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غٍڌ ايڪٽ ٌيتط  IVىخطيَ 1997
SINDH ACT NO.IV OF 1997
غٍڌ ايطيگيؾً ۽ ڊريٍيج اٿارٽي ايڪٽۿ 1997
THE SINDH IRRIGATION AND
DRAINAGE AUTHORITY ACT, 1997
] 15غيپٽيتط [1997
ايڪٽ حًٍِ ذريػي ـّةي غٍڌ ۾ ايطيگيؾً ۽ ڊريٍيج
اٿارٽي كائو ڪئي ويٍصي.
حيئً تَ ـّةي غٍڌ ۾ ُڪ حيتطي پاڻيَء حي ورُاغت ۽ تيِيص )(Preamble
ڊريٍيج ۽ ٻّڎ تي ضاةطي کي اثطائتّ ةڻائڻ الِء ڊگِي ىصي
وارن ةٍيادن تي ىشيط ىاڻًِ حي ذفيصاري غان „ةپاؽي ۽
ڊريٍيج حي ڪيً حي اٌتظام ۽ ان غان الڳاپيم ىػاىهً الِء
ايطيگيؾً ۽ ڊريٍيج اٿارٽي حّ كيام ضطوري ٿي پيّ „ُي.
ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌصو ويٍصو:
 ًُ )1( .1ايڪٽ کي غٍڌ ايطيگيؾً ۽ ڊريٍيج اٿارٽي ىشتفط
ايڪٽۿ  1997غڎيّ ويٍصو.
ؽطوغات

غٍّان

۽

()2ان حي غڄي ـّةي غٍڌ تائيً تّثيق ڪئي ويٍصي.

Short title and

(ُ)3ي فّري طّر الڳّ ٿيٍصو.

commencement

„ ًُ .2رڊيٍٍع ۾ حيػتائيً ڪخَِ ىفِّم ۽ ىضيّن حي وـفّن
ىتضاد ٌَ ُخيۿ تيػتائيً:
Definitions
)“ (iاٿارٽي” ىطهب دفػَ  3ترت كائو ڪيم غٍڌ ايطيگيؾً
۽ ڊريٍيج اٿارٽي܀
) “AWB” (iiىطهب دفػَ  23ترت كائو ڪيم ايطيا واٽط
ةّرڊ܀
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)“ (iiiةّرڊ” ىطهب دفػَ  7ترت حّڏيم ةّرڊ „ف
ىئٍيخييٍٽ܀
)“ (ivڪئٍال” ىطهب ُڪ ڪئٍال حيئً  1879حي غٍڌ
ايطيگيؾً ايڪٽ ۾ ةيان ڪيّ ويّ „ُي܀
)“ (vچيئطىيً” ىطهب اٿارٽي حّ چيئطىيً܀
)“ (viڊريً” ىطهب كصر تي ٌانيۿ غطد تي يا ٌيو غطد تي
وٍُصڏ ٌانيۿ يا ٌيڪال حّ اُّ ذريػّ حيڪّ کّٽائي ڪطي
ةڻايّ وڃي تَ حيئً اضافي ىٽي ۽ ىٿاڇطي وارو پاڻي زىيً
تان ڪئٍال غػٽو ذريػي ڪڍي غگِخي.
)“ (viiڊريٍيج غيع” ىطهب ٌانيً ىٍخِان گٍصگي حي
ٌيڪال الِء اوڳاڏي ويٍصڏ ڊريٍيج غيع܀
) “FO” (viiiىطهب دفػَ  26ترت حّڏيم فارىطس
„رگٍائيظيؾً܀
)“ (ixذڪّىت” ىطهب غٍڌ ذڪّىت܀
)“ (xنّڪم ڪائٌّػم” ىطهب غٍڌ نّڪم گّرٌييٍٽ
ايڪٽۿ  1979ترت حّڏيم نّڪم ڪائٌّػم܀
)“ (xiىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط” ىطهب اٿارٽي حّ ىئٍيخٍگ
ڊائطيڪٽط܀
)“ (xiiىييتط” ىطهب اٿارٽي حّ ىييتط܀
)“ (xiiiةيان ڪيم” ىطهب ًُ ايڪٽ ترت كاغصن يا
ضاةطً ىّحب ةيان ڪيم܀
)“ (xivضاةطا” ىطهب ًُ ايڪٽ ترت حّڏيم ضاةطا܀
)“ (xvكاغصا” ًُ ايڪٽ ترت حّڏيم كاغصا܀
)“ (xviواپڊا” ىطهب واٽط ايٍڊ پاور ڊونپييٍٽ اٿارٽي܀
)“ (xviiپاڻي” ۾ ؽاىم „ُي اُّ ةيٺم پاڻي يا حيڪّغطد
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تي ٌيو غطد تي ىّحّد ُخي يا ةيِاريّ وڃيۿ پِّء اُّ
ڪًٍِ ـّةي ۾ ُخيۿ پط ًُ ۾ اُّ پاڻي ؽاىم „ُيۿ حيڪّ
ٻيً ـّةً حي پاڻيَء حي ذسيطن ۽ يا ٌصيً ۽ ڪئٍانً ىان
ٻئي ـّةي کي االٽ ڪيّ وڃي.
)“ (xviiiپاڻيَء حّ ىهَِ” ىطهب واٽط اپّرؽٍييٍٽ اڪارڊۿ
 1991ترت كييت پاڻيَء حي فطاُييَء تي وـّل ڪئي
وڃي.
 )1( .3حيتطو حهص ىيڪً ٿي غگِيۿ ًُ ايڪٽ حي اٿارٽي حّ كيام
ؽطوغات کاٌپِّء ُڪ اٿارٽي كائو ڪئي ويٍصيۿحًٍِ کي Establishment of
the Authority

غٍڌ ايطيگيؾً ۽ ڊريٍيج اٿارٽي غڎيّ ويٍصو.
( )2اٿارٽي ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّصي حًٍِ کي ىهڪيت
ذاـم ڪطڻۿ رکڻ ۽ ٌيڪال ڪطڻ حي استيار غان گڎ
ذليلي وارثي ۽ غام ىِط ٌُّصي ۽ ڄاڻايم ٌاني غان ڪيع
ڪطي غگٍِصي ۽ ان تي ڪيع ٿي غگٍِصو.
()3اٿارٽي حا ُيڊ ڪّارٽطز ذيصراةاد ۾ ٌُّصا.

اٿارٽي حي حّڏحڪ

)1(.4اٿارٽي ُيٺيً تي ىؾتيم ٌُّصي:
)„(aةپاؽي وارو وزيط يا ذڪّىت ططفان چيئطىيً

حّ ةّرڊ

ىلطر ڪيم ڪّ ٻيّ ؽشؿ

of

Board

of

Constitution

ىييتط

)(bةّرڊ „ف رويٍيّ حّ غيٍئط ىييتط

)(cپالٌٍگ ۽ ڊونپييٍٽ ڊپارٽييٍٽ حّ ىييتط
ايڊيؾٍم چيف غيڪطيٽطي
ىييتط

)(dغيڪطيٽطي فٍاٌع ڊپارٽييٍٽ

)(eايطيگيؾً ۽ پاور ڊپارٽييٍٽ حّ ىييتط
غيڪطيٽطي
ىييتط

)(fغيڪطيٽطي ايگطيڪهچط ڊپارٽييٍٽ
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the Authority

) (gاٿارٽي حّ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط

ىييتط

) (hفارىطز „رگٍائيظيؾً حّ ُڪ ٌيائٍصو

ىييتط

( )2چيئطىيً غّاِء ايڪع „فيػّ چيئطىيً ۽ ىييتط غّاِء
ايڪع „فيؾّ ىييتط حيۿ حيػتائيً اڳّاٽ اغتيػفيٰ ٌَ ڎيً
يا ُٽايا ٌَ وڃًۿ چئً غانً الِء غِصو رکٍصا ۽ ٻيِط غاڳئي
ىصي الِء ىلطري الِء اُم ٌُّصا.
( )3اُڏي چيئطىيً يا ىييتط حي ىّتۿ اغتػيفيٰ يا ةطططفي
حي ـّرت ۾ ٻيّ ڪّ چيئطىيً يا حيئً ىػاىهّ ُخيۿ ىييتط
غٍصس حاِء تي اُڏي چيئطىيً يا ىييتط حي رُيم ىصي الِء
ىلطر ڪيّ ويٍصو.
()4چيئطىيً يا ىييتط پٍٍِخي ُٿ نکت غان وپٍٍِخي
غِصي تان اغتيػفيٰ ڎئي غگِي ٿّ پط ان تي تيػتائيً
غيهصر„ىص ٌَ ٿيٍصو حيػتائيً اُا ذڪّىت ططفان ىٍظّر ٌَ
ڪئي وڃي.
 )1( .5اٿارٽي حي گِٽ ۾ گِٽ ُط ٽئيً ىِيٍي گڎحاڻي اٿارٽي حي گڎحاڻي
ٿيٍصي.
Meeting
of
( )2اٿارٽي حّن گڎحاڻيّن اُطي وكت ۽ اُڏن ٍُڌن تي ۽ Authority
اُڏي ططيلي ڪّٺايّن ويٍصيّن حيئً ضاةطً ۾ ةيان ڪيّ
ويّ ُخي يا حيػتائيً ان غهػهي ۾ ضاةطا ٌاًُ حّڏيا وياۿ
ايئً ۽ تڎًُ حڎًُ چيئطىيً ططفان ڪّٺائي وڃي.
( )3حيػتائيً ڪخَِ ذيهي دفػَ ( )1حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ
چيئطىيً اٿارٽي حي گڎحاڻي ڪّٺائي گِخي ٿّ حيڪڎًُ
ٽي يا وڌيڪ ىييتط کيع نکت ۾ اُڏي گڎحاڻي ڪّٺائڻ حي
درسّاغت ڪًۿ اُڏي گڎحاڻي الِء درسّاغت حي غهػهي ۾
گِٽ ۾ گِٽ غت ڎيًٍِ حّ ٌّٽيع ڎيڻ کاٌپِّء ٌّٽيع ىهڻ
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حي پٍصرًٌِ ڎيًٍِ اٌصر گڎحاڻي ڪّٺائي ويٍصي.
( )4اٿارٽي حي گڎحاڻيَء الِء ىييتطن حّ ڪّرم ٽي ىييتط
ٌُّصو.
( )5چيئطىيً ياۿ غٍصس غيط ذاضطي ۾ۿ ىييتطن ططفان
چٌّڊيم ڪّ ىييتط گڎحاڻيَء يا اٿارٽيَء حي اُڏي گڎحاڻيَء
۾ ـصارت ڪٍصو.
( )6ووٽً حي ةطاةط ٿيڻ حي ـّرت ۾ۿ چيئطىيً يا گڎحاڻيَء
حي ـصارت ڪٍصڏ ىييتط کي ُڪ ڪاغٽٍگ ووٽ ذاـم
ٌُّصو.
( )7چيئطىيً ۽ ىييتط کي اُڏو االئٌّػم ذاـم ٌُّصو حيئً
اٿارٽي ططفان اٿارٽي حي گڎحاڻي الِء ةيان ڪيّ ويّ ُخي.
 .6ذڪّىت ٌّٽيفڪيؾً ذريػي ايڪع „فيؾّ چيئطىيً ٌّٽيفڪيؾً
۽ ىييتطن کان غّاِء چيئطىيً يا ىييتط کي ُٽائي غگِي ٿيۿ Notification
حيڪڎًُ اُّ:
) ًُ (aايڪٽ ترت پٍٍِخّن ذىيّاريّن ٌڀائڻ حي الئق ٌَ
„ُي܀ يا
) (bغٍصس ڎيّانّ ٌڪطي ويّ „ُي܀ يا
) (cىالزىت الِء ٌااُم كطار ڎٌّ ويّ „ُيۿ يا غطڪاري ٌّڪطي
ىان ةطططف ڪيّ ويّ „ُيۿ يا ةصاسالكي حي ڎوَُ ۾ کيع
غظا ٻڌائي وئي „ُي܀
) (dڄاڻي واڻي ذاـم ڪئي „ُي يا ةٍا احازت حي حاري
رکي „ُيۿ نکت ۾ۿ ذڪّىت حيۿ غڌيَء ريت يا اڻ غڌيَء
ريت يا ڀائيّار حي ذريػيۿ ڪّ ذفّ يا دنچػپي ڪًٍِ ةَ
ٺيڪي يا ان غان گڎ ىالزىت ۾ۿ اٿارٽي حي ططفان يا ڪًٍِ
زىيً ۾ يا ىهڪيت ۾ۿ حيڪا غٍصس ڄاڻ ىّحبۿ فائصييٍص
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„ُي يا ٿارٽي حي „پطيؾٍظ حي ٌتيخي ۾ فائصو ڎٌّ اٿئيً܀
ةؾططيڪ ُييؾَ اُّ تَ ًُ دفػَ ترت ڪّ ةَ كصم چيئطىيً
يا ىييتط سالف اًٌِ کي ٻڌڻ حّ ىّكػّ ڎيڻ کاٌػّاِء ٌَ کٍيّ
ويٍصو.
)1( .7اٿارٽي حي غيّري ضاةطي ۽ رٍُيائي ىّحبۿ اٿارٽي ةّرڊ „ف ىئٍيخييٍٽ
حي روز ىطَُ حا ىػاىال ةّرڊ „ف ىئٍيخييٍٽ ططفان ُاليا of

Board

ويٍصاۿ حيڪّ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط ۾ حٍطل ىئٍيخطز Management
حيڪي چار کان گِٽ ٌَ ُخً تي ىؾتيم ٌُّصوۿ حيڪي
اٿارٽي ططفان ذڪّىت حي ىٍظّري غان ىلطر ڪيا ويا
ٌُّصا.
( )2ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط ۽ حٍطل ىييتطن کي اُڏي الڳاپيم
ؽػتي ۾ اًٌِ حي ىالزىت حي گِطحً ىّحب كاةهيتۿ فٍي
پٺڀطائي ۽ غيهي تخطةّ

ٌُّصوۿ حيڪّ ىئٍيخٍگ

ڊائطيڪٽط ۽ حٍطل ىئٍيخطز الِء تطتيتّار ةيان ڪيّ ويّ
ُخيۿ حيڪي گِٽ ۾ گِٽ پٍخّيَِ غال ۽ پٍصرًٌِ غانً
حّ „ةپاؽي ۽ ڊريٍيج حي ىيصان ۾ تطتيتّار تخطةّ رکٍصا
ٌُّصا.
()3ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط يا حٍطل ىئٍيخط کي ُٽائي
غگِخي ٿّۿ حيڪڎًُ دفػَ  6۾ ڄاڻايم ٌااُهيً ىان ڪا ةَ
اًٌِ ۾ ىّحّد ُخي.
( ًُ )4دفػَ حي ٻيً گٍخائؾً ىّحبۿ ىئٍيخٍگ
ڊائطيڪٽط ۽ حٍطل ىئٍيخط اُڏيً ؽططً ۽ ضاةطً ىّحب
ىلطر ڪيا ويٍصاۿ حيئً كاغصن ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُخي.
( )5ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط ۽ حٍطل ىئٍيخطز حيػتائيً اُي
اغتػيفيٰ ٌَ ڎيً يا کيً اڳّاٽ ُٽايّ وڃيۿ چار غانً تائيً
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غِصو رکٍصا ۽ ٻيِط غاڳئي ىصي الِء ىلطري الِء اُم ٌُّصا يا
اُڏن ٌٍڍن ىصن الِء حيئً ذڪّىت طئي ڪطي.
()6ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط يا ڪّ حٍطل ىئٍيخط ڪًٍِ ةَ
وكت تي اغتػيفيٰ ڎئي غگِي ٿّ :ةؾططيڪ غٍصس
اغتػيفيٰ تيػتائيً ڪارگط ٌَ ٌُّصي حيػتائيً اُا
ذڪّىت ططفان كتّل ٌَ ڪئي وڃي.
ةاب III-
اٿارٽي حا استيار ۽ ذىيّاريّن
 .8اٿارٽي حا ُيٺيان استيار ۽ ذىيّاريّن ٌُّصيّن:

اٿارٽي حا استيار ۽

) (Aغام.

ذىيّاريّن

( )1واٽط اپّرؽٍيٍٽ اڪارڊۿ  1991حي گٍخائؾً ىّحبۿ and
ـّةي اٌصر ةئطاحً حّ پاڻي ذاـم ڪطڻ ۽/يا اٌٽط the

Power
of

پطاوٌؾهظ/نٍڪ ڪئٍانً ذريػي پاڻي ذاـم ڪطڻ ۽ غاڳيّ Authority
ىشتهف  AWB’sةاڊيظ يک ىٍظّر ٿيم ىلصار ۾ پِچائڻ يا
ىاڻًِ کي اُڏيَء ريت ۽ اُڏيً ؽططً ۽ ضاةطً ىّحب
حيئً اٿارٽي ططفان الڳاپيم ڪئٍال ُيڊ پّائٍٽع تي ةيان
ڪيّ ويّ ُخي ۽ غاڳيّ اٌٽط پطاوٌؾم „ئّٽ فال ڊريٍع ۾
فطاُو ڪطڻ.
(„ )2ةپاؽي ايڪٽۿ  1879۽ كاغصن ترت ذڪّىت حا
اُڏا استيار اغتػيال ڪطڻۿ حيڪي ًُ ايڪٽۿ كاغصن يا
ضاةطً غان ٽڪطاِء يا تضاد ۾ ٌَ ُخً.
( )3واٽط ريٽ ۽ ڊريٍيج غيع نڳائڻ ۽ حيع ڪطڻ اُڏي
ريٽ ۽ غيع حي ديط ادائگي تي.
( ًُ )4ايڪٽ ترت ڪًٍِ ةَ سصىت حي فطاُيي تي فيع
يا كييت ةيان ڪطڻ يا وـّل ڪطڻ.
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Duties

( ًُ )5ايڪٽ ترت اٿارٽي ڎاًٌِ واحب االدا ڪا ركو نيٍڊ
رويٍيّ حي ىص ۾ وـّل ڪطڻ.
) (Bپانيػي ۽ ريگيّنيؾً:
( ًُ)1ايڪٽ حي گٍخائؾً حي ةِتط ۽ ىّثط ٌيٌّي
غيهصر„ىص الِء پانيػي گائيڊ الئيٍع ۽ ططيليڪار حّڏڻ ۽
غيهصر„ىص ڪطڻ.
( )2واٽط ريػّرغظ غيڪٽط ۾ پاڻي حي وغيهً کي الڳيتّ
ةِتط ةڻائڻ ۽ اثطائتا اڪٍاىيڪم ۽ ىّثط اغتػيالۿ ىرفّظ
ةڻائڻ ۽ غڌارو „ڻڻ حا ىلفص ذاـم ڪطڻ ۽ اُڏن پاڻي حي
وغيهً کي پائيصار ةٍيادن تي ىّثط ةڻائڻ الِء پانيػيّن حّڏڻ
۽ اًٌِ تي غيهصر„ىص ڪطائڻ܀
( )3تطةيت حّن گِطحّن ۽ پطوگطام ةيان ڪطڻۿ حيڪّ ًُ
ايڪٽ حا ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء ضطوري ٿي غگِي ٿّ ۽
اُڏي تطةيت ۽ پطوگطاىً الِء ططيلّ ۽ استياري ةيان ڪطڻ.
( )4ڪً ةَ تڪطارن تي ؽڪايتً حي حاچ ڪطڻ ۽ اًٌِ
کي ذم ڪطڻ ۽/يا ًُ ايڪٽ ترت كائو ڪيم ىشتهف
ادارن ۽ فطدن يا فطدن حي گطوًُ وچ ۾ فطكً ةاةت حاچ
ڪطڻ ۽ ذم ڪطڻ܀
( )5پاڻي ڎيڻ حي غهػهي ۾ دغتاويظن ذاـم ڪطڻ ۽ ڀطڻ
حا ططيليڪار ةيان ڪطڻ܀
( )6الئػٍع ۽ نيظون حاري ڪطڻۿ ٻيِط ٌيّن ڪطڻ يا رد
ڪطڻۿ حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.
) (Cىک „پطيؾٍظ.
(„ )1ةپاؽيَء حي وُڪطنۿ پاڻيَء حي ذسيطن ۽ ٻّڎ ةچاَء حي
ططيلًۿ حً ۾ ؽاىم „ًُ حتهً تان ُيٺ نٍِصڏ پاڻيۿ
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„ةپاؽيَء حي تطكيَء حا ڪو ۽ ُيٺاٌِيً ۾ ةيٺم پاڻي يا
ٌصيَء حي وُڪطن ةاةت ىٍفّةاةٍصي ڪطڻۿ حّڏڻۿ تػييط
ڪطڻۿ غيم ۾ „ڻڻ ۽ اًٌِ کي دائو رکڻ܀
( )2رڪارڊۿ رحػٽطس ۽ ڊيٽا ةئٍڪع رکڻ حيئً ًُ
ايڪٽ ترت غٍصس غيّرن يا ڪخَِ استيارن ۽ ذىيّاريً
حي اثطائتي ڪارڪطدگيَء الِء ضطوري ُخي܀
( )3اُڏا غيطوا كصم کڻڻ حيڪي ذصدسهيً ۽ اٿارٽي حي
ىهڪيتً غان غيط كاٌٌّي تػييط کي ُٽائڻ ۽ ىرفّظ ةڻائڻ
الِء ضطوري ُخً.
( )4اٿارٽي حي غاىانۿ ىؾيٍطي ۽ اغٽّرز کي اثطائتيۿ
ڪارگط ٌيٌّي ۽ ـٍػتي ططيلي غان غٍڀانڻ ۽ رکڻ܀
( )5ڊاُڻ واري „پطيؾً ڪطڻ يا ڪًٍِ ىاڻًِ کي غٌّپڻۿ
ةؾيّل حٍِگً حي ذفاظت ۽ درياَُ حي طاس وارن غالئلً
ىان حٍِگً حي واڍيۿ حاةهّ ٻّڎ يا ٌصيً ۽ ـفائي ۽ ڀڃڻ
حي ىلفص الِء ۽ حيئً ضطوري طّر ىٍع ٿيم يا پاةٍصي وڌل
ُخي.
) (Dىانيات ۽ اٌتظام.
( )1ڪي ةَ ڪو ڪطڻۿ سطچ ذاـم ڪطڻۿ ىؾيٍطي پالٌٽ
ىِيا ڪطڻ ۽ اٿارٽي کي گِتطل اغٽّرز ىِيا ڪطڻ܀
()2اُڏن غيّرن ٺيڪً ةاةت ڳانِيّن ڪطڻۿ ڪطڻ ۽ تيار
ڪطڻ/طئي ڪطڻ حيئً ًُ ايڪٽ حي ىلفص ذاـم
ڪطڻ الِء ضطوري غيخِي يا ضطوري ُخي.
( ًُ)3ايڪٽ ترت اٿارٽي حي ىشتهف ڪيً حي
ڪارڪطدگي حي غهػهي ۾ ڪيم ڪيً تي سطچ ۽ كييت
الِء اٿارٽي فٍڊ اغتػيال ڪطڻ ةؾيّل پگِارن حي ادائگيۿ
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گطيچّئٽيۿ پيٍؾً ۽ غيهصارنۿ ىالزىً ۽ اٿارٽي ۾ ٻيً ىاڻًِ
حي ٻيً ىطاغتً حي.
( )4ةِتط ٌيٌّي ىانيات کي غٍڀانڻ ۽ اٿارٽي حي اڪائٌّٽع
۽ اثاثً حّ اٌتظام ڪطڻ܀
) (Eىٍتلهي.
( AWBs/FOs )1حي حّڏحڪۿ واڌ ويخَِ ۽ تطكي کي
ُٿي وٺطائڻ حيئً پٍٍِخي ىصد ڪئي وڃي ۽ ىانياتي طّر
تي پٍٍِخي پيطن تي ةيٺم ادارن ۽ ان غهػهي ۾ اٿارٽي حي
„پطيؾٍظ ۾ ىٍظو طّر ۽ اٌتظاىي ٌيٌّي ىلطريّن ڪطڻ.
( )2تياري ڪطڻ يا تياري حّ غتب ةڻخڻ ۽ اغٽاف ۽
„پطيؾٍم ۽ ىانياتي ىٍفّةً کي روزاٌي ةٍيادن تي اپڊيڊ
ڪطڻ يا اپڊيڊ ڪطڻ حّ غتب ةڻخڻۿ حيڪي غام طّر تي
اُڏيَء ريت غيم ڪٍصا ۽ اُڏن ىػاىهً حي غڪاغي ڪطڻۿ
حيئً ةيان ڪيّ ويّ ُخي.
( )3اُڏي ططيلي غان ذڪيت غيهيّن حّڏڻ حًٍِ غان
ًُ ايڪٽ ترت اٿارٽيَء ۽ ٻيً الڳاپيم ڌريً کي ىڪيم
طّر تي غطگطم رکي غگِخي ۽ سّداٌرفاري ڎئي غگِخي
۽ اًٌِ کي ىاني ذّاني غان پاڻڀطو ٿيڻ حِڏو ڪطي
غگِخي تَ حيئً „ةپاؽي ۽ ڊريٍيج حي غػٽو کي فػال
ةڻائي غگِخي يا ةطكطار رکي غگِخيۿ حيئً ةاب ٌيتط  V۾
چيّ ويّ „ُي ۽ اُّ ڪو غتً کان ڎًُ غانً حي غطـي
اٌصر ٿي غگِي.
) (Fترليق ۽ تطكي.
()1ذڪيت غيهيّنۿ تػهييي ۽ ترليلي پطوگطام حّڏڻۿ
غيهصر„ىص ڪطائڻ ۽ اًٌِ کي روزاٌي ةٍيادن تي اپڊيٽ
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ڪطڻ تَ حيئً غو ۽ ڪهط حي ىػئهي کي ذم ڪطي/ستو
ڪطي ۽ ةچي غگِخيۿ ۽ „ةپاؽي زراغت کي تطكي ڎياري
غگِخي܀
()2اٿارٽي حي „پطيؾٍظ ۽ ذڪيت غيهيً حّ روزاٌي ةٍيادن
تي تخظيّ ڪطڻ ۽ اثطن حي ڪاٿي نڳائڻ الِء پڏُائي حّ
اٌتظام ڪطڻ ىاذّنيات ۽ ىاذّل تي تَ حيئً اُڏيً
ذڪيت غيهيً ۽ ڪيً حي ٌلفاًٌ کي گِٽائي غگِخي
۽ وڌيڪ كصم الِء وڌ کان وڌ „پؾٍظ کي اغتػيال ۾ „ڻي
غگِخي.
( )3ورتا ويٍصڏ اپائً/حيڪي ورتا وڃڻا ُخً غطد تي
ىّحّد پاڻيً حي رڪارڊٌگ/ىاپ ڪطڻ الِء ىصد
ڪطڻ/اٌتظام ڪطڻۿ زىيٍي پاڻي حي ٽيتم حي ٌظطداري ۽
پاڻي حي ىػيار ۽ ان غان الڳاپيم اٌگ اکط گڎ ڪطڻ ۽ ان
غهػهي ۾ كائو ڪطڻ ۽ روزاٌي ةٍيادن تي ـّةي ۾ غاڳئي
كػو حي ڪو ڪطڻ الِء ساص راةطّ كائو ڪطڻ܀
( )4ىشتهف ذڪيت غيهيّنۿ تففيمۿ ڊيٽا ۽ اٿارٽي حي
ىػاىهً غان الڳاپيم ىػهّىات ؽايع ڪطڻ ۽ ؽايع ٿيڻ حّ
غتب ةڻخڻ روزاٌي ةٍيادن تي ۽ غاڳئي تائيً غّام حي
حّڳي پِچ کي يليٍي ةڻائڻ.
 .9ٺيڪيصاري سصىتّن.
اٿارٽي نکت ۾ ىػاُصي ترت ؽططً ۽ ضاةطً ىّحب
غاڳئي الِء ادائگي حي ذص ۽ ططيلي غييت فٍي ٌظطداري حي
ڪًٍِ اغڪيو ىڪيم ڪطڻ ۽ حّڏيم يا ذڪّىت يا
ڪًٍِ ٻي ايخٍػي حي تػاون غان ڪًٍِ اغڪيو حي
اٌتظاىي ۽ ىانياتي ضاةطّ رکڻ.
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.10ڪًٍِ زىيً حي ذاـالت ۽ ڪًٍِ زىيً ۾ ڪًٍِ اٿارٽي ططفان زىيً حي
دنچػپي الِء اٿارٽي ًُ ايڪٽ حي ىلفصن يا ڪًٍِ طهتي
اغڪيو الِء غّاىي ىلفص ڪارڻ ذاـالت غيخِي ويٍصي Acquisition land
حًٍِ حي اُييت ۽ ىلفص زىيً ذاـالت ايڪٽۿ by the Authority 1894
ىّحب ٌُّصوۿ حًٍِ حّن گٍخائؾّن الڳّ ٿيٍصيّن.
 )1( .11حيتطو حهص اٿارٽي ططفان اغڪيو پّري ڪئي ٻيً

ايخٍػيً

الِء

ةاڊيظ

غان

وڃي يا ديط غان حًٍِ تاريز تيۿ اٿارٽي نّڪم ڪائٌّػم نّڪم
يا ٻي ايخٍػي غان نکت ۾ ىػاُصي ذريػي اٌتظام ڪطيۿ اٌتظام

حًٍِ حي دائطه استيار ۾ اغڪيو حي اغتػيال ُيٺ ڪا Arrangement
ىشفّص ايطاضي ايٍصي ُخيۿ كتضّ وٺڻّ ُخي ۽ اُڏي Local
اغڪيو حا ڄاڻايم ايطاضي ۾ ڪي ةَ ڪو ٿيڻا ُخً.

with

Bodies for other

( )2ذڪّىت اٿارٽي کي ان ططفان ىڪيم ڪيم ڪا ةَ Agencies
اغڪيو ذڪّىت حي ڪًٍِ ايخٍػي يا نّڪم
ڪائٌّػم ذّاني ڪطڻ حي ُصايت ڪطي غگِي ٿي يا
ڪًٍِ ةَ ايخٍػي ططفان ىڪيم ڪيم اُڏيً اغڪييً
حّ اُڏيً ؽططً ۽ ضاةطً ىّحب كتضّ وٺي غگِي ٿيۿ
حيئً ذڪّىت ططفان طئي ڪيّ ويّ ُخي.
( )3اٿارٽي کي ـّةي ۾ واپڊا ططفان حاري ڪيً حي حاچ
پڏتال ٌظطداري ۽ ىؾّرو ڎيڻ حّ استيار ذاـم ٌُّصو.
 .12واٽط اپّرؽٍييٍٽ اڪارڊ ( )1991حي الڳاپيم ـّةائي

پاڻي

حي

گٍخائؾً ىّحبۿ اٿارٽي کي غيّرن درياًُۿ ڪئٍانًۿ ٌانًۿ وغيهً تي ضاةطّ
ٌصيًۿ حِطڻًۿ ةِارن غّاِء اُڏن ذسيطن حي حيڪي واپڊا over

Control

حي ُٿ ُيٺ ُخً ۽ ـّةي اٌصر زىيً حي غطد ُيٺ Provincial Water
پاڻيَء حي ذسيطن حي غيّرن تي ضاةطّ ذاـم ٌُّصو.
ةاب IV-
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Resources

اٌتظاىيَ
 ًُ )1( .13ايڪٽ حي ڪً ٻيً گٍخائؾً ىّحب اٿارٽي „ 13فيػً حي ىالزىً
وكت ةّكت اُڏن غيهصارن ۽ ىالزىً کي ىالزىت تي رکي حي ىلطري
غگِي ٿيۿ يا ضاةطً ىّحب ىلطر ڪطي غگِي ٿي حيئً Appointment of
13

اُا پٍٍِخي ڪارڪطدگيَء الِء ضطوري غيخِي܀ ةؾططيڪ offices
اٿارٽي ىاُط ۽ ڪٍػهٽٍٽع اُڏيً ؽططً ۽ ضاةطً ىّحب servants
ىلطر ڪطي غگِي ٿيۿ حيئً اُا ىٍاغب غيخِي.
( )2حيػتائيً ڪخَِ ذيهي دفػَ ( )1حي ىتضاد ٌَ ُخي
ڪّ ةَ حّڏيم ضاةطّ يا اٿارٽي ططفان حاري ڪيم ذڪو يا
ُصايتّنۿ اٿارٽي ڪًٍِ ةَ وكت ڪًٍِ ىّزون ىلفص الِءۿ
ڪًٍِ ةَ ؽشؿ کي گِٽ ۾ گِٽ ٌّي ڎيًٍِ حّ ٌّٽيع
ڎيڻ کان پِّء ىالزىت کان ُٽائي يا ةطططف ڪطي غگِي ٿي
يا ٌّي ڎيًٍِ کان گِٽ غطـّ ُخڻ تي ادائگي ڪطي
غگِي ٿي.
 .14اٿارٽي پٍٍِخي غيهصارن ۽ ىالزىً سالف ضاةطً اٌتظاىي استيار
ىّحب اٌتظاىي ڪارروائي ڪطڻ الِء ةااستيار ٌُّصي.

Disciplinary
Powers

 )1( .15ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽطۿ ةّرڊ حا ىييتطۿ غيهصار ۽ اٿارٽي ۽ ىالزىً کي
اٿارٽي حا ىالزم حڎًُ ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ىّحب ڇّٽ
ڪو ڪطي رُيا ُخًۿ پاڪػتان پيٍم ڪّڊ حي دفػَ Immunity of the 21
ترت اُي غطڪاري ىالزم غيخِيا ويٍصا.

and

Authority

( ًُ )2ايڪٽ ترت غٺي ٌيت غان ڪيم ڪًٍِ ڪو يا employees
ڪخَِ ڪطڻ حي ارادي تي اٿارٽيۿ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽطۿ
ىييتطن يا غيهصارن ۽ اٿارٽي حي ىالزىً سالف ڪّ ةَ
ىلصىّۿ ڪيع يا كاٌٌّي ڪارروائي ٌَ ٿي غگٍِصي.
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 .16اٿارٽي غام يا ساص ذڪو ذريػي پٍٍِخي استيارن استيارن حي ىٍتلهي
ىٍخِان ڪي ةَ استيارۿ ًُ ايڪٽ ترت اُڏيً ؽططً of

Delegation

ىّحب حيئً اُا ىڏُڻ چاُيۿ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽطۿ ةّرڊ Powers
حي ىييتط يا غيهصار يا اٿارٽي حي ىالزىً کي غٌّپي غگِي
ٿي.
 )1( .17ـّةائي ايطيگيؾً ايٍڊ پاور ڊپارٽييٍٽ حي ـّةائي

ايطيگيؾً

ايطيگيؾً وٌگ حا غيّرا ىالزم غّاِء اُڏن ىالزىً حي ايٍڊ پاور ڊپارٽييٍٽ ۾
حيئً ان غهػهي ۾ ذڪّىت ططفان ةيان ڪيّ ويّ ُخي ان ڪو ڪٍصڏ ىاڻِّ
غهػهي ۾ ٻيً ڪً ةَ گٍخائؾً ىّحبۿ ًُ ايڪٽ حي Persons serving
ؽطوغات کان ىٍتلم ٿي ويٍصا ۽ اٿارٽي حا ىالزم ٿي ويٍصا.

in the Provincial

()2ذيهي دفػَ ( )1ترت ىالزم اٿارٽي ۾ اُڏيً ؽططً ۽ and

irrigation

ضاةطً ىّحب سصىت غطاٌخام ڎيٍصا حيئً كاغصن ۾ ةيان Power
ڪيّ ويّ ُخي پط اُڏيّن ؽططّن ۽ ضاةطا اًٌِ کي اڳ ۾ Department
ڎٌي ويٍصڏ ؽططً ۽ ضاةطً کان گِٽ فائصييٍص ٌَ ٌُّصا:
ةؾططيڪ اٿارٽي ڪً ةَ ىالزىً سالف اٌتظاىي ڪارروائي
الِء ىخاز ٌُّصي.
( )3ذڪّىت پيٍؾً ۽ گطيچّئٽي حي ىص ۾ ىاني ىصد
ڪٍصي ۽ اُڏن ىالزىً حّ پطوويڊٌٽ فٍڊ كاغصن ىّحب
اٿارٽي ڎاًٌِ ىٍتلم ڪٍصي .ةؾططيڪ حيػتائيً ڪخَِ
اٌڊغٽطيم رنيؾٍظ „رڊيٍٍعۿ  1969حي ىتضاد ٌَ ُخيۿ الڳّ
ٿيٍصو يا اٿارٽي حي غهػهي ۾ الڳّ ٿيٍصو.
ةاب V-
ىانيات
ُ )1( .18ڪ فٍڊ ٌُّصوۿ حيڪّ “اٿارٽي فٍڊ” طّر ڄاتّ اٿارٽي فٍڊ
Authority Fund

ويٍصو ۽ اٿارٽي ۾ حيع ٿيٍصو.
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()2اٿارٽي فٍڊ ىؾتيم ٌُّصو:
) (aاٿارٽي ططفان پاڻي حي كييتۿ وڪطو ۽ ڊريٍيج غيع
ىان ذاـم ڪيم غيّريّن ركيّن܀
) (bذڪّىت ططفان ڪيم گطاٌٽ܀
) (cذڪّىت کان ذاـم ڪيم كطض܀
) (dنّڪم ڪائٌّػم ططفان ڪيم گطاٌٽع حيڪي
ذڪّىت ططفان گِطةم ُخً܀
) (eةاٌڊس حّ وڪطو يا ذڪّىت حي استيار ُيٺ ٻيا ڪي
حاري ڪيم كطض حا دغتاويظ܀
) (fذڪّىت حي ىٍظّري غان اٿارٽي ططفان ذاـم ڪيم
كطض܀
) (gذڪّىت حي ىٍظّري ۽ اُڏيً ؽططً ۽ ضاةطً ىّحبۿ
حيئً ذڪّىت ططفان ىٍطّري ڎٌي وڃيۿ اًٌِ ترت وفاكي
ذڪّىت غان ىؾاورت ةػص ذاـم ڪيم پطڎيِي ىصد ۽
ىشتهف پطڎيِي ايخٍػيً کان ذاـم ڪيم كطض܀
) (hاٿارٽي ططفان وـّني الئق ٻيّن غيّريّن ركيّن.

اٿارٽي ُڪ ىڪاٌي

 .19نّڪم اٿارٽيظ نٌّع ايڪٽۿ  1914ترت اٿارٽي اٿارٽي غيخِي ويٍصي
ڄاڻايم ايڪٽ ترت ركو اڌاري وٺڻ الِء ُڪ نّڪم اٿارٽي Authority to be
غيخِي ويٍصيۿ ۽ ًُ ايڪٽ ترت ڪا اغڪيو ٺاُڻ ۽ ان deemed to be a
تي ڪو ڪطڻ الِءۿ اُڏو ڪو غيخِيّ ويٍصوۿ حًٍِ الِء local Authority
اُڏي اٿارٽي كاٌٌّي طّر ڪو ڪطڻ الِء ةااستيار ةڻايم „ُي .ىرصود ذىيّاري
 .20اٿارٽي حي پئػا حيع ڪطائيٍصڏن حي ذىيصاري ۽ Limited Liability
ذڪّىت ذڪيت ططفان ڪيم گطاٌٽ حي ىص ۾ ىرصود
ٌُّصي ۽ اٿارٽي ططفان ذڪيت حي ىٍظّري غان كطض گڎ
پاڻي حي فطاُيي الِء

ڪيّ ويٍصو.
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 )1( .21اٿارٽي غام طّر تي ىشتهف غالئلً ۾ پاڻي حي اگَِ ىلطر ڪطڻ حّ
ىٍففاڻي ۽ ىّزون ةٍيادن تي فطاُيي ڪٍصي.

ططيليڪار
Procedure

( )2اگَِ حً تي اٿارٽي پاڻي فطاُو ڪٍصي اُڏيَء ريت طئي of

ڪيا ويٍصا حيئً پاڻي حي فطاُيي واري ڪو ۽ ىطىت حي fixation of rates
كييت حي ضطورتً کي غتً کان ڎًُ غانً تائيً پّرو of

supply

ڪطي غگِخي܀ ةؾططيڪ ىّحّد اگَِ ۾ ڪًٍِ اضافي water
تخّيظ ڪطڻ کان اڳ ۽/يا غاڳئي تي راضي ٿيڻ کان اڳۿ
اٿارٽي/الڳاپيم ُ AWBsيٺيً كصىً کي حي ىلصار کي
گِٽائڻ الِء پٍٍِخي وڌ کان وڌ ڪّؽؼ ڪٍصي.
) (iاگَِ گِٽائڻ܀
) (iiپاڻيَء حي اگَِ ۽ ڊريٍيج غيع حي تؾشيؿ ۽ حيع
ڪطڻ کي غڌارڻ܀
) (iiiرُتً حي اوڳاڏي܀
)ٌ (ivان فارىٍگ ةيٍيفيؾطيظ کان ڊريٍيج فهڊ ڪٍٽطول حي
فطاُيي حي اوڳاڏي يا كييت܀
) (vاغڪارپ غالئلً ۾ تازي پاڻي حي ٽيّب ويهع حي ڊس
اٌّيػٽييٍٽ.
(„ )3ةادگارن کان „ةياڻي حي ـّرت ۾  O۽  Mحظا وـّل
ڪيا ويٍصا حيڪي „ةپاؽي ڪئٍانً ۽ غيڪٍڊري ڊريٍظ
حي ىڪيم  O۽  Mكييت ةطاةط ٌُّصا.
( O )4۽  Mٻّڎ کان ةچاَء حي كييت ۽ پتهڪ غيڪٽط
 FWOٽيّب ويهع „ةياڻي ىان نڳايا ويٍصاۿ ٌاني غان ُڪ
ٌػتت  SGWٽيّب ويهع حي كييت حي  O۽  Mحي
(پٍج کان ڎوَُ غيڪڏو) ةطاةط حيئً ىػاىهّ ُخيۿ ُاريً
ططفان ةطداؽت ڪئي ويٍصيۿ حيڪڎًُ ةػص ۾ ڪًٍِ ةَ
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for

وكت اٿارٽي ططفان اُڏي ڪا ضطورت ىرػّس ڪئي وئي .غانياٌا

ىانياتي

 )1( .22اٿارٽي ُط ىاني غال حي پّري ٿيڻ کان ڇَِ ىِيًٍ اغٽيٽييٍٽع ۽ „ڊٽ
کاٌپِّء ٌَ ُخيۿ ىانياتي اغٽيٽييٍٽع ٺاُيٍصيۿ حًٍِ ۾ Annual financial
فائيم حي „سط ۾ ىانياتي غال حي ةئهٍع ؽيٽۿ ركو ۽ ىاني and
غال الِء اڪائٌّٽ حّ سطچ ؽاىم ٌُّصوۿ ۽ ىاني ةيِڪ ۾ audit
تتصيهيً حّ ُڪ اغٽيٽييٍٽ يا غّيهً ۽ ىانياتي غال الِء
فٍڊس حي درسّاغت حّ اغٽثيٽييٍٽ ۽ اًٌِ اڪائٌّٽع
حي ُط غال اٿارٽي ططفان ىلطر ڪيم ڪيطؽم „ڊيٽطس
کان „ڊٽ ڪطائي ويٍصي.
( )2ةئهٍع ؽيٽ ىاني غال حي پّري ٿيڻ تي اٿارٽي حي
ىػاىهً حي غچي ۽ ـاف ذانت ةيان ڪٍصي ۽ ىاني غال
الِء اٿارٽي حي ركوۿ سطچ اڪائٌّٽ حي درغت ۽ ـريد
اضافي ۽ کّٽ حا اٌگ اکط پيؼ ڪٍصي.
( )3اڪائٌّٽع حي ڪتاةً ۽ ىانياتي اغٽيٽييٍٽع حي
تياري حي غهػهي ۾ پاڪػتان اٌػٽيٽيٽّٽ „ف چارٽطڊ
اڪائٌّٽع حي اڪائٌّٽٍگ ىػيارن حي پيطوي ڪئي
ويٍصي.
( )4اڪائٌّٽٍگ ذڪيت غيهيّن ىانياتي اغٽيٽييٍٽع
حي ذفي طّر ةيان ڪيّن ويٍصيّن.
( )5اٿارٽي پٍٍِخي ىانياتي اغٽيٽييٍٽع غان گڎ اٿارٽي
حي ىانياتي ةيِڪ تي اثط وحٍِصڏ ڪً غاىان حي تتصيهيً
۽ واةػتگي حي غهػهي ۾ ىػهّىات حا اغتيٽييٍٽ ڎيٍصيۿ
حيڪي ىان ىاني غال دوران ڪيّن ويّن ٌُّصيّنۿ حًٍِ
حّ ىاني اغٽيٽييٍٽ ُخي ۽ اُڏي تاري حًٍِ تي اُّ ىاني
اغٽيٽييٍٽ تيار ڪيّ ويّ ُخي.
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statements

(ُ )6ط غال فيتطوري ىِيٍي ۾ اٿارٽي ذڪّىت کي ايٍصڏ
ىاني غان الِء ىػهّىاتۿ پطوحيڪٽيڊ ىاني اغٽيٽييٍٽع
حيع ڪطائيٍصي.
( )7ڪيطؽم „ڊيٽط پاڪػتان اٌػٽيٽيٽّٽ „ف چارٽطڊ
اڪائٌّٽٍٽع ططفان ةيان ڪيم „ڊيٽٍگ حي ىػيارن ىّحب
„ڊٽ ڪٍصا ۽ „ڊٽ ةاةت رپّرٽ پيؼ ڪٍصا.
()8اٿارٽي ڪيطؽم „ڊيٽطس حي „ڊٽ رپّرٽ حي ٌلم ۽
ىانياتي اغٽيٽييٍٽع غان گڎ تففيهي ىػهّىات ۽ وضاذت
„ڊيٽط ططفان ذڪّىت کي ڎٌم رپّرٽ ۾ ىّحّد ىؾاُصنۿ
سصؽًۿ كاةهيت يا ىشانف راِء غييت فطاُو ڪٍصيۿ ۽ ُڪ
ٌلم رپّرٽ ىهڻ حي  30ڎيًٍِ اٌصر ـّةي حي اڪائٌّٽٍٽ
حٍطل ڎاًٌِ اىاڻيٍصي.
( )9اٿارٽي ذڪّىت ططفان „ڊٽ رپّرٽ ۾ ڪًٍِ ىؾاُصنۿ
سصؽًۿ كاةهيت يا ىشانف رييارڪع تي غيم ڪطڻ الِء
حاري ڪيم غيّريً ُصايتً تي غيم ڪٍصي.
ةاب VI-
ايطيا واٽط ةّرڊ حّ كيام

ايطيا واٽط ةّرڊ

 )1( .23ذڪّىت ًُ ايڪٽ حي الڳّ ٿيڻ کان ُڪ غال Establishment of
اٌصر  AWBsکي پٍٍِخي الڳاپيم غالئلائي دائطه استيار Water
غييت ڄاڻائيٍصي تَ ڪِڏا تطحيري ةٍيادن تي ڪئٍال Board
ڪياٌڊس ۾ ايٍصا܀ ةؾططيڪ اُڏا  AWBsڪئٍال
ڪياٌڊس تي ڄاڻايم  AWBsحي پائهٽ اغٽڊي
ڪاىياةيَء غان پّري ٿيڻ تي غيم ؽطوع ڪٍصا.
( )2ايطيا واٽط ةّرڊ چيئطىيً ۽ ُيٺيً ىييتطن تي ىؾتيم
ٌُّصو:
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Area

) AWB (aحي ُٿ ُيٺ  FOsحي چيئطىيً ططفان
چٌّڊيم  FOحا ٻَ ٌيائٍصا.
) AWB (bحي الڳاپيم غالئلي ىان ُڪ ايو پي اي
چيئطىيً غيڊا ططفان ٌاىظد ڪيّ ويٍصو.
) (cاٿارٽي حّ ُڪ ٌيائٍصو.
) (dذڪّىت حا ٻَ ٌيائٍصاۿ حً ىان ُڪ ايگطيڪهچط
ڊپارٽييٍٽ ىان ٌُّصوۿ حيڪّ ڊائطيڪٽط حي غِصي کان
گِٽ ٌَ ٌُّصو.
) AWB (eحّ ڊائطيڪٽط.
) (fٻَ ٽيڪٍّڪطيٽعۿ حيڪي ) (iواٽط ريػّرغظ
ىئٍيخييٍٽ ۽ ) (iiىانيات ۾ تفصيق ٿيم ةيڪ گطائٌّڊ
رکٍصا ُخًۿ اُي چيئطىيً غيڊا ططفان ٌاىظد ڪيا ويٍصا.
( )3ىييتط پِطيً گڎحاڻيَء ۾ پاڻ ىٍخِان ةّرڊ حّ ُڪ
چيئطىيً چٌّڊيٍصا.
( )4چيئطىيً ةّرڊ حي گڎحاڻيً حي ـصارت ڪٍصو.
( )5حتي چيئطىيً ڪًٍِ غتب حي ڪطي ةّرڊ حي
گڎحاڻيَء ۾ غيط ذاضط رُي ٿّۿ اُڏي گڎحاڻيَء ۾ ىّحّد
ىييتط پاڻ ىٍخِان ڪًٍِ ىييتط کي گڎحاڻيَء حي
چيئطىيً طّر چٌّڊيٍصا.
( )6ايڪع „فيؾّ ىييتطن کاٌػّاِء ُڪ ىييتط حيػتائيً
اُّ اغتػيفيٰ ٌَ ڎئي يا چئً غانً حّ ىصو پّرو ٌَ ڪطي ۽ اُّ
ٻيِط غاڳئي ىصي الِء ٌاىظدگي الِء اُم ٌُّصو.

ةّرڊ حي گڎحاڻي

 )1( .24ةّرڊ حي گڎحاڻي گِٽ ۾ گِٽ غال ۾ ُط ٽئيً Meeting of the
ىِيٍي ڪّٺائي ويٍصي܀ ةؾططيڪ ةّرڊ حّ چيئطىيتًۿ ةّرڊ Board
حي درسّاغت ىهڻ تي غيّرن ىييتطن کي غت ڎيًٍِ حّ
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ٌّٽيع ڎيڻ کاٌپِّءۿ اُڏي درسّاغت ىهڻ حي اُڏي غطـي
حيڪّ پٍصرًٌِ ڎيًٍِ کان وڌيڪ ٌَ ُخيۿ گڎحاڻي
ڪّٺائيٍصو.
( )2ةّرڊ حي گڎحاڻيَء حّ ڪّرم پٍج ىييتط ٌُّصو.

ايطيا واٽط ةّرڊ حّ ڪو

 .25ةّرڊ اٿارٽي حي ضاةطي ۽ ُصايت ىّحب:

Function of Area

( )1اثطائتّۿ ىاني ۽ „ةپاؽي پاڻي حي ىّثط اغتػيال الِء Water Board
ذڪيت غيهيّن حّڏڻ ۽ اًٌِ تي غيهصر„ىص ڪطائڻ܀
) (2اُا پڪ ڎيارڻ تَ اُّ پٍٍِخي حڏڻ حي غت کان ڎًُ
غانً اٌصر پٍٍِخي ىصد پاڻ ۽ ىاني طّر پٍٍِخي ىصد پاڻ وارو
ىڪيم طّر ڪو ڪٍصڏ ادارو ٿي ويٍصو.
( )3پٍٍِخي دائطه استيار وارن غالئلً ۾ „ةپاؽيۿ ڊريٍيج ۽
ٻّڎ تي ضاةطي واري اٌفطا اغٽطڪچط حّ ىٍفّةّ حّڏڻۿ
ڊزائً ڪطڻۿ تػييطۿ ُالئڻ ۽ اٌتظام ڪطڻ.
( )4اٿارٽي ططفان ڪي ٻيا ڪو غطاٌخام ڎيڻ.
ةاب VII-
ُاريً حّن تٍظييّن
 FOS .26حي حّڏحڪ.
(ُ)1ط  SIDA۽  AWBپٍِخي كائو ٿيڻ حي ُڪ غال
اٌصر پائهٽ پطوگطامۿ ذڪيت غيهيّن واضد ڪٍصيّن ۽
غيهصر„ىص ڪٍصيّن ۽ ان غهػهي ۾ اُڏا كصم کڻٍصيّن تَ
 FOsىائيٍط/ڊغٽطيتيّٽطي غطد تي حّڏيّن ويّن „ًُۿ
ىطذهيّار ۽ ىٍظو ططيلي غان الڳاپيم ةائي الز ۽ اٿارٽي
ططفان حّڏيم ضاةطً ىّحب܀
( )2الڳاپيم  )1( SIDA AWBترت حّڏيم  FOsکي
فػال ةڻائيٍصيّن تَ حيئً پاڻ کي ىاني طّر پاڻ ڀطو ڪطي
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غگًِ ۽ پٍٍِخي ڪارڪطدگيَء حي ىّثط ٌّىٍي اثطائتّ
ةڻائڻ الِء ًُ ايڪٽ حي ترت ( )1ترت اًٌِ حي ةٍاوٽ
حي تطتيب وار تاريشً حي وڌ ۾ وڌ غتً غانً حي
ڪاڪطدگي کي ةِتط ةڻائي غگِخي.
( )3ةؾططيڪ زراغت کاتيۿ ايً حي اوزۿ ڪييٌّٽي
„رگٍائيظيؾٍظ ۽ ٻيً ىػاون ادارن ططفان كائو ڪيم FOs
ًُ ايڪٽ ترت  FOsغيخِيّن ويٍصيّن.
 .Bاٿارتي اُڏي غطـي دوران حيئڪّ ىّزون ُخي پط
ڪًٍِ ةَ ـّرت ۾ ًُ ايڪٽ حي غيم ۾ اچڻ واري تاريز
کان ُڪ غال کان وڌيڪ ٌَ ُخي ـّةي ۾  FOsحي
حّڏحڪ غان الڳاپيم ةاِء الز/ضاةطا ؽايع ڪطي/ؽايع
ڪطڻ حّ غتب ةڻخي غگِي ٿي.
 FOs .Cحا ڪو ۽ استيار
( )1ىائيٍطسۿ ڊغٽطيتيّٽطيظ ۽ ڊريٍظ حّ „ةپاؽي ۽ ڊريٍيج
اٌفطا اغٽطڪچط ُالئڻۿ اٌتظام ڪطڻ ۽ غڌارڻ غان گڎوگڎ
ان غهػهي ۾ غهػهيّار الڳاپيم  FOغان الڳاپيم ايطاضي ۾
ڪّ اٌفطا اغٽطڪچط ةِتط ةڻائڻ.
()2ىائيٍط يا ڊغٽطيتيّٽطي حي ُيڊ تي  SIDAيا AWB
ططفان „ةپاؽي پاڻي ذاـم ڪطڻ ۽ غاڳيّ پاڻي پٍٍِخي
ىييتطن ۽ ٻيً اغتػيال ڪٍصڏن کي فطاُو ڪطڻۿ
حيڪڎًُ ڪي ُخً.
( )3پٍٍِخي پاڻي اغتػيال ڪٍصڏن کي ڊريٍيج ايفهّئٍٽ
وـّل ڪطڻ ۽ غاڳيّ فيهڊ/ڪهيڪٽط ڊريٍظ ذريػي ڊيٍيج
غػٽو حي نڳايم ٌّڊل پّائٍٽع کي پِچائڻ.
( )4كتّل ڪيم پاڻيَء حّ ىهَِ/ٻيّن رُتّن حيع ڪطڻۿ
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پٍٍِخي پاڻي اغتػيال ڪٍصڏن کان ۽ كتّل ڪيم ىػاوضّ
„ةپاؽي حي پاڻي حي فطاُيي حّ ادا ڪطڻ ۽ ڊريٍيج
ايفهّئٍٽ حّ  SIDA۽ الڳاپيم  AWBکي پِچائڻ/يا
ٌيڪال ڪطڻ حّ ىػاوضّ ادا ڪطڻ.
( )5ڪي ةَ ڪٍػهٽٍٽعۿ ـالذڪار ۽ ىالزم ىفطوف
ڪطڻۿ ڀاڏي تي رکڻ يا ىالزىت تي رکڻۿ حيئً ةَ ضطوري
غيخِي يا ٻي ـّرت ۾ اُڏيً ؽططً ۽ ضاةطً حي استيارن
۽ ڪو ڪار حي ىّثط ڪارڪطدگيَء الِء گِطةم ُخي ۽
حيئً ؽططً ۽ ضاةطً ىّحب ةيان ڪيّ ويّ ُخيۿ ستو
ڪطڻ يا وكت کان اڳ ُٽائڻ اُڏي ىفطوفيت وغيطه کان
ڪًٍِ ةَ ڪٍػهٽٍٽعۿ ـالذڪارن يا ىالزىً حيۿ حيئً
ةَ ىػاىهّ ُخي.
( )6ٻيّ ڪّ استيار ۽ ڪو حيڪّ ىٿي ڄاڻايم استيارن ۽
ڪيً غان ىتضاد ٌَ ُخيۿ حيڪي اٿارٽي ططفان حّڏيم
ةائي الز ۽ ضاةطً ىّحب  FOs۾ ؽاىم ُخً.
ةاب VIII-
رپّرٽّن ۽ اغٽيٽييٍٽع

غانياٌيّن رپّرٽّن ۽

FOs )1( .27ۿ  AWBs۽ اٿارٽي ذڪّىت کي ىاني غال ريٽطٌع حيع ڪطائڻ
پّرو ٿيڻ تي حيتطو حهص ٿي غگِي ۿ غت ىِيًٍ حّ غطـّ of

Submission

پّرو ٿيڻ کان اڳ ۽ ىاني غال دوران غانياٌي ىػاىهً ةاةت reports

yearly

رپّرٽ اىاڻيٍصاۿ ان غال حي „ڊٽ ٿيم ىاني اغٽيٽييٍٽ and returns
غييتۿ حيڪّ غال غّر ُيٺ „ُي.
()2ذڪّىت ُيٺيّن ؽيّن طهب ڪطي غگِي ٿي܀
)(iڪّ ىرفّلۿ اغٽيٽييٍٽۿ ڪاٿّۿ ؽياريات يا اُڏي
اداري حي ضاةطي ُيٺ ڪًٍِ ىػاىهي غان ٻي ڪا
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ىػهّىات܀ يا
) (iiاُڏي ڪًٍِ ىػاىهي حي رپّرٽ܀ يا
) (iiiاُڏي اداري حي ترّيم ۾ ڪًٍِ دغتاويظ حّ ٌلمۿ܀ ۽
الڳاپيم ادارو ُط اُڏي درسّاغت تي غيم ڪٍصو.
( )3اٿارٽي ۽  AWBsپٍٍِخّن غانياٌيّن رپّرٽّن ذيهي
دفػَ ( )1ترت پطوحيڪٽً حي ىشتفط تففيهً غان گڎ
تخّيظ ڪيم ؽايع ڪطائيٍصيّنۿ حيڪي ايٍصڏ ىاني غال
دوران گِٽ ۾ گِٽ ُڪ اٌگطيظي/اردو/ىلاىي ٻّني حي
استار ۾ ؽايع ٿيٍصا.
ةاب IX-
ٌلفان الِء ىصد

ىتفطكات

 .28حتي اٿارٽي گطاٌٽ ۾ ڪّ ٌلفان کڻي ٿي يا پاڻي حي Compensation
اگَِ حي ـّرت ۾ يا ڊريٍيج غيع حي ـّرت ۾ۿ تَ اٿارٽي for loss
کي کٍيم ٌلفان غيّض ذڪّىت ططفان ادائگي ڪئي
ذلً ۽ ذىيصاريً حي

ويٍصي.

 ًُ )1( .29ايڪٽ حي ؽطوغات تي غيّرا اثاثا ۽ ىٍتلهي
ذىيّاريّن ۽ غيّرا ذق ۽ ايطيگيؾً ايٍڊ پاور ڊپارٽييٍٽ Transfer of rights
حي „ةپاؽي وٌگ حّن غيّريّن ذىيّاريّن اٿارٽي ڎاًٌِ and liabilities
ىٍتلم ٿي ويٍصيّنۿ ساص طّر اُڏيً ؽططً ۽ ضاةطً
ىّحب حيً ڄاڻايم اثاثا اغتػيال ڪطڻ ۽ ٌيڪال ڪطڻ
ةاةت ذڪّىت ططفان ةيان ڪيّ ويّ ُخي.
( )2ايطيگيؾً ايٍڊ پاور ڊپارٽييٍٽ ططفان „ةپاؽيۿ ڊريٍيج
۽ ٻّڎ کان ةچاَء ةاةت ڪيم غيّرا ىػاُصا اٿارٽي ططفان
ڪيم ىػاُصا غيخِيا ويٍصا.
( )3غيّرا فيفال ۽/يا دغتاويظ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽطۿ ۽/يا
26

ڪًٍِ ٻئي ىالزم يا ان غهػهي ۾ ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط
ططفان ةاستيار ةڻايم اٿارٽي حي ىالزىً ططفان اٿارٽي حي
ططفان ـريد ڪيا/ةااستيار ةڻايا ويٍصا.
( )4ايطيگيؾً ايٍڊ پاور ڊپارٽييٍٽۿ گّرٌييٍٽ „ف غٍڌۿ
غٍڌ ذڪّىت ططفان اٿارٽي حّ ڪٍٽطونٍگ ڊپارٽييٍٽ
ٌُّصو.
( )5کاتي حي اٌتظاىي ٌظام ۾ ىّحّد اٌتظاىيا  AWBsحي
ٌئيً اٌتظاىيا حي تػارف تائيً حاري رکٍصي.

كاغصا

 .30ذڪّىت ًُ ايڪٽ حا ىلفص ذاـم ڪطڻ الِء كاغصا Rules
ضاةطا

حّڏي غگِي ٿي.

 .31كاغصن ىّحبۿ اٿارٽي ذڪّىت حي ىٍظّري غان ًُ Regulations
ايڪٽ حي گٍخائؾً کي اثطائتّ ةڻائڻ الِء ضاةطا حّڏي
رٌڊڪّن ُٽائڻ ًُ

غگِي ٿي.

 .32حيڪڎًُ ًُ ايڪٽ حي ڪً گٍخائؾً کي اثطائتّ ايڪٽ حي گٍخائؾً
ةڻائڻ ۾ ڪا رٌڊڪ پيؼ اپي ٿي تَ ذڪّىت اُڏا ذڪو کي ٻيً كاًٌٌّ تي
حاري ڪطي غگِي ٿيۿ حيڪي ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً اثطاٌصاز ٿيڻ
غان ٽڪطاَء ۾ ٌَ ُخًۿ حيڪي اُڏي رٌڊڪ کي ُٽائڻ حي of
ىلفص الِء ضطوري ُخً.

Removal

difficulties

 ًُ .33ايڪٽ حي ڪً گٍخائؾً ۽ ڪً ٻيً كاًٌٌّ وچ provisions of this
۾ ڪًٍِ تڪطار يا ةي اـّني حي ـّرت ۾ۿ اُڏي تڪطار Act to over ride
يا ةي اـّني واريً ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً کي تطحيد other Laws
1997

ڎٌي ويٍصي.

حي

غٍڌ

 .34غٍڌ ايطيگيؾً ايٍڊ ڊريٍيج اٿارٽي „رڊيٍٍعۿ „ 1997رڊيٍٍع ٌيتط  IIIحي
ىٍػّسي

کي ىٍػّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

Repeal of Sindh
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ٌّٽ :ايڪٽ حّ ىضڪّره تطحيّ غام ىاڻًِ حي واكفيت الِء Ordinance No.III
„ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾ اغتػيال ٌٿّ ڪطي غگِخي
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of 1977

