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 عارفت

 ڌ( پاران، سناڊ)سي يٽارٿا رينيجڊ ڊايريگيشن اين ڌسن (RPF) ڪپاليسي فريم ور اريڪهي آباد
الِء سماجي/  اريڪنصوبن الِء زمين جي حصول ۽ آبادجي ذيلي م يڻجي پا ڌتحت سن ومتڪح

( ٽويو آهي. ۽ زرعي تبديلي )سوا يوڪمنصوبن جي تياري جي هدايت الِء تيار  اريڪآباد
جي وسيلن جي بهتر  يڻجو مجموعي مقصد وسيع آبپاشي نظام ۽ پا ڪٽوجيپر ٽ. سواڪٽپروجي

  .آهي ڻيڏمعيشت کي فروغ  يڻاٺوڳصوبي جي زراعت ۽  ڌانتظام ذريعي سن

 جا حصا ۽ اثر ڪٽپروجي

۾  اريڪپڙ/ زرعي ترغيب ۽ سي3۽ سي  ڻسروس پهچائ رٽ(/وا2)سي  2حصن مان، صرف جزو  هنڇ
 ٽيڪ. پروجييٿسگھي  يٿ ڻپالڏجسماني مداخلتون شامل هونديون جنھن الِء زمين جو حصول ۽ ل

واهه جي بحاليَء جو سب  رمڪتحت ا 2ي رھي آھي. س ريڪ ڪجي تياري الِء مالي مدد عالمي بئن
جي ابتدائي طور تي نشاندهي  نڪٽذيلي پروجي ينٻتحت  3آهي،  سي  يوڪتيار  اڊسي ڪٽپراجي

تحت  3ويندو. سي  يوڪضرورت جي مظابق فيصلو  يٺوئي آهي، جنھن جو بعد ۾ جائزو و ئيڪ
سگهي  يٿ ڻپالڏران لدو منڪ جههڪته،  هنڏمداخلتن ۾ زمين جو محدود حصول هوندو. ج ڙيندٿ
 رائيو،ڊ ٽروچمينڪان يٽجي سرگرمين /يا اين ڪٽپروجي صجي مخصو ٽمثال طور، سائي  ي،ٿ

 2شامل آهي جيئن  سي  ڻيٿجنهن ۾ غير رسمي آبادگارن/ حددخلين جو بي گهر  ري،ڪآپريشنن جي 
حالتن ۾منصوبي  ينٻآھي،  نڪتي عملدرآمد جي  صورت ۾مم ڪٽواه سب پروجي رمڪتحت ا

جي عارضي منتقلي / رهائش جو سبب  ديآبا يلٿيا متاثر  ڻيٿجي مداخلت شايد معاشي بي گھر 
 .يٿسگھي  جيڻب

 

 پي ايف جا مقصد آر

جي  ڪ۽ عالمي بئن ڪجي قوميقانوني فريم ور اريڪآباد يھرٻپي ايف کي زمين جي حصول۽  آر
ويو آھي ۽ ھي منصوبھ بندي  يوڪعد تيار ب اريڪآباد يڻاراڪتحت غير رضا  4.12او پي/بي پي 

۽ انتظام الِء  پڻاڃاثرن  ۽ خطرن جي س انيڪجي ام اريڪآباد يڻاراڪغير رضا  ڙيندٿدوران پيدا 
طور تي  انيڪتي عملدرآمد دوران ام ڪٽسب  پروجي يڪدستاويز ھوندو. جي ڙندڪ مائيرھن ڪھ

سماجي  ريننگ،ڪذيلي منصوبن الِء گهربل سماجي اس يلڊسامھون ايندا. آر پي ايف مستقبل ۾ چون



 
 
 

 

. جنھن ۾ ندوڪاثرن جي جائزي، سماجي تحفظ ۽ بحالي جي منصوبن جي تياري دوران رهنمائي 
جي  رڊھول ڪيٽجي منصوبابندي جا طريقا، قانوني گھرجون، اس اريڪادخطري جي تشخيص/ آب

جي ازالي جو  ايتنڪش ،ڪو فريم ورمصروفيت ۽ صالحون، اثاثن جو اندازو، قابليت ۽ قابليت ج
  .ادارتي انتظامات، نگراني ۽ تشخيص جو نظام شامل ھوندا نزم،ڪمي

 انھن جو تجزيو ۽ آر پي ايف خال،

 الينداڀ"عوامي مقصد" منصوبي الِء زمين جي حصول کي سن يڪ۾، قانون ۽ ضابطا جي ستانڪپا
زمين جي حصول جي عمل کي  ٽڪاي LA .آهي يلٿ/ ترميم 1894 ڪٽاي وزيشنڪاي ڊآهن، لين

 ڊرٽجي عنوان يا رجس نڪزمين جي مال يلڪ۽ معاوضي جي ادائيگي صرف حاصل  وٿ ريڪمنظم 
ويو آهي. ان  يوڪ۾ شامل نه  ڪٽرسمي آبادگارن / حددخلين کي اي غيرکي. غير لقب يا  نڪمال

. ريڪ وٿالء مهيا ن اريڪخاندانن جي آباد يلٿجي ذريعي بي گھر  ڪٽپروجي ڪٽکان عالوه، اي
جي برابري يا بهتر زندگي  هنڻکان پوِء جي حالتن ۾ ما ڻيٿتحت معاوضي وارا قدم بي گھر  ڪٽاي

حفاظتي پاليسين کي جسماني بي  OP4.12 IR ،ڙآهن. ان جي ابت ناسبالِء نا م ڻرڪجي حالت مهيا 
يا پناهه جي  جي صورت ۾ مدد جي ضرورت آهي )منتقلي، رهائشي زمين جي نقصان، ڻيٿگھر 

)زمين جي نقصان، اثاثن، اثاثن تائين رسائي، آمدني جا ذريعا، يا  ڻيٿنقصان( ۽ معاشي بي گھر 
 اڙالِء حصول جي نتيجي ۾ ان حقيقت کان سواِء ته اه ٽولپمينڊ ڪٽمعيشت جا ذريعا. ( پراجي

 ڪِء هال ڻرڪپاليسي جي اصولن کي قائم  RPF .آهن يا جزوي، مستقل يا عارضي ملڪنقصان م
دور  يئنڪفرقن ۽ خالن کي  ڪٽاھم اھا آھي ته پروجي ڪيڌ(، و3.1 يبلٽويو ) يوڪخال جو تجزيو 

 الِء ڻرڪجي ھدايت  اريَءڪتحت مستقبل ۾ زمين جي حصول ۽ آباد ڪٽسوات پروجي ندو،ڪ

 

 سڪرٽجي معيار جو مي اهليت

تحت معاوضي ۽ مدد جا اهل هوندا.  ڪٽخاندان/ فرد، عنوانن کان سواِء، پروجي يلٿمتاثر  سمورا
 ڪيڌمعاوضي جي اهليت( ۾ و 3.5) 3جي مختلف قسمن ۽ انهن جي اهليت کي باب  هنڻمتاثر ما

 پڙجي مدد الِء اضافي وسيلن جي سي هنڻمتاثر ما ڪٽويو آهي. پروجي يوڪتفصيل سان بيان 
ن جي سربراهي وارا غريب ۽ عورت هو،ڻگروهن )مثال طور، مقامي ما مزورڪتي  طورخاص  ندو،ڪ

کي  هنڻما يلٿآهن( انهن جي زندگين کي ۽ بي گهر  ٺکان هي يرڪغربت جي ل يڪ۽ جي ا،ڻگهرا
آندا ويندا. معاوضي جي سطح ۽ بحاليَء جا حقدار استحقاق  تبڪ۾  وششڪجي  ڻرڪبھتر 



 
 
 

 

جي مخصوص آر اي پيز جي تياري دوران انهن تي  ڪٽپروجيويا آهن. ذيلي  ناڏ۾  سڪرٽمي
 نوڏالِء ترتيب  ڻرڪخاص نقصان ۽/يا حالتن کي پورو  نهنڪويندو ۽  يوڪط نموني سان غور محتا
 .ويندو

 

 تفصيل اثر جو قسم

 

 

 پروجيڪٽ متاثر ماڻهو

 

 معاوضي جا حقدار

ي استعمال جي عزر
زمين تي عارضي  الئق

اثر )اهڙين عارضي 
اثرن جو عرصو ننڍو 
هوندو آهي، عام طور 

-3تي ننڍن منصوبن الِء 
مهينا هوندا آهن ۽  4

وڏن منصوبن الِء وڏا 
 هوندا آهن(.اثر

 

رسائي تي پابندي نه 
آهي ۽ موجوده يا 

زمين  ساڳي حالت ۾
جو استعمال اڻڄاتل 

 رهندو

 

 هاري / ٽائيٽل هولڊر

 

زمين الِء ڪو به  -
معاوضو نه ڏنو ويندو 
جيڪڏهن زمين کي 
بحال ڪيو وڃي / ڪم 
مڪمل ٿيڻ کان پوِء ان 
جي اڳوڻي معيار تي 

 بحال ڪيو وڃي؛

معاوضو، نقد ۾،  -
سڀني خراب فصلن ۽ 

 وڻن الء.

معاوضو، نقد ۾،  -
آمدني جي نقصان الء، 
جيڪڏهن ڪو به، 
عارضي اثرن جي مدت 

 الء

 



 
 
 

 

ه زمين الِء ڪو ب -   
معاوضو نه ڏنو ويندو 
جيڪڏهن زمين کي 
بحال ڪيو وڃي / ڪم 
مڪمل ٿيڻ کان پوِء ان 
جي اڳوڻي معيار تي 

 بحال ڪيو وڃي؛

معاوضو، نقد ۾،  -
سڀني خراب فصلن ۽ 

 وڻن الء.

معاوضو، نقد ۾،  -
آمدني جي نقصان الِء 
جيڪڏهن ڪو عارضي 

 اثرن جي مدت الِء

 

معاوضو، نقد ۾،  -   
سڀني خراب فصلن ۽ 

 ڻن الء.و

معاوضو، نقد ۾،  -
آمدني جي نقصان الِء 
جيڪڏهن ڪو عارضي 

 اثرن جي مدت الِء

 

نقد معاوضو انهن  -   
سان الڳاپيل  پگھارجي 



 
 
 

 

آهي )جنهن ۾ هڪ 
قسم جو حصو شامل 
آهي( منصوبي جي 
سرگرمين جي ڪري 
عارضي رڪاوٽ جي 

 مدت الِء

 

معاوضو، نقد ۾، سڀني    
خراب ٿيل فصلن ۽ 
وڻن الء، جتي اهي 

جي  حددخليون ڪندڙ
 ملڪيت آهن.

معاوضو، نقد ۾،  -
آمدني جي نقصان الِء 
جيڪڏهن ڪو عارضي 

 اثرن جي مدت الِء

 

جي الئق زراعت  
زمين تي مستقل اثر 
جتي رسائي تي پابندي 
آهي ۽/يا زمين جو 

 استعمال متاثر ٿيندو

 

زمين جي استعمال تي 
اثر جي  ،تمام خراب اثر
 شدت کان آزاد

 

 رواجي حق

 

 ھڳال ان ۾نئين زمين 
ڻ ته يکي يقيني بڻائ

 پراجيڪٽ جي متاثرن
ڪو جي معيشت تي 

 اثر نه پوي، يا خراب بھ

نقد معاوضو پلس  -
15 ٪CAS  متاثر ٿيل

زمين الِء متبادل قيمت 



 
 
 

 

تي مارڪيٽ جي قيمت 
جي بنياد تي ٽيڪس، 
رجسٽريشن، ۽ منتقلي 

 جي خرچن کان پاڪ

 

 

 ليز هولڊرز  

يا ھجن )رجسٽر ٿيل 
 نه(

 

گم ٿيل پالٽن جي  -
برابر قيمت/ پيداوار 
جي ٻين پالٽن ۾ ليز 
جي معاهدي جي تجديد، 

 يا

باقي ليز وارن سالن  -
الِء متاثر زمين جي 
مجموعي پيداوار جي 
مارڪيٽ قيمت جي 

 3برابر نقد )وڌ ۾ وڌ 
 سالن تائين(

 

 حصيداري ڪندڙ  

يا ھجن )رجسٽر ٿيل 
 نه(

 

هڪ ڀيرو )عارضي  -
ل اثر( يا ٻه ڀيرا )مستق

 اثر(.

معيشت جي بحالي  -
جي مدد جي فراهمي 
)يعني، معيشت جي 
بحالي واري منصوبي 



 
 
 

 

 ۾ شامل ڪرڻ(

 

زرعي مزدور پنهنجو   
معاهدو وڃائي رهيا 

 آهن

 

 

زرعي سال جي باقي  -
حصي الِء نقد معاوضو 
)جنهن ۾ قسم جا حصا 
شامل آهن( انهن جي 

سان الڳاپيل  پگھار
 آهي.

 ۾معيشت جي بحالي  -
مدد جي فراهمي )يعني، 
معيشت جي بحالي 
واري منصوبي ۾ 

 شامل ڪرڻ(.

 

 

غير رسمي آبادڪار/   
 حددخليون ڪندڙ

 

هڪ وقت جي بحالي  -
مجموعي  1االئونس 

فصل جي مارڪيٽ 
قيمت جي برابر )فصل 
جي معاوضي کان 
عالوه( زمين جي 
 استعمال جي نقصان الِء

 

 ھاڃيڪارهڪ دفعي  - هاري / عنوان رکندڙالء اضافي  ناثر وڌيڪ 



 
 
 

 

 شقون

(i مجموعي فصل جو .
سيڪڙو کان وڌيڪ  30

 10. زمين جو iiنقصان؛ 
سيڪڙو يا وڌيڪ 

 نقصان(

 

 ليز هولڊرز

 

سال الِء  1اثر االئونس 
متاثر ٿيل زمين جي 
مجموعي فصل جي 
مارڪيٽ قيمت جي 
برابر )سياري ۽ 
اونهاري جي فصل 
سميت ۽ معياري فصل 
جي معاوضي کان 

 ضافي(.ا

جيڪڏهن قانوني  -
سيڪڙو کان  10مالڪ 

وڌيڪ زمين وڃائي ٿو 
۽ باقي زمين قابل 
عمل نه آهي، ته زمين 
جو مالڪ حاصل ڪيل 
زمين جي پوري پالٽ 
جي معاوضي جي 
دعوٰي ڪرڻ جو اهل 

 آهي.

 

 حصيداري ڪندڙ  

يا ھجن )رجسٽر ٿيل 
 نه(

 

 ھاڃيڪارهڪ دفعي  -
اثر االئونس جي 
مارڪيٽ جي قيمت 
جي برابر آهي فصل 
جي ضايع ٿيڻ جي 
)اضافي معياري فصل 



 
 
 

 

جي معاوضي کان 
 عالوه(

 

غير رسمي آبادي/   
 حددخليون ڪندڙ

 

 ھاڃيڪارهڪ دفعي 
سال الِء  1اثر االئونس 

متاثر ٿيل زمين جي 
مجموعي فصل جي 
مارڪيٽ قيمت جي 
برابر )سياري ۽ 
اونهاري جي فصلن 

ت ۽ معياري فصل سمي
جي معاوضي کان 

 اضافي(

 

رهائشي يا تجارتي 
 زمين

 

 عنوان رکندڙ/ 

رواجي حقن سان گڏ 
 ماڻهو

 

زمين جي معاوضي الِء 
زمين، پالٽ جي 
قيمت/جڳه جي لحاظ 
کان برابر پالٽ جي 
فراهمي جي ذريعي گم 

 ٿيل پالٽ، يا

نقد معاوضي سان گڏ  -
15 ٪CAS  متاثر ٿيل

زمين الِء مڪمل 
متبادل قيمت تي 
ٽيڪس، رجسٽريشن، ۽ 



 
 
 

 

منتقلي جي خرچن کان 
 سواِء

 

 دار / ليز هولڊر ڪرائي  

 

 ڪرايومھينن جو  3 -
يا قيمت باقي ليز جي 
مدت جي تناسب سان، 
بشمول ڪو به ذخيرو 
جيڪي اھي وڃائي 

 سگھن ٿا.

 

 
 

غير رسمي آبادڪار/   
 ددخليون ڪندڙح

 

متبادل زمين  موجود -
۾ رهائش/ يا سرڪاري 
گھٽ ۾ گھٽ اجرت 
جي ھڪڙي مھيني جي 
برابر ھڪڙي خود 

 منتقلي االؤنس

 

 اڏاوتون گھر/

 

مڪمل  وج ڍانچن
 نقصان؛

جزوي  وج ڍانچن
 نقصان؛

هلندڙ معمولي 

نقد معاوضي  -مالڪن 
جي بدلي جي شرحن 

۽  ڍانچوتي متاثر ٿيل 
ٻين مقرر اثاثن کي 
بچاء واري مواد، قيمت 
۽ ٽرانزيڪشن جي 

جزوي مستقل اثرن  -
جي صورت ۾، باقي 
ڍانچي کي بحال ڪرڻ 
الء مڪمل نقد امداد، 

جي متاثر ٿيل  ڍانچي
حصي الء متبادل قيمت 



 
 
 

 

 جوڙجڪ؛

kiosks ا۽ عارضي ڍانچ 

 

 خرچن کان آزاد

 

تي معاوضي کان 
 عالوه

 

 اڏاوتون گھر/

 

 

مڪمل  وج ڍانچن
 نقصان؛

جزوي  وج ڍانچن
 نقصان؛

هلندڙ معمولي 
 جوڙجڪ؛

kiosks ا۽ عارضي ڍانچ 

 

 مقاطعيدار

 

 

متاثر ٿيل نوڪر  -
وصول ڪندا نقد 
معاوضو قيمت جي 
تناسب سان باقي ليز 
جي مدت جي مدت، يا 
ٽي مهينا، جيڪو به 

 وڌيڪ هجي.

 

 
 

 فصل

 

 فصل متاثر ٿيا 

 

پراجيڪٽ مان متاثر 
سمورا جا  ٿيندڙ فصلن

)بشمول مالڪ 
 (حددخليون ڪندڙ

فصل معاوضو نقد  -
رقم ۾ مڪمل 
مارڪيٽ جي شرح تي 
هڪ فصل الِء )يا ته 
( سياري يا اونهاري

منصوبي جي سرگرمين 
جي اثرن الِء ڊفالٽ 

 طور.

ٻين سڀني فصلن جي  -
نقصان جو معاوضو 
مارڪيٽ جي قيمتن 
تي اصل نقصان جي 



 
 
 

 

 بنياد تي ڏنو ويندو

 

 وڻ

 

 

 وڻ متاثر ٿيا

 

پراجيڪٽ مان متاثر 
سمورا وڻن جا  ٿيندڙ

)بشمول  مالڪ 
 (حددخليون ڪندڙ

 

ٽمبر / ڪاٺ جي وڻن 
الِء، معاوضو وڻ جي 
ڪاٺ جي مواد جي 
مارڪيٽ قيمت تي 

 هوندو.

ميوي جا وڻ: نقد  -
معاوضي جي بنياد تي 
گم ٿيل پيداوار جي 
پوري مدت الِء گهربل 
پيداوار جي وڻ کي 
ٻيهر قائم ڪرڻ جي 

 ضرورت آهي.

 

 
 

 روزگار ڪاروبار/

 

 

 

 

ڪاروبار يا روزگار جو 
عارضي يا مستقل 

 اننقص

 

سمورا پراجيڪٽ مان 
 متاثر ٿيندڙ

حددخليون )بشمول 
 مزدور( عي ، زرڪندڙ

 

( نقد iڪاروبار مالڪ: )
معاوضو هڪ سال جي 
آمدني جي برابر، 
جيڪڏهن نقصان 

( iiمستقل آهي؛ 
عارضي نقصان جي 
صورت ۾، نقد 
معاوضو ڪاروبار جي 



 
 
 

 

مداخلت جي مدت جي 
برابر آهي وڌ ۾ وڌ 
ڇهن مهينن تائين يا 
تعميراتي سرگرمي جي 
بنياد تي آمدني جي 
نقصان جي مدت کي 

 ڍڪيندي.

ت: وڌ ۾ مزدور/مالزم -
وڌ ٽن مهينن تائين 
ڪاروبار جي وقفي جي 
مدت الِء گم ٿيل اجرت 
جي معاوضي )بنيادي 
ضرورتن جي قيمت 

(CBN جي بنياد تي )
حساب ڪئي وڃي، 

 3,030 جيڪا في الحال 
في ماڻهو في رپيا 

 آهي( ومهين

 

 لڏپالڻ

 

 

ٽرانسپورٽ ۽ عبوري 
 خرچ ومعيشت ج

 

 

متاثر پراجيڪٽ مان 
منتقلي سمورا  ٿي

 ڪندڙ

 

هڪ مهيني الِء 
ٽرانسپورٽ جي خرچن 
۽ معيشت جي خرچن 
کي پورو ڪرڻ الِء 
ڪافي االئونس جي 
فراهمي )سي بي اين 
في شخص جي بنياد تي 



 
 
 

 

 حساب ڪيو وڃي(

 

 ڪميونٽي جا اثاثا

 

 

 

مسجدون، پيادل پل، 
 روڊ، اسڪول، صحت

 مرڪز

 

 متاثر ٿيل ڪميونٽي

 

متاثر ٿيل اڏاوتن/ 
يوٽيلٽيز جي بحالي/ 
متبادل )يعني 
مسجدون، فوٽ برج، 
روڊ، اسڪول، صحت 

 مرڪز(

 

جي  PAPsڪمزور 
 معيشت

 

 

غربت جي لڪير کان 
هيٺ گهرن؛ عورتن 
جي سربراهي گھرن؛ 

 معذور ماڻهن.

 

 

پراجيڪٽ مان متاثر 
 ڪمزور ماڻھو ٿيندڙ

معيشت جي بحالي جي 
مدد جي حساب سان 
ھڪڙي وقت جي 
 معيشت امداد االؤنس
)سي بي اين في شخص 
جي حساب سان حساب 

 ڪيو وڃي(.

تعمير يا آپريشن  -
دوران عارضي يا 
مستقل مالزمت، جتي 

 ممڪن هجي.

جي  هڪ دفعي -
رپيا  50,000فراهمي. 

منتقلي امداد 
ٽرانسپورٽ خرچن کي 
پورو ڪرڻ الء، جتي 



 
 
 

 

 الڳو ٿئي ٿي

 

 اڻڄاتل نقصان

 

 اثر امڪانيغير 

 

 

پراجيڪٽ مان متاثر 
 سمورا ماڻھو ٿيندڙ

ورلڊ بئنڪ جي 
آپريشنل پاليسين 
مطابق پروجيڪٽ تي 
عملدرآمد دوران مناسب 
نموني سان ڊيل ڪيو 

 وڃي

 

  

 

 سان صالح رزڊهول ڪيٽذيلي منصوبن جي عالئقن ۾ اس

سان صالح  رزڊهول ڪيٽاس ريڊنڪوارن عالئقن ۾ پرائمري ۽ سي ڪٽپي ايف الِء، سب پروجي آر
جي عالئقي ۾ مقامي برادرين جي  ڪٽجو مقصد ذيلي پروجي ينڻجاڏويا. مشاورتي گ ياڪمشورا 

۽ منصوبي تي عملدرآمد  ڻرڪوضاحت  جي اصولن جي اريڪ۽ آباد ڻرڪقائم  اريڪوچ ۾ رابطا 
جي سطح تي اوپن فورمز ۽  ٺوڳھو.  ڻيڏويو جي آگاھي  يوڊچون يئنڪکي  بندوران ذيلي منصو

برادرين سان تفصيلي صالح مشورا  مزورڪذريعي منصوبي جي عالئقي ۾  شنسڊڪگروپ  سڪفو
۾  نڙندڪ تڪويا. شر ياڪمنعقد  ڻسان مشاورتي اجالس پ رزڊهول ڪيٽويا. اداري جي اس ياڪ
جي کاتن جا نمائندا شامل هئا.  يلنٻزراعت، آبپاشي ۽  ئندا،جا نما ومتنڪآفيسر، مقامي ح اريڪسر

۾  3. ضميمه ئيڪ تڪشر نڄڻ 123ويون جن ۾  يونڪمنعقد  يونڻجاڏگ 33مجموعي طور تي 
 ڪيٽجي فهرست ۽ اين جي اوز ۽ اداري اس نڙندڪ تڪ۾ شر ينڻجاڏسطح جي گ يٽميونڪ/ٺوڳ

منصوبي تي عملدرآمد جي  رناموڌپشامل آھي.آر پي ايف جو عوامي  تڪسان سندن شر رزڊهول
۾ موجود  وليٻ يڌخالصو سن وٽيوڪسموري عرصي دوران جاري رهندو. آر پي ايف جو ايگزي

ويندا ۽ منصوبي تي عمل درآمد  ياڪمخصوص آر پي ايز تيار  ڪٽذيلي پروجي يروڀ ڪهوندو. ه
 ويندو يوڪويندا، آر پي ايز کي ان مطابق ظاهر  ياڪدوران منظور 



 
 
 

 

 

 ۽ جي آر ايم ڪفريم ور ادارتي

. يآر پي ايف تي عمل درآمد الِء ذميوار هوند اڊايجنسي جي طور تي، سي وٽيوڪايگزي ڪٽپروجي
ادارن تي پابند  ڙندڪ وڳمعيار ال يلڪهن آر پي ايف جي اهليت ۽ اهليت جي شقن تي اتفاق ۽ قائم 

. آر پي ايف اٿسگهن  يٿ ٽيڊدوران گهربل يا ضروري سمجهي اپ ڻرڪتي عمل  ڪٽيآهن ۽ پروج
جا انتظام آهن ته جيئن مختلف  ڻائڌماهرن طرفان عملي جي تربيت ۽ سندن صالحيتون و قاميم ٽو

صالحيتون هجن  يونٻ۽  ٽمئنيجمين ل،ڪنيڪيٽ ٽ۾ شامل ادارن و ڻرڪذيلي منصوبن تي عمل 
سگهن.  ريڪ۽ ذميواريون موثر ۽ بروقت ادا  ردارڪهجن، پنهنجو  اپيلڳسان ال اريَءڪآباد يڪجي

جي پي سي ون ۾  ٽسوا سڊفن يڪملين آهي. جي 37.0 تڳآر پي ايف تي عمل درآمد الِء تخميني ال
 .ويندو يوڪشامل 

جي  ايتنڪش ڪجي حل الِء ه ايتنڪيا ش رارڪالِء ت ڪٽواهه سب پراجي رمڪ۾ ئي ا ڳا اڊسي
جي پوري دائري اختيار کي  ڪٽپروجي ٽضلعن ۾ سوا 10آهي.  وڪچ ريڪائم ازالي جو نظام ق

جو عمل  ايتڪ۾ ش نڪٽجي ضرورت سان باقي سب پروجي مٽسس يئرٽ-ڻگھ ڪالِء گهربل ه ڍڪڻ
 ايتونڪطريقن ۾ شامل آهي، ش يلڪجي آر ايم جي بيان  وڪ. جيدوئي رهن يوڳسا ريڪ وڻگه

الِء موثر حفاظتي  ڻرڪ۽ انهن کي مقامي طور تي حل  رار،ڪ۽ حقدارن ۽ مدد تي ت ڻرڪداخل 
.جي آر ايم ۾ جنس جي بنياد تي وٿسگهجي  ائيڻانتظامن ۽ منصوبي تي عمل درآمد کي آسان ب

 ڪٽ۽ پروجي نڙندڪ ڻپالڏجي تعمير دوران اندرين ل ڪٽ۽ پروجي ڻيڏ يانڌتشدد )جي بي وي( تي 
مقامي قدامت  يڪگهرجي جي ڻيڏ يانڌتي پاران مقامي عورتن جي جنسي استحصال  ننڪارڪجي 

 ڪٽتھ پروجي ينٿآھن رونما  ٽتمام گھ انڪواقعا جن جا ام اڙپسند، ثقافتي حوالي سان، اه
جي بي وي جي هدايتن جي مطابق  يج ڪسان عالمي بئن  ارڪجي سھ يدارڪيٺ ،ٽيون ٽمئنيجمين

  .ندوڻعملي قدم ک

 

 ۽ تشخيص نگراني

تي مشتمل آهي.  نڪٽذيلي پروجي نيڀالِء نگراني ۽ تشخيص جو نظام س ڪٽپروجي ٽجو سوا اڊسي
سان  ڪٽواه جي ذيلي پروجي رمڪالِء نگراني ۽ تشخيص جو نظام ا نڪٽمستقبل جي سب پروجي



 
 
 

 

ويندو. ذيلي  يوڪذيلي منصوبن جي صورت ۾ مناسب طريقي سان عمل  ينٻويندا ۽  ياڙجو
هوندو. ايم  ڪيڌمحنتي سرگرمين تي و ينٻوبابندي ۽ منص يانڌ۾ نگرانيَء جو ابتدائي  نڪٽپروجي

طريقن کي ماليو  يلٿاستعمال  يڪاندروني ۽ بيروني آزاد نگراني جا انتظام ھوندا، جي ٽاي و ڊاين
)مثال طور،  يڃو نيڏجي وسيع رينج جي استعمال جي اجازت  ڪنڪيٽويندو ته جيئن اوزارن ۽ 

رسمي ۽ غير  رويو،ٽجي سطح تي مالقاتون، تفصيلي ان نٺوڳ يز،ڊايف جي  رويو،ٽاهم معلوماتي ان
تي عمل درآمد دوران جاري  ڪٽپروجي (i) الِء ڻرڪ ڏگ اٽيڊسنئون مشاهدو(.  وڌرسمي سروي( ۽ س

۽ پوِء واري حالت.  ڳکان ا ڪٽاي پي ۽ متاثر برادرين جي پروجي (ii) ۽ ٺڻپيش رفت جو جائزو و
 ڊٽعملدرآمد آ ڪجي انتظام ۽ ان جي نتيجن کان پوِء ه اريڪ/ماهر آبادرٽنيآزاد ما اھريونٻ ڪه

۽ عوام مظمئن آھي. نگراني ۽ آزاد  ياٿآر اي پيز جا مقصد پورا  اڇالِء ته  ڻرڪاهو معلوم  ندوڪ
سان اھي  ڪانتظاميا عالمي بئن اڊويون وينديون. سي يونڪباقاعده وقفن تي تيار  ونٽتشخيص رپور

 .وينديون يونڪ ٽتي پوس ٽويب سائي جي ڪٽ۽ پروجي نديڪشيئر  ونٽرپور

 

 ختم شد............


