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 ]  4991اپطيم  44[

ايڪٽ حًٍِ حي ذريؿي ڪطاچي ڊهيظم حي ڪخَِ 

۽ اتام حي ىاڻًِ حي غياحي ۽  ايطاضي کي تطكي ڎيارڻ

ذانتً کي غٍّارڻ هارم ىلفصم حي الِء اٿارٽي  اكتفادي

 كائو ڪطڻ „ُي.

کي تطكي حيئً تَ ڪطاچي  ڊهيظم حي ڪخَِ ايطاضيً 

حي غياحي ۽ اكتفادي ذانتً کي ڎيارڻ ۽ اتام حي ىاڻًِ 

غٍّارڻ ضطهري ٿي پيّ „ُي تَ ًُ ىلفص حي الِء ُڪ 

 اٿارٽي ڪئي هڃي؛

حًٍِ حي الِء ايڪٽ کي ًُ ظطح غام ٺاُيّ ۽ ٌافض ڪيّ 

 هيٍصه:

 I-ةاب

 ؽطهؾاتي

PRELIMINARY 

ىهيط ڊهنپييٍٽ اٿارٽيۿ ايڪٽۿ ( ًُ ايڪٽ کي 4) .4

 غڎيّ هيٍصه. 4991

( ُيُء ؽيڊهك ۾ ةيام ڪيم ڪطاچي ڊهيظم حي 2)

ايطاضي ۾ ٌافض ٌُّصه ۽ ذڪّىت هكتً ةّكتً 
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حي ذريؿي  هضاذت )ٌّٽيفڪيؾً(غطڪاري 

 ؽيڊهك ۾ تتصيهي „ڻي ايطاضي کي هڌائي غگِخي ٿّ.

 ُيُء في انفّر ٌافض ٿيٍصه. (1)

 ىّضّع حي ىٍرطف ٌَ ُخً تَ پِّء:. حيڪڎًُ ىضيّم ۽ 2

(a) ”ىام ىطاد اُا ايخٍػي حيڪا ًُ “ ايخٍػي

حي ىعاةق كائو ڪئي  42ايڪٽ حي دفؿَ 

 هئي ُخي؛

(b) ”حي 4ىام ىطاد اُا ايطاضي حيڪا دفؿَ “ ذص

 ( ۾ ةيام ڪئي هئي ُخي؛2ذيهي دفؿَ )

(c) ”حي ترت كائو ڪيم  1ىام ىطاد دفؿَ “ اٿارٽي

 ىهيط ڊهنپييٍٽ اٿارٽي؛

(d) ” ىام ىطاد اُا فيع حيڪا “ هاري فيعةِتطي

 حي ترت الڳّ ڪئي هئي ُخي؛ 26دفؿَ 

(e) ”ىام ىطاد اٿارٽيَء حي غانياٌي „ىصٌي “ ةخيٽ

 ۽ رهاٌگي غطڪاري ةيام؛

(f) ”ًىام ىطاد اٿارٽيَء حّ چيئطىيً؛“ چيئطىي 

(g) ”ىام ىطاد دفؿَ “ غارغٍڀاك الِء ىهيم ايطاضي

 كتضي ۾ ىهيم ايطاضي؛حي ترت  41

(h) ”حي ترت  6ىام ىطاد دفؿَ  “ڊائطيڪٽط حٍطك

 ىلطر ڪيم اٿارٽيَء حّ ڊائطيڪٽط حٍطك؛

(i) ”ىام ىطاد „ُي اٿارٽيَء حّ فٍڊ؛“ فٍڊ 

(j) ”ىام ىطاد „ُي غٍڌ غطڪار؛“ ذڪّىت 

(k) ”ًُّاۿ پِّء ڀهي ۾ ؽاىم „ُي ڌرتيۿ پاڻيۿ “ زىي

يا ُيٺ اُا زىيً حي ىٿيً غعد تي ُخي 

ُخي يا ڪخَِ زىيً ةاةت حيڪّ ُخيۿ يا 
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 اُا ًُ زىيً ةاةت ُخي؛دائيي ظّر تي 

(l) ”ىام ىطاد „ُيۿ اُّ پطهگطال “ ىاغٽط پطهگطال

حي ترت تيار ڪيّ هيّ  46حيڪّ دفؿَ 

 ُخي؛

(m) ”ىام ىطاد „ُي ًُ اٿارٽيَء حّ ىييتط؛“ ىييتط 

(n) ”ّىام ىطاد „ُي حيئً  ًُ “ ةيام ڪيّ هي

ايڪٽ حي كاؾصم ۽ كاًٌٌّ ۾ ةيام ڪيّ هيّ 

 ُخي؛

(o) ”اُا كاؾصا ۽ ىام ىطاد „ُي “ كاؾصا ۽ كاٌّم

كاٌّم حيڪي ًُ ايڪٽ حي ىعاةق ٺاُيا هيا 

 ُخً؛

(p) ”ىام ىطاد „ُي اُّ اغڪيو حيڪا “ اغڪيو

ًُ ايڪٽ حي ترت تيار ڪئي هئي ؾيم ۾ 

„ٌصي هئي ُخي يا حًٍِ تي ؾيم ۾ ڪيّ 

 ؛هڃي

(q) ”ىام ىطاد „ُي ًُ ايڪٽ حي ىعاةق “ ؽيڊهك

 ٺاُيم ؽيڊهك؛

(r) ”ّىام ىطاد „ُي اُّ ؽِطي “ سصىت حّ ؾالئل

حي ترت اٿارٽيَء  42ئلّ حًٍِ حي دفؿَ ؾال

 ػاُط ڪيّ هيّ ُخي؛

(s) ”ّىام ىطاد „ُي اُّ ؾالئلّ “ ؽِطي ؾالئل

پم يا ٽائّم حي ذصم ۾ حيڪّ ؽِط يا ىيٌّػ

ايٍصه ُخيۿ ۽ ام ۾ اُڏه ؾالئلّ ةَ ؽاىم ُخي 

حًٍِ حي ذڪّىت ًُ ايڪٽ ترت ػاُط 

 ڪئي هئي ُخي؛
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 II -ةاب

 اٿارٽيَء حّ كيال ۽ ڪو

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF THE 

AUTHORITY 

ًُ ايڪٽ حي ىلفصم حي ذاـالت حي الِء ( 4) . 1

ايڪٽ اٿارٽيَء كائو ڪئي هيٍصيۿ حًٍِ کي ىهيط 

 ڊهنپييٍٽ اٿارٽي غڎيّ هيٍصه.

ُيَء اٿارٽي اُڏي ةاڊي ڪارپّريٽ ٌُّصي حًٍِ ( 2)

ايڪٽ حي گٍخائؾً حّ ذق ٌُّصهۿ ۽ ًُ  ىّرهثيت کي

ىِط ٌُّصيۿ ىٍلّال ةقۿ استيار غام پٍٍِخي ؾال حي ىعا

۽ غيط ىٍلّال ىهڪيت رکڻۿ سطيص ڪطڻ يا هڪطه ڪطڻ 

حّ استيار ٌُّصهۿ ۽ پٍٍِخي ٌاني غام ڪيع داسم 

 ڪطائي غگِي يا ام تي ڪيع ڪطي غگِخي ٿّ.

„فيع ڪطاچي ۾ ٌُّصي يا  ( اٿارٽيَء حي ىطڪظي1)

حتي ذڪّىت پٍٍِخي  ڪًٍِ اُڏي ٍُڌ تي

 ؾً حي ذريؿي ىتؿيً ڪطي.ٌّٽيفڪي

 -. اٿارٽي ىؾتيم ٌُّصي:1

(a)  ًچيئطىي.  

(b)   ـّةائي اغييتهيَء حّ اُّ ىييتط

 .ًُ ؾالئلي حّ ُخي ڪّحي

 ىييتط

(c)   ًحي چيئطىيًٍ  ڪائٌّػميٌّي

يٌّيً  ڪًٍِ ڊيمحي چٌّ

 .حّ چيئطىيً ڪائٌّػم

 ىييتط

(d)  ڪطاچي ڪائٌّػم ڊغٽطڪٽ 

 .حّ چيئطىيً

 ىييتط

 

 

 

 

 
 

 اٿارٽي ۽ ام حي ُيت

Authority and its 

incorporation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

(e)  ڪطاچي ڪائٌّػم ڊغٽطڪٽ 

حّ  ڻًؾالئلً حي ىِا ڊيمحي چٌّ

 .ٌيائٍصه

 ىييتط

(f)   ڪائٌّػم ڪطاچي ڊغٽطڪٽ

حّ „ةادگار  چٌّڊيم ؾالئلي حي

 ٌيائٍصه.

 ىييتط

(g)   ايگطيڪهچطك پطڊيّس ىارڪيٽ

حي ترت  4919ايڪٽۿ ىخطيَ 

 كائو ڪئي هئي.

 ىييتط

(h)   ڪطاچي انيڪٽطڪ غپالئي

ڪارپّريؾً حّ ىئٍخيٍگ 

 ڊائطيڪٽط.

 ىييتط

(i)   هاٽط ايٍڊ غيّريج ةّرڊ ڪطاچي

 حّ ىئٍخيٍگ ڊائطيڪٽط.

 ىييتط

(j)   ّالئيّ اغٽاڪۿ غٍڌ ذڪّىت ح

-BPSڊائطيڪٽط حٍطكۿ حيڪّ 

 .کام گِٽ ٌَ ُخي 19

 ىييتط

(k)   ًايگطيڪهچطك ايڪػٽيٍؾ

غٍڌ ذڪّىت حّ ڊائطيڪٽط 

کام گِٽ ٌَ   BPS-19حيڪّ 

 .ُخي

 ىييتط

(l)   تؿهيو کاتيۿ گّرٌييٍٽ „ف غٍڌ

حّ چٌّڊيم ٌيائٍصه حيڪّ 

BPS-19 .کام گِٽ ٌَ ُخي 

 ىييتط

(m)  ىييتط ڊغٽطڪٽ ىهيط حّ ڊپٽي ڪيؾٍط 

(n)  ىييتط ڊائطيڪٽط حٍطك 
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(o)   ڪّ اُڏه غطڪاري يا غيط

غطڪاري ىاڻِّ حًٍِ کي هكت 

 ةّكت ذڪّىت چٌّڊيٍصي رُي.

 ىييتط

( چيئطىيً کي ذڪّىت ىلطر ڪٍصي 2)

غانً تائيً ؾِصه رکٍصهۿ حيػتائيً ُّ پاڻ حيڪّ ٽً 

 اغتؿيفيٰ ڎئي يا پِطيام ام کي ُٽايّ هڃي.

( غيط غطڪاري ىييتط ٽً غانً تائيً 1)

ىييتط رٍُصه حيػتائيً ُّ پاڻ اغتؿيفيٰ ڎئي يا پِطيام ًُ 

 کي ُٽايّ هڃي.

طڪاري ىييتطۿ ڪًٍِ ةَ هكتۿ ( غيط غ1)

 غطڪار کي پٍٍِخي ُٿً غام ؾطضي نکي پٍٍِخي

۽ ام حي اغتؿيفيٰ ًُ   ىييتطؽپ تام ىػتؿفي ٿي غگِي ٿّ

تاريز کام ىّثط ٌُّصي حًٍِ تاريز تي اُا كتّك ڪئي 

 هيٍصي.

( حيڪڎًُ ڪًٍِ غيط غطڪاري ىييتط 5)

كتي ظّر تي ساني ٿي هڃي ٿّ تَ ام کي ًُ حّ ؾِصه ه

۽ ٌئّم ىلطر  حي ترت ڀطيّ هيٍصه (4ايڪٽ حي ذيهي )

 کي غگٍِصه. ڪيم ىييتط ةاكي رُيّ ؾطـّ ؾِصه ر

ازيَ فيعۿ ۽ االئٌّعۿ . غيط غطڪاري ىييتط اُّ ئي اؾظ5

 م ڪٍصاۿ حًٍِ ذڪّىت ظئي ڪٍصيىطاؾتّم ذاـ

 

 

 

حٍطك اًٌِ ؽطظً ۽ ضاةعً تي ىلطر  ٽط( ڊائطيڪ4. )6

 ڪيّ هيٍصه حيڪي ذڪّىت ظئي ڪٍصي.
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ڊائطيڪٽط حٍطك اٿارٽيَء حّ ىٍتؼو اؾهيٰ ٌُّصهۿ ۽  (2)

يا ساص ُصايت حي ىعاةق اُڏا  اُّ ذڪّىت حي ؾال 

فطض غطاٌخال ڎيٍصه ۽ اُڏيَء ظطح استيار اغتؿياك ڪٍصه 

 حيڪي اٿارٽيَء ًُ کي ڎيٍصي.

( حيڪڎًُ ڊائطيڪٽط حٍطك ڪًٍِ غتب حي 1)

 ڪطي فطض غطاٌخال ڎيڻ کام كاـط „ُي يا پٍٍِخي „فيع 

حي  1ٌَ „ُي تَ ذڪّىت دفؿَ اڪالئڻ حي الئق ڪو  حا

ىام ڪًٍِ ُڪ کي ( ۾ ٻڌايم ىاڻًِ 4ذيهي دفؿَ )

ڊائطيڪٽط حٍطك حا فطض غطاٌخال ۽ استيارم اغتؿياك 

 ڪطڻ حي الِء ٌاىظد ڪطي غگِي ٿي.

ذڪّىت حي ؾال يا ساص ذڪيً حي رهؽٍي ۾ . 7

هارم  ۿ ىاُطمۿ ىؾّرا ڎيڻماٿارٽيَء اُڏم „فيػطمۿ ـالذڪار

ۿ زىً کي پٍٍِخً ؽطظً تي ىلطر ڪطي غگِي ٿي۽ ىال

حًٍِ حي ٌتيخي ۾ اٿارٽي پٍٍِخي ڪارڪطدگي کي 

 هڌيڪ ىّثط ةڻائي غگٍِصي.

 

( ڪًٍِ ٻئي استيار حي اةتڏ ٌَ ُخي تَ غطڪار ؾال ۽ 4. )8

 -ساص ُصايت حي ىعاةقۿ اٿارٽي:

(i)  حي تطكيَء حي الِء ۽ اتام حي ىاڻًِ حي ؾالئلي

ةِتط ةڻائڻ الِء غياحي ۽ اكتفادي ذانتً کي 

اغڪييً ٺاُڻ حّ غتب ۽ اغڪييّم ٺاُڻۿ 

 اغڪييً تي ؾيم ڪطڻ؛

(ii)  پاڻيَء غام الڳاپيم ڪو ۽ „ةپاؽي حا

ٺاُڻۿ تيار ڪطڻۿ ؾيم ۾ „ڻڻ ۽ ةطكطار  پطاحيڪٽ

 رکڻ؛

Appointment and 

duties of the Director 

General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اٿارٽيَء حا ؾيهصار ۽ ٻيّ 

 ؾيهّ

Officers and other 

staff of the Authority  

 

 

 

 اٿارٽيَء حّ ڪو

Functions of the 

Authority  
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(iii)  زرؾي اغڪييّمۿ پّنٽطيۿ فطهٽۿ غتظيّم ۽

پام فارىٍگ حّم اغڪييّم ٺاُڻۿ اغڪييً ٺاُڻ 

حّ غتب ۽ اغڪييً تي ؾيم ڪطڻۿ ۽ زرؾي ترليق 

 حي ترليق کي ُٿي ڎيڻ؛ ٌتاتاتچاُي ترفغ 

(iv) الئيّ اغٽاڪ ۽ فؾطيظ کي تطكي ڎيڻ؛ 

(v) ةؾيّك چطاگاُّم ۽ غتظ پٽيّم ٺاُڻۿ  حٍگالت

 تطكي ڎيڻۿ ؾيم ۾ „ڻڻ ۽ كائو رکڻ؛

(vi)  ـٍؿتي ۽ تخارتي ىلفصم ۽ ام غام الڳاپيم

اغڪييً کي تيار ڪطڻ ۽ اغڪييّم تيار ڪطڻ 

 حّ غتب ةڻخڻۿ ام کي ُالئڻ ۽ ةطكطار رکڻ؛

(vii)  ةيطهزگار ىاڻًِ حي الِء „ىصٌي هڌائڻ حي الِء

ار ڪطڻ اغڪييً کي تيار ڪطڻ يا اغڪييّم تي

 حّ غتب ةڻخڻۿ ام کي ُالئڻ ۽ ةطكطار رکڻ؛

(viii)  ؽِطيۿ ٻِطاڏي ۽ ـٍؿتي ؾالئلً حي تطكي

حي الِء اغڪييّم ٺاُڻۿ ٌافض ڪطڻ ۽ اًٌِ تي ؾيم 

 ڪطڻ؛

(ix)  ًپٍٍِخً ايخٍػيً يا غيط غطڪاري ايخٍػي

حي غِڪار غامۿ ٻيً كّىي ۽ ةيً االكّاىي ايخٍػيً 

۽ غيط غطڪاري تٍؼييً حي تؿاهم غام اُڏه ڪو 

ؽطهع ڪطڻۿ ىِيا ڪطڻۿ ام تي ؾيم ڪطڻ ۽ ةطكطار 

رکڻ حيڪي ىاڻًِ حي غياحي ۽ اكتفادي تطكي 

 غام الڳاپيم ُخً؛

(x) ڪًٍِ هفاكي يا ـّةائي ذڪّىتً يا ىلاىي 

استيار يا سّدىشتيار ةاڊي حي الِء تطكياتي ايخٍػي 

 ظّر ڪو ڪطڻ؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

(xi)  تطكياتي غطگطىيً غام الڳاپيم هفاكي يا

غطڪاري ايخٍػيً ـّةي حي غطڪاري يا غيط 

 غام غِڪار ڪطڻ؛

(xii)  ؾالئلي ۾ ٻيً ايخٍػيً حي تطكياتي

 ؛ىيم حّك رکڻغطگطىيً ۾ 

(xiii)  غطگطىيً ۾ ىيم حّك پيصا ڪطڻ حي تطكياتي

فطاُو الِء افطادي كّت فٍي سصىتّم ۽ رٍُيائي 

 ڪطڻ؛

(xiv)  ًاغڪييً حي ىاني اىصاد ڪطڻ اُڏي

حيڪي ؾالئلً حي تطكي ۽ ؾّال غام الڳاپيم „ىصٌي 

 ڪطڻ حي الِء ٺاُيّم هيّم „ًُ؛ ةهٍصحي غعد 

(xv)  ڪًٍِ سّدىشتيار پارٽي يا ىلاىي استياري يا

ـّةائي ذڪّىت يا هفاكي ذڪّىت حي ظطفام 

ذّاني ڪيم اغڪييً کي ُالئڻ ۽ اًٌِ تي ڪو 

 ڪطڻ؛

(xvi)  ڊهنپييٍٽ پالٌٍگ حي ؽؿتي ۾ ترليق کي

 ُٿي ڎيڻ؛  

(xvii)  تطكيَء حي الِء ىؿيار ىلطر ڪطڻ ۽ ظطيليڪار

 حّ ىتؿيً ڪطڻ؛

(xviii)  ىٍفّةَ ةٍصي ۽ تطكي حي ىّضّع تي نٽطيچط

۽ اُڏم ىاڻًِ حيڪي ىاڻِّ  گڎ ۽ ىطتب ڪطڻ

ايخٍػيً کي ىِيا ڪطڻ حيڪي تطكياتي ڪو ۾ 

 دنچػپي رکٍصا ُخً؛

(xix)  پالٌٍگ ۽ ڊهنپييٍٽ حي ىّضّع تي غيييٍار

 ىٍؿلص ڪطڻ ۽ تطةيتي پطهگطال ىٍؿلص ڪطڻ؛
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(xx)  تطكياتي ڪيً ۽ ىٍفّةَ ةٍصي حي الِء

 تٍؼييً حي رٍُيائي ڪطڻ؛پيؾّراڻَ 

(xxi)  ىعهَب ۽ ذڪّىت پارام نڳايم اٿارٽيَء حي

 ىلفص حي ذاـالت حي الِء سصىّم غطاٌخال ڎيڻ؛

 -( اٿارٽي ڪٍصي:2)

(i)  ايڪٽ حي ىلفص حي در„ىص ڪطڻ حي الِء

اُي كصل کڻڻ ۽ اُي استيارم حّ اغتؿياك 

 ڪطڻ ضطهري ُخي؛

(ii)  ىٍلّال ۽ غيط ىٍلّال ىهڪيت ىػتلم ظّر تي

 ظّر تي ذاـم ڪطڻ؛يا هكتي 

(iii)  اُڏي زىيً يا ىهڪيت کي ٌيڪاك ڪطڻۿ

يا  حيڪا سطيص ۽ هڪطيۿ نيظ ايڪػچيٍج

ڪًٍِ ٻئي ظطيلي غام ذاـم ڪئي هئي 

 ُخي؛

(iv)   ًٍِڪّ اُڏه ڪو ؽطهع ڪطڻ حيڪّ ڪ

ام حي اغڪيو حي ذّاني غام ُخي يا 

 يا ام حي ترّيم ۾ ڎٌّ هڃي؛ ذّاني ڪيّ هڃي

(v)  ڪّ ًُ ايڪٽ حي ىلفص حي ذاـالت الِء

 ةَ سطچّ ڪطڻ؛

(vi) ۿ پٍٍِخي اغتؿياك حي الِء ڪّ پالٌٽ

 ؛ىؾيٍطيۿ اهزار يا ىٽيطيم سطيص ڪطڻ

(vii) ىؿاُصه ڪطڻ يا ىؿاُصي ۾ ؽاىم ٿيڻ؛ 

(viii)  ڪًٍِ ڪو يا اغڪيو ۾ ايٍصڏ رڪاهٽ کي

 ستو ڪطڻ؛

(ix)  اغڪييً حي  حي ىطذهي ۾ تطكياتيتياري
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 الِء هكتي ذڪو حاري ڪطڻ؛

(x)  ّاُو يا سفّـي „رڊر غام ڪًٍِ زىيً ح

ۿ ام حي ڍاٌچي ۾ ردهةصكاغتؿياك يا ؾيارت ۾ 

تؿيط ًُ حي رهڪڻ يا ام تي تتصيهي يا 

 پاةٍصي نڳائڻ؛

(xi)  ڪًٍِ ؾيارت حي ڍاٌچي يا تؿييط کي تتصيم

 ڪطڻ يا ُٽائڻ؛

(xii)  ڪًٍِ ؽشؿ يا ؽشفً حي تٍؼيو يا

ايخٍػي حيڪا تطكياتي ڪو ۾ ىفطهف 

يا ڄاڻ ريڪارڊ پّرٽ  ُخيۿ اًٌِ کام گِطةم

 پالم ًُ ايڪٽ حي ترت ذاـم ڪطڻ؛

(xiii)  اُڏه ڊهنپييٍٽ پطاحيڪٽ حًٍِ تي ڪو

ُهي رُيّ ُخي يا حًٍِ تي ڪو ٿيڻ هاره 

ُخي ام حي رڪارڊ غام گڎ حاچ پڏتاك 

 ڪطڻ؛

(xiv)  ڪًٍِ ةَ تطكياتي ىٍفّةي پطهگطال يا

اغڪيو غام الڳاپيم ڪًٍِ ؽشؿ يا 

ؼيو يا ايخٍػيَء کي پيؾگي ؽشفً حي تٍ

ام احازت ڎيڻ حًٍِ حي ٌتيخي ۾ 

پطهحيڪٽ پطهگطال يا اغڪيو حي ذّاني 

 غام ڪّ ساص كصل کٍيّ هڃي؛

(xv)  ُخيۿ ڪًٍِ ؽشؿ يا حِڏي ةَ ـّرتراك

حي تٍؼيو يا ايخٍػي حيڪا  ؽشفً

تطكياتي پطهگطال غام الڳاپيم ُخًۿ ُصايت 

اُّ ًُ پطاحيڪٽ ڪطي يا ىؾّره ڎئي تَ 
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يا اغڪيو ۾ ڪخَِ ؽاىم ڪطي يا  پطهگطال

ڪطيۿ ڪًٍِ ؽشؿ يا ؽشفً حي  سارج

تٍؼيو يا ايخٍػي ۾ ڪخَِ ؽاىم ڪطي يا 

سارج ڪطيۿ ڪًٍِ ؽشؿ يا ؽشفً حي 

ؼيو يا ايخٍػي حيڪا اغڪيو حي تياري تٍ

يا ام تي ؾيم ڪطڻ غام تطكياتي ڪو ڪطڻ 

۾ ىهّث ُخي يا ًُ اغڪيو کي ُالئي رُيّ 

حيڪا ًُ  ُخي يا ًُ ؽشفً حي تٍؼيو

ذّاني غام ىؾّره يا ىصد ڎئي غگِي ٿيۿ ام 

 غام ـالح ڪطڻ يا ىصد هٺڻۿ حيڪا ىؾاهرت

يا ىصد اٿارٽي حي ٌؼط ۾ ـريد ىفيص ۽ 

ىؿهّىاتي ُخيۿ حيڪڎًُ ىؾّره يا ىصد 

ذاـم ڪطڻ ۾ سطچ ايٍصه ُخي تَ اٿارٽيَء 

 پارام ام کي ةطداؽت ڪطڻ؛

يارم حّ ( حي ترت اٿارٽيَء حي ظطفام است2( دفؿَ )1)

اغتؿياك ڪٍصي اٿارٽيَء ڪًٍِ ؽشؿ يا ؽشفً حي 

تٍؼيو يا ڪًٍِ ايخٍػي حي هچ ۾ استالف پيصا ٿئي ٿّ 

تَ اُّ فيفهّ ڪطڻ حي الِء اُڏي ؽشؿ يا اٿارٽيَء غام 

راةعّ ڪيّ هيٍصهۿ حًٍِ کي ذڪّىت ىلطر ڪطي ۽ 

ىلطر ڪيم ؽشؿ يا اٿارٽيَء حّ فيفهّ ذتيي غيخِيّ 

 هيٍصه.

پٍٍِخي ظطفام يا استالف ۾ ىهّث يا  ةؾطظيڪَ ذڪّىت

حي تٍؼييي ا يخٍػي حي ڪًٍِ ؽشؿ يا ؽشفً 

اغتصؾا تي ًُ فيفهي تي ٌؼطثاٌي يا تطىيو ڪطي غگِي 

 ٿي.
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فيفهّ ڎيڻّ  ( ڪّ ةَ ىؿاىهّ حًٍِ تي اٿارٽيَء کي4. )9

ُخي تَ اُّ چيئطىيً حي غطةطاُي ۾ ىٍؿلص ڪيم اٿارٽيَء 

غام ي ههٽ ت حم حي اڪثطيحي ىيٽٍگ ۾ ذاضطىييتط

 ڪيّ هيٍصه.

حّ ُڪ ههٽ ٌُّصهۿ حيڪڎًُ  ( ُط ُڪ ىييتط2)

ههٽ ىشانف ۽ ىّافلت ۾ ةطاةط ُخي تَ چيئطىيً پٍٍِخّ 

 ڪاغٽٍگ ههٽ اغتؿياك ڪٍصه.

ًُ ڀاڱي ٽي اٿارٽيَء حي ( غيّرم ىييتطم حي ُڪ 1)

 حّ ڪّرل ٌُّصه. ىيٽٍگ

اٿارٽيَء ًُ ٍُڌ ۽ هكت تي ًُ ظطيلي غام ىيٽٍگ  (1)

 ڪٍصي حيئً ةيام ڪيّ هيّ „ُي.

اٿارٽي ًُ ايڪٽ تي ؾيم ڪطڻ ۽ ًُ حي ىلفص . 41

ۿ حيئً ذاـم ڪطڻ حي الِء ڪييٽيّم ٺاُي غگِي ٿي

ىانياتي ڪييٽيۿ فٍي ڪييٽيۿ ىؾاهرتي ڪييٽي يا 

 اُڏيّم ٻيّم ڪييٽيّم.

ذريؿي ۽ ام ؽطظً حي . اٿارٽي ؾال يا ساص „رڊر حي 44

حيڪّ ُّ پاڻ الڳّ ڪطيۿ پٍٍِخا استيار ڪو ۽  ىعاةق

فطض چيئطىيً يا ىييتط يا ڪًٍِ ڪييٽي يا ڊائطيڪٽط 

حٍطك يا ڪًٍِ „فيػط يا ىالزل يا ـالذڪار ايڪػپطٽ يا 

 ڪٍػهٽٍٽ حي ذّاني ڪطي غگِي ٿّ.

( ذڪّىت پٍٍِخي ٌّٽيفڪيؾً حي ذريؿي اٿارٽي 4. )42

۾ ايٍصڏ ايطاضي کي غطهس ايطاضي ظّر حي دائطن استيار 

 ػاُط ڪطي غگِي ٿي.

( اٿارٽي پاڻ يا حًٍِ ظطح ذڪّىت ذڪو ڎٌّ 2)

ايطيا حي الِء ُڪ يا هڌيڪ ىاڻًِ تي ُخيۿ غطهس 

 اٿارٽيَء حّ احالس

Meeting of the 

Authority  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڪييٽي حي حّڏحڪ

Constitution of 

Committee  

 

 

 استيارم حي ىٍتلهي

Delegation of 

Powers  

 

 

 

 ايخٍػي ٺاُڻ

Establishment of 

Agency  
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 ي كائو ڪطي غگِي ٿي.ايخٍػ

ايخٍػي ٺاُي حي ترت  42حتي ايڪٽ حي دفؿَ ( 4. )41

ّىت کي پيؾگي ىٍؼّري ۽ ام  ظطفام ٿي تَ اٿارٽي ذڪ

ىلطر ڪيم ؽطظً حي ىعاةق ىيٍخيٍگ ڊائطيڪٽط ىلطر 

 ڪٍصي.

( ىيٍخيٍگ ڊائطيڪٽط ايخٍػي حّ ىٍتؼو اؾهيٰ ٌُّصه 2)

استيار اغتؿياك ڪٍصه ۽ ڪو ڪٍصه حيڪّ اُّ 

 هكتً ةّكتً ايخٍػي ام کي ذّاني ڪٍصي.

 III -ةاب

ڊ ايطيا حّ اؾالم ۽ ىاغٽط پطهگطال ۽ اغڪييً حي ڪٍٽطهن

 تياري ۽ ام تي ؾيم.

ٍٍِخي ٌّٽيفڪيؾً حي ذريؿي پٍٍِخي دائطن . اٿارٽي پ41

استيار ۾ ايٍصڏ ايطاضي کي ڪٍٽطهنڊ ايطيا ػاُط ڪطي 

۽ اُڏه ڪو ڪطي غگِي ٿيۿ حًٍِ غام  غگِي ٿي

ذصدسهي ةٍا استيار ۽ غهط ظطيلي غام تؿييط يا „پطيؾً 

غام ًُ ايطاضي يا ىٍفّةي ۾ „ٌصك تطكي کي ىرفّظ ڪطي 

 غگِخي.

۾ ڪا ؾيارت تؿييط ( ڪّ ةَ ؽشؿ ڪٍٽطهنڊ ايطيا 4). 45

يا ٻيِط کام تؿييطۿ ؾيارت ۾ ڪا ةَ ٻاُطيً ظّر تتصيهي ٌَ 

„ڻي غگٍِصه يا ىّحّدن ؾيارت ۾ هاڌاره ٌٿّ ڪطي غگِخي 

يا ام ۾ ذفاػتي ذفّ يا ٻيِط کام تؿييط ٌٿّ ڪطي غگِي 

 حيڪڎًُ ًُ کي اٿارٽي حي احازت ذاـم ٌَ ُخي.

اُڏي ظطيلي ۽ ( حي ترت ُّ احازت 4( ذيهي دفؿَ )2)

 ڎٌي هيٍصي حيڪا اٿارٽي ةيام ڪطي.ؽطظً تي 

( ڪٍٽطهنڊ ايطيا ۾ ڪّ ؽشؿ حيڪّ هاڌاره ڪطي 1)
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طر ڪيم ذص کام تؿييط ڪطائي ٿّ يا ؾيارت کي پٍٍِخي ىل

ٻيِط کام تؿييط ڪطائي ٿّ يا ىّحّدن ؾيارت ۾ ٻاُطيً ٿّ يا 

ٺاُڻ حي الِء اضافّ ظّر تي تتصيهي „ڻي ٿّ يا ؾيارت کي 

ڪطي ٿّ تَ اُڏه ڪو ىڪيم ٿيڻ حي ٻً ىِيًٍ حي اٌصر 

 ترطيطي ظّر تي اٿارٽيَء کي ڪيم ڪو کام „گاَُ ڪٍصه.

( حي ترت هـّك ڪيم اظالؾات ىهڻ 1( ذيهي دفؿَ )1)

تي اٿارٽي ڪًٍِ ؽشؿ کي ًُ ڪو حي ڎغڻ حي الِء 

ىخاز  ٺاُيم ۽ ًُ حاچ پڏتاك کاٌپِّء اُڏه ذڪو حاري 

 ي حيئً اُي ىٍاغب غيخًِ.ڪٍص

( 1( يا ذيهي دفؿَ )4حتي ةَ ڪّ ؽشؿ ذيهي دفؿَ )( 5)

( حي ترت ڎٌم ذڪو غام 1يا اٿارٽيَء حّ ذيهي دفؿَ )

اُڏه كصل کڻي غگِي ٿيۿ اٌرطاف رکٍصه ُخي تَ اٿارٽي 

حيڪّ اًٌِ ؽلً حي گٍخائؾً کي ٌافض ڪطي يا پٍٍِخي 

ايٍصڏ الڳت ذڪو حي تؿييم ڪطائي ۽ اُڏه كصل کڻڻ تي 

 هـّك ڪئي هيٍصي.

( اٿارٽي حيتطه ىيڪً ٿي غگِي اُڏم ؾالئلً حي 4. )46

سّةفّرتي اكتفادي تطكي ۾ اضافّ ڪطڻ حي الِء ىاغٽط 

۾  پالم تيار ڪٍصي حيڪّ ذڪّىت حي ٌؼط ۾ تطكي

اضافّ ۽ سّةفّرتي حي الِء ضطهري ُخي ۽ ذڪّىت حي 

 ىٍؼّري حي الِء پيؼ ڪٍصي.

م پطهگطال کي اـم ـّرت ۾ ذڪّىت ىٿي ڄاڻاي (2)

 ڪٍصي حيئً اُّ ىٍاغب غيخِي. ىٍؼّرگڎ يا تطىيو غام 

( اٿارٽي پاڻ يا حِڏي ذڪّىت ُصايات ڎئي ساص 4. )47

ۿ اُڏي ـّرت ۾ اغڪييّم ڪٍٽطهنڊ ايطيا حي الِء ٺاُيٍصي

 يا حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.
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( اٿارٽي ڪًٍِ نّڪم ڪائٌّػمۿ گّرٌييٍٽ 2)

ايخٍػي غّغائٽي ڪًٍِ ؽشؿ يا ؽشفً حي تٍؼييً 

تي اُڏي اغڪيو تيار ڪطڻ ۾ ىصد ڎئي غگِي حي گضارش 

ٿي يا ىصد ڪطڻ حّ غتب ةڻخي غگِي ٿيۿ انتتَ اًٌِ 

 ؽطظً تي حيڪي اًٌِ حي هچ ۾ ظئي ٿي هڃً.

 -( ًُ ؽق حي ترت اغڪيو ىؾتيم ٌُّصي:1)

(a) ّاغتؿياك ۽ ام حّ ىشفّص ُخڻ؛ زىيً ح 

(b) زهم ٺاُڻ؛ 

(a) ي پالٌٍگۿ ُائّغٍگ ۽ ري ُائّغٍگۿ ڪييٌّٽ

 گِطةم ـفائي هغيطن؛

(b)  ڪانيخظۿ پتهڪ ةهڊٌگعۿ ةؾيّك اغڪّنظۿ

الئتطيطيظۿ ىيّزيوۿ ڪييٌّٽي غيٍٽطزۿ اغپتاكۿ 

 سيطاتي اداراۿ ىػخصۿ ىارڪيٽيّم ۽ ىػافط ساٌا؛

(c) رغتا ۽ گِٽيّم؛ 

(d)  غيّريج ۽ گٍصي پاڻيَء هاٽط غپالئيۿ ڊريٍيجۿ

 حّ ٌيڪاك؛

(e)   ًِپارڪعۿ ةاغيچاۿ راٌص حا ىيصامۿ كتطغتامۿ ىاڻ

 حي الِء يا ٻيً ىلفصم حي الِء کهيم ىيصام؛

(f)  ؾّاىي غِّنيتّم ةؾيّك ةخهي ۽ گئع حي فطاُيي؛ 

(g) م يا غائٍػي اُييت ىتاريشي اُييت حي ذا

ؽيً ۽ حايً حّ  م يا كصرتي سّةفّرتيرکڻ هار

 ترفغ؛

(h)  الِء اچ هڃ حّ غػٽو؛ؾّال حي 

(i)  گّؽَ؛ـٍؿتي ۽ ڪارهةاري 

(j)  ًَء کي سعطم کي ستو حي ىهڪيت ۽ زٌصگيؽِطي
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 ڪطڻ؛

(k) ؛كصرتي هغيهً حّ اغتؿياك 

(l) ؾّال غام الڳاپيم ڪّ ىؿاىهّ؛ 

( اُڏيّم اغڪييّمۿ ٻيً ڳانِيً کام ؾالهن ىؾتيم 1)

 -ٌُّصي:

(a)  حا تففيم ۽ ام کي ؾيم ۾ „ڻڻ حّ اغڪيو

 ظطيلّ؛

(b)  ًذاـم ڪطڻ  ىلفصمًُ اغڪيو حي ٻي

 تي ايٍصڏ سطچ حي الڳت ۽ ام الِء رکيم ركو؛

(c)  اغڪيو حا فائصا؛ 

(d)  ؾّاىي يا غطڪاري ىهڪيت تي ًُ اغڪيو

ثط ۽ ام ذّاني غام اُڏيّم تخّيظهم حا پٌّصڏ ا

 حيڪي ىهڪيت ۽ ىفاد غام الڳاپيم ُخً.

. ُط ُڪ اغڪيو حيڪا اٿارٽي تيار ڪٍصيۿ ام کي 48

اٌگطيظي حي ُڪ ُڪ غطڪاري گظٽ ۽ غٍڌيۿ ارده ۽ 

ڇپخڻ ىلاىي استار ۾ ؽايؽ ڪيّ هيٍصه. حيئً اغڪيو حي 

ڎيًٍِ حي اٌصر اؾتطاض ۽ تخّيظهم گِطايّم  11کاٌپِّء 

 هيٍصيّم.

حي ترت گِطايم اؾتطاضً ۽ تخّيظمۿ  49( دفؿَ 4. )49

حيڪڎًُ ڪي ُخً تَ اٿارٽي اؾتطاض ڪطڻ هاري يا 

طهري تخّيظ ڎيڻ هاري ؽشؿ کي ٻڌٌصيۿ حيڪڎًُ ُّ ض

غيخِي ٿيۿ ام کاٌپِّء اغڪيو ۾ تتصيهي „ڻڻ يا اغڪيو 

کي سارج ڪطڻ حّ فيفهّ ڪطي غگِي ٿي حيڪڎًُ 

سطچ ڎَُ نک رپيً کام ٌٿّ هڌي ۽ ام حي الِء ايٍصڏ 

„ُي ۽ ٻيّم گّرٌييٍٽ کام كطض يا گطاٌٽ حي ضطهرت ٌَ 
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 اغڪييّم غفارؽً غام گڎ ذڪّىت کي پيؼ ڪٍصي.

اؾتطاض کڻڻ يا تخّيظهم ڎيڻ هاري اُڏي  ( ذڪّىت2)

ؽشؿ کي ٻڌٌصي حًٍِ حي تخّيظهم يا اؾتطاضً کي 

اٿارٽي كتّك ٌَ ڪيّ „ُيۿ ةؾطظيڪَ ذڪّىت ُيُء 

اغڪيو کي تطىييً  غيخِي ًُ کي ٻڌڻ ضطهري „ُيۿ پِّء

غام گڎ يا ام کام ؾالهن ىٍؼّر ڪطي غگِي ٿيۿ يا ىٍؼّري 

هاپع  يو کيڎيڻ کام اٌڪار ڪطي غگِي ٿيۿ يا اغڪ

ڪطي غگِي ٿيۿ يا اغڪيو ۾ اضافي تففيهي ىؿهّىات 

ا ُصايت ڎئي غگِي ٿيۿ اغڪيو کي ٻيِط هٺي غگِي ٿيا ي

 کام ڎٺّ هڃيۿ حيئً ذڪّىت ىٍاغب غيخِي.

( حتي گّرٌييٍٽ ياۿ حِڏي ةَ ـّرتراك ُخي اٿارٽي 1)

ڪا ةَ اغڪيو ىٍؼّر ڪئي „ُيۿ تَ ذڪّىت يا اٿارٽي 

غطڪاري گظٽ ۾ ؽاىم ڪيّ حّ ىٍؼّر ڪيم ذڪو 

هيٍصه ۽ ام کاٌپِّء اٿارٽي حي الِء كاٌّم حي ىعاةق ٌُّصه تَ 

 ًُ اغڪيو تي ڪو ؽطهع ڪطي.

( ذڪّىت پٍٍِخي ظئي ٿيم ىعاةق پٍٍِخيۿ 4. )21

ڪًٍِ نّڪم ڪائٌّػم يا غطڪاري ايخٍػي حي 

۽ غيط  ڪَ ىتطهاغڪيو ىٍتلم ڪطي غگِي ٿي ۽ فٍڊ 

 ىتطهڪَ ىهڪيتّم حيڪي اغڪيو غام الڳاپيم ُخً

ٿيّم ۽ ام کاٌپِّء ُيَء  اُي اٿارٽي حي ذّاني ڪطي غگًِ

تي ڪو ڪطڻ حّ پاةٍص اٿارٽي كاٌٌّي ظّر تي ًُ اغڪيو 

 .ٿي هيٍصي

( ُيَء اٿارٽي حي الِء كاٌّم حي ىعاةق ٌُّصه تَ ُّ 2)

کي اغتؿياك ڪٍصي يا ًُ اغڪيو  هڌيڪ ڪو ڪطي

گڎيم ؽطظً تي ام کي ذّاني هفاكي ذڪّىت حيڪي 
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 ڪئي „ُي.

نّڪم ڪائٌّػمۿ گّرٌييٍٽ ايخٍػيۿ  ( اٿارٽيۿ1) 

يا ؽشفً حي تٍؼيو حي اغتصؾا تي ڪًٍِ  غّغائٽي

اُڏي اغڪيو تي ڪو ؽطهع ڪطي غگِي ٿيۿ حًٍِ حا 

نّڪم ڪائٌّػمۿ گّرٌييٍٽ ايخٍػيۿ غّغائٽيۿ ؽشؿ 

يا ؽشفً حي تٍؼيو ۽ اٿارٽيَء حي هچ ۾ گڎيم ظّر ظئي 

 هيّ „ُي.ڪيّ 

. اٿارٽي ذڪّىت حي ىٍؼّريَء غام اُڏي اغڪيو تي 24

ڪو ؽطهع ڪطي غگِي ٿيۿ حيڪا ًُ اغڪيو حي ذصم 

۾ ؽِطي غِّنيتً حي فطاُيي حي الِء ٺاُي هئي „ُي يا 

ڪًٍِ ؽشؿ يا  حيڪا ڪًٍِ ڪو کي كائو رکڻ

يا ڪيپٍي کي گڎيم ظّر تي ظئي ؽشفً حي تٍؼيوۿ فطل 

ٿيم ؽطظً حي ىعاةق سصىتّم فطاُو ةيام ڪطي غگِي ٿي 

۽ اُّ ڪو يا غطاٌخال ڎيڻ هاريّم سصىتّم ةيام ڪيم 

 ؽطظً حي ىعاةق ُخً.

ام ڪا اغڪيو ىٍؼّر ذڪّىت يا اٿارٽيَء حي ظطف(4. )22

پط اغڪيو حي ىيڪً ُخڻ ڪطڻ کاٌپِّء ڪًٍِ ةَ هكت 

ڪّىت حي ىٍؼّري غام اغڪيو ۾ کام پِطيامۿ اٿارٽي ذ

کاٌپِّء  ڦيطگِيطڪطي غگِي ٿي حيڪڎًُ  ڦيطگِيط

ُظار رهپيا سطچي حّ  51اغڪيو تي ڪو ڪطڻ حّ سطچ 

غيڪڏه ٺِي ٿّ ۽ اُا تتصيهي ذڪّىت حي ىٍؼّريَء  41

کاٌػّاِء „ُي تَ اغڪيو تي ڪو ڪٍصي „يم الڳت ًُ ذص 

 کام هڌڻ ٌَ گِطحي.

ايڪٽ حي ذيهي دفؿَ ( حيڪڎًُ ُيَء تتصيهي ًُ 2)

ۿ ۽ اُا حي ترت ڪئي هڃي ٿي ۽ اُا گِطةم „ُي (4)
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ڪًٍِ زىيً حي ىؿاُصي حي ىعاةق ٌَ „ُيۿ ۽ اُا ڪًٍِ 

ۿ گّرٌييٍٽ ايخٍػيۿ غّغائٽيۿ ظطح نّڪم ڪائٌّػم

ةطه اثط ٌٿي ؽشؿۿ ؽشفً حي ىهڪيتً يا ىفادم تي 

حي ىعاةق  21۽  49هحِي تَ ًُ تتصيهي حي ىٍؼّري دفؿَ 

 صي.ڪئي هيٍ

( اٿارٽي ذڪّىت حي احازت غام ڪًٍِ 4. )21

يا نّڪم ڪائٌّػم حًٍِ حي ذصم ۾ ايخٍػي گّرٌييٍٽ 

ىٍؼّر ٿيم اغڪيو حاري ڪئي هيٍصي „ُيۿ غطڪار حي 

 -ام کي چئي غگِخي ٿي تَ

(a)  ام حي ڪًٍِ ةَ ذفي تي اٿارٽيَء اُڏي اغڪيو يا

حي ىؾاهرت يا ُصايت حي ىعاةق ڪو ؽطهع 

 ڪطي؛

(b) ي پاڻ ًُ اغڪيو حي ترّيم ۾ هٺيۿ ۽ اٿارٽ

غِّنيتّم اُڏه ڪو ڪطي يا سصىتّم فطاُو يا 

و حي ىيػط ڪطي حيڪا اٿارٽي حي سياك ۾ اغڪي

 ًُ ايطاضي ۾ ىِيا ڪطڻ گِطحي؛

(c)  ضاةعا الڳّ ڪطڻ؛اٿارٽيَء پارام 

( ڪًٍِ ةَ اغڪيو تي ڪو ڪٍصي يا ڪًٍِ 2)

ٿيٍصڏ ڪيً ۽ سصىً يا ۾ هٺڻ يا  اغڪيو کي ترّيم

( حي 4نيتّم ىيػط ڪطڻ کي ةطكطار رکڻۿ ذيهي دفؿَ )غِّ

ترت ضاةعا ٌافض ڪطڻ هكت ٿيٍصڏ سطچ گڎيم اتفاق حي 

ةٍياد تي اٿارٽي ۽ گّرٌييٍٽ ايخٍػي يا نّڪم ڪائٌّػم 

. استالف حي ـّرت ۾ ذڪّىت کي ةطداؽت ڪطڻّ پٌّصه

 ًُ ذّاني غام فيفهّ ڪٍصي.

( اٿارٽي ذڪّىت حي پيؾگي رضاىٍصيَء غام هكت 4. )21
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ٿيٍصڏ ڪو ةّكت اغڪييّمۿ ٌئيً ؽاىم ٿيٍصڏ اغڪييً يا 

ام تي حيڪّ اُا پاڻ ڪطي يا ڪًٍِ ايخٍػي حي ظطف

ڪيّ هڃيۿ ام تي ايٍصڏ سطچۿ نڳايم ىرفّالتۿ فيع ۽ ٻيا 

 سطچ پّرا ڪطڻ حي الِء فٍڊ كائو ڪطي غگِي ٿي.

 ًُ ظطح ۽ ًُ ظطيلي رُتّماگَِۿ فيع ۽ ٻيّم  (2)

غام نڳائي ۽ هـّك ڪئي هيٍصي حًٍِ ظطح ةيام ڪيّ 

 هڃي.

اگَِ الڳّ ڪطڻ غام فيع ۽ ٻيً رُتً ىام ذاـم  (1)

ذڪّىت حي ىٍؼّريۿ  ڪيم فٍڊ حًٍِ ظطح اٿارٽي

چاُيۿ اًٌِ اغڪييًۿ ڪيً فيفهً ۽ ُصايت حي ىعاةق 

 ۽ پطاحيڪٽع تي سطچ ڪطي غگِي ٿي.

ي ًُ ايڪٽ حي ترت حيڪ. غيّرم اغڪييّم 25

ٺاُيّم هيّم ُخً يا حً تي اٿارٽي يا ام پارام ڪو ُهٍصڏ 

ُخيۿ غيخِي هيٍصه تَ اُي اغڪييّم ؾّاىي ىلفصم حي 

 الِء „ًُ.

 

اغڪيو غيخِي غگِي ٿي تَ ڪًٍِ ( حتي اٿارٽي 4. )26

تي ڪو ڪطڻ حي ٌتيخي ۾ ڪًٍِ ىهڪيت حي كييت 

ڪيت تي في ةطاِء هڌي هئي „ُي يا هڌي هيٍصيۿ تَ اُّ ًُ ىه

ةِتّد تي الڳّ ڪطي ًُ ىانڪ يا الڳاپيم ؽشؿ کام 

 هـّك ڪطي غگِي ٿي حًٍِ حّ حائيصاد ۾ ىفاد ُخي.

ڀالئيَء الِء في ًُ اگَِ تي نڳايم ۽ هـّك ڪئي ( 2)

هڌيڪ ٌَ  هيٍصيۿ حيڪا ًُ ىهڪيت حي كييت حي اڌ کام

ُخيۿ حيڪا اغڪيو ؽطهع ٿيڻ کام پِطيام ًُ حائيصاد 

حي ىڪيم ٿيڻ تي ًُ  حي اـهي كييت ُئيۿ ۽ اغڪيو

Funds of Scheme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اغڪييً کي ؾّاىي 

 ىلفصم حي الِء غيخِڻ

Schemes to be 
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purposes  

 

 ةِتطي حي الِء فيع
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حائيصاد حي كييت پِطيام کام هڌي هيٍصيۿ حِڏيَء ظطح 

 اٿارٽي ىؿيً ڪطي.

( حڎًُ اٿارٽيَء کي ُيَء ىرػّس ٿئي تَ اغڪيو 1)

تَ استياري „ُي تَ ًُ تي ڀالئيَء الِء في نڳائي هڃيۿ  ذاىم

پارام ُڪ „رڊر حي ذريؿي ڀالئي الِء في ٌافض  ڪطڻ  پٍٍِخي

حّ ىلفص هاضد ڪٍصي. ۽ حڎًُ ُيُء غيخِيّ هڃي تَ 

تَ ترطيطي ظّر تي  اغڪيو ىڪيم ٿي چڪي „ُي

حائيصاد حي ىانڪ يا ام ؽشؿ کي حًٍِ حي كتضي ۾ اُا 

حائيصاد ُخي يا حًٍِ حي حائيصاد ۾ ىفاد ُخيۿ „گاَُ 

تخّيظ ڪٍصي „ُي تَ ًُ حائيصاد تي  ارٽيڪٍصي تَ اٿ

 ڀالئيَء الِء في الڳّ  ڪئي هڃي.

ٌّٽيع  ( حي ترت ڎٌم اُڏي1( اٿارٽي ذيهي دفؿَ )1)

ڎيًٍِ کاٌپِّءۿ يا حيڪڎًُ ڀالئيَء الِء في حي سالف  45حي 

ۿ اُا ؾطيضي رد ڪطڻ کاٌپِّء  ڪا ؾطيضي ڎٌي هئي „ُي

ام ظطيلي غام ڀالئي الِء في الڳّ ۽ هـّك ڪطي غگِي ٿي 

 حيئً ةيام ڪيّ هيّ „ُي.

( حيڪڎًُ اٿارٽيَء حّ سياك ُخي تَ اغڪيو حا 4. )27

„ُي تَ ڪًٍِ  ىلفص ذاـم ڪطڻ حي الِء ُيُء ضطهري

ت کي ُٽائڻ يا ڪيطايّ هڃي تَ حيئً ُّ ًُ ؾيارت ؾيار

 کي ُٽائڻ يا ڪيطائڻ حّ ذڪو ڎئي غگِي ٿي.

ائيً ٌَ هكت تةؾطظيڪّ ُٽائڻ يا ڪيطائڻ حّ ذڪو ام 

ىانڪ يا ام ؽشؿ کي حًٍِ کي ُّ  ڎٌّ هيٍصه حيػتائيً

 ترّيم ۾ ُخيۿ ام کي ةڌڻ حّ ىّكؿّ فطاُو ٌَ ڪيّ هيٍصه.

( حيڪڎًُ ڪًٍِ ؾيارت کي ُٽائڻ يا ڪيطائڻ 2)

تَ ام حي  ( حي ترت ذڪو ڎٌّ هڃي ٿ4ّحّ ذيهي دفؿَ )
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ٌلفام حي ازاني حّ سطچ ادا ڪيّ هڃيۿ ۽ اُّ ىؿاهضّ 

حي  4976ڊهنپييٍٽ اٿارٽي ايڪٽۿ ىخطيَ ذيصر„ةاد 

 ترت زىيً ذاـم ڪطڻ هاري گٍخائؼ حي ىعاةق ٌُّصه.

. حيڪڎًُ اٿارٽي ًُ سياك حي „ُي تَ اغڪيو تي 28

ڪو ڪطڻ حي ىلفص حي ذاـالت حي الِء ُيُء ضطهري 

يا ؾيارت تي اُڏي ذصدسهي ُٽائي هڃي تَ „ُي تَ زىيً 

 اُڏي ذصدسهي ُٽائيٍصي حيڪا رائج انّكت اٿارٽي اُڏي

كاٌّم حي ترت ٌُّصيۿ حيئً اُا زىيً يا ؾيارت حًٍِ 

 غام ذصدسهي ُٽائي هيٍصي „ُيۿ اُا اٿارٽيَء حي ُخي.

يا کهيم ( حيڪڎًُ ڪٿي ڪا گِٽيۿ رهڊۿ کهيم ٌانّ 4. )29

ُخي تَ حڳَِ ڪًٍِ اغڪيو تي ڪطڻ هكت گِطةم 

رهڊۿ ٌاني هغيطن يا کهيم اٿارٽي اُڏي ٍُڌ حيڪا ًُ گِٽيۿ 

چٌّڊيٍصي ۽ چيئطىيً يا ڪًٍِ ةااستيار ؽشؿ غام ٍُڌ 

ٌّٽيع تي ـريد ڪطائي هاضد ڪٍصي تَ ڪًٍِ ىلفص 

ُيُء هاضد  حي الِء گِٽيۿ رهڊۿ ٌاال يا کهيم ٍُڌ گِطةم „ًُ ۽

ڪٍصي تَ ىلطر ڪيم تاريز کاٌپِّءۿ حيڪّ ٌّٽيع ۾ ةيام 

ڪيّ هيّ „ُيۿ اٿارٽي اُڏي گِٽيۿ رهڊۿ ٌاال يا کهيم ٍُڌ 

ٽيۿ پٍٍِخي ترّني ۾ هٺٍصي ۽ اُڏي ٌّٽيع حي ڪاپي گِ

رهڊۿ ٌاني يا کهيم ٍُڌ حي ىانڪ کي ىّڪهي هيٍصيۿ ًُ 

ع ع تي ىّڪهيم هيٍصيۿ حيڪا ًُ حي „سطي ايڊريايڊري

 ُخي يا ىؾِّر ايڊريع ُخي.

ام ذّاني غام حيڪڎًُ ڪّ اؾتطاض کي اٿارٽي ( 2)

( حي ترت ڎٌم ٌّٽيع ۾ ٻڌايم تارخ 4ُخي ۽ ذيهي دفؿَ )

حي اٌصر ڪيم ڪي اؾتطاض ُخً تَ ام تي ةَ اٿارٽي غّر 

ڪطڻ کاٌپِّء گِٽيۿ رهڊۿ ٌاني يا کهيم ٍُڌ کي پٍٍِخي 
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ُّ گِٽيۿ رهڊۿ  ترّيم ۾ هٺي غگِي ٿيۿ حًٍِ حي رهؽٍي ۾

ٌاني يا کهيم ٍُڌ کي پٍٍِخي ترّيم ۾ هٺي غگِي ٿيۿ 

حًٍِ حي رهؽٍي ۾ َُّء گِٽيۿ رهڊۿ ٌاني يا کهيم ٍُڌ ةٍص 

ڪطڻ يا ام حي ةطؾڪع ڪا ُصايت حاري ڪطي غگِي 

 ٿي يا „رڊر ڪڍي غگِي ٿي.

( اٿارٽي گِٽيۿ رهڊۿ ٌاني يا کهيم ٍُڌ حي ىانڪ کي 1)

تؿيً  ڎيٍصيۿ حيڪّ ُّ پاڻ حّ ىؿاهضّ ٌلفام حي ازانّ

 ڪطي يا ام پارام ڪًٍِ ؽشؿ يا ڪّ „فيػط ظئي ڪطي.

. ذڪّىت ٌّٽيفڪيؾً حي ذريؿي اٿارٽيَء کي نّڪم 11

ڪائٌّػم يا گّرٌييٍٽ ايخٍػي حيڪا ًُ حي ذصم ۾ 

ايٍصي ُخيۿ ام ۾ استيارم اغتؿياك ڪطڻ ۽ ڪو ڪطڻ 

ڎئي غگِي ٿيۿ غّاِء ام حي اُا ُڪ ئي هكت  حي ُصايت

 كاٌّم حي سالف هرزي ٌَ ُخي.

 IV -ةاب

 م ڪطڻـذاىهڪيت 

ACQUISITION OF PROPERTY 

يا حيڪڎًُ   حائيصاد . اٿارٽي ڪا ىٍلّال يا غيط ىٍلّال 14

ام ۾ غٍصس ىفاد ُخي تَ الڳاپيم پارٽي غام ىؿاُصه ڪطي 

ُّ ىهڪيت سطيص ڪطي غگِي ٿيۿ نيظ تي هٺي غگِي ٿي 

 يا تتصيم ڪطي غگِي ٿي.

 

. حتي اٿارٽيَء حّ ُيُء سياك ُخي تَ ڪًٍِ اغڪيو يا 12

ؾّاىي ىلفص حي الِء حًٍِ زىيً حي ضطهرت ُخي اُا دفؿَ 

ۿ تَ اُا زىيً ذيصر„ةاد حي ترت ٌٿي هٺي غگِخي 14

ايڪٽۿ ۽ ذيصر„ةاد ڊهنپييٍٽ  4976اٿارٽيۿ ڊيّنپييٍٽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٿارٽيَء کي نّڪم 
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ايڪٽ ڪًٍِ گٍخائؼ حي ىعاةق زىيً هٺي غگِي ٿي 

 حيئً اٿارٽي ىٍاغب غيخِي.

 V -ةاب

 فٍاٌع

FINANCES 

( حًٍِ کي اٿارٽيَء حّ فٍڊ غڎيّ هيٍصه ۽ اُا اٿارٽيَء 4. )11

 حي ترّيم ۾ ٌُّصي.

 -ٌُّصه:( اُّ فٍڊ ىؾتيم 2)

(a) پارام ڎٌم گطاٌٽ؛ اُا غطڪار 

(b) نّڪم ڪائٌّػم پارام ڎٌم گطاٌٽ؛ 

(c)   كطض يا اٿارٽيَء پارام ذاـم ڪيم؛كائو ڪيم 

(d)  ىٍلّال ۽ غيط ىٍلّال حائيصاد حي هڪطي ىام

 „ىصٌي؛

(e)   ًاُي غيّري ركو حيڪا هفاكي ذڪّىت يا ةي

 االكّاىي ايخٍػي کام ذاـم ڪئي هڃي؛

(f)   غيّري فيعۿ اهڳاڏيّمۿ ۽ رُتّم حيڪي ًُ ايڪٽ

 ذاـم ڪيّم هڃً؛ترت 

(g)  ڪًٍِ ايخٍػي پاام غطاٌخال ڎٌم ڪو يا

 ڪو ۾ ڎٌم سصىتّم ۽ هرتم ركو؛

(h)  غيهف فٍاغٍگ اغڪييً ىام ذاـم ڪيم

 ركو؛

(i)  ٻيا غيّريّم ركيّم حيڪا اٿارٽيَء کي هـّك

 ڪطڻيّم „ًُ؛

حي  (g)( حي ؽق2( ًُ ايڪٽ حي ذيهي دفؿَ )1)

 

 

 

 

 

 

 اٿارٽيَء حا فٍڊ

Fund of the 

Authority  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

ذاـم ڪيم ركو تي ىؾتيم ُڪ ايخٍػي حّ انڳ 

 ذػاب ڪتاب رکيّ هيٍصه.

( فٍڊ ۾ ڪيم ركو اغٽيٽ ةئٍڪ ۾ يا ام حي ةطاٌچ ۾ 1)

يا ڪًٍِ ؽيڊهنڊ ةيٍڪ ۾ غطڪاري ىٍؼّري ۾ رکي 

 هيٍصي.

( اٿارٽي پٍٍِخا فٍڊ هفاكي ذڪّىت يا ـّةائي 5)

۾ ذڪّىت حي ىٍؼّري  ذڪّىت يا اُڏي غيڪيّرٽي

 ي ٿي.غام نڳائي غگِ

( اٿارٽي غطڪاري ىٍؼّري غام ڪًٍِ اغڪيوۿ 6)

پطهحيڪٽ حي ڪو ًُ حي ڪًٍِ ٻئي ىلفص حي الِء 

يا ةاٌڊ حاري ڪطي  ىٍافؽ ةشؼ كطض ذاـم ڪطي

 ىهيم ركو ىام فٍڊ كائو ڪطي غگِي ٿي.

اٿارٽي غطڪار کام يا ڪًٍِ ةئٍڪ کام اًٌِ ( 7)

ؽطظً ۽ ضاةعً حي ترت كطض هٺي غگِي ٿي 

 ىتؿيً ڪطي.حيڪي غطڪار 

. اٿارٽي ُيٺيً ڄاڻايم ظطيلي غام فٍڊ اغتؿياك 11

 ڪٍصي.

(a)   ايڪٽ حي ترت ڪيم ڪوۿ ام حي ذّاني ًُ

ڪيم ىيٽٍگ حا سطچۿ ةؾيّك چيئطىيً حّ غام 

 اؾظازي ىؿاهضّۿ ىييتطۿ „فيػطۿ ةؾيّكۿ ڊائطيڪٽط

حٍطكۿ ىيٍخٍگ ڊائطيڪٽطۿ ىالزلۿ ايڪػپطٽعۿ 

يً ىالزىً ڪٍػهٽٍٽعۿ ۽ اٿارٽي ۽ ايخٍػي  حي ٻ

 حي پگِارم حي ادائيگي؛

(b) ڪو تي سطچ ڪطڻ  ڪًٍِ اغڪيو يا اُڏي

 حيڪّ ًُ ايڪٽ حي ترت ىخاز ُخي؛
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(c)   ايڪٽ حي ترت ذاـم ڪيم زىيً حي ًُ

 ىؿاهضً حي ادائيگي؛

(d) كطض ۽ هياج حي ادائيگي؛ 

(e)  ايڪٽ حي ىلفص حي ذاـالت حي غهػهي ۾ ًُ

 ڪيم سطچ؛

( حي 2)حي ذيهي دفؿَ  11( ًُ ايڪٽ حي دفؿَ 2)

حي ترت هـّك ڪيم ركو ايخٍػي حي ًُ  (gؽق)

ىلفص حي الِء اغتؿياك ڪئي هڃي حًٍِ حي الِء اُا 

 ذاـم ڪئي هئي „ُي. 

( اٿارٽي حيڪڎًُ چاُي ۽ حيڪڎًُ ذڪّىت 4. )15

اُڏي ُصايت ڪطي تَ غڪٍهٍگ )كطض الُڻ حّ فٍڊ( فٍڊ 

غام اٿارٽيَء ظطفام هرتم كطضً کي حًٍِ  ۿكائو ڪيّ هيٍصه

الُيّ هيٍصهۿ اٿارٽي ًُ فٍڊ ۾ ًُ ىلفص حي الِء ركو رکٍصي 

حًٍِ ۾ رکيم ركو حّ هياج ةَ ؽاىم ٌُّصهۿ ًُ فٍڊ حي ركو 

حيؽ ٿيم ركو كطض هاپع ڪطڻ حي الِء ڪافي ُخڻ 

 گِطحي.

( كطض الُڻ حي الِء فٍڊ ًُ ايڪٽ حّ ىلفص پّره 2)

يّ هيٍصه. كطض حي ٻيِط ادائيگي ڪطڻ حي الِء اغتؿياك ڪ

 کاٌپِّء اُڏه فٍڊ كائو ڪيّ هيّ „ُي.

( ُط غاك اڪائٌّٽٍٽ حٍطك ظطفام كطض الُڻ هاري فٍڊ 1)

حي حاچ ڪئي هيٍصي ۽ حيڪڎًُ ُي تفصيق ڪطي تَ 

فٍڊ حا اثاثا ؾال ظّر تي رکي هيٍصڏ ذص کام گِٽ „ًُ تَ 

 اٿارٽي تفصيق ٿيم کّٽ هاري ركو فٍڊ ۾ ادا ڪٍصي.

( حيڪڎًُ ڪّ تڪطار اٿارٽي ۽ اڪائٌّٽٍٽ حٍطك هچ 1)

( ترت ڪًٍِ غطٽيفڪيٽ حي 1۾ پيصا ٿئي ٿّ ذيهي دفؿَ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كطض الُڻ حي الِء ىشتؿ 

 ڪيم فٍڊ

Sinking Fund  
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اڪيّريػي حي غهػهي ۾ تَ اٿارٽي ذيهي دفؿَ ۾ ڄاڻايم 

ادائگي ڪطڻ کاٌپِّء ذڪّىت غام فيفهي الِء رحّع 

 ڪطي غگِي ٿي.

( اٿارٽي ُط ىاني غاك الِء ڪٿيم ذاـالت ۽ سطچ حّ 4. )16

اغٽيٽييٍٽ تيار ڪٍصي ۽ اُڏه اغٽيٽييٍٽ ىاني غاك 

ؽطهع ٿيڻ کام ڇَِ ىِيٍا اڳ ىٍؼّري الِء ذڪّىت کي 

 پيؼ ڪٍصي.

( ترت ُط ايخٍػي حّ ذاـالت حّ ڪاٿّ 4( ذيهي دفؿَ )2)

 ۽ سطچ اغٽيٽييٍٽ ۾ ڌار ڌار ڄاڻايّ هيٍصه.

( ترت حيؽ ڪطايم ةخيٽ حي 4( ذڪّىت ذيهي دفؿَ )1)

يۿ يا اُڏي تتصيهي ڪطي غگِي ٿيۿ ىٍؼّري ڎئي غگِي ٿ

 حيئً اُا ىٍاغب غيخِي.

( حيڪڎًُ ذڪّىت ظطفام ىٍؼّر ڪيم ةخيٽ ىاني 1)

غاك ؽطهع ٿيڻ کام اڳ ذاـم ٌَ ٿي ٿئيۿ اُا ذڪّىت 

 ظطفام ىٍؼّر ڪيم غيخِي هيٍصي.

( اٿارٽي ذڪّىت حي اڳّاٽ ىٍؼّري کاٌػّاِء ىٍؼّر 5)

 ٿيم ةخيٽ کام هڌيڪ سطچ ذاـم ٌَ ڪٍصي.

( اٿارٽي ۽ ايخٍػي حا اڪائٌّٽع اُڏيَء ريت ُاليا 4. )17

 هيٍصا ۽ اُڏي ظطيلي حيئً ةيام ڪيّ هيّ ُخي.

( ترت رکيم اڪائٌّٽع چارٽطڊ 4( ذيهي دفؿَ )2)

اڪائٌّٽٍٽع ظطفام „ڊٽ ڪيا هيٍصا پط اُي ٻً کام گِٽ 

 ٌَ ُخً.

( ترت „ڊيٽطس ظطفام ىڪيم ظّر „ڊٽ 2( ذيهي دفؿَ )1)

ّ اغٽيٽييٍٽ ذڪّىت کي حيؽ ڪيم اڪائٌّٽع ح

ڪطايّ هيٍصهۿ ُط ىاني غاك حي ستو ٿيڻ کاٌپِّء حيتطه حهص 
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 ذػاب ڪتاب رکڻ

Maintainance of 
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 ٿي غگِي.

( ترت 1( ذڪّىت اڪائٌّٽٍٽ حٍطك کي ذيهي دفؿَ )1)

حيؽ ڪطايم اڪائٌّٽع  حي ٻي ٽيػٽ يا „ڊٽ ڪطائڻ الِء 

ةااستيار ةڻائي غگِي ٿيۿ اُڏيً ؽطظً ۽ ضاةعً ىّحب 

 حيئً ذڪّىت ظئي ڪطي.

 -VIةاب 

 ىتفطكات

( حيڪڎًُ ڪا ؾيارتۿ تؿييطۿ ڪو يا زىيً ًُ 4. )18

ايڪٽ حي گٍخائؾًۿ يا ڪً كاؾصمۿ ضاةعً يا ام غهػهي 

۾ حاري ڪيم ذڪو حي ڀڃڪڏي ڪٍصي تيارۿ تؿييط يا 

اغتؿياك ڪئي ٿي هڃي تَ ڊپٽي ڪيؾٍط يا ام ظطفام ام 

غهػهي ۾ ةااستيار ةڻايم ؽشؿ يا ام غهػهي ۾ اٿارٽيۿ 

ذريؿي اُڏي ؾيارتۿ تؿييط ڪو يا زىيً حي نکت ۾ ذڪو 

عّ رکٍصڏ کي كتضّ رکٍصڏۿ اغتؿياك ڪٍصڏ يا ضاةىانڪۿ 

ُٽائڻۿ ڊاُڻ حّ چئي غگِي ٿي يا ؾيارتۿ تؿييط يا ڪو 

کي اُڏيَء ريت اغتؿياك ڪطي غگِي ٿي ۽ ًُ ايڪٽ حي 

 گٍخائؾً ترت تؿييط يا اغتؿياك ڪطي غگِي ٿي.

و يا زىيً حي ( حيڪڎًُ ڪًٍِ ؾيارتۿ تؿييطۿ ڪ2)

( ترت ڪيم ذڪو تي ؾيم ٌَ ٿّ 4غهػهي ۾ ذيهي دفؿَ )

ڪيّ هڃيۿ اُڏي ڄاڻايم هكت دهرام تَۿ ڊپٽي ڪيؾٍطۿ يا 

غٍصس ظطفام ةااستيار ةڻايم ؽشؿ يا ام غهػهي ۾ اٿارٽي 

ذڪو غام ىتاثط ىاڻًِ کي ٻڌڻ حّ ُڪ ىّكؿّ ڎيڻ کاٌپِّء 

طي ؾيارتۿ تؿييط يا ڪو کي ُٽائڻۿ ڊاُي يا تتصيم ڪ

غگِي ٿي يا زىيً حي اغتؿياك کي رهڪي غگِي ٿي ۽ 

اُڏيَء ريت ڪطڻ الِء فّرس اغتؿياك ڪطي غگِي ٿيۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ايڪٽ حي سالف هرزي 

ڪٍصي حڳَِ ٺاُڻ ۽ 

 اغتؿياك ڪطڻ

Erection 

construction of or 

use of building etc. in 

contravention of Act 
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حيئً ضطهري ُخي ۽ ام غهػهي ۾ ىٿي ڄاڻايم گٍخائؾً 

غام ڀڃڪڏي ۾ حّڏحڪۿ ؾيارتۿ تؿييطۿ ڪو يا زىيً حي  

حي اغتؿياك تي اُڏي ؽشؿ کام ركو ذاـم ڪطي 

 غگِي ٿي.

اغڪيو ۾ ڄاڻايم اغتؿياك يا . ڪًٍِ ىهڪيت حي 19

ىلفص کام ؾالهن ڪًٍِ ؽشؿ يا ايخٍػي ظطفام اٿارٽي 

کام اڳّاٽ نکت ۾ احازت کام غّاِء تتصيهي تيۿ غظا ٌُّصي 

حيڪّ ڎٌڊ ام حي تتصيهي هاري تاريز کام رهزاٌّ ُڪ 

غطپيا تائيً هڌي غگِي ٿّۿ حيڪّ ٌلؿ حاري رکڻ تائيً 

اك تائيً هڌي حاري رٍُصه يا كيص حي غظا حيڪا ُڪ غ

 غگِي ٿيۿ يا ٻئي گڎ.

. چيئطىيًۿ ىييتطسۿ ؾيهصار ةؾيّك ڊائطيڪٽط حٍطك ۽ 11

ىئٍيخٍگ ڊائطيڪٽط ۽ اٿارٽي ۽ ايخٍػي حي ٻيً غيّرم 

ترت  24ىالزىً حيۿ غيّرا پاڪػتام پيٍم ڪّڊ حي دفؿَ 

 غطڪاري ىالزل غيخِيا هيٍصا.

 

يً . اٿارٽيۿ ُط ىاني غاك پّره ٿيڻ تيۿ ام حي غطگطى14

ةاةت غانياٌي غطگطىيً ةاةت رپّرٽ تيار ڪٍصي ۽ اُڏي 

رپّرٽ ذڪّىت کي پيؼ ڪٍصي اُڏيَء ريت ۽ اُڏي 

 تاريز کام اڳۿ حيڪا ةيام ڪئي هئي ُخي.

. ُط ڪا نّڪم ڪائٌّػم اٿارٽيَء کي ُط غاك ۽ اٌِيَء 12

تاريز تي ۽ اٌِيَء نڳايم ٽيڪػًۿ ريٽعۿ ٽّنعۿ فيع ۽ 

يم غيڪڏه ىاني غاك دهرام ٌاڪي حي اهڳاڏيَء حّ ظئي ڪ

 ڀطيٍصي ۽ ڎيٍصيۿ حيئً غطڪار ظئي ڪطي.

. حيػتائيً ڪخَِ ڪًٍِ كاٌّمۿ كاؾصمۿ يا ىؿاُصي حي 11

 

 

 

 

 

ٻيً ىلفصم حي الِء 

 ىهڪيت حي تتصيهي

Conversion of 

property to different 

use 

 

 

 

چيئطىيً ۽ ىييتط 

 غطڪاري ىالزل ٌُّصا

Chairman, members 

etc. to be public 

servants 

 

 غطگطىيً حي رپّرٽ

Report of activities 

 

 

 

 ذىيّاريي حڪائٌّػم 

Liability of Council 

 

 

 

حي  ىانڪاڻيڪطايّ يا 
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ىتضاد ٌَ ُخيۿ غيّريّم ركيّمۿ ڀاڏا يا ؾالئلي ۾ ىؿصٌيات 

هاري ٍُڌ الِء حاري ڪيم نيظ يا الئػٍع حي غهػهي ۾ 

اٿارٽي ظطفام  هاحب االدا رائهٽيظ اٿارٽي کي ادا ڪيا هيٍصا ۽

 حيؽ ڪيا هيٍصا.

. اٿارٽي يا ايخٍػي ڎاًٌِ کام ركو يا ًُ ايڪٽ ترت 11

اٿارٽي يا ايخٍػي ظطفام غهط ظطيلي ادا ڪيم ركو نيٍڊ 

 رهيٍيّ حي رُتً ظّر هـّني الئق ٌُّصي.

( ًُ ايڪٽ ترت ڪخَِ ڪطڻ يا ڪخَِ ڪطڻ 4. )15

حي ارادي تي ڪًٍِ ةَ ؾصانت کي ڪّ فيفهّ ٻڌائڻ يا 

ذڪو ڎيڻ يا ڪا ڪاررهائي ڪطڻ حّ دائطن استيار ٌَ  ڪّ

 ٌُّصه.

( ًُ ايڪٽ ترت ڪيم ڪّ ڪوۿ ڪا ڪاررهائي يا 2)

حاري ڪيم ڪّ ذڪوۿ ُيٺيً ةٍيادم تي غيط ىّثط ٌَ 

 ٿيٍصه:

(a)  اٿارٽي يا ڪًٍِ ڪييٽي ۾ ڪا „غاىيۿ يا اًٌِ حي

 حّڏحڪ ۾ ڪّ ٌلؿ؛

(b) ڪًٍِ ؽشؿ کي ٌّٽيع ٌَ ىهڻ تي ذتيي ٻڌايم ڪ ّ

 فيفهّ؛ ۽

(c)  َِڪًٍِ ڪيع حي ىيطٽ تي اثطاٌصاز ٿيٍصڏ ڪخ

 ستو ڪطڻۿ ٌلؿ يا ڀڃڪڏي.

. ًُ ايڪٽ ترت ڪيم ڪًٍِ ڪو يا ڪخَِ ڪطڻ 16

حي ارادي تي ذڪّىتۿ اٿارٽي ايخٍػي يا ڪًٍِ ؽشؿ 

 سالف ڪّ ىلصىّ يا ڪا كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ ٿي غگٍِصي.

ًِ ٍ. ًُ ايڪٽ يا كاؾصم ۽ ضاةعً حّم گٍخائؾّم ڪ17

 ٻئي كاٌّمۿ كاؾصم يا ضاةعً تي اثطاٌصاز ٌَ ٿيٍصيّم. 

 هـّني

Collection of rents or 

royalties 

 

 

 رُتً حي هـّني

Recovery of dues 

 

 

 دائطن استيار تي پاةٍصي

Jurisdiction barred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضياٌت

Indemnity    

 

 

 گٍخائؾً کي تطحيد

Overriding 
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. ذڪّىت غطڪاري گظيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؾً ذريؿيۿ ًُ 18

ايڪٽ حي گٍخائؾً حي اثطائتّ ةڻائڻ حّ ىلفص ذاـم 

 ڪطڻ الِء كاؾصا حّڏي غگِي ٿي.

( ًُ ايڪٽ حي گٍخائؾً ۽ كاؾصم ىّحبۿ اٿارٽي 4. )19

ّىت کام ڪغطڪاري گظيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؾً ذريؿي ۽ ذ

اڳّاٽ نکت ۾ ىٍؼّري غامۿ ًُ ايڪٽ حا ىلفص ذاـم 

 ڪطڻ الِء ضاةعا حّڏي غگِي ٿي.

( ساص ظّر تي ۽ ىٿي ڄاڻايم استيارم حي ؾال ذيثيت 2)

 غام تضاد کاٌػّاِءۿ اُڏا ضاةعا فطاُو ڪً ٿا:

(i) اٿارٽي حي گڎحاڻي؛ 

(ii) اُڏيً گڎحاڻيً ۾ ڪارهٍُّار ُالئڻ؛ 

(iii) حي ؾيهصارم ۽ ؾيهي حي ىالزىت  اٿارٽي ۽ ايخٍػي

 حا ؽطط ۽ ضاةعا؛ ۽

(iv)  ّايڪٽ حي گٍخائؾً الِء گِطةم ٻيّ ڪّ ىؿاىه ًُ

 ضاةعً ۾ فطاُو ڪيّ هيٍصه.

. ذڪّىت غطڪاري گظيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؾً ذريؿي 51

اؾالم ڪطي غگِي ٿي تَ اٿارٽي اُڏي تاريز کام ترهيم 

ڪئي هيٍصي حيڪا ٌّٽيفڪيؾً ۾ ةيام ڪئي هڃي ۽ 

ٽيَء حي اُڏيَء ريت ترهيم ٿيڻ تي غيّريّم ىهڪيتّمۿ اٿار

فٍڊس ۽ ةيا غيّرا اثاثا ذڪّىت ڎاًٌِ ُهيا هيٍصا ۽ اُڏي 

 اٿارٽيۿ ةاڊي يا ايخٍػي حيئً ذڪّىت ظئي ڪطي.

حّم  4957. ڪطاچي ڊهنپييٍٽ اٿارٽي „رڊرۿ 54

گٍخائؾّم اٿارٽي حي دائطن استيار ۾ ايٍصڏ ؾالئلً تي الڳّ 

 ٌَ ٿيٍصيّم.

Provisions 

 

 استيار كاؾصم ٺاُڻ حّ

Power to make rules 

 

 ضاةعً ٺاُڻ حّ استيار

Power to make 

Regulations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اٿارٽيَء  ٽّڏڻ

Dissolution of 

Authority 

 

 

 

 

ڪطاچي ڊهنپييٍٽ اٿارٽي 

 حّ الڳّ ٿيڻ 4957„رڊرۿ 

Application of the 



 

38 

 

 

 

 

کي ىٍػّخ  4991. ىهيط ڊهنپييٍٽ اٿارٽيۿ „رڊيٍٍعۿ 52

 ڪيّ هڃي ٿّ.

 ؽيڊهك

 ((2)4)ڎغّ دفؿَ 

 ىهيط ڊهنپييٍٽ اٿارٽي حي دائطن اتيار ۾ ايٍصڏ ؾالئلا:

 يٌّيً ڪائٌّػهظ ۾ ايٍصڏ ؾالئلا:

(i)يٌّيً ڪائٌّػمۿ اةطاُيو ذيصري 

(ii)يٌّيً ڪائٌّػمۿ الٌڍي 

(iii)ٍّيٌّيً ڪائٌّػمۿ درغاڻّ ڇ 

(iv)يٌّيً ڪائٌّػمۿ گڎاپ 

(v)ّيٌّيً ڪائٌّعۿ ٿاڻ 

(vi)يٌّيً ڪائٌّػمۿ ڪٌّڪط 

(vii)يٌّيً ڪائٌّػمۿ ىّئيصام 

(viii)يٌّيً ڪائٌّػمۿ غٌّگم 

(ix) حي ىهت گارڊم 411يٌّٽ ٌيتط 

(x)  91ڪطاچي ىيٽطه پّنيٽً ڪارپّريؾً يٌّٽ ٌيتطس 

 حّ ـاذب داد ڳّٺ 412ةؾيّك يٌّٽ ٌيتط  95۽ 

(xi)  ۿ 88ىيٽطه پّنيٽً ڪارپّريؾً يٌّٽ ٌيتطس ڪطاچي

ؾالهن ةطىي ڪانٌّيۿ ؽطيف  71۽  91ۿ 92ۿ 94ۿ 91

 ڪانٌّيۿ نيتط ڪانٌّيۿ ؾّاىي ڪانٌّي ۽ ـٍؿتي ؾالئلا

(xii)  ڳّٺ يؿٍي پيط ةشؼ ڳّٺۿ ُاؽو ڳّٺۿ پٍِّر ڳّٺۿ

Karachi 

Development 

Authority Order 

1957 
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of 1993 
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 اغياؾيم ڳّٺ ۽ حياك ڳّٺ.

 

 

 

 

 

ىضڪّرن تطحيّ ؾال ىاڻًِ حي هاكفيت الِء „ُي حيڪّ ڪّرٽ ۾  ايڪٽ حّ  ٌّٽ:

 اغتؿياك ٌٿّ ڪطي غگِخي.


