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 ]0220 ىارچ 06[

شٍڌ ضّةي ۾ شِري زىيً جي „رڊيٍٍس جًٍِ ذريػي 

 ٌيڪال جّ اٌتظام ڪيّ ويٍدو.

جي اٌتظام شٍڌ ضّةي ۾ شِري زىيً جي ٌيڪال جيئً تَ 

 كدم کڻڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛۽ ان شان الڳاپيم ىػاىهً الِء 

واري  1999„ڪٽّةر  14۽ جيئً تَ ضّةائي اشييتهي 

 1اغالن تدت ۽ پروويزٌم ڪاٌصٽيٽيّشً „رڊر ٌيتر. 

 ىّجب ىػعم „ُي؛

۽ جيئً تَ شٍڌ جّ گّرٌر ىعيئً „ُي تَ ىّجّده ضّرتدال 

 ۾ تڪڙو كدم کڻڻ ضروري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪريۿ ىٿي ڄاڻايم اغالن ۽ پروويزٌم 

جّ پروويزٌم  1999ٽيٽيّشً „رڊر شان گڏ پڙُّ ڪاٌص

ۿ ۽ ان شهصهي ۾ ىهيم 9ڪاٌصٽيٽيّشً )ترىيو( „رڊر ٌيتر. 

شيّرن اختيارن کي اشتػيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

خّشيَء شان ُيٺيّن „رڊيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ 

 „ُي:

شٍڌ شِري زىيً جّ ٌيڪال „رڊيٍٍس کي ( ًُ 1)  .1

 يٍدو.شڏيّ و 0220„رڊيٍٍسۿ 

 .الڳّ ٿيٍدو( ُي فّري ظّر تي 0) 
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 شروغات

Short title and 
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جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي ًُ „رڊيٍٍس ۾ .0

 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ ىعهب ُڪ پالٽ يا شائيٽ جيڪا ” پالٽفالخي

ُڪ اشڪيو ۾ پارڪًۿ ةاغيچًۿ راٌد جي ىيداًٌۿ 

كترشتانۿ اشپتانًۿ اشڪّنًۿ ڪانيجًۿ الئتريريزۿ 

ىصجدن يا اُڙن ٻيً ىلطدن الِء ڪييٌّٽي شيٍٽرس 

 ىختص ڪئي وڃي؛

(b) “ىعهب وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن تدت ” اٿارٽي

 خڪّىت ظرفان كائو ڪيم ڊونپييٍٽ اٿارٽي؛

(c) “ىعهب خڪّىت جي ضاةعي ُيٺ” ةاڊي خّدىختيار 

كاٌّن ىّجب كائو ڪيم خّدىختيار ةاڊي ۽ جًٍِ ۾ شاىم 

 „ُيۿ اٿارٽيۿ ڪائٌّصم يا شّشائٽي؛

(d) “جيڪا ان کي شٍڌ  کي شاڳي ىػٍٰي ٌُّدي” ةهڊر

 ۾ ڏٌم „ُي؛ 1979ةهڊٌگ ڪٍٽرول „رڊيٍٍسۿ 

(e) “ىعهب ُڪ اشڪيو ۾ ڪيرشم يا ” ڪيرشم پالٽ

 ڪيرشم ڪو ريزيڊٌشم ىلطد الِء ىختص ڪيم پالٽ؛

(f) “ىعهب شٍڌ نّڪم گّرٌييٍٽ „رڊيٍٍسۿ ” ڪائٌّصم

 تدت جّڙيم ڪائٌّصم؛ 0221

(g) “کي شاڳي ىػٍيٰ ٌُّدي جيڪا ان کي شٍڌ ” ڊونپر

 ۾ ڏٌم „ُي؛ 1979ةهڊٌگ ڪٍٽرول „رڊيٍٍسۿ 

(h) “ىعهب ُڪ اشڪيو ۾ رُائشي ۽ ” فهيٽ شائيٽ

 ڪيرشم ڪو ريزيڊٌشم فهيٽً الِء ىخطّص پالٽ؛

(i) “ىعهب شٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(j) “ىعهب خڪّىت يا اٿارٽي يا ” اٌڪريييٍٽم ُائّشٍگ

commencement 

 وضفّن

Definitions 
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پالٽً ىِيا ڪرڻ الِء  شرپرشتيخّدىختيار ةاڊي جي 

اشي چّرس گز کان وڌيڪ ٌَ گِرو ىلطدن الِء جيڪا 

 ؛ُجي

(k) “۾ ڪاٽيج ۽ جًٍِ اشڪيو اُا ىعهب ” ضٍػتي پالٽ

 ٽيڪٍاالجي شييت ضٍػت الِء ىختص ڪيم پالٽ؛

(l) “ًّىت يا خّدىختيار ڪجًٍِ ۾ شاىم „ُي خ” زىي

 شِري غالئلي ۾ پالٽ؛ جيةاڊي 

(m) “َِرڊيٍٍس تدت زىيً ٌيڪال ” ىارڪيٽ اگ„ ًُ

 وكت ىارڪيٽ اگَِ؛ڪرڻ 

(n) “جًٍِ ۾ شاىم „ُي اشڪيو ۾ فهيٽ شائيٽ ” پالٽ

 جّ رُائشي پالٽۿ ضٍػتي پالٽۿ ڪيرشم پالٽ؛

(o) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تدت جّڙيم كاغدن ” ةيان ڪيم

 ۽ ضاةعً ۾ ةيان ڪيم؛

(p) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تدت جّڙيم ضاةعا؛” ضاةعا 

(q) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تدت ظئي ڪيم ” ىختص كييت

 زىيً جّ ىهَِ؛

(r) “رُائشي  ىعهب ُڪ اشڪيو ۾” رُائشي پالٽ

 ڪيم پالٽ؛ غيارت جي تػيير الِء ىختص

(s) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍس تدت جّڙيم كاغدا؛” كاغدا 

(t) “خّدىختيار ةاڊي ىعهب خڪّىتۿ اٿارٽي يا ” اشڪيو

جي تػاون شان غّام کي گِرنۿ ڪيرشم يا ضٍػتي ىلطد 

 الِء پالٽ فراُو ڪرڻ الِء ُائّشٍگ اشڪيو؛

(u) “جّ زىيً تي غير ىعهب اُّ شخص ج” شفٽي ًٍِ

 ُي ۽ اُڙي زىيً تان نڏايّ وڃي؛كاٌٌّي كتضّ „

(v) “کي شاڳي ىٍػيٰ ٌُّدي جيڪا ان کي شٍڌ ” شّشائٽي
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 ۾ ڏٌم „ُي؛ ۽ 1979„رڊيٍٍسۿ ةهڊٌگس ڪٍٽرول 

(w) “ّىعهب ڪّ غالئلّ جًٍِ کي ًُ ” شِري غالئل

 „رڊيٍٍس تدت اُڙي شڃاڻپ ڏٌم „ُي يا اغالن ٿيم „ُي.

ڪا ةَ زىيً شّاِء ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجائشً جي (1).3

 ٌيڪال ٌَ ڪئي ويٍدي.

وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن ىّجب زىيً يا پالٽً جّ  (0)

ٌيڪال ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجائشً ىّجب ڪيّ ويٍدو ۽ 

ان شهصهي ۾ اُڙي كاٌّنۿ كاغدنۿ ضاةعً تدت اختيار 

ڪيم ظريلّ ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجائشًۿ كاغدن ۽ ضاةعً 

 ىّجب شيجِيّ ويٍدو.

ًُ „رڊيٍٍس کاٌصّاِء ڪًٍِ ةَ زىيً جّ ٌيڪال غير . 4

اٌٌّي غيارت يا تػيير ٌُّدي ۽ اُا ةٍا ڪًٍِ رغايت جي ك

 خڪّىت جي ٌاني ضتط ڪئي ويٍدي.

ًُ „رڊيٍٍس تدت ٌيڪال ڪئي ويٍدر زىيً جّ ( 1. )5

 ُڪ غام ٌلشّ تيار ڪيّ ويٍدو.

ڪٍدوۿ جًٍِ جي الِء زىيً  واضح(اُڙو ٌلشّ ىلطد 0)

اشتػيال ڪئي ويٍدي ۽ غيارتً  جّ درجّۿ جيڪّ اُڙي 

 تػيير ڪيّ ويٍدو.زىيً تي 

 .جيڪڏًُ ڪجَِ ًُ „رڊيٍٍس يا كاغدن کاٌصّاِء ُجي:6

(a)  ڪّ ةَ پالٽ يا فهيٽ اشڪيو ةٍا غام ٌيالىي جي

ىارڪيٽ اگَِ کان گِٽ كييت تي ٌيڪال ٌَ ڪئي 

 ويٍدي؛

(b) ڪا ةَ زىيً ڪًٍِ ٻي زىيً شان ةدني الئق ٌَ ٌُّدي؛ 

خڪّىت ظرفان ڪًٍِ اٿارٽيۿ ڪائٌّصمۿ شّشائٽيۿ . 7

وفاكي يا ضّةائي خڪّىت يا ان جي ايجٍصيۿ يا کي زىيً 
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جّ ٌيڪال ۿ يا اٿارٽي ظرفان ڪائٌّصمۿ شّشائٽيۿ وفاكي 

يا ضّةائي خڪّىت يا ان جي ايجٍصي کي زىيً جّ 

 ٌيڪال ىػاُدي تدت ىارڪيٽ اگَِ تي ڪيّ ويٍدو.

ڻ الِءۿ خڪّىت ُيٺيً خدىت جي كييت ظئي ڪر( 1. )8

 ىػاىهً تي غّر ڪٍدي:

(i)  گذريم ٻارًٌِ ىِيًٍ دوران شاڳئي ٍُڌ ۽ شاڳئي

 اشتػيال الِء زىيً جي ىٍتلهي.

(ii) پ ڊيّٽي اوڳاڙڻ يشيم ڊيڊ جي رجصٽريشً وكت اشٽي

جي ىلطد الِء اشٽييپ ايڪٽ تدت ڄاڻايم اگًِ واريّن 

 ٽيتهس؛ ۽

(iii) كييت اوڳاڙڻ الِء شفاف ڪي اُڙي اُڙا ٻيا ظريلا جي

 ياد ىِيا ڪرڻ الِء ضروري شيجِيا وڃً.ةٍ

خڪّىت ىختهف غالئلً ۽ ىختهف زىيًٍ جي .9

اشتػيال الِء ُر ٻً شانً کاٌپِّء ڄاڻايم ظريلي ىّجب 

ىارڪيٽ اگَِ ۽ كتضي جّ ىهَِ ظئي ڪٍدي ۽ اغالن 

 ڪٍدي.

پالٽ اُڙي شخص يا ىاڻًِ جي ةاڊي يا  فالخي( 1. )12

تٍظيو کي اُڙي ظريلي ۽ اُڙيً شرظً ۽ ضاةعً ىّجب 

ٌيڪال ڪيا ويٍداۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي؛ ةشرظيڪ 

ىختص ڪيا  پالٽ ضدت ۽ تػهييي ادارن جي الِء فالخي

ۿ جيڪي غام ٌيالم ذريػي اُڙي كييت تي ٌيڪال ويٍدا

 ٽ ٌَ ُجي.ڪيا ويٍداۿ جيڪا ىارڪيٽ اگَِ کان گِ

پالٽ جًٍِ ىلطد الِء ىختص ڪيّ ويّ فالخي (ڪّ ةَ 0)

„ُيۿ ان کاٌصّاِء ڪًٍِ ٻئي ىلطد الِء تتديم يا اشتػيال 

 ٌَ ڪيّ ويٍدو.

Disposal of land 

to Government 

etc 

 ىخطّص كييت

Reserve price 
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ڪّ ةَ رُائشي پالٽ شّاِء ةيان ڪيم اٿارٽي کان .11

اڳّاٽ ىٍظّري جي ۽ ةيان ڪيم شرظً جي ڪًٍِ ٻئي 

 ىلطد الِء تتديم ٌَ ڪيّ ويٍدو.

جيصتائيً ڪجَِ ًُ „رڊيٍٍس جي ىتضاد ٌَ ُجي . 10

ًُ „رڊيٍٍس جي فّري ظّر الڳّ ٿيڻ کان اڳ ىّجّد زىيً 

جي نيز ان شهصهي ۾ ڄاڻايم شرظً ۽ ضاةعً ىّجب جاري 

 رٍُدي؛

تدت ظئي ڪيم  9ةشرظيڪ اُڙي نيز ختو ٿيڻ تي دفػَ 

كتضي جي ىهَِ جي ادائگي تي ٻيِر ٌئيً ڪرڻ الئق 

 ٌُّدي.

ًُ ڪًٍِ اشڪيو کي خڪّىت جي جيڪڏ( 1. )13

زىيً کي ةالڪً ۽ ةالڪً شرپرشتي خاضم ٌاُي ۽ ان 

کي پالٽً ۾ ورُائيٍدڙ اشڪيو خڪّىت ظرفان ىٍظّري 

اُڙي ظريلي جيئً ةيان ڪيّ ويّ ار ڪئي ويٍديۿ الِء تي

 ُجي.

ّري جي خڪو شان گڏ شرڪاري گزيٽ اشڪيو ىٍظ( 0)

تَ ۾ ڄاڻايّ ويٍدو ۾ شايع ڪئي ويٍدي ۽ اُڙي اشاغت 

اشڪيو ىڪيم ظّر ظئي ڪيمۿ ڊزائيً ڪيم ۽ ىٍظّر 

 ڪيم „ُي.

شفٽيز ۽ اٌڪريييٍٽم ُائّشٍگ شيٽهييٍٽس الِء ( 3)

ۿ جيئً ةيان ڪيّ ڪئي ويٍديتيار اشڪيو اُڙي ظرح 

 ويّ ُجي.

اٿارٽي ظرفان ٌظرداري تي  يَء.اشڪيو تي غيم در„ىد14

اٌِيَء يا „ُي کي تيار ڪيّ  انڪئي ويٍديۿ جًٍِ 

 تػاون ڪيّ „ُي.اشڪيو جّڙڻ ۾ 

 پالٽ جي تتديهي

Conversion of 

plot 

 ىّجّد نيزون

Existing leases 
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تدت اُڙيَء ريت „رڊيٍٍس شيّريّن ادائگيّن ًُ . 15

 ڪيّن ويٍديّنۿ جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

 

خڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي ( 1. )16

ًُ „رڊيٍٍس جا ىلطد خاضم ڪرڻ الِء كاغدا جّڙي 

 شگِي ٿي.

شِري زىيً کي ( تدت ڪّ ةَ كاغدو 1( ذيهي دفػَ )0)

ٌيڪال الِء ضّاةديدي اختيار اشتػيال ڪرڻ الِء ٌَ جّڙيّ 

ويٍدو ٌَ ئي اُڙو ڪّ كاغدو ٌُّدو جًٍِ ۾ ان شهصهي ۾ 

 ڪًٍِ كصو جي رغايت ڏٌي وڃي.

خڪّىت جي ىٍظّري شانۿ اٿارٽي يا خّدىختيار ةاڊي . 17

اُڙا ضاةعا جّڙي شگِي ٿيۿ جيڪي ًُ „رڊيٍٍس يا 

 ُجً. كاغدن شان تضاد ۾ ٌَ

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  „رڊيٍٍس ٌّٽ:

 جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي. ۿالِء „ُي

 چارجز جي ادائگي

Payment of 

charges 

 كاغدا جّڙڻ جّ اختيار

Power to make 

rules 

 

 

 

 

 ضاةعا جّڙڻ جّ اختيار

Power to make 

regulations 
 

 

 

 


