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 5985ىجصيَ  Vٌيتص  „رڊيٍٍطظٍڌ 

SINDH ORDINANCE NO.V OF 

1985 

 (اٌجٍيئصٌگ ٽصيفڪ) ڊهيضم ڪصاچي

 5985 ۿ„رڊيٍٍط

THE KARACHI DIVISION 

(TRAFFIC ENGINEERING) 

ORDINANCE, 1985 

 ]5985 ظيپٽيتص 57[

ڪصاچي ڊهيضم ۾  رهڊ خفاعت جًٍِ ذريؽي „رڊيٍٍط 

کي ُٿي هٺصائڻ ۽ رهڊز جي اظتؽياك کي „ظام ةڻائڻ الِء اپاَء 

 هرتا هيٍسا؛

ڪصاچي ڊهيضم ۾  رهڊ خفاعت کي ُٿي جيئً تَ 

هٺصائڻ ۽ رهڊز جي اظتؽياك کي „ظام ةڻائڻ الِء اپاَء هٺڻ 

 ؛„ُيپيّ ضصهري ٿي 

جّ ظيؼً ُهٍسڙ ٌَ „ُي  اظييتهيؾّةائي ۽ جيئً تَ 

۽ ظٍڌ جّ گّرٌص ىطئً „ُي تَ ىّجّدن ؾّرتداك ۾ تڪڙه 

 كسل کڻڻ ضصهري „ُي؛

ُاڻي تًٍِ ڪصيۿ اظالىي جيِّريَ پاڪعتام جي 
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( ىّجب ىهيم ارتيارم 5جي ػق ) 528„ئيً جي „رٽيڪم 

تدت ظٍڌ جي گّرٌص ُيٺيّم „رڊيٍٍط جّڙي ٌافش ڪصڻ 

 فصىايّ „ُي:

 -Iةاب 

 ػصهؼاتي

Chapter-I 

Preliminary 

ڪصاچي ڊهيضم )ٽصيفڪ کي  „رڊيٍٍط( ًُ 5). 5

 ظڏيّ هيٍسه. 5985اٌجٍيئصٌگ( „رڊيٍٍطۿ 

ام جي پّري ڪصاچي ڊهيضم تائيً تّظيػ ڪئي ( 2) 

 هيٍسي.

(اُّ اُڙي تاريذ تي ۽ اُڙي ؼالئلي ۾ الڳّ ٿيٍسه 3)

جيئً خڪّىت ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؼً ذريؽي 

 ڄاڻائي.

ظاڳئي ٌّٽيفڪيؼً ذريؽي ڪًٍِ (خڪّىت 4)

ؼالئلي کي ًُ „رڊيٍٍط جي ظيّري „پصيؼً يا ڪً 

 گٍجائؼً کام „جّ ڪصي ظگِي ٿي.

ًُ „رڊيٍٍط کي اههر رائيڊٌگ افيڪٽ خاؾم ٌُّسه  .2

جيعتائيً ڪجَِ هكتي طّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّم جي 

 ىتضاد ٌَ ُجي.

ًُ „رڊيٍٍط ۾ جيعتائيً ڪجَِ ىضيّم ۽ ىفِّل  (5.)3
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 ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً:جي 

(i) ”ىطهب ڪصاچي ڊهنپييٍٽ اٿارٽي؛“ اٿارٽي 

(ii) ”تدت كائو ڪيم ڪصاچي  4ىطهب دفؽَ “ ةّرڊ

 ٽصاٌعپّرٽ ةّرڊ؛

(iii) ”ىطهب اٿارٽي جي ٽصيفڪ اٌجٍيئصٌگ “ ةيّره

 ةيّره؛

(iv) ”ىطهب ڪا ڪاٌٽصيڪٽ ڪيصجۿ اظٽيج “ ةط

 ڪيصج يا ؼّاىي رسىت جي گاڏي؛

(v) ”ًىطهب ةّرڊ جّ چيئصىيً؛“ چيئصىي 

(vi) ”تدت جّڙيم ٽصاٌعپّرٽ  7ىطهب دفؽَ “ ڪييٽي

 „پصيؼً ڪييٽي؛

(vii) ”ىطهب ةيّره جّ ڊائصيڪٽص؛“ ڊائصيڪٽص 

(viii) ”ىطهب اٿارٽي جّ ڊائصيڪٽص “ ڊائصيڪٽص جٍصك

 جٍصك؛

(ix) ”رڊيٍٍط تدت جّڙيم ٽصيفڪ “ فٍڊ„ ًُ

 اٌجٍيئصٌگ ةيّره فٍڊ؛

(x) ”ىطهب ظٍڌ خڪّىت؛“ خڪّىت 

(xi) ”يا ىطهب ىاڻِّ يا ػيّم کڻڻ “ نّڊٌگ يا ام نّڊٌگ

 الُڻ؛

(xii) ”ظّاِء ڪًٍِ  ىطهب گاڏي کي ةيِارڻ“ پارڪٍگ

ظام ىسارهت کام ةچڻ جي  ٻئي رهڊ اظتؽياك ڪٍسڙ

يا  ضصهرت جي يا ڪًٍِ رڪاهٽ ظام ٽڪصاَء

ً يا ػيً کڻڻ يا الُڻ ٽصيفڪ كاًٌٌّ تي ؼيمۿ يا ىاڻِ

 جي ظتب جي؛

Definitions 
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(xiii) ”ىطهب كاؼسم يا ضاةطً ىّجب ةيام “ ةيام ڪيم

 ڪيم؛

(xiv) ”ڪارٽ هيضۿ گِٽيّم ۽ نيٍض ڪيصج هيضۿ ىطهب “ رهڊ

ةؼيّك فّٽ پاٿط ۽ پيّىيٍٽط جيۿ جيڪي اًٌِ 

جي ظاىِّم ُجًۿ جيڪي خڪّىت يا ڪًٍِ 

ىلاىي اٿارٽي طصفام تؽييص ڪيا يا ظٍڀانيم ُجً ۽ 

ؼال ؼّال الِء گاڏيً جي گشار الِء تيار ڪيم ۽ اراده 

ڪيم يا اظتؽياك ُيٺ ُجً ۽ جًٍِ ۾ ػاىم „ًُ 

ڪًٍِ رهڊ تي يا ُيٺام ظيّريّم ڪهّرٽ پهّم ۽ 

 ُص كعو جا جّڙيم ڪو؛

(xv) ”ىطهب ًُ „رڊيٍٍط تدت جّڙيم كاؼسا؛“ كاؼسا 

(xvi) ”ىطهب ًُ „رڊيٍٍط تدت جّڙيم ضاةطا؛“ ضاةطا 

(xvii)”ىطهب ٽصاٌعپّرٽ گاڏي جًٍِ جي رجعٽصڊ “ ٽصڪ

ڪهّ گصاىض ُجيۿ يا  111ۿ5ايڪعم جّ هزم 

ڪهّگصاىض کام هڌيڪ  511ۿ6رجعٽصڊ کٍيم هزم 

 ُجي؛

(xviii)”ب ڪا ةَ هيهً هاري ظّاري جيڪا ىطه“ گاڏي

ڪًٍِ ةَ كعو جي طاكتۿ ةؼيّك ىاڻًِ ۽ جاٌّرم 

 جي طاكت ظام ڇڪي يا ُالئي هيٍسي ُجي؛

ًُ „رڊيٍٍط ۾ ٌَ ڄاڻايم نفظ ۽ اعِارۿ جيعتائيً ىفِّل ( 2)

ڪجَِ ٻيّ ٌَ طهب ڪصيۿ اًٌِ کي اُا ىؽٍيٰ ٌُّسيۿ جيڪا 

 ڏٌم „ُي.۾  5965اًٌِ کي ؾّةائي ىّٽص گاڏيّم „رڊيٍٍطۿ 

 -IIةاب

 ةّرڊ ٽصاٌعپّرٽ ڪصاچي
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Chapter –II 

The Karachi Transport Board 

 -Iخؿّ 

 ةّرڊ جّ كيال ۽ جّڙجڪ

Part-I 

Establishment and Constitution of the Board 

خڪّىت ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؼً ذريؽي ُڪ . 4

ةّرڊ كائو ڪٍسيۿ جًٍِ کي ڪصاچي ٽصاٌعپّرٽ ةّرڊ 

 ظڏيّ هيٍسه.

 (ةّرڊ ىؼتيم ٌُّسه:2)

(i)چيئصىيً هڏه هزيص 

(ii)ىييتص ڊائصيڪٽص جٍصك 

(iii)ٽيڪٍيڪم ىييتص؛   ڊائصيڪٽص

 ۽

(iv) اُڙا ٻيا „فيؼم ۽ ٌام „فيؼم ىييتص جيڪي هكت ةّكت

 خڪّىت طصفام ىلصر ڪيا هڃً.

(چيئصىيً ڪًٍِ ػزؽ کي راص ىلؿس الِء يا ةيام 3)

 ىلصر ڪصي ظگِي ٿّ.ڪيم ؼصؾي الِء ةّرڊ جي ىييتص طّر 

(چيئصىيً ڪًٍِ ػزؽ يا ىييتص کي ةّرڊ جي 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةّرڊ جّ كيال ۽ 

 جّڙجڪ

Establishment 

and constitution 

of the Board 
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 ظيڪصيٽصي طّر ىلصر ڪصي ظگِي ٿّ.

 ىييتص خڪّىت جي رضا ظام ؼِسه رکي ظگٍِسه.(5)

 -IIخؿّ 

 ةّرڊ جا ارتيار ۽ ڪو

Part-II 

Powers and Functions of the Board 

( ةّرڊ هٽ جيعتائيً ڪجَِ ًُ „رڊيٍٍط جي ىتضاد 5.)5

 :تَ ُجيۿ ارتيار ٌُّساٌَ 

(i) پيم ظيّرم ٽصاٌعپّرٽ ۽ ٽصيفڪ ۽ ام ظام الڳا

 خم ڪصي؛ ىؽاىهً جّ جائضه هٺي ۽

(ii)  ڄاڻايم ىؽاىهً جي ظهعهي ۾ خڪيت ؼيهيّم

 جّڙي؛

(iii) ٍُائي فصاُو ڪصڻ يخڪيت ؼيهي جي ظّانً تي ر

اُڙيً ُسايتً ذريؽي جيئً اُّ هكت ةّكت 

ٽصاٌعپّرٽ ظيڪٽص ۾ الڳاپيم ايجٍعيض کي فصاُو 

 ڪصي.

. ةّرڊ جي گڏجاڻي اُڙم هكتً تي ۽ اُڙم ٍُڌم تي ۽ اُڙي 6

طصيلي ڪّٺائي هيٍسيۿ جيئً چيئصىيً طصفام ُسايت 

 ڪئي هڃي.

 -IIIةاب 

 ٽصاٌعپّرٽ „پصيؼً ڪييٽي
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Chapter-III 

Transport Operation Committee 

 -Iخؿّ 

 ڪييٽي جي جّڙجڪ

Part-I 

Constitution of the Committee 

ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؼً ذريؽي  خڪّىت( 5.)7

ڪييٽي جّڙيٍسيۿ جًٍِ کي ٽصاٌعپّرٽ „پصيؼً ڪييٽي 

 ظڏيّ هيٍسه.

(ڪييٽي ٽصاٌعپّرٽ جي هزيص تي ىؼتيم ٌُّسيۿ 2)

جيڪّ ام جّ چيئصىيً ٌُّسه ۽ اُڙا ٻيا ؼيهسار ۽ ٌام 

 „فيؼم ىييتص ٌُّساۿ جيئً خڪّىت ىلصر ڪصي.

 -IIخؿّ 

 ڪييٽي جا ڪو

Part-II 

Functions of the Committee 

 .ةّرڊ جي ضاةطي ۽ ُسايت ىّجبۿ ڪييٽي:8

(i)  اُڙا ارتيار اظتؽياك ڪٍسي ۽ اُڙا اپاَء هٺٍسي

جيڪي ًُ „رڊيٍٍط جا ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڪييٽي جي جّڙجڪ

Constitution of 

Committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ڪييٽي جا ڪو

Functions of the 

Committee 
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 ضصهري ُجً.

(ii)  ٽصاٌعپّرٽ ظيڪٽص ۾ ظيّريً ايجٍعيً جي

 ظصگصىيً ۾ ىّثص ظِڪار الِء ذىيسار ٌُّسي.

ڙم ٍُڌم تي گڏجاڻي ڪٍسي ڪييٽي اُڙم هكتً ۽ اُ. 9

جيئً ڪييٽي جي چيئصىيً طصفام ُسايت ڪئي هئي 

ُجي ۽ ٻً ىِيًٍ ۾ گِٽ ۾ گِٽ ُڪ ڀيصه گڏجاڻي ڪئي 

 هيٍسي.

 -IVةاب 

 ٽصيفڪ اٌجٍيئصٌگ ةيّره

Chapter-IV 

Traffic Engineering Bureau 

ةيّره جي ظصةصاُي ڊائصيڪٽص جٍصك طصفام ڪئي ( 5.)51

 هيٍسي.

ةيّره جا اٌتغال ۽ ام جا ىؽاىال  ؼال ُسايت ۽( 2)

ڊائصيڪٽص جٍصك هٽ ٌُّسا جيڪّ ظيّرا ڪو ظصاٌجال 

ڏئي ظگِي ٿّ ۽ ظيّرا كسل کڻي ظگِي ٿّ ۽ ػيّم ڪصي 

م اظتؽياك ڪيا يا ظصاٌجال ظگِي ٿّۿ جيڪي ةيّره طصفا

 .ڏٌا هيٍسا ُجً

ڊائصيڪٽص جٍصك ةيّره جي ڪيً جي ىّثص ( 5.)55

ڪارڪصدگيَء الِء ڊائصيڪٽص کام اضافي جيڪّ ڪم هكتي 

ؼيهسار ٌُّسهۿ اُڙا ٻيا ؼيهسارۿ ؼيهّۿ ىاُص ۽ ؾالخڪار 

 

 

 

 
 

ڪييٽي جّم 

 گڏجاڻيّم

Meetings of the 

Committee 

 

 

 

 

 

 

ڊائصيڪٽص جٍصك ۽ ام 

 جا ارتيار

Director General 

and his powers 

 

 

 

 

ڊائصيڪٽصۿ ؼيهسارم ۽ 

 ٻئي ؼيهي جي ىلصري
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ڪم هكتي يا ؼارضي طّر ىلصر ڪصي ظگِي ٿّۿ جيئً اُّ 

 ضصهري ظيجِي.

ڊائصيڪٽصۿ ؼيهسارۿ ؼيهّۿ ىاُص ۽ ؾالخڪار اُڙه (2)

ٍيڪمۿ هزارتي يا ظيڪصيٽيصيم اُهيت ۽ پصهفيؼٍمۿ ٽيڪ

تجصةّ رکٍسا ۽ اُڙيً ػصطً ۽ ضاةطً تدت ىلصر ڪيا 

هيٍساۿ جيئً كاؼسم ىّجب ةيام ڪيّ هيّ ُجي؛ ةؼصطيڪ 

اُڙا ػصط ۽ ضاةطا ًُ „رڊيٍٍط جي ػصهؼات کام فّري اڳ 

 اًٌِ کي ىهٍسڙ فائسم کام گِٽ فائسييٍس ٌَ ٌُّسا.

خڪار جيڪي ڪم ( ڊائصيڪٽصۿ ؼيهسارۿ ىاُصۿ ؾال3)

هكتي رکيم „ًُ ۽ ةيّره جّ ؼيهّ اُڙي اٌتغاىي كسل الئق 

ٌُّسا ۽ اُڙي طصيلي جيئً كاؼسم ىّجب ةيام ڪيّ هيّ 

 ُجي.

 ةيّره:( 5. )52

(i)  ةّرڊ طصفام جّڙيم خڪيت ؼيهي يا ىٍغّر ڪيم

اظڪييً يا جاري ڪيم خڪيً تي تڪڙم ةٍيادم 

 تي ۽ ىّثص ٌيٌّي ؼيهسر„ىس کي يليٍي ةڻائيٍسه.

(ii)  رهڊز جا ىٍؿّةا طئي ڪصڻۿ ىؽيار جّڙڻۿ تفؿيم ۽

ٌلؼّ طئي ڪصڻ تَ جيئً اُڙم رهڊز تي ٽصيفڪ جي 

يليٍي ىدفّظ ۽ ظّني اظتؽياك ۽ ىّثص چصپص کي 

يا پهً جي تؽييص يا  ةڻائي ظگِجي ۽ ظاڳئي کي رهڊ

ىصىت دهرام تدّيم ۾ هٺڻ الِء الڳاپيم ايجٍعي يا 

 اٿارٽي کي فصاُو ڪصڻ؛

(iii) ي يا اٿارٽي کي ڪّ رهڊ يا ام جّ الڳاپيم ايجٍع

Appointment of 

Director, 

Officers and 

other staff 
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خؿّ ؼارضي طّر يا ىعتلم طّر ىّرڻۿ تتسيم ڪصڻ 

 يا ةٍس ڪصڻ جّ ىؼّره ڏئي ظگِي ٿّ؛

(iv)  ڪًٍِ ةَ ىّجّد رهڊ جّم ةائٌّڊريض الڳاپيم ايجٍعي

يا اٿارٽي طصفام هيڪصيّم ڪصائيۿ تتسيم ڪصائيۿ 

 ظڌاريۿ ىصىت ڪصائي يا ٻيِص جّڙي ظگِي ٿّ؛

(v)  اٿارٽي کي رهڊ کام ڪًٍِ الڳاپيم ايجٍعي يا

ظڌه ڪصي ڏيڻ ۽ ىهڪيت تائيً پِچ الِء ىزؿّصۿ 

 ڏيڻ ۽ پِچائڻ؛ ىيالپ جّ ٍُڌ جّڙي

(vi)  الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي کي رٌڊڪًۿ ىتتادك

رظتي يا ڪًٍِ ٻئي ىلؿس الِء ڪّ رهڊ يا ام جّ ڪّ 

خؿّ اظتؽياك ڪصڻ الِء گاڏيً جّ كعوۿ تؽساد ۽ 

 ٿّ؛اظپيڊ ةاةت ىؼّره ڏئي ظگِي 

(vii)  رهڊم تي رهز ىصَُ ٽصيفڪ جي ٌگصاٌي ڪصي ظگِي

ٿّ ۽ الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي کي ٽصاٌعپّرٽ 

پانيعي جّڙڻ الِء اُڙه ىؼّره ڏئي ظگِي ٿّۿ جيئً 

 ضصهري ُجي؛

(viii)  ُص پّنيط اظٽيؼً يا ٻئي ذريؽي کام ىهيم ىاُّار

خادثً جي رپّرٽً جي ةٍياد تي رهڊ خادثً جا اٌگ 

صڻ ۽ ػايػ ڪصڻ الِء ذىيسار اکص گڏ ڪصڻۿ ىؽائٍّ ڪ

 ٌُّسه؛

(ix)  ۿ ڄاڻائيٍسهم ّ۽ ظِّنت گِيٍسڙم جّم ضصهرتّمپٍڌ

جيڪي اًٌِ کي الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي طصفام 

)ةؼيّك اههر ُيڊ ةصجض ۽ اٌڊر هيٍسيّم فصاُو ڪيّم 

گصائٌّڊ رظتً جي( جيئً اًٌِ کي ىدفّظ طصيلي 

 رهڊ پار ڪصڻ کي „ظام ةڻائي ظگِجي؛
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(x)  تَ ةط رهٽط رهڊ جي گٍجائغ ىّجب تؿسيق ڪٍسه

َ ريجٍم  „ًُ ۽ جيڪڏًُ ضصهري ُجي ت

ط جي ٌغصثاٌيۿ ٽصاٌعپّرٽ اٿارٽي کي رهٽ

ىٍؿّةاةٍسي يا ٻيِص ىٍؿّةاةٍسي ۽ رهڊ جي 

گٍجائغ کي ٌغص ۾ رکٍسي رهٽ پصىٽط رد ڪصڻ جي 

 ظفارش ڪٍسه؛

(xi)  ٽصيفڪ ظگٍهض جّ اٌتغال ڪصڻۿ ٌيٌّّۿ تفؿيمۿ

ٌگصاٌي ڪصڻ ۽ ىصىت نڳائڻۿ ضاةطّۿ ڪو ڪصڻۿ 

 ڪصڻ؛

(xii)  ةط ۽ ٽصڪ اظٽاپط ۽ ٽصىيٍهض جي گِصج ةاةت

„گاَُ ڪٍسه ۽ الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي کي اُڙم 

اظٽاپط يا ٽصىيٍهض جي ٍُڌ ۽ ٍُڌ ىٽائڻ ةاةت 

 ظفارػّم ڪٍسه؛

(xiii)  الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي کي رهڊز جا ؼالئلا

ڄاڻائيٍسه يا „گاَُ ڪٍسهۿ جتي گاڏيً جي 

 ّڊٌگ يا ام نّڊٌگ ىٍػ ٌُّسي؛پارڪٍگ يا ن

(xiv)  پارڪٍگ پانيعي ةيام ڪٍسه ۽ ُالئيٍسه ۽

 پارڪٍگ في ىڙُيٍسه؛

(xv)  ڪصاچي ةهڊٌگ ڪٍٽصهك اٿارٽي ظام گڏجي

ىزؿّص كعو جي ؼيارتً ۾  گاڏيً جي ىدفّظ ۽ 

جّڳي پِچۿ پارڪٍگ ۽ چصپص الِء جّڳي گٍجائغ 

 ةڻائڻ کي يليٍي ةڻائيٍسه؛

(xvi)  الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي کي اػتِاري ٌؼاًٌۿ ٌيّم

ظائٍضۿ ُّرڊٌگضۿ پّنض ۽ پّظٽط  جي ضاةطيۿ نڳائڻۿ 

ظائيض ۽ ٍُڌ ةاةت ىؼّره ڏيٍسه ۽ اُڙي ايجٍعي يا 
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اٿارٽي کي اُڙم اػتِاري ٌؼاًٌۿ ٌيّم ظائٍضۿ 

ُّرڊٌگضۿ پّنض ۽ پّظٽط ُٽائڻ يا تتسيهي الِء 

 ظفارػّم ڪٍسه؛

(xvii)ِصج ڄاڻائيٍسهۿ تؽهييي پصهگصاىضۿ رهڊ تدفظ الِء گ

تصةيتي ڪّرس جّ اٌتغال ڪٍسه ۽ ٽصيفڪ تدفظ 

جي ڄاڻ کي ُٿي هٺصائڻ الِء ىِو ُالئيٍسه ۽ ؼّال ۾ 

 ٽصيفڪ كاًٌٌّ ةاةت هڌيڪ ظجاڳي پيسا ڪٍسه؛

(xviii) الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي کي ڪًٍِ رهڊ يا ام ظام

الڳاپيم ؼالئلي ۾ خس درهي ُٽائڻ الِء چٌّسهۿ جيڪا 

 يفڪ ۾ رڪاهٽ هجٍِسي ُجي يا رطصه ُجي؛ٽص

(xix)  جاچ ڪصائيٍسه ۽ ىزتهف ايجٍعيض کي ٽصيفڪ ۽

 ٽصاٌعپّرٽ پانيعي ۽ ىٍؿّةاةٍسي تي ىؼّره ڏيٍسه؛

(xx)  يفڪ پّنيط جي ظڌاري يا ٻيِص کي ٽصخڪّىت

 تٍغيو ظازي الِء ظفارػّم ڪٍسه؛

(xxi)  اُڙا كسل کڻٍسه جيڪي ام جا ىلؿس خاؾم ڪصڻ

 الِء ضصهري ۽ الڀائتا ُجً؛

(xxii) اُڙا ٻيا ڪو ظصاٌجال ڏيٍسه جيڪي ام کي ةّرڊۿ

ڪييٽي يا ڊائصيڪٽص جٍصك طصفام ًُ „رڊيٍٍط 

 تدت ظٌّپيا هيا ُجً.

ةيّره پٍٍِجا ڪو ظصاٌجال ڏيٍسي پّنيط کام ىسد ( 2)

طهب ڪصڻ جّ ارتيار خاؾم ٌُّسهۿ جتي ضصهري ُجي ۽ 

اُڙي ُص دررّاظت تي پّنيط فّري طّر گِصةم ىسد فصاُو 

 ڪٍسي.

( ۾ ڄاڻايم ڪًٍِ ىؽاىهي جي ظهعهي 5ذيهي دفؽَ )(3)
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۾ ةيّره طصفام ڏٌم ىؼّري يا ڪيم ظفارػً تي جيتصه 

ىيڪً ٿي ظگِي ؼيم ڪيّ هيٍسه يا الڳاپيم ايجٍعي يا 

 اٿارٽي طصفام ؼيهسر„ىس ڪيّ هيٍسه.

(جيڪڏًُ ةيّره جّ ڪّ ىؼّره يا ظفارش تڪصاري 4)

اُڙي ىؼّري يا „ُيۿ الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي ةيّره کام 

ظفارػً تي ٻيِص غّر ڪصڻ الِء چٌّسي ۽ جيڪڏًُ ٻيِص 

ىؽاىهّ ةيّره تَ غّر ڪصڻ کاٌپِّء ةَ فصق اڃا ىّجّد رُيۿ 

طصفام ڪييٽي ظاىِّم رکيّ هيٍسه ۽ ام جا خڪو ختيي ۽ 

 تؽييصي ٌُّسا.

(ةيّره ٌگصاٌي ڪصڻ ۽ ام جي ىؼّري ۽ ظفارػً تي 5)

ه ۽ ام جي ىطيئً ؼيهسر„ىس جي چڪاس الِء ىجاز ٌُّس

ُئڻ جي ؾّرت ۾ تَ ىؼّري يا ظفارش تي ڄاڻايم طصيلي 

ؼيهسر„ىس ٌاُي ڪيّ هيّ يا ام تي ؼيهسر„ىس ۾ ٌلؽ „ُيۿ 

اُّ الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي کي راص ُسايتّم ڏئي 

 ظگِي ٿّۿ جيڪي اًٌِ تي ؼيم ڪٍسا.

ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائؼً ۽ كاؼسم ىّجب ۽ . 53

 ضاةطي ُيٺۿ ڊائصيڪٽص: ڊائصيڪٽص جٍصك جي ؼال

(a)   ةيّره تي ىّثص عاةطّ ٌُّسه ۽ ةيّره جي رهز ىصَُ جي

 ىؽاىهً جي ةِتص ٌيٌّي ُالئڻ الِء ذىيسار ٌُّسه؛

(b) اىيَ جي ٌگصاٌي ةيّره جي ىاني ۽ ايگضيڪيّٽّ اٌتغ

يّم ذىيساريّم ظصاٌجال ڏيٍسه ڪٍسه ۽ اُڙيّم ظيّر

جيڪي کيط ظٌّيپّم هيّم ٌُّسيّم ۽ ًُ 

ت کيط ظٌّپيم يا ىٍتلم ڪيم ظيّرا „رڊيٍٍط تد
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 ارتيار اظتؽياك ڪٍسه؛

(c)  الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي طصفام خڪيً يا ةّرڊ يا

ڪييٽي طصفام ىٍغّر ڪيم اظڪييً يا ةيّره 

طصفام ڏٌم ؾالخً جي ظفارػً تي ؼيهسر„ىس  جي 

ٌگصاٌي الِء ذىيسار ٌُّسه ۽ ضصهري اٿارٽي خاؾم 

 ٌُّسي؛

(d) اٌتغاىي ضاةطي جا ارتيار ةيّره جي ؼيهسارم ىٿام

 خاؾم ٌُّسا.

.ؼيهسارۿ ىاُصۿ ؾالخڪار ۽ ةيّره جّ ؼيهّ اُڙا ارتيار 54

اظتؽياك ڪٍسه ۽ اُڙا ڪو ظصاٌجال ڏيٍسهۿ جيڪي اًٌِ 

 کي ڊائصيڪٽص طصفام ظٌّپيا هيا ُجً.

 -Vةاب 

 ٽصيفڪ ۽ رهڊز جّ ضاةطّ ۽ ٽصيفڪ جي ريگيّنيؼً

Chapter-V 

Control of traffic and roads and regulation of 

traffic 

. خڪّىت ٌّٽيفڪيؼً ذريؽي پاڻ هٽام يا ڪًٍِ ٻي 55

اٿارٽي هٽام ڪًٍِ رهڊ جّ ضاةطّ ةيّره ڏاًٌِ ىٍتلم ڪصي 

ڊيٍٍط ظگِي ٿيۿ ام ظهعهي ۾ تَ اُڙم ىؽاىهً کي ًُ „ر

م ػصطً تدتۿ جيئً تدت ىًٍِ ڏٌّ هيٍسه؛ ۽ اُڙ

 ٌّٽيفڪيؼً ۾ ةيام ڪيّ هيّ ُجي.

رهڊ جي تؽييص ۽ ىصىت يا ام ىٿام ضاةطّ رکٍسڙ ( 5. )56
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الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽيۿ ةيّره جي ىؼّري ظام ۽ رهڊ تي 

ٽصيفڪ جي تدفظ ۽ رهاٌي کي ٌغص ۾ رکٍسي ۽ اُڙم ػصطً 

ىّجب جيڪي ةيّره ام ىٿام ىڙُيۿ اُڙيً فيط جي ادائگي 

 تي ڪًٍِ ػزؽ کي پصىٽ ڏيٍسيۿ جيئً اُا طئي ڪصي:

(a) طح تي ظٍسس ىانڪي ُيٺ ؼيارت گصائٌّڊ جي ظ

 ظاىِّم ڪًٍِ رهڊ تي ىتدصڪ خسدرهي رکڻ؛

(b)رهڊ تي ىتدصڪ تؽييص ٺاُڻ؛ 

(c)  ڪًٍِ رهڊ تي ؼيارتي ظاىامۿ هڪصي الِء ػيّم يا

 ٻيّم ػيّم رکڻ يا ظتب ةڻجڻ؛

(d).رهڊ تي اظٽاك يا ڇاپصه ٺاُڻ 

( ۾ ڄاڻايم ڪّ 5ڪّ ةَ ػزؽ جيڪّ ذيهي دفؽَ )( 2)

ايجٍعي يا اٿارٽي جي نکت  ةَ ڪو ڪصي ٿّ يا الڳاپيم

اجازت کاٌعّاِء رڪاهٽ يا نّڙُّ ُڻي ٿّ ام کي ڏٌڊ جي ظضا 

ڏٌي هيٍسي جيڪا پٍج ُضار رپيً تائيً هڌي ظگِي ٿي ۽ 

اُڙي ايجٍعي يا اٿارٽي جّاةسار کي ڀڃڪڙي ڪٍسڙ 

تؽييصۿ رڪاهٽۿ نّڙُّۿ ڊپازٽۿ ظاىامۿ ػيّمۿ اظٽاك يا 

ؽس ۽ ظٍسس اُڙي ڇاپصه ُٽائڻ الِء ىّزهم ٌّٽيط ڏيڻ ة

ٌّٽيط تي ام ۾ ڄاڻايم هكت اٌسر ؼيهسر„ىس ۾ ٌاڪاىي ةؽسۿ 

پاڻيصاده ڀڃڪڙي ڪٍسڙ تؽييصۿ رڪاهٽۿ نّڙُّۿ ڊپازٽۿ 

ظاىامۿ ػيّمۿ اظٽاك يا ڇاپصه ُٽائيٍسي ۽ ام تي ايٍسڙ رصچ 

 جّاةسار کام هؾّك ڪصي ظگِي ٿي.

( جيعتائيً ڪجَِ هكتي طّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّم 5.)57

ضاد ٌَ ُجيۿ ڪّ ػزؽ يا اٿارٽي ةيّره جي اجازت جي ىت

 کاٌعّاِء ُيٺيام ڪي ةَ ڪو ٌَ ڪٍسهۿ يؽٍي:

 خسدرهي

Encroachment 
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(a)  ڪّ رهڊ ٌَ کّٽيٍسه يا ٽّڙيٍسه؛ 

(b) اُڙي رهڊ تامۿ ُيٺام يا ىٿام ڪجَِ تؽييص ٌَ ڪٍسه

يا ڪا ڪيتمۿ هائصۿ پائيپۿ ٌانيۿ ظيّر يا ڪًٍِ 

 يا كعو جّ چيٍم تؽييص ٌَ ڪٍسه يا ٌَ کڻٍسه؛

(c)  رهڊ جي خسم اٌسرۿ ىّجّد ڪيتمۿ هائصۿ پائيپۿ ٌانيۿ

چيٍم ظام الڳاپيم ڪًٍِ ڪًٍِ كعو جي ظيّر يا 

ڪو جي ىصىت يا تتسيهي ٌَ ڪٍسهۿ اُڙي ڪًٍِ 

رهڊ تامۿ ُيٺام يا ىٿام ڪًٍِ كعو جّ ڪو ٌَ 

 ڪٍسه.

( تدت پٍٍِجي اجازت ڏيٍسي ةيّره 5ذيهي دفؽَ )( 2)

 ي.ظيجِ اُڙا ػصط ىڙُيٍسهۿ جيڪي اُّ ضصهري

جيڪڏًُ ةيّره جي اجازت کاٌعّاِء ڪّ ػزؽ ( 3)

( ۾ ڄاڻايم ڪّ كسل کڻي ٿّۿ ام کي ڏٌڊ جي ظضا 2ذيهي دفؽَ )

ڏٌي هيٍسيۿ جيڪّ ٽي ُضار رپيً تائيً هڌي ظگِي ٿّ ۽ 

ةيّره جّاةسار کي غيص كاٌٌّي ڪو ُٽائڻ ۽ رهڊ کي پِصيً 

خانت ۾ ةداك ڪصڻ الِء ىّزهم ٌّٽيط ڏيٍسي ۽ ام جي 

ايم هكت اٌسر ام تي ؼيهسر„ىس ۾ ٌاڪال ٿيڻ تي  ڄاڻ

پاڻيصاده ڄاڻايم ڪو ُٽائيٍسي ۽ رهڊ کي ىٿي ڄاڻايم 

طصيلي ىّجب ةداك ڪٍسي ۽ الڳاپيم ػزؽ کام ام جّ 

 رصچ هؾّك ڪٍسي.

جڏًُ ڪّ رهڊ يا ام جّ ڪّ خؿّ ىصىت يا ًُ ( 5.)58

„رڊيٍٍط تدت ةيّره جي ڪيً ظام الڳاپيم ٻئي ىلؿس الِء 

ّر تي ةٍس ڪيّ هيّ ُجيۿ اُڙيَء ريت جيئً ؼارضي ط

ٽصيفڪ جي گشر ۾ ىسارهت ٿئيۿ تَ الڳاپيم ايجٍعي يا 

Prohibition of 

certain acts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهڊز جي ؼارضي ةٍسش

Temporary 
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اٿارٽي ىتتادك جا ٌّٽيعضۿ رڪاهٽّم يا ةيّره طصفام ىؼّره 

ڏٌم ٻيّم ڊهائيعض ةٍس ٿيم خؿي جي ُص „رص تي نڳائيٍسيۿ 

۽ اُڙي ايجٍعي يا اٿارٽي اُڙم ٻيً ذريؽً هظيهي خليلت 

 ۿ جيئً اُا ىٍاظب ظيجِي.ڪٍسيجّ اؼالم پڻ 

( الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي ىهٍسڙ ؼالئلً کام رهڊ جي 2)

کهيم خؿي تائيً پِچ ڏيڻ جي ىّزهم ىلؿس الِءۿ جيڪي 

اُڙي ةٍسش ظتب پِچ کام ىدصهل ُجًۿ پِچ ڏيڻ ظام 

گڏهگڏ ىّزهم ٽصيفڪ جي گشر جّ ةٍسهةعت ڪٍسي ۽ اًٌِ 

ؼارضي پِچ ڏيٍسي يا ىلؿسم الِءۿ ةيّره جي ىؼّري ظام 

 ىتتادك رظتا جّڙيٍسي.

الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي ڪّ رهڊ يا رهڊ جّ ڪّ ( 5.)59

خؿّ ىعتلم طّر تي ةٍس ڪصڻ چاُيٍسي ُجيۿ ةيّره ظام 

ىؼّره ڪٍسي ۽ ام ارادي ةاةت ؼّال الِء ُڪ يا ُڪ کام 

 هڌيڪ ارتارم ۾ ٌّٽيط ڏيٍسي.

گِٽ ۾  ( ٌّٽيط ذريؽي ػايػ ٿيڻ هاري تاريذ کام2)

گِٽ پٍسرًٌِ ڏيًٍِ جي ؼصؾي اٌسر تجّيض ڪيم ةٍسش 

 تي اؼتصاض طهب ڪيا هيٍسا.

فيؿهّ ڪصڻ هكت الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي ةيّره ( 3)

جّ ىؼّره ٌغص ۾ رکٍسي ۽ اُڙا ظيّرا اؼتصاض غّر ُيٺ 

رکٍسي اُڙيّم ٻيّم اٌڪّائصيض ڪصڻ کاٌپِّء جيئً اُا 

تَ تجّيض ڪيم ةٍسش ضصهري ظيجِي اُّ يليٍي ةڻائيٍسي 

ىتاثص ؼالئلي جي رُّاظيً کي پِچ يا اُڙي ؼالئلي ۾ چصپص 

جي ىلؿس الِء ىتتادك جي کّٽ جي ظهعهي ۾ تڪهيف جّ 

closure of roads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىعتلم ةٍسشرهڊز جي 

Permanent 

closure of roads 
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 ظتب ٌَ ةڻجٍسي.

جتي ىٿي ڄاڻايم تڪهيف پيغ اچيۿ الڳاپيم (4)

ايجٍعي يا اٿارٽي ةيّره ظام ىؼّري ةؽس رهڊ ةٍس ڪصي 

َ ىتتادك رهڊ پِّء ظگِي ٿيۿ جيڪڏًُ ةيّره ىطيئً „ُي ت

اُّ اڳّاٽ ىّجّد ُيّ يا ٌئّم تؽييص ڪيّ هيّ „ُيۿ اُّ 

ؼالئلي جي ؼال گِصجً کي ةٍس ڪصڻ الِء تجّيض ڪيم رهڊ 

 کام هڌيڪ ىطيئً ڪٍسڙ خس تائيً پّره ڪٍسه.

(جيڪڏًُ ڪّ ػزؽ اُڙي فيؿهي کام ىتاثص ٿيّ 5)

„ُيۿ اُّ اُڙي فيؿهي رالف ڪييٽي کي اپيم ڪصي 

اپيم تي ڪييٽي طصفام جاري ڪيم خڪو ظگِي ٿّ ۽ 

 ختيي ٌُّسا.

الڳاپيم ايجٍعي يا اٿارٽي ةيّره ظام ىؼّري ةؽس رهڊ يا . 21

ام جي ڪًٍِ خؿي تي گاڏيً جي ڪًٍِ درجي يا 

جاٌّرم يا پٍڌ گِيٍسڙم جي چصپص تي ىعتلم طّر يا ؼارضي 

ةٍيادم تي پاةٍسي هجِي ظگِي ٿي يا ىٍػ ڪصي ظگِي ٿيۿ 

اةٍسي يا ىٍػ ام جي رياك ۾ ؼّال جي جيڪڏًُ اُڙي پ

جي ڪصي  ًۿ يا ٻيً ڪً جّڳً ظتتظِّنتتدفظ يا 

 ضصهري „ُي.

 -VIةاب 

 ىانياتۿ „ڊٽ ۽ اڪائٌّٽط

Chapter-VI 

Finance Audit and Accounts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رهڊ جي گاڏيً جي 

درجً يا جاٌّرم جا 

 ضاةطا

Regulations of 

classes of 

vehicles or 

animals on a road 
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ٽصيفڪ ”( ةيّره جّ ُڪ انڳ فٍڊ ٌُّسهۿ جًٍِ کي 5. )25

 ظڏيّ هيٍسه.“ اٌجٍيئصٌگ ةيّره فٍڊ

 ٌُّسه:( فٍڊ ىؼتيم 2)

(a)  خڪّىت کام خاؾم ڪيم گصاٌٽط ۽ ظتعڊي؛ 

(b)ةيّره طصفام گڏ ڪيم يا خاؾم ڪيم كصض؛ 

(c)  رڊيٍٍط تدت فصاُو ڪيم رسىتً الِء فيط„ ًُ

 ۽ ٻيا چارجض؛

(d) ڪًٍِ ىلاىي اٿارٽي طصفام ڪيم گصاٌٽط؛

ةؼصطيڪ اُّ تَ ةهڊٌگ ڪٍٽصهك اٿارٽي اُڙيّم 

گصاٌٽط خڪّىت طصفام هكت ةّكت طئي ڪيم 

 ڪٍسي؛هكتً تي 

(e)  هفاكي خڪّىت يا ڪًٍِ ٻي پاڪعتام جي يا

پصڏيِي كعو جي ڊهٌص ايجٍعي طصفام خاؾم 

 ڪيم ظيّريّم ركيّم؛

(f)  رڊيٍٍط تدت خاؾم ڪصڻ الئق ٻيّم„ ًُ

 ظيّريّم ركيّم.

فٍڊ ۾ رکيم ركو خڪّىت طصفام ىٍغّر ڪيم ڪًٍِ . 22

 ػيڊهك ةئٍڪ ۾ جيػ ڪئي هيٍسي.

 

 

 

 

 

 فٍڊ

Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فٍڊز جيػ ڪصڻ

Crediting of the 
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فٍڊ ةيّره طصفام ظٍڀانيّ هيٍسه ۽ ًُ „رڊيٍٍط جا ( 5.)23

ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء ضصهري رصچ ةصداػت ڪصڻ الِء 

 ادائگي جي:ًُ اظتؽياك ڪيّ هيٍسه ةؼيّك 

(a)   رهڊم جي ظصهيضۿ تدليق يا تؽييصۿ ٻيِص تؽييص جي ني

„ئّٽ يا ىصىتً جي ظهعهي ۾ چارجض يا ًُ „رڊيٍٍط 

 تدت تيار ڪيم اظڪيو کي ىڪيم ڪصڻ؛

(b)صض ۽ اًٌِ تي هياج؛ك 

(c)  ؼيهي جي ىييتصزۿ ؼيهسارم ةؼيّك ڊائصيڪٽصۿ

ىاُصمۿ ؾالخڪارمۿ ًُ „رڊيٍٍط تدت ڪًٍِ 

ڪو الِء رکيم ايجٍعيض ۽ ةيّره جي ٻيً ىالزىً جّم 

 پگِارهم ۽ ىؽاهضّ.

( فٍڊ هفاكي خڪّىت يا ؾّةائي خڪّىت جي 2)

ڪًٍِ ظڪيّرٽي يا خڪّىت طصفام ىٍغّر ڪيم ٻي 

 ظيڙايّ هيٍسه.ڪًٍِ ظڪيّرٽي ۾ 

ةيّره ةّرڊ جي اڳّڻي جاري ڪيم ركو ىام ۽ اُڙم . 24

ػصطً ۽ ضاةطً تدت جيئً ةّرڊ طصفام ىٍغّر ڪيا هيا 

 ُجًۿ خاؾم ڪصي ظگِي ٿّ:

(a)   رڊيٍٍط جا ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء ةئٍڪٍط„ ًُ

 يا ٻيً هظيهً کام كصض؛

(b)  پاڪعتام يا پصڏيِي كعو جي ڊهٌص ايجٍعيض کام

funds 

 

 

 

فٍڊز ظيڙائڻ ۽ اظتؽياك 

 ڪصڻ

Investment and 

utilization of the 

funds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كصضۿ گصاٌٽطۿ اىساد ۽ 

 تدفا

Loans, grants, aid 

and gifts 
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 يا تدفا. گصاٌٽطۿ اىسادۿ كصض

ةيّره پٍٍِجا اڪائٌّٽط ۽ رڪارڊز اُڙي طصيلي ۽ ( 5. )25

اُڙيَء ريت رکٍسهۿ جيئً كاؼسم ىّجب ةيام ڪيّ هيّ 

 ُجي.

ةيّره ظانياٌي ةئهٍط ػيٽ تيار ڪٍسه يا تيار ( 2)

ڪصڻ جّ ظتب ةڻجٍسهۿ جيئً كاؼسم ىّجب ةيام ڪيّ هيّ 

 ُجي.

گِٽ ( ةيّره جا اڪائٌّٽط ُص ىاني ظاك ۾ گِٽ ۾ 3)

ُڪ ڀيصه خڪّىت طصفام ىٍغّري ڏٌم ٻاُصيً „ڊيٽصز 

طصفام اُڙي ادائگي تي جيئً خڪّىت طصفام طئي ڪئي 

 هئي ُجيۿ „ڊٽ ڪيا هيٍسا.

( تدت ختيي طّر „ڊٽ ڪيم 3(ذيهي دفؽَ )4)

اڪائٌّٽط جّ اظٽيٽييٍٽ „ڊيٽصز جي رپّرٽً ظام گڏ 

ىاني ظاك رتو ٿيڻ کام چئً ىِيًٍ اٌسر ڪييٽي خّاني 

 هيٍسه.ڪيّ 

ًُ „رڊيٍٍط تدت ڪًٍِ ػزؽ يا ىاڻًِ جي ةاڊي . 26

يا ايجٍعي کام اهڳاڙي الئق ظيّريّم ركيّم نيٍڊ رهيٍيّ 

 جي رُتً طّر اهڳاڙيّم هيٍسيّم.

 -VIIةاب 

 طصيليڪار ۽ ڏٌڊ

Chapter-VII 

 

 

 

 

 اڪائٌّٽط ۽ „ڊٽ

Accounts and 

audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رُتً جي اهڳاڙي

Recovery of dues 
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Procedure and Penalties 

.ڪًٍِ ةَ ؼسانت کي ًُ „رڊيٍٍط يا ڪًٍِ كاؼسي 27

ڏهَُ تي دائصن ارتيار ٌَ ٌُّسهۿ ظّاِء  تدت ظضا الئق ڪًٍِ

ةيّره يا ام ظهعهي ۾ ام طصفام ىڪيم طّر ةاارتيار ةڻايم 

 ػزؽ طصفام نکت ۾ ڪيم رپّرٽ جي.

 -VIIIةاب 

 ىتفصق گٍجائؼّم

Chapter-VIII 

Miscellaneous Provisions 

. ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائؼً يا ام تدت جّڙيم كاؼسم 28

ّرڊۿ ڪييٽي يا ةيّره جي تدت ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء ة

اٿارٽي ُيٺ ڪو ڪٍسڙ ظيّرا ىاڻِّ پاڪعتام پيٍم ڪّڊ 

 تدت ظصڪاري ىالزل ظجِيا هيٍسا. 25جي دفؽَ 

 

 

 

. ًُ „رڊيٍٍط يا ڪً كاؼسم تدت يا ىّجب ظٺي ٌيت 29

ظام ڪجَِ ڪصڻ يا ڪجَِ ڪصڻ جي ارادي تي ڪًٍِ 

ػزؽ رالف ڪّ ڪيطۿ ىلسىّ يا ٻي كاٌٌّي ڪاررهائي ٌَ 

 هيٍسي.ڪئي 

 

 

 

 
 ڏهَُ جّ ازانّ

Cognizance of 

offence 

 

 

 

 

 

 

 
ىاڻِّ جيڪي 

ظصڪاري ىالزل 

 ظيجِيا هيٍسا

Persons deemed 

to be public 

servants 

 

 

„رڊيٍٍط تدت كسل 

 کڻٍسڙ ىاڻًِ جّ تدفظ
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. ڪييٽي يا ةيّره جا ظيّرا كسل يا ڪاررهايّم ةّرڊ جي 31

ضاةطي ُيٺ ٌُّسا ۽ ةّرڊ اُڙي ڪًٍِ كسل يا ڪاررهائي 

 کي ىهتّي يا تتسيم ڪصي ظگِي ٿّ.

 

 

 

 

 

. ةّرڊ ڪييٽي يا ةيّره ۽ ڪييٽي ةيّره کام ًُ 35

„رڊيٍٍط تدت ڪّ دظتاهيضۿ ريٽصمۿ اظٽيٽييٍٽۿ 

ةاةت ڪا ٻي ىؽهّىات اظٽيٽعٽڪط يا ڪًٍِ ىؽاىهي 

طهب ڪصي ظگًِ ٿا ۽ ڪييٽيۿ يا جيئً ىؽاىهّ ُجيۿ 

 ةيّره اُڙي طهتي تي ؼيم ڪٍسه.

. ةيّرهۿ ُص ىاني ظاك رتو ٿيڻ جي ٽً ىِيًٍ اٌسر 32

ڪييٽي ذريؽي ام ظاك جي ىؽاىهً ُالئڻ ةاةت ظانياٌي 

 رپّرٽ ةّرڊ کي جيػ ڪصائيٍسه.

ةڻائڻ  . خڪّىت ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائؼً کي ىّثص33

 جي ىلؿس الِء كاؼسا جّڙي ظگِي ٿي.

Protection to 

persons taking 

action under the 

Ordinance 

 

 

ةيّره جي كسىً ۽ 

ڪاررهائيً ىٿام 

 خڪّىت جّ ضاةطّ

Control of 

Government over 

acts and 

proceeding of the 

Bureau 

 

 

 

 ُسايتّم ڏيڻ جّ ارتيار

Power to give 

Directions 

 

 

 ظانياٌي رپّرٽ

Annual Report 
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. ةيّره ًُ „رڊيٍٍط جا ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء ضاةطا 34

جّڙي ظگِي ٿّۿ جيڪي „رڊيٍٍط يا كاؼسم جي ىتضاد ٌَ 

 ُجً.

 

خڪّىت جّ كاؼسا 

 جّڙڻ جّ ارتيار

Power of 

Government to 

make rules 

 

ةيّره جّ ضاةطا جّڙڻ 

 جّ ارتيار

Power of the 

Bureau to make 

regulations 

ىشڪّرن تصجيّ ؼال ىاڻًِ جي هاكفيت الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾  جّ  „رڊيٍٍط ٌّٽ:

 اظتؽياك ٌٿّ ڪصي ظگِجي.


