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الڙڪاڻو ڊولپمينٽ اٿارٽً ايڪٽ،
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THE LARKANA DEVELOPMENT
AUTHORITY ACT, 1994
] 23آگزٽ [1994
ايڪٽ جنون ذريعً الڙڪاڻً ڊويزن جً سوري
عالئقن جً ترقً ،زڌاري ۽ ذوبشورتً ال ِء
گنجائسون جوڙيون وينديون ۽ ان مقشد ال ِء هڪ
اٿارٽً قائم ڪئً ويندي.
جيئن تى الڙڪاڻً ڊويزن جً سوري عالئقن جً
ترقً ،زڌاري ۽ ذوبشورتً ال ِء گنجائسون جوڙڻ ۽
ان مقشد ال ِء هڪ اٿارٽً قائم ڪرڻ ضروري ٿً
پيو آهً؛
ان کً هن ريت عمل ۾ آندو ويندو:
باب – 4
شروعاتً
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تمويد )(Preamble

عنوان،
مذتشر
اضافو ۽ سروعات
Short
title,
extent
and
commencement

 )1( .1هن ايڪٽ الڙڪاڻو ڊولپمينٽ اٿارٽً وشفون
Definition
ايڪٽ 1994 ،زڏيو ويندو.
( )2اهو الڙڪاڻً ڊويزن جً اهڙن عالئقن
تائين وڌايو ويندو ،جيئن خڪومت وقت بوقت
نوٽيفڪيسن ذريعً بيان ڪري.
( )3هً فوري طور تً الڳو ٿيندو.
 .2هن ايڪٽ ۾ ،جيزتائين ڪجوى مضمون ۽
مفووم جً متضاد نى هجً ،تيزتائين:
(“ )aايجنزً” مطلب دفعى  13تخت قائم ڪيل
ايجنزً؛
(“ )bاٿارٽً” مطلب دفعى  3تخت الڙڪاڻو
ڊولپمينٽ اٿارٽً؛
(“ )cزڌارتً فً” مطلب دفعى  27تخت لڳايل
فً؛
(“ )dبجيٽ” مطلب اٿارٽً جً زاليانً ڪمائً
۽ ذرچ جو زاليانو ازٽيٽمينٽ؛
(“ )eچيئرمين” مطلب اٿارٽً جو چيئرمين؛
(“ )fضابطً هيٺ ايراضً” مطلب دفعى 15
تخت اعالنيل ايراضً؛
(“ )gخڪومت” مطلب زنڌ خڪومت؛
(“ )hزمين” جنون ۾ سامل آهً ،زمين ،پاڻً،
مٿان هوا ،هيٺان يا زمين جً زطد ۽ ٻيو
ڪجوى جيڪو زمين زان جڙيل هجً يا
زمين زان جڙيل ڪنون سئً زان مزتقل
طور ڪجوى ٻڌل هجً؛
(“ )iمک پروگرام” مطلب دفعى  17تخت تيار
ڪيل پروگرام؛
(“ )jمئنيجنگ ڊائريڪٽر” مطلب دفعى  14تخت
مقرر ڪيل مئنيجنگ ڊائريڪٽر؛
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(“ )kميمبر” مطلب اٿارٽً جو ميمبر؛
(“ )lبيان ڪيل” مطلب هن ايڪٽ تخت جوڙيل
قاعدن ۽ ضابطن موجب بيان ڪيل؛
(“ )mازڪيم” مطلب هن ايڪٽ تخت تيار
ڪيل يا ورتل ازڪيم؛
(“ )nذدمت جً ايراضً” مطلب دفعى  13تخت
اٿارٽً طرفان اعالنيل ذدمت جً ايراضً؛
(“ )oسوري ايراضً” مطلب هڪ ايراضً
جيڪا ٽائون ،ميونزپلٽً يا سور جً خدن ۾
ايندي هجً ،۽ جنون ۾ سامل آهً اهڙي
ايراضً جيڪا هن ايڪٽ تخت خڪومت
طرفان اعالنيل هجً.
باب II-
اٿارٽً جً جوڙجڪ ۽ ان جا ڪم
 )1( .3هن ايڪٽ جا مقشد پورا ڪرڻ ال ِء هڪ
اٿارٽً هوندي جنون کً الڙڪاڻو ڊولپمينٽ
اٿارٽً زڏيو ويندو.
( )2اٿارٽً هڪ باڊي ڪارپوريٽ هوندي،
جنون کً هن ايڪٽ جً گنجاعئسن موجب
ٻنوً قزمن جً متخرڪ ۽ غير متخرڪ
ملڪيت خاشل ڪرڻ ۽ رکڻ جً خقيقً
وارثً ۽ عام مور هوندي ،ڄاڻايل نالً زان
ڪيس ڪري زگوندي ۽ ان تً ڪيس ٿً
زگوندو.
( )3اٿارٽً جا هيڊڪوارٽر الڙڪاڻً ۾ هوندا
يا اهڙي ٻئً هنڌ تً جيئن خڪومت
نوٽيفڪيسن ذريعً طئً ڪري.
 )1( .4اٿارٽً مستمل هوندي:
چيئرمين
) (aالڙڪاڻً ڊويزن جو ڪمسنر
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اٿارٽً ۽ ان جً
سموليت
Authority and
its
incorporation

اٿارٽً جً جوڙجڪ
Constitution of
the Authority

ميمبر
) (bڊائريڪٽر جنرل
) (cايڊمنزٽريٽر يا ميئر ،جيئن ميمبر
الڙڪاڻو ميونزپل ڪارپوريسن
جو معاملو هجً
) (dپبلڪ هيلٿ انجنيئرنگ ڊپارٽمينٽ ميمبر
جو هڪ نمائندو ،جيڪو
ايگزيڪيوٽو انجنيئر جً عودي
کان گوٽ نى هجً
) (eاهڙا ٻيا غير زرڪاري ميمبر ميمبر
جيڪً پنح کان وڌيڪ نى هجن
۽ زرڪاري ميمبر جيئن
خڪومت طرفان مقرر ڪيا
وڃن
( )2غير زرڪاري ميمبر ٽن زالن جً عرشً ال ِء
عودو رکندو ،جيزتائين اهو ازتعيفًٰ نى ڏئً يا اڳ ۾
هٽايو نى وڃً.
( )3غير زرڪاري ميمبر ،ڪنون بى وقت تً،
خڪومت کً ذط ذريعً ميمبر سپ تان ازتعيفًٰ ڏئً
زگوً ٿو ۽ ان جً ازتعيفًٰ ان تارير کان موثر
زمجوً ويندي ،جنون تارير تً خڪومت طرفان
قبول ڪئً وڃً.
( )4خڪومت نوٽيفڪيسن ذريعً ڪنون بى غير
زرڪاري ميمبر کً هٽائً زگوً ٿً ،جيڪو دفعى
 5۾ ڄاڻايل نااهلين ۾ سامل ٿيو هجً.
( )5غير زرڪاري ميمبر جً عودي تً عارضً
آزامً ذيلً دفعى ( )1تخت ڀري ويندي ۽ اهڙي
آزامً تً مقرر ڪيل ميمبر رهيل عرشً ال ِء عودو
رکً زگوندو.
 .5ڪو بى سذص غير زرڪاري ميمبر نى رهندو يا
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ميمبرن جً نااهلً
Disqualifications
of members

زرڪارڳ
غير
ميمبرن جو معاوضو ۽
زوولتون
Remuneration

جاري نى رکً زگوندو ،جيڪو:
) (aمعاهدي ۾ داذل ٿيڻ جً جو مجاز نى آهً؛
) (bآهً ،يا ڪنون وقت بداذالقً جً ڏوهى ۾ ملوث
رهيو آهً؛
) (cڪنون پروجيڪٽ يا ازڪيم يا اٿارٽً جً
ڪنون معاملً ۾ مالً مفاد اٿس يا ڪو فائدو ،جيڪو
زڌي يا اڻ زڌي ريت ،اٿارٽً جً مفادن زان
ٽڪرا َء ۾ آهً؛
) (dوقتً طور تً الڳو ڪنون قانون جً ضابطن
موجب اليڪٽو باڊي جً ميمبرسپ تان وقتً طور
نااهل ٿيو آهً.
 .6غير زرڪاري ميمبر اهڙي مراعتً فً ۽
االئونزز خاشل ڪندا ۽ اهڙيون زوولتون ماڻيندا،
جيئن خڪومت طرفان طئً ڪيو ويو هجً.

 )1( .7ڊائريڪٽر جنرل خڪومت طرفان اهڙين
سرطن ۽ ضابطن موجب مقرر ڪيو ويندو ،جيئن
خڪومت طئً ڪري.
( )2ڊائريڪٽر جنرل اٿارٽً جو چيف ايگزيڪيوٽو
هوندو ۽ خڪومت جً عام يا ذاص هدايتن موجب
اهڙيون ذميواريون نڀائيندو ۽ اهڙا اذتيار ازتعمال
ڪندو جيئن ان کً اٿارٽً طرفان منتقل ڪيا وڃن.
( )3جتً ڊائريڪٽر جنرل ڪنون زبب کان ڊيوٽً
تان غير خاضر آهً ،يا پنونجً آفيس جا ڪم ڪرڻ
الئق نى آهً تى ،خڪومت دفعى  4جً ذيلً دفعى ()1
۾ ڄاڻايل ماڻون منجوان ڪنون هڪ سذص کً
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and privileges
of non-official
members
ڊائريڪٽر جنرل جً
مقرري ۽ ذميواريون
Appointment
and duties of
the
Director
General

اٿارٽً جا عملدار ۽
ٻيو ازٽاف
Officers
and
other staff of
the Authority
اٿارٽً جا ڪم
Functions of the
Authority

ڊائريڪٽر جنرل جون ذميواريون نڀائڻ ۽ ان جا
اذتيار ازتعمال ڪرڻ ال ِء نامزد ڪري زگوً ٿً.
 .8اٿارٽً ،خومت جً عام يا اص خڪمن تً اهڙا
عملدار ،شالخڪار ،ماهر ،ڪنزلٽنٽس ۽ مالزم
اهڙين سرطن ۽ ضابطن موجب مقرر ڪري زگوً
ٿً جيئن اها ڪارڪردگً بوتر بڻائڻ ال ِء منازب
زمجوً.
 )1( .9خڪومت جً عام يا ذاص هدايتن موجب،
اٿارٽً ڪندي:
) (iالڙڪاڻً ڊويزن ۾ ضابطً هيٺ ايراضً جً
زموري ترقً ،زڌاري ۽ ذوبشورتً ال ِء ذميوار
هوندي؛
) (iiازڪيمون جوڙيندي ،عملدرآمد ڪرائيندي ۽
الڳو ڪندي؛
) (iiiپاڻً فراهمً ،ڊرينيح ،زيوريح ۽ ڊزپوزل آف
زولڊ ويزٽ زان الڳاپيل عوامً ڪم فراهم ڪرڻ،
زڌارو آڻڻ ،هالئڻ ۽ مينٽين ڪرڻ؛
) (ivوفاقً ۽ شوبائً خڪومت جً ترقياتً ايجنزً
طور ڪم ڪرڻ يا ڪنون لوڪل اٿارٽً يا
ذودمذتيار باڊي طور ڪم ڪرڻ؛
) (vترقياتً زرگرمين ۾ رڌل پبلڪ يا پرائيويٽ
وفاقً يا شوبائً ايجنزين زان تعاون ڪرڻ؛
) (viمذتلف ايجنزيز جً ترقياتً زرگرمين ۾
زوڪار ڪرڻ؛
) (viiفنً ذدمتن زميت فنً رهنمائً مويا ڪرڻ ۽
ترقياتً زرگرمين جً ترقً ۽ زوڪار ال ِء ماڻوو
مويا ڪرڻ؛
) (viiiان جً دائره اذتيار ۾ اشيراضً جً ترقً،
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زڌاري ۽ ذوبشورتً زان الڳاپيل ازڪيمن ال ِء
مالً مدد ڪرڻ؛
) (ixوفاقً يا شوبائً خڪومت يا ڪنون لوڪل
اٿارٽً يا ذودمذتيار باڊي طرفان زونپيل ازڪيمن
کً مڪمل ڪرڻ؛
) (xسوري پالنگ ۽ ڊولپمينٽ ۾ تخقيق ڪرڻ؛
) (xiطريقيڪار بيا ڪرڻ ۽ ترقً ال ِء معيار جوڙڻ؛
) (xiiمنشوبابندي ۽ ترقً تً مواد گڏ ڪرڻ ۽ اهڙو
مواد اهڙن ماڻون ۽ ايجنزين ۾ وهرائڻ جيڪً
ترقياتً ڪمن ۾ رڌل يا دلچزپً رکندڙ هجن؛
) (xiiiمنشوبابندي ۽ ترقً بابت تربيتً پروگرام ۽
زيمينار منعقد ڪرڻ؛
) (xivمنشوبابندي ۽ ترقياتً ڪم ال ِء پروفيسنل
آرگنائيزيسنز کً هٿً وٺرائڻ؛ ۽
) (xvاهڙا ٻيا ڪم ڪندي جيئن خڪومت طرفان
زونپيا ويندا.
( )2اٿارٽً ڪري زگوً ٿً:
) (iاهڙا اپا َء وٺً زگوً ٿً ۽ اهڙا اذتيار ازتعمال
ڪري زگوً ٿً جيڪً هن ايڪٽ جا مقشد
خاشل ڪرڻ ال ِء ضروري هجن؛
) (iiمتخرڪ يا غير متخرڪ ملڪيت مزتقل طور
خاشل ڪري زگوً ٿً يا عارضً طور درذوازت
ڏئً زگوً ٿً؛
) (iiiوڪرو ،ويز ،مٽا زٽا ،تيا ٻئً ڪنون طريقً
خاشل ڪيل زمين يا ٻً ڪنون ملڪيت جو نيڪال
ڪري زگوً ٿً؛
) (ivڪنون ازڪيم جً زلزلً ۾ ڪً ڪم ڪرائً
زگوً ٿً يا ٻً شورت ۾ ان جً خوالً ڪيل يا ان
جً ضابطً ۾ ورتل؛
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) (vهن ايڪٽ جا مقشد خاشل ڪرڻ ال ِء ڪً
ذرچ برداست ڪرڻ؛
) (viان جً ازتعمال ال ِء گوربل ٻوٽا ،مسينري ،اوزار
۽ ٻيو زامان مويا ڪرڻ؛
) (viiاهڙن ٺيڪن ۾ داذل ٿيڻ ۽ اهڙا زمورا ٺيڪا
ڪرڻ جيڪً ضروري زمجوً؛
) (viiiڪنون ڪم يا ازڪيم ۾ ڪنون رڪاوٽ کً
هٽائڻ؛
) (ixجڙندڙ ازڪيم جً ترقً َء ال ِء خڪم جاري
ڪرڻ؛
) (xزمين يح ازتعمال ۾ تڪنون تبديلً ۽ ڪنون
عمارت ،تعمير يا لڳائڻ ۾ تبديلً کان منع ڪرڻ يا
عام يا ذاص خڪم ذريعً منع ڪرڻ؛
) (xiڪنون عمارت ،تعمير يا تنشيب کً ڊاهڻ يا
هٽائڻ؛
) (xiiترقياتً ڪم ۾ مشروف ڪنون سذص يا
ماڻون جً باڊي يا ايجنزً کان ڪا معلومات،
رڪارڊ ،رپورٽ يا الڳاپيل منشوبو هن ايڪٽ تخت
طلب ڪرڻ؛
) (xiiiجاري ڪنون ترقياتً پروجيڪٽ يا جيڪو
سروع ٿيڻو هجً ،ان جً جاچ ڪرڻ يا رڪارڊ جً
جاچ ڪرڻ؛
) (xivڪنون ترقياتً پروجيڪٽ ،پروگرام يا
ازڪيم زان الڳاپيل ڪنون سذص ،سذشيتن جً
باڊي يا ايجنزً کان اهڙي ڄاڻايل پروجيڪٽ،
پروگرام يا ازڪيم جً سروعات جً باري ۾ اڳواٽ اٿارٽً جً گڏجاڻً
Meeting of the
اجازت وٺڻ.
) (xvهدايت ڪرڻ ،يا جيئن معاملو هجً ،ڪنون Authority
سذص يا سذشيتن جً باڊي يا ڪنون ترقياتً
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پروجيڪٽ ،پروگرام يا ازڪيم زان الڳاپيل ايجنزً
کً اهڙي پروجيڪٽ ،پروگرام يا ازڪيم جً باري
۾ ڪجوى نون ڪرڻ يا ڪجوى نى ڪرڻ جو مسورو
ڏيڻ ،۽ انون زان شالح مسورو ڪرڻ ۽ مسورو
وٺڻ يا ترقياتً ڪم ۾ رڌل ڪنون سذص يا
سذشيتن جً باڊي يا ايجنزً کان مدد خاشل
ڪرڻ ،ڪنون ازڪيم جً تياري يا ان تً عملدرآمد
جً زلزلً ۾ ۽ اهڙو سذص يا سذشيتن جً باڊي يا
ايجنزً اٿارٽً کً گوربل مسورو ۽ مدد فراهم ڪندا
انون جً شالخيت ،ڄاڻ ۽ نظريً موجب ۽ اهڙي
مسوري يا مدد ۾ جيڪڏهن ڪو ذرچ اچً تى اهو
ذرچ اٿارٽً برداست ڪندي.
( )3جيڪڏهن ذيلً دفعى ( )2تخت اٿارٽً طرفان
اذتيار ازتمال ڪرڻ ۾ ،اٿارٽً ۽ ڪنون سذص يا
سذشيتن جً باڊي يا ايجنزً وچ ۾ ڪو تڪرار پيدا
ٿئً تى ،اهو معاملو اهڙي سذص يا اذتياري طرفان
نبيريو ويندو ،جيئن خڪومت ان زلزلً ۾ مقرر
ڪري ۽ اهڙي سذص يا اذتياري طرفان ڏنل فيشلو
ختمً هوندو :بسيرطيڪ خڪومت پنونجً طور تً
يا ان تڪرار ۾ ملوث ڪنون سذص يا سذشيتن جً
باڊي يا ايجنزً جً تخريڪ تً ،اهڙي فيشلو تبديل
ڪري يا ترتيب ڏئً زگوً ٿً.
 )1( .11ڪو بى معاملو جيڪو اٿارٽً طرفان خل
ٿيڻو آهً ان جو فيشلو اٿارٽً جً گڏجاڻً َء ۾ اهڙي
گڏجاڻً َء ۾ موجود ميمبرن جً اڪثريتً ووٽ ذريعً
ٿيندو.
( )2هر ميمبر کً هڪ ووٽ هوندو؛ بسرطيڪ
برابر ٿيڻ جً شورت ۾ ،چيئرمين ووٽ وجوندو.
( )3اٿارٽً جً گڏجاڻً َء ال ِء زمورن ميمبرن منجوان
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جً

ڪميٽً
جوڙجڪ
Constitution of
Committee
اذتيارن جً منتقلً
Delegation of
Powers

ايجنزً جو قيام
Establishment
of Agency

مئنيجنگ ڊائريڪٽر
جً مقرري ۽ اذتيار
Appointment
and powers of
Managing
Director

هڪ ڀاڱً ٽً ميمبر ڪورم ٺاهيندا.
( )4اٿارٽً اهڙي هنڌ ۽ اهڙي وقت تً ۽ اهڙي
طريقً گڏجاڻً ڪندي ،جيئن اها طئً ڪري.
 .11اٿارٽً هن ايڪٽ جً مقشدن ال ِء ڪميٽيون
جوڙي زگوً ٿً ،جوڙوڪ مالياتً ڪميٽً ،فنً
ڪميٽً ،مساورتً ڪميٽً يا اهڙي ٻً ڪميٽً.
 .12اٿارٽً عام يا ذاص خڪم ذريعً ۽ اهڙين
سرطن تً جيئن اها چاهً پنونجا ڪً بى اذتيار
چيئرمين يا ميمبر يا ڪنون ڪميٽً يا ڊائريڪٽر
جنرل يا ڪنون ٻئً عملدار يا مالزم يا شالخڪار،
ماهر يا ڪنزلٽنٽ کً مڙهً يا خوالً ڪري زگوً
ٿً.
 )1( .13خومت نوٽيفڪيسن ذريعً ڪنون ايراضً
کً ذدمت جً ايراضً طور اعالن ڪري زگوً
ٿً.
اٿارٽً ،۽ جيڪڏهن ايئن خڪومت طرفان خڪم
ڪيو ويو هجً ،ذدمت جً ايراضً ال ِء هڪ يا
هڪ کان وڌيڪ ماڻون تً مستمل هڪ ايجنزً قائم
ڪري زگوً ٿً.
( )3ايجنزً اهڙا ڪم زرانجام ڏيندي ،اهڙيون
ذدمتون مويا ڪندي ۽ اٿارٽً جا اهڙا اذتيار
ازتعمال ڪندي ،جيئن ان کً اٿارٽً طرفان منتقل
ڪيا وڃن.
 )1( .14جڏن دفعى  13تخت ايجنزً قائم ڪئً وئً
آهً ،اٿارٽً خڪومت جً اڳواٽ منظوري زان ،۽
اهڙين سرطن ۽ ضابطن تخت جيئن خڪومت طرفان
طئً ڪيا وڃن هڪ مئنيجنگ ڊائريڪٽر مقرر
ڪندي.
( )2مئنيجنگ ڊائريڪٽر ايجنزً جو چيف
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ضابطً هيٺ ايراضً
جو اعالن
Declaration of
controlled area

عمارت ڊاهڻ ۽ ٻيور
ٺاهڻ
Execution or reerection
of
building

ايگزيڪيوٽو هوندو ۽ اهڙا ڪم ۽ اذتيار ازتعمال
ڪندو ،جيڪً وقت بوقت کيس ايجنزً طرفان
زونپيا ويندا.
ضابطً هيٺ ايراضً جو اعالن ،مک
پروگرامن جً تياري ۽ اسڪيم ۽ انون تً
عملدرآمد
 .15اٿارٽً نوٽيفڪيسن ذريعً ،ڪنون ايرراضً
جو ضابطً هيٺ ايراضً طور اعالن ڪري زگوً
ٿً ۽ اهڙيون هدايتون جاري ڪري زگوً ٿً ۽
اهڙيون سيون ڪري زگوً ٿً جيڪً بً ترتيب
آبادي ،خد دذلين ،غير قانونً تعميرات يا اهڙي
ايراضً ۾ آپريسنز کان بچا َء ال ِء ضروري هجن.
 )1( .16ڪو بى ماڻوو ،ضابطً هيٺ ايراضً ۾،
ڪا عمارت تعمير يا ٻيور تعمير نى ڪندو ،يا ان ۾
ڪنون زامان جً تبديلً نى ڪندو ،يا ڪنون موجود
عمارت يا تعمير ۾ اضافو نى ڪندو يا ان زلزلً ۾
جاري ڪنون خشً جً ٻيور تعمير نى ڪندو زوا ِء
اٿارٽً جً اجازت جً.
اهر طريقً ۽ اهڙين
( )2ذيلً دفعى ( )1تخت اجازت ِ
سرطن ۽ ضابطن تخت ڏنً ويندي جيئن بيان ڪيو
ويو هجً ۽ هڪ زال ال ِء ڪارگر هوندي؛ سرطيڪ
اها وڌيڪ اهڙي عرشً ال ِء ٻيور جاري ٿً زگوً
ٿً جيئن اٿارٽً اهڙي شورتخال ۾ منازب زمجوً.
( )3ڪو سذص جيڪو کوٽائً ،ڪنون عمارت جً
تعمير يا ٻيور تعمير ڪري ٿو يا وڌائً ٿو ،ڪو
زامان ٻاهرين تبديلً ۾ آڻً ٿو يا ڪنون موجود
عمارت يا تعيمر ۾ اضافو ڪري ٿو يا عمارت جً
جاري ڪنون خشً کً ٻيور تعمير ڪري ٿو ،هڪ
ضابطً هيٺ ايراضً ۾ تى اهڙو ڪم مڪمل ٿيڻ
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مک پروگرام
Master
programmes

ازڪيمون
Schemes

جً ٻن موينن اندر اٿارٽً کً اهڙي ڪم جً مڪمل
ٿيڻ بابت آگاهى ڪندو.
( )4اٿارٽً ،ذيلً دفعى ( )3تخت آگاهً ملڻ تً،
ڪنون عملدار يا ڪنون ٻئً سذص کً اهڙي ڪم
جً جاچ ال ِء بااذتيار بڻائً زگوً ٿً ۽ اهڙي جاچ
کانپو ِء اهڙو خڪم جاري ڪري زگوً ٿً ،جيئن اها
منازب زمجوً.
( )5جتً ڪو سذص ذيلً دفعى ( )1يا ذيلً دفعى ()3
جً گنجائسن يا ذيلً دفعى ( )4تخت جاري ڪيل
خڪم جً ڀڃڪڙي ڪري ٿو ،اٿارٽً اهڙا اپا َء وٺً
زگوً ٿً جيئن اها اهڙين گنجائسن يا خڪم کً الڳو
ڪرڻ ال ِء ضروري زمجوً ۽ اهڙي خڪم تً عمل
ڪرائڻ تً آيل ذرچ الڳاپيل ماڻوو کان وشول ڪيو
ويندو.
 )1( .17اٿارٽً جيترو جلد ٿً زگوً ،اهڙن سوري
عالئقن ۾ ترقً ،زڌاري ،واڌاري ۽ ذوبشورتً ال ِء
مازٽر پروگرام تيار ڪندي جيئن ان جً ذيال ۾ يا
خڪومت جً ذيال ۾ انون جً ترقً ،زڌاري،
واڌاري ۽ ذوبشورتً جً زلزلً ۾ اهڙي پروگرام
جً خڪومت جً منظوري جً ضرورت آهً.
( )2خڪومت مٿً ڄاڻايل پروگرام جً ان جً اشل
سڪل ۾ يا ڪوى تبديلين زان جيئن اها منازب
زمجوً منظوري ڏئً زگوً ٿً.
 )1( .18اٿارٽً ،۽ جيڪڏهن خڪومت طرفان
هدايت ڪئً وڃً ،ضابطً هيٺ ايراضً يا ان جً
خشً ال ِء اهڙي َء ريت ۽ اهڙي طريقً مذشوص
ازڪيم يا ازڪيمون تيار ڪندي ،جيئن بيان ڪيو
ويو هجً.
( )2اٿارٽً ،ڪنون لوڪل ڪائونزل ،زرڪاري
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ازڪيمن جً اساعت
Publication of
Schemes
ازڪيمن

جً

ايجنزً ،زوزائٽً يا ڪنون سذص يا سذشيتن جً منظوري
Sanction
باڊي ،جً درذوازت تً تياري ۾ مدد ڪري زگوً of
ٿً ،ڪنون ازڪيم جً تياري جو زبب بڻجً زگوً Schemes
ٿً اهڙين سرطن ۽ ضابطن موجب جيئن گڏيل طور
انون ۾ طئً ڪيو ويو هجً.
( )3هن دفيى تخت ازڪيم الڳاپيل ٿً زگوً ٿً:
) (aزمين جو ازتعمال ۽ زمين مذشوص ڪرڻ؛
) (bزوننگ؛
) (cڪميونٽً پالننگ ،هائوزنگ ،ري هائوزنگ ۽
ڪچً آبادي جً منظوري ۽ بوتري؛
) (dعوامً عمارتون ،بسمون ازڪول ،ڪاليح،
الئبريريون ،ميوزمس ،ڪميوٽً زينٽرس ،ازپتالون،
ذيراتً ادارا ،مزجدون ،مارڪيٽون ۽ مزافر ذانا؛
) (eگوٽيون ۽ روڊس؛
) (fواٽر زپال ِء ،ڊرينيح ،زيوريح ۽ زيويح ڊزپوزل؛
) (gپارڪس ،باغ ،راندين جا ميدان ،قبرزتان ۽
عوامً گڏجاڻين يا ٻين عوامً مقشدن ال ِء کليل
جايون؛
) (hمعاسرتً زوولتون بسمول بجلً ۽ گئس جً
فراهمً؛
) (iتاريذً يا زائنزً دلچزپً يا قدرتً خزن جً
مذتلف ازڪيمن جً
هنڌن يا سين جو تخفظ؛
اٿارٽً ڏانون منتقلً ۽
) (jعوامً زواري يا مواشالتً نظام؛
خوالً
) (kواپاري يا شنعتً عالئقا؛
Transfer
) (lسورين جً زندگين ۽ ملڪيت کً ذطرن کً and
entrustment of
هٽائڻ؛
various
) (mقدرتً وزيلن جو ازتعمال؛
schemes to the
) (nعوام زان جڙيل ڪو ڪم يا معاملو.
Authority
( )4اهڙين ازڪيمن ۾ ،ٻين سين ۾ سامل هونديون:
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) (aازڪيم جا تفشيل ۽ ان تً عملدرآمد جو طريقو؛
) (bقيمت جو ڪاٿو ۽ ان زلزلً ۾ مذتص ڪرڻ
جيئن ازڪيم ذريعً مذتلف مقشدن ال ِء ذدمت
ڪري زگوجً؛
) (cازڪيمن جا فاعدا؛
) (dعوامً يا نجً ملڪيت يا ازيڪم زان ٻيو اهڙو
ٻيو ڪو فاعدو متاثرو ٿيو هجً ۽ اهڙي ملڪيت يا
فائدي زان ڊيل ڪرڻ جً آڇ.
 .19اٿارٽً طرفان تيار ڪيل هر ازڪيم زرڪاري
گزيٽ ۾ سايع ڪئً ويندي ۽ مقامً روزانً اذبارن،
هڪ انگريزي ۽ هڪ هر هڪ اردو ۽ زنڌ ۾
اعتراض ۽ تجويزون گورائڻ ال ِء ،ازڪيم جً سايع
ٿيڻ جً ٽيون ڏينون اندر.
 )1( .21اٿارٽً اعتراضن ۽ تجويزن تً غور ڪرڻ
کانپو ِء ،جيڪڏهن ڪا هجً ،دفعى  19تخت ۽ اهڙن
ماڻون جً اعتراضن ۽ تجويزن کً ٻڌڻ کانپو ِء
جيڪڏهن اٿارٽً اهڙي ٻڌڻً ضروري زمجوً،
ازڪيم جً منظوري ڏئً يا ترتيب ڏئً يا ان کً
ذتم ڪري زگوً ٿً ،جيڪڏهن قيمت ڏهى لک رپين
کان وڌيڪ نى هجً ۽ خڪومت کان ڪو قرض يا
گرانٽ گوربل نى آهً ۽ خڪومت کً زفارسن زان
ٻيون ازڪيمون جمع ڪرائً زگوً ٿً.
( )2خڪومت اهڙن ماڻون کً ٻڌڻ کانپو ِء ،جن جا
اعتراض ۽ تجويزون اٿارٽً طرفان منظور ناهن
ڪيون ويون ،جيڪڏهن اها اهڙي ٻڌڻً ضروري
زمجوً ،ازڪيم بنا تبديل يا تبديلين زان جاري
ڪري زگوً ٿً ،يا جاري ڪرڻ کان انڪار ڪري
زگوً ٿً ،يا ٻيور غور ال ِء واپس ڪري زگوً ٿً،
يا ازڪيم بابت وڌيڪ معلومات يا تفشيل طلب
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طرفان
اٿارٽً
ازڪيمن جً خوالگً
Entrustment of
schemes by the
Authority

ازڪيمن جً تبديلً
Alteration
of
schemes

ڪري زگوً ٿً يا اهڙي وڌيڪ جاچ جً هدايت
ڪري زگوً ٿً ،جيئن اها منازب زمجوً.
( )3جتً خڪومت ،يا جيئن معاملو هجً ،اٿارٽً
ازڪيم جاري ڪئً آهً ،اهڙي ازڪيم جاري
ڪرڻ جو خڪومت يا اٿارٽً جو خڪم زرڪاري
گزيٽ ۾ سايع ڪيو ويندو ۽ ان کانپو ِء اهو اٿارٽً ال ِء
ضروري هوندو تى اها اهڙي ازڪيم تً عملدرآمد
ڪرائً.
 )1( .21خڪومت ،اهڙين سرطن ۽ ضابطن موجب،
جيئن خڪومت طرفان طئً ڪيون ويون هجن،
خڪومت طرفان يا ڪنون لوڪل ڪائونزل يا
زرڪاري ايجنزً طرفان جاري ڪيل يا سروع
ڪيل ڪا ازڪيم اٿارٽً کً منتقل ڪري زگوً ٿً
۽ اٿارٽً جً نيڪال ال ِء ڪً فنڊس ۽ ملڪيت
متخرڪ يا غير متخرڪ ،اهڙي ازڪيم زان
الڳاپيل يا جڙيل رکً زگوً ٿً ،ان کانپو ِء اها اٿارٽً
جً ذميواري هوندي تى اها اهڙي ازڪيم تً
عملدرآمد ڪري.
( )2اهو اٿارٽً ال ِء ضروري هوندو تى اها ان کً
وفاقً خڪومت طرفان زونپيل ڪنون ازڪيم جا
ڪً ڪم يا عملدرآمد اهڙين سرطن ۽ ضابطن
موجب ڪري جيئن اٿارٽً ۽ وفاقً خومت ۾ گڏيل
طور تً طئً ٿيو هجً.
( )3اٿارٽً ڪنون لوڪل ڪائونزل ،زرڪاري
ايجنزً ،زوزائٽً يا ڪنون ماڻوو يا ماڻون جً باڊي
جً درذوازت تً ڪو ڪم يا ان کً اهڙي لوڪل
ڪائونزل ،زرڪاري ايجنزً ،زوزائٽً ،ماڻوو،
ماڻون جً باڊي طرفان زونپيل ڪنون ازڪيم تً
عملدرآمد اهڙين سرطن ۽ شابطن موجب ڪندي
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جيئن انون وچ ۾ طئً ٿيو هجً.
 .22اٿارٽً ،خڪومت جً منظوري زان ،ڪنون
ازڪيم تً عملدرآمد جيڪا ڪنون ازڪيم جً
عالئقً ۾ زوولتنو مويا ڪندي هجً يا ڪن ڪمن يا
ذدمتن جً مرمت ڪندي هجً ،ڪنون سذص،
سذشيتن جً باڊي ،فرم يا ڪمپنً کً اهڙين سرطن
۽ ضابطن تً خوالً ڪري زگوً ٿً ،جيئن گڏيل
طور تً اٿارٽً ۽ اهڙي سذص ،سذشيتن جً باڊي،
فرم يا ڪمپنً وچ ۾ بيان ڪيل سرطن ۽ ضابطن
موجب طئً ٿيو هجً.
 )1( .23ڪنون بى وقت تً خڪومت يا اٿارٽً
طرفان ڪنون ازڪيم جً جاري ٿيڻ کانپو ِء پر ان
جً مڪڪمل ٿيڻ کان اڳ ،اٿارٽً ،ان کً تبديل
ڪري زگوً ٿً ،خڪومت جً منظوري زان
جيڪڏهن تبديلً زان ازڪيم جً عملدرآمد جً
قيمت اهڙي قيمت جً  11زيڪڙو کان وڌي وڃڻً
آهً يا پنجاهى هزار رپيا ۽ خڪومت جً منءوشري
کانزوا ِء اهڙي تبديلً زان ازڪيم تً عملدرآمد جً
قيمت اهڙين خدن کان نى وڌڻ گورجً.
( )2جيڪڏهن ذيلً دفعى ( )1تخت تبديلً خشول ۾
سامل هجً ،زوا ِء معاهدي جً ،ڪنون طريقً،
ڪنون ملڪيت يا لوڪل ڪائونزل ،زرڪاري
ايجنزً ،زوزائٽً ،سذص يا سذشيتن جً باڊي
جً فائدي تً اثرانداز ٿئً ،دفعات  19۽  21۾ ڄاڻايل
طريقيڪار تبديلً َء جً منظوري َء ال ِء ازتعمال ڪيو
ويندو.
 )1( .24اٿارٽً خڪومت جً منظوري زان
زرڪاري ايجنزً يا لوڪل ڪائونزل کان جنون
جً دائرو اذتيار ۾ خڪومت طرفان عملدرآمد ال ِء
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ازڪيمون جيڪً
عوامً مقشدن ال ِء
هونديون
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زڌاري جً فً
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ازڪيم جاري ڪئً وئً آهً ،طلب ڪري زگوً
ٿً:
) (aاهڙي ازڪيم يا ان جو خشو اٿارٽً جً جً
شالح يا ان جً هدايت زان مڪمل ڪري زگوً
ٿً؛
) (bڪنون بى ڪم يا ذدمتن کً تخويل ۾ وٺڻ يا
زنڀالڻ يا ڪً زوولتون مويا ڪرڻ جيڪً اٿارٽً
جً ذيال ۾ اهڙي ازڪيم جً عالئقً ۾ مويا ڪرڻ
ضروري آهن؛
) (cاٿارٽً طرفان ضابطا الڳو ڪرڻ.
( )2ڪنون ازڪيم تً آيل ذرچ ،يا ڪن ڪمن يا
ذدمتن کً تخويل ۾ وٺڻ يا زنڀالڻ تً ،يا ڪً
زوولتون مويا ڪرڻ يا ذيلً دفعى ( )1تخت ضابطن
کً الڳو ڪرڻ تً اٿارٽً ۽ زرڪاري ايجنزً يا
لوڪل ڪائونزل طرفان برداست ڪيو ويندو ،جيئن
ٻنوً ۾ گڏيل طور طئً ٿيو هجً ۽ معاهدو نى ٿيڻ جً
شورت ۾ ،جيئن خڪومت طئً ڪري.
 )1( .25اٿارٽً ،خڪومت جً اڳواٽ اجازت زان،
وقت بوقت ازڪيمن تً عملدرآمد جً رقم ال ِء
ريٽس ،فيس ۽ ٻيون چارجز لڳائڻ ذريعً فنڊس گڏ
ڪري زگوً ٿً بسمول انون ازڪيمن جً جيڪً
ڪنون ايجنزً طرفان مڪمل ڪيون يا زنڀاليون
وڃڻيون آهن.
( )2ريٽس ،فيس ۽ ٻيون چارجز اهڙي طريقً لڳايون
۽ جمع ڪيون وينديون ۽ اهڙي طريقيڪار تخت
جيئن بيان ڪيو ويو هجً.
( )3ريٽس ،فيس ۽ ٻيون چارجز لڳائڻ ذريعً گڏ
ڪيل فنڊ اهڙين ازڪيمن ،ڪمن ۽ پروجيڪٽس تً
ذرچ ڪيا ويندا ۽ اهڙي طريقً جيئن اٿارٽً
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خڪومت جً منظوري زان هدايت ڪري.
 .26زموريون ازڪيمون هن ايڪٽ تخت جوڙيون
۽ هاليون وينديون ۽ اٿارٽً طرفان اهً عوامً مقشد
جون ازڪيمون زمجويون وينديون.

 )1( .27جتً اٿارٽً ان ذيال جً آهً تى ڪنون
ازڪيم تً عملدرآمد جً زلزلً ۾ ،ڪنون ملڪيت
جو ملوى وڌي ويو آهً يا وڌي ويندو ،اها اهڙي
ملڪيت تً زڌارتً فً لڳائً زگوً ٿً ۽ زاڳً َء تً
مالڪ کان وشو ڪري زگوً ٿً يا ان سذص کان
جنون جً قبضً ۾ هجً يا جنون جو ان ۾ خشو
هجً.
( )2زڌارتً فً اهڙي ريٽ تً لڳائً ۽ وشول ڪئً
ويندي ،جيڪو ازڪيم جً مڪمل ٿيڻ وقت ملڪيت
جً قيمت جً اڌ کان وڌيڪ نى هئڻ گورجً ،اهڙي
مڪمل ٿيڻ کان اڳ ملڪيت جً ملوى کان وڌيڪ
هجً ٿو تى ،جيئن اٿارٽً طئً ڪري.
( )3جڏهن اٿارٽً کً لڳً تى ڪا ازڪيم ڪافً خد
تائين اڳتً وڌي چڪً آهً تى جيئن ان جً زڌارتً
فئً طئً ڪجً تى ،اٿارٽً ان زلزلً ۾ خڪم جاري
ڪري ،زڌارتً فً الڳو ڪرڻ جً مقشد ال ِء اعالن
ڪري زگوً ٿً ،ازڪيم تً عملدرآمد مڪمڪل
زمجويو وڃً ۽ ان زلزلً ۾ لکت ۾ ملڪيت جً
مالڪ کً نوٽيس ڏنو ويندو يا ان سذص کً جنون
وٽ قبضو هجً يا جنون جو خشو هجً ،اٿارٽً ان
زلزلً ۾ اهڙي ملڪيت تً زڌارتً فً طئً ڪندي.
( )4اٿارٽً ذيلً دفعى ( )3تخت اماڻيل نوٽيس جً
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پندرنون ڏينون بعد ،يا جيڪڏهن زڌارتً فً ذالف of exchange of
ڪو ريپريزنٽيسن پيش ڪيو ويو آهً ،اهڙي a property
ريپريزنٽيسن جً رد ٿيڻ بعد زڌارتً اهڙي َء ريت ۽
اهڙي طريقيڪار موجب لڳائً ۽ وشول ڪري زمين جً طلبً
Acquisition of
زگوً ٿً ،جيئن بيان ڪيو ويو هجً.
 )1( .28جيڪڏهن اٿارٽً ان ذيال جً آهً تى land
ازڪيم تً عملدرآمد جً مقشد ال ِء ڪنون عمارت
کً هٽائڻ يا ڊاهڻ ضروري آهً تى اها اهڙي عمارت
کً هٽائڻ يا ڊاهڻ ال ِء خڪم جاري ڪري زگوً ٿً.
بسرطيڪ اهڙي هٽائڻ يا ڊاهڻ جو خڪم تيزتائين زمين تً نسان لڳائڻ
نى ڏنو ويندو جيزتائين اهڙي عمارت جً مالڪ يا Marking of land
قبضو رکندڙ کً ٻڌڻ جو موقعو فراهم نى ڪيو وڃً.
( )2جيڪڏهن ذيلً دفعى ( )1تخت ڪنون عمارت
جً هٽائڻ يا ڊاهڻ جو خڪم جاري ڪيو ويو آهً
انون کً ان جو معاوضو ادا ڪيو ويندو ،جنون جً پبلڪ نوٽيس ڏيڻو
قيمت هن ايڪٽ تخت زمين جً خاشالت زان پوندو
Public notice to
الڳاپيل گنجائسن موجب طئً ڪئً ويندي.
 .29جيڪڏهن اٿارٽً ان ذيال جً آهً تى ازڪيم given
تً عملدرآمد ال ِء ڪنون زمين يا عمارت تً ڪا
خددذلً هٽائڻ ضروري آهً تى اها اهڙي خددذلً
هٽائڻ ال ِء موجود قانون موجب اهڙي خددذلً کً
هٽائً زگوً ٿً ،جيئن اها زمين يا عمارت جنون تان
خددذلً هٽائً وڃڻً آهً ،ڄڻ اٿارٽً جً هجً.
 )1( .31جڏهن ڪا گوٽً ،روڊ ،کليل جڳوى ڪنون
ازڪيم تً عملدرآمد ال ِء گوربل آهً ،اٿارٽً اهڙي
الڳاپيل هنڌ تً يا اهڙي گوٽً ،روڊ نالً يا جڳوى جً
ڀرزان چيئرمين يا ان طرفان ڪنون ٻئً بااذتيار
بڻايل سذص جً شخيد زان نوٽيس لڳائيندي جنون ۾
اهو مقشد بيان ڪيو ويندو ،جنون ال ِء گوٽً ،روڊ يا
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جڳوى گوربل آهً ۽ اعالن ڪيو ويندو تى نوٽيس ۾
ڄاڻايل تارير کانپو ِء ،اٿارٽً اهڙي گوٽً ،روڊ ،نالً
يا جڳوى کً تخويل ۾ وٺندي ۽ اهڙي نوٽيس جو نقل
گوٽً ،روڊ ،نالً يا جڳوى جً مالڪ ڏانون ان جً
آذري ڄاتل پتً تً بى اماڻيو ويندو،
( )2اٿارٽً ،اعتراضن تً غور ڪرڻ کانپو ِء،
جيڪڏهن ذيلً دفعى ( )1تخت جاري ڪيل نوٽيس ۾
ڄاڻايل تارير کان اڳ ڪو وشول ٿيو هجً ،گوٽً،
روڊ ،نالً يا کليل ڳوى کً تخويل ۾ وٺً زگوً ٿً ۽
ڪا هدايت جاري ڪري زگوً ٿً يا ان کً بند
ڪرڻ ال ِء ڪو خڪم جاري ڪري زگوً ٿً يا ٻً
شورت ۾ اهڙي گوٽً ،روڊ ،نالً يا جڳوى کً بند
ڪرڻ جو خڪم جاري ڪري زگوً ٿً.
( )3اٿارٽً گوٽً ،روڊ ،نالً يا کليل جڳوى جً مالڪ
کً معاوضو ادا ڪندي ،ڪنون نقشان يا ان زلزلً
۾ نقشال جو معاوضو ادا ڪندي ،جيڪو اٿارٽً
طرفان ان زلزلً ۾ مقرر ڪيل ڪنون سذص يا
عملدار طرفان طئً ڪيو ويو هجً.
 .31خڪومت ،نوٽيفڪيسن ذريعً ،هدايت ڪري
زگوً ٿً تى اٿارٽً جيزتائً ڪجوى وقتً طور الڳو
قانون جً متضاد نى هجً ،ضابطً هيٺ ايراضً ۾
لوڪل ڪائونزل يا زرڪاري ايجنزً جا اذتيار ۽
ڪم ڪرڻ ڪرڻ ال ِء مجاز هوندي.
باب IV-
ملڪيت جً طلبً
 .32اٿارٽً ،ذريد ،ليز يا مٽا زٽا ذريعً ڪا زمين يا
عمارت خاشل ڪري زگوً ٿً يا ڪا ٻً متخرڪ
يا غير متخرڪ ملڪيت يا ان جو خشو ان جً
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جاچ ۽ انعام
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معاوضو طئً ڪرڻ
ال ِء جزا
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مالڪ زنا معاهدي ۾ داذل ٿً خاشل ڪري زگوً
ٿو يا ان قانونً مجاز ماڻوو زان جيڪو اهڙي زمين،
عمارت يا ملڪيت وڪڻڻ ،ليز ڏيڻ يا مٽا زٽا ڪرڻ
چاهً ان زان معاهدو ڪري زگوً ٿً.
 .33جتً اٿارٽً ان ذيال جً آهً تى ڪنون ازڪين
ال ِء گوربل ڪا زمين يا ٻئً ڪنون عوامً مقشد ال ِء
گوربل زمين دفعى  32تخت خاشل نى ٿً ڪري
زگوجً ،اها اهڙي زمين خاشل ڪرڻ ال ِء جيڪا
هن باب جً گنجائسن زان الڳاپيل آهً ،ڪليڪٽر
کً طلب ڪري زگوً ٿً ،جنون جً دائره اذتيار ۾
اها زمين واقع آهً.
 .34دفعى  33تخت اٿارٽً طرفان هدايت ملڻ تً،
ڪنٽرولر زمين (جيزتائين ان جً اڳواٽ نساندهً
ناهً ڪئً وئً) جً نساندهً ڪرائيندو ۽ ان جً
ماپ ڪرائيندو ،۽ جيڪڏهن ان زلزلً ۾ ڪو
منشوبو ناهً جوڙيو ويو ،هڪ منشوبو جوڙيو
ويندو.
 )1( .35ڪليڪٽر الڳاپيل هنڌ تً يا خاشل ڪئً
ويندڙ زمين ويجوو پبلڪ نوٽيس لڳائيندو ،جنون ۾ اهو
ڄاڻايو ويندو تى زمين ڪنون ازڪيم ال ِء گوربل آهً
يا ،جيئن معاملو هجً ،اٿارٽً طرفان ڪنون ٻئً
عوامً مقشد ال ِء گوربل آهً.
( )2ذيلً دفعى ( )1تخت نوٽيس ۾ زمين جا تفشيل
ڄاڻايا ويندا ۽ زمين ۾ دلچزً رکندڙ زمورن ماڻون
کً سذشً طور يا ڪنون ايجنٽ ذريعً پيش ٿيڻ
ال ِء طلب ڪيو ويندو ۽ الڳاپيل زمين ۾ دلچزپً بابت
انون جون دعوائون داذل ڪيون وينديون ،انون جً
اعتراضن زان گڏ ،جيڪڏهن دفعى  34تخت ڪيل
ماپ جً خوالً زان هجن ،ڪليڪٽر کً اهڙي
27

قبضو ۽ زمين سامل
ڪرڻ
Possession and
vesting of land

تارير تً جيڪا نوٽيس جً سايع ٿيڻ واري تارير
جً ڏهن ڏينون کان اڳ نى هجً ۽ هنڌ جيڪو نوٽيس
۾ ڄاڻايو ويو هجً.
( )3ڪليڪٽر زاڳيو نوٽيس قبضو رکندڙ ڏانون بى
اماڻيندو ،جيڪڏهن ڪو هجً ،اهڙي زمين جو اهڙن
زمورن ڄاتل ماڻون ڏانون جيڪً ان ۾ دلچزپً
رکندڙ هجن ،يا ان کً دلچزپً رکندڙ ماڻون جو
عنوان ڏنو ويندو.
( )4جنون زمين بابت ذيلً دفعى ( )1تخت نوٽيس
جاري ڪيو ويو آهً ان تً اٿارٽً جً اڳواٽ
منظوري کانزوا ِء ڪا بى تعمير يا ترقياتً ڪم نى
ڪيو ويندو.
( )5ذيلً دفعى ( )1تخت نوٽيس جاري ٿيڻ کانپو ِء
ڪيل ڪنون تعمير يا اٿارٽً کان اڳواٽ منظوري
وٺڻ کانزوا ِء ڪيل تعمير نوٽيس جاري ڪرڻ کانپو ِء
۽ اهڙي تعمير ڪندڙ جً پنونجً ذميواري تً اها
هٽائً ويندي.
 )1( .36دفعى  35تخت مقرر ڪيل ڏينون تً يا ٻئً
ڪنون ڏينون تً جنون تائين ڪارروائً ملتوي ڪئً
وئً آهً ،ڪليڪٽر اعتراضن تً پڇا ڳاڇا جاري
رکندو ،جيڪڏهن ڪو دفعى  35تخت داذل ڪيو ويو
هجً ،زمين جً مارڪيٽ اگوى ۽ الڳاپيل دلچزپً
رکندڙ ماڻون جً رعايت بابت دعوائن جً خوالً
زان.
( )2ڪليڪٽر زمين جً درزت ايراضً ،ان جو
ڪو معاوضو يا معاوضً جا خشا انون زمورن
ماڻون کً ڏيندو ،جن ال ِء زمجويو ويندو تى انون جا
مفاد تى هئا پر اهً هن اڳيان خاضر ٿيا يا نى ٿيا.
 .37ڪليڪٽر ذيلً دفعى  36تخت رعايت طئً
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خاشل
معلومات
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نسان لڳائڻ وغيره
Surveying
leveling
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ڪرڻ جً مقشد ال ِء ،هيٺين سين تً غور ڪري
زگوً ٿو:
) (iمارڪيٽ اگوى ذيلً دفعى  35تخت جاري ڪيل
نوٽيس واري تارير کان گذريل ٻن زالن جً وڪري
واري قيمت جً زرازري بنيادن تً زاڳئً هنڌ واقع
زمين ۽ زاڳئً ازتعمال واري زمين جً خزاب زان
طئً ڪيا ويندا؛
) (iiزمين ۾ دلچزپً رکندڙ ماڻون کً بيٺل فشل يا
وڻن جً مالڪً نى ڪرڻ زبب پوتل نقشان؛
) (iiiپنونجً باقً زمين جً ڪارڻ جيڪڏهن ڪنون
جً مفاد کً ڇيوو رزً ٿو؛
) (ivورتل زمين جيڪڏهن منقولى ۽ غير منقولى
جائيداد تً اثر ڪري ٿً يا ان جً آمدنً جً ٻين
ذريعن تً اثرانداز ٿئً ٿً تى ان جً زمين زان
الڳاپيل مفادن کً ڇيوو رزيو آهً؛
) (vرهائش مٽائڻ يا ڪاروبار جو ماڳ مٽائڻ پو ِء اهو
جيڪڏهن زمين خاشل ڪرڻ ڪري ٿيو هجً ۽
انوً َء ڪري ماڻون تً ڪجوى منازب ذرچ آيو
هجً.
( )2مٿً ڄاڻايل رعايت طئً ڪرڻ ۾ ،ڪليڪٽر
هيٺين معاملن تً غور نى ڪندو:
) (iزمين خاشل ڪرڻ ۾ ڪيل تڪڙ؛
) (iiزمين ۾ دلچزپً رکندڙ ماڻون جو اهڙي زمين
جً خشً ڏانون بً رذً؛
) (iiiزمين ۾ دلچزپً رکندڙ ماڻوو کً ڪنون نجً
سذص طرفان پوچايل نقشان ذالف ڪا قانونً
ڪارروائً نى ٿيندي؛
) (ivزمين جً اگوى ۾ واڌ اهڙي زمين خاشل ڪرڻ
جً زلزلً ۾ ازتعمال ال ِء جمع ڪئً ويندي؛
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رعايت يا نقشان
Compensation
or damages

طرفان
خڪومت
ڪليڪٽر کً هدايتون
Directions
to
Collector
by
Government
اپيل
Appeal

) (vزمين ۾ دلچزپً رکندڙ سذص جً ٻً زمين جً
ملوى ۾ ڪو اضافو ،ان زلزلً ۾ جمع ڪيو ويندو
جنون تخت زمين آذري ڀيرو خاشل ڪئً وئً آهً.
 .38ماعضو ڪيش جً شورت ۾ ادا ڪيو ويندو يا
تيار ڪيل زائيٽ جً شورت ۾ يا ٻنوً شورتن ۾
جوڙي طريقً بيان ڪيو ويو هجً.
 )1( .39جڏهن ڪليڪٽر دفعى  36تخت انعام ڏنو
آهً ،اهو جيڪڏهن ڌرين انعام قبوليو آهً ،انعام جو
اعالن ڪرڻ واري تارير جً پندرنون ڏينون اندر،
زمين جو قبضو خاشل ڪري زگوً ٿو ،جڏهن تى
اٿارٽً ۾ سامل زمين مواذذي کان آجً هوندي.
( )2هنگامً شورت ۾ ڪليڪٽر جيئن اٿارٽً هدايت
ڪئً هجً ،دفعى  35تخت سايع ٿيل نوٽيس کانپو ِء
هنگامً طور تً زمين جو قبضو خاشل ڪري
زگوً ٿو ۽ ان کانپو ِء اها اٿارٽً ۾ سامل هوندي،
جيڪا زمورن مواذذن کان آجً هوندي.
بسرطيڪ ڪليڪٽر چوويوى ڪالڪن جو عرشو
پورو ٿيڻ کان اڳ زمين جو قبضو نى وٺندو يا اهڙو
عرشو جيڪو ڪليڪٽر زمين جو قبضو رکندڙ کً
لکت ۾ نوٽيس ملڻ کانپو ِء ضروري زمجوً.
 .41ڪليڪٽر ڪنون زمين جً خاشل ڪرڻ جً
مقشد ال ِء يا ڪو معاوضو طئً ڪرڻ ال ِء ڪنون
سذص کً طلب ڪري زگوً ٿو ،لکت ۾ خڪم
ذريعً ،ان جً قبضً ۾ خڪم ۾ ڄاڻايل ڪنون زمين
بابت ڪا معلومات طلب ڪري زگوً ٿو ،يا ڪنون
زمين ۾ داذل ٿً زگوً ٿو يا ڪنون سذص کً
داذل ٿيڻ ال ِء بااذتيار بڻائً زگوً ٿو ۽ اهڙو قدم کڻً
زگوً ٿو ،جيڪو ضروري هجً.
 .41اهو ضروري هوندو تى اٿارٽً يا ان جً
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چيئرمين يا ميمبر يا ڪليڪٽر يا اٿارٽً جً ڪنون
ٻئً بااذتيار بڻايل سذص پاران ان زلزلً ۾:
) (aداذل ٿيڻ ۽ زروي ۽ ڪنون زمين جً ليول
ڪرڻ؛
) (bکولٽڻ يا زب آئل ۾ بور ڪرڻ؛
) (cاها پڪ ڪرڻ ال ِء تى زمين هن ايڪٽ جً
مقشدن ال ِء موزون آهً ،زمورا ٻيا ضروري قدم
کڻڻ؛
) (dخاشل ڪرڻ ال ِء آڇيل زمين جون خدون طئً
ڪرڻ ۽ ڪم جً طئً ڪيل رٿ ،جيڪڏهن ڪا
هجً ،جيڪو ان زلزلً ۾ ڪيو ويندو.
) (eاهڙي زطخن ،خدن ۽ الئينن جً نسان رکڻ ۽
کڏا کوٽڻ ذريعً نساندهً ڪرڻ؛
) (fجتً اهو زروي جً مقشدن ال ِء ضروري هجً،
زنوت ۾ آڻڻ يا الئينن جا نسان ٺاهڻ ،ڪنون بيٺل
فشل ،گاهى ۽ جونگ يا ان جً ڪنون خشً کً
ڪٽڻ يا شفائً ڪرڻ:
بسرطيڪ ڪو سذص ڪنون عمارت ۾ داذل نى
ٿيندو يا رهائش پذير گور زان الڳاپيل اڱڻ يا باغيچً
۾ داذل نى ٿيندو ،جيزتائين قبضو رکندڙ ان جً داذال
جً اجازت نى ڏئً ،زوا ِء اهڙي قبضو رکندڙ کً ايئ
ڪرڻ ال ِء گوٽ ۾ گوٽ چوويوى ڪالڪن جو نوٽيس
ڏيڻ جً.
 .42جتً دفعى  34۽  41تخت کنيل ڪنون قدم زبب
ڪنون زمين کً ڪو نقشان پوتو آهً ،زمين جو
مالڪ يا ان ۾ دلچزپً رکندڙ کً اهڙو معاوضو ادا
ڪيو ويندو ،جيئن طئً ڪيل هوندو.
) (aان زلزلً ۾ اٿارٽً يا ان جً طرفان ڪليڪٽر
۽ مالڪ يا زمين ۾ دلچزپً رکندڙ سذص وچ ۾
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ڪا ازٽيمپ ڊيوٽً يا
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اٿارٽً جا فنڊس
Funds of the
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معاهدي ذريعً؛
) (bجيڪڏهن سق ) (aجً روسنً ۾ ڪو ڪليڪٽر
کان زمجووتو نٿو ٿئً ،پر اهو ڪنون بى شورت ۾
اشل نقشان کان گوٽ نى هجً ،جيڪو زمين جً
ڌڻً َء جً مفاد ۾ هجً.
 .43خڪومت ڪليڪٽر کً هن باب موجب اذتيار
ازتعمال ڪرڻ ۽ ڪم ڪرڻ ال ِء هدايتون ڏئً زگوً
ٿً ۽ ڪليڪٽر اهڙي هدايت تً عمل ڪندو.

 )1( .44اٿارٽً يا ڪو سذص جيڪو ڪليڪٽر جً
انعام زان متاثر ٿيو هجً ،اهڙي انعام جً هڪ
موينً اندر يا جيڪڏهن متاثر ڌر کً انعام بابت ڪا
آگاهً نى هجً ،انعام جً اعالن ٿيڻ جً ڇوى هفتن
دوران ڪمسنر زان رابطو ڪري زگوً ٿو.
( )2ڪمسنر ڌرين کً ٻڌڻ جو موقعو ڏيڻ کانپو ِء
اهڙو خڪم جاري ڪري زگوً ٿو ،جيئن اهو
منازب زمجوً.
( )3ذيلً دفعى ( )2تخت ڪمسنر جو خڪم ختمً
هوندو ۽ ان تً ڪنون بى عدالت ۾ زوال نى اٿاري
زگوبو.
 .45ڪليڪٽر يا ڪمسنر پاڻمرادو يا ان زلزلً ۾
انعام ۾ دلچزپً رکندڙ ڪنون ڌر جً درذوازت تً،
ڪنون بى وقت تً زندس طرفان يا ان کان اڳ واري
طرفان ڪيل خڪم تً نظرثانً ڪري زگوً ٿو ،فنڊس جو ازتعمال
Utilization
جيڪڏهن اهو ڪنون قانون جً متضاد آهً يا ان ۾ of
funds
ڪلريڪل يا ڇپائً جو ڪو نقص يا غلطً آهً.
 .46جيڪڏهن ڪو سذص فراڊ ذريعً يا غلط بيانً
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ذريعً ،ڪو معاوضو خاشل ڪري ٿو يا معاوضً
کان وڌيڪ رقم خاشل ڪري ٿو ،جيڪا هن کً نى
ملڻً هئً ،تى ڪليڪٽر اهڙي سذص کً اها رقم
موٽائً ڏيڻ ال ِء گورائً زگوً ٿو ۽ غلطً جً
شورت ۾ ،اها زاڳً رقم لينڊ روينيو جً رهتن جً
مد ۾ واپزً الئق هوندي.
 .47جيڪڏهن اٿارٽً زمين جو قبضو وٺڻ کان اڳ
ڪنون بى وقت زمين نى وٺڻ جو فيشلو ڪري،
اهڙي آگاهً ڪليڪٽر کً ڏنً ويندي يا جيئن معاملو
هجً ڪمسنر کً ،جنون بعد اهڙي زمين زان
الڳاپيل طلبً يا اپيل تً ڪارروائً ذتم ڪئً ويندي.
 .48هن باب هيٺ اذتيار ازتعمال ڪندڙ ڪليڪٽر ۽
ڪمسنر کً ڪوڊ آف زول پروزيجر 1918 ،تخت
زول ڪورٽ جا اذتيار خاشل هوندا ،هيٺين ڪمن قومً قرض جً
ادائگً ال ِء فنڊ
ال ِء:
) (aزمن جاري ڪرڻ ۽ ڪنون سذص کً خاضري Sinking Fund
ال ِء زور ڀرڻ ،۽ کانئس خلف تً پڇا ڳاڇا ڪرڻ؛
) (bڪنون دزتاويز جً ڳولوا ۽ پيش ڪرڻ ال ِء
طلبً؛
) (cڪنون عدالت يا آفيس مان ڪو رڪارڊ طلب
ڪرڻ؛
) (dساهدي جً پڇاڻً ،ملڪيت جً جاچ پڙتال يا
ڪنون قانونً جاچ ال ِء ڪميسن جاري ڪرڻ؛
) (eزنڀاليندڙ ۽ لٽيم يا ٻيو دوزت مقرر ڪرڻ؛
) (fڪارروائً ۾ فوت ٿً ويل ڌرين جا نمائندا سامل
ڪرڻ يا متبادل بڻائڻ؛
) (gرهيل ڪارروائين ۾ ڌرين کً سامل ڪرڻ يا
ذارج ڪرڻ؛
) (hپيسً ۾ ذامً زبب ذارج ڪرڻ ۽ ذامً زبب
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ذارج ڪيل ڪيس بخال ڪرڻ؛
) (iڪيس گڏائڻ ۽ ڌار ڪرڻ؛ ۽
بجيٽ
) (jاپيل جً ٻڌڻً.
 )1( .49هن ايڪٽ تخت ڏنل انعام تً ڪا بى Budget
ازٽيمپ ڊيوٽً واجب االدا نى هوندي.
( )2انعام جً نقل خاشل ڪرڻ تً ڪا بى ڪورٽ
فً واجب االدا نى هوندي.
 )1( .51جيڪڏهن هن باب تخت خاشل ڪيل ڪا
زمين گوربل نى آهً ،جنون مقشد ال ِء اها خاشل
ڪئً وئً هئً يا ڪنون ازڪيم جً ال ِء اها خاشل
ڪئً وئً هئً ،زمورا يا ڪو سذص جنون کان
زمين خاشل ڪئً وئً هئً ،اهو اٿارٽً ڏانون زمين
جً واپزً ال ِء درذوازت ڪري زگوً ٿو.
( )2اٿارٽً ،ڪنون معاوضً بعد ،جيڪو طئً ڪيو
ويو هجً ،درذوازت گذار کً زمين واپس ڪندي.
باب V-
ماليات
 )1( .51هڪ ڌار فنڊ هوندو ،جنون کً الڙڪاڻو
ڊولپمينٽ اٿارٽً فنڊ زڏيو ويندو ،جيڪو اٿارٽً ۾
جمع ٿيندو.
( )2فنڊ مستمل هوندو:
) (aخڪومت طرفان ڪيل گرانٽس؛
) (bلوڪل ڪائونزل طرفان ڪيل گرانٽس؛
) (cاٿارٽً طرفان گڏ ڪيل ۽ خاشل ڪيل قرض؛
) (dمنقولى يا غير منقولى ملڪيتن جا زيل پروزيڊس؛
) (eوفاقً خڪومت يا ڪنون عالمً ايجنزً کان
مليل زموريون رقمون؛
) (fهن ايڪٽ تخت خاشل ڪيل زموريون فيس،
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جً

اڪائونٽس
مينٽيننس
Maintenance of
Accounts

خاشالت ۽ چارجز؛
) (gجنون ال ِء رقم خاشل ڪئً وئً هجً يا ڪنون
ايجنزً جون ذدمتون؛
) (hپنونجً مالياتً ازڪيمن جا پروزيڊس ،۽
) (iاٿارٽً طرفان ٻيون زموريون خاشل ڪرڻ الئق
رقمون.
( )3ان زلزلً ۾ يا ذيلً دفعى ( )2جً سق ) (gتخت
خاشل ڪيل رقمن ال ِء هر ايجنزً جو هڪ ڌار
اڪائونٽ هوندو.
( )4فنڊ ۾ جمع ڪيل رقمون ازٽيٽ بئنڪ ۾ جمع
ڪيون وينديون يا ان جً ايجنزً يا خڪومت جً
منظوري زان ،ڪنون سيڊولڊ بئنڪ ۾ جمع ڪيون
وينديون.
( )5اٿارٽً پنونجا فنڊس ڪنون وفاقً خڪومت يا
شوبائً خڪومت جً زڪيورٽً ۾ يا خڪومت
طرفان منظور ڪيل ڪنون ٻً زڪيورٽً ۾ زيڙائً
زگوً ٿً.
( )6اٿارٽً ،خڪومت جً منظوري زان ڪنون
ازڪيم ،ڪم يا پروجيڪٽ يا اهڙي ٻئً مقشد ال ِء
بانڊس يا ڊبينچرز جاري ڪري فنڊس گڏ ڪري
زگوً ٿً.
( )7اٿارٽً خڪومت يا ڪنون بئنڪ کان اهڙن
قاعدن ۽ ضابطن موجب قرض خاشل ڪري زگوً
ٿً ،جيئن خڪومت طرفان طئً ڪيو ويو هجً.
 )1( .52اٿارٽً هيٺين ڪمن ال ِء فنڊس ازتعمال
ڪري زگوً ٿً:
) (aايڪٽ تخت پنونجً ڪمن زان الڳاپيل ذرچن
کً پورو ڪرڻ ال ِء ،جنون ۾ سامل آهن چيئرمين،
ميمبرن ،عملدارن بسمول ڊائريڪٽر جنرل ۽ مئنيجنگ
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زرڪاري ايجنزً
کً پاڻً جً فراهمً
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ميونزپل خدن کان
ٻاهر پاڻً جً فراهمً
Supply of water
outside
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جڳوى جو تعين ڪرڻ
۽ مرمت وغيره
Placement and
maintenance
etc

ڊائريڪٽرس ،مالزمن ،ماهرن ،ڪنزلٽنٽس ۽ ٻين
اٿارٽً ۽ ايجنزيز جً مالزمن جون ادائگيون ۽
پگوارون؛
) (bهن ايڪٽ تخت ڪنون ازڪيم يا زونپيل ڪم
تً ٿيندڙ ذرچ؛
) (cهن ايڪٽ تخت خاشل ڪيل ڪنون زمين ال ِء
معاوضً جً ادائگً؛
) (dقرضن ۽ ان تً وياج جً ٻيور ادائگً؛
) (eهن ايڪٽ جً مقشد خاشل ڪرڻ ال ِء گوربل
ٻيا ذرچ.
( )2دفعى  51جً ذيلً دفعى ( )2جً سق ) (gتخت
خاشل ڪيل رقمون ايجنزً جً مقشد ال ِء ازتعمال
ڪيون وينديون ،جنون جً مقشد ال ِء اهً رقمون
خاشل ڪيون ويون آهن.
 )1( .53اٿارٽً ،۽ جيڪڏهن خڪومت طرفان
هدايت ڪئً وڃً ،اٿارٽً طرفان خاشل ڪيل
ڪنون قرض جً ادائگً ال ِء قومً قرض جً ادائگً
وارو فنڊ قائم ڪري زگوً ٿً ۽ ان فنڊ ۾ پنونجً
زگوى موجب اهڙيون رقمون جمع ڪندي ،جيڪً گڏ
ٿيل وياج زميت قرض جً ادائگً ال ِء ڪافً
هونديون.
( )2قومً قرض جً ادائگً وارو فنڊ قرض جً
ادائگً بعد ،جنون ال ِء اهو قائم ڪيو ويو آهً ،هن
ايڪٽ جا ڪً بى مقشد خاشل ڪرڻ ال ِء ازتعمال
ڪيو ويندو.
( )3هر زال قومً قرض جً ادائگً واري فنڊ جً
اڪائونٽنٽ جنرل طرفان جاچ پڙتال ڪئً ويندي ،۽
جيڪڏهن اهو تشديق ڪري ٿو تى فنڊ جا اثاثا ان خد
کان گوٽ آهن ،جيڪا انون ال ِء عام طور تً رکً
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واٽر زپال ِء ۽ ڊرينيح
زان الڳاپيل ڏوهى
Offence relating
to water supply
and drainage

وئً آهً ،تى اٿارٽً تشديق ٿيل کوٽ برابر رقم فنڊ ۾
ادا ڪندي.
( )4جيڪڏهن ذيلً دفعى ( )3تخت ڪنون
زرٽيفڪيٽ جً خوالً زان اٿارٽً ۽ اڪائونٽنٽ
جنرل ۾ ڪو تڪرار پيدا ٿئً ٿو تى ،اٿارٽً ان ذيلً
دفعى جو خوالو وٺندي ،معاملو فيشلً ال ِء خڪومت
ڏانون اماڻً زگوً ٿً.
 )1( .54اٿارٽً هر مالً زال ال ِء ڪٿيل خاشالت ۽
ذرچ جو ازٽيٽمينٽ تيار ڪندي ۽ اهڙو ازٽيٽمينٽ
اهڙي مالً زال جً سروعات کان ڇوى موينا اڳ
منظوري ال ِء خڪومت ڏانون اماڻيندي.
( )2ڪٿيل خاشالت ۽ ذرچ هر ايجنزً جً زلزلً
۾ ازٽيٽمينٽ ۾ ذيلً دفعى ( )1تخت ڌار زري زان
ڏيکاريو ويندو.
( )3خڪومت ذيلً دفعى ( )1۾ ڄاڻايل بجيٽ جاري
ڪري زگوً ٿً ،يا اهڙيون تبديليون ڪري زگوً
ٿً ،جيئن اها منازب زمجوً.
( )4جيڪڏهن زرڪار طرفان منظور ڪيل بجيٽ
مالً زال سروع ٿيڻ وقت نٿً پوچً ،اهو ڄاتو ويندو
تى اها بجيٽ زرڪار منظور ڪئً آهً.
( )5اٿارٽً ،خڪومت کان اڳواٽ منظوري کانزوا ِء،
جاري ڪيل بجيٽ کان وڌيڪ ذرچ نٿً ڪري
زگوً.
 )1( .55اٿارٽً ۽ ايجنزً جا اڪائونٽس اهڙي ريت
۽ اهڙي طريقً رکيا ويندا جيئن بيان ڪيو ويو هجً.
( )2ذيلً دفعى ( )1تخت رکيل اڪائونٽس ٻن کان
گوٽ نى چارٽرڊ اڪائونٽنٽس طرفان آڊٽ ڪيا ويندا.
( )3ذيلً دفعى ( )2تخت آڊيٽرس طرفان آڊٽ ڪيل
اڪائونٽس جو ازٽيٽمينٽ ،هر مالً زان جً ذتم ٿيڻ
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عمارت ٻيور تعمير
ڪرڻ يا ازتعما
ڪرڻ وغيره ،جيڪا
ايڪٽ زان ٽڪرا َء ۾
نى هجً
Erection
construction or
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etc,
incontravent of

کانپو ِء ،جيترو جلد ممڪن ٿً زگوً ،خڪومت the Act
ڏانون اماڻيو ويندو.
( )4خڪومت اڪائونٽنٽ جنرل کً ذيلً دفعى ()3
تخت جمع ڪرايل اڪائونٽس جً ٻيور جاچ ۽ ٻً
آڊٽ ڪرائڻ جو اذتيار ڏئً زگوً ٿً ،اهڙين
سرطن ۽ ضابطن موجب ،جيئن خڪومت طئً
ڪري.
باب VI-
پاڻً جً فراهمً
 )1( .56اٿارٽً زرڪاري ايجنزً کً پاڻً جو
ايترو مقدار اهڙي ريٽ ۽ اهڙين سرطن ۽ ضابطن
موجب فراه ڪري زگوً ٿً جيئن اٿارٽً ۽
زرڪاري ايجنزً وچ ۾ طئً ٿيو هجً يا ٻنوً وچ ۾
معاهدو نى ٿيڻ جً شورت ۾ جيئن خڪموت اٿارٽً
وٽ موجود پاڻً جً وزيلن جً گنجائش موجب طئً
ڪري.
( )2جيزتائين ڪجوى هن ايڪٽ جً متضاد نى
هجً ،جيڪڏهن ڪا ايجنزً اٿارٽً طرفان رهتن ملڪيت جً مذتلف
جً ادائگً ال ِء نوٽيس ملڻ جً هڪ موينً دوران ازتعمال ال ِء تبديلً
رهتن جً ادائگً ۾ ناڪام ٿئً ٿً ،اهڙي رقم Conversion of
property
زرڪاري ايجنزً کان ڄاڻايل طريقً موجب to
different use
وشولً الئق هوندي.
 .57اٿارٽً پاڻً جً موجودگً جً خزاب زان،
ميونزپل جً خدن کان ٻاهر رهندڙ شارفين کً پاڻً
ميمبر
چيئرمين،
فراهم ڪندي.
زرڪاري
وغيره
مالزم هوندا
Chairman,
 )1( .58اٿارٽً يا ان طرفان بااذتيار بڻايل ڪنون members, etc,
38

سذص کً خق خاشل هوندو تى اهو ڪنون غير
منقولى ملڪيت جً مٿان ،هيٺان ،ان منجوان يا
چوڌاري مينس ،زيورس يا پائيپس جً جوڙن ۽
الئينن کً مينٽين رکً ۽ اهڙي ملڪيت ۾ مينس
زيورس يا پائيپن جً جوڙن ،اوزارن يا الئين جً
جاچ پڙتال ،مرمت ،تبديلً يا هٽائڻ جً مقشد ال ِء
داذل ٿً زگوً:
بسرطيڪ اٿارٽً هن ايڪٽ طريقً کانزوا ِء مٿً
ڄاڻايل خق کانزوا ِء ٻيو خق خاشل نى ڪري
زگوندي.
( )2ذيلً دفعى ( )1تخت مليل خق وفاقً خڪومت يا
ڪنون شوبائً خڪومت يا ڪنون ريلوي
ايڊمنزٽريسن جً مقامً اٿارٽً جً ضابطً ۽ انتظام
هيٺ ملڪيت جً زلزلً ۾ اهڙي خڪومت يا
لوڪل اٿارٽً يا ريلوي ايڊمنزٽريسن جً اڳواٽ
اجازت کانزوا ِء ازتعمال الئق نى هوندو ،بسرطيڪ
اهڙي اجازت ضروري نى هوندي جيڪڏهن ڪنون
زينيٽيسن جً ڪم جً زلزلً ۾ تڪڙن بنيادن تً
ڪا مرمت ،تبديلً ،هٽائڻ يا زڌارو گوربل آهً،
جيئن پاڻً جً فراهمً بنا رنڊڪ جً جاري رکً
زگوً يا انزانً زندگً يا ملڪيت کً نقشان
کانزوا ِء جاري رکً زگوجً.
( )3اٿارٽً يا ان طرفان بااذتيار بڻايل ڪو سذص،
جڏهن هن دفعى تخت خق ازتعمال ڪري رهيو هجً،
ڪنون ننڍي نقشان يا بً قاعدگً َء جو زبب بڻجً
جيئن ممڪن هجً ۽ جيڪڏهن ڪو نقشان يا بً
قاعدگً واقعً بى ٿئً ،ان زلزلً ۾ اهڙي نقشان يا
بً قاعدگً جً شورت ۾ اٿارٽً يا ان طرفان مقرر
ڪيل سذص طرفان طئً ڪيل جوڳو معاوضو ادا
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ڪيو ويندو.
 .59جتً ڪو سذص:
) (aڄاڻً واڻً ڪنون الئين يا ڪمن جً زيٽنگ
ذراب ڪري ٿو ،يا ڪو ٿنڀو ،پوزٽ يا ان جو ڇيڙو
جيڪو زمين ۾ لڳل آهً  ،ان کً اهڙي الئين يا ڪم
جً زيٽنگ ذراب ڪرڻ ال ِء ڇڪً ڪڍي ٿو يا
هٽائً ڇڏي ٿو ،يا ان مقشد ال ِء ڪيل ڪنون ڪم کً
ذراب ڪري ٿو يا تباهى ڪري ڇڏي ٿو؛ يا
) (bڄاڻً واڻً يا اڻڄاڻائً َء ۾ ڪو تالو ،ڊاڪ والو،
پائيپ يا اٿارٽً زان الڳاپيل ٻين ڪمن کً ٽوڙي
وجوً ٿو ،ذراب ڪري ٿو يا کولً ڇڏي ٿو؛
) (cڄاڻً واڻً وهڪري کً روڪً ٿو ،وهائً ڇڏي
ٿو ،ضايع ڪري ڇڏي ٿو ،منتقل ڪري ٿو يا اٿارٽً
زان الڳاپيل پاڻً جً ڪمن مان پاڻً کڻً ٿو يا پاڻً
جً ڪنون وزيلً مان جيڪو اهڙن ڪمن کً پاڻً
فراهم ڪري ٿو؛ يا
) (dاٿارٽً طرفان زنڀاليل ڪنون بجلً فراهمً جً
الئينن کً غير قانونً طور ٽوڙي ڇڏي ٿو يا نقشان
پوچائً ٿو؛
) (eاٿارٽً جً ڪنون عملدار يا مالزم کً هن
ايڪٽ تخت پنونجو ذميواريون نڀائڻ کان روڪً ٿو
يا ان طرفان ضروري ڪم ال ِء ڪنون پاڻً جً
ڪمن زان الڳاپيل جاچ ،ڇنڊ پاڻ يا پڇا ڳاڇا واري
درذوازت کً ڄاڻً واڻً رد ڪري ڇڏي ٿو؛ يا
) (fڪو ماڻوو پاڻً واري ڪم ۾ يا ان تً وهنجً ٿو،
ڪا سئً اڇالئً ٿو ،يا انوً َء جو ڪارڻ ٿئً ٿو تى
ان ۾ ڪو ڍور ڍڳو موجود آهً ،يا ان ۾ ڪً ڪنيون
سيون اڇالئً ٿو ،يا ٻيون اهڙيون ڳالويون ڪري ٿو،
جيڪً ڏوهى برابر آهن ،بوائلر يا مسينون هٽائً ٿو،
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يا ڪو ٻيو اهڙو ڪم ڪري ٿو ،جنون ڪري پاڻً
رڪجً ٿو يا ان جً رڪجڻ جو انديسو آهً ،تى پو ِء
ان کً قيد جً ززا ڏنً ويندي اهڙي مدي ال ِء جيڪو
ڇوى موينن کان وڌي زگوً ٿو يا ڏنڊ جيڪو پنجاهى
هزار رپين کان وڌي زگوً ٿو يا ٻئً گڏ.
باب VII-
متفرقات
 )1( .61جيڪڏهن ازتعمال ڪيل ڪا عمارت،
تعمير يا ڪم يا زمين جيڪا تعمير ڪئً وئً آهً،
ٺاهً وئً آهً يا هن ايڪٽ جً گنجائسن جً ذالف
آهً ،يا ڪنون قاعدي ضابطً جً ذالف آهً ،يا ان
زلزلً ۾ ڪيل خڪم جً ذالف آهً ،ڊپٽً ڪمسنر
يا ان طرفان مجاز بڻايل ڪو سذص يا ان زلزلً ۾
اٿارٽً ،لکت ۾ خڪم ذريعً قبضو رکندڙ مالڪ،
ازتعمال ڪندڙ ان سذص کً جنون جً ضابطً
هيٺ اهڙي عمارت ،تعمير ،ڪم يا زمين آهً ،ان کً
طلب ڪري زگون ٿا ،ان کً هٽائڻ ،ڊاهڻ يا عمارت
تعمير يا ڪم کً تبديل ڪرڻ يا ان تعمير کً اهڙي َء
ريت ازتعمال ڪرڻ ،جيئن هن ايڪٽ جً گنجائسن
۾ ڄاڻايو ويو آهً.
( )2جيڪڏهن ذيلً دفعى ( )1تخت ڪنون خڪم تً
ڪنون عمارت ،تعمير ،ڪم يا زمين جً خوالً زان
عمل نى ٿو ڪيو وڃً ،اهڙي وقت دوران جيڪو ان
زلزلً ۾ بيان ڪيو ويو هجً ،ڊپٽً ڪمسنر يا ان
طرفان ڪو بااذتيار بڻايل سذص يا اٿارٽً ان
زلزلً ۾ ،خڪم ذريعً متاثر ٿيندڙ ماڻون کً ٻڌڻ جو
موقعو ڏيڻ بعد عمارت ،تعمير يا ڪم کً هٽائً،
ڊاهً يا تبديل ڪري زگوً ٿو يا زمين جً ازتعمال
کً روڪً زگوً ٿو ۽ ايئن ڪرڻ ۾ ،اهڙي فورس
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اٿارٽً ذتم ڪرڻ
Dissolution of
the Authority

منزوذً
Repeal

ازتعمال ڪري زگوً ٿو جيڪا ضروري هجً ۽ ان
زلزلً ۾ قيمت بى بازياب ڪرائً زگوً ٿو ،اهڙي
سذص کان جيڪو اهڙي اڏاوت ،تعمير يا ان جً
ازتعمال جو ذميوار هجً ،عمارت جً تعمير ،ڪم
يا مٿً ڄاڻايل گنجائسن زان تڪرار ۾ زمين جو
ذميوار هجً.
 .61ملڪيت جً ازتعمال جً مقشد جً ڪنون
تبديلً جيڪو ازڪيم ۾ بيان ڪيو ويو هجً ،سذص
يا ايجنزً طرفان ،بنا اٿارٽً کان لکت ۾ اڳواٽ
منظوري ٿً ،ززا جوڳً هوندي ،جنون جو ڏنڊ هڪ
زئو رپيا روزانو تائين وڌي زگوً ٿو تبديلً واري
تارير کان جيزتائين اهو نقص جاري رهً يا قيد زان
گڏ جيڪا هڪ زال تائين وڌي زگوً ٿً ،يا ٻئً گڏ.
 .62چيئرمين ،ميمبرن ،عملدارن زميت ڊائريڪٽر
جنرل ۽ مئنيجنگ ڊائريڪٽر ۽ اٿارٽً ۽ ايجنزً جا ٻيا
زمورا مالزم پاڪزتان پينل ڪوڊ جً دفعى 21
موجب زرڪاري مالزم زمجويا ويندا.

 .63اٿارٽً هر مالً زان جً پڄاڻً تً زاليانً
زرگرمين بابت رپورٽ تيار ڪري خڪومت کً
اهڙي طريقً ۽ اهڙي تاري تً جمع ڪندي جيئن
بيان ڪيو ويو هجً.
 .64هن ايڪٽ جً الڳو ٿيڻ تً:
) (iلوڪل ڪائونزل ،لوڪل اٿارٽً يا باڊي،
زرڪاري ايجنزً يا ٻً ڪنون تنظيم يا اداري جا
ازڪيم جً جوڙجڪ ،منظري يا عملدرآمد جً
زلزلً ۾ زمورا اذتيار ۽ ڪم يا مويا ڪرڻ ،هالئڻ
۽ زار زنڀال جون ذدمتون جوڙوڪ پاڻً جً
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فراهمً ،زيوري ۽ ڊرينيح يا اهڙيون ٻيون ذدمتون
ضابطً هيٺ ايراضً يا ان جً خشً جون ،اٿارٽً
طرفان ازتعمال ڪيون ۽ ادا ڪيون وينديون.
) (iiلوڪل اٿارٽً يا زرڪاري ايجنزً جً باڊي،
تنظيم يا ڪنون ازين زان ڳڍيل يا الڳاپيل اداري جً
ملڪيت ،اثاثا ۽ ذميداريون يا مٿً ڄاڻايون ذدمتون،
اٿارٽً ڏانون منتقل ٿً ويندا ۽ اٿارٽً جً ملڪيت،
اثاثا ۽ ذميداريون زمجويا ويندا.
) (iiiلوڪل ڪائونزل يا زرڪاري ايجنزً جً
باڊي ،تنظيم يا ازڪيم زان الڳاپيل اداري جا مالزم،
ڪم ۽ ذدمت مٿً ڄاڻايل طريقً موجب اٿارٽً ڏانون
منتقل ٿً ويندا ۽ زاڳين سرطن ۽ ضابطن موجب
جيئن انون کً اهڙي لوڪل اٿارٽً ۾ مليل هيون.
 .65اٿارٽً يا ايجنزً ڏانون کان واجب االدا رقم يا
اٿارٽً يا ايجنزً طرفان هن ايڪٽ تخت غلطً زان
ادا ڪيل رقم ،لينڊ روينيو جً رهتن طور وشول
ڪرڻ الئق هوندي.
 )1( .66ڪنون بى عدالت کً هن ايڪٽ تخت ڪيل
ڪنون عمل يا ڪجوى ڪرڻ جً ارادي جً زلزلً
۾ ڪا ڪارروائً ڪرڻ يا ڪو خڪم جاري ڪرڻ
جو اذتيار خاشل نى هوندو.
( )2هن ايڪٽ تخت ڪو بى ڪيل ڪم يا ڪيل
ڪارروائً يا جاري ڪيل خڪم هيٺين بنيادن تً
غير موثر نى هوندو:
) (aاٿارٽً يا ڪنون ڪميٽً ۾ ڪنون آزامً يا ان
جً جوڙجڪ ۾ ڪنون نقشد جً شورت ۾؛
) (bجتً جوڳو انشاف ٿً چڪو هجً ڪنون
سذص کً نوٽيس نى ملڻ جً شورت ۾؛ ۽
) (cڪو رد ،نقص يا بً ضابطگً جيڪا ڪنون
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ڪيس جً ترجيخن تً اثرانداز ن ٿيندي هجً.
 .67هن ايڪٽ تخت ڪيل ڪنون ڪم يا ڪجوى
ڪرڻ جً ارادي تً ڪو ڪيس يا مقدمو خڪومت،
اٿارٽً يا ايجنزً يا ٻئً ڪنون سذص ذالف نى
ٿيندو.
 .68هن ايڪٽ جون گنجائسون ،۽ ان زلزلً ۾
قاعدا ۽ ضابطا ڪنون ٻئً قانون يا قاعدن يا ضابطن
تً اثرانداز نى ٿيندا.
 .69خڪومت زرڪاري گزيٽ ۾ نوٽيفڪيسن
ذريعً هن ايڪٽ جً گنجائسن کً اثرائتو بڻائڻ ال ِء
قاعدا جوڙي زگوً ٿً.
 )1( .71هن ايڪٽ جً گنجائسن ۽ قاعدن موجب،
اٿارٽً زرڪاري گزيٽ ۾ نوٽيفڪيسن ذريعً،
خڪومت کان لکت ۾ اڳواٽ منظوري زان ،هن
ايڪٽ جا مقشد خاشل ڪرڻ ال ِء ضابطا جوڙي
زگوً ٿً.
( )2ذاص طور تً ۽ مٿً ڄاڻايل اذتيارن جً عام
خيثيت زان تڪرار کانزوا ِء ،اهڙا ضابطا مويا ڪن
ٿا:
) (iاٿارٽً جً گڏجاڻً؛
) (iiاهڙي گڏجاڻً هالئڻ جو طريقيڪار؛
) (iiiاٿارٽً ۽ ايجنزً جً عملدارن ۽ ازٽاف جً
مالزمت جا سرطون ۽ ضابطا؛ ۽
) (ivهن ايڪٽ جً گنجائسن طرفان گوربل ڪو ٻيو
معامليو ،جيڪو ضابطن ذريعً مويا ڪيو ويندو.
.71خڪومت زرڪاري گزيٽ ۾ نوٽيفڪيسن
ذريعً ،اٿارٽً جً تخليل ڪرڻ جو اعالن ڪري
زگوً ٿً اهڙي تارير کان جيڪا بيان ڪئً ويندي
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۽ اٿارٽً جً اهڙي تخليل تً ،زموريون ملڪيتون،
فنڊس ۽ بيا اثاثا خڪومت ڏانون اچً ويندا يا اهڙي
ڪنون ٻئً اٿارٽً ،باڊي يا ايجنزً ڏانون جيئن
خڪومت بيان ڪري.
.72الڙڪاڻً ڊويزن ۾ الڳو ڪرڻ ال ِء امپروومينٽ
ايڪٽ 1922 ،۽ الڙڪاڻو ڊولپمينٽ اٿارٽً
آرڊيننس 1994 ،کً منزوخ ڪيو وڃً ٿو.
نوٽ -:ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام
ماڻون جً واقفيت ال ِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾
استعمال نٿو ڪري سگوجً.
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