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 9989ىجريَ  Xشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.X OF 1981 

 9989ڪراچي واٽر ىئٍيجييٍٽ ةّرڊ „رڊيٍٍسۿ 

THE KARACHI WATER 

MANAGEMENT BOARD 

ORDINANCE, 1981 

 ]9989 ىئي 29[

ڪراچي ڊويزن ۾ پاڻي جي فراُيي الِء جًٍِ ذريػي  „رڊيٍٍس

 ةّرڊ كائو ڪيّ ويٍدو.

ڪراچي ڊويزن ۾ پاڻي جي فراُيي الِء ةّرڊ كائو  تَ جيئً

 ؛وٌُّد ريت ًُ جيڪّ „ُيۿ پيّ ٿي ضروريڪرڻ 

جي اغالن ۽ پروويزٌم  9977ُاڻي تًٍِ ڪريۿ پٍجيً جّالِء 

جي روطٍي ۾ شٍڌ جي گّرٌر  9989ڪاٌصٽيٽيّطً „رڊرۿ 

 ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

 9 –ةاب 

 (Preliminary)طروغاتي 

 ةّرڊ ىئٍيجييٍٽ واٽر ڪراچي کي „رڊيٍٍس ًُ (9) .9

 ويٍدو. شڏيّ 9989 ۿ„رڊيٍٍس

 ٿيٍدو. الڳّ ظّر فّري ُي (2)

 

 جي ىفِّم ۽ ىضيّن ڪجَِ جيصتائيً ۾ „رڊيٍٍس ًُ .2
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 تيصتائيً: ُجيۿ ٌَ ىتضاد

(a) “ىعهب ڪراچي ڊونپييٍٽ اٿارٽي جيڪا ” اٿارٽي

تدت كائو  Vجي غدارتي خڪو ٌيتر  9957

 ڪئي وئي.

(b) “ڪراچي  كائو ڪيم تدت 3ىعهب دفػَ ” ةّرڊ

 واٽر ىئٍيجييٍٽ ةّرڊ؛

(c) “ًىعهب ڪراچي ىيٽرو پّنيٽً ” ڪارپّريظ

 ڪارپّريظً؛

(d) “ىعهب شٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(e) “ىعهب ةّرڊ جّ جٍرل ىئٍيجر ” جٍرل ىئٍيجر

جًٍِ ۾ طاىم „ُي اُّ طخع جيڪّ وكتي ظّر 

جٍرل ىئٍيجر جّن خدىتّن شراٌجام ڏئي رُيّ 

 ُجي؛

(f) “ىعهب ةّرڊ جّ ىييتر ۽ جًٍِ ۾ ان جّ ” ىييتر

 يً ةَ طاىم „ًُ؛ ۽چيئرىيً ۽ وائيس چيئرى

(g) “ىعهب كاغدن ۾ ةيان ڪيم يا ًُ ” ةيان ڪيم

 „رڊيٍٍس تدت جّڙيم ضاةعً ۾ ةيان ڪيم.

 II -ةاب

 (Constitution of the Board)ةّرڊ جي جّڙجڪ 

( ًُ „رڊيٍٍس جا ىلػد پّرا ڪرڻ الِء ُتي ُڪ 9) .3

ةّرڊ جّڙيّ ويٍدوۿ جًٍِ کي ڪراچي واٽر ىئٍيجييٍٽ 

 ةّرڊ شڏيّ ويٍدو.

جًٍِ کي  ًُ ةّرڊ ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّدوۿ  (2)

„رڊيٍٍس جي گٍجائظً ىّجب ٻٍِي كصيً جي ىتدرڪ 

۽ غير ىتدرڪ ىهڪيت خاغم ڪرڻ ۽ رکڻ الِء اختيار 

Definitions 
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ٌُّديۿ ۽ ڄاڻايم  ۽ ىظترڪَ ىِر نڳاتار وارثيان گڏ ش

ٌاني شان ڪيس ڪري شگِي ٿّ ۽ ان خالف ڪيس ٿي 

 شگِي ٿّ.

شرڪاري ىييترز تي ( ةّرڊ اُڙن شرڪاري ۽ غير 9) .4

 ىظتيم ٌُّدوۿ جيئً خڪّىت ىلرر ڪري.

ڊويزٌم ڪّ„رڊيٍيظً ڪييٽيۿ ڪراچي جّ  (2)

 چيئرىيً ةّرڊ جّ چيئرىيً ٌُّدو.

اٿارٽي جّ ڊائريڪٽر جٍرل ةّرڊ جّ وائيس چيئرىيً ( 3)

 ٌُّدو.

 جٍرل ىئٍيجر ةّرڊ جّ شيڪريٽري ٌُّدو.( 4)

„فيس رکي ( ُڪ ٌان „فيظم ىييتر ٻً شانً الِء 5)

شگٍِدوۿ جيصتائيً اُّ خڪّىت کي خط ذريػي 

اشتػيفيٰ ٌَ ڏئيۿ يا کيس خڪّىت ظرفان نکت ۾ شتب 

 ڄاڻائي اڳّاٽ ُٽايّ ٌَ وڃي.

اتفاكي „شاىي جي غّرت ۾ رُيم ىدي الِء ان جاِء تي ( 6)

 ُڪ ىييتر ىلرر ڪيّ ويٍدو.

جٍرل ىئٍيجر ةّرڊ جّ چيف ايگزيڪيّٽّ ٌُّدو ۽  .5

ختيار اشتػيال ڪٍدو ۽ اُڙا ڪو اُڙا اوكت ةّكت 

 شراٌجام ڏيٍدوۿ جيئً ةّرڊ ظرفان کيس شٌّپيا ويٍدا.

خڪّىت اُڙي اُهيت ۽ اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ( 9) .6

ىّجب ُڪ طخع کي جٍرل ىئٍيجر ىلرر ڪٍديۿ 

 جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

خالف ىتػيً ٿيم ظريليڪار ىعاةق  ىئٍيجر لجٍر (2)

 ڪري شگِتي.اٌتظاىي ڪارروائي 

خڪّىت جي ىٍظّري شانۿ وكت ةّكت ةّرڊ ( 9) .7
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غالخڪارنۿ غيهدارن ۽ ٻيئي اشٽاف جّ طيڊول ان 

تيار ڪري يا روائيز جي جّڳي ڪارڪردگي الِء 

اُڙا غالخڪارۿ غيهدار ۽ اشٽاف ۽  ڪري شگِي ٿّ

ۿ ضاةعً تي ىلرر ڪري شگِي ٿّاُڙيً طرظً ۽ 

 جيئً ةيان ڪيّ  ويّ ُجي.

جي ىالزىً خالف ( تدت ىلرر ڪيم ةّرڊ 9( ذيهي دفػَ )2)

ٿي اٌتظاىي ڪارروائي ىتػيً ٿيم ظريليڪار ىعاةق 

 .شگٍِدي

( اُي شيّرا ڪارپّريظً يا اٿارٽي جا ىالزم جيڪي 3)

واٽر شپالِء شان الڳاپيم خدىتّن شراٌجام ڏئي رُيا „ًُۿ 

 اُي ًُ „رڊيٍٍس جي الڳّ ٿيڻ کان ُڪدم پِّء ةّرڊ ڏاًٌِ

ةدني ڪيا ويٍدا يا جيئً خڪّىت ڪارپّريظً يا 

اٿارٽيَء جي غالح ىظّري شان ڪري ۽ ةدني ٿيم ىالزىً 

کي اًٌِ طرظً طروظً تي رکيّ ويٍدو جيڪي خڪّىت 

ىلرر ڪٍدي پر اُي طرط ۽ طروط ةدنيَء کان اڳ وارن 

 طرظً ۽ شِّنتً کان گِٽ ٌَ ٌُّدا.

ةيان ان جي گڏجاڻيً ۾ ةّرڊ جا شيّرا فيػال ( 9)  .8

 .ڪيم ظريليڪار ىّجب ڪيا ويٍدا

ةّرڊ جي شيّري ىييتر طپ جّ ٻَ ڀاڱي ٽي خػّ ُئڻ  (2)

 شان گڏجاڻيَء جّ ڪّرم پّرو ٌُّدو.

يا ڪا ڪارروائي ڪًٍِ „شاىيۿ يا  كدم( ةّرڊ جّ ڪّ 3)

غير ىّثر ٌَ ةّرڊ جي جّڙجڪ ۾ ڪًٍِ ٌلع جي غّرت 

 ٌُّدي.

 III  -ةاب 

 ةّرڊ جا اختيار ۽ ڪو ڪار

غالخڪارن ۽ ٻئي 

 اشٽاف جي ىلرري

Appointment of 

Officers, 

Advisers and 

other Staff of 

the Board 
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Powers and Functions of the Board 

وكتي ظّر تي الڳّ ڪًٍِ كاٌّن ۾ ڪجَِ ان کاٌصّاِء تَ  .9

 طاىم ُجيۿ ةّرڊ ڪارپّريظً ۽ اٿارٽي کاٌصّاِء ٌُّدو:

(i)  اٿارٽي جي فهٽر پالٌٽس ىان ڪراچي ڊويزن ۾ پاڻي جي

 ؛ذىيّار  ٌُّدو فراُيي ۽ ورُاشت جّ

اُّ اٿارٽي جّ فرض ٌُّدو تَ اُا پاڻيَء جي ذخيري وضاخت: 

 ىِيا ڪري؛فهٽر پالٌٽس تائيً پاڻي کان 

(ii)  فهٽر پالٌٽس کاٌپِّءۿ پاڻيَء جي فراُيي شان الڳاپيم

 شيّرن ڪيً کي شٍڀانڻ ۽ اٌتظام ڪرڻ؛

(iii) ّكت پاڻيَء جي خانت ىػهّم ڪٍدي ۽ خڪّىت وكت ة

کي پاڻي وڌائڻ الِء ٌئيً اشڪيو جي شفارش ڪٍدي يا 

 تي ٌظرثاٌي ڪٍدي؛ىّجّده اشڪيو 

(iv)  ةيان ڪيم ظريلي ىّجبۿ واُپيدارن کي پاڻيَء جا

ڪٍيڪظً ڏئي شگِي ٿي يا ٽيٍڪرن ذريػي پاڻي فراُو 

 ڪري شگِي ٿي؛

(v) ّىػاوضّ اوڳاڙيۿ  ةيان ڪيم ظريلي ىّجب پاڻيَء ج

وڌائيۿ گِٽائي يا ٌظرثاٌي ڪري شگِي ٿيۿ ةظرظيڪ اُڙو 

جي ” ڪّ ٌلػان ٌَ ڪّ فائدو ٌَ“كدم پاڻي جي فراُيي جي 

 ةٍياد تي ڪيّ وڃي؛

(vi)  پاڻيَء جّ ىػاوضّ اوڳاڙڻ جّ اختيار ٌُّدوۿ جًٍِ ًُ کي

 ۾ واُپيدارن ڏاًٌِ اُڙي ىػاوضي جّن رُتّن طاىم ٌُّديّن؛

(vii)  يا اختيار ٌُّدو ۽ ةازياةيَء الِء ًُ کي ركو جي

جيڪڏًُ ةّرڊ ظرفان ىلرر ڪيم وكت تي رُتّن ادا ٌَ 

يڻ تي ڏٌڊ ىڙُڻ واجب االدا ىػاوضي جي ٻڪيّن ويٍديّن تَ 

  اختيار ٌُّدوۿةَ جّ 

 

ةّرڊ جا اختيار ۽ 

 ڪو ڪار

Powers and 

functions of the 

Board 
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 IV –ةاب 

 ۽ اڪائٌّٽس „ڊٽىانياتۿ 

Finance, Audit and Accounts 

شان ةّرڊ جّ ڪراچي ىئٍيجييٍٽ فٍڊ ٌاني ( 9) .91

 ُڪ ڌار فٍڊ ٌُّدو.

 فٍڊس ىظتيم ٌُّدا: (2)

(a) خڪّىت ظرفان ىهيم گراٌٽس ۽ شتصڊي؛ 

(b) ةّرڊ ظرفان گڏ ڪيم يا خاغم ڪيم كرض؛ 

(c)  رڊيٍٍس تدت پاڻيَء جّ ىػاوضّ جيع ڪرڻ ۽ ٻيّن„ ًُ

ً خدىتً جّن جّن ڪارروايّنۿ فيسۿ ڪييظً ۽ ٻي وڪري

 ادائگيّن جيع ڪرڻ؛ ۽ 

(d) ةّرڊ ظرفان خاغم ڪيم ٻيّن شيّريّن ركيّن؛ 

ڊ ظرفان ىٍظّر ڪيم ُڪ رّركيّن ةفٍڊ ۾ جيع ڪيم ( 3)

 ةئٍڪ ۾ جيع ڪيّن ويٍديّن.

ةّرڊ پٍٍِجا فٍڊس ڪًٍِ وفاكي خڪّىت يا غّةائي ( 4)

خڪّىت جي شڪيّرٽي ۾ يا ةّرڊ ظرفان ىٍظّر ڪيم 

 ڪًٍِ ٻي شڪيّرٽي ۾  شيڙائيٍدو.

ڪيم  ىتػيًةّرڊ جي شانياٌي ةجيٽ  .99

 ظريليڪار ىّجب تيار ڪئي ۽ ىٍظّر ڪئي ويٍدي.

ڪيم  ىتػيًةّرڊ پٍٍِجا اڪائٌّٽس ( 9) .92

 اٌتظام ڪٍدو. اُڙويا  رکٍدوظريلي ىّجب 

ةّرڊ جا اڪائٌّٽس ىاني شال دوران گِٽ ۾ گِٽ ُڪ  (2)

ڀيرو خڪّىت ظرفان ىٍظّر ٿيم چارٽرڊ اڪائٌّٽس جي 

 فرم  ظرفان „ڊٽ ڪيا ويٍدا.

( ُر ىاني شال جي ختو ٿيڻ جي چار ىِيًٍ اٌدر ذيهي 3)
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 تدت اڪائٌّٽس جي „ڊٽ ةاةت ُڪ ةيان( 2دفػَ )

(Statement) .خڪّىت کي پيض ڪرڻّ پٌّدو 

ڪًٍِ ةَ طخع ظرفان ةّرڊ ڏاًٌِ شيّريّن  .93

رُتّن نيٍڊ رويٍيّ جي رُتً جي ىد ۾ كاةم واپصي 

 ٌُّديّن.

 ةّرڊ غام يا خاص خڪو ذريػي ۽ خڪّىت جي .94

اُڙن خڪيً ىّجبۿ جيڪڏًُ ڪي ُجًۿ ۽ اُڙيً 

طرظً تي جيڪي ةّرڊ الڳّ ڪريۿ چيئرىيًۿ جٍرل 

ىئٍيجر يا ان جي غيهدار يا ىالزم ڏاًٌِ پٍٍِجا ڪي 

اختيار يا ڪو ڪار يا ان جي ىاتدت ڪًٍِ غيهدار 

 ڪو ڪار شٌّپي شگِي ٿّ.يا اٿارٽي جا اختيار ۽ 

( خڪّىت وكت ةّكت اُڙيّن ُدايتّن ڏئي 9) .95

شگِي ٿيۿ يا ةّرڊ کان ڪا ىػهّىات يا ڪاغذ ظهب 

ڪري شگِي ٿيۿ جيئً اُا ضروري شيجِي ۽ اُا ةّرڊ 

جي ذىيّاري ٌُّدي تَ اُڙيً ُدايتً تي اُڙي 

 ىػهّىات ۽ ڪاغذ فراُو ڪري.

خڪّىتۿ اُڙيً طرظً ىّجبۿ جيڪڏًُ ڪا ُجيۿ  (2)

ڪيّ ويّ ُجيۿ ةّرڊ کان ڪّ ٻيّ ڪو يا ان واضح جيئً 

اجي ڪيً کان اضافي ڪو ڪرائي شگِي جي غام رو

 ٿيۿ جيئً اُا ىٍاشب شيجِي.

 اپيم ُيٺيً ريت ٿي شگٍِدي: .96

(a) ؛خڪّىت کي ةّرڊ جي فيػهي ةاةت 

(b)  ةّرڊ کي شٍدس ىاتدت ڪًٍِ غيهدار يا اختياري

 ؛ةاةت

ڪّ ڪيس يا كاٌٌّي ڪارروائي خڪّىتۿ  .97
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ةّرڊ جي ىالزىً خالف ةّرڊ يا ڪًٍِ ىييترۿ غيهدار يا 

اًٌِ ًُ „رڊيٍٍس يا ان  ۿ جيڪڏًٌَُ ٿي شگٍِدي

ت شٺي ٌيت شان كاغدن ۽ ضاةعً تد تدت جّڙيم

ڪرڻ جّ ظئي ڪيّ  ڪجَِ ڪيّ ُجي يا ڪجَِ

 ُجي.

( خڪّىت ًُ „رڊيٍٍس جا ىلػد پّرا 9) .98

 ڪرڻ الِء كاغدا جّڙي شگِي ٿي.

( خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم اختيارن شان تػػب 2)

 :اٌصّاِءۿ كاغدن جّ ىلػد ٌُّدوک

(i) ڊ جي رٍّيجرۿ ٻيً غيهدارنۿ غالخڪارن ۽ ةجٍرل ىئ

 ؛جّڙڻ اشٽاف جي ىالزىت جا طرظّن ۽ ضاةعا

(ii)  ىالزىً ۽ جٍرل ىئٍيجر شييت اًٌِ جي غالخيتًۿ

ڪارڪردگي ۽ ٌظو و ضتط كائو رکڻ ۽ اٌِيَء خّاني شان 

 شٍدن خالف اٌتظاىي كدم کڻڻ؛

(iii)  ًخالفةّرڊ ۽ ڪًٍِ غيهدار يا اختياري جي فيػه 

 اپيم فائيم ڪرڻ جّ ظريليڪار؛

(iv)  پاڻيَء جّ ىػاوضّ اوڳاڙڻۿ وڌائڻۿگِٽائڻ يا ٌظرثاٌي

 ڪرڻ جّ ظريليڪار؛

(v) شانياٌي ةجيٽ تيار ڪرڻ ۽ اُڙي ٌيٌّي اڪائٌّٽس 

 ۽ „ڊٽ جّ ظريليڪار. رکڻ

ًُ „رڊيٍٍس ۽ كاغدن جي گٍجائظً ( 9) .99

ىّجبۿ ةّرڊ خڪّىت جي ىٍظّري شانۿ ًُ „رڊيٍٍس 

 لػد خاغم ڪرڻ الِء ضاةعا جّڙي شگِي ٿّ.جا ى

خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم اختيارن جي غام خيثيت  (2)

 شان تػػب کاٌصّاِءۿ اُڙا ضاةعا فراُو ڪري شگًِ ٿا:

Indemnity 
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(i) ليڪار؛يةّرڊ جّن گڏجاڻيّن ۽ اُڙيً گڏجاڻيً جّ ظر 

(ii) ادا ڪرڻ ةاةت في ةظيّل پاڻي جي فراُيي الِء

 ظريليڪار.جّ ڏيڻ درخّاشتً 

(iii)  ّدير ڪرڻ جي ۽ ادائگي ۾  وٺڻپاڻيَء جّ ىػاوض

 غّرت ۾ ڏٌڊ ىڙُڻ جّ ظريليڪار.

ًُ „رڊيٍٍس جي ڪًٍِ ةَ گٍجائظً کي جتي  .21

ًُ „رڊيٍٍس جي غيم ۾ الڳّ ڪرڻ جي شهصهي ۾ۿ 

اچڻ جي ٻارًٌِ ىِيًٍ دوران ڪا ىظڪم پيض اچيۿ 

خڪّىت اُڙيّن رٌڊڪّن ُٽائڻ الِء خاص ُدايتّن 

 شگِي ٿي.ڏئي 

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ „رڊيٍٍس  -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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