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ڪٌنلٽٌٽ اًڊمڪٌنْؿىين ري اًتظبهيب رْ ٿْؿائتْ آُي ري توبم اُن اًگ اکـ ۽ هؼلْهبت ڏًي ۽ حبًْي اًگي اکـى ري ّميلي ثبثت
ڄبڻ ڏًي ري ري هؼػ مبى ُي َء هؼيبؿي ؿپْؿٽ تيبؿ ٿي مگِيُ .ي اًڊك ڪٌنْؿىين ري ؿڪي تٌظيوي ۽ آڪنفين ًْيت رْ پڻ
ٿْؿائتْ آُي ري تزقيي ري ػّؿاى مِڪبؿ ڪيْ ۽ مٌؼى فيلڊ ٽيوي رْ پڻ ري ڳْٺبڻڻ ۽ ٻيي الڳبپيل ڌؿيي مبى تزقيي ري ٽيوي رْى
گڏربڻيْى ڪـائيْى ،الڳبپيل امڪْلي رْ طجؼي هؼبئٌْى ڪـائيْ ۽ ٽين ال ِء آهؼؿفت ۽ ؿُبئو رْ ثٌؼّثنت ڪيّْ .ڏي هِـثبًي
ڳْٺبڻي ،امڪْلي ري اًتظبهيب ،امڪْلي ري اًتظبهي ڪبهيٽيي ،مـڪبؿي ػولؼاؿى ۽ ٻيي مڀٌي ّامطيؼاؿ ڌؿيي ري ري ُي تزقيي
کي هوڪي ثڻبئڻ ۾ تؼبّى ڪيْ .ڪٌنلٽٌٽ پٌٌِزي مڄي ٽين رْ پڻ ٿْؿائتْ آُي ري ري هؼػ کبًنْا ِء ُي َء ؿپْؿٽ تيبؿ ڪـڻ هوڪي
ًَ ُْ.
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Executive Summary
تزقيي رْ اعتَبؿ
هبضي َء ري تزـثي هبى اُْ هؼلْم ٿيْ آُي تَ لؼؿتي يب اًنبى ري فطـت مبى ُٿ چـاًؼ مجت ايٌؼڙ آفتي ػّؿاى اُڙا امڪْل ريڪي
هضفْظ ٌُڌ تي ًُْؼا آُي اًِي کي ڪئوپ طْؿ ڪتت آًؼّ ّيٌؼّ آُي ۽ اُي امڪْل ريڪي آفت مٽيل ػالئمي ۾ ًُْؼا آُي اڪخـ
ڪـي يب تَ رِـي پًْؼا آُي يب اًِي تبئيي پِچڻ هوڪي ًَ ًُْؼّ آُي .ٻٌِي ٍْؿتي ۾ پڙُبئي َء رْ ملنلْ ؿڪزي ّيٌؼّ آُيُ .ي
تزقيي رْ همَؼ آُي تَ مـڪبؿي امڪْلي ري ػوبؿتي ۾ هْرْػ عـاثيي يب عبهيي رْ ربئقّ ّؿتْ ّڃي ،ثيي االلْاهي هؼيبؿ ري
مِْلتي ري ُزڻ يب ًَ ُزڻ رْ ڇيؼ ڪيْ ّڃي ،امڪْل اًتظبهي ڪبهيٽيي ري ڪـػاؿ ۽ فؼبل ُئڻ کي ڏٺْ ّڃي ،امڪْلي کي
هنتمجل ۾ اهڪبًي آفتي کبى ڪيئي ثچبيْ ّڃي ۽ هضفْظ امڪْلي ۾ ڪئوپ ري اًتظبم ڪبؿي َء ال ِء ڪِڙي ؿٿبثٌؼي ۽ تيبؿي ُئڻ
گِـريُ .ي تزقيي ري ثٌيبػ تي اًڊك ڪٌنْؿىين رْى ؿڪي تٌظيوْى اُڙى امڪْلي ۾ مڌاؿا آڻڻ ال ِء پيـّڪبؿي هِن ال ِء صڪوت
ػولي تيبؿ ڪٌؼيْىُ .ي تزقيي رب هکيَ همَؼ ُيٺيي ؿيت آُي:
_ ؿٿيل مـڪبؿي امڪْلي مبى الڳْ عطـى رْ تزقيْ ڪـڻ ،رٌِي ۾ ىبهل آُي:
_ امڪْلي مبى الڳْ آفتي رْ تزقيْ
امڪْلي ري غيـ هضفْظ ُئڻ رْ تزقيْ
_ آفتي ري تزقيي رْ هـڪق ،آفتي ري ػؿربثٌؼي ،امڪْلي ػوبؿتي ري رڳِ ۽ اًِي ٻٌِي هٌزِ تؼلك آُي.
_ غيـ هضفْظ ُئڻ رْ هـڪق آُي هؼبىي ،طجؼي يب رنوبًي ۽ موبري غيـ هضفْظيت ۽ ٌٍفي هؼبهالت آُي.
_ صبالت رْ تزقيْ (تؼويـاتي ضبثطي ري پبمؼاؿي ،ڊفائي ۽ ثٌبّت رب ًمٌ)
_ هضفْظ امڪْل ريڪي ڪئوپ طْؿ ڪتت اچي ٿب اًِي رْ فٌي تزقيْ
اًِي کبًنْا ِء مـڪبؿي امڪْلي ري لبئن ۽ تؼويـ ٿيڻ رْ ػول ،تؼويـاتي ڪن ۽ ڊفائي ۾ آفتي ري عطـى کي گِٽبئڻ ال ِء فٌي هِبؿتي
کي ىبهل ڪيْ ّڃي ٿْ يب ًَ ۽ الڳبپيل ڌؿيي رب پبڻ ۾ ڳبًڎاپب پڻ ُي تزقيي رْ صَْ آُي.
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خبگؽافيبئي پکيڙُ :ي َء تزقيبتي هيك ڏکڻ پٌزبة ري ٽي ضلؼي (ليَ ،ؿارٌپْؿ ۽ هظفـڳڙُ) ۽ مٌڌ ري ٻي مبصلي ضلؼي (ٺٽْ ۽ ثؼيي)
۾ ڪئي ّئي آُي .اُي پٌذ ئي ضلؼب مٌڌّ ػؿيب َء مبى لڳْلڳ آُي ۽ ڪبفي ڏُبڪي کبى ّٺي ٻْڏى کبى هتبحـ ٿيٌؼا ؿُيب آُي .مٌڌ ري
ٻٌِي ضلؼي ۾ ٻْڏى کبًنْا ِء تجبُي هچبئيٌؼڙ طْفبى پڻ ايٌؼا ؿُيب آُيُ .ـ ضلؼي هبى پٌذ اُڙا امڪْل چًْڊيب ّيب ريڪي گؾؿيل آفتي
ػّؿاى هتبحـ ٿيب ۽ هنتمجل ۾ هتبحـ ٿيڻ رْ عطـّ آُي .مبڳي طـس ُـ ضلؼي ۾ ٻَ اُڙا امڪْل چًْڊيب ّيب ريڪي هضفْظ ٌُڌى تي
ُئڻ ڪـي آفتي کبى ثچيل ؿُيب ۽ اتي مبل  1212۽  1211ري ٻْڏ مٽيل هبڻِي ال ِء ڪئوپْى لڳبيْى ّيْى ُيْى .عطـى رْ تزقيْ
فمظ مـڪبؿي امڪْلي رْ ًَ پـ اًِي ڳْٺي رْ پڻ ڪيْ ّيْ رتي اُي امڪْل تؼويـ ٿيل آُي.
قؽڪبؼي اقڪْلي خْ قيبم ۽ تعويؽ :پبڪنتبى ري آئيي ري اؿڙُيي تـهين هْرت تؼلين ۽ عْاًؼگي َء ري ىؼجي کي ُـ اًتظبهي لضبظ
کبى ٍْثي صْالي ڪيْ ّيْ آُي .اى رْ هطلت تَ ًْى امڪْلي ري تؼويـ ،هْرْػٍ امڪْلي ري هـهت ۽ ثضبلي ۽ امڪْلي ري
ػؿري کي ّڌائڻ رْ اعتيبؿ ٍـف ٍْثي کي صبٍل آُي ۽ ٍْثب اُي موْؿا عـچ ٍْثبئي ثزيٽ هبى ُالئيٌؼا (مبليبًي تـليبتي
هٌَْثي هبى .)1مٌڌ ۽ پٌزبة ۾ مـڪبؿي امڪْلي ري تؼويـ ،هـهت ۽ ثضبلي َء ال ِء ُڪ ڊگِي طـيميڪبؿ هبى گؾؿڻْ پًْؼّ آُي .اى
طـيميڪبؿ رب هغتلف هـصال ُي ؿيت آُي :اهڪبًيت رْ ربئقّ ،پي مي  12ري تيبؿي ۽ اى رْ فٌي ربئقّ ،ريڪڏُي ضـّؿت پْي
تَ پي مي  1ري تيبؿي ۽ فٌي تزقيْ ،ثزيٽ رْ ڪبٿْ ،ثزيٽ هغتٌ يب همـؿ ڪـڻ ،اًتظبهي هٌظْؿي ،ػوبؿت رْ ًميْ ،ٽيٌڊؿ ۽
ّؿڪ آؿڊؿ ،تؼويـاتي ڪن ۽ اى رْ هؼبئٌْ ۽ هؼبئٌي ري ؿپْؿٽٌگ ،تؼويـاتي ڪن ري هڪول ُئڻ ري ؿپْؿٽٌگ ۽ ػوبؿت ري ڏيڻ
۽ ّٺڻ ري ؿمن.
آفتْى ۽ غيؽ هسفْظ زبلتْى :مٌڌ ٍْثي ۾ ٺٽْ ۽ ثؼيي ضلؼب ػـثي موٌڊ مبى لڳْ لڳ آُي .ٺٽْ ضلؼْ مٌڌّ ػؿيب َء ري ڊيلٽبّ 3اؿي
ػالئمي ۾ ڪْٽڙي ثئـاد (مٌڌّ ػؿيب َء تي ٻڌل آعـي ثئـاد) کبى ُيٺ ّالؼي آُي ۽ تبؿيظ ۾ ڪئيي ڀيـا ٻْڏى کبى هتبحـ ٿيٌؼّ ؿُيْ
آُي .ٺٽي ۽ ثؼيي ضلؼي کي مبهًْڊي طْفبًي پڻ ڪئيي ڀيـا ًمَبى ؿمبيْ آُي .اًِي آفتي رْ عطـّ اهڪبًي طْؿ هنتمجل ال ِء پڻ
هْرْػ آُي .مبل  1211ڌاؿي ضلؼي ثؼيي ۾  122مبال ٻْڏ آئي ۽  1777۾ ػًيب ري ڀْائتي مبهًْڊي طْفبًي هبى ُڪ ثؼيي ۾ آيْ ۽
ُقاؿيي اًنبًي ربًيْى ڳڙڪبئي ّيّْ 1212 .اؿي هِب ٻْڏ هظفـڳڙُ ،ليَ ۽ ؿارٌپْؿ تي ڪڏُي ًَ هٽزٌؼڙ اُڃبڻ ڇڏي ّئي.
ريتْڻيڪ ىؼت ۽ پکيڙ ري لضبظ کبى اُي آفتْى ّالؼي تجبُي هچبئيٌؼڙ ُيْى پـ اًِي تجبُيي کي ُٿي ڏيڻ ۾ اتي هْرْػ غيـ هضفْظ
صبلتْى پڻ ُيْى ۽ اُڙيْى تجبُيْى هنتمجل ۾ پڻ اچي مگِي ٿيْى ريڪڏُي اًِي غيـ هضفْظ صبلتي کي مڌاؿيْ ًَ ٿْ ّڃي .پٌزي ئي
ضلؼي ۾ لڳ ڀڳ ُڪ رِڙيْى ئي غيـ هضفْظ صبلتْى هْرْػ آُي.
ٺٽْ ضلعْ :ٻْڏ کبى هتبحـ ٿيٌؼڙ ػالئمي ۾ هْرْػ  42ميڪڙّ امڪْلي کي ػؿيبئي ٻْڏ ري تجبُي َء رْ هٿبُيي 12 ،ميڪڙّ کي
ّچْلي ۽  12ميڪڙّ کي ُيٺبُيي ػؿري رْ عطـّ هْرْػ آُي .مبڳئي طـس  57ميڪڙّ امڪْلي کي هٿبُيي ۽  11ميڪڙّ کي
ُيٺبُيي ػؿري ري مبهًْڊي طْفبى رْ عطـّ هْرْػ آُي.
ثعيي ضلعْ :ٻْڏ کبى هتبحـ ٿيٌؼڙ ػالئمي ۾ هْرْػ  13ميڪڙّ امڪْلي کي هيٌِي ۽ ايل .ثي .اّ .ڊي مجت ايٌؼڙ ٻْڏ ري تجبُي َء رْ
هٿبُيي 12 ،ميڪڙّ کي ّچْلي ۽  12ميڪڙّ کي ُيٺبُيي ػؿري رْ عطـّ هْرْػ آُي .مبڳئي طـس  63ميڪڙّ امڪْلي کي
هٿبُيي ۽  13ميڪڙّ کي ُيٺبُيي ػؿري ري مبهًْڊي طْفبى رْ عطـّ هْرْػ آُي.
ليَ ۽ هظفؽڳڙُ ضلعب :ٻْڏ کبى هتبحـ ٿيٌؼڙ ػالئمي ۾ هْرْػ  35ميڪڙّ امڪْلي کي ػؿيبئي ٻْڏ ري تجبُي َء رْ هٿبُيي11 ،
ميڪڙّ کي ّچْلي ۽  11ميڪڙّ کي ُيٺبُيي ػؿري رْ عطـّ هْرْػ آُي.
ؼاخٌپْؼ ضلعْ :ٻْڏ کبى هتبحـ ٿيٌؼڙ ػالئمي ۾ هْرْػ  35ميڪڙّ امڪْلي کي ػؿيبئي ٻْڏ ري تجبُي َء رْ هٿبُيي 13 ،ميڪڙّ کي
ّچْلي ۽  16ميڪڙّ کي ُيٺبُيي ػؿري رْ عطـّ هْرْػ آُي .مبڳئي طـس  26ميڪڙّ امڪْلي کي هٿبُيي 12 ،ميڪڙّ ّچْلي
۽  11ميڪڙّ کي ُيٺبُيي ػؿري رْ تيقي َء مبى ايٌؼڙ ٻْڏى( 4فليو فلڊ) رْ عطـّ هْرْػ آُي.
اقڪْلي عوبؼتي خي ڍاًچي ۾ تجعيلي :امڪْلي ري طجؼي هؼبئٌي ،ٻْڏ مٽيل هبڻِي (ريڪي امڪْلي ۾ تـميل ُئب) ري ڏميل
تزـثي ،امڪْلي ري اًتظبهيَ ،امڪْلي ري اًتظبهي ڪبهيٽيي ۽ اًڊك ڪٌنْؿىين ري ؿڪي تٌظيوي مبى ڳبلِ ٻْلِ ۽ ثيي االلْاهي
گِـري ري ثٌيبػ تي ُـ امڪْل ري ثٌيبػي ڍاًچي ۾ ضـّؿي تجؼيلي ڪـڻ توبم ضـّؿي آُي.
پبڪكتبى خْ تعويؽاتي ضبثطْ :پبڪنتبى ثلڊًگ ڪْڊ پِـيْى ػفؼْ  1764۾ ُبئْمٌگ ۽ ّؿڪل ري ّفاؿت ىبيغ ڪـايْ .اى
ضبثطي کي پْؿي هلڪ ۾ تؼويـاتي اًزٌيئـى کي ثطْؿ ؿٌُوب لبػؼي طْؿ امتؼوبل ڪـڻْ ُْ پـ پْؿي طـس هلڪ ۾ الڳْ ٿي ًَ
مگِيْ .آڪٽْثـ  1223ري فلقلي کبى پْ ِء ُبئْمٌگ ۽ ّؿڪل ري ّفاؿت فيَلْ ڪيْ تَ پبڪنتبى ري تؼويـاتي ضبثطي رْ
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تزقيْ ڪـي اى ۾ ڦيـ ڦبؿ ڪئي ّڃيً .ئيي ضبثطي رْ هـڪق گِڻي ڀبڱي ػوبؿتي کي فلقلي کبى هضفْظ ؿکڻ ال ِء گِـثل ؿٌُوب
اٍْلي تي آُيُ .ي ضبثطي رْ ٻيِـ تزقيْ ڪـڻ گِـري تَ ريئي فلقلي کبًنْا ِء ٻيي آفتي کي پڻ اى ۾ ىبهل ڪيْ ّڃي.
الڳبپيل ڌؼيي خب پبڻ ۾ ڳبًڎاپبُ :ي تزقيي ري ػّؿاى هغتلف الڳبپيل مـڪبؿي اػاؿى ري ػولؼاؿى مبى هاللبتْى ۽ گفتگْ ٿي رٌِي
هبى اُب مڌ هلي تَ رينتبئيي ڪٌِي تـليبتي ؿٿب ري هغتلف هـصلي عبً ڪـي ؿٿبثٌؼي ،ڊفائٌٌگ ۽ تڪويل رْ تؼلك آُي تَ ُـ
اػاؿّ پبڻوـاػّ ڪن ڪٌؼّ آُي ۽ ُڪٻئي مبى ڪْ عبً ٍالس هيْؿّ ًَ ڪيْ ّيٌؼّ آُيُ .ـ اػاؿي رْ اًتظبهي لضبظ کبى الڳ
الڳ ڪـػاؿ ،صؼثٌؼيْى ۽ ؽهيؼاؿيْى آُي ري کبى ُْ ُٽي ًٿب مگِيُ .ي ؿپْؿٽ ري ثبة ٽئيي ۾ الڳبپيل اػاؿى ري پبڻ ۾ ڳبًڎاپي ري
چٽي تَْيـ ًظـ ايٌؼي.

ثبة پِؽيْى
تؼبؿف ۽ پل هٌظـ

Introduction and Background
Increasing Natural Disasters: Global Perspective

ّ 1.ڌًؼڙ لؼؿتي آفتْى :ػبلوي
تزقيْ
ػًيب ۾ لؼؿتي آفتي ري تنلنل ۽ فّؿ ۾ ڏيٌِْى ڏيٌِي ّڌاؿّ ٿيٌؼّ پيْ ّڃي ،ريڪب ُڪ اُڙي صميمت آُي رٌِي کي ؿػ ًَ ٿْ ڪـي
مگِزي .گؾؿيل ڪزِ ڏُبڪي ري تبؿيظ تي ًظـ ّرِڻ مبى پتْ پْي ٿْ تَ ًَ فمظ لکي ري تؼؼاػ ۾ اًنبى لؼؿتي آفتي کبى هتبحـ ٿيب پـ
اؿثيي ڊالـى ري هبليت رب ًمَبى پڻ ٿيب ،موبري ۽ التَبػي ّايْ هٌڊل ثگڙي ّيْ ۽ ّڏي اًؼاف ۾ مـڪبؿي ۽ عبًگي هلڪيتْى تجبُ ۽
ثـثبػ ٿي ّيْى .لؼؿت ري ًظبم مبى ُٿ چـاًؼ ري ًتيزي ۾ ظبُـ ٿيٌؼڙ آفتْى ػًيب ري ڪٌڊ ڪڙڇ ۾ ظبُـ ٿيٌؼيْى ؿُي ٿيْى ۽ ًَ
فمظ پٺ تي پيل هلڪي پـ مبڳئي ّلت تـلي هبڻيٌؼڙ ۽ مڌؿيل هلڪي ۾ پڻ تجبُيْى هچبئي ؿُيْى آُي ،ريتْڻيڪ هغتلف هلڪي ال ِء
آفتي ري تنلنل ،فّؿ ۽ پکيڙ ۾ ڪٌِي لؼؿ فـق آُي .آثِْا ۽ هْمويبت ري ڄبڻي يب مبئٌنؼاًي رْ چْڻ آُي تَ ڪبئٌبتي گـهي پؼ ۾
ّاڌ ۽ هْمويبتي تجؼيليي ري ڪـي ػًيب اًؼؿ آثِْائي آفتي ري تنلنل ،فّؿ ۽ پکيڙ ۾ ريئي پْ ِء تيئي ّاڌاؿّ ايٌؼّ .فلقلي ،ٻْڏى،
مْڪِڙى ،طْفبًي ّغيـٍ کي ڪڏُي ثَ آفتْى ًَ چيْ ّڃي ُب ريڪڏُي اًِي کبى ثٌي ًْع اًنبى ري ڪب ثَ تِؾيت هتبحـ ًَ ٿئي ُب.
ايڪْيِيي ٍؼي َء ري ًنل کي اُْ مْچڻ تَ ”ُلٌؼڙ ّلت گؾؿيل ڪزِ ڏُبڪي کبى توبم ڏکيْ ۽ اڻبًگْ ؿُيْ آُي“ تي ڏُّ ًَ ٿْ ڏيئي
مگِزي ڇبڪبڻ تَ اًِي اى ػّؿاى ڪيتـيْى ئي آفتْى ڏٺيْى ۽ ڀْڳيْى آُي .ؿڳْ مبل  1211ػّؿاى ػًيب ۾  121لؼؿتي ۽ اًنبًي ُٿ
چـاًؼ مجت آفتْى ؿًّوب ٿيْى .5اُڙيي آفتي ۽ تجبُيي ۾ ُي ؽڪـ رْڳيْى آُي :مبل  1211 ، 1212۽  1211ػّؿاى آيل ٻْڏى ري ۾ 1
ڪـّڙ کبى ّڌيڪ هبڻِْ هتبحـ ٿيب ،آهـيڪب ۾  1211ػّؿاى آيل طْفبى ۽ ٻْڏ ري ڪـي  436اؿة آهـيڪي ڊالـى رْ ًمَبى ؿميْ،
ربپبى ۾ آيل فلقلْ رٌِي عطـًبڪ مًْبهي پيؼا ڪيْ رٌِي مجت اتي ري ًيْڪليبئي پالًٽ کي توبم گِڻْ ًمَبى پِتْ 1212 ،۾ ُيٽي
ّاؿّ فلقلْ رٌِي مجت ڏُ لک کبى ّڌيڪ هبڻِْ ثي گِـ ٿي ّيب ،آڪٽْثـ  1223۾ پبڪنتبى ۽ آفاػ ڄوْى ڪيويـ ۾ آيل فلقلْ
ريڪْ  512227کبى ّڌيڪ اًنبًي ربًيْى ڳڙڪبئي ّيُْ ،ـيڪيي ڪئٽـيٌب  1223آهـيڪب ۾ تجبُي هچبئي ڇڏي ۽ ّيٌؼي ّيٌؼي
 1228اؿة ڊالـى کبى ّڌيڪ ًمَبى ڪـي ّيْ 1222 ،ري ٌُڌي ّڏي موٌڊ ّاؿي مًْبهي َء  1لک ُ 12قاؿ 9اًنبًي رْ ىڪبؿ
ڪيْ ۽  1777۾ پبڪنتبى ري ڏاکڻيي مبهًْڊي ػالئمي ۾ آيل مبهًْڊي طْفبى ري ًمَبى رْ ڪبٿْ ئي ًَ ٿْ لڳبئي مگِزي .مبل
 1211لؼؿتي آفتي ري لضبظ کبى ايڪْيِيي ٍؼي َء رْ ڪٌِي لؼؿ هبٺيئڙّ مبل ؿُيْ آُي .اًنبًي تبؿيظ هبى پتْ پْي ٿْ تَ تبؿيظ ۾
اُڙيْى ثَ آفتْى آيْى ري مجت لْهي رْى لْهْى ؿّ ِء فهيي تبى هٽزي ّيْى ري اڳيبى ايڪْيِيي ٍؼي َء ۾ آيل لؼؿتي يب اًنبى ري
لؼؿتي ّايْ هٌڊل مبى ُٿ چـاًؼ مجت آيل آفتْى ڪزِ ثَ ًَ آُي.
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لؼؿتي يب اًنبى ري لؼؿتي ّايْ هٌڊل مبى ُٿ چـاًؼ مجت آيل آفتي رب ػًيب ري هغتلف هلڪي تي هغتلف احـ پًْؼا ؿُيب آُي .ػًيب ري
پٺ تي پيل ۽ تـلي هبڻيٌؼڙ هلڪي ري ڀيٽ ۾ ػًيب ري مڌؿيل هلڪي تي اُڙيي آفتي رْ احـ(آفت ڪيتـي ثَ فّؿائتي ،تجبُي هچبئيٌؼڙ ۽
پکيڙ ۾ ّميغ ُزي) توبم گِٽ پْي ٿْ ڇبڪبڻ تَ اًِي ّٽ ڪٌِي ثَ آفت کي ُڪؼم هٌِي ڏيڻ ري ٍالصيت هْرْػ آُي ،اُي پِـيي
کبى ئي اُڙيي آفتي رْ همبثلْ ڪـڻ ال ِء تيبؿ ًُْؼا آُي ۽ ريڪڏُي ڪب آفت ًمَبى پِچبئي ثَ ٿي تَ فًؼگي َء ري ڪبؿٌُّّْاؿ کي
ثضبل ڪـڻ ري ٍالصيت هْرْػ آُي .رڏُي ڪٌِي مڌؿيل هلڪ ۾ ڪب آفت ايٌؼي آُي تَ گِڻي ڀبڱي هؼبىي ًمَبى ٿيٌؼا آُي ري
کي اُي هلڪ آمبًي َء مبى ثضبل ڪـي ّيٌؼا آُي ،پـ رڏُي اُڙي ڪب آفت پٺ تي پيل يب تـلي هبڻيٌؼڙ هلڪ ۾ پٌٌِزْى عْفٌبڪ
ڄبڙيْى کْليٌؼي آُي تَ اُڙا هلڪ ّميلي ري اڻبٺ مجت ٻبُـيي مِبئتب تي ڀبڙيٌؼا آُي.
Pakistan and Natural Disasters
 1.1پبڪنتبى ۽ لؼؿتي آفتْى
پبڪنتبى ػًيب ري اُڙى هلڪي هٌزِبى آُي ري رْ گـيي ُبئْك گئني ري پيؼاّاؿ ۾ صَْ ًَ ُئڻ ثـاثـ آُي پـ اتي آفتي ري ؿًّوب
ٿيڻ ۽ تجبُي اچڻ رْ عطـّ ػًيب ري ثبلي هلڪي ري ڀيٽ ۾ توبم گِڻْ آُي .پبڪنتبى پْؿي ػًيب ۾ گـيي ُبئْك گئني ري في مبل
پيؼاّاؿ رْ ؿتي ثـاثـ ثَ پيؼا ًَ ٿْ ڪـي .10پبڪنتبى ري گؾؿيل ٻي ڏُبڪي ري تبؿيظ تي ًظـ گِوبئڻ مبى عجـ پًْؼي تَ ُتي
آفتْى هنلنل ؿًّوب ٿيٌؼيْى ؿُيْى آُي ،ڪڏُي ػؿيبئي ٻْڏى ري ىڪل ۾ تَ ڪڏُي ربثلْ ٻْڏى ،طْفبًي ،فلقلي ،تجبُي هچبئيؼڙ
هيٌِي ،هٽي ۽ ثـف ري ڇپي ڪـڻ ،موٌڊ ري پبئڻ ۽ من ۽ ڪلـ ري ىڪل ۾ّ .يِيي ٍؼي َء ري آعـي ڏُبڪي ۾ پبڪنتبى ۾
ڪيتـيْى ئي آفتْى آيْى ري ري تجبُڪبؿيي رْ ىبيؼ ڳبڻيٽْ ئي ًَ آُي ريئي  1771۽ ّ 1774اؿيْى ٻْڏّى 111777 ،کبى ىـّع
ٿيٌؼڙ مْڪِڙّ ۽  121777۾ آموبى کي ُڇٌِؼڙ ّيـّى .ريڪڏُي ايڪْيِيي ٍؼي َء ري پِـيي ڏُبڪي تي ًظـ ڊّڙائجي تَ لڱ
ڪبًڊاؿيٌؼڙ تجبُيْى اکيي اڳيبى تـڻ لڳٌؼيْى ،ريئي  1211 ،1212 ،1223۽ ّ 1211اؿيْى ٻْڏّى ،ليبهت رْ ڏيک ڏيٌؼڙ 1223
ّاؿّ فلقلْ ۽  1225۽  1212۾ آيل مبهًْڊي طْفبى .گؾؿيل ّيِي مبلي ۾ پبڪنتبى کي اُڙيي آفتي ري ڪـي کـثيي ؿّپيي ري
هبليت رْ ًمَبى ؿميْ آُي ۽ لکي ري تؼؼاػ ۾ هبڻِْ ،پبلتْ ۽ رٌگلي ريْت ارل رْ ىڪبؿ ٿيب .اُڙيي آفتي ري اچڻ ري تنلنل ،فّؿ
۽ پکيڙ ۾ ڦيـڦبؿ ايٌؼي ؿُي ٿي ،پـ گِڻي ڀبڱي ّاڌ ايٌؼي آئي آُي ۽ هْمويبتي تجؼيليي ري ڪـي اُڙيي آفتي ري تجبُڪبؿيي ۾ ّيتـ
ّاڌ اچڻ رْ عطـّ آُي.
Rationale of Risk Assessment
 1.1آفتي ري عطـى ري تزقيي رْ تت يب هٌطك
پبڪنتبى اًؼؿ رڏُي ثَ ڪب آفت ظبُـ ٿيٌؼي آُي ۽ هبڻِْ هزجْؿ ٿي پٌٌِزب ارِب ۽ ّمٌؼيْى ڇڏيٌؼا آُي تَ مـڪبؿ مڀ کبى پِـيي
مـڪبؿي امڪْلي کي ڪئوپ طْؿ ڪتت آڻڻ رْ اػالى ڪٌؼي آُي (اُڙا امڪْل ريڪي آفت ُيٺ آيل ػالئمي کبى پـڀـّ ۽
هضفْظ ٌُڌ تي ُزي) .اُڙا امڪْل ريڪي آفت مٽيل ػالئمي ۾ ٺِيل ًُْؼا آُي اُي غيـ هؼيبؿي تؼويـاتي ڪن ۽ غلظ ٌُڌى تي ُئڻ
مجت ٌُڌاى ٌُڌاى ڊُي پًْؼا آُي .ٻٌِي لنوي ري امڪْلي ۾ رينتبئيي ٌُگبهي صبلتْى عتن ٿيي ،اًنبًي فًؼگي ٻيِـ هؼوْل تي اچي ۽
امڪْلي ري رْڳي هـهت ٿئي تينتبئيي اُي ثٌؼ ئي ؿٌُؼا آُيُ .ي ربئقي ڪـڻ رْ همَؼ اُيْ آُي تَ اُڙّ ڇب ڪيْ ّڃي رْ
هنتمجل ۾ ايٌؼڙ آفتي رْ اُڙى امڪْلي ۽ پڙُبئي َء ري ملنلي تي ڪْ عبً فـق ًَ پْي ۽ ريڪڏُي ڪْ امڪْل ڪئوپ طْؿ
ڪتت آًؼّ ّڃي تَ اتي آفت مٽيل هبڻِي ري امتؼوبل رْى رولي مِْلتْى هينـ ُزيُ .ي تزقيي ري ثٌيبػ تي اًڊك ڪٌنْؿىين
(ؿڪي تٌظيوْى) اُڙى امڪْلي ال ِء پيـّڪبؿي هِن ُالئڻ ري ؿٿبثٌؼي ڪٌؼيْى.

ثبة ٻيْ
تزقيي ري همَؼى ۽ طـيمي تي ُڪ ًظـ

Synopsis of Assessment
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 2.1همَؼ ۽ هبُيت Objectives and Scope
ُي تزقيي رْ رولي همَؼ اُْ آُي تَ مٌڌ ۽ پٌزبة ري ػؿيبئي (مٌڌّ ػؿيب َء) ػالئمي ۾ هْرْػ مـڪبؿي امڪْلي کي ُوييَ
ڪيتـيي ئي آفتي رْ عطـّ ؿُيْ آُي ۽ هنتمجل ۾ ؿٌُؼّ تي رْ ڇيؼ ڪيْ ّڃي ۽ اُڙا طـيمب ڳْلِيب ّڃي رْ اًِي امڪْلي کي
لؼؿتي يب اًنبى ري فطـي ّايْ هٌڊل مبى ُٿ چـاًؼ مجت ايٌؼڙ آفتي کبى هضفْظ ثڻبئي مگِزي .مبڳئي طـس اُڙا امڪْل ريڪي
ڪئوپ طْؿ ڪتت آًؼا ّڃي ٿب اًِي هٌزِ آفت مٽيل هبڻِي ري ضـّؿت رْى ڪِڙيْى مِْلتْى هْرْػ آُي ۽ ڪِڙيي مِْلتي ري
اڻبٺ آُي يب ڪِڙيي مِْلتي ۾ اڃب مڌاؿي ري ضـّؿت آُي .آفتي ػّؿاى اُڙا امڪْل ريڪي هضفْظ رڳِيي تي ًُْؼا آُي اًِي کي
ڪئوپ طْؿ ڪتت آًؼّ ّيٌؼّ آُي ۽ اُي امڪْل ريڪي آفت مٽيل ػالئمي ۾ ًُْؼا آُي اڪخـ ڪـي يب تَ رِـي پًْؼا آُي يب اًِي
تبئيي پِچڻ هوڪي ًَ ًُْؼّ آُي .ٻٌِي ٍْؿتي ۾ پڙُبئي َء رْ ملنلْ ؿڪزي ّيٌؼّ آُيُ .ي تزقيي رْ همَؼ آُي تَ مـڪبؿي
امڪْلي ري ػوبؿتي ۾ هْرْػ ًمَي يب عبهيي رْ ربئقّ ّؿتْ ّڃي ،ثيي االلْاهي هؼيبؿ ري مِْلتي ري ُزڻ يب ًَ ُزڻ رْ ڇيؼ
ڪيْ ّڃي ،امڪْل ري اًتظبهي ڪبهيٽيي ري ڪـػاؿ ۽ فؼبل ُئڻ کي ڏٺْ ّڃي ،امڪْلي کي هنتمجل ۾ اهڪبًي آفتي کبى ڪيئي
ثچبيْ ّڃي ۽ هضفْظ امڪْلي ۾ ڪئوپ ري اًتظبهڪبؿي َء ال ِء ڪِڙي ؿٿبثٌؼي ۽ تيبؿي ُئڻ گِـريُ .ي تزقيي رب هکيَ همَؼ ُي
ؿيت آُي:
_ ؿٿيل مـڪبؿي امڪْلي مبى اهڪبًي عطـى رْ تزقيْ ڪـڻ ،رٌِي ۾ ىبهل آُي:
_ امڪْلي مبى الڳْ آفتي رْ تزقيْ
امڪْلي ري غيـ هضفْظ ُئڻ رْ تزقيْ
_ آفتي ري تزقيي رْ هـڪق آفتي ري ػؿربثٌؼي ،امڪْلي ػوبؿتي ري رڳِ ۽ اًِي ٻٌِي هٌزِ تؼلك آُي
_ غيـ هضفْظ ُئڻ رْ هـڪق آُي هؼبىي ،طجؼي يب رنوبًي ۽ موبري غيـ هضفْظيت ۽ ٌٍفي هؼبهالت آُي
_ صبالت رْ تزقيْ (تؼويـاتي ضبثطي ري پبمؼاؿي ،ڊفائي ۽ ثٌبّٽ رب ًمٌ)
_ هضفْظ امڪْل ريڪي ڪئوپ طْؿ ڪتت اچي ٿب اًِي رْ فٌي تزقيْ
ُي تزقيْ مٌڌّ ػؿيب َء مبى لڳ  13مـڪبؿي امڪْلي ۾ ڪيْ ّيْ ريڪي گؾؿيل ڪيتـى ئي مبلي کبى هغتلف آفتي ري تجبُيي کبى
هتبحـ ٿيٌؼا ؿُيب آُي ۽ هنتمجل ۾ ّڌيڪ آفتي رْ عطـّ پڻ آُيُ .ي تزقيي ال ِء  12اُڙا امڪْل ثَ ىبهل ڪيب ّيب آُي ريڪي گؾؿيل
آفتي ػّؿاى ڪئوپ طْؿ ڪتت آًؼا ّيب ُئب .هطلت تَ اتي آفتي کبى هتبحـ ٿيٌؼڙ هبڻِْ تـميل ُئب .اُڙى امڪْلي کي هضفْظ امڪْل
چئجْ آُي .اًِي  13امڪْلي رْ تفَيلي ربئقّ ّؿتْ ّيْ ۽ اًِي کبًنْا ِء  263ٻيي مـڪبؿي امڪْلي رْ مـمـي ربئقّ پڻ ّؿتْ
ّيْ تَ ريئي پْؿي ضلؼي ري امڪْلي ري ٍْؿتضبل رْ پتْ پْيُ .ـ ضلؼي ۾ امڪْلي ۽ ڳْٺي رْ ًوًْْ کٌيْ ّيْ رتي هؼلْهبت
مِيڙي ّئي رٌِي ۾ پٌذ ميڪڙّ گِٽ يب ّڌ غلطي َء ري ّٿي ٿي مگِي ٿي .اى رْ مجت اُْ آُي تَ توبم هؼلْهبت ڳْٺبڻي ،امڪْل
اًتظبهي ڪبهيٽيي ،امتبػى ۽ ٻيي ڄبڻ ؿکٌؼڙ هبڻِي کبى ڪٺي ڪئي ّئي آُي تٌِي ڪـي ڪزِ ميڪڙّ غلطي َء ري گٌزبئو ُوييَ
ؿٌُؼي آُي .تؼويـاتي ڪْڊ (تؼويـاتي ضبثطْ) ،ػوبؿت ري ڊفائي ،تؼويـي ڪن ري هؼيبؿ .آفتي ري عطـي ۽ ڪوقّؿيي ري لضبظ
کبى ُي َء تزقيبتي ؿپْؿٽ اُڙى مڀٌي امڪْلي ال ِء الڳْ ڪـي مگِزي ٿي ريڪي ڏکڻ پٌزبة ۽ مٌڌ ري اًِي ضلؼي ۾ ّالؼي آُي
ري هٌزِبى يب ري ري ڀـ مبى ػؿيب َء ُّي ٿب.
Geographic Coverage
 1.1ربگـافيبئي پکيڙ
ُي َء تزقيبتي هيك ڏکڻ پٌزبة ري ٽي ضلؼي (ليَ ،ؿارٌپْؿ ۽ هظفـڳڙُ) ۽ مٌڌ ري ٻي مبصلي ضلؼي (ٺٽْ ۽ ثؼيي) ۾ ڪئي ّيئي آُي.
اُي پٌذ ئي ضلؼب مٌڌّ ػؿيب َء مبى لڳْلڳ آُي ۽ ڪبفي ڏُبڪي کبى ٻْڏى کبى هتبحـ ٿيٌؼا ؿُيب آُي .مٌڌ ري ٻٌِي ضلؼي ۾ ٻْڏى
کبًنْا ِء تجبُي هچبئيٌؼڙ طْفبى پڻ ايٌؼا ؿُيب آُيُ .ـ ضلؼي هبى پٌذ اُڙا امڪْل چًْڊيب ّيب ريڪي گؾؿيل آفتي ػّؿاى هتبحـ ٿيب ۽
هنتمجل ۾ هتبحـ ٿيڻ رْ عطـّ آُي .مبڳي طـس ُـ ضلؼي ۾ ٻَ اُڙا امڪْل چًْڊيب ّيب ريڪي هضفْظ ٌُڌى تي ُئڻ ڪـي آفتي کبى
ثچيل ؿُيب ۽ اتي  1212۽  121113ري ٻْڏ مٽيل هبڻِي ال ِء ڪئوپْى لڳبيْى ّيْى ُيْى .عطـى رْ تزقيْ فمظ مـڪبؿي امڪْلي
۾ ًَ پـ اًِي ڳْٺي رْ پڻ ڪيْ ّيْ رتي اُي امڪْل تؼويـ ٿيل آُي.
Tools and Techniques
 1.1اًگ اکـ ۽ هؼلْهبت مِيڙڻ رب ؽؿيؼب يب آال ۽ هِبؿتْى
ُي ُء ُڪ گِڻ ؿعْ تزقيْ آُي ۽ مبڳئي ّلت اًتِبئي فٌي پڻ ،اى ال ِء ضـّؿي ُْ تَ هؼلْهبت ڪٺي ڪـڻ الء ؽؿيؼب ۽ هِبؿتْى
توبم ڌيبى مبى تيبؿ ڪيب ّڃي .اُڙي طـس ُيٺ ڄبڻبيل ؽؿيؼب ۽ هِبؿتْى ڪتت آًؼيْى ّيْى:
Focus Group Discussion—FGD
ڳْٺبڻي ڪچِؽي
موبري ىؼجي ۾ ُي ؽؿيؼْ توبم همجْل ۽ احـائتْ موزِيْ ّيٌؼّ آُيُ .ي لئبليٽيٽْ (گڻي ۽ اّگڻي تي ٻڌل) موبري تضميك ال ِء گڏيل تزقيي
(اُْ تزقيْ ريڪْ مڀئي الڳبپيل ڌؿيْى گڏري ڪي) رْ ُڪ اُن ؽؿيؼْ آُي .هضمك ۽ تزقيَ ًگبؿ اى کي موبري تضميك ،غـثت ري
ڇيؼ ،آفتي ري ًمَبًي ۽ آفت مٽيل هبڻِي ري ضـّؿتي ري تزقيي ۽ لؼؿتي يب اًنبى ري لؼؿت مبى ُٿ چـاًؼ مجت ايٌؼڙ آفتي ري
عطـى ري تزقيي ال ِء ڪتت آڻيٌؼا آُيُ .ي تزقيي ڪـڻ رْ همَؼ اى ڳبلَِ کي موزِڻ آُي تَ :امڪْل ڪِڙى عطـى ري هٌِي ۾
آُي ،رڏُي عطـا آفتي ۾ تجؼيل ٿيٌؼا آُي تَ امڪْلي ۾ پڙُبئي َء ري ػول تي ڪِڙّ فـق پًْؼّ آُي ،عطـى کي هٌِي ڏيڻ ال ِء ػبم
13
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طْؿ تي ڪِڙا اپب َء ّؿتب ّيٌؼا آُي ۽ آفتي ري عطـى کي گِٽبئڻ ال ِء ڪِڙي ڪن ڪـڻ ري ضـّؿت آُي .اى ري ؽؿيؼي اُْ پڻ
هؼلْم ڪـڻ ري ڪْىو ڪئي ّئي آُي تَ آفتي کي ػبم هبڻِْ ڪيئي هٌِي ڏيٌؼا آُي ،ڇب امڪْلي ػوبؿتي کي ػبؿضي ؿُبئو گبُ
طْؿ ڪتت آًؼّ ّيٌؼّ آُي ،ڇب امڪْلي کي ثچبئڻ ۽ ريڪڏُي امڪْلي کي ًمَبى ٿئي تَ اًِي ري فْؿي ثضبلي مٌؼى تـريضي رْ
صَْ ًُْؼّ آُي ۽ امڪْل ري اًتظبهي ڪبهيٽيي گؾؿيل آفتي ػّؿاى ڪِڙّ ڪـػاؿ اػا ڪيْ.
ُـ ضلؼي ۾ پٌذ هـػى ۽ پٌذ ػْؿتي ري ٽْلي مبى ڳبلِ ٻْلِ ڪئي ّئيُ .ـ ٽْلي ۾ مت کبى ُڏُ فـػ ىبهل ُئب .امڪْلي ري اًتظبم
ڪبؿي َء ري ڪبهيٽيي ۽ امتبػى مبى الڳ ڳبلِ ٻْلِ ڪئي ّئي ري ۾ ٽْٽل پٌزبُ ڳْٺي ري هبڻِي مبى ۽ پٌزْيِ ڪبهيٽيي ۽ امتبػى
مبى ڳبلِ ٻْلِ ڪئي ّئي.
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3
9
9
6
6
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الڳبپيل اظاؼى خي ًوبئٌعى ۽ ڄبڻ ؼکٌعڙ هبڻِي قبى ڳبلِ ٻْلِ Informant and Stakeholders Interviews
ڄبڻ ؿکٌؼڙ هبڻِْ َء هبى ُتي هـاػ اُڙّ ىغٌ رٌِي کي امڪْل ،پڙُبئي َء ري ػول ،آفتي ػّؿاى امڪْل ري صبلت ،آفت ري گؾؿڻ
کبى پْ ِء پڙُبئي َء ري ػول ىـّع ٿيڻ ۽ آفتي ػّؿاى ڪٌِي ڪِڙّ ڪـػاؿ اػا ڪيْ ري ڪبفي ڄبڻ ُزي .الڳبپيل اػاؿى هبى هـاػ
اُي مـڪبؿي ۽ عبًگي اػاؿا ۽ تٌظيوْى ريڪي تؼلين ۽ آفتي ري اًتظبم ڪبؿي َء ري ىؼجي مبى تؼلك ؿکي ٿبُ .ي تزقيي ال ِء ڳْٺ
ري مطش تي امڪْلي رب ُيڊ هبمتـ ۽ ڳْٺ رب ّڏڙا اُڙا فـػ ُئب ري توبم اُن هؼلْهبت ڏًي .ڪل اُڙى چبليِي فـػى مبى ڳبلِ ٻْل
ڪئي ّئي ري ري هؼػ مبى ُي ؿپْؿٽ کي ّفًبئتْ ثٌبئڻ ۾ آمبًي ٿي.
ڪل
عالقبئي تٌظيوْى
قؽڪبؼي عولعاؼ 17ڳْٺي خب اڳْاڻ
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امڪْلي ثبثت مڀئي صميمتْى ڄبڻڻ ۽ عطـى ري ڇيؼ ڪـڻ ال ِء ضـّؿي آُي تَ ُـ امڪْل ۾ ّڃي اتبى رْ طجؼي هؼبئٌْ ڪيْ ّڃي
تَ ريئي ػوبؿتي ري تؼويـاتي صميمتي ري عجـ پْي ،اهڪبًي عطـى ري ًيبًؼُي ٿئي ۽ اًؼافّ لڳبئي مگِزي تَ اُڙى اهڪبًي
عطـى کي ڪيئي گِٽبئي مگِزي ٿْ .تزقيي ري هبُـ ۽ مٌؼك ٽين ُڪ هبُـ ػوبؿتي اڏاّت ري اًزٌيئـ مبى گڏ  13ئي امڪْلي
کي گِويْ ۽ ػوبؿتي ۽ آمپبك رْ فٌي ربئقّ ّؿتْ.
ڪٺي ڪيل هؼلْهبت ري ّميغ تَؼيك ۽ الڳبپيل مـڪبؿي اػاؿى ري پبڻ ۾ ڳبًڎاپي کي موزِڻ ال ِء ٽين هغتلف اػاؿى ري ًوبئٌؼى
مبى هلي ري ۾ ضلؼي مطش تي آفتي ري اًتظبم ڪبؿي َء ري اعتيبؿي ّاؿّ اػاؿّ ،فٌبًل يب ًبڻي (ڏّڪڙى ري ڏيتي ليتي رْ اػاؿّ) ۽
هٌَْثبثٌؼي َء رْ اػاؿّ ،تؼلين ۽ پجلڪ ُيلٿ رب اػاؿا ۽ ثلڊًگّ ،ؿڪل ۽ مـّمق رْ اػاؿّ ىبهل آُي .اًِي مبى هلڻ ۽ ڳبلِ ٻْلِ
ڪـڻ رْ همَؼ هغتلف اػاؿى ري پبڻ ۾ تؼلمبتي ۽ ؿاثطي کي موزِڻ تَ ڪٌِي ثَ مـڪبؿي ؿٿب عبً ڪـي ًْى امڪْلي ري
ػوبؿتي ري ٺِڻ يب ڪٌِي آفت ري ڪـي هتبحـ ٿيل امڪْلي ػوبؿتي ري ثضبلي َء يب هـهت ال ِء ريڪي ؿٿبئْى هٌظْؿ ڪيْى
ّيٌؼيْى آُي اى ال ِء لبًًْي طْؿ هيبّؿت رْ ڪِڙّ طـيميڪبؿ ّضغ ٿيل آُي ۽ ػولي طْؿ اُڙّ ڪْ ػول ٿيٌؼّ ثَ آُي ۽
ريڪڏُي ٿيٌؼّ آُي تَ اُْ ڪِڙّ آُي .اًِي مبى ڳبلِ ٻْلِ ڪـڻ رْ همَؼ اُْ تزقيْ ڪـڻ ثَ ُْ تَ اُڙا امڪْل ريڪي آفتي
ػّؿاى ڪئوپ طْؿ ڪتت ايٌؼا آُي اًِي ۾ آفتي ري اچڻ کبى پِـيي ڪئوپ ري تيبؿي َء ۽ ڪئوپ ري اًتظبم ُالئڻ ۾ ڪِڙّ اػاؿّ
ڪِڙّ ڪـػاؿ اػا ڪٌؼّ آُي ۽ رڏُي ڪئوپ عتن ڪئي ّيٌؼي آُي تَ پْ ِء اى امڪْل ري ٻيِـ ثضبلي َء ال ِء ڪِڙي اػاؿي ري
ؽهيؼاؿي ًُْؼي آُي.
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Literature Review
ڇپيل هْاظ خْ خبئؿّ
ڪٌِي ثَ تضميك ال ِء هؼلْهبت يب اًگ اکـ ڪٺي ڪـڻ رب ٻَ ّميال ًُْؼا آُيُ ،ڪ ثٌيبػي هؼلْهبت (ريڪب اڳيئي مِيڙيل ۽ ڇپيل ًَ
ُزي) ۽ ٻي حبًْي (ريڪب اڳيئي مِيڙيل ۽ ڇپيل ُزي) .ثٌيبػي اًگ اکـ مِيڙڻ رْ ّميلْ ڳْٺبڻب ،اامڪْلي ري اًتظبم ڪبؿي رْى
ڪبهيٽيْى ،امڪْلي ري اًتظبهيَ ،الڳبپيل مـڪبؿي اػاؿا ۽ امڪْلي رْ طجؼي هؼبئٌْ آُي .رڏُي تَ حبًْي ّميلي ۾ ىبهل آُي:
لْهي ۽ ثيي االلْاهي ػوبؿتي ضبثطب ،مٌڌ ۽ پٌزبة ۾ مـڪبؿي عـيؼاؿي َء ري لبًْى ّضغ ڪـڻ ّاؿيْى اعتيبؿيْى ،امفيئـ هؼيبؿ،
يْ ايي ُيجيٽيٽ رب تؼويـاتي ڪوي ال ِء ؿٌُوب اٍْل ،ثلڊًگ اًـري ڪْڊ آف پبڪنتبى  ، 1772ٻْڏ ري ًمَبًي کي گِٽبئڻ ال ِء ؿٌُوب
اٍْل (يْ ايي) ،هيٌيْئل فبؿ ڊّلپويٌٽ پـّريڪٽل (پالًٌگ ڪوييي آف پبڪنتبى) ،۽ اًِي کبًنْا ِء ٻيب ثَ ڪيتـائي حبًْي ّميال آُي
ري رْ ؽڪـ ُي ؿپْؿٽ ري آعـ ۾ ڏًل صْالي ّاؿي ثبة ۾ ٿيل آُي.
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 1.2امڪْلي رْ ًوبئٌؼا ًوًْْ ۽ ًوًْْ ّٺڻ رْ طـيمْ Sample and Samplng
اًڊك ڪٌنْؿىين ُي تزقيي ال ِء مٌڌ ري ٺٽي ۽ ثؼيي ۽ ڏکڻ پٌزبة ري هظفـڳڙُ ،ليَ ۽ ؿارٌپْؿ ضلؼي ۾  122مـڪبؿي امڪْلي
ري چًْڊ ڪئي ريڪي اڪخـ آفتي ري هٌِي ۾ ؿُي ٿبُ ،ـ ُڪ ضلؼي هبى اُڙى چبليِي امڪْلي ري چًْڊ ڪئي ّئي ۽ مبڳئي
ؿيت ُـ ضلؼي هبى ٻي اُڙى امڪْلي کي چًْڊيْ ّيْ ريڪي هضفْظ ٌُڌى تي ُئڻ ڪـي آفتي ري احـى کبى ثچيل ؿُي ٿب ۽ ريڪي
آفت (ٻْڏ) مٽيل هبڻِي ال ِء ڪئوپ طْؿ ڪتت آًؼا ّيٌؼا آُي .اًِي ٻٌِي لنوي ري امڪْلي ري چًْڊ ُيٺيي ڪنْٽي ري ثٌيبػ تي
ڪئي ّئي آُي:
ًوجـ  1اُڙا امڪْل ريڪي ٻْڏ ّاؿى ػالئمي ۾ هْرْػ ُئب ۽ کيي ًمَبى پِتْ
ًوجـ  1اُڙا امڪْل ريڪي ٻْڏ ّاؿى ػالئمي کبى ٻبُـ هضفع ٌُڌى تي هْرْػ ُئب ري کي صڪْهت ٻْڏ مٽيل ري ؿُبئڻ ال ِء ڪئوپ
ري طْؿ تي امتؼوبل ڪيْ.
اًڊك ڪٌنْؿىين ُي تزقيي ال ِء ُـ ُڪ ضلؼي ۾ چبليِي مـڪبؿي امڪْلي ري چًْڊ ڪئي ري هبى ڪٌنلٽٌٽ پٌزي پٌزي
امڪْلي کي ثطْؿ ًوًْْ کٌيْ ،هطلت ڪل  13امڪْل (ري کي آفتي رْ عطـّ آُي) ۽ ڏُ هضفْظ امڪْل (ُـ ضلؼي هبى ٻَ
امڪْل) .ٽين مـمـي تزقيي ال ِء ُـ ضلؼي ۾ چبليِي ئي امڪْلي ۾ ّئي ۽ اًڊك ڪٌنْؿىين ري هيوجـى ري ٍالس مبى ُـ ضلؼي
۾ پٌزي امڪْلي کي ًوًْي طْؿ چًْڊيْ .اًِي مڀٌي امڪْلي کي هبضي َء ۾ آفتي ػّؿاى ڪبفي ًمَبى پِتْ آُي ،عبً ڪـي مبل
 1212۽  1211ري ٻْڏى ۾ ڏُي هضفْظ امڪْلي کي  1212۽  1211ري ٻْڏى ػّؿاى ڪئوپ طْؿ امتؼوبل ڪيْ ّيْ ُُْ .ي
ؿپْؿٽ کي ّڌيڪ ّفًي ثٌبئڻ ال ِء ٽين پٌزي ئي ضلؼي ۾ ّ 263ڌيڪ امڪْلي رْ مـمـي تزقيْ ڪيْ ريڪي آفتي کبى هتبحـ ٿي
مگِي ٿب .مبڳئي طـس چبليِ ّڌيڪ هضفْظ امڪْلي رْ ربئقي پڻ ّؿتْ ّيْ تَ ريئي ُـ ضلؼي ري پْؿي تَْيـ ًظـ اچي مگِي.
اًِي اضبفي امڪْلي رْ هغتَـ طجؼي ربئقي ّؿتْ ّيْ ۽ ري ڳْٺي ۾ امڪْل ٺِيل ُئب اتبى ري هبڻِي مبى ڳبلِ ٻْلِ پڻ ڪئي
ّئي.
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 1.3هؼلْهبت ۽ اًگي اکـى رب ّميال
ُي تزقيي ري ػّؿاِى هؼلْهبت ۽ اًگي اکـى کي گڏ ڪـڻ ال ِء ٻي لنوي رب ّميال ڪتت آًؼا ّيب يؼٌي ثٌيبػي ۽ حبًْي ّميال .ثٌيبػي
ّميلي ۾ ڳْٺبڻب ،امڪْل ري اًتظبم ڪبؿي َء رْى ڪبهيٽيْى ،امتبػ ،امڪْل اًتظبهيب ،هغتلف مـڪبؿي اػاؿى رب ػولؼاؿ ۽ اًڊك
ڪٌنْؿىين رْى ؿڪي تٌظيوْى ىبهل ُيْى .رڏُي تَ حبًْي ّميلي ۾ مـڪبؿ ري هغتلف اػاؿى ۽ لْهي ۽ ثيي االلْاهي تٌظيوي
رْى ؿپْؿٽْى ۽ اىبػتْى ّغيـٍ ىبهل ُيْى.
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Audience
 1.4تزقيي هبى فبئؼّ ّٺٌؼڙ
ثٌيبػي طْؿ تي ُي تزقيبتي ؿپْؿٽ رْ همَؼ اًڊك ڪٌنْؿىين ري ؿڪي تٌظيوي ال ِء پيـّڪبؿي َء ري صڪوت ػولي رْڙڻ آُي
پـ الڳبپيل اػاؿا اى کي هغتلف هخجت همَؼى ال ِء ڪتت آڻي مگِي ٿبُ .ي ؿپْؿٽ هبى ٻيي کبًنْا ِء ُيٺيْى الڳبپيل ڌؿيْى فبئؼّ ّٺي
مگِي ٿيْى:
_ الڳبپيل ڳْٺبڻب
_ اًڊك ڪٌنْؿىين ۽ اى رْى ؿڪي تٌظيوْى
_ ؿٿبثٌؼي رْ اػاؿّ
_ پالًٌگ ڪوييي آف پبڪنتبى
_ تؼلين ۽ عْاًؼگي رْ اػاؿّ
_ ّؿڪل ۽ مـّمق رْ اػاؿّ
19
_ پپـا 18۽ مپـا
_لْهيٍْ ،ثبئي ۽ ضلؼي مطش تي آفتي ري اًتظبم ڪبؿي َء رْى اعتيبؿيْى (اعتيبؿ اػاؿا)
_ هغتلف لْهي ۽ ثيي االلْاهي غيـ مـڪبؿي اػاؿا
_ ٻيب اُڙا اػاؿا ريڪي مـڪبؿي امڪْلي ۽ آفتي ري اًتظبم ڪبؿي رِڙيي مـگـهيي مبى ّامطْ ؿکٌؼڙ ُزي
Timeline
 1.5گِـثل ّلت
آفتي ري عطـى ري تزقيي رْ ُي ڪن گِـثل پٌزيتبليِي ڏيٌِي ۾ هڪول ڪيْ ّيْ يؼٌي ًْ 1هجـ مبل  1211کبى  13ڊموجـ1211
تبئيي .تزقيي رْ ػول اًڊك ڪنْؿىين ري هيبّؿت مبى ٿيْ رٌِي کبًپْ ِء تزقيي ال ِء هغتلف آال تيبؿ ڪيب ّيب .لڳ ڀڳ پٌؼؿُي
ڏيٌِي ٽين فيلڊ ۾ ؿُي رتي اى ثٌيبػي اًگ اکـ مِيڙيب ۽ ڳْٺبڻي ،امتبػى ۽ امڪْل ري اًتظبهي ڪبهيٽيي مبى هاللبتْى ۽ ڳبلِ ٻْلِ
ڪئي .اى کبًنْا ِء هغتلف الڳبپيل اػاؿى ري ػولؼاؿى ۽ اڳْاڻي مبى هاللبتْى پڻ ڪيْى .ٽين رْ ثبلي ّلت حبًْي هْاػ ري تزقيي ۽
اًگي اکـى رْ ڇيؼ ڪـڻ ۽ ُي ؿپْؿٽ کي لکڻ ۾ لڳْ.

ثبة ٽيْى
مـڪبؿي پـائوـي امڪْلي رْى ػوبؿتْى :اهڪبًيتً ،20ميْ ،هٌظْؿي ۽ تؼويـ
Government Primary School Buildings: Feasibility, Design, Approval and Construction
 1.1تؼبؿف

Introduction

پبڪنتبى ري آئيي ۾ اؿڙُيي تـهين هْرت تؼلين ۽ عْاًؼگي َء ري ىؼجي کي ُـ اًتظبهي لضبظ کبى ٍْثي صْالي ڪيْ ّيْ آُي .اى رْ
هطلت تَ ًْى امڪْلي ري تؼويـ ،هْرْػٍ امڪْلي ري هـهت ،ثضبلي ۽ امڪْلي ري ػؿري کي ّڌائڻ رْ اعتيبؿ ٍـف ٍْثي کي
صبٍل آُي ۽ ٍْثب اُڙا مڀ عـچب ٍْثبئي ثزيٽ هبى ُالئيٌؼا (مبليبًي تـليبتي هٌَْثي هبى).
مٌڌ ۽ پٌزبة ۾ مـڪبؿي امڪْلي ري تؼويـ ،هـهت ۽ ثضبلي َء ال ِء ُڪ ڊگِي طـيميڪبؿ هبى گؾؿڻْ پًْؼّ آُي .اى طـيميڪبؿ رب
هغتلف هـصال ُي ؿيت آُي :اهڪبًيت رْ ربئقّ ،پي مي  1ري تيبؿي ۽ اى رْ فٌي ربئقّ ،ريڪڏُي ضـّؿت پْي تَ پي مي 1
ري تيبؿي ۽ فٌي تزقيْ ،ثزيٽ رْ ڪبٿْ ،ثزيٽ همـؿ ڪـڻ ،اًتظبهي هٌظْؿي ،ػوبؿت رْ ًميْ ،ٽيٌڊؿ ۽ ّؿڪ آؿڊؿ ،تؼويـاتي
ڪن ،اى رْ هؼبئٌْ ۽ هؼبئٌي ري ؿپْؿٽٌگ ،تؼويـاتي ڪن ري هڪول ُئڻ ري ؿپْؿٽٌگ ۽ ػوبؿت ري ڏي ّٺ رْ طـيمْ.

18

پٌزبة پـڪيْؿهيٌٽ ؿيگيْليٽـي اٿبؿٽي
مٌڌ پـڪيْؿهيٌٽ ؿيگيْليٽـي اٿبؿٽي
20
هـاػ رڳِ امڪْل ري ليبم ۽ تؼويـ ال ِء هٌبمت آُي يب ًَ
19
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Feasibility Assessment
 1.1اهڪبًيت رْ ربئقّ
ُڪ مـڪبؿي امڪْل ري لبئن ۽ تؼويـ ڪـڻ ري ىـّػبت تؼلين ۽ عْاًؼگي اػاؿي ري تؼلمي مطش تي همـؿ ڪيل ڪبهْؿى (اي
ڊي اّ يب ايل ڊي اّ) ري ؽهيؼاؿي آُيًْ .ى امڪْلي ري گِـ يب تَ ڳْٺبڻي ّٽبى ايٌؼي آُي يب ّؿي چًْڊيل ًوبئٌؼى کبى .مـڪبؿ ري
پيو ڪيل طـيميڪبؿ 21هْرت ،تؼلمي مطش تي همـؿ ٿيل ڪبهْؿّ تؼلين کبتي 22ري ضلؼي ڪبهْؿي کي ًْى امڪْلي ري گِـ
ڪٌؼّ آُي .ضلؼي ػولؼاؿ ّاپل تؼلمي ري ػولؼاؿ کي هڙًي امڪْلي ري اهڪبًيت ري ربئقي رْ صڪن ڏيٌؼّ آُي .اهمبًيت ري
ربئقي ۾ ُيٺيي ًمطي کي ًظـ ۾ ؿکيْ ّيٌؼّ آُي:
_گِـثل ًْى امڪْل ري  1.323ڪلْ هيٽـ ػائـي ۾ اڳيئي ڪٌِي مـڪبؿي امڪْل ري هْرْػگي (پِـيبى  1ڪلْ هيٽـ اًؼؿ ڏٺْ
ّيٌؼّ ُْ پـ ػبلوي ثئٌڪ ري مفبؿىي کبى پْ ِء ڏيڊ ڪلْ هيٽـ تبئيي ڏٺْ ّيٌؼّ آُي).
_ اى ػالئمي ۾ ڪل آػهيوبؿي
_ اى ػالئمي ۾ ڪل امڪْل ّڃڻ ري ػوـ رب ٻبؿ
_ امڪْل ري ػوبؿت ٺِڻ رْ ٌُڌ (ڳْٺ)
ًْى امڪْلي ال ِء تؼلين ۽ عْاًؼگي َء رْ اػاؿّ مڄْ مبل ػؿعْامتْى ٍّْل ڪٌؼّ ؿٌُؼّ آُيُ .ـ مبل ري ٍْثبئي ثزيٽ ۽ مبليبًي
تـليبتي هٌَْثي ري پيو ٿيڻ ۽ هٌظْؿي َء کبى پْ ِء تؼلين ۽ عْاًؼگي ّاؿّ اػاؿّ مڀٌي هليل ػؿعْامتي رْ ربئقّ ّٺٌؼّ آُي ۽ هْرْػ
ثزيٽ آُـ امڪْلي ري هٌظْؿي ڏيٌؼّ آُي.
24

PC—1
 1.1پي مي  1رْٺِڻ
اهڪبًيت ري تزقيي ري ؿپْؿٽ کبًپْ ِء ٻيْ هـصلْ پي مي  1ٺبُڻ رْ آُي .اُْ ُڪ مـڪبؿ طـفبى هٌظْؿ ٿيل ػمتبّيق آُي
ريڪْ مـڪبؿ ري ُـ موبري ۽ تـليبتي هٌَْثي ال ِء ضـّؿي ٺبُيْ ّيٌؼّ آُي .تؼيلن ۽ عْاًؼگي ّاؿّ اػاؿّ ُلٌؼڙ هبلي مبل ري
ثزيٽ هْرت ًْى امڪْلي ري هٌظْؿي ڏيٌؼّ آُي .تيبؿ ٿيڻ کبًپْ َء اُيْ ػمتبّيق ؿٿبثٌؼي ري کبتي ڏاًِي هْڪليْ ّيٌؼّ آُي( .مٌڌ ۾
ڊي مي ۽ پٌزبة ۾ ڊي مي اّ ري آفيل ري ؽؿيؼي) ؿٿبثٌؼي کبتْ تـريضي ثٌيبػى تي ًْى امڪْلي ري هٌظْؿي ڏيٌؼّ آُي (ثزيٽ
ري هْرْػگي َء مبى هيـّط).
 1.2پي مي  1ري هٌظْؿي ۽ عـيؼاؿي ُء ري اگَِ رْ تؼيي
Approval of PC-I and Determination of Rates for Procurement
تؼلين ۽ عْاًؼگي َء رْ اػاؿّ مڀٌي ًْى امڪْلي ري ؿٿبئي کي هالئي ُڪ ئي پي مي  1ري ىڪل ۾ ٍْثبئي ؿٿبثٌؼي کبتي ڏاًِي
هْڪليٌؼّ آُي .هخبل طْؿ ريڪڏُي ُڪ ضلؼي الف ۾ ّيِي ًْى امڪْلي ري تؼويـ ٿيڻي آُي ،ضلؼي ة ۾ ڏُي ۽ ضلؼي ت ۾ ٽيِي
امڪْلي ري تؼويـ ٿيڻي آُي تَ تؼلين ۽ عْاًؼگي َء ّاؿّ اػاؿّ اًِي مڀٌي ًيي امڪيوي کي ُڪ ئي پي مي  1۾ ڄبڻبئي ؿٿبثٌؼي کبتي
کي ڪبٿي لڳبئڻ ۽ هٌظْؿي َء ال ِء هْڪليٌؼّ آُيُ .تي اًِي َء ڳبلِ کي ؽُي ۾ ؿکڻ ري ضـّؿت آُي تَ ُـ امڪْل ال ِء ثزيٽ مبڳي
ًُْؼي آُي چبُي فهيٌي صميمتْى ڪيتـيْى ئي هغتلف ڇْ ًَ ُزي .ڪٌِي ثَ امڪين ري ثزيٽ (مٌڌ ۾) ڪوپْفٽ ىڊيْل آف ؿيٽل
۽ (پٌزبة ۾) هبؿڪيٽ اگَِ تضت ٺبُي ّيٌؼي آُي .مٌڌ ۾ اُي ؿيٽل ُـ پٌزيي مبل ۽ پٌزبة ۾ ُـ ڇِيي هِيٌي تجؼيل ڪيب ّيٌؼا آُي.
تؼويـاتي مبهبى ۽ هقػّؿي َء رْى ليوتْى مڄي ٍْثي ال ِء مبڳيْى ًُْؼيْى آُي چبُي اُي امڪيوْى ڪيتـّ ثَ پـي ڇْ ًَ ُزي ۽
اتي رْى ليوتْى ثَ هغتلف ڇْ ًَ ُزيُ .ڪ ػفؼْ ثزيٽ هٌظْؿ ٿي ّئي تَ ّؿڪل ۽ مـّمق ّاؿّ اػاؿّ  3کبى  12ميڪڙّ ڦيـڦبؿ
کبًنْا ِء ثبلي ثزيٽ کي تجؼيل ًَ ٿْ ڪـي مگِي.
Tendering, Contracting and Construction
 1.3ٽيٌڊؿ ۽ تؼويـاتي ڪن
پي مي  1ري هٌظْؿي َء کبى پْ ِء تؼلين ۽ عْاًؼگي َء ّاؿّ اػاؿّ ُڪ اًتظبهي صڪن ًبهْ ربؿي ڪٌؼّ آُي ريڪْ ّؿڪل ۽
مـّمق اػاؿّ ٍّْل ڪـڻ کبى پْ ِء ٽيٌڊؿ رْ هـصلْ ىـّع ڪٌؼّ آُي .امڪْل ري ال ِء فهيي ػبم طْؿ تي ڳْٺبڻب ػطيْ ڪٌؼا آُي
۽ ڳْٺبڻي کي اى ال ِء ؿاضي ڪـڻ تؼليوي اػاؿي ري ؽهيؼاؿي ًُْؼي آُي ،لبًْى هْرت پالٽ ري هٌظْؿي َء هِل ُڪ فٌي هبُـ رْ
ُئڻ ضـّؿي آُي ريڪْ پالٽ رْ فٌي هؼبئٌْ ڪـي تَ پالٽ امڪْل ري تؼويـ ال ِء ٍضيش آُي يب ًَ ،پـ فهيٌي صميمتي هْرت ائيي
ًَ ٿيٌؼّ آُي .ڳْٺبڻب ريڪب فهيي ػطيْ ڪٌؼا آُي اى تي ئي امڪْل تؼويـ ڪيْ ّيٌؼّ آُيُ .ڪ ػفؼْ پالٽ رْ تؼيي ٿي ّيْ پْ ِء
الف کبى ي تبئيي امڪْل ري تؼويـ ري ؽهيؼاؿي ّؿڪل ۽ مـّمق ّاؿي اػاؿي ري ًُْؼي آُي ۽ تؼلين ّاؿي اػاؿي رْ ڪن عتن
ٿي ّيٌؼّ آُي.
21

www.pc.gov.pk/.../Manual%20for%20development%20projects.pdf

22

www.pc.gov.pk/.../Manual%20for%20development%20projects.pdf

23

www.pc.gov.pk/five%20year%20plans/7th/.../part3f000101.pdf can be referred for minimum range for compulsory primary education.
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ّؿڪل ۽ مـّمق ّاؿّ اػاؿّ مپـا مبل  1212۽ پپـا  1227ري تضت ٽيٌڊؿ ،ٺيڪْ ڏيڻ ۽ اڏاّت ڪـائيٌؼّ آُي .اى هـصلي ۾:
عـيؼاؿي َء ري هٌَْثي رْ ٺِڻ ،ٽيٌڊؿ رْ اىتِبؿ ،ٽيٌڊؿ ڪبهيٽي َء رْ ٺِڻ ،ٽيٌڊؿى ري ٍّْلي ،ٽيٌڊؿى ري پـک ،ٺيڪيؼاؿ ري
چًْڊ ،ؿاضي ًبهي تي ٍضيضْى ۽ ڪن رْ صڪن ًبهْ ربؿي ڪـڻ ّغيـٍ ،اُي آڇْى ريڪي هٌظْؿ ٿيل ثزيٽ ري لڳ ڀڳ
ًُْؼيْى اًِي کي ٽيٌڊؿ ڪبهيٽي هٌظْؿ ڪٌؼي آُي .ريئي تَ ثزيٽ ۾ ڏًل اگِي ۽ هبؿڪيٽ ري اگِي ۾ فـق ًُْؼّ آُي رٌِي رْ
همَؼ تَ رٌِي ٺيڪيؼاؿ کي ٺيڪْ هلڻْ ًُْؼّ آُي اى کي ثزيٽ ري اگِي ري اڳيئي عجـ ًُْؼي آُي .ػوبؿتي ڪن ري ًگـاًي ري
فهيؼاؿي ّؿڪل ۽ مـّمق ّاؿي اػاؿي ري مت اًزٌيئـ ري ًُْؼي آُي ريڪْ ڪن ػّؿاى ُڪ اڌ چڪـ لڳبئيٌؼّ آُي .ريئي تَ
هٽيـيل ۽ هقػّؿي َء رب اگِ هبؿڪيٽ پٽبًؼؿ ًَ ًُْؼا آُي تٌٌِڪـي ڪن ري هؼيبؿ ۾ ُيٺ هٿبُيْى ٿي ّيٌؼيْى آُي .رڏُي تؼويـاتي
ڪن هڪول ٿي ّيٌؼّ آُي تَ پْ ِء امڪْل ري ػوبؿت تؼلين ّاؿي اػاؿي کي مًْپي ّيٌؼي آُي .ريڪڏُي امڪْل ري ايل ايي اي
(ميڪيٌڊ ًيْ ثزيٽ) هٌظْؿ ًَ ًُْؼي آُي تَ پْ ِء رينتبئيي اُب هٌظْؿ ًَ ٿي ٿئي تينتبئيي ػوبؿت ائيي ئي پئي ًُْؼي آُي.
Recommendations
 6.3قفبؼنْى
_ ُـ ًئيي گِـثل امڪْل ري اهڪبًيت رْ تزقيْ گڏيل ثٌيبػى ري آڌاؿ تي ُئڻ گِـري هطلت تَ مڀئي الڳبپيل ڌؿيْى ىبهل ُئڻ
گِـري
_ اهڪبًيت رْ تزقيْ فهيٌي صميمتي پٽبًؼؿ ُئڻ گِـري ڇبڪبڻ تَ ڪڏُي ضـّؿت ڇْڪـيي ري امڪْل ري ًُْؼي آُي ۽
امڪْل ڇْڪـى رْ ٺِي ّيٌؼّ آُي
_ ڳْٺبڻي کي صميمت کبى آگبُ ؿکيْ ّڃي تَ مٌؼى گِـ هٌظْؿ ٿي يب ًَ ۽ ريڪڏُي هٌظْؿ ًَ ٿي تَ اى رْ ڪِڙّ مجت آُي
_ تؼلين ّاؿي اػاؿي کي آگبُي هِن ُالئڻ گِـري تَ ًْى مـڪبؿي امڪْلي ري گِـ رْ ڪِڙّ طـيمْ آُي ۽ ڪٿي ًْاى امڪْل
کْلي مگِزي ٿب ۽ ڪٿي ًَ ،تَ ريئي ايتـي تؼؼاػ ۾ ػؿعْامتْى اچي ري ال ِء آمبًي َء مبى اهڪبًيت رْ تزقيْ ڪـي مگِزي
_ اهڪبًيت ري تزقيي ۾ هنتمجل ۾ ػالئمي ري آثبػي ۾ ّاڌ ري لضبظ کبى ػوبؿت ري تْميغ ،امتبػى ۽ ىبگـػى ري تضفع ري ؿعي،
ٍبف پبڻي ري هْرْػگي ،لؼؿتي آفتي ري عطـى ۽ هْرْػ ڪوقّؿيي کي پڻ ىبهل ڪيْ ّڃي
_ پي مي ،اٍل ۾ ّؿڪل ۽ مـّمق اػاؿي کي ٺبُڻ گِـري رٌِي کي هٌَْثي ٺبُڻ ّلت تؼلين ،فٌبًل ،ؿٿبثٌؼي کبتي ۽ ضلؼي
اًتظبهيَ مبى ٍالس هيْؿّ ڪـڻ گِـري
_ػوبؿت ري ڊؿائٌگ ۽ ڊفائي پي مي رْ اُن صَْ ُئڻ گِـري
_ پي مي ٺبُڻ کبى پِـيي پالٽ رْ فٌي ربئقّ ّٺڻ توبم ضـّؿي آُي
_هٽيـيل ۽ هقػّؿي َء رب اگَِ پي مي ٺبُڻ ّلت هبؿڪيٽ ري اگِي پٽبًؼؿ ُئڻ گِـري
_يب تَ ُـ امڪْل ال ِء الڳ الڳ پي مي ٺبُڻ گِـري يب ُـ امڪْل ري ثزيٽ الڳ الڳ ُئڻ گِـري (ٽـاًنپْؿٽ ،فبٍلي ّغيـٍ
کي ڌيبى ۾ ؿکٌؼي)
25
_ اگِي رب ىيڊيْل هبؿڪيٽ ري الُي ۽ چبڙُي پٽبًؼؿ تجؼيل ڪيب ّڃي

ثبة چْٿْى

In Sindh rates are revised by provincial committee and in Punjab by the finance department at the province
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مـڪبؿي امڪْلي مبى الڳْ آفتي ري عؼىي رْ تزقيْ
Risk Assessment of Hazard Prone Government Schools
26

 2.1آفتي رْ ڇيؼ

)Hazard Analysis (Government School Buildings Perspective

آفت ُڪ اُڙي ّالؼي کي چيْ ّڃي ٿْ ريڪْ اًنبًي ،مٌؼى گِـى ،پبلتْ ۽
رٌِگلي ريْت ،اًنبى ري ريبپي ري ّميلي ّغيـٍ ال ِء عطـّ ُزي .آفتْى
طْفبًي ثـمبتي ،ايل ثي اّ ڊي ري گِبؿى ۽
موبري ۽ فطـي ّايْهٌڊلي ري ثبُوي (ُڪ ٻئي مبى) لِ ّچڙ ري مجت رٌن
هٿيي ضلؼي کبى ايٌؼڙ پبڻي َء مجت امبًزي
ّٺٌؼيْى آُي (ڪٽـ  .)1221آفت ري عؼىي هبى هـاػ اُْ اهڪبى تَ آفت
ػالئمي ري لڳ ڀڳ ُـ ىي ِء تجبٍ ٿي ّئي .آئْى
اچي مگِي ٿي .تجبُي اُڙي آفت آُي ريڪب موبد ۾ ّڏي صؼ تبئيي اًنبًي ۽
گؾؿيل ڏُي مبلي کبى ُي املڪْل ۾ پڙُبئي
هلڪيتي کي ًمَبى پِچبئي .تجبُيي ري عؼىي کي گِٽبئڻ هبى هـاػ اُڙا ػول
ڏٺي
ًَ
ؿُيْ آُيبى پـ ڪڏُي ثَ ايڏي ّڏي تجبُي
ريڪي آفتي ري احـى ۽ موبد ۾ غيـ هضفْظ ُئڻ کي گِٽبئي .ڪٌِي آفت
اٿنُ .ي امڪْل ٻْڏ ػّؿاى ٽي هِيٌب چبؿ فْٽ
اڳيبى غيـ هضفْظ يب ڪوقّؿ ُئڻ هبى هـاػ آفت ڪيتـّ ًمَبى ؿمبئي
ء
بئي
مگِي ٿي اى ري هبپ ،غيـ هضفْظ ُئڻ ،آفتي ري عؼىي ،اًِي ري احـى کي
پبڻي َء ُيٺ ُْ.اى مڄي ػـٍي ػّؿاى پڙُ َ
رْ ملنلْ ثٌؼ ؿُيْ .ڪبفي ّلت پبڻي َء ۾ ُئڻ
گِٽبئڻ ۽ ڪٌِي ٌُڌ ري موبد ري تبڃي پيٽي ري ُڪ ُهٌزِيل لِ ّچڙ ري
ىڪل آُي .موبري تبڃي پيٽي ۾ هبڻِي رب آفتي مبى الڳبپيل تزـثب ،مٌؼى آفتي
ڪـي امڪْل ري ڀتيي ،فـه ۽ پبڙى کي
اڳيبى ؿػػول ڏيکبؿڻ ،هٌِي ڏيڻ ۽ اًِي ري احـ کبى ٻيِـ ثضبل ٿيڻ ري
ڪبفي ًمَبى پِتْ آُي .هستؽم ضبلع زكيي،
ٍالصيت ۽ آفتي مبى گڏ ؿُڻ مکي ّڃڻ ىبهل آُي (ڪٽـ ايٽ آل .)1221
ًبئت اقتبظ ،گْؼًويٌٽ پؽائوؽي اقڪْل خيئٌع
تجبُي َء رْ عؼىْ ،آفتي ۽ غيـ هضفْظ صبلتي رْ هيالپ آُي رٌِي ري ًتيزي
ضبى ڇلگؽي يْ قي ًٌعّ تعلقْ ۽ ضلعْ ثعيي
۾ اًنبًي ،هلڪيتي ،ريبپي ري ّميلي ،هْاٍالتي ؽؿيؼي ۽ موبري تبڃي پيٽي
ري تجبُي ٿيٌؼي آُي .تؼلين ريڪب لْهي ري ٺِڻ ۽ موبد ري تـلي َء ۾ اُن
ڪـػاؿ اػا ڪٌؼي آُي اُب پڻ آفتي ري تجبُيي ۾ گِڻي هتبحـ ٿيٌؼي آُي پـ اى ري ثضبلي َء ۽ اى کي هنتمجل ۾ آفتي ري تجبُيي کبى ثچبئڻ
ال ِء ڪْ عبً ڌيبى ًَ ڏًْ ّيٌؼّ آُي .آفتي ري عؼىي ري ُي َء ؿپْؿٽ مـڪبؿي امڪْلي ري ػوبؿتي (اُي امڪْل ريڪي آفتي
ري هٌِي ۾ آُي) مبى الڳْ عؼىي ري ڇيؼ ڪـڻ ري ُڪ ڪْىو آُي تَ ڪيئي اًِي عؼىي کي گِٽبئي مگِزي ٿْ .ريڪي ػالئمب
ُي تزقيبتي ؿپْؿٽ ال ِء چًْڊيب ّيب اُي ڪٌِي ًَ ڪٌِي آفت کبى هتبحـ ٿيٌؼا ؿُيب آُي ۽ هنتمجل ۾ ثَ هتبحـ ٿي مگِي ٿب ڇبڪبڻ تَ
رتي اُي ٺِيل آُي اتي ُوييَ ڪب ًَ ڪب آفت هْرْػ ًُْؼي آُي ۽ اًِي ػوبؿتي ۾ غيـ هضفْظ ُئڻ رب چٽب اُڃبڻ پڻ هْرْػ آُي.
اًِي ػالئمي ۾ هْرْػ امڪْلي رْى ًَ فمظ ػوبؿتْى پـ پڙُبئي َء رْ ملنلْ پڻ هتبحـ ٿيٌؼّ آُي .تزقيي ػّؿاى ڳْٺبڻي ،امتبػى ،ڄبڻ
ؿکٌؼڙ هبڻِي ،امڪْل ري اًتظبهي ڪبهيٽيي ،فيلڊ ري هيبُؼى ۽ حبًْي هْاػ هبى مِيڙيل اًگي اکـى ۽ هؼلْهبت پٽبًؼؿ اًِي امڪْلي
۾ ُيٺ ڄبڻبيل آفتْى ۽ غيـ هضفْظ صبلتْى هْرْػ آُي.

ضلعْ
District

 2.1اهڪبًي آفتْى
اهڪبًي
آفت
ڪثؽت
Hazard
Frequency

ٺٽْ

ػؿيبئي ٻْڏ

(1973,
1976,1993,
2010)29
(1940,۽
1942, 1946,

Potential Hazards
قؽڪبؼي اقڪْلي ۽ پڙُبئي َء تي اهڪبًي اثؽ
قگِ يب
اثؽ خْ
Impact on Government School Buildings and Schooling Process
ظؼخْ
Impact
Level
ّچْلي
قبل  0956۽  2101ظّؼاى پکيڙ ۽ قگِ خي لسبظ کبى هِب ٻْڏّى آيْى .قؽڪبؼي اقڪْلي خْى
کبى هِب
عوبؼتْى ٻي کبى چئي هِيٌي تبئيي ٻْڏ خي پبڻي َء ُيٺ ؼُيْى خٌِي قجت ڀتيي ۾ ڏاؼ پئدي ّيب،
ػؿرْ
قؽزعي ڀتيْى ڊُي پيْى ،پبڻي َء ۽ ڪبڪْـ خْى قِْلتْى ڊُي ثيڪبؼ ٿي ّيْى .اًِي اقڪْلي
۾ پڙُبئي َء خي عول کي تيكتبئيي ٺبپؽ اچي ّئي خيكتبئيي ٻْڏ خْ پبڻي لِي يب قڪي ًَ ّيْ.
اّڻْيِ قئْ ٽيِتؽ ۽ ڇبُتؽ ّاؼيْى ٻْڏّى پکيڙ ۾ ّچْلي ۽ اثؽ خي لسبظ کبى ُيٺيبئيي ظؼخي خْى
ُيْىً .وًْي طْؼ کٌيل اقڪْلي هبى اڪثؽ 27خْى عوبؼتْى اّڏڪيً 28وًْي خْى ٺِيل ُيْى يب
26

Analysis basis is information collected from the concerned communities, meetings with the stakeholders and secondary literature referred
)(references cites as footnotes and given at the end of this report
27
The number cannot be quantified as community members were not 100% sure and were responding in dubious way
28

Structure made with layers of mud and were common in the rural areas of Sindh a couple of decades back

15

ڪکبًْا خًِْپڙا ُيْى خيڪي ٻْڏ خي قٽ ًَ قِڻ قجت ڊُي پٽ پئدي ّيْىً .يْى عوبؼتْى
پڪيي قؽى ۽ قيويٌٽ قبى ٺبُيْى ّيْى آُي پؽ فٌي طْؼ هكتقجل ۾ ايٌعڙ ٻْڏى يب ٻيي آفتي خي
قٽ قِڻ الئق ًَ آُي 2101 .خي هِب ٻْڏ قجت اًِي اقڪْلي خْى قؽزعي ڀتيْى ڊُي پيْى ،آلي
ؾهيي خي قڪڙخڻ قجت فؽل ّيِي ؼُيب آُي (ڇبڪبڻ تَ اقڪْل خي تعويؽ ظّؼاى هٽي َء کي
چڱي ًوًْي ظٻبيْ ۽ ُيٺ ّيِبؼيْ ًَ ّيْ ُْ) ۽ پبڙى کي قن ۽ ڪلؽ ّڪْڙي ّيْ آُي .پڙُبئي َء
خْ قلكلْ تيكتبئيي ثٌع ؼُيْ خيكتبئيي ٻْڏ خْ پبڻي اقڪْل خي زعى ۾ هْخْظ ؼُيْ.

1956, 197376-70,
1988, 19923-4-5-99,
2003, 20067)30
مبهًْڊي
طْفبى

(1999,
2007,
2010)31
۽
(1964,
1993, 1999,
2003-4,
2007,
2010)32

ُيٺبئيي
کبى
هٿبُْى
ػؿرْ

ُي عالئقي خي هْخْظٍ تبؼيص ۾  0999خِڙّ تجبُي هچبئيٌعڙ قبهًْڊي طْفبى ڪڏُي ًَ ٻڌّ ًَ ئي
ڏٺْ ّيْ خٌِي قجت ٺٽي ۽ ثعيي ضلعي ۾ توبم گِڻي تجبُي ٿي .قبل  2115۽ ّ 2101اؼا قبهًْڊي
طْفبى گِٽ ٻْقٽ ّاؼا ُئب تٌٌِڪؽي اًِي گِڻْ ًقصبى ًَ ؼقبئيّْ 0999 .اؼي قبهًْڊي طْفبى
ختي ٻيي ثٌيبظي ڍاًچي کي ًقصبى ؼقبيْ اتي قؽڪبؼي اقڪْلي کي پڻ خؿّي تجبُ ڪيْ ۽
پڙُبئي َء خْ قلكلْ ڪبفي ڏيٌِي تبئيي ؼڪيل ؼُيْ.

طْفبًي
هيٌِي

ُـ مبل رْ
هؼوْل

ُيٺبئيي
کبى
ّچْلْ
ػؿرْ

طْفبًي هيٌِي خْ قؽڪبؼي اقڪْلي خي عوبؼتي تي ڪْ ضبو اثؽ ًَ ٿيْ آُي پؽ خڏُي هيٌِي
آگكٽ خي هِيٌي ۾ پًْعا آُي تَ پْ ِء اقڪْلي ڏاًِي اچ ّڃ هكئلْ ثڻدي ّيٌعّ آُي ڇبڪبڻ تَ
اًِي عالئقي ۾ اقڪْلي خْى عوبؼتْى پڪي ؼّڊى قبى ڳٌڎيل ًَ آُي .هيٌِي خي هْقن ۾ ؼقتي
تي گپ ٿي ّيٌعي آُي خٌِي قجت اتبى گػؼڻ هوڪي ًَ ًُْعّ آُي .اُڙي طؽذ خيكتبئيي گپ
قڪي ًٿي ّڃي تيكتبئيي پڙُبئي َء خْ قلكلْ ؼڪدي ّيٌعّ آُي.
قن ۽ ڪلؽ عالئقي ۾ پکڙخي ؼُيب آُي پؽ اڃب تبئيي قؽڪبؼي اقڪْلي خي عوبؼتي تي اثؽاًعاؾ ًَ
ٿيب آُي ،پؽ خيڪڏُي اُي ّڌيڪ پکڙخي ٿب تَ هكتقجل ۾ اقڪْلي عوبؼتي تي اى خْ ضؽاة اثؽ
پًْعّ ۽ اُي ڪؽي ثَ قگِي ٿيْى .قن ۽ ڪلؽ خي ڪؽي عالئقي ۾ خؽ خْ پبڻي ثَ تجعيل ٿي ّيْ
آُي.
ؾلؿلي هتعلق پبڪكتبى خي تعويؽاتي ضبثطي قبل  2115هطبثقُ ،ي ُء عالئقْ ؾّى اي_ 2۾ اچي
ٿْ ختي تجبُي هچبئيٌعڙ ؾلؿلي خي اچڻ خْ ضعنْ توبم گِٽ آُي .قبل  2117۽  2100۾ ؾلؿلي خي
ُلڪي خِٽڪي قؽڪبؼي اقڪْلي خي عوبؼتي کي طجعي طْؼ ڪْ ًقصبى ًَ ؼقبيْ.
اڃب تبئيي ٺِڻ خي هؽزلي ۾ آُي پؽ ٺِڻ کبى پْ ِء اُي ئي اثؽات ؼًّوب ٿي قگِي ٿب خيڪي ايل ثي
آّ ڊي خي ڪؽي ٿيب آُي
اى قجت ؾؼعي ؾهيي ضؽاة ٿي ؼُي آُي ،قن ۽ ڪلؽ تيؿي َء قبى پکڙخي ؼُيب آُي .ايل ثي اّ ڊي
خي پبڻي خي چبڙَُ قجت اقڪْلي عوبؼتي خي پبڙى ۽ ڀتيي کي قن ۽ ڪلؽ ّڪْڙي ّيْ آُي .اى
خي ّقت قؽ کبٽي ًَ کڄڻ ۽ ثٌعى خي کبڄ قجت ڪيتؽائي ڀيؽا ٻْڏّى آيْى آُي .قبل  2100خي
ٻْڏ خي قججي هبى ُڪ اُن قجت اى خي ثٌعى خْ ٽٽڻ ۽ پبڻي ٽٻب تبؼ ٿي ُّڻ ًُْ .تيدي ۾ ختي ٻيي
نيي کي ڪبپبؼي اثؽ پيب اتي قؽڪبؼي اقڪْلي ۽ پڙُبئي َء خي عول تي پڻ اثؽ پيْ .اى هٌدِبى
نْگؽ هلي هبى ضبؼج ٿيٌعڙ ؾُؽيلْ ڪيويبئي پبڻي گػؼي ٿْ خٌِي خي ڳبڙ قجت خؽ خْ پبڻي ڦؽي
ؼُيْ آُي خيڪْ پيئڻ خي قبثل ًَ ؼُيْ آُي .اتي قؽڪبؼي اقڪْلي ۾ پيئڻ خي پبڻي َء خْ ّازع
غؼيعْ خؽ آُي خٌِي خي ڦؽڻ ڪؽي اقڪْلي ٻبؼى کي ڏکيبئي ٿئي ٿي ۽ زبضؽي خيئي پْ ِء تيئي

من ۽
ڪلـ

33

3736

ثؼيي

فلقلْ يب
ڀًْچبل

 1223۽ ّ 1211چْلْ
ػؿرْ

RBOD

هٿبُْى
ػؿرْ
هٿبُْى
ػؿرْ

3435

LBOD

اّڻْيِ مئْ
امي ري
ڏُبڪي کبى
ّٺي
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Shared by Communities
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Disaster Contingency Plan 2011 District Thatta
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Shared by Communities
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Disaster Contingency Plan 2011 District Thatta

33

MANAGEMENT PLAN FOR RIVERINE FORESTS by ZULFIQAR ALI MEMON Sub-Divisional Forest Officer Thatta

34

LHDP Monsoon Contingency Plan Badin 2009

Left Bank Outfall Drain

35
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District Disaster Risk Management Plan Badin 200708
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Sindh Provincial Flood/Monsoon Contingency Plan 2012
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مبهًْڊي
طْفبى

1964, 1999,
2007, 2010

هٿبُْى
ػؿرْ

طْفبًي
هيٌِي

ُـ مبل رْ
هؼوْل

ُيٺبئيي
کبى
هٿبُْى
ػؿرْ

موٌڊ رْ
پبئڻ

 1772کبى

هٿبُْى
ػؿرْ

هظفـڳڙُ

ػؿيبئي ٻْڏ

ليَ

طْفبًي
هيٌِي
ػؿيبئي ٻْڏ

ؿارٌپْؿ

طْفبًي
هيٌِي
ػؿيبئي ٻْڏ

ُ ،1754 ،1751يٺبئيي
 ،1774 ،1771کبى
هٿبُْى
۽ (هِب ٻْڏ)
ػؿرْ
1212
ُيٺبُْى
ُـ مبل رْ
ػؿرْ
هؼوْل
ُيٺبئيي
ُـ مبل رْ
کبى
هؼوْل پـ
هٿبُْى
 1212۾ هِب
ػؿرْ
ٻْڏ
ُيٺبُْى
ُـ مبل رْ
ػؿرْ
هؼوْل
ُيٺبئيي
ُـ مبل رْ
کبى
هؼوْل پـ
هٿبُْى
 1212۾ هِب
ػؿرْ
ٻْڏ
ُيٺبُْى
ُـ مبل رْ
ػؿرْ
هؼوْل

گِٽدٌعي ّڃي پئي.
ثعيي ضلعْ قٌڌ خي قبزلي پٽي َء ۾ هْخْظ آُي ختي قعائيي قبهًْڊي طْفبًي خْ ضطؽّ ؼُي ٿْ.
 0999۾ ُتي ظًيب خْ ثعتؽيي قبهًْڊي طْفبى آيْخٌِي ضلعي ۾ توبم گِڻي تجبُي هچبئيُ .ي تدؿيي
ال ِء خي اقڪْلي کي چًْڊيْ ّيْ اًِي ۾ طْفبى خْ اثؽ ًَ ٿيْ ُْ.
قبل  2100کبى پِؽيي ُتي ڪيتؽائي ڀيؽا طْفبًي هيٌِي پيب پؽ قؽڪبؼي اقڪْلي خي عوبؼتي تي
ڪْ ضبو اثؽ ًَ ٿيْ ،پؽ خڏُي هيٌِي آگكٽ خي هِيٌي ۾ پًْعا آُي تَ پْ ِء اقڪْلي تبئيي ؼقع
هكئلْ ثڻدي ّيٌعي آُي ڇبڪبڻ تَ اًِي عالئقي ۾ اقڪْلي خْى عوبؼتْى پڪي ؼّڊى قبى ڳٌڎيل
ًَ آُي .هيٌِي خي هْقن ۾ ؼقتي تي گپ ٿي ّيٌعي آُي خٌِي قجت اتبى ُلڻ هوڪي ًَ ًُْعّ
آُي .اُڙي طؽذ خيكتبئيي گپ قڪي ًٿي ّڃي تيكتبئيي پڙُبئي َء خْ قلكلْ ؼڪدي ّيٌعّ آُي.
قبل  2100خي هيٌِي خْ هثبل هبضي َء ۾ ًٿْ هلي خٌِي قجت ُي عالئقي خي لڳ ڀڳ ُؽ عوبؼت
هتبثؽ ٿي .قؽڪبؼي اقڪْل پڻ ٽي کبى چئي هِيٌي تبئيي هيٌِي ۽ ايل ثي اّ ڊي ۾ پًْعڙ گِبؼى خي
ڪؽي آيل ٻْڏ خي پبڻي َء ُيٺ ؼُيب خٌِي قجت پڙُبئي َء خْ عول هڪول ثٌع ؼُيْ ۽ اقڪْل خي
عوبؼتي کي توبم گِڻْ ًقصبى پِتْ.
اّڻيِ قئْ ًْي خي نؽّعبت کبى ّٺي اُْ ُڪ ظائوي هكئلْ ؼُيْ آُي .اى خْ قؽڪبؼي
اقڪْلي تي ٻي طؽيقي قبى اثؽ پيْ آُي ُڪ تَ خؽ خْ پبڻي ڦؽي ّيْ آُي ۽ ٻيْ تَ عوبؼتي کي
ڪلؽ کبئيٌعّ ٿْ ّڃيُ .ي عالئقي ۾ پيئڻ خي پبڻي َء خْ اُن غؼيعْ خؽ آُي خٌِي خي ڦؽڻ ڪؽي
اقڪْلي ۾ هٺي پبڻي َء خي اڻًِْع پيعا ٿي ّئي آُي .خيڪڏُي قوٌڊ خْ پبئڻ ائيي ّڌًعّ ؼُي تَ
پْ ِء ايل ثي اّ ڊي قجت اقڪْلي خْ عوبؼتْى خٽب ُء ڪؽي ًَ قگٌِعيْى
ًوًْي طْؼ کٌيل اقڪْلي خْى عوبؼتْى ٻي کبى چئي هِيٌي تبئيي ٻْڏ خي پبڻي َء ۾ ٻڏل ؼُيْى
خٌِي قجت اًِي خي پبڙى ،فؽل ،ڀتيي ۽ قؽزعي ڀتيي کي ڪبفي ًقصبى ؼقيْ .پيئڻ خي پبڻي ۽
ڪبڪْـ ّغيؽٍ خْى قِْلتْى ڪتت آڻي الئق ًَ ؼُيْى .اًِي اقڪْلي ۾ پڙُبئي َء خْ عول
تيكتبئيي ثٌع ؼُيْ خيكتبئيي ٻْڏ خْ پبڻي قڪي ًَ ّيْ.
اقڪْلي تبئيي پِچ هوڪي ًَ ًُْعي آُي ،هيٌِي خْ پبڻي عوبؼتي خي اًعؼ گڏ ٿي ّيٌعّ آُي
خٌِي قجت پڙُبئي َء خْ عول ثٌع ؼٌُعّ آُي
ًوًْي طْؼ کٌيل اقڪْلي خْى عوبؼتْى ٻي کبى چئي هِيٌي تبئيي ٻْڏ خي پبڻي َء ۾ ٻڏل ؼُيْى
خٌِي قجت اًِي خي پبڙى ،فؽل ،ڀتيي ۽ قؽزعي ڀتيي کي ڪبفي ًقصبى ؼقيْ .پيئڻ خي پبڻي ۽
ڪبڪْـ ّغيؽٍ خْى قِْلتْى ڪتت آڻڻ الئق ًَ ؼُيْى .اًِي اقڪْلي ۾ پڙُبئي َء خْ عول
تيكتبئيي ثٌع ؼُيْ خيكتبئيي ٻْڏ خْ پبڻي قڪي ًَ ّيْ.
اقڪْلي تبئيي پِچ هوڪي ًَ ًُْعي آُي ،هيٌِي خْ پبڻي عوبؼتي خي اًعؼ گڏ ٿي ّيٌعّ آُي
خٌِي قجت پڙُبئي َء خْ عول ثٌع ؼٌُعّ آُي
ًوًْي طْؼ کٌيل اقڪْلي خْى عوبؼتْى ٻي کبى چئي هِيٌي تبئيي ٻْڏ خي پبڻي َء ۾ ٻڏل ؼُيْى
خٌِي قجت اًِي خي پبڙى ،فؽل ،ڀتيي ۽ قؽزعي ڀتيي کي ڪبفي ًقصبى ؼقيْ .پيئڻ خي پبڻي ۽
ڪبڪْـ ّغيؽٍ خْى قِْلتْى ڪتت آڻڻ الئق ًَ ؼُيْى .اًِي اقڪْلي ۾ پڙُبئي َء خْ عول
تيكتبئيي ثٌع ؼُيْ خيكتبئيي ٻْڏ خْ پبڻي قڪي ًَ ّيْ.
اقڪْلي تبئيي پِچ هوڪي ًَ ًُْعي آُي ،هيٌِي خْ پبڻي عوبؼتي خي اًعؼ گڏ ٿي ّيٌعّ آُي
خٌِي قجت پڙُبئي َء خْ عول ثٌع ؼٌُعّ آُي

طْفبًي
هيٌِي
ًْٽ:38
Vulnerabilities
 2.1غيـ هضفْظ صبلتْى يب ڪوقّؿيْى
آفتي ري ڇيؼ رْ هٿي ڄبڻبيل تؼلك ربگـافيبئي لضبظ کبى ٽي هغتلف هٌظـى ڏاًِي اىبؿّ ڪـي ٿْ .مٌڌ ٍْثي ۾ ٺٽْ ۽ ثؼيي ضلؼب
ػـثي موٌڊ مبى لڳْ لڳ آُي .ٺٽْ ضلؼْ مٌڌّ ػؿيب َء ري ڊيلٽب ّاؿي ػالئمي ۾ ڪْٽڙي ثئـاد (مٌڌّ ػؿيب َء تي ٻڌل آعـي ثئـاد) کبى
ُيٺ ّالؼي آُي ۽ تبؿيظ ۾ ڪئيي ڀيـا ٻْڏى کبى هتبحـ ٿيٌؼّ ؿُيْ آُي .ٺٽي ۽ ثؼيي ضلؼي کي مبهًْڊي طْفبًي پڻ ڪئيي ڀيـا ًمَبى
ؿمبيْ آُي .اًِي آفتي رْ عطـّ اهڪبًي طْؿ هنتمجل ال ِء پڻ هْرْػ آُي .مبل  1211ڌاؿي ضلؼي ثؼيي ۾  122مبال ٻْڏ آئي ۽
 1777۾ ػًيب ري ڀْائتي مبهًْڊي طْفبًي هبى ُڪ ثؼيي ۾ آيْ ۽ ُقاؿيي اًنبًي ربًيْى ڳڙڪبئي ّيْ .مبل ّ 1212اؿي هِب ٻْڏ
هظفـڳڙُ ،ليَ ۽ ؿارٌپْؿ تي ڪڏُي ًَ هٽزٌؼڙ اُڃبڻ ڇڏي ّئي .ريتْڻيڪ ىؼت ۽ پکيڙ ري لضبظ کبى اُي آفتْى ّالؼي تجبُي
هچبئيٌؼڙ ُيْى پـ اًِي تجبُيي کي ُٿي ڏيڻ ۾ اتي هْرْػ غيـهضفْظ صبلتْى پڻ ُيْى ۽ ريڪڏُي اًِي غيـهضفْظ صبلتي کي مڌاؿيْ

38

Pre-monsoon Cabinet Meeting June 2011 can be referred for more clarity on South Punjab Risk Assessment at
pdma.punjab.gov.pk/pdf/ACS_Forecast_ScenariosV3.pdf
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ًٿْ ّڃي تَ پْ ِء اُڙيْى تجبُيْى هنتمجل ۾ پڻ اچي مگِي ٿيْى .پٌزي ئي ضلؼي ۾ لڳ ڀڳ ُڪزِڙيْى ئي غيـهضفْظ صبلتْى هْرْػ
آُيُ .يٺ ڏًل تزقيي ۾ هغتلف غيـ هضفْظ صبلتي ۽ ػٌَـى ري ّضبصت ڪيل آُي ري ري ڪـي هبضي َء ۾ ڪيتـيْى ئي آفتْى
تجبُيي ۾ تجؼيل ٿيْى ۽ هنتمجل ۾ پڻ ٿي مگِي ٿيْى.
غيـهضفْظ صبلت يب ڪوقّؿي
طجؼي
هظفـڳڙُ ،ليَ ۽ ؿارٌپْؿ ۾ مـڪبؿي امڪْل ػؿيب َء ري پيٽ ۾ يؼٌي ڪچي ري -
ػالئمي ۾ ۽ ٺٽي ۾ ػؿيب َء ري ّيزِْ تؼويـ ٿيل آُي( .ثؼيي ۾ ػؿيبئي ٻْڏ رْ ڪْ عبً
عؼىْ هْرْػ ًَ آُي)
ػوبؿتْى آفتي ري عطـى کي گِٽ ڪـڻ ري ضـّؿتي پٽبًؼؿ تؼويـ ٿيل ًَ آُي -

آفت
ظؼيبئي ٻْڏّى

تؼويـاتي هٽيـيل مٺي هؼيبؿ رْ امتؼوبل ٿيل ًَ آُي تٌِي ڪـي ػوبؿت رب اُي صَب
ري کي ٻْڏ رْ پبڻي ڇِي ٿْ اًِي کي ڪلـ ّڪْڙي ّڃي ٿْ
ٺٽي ۽ ثؼيي ۾ امڪْلي ػوبؿتْى ُيٺبُيي رڳِيي تي تؼويـ ٿيل آُي -
مـصؼي ڀتيْى ٻْڏ ري مٽ مِڻ ري لبثل ًَ آُي -
پيئڻ ري پبڻي ۽ ڪبڪْك رْى مِْلتْى ُيٺبُيي رڳِيي تي ٺِيل آُي ۽ هکيَ ػوبؿت -
کبى اًِي تبئيي پِچڻ (ٻْڏ ػّؿاى) هوڪي ًَ ًُْؼّ آُي
ؿارٌپْؿ ضلؼي ري اًِي ػالئمي ۾ ريڪي ڪٍْ مليوب ري آك پبك آُي اتي امڪْلي -
ػوبؿتْى هٿبى کبى ٌُّؼڙ ًئيي ري لٌگِ تي ٺِيل آُي
ػوبؿتْى آفتي ري عطـى کي گِٽ ڪـڻ ري ضـّؿتي پٽبًؼؿ تؼويـ ٿيل ًَ آُي -
تؼويـاتي هٽيـيل مٺي هؼيبؿ رْ امتؼوبل ٿيل ًَ آُي تٌِي ڪـي ػوبؿت رب اُي صَب -
ري کي ٻْڏ رْ پبڻي ڇِي ٿْ اًِي کي ڪلـ ّڪْڙي ّڃي ٿْ
مـصؼي ڀتيْى ٻْڏ ري مٽ مِڻ ري لبثل ًَ آُي -
پيئڻ ري پبڻي ۽ ڪبڪْك رْ مِْلتْى ُيٺبُيي رڳِيي تي ٺِيل آُي ۽ هکيَ ػوبؿت -
کبى اًِي تبئيي پِچڻ (ٻْڏ ػّؿاى) هوڪي ًَ ًُْؼّ آُي
مڀ امڪْل  A-2seismic zone۾ اچي ٿب
ػوبؿتْى اى فّى ري ضـّؿتي پٽبًؼؿ تؼويـ ٿيل ًَ آُي -
امڪْلي رْى ػوبؿتْى ػـثي موٌڊ ري ّيزِْ آُي -
-

اّچتي ٻْڏ (ؼڳْ ؼاخٌپْؼ
ضلعي ۾)

ڀًْچبل يب ؾلؿلْ
قبهًْڊي طْفبى (ؼڳْ
ٺٽي ۽ ثعيي ضلعي ۾)
طْفبًي هيٌِي
قوٌڊ خْ پبئڻ ۽ قن
ڪلؽ (ؼڳْ ٺٽي ۽ ثعيي
ضلعي ۾)

ػوبؿتي ري ثٌبّت مبهًْڊي طْفبًي کي ثـػاىت ڪـڻ الئك ًَ آُي -
هيٌِي ال ِء مبڳيْى غيـ هضفْظ صبلتْى ريئي ػؿيبئي ٻْڏى ال ِء -
ػوبؿتي ري هْرْػٍ رڳِ -
ػوبؿتْى ّاؿ ًلي َء ري ڇڪ (ڀتيي ري پبڙى کي من ّڪْڙڻ رْ مجت) ري احـ کي
ؿّڪڻ ري ٍالصيت ًَ ٿيْى ؿکي
رڏُي اى ۾ گِبؿا پًْؼا آُي يب ثٌؼى کبى هٿبى ُّڻ لڳٌؼّ آُي تَ پْ ِء اُي ئي غيـ -
هضفْظ صبلتْى ريئي ػؿيبئي ٻْڏى ال ِء

-

موبري
(مڀٌي ضلؼي ۽ آفتي
ال ِء ُڪ رِڙيْى)
ڳْٺبڻب هٌظن ٿيل ًَ -
آُي ۽ مٌؼى مْچي ۾
پڻ فـق آُي
موبري ۽ ميبمي -
امڪْلي :احـ ؿمْط
ري هٌظْؿي ۽
تؼويـ چًْڊيل ًوبئٌؼى
ري هـضي َء هطبثك
ٿيٌؼي آُي
فهيٌي صميمتي رْ
رْڳْ ربئقّ ًَ ّؿتْ
ّ,يٌؼّ آُي
امتبػى رْى ڀـتيْى
ميبمي ثٌيبػى تي
ٿيٌؼيْى آُي،
ٺٽي ۽ ثؼيي ري
ًوًْي طْؿ کٌيل
امڪْلي هبى امي
ميڪڙّ امڪْل
اُڙا ُئب رتي امتبػ
39
اچي ئي ڪْى
ايل اين ميق ۾ -
ػبم هبڻِي رْ ڪْ
ڪـػاؿ ًَ آُي
ڇبڪبڻ تَ اًِي ري
اڳْاڻي ڳْٺ رب چڱب
هڙك ڪي ٿب.
ايل اين ميق رْ -
ڪـػاؿ فمظ فٌڊف
صبٍل ڪـڻ ۽
کپبئڻ تبئيي هضؼّػ
آُي.

التَبػي
(مڀٌي
ضلؼي ۽ آفتي
ال ِء ُڪ
رِڙيْى)
غـيت -
هبڻِْ ري ّٽ
مـڪبؿي
امڪْلي ري
ػوبؿتي کي
آفتي ري احـى
کبى هضفْظ
ثٌبئڻ ري مگِ
هْرْػ ًَ آُي
غـيت -
هبڻِْ ري ال ِء
ػبم يب ٌُگبهي
صبلتي ۾ پٌٌِزْ
پيٽ پبلڻ مڀ
کبى پِـيي
تـريغ ًُْؼي
آُي
مـڪبؿ -
امڪْلي ري
تؼويـ ال ِء
هضؼّػ پئنب
هغتٌ ڪـي
ٿي
ٻبؿى :کبى -
پْؿُيْ هبئٽ
ٻبؿى ري تؼلين
کي گِٽ
تـريغ ڏيي ٿب.

General Picture of Individaul Districts
ُ 2.2ـ ضلؼي ري الڳ ٍْؿتضبل
ُيٺ ڄبڻبيل رؼّلي ۾ الڳ الڳ ضلؼي ري تزقيي رْ ؽڪـ ڪيل آُي .پٌزي ئي ضلؼي ري مـڪبؿي امڪْلي ري ٍْؿتضبل ۾
ڪْ عبً فـق ًَ آُي .تزقيي ري ٽين مـڪبؿي امڪْلي مبى الڳْ آفتي ري عطـى رْ مـمـي تزقيْ ڪـڻ ال ِء پٌزي ئي ضلؼي

39

Out of ten schools visited, the communities of eight villages (where schools were located) the teachers were absentee. The team observed
the schools were closed through it was official school time
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ري هغتلف امڪْلي رْ طجؼي هؼبئٌْ ڪيْ .ڪل  263مـڪبؿي امڪْل (مئوپل کبًنْا ِء) پٌزي ئي ضلؼي ۾ کٌيب ّيب .ڇپيل هْاػ
ري ربئقي ،ڳْٺبڻي ري گفتگْ ۽ فيلڊ ري هيبُؼي رْ تت ُيٺيي ؿيت آُي:
ًوًْي کبى اضبفي کٌيل اقڪْل
اقڪْلي خْ تععاظ
ضلعْ
ٺٽْ
111
ثؼيي
51
هظفـڳڙُ
51
ليَ
121
ؿارٌپْؿ
51
ڪل
551
ٺٽْ ضلعُْ :ي ضلؼي ۾ ٻي ّڏيي آفتي (ٻْڏ ۽ مبهًْڊي طْفبى)
رْ عطـّ ؿُيْ آُي ۽ هنتمجل ۾ ثَ اًِي ري ُزڻ رْ گِڻْ
”امبًزي تٌظين ربتي ۽ مزبّل تؼلمي ۾ مـّي ڪئي
اهڪبى هْرْػ آُي .اًِي آفتي هبضي َء ۾ توبم گِڻي تجبُي
رٌِي هطبثك اتي رب اڪخـ مـڪبؿي امڪْل ٻي هِيٌي
هچبئي ۽ هنتمجل ۾ پڻ مبڳئي يب اى کبى ّڌيڪ لنن ري تجبُي
کبى ّڌيڪ ػـٍي تبئيي پبڻي َء ُيٺ ؿُيب ۽ رينتبئيي
ٿي مگِي ٿي .ريڪڏُي هنتمجل ۾ اُڙي لنن رْى آفتْى تجبُيي
ثٌؼ
هًْکي يبػ ٿْ اچي تَ پڙُبئي َء رْ ػول ڇِ هِيٌب کي
۾ تجؼيل ٿيي ٿيْى تَ رتي اًنبًي ،مٌؼى ريبپي ري ّميلي ۽ ٻيي
هلڪيتي کي ًمَبى ؿمٌؼّ اتي مـڪبؿي امڪْل پڻ هتبحـ
ؿُيْ رينتبئيي امڪْلي ۽ آك پبك هبى ٻْڏ ( )1212رْ
ٿيٌؼا .اُڙا امڪْل ريڪي ػؿيب َء ري اًؼؿ تؼويـ ٿيل آُي اًِي
پبڻي مڪي ًَ ّيْ “،هستؽم ظفؽ اقجبل قْهؽّ ،اڳْاڻ
کي ٻْڏ رْ توبم گِڻْ عطـّ هْرْػ آُي ،ريڪي ػؿيب َء کبى
ثسؽ الكٌڌ فبئًْڊيهي خبتي ٺٽْ
ٻبُـ پـ اى ري ّيزِْ هْرْػ آُي اًِي ال ِء ّچْلي ػؿري رْ
عطـّ هْرْػ آُي ريڪي ػؿيب َء کب ڳپل پٌڌ پـي آُي اًِي ال ِء
ثَ گِٽ ػؿري ري ٻْڏ رْ عطـّ هْرْػ آُي .مبل 1212
ّاؿي ٻْڏ مئْ مبال ٻْڏ ُئي رٌِي ػؿيب َء ري پيٽ ۾ هْرْػ ۽ ػؿيب َء کبى ڪبفي پـي تؼويـ ٿيل امڪْلي کي ُڪ رِڙّ هتبحـ ڪيْ،
همَؼ تَ اُڙّ امڪْل رٌِي ري ػوبؿت ٻْڏ ري مٽ مِي ًٿي مگِي اى کي ٻْڏ کبى هتبحـ ٿيڻ رْ عطـّ ُوييَ ؿٌُؼّ ،ريتْڻيڪ
ػؿيب َء کبى ٻبُـ رڙيل امڪْلي ال ِء ٻْڏ ري اچڻ ري ڪخـت گِٽ ًُْؼي .مبڳئي طـس اُڙا مـڪبؿي امڪْل ريڪي موٌڊ مبى
لڳْ لڳ آُي اًِي ال ِء طْفبى ري عطـي رْ اهڪبى گِڻْ ۽ ريڪي ٿْؿّ پـڀـّ آُي اًِي ال ِء گِٽ آُي.

”هْى پٌِزي پْؿي فًؼگي َء ۾ اُڙي ٻْڏ ًَ آُي ڏٺي.
 1211۾ ليبهت مغـا ّاؿّ هٌظـ ُْ .ريڏي ًگبُ ّئي
ٿي پبڻي َء کبًنْا ِء ڪب ىي ِء ًظـ ًٿي آئي .امبًزي پبمي
ّاؿى لڳ ڀڳ مڀٌي ڳْٺي رب امڪْل پبڻي َء هٌزِ ُئب،

ُيڊ هبقتؽ ،گْؼًويٌٽ ثْائؿ اقڪْل چْڌؼي ظيي
هسوع ،يْ قي ڏيئي خؽڪف ،تعلقْ ٽٌڊّ ثبگْ ،ثعيي
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ثعيي ضلعُْ :ي ضلؼي ۾ پڻ ٻي ّڏيي آفتي (ايل ثي اّ ڊي ۾ گِبؿى
مجت ايٌؼڙ ٻْڏ ۽ مبهًْڊي طْفبى) رْ عطـّ ؿُيْ آُي ۽ هنتمجل ۾ ثَ
اًِي ري ُزڻ رْ گِڻْ اهڪبى هْرْػ آُي .ٺٽي ّاًگـ ُي ضلؼي ۾
پڻ مـڪبؿي امڪْلي کي اًِي آفتي رْ عطـّ هْرْػ ؿُيْ آُي ۽
هنتمجل ۾ ؿٌُؼّ .اى ضلؼي ري  63مـڪبؿي امڪْلي ري هؼبئٌي،
هيبُؼي ۽ هبڻِي مبى ڳبلِ ٻْلِ ري ثٌيبػ تي ڪيل ڇيؼ ُيٺيي گـافي ۾
ڄبڻبيْ ّيْ آُي.

”ّ 1212اؿي ٻْڏ رْ هخبل ُي ػالئمي ري تبؿيظ ۾ ًَ هلٌؼّ
رٌِي مجت لکيي هبڻِْ لڏپالڻ تي هزجْؿ ٿيب .امبى رْ
امڪْل پِـيْى ڀيـّ ڪئوپ طْؿ ڪتت آًؼّ ّيْ ۽ ُتي
پـي پـي کبى ٻْڏ مٽيل هبڻِْ اچي ؿُيب .امبًزْ امڪْل
هضفْظ ؿُيْ پـ آك پبك رب امڪْل هِيٌي تبئيي پبڻي َء ُيٺ
ؿُيب ۽ پڙُبئي َء رْ ًظبم ٺبپـري ّيْ“ ،هستؽم غالم عجبـ،

اًچبؼج ڪئوپ ،گْؼًويٌٽ هبڊل اقڪْل ليَ
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هظفؽڳڙُ ۽ ليَ ضلعب :هظفـڳڙُ ۽ ليَ ضلؼي کي ُڪ ّڏي آفت
(ػؿيبئي ٻْڏ) رْ عطـّ ؿُيْ آُي ۽ هنتمجل ۾ پڻ عؼىْ آُي تَ
اُب آفت مـڪبؿي امڪْلي کي ًمَبى ؿمبئيٌؼي .اًِي ضلؼي
ري( 73هظفـڳڙُ) ۽ ( 113ليَ) مـڪبؿي امڪْلي ري هؼبئٌي،
هيبُؼي ۽ هبڻِي مبى ڳبلِ ٻْلِ ري ثٌيبػ تي ڪيل ڇيؼ ُيٺيي
گـافي ۾ ڄبڻبيْ ّيْ آُي.

”  1212۽  1211ري ري ٻْڏى ػّؿاى
مـڪبؿي امڪْلي کي توبم گِڻْ ًمَبى
پِتْ ۽ پڙُبئي َء رْ ملنلْ ڪبفي هِيٌب ثٌؼ
ؿُيْ“ ،ڊي.ڊي.اين.اي ڪْآؼڊيٌيٽؽ ؼاخٌپْؼ

ؼاخٌپْؼ ضلعُْ :ي ضلؼي کي ٻي آفتي (اّچتْ ايٌؼڙ ۽ ػؿيبئي ٻْڏى) رْ عطـّ
ؿُيْ آُي .اًِي ٻْڏى ۾ مـڪبؿي امڪْلي ري ًَ فمظ ػوبؿتي پـ پڙُبئي َء ري
ػول تي پڻ احـ پًْؼّ ؿُيْ آُي ۽ ريڪڏُي اُڙيْى آفتْى ّؿي تجبُي َء ۾ تجؼيل ٿيي
ٿيْى تَ (آفتي ري عؼىي رْ اهڪبى پٌٌِزي رڳِ تي هْرْػ آُي) مـڪبؿي
امڪْل اًِي ري ّؿ ضـّؿ چڙٌُؼاُ .ي ضلؼي رْ ڪزِ صَْ مٌڌّ ػؿيب َء ۽
ڪزِ صَْ ڪٍْ مليوبى ري پيـى ۾ آُيُ .ي ػالئمي ۾ گِٽ کبى ّچْلي ۽ هٿبُيي
ػؿري رْى ٻڏّى ايٌؼيْى ؿُيْى آُي .مبل  1212۾ هِب ٻْڏ آئي رٌِي رْ ؽڪـ ُي

ػالئمي ري تبؿيظ ۾ ًَ ٿْ هلي.

Recommendations
 2.3مفبؿىْى
آفتي رب عؼىب ،اهڪبى ،غيـ هضفْظ صبلتْى ۽ ػٌَـ پٌزي ئي ضلؼي ۾ گِڻي ڀبڱي ُڪ رِڙا ئي آُي ،اى ڪـي ُيٺ ڏًل مفبؿىْى
اًِي پٌزي ضلؼي ري ُـ اى امڪْل ال ِء موزِي مگِزي ٿيْى ريڪْ آفتي اڳيبى ڪٌِي ًَ ڪٌِي صْالي مبى غيـ هضفْظ آُيُ .يٺ
ڏًل مفبؿىي ري ثٌيبػ تي اُڙى امڪْلي ري آفتي اڳيبى رٽب ُء ڪـڻ ري ٍالصيت کي ّڌائي مگِزي ٿْ تَ ريئي ئي ڪب آفت يب
ٌُگبهي صبلت عتن ٿئي ٿي تَ اتي پڙُبئي َء رْ ػول ٻيِـ ىـّع ٿي مگِي.
_ مڀٌي مئوپل طْؿ کٌيل امڪْلي ري ػوبؿتي ۾ ضـّؿي ڦيـڦبؿ ڪـڻ الفهي آُي :هٽي َء ري ڀـائي ڪـي ػوبؿت ري اصبطي کي
هٿي ڪـڻ ،گؾؿيل ٻْڏ ري صؼ کبى گِٽ ۾ گِٽ ُڪ فْٽ ػوبؿت ري هکيَ ػؿ کي هٿي ڪـڻ ،مـصؼي ڀت ري ٻٌِي پبمي کبى
هٽي َء ري ڀـائي ڪـي پٿـ مٿڻ ،ػوبؿت ري پبڙى کي مي مي ثالڪ مبى هظجْط ڪـڻ ۽ پبڻي َء ري ًيڪبل رْ رْڳْ ثٌؼّثنت
ڪـڻ تَ ريئي هيٌِي ري گڏ ٿيل پبڻي َء کي آمبًي َء مبى ٻبُـ ڪڎي مگِزيُ .ي لنن ري ؿػّثؼل رْ هٌطك اُْ آُي تَ ػوبؿت ري
غيـ هضفْظ صَي کي پبڻي َء کبى ثچبئزي ٻئي ٍْؿت ۾ ّاؿ ًبلي ڇڪ (ّاؿ ًلي َء ري ڇڪ (ڀتيي ري پبڙى کي من ّڪْڙڻ رْ
مجت) رْ احـ اًِي کي ًمَبى ؿمبئيٌؼّ.
_ مٌڌ ري ًوًْي طْؿ کٌيل مڀٌي امڪْلي ري هـهت ڪـڻ ري ضـّؿت آُي ،هخبل طْؿ ّيٺل فـه کي ٻيِـ ٺبُڻ ،ڀتي ۽ پبڙى رْ
پلنتـ ڪـڻ ،ڇت ري لٌجبئي ڪـڻ ۽ پْچي ّغيـٍ ڪـڻ
_ پبڻي َء ري پيئڻ ۽ ڪبڪْك ري مِْلتي کي ٻيِـ ٺبُڻ ري ضـّؿت آُي .اى رْ هٌطك آُي :الف) اُي غيـ هضفْظ رڳِ تي ٺِيل
آُي ۽ هيٌِي ۽ ٻْڏ ػّؿاى اًِي تبئيي اچڻ ّڃڻ هوڪي ًَ آُي ،ة) ڪبڪْك ۽ ڏؿي يب چـي کي فٌي لضبظ کبى ًَ ٺبُيْ ّيْ آُي،
ت) رـ ري پبڻي َء رْى هييٌْى ڪبڪْمي ري ّيزِْ (ڏُي هيٽـى ري ّٿي َء رْ عيبل ًَ ؿکيْ ّيْ آُي) ؿکيل آُي ۽ ث) رڏُي
امڪْل ري اصبطي کي هٽي َء مبى ڀـي هٿي ڪيْ ّيٌؼّ تَ پبڻي َء ري پيئڻ ،ڪبڪْمي ۽ ٻيي مِْلتي کي عْػ ثغْػ هٿي ڪـڻْ
پًْؼّ.
_ اڪخـ امڪْلي رْى ػوبؿتْى پڪي ؿمتي يب مـى ري ٺِيل پٽڙيي ؽؿيؼي ؿّڊى يب ڳْٺي ۾ گِـى مبى هليل ًَ آُي تٌِڪـي هيٌِي
۽ ٻْڏ ري ػّؿاى اًِي تبئيي اچڻ ّڃڻ عطـي کبى عبلي ًَ ًُْؼّ آُي .اى ال ِء گِٽ ۾ گِٽ مـى مبى اڀـيل پٽڙيْى ٺبُڻ گِـري
_ مٌڌ ۾ ًوًْي طْؿ کٌيل ػالئمي ۾ رـ رْ پبڻي پيئڻ ري الئك ًَ آُي (ريتْڻيڪ هبڻِْ پيئڻ ال ِء ڪتت آڻيي ٿب) اى ڪـي پبڻي َء ري
هتجبػل ؽؿيؼي ال ِء ڪْىو ڪـڻ گِـري.
_ ًوًْي طْؿ کٌيل ػالئمي ۾ امتبػى ري غيـصبضـي ُڪ ّڏّ هنئلْ آُي رٌِي ال ِء ڪْىيْى ڪـڻ ري ضـّؿت آُي
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_ ايل .اين .مي کي ًئيي مـ تيڪيل ڏيڻ ري ضـّؿت آُي ڇبڪبڻ تَ اًِي ۾ ػبم هبڻِي رْ ڪْ ڪـػاؿ ًَ ُئڻ ثـاثـ آُي ۽ اًِي
ري اڳْاڻي ڳْٺ ري چڱي هڙمي ّٽ آُي .ايل .اين .مي ري ؿڪٌي ري امڪْل ري اًتظبم ُالئڻ ري هِبؿتي ،آفتي ري عطـى کي
گِٽبئڻ ۽ اًِي ري اًتظبم ڪبؿي ثبثت تـثيتْى ڏيڻ گِـري ۽ اًِي کي ُوٿبئڻ گِـري تَ ُْ پٌٌِزيْى ؽهيؼاؿيْى هخجت طـيمي مبى
ًڀبئيي
_ تؼلين ۽ عْاًؼگي ّاؿي اػاؿي کي آفتي ػّؿاى امڪْلي ري مبؿ مٌڀبل ال ِء مـىتْ ٺبُڻ گِـري
_ ُـ امڪْل رْ امڪْل ري اًتظبم ُالئڻ رْ هٌَْثْ ُئڻ گِـري رٌِي ۾ آفتي ري عطـى کي گِٽبئڻ ال ِء صڪوت ػوليْى ۽
مـگـهيْى ڏًل ُئڻ گِـري ۽ اى ۾ ُـ الڳبپيل اػاؿي رْى ؽهيؼاؿيْى پڻ ىبهل ُئڻ گِـري
_ امڪْل ۾ اُن ػمتبّيقى ري تضفع ال ِء رْڳْ ثٌؼّثنت ُئڻ گِـري
_ ريڪڏُي امڪْلي ري ػائوي هٌبمت اًتظبم ال ِء ڪي رْڳب اپب َء ًَ ّؿتب ّيب تَ پْ ِء آفتي اڳيبى رٽب ُء ڪٌؼڙ هضفْظ امڪْلي رْ عيبل
عيبل ئي ؿُزي ّيٌؼّ

ثبة پٌدْى
هضفْظ امڪْل :آفتي يب ٌُگبهي صبلتي ػّؿاى ڪئوپ طْؿ ڪتت ايٌؼڙ مـڪبؿي امڪْل
Safer Schools: Camps during Emergencies
Introduction
 3.1تؼبؿف
پبڪنتبى ۾ مـڪبؿي امڪْل پڙُبئي ري ػول کبًنْا ِء ٻيي ڪيتـى ئي همَؼى ال ِء ڪتت ايٌؼا آُي ري هبى ُڪ همَؼ اًِي کي
آفتي ري مٽيل ىِـيي ري ڪئوپ طْؿ ڪتت آڻڻ آُي .رڏُي ثَ ڪب آفت ايٌؼي آُي يب اًنبًي ٌُگبهي ٍْؿتضبل پيؼا ٿيٌؼي آُي ۽
ىِـي ّڏي اًگ ۾ ثي گِـ ٿي لڏپالڻ تي هزجْؿ ٿيٌؼا آُي تَ مـڪبؿ ّٽ اًِي کي ػبؿضي ارِْ ڏيڻ رْ پِـيْى اًتغبة مـڪبؿي
امڪْلي رْ ػوبؿتْى ًُْؼّ آُي .40اُڙا مـڪبؿي امڪْل ريڪي آفتي يب ٌُگبهي صبلتي ۾ آفت مٽيل ىِـيي ال ِء ڪئوپ طْؿ
ڪتت آًؼا ّڃي اًِي کي هضفْظ امڪْل ڪْٺجْ آُي 41ڇبڪبڻ تَ اُي آفتي ري تجبُيي کبى ثچيل ؿٌُؼا آُي.
هضفْظ امڪْل :مـڪبؿي امڪْل ريڪْ اُڙي رڳِ تي تؼويـ ٿيل ُزي رتي آفتي (لؼؿتي تْڙي اًنبى ري فطـت مبى ُٿ چـاًؼ
مجت ايٌؼڙ) رْ عطـّ ثلڪل ًَ ُزي يب توبم گِٽ ُزي ۽ رتي آفتي ري مٽيل ۽ ثي گِـ ٿيل آثبػي َء کي تينتبئيي تـمبئي مگِزي
رينتبئيي اُب آفت عتن ٿي ًٿي ّڃي ۽ آفت مٽيل هبڻِْ ّاپل پٌٌِزي ّمٌؼيي ۽ گِـى ڏاًِي ًٿب ّڃي.
ُـ ضلؼي ۾ تزقيي ال ِء پٌذ اُڙا مـڪبؿي امڪْل چًْڊيب ّيب ريڪي مبل  1212۽  1211ري ٻْڏى ػّؿاى ٻْڏ مٽيل هبڻِي ال ِء
ڪئوپ طْؿ ڪتت آًؼا ّيب ُڻب .اًِي امڪْلي ري تزقيي ڪـڻ رْ هزوْػي همَؼ اُْ موزِڻ آُي تَ ڇب :اُي امڪْل آفت مٽيل
هبڻِي ال ِء ڪئوپ طْؿ ڪتت آڻڻ ري ڪنْٽي َء تي لِي ٿب ۽ اتي هْرْػ ثٌيبػي مِْلتي کي ّڌيڪ مڌاؿڻ ري ضـّؿت آُي (امفيـ
هؼيبؿ پٽبًؼؿ ڪـڻ) ۽ الڳبپيل مـڪبؿي اػاؿى ال ِء ثٌيبػي مِْلتي ۾ مڌاؿا آڻڻ ال ِء مفبؿىْى ڏيڻ .اًِي امڪْلي ري تزقيي ڪـڻ رب
هغًَْ همَؼ ُيٺيي ؿيت آُي:
_امڪْلي ػوبؿتي رْ تضفع ،اًِي تبئيي اچڻ ّڃڻ ۾ ڏکيبئي يب آمبًي َء ۽ هزوْػي صبلتي رْ فٌي ربئقّ ّٺڻ
_ امڪْلي ػوبؿت ري اى صَي ري هبپ ڪـڻ ريڪب ڪئوپ طْؿ امتؼوبل ٿيڻي آُي ،اى ۾ ڪيتـى هبڻِي کي تـمبئي مگِزي ٿْ
(امفيـ هؼيبؿ هْرت) ۽ آعـي ػفؼْ رڏُي اى کي ڪئوپ طْؿ امتؼوبل ڪيْ ّيْ ُْ تَ اتي ڪيتـى هبڻِي کي تـمبيْ ّيْ ُْ
_ اتي هْرْػ ثٌيبػي مِْلتي رْ ربئقّ ّٺڻ هخبل طْؿ پيئڻ رْ پبڻي ،ڪبڪْكً ،بليْى ،ثزلي ۽ ٻبؿڻ ّغيـٍ ،رڏُي اُْ امڪْل
ڪئوپ طْؿ امتؼوبل ٿيْ تَ ڇب اُي مِْلتْى اتي تـميل هبڻِي ال ِء ڪبفي ٌُيْى ۽ ڇب هنتمجل ۾ ريڪڏُي اًکي ڪوپ طْؿ ڪتت
آڻزي ٿْ تَ ڇب اُي گِـثل هبڻِي ال ِء ڪبفي ًُْؼيْى
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_ ريڪي هبڻِْ اتي تـميل ُئب اًِي کي ڪِڙيْى هيڪالتْى پيو آئيْى
_ اُْ هؼلْم ڪـڻ تَ ڪئوپ رْ اًتظبم ڪيئي ُاليْ ّيْ ۽ اتي ڪِڙيْى اهؼاػي مـگـهيْى مـاًزبم ڏًيْى ّيْى
_ امڪْلي ۾ هْرْػ ثٌيبػي مِْلتي ۾ ڪِڙي ثِتـي آڻي مگِزي ٿي
_ ػوبؿت ري ڍاًچي ۾ ضـّؿي ؿػّثؼل ڪـڻ ال ِء مفبؿىْى ڏيڻ

 3.1تزقيي ّاؿى ضلؼي ۾ هضفْظ امڪْلي ري فِـمت)Safer Schools in the target districts (Basic Facts
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 3.2امڪْلي ػوبؿتْى ثي گِـ هبڻِي ال ِء ڪئوپ طْؿ ڪيئي ڪتت آًؼيْى ّيٌؼيْى آُي
How Government Schools Serve as IDP Camps

هضتـم مزبػ اصوؼ امنٽٌٽ ڪئوپ اًچبؿد گْؿًويٌٽ هبڊل
امڪْل ليَ ري هطبثك“،اُن ىي ِء اُب آُي تَ ريڪي ٻْڏ
مٽيل ثي گِـ هبڻِْ ُي امڪْل ۾ آيب ػؿاٍل اًِي کي
ڪبڪْك امتؼوبل ڪـڻ ري مڌ ئي ًَ ُئي .اُْئي مجت
آُي رْ اڪخـ ڪبڪْك عـاة ٿي ّيب .اًِي ڪالك
ؿّهي رب ڪلف ڀڃي ڪـميي ۽ ٽيجلي کي ٻبؿڻ طْؿ
امتؼوبل ڪـي ڇڏيْ .ثلت ۽ پٌکب چّْيِ ڪالڪ ٻبؿي ۽
ُالئي ڇڏيٌؼا ُئب رٌِي مجت اًِي هبى ڪيتـائي عـاة ٿي
ّيب ۽ ثؼؼ ۾ ڳبٽي ٽْڙ ثزلي َء رب ثل آيب .هبڻِْ پبڻ مبى گڏ
چْپبيْ هبل پڻ ّٺي آيب ُئب ري ّڻ ٽڻ کبئي چٽ ڪـي
ڇڏيب .ڪئوپ ري پِـييي ُڪ اڌ ُفتي تبئيي ڪزِ تٌظيوي
هؼيبؿي کبڌّ ّؿُبئيْ پـ ثؼؼ ۾ مـڪبؿ طـفبى ّؿُبئيل
کبڌّ هبڻِي کي ڪًَْ ّڻيْ .هيًْنپل ّاؿى پبڻي َء ري
ُْػي (ٽبًڪي) لڳبئي پـ پبڻي هبڻِي ري ضـّؿت هطبثك
ًَ ُْ.
امڪْل ري اًظبم ڪبؿي َء رْى ڪبهيٽيْى
مڀٌي امڪْلي ۾ امڪْل ري اًتظبم ڪبؿي َء رْى
ڪبهيٽيْى تَ هْرْػ آُي پـ اًِي رْ ڪـػاؿ فمظ ٍْثبئي
مـڪبؿ کبى هلٌؼڙ فٌڊف کي عـچ ڪـڻ کبى مْا ِء ڪزِ
25ثَ ًَ آُي .ڪبهيٽيي رب اڳْاڻ ڳْٺ رب احـ ؿمْط ّاؿا فـػ
آُي ۽ ػبم هبڻِي کي عجـ ثَ ًَ آُي تَ اُي ڪبهيٽيي رب
ؿڪي آُي (مْا ِء امتبػى ري).

ُي تزقيي ري هيك ػّؿاى هؼلْم ٿيْ تَ رڏُي ثَ ڪب آفت
ايٌؼي آُي يب ٌُگبهي ٍْؿتضبل پيؼا ٿيٌؼي آُي ۽ ٍْثبئي
صڪْهت يب ضلؼي اًتظبهيب هتبحـ ٿيل ضلؼي کي آفتقػٍ ُئڻ
رْ اػالى ڪٌؼي آُي ۽ ريڪڏُي هبڻِي ري لڏپالڻ ۽ ثي گِـ
ٿيڻ رْ اًؼييْ ًُْؼّ آُي تَ ڊي مي يب ڊي مي اّ آفيل
ضلؼي مطش تي تؼلين ۽ عْاًؼگي ري ػولؼاؿى کي ُؼايتْى
ربؿي ڪٌؼي آُي ۽ هْٽ ۾ اُي امڪْلي ري مپـّائيقؿى
کي ۽ اُي امڪْلي ري ُيڊهبمتـى يب ُيڊ هبمتـيبڻيي کي تَ
امڪْلي ري ػوبؿتي کي آفت مٽيل هبڻِي ال ِء کْليْ ّڃي
(اُڙا امڪْل ريڪي اى آفت کبى هتبحـ ًَ ٿيب ُزي ۽ اڳيبى
هتبحـ ٿيڻ رْ عطـّ ثَ ًَ ُزي) ۽ تينتبئيي کليل ؿُي
رينتبئيي ٌُگبهي ٍْؿتضبل عتن ًٿي ٿئي ۽ مـڪبؿ اػالى
ڪـي تَ ُبڻ امڪْلي ري ػوبؿتي کي عبلي ڪـائيْ ّڃي ۽
ري هبڻِْ ػوبؿتْى عبلي ًَ ڪي تَ طبلت ري فّؿ تَ عبلي
ڪـايْى ّڃي.
اُْ پڻ هؼلْم ٿيْ تَ اُڙى امڪْلي ۾ اڳْاٽ تيبؿي َء رْ ڪْ
ًظبم ًَ ُْ ۽ امڪْل اًتظبهيَ ۽ امڪْل ري اًتظبم ڪبؿي َء
ري ڪبهيٽيي ۾ ڪئوپ هئٌيزويٌٽ رب گـ هْرْػ ًَ آُي.
امڪْلي ۾ ٌُگبهي صبلتي کي هٌِي ڏيڻ ۽ ڪئوپ ري اًتظبم
ُالئڻ رب هٌَْثب هْرْػ ًَ ُئب .امڪْل اًتظبهيَ ػوبؿتي رب

ڪزِ صَب کْلي ڇڏيب رتي آفت مٽيل هبڻِْ هٌٌِزي مبهبى ۽ هبل مب گڏ اچي ّيٺب .امڪْل اًتظبهيَ اًِي ري ػاعال ۽ اهؼاػي
مـگـهيي ال ِء ٻيْ ڪزِ ثَ ًَ ڪيْ (مْا ِء ليَ ۽ هظفـڳڙُ ري رتي امڪْل اًتظبهيب پٌٌِزْ ػولْ همـؿ ڪيْ ري ًَ فمظ آفت مٽيل
هبڻِي ري ػاعال ڪئي پـ هغتلف الڳبپيل اػاؿى مبى لِ ّچڙ ۾ پڻ آيب تَ ريئي هبڻِي ري رْڳي مبؿمٌڀبل لٿي ّڃي).
ڪٌِي مـڪبؿي امڪْل کي ڪئوپ طْؿ ڪتت آڻڻ ري اػالى ڪـڻ کبى پِـيي اى امڪْل ري هـهت ۽ ثٌيبػي مِْلتي کي ٺيڪ
۽ امتؼوبل الئك ثٌبئڻ ال ِء ڪب تيبؿي ًَ ڪئي ّيٌؼي آُي.
Recommendations
 3.3مفبؿىْى
_ اُي مـڪبؿي امڪْل ريڪي ڪئوپ طْؿ ڪتت آڻڻب آُي اًِي رْ ؽڪـ ضلؼي ري آفتي يب ٌُگبهي صبلتي کي هٌِي ڏيڻ ري
هٌَْثي ۾ ُئڻ گِـري (پٌزبة ۾ اُڙى امڪْلي رْ ؽڪـ ٻْڏ کي هٌِي ڏيڻ ّاؿى هٌَْثي ۾ ڏًل آُي) .ڪٌِي ثَ اُڙي هٌَْثي
ٺبُڻ ّلت امڪْلي ري اًتظبهيَ مبى ٍالس هيْؿّ ضـّؿ ڪـڻ گِـري تَ ريئي ڪئوپ ري تيبؿي َء ال ِء ۽ ڪئوپ ػّؿاى گِـثل
ضـّؿتي ۽ ّميلي ري پِـيبى کبى ئي مڌ ُزي ( ّڌيڪ مفبىي ال ِء ثِتـ آُي تَ اًِي ضلؼي ري اُڙى هٌَْثي رْ ڇيؼ ڪيْ ّڃي).
_ُـ امڪْل رْ ڪئوپ ري اًتظبم ُالئڻ رْ هٌَْثْ ُئڻ گِـري رٌِي ۾ امڪْل ري اًتظبهيَ مويت مڀٌي الڳبپيل ڌؿيي رْ
ڪـػاؿ ۽ ؽهيؼاؿيْى ّاضغ ًوًْي ڏًل ُئڻ گِـري ًَ .فمظ اُْ پـ گِـثل ّميلي ۽ مـگـهيي رْ پڻ ؽڪـ ُئڻ گِـري .اى ۾ اُْ پڻ
ؽڪـ ُئڻ گِـري تَ امڪْل ۾ ڪيتـي رڳِ ڪئوپ ال ِء هْرْػ آُي ۽ اتي ڪيتـى هبڻِي کي تـمبئي مگِزي ٿْ( .هٌَْثي تي
ضلؼي اًتظبهيب مويت مڀٌي الڳبپيل ڌؿيي ري ؿضبهٌؼي ُئڻ ضـّؿي آُي).
_ ٌُگبهي ڪْىيي ري هٌَْثي کي ريئي رْ تيئي ػول ۾ آڻڻ ري ضـّؿت آُي .پٺيي تزـثي هبى مڌ هلي ٿي تَ هٌَْثي ري
هٌبمت پيـّي ًَ ُئڻ ڪـي هبڻِي ري هيڪالتي کي گِٽبئڻ ثؼؿاى اًِي ۾ ّاڌاؿّ ايٌؼّ آُي.
_ فًؼگي َء رْى ثٌيبػي ضـّؿتْى ريئي پبڻي ،ڪبڪْك ،ؿڌ پچب َء ۽ ثزلي ّغيـٍ رْ اُتوبم پِـيي کبى ُئڻ گِـري ۽ اُي ريتـى
هبڻِي کي تـمبئڻْ آُي اًِي ال ِء ڪبفي ُئڻ گِـري.
_ ڪئوپ ۾ ًَ فمظ اًنبًي ري ضـّؿتي رْ عيبل ؿکڻ گِـري پـ اًِي مبى گڏ ايٌؼڙ هبل هتب ُء رْ ضـّؿتْى پڻ هينـ ُئڻ گِـري.

 3.4ثي گِـ ٿيل هبڻِي ڪِڙيْى هيڪالتْى مٺيْى

Challenges faced by IDPs

اقڪْل خْ ڪْڊ الف
ايـاضي
ُي اقڪْل ۾ ڪل  011( 03فؽظ) ڪٽٌت ۽ چْپبئي هبل قويت لڳ ڀڳ ٽي هِيٌي تبئيي تؽقيل ُئب .اقڪْل خي عوبؼت ُيٺبئيي
خڳِ تي ٺِيل آُي خٌِي قجت اى خْ پْؼّ هيعاى پبڻي َء ۾ ٻڏل ُْ .اقڪْل ۾ قت ؼّم هْخْظ آُي خي هبى اقڪْل اًتظبهيب ٽي ؼّم
هبڻِي ال ِء کْليب .ٽٌِي ؼّهي ۾  011هبڻِي کي تؽقبئڻ خي خڳِ ًَ ُئي .اقڪْل خي ڪل تعويؽ ُيٺ آيل ايؽاضي  270چْؼـ
هيٽؽ آُي خٌِي خْ هطلت تَ اتي ّڌ ۾ ّڌ  52فؽظ تؽقبئي قگِدي ٿب (خيڪڏُي اقڪْل خي قڄي ايؽاضي ڪتت آًعي ّڃي تَ).
تعويؽ ٿيل ۽ غيؽ تعويؽ نعٍ پٽ کي هالئجْ تَ ڪل ايؽاضي ُڪ ايڪڙ خي ثؽاثؽ ٿيٌعيُ .ي ثبة خي آضؽ ۾ ڏًل فٌي قفبؼني تي عول
ڪؽڻ قبى ُي اقڪْل ۾  711فؽظى خي تؽقڻ کي يقيٌي ثڻبئي قگِدي ٿْ.
پبڻي
ٽيِي فْٽي خي گِؽائي تي ُڪ ًلڪْ لڳل آُي خٌِي خْ پبئيپ  611فْٽ پؽي کبى ڇڪي اقڪْل خي عوبؼت تبئيي آًعّ ّيْ آُي.
ُي کي ليڊ پبئيپ ًلڪْ چيْ ّيٌعّ آُي ۽ اتي اقتعوبل ڪيْ ّيٌعّ آُي ختي خؽ خْ پبڻي ڪڙّ ُدي (يعٌي اقڪْل ۾ خؽ خْ پبڻي
ڪڙّ آُي تَ ختي هٺْ آُي اتبى کبى پبئيپ غؼيعي اقڪْل تبئيي کڻي اچدي)ً .لڪي خْ ثْؼ آثپبني َء ال ِء ٌُّعڙ ّاٽؽ خي ڀؽقبى
آُي خٌِي خْ هطلت تَ ًلڪْ ّاٽؽ خْ ؾهيي ۾ خػة ٿيل پبڻي ڏئي ٿْ خيڪْ گِڻي ڀبڱي پيئڻ الئق ًَ ًُْعّ .ٻْڏ ظّؼاى اُْ ًلڪْ
پڻ پبڻي َء ۾ ٻڏل ُْ تٌِڪؽي اقڪْل ۾ تؽقيل هبڻِي ٻْڏ خْ پبڻي پيئڻ ۽ ٻيي ضؽّؼتي ال ِء ڪتت آًعّ.
ڪبڪْك ۽ ًبليْى اقڪْل ۾ ٻَ ڪبڪْـ هْخْظ ُئب پؽ ٻڏل ُئڻ ڪؽي اقتعوبل ٿي ًَ قگِيب .اًِي خي اڃب تبئيي هؽهت ًَ ٿي آُي خٌِي خْ هطلت
تَ ُبڻ اقڪْل خي اقتبظى ۽ ٻبؼى ال ِء ثَ ڪبڪْـ خي قِْلت هْخْظ ًَ آُي .اتي تؽقيل عْؼتْى ۽ ٻبؼ پبڻي َء ۾ ّيِي پٌٌِدي
زبخت پْؼي ڪٌعا ُئب ۽ هؽظ ٻبُؽ ڪب خڳِ ڳْلِيٌعا ُئب.
کبڌعْؿاڪ
پِؽيبى ڪدِ ڏيٌِي اقڪْل خي آـ پبـ خي هبڻِي ۽ پْ ِء ڪدِ تٌظيوي ؼڌل کبڌّ فؽاُن ڪيْ خيڪْ اقفيؽ هعيبؼ هطبثق ًَ ُْ.
کبڌ عْؿاڪ
ڪب ثَ ًَ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع
تسفع قبى الڳبپيل ڪْ ّاقعْ پيم ًَ آيْ
ٍضت
صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى
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ؿڌپچب ُء
ػاعال
پـػّ

ڀڳل ٽٽل ۽ قبلن فؽًيچؽ ٻبؼڻ طْؼ ڪتت آًعّ ّيْ
تؽقيل هبڻِي کي ڪٌِي ثَ ڪتبة ۾ ظاضل ًَ ڪيْ ّيْ
تؽقيل هبڻِْ هطتلف ڳْٺي کبى آيل ُئب تٌِي ڪؽي پؽظي خْ هكئلْ ُْ

اقڪْل خْ ڪْڊ
ايـاضي
پبڻي
ڪبڪْك ۽ ًبليْى

ة
ُي اقڪْل ۾ ڪل پٌح ؼّم آُي خيڪي ڪئوپ طْؼ اقتعوبل ڪيب ّيب ۽ خي ۾ ّيِ ڪٽٌت تؽقبيب ّيب ُئب .اى خي ڪل ايؽاضي 226
چْؼـ هيٽؽ آُي ختي اقفيؽ هعيبؼ هْخت فقط ڏُ ضبًعاى تؽقبئي قگِدي ٿب .اقڪْل خي اًعؼ هيعاى تي ٻْڏ خْ پبڻي ثيٺل ُْ
تٌٌِڪؽي اُْ اقتعوبل ۾ اچي ًَ قگِيْ.
پبڻي َء خي ڪب قِْلت هْخْظ ًَ ُئي .هبڻِْ ڀؽ ّاؼى ڳْٺي هبى پبڻي ڀؽي ايٌعا ُئب خيڪي ٻڏا ًَ ُئب ۽ ختي ًلڪب هْخْظ ُئب.
اقڪْل ۾ ٻَ ڪبڪْـ هْخْظ ُئب پؽ اقڪْل اًتظبهيَ اُْ قْچي ثٌع ڪؽي ڇڏيب تَ هبڻِْ اًِي کي ضؽاة ڪؽي ڇڏيٌعا .اتي تؽقيل
عْؼتْى ۽ ٻبؼ پبڻي َء ۾ ّيِي پٌٌِدي زبخت پْؼي ڪٌعا ُئب ۽ هؽظ ٻبُؽ ڪب خڳِ ڳْلِيٌعا ُئب.
هبڻِْ اتي ُڪ هِيٌي ال ِء تؽقيب ۽ آـ پبـ خي هبڻِي ؼڌل کبڌّ فؽاُن ڪيْ خيڪْ اقفيؽ هعيبؼ هطبثق ًَ ُْ.
ڪب ثَ ًَ

کبڌ عْؿاڪ
کبڌ عْؿاڪ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع
ٍضت
ؿڌ پچب ُء
ػاعال
پـػّ

تسفع قبى الڳبپيل ڪْ ّاقعْ پيم ًَ آيْ
صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى
ڪب ثَ ًَ
تؽقيل هبڻِي کي ڪٌِي ثَ ڪتبة ۾ ظاضل ًَ ڪيْ ّيْ
تؽقيل هبڻِْ هطتلف ڳْٺي کبى آيل ُئب تٌِي ڪؽي پؽظي خْ هكئلْ ُْ

اقڪْل خْ ڪْڊ

ت

ايـاضي

ُي اقڪْل ۾ ڪل ٻَ ؼّم آُي خيڪي ڪئوپ طْؼ اقتعوبل ڪيب ّيب ۽ خي ۾ ڏُ ڪٽٌت تؽقبيب ّيب ُئب .اُي ُڪ هِيٌي ال ِء اتي
تؽقيل ُئب ۽ ثعع ۾ ڪٌِي ٻئي هسفْظ ٌُڌ ُليب ّيب .اى خي ڪل ايؽاضي  76چْؼـ هيٽؽ آُي ختي اقفيؽ هعيبؼ هْخت فقط ٻَ ضبًعاى
تؽقبئي قگِدي ٿب.

پبڻي

پبڻي َء خي ڪب قِْلت هْخْظ ًَ ُئي .هبڻِْ ڪٿبى پبڻي آڻيٌعا ُئب قڌ ًَ پئدي قگِي

ڪبڪْك ۽ ًبليْى

ڪبڪْـ خي ڪب قِْلت هْخْظ ًَ ُئي( .هْخْظ ڪبڪْـ ڪتت آڻڻ خْڳْ ًَ ُْ) ،.تٌِڪؽي هبڻِْ اقڪْل کبى ٻبُؽ ڪٿي
پٌٌِدي زبخت پْؼي ڪٌعا ُئب.

کبڌ عْؿاڪ

ڪڏُي ڪڏُي قؽڪبؼ يب تٌظيوي طؽفبى کبڌّ هلٌعّ ُْ پؽ پْؼّ ًَ پًْعّ ُْ خٌِي قجت اُي ُي اقڪْل ڇڏي ڪٌِي ٻئي پبقي ُليب
ّيب

کبڌ عْؿاڪ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع

ڪب ثَ ًَ
اقڪْل خي قؽزعي ڀت ًَ آُي تٌٌِڪؽي ٿي قگِي ٿْ هبڻِي کي تسفع خْ هكئلْ ُدي.

ٍضت

صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى

ؿڌ پچب ُء
ػاعال

ڪب ثَ ًَ
تؽقيل هبڻِي کي ڪٌِي ثَ ڪتبة ۾ ظاضل ًَ ڪيْ ّيْ

پـػّ

تؽقيل هبڻِْ هطتلف ڳْٺي کبى آيل ُئب تٌِي ڪؽي پؽظي خْ هكئلْ ٿي قگِي ٿْ پؽ قڌ ًَ پئدي قگِي
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اقڪْل خْ ڪْڊ
ايـاضي
پبڻي
ڪبڪْك ۽ ًبليْى
کبڌ عْؿاڪ
کبڌ عْؿاڪ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع
ٍضت
ؿڌ پچب ُء
ػاعال
پـػّ
اقڪْل خْ
ڪْڊ
ايـاضي

ث
ُي اقڪْل ۾ ڪل ٻَ ؼّم آُي خيڪي ڪئوپ طْؼ اقتعوبل ڪيب ّيب ۽ خي ۾ اٺ ڪٽٌت تؽقبيب ّيب ُئب .اُي ُڪ ُفتي ال ِء اتي
تؽقيل ُئب ۽ ثعع ۾ قِْلتي خي اڻبٺ قجت ڪٌِي ٻئي هسفْظ ٌُڌ ُليب ّيب .اى خي ڪل ايؽاضي  76چْؼـ هيٽؽ آُي ختي اقفيؽ هعيبؼ
هْخت فقط ٻَ ضبًعاى تؽقبئي قگِدي ٿب.
پبڻي َء خي ڪب قِْلت هْخْظ ًَ ُئي .هبڻِْ ڪٿبى پبڻي آڻيٌعا ُئب قڌ ًَ پئدي قگِي
ڪبڪْـ خي ڪب قِْلت هْخْظ ًَ ُئي( .هْخْظ ڪبڪْـ ڪتت آڻڻ خْڳْ ًَ ُْ ۽ پبڻي َء ۾ ٻڏل ُْ) ،.تٌِڪؽي هبڻِْ اقڪْل
کبى ٻبُؽ ڪٿي پٌٌِدي زبخت پْؼي ڪٌعا ُئب.
ڪڏُي ڪڏُي قؽڪبؼ يب تٌظيوي طؽفبى کبڌّ هلٌعّ ُْ پؽ پْؼّ ًَ پًْعّ ًُْعّ خٌِي قجت اُي ڄبڻبيل اقڪْل ڇڏي ڪٌِي ٻئي
پبقي ُليب ّيب
قڌ ًَ پئدي قگِي
اقڪْل خي قؽزعي ڀت ًَ آُي تٌٌِڪؽي ٿي قگِي ٿْ هبڻِي کي تسفع خْ هكئلْ ُدي.
صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى
ڪب ثَ ًَ
تؽقيل هبڻِي کي ڪٌِي ثَ ڪتبة ۾ ظاضل ًَ ڪيْ ّيْ
قڌ ًَ پئدي قگِي

ج
ُي اقڪْل ۾ ڪل پٌعؼًِي ؼّم آُي .اى خي ايؽاضي  557چْؼـ هيٽؽ آُي .قؽڪبؼ ُي اقڪْل ڪئوپ طْؼ ڪتت آڻڻ خْ اعالى
ڪيْ پؽ ُي خي قؽزعي ڀت ٻْڏ خي پبڻي َء خي قٽ ًَ قٌِعي ڪؽي پئي تٌٌِڪؽي اتي ڪيؽ ثَ ًَ تؽقيْ.

اقڪْل خْ ڪْڊ
ايـاضي

پبڻي
ڪبڪْك ۽ ًبليْى
کبڌ عْؿاڪ
کبڌ عْؿاڪ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع
ٍضت
ؿڌ پچب ُء
ػاعال
پـػّ
اقڪْل خْ ڪْڊ
ايـاضي

پبڻي
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ذ
ُي اقڪْل خي ڪل ايؽاضي  0021چْؼـ هيٽؽ آُي ختي اقفيؽ هعيبؼ هْخت  621فؽظى کي تؽقبئي قگِدي ٿْ .اى ۾ ڏُ ؼّم ،چبؼ
ليجبؼٽؽي ُبلُ ،ڪ الئجؽؼي ۽ ٽي اقٽْؼ ؼّم آُي .اقڪْل ۾ توبم گِڻْ فؽًيچؽ ۽ ٻيْ قبهبى پيل آُي تٌِڪؽي قڄي عوبؼت کي
ڪئوپ طْؼ ڪتت ًَ ٿْ آڻي قگِدي .قبل  2101خي ٻْڏ ظّؼاى اتي ڏُ ڪٽٌت تؽقيل ُئب خي ال ِء خڳِ ڪبفي ُئي.
ڪبفي پبڻي هْخْظ آُي تٌٌِڪؽي هبڻِي کي ڪب تڪليف پيم ًَ آئي
ٻبؼًِي ڪبڪْـ اقتعوبل خْڳي زبلت ۾ هْخْظ آُي تٌٌِڪؽي هبڻِي کي زبخت پْؼي ڪؽڻ ۾ ڪب ڏکيبئي پيم ًَ آئي
هبڻِْ پبڻ قبى غضيؽّ ڪيل ؼاني کڻي آيب ،پبڙيْاؼى ،قؽڪبؼ ۽ تٌظيوي پڻ ؼڌل کبڌّ ڏًْ ۽ ثعع ۾ تٌظيوي ؼاني پڻ ڏًْ.
تٌظيوي ؼڌ پچب ُء خب ٿبًْى ۽ صست صفبئي َء خْ قبهبى ڏًْ خيڪْ هبڻِي خي ضؽّؼت هْخت ُْ
ڪْ ثَ ًَ
صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى
ڀڳل ٽٽل ۽ قبلن فؽًيچؽ ۽ ّڻي خْى ڪبٺيْى ٻبؼڻ طْؼ ڪتت آًعا ّيب
تؽقيل هبڻِي خي ظاضال ڪئي ّئي
هبڻِْ الڳ الڳ ّيٺل ُئب تٌٌِڪؽي پؽظي خْ هكئلْ پيم ًَ آيْ
ش
ُي اقڪْل خي ڪل ايؽاضي  226چْؼـ هيٽؽ آُي ختي اقفيؽ هعيبؼ هْخت  35فؽظى کي تؽقبئي قگِدي ٿْ .اى ۾ چبؼ ؼّم آُي.
 2101خي ٻْڏ ظّؼاى اتي  011فؽظ تؽقيل ُئب خي ال ِء خڳِ ڪبفي ًَ ُئي .ثعع ۾ اًِي کي ؾّؼي َء اتبى اٿبؼي ؼاخٌپْؼ ۾ قبئن ڪئوپ
قٽي هٌتقل ڪيْ ّيْ.
ُڪ ًلڪْ ۽ ُڪ هْٽؽ ُلٌعڙ زبلت ۾ هْخْظ ُئب تٌٌِڪؽي اتي تؽقيل هبڻِي کي پبڻي َء خي کْٽ هسكْـ ًَ ٿي

ڪبڪْك ۽ ًبليْى

ٻَ پبڻي َء ّاؼا ڪبڪْـ ُلٌعڙ زبلت ۾ هْخْظ ُئب خيڪي اقفيؽ خي هعيبؼ هْخت اُڙي ٌُگبهي صْؼتسبل ال ِء ڪبفي ُئب

کبڌ عْؿاڪ
کبڌ عْؿاڪ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع

پِؽيبى ٻَ هِيٌب قؽڪبؼ ؼڌل کبڌّ هِيب ڪيْ ثعع ۾ ضيوي ّاؼي نِؽ هٌتقل ٿي ّيب
تٌظيوي ؼڌ پچب ُء خب ٿبًْى ۽ صست صفبئي َء خْ قبهبى ڏًْ خيڪْ هبڻِي خي ضؽّؼت هْخت ُْ
ڪْ ثَ ًَ

ٍضت
ؿڌ پچب ُء
ػاعال
پـػّ

صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى
ڪب ثَ ًَ ۽ ًَ ّؼي ضؽّؼت ُئي
تؽقيل هبڻِي خي ظاضال ڪئي ّئي
تؽقيل هبڻِْ هطتلف ڳْٺي کبى آيل ُئب تٌِي ڪؽي پؽظي خْ هكئلْ ُْ

اقڪْل خْ ڪْڊ
ايـاضي

ظ
ُي اقڪْل خي ڪل ايؽاضي  057چْؼـ هيٽؽ آُي ختي اقفيؽ هعيبؼ هْخت  71فؽظى کي تؽقبئي قگِدي ٿْ .اى ۾ چبؼ ؼّم آُي.
 2101خي ٻْڏ ظّؼاى اتي  011فؽظ تؽقيل ُئب خي ال ِء خڳِ ڪبفي ًَ ُئي .ثعع ۾ اًِي کي ؾّؼي َء اتبى اٿبؼي ؼاخٌپْؼ ۾ قبئن ڪئوپ
قٽي هٌتقل ڪيْ ّيْ.
ُڪ ًلڪْ ُلٌعڙ زبلت ۾ هْخْظ ُئب تٌٌِڪؽي اتي تؽقيل هبڻِي کي پبڻي َء خي کْٽ هسكْـ ًَ ٿي
ٻَ ڪبڪْـ ُلٌعڙ زبلت ۾ هْخْظ ُئب خيڪي اقفيؽ خي هعيبؼ هْخت اُڙي ٌُگبهي صْؼتسبل ال ِء ڪبفي ُئب

پبڻي
ڪبڪْك ۽ ًبليْى
کبڌ عْؿاڪ
کبڌ عْؿاڪ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع
ٍضت
ؿڌپچب ُء
ػاعال
پـػّ

پِؽيبى ٻَ هِيٌب قؽڪبؼ ؼڌل کبڌّ هِيب ڪيْ ثعع ۾ ضيوي ّاؼي نِؽ هٌتقل ٿي ّيب
تٌظيوي ؼڌ پچب ُء خب ٿبًْ ۽ صست صفبئي َء خْ قبهبى ڏًْ خيڪْ هبڻِي خي ضؽّؼت هْخت ُْ
ڪْ ثَ ًَ
صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى
ڪب ثَ ًَ ۽ ًَ ّؼي ضؽّؼت ُئي
تؽقيل هبڻِي خي ظاضال ڪئي ّئي
تؽقيل هبڻِْ هطتلف ڳْٺي کبى آيل ُئب تٌِي ڪؽي پؽظي خْ هكئلْ ُْ

اقڪْل خْ ڪْڊ
ايـاضي

غ
ُي اقڪْل خي ڪل ايؽاضي  2351چْؼـ هيٽؽ آُي ختي اقفيؽ هعيبؼ هْخت  001ڪٽٌجي کي تؽقبئي قگِدي ٿْ .اى ۾ ٽيِ ؼّم،
چبؼ ليجبؼٽؽيْى ۽ ڏُ آفيكْى آُي .قبل  2101خي ٻْڏ ظّؼاى اتي  079ڪٽٌت تؽقيل ُئب خي ال ِء خڳِ ڪبفي ًَ ُئي تٌٌِڪؽي
ڪدِ هبڻِْ اتي عبؼضي هٌِ اڏي ّيٺب
ٻَ ًلڪب ،پٌح هْٽؽ ۽ ُڪ ُْظي (ٽبًڪي خيڪب هيًْكپل ؼکي ۽ قٌڀبلي) خي خْ پبڻي تؽقيل هبڻِي خي ضؽّؼت هطبثق ُْ

ڪبڪْك ۽ ًبليْى

ّيِ ڪبڪْـ ُلٌعڙ زبلت ۾ هْخْظ ُئب خيڪي اقفيؽ خي هعيبؼ هْخت اُڙي ٌُگبهي صْؼتسبل ال ِء ڪبفي ُئب

کبڌ عْؿاڪ

پِؽيبى ٻَ ُفتب تٌظيوي ؼڌل کبڌّ فؽاُن ڪيْ ۽ ثعع ۾ ڊي قي اّ آفيف ّاؼى خيڪْ ّيِي ڪٽٌجي ال ِء ڪبفي ُْ

کبڌ عْؿاڪ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع

تٌظيوي ؼڌ پچب ُء خب ٿبًْ ۽ صست صفبئي َء خْ قبهبى ڏًْ خيڪْ هبڻِي خي ضؽّؼت هْخت ُْ
ڪْ ثَ ًَ

ٍضت
ؿڌ پچب ُء
ػاعال
پـػّ

صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى
ڪب ثَ ًَ ۽ ًَ ّؼي ضؽّؼت ُئي
تؽقيل هبڻِي خي ظاضال ڪئي ّئي
ڪبفي تعويؽ ٿيل ۽ غيؽ تعويؽ ٿيل ّٿي هْخْظ ُئي تٌِڪؽي پؽظي خْ ڪْ هكئلْ ًَ ُْ

پبڻي
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اقڪْل خْ ڪْڊ
ايـاضي

پبڻي
ڪبڪْك ۽ ًبليْى
کبڌ عْؿاڪ
کبڌ عْؿاڪ
کبًنْا ِء ىيْى
تضفع
ٍضت
ؿڌ پچب ُء
ػاعال
پـػّ

ؼ
ُي اقڪْل خي ڪل ايؽاضي  6511چْؼـ هيٽؽ آُي ختي اقفيؽ هعيبؼ هْخت  071ڪٽٌجي کي تؽقبئي قگِدي ٿْ .اى ۾ ٻبّيِ ؼّم
آُي 2101 .خي ٻْڏ ظّؼاى اتي  21ڪٽٌت تؽقيل ُئب خي ال ِء خڳِ ڪبفي ُئي .اى ۾ ّڌيڪ هبڻِْ تؽقي پئي قگِيب پؽ اقڪْل اًتظبهيَ
تؽقڻ ًَ ڏًب
چبؼ ًلڪب ۽ پٌح هْٽؽ خي خْ پبڻي تؽقيل هبڻِي خي ضؽّؼت هطبثق ُْ
چْڏُي ڪبڪْـ اقتعوبل خْڳي زبلت ۾ هْخْظ ُئب خيڪي اقفيؽ خي هعيبؼ هْخت اُڙي ٌُگبهي صْؼتسبل ال ِء ڪبفي ُئب
پِؽيبى ٻَ ُفتب تٌظيوي ؼڌل کبڌّ فؽاُن ڪيْ ۽ ثعع ۾ ڊي قي اّ آفيف ّاؼى خيڪْ ّيِي ڪٽٌجي ال ِء ڪبفي ُْ
تٌظيوي ؼڌ پچب ُء خب ٿبًْى ۽ صست صفبئي َء خْ قبهبى ڏًْ خيڪْ هبڻِي خي ضؽّؼت هْخت ُْ
ڪْ ثَ ًَ
صست خْى قِْلتْى هْخْظ ًَ ُيْى
ڪب ثَ ًَ ۽ ًَ ّؼي ضؽّؼت ُئي
تؽقيل هبڻِي خي ظاضال ڪئي ّئي
ڪبفي تعويؽ ٿيل ۽ غيؽ تعويؽ ٿيل ّٿي هْخْظ ُئي تٌِڪؽي پؽظي خْ ڪْ هكئلْ ًَ ُْ

Technical Recommendations
 3.5فٌي مفبؿىْى
امڪْلي ري طجؼي هؼبئٌي ،ٻْڏ مٽيل هبڻِي (ريڪي امڪْلي ۾ تـميل ُئب) ري ڏميل تزـثي ،امڪْلي ري اًتظبهيَ ،امڪْلي ري
اًتظبهي ڪبهيٽيي ۽ اًڊك ڪٌنْؿىين ري ؿڪي تٌظيوي مبى ڳبلِ ٻْلِ ۽ ثيي االلْاهي گِـري ري ثٌيبػ تي ُـ امڪْل ري ثٌيبػي
ڍاًچي ۾ ضـّؿي ؿػّثؼل ڪـڻ اًتِبئي ضـّؿي آُيُ .ـ امڪْل ري ڍاًچي ۾ فٌي ؿػّثؼل ُيٺيي رؼّل ۾ ڏًل آُي:

امڪْل
رْ ڪْڊ
الف

مفبؿىْى
مـصؼي ڀت کي ّڌيڪ هضجْط ڪـڻ ال ِء اى ري پبڙ ري ٻٌِي پبمي کبى لُْ ،ؿيت ۽ ميويٌٽ مبى ٻَ فْٽ گِـي ،ٽي
فْٽ اًّچي ۽ ڏيڎ فْٽ ّيڪـي ڀت کڻڻ گِـري
ػوبؿت ري عبلي هيؼاى ۾ ؿّڊ ري مطش تبئيي هٽي َء ري ڀـائي ۽ هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٽي فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري تَ
ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي( .ڀـيل هٽي َء کي ػٻبئي ُيٺ ُّبؿيْ ّڃي رينتبئيي اى هبى
 77.7فيَؼ پْمل مڪي ًَ ّڃي يؼٌي هٽي َء ري ّڌيڪ ّيِڻ ري گٌزبئو ثبلي ًَ ؿُي)
ًيڪبل رْ هٌبمت ًظبم تؼويـ ڪيْ ّڃي تَ ريئي امڪْل ري اصبطي ۾ گڏ ٿيل پبڻي آمبًي َء مبى ٻبُـ ًڪـي ّڃي
ػوبؿت ۾ هبڻِي ري ؿُڻ ري گٌزبئو ّڌائڻ ال ِء کبلي هيؼاى ري ڪزِ صَي ۾ هٽي ڀـي ،هٿي ڪـي ،اى هٿبى مـى
ري فـه ثٌؼي ڪـڻ گِـري
ڍاًچي ري هتبحـ ٿيل صَي (ڀتي ۾ پيل ڏاؿىّ ،يٺل فـه ،ڇت ري اکڙيل ڇٿڙى ۽ پبڙ ري ٿْڻي تبئيي من ۽ ڪلـ) ري
هـهت ڪـڻ گِـري
ًلڪي کي ڪڎي چبؿ فْٽ اًّچي ٿلِي مبى ٻيِـ لڳبئڻ گِـري .ريڪڏُي کليل هيؼاى کي ثَ ڪئوپ طْؿ ڪتت آڻڻْ
آُي تَ پْ ِء امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ًلڪي لڳبئڻ ري ضـّؿت آُي.
ًلڪي رْ ٿلِي ري چْڌاؿي ٻبُـييي ڪٌبؿي تي اڌ فْٽ اڀـيل ثٌؼ مبڻ ًيڪبل رْ پبئيپ ُئڻ گِـري تَ ريئي ٿلِي تي
ُبؿرٌؼڙ پبڻي ثغيـ گپ ڪـڻ ري ٻبُـ ًڪـي ّڃي .ٿلِْ ايتـّ هٿي ُئڻ گِـري رْ اڍائي فْٽ اًّچي ٻْڏ ري
ٍْؿت ۾ ثَ ًلڪي تبئيي آمبًي َء مبى پِچي مگِزي( .هکيَ ػوبؿت کبى ًلڪي تبئيي اڀـيل پٽڙي ٺبُڻ گِـري)
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گِٽ ۾ گِٽ چبؿ امتؼوبل رْڳب ڪبڪْك (ريڪڏُي امڪْل رْ عبلي هيؼاى ثَ ڪئوپ ال ِء امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء
امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ُئڻ گِـري)  5x7 x3ڪؼت فْٽ ري هبپ مبى چبؿ فْٽ ؿّڊ ري مطش کبى هٿي مبڻ
هٌبمت ًيڪبل ٺبُڻ گِـري
ڪبڪْمي ال ِء پبڻي َء رْ هٌبمت ثٌؼّثنت ُئڻ گِـري (ڪبڪْك ري هٿبى ُْػي ٺِي مگِي ٿي رٌِي کي هْٽـ لڳبئي
ڀـي مگِزي ٿْ ڇبڪبڻ تَ اتي ثزلي هْرْػ آُي يب ڪبڪْك ۽ ًلڪي ري ّچ ۾ هٿي کٌيل مـى ري فـه ثٌؼي َء مبى
پٽڙي ٺبُڻ گِـري).
هکيَ ػوبؿت کبى ڪبڪْمي تبئيي پِچڻ آمبى ُئڻ گِـري (اڍائي فْٽ کبى ّڌيڪ اًّچي مـى ري فـه ثٌؼي َء مبى
پٽڙي ٺبُڻ گِـري)
ػْؿتي ال ِء الڳ ڪبڪْك ُئڻ گِـري ۽ اُي اُڙي رڳِ تي ٺِيل ُزي رتي ػْؿتي کي پـػي ۽ تضفظ رْ هنئلْ ًَ
ُزي
ؿڌ پچب ُء ري ال ِء گِٽ ۾ گِٽ ٻَ رڳِيْى ٺبُڻ گِـري (رتي هکيَ ػوبؿت کبى آمبًي َء مبى پِچي مگِزي ،گِٽ ۾ گِٽ
چبؿ فْٽ فهيي کبى هٿي ۽ هيٌِي ،اك ۽ مـػي َء کبى هضفْظ)
هکيَ ػوبؿت کبى هکيَ ػؿّافي تبئيي اڀـيل پٽڙي ٺبُڻ گِـري ڇبڪبڻ تَ هيٌِي ػّؿاى ڪچي پٽ تي گپ ٿي ّيٌؼي
هٿيي مفبؿىي هطبثك ػوبؿتي ۾ ؿػّثؼل ڪـڻ ّلت امفيـ ۽ ٻيي ثيي االلْاهي هؼيبؿى کي ضـّؿ اڳيبى ؿکڻ گِـري
ة

ػوبؿت ري عبلي هيؼاى ۾ ڏيڎ فْٽ هٽي َء ري ڀـائي (ڀـيل هٽي َء کي ػٻبئي ُيٺ ُّبؿيْ ّڃي رينتبئيي اى هبى 77.7
فيَؼ پْمل مڪي ًَ ّڃي يؼٌي هٽي َء ري ّڌيڪ ّيِڻ ري گٌزبئو ثبلي ًَ ؿُي)
هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ڏيڎ فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي ۽
هکيَ ػوبؿت کبى هکيَ ػؿّافي تبئيي ٻَ فْٽ اڀـيل پٽڙي ٺبُڻ گِـري ڇبڪبڻ تَ هيٌِي ػّؿاى ڪچي پٽ تي گپ ٿي
ّيٌؼي ۽ ػؿّافي کبى ػوبؿت تبئيي پِچڻ هوڪي ًَ ًُْؼّ آُي.
رـ ري پبڻي َء ري ليجبؿٽـي چڪبك ڪـائڻ گِـري (پيئڻ ۽ ؿڌ پچب ُء ري امتؼوبل الئك آُي يب ًَ) .ريڪڏُي ّاپـائڻ
الئك ًَ آُي تَ پْ ِء ڌّئڻ ڪـڻ ال ِء ڪتت آڻي مگِزي ٿْ
ڳْٺبڻي هطبثك پٌؼؿًِي مئْ فْٽ پـي هٺْ پبڻي هْرْػ آُي رٌِي ري پڻ چڪبك ٿيڻ گِـري ۽ ريڪڏُي پبڻي ّاپـائڻ
رْڳْ آُي تَ پْ ِء ليڊ پبئيپ ؽؿيؼي امڪْل تبئيي کڻي اچي مگِزي ٿْ
ؿڌ پچب ُء ري ال ِء گِٽ ۾ گِٽ ُڪ رڳِ ٺبُڻ گِـري (رتي هکيَ ػوبؿت کبى آمبًي َء مبى پِچي مگِزي ،گِٽ ۾ گِٽ
ٽي فْٽ فهيي کبى هٿي ۽ هيٌِي ،اك ۽ مـػي َء کبى هضفْظ ُزي)  .ريڪڏُي عبلي هيؼاى ثَ ڪئوپ ال ِء ڪتت آڻڻْ آُي
تَ پْ ِء تؼؼاػ امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌًؼّ.

ت

مـصؼي ڀت لْهي ۽ ثيي االلْاهي تؼويـاتي ضبثطي هْرت ٺبُڻ گِـري (ٽي مئْ فْٽ ڊگِي ،ڏيڎ فْٽ ّيڪـي ۽ مت
فْٽ اًّچي) .اى ري تؼويـ ال ِء ُي ؿپْؿٽ ري ثبة ڇِيي ۾ ڏًل مفبؿىي کي پڻ ًظـ ۾ ؿکيْ ّڃي
مـصؼي ڀت کي ّڌيڪ هظجْط ڪـڻ ال ِء اى ري پبڙ ري ٻٌِي پبمي کبى لُْ ،ؿيت ۽ ميويٌٽ مبى ٻَ فْٽ گِـي ،ٽي
فْٽ اًّچي ۽ ڏيڎ فْٽ ّيڪـي ڀت کڻڻ گِـري
ػوبؿت ري عبلي هيؼاى ۾ ػوبؿت ري ٿْڻي تبئيي هٽي َء ري ڀـائي ۽ هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٽي فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري
(امڪْل ؿّڊ کبى چبؿ فْٽ ُيٺ ٺِيل آُي) تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي( .ڀـيل
هٽي َء کي ػٻبئي ُيٺ ُّبؿيْ ّڃي رينتبئيي اى هبى  77.7فيَؼ پْمل مڪي ًَ ّڃي يؼٌي هٽي َء ري ّڌيڪ ّيِڻ ري
گٌزبئو ثبلي ًَ ؿُي)
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گِٽ ۾ گِٽ چبؿ پبڻي َء ّاؿا ڪبڪْك (ريڪڏُي امڪْل رْ عبلي هيؼاى ثَ ڪئوپ ال ِء امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء
امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ُئڻ گِـري)  5x5x7ڪؼت فْٽ ري هبپ مبى ٻَ فْٽ ؿّڊ ري مطش کبى هٿي مبڻ هٌبمت
ًيڪبل ٺبُڻ گِـريُ .ـ ڪبڪْك مبى ٻَ گڏيل چـيْى ُئڻ گِـري
ڪبڪْمي ال ِء پبڻي َء رْ هٌبمت ثٌؼّثنت ُئڻ گِـري .ڪبڪْك ۽ ًلڪي ري ّچ ۾ هٿي کٌيل مـى ري فـه ثٌؼي َء
مبى پٽڙي ٺبُڻ گِـري).
هکيَ ػوبؿت کبى ڪبڪْمي تبئيي پِچڻ آمبى ُئڻ گِـري (اڍائي فْٽ کبى ّڌيڪ اًّچي مـى ري فـه ثٌؼي َء مبى
پٽڙي ٺبُڻ گِـري)
ػْؿتي ال ِء الڳ ڪبڪْك ُئڻ گِـري ۽ اُي اُڙي رڳِ تي ٺِيل ُزي رتي ػْؿتي کي پـػي ۽ تضفظ رْ هنئلْ ًَ
ُزي
ڳْٺبڻي هطبثك ٻَ ُقاؿ فْٽ پـي هٺْ پبڻي هْرْػ آُي رٌِي ري چڪبك ٿيڻ گِـري ۽ ريڪڏُي پبڻي ّاپـائڻ رْڳْ
آُي تَ پْ ِء ليڊ پبئيپ ؽؿيؼي امڪْل تبئيي کڻي اچي مگِزي ٿْ
امڪْل پڪي ؿمتي کبى ٻَ مئْ فْٽ پـي آُي .هيٌِي ػّؿاى ؿمتي تي گپ ٿي ّيٌؼي آُي رٌِي مجت امتبػ ۽ ٻبؿ
امڪْل تبئيي پِچي ًَ مگٌِؼا آُي .امڪْل کي مـى ري اڀـيل پٽڙي َء ؽؿيؼي پڪي ؿمتي مبى هالئڻ گِـري
ث
د

امڪْل ڇِي ايڪڙى تي پکڙيل آُي رٌٌِزي  253چْؿك هيٽـى تي ػوبؿت اڏيل آُي ۽ ثبلي عبلي هيؼاى آُي رٌِي تي
آفت مٽيل هبڻِي ال ِء عيوي رْ ىِـ اڏي مگِزي ٿْ.
مـصؼي ڀت  1212ري ٻْڏ ػّؿاى ڊُي پئي رٌِي کي ٻيِـ ٺبُيْ ّيْ آُي پـ اى ۾ ڪزِ فٌي عبهيْى آُي (ڀت ۾ ُـ ڏُي
فْٽي تي پبيْ ُئڻ گِـري ريڪْ ًَ ڏًْ ّيْ آُي) .اى کي ّڌيڪ هظجْط ڪـڻ ال ِء اى ري پبڙ ري ٻٌِي پبمي کبى لُْ،
ؿيت ۽ ميويٌٽ مبى ٻَ فْٽ گِـي ،ٽي فْٽ اًّچي ۽ ڏيڎ فْٽ ّيڪـي ڀت کڻڻ گِـري
ػوبؿت ري عبلي هيؼاى ۾ ػوبؿت ري ٿْڻي تبئيي هٽي َء ري ڀـائي ۽ هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٽي فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري تَ
ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي( .ڀـيل هٽي َء کي ػٻبئي ُيٺ ُّبؿيْ ّڃي رينتبئيي اى هبى
 77.7فيَؼ پْمل مڪي ًَ ّڃي يؼٌي هٽي َء ري ّڌيڪ ّيِڻ ري گٌزبئو ثبلي ًَ ؿُي) .توبم هِبًگْ ٿيٌؼّ ڇبڪبڻ تَ
هيؼاى مبڍا پٌذ ايڪڙ آُي.
گِٽ ۾ گِٽ ڏُ پبڻي َء ّاؿا ڪبڪْك (ريڪڏُي امڪْل رْ عبلي هيؼاى ثَ ڪئوپ ال ِء امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء
امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ُئڻ گِـري)  5x5x7ڪؼت فْٽ ري هبپ مبى ٻَ فْٽ ؿّڊ ري مطش کبى هٿي مبڻ هٌبمت
ًيڪبل ٺبُڻ گِـريُ .ـ ڪبڪْك مبى ٻَ گڏيل چـيْى ُئڻ گِـري
ڪبڪْمي ال ِء پبڻي َء رْ هٌبمت ثٌؼّثنت ُئڻ گِـري .ڪبڪْك ۽ ًلڪي ري ّچ ۾ هٿي کٌيل مـى ري فـه ثٌؼي َء
مبى پٽڙي ٺبُڻ گِـري).
هکيَ ػوبؿت کبى ڪبڪْمي تبئيي پِچڻ آمبى ُئڻ گِـري (اڍائي فْٽ کبى ّڌيڪ اًّچي مـى ري فـه ثٌؼي َء مبى
پٽڙي ٺبُڻ گِـري)
ػْؿتي ال ِء الڳ ڪبڪْك ُئڻ گِـري ۽ اُي اُڙي رڳِ تي ٺِيل ُزي رتي ػْؿتي کي پـػي ۽ تضفظ رْ هنئلْ ًَ
ُزي
پبڻي َء ري ُْػي ريڪڏُي هوڪي آُي ،ٻئي ٍْؿت ۾ ٽي ًلڪب ري کبى هکيَ ػوبؿت ۽ ڪبڪْمي تبئيي پِچڻ آمبى
ُزي
هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٻَ فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي
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ريڪڏُي عبلي هيؼاى ثَ امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ڪبڪْمي ۽ پبڻي َء ري ضـّؿت پًْؼي
امفيـ هؼيبؿ هْرت هْرْػ ػوبؿت ۾  122هباڻِْ تـمبئي مگِزي ٿب
س

امڪْل  4.53ايڪڙى تي پکڙيل آُي رٌٌِزي  1112چْؿك هيٽـى تي ػوبؿت اڏيل آُي ۽ ثبلي عبلي هيؼاى آُي رٌِي
تي  2122آفت مٽيل هبڻِي ال ِء عيوي رْ ىِـ اڏي مگِزي ٿْ.
مـصؼي ڀت کي ّڌيڪ هظجْط ڪـڻ ال ِء اى ري پبڙ ري ٻٌِي پبمي کبى لُْ ،ؿيت ۽ ميويٌٽ مبى ٻَ فْٽ گِـي ،ٽي
فْٽ اًّچي ۽ ڏيڎ فْٽ ّيڪـي ڀت کڻڻ گِـري
ػوبؿت ري عبلي هيؼاى ۾ ػوبؿت ري ٿْڻي تبئيي هٽي َء ري ڀـائي ۽ هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٽي فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري
(امڪْل ؿّڊ کبى چبؿ فْٽ ُيٺ ٺِيل آُي) تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي( .ڀـيل
هٽي َء کي ػٻبئي ُيٺ ُّبؿيْ ّڃي رينتبئيي اى هبى  77.7فيَؼ پْمل ُمڪي ًَ ّڃي يؼٌي هٽي َء ري ّڌيڪ ّيِڻ ري
گٌزبئو ثبلي ًَ ؿُي)
گِٽ ۾ گِٽ چْڏًِي پبڻي َء ّاؿا ڪبڪْك (ريڪڏُي امڪْل رْ عبلي هيؼاى ثَ ڪئوپ ال ِء امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ
پْ ِء امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ُئڻ گِـري)  5x5x7ڪؼت فْٽ ري هبپ مبى ٻَ فْٽ ؿّڊ ري مطش کبى هٿي مبڻ
هٌبمت ًيڪبل ٺبُڻ گِـريُ .ـ ڪبڪْك مبى ٻَ گڏيل چـيْى ُئڻ گِـري
ڪبڪْمي ال ِء پبڻي َء رْ هٌبمت ثٌؼّثنت ُئڻ گِـري .ڪبڪْك ۽ ًلڪي ري ّچ ۾ هٿي کٌيل مـى ري فـه ثٌؼي َء
مبى پٽڙي ٺبُڻ گِـري).
هکيَ ػوبؿت کبى ڪبڪْمي تبئيي پِچڻ آمبى ُئڻ گِـري (اڍائي فْٽ کبى ّڌيڪ اًّچي مـى ري فـه ثٌؼي َء مبى
پٽڙي ٺبُڻ گِـري)
ػْؿتي ال ِء الڳ ڪبڪْك ُئڻ گِـري ۽ اُي اُڙي رڳِ تي ٺِيل ُزي رتي ػْؿتي کي پـػي ۽ تضفظ رْ هنئلْ ًَ
ُزي
ًلڪب ُبڻْڪي رڳِ تبى ڪڎي اُڙي ٌُڌ لڳبيب ّڃي ري کبى هکيَ ػوبؿت ۽ ڪبڪْمي تبئيي پِچڻ آمبى ُزي
هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٻَ فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي
ريڪڏُي عبلي هيؼاى ثَ امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ڪبڪْمي ۽ پبڻي َء ري ضـّؿت پًْؼي
امفيـ هؼيبؿ هْرت هْرْػ ػوبؿت ۾  112هبڻِْ تـمبئي مگِزي ٿب

ط

امڪْل  1131چْؿك هيٽـى تي پکڙيل آُي رٌٌِزي 156چْؿك هيٽـى تي ػوبؿت اڏيل آُي ۽ ثبلي عبلي هيؼاى آُي
رٌِي تي  122آفت مٽيل هبڻِي ال ِء عيوي رْ ىِـ اڏي مگِزي ٿْ.
مـصؼي ڀت کي ّڌيڪ هضجْط ڪـڻ ال ِء اى ري پبڙ ري ٻٌِي پبمي کبى لُْ ،ؿيت ۽ ميويٌٽ مبى ٻَ فْٽ گِـي ،ٽي
فْٽ اًّچي ۽ ڏيڎ فْٽ ّيڪـي ڀت کڻڻ گِـري
ػوبؿت ري عبلي هيؼاى ۾ ػوبؿت ري ٿْڻي تبئيي هٽي َء ري ڀـائي ۽ هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٽي فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري
(امڪْل ؿّڊ کبى ُيٺ ٺِيل آُي) تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي( .ڀـيل هٽي َء کي
ػٻبئي ُيٺ ُّبؿيْ ّڃي رينتبئيي اى هبى  77.7فيَؼ پْمل ُمڪي ًَ ّڃي يؼٌي هٽي َء ري ّڌيڪ ّيِڻ ري گٌزبئو
ثبلي ًَ ؿُي)
ًلڪب ُبڻْڪي رڳِ تبى ڪڎي اُڙي ٌُڌ لڳبيب ّڃي ري کبى هکيَ ػوبؿت ۽ ڪبڪْمي تبئيي پِچڻ آمبى ُزي
هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٻَ فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي
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ريڪڏُي عبلي هيؼاى ثَ امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ڪبڪْمي ۽ پبڻي َء ري ضـّؿت پًْؼي
امفيـ هؼيبؿ هْرت هْرْػ ػوبؿت ۾  112هبڻِْ تـمبئي مگِزي ٿب
ػ

امڪْل  1372چْؿك هيٽـى تي پکڙيل آُي رٌٌِزي  152چْؿك هيٽـى تي ػوبؿت اڏيل آُي ۽ ثبلي عبلي هيؼاى آُي
رٌِي تي  176آفت مٽيل هبڻِي ال ِء عيوي رْ ىِـ اڏي مگِزي ٿْ.
مـصؼي ڀت کي ّڌيڪ هضجْط ڪـڻ ال ِء اى ري پبڙ ري ٻٌِي پبمي کبى لُْ ،ؿيت ۽ ميويٌٽ مبى ٻَ فْٽ گِـي ،ٽي
فْٽ اًّچي ۽ ڏيڎ فْٽ ّيڪـي ڀت کڻڻ گِـري
ػوبؿت ري عبلي هيؼاى ۾ ػوبؿت ري ٿْڻي تبئيي هٽي َء ري ڀـائي ۽ هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٽي فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري
(امڪْل ؿّڊ کبى ُيٺ ٺِيل آُي) تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي( .ڀـيل هٽي َء کي
ػٻبئي ُيٺ ُّبؿيْ ّڃي رينتبئيي اى هبى  77.7فيَؼ پْمل مڪي ًَ ّڃي يؼٌي هٽي َء ري ّڌيڪ ّيِڻ ري گٌزبئو
ثبلي ًَ ؿُي)
ًلڪب ُبڻْڪي رڳِ تبى ڪڎي اُڙي ٌُڌ لڳبيب ّڃي ري کبى هکيَ ػوبؿت ۽ ڪبڪْمي تبئيي پِچڻ آمبى ُزي
هکيَ ػؿ کي ؿّڊ کبى ٻَ فْٽ هٿي ڪـڻ گِـري تَ ريئي هيٌِي ۽ ٻْڏ رْ پبڻي امڪْل ري اصبطي ۾ ػاعل ًَ ٿئي
ريڪڏُي عبلي هيؼاى ثَ امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ڪبڪْمي ۽ پبڻي َء ري ضـّؿت پًْؼي
امفيـ هؼيبؿ هْرت هْرْػ ػوبؿت ۾  32هبڻِْ تـمبئي مگِزي ٿب

ؽ

ػوبؿت  1452چْؿك هيٽـى تي ٺِيل آُي رتي  112ڪٽٌت يب  543فـػ تـمبئي مگِزي ٿب ( 1212ري ٻْڏ ػّؿاى اتي
 137ڪٽٌت تـميل ُئب
هْرْػ  12پبڻي َء ّاؿى ڪبڪْمي ري هـهت ري ضـّؿت آُي 12 .ڪبڪْك  112ڪٽٌجي ال ِء ڪبفي آُي (توبم
گِڻي ٌُگبهي ٍْؿتضبل ۾ پـ ريڪڏُي توبم گِڻي ٌُگبهي ٍْؿتضبل ًَ آُي تَ پْ ِء  15اضبفي ڪبڪْك ٺبُڻ ري
ضـّؿت آُي)
ػوبؿت رب هغتلف صَب ُڪٻئي کبى پـي آُي اى ال ِء ضـّؿي آُي تَ ُـ صَي ال ِء پبڻي ۽ ڪبڪْمي ري الڳ الڳ
هْرْػگي ُئڻ گِـري (پـػي ۽ تضفع ري هنئلي کبى ثچڻ ال ِء)
ػوبؿت رب ڪزِ صَب ريڪي مبل  1212ري ٻْڏ ػّؿاى ڪتت آًؼا ّيب اًِي ري هـهت ُئڻ گِـري يب هنتمجل ۾ اًِي
کي امتؼوبل ًَ ڪـڻ گِـري
ريڪڏُي عبلي هيؼاى ثَ امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ڪبڪْمي ۽ پبڻي َء ري ضـّؿت پًْؼي

ؿ

ػوبؿت  1522چْؿك هيٽـى تي ٺِيل آُي رتي  132ڪٽٌت يب  1232فـػ تـمبئي مگِزي ٿب ڪبفي هيؼاى هْرْػ آُي
رتي ّڌيڪ هبڻِْ تـمبئي مگِزي ٿب
هْرْػ  12پبڻي َء ّاؿى ڪبڪْمي ڪي هـهت ري ضـّؿت آُي ۽ مت ًْاى ڪبڪْك ٺبُڻ کپي 11 .ڪبڪْك
 132ڪٽٌجي ال ِء ڪبفي آُي (توبم گِڻي ٌُگبهي ٍْؿتضبل ۾ پـ ريڪڏُي توبم گِڻي ٌُگبهي ٍْؿتضبل ًَ آُي تَ پْ ِء
اضبفي ڪبڪْك ٺبُڻ ري ضـّؿت آُي
ػوبؿت رب هغتلف صَب ُڪٻئي کبى پـي آُي اى ال ِء ضـّؿي آُي تَ ُـ صَي ال ِء پبڻي ۽ ڪبڪْمي ري الڳ الڳ
هْرْػگي ُئڻ گِـري (پـػي ۽ تضفع ري هنئلي کبى ثچڻ ال ِء)
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ريڪڏُي عبلي هيؼاى ثَ امتؼوبل ڪـڻْ آُي تَ پْ ِء امفيـ هؼيبؿ هْرت ّڌيڪ ڪبڪْمي ۽ پبڻي َء ري ضـّؿت پًْؼي

ثبة ڇِْى
پبڪنتبى رْ تؼويـاتي ضبثطْ
Building Code of Pakistan
 4.1هغتَـ اصْال

Synopsis

ڪٌِي اطويٌبى رْڳي ۽ هضفْظ ػوبؿت ري تؼويـ ال ِء ّضغ ڪيل ؿٌُوب لبػؼى ري هزوْػي کي تؼويـاتي ضبثطْ ڪْٺجْ آُي .ػًيب
ري پِـيي تؼويـاتي ضبثطي رْ ؽڪـ اؿڙُيي ٍؼي لجل هنيش ۾ هلي ٿْ .ثبثل ري ىٌِيبُ ُبهْ ؿاثي ػًيب رْ پِـيْى تؼويـاتي
ضبثطْ ًبفؾ ڪيْ رٌِي کي ُبهْ ؿاثي رْ ضبثطْ ڪْٺيْ ّيٌؼّ آُي .اُْ اًتِبئي مغت ضبثطْ ُْ رٌِي هطبثك” ،ڪْ ؼاؾّ ڪٌِي

ال ِء گِؽ ٺبُي ٿْ پؽ اى خْ تعويؽاتي ڪن اطويٌبى خْڳْ ًَ آُي ۽ اُْ گِؽ ڪؽي پْي ٿْ تَ اى ؼاؾي کي هْت خي قؿا ڏًي
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ّيٌعي“ّ .لت مبى گڏ تؼويـاتي ضبثطي ري اؿتمب ٿيٌؼي ؿُي آُي تَ ريئي هضفْظ ػوبؿتْى اڏي اًِي ۾ ؿٌُؼڙ اًنبًي ري ربًيي کي
ثچبيْ ّڃي .43اُْ تؼويـاتي اًزٌيئـى ري ال ِء ُڪ هؼيبؿ آُي رٌِي کي آڏّ ؿکٌؼي اُي اُڙيْى ػوبؿتْى ڊفائي ڪٌؼا آُي ريڪي
فلقلي ،ٻْڏى ۽ مبهًْڊي طْفبًي ري مٽ مٌِؼي اًنبًي ۽ هلڪيتي کي هضفْظ ؿکي.
ػًيب ري ڪزِ هلڪي ۾ تؼويـاتي ضبثطب الڳْ ٿيل آُي رتي ڪٌِي ًَ ڪٌِي آفت رْ عؼىْ هْرْػ آُي ۽ اُڙا هلڪ ثَ آُي رتي
ڪْ ثَ اُڙّ ضبثطْ الڳْ ٿيل ًَ آُي ۽ ريڪڏُي آُي تَ رقّي صؼ تبئيي .رڏُي تؼويـاتي ضبثطي ري پبمؼاؿي ًَ ڪئي ّيٌؼي آُي
تَ پْ ِء ػوبؿتْى آفتي اڳيبى غيـ هضفْظ ًُْؼيْى آُي .گؾؿيل ڪزَِ ڏُبئيي تي ًظـ ڊّڙائڻ مبى پتْ پًْؼّ تَ اًِي ضبثطي ري
پبمؼاؿي ًَ ڪـڻ مجت آفتي ري تجبُيي ۾ توبم گِڻْ ّاڌاؿّ آيْ آُي ڇبڪبڻ تَ ػوبؿتْى آفتي ري مٽ مِڻ ري الئك ًَ ُئڻ مجت
ڊُي پًْؼيْى آُي ۽ ًتيزي ۾ اًنبًي ۽ التَبػي ًمَبى رْ مجت ثڻزٌؼيْى آُي.
ػًيب ري هغتلف هلڪي ۾ هغتلف ػاللبئي ،هلڪي ۽ ثيي االلْاهي تؼويـاتي ضبثطب الڳْ ڪيل آُي .هخبل طْؿ آهـيڪب ۾ اًٽـًييٌل
ڪْڊ ڪبئًْنل رب تزْيق ڪيل ڪيتـائي تؼويـاتي ضبثطب الڳْ ٿيل آُي ريئي اًٽـًييٌل ثلڊًگ ڪْڊ ،اًٽـًييٌل ؿيقيڊيٌيل ڪْڊ،
اًٽـًييٌل فبئيـ ڪْڊ ،اًٽـًييٌل پلوجٌگ ڪْڊ ،اًٽـًييٌل هئڪيٌيڪل ڪْڊ ،اًٽـًييٌل فيْل گئل ڪْڊ ،اًٽـًييٌل اًـري
ڪٌقؿّييي ڪْڊ ،اًٽـًييٌل فًٌّگ ڪْڊ ،اًٽـًييٌل گـيي ڪٌنٽـڪيي ڪْڊ ّغيـٍ .اًڊيب ،چبئٌب ،آمٽـيليب ،اًگلئٌڊ ۽ ٻيي هلڪي ۾
هغتلف تؼويـاتي ضبثطب الڳْ ٿيل آُي .پبڪنتبى ۾ پِـيْى ڀيـّ  1764۾ تؼويـاتي ضبثطْ تزْيق ڪيْ ّيْ پـ ڪڏُي ثَ هلڪ اًؼؿ
الڳْ ًَ ٿيْ .مبل  1223۾ آيل فلقلي کبى پْ ِء اى ضبثطي ۾ ڦيـڦبؿ ڪـي ُڪ ًئْى ضبثطْ ّضغ ڪيْ ّيْ رٌِي کي ميقهڪ
ثلڊًگ ڪْڊ آف پبڪنتبى ڪْٺيْ ّيٌؼّ آُي.

 4.1اًٽـًييٌل ثلڊًگ ڪْڊ (ثيي االلْاهي تؼويـاتي ضبثطْ)

)International Building Code (IBC

اًٽـًييٌل ثلڊًگ ڪْڊ ُڪ ًوًْي طْؿ ّضغ ڪيل ضبثطْ آُي رٌِي کي آهـيڪب ري ُڪ اػاؿي اًٽـًييٌل ڪْڊ ڪبئًْنل
ڊفائي ڪيْ آُيُ .ي هبڊل ضبثطي ري تينتبئيي ڪب لبًًْي صيخيت ًَ آُي رينتبئيي ڪْ هلڪ عْػ اى کي الڳْ ًَ ٿْ ڪـي .اُْ
ػْاهي تضفعٍ ،ضت ۽ ثِجْػ ري ثٌيبػي هؼيبؿى کي ّضغ ڪـڻ ۾ هؼػ فـاُن ڪـي ٿْ تَ ريئي ڪٌِي ثَ آفت ري ٍْؿت ۾ عْػ
ػوبؿت ۽ اى ۾ ؿٌُؼڙ هبڻِي ۽ ؿکيل هلڪيتي کي ًمَبى ًَ ؿمي.
ً 4.1ييٌل ثلڊًگ ڪْڊ آف اًڊيب

National Building Code of India

ًييٌل ثلڊًگ ڪْڊ آف اًڊيب ُڪ ربهغ تؼويـاتي ضبثطْ آُي رٌِي ۾ پْؿي هلڪ ال ِء ؿٌُوب لبػؼا ۽ لبًْى ؽڪـ ٿيل آُي تَ ػوبؿتي
ري ڊفائي ۽ تؼويـ ڪيئي ڪـڻ گِـري .اُْ ُڪ ًوًْي طْؿ ّضغ ڪيل ضبثطْ آُي رٌِي ري پبمؼاؿي ڪـڻ ُـ اى اػاؿي ري
ؽهيؼاؿي آُي ريڪْ تؼويـاتي ڪن مبى الڳبپيل آُي پْ ِء اُْ پجلڪ ّؿڪل رْ اػاؿّ ُزي يب مـڪبؿي رب ٻيب اػاؿا ،ثلؼيبتي اػاؿا يب
عبًگي ڪوپٌيْى .اى رْ هـڪق اًتظبهي لبًْى ،ضبثطي رب لبػؼا ۽ ػبم تؼويـاتي ضـّؿتْى آُي ريئي ثبُ کبى تضفع ،هٽيـيل رْ
هؼيبؿ ،ڍاًچي ري ڊفائي ،تؼويـ ۽ پلوجٌگ رْ ڪن ّغيـٍ .اُْ ضبثطْ پِـيْى ػفؼْ  1752۾ ڊفائي ڪيْ ّيْ ُْ رٌِي کي پْ ِء مبل
 1765 ،1761۽  1775۾ ًئيي مـ ڦيـڦبؿ ڪـي پْؿي هلڪ ۾ الڳْ ڪيْ ّيْ .پبڪنتبى ريبى ،اًڊيب پڻ ڪيتـيي ئي آفتي کي ڀْڳيْ
آُي ۽ هنتمجل ۾ اُڙيي آفتي ري اچڻ رْ اهڪبًي عؼىْ پٌٌِزي رڳِ تي هْرْػ آُي .اًڊيب اًِي آفتي ري ڪـي ٿيٌؼڙ تجبُيي هبى مجك
پـائيٌؼي تؼويـاتي ضبثطي ۾ اڃب ّڌيڪ ڦيـڦبؿ ڪـي مبل  1223۾ ُڪ ًئْى تؼويـاتي ضبثطْ ّضغ ڪيْ رٌِي کي ًييٌل ثلڊًگ
ڪْڊ آف اًڊيب  441223ڪْٺيْ ّڃي ٿْ .اى ضبثطي رْ هکيَ همَؼ اُڙيي ػوبؿتي ري تؼويـ آُي ريڪي ُـ لنن ري آفت پْ ِء اُب
لؼؿتي ُزي يب اًنبًي ڪـتْتي مجت ري فّؿ ۽ احـ کبى هضفْظ ؿُي.
Building Code of Pakistan
 4.2ثلڊًگ ڪْڊ آف پبڪنتبى (پبڪنتبى رْ تؼويـاتي ضبثطْ)
پبڪنتبى ثلڊًگ ڪْڊ پِـيْى ػفؼْ مبل  1764۾ ُبئْمٌگ ۽ ّؿڪل ري ّفاؿت ىبيغ ڪـايْ .اى ضبثطي کي پْؿي هلڪ ۾
تؼويـاتي اًزٌيئـى ري ؿٌُوب طْؿ امتؼوبل ڪـڻْ ُْ ،پـ پْؿي طـس هلڪ ۾ الڳْ ٿي ًَ مگِيْ .آڪٽْثـ مبل  1223ري فلقلي
کبى پْ ِء ُبئْمٌگ ۽ ّؿڪل ري ّفاؿت فيَلْ ڪيْ تَ پبڪنتبى ري تؼويـاتي ضبثطي ري ًظـ حبًي ڪـي اى ۾ ڦيـ ڦبؿ ڪئي
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ّڃيً .ئيي ضبثطي رْ هـڪق گِڻي ڀبڱي ػوبؿتي کي فلقلي کبى هضفْظ ؿکڻ ال ِء گِـثل ؿٌُوب اٍْلي تي آُي رٌِي کي ميقهڪ
ثلڊًگ ڪْڊ  451225ڪْٺجْ آُي .اى کي ڊفائي ڪـڻ ال ِء ُيٺيي هـصلي هبى گؾؿڻْ پيْ:
_ هبضي َء ۾ آيل ۽ هنتمجل ري اهڪبًي فلقلي رْ تزقيْ ڪيْ ّيْ
_ فلقلي کبى هضفْظ ػوبؿتي ري ڊفائي ري ڪنْٽي ۽ گِـثل ػولي کي تيڪيل ڏيڻ
هبضي َء ۾ آيل ۽ هنتمجل ري اهڪبًي فلقلي ري تزقيي ال ِء توبم گِڻي هضٌت مبى اًگ اکـ ۽ هؼلْهبت ڪٺي ڪئي ّئي تَ هلڪ ۽
هلڪ ري آك پبك فلقلي ري تبؿيظ ڇب ؿُي آُي ۽ اًِي فلقلي رب هکيَ ڪبؿڻ ڪِڙا ؿُيب آُي .فلقلي ري اى تزقيي ري ثٌيبػ تي
پْؿي هلڪ رْ فلقلي ري آفت ال ِء ربهغ ۽ هٌطمي ًميْ تيبؿ ٿي مگِيْ .فلقلي ال ِء تؼويـاتي ڊفائي ري هغتلف ؿعي تي هغتلف ثبة
ُيٺيي همَؼى ال ِء تـتيت ڏًب ّيب آُي:
_ پبڪنتبى ۾ تؼويـ ٿيٌؼڙ ػبم لنن رْى مڀئي ػوبؿتْى اى ري ػائـي ۾ اچي
_ ضـّؿي ػول ثيي االلْاهي ضبثطي ۽ هؼيبؿى پٽبًؼؿ ُئڻ گِـري ريڪي هْرْػٍ صبلتي ۾ امبى ري هلڪ رب اًزٌيئـ غيـ ؿموي
طـف مبى ڪتت آڻي ؿُيب آُي
_ضبثطْ مڌؿيل هلڪي ۾ رٌن ّٺٌؼڙ ؿرضبًي ۽ هيمي مبى ٺِڪٌؼڙ ُئڻ گِـري .اُْ ُڪ ثٌيبػ فـاُن ڪـي تَ ريئي هنتمجل ۾ اى ۾
ؿػّثؼل ۽ ًظـ حبًي ڪـي مگِزي
_ ضبثطي رْ ػمتبّيق عْػ ڪفيل ُئڻ گِـري ۽ اى رْ ػاؿّهؼاؿ عبؿري صْالي تي گِٽ کبى گِٽ ُئڻ گِـري
فلقلي ري آفت ال ِء تؼويـاتي ضبثطْ تزْيق ڪـڻ رْ ثٌيبػي فلنفْ اُْ آُي تَ ّڏي فلقلي اچڻ ري ٍْؿت ۾ ػوبؿتْى ڊُي پٽ ًَ
ٿيي .اُْ ػوبؿتي ري تضفع ال ِء گِٽ ۾ گِٽ ضـّؿي ػول تزْيق ڪـي ٿْ .مڀٌي اًزٌيئـى کي ُي ضبثطي کي ثٌبّتي ،اؿضيبتي،
فٌي ۽ فلقلي ري اًزٌيئـًگ ري ثٌيبػي ًظـيي مبى گڏّگڏ ڪتت آڻڻْ پًْؼّ .ڪٌِي ػوبؿت ري تضفع ۽ ڪفبيت ىبؿي ري ثٌيبػي
ؽهيؼاؿي ػوبؿت ري ڊفائٌـ ري آُي.
پبڪنتبى مـڪبؿ ري ُبئْمٌگ ۽ ّؿڪل ّفاؿت ُي ضبثطْ ٺبُڻ ري ؽهيؼاؿي ًينپبڪ کي مًْپيً .ينپبڪ ڪيتـائي هنْػا
هبُـى ري ڪبهيٽي َء ڏاًِي هْڪليب ريڪب اين اّ ايڇ ڊثليْ تيڪيل ڏًي ُئيً .ينپبڪ اًٽـًييٌل ڪْڊ ڪبئًْنل مبى گڏري ڪن
ڪيْ .ػمتبّيق رْ آعـي هنْػّ پبڪنتبى اًزٌيئـًگ ڪبئًْنل کي هْڪليْ ّيْ .پي اي مي پبڪنتبى ري هغتلف ػالئمي هبى اُن
فـػى رْ ُڪ هـڪقي ٽْلْ ٺبُيْ ري رْ تؼلك هغتلف الڳبپيل اػاؿى مبى ُْ .اى ٽْلي ًينپبڪ ري هبُـى مبى گڏري ّڏي مْچ ۽
ّيچبؿ کبى پْ ِء اى ػمتبّيق کي آعـي ىڪل ڏًي.
اى ػمتبّيق ري ميڪيي  1.1.2هطبثك ”اُڙيْى ػوبؿتْى ريڪي ُي ضبثطي ري هبُيت ۽ ػائـي ڪبؿ کبى ٻبُـ آُي اًِي ري
ڊفائي رْ تؼيي اُي اػاؿا ڪٌؼا يب عْػهغتيبؿ تٌظيوْى ڪٌؼيْى ريڪي تؼويـاتي ڪوي ري ًگـاًي ال ِء پبثٌؼ آُي ۽ اُي ػوبؿتْى
اًِي ري تزْيق ڪيل ڊفائي هْرت ئي ٺِڻ کپي رينتبئيي ڪْ اعتيبؿ ؿکٌؼڙ اػاؿّ اى ال ِء عبً تفَيل ّضغ ًَ ٿْ ڪـيُ “.ي
ميڪيي هبى اُْ ًتيزْ اعؾ ڪـي مگِزي ٿْ تَ ُي ضبثطْ فمظ فلقلي کي ًظـ ۾ ؿکي تزْيق ڪيْ ّيْ آُي ۽ اى ۾ هغتلف آفتي
ري مٽ مِڻ ال ِء ؿٌُوب لبػؼا ڏًل ًَ آُي .اُْ ًْٽ ڪـڻ رْ ًمطْ آُي تَ پبڪنتبى ۾ مـڪبؿي امڪْلي ري تؼويـ ال ِء ڪْ
هغًَْ تؼويـاتي ضبثطْ ّضغ ڪيل ًَ آُي.
Issues and Recommendations
 4.3هنئال ۽ مفبؿىْى
_ پبڪنتبى ۾ رٌـل تؼويـاتي ضبثطْ تزْيق ۽ الڳْ ٿيل ًَ آُي .مبل ّ 1225اؿّ ضبثطْ فمظ فلقلي ري صْالي مبى ؿٌُوب اٍْل
ٻڌائي ٿْ تَ ػوبؿتي کي فلقلي کبى ڪيئي هضفْظ ؿکزي .اى تي ًظـحبًي ڪئي ّڃي ۽ ڦيـڦبؿ ڪـي اُڙّ ضبثطْ تزْيق ڪيْ ّڃي
رٌِي ۾ پبڪنتبى مبى الڳْ مڀٌي آفتي ري عؼىي کبى ػوبؿتي کي ثچبئڻ ال ِء ؿٌُوب اٍْل هْرْػ ُزي .اى ۾ اًِي ػالئمي ال ِء پڻ لبػؼا
ىبهل ُزڻ کپي رتي آفتي رب عؼىب هْرْػ ًَ آُي
_ تؼويـاتي ضبثطي کي ڊفائي ڪـڻ ّاؿي ڪبهيٽي َء ۾ آفتي ري اًتظبم ڪبؿي ۽ اًِي ري تجبُيي کي گِٽبئڻ رب هبُـ ضـّؿ ىبهل
ُئڻ گِـري
_ُي تزقيي ػّؿاى ٽين ري مـڪبؿي ػولؼاؿى مبى هلي اًِي کي پبڪنتبى ري مبل ّ 1225اؿي تؼويـاتي ڪْڊ ري عجـ ئي ًَ
ُئي .ريڪڏُي اُڙا ڪْڊ ،پبلينيْى ،ؿٌُوبيْى ۽ لبًْى اًِي هبڻِي کي ڏميبئي ًَ ٿب ّڃي ري کي اًِي تي ػول ڪـڻْ ۽ ڪـائڻْ آُي
تَ اُڙي ٍْؿت ۾ ىبيؼ اُي ڪڏُي ثَ ػول ۾ ًَ اچي مگٌِؼا .اى ال ِء ضـّؿي آُي تَ ريئي ئي ڪْ ًئْى ضبثطْ تزْيق ڪيْ ّڃي
تَ ُڪؼم اى ري ًَ فمظ الڳبپيل اػاؿى پـ ػبم ىِـيي کي پڻ اى ثبثت ڄبڻ ڏيڻ گِـري.
_مٌڌ ٍْثي ۾ مٌڌ ثلڊًگ ڪٌٽـّل اٿبؿٽي (ريڪب پِـيي ڪـاچي ثلڊًگ ڪٌٽـّل اٿبؿٽي ُئي رٌِي رْ اعتيبؿ فمظ ڪـاچي َء تبئيي
هضؼّػ ُْ) هْرْػ آُي ۽ مٌڌ رْى پٌذ ئي ڊّيقًْى اى ري اعتيبؿ ۾ اچي ٿيْى پـ اُب فمظ ىِـى ۾ تؼويـ ٿيٌؼڙ ػوبؿتي تي ضبثطْ
ؿکڻ ال ِء آُي .اى رْ ػائـّ ّڌائي ُـ ًٌڎي ّڏي ىِـ ،ڳْٺّ ،مٌؼي َء ۽ عبً ڪـي اًِي ػالئمي تبئيي ُئڻ گِـري رتي آفتي رب
عؼىب هْرْػ آُيُ .ـ ضلؼي ۾ الڳ اعتيبؿي ُئڻ گِـري تَ ريئي ًَ فمظ مـڪبؿي پـ عبًگي ػوبؿتي ري تؼويـ تي پڻ ضبثطْ آڻي
مگِزي.
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_پٌزبة ۾ ثلڊًگ ڪٌٽـّل اٿبؿٽي هْرْػ ًَ آُي رٌِي رْ هطلت تَ اتي تؼويـاتي ضبثطي ري پبمؼاؿي ڪـائڻ هيڪل ٿيٌؼّ .پٌزبة
۾ پڻ ضلؼي مطش تي اعتيبؿيْى ُئڻ الفم آُي
Recdommendations for Building Construction
 4.4ػوبؿت ري تؼويـ ال ِء مفبؿىْى
ػوبؿتي ري تؼويـ ال ِء ڏًل ٌُي مفبؿىي رْ همَؼ اُْ آُي تَ رڏُي پبڪنتبى ۾ هْرْػ هڙًي آفتي ري عطـى کبى ثچب ُء ال ِء ڪْ
تؼويـاتي ضبثطْ تزْيق ڪيْ ّڃي تَ اًِي مفبؿىي کي ضـّؿ ًظـ ۾ ؿکيْ ّڃيُ .ي مفبؿىْى ثٌيبػي طْؿ تي اًِي ػالئمي ال ِء آُي
رتي ُي ُء تزقيْ ڪيْ ّيْ آُي ۽ همَؼ اُْ آُي تَ اُڙا ؿٌُوب لبػؼا تزْيق ڪيب ّڃي ري ري پبمؼاؿي ڪٌؼي هغتلف آفتي ري
تجبُي َء کبى ًَ فمظ امڪْلي ري ػوبؿتي ثلڪَ پڙُبئي َء ري ملنلي کي ثچبئي مگِزي.
Stakeholder Consultation and Coordination
 4.4.1الڳبپيل ڌؿيي ري ّچ ۾ ٍالس هيْؿا ۽ ڳبًڎاپب
_ مـڪبؿي امڪْل ري ليبم ۽ تؼويـ کبى پِـيي مڀٌي الڳبپيل ڌؿيي مبى امڪْل ري ضـّؿت ۽ هْفًّيت ۽ ُـ ُڪ ڌؿ ري
ؽهيؼاؿيي ري ثبؿي ۾ ٍالس هيْؿّ ڪـڻ اًتِبئي ضـّؿي آُي .اًِي ڌؿيي ۾ ىبهل آُي :ڳْٺبڻب ،تؼلين ۽ عْاًؼگيّ ،ؿڪل ۽
مـّمق ،ثلڊًگ ،پجلڪ ُيلٿ ،ؿّيٌيْ ،فٌبًل ۽ پالًٌگ رب اػاؿا ،ػوبؿتي ري ضبثطي رْى اعتيبؿيْى ،تؼلمَ هيًْنپل اعتيبؿيْى ،آفتي
ري اًتظبم ڪبؿي رْى اعتيبؿيْى ،چًْڊيل ًوبئٌؼا ۽ موبري تٌظيوْى.
_ ضلؼي مطش تي ثلڊًگ ڪٌٽـّل اعتيبؿيْى لبئن ڪـڻ گِـري يب اُْ اعتيبؿ اًِي اػاؿى ري صْالي ڪـڻ گِـري ري ّٽ اى
صْالي مبى هِبؿت هْرْػ آُي .تؼويـاتي ڪن مبى الڳْ ُـ اػاؿي کي ڪن ىـّع ڪـڻ کبى پِـيي اى ثباعتيبؿ اػاؿي کبى هٌظْؿي
ّٺڻ الفم ُئڻ گِـري .ؿٿبثٌؼي اػاؿي کي ڪٌِي ثَ پي مي کي اڪالئڻ کبى پِـيي اى ثباعتيبؿ اػاؿي ري مفبؿىي کي ضـّؿ اڳيبى
ؿکڻ گِـري.
_ پي ميق ۾ هغتلف اػاؿى ۽ ڌؿيي رب الڳ الڳ ڪـػاؿ ؽڪـ ٿيل ُئڻ گِـري (آپـييٌق ۽ هيٌٽيٌٌل ۽ ؿُيجليٽييي ۽ ڊيْلپويٌٽ ري
عـچي ري لضبظ کبى) .همَؼ تَ امڪْل ري تؼويـ کبى پْ ِء اًِي عـچي رْ ؽهيؼاؿ ڪيـ ًُْؼّ)
Site Setection
 4.4.1رڳِ ري چًْڊ
ڪٌِي ثَ مـڪبؿي امڪْل ري ػوبؿت ري تؼويـ ال ِء رٌِي ثَ رڳِ ري چًْڊ ڪئي ّڃي اى ال ِء ُيٺ ڄڻبيل ًمطي تي ضـّؿ ڌيبى
ڏًْ ّڃي:
_  1.3ڪلْهيٽـ فبٍلي ۾ ڪٌِي مـڪبؿي امڪْل ري هْرْػگي ۽ اتي امڪْل ّڃڻ الئك ٻبؿى رْ تؼؼاػ ثيل الئي (ثٌيبػي اًگ
اکـى) رْ الفم صَْ ُئڻ گِـري
_هٽي َء ري چڪبك ۽ فٌي مفبؿىْى
_ اؿضيبتي ۽ رـ ري پبڻي َء رْ مـّي
_ فهيي ري ليْل ري مـّي
_ مـامـي گـهي پؼ ،گِنُْ ،ا ري ؿفتبؿ ۽ طـف رْ ربئقّ
_ رب ِء تبئيي پِچڻ رْ ؿمتْ عبً ڪـي آفتي ػّؿاى
_ رجلي ،ٽڪـيي ،ػؿيبئي ،ڪئٌبلي ،ڊيلٽب ۽ مبصلي ػالئمي ۽ ايل ثي اّ ڊي ّغيـٍ ري ّيزِڙائپ
_ ثٌيبػي ضـّؿتي عبً ڪـي پيئڻ رْ پبڻي ،ثزلي ،گئل ،ثٌيبػي طجي مِْلتي ّغيـٍ رْ ُئڻ
_فهيي ري هبلڪي ريڪڏُي فهيي ػطيْ ڪئي ّڃي ٿي
Building Design
 4.4.1ػوبؿت ري ڊفائي
_ امڪْل ري ػوبؿت ري ڊفائي فٌي تزقيي ڪـڻ کبى پْ ِء ٺبُي ّڃي ۽ امڪْل ري ّمؼت گِٽ ۾ گِٽ ايٌؼڙ ڏُي مبلي تبئيي
ٻبؿى ري ػاعال کي ًظـ ۾ ؿکي طئَ ڪئي ّڃي
_ اًزٌيئـًگ ري ُـ پِلْ َء تي ڌيبى ڏًْ ّڃي
_ ڊي آؿ آؿ رْ هبُـ ٽين رْ ؿڪي ُئڻ گِـري
_ ڊفائي ٺبُڻ ّلت اتي هْرْػ هغتلف آفتي ري عؼىي ۽ غيـ هضفْظ صبلتي کي ًظـ ۾ ؿکيْ ّڃي
_هْمويبتي ۽ آثِْائي پِلْئي کي ًظـ ۾ ؿکيْ ّڃي ريئي گـهي پؼ ۾ گِٽ ّڌائيُْ ،ا ري ؿفتبؿ ،ؿط ۽ گِن ّغيـٍ
_ ُي تزقيْ ري ػالئمي ۾ ٿيْ اتي ٻْڏ رْ عؼىْ ؿُي ٿْ تٌٌِڪـي ڊفائي ۾ ٻْڏ ري لضبظ کبى ُـ پِلْ َء کي ًظـ ۾ ؿکڻ گِـري
(پٌزبُ کبى مئْ مبلي ري ٻْڏ کي) .اًِي پِلْئي ۾ ُي ىبهل آُي :ٻْڏ ري پبڻي َء ري ؿفتبؿ ،ػوبؿت ري پبڻي َء ۾ ٻڏڻ ري گِـائي ،ٻْڏ
رْ ػؿرْ ،ػوبؿت ري پبڙ گِڻْ ّلت پبڻي َء ۾ ُئڻ ڪـي ،گپ ،گٌؼ ڪچـّ ،آة مڪًْيبت ۽ آة صـڪبت رْى لْتْى ،لِـي ػول
ّغيـٍ
_ ٻْڏ ري عٍَْيتي ۾ فـق ،ٻْڏ رْ لْڊ (فّؿ)  ،ػؿيبئي ۽ مبصلي (مبهًْڊي) ػالئمي ۾ ٻْڏ رب احـ ريئي لِـى رب احـ ،گِـائي،
ػّؿاًيُّْ ،ڪـي رْ ؿط ،۽ هلجْ (پبڻي َء مبى گڏ ايٌؼڙ هٽي ،گٌؼ ڪچـّ) ّغيـٍ
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_ ثبُ رْ عطـّ
_ ٺٽي ۽ ثؼيي ال ِء ڊفائي ۾ مبهًْڊي طْفبًي ري مٽ ثـػاىت ڪـڻ ال ِء ّاضغ ػٌَـ ُئڻ گِـري
_ ڊفائي ۾ غيـ تؼويـاتي ىيْى ريئي ثزلي ،پلوجٌگ ،ثبُّ ،يٌٽيلييي ۽ ٻيي هيڪبًبئي ىيي ري تضفع کي ىبهل ڪيْ ّڃي
_ ڊفائي پبڪنتبى ثلڊًگ ڪْڊ  1225۽ پبڪنتبى اًـري ڪْڊ  1772مبى ٺِڪٌؼڙ ُئڻ گِـري
_ ڪٌِي ػوبؿت ري ثزيٽ ٺبُڻ کبى اڳ اى ري ڊفائي ٺبُڻ گِـري تَ ريئي پي مي  1ري هٌظْؿي ّلت پـييبًي ًَ ٿئي (ثزيٽ
ُڪ رڳِ کبى ٻي رڳِ ال ِء الڳ ٿي مگِي ٿي پْ ِء ڀلي ڊفائي ُڪزِڙي ُزي)
_ ڊفائي ۾ ػوبؿت ال ِء امتؼوبل ٿيٌؼڙ ُـ لنن ري هٽيـيل رب تفَيل ڏيڻ گِـري (ػالئمي ۾ ڪِڙيي آفتي رْ عطـّ آُي ري ثٌيبػ تي)
Building Technicalities and Quality
 4.4.2تؼويـاتي هِبؿتْى ۽ هؼيبؿ
_ اُڙا ػالئمب رتي ُڪ کبى ّڌيڪ آفتي رب عؼىب هْرْػ آُي اًِي ال ِء تؼويـاتي ضبثطي ۾ ُڪ کبى ّڌيڪ ػوبؿتي رب ڊفائي تزْيق
ڪيل ُئڻ گِـري (هخبل طْؿ ليَ ۾ چئي لنوي رب ڍاًچب ٺبُي مگِزي ٿب ريئي فلڊ ؿفمٽٌٽ_ػوبؿت کي ثٌؼ ڏًل ُزي ،فٽٌگ
امٽـڪچـ_ػوبؿت پبيي تي هٿي کٌيل ُزي ،فلڊ ؿيقيلئٌٽ_ ػوبؿت ايتـي هضجْط رْ ٻْڏ ري پبڻي َء رْ اى تي احـ ًَ پْي ۽ ٻئي ۽
ٽئي لنن ري هيالپ مبى ٺبُيل ڍاًچْ.
_ امڪْل ري ػوبؿت ري تؼويـ رْ ٺيڪْ رٌِي ٺيڪيؼاؿ کي ڏًْ ّڃي ٿْ اى ري چًْڊ ال ِء اُْ الفم ڏًْ ّڃي تَ اى ٺيڪيؼاؿ ۽
مٌؼك ليجـ کي الڳبپيل تؼويـاتي ضبثطي ۽ ػوبؿت ري ڊفائي ري فٌي ڄبڻ ُزي
_ ػوبؿت ٺبُيٌؼڙ ؿافي ۽ هقػّؿى کي تؼويـاتي ضبثطي ۽ ػوبؿت ري ڊفائي ري تـثيت ڏيڻ گِـري
_ تؼويـاتي ضبثطي ۾ مبئيٽ ري چًْڊ ،ػوبؿت ري ڊفائي ،گِـثل هٽيـيل ،تؼويـي هـصلي ،پيئڻ ري پبڻي َء ري چڪبك ّغيـٍ ال ِء
ّاضغ ُؼايتْى ڏًل ُئڻ گِـري
_ تؼويـاتي ضبثطي ۾ مـڪبؿي امڪْلي ري هْرْػ ػوبؿتي ۾ هـهت ۽ ؿػّثؼل ال ِء ُي ؿپْؿٽ ري ثبة پٌزيي ۾ ڄبڻبيل مفبؿىْى
ىبهل ڪـڻ گِـري
Essential Facilities
 4.4.3ضـّؿي مِْلتْى
_ امڪْل ري ػوبؿتي ۾ اُن ضـّؿتي ريئي ٍبف پيئڻ رْ پبڻي ،ڪبڪْك ،ؿڌ پچب ُء رْ ثٌؼّثنت ،ثزلي ،گئل ۽ پلوجٌگ رْ ُئڻ
الفم آُي
_ اُن مِْلتْى امڪْلي ٻبؿى ۽ امتبػى ري ضـّؿت ال ِء ڪبفي ُئڻ گِـري (ايٌؼڙ ڏُي مبلي ۾ ّڌًؼڙ آثبػي َء کي ًظـ ۾ ؿکٌؼي)
_ اُن مِْلتي ال ِء ثَ اًِي مڀٌي پِلْئي کي ًظـ ۾ ؿکڻ گِـري ريڪي هکيَ ػوبؿت ال ِء ضـّؿي آُي ريئي مبئيٽ ري چًْڊ ،ڊفائي
۽ هؼيبؿ ّغيـٍ
_ اُن ضـّؿتي رْ تؼيي امفيئـ هؼيبؿ پٽبًؼؿ ُئڻ گِـري
Cross-cutting Considertions
 4.4.4ڪـاك ڪٽٌگ غْؿ ّيچبؿ
تسفع ۽ صٌف :مـڪبي امڪْل ري تؼويـ ال ِء رڳِ ري چًْڊ ۽ ڊفائي ال ِء تضفع ري ؿعي کي ضـّؿ ًظـ ۾ ؿکڻ گِـري ،عبً
ڪـي ڇْڪـيي ۽ ػْؿت امتبػى ال ِء .رڳِ اُڙي ٌُڌ ُئڻ گِـري رتي ىبگـػى ۽ امتبػى کي ػوبؿت ري اًؼؿ ۽ امڪْل ڏاًِي
ايٌؼي ۽ ّيٌؼي ڪْ عْف يب صـاك هضنْك ًَ ٿئي .امڪْل ري مـصؼي ڀت ايتـي هضجْط ُزي رْ اُب ايٌؼڙ آفتي ري فّؿ مجت
ڊُي پٽ ًَ پئزي ّڃي .ڪبڪْك اُڙي ٌُڌ ۽ ًوًْي مبى ٺبُيب ّڃي رْ ػْؿت امتبػى ۽ ڇْڪـيي کي پْىيؼگي َء ري اّى يب فڪـ
ًَ ٿئي .رڳِ ،ڊفائي ۽ تؼويـ رْ تؼيي هؼقّؿ هبڻِي کي ؽُي ۾ ؿکي ڪـڻ گِـري (عبً ڪـي رڏُي امڪْل ري ػوبؿت آفت
مٽيل هبڻِي ال ِء ڪئوپ طْؿ ڪتت آڻڻي ُزي
)
_ هبزْل :امڪْل ري تؼويـ رْ ػول ڪٌِي ثَ ٍْؿت ۾ اتي ري فطـي هبصْل ۾ علل يب ًمَبى رْ ثبػج ثڻزڻ ًَ گِـري ۽
تؼويـاتي ڪن ري هڪول ٿيڻ کبى پْ ِء امڪْل اًؼؿ ۽ آك پبك ۾ ريتـا ٿي مگِي ّڻ لڳبئڻ گِـري ۽ ٻيب اُڙا طـيمب ڳْلِڻ گِـري
ري مبى اتي ري هبصْل کي ّڌيڪ عْثَْؿت ثڻبئي مگِزي.
ڪٌِي کي ثَ ًقصبى ًَ ؼقبئڻ خي قْچ :مـڪبي امڪْل ري تؼويـ ال ِء رڳِ ري چًْڊ ،ڊفائي ۽ تؼويـاتي ڪن ڪٌِي ثَ ٍْؿت
۾ آك پبك ؿٌُؼڙ هبڻِي کي ًمَبى ًَ ؿمبئي (هخبل طْؿ امڪْل ٻْڏ يب هيٌِي ري پبڻي َء ري لٌگِ تي ًَ ٺبُڻ گِـري ڇبڪبڻ تَ
ػوبؿت پبڻي َء کي ؿّڪيٌؼي ۽ ًتيزي طْؿ پبمي ّاؿا ػالئمب ٻڏي ّيٌؼا).
هْقويبتي تجعيلي :مـڪبؿي امڪْل ري تؼويـ ال ِء رڳِ ري چًْڊ ،ڊفائي ۽ تؼويـاتي ڪن ۾ هْمويبتي تجؼيليي کي ًظـ ۾ ؿکڻ
گِـري ڇبڪبڻ تَ هْمويبتي تجؼيليي مجت هْمن مبى الڳبپيل آفتي ري ڪخـت ،ىؼت ۽ پکيڙ ۾ الُب چبڙُب ايٌؼا.
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صالزيتي کي ُٿي ڏيڻ :مـڪبؿ ري مڀٌي الڳبپيل اػؿى ري ػولي کي تؼويـاتي ضبثطي ري مکيب ڏيڻ گِـري تَ ريڪي ثَ
مـڪبؿي امڪْلي رْى ػوبؿتْى ٺبُيْى ّڃي يب اًِي ري هـهت ڪئي ّڃي اُي آفتي ري فّؿ کي مِي مگِي .مـڪبؿي
ٺيڪيؼاؿى ،ؿافى ،هقػّؿى ۽ ڳْٺبڻي کي پڻ اُڙي لنن ري مکيب ڏيڻ گِـري
ًگؽاًي ڪؽڻً :گـاًي ڪـڻ رْ ُڪ ربهغ ًظبم ۽ طـيمْ تيڪيل ڏيڻ گِـري تَ ريئي تؼويـاتي ضبثطي ري پبمؼاؿي ٿئي (رڳِ
ري چًْڊ ،ڊفائي ،ثزيٽ ،هٽيـيل رْ هؼيبؿ ،تؼويـ رب هـصال ۽ آفتي ري عطـى کي گِٽبئڻ رب ؿط).

ثبة قتْى
الڳبپيل اظاؼى خب پبڻ ۾ ڳبًڎاپب
Inter-departmental Coordination
Introduction
 5.1تؼبؿف
ُي تزقيي ري ػّؿاى هغتلف الڳبپيل مـڪبؿي اػاؿى ري ػولؼاؿى مبى هاللبتْى ۽ گفتگْ ٿي رٌِي هبى اُب مڌ هلي تَ رينتبئيي
ڪٌِي تـليبتي ؿٿب ري هغتلف هـصلي عبً ڪـي ؿٿبثٌؼي ،ڊفائٌٌگ ۽ تؼويل رْ تؼلك تَ ُـ اػاؿّ پبڻ هـاػّ ڪن ڪٌؼّ آُي ۽
ُڪ ٻئي مبى ڪْ عبً ٍالس هيْؿّ ًَ ڪيْ ّيٌؼّ آُيُ .ـ اػاؿي رْ اًتظبهي لضبظ کبى الڳ الڳ ڪـػاؿ ،صؼثٌؼيْى ۽
ؽهيؼاؿيْى آُي ري کبى ُْ ُٽي ًٿب مگِيُ .ي ؿپْؿٽ ري ثبة ٽئيي ۾ الڳبپيل اػاؿى ري پبڻ ۾ ڳبًڎاپب ري چٽي تَْيـ ًظـ ايٌؼي.
Inter-departmental Coordination
 5.1الڳبپيل اػاؿى رب پبڻ ۾ ڳبًڎاپب
ضلعي قطر تي آفتي خي اًتظبم ڪبؼي خي اضتيبؼي :ڊي ڊي اين اي رْ پٌزي ئي ضلؼي ۾ ّرْػ آُي ۽ ُـ مبل مبّڻ ري هْمن کبى
ٻَ ٽي هِيٌب اڳ ۽ ريڪڏُي ڪب آفت ايٌؼي آُي تَ اى ػّؿاى هتضـڪ ٿيٌؼا آُي .اًِي ضلؼي ۾ ڊي ڊي اين اي ري ٍؼاؿتي آؿڊيٌٌل
 1224۽ ايي ڊي اين اي ري ُؼايتي پٽبًؼؿ تيڪيل ُڪ مْاليَ ًيبى آُي .پي ڊي اين اي ري طـفبى ُـ ضلؼي تي ُڪ ًوبئٌؼّ ڀـتي
ٿيل آُي ريڪْ ڊي ڊي اين اي ري هـڪقي ًوبئٌؼي طْؿ ڪن ڪـي ٿْ .رڏُي تَ اي ڊي مي  1يب ڊي ڊي اّ ڪْآؿڊيٌييي ضلؼي
اًتظبهيَ ري طـفبى ڪْآؿڊيٌييي ۽ ڪلنٽـ ري گڏربڻيي ري اڳْاڻي ڪٌؼّ آُي ،آفتي کي هٌِي ڏيڻ ۽ ثضبلي َء ري تـريضي رْ تؼيي
ڪٌؼّ آُي ۽ هغتلف اػاؿى ال ِء ؿليف ۽ ثضبلي َء ري مـگـهيي ال ِء ربگـافيبئي صؼى رْ فيَلْ ڪٌؼّ آُي .ڊي مي يب ڊي مي اّ آفيني
کي ٍْثبئي ۽ ّفبلي صڪْهتي کبى فٌڊف ربؿي ٿيٌؼا آُي تَ ريئي ؿليف ۽ ثضبلي َء ري مـگـهيي کي چڱي َء ؿيت هڪول ڪـي
مگِزي .اُي فٌڊف ؿڳْ ؿّيٌيْ رْ اػاؿّ ئي عـچ ڪٌؼّ آُي ،رڏُي تَ ٻيب اُن اػاؿا ريئي تؼلينٍ ،ضت ،۽ پجلڪ ُيلٿ رب پٌٌِزي ئي
هضؼّػ ّميلي آُـ ؿليف ۽ ثضبلي َء رْى مـگـهيْى مـاًزبم ڏيٌؼا آُي.
تعلين ۽ ضْاًعگي َء خْ اظاؼّ :ضلؼي مطش تي ُي اػاؿي ّٽ ڪي عبً هبلي ّميال هْرْػ ًَ ًُْؼا آُي مْا ِء هالفهي ري ريڪي
ثَ ّؿلي آفتي ري ؿليف ۽ ثضبلي َء ال ِء ڪتت ايٌؼي ًظـ ايٌؼا آُيُ .ي اػاؿي رْ اُن ڪن اُْ ًُْؼّ آُي تَ رڏُي ضلؼي اًتظويب
ضلؼي ۾ ٌُگبهي صبلتي رْ اػالى ڪٌؼي آُي تَ ُي اػاؿّ هغتلف امڪْلي رْ ُڪ چٺْ ّضغ ڪٌؼّ آُي ريڪي ڪئوپ طْؿ
ڪتت آڻجب آُي .پٌزبة ۽ عبً ڪـي ليَ ۾ امڪْلي ري اًتظبهيَ ڪئوپي ري اًتظبم ڪبؿي َء ال ِء پٌٌِزْ ػولْ همـؿ ڪيْ .اًِي ري
اُب ثَ ؽهيؼاؿي ُئي تَ ُْ الڳبپيل اػاؿى مبى لِ ّچڙ ۾ اچي .رينتبئيي مٌڌ رْ تؼلك آُي اتي اُڙي لنن ري ٍْؿتضبل ًظـ ًَ آئي.
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هضفْظ امڪْل ري کي ٻْڏ مٽيل هبڻِي ڪئوپ طْؿ امتؼوبل ڪيْ اتي ري اًتظبهيَ ٻڌايْ رڏُي ٻْڏ ري ٍْؿتضبل عتن ٿي ّئي ۽
هبڻِْ پٌٌِزي ڳْٺي ۽ ّمٌؼيي ڏاًِي هْٽي ّيب ،تؼلين ري اعتيبؿيي هبى ڪيـ ثَ اُْ ڏمڻ ًَ آيْ تَ ڪئوپ کبى پْ ِء اى امڪْل ري ڇب
صبلت ٿي آُي .ڪيتـيْى ئي ىڪبيتْى ۽ ػؿعْامتْى هْڪليْى تَ ٻْڏ مٽيل هبڻِي امڪْلي ۾ ريڪي ًمَبى ڪيب اًِي کي ثضبل
ڪيْ ّڃي عبً ڪـي پيئڻ ري پبڻي ۽ ڪبڪْك ري مِْلتي کي ثضبل ڪيْ ّڃي پـ ڪْ رْاة ًَ هليُْ .ي اػاؿّ تؼلين ري
ڪلنٽـ ري گڏربڻيي ري ٍؼاؿت ڪٌؼّ آُي ۽ اًِي مڀٌي اػاؿى مبى مِڪبؿ ڪٌؼّ آُي ريڪي تؼلين مبى ّامطْ ؿکٌؼڙ مـگـهيي
۾ هَـّف ػول آُي هخبل طْؿ يًْينيف ،پالى اًٽـًييٌل ،اًڊك ڪٌنْؿىين رْى ؿڪي تٌظيوْى ۽ ٻيب لْهي ۽ ثيي االلْاهي اػاؿا.
ُي تزقيي ػّؿاى اُْ پڻ هؼلْم ٿيْ تَ ُي اػاؿّ ڪب ثَ اڳْاٽ تيبؿي يب ؿٿبثٌؼي ًَ ڪٌؼّ آُي تَ آفتي ري ٍْؿت ۾ امڪْلي کي
ڪيئي هضفْظ ؿکزي ۽ ريڪڏُي امڪْل ڪئوپ طْؿ ڪتت آًؼّ ّڃي ٿْ تَ اى ري اًتظبم ڪبؿي ڪيـ ۽ ڪيئي ڪٌؼُّ .ي تزقيي
ال ِء ري امڪْلي ري چًْڊ ڪئي ّئي ُئي اُي مڀ مبل  1212يب ّ 1211اؿي ٻْڏ ۾ توبم گِڻْ هتبحـ ٿيب ۽ هنتمجل ۾ آفتي رْ عطـّ
هْرْػ آُي .پـ ُي اػاؿي اًِي امڪْلي ري ثضبلي َء ۽ هـهت ۽ هنتمجل ۾ ايٌؼڙ آفتي ري عطـى يب تجبُيي کي گِٽبئڻ ال ِء ڪي رْڳب
اپب َء ًَ ّؿتب آُي.
پجلڪ ُيلٿ اًدٌيئؽًگ :آفتي ػّؿاى ُي ّاه ڪلنٽـ ال ِء هـڪقي اػاؿّ آُي (ٺٽي ۽ ثؼيي ضلؼي ۾ ڪڏُي ڪڏُي) ۽ اى رْ ڪن
ّاه ڪلنٽـ ري گڏربڻيي ري ٍؼاؿت ۽ هيقثبًي ڪـڻ آُي .آفتي کبى هتبحـ ٿيٌؼڙ ۽ هضفْظ امڪْلي ري صْالي مبى ُي اػاؿي رْ
ڪْ تؼلك ؿپْؿٽ ًَ ٿيْ.
تعلقَ هيًْكپل اضتيبؼيُ :ي اػاؿي رْ آفتي ػّؿاى رقّي ڪـػاؿ ؿپْؿٽ ٿيْ ۽ اُْ ثَ ًٌڎى ّڏى ىِـى تبئيي هضؼّػ ُُْ .ي اػاؿي
رب ًوبئٌؼا ڪٌِي ثَ ڪْآؿڊيٌييي يب ڪلنٽـ ري گڏربڻي َء ۾ ىـڪت ًَ ڪٌؼا آُي.
فٌبًف ۽ ؼٿبثٌعي َء خْ اظاؼُّ :ي اػاؿي رْ اُن ڪـػاؿ ٌُگبهي صبلتي کي هٌِي ڏيڻ ال ِء هٌَْثي ري تيبؿي َء ّلت ًُْؼّ آُي ۽ اُْ
ثَ فمظ ثزيٽ ري تيبؿي َء ال ِء.
Recommendations
 5.1مفبؿىْى
_ الڳبپيل اػاؿى ري پبڻ ۾ ڳبًڎاپي ري ًظـيي ۽ فلنفي کي اػاؿى ري ثبُوي گڏربڻيي ۾ ّاضغ ڪـڻ گِـري تَ ڳبًڎاپي هبى هـاػ
ٍـف گڏربڻيْى ڪـڻ ًَ پـ ٻيْ ڪزِ ثَ آُي
_ ُـ ضلؼي ۾ الڳبپيل اػؿى ري ثبُوي ڳبًڎاپي ال ِء ُڪ ربهغ صڪوت ػولي ّضغ ڪـڻ گِـري ريڪب ًَ فمظ ٌُگبهي صبلتي ػّؿاى
الڳْ ڪئي ّڃي پـ رڏُي ثَ امڪْل ري ًئيي ػوبؿت تيبؿ ڪـڻي ُزي تَ اى صڪوت ػولي پٽبًؼؿ ُـ اػاؿي کي پٌٌِزْ ڪـػاؿ اػا
ڪـڻ گِـري.
_ ٌُگبهي صبلتي ػّؿاى ٽي اين اي ۽ پي ايڇ اي اػاؿى کي ّاه ري مـگـهيي ري ؽهيؼاؿي مًْپڻ گِـري (هغتلف ضـّؿتي ال ِء
پبڻي َء ري فـاُوي ،ميٌيٽييي رْى مِْلتْى ۽ اًِي کي مٌڀبلڻ ۽ ٍفبئي ّغيـٍ ،پـ ُـ ڪن ال ِء امفيـ هؼيبؿى کي ًظـ ۾ ؿکڻ
گِـري)
_ ڪلنٽـ ري گڏربڻيي ۾ اى ڪلنٽـ مبى الڳْ اػاؿى ري ًوبئٌؼى کي ىـڪت ڪـڻ گِـري ،ثِتـ اُْ آُي تَ ُـ اػاؿي رب هـڪقي
فـػ ىـڪت ڪي تَ ريئي ڪْآؿڊيٌييي ري ػول کي ّڌيڪ ُٿي هلي مگِي.
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