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 9982ىخريَ  Xشٍڌ „رڊيٍٍس ٌيتر 

SINDH ORDINANCE NO.X OF 1982 

 9982ايصّشيئيظٍز „رڊيٍٍسۿ شٍڌ اريگيظً واٽر يّزرس 

THE SINDH IRRIGATION WATER 

USERS ASSOCIATIONS 

ORDINANCE, 1982  

 ]9982حّالِء  91[

„رڊيٍٍس حًٍِ ذريػي ايريگيظً واٽر يّزرس ايصّشيئيظً 

 .کي ىيڪً ةڻايّ ويٍدوحي حّڙحڪ ۽ ڪارڪردگي 

زىيً ذريػي  سحيئً تَ اريگيظً واٽر يّزرس ايصّشيئيظٍ

زىيً اٌدر پاڻي کي „ةپاطيَء تي ٿيٍدڙ زرغي زىيً حي شطد ۽ 

 الِء وڌيڪ شڌاري ڪارائتّ ةڻائڻّ „ُي؛

۽ پروويزٌم  9977ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ پٍخيً حّالِء 

حي اغالن حي روطٍي ۾ شٍڌ حي  9989ڪٍصٽيٽيّطً „رڊرۿ 

 گّرٌر ُيٺيّن „رڊيٍٍس حّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي:

يّزرس ( ًُ „رڊيٍٍس کي شٍڌ ايريگيظً 9) .9

 شڏيّ ويٍدو. 9982ايصّشيئيظً „رڊيٍٍسۿ 

 ( ُي فّري طّر تي الڳّ ٿيٍدو.2)

غالئلً ۾ اُڙي واٽر ڪّرس يا واٽر اُڙن ( اُّ ڪخَِ 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)يِيدت
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ًُ کاٌپِّء پروحيڪٽ  ڪّرشز تي الڳّ ٿيٍدو )حً کي

حيئً ذڪّىت وكت ةّكت  ۿويٍدو( چيّايريا 

 ٌّٽيفڪيظً ۾ واضد ڪري.

ًُ „رڊيٍٍس حّن گٍخائظّن ۽ ًُ ُيٺ حڙيم كاغدا  .2

فّري طّر رائج ٻئي كاٌّن يا كاغدن تي اثراٌداز ٿيٍداۿ 

اُي الڳّ كاٌّن يا كاغدن حي ةرغڪس ٌَ ةظرطيڪ 

ُخً؛ ةظرطيڪ اُّ اُڙي كاٌّن حي ىلػد الِء ُخيۿ 

حًٍِ حّ تػهق „ةپاطيَء شان ُخيۿ اٌفرادي طّر پاڻي 

 ظً ۾ طاىم ڪيّ وڃي.اشتػيال ڪٍدڙ کي ايصّشيئي

 

( ًُ „رڊيٍٍس ۾ حيصتائيً ڪخَِ ىضيّن ۽ ىفِّم 9) .3

 حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيصتائيً:

(a) “ًىطهب واٽر ڪّرس ايصّشيئيظًۿ ” ايصّشيئيظ

ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظً يا ڪئٍال 

 ايصّشيئيظً؛

(b) “ىطهب واٽر ڪّرس ايصّشيئيظً حّ ةّرڊ؛” ةّرڊ 

(c) “الز؛ىطهب ُڪ ايصّشيئيظً حا ةاِء ” ةاِء الز 

(d) “ًترت  91ىطهب دفػَ ” ڪئٍال ايصّشيئيظ

 حّڙيم ڪئٍال ايصّشيئيظً؛

(e) “ىطهب فارم واٽر ىئٍيخييٍٽ تي ىلرر ” ڊائريڪٽر

ڊائريڪٽر يا ًُ „رڊيٍٍس ترت اُڙيَء ريت ىلرر 

 ڪيم يا ان شهصهي ۾ ةااختيار ةڻايم ڪّ غيهدار؛

(f) “ًترت  9ىطهب دفػَ ” ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظ

 ايصّشيئيظً؛حّڙيم ڊشٽريتيّٽري 

commencement 

 

ٻيً كاًٌٌّ کي ختو 

 ڪرڻ الِء „رڊيٍٍس

Ordinance to 

over-ride other 

laws 

 

 وغفّن

Definitions 
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(g) “ىطهب ُڪ ايصّشيئيظً حي ٽّٽم ” حٍرل ةاڊي

 ىييترطپ؛

(h) “ىطهب شٍڌ ذڪّىت؛” ذڪّىت 

(i) “ىطهب كاغدن ۽ ةاِء الز ىّحب ةيان ” ةيان ڪيم

 ڪيم؛

(j) “ىطهب ًُ „رڊيٍٍس ترت حّڙيم كاغدا؛” كاغدا 

(k) “ًترت  4ىطهب دفػَ ” واٽر ڪّرس ايصّشيئيظ

حي ُڪ  پاڻي اشتػيال ڪٍدڙنرحصٽر ٿيم 

 ايصّشيئيظً؛ ۽

(l) “ىطهب اُّ طخع حيڪّ پٍٍِخي يا ” واٽر يّزر

كتضي ُيٺ „ةادي الئق زىيً الِء واٽر ڪّرس 

ڪٍدڙ  ذريػي „ةپاطي حي پاڻي حي شِّنت ذاغم

زىيً حي  يحُخيۿ ۽ ُڪ کان وڌيڪ ىاڻًِ 

ىانڪ ُئڻ يا كتضّ رکڻ حي غّرت ۾ۿ اًٌِ 

 ختيار ةڻايم اًٌِ طرفان غيمىٍخِان ڪّ ُڪ ةاا

 ڪٍدو ُخي.

( ًُ „رڊيٍٍس ۾ اشتػيال ڪيم پر واضد ٌَ ڪيم نفظً ۽ 2)

اظِارن حي ىػٍيٰ ترتيتّار اُا ورتي ويٍدي حيڪا اًٌِ کي 

 ۾ ڏٌي وئي „ُي. 9879شٍڌ ايريگيظً ايڪٽۿ 

ُڪ پاڻي اشتػيال ڪٍدڙ  حتي ُڪ واٽر ڪّرس تي ( 9. )4

اتان حي ايصّشيئيظً حّڙڻ الِء راضي ُخًۿ حيڪي 

ايڪٌّخاَُ شيڪڙو کان گِٽ ٌَ ُخًۿ اُي „ةادگارن ىان 

 اُڙي درخّاشت ڊائريڪٽر کي ڏيٍدا.
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( ترت اُڙي درخّاشت ىهڻ حي 9ڊائريڪٽر ذيهي دفػَ )( 2)

پاڻي اشتػيال شٺ ڏيًٍِ اٌدر واٽر ڪّرس حي شڀٍي 

حي گڏحاڻي ڪّٺائيٍدوۿ حيڪڏًُ گڏحاڻي ۾ اًٌِ  ڪٍدڙن

ئيظً ٺاُڻ حا ذريػي ايصّشي ىٍخِان ڇاُٺ شيڪڙو ٺِراَء

„ةادگار  پاڻي اشتػيال ڪٍدڙ خّاُظيٍد ُخًۿ شيّرا

ايصّشيئيظً حا ىييتر ٿيٍدا ۽ ان الِء ةاكي رُيم پاڻي 

 واپرائيٍدڙن حي رضاىٍدي حي ضرورت ٌَ ٌُّدي.

واٽر ڪّرس حي ٌاني شان ( ترت 9ذيهي دفػَ )( ڊائريڪٽر 3)

يم رحصٽر ۾ ايصّشيئيظً رحصٽر ڪٍدوۿ ان شهصهي ۾ حّڙ

حِڙوڪ واٽر ڪّرسۿ  نکٍدو ان حي داخال ڪٍدوۿ تفػيم

ايصّشيئيظً حّڙيٍدڙ واٽر يّزرس حا ىڪيم تفػيمۿ يا 

ڪري تٍظيو ٺاُڻ ةاةت ( ترت ٺِراُء پاس 2ذيهي دفػَ )

شيّرن ذيايت ڪٍدڙن ۽ ذيايت ٌَ ڪٍدڙ واٽر  تفػيمۿ

يّزرس حا تفػيمۿ واٽر ڪّرس تي ُر واٽر يّزر حي ىانڪي 

تضي ُيٺ زرغي زىيً حّ غالئلّ ۽ اُڙا ٻيا تفػيمۿ يا ك

 وكت ةّكت ڊائريڪٽر طرفان طهب ڪيا ويٍدا.حيڪي 

ةيان ڪيم تي ( ايصّشيئيظً حي ىييترز حي فِرشت 4)

حّن ڪئي ويٍدي ۽ ان  ُر شال ٌظرثاٌي طريلي ىّحب

 گِاٽيّن واڌيّن پّريّن ڪيّن ويٍديّن.

( حتي ايصّشيئيظً حّ ڪّ ىييتر ىصتلم طّر تي ىانڪي 5)

ُيٺ يا كتضي ُيٺ رکيم زرغي زىيً ىٍتلم ڪري ٿّۿ 

ىٍتلهي ذاغم ڪٍدڙ حي ان شهصهي ۾ ايصّشيئيظً ذريػي 

ڊائريڪٽر کي  درخّاشت ذريػي کيس ىٍتلم ٌڪدڙ حي 
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 حڳَِ تي ٌئّن ىييتر رحصٽر ڪيّ ويٍدو.

ً حّ ىييتر ( حيڪڏًُ ڪًٍِ طخع کي ايصّشيئيظ6)

ةڻائڻ تي ڪّ اغتراض „ُي تَۿ ڪهيڪٽر کي اپيم ڪئي 

 ويٍديۿ حًٍِ حّ فيػهّ ذتيي ٌُّدو:

( ڊائريڪٽر ًُ شيڪض ترت رحصٽر ڪيم 7)

ايصّشيئيظً کي رحصٽريظً حّ شرٽيفڪيٽ حاري ڪٍدو 

۽ اُڙو شرٽيفڪيٽ ايصّشيئيظً حي حائز ىّحّدگي حّ 

 ثتّت ٌُّدو.

ٌُّدوۿ يترن تي ىظتيم ( ةّرڊ گِٽ ۾ گِٽ پٍج ىي9. )5

ىٍخِان ڳخِي راِء طياري  حيڪي ايصّشيئيظً حي ىييترن

کان وڌيڪ ٌَ  چٌّڊيا ويٍدا ۽ ٽً شرڪاري ىييترن ذريػي

 ٌُّداۿ حيڪي ذڪّىت طرفان ىلرر ڪيا ويٍدا.

( ةّرڊ حا غير شرڪاري ىييتر ٻً شانً حي ىدي الِء چٌّڊيا 2)

 ويٍدا:

دوران چٌّڊيم ٌان  ةظرطيڪ اڌ يا ان ةراةر پِريً چٌّڊن

ۿ اُي ويٍداحاري ڪيا  ذريػي„فيظم ىييترزۿ حً حا ٌاال الٽ 

ُڪ شال الِء „فيس رکي شگٍِداۿ ۽ اًٌِ حيترائي ىييترز 

 اًٌِ حي حاِء تي چٌّڊيا ويٍدا:

ىدن کان وڌيڪ تَ ڪّ ةَ ٌان „فيظم ىييتر ةّرڊ ۾ نڳاتار ٻً 

 وڌيڪ الِء خدىتّن شراٌخام ٌَ ڏئي شگٍِدو.

( ةّرڊ شانياٌّ چيئرىيًۿ شيڪريٽري ۽ خزاٌچي ٌان „فيظم 3)
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ىييترز ىٍخِان چٌّڊيٍدوۿ ةظرطيڪ شاڳيّ ىاڻِّ 

 شيڪريٽري ۽ خزاٌچي طّر چٌّڊي شگِخي ٿّ.

ٿيۿ  يخن ڪًٍِ ىػاىهي حي ىٍظّري ڏئي شگِ( ةّرڊ طرفا4)

حيڪڏًُ ىييترن حّ ٻَ ڀاڱي ٽي ذػّ ان حي ذيايت ۾ 

کي ووٽٍگ حّ ذق  ىييترن حي „فيظمُخيۿ شّاِء ةّرڊ 

 ذاغم ٌَ ٌُّدو.

ةيان ( ةّرڊ حي گڏحاڻيَء ۾ طاىم ٿيڻ الِء اُڙي ُر ىييتر کي 5)

 ڪيم طريلي ىّحب ذهف کڻڻّ پٌّدو.

 ( ةّرڊ ُيٺيً طيً حّ ذىيّار ٌُّدو:6)

(a)  اُڙيّن ذىيّاريّن ٌڀائيٍدوۿ حيڪي حٍرل ةاڊي طرفان

 شٌّپيّن وڃً؛

(b)  حي ذيثيت ۾ ايصّشيئيظً حي ايگزيڪيّٽّ اٿارٽي

 ذىيّاريّن ٌڀائيٍدو؛

(c)  واٽر ڪّرس ۽ ٻيً تركياتي  تػييرايصّشيئيظً طرفان

 ڪيً حي تػيير ۽ ىرىت حي ٌظرداري ڪرڻ؛

(d)  ًواٽر ڪّرس حي „پريظًۿ ىرىتۿ شڌاري ۽ ريِيتهيٽيظ

 الِء ىٍػّةّ حّڙڻ؛

(e)  واٽر ڪّرس کي گِارن پّڻ حي غّرت ۾ اًٌِ حي ىرىت

 الِء ٍُگاىي اختيارن حّ اشتػيال؛

(f)  ىاڻِّ ىلرر  کّٽائي ڪٍدڙ ۽ تػييراتي ڪو ڪٍدڙڊچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 ڪرڻ؛

(g)  ؛ىػاُدا ڪرڻايصّشيئيظً طرفان 

(h)  ۽ ايصّشيئيظً ىييترز وچ ۾ اڪيهي  ادارنذڪّىتي

 طّر يا ىخيّغي طّر راةطي حّ ذريػّ ةڻخڻ؛

(i) شٍڀانڻ؛ رکڻ ۽ ايصّشيئيظً حا ىاني ۽ تٍظييي رڪارڊ 

( ةّرڊ حّ چيئرىيً ةروڊ حي گڏحاڻي ڪّٺائيٍدو ۽ ان 9. )6

 حي غدارت ڪٍدو؛

غير ذاضري حي غّرت ۾ چيئرىيً طرفان ٌاىزد شٍدس  انتتَ

 ٌان „فيظم ىييتر گڏحاڻي حي غدارت ڪٍدو.ةّرڊ حّ ڪيم 

حّن  گڏحاڻيً( ايصّشيئيظً حّ شيڪريٽري ةّرڊ حي 2)

۽ ايصّشيئيظً حّ رڪارڊ شٍڀانڻ حّ  ڪارروايّن نکٍدو

 ذىيّار ٌُّدو.

( ترت ةّرڊ حّ خزاٌچي اثاثا 2حي ذيهي دفػَ ) 94( دفػَ 3)

 حيع ڪٍدو ۽ ايصيئيظً حا اڪائٌّٽس شٍڀانيٍدو.

۽ ايصّشيئيظً حا شاڳئي كصو حا ڪوۿ ان  ىػاُدا( شيّرا 4)

 طرفان چيئرىيً ۽ شيڪريٽري غريد ڪٍدا.

( ايصّشيئيظً حي اڪائٌّٽ ىٍخِان ركو حّ ٌيڪال 5)

 چيئرىيً ۽ خزاٌچي حي غريد شان ٿيٍدو.

كاغدن ىّحبۿ واٽر ڪّرس ايصّشيئيظً کي ُيٺيان . 7
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 اختيار ٌُّدا:

(a)  واٽر ڪّرس کي ُالئڻۿ شار شٍڀالۿ شڌارو „ڻڻ ۽ تياري

 ڪرڻ؛

(b) پاڻي کي  پاڻيَء حي ذريػً۽ شب شّائم  زىيً حي شطد

 شڌارڻ؛پِچائڻ حي طريلً کي 

(c) ۽ ىرىت  تركي۽ فيهڊ „ئّٽ نيٽس حي  فارىً واريً کڏن

 ؛ڏيڻ حي ىٍظّري

(d)  ٽيّب ويهس ۽ نفٽس پيپس شٍڀانڻۿ كتضي ۾ وٺڻۿ ُالئڻ ۽

 شار شٍڀال ڪرڻ؛

(e)  ن فارم پاڻي حي اشتػيال ۽ شار شٍڀال حي شڌاري حا„

حي واڌاري الِء اًٌِ حّ طريلا اختيار ڪرڻ ۽ زرغي پيداواري 

 اشتػيال ڪرڻ؛

(f)  پاڻي حي فراُيي حّ طيڊول حّڙڻ ۽ پاڻي فراُيي ۽

 رڻ؛ورُاشت حي ٌظرداري  ڪ

(g)  ان ڳانَِ کي يليٍي ةڻائڻ ُر ڪّ ىييتر پاڻيَء ىان ىٍاشب

 ذػّ ۽ غريد وكت تي ذاغم ڪري ٿّ؛

 (h) حّڙڻۿ  يً الِء غريد ٍُڌ ىٍتخب ڪرڻۿزىيًٍ الِء ٌان

 نڳائڻ ۽ شار شٍڀال ڪرڻۿ

(i)  واٽر ڪّرشز حي کاٽيۿ „پريظً ۽ ىرىت دوران رٌڊڪّن

 ُٽائڻ؛

 اختيار

Powers of 

Water course 

association 
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(j)  غام يا ٍُگاىي ةٍيادن تي واٽر ڪّرس حي ىرىت يا

 الڳاپيم ىلػدن الِء ىزدور ىلرر ڪرڻ؛

(k)  كصيً حا تخزيا ڪرڻۿ اًٌِ حّ تػيً ڪرڻ غام ۽ خاص

 ۽ ان ىطاةق وغّني ڪرڻ؛

(l) َايصّشيئيظً حا شيّرا ىييتر ةيان  اُّ يليٍي ةڻائڻ ت

ڪيم طريلي ىّحب ىزدوري ۽ واٽر ڪّرس حي شڌاريۿ 

 ىرىت ۽ ُالئڻ الِء ُڪ حيترو ذػّ وٺً ٿا؛

(m)  ۾ ذػّ وٺڻ ۽  ىػاُدنكرض ۽ گراٌٽس ذاغم ڪرڻ الِء

 ٻيِر ادائگي حّ طيڊول حّڙڻ؛ ۽

(n)  اُڙن پروگراىً ۾ طرڪت ڪرڻ تَ حيئً واٽر ڪّرس

زرغي اكتػاديات حي ۽ ڪرڻ  حي شٍّتزىيً شڌاريۿ حي 

ۿ ۽ تػييرات ۽ ٻيً شڌارتي ڪّطظً شان روايتً تي ُهڻ

 ڪارگر اشتػيال کان ةاختر ٿي شگِخي؛ حي  اوزارنالڳاپيم 

( حتي ڪًٍِ پروحيڪٽ ايريا ۾ ڪًٍِ واٽر ڪّرس 9). 8

۾ شڌارو „ٌدو ويّ „ُيۿ اُا ايصّشيئيظً حي ذىيّاري ٌُّدي 

ان ةاةت ڊائريڪٽر حيئً ان کي اُڙيَء ريت كائو رکي تَ اُا 

 طرفان ُدايتّن ڏٌيّن ويّن „ًُ.

( حتي ڊائريڪٽر ىطيئً „ُي تَ واٽر ڪّرس حي شار 2)

( ۾  9شٍڀال اُڙيَء ريت ٌاُي ڪئي وئي حيئً ذيهي دفػَ )

ُي ان واٽر ڪّرس حي ىٿي ڄاڻايم ةيان ڪيم „ُي تَۿ 

ڪو ڏئي شگِي ٿّ ۽ طريلي ىّحب ىرىت ۽ شار شٍڀال حّ ذ

خرچ ايصّشيئيظً کان نيٍڊ رويٍيّ حي رُتً طّر تي „يم ان 
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 اوڳاڙيّ ويٍدو.

( حتي ُڪ ڊشٽريتيّٽري حي پروحيڪٽ ايريا تي واٽر 9. )9

ڪّرس ايصّشيئيظٍز ىان اڌ ايصّشيئيظٍز ُڪ 

ائريڪٽر ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظً حّڙڻ چاُيً تَۿ اُي ڊ

۽ واٽر ڪّرس ً ٿيّن کي اُڙي درخّاشت ڏئي شگِ

ۿ حصٽريظً شان الڳاپيم گٍخائظً حِڙاايصّشيئيظً حي ر

۽ ضاةطا  حي رحصٽريظً تي طرطڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظً 

 الڳّ ٿيٍدا.

( ترت 9( ڊشٽريتيّٽري حي پروحيڪٽ ايريا ۾ ذيهي دفػَ )2)

حڙيم واٽر ڪّرس ايصّشيئيظٍزۿ اُڙي ڊشٽريتيّٽري 

ٿي  ىييترً حي حڙڻ حي غّرت ۾ ان حّن ايصّشيئيظ

 ويٍديّن.

( حتي ُڪ ڪئٍال حي پروحيڪٽ ايريا ۾ اڌ کان 9. )91

وڌيڪ ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظٍز ُڪ ڪئٍال 

ايصّشيئيظً حّڙڻ چاُيً تَۿ اُي ڊائريڪٽر کي  درخّاشت 

ڪٍديّن ۽ واٽر ڪّرس ايصّشيئيظً حي رحصٽريظً شان 

ڪئٍال ايصّشيئيظً  حِڙا طرط ۽ ضاةطاالڳاپيم گٍخائظً 

 حي رحصٽريظً تي الڳّ ٿيٍدا.

( ترت 9( ڪئٍال حي پروحيڪٽ ايريا ۾ ذيهي دفػَ )2)

 ڪئٍالحڙيم ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظٍزۿ اُڙي 

ٿي  ً حي حڙڻ حي غّرت ۾ ان حّن ىييترايصّشيئيظ

 ويٍديّن.

 

ڊشٽريتيّٽري 

 ايصّشيئيظٍز
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واٽر ڪّرس ايصّشيئيظٍز حي ةّرڊس حا چيئرىيً ( 9. )99

ۿ اُي ايصّشيئيظً حّڙيٍدايڪي ڊشٽريتيّٽري ح

 ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظً حي حٍرل ةاڊي ٌُّدا.

ايصّشيئيظٍز حي ةّرڊس حا چيئرىيً  ڊشٽريتيّٽري( 2)

ڪئٍال ۿ اُي ايصّشيئيظً حّڙيٍدا ڪئٍالحيڪي 

 ايصّشيئيظً حي حٍرل ةاڊي ٌُّدا.

( ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظً حي حٍرل ةاڊيۿ يا حيئً 3)

ىٍخِان  ةاڊي شانياٌّ پٍٍِخي ىييترنڪئٍال ىػاىهّ ُخيۿ 

 چيئرىيًۿ شيڪريٽري ۽ خزاٌچي چٌّڊيٍدي.

( ڪئٍال ايصّشيئيظً حي ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظً حّ 4)

چيئرىيًۿ يا حيئً ىػاىهّ ُخيۿ ايصّشيئيظً حّ چيف 

ايگزيڪيّٽّ ٌُّدوۿ ۽ ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظً يا ڪئٍال 

ّ اشتػيال ڪٍدا ۽ اُڙن اختيارن ح غِديدارايصّشيئيظً حا 

اُڙا ڪو ڪٍدا حيئً حٍرل ةاڊي طرفان اًٌِ کي شٌّپيا 

 ويٍدا.

ُڪ ڊشٽريتيّٽري ايصّشيئيظًۿ يا حيئً ىػاىهّ ُخيۿ . 92

 ُڪ ڪئٍال ايصّشيئيظً:

(a) اىهً ۾ۿ حيئً ڊشٽريتيّٽري يا ڪٍئال شان الڳاپيم ىػ

۽ ڪًٍِ شرڪاري کاتي وچ ۾  غّرترال ُخيۿ ىييترن

 ؛ةڻتيراةطي حّ ذريػّ 

(b)  ڊشٽريتيّٽري يا ڪٍئال شان الڳاپيم ىػاىهً ۽ ىصئهً ۾ۿ

ڪًٍِ  حي پٍٍِخي ىييترنحيئً غّرترال ُخيۿ 

ڊشٽريتيّٽري ۽ 

ڪئٍال 

ايصّشيئيظٍز حي 

 حٍرل ةاڊي ۽ غيهدار

General body 

and officers of 

distributory and 

canal 

associations 

 

 

 

 

 

ڊشٽريتيّٽري ۽ 

ڪئٍال 

ايصّشيئيظٍز حّن 

 ذىيّاريّن ۽ اختيار

Duties and 

powers of 

distributor and 
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 .ٌيائٍدگي ڪٍديشاىِّن شرڪاري کاتي 

(c)  ڊشٽريتيّٽريز يا ڪئٍانزۿ حيئً غّرترال ُخيۿ اًٌِ حي

 شڌاريۿ ىرىت ۽ ُالئڻ الِء „ةپاطي کاتي شان شِڪار ڪرڻ؛

(d)  ةپاطي کاتي کي ىائيٍر يا ڊشٽريتيّٽري ۾ۿ ىطانتي تيۿ يا„

فڪس فراُيي ةٍيادن تي پاڻي حي فراُيي الِء شفارطّن يا 

 درخّاشتّن ڪرڻ؛

(e) ًرڪاوٽي اڏاوتّنۿ ۿ ريگيّنيٽرسۿ „ةپاطي کاتي کي پهي

ىائيٍر چئٍهز حي تػيير يا اُڙن ٻيً ڪيً الِء  ٌئيّن

ً  ۽ ذڪّىت حي ايصّشيئيظً  حي پئصً يا ايصّشيئيظ

 گڏيم پئصً شان شفارطّن يا درخّاشتّن ڪرڻ؛

(f)  حٍرل ةاڊي حي گڏحاڻيً حي ڪارروائيۿ اڪائٌّٽ

ةڪس شٍڀانڻۿ طئي ڪرڻ ۽ ىييتر ايصّشيئيظٍز کان ًُ 

„رڊيٍٍس ترت واحب االدا رُتّن حيع ڪرڻۿ ۽ ڊفانٽ حي 

ركو حي رُتً ۾ ڪهيڪٽر شرٽيفڪيٽ ڏئي غّرت ۾ۿ 

 .ڪرڻ طّر اوڳاڙيذريػي نيٍڊ رويٍيّ 

( ترت درخّاشت ۾ ڄاڻايم 9حي ذيهي دفػَ ) 4( دفػَ 9. )93

ڪٍّيٍرۿ يا حيڪڏًُ ڪّ ةَ ٌاُي ڄاڻايّ ويّۿ ڊائريڪٽر 

طرفان ىلرر ڪيم ايصّشيئيظً حّ ُڪ ىييتر يا ڪٍّيٍر 

طّر ةااختيار ةڻايم غيهدارۿ رحصٽريظً حّ شرٽيفڪيٽ ىهڻ 

حي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌدر ايصّشيئيظً حي حٍرل ةاڊي حي 

ڪّٺائي شگِي ٿّۿ ۽ حٍرل ةاڊي ةاِء الز حّڙي شگِي گڏحاڻي 

ايصّشيئيظً حي ةّرڊ حا ىييتر ۿ حً حي ضرورت ُخيٿيۿ 

canal 

associations 
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چٌّڊي شگِي ٿيۿ ةئٍڪ اڪائٌّٽ کّني شگِي ٿي ۽ يا ٻيّ 

 ڪري شگِي ٿي.ڪو ڪّ 

( پِريً گڏحاڻي کاٌپِّءۿ حٍرل ةاڊي گِٽ ۾ گِٽ شال ۾ 2)

 ُڪ دفػّ گڏحاڻي ڪٍدي:

ايصّشيئيظً حي ي خاص گڏحاڻي ةظرطيڪ حٍرل ةاڊي ح

ۿ حيڪي پٍخيً ذػي کان گِٽ ٌَ ٌُّداۿ تً حي ىييترن

ڪًٍِ ةَ وكت تي حٍرل ةاڊي حي گڏحاڻي درخّاشت تي  حي

 .ڪّٺائي شگِخي ٿي

اُڙي ىصئهي کي حٍرل ةاڊي طرفان ىٍظّر ڪيم شيخِيّ ( 3)

ويٍدوۿ حًٍِ حي تائيد ىييترن حي ٻَ ڀاڱي ٽي ذػي کان 

 ڪئي ُخي.گِٽ ىييترن ٌَ 

 ( ايصّشيئيظً حي حٍرل ةاڊي کي ُيٺيان اختيار ٌُّدا:4)

(a) چٌّڊڻ؛ ةّرڊ حا ىييتر 

(b) وچ ۾ ىػاىال ٌتيرڻ الِء ُڪ  ايصّشيئيظً حي ىييترن

 ىلرر ڪرڻ؛حيّري 

(c) ةاِء الز حّڙڻ؛ 

(d)  کي اختيار غِديدارن ةّرڊۿ حيّري يا ايصّشيئيظً حي

 ىٍتلم ڪرڻ؛

(e) ايصّشيئيظً حي پانيصي حّڙڻ يا ىٍظّر ڪرڻ؛ 
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(f)  حي ىٍظّري ڏيڻ؛ڏي وٺ اثاثًۿ ةخيٽ يا ٻي ڪًٍِ ىاني 

(g)  ان واڌاري يا شڌاري حي پروگرام حي ىٍظّري ڏيڻ يا

شاىانۿ پيپسۿ شيڪسۿ ڀاڻۿ ڪيييڪهز يا اُڙو ٻيّ کاٌصّاِء 

 شاىان ذاغم ڪرڻ؛

(h)  ًُ اُڙيّن ذىيّاريّن ٌڀائڻ ۽ اُڙا ڪو ڪرڻ حيڪي

 „رڊيٍٍس حا ىلػد ىاڻڻ الِء ضروري ُخً.

ايصّشيئيظً ُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّديۿ حًٍِ ( 9. )94

ىتررڪ يا پٍٍِخي شيم ٌُّدي ۽ اُّ اختيار ٌُّدو تَ کي 

شگِيۿ رکي شگِيۿ  ىهڪيتۿ ذاغم ڪريغير ىتررڪ 

ان تي اٌِيَء ذّاني شان  ۽ شٍڀاني شگِي ۽ ڏئي شگِيۿ 

 ڪيس ڪري شگِخي ٿّ يا اُا ڪيس ڪري شگِي ٿي.

 ( ايصّشيئيظً حّ فٍڊ ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدو:2)

(a) کان  م اگًِ ىّحب ايصّشيئيظً حي ىييترنةيان ڪي

 حيع ڪيم ىييتر طپ في؛

(b) ًتخييٍي نڳايم اگَِ ىلرر کان  ايصّشيئيظً حي ذريػ

ذريػي شان پاڻي پِچائڻ ڪرڻۿ حيڪي ايصّشيئيظً حي 

 ةاةت ٌُّدا؛

(c) رڊيٍٍس حا ىلػد پّرا ڪرڻ الِء ذاغم ڪيم كرض؛„ ًُ 

(d)  رڊيٍٍس حي گٍخائظًۿ كاغدن ۽ ةاِء الز حي ڀڃڪڙي„ ًُ

 ؛ڪرڻ تي ىييترز تي نڳايم ڏٌڊ
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(e) ٻي ركو حيڪا ايصّشيئيظً کي ًُ „رڊيٍٍسۿ كاغدن  ڪا

 ۽ ةاِء الز ىّحب ذاغم ٿي ُخي.

ايصّشيئيظً حي ىييترز وچ ۾ ًُ „رڊيٍٍس ترت  (9. )95

۽  پيدا ٿيم تڪرار حٍرل ةاڊي ڏاًٌِ ٌتيري الِء اىاڻيّ ويٍدو

حٍرل ةاڊي ان کي پاڻ ٌتيري شگِي ٿي يا حٍرل ةاڊي تڪرار 

حي ذم الِء ُڪ حيّري ىلرر ڪري شگِي ٿيۿ حيڪا ٽي 

ىييترز کان وڌيڪ تي ىظتيم ٌَ ٌُّديۿ يا واٽر ڪّرس 

حي غّرت ۾ۿ ةّرڊ کي ٌتيرڻ الِء چئي شگِي  ايصّشيئيظً

 ٿي:

ةظرطيڪ وكتي طّر الڳّ „ةپاطي شان الڳاپيم ڪًٍِ تڪرار 

„ةپاطي کاتي حي حي غّرت ۾ۿ ةّرڊ اُڙو ىػاىهّ ذڪّىت 

 ڏاًٌِ اىاڻي شگِي ٿّ.

( حٍرل ةاڊيۿ يا حيئً ىػاىهّ ُخيۿ حيّري يا ةّرڊ حّاةدار 2)

ىتاثر يا ٌلػان پِتم ىييتر ىٿان ڏٌڊ ىڙُي شگِي ٿيۿ حيڪّ 

ىييتر حي ٌلػان کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدو يا پٍج ُزار رپيا 

 حيڪّ ةَ وڌيڪ ُخي.

( حتي حٍرل ةاڊي طرفان ةاِء الز ۾ ڏٌڊ حّ طيڊول فراُو 3)

ڪيّ ويّ ُخيۿ ڪيم ٌلػال يا ذاغم ڪيم فاغدي تيۿ ًُ 

„رڊيٍٍسۿ كاغدن يا ةاِء الز حي ڀڃڪڙي تيۿ ڏٌڊ طيڊول 

 ويٍدو.ىّحب ىڙُيّ 

( حتي ايصّشيئصيظً حي ىييترز وچ ۾ ڪّ تڪرار وكتي 4)

طّر الڳّ ڪًٍِ „ةپاطي كاٌّن ىّحب ُخي تَۿ ايصّشيئيظً 
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اُڙو تڪرار ٌتيري الِء ذڪّىت حي „ةپاطي کاتي ڏاًٌِ 

 اىاڻي شگِي ٿي.

حتي ًُ „رڊيٍٍس ترت ڪّ ڏٌڊۿ في يا ڪا ٻي ركو . 96

ڳاڙي ٌاُي وئي يا واحب االدا „ُيۿ اُا ىلرر ڪيم وكت تي او

اُڙو ڪّ وكت ىلرر ڪيم ٌاُيۿ رُتً واري ركو حي ڇًِ 

ىِيًٍ اٌدرۿ ايصّشيئيظً ان شهصهي ۾ شرٽيفڪيٽ حاري 

ڪري شگِي ٿي ۽ ڪهيڪٽر اُڙو شرٽيفڪيٽ ىهڻ تي 

ڄاڻايم رُتّن نيٍڊ رويٍيّ حي ىد ۾ اوڳاڙيٍدو ۽ اُي 

 ايصّشيئيظً ڏاًٌِ اىاڻيٍدو.

ٽريتيّٽري يا ڪئٍال ۾ ڪا ايصّشيئيظً حيڪا ڊش. 97

شڌارو „ڻڻ چاُيٍدي ُخي يا ان حي شڌاري ۾ ذػّ وٺڻ 

چاُيٍدي ُخي تَ اُا پِريً ڪئٍال „فيصر کي ىٍظّري 

ذاغم ڪرڻ الِء ۽ ان شڌاري واري ڪو حي ٌظرداري حّن 

 اىاڻي شگِي ٿي.درخّاشت خدىتّن ذاغم ڪرڻ الِء 

ىلػد . ايصّشيئيظً واٽر ڪّرس ٺاُڻ يا ٻيِر ٺاُڻ حي 98

الِء يا ٽيّب ويهز نڳائڻ يا اُڙي ڪًٍِ ىلػد الِء نيٍڊ 

ترت ڪا زىيً ذاغم ڪري  9894اڪّيزيظً ايڪٽۿ 

 شگِي ٿي.

ريڪ تيۿ يا ڪهيڪٽر ( ڊائريڪٽرۿ پٍٍِخي ذاتي تر9. )99

تي يا ُڪ ايصّشيئيظً حي ُڪ ڀاڱي ٽي  گذارشحي 

ىييترز حي درخّاشت تيۿ پٍٍِخي اڳّاڻي ۾ يا ڊائريڪٽر 

ان شهصهي ۾ ةااختيار ةڻايم ڪًٍِ طخع حي طرفان 

اڳّاڻيَء ۾ ايصّشيئيصً حي ىػاىهً حي شهصهي ۾ حاچ حّ 
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ذڪو ڏئي شگِي ٿّۿ ۽ اُڙي حاچ کاٌپِّءۿ ڊائريڪٽر ڪّ ةَ 

 ذڪو حاري ڪري شگِي ٿّۿ حيئً ُّ ىٍاشب شيخِي.

( ترت ڪيم ذڪو شان ىتاثر ڪّ طخعۿ 9( ذيهي دفػَ )2)

ڪّىت شاىِّن اپيم داخم ذڪو حي ٽيًِ ڏيًٍِ اٌدرۿ ذ

ڪري شگِي ٿّۿ ۽ ذڪّىت طرفان ان اپيم تي حاري ڪيم 

ڪًٍِ ڪّرٽ ۾ ان تي شّال ٌَ اٿاري ذڪو ذتيي ٌُّدو ۽ 

 شگِتّ.

( ترت حاچ ڪٍدڙ غيهدار کي شّل ڪّرٽ 9( ذيهي دفػَ )3)

 حا اختيار ذاغم ٌُّدا:

(a) ڪًٍِ طخع کي طهب ڪري شگٍِدو؛ 

(b) ڪّ رڪارڊ يا دشتاويز طهب ڪري شگٍِدو؛ 

(c).ڪًٍِ غالئلي حي حاچ پڙتال ڪري شگٍِدو 

. ذڪّىت ًُ „رڊيٍٍس حا ىلػد ذاغم ڪرڻ الِء كاغدا 21

 حّڙي شگِي ٿي.

 

 

( ُڪ ايصّشيئيظً ڊائريڪٽر حي ىٍظّري شانۿ ةاِء 9. )29

الز حّڙي شگِي ٿيۿ ةظرطيڪ پِريان ةاِء الِء ان حي 

 ڏيًٍِ اٌدر حّڙيا ويٍدا.رحصٽريظً حي شٺ 

ةاِء الز حّ ٌيٌّّ  شِّنت الِءڊائريڪٽر ايصّشيئيظٍز حي ( 2)
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 حّڙي شگِي ٿّ.

 

ىذڪّره ترحيّ غام ىاڻًِ حي واكفيت الِء  حّ „رڊيٍٍس  -ٌّٽ:

 „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِخي.

 


