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گضسيل  25لغطي ۾ پبڻي خي اًتظبم ۽ ثٌذّثغت خي زْالي کبى اًِي عوْسى هغئلي خْ ازبطْ ڪشڻ خي ڪْؽؼ ڪئي
ّئي آُي خيڪْ اعبى خي هْخْدٍ ًغل کي دسپيؼ آُي ۽ خٌِي کي اعبى خي ايٌذڙ ًغل کي ثَ هٌِي ڏيڻْ پًْذّ .اًِي
دّساى ڄبڻ ۾ آيْ ۽ ػبلوي تدشثب ثَ اًِي ڳبلَِ خب ؽبُذ آُي تَ آثي هغئلي خْ زل عيبعي اڳْاڻي خي ّعيلي ئي هوڪي
آُي .پبڪغتبى خِڙي هلڪ ۾ هبڻِْ آثي هغئلي خي ثبسي ۾ توبم گِڻب خزثبتي ٿي ّيٌذا آُي اًِي ڪشي اُي گوڀيش صْست
اختيبس ڪشي چڪب آُي ۽ اًِي هغئلي کي هٌِي ڏيڻ توبم گِڻْ هؾڪل آُي .اعبى خي ّفبلي ًظبم ۾ پبڻي خب هؼبهال صْثبئي
الء ُڪدِڙي خْڙخڪ (الئسَ ػول) خي ضشّست
اختيبس خي دائشي ۾ ؽبهل آُي ۽ اًِي عجت اعبى کي عڀٌي صْثي ِ
الء ثَ آُي تَ اعبى ّٽ دسيبئي پبڻي خي دعتيبثي خي زْالي کبى
آُيُ .ڪدِڙي خْڙ خڪ ًوبيبى ڪشڻ خْ خْاص اًِي ِ
ُڪ هخصْؿ صْست آُي .پبڪغتبى ۾ صشف ُڪ ئي ّڏّ دسيب ۽ ُي خْ طبط آُي ،خيڪْ ّفبق خي عوْسى ايڪي
الء ڪٌِي ثَ خْڙ خڪ خي تؾڪيل ڏاًِي پيؼ
الء پبڻي خْ ّڏّ ّعيلْ آُي .اڄ ڏيٌِي تبئيي اعيي آثي هغئلي خي زل خي ِ
ِ
سفت ڪًَْ ڪشي عگِيب آُيْى ۽ اًِي خْ عجت ڪبالثبؽ ڊين هٌصْثي تي اعبى خي گڏيل سضبهٌذي خْ ًَ ُدڻ (فمذاى)
ساء کي زبصل ڪشڻ اعبى خي پِشيي ۽ خلذ ضشّست آُي ڇْ خْ
آُي .اًِي لسبظ کبى ڪبالثبؽ ڊين هٌصْثي تي اتفبق ِ
ُي هغئلي خي زل خي ڪشي اعيي اًِي لبثل ٿي عگٌِذا عيي تَ پٌٌِدي ٻيي خي ڀيٽ ۾ ّڌيڪ اُن آثي هغئلي کي زل
الء ثَ ڪٌِي هؼبُذي تبئيي پِچي عگِْى.
ڪشڻ ِ
اًِي همصذ کي عبهِْى سکٌذي هضوًْي خي ُي علغلي ۾ ايوبًذاسي عبى اًِي ڳبلَِ خي ڪْؽؼ ڪئي ّئي آُي تَ
ڪبالثبؽ ڊين خي ثبسي ۾ گضسيل  25عبلي کبى خيڪي غلظ تصْس ۽ ُّن آُي ،اًِي کي پشي ڪشڻ گِشخي .اًِي ڪشي
اًِي ڳبلَِ خي اهيذ ڪشي عگِدي ٿي تَ هيڊيب خي هذد عبى زميمتي تي ٻڌل هؼلْهبت اًِي ثبسي ۾ ثِتش رٌُي ُن آٌُگي خْ
عجت ثبثت ٿيٌذي .۽ ڪبالثبؽ ڊين خي تؼويش عبى ڪٌِي هؼبُذي عبى گڏّ گڏ اعيي پٌٌِدي زميمي آثي هغئلي کي زل ڪشڻ
الء ڪدَِ تدْيضّى ُيٺ ڏًل آُي:
الء ثَ ڪْؽؼ ڪشي عگِْى ٿب .هٿي رڪش ڪيل همصذ کي زبصل ڪشڻ ِ
ِ
 1گڏيل هفبدى خي ڪبئًْغل خي آئيٌي اًتظبم خي تست ّڏى ّصيشى تي هؾتول ڪبهيٽي هلڪ کي دسپيؼ آثي هغئلي خْ
خبئضّ ّٺي.
ّ 2ڏى ّصيشى خي ڪبهيٽي کي اُب رهيذاسي ڏًي ّڃي تَ اُب ُيٺ ڏًل هغئلي خْ زل ڳْلي.
(الف) پبڪغتبى ۾ هبزْليبتي تجذيلي خْ گِشائي عبى خبئضّ ّٺي عٌڌ طبط ۾ پبڻي خي ُّڪشي تي ُي خي اثشى خْ خبئضّ
الء خْڙخڪ خي تؾڪيل.
الء ُڪ ڊگِي ّلت ِ
ّٺڻ ِ
(ة) پبڻي خي ليوت خْ ڪبٿْ لڳبيْ ّڃي ۽ آُغتي آُغتي ّاڌاسّ ڪٌذي اًِي کي زميمي عطر تي آڻڻ.
الء لبئذا ۽ ضبثطب ًوبيبى ڪشڻ.
(ج) صهيي هبى پبڻي زبصل ڪشڻ ِ
الء خْڙ خڪ.
(د) صٌؼتي ،صسػي ۽ ؽِشي اعتؼوبل خي عجت پبڻي کي آلْدگي کبى ثچبئڻ ِ
الء الذام
(س) آثبدي خي ؽشذ ۾ ّاڌاسي خي عجت پبڻي خي دعتيبثي ۽ هؼيبس تي خشاة اثشى خْ خبئضّ ۽ اًِي خي ثچب ُء ِ
کڻڻ.

الء هبُشى خْى خذهتْى زبصل ڪشي عگِي ٿي خيڪب اًِي کي
ّڏى ّصيشى خي تدْيض ڪيل ڪبهيٽي ،اًِي همصذى ِ
الڳبپيل هؼلْهبت ۽ اًگ اکش هِيب ڪشڻ عبى گڏ ،پبڻي خي اًتظبم ۽ ثٌذّثغت خي ثبسي ۾ ػبلوي عطر تي الڳْ ٿيل
طشيميڪبس خي ثبسي ۾ آگبَُ ڪي ۽ لبًًْي ڍاًچي خي تست ػولذسآهذ خْ ًظبم ًوبيبى ڪشڻ ۾ ڪبهيٽي خي زوبيت ڪي.
خيغتبئيي ڪبالثبؽ ڊين خْ هغئلْ زل ڪشڻ خْ تؼلك آُي ،تَ اُْ هؼبهلْ ُي هٌصْثي خي ثبسي ۾ التصبدي ۽ ٽيڪٌيڪي
خبء تي هخصْؿ ػالئمي ۾ ػبم تصْسى ۽ ّعْعي خي چْڌاسي ڦشًذي ڏعڻ ۾ اچي ٿْ .خيڪڏُي ائيي ًَ ُدي
زميمتي خي ِ
ُب تَ اعيي ُي ڳبلَِ خي ڪِڙي سيت ّضبزت ڪشي عگِْى ٿب تَ ديبهش ڀبؽب ڊين ڇْ لبثل لجْل آُي ۽ ڪبالثبؽ ڊين ڇْ
لبثل لجْل ًَ آُي؟ اًِي ٻٌِي ڊيوي کي تؼويش ڪشڻ خب ٌُڌ عٌڌّ دسيب تي ّالغ آُي .ديبهش ڀبؽب ڊين خي تؼويش خْ همبم تشثيال
خبء تشثيال ڊين کبى  233ڪلْهيٽش ُيٺيي
ڊين کبى  323ڪلْهيٽش هٿئيي پبعي خڏُي ڪبالثبؽ ڊين خي تؼويش خْ تدْيض ڪيل ِ
پبعي ّالغ آُي .ٻئي ڊين پبڻي رخيشّ ڪٌذا .ديبهش ڀبؽب ڊين ۾ لبثل اعتؼوبل پبڻي رخيشّ ڪشڻ خي صالزيت  6.4هليي ايڪڙ
فٽ خڏُي تَ ڪبالثبؽ ڊين ۾ عبڳي صالزيت  6.1هليي ايڪڙ فٽ آُي .اُڙي طشذ ٻٌِي هٌصْثي کبى ثدلي پيذا ٿيٌذي.
ديبهش ڀبؽب ڊين ُ 4ضاس  533هيگبّاٽ ۽ ڪبالثبؽ ڊين ُ 3ضاس  633هيگبّاٽ ثدلي پيذا ڪٌذّ .ٻٌِي ڊيوي هبى ّاَُ ًٿب
ڪڎي عگِدي ڇْ خْ ٽيڪٌيڪي طْس تي لبثل ػول ًَ آُي ( .ديبهش ڀبؽب ڊين ۽ ڪبالثبؽ ڊين خْ تمبثلي خبئضّ ّاپڊا خي
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تي ڏعي عگِدي ٿْ ).

صْثي خي ّچ ۾ پبڻي خي ّسُبعت 1991ع خي هؼبُذي خي هطبثك ڪئي ّيٌذي آُي ۽ اًِي ٻٌِي ڊيوي خْ ،پبڻي خي
ّسُبعت ۾ ڪْ ڪشداس ًَ ًُْذّ .عٌڌّ دسيب کبى صْثي خي ّچ ۾ پبڻي خي ّسُبعت هختلف ثيشاخي خي ّعيلي ڪئي
ّيٌذي آُي خٌِي ۾ خٌبذ ،چؾوب ،تًْغَ ،پٌدٌذ ،گڊّ ،عکش ،۽ ڪْٽڙي ثيشاج ؽبهل آُي .هٿي رڪش ٿيل زميمتي خي سّؽٌي
۾ اُب ڳبلَِ لبثل فِن ًَ آُي تَ ديبهش ڀبؽب ڊين خي زوبيت ۽ ڪبالثبؽ ڊين خي هخبلفت خْ ثٌيبد آخش ڇب آُي؟
اًِي زْالي کبى هوڪي طْس تي ُڪ ّضبزت اُب پيؼ ڪشي عگِدي ٿي تَ ّڏّ عشهبيْ خشچ ڪشي پبڻي رخيشّ
پْء ،فطشي طْس تي اى ڊين کي اُڙى ڏيٌِي ۾ ثَ ڀشڻ خْ خيبل اچي عگِي ٿْ خڏُي
الء ڊين تؼويش ڪشي ّٺڻ کبى ِ
ڪشڻ ِ
دسيب ۾ پبڻي خْ ُّڪشّ گِٽ ُدي .خيڪڏُي ائيي ڪيْ ّيٌذّ تَ ُيٺيي ػالئمي ۾ پبڻي خي ُّڪشي ۾ گِٽتبئي اچي ّيٌذي.
خبء تيُ ،ي خذؽي کي عوْسى آثي
خبء تي تؼويش ڪيْ ّڃي يب ڪٌِي ٻي ِ
پْء کڻي ڪْ ڊين ُڪ ِ
اُْ خذؽْ خبئض آُيِ .
الء
رخيشى تي ُڪدِڙّ ئي الڳْ ڪشڻ گِشخي .خيڪڏُي ڪبالثبؽ ڊين ۾ پبڻي رخيشّ ڪشڻ خْ فيصلْ اًِي ػالئمي ِ
ًمصبى سعبئيٌذڙ اثشى خْ عجت ڇْ ًٿْ ٿي عگِي؟
پْء هغئلْ ڪِڙّ آُي ،خٌِي کي ثيبى ثَ
خيڪڏُي ٻٌِي ڊيوي خي ّچ ۾ ڪٌِي ّاضر فشق خي ًؾبًذُي ًٿي ٿي عگِي تَ ِ
ًٿْ ڪيْ ّڃي ۽ خيڪْ ڪبالثبؽ ڊين خي تؼويش خي ثبسي ۾ عٌڌ خي ُٻڪڻ خْ ڪبسڻ ثَ آُي.
اصل هغئلْ اًڊط سيْس اٿبسٽي (اسعب) خي اًذس فيصلي عبصي خي ػول عبى تؼلك سکي ٿْ ،اعيي عڀ ڄبڻْى ٿب تَ اعبى خي
ساء خي گِڻبئي خي ثٌيبد تي ڪئي ّيٌذي
آثي رخيشى هبى پبڻي خي اخشاج خْ اختيبس اسعب ّٽ آُي .اسعب ۾ فيصلي عبصي ِ
آُي خڏُي تَ عٌڌ صْثْ اًِي ڏط ۾ ڪدَِ زفبظتي الذاهي خْ ضشّستوٌذ آُيُ .ڪ ُيٺيي صْثي خي زيثيت کبى
الء عٌڌ پبساى هٌبعت الذاهي خْ اُْ هطبلجْ خبئض آُي.
پٌٌِدي هفبدى خي تسفع ِ
الء ًْهجش 2333ع ۾ آثي ّعيلي خي
ساء خي ِ
پڙٌُذڙى کي يبد ًُْذّ تَ صذس خٌشل پشّيض هؾشف ڪبالثبؽ ڊين تي اتفبق ِ
زْالي کبى ُڪ ٽيڪٌيڪي ڪبهيٽي لبئن ڪئي .اى ڪبهيٽي خب  8سڪي ُئب ،چئٌي صْثي هبى ٻَ ٻَ سڪي ًبهضد ڪيب ّيب
ُئب خڏُي تَ عبئيي اي ايي خي ػجبعي کي ُي ڪبهيٽي خْ چيئشهيي همشس ڪيْ ّيْ ُْ.
 25آگغٽ  2335ع تي خڏُي ُي ڪبهيٽي خي سپْسٽ کي زتوي ؽڪل ڏًي پئي ّئي تَ اُب ڳبلَِ عبهِْى آئي تَ ڪدَِ
ساء تبئيي پِچڻ ۾ ًبڪبم سُي.
ساء آُي ،۽ اًِي عجت ڪبهيٽي اتفبق ِ
هؼبهلي تي چيئشهيي ۽ ڪبهيٽي خي سڪٌي ۾ اختالف ِ

عبئيي اي ايي خي ػجبعي خيڪْ ُ ڪ ًبليْاسّ ۽ لبثل اًديٌيئش آُي .۽ ُْ عٌڌ ۾ هٿيي عطر خي ػِذى تي فبئض سُيْ آُي ۽
ساء عبى گڏّ گڏ عڀٌي عتي سڪٌي
اى عبى گڏّ گڏ  TCWRخْ چيئشهيي ثَ سُيْ آُي .هٿي رڪش ڪيل سپْسٽ ۾ پٌٌِدي ِ
خي ًمطَ ًظش کي ثَ ؽبهل ڪيْ .عٌڌ ۾ اًِي ڳبلَِ تي يميي ڪيْ ّيٌذّ آُي تَ سپْسٽ ۾ ؽبهل عبئيي اي ايي خي ػجبعي
ساء عٌڌ صْثي خي هْلف خي دسعت ػڪبعي ڪشي ٿي.
صبزت خي ِ
تٌٌِڪشي هٿي رڪش ڪيل پغوٌظش ۾ اًِي ڳبلَِ خي عفبسػ ڪئي ّيٌذي آُي تَ گڏيل هفبدى خي ڪبئًْغل خي آئيٌي
اًتظبم خي تست لبئن ڪئي ّڃڻ ّاسي ّڏى ّصيشى خي تدْيض ڪيل ڪبهيٽي خب ضبثطب ڪبس (ٽشهض آف سيفشًظ) ۾ ُيٺيي
هؼبهلي کي ثَ ؽبهل ڪيْ ّڃي:
ساء.
( 1الف) آثي ّعيلي خي ثبسي ۾ ٽيڪٌيڪل ڪبهيٽي خي سپْسٽ ۾ ؽبهل عبئيي اي ايي خي ػجبعي خي ِ
(ة) عٌڌ عبى تؼلك سکڻ ّاسّ لبثل ازتشام اًديٌيئش عبئيي ادسيظ ساخپْت عٌڌ زڪْهت ۾ عيڪشيٽشي آثپبؽي ۽
پبّس ڊپبسٽوٌٽ خي ػِذي تي ثَ ڪن ڪشي چڪْ آُي ۽ اى عبى گڏ گڏ عٌڌي اخجبسى ۾ ثَ پبڻي خي هغئلي ثبثت لکٌذّ
سُيْ آُيُ .ڪ غيش عشڪبسي تٌظين پلڊاٽ خي پبساى کيظ 2311ع ۾ خْڙيل ڪبهيٽي خْ چيئشهيي همشس ڪيْ ّيْ.
پلڊاٽ خي سپْسٽ ” “Background Paper on Inter-Provincial Water Issues in Pakistan۾ ؽبهل عبئيي
ادسيظ ساخپْٽ خي عفبسؽي کي ثَ ّڏى ّصيشى خي تدْيض ڪيل ڪبهيٽي خي ضبثطئَ ڪبس ۾ ؽبهل ڪيْ ّڃي
(عبئيي اي ايي خي ػجبعي خْ ًمطَ ًظش ۽ عبئيي ادسيظ ساخپْت خْى عفبسؽْى ّاپڊا خي ّيت عبئيٽ
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تي دعتيبة آُي).

ٻيي ضبثطَ ڪبس ۾ ُيٺيبى هؼبهال ؽبهل ڪشي عگِدي ٿب:
الء گِشثل پبڻي خْ هغئلْ ۽ ڪْٽڙي ثيشاج کبى ُيٺيي پبعي هغتمل طْس تي پبڻي خي
 2ڪچي خي ػالئمي ۾ آة پبؽي ِ
ًيڪبلي.
 3عٌڌّ دسيب خي پيٽ ۾ آثي زيبت خي تسفع ۽ هبزْليبتي تْاصى کي ثشلشاس سکڻ.
 4خيجشپختًْخْا خي زڪْهت کي اُب پيؾڪؼ تَ ُْ ڪبالثبؽ ڊين خي تؼويش خي عجت پؾبّس خي هبٿشي ۾ هوڪي ٻْڏ ۽
الء پشڏيِي هبُشى تي هؾتول پيٌل خي چًْڊ ڪشي..
عن ۽ ڪلش خي ثبسي ۾ پٌٌِدي خذؽي خي سّؽٌي ۾ تسميمي هطبلؼي ِ
الء هِوٌذ ڊين خي تؼويش توبم عٺْ لذم ٿي عگِي ٿْ .تٌٌِڪشي ڪبالثبؽ ڊين خي تؼويش
ًْ 5ؽِشٍ خي همبم تي ٻْڏ کبى ثچڻ ِ
الء هٌبعت فٌڊ ثَ سکيب ّڃي.
خْ فيصلْ ڪشڻ ّلت هِوٌذ ڊين خي تؼويش ِ
ُ 6بئيڊسّ پبّس خْ ًح هٌبفؼْ :غبصي ثشّٿب ُبئيڊسّ پبّس پشاخيڪٽ خي ايڪٌڪ ۾ هٌظْسي خي ّلت پٌدبة خي ليبدت
الء ُبئيڊسّ پبّس خي ًح هٌبفؼي خي پٌٌِدي
ساء پيذا ڪشڻ ِ
عخبّت (فشاش دلي) خْ هظبُشّ ڪٌذي ُي هٌصْثي تي اتفبق ِ
زك کبى دعتجشداسي اختيبس ڪشي ّستي ُئي .ڪبالثبؽ ڊين خي هؼبهلي تي ثَ پٌدبة خي ليبدت ُڪ زذ تبئيي اًِي
عخبّت خْ هظبُشّ ڪشي عگِي ٿي .ائيي ڪشي عگِدي ٿْ تَ ڪبالثبؽ ڊين کبى زبصل ٿيڻ ّاسي ُبئيڊسّ پبّس خي ًح
هٌبفؼي خْ اعتؼوبل گڏيل هفبدى خي ڪبئًْغل خي صْاثذيذ تي ُدي ۽ ُْ اًِي کي ُيٺيي هؼبهلي کي اًدبم ڏيڻ ۾ اعتؼوبل
ُيٺ آڻي:
(الف) ڪبالثبؽ ڊين خي آثي رخيشي خي عجت لڏ پالڻ تي هدجْس ٿيڻ ّاسى هبڻِي خي التصبدي فالذ ۽ ثِجْد.
الء گِشثل ثدلي خي اًتظبم ۽ ثٌذّثغت تي اچڻ ّاسا خشچ.
پْء لفٽ ڪشڻ ِ
(ة) چؾوب سائيٽ ثيٌڪ لفٽ خي تؼويش کبى ِ
الء فٌڊص خي فشاُوي.
(ج) عٌڌّ دسيب خي پيٽ ۾ زيْاًبت ۽ ًجبتبت خي تسفع ۽ ّاُي کي پڪْ ڪشڻ خي هٌصْثي ِ

تُْبى خي ًظش خي عبهِْى آيل لغظ ،هضوًْي خي ُي علغلي خي آخشي ڪڙي آُي ۽ ُي لغظ ۾ تدْيضّى راتي زيثيت
۾ خلْؿ عبى پيؼ ڪيْى ّيْى آُي .آثي هغئلي خي زل ۾ هللا عبئيي اعبى خْ هذدگبس ۽ سٌُوب ُدي (آهيي).
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