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سندھ ایکٹ نمبس  IIمجسیہ ۵۸۹۱
SINDH ACT NO. II OF
1985
سندھ ایسڈ شون ڈولپمنٹ اتھبزٹی ایکٹ،
۵۸۹۱
THE SIND ARID ZONE
DEVELOPMENT
AUTHORITY ACT, 1985

] ۵اگكت [۵۸۹۵
ایکٹ خف کے غؼیعے قٌعھ ایؽڈ ؾوى ڈولپوٌٹ
اتھبؼٹی لبئن کی خبئے گی۔
خیكب کہ قٌعھ ایؽڈ ؾوى لبئن کؽًے کب اہتوبم کؽًب
ہے؛
خف کو اـ طؽذ ثٌب کے ًبفػ کیب خبئے گب:
ببة I-
ابتدائی
Chapter-I
Preliminary
 )1( .1اـ ایکٹ کو قٌعھ ایؽڈ ڈولپوٌٹ اتھبؼٹی
ایکٹ ۵۸۹۵ ،کہب خبئے گب۔
( )2یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔
 .2اـ ایکٹ هیں خت تک هضووى اوؼ هفہوم
کے هتضبظ ًہ ہو ،تت تک:
)” (aایؽڈ ؾوى“قے هؽاظ ہے خف ایؽاضیوں
کو اـ ایکٹ کی ظفعہ  ۳کے هطبثك ظبہؽ کیب
خبئے گب:
)” (bاتھبؼٹی“ قے هؽاظ ہے اـ ایکٹ کی ظفعہ
 ۴کے تست لبئن کئے گئے قٌعھ ایؽڈ ؾوى
ڈولپوٌٹ اتھبؼٹی؛

5

توہیع )(Preamble

هطتظؽ عٌواى اوؼ شؽوعبت
Short title, application
and commencement
تعؽیف
Definitions

)” (cثدٹ“ قے هؽاظ ہے اتھبؼٹی کی ٓاهعًی
اوؼ ؼواًگی کب قؽکبؼی تفظیل؛
)” (dچیئؽهیي“ قے هؽاظ ہے اتھبؼٹی کب
چیئؽهیي؛
)” (eڈائؽیکٹؽ خٌؽل “قے هؽاظہے اتھبؼٹی کب
ڈائؽیکٹؽ خٌؽل؛
)” (fفٌڈ“ قے هؽاظ اتھبؼٹی کب فٌڈ؛
)” (gگوؼًوٌٹ“ قے هؽاظ ہے قٌعھ زکوهت؛
)” (hلیٌڈ“ هیں شبهل ہے هٌكلک ؾهیي قے
زبطل ہوًے والے فبئعے یب وٍ خو هكتمل طوؼ
اـ قے هٌكلک کكی چیؿ قے هلے؛
)” (iهیوجؽ“ قے هؽاظ ہے اتھبؼٹی کب کوئی
ثھی هیوجؽ ثشوول چیئؽهیي؛
)” (jپؽقکؽائیڈ“ قے هؽاظ ہے لواعع اوؼ لوًیي
هیں واضر کئے گئے؛
)” (kؼیگیولیشٌف“ قے هؽاظ ہے اـ ایکٹ
کے تست ثٌبئے گئے ضواثظ؛
)” (lؼولف“ قے هؽاظ ہے اـ ایکٹ کے تست
ثٌبئے گئے لواعع؛
)” (mاقکین“ قے هؽاظ ہے اـ ایکٹ کے تست
ثٌبئے گئے ،عول کےتست ٓائے ہوئے اقکین؛
ببة II-
سندھ ایسڈ شون ایساضی
Chapter-II
SIND ARID ZONE AREAS
 )1(.3قؽکبؼ اپٌی قؽکبؼی گؿیٹ هیں
ًوٹیفکیشي کؽے ،کكی ثھی ایؽاضی کو ایؽڈ
ؾوى لؽاؼ ظے قکتی ہے ،اوؼ ولت ثولت ایكی
ًوٹیفکیشي کے غؼیعے کوئی ایؽاضی شبهل کؽ
قکے اوؼ اـ کے زع وں هیں ہیؽ پھیؽکؽ
قکے۔
ببة III-
اتھبزٹی کب قیبم اوز اس کی تشکیل
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ؾوى ایؽاضیبں کب ًوٹیفکیشي
Declaration of Arid Zone
areas

اتھبؼٹی
Authority

Chapter-III
ESTABLISHMENT AND
CONSTITUTION OF THE
AUTHORITY

 )1( .4قؽکبؼ ًوٹیفکیشي کے غؼیعے ایکٹ
کے همبطع زبطل کؽًے کے لئے قٌعھ ایؽڈ
ؾوى ڈولپوٌٹ اتھبؼٹی کے ًبم قے ایک اتھبؼٹی
کؽیگی۔
( )2اتھبؼٹی ایک ثبڈی کبؼپوؼیٹ ہوگی،
خف کو هكتمل هبلکبًہ زموق زبطل ہوگب اوؼ
ایک عبم قیل ہوگی اـ کو اـ ایکٹ کے تست
اضتیبؼ ہوگب کہ کوئی هتسؽک یب غیؽ هتسؽک
هلکیت لے ،ؼکھے یب ًیکبل کؽے اوؼ وٍ اپٌے
زموق کے هفبظ ضبطؽ کیف کؽ قکتی ہے ،یب اـ
پؽ کیف ثي قکتب ہے۔
()3اتھبؼٹی کب طعؼ ظفتؽ کؽاچی هیں ہوگب
یب کكی ظوقؽے خگہ پؽ ،خو قؽکبؼ ًوٹیفبئی
کؽے۔
)1( .5اتھبؼٹی هشتول ہوگی چیئؽهیي پؽ ،خو
قٌعھ کب قؽثؽاٍ ہوگب اوؼ ظوقؽے قؽکبؼی ضواٍ
غیؽ قؽکبؼی هیوجؽ ،خو ولت ثولت قؽکبؼ همؽؼ
کؽیگی۔
( )2ڈائؽیکٹؽ خٌؽل اتھبؼٹی کب ایکف آفیشو
هیوجؽ اوؼ قیکؽیٹؽی ہوگب۔
( )3قؽکبؼی هیوجؽ اپٌی ٓافیف کے عہعے
کے هطبثك همؽؼ کیب خبئے گب کہ اقی عہعٍ
چھوڑًے قے وٍ هیوجؽ ًہ ؼہے گب۔
( )4غیؽ قؽکبؼی هیوجؽ قؽکبؼ کی
ضوشٌوظی تک هیوجؽ ؼٍ قکتب ہے ،پؽ کكی ثھی
ولت قؽکبؼ کے ہبتھ لکھی ظؼضواقت ظے قکتب
ہے۔
( )5چیف هٌكٹؽ کكی شطض کوًبهؿظ کؽ
قکتب ہے کہ وٍ اـ کی غیؽ زبضؽی هیں
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اتھبؼٹی کب لیبم
Constitution of the
Authority

هوجؽاى کی ًباہلی
Disqualification
of
members

هوجؽاى کے لئے اعؿاؾیہ،
االئوًف اوؼ هؽاعبت
Remuneration,
allowance
and
privileges to members
ڈائؽیکٹؽ خٌؽل

چیئؽهیي ہو قکے۔
 .6کوئی ثھی شطض اـ طوؼت هیں هیوجؽ ًہیں
ہوقکتب ،خو-
) (aخف کو قؽکبؼی ًوکؽ ی قے ًکبال یب
ڈقوف کیب گیب ہے؛
) (bخو غہٌی یب خكوبًی طوؼ پؽ هعػوؼ ہو چکب
ہے؛
) (cکكی اضاللی ثعچبلی کے خؽم هیں قؿا یبفتہ
ؼہب ہے؛
) (dاـ ایکٹ یب اـ کی گٌدبئشوں کے ضالف
اـ ًے کوئی کبم کیب ہو؛
) (eاـ اتھبؼٹی کی کكی پؽاخیکٹ یب اقکین هیں
واقطہ یب ثال واقطہ طؽذ اـ کو اپٌے هفبظ ہو؛
) (fاتھبؼٹی کے هفبظات کے ضالف واقطہ یب ثال
واقطہ اـ کو اپٌے هفبظ ہو؛
 .7زکوهت غیؽ قؽکبؼی هیوجؽاى کو اعؿاؾیہ،
االئوًف یب ظوقؽے هؽاعبت ظے قکتب ہے
خیكے وٍ طئہ کؽے۔
 )1( .8زکوهت کكی شطض کو ڈائؽیکٹؽ خٌؽل
همؽؼ کؽ قکتی ہے ،اـ شؽائظ پؽ خیكے وٍ
طئہ کؽے۔
( )2ڈائؽیکٹؽ خٌؽل اتھبؼٹی کب کل ولتی
عولعاؼ ہوگب اوؼ اتھبؼٹی کے اقکیووں کی
هٌظوثہ ثٌعی ،اـ کو ًبفػ کؽًب اوؼ اـ کو عول
هیں الًے کب غهیواؼ ہوگب اوؼ ایكے کبم کؽًے
کے لئے خو اـ ایکٹ کؽًے ہے اوؼ خیكے
اتھبؼٹی کب چیئؽهیي قوًپے۔
( )3زکوهت ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کو ہٹب قکتی
ہے ،اگؽ وٍ-
) (aاـ ایکٹ کے هطبثك غهیعاؼیبں ًجھبًے قے
اًکبؼ کؽتب ہے یب غهیواؼیب ں ًجھبًے کے الئك ًہ
ؼہب ہے؛
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Director General

هوجؽاى کو ہٹبًب
Removal of members
آفیكؽوں اوؼ طالزکبؼ
همؽؼ کؽًب
Appointment of officers
and advisors
کو

هبلی ،فٌی ،طالزکبؼ کویٹیوں
وغیؽٍ
Financial,
Technical
Advisory Committees
etc

( )bڈائؽیکٹؽ خٌؽل کی زیثیت کب غلظ فبئعٍ لیتب
ہیں۔
( )cواقطہ یب ثال واقطہ طؽذ قؽکبؼ کی
تسؽیؽی اخبؾت کے عالوٍ اتھبؼٹی کی هلکیت،
اتھبؼٹی کے اضتیبؼ اوؼ کبم
اقکین ،پؽاخیکٹ یب ظوقؽے کبم هیں کوئی زظہ Powers and functions
یب هفبظ زبطل کیب ہویب ایكی کوشش کی ہو۔
of the Authority
 .9کوئی غیؽ قؽکبؼی هیوجؽ یب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل
کو کكی قٌٌے کو هولعہ ظیٌے کے عالوٍ عہعے
تک ہٹب قکتے ہے۔
 )1( .11اتھبؼٹی اپٌی کبؼکؽظگی کو ؾیبظٍ هوثؽ
ثٌبًے کے لئے ایكے طالزکبؼ اوؼ ٓافیكؽ اوؼ
ظوقؽا ایكب عولہ همؽؼ کؽ قکتی ہے ،خف هیں
پیشواؼاًہ  ،فٌی ،هٌكٹؽیل یب قیکؽیٹؽیل
طالزیتیں اوؼ تدؽثہ ہو ،ایكی شؽائظ پؽ خو
لواعع هیں هٌعؼخہ غیل ہو۔
( )2عولعاؼ ،هالؾهیي اوؼ عولے پؽ اًتظبهی
العام اـ طؽذ الگو ہوًگے ،خیكے لواعع هیں
هٌعؼخہ غیل ہو۔
 .11اـ ایکٹ کے همبطع زبطل کؽًے کے
لئے اتھبؼٹی-
( )aضواثظ کے هطبثك هبلی ،فٌی یب طالزکبؼ
کویٹیبں تشکیل ظے قکتی ہے؛
( )bچبہے کہ ایكے شطض یب اشطبص قے
کكی هعت تک هعظ یب هشوؼٍ لے قکتب ہے،
خیكب هٌبقت قودھے؛
ببة IV-
اتھبزٹی اوز اس کی ذیلی ادازوں کے اختیبز اوز
کبم
Chapter-IV
POWERS AND FUNCTIONS OF THE
AUTHORITY AND ITS
FUNCTIONARIES AND THEIR
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WORKING

 .12اـ ایکٹ کی ثبلی گٌدبئشوں کے هطبثك،
اضتیبؼی ایكے العام اٹھب قکتی ہے اوؼ ایكے
اضتیبؼ اقتعوبل کؽ قکتی ہے ،خو اـ ایکٹ
کے همبطع زبطل کؽًے کے لئے ضؽوؼی
ہے۔
( )2پہلے هلے ہوئے اضتیبؼات کے هٌسؽف
ًہ ہو تو اتھبؼٹی-
) (iکوئی هتسؽک یب غیؽ هتسؽک هلکیت ضؽیع
کؽ قکتب ہے ،اـ پؽ ضبثطہ کؽ قکتب ہے ،ضوظ
ثھی ؼکھ قکتب ہے؛
) (iiکوئی هلکیت ًیکبل کؽ قکتی ہے؛
) (iiiایؽڈ ؾوى کی تؽلی کب کبم ہبتھ هیں لیٌب
ؾهیٌںٓ ،اثی وقبئل کی تؽلی ،عوبؼتیں اوؼ
ؼوڈـ کی تعویؽ ،اظاؼے خوڑًب ،ضعهبت هیں
اطالزبت کؽًب اوؼ اى کو ثسبل ؼکھٌب ،عواهی
قہولت کے لئے ایؽڈ ؾوى کی التظبظی زبلتوں
کو قٌواؼًب؛
) (ivاـ ایکٹ کے همبطع زبطل کؽًے کے
لئے کچھ اقکیووں ثٌبًب اوؼ اى کو الگو کؽًب:
) (vایکٹ کے همبطع زبطل کؽًے کے لئے
ثہت قے ضؽچ کؽًب؛
) (viٹھیکے هیں شبهل ہوًب یب ٹھیکہ چالًب؛
) (viiایؽڈ ؾوى کی تؽلی کے لئے تعویؽاتی کبم
اوؼ تٌظیجبت هٌظوثہ ثٌعی کؽًب ،ڈؾائٌگ کؽًب
اوؼ اـ کی ًظؽظاؼی کؽًب؛
) (viiiکبؼکؽظگی ثہتؽ کؽًے کے لئے ضؽوؼی
قبؾ و قبهبى ضؽیع کؽًب اوؼ هہیب کؽًب؛
) (ixهمبطع زبطل کؽًے کے لئے ثہتؽ هبزول
پیعا کؽًے کے لئے العاهبت کی ضؽوؼت؛
( )3اضتیبؼی اپٌی کبم کو ًپٹبًے کے لئے
هٌظوثہ ثٌعی ،تعویؽٓ ،اپؽیشي ،اًتظبهیہ اوؼ
ڈاًچے کو ثؽلؽاؼ ؼکھٌب ،تٌظیجبت ،اظاؼٍ قبؾی
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چیئؽهیي کے اضتیبؼ اوؼ کبم
Powers and functions
of the Chairman
ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کے اضتیبؼ اوؼ
کبم
Powers and functions
of the Director General

اتھبؼٹی کی هیٹٌگف
Meetings
of
the
Authority

اوؼ ظوقؽی ضعهبت کے لئے ثھؽوقہ الئك
اطولوں پؽ هجٌی هٌظوثہ ثٌعی کؽیگی اوؼ
ثٌبئے گئی زکوت عولی اوؼ ولت ثولت زکوهت
قے هلٌے والے ہعایبت کے هطبثك ایؽڈ ؾوى کی فٌڈ
تؽلی کے لئے کبم کؽیگی؛
Fund
( )4اگؽ کوئی قوال اٹھے تو کوئی ثھی
هعبهال پبلیكی کے هطبثك ہے یب ًہیں ،تو پھؽ اـ
قلكلے هیں زکوهت کب فیظلہ زتوی ہوگب۔
 .13چیئؽهیي ایكی ضعهبت قؽاًدبم ظے گب اوؼ
ایكب کبم کؽے گب خو اـ ایکٹ کے تست اى کو
قپؽظ کیب گیب ہے۔
 )1( .14ڈائؽیکٹؽ خٌؽل اتھبؼٹی کب هک هٌتظن
ہوگب-
( )2چیئؽهیي کی عبم اًتظبم کے عالوٍ اـ
ایکٹ کے لواعع ،ضواثظ اوؼ گٌدبئیشوں کے
هطبثك ڈائؽیکٹؽ خٌؽل کب اضتیبؼ اوؼ کبم ہوگب۔
( )aاتھبؼٹی کی ؼوؾهؽٍ کے هعبهالت کو
ثہتؽ طؽیمے قے چالًے کے لئے هوثؽ کٌٹؽول
ؼکھٌے کب غهیواؼ ہوگب؛
()bاتھبؼٹی کے هبلی اهوؼ پؽ ًگؽاًی
کؽیگب اوؼ اتھبؼٹی کب اًتظبم چالئے گب اوؼ ایكب
کبم کؽیگب اوؼ اضتیبؼ اقتعوبل کؽے گب خو اـ
ایکٹ کے تست اـ کو ظیئے گئے ہو یب وٍ
هٌتمل کئے گئے ہیں؛
( )cاتھبؼٹی کے ازکبم اوؼ اقکین کو خلع
الگو کؽًے کے لئے اى پؽ ًظؽ ؼکھٌے اوؼ
ضؽوؼی العام اٹھبًے کے غهیواؼ ہوًگے؛
( )dاتھبؼٹی هیں کبم کؽًے والوں پؽ اًتظبم
ؼکھٌے کے لئے اًہیں اضتیبؼ ہوگب؛
 )1( .15اتھبؼٹی کی هیٹگٌف اـ طؽیمے ،ولت
اوؼ خگہ پؽ ہوًگے ،خیكے ضواثظ هیں هٌعؼخہ
غیل ہو؛
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لؽع ،گؽاًٹف ،اهعاظ اوؼ تسبئف
Loans, grants, aid and
gifts

فٌڈ خوع کؽاًب
Crediting of the funds
قؽهبئیکبؼی

اوؼ

فٌڈؾ کی
اقتعوبل
Investment
and
utilization of the fund

ثشؽطیکہ اـ قلكلے هیں خت تک کچھ
ضواثظ ًہیں ثٌبیئے گئے ہے کہ اـ ولت تک
هیٹٌگف ایكے طؽیمے قے ثالئے خبئے گے
خیكے چیئؽهیي ہعایت کؽے؛
( )2اتھبؼٹی کے طؽف قے خف ثھی
هعبهلے پؽ فیظلہ کؽًب ہے ،وٍ اتھبؼٹی کی
هیٹٌگ هیں زبضؽ هیوجؽاں کی اکثؽیتی ووٹ
کے غؼیعے کیب خبئے گب؛
( )3ہؽ ایک هیوجؽ کو ایک ووٹ ظیٌے کب
اضتیبؼ زبطل ہوگب اوؼ اگؽ ووٹ هوافمت اوؼ
هطبلفت هیں ایک ختٌے پڑے تو پھؽ چیئؽهیي
اپٌب کبقٹٌگ ووٹ اقتعوبل کؽے گب؛
( )4اتھبؼٹی کب ایک زظہ تیي هیوجؽاى کی
زبضؽی هیٹٌگ کب کوؼم ہوگب؛
ببة V-
مبلیبت آڈٹ اوز اکبئونٹس
Chapter-V
FINANCE AUDIT AND ACCOUNTS

ثدیٹ
Budget

]
آڈٹ اوؼ اکبئوًٹف
Accounts and Audit

” )1( .16قٌعھ ایؽڈ ؾوى ڈولپویٌٹ اتھبؼٹی“
کے ًبم هیں اتھبؼٹی کب ایک خعا فٌڈ ہوگب۔
( )2وٍ فٌڈ هشتول ہوگب۔
) (aقؽکبؼ قے هلٌے والے گؽاًٹف اوؼ قت
قڈیؿ؛
) (bاتھبؼٹی کے طؽف قے لیئے گئے یب خبؼی
کئے گئے لؽع؛
) (cضعهبت قؽاًدبم ظیٌے پؽ اتھبؼٹی کو هلٌے
ثمبیبخبت کی وطولی
واال فیؿ ،کویشٌؿ اوؼ ظوقؽی وطولیبں؛
Recovery of dues
) (dکكی لوکل اتھبؼٹی کے طؽف قے هلٌے
والے گؽاًٹف؛
) (eپبکكتبى قؽکبؼ ،پبکكتبى کی ڈوًؽ ایدٌكی یب
کكی ضبؼخہ ایدٌكی کے طؽف قے هلٌے والے
ؼلوم؛
) (fاتھبؼٹی کو وطول ہوًے والے ظوقؽی خؽهبًہ
12

ؼلوم؛
 .17اتھبؼٹی زکوهت کی پیشگی هٌظوؼی اوؼ
اـ کے طؽف قے هٌظوؼ کئے گئے شؽائظ پؽ
لی خب قکتی ہے؛
) (aاـ ایکٹ کے همبطع زبطل کؽًے کے لئے
ثیٌکوں کے طؽف قے لؽع؛
) (bپبکكتبًی یب ضبؼخہ ڈوًؽ ایدٌكیؿ قے
گؽاًٹف ،ایڈ ،لؽع یب تسبئف؛
.18فٌڈ کے لئے لی گئی ؼلوم اقٹیٹ ثیٌک ٓاف
پبکكتبى یب اى کی ثؽاًچ یب ایكی ہی شیڈولڈ ثیٌک
هیں ؼکھی خبئی گی ،خف کو قؽکبؼ ًے هٌظوؼ
کیب ہو؛
 )1( .19اتھبؼٹی اپٌے ،فٌڈؾ کی وفبلی زکوهت،
طوثبئی زکوهت کی قیکوؼٹی یب زکوهت کے
طؽف قے هٌظوؼ کئے گئے قیکوؼٹی هیں
قؽهبئیکبؼی کؽ قکتی ہے؛
( )2اتھبؼٹی اـ ایکٹ کے همبطع زبطل
کؽًے یب اـ کبهوں کی اظائیگی کے طوؼ
فؽوضت قکتی ہے۔
) (aایؽڈ ؾوى کی تؽلی پؽ ٓاًے والے یب
اقکیووں پؽ کبم کؽاًے هیں ٓاًے والے اضؽاج؛
) (bاـ ایکٹ کے تست لئے گئے کكی
هلکیت کی هعبوضی طوؼ؛
( )cلؽع اتبؼًے اوؼ ویبج ظیٌے پؽ؛
( )dتٌطواہیں اوؼ ظوقؽے هعبوضہ ثشوول
ڈائؽیکٹؽ خٌؽل ،ایکكپؽٹف کٌكلٹٌٹف ،اـ ایکٹ
کے تست لبئن کئے گئے ایدٌكیؿ کی هالؾهیي
اوؼ اتھبؼٹی کے هالؾهیي کو ظیب خبئے گب۔
 )1( .21اتھبؼٹی ہؽ هبلی قبل کے لئے ٓاهعًی
اوؼ ؼواًگی کے اًعاؾ تسؽیؽی ،ایكب ثیبى ًئی
هبلی قبل کے ٓاًے کے تیي هبٍ پہلے زکوهت کو
هٌظوؼی کے لئے پیش کؽیگی۔
( )2زکوهت ایكی پیش کئے گئے ثدیٹ کو
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Penalty

]
خؽم کی شٌوائی هتعلك ععالت
کب اضتیبؼ
Cognizance of offence

زکوهت کب اتھبؼٹی کے اٹھبئے
ہوئے العام اوؼ کبؼوائی پؽ
قؽکبؼ کب ضبثطہ
Control of Government
over
acts
and
proceeding
of
the
Authority
زکوهت کو ہعایبت ظیٌے کب
اضتیبؼ
Power
of
the
Government to give

ظفعہ( )1کے تست کچھ تجعیلیبں کؽًے یب ًہیں
کؽًے قے هٌظوؼ کؽیگی؛
( )3اگؽ قؽکبؼ کے طؽف قے ثدیٹ کی
هٌظوؼی ًئی هبلی قبل کے ٓاًے قے پہلے ًہیں
هلتی ،تو پھؽقودھب خبئے گب کہ قؽکبؼ ثدیٹ
کی هٌظوؼی ظی چکی ہے۔
( )4اتھبؼٹی ،قؽکبؼ کی هٌظوؼی کے عالٍ
ثدیٹ هیں هٌعؼخہ غیل ضؽچ ًہیں کؽ قکتی۔
 )1( .21اتھبؼٹی اـ ایکٹ کے لواعع کی
ؼوشٌی هیں اپٌے اکبئوًٹ کب ؼکبؼڈ اوؼ زكبة
کتبة ؼکھے گی۔
( )2اتھبؼٹی لواعع هطبثك قبلیبًہ ثئلٌف
شیٹ تیبؼ کؽیگی اوؼ ؼکھے گی۔
( )3اتھبؼٹی کب اکبئوًٹ ہؽ هبلی قبل هیں
ایک ظفعہ قؽکبؼ کے طؽف قے همؽؼ کیے
گئے ثیؽوًی ٓاڈیٹؽوں قے ایكی هعبوضی پؽ
کؽائی خبئے گی ،خو زکوهت هتعیي کؽے۔
( )4غیلی ظفعہ ( )3کے هطبثك ٓاڈٹ کئے
گئے اکبئوًٹف کب ثیبى ٓاڈیٹؽؾ کی ؼپوؼٹف کے
قبتھ هبلی قبل کے ضتن ہوًے کے چبؼ هبٍ پہلے
زکوهت کو پیش کی خبئے گی۔
 .22اتھبؼٹی کكی ثھی شطض یب اشطبص کی
خوبعت قے اپٌی وطولیبں لیٌڈ ؼویٌیو کی
ثمبیبخبت کے طوؼ پؽ واپف لے گی۔
ببة VI-
جسم اوز اس متعلق عدالت کب اختیبز
Chapter-VI

Directions

قبلیبًہ ؼپوؼٹ
Annual report
اضتیبؼ هٌتمل کؽًب
Delegation of powers

قؽکبؼی هالؾم
Public Servant

ضوبًت
Indemnity

لواعع
Rules

ضواثظ
OFFENCES AND THEIR COGNIZANCE
Regulations

 )1( .23اـ ایکٹ کی ؼوشٌی هیں ضعهبت
قؽاًدبم ظیٌے ،یب اقکین کے الگو کؽًےکے کبم
هیں کوئی ثھی ؼکبوٹ ڈالٌے کی وخہ ہوتی ہے
تو اـ ایکٹ لواعع اوؼ ضواثظ ہعایبت ظیئے
گئے کكی زکن یب ہعایبت کی ضالف وؼؾی کؽتب
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ہے ،خو کہ کكی اقکین پؽ ہوًے والے کبم هتعلك
ظی گئی ہے ،اـ کو لیع کی قؿا ظی خبئے گی،
خف کی هعت ثبؼٍ هبٍ تک خؽهبًے کے قبتھ
ثڑھ قکتب ہے اوؼ خؽهبًہ ظـ ہؿاؼ ؼوپے ثڑایہ
خب قکتب ہے یب ظوقؽے قؿائوں اکٹھے ظے
قکتی ہے۔
( )2هٌعؼخہ ثبال غیلی ظفعہ هیں هٌعؼخہ غیل
کكی شطض اگؽ کوکئی کوپٌی ہے یب ظوقؽی
ثبڈی کبؼپوؼیٹ ہے ،تو اـ کب ڈائؽیکٹؽٓ ،افیكؽ
یب ًوبئٌعٍ ،خت تک یہ ثبثت ًہیں کؽتب کہ کیب گیب
خؽم اـ کے علن هیں ًہیں ہے یب اـ ًے ایكے
خؽم کو ؼوکٌے کے لئے اضتیبؼ اقتعوبل کئے
ہے ،کہ اـ کو اـ خؽم هیں هدؽم قودھب
خبئے گب۔
 )1( .24کوئی ثھی کوؼٹ اـ ایکٹ کے تست
کئے گئے خؽم پؽ ععالتی کبؼوائی ًہیں کؽ
قکتی ،خت تک اتھبؼٹی کب ڈائؽیکٹؽ خٌؽل یب اـ
کے طؽف قے ثباضتیبؼ ثٌبیب گیب شطض ایكی
تسؽیؽ هیں شکبیت ًہیں کؽتب۔
( )2کكی ثھی کوؼٹ ،خف کب خح فؽقٹ
کالـ هدكٹؽیٹ کے ؼیٌک قے کن ہو ،اـ
ایکٹ کے تست گئے گئے خؽم کے کیف کی
شٌوائی کؽًے کی هدبؾ ًہیں ہوگی۔
ببة VII-
متفسقہ
Chapter-VII
MISCELLANEOUS

 .25اتھبؼٹی کے قبؼے العام اوؼ قبؼے
کبؼوایبں قؽکبؼی ضبثطے قے هشؽوط
ہوًگے ،زکوهت کكی العام یب کبؼوائی کو
تجعیل کؽ قکتی ہے یب ؼوک قکتی ہے۔
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ثہجوظی کی فی
Betterment fee

اتھبؼٹی کو ضتن کؽًب
Dissolution
of
the
Authority

 )1( .26زکوهت اتھبؼٹی قے کوئی ثھی
ظقتبویؿ ،هطلوثہ هعلوهبت ،اقٹیٹوٌٹ ،اععاظ و
شوبؼ یب ا تھبؼٹی کے هتعلك کوئی هعلوهبت لے
قکتی ہے اوؼ اتھبؼٹی ایكی طلت کی هوٹ
ظیٌے کے لئے غهیواؼ ہوگی۔
( )2زکوهت ولت ثھی اتھبؼٹی کی ہعایت
اوؼ عول کؽًے کے لئے ایكی ہعایبت ظے
قکتی ہے ،خو ضؽوؼی قودھے۔
 .27اتھبؼٹی ہؽ هبلی قبل کے اضتتبم کے تیي
هبٍ پہلے اپٌی قبلیبًہ کبؼکؽظگی کی ؼپوؼٹ
قؽکبؼ کو پیش کؽی گی۔
 )1( .28اتھبؼٹی عبم طؽیمے یب ضبص طؽیمے
کے هطبثك ،اگؽ زبالت کی تمبضب ہو کہ
ڈائؽیکٹؽ خٌؽل ،کكی ٓافیكؽ یب اتھبؼٹی کے کكی
هالؾم کو اـ ایکٹ کے لواعع اوؼ ضواثظ کی
ؼوشٌی هیں کچھ اضتیبؼات ،کچھ کبم یب فؽع
زوالے کیئے خبئے گے۔
( )2چیئؽهیي یب ڈائؽیکٹؽ کكی هیوجؽ ،افكؽ،
یب اتھبؼٹی کے کكی هالؾم کو اـ ایکٹ یب اـ
کے لواعع ضواثظ کی ؼوشٌی هیں اضتیبؼ زوالی
کؽ قکتے ہے ،لیکي وٍ ًہیں خو اًہیں غیلی ظفعہ
( )1هیں ظیئے گئے ہیں۔
 .29اتھبؼٹی کب چیئؽهیي ،هیوجؽ ،افكؽ اوؼ هالؾم
اـ ایکٹ یب اـ کےلواعع ضواثظ کے هطبثك
کوئی کبم کؽیگب ،پبکكتبى پیٌل کوڈ کی ظفعہ 21
کے هطبثك قؽکبؼی هالؾم قودھب خبئے گب۔
 .31زکوهت اتھبؼٹی ،چیئؽهیي ،هیوجؽ یب
ڈائؽیکٹؽ خٌؽل یب کوئی افكؽ یب اتھبؼٹی کے
کكی هالؾم کے ضالف کوئی ثھی کیف ظاضل
ًہیں کؽقکتب یب لبًوًی کبؼوائی ًہیں کؽ قکتب،
اـ کے هطبثك خو اًہوں ًے ًیک ًیتی کی ہے
یب اـ ایکٹ لواعع اوؼ ضواثظ کے هطبثك کچھ
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ظشواؼیوں کو ہٹبًب
Removal of Difficulties
قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ  IIIهدؽیہ
 1985کی هٌكوضی
Repeal
of
Sind
Ordinance III of 1985

ًیک ًیتی قے کؽًے کے لئے قوچ لیب ہے۔
 .31اـ ایکٹ کے همبطع کو زبطل کؽًے کے
لئے زکوهت لواعع ثٌب قکتی ہے۔
 )1( .32اتھبؼٹی اـ ایکٹ کی گٌدبئشیں اوؼ
لواعع کی ؼوشٌی هیں ایکٹ کے همبطع زبطل
کؽًے کے لئے ضواثظ ثٌب قکتی ہے۔
( )2وٍ ضبص عبم اضتیبؼات کے ثؽعکف
ًہیں ہوًگے ،لیکي وٍ هٌعؼخہ غیل اهوؼ هتعلك
ہوًگے-
( )iاتھبؼٹی کی هیٹٌگف ؛
()iiاتھبؼٹی کب کبم کبج چالًب ؛
( )iiiهبلی ،فٌی اوؼ طالزکبؼ کویٹی ثٌبًب ؛
( )ivهبلی کبم کبج چالًب ؛
)(vاتھبؼٹی پؽ واخت فیف وطول اوؼ واپف
کؽًب ؛
()viاـ ایکٹ کی تمبضب کو پوؼی کؽًے کے
کكی هعبهلے پؽ قوچٌب؛
 )1( .33خہبں اتھبؼٹی کب ضیبل ہے کہ کكی
اقکین پؽ عول کؽیگی ًتیدے طوؼ هلکیت کب
ویلیو ثڑھ گیب ہے ،یب ثڑھ خبئیگب ،کہ اقی هلکیت
پؽ اتھبؼٹی ثہجوظی والی فی الگو کؽ کے وطولی
کؽ قکتی ہے ،اقی ہی شطض قے خو اـ
هلکیت کب هبلک ہے یب اـ هلکیت هیں کكی کی
ظلچكپی ہے۔
( )2ثہجوظی والی فی ایكی ویلیو کے هطبثك
الگو اوؼ وطولی کی خبئیگی خو هلکیت کے
ویلیو کے ٓاظھے ختٌی ًہ ہو ،خو اقکین پؽ کبم
کؽًے قے پہلے هلکیت کب ویلیو ہوگب ،خیكب
اضتیبؼی طئی کؽے۔
( )3خت اضتیبؼات کو هعلوم ہو تب ہے کہ
کوئی اقکین هٌبقت طؽیمے قے تؽلی کؽے
اوؼ ثہجوظی والی فی اى پؽ الگو کؽ قکتی ہے کہ
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اتھبؼٹی اـ قلكلے هیں کوئی زکن خبؼی کؽے
ثیٹؽهیٌٹ فی الگو کؽًے کب اعالى کؽ قکتی ہے
اوؼ ایكب قودھب خبئیگب کہ اقکین هکول ہو چکی
ہے اوؼ پھؽ تسؽیؽ هیں هلکیت کے هبلک یب اـ
هیں هفبظ ؼکھٌے والے شطض کو هلکیت پؽ
ثہجوظ ی والی فی خوع کؽًے کے لئے اضتیبؼی
طئی کی گئی۔
( )4غیلی ظفعہ ( )3کے تست اتھبؼٹی کے
طؽف قے ثھجوڈ والی فی کے  15ظى گؿؼًے
کے ثعع ،یب اگؽ اقی ثیٹؽهٌٹ فی کے هتعلك
زکوهت کو اپیل کی خبتی ہے اوؼ اپیل هٌكوش
ہوتی ہے تو اتھبؼٹی اپٌے ضواثظ کے ؼوشٌی
هیں وٍ ثہجوظی والی فی الگو کؽیگی اوؼ وطول
کؽیگی۔
 )1( .34زکوهت قؽکبؼی گؿیٹ هیں ًوٹیفکیشي
ظے اتھبؼٹی کو ضتن کؽ قکتی ہے ،اقی تبؼیص
قے خت ًوٹیفکیشي شبیع ہوا ہے ،اتھبؼٹی کو
ضتن کیب خبئیگب۔
( )2اتھبؼٹی کے ضتن ہوًے کے ثعع تسلیل
ہوًے فوؼى ثعع۔
 .iتوبم هلکیت ،فٌڈ اوؼ ثمبیبخبت خو
اتھبؼٹی کے ًبم پؽ تھے ،وٍ اتھبؼٹی
تسلیل ہوًے کے ثعع زکوهت کے ًبم ہو
خبئے گی؛
 .iiتوبم هلکیت فٌڈ اوؼ ثمبیبخبت خو لیي
ظیي هیں ہوئی ہے ،یب خف کب غکؽ ایکٹ
کی شك ( )1هیں آیب ہے ،وٍ اتھبؼٹی کے
تسلیل ہوًے قے پہلے اتھبؼٹی کے پبـ
تھی یب اى کو وطول کؽًی تھی وٍ
اتھبؼٹی کے تسلیل ہوًے کے ثعع
زکوهت ضوظ اتھبؼٹی کب کوئی ثھی فؽظ
یب اـ قلكلے هیں کچھ همؽؼ کئے گئے
شطض وٍ وطول کؽیٌگے۔
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 .iiiتوبم هلکیت ،فٌڈ اوؼ ثمبیبخبت عالٍ
اـ کے خف کب غکؽ ظفعہ ( )1هیں ٓاتب
ہے اوؼ خف کو اتھبؼٹی ًے وطول
کؽًی ہو ،وٍ اتھبؼٹی کے تسلیل ہوًے
کے ثععزکوهت کو وطول کؽًے پڑے
گی۔
 .ivتوبم غهیواؼی خو اتھبؼٹی کو هکول
کؽًی تھی وٍ اتھبؼٹی کے تسلیل ہوًے
کے ثعع زکوهت کے زوالی ہو خبئیگی؛
 .vاـ ایکٹ کی ؼوشٌی هیں هٌظوؼ
کئ گئی کكی ثھی چلٌے والی اقکین کو
هکول کؽًے والے همظع کو زبطل
کؽًے کے لئے اوؼ هلکیت واپف لیٌے
کے لئے ،فٌڈ اوؼ ثمبیبخبت خف کب غکؽ
شك ( )iاوؼ ( )iiهیں ہوتی ہے اوؼ وٍ
اتھبؼٹی کے چیئؽهیي کو اـ ایکٹ کی
ؼوشٌی هیں وطول کؽًی ہو وٍ
گوؼًوٌٹ یب اـ کے طؽف قے
ثباضتیبؼ ثٌبئے گئے کكی شطض کو
وطول کؽًے ہوًگے۔
 .35اـ ایکٹ کی گٌدبئیشوں هیں قے کكی کو
هکول کؽًے هیں اگؽ کوئی ظشواؼی پیش ٓاتی
ہے تو زکوهت اپٌی زکن کے غؼیعے همظع
زبطل کؽًے کے لئے وٍ ظشواؼی ضتن کؽ
قکتی ہے۔
 .36ظی قٌعھ ایؽڈ ؾوى ڈولپوٌٹ اتھبؼٹی
ٓاؼڈیٌٌف 1985 ،هٌكوش قودھب خبئے گب۔

نوٹ :ایکٹ کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی
واقفیت کے لیئے ہے جو کوزٹ میں استعمبل
نہیں کیب جب سکتب۔
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