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AAZZAADD  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  OOFF  TTHHEE  SSTTAATTEE  OOFF  JJAAMMMMUU  AANNDD  KKAASSHHMMIIRR  
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NNoo..  LLDD//LLeeggiiss--AAcctt//335522--6633//22001144..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  AAcctt  ooff  AAsssseemmbbllyy  

rreecceeiivveedd  tthhee  aasssseenntt  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  oonn  tthhee  11sstt  ddaayy  ooff  AApprriill,,  22001144,,  iiss  hheerreebbyy  

ppuubblliisshheedd  ffoorr  ggeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  
  

[Act XXI of 2014]  
  

AAnn    

AAcctt    

ttoo  pprroovviiddee  lleeggaall  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  

ooff  tthhee  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  

WWhheerreeaass,,  iitt  iiss  eexxppeeddiieenntt  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  

ooff  tthhee  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr;;  

  IItt  iiss  hheerreebbyy  eennaacctteedd  aass  ffoolllloowwss::--  

  

CCHHAAPPTTEERR  II  

PPRREELLIIMMIINNAARRYY  

11..  SShhoorrtt  ttiittllee,,  EExxtteenntt  aanndd  CCoommmmeenncceemmeenntt..--  ((11))  TThhiiss  AAcctt  mmaayy  bbee  

ccaalllleedd  tthhee  PPoowweerr  DDeevveellooppmmeenntt  OOrrggaanniizzaattiioonn  AAcctt,,  22001144..  

((22))  IItt  sshhaallll  eexxtteenndd  ttoo  tthhee  wwhhoollee  ooff  tthhee  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr..  

((33))  IItt  sshhaallll  ccoommee  iinnttoo  ffoorrccee  aatt  oonnccee..  

  

22..  DDeeffiinniittiioonnss..--  IInn  tthhiiss  AAcctt,,  uunnlleessss  tthheerree  iiss  aannyytthhiinngg  rreeppuuggnnaanntt  iinn  tthhee  

ssuubbjjeecctt  oorr  ccoonntteexxtt::--  

  

((ii))  ""AAsssseemmbbllyy""  mmeeaannss  tthhee  LLeeggiissllaattiivvee  AAsssseemmbbllyy  ooff  tthhee  AAzzaadd  

JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr;;  

((iiii))  ""BBaannkk""  mmeeaannss  aa  BBaannkk  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  
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lliisstt  ooff  BBaannkk  mmaaiinnttaaiinneedd  uunnddeerr  ssuubbsseeccttiioonn  ((11))  ooff  sseeccttiioonn  

3377  ooff  tthhee  SSttaattee  BBaannkk  ooff  PPaakkiissttaann  AAcctt,,  11995566  ((AAcctt  XXXXXXIIIIII  

ooff  11995566))  aanndd  tthhee  BBaannkk  ooff  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr;;  

((iiiiii))  ""BBooaarrdd""  mmeeaannss  tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  44;;    

((iivv))  ""CChhaaiirrmmaann""  mmeeaannss  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd;;  

((vv))  ““CCoommppaannyy””  mmeeaannss  aa  CCoommppaannyy  rreeggiisstteerreedd  iinn  PPaakkiissttaann  oorr  

iinn  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaanniieess  AAcctt,,  

11998844;;      

((vvii))  ""DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall""  mmeeaannss  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  PPrriivvaattee  

PPoowweerr  CCeellll;;  

((vviiii))  ""FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt""  mmeeaannss  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  

IIssllaammiicc  RReeppuubblliicc  ooff  PPaakkiissttaann;;  

((vviiiiii))  ““FFuunndd””  mmeeaannss  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  ffuunndd  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  

SSeeccttiioonn  2233..  

((iixx))  ""GGoovveerrnnmmeenntt""  mmeeaannss  tthhee  AAzzaadd  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  SSttaattee  

ooff  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr;;  

((xx))  ""IIPPPP""  mmeeaannss  IInnddeeppeennddeenntt  PPoowweerr  PPrroodduucceerr;;  

((xxii))  ""LLaanndd""  iinncclluuddeess  bbeenneeffiittss  aarriissiinngg  oouutt  ooff  llaanndd  aanndd  tthhiinnggss  

aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  eeaarrtthh  oorr  ppeerrmmaanneennttllyy  ffaasstteenneedd  ttoo  aannyytthhiinngg  

aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  eeaarrtthh;;  

((xxiiii))  ""LLooccaall  bbooddyy""  mmeeaannss  aa  LLooccaall  CCoouunncciill  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  

tthhee  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  AAcctt,,  11999900;;  

((xxiiiiii))  ““LLOOII””  mmeeaannss  lleetttteerr  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

PPrriivvaattee  PPoowweerr  CCeellll;;  

((xxiivv))  ““LLOOSS””  mmeeaannss  lleetttteerr  ooff  ssuuppppoorrtt  ttoo  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

PPrriivvaattee  PPoowweerr  CCeellll;;  

((xxvv))  ""MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr""  mmeeaannss  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ooff  

tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn;;  

((xxvvii))  ""MMeemmbbeerr""  mmeeaannss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  BBooaarrdd;;    

((xxvviiii))    ““MMiissccoonndduucctt””  mmeeaannss  ccoonndduucctt  pprreejjuuddiicciiaall  ttoo  ggoooodd  oorrddeerr  

oorr  sseerrvviiccee  ddiisscciipplliinnee  oorr  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

SSeerrvvaannttss  ((CCoonndduucctt))  RRuulleess  aass  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  AAzzaadd  

JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  oorr  ccoonndduucctt  uunnbbeeccoommiinngg  ooff  aann  

ooffffiicceerr  aanndd  ggeennttlleemmaann  aanndd  iinncclluuddeess  aannyy  aacctt  ttoo  bbrriinngg  oorr  

aatttteemmpptt  ttoo  bbrriinngg  ppoolliittiiccaall  oorr  ootthheerr  oouuttssiiddee  iinnfflluueennccee  

ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ttoo  bbeeaarr  oonn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  aannyy  

GGoovveerrnnmmeennttss  OOffffiicceerr  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyy  mmaatttteerr    rreellaattiinngg  ttoo  

tthhee  aappppooiinnttmmeenntt,,  pprroommoottiioonn,,  ttrraannssffeerr,,  ppuunniisshhmmeenntt,,  

rreettiirreemmeenntt  oorr  ootthheerr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  sseerrvviicceess;;    

((xxvviiiiii))  ""NNEEPPRRAA""  mmeeaannss  tthhee  NNaattiioonnaall  EElleeccttrriicc  PPoowweerr  
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RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  PPaakkiissttaann  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  

SSeeccttiioonn  33  ooff  tthhee  RReegguullaattiioonn  ooff  GGeenneerraattiioonn  TTrraannssmmiissssiioonn  

aanndd  DDiissttrriibbuuttiioonn  ooff  EElleeccttrriicc  PPoowweerr  AAcctt,,  11999977  ((AAcctt  XXLL  

ooff  11999977));;    

((xxiixx))  ""AAcctt""  mmeeaannss  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  PPoowweerr  

DDeevveellooppmmeenntt  OOrrggaanniizzaattiioonn  AAcctt,,  22001144;;    

((xxxx))  ""OOrrggaanniizzaattiioonn""  mmeeaannss  tthhee  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  

PPoowweerr  DDeevveellooppmmeenntt  OOrrggaanniizzaattiioonn  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  

SSeeccttiioonn  33  ooff  tthhee  AAcctt;;  

((xxxxii))  ""OOffffiicceerr""  mmeeaannss  aann  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  

iinncclluuddiinngg  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr;;    

((xxxxiiii))  ""PPoowweerr""  iinncclluuddeess  hhyyddrraauulliicc  ppoowweerr,,  eelleeccttrriiccaall  eenneerrggyy,,  

sstteeaamm,,  ggaass  oorr  aannyy  ootthheerr  ppoowweerr  nnoottiiffiieedd  aass  ssuucchh  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ooffffiicciiaall  GGaazzeettttee;;    

((xxxxiiiiii))  ""PPrriivvaattee  PPoowweerr  CCeellll""  mmeeaannss  aa  cceellll  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ttoo  

ffaacciilliittaattee  tthhee  IIPPPPss  iinn  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  

SSeeccttiioonn  1155  ssuubb--sseeccttiioonn  ((22))  ccllaauussee  ((gg));;    

((xxxxiivv))  ""PPrreessccrriibbeedd""  mmeeaannss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss;;  

((aa))    ""RReegguullaattiioonnss""  mmeeaannss  rreegguullaattiioonnss  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  

AAcctt;;  aanndd  

((bb))    ""RRuulleess""  mmeeaannss  rruulleess  mmaaddee  uunnddeerr  tthhee  AAcctt;;    

        ((xxxxiiii))    ““SSeeccrreettaarryy  BBooaarrdd””  mmeeaannss  SSeeccrreettaarryy  BBooaarrdd  ooff  

DDiirreeccttoorrss  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn;;  
  

((22))  EExxpprreessssiioonnss  aanndd  ootthheerr  tteerrmmss  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ddeeffiinneedd  

hheerreeiinn  bbeeffoorree  sshhaallll  ccaarrrryy  tthhee  ssaammee  mmeeaanniinnggss  aass  aassssiiggnneedd  ttoo  tthheemm  

uunnddeerr  ppoowweerr  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  aaddaapptteedd  aanndd  mmaaddee  

aapppplliiccaabbllee  iinn  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
  

CCHHAAPPTTEERR  IIII  

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  BBOOAARRDD  

  

33..    EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  OOrrggaanniizzaattiioonn..--    TThheerree  sshhaallll  bbee  aann  OOrrggaanniizzaattiioonn  

ttoo  bbee  kknnoowwnn  aass  tthhee  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  PPoowweerr  DDeevveellooppmmeenntt  

OOrrggaanniizzaattiioonn..  

((22))  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  aa  bbooddyy  ccoorrppoorraattee  hhaavviinngg  ppoowweerr  ttoo  

aaccqquuiirree  aanndd  

hhoolldd  pprrooppeerrttyy,,  bbootthh  mmoovvaabbllee  aanndd  iimmmmoovvaabbllee  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  

ppeerrppeettuuaall  ssuucccceessssiioonn  aanndd  

aa  ccoommmmoonn  sseeaall  aanndd  mmaayy  bbyy  tthhee  ssaaiidd  nnaammee  ssuuee  aanndd  bbee  ssuueedd..  

((33))  TThhee  hheeaadd  ooffffiiccee  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  aatt  MMuuzzaaffffaarraabbaadd..  
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44..  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..--  ((11))  TThhee  ppoowweerrss  aanndd    ffuunnccttiioonnss    ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  vveesstt  iinn  tthhee  BBooaarrdd  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  ssuubb--sseeccttiioonn  

((22))..  

  

((22))  TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

((ii))  TThhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr    CChhaaiirrmmaann  

((iiii))  TThhee  MMiinniisstteerr  IInncchhaarrggee    VViiccee--CChhaaiirrmmaann  

((iiiiii))  TThhee  MMiinniisstteerr  FFiinnaannccee,,  PPllaannnniinngg  &&  DDeevveellooppmmeenntt    

        MMeemmbbeerr((ss))  

((iivv))  TThhee  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy    MMeemmbbeerr  

((vv))  TThhee  AAddddiittiioonnaall  CChhiieeff  SSeeccrreettaarryy  ((DDeevv..))      

        MMeemmbbeerr  

((vvii))  TThhee  SSeeccrreettaarryy  FFiinnaannccee            

        MMeemmbbeerr  

((vviiii))  TThhee  SSeeccrreettaarryy  EElleeccttrriicciittyy//HHEEBB                      

        MMeemmbbeerr  

((vviiiiii))      TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr            

        MMeemmbbeerr  

((iixx))  OOnnee  mmeemmbbeerr    ttoo  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt    

FFrroomm  tthhee  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr    MMeemmbbeerr  

((xx))  RReepprreesseennttaattiivvee  ooff  PPPP  &&  IIBB        

        MMeemmbbeerr  

((xxii))    DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  PPrriivvaattee  PPoowweerr  CCeellll          

        MMeemmbbeerr  

((xxiiii))  SSeeccrreettaarryy  BBooaarrdd      SSeeccrreettaarryy//MMeemmbbeerr  

  
  

55..  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr..--  ((11))  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  aappppooiinntt  aa  

ppeerrssoonn,,  wwiitthh  tthhee  pprreessccrriibbeedd  eexxppeerriieennccee  aass  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..  

  

((22))  TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  sshhaallll  bbee  tthhee  cchhiieeff  eexxeeccuuttiivvee  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  

aanndd  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iittss  ddaayy  ttoo  ddaayy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  

mmaannaaggeemmeenntt..  HHee  sshhaallll  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  aanndd  

iimmpplleemmeenntt  tthhee  oorrddeerrss  aanndd  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  BBooaarrdd..  

((33))  TThhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ooff  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  sshhaallll  bbee  tthhrreeee  

yyeeaarrss..  OOnn  eexxppiirryy  

ooff  hhiiss  tteerrmm,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  rreeaappppooiinntt  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  

iiff  iitt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  aanndd  oonn  ssuucchh  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  iitt  

mmaayy  ddeeeemm  ffiitt::  

((44))  TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  mmaayy,,  aatt  aannyy  ttiimmee,,  rreessiiggnn  ffrroomm  hhiiss  ooffffiiccee  
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aanndd  bbyy  

vviirrttuuee  ooff  hhiiss  rreessiiggnnaattiioonn,,  hhee  sshhaallll  cceeaassee  ttoo  bbee  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorr::  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  hhiiss  rreessiiggnnaattiioonn  iinn  eeiitthheerr  ccaassee  sshhaallll  nnoott  ttaakkee  

eeffffeecctt  uunnttiill  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  

  

66..  SSeeccrreettaarryy  ooff  OOrrggaanniizzaattiioonn..--  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  ffuullll--ttiimmee  SSeeccrreettaarryy  

ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  wwhhoo  sshhaallll,,  uunnddeerr  tthhee  ggeenneerraall  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  

MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  

tthhee  BBooaarrdd  mmeeeettiinnggss  aanndd  ootthheerr  mmaatttteerrss  eennttrruusstteedd  ttoo  hhiimm  bbyy  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn..  

  

77..  EEmmppllooyymmeenntt..--  ((11))  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  eemmppllooyy  ssuucchh  eexxppeerrttss,,  

aaddvviissoorrss,,  ccoonnssuullttaannttss  aanndd  ootthheerr  ooffffiicceerrss  aass  iitt  ccoonnssiiddeerrss  nneecceessssaarryy  

ffoorr  tthhee  eeffffiicciieenntt  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  oonn  

ssuucchh  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  

wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  

((22))  TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  iinn  ccaassee  ooff  uurrggeennccyy  mmaayy  aappppooiinntt  ssuucchh  

eexxppeerrttss,,  ccoonnssuullttaannttss  aanndd  ootthheerr  ooffffiicceerrss  aass  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

nneecceessssaarryy  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann::  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  eevveerryy  aappppooiinnttmmeenntt  mmaaddee  uunnddeerr  tthhiiss  ssuubb--

sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  wwiitthhoouutt  uunnnneecceessssaarryy  ddeellaayy  

aanndd  sshhaallll  nnoott  ccoonnttiinnuuee  bbeeyyoonndd  ssiixx  mmoonntthhss  uunnlleessss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

BBooaarrdd..  

  

88..  RReemmoovvaall  ooff  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ((11))  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  sshhaallll  nnoott  

bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  dduurriinngg  tthhee  tteerrmmss  ooff  hhiiss  ooffffiiccee  eexxcceepptt  iinn  tthhee  

mmaannnneerr  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd::--  

((aa))  IIff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorr,,--  

                                              ((ii))          mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  gguuiillttyy  ooff  MMiissccoonndduucctt;;  oorr  

((iiii))  mmaayy  bbee  iinnccaappaabbllee  ooff  pprrooppeerrllyy  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  dduuttiieess  

ooff  hhiiss  ooffffiiccee  bbyy  rreeaassoonn  ooff  pphhyyssiiccaall  oorr  mmeennttaall  

iinnccaappaacciittyy..  

((bb))      TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  aappppooiinntt  aa  SSeeccrreettaarryy  ttoo  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  aass  aann  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  ttoo    eennqquuiirree    iinnttoo  

tthhee  ssaaiidd  mmaatttteerr..  

  

((22))      IIff  tthhee  IInnqquuiirryy  OOffffiicceerr,,  aafftteerr  iinnqquuiirriinngg  iinnttoo  tthhee  mmaatttteerr,,  rreeppoorrttss  ttoo  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  hhee  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  tthhee  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorr  hhaass  bbeeeenn  gguuiillttyy  ooff  MMiissccoonndduucctt  oorr  iiss  iinnccaappaabbllee  ooff  
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ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  dduuttiieess  ooff  hhiiss  ooffffiiccee,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  rreemmoovvee  

tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  ffrroomm  hhiiss  ooffffiiccee..  

  

99..  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd..--  ((11))  TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  oonnccee  iinn  

eevveerryy  ffoouurr  mmoonntthhss  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  aanndd  aatt  ssuucchh  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  aass  

mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann..  

  

((22))  TThhee  CChhaaiirrmmaann,,  oorr  iinn  hhiiss  aabbsseennccee,,  tthhee  VViiccee  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  

pprreessiiddee  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd..  IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  

CChhaaiirrmmaann  aanndd  tthhee  VViiccee  CChhaaiirrmmaann,,  aa  mmeemmbbeerr  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  ffiivvee  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  

sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  qquuoorruumm  aatt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd..  

  

CCHHAAPPTTEERR  IIIIII  

PPOOWWEERR  AANNDD  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  

  

1100..  GGeenneerraall  PPoowweerrss  aanndd  dduuttiieess  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..--  ((11))  SSuubbjjeecctt  ttoo  

aannyy  ootthheerr  llaaww  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee,,  aanndd  iinn  ppuurrssuuaannccee  ooff  

PPoowweerr  ppoolliicciieess  ooff  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

aaddaapptteedd  aanndd  mmaaddee  aapppplliiccaabbllee  iinn  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  pprreeppaarree,,  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ppllaann  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr..  

TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  aallssoo  uunnddeerrttaakkee  ssuucchh  ootthheerr  ttaasskkss//sscchheemmeess  aass  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  ddiirreecctt..  

((22))  WWiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ssuubb--sseeccttiioonn  ((11)),,  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  

mmaayy  pprreeppaarree  rreeppoorrttss  oorr  sscchheemmeess  ffoorr  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  pprroovviiddiinngg  ffoorr  

aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmaatttteerrss,,  nnaammeellyy::  

ii))  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  uussee  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  ttoo  ggeenneerraattee  

aanndd  ttrraannssmmiitt  ppoowweerr..  

iiii))  TThhee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ooppeerraattiioonnss  ooff  ppoowweerr  

hhoouusseess,,  ggrriiddss,,  mmiiccrroo--ggrriiddss  aanndd  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinneess  

ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ppoowweerr  hhoouusseess  ..    

((33))  EEvveerryy  rreeppoorrtt  oorr  sscchheemmee  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  uunnddeerr  

ssuubb--sseeccttiioonn  ((11))  aanndd  ((22))  sshhaallll  bbee  pprroocceesssseedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ppoolliicciieess  oorr  iinnssttrruuccttiioonnss,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttoo  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ppeerriiooddiiccaall  rreevviieewwss  aanndd  ootthheerr  rreeppoorrttss..  

((44))  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  ssaannccttiioonn  oorr  rreeffuussee  ttoo  ssaannccttiioonn  oorr  rreettuurrnn  

ffoorr  rree--ccoonnssiiddeerraattiioonn  oorr  ffoorr  rree--eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aannyy  rreeppoorrtt  oorr  sscchheemmee  
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ssuubbmmiitttteedd  ttoo  iitt  uunnddeerr  ssuubb--sseeccttiioonn  ((33)),,  oorr  mmaayy  ccaallll  ffoorr  ssuucchh  ffuurrtthheerr  

ddeettaaiillss,,  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  aannyy  ssuucchh  rreeppoorrtt  oorr  sscchheemmee  aass  iitt  mmaayy  

ccoonnssiiddeerr  nneecceessssaarryy..  

((55))  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  aassssiisstt  aanndd  ffaacciilliittaattee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  

IIPPPPss  oonn  aallll  mmaatttteerrss  rreeggaarrddiinngg  jjooiinntt  vveennttuurreess  iinn  tthhee  PPoowweerr  sseeccttoorr..    

  

1111..  SSuurrvveeyy  aanndd  eexxppeerriimmeennttss..--  TThhee    OOrrggaanniizzaattiioonn,,    iiff    ccoonnssiiddeerrss    

nneecceessssaarryy    oorr  eexxppeeddiieenntt  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  

OOrrddiinnaannccee,,  mmaayy,,--  

  

((aa))  ccaauussee  ssttuuddiieess,,  pprree--ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddiieess,,  ddeettaaiilleedd  ffeeaassiibbiilliittyy  

ssttuuddiieess,,  ssuurrvveeyyss,,  

eexxppeerriimmeennttss  ooff  tteecchhnniiccaall  rreesseeaarrcchh  ttoo  bbee  mmaaddee;;  oorr  

((bb))  ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  tthhee  ccoosstt  ooff  aannyy  ssuucchh  ssttuuddiieess,,  ssuurrvveeyyss,,  

eexxppeerriimmeennttss  oorr  

tteecchhnniiccaall  rreesseeaarrcchh  mmaaddee  bbyy  aannyy  ootthheerr  aaggeennccyy..  

  

1122..  WWiinnddiinngg  uupp  tthhee  HHyyddrroo  EElleeccttrriicc  BBooaarrdd  aanndd  TTrraannssffeerr  ooff  iittss  

aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess..--  ((11))  TThhee  AAzzaadd  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  

HHyyddrroo  EElleeccttrriicc  BBooaarrdd  aallrreeaaddyy  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

uunnddeerr  GGoovveerrnnmmeenntt  OOrrddeerr  NNoo..  WWoorrkkss//777722--887711//((HHEEBB))//8899  ddaatteedd  0022--

0022--11998899  sshhaallll,,  oonn  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  AAcctt  aanndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  

aafftteerr  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  ssttaanndd  wwoouunndd  uupp  aanndd  aallll  

aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  ooff  HHyyddrroo  EElleeccttrriicc  BBooaarrdd  sshhaallll  aallssoo  ssttaanndd  

ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..    

((22))  AAllll  ooffffiicceerrss  aanndd  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  ssaaiidd  HHyyddrroo  EElleeccttrriicc  

BBooaarrdd  sshhaallll,,  ffrroomm  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  AAcctt,,  bbee  tthhee  OOffffiicceerrss  

aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  oonn  

tthhee  ssaammee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthheemm,,  bbeeffoorree  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  AAcctt..  

  

1133..  CCoonnttrrooll  oovveerr  ppoowweerr  hhoouusseess,,  ggrriiddss  aanndd  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinneess..--  ((11))  

SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  aannyy  ootthheerr  llaaww  ffoorr  tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  iinn  

ffoorrccee,,  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn,,--  

  

ii))  sshhaallll  hhaavvee  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aallll  ppoowweerr  hhoouusseess,,  

ggrriiddss,,  mmiiccrroo  ggrriiddss  aanndd  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinneess  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  

tthhee  ppoowweerr  hhoouusseess  iinn  tthhee  AAzzaadd  JJaammmmuu    aanndd  KKaasshhmmiirr  

ccoonnssttrruucctteedd  bbyy  oorr  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  

ssuucchh  aanncciillllaarryy  wwoorrkkss  aass  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  ffoorr  

tthheeiirr  pprrooppeerr  ooppeerraattiioonn;;  
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iiii))  mmaayy  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  

pprreessccrriibbiinngg  ssttaannddaarrddss  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ppoowweerr  hhoouusseess,,  

ggrriiddss,,  mmiiccrroo--ggrriiddss  aanndd  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinneess  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn;;    

iiiiii))  mmaayy  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  pprrooppeerr  

uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ppoowweerr  ggeenneerraatteedd  tthhrroouugghh  ppoowweerr  hhoouusseess;;  aanndd  

iivv))  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo    bbee  tthhee  ddeessiiggnneeee  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ccoommpplleexxeess  ddeessiiggnneedd,,  iinnssuurreedd,,  ffiinnaanncceedd,,  

aaccqquuiirreedd,,  ccoonnssttrruucctteedd,,  ccoommpplleetteedd,,  aanndd  ccoommmmiissssiioonneedd  iinn  

pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  aaccqquuiirreedd  

bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  uunnddeerr  CCoonncceessssiioonn  AAggrreeeemmeennttss..  

  

1144..  OOrrggaanniizzaattiioonn  ttoo  hhaavvee  ppoowweerrss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  lliicceennsseeee  uunnddeerr  

EElleeccttrriicciittyy  AAcctt,,  11991100..--  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  

tthhee  EElleeccttrriicciittyy  AAcctt,,  11991100  ((AAcctt  IIXX  ooff  11991100)),,  aass  eennffoorrcceedd  iinn  AAzzaadd  

JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa    lliicceennsseeee  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  aallll  

tthhee  ppoowweerrss  aanndd  ddiisscchhaarrggee  aallll  tthhee  oobblliiggaattiioonnss  ooff  aa  lliicceennsseeee  uunnddeerr  tthhee  

ssaaiidd  AAcctt..  

  

1155..  PPoowweerr  rreeggaarrddiinngg  cceerrttaaiinn  mmaatttteerrss..--  ((11))  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  ttaakkee  

ssuucchh  mmeeaassuurreess  aanndd  eexxeerrcciissee  ssuucchh  ppoowweerrss  aass  iitt  ccoonnssiiddeerrss  nneecceessssaarryy  

oorr  eexxppeeddiieenntt  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  OOrrddiinnaannccee..  

((22))  WWiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  ggeenneerraalliittyy  ooff  tthhee  ppoowweerrss  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  

tthhee  pprreecceeddiinngg  SSeeccttiioonnss  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ssuubb--sseeccttiioonn  ((11)),,  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy,,  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  mmaannnneerr  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  OOrrddiinnaannccee,,--  

  

aa))  uunnddeerrttaakkee      aannyy    wwoorrkk,,      iinnccuurr    aannyy    eexxppeennddiittuurree,,      pprrooccuurree    

ppllaanntt,,  mmaacchhiinneerryy  aanndd  mmaatteerriiaallss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  iittss  uussee  aanndd  eenntteerr  

iinnttoo  aanndd  ppeerrffoorrmm    aallll    ssuucchh  ccoonnttrraaccttss  aass  iitt  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  

nneecceessssaarryy  oorr  eexxppeeddiieenntt  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  

OOrrddiinnaannccee;;  

bb))  aaccqquuiirree  bbyy  ppuurrcchhaassee,,  lleeaassee,,  eexxcchhaannggee  oorr  ootthheerrwwiissee  aanndd  

ddiissppoossee  ooff  bbyy  ssaallee,,  lleeaassee,,  eexxcchhaannggee  oorr  ootthheerrwwiissee,,  aannyy  llaanndd  oorr  

aannyy  iinntteerreesstt  iinn  llaanndd;;  

cc))  ppllaaccee  wwiirreess,,  ppoolleess,,  wwaallll  bbrraacckkeettss,,  ssttaayyss,,  aappppaarraattuuss  aanndd  

aapppplliiaanncceess  ffoorr  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  eelleeccttrriicciittyy  oorr  ffoorr  tthhee  

ttrraannssmmiissssiioonn    ooff  tteelleeggrraapphhiicc  oorr  tteelleepphhoonnee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  pprrooppeerr  eexxeeccuuttiioonn  ooff  aa  sscchheemmee;;  

dd))  uunnddeerrttaakkee  aannyy  aannttii--ccoorrrroossiioonn  ooppeerraattiioonnss;;  

ee))  rreessttrriicctt  oorr  pprroohhiibbiitt  bbyy  ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  oorrddeerr  tthhee  cclleeaarriinngg  
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aanndd  bbrreeaakkiinngg  uupp  ooff  llaanndd  iinn  tthhee  ccaattcchhmmeenntt  aarreeaa  ooff  aannyy  rriivveerr;;      

ff))  sseeeekk  aanndd    oobbttaaiinn  aaddvviiccee  aanndd    aassssiissttaannccee    iinn    tthhee  pprreeppaarraattiioonn  oorr  

eexxeeccuuttiioonn  ooff  aa  sscchheemmee  ffrroomm  aannyy  llooccaall  bbooddyy  oorr  aaggeennccyy  ooff  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd  ssuucchh  llooccaall  bbooddyy  oorr  aaggeennccyy  sshhaallll  ggiivvee  tthhee  

aaddvviiccee  aanndd  aassssiissttaannccee  ssoo  ssoouugghhtt  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  iittss  aabbiilliittyy,,  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  jjuuddggmmeenntt;;  

gg))  sshhaallll  pprroovviiddee  oonnee  wwiinnddooww  ffaacciilliittaattiioonn  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

pprroojjeeccttss  iinn  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  sshhaallll  iissssuuee  tthhee  LLOOII  aanndd  LLOOSS,,  

pprreeppaarree  pprree--qquuaalliiffiiccaattiioonn  aanndd  bbiidd  ddooccuummeennttss,,  pprreeqquuaalliiffyy  tthhee  

ssppoonnssoorrss,,  eevvaalluuaattee  tthhee  bbiiddss  ooff  pprree--qquuaalliiffiieedd  ssppoonnssoorrss,,  aassssiisstt  

tthhee  ssppoonnssoorrss//pprroojjeecctt  ccoommppaanniieess  iinn  sseeeekkiinngg  nneecceessssaarryy  

ccoonnsseennttss//ppeerrmmiissssiioonnss  ffrroomm  vvaarriioouuss  aauutthhoorriittiieess  iinn  tthhee  

nneeggoottiiaattiioonn,,  eexxeeccuuttiioonn  iinn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  AAggrreeeemmeenntt,,  WWaatteerr  UUssee  AAggrreeeemmeenntt  tthhrroouugghh  

vvaarriioouuss  ppoolliicciieess  iissssuueedd  oorr  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhiiss  

ccoonntteexxtt..  AAllll  NNOOCCss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  

sshhaallll  bbee  rroouutteedd  tthhrroouugghh  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn;;  

hh))  mmaannaaggee  iinnvveessttmmeenntt  ffoorr  PPoowweerr  pprroojjeeccttss  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  

tthhee  ccoonncceerrnneedd    iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  PPaakkiissttaann  ffoorr  ppoowweerr  pprroojjeeccttss  

tthhrroouugghh  pprriivvaattee  sseeccttoorr..  

((22))    TThhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  aannyy  llaanndd  oorr  aannyy  iinntteerreesstt  iinn  llaanndd  ffoorr  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  SSeeccttiioonn  oorr  ffoorr  aannyy  sscchheemmee  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  

sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aann  aaccqquuiissiittiioonn  ffoorr  aa  ppuubblliicc  ppuurrppoossee  wwiitthhiinn  

tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  tthhee  LLaanndd  AAccqquuiissiittiioonn  AAcctt,,  11889944  ((AAcctt  II  ooff  11889944)),,  aass  

eennffoorrcceedd  iinn  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  

ssaaiidd  AAcctt  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  ssuucchh  pprroocceeeeddiinnggss..  

  

1166..  RRiigghhtt  ooff  eennttrryy..--  TThhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr  oorr  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  

PPrriivvaattee  PPoowweerr  CCeellll  oorr  aannyy  ppeerrssoonn  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthheemm  iinn  wwrriittiinngg  

mmaayy  eenntteerr  uuppoonn  aanndd  ssuurrvveeyy  aannyy  llaanndd,,  eerreecctt  ppiillllaarrss  ffoorr  tthhee  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  iinntteennddeedd  lliinneess  ooff  wwoorrkkss,,  mmaakkee  bboorriinngg  aanndd  

eexxccaavvaattiioonnss  aanndd  ddoo  aallll  ssuucchh  ootthheerr  aaccttss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  

tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  aannyy  sscchheemmee::  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  wwhheenn  tthhee  aaffffeecctteedd  llaanndd  ddooeess  nnoott  vveesstt  iinn  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn,,  tthhee  ppoowweerr  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  tthhiiss  ssuubb--sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  

eexxeerrcciisseedd  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  aass  ttoo  ccaauussee  tthhee  lleeaasstt  iinntteerrffeerreennccee  wwiitthh,,  

aanndd  tthhee  lleeaasstt  ddaammaaggee  ttoo,,  tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  oowwnneerr  tthheerreeooff..  

  

1177..  SSaannccttiioonn  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt..--  AA  sscchheemmee  mmaaddee  aanndd  ssaannccttiioonneedd  uunnddeerr  

tthhee  AAcctt  mmaayy  bbee  aammeennddeedd  oorr  mmooddiiffiieedd  bbyy  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  aatt  aannyy  
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ttiimmee,,  pprroovviiddeedd  iiff  aa  mmaatteerriiaall  cchhaannggee  iiss  mmaaddee  iinn  tthhee  sscchheemmee  aanndd  iittss  

ccoosstt  oorr  tthhee  rreevviisseedd  ccoosstt  eexxcceeeeddss  tthhee  ssaannccttiioonniinngg  lliimmiitt  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn,,  tthheenn  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  ffoorruumm  sshhaallll  bbee  

oobbttaaiinneedd..  

  

1188..  AArrrraannggeemmeenntt  wwiitthh  llooccaall  bbooddyy  oorr  ootthheerr  aaggeennccyy..--  ((11))  AAss  ssoooonn  aass  

aannyy  sscchheemmee  hhaass  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  oorr  aatt  aa  llaatteerr  

ddaattee,,  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  aarrrraannggee  bbyy  aa  wwrriitttteenn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  aa  

llooccaall  bbooddyy  oorr  ootthheerr  aaggeennccyy  wwiitthhiinn  wwhhoossee  jjuurriissddiiccttiioonn  aannyy  

ppaarrttiiccuullaarr  aarreeaa  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  sscchheemmee  lliieess,,  ttoo  ttaakkee  oovveerr  aanndd  

mmaaiinnttaaiinn  aannyy  ooff  tthhee  wwoorrkkss  aanndd  sseerrvviicceess  iinn  tthhaatt  aarreeaa..  IIff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ffaaiillss  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  aasssseenntt  ooff  ssuucchh  llooccaall  bbooddyy  oorr  ootthheerr  

aaggeennccyy,,  iitt  mmaayy  rreeffeerr  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  aanndd  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  ggiivvee  ssuucchh  ddiirreeccttiioonnss  ttoo  tthhee  llooccaall  bbooddyy  oorr  ootthheerr  

aaggeennccyy  aass  iitt  mmaayy  ddeeeemm  ffiitt..  

((22))  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ddiirreecctt  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ttoo  hhaanndd  oovveerr  aannyy  sscchheemmee  ootthheerr  tthhaann  aa  ppoowweerr  sscchheemmee  

oorr  tthhee  ppaarrtt  ooff  aa  mmuullttiippuurrppoossee  sscchheemmee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  iitt  ttoo  aannyy  

aaggeennccyy  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  aa  llooccaall  bbooddyy..  IInn  ssuucchh  aa  ccaassee  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreecceeiivvee  aauuddiitteedd  ttoottaall  ccoosstt  

iinnccuurrrreedd  oonn  tthhaatt  sscchheemmee..  

  
  

CCHHAAPPTTEERR  IIVV  

EESSTTAABBLLIISSHHMMEENNTT  
  

1199..            EEmmppllooyymmeenntt    ooff  OOffffiicceerrss  aanndd  SSeerrvvaanntt--  ((11))  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  eemmppllooyy  ddiirreeccttllyy  oorr  bbyy  iinndduuccttiioonn,,  ttrraannssffeerr,,  

ddeeppuuttaattiioonn  oorr  bbyy  aabbssoorrppttiioonn  ffrroomm  aannyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt,,  

sseemmii--aauuttoonnoommoouuss  aanndd  aauuttoonnoommoouuss  bbooddiieess,,  ssuucchh  ooffffiicceerrss  aanndd  

eemmppllooyyeeeess  aass  iitt  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  eeffffiicciieenntt  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  iittss  ffuunnccttiioonnss,,  oonn  ssuucchh  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  iitt  

mmaayy  ddeeeemm  ffiitt::  

  

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  sseerrvviiccee  ooff  aannyy  

ssuucchh  ppeerrssoonn  sshhaallll  nnoott  bbee  vvaarriieedd  bbyy  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ttoo  hhiiss  ddiiss--

aaddvvaannttaaggee..  

  

((22))  AAppppooiinnttmmeenntt  aanndd  pprroommoottiioonnss  ooff  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  

bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  uunnddeerr  tthhee  sseerrvviiccee  rruulleess  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd..  

  

2200..  IImmmmuunniittyy..--  ((11))  TThhee  CChhaaiirrmmaann,,  VViiccee--CChhaaiirrmmaann,,  MMeemmbbeerrss,,  
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MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  OOffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  

tthhee  BBooaarrdd  oorr  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll,,  wwhheenn  aaccttiinngg  oorr  ppuurrppoorrttiinngg  ttoo  

aacctt  iinn  ppuurrssuuaannccee  ooff  aannyy  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt,,  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  

bbee  ppuubblliicc  sseerrvvaannttss  wwiitthhiinn  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  SSeeccttiioonn  2211  ooff  tthhee  AAzzaadd  

PPeennaall  CCooddee,,11886600  ((AAcctt  XXLLVV  ooff  11886600))..  

((22))  NNoo  ssuuiitt,,  pprroosseeccuuttiioonn  oorr  ootthheerr  lleeggaall  pprroocceeeeddiinnggss  sshhaallll  lliiee  aaggaaiinnsstt  

tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  VViiccee--CChhaaiirrmmaann,,  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  DDiirreeccttoorr  

GGeenneerraall,,  mmeemmbbeerrss  oorr  ooffffiicceerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  rreessppeecctt  ooff  aannyytthhiinngg  

ddoonnee  oorr  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  ddoonnee,,  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  uunnddeerr  tthhee  AAcctt..  

2211..  DDeelleeggaattiioonn  ooff  PPoowweerrss..--TThhee  BBooaarrdd  mmaayy,,  bbyy  ggeenneerraall  oorr  ssppeecciiaall  oorrddeerr  

ddeelleeggaattee  ttoo  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  VViiccee--CChhaaiirrmmaann,,  MMeemmbbeerr,,  MMaannaaggiinngg  

DDiirreeccttoorr,,  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  aannyy  ooff  iittss  ppoowweerrss,,  

dduuttiieess  oorr  ffuunnccttiioonnss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  ccoonnddiittiioonnss  aass  iitt  

mmaayy  ddeeeemm  ffiitt..  
  

CCHHAAPPTTEERR  VV  

RREEPPOORRTTSS  AANNDD  SSTTAATTEEMMEENNTTSS  
  

2222..  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  yyeeaarrllyy  rreeppoorrttss  aanndd  rreettuurrnnss  eettcc..--  ((11))  TThhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  AAsssseemmbbllyy,,  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  

aafftteerr  tthhee  eenndd  ooff  eevveerryy  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr  bbuutt  bbeeffoorree  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  

OOccttoobbeerr  nneexxtt  ffoolllloowwiinngg,,  aa  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  iinncclluuddiinngg  aann  aannaallyyssiiss  ooff  iittss  pphhyyssiiccaall  

aaccttiivviittiieess  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aacchhiieevveemmeennttss..    

  ((22))          TThhee  AAsssseemmbbllyy  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ttoo  ffuurrnniisshh  iitt  

wwiitthh,,--  

  

((ii))  aannyy      rreettuurrnn,,      ssttaatteemmeenntt,,      eessttiimmaattee,,      ssttaattiissttiiccss      oorr      

ootthheerr      iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  aannyy  mmaatttteerr  uunnddeerr  tthhee  

ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn;;  oorr  

((iiii))          aa  rreeppoorrtt  oonn  aannyy  ssuucchh  mmaatttteerr;;  oorr  

((iiiiii))      aa  ccooppyy  ooff  aannyy  ddooccuummeenntt  iinn    ccuussttooddyy  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  

aanndd  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  ssuucchh  

rreeqquuiissiittiioonn..  
  

CHAPTER VI 

FINANCE 
 

23. Fund.- ((11))  TThheerree  sshhaallll  bbee  aa  ffuunndd  ttoo  bbee  kknnoowwnn  aass  tthhee  FFuunndd  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  vveesstteedd  iinn  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  uuttiilliizzeedd    

wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  BBooaarrdd  ttoo  mmeeeett  cchhaarrggeess  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  iittss  

ffuunnccttiioonnss  uunnddeerr  tthhee  AAcctt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ssaallaarriieess  aanndd  

ootthheerr  rreemmuunneerraattiioonnss  ttoo  tthhee  MMaannaaggiinngg  DDiirreeccttoorr,,  OOffffiicceerrss  aanndd  
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eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..     

((22))  TThhee  ffuunndd  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff,,--    

  

((aa))  ggrraannttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinncclluuddiinngg  tthhee  FFeeddeerraall  

GGoovveerrnnmmeenntt;;  

((bb))  llooaannss  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iinncclluuddiinngg  tthhee  

FFeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt;;  

((cc))  ggrraannttss  mmaaddee  bbyy  llooccaall  bbooddiieess  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt;;                

((dd))    ssaallee  pprroocceeeeddss  ooff  bboonnddss  iissssuueedd  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt;;  

((ee))  llooaannss  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffrroomm  ccoommmmeerrcciiaall  

bbaannkkss  oorr  aannyy  ootthheerr    ssoouurrccee;;  

((ff))  ffoorreeiiggnn  llooaannss,,  ggrraannttss  oorr  aannyy  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  

oobbttaaiinneedd;;  aanndd  

((gg))  rreevveennuuee  tthhrroouugghh  ssaallee  ooff  ppoowweerr  ggeenneerraatteedd,,  wwaatteerr  uussee  

cchhaarrggeess,,  ootthheerr  tthhaann  MMaannggllaa  DDaamm  aanndd  aallll  ootthheerr  ssuummss  

rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..  

((33))  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  kkeeeepp  mmoonneeyy  iinn  aannyy  sscchheedduulleedd  bbaannkk  

oorr  tthhee  BBaannkk  ooff  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  oorr  aa  NNaattiioonnaall  SSaavviinngg  

CCeennttrree  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd..    

((44))  NNootthhiinngg  iinn  ssuubb--sseeccttiioonn  ((33))  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  pprreecclluuddee  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  ffrroomm    iinnvveessttiinngg    aannyy    ssuucchh    mmoonneeyyss    wwhhiicchh    aarree    nnoott    

rreeqquuiirreedd    ffoorr    iimmmmeeddiiaattee  eexxppeennddiittuurree  iinn  aannyy  ooff  tthhee  sseeccuurriittiieess  

ddeessccrriibbeedd  iinn  SSeeccttiioonn  2200  ooff  tthhee  TTrruussttss  AAcctt,,  11888822  ((AAcctt  IIII  ooff  11888822)),,  

aass  aaddaapptteedd  iinn  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  oorr  ppllaacciinngg  tthheemm  iinn  aa  

ffiixxeedd  ddeeppoossiitt  wwiitthh  aa  sscchheedduulleedd  bbaannkk  oorr  tthhee  BBaannkk  ooff  AAzzaadd  JJaammmmuu  

aanndd  KKaasshhmmiirr  oorr  aa  NNaattiioonnaall  SSaavviinngg  CCeennttrree  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

BBooaarrdd..    

((55))  TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  eennddeeaavvoorr  ttoo  pprroommoottee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinn  tthhee  

ggeenneerraattiioonn,,  ttrraannssmmiissssiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  PPoowweerr..  FFoorr  tthhiiss  

ppuurrppoossee  iitt  mmaayy  ssppoonnssoorr,,  pprroommoottee  oorr  jjooiinn  pprriivvaattee  lliimmiitteedd  

CCoommppaanniieess  iinnccoorrppoorraatteedd  aanndd  eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaanniieess  

AAcctt,,  11998844  ((XXLLVVIIII  ooff  11998844)),,  aass  eennffoorrcceedd  iinn  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  

KKaasshhmmiirr..    

((66))  TThhee  BBooaarrdd  mmaayy  aallssoo  ppeerrmmiitt  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ttoo  jjooiinn,,  

pprroommoottee,,  ssppoonnssoorr  oorr  iinnccoorrppoorraattee  ppuubblliicc  lliimmiitteedd  CCoommppaanniieess  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ggeenneerraattiioonn,,  ttrraannssmmiissssiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  

ppoowweerr..  

((77))  TToo  jjooiinn  ootthheerr  ssttaattuuttoorryy  oorr  ccoorrppoorraattee  bbooddiieess,,  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  

ggeenneerraattiioonn,,  ttrraannssmmiissssiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ppoowweerr..  
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24. TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  ttoo  bbee  ddeeeemmeedd  aa  LLooccaall  aauutthhoorriittyy.-  TThhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  llooccaall  aauutthhoorriittyy  uunnddeerr  tthhee  

LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  LLooaannss  AAcctt,,  11991144  ((AAcctt  IIXX  ooff  11991144)),,  aass  eennffoorrcceedd  

iinn  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  bboorrrroowwiinngg  

mmoonneeyy  uunnddeerr  tthhee  ssaaiidd  AAcctt,,  aanndd  tthhee  mmaakkiinngg  aanndd  eexxeeccuuttiioonn  ooff  aannyy  

sscchheemmee  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  wwoorrkk  wwhhiicchh  ssuucchh  

aauutthhoorriittyy  iiss  lleeggaallllyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt..  

  

25. LLiimmiitteedd  LLiiaabbiilliittyy.-TThhee  lliiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  tthhee  

ccrreeddiittoorrss  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  

ggrraannttss  mmaaddee  bbyy  aanndd  tthhee  llooaannss  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  

  

26. RRaatteess  ooff  ssaallee  ooff  PPoowweerr..--  TThhee  rraatteess  aatt  wwhhiicchh  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy  

sseellll  ppoowweerr  sshhaallll  bbee  ssoo  ffiixxeedd  aass  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  mmeeeettiinngg  tthhee  

ooppeerraattiioonn  ccoossttss,,  iinnvveessttmmeenntt  ccoosstt  aanndd  ddeepprreecciiaattiioonn  ooff  aasssseettss,,  tthhee  

rreeddeemmppttiioonn  aatt  dduuee  ttiimmee  ooff  llooaannss  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  ccoovveerreedd  bbyy  

ddeepprreecciiaattiioonn,,  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aannyy  ttaaxxeess  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  rreettuurrnn  oonn  

iinnvveessttmmeenntt  oorr  tthhee  rraatteess  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  bbyy  

aaddooppttiinngg,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd..    

  

2277..  MMaaiinntteennaannccee  ooff  AAccccoouunnttss..--  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  

ccoommpplleettee  aanndd  aaccccuurraattee  bbooookkss  ooff  aaccccoouunnttss  iinn  ssuucchh  ffoorrmm  aass  mmaayy  bbee  

pprreessccrriibbeedd::  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  sseeppaarraattee  aaccccoouunnttss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  aallll  

sscchheemmeess  ttrraannssaaccttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  PPoowweerr..  

  

2288..  AAnnnnuuaall  SSttaatteemmeenntt  ooff  AAccccoouunntt..--  IInn  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuullyy  eeaacchh  yyeeaarr,,  

tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  

tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  eessttiimmaatteedd  rruuppeeeess  aanndd  eexxppeennddiittuurree  iinn  rreessppeecctt  ooff  

tthhee  nneexxtt  ffiinnaanncciiaall  yyeeaarr..  

    

2299..  AAuuddiitt..--  ((11))  TThhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  aauuddiitteedd  bbyy  

LLooccaall  FFuunnddss  AAuuddiitt  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt..  

((22))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ssuubb--sseeccttiioonn  ((11)),,  tthhee  

AAuuddiittoorr  GGeenneerraall  AAzzaadd  JJaammmmuu  aanndd  KKaasshhmmiirr  mmaayy,,  oonn  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  ccaauussee  ttoo  bbee  aauuddiitteedd  tthhee  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  

OOrrggaanniizzaattiioonn..  
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CCHHAAPPTTEERR  VVIIII  

RRUULLEESS  AANNDD  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

3300..  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss..--  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccaarriinngg  iinnttoo  eeffffeecctt  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt,,  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  mmaayy,,  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  ffrraammee  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonn  aass  iitt  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  

nneecceessssaarryy  oorr  eexxppeeddiieenntt..    

  

3311..  RReeppeeaall..--    TThhee  PPoowweerr  DDeevveellooppmmeenntt  OOrrggaanniizzaattiioonn  OOrrddiinnaannccee,,  22001144  

((OOrrddiinnaannccee  XXIIII  ooff  22001144))  iiss  hheerreebbyy  rreeppeeaalleedd..    

    
  

SSdd//--  

((SSaarrddaarr  RRaasshhiidd  KKaalleeeemm))  

DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  LLaaww  
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