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، پپرباريچا، غالم مصطفٰي، ڪمال شودو، 3-ٽڪو ننڍن ڊئمن 12لوئر ڪوهستان ۾ 
الِء سماجي ۽ ماحولياتي  3۽  2، 1موسٰي شورو، ُپرکاڻي، ڪنڊ نئن، آصابو، جنائي، حب 
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ريچا، غالم مصطفٰي، ڪمال ا، پپرب3-ٽڪوننڍن ڊئمن  21لوئر ڪوهستان ۾ 
الِء  3۽  1، 2، جنائي، حب آصابو، ڪنڊ نئني، ڻشودو، موسٰي شورو، ُپرکا

 سماجي ۽ ماحولياتي اثرن جي تجزئي )اي ايس آِء اي( جو 
 ُمکيه خالصو

روجيڪٽ (ايس آر سنڌ حڪومت عالمي بئنڪ جي مالي مدد سان هڪ منصوبي سنڌ ريزيلينس پ
تي عملدرآمد ڪري رهي آهي. هن منصوبي تي صوبي جي مختلف عالئقن ۾ آبپاشي کاتي ( ايس )پي

۽ صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ (پي ڊي ايم اي ) طرفان ڪم ڪيو پيو وڃي. ايس آر پي تحت  )آِء ڊي
الي۽ بهتري ِجن منصوبن تي عملي ڪم ڪيو ويو آهي، ُان ۾ سنڌو درياهه جي مٽي جي بندن جي بح

۽ صوبي جي پاڻي جي کوٽ وارن عالئقن ۾ برساتي پاڻي جي ذخيرن )ننڍن ڊئمن( جي اڏاوت شامل 
ڊئمن تي ڪم شروع ڪيو ويو، جيڪي هاڻي مڪمل ٿيڻ جي مرحلي  21گذريل ٻن سالن دوران  .آهن

الِء هاڻي عالمي بئنڪ جي اضافي مالي مدد سان ايس آر پي تحت برساتي پاڻي ذخيرو ڪرڻ  .۾ آهن
ننڍا ڊئمن ٺاهڻ جو منصوبو جوڙيو ويو آهي، جن ۾ ڄامشورو ضلعي جي تعلقي ٿاڻو  21اڃا به وڌيڪ 

، پپر باريچا، غالم مصطفٰي، ڪمال شودو، موسٰي شورو ۽ ُپرکاڻي، ملير ضلعي 3-بوال خان ۾ ٽڪو
 .نشامل آه 3۽  1، 2جي تعلقي گڏاپ ۾ ڪنڊ نئين، آصابو، جنائي ۽ تعلقي شاهه مريد ۾ حب 

( اندر يا ُان جي 2سموريون تجويز ڪيل جايون کيرٿر پروٽيڪٽيڊ ايريا ڪامپليڪس )ڪي پي اي سي
، پپر باريچا، ڪنڊ نئين ۽ آصابو کيرٿر نيشنل پارڪ )ڪي اين پي( جي اندر 3-ڀرسان واقع آهن. ٽڪو

وائيلڊ واقع آهن، جڏهن ته غالم مصطفٰي، ڪمال شودو ۽ جنائي واريون جايون محال ۽ حب ڊئم 
 3۽  1، 2الئيف سينڪچوئريز ۾ تجويز ڪيون ويون آهن، ان کانسواِء، موسٰي شورو، ُپرکاڻي ۽ حب 

  .واريون جايون ڪي پي اي سي جي بفر زون ۾ تجويز ٿيل آهن
عالمي بئنڪ جي حفاظتي پاليسيز الِء تيار ڪيل دستاويز اي ايس ايم ايف ۾ ڏنل ماحولياتي ۽ 

ستعمال ڪري، ذيلي منصوبن جي ماحولياتي درجي بندي ڪئي وئي سماجي اڀياس واري فهرست ا
جيئن ته تجويز ڪيل ڊئم کيرٿر پروٽيڪٽيڊ ايريا ڪامپليڪس ۾ واقع آهن، جتي عالمي بئنڪ  .آهي

جي حفاظتي اپائن واري پاليسي ۽ قومي/صوبائي ضابطن جي بجا آوري ڪندي، ماحولياتي ۽ سماجي 
اضافي مالي مدد تحت تجويز ڪيل ڪمن جي نتيجي ۾ -اڀياس ڪيو ويو، ته جيئن ايس آر پي

 .نقصانڪار ماحولياتي اثرن جو تدارڪ ڪري سگھجي
ذيلي منصوبن وارن عالئقن جي طبعي، حياتياتي، سماجي معاشي ۽ ماحولياتي  (ESIA) هي دستاويز

و پهلوئن جي ڄاڻ مهيا ڪري ٿو. ُان سان گڏ منصوبي تي عملدرآمد دوران ننڍن اپائن جو مجموع
فراهم ڪري ٿو، ۽ ماحولياتي توڙي سماجي ناڪاري اثرن کي قبول جوڳي حد تائين ختم ڪرڻ الِء 

 .خاڪو مهيا ڪري ٿو
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چورس ڪلوميٽر تي پکڙيل آهي، جيڪو  1334کيرٿر جو محفوظ قرار ڏنل عالئقو اٽڪل  .2
سنڌ جي ڏکڻ اولهه طرف ڪوهستان ۾ واقع محفوظ عالئقن کي گهيري ٿو. ڪي پي اي سي 

نيشنل پارڪ، محال ڪوهستان وائلڊ الئيف سينڪچوئري، حب ڊئم وائلڊ الئيف  کيرٿر
 .جن سمبڪ، ايري ۽ هوٿياڻو گيم زيروس تي مشتمل آهي’سينڪچوئري سور

 
هي ذيلي منصوبا ڪوهستان جي خطي ۾ واقع آهن. ڪوهستان، کيرٿر سلسلي جو جابلو عالئقو آهي 

ي اچي ٿا. انهن جبلن ۽ لهوارين ٽڪرين جي جنهن ۾، جبلن ۾ گھيريل پٽ ۽ پٿريال ميدان ٻئ
 -مٿانهين سطح، خالي پٿر جي آهي جنهن تي مٽي يا گاهه ٻوٽن جو تهه ناهي. اونهاري جي مند )جون
آگسٽ( ۾ جڏهن برسات پوندي آهي تڏهن جبلن ۽ ٽڪرن وچ ۾ موجود هي ماٿري، گاھ ٻوٽن سان 

ان جي جبلن مان پاڻي جون سوين سائي ٿي ويندي آهي ۽ٻني ڪاهڻ ممڪن ٿيندي آهي. ڪوهست
ترايون ۽ چشما وهن ٿا، جن جو پاڻي جبلن جي هيٺانهين وارن عالئقن تائين وڃي ٿو، جتي مقامي 

 .هاري برساتي پاڻي کي روڪي خشڪ زمين واري فصل کي ريج ڏين ٿا
لف انهن عالئقن ۾ مقامي آبادي ٻني ٻاري الِء جر جو پاڻي استعمال ڪندي آهي. ڪوهستان جي مخت

فوٽ تائين آهي. جيڪڏهن ٻن سالن تائين مينهن نه  334کان  234عالئقن ۾، جر َجي پاڻي ِجي اونهائي 
پون ته، جر سڪي ويندو آهي ۽ پوکي الِء پاڻي ڦڙو نه هجڻ ڪري مقامي آبادي کي ڪوبه الڀ نٿو 

جو پاڻي ملي. ڪوهستان جي عالئقي ۾، جر کي ٻيهر ڀرڻ الِء تجويز ٿيل ڊيمن جي اڏاوت سان جر 
ڊگهي ُمدي تائين مهيا ٿي سگهندو. ڊيمن ۾ گڏ ٿيل پاڻي چراگاهن جي ڀرسان مال متاع الِء مهيا ٿي 

تجويز ڪيل ڊئمن وسيلي ٻوڏ جي تيز وهڪري کي گهٽائي سگھبو ۽ زرخيز زمين جو  .سگهندو
کاڄڻ ۽ شهري سهولتن جهڙوڪ، لنڪ روڊن، بجلي جي ٿنڀن ۽ مقامي انساني آبادي جي نقصان 

هي دستاويز ذيلي منصوبن جي عالئقن جي طبعي، حياتياتي، سماجي، معاشي ۽  .هٽائي سگهجي ٿوگ
ماحولياتي پهلوئن بابت ڄاڻ مهيا ڪري ٿو. هي دستاويز منصوبي تي عملدرآمد دوران ننڍن اپائن جو 
مجموعو فراهم ڪري ٿو۽ ماحولياتي توڙي سماجي ناڪاري اثرن کي قبول جوڳي حد تائين گهٽائڻ 

ِء خاڪو مهيا ڪري ٿو. ذيلي منصوبا سنڌ جي ڪوهستان واري عالئقي ۾ واقع آهن. ذيلي منصوبن ال
 .وارن عالئقن ۾ مقامي آبادي زراعت توڙي پيئڻ الِء جر جو پاڻي استعمال ڪندي آهي

هن عالئقي ۾ پاڻي جي عدم دستيابي سبب زراعت تمام گهڻي متاثر ٿي آهي. نتيجي طور برساتي 
پاڻي تي ٿيندڙ فصل ۽ انهن جي پيداواري صالحيت گهٽجي وئي آهي. جوئر، گوار ۽ ارنڊي جا فصل 
روايتي طور سانوڻي جي برسات ۾ پوکيا ويندا آهن، جڏهن ته جَو ۽ ساڳ جا فصل سياري جي ُمند ۾ 

وکجن ٿا. انسانن جي استعمال الِء اناج اپائڻ سان گڏ چوپائي مال جي خوراڪ جو به ُمکيه ذريعو پ
آهن. مقامي آبادي الِء چوپايو مال ُمکيه ۽ ُبنيادي وسيلو آهي. ُانهن عالئقن ۾ پاڻيَء جي کوٽ ۽ چاري 

ر ڏيڻ گهٽائي جي گهٽتائي چوپائي مال جي صحت کي بدترين نموني متاثر ڪري ٿي. چوپايو مال کي
ڇڏيندو آهي، جنهن جا ماڻهن جي آمدني ۽ غذائي حالت تي انتهائي ناڪاري اثر پوندا آهن. ماڻهو 
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چارو نه هجڻ سبب پنهنجو مال بئراجي عالئقن ڏانهن منتقل ڪرڻ تي مجبور ٿي ويندا آهن، جڏهن 
 .ته ُاهي عالئقا پاڻ به پاڻي جي کوٽ کي منهن ڏئي رهيا آهن

اصل ڪرڻ الِء ڊگها پنڌ ڪرڻا پوندا آهن، مثال طور، ڪوهستان ۾ عورتن کي پاڻي عالئقي ۾ پاڻي ح
پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ کان وٺي  .ڪلوميٽرز جو فاصلو طئه ڪرڻو پئي ٿو 3کان  1ڀرڻ ال ِء 

ع واري عرصي ۾ آيو هو. سنڌ ۾ ٿرپارڪر کانپوِء ڄامشورو ضلعي جو  1441کان  2991بدترين ڏڪار 
ئقو س  کان وڌيڪ متاثر ٿيو، جتي هزارين ايڪڙ فصل تباهه ٿيو ۽ چوپايو مال ڪوهستان وارو عال

ڪروڙ  3لک ماڻهو متاثر ٿيا، ُان سان گڏ  33مري ويو. هن ڏڪار ۾ هڪ اندازي موجب اٽڪل 
لک مال جو مرڻ به شامل آهي. کير ۽  14چوپائي مال جي متاثر ٿيڻ جي رپورٽ ملي، ِجن ۾ اٽڪل 

غائب ٿي ويو يا وري غيرمعمولي حد تائين گهٽجي ويو، جنهن سبب گوشت يا ته مڪمل طور 
خوراڪ ۽ غذا جي کوٽ پيدا ٿي، جڏهن ته ماڻهن، خاص ڪري ٻارن جي جسماني صحت به متاثر ٿي. 
چوپائي مال ۽ ُانهن مان پيدا ٿيندڙ شين جا اگهه تيزيَء سان چوٽ چڙهي ويا، ڇاڪاڻ ته عالئقي ۾ 

ويو. زراعت سان الڳاپيل ڪيترائي ماڻهو بيروزگار ٿي ويا. ماڻهن جي چوپائي مال جو تعداد گهٽجي 
کائڻ پيئڻ جون عادتون ايتريون ته تبديل ٿيون، جو ٻن مان هڪ ويلي تي اچي ويا. )حوالو: سنڌ ۽ 

تجويز ڪيل ڊئم  )بلوچستان ۾ ڏڪار کي منهن ڏيڻ بابت حڪمتي عملي جو تجزيو. آِء ڊبليو ايم آِء
ٽ جو مسئلو حل ڪندا ۽ مقامي آبادي الِء ڳچ عرصي تائين سڄو سال نسبتن پيئڻ جي پاڻي جي کو

آبادي کي فائدو  23113گهرن جي  2993مٺو پاڻي موجود هوندو، ڊئمن جي اڏاوت سان مجموعي طور
 .ملندو

ڪوهستان هڪ ُخشڪ پهاڙي عالئقو آهي، جتي آبادگار چوماسي جي ُمند ۾ پوکي الِء نئُين جو پاڻي 
آهن، ُاهي نئيون چوماسي جي ُمند ۾ ڊگهو فاصلو طئه ڪري وهنديون آهن. مقامي  استعمال ڪندا

ماڻهن جي آمدني جا ُمکيه ذريعا چوپايو مال ۽ برساتي پاڻي تي ٿيندڙ زراعت آهن، جڏهن به ڏڪار 
جهڙي صورتحال پيدا ٿيندي آهي ته ُانهن عالئقن جا ماڻهو خاندانن ۽ ڌڻن سان گڏ ڪجهه مهينن الِء 

عالئقن ۾ لڏپالڻ ڪري ويندا آهن. وري ُاهي وسڪاري جي ُمند ۾ پنهنجي عالئقن ڏانهن  بئراجي
واپس هليا ايندا آهن. سنڌ جي ٻين ريگستاني عالئقن جيان ڪوهستان به برساتي نظام تبديل ٿيڻ 

 .سبب مسلسل ڏڪار جهڙي صورتحال کي منهن ڏئي ٿو
نه ناهي، ڇاڪاڻ جو نئيون ۽ ناال سرڪاري  مذڪوره ننڍن ڊئمن ٺاهڻ الِء ڪابه خانگي زمين گهربل

ملڪيت ۾ اچن ٿا، ُان سان گڏ نه ڪنهن ڍانچي کي ڊاهيو ويندو ۽ نه ئي وري ڪنهن کي ٻيهر آباد 
ڪرڻ جي ضرورت پوندي. ڇاڪاڻ ته هي ڊئم اهڙن عالئقن ۾ واقع آهن، جتي آبادي گهٽ ۽ ٽڙيل 

۾ آيل زمين جي عارضي استعمال، ڪيمپ جي تعمير الِء نجي يا سرڪاري ملڪيت  .پکڙيل آهي
ڊئمن جي تعمير الِء گهربل مٽي جي کوٽائي، ٻاهرين مزدورن جي آمد، نباتات جي نقصان، گندڪچرو، 
مالزمت ڪندڙ ماڻهن جي صحت، مقامي آبادي ۽ مزدورن جي تحفظ سميت ڪجهه اهڙا مامرا آهن، 

الِء هي دستاويز تيار ڪيو  جن جي ڪري ڪجهه سماجي ۽ ماحولياتي اثر پيدا ٿي سگهن ٿا، جنهن
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ويو آهي. اڳ ئي موجود لنگهه سامان جي آمدرفت الِء استعمال ڪيا ويندا ، جيڪي سامان کڻندڙ 
 .گاڏين جو بار برداشت ڪرڻ جي صالحيت رکن ٿا

ڪوهستان ۾ ننڍن ڊئمن الِء جاين جي چونڊ الِء ماهرن کان هڪ اوائلي اڀياس ڪرايو ويو، جي آِء ايس 
جاين جي چونڊ ڪرڻ  13مان  93نياد تي منصوبن وارن عالئقن ۾ نشاندهي ڪيل ُڪل اڀياسن جي بُ 

الِء جاچ ڪرائي وئي. ماهرن تي ٻڌل ٽيم ڪالئينٽ جي عملي سان گڏ نشاندهي ٿيل جاين جي سروي 
جاين جي چونڊ ڪري سگهجي. اڳتي هلي حتمي چونڊ کان پهرين  13جاين مان  93ڪئي ته جيئن 

 .و سماجي ۽ ماحولياتي جائزو ورتو ويوانهن جاين جو هڪ تڪڙ
ڊئمن تي ٿيل اڀياسن جي ابتدائي سروي ۽ سفارشن جي  13ڊئمن الِء جاين جي چونڊ  21موجوده 

روشني ۾ ڪئي وئي آهي. ُان کانسواِء ڪوهستان جي عالئقي ۾ ٻين ڊئمن جهڙوڪ، اپر مول، 
وڌيڪ ڊئمن جي اڏاوت الِء  جي اڏاوت کانپوِء مقامي آبادي طرفان عالئقي ۾ 1-سريشي ۽ تِکو

ڊئمن الِء هي جايون مقامي آبادي جي مشوري چونڊيون ويون آهن، ُان سان  .درخواستون ڏنيون ويون
گڏ سنڌ حڪومت جي جهنگلي جيوت کاتي کان به اجازتنامو ورتو ويو آهي. تجويز ڪيل ڊئمن جي 

 .ئدو ٿيندواڏاوت بعد پاڻي جي دستيابي سان مقامي آبادي ۽ جهنگلي جيوت کي فا
فوٽ اونچا مٽيَء جا بند ٺاهڻ ۽ اسپل ويز واريون سيمينٽ جون  11ننڍن ڊئمن وارن منصوبن ۾ 

ديوارون شامل آهن. اڏاوت سان الڳاپيل اثر، جهڙوڪ فضائي ۽ آواز جي گدالڻ ۽ ماڻهن جي وسيلن 
اهدو ٿيو آهي تي پوندڙ اثرن کي الڳاپيل اپائن تي بهتر عملدرآمد سان گهٽائي سگهجي ٿو. اهو مش

ته کيرٿر نيشنل پارڪ ۾ پهرئين مرحلي وارن ڊئمن ِجي اڏاوت بعد جر جي زمين پاڻي جي سطح 
فوٽ تي اچي وئي آهي، جنهن سان نه رڳو ڀرپاسي جي آبادي کي کوهن ۽  34فوٽن کان  234تبديل ٿي 

ُاتي اچڻ الِء  ٻين ذريعن سان پاڻي ملي ٿو، پر الڏائو ۽ مقامي پکي توڙي ٻي جهنگلي جيوت کي به
مجبور ڪري ٿو. ان کانسواِء، ڊئمن جي تعمير سان حيوانات ۽ نباتات جي ماحولياتي حالت تي ڪي 

ڊئمن جي اڏاوت سان ڏڪار ۾ به حيوانات ۽ نباتات کي پاڻي مهيا ٿيندو ۽  .به منفي اثر نه پوندا
رن پئجي سگهن ٿا، سموري حياتيات جي واڌ ويجهه ٿيندي. رڳو اڏاوتي مرحلي ۾ ڪجهه ناڪاري اث

پر ُاهي تمام ٿوري عرصي تائين هوندا. بهرحال، ٺيڪيدارن کي اڏاوتي ڪم دوران هن دستاويز ۾ 
 .تجويز ڪيل قدمن تي سختي سان عمل ڪرڻو پوندو

ڊئم ٺاهڻ واري جاِء تي مشينري ۽ گاڏين جي مناسب جانچ توڙي سار سنڀال سان امڪاني ناڪاري 
ڙن ٻين اپائن ۾ ڳري مشينري جو آواز دٻائڻ واري اوزار يا مفلر جو اثرن کي گهٽائي سگهجي ٿو. اه

استعمال، ڪچن رستن تي ِڇڻڪار، اڏاوتي ملبي/ گند ڪچري کي فوري هٽائڻ سان خراب اثرن تي 
ضابطو، پاڻي کي گدلو ٿيڻ کان بچائڻ الِء مناسب ذخيري جو انتظام ڪرڻ، استعمال ٿيل تيل کي 

صاف ڪرڻ جو انتظام شامل آهن، جڏهن ته ُانهن اپائن ۾ لڳاتار ٺڪاڻي لڳائڻ ۽ گدلي پاڻي کي 
 .صفائي سٿرائي جو انتظام به شامل آهي
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مالزمت ڪندڙ ماڻهن جي صحت ۽ تحفظ کي ِجن اپائن ذريعي يقيني بڻايو ويندو، ُانهن ۾ حادثن يا 
 29-بست، ڪوِوڊبيمارين جي روڪٿام الِء لڳاتار معائنو، مزدورن ۽ آبادي ۾ جاڳرتا، صفائي جو بندو

کي منهن ڏيڻ الِء انتظام، نگراني ۽ بچاَء جو طريقو، هنگامي حالتن کي منهن ڏيڻ الِء اپاَء ۽ 
طريقيڪار، صفائي جي مناسب سهولتن جي فراهمي، پيئڻ جو صاف پاڻي ۽ مزدورن کي گندڪچري 

ح نموني جي دٻن جي فراهمي شامل آهن. ڊئمن ٺاهڻ جي دوران هن دستاويز ۾ ڏنل قدمن تي صحي
عمل ڪرڻ سان عالئقي جي طبعي، حياتياتي، سماجي، معاشي ۽ ماحولياتي صورتحال تي ڪي به 

البته، اِن سان انتهائي اهم مثبت اثر ضرور پوندا، جنهن سان عالئقي ۾ پائيدار  .منفي اثر نه پوندا
 .ترقي ٿيندي

پاڻي کي روڪڻ جو  هر نئين تي تجويز ٿيل ڊئم جي سالياني مجموعي وهڪري کي نظر ۾ رکندي
، موسٰي شورو ۽ 1-ڪاٿو لڳايو ويو آهي. هي ڇهه ڊئم، پپر باريچا، سنگچت جو تڙ، آري پير، اپر مول 

ُپرکاڻي ايس آر پي جي مختلف مرحلن ۾ شامل آهن، ِجن جي گڏيل طور پاڻي ذخيرو ڪرڻ جي 
باقي ٻيا ڊئم ايڪڙ فوٽ آهي۽ اهي سمورا ڊئم مول ندي تي واقع آهن. جڏهن ته  1501گنجائش 

ننڍا ڊئم سراسري طور هڪ سال ۾ مول ندي جي پاڻي جو وهڪرو  9مختلف نئُين تي آهن. اهي 
ايڪڙ فوٽ آهي، تنهن  29191گهٽائيندا. جيئن ته مول ندي َجي ڪيچمينٽ ايريا ۾ پاڻي جو مقدار 

سيڪڙو پاڻي کي روڪيو ويندو ته جيئن جر جي پاڻي جي سطح وڌي سگهي. هن  9.2ڪري صرف 
ڊئم هيٺاهين وارن عالئقن ۾ ڪي به ناڪاري اثر  21عالئقي ۾ ٻين ننڍن ڊئمن سان گڏ تجويز ڪيل 

 .نه ڇڏيندا، جڏهن ته ُاتي وڌيڪ ڊئم تعمير ڪرڻ جي ڪافي گنجائش ۽ صالحيت پڻ موجود آهي
ڊئمن وارو  21ڊئمن جي ٽٽڻ بابت ڪيل ڊئم بريڪ اڀياس مان اهو نتيجو نڪتو آهي ته سمورن 

چورس ڪلوميٽرز کان وڌيڪ ناهي. تنهن ڪري سمورن ڊئمن تي هنگامي  2.21نڍو آهي ۽ عالئقو ن
 .حالتن کي منهن ڏيڻ الِء اڳواٽ قدمن جي رٿابندي ڪئي وئي آهي

۽ گوگل ميپ  (HECRAS ) ُبنيادي اثرن واري عالئقي جو سرزمين تي وڃي ايڇ اِي سي آر َاي ايس
ساال ٻوڏ ۽ ڊئم کي  244تعمير دوران، ڊئم جي ٽٽڻ،  سافٽ ويئر ذريعي جائزو ورتو ويو، ته جيئن

ساال ٻوڏ جي صورت ۾ گڏيل اثر ۽ امڪاني نقصان جو ڪاٿو لڳائي سگهجي، اِن  244گهاري يا+ 
ڪاٿي ۾ وڻ وڍجڻ، ڪچن رستن جو متاثر ٿيڻ، زرعي زمين، آثاِر قديمه جا ماڳ ۽ پاڻي جا نلڪا 

ي جي سطح وڌائڻ الِء آهن، ِجن ۾ متوقع نقصان شامل آهن. جيئن ته سڀئي مجوزه ڊئم جر جي پاڻ
هفتا( الِء هوندو، ڇاڪاڻ ته پاڻي جر ۾ هيٺ سيمو ڪري  1-1عارضي ۽ ڪجهه ڏينهن )گهڻو ڪري 

وڻ متاثر ٿيندا. اي ايس ايم پي  222ڪچا رستا ۽  21ويندو. تجويز ڪيل ڊئمن جي تعمير سان 
متوقع نقصان جي ازالي الِء عارضي طور دستاويز ۾ مقامي آبادي جي حوالي سان ڪنهن به غير 

ُان سان گڏ هي دستاويز ادارتي انتظامن جو هڪ خاڪو بيان ڪري ٿو، جنهن  .بجيٽ رکي وئي آهي
۾ منفي اثر گهٽائڻ الِء گهربل قدم کڻڻ، ُانهن جي نگراني، فيلڊ واري عملي جون صالحيتون وڌائڻ 

ٿو، ۽ شڪايتن جي ازالي وارو طريقيڪار الِء تربيت جو بندوبست ڪرڻ، عملدرآمد ۽ خرچ جو ڪا
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مقامي ماڻهن، حڪومتي شعبن ۽ اين جي اوز سوڌو سمورين الڳاپيل ُڌرين  .(جي آر ايم) شامل آهن
 .سان صالح مشورا ڪري هي دستاويز تيار ڪيو ويو آهي

ماحولياتي ۽ سماجي تحفظ جي حوالي سان لڳاتار نگراني ڪئي ويندي ته جيئن منفي اثر گهٽائڻ 
رن اپائن تي لڳاتار ۽ اثرائتي نموني عمل يقيني بڻائي سگهجي. ُانهن تي ٽن سطحن تي عمل وا

پروجيڪٽ مئنجمينٽ ٽيم (پي ايم ٽي) جي سطح تي ماحولياتي ۽ سماجي ماهر منفي  .ڪيو ويندو
اثر گهٽائڻ وارن اپائن تي اثرائتي نموني عملدرآمد يقيني بڻائڻ الِء حفاظتي نگراني ڪندا، ان سان 
گڏ تسلسل سان فيلڊ وزٽ ڪندا. فيلڊ جي سطح تي، پروجيڪٽ امپليمينٽيشن ڪنسلٽنٽس (پي آِء 
ايس ايس سي) سان الڳاپيل عملي طرفان وڌيڪ تواتر سان نگراني ڪئي ويندي. ٽئين مرحلي ۾ پي 
آِء ايس ايس سي ۽ پي ايم ٽي جو ماحولياتي ۽ سماجي انتظامن جو شعبو اي ايس ايم پي تي 

 .الِء ماهوار، ٽه ماهي ۽ ساليانيرپورٽس ٺاهيندوعملدرآمد 
سنڌ ريزيليئنس پروجيڪٽ (ايس آر پي) تي عملدرآمد سان گڏ اِي ايس ايم پي تي عملدرآمد ڪرڻ 
جي مجموعي ذميواري، پروجيڪٽ مئنجمينٽ ٽيم (پي ايم ٽي) آبپاشي کاتي سنڌ حڪومت مٿان 

يڪٽ مئنجمينٽ ٽيم کي ماحولياتي ۽ پروج .آهي، جنهن جو سربراهه پروجيڪٽ ڊائريڪٽر آهي
سماجي انتظامي يونٽ (اي ايس ايم يو) جي مدد حاصل آهي، جيڪو پي ايم ٽي ۾ ئي قائم ٿيل آهي. 

پي آِء ايس ايس سي) کي هن (پي ايم ٽي طرفان منصوبي تي عملدرآمد، مدد ۽ نگران ڪنسلٽنٽس 
 .ذميواري آهيعمل ۾ شامل ڪيو ويو آهي، ِجن تي اڏاوتي ڪم جي نگراني جي 

پي آِء ايس ايس سي وٽ اي ايس ايم پي تي ڪم ۽ ُان جي نگراني الِء ماحولياتي ۽ سماجي ماهر پڻ 
موجود آهن. آخر ۾ تعميراتي ٺيڪيدار به صحت، ماحولياتي ۽ سماجي تحفظ جا انسپيڪٽر/آفيسر به 

ن ڪرائڻ جا ذميوار مقرر ڪندو، ُاهي منفي اثر گهٽائڻ وارن اپائن تي عمل ۽ ٻيون گهرجون پوريو
هوندا، جيڪي هن اي ايس ايم پي ۾ بيان ڪيل آهن. ان مقصد الِء اڏاوتي معاهدي يا ٺيڪي ۾ 
مناسب شقون شامل ڪيون ويون آهن. پي ايم ٽي طرفان سماجي نگراني الِء صالحڪارن جون 
خدمتون حاصل ڪيون ويون آهن، جيڪي پنهنجي طور ذيلي منصوبن جي سرگرمين جي نگراني ۽ 

 .تصديق ڪندا
وڻ وڍيا ويندا، ُانهن مان  222ڊئمن جي اڏاوت الِء  21اِن ڳالهه جو ڪاٿو لڳايو ويو آهي ته مٿي ڄاڻايل 

ڀيرا  3وڻن جي ڪابه جنس آِء يو سي اين جي خطري بابت فهرست ۾ نه آهي. وڍيل وڻن جي جاِء تي 
ُرپيا لڳايو ويو  333،444وڌيڪ وڻ پوکڻ جي قيمت جو ڪاٿو هڪ هزار رپيا في وڻ جي حساب سان 

ُرپيا ڌار بجيٽ رکي وئي آهي، جنهن ۾ ڪورنا  211، 131، 934آهي. اي ايس آِء َاي تي عملدرآمد الِء 
ُرپيا  1،444،444کان بچاُء جا انتظام به شامل آهن. جڏهن ته هر ڊئم تي مقامي ماڻهن جي ڀالئي الِء 

ي او ڪيو ۾ عارضي طور شامل ڪئي وئي رکيا ويا آهن. هي رقم هر ڊئم جي اي ايس ايم پي ۽ ب
 .آهي


