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ي کاتو( ڪٽر���ليئنس پروجي ڌ سن

)آبپا�ش  



 جي يمنڊ نڍجنگشاهي ۽ آري پير نن ر،كونك ي،ڻرمتياك ر،كسان ،ڻصابوس

 جو خالصو اٿ۽ سماجي انتظامي ر ماحولياتي

صوبائي قدرتي آفتن جي سنڌ آبپاشي کاتي ۽  سان بئنك جي مالي سهائتا  عالمي، حكومت سنڌ 

پروجيكٹ  نسيئسنڌ ريزيل سنڌ جي مختلف عالئقن ۾ ذريعيجي مدد ي کات انتظام كاري واري

سنڌو درياء جي جي عملي كمن ۾  حصيواري آبپاشي پروجيكٹ جي  ايس آر پي شروع كيو آهي.

جي پاڻي مينهن پاڻي جي کوٽ وارن عالئقن ۾ ۽ صوبي جي بهتري/بحالي بندن جي زميني موجوده 

جي پهرئين سال ۾ سنڌ  درآمدعمل جيمنصوبي  ايس آر پيشامل آهن. ننڍا ڊيم تعمير كرڻ  تي

ٿرپاركر ۾ جنهن  كري پئيتي عمل  يمنصوب يننڍا ڊيم ٺاهڻ ج 6 تي مينهن جي پاڻيحكومت 

 ،۽ كونكر تياڻي، ملير ضلعي ۾ كرمسانكر۽  ابوسڻص واري عالئقي ۾ كرضلعي جي ننگرپار

 .آريپر شامل آهن ن كوهستان ۾يئ۽ ڄامشوري ضلعي جي هيٺ جنگ شاهي ٺٹي ضلعي ۾

   ايس آر پي پروجيكٹ هيٺ تجويز كيل كمن جي ممكن منفي اثرن کي منهن ڏيڻ ال

ي ۽ ماحولياتجي تحت  جي تحفظ واري پاليسين بئنك عالمي ۽  نگهرج ضابطي جيصوبائي قومي/

جي  ذيلي منصوبنماحولياتي ۽ سماجي تجزئي جي چيك لسٹ تحت سماجي تجزيو كيو ويو. 

 ۽ياتي ماحولگهٹ کان وچٿري سطح جا جي كري ذيلي منصوبن كئي وئي. درجابندي ماحولياتي 

اها  ،جي معيار جي ٻئي درجي ۾ اچن ٿا ي اثر ٿي سگهن ٿا.  ان سبب ماحولياتي درجابنديسماج

ي وار درجابندي منصوبي ال تيار كيل ماحولياتي ۽ سماجي انتظامن جي خاكي (اِي ايس ايم ايف)

من ولياتي ۽ سماجي انتظاسبب ماحآهي. جنهن ٿيل کان منظور  بئنك عالمي۽  دستاويز تحت جڑيل آهي

 جيئن سنڌ ئي وئي تههرجن موجب تيار كمنصوبن جي گعالمي بئنك جي ٻئي درجي جي  ي رٿاج

 جي پهرئين سال منصوبي تي عملدرآمد ٿي سگهي.  پروجيكٹرزيليئنس 

ده عالئقن جي موجوجي  )  ذيلي منصوبني ايس ايم پياِ ( رٿا يماحولياتي ۽ سماجي انتظامن جموجوده 

د ۽ عملدرآم اهو منصوبي جي .ٿي يئبابت ڄاڻ ڏ صورتحال۽ ماحولياتي  معاشيسماجي ۽  حياتياتي، 

 اليا ختم كرڻ  اثرن کي كنهن حد تائين گھٹ  پوندڙ منفي ماحولياتي ۽ سماجيكم كار دوران 

 طريقيكار مهيا كري ٿو. 

ي حد ج ضلعي ۾ واقع آهن. كوهستان کيرٿر سنڌ جي كوهستان ۽ ٿرپاركر ن جا عالئقاذيلي منصوب

. نجبل آه چوڌاري ۽آهي تي مشتمل  نپٿريلي ٹكري۽  نزميني عالئقعالئقو آهي، جيكو  جابلو جو

 وادي جبل ۽ ٹكرين جي وچ واري جي آهي.وڻ ٹڻ بغير كنهن  حصو پٿريلو۽ جو مٿاڇرو سڌو  نجبل

جنهن سبب ان ۾  .سان سائي ٿي ويندي آهي همينهن ۾ گاه۾ جون کان آگسٹ تائين پوندڙ اونهاري 

نكرن ٿيون  يون نئيونسوين ننڍ كوهستان ضلعي مان فصل پوکڻ جي قابليت ظاهر ٿيندي آهي.

۽  نزمين کي پوسل ڏيڻ ال نئيجتي مقامي هاري ميداني عالئقن ڏانهن پاڻي وهائين ٿيون جيكي 

جا مقامي  يمنصوبي واري عالئق  پوکي سگهجن.فصلن  دا آهن ته جيئنكٹ هڻننڍين ڍنڍن کي 

كوهستان جي مختلف ۽  مٿاڇري کان هيٺ ۽ جر جو پاڻي استعمال كن ٿا زراعت الپڻ  رهاكو

ينهن ين مئتا نسال نتائين آهي. جيكڎهن ٻفوٽ تي کان ٹي سو پنجاهه  ان جي گهرائي سترعالئقن ۾ 



ندا سگھبه قسم جو فصل پوکي نه  جنهن جي كري مقامي ماڻهو كنهننه پوي ته جر سكي ويندو آهي 

ي پاڻ يجر جڊگهي عرصي تائين سان  جي تعميرڊيم  ي عالئقن ۾ تجويز كيل ننڍن. كوهستانآهن

ئي مال ال پيئڻ چوپاويجهن عالئقن جي كيل پاڻي  ذخيروڊيمن ۾  کي دستياب كري سگهجي ٿو. 

 وو جيكگھٹ كندشدت کي ٻوڏ جي جي پاڻي جي سهولت مهيا كري سگهي ٿو. اهو تعميراتي ڍانچو 

 بجلي ، لنك روڊعوامي سهولتن جهڑوڪ ان سان  پرکان بچائيندو لر ك نه صرف زرخيز زمين کي

 واري جي ذيلي منصوبي كوهستان .ٿيندا نقصان به گھٹ اآبادين ج ماڻهن جي  جي ٿنڀن ۽ مقامي

ملير  يجيك) جنگ شاهي 3ر (كونك )2كرمتياڻي ( )1(تجويز كيل آهن جيكي ۾ چار ڊيم عالئقي

 گھراڻا  256كل  ستان ريجن جاه. كويآه آري پير ڄامشوري ضلعي ۾) 4(۽  اٿ ن۽ ٺٹي ضلعي ۾ اچ

 .يكمن مان مستفيد ٿيندمنصوبي جي جي آبادي مرد ۽ عورتن  2520

زمين  کوٽ آهي ۽  عالئقي ۾ اچي ٿو، ان عالئقي ۾ پاڻي جي  غير آباد ريگستان واريٿرپاركر 

جنهن ۾ چوپائي  اڙيون آهن. زمين جو مکيه حصو گاھ سان ڍكيل آهيجهجي مٿاڇري تي ننڍا ٻوٹا ۽ 

عالئقي جا كجھ ٻيا اهم  يكڑار ۽ كمال ال لذيذ ۽ طاقتور چارو ٿئي ٿو. ٻٻر، ٹالهي، نم، ڄ

 آهن.  وڻ/جهاڙيون

جيكا جر جي پاڻي  آهي گهم ذيلي منصوبي واري عالئقن ۾ پاڻي جو اهم ذريعو موسمي 

جنهنكري  وڌي ٿو.  ۽ مٿاڇري تي ساوڪ جي تھ  ۽ جانورن جي چاري ال گاھکي اڀاري ٿي 

جي كجهه واري عالئقي جر جو پاڻي وڌي ٿو ۽ جانورن ال گاهه پيدا كري ٿو. ذيلي منصوبي 

و يندو ويکي مقامي فصل پوکڻ ال استعمال كٿيندڙ پوسل  پاڻي سببحصن ۾ مينهن جي 

 وري يا  آهي پوندووڃي ۾  اڳيان سمنڈجيكو  وهي ٿوين ۾ ئاڻي مختلف نآهي. مينهن جو پ

آهي. پيئڻ جي پاڻي جو  پوندو يوڃعالئقي ۾  جي  رڻي قبضي هيٺ كڇ وارهندستان جي 

ٽ وف 30کان  20 ٿرپاركر جي مختلف حصن ۾ رائيهگ يجانهن اهم وسيلو کوٹيل کوهه آهن 

مين کوٹي ٺاهيا ويندا آهن روايتي هٿرادو تال آهن جيكي زذريعو موسمي آهي. پاڻي جو ٻيو 

مهينن تائين  6کان  2مينهن جي پاڻي سان ڀريا ويندا آهن  اهي تال ي مينهن جي مند ۾ اه۽ 

۾ پڻ مدد كندا  تازو رکڻ۽ کوهن جو پاڻي   پاڻي مهيا كندا آهن. اهي جرجانورن ۽ انسانن ال

کان  2پاڻي ڀرڻ ال پنهنجي ڳوٺن کان اٹكل  نتالئن ما سراسري موجوده زميني آهن. عورتون

ويا آهن.  تجويز كياننڍا ڊيم  2۾ ريجن نگرپاركر نيٹر تائين پنڌ كري وينديون آهن. كلوم 3

. نگرپاركر ۾ آهننٻئي ڊيم ٿرپاركر ضلعي جي تعلقي  ڊيم. اهي سانكرڊيم ۽  ابوسڻص)  1(

قامي م تجويز كيل ٻئي ڍانچا پيئڻ جي پاڻي جي کوٽ جو مسئلو حل كندا ۽ كنهن حد تائين

۾ كل  ريجنگھڻي وقت ال موجود هوندو. ٿرپاركر سال ۾ ماڻهن جي پيئڻ ال مٺو پاڻي به 

 فائدو حاصل كندا. ون شامل آهن منصوبي جي كمن مانمرد ۽ عورت 1211گھراڻا جنهن ۾  160

 ينهن م(ئيون ۽ ناال نبل نه آهي ڇو ته ركابه خانگي زمين گھ جيئن ته ذيلي منصوبن ال

کي  نهن  عمارتك تنهن كري نه حكومت جي ملكيت آهن  )/وهكرادريا واراجي پاڻي 

ھٹ گ ته ذيلي منصوبا . جيئننه ئي كنهن کي منتقل كرڻ جي ضرورت ٿيندي ۽ ڊاهيو ويندو

خانگي يا سركاري غيرآبادزمين  ۽ آبادي پکڑيل آهي. ان هوندي به عالئقن ۾آهن نآبادي وار



 مزدورن جي نٻاهري ،سامان جي نيكالي عارضيجي تعمير/ كيمپ سبب وقتي استعمال جي

روزگار سان جڑيل صحت  مزدورن ۽ ڳوٺاڻن جا  ،گند كچرونقصان، رهائشي  اچڻ، پوک جو

 ن سبب سماجي ۽ ماحولياتي اثر ٿي سگھن ٿا. مسئل ۽ حفاطت جي

 

 هوا جي آلودگي، گوڙ ۽ ڳوٺاڻن جي وسيلن جي ن جيئنتعميرات سان الڳاپيل اثر 

ذيلي ه تگھٹ كيو ويندو. وڌيك  کِي احتياطي اپائن جي مناسب عملدرآمد ساناستعمال  صحيح

لياتي جي ماحو نباتات ۽ حيوانات عالئقي جي منصوبي واري و ٺهڻڊيمن ج بن هيٺمنصو

ك جيتوڻي بهتري اچي ويندي. تائين هلڻ سانتبديل نه كندو. البته ڊگھي عرصي  کيحالتن 

 كري.  عملال ضروري آهي ته رپورٽ ۾ هدايت كيل اپائن تي سختي سان ٺيكيدار 

 

گاڏين ۽ مشينن مان دونهين جي اخراج کي   ي سگهجي ٿو جيئنممكن منفي اثرن کان بچ 

 وارن دٻائڻال آواز  کا بچڻڳري مشينن جي شور  ،جاچ ۽ سار سنڀال  ال مناسب ڻگهٹائ

جي منفي اثرن کان تعميراتي كچري پاڻي ڏيڻ،   کي، كچن روڊن جو استعمال مفلرن/اوزارن

پاڻي جي آلودگي تي ضابطو ، ڻضابطو آڻ جلدي هٹائڻ ذريعي جي مناسب سنڀال ۽بچا ال ان 

 فائيصسائيٹ تي پاڻي جي ضايع ٿيل  سبب آڻڻ ال پاڻي کي مناسب طريقي جمع كرڻ ۽ تيل

امل شمناسب طريقي ۽ مسلسل ضايع كرڻ ال گڎ كرڻ    جي گندگي کي رهائش /ٹريٹمنٹ،

 آهن.

صحت ۽ حفاظت جي مسلسل چكاس يقيني بڻائي ويندي ته جيئن   روزگار سان الڳاپيل 

ڏني ويندي، صفائي جا آگاهي کي  نمزدورن ۽ ڳوٺاڻ بيمارين ۽ حادثن کان بچيو وڃي.

ڻ، رسهولتون مهيا كمناسب ، صفائي جون اجا طريق انتظام ۽ بچا،  هنگامي طريقيكاراپاء/

يان ب . ماحولياتي ۽ سماجي انتظام جي رٿا ۾ڏنا وينداجو پاڻي ۽ كچري دان مزدورن کي  ئڻپي

 جي ماحول تي ظاهري، ين جي عالئقذيلي منصوب کانپو جي اجراء كيل احتياطي اپائن 

ثر اتي مثبت ا ان بجاونه ٿيندا. اثر كمعاشي كي خاص منفي ۽ ديرپا  حياتياتي ، سماجي ۽

 ترقي ٿيندي.پائيدار عالئقي ۾ هوندا جنهن جي نتيجي ديرپا جيكي  ٿيندا 

مخصوص طور ادارن طرفان كيل انتظامن جهڑوڪ اثر گهٹائڻ ال  ان سان گڎ هي 

، عملي جي صالحيت وڌائڻ ۽ فيلڈ اسٹاف کي احتياطي اپا وٺڻ ۽ انهن جي نگراني كرڻ 

ي بابت بيان كر شكايتن جي ازالي جو طريقيكار ۽كاٿو عمل درآمد ۽ قيمت جو  ڏيڻ،سکيا 

مقامي ماڻهن  خاص طورواسطيدارن ماحولياتي ۽ سماجي انتظام جي رٿا جي حصو هوندي ٿو. 

 .كئي وئيمشاورت  سان

 

 اها .كئي ويندينگراني ظتي فاحعملدرآمد جاچڻ ال  باقاعده ۽ پراثر  اثرن گهٹائڻ جي رٿا جي

ماحولياتي ۽  ،سطح تي ) جيپي ايم ٹيمنصوبي جي انتظامي ٹيم ( ٿيندي،  سطحن تي 3

اني نگر حفاظتياثرن گهٹائڻ ال منصوبن تي صحيح نموني عملدرآمد ٿيڻ جي سماجي ماهر 

فيلڈ جي سطع تي ٻيون روزانه منصوبي جي عالئقي جو دورا كندا.  ۽ بڻائيندا يقينيکي 



نگراني كندو، ۽ ٹيون مسلسل (پي،آئي،ايس.ايس.سي)  عملوو كنسلٹنٹ ج صوبي جيمن

 ( تنظامن جو يونٹاماحوليات ۽ سماجي  منصوبي جي انتظامي ٹيم ،پي،آئي،ايس.ايس.سي ۽ 

 اهيم ماهوار، ٹهتي عملدرآمد بابت   پالني ماحوليات ۽ سماجي انتظامن ج ،اِس.ايس.ايم.يو) 

 رپوٹون ٺاهيندا. ن۽ ساليانو

 

منصوبي ۽ موجوده اي ايس ايم پي کي عمل ۾ آڻڻ جي سڄي ذميداري پي ايس آر پي  

اڳواڻي پروجيكٹ ڊائريكٹر كندو. پي ايم جنهن جي  م ٹي، سنڌ آبپاشي کاتي تي اچي ٿي،اي

جيكو ٹيم اندرئي ٺهيل آهي.  كندو سهكار سان ماحولياتي ۽ سماجي انتظامن جو يونٹٹي 

  جو ذمو ڏنو آهي. نگرانيميراتي کي پڻ تع سپي ايم ٹي منصوبي جي كنسلٹنٹ

ل آهن جيكي اي ايس ايم پي جي ۾ ماحولياتي ۽ سماجي ماهر شام پي آئي ايس ايس سي

تعميراتي ٺيكيدار وٽ ماحولياتي ۽ سماجي آفيسر هوندا آخر ۾ . ي كنداعملدرآمد جي نگران

۽ اي ايس ايم پي ۾ موجود ٻين واضع كيل گهرجن  طريقيكار ڻ وارنائاثرن کي گھٹ جيكي 

  مخصوص شرط شامل كيا ويندا.  تعميراتي معاهدي ۾ تي عملدرآمد كرائين.ان مقصد ال

م ماحولياتي ۽ سماجي نگراني ۽ جائزي جا كنسلٹنٹ پڻ شامل كيا ٹي مئنجمنٹ روجيكٹ پ

  .رجي نگراني كندا خاتصديق ۽ ذيلي منصوبن جي سرگرمين جي آهن جيكي ٹين ڌر بڻجي 

يا انهن  ٹباوڻ ك 56ڊيمن جي تعمير ال اٹكل  6مٿي ڏنل اهو اندازو لڳايو ويو آهي ته  

 وپيهملين ر 0.28دفعا وڌيك وڻ پوکڻ ال  5کان  موجوده وڻنجي جڳهه تبديل كئي ويندي. 

روپين   44،308،440/- جيكا روپيه رکي وئي آهي. 1000جنهن ۾ هك وڻ جي قيمت / خرچ ٿيندا

 يرکي وئ بجيٹي عملدرآمد ج ال جيرٿا ي شامل كندي  ماحولياتي ۽ سماجي انتظامن جي ک

 آهي.  


