
 

 
2019،  اگست    02 

 

 
تخلیق یک عہدے کے ٓائی بی اے جنرل ڈائریکٹر میں ٓار بی ایف  
 کے نفاذ موثر کے قانون میں ٓار بی ایف نے حکومت لئے کے نگرانی انتظامی) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 ڈائریکٹر۔ ہے کی تخلیق اسامی کی) ٓائی بی اے( شیئٹو انی نامی بے اینٹی جنرل ڈائریکٹر ساتھ کے دعوے
 ایف کو جمعرات۔ گا کرے ادا کردار کا پل درمیان کے ٓار بی ایف اور زونز نامی بے اینٹی ٓائی بی اے جنرل

 ایکٹ) ممنوع( ٹرانزیکشن نامی بے ٓائی بی اے جی ڈی مطابق کے ٓارڈر ٓافس جاری سے جانب کی ٓار بی
 ڈائریکٹوریٹ۔ گا کرے ادا کردار کا) ترجمان( ٓافس فوکل کے ٓار بی ایف میں عملدرٓامد مناسب پر ء2017
 بے اینٹی پر کمشنرز تین ہیڈکوارٹرز، جنرل ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر ڈھانچہ تنظیمی کا ٓائی بی اے جنرل
 ایس ٓار ٓائی عملہ کا ٓائی بی اے جنرل ڈائریکٹر۔ گا ہو مشتمل میں کراچی اور الہور ٓاباد، اسالم زونز نامی
 قانونی اپنے کمشنرز زونز نامی بے اینٹی۔ گا جائے لیا سے اہلکاروں کے ڈپارٹمنٹ ٓار ٓائی اور افسران کے

 کریں رپورٹ کو ٓائی بی اے جنرل ڈائریکٹر اپنے وہ میں امور انتظامی تمام۔ گے ہوں ٓازاد میں اختیار دائرہ
 اور قوانین خصوصی کوئی۔ گے کریں رپورٹ کو کوٓارڈینیٹر نیشنل لئے کے عملدرٓامد پر ایکٹ پھر جو گے

۔ ہیں ناکام میں لگانے سراغ موثر کا جائیدادوں نامی بے ایجنسیز کرپشن اینٹی باعث کے ہونے نہ قواعد
 ٓاباد، اسالم۔ ہے گیا کیا بیان سے تفصیل کو کارگزاری اور اختیارات کے اتھارٹیز مختلف میں ایکٹ مذکورہ

 18گریڈ۔ ہے گیا دیا کر جاری نوٹیفکیشن کا اختیارات اور تقرری کی حکام فیلڈ لئے کے کراچی اور الہور
 تحقیقات، کی جائیدادوں نامی بے ٓاغاز، کا کارروائی میں داریوں ذمہ بنیادی کی افسر والے کرنے ابتدا کے

 والی دینے منظوری 20گریڈ۔ ہے شامل نفاذ کا دفعات مختلف کی ایکٹ اور کرنا دائر اپیلیں اور ریفرنس
 کام کا اتھارٹی ساز فیصلہ میں 22گریڈ اور 21گریڈ۔ ہے دینا منظوری کی تقاضوں قانونی تمام کام کا اتھارٹی

۔ہے دینا فیصلہ پر اپیلوں دائر اور ریفرنسز  


