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 ن جيڊئم نننڍ سملي، سيهڑيون، پارو جو وانڍيو، جاڳڻ واري، داريغ ۽ تنگواري

 ماحولياتي ۽ سماجي انتظامي رٿا جو خالصو 
 

ايس (پروجيكٹ سنڌ ريزيليئنس صوبي جي مختلف عالئقن ۾ سنڌ حكومت عالمي بئنك جي مالي مدد سان 

آبپاشي کاتي (ايس آ ڊي) ۽ صوبائي ڊزاسٹر مئنيجمينٹ هن منصوبي تي  تي عملدرآمد كري رهي آهي.آر پي) 

مٹي جي سنڌو درياهه ) 1آبپاشي کاتي تحت هن منصوبي ۾ (. پيو وڃياٿارٹي (پي ڊي ايم اي) ذريعي كم كيو 

 کوٽ وارن عالئقن ۾ برساتي پاڻي جي ذخيرنپاڻي جي صوبي جي سوكهڑي يا بهتري ۽ ۽  بحاليبندن وارن ننڍن 

تي كم شروع كيو ويو، جيكي هاڻي مكمل ٿيڻ  نڊئم 15۾  نسالگذريل ٻن  شامل آهن. اڏاوت جي (ننڍن ڊئمن)

ٺاهڻ جي رٿا جوڙي رهي  )ڊئم( ذخيرا ننڍا 6 هاڻي سنڌ سركار صوبي جي ٻن ضلعن ۾ پاڻي جاجي مرحلي ۾ آهن. 

خيرپور ضلعي ڊئم  3يون ۽ پارو جو وانڍيو ڊئم ٿرپاركر ضلعي ۾ آهن، جڎهن ته تجويز كيل ڑسملي، سيهآهي. 

 آهن.تنگواري ۽ ريغ ، داجاڳڻ واري، جن جا ناال اچن ٿاجي ناري تعلقي ۾ 

 نصوبائي سطح تي الڳو قانونتوڙي قومي كندي  عالمي بئنك جي رهنما پاليسين جون گهرجون پوريون

 جي نكممشاهدو كيو ويو، ته جيئن ايس آر پي تحت تجويز كيل ۽ سماجي ال هك ماحولياتي بڻائڻ موجب 

آڻيندي  بمشاهداتي فهرست كتسماجي ماحولياتي ۽ منصوبن کي ضمني سگهجي. گهٹائي اثرن کي امكاني منفي 

هي ، كندا كردار اداگهٹائڻ جو  اثرسماجي  ۽ يامكاني طور ماحوليات منصوبادرجه بندي كئي وئي آهي. ذيلي 

اي ايس ايم پي ۾ منصوبي ال تيار ٿيل دستاويز ۾ مخصوص كيو ُانهن کي منصوبا بي كيٹيگري ۾ اچن ٿا. 

ون جيل كم ال ڀاڱي بي جي منصوبي طئه ٿعالمي بئنك منظور ٿيل آهي.  ، اهو دستاويز عالمي بئنك جوويو

  رکيون ويون، ُانهن گهرجن جي پورائي ال هي اي ايس ايم پي تيار كيو ويو آهي. جيكي گهرجون

 ياتمعاشي ۽ ماحوليجي مختلف طبعي، حياتياتي، سماجي،  وارن عالئقنضمني منصوبي ۾ اي ايس ايم پي هن 

فراهم منصوبي تي عملدرامد دوران ننڍن اپائن جو مجموعو اي ايس ايم پي موجود آهي. پاسن جي باري ۾ ڄاڻ 

 ماحولياتي توڙي سماجي ناكاري اثرن کي قبول جوڳي حد تائين ختم كرڻ ال كم مهيا كري ٿو.كري ٿو، ۽ 

ه جڎهن تجي پهاڙين ۾ واقع آهي، جي قبا قادر بخش ۽ ڇتن شاهه تعلقي نارا ن مان هك منصوبو منصوبضمني 

 ننگرپاركر ۾ اچي ٿو.ٻيو منصوبو 

ناري ۾ موجود قبا قادر بخش ۽ ڇتن شاهه پهاڙيون وارا عالئقا ٿر سان بنهه هكجهڑائي رکندڙ آهن، ناري جو 

خطو سانگهڑ (کپرو ۽ سانگهڑ تعلقو)، خيرپور (تعلقه؛ نارو، ٺري ميرواهه ۽ كوٹڎيجي)، سکر (تعلقه؛ روهڑي، پنو 

اڙيون پهجي عالئقائي حصن تي مشتمل آهي.  ماٿيلو ۽ اوٻاوڙو) ضلعنعاقل) ۽ گهوٹكي (تعلقه؛ ڏهركي، ميرپور 

سنڌو جي اولهه کان ساوڪ ئي ساوڪ آهي ۽ جتي ماحولياتي لحاظ کان بنهه مختلف ٻن خطن تائين پکڑجن ٿيون، 

 واري جا دڙا آهن. ٿي ويل پنڈ پهڻ اوڀر ۾ وري 

را ناعالئقن ۾ مقامي آبادي آبپاشي مقصدن ال جر ۽ پهاڙين جو پاڻي پڻ استعمال كندي آهي. جي منصوبن 

 200کان  80گهرائي خطي ۾ قبا قادر بخش ۽ ڇتن شاهه پهاڙين جي مختلف عالئقن ۾ پهاڙين مان ايندڙ پاڻي جي 

و نٿو ٿئي، ته مقامي آبادي ال کان وڌيك عرصي تائين وسكارجيكڎهن ٻن سالن ُانهن عالئقن ۾  ُفٹن تائين آهي.

ون ڇتن شاهه جقادر بخش جا قبا ۽ ناري جي عالئقن ذريعي اپائن جر جو پاڻي به ُخشك ٿي ويندو آهي. تجويز كيل 

 ڊئمنموجود هجي. پهاڙين جي پاڻي جو ذخيرو نه هجڻ جي صورت ۾ ته جيئن پاڻي ننڍا ڊئم ٺاهيا ويندا ۾  نپهاڙي

كتب آڻي سگهبو. تعمير ٿيل چوپائي مال جي پيئڻ ال به ۽ ُاتان جي ۾ ايندڙ زمين ويجهڑ ذخيرو ٿيل پاڻي ۾ 

جوڳي زمين جو گهٹ حصو پاڻي هيٺ ايندو،  تُاپجي وهكرن جي رفتار ۽ شدت کي گهٹائي ڇڎيندو، ڍانچو ٻوڏ 

 گهٹتائي آڻڻ ال به كردار ادانقصانن ۾ به ٿيندڙ آبادين کي  ان سان گڎ لنك روڊ، بجلي جا ٿنبا ۽ مقامي انساني

 كندو.
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برساتي پاڻي تي ُاپت ڏيندڙ عالئقن جي طور ُانهن عالئقن ۾ پاڻي نه هجڻ سبب زراعت متاثر ٿي آهي، نتيجي 

خاص كري سانوڻي جي برساتن ۾ پوکيا  ۽ گوار جوئرپيداواري صالحيت گهم جي دٻا سبب گهٹجي وئي آهي. 

اناج جي استعمال ال  نانسانُان کانسوا ي پيداوار سياري جي ُمند ۾ ٿئي ٿي. ججَو ۽ ساڳ جڎهن ته ويندا آهن، 

 جو به ُمکيه ذريعو آهن. چوپائي مال جي خوراڪ ُاپائڻ سميت 
ري ۽ چاکوٽ ُانهن عالئقن ۾ پيئڻ جي پاڻي جي اثاثي جيان آهي. مقامي آبادي ال چوپايو مال ُبنيادي ۽ ُمکيه 

هن جا جنڏيڻ گهٹائي ڇڎيو، کير  چوپائي مالجي کوٽ چوپائي مال جي صحت کي بدترين نموني متاثر كيو آهي. 

اثر پيا آهن. ماڻهو چارو نه هجڻ سبب پنهنجو چوپايو مال بئراجي منفي ذائي حالت تي انتهائي غجي آمدني ۽ ماڻهن 

 آهن، جڎهن ته ُاهي عالئقا به پاڻي جي کوٽ کي منهن ڏئي رهيا آهن. ويندا عالئقن ۾ منتقل كرڻ تي مجبور ٿي 

اڻي پزيِر زمين نڍا ڊئم زيِر زمين پاڻي جي سطح ۾ اضافو كندا. ننگرپاركر ۾ عالئقي ٿرپاركر ضلعي جي 

 قاميمجر جي سطح ۾ واڌ سان گڎ  هن ذريعي سيڑپ پيئڻ ال استعمال كيو ويندو.۽ کوهن ذريعي ٹيوب ويلن کي 

ل جي ۽ واٹر سپال چئنن منصوبا كنهن به ٹيوب ويل ذيليمهيا ٿيندو. چوپائي مال کي پيئڻ ال صاف پاڻي ۽آبادي 

ُان ۾ زرعي ذخيرو كرڻ آهي، مقصد پاڻي مکيه ننڍن ڊئمن جي اڏاوت جو عمير ال مالي مدد مهيا نٿا كن. ت

 سرگرمين کي هٿي ڏيڻ وارو عمل ڄاڻي واڻي شامل نه كيو ويو آهي. 

 پيئڻ، چوپائي مال ۽ گهريلو استعمالذخيرو ٿيل پاڻي  ۾يون ۽ پارو جو وانڍيو (ننگرپاركر) ڊئمن ڑَسملي، سيه

مكاني کاتي طرفان ڳوٺن کي پاڻي جي فراهمي يا ُان جو ُان کانپو واري مرحلي ۾ ال سڌي ريت کنيو ويندو، 

 كري سگهجي ٿي. نظام هالئڻ ال اڏاوت 
ٹن ٻو۽ ڙن ٽ هجي ٿي ۽ ٺوٺ ٿيل زميني سطح ٻوپاڻي جي کوُاتي ۾ واقع آهيريگستاني خطي هك ننگرپاركر

ٻٻر، جيكي غذائيت سان ڀرپور مال جو چارو آهن. آهي،  لتي مشتمل آهي. ُمکيه فطري ايراضي گاهن سان ڍكي

هن عالئقي ۾ پاڻي موجود آهن. وڻن يا ٻوٹن ۾ شمار ٿين ٿا، جيكي هن خطي ۾ اهڑن ۽ كنڈي ڄار ٹالهي، نِم، 

جنهن سان زيِر زمين پاڻي جي سطح وڌي ٿي ۽ زمين جي سطح تي ساوڪ جو ُمکيه ذريعو ُمندائتي برسات آهي، 

 هه ڦٹن ٿا، جيكي چوپائي مال جو اهم چارو آهن.ُاڀري ٿي ۽ جهنگلي گا

برساتي گهم کي به كتب آندو ويندو آهي. برساتي پاڻي مقامي فصل پوکڻ ال هن عالئقي جي كجهه حصن ۾ 

. ننگرپاركر خطي جي مختلف حصن ۾ پيئڻ جي پاڻي ٿئي ٿوكڇ ۾ ڇوڙ  ڻرِ آخر ۾ ۽ ۾ وهي ٿو ن مختلف نئيُ 

جي ٻين ُمندائتن ذريعن منجهه مٹي  ٿئي ٿي. پاڻيُفوٽ  80کان  70جو ُمکيه ذريعو کوهه آهن ۽ ُانهن جي اونهائي 

 ونچوماسي جي ُمند ۾ ڀريترايون برساتي پاڻي سان ڀريو ويندو آهي. ُاهي جن کي ترايون به آهن، سان ٺاهيل 

ترايون اهي موجود هوندو آهي، ۽ مهينن تائين پاڻي  6کان  2ُانهن ۾ انساني آبادي ۽ چوپائي مال ال هن، آ يونويند

كلوميٹر جو فاصلو طئه تراين مان پاڻي ڀرينديون  10کان  8هتي عورتون  جر جي سطح ۾ به اضافو كنديون آهن.

كيا ويا  تجويز يون ۽ پارو جو وانڍيوڑسملي، سيه ڊئم اننڍ 3۾ جي عالئقي ننگرپاركر ايس آر پي تحت آهن. 

ٿرپاركر ضلعي جي تعلقي جيكي اهي ڊئم ڳوٺ کارڙيون، ڳوٺ سيهڑيون ۽ ڳوٺ سودراڻ ۾ آهن، آهن. 

۽ مقامي آبادي کي ڊگهي  امسئلو حل كندجو پيئڻ جي پاڻي جي کوٽ  اتجويز كيل ڍانچننگرپاركر ۾ واقع آهن. 

 مردن ۽ عورتن کي  12890 مجموعي طورسان ڊئمن جي اڏاوت . ٿيندو پاڻي مهيامٺو نسبتن سڄو سال ُمدي ال

مردن ۽ عورتن کي فائدو  3560عالئقي ۾ جي جڎهن ته نارا گهراڻن تي مشتمل آهن،  1821فائدو پهچندو، جيكي 

يندو، مردن ۽ عورتن کي فائدو ٿ 9330واري عالقي ۾ كر  ننگرپارگهراڻن تي مشتمل آهن، ۽  490رسندو، جيكي 

 گهراڻن تي مشتمل آهن.  1331جيكي 
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ٿرپاركر سوڌو سنڌ جي ٻين ريگستاني عالئقن ۾ ڏكار واريون سبب سالن تائين برسات نه پوڻ  4کان  3گذريل 

سيكڑو  100جا سروس موجب، ٿرپاركر بابت كيل ع ۾ ڏكار 2017ايف اي او ۽ اِي يو طرفان آهن. رهيون حالتون 

چوماسي جي برسات ع ۾ 2018اهڑي ريت  .هئا واري سنگين صورتحال کي منهن ڏئي رهياد اڻهون پاڻي جيعالئقا 

سيكڑو  24.4قومي سطح تي برسات پوڻ جو كاٿو كاٹو ٿي وئي. سنگين نه پوڻ سبب اها صورتحال اڃا وڌيك 

و کان سيكڑ 69.5كاٹو ، جتي برسات پوڻ جو كاٿو يسڀ کان وڌي متاثر رهي جڎهن ته سنڌ کان گهٹ لڳايو ويو،

ضرورتن تي بنهه هاڃيكار اثر ڇڎيا آهن،  ۾ مقامي آبادي جي زرعي ۽ گهريلوعالئقن صورتحال اهڑي به گهٹ هو. 

ع جي آگسٹ مهيني دوران 2018رڳو ٿرپاركر ضلعي ۾ ۾ اضافو ٿيو آهي.  غربت ٻارن ۾ غذائي کوٽ ۽جنهن سان 

ع دوران غذائي کوٽ 2018، جڎهن ته سال آهنٿيون رپورٽ  ونغذائي کوٽ وگهي فوتگيجون تازن ڄاول ٻارڙن  9

ايترو  کوٽ جو مسئلوفصلن جي ُاپت ۾ گهٹتائي سبب غذائي  آهي. 375انگ وگهي فوت ٿيل ٻارن جو مجموعي 

 الهه تلهه وكرو كرڻ تي مجبور ٿي وئي.پوريون كرڻ ال بنيادي ضرورتون آبادي ، جو مقامي ويوسنگين ٿي  ته 

گهٹ هجڻ سبب مقامي آبادي ۾ خراب پاڻي واپرائڻ سبب بيمارين ۾ اضافو هتي پيئڻ جي صاف پاڻي تائين پهچ 

 ٿيو ۽ سندن صحت دا تي لڳي وئي.

برساتون نه پوڻ واري اڳكٿي جومطلب آهي ته صورتحال ايڎي خراب جوڳيون پاكستان جي موسميات کاتي طرفان 

ائي جڎهن ته چوپاچڻ جو سلسلو جاري رهندو، فصل جي پوکي ۾ گهٹتائي  ويندا.ٿي ويندي جو وسيال اڃا به گهٹجي 

پاڻي ۽ خوراڪ جي فراهمي گهٹجڻ جي صورت  ،صحتماڻهن جي مال مرڻ جي شرح ۾ اضافو ٿي ويندو. مقامي 

 وڌيك متاثر ٿيندي.۾ 

 ُانسركاري ملكيت ۾ اچن ٿا. ، ڇاكاڻ جو نئيون ۽ ناال گهربل نه هونديزمين خانگي منصوبن ال كابه ذيلي 

آباد كرڻ جي ضرورت ٻيهر سان گڎ كنهن به ڍانچي کي ڊاهڻ وارو كم شامل نه آهي ۽ نه ئي وري كنهن کي 

 .آهي يلپکڑ يلمنصوبن جا عالئقا گهٹ آبادي وارن عالئقن ۾ اچن ٿا ۽ ُاتي آبادي ٹِڑذيلي هوندي. 

 گهربلآيل زمين جي عارضي استعمالنجي يا سركاري ملكيت ۾ رڳو كيمپ جي تعمير ال ڊئم جي تعمير ال ، 

ب سب جي صحتمالزمت كندڙ ماڻهن  ۽ و، گندكچرنقصان، نباتات جي آمدٻاهرين مزدورن جي مٹي جي کوٹائي، 

ئي وئي كتيار  )اي ايس ايم پيماحولياتي ۽ انتظامي رٿا (، جنهن ال سماجي توڙي ماحولياتي اثر پئجي سگهن ٿا

 آهي.

اڏاوتي ڍانچو شامل آهن. ويز وارو سيمينٹ جو چا مٹي جا بند ٺاهڻ ۽ اسپل اون ٽفو 15کان  10منصوبن ۾ ذيلي 

جا اثر اي ايس ايم پي وسيلن جي استعمال ماڻهن جي ۽ ۽ آواز جي گدالڻ  اثر، جهڑوڪ فضائيالڳاپيل كم سان 

اتي ماحوليسان  تعميرمنصوبن جي ذيلي جي  نُان سان گڎ، ڊئمسان گهٹائي سگجن ٿا.  درآمد كرڻعملبهتر تي 

لكه، اِن سان ماحولياتي حالتن ۾ ڊگهي عرصي صورتحال، جهڑوڪ ٻوٹن ۽ جانورن تي كي به منفي اثر نه پوندا، ب

، اڏاوتي كم جي عرصي ۾ ٺيكيدار کي رپورٽ ۾ تجويز كيل اپائن تي سختي سان بهرحالتائين ُسڌارو ايندو. 

 عمل يقيني بڻائڻو پوندو.

ن ُانهناكاري اثرن کي گهٹائي سگهجي ٿو، امكاني توڙي سار سنڀال سان جانچ مشينري ۽ گاڏين جي مناسب 

استعمال، كچن رستن تي ِڇڻكار، اڏاوتي ملبي/ جو اوزار يا مفلر بند رکڻ واري آواز جو ڳري مشينري اپائن ۾ 
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پاڻي کي گدلو ٿيڻ کان بچائڻ ال مناسب ذخيري جو ، ضابطوگندگكچري کي فوري هٹائڻ سان خراب اثرن تي 

ه جڎهن تانتظام كرڻ، استعمال ٿيل تيل کي ٺكاڻي لڳائڻ ۽ گدلي پاڻي کي صاف كرڻ جو انتظام شامل آهن، 

 گندگي کي ميڑي مسلسل صفائي كرڻ شامل آهن.صفائي جي نظام ۽ ُانهن اپائن ۾ 

ذريعي يقيني بڻايو ويندو، ُانهن ۾ حادثن يا بيمارين صحت ۽ تحفظ کي ِجن اپائن مالزمت كندڙ ماڻهن جي 

 كورونا کي منهن ڏيڻ ال انتظام،، جو بندوبست، صفائي معائنو، مزدورن ۽ آبادي ۾ جاڳرتاجي روكٿام ال لڳاتار 

صفائي جي مناسب سهولتن جي هنگامي حالتن کي منهن ڏيڻ ال اپا ۽ طريقيكار، نگراني ۽ بچا جو طريقو، 

هن اي ذيلي منصوبا شامل آهن. كرڻ پاڻي ۽ مزدورن کي كچري جي دٻن جي فراهمي جو صاف همي، پيئڻ فرا

، معاشي ۽ ماحولياتي صورتحال تي اتي، سماجيطبعي، حياتي۾ شامل قدم کڻڻ کانپو عالئقي جي ايس ايم پي 

ترقي  پائيدار۾ عالئقي ، جنهن سان البته، اِن سان غيرمعمولي مثبت اثر ضرور پونداكي به منفي اثر نه ڇڎيندا. 

 ٿيندي.

منفي اثر گهٹائڻ ال گهربل قدم کڻڻ، جنهن ۾  ،وي انتظامن جو هك خاكو بيان كري ٿادارتُان سان گڎ اهو 

 ،كم ۽ خرچ جو كاٿوجون صالحيتون وڌائڻ ال تربيت جو بندوبست كرڻ، عملي فيلڈ واري ُانهن جي نگراني، 

مقامي ماڻهن ۽ سمورين الڳاپيل ُڌرين سان صالح مشورا كري . شامل آهنطريقيكارشكايتن جي ازالي وارو ۽ 

 .كيو ويو آهيتيار  )اي ايس ايم پيدستاويز (هي 

 

ن اپائن گهٹائڻ وار نمنفي اثرجيئن نگراني كئي ويندي، ته لڳاتار ماحولياتي ۽ سماجي تحفظ جي حوالي سان 

ندو. يو ويكِجن مٿان ٹن سطحن تي عملدرآمد تي لڳاتار۽ اثرائتي نموني عملدرآمد کي يقيني بڻائي سگهجي. 

 جيئن هماهر نگراني كندا، تتحفظ جا ماحولياتي ۽ سماجي پروجيكٹ مئنيجمينٹ ٹيم (پي ايم ٹي) جي سطح تي 

نموني عملي ٿي رهيو آهي ۽ اِن سلسلي ۾ هو تسلسل سان ڊئم رٿا تي اثرائتي اِن ڳالهه جي خاطري ٿي سگهي ته 

پروجيكٹ امپليمينٹيشن كنسلٹنٹس (پي آ كندا. جڎهن ته فيلڈ جي سطح تي به جي اڏاوت وارين جاين جا دورا 

پي آ ايس ايس سي ۽ پي ايم ٹي طرفان وڌيك تسلسل سان نگراني كئي ويندي. ٹئين سطح تي ايس ايس سي) 

ماهوار، ٹه ماهي ۽ ساليانيون رپورٹس درآمد جي حوالي سان ايم يو طرفان اي ايس ايم پي تي عملاي ايس  يجَ 

 . تيار كيون وينديون
ينٹ مئنيجمپروجيكٹ  يتي عملدرآمد كرڻ جي ذميواراي ايس ايم پي ۽ ) پيآر ايس سنڌ ريزيلينس پروجيكٹ (

 پروجيكٹ آهي.ڊائريكٹر ، آبپاشي کاتي سنڌ حكومت تي آهي، جنهن جو سربراهه پروجيكٹ ٹيم (پي ايم ٹي)

مئنيجمينٹ ٹيم کي ماحولياتي ۽ سماجي انتظام جي يونٹ جي مدد حاصل آهي، جيكو پي ايم ٹي ۾ ئي قائم ٿيل 

جون ي) ايس س پروجيكٹ امپليمينٹيشن، سپورٽ اينڈ سپرويئن كنسلٹنٹس (پي آ ايسطرفان پي ايم ٹي آهي. 

 خدمتون به حاصل كيون ويون آهن، جيكي ڊئمن جي اڏاوت جي نگراني جا ذميوار آهن.

نگراني ال سماجي ۽ ماحولياتي تحفظ جا ماهر موجود ۽ ُان جي پي آ ايس ايس سي وٽ اي ايس ايم پي تي كم 

 يجيك ،مقرر كندو/آفيسر به آهن. آخر ۾ تعميراتي ٺيكيدار به صحت، ماحولياتي ۽ سماجي تحفظ جا انسپيكٹر

 .كيل آهناي ايس ايم پي ۾ بيان كرائڻ جا ذميوار هوندا، جيكي هِن تي عمل وارن اپائن منفي اثرن کي گهٹائڻ 

طرفان ماحولياتي ۽ اِن مقصد ال اڏاوتي معاهدي يا ٺيكي ۾ مناسب شقون شامل كيون وينديون. پي ايم ٹي 

پنهنجي طور ذيلي منصوبن جي سرگرمين سماجي نگراني ال صالحكارن جون خدمتون حاصل كيون آهن، جيكي 

 جي نگراني ۽ تصديق كندا.



 
 Irrigation Department 
 Government of Sindh 
 

 

 

 5 وڍيل وڻن جي ڀيٹ ۾كئي ويندي، وڻن جي واڍي  90منصوبن ال  6ڄاڻايل اِن ڳالهه جو كاٿو كيو ويو آهي ته 

اي ايس ايم پي تي . لک ُرپيا خرچ ايندو 4وڻ جي حساب سان ساڍا ڀيرا وڌيك وڻ پوکڻ ال هك هزار ُرپيا في 

، جنهن ۾ كورونا کان بچا جا ُرپيا بجيٹ مخصوص كئي وئي آهي 118،271،440 مجموعي طور لدرآمد العم

هي رقم  هك كروڙ ُرپيا پڻ رکيا ويا آهن.مقامي ماڻهن جي ڀالئي ال هر ڊئم تي انتظام به شامل آهن. جڎهن ته 

 كئي وئي آهي.طور شامل رقم عارضي ۽ بي او كيو ۾  اي ايس ايم پيجي ر ڊئم ه


