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 تعارفَ . 1

بيراج جي بهتري واري منصوبي تي عملدرآمد ۾ سنڌ جي آبپاشي ( سنڌ ڊبليو.بيورلڊ بينڪ ) 

کاتي )حڪومت سنڌ( جي مدد ڪري رهي آهي ، جنهن ۾ گڊو بئراج جي بحالي پڻ شامل آهي. جيڪي 

ڪم هن وقت ڪيا ويا آهن گڊو بيراج جي بحالي واري حصي جي طور تي عمل ڪيو پيو وڃي )سب 

هن منصوبي  4.12ڪري ، ڊبليو بي جي آپريشنل پاليسي پراجيڪٽ( جي آبادڪاري جا خراب اثر. تنهن 

 الِء متحرڪ هئي.

جيئن ورلڊ بينڪ سان اتفاق ڪيو ويو ، ذيلي پروجيڪٽ الِء ضمني آبادڪاري ايڪشن پالن  

۾ مڪمل ڪيو ويو ته ذيلي منصوبي جي زمين تي ٿيندڙ اثرن بابت تفصيل  2117)اي آر اي پي( سيپٽمبر 

 الِء يا اپنائڻ جي طريقن کي واضح ڪيو ويو. انهن اثرن کي گهٽايو فراهم ڪئي وئي ۽ کان بچڻ

، ۽ پراجيڪٽ آبادڪاري جي اثرن جو جائزي مهيا ڪيو2117آبادڪاري منصوبي  ٻيهر 

 ( کي معاوضي جو ڪم هيٺين ڪارنامن جي نتيجي ۾ مليو.PAPsمتاثر ماڻهن )

  رڻ مضبوط ڪکي  ساڄي جي شينڪ بند )اسپر( ۽ پاسي ٻيموجود کا ٺهيلگڊو بئراج جي مٿان

 ۽ وڌائڻ ؛

  راج کي بي وهڪريجنهن کي پاڻي جي اسپرپاسي ٺهيل گڊو بئراج جي مٿان کاٻي پاسي واري

 ۽ ،  ڏانهن سڌي ڪرڻ الِء وڌايو ويندو،

 .گڊو بيراج تي موجود کاٻي گائيڊ بائيڊ جي مضبوط ۽ وڌائڻ 

سنڌ بيراج جي بهتري واري منصوبي الِء پروجيڪٽ مئنيجمينٽ آفيس )پي ايم او( سنڌ آبپاشي  

منٽ پراجيڪٽ مئنيجکاتي جي اندر ٺاهي وئي آهي ۽ گڊو بئراج جي بحالي الِء پروجيڪٽ پروپوزل آهي. 

  جائزو ورتونظرثاني ۽  ۾ ورلڊ بينڪ 2117جو  جنهن وٺاهي ٻيهر آبادڪاري  جو منصوبوهڪ  آفيس

تحت متاثره خاندانن کي معاوضي جي ادائيگي مڪمل  ٻيهر آبادڪاري منصوبي۽ ان جي منظوري ڏني. 

 ڪري چڪي آهي.

پاڻي جي وهڪري کي بيراج جو جائزو وٺڻ الِء  بيراج  ۽ انهن سان الڳاپيل بندن۾  2121 

مطالعي جي نتيجي ۾ ذيلي پروجيڪٽ  يڪئي.انهاضافي ماڊلنگ اسٽڊي مڪمل طرف سڌي ڪرڻ الِء 

 ٿيل معمولي تبديليون هيٺين ريت آهن؛ تحت

  کاٻي پاسي تيT-spur  ڊيگهه ۾ گهٽتائي ، ۽  تجويز ڪيلجيspur ، جي ٻيهر ترتيب ڏيڻ ؛ ۽ 

  ڪناري جي موجوده جي اسپر جي موجوده ڊيگهه ۾ گهٽائي ۽ ٻيهر ترتيب. ساڄي 
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جي دائري  2117نتيجي ۾ ٻيهر آبادڪاري وارو اثر جي ٻنهي اسپرنگ سرن جي ٻيهر ترتيب  

کي مڪمل ڪرڻ الِء تيار ڪيو ويو آهي  ARAPکان ٻاهر آهن ، ۽ تنهن ڪري هي اشتهار پڻ اصل 

جي ٻيهر ترتيب جي ڪري اضافي اثر کي شامل ڪيو وڃي. هي ضميمو هن  اسپر هيڊته جيئن ٻنهي 

ت ماجي اثرن جي تفصيل ڏي ٿو ۽ منفي اثراذيلي منصوبي تحت منصوبن ۾ تبديلين جي ڪري اضافي س

جا شرائط قابل عمل رهندا،  ARAP واضح ڪيلکي گهٽائڻ الِء مناسب قدمن جي تجويز پيش ڪري ٿو. 

 شامل آهن. انهن مهيا ڪيل تبديلين سان گڏوگڏ جيڪي ضميمي ۾
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 پاليسي ، قانوني ۽ انتظامي فريم ورڪ 2

 

واري پاليسي فريم ورڪ )آر پي ايف( جي مطابق هي ضميمو پراجيڪٽ جي الِء آبادڪاري  

 تيار ڪيو ويو آهي )جيئن ته سوشل مئنيجمينٽ فريم ورڪ ۾ شامل آهي( ، پاڪستان گورنمينٽ پاليسي

فريم ورڪ جي مڪمل تفصيل ۽ هن منصوبي الِء آر پي ايف سميت ،  ورلڊ بئنڪ. )ڊبليو بي( پاليسي

 ۽ سماجي انتظام جو فريم ورڪ. 2جو باب  ARAP 2117 رجوع ڪيوحقدارين سميت ، 

 

( الِء سنڌ جي آبپاشي کاتي طرفان تيار ڪيل آر پي SBIPسنڌ بيراج امپرومينٽ پروجيڪٽ ) 

ايف جي ترتيب مطابق گڊو بئراج جي بحالي ، اهو اضافو ورلڊ بينڪ ڏانهن جائزو ۽ منظوري الِء پيش 

ن اردو ۽ اجيڪٽ مئنيجمينٽ آفيس )پي ايم او( طرفڪيو ويندو. منظوري کانپوِء ، هي ايڊمنسٽريشن پرو

 ۽ اهي سڀ نسخا ايس بي آِء پي جي ويب سائيٽ تي پڌرا ڪيا ويندا. سنڌي ۾ ترجمو ڪيو ويندو
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 سب پروجيڪٽ جي وضاحت 3 

باب جو  3اي آر اي پي جي  2117مهرباني ڪري هن منصوبي الِء انتظامي انتظامن جي تفصيل الِء 

 رخ ڪريو.

 باب هيٺ ڏنل ترميمن سان. 3پروجيڪٽ تحت ڪم هيٺ بيان ڪيا ويا آهن ، ذيلي 

  کاٻي پاسي تيT-spur جي ٻيهر ترتيب ڏيڻ ؛ ۽ اسپر هيڊ ڊيگهه ۾ گهٽتائي ، ۽  جي تجويز ڪيل

، 

 ڪناري تي  ساڄيJ-Spur ٻيهر ترتيب ڏيڻ.گهٽائي ۽ اسپر هيڊ جي  جي موجده ڊيگهه ۾ 

  3.1 تصويراهي تبديليون ڏيکاريل آهن: 

 

 ۾ ترميمون : گڊو بئراج تي ڪمن3.1 تصوير

 

 

 اسپر ۽ ڪناراگرين: موجوده 

 اسپر الِء تجويز ڪيل ڪم،ڳاڙهو: 

جيڪا هاڻي ڪم جي دائري کان هٽي وئي  اسپرن تي نيرو: اڳئين پيش ڪيل توسيع جي کاٻي پاسي

 آهي.
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الِء فيلڊ جو جائزو اثرن جي نشاندهي ڪرڻ ڪم جي ترميمن جي نتيجي ۾ آبادڪاري جي امڪاني 

ن ممڪجي سڃاڻپ ڪئي وئي جيڪي رهائشي اثرات جي نتيجي ۾  نن ڪم، ۽ هيٺي مڪمل ڪيو ويو

 .هئا

 ٽي اسپور سر جي ٻيهر ترتيب ؛ ۽، کاٻي پاسي واري 

 .ساڄي پاسي واري جي اسپر جي ٻيهر ترتيب  
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 سماجي ۽ اقتصادي سروي 4

 

 2117ٻيهر آبادڪاري واري منصوبي   ذيلي منصوبي جي تفصيلي سماجي ۽ اقتصادي سروي 

 .ويو آهي ڏنو۾  4جي باب 

( پيدا PAPsڪمين ۾ تبديلين جي نتيجي ۾ ٻه اضافي پراجيڪٽ متاثر ماڻهو ) گڊو بيراج جي 

آهي.  هن جي آمدني جو بنيادي ذريعو زراعت ۽ جانورنٻئي مقامي زميندار آهن ۽ ان جيڪي ٿي ويندا.

هڪ سياسي طور تي بااثر ماڻهو آهن. پراجيڪٽ متاثر  مزاري قبيلي سان تعلق رکن ٿا ۽ PAPsاهي 

هي هن زمين کي ڪرائي تي نٿا ا   آباد ڪن ٿا.ن زمين کي ئي ااهي  جي زمين آهي ۽ PAPsپڻ  زمين پڻ

جي وضاحت مطابق ڪمزور سمجهيو وڃي ٿو ۽ انهن جي  2117پروجيڪٽ متاثر ماڻهن نه ئي  ڏين

 آمدني غربت جي لڪير کان مٿي آهي.

متاثر ڪوريڊپر ۾ اچي ٿي پر هو ڪوريڊور ڪم  ترميم ڪيل زمين جي  پروجيڪٽ متاثر ماڻهنٻنهي 

 آهن، کان ٻاهر رهندا
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 اثرات جو جائزو 5

 اثر جو جائزو

ڪيل ڪمن جي نفاذ جي دورانهن ڪمن تي  تي ترميم کاٻي ۽ ساڄي پاسي جي اسپرس 

 (CoIجو جائزو وٺڻ کانپوِء ان ) جي ضرورت پوندي فيلڊ۾ بيان ڪيل آهي(  CoIڪليئرنس ) جيئن 

 هاشخص . جيتوڻيڪ ، هن نڪونه مليو وتونريزائنس ڪوآئي اندر ڪوبه رهائشي يا تجارتي اڏا

ڪم جي نتيجي ۾ ، هن زمين کي مستقل  ( ذاتي ملڪيتن تائين وڌايل آهي ، ان CoI) نشاندهي ڪئي ته 

وارن کي خوش  ۽ هڪ واحد اوطاق )ڪميونٽي ۾ اچڻ طور تي حاصل ڪرڻ جي ضرورت پوندي ،

پاسي تي اسپر انچو نه آهي( ، سا ان جي ساڄي ڍهي ڪو رهائشي  -ڪرڻ الِء استعمال ڪيو ويندو هو

  فوٽ هٽائڻ جي ضرورت آهي. 511ان کي  آهي ٺهيل

اضافي مقامي ماڻهن کي متاثر ڪنديون. هتي ڪم جي تبديلي جي نتيجي ۾ رهائشي يا تجارتي تبديليون ٻن 

 22.65اڏاوتن ۾ ڪوبه اضافي نقصان نه ٿيندو ۽ نه ئي ڪي پي اي پي کي نقصانڪار سمجهيو ويندو. 

۽ هڪ برقي موٽر جو  نلڪو، هڪ تقل حاصالت گهربل هوندي. هڪ اوطاقايڪڙ زمين جي مس

 ٿيندو. نقصان پڻ ڀروسو

 زرعي زمين جو نقصان

وڃي  ايڪڙ تائين پکڙجي  22.65 ملڪيت واري زمين  خانگي متاثر ايندڙ ڪوريڊ جي اندر 

سان  creekجي دريائن جي اندر وڃي درياهه  ،آبي آهي جيڪاايڪڙ پاڻي هيٺ آهي  11.86ٿي. ان مان 

حدن جي وچ ۾  marginalڪ زمين آهي. گدو بيراج جي ايڪڙ خش 11.79آهي ، جڏهن ته باقي  ڳنديل

 موسم دوران ٻوڏ جي لهر جو شڪار آهي. هي زمين مٿي ع هجڻ ڪري ، هي خشڪ زمين چوماسيواق

 جي ملڪيت ۽ زراعت واري آهي. PAPsٻن  ڄاڻايل

ناڪاري اثر پوندو جئين ته زمين پوکي نه سگهجي  گندي زمين جي نقصان جوآبي زمين جو  

 مقصد الِء استعمال ناهي ٿيندي. اهو فش فارم يا ڪنهن ٻئي تجارتي ڳنديل هجڻ،۽ مکيه درياَء سان 

 آمدني جو نقصان

جي الِء دستياب دوران زراعت خشڪ زمين هن وقت پوک الئق آهي پر ڪم تي عمل ڪرڻ  

. تنهن جي مستقل نقصان کي ظاهر ڪري ٿو PAPsجو نقصان ٻن  نه هوندي. جيئن ته ، هن زمين 

 ظاهر هر هڪ جي پوکيل ڪل زمين جو هڪ ننڊڙوهوندي ، جئين متاثر ٿيل زمين جو عالئقو انهن مان 

ويندي آهي ، ۽ نه  آباد ڪئيڪندو آهي ، اهو اثر معمولي هوندو آهي. متاثر ٿيل زمين زميندارن طرفان 
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ندارن جي آمدني صرف انهن زمي ان ڪري ۽ نه ئي حصيدار ڪئي ويندي آهي.  ڏني وينديڪرائي تي 

 متاثر ٿيندي.

کي پڻ بيٺل فصلن  PAPsپوکي ڪئي وڃي، جيڪڏهن ڪم تي عملدرآمد جي وقت ايراضي  

ر ، پوکيل هجي ان تي پئسن جو نقصان ٿيندو. پ. ان جو نتيجو اهو ٿيندو ته جيئن فصلنکي وڃائي ويهندا

 اهو فصل ڪم تي عملدرآمد تيار نه هوندو.

 ()اوطاقگيسٽ هائوس جو نقصان 

طور تي ملڪيت آهي ،  مقامي ٻولي ۾ گيسٽ هائوس اهو اوطاق سڏجي ٿو. متاثر اوطاق ذاتي 

پوندي ته ٻاهران استقبال ڪرڻ الِء استعمال ڪيو ويندو آهي ۽ ، جيڪڏهن ضروري  ۽ ان کي مهمانن جو

اوطاق  -. اوطاق کان ڪابه آمدني حاصل نه ڪئي وئي آهي مانن کي اوطاق ۾ رهايو ويندو آهيآيل مه

جي مدد ڪري ٿو. هن اوطاق جي بحاليَء کانسواِء ، متاثر گهر ۽ ان سهولت ۾ سماج جي ٻاهرين ماڻهن 

 ۽نلڪو ۾ پاڻي جي فراهمي الِء هڪ . اوطاقکي متاثر ڪنديجي ڀرپاسي برادري جي سماجي رابطن 

 برقي موٽر پڻ شامل آهي.

 الصواثر جو خ

۾ مهيا  1گڊو بيراج تي ڪمين جي تبديلين جي نتيجي ۾ اضافي اثرن جو خالصو جدول جدول  

هڪ پي اي پي ٽيبل ۾ بيان ڪيل ڪيترن ئي اثرن جي  -ڪيو ويو آهي. نوٽ ، صرف ٻه پي اي پي آهن 

 تابع ٿي سگهي ٿو. 

 تي ڪمن ۾ تبديلين جي ڪري ٿيندڙ اثرن جو خالصو؛ : گڊو بيراج1ٽيبل 

 
کي  J-Spur ڪل

 ٻيهر ترتيب ڏيڻ

کاٻي ٽي 

اسپرير سر 

 جي بحالي

 يونٽ

 

 وضاحتماڻهو جي  اهل

 

 درخواست

 

 نقصان جو قسم

 

1 

(1) 

1 

(1) 

- 

(-) 

اڏاوتن جو 

 تعداد

پوري جوڙجڪ  جو مالڪ ڍانچي متاثر ٿيل

 جو نقصان

نجي ملڪيت 

 واريون اڏاوتون

1 

(1) 

1 

(1) 

- 

(-) 

پمپن جو 

 تعداد

 

مالڪ متاثر ٿيل پمپ جو 

)زمين جي مالڪ جي حقن 

 کان سواءِ 

پوري جوڙجڪ 

 جو نقصان

 نلڪو

11.86 

 

(2) 

5.83 

 

(1) 

6.03 

 

(1) 

متاثر ٿيل 

 ايڪڙ

 )پي اي پي(

 

درست عنوان يا رواج يا 

يوزروپريڪ حقن سان پي 

 اي پي

 

زمين جو مستقل 

 نقصان

 

زمين )غير 

 استعمال ڪيل(

]پاڻي واري 

 زمين[

10.79 

 

 

(2) 

10.17 

 

 

(1) 

0.62 

 

 

(1) 

متاثر ٿيل 

 ايڪڙ

 

 )پي اي پي(

 
 

درست عنوان يا رواج يا 

يوزروپريڪ حقن سان پي 

 اي پي

 

زمين جي جزوي ۽ 

مستقل نقصان باقي 

رهڻ سان اقتصادي 

طور تي موزون 

ايڪڙن  1.5ٿيڻ )

 کان وڌيڪ(

 -زمين )زرعي 

 بغير فصلن جي(

 ]خشڪ زمين[

 

10.79 

 

(2) 

10.17 

 

(1) 

0.62 

 

(1) 

ٿيل متاثر 

 ايڪڙ

 )پي اي پي(

 

متاثر فصل جو مالڪ )زمين 

جي ملڪيت جي حقن کان 

 سواِء(

 

پوکيل فصل جا 

نقصان جيڪي 

هارين نه ٿا ڏئي 

 سگهيا

 فصلن جو نقصان
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 معاوضو ۽ بحالي جي مدد 6
اهو معاوضو ۽ بحالي جي مدد مٿي ڏنل نتيجن جي بنياد تي تيار ڪيو ويو آهي ۽ منصوبي ، آر پي ايف 

يون بي سي پاليس قانوني ۽ پاليسي فريم ورڪ کي اختيار ڪندي ، حڪومت پاڪستان ۽ ڊبليوجي 

 ڏسو. 2117تفصيل الِء  ٻيهر آبادڪاري منصوبو 

هي حصو قابل اطالق تفصيل جي وضاحت ڪري ٿو ، گروپ کي نقصان جي قسم سان  

 ترتيب ڏيڻ جي الِء داخال ميٽرڪس سان مطابقت رکڻ.

 

 نلڪونقصان جو قسم: بناوت ۽  6.1

 حق: نقد معاوضو 6.1.1

 شخص: متاثر ٿيل اڏاوت جو مالڪ اهل

آر پي ايف ۾ مهيا ڪيل استحقاق واري ميٽرڪس جي مطابق ، متاثر ٿيل گهرواري متاثر ٿيل  

مواد کي ڪنهن نئين هنڌ منتقل ڪرڻ الِء ٽرانسپورٽ جي االؤنس جي اهل هوندي آهي. موجوده اوطاق 

روپين  7،261کي  2کان انهن جي سامان کي نئين هنڌ تي منتقل ڪرڻ جي قيمت بچائڻ الِء پي اي پي 

کي ادا ڪئي ويندي ، جتي اهي پنهنجي اوليت جي تعمير الِء تجويز ڪن ٿا. موجوده  2جو نيڪالي پي پي 

يز تي ٻڌل رالجڳه کان پنج ڪلوميٽر اندر موجود شيون منتقل ڪرڻ الِء ٻوري جي قيمت ٻن ٽريڪٽرن ٽ

ڏانهن وڌي  4ويليوز  2121ڏسو(  7آر اي پي جو باب  2117بنياد تي مبني آهي ) 2117آهي. اجازت 

 وئي

 ۾ مهيا ڪئي وئي آهي. 2متاثر ٿيل اڏاوتن ۽ معاوضي جي مڪمل تفصيل ٽيبل 

 ۽ معاوضي جو تفصيل ڍانچي: متاثر ٿيل2ٽيبل 

      
پي اي پي 

 جو حوالو

بناوت جو 

 نالو

تعمير جو  جو قسمانچي 

 قسم

يونٽ جي  مقدار يونٽ

 شرح

مڪمل 

معاوضو 

(PKR) 

 

 

ٻيهر 

آبادڪاري 

 2-منصوبو

 

 

اوطاق 

)گيسٽ 

 هائوس(

 
 

 ڪمرا

 

چورس  پڪا

 فٽ
3920 1,125 4,410,000 

 بائونڊري وال

 

فٽ  پڪا

 ڊيگهه
630 1,316 829,080 

 9,680 9,680 1 تعداد  نلڪو

 برقي موٽر

 

 
 10,000 10,000 1 تعداد

 5,258,760 ڪل

 ڪيٽيگري هائوس آهي“ اي”فوٽ گہرے چرپر آهي اهو  12گيسٽ هائوس ۾ 

 : ٽرانسپورٽ االئونسدارحق 6.1.2

 شخص: متاثر ٿيل اڏاوت جو مالڪ اهل

 
ين پنهنجو متاثر سامان آر پي ايف ۾ مهيا ڪيل استحقاق واري ميٽرڪس جي مطابق ، متاثر 

آهي. موجوده اوطاق کان انهن  ڪرڻ الِء ٽرانسپورٽ جي االؤنس جا اهل هوندا ڪنهن نئين هنڌ منتقل

روپين جو نيڪالي  7،261کي  2جي سامان کي نئين هنڌ تي منتقل ڪرڻ جي قيمت بچائڻ الِء پي اي پي 

کان پنج ڪلوميٽر اندر موجوده جڳهه مجوزه اوطاطق کي ادا ڪئي ويندي ، جتي اهي پنهنجي  2پي پي 

 2117 هي معاوضوموجود شيون منتقل ڪرڻ الِء ٻوري جي قيمت ٻن ٽريڪٽرن ٽراليز تي ٻڌل آهي. 

 قدرن ڏانهن وڌي 2121باب ڏسو(  7آر اي پي جو  2117بنياد تي مبني آهي )
 

 بغير فصلن جي( -نقصان جو قسم: زمين )زرعي  6.2
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 حق: نقد معاوضو 6.2.1

 معزز شخص: زميندار

ايڪڙ زمين حاصل ڪرڻ جي ضرورت آهي. مستقل  22.65خانگي ملڪيت جي ڪل  

زمين جي حاصالت جي الڳت آبپاشي کاتي کي کڻندي ، ۽ زمين حاصل ڪرڻ واري قانون جي مطابق 

 زمين جي حصول جو پي ايم او ذميوار هوندو.

ي زمين جي معاوضي جي قيمت في ايڪڙ مقامي روينيو کاتي مان وصول ڪئي وئي آه 

 سيڪڙو االؤنس شامل آهي. 15شرح ۾ انهن قيمتن کان مٿي ۽ وڌ  Aجيئن ضميمي 

 ۾ مهيا ڪيا ويا آهن. 3حصول جي تخميني خرچن جا مڪمل تفصيل ٽيبل  زمين جي 

 : زمين جي حصول جو متوقع خرچ3ٽيبل 

  

پي اي پي جو 

 حوالو

 

ل ايراضي )ايڪڙ(  زمين جو قسم ڪ 

 )ايکڑ(ايريا 

حاصل ڪرڻ زمين  في ايڪڙ قيمت

جي تخميني قيمت 

(PKR) 

منصوبي جا 

1-متاثر ماڻهو  

 

6.65 

 

 پاڻي واري زمين

 
6.03 660,000 3,979,800 

 خشڪ زمين 
0.62 1.320,000 818,400 

 4,798,200 ذيلی کل:

منصوبي 

-جامتاثر ماڻهو

2 

 

16.00 
 ڍنڍ

 
5.83 660,000 3,847,800 

 13,424,400 1,320,000 10.17 خشڪ زمين 

 17,272,200 ذيلی کل:

ڪل: )پي اي پي  

 22,070,400 (2۽ پي اي پي  1

 3,310,560 جو االئونس 15٪

 25,380,960 گرائونڊ ڪل:
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 قسم جو نقصان: فصل 6.3

 : نقد معاوضودارحق 6.3.1

 معزز شخص: متاثر ٿيل فصلن جو مالڪ

زمين حاصل ڪرڻ واري ايڪٽ ۽ استحقاق واري ميٽرڪ جي مطابق ، بيٺل فصلن جي  

 ۾ مهيا ڪيا ويا آهن. 4جدول معاوضي جا تفصيل نقصان الِء معاوضي جي ضرورت آهي. 

۽ قيمت جي بنياد تي. اها  آمدنيفصلن جي فصل جي سراسري  شمار )پوکيل(  معاوضي جي شرح

 معلومات سب پراجيڪٽ جي عالئقي مان گڏ ڪئي وئي ، ۽ هيٺ ڏنل جدول ۾ پيش ڪئي وئي.

 

 : حاصالت جي قيمت ۽ متاثر ٿيل فصل / ايڪڙ جي ڪل قيمت4ٽيبل 

 
 سيريل نمبر

 

فصل جو 

 نالو

فصل هيٺ 

 ايراضي

سراسري پيداوار 

ڪلوگرام /  41)

 ايڪڙ(

 Rs. 40قيمت 

 2121ڪلو 

فصل جي 

 مجموعي قيمت

منصوبي جا متاثر 

1-ماڻهو  

 
Rice 0.62 62 1,310 50,356 

منصوبي جامتاثر 

2-ماڻهو  

 
Rice 9.67 62 1,310 785,397 

 835,753 ڪل فصل جي معاوضي جي قيمت
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 صالح مشورا 7

 ٻيهر آبادڪاري منصوبي تحتورلڊ بينڪ جي ضرورتن ۽ پاليسين کي پورو ڪرڻ الِء  

 پارٽين سان عوامي مشاورت جي عمل ذريعي تيار ٿيڻ گهرجي. الزمي طور تي سڀني متاثر

 مشاورت ڪئي وئي. ۾ڳوٺ محمد افضل مزاري ۽ ڳوٺ شمشير خان مزاري  

 

 سان صالح مشورا 1پي اي پي  7.1

مالڪ آهي. هو خريف جي  وايڪڙ زمين ج 51هن هنڌ تي  1-پروجيڪٽ متاثر شخص 

)مئي کان سيپٽمبر( جڏهن ته ربيع جي موسم دوران هن جي زمين پاڻي  پوکيندو آهيچانور موسم ۾ 

 وهيٺ )ٻوڏ آيل( رهي ٿي. مشاورت جا نتيجا خالصا هن ريت آهن.

  عالئقي جي مارڪيٽن جي مطابق زمين جي معاوضي جي درخواست ڪئي. 1پي اي پي 

 ڏنو وڃي ٿو. هن چيو ته تعمير جي ڪم جي شروعات کان پهريان زمين جو معاوضو 

  .هن چيو ته هو ويجهي هنڌ تي پنهنجي زمين جي بدلي ۾ زمين حاصل ڪرڻ تي خوش ٿيندو 

 .هن چيو ته روينيو کاتو هميشه زمين جي گهٽ قيمت ادا ڪري ٿو 

 .هن چيو ته هو آبپاشي کاتي )پي ايم او( جي ذريعي زمين جي تشخيص قبول نه ڪندو 

 نصوبي جي آهي.هن چيو زمين جي دستاويز جي ذميواري م 

  هوCNIC .۽ زمين جا دستاويز فراهم ڪندو 

 ويندو. ڪراس چيڪ ذريعي زمين جو معاوضوادا ڪيو هن چيو ته 

   ادائيگي کانپوِء. ، آزادي سان زمين تي قبضو ڪرڻ جي اجازت ڏيندوا 1پي اي پي 

 

: محمد افضل مزاري ڳوٺ تي صالحون1.7تصوير   
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 وسان صالح مشورمنصوبي جي متاثر ماڻهن  7.2

عالئقي جي هڪ ترقي پسند زميندار ۽ سياسي شخصيت آهي.  2-منصوبي جي متاثر نمبر 

 مشوري جي دوران ظاهر ڪيل نظريا هيٺ ڏنل آهن:

  گيسٽ هائوس( جي ادائيگي جا ذميوار آهن جيڪي پراجيڪٽ  صالحڪار زمين ۽ اوطاق(

 ٿي ويندا. جي ڪم جي ڪري مڪمل طور تي خراب

  زمين ۽ اوطاق جي معاوضي جو صالحڪارن جي ذريعي بندوبست ڪيو وڃي ، پي اي پي

 آبپاشي / پي ايم او ڊپارٽمنٽ سان معاملو ڪرڻ الِء پريشان هو.

  .۾ ادائيگي قبول نه  قسطنصالحڪار زمين ۽ اوطاق جي مڪمل ادائيگي جو بندوبست ڪندو

 ڪئي ويندي.

 ي بعد تعميراتي ڪم جي اجازت هوندي.زمين ۽ اوطاق جي مڪمل ادائيگ 

  .ادائيگي ڪراس چيڪ ذريعي ڪئي ويندي 

  ِجي اجازت هوندي. ڪم چيڪ ڪيش ٿيڻ کانپوء 

  پراجيڪٽ جي صالحڪارن کي روينيو کاتي کان زمين جي دستاويزن تيار ڪرڻ جو مڪمل

 ذميوار هئڻ گهرجي

 PAP .سي اين آِء سي ۽ زمين جي رجسٽريشن جا دستاويز فراهم ڪندو 

 : شمشير خان مزاري ڳوٺ ۾ صالحون7.2 تصوير

 

 

 

 

 

 

 

سيڪڙو  15۾  اگهن مشاورت دوران پي اي پي جا خدشا بحث هيٺ آيا ۽ حل ڪيا ويا. اهو واضح ڪيو ويو ته 

الزمي حاصل ڪرڻ وارو سرچارج وڌيڪ ۽ قيمتون شامل هونديون. ادائيگي ڪراس چيڪن جي ذريعي ڪئي 

ويندي ۽ زمين تي قبضو ڪرڻ ۽ ڪنهن به سول ڪم شروع ڪرڻ کان پهريان مڪمل ٿي ويندي. زمين ، 

ندي جنهن ۾ اڏاوتون ۽ فصلن جي ادائيگي ڊپٽي ڪمشنر جي ذريعي ڪئي ويندي ۽ هڪ ڪميٽي ٺاهي وي
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پروجيڪٽ پاران پي اي پي کي ٻين االؤنسز جي ادائيگي الِء صالحڪارن جي نمائندگي شامل هوندي. 

 جي سهولت ڪندو. PAPsپروجيڪٽ دستاويز ۾ 

 عملدرآباد 8

  

۾ بيان ڪيو  8جي باب  2117ٻيهر بحالي واري منصوبي  عمل درآمد الِء ادارتي بندوبست 

ڏسو( ،  2هن ضميمي جي ڊسڪشن )سيڪشن  طريقه ڪارويو آهي ، بشمول شڪايت جي بحالي جو 

زمين جي وصولي جو طريقيڪار ، ۽ سڀني حقدارن جي معاوضي جي ان مواد جي منظوري کانپوِء پي 

 ايم او طرفان فوري طور تي هاليو ويندو.

اي آر اي پي جي  2117 ن نگراني انجام ڏني ويندي جنهن جيهن ضميمي جي نفاذ جي اندروني ۽ ٻاهري

 ۾ وضاحت ڪئي وئي آهي. 8باب 

 ۾ مهيا ڪئي وئي آهي. 5هن ضميمي تي عمل درآمد جي بجيٽ ٽيبل 

 

 : عمل درآمد واري بجيٽ5ٽيبل 
 

 (PKRقيمت )

 

يونٽ جي قيمت 

(PKR) 

اجازت  يونٽ مقدار

 نامو

 

بااختيار 

 ماڻهو

 نقصان درخواست

مختلف )جدول  5,258,760

ڏانهن اشارو  2

 ڪريو(

متاثر ٿيل  1

 گهرو

 

ساخت جي 

بدلي الِء 

 معاوضو

بناوت جو 

 مالڪ

 
 

 

 

پوري 

 نقصان

 
 

 نجي ملڪيت جي بناوت

 
 

متاثر ٿيل  1 7,260 7,260

 گهرو

معياري 

ٽرانسپورٽ 

 االئونس

مختلف ٿيون  25,380,960

ڏانهن  3)ٽيبل 

 رجوع ڪريو(

متاثر ٿيل  2

 گهرو

وڃايل 

زمين جو 

 معاوضو

زمين جو 

 مالڪ

 

پوري 

 نقصان

 
 

 خانگي زمين

 
 

مختلف ٿيون  835,753

ڏانهن  4)ٽيبل 

 رجوع ڪريو(

متاثر ٿيل  2

 گهرو

وڃايل 

زمين جو 

 معاوضو

زمين جو 

 مالڪ

پوري 

 نقصان

 

 فصل جو معاوضو

 
 

 مجموعي الڳت 31,482,733

فيصد 11امڪاني  3,148,273  

34,631,006 

216,444 

 پيرا

USD  مٽا سٽا(161 اگهه PKR  2121ڊسمبر  18تاريخ:) 

ل ٽوٽل  ڪ 
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 /سفارشوننتيجو 9

 

سنڌ آبپاشي کاتو گڊو بيراج جي بحالي وارو هجڻ جي ناتي سنڌ بيراج سڌارن واري منصوبي  

تحت گڊو بيراج بحالي منصوبي الِء هن ضميمي کي ظاهر ڪندي ۽ عمل ۾ آندو. آبادڪاري ايڪشن 

پالن الِء هن دستاويز جي عالمي بينڪ جي جائزي ۽ منظوري کانپوِء جيڪا عالمي بينڪ جي آپريشنل 

 مطابق هوندي. 1894قانون ۽ پاليسين ۽ لينڊ اڪئزيشن ايڪٽ قومي ۽ صوبائي  4.12ي پاليس
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 حواال:

 (A)  14تحصيل صادق آباد جي في ايڪڙ قيمت في ايڪڙ قيمت زمين جي 
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 تعلقه صادق آباد؛ زمين جي في ايڪڙ قيمت

 تعلقه صادق آباد؛ زمين جي في ايڪڙ قيمت :B.1 تصوير
 
 


