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سندھ ایکٹ نمبز  XXIمجزیہ ۴۱۰۲
SINDH ACT NO.XXI OF 2014
سندھ اسپیشل ڈولپمنٹ بورڈ ایکٹ،
۴۱۰۲
THE SINDH SPECIAL
DEVELOPMENT BOARD
ACT, 2014
]ً ۱۱وهجش[۲۱۱۴ ،
ایکٹ جظ کے رسیعے ایک ثوسڈ لبئن کیب جبئے گب،
جغے عٌذھ اعپیشل ڈولپوٌٹ ثوسڈ کہب جبئے گب؛
جیغب کہ ایک ثوسڈ لبئن کشًب ضشوسی ہوگیب ہے ،جظ
کو عٌذھ اعپیشل ڈولپوٌٹ ثوسڈ کہب جبئے گب ،تبکہ
عہولت هہیب کی جب عکے اوس کن لیوت والی ہبئوعٌگ
اعکویں ثٌبئی جب عکیں۔ کچی آثبدیبں ،جھوًپڑی والے
عالئموں کی ثذبلی ،دیہبت ٓاثبد اعکویں کثیش الوٌضلہ
اوس ثلٌذ عوبستیں عٌذھ طوثے هیں ثٌبئی جب عکیں اوس
اى عے هتعلمہ اوس اط لغن کے هعبهالت کب عبهٌب کیب جب
عکے:
اط کو اط طشح عے عول هیں الیب جب عکے:
1۔ ( )1اط ایکٹ کو عٌذھ اعپیشل ڈولپوٌٹ ثوسڈ ایکٹ،
 ۲۱۱۴کہب جبئیگب۔
( )۲اط کب اطالق پوسے عٌذھ هیں ہوگب۔
()۳یہ فوسی ًبفز العول ہوگب۔
۲۔ اط ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم کے
هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
)” (iایغوعئیشي“اعے هشاد ثلڈسص اوس ڈولپشص کی
ایغوعئیشي؛
)” (iiثوسڈ“ عے هشاد دفعہ  ۳کے تذت ثٌبئی گئی عٌذھ
اعپیشل ڈولپوٌٹ ثوسڈ؛
)” (iiiچیئشپشعي“عے هشاد ثوسڈ کب چیئشهیي؛
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توہیذ )(Preamble

هختظش عٌواى اوس
ششوعبت
Short Title and
commencement
تعشیف
Definitions

)” (ivچیف ایگضیکیوٹو“عے هشاد ایغوعئیشي کب سکي
جغے ایغوعئیشي کب سکي جغے ایغوعئیشي کے
چیئشهیي کی طشف عے ًبهضد کیب گیب ہو؛
)” (vفٌڈ“ عے هشاد اط فٌڈ کے تذت لبئن کیب گیب فٌڈ؛
)” (viدکوهت“عے هشاد عٌذھ دکوهت؛
)“(viiثلٌذ و ثبال عوبست” عے هشاد عوبست کی تعویش
جیغےولتب ً فولتب ً عٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول اتھبسٹی کی طشف
عے طے کیب گیب ہے؛
)” (viiiکچی آثبدی“کو وہی هعٌی دبطل ہوگی جو
جیغے کہ عٌذھ کچی ٓاثبدی ایکٹ 1987( ۱۹۸۷ ،کے
ایکٹ ًوجش )IIهیں دی گئی ہے؛
)” (ixهوجش“عے هشاد ثوسڈ کب سکي؛
)ً” (xوٹیفبئی ًہیں کی گئی عواهی صهیي“ عے هشاد
دکوهت لوکل کبئوًغل خود هختیبس ثبڈی یب سجغٹشڈ
کبسپوسیٹ عوعبئٹی یب لبًوى یب دکوهت کے صیش اًتظبم
لبئن کی گئی ایغی دوعشی کوئی اتھبسٹی کے صیش
اًتظبم یب ضواثظ کے صیش تذت کوئی عوبست ،صهیي ،یب
جگہ یب ادبطہ؛
)” (xiثیبى کیب گیب“عے هشاد اط ایکٹ کے تذت ثٌبئے
گئے لواعذ اوس ضواثظ کے تذت ثیبى کیب گیب؛
)” (xiiلواعذ اوس ضواثظ“ عے هشاد اط ایکٹ کے
تذت تشتیجواس ثٌبئے گئے لواعذ اوس ضواثظ؛
)” (xiiiعیکشیٹشی“عے هشاد ثوسڈ کب عیکشیٹشی؛
)” (xivجھوًپڑی“ جظ هیں شبهل ہے وٍ گھش یب
عوبست جو اًغبًی ٓاثبدی کے الئك ًہ ہو؛
)” (xvیوًٹ“ عے هشاد ایک ٓاصاد سہبئشی یوًٹ جو کن
اص کن ایک سہٌے الئك کوشٍ ،ثبتھ سوم ،ٹوائلٹ اوس
ثبوسچی خبًے کی عہولتوں پش هشتول ہو؛
)” (xviیوٹیلٹی ایجٌغی“ عے هشاد کے الیکٹشک ،عوئی
عذسى گیظ کوپٌی ،کشاچی واٹش ثوسڈ ایٌڈ عیوسیج ثوسڈ،
پبکغتبى ٹیلی کویوًیکشي اتھبسٹی؛
)” (xviiگبئوں“ کو وہی هعٌیٰ دبطل ہوگی جو جیغے
کہ عٌذھ ”دیہبت ٓاثبد“ (ہبئوعٌگ اعکین) ایکٹ ۱۹۸۷
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ثوسڈ کب لیبم
Constitution of
Board

ثوسڈ کی تشکیل
Composition of

هیں دی گئی ہے؛
۳۔ ( )1اط ایکٹ کے همبطذ دبطل کشًے کے لیئے
ایک ثوسڈ لبئن کیب جبئے گب ،جظ کو عٌذھ اعپیشل
ڈولپوٌٹ ثوسڈ کہب جبئے گب۔
()۲ثوسڈ ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگب ،جظ کو اط ایکٹ کی
گٌجبئشوں کے تذت دوًوں لغن کی هتذشک اوس غیش
هتذشک هلکیت دبطل کشًے اوس سکھٌے کے اختیبس
کے عبتھ دمیمی واسثی اوس عبم هھش ہوگی ،جظ پش ثیبى
کیئے گئے ًبم کے عبتھ کیظ ہو عکے گب اوس وٍ کیظ
کش عکے گب۔
( )۳ثوسڈ کے ہیڈ کواسٹشص کشاچی هیں ہوں گے اوس
وٍ اپٌے دفبتش طوثے هیں ایغی یب جگہوں پش لبئن کشے
گب جیغب وٍ ضشوسی عوجھے۔
( )۴ثوسڈ اپٌے کبم کشے گب ،اى اطولوں کے تذت
عہولت هہیب کشے گب اوس کچی ٓاثبدیوں ،جھوًپڑ ی والے
عالئموں ،کثیش الوٌضلہ اوس عٌذھ طوثے هیں ثلٌذ و ثبال
عوبستوں کے لیئے ہبئوعٌگ ،اعکویں ثٌبئے گب ،ایغی
ہذایبت کے تذت سہٌوبئی کی جبئے گی ،جو دکوهت
ولتب ً فولتب ً دے ۔
۴۔ ثوسڈ هشتول ہوگب؛
چیئشپشعي
وصیشاعلی
)(i
ٰ
سکي
) (iiچیف عیکشیٹشی عٌذھ
) (iiiاعٹیٹ ثیٌک آف پبکغتبى کب گوسًش سکي
یب اط کی طشف عے ًبهضد کشدٍ
)(ivعیٌیئش هوجش ،ثوسڈ ٓاف سویٌیو عٌذھ سکي
سکي
)(vلوکل گوسًوٌٹ کب عیکشیٹشی
سکي
) (viعیکشیٹشی هبلیبت
سکي
) (viiعیکشیٹشی لبًوى
سکي
)(viiiعیکشیٹشی اطالعبت
سکي
)(ixهتعلمہ ڈویضًل کوشٌشص
سکي
)(xڈائشیکٹش جٌشل عٌذھ سیٌجشص
سکي
) (xiiاًغپکٹش جٌشل پولیظ ٓاف عٌذھ
) (xiiiهیئش یب ایڈهٌغٹشیٹش کشاچی جیغب سکي
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the Board

هعبهلہ ہو
)(xivڈائشیکٹش جٌشل ،عٌذھ کچی آثبدیض سکي
اتھبسٹی
سکي
) (xvچیف ایگضیکیوٹو
)(xviعیٌیئش ڈائشیکٹش ،هبعٹش پالى سکي
ڈپبسٹوٌٹ ،عٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول اتھبسٹی
) (xviiڈائشیکٹش جٌشل ،هلیش ڈولپوٌٹ سکي
اتھبسٹی
) (xviiiڈائشیکٹش جٌشل ،هلیش ڈولپوٌٹ سکي
اتھبسٹی
)(xixهیٌجٌگ ڈائشیکٹش ،کے الیکٹشک یب سکي
اعکی طشف عے ًبهضد کشدٍ
)(xxهیٌجٌگ ڈائشیکٹش ،عوئی عذسى سکي
گیظ کوپٌی یب اط کی طشف عے ًبهضد
کشدٍ
) (xxiهیٌجٌگ ڈائشیکٹش ،ہبئوعٌگ سکي
ثلڈًگ فٌبًظ کبسپوسیشي یب اط کی طشف
عے ًبهضد کشدٍ
) (xxiiهیجٌگ ڈائشیکٹش ،کشاچی واٹش سکي
ایٌڈ عیوسیج ثوسڈ
) (xxiiiهیٌجٌگ ڈائشیکٹش لیٌڈ اوًٌگ سکي
ایجٌغیض
) (xxivچیئشهیي پبکغتبى اًجٌیئشًگ سکي
کبئوًغل ،ایغوعیئشي ٓاف اًجٌیئشًگ
پبکغتبى اوس پبکغتبى کبئوًغل آف
ٓاسکیٹکیٹ ایٌڈ ٹبئوى پالصًش یب اى کی
طشف عے ًبهضد کشدٍ
) (xxvچیئشهیي ،ایغوعیئشي اًجٌیئشًگ هوجش
کبئوًغل کی طشف عے ًبهضد کشدٍ
( )۲ڈائشیکٹش جشًل عٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول اتھبسٹی ثوسڈ
کب عیکشیٹشی ہوگب۔
( )۳ثوسڈ کغی هخظوص همظذ کے لیئے کغی شخض
کو سکي همشس کش عکتی ہے ،پش اط شخض کو ووٹ کب
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سکي کی ًباہلی
Disqualification
of member

ثوسڈ کے اجالط
Meeting of the
Board

ثوسڈ کے اختیبسات
دك دبطل ًہیں ہوگب۔
( )۴اپٌے عہذے کے همظذ کے لیئے همشس کیئے گئے اوس کبم
Powers
کو ٓافیشل سکي عہذٍ چھوڑًے کے ثعذ سکي ًہیں سہے and
Functions
of
گب۔
(ً )۵بى ٓافیشل سکي همشسی والی تبسیخ عے تیي عبلوں the Board
تک عہذٍ سکھ عکتب ہے ،اوس ایغے عشطے کے دوثبسٍ
همشسی کے لیئے اہل ہوگب ،جیغب ثوسڈ طے کشے۔
(ً )۶بى ٓافیشل سکي اپٌی هذت ختن ہوًے عے پہلے کغی
اعتعیفی دے عکتب ہے ،یب
ثھی ولت پش اپٌے عہذے پش
ٰ
ثوسڈ کی طشف عے کوئی عجت گٌوائے ثغیش ہٹبیب جب
عکتب ہے۔
(ً )۷بى ٓافیشل سکي کے عہذے پش عبسضی ٓاعبهی کے
طوسپش همشس کیب گیب شخض سہتی ہوئی هذت تک کے
لیئے عہذٍ عٌجھبلے گب۔
۵۔ کوئی ثھی شخض سکي ًہیں سے گب یب سکي طوس کبم
جبسی ًہیں سکھ عکے گب جو؛
) (aپبکغتبى کب شہشی ًہیں ہے؛
) (bپبگل ہوگیب ہے یب دهبغی تواصى کھو ثیٹھب ہو؛
) (cہے یب کغی ثھی ولت پش ثذاخاللی هیں هلوث ہوًے
کی عضا عٌبئی گئی ہو؛
) (dہے یب کغی ولت دیوالیہ ہو چکب ہو؛
)(eہے یب کغی ولت پش عشکبسی هالصهت عے ًباہل
لشاس دیب جب چکب ہو یب ثشطشف کیب گیب ہو؛
)(fاط ایکٹ کی گٌجبئشوں عے ٹکشائو هیں کبم کش سہب
ہو؛
)(gدکوهت کی اجبصت واعطہ یب ثبلواعطہ ثوسڈ کے
کغی پشاجیکٹ یب اعکین یب هلکیت هیں هبلی فوائذ لے
چکب ہو۔
۶۔ ( )1ثوسڈ کے اجالط ضواثظ کے تذت کیئے جبئیں
گے ،جت تک ضواثظ ثٌبئے جبئیں۔ اجالط اط طشح
ثالئے جبئیں گے ،جیغے چیئشپشعي کی طشف عے
طلت کیب جبئے۔ یب اط کی غیش هوجودگی هیں هوجود
سکي خود ہی هیں عے ایک سکي کو اجالط کی طذاست
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کے لیئے هٌتخت کشیں گے؛ ثششطیکہ اجالط کن اص کن
ًو هبٍ کے دوساں ایک هشتجہ ثالیب جبئے گب۔
( )۲ثوسڈ کی ًظف سکٌیت ثوسڈ کے اجالط کب کوسم
ثٌبئے گئی۔
( )۳اسکبى کو ثوسڈ کے ولت اوس جگہ کے هتعلك اوس
اى هعبهالت پش جي پش ثوسڈ کے ایغے اجالط هیں
فیظلہ کشًب ہے سیضى ایجل ًوٹظ ثھیجب جبئے گب۔
( )۴ثوسڈ کب فیظلہ اى کے هوجود اسکبى کی اکثشیت کی
ثٌیبد پش کیب جبئے گب اوس ثشاثش ہوًے کی طوست هیں،
اجالط کو طذاست کشًے والے کو کبعٹٌگ ووٹ
دبطل ہوگب۔
( )۵ثوسڈ کے توبم ادکبم ،طے شذٍ هعبهالت اوس
تذشیشی فیظلہ کیب جبئے گب اوس اى پش عیکشیٹشی کے
طشف عے دعتخظ کیئے جبئیں گے۔
۷۔ ثوسڈ کے هٌذسجہ ریل اختیبسات ہوں گے۔
)(iیوٹیلیٹی ایجٌغیض کو یوٹیلٹی کٌکشٌض هثالً وى وًڈو
عبلیوشي فشاہن کشًب اوس عبلوی هعیبس کے هطبثك
اًفشاعٹشکچش فشاہن کشًے کے لیئے ہذایبت جبسی کشًب؛
)(iiایغوعیئشي کی طشف عے عٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول
اتھبسٹی کے رسیعے جوع کشائی گئی پیشکش پش غوس
کشًب؛
)(iiiپٌتبلیظ دى کے اًذس ًظشثبًی کی پیشکش کو لجول
یب سد کشًب؛
)(ivعٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول اتھبسٹی کو توبم فیظ کب پچبط
فیظذ کن لیوت والی ہبئوعٌگ کو عواهی هفبد هیں ختن
کشًب؛
)(vیوًٹظ کی تعویش کے لیئے ٹشعٹ اوس ویلفیئش
ٓاسگٌبئضیشي کی ہوت افضائی ،دوطلہ ثڑھبًب؛
)(viاوپي لشعہ اًذاصی کے رسیعےیوًٹظ هہیب کشًبجو
 ۶۱۱اعکوائش فٹ عے کن ًہیں ہوگب اوس دیئے گئے
یوًٹظ ایغے یوًٹظ کے ایلوکیشي والی تبسیخ عے دط
عبلوں کے عشطے تک هٌتمل ہوًے کے الئك ًہیں ہوں
گے اوس کوئی عیل ڈیڈ یب پبوس ٓاف اٹبسًی یوًٹ کی
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هٌتملی کے لیئے سجغٹشڈ ًہیں کیب جبئے گب؛
) (viiعشکبسی هالصهیي اوس ًجی افشاد کو جو تیظ ہضاس
سوپے هبہواس عے کن تٌخواٍ سہی ہو ،اى کو یوًٹظ
فشاہن کشًب؛
) (viiiتوبم دیئے گئے یوًٹظ کب پیش فیظذ کے ثشاثش
عشکبسی هالصهیي کے لیئے کوٹب همشس کشًب اوس توبم
دیئے گئے یوًٹظ کے تیي فیظذ کے ثشاثش هیڈیب پغشًض
کے لیئے کوٹب همشس کشًب ؛
) (ixکن لیوت والی ہبئوعٌگ اعکویوں کے لیئے عبم
سوایتی لیوتوں کے دط فیظذ کے ثشاثش ٓائوٹش ڈولپوٌٹ
چبسجض لگبًب؛
) (xکچی ٓاثبدیوں هیں عے هٌتمل ہوًے والی عوستیں یب
افشاد کو تشجیخ دیٌب؛
) (xiهوجود کچی ٓاثبدیوں اوس جھوًپڑیوں کو تشلی
دالًب؛
) (xiiعٌذھ ثیٌک یب ہبئوعٌگ ثلڈًگ فٌبًظ کبسپوسیشي
یب کغی دوعشے هبلیبتی اداسے کی طشف عے سعبیتی
ًشخوں پش کن لیوت والے یوًٹ فٌبًظ کشًب؛
)(xiiiکن لیوت والی ہبئوعٌگ اعکین کی تشلی کے لیئے
ًجی عیکٹشکو صهیي کے لیئے دوطلہ افضائی کشًب،
ہوت ثٌذھبًب؛
)(xivکن لیوت والی ہبئوعٌگ پشاجیکٹظ کی هٌظوسی
دیٌب؛
)(xvٹبئوى پالًٌگ اوس ثلڈًگ کٌٹشول اتھبسٹی عے
هتعلمہ هعبهالت کی هٌظوثہ ثٌذی کشًب اوس عٌذھ ثلڈًگ
کٌٹشول اتھبسٹی کو تجویض کشًب ،جو عٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول
اتھبسٹی ٓاسڈیٌٌظ ۱۹۷۹ ،اوس اط علغلے هیں ثٌبئے
گئے لواعذ کے تذت ایغے هعبهالت کب عبهٌب کشے گی؛
)(xviڈولپش کے دظے لیٌے کی ہوت افضائی جو کن
لیوت والی اعکین پھش چبہے وٍ عواهی یب ًجی صهیي پش
ہو  ،جو ثوسڈ کی هٌظوسی کے لیئے هکول پیشکش جوع
کشے گی ؛
) (xviiعوودی اوس افمی یوًٹظ پش هشتول کن لیوت
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کچی ٓاثبدی اوس
جھوًپڑی کی ثذبلی
کب پشوگشام
Rehabilitation
of
Katchi
Abadis
and
slum structure

والی ہبئوعٌگ اعکیوظ فشاہن کشًب اوس اى کے علغلے
هیں لیوت ثوسڈ کی طشف عے هٌظوس کی جبئے گی؛
)(xixکن لیوت والی ہبئغٌگ اعکین هیں پچیظ فی طذ
پبسکٌگ کے لیئے هختض کشًب ،جظ هیں پٌذسٍ فی طذ
گبڑیوں کے لیئے ہوگب اوس پچبط فی طذ هوٹش
عبئیکلوں کے لیئے هخظوص ہوگب؛
)(xxکن لیوت والی ہبئوعٌگ اعکین هیں عوبست تعویش
کشًے کےلیئے  1:6یب اط عے صائذ ًغجت طے کشًب؛
) (xxiپشاجیکٹظ کے لیئے ٓائوٹ هٌظوثے تجویض کشًب
جو کن لیوت اوس عغتی ہبئوعٌگ اعکین عے هلتے اوس
اى کے هطبثك ہوں؛
)(xxiiثلڈس یب ڈولپش ثیبى کیئے گئے ولت کے اًذس
پشاجیکٹ هکول کشًے هیں ًبکبم ہوًے کی طوست هیں
پشاجیکٹ هکول کشًے کے لیئے ایغوعئیشي کو تذویل
هیں لیٌے کے لیئے ہذایبت جبسی کشًب؛
) (xxiiiعبم عوام کے هفبد هیں کن لیوت والی ہبئوعٌگ
اعکین کے لیئے ًوٹی فبئی ًہیں کی گئی عواهی صهیي
اعتعوبل کشًے اوس اط علغلے هیں ہبئوعٌگ اعکویں
ثٌبًے کے لیئے ًجی عیکٹش هیں دظہ لیٌے کی ہوت
افضائی؛
)ً(xxivظشداسی اوس کھبتے پش هجٌی ثٌیبدی رسیعے کے
طوس هیٌجوٌٹ اًفبسهیشي عغٹن ثٌبًے اوس طوثے هیں
هعلوهبت اوس ہٌش کی عشگشهیوں کی دوطلہ افضائی کے
لیئے ویت پوسٹل لبئن کشًب؛
)(xxvهالصهتی ثٌیبدوں پش تشثیتی کوسعض ثشوول هختلف
کبسوثبسیوں کی ٹشیٌٌگ کے لیئے کویوًیکیشي اوس
ًظن ضجظ کے عوفٹ اعکلض پیکیج کے لیئے هٌظوثہ
ًووًہ اوس ًظبة ثٌبًب تبکہ وٍ سوصگبس دبطل کش عکیں
؛
) (xxviصهیي ،عوبستوں اوس دوعشے اثبثے چٌذے اوس
دموق کی هٌتملی کے رسیعے ثوسڈ کے لیئے دبطل
کشًب اوس ثوسڈ هیں شبهل کغی هلکیت کو فشوخت
کشًے ،لیض کشًے ،ایکغچیٌج یب دوعشی طوست هیں
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گٌجبى ٓاثبدی والے
صوًض
High
density
zones

ًیکبل کشًے؛
)(xxviiاپٌے راتی ثجٹ کے وعبئل ،دکوهتی گشاًٹظ
اوس دوعشے چٌذوں هیں ًبلبثل واپغی اًڈوهٌٹ فٌڈ
سکھٌے اوس اًتظبم کشًب ؛
) (xxviiiعہذے پیذا اوس ختن کشًب ،عولہ همشس کشًب،
اوس اى کی رهہ داسیبں اوس خذهت کے ششط اوس ضواثظ
ثیبى کشًب؛
) (xxixٹھیکوں اوس هعبہذٍ یب دوعشی دعتبویض جو ثوسڈ
ضشوسی عوجھے ،اى هیں داخل ہوًب؛
) (xxxدوعشے توبم الذام اٹھبًب ،کشًب ،جو الصهی ہیں
ثوسڈ کے هضیذ همبطذ دبطل کشًے کے لیئے هطلوة
ہوں؛
۸۔ ( )1ہش کچی ٓاثبدی اوس جھگی کو  ۶۱۱اعکوائش فٹ
هتجبدل فشاہن کش کے ثذبل کیب جبئے گب ،تشجیذی ثٌیبدوں
پش ایغی جھگیوں والے عالئمے هیں یب ثوسڈ کی طشف
عے هتجبدل ًبپ کب فیظلہ کیب گیب ہو۔
( )۲کوششل همظذ کے لیئے اعتعوبل کی جبًے والی
کچی ٓاثبدی یب جھگیوں کو  ۳۱۱اعکوائش فٹ کی
ایشاضی ثشاثش هتجبدل دیب جبئے گب یب ثوسڈ کی طشف
عے طئے کی گئی ًبپ کب هتجبدل دیب جبئے گب۔
( )۳ثوسڈ پشاجیکٹ پش کبم کشًے کے لیئے ایغوعیئشي
کے اسکبى هیں عے ہی ایک ڈولپش همشس کے گب جو سلن
کی طوست هیں اپٌے وعبئل ،افشاد اوس عبهبى ایغی
کچی ٓاثبدیبں یب جھگیوں هیں هفت یوًٹظ کی تعویش کے
لئے سکھے گب۔
( )۴ڈولپش کو اى کی کوششوں اوس عشهبیہ کبسی پش
عواهی فشوخت کے لیئے کوششل پشاجیکٹ ثٌبًے کے
لیئے کچی ٓاثبدی یب جھگیوں والی ایشاضی هیں عے
صهیي فشاہن کی جبئے گی۔
( )۵اوپي هبسکیٹ هیں فشوخت کے لیئے اجبصت دی
گئی صهیي کل صهیي کی صیبدٍ عے صیبدٍ پچیظ فیظذ
کے ثشاثش ہوگی ،جو همبهی ثٌیبدوں پش یب ثوسڈ کی
طشف عے ڈولپش کی پشوجیکٹ کی فضیجلٹی پش
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کی

عیکشیٹشی
همشسی
Appointment of
the Secretary

کے

عیکشیٹشی
اختیبسات
Powers
of
Secretary

ٓاسگٌبئیضیشٌل ٹبئش

پشیضعیٌٹشي کے ثعذ هعبهلے کی هیشٹ طئے کی جبئے Organizational
Tier
گی۔
( )۶جھگیوں والی ایشاضی هیں تعویش ہوًے والی کویٹیبں
عوبست کب فلوس ایشیب سیشو  1:6یب هضیذ ہوگب اگش ًئی Committees
ڈیولپوٌٹظ کے لیئے هطلوة ہوں۔
( )۷عواهی همبطذ کے لیئے هخظوص اوس لبًوًی
اتھبسٹی کے عوا کچی ٓاثبدیوں هیں کی گئی دذدخلیبں عولذاس اوس عولے
اوس جھگیبں ثوسڈ کی طشف عے اعکین کے عول کی همشسی
Appointment of
دس ٓاهذکے لیئے تذویل هیں لی جبئیگی۔
Officers
( )۸غیش تعویش شذٍ صهیي یب پالٹ هثالً یوٹیلٹی جگہand ،
سیلوے سیضسویشٌض ہبئی ٹیٌشي واٹش هبعٹش پالى کے Staff
تذت ثٌبئے جبئیں گے۔
( )۹ڈولپش عہولیبت کے لیئے جگہ فشاہن کشے گب ،هثالً
کھیل کے هیذاى ،پبسک ،اعکول ،هغجذ ،ہغپتبل اوس
فٌڈ
عہولیبت کے لیئے صیبدٍ عے صیبدٍ ایشاضی هختض
Fund
صهیي کے پچیظ فیظذ کے ثشاثش ہوگی۔
( )۱۱ڈولپش کو پشاجیکٹ هیں هوجود کوششل ایشاضی
کے علغلے هیں  11:5فیظذ اضبفی هعبوضہ دیب جبئے
گب۔
( )11ڈولپش جھگیوں کے سہبئشیوں کے ثچوں کے لیئے
اًشوسًظ کوسیج اعتعوبل کشے گی گشیجویشي تک هفت
تعلین کو یمیٌی ثٌبئے گی اوس ہش ایک یوًٹ هیں عے
پبًچ ثچوں کو اعکین کے تذت تعلین دی جبئے گی۔
( )۱۲ڈولپش دط عبلوں کے عشطے کے لیئے کچی
ٓاثبدیوں عے ًئے تشلیبتی کبهوں عے هٌتمل کیئے گئے
خبًذاى کو هفت ثٌیبدی طذت کی اًشوسًظ کو یمیٌی
ثٌبئے گب۔
ٓاڈٹ اوس اکبئوًٹظ
Audit
( )۱۳لبًوى الگو کشًے والی ایجٌغیبں ثوسڈ کو کچی and
ٓاثبدیوں ،جھوًپڑیبں اوس دذدخلیبں ہٹبًے کے لیئے هکول Accounts
تعبوى فشاہن کشے گب۔
( )۱۴جھوًپڑیوں کے عیٹلوٌٹ پشوجیکٹظ افمی یب
عوودی ہو عکتے ہیں۔
( )۱۵اط ایشاضی هیں پبسکٌگ کی ضشوسیبت جظ کی
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فشوخت کی اوپي هبسکیٹ هیں فشوخت کی اجبصت دی
جبئے گی عٌذھ ثلڈًگ کٌٹشول اتھبسٹی کے لواعذ کے
هطبثك ہوگی۔
( )۱۶جھگیبں ہٹبًے کے ثعذ دبطل کیب گیب پالٹ ثوسڈ
هیں شبهل کیب جبئے گب۔
( )۱۷جھگیوں هیں سہٌے والوں کو ثذبلی کے لیئے اوس
ٹیکل ڈولپوٌٹ کی ًغجت عے ہوگی۔
( )۱۸ڈولپوٌٹ کے ًتیجے کے طوس پش دبطل کی گئی
صهیي ثوسڈ کی طشف عے دبطل کی گئی اوس ثوسڈ کو
هٌتمل کی گئی ہوگی۔
۹۔ ( )1کثیش الوٌضلہ یب ثلٌذ عوبستیں عبلوی هعیبس کے
هطبثك اوس ثیشوًی ثٌیبدی ڈھبًچے کے هطبثك ہوًی
چبہیے۔
( )۲ثوسڈ شہش کے شہشی هشاکض هیں گٌجبى ٓاثبدی کی
ایشاضیوں عے هتعلمہ کھبتوں یب اتھبسٹیض عے هشبوست
عے ًشبًذہی کے ثعذ ًشبى لگبئیں جبئیں گے۔
( )۳گٌجبى ٓاثبدی والے صوًض هیں صهیٌیں طشف اى
ڈولپشص کو االٹ کی جبئیں گی ،جو طشف ایغوعئیشي
کے سکي ہوں گے ،اط علغلے هیں دسخواعتیں طشف
اط طوست هیں لجول کی جبئیں گی ،جو سیکوائشهیٌٹظ
پش پوسی اتشتی ہوں اى کو ثلٌذ تعویشات عے هتعلك
تجشثہ اوس هطلوثہ ٹیکٌبالجی اوس دسخواعتگزاس کے
عبتھ افشادی لوت ہوًی چبہیئے ۔
) (aاى جگہوں پش جہبں اًفشاعٹشکچش هوجود ہوں اوس
جہبں عواهی عواسی ٓاعبًی عے هل عکے وہبں
سہبئشی یب کبسوثبسی ثلٌذ هٌضلہ عوبستوں کے لیبم اوس
دیکھ ثھبل کی دوطلہ افضائی ہو عکے؛
)(bایشاضی کے اطل ًووًے کی تجذیلی کے رسیعے
دوثبسٍ تشلی دالًب اوس هوالع فشاہن کشًب؛
)(cعغتی اوس پبئیذاس گھشیلو یب تجبستی چوائغض جو
کبسوثبس یب گھشیلو کبم اوس کبسوثبسی ضشوسیبت پوسی
کشًے کے لیئے ہوں ،اى کی دوطلہ افضائی کی جبئے؛
)(dیمیٌی ثٌبًب کہ تشلی اوس دوثبسٍ تشلی اچھے ًووًے
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ثجٹ اوس اکبئوًٹظ
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and
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کبسوائیوں کب هوثش
ہوًب
Validity
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ضوبًت
Indemnity
لواعذ
اختیبس

ثٌبًے

کب

عے کی گئی ہے کہ سہبئشی اوس کبسوثبسی یوًٹظ کب Power to make
rules
اعلی هعیبس دبطل کیب جب عکے؛
ٰ
)(eپڑوعیوں اوس ایشاضی کے صهیٌی کشداس کے هتعلك
هثجت کشداس ادا کشًب؛
)(fکبسوثبس یب سہبئشی یوًٹظ عے هتعلك گھشیلو
سوصگبس کے هولعوں کی ہوت افضائی؛
)(gتواًبئی ،طالدیت ،هذفوظ ثٌبًب ،اوس پیذاواس کی
دوطلہ افضائی؛
)(hپبئیذاس پبًی کے اعتعوبل کی دوطلہ افضائی ؛
) (iکثیش الوٌضلہ عوبستوں کو اط طشح تشلی داالًب جظ
عے عٌذھ اوس پبکغتبى کب اچھب تبثش لبئن ہوں؛
()4ڈولپوٌٹ سوصگبس کے هوالع ثڑھبًے کی دوطلہ
افضائی کشے گی اوس هتعلمہ طٌعتوں کی پیذاواس کو
ثڑھبئے گی ،تبکہ دکوهت کے سویٌیو هیں اضبفہ ہو ضواثظ ثٌبًے کے
اختیبسات
عکے۔
۱۱۔ ( )1ثوسڈ کب ایک کل ولتی عیکشیٹشی ہوگب ،جو Power to make
دکوهت کی طشف عے ایغی ششائظ اوس ضواثظ کے regulations
تذت همشس کیب جبئے گب ،جیغب وٍ طے کشے۔
سکبوٹیں ہٹبًب
Removal
( )۲عیکشیٹشی جبًب پہچبًب ،اہل ،پشوفیشٌل اوس of
ثبطالدیت ہوگب ،جغے ہیوهي سیغوسط ڈولپوٌٹ هیں difficulty
تجشثہ ،لبثلیت اوس دوًوں لغن کے پجلک اوس
پشائویوٹ عیکٹشص کے ووکیشٌل تشثیت دبطل ہوگی،
خبص طوس پش ہیوهي سیغوسعض عٌجھبلٌے ،هبلیبتی دیکھ
ثھبل اوس هیي پبوس ھض اوس طالدیتوں کی هذد هیں
پشوگشام عول دس ٓاهذ کے علغلے هیں تشثیت یبفتہ ہوگب۔
( )۳عیکشیٹشی کو ایغی تٌخواٍ اوس االئوًغض ادا کیئے
جبئیں گے جیغب دکوهت طے کشے لیکي اط کی
تٌخواٍ اوس االئوًغض اى کی هذت کے دوساں کے
ًمظبى هیں تجذیل ًہیں کیئے جبئیں گے۔
۱۱۔ عیکشیٹشی کو اختیبس دبطل ہوں گے ،کہ؛
)(aثوسڈ کے سوصهشٍ کے کبم ثشوول اًتظبهیہ ،هبلیبتی
اًتظبهبت ،ہیوهي سیغوسعض هیٌجوٌٹ اوس تعلیوی
هعبهالت کے اًتظبهبت کب اًتظبهی ضبثطہ سکھٌب؛
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)(bثوسڈ کے توبم فیظلوں اوس دوعشے کبهوں کی
عشکبسی طوس ًظشداسی کشًب؛
)(cثوسڈ کے هعبهالت کو چالًب اوس تٌظیوی دسجہ ثٌذی
کے رسیعے همبطذ دبطل کشًب؛
)(dایغے کبم عشاًجبم دیٌب اوس ایغے اختیبسات اعتعوبل
کشًب ،جو ثوسڈ کی طشف عے اعے عوًپے گئے ہوں؛
)(eیہ یمیٌی ثٌبًب کہ توبم گشاًٹظ  ،چٌذے اوس عطیبت،
اًڈوهیٌٹ فٌڈ هیں جوع کیئے جبئیں گے؛
) (fکغی ایوشجٌغی کی طوست هیں ثوسڈ کی جگہ
فشائض عشاًجبم دے گب اوس ثوسڈ کے ٓاًیوالے اجالط
هیں لیئے گئے الذام کے هتعلك ثوسڈ کو ٓاگبٍ کشے گب؛
اوس
) (gایغے دوعشے اختیبس اعتعوبل کشے گب اوس ایغے
دوعشے کبم عشاًجبم دے گب جو ثوسڈ کی طشف اعے
عوًپے گئے ہوں؛
۱۲۔ ثوسڈ اپٌی کبسکشدگی ثہتش ثٌبًے کے لیئے اًتظبهی
 ،هبلیبتی اوس فٌی کویٹیبں ثٌب عکتب ہے ،جو ضشوسی
ہوں۔

۱۳۔ کویٹیوں کے ایغے کبم عوًپ عکتی ہیں ،جو
ضشوسی عوجھے ۔

۱۴۔ ( )1ثوسڈ اپٌی ثہتشکبسکشدگی کے لیئے اى ششائظ
و ضواثظ کے تذت ،جیغب وٍ همشس کشے ،ایغے
عولذاس ،طالدکبس ،کٌغلٹٌٹظ ،هبہش اوس دوعشا عولہ
همشس کش عکتب ہے ،جو هطلوثہ پشوفیشٌل  ،فٌی،
هٌغٹشیل یب عیکشیٹشیل لبثلیت اوس تجشثہ سکھٌے والے
ہوں۔
( )۲عولذاس ،طالدکبس ،کٌغلٹٌظ اوس دوعشا عولہ
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ڈپبسٹوٌٹل کبسوائی کب هغتذك ہوگب اوس اط طشیمے عے
جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۵۔ ( )1ایک فٌڈ لبئن کیب جبئے گب ،جغے اعپیشل
ڈولپوٌٹ ثوسڈ فٌڈ کہب جبئے گب ،جو ثوسڈ هیں شبهل ہوگب
جظ کے پبط اى کو عٌجھبلٌے اوس چالًے کب اختیبس
ہوگب۔
( )۲کغی ثھی وعبئل عے ثوسڈ کی توبم دبطالت،
ثشوول  ،عطیبت ،خیشات اوس دکوهت کی طشف عے
عبالًہ گشاًٹظ کے فٌڈ هیں جوع کیئے جبئیں گے۔
( )۳اط ایکٹ کے همبطذ دبطل کشًے کے لیئے
دکوهت عبالًہ گشاًٹظ فشاہن کشے گی۔
( )۴ثوسڈ ًجی عیکٹش عویت دوعشے وعبئل عے ثھی
گشاًٹظ دبطل کش عکتب ہے۔
( )۵ثوسڈ فٌڈ جوع کشًے کے لیئے دکوهتی عیکیوسٹیض
عویت عشهبیہ کبسی اعکیووں هیں اپٌے فٌڈص کی
عشهبیہ کبسی کش عکتب ہے۔
( )۶فٌڈ اط طشح عٌجھبال اوس چالیب جبئے گب جیغب ثیبى
کیب گیب ہو۔
۱۶۔ ( )1ثوسڈ لواعذ کے هطبثك وطولیوں اوس
اخشاجبت کب دغبة کتبة عٌجھبلے گب۔
( )۲ثوسڈ ایک اًذسوًی ٓاڈٹ ڈویثشى لبئن کشے گب جو
سوصاًہ کی ثٌیبدوں پش اداستی اًذسوًی جبًچ پڑتبل کشے
گب اوس ضبثطہ عٌجھبلے گب۔
( )۳ثوسڈ کےا کبئوًٹظ کی ثوسڈ کی طشف عے هٌظوس
کی گئی ایکغٹشًل چبسٹشڈ اکبئوًٹظ کی طشف عے
عبالًہ ٓاڈٹ کشایب جبئے گب اوس چبسٹشڈ اکبئوًٹظ کی
طشف کی سپوسٹ ٓاڈٹ ہوئے اکبئوًٹ کے عبتھ دکوهت
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کو پیش کی جبئے گی۔
۱۷۔ ثوسڈ اکبئوًٹظ کی دیکھ ثھبل کشے گب اوس ہش هبلی
عبل کے علغلے هیں دکوهت کی هٌظوسی کے لیئے
ایغب اعٹیٹوٌٹ پیش کشے گب ،جیغب دکوهت کی طشف
عے ثیبى کیب گیب ہو ،جظ هیں وطولیوں اوس هوجودٍ
اخشاجبت کب کھبتب ہوگب اوس ٓاًیوالے هبلی عبل کے لیئے
دکوهت عے هطلوثہ فٌڈ ص کب دغبة ہوگب۔
۱۸۔ ثوسڈ ہش هبلی عبل کے ختن ہوًے تک ثوسڈ کے
اکبئوًٹظ جو اط عبل کے لیئے اعٹیٹوٌٹ تیبس کشے گب،
جظ هیں ایک ثیلٌظ شیٹ اوس وطولیوں اوس خشچ کب
اکبئوًٹ شبهل ہوگب۔
۱۹۔ ( )1ثوسڈ دکوهت کو اپٌی ہش عشگشهی کے هتعلك
عبالًہ سپوسٹ پیش کشے گب اوس ایغی هعلوهبت جو
دکوهت کی طشف عے جت ثھی طلت کی جبئے۔
( )۲ثوسڈ اپٌی ویت عبئٹ پش توبم هتعلمہ هعلوهبت یوصس
فشیٌڈلی کی ثٌیبدوں پش سکھے گب۔
۲۱۔ ثوسڈ عبم یب خبص دکن کے رسیعے اپٌے کوئی
ثھی اختیبس کبم اوس رهہ داسیبں چیئشپشعي  ،سکي یب ثوسڈ
کے کغی عولذاس کو هٌتمل کش عکتب ہے۔

۲۱۔ ثوسڈ کب ہش هالصم ثشوول عولذاسوں ،طالدکبسوں
کٌغلٹٌٹظ اوس اط ایکٹ  ،لواعذ اوس ضواثظ کے تذت
کبم کشًے یب کبم کب اسادٍ سکھٌے واال ہش شخض کے
پبکغتبى پیٌل کوڈ  ۱۸۶۱کی دفعہ  ۲۱کے همبطذ کے
هطبثك پجلک عشوًٹ عوجھب جبئے گب۔

۲۲۔ ثوسڈ هیں کغی آعبهی یب تشکیل هیں ًمض کے عجت
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کوئی ثھی الذام یب کوئی ثھی کبسوائی یب اط ایکٹ کے
تذت جبسی کیب گیب دکن غیش هوثش ًہیں ہوگب۔
۲۳۔ ثوسڈ  ،چیئشپشعي یب کغی سکي ،عولذاس ،هالصهیي،
طالدکبسوں ،یب ثوسڈ کے کٌغلٹٌٹظ کی طشف عے اط
ایکٹ یب لواعذ یب ضواثظ کے تذت اچھی ًیت عے کیئے
گئے کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے ہش کوئی ثھی
کیظ ،همذهہ ،یب لبًوًی کبسوائی ًہیں کی جبئے گی۔
۲۴۔ ثوسڈ هٌذسجہ ریل توبم یب کچھ هعبهالت کے لیئے
دکوهت کی هٌظوسی عے لواعذ ثٌب عکتب ہے۔
) (iکویٹیوں کی تشکیل ،اختیبس اوس کبم؛
)(iiثوسڈ کے عولذاسوں ،طالدکبسوں ،کٌغلٹٌٹظ اوس
هالصهیي کے اختیبس اوس رهہ داسیبں؛
) (iiiهالصهت کے هعبهالت ثشوول لواعذ ثٌبًب ،اًتظبهی
الذام ،چھٹی دیٌے اوس ثوسڈ کے هالصهیي کی
سٹبئشهٌٹ؛
)(ivثوسڈ کے عولذاسوں اوس دوعشے هالصهیي کے
فبئذے کے لیئے پٌشي یب پشویڈًٹ فٌڈ ثٌبًب؛
)(vایغے دوعشے هعبهالت جو کہ اط ایکٹ کی
گٌجبئشوں کو هوثش ثٌبًے کے لیئے ضشوسی ہوں؛
۲۵۔ ثوسڈ ضواثظ ثٌب عکتب ہے ،جو اط ایکٹ کی
گٌجبئشوں اوس اط علغلے هیں اط ایکٹ کے همبطذ
دبطل کشًے کے لیئے ثٌبئے گئے لواعذ عے ٹکشائو
هیں ًہ ہو۔
۲۶۔ اگش اط ایکٹ کی گٌجبئشوں کو کبس ٓاهذ ثٌبًے هیں
کوئی سکبوٹ ہو تو دکوهت سکبوٹ ہٹبًے کے لیئے
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ایغب دکن دے عکتی ہے جو اط ایکٹ کی گٌجبئشوں
عے ٹکشائو هیں ًہ ہو۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ
میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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