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 9988ىجصيَ  IIIظٍڌ „رڊيٍٍط ٌيتص 

SINDH ORDINANCE NO.III OF 1988 

ڪصاچي ڊونپييٍٽ ۽ ةيّٽيفڪيؼً اٿارٽي 

 9988„رڊيٍٍطۿ 

THE KARACHI DEVELOPMENT 

AND BEAUTIFICATION 

AUTHORITY ORDINANCE, 1988 

 ]9988جّن  28[

ٽيً ڪصاچي ػِص ۾ ڪجَِ روڊن ۽ گِ„رڊيٍٍط جًٍِ ذريعي 

ظڌاري ۽ رّةؿّرتي الِء گٍجائؼّن جّڙيّن جي تصكيۿ 

 ويٍسيّن ۽ ان ىلؿس الِء ُڪ اٿارٽي كائو  ڪئي ويٍسي.

ڪصاچي ػِص ۾ ڪجَِ روڊن ۽ گِٽيً جي تصكيۿ جيئً تَ 

ظڌاري ۽ رّةؿّرتي الِء گٍجائؼّن جّڙڻ ۽ ان ىلؿس الِء 

 ُڪ اٿارٽي كائو  ڪصڻ ضصوري ٿي پيّ „ُي؛

هٍسڙ ٌَ „ُي ۽ ظٍڌ جّ ۽ جيئً تَ ظٍڌ اظييتهي جّ اجالس ُ

گّرٌص ىعيئً „ُي تَ ىّجّده ؾّرتدال جي تلاضا „ُي تَ 

 تڪڙو كسم کٍيّ وڃي؛

ُاڻي تًٍِ ڪصيۿ اظالىي جيِّريَ پاڪعتان جي „ئيً جي 

( ىّجب ىهيم ارتيارن کي 9جي ػق ) 928„رٽيڪم 

اظتعيال ۾ „ڻيٍسي ظٍڌ جي گّرٌص ُيٺيّن „رڊيٍٍط جّڙي 

 ٌافش ڪصڻ فصىايّ „ُي:
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ڪصاچي ڊونپييٍٽ ۽ ( ًُ „رڊيٍٍط کي 9) .9

 ظڏيّ ويٍسو. 9988ةيّٽيفڪيؼً اٿارٽي „رڊيٍٍطۿ 

 اُّ فّري ظّر تي الڳّ ٿيٍسو.( 2)

( اُّ ڪصاچي ػِص جي اًٌِ روڊن ۽ گِٽيً تي الڳّ 3)

ٿيٍسوۿ جً ةاةت خڪّىت ظصفان ظصڪاري گضيٽ ۾ 

 واضح ڪيّ ويٍسو.

ًُ „رڊيٍٍط ۾ جيعتائيً ىضيّن ۽ ىفِّم جي  .2

 َِ ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيعتائيً:ڪج

(a) “تدت ىلصر ڪيم اٿارٽي؛ 3ىعهب دفعَ ” اٿارٽي 

(b) “تدت جّڙيم  5ىعهب ذيهي دفعَ ” ڪييٽي

 ڪصاچي ايعٿيٽڪ ڪييٽي؛

(c) “ىعهب اٿارٽي جّ فٍڊ؛” فٍڊ 

(d) “ىعهب ظٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(e) “ىعهب ڪا ايصاضي جيڪا ” ڄاڻايم ايصاضي

( تدت 3جي ذيهي دفعَ ) 9خڪّىت ظصفان دفعَ 

 ڄاڻائي وئي ُجي؛

(f) “ىعهب ًُ „رڊيٍٍط تدت جّڙيم كاعسا؛” كاعسا 

(g) “ىعهب كاعسن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(h) “ىعهب اظڪيو جًٍِ کي ًُ „رڊيٍٍط ” اظڪيو

ىّجب تيار ڪيّۿ جاري رکيّ يا عيهسر„ىس ڪيّ 

 وڃي.

( خڪّىتۿ ٌّٽيفڪيؼً ذريعي ًُ „رڊيٍٍط جا 9) .3

الِء ڪا ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء اٿارٽي ظّر ڪو ڪصڻ 

ةاڊي ڪارپّريٽۿ ڪائٌّعمۿ گّرٌييٍٽ فٍڪؼٍصيۿ 

 تٍظيو يا ڪييٽي ىلصر ڪصي ظگِي ٿي.

ىزتؿص عٍّانۿ ٌفاذ 

 ۽ ػصوعات

Short title, 

application and 

commencement 
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ۿ جًٍِ کي  ًُ ٌُّسيُڪ ةاڊي ڪارپّريٽ اٿارٽي ( 2)

„رڊيٍٍط جي گٍجائؼً ىّجب ٻٍِي كعيً جي ىتدصڪ ۽ 

غيص ىتدصڪ ىهڪيت خاؾم ڪصڻ ۽ رکڻ الِء ارتيار ظان 

ڄاڻايم ٌاني ظان  ٌُّسيۿ ۽گڏ نڳاتار وارثي ۽ ىؼتصڪَ ىِص 

 ۽ ان رالف ڪيط ٿي ظگِي ٿّ. ڪيط ڪصي ظگِي ٿي

اٿارٽي ڄاڻايم عالئلي جي ظيّري تصكيۿ ظڌاري ۽ ( 9). 4

رّةؿّرتي جي ذىيّار ٌُّسيۿ ان ىلؿس الِء اُا „رڊيٍٍط جي 

گٍجائؼً ىّجب اظڪيو جّڙيٍسيۿ عيهسر„ىس ڪٍسي ۽ ان 

 کي الڳّ ڪٍسي.

ي گٍجائؼً ىّجب پٍٍِجي ڪيً ( اٿارٽي ًُ „رڊيٍٍط ج2)

دوران تصكيَء جي جّڳً اؾّنً تي عيم ڪٍسي خڪّىت 

 جاري ٿيٍسڙ ُسايتً ىان رٍُيائي وٺٍسي.ظصفان وكت ةّكت 

( اٿارٽي جي عام ُسايت ۽ ضاةعّ ڪصاچي ايعٿيٽڪ 9. )5

 ڪٍٽصول ڪييٽي وٽ ٌُّسو.

 ( ڪييٽي ىؼتيم ٌُّسي:2)

(i) )ًچيف ظيڪصيٽصي )چيئصىي 

(ii)  ظيڪصيٽصيۿ ظصوظض ۽ جٍصل ايڊىٍعٽصيؼً ڊپارٽييٍٽ

 )ىييتص(

(iii)  ىيئصۿ ڪصاچي ىيٽصو پّنيٽً ڪارپّريؼً ڪصاچي

 )ىييتص(

(iv) )ڊائصيڪٽص جٍصلۿ ڪصاچي ڊونپييٍٽ اٿارٽي )ىييتص 

(v) )پاڪعتان ريهّيض جّ ٌيائٍسو )ىييتص 

(vi)  ڪصاچي انيڪٽصڪ ظپالِء ڪارپّريؼً جّ ٌيائٍسو

 )ىييتص(

(vii)  ّاٌجٍيئص )ىييتص( ىعتلمخڪّىت ظصفان ىلصر ڪي 

 

 

 

 

 

 ارتياري جي ذىيّاري

Responsibility 

of the Authority 
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(viii)  رڪيٽيڪٽ  ىعتلمخڪّىت ظصفان ىلصر ڪيم„

 )ىييتص(

( ڊائصيڪٽصۿ ڊزائً ةيّرو „ف ڪصاچي ڊونپييٍٽ اٿارٽي 3)

 ڪييٽي جي ظيڪصيٽصي ظّر رسىتّن ظصاٌجام ڏيٍسو.

خڪّىت ڪًٍِ ةَ وكت ڪييٽي ۾ ىّجّد ىييتص جي جاِء ( 4)

ىييتص ىلصر ڪصي ڪييٽي جي جّڙجڪ تتسيم ڪصي تي ٻيّ 

 ظگِي ٿي يا ڪًٍِ ٻي ظصح.

ڪييٽي ڪًٍِ ةَ ػزؽ کي راص ىلؿس الِء ىييتص ( 5)

 ىلصر ڪصي ظگِي ٿي.

چيئصىيً ظٍسس غيص ىّجّدگي ۾ چيئصىيً ظّر ( 6)

 ذىيّاريّن ظٍڀانڻ الِء ُڪ ىييتص کي ٌاىضد ڪصي ظگِي ٿّ.

ظصڪاري ىييتص خڪّىت ظصفان ىلصر ڪيم ُڪ غيص ( 7)

خڪّىت جي ىصضي ظان „فيط رکي ظگٍِسو پص ڪًٍِ ةَ 

وكت خڪّىت کي رط ذريعي ىييتصػپ تان اظتعيفيٰ ڏئي 

 ظگِي ٿّ.

( اٿارٽيۿ ۽ جيڪڏًُ ڪييٽي ظصفان ُسايت ڪئي 9. )6

وئي ُجي ڄاڻايم عالئلي جي تصكيۿ ظڌاري ۽ رّةؿّرتي الِء 

ڪيو اظڪيو جّڙي ظگِي ٿي ۽ اُڙيَء ريت تيار ڪيم اظ

 ىٍظّري الِء ڪييٽي ۾ پيغ ڪئي ويٍسي.

 ( اظڪيو الڳاپيم ٌُّسي:2)

(i)  رڪاوٽً ۽ ٌاني جي ٌؼاًٌ کي ُٽائڻ ۽ ٻيِص ڊزائً ڪصڻ

يا ىعياري ةڻائڻ ةؼيّل اًٌِ جڳًِ جي ٌؼاٌسُي ڪصڻ جتان 

 اُڙيّن رڪاوٽّن يا ٌاني جا ٌؼان ُٽائڻا „ًُ يا نڳائڻا „ًُ؛

(ii) ٻّٽا ۽ ظاوڪ پّکڻ 

(iii)  واڌاريرائٌّڊ اةائّٽطۿ راڪصيضۿ پارڪط يا ىيسان جي 
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 جّ ڪو؛

(iv)  ؛تعييص„ةؼارن جي 

(v) يادگار ۽ ڀتيً تي ٌلغ ٺاُڻ؛ 

(vi) گِٽيً جّ فصٌيچص ىِيا ڪصڻ؛ 

(vii)  رڊيٍٍط جا ىلؿس خاؾم ڪصڻ دران ڪّ اتفاكي„ ًُ

 يا خادثاتي ىعاىهّ.

( خڪّىت ظصڪاري گضيٽ ۾ ٌّٽيفڪيؼً ذريعيۿ ذيهي 3)

( ۾ ڏٌم ىضيًٌّ جي فِصظت تتسيم ڪصي يا ان ۾ 2دفعَ )

اُڙو اضافّ يا ظيجِيّ ويٍسو تَ تصىيو ڪصي ظگِي ٿيۿ ۽ 

 جي تّظط ظان الڳّ ٿي „ُي.تصتيب ًُ „رڊيٍٍط 

( ظيّريّن اظڪييّن اُڙي ظصيلي ۽ تصتيب ظان تيار 4)

ڪييٽي واضح ڪصي ۽ ٻيً ػيً ۾ ڪيّن ويٍسيّنۿ جيئً 

 ُيٺيً ىعهّىات ػاىم ٌُّسيۿ يعٍي:

(a) اظڪيو جا تفؿيم ۽ ان جي عيهسر„ىس جّ ظصيليڪار؛ 

(b) ڪٿيم ركو ۽ فائسا؛ 

(c)  ّاظڪيو ظصفان ىزتهف ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء ركو ج

 ڪاٿّ.

ڪييٽي اظڪيو يا ىٍؿّةي جي ىٍظّري وكت اظڪيو ( 5)

سي ۽ تي غّر ويچار ڪٍ يا ىٍؿّةي جي ىاخّل تي اثصن

ص ٌاڪاري ٌُّسا تَ اُا جيڪڏًُ ڪييٽي ظيجِي تَ ڪي اث

ڪًٍِ اظڪيو يا ىٍؿّةي کي عارضي ظّر يا ُييؼَ الِء رد 

ڪصي ظگِي ٿي ۽ اظڪييً يا ىٍؿّةً جي ٌظصثاٌي جّ 

 خڪو ڏئي ظگِي ٿيۿ جيئً ةَ ىعاىهّ ُجي.

. جاري ڪصڻ کاٌپِّء ڪًٍِ ةَ وكت پص اظڪيو جي ىڪيم 7

ٿيڻ کان اڳ ۾ اٿارٽي ڪييٽي جي ىٍظّري ظان ان کي تتسيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۾ ڦيص گِيصاظڪييً 

Alteration of 



 
8 

 ڪصي ظگِي ٿي.

 

ً ۽ كاعسن ىّجبۿ ( ًُ „رڊيٍٍط جي ٻيً گٍجائؼ9. )8

اٿارٽي ىٍظّر ڪيم اظڪيو تي عيهسر„ىس ڪصي ظگِي ٿي 

ڪصي ۽ اُڙا اپاَء وٺي ظگِي ٿي ۽ اُڙا ارتيار اظتعيال 

 ظگِي ٿي جيڪي ىلؿس خاؾم ڪصڻ الِء ضصوري ُجً.

( اٿارٽيۿ ڪييٽي جي ىٍظّري ظان اظڪيو جي تعييص 2)

ۿ فصم يا ڪًٍِ ڪيپٍي ڪًٍِ ػزؽۿ ػزؿيتً جي ةاڊي

کي اُڙيً ػصظً ۽ ضاةعً تي ظٌّپي ظگِي ٿي جيئً ٻٍِي 

اٿارٽي ۽ اُڙي ػزؽۿ ػزؿيتً جي ةاڊيۿ فصم يا ڪيپٍي 

 ٿئي.وچ ۾ گڏيم ظّر تي ظئي 

( اٿارٽيۿ ان جي ڪيً جي ڪاردگي ظڌارڻ الِءۿ اُڙا 9. )9

ؾالخڪار ۽ عيهسار ۽ ٻيّ اظٽاف اُڙي پصوفيؼٍمۿ 

ٽيڪٍيڪم ۽ ىٍعٽيصيم اُهيت ۽ تجصةي وارو ىلصر ڪصي 

ظگِي ٿي ۽ اُڙيً ػصظً ۽ ضاةعً تي جيئً واضح ڪيّ ويّ 

 ُجي.

اٿارٽي جي ؾالخڪارنۿ عيهسارنۿ ىالزىً ۽ اظٽاف ( 2)

اٌتظاىي ڪارروائي ڪئي ويٍسي ۽ اُڙي ظصيلي جيئً رالف 

 واضح ڪيّ ويّ ُجي.

ۿ ڪييٽي جي اڳّاٽ ىٍظّري ظان ان جي ُٿ  . اٿارٽي91

صيۿ ىٽا ظٽا يت جي نيض ڏئيۿ وڪصو ڪڪُيٺ ڪًٍِ ىه

 ڪصيۿ ڀاڙي تي ڏئي ظگِي ٿي.

 

جي ٌاني ” اٿارٽي فٍڊ“ُتي ُڪ فٍڊ ٌُّسو جيڪّ ( 9. )99

ارٽي ۾ اظتعيال ٿيٍسو ۽ اٿارٽي ظان ڄاتّ ويٍسو جيڪّ اٿ

Schemes 
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 ظصفان ًُ „رڊيٍٍط تدت اظتعيال ۾ „ٌسو ويٍسو.

 اٿارٽي فٍڊ ىؼتيم ٌُّسو:( 2)

(a) خڪّىت ظصفان ىهيم ظتعڊي ۽ گصاٌٽط؛ 

(b) نّڪم ةاڊيض ظصفان ڏٌم گصاٌٽط؛ 

(c) اٿارٽي ظصفان گڏ ڪيم يا خاؾم ڪيم كصض؛ 

(d) .اٿارٽي ظصفان ةازياةي الئق فيطۿ ڀاڙو يا ٻي ڪا ركو 

( اٿارٽي جا اڪائٌّٽط اُڙيَء ريت رکيا ۽ „ڊٽ ڪيا ويٍسا 3)

 جيئً واضح ڪيّ ويّ ُجي.

( واضح ڪيم ايصاضي ۾ خس درهي  کي ظٍڌ عّاىي 9. )92

تدت ىًٍِ ڏٌّ  9975ىهڪيت )خسدرهي ُٽائڻ( ايڪٽۿ 

 ويٍسو.

كاٌّن يا ىعاُسي جي جيعتائيً ڪجَِ ڪًٍِ ٻئي ( 2)

ٽ ىتضاد ٌَ ُجيۿ اٿارٽي ڪًٍِ ةَ ٍُڌ يا عيارت تان رڪاو

 يا ٌاني جّ ٌؼان ُٽائي ظگِي ٿي.

جيڪڏًُ ڪّ ٌاني جّ ٌؼانۿ رڪاوٽ يا تعييصۿ واضح . 93

ڪيم ٍُڌ تي نڳائيۿ ُٽائي يا تعييص ڪئي وڃي ٿي جيڪا 

ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائؼً جي تڪصار ۾ اچي ٿي يا اٿارٽي 

يتً جي اةتڙ اُي يا ٻي ؾّرت ۾ ڄاڻايم عالئلي جي جي ُسا

ڪًٍِ خؿي جي ىاخّنياتي رّةؿّرتي ۾ رٌڊڪ „ُيۿ 

اٿارٽي يا ان ظهعهي ۾ ان ظصفان ةاارتيار ةڻايم ڪّ ػزؽۿ 

جي ىانڪۿ كتضّ عييص ا تنکت ۾ ان ٌاني جي ٌؼانۿ رڪاوٽ ي

ڙ يا جًٍِ جي ُٿ ُيٺ اُا „ُيۿ ان رکٍسڙۿ اظتعيال ڪٍس

ڏئي ظگِي ٿّۿ خڪو کي اُا ُٽائڻ يا تتسيم ڪصڻ جّ 

ظاڳئي کي ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائؼًۿ اٿارٽي جي كاعسن ۽ 

 ُسايتً ىّجب „ڻي ظگِي ٿّ.
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. جتي ارتياري ىعيئً „ُي تَ ڪًٍِ ػزؽ کي ڪّ 94

ٌاني جّ ٌؼان يا رڪاوٽ ُٽائڻ تي ىاني ٌلؿان ٿيّ „ُي تَۿ 

الڳاپيم ىاڻِّ کي اُڙو ىّزون ىعاوضّ ڏٌّ ويٍسو جيڪّ اٿارٽي 

 يا ان ظصفان ةاارتيار ةڻايم ڪّ ػزؽ ظئي ڪٍسو.

جيڪڏًُ ڪجَِ وكتي ظّر الڳّ ڪًٍِ كاٌّن جي . 95

ُجيۿ ڪصاچي ڊونپييٍٽ اٿارٽيۿ ڪصاچي ٌَ ىتضاد 

ىيٽصپّنيٽً ڪارپّريؼًۿ زوٌم ىيٌّعپم ڪييٽي ۽ ڪصاچي 

يم عالئلي  ۾ ڪّ كسم ٌَ کڻٍسيّنۿ ڊظٽصڪٽ ڪائٌّعم ڄاڻا

ان کي ىهيم ڪّ ڪو ٌَ ڪٍسيّنۿ يا ًُ „رڊيٍٍط تدت 

 اٿارٽي ۾ ىهيم ڪّ ارتيار اظتعيال ٌَ ڪٍسيّن.

( جيڪّ ةَ ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائؼً يا كاعسم جي 9. )96

ڀڃڪڙي ڪٍسوۿ ان کي كيس جي ظضا ڏٌي ويٍسيۿ جيڪا ڇَِ 

پٍج ُضار رپيً ىِيًٍ تائيً وڌي ظگِي ٿي يا ڏٌڊ جيڪّ 

تائيً وڌي ظگِي ٿّ يا ٻئي گڏ ۽ ڏٌڊ ٌَ ڀصڻ جي ؾّرت ۾ كيس 

جي ظضا وڌيڪ ٻً ىِيًٍ تائيً وڌائي ويٍسي ۽ جيڪڏًُ 

ڏوَُ نڳاتار ڪيّ وڃي ٿّ تَ وڌيڪ ڏٌڊ جيڪّ پِصيّن ڀيصو 

ڪصڻ واري تاريذ کان ُص روز پٍج ظئّ رپيا جي خعاب ظان 

ةسار ڏوَُ ڪصڻ ٌُّسوۿ ان عصؾي کان وٺيۿ جڏًُ کان جّا

 ػصوع ڪيّ ُجي.

( ًُ „رڊيٍٍط تدت ڪيم ڪًٍِ ڪو تي ڪا ةَ عسانت 2)

ڪارروائي ٌَ ڪٍسي جيعتائيً اٿارٽي ظصفان ةاارتيار ةڻايم 

 ڪًٍِ ػزؽ ظصفان نکت ۾ ػڪايت ٌَ ڪئي وڃي.

. ڪّ ڪيط يا كاٌٌّي ڪارروائي خڪّىت يا اٿارٽي 97

رالف ٌَ ٿيٍسي جيڪڏًُ ًُ „رڊيٍٍط تدت ظٺي ٌيت ظان 

ڪجَِ ڪيّ ويّ ُجي يا ڪجَِ ڪصڻ جّ ارادو ڪيّ ويّ 

 رعايت

Compensation 

 

 

گٍجائؼً تي 

 اثصاٌساز ٿيڻ
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provisions 
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 ُجي.

. خڪّىت ًُ „رڊيٍٍط جي گٍجائؼً ىّجب ىلؿس 98

 خاؾم ڪصڻ الِء كاعسا جّڙي ظگِي ٿي.

 

ىشڪّره تصجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  „رڊيٍٍط -ٌّٽ:

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اظتعيال ٌٿّ ڪصي ظگِجي.

 

كاعسا جّڙڻ جا 

 ارتيار

Powers to make 

rules 

 


