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 خالصو

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

ڌ אيم אي) ذريعي، سنپي ڊي -جمنٹ אٿارٹييٹر مينسكرڻ جي باאختيار صوبائي אدאري (پرאونشل ڊزאس
אيس -پروجيكٹ (قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ جي منصوبي يلنيسحصن ۾ سنڌ ريز مختلف صوبي جي

 آرپي) جو آغاز كيو آهي. 
 

אيس آرپي جي آبپاشي شعبي بابت ٺوس كمن ۾، سنڌو درياھ جي موجوده كچن بندن جي ٻيهر 
ڊيمن جي تعمير شامل آهي.  تي بحالي/بهتري ۽ صوبي جي آبي کوٽ وאرن عالئقن ۾ برساتي پاڻي

אيس آر پي تي علمدرآمد جي ٻئي سال ۾، سنڌ حكومت، سنڌو درياھ جي سڳيون مٹياري (אيس אيم) 
 بند جي مرمت ۽ سڌאري جو كم كندي.

   
  الڳو ٿيندڙ قانون ۽ حفاظتي אپاُء 

۽ אوپي/بي  12..4، אو پي/بي پي 4.01جنهن ۾ אوپي/بي پي  عالمي بئنك جي حفاظتي אپاُء وאري پاليسي
جي قومي/صوبائي ضابطن  1997تحفظ ماحول حكومت پاكستان جي אيكٹ  ۽شامل آهن،  7.50پي 

  جي بجا آوري تحت:
توقع آهي ته אمكاني אثر فقط אڏאوت وאري عرصي ۽ هك سال کان به گھٹ عرصي تائين هوندא. ذيلي 

مثبت אثر پوندא ۽ سنڌوندي جي بندن ۾ گھارא پوڻ، آبادين، زرعي زمينن، منصوبن جا ڊگھي مدي ۾ 
بيٺل فصلن ۽ گذرسفر جي وسيلن جي ٻڎڻ جا אمكان گھٹ ٿيندא. تنهنكري، אي אيس آئي אي کي 

 جي مطابقت سان تشكيل ڏنو ويو آهي.  4.01عالمي بئنك جي אوپي 
  

אنهي سلسلي ۾ وڌيك אهو ته، سنڌوندي جيكا هك عالمي آبي رستو آهي، تنهن ۾/سان لڳو لڳ 
مطابق سرאنجام ڏنا ويندא. تنهن هوندي به، ذميوאري  7.50تجويز كيل كجھ كم، وאٹر ويز אوپي/بي پي 

ڏنل ٹيم אڳوאڻ، نوٹيفيكيشن کان ڇوٽ حاصل كندو. الڳو ٿيندڙ مکيه قانونن تي هيٺ بحث كيو 
 و آهي. وي
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  ) 2014سنڌ جو ماحولياتي تحفظ وאرو אيكٹ (
هن אيكٹ جو ماحولياتي دאئره كار، هوא، پاڻي، مٹي، گوڙ يا شور سان گڎوگڎ هاڃيكار ُفضلي کي 
ٺكاڻي لڳائڻ آهي. هي אيكٹ، حياتياتي قسمن، جانورن جي پناهگاهن، ٻوٹن جي جانورن جي تنوع، 

وسيلن، موجود هوא جي معيار خاطر ماپا ٺاهڻ، ماحولياتي ٻيهر ورجائي نئين سر حاصل ٿي سگھندڙ 
ٹرאئبيونل جوڙڻ، ماحولياتي مئجسٹريٹ مقرر كرڻ، אبتدאئي ماحولياتي چكاس (آئي אِي אِي) ۽ אِي 
آئي אَي جي منظوري الِء بنيادي ڍאنچو فرאهم كري ٿو. هن אيكٹ جي ڀڃكڑي كندڙن الِء سزאئون به 

جي نمايان خصوصيتن جو تجويز كيل ذيلي منصوبن مٿان سڌو مقرر كيون ويون آهن. هن אيكٹ 
אثر پوندو، ڇاكاڻ ته منصوبي الِء אبتدאئي ماحولياتي چكاس (آئي אِي אِي) گھربل آهي. جيئن ته אِي אيس 
אيم پي تحت אيندڙ ذيلي منصوبو مٹياري ضلعي ۾ آهي تنهنكري אهو سنڌ جي ماحولياتي تحفظ وאري 

ل پروٹيكشن אيجنسي) جي دאئره كار ۾ אچي ٿو جيكا، هن منصوبي سان אدאري (سنڌ אينوאئرنمنٹ
 وאسطو رکندڙ אبتدאئي ماحولياتي چكاس (آئي אِي אِي) جي منظوري سان אتفاق كندي

.  
 ): 1894زمين حاصل كرڻ جو قانون (لئنڈ אيكوئيزيشن אيكٹ 

پاكستان ۾ ٻيهر אها مکيه قانونسازي آهي جنهن جو سڌو تعلق  1894لئنڈ אيكوئيزيشن אيكٹ 
آبادكاري ۽ هرجاڻي سان آهي. لئنڈ אيكوئيزيشن قانون تي عملدرآمد جي ضابطن جي تقاضا آهي ته 
كنهن به ترقياتي منصوبي تي عملدرآمد ٿيڻ کان אڳ، زمين جو ملكيتي حق رکندڙ / رجسٹر ٿيل 

 زميندאر يا صارف کي خانگي زمين ۽ فصلن جو معاوضو ڀري ڏيڻو آهي.
  

  ۾ ٿيل ترميمن سان:  2011 -אيكٹ سنڌ آبپاشي
) سنڌ صوبي جي آبپاشي بابت مکيه قانونسازي آهي. هن قانون تحت، آبپاشي 1879سنڌ آبپاشي אيكٹ (

 جو سڄو ذمو، صوبائي حكومت، كئنال آفيسرن، روينيو کاتي ۽ جوڊيشل آفيسرن تي آهي.
   

  ): 2001سنڌ وאئلڈ الئيف پروٹيكشن آرڊيننس (-سنڌ جي جهنگلي حيات جي تحفظ جو آرڊيننس
۾ ترميم شده آرڊيننس، تحفظ هيٺ אيندڙ عالئقا  2001 -2010سنڌ جي جهنگلي حيات جي تحفظ جو 

تشكيل ڏئي، אنهن جي אنتظام كاري كري ۽ אهي عالئقا جيكي هن قانون جي دאئره كار ۾ אچن ٿا 
گلي جانورن جي مختلف قسمن جي شكار تي پابندي لڳائي، سنڀال، بچاُء ۽ فطري ماحول تن ۾ جهن

جو تحفظ كري ٿو. منصوبي جون سرگرميون هن قانون مطابق هئڻ گھرجن. خاص طور تي، אيس آر 
پي منصوبي جون كي به سرگرميون هن قانون ۾ ٻڌאيل كنهن به تحفظ هيٺ آيل عالئقي אندر نه 

  ۾، تحفظ هيٺ آيل عالئقن جي ٹن وسيع درجي بندين بابت ٻڌאيو ويو آهي. ٿينديون. آرڊيننس 
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  ):   2012(  1927سنڌ فاريسٹ אيكٹ، -سنڌ جي ٻيلن جو قانون
هي قانون صوبائي ٻيلي کاتي کي אختيار ڏئي ٿو ته هو ٻيلن جون محفوظ قدرتي پناهگاهون ۽ سنڀال 

يار ڏئي ٿو ته هو ٻيلن جي پائيدאر وאڌ ويجھ ۽ هيٺ عالئقا قائم كري. هي قانون کاتي کي אهڑو אخت
قدرتي تنوع جي سنڀال كري ۽ אنهي کي بچائي. هن אيكٹ تحت كوبه ماڻهو ٻيلي ۾ باھ نٿو ٻاري 
سگھي، پٿر نٿو کڻي سگھي، ٻيلي جي كابه پيدאوאر אتان کڻي يا وڻن کي وڍي يا زمين کي אتان صاف 

وאرא אكثر عالئقا، ذيلي منصوبي جي بنيادي אثر  كري، ٻيلي کي نقصان نٿو پهچائي سگھي. ٻيلي
نفوذ وאري عالئقي کان هك كلوميٹر کان وڌيك پري آهن. تنهن هوندي به، هنن عالئقن ۾، ٺيكيدאر 
جي كمن كارين کي محدود كرڻ الِء، نقصان گھٹ كندڙ אپاُء ترتيب ڏنا ويا آهن.אنهي سان گڎوگڎ، 

ٻئي مقصد جو كارڻ به ٿي سگھي ٿو. منصوبي جي تجويز كيل ذيلي منصوبو پوکِِي يا كنهن 
سرگرمين تي هن قانون مطابق عملدرآمد كرڻو پوندو. تحفظ هيٺ آيل ٻيلن ۾ كي به سرگرميون نه 

وڻن کي جيكي بندن جي كڑ سان آهن تن کي بناאجازت وڍيو  27وڻن مان  111كيون وينديون ۽ אنهن 
ديسي وڻ  5ابق هر كٹيل وڻ/كيرאيل وڻ جي جاِء تي يا אکيڑيو نه ويندو. تنهن هوندي به منصوبي مط

 پوکيا ويندא. 
     

אيس آر پي تحت تجويز كيل سرگرمين جي אمكاني نقصانكار אثر جو تدאرכ كرڻ الِء هك 
ماحولياتي ۽ سماجي تشخيص كئي وئي آهي.  هن تشخيص جي نتيجي ۾  אيس آر پي جي ٻئي سال 

يس آئي َאي (ماحولياتي ۽ سماجي אثرن جي تشخيص) جوڙي وئي. تي عملدرآمد كرאئڻ الِء، موجوده אِي א
هن ماحولياتي ۽ سماجي تشخيص ۾ ماحولياتي ۽ سماجي אنتظامكاري جو منصوبو (אي אيس אيم پي) 
شامل آهي. אضافي طور، سمورن ذيلي منصوبن الِء ماحولياتي ۽ سماجي אنتظامكاري جو ڍאنچو ۽ ٻيهر 

 طرح سان אحاطو كيو ويو آهي.  آبادكاري جي پاليسي جو پڻ אلڳ
    

  منصوبي جو بيان:
אيس אيم بند مٹياري ضلعي ۾ آهي. ٻيهر آباد كرڻ وאري كم جي مکيه سرگرمين ۾ אستعمال هيٺ 
عالئقي تان بنجهُو وٺڻ ۽ אنهي کي بندن تائين پهچائڻ، موجوده بندن کي مضبوط كرڻ/ مٹي جون 

אرين تي پٿر وڇائڻ شامل آهن. ٺيكيدאر کي كجھ الهيون ٺاهڻ، مٹي کي مضبوطي سان ڳنڍڻ، لهو
عارضي تائين سهولتون ٺاهڻ جي ضرورت پوندي جن ۾ مسالو ٺاهڻ الِء ميدאن ۽ مزدورن الِء אڏאوتي 

  كيمپ شامل آهن. هتي هيٺ نقشو ڏجي ٿو جنهن ۾ ذيلي منصوبي جو هنڌ ڏيکاريو ويو آهي.      
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  אيس אيم بند ذيلي منصوبي جو هنڌ
: بندن سان لڳولڳ אكثر عالئقو بنجر زمين، ٻوڏ وאرن پٹن، بيٺل پاڻي جنهن ۾ ماحولياتي بيس الئن

گاهن جا قسم مليل هوندא آهن، وڻن جي ُجھنڈن ۽ ڇٻر/ُٻوڙن  تي مشتمل آهي جنهن کي پوکي هيٺ 
ود آهن. آيل عالئقن ذريعي روكيو ويو آهي. وڻن جا جُھنڈ، بندن جي אندرين ۽ ٻاهرين الهين تي موج

אنهن وڻن جي אكثريت جا معاشي אستعمال آهن جهڑوכ كاٺ، مال جو چارو، تعميرאتي كم ۽ ٻيڑيون 
ٺاهڻ الِء سامان ملي ٿو. (وڻن جي) مکيه قسمن ۾نم، ٻُٻر، بيد ُمشك، אنب، شيشم، كرڙ، ناريل، אنجير، 

 سرنهن، ٻير، ڄمون، ليسوڙو، کجور شامل آهن. 
  

ي عالئقي ۾، سنڌوندي، پاڻي جي فرאهمي جو مکيه وسيلو آهي. مقامي آبي وسيال: ذيلي منصوبي وאر
ماڻهن طرفان پيئڻ جو پاڻي حاصل كرڻ الِء بندن جي كڑ سان كجھ نلكا لڳايا ويا آهن. پاڻي جي 
(ٹيسٹ) جا نتيجا ظاهر كن ٿا ته فاسفورس، نائٹريٹ، برقي پسرאئيت، كيلشيم، سختي ۽ سنکيو 

جھ صورتحال ۾  مٹي، نائٹريٹ، ٹي ڊي אيس، سي אو ڊي، ٹي אيس אيس، قابل قبول حد تائين آهن ۽ ك
كالي فارم، پائخانو قابل قبول حد کان مٿي آهن. אنهي سطح کان مٿي وڃڻ جو كارڻ سنڌوندي جي 

 كناري تي كيئي شهرن جي گھرن يا كارخانن جو گندو پاڻي ڇوڙ ٿي אچڻ آهي. 
    

سطح جي بناوت عام طور چيكي مٹي وאري آهي زمين: ذيلي منصوبن وאرن عالئقن ۾ مٹي جي 
جڎهن ته سيلي وאري مٹي به موجود آهي. ندي جي پيٹ ۾ وאري ملي ٿي. تجربي مان معلوم ٿئي ٿو ته 
سموريون بنيادي خصوصيتون قابل قبول حد אندر آهن، سوאِء אيس אي آر جي جيكا بنيادي ماپي کان 

  وڌيك آهي.
  

  حياتياتي وسيال: 
وڏא قسم ڏٺا ويا جن ۾ گدڙ ۽ َنور عام آهن ۽ آساني سان نظر אچي  7رאن، مئمل جا فيلڈ مطالعي دو

ريڑهيون پائيندڙ ۽ پاڻي توڙي خشكي تي رهندڙ جانور،   12ننڍא مئمل،  8وڃن ٿا. אنهي سان گڎ، 
قسم جن ۾ مقامي توڙي ٻاهرאن אيندڙ پکي شامل آهن، سي هن عالئقي جي مطالعي  47پکين جا 

. پکين ۾، هيڑهو پکي تمام گھٹجي ويو آهي جڎهن ته تتر، كانو، هيڑهو، عام َكَٻر، دورאن ڏٺا ويا
كاري كٻر، جهركي، كانو، كاٺ كٹو، طوطو، تسلي بخش حد تائين موجود آهن. ٻٹير، אڇو تِتر، 

 ُبرُبلو، ٹيِٹيهر ۽ ڳيرو هن عالئقي ۾ گھٹجي رهيا آهن.
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  درياهي ٻيلو:
سنڌ جو ٻيلو کاتو، ندي سان لڳو لڳ پٹي سان، صوبي ۾ ٻه لک אيكيتاليھ هزאر هك سئو אٺانوي هم 

طور كيل آهي، جنهن کي ’ درياهي ٻيلي‘چورس אيرאضي تي אختيار رکي ٿو جنهن جي درجي بندي 
مقامي طور كچي جا ٻيال چيو ويندو آهي. ذيلي منصوبي وאري אيس אيم بند وאري عالئقي ۾ كل 

محفوظ كيل ٻيلن جي نشاندهي  ٿي آهي. אنهن ڏهن مان نون ٻيلن کي زرعي زمين ۾ بداليو ڏهن 
ويو آهي جڎهن ته هك موجود ٻيلي ۾ وڻن جي ڇنڈي آبادي آهي. سمورא ٻيال ذيلي منصوبي وאري 
عالئقي کان ٻاهر هك كلوميٹر ۽ چار كلوميٹرن جي فاصلي تي آهن ۽ אنهن ٻيلن مان كو به ذيلي 

 شامل אي אيس آئي אي وאري بندن جي مکيه אثر وאري دאئري ۾ نٿو אچي. منصوبي ۾ 
   

  سماجي بيس الئين
אيس אيم بند جي ٻارهن ڳوٺن ۾ سروي ۽ مشاورت كئي وئي. אهي سمورא ڳوٺ (منصوبي جي) אثر 

جي مهينن ۾ كيا ويا.  2016۽ جنوري  2015وאري بنيادي ۽ ثانوي دאئري ۾ אچن ٿا. אهي سروي، ڊسمبر 
ن ته، منصوبي تي عملدرآمد وאري عالئقي ۾ سماجي بيس الئين قائم كرڻ الِء وאڌو فيلڈ سروي جڎه

۽ آبادي  4210۾ كيو ويو. سروي جي نتيجن مطابق، אنهن  ڳوٺن ۾ گھرن جو كل تعدאد  2018مارچ 
ري جي آدمشما 2017آهي. شهري عالئقن  (مٹياري ۽ هاال ٹائون) ۾ كوبه سروي نه كيو ويو پر،  30130

آهي.  אهڑي ريت، ذيلي  182590گھر ۽ אنهن جي كل آبادي  32641مطابق، אنهن شهري مركزن ۾ 
آهي  212720آهي آهي ۽ كل آبادي  36851منصوبي وאري عالئقي جي ٻهرאڙي ۽ شهري گھرن جو تعدאد 

  ).2017(ذريعو: سنڌ جي ضلعن جي آدمشماري 
  

۽  10وميٹر هم چورس عالئقي ۾، ڇوكرن الِء كل 1(אيس אيم بند) ذيلي منصوبي وאري عالئقي جي 
مڈل אسكول آهي،  1مڈل אسكول ۽ ڇوكرين الِء  1پرאئمري אسكول آهن. ڇوكرن الِء  4ڇوكرين الِء 

هائي אسكول ڇوكرين الِء آهي. ڇوكرن جي سمورن אسكولن ۾،  1هائي אسكول ڇوكرن الِء  1
هائي אسكولن ۾  300مڈل אسكولن ۾ ۽  415پرאئمري ۾،  630آهي جنهن مان  1345مجموعي دאخال 

مڈل אسكولن  200پرאئمري سطح تي آهن،  390آهي جنهن مان  660آهن. ڇوكرين جي مجموعي دאخال، 
تعليمي אدאرن( سمورن درجن وאرא אسكول) ۾  926هائي אسكول ۾ آهن. ضلعي سطح تي  300۾ ۽ 

چالو  821אدאرن مان،  926نهن ظاهر ٿئي ٿي. א 84629ڇوكرن ۽ ڇوكرين ٻنهي جي مجموعي دאخال ،
  .بند پيل آهن 105حالت ۾ آهن جڎهن ته 

  مئنجمينٹ אنفرميشن سسٹم (سيميس) سنڌ אيجوكيشن 2014-2015(ذريعو: سيميس 
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אهو معلوم ٿيو ته تمام گھڻا ماڻهو هيپاٹائٹس، ُمدي جي تپ (ٹائفائڈ) پيچش ۽ صحت صفائي سان 
دورאن كجھ عورتون گذאري وينديون آهن. אكثر عورتون  الڳاپيل ٻين بيمارين ۾ مبتال آهن. ويم

غذאئي کوٽ جون شكار آهن جو كٹنب ۾ سڀني کان آخر ۾ ماني کائينديون آهن. ذيلي منصوبي وאري 
 1ڳوٺ جمعي شهوכ ۾ ۽  1ڳوٺ ڀاڻوٺ ۾،  1بنيادي صحت مركز (بي אيڇ يو) آهن:  3عالئقي ۾ 

ضن کي عالج الِء مٹياري يا حيدرآباد جي ضلعي مٹياري جي ڳوٺ سيکاٽ ۾. سخت بيمار مري
  سول/ضلعي אسپتالن ڏאنهن نيو ويندو آهي.

   
معاشي بيس الئين سروي ظاهر كري ٿو ته ذيلي منصوبي وאري عالئقي ۾ عام ماڻهن الِء אچ -سماجي

وڃ جو مکيه ذريعو وين/پك אپ آهي. ڳوٺن بابت معلوماتي خاكي (پروفائيل) وאرن אنگن אکرن مطابق، 
سيكڑو) کي بس جي سهولت  42ڳوٺن ( 5سيكڑو) کي وين/پك אپ جي سهولت آهي،  75وٺن (ڳ 9

سيكڑو) وٽ موٹر سائيكلون آهن. ٻني الِء  100ڳوٺن ( 12سيكڑو) ۾ كارون آهن ۽  42ڳوٺن ( 5آهي، 
رسد ۽ زرعي پيدאوאر کي ٹركن، ٹريلرن ۽ ٹريكٹر ٹرאلين وسيلي آندو ۽ אماڻيو ويندو آهي. ذيلي 

وאري عالئقي مان جانورن کي ٹركن وسيلي حيدرآباد ۽ كرאچي ڏאنهن موكليو ويندو آهي.  منصوبي
  جالئو كاٺيون ۽ فرنيچر الِء كاٺ پڻ ٹركن ۽ ٹرאلين وسيلي אماڻيو ويندو آهي.   

  
  الڳاپيل ڌرين سان مشاورت

الڳاپيل ڌرين سان ٻن مرحلن ۾ مشاورت مكمل كئي وئي. پهرئين مرحلي ۾، ذيلي منصوبن وאرن 
وאري عرصي ۾ مشاورت كئي وئي. אنهي مشاورت دورאن، بنيادي  2015ڳوٺن سان، نومبر  12كل 

وאسطيدאرن کي منصوبي جي بنيادي جزن بابت معلومات فرאهم كئي وئي، سندن خدشا ۽ رאيا درج 
אنهن کي אي אيس آئي אي ۾ شامل كيو ويو. پهرئين دور ۾، אنهن ڳوٺاڻن سان مشاورت كيا ويا ۽ 

كئي وئي جيكي (منصوبي ) جي بنيادي אثر وאري عالئقي ۾ رهن ٿا. منصوبي وאري عالئقي ۾ 
معاشي بيس الئين -۾ مكمل كيو ويو. سماجي 2016۽ جنوري  2015مشاورت جو ٻيون دور، ڊسمبر  

ڳوٺن אندر، گھرن  12وאري كم جي حصي طور، منصوبي وאري ۽ آسپاس جي جا אنگ אکر گڎ كرڻ 
جي مارچ ۽ جوالئي مهينن ۾ منصوبي جي  2018جي سطح تي مشاورت كئي وئي. وڌيك אهو ته 

אستعمال وאري زمين (سائيٹ) جو אضافي سروي ۽ عوאمي مشاورت كئي وئي.  אهو الزمي پڻ هو 
ل ٿي چكو آهي.  אبتدאئي مشاورت مهل، كم جي دאئري كار ڇاكاڻ ته كم جو دאئرو تمام گھڻو تبدي

۾ אيس אيم بند کي مٿي كرڻ ۽ אتي پٿر وڇائڻ شامل هو، جڎهن ته ذيلي منصوبي جي موجوده دאئري 
كار ۾ ڳوٺن الِء، مختلف هنڌن تي الهيون تعمير كرڻ آهي. الڳاپيل ڌرين سان ٻي مشاورت جي 

  ن ٿيون: نتيجي ۾ ظاهر ٿيل مکيه ڳالهيون هيٺ ڏج
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ڳوٺاڻا אيس אيم  ڳوٺاڻن جي صالح آهي ته مقامي ماڻهن کي אڏאوت دورאن مالزمت جا موقعا ڏنا وڃن.
بند تي تجويز كيل كم جي ڀليكار كن ٿا ۽ سندن خيال آهي ته کين אچڻ وڃڻ ۾ تمام گھڻي سهولت 

ي کان ماركيٹ ٿيندي. אنهن وڌيك چيو ته אنهي سان هو، پنهنجي زرعي پيدאوאر وكرو كرڻ الِء ٻن
  تائين سوالئي سان پهچي ويندא.

  
ڳوٺاڻن ٻڌאيو ته درست قسم جون الهيون ٺاهڻ سان سندن مال متاع جو אچڻ وڃڻ بهتر ٿيندو ۽ אنهي 

  سان بندن جي ڍאنچن کي نقصان پهچڻ کان بچي سگھبو. 
   

ٿيا. אنهن پروگرאم به  12منصوبي تي عملدرآمد ۽ آسپاس وאري عالئقي ۾ عورتن سان مشاورت جا 
(سرگرمين) جي كاروאئي، صنفي معاملن جي خاتون ماهرن هالئي جن کي هن منصوبي جي 
صالحكارن ڀرتي كيو هو. مزيد אهو ته، אنهن صنفي ماهرن، منصوبي تي عملدرآمد وאري ۽ آسپاس 

ڳوٺن۾ گھرن جي سطح تي مشاورت كئي. منصوبي تي عملدرآمد وאري ۽  12جي عالئقن وאرن 
رن عالئقن אندر مشاورت جي ٻئي دور ۾، منصوبي ۾ تجويز كيل سرگرمين جي تفصيل پسگردאئي وא

  ۽ هر هك پهلو تي، متاثر ٿيندڙ ماڻهن کان رאيا وٺڻ شامل هو.
  

  الڳاپيل ڌرين سان مشاورت بعد مکيه ظاهر ٿيل ڳالهيون هيٺ ڏجن ٿيون:
  بندن جي مرمت جي کين تكڑي ضرورت آهي.

ين ۾ ڳوٺاڻن جيكي خدشا خاص طور אٿاريا تن ۾ ٻارن ۽ عورتن جو אڏאوت جي مرحلي وאرين دشوאر
آزאدي سان אچڻ وڃڻ، رאت جي وقت (آرאم ۾) خلل پوڻ، غير مقامي مزدورن جو ڳوٺاڻن جي رسم 

  روאج جو ڌيان نه كرڻ تان جهيڑא ٿيڻ ۽ نماز/پوڄا پاٺ الِء وڃڻ ۾ ڏکيائي شامل هو. 
  موقعا  אڏאوت دورאن مقامي ماڻهن الِء مالزمت جا

منصوبي وאري ۽ پسگردאئي وאرن عالئقن ۾، صحت ۽ تعليم جي سهولتن تائين پهچڻ ۾ ڏکيايون. 
  אنهن سهولتن جي فرאهم كرڻ جي ضرورت آهي.

   
  ٻيهر ورسائڻ

كم جي محدود دאئري سبب ٻيهر ورسائڻ يا معاشي دربدري نه ٿيندي، جهڑوכ، אيس אيم بند ذيلي 
  كرڻ. منصوبي ۾ موجود الهين جي مرمت 
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  آثار قديمه وאري زمين
۾ آثار قديمه بابت سروي كيو  1996۽  1993سنڌ حكومت جي ثقافت ۽ سير سياحت وאري کاتي پارאن، 

سائيٹون آهن، جن  2ويو هو. سروي جي نتيجن مطابق، منصوبي وאري هنڌ ويجهو، آثار قديمه جو كل 
وميٹر كل 20۾ ڀٹ شاھ جي مزאر ۽ هاال جا يادگار شامل آهن جيكي منصوبي وאري هنڌ کان ترتيبوאر 

  كلوميٹر پري آهن.  2۽ 
  

  تعميرאتي كم دورאن אمكاني אثر
ذيلي منصوبي جي مرمت وאرن، تجويز كيل مکيه אنجنيئرنگ كم كمن ۾پٿر وڇائڻ ۽ سنڌوندي 
جي موجوده بندن/الهين کي مضبوط كرڻ شامل آهي.  هك ڀيرو مكمل ٿيڻ کانپوِء، ذيلي منصوبو، 
سنڌوندي ۾ ٻوڏ دورאن بهتر بچاُء كندو. אمكاني ماحولياتي ۽ سماجي نقصانكار אثر، אستعمال هيٺ 

ي جي ترقي سان منسلك هوندא: موجوده بندن تان گاھ ٻوٹن کي صاف كرڻ، بندن جي مرمت عالئق
كرڻ الِء مٹي ۽ پٿر وڇائڻ، ٺيكيدאرن جي عارضي رهائش (كئمپ) ٺاهڻ، אڏאوتي مشينن ۽ گاڏين جو 
هكڑي هنڌאن ٻئي هنڌ وڃڻ، گاڏين رستي אڏאوتي مسالو پهچائڻ، رهائشي كيمپ ۽ مزدورن جي ُفضلي 

كچري کي ٺكاڻي لڳائڻ وغيرھ. تجويز كيل كمن جي אمكاني אثر ۾ אستعمال هيٺ زمين  يا گند
تان مٹي کڄڻ سبب زمين جي كرندڙ قيمت، قدرتي گاھ ٻوٹن ۽ وڻن جو نقصان، دز ۽ گوڙ ٿيڻ، 
ڳوٺاڻن رستن ۽ روڊن تي ٹريفك جي گھڻائي ٿيڻ، مٹي ۽ پٿرن جي كرڻ سبب ۽ تعميرאتي كئمپن 

قي مان كني אخرאج جي ڇوڙ ٿيڻ سان پاڻي جو خرאب ٿيڻ ۽ אڏאوتي مزدورن ۽ مزدورن وאري عالئ
توڙي عام ڳوٺاڻن جي تحفظ کي الڳو خطرא  شامل آهن. موجود بندن کي سهارو ڏيندڙ ڀت کان אڳتي 
صفائي جي ضرورت آهي ته جيئن هن عالئقي کي بند ٺاهڻ ۽ بندن تان کوٹيل مٹيريل کي ٺكاڻي 

  وڻ كٹيا ويندא.  27جي. كم وאري هنڌ (سائيٹ) جي صفائي جي نتيجي ۾ لڳائڻ الِء تيار كري سگھ
  

  لڎپالڻ الِء אپاو ۽ چكاس جا منصوبا
موجوده אي אيس آئي אي جي حصي طور، نقصان جا אثر گھٹائڻ الِء مناسب אپائن جي نشاندهي كئي 

ن ۽ אڏאوتي وئي آهي. אنهن ۾ کوٹيل مٹي کي درست طريقي سان ٺكاڻي لڳائڻ، پنڌ هلڻ وאرن رست
عالئقن ۾ دز جي گدالڻ کان بچڻ الِء/گھٹ كرڻ الِء ڇڻكار كرڻ ، گاڏين ۽ مشينن ۾ سائيلنسر جو 
אستعمال كرڻ ، تعميرאتي مزدورن الِء كنن جي بچاو ۽ ذאتي حفاظت وאرن אوزאرن جو אستعمال كرڻ، 

كيمپ ۾  אڏאوتي كيمپ ۽ آفيسن ۾ حفظان صحت وאريون هوديون (ٹئنك) فرאهم كرڻ، אڏאوتي
ضايع ٿيل پاڻي جي صفائي سميت گدالڻ کي ضابطي ۾ رکڻ وאرא ٻيا אپاو وٺڻ، אڏאوتي كم هيٺ אيندڙ 
کڎن کي بندن کان مناسب فاصلي تي ٺاهڻ ۽ درست طريقي سان אنهن کي ٻيهر بحال كرڻ، كيمپ 

ي كوبه /אڏאوتي هنڌ الِء پيدאوאري زمين אستعمال نه كرڻ ، پوکي هيٺ آيل زمين ۽ زرعي فصلن ک
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نقصان نه پهچائڻ، قدرتي گاھ ٻوٹن کي هروڀرو هٹائڻ کان پاسو كرڻ، آثار قديمه يا ثقافتي طور تي 
אهميت رکندڙ هنڌن کان پاسو كرڻ، زهريلن موאدن کان پاسو كرڻ ۽ אنهن مٿان ضابطو رکڻ، زمين 

ن ظتي تدبيرجي کاڄڻ وאري عمل تي ضابطو رکڻ الِء אپاو وٺڻ، پيشيورאڻي صحت بابت بچاو ۽ حفا
  جي پابندي كرڻ شامل آهن.   

  
  شكايتن جي אزאلي كرڻ جو طريقي كار

منصوبي جي محرכ (يعني آبپاشي کاتي) کي ملندڙ شكايتن جو تدאرכ كرڻ الِء، منصوبي جي سطح 
تي شكايتن جي אزאلي كرڻ جو طريقي كار (جي آر אيم) پڻ تيار كيو ويو آهي. بندن جي ذيلي 

אزאلي كرڻ جو تجويز كيل  سرشتو، جيكو موجوده אي אيس آئي ۾ شامل منصوبي ۾ شكايتن جي 
آهي، سو بنيادي طور تي ( پر خاص طور تي نه) ذيلي منصوبي جي אڏאوتي كمن مان پيدא ٿيندڙ معاملن 

  کي منهن ڏيندو، يا، وڌيك معقول ڳالھ  ۾ אنهي کي אنهن سرگرمين جو نتيجي چئي سگھجي ٿو. 
  

و طريقي كار (جي آر אيم) عالمي بئنك جي حفاظتي پاليسين جي گھرجن شكايتن جي אزאلي كرڻ ج
مطابق آهي. אنهي کي ڳوٺاڻن جي خدشن کي روكڻ ۽ אنهن جو تدאرכ كرڻ الِء ، خطرن کي گھٹائڻ، 
  وڌ مان وڌ ماحولياتي ۽ سماجي فائدא حاصل كرڻ الِء منصوبي جي سهائتا كرڻ خاطر قائم كيو ويندو. 

  
  رڻ جو طريقي كار (جي آر אيم)، هيٺ ڏنل مرحلن ۾ كم كندو:شكايتن جي אزאلي ك

عوאمي شكايت مركز (پي سي سي) جيكو شكايت وصول كرڻ، درج كرڻ ۽ حل كرڻ جو ذميوאر 
  هوندو

شكايتن جو אزאلو كندڙ كميٹي ( جي آر سي) عوאمي شكايت مركز جي كمن كارين تي نظر 
  رکڻ جي ذميوאر هوندي.

ت مركز کان حل نٿي سگھن تن کي، غير عدאلتي فيصال ساز جيكي شكايتون عوאمي شكاي
  אختياريون، يعني منصوبي جي אنتظام كاري ٹيم يا سنڌ جي آبپاشي کاتي جو سيكريٹري حل كندو.

شكايتن الِء مکيه ماڻهو (جي אيف אيس)، هر كميونٹي مان هك ماڻهو کي ذيلي منصوبي جي هر 
אيس ڳوٺاڻا هئڻ گھرجن جن تائين كميونٹي جا ماڻهو  سائيٹ بابت ڄاڻ ۽ معلومات ڏيندא. جي אيف

سوالئي سان پهچي سگھن. אيس آر پي جي، پي آئي אيس אيس سي جو ماحولياتي ۽ سماجي شعبو ۽ 
  منصوبي جي مک אنتظامكار ٹيم جي אيف אيس جي تربيت كندي. 

ي حفاظتي אپاون ج نقصان گھٹ كرڻ وאرين رٿائن تي پابندي سان ۽ موثر אندאز تي عملدرآمد كرڻ الِء
. منصوبي جي אنتظام كاري ٹيم جي 1چكاس كئي ويندي. אنهي تي عملدرآمد ٹن سطحن تي ٿيندو. 

سطح تي،، ماحولياتي ۽ سماجي حفاظتي אپاون جا ماهر אها خاطري كرڻ الِء ته نقصان گھٹ كرڻ وאرين 



ومت سنڌ                (ايس ايم) بند جي ياريم يونڳدرياه جي س وڌسن   آبپاشي کاتو ح
                                     ماحولياتي ۽ سماجي اثرن جي تشخيص (اِي ايس آئي اَي) 

 

. فيلڈ جي 2ڈ دورא كندא.  رٿائن تي موثر אندאز ۾ عمل ٿي رهيو آهي، چكاس الِء باقاعدگي سان فيل
سطح تي، منصوبي تي عملدرآمد الِء سهائتا ۽ نگرאني صالحكار (پي آئي אيس אيس سي) جو وאسطيدאر 

. منصوبي جي مکيه אنتظام كاري ٹيم جو پي آئي 3عملو حفاظتي אپاون جي بار بار چكاس كندو. 
אر، ٹه ماهي ۽ ساليانيون رپورٹون אيس אيس سي ۽ אي אيس אيم يو، אي אيس آئي تي عملدرآمد جون ماهو

  لکندא. 
   
  אيي אيس آئي אي تي عملدرآمد كرڻ جا بندوبست 

אيس آر پي منصوبي توڙي موجوده אي אيس آئي אي تي عملدرآمد جي مجموعي ذميوאري، پرאجيكٹ 
ڊאئريكٹر جي رهنمائي تحت منصوبي تي عملدرآمد وאري ٹيم (پي אيم ٹي) تي عائد ٿئي ٿي. مکيه 

אَي ِسي אِي پرאئيويٹ لميٹيڈ كرאچي -رآمد ٹيم، ميسرز אيسوسئيٹيڈ كنسلٹنگ אنجنيئرنگعملد
پاكستان جون خدمتون بطور منصوبي تي عملدرآمد الِء سهائتا ۽ نگرאني صالحكار (پي آئي אيس 
אيس سي) جي حاصل كيون آهن. منصوبي تي عملدرآمد الِء سهائتا ۽ نگرאني صالحكار (پي آئي אيس 

وٽ אي אيس آئي אي تي عملدرآمد جي چكاس ۽ نگرאني كرڻ الِء ماحولياتي ۽ سماجي ماهر  אيس سي)
موجود آهِن. آخر ۾، تعميرאتي كم جي ٺيكيدאر وٽ، نقصان گھٹ كرڻ وאرن אپاون تي عملدرآمد 
كرڻ ۽ אي אيس آئي ۾ ٻڌאيل ٻين گهرجن بابت    ماحولياتي ۽ سماجي چكاس كندڙ/آفيسر هوندא. 

الِء، تعميرאتي معاهدي ۾ مناسب شقون شامل كيون وينديون. نقصان کي گھٹ كرڻ אنهي مقصد 
 روپيا رکيو ويو آهي.   3473140وאرن אپائن الِء بجيٹ ۾ خرچ جو تخمينو 

  


