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سندھ ایکٹ نمبز  Vمجزیہ ۴۹۹۱
SINDH ACT NO.V OF 1994
سیوہن ڈولپمنٹ اتھبرٹی ایکٹ۴۹۹۱ ،
THE SEHWAN DEVELOPMENT
AUTHORITY ACT, 1993
] ۲۱فشوسی [۱۹۹۴
ایکٹ جظ کی توعظ عے تعلقہ عیوہي اوس دادٍ ضلع
کی دوعشے عالقوں کی تشقی ،ثہتشی اوس
خوثظوستی کے لیئے گٌجبئشیں ًکبلی جبئیں گی اوس
ایغے هقظذ کے لیئے اتھبسٹی قبئن کی جبئے گی۔
جیغب کہ تعلقہ عیوہي اوس دادٍ ضلع کی دوعشے
عالقوں کی تشقی ،ثہتشی اوس خوثظوستی کے لیئے توہیذ )(Preamble
گٌجبئشیں ًکبلٌب اوس ایغے هقظذ کے لیئے اتھبسٹی کب
قیبم هقظود ہے؛
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
ببة I-
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شزوعبتی
۱۔ ( )۱اط یکٹ کو عیوہي ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ایکٹ،
 ۱۹۹۳کہب جبئے گب۔
( )۲اط کی تعلقہ عیوہي اوس دادو ضلع کے ایغے
دوعشے عالقوں جیغے دکوهت ًوٹیفکیشي کے
رسیعے وقت فوقتي واضخ کشے ،اى تک توثیق کی
جبئے گی۔
()۳یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔ اط ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
('' )aاتھبسٹی'' هطلت اط ایکٹ کی دفعہ  ۳کے
تذت قبئن کشدٍ عیوہي ڈولپوٌٹ اتھبسٹی؛
('' )bچیئشهیي'' هطلت اتھبسٹی کب چیئشهیي؛
('' )cدکوهت'' هطلت عٌذھ دکوهت؛
('' )dڈائشیکٹش جٌشل'' هطلت اتھبسٹی کب ڈائشیکٹش
جٌشل؛
('' )eهیوجش'' هطلت اتھبسٹی کب هیوجش؛
('' )fثیبى کشدٍ'' هطلت اط ایکٹ کے تذت قواعذ
اوس ضواثظ کے تذت ثیبى کشدٍ۔
ببة II-
اتھبرٹی کی تشکیل اور اس کے کبم
۳۔ اط ایکٹ کے هقبطذ دبطل کشًے کے لیئے یہبں
ایک اتھبسٹی ہوگی ،جظ کو عیوہي ڈولپوٌٹ اتھبسٹی
کہب جبئے گب۔
( )۲اتھبسٹی ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگی ،جظ کو هٌقولہ
اوس غیش هٌقولہ دوًوں اقغبم کی جبئیذاد دبطے کشًے
کے لیئے دقیقی واسثی اوس عبم هہش ہوگی ،هزکوسٍ
ًبم عے کیظ کش عکتی ہے اوس اط پش کیظ ہو عکتب
ہے۔
( )۳اتھبسٹی کے ہیڈ کواسٹشص عیوہي هیں ہوں گے یب
ایغے جگہ جہبں دکوهت ًوٹیفکیشي کے رسیعے طے
کشے۔
۲۔ ( )۱اتھبسٹی هشتول ہوگی:
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هختظش عٌواى اوس
ششوعبت
Short title and
commencement
تعشیف
Definitions

اتھبسٹی اوس اط کی
تشکیل
Authority and
its
incorporation

اتھبسٹی کی ثٌبوٹ
Constitution of
Authority

( )aپالًٌگ ایٌڈ ڈولپوٌٹ کب وصیش یب کوئی دوعشا
وصیشاعلی ًبهضد کشے۔۔۔ چیئشهیي
جو
ٰ
( )bدیذسآثبد ڈویضى کب کوشٌش۔۔۔۔ هیوجش
( )cڈائشیکٹش جٌشل۔۔۔۔ هیوجش
( )dایغے دیگش غیش عشکبسی هیوجش جو تیي عے
صائذ ًہ ہوں اوس عشکبسی هیوجش جیغے
دکوهت هقشس کشے۔
( )۲ایک غیش عشکبسی هیوجش تیي عبل تک عہذٍ سکھ
اعتعیفی ًہ دے یب پہلے اط کو
عکے گب ،جت تک وٍ
ٰ
ہٹبیب ًہ جبئے :ثششطیکہ وٍ غیش عشکبسی هیوجش تت
تک ًہیں ہٹبیب جبئے گب جت تک اط کو طفبئی پیش
کشًے کب هوقعہ ًہ دیب جبئے۔
()۳کوئی شخض جو غیش عشکبسی هیوجش کے عہذے
پش عبسضی آعبهی کی طوست هیں هقشس کیب جبئے
گب ،وٍ ایغی آعبهی پش ثقبیب هذت کے لیئے ہوگب۔
۵۔ ( )۱ڈائشیکٹش جٌشل دکوهت کی طشف عے ایغی
ششائظ اوس ضواثظ پش هقشس کیب جبئے گب ،جیغے
دکوهت طے کشے۔
()۲ڈائشیکٹش جٌشل اتھبسٹی کب چیف ایگضیکٹو ہوگب،
اوس ایغے رهیذاسیبں ًجھبئے گب اوس ایغے اختیبس
اعتعوبل کشے گب جو اتھبسٹی کی طشف عے اط کو
عپشد کیئے جبئیں گے۔
()۳جہبں کغی عجت کی وجہ عے ڈائشیکٹش جٌشل اپٌی
آفیظ عے غیش دبضش ہے یب اپٌی آفیظ کی رهیذاسیبں
ًہیں ًجھب عکتب ،تو دکوهت کغی ثھی عشکبسی هیوجش
کو ڈائشیکٹش جٌشل کی رهیذاسیبں عٌجھبلٌے کے لیئے
ًبهضد کش عکتی ہے۔
۶۔ کبسکشدگی کی ثہتشی کے لیئے اتھبسٹی ایغے
عولذاس ،هبہش ،کٌغلٹٌٹ اوس هالصم هقشس کش عکتی
ہے ،جیغے ششائظ اوس ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
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ڈائشیکٹش جٌشل کی
هقشسی اوس اط کی
رهیذاسیبں
Appointment
and duties of
the
Director
General
عولذاس اوس اتھبسٹی
کب دوعشا اعٹبف
Officers
and
other staff of
the Authority
اتھبسٹی کے کبم
Functions of the
Authority

۷۔ دکوهت کی عبم اوس خبص ہذایبت کے تذت
اتھبسٹی:
دائشٍ اختیبس هیں آًے والے عبسے
()i
عالقوں کی تشقی ،ثہتشی اوس
خوثظوستی کی رهیذاس ہوگی؛
اعکیویں ثٌبئے گی ،اى پش عولذسآهذ
()ii
کشے گی اوس ًبفز کشے گی؛
واٹش عپالئی ،ڈسیٌیج ،عیوسیج اوس کچشٍ
()iii
ًکبلٌے کے دوالے عے کبهوں کے لیئے
فشاہن کشًب ،ثہتش ثٌبًب ،چالًب اوس ثذبل
سکھب؛
ایغے اقذام اٹھبًب اوس ایغے اختیبس
()iv
اعتعوبل کشًب جو اط ایکٹ کے هقبطذ
دبطل کشًے کے لیئے ضشوسی ہوں؛
ایغے دیگش اقذام اٹھبًب جو دکوهت کی
()v
طشف عے اعے دیئے گئے ہوں۔
۸۔ اتھبسٹی ایغی جگہ اوس وقت پش اوس اط طشیقے
عے هیٹٌگ کشے گی اوس طشیقیکبس کے ایغے قواعذ
کب هشبہذٍ کشے گی جیغے ثیبى کیب گیب ہو ،ثششطیکہ
جت تک طشیقہ یب طشیقیکبس طے ًہیں کیب گیب ہو
هیٹٌگ اط طشح ہوگی جیغے چیئشهیي کی طشف
عے ہذاہت کی گئی ہو۔
۹۔ اتھبسٹی اط ایکٹ کے هقبطذ دبطل کشًے کے
لیئے کویٹیبں تشکیل دے عکتی ہے ،جیغب کہ فٌبًشل
کویٹی ،ٹیکٌیکل کویٹی یب ایڈوائیضسی کویٹی۔
۱۱۔ اتھبسٹی عبم یب خبص دکن کے رسیعے اپٌے
کوئی ثھی اختیبسات ،کبم کبج یب رهیذاسیبں چیئشهیي،
ڈائشیکٹش جٌشل یب کغی عشکبسی هیوجش کی طشف
هٌتقل کش عکتی ہے۔
ببة III-
مبسٹز پزوگزام اور اسکیمیں
۱۱۔ اتھبسٹی جتٌب جلذی ہو عکے تشقی ،ثہتشی،
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اتھبسٹی کی هیٹٌگ
Meeting of the
Authority
کویٹیوں کی تشکیل
Constitution of
Committees
اختیبسات کی هٌتقلی
Delegation of
powers
هبعٹش پشوگشام
Master
programs
اعکیویں
Schemes

غیش هٌظن آثبدی کی
سوک تھبم
Prevention of
haphazard
growth
عوبست کی تعویش اوس
دوثبسٍ تعویش
Erection or reerection
of

توعیع اوس خوثظوستی کب هبعٹش اعکیي ثٌبئے گیbuilding ،
ایغے عالقوں هیں جي هیں تشقی ،ثہتشی ،توعیع اوس
خوثظوستی کی ضشوست ہو اوس ایغب پشوگشام اعکین کے لیئے فٌڈ
دکوهت کی طشف هٌظوسی کے لیئے ثھیج ے گی ۔
Funds
for
۱۲۔ ()۱اتھبسٹی هخظوص اعکین یب اعکیویں اط کے
دائشٍ اختیبس کے عالقے یب دظے هیں تشکیل دے scheme
گی ،اط طشح اوس اط طشیقے عے جیغے ثیبى کیب
گیب ہو۔
()۲اتھبسٹی کی طشف عے تیبس کشدٍ عبسی اعکیویں
هٌظوسی کے لیئے دکوهت کی طشف ثھیجی جبئیں جبئیذاد خشیذًب ،لیض یب
گی ،عالوٍ اى اعکیووں کے ،جي کی پشوویضًل ادال ثذلی
تخویٌہ لگبئی گئی سقن ایغی دذ عے صائذ ًہ ہو ،جو Purchase lease
ثیبى کشدٍ ہو یب جظ کے لیئے دکوهت عے قشع یب or exchange of
گشاًٹ لیٌے کی ضشوست ًہ ہو۔
property
۱۳۔ ( )۱اتھبسٹی ًوٹیفکیشي کے رسیعے ایغی ہذایبت
جبسی کش عکتی ہے یب ایغب کبم کش عکتی ہے ،جو صهیي کی دبطالت
غیش هٌظن آثبدی ،دذدخلیوں ،غیش قبًوًی تعویشات یب Acquisition of
اط کے دائشٍ اختیبسی کے کغے عالقے هیں آپشیشٌض
land
کے لیئے ضشوسی ہوں۔
()۲دذدخلی وقتی طوس پش هوجود هتعلقہ قبًوى کے
تذت ہٹبئی جبئے گی۔
اتھبسٹی کب فٌڈ
۱۲۔ ( )۱کوئی شخض کوئی عوبست تعویش یب دوثبسٍ Fund of the
تعویش ًہیں کشے گب ،کغی هوجود عوبست کے عبتھ Authority
اضبفی عبهبى ًہیں هال عکے گب یب اط کے جبسی
کغی دظہ کی تعیوش یب دوثبسٍ تعویش ًہیں کش عکتب،
جت تک اتھبسٹی عے اجبصت ًہ لی ہے ،جو ایغے
طشیقے اوس ایغی ششائظ پش دی جبئے گی جیغے ثیبى
کیب گیب ہو۔
()۲جہبں کوئی شخض ریلی دفعہ ( )۱کی گٌجبئشوں
کی خالف وسصی کشتب ہے ،اتھبسٹی ایغے اقذام لے ثجٹ
عکتی ہے ،جو اى گٌجبئشوں کے ًبفز کشًے کے لیئے Budget
ضشوسی ہوں۔
اکبوًٹظ کب دغبة
ٔ
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۱۵۔ ( )۱اتھبسٹی دکوهت عے پیشگی اجبصت عے کتبة سکھٌب
اعکیویں اوس کبم جبسی سکھٌے کے لیئے ایغے سیٹMaintenance of ،
فیظ یب دیگش چبسجض لگب کش وقت ثوقت فٌڈ جوع کش Accounts
عکتی ہے۔
()۲سیٹ ،فیظ یب دیگش چبسجض ایغے طشیقے عے
لگبئے اوس جوع کیئے جبئیں گے ،جیغے ثیبى کیب گیب عشکبسی ایجٌغی کو
ہو۔
پبًی کی فشاہوی
ببة IV-
Supply of water
جبئیداد کی حبصالت
۱۶۔ اتھبسٹی دوعشی کوئی هٌقولہ یب غیش هٌقولہ to Government
جبئیذاد یب دلچغپی هتعلقہ پبسٹی عے هعبہذے هیں داخل agency
ہو کش خشیذ کش عکتی ہے  ،لیض پش لے عکتی ہے یب کبسکشدگی سپوسٹ
Report
of
ادال ثذلی کش عکتی ہے۔
Activities
کبوًغل کے
لوکل
ٔ
۱۷۔ جہبں اتھبسٹی اط خیبل کی ہے کہ کغی اعکین یب اثبثوں ،وعبئل اوس
دوعشی عواهی جگہ کے لیئے هطلوثہ صهیي دفعہ  ۱۶اختیبسات کی اتھبسٹی
کے تذت دبطل ًہیں کی جب عکتی ،ایغی صهیي کی طشف هٌتقلی
دیذسآثبد ڈولپوٌٹ اتھبسٹی ایکٹ ۱۹۷۶ ،کے تذت
Transfer
of
دبطل کی جبئے گی۔
assets
and
ببة V-
liabilities
and
مبلیبت
۱۸۔ ( )۱یہبں ایک الگ فٌڈ ہوگب ،جظ کو عیوہي power of local
ڈولپوٌٹ اتھبسٹی فٌڈ کہب جبئے گب ،جو اتھبسٹی کب اثبثہ council to the
ہوگب۔
Authority
()۲فٌڈ هشتول ہوگب:
ثقبیبجبت کی ثبصیبثی
( )aدکوهت یب لوکل ٔ
Recovery
کبوًغلض کی طشف عے of
گشاًٹظ؛
( )bهٌقولہ یب غیش هٌقولہ جبئیذادوں کی فشوخت؛ dues
( )cاط ایکٹ کے تذت دبطل کشدٍ عبسی فیظ،
عذالتی کبسسوائی پش
سعیذیں اوس چبسجض؛
( )dوطولی الئق دیگش عبسی سقویں اوس پبثٌذی
Jurisdiction
اتھبسٹی کی طشف عے لیب گیب قشع۔
barred
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ضوبًت
Indemnity
قواعذ ثٌبًے کب اختیبس
Power to make
rules
ضواثظ ثٌبًے کب
اختیبس
Power to make
regulations

۱۹۔ عبسے هبلی عبل کے دبطالت اوس خشچوں کے
تخویٌے کب اعٹیٹوٌٹ تیبس کیب جبئے گب اوس هٌظوسی
کے لیئے دکوهت کو ثھیجب جبئے گب ،ایغے طشیقے
عے جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
اکبوًٹظ اط طشح اوس ایغے
۲۱۔ ( )۱اتھبسٹی کے ٔ
طشیقے عے سکھے جبئیں گے ،جیغے ثیبى کیب گیب
ہو۔
)اکبوًٹظ ریلی اط ایکٹ کے دفعہ ( )۱کے تذت
(ٔ ۲
اکبوًٹٌٹ جٌشل کی طشف عے
سکھے جبئیں گے اوس ٔ
آڈٹ کیئے جبئیں گے۔
ببة VI-
واٹز سپالئی
۲۱۔ اتھبسٹی پیٌے الئق پبًی کی فشاہوی اوس تقغین کی
رهیذاس ہوگی ،ایغے سیٹ پش اوس ایغی ششائظ اوس
 ۱۹۹۳کے عٌذھ
ضواثظ پش جیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
آسڈیٌٌظ ًوجش XIX
ببة VII-
کی هٌغوخی
متفزقبت
Repeal of Sindh
۲۲۔ اتھبسٹی ہش هبلی عبل ختن ہوًے پش اط هبلی عبل Ordinance
کی کبسکشدگی کے دوالے عے سپوسٹ تیبس کشے گی
No.XIX of 1993
اوس ایغے سپوسٹ دکوهت کو ثھیجے گی۔
کبوًغل،
۲۳۔ اط ایکٹ کے عول هیں آًے عے لوکل ٔ
لوکل اتھبسٹی یب ثبڈی کے اعکین ثٌبًے اوس اط پش
عول کشًے کے علغلے هیں عبسے اختیبس ات اوس
دیگش کبم یب اط کے دائشٍ اختیبس هیں آًے والے
عالقے هیں واٹش عپالئی ،عیوسیج اوسڈ سیٌیج کی
فشاہوی ،چالًے اوس عٌجھبلٌے کے علغلے هیں
اتھبسٹی کی طشف عے کیئے جبئیں گے۔
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۲۲۔ اتھبسٹی کی طشف کوئی واجت االدا سقن یب
اتھبسٹی کی طشف عے غلظ طشیقے عے ادا کشدٍ اط
ایکٹ کے تذت لیٌڈ سویٌیو کی ثقبیبجبت کی طوس پش
واپغی الئق ہوگی۔
۲۵۔ کغی ثھی عذالت کو اط ایکٹ کے تذت کشدٍ
کغی کبم یب طے کشدٍ کغی کبم پش کوئی کبسسوائی
کشًے یب کوئی دکن جبسی کشًے یب کغی کبسسوائی
کشًے کب اختیبس ًہیں ہوگب۔
۲۶۔ کوئی ثھی کبسسوائی دکوهت ،اتھبسٹی یب کغی
دوعشے شخض کے خالف اط ایکٹ کے تذت کشدٍ
کغی کبم یب طے کشدٍ کغی کبم کے علغلے هیں ًہیں
کی جبئے گی۔
۲۷۔ دکوهت اط ایکٹ کے هقبطذ دبطل کشًے کے
لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔
۲۸۔ ( )۱اط ایکٹ اوس قواعذ کی گٌجبئشوں کے
تذت ،اتھبسٹی اط ایکٹ کے هقبطذ دبطل کشًے
کے لیئے ضواثظ ثٌب عکتی ہے۔
()۲خبص طوس پش اوس هٌذسجہ ثبال اختیبسات عے
تکشاس کے عالوٍ ،ایغے ضواثظ فشاہن کشیں گے:
هیٹٌگظ اوس ایغی هیٹٌگظ کب کٌڈکٹ آف
( )i
ثضًظ؛
اتھبسٹی کے عولذاسوں اوس اعٹبف کی
()ii
هالصهت کے ششائظ و ضواثظ۔
۲۹۔ عیوہي ڈولپوٌٹ اتھبسٹی آسڈیٌٌظ ۱۹۹۳ ،کو
هٌغور کیب جبتب ہے۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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