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ایکٹ خف کے غؼیؼے طوثہ قٌعھ هیں ایؽیگیشي اوؼ
ڈؼیٌح اتھبؼٹی لبئن کی خبئے گی۔
خیكب کہ طوثہ قٌعھ هیں پبًی کی ثؽاثؽ تمكین اوؼ
ڈؼیٌح اوؼ قیالة پؽ ضواثطے کو کبؼ ٓاهع ثٌبًے کے
لئے کثیؽ هعت والی ثٌیبظوں پؽ هطیؽ افؽاظ کے تؼبوى
قے آثپبشی اوؼ ڈؼیٌح کے کبهوں کے اًتظبم اوؼ اـ
قے هتؼلمہ هؼبهالت کے لئے ایؽیگیشي اوؼ ڈؼیٌح
اتھبؼٹی کب لیبم ضؽوؼی ہوگیب ہے۔
خف کو اـ طؽذ قے ػول هیں الیب خبئے گب:
 )1( .1اـ ایکٹ کی قٌعھ ایؽیگیشي اوؼ ڈؼیٌح
اتھبؼٹی ایکٹ 1997 ،کہب خبئے گب۔
( )2اـ کی پوؼی طوثہ قٌعھ هیں توثیك کی خبئے
گی۔
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توہیع )(Preamble

ػٌواى

هطتظؽ
شؽوػبت
Short
title
and
commencement
تؼؽیف
Definitions

اوؼ

( )3یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔
 .2یہ ٓاؼڈیٌٌف هیں خت تک کچھ هفہوم اوؼ هضووى
کے هتضبظ ًہ ہو ،تت تک :
)” (iاتھبؼٹی“ قے هؽاظ ظفؼہ  3کے تست لبئن کی گئی
قٌعھ ایؽیگیشي اوؼ ڈؼیٌح اتھبؼٹی؛
) “AWB” (iiقے هؽاظ ظفؼہ  23کے تست لبئن کیب گیب
ایؽیب واٹؽ ثوؼڈ؛
)” (iiiثوؼڈ “ قے هؽاظ ظفؼہ  7کے تست ثٌبیب گیب
ثوؼڈ ٓاف هیٌدوٌٹ ؛
)” (ivکیٌبل“ قے هؽاظ ایک کیٌبل خیكب کہ  1879کے
قٌعھ ایؽیگیشي ایکٹ هیں ثیبى کیب ہے؛
)” (vچیئؽهیي“ قے هؽاظ اتھبٹی کب چیئؽهیي ؛
)” (viڈؼیي“ قے هؽاظ لعؼتی ًبلی ،قطر یب ًین قطر
پؽ ثہٌے والی ًبلی ،یب ًیکبل کب وٍ غؼیؼہ خكے کھعائی
کؽکے ثٌبیب خبئے تب کہ اضبفی هٹی اوؼ پؽی قطر واال
پبًی ؾهیي قے کیٌبل قكٹن غؼیؼے ًکبال خب قکے۔
)“ (viiڊؼیٌیح قیف” هطلت ًبلیي هٌدھبى گٌعگي خي
ًیڪبل ال ِء اوڳبڙي ویٌعڙ ڊؼیٌیح قیف؛
) “FO” (viiiقے هؽاظ ظفؼہ  26کے تست ثٌبئی گئی
فبؼهؽؾ ٓاؼگٌبئیؿیشي ؛
)” (ixزکوهت“ قے هؽاظ قٌعھ زکوهت ؛
)” (xلوکل کبئوًكل“ قے هؽاظ لوکل گوؼًوٌٹ ایکٹ،
 1979کے تست ثٌبئی گئی لوکل کبئوًكل؛
)” (xiهیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ“قے هؽاظ اتھبؼٹی کب
هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ؛
) ” (xiiهیوجؽ“ قے هؽاظ اتھبؼٹی کب هیوجؽ؛
) ”(xiiiثیبى کیب گیب “ قے هؽاظ اـ ایکٹ کے تست
لواػع یب ضواثظ کے هطبثك ثیبى کئے گئے؛
اتھبؼٹی کب لیبم
Establishment
)” (xivضواثظ“ قے هؽاظ اـ ایکٹ کے تست ثٌبئے of
گئے ضواثظ؛
the Authority
)” (xvلواػع“ اـ ایکٹ کے تست ثٌبئے گئے لواػع؛
)” (xviواپڈا“ قے هؽاظ واٹؽ ایٌڈ پبوؼ ڈیولپوٌٹ
اتھبؼٹی ؛
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اتھبؼٹی کی تشکیل کب
ثوؼڈ
Board
of
Constitution of the
Authority

)” (xviiپبًی“ هیں شبهل ہے ٹہؽا پبًی یب خو قطر
پؽ ًین قطر پؽ هوخوظ ہو یب ٹہؽایب خبئے ،پھؽ چبہئے
وٍ کكی طوثے هیں ہو پؽ اـ هیں وٍ پبًی شبهل ہے
خو ظوقؽے طوثے کے پبًی کے غضیؽوں اوؼ یب
ًعیوں اوؼ کیٌبلوں هیں قے ظوقؽے طوثے کو االٹ
کیب خبئے ۔
)” (xviiiپبًی کے ًؽش“ قے هؽاظ واٹؽ اپوؼشٌویٌٹ
اکبؼڈ  1991کے تست لیوت ،پبًی کی فؽاہوی پؽ
وطول کی خبئے۔
 )1( .3ختٌب خلع هوکي ہو قکے ،اـ ایکٹ کی
شؽوػبت کے ثؼع ایک اتھبؼٹی لبئن کی خبئے گی خف
کو قٌعھ ایؽیگیشي اوؼ ڈؼیٌح اتھبؼٹی کہب خبئے گب۔
( )2اتھبؼٹی ثبڈی کبؼپوؼیٹ ہوگی خف کو هلکیت
زبطل کؽًے ،ؼکھٌے اوؼ ًیکبل کؽًے کے اضتیبؼات
کے قبتھ زمیمی واؼثی اوؼ ػبم هہؽ ہوگی اوؼ ثیبى
کئے گئے ًبم قے کیف کؽ قکتی ہے اوؼ اـ پؽ کیف
ہو قکتب ہے۔
( )3اتھبؼٹی کے ہیڈ کواؼٹؽؾ زیعؼ ٓاثبظ هیں ہوًگے۔
 )1(.4اتھبؼٹی هٌعؼخہ غیل پؽ هشتول ہوگی؛
)ٓ (aاثپبشی واال وؾیؽ زکوهت کی طؽف چیئؽهیي
قے همؽؼ کیب گیب کوئی ظوقؽا شطض
هیوجؽ
) (bثوؼڈ ٓاف ؼویٌیو کب قیٌئؽ هیوجؽ
اتھبؼٹی کب اخالـ
هیوجؽ
) (cپالًٌگ اوؼ ڈیولپوٌٹ ڈپبؼٹوٌٹ
Meeting
of
هیوجؽ
) (dقیکؽیٹؽی فٌبًف ڈپبؼٹوٌٹ
Authority
) (eایؽیگیشي اوؼ پبوؼ ڈیولپوٌٹ کب هیوجؽ
قیکؽیٹؽی
هیوجؽ
) (fقیکؽیٹؽی ایگؽیکلچؽ ڈپبؼٹوٌٹ
هیوجؽ
) (gاتھبؼٹی کب هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ
) (hفبؼهؽؾ ٓاؼگٌبئیؿیشي کب ایک ًوبئٌعٍ هیوجؽ
( )2چیئؽهیي قوائے ایکف ٓافیف چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ
ٓافیكو چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ قوائے
قوائے ایکف
اقتؼیفی ًہ
ایکف ٓافیكو هیوجؽ کے۔ خت تک کہ پیشگی
ٰ
ظیں یب ہٹبًے ًہ خبئیں۔ چبؼ قبلوں کے لئے ػہعٍ ؼکھیں
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گے اوؼ ظوثبؼٍ اتٌے ہی ػؽطے کے لئے همؽؼی کے
اہل ہوًگے۔
اقتؼیفی یب
( )3ایكے چیئؽهیي یب هیوجؽ کی هوت،
ٰ
ثؽطؽفی کی طوؼت هیں ظوقؽا کوئی چیئؽهیي یب خیكب
هؼبهلہ ہو ،هیوجؽ اـ کی خگہ پؽ ایكے چیئؽهیي یب
هیوجؽ کی ثمبیب هعت کے لئے همؽؼ کیب خبئے گب۔
( )4چیئؽهیي یب هیوجؽ اپٌی ظقت تسؽیؽ قے اپٌے
اقتؼیفی ظے قکتب ہے پؽ اـ پؽ ا ولت تک
ػہعے قے
ٰ
ػولعاؼ ٓاهع ًہیں ہوگب ،خت تک کہ وٍ زکوهت کی
طؽف قے هٌظوؼ ًہ کیب خبئے۔
 )1( .5اتھبؼٹی کب کن اؾ کن تیي هہیٌے هیں اخالـ
ہوگب۔
( )2اتھبؼٹی کے اخالـ ایكےولت اوؼ ایكی خگہوں
پؽ اوؼ ایكے طؽیمے قے ثالیب خبئے گب خیكب کہ
ضواثظ هیں ثیب ى کیب گیب ہو یب خت تک اـ قلكلے
هیں ضواثظ ًہیں ثٌبئے گئے ہوں اوؼ تت خت چیئؽهیي
کی طؽف قے ثالیب خبئے ۔
( )3خت تک غیلی ظفؼہ ( )1کے هتضبظ ًہ ہو ،چیئؽهیي
اتھبؼٹی کب اخالـ طلت کؽ قکتب ہے خت تک کہ تیي
یب اـ قے ؾائع هیوجؽ تسؽیؽ هیں ایكے اخالـ طلت
کؽًے کی ظؼضواقت کؽیں۔ ایكے اخالـ کے لئے
ظؼضواقت کے قلكلے هیں کن اؾ کن قبت ظى کے
ًوٹف ظیٌے کے ثؼع ًوٹف هلٌے کے پٌعؼٍ ظى کے اًعؼ
اخالـ ثالیب خبئے گب۔
( )4اتھبؼٹی کے اخالـ کے لئے هیوجؽؾ کب کوؼم تیي
هیوجؽؾ پؽ هشتول ہوگب۔
( )5چیئؽهیي یب اـ کی غیؽ زبضؽی هیں ،هیوجؽؾ کی
طؽف قے هٌتطت کوئی هیوجؽ اخالـ یب اتھبؼٹی کے
ایكے اخالـ یب اتھبؼٹی کے ایكے اخالـ کی
طعاؼت کؽے گب۔
( )6ووٹوں کے ثؽاثؽ ہوًے کی طوؼت هیں ،چیئؽهیي
یب اخالـ کی طعاؼت کؽًے واال هیوجؽ کو ایک
کبقٹٌگ ووٹ زبطل ہوگب۔
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ًوٹی فکیشي
Notification

ثوؼڈ آف هیٌدوٌٹ
Board
of
Management

( )7چیئؽهیي اوؼ هیوجؽ کو ایكے االئوًف زبطل
ہوًگے خو اتھبؼٹی کی طؽف قے اتھبؼٹی کے اخالـ
کے لئے ثیبى کئے گئے ہوں۔
 .6زکوهت ًوٹی فکیشي کے غؼیؼے ایکف ٓافیشو
چیئؽهیي اوؼ هیوجؽؾ کے قوا چیئؽهیي یب هیوجؽ کو ہٹب
قکتی ہے:
اگؽ وٍ:
) (aاـ ایکٹ کے تست اپٌی غهہ ظاؼیبں ًجھبًے کب اہل
ًہیں ہے؛ یب
) (bاـ کب ظیوالیہ ًکل گیب ہے ؛ یب
) (cهالؾهت کے لئے ًباہل لؽاؼ ظیب گیب ہے یب
قؽکبؼی ًوکؽی هیں قے ثؽطؽف کیب گیب ہے۔یب
ثعاضاللی کے خؽم اقے قؿا قٌبئی گئی ہے ؛
) (dظاًكتہ طوؼ پؽ زبطل کی گئی ہے یب ثٌب اخبؾت
کے خبؼی ؼکھی گئی ہے۔ تسؽیؽ هیں ،زکوهت کی
واقطہ یب ثبلواقطہ طؽیمے یب زظے ظاؼی کے
غؼیؼے ،کوئی زظہ یب ظلچكپی کكی ثھی ٹھیکے یب اـ
کے قبتھ هالؾهت هیں ،اتھبؼٹی کی طؽف قے یب کكی
ؾهیي هیں هلکیت هیں خو اـ کی هؼلوهبت کے هطبثك
فبئعٍ هٌع ہے یب اتھبؼٹی کے ٓاپؽیشٌؿ کے ًتیدے هیں
فبئعٍ ظیب ہے؛
ثشؽطیکہ ہویشہ اـ ظفؼہ کے تست کوئی ثھی لعم
چئؽهیي یب هیوجؽ کے ضالف اى کو قٌٌے کب هولؼہ
ظیٌے کے ثٌب ًہیں اٹھبیب خبئے گب۔
 )1( .7اتھبؼٹی کے توبم ضواثظ اوؼ ؼہٌوبئی کے
هطبثك ،اتھبؼٹی کے ؼوؾهؽٍ کےهؼبهالت ثوؼڈ ٓاف
هیٌدوٌٹ کی طؽف قے چالئے خبئیں گے۔ خو
هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ خٌؽل هیٌدؽؾ چبؼ قے کن ًہ ہوں
پؽ هشتول ہوگب خي کو اتھبؼٹی کی طؽف قے زکوهت
کی هٌظوؼی قے همؽؼ کیب خبئے گب۔
( )2هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ اوؼ خٌؽل هیٌدؽؾ کو ایكے
هتؼلمہ شؼجے هیں هالؾهت هیں ظؼکبؼ لبثلیت کے
هطبثك ،ٹیکٌیکل خیک گؽائوًڈ اوؼ ػولی تدؽثہ
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اتھبؼٹی کے اضتیبؼات
اوؼ غهہ ظاؼیبں
Power and Duties of
the Authority

زبطل ہوگب ،خو هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ اوؼ خٌؽل هیٌدؽؾ
کے لئے تؽتیت واؼ ثیبى گیب ہو۔ خو کن اؾ کن پچیف
قبل اوؼ پٌعؼٍ قبلوں کب ٓاثپبشی اوؼ ڈؼیٌح کے هیعاى
هیں تؽتیت واؼ تدؽثہ ؼکھتے ہوں۔
( )3هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ یب خٌؽل هیٌدؽ کو ہٹب یب خب قکتب
ہے اگؽ ظفؼہ  6هیں ثیبى کی گئی ًب اہلیوں هیں کوئی
ثھی اى هیں هوخوظ ہوں۔
( )4اـ ظفؼہ کی ظوقؽی گٌدبئشوں کے هطبثك
هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ اوؼ خٌؽل هیٌدؽ ایكی شؽائظ
اوؼضواثظ کے هطبثك همؽؼ کئے خبئیں گے ،خیكب کہ
لواػع هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
( )5هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ اوؼ خٌؽل هیٌدؽؾ خت تک وٍ
اقتؼیفی ًہ ظیں یب اًہیں ہٹبیب خبئے۔ چبؼ قبلوں تک
ٰ
ػہعٍ ؼکھیں گے اوؼ ظوثبؼٍ اتٌی ہی هعت کے لئے
همؽؼی کے اہل ہوًگے یب ایكے هطتظؽ ػؽطے کے
لئے خیكب زکوهت طے کؽے۔
( )6هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ یب کوئی خٌؽل هیٌدؽ کكی ثھی
اقتؼیفی ظے قکتب ہے ،ثشؽطیکہ اـ کب
ولت پؽ
ٰ
اقتؼیفی اـ ولت تک کب اگؽ ًہ ہوگب خت تک وٍ
ٰ
زکوهت کی طؽف قے لجول ًہ کیب خبئے۔
ببة III-
اتھبزٹی کے اختیبزات اوز ذمہ دازیبں
 .8اتھبؼٹی کے هٌعؼخہ غیل اضتیبؼ اوؼ غهہ ظاؼیبں:
) (Aػبم۔
( )1واٹؽاپوؼشٌوٌٹ اکبؼڈ  1991کی گٌدبئش کے
هطبثك ،طوثے کے اًعؼ ثیؽاخوں کب پبًی زبطل
کؽًے اوؼ یب اًٹؽ پؽاوًشلؿ لٌک کیٌبلوں کے غؼیؼے
پبًی زبطل کؽًے اوؼ ویكب ہی هطتلف  AWB’sثبڈیؿ
هٌظوؼی کی گئی همعاؼ هیں پہٌچبًے یب افؽاظ کو اـ
طؽیمے اوؼ ایكی شؽائظ اوؼ ضواثظ کے هطبثك خیكب
اتھبؼٹی کی طؽف قے هتؼلمہ کیٌبل ہیڈ پوائٌٹف پؽ
ثیبى کیب گیب ہو اوؼ وہی اًٹؽ پؽاوًشل آئوٹ فبل ڈؼیٌؿ
هیں فؽاہن کؽًب۔
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(ٓ )2اثپبشی ایکٹ  1879اوؼ لواػع کے تست زکوهت
کے ایكے اضتیبؼات اقتؼوبل کؽًب ،خو اـ ایکٹ ،کے
لواػع یب ضواثظ قے ٹکؽاوء یب تضبظ هیں ًہ ہوں۔
( )3واٹؽ ،ؼیٹ اوؼ ڈؼیٌح قیف لگبًب اوؼ خوغ کؽًب،
اـ ؼیٹف اوؼ قیف کی ظیؽ اظائیگی پؽ۔
( )4اـ ایکٹ کے تست کكی ثھی ضعهت کی فؽاہوی
پؽ فیف یب لیوت ثیبى کؽًب یب وطول کؽًب۔
( )5اـ ایکٹ کے تست اتھبؼٹی کی طؽف واخت
االاظا کوئی ؼلن لیٌڈ ؼیویٌو کی هعظ هیں وطول کؽًب؛
) (Bپبلیكی اوؼ ؼیگیولیشي:
( )1اـ ایکٹ کی گٌدبئش کی ثہتؽ اوؼ هوثؽ ًووًے
ػولعاؼ کے لئے پبلیكی گبئیڈ الئكٌف اوؼ طؽیمہ کبؼ
ثٌبًب اوؼ ػول ظؼ ٓاهع کؽًب۔
( )2واٹؽ ؼیكوؼؾ قیکٹؽ هیں پبًی کے وقبئل کہ ثہتؽ
ثٌبًے اوؼ هفیع اکٌبهیکل اوؼ هوثؽ اقتؼوبل هسفوظ
ثٌبًے اوؼ ثہتؽی الًے کے همبطع زبطل کؽًب اوؼ
پبًی کے ایكے وقبئل کو پبئیعاؼ ثٌیبظوں پؽ هوثؽ
ثٌبًے کے لئے پبلیكیبں ثٌبًب اوؼ اى پؽ ػول ظؼ ٓاهع
کؽاًب؛
( )3تؽثیت کی هطلوثہ ظؼکبؼ ضؽوؼیبت اوؼ
پؽوؼگؽام ثیبى کؽًب ،خو اـ ایکٹ کے همبطع زبطل
کؽًے کے لئے ضؽوؼی ہو قکتے ہیں اوؼ ایكی
تؽثیت اوؼ پؽوگؽاهؿ کے لئے طؽیمہ اوؼ اضتیبؼات
ثیبى کؽًب۔
( )4کكی ثھی تکؽاؼ پؽ شکبیبت کی خبچ کؽًب اوؼ اى
کو زل کؽًے اوؼ یب اـ ایکٹ کے تست لبئن کئے گئے
هطتلف اظاؼوں اوؼ فؽظ یب افؽاظ کے گؽوہوں کے
ظؼهیبى هیں فؽلوں کے هتؼلك خبچ کؽًب اوؼ زل کؽًب؛
( )5پبًی ظیٌے کے قلكلے هیں ظقتبویؿات زبطل
کؽًب اوؼ پؽ کؽًے کے طؽیمے کبؼ ثیبى کؽًب؛
( )6الئكٌف اوؼ لیؿ خبؼی کؽًب ظوثبؼٍ ًیب کؽًب یب ؼظ
کؽًب خیكب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
) (Cاہن ٓاپؽیشٌؿ۔
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(ٓ )1اثپبشی کے ثہبوء ،پبًی کے غضیؽوں اوؼ قیالة
قے ثچبوء کے طؽیمے ،خف هیں شبهل ہیں۔ پہبڑوں
قے ًیچے اتؽًے واال پبًی ٓ ،اثپبشی کی تؽلی کے کبم
اوؼ ؾیؽیں اوؼ ٹہؽا پبًی یب ًعی کے ثہبوء کے هتؼلك
هٌظوثہ ثٌعی کؽًب ،ثٌبًب ،تؼویؽ کؽًب ،ػول هیں الًب اوؼ
اـ کو لبئن کؽًب؛
( )2ؼیکبؼڈ ،ؼخكٹؽؾ اوؼ ڈیٹب ثیٌکف هیں ؼکھٌب
خیكب کہ اـ ایکٹ کے تست اـ کے توبم یب کچھ
اضتیبؼات اوؼ غهہ ظاؼیوں کی هفیع کبؼکؽظگی کے لئے
ضؽوؼی ہو؛
( )3ایكے توبم العام لیٌب خو زعظضلیوں اوؼ اتھبؼٹی کی
خبئیعاظوں قے غیؽ لبًوًی تؼویؽ کو ہٹبًے اوؼ هسفوظ
ثٌبًے کے لئے ضؽوؼی ہوں۔
( )4اتھبؼٹی کے قبهبى ،هشیٌؽی اوؼ اقٹوؼؾ کی هفیع
ًووًے اوؼ طٌؼتی طؽیمے قے قٌجھبلٌے اوؼ ؼکھٌب؛
( )5گؽاًے والے ٓاپؽیشي کؽًب یب کكی اوؼ افؽاظ کو
قوًپٌب ،ثشوول خٌگالت کی زفبظت اوؼ ظؼیبٍ کے
طبـ والے ػالئموں هیں خٌگالت کی کٹبئی ،پہبڑوں،
قیالة یب ًعیوں اوؼ طفبئی کے همبطع کے لئے اوؼ
خیكب ضؽوؼی طوؼ پؽ هٌغ کئے گئے پبثٌعی هیں
هظؽوف ہو۔
( )Dهبلیبت اوؼ اًتظبم ؛
( )1کوئی ثھی کبم کؽًب ،ضؽچ زبطل کؽًب ،هشیٌؽی
پالٹ هہیب کؽًب اوؼ اتھبؼٹی کو هطلوثہ اقٹوؼؾ هہیب
کؽًب؛
( )2ایكے توبم ٹھیکوں کے هتؼلك ثبت چیت کؽًب اوؼ
تیبؼ کؽًب ،طے کؽًب خیكب کہ اـ ایکٹ کے همظع
زبطل کؽًے کے لئے ضؽوؼی قودھے یب ضؽوؼی
ہو۔
( )3اـ ایکٹ کے تست اتھبؼٹی کے هطتلف کبهوں کی
کبؼکبؼظگی کے قلكلے هیں کئے گئے کبهوں پؽ ضؽچ
اوؼ لیوت کے لئے اتھبؼتی فٌڈ اقتؼوبل کؽًب ثشوول
تٌطواہوں کی اظائیگی گؽیدوئٹی ،پٌشي اوؼ ػولعاؼوں،
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اتھبؼٹی کی طؽف قے
ؾهیي کی طلجی
Acquisition land by
the Authority

لوکل ثبڈیؿ کے ظوقؽی
ایدٌكیؿ کے لئے اًتظبم
Arrangement with
Local Bodies for
other Agencies

طوثبئی پبًی کے وقبئل
پؽ ضواثظ
Control
over
Provincial
Water
Resources

ظفبتؽ کے هالؾهیي کی
همؽؼی
Appointment of 13
offices servants

هالؾهوں اوؼ اتھبؼٹی هیں ظوقؽے افؽاظ کی ظوقؽی
هؽاػبت ۔
( )4هبلیبت کو ثہتؽ ًووًوے قٌھجبلٌب اوؼ اتھبؼٹی کے
اکبئوًٹف اوؼ اثبثوں کب اًتظبم کؽًب۔
) (Eهٌتملی؛
( AWBs/FOs )1کی تشکیل ،اضبفہ اوؼ تؽلی کی
زوطلہ افؿائی تبکہ اپٌی هعظ ٓاپ کی خبئے اوؼ هبلیبتی
طوؼ پؽ اپٌے پیؽول پؽ کھڑے اظاؼوں اوؼ اـ قلكلے
هیں اتھبؼٹی کی ٓاپؽیشٌؿ هیں هٌظن طوؼ اوؼ اًتظبهی
طوؼ پؽ همؽؼیبں کؽًب۔
( )2تیبؼی کؽًب یب تیبؼی کب قجت ثٌٌے اوؼ ػولے اوؼ
ٓاپؽیشٌل اوؼ هبلیبتی هٌظوثوں کو ؼوؾاًہ کی ثٌیبظ پؽ
اپ ڈیٹ کؽًب یب اپ ڈیٹ کؽًے کب قجت ثٌٌب ،خو ػبم
طوؼ پؽ هٌعؼخہ غیل پؽ ػول کؽیٌگے اوؼ ایكے
هؼبهالت کی ػکبقی کؽًب خیكب کہ ثیبى کیب گیب ہو۔
( )3ایكے طؽیمے قے زکوت ػولیبں ثٌبًب خف قے
اـ ایکٹ کے تست اتھبؼٹی اوؼ ظوقؽی هتؼلمہ فؽیمیي
کو هکول طوؼ پؽ قؽگؽم ؼکھب خب قکے اوؼ ضوظ
اًسظبؼی ظی خب قکے۔ اوؼ اى کو هبلی زوالے قے
ضوظ کفیل یب خب قکے تب کہ ٓاثپبشی اوؼ ڈؼیٌح کے
قكٹن کو فؼبل ثٌبیب خب قکے یب ثؽلؽاؼ ؼکھب خب قکے
خیكب کہ ثبة ًوجؽ  Vهیں کہب گیب ہے اوؼ یہ کبم قبت
قے ظـ قبل کے ػؽطے کے اًعؼ ہو قکے۔
) (Fتسمیك اوؼ تؽلی؛
( )1زکوت ػولیبں ،تؼلیوی اوؼ تسمیمی پؽوگؽام ثٌبًب،
ػول ظؼ ٓاهع کؽاًب اوؼ اى کو ؼوؾاًہ کی ثٌیبظ پؽ اپ
ڈیٹ کؽًب تب کہ قین و تھوؼ کے هكئلے کو زل کؽ کے
ضتن کؽ کے ثچب خب قکے اوؼ ٓاثپبشی ؾؼاػت کو تؽلی
ظی خب قکے ؛
( )2اتھبؼٹی کے آپؽیشٌؿ اوؼ زکوت ػولیوں کو
ؼوؾاًہ کی ثٌیبظ پؽ تدؿیہ کؽًب اوؼ زكبة لگبًے کے
لئے پڑھبئی کب اًتظبم کؽًب ،هبزولیبت اوؼ هبزول پؽ
تبکہ ایكی زکوت ػولیوں اوؼ کبهوں کے ًمظبًبت کو
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اًتظبهی اضتیبؼات
Disciplinary Powers
اتھبؼٹی اوؼ هالؾهیي کو
ؼػبیت
Immunity of the
Authority
and
employees

اضتیبؼات کی هٌتملی
Delegation
of
Powers
طوثبئی ایؽیگیشي ایٌڈ
پبوؼ ڈپبؼٹوٌٹ هیں کبم
کؽًے والے افؽاظ
Persons serving in
the
Provincial
irrigation
and
Power Department

کن کیب خب قکے اوؼ هؿیع العام کے لئے ؾیبظٍ قے
ؾیبظ ٓاپشٌؿ کو اقتؼوبل هیں الیب خب قکے۔
( )3ایكے العام خو لئے خب قکے ،قطر پؽ هوخوظ
پبًی کی ؼیکبؼڈًگ هبپ کؽًے کے لئے هعظ کؽًب،
اًتظبم کؽًب ،ؾهیٌی پبًی کے ٹیجل کی ًظؽظاؼی اوؼ
پبًی کے هؼیبؼ اوؼ اـ قے هتؼلمہ اػعاظ و شوبؼ خوغ
کؽًب اوؼ اـ قلكلے هیں لبئن کؽًب اوؼ ؼوؾاًہ کی ثٌیبظ
پؽ طوثے هیں اقی لكن کے کبم کؽًے کے لئے ضبص
ؼاثطہ ؛
( )4هطتلف زکوت ػولیبں ،تفظیل  ،ڈیٹب اوؼ اتھبؼٹی
کے هؼبهالت قے هتؼلك هؼلوهبت شبئغ کؽًب اوؼ شبئغ
ہوًے کب قجت ثٌٌب ،ؼوؾاًہ کی ثٌیبظ پؽ اوؼ ػوام کی
پہٌچ تک یمیٌی ثٌبًب۔
 .9ٹھیکعاؼی ضعهبت؛
اتھبؼٹی تسؽیؽی هیں هؼبئعے کے تست شؽائظ اوؼ
ضواثظ کے هطبثك اقی طؽذ اظائیگی کی زع اوؼ
طؽیمے قویت فٌی ًظؽظاؼی کی کكی ایکن هکول
کؽًے اوؼ ثٌبًے یب زکوهت یب کكی ظوقؽی ایدٌكی
کے تؼبوى قے کكی ایکن پؽ اًتظبهی اوؼ هبلیبتی
ضبثطہ ؼکھٌب۔
 .11کكی ؾهیي کی زبطالت اوؼ کكی ؾهیي هیں
ظلچكپی کے لئے اتھبؼٹی اـ ایکٹ کے همبطع یب کكی
اقکین کے لئے ػواهی همبطع کے لئے زبطالت
قودھی خبئے گی۔
خف کی اہویت اوؼاوؼ همبطع ؾهیي زبطالت ایکٹ
 1894کے هطبثك ہوگی خف کی گٌدبئیشیی الگو
ہوًگی۔
 )1( .11ختٌب خلع اتھبؼٹی کی طؽف قے اقکین پوؼی
کی خب قکے یب ظیؽ قے خف تبؼیص قے اتھبؼٹی لوکل
کبئوًكل یب ظوقؽی ایدٌكی قے تسؽیؽ هیں هؼبہعے
کے غؼیؼے اًتظبم کؽے۔ خف کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں
اقکین کے ؾیؽ اقتؼوبل کوئی هطظوص ایؽاضی ٓاتی
ہو۔ لجضہ لیٌب ہو یب ایكی اقکین هیں ثیبى کی گئی
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اتھبؼٹی فٌڈ
Authority Fund

اتھبؼٹی ایک هکبًی
اتھبؼٹی قودھی خبئے
گی
Authority to be
deemed to be a
local Authority
هسعوظ غهہ ظاؼی
Limited Liability
پبًی کی فؽاہوی کے لئے
ًؽش همؽؼ کے کب طؽیمہ
کبؼ
Procedure
of

ایؽاضی هیں کوئی ثھی کبم ہوتے ہوں۔
( )2زکوهت اتھبؼٹی کو اـ کی طؽف قے هکول کی
گئی کوئی ثھی اقکین زکوهت کی کكی ایدٌكی یب
لوکل کبئوًكل زوالے کؽًے کی ہعایت کؽ قکتی ہے یب
کكی ثھی ایدٌكی کی طؽف قے هکول کی گئی ایكی
اقکیووں کو ایكی شؽائظ اوؼ ضواثظ کے هطبثك
لجضہ لے قکتی ہے خیكب کہ زکوهت کی طؽف قے
طے کیب گیب ہو۔
( )3اتھبؼٹی کو طوثے هیں واپڈا کی طؽف قے خبؼی
کبهوں کی خبچ پڑتبل کی ًظؽاًعاؾی اوؼ هشوؼٍ ظیٌے
کب اضتیبؼ زبطل ہوگب۔
 .12واٹؽ اپوؼشوٌٹ اکبؼڈ ( )1991کی هتؼلمہ گٌدبئش
کے هطبثك اتھبؼٹی کو توبم ظؼیبوءں ،کیٌبلوںً ،بلوں،
ًعیوں ،خھیلوں ایكے غضیؽوں کو خو واپڈا کے ؾیؽ
اًتظبم ہو اوؼ طوثے کے اًعؼ ؾهیي کے ؾیؽ قطر
پبًی کے توبم غضیؽوں پؽ ضبثطہ زبطل ہوگب۔
ببة IV-
انتظبمیہ
 )1( .13اـ ایکٹ کی کچھ ظوقؽی گٌدبئشوں کے
هطبثك اتھبؼٹی ولت ثولت ایكے ػولعاؼوں اوؼ
هالؾهوں کو هالؾهت پؽ ؼکھ قکتی ہے یب ضواثظ کے
هطبثك همؽؼ کؽ قکتی ہے خیكب وٍ اپٌی کبؼکؽظگی
کے لئے ضؽوؼی قودھے۔ ثشؽطیکہ اتھبؼٹی هبہؽ
اوؼ کٌكلٌٹف ایكی شؽائظ اوؼ ضواثظ کے هطبثك
همؽؼ کؽقکتی ہے خیكب وٍ هٌبقت قودھے۔
( )2خت تک کچھ غیلی ظفؼہ ( )1کے هتضبظ ًہ ہو
کوئی ثھی ثٌبیب گیب ضبثطہ یب اتھبؼٹی کی طؽف قے
خبؼی کیب گیب زکن ہعایبت ،اتھبؼٹی کكی ثھی ولت
کكی هوؾوى همظع کے لئے کكی ثھی شطض کو کن
اؾ کن ًوے ظى کے ًوٹف ظیٌے کے ثؼع هالؾهت قے
ہٹبیب یب ثؽچؽف کؽ قکتی ہے یب ًوے ظى قے کن
ػؽطہ ہوًے پؽ اظائیگی کؽ قکتی ہے۔
 .14اتھبؼٹی اپٌے ػولعاوں اوؼ هالؾهوں کے ضالف

13

fixation of rates for
supply of water

قبالًہ هبلیبتی اقٹیٹوٌٹف
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ضواثظ کے هطبثك اًتظبهی کبؼوائی کؽًے کے لئے
ثباضتیبؼ ہوگی۔
 )1( .15هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ ثوؼڈ کے هیوجؽ ،ػولعاؼ
اوؼ اتھبؼٹی کے هالؾم خت اـ ایکٹ کی گٌدبئش
کے هطبثك کبم کؽ ؼہے ہوں۔ پبکكتبى پیٌل کوڈ کی
ظفؼہ  21کے تست اًہیں قؽکبؼی هالؾم قودھب خبئے
گب۔
( )2اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے کئے گئے
کكی کبم یب کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ اتھبؼٹی هیٌدٌگ
ڈائؽیکٹؽ ،هیوجؽؾ یب ػولعاؼوں اوؼ اتھبؼٹی کے
هالؾهوں کے ضالف کوئی ثھی همعهہ ،کیف یب لبًوًی
کبؼوائی ًہیں ہو قکے گی۔
 .16اتھبؼٹی ػبم یب ضبص زکن کے غؼیؼے اپٌے
اضتیبؼات هیں قے کوئی ثھی اضتیبؼ اـ ایکٹ کے
تست ایكی شؽائظ کے هطبثك خیكے وٍ ػبئع کؽًب
چبہے۔ هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ ،ثوؼڈ کے هیوجؽ یب ػولعاؼ
ایؽیب واٹؽ ثوؼڈ کب لیبم
یب اتھبؼٹی کے هالؾهیي کو قوًپی خب قکتی ہے۔
Establishment
of
 )1( .17طوثبئی ایؽیگیشي ایٌڈ پبوؼ ڈیپبؼٹوٌٹ کے Area Water Board
ایؽیگیشي وًگ کے توبم هالؾم قوائے اقے هالؾهیي
کے خیكب کہ اـ قلكلے هیں ظوقؽی کكی ثھی
گٌدبئش کے هطبثك ،اـ ایکٹ کی شؽوػبت قے
هٌتمل ہو خبئیں گے اوؼ اتھبؼٹی کے هالؾم ہو خبئیں
گے۔
( )2غیلی ظفؼہ ( )1کے تست هالؾم اتھبؼٹی هیں ایكی
شؽائظ اوؼ ضواثظ کے هطبثك ضعهت قؽاًدبم ظیں گے
خیكب کہ لواػع هیں ثیبى کیب گیب ہو پؽ ایكی شؽائظ اوؼ
ضواثظ اى کو پہلے قے ظی گئی شؽائظ اوؼ ضواثظ
قے کن فبئعٍ هٌع ًہیں ہوًگے۔ ثشؽطیکہ اتھبؼٹی کكی
ثھی هالؾم کے ضالف اًتظبهی کبؼوائی کے لئے هدبؾ
ہوگی۔
( )3زکوهت پٌشي اوؼ گؽیدوئٹی کی هع هیں هبلی هعظ
کؽے گی اوؼ ایكے هالؾهیي کب پؽوویڈًٹ فٌڈ لواػع
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کے هطبثك اتھبؼٹی کی طؽف هٌتمل کؽے گی۔
ثشؽطیکہ خت تک کچھ اًڈقٹؽیل ؼیلشٌؿ ٓاؼڈیٌٌف
 1969کے هتضبظ ًہ ہو ،الگو ہوگب یب اتھبؼٹی کے
قلكلے هیں الگو ہوگب۔
ببة V-
مبلیبت
 )1( .18ایک فٌڈ ہوگب  ،خو ”اتھبؼٹی فٌڈ“ کے طوؼ پؽ
خبًب خبئے گب اوؼ اتھبؼٹی هیں خوغ ہوگب۔
( )2اتھبؼٹی فٌڈ هشتول ہوگب:
) (aاتھبؼٹی کی طؽف قے پبًی کی لیوت ،فؽوضت
اوؼ ڈؼیٌح قیف هیں قے زبطل کی گئی توبم ؼلوم؛
) (bزکوهت کی طؽف قے گؽاًٹ کی گئی؛
) (cزکوهت قے زبطل کیب گیب لؽع؛
) (dلوکل کبئوًكل کی طؽف قے کی گئی گؽاًٹف خو
زکوهت طؽف قے هطلوة ہوں؛
) (eثبًڈؾ کی فؽوضت یب زکوهت کے ؾیؽ اضتیبؼ
ظوقؽے خبؼی کئے لؽع کے ظقتبویؿ؛
) (fزکوهت کی هٌظوؼی قے اتھبؼٹی کی طؽف قے
زبطل کیب گیب لؽع؛
) (gزکوهت کی هٌظوؼی اوؼ ایكی شؽائظ اوؼ
ضواثظ کے هطبثك خیكی زکووت کی طؽف قے
هٌظوؼی ظی خبئے۔ اـ کے تست وفبلی زکوهت قے
هشبوؼت کے ثؼع زبطل کی گئی ثیؽوًی اوؼ هطتلف
ثییؽوًی ایدٌكیؿ قے زبطل کیب گیب فؽع؛
) (hاتھبؼٹی کی طؽف قے وطولی الئك ظوقؽی توبم
ؼلوم ۔
 .19لوکل اتھبؼٹیؿ ًوٹف ایکٹ  1914کے تست
اتھبؼٹی ثیبى کئے گئے ایکٹ کے تست ؼلن اظھبؼ لیٌے
کے لئے ایک لوکل اتھبؼٹی قودھی خبئے گی اوؼ اـ
ایکٹ کے تست کوئی اقکین ثٌبًے اوؼ اـ پؽ کبم
کؽًے کے لئے ایكب کبم قودھب خبئے گب خف کے
ایكی اتھبؼٹی کو لبًوًی طوؼ پؽ کبم کؽًے کے لئے
ثباضتیبؼ ثٌبیب گیب ہے۔
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ایؽیب واٹؽ ثوؼڈ کب کبم
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 .21اتھبؼٹی کی پئكہ خوغ کؽواًے والوں کی غهہ
ظاؼی اوؼ زکووت کی طؽف قے کئے گئے گؽاًٹ
کی هع هیں هسعوظ ہوگی اوؼ اتھبؼٹی کی طؽف قے
زکوهت کی هٌظوؼی قے لؽع خوغ کیب خبئے گب۔
 )1( .21اتھبؼٹی ػبم طوؼ پؽ هطتلف ػالئموں هیں پبًی
کی هٌظفبًی اوؼ هوؾوں ثٌیبظوں پؽ فؽاہوی کؽے گی۔
(ً )2ؽش خي پؽ اتھبؼٹی پبًی کی فؽاہوی کؽے گی اـ
طؽذ قے طے کئے خبئیں گے تبکہ پبًی کی فؽاہوی
والے کبم اوؼ هؽهت کی لیوت کی ضؽوؼیبت کو قبت
قے ظـ قبلوں تک پوؼا کیب خبقکے :ثشؽطیکہ
هوخوظ ًؽش هیں کكی اضبفی تدویؿ کؽًے قے پہلے
یب اقی پؽ ؼاضی ہوًے قے پہلے اتھبؼٹی هتؼلمہ
 AWBsهٌعؼخہ غیل العام لے گی اوؼ همعاؼ کو
گھٹبًے کے لئے اپٌی کوشش کؽے گی۔
)ً (iؽش هیں کوی؛
) (iiپبًی کے ًؽش اوؼ ڈؼیٌح قیف کی تشطیض اوؼ
خوغ کؽًے هیں اطالزبت؛
) (iiiواخجبت کی وطولی؛
)ً (ivبى فبؼهٌگ فیٌفیشؽیؿ قےڈؼیٌح فلڈ کٌٹؽول کی
فؽاہوی کی وطولی یب لیوت؛
) (vاقکبؼپ ػالئموں هیں تبؾٍ پبًی کے ٹیوة ویلؿ
کی ڈـ اًوقویٌٹ ؛
(ٓ )3اثبظگبؼوں قے آثپبشی کی طوؼت هیں  Oاوؼ M
خؿ وطول کئے خبئیں گے خو ٓاثپبشی کیٌبلوں اوؼ
قیکٌڈؼی ڈؼیٌؿ کی هکول Oاوؼ  Mلیوت کے ثؽاثؽ
ہوًگے۔
( O )4اوؼ  Mقیالة قے ثچبوء کی لیوت اوؼ پجلک
قیکٹؽ  FWOٹیوة ویلؿ ٓاثپبشی هیں لگبئے خبئیں
گے۔ ًبم قے ایک ًجكت  SGWٹیوة ویل کی لیوت
 Oاوؼ  Mکی (پبًچ قے ظـ فی طع) ثؽاثؽ ثؽظاشت
کی خبئے گی۔ اگؽ ثؼع هیں کكی ثھی ولت اتھبؼٹی کی
طؽف قے ضؽوؼت هسكوـ کی خبئے۔
قبالًہ ؼپوؼٹف اوؼ
 )1( .22اتھبؼٹی ہؽ هبلی قبل کے پوؼی ہوًے کے چھ
ؼیفؽًف خوغ کؽاًب
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هبٍ کے ثؼع ًہ ہو۔ هبلیبتی اقٹیٹوٌٹف ثٌبئے گی خف
هیں فبئل کے ٓاضؽ هیں هبلیبتی قبل کی ثیلٌف شیٹ ؼلن
اوؼ هبلی قبل کے لئے اکبئوًٹ کب ضؽچ شبهل ہوگب اوؼ
هبلی پوؾیشي هیں تجعیلیوں کی ایک اقٹیٹوٌٹ اوؼ
هبلیبتی قبل کے لئے فٌڈؾ کی ظؼضواقت کب اقٹیٹوٌٹ
اوؼ اى اکبئوًٹف کی ہؽ قبل اتھبؼٹی کی طؽف قے
همؽؼ کئے گئے کوؽشل ٓاڈیٹؽؾ قے ٓاڈٹ کؽائی خبئے
گی۔
( )2ثیلٌف شیٹ هبلی قبل کے پوؼے ہوًے پؽ اتھبؼٹی
کے هؼبهبالت کی طسیر اوؼ طبف زبلت ثیبى کؽے
گی اوؼ هبلی قبل کے لئے اتھبؼٹی کی ؼلن ،ضؽچ
اکبئوًٹ کی ظؼقت اوؼ طسیر اضبفی اوؼ کوی کے
اػعاظ و شوبؼ پیش کؽے گی۔
( )3اکبئوًٹف کی کتبثوں اوؼ هبلیبتی اقٹیٹوٌٹف کی
تیبؼی کے قلكلے هیں پبکكتبى اًكٹیٹیوٹ ٓاف چبؼٹؽڈ
اکبئوًٹف کے اکبئوًكٹٌگ هؼیبؼ کی پیؽوی کی خبئے
گی۔
( )4اکبئوٹٌٌگ زکوت ػولیبں هبلیبتی اقٹیٹوٌٹف کے
زظے طوؼ پؽ ثیبى کی خبئے گی۔
( )5اتھبؼٹی اپٌے هبلیبتی اقٹیٹوٌٹكکے قبتھ اتھبؼٹی
کی هبلیبتی پوؾیشي پؽ اثؽات ڈالٌے والے کچھ قبهبى
کی تجعیلیوں اوؼ واثكتگی کے قلكلے هیں هؼلوهبت
کے اقٹیٹوٌٹ ظے گی۔ خو هبلی قبل کے ظوؼاں کی
گئی ہوں۔ خف کب هبلی اقٹیٹوٌٹ ہو اوؼ ایكی تیبؼی
خف پؽ وٍ هبلی اقٹیٹوٌٹ تیبؼ کیبگیب ہو۔
( )6ہؽ قبل فؽوؼی کے هہیٌے هیں اتھبؼٹی کو
ٓاًیوالے هبلی قبل کے لئے هؼلوهبت پؽوخیکیٹڈ هبلی
اقٹیٹوٌٹف خوغ کؽوائے گی۔
( )7کوؽشل ٓاڈیٹؽ پبکكتبى اًكٹیٹوٹ ٓاف چبؼڈ اکبئوًٹف
کی طؽف قے ثیبى کئے گئے ٓاڈیٹٌگ کے هؼیبؼ کے
هطبثك ٓاڈٹ کؽیں گے اوؼ ٓاڈٹ کے هتؼلك ؼپوؼٹ پیش
کؽیں گے۔
( )8اتھبؼٹی کوؽشل ٓاڈیٹؽؾ کی ٓاڈٹ ؼپوؼٹ کی ًمل
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کی هٌتملی
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اوؼ هبلیبتی اقٹیٹوٌٹف کے قبتھ تفظیلی هؼلوهبت اوؼ
وضبزت ٓاڈیٹؽ کی طؽف قے زکوهت کو ظی گئی
ؼپوؼٹ هیں هوخوظ هشبہعات ،ضعشبت ،لبثلیت یب هطبلف
ؼائے قویت هؼلوهبت فؽاہن کؽے گی اوؼ ایک ًمل
ؼپوؼٹ هلٌے کے  31ظى کے اًعؼ طوثے کے
اکبئوًٹف خٌؽل کے پبـ ثھیدے گی۔
( )9اتھبؼٹی زکوهت کی طؽف قے ٓاڈٹ ؼپوؼٹ هیں
کكی هشبہعے ،ضعشے ،لبثلیت یب هطبلف ؼیوبؼکف پؽ
ػول کؽًے کے لئے خبؼی کی گئی توبم ہعایبت پؽ
ػول کؽے گی۔
ببة VI-
ایسیب واٹس بوزڈ
 )1( .23زکوهت اـ ایکٹ کے الگو ہوًے کے ایک
قبل کے اًعؼ  AWBsکو اپٌے هتؼلمہ ػالئمبئی ظائؽٍ
اضتیبؼ قویت ثیبى کؽے گی کہ کوًكے کیٌبل
کوبًڈؾتؽخیسی ثٌیبظوں هیں آئیں گے۔ ثشؽطیکہ ایكے
 AWBsکیٌبل کوبًڈؾ پؽ ثیبى کئے گئے  AWBsکی
پبئلٹ اقٹڈی کبهیبثی قے پوؼی ہوًے پؽ ػول شؽوع
کؽیں گے۔
( )2ایؽیب واٹؽ ثوؼڈ چیئؽهیي اوؼ هٌعؼخہ غیل هیوجؽؾ
پؽ هشتول ہوگب:
) AWB (aکے ؾیؽ تست  FOsکے چیئؽهیي کی
طؽف قے هٌتطت  FOکے ظو ًوبًئعے۔
) AWB (bکے هتؼلمہ ػالئمے هیں قے ایک این پی
اے چیئؽهیي قیڈا کی طؽف قے ًبهؿظ کیب خبئے گب۔
) (cاتھبؼٹی کب ایک ًوبئٌعٍ
) (dزکوهت کے ظو ًوبًئعے ،خي هیں قے ایک
ایگؽیکلچؽ ڈپبؼٹوٌٹ هیں قے ہوگب۔ خف کب ػہعٍ
ڈائؽیکٹؽ قے کن ًہ ہوگب۔
) AWB (eکب ڈائؽیکٹؽ۔
) (fظو ٹیکٌوکؽیٹف ،خو ( )iواٹؽ ؼیكوؼقؿ هیٌدوٌٹ
اوؼ ) (iiهبلیبت هیں تظعیك شعٍ ثیک گؽائوًڈ ؼکھٌے
ہوں۔ وٍ چیئؽهیي قیڈا کی طؽف قے ًبهؿظ کئے خبئیں
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لواػع
Rules
ضواثظ
Regulations
ؼکبوٹیں ہٹبًب ،اـ ایکٹ
کی گٌدبئشوں کب ظوقؽے
لواًیي پؽ اثؽاًعاؾ ہوًب
Removal
of
difficulties
provisions of this
Act to over ride
other Laws

 1997کے قٌعھ ٓاؼڈیٌٌف
ًوجؽ  IIIکی هٌكوضی
Repeal of Sindh
Ordinance No.III of
1977

گے۔
( )3هیوجؽ پہلے اخالـ هیں ضوظ هیں قے ایک
چیئؽهیي هٌتطت کؽیں گے۔
( )4چیئؽهیي ثوؼڈ کے اخالقوں کی طعاؼت کؽے
گب۔
( )5خہبں چیئؽهیي کكی قجت کی وخہ قے ثوؼڈ کے
اخالـ هیں غیؽ زبضؽ ؼہٌب ہے تو ایكے اخالـ هیں
هوخوظ هیوجؽ ضوظ هیں قے هوخوظ کكی هیوجؽ کو
اخالـ کے چیئؽهیي طوؼ هٌتطت کیب خبئے گب۔
( )6ایکف ٓافیشو هیوجؽؾ کے قواء ایک هیوجؽ خت تک
اقتؼیفی ًہ ظے یب چبؼ قبلوں کی هعت پوؼی ًہ
وٍ
ٰ
کؽے اوؼ وٍ ظوثبؼٍ اتٌے ہی ػؽطے کے لئے
ًبهؿظگ ی کے لئے اہل ہوگب۔
 )1( .24ثوؼڈ کب اخالـ کن اؾ کن کن قبل هیں ہؽ تیي
هبٍ ثؼع طلت کیب خبئے گب۔ ثشؽطیکہ ثوؼڈ کب چیئؽهیي،
ثوؼڈ کی ظؼضواقت هلٌے پؽ توبم هیوجؽؾ کو قبت ظى
کب ًوٹف ظیٌے کے ثؼع ایكی ظؼضواقت هلٌے کے اـ
ػؽطے خو پٌعؼٍ ظى قے ؾیبظٍ ًہ ہو ،اخالـ طلت
کیب خبئے گب۔
( )2ثوؼڈ کے اخالـ کب کوؼم پبًچ هیوجؽؾ پؽ هشتول
ہوگب۔
 .25ثوؼڈ اتھبؼٹی کے ضواثظ اوؼ ہعایبت کے
هطبثك :
( )1کبؼ ٓاهع ،هبلی اوؼ ٓاثپبشی پبًی کے هوثؽ اقتؼوبل
کے لئے زکوت ػولیبں ثٌبًب اوؼ اى پؽ ػول ظؼ ٓاهع
کؽاًب؛
) (2یہ یمیي ظالًب کہ وٍ اپٌے خڑًے کے قبت قے
ظـ قبلوں کے اًع اپٌی هعظ ٓاپ اوؼ هبلی طوؼ پؽ اپٌی
هعظ ٓاپ اال هکول طوؼ پؽ کبم کؽًے واال اظاؼٍ ى خبئے
گب۔
( )3اپٌے ظائؽٍ اضتیبؼ والے ػالئموں هیں ٓاثپبشی،
ڈؼیٌح اوؼ قیالة پؽ ضبثطے والے اًفؽا اقٹؽکچؽ کب
ْ
ڈیؿاى کؽًب ،تؼویؽی ،چالًب اوؼ اًتظبم
هٌظوثہ ثٌبًب،
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کؽًب۔
( )4اتھبٹی کی طؽف قے ظوقؽے کبم قؽاًدبم ظیٌب۔
ببة VII-
کسبنوں کی تنظیمیں
 FOS .26کی تشکیل
( )1ہؽ  SIDAاوؼ  AWBاپٌے لبئن ہوًے کے ایک
قبل کے اًعؼ پبئلٹ پؽوگؽام ،زکوت ػولیبں واضر
کؽیں گی اوؼ ػول ظؼ ٓاهع کؽیں گی اوؼ اـ قلكلے
هیں ایكے العام لیں گی کہ  FOsهبئٌؽ ڈقٹؽی ثیوٹؽی
قطر پؽ ثٌبئی گئی ہیں هؽزلے واؼ اوؼ هٌٌظن طؽیمے
قے هتؼلمہ ثبئی الؾ اوؼ اتھبؼٹی کی طؽف قے ثٌبئے
گئے ضواثظ کے هطبثك ؛
( )2هتؼلمہ  )1( SIDA AWBکے تست  FOsکو
فؼبل ثٌبئیں گی تبکہ ضوظ کو هبلی طوؼ پؽ ضوظ کفیل کؽ
قکیں۔ اوؼ اپٌی کبؼکؽظگی کو هوثؽ ًووًے کبؼ ٓاهع
ثٌبًے کے لئے اـ ایکٹ کے ( )1کے تست اى کی
ثٌبوٹ کی تؽتیت واؼ تبؼیطوں کی ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ
قبت قبلوں کی کبؼکؽظگی کو ثہتؽ ثٌبیب خب قکے۔
( )3ثشؽطیکہ ؾؼاػت کھبتے ،ایي خی اوؾ کویوًٹی
ٓاؼگٌبئیؿیشٌؿ اوؼ ظوقؽے هؼبوى اظاؼوں کی طؽف
قے لبئن کئے گئے  FOsاـ ایکٹ کے تست FOs
قودھی خبئے گی۔
 .Bاتھبؼٹی اـ ػؽطے کے ظوؼاں خو کہ هوؾوى ہو
ہؽ کكی ثھی طوؼت هیں اـ ایکٹ کے ػول هیں ٓاًے
والی تبؼیص قے ایک قبل قے ؾائع ًہ ہو۔ طوثے هیں
 FOsکی تشکیل قے هتؼلمہ ثبئی الؾ ضواثظ شبئغ
کؽًے کب قجت قکتی ہے۔
 FOs .Cکے کبم اوؼ اضتیبؼات۔
( )1هبئٌؽؾ ڈقٹؽی ثیوٹؽؾ اوؼ ڈؼیٌؿ کے ٓاثپبشی اوؼ
ڈؼیٌح اًفؽا اقٹؽکچؽ چالًے ،اًتظبم کؽًے اوؼ تؽلی
کے قبتھ قبتھ اـ قلكلے واؼ هتؼلمہ  FOقے هتؼلمہ
ایؽاضی هیں کو اًفؽا اقٹؽکچؽ کو ثہتؽ ثٌبًب۔
()2هبئٌؽ یب ڈقٹؽی ثیوٹؽی کے ہیڈ پؽ  SIDAیب
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 AWBکی طؽف قے ٓاثپبشی پبًی زبطل کؽًے اوؼ
وہی پبًی اپٌے هیوجؽؾ اوؼ ظوقؽے اقتؼوبل کؽًے
والوں کو فؽاہن کؽًب ،اگؽ کوئی ہوں۔
( )3اپٌے پبًی اقتؼوبل کؽًے والوں قے ڈؼیٌح
ایفلوئٌٹ وطول کؽًب اوؼ اقی فیلڈ کلکٹؽ ڈؼیٌؿ کے
غؼیؼے ڈؼیٌح قكٹن کے لگبئے ہوئے ًوڈل پوائٌٹف کو
پہٌچبًب۔
( )4هٌظوؼ شعٍ پبًی اقتؼوبل کؽًے والے اپٌے
طبؼف قے اوؼ هٌظوؼ کیب گیب هؼبوضہ ٓاثپبشی کے
پبًی کی فؽاہوی کب اظا کؽًب اوؼ ڈؼیٌح ایفلوئٌٹ کب
 SIDAاوؼ هتؼلمہ  AWBکو پہٌچبًب یب ًیکبل کؽًے کب
هؼبوضہ اظا کؽًب۔
( )5کوئی ثھی کٌكلٹٌٹف ،طالزکبؼ اوؼ هالؾم
هظؽوف کؽًب  ،هؼبوضے پؽ ؼکھٌب یب هالؾهت پؽ
ؼکھٌب ،خیكب ثھی ضؽوؼی قودھے یب ظوقؽی طوؼت
هیں اقی شؽائظ اوؼ ضواثظ کے اضتیبؼات اوؼ کبم کبج
کی هوثؽ کبؼکؽظگی کے لئے هطلوة ہوں اوؼ خیكب
شؽائظ اوؼ ضواثظ کے هطبثك ثیبى کیب گیب ہو ،ضتن
کؽًب یب ولت قے پہلے ہٹبًب ،ایكی هظؽوفیت وغیؽٍ
قے کكی ثھی کٌكلٹٌٹف  ،طالزکبؼ یب هالؾهیي خیكب
هؼبهلہ ہو۔
( )6ظوقؽے کوئی اضتیبؼات اوؼ کبم خو هٌعؼخہ ثبال
اضتیبؼات اوؼ کبم کے هتضبظ ًہ ہو ،خو اتھبؼٹی کی
طؽف قے ثٌبئے گئے ثبئی الؾ اوؼ ضواثظ کے
هطبثك  FOsهیں شبهل ہوں۔
ببة VIII-
زپوزٹس او ز اسٹیٹمنٹس
 AWBs ،FOs )1( .27اوؼ اتھبؼٹی زکوهت کو هبلی
قبل پوؼا ہوًے پؽ ختٌب خلع هوکي ہوقکے۔ قبت
هہیٌے کب ػؽطہ پوؼا ہوًے قے پہلے اوؼ هبلی قبل
کے ظوؼاں قبالًہ هؼبهالت کے هتؼلك ؼپوؼٹ ثھیدی
خبئے گی۔ اـ قبل کی ٓاڈٹ کی گئی هبلی اقٹیٹوٌٹ
قویت خو قبل ؾیؽ غوؼ ہے۔
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( )2زکوهت هٌعؼخہ غیل اشیبء طلت کؽ قکتی ہے؛
) (iکوئی هسظول ،اقٹیٹوٌٹ  ،کھبتہ ،شوبؼیبت یب اـ
اظاؼے کے ضواثظ کے تست کكی هؼبهلے قے
ظوقؽی هؼلوهبت؛ یب
) (iiایكے کكی هؼبهلے کی ؼپوؼٹ؛ یب
) (iiiایكے اظاؼے کی تسویل هیں کكی ظقتبویؿ کی
ًمل اوؼ هتؼلمہ اظاؼا ہؽ ایكی ظؼضواقت پؽ ػول کؽے
گب۔
( )3اتھبؼٹی  AWBsاپٌی قبالًہ ؼپوؼٹف غیلی ظفؼہ
( )1کے تست پؽوخیکٹف کی هطتظؽ تفظیل کے قبتھ
شبئغ کؽوائیں گی۔ خو ٓاًے والے هبلی قبل کے اًعؼ کن
اؾ کن ایک اًگؽیؿی ،اؼظو همبهی ؾثبى کے اضجبؼ هیں
شبئغ ہوًگی۔
ببة IX-
متفسقبت
 .28خہبں اتھبؼٹی گؽاًٹ هیں کوئی ًمظبى اٹھبتی ہے
یب پبًی کے ًؽش کی طوؼت هیں یب ڈؼیٌح قیف کی
طوؼت هیں ،تو اتھبؼٹی کو ًمظبى کےػیوضی
زکوهت کی طؽف قے اظائیگی کے خبئے گی۔
 )1( .29اـ ایکٹ کی شؽوػبت پؽ توبم اثبثے اوؼ غهہ
ظاؼیبں اوؼ توبم زك اوؼ ایؽیگیشي ایٌڈ پبوؼ ڈپبؼٹوٌٹ
کے ٓاثپبشی وًگ کی توبم غهہ ظاؼیبں اتھبؼٹی کی
طؽف هٌتمل ہو خبئیں گی۔ ضبص طوؼ پؽ ایكی شؽائظ
اوؼ ضواثظ کے هطبثك ثیبى کئے گئے اثبثے اقتؼوبل
کؽًب اوؼ ًیکبل کؽًے کے هتؼلك زکوهت کی طؽف
قے ثیبى کیب گیب ہو۔
( )2ایؽیگیشي ایٌڈ پبوؼ ڈپبؼتوٌٹ کی طؽف قے
ٓاثپبشی ڈؼیٌح اوؼ قیالة قے ثچبوء کے هتؼلك کئے
گئے توبم هؼبہعے اتھبؼٹی کی طؽف قے کئے گئے
هؼبہعے قودھے خبئیں گے۔
( )3توبم فیظلے اوؼ یب ظقتبویؿ هیٌدٌگ ڈائؽیکٹؽ اوؼ
یب کكی ظوقؽے هالؾم یب اـ قلكلے هیں هیٌدٌگ
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ڈائؽیکٹؽ کی طؽف قے ثباضتیبؼ ثٌبئی گئی اتھبؼٹی
کے هالؾهیي کی طؽف قے اتھبؼٹی کی طؽف قے
هٌتطت کئے گئے کو ثباضتیبؼ ثٌبیب خبئے گب۔
( )4ایؽیگیشي ایٌڈ پبوؼ ڈپبؼٹوٌٹ گوؼًوٌٹ ٓاف قٌعھ
زکوهت کی طؽف قے اتھبؼٹی کب کٌٹؽولٌگ ڈپبؼٹوٌٹ
ہوگب۔
( )5کھبتے کے اًتظبهی ًظبم هیں هوخوظاًتظبهیہ
 AWBsکی ًئی اًتظبهیہ کے تؼبؼف تک خبؼی
ؼکھے گی۔
 .31زکوهت اـ ایکٹ کے همبطع زبطل کؽًے کے
لئے لواػع ثٌب قکتی ہے۔
 .31لواػع کے هطبثك اتھبؼٹی زکوهت کی هٌظوؼی
قے اـ ایکٹ کی گٌدبئشوں کو کبؼ ٓاهع ثٌبًے کے لئے
ضواثظ ثٌب قکتی ہے۔
 .32اگؽ اـ ایکٹ کی کچھ گٌدبئشوں کو کبؼ ٓاهع ثٌبًے
هیں کوئی ؼکبوٹ پیش ٓاتی ہے تو زکوهت ایكب زکن
خبؼی کؽ قکتی ہے۔ خو اـ ایکٹ کی گٌدبئشوں کے
تظبظم هیں ًہ ہو۔ خو ایكی ؼکبوٹ کو ہٹبًے کو ہٹبًے
کے همظع کے لئے ضؽوؼی ہوں۔
 .33اـ ایکٹ کی کچھ گٌدبئشوں اوؼ کچھ ظوقؽے
لواًیي کے ظؼهیبى هیں کكی تکؽاؼ یب ثے اطولی کی
طوؼت هیں ایكی تکؽاؼ یب ثے اطولی والے اـ ایکٹ
کی گٌدبئش کو تؽخیر ظی خبئے گی۔
 .34قٌعھ ایؽیگیشي ایٌڈ ڈؼیٌح اتھبؼٹی
 1997کو هٌكوش کیب خبتب ہے۔

ٓاؼڈیٌٌف،

نوٹ :ایکٹ کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی واقفیت کے
لیئے ہے جو کوزٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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