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اط ایکٹ کے توعؾ عے ثذیي ػلعے هیں شبهل 
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 گٌدبئش ًکبلیخیغب کہ یہ ػشوسی ہوگیب ہے کہ ایغی 

اط ؽشذ عے عول هیں الیب خبئے گب  خغےاوس  خبئیں

خظ کے ًتیدے هیں ثذیي ػلعے پش هشتول عالئموں 

کی تشلی، عذھبس اوس خوثظوستی هوکي ہو اوس اى 

 همبطذ کے لئے اتھبسٹی ثٌبئی خبئے گی۔

 اط هٌذسخہ ریل ؽشیمے عے ثٌبیب خبئے گب۔

 اولببة 

 ابتدائی

PRELIMINARY 

ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ایکٹ   ثذیي اط ایکٹ کو( 1) .1

 کہب خبئے گب۔ 1995

اط کی ثذیي ػلعے هیں شبهل عالئموں تک ( 2)

 توعیع کی خبئے گی۔

 ہوگب۔فی الفوس ًبفزیہ ( 3)

  

  

همظذ  خت کوئی هؼووى اوساط ایکٹ هیں،  .2

 -:هتؼبد ًہ ہو

(a) ”خظ   ثذیي ڈیولیپوٌٹ   عے هشاد  “اتھبسٹی

 ؛ثٌبیب گیب ہو کے تحت 3دفعہ صیش کو

(b) ”؛اتھبسٹی کب چیئشهیي عے هشاد “چیئشهیي 

(c) ”؛حکوهت  عٌذھعے هشاد “گوسًوٌٹ 

(d) ”کب  عے هشاد اتھبسٹی “ڈائشیکٹش خٌشل

 ؛ڈائشیکٹش خٌشل

(e)  ”؛اتھبسٹی کب سکيعے هشاد“هیوجش 

(f) ”اط لبًوى کے تحت عے هشاد“پشعکشاثڈ 

ثٌبئے گئے لواعذ اوس ػواثؾ کے هطبثك  

 ؛ہذایبت خبسی کشًب

(g) ”عے هشاد اط ایکٹ کے تحت “سیگولیشي

 ؛ثٌبئے گئے ػواثؾ

(h) ”عے هشاد اط ایکٹ کے تحت ثٌبئے  “ولضس

 ؛گئے لواعذ

 ثبة دوئن
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Definition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتھبسٹی اوس اط کی 
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 اتھبسٹی کی تشکیل اوس کبم

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF 

THE AUTHORITY 

( اط ایکٹ عے هتعلك همبطذ کے حظول 1) .3

کے لئے ایک اتھبسٹی لبئن کی خبئے گی خغے 

 اتھبسٹی کہب خبئے گب۔ڈولپوٌٹ ثذیي 

کو ( اتھبسٹی ایک ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی خظ 2)

هٌمولہ اوس  غیش اختیبس کے عبتھ دوًوں لغن کی 

اوس سکھٌے کے حبطل کشًے هٌمولہ خبئیذاد 

هہش ہوگی،  خو حمیمی واسثی اوس عبم لئے 

هزکوسٍ ًبم کے عبتھ کیظ کش عکے گی اوس اط 

 پش کیظ ہو عکے گب۔

 اتھبسٹی هشتول ہوگی: (1. )4

(a)  یب  ثٌذی وصیش ثشائے تشلی و هٌظوثہ

   وصیش وصیشاعلٰی کی ؽشف عے ًبهضد کیب گیب 

 )چیئشهیي(

(b)       (هیوجش) حیذسٓاثبد ڈویژى کب کوشٌش 

(c)             (هیوجش)ڈائشیکٹش خٌشل 

(d)  عے  3غیش عشکبسی هیوجش خي کی تعذاد

کی خبًت عے همشس صیبدٍ  ًہ ہو اوس حکوهت 

 ؛کئے گئے عشکبسی هیوجش

عبل تک عہذٍ  3یوجشص کے پبط ( غیش عشکبسی ه2)

پہلے اعتعیفٰی دے یب اعے ہٹبیب خب وٍ  ہوگب، خت تک

اعے تت تک ًہیں ہٹبیب خبئے گب خت ئے، ثششؽیکہ 

 دیب خبئے۔تک اعے عٌٌے کب هولعہ ًہ 

(  غیش عشکبسی هیوجش کے عہذے پش اتفبلی خبلی 3)

ٓاعبهی کی طوست هیں خغے همشس کیب خبئے گب 

بد هذت وٍ عہذٍ اط ٓاعبهی کی ثبلی الویع اعکے پبط

 تک سہے گب۔

( ڈاسیکٹش خٌشل حکوهت کی خبًت عے هتعیي 1. )5

 کی ثٌیبد پش همشس کیب خبئے گب۔ششائؾ و ػواثؾ کشدٍ 

 کٹش خٌشل اتھبسٹی کب چیف ایگضیکٹو ہوگب( ڈائشی2)

کے  اوس اتھبسٹی کی خب ًت عے دیئے گئے  اختیبسات

Constitution of 

the Authority 
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 همشسی اوس ڈیوٹیض

Appointment 
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 اتھبسٹی کے کبم 

Functions of the 

Authority 
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 تحت  فشائغ عشاًدبم دے گب۔

( ڈائشیکٹش خٌشل کی کغی عجت غیش هوخوگی یب 3)

عشاًدبم ًہ دیٌے کے  کغی اوس عجت اپٌے فشائغ

طوست هیں حکوهت اى فشائغ کی اًدبم دہی کے 

ل کغی عشکبسی هیوجش کو لئے ثطوس ڈائشیکٹش خٌش

 ًبهضد کشے گی۔

. فشائغ کو ثہتش ؽشیمے عے عشاًدبم دیٌے کے 6

ي کشدٍ ششائؾ کے تحت یعاتھبسٹی چبہے تو هتلئے 

صهیي کو همشس کش ٌٹظ ، اوس دوعشے هالهبہشیي، کٌغلٹ

 عکتی ہے یب اى کی خذهبت لے عکتی ہے۔

 

. حکوهت کی خبًت عے دی گئی عبم اوس خبط 7

 :هطبثك اتھبسٹیکے ہذایبت 

(i)  رهہ  کی عبسے عالئموں کی تشلی، ثہتشی، ٓاسائش

 ہوگی۔ داس

(ii  اعکین کو ثٌبًے، اى پش عول دسٓاهذ اوس الگو کشًے )

 کی پبثٌذ ہوگی۔

(iii)  پبًی کی فشاہوی اوس ًکبط ٓاة، اوس ٹھوط فؼلے

 ، کے اخشاج، خیغے عواهی کبهوں کی ًگشاًی 

 کشًب۔کے لیئے کبم تشلی و ثہتشی  ثحبلی، 

(iv اط ایکٹ کے هتعلك همبطذ کے حظول کے لئے )

حغت ػشوست الذاهبت کشًب اوس اختیبسات کب اعتعوبل 

 کشًب۔

(v)  حکوهت کی خبًت عے دیئے گئے دیگش فشائغ

 کو عشاًدبم دیٌب۔

. اتھبسٹی هتعیي کئے گئے ؽشیمہ کبس اوس لواًیي کے 8

گی خت هیٹٌگ کشے اوس خگہ پش  تحت ؽے شذٍ ولت 

تت تک هیٹٌگ  تک دعتوس یب ؽشیمہ کبس ؽے ًہیں ہوتب

 چیئشهیي کی ہذایت کے هطبثك ہی هٌعمذ ہوگی۔

همبطذ کے حظول کے لئے کے اتھبسٹی اط ایکٹ . 9

کویٹی تشکیل  دے عکتی ہے خیغے کہ فٌبًظ کویٹی، 

 ٹیکٌیکل  اوس ایڈوائضسی کویٹی۔
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. اتھبسٹی عووهی یب خظوطی حکن کے تحت اپٌے 11

 کوئی اختیبسات، فشائغ یب دوعشے اهوس چیئشهیي، 

خٌشل یب کغی عشکبسی هیوجش کو عپشد کش ڈائشیکٹش

 عکتی ہے۔

 ببة سوم

 میںیمبسٹز پزوگزام اور اسک

MASTER PROGRAMMES AND 

SCHEMES 

، ثہتشی اتھبسٹی خلذ اص خلذ اى عالئموں کی تشلی. 11

ظوستی کے هختلف پشوگشاهض کی توعیع اوس خوث

 هبعٹش اعکین عے هٌظوسی  کے لئے ایک  حکوهت 

 تیبس کشے گی۔

دائشٍ اختیبس هیں ٓاًیوالے  اط کے  اتھبسٹی( 1). 12

دٍ ؽشیمہ کبس کے تحت عالئمے کے لئے هتعیي کش

 گی۔ اعکویں  ثٌبئے خظوطی اعکین یب 

کی خبًت عے ثٌبئی گئی عبسی  ( اتھبسٹی2)

اعکیویں  حکوهت کو هٌظوسی کے لئے ثھیدی خبئیں 

گی۔ عالوٍ  اى اعکیووں  کے خي کی ایشاػی الگت کب 

یب خي کے لئے ًہ ہو تخویٌہ  همشس کشدٍ  حذ عے صیبدٍ 

حکوهت عے کغی لشع یب گشاًٹ  کی ػشوست ًہ 

 پڑے۔

. اتھبسٹی  ایک ًوٹی فکیشي  کے رسیعے، اپٌے 13

، تشلیثے تشتیت دائشٍ اختیبس هیں ٓاًیوالے عالئمے هیں 

، غیش هدبص تعویش، اوس کغی کبسوائی کی تدبوصات

، سوک تھبم کے لئے ػشوسی ہذایبت دے عکتی ہے

 اوس حغت ػشوست الذام لے عکتی ہے۔

خبئے ( سائح  لبًوى کے هطبثك  تدبوصات کو ہٹبیب 2)

 گب۔

( کوئی شخض اتھبسٹی کی اخبصت کے عوا 1. )14

گب۔  کغی عوبست کو تعویش یب دوثبسٍ تعویش ًہیں کشے 

ثیشوًی  تجذیلی الئی خب عکے   ًہ ہی اط هیں کوئی

ثشوول تعویش شذٍ یب کغی پشوخیکٹ کے کغی گی، 

عویش  یب دوثبستعویش الئك حظے کے، حظے کی ت
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Funds of 
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اوس لواًیي  کے تحت  اتھبسٹی هتعیي کشدٍ ؽشیمہ کبس

 هٌظوسی دے عکے گی۔

کی گٌدبئشوں ( کی 1( اگش کوئی شخض ریلی دفعہ )2)

تو اتھبسٹی  ے ہوئے پبیب خبئے تخالف وسصی کش

کے ًفبر کے لئے گٌدبئشوں حغت ػشوست اى 

 ػشوسی الذاهبت اٹھب عکتی ہے۔

 ( اتھبسٹی حکوهت کی پیشگی سػبهٌذی عے 1. )15

اعکیووں  کو هکول کشًے کے لئے اط پش ٓاًے 

والی الگت کے لئے هختلف اولبت هیں فٌڈص خوع 

کشے گی خو کہ هختلف ٹیکغض اوس فیظ کی هذ 

 هیں خوع کئے خبئیں گے۔

فیظ، ٹیکظ اوس دوعشے چبسخض هتعیي کشدٍ ( 2)

ؽشیمہ کبس کے تحت  الگو اوس خوع کئے خبئیں 

 گے۔

 ببة چہبرم

 جبئیداد کب حصول

ACQUISITION OF PROPERTY 

. اتھبسٹی هٌمولہ یب  غیش هٌمولہ خبئیذاد کی 16

خشیذ، لیض، تجذیلی یب حظول کے علغلے هیں  

فشیك کے عبتھ هعبہذٍ کشے  دلچغپی سکھٌے والے 

 گی۔

 

 

. خت اتھبسٹی کے خیبل هیں کغی اعکین یب 17

کغی عواهی همظذ کے لئے ػشوسی صهیي کو 

کیب خب عکے  تو اعے  کے تحت حبطل ًہ 16دفعہ 

کے  1976 ٹ حیذسٓاثبد ڈیولپویٌٹ  اتھبسٹی ایک

 تحت حبطل کیب خبئے گب۔

 ببة پنجم

 فنبنس

FINANCES 

ثذیي ڈیولپویٌٹ  اتھبسٹی فٌڈ کے ًبم عے ( 1). 18

ہوگب۔ خو اتھبسٹی کے اعتعوبل کے فٌڈ ایک علیحذٍ 

 

 اکبٔوًٹ کی دیکھ ثھبل

Maintenance of 

Account 

 

 

 

 

حکوهتی ایدٌغی کو 

 پبًی کی فشاہوی

Supply of water 
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 سپوسٹ
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 واخجبت کی وطولی

Recovery of 
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 پبثٌذی
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 ػوبًت
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لواعذ ثٌبًے کب 
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 لئے ہوگب۔

 ہوگب:هشتول ( فٌڈ 2)

(a)  ٔخبًت عے ًغل کیحکوهت اوس لوکل کبو 

 دی گئی گشاًٹظ

(b)  خشیذ و کی هٌمولہ اوس غیش هٌمولہ خبئیذاد

 فشوخت

(c)  اط ایکٹ کے تحت  وطول کئ گئی توبم

 فیظ، سعیذیں اوس دیگش سلوم۔

(d)  اتھبسٹی کی ؽشف عے وطولی الئك دیگش

 عبسی سلوم اوس لیئے گئے عبسے لشػے۔

آهذًی اوس سواًگی کے ہش هبلی عبل کے لئے . 19

۔ کیب خبئے گبتیبس اعٹیٹویٌٹ هشتت کش کے  تخویٌے 

کے ؽے شذٍ ؽشیمے کبس  کے هطبثك  اطاوس 

 حکوهت کو هٌظوسی کے لئے ثھیدب خبئے گب۔

( اتھبسٹی  کے اکبئوًٹظ  هتعیي کشدٍ ؽشیمہ 1). 21

 کبس کے تحت چالئے خبئیں گے۔

( کے تحت چالئے خبًے والے 1( ریلی دفعہ )2)

 اکبئوًٹٌٹ خٌشل کشے گب۔ اکبئوًٹظ کی خبًچ پڑتبل 

 ببة ششم

 پبنی کی فزاہمی

WATER SUPPLY 

. اتھبسٹی هتعیي کشدٍ ششائؾ  کے تحت ؽے شذٍ 21

پبًی کی پیذاواس اوس تمغین کی رهہ  لیوت پش پیٌے الئك

 داس ہوگی۔

 

. اتھبسٹی ہش کلیٌڈس عبل کے اختتبم پش اط عبل  هیں 22

 کی خبًے والی عشگشهیوں کے حوالے عے سپوسٹ

 خبئے گی۔پیش کی ۔ خو کہ حکوهت کو تیبس کشے گی

. اط ایکٹ کے ًبفز العول ہوتے ہی لوکل کبئوًغل 23

اوس  لوکل  اتھبسٹی کے توبم اختیبسات  اوس فشائغ، 

خٌکی هذد عے اعکیووں کی  تشکیل  اوس اى پش عول 

اختیبس هیں دسٓاهذ  کیب خبعکے۔ اوس اتھبسٹی کے دائشٍ 

کبهوں خیغے کہ  ہوًے والے  ٓاًیوالے  عالئمے هیں

Power to make 

rules 

ػواثؾ ثٌبًے کب 

 اختیبس

Power to make 

regulations 

 

 

 

 هٌغوخی

Repeal 
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پبًی کی فشاہوی، ًکبعی ٓاة وغیشٍ کی ًگشاًی و ثحبلی 

کے کبم اتھبسٹی  کی خبًت عے عشاًدبم دیئے خبئیں 

 گے۔

. اط ایکٹ کے توعؾ عے اتھبسٹی پش واخت سلن یب 24

سلن کو لیٌڈ  کی ؽشف عے غلؾ ادا کی گئی اتھبسٹی 

خبئے  بت کے ؽوس پش وطول کیخسیویٌیو کے  ثمبیب

 ۔گی

ًہیں ہوگب کہ وٍ  .  کغی عذالت کے پبط یہ اختیبس 25

اط ایکٹ کے تحت کی گئی یب کی خبًے والی کغی 

چیض کے خالف  کوئی حکن خبسی کشے یب کوئی 

 کبسوائی کشے۔

 

. اط ایکٹ کے تحت کی گئی یب کی خبًے والی 26

کغی چیض کے حوالے عے کوئی همذهہ یب لبًوًی 

سٹی یب کغی شخض کے  خالف کبسوائی حکوهت، اتھب

 ًہیں کی خبئے گی۔

. حکوهت اط ایکٹ عے هتعلك  همبطذ کے حظول 27

 کے لئے لواعذ ثٌب عکتی ہے۔

( اط ایکٹ کے ششؽیہ ثیبى اوس لواعذ کے 1. )28

کے همبطذ کے حظول کے هطبثك، اتھبسٹی اط ایکٹ 

 لئے ػواثؾ ثٌب عکتی ہے۔

هٌذسخہ ثبال اختیبسات ( خبص ؽوس پش کغی اوس 2)

تعظت کے ثغیش اى لواعذ اوس کی عبم حیثیت عے 

 ہوگب: ػواثؾ کباؽالق

i.  هیٹٌگظ اوس اط ؽشذ کی هیٹٌگظ هیں

 کبسوثبس کے هعبهالت

ii.  اوس عولے کی عولذاسوں اتھبسٹی کے

 ششائؾ و ػواثؾ۔هالصهت کے 

 1995ڈیٌٌظ ثذیي ڈیولپویٌٹ  اتھبسٹی ٓاس .29

 کو هٌغوخ کیب خبتب ہے۔

ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے  نوٹ:

 لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
 


