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شٍڌ ايڪٽ ٌيتر  Vىجريَ 4991
SINDH ACT NO.V OF 1994
شيُّڻ ڊونپييٍٽ اٿارٽي ايڪٽۿ 4991
THE SEHWAN DEVELOPMENT
AUTHORITY ACT, 1993
] 21فيتروري [4991
ايڪٽ جًٍِ ذريػي تػهلي شيُّڻ ۽ دادو ضهػي جي ٻيً
غالئلً ۾ تركي شڌاري ۽ خّةطّرتي الِء گٍجائشّن ڪڍيّن
ويٍديّن ۽ اُڏي ىلطد الِء ُڪ اٿارٽي كائو ڪئي ويٍدي.
جيئً تَ تػهلي شيُّڻ ۽ دادو ضهػي جي ٻيً غالئلً ۾ تركي تيِيد )(Preamble
شڌاري ۽ خّةطّرتي الِء گٍجائشّن ڪڍڻ ۽ اُڏي ىلطد الِء
ُڪ اٿارٽي كائو ڪرڻ ضروري ٿي پئي „ُي܀
ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو:
ةاب I-
شروغاتي
 ًُ )4( .4ايڪٽ کي شيُّڻ ڊونپييٍٽ اٿارٽي ايڪٽۿ ىختطر غٍّان ۽
 4991شڎيّ ويٍدو.
شروغات
( )2ان جي تػهلي شيُّڻ ۽ دادو ضهػي جي اُڏن ٻيً Short title and
غالئلً جيئً خڪّىت ٌّٽيفڪيشً ذريػي وكت ةّكت commencement
واضح ڪريۿ اًٌِ تائيً تّثيق ڪئي ويٍدي.
(ُ )1ي فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.
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 ًُ .2ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي وضفّن
ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:
()a

Definitions

“اٿارٽي” ىعهب ًُ ايڪٽ جي دفػَ  1تدت كائو
ڪيم شيُّڻ ڊونپييٍٽ اٿارٽي܀

(“ )bچيئرىيً” ىعهب اٿارٽي جّ چيئرىيً܀
()c

“خڪّىت” ىعهب شٍڌ خڪّىت܀

(“ )dڊائريڪٽر جٍرل” ىعهب اٿارٽي جّ ڊائريڪٽر
جٍرل܀
()e

“ىييتر” ىعهب اٿارٽي جّ ىييتر܀

( )f

“ةيان ڪيم” ىعب ًُ ايڪٽ تدت كاغدن ۽
ضاةعً ىّجب ةيان ڪيم.
ةاب II-
اٿارٽي جي جّڙجڪ ۽ ان جا ڪو

 ًُ )4( .1ايڪٽ جا ىلطد پّرا ڪرڻ الِء ُتي ُڪ اٿارٽي ۽ ان جي
اٿارٽي ٌُّدي جًٍِ کي شيُّڻ ڊونپييٍٽ اٿارٽي تشڪيم
and

شڎيّ ويٍدو.

Authority

( )2اٿارٽي ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّديۿ جًٍِ کي its
ىتدرڪ ۽ غير ىتدرڪ ٻٍِي كصو جي ىهڪيت incorporation
خاضم ڪرڻ الِء خليلي وارثي ۽ غام ىِر ٌُّديۿ
ڄاڻايم ٌاني شان ڪيس ڪري شگِي ۽ ان تي ڪيس
ٿي شگٍِدو.
( )1اٿارٽي جا ُيڊ ڪّارٽرز شيُّڻ ۾ ٌُّدا يا اُڏي
جڳَِ تي جتي خڪّىت ٌّٽيفڪيشً ذريػي ظئي
ڪري.
اٿارٽي جي جّڙجڪ

 )4( .1اٿارٽي ىشتيم ٌُّدي:
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()a

پالٌٍگ ايٍڊ ڊونپييٍٽ جّ وزير يا ڪّ ٻيّ جيڪّ Constitution of
وڏو وزير ٌاىزد ڪري ........چيئرىيً

Authority

( )bخيدر„ةاد ڊويزن جّ ڪيشٍر ......ىييتر
()c

ڊائريڪٽر جٍرل .......ىييتر

( )dاُڏا ٻيا غير شرڪاري ىييتر جيڪي ٽً کان
وڌيڪ ٌَ ُجً ۽ شرڪاري ىييتر جيئً خڪّىت
ىلرر ڪري.
(ُ )2ڪ غير شرڪاري ىييتر ٽً شانً تائيً غِدو رکي
شگٍِدوۿ جيصتائيً اُّ اشتػيفيٰ ٌَ ڏئي يا اڳ ۾ ُٽايّ ٌَ
وڃي :ةشرظيڪ اُّ غير شرڪاري ىييتر تيصتائيً ٌَ
ُٽايّ ويٍدو جيصتائيً کيس ٻڌڻ جّ ىّكػّ ٌَ ڏٌّ وڃي.
( )1ڪّ شخص جيڪّ غير شرڪاري ىييتر جي غِدي
تي غارضي „شاىي جي ضّرت ۾ ىلرر ڪيّ ويٍدوۿ اُّ
اُڏي „شاىي تي رُيم ىدي الِء ٌُّدو.
 )4( .5ڊائريڪٽر جٍرل خڪّىت ظرفان اُڏيً شرظً ۽ ڊائريڪٽر جٍرل جي
ضاةعً تي ىلرر ڪيّ ويٍدو جيئً خڪّىت ظئي ىلرري ۽ ان جّ
ذىيداريّن

ڪري.

( )2ڊائريڪٽر جٍرل اٿارٽي جّ چيف ايگزيڪيّٽّ Appointment
ٌُّدوۿ ۽ اُڏيّن ذىيداريّن ٌڀائيٍدو ۽ اُڏا اختيار and duties of the
اشتػيال ڪٍدو جيڪي اٿارٽي ظرفان کيس شٌّپيا Director
General

ويٍدا.
( )1جتي ڪًٍِ شتب جي ڪري ڊائريڪٽر جٍرل
پٍٍِجي „فيس کان غير خاضر „ُي يا پٍٍِجي „فيس
جّن ذىيداريّن ٌٿّ ٌڀائي شگِيۿ خڪّىت ڪًٍِ ةَ
شرڪاري ىييتر کي ڊائريڪٽر جٍرل جّن ذىيداريّن
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شٍڀانڻ الِء ٌاىزد ڪري شگِي ٿي.
 .6ڪارٍُّار جي ةِتري الِء اٿارٽي اُڏا غيهدارۿ ىاُرۿ غيهدار ۽ اٿارٽي جّ
ڪٍصهٽٍٽ ۽ ىالزم ىلرر ڪري شگِي ٿي جيئً ٻيّ اشٽاف
شرظً ۽ ضاةعً ۾ ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

and

Officers

other staff of the
Authority
 .7خڪّىت جي غام ۽ خاص ُدايتً ىّجب اٿارٽي:
()i

اٿارٽي جا ڪو

دائره اختيار ۾ ايٍدڙ شيّن غالئلً جي تركيۿ Functions of the
شڌاري ۽ خّةطّرتي جي ذىيّار ٌُّدي܀

()ii

Authority

اشڪييّن جّڙيٍديۿ اًٌِ کي غيهدر„ىد
ڪرائيٍدي ۽ الڳّ ڪٍدي܀

()iii

واٽر شپالِءۿ ڊريٍيجۿ شيّريج ۽ گٍد ڪچرو
ڪڍڻ ةاةت غّاىي ڪيً الِء ىِيا ڪرڻۿ
شڌارڻۿ ُالئڻ ۽ ةدال رکڻ܀

()iv

اُڏا اپاَء وٺڻ ۽ اُڏا اختيار اشتػيال ڪرڻ
جيڪي ًُ ايڪٽ جا ىلطد خاضم ڪرڻ الِء
ضروري ُجً܀

()v

اُڏا ٻيا كدم کڻڻ جيڪي خڪّىت ظرفان
کيس شٌّپيا ويا ُجً.

 .8اٿارٽي اُڏي ٍُڌ ۽ وكت تي ۽ اُڏي ظريلي گڎجاڻي اٿارٽي جي گڎجاڻي
ڪٍدي ۽ ظريليڪار جي اُڏن كاغدن جّ ىشاُدو Meeting of the
ڪٍدي جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجيۿ ةشرظيڪ Authority
جيصتائيً ظريلّ يا ظريليڪار ظئي ٌَ ڪيّ ويّ ُجي
گڎجاڻيَء اُڏيَء ريت ٿيٍدي جيئً چيئرىيً ظرفان
ُدايت ڪئي وئي ُجي.
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 .9اٿارٽي ًُ ايڪٽ جا ىلطد خاضم ڪرڻ الِء ڪييٽيً

جي

ڪييٽيّن جّڙي شگِجي ٿيۿ جِڏوڪ فٍاٌشم جّڙجڪ
ڪييٽيۿ ٽيڪٍيڪم ڪييٽي يا ايڊوائيزري Constitution of
ڪييٽي.
.41

Committees

اٿارٽي غام يا خاص خڪو ذريػي پٍٍِجا ڪي اختيارن جي ىٍتلهي

ةَ اختيارۿ ڪو ڪار يا ذىيداريّن چيئرىيًۿ of

Delegation

ڊائريڪٽر جٍرل يا ڪًٍِ شرڪاري ىييتر ڏاًٌِ powers
ىٍتلم ڪري شگِي ٿي.
ةاب III-
ىک پروگرام ۽ اشڪييّن
.44

اٿارٽي جيترو جهد ٿي شگِي تركيۿ شڌاريۿ ىک پروگرام

واڌاري ۽ خّةطّرتي جّ ىاشٽر اشڪيً جّڙيٍديۿ Master
اُڏن غالئلً ۾ جً ۾ تركيۿ شڌاريۿ واڌاري ۽ programs
خّةطّرتي جي ضرورت ُجي ۽ اُڏو پروگرام
خڪّىت ڏاًٌِ ىٍظّري الِء اىاڻيٍدي.
.42

( )4اٿارٽي ىخطّص اشڪيو يا اشڪييّن ان اشڪييّن

جي دائره اختيار جي غالئلي يا خطي ۾ جّڙيٍديۿ Schemes
اُڏي ظرح ۽ اُڏي ظريلي جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
( )2اٿارٽي ظرفان تيار ڪيم شيّريّن اشڪييّن
ىٍظّري الِء خڪّىت ڏاًٌِ اىاڻيّن ويٍديّنۿ شّاِء اًٌِ
اشڪييً جيۿ جً جي پروويزٌم ڪٿيم ركو اُڏي خد
کان وڌيڪ ٌَ ُجيۿ جيڪا ةيان ڪيم ُجي يا جًٍِ الِء
خڪّىت کان ڪًٍِ كرض يا گراٌٽ وٺڻ جي ضرورت ٌَ
ُجي.
.41

( )4اٿارٽي ٌّٽيفڪيشً ذريػي اُڏيّن ُدايتّن غير ىٍظو „ةادي کي
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جاري ڪري شگِي ٿي يا اُڏا ڪو ڪري شگِي ٿيۿ روڪڻ
جيڪي غير ىٍظو „ةاديۿ خددخهيًۿ غير كاٌٌّي of

Prevention

تػييرات يا ان جي دائره اختيار جي ڪًٍِ غالئلي ۾ haphazard
growth

„پريشٍز الِء ضروري ُجً.
( )2خددخهي وكتي ظّر ىّجّد الڳاپيم كاٌّن ىّجب
ُٽائي ويٍدي.
.41

( )4ڪّ شخص ڪا غيارت تػيير يا ٻيِر غيارت جي تػيير يا

تػيير ٌَ ڪٍدوۿ ڪًٍِ ىّجّد غيارت شان اضافي ٻيِر تػيير
شاىان ٌٿّ جّڙي شگِي يا ان جي جاري ڪًٍِ خطي Erection or re-
جي تػيير يا ٻيِر تػيير ٌٿّ ڪري شگِي جيصتائيً of

erection

اٿارٽي کان اجازت ٌَ وٺيۿ جيڪا اُڏي ظريلي ۽ اُڏيً building
شرظً تي ڏٌي ويٍدي جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
( )2جتي ڪّ شخص ذيهي دفػَ ( )4جي گٍجائشً جي
ڀڃڪڏي ڪريۿ اٿارٽي اُڏا اپاَء وٺي شگِي ٿي
جيڪي اًٌِ گٍجائشً جي الڳّ ڪرڻ الِء ضروري
ُجً.
.45

( )4اٿارٽي خڪّىت کان اڳّاٽ اجازت شان اشڪيو الِء فٍڊ

اشڪييً ۽ ڪيً کي جاري رکڻ الِء اُڏا ريٽۿ فيس ۽ for

Funds

ٻيّن چارجز نڳائي وكت ةّكت فٍڊ گڎ ڪري شگِي scheme
ٿي.
( )2ريٽۿ فيس ۽ ٻيّن چارجز اُڏي ظريلي نڳايا ۽
جيع ڪيا ويٍداۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
ةاب IV-
ىهڪيت جي خاضالت
.46

اٿارٽي ٻي ڪا ىتدرڪ يا غير ىتدرڪ ىهڪيت جّ خريدۿ
9

ىهڪيت يا دنچصپي الڳاپيم پارٽي شان ىػاُدي ۾ نيز يا ىٽا شٽا
داخم ٿي خريد ڪريۿ نيز تي وٺي يا ىٽا شٽا ڪري Purchase lease
or exchange of

شگِي ٿي.

property
.47

جتي اٿارٽي ان خيال جي „ُي تَ ڪًٍِ زىيً جي خاضالت

اشڪيو يا ٻئي غّاىي ىلطد الِء گِرةم زىيً دفػَ Acquisition of 46
تدت خاضم ٌٿي ڪري شگِجيۿ اُڏي زىيً land
خيدر„ةاد ڊونپييٍٽ اٿارٽي ايڪٽۿ  4976ىّجب
خاضم ڪئي ويٍدي.
ةاب V-
ىانيات
.48

(ُ )4تي ُڪ ڌار فٍڊ ٌُّدوۿ جًٍِ کي شيُّڻ اٿارٽي جّ فٍڊ

ڊونپييٍٽ اٿارٽي فٍڊ شڎيّ ويٍدوۿ جيڪّ اٿارٽي جي the
ىهڪيت جيع ٿيٍدو.

of

Authority

( )2فٍڊ ىشتيم ٌُّدو:
) (aخڪّىت يا نّڪم ڪائٌّصهز ظرفان گراٌٽس܀
) (bىتدرڪ يا غير ىتدرڪ ىهڪيتً جي فروخت
) ًُ (cايڪٽ تدت خاضم ڪيم شيّريّن فيسۿ رشيدون ۽
چارجز܀
) (dاوڳاڙي الئق ٻيّن شيّريّن ركيّن ۽ اٿارٽي ظرفان کٍيم
كرض܀
.49

شڄي ىاني شال جي خاضالت ۽ خرچً جي ةجيٽ

ڪاٿي جّ اشٽيٽييٍٽ تيار ڪيّ ويٍدو ۽ ىٍظّري الِء Budget
خڪّىت کي اىاڻيّ ويٍدوۿ اُڏي ظريلي جيئً ةيان
ڪيّ ويّ ُجي.
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Fund

.21

( )4اٿارٽي جا اڪائٌّٽس اُڏي ريت ۽ اُڏي اڪائٌّٽس

ظريلي رکيا ويٍداۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

جّ

خصاب ڪتاب رکڻ

( )2اڪائٌّٽس ًُ ايڪٽ جي ذيهي دفػَ ( )4تدت Maintenance of
رکيا ويٍدا ۽ اڪائٌّٽٍٽ جٍرل ظرفان „ڊٽ ڪيا Accounts
ويٍدا.
ةاب VI-
واٽر شپالِء
.24

اٿارٽي پيئڻ الئق پاڻي جي فراُيي ۽ ورُاشت شرڪاري ايجٍصي

جي ذىيّار ٌُّديۿ اُڏي ريٽ تي ۽ اُڏيً شرظً ۽ کي پاڻي جي فراُيي
ضاةعً ىّجب جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.
ةاب VII-

to Government

ىتفركات
.22

Supply of water
agency

اٿارٽي ُر ىاني شال جي ختو ٿيڻ تي ان شال چرپر جي رپّرٽ

جي ڪارڪردگي ةاةت رپّرٽ تيار ڪٍدي ۽ اُڏي of
رپّرٽ خڪّىت کي اىاڻيٍدي.
.21

Report

Activities

ًُ ايڪٽ جي غيم ۾ اچڻ شان نّڪم نّڪم ڪائٌّصم جا

ڪائٌّصمۿ نّڪم اٿارٽي يا ةاڊي جا اشڪيو جّڙڻ ۽ اثاثًۿ

وشيهً

۽

ان تي غيم جي شهصهي ۾ شيّرا اختيار ۽ ٻيا ڪو يا اختيار جي اٿارٽي
ان جي دائره اختيار ۾ ايٍدڙ غالئلي ۾ واٽر شپالِءۿ ڏاًٌِ ىٍتلهي
شيّريج ۽ ڊريٍيج جي فراُييۿ ُالئڻ ۽ شار شٍڀال of
جي شهصهي ۾ۿ اٿارٽي ظرفان ڪيا ويٍدا.

Transfer

and

assets

and

liabilities

power of local
council to the
Authority
11

.21

اٿارٽي ظرف ڪا واجب االدا ركو يا اٿارٽي رُتً جي اوڳاڙي

ظرفان غهط ظريلي ادا ڪيم ًُ ايڪٽ تدت نيٍڊ of
رويٍيّ جي رُتً ظّر واپصي الئق ٌُّدي.
.25

Recovery

dues
ڪارروائي

ڪًٍِ ةَ غدانت کي ًُ ايڪٽ تدت ڪيم غدانتي

ڪًٍِ ڪو يا ظئي ڪيم ڪًٍِ ڪو تي ڪا تي پاةٍدي
ڪارروائي ڪرڻ يا ڪّ خڪو جاري ڪرڻ يا ڪا Jurisdiction
ڪارروائي ڪرڻ جّ اختيار ٌَ ٌُّدو.
.26

barred

ڪا ةَ ڪارروائي خڪّىتۿ اٿارٽي يا ڪًٍِ ضياٌت

ٻئي شخص خالف ًُ ايڪٽ تدت ڪيم ڪًٍِ Indemnity
ڪو يا ظئي ڪيم ڪًٍِ ڪو جي شهصهي ۾ ٌَ
ڪئي ويٍدي.
.27

خڪّىت ًُ ايڪٽ جا ىلطد خاضم ڪرڻ كاغدا

الِء كاغدا جّڙي شگِي ٿي.

جّڙڻ

جّ

اختيار
Power to make
rules

.28

( ًُ )4ايڪٽ ۽ كاغدن جي گٍجائشً ىّجبۿ ضاةعا

جّڙڻ

جّ

اٿارٽي ًُ ايڪٽ جا ىلطد خاضم ڪرڻ الِء ضاةعا اختيار
Power to make

جّڙي شگِي ٿي.

( )2خاص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم اختيارن شان تڪرار regulations
کاٌصّاِءۿ اُڏا ضاةعا فراُو ڪٍدا:
) (iگڎجاڻيّن ۽ اُڏيً گڎجاڻيً جّ ڪٍڊڪٽ „ف
ةزٌس܀
) (iiاٿارٽي جي غيهدارن ۽ اشٽاف جي ىالزىت جا شرط
۽ ضاةعا.
.29

شيُّڻ ڊونپييٍٽ اٿارٽي „رڊيٍٍسۿ  4991کي 4991
12

جي

شٍڌ

„رڊيٍٍس ٌيتر XIX

ىٍصّخ ڪيّ وڃي ٿّ.

جي ىٍصّخي
Repeal of Sindh
Ordinance
ٌّٽ -:ايڪٽ جّ ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء
„ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.
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