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 عارف؛ت

، هسکوہ آثپبؽی، اوس (PDD) ، پالًٌگ ایٌڈ ڈیولپوٌٹ ڈیپبسٹوٌٹ(GoS)  زکوهت عٌذھ

هسکوہ صساػت کے رسیؼے، عٌذھ کے پبًی اوس صساػت کی تجذیلی کے هٌقوثے )اعے 

یب پشوخیکٹ کہب خبتب ہے( کو الگو کشًے کی هٌقوثہ ثٌذی کش سہی ہے،  SWAT ثؼذ هیں

 (AWBs) همقذ هٌتخت ایشیب واٹش ثوسڈصکب  GoSکے تست،  SWAT (WB) وسلڈ ثیٌک

کوبًڈ ایشیبص هیں صسػی پبًی کی پیذاواسی فالزیت کو ثڑھبًب اوس آثی وعبئل کے اًتظبم 

کے لیے اداسٍ خبتی فشین وسک کو ثہتش ثٌبًب ہے۔ هوخودٍ هبزولیبتی اوس عوبخی ًظن و ًغك 

کی اعکشیٌٌگ کے هوکٌہ هبزولیبتی اوس عوبخی اثشات  SWAT (ESMF) کب فشین وسک

اوس هبزولیبتی اوس عوبخی خطشات اوس ریلی هٌقوثوں کے اثشات کی اعکشیٌٌگ، تؾخیـ 

اوس اًتظبم کی سہٌوبئی کے لیے تیبس کیب گیب ہے خي کی ًؾبًذہی پشوخیکٹ کے ًفبر کے 

کو وسلڈ ثیٌک کی زفبظتی پبلیغیوں اوس هتؼلمہ زکوهتی  ESMF دوساى کی خبئے گی۔

کیب گیب ہے۔ اى ریلی هٌقوثوں کے غیش سضبکبساًہ طوس پش آثبدکبسی ضواثظ کے ثؼذ تیبس 

 کے لیے ایک سی عیٹلوٌٹ پبلیغی فشین وسک SWAT کے اثشات کو زل کشًے کے لیے

(RPF)  ثھی تیبس کیب گیب ہے اوس اعے ایک اعٹیٌڈ لوى دعتبویض کے طوس پش پیؼ کیب گیب

 ہے۔

 

 هٌصوتے کا جائسٍ

 

ئی هٌقوثوں کے رسیؼے فوثہ عٌذھ هیں صسػی پیذاواس هٌقوثے کی تشلی کب همقذ ک

هیں اضبفہ اوس آثی وعبئل کے اًتظبم کو ثہتش ثٌبًب ہے۔ عوات دسیبئے عٌذھ کے ثبئیں 

پش توخہ هشکوص کشتب ہے: گھوٹکی )گھوٹکی فیڈس کیٌبل  AWBs کٌبسے کی ًہشوں پش تیي

 ہے 381,000خظ کب کوبًڈ ایشیب 

ہیکٹش ہے( اوس ثبئیں کٌبسٍ )اکشم واٍ  1,047,946ب کوبًڈ ایشیب ہب(، ًبسا )ًبسا کیٌبل خظ ک

زبل ہی هیں هکول  SWAT ہیکٹش ہے(۔ 592,548اوس ًیو فولی کیٌبل خظ کب کوبًڈ ایشیب 

اوس خبسی عٌذھ  1 (WSIP) ہوًے والے ثیٌک کے فٌڈڈ واٹش عیکٹش اهپشووهٌٹ پشوخیکٹ

گشیڈ کیے گئے ًہشی ًیٹ وسک  کے رسیؼے اپ 2 (SBIP) ثیشاج اهپشووهٌٹ پشوخیکٹ

 SWATهیں "آخشی هیل کٌکؾي" کو هکول کشًے پش ثھی توخہ دے گب۔ اط کے ػالوٍ، 

ًہشی آپشیؾي اوس آثپبؽی کی خذهبت کے لیے خذیذیت کے تقوسات هتؼبسف کشائے گب 

خظ عے عٌذھ کو اى اًفشاعٹشکچش عشهبیہ کبسی کے ثہتش اعتؼوبل هیں هذد هلے گی۔ 

عٌذھ هیں آثی وعبئل کے اًتظبم کی پبلیغی اوس  (i) :اخضاء پش هؾتول ہےپشاخیکٹ پبًچ 



صسػی تشغیجبت  (iii)آثپبؽی کی خذهبت کی فشاہوی هیں ثہتشی،  (ii)اداسٍ خبتی افالزبت، 

 ( (vi)اوس عشهبیہ کبسی صیبدٍ لیوت، پبًی عے ثھشپوس فقلوں کو فشوؽ دیٌے کے لیے، 

لذستی  (v) پشاخیکٹ کے ًفبر هیں هذد کے لیے، اوسپشاخیکٹ کوآسڈیٌیؾي اوس هبًیٹشًگ 

آفبت عے کغی ثھی غیش هتولغ ہٌگبهی ضشوست کی هذد کے لیے ہٌگبهی ہٌگبهی سدػول۔ 

ػول دسآهذ کشًے والی ایدٌغیبں هٌقوثہ ثٌذی اوس تشلیبتی یوًٹ کب پشوخیکٹ کوآسڈیٌیؾي 

کوہ آثپبؽی کی عٌذھ کے لیے(، هس 4اوس  1ہیں )اخضاء  (PCMU) ایٌڈ هبًیٹشًگ یوًٹ

کے لیے( اوس هسکوہ صساػت )اخضاء کے  2خضاء ) (SIDA) اسیگیؾي ایٌڈ ڈسیٌح اتھبسٹی

 (۔3لیے( 

 

اى پبًچ اخضاء کے تست الگو کی خبًے والی عشگشهیبں اوس ػبم ریلی هٌقوثوں کو دسج 

ریل خذول هیں دسج کیب گیب ہے۔ اى ریلی هٌقوثوں کو عول وسکظ کی ضشوست کی ثٌیبد 

( ًشم هذاخلت، خظ هیں کوئی عول کبم ؽبهل ًہیں iپش دو صهشوں هیں تمغین کیب گیب ہے )

اوس  2( خغوبًی هذاخلت، خظ هیں عول کبم ؽبهل ہیں )اخضاء ii( اوس )4اوس  1ہے )اخضاء 

( (۔ عوات کی تیبسی کے دوساى، فشف ایک ریلی هٌقوثے، اکشم واٍ کیٌبل کی ثسبلی، 3

"فبسهش  40زتوی ؽکل دی خبتی ہے۔ اط کے ػالوٍ، تمشیجبً  کے ڈیضائي اوس همبم کو

آسگٌبئضیؾي کے ریلی پشوخیکٹظ" ہیں خو ًغجتبً چھوٹے پیوبًے پش ہیں اوس اى کب اًتخبة، 

( کے ػول کے رسیؼے ػول دسآهذ کے CDDتؼشیف، اوس کویوًٹی عے چلٌے والی تشلی )

 دوساى هٌظوسی دی خبئے گی۔

 

کے  SWATهیں ثٌذ ہوا، ًے  2020(، خو WSIPشوخیکٹ )واٹش عیکٹش اهپشووهٌٹ پ 1

کے لیے هشکضی ًہشی ًیٹ وسکظ کی تضئیي و آسائؼ کے لیے هبلی  AWBsتست تیي 

 اػبًت فشاہن کی۔

 

هیں ثٌذ ہوًے واال ہے،  2024(، خو SBIPخبسی عٌذھ ثیشاج اهپشووهٌٹ پشوخیکٹ ) 2

ٌب سہب ہے خو عٌذھ کے آثپبؽی دسیبئے عٌذھ پش تیي ثڑے ثیشاخوں کی زفبظت کو ثہتش ث

 کے ًظبم کو پوسا کشتے ہیں۔

اعٹڈیض( خو هغتمجل کے هٌقوثوں هیں عول  ESIAًشم هذاخلتیں )خیغے اًدیٌئشًگ اوس 

وسکظ کب ثبػث ثي عکتی ہیں، وٍ ثھی فضیکل اًٹشویٌؾٌض کے صهشے هیں ؽبهل ہیں 

(ESIA ۔ پشاخیکٹ کی)هذاخلتوں کو ثہتش طوس  دعتبویضات کی تیبسی هیں سہٌوبئی کے لیے



پش عودھٌے کے لیے عٌذھ هیں آثپبؽی کی ثڑی ًہشوں کب هٌقوثہ ثٌذی کب هٌظش تقویش 

E.1  هیں دکھبیب گیب ہے۔ عٌذھ هیں ثیشاخوں اوس ًہشوں کے همبهبت کو ظبہش کشًے واال

هیں دیب گیب ہے، اوس تیي ایشیب واٹش ثوسڈص کے همبهبت خہبں  E.2ایک تفقیلی ًمؾہ تقویش 

 هیں دکھبیب گیب ہے۔ E.3ایف او کے ریلی پشوخیکٹظ پش ػول دسآهذ کیب خبئے گب، تقویش 

 

( اثشات کب خالفہ ریلی E&Sکے هوکٌہ هبزولیبتی اوس عوبخی ) E2 ،SWATخذول 

اخضاء کے رسیؼے هوکٌہ هبزولیبتی اوس عوبخی اثشات کب خالفہ فشاہن کشتب ہے۔ ػبم طوس 

اًتظبم هیں پبلیغی افالزبت هتؼبسف  کی عشگشهیبں خیغے آثی وعبئل کے 1پش، خضو 

کشاًب اوس پبًی کی لیوتوں کے ًظبم کو ثہتش ثٌبًب، عے اهیذ کی خبتی ہے کہ هبزولیبتی اوس 

کلوهیٹش طویل اکشم  116کی عشگشهیبں خیغے کہ  2عوبخی اثشات ًوبیبں ہوں گے۔ خضو 

کی ثسبلی کے لیے واٍ ًہش کی ثسبلی اوس دسیبئے عٌذھ کے دائیں کٌبسے پش هشکضی ًہشوں 

هطبلؼہ )خو هغتمجل کے هٌقوثوں هیں الگو کیب خب عکتب ہے( کی وخہ عے اہن هٌفی 

هبزولیبتی اوس عوبخی اثشات هتولغ ہیں۔ ثڑے پیوبًے پش عول وسکظ اوس سی عیٹلوٌٹ۔ 

 2کے تست ایف او کی عطر پش آثپبؽی اوس ًکبعی آة کی خذیذ کبسی اوس خضو  2خضو 

کی عطر پش کن عے اػتذال پغٌذ هٌفی هبزولیبتی اوس عوبخی اثشات  کے تست ڈثلیو عی اے

 کی تولغ ہے۔

 

فضیجلٹی اعٹڈی کی ثٌیبد پش اکشم واٍ کے لیے ایک هبزولیبتی اوس عوبخی اثشات کب خبئضٍ 

(ESIA تیبس کیب گیب ہے۔ )هتبثشٍ  1600کے اوائل هیں، زکوهت عٌذھ ًے تمشیجبً  2021

( چالئی۔ AEDکیٌبل کے عبتھ ایک "اًغذاد تدبوصات هہن" )گھشاًوں کے عبتھ اکشم واٍ 

SIDA  گوؾذٍ اثبثوں کی تالفی، هغتسکن اوس ثبولبس سہبئؼ کو یمیٌی ثٌبًے، اوس زکوهت

( کے ًتیدے هیں خو کہ هدوصٍ پشوخیکٹ کے AEDکی اپٌی ایٌٹی اًکشوچوٌٹ ڈسائیو )

لیے ایک افالزی ایکؾي همبم تک پھیلی ہوئی ہے، هؼبػ کی تشلی کو عپوسٹ کشًے کے 

( تیبس کش سہب ہے۔ اکشم واٍ کے ریلی هٌقوثے کی ػبلوی ثیٌک کی هبلی اػبًت CAPپالى )

کی تیبسی اوس اط کے ثؼذ ػول دسآهذ ؽشط ہے۔ اکشم واٍ  CAPکے لیے هوصوں اکشم واٍ 

 ESIAهیں پیؼ کی گئی ہیں، اوس  ESMFکے ریلی هٌقوثے کی ػووهی خقوفیبت اط 

 تفقیلی عوبخی اوس هبزولیبتی پہلوؤں عے ًوٹب گیب ہے۔ هیں CAPاوس 

 

SWAT  ،کے تست ثمیہ ریلی هٌقوثوں کے لیے، اوس خبؿ طوس پشFO  کے ریلی

هٌقوثوں کے لیے، دسعت هذاخلتیں، همبهبت، ڈیضائي، اوس ٹیکٌبلوخیض صیش التواء ہیں اوس 



کو اى  ESMFوخودٍ اى کب تؼیي پشاخیکٹ کے ًفبر کے دوساى کیب خبئے گب۔ اط لیے، ه

ریلی هٌقوثوں کے لیے تیبس کیب گیب ہے تبکہ ڈیضائي کی تفقیالت دعتیبة ہوًے کے ثؼذ 

تفقیلی هبزولیبتی اوس عوبخی اعکشیٌٌگ اوس اعیغوٌٹ کشًے کے لیے سہٌوبئی فشاہن کی 

( ثھی تیبس کیب گیب ہے تبکہ اى ریلی RPFخب عکے۔ سی عیٹلوٌٹ پبلیغی فشین وسک )

کے غیش سضبکبساًہ طوس پش دوثبسٍ آثبدکبسی کے اثشات کو زل کیب خب عکے پشوخیکٹوں 

 اوس اعے الگ کوس کے تست پیؼ کیب خبئے۔

( اط ثبت کو یمیٌی ثٌبًے کے لیے تیبس کیب گیب ہے کہ توبم هتؼلمہ iکو ) ESMFهوخودٍ 

ضی هبزولیبتی اوس عوبخی هغبئل کو هدوصٍ ریلی هٌقوثوں کے ڈیضائي اوس ًفبر هیں هشک

( زکوهت اوس ػبلوی ثیٌک کی ضشوسیبت کے عبتھ iiدھبسے هیں ؽبهل کیب خبئے؛ )

( پشاخیکٹ کے ہش ایک اخضاء کے ػووهی iiiپشوخیکٹ کی تؼویل کو یمیٌی ثٌبًب؛ )

( اًفشادی ریلی هٌقوثوں کے لیے ivهبزولیبتی اوس عوبخی اثشات کی اعکشیٌٌگ؛ اوس 

لیے خي طشیموں پش ػول کیب خبئے گب اى کی دسکبس هٌبعت زفبظتی آالت کی تیبسی کے 

 وضبزت کشیں۔

 

( کے تست غیش هتولغ عشگشهیوں کو هبزولیبتی اوس 5ہٌگبهی ایوشخٌغی سعپبًظ )خض 

عوبخی آالت کے ایک الگ عیٹ کے رسیؼے زل کیب خبئے گب خو اط خضو کے هتسشک 

 ہوًے پش تیبس کیے خبئیں گے۔

 ضروریات ریگولیٹری فرین ورک اور ورلڈ تیٌک کی

 

فوثے هیں هبزولیبتی تسفع عے هتؼلك اہن لبًوى  2014عٌذھ اًوائشهیٌٹل پشوٹیکؾي ایکٹ 

عبصی کب فشین وسک ہے۔ اط ایکٹ کے هطبثك، آثپبؽی کے ثٌیبدی ڈھبًچے پش هٌقوثوں 

کی تشلی کو عٌذھ اًوائشهٌٹل پشوٹیکؾي ایدٌغی )آئی ای ای اوس ای آئی اے کب خبئضٍ( کے 

ے گئے طشیمہ کبس پش ػول کشتے ہوئے عٌذھ اًوائشهٌٹل پشوٹیکؾي ایدٌغی ضواثظ هیں دی

(SEPAکو کلیئش کشًے کی ضشوست ہوگی۔ ) 

اوس  I ،II۔ یہ ضواثظ پشاخیکٹظ کو تیي صهشوں هیں دسخہ ثٌذی کشتے ہیں )ؽیڈیولض 2014

III هبزولیبتی تؾخیـ اوس کلیئشًظ کے لیے اى کے کبم کے پیوبًے کی ثٌیبد پش۔ )

SWAT  ػبلوی ثیٌک کی زفبظتی پبلیغیوں کے تبثغ ہے، اوس اط کے ریلی هٌقوثوں کب

کے هطبثك تیبس کیب خبًب چبہیے۔ آئی  4.01 (OPهبزولیبتی خبئضٍ ثیٌک کی آپشیؾٌل پبلیغی )

 OPکی ضشوسیبت وسلڈ ثیٌک  SEPAای ای اوس ای آئی اے کو تیبس کشًے کے لیے 



دعتبویضات خو وسلڈ ثیٌک کی  ESIAاوس  کے فشین وسک کے اًذس چلتی ہیں، 4.01

کے رسیؼے خبئضٍ اوس هٌظوسی کے لیے  SEPAضشوسیبت کے هطبثك تیبس کی گئی ہیں، 

 لجول کی خبئے گی۔

 

عوات ػبلوی ثیٌک کی زفبظتی پبلیغیوں کب اعتؼوبل کشتب ہے، خیغب کہ ثیٌک کے ًئے 

کے  2018یہ هٌقوثہ  ( کے ثشخالف ہے، کیوًکہESFهبزولیبتی اوس عوبخی فشین وسک )

ػبلوی  ESMFآخش هیں ػبلوی ثیٌک کے لشضے کی پبئپ الئي هیں داخل ہوا تھب۔ هوخودٍ 

کے هطبثك تیبس کیب گیب ہے۔ )هبزولیبتی تؾخیـ(۔ پشوخیکٹ کو صهشٍ  OP 4.01ثیٌک کے 

A  کے طوس پش دسخہ ثٌذی کیب گیب ہے۔ عوات عے هتؼلمہ ػبلوی ثیٌک کی دیگش پبلیغیوں

(، خغوبًی ثمبفتی وعبئل OP 4.09(، کیڑوں کب اًتظبم )OP 4.04تی سہبئؼ گبٍ )هیں لذس

(OPؽبهل ہیں۔ ) 

( OP/BP 4.37(، ڈیووں کی زفبظت )OP/BP 4.12(، غیش سضبکبساًہ آثبد کبسی )4.11

(۔ ػبلوی ثیٌک کے رسیؼہ OP/BP 7.50اوس ثیي االلواهی آثی گضسگبہوں پش هٌقوثے )

تدضیے هیں ًؾبًذہی کی گئی ہے کہ اعٹیک ہولڈس اًگیدوٌٹ پالى کئے گئے ایک خال کے 

(SEP( اوس لیجش هیٌدوٌٹ کے طشیمہ کبس )LMP کی تیبسی اوس اط )ESMF  هیں

کو افولوں کی  ESMFزیبتیبتی تٌوع کے خبئضوں کے طشیمہ کبس کو اپ ڈیٹ کشًے عے 

 LMPاوس  SEPں هی ESMF. لہزا، ESFتؼویل کشًے هیں ثھی هذد هلے گی۔ وسلڈ ثیٌک 

 ثھی ؽبهل ہیں۔

 هاحولیاتی ترتیة

 

همبم عوات هٌقوثے کے اثش و سعوش کب ػووهی سلجہ عٌذھ کب عیشاة ػاللہ ہے، خو 

الکھ ہیکٹش پش هسیظ ہے۔ عٌذھ هیں آثپبؽی کب ثٌیبدی ڈھبًچہ تیي ثیشاخوں )گڈو،  50تمشیجبً 

اہن ًہشوں کے  14کٌبسوں پش عکھش اوس کوٹشی( پش هؾتول ہے اوس اى کے ثبئیں اوس دائیں 

کی ثشاٍ ساعت فضیکل هذاخلتیں گھوٹکی کے  SWATرسیؼے وعیغ آثپبؽی ًیٹ وسک ہے۔ 

 AWB3کوبًڈ ایشیبص )گڈو ثیشاج کی ایک ثبئیں کٌبسے کی ًہش، خظ کب اًتظبم گھوٹکی 

کے صیش اًتظبم ہے(، ًبسا )عکھش ثیشاج کی ثبئیں کٌبسے کی ًہش، خظ کب اًتظبم ًبسا اے 

ثلیو ثی کے صیش اًتظبم ہے( اوس اکشم واٍ هیں کیب خبئے گب۔ اوس فلیلی )کوٹشی ثیشاج کے ڈ

کے صیش اًتظبم(۔ اخضاء کے تست هیي کیٌبل  AWBثبئیں کٌبسے کی ًہشیں، ثبئیں کٌبسے 

 کی ثسبلی کے لیے فضیجلٹی اعٹڈیض



پبلیغی اوس  کی SWATعکھش ثیشاج کے دائیں کٌبسے کی تیي ًہشوں پش کیب خبئے گب۔  2.4

 اداسٍ خبتی تؼبوى عٌذھ کے توبم آثپبؽی ػاللوں پش الگو ہوگب۔

 

: هٌقوثے کی هذاخلتیں ثٌیبدی طوس پش دیہی ػاللوں هیں طثعی ترتیة اور زهیي کا اضتعوال

ہوں گی خہبں صسػی صهیٌوں کب غلجہ ہے، تبہن، ثیشاج ؽہشی اوس پیشی ؽہشی ػاللوں هیں 

گی عے هتؼیي ًہشوں کے توبم اثتذائی زقے ؽہشی اوس والغ ہیں۔ ثیشاخوں کی هوخود

پیشی ؽہشی ػاللوں هیں والغ ہیں )ًبسا کیٌبل کے لیے عکھش ؽہش اوس اکشم واٍ ًہش کے 

لیے زیذسآثبد ؽہش(۔ پؾتوں پش کچھ زقوں هیں دسختوں اوس خھبڑیوں کب غلجہ ثھی ہے۔ 

آگے، صساػت ثڑے ( عے ROWػاللہ صیبدٍ تش هیذاًی ہے۔ ًہشوں کے سائٹ آف وے )

پیوبًے پش کی خبتی ہے، اط ػاللے هیں کپبط، گٌذم، چبول اوس گٌے کی فقلیں غبلت ہیں۔ 

گٌذم عت عے صیبدٍ فقل کب سلجہ ہے، اط کے ثؼذ چبول، کپبط اوس گٌب ہے۔ کبؽت ؽذٍ 

ػاللوں کو ثٌدش صهیي کے ثڑے پھیالؤ عے سوکب خبتب ہے۔ صسػی اساضی صهیي کے 

هلیي ہیکٹش  2کب کل صسػی سلجہ تمشیجبً  AWBsًقف ہے۔ تیي پشوخیکٹ  اعتؼوبل کب تمشیجبً 

 ہے۔

 

آة و ہوا کوپي کی آة و ہوا کی دسخہ ثٌذی کے هطبثك، عٌذھ کے ػاللے کو 'فسشائی 

گشم آة و ہوا' کے طوس پش دسخہ ثٌذی کیب خب عکتب ہے کیوًکہ هوکٌہ ثخبسات کی هٌتملی 

کی عبالًہ ثبسػ کن ہوتی ہے۔ گشهیوں کب هوعن اوس صیبدٍ دسخہ زشاست کے همبثلے اط 

 45اپشیل هیں ؽشوع ہوتب ہے اوس اکتوثش هیں ختن ہوتب ہے )صیبدٍ عے صیبدٍ دسخہ زشاست 

oC  تک پہٌچ خبتب ہے(، خت کہ هوعن عشهب ًوهجش هیں ؽشوع ہوتب ہے اوس هبسچ هیں ختن

هلی  120تک کن تشیي دسخہ زشاست کے عبتھ(۔ عٌذھ هیں عبالًہ اوعطبً  oC 3ہوتب ہے )

فیقذ ثبسػ خوالئی اوس اگغت کے هوى عوى هہیٌوں هیں  61هیٹش ثبسػ ہوتی ہے، تمشیجبً 

 ہوتی ہے۔

 

عٌذھ کو دعتیبة پبًی کب ثٌیبدی رسیؼہ دسیبئے عٌذھ ہے، اوس عٌذھ هیں آثپبؽی  آتی وضائل۔

کوٹشی ثیشاخوں کے رسیؼے دسیبئے عٌذھ عے پبًی کھیٌچتب ہے۔  کب ًظبم گڈو، عکھش اوس

پشاخیکٹ کے ػاللے هیں پبًی کی فشاہوی کب ثٌیبدی رسیؼہ ًہشی پبًی ہے۔ اگشچہ ًہشی 

 41.7عے  26.6پبًی ثٌیبدی طوس پش آثپبؽی کے همبفذ کے لیے اعتؼوبل ہوتب ہے )تمشیجبً 

این اے  0.5ایف( اوس فٌؼتی اعتؼوبل )تمشیجبً این اے  1.2این اے ایف(، یہ گھشیلو اعتؼوبل )

ایف( کے لیے ثھی اعتؼوبل ہوتب ہے۔ صهیٌی پبًی اتھلی گہشائیوں هیں والغ ہے اوس ػبم 



طوس پش ًوکیي ہوتب ہے، عوائے ًہشوں اوس عٌذھ کے لشیت۔ کچھ همبهبت پش صیش صهیي پبًی 

عے اہن ویٹ لیٌڈص ثھی ہیں  پیٌے اوس آثپبؽی کے لیے اعتؼوبل ہو سہب ہے۔ عٌذھ هیں ثہت

اوس عوات عے هتؼلمہ اہن ػاللے هٌچھش خھیل اوس اًڈط ڈیلٹب ہیں، کیوًکہ وٍ عوات کی 

هدووػی عشگشهیوں عے هغتفیذ ہوں گے۔ هٌچھش خھیل پبکغتبى کی هیٹھے پبًی کی عت 

 ہیکٹش ہے۔ 26,000عے ثڑی خھیل ہے خظ کب سلجہ تمشیجبً 

( ٹول کے هطبثك، عٌذھ هیں IBATیو ڈائیوسعٹی اعغوٌٹ )۔ اًٹیگشیٹڈ ثبئحیاتیاتی تٌوع

اہن زیبتیبتی  15هسفوظ ػاللے،  44آثپبؽی کے ًیٹ وسکظ کے صیش ازبطہ ػاللوں هیں 

سیڈ لغٹ پشخبتی ہیں۔ اگشچہ عوات هیں هدوصٍ ثٌیبدی  IUCN 129تٌوع کے ػاللے اوس 

غ ہوًے کی تولغ ًہیں ڈھبًچے هیں عے کوئی ثھی اى هسفوظ ػاللوں هیں ثشاٍ ساعت وال

ہے، عوات کی هدووػی عشگشهیبں هٌچھش خھیل اوس اًڈط ڈیلٹب کے زیبتیبتی تٌوع کو فبئذٍ 

پہٌچبئیں گی۔ هٌچھش کب هبزولیبتی ًظبم اًتہبئی لچکذاس هؼلوم ہوتب ہے۔ خھیل کے هکول طوس 

اوس تیضی پش خؾک ہوًے کے ثؼذ پبًی هیں ڈوثی ہوئی گیلی صهیي کی ًجبتبت صًذٍ سہتی ہیں 

عے دوثبسٍ پیذا ہوتی ہیں۔ هٌچھش خھیل آثی پشًذوں کے لیے خوساک/گھوًغال کے ػاللوں 

کے ػالوٍ هبہی گیشی کی ایک ثڑی فٌؼت کو ثھی عپوسٹ کشتی ہے۔ اًڈط ڈیلٹب پبکغتبى 

کلوهیٹش تک پھیال  150کی عبزلی پٹی کب تبسیخی ًؾبى ہے، خو ثسیشٍ ػشة کے عبتھ عبتھ 

ہیکٹش ہے۔ ڈیلٹب پبکغتبى کے کل هیٌگشوص کے  600,000سلجہ تمشیجبً ہوا ہے، خظ کب 

فیقذ زقہ سکھتب ہے۔ هبزولیبتی طوس پش، اًڈط ڈیلٹب هیٌگشووص التقبدی  97خٌگالت کب 

طوس پش اہن عوٌذسی پودوں، خبًوسوں اوس ہدشت کشًے والے پشًذوں کے لیے سہبئؼ، پٌبٍ 

ذٍ هبزولیبتی ًظبم تؾکیل دیتے ہیں۔ عبزلی پٹی گبٍ اوس افضائؼ گبٍ فشاہن کشکے ایک پیچی

اوس ثٌذسگبہوں کو طوفبًوں، طوفبًوں اوس عوًبهیوں عے ثچبًب؛ همبهی ثشادسیوں کی ایٌذھي 

 100,000کی لکڑی کی ضشوسیبت کو پوسا کشًب اوس اى کے هویؾیوں کے لیے چبسٍ؛ 

؛ اوس هچھلی، کیکڑے عے صیبدٍ لوگوں کی عبزلی آثبدی کے رسیؼہ هؼبػ کو ثشلشاس سکھٌب

اوس کیکڑوں کی ًشعشی کے طوس پش کبم کشتے ہوئے، وٍ اپٌی صًذگی کب کن اص کن ایک 

 زقہ هیٌگشووص هیں گضاستے ہیں۔

( هسکوہ آثپبؽی کے تست ًین خودهختبس اداسے ہیں۔ وٍ کغبى AWBایشیب واٹش ثوسڈص ) 3

( لبًوًی طوس پش تؾکیل FO( کو پبًی پہٌچبتے ہیں۔ فبسهش آسگٌبئضیؾٌض )FOsتٌظیووں )

ؽذٍ تٌظیویں ہیں خو چھوٹی تمغیوی ًہشوں کے اًتظبم کے لیے رهہ داس ہیں لیکي صیبدٍ تش 

اخشاخبت ثؾوول تکٌیکی ػولے کی فشاہوی کے لیے هسکوہ آثپبؽی پش اًسقبس کشتی ہیں۔ 

FOs ( واٹش کوسط ایغوعی ایؾٌضWCAs کو پبًی فشاہن کشتے ہیں۔ ڈثلیو عی اے )

 تٌظیویں ہیں خٌہیں هسکوہ صساػت کی هذد زبفل ہے۔ کویوًٹی



پبًی کے ؽؼجے هیں هبزولیبتی چیلٌدض۔ عٌذھ هیں پبًی کے ؽؼجے عے هٌغلک هبزولیبتی 

 چیلٌدض یہ ہیں:

 

۔ عٌذھ هیں آثی رخبئش اة ثھی همبهی ہیں اوس هوعن کے لسبظ عے ًہری ًکاضی کا ًظام• 

یہ صسػی پیذاواس کو سوکتب ہے، عطر پش  فیقذ کیٌبل کوبًڈص پش هسیظ ہیں۔ 70عے  50

ًوکیٌیت التب ہے اوس پبًی عے پیذا ہوًے والی ثیوبسیوں کے صیبدٍ والؼبت اوس دیہی ففبئی 

 کے هسذود اختیبسات کے عبتھ ایک غیش فست هٌذ دیہی هبزول پیذا کشتب ہے۔

ں ہیں۔ عٌذھ کی ۔ عٌذھ هیں خھیلیں اوس ویٹ لیٌڈص ثہت صیبدٍ دثبؤ اوس خطشے هیجھیلیي• 

گیلی صهیٌوں کو الزك خطشات ثڑے پیوبًے پش ثؾشی ًوػیت کے ہیں، خي کب تؼلك هیٹھے 

پبًی کی ػذم دعتیبثی، غیش کٌٹشول ؽذٍ تدشیذ، غیش ػالج ؽذٍ فٌؼتی اوس صسػی فضلے 

کو ٹھکبًے لگبًے، تدبوصات، گبد اوس عکڑاؤ، غیش لبًوًی ؽکبسی اًواع عے همبهی ًجبتبت 

 بت کے لیے خطشٍ، ، زذ عے صیبدٍ چشاًب اوس ثے لبثو الگٌگ۔اوس زیواً

۔ دسیبئے عٌذھ اوس اط کی هؼبوى ًذیوں پش هیگب آثپبؽی کے ثٌیبدی ڈھبًچے اًڈش ڈیلٹا• 

کی تشلی عے پہلے، یہ ایک اًتہبئی پیذاواسی ػاللہ تھب خظ هیں اوًچی صهیٌوں پش چبول 

ں هیں ثھشپوس چشائیبں ہوتی تھیں۔ تبہن، کی کبؽت ہوتی تھی اوس عوکھے ڈوثے ہوئے ػاللو

فی السبل، یہ هبزولیبتی ثگبڑ، همبهی غشثت اوس پیٌے کے فبف پبًی خیغی ثٌیبدی خذهبت 

 تک ًبلـ سعبئی کب ایک ػاللہ ہے۔

ؽہشی پبًی کی فشاہوی۔ ؽہشی ػاللوں هیں تیضی عے ثڑھتی ہوئی آثبدی کو هذًظش • 

ے لبثل اػتوبد آثی وعبئل تک طویل هذتی سکھتے ہوئے، عٌذھ کے ثڑے ؽہشوں کے لی

کے دسهیبى ؽہشی ػاللوں هیں  2050اوس  2017سعبئی کے ثبسے هیں ؽذیذ تسفظبت ہیں۔ 

 گھشیلو پبًی کب اعتؼوبل دوگٌب ہوًے کی تولغ ہے۔

۔ عٌذھ هیں دیہی پبًی کی فشاہوی کو اچھے هؼیبس کے پیٌے کے پبًی دیہی پاًی کی فراہوی• 

فیقذ ًوکیي عے اًتہبئی  80ًے هیں هؾکالت کب عبهٌب ہے۔ فوثے کب کے وعبئل تالػ کش

ًوکیي صهیٌی پبًی کے رسیؼے صیش صهیي پبًی کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تبصٍ صیشصهیي 

لیٌض، خو کھبسے پبًی پش تیشتی ًہشوں عے ًکلٌے عے پیذا ہوتے ہیں، دیہی پبًی کی 

لیٌض ًبلـ ہیں اوس اط ثبت پش  فشاہوی کے ثڑے رسائغ ہیں۔ یہ چھوٹے هیٹھے پبًی کے

 هٌسقش ہیں کہ ًہشوں هیں پبًی کب اًتظبم کیغے کیب خبتب ہے۔

اضالع هیں پھیال ہوا ہے، اوس  17عوبخی التقبدیبت. عٌذھ هیں آثپبؽی کب ًہشی ًیٹ وسک 

هلیي لوگ  20اى توبم اضالع هیں عوات هیں هذاخلت کی تولغ ہے۔ اى اضالع هیں تمشیجبً 



فیقذ عے صیبدٍ لوگ دیہی ػاللوں هیں سہتے ہیں۔ فوثہ عٌذھ هیں  70هیں سہتے ہیں خي 

فیقذ سوصگبس صساػت کے ؽؼجے هیں ہے۔ عٌذھ پبکغتبى هیں دوعشے ًوجش پش  36تمشیجبً 

 عت عے صیبدٍ غشثت کی ؽشذ سکھتب ہے۔ هیں

 فیقذ تھب۔ 33.6هیں فوثے هیں دیہی اوس ؽہشی ػاللوں کے دسهیبى غشثت کب فشق  2015

صساػت هیں خواتیي کی هضدوسی عت عے صیبدٍ ہے۔ پبکغتبى هیں هدووػی طوس پش  ٌف.ص

فیقذ خواتیي کبسوثبس عے هٌغلک ہیں۔ ػبم طوس پش دیہی خواتیي ڈیشی اوس  1فشف 

هویؾیوں کے اًتظبم هیں صیبدٍ هقشوف سہتی ہیں۔ صیبدٍ تش دیہی خواتیي هویؾیوں کے 

کی ؽشکت کن اخشت والے کبم کی خقوفیت ہے  اًتظبم عے واثغتہ ہیں۔ صساػت هیں، اى

خو ػبم طوس پش دہشائی خبتی ہے اوس کن هٌبفغ کے عبتھ ثہت ولت لگتب ہے۔ خواتیي آثپبؽی 

کے اًتظبم هیں اہن اعٹیک ہولڈسص ہیں۔ فبسفیي کے طوس پش، پبًی کی تشعیل کے ًظبم 

ٌیبدی ڈھبًچے کی لغن االولبت، پبًی کی همذاس اوس هؼیبس اوس تؼویش کیے گئے پبًی کے ث

کے ثبسے هیں اى کب فیقلہ اہن ہے کیوًکہ خواتیي کی سوصهشٍ کی گھشیلو عشگشهیبں اوس 

اى کے هویؾیوں کی فالذ و ثہجود اط پش هٌسقش ہے۔ صساػت هیں خواتیي کے ًوبیبں 

کشداس کے ثبوخود، خیغے کہ فقل کی پیذاواس ثوائی عے لے کش کٹبئی کے هشازل اوس 

پشوسػ، اًہیں سوایتی طوس پش آثپبؽی کے اًتظبم هیں فیقلہ عبصی عے ثبہش هویؾیوں کی 

 سکھب گیب ہے۔

 

 هوکٌہ اثرات اور خطرات کی اضکریٌٌگ

 

هلیي ہیکٹش صسػی صهیي  0.5هلیي افشاد اوس  1.25عوات هیں هدوصٍ هذاخلتوں عے تمشیجبً 

هذاخلتوں کے هوکٌہ هبزولیبتی اوس عوبخی اثشات  SWATکو ثشاٍ ساعت فبئذٍ پہٌچے گب۔ 

اوس خطشات اوس تخفیف کے هدوصٍ الذاهبت کب خالفہ ریل هیں دیب گیب ہے۔ ہش ریلی 

پشوخیکٹ کے لیے هبزولیبتی اوس عوبخی تؾخیـ کی خبئے گی، اوس اط تؾخیـ کب 

و الگو کشًے طشیمہ کبس دسج ریل زقوں هیں ثیبى کیب گیب ہے۔ هدوصٍ تخفیف کے الذاهبت ک

 ( رهہ داس ہوں گے۔PIUsکے لیے پشوخیکٹ کے ًفبر کے یوًٹ )

 

 )تکٌیکی هؼبوًت( 

 اػلی: ًیب پبًی کب لبًوى لبًوًی ثٌیبد لبئن کشے گب۔



بئیذاسی ( کے لیے خو پبًی عے هتؼلك هبزولیبتی پIWRMهشثوط آثی وعبئل کے اًتظبم )

هیں عہولت فشاہن کشے گب۔ پبًی کی تمغین کے لیے لبًوًی ثٌیبد ثٌب کش، یہ پبًی کے اعتؼوبل 

هیں ؽفبفیت اوس هغبوات کو فشوؽ دیٌے هیں ثھی هذد کشے گب۔ کن: ًئے پبًی کے لبًوى کے 

ثبلواعطہ هٌفی اثشات ًہیں ہوًے چبہئیں۔ عٌذھ اعوجلی عے پبًی کب ًیب لبًوى پبط ًہیں ہو 

 عکتب۔

 

 

پبًی کے لبًوى هیں هبزولیبتی پبئیذاسی اوس عوبخی هغبوات پش کبفی توخہ ؽبهل ًہیں 

( ہے خو PBCہوعکتی ہے۔ پبًی کے لبًوى کی هٌظوسی ایک کبسکشدگی پش هجٌی ؽشط )

 کی ثیٌک فٌبًغٌگ عے هٌغلک ہے۔ 1خضو 

 

کیب خبئے گب اوس اعے پبًی کب لبًوى توبم اعٹیک ہولڈسص کے عبتھ هؾبوستی اًذاص هیں تیبس 

هٌتخت فوثبئی اعوجلی عے هٌظوس کشًب ضشوسی ہے۔ اط عے وعیغ اتفبق سائے کو یمیٌی 

 ثٌبًے هیں هذد هلے گی۔

 

کی عٌذھ واٹش پبلیغی هبزولیبتی پبئیذاسی اوس عوبخی هغبوات کی اہویت کو اخبگش  2022

 کشے گب۔کشتی ہے، اوس تولغ کی خبتی ہے کہ آثی لبًوى اى افولوں کو وضغ 

( هیں تجذیل IWRDهسکوہ آثپبؽی کو آثپبؽی اوس آثی وعبئل کے اًتظبم کے هسکوے )

 کشیں۔ )تکٌیکی هذد( کبفی: هضجوط ثٌبئیں

IWRM هیٌڈیٹ اوس هہبست کے عبتھ هسکوہ آثپبؽی کی اداسٍ خبتی فالزیت۔ 

 

کی فالزیت کو ثڑھبًب۔  IWRDثلک واٹش عپالئی کی ثہتش خذهبت فشاہن کشًے کے لیے 

 اط طشذ کن: ثہتش کشًب

IWRM  اوس پبًی کی فشاہوی کی فشاہوی کی تٌظیوی فالزیت پش ثبلواعطہ هٌفی اثشات

 ًہیں ہوًے چبہئیں۔ کی طشف عے ػضم کی کوی

هسکوہ آثپبؽی ًئے هیٌڈیٹ اوس ًئے طشص ػول کو اپٌبئے گب اط هٌقوثے کو هبلی اهذاد 

 فشاہن کشے گب۔



SIDA  اوسAWB  عویت هسکوہ آثپبؽی کے هختلف اداسوں کی فالزیتوں اوس کشداسوں

کی عٌذھ واٹش پبلیغی کی ثٌیبد پش ضشوسی تجذیلیوں پش اتفبق  2022کب خبئضٍ لیٌے اوس 

 سائے پیذا کشًے کے لیے خبهغ هطبلؼہ۔

  

 

 

 پاًی کے ًقصاًات کو کن کرًا اور

 تقطین کی هطاوات کو تہتر تٌاًا۔

هیں خبهغ افالزبت )تکٌیکی هذد( .کبفی۔ پبًی کے ًشخوں هیں ایڈخغٹوٌٹ  پبًی کی لیوتوں

(Abiana فبسفیي کو پبًی کی هولغ کی لیوت پش ثہتش غوس کشًے اوس هوکٌہ طوس پش )

 پبًی کے اعتؼوبل کو کن کشًے کی تشغیت دے گی۔

 

کو اپٌے ًہشی اوس تمغیوی ًظبم کو ثہتش طشیمے عے چالًے اوس  FOsاوس  AWBsیہ 

ثشلشاس سکھٌے کے لیے هضیذ سیوًیو ثھی فشاہن کشے گب، اط طشذ پبًی کے اعتؼوبل، آثی 

رخبئش اوس هٹی کی ًوکیبت هیں کوی آئے گی۔ اػتذال پغٌذ: پبًی کی ثڑھتی ہوئی ؽشذ غیش 

هتٌبعت طوس پش چھوٹے کغبًوں اوس زقـ کبؽت کشًے والوں کو هتبثش کش عکتی ہے۔ 

 الزبت کو کوضوس کش عکتی ہے۔عیبعی هخبلفت لیوتوں هیں اف

 

 پبًی کی آهذًی کو هٌقفبًہ طوس پش تمغین اوس اعتؼوبل ًہیں کیب خب عکتب ہے۔

 

کچھ پبًی اعتؼوبل کشًے والے پبًی کے ًشخوں هیں تجذیلی کو ػذالتوں هیں چیلٌح کش 

 عکتے ہیں۔

 

 

 

 



لجول کشًے کے لیے دیگش هبزولیبتی ًظبم کی خذهبت کے لیے ادائیگی کو تغلین کشًے اوس 

اعٹیک ہولڈسص کی خبًت عے هضازوت۔ دو دہبئیوں هیں پبًی کے ًشخوں کو ایڈخغٹ ًہیں 

کیب گیب ہے اوس فی السبل اى کبؽتکبسوں کے لیے ایک هؼوولی الگت ہے خي کے هؼیبس کی 

 خذهت ًبلـ ہے۔

 

فشاہن کشدٍ  پبًی کے ًشخوں هیں ثتذسیح اوس اػتذال پغٌذ اضبفہ، پشوخیکٹ کی طشف عے

 خذهبت هیں ثہتشی کے عبتھ هل کش، ایک ًیک دائشٍ ؽشوع کشًے هیں هذد کشے گب۔

 

آثی افالزبت خبهغ ہوں گی، ثؾوول ؽہشوں اوس فٌؼتوں کی ضشوسیبت، اوس فبسم کے 

عبئض کو هذًظش سکھتے ہوئے، اط طشذ ادائیگی کی فالزیت کی ثٌیبد پش هختلف ؽشزوں 

 کی اخبصت دی خبئے گی۔

 

Ecosystem Services (PES کے لیے ادائیگی کی اعکین تیبس کشًے کے لیے هطبلؼہ )

خہبں ثٌذسگبہوں کب اعتؼوبل کشًے والے ًدی ؽؼجے عبزلی تسفع، تلچھٹ/ڈسیدٌگ کے 

کے ًتیدے هیں هیٌگشوو کوس کی توعیغ کے لیے  IWRMاخشاخبت هیں کوی، اوس هوثش 

 چبسج کیے خب عکتے ہیں۔

 1.2خضو 

 aکی تیبسی 

 عٌذھ اعٹشیٹدک ہبئی: پالى کب خبئضٍ لیب خبئے گب۔

 عٌذھ هیں پبًی اوس هبزولیبتی هغبئل کو زل کشًب، کن: هٌبعت طشیمے عے وضغ کیب گیب۔

SSWP کوئی هٌفی اثشات پیذا ًہیں کشے گب لیکي اط کی ًبکبفی کوسیح 

SSWP کے کبم کے دائشٍ کبس هیں هبزولیبتی اوس عوبخی هغبئل ہیں۔ 

ESMF  ؽبهل اوس ؽبهل کی اہویت کو اخبگش کشتب ہے۔هیں 

 واٹش پالى"

 )تکٌیکی هذد( هدووػی پش غوس کشًب

 اثشات



 

زکوهتی هسکووں کو ثٌیبدی ڈھبًچے کی تشلی، پبًی کی تمغین، اوس پبًی عے هتؼلك 

 هبزولیبتی تشخیسبت پش زکوت ػولی کی ہذایبت فشاہن کشیں۔

 

طشات کی تؾخیـ اوس اًتظبم کے رسیؼے هدووػی هبزولیبتی اوس عوبخی اثشات اوس خ

 فوثے هیں آثی وعبئل کب پبئیذاس اًتظبم۔ ثلکہ اعٹشیٹدک فشاہن کشتے ہیں

 عٌذھ کو ہذایت کہ پبًی عے هتؼلك هدووػی طوس پش کیغے کن کیب خبئے۔

 هبزولیبتی اًسطبط. ایظ ایظ ڈثلیو پی۔

 

 یٹبهختلف فبسفیي کی ضشوسیبت کو پشوخیکٹ کشًے کے لیے ًبکبفی ڈ

 

اعٹیک ہولڈس گشوپظ ثؾوول پغوبًذٍ اوس کوضوس گشوپوں کے عبتھ هٌبعت هؾبوست کب 

 فمذاى۔

 

 کو اپٌب یب اعتؼوبل ًہیں کش عکتی۔ هیں هبزولیبتی اوس عوبخی هغبئل SSWPعٌذھ زکوهت 

SSWP SSWP  عٌذھ کے آثپبؽی والے ػاللوں هیں پبًی اوس صسػی طشیموں کے

 هدووػی اثشات کب خبئضٍ ؽبهل کشے گب۔

 

SSWP  هیں پہال کبم اہن گشوپوں کے عبتھ هٌبعت هؾبوست کو یمیٌی ثٌبًے کے لیے

 اعٹیک ہولڈس کی ؽوولیت کب هٌقوثہ تیبس کشًب ہے۔

 

 

SSWP ( کو اپٌبًب ایک پشوخیکٹ ڈیولپوٌٹ همقذPDOکب اؽبسٍ ہے۔ ) 

 1.3خضو 

 کب لیبم



 ہبئیڈسو ایگشو اًفبسهیٹکظ پشوگشام )عبهبى اوس تکٌیکی هذد(

اػلی: پبًی کی خذهبت، آثی وعبئل کے لیے لبثل اػتوبد، ؽفبف، اوس لبثل ػول هؼلوهبت 

 فشاہن کشًب

اًتظبم، اوس صسػی هؾبوستی خذهبت کو پبًی کے ثہتش اًتظبم، صسػی پیذاواس هیں اضبفہ، 

اوس عیالة اوس خؾک عبلی کب ثہتش اًتظبم کشًے هیں هذد کشًی چبہیے۔ کن: هؼلوهبتی 

خذهبت کی فشاہوی کی وخہ عے کوئی هٌفی هبزولیبتی یب عوبخی اثشات هتولغ ًہیں ہیں۔ 

هسکوہ آثپبؽی اوس صساػت کے لیے هؼلوهبت خوغ کشًے اوس اط پش کبسسوائی کشًے کی 

عیٌٹش" چالًے کے لیے ایک  HAIک یوًیوسعٹی کو "فالزیت یب هشاػبت کب فمذاى۔ ای

اًتظبهی هؼبہذٍ فشاہن کیب خبئے گب، خو تدضیہ، پشوعیغٌگ اوس هؼلوهبتی خذهبت فشاہن 

کشًے کب رهہ داس ہوگب۔ ًین آصاد هشکض اػلٰی هؼیبس کے پیؾہ وس افشاد کو ساغت کشًے اوس 

 ثشلشاس سکھٌے کے لبثل ہو گب۔

 

ے هسکوہ آثپبؽی اوس صساػت کی ڈیٹب اکٹھب کشًے کی کے رسیؼپشاخیکٹ فٌڈًگ 

 فالزیتوں کو ثڑھبیب خبئے گب۔

 هلیي( US$150: واٹش عشوط ڈیلیوسی )2خضو 

 2.1خضو 

 

 کی خذیذ کبسی

پبًی کو صیبدٍ هٌقفبًہ اوس هؤثش طشیمے عے تمغین کشًے کے لبثل ہو  FOsآثپبؽی کبفی: 

وس اػتذال پغٌذ: ػبم تؼویشات عے هتؼلك خبئیں گے، پبًی کے ًمقبًبت کو کن کشیں گے ا

 اثشات

کی طشف عے آثپبؽی کی خذیذ کبسی کے  FOsچھوٹے عول کبم خیغے هٹی کی کوی 

 FOsاوس  AWBsطشیموں کو اعتؼوبل کشًے کے لیے ػضم کب فمذاى۔ طلت کی ثٌیبد پش 

 کے عبتھ هؾبوست هیں ریلی هٌقوثوں کب اًتخبة۔

 

 اکشم واٍ ًہش

 



 ول ڈھبًچے کو فؼبل کشًے کے لیے)عول وسکظ( کٌٹش

لوگوں کے لیے آثپبؽی کی فشاہوی  462,000کوبًڈ ایشیبص هیں پبًی کی صیبدٍ هوثش تمغین، 

الکھ عے صیبدٍ لوگوں کے لیے پیٌے کے پبًی کی فشاہوی کو هسفوظ ثٌبًب۔ فست  20اوس 

 اوس زفبظت اوس

 صٌفی تٌیاد پر تشدد

 بئل۔ثڑے پیوبًے پش عول وسکظ عے واثغتہ هغ

 

گھشاًوں کے وساثتی هغبئل  1600عوبخی خطشات صیبدٍ ہیں۔ عے هتبثش ہوًے والے تمشیجبً 

 کو زل کشًب

هیں ایک افالزی  RAPکی اًغذاد تدبوصات هہن کے لیے  2021اکشم واٍ کیٌبل کے عبتھ 

 ( کے ًفبر کی ضشوست ہے۔ سکبوٹCAPایکؾي پالى )

 تؼویشاتی پیؾشفت.

 

 کے لیے ہو عکتی ہے تبکہ پبًی کی فشاہوی هیں خلل ًہ پڑے۔ تؼویش ہش عبل هسذود هذت

 

 کی ؽشائظ پش ػول ًہیں کش عکتب۔ ESMFٹھیکیذاس زکوهت عٌذھ کے 

 

ریلی پشوخیکٹ پشوخیکٹ کی ؽٌبخت عے لے کش پشوخیکٹ کی دعتبویضات کی تکویل اوس 

 اًکؾبف تک هغلغل ثبهؼٌی اوس هوثش اعٹیک ہولڈس هؾبوست۔

 

کے ًفبر کو ٹشیک  CAP/RAPکی ًگشاًی کشًے والے آصاد کٌغلٹٌٹظ  دوثبسٍ آثبدکبسی

 کشیں گے۔ ؽکبیبت کے اصالے کب هضجوط طشیمہ کبس لبئن کیب گیب ہے۔

 

( عے کٌٹشیکٹ کیب خبئے گب تبکہ وٍ PICایک اکشم واٍ پشاخیکٹ اهپلیویٌٹیؾي کٌغلٹٌٹ )

ESMF کے عبتھ کٌغٹشکؾي کی زوبیت اوس تؼویل کی ًگشاًی کشے۔ 



 2.4خضو 

 ضرهایہ کاری

دائیں کٌبسے کی هیي ًہشوں کی تضئیي و آسائؼ کے لیے تیبسی کب هطبلؼہ )تکٌیکی هذد( 

اوس چھوٹے پیوبًے پش ہٌگبهی کبهوں )عول وسکظ( اػلی: دائیں کٌبسے کی ًہشوں کی 

 تضئیي و آسائؼ آثپبؽی کی خذهبت کو ثہتش ثٌبًے کے لیے پہال اوس اہن تشیي لذم ہے۔

 ہیکٹش صسػی صهیي۔ 900,000

 

اہن ڈھبًچے یب ًہش کے پؾتوں کو گشًے عے سوکٌے کے لیے چھوٹے پیوبًے پش ہٌگبهی 

کبم کیے خبئیں گے۔ کبفی: اگشچہ یہ عشگشهی فشف تکٌیکی هذد ہے، لیکي کبم کی ًوػیت 

 اخضاء هیں اکشم واٍ کی طشذ ہے۔

دکبسی کے هغبئل کے عبتھ۔ اوپش، هوکٌہ طوس پش اہن تؼویشاتی اثشات اوس دوثبسٍ آثب 2.3

 عوبخی اوس هبزولیبتی هغبئل پش غوس ًہیں کیب خب عکتب

کی تیبسی، تکٌیکی  RAPاوس  ESIAسائٹ ثیٌک هیي کیٌبل تکٌیکی ڈیضائي اعٹڈیض هیں۔ 

 کی تؼویل هیں RPFاوس  ESMFفضیجلٹی اعٹڈیض کے عبتھ هتواصی 

 

ESIA  اوسRAP  کو هغتمجل کی هبلی اػبًت کے لیے ػبلوی ثیٌک کی پبلیغی کے تمبضوں

 کو پوسا کشًب چبہیے۔

 

ایوشخٌغی عول کبم هبزولیبتی اوس عوبخی اعکشیٌٌگ اوس هبزولیبتی ضبثطہ اخالق کے 

 هیں پیؼ کیب گیب ہے۔ ESMFتبثغ ہوں گے خیغب کہ 

 

 ادارٍ جاتی اًتظاهات

 

SIDA ،FOs  اوسWCAs کے عٌذھ واٹش هیٌدوٌٹ آ 2002۔( سڈیٌٌظSWMO ًے )

( کے لیبم کے عبتھ ؽشاکتی آثپبؽی کے اًتظبم SIDAعٌذھ اسیگیؾي ایٌڈ ڈسیٌح اتھبسٹی )

کے لیے ایک هضجوط ثٌیبد لبئن کشًے هیں هذد کی تبکہ هسکوہ آثپبؽی هیں تجذیلی کے 



( هسکوہ آثپبؽی کے تست AWBsایدٌٹ کے طوس پش کبم کیب خب عکے۔ ایشیب واٹش ثوسڈص )

ختبس تٌظیووں کے طوس پش کبم کشیں گے خو هیي کیٌبل کوبًڈ ایشیبص کے اًتظبم ًین خوده

( خو ڈعٹشی ثیوٹشی کیٌبل ًیٹ وسک پش هٌظن FOsکے رهہ داس ہیں۔ فبسهش آسگٌبئضیؾٌض )

پشوخیکٹ کے  SWAT( ؽبهل ہیں۔ WCAsہیں اوس اى هیں واٹش کوسط ایغوعی ایؾٌض )

ؽی کے ًظبم کی عبخت کو عودھٌب ضشوسی ڈیضائي کو عودھٌے کے لیے اط وعیغ آثپب

 ہے، اوس ریل هیں ایک هٌقوثہ ثٌذی پیؼ کی گئی ہے۔

 

 ثیشاج: عکھش، کوٹشی اوس گڈو 3دسیبئے عٌذھ کے 

 )هسکوہ آثپبؽی کے صیش اًتظبم(

 

 تک 1,000,000عے  400,000( کوبًڈ ایشیبص: AWBایشیب واٹش ثوسڈ )

(AWBs  اداسے ہیں اوس هسکوہ آثپبؽی کے تست ًین خودهختبسSIDA  کے تؼبوى عے

 ہیں(

 

 ہیں۔ 5,000فبسهش آسگٌبئضیؾي )ایف او( کوبًڈ ایشیبص: اوعطبً 

(FO SIDA )کے تؼبوى عے آصاد تٌظیویں ہیں 

 

 ہے۔ 250( کوبًڈ ایشیبص: اوعظ WCAواٹش کوسط ایغوعی ایؾي )

(WCAs )آصاد تٌظیویں ہیں خٌہیں هسکوہ صساػت کی زوبیت زبفل ہے 

 

ٹ پش ػول دسآهذ کشًے والے یوًٹظ۔ اط پشوخیکٹ کو تیي هوخودٍ پشوخیکٹ پشوخیک

( کے رسیؼے الگو کیب خبئے گب، خیغب کہ هٌذسخہ ریل خذول هیں PIUsاهپلیویٌٹٌگ یوًٹظ )

اپٌے هتؼلمہ خضو کے لیے پشاخیکٹ هیٌدوٌٹ کے توبم پہلوؤں کے  PIUدکھبیب گیب ہے۔ 

لیے رهہ داس ہے، ثؾوول پشوکیوسهٌٹ اوس کٌٹشیکٹ هیٌدوٌٹ، هبلیبتی اًتظبم، تسفظبت، 

 کی هدووػی ًگشاًی هیں۔ PCMUًگشاًی اوس تؾخیـ 

 



 ۔ پشاخیکٹ کے ًفبر کے یوًٹظE3ٹیجل 

 

 خضو والذیي

 پبسٹٌش اداسے PIUڈیپبسٹوٌٹ 

 آتی وضائل .1

 ( پشوخیکٹ کوآسڈیٌیؾي اوسPDDهیٌدوٌٹ پالًٌگ ایٌڈ ڈویلپوٌٹ )

( آثپبؽی هسکوہ صساػت هسکوہ هبزولیبت هسکوہ ڈیضاعٹش PCMUهیٌدوٌٹ یوًٹ )

 هیٌدوٌٹ اتھبسٹی

 عول عوعبئٹی اوس سیغشچ اًغٹی ٹیوٹ

 پاًی. 2

 خذهبت آثپبؽی

 هسکوہ آثپبؽی عٌذھ اوس

( کغبى تٌظیویں AWBsلچش ڈیپبسٹوٌٹ ایشیب واٹش ثوسڈص )( ایگشیکSIDAڈسیٌح اتھبسٹی )

 واٹش کوسط ایغوعی ایؾي کغبى

 . صسػی عجغڈیض3

 اوس عشهبیہ کبسی صساػت،

 لیوتیں،

 اوس صسػی تشلی کی فشاہوی

 SIDA (ADUیوًٹ )

 هسکوہ خوساک

 هسکوہ صساػت کے ڈائشیکٹوسیٹ: تسمیك، توعیغ اوس پبًی کب اًتظبم

 ثضًظ-Agiکغبى اوس 

 پشوخیکٹ کوآسڈیٌیؾي .4

 اوس ًگشاًی کی هٌقوثہ ثٌذی اوس



 تشلی

(PDDپشوخیکٹ کوآسڈیٌیؾي اوس ) 

 ( هزکوسٍ ثبال عجھیPCMUهبًیٹشًگ یوًٹ )

کے پبط هوخودٍ هبزولیبتی اوس عوبخی ػولہ ہے خي کے پبط ثیٌک عے هبلی  PIUsتوبم 

پٹی ڈائشیکٹش هیں ایک ڈ PCMUاػبًت عے چلٌے والے هٌقوثوں کب وعیغ تدشثہ ہے۔ 

کے پبط اًوائشًوٌٹل  SIDAثشائے هبزولیبت اوس ایک ڈپٹی ڈائشیکٹش ثشائے عوبخی ہے۔ 

( ہے خظ هیں چھ هبہشیي ہیں، ایک ڈپٹی ڈائشیکٹش، ایک هبزولیبتی EMUهیٌدوٌٹ یوًٹ )

 ADU/PIUهبہش، ایک هبہش هبزولیبت، ایک هبہش ػوشاًیبت اوس دو هبزولیبتی اًغپکٹشص۔ 

کے تست کبم  SAGPایک هبزولیبتی اوس عوبخی تسفظبت کب هبہش ہے خو کے پبط فشف 

هوخودٍ زفبظتی هبہش کی هذد کے لیے دو اضبفی ػولے کی  ADU/PIUکش سہب ہے۔ 

ایک خوًیئش هبزولیبتی هبہش اوس ایک خوًیئش عوبخی هبہش۔  -خذهبت زبفل کشے گب 

بم کے رهہ داس ہوں ًہشی اًفشاعٹشکچش کے اًتظ AWBsهٌقوثے کی تکویل کے ثؼذ، 

هیں  AWBٹیووں هیں زفبظتی هبہشیي ًہیں ہیں، اوس پشوخیکٹ ہش  AWBگے۔ فی السبل، 

پشوخیکٹ پش ػول دسآهذ  PIUعوبخی هبہش کی خذهبت زبفل کشًے هیں هذد کشے گب۔ ہش 

( کب هؼبہذٍ ثھی کشے گب، خو اط کے هخقوؿ خضو کو ًبفز کشًے هیں PICsکٌغلٹٌٹظ )

کے  ESIAs/ESMPsاوس ریلی پشوخیکٹ کے هخقوؿ  PIC ESMFهذد کشے گب۔ ہش 

( ESHSًفبر کو یمیٌی ثٌبًے کے لیے هخقوؿ هبزولیبتی، عوبخی، فست اوس زفبظت )

کے ػولے هیں ایک هبزولیبتی هبہش، ایک پیؾہ وساًہ فست  PICػولہ کب تمشس کشے گب۔ 

عبئٹ اًغپکٹشص ؽبهل  ESHSاوس زفبظت کب هبہش، ایک هبہش هبزولیبت، عوبخی هبہش، اوس 

 ہوں گے۔

 

 طریقہ کار E&Sذیلی هٌصوتوں کے لیے 

 

ESIAs/ESMPS  کی تیبسی اوس اى کے ًفبر تک هدوصٍ ریلی هٌقوثوں کی هبزولیبتی

اوس عوبخی تؾخیـ کے دوساى هشزلہ واس طشیمہ کبس پش ػول کیب خبئے گب، دسج ریل 

 خذول هیں دیب گیب ہے۔

 طشیمہ کبس E&Sے ۔ ریلی هٌقوثوں کے لیE4ٹیجل 

 



 ایکٹیویٹی ٹائوٌگ/ اضٹیٹص کی ذهہ داری کی هرحلہ وار ضرگرهی کی تفصیل

هدوصٍ ریلی پشوخیکٹوں کی اعکشیٌٌگ کی اعکشیٌٌگ زفبظتی آالت کی ضشوست کب  1

( ESMPsیب ػبم  ESIAs/ESMPSاًذاصٍ لگبًے کے لیے )عبئٹ کے لیے هخقوؿ 

هسکوہ صساػت کب  ADUاوس  SIDAکی ؽٌبخت کے ثؼذ ) PIUsهدوصٍ ریلی پشوخیکٹ 

EMU خت ثھی ًئے ریلی هٌقوثوں 2( ایک اعکشیٌٌگ هؾك کب اًؼمبد کشے گب۔ ضویوہ )

اعکشیٌٌگ فبسهض کب خبئضٍ لے گب اوس اعے هٌظوس  PCMUکی ًؾبًذہی کی خبتی ہے۔ 

 کشے گب۔

2 E&S 

 یبتی اوس عوبخیپشاخیکٹ ڈیضائي اوس هتجبدل کے تدضیہ هیں تسفظبت هبزول

هختلف پشاخیکٹ کے هتجبدل اوس ڈیضائي کے تدضیہ کے دوساى پہلوؤں )هثالً عبئٹ کب 

 اًتخبة، خشاثی کب اًتظبم، صهیي کب زقول( پش غوس کیب خبئے گب۔

 

 

اى ریلی هٌقوثوں کے لیے خي هیں کوئی عول کبم ؽبهل ًہیں ہے، اعٹیک ہولڈس کے 

 ے هطبثك کیے خبئیں گے۔هؾوسے اعٹیک ہولڈس اًگیدوٌٹ پالى ک

 کے تؼبوى عےPIUs (PIC )اعغوٌٹ اعٹڈیض  E&Sفضیجلٹی اوس 

3 E&S  هطبلؼہ– 

 ثیظ الئي ڈیٹب

 هدووػہ، اهپیکٹ پشائوشی ثیظ الئي هبزولیبتی

 هٌقوثے کے اثش و سعوش کب ڈیٹب

 کے دوساى E&Sػاللہ )خغوبًی، کیویبئی، زیبتیبتی اوس 

 تؾخیـ کے

PIC  کے تؼبوى عےPIUs ب هطبلؼہ کشتب ہے۔ک 

 کٌغلٹٌٹظ ESIAاوس 

 



( تیبس کیب خبئے گب۔ اگش اعکشیٌٌگ کب ESMPهبزولیبتی اوس عوبخی اًتظبهی هٌقوثہ )

ػول یہ ًتیدہ اخز کشتب ہے کہ ریلی پشوخیکٹ کن عے اػتذال پغٌذ خطشے کب صهشٍ ہے، تو 

ESMF  ( هیں ػبم 3)ضویوہESMPs  اعتؼوبل کیے خبئیں گے۔ESIA  اوسESMPs 

کے ضواثظ کی ضشوسیبت  EIAاوس  SEPA IEEاوس ٹیوپلیٹظ  ESMPsکے لیے ػبم 

کو یمیٌی ثٌبًے کے لیے تیبس کیے گئے ہیں۔ ػبلوی ثیٌک کی ضشوسیبت کے هطبثك تیبس 

خبئضٍ اوس هٌظوسی کے لیے لجول کشے گب۔ اگش ریلی  SEPAدعتبویضات کو  ESIAکشدٍ 

ثھی  RAPات هشتت ہوًے کب اهکبى ہے تو، ایک پشوخیکٹ عے دوثبسٍ آثبدکبسی کے اثش

 تیبس کیب خبئے گب۔

 

 ذیلی پروجیکٹ اضکریٌٌگ کا هعیار

 

( کی خبئے گی خت 2توبم هدوصٍ ریلی هٌقوثوں کے لیے ایک اعکشیٌٌگ هؾك )ضویوہ 

اى کی ؽٌبخت عبئٹ کے دوسے کے رسیؼے ہو خبئے گی۔ اط اعکشیٌٌگ هؾك کب همقذ 

اػتذال پغٌذ، کبفی اوس صیبدٍ خطشے والے صهشوں هیں دسخہ ثٌذی ریلی پشوخیکٹوں کو کن، 

کشًب ہے، خو ػاللے کی ثٌیبدی هبزولیبتی اوس عوبخی خقوفیبت اوس ریلی پشوخیکٹ 

کے ًفبر کے دوساى هتولغ خطشات کی ثٌیبد پش ہے۔ اگش اعکشیٌٌگ کے ػول عے یہ ًتیدہ 

تیبس  ESIAواال صهشٍ ہے، تو ایک اخز ہوتب ہے کہ هدوصٍ ریلی پشوخیکٹ ایک اػلی خطشٍ 

یب عبئٹ کے لیے  ESIAکیب خبئے گب۔ اگش ریلی پشوخیکٹ کبفی خطشے کب صهشٍ ہے، 

 هخقوؿ

  

( تیبس کیب خبئے گب۔ اگش اعکشیٌٌگ کب ESMPهبزولیبتی اوس عوبخی اًتظبهی هٌقوثہ )

شٍ ہے، تو ػول یہ ًتیدہ اخز کشتب ہے کہ ریلی پشوخیکٹ کن عے اػتذال پغٌذ خطشے کب صه

ESMF  ( هیں ػبم 3)ضویوہESMPs  اعتؼوبل کیے خبئیں گے۔ESIA  اوسESMPs 

کے ضواثظ کی ضشوسیبت  EIAاوس  SEPA IEEاوس ٹیوپلیٹظ  ESMPsکے لیے ػبم 

کو یمیٌی ثٌبًے کے لیے تیبس کیے گئے ہیں۔ ػبلوی ثیٌک کی ضشوسیبت کے هطبثك تیبس 

هٌظوسی کے لیے لجول کشے گب۔ اگش ریلی  خبئضٍ اوس SEPAدعتبویضات کو  ESIAکشدٍ 

ثھی  RAPپشوخیکٹ عے دوثبسٍ آثبدکبسی کے اثشات هشتت ہوًے کب اهکبى ہے تو، ایک 

 تیبس کیب خبئے گب۔

 



ESIAs ،ESMPs  اوسA/RAPs کی تیبسی 

 

ESIA  اوسESMP  (، خو کبفی اوس صیبدٍ  4اوس  3ٹیوپلیٹظ تیبس کیے گئے ہیں )ضویوہ

خطشے والے هٌقوثوں کے ڈیضائي اوس ًفبر هیں سہٌوبئی کشیں گے۔ هدوصٍ عشهبیہ کبسی 

هیں صیبدٍ تش ریلی  3کی اثتذائی اعکشیٌٌگ کی ثٌیبد پش، یہ اًذاصٍ لگبیب خبتب ہے کہ اخضاء 

والے صهشوں هیں آًے کب اهکبى ہے۔ لٰہزا، هؼیبسی هٌقوثے اػتذال پغٌذ اوس کن خطشے 

( کے تست توبم 3)ضویوہ  3( اخضاء ESMPsهبزولیبتی اوس عوبخی اًتظبهی هٌقوثے )

هوکٌہ ریلی هٌقوثوں کے لیے تیبس کیے گئے ہیں تبکہ اى کے ًفبر کے دوساى ػبم اثشات 

وں کے لیے آعبًی کو زل کیب خب عکے، خٌہیں توبم کن اوس دسهیبًے خطشے والے هٌقوث

عے ڈھبل لیب خب عکتب ہے۔ هضیذ، توبم ػبم تؼویشاتی اثشات کو زل کشًے کے لیے هبزولیبتی 

 ESMPsهیں پیؼ کیب گیب ہے، خو  1( تیبس کیب گیب ہے اوس ضویوہ ECPsضبثطہ اخالق )

 کے عبتھ توبم تؼویشاتی کبهوں کی ثولی کے دعتبویضات کے عبتھ هٌغلک کیب خبئے گب۔

 

ECPs  تؼویش عے هتؼلمہ اثشات کو زل کشًے کے لیے اچھے ثیي االلواهی فٌؼتی

( کے ثؼذ تیبس کیے گئے ہیں۔ پشوخیکٹ کے لیے تیبس کشدٍ ای عی پیض GIIPطشیموں )

(، واٹش 2(، ایٌذھي اوس خطشًبک اؽیب کب اًتظبم )ای عی پی 1ویغٹ هیٌدوٌٹ )ای عی پی 

( ہیں۔ هٹی کوالٹی 4دوٌٹ )ای عی پی ( ڈسیٌح هی3ٌسیغوسعض هیٌدوٌٹ )ای عی پی 

(، ECP 7(، ٹبپ عوائل هیٌدوٌٹ )ECP 6(، کٹبؤ اوس تلچھٹ کٌٹشول )ECP 5هیٌدوٌٹ )

 Quarry Areas Development and، (ECP 8ٹپوگشافی اوس لیٌڈ عکیپٌگ )

Operation (ECP 9( ایئش کوالٹی هیٌدوٌٹ ،)ECP 10 ؽوس اوس وائجشیؾي هیٌدوٌٹ ،)

(ECP 11 ،)( ًجبتبت کب تسفعECP 12( زیواًبت کب تسفع ،)ECP 13 هچھلیوں کب تسفع ،)

(ECP 14( سوڈ ٹشاًغپوسٹ اوس سوڈ ٹشیفک هیٌدوٌٹ ،)ECP 15 لیجش اًفلوکظ ،)

(، ECP 17(، ثمبفتی اوس هزہجی هغبئل )ECP 16هیٌدوٌٹ اوس کٌغٹشکؾي کیوپ هیٌدوٌٹ )

( اوس ECP 19) Instream Construction Works، (ECP 18وسکشص ہیلتھ ایٌڈ عیفٹی )

COVID-19 ( ہیلتھ ایٌڈ عیفٹی پالىECP 20۔) 

RAPs  تیبس کشًے کب تفقیلی طشیمہ کبسRPF  هیں دیب گیب ہے، خغے ایک ػلیسذٍ کوس

کے تست پیؼ کیب گیب ہے۔ هتؼلمہ هٌقوثوں کے تؼویشاتی کبم ؽشوع کشًے عے پہلے 

اوس  ESIAs ،ESMPsاًکؾبف کے ثؼذ  هتؼلمہ فشیموں کے عبتھ هٌبعت هؾبوست اوس

RAPs  کو وسلڈ ثیٌک اوس عٌذھEPA کلیئشًظ کے لیے پیؼ کیب خبئے گب۔ 

 



ESMF  کو الگو کشًے کی الگت کب تخویٌہUSD 1.5  هلیي لگبیب گیب ہے۔ یہPIUs  هیں

کو ًبفز کشًے کب ثھی  SEPهبزولیبتی اوس عوبخی ػولے کی خذهبت زبفل کشًے اوس 

هبزولیبتی اوس عوبخی خطشات کے اًتظبم کے لیے الگت کے تفقیلی  ازبطہ کشے گب۔

 هیں فشاہن کیے خبئیں گے۔ RAPsاوس  ESMPSتخویٌے هتؼلمہ ریلی هٌقوثوں کے 

 

 صٌفی ایکشي پالى۔

 

ایک فٌفی ایکؾي پالى خو اہن فٌفی فشلوں کی ًؾبًذہی کشتب ہے اوس اى خال کو ختن 

هیں ایک ضویوہ کے طوس پش ؽبهل ہے۔  ESMFکشًے کے لیے الذاهبت تدویض کشتب ہے 

( ایغے پشوگشاهوں کو ًبفز کشًب خو خواتیي کو هسکوہ iاہن کبسسوائیوں هیں ؽبهل ہیں: )

اوس هسکوہ صساػت هیں صیبدٍ اہن اًتظبهی اوس تکٌیکی کشداس ادا کشًے کی  SIDAآثپبؽی، 

تٌظیووں کے  WCAاوس  FO( اط ثبت کی ضشوست ہے کہ خواتیي iiاخبصت دیتے ہیں۔ )

کے تست خواتیي  3( اخضاء iiiاًذس فیقلہ عبصی هیں فؼبل طوس پش هقشوف سہیں۔ اوس )

 کے لیے هوعویبتی عوبسٹ صساػت پش خقوفی تشثیت فشاہن کشًب۔

 

 شکایات کے ازالے کا طریقہ کار

 

SWAT  کی توبم ػول آوسی ایدٌغیوں کی خبًت عے ایک هٌظن اوس ؽفبف اًتظبهبت فشاہن

( لبئن کیب خب سہب ہے تبکہ GRMکے لیے ایک ؽکبیت کے اصالے کب طشیمہ کبس )کشًے 

همبهی کویوًٹیض، پشاخیکٹ کی عشگشهیوں عے هتبثشٍ افشاد، ٹھیکیذاسوں، هالصهیي، اوس 

دیگش اعٹیک ہولڈسص کو ؽکبیبت اوس تدبویض اٹھبًے کے لبثل ثٌبیب خب عکے۔ پشوخیکٹ کے 

کے پبط ایک کثیش دسخے کی  PIUلك ؽکبیبت کب زل۔ ہش هتؼلمہ اخضاء/ریلی اخضاء عے هتؼ

ؽکبیبت کب اًذساج اوس ہلکے عے ؽذیذ ًوػیت کی ؽکبیبت کو دوس کشًے کے لیے طشیمہ 

کبس ہے۔ ًظبم ؽکبیبت کو همشسٍ هذت هیں ًچلی عطر پش ًوٹبًے کی تشغیت دیتب ہے، لیکي 

ػذم اطویٌبى کی فوست هیں، ؽکبیبت کو اػلٰی عطر پش ثھیدب خب عکتب ہے خہبں هتؼلمہ 

PIUs  کیGRM کویٹیبں هؼبهالت پش غوس و فکش کشیں گی۔ 

PCMU  آثی وعبئل کے اًتظبم عے هتؼلك توبم پشوخیکٹ عے هتؼلك ؽکبیبت کو 1خض :

ہیٌڈل کشے گب۔ یہ ؽکبیبت کو ثھی دوس کشے گب، ثؾوول هبزولیبتی اوس عوبخی تسفظبت پش 

ویوًٹیض کی ًؾبًذہی کی ػول دسآهذ، خبؿ طوس پش پشوخیکٹ اوس کوبًڈ ایشیبص هیں خي ک



: واٹش 2خضو  SIDAکے رسیؼے اى تک پہٌچبئی گئی ہیں۔  ADUاوس  SIDAگئی ہے خو 

لبئن کشے گب اوس اط کب اًتظبم کشے گب۔ اعی طشذ، خضو  GRMعشوط ڈیلیوسی کے لیے 

کشے گی۔ پشاخیکٹ هیں  ADU: اعوبسٹ عجغڈیض اوس صسػی عشهبیہ کبسی کی ًگشاًی 3

( کے خطشے کو اتٌب ہی کن سکھب گیب ہے کیوًکہ تؼویشاتی GBVذد )فٌفی ثٌیبد پش تؾ

عشگشهیبں صیبدٍ تش همبهی هضدوسوں کے رسیؼے اًدبم دی خبئیں گی، اوس تولغ ہے کہ 

لذاهت پغٌذ ثمبفت کی وخہ عے تؼویشاتی لیجش فوسط اوس خواتیي کے دسهیبى تؼبهل هسذود 

هیں فٌفی ثٌیبد پش تؾذد، خٌغی اعتسقبل سہے گب۔ ػاللہ هیں. ٹھیکیذاس کے ضبثطہ اخالق 

اوس ثذعلوکی، اوس خٌغی ہشاعبًی عے ثچٌے عے هتؼلك ؽموں کب ازبطہ کیب خبئے گب۔ 

ضبثطہ اخالق کو وسکش کے کٌٹشیکٹ ایگشیوٌٹ هیں ؽبهل کیب خبئے گب، اوس ضبثطہ اخالق 

ؾذد یب کی کوئی ثھی خالف وسصی هالصهت کے خبتوے کب ثبػث ثٌے گی۔ خٌظ پش هجٌی ت

ایزا سعبًی عے هتؼلك ؽکبیبت/سپوسٹظ کو همبهی عول عوعبئٹی تٌظیووں کے عبتھ 

 کے رسیؼے خوغ کیب خبئے گب اوس اى کب اصالہ کیب خبئے گب۔ GRMؽشاکت هیں هزکوسٍ 

 

 

 هشاورت اور اًکشاف

 

کی تیبسی کے دوساى اعٹیک ہولڈس هؾبوست کے دو دوس کیے گئے، ایک  ESMFاط 

کے هغودے کی تکویل کے ثؼذ۔ اثتذائی  ESMFئی هشازل هیں اوس دوعشا تیبسی کے اثتذا

، اى AWBsهیں گھوٹکی، ًبسا اوس ثبئیں کٌبسے کی ًہشوں کے  2021هؾبوست اپشیل 

، هسکوہ فست ػبهہ اوس اًدیٌئشًگ، هسکوہ EPA، عٌذھ FOsکے  AWBsتیٌوں 

آثپبؽی، هسکوہ خٌگالت اوس خٌگلی زیبت، هسکوہ الئیو عٹبک اوس فؾشیض، هسکوہ 

، AWBs ،FOs ،UN Women ،ILOاى هؾبوستوں کے ػالوٍ،  PIUsصساػت، اوس 

کے عبتھ ایک فٌفی هخقوؿ هؾبوستی وسکؾبپ کب اًؼمبد  NGOاوس خواتیي کی ایک 

کیب گیب۔ یہ توبم هؾبوست ویڈیو کبًفشًغض اوس ٹیلی فوًک اًٹشویوص کے رسیؼے کی گئی۔ توبم 

ب کہ پبًی کی للت ہے اوس اط کب اًتظبم صیبدٍ هوثش طشیمے اعٹیک ہولڈسص ًے هسغوط کی

کے تست هدوصٍ عشگشهیوں کو عشاہب  SWATعے کشًے کی ضشوست ہے۔ اًہوں ًے 

اوس عفبسػ کی کہ هدوصٍ پبلیغیبں، خبؿ طوس پش پبًی کی لیوتوں عے غشیت کغبًوں اوس 

هدوصٍ ًہشی خذیذ  اوس FOsگھشیلو فبسفیي کو ثشی طشذ هتبثش ًہیں کشًب چبہیے، اوس 

کبسی کے کبهوں کو هٌظن کشًے کے لیے هضجوط تکٌیکی هذد کی ضشوست ہے۔ کغبًوں 

ًے یہ ثھی تدویض کیب کہ اط هٌقوثے هیں صسػی پیذاواسی فالزیت اوس پبًی کی 



کبسکشدگی کو ثہتش ثٌبًے کے لیے واٹش کوسعض کی ثسبلی اوس صهیي کی عطر ثٌذی کب 

کغبًوں کو هہٌگے آالت کے لیے عوبسٹ عجغڈی دی خبًی چبہیے اًتظبم ؽبهل ہوًب چبہیے۔ 

تبکہ صهیي کی تیبسی اوس کٹبئی کے ثؼذ کے ػول ہوں۔ اًہوں ًے صساػت کے طشیموں هیں 

تجذیلی کی تدویض پیؼ کی اوس پبًی عے ثھشپوس فقلوں کو تشخیر فشف اعی فوست هیں 

ضجوط هٌڈییں تیبس ہوں، اوس اط ہو گی خت زکوهتی پبلیغیبں اط تجذیلی کی زوبیت کشیں، ه

 عے فبئذٍ ظبہش ہو۔

 

 ESMFکے عبتھ  WCAsاوس  AWBs ،FOsهیں  2021هؾبوست کب دوعشا دوس اگغت 

کے هغودے کو ظبہش کشًے اوس توبم هتؼلمہ اعٹیک ہولڈسص عے سائے زبفل کشًے کے 

کے دفتش هیں توبم هتؼلمہ  SIDAکو زیذسآثبد هیں  2021اگغت  24لیے کیب گیب۔ هضیذ، 

، پجلک ہیلتھ ایٌڈ اًدیٌئشًگ AWBs ،FOs ،PIUs ،EPAاعٹیک ہولڈسص، ثؾوول 

ڈیپبسٹوٌٹ، هسکوہ خٌگالت اوس خٌگلی زیبت، هسکوہ الئیو عٹبک اوس فؾشیض کے عبتھ 

ایک وسکؾبپ کب اًؼمبد کیب گیب۔ ؽشکبء کی طشف عے هدووػی سائے ثہت هثجت ہے، اوس 

کے توبم هوکٌہ  SWATکے هغودے ًے  ESMFبت پش اتفبق کیب کہ اًہوں ًے اط ث

هبزولیبتی اوس عوبخی هغبئل کو هٌبعت طشیمے عے زل کیب ہے۔ ؽشکبء ًے پوسے 

کے کبهیبة  SWATهٌقوثے کے ًفبر کے دوساى هغلغل هؾبوست کی عفبسػ کی اوس 

 ًفبر کے لیے کچھ تدبویض پیؼ کیں۔

کو پشوخیکٹ کی توبم عشگشهیوں کو هٌتخت  WCAsاوس  FOsوٍ تدویض کشتے ہیں کہ 

کشًے اوس الگو کشًے هیں لگبتبس هقشوف سہٌب چبہیے، ثؾوول ٹھیکیذاسوں کو ادائیگی، یہ 

اوس  FOsکو اى کے اطویٌبى کے هطبثك ًبفز کیب خبئے۔  ESMPsیمیٌی ثٌبًے کے لیے کہ 

WCAs ت کی تشلی کی کو پشاخیکٹ کی عشگشهیوں کو ًبفز کشًے هیں تشثیت اوس فالزی

 ضشوست ہے۔

 

ESMF  کب اًکؾبفPIU  ٍویت عبئٹظ پش کیب گیب ہے، اوس اپ ڈیٹ کشدESMF  کوPIUs 

کی ایگضیکٹو  ESMFاوس وسلڈ ثیٌک کی ثیشوًی ویت عبئٹظ پش ثھی ظبہش کیب خبئے گب۔ 

ویت عبئٹظ پش ؽبئغ کیب  PIUعوشی کب عٌذھی صثبى هیں تشخوہ کیب خبئے گب اوس اعے 

دفبتش  AWBاوس اى دعتبویضات کی ہبسڈ کبپیبں ػواهی سعبئی کے لیے همبهی  خبئے گب،

هیں دعتیبة کشائی خبئیں گی۔ پشاخیکٹ کے اعٹیک ہولڈس کی هقشوفیت کے هٌقوثے 

کے هطبثك هٌقوثے کے ًفبر کے توبم هشازل کے دوساى اعٹیک ہولڈسص کی هؾبوست 

 ESIAیے تیبس کیے خبًے والے ثبلبػذگی عے کی خبئے گی۔ هدوصٍ ریلی هٌقوثوں کے ل



اوس وسلڈ ثیٌک کی ثیشوًی  PIUدعتبویضات عے ثھی هؾوسٍ کیب خبئے گب اوس  RAPاوس 

دفبتش هیں سکھ کش  FOاوس  AWBویت عبئٹظ پش ظبہش کیب خبئے گب اوس اًہیں همبهی 

 همبهی کویوًٹیض کو دعتیبة کشایب خبئے گب۔

 

 

 

 ...............ختن شد


