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سندھ ایکٹ نمبز XIمجزیہ۴۹۹۱
SINDH ACT NO.XI OF 1994
ملیز ڈیولپمنٹ اتھبرٹی ایکٹ ،مجزیہ
۴۹۹۱
THE MALIR DEVELOPMENT
AUTHORITY ACT, 1993
] 11اپـیل[ ۱۹۹۰
ایکٹ رل کے ؽؿیؼے کـاچی ڈویخـى کی کچھ
توہیؼ )(Preamble
ایـاػی کو تـلی ػالًے اوؿ وہبں کے لوگوں کی
موبری اوؿ التظبػی صبلتوں کو مٌواؿًے والے
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همبطؼ کے لئے اتھبؿٹی لبئن کـًی ہے۔
رینب کہ کـاچی ڈویخـى کی کچھ ایـاػیوں کو تـلی
ػالًے اوؿ وہبں کے لوگوں کی موبری اوؿ التظبػی
صبلتوں کو مٌواؿًے کے ػـوؿی ہوگیب ہے کہ اك
همظؼ کے لئے ایک اتھبؿٹی لبئن کی ربئے؛
رل کے لئے ایکٹ کو اك ؽـس مے ثٌبیب اوؿ ًبفؾ کیب
ربئے گب:
ثبة –I
شـوػبتی
PRELIMINARY
۱۔ ( )۱اك ایکٹ کو هلیـ ڈولپوٌٹ اتھبؿٹی ،ایکٹ،
 ۱۹۹۳کہب ربئیگب۔
( )۲یہ شیڈول هیں ثیبى کی گئی کـاچی ڈویخـى کی
ایـاػی هیں ًبفؾ ہوگب اوؿ صکوهت ولتب ً فولتب ً مـکبؿی
وػبصت (ًوٹی فکیشي) کے ؽؿیؼے شیڈول هیں
تجؼیلی ال کـ ایـاػی کو ثڑھبیب رب مکتب ہے۔
( )۳یہ فی الفوؿ الگو ہوگب۔
۲۔ اگـ هؼووى اوؿ هوػوع کے هٌضـف ًہ ہیں تو
پھـ:
''ایزٌنی''مے هـاػ وٍ ایزٌنی رو اك
()a
ایکٹ کی ػفؼہ  11کے هطبثك لبئن کی
گئی ہو؛
''صؼ'' مے هـاػ ہے وٍ ایـاػی رو ػفؼہ
()b
 1کی ؽیلی ػفؼہ ( )1هیں ثیبى کی گئی ہو؛
''اتھبؿٹی''مے هـاػ ہے ػفؼہ  3کے تضت
()c
لبئن کی گئی هلیـ ڈولپوٌٹ اتھبؿٹی؛
''ثہتـی والی فیل''مے هـاػ ہے وٍ فیل
()d
رو ػفؼہ  12کے تضت الگو کی گئی ہو؛
''ثزٹ''مے هـاػ ہے اتھبؿٹی کی مبالًہ
()e
ٓاهؼًی اوؿ ؿواًگی مـکبؿی ثیبى؛
''چیئـهیي''مے هـاػ ہے اتھبؿٹی کب
()f
چیئـهیي؛
''ػیکھ ثھبل کے لئے هلی ہوئی ایـاػی''
()g
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ػٌواى
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()h
( )i
( )j
()k

( )l
( )m
()n
()o
()p
()q
()r
()s

مے هـاػ ہے ػفؼہ  11کے تضت لجؼے
هیں هلی ہوئی ایـاػی ؛
''ڈائـیکٹـ رٌـل'' مے هـاػ ہے ػفؼہ 2
کے تضت همـؿ کی گئی اتھبؿٹی کب
ڈائـیکٹـ رٌـل؛
''فٌڈ''مے هـاػ ہے اتھبؿٹی کب فٌڈ؛
''صکوهت''مے هـاػ ہے مٌؼھ مـکبؿ ؛
''فهیي'' هیں شبهل ہے ػھـتی ،پبًی ،ہوا،
پھـ چبہے وٍ فهیي کی اوپـی مطش پـ ہو
یب ًیچے ہو ،یب رو کچھ فهیي مے هتؼلك
ہو یب ػائوی ؽوؿ پـ وٍ اك فهیي مے
هتؼلك ہو؛
''هبمٹـ پـوگـام'' مے هـاػ ہے ،وٍ
پـوگـام رو ػفؼہ  12کے تضت تیبؿ کیب
گیب ہو ؛
''هیوجـ'' مے هـاػ ہے اك اتھبؿٹی کب
هیوجـ
''ثیبى کیب گیب'' مے هـاػ ہے رینب اك
ایکٹ کے لواػؼ اوؿ لواًیي هیں ثیبى کیب اتھبؿٹی اوؿ اك کی ہیت
گیب ہو؛
Authority and its
''لواػؼ اوؿ لبًوى'' مے هـاػ ہے وٍ لواػؼ incorporation
اوؿ لبًوى رو اك ایکٹ کے هطبثك ثٌبئے
گئے ہو؛
''امکین'' مے هـاػ ہے وٍ امکین رو اك
ایکٹ کے تضت تیبؿ کی گئی ػول هیں
الئی گئی یب رل پـ ػول کیب گیب ربئے۔
''شیڈول'' مے هـاػ ہے اك ایکٹ کے
هطبثك ثٌبیب گیب شیڈول؛
''عؼهت کب ػالئمہ'' مے هـاػ ہے وٍ
شہـی ػالئمہ رل کو ػفؼہ  11کے تضت
اتھبؿٹی ًے ظبہـ کیب گیب ہو۔
''شہـی ػالئمہ'' مے هـاػ ہے وٍ ػالئمہ
ٹبوى کے صؼوػ هیں
رو شہـ یب هیوًنپل یب ٔ
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ٓاتب ہو ،اوؿ اك هیں اینب ػالئمہ ثھی شبهل
ہو رل کو صکوهت ًے اك ایکٹ کے
تضت ظبہـ کیب ہو۔
ثبة II-
اتھبؿٹی کب لیبم اوؿ کبم
CONSTITUTION AND FUNCTIONS
OF THE AUTHORITY
۳۔ ( )1اك ایکٹ کے همبطؼ کے صظول کے لئے
ایکٹ اتھبؿٹی لبئن کی ربئے گی ،رل کو هلیـ
ڈولپوٌٹ اتھبؿٹی کہب ربئے گب۔
( )۲یہ اتھبؿٹی اینی ثبڈی کبؿپوؿیٹ ہوگی رل
کو هوؿوحیت کب صك ہوگب ،اوؿ اك ایکٹ کی
گٌزبئشوں کے هطبثك ،اعتیبؿ کے مبتھ اپٌی ػبم
هہـ ہوگی ،هٌمولہ اوؿ غیـ هٌمولہ ربئیؼاػ ؿکھٌے،
عـیؼ کـًے یب ثیچٌے کب اعتیبؿ ہوگب ،اوؿ اپٌے ًبم
مے همؼهہ ػاعل کـ مکتی ہے یب اك پـ همؼهہ کیب
رب مکتب ہے۔
( )۳اتھبؿٹی کب هـکقی ػفتـ کـاچی هیں ہوگب یب
کنی اینی رگہ پـ رینے صکوهت اپٌے ًوٹی
فکیشي کے ؽؿیؼے هتؼیي کـے۔
 .۰اتھبؿٹی هشتول ہوگی-:
چیئـهیي
()a
طوثبئی اموجلی کب وٍ هیوجـ رو اك
()b
ػالئمے کب ہو۔ هیوجـ
کبوًنل کے چیئـهیٌوں کب هٌتغت
()c
یوًیي ٔ
کبوًنل کبچیئـهیي۔ هیوجـ
شؼٍ کنی یوًوى ٔ
کبوًنل کـاچی کب چیئـهیي۔
()d
ڈمٹـکٹ ٔ
هیوجـ
کبوًنل کـاچی کب ًبهقػ شؼٍ
()e
ڈمٹـکٹ ٔ
ػالئمے کے هبہی گیـوں کب ًوبئٌؼٍ۔ هیوجـ
کبوًنل کـاچی کب ًبهقػ شؼٍ ػالئمے
()fڈمٹـکٹ ٔ
کے ٓاثبػگبؿ کب ًوبئٌؼٍ۔ هیوجـ
ایگـیکلچـل پـڈیوك هبؿکیٹ ایکٹ،
()g
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غیـ مـکبؿی اؿکبى کے
لئے اػقاف اوؿ هـاػبت
Remuneration and
Privileges
onofficial members
ڈائـیکٹـ رٌـل کی
همـؿی اوؿ کبم

هزـیہ  1131کے تضت لبئن کی گئی۔هیوجـ
کـاچی الیکٹـک مپالئی کبؿپوؿیشي کب
()h
هیٌزٌگ ڈائـیکٹـ۔ هیوجـ
( )iکـاچی واٹـ ایٌڈ میوؿیذ ثوؿڈ کب هیٌزٌگ
ڈائـیکٹـ ۔هیوجـ
( )jالئیو امٹبک ،صکوهت مٌؼھ کب ڈائـیکٹـ رٌـل،
رو  BPS-19مے کن ًہ ہو۔هیوجـ
ایگـیکلچـ ایکنٹیٌشي صکوهت مٌؼھ کب
()k
ڈائـیکٹـ رو  BPS-19مے کن ًہ ہو۔هیوجـ
( )lهضکوہ تؼلین ،گوؿًوٌٹ ٓاف مٌؼھ کب ًبهقػ شؼٍ
ًوبئٌؼٍ رو  BPS-19مے کن ًہ ہو۔ هیوجـ
ڈمٹـکٹ هلیـ کب ڈپٹی کوشٌـ۔ هیوجـ
( )m
ڈائـیکٹـ رٌـل۔ هیوجـ
()n
کوئی اینب مـکبؿی یب غیـ مـکبؿی ٓاػهی
()o
رل کو ولت ثولت صکوهت ًبهقػ کـتی ؿہے۔
هیوجـ
( )۲چیئـهیي کو صکوهت همـؿ کـے گی رو
تیي ثـموں تک ػہؼٍ ؿکھے گب رت تک وٍ عوػ
امتیؼفی ػیؼے یب پہلے اك کو ہٹبیب ربئے۔
ٰ
( )۳غیـ مـکبؿی هیوجـ تیي ثـموں تک هیوجـ
امتؼیفی ػیؼے یب پہلے
ؿہے گب رت تک وٍ عوػ
ٰ
اك کو ہٹبیب ربئے۔
( )۰غیـ مـکبؿی هیوجـ ،کنی ثھی ولت،
مـکبؿ کو اپٌے ہبتھ مے ػـػی لکھ کـ اپٌی
هیوجـشپ مے هنتؼفی ہو مکتب ہے اوؿ امکی
امتؼیفی اك تبؿیظ مے هوحـ ہوگی رل تبؿیظ
ٰ
کو وٍ لجول کی ربتی ہے۔
( )۵اگـ کنی غیـ مـکبؿی هیوجـ کب ػہؼٍ ولتی
ؽوؿ پـ عبلی ہوربتب ہے تو اك کو اك ایکٹ کی
ؽیلی ( )1کے تضت پـ کیب ربئے گب۔ اوؿ همـؿ
کیب گیب ًیب هیوجـ ثبلی ؿہٌے والے ػـطے کے
لئے ػہؼٍ ؿکھ مکے گب۔
 .۵غیـ مـکبؿی هیوجـاى وٍ ہی اػقافیہ ،فیل ،اوؿ
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االوًل ،هـاػبت صبطل کـیٌگے رینے صکوهت ؽے
ٔ
کـے۔
 )1( .۳ڈائـیکٹـ رٌـل اى شـائؾ اوؿ ػواثؾ پـ همـؿ
کیب ربئے گب رو صکوهت ؽے کـے۔
اػلی ہوگب،
( )۲ڈائـیکٹـ رٌـل اتھبؿٹی کب هٌتظن
ٰ
اوؿ وٍ صکوهت کی ػبم یب عظوطی ہؼایت کے
هطبثك اینے فـائغ مـاًزبم ػے گب اوؿ اك ؽـس
اعتیبؿات امتؼوبل کـے گب رو اتھبؿٹی امے
موًپے گی۔
( )۳اگـ ڈائـیکٹـ رٌـل کنی مجت کی ورہ
مے فـائغ مـاًزبم ػیٌے مے لبطـ ہے یب اپٌے
ٓافل کب کبم ًپٹبًے کے الئك ًہیں ہے تو صکوهت
ػفؼہ  ۰کی ؽیلی ػفؼہ ( )1هیں ثتبئے گئے افـاػ هیں
مے کنی ایک کو ڈائـیکٹـ رٌـل کے فـائغ
مـاًزبم اوؿ اعتیبؿات امتؼوبل کـًے کے لئے
ًبهقػ کـ مکتی ہے۔
 .۴صکوهت کے ػبم یب عبص اصکبهبت کی ؿوشٌی
هیں اتھبؿٹی اینے افنـاى ،طالصکبؿ ،هبہـیي،
هشبوؿت ػیٌے والوں اوؿ هالفهیي کو اپٌی شـائؾ پـ
همـؿ کـ مکتی ہے رل کے ًتیزے هیں اتھبؿٹی اپٌی
کبؿکـػگی کو اوؿ هوحـ ثٌب مکے۔
 )1( .۸کنی اوؿ اعتیبؿ کے ثـػکل ًہ ہو تو مـکبؿ
ػبم اوؿ عبص ہؼایبت کے هطبثك ،اتھبؿٹی-:
( )iػالئمے کی تـلی کے لئے اوؿ وہبں کو لوگوں
کی موبری اوؿ التظبػی صبالت کو ثہتـ ثٌبًے
کے لئے امکویں ثٌبًب ،امکویں ثٌبًے کب ثبػج
ثٌٌب اوؿ امکیووں پـ ػول کـًب؛
پبًی مے واثنتہ کبم اوؿ ٓاثپبشی کے
()ii
پـاریکٹ ثٌبًب ،تیبؿ کـًب ،ػول هیں الًب اوؿ
ثـلـاؿ ؿکھٌب ؛
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فؿػی امکویں ،پولٹـی ،پھل فـوٹ،
()iii
مجقیبں اوؿ پبى فبؿهٌگ کی امکویں ثٌبًب،
امکویں ثٌبًے کب ثبػج ثٌٌب اوؿ امکیووں پـ
ػول کـًب۔ اوؿ فؿػی تضمیك عواٍ تضفع ثـائے
ًجبتبت کی تضمیك کو فـوؽ ػیٌب؛
الئیو امٹبک اوؿ فشـیق کو تـلی ػیٌب؛
()iv
رٌگالت ثشوول چـاگبہیں اوؿ مجق پٹیبں
()v
ثٌبًب ،تـلی ػیٌب ،ػول هیں الًب اوؿ لبئن ؿکھٌب؛
طٌؼتی اوؿ تزبؿتی همبطؼ اوؿ اى مے
()vi
واثنتہ امکیووں کو تیبؿ کـًب یب امکویں تیبؿ
کـًے کب ثبػج ثٌٌب ،اى کو چالًب اوؿ ثـلـاؿ
ؿکھٌب؛
( )viiثیـوفگبؿ لوگوں کے لئے ٓاهؼًی ثڑھبًے
کے لئے امکیووں کو تیبؿ کـًب یب امکویں تیبؿ
کـًے کب ثبػج ثٌٌب ،اى کو چالًب اوؿ ثـلـاؿ
ؿکھٌب؛
( )viiiشہـی اوؿ ػیہی اوؿ طٌؼتی ػالئموں کی
تـلی کے لئے امکویں ثٌبًبً ،بفبؽ کـًب اوؿ اى پـ
ػول کـًب؛
اپٌی ایزٌنیق یب غیـ مـکبؿی ایزٌنیوں
()ix
کے تؼبوى مے ،ػیگـ لوهی ،اوؿ ثیي االلواهی
ایزٌنیوں اوؿ غیـ مـکبؿی تٌظیووں کے تؼبوى
مے اینے کبم شـوع کـًب ،هہیب کـًب ،اى پـ
ػول کـًب اوؿ ثـلـاؿ ؿکھٌب رو لوگوں کی
موبری اوؿ التظبػی تـلی مے واثنتہ ہوں؛
کنی وفبلی یب طوثبئی صکوهتوں یب همبهی
()x
اعتیبؿی یب عوػهشتبؿ ثبڈی کے لئے تـلیبتی
ایزٌنی کے ؽوؿ پـ کبم کـًب؛
تـلیبتی مـگـهیوں مے واثنتہ وفبلی یب
()xi
طوثے کے مـکبؿی یب غیـ مـکبؿی ایزٌنیوں
مے تؼبوى کـًب؛
( )xiiػالئمے هیں ػیگـ ایزٌنیوں کی تـلیبتی
مـگـهیوں هیں ؿثؾ لبئن کـًب؛
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( )xiiiتـلیبتی مـگـهیوں هیں ؿثؾ پیؼا کـًے
کے لئے افـاػی لوت فٌی عؼهبت اوؿ ؿہٌوبئی
فـاہن کـًب؛
( )xivاینی امکیویوں کی هبلی اهؼاػ کـًب رو
ػالئمے کی تـلی اوؿ واثنتہ ػوام کی ٓاهؼًی کی
مطش ثلٌؼ کـًے کے لئے ثٌبئی گئی ہے؛
( )xvکنی عوػهغتبؿ پبؿٹی یب همبهی اعتیبؿی
یب طوثبئی صکوهت یب وفبلی صکوهت کے
ؽـف مے مپـػ کی گئی امکیووں کو چالًب اوؿ
اى پـ کبم کـًب؛
( )xviڈولپوٌٹ پالًٌگ کے شؼجے هیں تضمیك کو
فـوؽ ػیٌب؛
( )xviiتـلی کے لئے هؼیبؿ همـؿ کـًب اوؿ
ؽـیمے کبؿ هتؼیي کـًب؛
( )xviiiهٌظوثہ ثٌؼی اوؿ تـلی یے هوػوع پـ
لٹـیچـ اکٹھب اوؿ هـتت کـًب اوؿ اینے لوگوں
عواٍ ایزٌنیوں کو هہیب کـًب رو تـلیبتی کبم هیں
ػلچنپی ؿکھتے ہوں؛
( )xixپالًٌگ اوؿ ڈولپوٌٹ کے هوػوع پـ
میوٌبؿوں کب اًؼمبػ کـًب اوؿ تـثیتی پـوگـام
هٌؼمؼ کـًب؛
( )xxتـلیبتی کبهوں اوؿ هٌظوثہ ثٌؼی کے لئے
پیشہ وؿاًہ تٌظیووًکی ؿہٌوبئی کـًب؛
( )xxiصکوهت کی ؽـف ػبئؼ کیب گیب اتھبؿٹی
کے اغـاع و همبطؼ کے صظول کے لئے
عؼهبت مـاًزبم ػیٌب؛
( )۲اتھبؿٹی کـے گی-:
( )iایکٹ کے همبطؼ کے ػؿ ٓاهؼ کـًے کے لئے وٍ
الؼاهبت کـًب اوؿ وٍ اعتیبؿات امتؼوبل کـًب رو
ػـوؿی ہوں۔
هٌمولہ اوؿ غیـ هٌمولہ ربئیؼاػ هنتمل ؽوؿ
()ii
پـ یب ولتی ؽوؿ پـ صبطل کـًب؛
اینی فهیي یب ربئیؼاػ کو ًیکبل کـًب ،رو
()iii
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اتھبؿٹی کب ارالك
Meeting of the
Authority

کبهیٹی کی تشکیل
Constitution
of
Committee
اعتیبؿات کی هٌتملی
Delegation
of
Powers
ایزٌنی ثٌبًب
Establishment
of
Agency
فیـ کٌٹـول لی گئی
ایـاػی کے هتؼلك
وػبصت

عـیؼ و فـوعت ،لیق ایکنچیٌذ یب کنی اوؿ
ؽـیمے مے صبطل کی گئی ہو؛
کوئی اینب کبم شـوع کـًب رو کنی امکین
()iv
کے صوالے ہو یب اك کو موًپب ربئے یب اك کی
تضویل هیں ػیب ربئے؛
اك ایکٹ کے همبطؼ کے صظول کے
()v
لئے کوئی ثھی عـچہ کـًب؛
اپٌے امتؼوبل کے لئے کوئی پالًٹ،
()vi
هشٌـی ،آالت یب هٹیـیل عـیؼ کـًب؛
( )viiهؼبہؼے کـًب یب هؼبہؼوں هیں شبهل ہوًب؛
( )viiiکنی کبم یب امکین هیں ٓاًیوالی ؿکبوٹ کو
عتن کـًب؛
تیبؿی کے هـصلے هیں تـلیبتی امکیووں
()ix
کے لئے ولتی اصکبهبت ربؿی کـًب؛
اہن یب عظوطی ٓاؿڈؿ مے کنی فهیي کب
()x
امتؼوبل یب ػوبؿت هیں ؿػوثؼل ،اك کے
ڈھبًچے هیں تجؼیلی یب تؼویـ اك کو ؿوکٌب یب اك
پـ پبثٌؼی لگبًب؛
کنی ػوبؿت کے ڈھبًچے یب تؼویـ کو
()xi
تجؼیل کـًے یب ہٹبًب؛
( )xiiکنی شغض یب اشغبص کی تٌظین یب
ایزٌنی رو تـلیبتی کبم هیں هظـوف ہو ،اى
مے هطلوثہ هؼلوهبت ؿیکبؿڈ ؿپوؿٹ یب پالى
اك ایکٹ کے تضت صبطل کـًب؛
( )xiiiاینب ڈولپوٌٹ پـاریکٹ رل پـ کبم ہو ؿہب
ہے یب رل پـ کبم ہوًے واال ہے اك کی ؿیکبؿڈ
کے مبتھ ربًچ پڑتبل کـًب؛
( )xivکنی ثھی تـلیبتی هٌظوثے پـوگـام یب
امکین مے واثنتہ کنی شغض یب اشغظبص
کی تٌظین یب ایزٌنی کو پیشگی اربفت ػیٌبرل
کے ًتیزے هیں اك پـوریکٹ پـوگـام یب امکین
کے صوالے مے کوئی عبص لؼم لیب ربئے گب۔
( )xvرینی ثھی طوؿتضبل ہو ،کنی شغض یب
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Appointment
and
powers of Managing
Director

ػوبؿتوں کو ثٌبًب اوؿ اف
مـ ًو تؼویـ
Declaration
of
controlled Area

ػوبؿتوں کو ثٌبًب اوؿ اف
مـ ًو تؼویـ کـًب
Erection or reerection of buildings

هبمٹـ پـوگـاهق
Master Programs

اشغظبص کی تٌظین یب ایزٌنی رو تـلیبتی
پـوگـام مے واثنتہ ہو ،ہؼایبت کـے یب هشوؿٍ
ػے کہ وٍ اك پـاریکٹ پـوگـام یب امکین هیں
کچھ شبهل کـػے یب عبؿد کـػے ،کنی شغض امکویں
یب اشغظبص کی تٌظین یب ایزٌنی رو امکین کی Schemes
تیبؿی یب اك پـ ػول کـًے مے تـلیبتی کبم
کـًے هیں هلوث ہو یب اك امکین کو چال ؿہے
ہیں یب اك اشغظبص کی تٌظین رو اك صوالے
مے هشوؿٍ یب هؼػ ػے مکتی ہے ،اى مے
هشبوؿت کـًب یب هؼػ لیٌب ،رو هشبوؿت یب هؼػ
اتھبؿٹی کی ًظـ هیں طضیش هفیؼ اوؿ هؼلوهبتی
ہو ،اگـ هشوؿٍ یب هؼػ صبص کـًے هیں
اعـاربت ٓاتے ہوں تو اتھبؿٹی کی ؽـف مے
اى کو ثـػاشت کـًب؛
( )۳ػفؼہ ( )1کے تضت اتھبؿٹی کی ؽـف مے
اعتیبؿات کب امتؼوبل کـتے ہوئے اتھبؿٹی کنی شغض
یب اشغظبص کی تٌظین یب کنی ایزٌنی کی ػؿهیبں
اعتالف پیؼا ہوتب ہے تو وٍ فیظلہ کـًے کے لئے
اینے شغض یب اتھبؿٹی کو ؿروع کیب ربئے گب ،رل
کو صکوهت همـؿ کـے اوؿ همـؿ کـٍ شغض یب
اتھبؿٹی کب فیظلہ صتوی موزھب ربئے گب۔
ثشـؽیکہ صکوهت اپٌی ؽـف مے یب اعتالف هیں
هلوث یب کنی شغض یب اشغظبص کی تٌظین یب ایزٌنی
کی امتؼػب پـ اك فیظلے پـ ًظـحبًی یب تـهین کـ
مکتی ہے۔
 )۱( .۹کوئی ثھی هؼبهلہ رل پـ اتھبؿٹی فیظلہ ػیٌب
ہے تو وٍ چیئـهیي کی مـثـاہی هیں هٌؼمؼ کی گئی
اتھبؿٹی کی هیٹٌگ هیں صبػـ هیوجـاى کی اکخـیت
کے ووٹ مے کیب ربئے گب۔
( )۲ہـ ایک هیوجـ کب ایک ووٹ ہوگب ،اگـ ووٹ
هغبلفت اوؿ هوافمت هیں ثـاثـ ہو تو چیئـهیي اپٌب
کبمٹٌگ ووٹ امتؼوبل کـے گب۔
( )۳توبم تـ هیوجـاى کی ایک تہبئی اتھبؿٹی کی اك
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هیٹٌگ کب کوؿم ہوگب۔
( )۴اتھبؿٹی اك رگہ اوؿ ولت پـ اك ؽـیمے مے
هیٹٌگ کـے گی رینب کہ ثیبى کیب گیب ہے۔
امکیووں کو شبئغ کـاًب
Publication
 .۱۱اتھبؿٹی اك ایکٹ پـ ػول کـًے اوؿ اك کے of
همبطؼ صبطل کـًے کے لئے کویٹیبں ثٌب مکتی ہےSchemes ،
رینے هبلیبتی کویٹی ،فٌی کویٹی ،هشبوؿتی کویٹی یب
اینی ػیگـ کویٹیبں۔
 .۱۱اتھبؿٹی ػبم یب عبص ٓاؿڈؿ کے ؽؿیؼے ،اوؿ اى
شـائؾ کے هطبثك رو وٍ عوػ ًبفؾ کـے ،اپٌے
اعتیبؿات کبم اوؿ فـائغ چیئـهیي یب هیوجـ یب کنی
کویٹی یب ڈائـیکٹـ رٌـل یب کنی ٓافینـ یب هالفم یب
طالصکبؿ ایکنپـٹ یب کٌنلٹٌٹ کے مپـػ کـ مکتی
ہے۔
 )۱( .۱۲صکوهت اپٌے ًوٹی فکیشي کے ؽؿیؼے
اتھبؿٹی کے ػائـٍ اعتیبؿ هیں ٓاًیوالی ایـاػی کو
مـوك ایـاػی کے ؽوؿ پـ ظبہـ کـ مکتی ہے۔
( )۲اتھبؿٹی عوػ یب رل ؽـس صکوهت ًے صکن
ػیب ہو مـوك ایـیب کے لئے ایک یب فیبػٍ افـاػ پـ
ایزٌنی لبئن کـ مکتی ہے۔
 )۱( .۱۳رہبں ایکٹ کی ػفؼہ  11کے تضت ایزٌنی
ثٌبتی ہے تو اتھبؿٹی صکوهت کو پیشگی هٌظوؿی اوؿ
اى کی ؽـف مے همـؿ کی گئی شـائؾ کے هطبثك
هیٌزٌگ ڈائـیکٹـ همـؿ کـے گی۔
اػلی ہوگب
( )۲هیٌزٌگ ڈائـیکٹـ ایزٌنی کب هٌتظن
ٰ
وٍ اعتیبؿات امتؼوبل کـے گب اوؿ کبم کـے گب رو
ولتًب فولتب ً ایزٌنی امے مپـػ کـگے گی۔
ثبةIII-
کٌٹـولڈ ایـیب کب اػالى اوؿ هبمٹـ پـوگـام اوؿ
امکیووں کی تیبؿی اوؿ اى پـ ػول
 .۱۴اتھبؿٹی اپٌے ًوٹی فکیشي کے ؽؿیؼے اپٌے
ػائـٍ اعتیبؿ هیں آًیوالی ایـاػی کو کٌٹـولڈ ایـیب ظبہـ
کـ مکتی ہے اوؿ اینی ہؼایبت ربؿی کـ مکتی ہے
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امکیووں کی هٌظوؿی
Sanction of schemes

کچھ امکیووں کی
اتھبؿٹی کی ؽـف هٌتمل
کـًب اوؿ صوالے کـًب
Transfer
and
entrustment
of
various schemes to
the Authority

اوؿ اینے کبم کـ مکتی ہے رل مے صؼ ػعلی ثال
اعتیبؿ اوؿ غلؾ ؽـیمے مے تؼویـ یب ٓاپـیشي مے اك
ایـاػی یب هٌظوثے هیں الئی گئی تـلی کو هضفوظ کیب
رب مکے۔
 )۱( .۱۵کوئی ثھی ٓاػهی کٌٹـولڈ ایـیب هیں کوئی
ػوبؿت تؼویـ یب پھـ مے تؼویـ ،ػوبؿت هیں کوئی
عبؿری ؽوؿ پـ تجؼیلی ًہیں ال مکتب یب هوروػٍ
ػوبؿت هیں اػبفہ ًہیں کـ مکتب یب اك هیں صفبظتی
صظہ یب پھـ مے تؼویـ ًہیں کـ مکتب اگـ اك کو
اتھبؿٹی کی اربفت صبطل ًہ ہو۔
( )۲ؽیلی ػفؼہ ( )1کے تضت وٍ اربفشت اینے
ؽـیمے اوؿ شـائؾ پـ ػی ربئے گی رو اتھبؿٹی ثیبى
کـے۔
( )۳کٌٹـلڈ ایـیب هیں کوئی شغض اگـ اػبفہ کـتب
ہے یب ػوبؿت کی اپٌی همـؿ کـػٍ صؼ مے تؼویـ کـاتب
ہے یب پھـ مے تؼویـ کـاتب ہے یب هوروػٍ ػوبؿت هیں
عبؿری ؽوؿ پـ تجؼیلی لے ٓاتب ہے یب ػوبؿت کو ثٌبًے
کے لئے کوئی اػبفہ کـتب ہے تو اینے کبم هکول
ہوًے کے ػو هہیٌوں کے اًؼؿ اًؼؿ تضـیـی ؽوؿ پـ
اتھبؿٹی کو کئے گئے کبم مے هطلغ کـے گب۔
( )۴ؽیلی ػفؼہ ( )3کے تضت وطول شؼٍ اؽالػبت
هلٌے پـ اتھبؿٹی کنی شغض کو اك کبم کو ػیکھٌے
کے لئے هزبف ثٌبئے گئی او ؿاك ربًچ پڑتبل کے ثؼؼ
اینب صکن ربؿی کـے رینب وٍ هٌبمت موزھے۔
( )۵رہبں ثھی کوئی شغض ؽیلی ػفؼہ ( )۱یب ؽیلی
ػفؼہ ( )3یب اتھبؿٹی کب ؽیلی ػفؼہ ( )1کے تضت ػیئے
گئے صکن مے اًضـاف ؿکھتب ہے تو اتھبؿٹی اینے
الؼام اٹھب مکتی ہے رو اى شموں کی گٌزبئشوں کو
ًبفؾ کـے یب اپٌے صکن کی تؼویل کـائےاوؿ اینے
الؼام اٹھبًے پـ آًے والی الگت وطولی کی ربئے گی۔
 )۱( .۱۶اتھبؿٹی رتٌب هوکي ہو مکے اینے ػالئموں
کی عوثظوؿتی التظبػی تـلی هیں اػبفہ کـًے کے
لئے هبمٹـ پالى تیبؿ کـے گی رو صکوهت کی ًظـ
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اتھبؿٹی کی ؽـف مے
امکیوں موًپٌب
Entrustment
of
schemes by the
Authority

امکیووں هیں تجؼیلی
Alteration
of
Schemes

کبوًنل کب گوؿًوٌٹ
لوکل ٔ
ایزٌنی کو ہؼایبت ػیٌے
کے اتھبؿٹی کو اعتیبؿات
Power of Authority
to issue directions to
Government agency
local Council etc

هیں تـلی هیں اػبفہ اوؿ عوثظوؿتی کے لئے
ػـوؿی ہو اوؿ صکوهت کو هٌظوؿی کے لئے پیش
کـے گی۔
( )۲صکوهت هؾکوؿٍ ثبال پـوگـام کو اطل طوؿت
هیں یب تـاهین کے مبتھ هٌظوؿ کـے گی رینے وٍ
هٌبمت موزھے۔
 )۱( .۱۷اتھبؿٹی عوػ یب رینے صکوهت ہؼایبت ػے
عبص امکویں کٌٹـولڈ ایـیب کے لئے ثٌبئے گی ،اینی
طوؿت هیں یب رینے ثیبى کیب گیب ہو۔
کبوًنل ،گوؿًوٌٹ ایزٌنی
( )۲اتھبؿٹی کنی لوکل ٔ
مومبئٹی کنی شغض یب اشغظبص کی تٌظین کی
گؾاؿص پـ اینی امکین تیبؿ کـًے هیں هؼػ ػے مکتی
ہے یب هؼػ کـًے کب ثبػج ثي مکتی ہے الجتہ اى
شـائؾ پـ رو اى کے ػؿهیبں ؽے پبئی ربئے۔
( )۳اك شك کے تضت امکین هشتول ہوگی-:
فهیي کب امتؼوبل اوؿ اك کب هغظوص
()a
کـًب؛
فوى ثٌبًب؛
()b
ہبومٌگ اوؿ ؿی
()c
کویوًٹی پالًٌگٔ ،
ہبومٌگ ،هطلوثہ طفبئی وغیـٍ؛
ٔ
پجلک ثلڈًگل ،ثشوول امکولق ،کبلیزق،
()d
الئجـیـیق ،هیوفین ،کویوًٹی میٌٹـف ،ہنپتبل،
عیـاتی اػاؿے ،هنزؼ ،هبؿکیٹیں اوؿ هنبفـ
عبًے؛
ؿامتے اوؿ گلیبں؛
()e
( )fواٹـ مپالئی ،ڈؿیٌذ ،میوؿیذ اوؿ گٌؼے پبًی
کب ًیکبل؛
پبؿکل ،ثبغیچے ،کھیل کے هیؼاى،
()g
لجـمتبى ،لوگوں کے لئے یب ػیگـ همبطؼ کے
لئے کھلے هیؼاى؛
ػواهی مہولیبت ثشوول ثزلی اوؿ گیل
()h
کی فـاہوی؛
( )iتبؿیغی اہویت کے صبطل یب مبئٌنی اہویت
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امکین کے فٌڈ
Funds of Scheme

امکیووں کو ػواهی
همبطؼ کے لئے موزھٌب
Schemes
to
be
deemed for public
purposes
ثہتـی کے لئے فیل
Betterment fee

ؿکھٌے والے یب لؼؿتی عوثظوؿتی کی چیقوں
اوؿ همبهبت کب تضفع؛
( )jػوام کے لئے ٓاهؼؿفت کب منٹن؛
طٌؼتی اوؿ کبؿوثبؿ ی گوشے؛
()k
( )lشہـیوں کی هلکیت اوؿ فًؼگی کے الصك
عطـات کو عتن کـًب؛
لؼؿتی ومبئل کب امتؼوبل؛
( )m
ػوام مے واثنتہ کوئی هؼبهلہ؛
()n
( )۴اینی امکویں ،ػومـی ثبتوں کے ػالوٍ هشتول
ہوگی-:
( )aامکین کی تفظیل اوؿ اك کو ػول هیں لے
ٓاًے کب ؽـیمہ؛
( )bاك امکین کے ػیگـ همبطؼ صبطل کـًے
پـ ٓاًیوالے عـچے کب تغویٌہ اوؿ اك کے
لئے ؿکھی گئی ؿلن؛
( )cامکین کے فوائؼ؛
( )dػواهی یب مـکبؿی هلکیت پـ اك امکین
کے پڑًے والے احـات اوؿ اك صوالے مے
اینی تزبویق رو هلکیت اوؿ هفبػ مے واثنتہ
ہو۔
 .۱۸ہـ ایک امکین رو اتھبؿٹی تیبؿ کـے گی۔ اك کو
مـکبؿی گقٹ اوؿ مٌؼھی ،اؿػو ،اوؿ اًگـیقی کی
ایک ایک همبهی اعجبؿ هیں شبئغ کیب ربئے گب۔ رینے
امکین کی اشبػت کے ثؼؼ  33ػى کے اًؼؿ اًؼؿ
اػتـاػبت اوؿ تزبویق ؽلت کی ربئیں گی۔
 )1( .۱۹ػفؼہ  11کے تضت ؽلت کئے گئے
اػتـاػبت اوؿ تزبویق  ،اگـ کوئی ہو تو اتھبؿٹی
اػتـاع کـًے والے یب تزویق ػیٌے والے شغض کو
مٌے گی ،اگـ وٍ ػـوؿی موزھتی ہے ،اك کے ثؼؼ
امکین هیں تجؼیلی الًے یب امکین کو عبؿد کـًے کب
فیظلہ کـ مکتی ہے اگـ آًیوالے عـچہ ػك الکھ
ؿوپیوں مے ًہیں ثڑھ ربتب اوؿ اك کے لئے گوؿًوٌٹ
مے لـػے یب گـاًٹ کی ػـوؿت ًہیں ہے اوؿ
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ػوبؿت کو ثٌبًب یب عتن
کـًب
Removal
of
demolition
of
building

صؼ ثٌؼیبں ہٹبًب
Removal
of
encroachments
کھلے صظے اوؿ
مڑکیں لجؼے هیں لیٌب
Taking over of
streets, open spaces,
etc

ػومـی امکیویں مفبؿشبت کے مبتھ صکوهت کو پیش
کـے گی۔
( )۲صکوهت اػتـاػبت اٹھبًے یب تزویقیں ػیٌے
والے اینے شغض کو مٌے گی رل کی تزویقیں یب
اػتـاػبت کو اتھبؿٹی ًے لجول ًہیں کیب ہے،
ثشـؽیکہ صکوهت یہ موزھے اك کو مٌٌب ػـوؿی
ہے ،پھـ امکین کو تـاهین کے مبتھ یب اى کے ػالوٍ
هٌظوؿ کـ مکتی ہے ،یب هٌظوؿی ػیٌے مے اًکبؿ کـ
مکتی ہے ،یب امکین کو واپل کـ مکتی ہے ،یب امکین
پـ اػبفی تفظیلی هؼلوهبت لے مکتی ہے یب ہؼایت
ػے مکتی ہے امکین کو پھـ مے ػیکھب ربئے ،رینب
صکوهت هٌبمت موزھے۔
( )۳رہبں گوؿًوٌٹ یب ،رینی ثھی طوؿتضبل ہو
اتھبؿٹی ًے کوئی امکین هٌظوؿی کی ہے ،تو صکوهت
یب اتھبؿٹی کب هٌظوؿ کـًے واال صکن مـکبؿی گقٹ
هیں شبهل کیب ربئے گب اوؿ اك کے ثؼؼ اتھبؿٹی کے
لئے لبًوى کے هطبثك ہوگب کہ اك امکین پـ کبم
شـوع کـے۔
 )1( .۲۱صکوهت اپٌی ؽے شؼٍ کے هطبثك اپٌی،
کبوًنل یب مـکبؿی ایزٌنی کی امکین
کنی لوکل ٔ
هٌتمل کـ مکتی ہے اوؿ فٌؾف هتـو اوؿ غیـ هتـوکہ
اوؿ غیـ هتـوکہ هلکیتیں رو اك امکین مے واثنتہ ہو
وٍ اتھبؿٹی کے صوالے کـ مکتی ہے اوؿ اك کے ثؼؼ
یہ اتھبؿٹی لبًوًی ؽوؿ پـ اك امکین کو کبم کـًے
کی پبثٌؼ ہوربئے گی۔
( )۲یہ اتھبؿٹی کے لئے لبًوى کے هطبثك ہوگب کہ
وٍ فیبػٍ کبم کـے یب اك امکین کو ثـوئے کبؿ الئے
رو وفبلی صکوهت ًے ثبہوی شـائؾ پـ اى کو موًپی
ہے۔
کبوًنل ،گوؿًوٌٹ ایزٌنی،
( )۳اتھبؿٹی ،لوکل ٔ
مومبئٹی یب اشغبص کی تٌظین کی امتؼػب پـ کنی
اینی امکین پـ کبم شـوع کـ مکتی ہے ،ري کے
کبوًنل  ،گوؿًوٌٹ ایزٌنی ،مومبئٹی،
شـائؾ لوکل ٔ
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لوکل
کو
اتھبؿٹی
کبوًنل کے کبم کـًے کب
ٔ
اعتیبؿ ہوگب
Authority competent
to exercise functions
of a local council

هلکیت کی عـیؼاؿی ،لیق
یب اػلہ ثؼلی فهیي صبطل
کـًب
Purchase, lease or
exchange
of
property
فهیي صبطل کـًب
Acquisition of land

اتھبؿٹی کے فٌڈ
of
the
Authority

Fund

شغض یب اشغبص کی تٌظین اوؿ اتھبؿٹی کے ػؿهیبں
ثبہوی ؽوؿ پـ ؽئے کئے گئے ہیں۔
 .۲۱اتھبؿٹی ،صکوهت کی هٌظوؿی مے اینی امکین
پـ کبم شـوع کـ مکتی ہے ،رو اك امکین کی صؼوػ
هیں شہـی مہولیبت کی فـاہوی کے لئے ثٌبئی گئے
ہے یب رو کنی کبم کو لبئن ؿکھٌے کنی شغض
اشغبص کی تٌظین ،فـم یب کوپٌی کو ثبہوی ؽوؿ پـ
ؽئے شؼٍ شـائؾ کے هطبثك عؼهبت فـاہن ثیبى کـ
مکتی ہے اوؿ وٍ کبم یب مـاًزبم ػیٌے والی عؼهبت
ثیبى کی گئی شـائؾ کے هطبثك ہوں۔
 )1( .۲۲صکوهت یب اتھبؿٹی کے ؽـف مے کوئی
امکین هٌظوؿ کـًے کے ثؼؼ کنی ثھی ولت لیکي
امکین کے هوکي ہوًے مے پہلے ،اتھبؿٹی صکوهت
کی هٌظوؿی مے امکین هیں تجؼیلی کـ مکتی ہے اگـ
تجؼیلی کے ثؼؼ امکین پـ کبم کـًے کب عـچہ  ۵۱ہقاؿ
ؿوپے عـچے کب  ۱۱فیظؼ ثٌتب ہے اوؿ وٍ تجؼیلی
صکوهت کی هٌظوؿی کے ثغیـ ہیں تو امکین پـ کبم
کـتے ہوئے ٓاًے والی الگت اك صؼ مے ثڑھٌے ًہیں
فٌڈف کب امتؼوبل
چبہیے۔
Utilization of Funds
( )۲اگـ یہ تجؼیلی اك ایکٹ کے ؽیلی ػفؼہ ()1
کے تضت کی ربتی ہیں اوؿوٍ هطلوة ہے ،اوؿ وٍ
کنی فهیي کے هؼبہؼے کے هطبثك ًہیں ہے ،اوؿ وٍ
بوًنل ،گوؿًوٌٹ ایزٌنی،
کنی ؽـس
لوکل ک ٔ
مومبئٹی ،شغض ،اشغبص کی هلکیت یب هفبػات پـ
ثـا احـ ًہیں ڈالتی تو اك تجؼیلی کی هٌظوؿی ػفؼہ
 ۱۹اوؿ  ۲۱کے هطبثك کی ربئے گی۔
 )1( .۲۳اتھبؿٹی صکوهت کی اربفت مے کنی
کبوًنل رل کے صؼوػ هیں
گوؿًوٌٹ ایزٌنی یب لوکل ٔ
مـکبؿ کی هٌظوؿ شؼٍ امکین ربؿی کی ربتی ہے ،اى
کو کہہ مکتی ہے کہ-
اینی امکین یب اك کی کنی ثھی صظے
()a
پـ اتھبؿٹی کی هشبوؿت یب ہؼایبت کے هطبثك پـ
کبم شـوع کـے۔

19

اتھبؿٹی عوػ اك امکین کوتضویل هیں لیں،
()b
اوؿ اینے کبم کـے یب عؼهبت فـاہن کـیں یب
مہولیبت هینـ کـیں رو اتھبؿٹی کے عیبل هیں
امکین کے اك ایـاػی هیں هہیب کی ربًے
چبہیے۔
اتھبؿٹی کے هٌزبًت ػواثؾ ًبفؾ کـًب۔
()c
( )۲کنی ثھی امکین پـ کبم کـتے یب کنی امکین
کو تضویل هیں لیٌے یب ہوًے والے کبهوں اوؿ
عؼهبت یب مہولیبت هینـ کـًے کو ثـلـاؿ
ؿکھٌے  ،ؽیلی ػفؼہ ( )1کی تضت ػواثؾ ًبفؾ
کـًے ولت ہوًے والے عـچہ ثبہوی اتفبق کی
ثٌیبػ پـ اتھبؿٹی اوؿ گوؿًوٌٹ ایزٌنی یب لوکل
کبوًنل کو ثـػاشت کـًب پڑے گب۔ اعتالف کی
ٔ
طوؿت هیں صکوهت اك کے صوالے مے
فیظلہ کـے گی۔
 )1( .۲۴اتھبؿٹی صکوهت کی پیشگی ؿػبهٌؼی مے
ولت ثولت امکیووںً ،ئی شبهل ہوًے والی امکیووں
یب ہوًے والے کبم پـ رو وٍ عوػ کـے یب کنی
ایزٌنی کے ؽـف مے کیب ربئے ،اى پـ ٓاًیواال
عـچہ ،لگبئے گئے هضظوالت ،فیل اوؿ ػیگـ
اعـاربت پوؿے کـًے کے لئے فٌڈ لبئن کـ مکتی ہے۔
(ً )۲ـط ،فیل اوؿ ػیگـ وطولیبت اك ؽـس اوؿ
اك ؽـیمے مے لگبئی اوؿ وطول کی ربئے گی رل
ؽـس ثیبى کیب ربئے۔
(ً )۳ـط ًبفؾ کـًےمےفیل اوؿ ػیگـ وطولیبت
مے صبطل کئے گئے فٌڈف رل ؽـس اتھبؿٹی
صکوهت کی هٌظوؿی ،فیظلے یب ہؼایت کے هطبثك
چبہئے ،اى امکیووں ،کبهوں اوؿ پـاریکٹل پـ عـچ
کـ مکتی ہے۔
 .۲۵توبم تـ امکویں رو اك ایکٹ کی تضت ثٌبئی
گئی ہو یب ري پـ اتھبؿٹی یب اك کے ثزبًت کبم ہو ؿہب
ہیں ،موزھب ربئے گب کہ وٍ امکویں ػواهی همبطؼ کے
لئے ہیں۔
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لـػہ چکبًے کے لئے
هغتض کیب گیب فٌڈ
Sinking Fund

ثزٹ
Budget

صنبة کتبة ؿکھٌب
Maintenance
of
Accounts

 )1( .۲۶رہبں اتھبؿٹی موزھ مکتی ہیں کہ کنی
امکین پـ کبم کـًے کے ًیتزے هیں کنی ربئیؼاػ کی
لیوت ثڑھ گئی ہے یب ثڑھ ربئیگی ،تو وٍ اك ربئیؼاػ
پـ فی ثـائے ثہجوػ پـ ًبفؾ کـ کے اك هبلک یب هتؼلمہ
شغض مے وطول کـ مکتی ہیں رل کب ربئیؼاػ هیں
هفبػ ہو۔
( )۲فی ثـائے ثہجوػ اك ًـط پـ لگبئی اوؿ وطول
کی ربئیگی ،رو ربئیؼاػ کی اك لیوت کی ٓاػھے مے
فیبػٍ ًہ ہو ،رو امکین شـوع ہوًے مے پہلے اك
ربئیؼاػ کی اطلی لیوت تھی ،اوؿ امکین کے هکول
ہوًے پـ اك ربئیؼاػ کی لیوت پہلے مے ثڑھ ربئے،
رل ؽـس اتھبؿٹی هتؼیي کـے۔
( )۳رت اتھبؿٹی کو یہ هضنوك ہو کہ امکین صبهل
ہے کہ اك پـ فی ثـائے ثہجوػ لگبئی ربئے ،تو
اعتیبؿی اپٌے ربًت مے ایک ٓاؿڈؿ کے ؽؿیؼے فی
ثـائے ثہجوػ ًبفؾ کـًے کب همظؼ واػغ کـے گی۔ اوؿ
رت یہ موزھب ربئے گب کہ امکین هکول ہو چکی ہے
تو تضـیـی ؽوؿ پـ ربئیؼاػ کے هبلک یب اك شغض
کو رل کے لجؼے هیں وٍ ربئیؼاػ ہویب رل کے
ربئیؼاػ هیں هفبػات ہو ،هطلغ کـے گی کہ اتھبؿٹی
تزویق کـتی ہے کہ اك ربئیؼاػ پـ فی ثـائے ثہجوػ ًبفؾ
کی ربئے۔
( )۴اتھبؿٹی ؽیلی ػفؼہ ( )3کے تضت ػیئے گئے
اینے ًوٹل کے  ۱۵ػى کے ثؼؼ ،یب اگـ فی ثـائے
ثہجوػ کے عالف کوئی ػـیؼی ػی گئی ہے ،وٍ
ػـیؼی ؿػ کـًے کے ثؼؼ فی ثـائے ثہجوػ ًبفؾ اوؿ
وطول کـ مکتی ہے اك ؽـیمے مے رینے ثیبى کیب
گیب ہو۔
 )1( .۲۷اگـ اتھبؿٹی کب عیبل ہو کہ امکین کے همبطؼ
صبطل کـًے کے لئے یہ ػـوؿی ہے کہ کنی
ػوبؿت کو ہٹبیب یب گـایب ربئے تو وٍ اك ػوبؿت کو
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ایکٹ کی عالف وؿفی
کـتے ہوئے کو رگہ ثٌبًب
یب امتؼوبل کـًب
Erection
construction of or
use of building etc.
in contravention of
Act

ػومـے همظؼ کے لئے
ربئیؼاػ کی تجؼیلی
Conversion
of
property to different
use

ہٹبًے یب گـاًے کب صکن ػی مکتی ہیں۔
ثشـؽیکہ ہٹبًے یب گـاًے کب صکن اك ولت تک ًہیں
ػیب ربئے گب رت تک رگہ کے هبلک یب اك شغض کو
رل کے وٍ تضویل هیں ہیں ،اك کو مٌٌے کب هولغ
فـاہن ًہیں کیب ربتب۔
( )۲اگـ کنی ػوبؿت کو ہٹبًے یب گـاًے کب ؽیلی
ػفؼہ ( )1کے تضت صکن ػیب ربتب ہیں تو اك کی ًمظبى
کی تالفی کب عـچہ اػا کیب ربئے گب ،اوؿ وٍ هؼبوػہ
صیؼؿ ٓاثبػ ڈولپوٌٹ اتھبؿٹی ایکٹ ،هزـیہ  ۱۹۷۶کے
تضت فهیي صبطل کـًے والی گٌزبئش کے هطبثك
ہوگب۔
 .۲۸اگـ اتھبؿٹی اك عیبل کی ہے کہ امکین پـ کبم
کـًے کے همبطؼ کے صظول کے لئے یہ ػـوؿی
ہے کہ فهیي یب ػوبؿت پـ اینی صؼػعلی ہٹبئے ربئے،
تو اتھبؿٹی اینی صؼػعلی ہٹبئے گی رو ؿائذ الولت
لبًوى کے تضت ہوگی ،رینے وٍ فهیي یب ػوبؿت رل
مے صؼػعلی ہٹبئی ربتی ہے وٍ اتھبؿٹی کی ہو۔
 )1( .۲۹اگـ کہیں کوئی گلی ،ؿوڈً ،بال کھال ہوا
امپیل کنی امکین پـ کبم کـتے ولت هطلوة ہو تو
اتھبؿٹی اینی ػومـی رگہ رو اك گلی ،ؿوڈً ،بلے
وغیـٍ یب کھلے امپیل چٌے گی اوؿ چیئـهیي یب کنی
ثباعتیبؿ شغض مے ًوٹل ػمتغؾ کـا کـ واػغ کـے
گی کہ کل همظؼ کے لئے گلی ،ؿوڈً،بال یب کھال
امپیل هطلوة ہیں اوؿ یہ واػغ کـے گی کہ همـؿ
کی گئی تبؿیظ کے ثؼؼ  ،رو ًوٹل هیں ثیبى کی گئی
ہے ،اتھبؿٹی اینے گلی ،ؿوڈً ،بال یب کھال امپیل اپٌے
تضویل هیں لے گی ،اوؿ اینے ًوٹل کی کبپی گلی،
ؿوڈً ،بلے ،کھلے ہوئے امپیل کے هبلک کو ثھیزب
ربئے گب ،اك ایڈؿیل پـ ثیھزب ربئے گب رو اك کی
ٓاعـی ایڈؿیل ہو یب هشہوؿ ایڈؿیل ہو۔
( )۲اتھبؿٹی اك صوالے مےاگـ کوئی اػتـاػبت
ہو اوؿ ؽیلی ػفؼہ ( )1کے تضت ػیئے گئے ًوٹل هیں
ثتبئی گئی تبؿیظ کے اًؼؿ کئے گئےاگـ کوئی
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ؿکي
اوؿ
چیئـهیي
مـکبؿی هالفم ہوًگے
Chairman, members
etc. to be public
servants
مـگـهیوں کی ؿپوؿٹ
Report of activities
کبوًنل کی ؽهیواؿی
ٔ
Liability of Council
یبهبلکبًہ

کی

کـایہ
وطولی
Collection of rents
or royalties
وارجبت کی وطولی
Recovery of dues
ػائـٍ اعتیبؿ پـ پبثٌؼی
Jurisdiction barred

ػوبًت
Indemnity
گٌزبئشوں پـ تـریش
Overriding

اػتـاػبت ہو تو اى پـ اتھبؿٹی غوؿ کـًے کے ثؼؼ
گلی  ،ؿوڈً ،بال یب کھال امپیل کو اپٌی تضویل هیں لے
مکتی ہیں ،رل کے ؿوشٌی هیں وٍ گلی ،ؿوڈً ،بال یب
کھال امپیل ثٌؼ کـًے یب اك کے ثـػکل کوئی ہؼایبت
ربؿی کـ مکتی ہیں یب ٓاؿڈؿ ًکبل مکتی ہے۔
( )۳اتھبؿٹی گلی ،ؿوڈً ،بال یب کھال امپیل کے
هبلک کو ًمظبں کی تالفی کب هؼبوػہ ػے گی،رو وٍ
عوػ تؼیي کـے یب اك کے ربًت مے کوئی شغض یب
کوئی ٓافینـ ؽئے کـے۔
 .۳۱صکوهت ًوٹی فکیشي کے ؽؿیؼےاتھبؿٹی کو لوکل
کبوًنل یب گوؿًوٌٹ ایزٌنی رو اك کے صؼوػ هیں ٓاتی
ٔ
ہوں ،اك هیں اعتیبؿات امتؼوبل کـًے اوؿ کبم کـًے
کی ہؼایبت ػے مکتی ہے ،هبموائے اك کے وٍ ؿائذ
الولت لبًوى کی عالف وؿفی هیں ًہ ہوں۔
ثبةIV -
ربئیؼاػ صبطل کـًب
ACQUISITION OF PROPERTY
 .۳۱اتھبؿٹی کوئی هٌمولہ یب غیـ هٌمولہ ربئیؼاػ یب اگـ
اك هیں اى کب هفبػ ہو تو هتؼلمہ پبؿٹی مے هؼبہؼٍ کـ
کے وٍ ربئیؼاػ عـیؼ کـ مکتی ہے لیق پـ لے مکتی
ہے یب تجؼیل کـ مکتی ہے۔
 .۳۲رہبں اتھبؿٹی کب یہ عیبل ہو کہ کنی امکین
یبػواهی همظؼ کے لئے رل فهیي کی ػـوؿت ہے
وٍ ػفؼہ  ۳۱کے تضت لی ًہیں رب مکتی ،تو وٍ فهیي
صیؼؿ ٓاثبػ ڈیولپوٌٹ اتھبؿٹی ۱۹۷۶ ،ایکٹ ،اوؿ صیؼؿ ٓاثبػ
ڈیولپوٌٹ ایکٹ کنی گٌزبئش کے هطبثك فهیي لے
مکتی ہے رینے اتھبؿٹی هٌبمت موزھے۔
ثبةV-
فٌبًل
FINANCES
 )1( .۳۳رل کو اتھبؿٹی کب فٌڈ کہب ربئے گب اوؿ وٍ
اتھبؿٹی کی تضویل هیں ہوگب۔

23

Provisions
لواػؼ ثٌبًے کب اعتیبؿ
Power to make rules
ػواثؾ ثٌبًے کب اعتیبؿ
Power to make
Regulations

اتھبؿٹی توڑًب
Dissolution
of
Authority

کـاچی ڈولپوٌٹ اتھبؿٹی
آؿڈؿ ۱۹۵۴ ،کب الگو ہوًب
Application of the
Karachi
Development
Authority
Order
1957
مٌؼھ ٓاؿڈیٌٌل ًوجـ
 XXIVهزـیہ ۱۹۹۳
کی هٌنوعی
Repeal of Sindh
Ordinance
No.XXIV of 1993

( )۲وٍ فٌڈ هشتول ہوگب-:
وٍ مـکبؿ کی ؽـف مے ػی گئی گـاًٹ؛
()a
کبوًنل کی ؽـف مے ػی گئی
()b
لوکل ٔ
گـاًٹ؛
لبئن کئے گئے لـػے یب اتھبؿٹی کی
()c
ؽـف مے صبطل کئے گئے؛
هٌمولہ اوؿ غیـ هٌمولہ ربئیؼاػ کی فـوعت
()d
مے ٓاهؼًی؛
وٍ توبم تـ ؿلوم رو وفبلی صکوهت یب ثیي
()e
االلواهی ایزٌنی مے صبطل کی ربئیں؛
()fتوبم تـ فیل ،وطولیبت ،اوؿ ثبلیبت رو اك
ایکٹ کے تضت صبطل کی ربئیں؛
کنی ایزٌنی کی ؽـف مے مـاًزبم ػی
()g
گئی یب کبم هیں الئی گئی عؼهبت اوؿ لی گئی
ؿلوم؛
میلف فٌبمٌگ امکیوق مے صبطل شؼٍ
()h
ؿلوم؛
( )iػیگـ توبم تـ ؿلوم رو اتھبؿٹی کو وطول کـًی
ہیں؛
( )۳اك ایکٹ کے ؽیلی ػفؼہ ( )1کی شك ()g
کے صبطل کی گئی ؿلوم پـ هشتول پـ ایک
ایزٌنی کب الگ صنبة کتبة ؿکھب ربئے گب۔
( )۴فٌڈ هیں کی گئی ؿلوم امٹیٹ ثیٌک هیں یب
اك کی ثـاًچ هیں یب کنی شیڈولڈ ثیٌک هیں
مـکبؿی هٌظوؿی هیں ؿکھی ربئیں گی۔
( )۵اتھبؿٹی اپٌے فٌڈف وفبلی صکوهت یب
طوثبئی صکوهت یب اینی میکوؿٹی هیں صکوهت
کی هٌظوؿی مے لگب مکتی ہے۔
( )۶اتھبؿٹی مـکبؿی هٌظوؿی کے مبتھ کنی
امکین ،پـوریکٹ کے کبم اك کے کنی
ػومـے همظؼ کے لئے هٌبفغ ثغش لـػہ
صبطل کـ کے یب ثبًڈ ربؿی کـ کے هلی ہوئی
ؿلن مے فٌڈ لبئن کـ مکتی ہے۔
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( )۷اتھبؿٹی مـکبؿ مے یب کنی ثیٌک مے اى
شـائؾ اوؿ ػواثؾ کے تضت لـػہ لے مکتی
ہے رو مـکبؿ هتؼیي کـے۔
 .۳۴اتھبؿٹی هٌؼؿرہ ؽیل ؽـیمے مے فٌڈ امتؼوبل
کـے گی۔
اك ایکٹ کے تضت کئے ربًے والے کبم،
()a
اى کے صوالے مے کی گئی هیٹٌگ کے
اعـاربت ،ثشوول چیئـهیي کب اػقافی هؼبوػہ،
هیوجـف ،افنـاى ،ثشوول ،ڈائـیکٹـ رٌـل،
هیٌزٌگ ڈائـیکٹـ ،هالفهیي ،ایکنپـٹل،
کٌنلٌٹل ،اوؿ اتھبؿٹی اوؿ ایزٌنی کے ػیگـ
هالفهیي کی تٌغواہوں کی اػائیگی؛
کنی امکین یب اینے کبم پـ عـچہ کـًب
()b
رو اك ایکٹ کے تضت هزبف ہو؛
اك ایکٹ کے تضت صبطل کی گئی فهیي
()c
کے هؼبوػے کی اػائیگی؛
لـػہ ربت اوؿ موػ کی اػائیگی؛
()d
اك ایکٹ کے همبطؼ کے صظول کے
()e
ملنلے هیں کئے گئے اعـاربت ؛
( )۲اك ایکٹ کی ػفؼہ  31کی ؽیلی ػفؼہ ()1
کی شك ( )gکے تضت وطول کی گئی ؿلوهبت
ایزٌنی کے اك همظؼ کے لئے امتؼوبل کی
ربئیں گی رل کے لئے وٍ صبطل کی گئی ہیں۔
 )1( .۳۵اتھبؿٹی اگـ چبہئے اوؿ اگـ صکوهت اینی
ہؼایبت ربؿی کـے تو ایک مکٌلٌگ (لـػہ چکبًے
کب فٌڈ) فٌڈ لبئن کیب ربئے گب رل مے اتھبؿٹی کی
ؽـف مے لئے گئے لـػے کو چکب یب ربئے گب،
اتھبؿٹی اك فٌڈ هیں اك همظؼ کے لئے ؿلن ؿکھے گی
رل هیں ؿکھی ہوئی ؿلن کب موػ ثھی شبهل ہوگب ،اك
فٌڈ کی ؿلن روغ شؼٍ ؿلن لـػہ واپل کـًے کے لئے
کبفی ہوًی چبہئے۔
( )۲لـع چکبًے کے لئے فٌڈ اك ایکٹ کب همظؼ
پوؿا کـًے کے لئے امتؼوبل کیب ربئے گب۔
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اکبوئٌٹٌٹ رٌـل کی ؽـف مے لـع
( )۳ہـ مبل ٔ
چکبًے والے فٌڈ کی ربًچ کی ربئے گی اوؿ اگـ وٍ
تظؼیك کـے تو فٌڈ کے احبحے ػبم ؽوؿ پـ همـؿٍ صؼ
مے کن ہیں تو اتھبؿٹی تظؼیك شؼٍ عنبؿے والی ؿلن
فٌڈ هیں مے اػا کـے گی۔
کبوًٹٌٹ رٌـل
( )۴اگـ کوئی تکـاؿ اتھبؿٹی اوؿ ا ٔ
کے ػؿهیبى پیؼا ہوتب ہے تو ؽیلی ػفؼہ ( )۳کے تضت
کنی مـٹیفکیٹ کی اکیوؿمی کے ملنلے هیں تو
اتھبؿٹی ؽیلی ػفؼہ هیں ثیبى کی گئی اػائیگی کـًے
کے ثؼؼ صکوهت مے فیظلے کے لئے ؿروع کـ
مکتی ہے؛
 )1( .۳۶اتھبؿٹی ہـ هبلی مبل کے لئے تغویٌہ اوؿ
عـچ کب امٹیٹوٌٹ تیبؿ کـے گی اوؿ اینب امٹیٹوٌٹ
هبلی مبل شـوع ہوًے کے چھ هبٍ پہلے مے صکوهت
کو هٌظوؿی کے لئے پیش کـے گی۔
( )۲ؽیلی ػفؼہ ( )1کے تضت ہـ ایزٌنی کے
تغویٌہ کھبتے اوؿ عـچ امٹیٹوٌٹ هیں ػلیضؼٍ ػلیضؼٍ
ثیبى کیب ربئے گب۔
( )۳صکوهت ؽیلی ػفؼہ ( )1کے تضت روغ کـائے
گئے ثزٹ کی هٌظوؿی ػے مکتی ہے یب اینی تجؼیلی
کـ مکتی ہے ،رینب وٍ هٌبمت موزھے۔
( )۴اگـ صکوهت کی ؽـف مے هٌظوؿ کئے گئے
ثزٹ هبلی مبل شـوع ہوًے مے پہلے صبطل ًہیں
ہوتب تو وٍ صکوهت کی ؽـف مے هٌظوؿ کیب گیب
موزھب ربئے گب۔
اتھبؿٹی صکوهت کی پیشگی هٌظوؿی کے موا
هٌظوؿ شؼٍ ثزٹ مے فیبػٍ عـچ صبطل ًہیں کـے
گی۔
اکبوًٹل اك
۳۷۔ ( )1اتھبؿٹی اوؿ ایزٌنی کے ٔ
ؽـیمے مے چالئے ربئیں گے رل ؽـیمے مے ثیبى
کئے گئے ہوں؛
اکبوًٹل
( )۲ؽیلی ػفؼہ ( )1کے تضت ؿکھے گئے ٔ
اکبوًٹل کی ؽـف مے آڈٹ کئے ربئیں گے
چبؿٹـڈ ٔ
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لیکي وٍ مے کن ًہ ہوں۔
( )۳ؽیلی ػفؼہ ( )۲کے تضت ٓاڈیٹـف کی ؽـف
اکبوًٹل کب
مے هکول ؽوؿ پـ ٓاڈٹ کئے ہوئے ٔ
امٹیٹوٌٹ صکوهت کو روغ کـایب ربئے گب ہـ هبلی مبل
کے عتن ہوًے کے ثؼؼ رتٌب رلؼ هوکي ہومکے۔
اکبوًٹٌٹ رٌـل کو ؽیلی ػفؼہ ()۳
( )۴صکوهت ٔ
اکبوًٹل کی ػومـی ٹینٹ
کے تضت روغ کـائے گئے ٔ
یب ٓاڈٹ کـاًے کے لئے ثباعتیبؿ ثٌب مکتی ہے اى
شـائؾ اوؿ ػواثؾ کے هطبثك رینب صکوهت ؽے
کـے۔
ثبةVI-
هتفـلبت
MISCELLANEOUS
 )1( .۳۸اگـ کوئی ػوبؿت ،تؼویـ  ،کبم یب فهیي اك
ایکٹ کی گٌزبئشوں یب کچھ لواػؼ یب ػواثؾ یب اك
ملنلے هیں ربؿی کئے گئے صکن کی عالف وؿفی
کـتے ہوئے ،تؼویـ یب امتؼوبل کی ربتی ہے تو ڈپٹی
کوشٌـ یب اك کی ؽـف مے اك ملنلے هیں ثباعتیبؿ
ثٌبئے گئے شغض یب اك ملنلے هیں اتھبؿٹی،
تضـیـی صکن کے ؽؿیؼے اینی ػوبؿت ،تؼویـ ،کبم یب
فهیي کے هبلک ،لجؼہ کـًے والے ،امتؼوبل کـًے
والے ،ثبػبثطہ ؿکھٌے والے کو ہٹبًے ،گـاًے کب کہ
مکتی ہے یب ػوبؿت تؼویـ یب کبم کو اك ؽـس مے
امتؼوبل کـ مکتی ہے اوؿ اك ایکٹ کی گٌزبئشوں
کے تضت تؼویـ یب امتؼوبل کـ مکتی ہے؛
( )۲اگـ کنی ػوبؿت ،تؼویـ ،کبم یب فهیي کے
ملنلے هیں ؽیلی ػفؼہ ( )1کے تضت کئے گئے صکن
پـ ػول ًہیں کیب ربتب ،تو اك ثیبى کئے گئے ولت کہ
ڈپٹی کوشٌـ یب اك کی ؽـف مے ثباعتیبؿ ثٌبئے گئے
شغض یب اك ملنلے هیں اتھبؿٹی کے صکن مے هتبحـ
افـاػ کو مٌٌے کب ایک هولؼہ ػیٌے کے ثؼؼ ػوبؿت،
تؼویـ یب کبم کو ہٹبًے ،گـاًے یب تجؼیل کـ مکتی ہے
یب فهیي کے امتؼوبل مے ؿوک مکتی ہے اوؿ اك
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ؽـیمے مے کـًے کے لئے فوؿك امتؼوبل کـ مکتی
ہے ،رینب ػـوؿی موزھے اوؿ اك ملنلے هیں
هٌؼؿرہ ثبال گٌزبئشنوں کی عالف وؿفی هیں ،تشکیل
 ،ػوبؿت تؼویـ ،کبم یب فهیي کے امتؼوبل پـ اك
شغض مے ؿلن صبطل کـ مکتی ہے؛
 .۳۹کنی ربئیؼاػ کی امکین هیں ثیبى کی گئی امتؼوبل
یب همظؼ کے ػالوٍ کنی شغض یب ایزٌنی کی ؽـف
مے اتھبؿٹی مے تضـیـ هیں پیشگی اربفت کے ثغیـ
تجؼیلی پـ ،مقا ہوگی رو ہـربًہ اك کی تجؼیلی والی
تبؿیظ مے ؿوفاًہ ایک مو ؿوپے تک ثڑھ مکتب ہے،
رو ًمض کے ربؿی ؿہٌے پـ ربؿی ؿہے گب یب لیؼ کی
مقا ایک مبل تک ثڑھ مکتی ہے یب ػوًوں مبتھ۔
 .۴۱چیئـهیي ،هیوجـف ،ػولؼاؿ ثشوول ڈائـیکٹـ رٌـل
اوؿ هیٌزٌگ ڈائـیکٹـ اوؿ اتھبؿٹی اوؿ ایزٌنی کے
ػومـے توبم هالفهیي ،توبم کو پبکنتبى پیٌل کوڈ کی
ػفؼہ  ۲۱کے تضت مـکبؿی هالفم موزھے ربئیں
گے۔
 .۴۱اتھبؿٹی ہـ هبلی مبل کے پوؿا ہوًے پـ ،اى کی
مـگـهیوں کے هتؼلك مبالًہ مـگـهیوں کے هتؼلك
ؿپوؿٹ تیبؿ کـے گی اوؿ ؿپوؿٹ صکوهت کو پیش
کـے گی ،اك ؽـیمے مے اوؿ تبؿیظ مے پہلے رو
ثیبى کی گئی ہوں۔
کبوًنل اتھبؿٹی کو ہـ مبل اوؿ اك
 .۴۲ہـ لوکل ٔ
تبؿیظ پـ اوؿ اًہی لگبئے گئے ٹیکنق ،ؿیٹل ،ٹولل،
فیل اوؿ ًبکے کی وطولی کب ؽے کیب گیب فی طؼ
هبلی مبل کے ػوؿاں اػا کـے گی رینب مـکبؿی ؽے
کـے۔
 .۴۳رت تک کچھ لبًوى ،لواػؼ یب هؼبہؼے کے هتؼبػ
ًہ ہو ،توبم ؿلوم ،کـائےیب ػالئمے هیں هؼؼًیبت والی
رگہ کے لئے ربؿی کیب گیب لیق یب الئنٌل کے
ملنلے هیں وارت االاػا ؿائلٹیق اتھبؿٹی کو اػا کی
ربئیں گی اوؿ اتھبؿٹی کی ؽـف مے روغ کئے ربئیں
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گے۔
۴۴۔ اتھبؿٹی یب ایزٌنی کی ؽـف ؿلن یب اك ایکٹ
کے تضت اتھبؿٹی یب ایزٌنی کی ؽـف مے غلؾ
ؽـیمے مے اػا کی گئی ؿلن لیٌڈ ؿیوًیو کی وارجبت
کے ؽوؿ پـ وطولی الئك ہوگی۔
 )1( .۴۵اك ایکٹ کے تضت کچھ کـًے یب کچھ کـًے
کے اؿاػے پـ ،کنی ثھی ػؼالت کو فیظلہ ػیٌے یب
کوئی صکن ػیٌے یب کوئی کبؿوائی کـًے کب ػائـٍ
اعتیبؿ ًہیں ہوگب۔
( )۲اك ایکٹ کے تضت کیب گیب کوئی کبم ،کوئی
کبؿوائی یب ربؿی کیب گیب کوئی صکن ،هٌؼؿرہ ؽیل
ثٌیبػوں پـ غیـ هوحـ ًہیں ہوگب؛
اتھبؿٹی یب کنی کویٹی هیں کوئی ٓامبهی یب
()a
اك کی تشکیل هیں کوئی ًمض؛
کنی شغض کو ًوٹل ًہ هلٌے کوئی پـ
()b
صتوی فیظلہ؛ اوؿ
کنی کیل کی هیـٹ پـ ًظـاًؼاف ہوًے
()c
والے کچھ عتن کـًب ًمض یب عالف وؿفی؛
 .۴۶اك ایکٹ کے تضت کیب گیب کبم یب کچھ کـًے کے
اؿاػے پـ ،صکوهت اتھبؿٹی ایزٌنی یب کنی شغض
کے عالف کوئی همؼهہ یب کوئی لبًوًی کبؿوائی ًہیں
ہو مکے گی۔
 .۴۷اك ایکٹ یب لواػؼ اوؿ ػواثؾ کی گٌزبئش کنی
ػومـے لبًوى ،لواػؼ یب ػواثؾ پـ احـاًؼاف ًہیں ہوگی۔
 .۴۸صکوهت مـکبؿی گقٹ هیں ًوٹی فکیشي کے
ؽؿیؼے ،اك ایکٹ کی گٌزبئشوں کو کبؿگـ ثٌبًے کے
همبطؼ صبطل کـًے کے لئے لواػؼ ثٌب مکتی ہے۔
 )1( .۴۹اك ایکٹ کی گٌزبئشوں اوؿ لواػؼ کے
هطبثك ،اتھبؿٹی مـکبؿی گقٹ هیں ًوٹی فکیشي کے
ؽؿیؼے اوؿ صکوهت کی پیشگی هٌظوؿی مے تضـیـ
هیں۔ اك ایکٹ کے همبطؼ صبطل کـًے کے لئے
ػواثؾ ثٌب مکتی ہے۔
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( )۲عبص ؽوؿ پـ اوؿ هٌؼؿرہ ثبال اتھبؿٹیق کی
ػبم صیخیت مے تؼبػ کے ػالوٍ اینے ػواثؾ فـاہن
کـیں گے؛
( )iاتھبؿٹی کے ارالك؛
اینے ارالموں هیں کبؿوثبؿ؛
()ii
اتھبؿٹی اوؿ ایزٌنی کے ػولؼاؿوں اوؿ
()iii
ػولے کی هالفهت کے شـائؾ اوؿ ػواثؾ؛ اوؿ
اك ایکٹ کی گٌزبئشوں کے لئے هطلوثہ
()iv
ػومـا کوئی هؼبهلہ ػواثؾ هیں فـاہن کیب ربئے
گب؛
 .۵۱صکوهت مـکبؿی گقٹ هیں ًوٹی فکیشي کے
ؽؿیؼے اػالى کـ مکتی ہے کہ اتھبؿٹی اك تبؿیظ مے
تضلیل کی ربئے گی رو ًوٹی فکیشي هیں ثیبى کی
ربئے اوؿ اتھبؿٹی کے اك ؽـس تضلیل ہوًے پـ توبم
ربئیؼاػوں ،فٌڈف اوؿ ػومـے توبم احبحے صکوهت کو
هل ربئیں گے اوؿ اینی اتھبؿٹی ثبڈی یب ایزٌنی رینب
صکوهت ؽے کـے۔
 .۵۱کـاچی ڈیولپوٌٹ اتھبؿٹی ٓاؿڈؿ ۱۹۵۷ ،کی
گٌزبئشیں اتھبؿٹی کے ػائـٍ اعتیبؿ هیں ٓاًیوالے
ػالئموں پـ الگو ًہیں ہوگی۔

 .۵۲هلیـ ڈیولپوٌٹ اتھبؿٹی ٓاؿڈیٌٌل ۱۹۹۳ ،کو
هٌنوط کیب ربتب ہے؛
شیڈول
(هالصظہ ػفؼہ ) )1( 1
هلیـ ڈیولپوٌٹ اتھبؿٹی کے ػائـٍ اعتیبؿ هیں ٓاًیوالے
ػالئمے-:
کبوًنلق هیں آًیوالے ػالئمے
یوًیي ٔ
کبوًنل ،اثـاہین صیؼؿی
( )iیوًیي ٔ
کبوًنل ،الًڈھی
()ii
یوًیي ٔ
کبوًنل ،ػؿمبًہ چٌہ
()iii
یوًیي ٔ
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کبوًنل ،گڈاپ
()iv
یوًیي ٔ
کبوًنل ،تھبًہ
()v
یوًیي ٔ
کبوًنل ،کوًکـ
()vi
یوًیي ٔ
کبوًنل ،هوتیؼاى
( )viiیوًیي ٔ
کبوًنل ،موًگل
( )viiiیوًیي ٔ
یوًٹ ًوجـ  ۱۱۱ری هلت گبؿڈى
()ix
کـاچی هیٹـو پولیٹي کبؿپوؿیشي یوًٹ
()x
ًوجـف  ۹۴اوؿ  ۹۵ثشوول یوًٹ ًوجـ  ۱۱۲کب
طبصت ػاػ گوٹھ۔
کـاچی هیٹـوپولیٹي کبؿپوؿیشي یوًٹ
()xi
ًوجـف  ۹۳ ،۹۲ ،۹۱ ،۹۱ ،۸۸اوؿ  ۷۳ػالوٍ
ثـهی کبلوًی ،شـیف کبلوًی ،لیجـ کبلوًی،
ػواهی کبلوًی اوؿ طٌؼتی ػالئمے۔
( )xiiگوٹھ یؼٌی پیـ ثغش گوٹھ ،ہبشن گوٹھ،
پٌہوؿ گوٹھ ،اموبػیل گوٹھ اوؿ روبل گوٹھ۔

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