوترتيب ڏنو ويو ان الِء  (ESMP/RPF)۽ ٻيهر آبادڪاري جي پاليسي جو خاڪو جو خاڪو انتظام 
۽ ( 3)وڃن  ن کي گهٽ کان گهٽ ڪرڻ الِء ٰاپاِء ورتااثر( ممڪن 2۽ سماجي اثرن جي نشاندهي ڪئي وڃي )هاڃيڪار ماحولياتي 

  ڃي.و وُمنهن ڏيڻ جي اِن منصوبي )ايس آر پي( تحت، ذيلي منصوبن جي ُچونڊ ڪرڻ الِء معيار ٺاهيآخر ۾ سنڌ ۾ قدرتي آفتن کي 

 
 ذيلي/ننڍن منصوبن  جي درجه بندي

وي  )رائيٽ آف، ڇو ته منصوبي جي راهه ۾ ايندڙ زمين وٿي سگهي ٿ مسئلو تي عملدرآمد سان ٻيهر آبادڪاري جو نمنصوبذيلي 
عمارتن کي ڊاهڻو پوندو، رائيٽ آف وي ۾ رهائشي دائمي  ڪنهن حد تائين . سول ورڪ الِء پوندو اڏاوتن کي خالي ڪرڻو  يج (

وڍڻو پوندو، اِن الِء ٻيهر آبادڪاري جو  پڻ هٽائڻو ۽ رستي ۾ ايندڙ وڻن کي پڻ  ايندڙ ننڍي پئماني جي ڪاروباري اڏاوتن کي
آبادڪاري جا مسئال حل ڪري سگهجن ۽  متاثر ماڻهن ٻيهر رائيٽ آف وي  اندر مختصر منصوبو تيار ڪيو ويو آهي ته جيئن 

ذيلي منصوبن جي چونڊ جو طريقيڪار ايس.  هالئي سگهجي.سان طريقي کي پائيدار  ذيلي منصوبن ۽حفاظت ڪري سگهجي  جي
تحت تيار ماحولياتي چونڊ طريقيڪار( )عالمي بئنڪ جي   1جي جدول  (RPF)  آر.پي.ايف / (SRP, ESMF)اِي. ايس. ايم.ايف، آر.پي 

 امنصوبذيلي  ڪيجي ٿي. اچي( ۾ A-categoryتجويز ڪيل ذيلي منصوبن جي درجابندي پهرئين درجي ) ۾ جنهن جي نتيجي ،ٿيو
 ولياتيحاعمل درآمد سان گهٽ يا ِوچولي درجي جا م تيانهن جي ڪري جي درجه بندي موجب آهن تنهن  اِي ايس ايم ايف/آر پي ايف

 (ESIA)ماحولياتي ۽ سماجي اثرن جي جائزي  هڪ الڳعالوه هِنن منصوبن جي  پي کان .اي .آر سماجي اثر ظاهر ٿي سگهن ٿا. ۽ 
 آهي. ٿيل وٽ جمع عالمي بئنڪ  جيڪا پهريان ئي واري رپورٽ به ٺاهي وئي آهي
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 عمل درآمد جو مدو/رٿا

مل عمعاوضو ڏيڻ ۽ رهنمائي الِء هڪ متاثر ماڻهن کي تحت، نشاندهي ڪيل منصوبي سبب منصوبي عملي ٻيهر آبادڪاري جي 
عالمي بئنڪ جي تحفظ . پي( سان اي .آر)ٻيهر آبادڪاري جي عملي پالن ان سان گڏ  .متوقع شيڊول تيار ڪيو ويو آهي جودرآمد 

تاويزن ، منصوبي جي دس۽ طريقيڪار پاليسيمعاوضو ڏيڻ ۽ رهنمائي الِء ي متاثر ٿيندڙ ماڻهن کفراهم ڪرڻ واري پاليسي مطابق 
  آهي.شامل پڻ  پڌرائي عوامي جي

 
 صالح مصلحت/مشاورت

ي مشاورتمنصوبي سان الڳاپيل ماڻهن سان مشاورتي گڏجاڻيون ڪيون ويون. ماڻهن سان سان الڳاپيل ۽ منصوبي  نهماڻعام 
ٻيهر آبادڪاري جي ڪمن جي باري ۾ مقامي مقصد تجويز ڪيل متاثر ماڻهن سان گروپن جي شڪل ۾ ڳالھ ٻولھ جو  گڏجاڻين ۽

تي ماحولياتي ۽ سماجي اثرن کي گهٽ  شڪ ُشبهن  ڻ هو. ماڻهن طرفان ظاهر ڪيلا ڄاڻي سگههبرهواسين جا خيال ۽ شڪ شُ 
ڃڻ ممنصوبي کي سماجي ۽ معاشي بنياد تي عام ماڻهن الِء  ڪيو ويو ته جيئنمناسب غور کان گهٽ ڪرڻ جي رٿا تيار ڪندي 

هو ته الڳاپيل ماڻهن کي هڪ اهڙو پليٽ فارم ُمهيا ڪيو وڃي جتي ُهو پنهنجي شڪ  مشاورت جو اهم مقصد . جوڳو بڻايو وڃي
 ۽ منصوبنُشبهن جو ُکلي ڪري اظهار ڪري سگهن ۽ منصوبي جي عملي کي پنهنجي تجويزن ۽ صالحن کان آگاهه ڪري سگهن 

 ۾ گڏيل مالڪيَء جو احساس پيدا ڪري سگهجي. هنجي سرگرمي الِء، ُان
 

 اهم نتيجا
 هيٺ ڏجن ٿا.نتيجا  ڪيل اڀياسن جا اهم  آر اي پي هيٺ

  عبادت جڳهين ڪاروباري، رهائشياِن ڳالهه کي يقيني بڻايو وڃي ته منصوبي تي عمل درآمد سان مقامي رهواسين جي ،
 مخصوص تفصيل گهٽ کان گهٽ نقصان پهچي ۽ ڏهاِڙي جي ڪمائي جا وسيال گهڻو متاثر نه ٿين.گاهن ۽ ٻين عمارتن کي 

 هن ريت آهي؛
  37            ڍانچاڪاروباري 
  02نچا               ڍارهائشي   
 39       ل                    ڪ  
  لي الِء متعلقه ٺيڪيدار جي نقصان جي ازاي پهتل نچا آهن.منصوبي سبب وڻن ڪٽڻ ڪرڍا رهائشي 2ڪاروباري ۽  37هتي

 تجويز ڪيل آهي.جي رپورٽ ۾  ماحولياتي ۽ سماجي اثرن جو جائزو لڳائڻ ذريعي ٻيهر وڻ
  کيواري تاريخ مردم شماري جي شروعات  ماڻهن جيمتاثر /( آخري  تاريخcut of date )جيڪا هن ريت ٿي يوقرار ڏنو و .

 هئي. 
 

   2015ڊسمبر  25پي بي بند 
 2016فيبروري  4بند  ڪوڪا 
  2016فيبروري  5ايم ايس بند 
  2016فيبروري 7بي يو بند 
  2016جنوري  3ڪوٽڙي گائيڊ بند 

 
سرزمين جو  تي 2018مارچ  27( تي مليل راِء جي نتيجي ۾ نبند 5عالمي بئنڪ طرفان ٻيهرمختصر آبادڪاري جي عملي پالن )

معاوضي الِء اهل موجود تي  4/0ايم.ايس بند جي آر ڊي ڪرڻ هو ته  پڪ ھ جيدورو)فيلڊ وزٽ( ڪيو ويو. دوري جو مقصد ان ڳال
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  .شامل آهنسجد/امام بارگاھ ۽ اسڪول ڍانچن ۾ مانهن  جي مطابق ٿيل آهي. جي چونڊ اِي ايس ايم ايف/آر پي ايف ،ماڻهن

جي مها ٻوڏ ۾  2010 ان باوجود ،سال کان وڌيڪ پراڻي آهي 50مشاورتي گڏجاڻين ۾ ماڻهن ذڪر ڪيو ته امام بارگاھ/ مسجد  
مقامي   انهن امام بارگاھ ۽ اسڪول جي ٻئي جڳھ منتقليِء کان انڪار ڪيو  توڙي انهن کي معاوضو ڏنو وڃي.ي. هرمحفوظ 

هڪ نقطي تي راضي ٿيا  وڏن پاڻ ۾ گڏجاڻي ڪئي ۽ڳوٺ جي ماڻهن ذڪر ڪيو ته منصوبي جي عملي سان آخري مالقات کانپوِء 
امام بارگاھ ۽ اسڪول کي بغير ٻئي هنڌ منتقل ڪرڻ جي  ڍانچناڏاوتي  ڳوٺاڻن عملي کي گذارش ڪئي وڃي تهته منصوبي جي 

سان ڪيل مشاورت جي بنياد تي  ڳوٺاڻندوران هو مڪمل سهڪار ڪندا.  محفوظ بڻايو وڃي. انهن يقين ڏياريو ته تعميراتي ڪم
 انجينيئرنگ جا حل پيش  کي محفوظ ڪرڻ الِء ڍانچناڏاوتي  ڳوٺاڻن نڊيزائن سيڪشن وٽ بيان ڪيو ويو ج PISSCمسئلي کي 

 50ڇو ته پليٽ فارم آر ايل  ي.هآفوٽ اوچي  5جيڪا  آهي، ل. امام بارگاھ ۽اسڪول جي چوڌاري سرن سان چوديواري ڏنويا ياڪ
عمارت جي منتقلي  ريڪارڊ ٿيل آهي.  جيئن ته امابارگاھ ۽ اسڪول جيفوٽ  1.6تي آهي جتي ٻوڏ جي پاڻي جي سطح وڌ ۾ وڌ 

 رهندڙن کي ۾ . منصوبي جي ڪم دوران عمارتکي محفوظ ڪرڻو پوندو ممڪن نه آهي تنهنڪري  چوديواري جي ٻاهران الهين
 . سهڪار جو يقين ڏياريو آهياڏاوتي ڪم سبب ڪجھ ڏکيائيون پيش اچي سگهن ٿيون پر انهن پنهنجي مڪمل 

 
 بجيٽ

رائيٽ آف وي ۾ ايندڙ ۾ بجيٽ . اِنجو ڪاٿو لڳايو ويو آهيملين رپيا الڳت  4.533تي  (آر اي پي)عملي پالن جي ٻيهر آبادڪاري 
ُگذاري جو االئونس، لڏپالڻ/سفر جو االئونس ۽ ٻين االئونسن الِء پئسا رکيا ويا ي سان گڏ معاوض متاثر گهرن ۽ ٻين عمارتن جي

 آهن.

 
 جائزواي آر اي پي جي نگراني ۽ 

سرگرمين جي مدي اندر اندروني ۽  آهي ته منصوبي جيشفاف عملدرآمد کي يقيني بڻائڻ الِء ضروري سڌي ۽ ي جمنصوبي 
 هن رڪردگي جي الڳيتي نگراني ڪئي وڃي.عملي شيڊيول موجب ڪا جائزي جي ضرورت  ٻاهرئين ذريعن وسيلي نگراني ۽

مي عال ڪي منصوبي جي انتظامي ٽيم ۽جيواريون رپورٽون تيار ڪيون وينديون جائزي جي ضرورت منصوبي جي نگراني ۽ 
 حڪارجائزو وٺندڙ ماڻهو/صال/سماجي نگراني ۽ يماحولياتمنصوبي جي انتظامي ٽيم ان مقصد الِء  ،بئنڪ وٽ جمع ڪيون وينديون

جيڪي منصوبي جي ڊيزائن جي روشني ۾  منصوبي جي  اڳ ئي حاصل ڪري ورتيون آهن. جون خدمتون( ESMECs)ڪنسلٽنٽس 
 اثرن جي نگراني ۽ جاچ ڪندا. عملدرآمد جي

 

 معاوضي جي مستحقن جا تفصيل
 

متاثرن سان مشاورتي گڏجاڻيون ڪيون ويون ۽ انهن منصوبي جي عالئقي متعلق سٺي جوابي راِء ڏني. جن منصوبي جي حقداريِء 
   .جي حڪمت عملي ۽ حقداريِء الِء جڙيل طريقيڪار کي واضع ڪرڻ ۾ مدد ڏني

سان گڏ متاثرين جو تفصيل ڏنو ويو آهي. مستحق متاثرين جي هيٺين ٽيبل ڏنل آخري تاريخ جي بنياد تي هيٺين ٽيبل ۾ نقصانن 
ٺاهي وئي آهي. هيَء ٽيبل مختلف قسمن جي نقصانن ۽ لڏپالڻ جا تفصيل فراهم ڪري ٿي جيڪي آدمشماري سروي دوران حاصل 

 ڪيا ويا.
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حتوضا تفصيل  متاثر ماڻهو معاوضي جو حق  سراسري قيمت  

روپيا  120/   اسڪوائر فٽ 
( اسڪوائر فٽ  250ڇپر سائز  سراسري   

 طور گهر سائز/
 سراسري گهر جي مادي جو معاوضو 

  ماهوار/15,585 :روپيا
ڏنا ويندا    هر متاثر گهر کي 46755 روپيا 

6سراسري گهر جي سائز   

هر متاثر شخص/گهراڻي کي گهر جي 
والريل جڳھ/گهرو سامان ۽ ٻين اثاثن ۽  

ضايع نه ٿيدڙ سامان ، ڏي وٺ جو خرڇ 
مطابق  نقد معاوضو  ڏيڻ/ جزوي اثرن 
جي صورت ۾ مڪمل نقد جي ادائگي 
ته جيئن بچيل ڊهانڇي کي بچائجي. ان 

سان گڏ تن مهينن جو معاوضو اهڙن 
متاثرين کي ادا ڪيو ويندو جن جا گهر 

 منتقل ٿيا هجن.

غير قانوني 
 ڪاٺ جا ڇپر رهائشي

 گهر)هڪ کان وڏيڪ
ڇپر ٿي سگهن ٿا ( ۽ 

 تعمير

روپيا  125/ sq ft 
 بشمول  

  5,195  منتقلي جي قيمت / تعميري ڍانچو

جيترو وقت ڪاروبار رڪيو هجي ان 
الِء نقدي فائدو.نقصان ٻئي آهن عارضي 

 .يا مستقل 

غير قانوني 
 ڪاروباري تعميرون پڪا ۽ ڪچا رهائشي

5,19روپيا هر متاثر گهر ۽ ماڻهو کي   ٽرانسپورٽ جي خرچن الِء مناسب  
 معاوضو

ممڪن اثر هيٺ  
ايندڙ سڀئي 

 ماڻهو 

آمدرفت ۽ 
وقتي  گذران 

 جي قيمت
 منتقلي 

:ڪڻڪ  
ڪلو گرام 40/ 1،100قيمت     

ڪلو گرام. 1368هڪ ايڪڙ پيداوار   
37،306في ايڪڙ معاوضو   

 ڪمند:
ڪلو گرام 40/ 180قيمت   

مئٽرڪ ٽن. 20.95في ايڪڙ پيداوار   
93،598ايڪڙ معاوضو في   

 ڪيال:
ڪلو گرام 40في  1،455قيمت    

مئٽرڪ ٽن. 1.71في ايڪڙ پيداوار   
في ايڪڙ معاوضو    62,184 

 ڪپھ/ووئنڻ 
845،23قيمت في بالي   

بالي 1.98في ايڪڙ پيداوار   
 47,213 في  ايڪڙ معاوضو   

بندن جي بحالي دوران پيل اثرن سبب 
مارڪيت جي اگھ تي نقد ۾ ٻن  

يا منصوبي جي وقت مطابق فصلن/ 
 مڪمل معاوضو

فصل جي ٻين سڀني نقصانن الِء 
مارڪيٽ جي اگھ تي معاوضو ادا ڪيو 

 ويندو.

ممڪن اثر هيٺ 
ايندڙ سڀئي ماڻهو 

بشمول غير 
 قانوني رهائشي

تعمير وقت 
ڪم هيٺ ايندڙ 
زمين تي  بيٺل 
تمام فصلن الِء 

 الڳو
 
 
 

بيٺل فصلن جو 
 نقصان

 

 
 
 
 
 


