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ضٍڌ ايڪٽ ٌيتس  Iىجسيَ 1976
SINDH ACT NO.I OF 1976
ضٍڌ ريجٍم پالم „رگٍائيشيغً ايڪٽۿ
1976
THE SINDH REGIONAL PLAN
ORGNIZATION ACT, 1976
] 2جٍّري [1976
ًُ ايڪٽ جي تّضط ضام صّةي ضٍڌ جي الِء غالئلائي
ىٍصّةاةٍري جي تياري الِء تٍظيو جّ كيال غيم ۾ „ٌره هڃي.
جيئً تَ اُا تلاضا „ُي تَ صّةي ضٍڌ جي الِء غالئلائي تيِير )(Preamble
ىٍصّةاةٍري جي تياري الِء تٍظيو جّ كيال غيم ۾ „ٌره هڃي.
تًٍِ ڪسي ام کي ُيٺيً ريت جّڙيّ پيّ هڃي.
 ًُ )1( .1ايڪٽ کي ضٍڌ ريجٍم پالم „رگٍائيشيغً ىذتصس
ايڪٽۿ  1976ضڎيّ هيٍره.

غٍّامۿ

عسهغات ۽ اضتثٍيٰ

(ُ )2ي فّري ظّر الڳّ ٌُّره.

Title,

( )3حڪّىتۿ ٌّٽيفڪيغً ذريػي ًُ ايڪٽ جي
ضيّرم دفػات يا ڪجَِ ضام ڪًٍِ ةَ غالئلي کي ٌفاذ
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Short

commencement
and exemption

کام ةسي كسار ڏئي ضگِي ٿي.
 .2جيڪڎًُ ًُ ايڪٽ جي ىّضّع يا ىفِّل جي تػسيف
ىتضاد ٌَ ُجي تَ:
(“ )aةجيٽ” ىعهب تٍظيو جي ضانياٌي „ىرٌي ۽

Definitions

دسچً جا تفصيم
(“ )bچيئسىيً” ىعهب „رگٍائيشيغً جّ چيئسىيً
(“ )cريجٍم پالم ڪيغٍس” ىعهب ايڊيغٍم چيف
ضيڪسيٽسي/ڊهنپييٍٽ ڪيغٍسۿ پالٌٍگ ۽
ڊهنپييٍٽ ڊپارٽييٍٽۿ گّرٌييٍٽ „ف ضٍڌ
(“ )dڊائسيڪٽس

ضٍڌ”

ڊائسيڪٽس

ىعهب

„ف

„رگٍائيشيغً جًٍِ جي دفػَ  7تحت ىلسري ٿي
ُجي.
(“ )eفٍڊ” ىعهب اُّ فٍڊ جًٍِ کي دفػَ  11تحت
„رگٍائيشيغً جي الِء كائو ڪيّ هيّ ُجي.
()f

“گّرٌييٍٽ” ىعهب ضٍڌ حڪّىت

(„“ )gرگٍائيشيغً” ىعهب ضٍڌ ريجٍم پالم جيڪّ
دفػَ  3تحت كائو ڪيّ هيّ ُجي.
(“ )hپسيطڪسائتڊ” ىعهب ًُ ايڪٽ تحت ٻڌايم
كاغرم ۽ ضاةعً جي كاًٌٌّ تحت تجّيش ڪيم.
 ًُ )1( .3ايڪٽ جي ىلصرم جي حصّك الِء ضٍڌ تٍظيو جي جّڙجڪ
ريجٍم پالم „رگٍائيشيغً جي ٌاني تي تٍظيو كائو ۽ كيال
ڪئي هيٍري.

Establishment and

( ًُ )2ايڪٽ جي تّضط ضام تٍظيو ُڪ اُڏي of
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incorporation

ڪارپّريغً ٌُّريۿ جًٍِ جا پٍٍِجا نيگم رائيٽص ظئي the Organization
ٿيم ُجًۿ جًٍِ جي ىطتلم جاٌغيٍي ٌُّريۿ جًٍِ هٽ
ىتحسڪ ۽ غيس ىتحسڪ پساپسٽي دسير ڪسڻ ۽ رکڻ جا
ادتيار ٌُّرا ۽ كاٌٌّي چارن جّئي جي الِء ةاادتيار ۽ زىيّار
ٌُّري.
هضاحت :ڪا ىهڪيت جيڪا تٍظيو حاصم ڪٍريۿ
تصّر ڪيّ هيٍره تَ اُا نيٍڊ اڪيّزيغً ايڪٽۿ 1894
تحت غّاىي ىلصرم الِء حاصم ڪئي هئي „ُي.
( )3تٍظيو جي ُيڊ ڪّارٽس جي جڳَِ جي چٌّڊ چيئسىيً
ظسفام جاري ڪيم ٌّٽيفڪيغً تحت ٿيٍري.
 )1( .4تٍظيو جي جّڙجڪ ُيٺيً ريت ٌُّري:
( )aضٍڌ جّ هڏه هزيس (چيئسىيً)
( )bتسكي ۽ ىٍصّةاةٍري هاره هزيس (ىييتس)
( )cڪيغٍس ريجٍم پالم (پالٌٍگۿ ڊهنپييٍٽ
ڊپارٽييٍٽ) (ىييتس)
( )dضٍڌ جّ ٌاڻي هاره ضيڪسيٽسي (ىييتس)
()e

۽ ڊائسيڪٽس تٍظيو (ضيڪسيٽسي) ٌُّرا.

( )2تٍظيو ٌّٽيفڪيغً ذريػي ُڪ يا ام کام هڌيڪ
ضسڪاري يا غيس ضسڪاري ىييتس ىلسر ڪسي ضگِي ٿي.
( )3ىلسر ڪيم ضسڪاري ىييتس پٍٍِجي غِري تام فارغ ٿيڻ
ةػر ىييتس ٌَ رٍُره.
( )4ىلسر ڪيم غيس ضسڪاري ىييتس کي  3ضاك جي ىري الِء
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تٍظيو جي جّڙجڪ
Constitution of the
Organization

رکيّ هيٍرهۿ جيطتئائيً اُّ نکت ۾ چيئسىيً کي پٍٍِجي
اضتػيفيٰ ڏئي يا ڪجَِ ضتتً جي ةٍياد تي ام کي ُٽايّ هڃي.
 .5تٍظيو پٍٍِجي ىسضي ضام غيس ضسڪاري ىييتسم کي چيئسىيً ۽ ىييتسز
ىػاهضّۿ االئٌّطش ۽ ٻيّم ىساغتّم ڏئي ضگِي ٿي.
جا ىػاهضا ۽ ٻيّم
ىساغتّم
Remuneration and
of

Privileges

and

Chairman

Members
 .6ايڊيغٍم چيف ضيڪسيٽسي/ڊهنپييٍٽ ڪيغٍس تٍظيو تٍظيو جّ ريجٍم
جّ ريجٍم پالم ڪيغٍس ٌُّره ۽ ًُ ايڪٽ جي رهعٍي ۾ پالم ڪيغٍس
چيئسىيً ظسفام ڏٌم ُرايتً ىّجب فسض ضساٌجال ڏيٍره ۽
پٍٍِجي درىتً کي ضساٌجال ڏيٍره ۽ ادتيارم جّ اضتػياك
تٍظيو جي ةررام ڪٍره.

Plan

Regional

Commissioner of
the Organization

 )1( .7چيئسىيً ظئي ڪيم عسظً تي ُڪ يا ُڪ کام تٍظيو جّ ڊائسيڪٽس
هڌيڪ ڊائسيڪٽسز ىلسر ڪٍره ۽ ُڪ کام هڌيڪ
ڊائسيڪٽسز جي ىّجّدگي ۾ ڪًٍِ ُڪ کي تٍظيو جي
ضيڪسيٽسي ظّر رکي ضگِي ٿّ.
( )2ذيهي دفػَ ( )1تحت ىلسر ڪيم/ڊائسيڪٽسز ريجٍم پالم
ڪيغٍس جي ٌگساٌي ُيٺ ڪو ڪٍرا ۽ ڏٌم ادتيارم جّ
اضتػياك ڪٍراۿ جيڪي اًٌِ کي يا ام کي ريجٍم پالم
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Director of the
Organization

ڪيغٍس ڏٌا ٌُّرا.
 )1( .8چيئسىيًۿ ٽيڪٍيڪيۿ پسهفيغٍم تجسةي ۽ تػهييي غيهرارم ۽ غيهي جي
كاةهيت جي ةٍياد تي ظئي ڪيم عسظً کي ٌظس ۾ رکٍري ىلسري ۽ اًٌِ دالف
ايڊيغٍم ڊائسيڪٽسۿ ڊپٽي ڊائسيڪٽس ۽ ٻيّ غيهّ ىلسر ڪٍره .اٌتظاىي ڪاررهائي
( )2ذيهي دفػَ ( )1تحت ىلسر ڪيم غيهرار ۽ غيهّ:
( )aتٍظيو جي ىسضي ىّجب فسض ۽ ادتيارم جّ
اضتػياك ڪٍره.

of

Appointment

officers and staff
disciplinary

( )bتٍظيو يا ريجٍم پالم ڪيغٍس جي ڏٌم ُرايتً against
ىّجب ڊائسيڪٽس جي ٌگساٌي ُيٺ ڪو ڪٍرهthem .

and
action

( )cظئي ڪيم اٌتظاىي ڪاررهائي جّ حاىم ٿي ضگِي
ٿّ.
( )dپاڪطتام پيٍم ڪّڊ جي دفػَ  21تحت ضسڪاري
ىالزل تصّر ڪيّ هيٍره.
 .9تٍظيو ًُ ايڪٽ جا ىلصر ىاڻڻ الِء ىانياتي ڪييٽيۿ ڪييٽيّم
ٽيڪٍيڪيۿ ىغاهرتي يا ڪا ٻي ڪييٽي جّڙي ضگِي ٿي.
Committees
 .10چيئسىيًۿ ىذصّص حانتً ۾ غال ۽ داص حڪو ذريػي ادتيارم جي ىٍتلهي
پٍٍِجا ادتيارۿ فسض تٍظيو جي ڪًٍِ ةَ ىييتس ڪييٽيۿ
Delegation
of
ڊائسيڪٽس جي حّاني ڪسي ضگِي ٿّ.
powers

 )1( .11ضٍڌ غالئلائي ىٍصّةاةٍري تٍظييي فٍڊ جي ٌاني تي فٍڊ
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Fund

پٍٍِجّ ُڪ فٍڊ ٌُّره:
(ُ )2ي فٍڊ ىغتيم ٌُّره:
( )aحڪّىتي گساٌٽص تي
( )bحاصم ٿيم تٍظييي كسض
( )cىتحسڪ ۽ غيس ىتحسڪ پساپسٽي
( )dهفاقۿ غانيي ايجٍطي يا ڊهٌيغً جي ىر ۾ ىهيم ركو
()e

ًُ ايڪٽ تحت ڪيم درىتً غيّض ىهيم ركو

() f

تٍظيو کي ىهٍرڙ ٻي ركو

( ًُ )3فٍڊ تحت حاصم ڪيم ركو چيئسىيً جي ىٍظّري
ضام ةئٍڪ ۾ رکي هيٍري.
( )4تٍظيو جا فٍڊۿ هفاكي يا صّةائي حڪّىت جي ڪًٍِ ةَ
ضڪيّرٽي ۾ ضيڏائي ضگِجً ٿا.
( )5تٍظيو ةاٌڊز جاري ڪسي ڪًٍِ ىاني اضڪيوۿ
پسهجيڪٽۿ يا ڪو جي حّاني ضام چٍره گڎ ڪسي ضگِي
ٿي.
( )6تٍظيو حڪّىتي عسظً ىّجبۿ حڪّىت يا ةئٍڪ کام
كسض هٺي ضگِي ٿي.
 )1( .12تٍظييي فٍڊ جّ اضتػياك ُيٺيً ريت ٿيٍره:

فٍڊ جّ اضتػياك

( ًُ )aايڪٽ تحت ڪيم ڪيً جي دسچً تي ۽ Utilization of Fund
ٌام „فيغٍم ىييتسز جي پگِارم ۽ ٻيً ىساغتً تي
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دسچ ڪسڻ
( ًُ )bايڪٽ تحت عسهع ڪيم اضڪيوۿ
پساجيڪٽ تي ايٍرڙ دسچ
()c

كسضً ۽ اٌٽسيطٽ جي ادائگي تي

( ًُ )dايڪٽ جي ىلصرم حاصم ڪسڻ الِء ٻيً
ڪيً تي ايٍرڙ دسچ
( )2تٍظيوۿ فٍڊز جي اضتػياك ۽ دسچً جي حّاني ضام
ڪيغٍس غالئلائي ىٍصّةاةٍري جي الِء ڪي حرهم ىلسر
ڪسي ضگِي ٿي.
 .13ڪيغٍس ريجٍم پالمۿ ُس ىاني ضاك جي الِء اىڪاٌي ةجيٽ
دسچً تي ٻڌك ُڪ رپّرٽ تيار ڪٍره ۽ ٌئيً ىاني ضاك جي
عسهع ٿيڻ کام ٽي ىِيٍا اڳ ىٍظّري جي الِء اُا رپّرٽ جيع

Budget

ڪسائيٍره ۽ تٍظيو ام کي ايئً ئي يا ڪًٍِ تتريهي ضام
ىٍظّر ڪسي ضگِي ٿي.
 )1( .14تٍظيوۿ اڪائٌّٽص جّ حطاب ڪتاب رکٍري ۽ ام حطاب ڪتاب ۽ ام
جي „ڊٽ ىلسر ڪيم ظسيلي ضام ڪسائيٍري.
جي „ڊٽ
(ُ )2س ىاني ضام جي ادتتال تي اڪائٌّٽص جي „ڊٽ ڪئي Account and Audit
هيٍري ۽ تصريق ٿيم تفصيم  Statementجاچ پڏتاك الِء
تٍظيو ۾ جيع ڪسائي هيٍري ۽ ام جي ُڪ ڪاپي حڪّىت
ڏاًٌِ اىاڻي هيٍري.
 .15حڪّىت جي داص ُرايتً تحتۿ تٍظيو جّ ڪو ُي تٍظيو جا ڪو
ٌُّره:
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()i

ايجٍطي ظّرۿ صّةي يا ام جي ڪًٍِ حصي جي Functions of the
الِء جاىع غالئلائي ىٍصّةّ جّڙڻ

()ii

Organization

حڪّىتي ادارم ۽ ايجٍطيش کي غالئلائي پالم
ىّجب ىػهّىات فساُو ڪسڻ ۽ ىغاهرتي
درىتّم فساُو رڪڻ.

()iii

صّةي جي ضياجي ىطئهً ۽ تسكياتي
ىٍصّةاةٍري جي حّاني ضام ىعانػًۿ جائشم ۽
تحليق کي ُٿي هٺسائڻ.

()iv

تٍظييي ىلصرم جي حاصم ڪسڻ الِء گِسةم
ىاڻِّ ىِيا ڪسڻ ۽ صّةي جي اٌرر ۽ ٻاُس فٍڊز ۽
ٻيً هضيهً کي ىلصرم حاصم ڪسڻ الِء
اضتػياك ۾ „ڻڻ.

()v

صّةي جي اٌرر ۽ ٻاُس غالئلائي ىٍصّةاةٍري ۽
ٻيً فيهڊز ۾ پسهفيغٍم تسةيت جي الِء ضِّنيت
ىِيا ڪسڻ.

()vi

تٍظييي ىلصر حاصم ڪسڻ الِء فائرييٍر
ضسڪاريۿ غيس ضسڪاريۿ غانيي ۽ ةيً
انصّةائي ايجٍطيش جي ضيّريً ضسگسىيً ۾
ضِڪار ڪسڻ.

()vii

اُڏيّم ضسگسىيّم عسهع ڪسڻ جيڪي
تٍظييي ىلصر حاصم ڪسڻ الِء ضازگار ثاةت
ٿيً.
تٍظيو جا ادتيار

 .16تٍظيو کي ُي ادتيار ٌُّرا:
()a

ىٍتلهي الئق ىتحسڪ ۽ غيس ىتحسڪ پساپسٽي the
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of

Powers

Organization

حاصم ڪسڻ
( )bجائيراد هڪسه ڪسڻ
()c

ڪًٍِ صّةائي اداري يا ايجٍطي جي دردّاضت تي
ىٍصّةَ ضازي ڪسڻ

( ًُ )dايڪٽ جي ىلصرم حاصم ڪسڻ الِء دسچ پکّ
ڪسڻ
()e

فسضً جي ادائگي جي الِء ضسهري ضاىام ىِيا
ڪسڻ

() f

ضسهرت ىّجب ىػاُرا ڪسڻ

( )gفيهڊ „فيطشۿ ضيٍٽسز ۽ ادارم جّ كيال غيم ۾ „ڻڻ
( ًُ )hايڪٽ ذريػي ڪًٍِ ةَ ىػاىهي ىتػهق
ضسڪاري ادارم يا ايجٍطيش کام ىّادۿ ڊيٽاۿ رڪارڊ
ظهب ڪسڻ
()i

ڊيٽا ڪهيڪغً دهرامۿ ڪًٍِ ةَ حڪّىتي اداري
يا ايجٍطي جي ٌگساٌي ُيٺ جاري يا عسهع ٿيٍرڙ
پساجيڪٽ يا اضڪيو جّ ىػائٍّ ڪسڻ.

()j

تسكياتي پساجيڪٽۿ پسهگسال يا اضڪيً ضام
الڳاپيم ڪًٍِ ةَ ضسڪاري يا غيس ضسڪاري
ايجٍطي کي پاةٍر ڪسڻ تَ اُا ڪًٍِ ةَ اُڏي
پسهگسال يا اضڪيو کي ريجٍم پالم جي ىلصرم
جي حّاني ضام اضتػياك ۾ „ڻڻ الِء جيڪڎًُ ڪي
داص كرل کڻڻ چاُي تَ ام جي اڳّاٽ اجازت
حاصم ڪسي.

( )kتسكياتي پساجيڪٽۿ پسهگسال يا اضڪيو تي ڪو
ڪٍرڙ ڪًٍِ ةَ ضسڪاري يا غيس ضسڪاري
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ايجٍطيۿ جيڪا صّرتحاك ُجيۿ حڪو ڏيڻ يا
ىغّره ڏيڻ تَ اُا پٍٍِجي پساجيڪٽۿ پسهگسال يا
اضڪيو ىام ڪًٍِ عئي کي ڪڍي ڇڎي يا ام تي
ڪو عسهع ڪسي ۽ ام ضام صالح ىغّره ڪسڻ ۽
ضِڪار حاصم ڪسڻ.
()l

گّرٌييٍٽ ظسفام تجّيش ڪيم ٻيً فسضً جي
ادائگي ڪسڻ

 .17تٍظيو ُس ضاك جي پڄاڻي تي ىلسر ڪيم تاريخ ۽ ظسيلي ضسگسىيً جي رپّرٽ
ضام ضاك ۾ ٿيڻ هاريً ضيّريً ضسگسىيً تي ٻڌك رپّرٽ
Report of activities
گّرٌييٍٽ کي پيظ ڪٍري.
 .18تٍظيو تي جيڪڎًُ ڪا ركو هاج االدا ُجي تَ اُا نيٍڊ رُتً جي هصّني
رهيٍيّ رُتً ظّر هصّك ڪئي هيٍري.
Recovery
of
arrears
 ًُ .19ايڪٽ ُيٺ ٿيٍرڙ ڪًٍِ ةَ غيم دالف غرانت ڪّ غرانتً جي دائسن
حڪو جاري ٌٿي ڪسي ضگِيۿ ٌَ ئي ام دالف ڪا ادتيار تي پاةٍري
ڪاررهائي ٿي ضگِي ٿي.

Courts jurisdiction
barred

 .20ڪًٍِ حڪو جي ڀڃڪڏي يا ًُ ايڪٽ جي ڪًٍِ ڏٌڊ
ةَ كطو جي دالف هرزي تي حڪّىت  500رپيا ڏٌڊ رکي
Penalty
ضگِي ٿي.
 ًُ .21ايڪٽ جي تحت ڪيم غيم دالف تٍظيوۿ ام جي ضياٌت
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غيهرارم يا پسائيّيٽ ايجٍطي دالف ڪا غرانتي ڪاررهائي Indemnity
ٌَ ٿيٍري.
 ًُ )1( .22ايڪٽ تي غيهرر„ىر ڪسائڻ الِء گّرٌييٍٽ كاغرا كاٌّم جّڙڻ جا
كاغرا جّڙي ضگِي ٿي.
ادتيار
( ًُ )2ايڪٽ جي رهعٍي ۾ ۽ ام حّاني ضام ةڻايم كاًٌٌّ Powers to make
rules
تحت اڳّاٽ ضسڪاري نکت ۾ اجازت ضام „فيغم گشيٽ and
ذريػي ايڪٽ جي ىلصرم حاصم ڪسڻ الِء هڌيڪ
ريگيّنيغٍش جّڙي ضگِجً ٿا.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىزڪّرن تسجيّ غال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء
„ُيۿ جًٍِ کي ڪّرٽ ۾ اضتػياك ٌٿّ ڪسي ضگِجي.
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regulations

