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 تعارف

سب پراجيڪٽ الِء  واه اڪرم جي انتظام ڪاري جي منصوبوهي سماجي ۽ آبادڪاري 
هڪ جامع دستاويز آهي جيڪو وراثت ۽ زمين تي اثر انداز ٿيڻ سان الڳاپيل حفاظتي 

 مسئلن سان واسطو رکي ٿو

 پهريون، اهو وراثت جي مسئلن کي حل ڪري ٿو جيڪو اينٽي انڪروچمينٽ ڊرائيو
پاران  ٿو جيڪو سب پراجيڪٽ ايريا ۾ صوبي سطح تي سنڌ حڪومتمان پيدا ٿئي 

 کان آزاد ڪرائڻ الِء ڪيو ويو  ، قبضا گيرنسرڪاري زمينن کي غير رسمي آبادگارن

تي عملدرآمد ٻيو، اهو بيان ڪري ٿو ته سنڌ ايريگيشن اينڊ ڊرينيج اٿارٽي، پروجيڪٽ 
تي ناڪاري اثرن کي گهٽائڻ الِء  ، منصوبي تي اثرانداز ٿيندڙ ماڻهن ايجنسي ڪرائيندڙ

ڪيئن رٿابندي ڪري ٿي. منصوبي ۾ ماڻهن جي زندگي جي معيار کي بهتر بڻائڻ ۽ 
 نگراني ۽ تشخيص پڻ شامل آهي؛ ۽

مستقبل جي  هن منصوبي سان الڳاپيل سيڊا ٽيون، اهو وڌيڪ بيان ڪري ٿو ته ڪيئن
، ھٽ نقصان ٿيڻ ۾ گڻ، گھٽ ائبي گھر ٿيڻ کان بچ ، ماڻھن کيزمين جي حصول

 ي ٿي.انتظام ڪر جومعاوضي 

 

مختصر ۾، سماجي ۽ آبادڪاري جي انتظام جو منصوبو ڪنهن به وراثت جي مسئلن 
آپريشنز جي کي درست ڪرڻ الِء مقرر ڪري ٿو جهڙوڪ اڪرم واهه سب پروجيڪٽ 

اثاثن جي نقصان جو معاوضو، اضافي امداد/گرانٽس هائوسنگ اپ  ن جيهمتاثر ماڻ سبب
گريڊ ۽ آبادڪاري الِء، ۽ ٻيا سماجي تحفظ جا قدم، جن ۾ گهرن/ الِء بهتر معيشت شامل 

 آهن. 

 



ES 2: اثرن جو حوالو ۽ وضاحت 

 سنڌ واٽر اينڊ ايگريڪلچرل ٽرانسفارميشن سان  بئنڪ جي فنانسنگ  عالمي سيڊا،  
 حصا آهن، جن مان ھپروجيڪٽ جا ڇ سواٽ .تيار ڪيو آهيپروجيڪٽ  سواٽ

پروجيڪٽ جو بنيادي مقصد وسيع  سواٽ.واٽر سروس پهچائڻ اهم آهي (C2) ڪمپوننٽ
آبپاشي نظام ۽ بهتر پاڻي جي وسيلن جي انتظام ذريعي سنڌ صوبي جي زراعت ۽ 

جي مجموعي مقصدن  سنڌ حڪومت ڳوٺاڻي معيشت کي فروغ ڏيڻ آهي. پروجيڪٽ پڻ
زراعت ۾ بنيادي تبديلي آڻڻ، پاڻي جي  ، جنھن ۾مدد ڪري ٿو ۾کي حاصل ڪرڻ 

ڪينال جي  واه . اڪرم۾ بھتري شامل آھن۽ پاڻي جي فراهمي  ۾ بھتري انتظام
 .تحت هڪ سب پراجيڪٽ آهي C2 تجويز ڪيل بحالي

جي شروعات ۾، منصوبي جي تياري دوران، سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۽ سنڌ   2021
حد ڊخليون  ۾ رائيٽ آف ويجي چوڌاري سڄي  واه اڪرمجي حڪم تي  هاِء ڪورٽ

 ختمته جيئن سنڌ صوبي ۾ سرڪاري زمينن تي ڪيل حددخلين کي  ھٽايون ويون
وڃي. . سب پراجيڪٽ واري عالئقي ۾، جيڪو ٽن ضلعن )حيدرآباد، ٽنڊو محمد خان ۽ 

رائيٽ  فوٽ ويڪر 315جي  واه۾ اڪرم  2021اپريل  حد دخليون بدين( تي پکڙيل آهي، 
۾ ٿي. آبادي جو هڪ وڏو  ائيگھڪلوميٽرن مان( ڊ 116ڪلوميٽر ) 100جي پهرين آف وي 
 20؛ باقي نآه ٻھراڙي جا ڳوٺجي ترتيب سان واقع  سيڪڙو رائيٽ آف وي 80حصو )

۾ ڪيل رپورٽ موجب،  2022سيڪڙو شهري يا نيم شهري آهي. نتيجي طور، اپريل 
 – .نداکان پروجيڪٽ کان اڳ بي گھر ٿي ويرائيٽ آف  اڻاگھر 1,246مجموعي طور تي 

متاثر ٿيل ۽/يا ڊهي ويون مختلف اڏاوتن تي مشتمل  -ٻئي رهائشي ۽ تجارتي اڏاوتون 
آهن: پڪا )ڪنڪريٽ سيمينٽ مان ٺهيل(، نيم پڪا ۽ ڪچا )ڇڏيل ڀت/ ڇت( جا قسم. 

الِء  جي۽ بئنڪ  سيڊا جي آبادڪاري مسئلنحددخلين واري مھم کانپوِء  ۽  ٿيل بي گھر
 ڳڻتي جو سبب ھئا.



 بي گھرمھم دوران جي  نحددخلي پروجيڪٽ جي تياري دوران سواٽ بئنڪعالمي 
کي چيو ته پروجيڪٽ کان اڳ واري ورثي  سيڊا تي خدشن جو اظهار ڪيو ۽ ٿيندڙن
۽  سيڊا .حل ڪري گھٽتائي جي عملن ذريعي نقصان جي ۽مناسب اصالحي قدمن کي 

ايس  تاثر ٿيل گروپن سان صالح مشورا، ھن۽ ٻين م حددخلين بئنڪ جي وچ ۾ بحث، ۽
۽ ٻين الڳاپيل حفاظتي قدمن ۽  OP4.12 جي ٺاھڻ جو سبب بڻيا ته بئنڪ آر ايم پي

 .معيارن جي تعميل کي يقيني بڻائي

ES 3: پوسٽ-AED موجوده منظرنامو 

حوالي سان ٻيھر آبادڪاري جي کان پوِء  حددخلين واري مھم ڊيو ڊيليجنس ٽيم
 انهن پنهنجا اثاثا محسوس ڪيو. پهريون، جيڪي تباهي کان متاثر ٿيامنظرنامي کي 
کان ٻاهر منتقل ڪيا. ٻيو، ٻين اثاثن کي عارضي طور  رائيت آف وي مستقل طور تي

 بند ٿيڻ کان پوء واپس حددخلي مھم کان ٻاهر منتقل ڪيو ۽ پوءرائيٽ آف وي  تي
جي خطري جي  خلي مھمحدد ۾ منتقل ڪيو ويو. ٽيون، ڪجهه مالڪن رائيٽ آف وي

بي گھر" " حددخلي ۾ باوجود منتقل نه ڪيو. مناسب محنت مٿين سڀني قسمن کي
 ونون ويون. حددخلي. اڪثر تجارتي اڏاوتون مالڪن طرفان منتقل ڪيپئيسمجهي 

تي عوامي/ڪميونٽي انفراسٽرڪچر ڊاهي نه  رائيٽ آف وي دوران ھٽائڻ واري مھم
وڌيڪ ڊيليلينس مردم شماري/سروي ڊيٽا جي بنياد تي ( 1شڪل  ES) ويا. هيٺيون خاڪو

  جو. وضاحت ڪري ٿو بي گھر ٿيڻ ۽ منتقلي واري منظرنامي



 
۾ رهي، بعد ۾ وڏي  ROW (A1) متاثر ٿيل گهرن جي-AED٪ 30جيئن ظاهر آهي، 

بي  AED٪ 16جي ڀرپاسي ۾ منتقل ٿي ويا. اٽڪل  ROW (A2) ٪(، جيڪي55اڪثريت )
جو دائرو سڀني ڀاڱن تي  SRMP .(A3) عالئقي مان منتقل ڪيو ويوگھر ٿيل گھرن کي 

باقي انهن الِء  RAP/RPF ، ۽(R1) (CAP) وراثت الِء اصالحي ايڪشن پالن -پکڙيل آهي 
الِء معيشت وڌائڻ وارا  PAPs ، ۽ سڀني(R2) جن کي مستقبل ۾ ٻيهر آباد ٿيڻو پوندو

 R2 ۽ R1 .پروگرام، ٻئي

 

ES 4: صالح اسٽيڪ هولڊرز سان 

ماڻهن، ٻين متاثر گروپن ۽  AED ڊي ڊي ٽي گوٿ/ڳوٺ جي سطح تي ميٽنگن ذريعي
جي عملن ۽ ٻين پروجيڪٽ جي  AED مقامي برادرين سان وسيع مشاورت ڪئي ۽

سرگرمين جي ڪري پيدا ٿيندڙ سندن خدشا ۽ شڪايتون ٻڌيون. اهي صالح مشورا ٻن 
( دوران ۽ ٻيو، اپريل 2021آگسٽ -ِءجوال) CAP مرحلن ۾ منعقد ڪيا ويا، پهريون، ڊرافٽ
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· A1 =  AED affected HH who stayed in the ROW.

· A2 =  AED affected HH who stayed in the vicinity of the ROW.

· A3 =  AED affected HH who moved out of the area.

· NA-4 = Non AED affected HH

· R1 =  AED affected HH who take advantage of housing program

· R2 =  Non AED affected HH who take advantage of housing program

· ROW  = Right of Way is an area allocated to any channel on its Right

   and Left Side.

· COI    = Area along the canal where project construction activities may

   take place and area should be free of structures.

· AED   = Anti Encroachment Drive

· SMP  = Social Management Plan
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منعقد ڪيل مشاورتي  ES1 جي مهيني ۾ ڪيل مناسب محنت دوران. ٽيبل 2022
 گڏجاڻين جو خالصو مهيا ڪري ٿو

 

 صالحڪاري گڏجاڻيونمتاثر ماڻهن ۽ برادرين سان  : جدول

  گڏجاڻين جو انگ/ ايف ڊي جيز شرڪت ڪندڙن جو انگ

 جو پھريون دور صالح
35 18 

 سرڪاري عملدارن سان صالحڪاري گڏجاڻيون
 )ضلعي سطح جي ادارن جي اسٽيڪ ھولڊرن سان صالح (

661 80 
 ڪميونٽي سان صالح )مرد ميمبر(

359 39 
 ڪميونٽي سان صالح )عورت ميمبر/ ايف ڊي جيز(

1050 137 
 ڪل                                                                

 جو ٻيون دور صالح
40 15 

 سرڪاري عملدارن سان صالحڪاري گڏجاڻيون
 )ضلعي سطح جي ادارن جي اسٽيڪ ھولڊرن سان صالح (

416 44 
 ڪميونٽي سان صالح )مرد ميمبر(

336 29 
 ڪميونٽي سان صالح )عورت ميمبر/ ايف ڊي جيز(

792 88 
 ڪل                                                               

1842 225 
                سمورا ڪل                                                     

 

 

پروجيڪٽ جي مقصدن بابت  اجالسن ۾ شرڪت ڪندڙن کي اڪرم واهمشاورتي 
جي حل الِء قدمن، ۽  آگاهي ڏني وئي، خاص طور تي اي اي ڊي جي مسئلن ۽ انهن

مناسب سماجي ۽ آبادڪاري منصوبن ۽ حڪمت عملين جي باري ۾ ڄاڻ ڏني وئي ته 
 حڪمت خاص طور تي غير رسمي مسئلن جي حل الء۽ جيئن وڌيڪ مستقل آبادڪاري 

 .عملي تيار ڪئي وئي  



 

ES 5: پروجيڪٽ معاوضي جو حقدار ميٽرڪس 

سب پراجيڪٽ الِء هڪ جامع استحقاق وارو ميٽرڪس ٺاهيو ويو آهي.  واه اڪرم
جو معاوضو مستقبل جي  RAP/RPF (b) الِء اصالحي قدم؛ CAP: AED (a) حقدار ميٽرڪس

آمدني ۽ معيشت وڌائڻ /P rograms (LTP) معيشت جي تربيت (c) زمين جي قبضي الِء؛ ۽
 گھرن، گڏوگڏ AED ڪلوميٽرن الِء 100يعني،  -وارا پروگرام تمام متاثر ٿيل گھرن 

ROW   ڪلوميٽر ۽ جيڪي زمين جي حصول کان متاثر ٿيڻ جا امڪان آھن.  16جا باقي
 بيان ڪري ٿو اڪرم واه جي معاوضي ۽ آبادڪاري جي ميٽرڪس ES2 جدول

 

 

 

واه  رمڪا بيان ڪري ٿو اڪرم واهه جي معاوضي ۽ آبادي جي ميٽرڪس ES2 جدول
 سڪرٽجو مي اريڪمعاوضي ۽ آباد

گم ٿيل اثاثن جو  زمرو
 معاوضو

اضافي مدد، گرانٽ /  االئونس/معاوضو
 خدمتون

 

 شروعاتي ھڪ سو ڪلو ميٽرن جي رائيٽ آف وي ۾ متاثر ٿيل

جو  انچيڍرهائشي 
 ن(قسم نيڀ)س ڪمال

نقد معاوضو متبادل 
قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ 

 تڪدفعي حر ڪه
 @ االئونس لڏپالڻيا 
 ڏوگڏگرپيا  10,000 

- 



 يلٿکان( متاثر 
 الِء انچيڍ

 االئونس ٿيڻ بي گھر
 رپيا 25,000   @

جو  ڍانچيتجارتي 
 (قسمن نيڀ)س ڪمال

نقد معاوضو متبادل 
قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ 

 يلٿکان( متاثر 
 الِء انچيڍ

 ودفع ڪه
 االئونس ٽرانسپورٽ

 رپيا 10,000  @
معيشت جي  ڏوگڏگ

 25,000  الِء  بحالي
 رپيا

- 

جو  ڍانچي يڍنن
 ڪمال

نقد معاوضو متبادل 
قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ 

 يلٿکان( متاثر 
 الِء انچيڍ

 ودفع ڪه
االئونس  ٽرانسپورٽ

کي  اوتنڏا ننڍين
الِء )حقيقي  ڻائٽه

قيمت جي بنياد تي 
 ھر ھڪ جڳھ الِء

 يوڪطئي  الڳ
 .يڃو

- 

بي پي ايل تحت 
 .اڻغريب گھرا

نقد معاوضو متبادل 
قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ 

 يلٿکان( متاثر 
 الِء انچيڍ

 يريڀ ڪه
  ٽرانسپورٽ

 االئونس

 ڏوگڏگ رپيا 10,000
جو  ٿيڻبي گھر
 رپيا 25,000 االئونس

  ۽ غربت االؤنس

_ 



 رپيا .25,000

نقد معاوضو متبادل  خاندان مزورڪ
قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ 

 يلٿکان( متاثر 
 الِء انچيڍ

دفعي  ڪه
 االئونس ٽرانسپورٽ

 بي گھررپيا  10,000
 االئونس ٿيڻ جو

غربت رپيا،  25,000
 25,000  االئونسجو 
ڪمزور  ۽ رپيا

 گھراڻي جو 
 .25,000  االئونس

 رپيا

- 

 رائيٽ آف وي  - - ٽه چيڪ
هائوسنگ جي 

 اجازت

 رائيٽ آف وي
 ٽهائوسنگ گران

روزمرھ جي زندگي 
 جي ڪارونھوار

 اريڌوا

 رائيٽ آف وي - - گھر اڪنيم پ
هائوسنگ جي 

 اجازت



 رائيٽ آف وي
 ٽهائوسنگ گران

روزمرھ جي زندگي 
 جي ڪارونھوار

 اريڌوا

روزمرھ جي زندگي  - - گھر اڪپ
 جي ڪارونھوار

 اريڌوا

 :۽ اضافي وضاحتون سٽينو

اثاثن جي قيمت متبادل قيمت جي بنياد تي، قيمت جي قيمت کان سواء.  يلٿگم  .1
مناسب  ڪيڌکان و ڀ۽ س نديڪاستعمال  سڪيڊويو مختلف ان يوڳڻمتبادل قيمت 

جي  آف وي رائيٽگھرن جزوي طور تي پنھنجي گھرن کي  ثرڪ. اڻڻک سڪيڊان
نئين گهرن انھن کي آھي؛  يوڪتعمير  نديڪمواد استعمال  يلڪ۾ محفوظ  رپاسيڀ

 .ويندا ياڪنقد معاوضو ۽ االئونس استعمال  جي تعمير الِء

 ڪه وڪويو جي ايوڳاالئونس جي حساب سان حقيقي خرچن جو اندازو ل ٽرانسپورٽ .2 
 يهرٻآهي ۽ جزوي طور تي  اپيلڳسان ال ڻرڪگھر مان بچيل مواد استعمال  يڪنيم پ
 .آھي سان ڻرڪ ٽرانسپورٽفاصلي تي مواد کي  وريٿالِء  ڻرڪتعمير 

جي رپيا  (25,000 اجرت ٽ۾ گھ ٽمھيني جي معياري گھ يڪڙاالؤنس ھ ڻيٿبي گھر  .3
 جي معاوضي الِء. هي سراسري ليفڪجي صدمي ۽ ت ڻيٿجبري بي گھر  ،برابر آھي

آهي. اها رقم موجوده مقامي حالتن  يراڀ هٻ۾  ٽيڀآمدني جي  ي جيمھين گھراڻن جي
 .پاران مناسب رقم سمجهي وئي پي او اي ڌسن کي نظر ۾ رکندي



تي  هنڻطرح غريب ما يڙغريب آهي ۽ اه ثريتڪا يڏجي و گھراڻنغربت االئونس:  .4
  اجرت ٽ۾ گه ٽمهيني الِء اضافي معياري گه ڪالِء ه ڻرڪاضافي اثرن جي تالفي 

 پي او اي ڌملندي. اها رقم موجوده مقامي حالتن کي نظر ۾ رکندي سنرپيا   (25,000
 .مناسب رقم سمجهي وئيپاران 

االئونس سندن  ارڪجو نقصانرپيا  25,000 . عورتن/ بزرگن/ معذورن جي گھرن الِء 5
 ئيمناسب رقم سمجهي و ڪپاران ه پي او اي ڌاضافي بار جي حساب سان. اها رقم سن

 ي،ڍالِء نن ڻيڏکي معاوضو  نڪجي مالرپيا  25,000 معيشت جي بحالي االئونس  .6
انهن جي  ثريتڪا يڏجي و نڪمال اثاثيآمدني الِء.  يلٿجي گم  اثاثيالئق  تڪحر
ويو. تنهن  يوڪمنتقل  اهرٻکان  رائيٽ آف وي پر صرف يو،ڇڏنه  اهيڊکي  اوتنڏا

جي دور ۾  اي اي ڊي اصل ۾ هآهي ت کيوڏ ڻيڏترتيب  يهرٻته ان کي  ڻاڪاڇهوندي به، 
 نوڏمتبادل قيمت الِء معاوضو  ملڪکي انهن جي اثاثن جي م نڪمالاثاثي  يو،ٿ اڇ

مهينن جي سراسري آمدني  نٻتقريبن  وڪمعيشت جي بحالي االؤنس جي ڏوگڏويندو ۽ گ
به ثبوت نه آهي ته رهائشي  وڪسروي موجب،  يليليجنسڊآهي.  يلڙجي سطح تي پک

 مڪي تاجرت مزدورن يا فارم  ثريتڪا يڏته و وڇ يوٿ نقصان جوکي آمدني  گھراڻن
رهي ۽ پنهنجون روزگار جون سرگرميون  رسانڀجي  رائيٽ آف وي يڪآهن جي ڙندڪ

 .جاري رکي

ته  اٿسگهن  ريڪ ڊچون ڪگهرن جا مال يڪ۽ نيم پ چيڪهائوسنگ جي اجازت:   .7
معيار  ٽ۾ گه ٽگه ٺجي نگرانيَء هي سيڊا ثرڪالِء پر ا ڃڻ۾ و رائيٽ آف وي واپس

 دليلن جي بنياد تي نلڏ ٺهي گھراڻا هائوس اڪ. پاٿ نڪجو عزم  ڻرڪجو گهر تعمير 
رهائش جي قيمت  (i) :جا حقدار نه آهن ڻرڪهائوسنگ جي اجازت حاصل اي  رائيٽ آف

 جا متبادل اختيار آھن؛ ڻرڪقبضو  ٽغريب نه آھن ۽ انھن وگھراڻا   ته يٿ ريڪظاھر 
(ii)  جي ضرورت ناهي.  ڻرڪزمينن تي قبضو  اريڪکان پوِء سر ڻيٿانهن کي بي گهر
 .آهن اڪچ وليڳ۾ ئي متبادل رهائشي بندوبست  ڳا گھراڻا ثرڪا (iii) ۽



انھن گھرن الِء جتي رپيا  200,000 اپ ھوندي اپٽ ٽ: ھاؤسنگ گرانٽھاؤسنگ گران  .8
گھرن الِء اضافي  مزورڪ سيڊا  .،آھي ٽکان گھ 200,000 رپيااثاثن جو معاوضو يلٿگم 

نه  اھيٺ ڻمعيار تي پنھنجو گھر پا ٽ۾ گھ ٽشايد گھ يڪجي ائيندوڻمدد کي يقيني ب
 .سگھندا

واري  ڻائڌبه ميمبر معيشت و وڪجو  يڻمتاثر گھرااي اي ڊي : اروڌ. معيشت ۾ وا9
 جو حقدار آھي ٺڻپروگرام ۾ حصو و

 

گم ٿيل اثاثن جو  زمرو
 معاوضو

اضافي مدد، گرانٽ /  االئونس/معاوضو
 خدمتون

 

 خاندان يلٿمتاثر  AED ۾ غير رنٽلوميڪ 16گذريل 
 نيڀ)س انچيڍرهائشي  

  ڪقسمن( جو مال
نقد معاوضو متبادل 
قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ کان( 

 الِء انچيڍ يلٿمتاثر 

 
يا  تڪدفعي حر ڪه

 @ نقل و حمل االئونس
PKR 10,000بي  ڏوگڏ، گ

 PKR@ االئونس ڻگھر
25,000 

 

 نيڀ)س انچيڍتجارتي 
 ڪقسمن( جو مال

نقد معاوضو متبادل 
قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ کان( 

 الِء انچيڍ يلٿمتاثر 

 ٽرانسپورٽدفعي  ڪه
 PKR @ االئونس

معيشت  ڏوگڏ، گ10,000
 PKR @ جي بحالي

25,000 

 

جو  ڪجڙمعمولي جو
 ڪمال

نقد معاوضو متبادل 
قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ کان( 

 الِء انچيڍ يلٿمتاثر 

 ٽرانسپورٽدفعي  ڪه
 اوتنڏاالئونسز نابالغ ا

الِء )حقيقي  ڻائٽکي ه
قيمت جي بنياد تي 

جي صورت ۾  يسڪ

 



 (يڃو يوڪطئي 
نقد معاوضو متبادل  HHs (BPL) غريب

قيمت جي بنياد تي 
)قسم جي لحاظ کان( 

 الِء انچيڍ يلٿمتاثر 

 ٽرانسپورٽدفعي  ڪه
 PKR @ االئونس

بي  ڏوگڏ، گ10,000
 PKR @ گھري االئونس

 ، ۽ غربت االؤنس25,000
@ PKR 25,000. 

 

نقد معاوضي جي بنياد  HHs مزورڪ
تي متبادل قيمت )قسم 
جي لحاظ کان( متاثر 

 الِء انچيڍ يلٿ

 ٽرانسپورٽ يريڀ ڪه
، PKR10,000@ االئونس

Displacement االئونس 
@PKR 25,000 ،Poverty 

، PKR 25,000@ االئونس
 االئونس Vulnerability ۽

@PKR 25,000. 

 

COI  ٽه چيڪ۾ 
 
 

 

  RoW  هائوسنگ جي
 اجازت

 ٽقطار هائوسنگ گران
* 

 اريڌجي وا معيشت
COI گھر اڪ۾ نيم پ 

 
  RoW  هائوسنگ جي

 اجازت
 ٽقطار هائوسنگ گران

 اريڌجي وا معيشت
COI جي  اڪ۾ پ

 ڪجڙجو
 اريڌمعيشت جي وا  

* 

کان  PKR 200,000 اثاثو معاوضو يلٿتائين گھرن الِء جتي گم  PKR 200,000 اپ اپٽ ٽهائوسنگ گران
 .آھي ٽگھ

 



 100پهرين  يڪآهن جي اڙجهڪ۾ حقدار ه COI ۾ رنٽلوميڪ 16. آخري 1: ۽ اضافي وضاحتون سٽنو
الئين جي وچ ۾ خال ۾  COI الئن ۽ RoW :جي اجازت RoW .2هئا.  ياٿکان متاثر  AED ۾ رنٽلوميڪ

الِء  ٺڻجي اجازت واري پروگرام ۾ حصو و يٽ آف ويرائ شايد گھراڻا اڪ۽ نيم پ چاڪ ڙرهند
 ٽ۾ گه ٽته هر گهر گه ائينڻيقيني ب ئييڏانفرادي ترتيب  سيڊا / ايريا واٽر بورڊ..اٿسگهن  يڊچون

گھر  اڪنيم پ جھڪسگھي.  يٿگھرن ۾ ترميم جي ضرورت نه  نڪنيم پ جھڪمعيار تي پهچي. 
 اپٽ ٽجي ضرورت پوندي ۽ انھن کي ھائوسنگ گران ڻرڪ ٽيڊکي اپ  ينڙجھوپ چيڪ نيڀ۽ س

کي پريشان نه  ن گھراڻنڪپ ڙوچ ۾ خال ۾ رهند جي COI الئن ۽ RoW .3اپ ملندو جيئن مناسب ھو. 
 .يا فائدن جا حقدار نه هوندا ٽبه هائوسنگ گران نهنڪويندو پر اهي  يوڪ

 زمرو
 

 معاوضو

B. الِء رنٽلوميڪ 116 ملڪم COI اثاثا يلٿمتاثر  ڪٽ۾ پروجي 
  ڪجڙخانگي جو

  ڻ/ وفصل
  جا اثاثا يٽميونڪ

  اثاثا عوامي
آهن  ياٿمتاثر  اهرٻکان  ROW يڪگھرن/اثاثا جي

 ريڪزمين جي قبضي جي 
 

 متبادل قيمت تي نقد معاوضو ملڪم ڪجڙخانگي جو
 
 

 متبادل قيمت تي نقد معاوضو ملڪم ڻ/ وفصل
 

جي  ٽيڪمار يڻزميندارن جي وچ ۾ منصفا۽  LA کان نڪمال لٽائيٽ
واري  الهينڳ الهين؛ڳالِء  ڻرڪقيمت کي ظاهر 

نامور  SIDA/AWB معاهدي جي غير موجودگي ۾
 .ندوڪجا اختيار استعمال  ومينڊ

 ڏوگڏمتبادل قيمت تي نقد معاوضو، گ ملڪم ادارا تجارتي
 معيشت جي بحالي جي مدد

  



مناسب محنت جي نتيجن مان نڪتل آهن ۽ انهن اصالحي قدمن جا حقدار گهڻو ڪري 
ماڻهن ۽ ٻين متاثرن جي مدد ڪرڻ آهي ته جيئن انهن جي رهائش جي  AED جو مقصد

ضرورتن ۽ معيشت کي ٻيهر قائم ڪرڻ ۾ نقد معاوضي جي ميالپ ذريعي، غريبن الِء 
۾ غير رسمي آبادڪارن  رم واههائوسنگ اپ گريڊ، ۽ معيشت. سپورٽ پروگرام. اڪ

 جو مثال قائم ڪري ٿو“ عمل يسٺ”آبادڪاري ۽ هائوسنگ اپ گريڊ پاڪستان ۾ جي 

 

ES 6: CAP ،RAP ۽ معيشت الِء قدم 

CAP ،RAP ۽ معيشت جي واڌاري الِء کنيل انتظامي قدمن ۾ ھيٺيان شامل آھن: 

سائيٽ  (،تجارتيورثي: گم ٿيل اڏاوتن الِء نقد )رهائشي ۽  (CAP) اصالحي ايڪشن پالن
تي آبادڪاري، بي گھر ٿيڻ جو االئونس، ٽرانسپورٽ االئونس، آمدني جو نقصان، 

ڪچي  يعني -ڪمزوري االئونس، ۽ غريبن الِء هائوسنگ اپ گريڊ الِء اضافي گرانٽس 
جي رهاڪن الِء هائوسنگ اپگريڊس  ROW جھوپڙي کان ڪچي گھر ۽/يا نيم پڪي گھر؛

 وغيرھ شامل آھن ڪل سپورٽ ۽ نگراني۽ ٽينيور سيڪيورٽي الِء ٽيڪني

 

مستقبل جي زمين جي قبضي الِء: معاوضي جي بنياد تي  (RAP) آبادڪاري ايڪشن پالن
زمين وٺڻ، ۽ ٻين اثاثن جهڙوڪ اڏاوتن، وڻن ۽ فصلن الِء ڳالهين واري طريقي جي بنياد 

بي گھر ٿيڻ جي صورت ۾ منتقلي جي مدد؛ ۽ معيشت وڌائڻ واري پروگرام  عمليتي؛ 
 ۽ معيشت جي مدد تحت آمدني

 

پنھنجي دائري جي سڀني گهرن کي  واه اڪرم LTP :(LTP) معيشت جو تربيتي پروگرام
پنهنجي آمدني جو هڪ اهم ذريعو وڃائي رهيا آهن  (i) ٿو، خاص طور تي جيڪي ۾ آڻي



جيڪي جسماني  (ii) (سيڪڙو يا ان کان وڌيڪ آمدني/ڪاروبار وڃائي رهيا آهن 10)يعني 
 (iii) ريشنز/۽ زمين جي قبضي جي ڪري رهائش کان بي گھر ٿيل؛ ۽آپ AED طور تي

ڪمزور گھراڻا، جيڪي غير متناسب طور متاثر ٿيا آھن ۽ انھن جي بي گھر ٿيڻ سان 
مقابلو ڪرڻ ۾ وڌيڪ مشڪل ٿي سگھي ٿي. هڪ ٽن پاسن واري حڪمت عملي اختيار 

ننگ ۽ ڪئي وئي آهي )يعني ووڪيشنل/ٽيڪنيڪل ٽريننگ، فارم تي ٻڌل ٽري
ٽريننگ ۽ ظرفيت جي تعمير جي مقصدن الِء  SIDA .(پروجيڪٽ سول ڪم ۾ روزگار

 هڪ تجربيڪار اين جي او/معيشت جي ماهر کي ڀرتي ڪندي

 

 ES 7: منتقلي ۽ گھر جي واڌاري 

تي واپس، انهن کي اجازت  ROW (جي پٺيان AED) اهي، جيڪي اڳ ۾ ئي ٻيهر آباد آهن
کان  COI جي اندر پر ROW) نگراني ڪيل آبادڪاري “سائيٽ-آن”جي  SIDA ڏني ويندي

جي  1ٻاهر( منصوبن ۽ اپ گريڊنگ پروگرام تحت. جيئن اڳ ذڪر ڪيو ويو آهي، آر 
گهرن، ڪچي جھوپڙين وارا ۽ ڪجهه مثالن ۾ نيم پڪا ڍانچي جا مالڪ،  AED اندر

 AED ۾ آهن )يعني غير R2 پروجيڪٽ تحت هائوسنگ اپ گريڊ الِء اهل هوندا. جيڪي
گهرڙا(، جيڪڏهن پروجيڪٽ جي تعمير دوران بي گهر ٿي ويا آهن، اهي ساڳيا فائدا 

۽  RoW حاصل ڪندا اهي ساڳيا فائدا حاصل ڪرڻ جي صورت ۾ جن ۾ موجود
بي گھر  AED هائوسنگ/منتقلي کي“ سائيٽ-آن”تي  ROW هائوسنگ اپ گريڊ تي. موجود

سمجهيو ويندو آهي. آن سائٽ جي ٿيل گهرن الِء سڀ کان وڌيڪ حقيقي ۽ بهترين آپشن 
 آبادڪاري کي عام طور تي اجازت ڏني ويندي ته اھي جتي آھن اتي رھن ۽ سڌرڻ ۽/يا

ROW ۾ منتقل ٿيڻ ۽ SIDA  جي ھدايتن جي مطابق ٻيهر تعمير ڪرڻ. منصوبابندي ڪيل
۽/يا ٻيهر  يڪند زويجت جتي گهربل زمين جا پالٽ SIDAسائيٽ تي آبادڪاري الِء، 

، ۽ هائوسنگ اپ گريڊ جي نگراني يِء موجوده آبادين کي ٻيهر منظم ڪندرهائش ال
. نتيجي طور، رڪاوٽون محدود ٿي وينديون ڇو ته جيڪي بي گھر ٿي ويا آهن يڪند



انهن جي تعمير ۽ ٻيهر تعمير ڪرڻ جي قابل هوندا انهن جي اصل رهائش جي جڳهن 
محدود سماجي يا  جي ويجهو. ان کان عالوه، هن حڪمت عملي جي ضرورت آهي

پروجيڪٽ جي زندگين جي سطح کي ٻيهر -زگار جي مدد جي منصوبي کان اڳرو
 حاصل ڪرڻ الء

 

کان پوِء جي  AED تي RoW پيش ڪري ٿو هڪ ابتدائي ڊرائنگ جنهن ۾ ES2 تصوير
ڏيکاري ٿو ته ڪيئن  B ۾ جڏهن ته منظر A آباديَء جي وضاحت ڪئي وئي آهي منظر

جي اسٽاف  AWBs م ڪيو ويندو، بشمول کاٻي ڪنارينگراني ڪيل منتقلي کي منظ
تحفظ ۽ انتظام. انهي کي وڌيڪ تبديل ڪيو ويندو ۽ تفصيلي سائيٽ تي  RoW پاران

 عمل درآمد واري منصوبي ۾ وضاحت ڪئي ويندي

 رائنگڊبحالي واري منصوبي جي شروعاتي  ينگران يلڪتجويز 

 

 



ES 8:   الڳو ڪرڻ وارو فريم ورڪايس آر ايم پي 

ڪيون ويون ( ۾ بيان 6.1)ٽيبل  6مختلف ادارن ۽ تنظيمن جا ڪردار ۽ ذميواريون باب 
گهرن کي نقد معاوضو، سائيٽ تي نگراني  AED (a) تي عملدرآمد شامل آهي SRMP .آهن

مستقبل جي زمين جي قبضي سان الڳاپيل  (b) ڪيل آبادڪاري ۽ هائوسنگ اپ گريڊ؛
 SRMP .۽ ٻين متاثر ٿيل ماڻهن الِء AED معيشت وڌائڻ وارو پروگرام (c) سرگرميون؛ ۽

مئنيجنگ ڊائريڪٽر جي آفيس  SIDA ون شامل هونديونتي عملدرآمد جون سرگرمي
، ايريا واٽر بورڊ/ کاٻي ڪناري، PMO-پروجيڪٽ ڊائريڪٽر /(R&D) ذريعي جنرل مئنيجر

ماحولياتي انتظام يونٽ، ضلعي انتظاميه/ روينيو ڊپارٽمينٽ، پروجيڪٽ مئنيجمينٽ 
 ۽ آزاد نگراني صالحڪار GRCڪنسلٽنٽس/ ٺيڪيدار، 

 

کي الڳو ڪندو، خاص طور تي اهل االؤنسز جي  عملدرآمد واري پالنسيڊا اصالحي 
ادائگي )ان سان گڏ اڏاوتن جي نقصان الِء نقد معاوضو( ترقي يافته عمل جي طور تي، 

تي عمل  CAP .منصوبي تي عمل ڪرڻ دوران هائوسنگ اپ گريڊ ۽ معيشت ۾ واڌارو
هن ۾ معلوماتي مهم ۽ درآمد هڪ سماجي تياري واري منصوبي سان شروع ٿيندو، جن

عملن جي مڪمل پڌرائي، بشمول  CAP ڪميونٽي مشاورت شامل هوندي، جنهن ۾
پاران  ES3 SIDA معاوضي جي ترسيل، منتقلي ۽ شڪايتن جو حل شامل هوندو. جدول

 .اڳ ۾ ئي کنيل اھم قدمن ۽ ڪمن جي لسٽ ڪري ٿو

 

 

 

 



 وضاحت۽ جي تفصيل سرگرمي 

 کي  اصالحي عملدرآباد پالن ۽ آر ايم پي يلڪپاران منظور  سيڊا/ايريا واٽر بورڊ 1-قدم
 .ڻرڪظاهر انداز ۾ ڙ۾ واضح ۽ ثقافتي طور تي پهچند وليٻمقامي 

سرگرميون  يونٻوئي آهي. ۽  ئيڪ ونڊ۾ ئي  ڳا ٽگهرن جي لس AED :ويو ڪيومل ع
 تائين جاري رهندو ڻيٿتي عملدرآمد ختم  يپڪ شافڪجاري آهن. ان

۽  ڻيڏجنس جي مخصوص صالح مشوري جي ذريعي عورت عملي کي آگاهي  2-قدم
اصالحي  ۽ يڃو ئيڪصالح بنياد تي عورتن سان برابري جي الِء ته  ڻائڻيقيني ب

 .يڃ۾ حصو ورتو و کي الڳو ڪرڻعملدرآمد حڪمت عملي 

آهي. جنس جي مخصوص  يوڪکي منظم  ينڻجاڏئي گ يترنڪ EMU :کنيو ويو شنڪاي
 رهندي۽  آھيصالح مشوري جاري 

 ولياتي نگراني عونٽ جوڙڻحما سطح تي يلڊف 3- قدم

جي اڳ ۾ ئي سيڊا آفيس ۾ موجود آھي، جنھن ونٽ نگراني يولياتي حما :کنيا ويا قدم
 .آفيسون جلد کوليون وينديون ڊ؛ فيلڪري ٿوسربراهي جنرل مئنيجر 

ڪئي ذريعي  نڪنقد معاوضي جي ادائيگي چيسمورن متاثر گھراڻن کي  4-قدم
 .نداڪ مڪگڏجي ضلعي/روينيو انتظاميه سان  اپيلڳال سيڊا/ ايريا واٽر بورڊ ويندي،

 اپيلڳاالؤنس جي معاوضي سان ال اريڪاثاثن ۽/يا آباد يلٿ۽ گم  جي آر ايم 5-قدم
 .جو حل ايتنڪش

 . جوڙي ڇڏيون آھن  نويٽميڪجي ازالي  ايتنڪ۾ ئي ش ڳاسيڊا   :کنيو ويو شنڪاي

عملدرآمد پالن ۽ اصالحي  کي (پينل آف ايڪسپرٽس) ماهرن جو پينل 6سيڊا کي -قدم
 جوڙيندي. الِء ڻرڪمشاورتي خدمتون مهيا  الِء ڻرڪ وڳال ريسيٽلمنٽ ايڪشن پالن



اصالحي ايڪشن کي  سيڊاآهي ۽  ڊآن بور پينل آف ايڪسپرٽسکنيو ويو:  شنڪاي
گڏجاڻيون  يراڀ هٻ۾ ئي  ڳاجي سلسلي ۾  رهنمائي عمل ۾ تي  پالن ۽ ايس ايم آر پي

 ڪري چڪو آھي.

 

ES 9: قيمت ۽ فنانسنگ 

تحت ٽن منصوبن جي ڪل تخميني  آر ايم پي ايس ۾ ٻڌايو ويو آهي،  ES4 جيئن جدول
اصالحي عملدرآمدي  .( آهي2022، 28جوالِء /PKR236@) ملين USD2.29 ملين يا 542.13 الڳت
۾ محفوظ ڪئي وئي آھي اصالحي ايڪشن پالن  پي سي ون الِء فنڊنگ اڳ ۾ ئي پالن

۽ ھاؤسنگ  ريسيٽلمنٽ ايڪشن پالن .۾ منظور ڪئي وئي ھئي 2021الِء جيڪا 
يعي مالي امداد ڏني ويندي، ذر سواٽ جي پي سي وناپگريڊس ۽ ٽريننگ جي الڳت کي

 جي منظوري سان اختيار ڪيو ويندو.  سواٽ جي پي سي ون جنھن کي

 

 جدول ايس آر ايم پي الڳت ۽ بجيٽ

 الڳت يو ايس ڊالر ۾ الڳت رپين ۾ منصوبو
 1.62 382.78 اصالحي عملدرآمد پالن

 0.46 109.42 گھرن جي ترقي ۽ معيشت
 0.21 49.93 ٻيھر آبادڪاري جو منصوبو

 ملين ڊالر 2.29 ملين رپيا 542.13 ڪل
 

 

ES 10: نگراني ۽ تشخيص 



تي عمل  CAP (i) نگراني جي ڪمن کي وسيع طور تي ورهايو ويو آھيايس آر ايم پي  
اري ۽ ضميمه جي تي RAP (iii) هائوسنگ اپ گريڊ ۽ معيشت ۾ واڌارو؛ ۽ (ii) درآمد؛

عمل درآمد. سڀني صورتن ۾، اهم سرگرمين ۾ متاثر ٿيل گهرن/ برادرين سان صالح 
مشورا شامل هوندا. ظاهر ڪرڻ؛ حقن جي ترسيل؛ شڪايت جو حل؛ منتقلي / هائوسنگ 
اپ گريڊ؛ االئونسز / فائدن جي ادائيگي؛ ۽ آمدني ۽ معيشت جي تربيت. مانيٽرنگ 

، ۽ متاثر ماڻهن کي مهيني جي بنياد تي حقدار جسماني ۽ مالي مقصدن تي ڌيان ڏيندو
پهچائڻ. اهو گهڻو ڪري اندروني نگراني طور سمجهيو ويندو ٻنهي پيش رفت ۽ 

عمل درآمد جي  SRMP ڪارڪردگي جو جائزو وٺڻ الِء خارجي جائزو/آزاد نگراني، بشمول
سرگرمين الِء ڪافي وقت، وسيال ۽ فنڊ  نگراني ۽ جائزي جي پوسٽ آڊٽ. پروجيڪٽ

 خاص طور تي آبپاشي شعبن ۾ مستقبل جي پاليسين ۽ منصوبن الِءفراهم ڪندو، 
CAP/RAP وٺڻ الِء. مان سکيل سبق جو جائزو 

 

 ..............ختم


