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] ۲۴اپشیل [۱۹۹۶
ایکٹ خظ کی توعظ عے کشاچی ڈویضى هیں پبًی کی
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فشاہوی اوس گٌذے پبًی کے ًیکبل کے لیئے ثوسڈ لبئن
کیب خبئے گب۔
خیغب کہ کشاچی ڈویضى هیں پبًی کی فشاہوی اوس
گٌذے پبًی کے ًیکبل کے لیئے ثوسڈ لبئن کشًب
همظودہے؛
اط کو اط طشذ ػول هیں الیب خبئے گب:
ببة I-
شزوعبتی
۱۔ ( )۱اط ایکٹ کو کشاچی واٹش ایٌڈ عیوسیح ثوسڈ
ایکٹ ۱۹۹۱ ،کہب خبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔

توہیذ )(Preamble

هختظش ػٌواى اوس
ششوػبت
Short title and
commencement
تؼشیف
۲۔ اط ایکٹ هیں خت تک کچھ هضووى اوس هفہوم Definitions
کے هتضبد ًہ ہو:
('' )aاتھبسٹی'' هطلت  ۱۹۵۱کے طذاستی آسڈس
ًوجش  Vکے تحت لبئن کشدٍ کشاچی ڈولپوٌٹ
اتھبسٹی؛
('' )bثوسڈ'' هطلت دفؼہ  ۳کے تحت لبئن کشدٍ
کشاچی واٹش ایٌڈ عیوسیح ثوسڈ؛
('' )cچیئشهیي'' هطلت ثوسڈ کب چیئشهیي؛
('' )dکبسپوسیشي'' هطلت کشاچی هیٹشوپولیٹي
کبسپوسیشي؛
('' )eحکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛
('' )fهیٌیدٌگ ڈائشیکٹش'' هطلت ثوسڈ کب
هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش اوس خظ هیں شبهل ہے
کوئی فشد خو ولتی طوس پش هیٌیدٌگ
ڈائشیکٹش کی رهیذاسیبں ًجھب سہب ہو؛
('' )gهیوجش'' هطلت ثوسڈ کب هیوجش اوس خظ هیں
شبهل ہیں اط کے چیئشهیي اوس وائیظ
ثوسڈ کب لیبم
چیئشهیي؛ اوس
('' )hثیبى کشدٍ'' اط ایکٹ کے تحت ثٌبئے گئے Establishment
لواػذ اوس ضواثظ کے تحت ثیبى کشدٍ۔
of Board
ببة II-
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بورڈ کی تشکیل
۳۔ ( )۱اط ایکٹ کے همبطذ حبطل کشًے کے لیئے
ایک ثوسڈ لبئن کیب خبئے گب ،خظ کو کشاچی واٹش ایٌڈ
عیوسیح ثوسڈ کہب خبئے گب۔
()۲ثوسڈ ایک ثبڈی کبسپوسیٹ ہوگب ،خظ کو اط ایکٹ
کے تحت دوًوں الغبم کی هٌمولہ اوس غیش هٌمولہ ثوسڈ کی تشکیل
خبئیذاد حبطل کشًے اوس سکھٌے کی حمیمی واسثی Constitution of
اوس اختیبس کے عبتھ ػبم هہش ہوگی ،اوس هزکوسٍ ًبم the Board
عے کیظ کش عکے گب اوس اط پش کیظ ہو عکے گب۔
()۳ثوسڈ کب دائشٍ اختیبس کبسپوسیشي کی حذود تک
ہوگب اوس اط عے ثبہش ایغی حذود تک خیغے حکوهت
کی طشف عے ثیبى کیب خبئے۔
۴۔ ( )۱ثوسڈ حکوهت کی طشف عے همشس کشدٍ
چیئشهیي اوس وائیظ چیئشهیي اوس هٌذسخہ ریل هیوجشاى
پش هشتول ہوگب:
۱۔ ایڈیشٌل چیف عیکشیٹشی (ڈولپوٌٹ)
۲۔ عیکشیٹشی ،لوکل گوسًوٌٹ ڈپبسٹوٌٹ
۳۔ عیکشیٹشی ،اًڈعٹشیض ڈپبسٹوٌٹ
۴۔ عیکشیٹشی ،فٌبًظ ڈپبسٹوٌٹ
ٹبوى پالًٌگ ڈپبسٹوٌٹ
ہبوعٌگ ٔ
۵۔ عیکشیٹشیٔ ،
۱۔ کشاچی هیٹشوپولیٹي کبسپوسیشي اوس ضلؼہ هیوًغپل
کبسپوسیشٌض کے هیئشط
کبوًغل کشاچی
۱۔ چیئشهیي ،ضلؼہ ٔ
۱۔ چیئشهیي ،کشاچی پوسٹ ٹشعٹ
۹۔ چیئشهیي ،کشاچی الیکٹشک عپالئی کبسپوسیشي
۱۲۔ طذس ،کشاچی چیوجش آف کبهشط ایٌڈ اًڈعٹشیض
۱۱۔ هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش ،کی ڈثلیو ایٌڈ ایظ ثی
۱۲۔ ڈپٹی ڈائشیکٹش ،هلٹشی لیٌڈط ایٌڈ کٌٹوًوٌٹ،
کشاچی
ہبوعٌگ اتھبسٹی ،کشاچی
۱۳۔ چیئشهیي ،ڈفیٌظ ٔ
۱۴۔ ڈویضًل عپشًٹٌڈًٹ ،پبکغتبى سیلویض ،کشاچی
۱۵۔ حکوهت کی طشف عے ًبهضد کشدٍ کوئی اوس
شخض
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( )۲حکوهت کغی ثھی ولت ًوٹیفکیشي کے رسیؼے
ثوسڈ کی تشکیل کو تجذیل کش عکتی ہے۔
( )۳حکوهت کی طشف عے همشس کشدٍ غیش عشکبسی هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش
هیوجش حکوهت کی هشضی عے تت تک ػہذٍ سکھے Managing
گب خت تک اط کو ہٹبیب ًہ خبئے یب حکوهت کو خظ Director
اعتؼیفی ًہ دے۔
لکھ کش پہلے
ٰ
()۴ثوسڈ کب عیکشیٹشی ہوگب ،خو حکوهت کی طشف
عے ایغی ششائظ اوس ضواثظ کے تحت همشس کیب
خبئے گب ،خیغے وٍ طے کشے۔
()۵هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش کے ػبم ضبثطے کے ػالوٍ
عیکشیٹشی ایغے اختیبسات کب اعتؼوبل کشے گب اوس
ایغے کبم عشاًدبم دے گب خیغے ضواثظ هیں ثیبى
کیئے گئے ہوں یب ثوسڈ کی طشف عے اط کو عوًپے
گئے ہوں۔
ببة III-
ڈائزیکٹز جىزل کی مقزری اس کے اختیبر اور کبم
۵۔ ( )۱هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش حکوهت کی طشف عے
ایغی ششائظ اوس ضواثظ کے تحت همشس کیب خبئے گب،
خیغے وٍ طے کشے۔
()۲هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش ثوسڈ کب چیف ایگضیکٹو ہوگب۔
()۳چیئشهیي کے ػبم ضبثطہ کے تحت ،هیٌیدٌگ
ڈائشیکٹش:
( )aضویوہ ’ ‘Aهیں هزکوسٍ هبلی اختیبسات کب
اعتؼوبل کشے گب
( )bثوسڈ کی هٌظوسی عے عبالًہ ثدٹ یب
ًظشثبًی شذٍ ثدٹ تیبس کشے گب اوس حکوهت
کو خوغ کشائے گب؛
( )cحکوهت کو آڈٹ سپوسٹیں خوغ کشائے گب
اوس آڈیٹش کی طشف عے ثتبئے گئے غلطیوں
کب تذاسک کشے؛
( )dاط ایکٹ کے تحت ثوسڈ کے هالصهیي کے
الذاهبت اوس کبسسوایوں پش ًظش اوس ضبثطہ
سکھے گب؛
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( )eحکوهت یب ایغے کغی دوعشے ػولذاس کو
خو حکوهت ولتي فولتي اط علغلے هیں
ًبهضد کشے ،اط کو ثوسڈ کی هیٹٌگ هیں
هٌظوس کشدٍ لشاسداد کی ًمل دے گب؛
اکبوًٹ یب
( )fهطلوثہ هؼلوهبت ،اعٹیٹوٌٹ ،
ٔ
سپوسٹ یب کغی دعتبویض کی کبپی ثوسڈ کی
طشف عے تشکیل دی گئی کویٹی یب ریلی
کویٹی کو فشاہن کشے گب اوس ثوسڈ یب کویٹی یب
ریلی کویٹی کی طشف عے اط ایکٹ کی
گٌدبئشوں کے تحت خبسی کشدٍ احکبهبت پش
ػول کشے گب۔
( )gحکوهت ،چیئشهیي اوس ثوسڈ کو فشاڈ،
چوسی ،سلن یب خبئیذاد کے ًمظبى کے هطلك
عبسے کیغوں کی سپوسٹ دے گب؛
( )hایغے دوعشے کبم اوس ایغے دوعشے
اختیبسات اعتؼوبل کشے گب ،خیغے ولتي
فولتي ثوسڈ کی طشف عے اط کو عوًپے
خبئیں۔
()۴ایغی حذود کے تحت خو ثوسڈ کی طشف عے
همشس کی گئی ہوں ،هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش ثوسڈ کے کغی
ػولذاس یب هالصم کو اپٌے کوئی ثھی اختیبسات هٌتمل کش
عکتب ہے۔
ببة IV-
بورڈ کے چیئزمیه کے اختیبرات اور کبم
۱۔ ( )۱ریلی دفؼہ ( )۲کے تحت چیئشهیي هٌذسخہ ریل
اختیبسات اعتؼوبل کشے گب:
( )aخت تک کغی هٌبعت وخہ عے اط کو هٌغ
ًہ کیب خبئے ،ثوسڈ کی عبسی هیٹٌگظ کی
طذاست کشے گب؛
( )bثوسڈ کے هبلی اوس اًتظبهی ًظبم پش ًظش
سکھے گب اوس ایغے اًتظبهی کبم کشے گب،
خیغے اط ایکٹ کے تحت اط کو ایشاضی
عوًپی گئی ہو۔

6

( )cکغی ہٌگبهی طوست هیں ثوسڈ کی طشف
عے لذم اٹھبئے گب اوس ایغے الذاهبت هتؼلك
ثوسڈ کی ہوًے والی هیٹٌگ هیں سپوسٹ دے
گب اوس اط طشذ اٹھبئے گئے الذاهبت کی
ثوسڈ عے توثیك حبطل کشے گب؛
()۲خت چیئشهیي پبکغتبى هیں غیش هوخود ہوًے کی
وخہ عے یب کغی دوعشی وخہ عے ،اپٌے اختیبسات
اعتؼوبل کشًے یب کبم عشاًدبم دیٌے کے الئك ًہیں تو،
وائیظ چیئشهیي ،خت تک حکوهت ًوٹیفکیشي کے
رسیؼے چیئشهیي کی رهیذاسیبں کغی دوعشے شخض
کے حوالے کشے ،تت تک چیئشهیي کے اختیبسات
اعتؼوبل کشے گب اوس اط کے کبم عشاًدبم دے گب۔
()۳چیئشهیي ضویوہ ’ ‘Bهیں ثیبى کشدٍ هبلی
اختیبسات اعتؼوبل کشے گب۔
ببة V-
بورڈ کے اختیبرات اور کبم
۱۔ ثوسڈ:
)(iطشیمیکبس کے تحت فبوس فیظ کی ادائگی کی
اخبصت دے گب ،خیغے ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو:
) (aپبًی کے کٌیکشٌض؛
) (bٹیٌکشط کو پبًی کی فشاہوی؛ اوس
) (cعیوسیح کٌیکشٌض۔
) (iiپبًی کی فشاہوی اوس عیوسیح عشوعض کے لیئے
ثمبیبخبت کے عویت فیظ لگبئے گب ،خوغ کشے گب اوس
وطول کشے گب؛
) (iiiاط ایکٹ یب ضواثظ کی گٌدبئشوں عے تکشاس
هیں ہو تو پبًی کی فشاہوی کن کشًے ،هلتوی کشًے یب
کبٹٌے کب اختیبس حبطل ہوگب؛
) (ivعشچبسج لگبًے کب اختیبس ہوگب ،خو واخت االدا
سلن عے دو گٌی ًہ ہوگی ،اگش پبًی کی فشاہوی یب
عیوسیح عشوط یب ثمبیبخبت کے علغلے هیں سیٹظ،
عشچبسج یب فیظ ثوسڈ کی طشف عے طے شذٍ ولت
پش ادا ًہیں کیئے گئے؛

7

) (vثدٹ گشاًٹ سوشٌی هیں هکول هبلی اختیبسات
حبطل ہوں گے؛
) (viحکوهت کی هٌظوسی عے ضواثظ ثٌبئے گب؛
) (viiتؼویش ،تشلی ،هشهت اوس آپشیشي خبسے سکھے
گب:
( )aپبًی کے کبم ،ثشوول کٌواں اوس پبًی خوغ
کشًب طبف کشًے ،پوپٌگ اوس پبًی تمغین
کشًے کی عہولیبت فشاہن کشًب؛
( )bعیوسیح اوس طٌؼتی کچشٍ خوغ کشًب،
پوپٌگ ،ٹشیٌٌگ اوس ًیکبل کشًے کے لیئے
عیوسیح کے کبم؛
) (viiiولتي فولتي پبًی کی پوصیشي کب خبئضٍ لیٌب اوس
پبًی کی فشاہوی یمیٌی ثٌبًب؛
) (ixهوخود اعکیووں کب خبئضٍ لے گب یب پبًی کے
کبهوں اوس عیوسیح کبهوں عے واثغتہ ًئی اعکیویں
تیبس کشے گب اوس حکوهت کی هٌظوسی عے اپ پش
ػولذسآهذ کشے گب؛
) (xاًذسوًی فٹٌگظ عویت پبًی کے کٌیکشٌض ،عیوس
الئیٌظ اوس عشوط الئیظ کو سیگیولیٹ کشًب ،کٌٹشول
کشًب یب خبًچ پڑتبل کشًب؛
اکبوًٹظ اوس سکبسڈ عٌجھبلٌب؛
) (xiثوسڈ کے ٔ
) (xiiپبًی اوس عیوسیح ٹیشف ،سیٹظ ،چبسخض یب اط
کی طشف عے ًبفز کی خبًے والی فیظ کب شیڈول تیبس
کشًب اوس حکوهت کو خوغ کشواًب؛
) (xiiiثوسڈ کی آعبهیوں کب شیڈول تیبس کشًب اوس
ًظشثبًی سکٌب اوس حکوهت کو هٌظوسی کے لیئے
ثھیدٌب؛
) (xivپیٌے کب پبًی پیذا کشًب اوس فشاہن کشًب؛
)ً (xvبلے ،پبئیپ الئیٌظ ،عیوسط وغیشٍ ثٌبًب اوس
عٌجھبلٌب۔
ببة VI-
حکومت کے اختیبرات
۱۔ ( )۱ثوسڈ کی عبالًہ یب ًظشثبًی شذٍ ثدٹ حکوهت
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کی طشف عے خبسی کی خبئے گی۔
( )۲عبالًہ ثدٹ حکوهت کو هبلی عبل ششوع ہوًے
عے کن اص کن عبٹھ دى پہلے خوغ کشاًی پڑے گی۔
()۳حکوهت ،ثدٹ هلٌے کے تیظ دى کے اًذس ،اط
هیں سدو ثذل عے یب ثغیش سدو ثذل کے اط کو هٌظوس
کشے گی اوس ثوسڈ کی طشف هٌظوسی کی لیئے
ثھیدے گی اوس اگش هٌذسخہ ثبال طشیمیکبس کے تحت
هٌظوسی ًہیں هلتی ،تو اط طشذ خوغ کشدٍ ثدٹ
حکوهت کی طشف عے ثغیش سدو ثذل کے هٌظوسشذٍ
عودھی خبئے گی۔
()۴حکوهت ،پبًی اوس عیوسیح کب ٹیشف ،سیٹظ،
چبسخض یب فیظ کے شیڈول کی سدو ثذل عے یب ثغیش
سدو ثذل کے خبسی کشے گی ،خو خوغ کشاًے کے
ًوے دى کے اًذس پبًی کی فشاہوی اوس عیوسیح
عشوعض کی هشهت کے لیئے وطول کی خبئے گی۔
()۵حکوهت پبًی کی فشاہوی اوس عیوسیح کے علغلے
هیں اط کو خوغ کشدٍ کغی اعکین کی سدو ثذل عے یب
ثغیش سدو ثذل کے هٌظوسی دے عکتی ہے یب اط کو
سد کش عکتی ہے۔
()۱حکوهت ثوسڈ کے لیئے غیش هلکی صس هجبدلہ
والے لشضوں کے عویت لوجی هذت والے یب چھوٹی
هذت والے لشع خوغ کش عکتی ہے۔
()۱حکوهت ثوسڈ کو اهذاد یب گشاًٹ دی عکتی ہے۔
()۱حکوهت ثوسڈ کے لیئے هشیشوں ،ػولذاسوں یب
دیگش اعٹبف کب شیڈول هٌظوس کش عکتی ہے۔
ببة VII-
پبوی کی فزاہمی اور اسکیموں پز عملدرآمد
۹۔ ( )۱ثوسڈ پیٌے کے پبًی کی وافش همذاس هیں
حبطالت اوس اط ایکٹ کی گٌدبئشوں کے تحت اط
کی تمغین کے لیئے رهیذاس ہوگب۔
( )۲ثوسڈ یہ یمیي دیہبًی کشائے گب کہ اط کی طشف
عے فشاہن کشدٍ پبًی هکول طوس پش فلٹش شذٍ ،ٹشیٹیڈ
اوسهؼبئٌہ شذٍ ہے اوس وٍ اًغبًی اعتؼوبل کے لیئے
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هوصوں ہے۔
()۳ثوسڈ اپٌے دائشٍ اختیبس والے ػاللوں هیں پبًی کی
تمغین کب اًتظبم کشے گب اوس ػالوٍ اى ػاللوں کے خو
کبًغٹیٹوًٹ ثبڈیض عے پبًی حبطل کشتے ہوں۔
()۴ثوسڈ پبًی کی دعتیبثی کی هٌبعت عے کغی
شخض یب اتھبسٹی کو اط ایکٹ کے تحت ثیبى کشدٍ
ػاللے یب ػاللوں هیں پبًی فشاہن کش عکتب ہے۔
()۵ثوسڈ کبًغٹیٹوًٹ ثبڈیض کو وافش همذاس هیں پبًی
کی فشاہوی ایغے دام اوس ایغی ششائظ و ضواثظ کے
تحت خبسی سکھے گب خیغے ثوسڈ طے کشے۔
()۱چیئشهیي یب اط کب ًبهضد کشدٍ ،کوشٌش کشاچی
ڈویضى اوس هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش پش هشتول اعٹیٌڈًگ
کویٹی ہش کبًغٹیٹیوًٹ ثبڈی کو فشاہن ہوًے والے پبًی
کی همذاس کی ًشبًذہی کشے گی اوس طے کشے گی؛
ثششطیکہ خت تک ایغے ششائظ و ضواثظ ثٌبئے
خبئیں یب پبًی کی همذاس طے کی خبئے ،ثوسڈ اط
ایکٹ کے ًبفز ہوًے عے پہلے فوسی طوس پش هوخود
اًتظبهبت کے حغبة عے وافش همذاس هیں پبًی کی
فشاہوی خبی سکھے گب۔
()۱اگش ثوسڈ اعٹیٌڈًگ کویٹی کب فیظلہ ًہ هبًے،
هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش هؼبهلہ خبص احکبهبت کے لیئے
حکوهت کی طشف ثھیدے گب اوس حکوهت کی طشف
عے خبسی کشدٍ احکبهبت پش ثوسڈ کی طشف عے
ػول کیب خبئے گب۔
وضبحت :اططالذ ''کبًغٹیٹوًٹ ثبڈیض'' کب هطلت ہوگب
اوس اط هیں شبهل ہوں گے اتھبسٹی ،کشاچی پوسٹ
ٹشعٹ ،کٌٹوًوٌٹ ثوسڈ آف کشاچی  ،عٌذھ اًڈعٹشیل
ایٌڈ ٹشیڈًگ اعٹیٹ کشاچی ،پبکغتبى اعٹل هلظ
کبسپوسیشي ،ڈفیٌظ عشوعض یب دوعشی کوئی ثبڈی یب
آسگٌبئیضیشي خو حکوهت کی طشف عے ثیبى کی گئی
ہو۔
( )۱خت تک دوعشی طوست هیں حکوهت کی طشف
عے ثیبى ًہ کیب خبئے ،اط ولت تک اتھبستی حت ڈین
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کے پبًی کی فشاہوی گشیٹش کشاچی کے اعٹیح  Iاوس
فیض  IVواٹش عپالئی اعٹیح  Iاوس عیوسیح ڈعپوصل
پشوخیکٹظ کے تحت فشاہوی خبسی سکھے گب۔
()۹ثوسڈ یب اط کی طشف عے ثباختیبس ثٌبیب گیب شخض
ًبلوں ،پبئیپ الئیٌظ اوس هیي الئیٌظً ،بلوں ،عیوسط
یب پبئیپوں ،کے اوپش عےً ،یچے عے ،اى هیں عے یب
کغی ثھی غیش هٌمولہ خبئیذاد کے ،ثغیش ایغی خبئیذاد
حبطل کشًے کے ،اوس ایغی خبئیذاد هیں خبًچ پڑتبل،
هشهت ،تجذیل یب کغی ًبلے ،پبئیپ یب الئیظ آف هیٌظ،
عیوسط یب پبئیپوں کو ہٹبًے کے همظذ کے لیئے
داخل ہوًے کب حك حبطل ہوگب؛
ثششطیکہ ثوسڈ ،ػالوٍ دوعشی طوست هیں خیغے
اط ایکٹ کے تحت هطلوة ہے ،هٌذسخہ ثبال حك کے
ػالوٍ دوعشا کوئی حك حبطل کش عکتب ہے۔
()۱۲ریلی دفؼہ ( )۱کے تحت هال ہواحك وفبلی یب
طوثبئی حکوهت یب کغی لوکل اتھبسٹی یب سیلوے
اًتظبهیہ کے ضبثطہ یب اًتظبم هیں خبئیذاد کے علغلے
هیں اعتؼوبل کے الئك ًہیں ہوگب ،ػالوٍ ایغی حکوهت
یب لوکل اتھبسٹی یب سیلوے اًتظبهیہ عے پیشگی اخبصت
کے۔
ثششطیکہ ایغی اخبصت ضشوسی ًہیں ہوگی اگش کوئی
هشهت ،تجذیلی ،ہٹبًے یب کٌیکشي کی تشلی پبًی اوس
عیٌیٹیشي عے هتؼلمہ کبم ہوگب  ،تب کہ عشوط ثغیش
سکبوٹ کے خبسی سکھی خب عکے یب کغی اًغبًی
صًذگی یب خبئیذاد کو ًمظبى عے ثچبیب خب عکے۔
()۱۱ثوسڈ یب اط کی طشف عے ثباختیبس ثٌبیب گیب کوئی
شخض ،خت اط دفؼہ کے تحت حك کب اعتؼوبل کش
سہب ہوگب ،ختٌب ہو عکے کن ًمظبى یب تکلیف دے گب؛
اوس اگش کوئی ًمظبى یب تکلیف والؼی پہچے ،اط کب
هٌبعت هؼبوضہ ثوسڈ یب اط کی طشف عے همشس
کشدٍ شخض کی طشف عے اط علغلے هیں طے کیب
خبئے گب ،خو ایغے ًمظبى یب تکلیف کے ػیوع دیب
خبئے گب۔
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ثوسڈ کی هیٹٌگ
Meeting of the
Board

اپیل
Appeal

خشهبًہ
Penalty

ببة VIII-
مبلیبت
۱۲۔ ( )۱حکوهت کی طشف عے ثوسڈ کے لیئے
ػلحذٍ فٌڈ لبئن کیب خبئے گب ،خظ کو کشاچی واٹش ایٌڈ
عیوسیح فٌڈ کہب خبئے گب۔
()۲کشاچی هیٹشوپولیٹي کبسپوسیشي فٌڈ کو ایغی سلن
دے گی خو حکوهت طے کشے گی لیکي ایغی سلن
کبسپوسیشي کی پوسی عبالًہ سویٌیو اًکن کے ۱۲
فیظذ عے صائذ ًہ ہوگی ،ثششطیکہ حکوهت
ًوٹیفکیشي کے رسیؼے کبسپوسیشي کی طشف عے
واخت االدا سلن تجذیل کش عکتی ہے۔
()۳فٌڈ هیں شبهل ہوگب:
( )aثوسڈ کو واخت االدا پبًی اوس عیوسیح کے
چبسخض ،سیٹظ یب فیظ؛
( )bدیئے گئے گشاًٹظ اوس ثوسڈ کو دی گئی
اهذاد؛
( )cثوسڈ کے لیئے خوغ کشدٍ اوس حبطل کشدٍ
لشع؛
( )dدیگش عبسی سلویں خو ثوسڈ کی طشف عے
حبطل کی خبئیں گی۔
()۴فٌڈ ثوسڈ کی طشف عے چالیب خبئے گب۔
()۵فٌڈ هیں خوغ کشدٍ سلویں ایغی ثیٌکوں هیں سکھی
کی خبئیں گی خو حکوهت کی طشف عے هٌظوس شذٍ
ہوں گی۔
()۱فٌڈ ثوسڈ کی طشف عے کغی وفبلی یب طوثبئی
حکوهت کی عکیوسٹی یب حکوهت کی طشف عے
هٌظوسٍ شذٍ کغی دوعشی عکیوسٹی هیں لگبیب خب
عکےگب۔
اکبوًٹ اوس سکبسڈ ایغے عٌجھبال خبئے
()۱ثوسڈ کب ٔ
گب ،خیغے ضواثظ هیں ثیبى کیب گیب ہو۔
اکبوًٹظ کی عبالًہ هبلی عبل کے ختن
()۱ثوسڈ کے ٔ
ہوًے کے چھہ هبٍ پہلے آڈیٹش خٌشل پبکغتبى یب اط
کے ًبهضد کشدٍ ًوبئٌذٍ کی طشف عے آڈٹ کی خبئے
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لواػذ
Rules
ضواثظ
Regulations

ضوبًت
Indemnity
سکبوٹیں ہٹبًب
Removal
of
difficulties

هٌغوخی
گی۔
()۹ثوسڈ کی کوبئی اوس خشچہ کی پشی آڈٹ هیوًغپل Repeal
فٌڈ (آڈٹ سولض ۱۹۱۴ ،،کے تحت لوکل فٌڈ آڈٹ
ڈپبسٹویٌٹ کے آڈیٹشط کی طشف عے کی خبئے گی۔
اکبوًٹظ کب اعٹیٹوٌٹ ،آڈٹ سپوسٹ
( )۱۲آڈٹ شذٍ ٔ
کے عبتھ هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش کی طشف عے حکوهت
کی پیش کیب خبئے گب ،اوس اگش اط علغلے هیں حکن
خبسی کیئے خبئیں ،ثوسڈ ایغے احکبهبت پش ػولذسآهذ
کشے گب۔
ببة IX-
بورڈ کے مالسمیه
۱۱۔ ( )۱آعبهیوں پش همشسی هٌظوس شذٍ شیڈول کے
تحت کی خبئے گی یب ایغے طشیمے اوس ایغی ششائظ
و ضواثظ پش خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
()۲هوخود کشاچی واٹش ایٌڈ عیوسیح ثوسڈ کے هالصم
ثشوول ڈولپوٌٹ اتھبسٹی اوس کشاچی هیٹشوپولیٹي
کبسپوسیشي اوس کشاچی واٹش هیٌیدوٌٹ ثوسڈ ضن کشدٍ
هالصهیي اوس ثوسڈ هیں کبم کشًے والے هالصهیي ًئے
تشکیل دیئے گئے ثوسڈ هیں هالصهت کے لیئے تجبدلہ
کیئے خبئیں گے ،خیغے حکوهت ہذایت کشے اوس
ایغی ششائظ و ضواثظ پش خیغے حکوهت کی طشف
عے طے کیب خبئے:
ثششطیکہ ایغی ششائظ و ضواثظ تجبدلے عے پہلے دی
خبًے والی عہولیبت عے کن فبئذٍ هٌذ ًہیں ہوں گی:
ثششطیکہ هضیذ یہ کہ اط طشذ تجبدلہ کیئے گئے
هالصم ،خت تک اط ایکٹ کے تحت اى کی خذهت
کے ششائظ و ضواثظ طے ًہ کیئے خبئیں ،اى ہی
ششائظ و ضواثظ کے تحت چالئے خبئیں گے ،خو اى
کو ایغے تجبدلہ عے پہلے دیئے خبتے تھے۔
()۳پیشي ،گشیچوئٹی اوس دیگش خذهبت کے فوائذ خو
هالصهیي کو ریلی دفؼہ ( )۲کے تحت هلے ہوئے ہیں،
خو سٹبئش ہو گئے ہیں یب اط ایکٹ کی کے ًفبر عے
پہلےوفبت کش گئے ہیںً ،ئے ثوسڈ کی رهیذاسی ہوں
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گے۔
ببة X-
متفزقبت
۱۲۔ ( )۱ثوسڈ کے عبسے فیظلے اط کی هیٹٌگظ
هیں اکثشیت سائے عے کیئے خبئیں گے۔
()۲ثوسڈ کی هیٹٌگظ ایغے طشیمے اوس ایغے ولت
پش اوس ایغی خگہ پش ثالئی خبئیں گی ،خیغے ضواثظ
هیں ثیبى کیب گیب ہو ،ثششطیکہ خت تک ضواثظ تشکیل
ًہیں دیئے گئے ،هیٹٌگظ اط طشذ ثالئی خبئیں گی،
خیغے چیئشهیي ہذایبت کشے۔
( )۳ثوسڈ هیں کغی خبلی آعبهی یب ثوسڈ کی تشکیل
هیں کغی ًمض کی وخہ عے ثوسڈ کے کوئی ثھی
الذاهبت یب کبسسوایبں غیش هوثش ًہیں ہوں گے۔
()۴ثوسڈ ػبم یب خض حکن کے رسیؼے اوس ایغی
ششائظ اوس ضواثظ کے تحت خیغے ثوسڈ چبہے،
اپٌے اختیبسات یب کبم چیئشهیي ،هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش یب
اط کے ػولذاسوں یب هالصهیي پش هغلظ یب هٌتمل کش
عکتب ہے۔
۱۳۔ ( )۱اپیل کی خب عکے گی:
( )aحکوهت کو ثوسڈ یب چیئشهیي کے فیظلے
کے خالف؛
( )bچیئشهیي کو هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش یب کغی
دوعشے چیئشهیي کے هبتحت ػولذاس کے
خالف۔
()۲اپیل یب ًظشثبًی کی پٹیشي عٌی خبئے گی اوس
ایغے طشیمے عے ًیکبل کے خبئے خبئے گی،
خیغے ثیبى کیب گیب ہو۔
۱۴۔ خہبں کوئی شخض:
)(aخبى ثوخھ کش کغی الئیي یب کغی کبم کی عیٹٌگ
خشاة کشتب ہے ،یب کھیٌچ کش ًکبلتب ہے یب کغی
گشاوًڈ هیں لگے کغی عہبسے کو
کھٌجے ،پوعٹ یب
ٔ
ایغے کبم کی الئیي کی عیٹٌگ خشاة کشًے کے
همظذ عے ہٹبتب ہے یب ایغے همبطذ کے لیئے کي
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کبهوں کی شکل خشاة کشتب ہے یب ًمظبى پہچبتب ہے؛
یب
)(bخبى ثوخھ کش یب اًدبًے هیں حکوهت عے هتؼلمہ
کغی تبلے ،ڈاک ویلیو ،پبئیپ یب پبًی یب عیوسیح کے
کبهوں کو توڑتب ہےً ،مظبى پہچبتب ہے یب کھولتب ہے؛
یب
)(cخبى ثوخھ کش ثہبتب ہے ،حکوهت عے هتؼلمہ کغی
پبًی کی کبهوں هیں عے پبًی اٹھبتب ہے ،هٌتمل کشتب
ہے یب اٹھبتب ہے یب پبًی خو ایغے کبهو کو فشاہن کیب
خبتب ہے؛ یب
) (dغیش لبًوًی طوس پش حکوهت کی طشف عے
ثشلشاس سکھے ہوئے پبًی اوس عیوسیح کے کبهوں کی
الئیٌوں پش ثدلی کی فشاہوی توڑتب ہے یب ًمظبى پہچبتب
ہے؛ یب
)(eثوسڈ کے کغی ػولذاس ػب هالصم کو اط ایکٹ کے
تحت رهیذاسیبں ًجھبًے عے سوکتب ہے یب هٌغ کشتب ہے
یب خبى ثوخھ کش اط کی دسخواعت پش فشاہن کشًے
عے اًکبس کشتب ہے ،کغی پبًی یب عیوسیح کے کبهوں
کی کغی داخال ،خبًچ پڑتبل ،چکبط اوس اًکوائشی
تک ضشوسی سعبئی دیٌے عے سوکتب ہے؛ یب
) (fکغی پبًی کے کبهوں هیں ،پش یب اوپش ًہبتب ہے،
دھوتب ہے یب پھیٌکتب ہے یب اط هیں کوئی خبًوس داخل
کشًے کب عجت ثٌتب ہے یب کوئی کچشٍ پھیٌکتب ہے یب
هٌغ شذٍ هواد کغی پبًی کے کبم والی خگہ پش پھیٌکتب
ہے یب کوئی کپڑٍ ،وول ،چوڑا یب خلذ یب کوئی خبًوس
دھوتب ہے یب طبف کشتب ہے یب کغی پبًی کے کبهوں
هیں ،عین ،عیوس یب ًبال یب کوئی اعٹین اًدي ،ثوائلش یب
کوئی خشاة پبًی داخل کشًے کب عجت ثٌتب ہے یب کوئی
ایغب دوعشا کبم کشتب ہے خظ عے پبًی کب کبم خشاة
ہوتب ہے ،اط کو لیذ کی عضا دی خبئے گی ،خظ کی
هذت چھہ هبٍ عے ثڑھ عکتی ہے ،خظ کب خشهبًہ
دط ہضاس سوپے عے ثڑھ عکتب ہے ،یب دوًوں عبتھ۔
۱۵۔ حکوهت اط ایکٹ کے همبطذ حبطل کشًے کے
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لیئے لواػذ ثٌب عکتی ہے۔
۱۱۔ ( )۱اط ایکٹ کی گٌدبئشوں اوس لواػذ کے
هطبثك ثوسڈ ،حکوهت کی هٌظوسی عے ،اط ایکٹ
کے همبطذ حبص کشًے کے لیئے ضواثظ ثٌب عکتب
ہے۔
()۲خبص طوس پش اوس هٌذسخہ ثبال اختیبسات کی ػبم
حیثیت عے تضبد کے ػالوٍ ،ایغے ضواثظ فشاہن
کشتے ہیں:
) (iثوسڈ کی هیٹٌگظ اوس ایغی هیٹٌگظ هیں کٌڈکٹ
آف ثضًظ؛
) (iiپبًی اوس عیوسیح کٌیکشٌض کے لیئے اپالئی کشًے
کب طشیمیکبس ثشوول اط علغلے هیں دسخواعت دیٌے
کے لیئے فی کی ادائگی؛
) (iiiپشائیویٹ عیوسط ،واٹش کٌیکشٌض ،عشوط
الئیٌظ ثشوول اًذسوًی فٹٌگظ کب اًتظبم ،ضبثطہ اوس
خبًچ پڑتبل؛
)(ivپبًی کی فشاہوی اوس عیوسیح خذهت کے لیئے
سیٹظ ،فیظ یب چبسخض لگبًب اوس خوغ کشًے کب
طشیمیکبس اوس اط علغلے هیں ادائگی هیں کغی ًمض
کی طوست هیں عشچبسج لگبًب؛
)(vاط ایکٹ کے تحت الئغٌظ خبسی کشًب اوس
اخبصت ًبهہ؛
) (viکوئی دوعشا هؼبهلہ خو اط ایکٹ کے تحت
ضواثظ هیں ثیبى کشًب ضشوسی ہو۔
۱۱۔ اط ایکٹ یب لوائذ و ضواثظ کے تحت اچھی ًیت
عے کیئے گئے کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش
کوئی همذهہ یب لبًوًی کبسسوائی حکوهت ،ثوسڈ یب
کغی هیوجش ،ػولذاس یب ثوسڈ کے کغی هالصم کے
خالف ًہیں ہوگب؛
۱۱۔ خہبں کوئی سکبوٹ اط ایکٹ کے ًبفز ہوًے کے
ثبسٍ هبٍ کے دوساى پیش آتی ہے ،اط ایکٹ کی
گٌدبئشوں کے ػولذسآهذ کے علغلے هیں ،حکوهت
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ایغی سکبوٹ کو ہٹبًے کے لیئے خبص ہذایبت خبسی
کش عکتی ہے۔
۱۹۔ اط ایکٹ کی گٌدبئشیں هوثش ہوں گی خت تک
کچھ عٌذھ لوکل گوسًوٌٹ آسڈیٌٌظ یب ولتی طوس پش
ًبفز کغی لبًوى کے هتضبد ًہ ہو۔
۲۲۔ ( ۱۹۱۹ )۱کے عٌذھ لوکل گوسًوٌٹ آسڈیٌٌظ
کے ثبة  XVIهیں شبهل دفؼبت  ۱۲۱عے  ۱۴۱کو
هٌغوخ کیب خبتب ہے۔
( )۲خت تک هٌذسخہ ثبال هٌغوخ ًہ کیب خبئے:
) (iعبسی خبئیذاد ،هٌمولہ اوس غیش هٌمولہ ،ثشوول
عبسے پبًی کے کبهوں کے اوس هوخود کشاچی واٹش
ایٌڈ عیوسیح ثوسڈ (خظ کو اط کے ثؼذ پشاًب ثوسڈ کہب
خبئے گب) کی طشف عے لگبئے گئے پبًی کے کبهوں
کے وٍ ًئے ثوسڈ هیں شبهل ہو خبئیں گے۔
)(iiپشاًے ثوسڈ کی طشف واخت االدا عبسی سلویں
ًئے ثوسڈ کو ادا کی خبئیں گی اوس ًئے ثوسڈ کی
طشف عے وطولی الئك ہوں گی۔
) (iiiپشاًے ثوسڈ کی طشف عے حبطل کشدٍ عبسے
لشع اوس اثبثے ًئے ثوسڈ کی رهیذاسی ہوں گے؛
) (ivعبسے ٹھیکے خي هیں پشاًب ثوسڈ داخل ہوا ہو یب
حبطل کشدٍ عبسے حموق ،اى هیں ًئے ثوسڈ کو داخل
شذٍ ،یب ًئے ثوسڈ کی طشف عے حبطل شذٍ عودھب
خبئے گب؛
) (vکیب گیب عت کچھ ،خبسی کشدٍ احکبهبت ،هٌتمل
کشدٍ اختیبسات ،دی گئی هٌظوسی ،همشس سکشدٍ افشاد،
پبًی کی وطول کشدٍ چبسخض اوس عشچبسخض ،پشاًے
ثوسڈ کی طشف عے اٹھبئے گئے لذم ،اگش اط ایکٹ
ٹکشاو هیں ًہ آائیں تو ًبفز سہیں
کی گٌدبئشوں عے
ٔ
گے اوس کیئے گئے ،خبسی کشدٍ ،هٌتمل کشدٍ ،همشس
کشدٍ ،وطول کشدٍ لیئے گئے ،حوالے کیئے گئے یب
اط ایکٹ کے تحت کیئے گئے عودھے خبئیں گے۔
) (viپشاًے پبًی ثوسڈ کی طشف عے یب اط کے
خالف عبسے همذهبت یب لبًوًی کبسسوایبں اط ایکٹ
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کے ًبفز ہوًے عے پہلے ًئے ثوسڈ کی طشف عے یب
اط کے خالف خبسی سہیں گے۔
گزدان ”“A
(دیکھیں دفعہ )۵
ثوسڈ کے هیٌیدٌگ ڈائشیکٹش کے هبلیبتی اختیبسات۔
اختیبس کی حذ
اختیبس کب لغن
خشیبں
ًوجش
کبهوں کے علغلے هیں هکول اختیبس
.1
ٹیکٌیکل عیٌکشي
الکھ
ٹھیکے کے رسیؼے کبهوں 25.2
.2
کے لیئے ٹیٌڈس خبسی سوپے تک
کشًب اوس هٌظوس کشًب
خبسی کشدٍ تخویٌے کے  5فیظذ تک
.3
علغلے هیں سلن کی
هٌظوسی
خشیذاسی کے اختیبسات
الکھ
2.5
.4
سوپے تک
هکول اختیبس
خشچہ
.5
خیغے عی پی
ایوشخٌغی وسکظ
.6
ڈثلیو ڈی کوڈ
کی پیشا ۵۱
هیں فشاہن کیب
گیب ہے
گزدان ”“B
(دیکھیں دفعہ )۱
ثوسڈ کے چیئشهیي کے هبلی اختیبسات۔
اختیبس کی حذ
اختیبس کب لغن
خشیبں
ًوجش
ٹھیکے کے رسیؼے  52.22الکھ
.1
کبهوں کے لیئے ٹیٌڈس سوپے تک
خبسی کشًب اوس هٌظوس
کشًب
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.2
.3
.4
.5

خبسی کشدٍ تخویٌے کے  12فیظذ تک
علغلے هیں سلن کی
هٌظوسی
خشیذاسی کے اختیبسات  5.2الکھ سوپے
تک
هکول اختیبس
خشچہ
ایوشخٌغی وسکظ
دفؼہ )6(1)(c

ووٹ :ایکٹ کب مذکوري تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل وہیں کیب جب
سکتب۔
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