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 ]1025ىارچ  26[

شٍڌ غّةي ۾ ڪرائيدارن ۽ عارضي „رڊيٍٍس جًٍِ ذريعي 

 رُائظيً کاٌصّاِء ىعهّىات جي وٌڊڻ کي يليٍي ةڻايّ ويٍدو.

کاٌصّاِء ىعهّىات خاغم ڪرائيدارن ۽ عارضي رُائظيً جيئً تَ 

ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛ تَ جيئً دُظتگردي ۽ ٻيً ڏوًُ کي 

ىّثر ٌيٌّي ىًٍِ ڏيڻ الِء اُڙن ىاڻًِ جي ڊيٽا ةيس جّڙي شگِيۿ 

جيئً اُڙي ىعهّىات ىخػّص ڏوًُ جي جاچ ۽ پروشيڪيّطً 

الِء اشتعيال ڪري شگِي؛ ۽ ان شان الڳاپيم ىعاىهً کي ىًٍِ 

 ڏئي شگِجي؛

تَ غّةائي اشييتهي جّ اجالس ُهٍدڙ ٌَ „ُي ۽ شٍڌ جّ ۽ جيئً 

گّرٌر ىطيئً „ُي تَ ىّجّده خانتً ۾ ٍُگاىي كدم کڻڻ ضروري 

 ٿي پيّ „ُي؛

ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ اشالىي جيِّريَ پاڪصتان جي „ئيً جي 

( تدت ىهيم اختيارن کي اشتعيال ۾ 2جي طق ) 218„رٽيڪم 

ي ٌافذ ڪرڻ رڊيٍٍس جّڙ„ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر ُيٺيّن „

 فرىايّ „ُي:
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شٍڌ عارضي رُائظيً جي ىعهّىات (ًُ „رڊيٍٍس کي 2.)2

 شڏيّويٍدو. 1025„رڊيٍٍسۿ 

 (ان جي پّري غّةي شٍڌ تائيً تّثيق ڪئي ويٍدي.1)

 (اُّ فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.3)

 

 

 

.ًُ „رڊيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىضيّن ۽ ىفِّم جي ىتضاد 1

 ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a)“2898) 2898ىطهب ڪّڊ „ف ڪرىٍم پروشيجرۿ ” ڪّڊ 

 (؛Vجّ 

(b)“ىطهب شٍڌ خڪّىت؛” خڪّىت 

(c)“ىطهب اُّ طخع جًٍِ جي كتضي ۾ يا رُائض ُيٺ ” ىِيان

يا ُّٽم يا ُاشٽم تي ترشڻ يا رُائض ُجي شّاِء ُّٽم يا ُاشٽم 

 جي ىالزم جي؛

(d)“ىطهب ُڪ اُاطّ جتي رُائض ڪرائي تي يا ” ُاشٽم

ىعاوضي عيّض ڏٌي ويٍدي ُجي پر ان ۾ طاىم ٌَ  ڪًٍِ ٻئي

„ًُ ڪرائي تي ڏٌم اخاطا يا ُّٽم يا ُاشٽم جيڪا ىڪيم طّر 

تي ڪًٍِ تٍظيو يا اداري طرفان شٍڀاني يا ضاةطي ُيٺ ُجي ۽ 

جيڪا ىڪيم طّر تي اٌرول ٿيم طاگردن يا اُڙي تٍظيو يا اداري 

 جي عيهي جي رُائض الِء اشتعيال ٿيٍدي ُجي؛

(e)“ُّىطهب اخاطّ جيڪّ رُائض يا ترشڻ يا ىعاوضي ” ٽم

عيّض ىِياًٌ کي ترشڻ الِء ڏٌّ ويٍدو ُجي يا ٻي غّرت ۾ ۽ 

جًٍِ ۾ طاىم „ًُ ىِيان خاٌاۿ ريزورٽۿ تفريح گاَُۿ ىّٽمۿ ان يا 

 شرائي پر ان ۾ طاىم ٌَ „ًُ ڀاڙي تي ڏٌم اخاطا يا ُاشٽم؛

ىختػر عٍّانۿ 

 واڌارو ۽ طروعات

Short title, 

extent and 

commencem

ent  

 

 وغفّن

Definitions 
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(f)“ىانڪ يا ىطهب رُائض الِء ڏٌم اخاطي جّ ” ىڪان ىانڪ

ڪيرطم ىلػد يا جيڪّ عارضي رُائض جي ىلػد الِء 

اشتعيال ٿئي ۽ جًٍِ ۾ طاىم „ُي نيصر يا اُّ طخع جيڪّ 

ڪرايّۿ نيز ركوۿ چارجز يا ٻيّ ڪّ ىعاوضّ خاغم ڪرڻ الِء 

 ةااختيار ةڻايّ ويّ ُجي؛

(g)“ىطهب اُّ طخع جيڪّ ىانڪ يا ىانڪ ىڪان ” ىئٍيجر

ٍڀال الِء ىالزىت تي رکيّ ويّ طرفان ُّٽم يا ُاشٽم جي شار ش

 ُجي يا ةااختيار ةڻايّ ويّ ُجي؛

(h)“ىطهب شٍڌ ۾ رائج پّنيس ايڪٽ تدت جّڙيم ” پّنيس

 پّنيس؛

(i)“ىطهب پراپرٽي ڊيهر جيڪّ ڀاڙي تي ڏٌم ” پراپرٽي ڊيهر

 اخاطً يا ىعاوضي الِء ُاشٽهز ۾ ڊيم ڪٍدو ُجي؛

(j)“ىطهب كاعدن ىّجب ةيان ڪيم؛” ةيان ڪيم 

(k)“ىطهب عيارت يا عيارت جّ خػّ ” ڀاڙي تي ڏٌم اخاطا

جيڪّ رُائظي يا ڪيرطم ىلػد الِء ڏٌّ ويّ ُجي يا جيڪّ 

عارضي طّر رُائض جي ىلػد الِء اشتعيال ٿيٍدو ُجي پر جًٍِ 

 ۾ طاىم ٌَ „ُي ُّٽم يا ُاشٽم؛

(l)“ىطهب ًُ „رڊيٍٍس تدت جّڙيم كاعدا؛ ۽” كاعدا 

(m)“ڏٌم شيّرن اخاطً جا رُائظي ۽ ىطهب ڀاڙي تي ” ڪرائيدار

 جًٍِ ۾ طاىم „ًُ نيزي يا شب ٽيٍٍٽ.

( ىّجب پراپرٽي ڊيهرۿ ىانڪ ىڪان يا 3(ذيهي دفعَ )2.)3

ڪرائيدارۿ ڪرائي تي ڏٌم اخاطي جّ كتضّ ڪرائيدار کي 

خّاني ڪرڻ جي اٺيتانيَِ ڪالڪً اٌدر ةيان ڪيم طريلي 

تي  ىّجب ڪرائيدار جي ىعهّىات پّنيس کي تڪڙن ةٍيادن

 فراُو ڪٍدو.
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(ىانڪ يا ىئٍيجرۿ ىِيان اچڻ يا داخم ٿيڻ جي ٽً ڪالڪً 1)

اٌدر ةيان ڪيم طريلي ىّجب تڪڙي ىّاغالتي رشتي پّنيس 

 کي فراُو ڪٍدو.

( ۾ ڄاڻايم ىاڻًِ ىان 1( يا ذيهي دفعَ )2(جيڪڏًُ ذيهي دفعَ )3)

تَ ٻيا ذىيدار ىاڻِّ ڪّ ُڪ گِرةم ىعهّىات فراُو ڪري ٿّۿ 

 ىعهّىات فراُو ڪرڻ جا ذىيدار ٌَ ٌُّدا. پّنيس کي

(ڪّ ىاڻِّ جيڪّ طاگرد يا ڪًٍِ تٍظيو يا اداري جّ عيهّ 2.)4

ٌَ ُجيۿ تٍظيو يا اداري جي ىڪيم شٍڀال ُيٺ يا ضاةطي ُيٺ 

 ُاشٽم ۾ ىئٍيجر جي نکت اڳّاٽ اجازت کاٌصّاِء ٌَ ترشٍدو.

ترشڻ ( ۾ ڄاڻايم ىاڻًِ جي 2(ىئٍيجر جيئً ئي ذيهي دفعَ )1)

ةاةت ىعهّىات خاغم ڪري ٿّ ان جي ٽً ڪالڪً اٌدر جديد 

ىّاغالتي ذريعي ڄاڻايم طريلي ىّجب ان ىاڻِّ جا تفػيم 

 پّنيس کي فراُو ڪٍدو.

(ىانڪ ىڪانۿ ىئٍيجر يا پراپرٽي ڊيهر ڪًٍِ ڪرائيدار يا 2.)5

ىِيان کي ڪرائي تي ڏٌم اخاطيۿ ُاشٽم يا ُّٽم ۾ ترشڻ جي 

ٍدا جيصتائيً ڪرائيدار يا ىِيان جي تيصتائيً اجازت ٌَ ڏي

ڪيپيّٽرائزڊ شڃاڻپ ڪارڊ يا اُڙي ڪرائيدار يا ىِيان جي 

 پاشپّرٽ ذريعي شڃاڻپ تي ىطيئً ٌَ ٿا ٿيً.

(ىڪان ىانڪۿ ىئٍيجر يا پراپرٽي ڊيهر ڪرائيدار يا ىِيان 1)

جي ڪيپيّٽرائزڊ كّىي شڃاڻپ ڪارڊ يا پاشپّرٽ جي ٌلم 

شگِي اُڙي ٌلم پّنيس کي خاغم ڪٍدا ۽ جيترو جهدي ٿي 

 فراُو ڪٍدا.

(پّنيس شيّرن ڪرائيدارن ۽ ىِياًٌ جي ةيان ڪيم 2.)6

 طريلي ىّجب درجاةٍدي ذريعي ڊيٽا ةيس جّڙيٍدي.

(پّنيس ڏوًُ کان ةچاَءۿ پتّ نڳائڻ ۽ جاچ پڙتال الِء ڊيٽا کي 1)
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 اشتعيال ڪٍدي.

(ًُ „رڊيٍٍس ذريعي خاغم ڪيم ىعهّىات دُظتگردي جي 3)

واكعً کان ةچاَءۿ پتّ نڳائڻ جاچ پڙتال ۽ پروشيڪيّطً ۽ 

( تدت ڏوًُ XLVجي  2860) 2860پاڪصتان پيٍم ڪّڊۿ 

 کان شّاِء ٻئي ڪًٍِ ىلػد الِء اشتعيال ٌَ ڪئي ويٍدي.

(پّنيس عيهدار جيڪّ شب اٌصپيڪٽر جي عِدي کان گِٽ 2.)7

وۿ ُڪ ىّزون ٌّٽيس تدت ۽ ًُ „رڊيٍٍس جي ىلػدن ٌَ ٌُّد

 الِء:

(a)ڀاڙي تي ڏٌم اخاطيۿ ُاشٽم يا ُّٽم جي جاچ پڙتال ڪٍدو؛ ۽ 

(b) الڳاپيم دشتاويزن ۽ ىاڻًِ ةظيّل ىانڪ ىڪانۿ ڪرائيدارۿ

ىئٍيجرۿ ىِيان يا پراپرٽي ڊيهر ذريعي ضروري ىعهّىات خاغم 

 ڪٍدو.

۽ ىلاىي تػديق ذريعي  (پّنيس ىّكعي واري ٍُڌ جاچ پڙتال1)

 ًُ „رڊيٍٍس تي عيهدر„ىد کي يليٍي ةڻائيٍدي.

(ىڪان ىانڪۿ ىئٍيجر ۽ پراپرٽي ڊيهر اُّ يليٍي ةٍائيٍدا تَ 2.)8

ىِيان ڪّ ُٿيار يا ڪّ ڌىاڪيدار ىادو شّاِء الئصٍس واري ُٿيار 

 جي ٌَ کڻي اچي رُيّ „ُي يا كتضي ۾ ٌَ „ڻي رُيّ „ُي.

م جّ ىئٍيجر ڪًٍِ ىِيان طرفان ( ىانڪ يا ُاشٽم يا ُّٽ1)

ڪّ الئصٍس وارو ُٿيار „ڻڻ جي داخال ڪٍدو ۽ اُڙي ىعهّىات 

 پّنيس کي ةيان ڪيم طريلي ىّجب فراُو ڪٍدو.

.خڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريعي ىاڻًِ جي 9

ڪًٍِ كصوۿ ڪرائي تي ڏٌم اخاطًۿ ُاشٽهز يا ُّٽهز الِء ًُ 

اُو ڪرڻ الِء ىِيا ڪيم „رڊيٍٍس تدت پّنيس کي ىعهّىات فر

 ٽائيو الئٍز وڌائي شگِي ٿي.
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.پّنيس عيهدار جيڪّ پّنيس جي ڊپٽي شپرٌٽيٍڊٌٽ جي 20

عِدي کان گِٽ ٌَ ٌُّدو  ىانڪي جي ىعهّىات يا اخاطي يا 

ُاشٽم جي عٍّان ةاةت ىعهّىات ڪًٍِ الڳاپيم دفترۿ ةاڊي يا 

يا  اٿارٽي کان طهب ڪري شگِي ٿّۿ جيڪا خلًۿ ٽراٌصفر ڊيڊز

 ٻيً عٍّان وارن دشتاويزن جّ رڪارڊ رکٍدي ُجي.

جي  8يا  5ۿ 4ۿ 3.جيڪڏًُ ڪّ طخع ڄاڻي واڻي دفعَ 22

گٍجائظً جي ڀڃڪڙي ڪري ٿّ يا اخاطً تائيً پِچ جي اجازت 

تدت پّنيس کي  20يا دفعَ  7ڏيڻ ۾ ٌاڪام ٿئي ٿّ يا دفعَ 

 ىعهّىات فراُو ڪري ٿّ اُّ كيد جي شزا الئق ٌُّدو جيڪا ڇَِ

ىِيًٍ تائيً وڌي شگِي ٿي ۽ ڏٌڊ جيڪّ ڏَُ ُزار رپيً کان گِٽ 

 ٌَ ٌُّدو يا پٍجيتانيَِ ُزار رپيً کان وڌيڪ ٌَ ٌُّدو.

(ًُ „رڊيٍٍس تدت ڪّ ڏوَُ ازاني الئق ۽ ضياٌت ٌَ ٿيڻ 2.)21

 جّڳّ ٌُّدو.

(جڊيظم ىئجصٽريٽ ًُ „رڊيٍٍس تدت ڏوَُ جي شيري 1)

جي گٍجائظً ىّجب  XXIIٽرائهز شان الڳاپيم ڪّڊ جي ةاب 

 ٻڌڻي ڪٍدو.

 

 

 

.ًُ „رڊيٍٍس جّن گٍجائظّن اضافي ٌُّديّن ۽ ڪًٍِ ٻئي 23

 كاٌّن شان ٽڪراَء ۾ ٌَ ٌُّديّن.

 

 

 

.خڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيظً ذريعي ًُ 24

پّنيس شان 

 شِڪار
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 „رڊيٍٍس جا ىلػد خاغم ڪرڻ الِء كاعدا جّڙي شگِي ٿي.

 

 

 

 

 

رائيڊٌگ افيڪٽ .ًُ „رڊيٍٍس جي گٍجائظً کي اوور 25

خاغم ٌُّدو جيصتائيً ڪجَِ وكتي طّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّن 

 جي ىتضاد ٌَ ُجي.

 

ٌّٽ: „رڊيٍٍس جّ  ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت الِء „ُي 

 جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتعيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 اختيار
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make rules 
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