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] 3جٌوسی [2001
ٓاسڈیٌٌظ جظ کے رسیعے کن ًشخوں پش قبًوى کی
خالف وسصی کشتے یب پبثٌذی کے دوساں حبصل کی
گئی شہشی عشکبسی صهیي یب سہبئشی ،کوششل یب
صٌعتی هقبصذ کے لئے هٌظوس شذٍ کچھ صهیٌوں کی
االٹوٌٹ ،هٌتقلی یب تجبدلہ سد کیب جبئے گب۔
جیغب کہ کن ًشخوں پش قبًوى کی خالف وسصی کشتے
یب پبثٌذی کے دوساں حبصل کی گئی شہشی عشکبسی
صهیي یب سہبئشی کوششل یب صٌعتی هقبصذ کے لئے
هٌظوس شذٍ کچھ صهیي کی االٹوٌٹ ،هٌتقلی یب تجبدلہ سد
کشًب ضشوسی ہوگیب ہے ،جو پہلی جٌوسی  1985یب اط
کے ثعذ اط علغلے هیں کیب جبئے گب۔
اوس جیغب کہ صوثبئی  14اکتوثش  1999والے اعالى
کے تحت اوس پشوویضًل کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس ًوجش  1کے
هطبثق هعطل ہے؛
اوس جیغب کہ عٌذھ کب گوسًش هطوئي ہے کہ هوجودٍ
صوستحبل هیں فوسی قذم اٹھبًب ضشوسی ہے؛
لہزا اة اط لئے هٌذسجہ ثبال اعالى اوس پشوویضًل
کبًغٹیٹوشي ٓاسڈس کے عبتھ پڑھیں  1999کے
پشوویضًل کبًغٹیٹوشي (تشهین) ٓاسڈس ًوجش  9اوس اط
علغلے هیں هلے ہوئے توبم اختیبسات کو ثشوئے کبس
التے ہوئے عٌذھ کب گوسًش ثخوشی هٌذسجہ ریل
ٓاسڈیٌٌظ کو ثٌب کش ًبفز فشهبتب ہے:
 )1( .1اط ٓاسڈیٌٌظ کو عٌذھ شہشی عشکبسی صهیي
(االٹوٌٹظ ،هٌتقلی اوس تجبدلہ سد ٓاسڈیٌٌظ)2000 ،
کہب جبئے گب۔
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( )2یہ فی الفوس ًبفز ہوگب اوس پہلی جٌوسی 1985
عے عبئذ عوجھب جبئے گب۔
 .2اط ٓاسڈیٌٌظ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو:
)” (iاالٹوٌٹ“ عے هشاد شہشی عشکبسی صهیي جظ
کی سہبئشی ،کبسوثبسی یب صٌعتی هقبصذ کے لئے لیض
یب گشاًٹ کی گئی ہو؛
)” (iiکویٹی“ عے هشاد اط ٓاسڈیٌٌظ کے تحت هقشس
کی گئی کویٹی؛
)” (iiiهٌتقلی“ عے هشاد شہشی عشکبسی صهیي کی
کغی هقصذ کے لئے هٌتقلی عوائے اى هقبصذ کے لئے
جي کے لئے وٍ االت کی گئی ہو؛
)” (ivتجبدلہ“ هطلت شہشی عشکبسی صهیي کی کغی
دوعشی عشکبسی صهیي یب دوعشی صهیي عے تجبدلہ؛
)” (vحکوهت“ عے هشاد عٌذھ حکوهت؛
)” (viثبصاسی ًشخ“ عے هشاد شہشی عشکبسی صهیي
کی االٹوٌٹ ،هٌتقلی یب تجبدلہ کشتے وقت ثبصاسی ًشخ؛
 .3جت تک کچھ وقتی طوس پش ًبفز کغی قبًوى یب کغی
هعبئذے یب فیصلے یب عذالتی حکن کے هتضبد ًہ ہو۔
لیکي اط ٓاسڈیٌٌظ کی گٌجبئش کے هطبثق ہو۔
االٹوٌٹظ ،هٌتقلیبں ،اوس تجبدلہ یب حبصل کی گئی شہشی
عشکبسی صهیي یب سہبئشی کبسوثبسی یب صٌعتی هقبصذ
کے لئے قبًوى کی خالف وسصی کشتے ثبصاسی ًشخ
عے کن قیوت پش یب پبثٌذی کے دوساں دی گئی صهیي
پہلی جٌوسی  1985عے سد ہو جبئے گی۔
 )1(.4حکوهت اط ٓاسڈیٌٌظ کے هقبصذ حبصل کشًے
کے لئے کویٹی هقشس کش عکتی ہے۔
( )2جہبں کویٹی ایغی اًکوائشی کشًے کے ثعذ جیغب
وٍ هٌبعت عوجھے هطوئي ہے کہ شہشی عشکبسی
صهیي کی االٹوٌٹظ ،هٌتقلیوں یب تجبدلے هیں حبصل کی
گئی ہوں یب سہبئشی ،کبسوثبسی یب صٌعتی هقبصذ کے
لئے ثبصاسی ًشخوں عے کن قیوت پش قبًوى کی خالف
وسصی کشتے یب پبثٌذی کے دوساں جبسی کی گئی ہیں
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تو وٍ حکوهت کو پہٌچے ہوئے ًقصبں کب کھبتہ طے
کشے اوس هتعلقہ فشد عے هخصوص وقت کے دوساں
ایغی سقن طلت کشے گی۔
 .5ثبصاسی ًشخوں پش کی گئی االٹوٌٹظ ،هٌتقلیوں اوس
تجبدلے یب دفعہ  4کی ریلی دفعہ ( )2کے تحت طے کی
گئی سقن کی ادائیگی پش ہے هغتقل کی جبئیں گی۔

 .7حکوهت اط ٓاسڈیٌٌظ کے هقبصذ حبصل کشًے
کے لئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔
نوٹ :آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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