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نڍجي نن يٺرا انَسرڀ۽  2-، اپر مول2-سريشي، ِتکو ،ڪ، َنلي، قاسم تو2 -گبول، نئينگ ورو،ڍ لڍَ   ومت سنڌ             آبپاشي کاتو ح
                                     پالن ( اِي ايس ايم پي) ٽسوشل مينجمن ڊائن ل(اينوائرنمن جو منصوبو اريسماجي انتظام -جي ماحولياتي يمنڊ

 

۽ ڀانَسر رאٺي جي ننڍن  2-مول אپر، 2-، نَلي، قاسم توכ، سريشي، تِکو2 -َڍل ڍورو، گبول، نئينگ
  سماجي אنتظام كاري جو منصوبو-ڊيمن جي ماحولياتي

  ( אِي אيس אيم پي) אئنڈ سوشل مينجمنٹ پالن(אينوאئرنمنٹل 
  

  خالصو
  

بئنك جي مالي سهائتا سان، سنڌ جي آبپاشي کاتي ۽ قدرتي آفتن جي تدאرכ  عالميسنڌ حكومت، 
پي ڊي אيم אي) ذريعي، -جمنٹ אٿارٹييٹر مينسكرڻ جي باאختيار صوبائي אدאري (پرאونشل ڊزאس

پروجيكٹ (قدرتي آفتن کي منهن ڏيڻ جي يلنيس حصن ۾ سنڌ ريزمختلف سنڌ صوبي جي 
 אيس آرپي) جو آغاز كيو آهي.-منصوبي

 

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 

پهرئين سال ۾، ڇهن ڊيمن جي تعمير جو كم هٿ ۾ کنيو ويو. ٻئي אيس آر پي تي علمدرآمد جي 
سال ۾، سنڌ حكومت، برساتي پاڻي سان ڀرجندڙ َنو ڊيم ٺاهڻ جو منصوبو جوڙي رهي آهي. ڀانَسر 
رאٺِي ڊيم، ٿرپاركر ضلعي جي ننگر پاركر عالئقي ۾ وאقع آهي، جڎهن ته، نلي ۽ قاسم توכ دאدو 

۽ אپر مول ڊيم، ڄامشوري  2-سريشي، تِکو 2-و، گبول، نئينگضلعي ۾ آهن. ساڳي ريت، ڍل ڍور
  ضلعي ۾ آهن.

  
عالمي بئنك جي حفاظتي אپاُء وאري پاليسي ۽ قومي/صوبائي ضابطن جي بجا آوري كندي، 
ماحولياتي ۽ سماجي چكاس شروع كئي وئي ته جيئن אيس آر پي جي تجويز كيل سرگرمين جي 

 אرכ كري سگھجي.جو تد ننتيجي ۾، منفي، نقصانكار אثر
ماحولياتي ۽ سماجي چكاس وאري فهرست אستعمال كري، ذيلي پرאجيكٹن جي ماحولياتي درجي 

 بندي كئي وئي.
  

אمكان آهي ته אنهن ذيلي پروجيكٹن جا گھٹ ۽ وچولي سطح جا، ماحولياتي ۽ سماجي אثر ظاهر 
ري ماجي אنتظام كاس-ٿي سگھن ٿا تنهنكري، عالمي بئنك طرفان تيار ۽ منظور شده ماحولياتي

 منصوبي جي خاكي (אي אيس אيم אيف) دستاويز جي ماحولياتي درجي بندي معيار مطابق، אهي
  درجي ب ۾ شمار ٿين ٿا. منصوبا
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سماجي אنتظام كاري جي منصوبي (אِي אيس אيم پي) کي عالمي بئنك جي ٻئي -سو، هن ماحولياتي
رحلي دورאن ٿيندڙ كمن جي ضرورتن درجي جي منصوبن ۽ אيس آر پي تي عملدرآمد جي ٻئي م

  کي نظر ۾ رکندي ٺاهيو ويو آهي.
 

سماجي אنتظام كاري جي منصوبي  (אِي אيس אيم پي ۾) ذيلي منصوبن وאرن عالئقن -هن ماحولياتي
אقتصادي ۽ ماحولياتي پهلوئن بابت معلومات شامل آهي. -جي،  موجوده طبعي، حياتياتي، سماجي

بل کي قا نتي عملدرآمد ۽ سرگرمين دورאن ماحول ۽ سماج تي پوندڙ ناكاري אثر منصوبيאنهي ۾،
قبول سطح تائين آڻڻ الِء، نقصان جي شدت کي گھٹائڻ وאرن אپائن جو هك مجموعو فرאهم كيو 

  ويو آهي.
  

كوهستان ۽ ننگرپاركر سنڌ جي ذيلي منصوبن وאرن عالئقن ۾ شامل آهن. كوهستان، کيرٿر 
عالئقو آهي جنهن ۾، جبلن ۾ گھيريل َپٹ ۽ پٿريال ميدאن ٻئي אچي وڃن ٿا.   سلسلي جو جابلو 

אنهن جبلن ۽ لهوאرين ٹكرين جي مٿانهين سطح، خالي پٿر جي آهي جنهن تي مٹي يا گاھ ٻوٹن جو 
 تھ ناهي.

  
آگسٹ) ۾ جڎهن برسات پوندي آهي تڎهن جبلن ۽ ٹكرين وچ ۾ موجود هي ماٿري،  -אونهاري (جون

  آهي.ٿيندي  سان سائي ٿي ويندي آهي ۽ ٻني كاهڻ ممكنگاھ ٻوٹن 
كوهستان جي جبلن مان پاڻي جون سوين ترאيون ۽ چشما وهن ٿا جن جو پاڻي كاڇي تائين وڃي 
 ٿو جتي مقامي هاري، ندين ۽ برساتي ترאين کي روكي، خشك زمين وאري فصل کي ريج ڏين ٿا.

 
مٿاڇري کان هيٺ جر جو پاڻي אستعمال كن ٿا.   منصوبي אندر אيندڙ مقامي ڳوٺ به، ٻني ٻاري الِء

فوٽ تائين آهي. جيكڎهن  350کان  70كوهستان جي مختلف عالئقن ۾، زميني پاڻي جي אونهائي 
  نٿو ملي. ڀٻن سالن تائين مينهن نه پون ته، جر سكي ويندو آهي ۽ مقامي آبادي کي كوبه ال

 
ندڙ تجويز ٿيل ڊيمن جي تعمير جي كوهستان جي عالئقي ۾، زميني پاڻي وسيلي ٻيهر ڀرج

يل ڊيمن ۾ گڎ ٿ ٿي.شروعات سان زميني پاڻي جي گھڻي وقت تائين فرאهمي برقرאر رکي سگھجي 
پاڻي، ڀروאرن ماڻهن جي مال متاع کي پيارڻ الِء  كتب آڻي سگھجي ٿو. אهڑي تعمير ٿيل ڍאنچي 

ڄڻ ۽ شهري سهولتن جي تيز وهكري کي گھٹائي سگھبو ۽ زرخيز زمين جو کانئين  وسيلي
  جهڑوכ لنك روڊن، بجلي جي ٿنڀن ۽ مقامي אنساني آبادي جي گھٹ تباهي ٿيندي.
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ڊيمن جي تعمير تجويز  8كوهستان جي ذيلي منصوبن وאري عالئقن، ضلعي ڄامشوري ۽ دאدو ۾ 
، قاسم توכ ۽ نلي 2-گبول، ڍل ڍورو، نئينگ 2-، سريشي، تکو2-كئي وئي آهي جن ۾ אپر مول

 289ڊيم شامل آهن. كوهستان جي عالئقي ۾ هن منصوبي تي عملدرآمد سان، مجموعي طورتي 
 فائدو حاصل كندא. ماڻهو 5204گھرن جا 

 
 فصلن جي برسات تي ٿيندڙپاڻي نه هئڻ سبب هن عالئقي ۾ زرאعت متاثر ٿي آهي. نتيجي ۾، 

پيدאوאر ۾ گھٹتائي آئي آهي. ٻاجھري،جوئر ۽ هيرڻ، אونهاري جا אهم بارאني فصل آهن جڎهن ته 
  سياري ۾ جَو ۽ سرنهن پوکي ويندي آهي.

 
ن گڎ، هي فصل پن يا ڏאنڈي/فصل جي باقي بچيل پاڇي مال ماڻهن جي کائڻ الِء אناج پيدא كرڻ سا

  جي چاري طور كتب آندא وڃن ٿا.
 

مال متاع آهي. عالئقي ۾ پيئڻ جي پاڻي ۽ سائي  چوپايو مقامي ماڻهن جي گذرسفر جو مکيه بنياد
گاھ جي کوٽ، مال جي صحت کي گھڻو نقصان پهچايو آهي. مال مويشين جو کير گھٹ ٿي ويو 

جي صورتحال پيچيده ٿي وئي آهي. مال جي چاري  ي۽ آمدن خورאכب ماڻهن جي آهي جنهن سب
جي غير موجودگي سبب، ماڻهو، אهڑن پوکي الئق عالئقن ڏאنهن  پنهنجو مال وٺي وڃڻ تي مجبور 

  ٿيا آهن جتي به پاڻي جي کوٽ آهي.
 

اركر ۽ پاڻي ڀري אچڻ الِء عورتن کي جيكو پنڌ كرڻو پوي ٿو سو مختلف عالئقن جهڑو ٿرپ
كوهستان ۾ هكٻئي کان مختلف آهي. مثال طور ٿرپاركر ۾، مرد توڙي مايون هكڑي چكر ۾ 

 אٺ کان ڏھ كلوميٹر پنڌ كن ٿا.
 

۾ אيندڙ خشك  1998-2000كوهستان ۾، אهي هكڑي چكر ۾، ٻه کان چار كلوميٹر پنڌ كن ٿا. 
يك ٿرپاركر سڀ کان وڌسالي، پاكستان جي قيام کانپوِء سڀ کان بدتر خشك سالي هئي. سنڌ ۾، 

متاثر ٿيندڙ ضلعو هو. هزאرين אيكڑن تي بيٺل فصل تباھ ٿيو ۽ مال متاع مري ويا. هك אندאزي 
ملين ماڻهو متاثر ٿيا هئا، جن مان سوين ماڻهو אڃ ۽ بک وگھي  3.3مطابق هن خشك سالي کان 

نور متاثر ٿيا هئا جن مان ملين جا 30مئا ۽ هزאرين ماڻهو بي گهر ٿيا. אهو پڻ رپورٽ ٿيو ته تقريبن 
ٺهندڙ شيون ۽ گوشت يا ته صفا غائب ٿي ويو يا تمام ۽ אن مان لک مري ويا هئا. کير  20אندאزن 

گھڻو گھٹجي ويو جيكو، خاص طور ٻارن ۾ عدم غذאئيت ۽ ناقص جسماني صحت جي نتيجي 
جي صورت ۾ ظاهر ٿيو. عالئقي ۾ مال متاع جي محدود تعدאد ۾ هئڻ سبب، جانورن ۽ אنهن سان 
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ي ٻاري سان الڳاپيل كيئي ماڻهو منسلك کاڌ خورאכ جي شين جي قيمتن ۾ אوچتي وאڌ  آئي. ٻن
بيروزگار ٿي ويا. ماڻهن جي خورאכ وאپرאئڻ جي طور طريقي ۾ به تبديلي آئي ۽ אهي هكڑي 

  ڏينهن ۾ ٻن بدرאن هكڑي ماني کائڻ لڳا.
ٽ كوپنگ אسٹريٹيجيز אن بلوچستان אئنڈ سنڌ پرאونس، آئي ڊبليو אيم ئو(ذريعو:אينالسس آف ڊرא

  آئي)
  

ا ٹيوب ويلن ي ، جيكوکي وڌאئيندא ي سطحجر جسيمي ذريعي  ، ٺهندڙ ڊيمتي  پاڻيكوهستان ۾ 
کي ٻيهر ڀرڻ سان گڎ،  سطح وسيلي پيئڻ الِء אستعمال كيو ويندو. جر جي مٺي پاڻي جيکوهن 

هن سيڑپ سان مقامي ماڻهن ۽ مال متاع کي پيئڻ جو صاف پاڻي به ملي سگھندو. ذيلي منصوبن 
ن جي تعمير بابت كا مالي سهائتا نه ٿي رهي آهي. ننڍא ڊيم ٺاهڻ ذريعي وאٹر سپالِء ۽ ٹيوب ويل

جو بنيادي مقصد جر جي پاڻي کي ٻيهر ڀرڻ آهي ۽ אنهي کي אرאدتن אئين ناهي ٺاهيو ويو جنهن 
سان زرعي كمن کي تقويت ملي. جڎهن ته ذخيرو ٿيل ڊيم (ننگرپاركر جي ڀانسر رאٺي ڊيم) مان 

ال متاع توڙي جهنگلي جانورن جي پيئڻ الِء پاڻي سڌو آبي ذخيري پيئڻ الِء، گھريلو אستعمال ۽ م
مان کنيو ويندو. ڳوٺاڻن الِء پاڻي جي صفائي ۽ فرאهمي جو سرشتو، بعد وאري مرحلي ۾مقامي 

  حكومت طرفان تعمير كيو ويندو.
  

ننگر پاركر جو عالئقو، صحرאئي خشك پٹي ۾ آهي. هن عالئقي ۾ پاڻي گھٹ دستياب آهي ۽ 
ٿان ڇڈو جهنگ ۽ ٻوڙא ٿيندא آهن.زمين جي مکيه قدرتي تھ مٿان گاھ ٿيندא آهن جيكي زمين م

جانورن الِء غذאئيت وאرو ذאئقي دאر چارو آهن. َٻُٻر، ٹالهي، نِم، ڄار ۽ ِكرڙ אهڑא وڻ ۽ كانڈيرא آهن 
جيكي هن عالئقي ۾ ملن ٿا. هن عالئقي کي پاڻي جي فرאهمي جو مکيه وسيلو، مند ۾ پوندڙ 

تون آهن جيكي جر کي ٻيهر ڀرين ٿيون ۽ ساوכ وڌאئين ٿيون ۽ جانورن جي چاري طور گاھ برسا
پيدא كن ٿيون. هن عالئقي جي كجھ حصن ۾، مقامي ماڻهو برساتن کي فصل الِء ريج طور 
אستعمال كندא آهن. برساتي پاڻي مختلف نين ۾ وهي אيندو آهي جيكو آخر ۾ يا ته سمنڈ ۾ يا 

تي كڇ جي رڻ ۾ ڇوڙ وڃي كندو آهي. پيئڻ جي پاڻي جا مکيه ذريعا کوھ وري אنهي کان به אڳ
فوٹن تائين آهي. مند جي  80کان  70آهن ۽ ننگرپاركر جي مختلف عالئقن ۾ אنهن جي אونهائي 

آهن جيكي زمين کي کوٹي ٺاهيا وڃن ٿا جن  َءپاڻي جو ٻيو وڏو وسيلو هٿرאدو ٺهيل روאيتي تال
برسات جي موسم ۾ خاص كري אونهاري  َءلڑي אچي پوي ٿو. אهي تال ۾ پوِء ميدאني سطح جو پاڻي

 2جي مهينن ۾ ڀرجن ٿا جڎهن برساتون وسن ۽ אنهن مان ماڻهن توڙي جانورن جي אستعمال الِء 
مهينن تائين پاڻي مهيا ٿئي ٿو.אهي جر جي پاڻي جي تھ کي ٻيهر ڀرڻ ۾ پڻ مدد كن ٿيون.  6کان 

 نئكلوميٹر پنڌ كري پنهنجن ڳوٺن کان مٹي جي تال 10کان  8ڳوٺاڻيون عورتون سرאسري طور 
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تان پاڻي ڀرڻ وڃن ٿيون. אيس آر پي تحت، ننگر پاركر جي عالئقي ۾، ٻئي مرحلي ۾ ڀانسر رאٺي 
وٽ هك ننڍو ڊيم تجويز كجي ٿو. هي ڊيم ڳوٺ پير بخش سمون، ٿرپاركر ضلعي جي ننگرپاركر 

پيئڻ جي پاڻي جي کوٽ جو حل نكرندو ۽ سال جي تعلقي ۾ وאقع آهي. هن مجوزه ڍאنچي سان، 
گھڻي ڀاڱي مقامي ماڻهن کي نسبتن مٺو پاڻي دستياب هوندو. ڀانسر رאٺي ڊيم جي ٺهڻ سان، هن 

مرد ۽ عورتون مستفيد ٿيندא. گذريل ٻن  3860گھرن جا  460منصوبي جي كم مان مجموعي طور 
ركر ۽ سنڌ جي ٻين خشك ڀاڱن ۾ خشك کان ٹن مندن دورאن چڱين برساتن جي نه پوڻ سبب، ٿرپا

۾ אيف אي אو ۽ يورپين يونين پارאن سنڌ  2017سالي جي هنگامي صورتحال پيدא ٿي آهي. سال 
سيكڑو عالئقا  100ٽ אسيسمنٹ (سنڌ ۾ خشك سالي جي پيمائش) مطابق، ننگر پاركر جا אئوڊر

نه پوڻ سبب، صورتحال  ۾، مند ۾ الڳيتو برساتون 2018پاڻي جي شديد کوٽ جو شكار هئا. سال 
سيكڑو گھٹ  24.4אڃان وڌيك بدتر ٿي آهي. (ملك ۾) برساتن جي قومي شرح سرאسري شرح کان 

سيكڑو گھٹ برسات  69.5آهي. سنڌ سڀ کان گھڻو تكليف ۾ آهي جو هتي سرאسري شرح کان 
پوي ٿي. هن صورتحال جا، هن عالئقي جي ماڻهن جي زرאعت ۽ گھريلو ضرورتن تي خرאب אثر 

آهن. صرف ٿيا  پيا آهن جنهن سان غربت ۽ ٻارن ۾ غذאئي کوٽ جهڑא مسئال אڃان وڌيك شديد
ٻار غذאئي  375۾ مجموعي طور،  2018دورאن َنو ٻار مري ويا آهن ۽  2018ٿرپاركر ضلعي ۾، آگسٹ 

کوٽ سبب مري ويا آهن. ڊگھي وقت تائين فصلن جي گھٹ پيدאوאر سبب، غذאئي عدم تحفظ ۽ 
جهڑא مامرא אڃان بدتر ٿيا آهن ڇاكاڻ ته ماڻهو پنهنجي کائڻ جون شيون کپائڻ تي  کاڌي جي کوٽ

به تمام گھڻي محدود ٿي آهي جنهن كارڻ پاڻي مان پيدא  پهچ مجبور ٿيا آهن. صاف پاڻي تائين
اتي پاكستان جي موسميات کمتاثر ٿئي ٿي. ٿيندڙ بيماريون پيدא ٿين ٿيون ۽  شهرين جي صحت 

بق ويجهي مستقبل ۾ مناسب برساتن جو אمكان ناهي جنهن جو مطلب هي آهي جي پيشگوئي مطا
ته گھٹ ٿيندڙ وسيلن سان گڎ صورتحال אڃان بگڑجندي. فصلن جي پيدאوאر אڃان گھٹ ٿيندي، ٻئي 

ماڻهو پنهنجي  مقامي طرف جانورن جي مرڻ ۾ وאڌ אيندي. پاڻي ۽ غذאئي فرאهمي جي گھٹجڻ سان
  يك ڀوڳيندא.صحت جي حوאلي سان אڃان وڌ
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يون ۽ ناال حكومت جي ملكيت ئهنن ذيلي منصوبن الِء كابه خانگي زمين دركار ناهي ڇاكاڻ ته ن
لڎ  ، كنهن به عمارتي ڍאنچي کي كيرאئڻ جي ضرورت نه پوندي ۽ كنهن کي بهאن کانسوאِءآهن. 

ڇاكاڻ ته ذيلي منصوبي وאرא عالئقا گھٹ آبادي وאري عالئقي ۾ وאقع آهن پالڻ نه كرאئي ويندي 
جتي ٹڑيل پکڑيل آبادي آهي. تنهن هوندي به، آبادي الئق خانگي يا سركاري زمين جي عارضي 

 کوٹائي كرڻ، ٻاهرين مزدورن جي אچڻ،אستعمال هيٺ زمين جي אستعمال، كئمپون تعمير كرڻ/ 
جو تدאرכ نه كرڻ، مزدورن ۽ ڳوٺاڻن جي كم دورאن صحتيابي پاڻي گندي ، وڻن جي وאڍي ٿيڻ
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אنتظام  سماجي-۽ تحفظ جي معاملن سان سماجي ۽ ماحولياتي אثر پيدא ٿيندא. تنهنكري، ماحولياتي
 كاري جو منصوبي (אِي אيس אيم پي) تيار كيو ويو آهي.

 
אڌ پاڻي جي نيكال الِء فوٽ אوچا مٹي جا كچا بند ۽ و 15کان  10ننڍن ڊيمن جي ذيلي منصوبي ۾، 

پكا ناال ٺاهڻ شامل آهي.  تعميرאت سان وאسطو رکندڙ ماحولياتي گدالڻ جهڑوכ هوא جي خرאب 
ٿيڻ، گوڙ ۽ ڳوٺاڻن جي وسيلن جي אستعمال کي، نقصان جي شدت گھٹائڻ وאرن אپاُئن ذريعي 

صوبن يلي منكافي گھٹ كري سگھجي ٿو. אن کانسوאِء، ڊيمن جي ذيلي منصوبن جي تعمير سان، ذ
وאري عالئقي ۾، نباتات ۾ كا قابل ذكر نقصانكار ماحولياتي تبديلي نه אيندي. بلكه ڊگھي مدي 
۾ ماحولياتي صورتحال אڃان وڌيك بهتري ٿيندي. تنهن هوندي به، تعمير  وאري عرصي ۾، رپورٽ 

ي ۾ تجويز كيل نقصان جي شدت کي گھٹ كرڻ وאرن אپائن تي، ٺيكيدאر پارאن عملدرآمد ج
خاطري كرאئڻ ضروري آهي. مناسب چكاس ۽ مشينن ۽ گاڏين جي سار سنڀال ته جيئن אهي دونهون 
گھٹ خارج كن، ڳرين مشينن جي آوאز کي گھٹ كندڙ يا ڍكيندڙ אوزאرن، ناهموאر رستن تي 
ڇڻكار كرڻ، تعميرאتي كم جي ملبي/بچيل سامان کي مناسب אندאز ۾ ٺكاڻي لڳائڻ ۽ אنهي کي 

ئڻ، ذخيرو كرڻ جي درست طريقن ذريعي پاڻي خرאب ٿيڻ جي عمل تي ضابطو آڻڻ، אتان يكدم هٹا
تيل جي زيان جو بندوبست كرڻ، منصوبي وאري هنڌ ضايع ٿيندڙ پاڻي صاف كرڻ، ٺوس ُفضلي 
کي صاف سٿري هنڌ گڎ كرڻ ۽ گڎ ٿيل گند كچري کي بار بار ٺكاڻي لڳائڻ سان متوقع ناكاري 

بيمارين ۽ حادثن جي روكٿام  الِء مسلسل چكاس كرڻ، مزدورن  جو אپاُء كري سگھجي ٿو. نאثر
وٺڻ، هنگامي אمدאد ۽ سهائتا جا طور طريقا هئڻ،  ُء۽ ڳوٺاڻن کي باخبر رکڻ، صفائي سٿرאئي جا אپا

صفائي جي بهتر سهولتن جي فرאهمي، پيئڻ جي پاڻي ۽ مزدرون الِء گند كچري جي دٻن جي 
 ُءُء جي خاطري كرאئبي. نقصان جي شدت گھٹائڻ وאرא אپافرאهمي ذريعي پيشيورאڻي صحت ۽ بچا

تفصيل هن אي אيس אيم پي ۾ ٻڌאئي وئي آهي، تي عملدرآمد كرڻ سان، هن عالئقي جي جنهن جو 
معاشي ماحول تي كي به قابل ذكر ۽ ڏرو رس אثر نه پوندא بلكه אنهي -طبعي، حياتياتي ۽ سماجي

هن عالئقي الِء جٹادאر ترقي جي صورت ۾ نتيجا ظاهر جا אهڑא אهم مثبت אثر پوندא جن جا آخر ۾
ٿيندא. אنهي سان گڎ، هن ۾، نقصان جي شدت گھٹائڻ جي אپائن ۽ אنهن جي چكاس كرڻ، فيلڈ 
عملي جون صالحيتون وڌאئڻ ۽ سندن تربيت كرڻ، عملدرآمد ۽ تخميني جا אندאزא ۽ شكايتن جي 

-ماحولياتي אضح تشريح به ڏني وئي آهي.אزאلي كرڻ (ِجي آر אيم) جي אدאرאتي بندوبست جي و
(אي אيس אيم پي) جي حصي طور،الڳاپيل ڌرين، خاص طور  سماجي אنتظام كاري جي منصوبي

مقامي ماڻهن سان مشاورت به كئي وئي آهي. אهڑي پك كرڻ الِء ته نقصان جي شدت کي گھٹائڻ 
، ماحولياتي ۽ سماجي  وאرن منصوبن تي پابندي سان ۽ موثر אندאز ۾ عملدرآمد ٿي رهيو آهي

وאري چكاس کي אڳتي وڌאيو ويندو. אنهي کي ٹن سطحن  ئن) حفاظتي אپاאينوאئرنمنٹل אئنڈ سوشل(
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جي سطح تي، سماجي ۽ (پي אيم ٹي)  ٹيمتي عملدرآمد كرڻ جي تي אڳتي وڌאيو ويندو: منصوبي 
 وאرن منصوبنماحولياتي ماهر، حفاظتي אپائن جي چكاس كندא ته نقصان جي شدت کي گھٹائڻ 

تي موثر طريقي سان عملدرآمد ٿي رهيو آهي ۽ (אنهي ڏس ۾) مسلسل فيلڈ دورא كندא. فيلڈ جي 
سطح تي، منصوبي تي عملدرآرمد كرאئيندڙ صالحكار  (پروجيكٹ אمپليمينٹيشن كنسلٹنٹس) 
جو وאسطيدאر عملو، حفاظتي אپائن جي چكاس الِء مسلسل وڌيك دورא كندو. ٹين سطح تي، 

 ي تي عملدرآرمد كرאئيندڙ صالحكار (پروجيكٹ אمپليمينٹيشن كنسلٹنٹس) ۽ منصوبيمنصوب
ماجي س-سماجي אنتظامكاري يونٹ، ماحولياتي-ٹيم( پي אيم ٹي) جو ماحولياتيتي عملدرآمد وאري 

אنتظامكاري منصوبي (אِي אيس אيم پي) تي عملدرآمد كرאئڻ الِء، ماهوאر، ٹماهي ۽ ساليانيون 
-دא. אيس آرپي منصوبي تي عملدرآمد جي مجموعي ذميوאري ۽ موجوده ماحولياتيرپورٹون ٺاهين

سماجي אنتظامكاري منصوبي جي אنتظام كاري ٹيم (پي אيم ٹي)، سنڌ آبپاشي کاتي تي عائد آهي، 
جنهن جي رهنمائي پروجيكٹ ڊאئريكٹر كري رهيو آهي.  منصوبي جي אنتظام كاري ٹيم کي 

اري يونٹ (אِي אيس אيم يو) جي سهائتا حاصل آهي جنهن کي ٹيم ماحولياتي ۽ سماجي אتنظامك
مان ئي تشكيل ڏنو ويو آهي. منصوبي جي אنتظام كاري ٹيم (پي אيم ٹي) ۾ منصوبي تي 
عملدرآمد، سهائتا ۽ نگرאني وאرن صالحكارن ( پي آئي אيس אيس سي) کي به شامل كيو آهي 

  جيكي تعميرאتي كم جي نگرאني كندא.
 

 سماجي אنتظامكاري جي منصوبي تي عملدرآمد كرڻ جي نگرאني ۽ چكاس كرڻ الِء،-ماحولياتي
(پي آئي אيس אيس سي) وٽ ماحولياتي ۽ سماجي  منصوبي تي عملدرآرمد كرאئيندڙ صالحكار

ماهر پڻ موجود آهن. آخر ۾، تعميرאتي كم جي ٺيكيدאر وٽ به موجوده אي אيس אيم پي ۾ ٻڌאيل 
ي گھٹ كرڻ وאرن אپائن ۽ ٻين ُگھرجن تي عملدِرآمد كرאئڻ الِء ماحولياتي ۽ نقصان جي شدت ک

سماجي نگرאن/آفيسر موجود آهن. אنهي مقصد الِء، تعميرאت وאري معاهدي ۾ معقول قانوني شقون 
شامل كيون وينديون. ذيلي منصوبي جي سرگرمين جي ٻاهرين چكاس يا ٹين ڌر وאري تصديق 

يم، ماحولياتي/سماجي نگرאني ۽ تشخيص وאرن صالحكارن (אي אيس الِء، پروجيكٹ مينجمنٹ ٹ
אيم אئنڈ אي سي)  کي به شامل كيو آهي. אندאزي مطابق، مٿي ٻڌאيل نو ڊيمن جي تعمير الِء چوهتر 
وڻ وڍيا ويندא. كٹيل وڻن جي مقابلي ۾، پنجوڻ تي وڌيك وڻ ٻيهر پوکڻ جو خرچ، في وڻ جي 

سماجي -ٹي لک ستر هزאر رپيا الڳت אيندي. ماحولياتي قيمت جيكر هك هزאر رپيا لڳي ته
جي אلڳ بجيٹ رکي وئي   67828160אنتظامكاري جي منصوبي (אي אيس אيم پي) تي عملدرآمد الِء 

  آهي.
 


